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အစား�းအစား� ဆော�းက်င်း်ဆောရးတငွ် ်တက်က်ြွက်သည်် ်အခန််းက်ဏ္ဍမှ်း �ါဝါင်ဆ်ော�း
သည််အ်တကွ် ်ဆောက်းးဇူးးးတင်�်ါသည်။် 
ဤလက်စ်ားွ�ဲါ အခးက်အ်လက်မ််းး�းသည် ်သင််အ်�း အစား�းအစား�က်ု� ဆော�းက်င်း်စား�ွ သု�ဆောလ�ှင်၊် ပြ�င်�်င်ပ်ြီး�းး 
တည်ခ်င်း်နိုု�င်ရ်န်် က်းည်း�ါလမ််ု်းမ်းည်။်
အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေး�းဆိုု�င်းး�� ဗဟု�သု�တသုည်း အစား�းအစား�ဘေး�က�င်း်း ဘေး��ဂါါမဖြ�စားးဘေးအ�င်းး က�ကယွ်းဘေး�းနိုု�င်းးသုည်း။ ဤလကးစားွ�မ ှ
သုင်းး သုင်းးယ်သူုည််းအ��ကု� လ��းင်းန်းးးခွငွ်းးနိုငှ်း်း အမုးတငွ်းး အသုး�းခွျ�ါ။ 

ဤလက်စ်ားွကဲ်ု� ဖိုတပ်ြီး�းးဆောန်�က် ်ဤအကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�းက်ု� သင်မှ််းတမု််းမ်းည်ဟ်ု� က်ွနို်��်တု� ် ဆောမ်း်�်လင််�်ါသည်-်
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သတပုြ�ုရန််- အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေး�းအတကွး သုင်းးသုည်း အဘေး�းအကြီးကးးဆိုး�း �ါဝင်းး�စားစည်းး ဖြ�စားးသုည်း။

ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးခွျုန်းးတငွ်းး လး�းဝ အလ��းမလ��း�ါနိုငှ်း်း။

လု�အ�းခွျုန်းးတငွ်းး ဘေးက�င်းးးစား�ွ လကးဘေးဆိုး�ါ။

အသုင်း်းစား�း အစား�းအစား�ကု� လကးဗလ�ဖြ�င်း်း မကု�င်းး�ါနိုငှ်း်း။

အစား�းအစား�ကု� �ဘူေးအ�င်းး သုု�မ်ဟု�တး ဘေးအးဘေးအ�င်းး ထား�း�ါ။

အစား�းအစား�ကု� မနှ်းးကန်းးဘေးသု� အ�ခူွျုန်းး�ဘေးအ�င်းး ခွျကးဖြ�ုတး�ါ။

�ဘူေးသု� အစား�းအစား�ကု� လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ အဘေးအးခွး�ါ။

အသု�းစုားမးးကု� အဖြခွ�းအစား�းအစား�မျ�းမ ှခွွ�၍ထား�း�ါ။

အစား�းအစား�သုး�း က�ုုယ်�မျ�းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးး၊ �ု�းသုတးပြီး�းး သုင်း်း�စားစည်းးမျ�းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးအ�င်းးထား�း�ါ။

ဘေး�းကင်းးးဘေးသု� �င်းးးဖြမစားး သုု�မ်ဟု�တး တင်းးသုငွ်းးးသုထူားးမ ှအစား�းအစား�ကု� အပြီးမ�တမးး �ယ်�ူါ။

ဆိုကးလကးသုင်းးယ်ပူြီး�းး ဘေးမးခွနွ်းးးမျ�း ဘေးမး�ါ။
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ဤလကးစားွ��ါ အခွျကးအလကးမျ�းသုည်း ဝါရှငှ်းးတန်းးဖြ�ည်းန်းယ်း လကးလး အစား�းအစား�က�ဒ်း WAC 246-215 ၏ အ�ကမးး�ျဉ်းး ဖြ�စားးသုည်း။ 
၎င်းးးတငွ်းး လု�အ�းခွျကးအ�းလး�း မ�ါဝင်းး�ါ။ ဤလကးစားွ�ကု� ခွငွ်း်းဖြ�ုပြီး�းးဖြ�စားးဘေးသု� အစား�းအစား� လ��းသု�း ဘေးလက်ျင်း်းဘေး�းနိုငှ်း်း တွ�သုး�း�ါ။ 
ဘေးန်း�ကးထား�း အခွျကးအလကးမျ�း သုလုု��ါက သုင်းး၏ ဘေးဒ်သုနိုတ� ကျန်းးးမ�ဘေး�းဌာ�န်းထားး ဆိုကးသုယွ်း�ါ။

ဤလကးစားွ�ကု� မသုန်းးစားမွးးသုမူျ�းအတကွး အဖြခွ�းဘေး��းမကးမျ�းဖြ�င်း်း �ရှှုနိုု�င်းးသုည်း။ ဘေးကျးဇူူးးဖြ�ု၍  
ဘေးတ�င်းးးဆိုု�မ ုတင်းးသုငွ်းးး�န်းး 1-800-525-0127 (TDD/TTY ဘေးခွ်ဆိုု��န်းး 711) သုု� ် ��န်းးးဘေးခွ်ဆိုု��ါ။

Tacoma-Pierce ဘေးက�င်းးတးကျန်းးးမ�ဘေး�းဌာ�န်းမ ှ“ဝါရှှင်းးတန်းးဖြ�ည်းန်းယ်း စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးး လကးစား” သုည်း CC BY-NC 4 0 ဘေးအ�ကးတငွ်းး လု�င်းးစားင်းး
�ရှှုထား�း သုည်း။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

အစား�ဆောကြံက်�င််ပ်ြဖိုစားဆ်ောသ� ဆောရ�ဂါါ
လတူု�သ်ုည်း အနိုတ��ယ်းဘေး�းနိုု�င်းးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း �ါဝင်းးသုည််း အစား�းအစား�ကု� စား�း
သုည််းအခွါ အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ�ပြီး�းး ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားးတတးသုည်း။ 
ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းသုည်း အစား�းအစား�ထား�သုု� ် အခွျုန်းးမဘေး�ွး ဝင်းးတတးသုည်း။ အစား�ဘေး�က�င်း်း
ဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ �နိုု�င်းးဘေးဖြခွကု� ဘေးလ့�ခ်ွျ�န်းးအတကွး အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ 
ကု�င်းးတယွ်းန်းည်းးအ�း ဘေးလလ်��န်းး အဘေး�းကြီးကးးသုည်း။

ဆောရ�ဂါါလက်ခဏာ�မ်းး�း
အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါအခွျုု �တငွ်းး ဘေးအ�ကး�ါဘေး��ဂါါလကခဏာ�မျ�း ရှှတုတးသုည်း-

ဝါမ််းးဆောလ်�ပြခင်း် သု�မ််းဟု�တ ်အန််ပြခင်း်။ အသ�းဝါါပြခင်း် သု�မ််းဟု�တ ်
မ်းးက်သ်�းဝါါပြခင်း်။ 

အန်းည်းးဆိုး�း 24 န်း��း�က�ဘေးအ�င်းး ဘေး��ဂါါ
လကခဏာ�မျ�း မရှှုဘေးတ�သ်ုည်းအထား ု
အစား�းအစား�န်း�းတငွ်းး အလ��းမလ��း�ါနိုငှ်း်း။

