
ကလေး�း�ကလေးု� ����့နား���ာ� ထား��ချျင််ပါါတယ််၊
ဒါါ�ပါ�့့ ချ��တ�့ အိုပါ်ရာ�ထား့�ာ� ����နား့�တူတူ အိုပါ်�ယ့််အိစား��

ပါ�ချကလေး်ထား့�ာ� ���ကလေးင််�စားာ�
အိုပါ်ရာ�ယ််�နား�်။

ဒါါကလေး စား�်�သပါ်�ုတစား်�ျ�ု�ပါါ၊
ဒါါ�ပါ�့့ ဒါါကလေး ����တု��နှာစား်ဦး�း��� အိနား��ယ်ူသင့််တ့့ နားည်း်�ပါါပါ့။

တစား်ချနား်�တည်း်� အိတူတူသုပါ်ပါါ၊ သု���သ�သ်င့််သင့််

အိုပါ်ရာ��ပါ်တာင်် �သုပါ်ပါါနှာင့််။အိုပါ်ရာ��ပါ်တာင်် �သုပါ်ပါါနှာင့််။

အိုပါ်စားကလေး်ရာနား် ���ကလေးင််��သ� �နားရာ�အိုပါ်စားကလေး်ရာနား် ���ကလေးင််��သ� �နားရာ�
တစား်ချ�ကလေးု� ဖနား်တး�ပါါတစား်ချ�ကလေးု� ဖနား်တး�ပါါ
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ကလေး�း��ရာ၊ ကလေး�း�ကလေးု� ကလေး�ကလေးာယ််�ပါ��ယ််�နား�်ကလေး�း��ရာ၊ ကလေး�း�ကလေးု� ကလေး�ကလေးာယ််�ပါ��ယ််�နား�်

နှူ�ည်း�့�ပါျ�့�ပါျ�င််�သည်း့် အိုပါ်ရာ�သ���ပါစားစည်း်�

�ျ�� (�ချါင််�အိ����ျ��၊ �စား�င််�ျ��၊ ပါ�ချကလေး်

အိကလေး��ျ��) ကလေးု� ဖယ််ရာာ��ကလေး� ကလေး�း��ျ�� 

းကလေး်းာ�်���းသည်း့်�နားရာ�တာင််

ထား��ပါါ။

ကလေး��ထား့တာင််
ကလေး��ထားု�င််ချ���ျ��ကလေးု�သ� သ���ပါါ။

သင့််ကလေး�း�ကလေးု� �နှာ��အိ�င််
ထား��ရာနား်
�စား�င််�သ����့
အိုပါ်ရာ�အိစားာပါ်ကလေးု�
သ���ပါါ။

���းုပါ်�င်ာ� ကလေးင််�စားင််တ့့ 
ပါတ်ဝနား်�ကလေးျင််ကလေးု�
ထားုနား်�သု�်�ထား��ရာာုပါါ။

ကလေးစား��စားရာ��ျ��၊ ��ာ�ပါာ အိရု�ပါ်�ျ��နှာင့််

�ချျ�င််�နား�သ� ကြိုးကလေးု���ျ��ရာာု�နားသည်း့် အိရာ��ျ��ကလေးု� 

ဖယ််ရာာ��ပါါ။



ပါကလေး်းကလေး်းာနား်အိုပါ်ခြချင််သည်း် ပါု�၍ ���ကလေးင််�ပါါသည်း်ပါကလေး်းကလေး်းာနား်အိုပါ်ခြချင််သည်း် ပါု�၍ ���ကလေးင််�ပါါသည်း်

နှု� �ချျ�ုတု�ကလေး်�ကလေးး�ခြချင််�နှု� �ချျ�ုတု�ကလေး်�ကလေးး�ခြချင််�

�ချျ�့ခြချင််��ချျ�့ခြချင််�

ဒါး�နားရာ�ကလေး ကလေးူည်းး�ပါ�နှု�င််ပါါသည်း်ဒါး�နားရာ�ကလေး ကလေးူည်းး�ပါ�နှု�င််ပါါသည်း်

ကလေး�း�ကလေး ပါကလေး်းကလေး်းာနား်၍ �နားသည်း့်အိချါ �းပြွပါနား်သည်း် အိစား�ပြွပါနား်၏ အိ�ပါ်တာင််
 �ရာ�ကလေး်�နားသည်း်။ ကလေး�း�ကလေး နှု��အိနား်သည်း့်အိချါ အိရာည်း်သည်း် အိ��တ်ထား့ ��ရာ�ကလေး်�့ 
အိစား�အို�်ထား့ 
ခြပါနား်ဝင််သာ��ပါါသည်း်။ ကလေး�း�ကလေး ��ာ�ကလေး်�နားသည်း့်အိချါတာင််
အိရာည်း်သည်း် �းပြွပါနား်၏ အိဝတာင်် စား�ပြုံပါ��သာ��ကလေး� အိသကလေး်ရာာ�
ကလေးျပါ်သာ���စားနှု�င််သည်း်။

