
နို့့� �ချိုု့�တို့�က်က်ျွေးက်း�ခြချိုင်း�်နို့့� �ချိုု့�တို့�က်က်ျွေးက်း�ခြချိုင်း�်

ဒီကီျွေးေရာာက် က်ညူီကီျွေး��နို့့�င်း�်ါသညီ်ဒီကီျွေးေရာာက် က်ညူီကီျွေး��နို့့�င်း�်ါသညီ်

မ့ိချိုင်းန်ို့့� �က့်� တို့�က်က်ျွေးက်း�ရာေ ်အကြံက်ခံြ���ါသညီ။် ကျွေးမိကျွေးမိခြ�စ်က်ျွေးစ်၊ ကျွေး�ကျွေး�ခြ�စ်က်ျွေးစ် 
က်ကျွေး��က့်� နို့့� �တို့�က်သ်ညီ�အ်ချိုါ သင်း�က််ကျွေး�� ကျွေး��က်င်း�်စ်ာာ အ�့်စ်က်န်ို့့�င်းက်ျွေးစ်
ရာေအ်တိုာက် ်ဤအကြံက်ခံြ��ချိုုက်မ်ိုာ�အတို့�င်း�် �့�က်ေ်ာကျွေး�ာင်းရ်ာာက်�်ါ-

● တိုစ်ခ်ျိုေ�်တိုညီ�် အတိုတူိုသူ�့်�ါ၊ သ့� �ကျွေးသာ် သင်း�အ်�့်ရာာကျွေး�်တိုာင်း ်မိသ�့်
�ါနို့ငှ်း�။်

● က်ကျွေး��အ�့်ရာေအ်တိုာက် ်က့်�ယ်�့်�င်း ်အ�့်ရာာ ထားာ�ရှိှ့ကျွေး���ါ။
● ထား့�သ့� � နို့့� �တို့�က်သ်ညီ�အ်ချိုါ တို့�င်းမ်ိာ သတိုမ်ိတှိုထ်ားာ��ါ။ သ့� �မိသှာ က်ကျွေး�� 

အ�့်ကျွေး�ုာ်သာာ��ှင်း ်၎င်း�်က့်� သူ �အ�့်ရာာထားတဲိုာင်း ်�က်�်က် ်ခြ�ေထ်ားာ�နို့့�င်း်
မိညီခ်ြ�စ်သ်ညီ။်

သင်း�က််ကျွေး��က့်� �က်�်က်�်ေှထ်ားာ��ါ။သင်း�က််ကျွေး��က့်� �က်�်က်�်ေှထ်ားာ��ါ။

အမိေှ�့်�ရာကျွေးသာ် က်ကျွေး��မိုာ�သညီ ်�က်�်က်�်ေှ၍် ကျွေးေ�ှင်း ်�့�၍ကျွေး��က်င်း�်အမိေှ�့်�ရာကျွေးသာ် က်ကျွေး��မိုာ�သညီ ်�က်�်က်�်ေှ၍် ကျွေးေ�ှင်း ်�့�၍ကျွေး��က်င်း�်
�ါသညီ။်�ါသညီ။်
က်ကျွေး��က် �က်�်က်�်ေှ၍် ကျွေးေသညီ�အ်ချိုါ ကျွေး� ပြွ�ေသ်ညီ ်အစ်ာပြွ�ေ၏် 
အကျွေး�်တိုာင်း ်ကျွေးရာာက်က်ျွေးေသညီ။် က်ကျွေး��က် နို့့� �အေသ်ညီ�အ်ချိုါ အရာညီသ်ညီ ်
အ��တိုထ်ား ဲမိကျွေးရာာက်�် ဲအစ်ာအမ့်ိထား ဲခြ�ေဝ်င်းသ်ာာ��ါသညီ။် က်ကျွေး��က် 

ကျွေးမိာှက်က်ျွေးေသညီ�အ်ချိုါတိုာင်း ်အရာညီသ်ညီ ်ကျွေး�ပြွ�ေ၏် အဝတိုာင်း ်စ်�ခြ�ံ�သာာ�က်ာ 
အသက်ရ်ှိှ� က်ု�်သာာ�ကျွေးစ်နို့့�င်းသ်ညီ။်
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Hazard Area: Gravity could pull spit-up into the air tube.Protected Area: Gravity keeps spit-up out of the air tube.
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သင်း�က််ကျွေး��က့်� �မူိုာ�စ်ာာက် ချိုုစ်ခ်ြမိတိုန်ို့့��ကြံက်�ါသညီ။်
သင်း�က််ကျွေး��က့်� က်ထူားေ့�်ကျွေး��သတူို့�င်း�်အာ�  

က်ကျွေး��က့်� �က်�်က်�်ေှထ်ားာ�ရာေ ်ကျွေး��ကျွေး��ေက်ေ်က် ်တို့�က်တ်ိုာေ�်ပြီး�ီ� 
ကျွေး��က်င်း�်စ်ာာ အ�့်စ်က်န်ို့့�င်းက်ျွေးအာင်း ်ကျွေး��က်ုင်း�က်ျွေး���ါ။