အမုးတငွ်းး ဘေးန်း၍ ဆို��ဝန်းးနိုငှ်း်း 
ဖြ�သု�ါ။

အစား�ဆောကြံက်�င််ပ်ြဖိုစားဆ်ောသ� 
ဆောရ�ဂါါသည် ်အလန်ွ် အပြဖိုစား်
မ်းး�းသည်။် 
နိုစှားးစားဉ်း အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ
ဖြ�စားး��ွးမမုျ�း-

ဒ်ဘေးတ��င်းးးမဖြစားး- CDC

ဘေး��ဂါါလကခဏာ�မျ�းသုည်း အလနွ်းးဖြ�င်းးးထားန်းး�ါက ဘေးဆိုးရုံး�သု�ွး�နိုု�င်းးသုည်း 
သုု�မ်ဟု�တး ဘေးသုဆိုး�းနိုု�င်းးသုည်း။ ကဘေးလးမျ�း၊ သုကးကြီးကးး�ွယ်းအု�မျ�း၊ ကု�ယ်းဝန်းးဘေးဆို�င်းး 
အမျုုးသုမးးမျ�းနိုငှ်း်း န်း�တ�ရှညှ်းဘေး��ဂါါရှှုသုမူျ�းသုည်း ဖြ�င်းးးထားန်းးစား�ွ န်း�မကျန်းးးဖြ�စားး
နိုု�င်းးဘေးဖြခွ �ု�မျ�းသုည်း။ 

ဆောန်မ်းဆောက်�င်း်လ်င် ်အမ်ု်းတငွ်ဆ်ောန်�ါ။
သုင်းး ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးခွျုန်းးတငွ်းး အစား�းအစား�နိုငှ်း်း အလ��းမလ��း�ါနိုငှ်း်း။ ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဘေးသု� 
စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းး ဝန်းးထားမးးမျ�းသုည်း အစား�းအစား�၊ မျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�း၊ 
�န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�းနိုငှ်း်း အဖြခွ�းသုမူျ�းထားး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း �ျး� နို ှးဘ်ေးစားနိုု�င်းးသုည်း။

သင်် ်ဆောအ�က်�်ါတု�က််ု� ခံစား�းရ�ါသလ�း-

ဝမးးဘေးလ့�ဖြခွင်းးး အန်းးဖြခွင်းးး �ျ�းဖြခွင်းးး 

သင််တ်ငွ် ်ဆောအ�က်�်ါတု� ် ရုှှ�ါက် အလ��်မ်းသ�ွး�ါနိုငှ််-်
• အသုည်းးဘေး��င်းးအသု�းဝါ ဘေးအ�ု�း
• အစား�အဆို�ုးသုင်း်းဘေးစားဘေးသု� �ကးတးး�းးယ်�း
• ရှှးဂါျ�လ�
• အးးကု�လး
• နိုု�ရုုံ� ဗု�င်းးး��းစားး

နိုစှားးစားဉ်း အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ
မျ�းဘေး�က�င်း်း ဘေးဆိုးရုံး�တင်းး�မမုျ�း-

နိုစှားးစားဉ်း အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ
မျ�းဘေး�က�င်း်း ဘေးသုဆိုး�းမမုျ�း-`

အစား�ဆောကြံက်�င််ပ်ြဖိုစားဆ်ောသ� 
ဆောရ�ဂါါပြဖိုစားဆ်ောကြံက်�င်း် 
အစားးရင်ခံ်�ါ။.
ဖြ�စားး��ွးမအုမျ�းစား�ကု� 
အစားး�င်းးမခွး�က�ါ။ 
အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားး
ဘေးသု� ဘေး��ဂါါ
အဘေး�က�င်းးး သုင်းး၏ 
ဘေးဒ်သုနိုတ� ကျန်းးးမ�ဘေး�း 
ဦးးစားးးဌာ�န်းထားး ခွျကးခွျင်းးး 
အစားး�င်းးခွး�ါ။ ထားု�သုတူု�က် 
လတူု� ် ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးမဖြ�စားးဘေးစား
�န်းး ဘေးသုခွျ�ဘေးအ�င်းး ကညူ်း�ါ
မည်း။

48,000,000

128,000

3,000
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အစား�ဆောကြံက်�င််ပ်ြဖိုစားဆ်ောသ� ဆောရ�ဂါါ က်�က်ယွ်ပ်ြခင်း်
အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးဘေးအ�င်းးထား�း�န်းး အစားးအစားဉ်း လု�အ�းသုည်း။ အစား�းအစား�
ကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ မည်းသုု� ် သုမုးးဆိုည်းး၊ ဖြ�င်းးဆိုင်းး၊ ကု�င်းးတယွ်း�မည်းကု� စားးစားဉ်း�ါ။

တက်က်ြွက်ဆောသ� စားးမံ်းခန် ််ခဲွမု်း�ု�င်ရ်� ထန်ု်းခးု�်မု်း
ယ်င်းးးသုည်း အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေး�းအတကွး တကးကြွကဘေးသု� ခွျဉ်းးက�းန်းည်းး
တစားးခွ� ဖြ�စားးသုည်း။ မန်းးဘေးန်းဂါျ�မျ�းသုည်း လ��းဘေးဆို�င်းးခွျကးအဆိုင်း်းမျ�း သုတးမတှး
သုည်း၊ ဝန်းးထားမးးမျ�းကု� ဘေးလက်ျင်း်းဘေး�းပြီး�းး အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးဘေးအ�င်းး 
ထားနု်းးးသုမုးး�န်းး ဘေးစား�င်း်း�ကည််းထားနု်းးးခွျု�းသုည်း။

ဥ�မ်း�မ်းး�းတငွ် ်ဆောအ�က်�်ါတု� ် �ါဝါင်သ်ည်-်
• ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဘေးသု� စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးးမျ�းကု� စားစားးဘေးဆိုးပြီး�းး သုတူု�အ်�း 

အဘေးဆို�ကးအအး�တငွ်းးး မဝင်းး�ါဘေးစားနိုငှ်း်း။ 
• အလ��းသုမ�းမျ�းအ�း အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ ခွျကးဖြ�ုတး�န်းး၊ အဘေးအးခွး

�န်းးနိုငှ်း်း သုမုးးဆိုည်းးတတး�န်းး ဘေးလက်ျင်း်းဘေး�း�ါ။
• ဝန်းးထားမးးမျ�းကု� မည်းသုည််းအခွျုန်းးတငွ်းး မည်းသုု� ် လကးဘေးဆိုး�မည်းကု� သုင်းးဘေး�း

�ါ။
• ဝန်းးထားမးးမျ�းအ�း အစား�းအစား�ကု� လကးဗလ�နိုငှ်း်း မကု�င်းး�န်းး ဘေးသုခွျ�ဘေးအ�င်းး

လ��း�ါ။
• အ�ခူွျုန်းးစား��င်းးးမျ�း ဖြ�ုစား�ပြီး�းး အစား�းအစား� အ�ခူွျုန်းးမျ�းကု� စားစားးဘေးဆိုး�ါ။
• မည်းသုကူ မည်းသုည််းအခွျုန်းးတငွ်းး အ�ခူွျုန်းး တု�င်းးး�မည်းကု� ဆိုး�းဖြ�တး�ါ။
• အစား�စုားမးးကု� ဖြ�င်းးဆိုင်းး�န်းး ဘေးန်း��တစားးခွ� သုတးမတှးထား�း�ါ။
• ခွျုု �ယ်ငွ်းးးဘေးန်းဘေးသု� အ��မျ�းကု� ဖြ�ုဖြ�င်းး�န်းး ဖြ�င်းးဆိုင်းးမည််းသုမူျ�းကု� ဘေးခွ်