�ုချင််နှု��ကလေးု� တု�ကလေး်�ကလေးး�ရာနား် အိကြံကလေး�ခြပါ�ပါါသည်း်။ ����ခြဖစား်�စား၊ �ဖ�ဖခြဖစား်�စား
ကလေး�း�ကလေးု� နှု��တု�ကလေး်သည်း့်အိချါ သင့််ကလေး�း� ���ကလေးင််�စားာ� အိုပါ်စားကလေး်နှု�င််�စားရာနား်အိတာကလေး် ဤအိကြံကလေး�ခြပါ�
ချျကလေး်�ျ��အိတု�င််�
းု�ကလေးနား����င်ရာွကလေးပါါ-

● တစားချနားး်တည်းး် အိတူတူသုပါပ်ါါ၊ သု���သ� ်သင့်အ်ိုပါရာ��ပါါတ်ွင် ်�သုပါပါါနားှင့်။်
● သင့်က်လေး�း�အိုပါရာနားအ်ိတွကလေး ်ကလေးု�ယ်ပါု�င် ်အိုပါရာ� ထား��ရာှိ�ပါ�ပါါ။
●    ထားု�သု�� နှု��တု�ကလေးသ်ည်း့အ်ိချါ တု�င်�်� သတ�်ှတထ်ား��ပါါ။ သု���ှသ� ကလေး�း� အိုပါပါျေ�်

သွာ�းျှင် ်၎င်း်ကလေးု� သူ�အိုပါရာ�ထား့တွင် ်ပါကလေးး်ကလေး ်ပါြနားထ်ား��နှု�င်�်ည်းဖ်ြစားသ်ည်း။်

ကလေး�း�သည်း် �ထားာ�ပါု�ကလေး်ထား��ခြချင််�ကလေးု� နှာစား်သကလေး်သည်း်။ သင်် ပါင််ပါနား်�းာနား်��နားသည်း့်အိချါ သတုထား��ပါါ။
သင့််းကလေး်�ပါ်တာင်် ကလေး�း�ကလေးု� တင််ရာင််� အိုပါ်�ပါျ�်သာ��ကလေး�
ကလေး�း�ကလေး သင့််းကလေး်���င််��ပါ်�ာ�နား၍ းာု�့်သာ��ပြီးပါး� အိသကလေး်ရာာ� ကလေးျပါ်နှု�င််သည်း်။ သင်် ပါင််ပါနား်�သည်း့်

အိချါ ကလေး�း�ကလေးု�
ပါ�ချကလေး် သု���ဟု�တ် ကလေး�း� အိုပါ်စားကလေး်၊ ကလေးစား��သည်း့်�နားရာ�ထား့တာင််
ထားည်း့်ထား��ခြချင််�သည်း် အိ�ကလေး�င််����� ခြဖစား်ပါါသည်း်။

ဘေး�းမကင်းးးဘေး�ာ ဘေးေရာာ �့� �မဟု�တ်း အဘေးေအထားားဘေး�ကာင်း�း မီချီီီဂေးပြ�ည်းေယ်းတ်ငွ်းး �း�းရာကးလျှှင်းး�း�းရာကးလျှှင်းး ကဘေးလျှးတ်စ်းဦးးနှုေုးး ဘေး�ဆုံးး�းဘေးေ�ကရာ�ါ�ည်း။

သင့််ကလေး�း�ကလေးု� းူ�ျ��စားာ�ကလေး ချျစား်ခြ�တ်နှု��ကြကလေးပါါသည်း်။သင့််ကလေး�း�ကလေးု� းူ�ျ��စားာ�ကလေး ချျစား်ခြ�တ်နှု��ကြကလေးပါါသည်း်။

သင့််ကလေး�း�ကလေးု� ကလေးူထားုနား်��ပါ�သူတု�င််�အိ�� ကလေး�း�ကလေးု� ပါကလေး်းကလေး်းာနား်ထား��ရာနား်
�း��း�နားကလေး်နားကလေး် တု�ကလေး်တာနား်�ပြီးပါး� ���ကလေးင််�စားာ� အိုပါ်စားကလေး်နှု�င််�အိ�င်် �း့ကလေးျင့််�ပါ�ပါါ။