သင်း�အ်ကျွေးေခြ�င်း� ်အက်အူညီ ီ�့��ှင်းခ်ြ�စ်က်ျွေးစ်၊ စ့်��ရ့ာမ်ိကျွေးသာက် ကျွေးရာာက်က်ျွေးေသင်း�အ်ကျွေးေခြ�င်း� ်အက်အူညီ ီ�့��ှင်းခ်ြ�စ်က်ျွေးစ်၊ စ့်��ရ့ာမ်ိကျွေးသာက် ကျွေးရာာက်က်ျွေးေ
�ှင်းခ်ြ�စ်က်ျွေးစ်�ှင်းခ်ြ�စ်က်ျွေးစ်၊ သင်းန်ို့ငှ်း� ်သင်း�က််ကျွေး��အတိုာက် ်အကျွေးက်ာင်း�်�ံ��ခြ�စ်က်ျွေးစ်မိညီ� ်

အစ်အီစ်ဉ်က့်� ချိုုရာေက််ုေ�်မိာကျွေးရာ�ကျွေးစ်ာင်း�က်ျွေးရှိာှက်မ်ိကုျွေး��သနူို့ငှ်း� ်တို့�င်း�်င်း်က်ုေ�်မိာကျွေးရာ�ကျွေးစ်ာင်း�က်ျွေးရှိာှက်မ်ိကုျွေး��သနူို့ငှ်း� ်တို့�င်း�်င်း်
ကျွေး�ာ�ကျွေးနို့ာ��ါကျွေး�ာ�ကျွေးနို့ာ��ါ။

သင်း၏် ကျွေးဒီသတိုာင်း�် က်ုေ�်မိာကျွေးရာ� ဌာာေက့်� �က်သ်ာယ်�်ါ-

အမ့်ိသ့� � �ာကျွေးရာာက်က်ျွေး��သညီ� ်အစ်အီစ်ဉ်နို့ငှ်း� ်ချိုု့တို�်က်�်ါ-

211 က့်� ��ေ�်�က်�်ါ

Michigan Tobacco Quitline က့်�
 800-QUIT-NOW (784-8669) တိုာင်း ်��ေ�်ကျွေးချို်�ါ

 ကျွေးမိာ�က်င်း�်က် က်ကျွေး��မိုာ� ကျွေး��က်င်း�်စ်ာာ အ�့်စ်က်န်ို့့�င်းက်ျွေးရာ�အကျွေးကြံက်ာင်း�်က့်�
Michigan.gov/SafeSleep တိုာင်း ်�့�မ့ိ�ကျွေး���ာ�ါ

အတို�ူ�ူကျွေး�ါင်း�် ကျွေး�ာင်းရ်ာာက်က်ျွေးေသညီ�အ်�ာဲ� မိာှ
Greater Detroit Area Health Council (GDAHC) ခြ�စ်�်ါသညီ။်

MDHHS-Pub-1281-C (ခြ�င်း�်င်းခ်ျိုုက် ်9-21)

Michigan Department of Health and Human Services (မီိချိုုီဂေ ်က်ုေ�်မိာကျွေးရာ�နို့ငှ်း� ်
ခြ�ညီသ်ူ �ဝေက်ျွေး�ာင်းမ်ိမုိုာ�ဌာာေ) (MDHHS) သညီ ်�မူို့��၊ �င့်း၊် �ာသာ၊ အသက်၊် နို့့�င်းင််းသံာ�
ဇစ်ခ်ြမိစ်၊် အသာ�အကျွေးရာာင်း၊် အရာ�်အခြမိင်း�၊် က့်�ယ်အ်ကျွေး��ချိုု့ေ၊် အမ့်ိကျွေးထားာင်းက်ျွေးရာ�အကျွေးခြချိုအကျွေးေ၊ 

�င့်းစ််တ့ိုခ်ျိုယံ်မူိ ုသ့� �မိဟု�တို ်�င့်းစ််တ့ိုက်ျွေး�ာ်ခြ�ချိုုက်၊် �င့်းစ််တ့ိုတ်ိုမ့်ိ�ညွာတိုမ်ိ၊ု နို့့�င်းင််းကံျွေးရာ� ယ်ံ�ကြံက်ညီ်
မိမုိုာ� သ့� �မိဟု�တို ်မိသေစ််ာမ်ိ�မိ ုသ့� �မိဟု�တို ်�တူိုစ်က်ျွေးယ်ာက်၏် ချိုစံ်ာ�ချိုာင်း�န်ို့ငှ်း�မ်ိ�့�င်းက်ျွေးသာ မို့��ရ့ိုး� �

ဗီီဇ အချိုုက်အ်�က်မ်ိုာ�ကျွေးကြံက်ာင်း� ်�တူိုစ်ဦ်း� သ့� �မိဟု�တို ်အ�ာဲ�အာ� ချိုာခဲြချိုာ��က်�်ခံြချိုင်း�်၊ 
အက်ု့��ချိုစံ်ာ�ချိုာင်း�မ်ိုာ�က့်� ခြင်းင်း�်�ယ်ခ်ြချိုင်း�်၊ အစ်အီစ်ဉ်တိုာင်း ်�ါဝင်းခ်ျိုာင်း�မ်ိ ှ�ယ်ထ်ား�တိုခ်ြချိုင်း�် မိ