�ါ။
• တစားးစားး�တစားးဘေးယ်�ကး အန်းးပြီး�းးခွျုန်းးတငွ်းး သုု�မ်ဟု�တး ဝမးးဘေးလ့�ခွျုန်းးတငွ်းး 

သုန်း ်းရှငှ်းးး�န်းး အစားးအစားဉ်းဆိုွ��ါ။
အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေး�းအတကွး လတူု�င်းးးတငွ်းး တ�ဝန်းးရှှုဘေးသု�းလည်းး ၎င်းးး
ကု� ဦးးစား�းဘေး�း လ��းဘေးဆို�င်းးမည််းသုတူစားးဦးး လု�အ�းသုည်း။

တ�ဝါန််ရုှှသး
အစား�းအစား�ထား�းသုည််း အဘေးဆို�ကးအအး�တု�င်းးးတငွ်းး တ�ဝန်းးရှှုသုတူစားးဦးး ရှှု�မည်း။ ထားု�
သုတူု�သ်ုည်း အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ ဖြ�င်းးဆိုင်းးထား�းဘေး�က�င်းးး ဘေးသုခွျ�ဘေးစား�
မည်း။

တ�ဝါန််ရုှှသးသည်-်
• သုင်းးတု� ် အလ��းလ��းဘေးန်းခွျုန်းးတငွ်းး ရှှုဘေးန်း�မည်း။
• အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေးစား�န်းး ဗဟု�သု�တနိုငှ်း်း ဘေးလက်ျင်း်းထား�းမ ုရှှု�မည်း။
• ဝန်းးထားမးးမျ�းက အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေး�း ကျင်း်းသုး�းမမုျ�းကု� လု�ကးန်း�

ဘေး�က�င်းးး စားစားးဘေးဆိုး�မည်း။
• ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးခွျုန်းးတငွ်းး မည်းသုမူ့ အစား�းအစား�ကု� မထားဘုေးတွ�ဘေးစား�န်းး ဘေးသုခွျ�

ဘေးအ�င်းးလ��း�မည်း။
• ဝန်းးထားမးးမျ�းဘေးမးသုည်းကု� ဘေးဖြ��မည်း။

အစား�းအစား� ထား�းသုည််းဘေးန်း��တငွ်းး သုင်းးတစားးဦးးတည်းး ရှှု�ါက သုင်းးသုည်း 
တ�ဝန်းးရှှုသု ူဖြ�စားးသုည်း။ အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးဘေးအ�င်းးထား�း�န်းး သုင်း်းကု� 

ဘေးလက်ျင်း်းဘေး�းထား�းဘေး�က�င်းးး ဘေးသုခွျ��ါဘေးစား။

အသအုမှ်းတပ်ြ�ုလက်မှ််းတရ်ထ�း
ဆောသ� အစား�းအစား� က်�က်ယွ်ဆ်ောရး 
မ်းန််ဆောန်ဂါး�

အသုအုမတှးဖြ�ုလကးမတှး�ထား�းဘေးသု� 
အစား�းအစား� က�ကယွ်းဘေး�း မန်းးဘေးန်းဂါျ�
နိုငှ်း်း အလ��းလ��း�ါ။ ထားု�သုတူု�တ်ငွ်းး 
အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေး�း စားးမးခွန်း ်းခွွ�မု
အတကွး ထား�းဘေးဆို�င်းးး ဘေးလက်ျင်း်းထား�း
မမုျ�းနိုငှ်း်း အသုအုမတှးဖြ�ုလကးမတှး ရှှု
သုည်း။ သုတူု�က် တ�ဝန်းးရှှုသုကူု� ကညူ်း
�မည်း။ သုတူု�သ်ုည်း အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားး
ဘေးသု� ဘေး��ဂါါကု� က�ကယွ်း�န်းးအတကွး 
အတတူက ွဘေးလက်ျင်း်း၊ စားစားးဘေးဆိုးပြီး�းး န်းည်းး
လမးးမျ�း ဘေး�း�မည်း။

တ�ဝါန််ရုှှသးက်ု� PIC ဟု� 
ဆောခ်သည်။်
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

စား�းဖုို�ဆော��င်ဝ်ါန််ထမ််းး က်းန််းမ်း�ဆောရး
ကျန်းးးမ�ဘေးသု� စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးးသုည်း အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါကု� 
ကညူ်းက�ကယွ်းဘေး�းသုည်း။ သုင်းး ဘေးန်းမဘေးက�င်းးး�ါက အစား�းအစား�ကု� မကု�င်းး�ါနိုငှ်း်း။ 
သုင်း်းဘေး�က�င်း်း အစား�းအစား�နိုငှ်း်း အဖြခွ�းသုမူျ�းထားး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း �ျး�ဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။

သင််တ်ငွ် ်ဆောအ�က်�်ါတု� ် ပြဖိုစား�်ါက် အလ��်မ်းသ�ွး�ါနိုငှ််-်
• ဝမးးဘေးလ့�ဖြခွင်းးး၊ အန်းးဖြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး အသု�းဝါဖြ�စားးဖြခွင်းးး
• အစား�အဆို�ုးသုင်း်းဘေးစားဘေးသု� �ကးတးး�းးယ်�း၊ ရှှးဂါျ�လ�၊ အးးကု�လး၊ အသုည်းး

ဘေး��င်းးအသု�းဝါ ဘေးအ�ု�း၊ သုု�မ်ဟု�တး နိုု�ရုုံ� ဗု�င်းးး��းစားး
• �ျ�းပြီး�းး လည်းဘေးခွျ�င်းးးန်း�သုည််းအဖြ�င်းး 

ဘေး��ဂါါကးူစားကးနိုု�င်းးဘေးဖြခွဖြမင်း်းဘေးသု� လမူျ�း
နိုငှ်း်း အတအူလ��းလ��းဖြခွင်းးး

အန်ည်း်�ံ�း 24 န်�ရးကြံက်�ဆောအ�င် ်မ်းအန််
ဆောတ��် ဲဝါမ််းးမ်းသ�ွးဆောတ�သ်ည်အ်ထ ု
အလ��်မ်းလ��်�ါနိုငှ််။်
သုင်းး ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားးဘေး�က�င်းးး သုု�မ်ဟု�တး 
အသု�းဝါဖြ�စားးဘေးန်းဘေး�က�င်းးး ဘေးတွ� ရှှု�ါက 
ကျန်းးး မ�ဘေး�း ဦးးစားးးဌာ�န်းကု� ��န်းးးဆိုကး�ါ။

သင််တ်ငွ် ်ဆောအ�က်�်ါတု� ် ရုှှ�ါက် 
အစား�းအစား� သု�မ််းဟု�တ ်အစား�းအစား�
နိုငှ်် ်ထဆုောတွ�ဆောသ� မ်းည်သ်ည််အ်ရ�
နိုငှ််မ််း် အလ��်မ်းလ��်�ါနိုငှ််-် 
• သုင်းး �း�းမထား�းနိုု�င်းးဘေးသု� �ု�းဝင်းးဒ်ဏား��
• နို�ှဘေးခွျဖြခွင်းးး၊ ဘေးခွျ�င်းးးဆိုု�းဖြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး နို�ှဘေးစားးဖြခွင်းးး
• �ျ�းပြီး�းး လည်းဘေးခွျ�င်းးးန်း�ဖြခွင်းးး
• အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါရှှုသုနူ်း�း ရှှုခွ�ပ်ြီး�းး ဘေး��ဂါါကးူနိုု�င်းးဘေးဖြခွဖြမင်း်းဘေးသု�လူ