�င်း�းအဘေးေပြ�င်း�း အကအူည် ီလျှ့�လျှှင်းးပြ�စ်းဘေးစ်၊ စ့်�းရ့ာမးဘေး�ာက ဘေးရာာကးဘေးေလျှှင်းးပြ�စ်းဘေးစ်�င်း�းအဘေးေပြ�င်း�း အကအူည် ီလျှ့�လျှှင်းးပြ�စ်းဘေးစ်၊ စ့်�းရ့ာမးဘေး�ာက ဘေးရာာကးဘေးေလျှှင်းးပြ�စ်းဘေးစ် �င်းးနှုငှ်း�း
�င်း�းကဘေးလျှးအတ်ကွး အဘေးကာင်းးးဆုံးး�းပြ�စ်းဘေးစ်မည်�း အစ်အီစ်ဉ်က့� ချီီရာေး ကီေးးမာဘေးရားဘေးစ်ာင်း�းဘေး�ာှကးမု ကီေးးမာဘေးရားဘေးစ်ာင်း�းဘေး�ာှကးမု

ဘေး�း�နူှုငှ်း�းဘေး�း�နူှုငှ်း�း
တ့်�င်းး�င်းးဘေးဆုံးးွဘေးနှုးွ�ါ။တ့်�င်းး�င်းးဘေးဆုံးးွဘေးနှုးွ�ါ။

�င်းး၏ ဘေးေ�တ်ငွ်းးး ကီေးးမာဘေးရား ဌာာေက့� ဆုံးကး�ယွ်း�ါ-

အမ့း�့� � လျှာဘေးရာာကးဘေး�း�ည်�း အစ်အီစ်ဉ်နှုငှ်း�း ချီီ့တ်းဆုံးကး�ါ-

211 က့� ��ေးးဆုံးကး�ါ

Michigan Tobacco Quitline က့� 800-QUIT-NOW တ်ငွ်းး ဆုံးကး�ယွ်း�ါ

 ဘေးမးွကင်းးးက ကဘေးလျှးမီား ဘေး�းကင်းးးစ်ာွ အ�့းစ်ကးနှု့�င်းးဘေးရားအဘေး�ကာင်းးးက့�
Michigan.gov/SafeSleep တ်ငွ်းး �့�မ့�ဘေးလျှ�လျှာ�ါ

အတ်�ူးူဘေး�ါင်းးး ဘေးဆုံးာင်းးရွာကးဘေးေ�ည်�းအ�ွ�� မာှ
Greater Detroit Area Health Council (GDAHC) ပြ�စ်း�ါ�ည်း။

Michigan Department of Health and Human Services (မီချီီီဂေး ကီေးးမာဘေးရားနှုငှ်း�း ပြ�ည်း�ူ �ဝေးဘေးဆုံးာင်းးမမုီားဌာာေ) (MDHHS) �ည်း 
လျှမူီ့�း၊ လျှင့်းး၊ �ာ�ာ၊ အ�ကး၊ နှု့�င်းးင်းး�ားဇစ်းပြမစ်း၊ အ�ားအဘေးရာာင်းး၊ အရာ�းအပြမင်း�း၊ က့�ယ်းအဘေးလျှးချီီ့ေး၊ အမ့းဘေးထားာင်းးဘေးရားအဘေးပြချီအဘေးေ၊ လျှင့်းး

စ်တ့်းချီးယ်မူ ု�့� �မဟု�တ်း လျှင့်းးစ်တ့်းဘေး�ားပြ�ချီီကး၊ လျှင့်းးစ်တ့်းတ်မ့းးညွွတ်းမ၊ု နှု့�င်းးင်းးဘေးရား ယ်း��ကည်းမမုီား �့� �မဟု�တ်း မ�ေးစ်မွးးမ ု�့� �မဟု�တ်း လျှူ
တ်စ်းဘေးယ်ာကး၏ ချီးစ်ားချီငွ်း�းနှုငှ်း�းမဆုံး့�င်းးဘေး�ာ မီ့�းရ့ိုး� းဗီီဇ အချီီကးအလျှကးမီားဘေး�ကာင်း�း လျှတူ်စ်းဦးး �့� �မဟု�တ်း အ�ွ��အား ချီွ�ပြချီားဆုံးကးဆုံးးပြချီင်းးး၊ 

အကီ့�းချီးစ်ားချီငွ်း�းမီားက့� ပြင်းင်းးး�ယ်းပြချီင်းးး၊ အစ်အီစ်ဉ်တ်ငွ်းး �ါဝင်းးချီငွ်း�းမ ှ�ယ်းထား�တ်းပြချီင်းးး မပြ��လျှ��း�ါ။

MDHHS-Pub-1283-C (ပြ�င်းးဆုံးင်းးချီီကး 9-21)

= Air Tube
= Food Tube

= Air Tube
= Food Tube

Hazard Area: Gravity could pull spit-up into the air tube.Protected Area: Gravity keeps spit-up out of the air tube.




