ကလေး�းကိုု� မေ�မေ့့နား�းမှာာ�
ထားး�ချျင််ပါါတယ််၊
�
ဒါါပေေမဲ့့� ခုုတော့�့� အိိပ််ရာာထဲဲမှာာ� မေေမေေနဲ့့တူူ
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ဲ ဘေး�းကင်းး�စွာာ�
အိိပ််ရမယ််နော်�်�။
ဒါါက စမ်းး�သပ််မှုတ
ု စ််မျိုး�း��ပါါ၊
ဒါါပေေမဲ့့� ဒါါက မေေမေေတို့့နှှ
� � စ််ဦးးလုံးး�� အနား�းယူူ
သင့််�တဲ့့� နည်းး�ပါါပဲဲ။

ပုံံမှ
� န်
ှ ် အိိပ််စက််ချိိ�န် ်

ကလေး�းရေ�၊ ကလေး�းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းမယ််နော်�်�

အိိပ််စက််ရန် ် ဘေး�းကင်းး�သော�ာ နေေရာာတစ််
ခုုကိုု� ဖန််တီးး�ပါါ

တစ််ခန်းး�တည်းး� အတူူတူူသိိပ််ပါါ၊
သို့့�သော်�်�
သင့််�အိိပ်် ရာာပေါ်�်တွွင််
�
မသိိပ်် ပါါနှှင့််�။

နူးး�ညံ့့�ပျော့�့�ပျော
� �ာ�င်းး�သည့််� အိိပ််ရာာသုံးး��ပစ္စစည်းး�များ�း�
(ခေါ�ါင်းး�အုံးး��များ�း�၊ စော�ာင််များ�း�၊ ပုုခက််အကာာများ�း�)

ကစား�းစရာာများ�း�၊ မွေး�း�ပွွ အရုုပ််များ�း�နှှင့််�

သည့််�နေေရာာတွွင််

ဖယ််ရှား��းပါါ။

ချော�ာ�င််နေေသော�ာ ကြိုး�း��များ�း�ရှိိ�နေေသည့််� အရာာများ�း�ကိုု�

ကိုု� ဖယ််ရှား��းကာာ ကလေး�းများ�း� လက််လှမ်းး
ှ �မမီီ
ထားး�ပါါ။

သင့််�ကလေး�းကိုု� နွေး�း�အော�ာင််
ထားး�ရန််
ကားး�ထဲဲတွွင် ်

ကားး�ထိုု�င်ခုံ
် များ�း
ံ� �ကိုု�သာာ သုံးး��ပါါ။

စော�ာင််မသုံးး�� ဘဲဲ

အိိပ််ရာာအစွွပ််ကိုု� သုံးး��ပါါ။

ဆေး�းလိိပ််ငွေ့့�� ကင်းး�စင််တဲ့့� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ�ပါါ။

ပက််လက််လှှန််အိိပ််ခြ�င််သည်် ပိုု�၍ ဘေး�းကင်းး�ပါါသည််
= Air Tube
= Food Tube

= Air Tube
= Food Tube

Protected Area: Gravity keeps spit-up out of the air tube.

သင့််�ကလေး�း�ကိုု� လူူများ��းစွာာ�က ချျစ််မြ�တ််နိုးး��ကြ�ပါါသည််။
သင့််�ကလေး�း�ကိုု� ကူူထိိန်းး�ပေး�းသူူတိုု�င်းး�အားး� ကလေး�း�ကိုု� ပက််လက််လှှန််ထားး�ရန််
လေး�းလေး�းနက််နက်် တိုု�က််တွွန်းး�ပြီး�း� ဘေး�းကင်းး�စွာာ� အိိပ််စက််နိုု�င််အော�ာင်် လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းပါါ။

Hazard Area: Gravity could pull spit-up into the air tube.