မျ�းနိုငှ်း်း အတအူလ��းလ��းဖြခွင်းးး

သင်သ်ည် ်ဆောအ�က်�်ါအလ��်မ်းး�းက်ု� လ��်နိုု�င်သ်ည်-်
• အမုုကးသုနွ်းးဖြခွင်းးး
• တးဖြမကးစားည်းးလညှ်းးဖြခွင်းးး
• �ကမးးတု�ကးဖြခွင်းးး
• အမုးသု�ဘေးဆိုးဖြခွင်းးး

သုင်းးသုည်း အစား�ဘေး�က�င်း်း ဘေး��ဂါါဖြ�စားးသုအူန်း�း  
ဘေး��ကးခွ��်ါက တ�ဝန်းးရှှုသုကူု� ဘေးဖြ��ဖြ��ါ။

တစားက််ု�ယ်ဆ်ောရ သန် ််ရှှင်း်မု်း
စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးးမျ�းသုည်း ကျန်းးးမ�
သုည််း�း�ဘေး�ါကးပြီး�းး ထားု�သုု� ် ခွးစား�း�သုည််း
တု�င်းးဘေးအ�င်းး အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း 
�ျး�ဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ တစားးကု�ယ်းဘေး� သုန်း ်းရှငှ်းးးမရုှှု
ဖြခွင်းးးဖြ�င်း်း အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း မ
ဘေး��ကးရှှုဘေးအ�င်းး က�ကယွ်း�ါ။

သန် ််ရှှင်း်မု်း ရုှှဆောစားရန်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးခွျုန်းးတငွ်းး အစား�းအစား�နိုငှ်း်း 

အလ��းမလ��း�ါနိုငှ်း်း။
• မ�က�ခွဏာ လကး ဘေးဆိုး�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� ကု�င်းးတယွ်း�န်းး 

�န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး 
သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးသု� လကးအတုးမျ�းကု� သုး�း
�ါ။

• လကးသုည်းးမျ�းကု� တပုြီး�းး သုန်း ်းရှငှ်းးး
ဘေးအ�င်းးထား�း�ါ။

• သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးသု� အဝတးအစား�းကု� 
ဝတးဆိုင်းး�ါ။

• ဆိုး�င်းးကု� ဘေးန်း�ကးဖြ�န်းးစားးးထား�း�ါ၊ အတု�
ထား�း�ါ သုု�မ်ဟု�တး ဆိုးအ��း အ��းထား�း�ါ။

• ဘေး�ခွျုုးခွန်းးးထား�သုု� ် ခွါးစားည်းးအဝတး 
သုု�မ်ဟု�တး လကးအတုးမျ�းကု� ဝတးမ
သု�ွး�ါနိုငှ်း်း။

• သုင်း်းလကး ရှှမု�ါက၊ အ�ဘူေးလ�င်းး�ါက 
သုု�မ်ဟု�တး ဒ်ဏား����ါက �တးတးးစားည်းး
ပြီး�းး တစားးခွါသုး�း လကးအတုးစား�ွးပြီး�းး 
�း�းထား�း�ါ။
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ဆောရ�ဂါါက်းးစားက်န်ိုု�င်ဆ်ောပြခပြမ်းင််သ်းမ်းး�း
မည်းသုမူဆိုု� အစား�ဘေး�က�င်း်း ဘေး��ဂါါဖြ�စားးနိုု�င်းးဘေးသု�းလည်းး အခွျုု �သုမူျ�းသုည်း အဖြခွ�းသုမူျ�းထားကး �ု�မု�ဖြ�စားးနိုု�င်းးဘေးဖြခွရှှုသုည်း။ 

ထု�သးတု�တ်ငွ် ်�ါဝါင်သ်းမ်းး�းမှ်း�-

သုကးကြီးကးး�ွယ်းအု�မျ�းင်းယ်း�ွယ်းသုမူျ�း ကု�ယ်းဝန်းးဘေးဆို�င်းးသုည်းမျ�း

ကင်းးဆို�၊ ဆိုးးခွျုု သုု�မ်ဟု�တး AIDS 
က�သ်ုု� ် ကု�ယ်းခွးအ�းကျဆိုင်းးးဘေးစားဘေးသု� 
ဘေး��ဂါါအဘေးဖြခွအဘေးန်း ရှှုသုမူျ�း

ဆောရ�ဂါါက်းးစားက်န်ိုု�င်ဆ်ောပြခမ်းး�းသးမ်းး�းက်ု� ဝါန််ဆော��င်မု််းဆော�းခးုန််တငွ် ်�ု�မု်း�ဂါရု�စားု�က်�်ါ-
• ဘေးဆိုးရုံး�မျ�း
• မကူြီးကုု မျ�း
• လအူု�ရုံး�မျ�း

ဆောရ�ဂါါက်းးစားက်န်ိုု�င်ဆ်ောပြခမ်းး�းသးတု�သ်ည် ်ဆောအ�က်�်ါအစား�းအစား�မ်းး�းက်ု� မ်းစား�းသင််�်ါ-
• ကျကးဘေးအ�င်းး မခွျကးထား�းဘေးသု� အသု�း၊ င်းါး သုု�မ်ဟု�တး ဥမျ�း 
• မ�တးဘေးက�င်းးအစုားမးးမျ�း
• အ�င်းးဘေး�ါကးအစုားမးးမျ�း
• �ု�းသုတးမထား�းဘေးသု� နို�ွးနိုု� ် သုု�မ်ဟု�တး သုစားးသုးးဘေး�ျ�း�ည်း
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အစား�းအစား�မ်းး�းရုှှ အနိုတရ�ယ်မ််းး�း
အစား�းအစား�မျ�းသုည်း ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း၊ ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး အနိုတ��ယ်းရှှု
�စားစည်းးမျ�းဖြ�င်း်း ည်စားးည်မးးသု�ွး�ါက ကွနိုး��းတု�က်ု� ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ 
အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ ကု�င်းးတယွ်း�န်းး သုင်းးယ်ဘူေးလလ်�ဖြခွင်းးးဖြ�င်း်း အနိုတ��ယ်း
ကု� ဘေးလ့�ခ်ွျ�ါ။

ဇူးးဝါဆော�ဒ�ု�င်ရ်� ည်စားည််မ််းးမု်း
�ကးတးး�းးယ်�း၊ ဗု�င်းးး��းစားးနိုငှ်း်း က�း�ါး�ု�းမ ��းမျ�းက�သ်ုု� ် ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းသုည်း 
ကွနိုး��းတု�က်ု� ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ လမူျ�းက ဗု�ကး�ျကးဖြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး 
24 န်း��း�က� တ��းဘေးကးွဖြ�စားးဖြခွင်းးးအဘေး�က�င်းးး ဘေးဖြ���ါက ၎င်းးးမ�ှ အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားး
ဘေးသု� ဘေး��ဂါါ�င်းး ဖြ�စားးသုည်း။ အဖြ�စားးမျ�းဘေးသု� ဘေး��ဂါါလကခဏာ�မျ�းမ�ှ အန်းးဖြခွင်းးး၊ 
ဝမးးဘေးလ့�ဖြခွင်းးး၊ ဗု�ကးန်း�ဖြခွင်းးးနိုငှ်း်း �ျ�းဖြခွင်းးးတု� ် ဖြ�စားးသုည်း။ အစား�စား�းပြီး�းး နိုစှားးန်း��း
အတငွ်းးးမ ှ�ကးသုတတ �တးအန်းည်းးင်းယ်းအတငွ်းးး ဘေး��ဂါါလကခဏာ�မျ�း ဖြ�
တတးသုည်း။