ခြ�����်�ါ။

က်ကျွေး��ကျွေးရာ၊ က်ကျွေး��က့်�  က်ကျွေး��ကျွေးရာ၊ က်ကျွေး��က့်�  

က်ာက်ာယ်က်ျွေး��မိယ်က်ျွေးော်က်ာက်ာယ်က်ျွေး��မိယ်က်ျွေးော်

ကျွေး��မိက်င်း�်ကျွေးသာ ကျွေးေရာာ သ့� �မိဟု�တို ်အကျွေးေအထားာ�ကျွေးကြံက်ာင်း� ်မီိချိုုီဂေ်
ခြ�ညီေ်ယ်တ်ိုာင်း ်သံ��ရာက်�်ှင်း်သံ��ရာက်�်ှင်း ်က်ကျွေး��တိုစ်ဦ်း�နို့ေု�်

 ကျွေးသ�ံ��ကျွေးေရာ�ါသညီ။်



က်ကျွေး��က့်� ကျွေးမိကျွေးမိ�ော�မိာှ ထားာ�ချိုုင်း�်ါတိုယ်၊်
ဒီါကျွေး�မဲိ� ချို�ကျွေးတိုာ� အ�့်ရာာထားမဲိာှ ကျွေးမိကျွေးမိေဲ �တိုတူို ူ

အ�့်မိယ်�အ်စ်ာ�
��ချိုက်ထ်ားမဲိာှ ကျွေး��က်င်း�်စ်ာာ

အ�့်ရာမိယ်က်ျွေးော်။
ဒီါက် စ်မ်ိ�သ�်မိတုိုစ်မ်ို့���ါ၊

ဒီါကျွေး�မဲိ� ဒီါက် ကျွေးမိကျွေးမိတို့� �နို့စှ်ဦ်း��ံ�� အော�ယ်ူ
သင်း�တ်ိုဲ� ေညီ�်�ါ�ဲ။

တိုစ််ချိုေ�်တိုညီ်� အတိုူတိုူသ့�်�ါ၊တိုစ််ချိုေ�်တိုညီ်� အတိုူတိုူသ့�်�ါ၊ 

သ့� �ကျွေးသာ် သင်း�အ့်�်ရာာကျွေး�်တိုာင်း ်သ့� �ကျွေးသာ် သင်း�အ့်�်ရာာကျွေး�်တိုာင်း ်

မိသ့�်�ါနို့ငှ်း�။်မိသ့�်�ါနို့ငှ်း�။်

အ�့်စ်က်ရ်ာေ ်ကျွေး��က်င်း�်ကျွေးသာ ကျွေးေရာာတိုစ််အ�့်စ်က်ရ်ာေ ်ကျွေး��က်င်း�်ကျွေးသာ ကျွေးေရာာတိုစ််
ချို�က့်� �ေတ်ို�ီ�ါချို�က့်� �ေတ်ို�ီ�ါ
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က်ကျွေး��ကျွေးရာ၊ က်ကျွေး��က့်� က်ာက်ာယ်က်ျွေး��မိယ်က်ျွေးော်က်ကျွေး��ကျွေးရာ၊ က်ကျွေး��က့်� က်ာက်ာယ်က်ျွေး��မိယ်က်ျွေးော်

နို့�ူညီံ�ကျွေး�ုာ�ကျွေး�ုာင်း�်သညီ� ်အ�့်ရာာသံ���စ်စညီ�်မိုာ�
(ကျွေးချိုါင်း�်အံ��မိုာ�၊ ကျွေးစ်ာင်းမ်ိုာ�၊ ��ချိုက်အ်က်ာမိုာ�)
က့်� �ယ်ရ်ှိာှ�က်ာ က်ကျွေး��မိုာ� �က်�်မ်ှိ�မိမီိ
သညီ�က်ျွေးေရာာတိုာင်း ်
ထားာ��ါ။

က်ာ�ထားတဲိုာင်း်
က်ာ�ထား့�င်းခ်ျိုံ�မိုာ�က့်�သာ သံ���ါ။

သင်း�က််ကျွေး��က့်� ကျွေးနို့ာ�ကျွေးအာင်း်
ထားာ�ရာေ်
ကျွေးစ်ာင်းမ်ိသံ��� ဲ 
အ�့်ရာာအစ်ာ�်က့်� သံ���ါ။ ကျွေး����့်ကျွေးင်းာ� က်င်း�်စ်င်းတ်ိုဲ� �တိုဝ်ေ�်က်ုင်းက့််�

ထားေ့�်သမ့်ိ�ထားာ�ရှိှ့�ါ။

က်စ်ာ�စ်ရာာမိုာ�၊ ကျွေးမိာ��ာ အရိုး��်မိုာ�နို့ငှ်း�်
ကျွေးချိုုာင်းက်ျွေးေကျွေးသာ ကြိုးက်�့�မိုာ�ရှိှ့ကျွေးေသညီ� ်အရာာမိုာ�က့်� 
�ယ်ရ်ှိာှ��ါ။