ကလေး�း�က ပက််လက််လှှန််၍ နေ�သည့််�အခါါ လေ�ပြွ�န််သည်် အစာာပြွ�န််၏ အပေါ်�်�တွွင််
ရော�ာက််နေ�သည််။ ကလေး�း�က နို့့��အန််သည့််�အခါါ အရည််သည်် အဆုုတ််ထဲဲ မရော�ာ�က််ဘဲဲ
အစာာအိိမ််ထဲဲ
ပြ�န််ဝင််သွားး��ပါါသည််။ ကလေး�း�က မှော�ာ�က််နေ�သည့််�အခါါတွွင််
အရည််သည်် လေ�ပြွ�န််၏ အဝတွွင်် စုုပြုံ�ံ�သွားး��ကာာ အသက််ရှူူ�
ကျျပ််သွားး��စေ�နိုု�င််သည််။
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ချော့�့��ခြ�င်းး�
ကလေး�း�သည်် ထွေး�း�ပိုု�က််ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� နှှစ််သက််သည််။ သင်် ပင််ပန်းး�လွွန်းး�နေ�သည့််�အခါါ သတိိထားး�ပါါ။
သင့််�လက််ပေါ်�်တွွင်် ကလေး�း�ကိုု� တင််ရင်းး� အိိပ််ပျော်�်��သွားး��ကာာ
ကလေး�း�က သင့််�လက််မော�ာင်းး�ပေါ်�်မှနေ��ေ၍ လှိိ�မ့််�သွားး��ပြီး�း� အသက််ရှူူ� ကျျပ််နိုု�င််သည််။ သင်် ပင််ပန်းး�သည့််�
အခါါ ကလေး�း�ကိုု�
ပုုခက်် သို့့��မဟုုတ်် ကလေး�း� အိိပ််စက််၊ ကစား�းသည့််�နေ�ရာာထဲဲတွွင််
ထည့််�ထားး�ခြ�င်းး�သည်် အကော��ာင်းး�ဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။

သင့််�အနေေဖြ�င့််� အကူူအညီီ လိုု�လျှှင််ဖြ�စ််စေ�၊ စိုးး��ရိိမ််သော�ာက ရော�ာက််နေေလျှှင််ဖြ�စ််စေ� သင််နှှင့််�

သင့််�ကလေး�းအတွွက်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး�ဖြ
� �စ််စေ�မည့််� အစီီအစဉ်ကိုု� ချျရန်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု
ပေး�းသူူနှင့််�
ှ

တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။

ဒီီနေ�ရာာက ကူူ ညီီပေး�းနို ု � င် ် ပါ ါသည််
သင််၏ ဒေေသတွွင်း�း ကျျန်းး�မာာရေး�း ဌာာနကိုု� ဆက််သွွယ််ပါါအိိမ််သို့့� လာာရော�ာက််ပေး�းသည့််�
အစီီအစဉ်နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပါါ�
211 ကိုု� ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ
Michigan Tobacco Quitline ကိုု� 800-QUIT-NOW တွွင်် ဆက််သွွယ််ပါါ
မွေး�း�ကင်းး�က ကလေး�းများ�း� ဘေး�းကင်းး�စွာာ� အိိပ််စက််နိုု�င််ရေး�းအကြော��ာင်းး�ကိုု�
Michigan.gov/SafeSleep တွွင်် ပိုု�မိုုလေ့�့လာ
�
ာပါါ
အတူူပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွွ က််နေေသည့််�အဖွဲ့့�� မှာာ�
Greater Detroit Area Health Council (GDAHC) ဖြ�စ််ပါါသည််။

Michigan Department of Health and Human Services (မီီချီီ�ဂန်် ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း�ဌာာန) (MDHHS) သည််
�

လူူမျိုး�း��၊ လိိင််၊ ဘာာသာာ၊ အသက််၊ နိုု�င််ငံံသားး�ဇစ််မြ�စ််၊ အသားး�အရော�ာင််၊ အရပ််အမြ�င့််�၊ ကိုု�ယ်အ
် လေး�းချိိ�န််၊ အိိမ််ထော�ာင််ရေး�းအခြေ�ေအနေေ၊ လိိင််
စိိတ််ခံံယူူမှုု သို့့မဟုု
� � တ်် လိိင််စိိတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး�ညွွတ််မှုု၊ နိုု�င််ငံံရေး�း ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ�း� သို့့မဟုု
� � တ်် မသန််စွွမ်းး�မှုု သို့့မဟုု
� � တ်် လူူ

တစ််ယော�ာက််၏ ခံံစား�းခွွင့််�နှင့််�
ှ မဆိုု�င််သော�ာ မျိုး�း��ရိုးး��ဗီီဇ အချျက််အလက််များ�း�ကြော��ာင့််� လူူတစ််ဦးး သို့့မဟုု
� � တ်် အဖွဲ့့��အားး� ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊
အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ�း�ကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�၊ အစီီအစဉ်တွွင်် ပါါဝင််ခွွင့််�မှှ ဖယ််ထုုတ််ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ပါါ။
MDHHS-Pub-1283-P (11-21) င််ဆင််ချျက််

ဘေး�းမကင်းး�သော�ာ နေေရာာ သို့့မဟုု
� � တ်် အနေေအထားး�ကြော��ာင့််� မီီချီီ�ဂန််ပြ�ည််နယ််တွွင်် သုံးး�ရက််
�
လျှှင်် ကလေး�းတစ််ဦးးနှုုန်း�း သေ�ဆုံးး�နေ
� ေကြ�ရပါါသည််။