�က်တ်းးရးးယ်�း
�ကးတးး�းးယ်�းသုည်း အစား�းအစား�၊ �စားစည်းးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး လူ
မျ�းတငွ်းး ရှှုဘေးန်းနိုု�င်းးသုည်း။ စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးးမျ�းသုည်း 
ဂါရုံ�စုား�ကး�မည်း။ �ကးတးး�းးယ်�းသုည်း သုင်း်းဘေးတ�းဘေးသု� 
အ�ဟု��၊ အစုား�ဓာ�တး၊ အ�ခူွျုန်းးနိုငှ်း်း �က�ခွျုန်းးရှှု�ါက 
အစား�းအစား�တငွ်းး လယွ်းကစူား�ွ ဘေး�ါကး�ွ�းနိုု�င်းးသုည်း။ 
အစား�းအစား�ကု� �ဘူေးအ�င်းး သုု�မ်ဟု�တး ဘေးအးဘေးအ�င်းးထား�း�ါ၊ ဖြမန်းး
ဖြမန်းး အလ��းလ��း�ါ၊ ပြီး�းးလ့င်းး လကးဘေးဆိုး�ါ။ အသုင်း်းစား�းသုး�းနိုု�င်းး
ဘေးသု� အစား�းအစား�မျ�းနိုငှ်း်း အလ��းလ��း��တငွ်းး 
�န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး လကးအတုးမျ�းကု� သုး�း
�ါ။

�ု�င်း်ရ�်စားမ််းး�း 
ဗု�င်းးး��းစားးမျ�းသုည်း ဘေးသုးင်းယ်းပြီး�းး သုင်း်းအ�း ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားးဘေးအ�င်းး လ��း�န်းး 
အန်းည်းးင်းယ်းသု� လု�အ�းသုည်း။ နိုု�ဗု�ဗု�င်းးး��းစားး သုု�မ်ဟု�တး အသုည်းးဘေး��င်းးအသု�းဝါ 
ဘေးအ�ု�း က�သ်ုု� ် ဗု�င်းးး��းစားးမျ�းသုည်း ဘေးအ�ကး�ါတု�ဘ်ေး�က�င်း်း �ျး� နိုု�င်းးသုည်း-
• ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဘေးသု� စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးးမျ�း
• လကးဘေးသုခွျ�မဘေးဆိုးဖြခွင်းးး
• လကးဗလ�ဖြ�င်း်း အစား�းအစား� ကု�င်းးဖြခွင်းးး

အခွျုု � ဗု�င်းးး��းစားးမျ�းသုည်း ဘေးသုခွျ�လကးဘေးဆိုးပြီး�းးသုည််း
တု�င်းးဘေးအ�င်းး သုင်း်းလကးတငွ်းး ရှှုဘေးန်းနိုု�င်းးသုည်း။ သုင်းးသုည်း ဘေးန်း
ဘေးက�င်းးးခွျုန်းးတငွ်းး�င်းး ဗု�င်းးး��းစားး �ျး�ဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ ထားု�ဘ်ေး�က�င်း်း စား�းသုး�း�န်းး အသုင်း်းဖြ�စားး
ဘေးန်းဘေးသု� အစား�းအစား�ကု� ကု�င်းးတယွ်း�န်းးအတကွး �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကး သုး�း�န်းး 
သုု�မ်ဟု�တး လကးအတုးစား�ွး�န်းး အဘေး�းကြီးကးးသုည်း။

က်�်�ါး�ု�းမ်း ��းမ်းး�း
က�း�ါး�ု�းမ ��းမျ�းသုည်း သုန်းးဘေးက�င်းးင်းယ်းမျ�း 
သုု�မ်ဟု�တး အ�ည်းအတုးင်းယ်းမျ�း ဖြ�စားးသုည်း။ ၎င်းးး
တု�သ်ုည်း အသု�း၊ င်းါး၊ ထား�တးက�န်းး၊ သုု�မ်ဟု�တး ည်စားးည်မးး
ဘေးသု� ဘေး�တငွ်းး အသုကးရှှင်းးသုည်း။ အစား�းအစား�ကု� 
မနှ်းးကန်းးဘေးသု� အ�ခူွျုန်းးဖြ�င်း်း ခွျကးဖြ�ုတး၍ 
က�း�ါး�ု�းမ ��းမျ�းကု� သုတး�ါ။ က�း�ါး�ု�းမ ��းအမျ�းစား�သုည်း အလနွ်းးဘေးအးဘေးသု� 
အ�ခူွျုန်းးတငွ်းး အခွျုန်းး�က�ဖြမင်း်းစား�ွ ဘေးအးခွ�ထား�း�ါက ဘေးသုသုည်း။

အစား�းအစား�က်ု� ဆော�းက်င်း်စားွ�ထ�း
ရန်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• သုင်းးဘေးန်းမဘေးက�င်းးးခွျုန်းး၊ အထားးူသုဖြ�င်း်း 

အန်းးသုည််းအခွျုန်းး၊ ဝမးးဘေးလ့�သုည််းအခွျုန်းး 
သုု�မ်ဟု�တး �ျ�းသုည််းအခွျုန်းးတငွ်းး အလ��း
မလ��း�ါနိုငှ်း်း။

• အသုင်း်းစား�း* အစား�းအစား�ကု� လကးဗလ�
ဖြ�င်း်း မကု�င်းး�ါနိုငှ်း်း။ ညှ်�းမျ�း၊ 
�န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး 
လကးအတုးမျ�း သုး�း�ါ။

• အစား�းအစား�ကု� 135°F နိုငှ်း်း အထားကးတငွ်းး 
�ဘူေးအ�င်းးထား�း�ါ သုု�မ်ဟု�တး 41°F နိုငှ်း်း 
ဘေးအ�ကးတငွ်းး ဘေးအးဘေးအ�င်းးထား�း�ါ။

• ဖြမန်းးဖြမန်းး အလ��းလ��း၍ အစား�းအစား�မျ�း
ကု� ခွျန်းးမထား�း�ါနိုငှ်း်း။

• အစား�းအစား�ကု� လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ အဘေးအးခွး�ါ 
သုု�မ်ဟု�တး ဘေးနို �း�ါ။

• အသု�းင်းါးအ�းလး�းကု� မနှ်းးကန်းးဘေးသု� 
အ�ခူွျုန်းးဖြ�င်း်း ခွျကးဖြ�ုတး�ါ။

• ဆိုရူှှးက�သ်ုု� ် အစား�းအစား�စုားမးးအတကွး 
က�း�ါး�ု�းမ ��းမျ�းကု� သုတး�န်းး ဘေးအးခွ�
ထား�းဘေးသု� င်းါးကု� သုး�း�ါ။

• အမုးသု�တကးပြီး�းးဘေးန်း�ကး မးး�ု�ဘေးခွျ�င်းးထား�
သုု� ် မဝင်းးမး လကးဘေးဆိုး�ါ။

• ထား�တးက�န်းးစုားမးးကု� သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးသု�ဘေး�ဖြ�င်း်း 
ဘေးဆိုး�ါ။

