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မိဘဖြစ်သည့် သင်က သင့်ကလေးအလြကာင်း အသိဆုံးပါ၊ သိုလသာ် ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု 
နှင့် ပတ်သက်၍ လမော်ေင့်ရမည့်အရာများကို သိရန်မှာ ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ First Steps 
သည် သင့်အား ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်လေောက်ေုံး ကူညီလပးမည့် Indiana ၏ ြကည့်ရှုရမည့် 
ရင်းဖမစ် ဖြစ်သည်။ 

First Steps က ဘာေဲ။ 

First Steps သည် ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု လနာက်ကျမှုများ သိုမဟုတ် မသန်စွမ်းမှုများ ဖြစ် 
လနသည့် ကလေးများအတွက် လမွးစမှ သုံးနှစ်လဖမာက် လမွးလန့အထိ ဝန်လဆာင်မှုများလပး 
သည့် Indiana ၏ အလစာပိုင်း ြကားဝင်ြျန်လဖြမှု အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ကလေး၏ 
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဝန်လဆာင်မှုအမျုးမျုး ပံ့ပိုးလပးရန် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 
လေသတွင်း ကွန်ရက်နှင့်အတူ မိသားစုများကို လခါ်လဆာင်ောပါသည်။ 

Indiana အနှံ့တွင် ဝန်ထမ်းများရှိဖပီး အဆင်လဖပဆုံးနည်းေမ်းဖြင့် အိမ်တွင်း၌ သင့် 
ကလေးထံ ဝန်လဆာင်မှုများစွာ ပံ့ပိုးလပးပါသည်။ 

အလရးယူေုပ်လဆာင်ပါ 
First Steps သည် သင့်ကလေးက သူ သိုမဟုတ် သူမ၏ အသက်အတွက် သမိုင်း 
မှတ်တိုင်များ ဖပည့်မီလြကာင်း လသချာေုပ်လဆာင်ပါသည်။ ကစားဖခင်း၊ သင်ယူလေ့ော 

ဖခင်း၊ စကားလဖပာဖခင်း၊ အြကားအာရုံအဖပင် အဖခားအရာများနှင့် ပတ်သက်ောပါက 
ရှာလြွရမည့်အရာများကို လသချာမသိဘူးေား။ ကျွန်ုပ်တိုကို လမးပါ။ သင့်ကလေး၏ 
တိုးတက်မှုအတွက် သင့်ကလေး၏ ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန် လဆွးလနွးဖပီးလနာက် သင်ေိုအပ် 
ပါက First Steps က သင့်အတွက် ကူညီရန် ရှိလနပါမည်။ 

First Steps က 
အလရးအကကီးဆံုးပါ 

https://firststeps.in.gov


သင့်ကလေး ေုပ်လဆာင်သည့် အရာအားေုံးက ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု  အမှတ်သလ��တကို ပံ့ပိုးလပးနိုင်ပါသည် ေါကလတာ့ အသားလပး 
လြာ်ဖပချက်အချု့ပါ ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ၏ ပထမနှစ်အတွင်း သတိဖပုရမည့် CDC သမိုင်းမှတ်တိုင်များ သင့်မိုဘိုင်းြုန်းတွင် QR ကုေ်ကို 
စကန်ြတ်ဖခင်းဖြင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်အစအဆုံးကို ရယူပါ။ 