• မခွျကး�ဘေးသုးဘေးသု� အစား�းအစား�နိုငှ်း်း 
အသုင်း်းစား�း* အစား�းအစား�ကု� သုးးဖြခွ�းခွွ�
ထား�း�ါ။

• မျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးးပြီး�းး �ု�းသုတး
ထား�း�ါ။

• ခွငွ်း်းဖြ�ုခွျကး� ဘေး�အ�င်းးးအဖြမစားးမျ�းကု� 
သုး�း�ါ။

*အသင််စ်ား�း အစား�းအစား�
က်ု� ဆောရ�ဂါါ�ု�း ဖိုယ်ရှ်ှ�းရန််
အတကွ် ်ဆော�းဆောကြံက်�ရန်် 
သု�မ််းဟု�တ ်ခးက်ပ်ြ�ုတရ်န်် 
မ်းလု�� ဲစား�းသံ�းနိုု�င်သ်ည်။်
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ဓာ�တ��စားစည်း် ည်စားည််မ််းးမု်း
ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�းသုည်း အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေး��ကးသု�ွး�ါက သုင်း်းအ�း ဘေးန်းမ
ဘေးက�င်းးးဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ ဆို�းဖြ��၊ သုန်း ်းစားင်းး�ည်းနိုငှ်း်း �ု�းသုတးဘေးဆိုး�ည်း က�သ်ုု� ် 
ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�းကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ သုမုးးဆိုည်းး�ါ။ ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�းကု� 
အစား�းအစား�နိုငှ်း်း ခွျကးဖြ�ုတးသုည််း မျကးနို�ှဖြ�င်းးဘေးအ�ကးတငွ်းး ထား�း�ါ။ ဓာ�တ��စားစည်းး
သုည်း အစား�းအစား� သုု�မ်ဟု�တး ခွျကးဖြ�ုတး�စားစည်းးတင်းးသုည််း မျကးနို�ှဖြ�င်းးဘေး�်သုု� ် 
ယ်ု�စားးးမကျသုင်း်း�ါ။

ဓာ�တ��စားစည်း်မ်းး�းက်ု� တ�ံ�်ုတ�်ပြီး�းး ညွှ�န််ကြံက်�းခးက်မ််းး�းက်ု� ဂါရု�တစားု�က် ်
လု�က်န််��ါ။ 
သုင်းး ဘေးဆိုးဘေး�က�သုန်း ်းရှငှ်းးးခွျုန်းးတငွ်းး အစား�းအစား�ကု� က�ကယွ်း�ါ။ သုင်းး လု�အ�း
ဘေးသု� ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�းကု�သု� ထား�း�ါ။

�ု�းမ်း ��းမ်းး�းဆောကြံက်�င်် ်ပြ�ဿန်� ရုှှလ��ါက် လု�င်စ်ားင်ရ် �ု�းမ်း ��းထန်ု်းခးု�်ဆောရး 
က်�မ်းပဏားက်ု� �က်သ်ယွ်၍် အက်းအည်းရယ်း�ါ။ 
အမုးသုး�း �ု�းသုတးဘေးဆိုးကု� လး�းဝ မသုး�း�ါနိုငှ်း်း။ 

အစား�းအစား�ထည််ရ်န်် ဆော�းက်င်း်ဆောသ� ထည််စ်ားရ�မ်းး�းက်ု�သ� သံ�း�ါ။
ဘေး�းဝယ်းအတုးမျ�း၊ သု�ွး�ည်းစုားမးထား�းဘေးသု� စားည်းသု�ွး�းူမျ�း သုု�မ်ဟု�တး ဘေး�ကးန်းး
ကု� အသုး�းမဖြ�ု�ါနိုငှ်း်း။ ဓာ�တ��စားစည်းးထားည််းဘေးသု� ထားည််းစား��မျ�းကု� လး�းဝ ဖြ�န်းးမသုး�း
�ါနိုငှ်း်း။ ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�းသုည်း အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေး��ကးသု�ွးနိုု�င်းးသုည်း။

ဆော�းပြဖိုစားဆ်ောစားနိုု�င်ဆ်ောသ� �စားစည်း်မ်းး�း 
ဘေး�းဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးဘေးသု� �စားစည်းးမျ�းသုည်း စား�းမုလ့င်းး ဒ်ဏား���ဘေးစားနိုု�င်းးဘေးသု�၊ 
အစား�းအစား�တငွ်းးး�ါလ�သုည််း အ��ဝတုုမျ�း ဖြ�စားးသုည်း။ ဥ�မ�မျ�းမ�ှ �န်းးကွ�
စား၊ လကးဝတး�တန်း�၊ �တးတးးမျ�း၊ သုတတ ုအစားမျ�းနိုငှ်း်း လကးသုည်းးတု� ် 
ဖြ�စားးသုည်း။

အစား�းအစား�က်ု� ဆော�းပြဖိုစားဆ်ောစားနိုု�င်ဆ်ောသ� �စားစည်း်မ်းး�းမှ်း က်�က်ယွ်ရ်န်် 
အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• အစား�းအစား�ထား�သုု� ် �စားစည်းးမျ�း မကျဘေးစား�န်းး ဘေးသုခွျ�ဘေးအ�င်းးလ��း�ါ။
• အသုး�းအဘေးဆို�င်းး�စားစည်းးမျ�းကု� စားစားးဘေးဆိုး�ါ။ ဘေးလျ��်�ဘေးသု� သုု�မ်ဟု�တး 

ကျုုး�ျကးဘေးန်းဘေးသု� �စားစည်းးအစားမျ�း မရှှုဘေး�က�င်းးး ဘေးသုခွျ�ဘေးအ�င်းးလ��း�ါ။
• အကင်းး��ကးရှှးမျ�းနိုငှ်း်း �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�း ဘေးဟု�င်းးးနိုမွးးလ��ါက 

လ�င်း်း�စားး�ါ။
• လကးဝတး�တန်း� မဝတး�ါနိုငှ်း်း။ သုင်းးသုည်း လကးစား�ွးတစားးကငွ်းးး သုု�မ်ဟု�တး 

မဂါဂလ�လကးဝတး�တန်း�တစားးစားး�ကု� ဝတး၍ လကးအတုးစား�ွးထား�းနိုု�င်းးသုည်း။
• လကးသုည်းးအတ�မျ�းကု� �း�းဘေးစား�န်းး လကးအတုးစား�ွး�ါ။
• ဘေး�ခွ�ဘေးက�းသုည််းဇွူးန်းးးကု� အပြီးမ�သုး�း�ါ။ ဘေး�ခွ�ကု� �န်းးခွကွးဖြ�င်း်း 
• မဘေးက�း�ါနိုငှ်း်း။
• သုင်းး ခွျကးဖြ�ုတးဖြ�င်းးဆိုင်းးသုည််း အစား�းအစား�ကု� အန်းးးက�း �ကည််း�ါ။
• သုစားးသုးးမျ�းနိုငှ်း်း ဟုင်းးးသုးးဟုင်းးး�ွကးမျ�းကု� ဂါရုံ�တစုား�ကး စားစားးဘေးဆိုး�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

ဆော�းက်င်း်ဆောရး အစား�းအစား�အတကွ် ်အ�းခးုန်် ထန်ု်းခးု�်မု်း
မည်းသုည််းအစား�းအစား�မဆိုု� အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ ဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးဘေးသု�းလည်းး �ကးတးး�းးယ်�း
မျ�းသုည်း အခွျုု �ဘေးသု� အစား�းအစား�တငွ်းး �ု�မု�ဘေး�ါကး��ွးနိုု�င်းးဘေးဖြခွရှှုသုည်း။ ၎င်းးးတု�က်ု� ဘေး�းကင်းးး ဘေး�းအတကွး 
အ�ခူွျုန်းး ထားနု်းးးခွျု�းမ ု(TCS) အစား�းအစား�ဟု� ဘေးခွ်သုည်း။ �ကးတးး�းးယ်�း ဖြ�န်း ်း��ွးဖြခွင်းးးကု� က�ကယွ်း�န်းး ဤ
အစား�းအစား�မျ�းကု� �ဘူေးန်းဘေးအ�င်းး သုု�မ်ဟု�တး ဘေးအးဘေးန်းဘေးအ�င်းး ထား�း�ါ။

ဆော�းက်င်း်ဆောရးအတကွ် ်အ�းခးုန်် ထန်ု်းခးု�်မု်း (TCS) အစား�းအစား� ဥ�မ်း�မ်းး�း-
• အသု�း၊ �ကကးင်းကှး၊ င်းါး၊ �င်းးလယ်း

စား�နိုငှ်း်း ဥမျ�း
• နိုု�ထ်ားကွး�စားစည်းးမျ�း
• တု�ဟုးူ
• ခွျကးထား�းဘေးသု� ��၊ အ�လးူ၊ ဆိုန်းး၊ �ါစား

တ�နိုငှ်း်း ဘေးခွါကးဆိုွ�
• ခွျကးထား�းဘေးသု� သုစားးသုးးမျ�းနိုငှ်း်း 

ဟုင်းးးသုးးဟုင်းးး�ွကးမျ�း
• လှးးထား�းဘေးသု� သုခွ�ွးဘေးမ �းမျ�း
• လှးးထား�းဘေးသု� အစုားမးးဘေး��င်းး အ�ွကး

မျ�း
• လှးးထား�းဘေးသု� ခွ�မးးခွျဉ်းသုးးမျ�း
• အယ်းလး�လး��က�သ်ုု� ် အ�င်းးဘေး�ါကးမျ�း 
• သုု�မ်ဟု�တး ���င်းးဘေး�ါကးမျ�း
• လတးဆိုတးဘေးသု� �ကကးသုနွ်းးဖြ�ူ 

သုု�မ်ဟု�တး ဆိုးစုားမးထား�းဘေးသု� 
ဘေးဆိုး�ကးဝင်းးအ�င်းးမျ�း

• ဘေးမ �ထား�းဘေးသု� ဘေးထား��တး

အစား�းအစား�က်ု� ဆော�း
က်င်း်ဆောစားရန်် ကြံက်�ခးုန််နိုငှ်် ်
အ�းခးုန််သည် ်�းးဆော�ါင်း်
အလ��်လ��်သည်။်  

အစား�းအစား�ကု� ဘေး�း
ကင်းးးဘေးအ�င်းးထား�း�န်းး 
အခွျုန်းးကု� မည်းသုု� ် 
အသုး�းဖြ�ုသုင်း်းဘေး�က�င်းးး 
သုင်းးယ်ဘူေးလလ်��ါ။ 
ဘေးန်း�ကးထား�း
အခွျကးအလကးမျ�း 
သုလုု��ါက သုင်းး၏ 
အသုအုမတှးဖြ�ု
လကးမတှး� 
အစား�းအစား� 
က�ကယွ်းဘေး�း 
မန်းးဘေးန်းဂါျ�နိုငှ်း်း အတ ူ
အလ��းလ��း�ါ။

အနိုတရ�ယ်ဇ်ူး�န််
�ကးတးး�းးယ်�းမျ�းသုည်း 41°F နိုငှ်း်း 135°F အ�က�းတငွ်းး ဘေး�ါကး��ွးမအုမျ�းဆိုး�း ဖြ�စားးသုည်း။ ယ်င်းးးကု� 
အနိုတ��ယ်းဇူး�န်းးဟု� ဘေးခွ်သုည်း။ ဘေး�းကင်းးးဘေး�းအတကွး အ�ခူွျုန်းး ထားနု်းးးခွျု�းမ ု(TCS) လု�အ�းဘေးသု� 
အစား�းအစား�ကု� အနိုတ��ယ်းဇူး�န်းးတငွ်းး ထား�းဖြခွင်းးးသုည်း �ကးတးး�းးယ်�းကု� လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ ဘေး�ါကး��ွးဘေးစား
နိုု�င်းးသုည်း။ အခွျုု ��ကးတးး�းးယ်�းမျ�းသုည်း လတူု�အ်�း ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားးဘေးစားသုည််း အဆို�ုးမျ�းကု� 
ထား�တးသုည်း။ အဆို�ုးမျ�းသုည်း ခွျကးဖြ�ုတးထား�းသုည််းတု�င်းးဘေးအ�င်းး အစား�းအစား�တငွ်းးး ရှှုဘေးန်းသုည်း။

အစား�းအစား�က်ု� ဆော�းက်င်း်ဆောအ�င်ထ်�းရန်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• ဘေးအးဘေးသု� အစား�းအစား�ကု� 41°F တငွ်းး သုု�မ်ဟု�တး �ု�ဘေးအးဘေးအ�င်းး ထား�း�ါ။
• �ဘူေးသု� အစား�းအစား�ကု� 135°F တငွ်းး သုု�မ်ဟု�တး �ု��ဘူေးအ�င်းး ထား�း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ ဖြ�င်းးဆိုင်းး�ါ။
• တစားးကြီးကမုးလ့င်းး အစား�းအစား� �မ�ဏာအန်းည်းးင်းယ်းဖြ�င်း်း အလ��းလ��း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �ထား�တငွ်းး လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ အဘေးအးခွး�ါ။ ဘေးက�င်းးတ�ဘေး�်တငွ်းး လး�းဝ အဘေးအးမခွး�ါနိုငှ်း်း။
• အစား�းအစား�ကု� လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ ဘေးနို �း�ါ။
• အစား�းအစား�၏ အ�ခူွျုန်းးကု� အ�ခူွျုန်းးတု�င်းးးက�ုုယ်�ဖြ�င်း်း စားစားးဘေးဆိုး�ါ။

အနိုတ��ယ်းဇူး�န်းးတငွ်းး ထား�းဘေးသု� အစား�းအစား�သုည်း စား�းသုး�း�န်းး  
ဘေး�းမကင်းးးနိုု�င်းး�ါ။ သုးသုယ်ရှှု�ါက ထားု�အစား�းအစား�ကု� လ�င်း်း�စားးလု�ကး�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

လက်ဆ်ော�းပြခင်း်
အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးတတးဘေးသု� ဘေး��ဂါါကု� က�ကယွ်း�န်းး အဘေးက�င်းးးဆိုး�း န်းည်းးလမးးမ�ှ လကးဘေးဆိုး�န်းး 
ဖြ�စားးသုည်း။ သုင်း်းလကးဘေး�်တငွ်းး ရှှုဘေးသု� ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းသုည်း သုင်း်းလကးကု� စားန်းစားးတကျ မဘေးဆိုးသုည််းအခွါ 
အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေး��ကးသု�ွးနိုု�င်းးသုည်း။ သုင်းးသုည်း ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းကု� မျကးစုားဖြ�င်း်း မဖြမင်းးနိုု�င်းးဘေးသု�ဘေး�က�င်း်း 
သုင်း်းလကးမျ�း သုန်း ်းရှငှ်းးးသုည်းဟု� ထားင်းး�ဘေးသု�းလည်းး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းကု� �ျး�ဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။