သင့်ကလေးအတွက် အလရးကကီး သမိုင်းမှတ်တိုင်များ 

1-2 ေ 3-4 ေ 4-6 ေ 
ကျွန်ုပ်ကို စကန်ြတ်ပါ 

ပါးမိုက့ို ထိကိုင်ထားသည့် ဦးတည်ရာအတိုင်း လခါင်း 
ကို ေှည့်သည် 

အေွယ်တကူ စုပ်ယူ နှင့်/သိုမ့ဟုတ် မျ ုိချနိုင်ပါသည် 

ကျယ်လောင်လသာ ဆူညံသံကို တုံ့ ဖပန်မှုအဖြစ် 
အေွယ်တကူ ေှည့်သည် 

အရပ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးောဖခင်း 

တစ်စုံတစ်လယာက်၏ မျက်နှာကို တည့်တည့်ြကည့် 
ရန် အာရုံစိုက်သည် 

ငိုယိုဖခင်း မေုပ်ဘဲ အသံများ ထွက်ောသည် 

သွက်ေက်စွာ လရရွတ်လဖပာဆိုရင်း ဖပု�းသည် 

ဗိုက်ကလန လကျာအထိ ေှိမ့်သွားသည် 

အေင်းနှင့် အလရာင် လတာက်လတာက်ဆီ လခါင်းေှည့် 
သည် 

အရပ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးောမှု များ ဖပသသည် 

ေှမ်းယူဖပီး အရာဝတ� ုများကို ဆုပ်ယူသည် 

အရုပ်များကို ဟိုြက်ေက်မှ ေီြက်ေက်သို ့လရ�့သည် 

အဖခားသူများကို တုံ့ ဖပန်သည့်အလနနှင့် ဖပု�းဖပနိုင်ပါ 
တယ်။ 

ဗိုက်ကလန လကျာအထိနှင့် လကျာကလန ဗိုက်အထိ 
ေှိမ့်သွားသည် 

စက� န့် အနည်းငယ်အထိ ထိုင်လနစဉ် ဟန်ချက် 
ထိန်းသည် 
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6-9 ေ 9-12 ေ 
ေက်လမာင်းများနှင့် လဖခလချာင်းများကို 
လရ�့ ဖခင်းဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ဆီသို ့တွားသွားသည် 
သိုမ့ဟုတ် ေိပ်သွားသွားသည် 

အသံကျယ်ကျယ် ဗေုံးဗလထွးလဖပာဖပီး ရယ်လမာသည်၊ 
ေက်ခုပ်တီးဖပီး တူတူလရဝါးကစားသည် 

အမှီအတွယ်မပါဘဲ ထိုင်လနသည် 

အသံများဆီသို ့တည်လနရာရှာရန် လခါင်းေှည့်သည် 

အရပ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် တိုးောမှု များ ဖပသသည် 

စင်ဆီသို ့ေှမ်းဆွဲသည် 

အရာဝတ� ုငယ်များကို လကာက်ယူသည် 

ေက်နှစ်ြက်စေုံးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း ေက်များနှင့် ေူး 
များဖြင့် တွားသွားသည် 

ရိုးရှင်းလသာ အသံများကို ေိုက်လဖပာသည်၊ “ဘိုင့်-ဘို 
င့်” ေက်လဝှ့ယမ်းဖပသည် 

လစာင့်ဆိုင်းမလနနဲ့။ 
First Steps က ယလန့ လပးအပ်နိုင်သည့် အချက်အေက်များ 
နှင့် ေမ်း�� န်ချက်ကို လကာင်းစွာ အသုံးချပါ။ 

First Steps ဖပည်နယ် အုပ်ချုပ်လရးမှ�း 
firststeps.in.gov 

လခါ်ဆိုသူအခမဲ့ နံပါတ်- 800-545-7763 
အီးလမးေ-်  FirstStepsWeb@fssa.in.gov 

ကလေးများအား 9၊ 18 သိုမ့ဟုတ် 30 ေတွင် စံနှု န်းမီ၊ အလထာက်အထားဖပထားသည့် ကိရိယာများကို အသုံးဖပု၍ အလထွလထွ ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်နှင့် 18 
ေနှင့် 24 ေတွင် သို့ ့မဟုတ် မိဘ သိုမဟုတ် ဝန်လဆာင်မှုလပးသူတွင် စိုးရိမ်မှု ရှိတိုင်းတွင် အထီးကျန်စိတ်လဝေနာအတွက် ကလေးများအား စစ်လဆးမှုဖပုေုပ်ရန် 
American Academy of Pediatrics က အကကံဖပုပါသည်*။  *https://pediatrics.aappublications.org/content/145/1/e20193449 

https://pediatrics.aappublications.org/content/145/1/e20193449
mailto:FirstStepsWeb@fssa.in.gov
https://firststeps.in.gov