မ်းကြံက်�ခဏာ လက်ဆ်ော�း�ါ။ 

လကးသုည်းးမျ�းကု� လယွ်းကစူား�ွ သုန်း ်းရှငှ်းးးနိုု�င်းး�န်းး တထုား�း�ါ။ လကးသုည်းးန်းး ဆိုု�းထား�း�ါက သုု�မ်ဟု�တး လကးသုည်းးတ� တ�း
ထား�း�ါက အစား�းအစား� ဖြ�င်းးဆိုင်းးခွျကးဖြ�ုတး�န်းး လကးအတုးစား�ွး�ါ။ ဥ�မ� - သုင်းး လကးသုည်းးတ� တ�းထား�း�ါက ဟုင်းးး�ည်း 
ဘေးမ ��န်းး လကးအတုးစား�ွး�ါ။

လက်သ်န် ််စားင်ဆ်ော�းရည််
လကးဘေးဆိုးမည််းအစား�း လကးသုန်း ်းစားင်းး
ဘေးဆိုး�ည်း မသုး�း�ါနိုငှ်း်း။ သုင်းး လကးဘေးဆိုးပြီး�းး
ဘေးန်း�ကး လကးသုန်း ်းစားင်းးဘေးဆိုး�ည်း အသုး�းဖြ�ု
နိုု�င်းးသုည်း။

ဤအရ�မ်းး�း ပြ�ုလ��်ပြီး�းးဆောန်�က် ် 
လက်ဆ်ော�း�ါ-
• အမုးသု�တကးဖြခွင်းးး
• မးး�ု�ဘေးခွျ�င်းးတငွ်းးး ဝင်းးဖြခွင်းးး
• အသု�းစုားမးး၊ �င်းးလယ်းစား�၊ �ကကးင်းကှး သုု�မ်ဟု�တး ဥမျ�းကု� ကု�င်းးဖြခွင်းးး
• သုင်း်းဆိုး�င်းး သုု�မ်ဟု�တး မျကးနို�ှကု� ကု�င်းးဖြခွင်းးး
• ဘေးခွျ�င်းးးဆိုု�းဖြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး နို�ှဘေးခွျဖြခွင်းးး
• အမုုကး၊ ည်စားး�တးဘေးန်းဘေးသု� �န်းးးကန်းးမျ�း၊ �ု�ကးဆိုး သုု�မ်ဟု�တး ဓာ�တ��စားစည်းး

မျ�းကု� ကု�င်းးတယွ်းဖြခွင်းးး
• စား�းဖြခွင်းးး၊ ဘေးသု�ကးဖြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး ဘေးဆိုးလ�ုးဘေးသု�ကးဖြခွင်းးး
• အန်း�းယ်ဖူြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး ��န်းးးသုး�းဖြခွင်းးး

သုင်း်းလကးမျ�း ည်စားး�တးတု�င်းးး လကးဘေးဆိုး�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

လက်ဆ်ော�းန်ည်း်
လကးဘေးဆိုးကန်းးတငွ်းးသု� လကးဘေးဆိုး�ါ။ အစား�းအစား� ဖြ�င်းးဆိုင်းးဘေးသု� လကးဘေးဆိုးကန်းး သုု�မ်ဟု�တး အကန်း ်း 3 
ကန်း ်း�ါဘေးသု� လကးဘေးဆိုးကန်းးတငွ်းး လကးမဘေးဆိုး�ါနိုငှ်း်း။
လကးဘေးဆိုးကန်းးမျ�းတငွ်းး ဘေး��၊ူ ဘေး�ဘေးအး၊ ဆို�းဖြ��၊ စားကူူလကးသု�တး�ဝါမျ�း သုု�မ်ဟု�တး လကးအဘေးဖြခွ�ကးခွး
စားကး ရှှု�မည်း။ လကးဘေးဆိုးကန်းးကု� မ�ုတးဆိုု��်ါနိုငှ်း်း သုု�မ်ဟု�တး လကးဘေးဆိုးကန်းးထား�တငွ်းး မည်းသုည််းအ��မ့ မ
ထား�း�ါနိုငှ်း်း။

လက်ဆ်ော�းရန်် ဤအ�င််မ််းး�းက်ု� လု�က်န််��ါ။ 

အစားမှ်းအ�ံ�းထ ုအန်ည်း်�ံ�း စားက်က န် ်် 20 ကြံက်�သင််သ်ည်။်

ဆို�းဖြ�� လး�လး�ဘေးလ�ကးဘေးလ�ကး သုး�း�ါ။

လကးကု� စားကူူလကးသု�တး�ဝါ သုု�မ်ဟု�တး လကး
အဘေးဖြခွ�ကးခွးစားကးဖြ�င်း်း ဘေးဖြခွ�ကးဘေးအ�င်းးလ��း�ါ။

စားကူူလကးသု�တး�ဝါသုး�း၍ ဘေး��ုတး�ါ။

သုင်း်းလကးမျ�းကု� ဘေး�ဘေးနိုးွစားတွး�ါ။

လကးမျ�းကု� 10-15 စားကူန်း ်း�က�ဘေးအ�င်းး �တွး�ါ။ 
လကးသုည်းးဘေးအ�ကး၊ လကးဘေးခွျ�င်းးး�က�းနိုငှ်း်း 
လကးဘေးက�ကးဝတးကု� �တွးတု�ကး�ါ။

လကးမျ�းကု� �း��ု�င်းးဘေး�ဖြ�င်း်း ဘေးဆိုး�ါ။

1 2

5 6

3 4

သုင်း်းလကးမျ�းကု� အဘေးဖြခွ�ကးခွး�န်းး စားကူူလကးသု�တး�ဝါ သုု�မ်ဟု�တး လကးအဘေးဖြခွ�ကးခွးစားကးကု� သုး�း�ါ။  
အဝတးစား သုု�မ်ဟု�တး ခွါးစားည်းးအဝတးဖြ�င်း်း လကးဘေးဖြခွ�ကးဘေးအ�င်းးသု�တးဖြခွင်းးးသုည်း သုင်း်းလကးတငွ်းး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း �ျး�ဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

လက်�်လ�ပြဖိုင်် ်ထပုြခင်း်
အသုင်း်းစား�း အစား�းအစား�ကု� လကးဗလ�ဖြ�င်း်း လး�းဝ မကု�င်းး�ါနိုငှ်း်း။ လကးကု� ဘေးသုခွျ� ဘေးဆိုးထား�းသုည််း
တု�င်းးဘေးအ�င်းး အခွျုု �ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းသုည်း သုင်း်းလကးဘေး�်တငွ်းး ရှှုဘေးန်းပြီး�းး အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေး��ကးသု�ွး
နိုု�င်းးသုည်း။

အသင််စ်ား�း အစား�းအစား�
ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းကု� �ယ်းရှ�ှး�ု� ် ဘေး�ဘေးဆိုး�န်းး သုု�မ်ဟု�တး ခွျကးဖြ�ုတး�န်းး မလု�အ�း�� အသုင်း်းစား�း အစား�းအစား�
မျ�းကု� စား�းသုး�းနိုု�င်းးသုည်း။ ဥ�မ� -
• ခးက်ပ်ြ�ုတရ်န်် မ်းလု�ဆောသ� ဆောရဆော�းထ�းသည်် ်သစားသ်းးမ်းး�းနိုငှ်် ်ဟုင်း်သးးဟုင်း်ရွက်မ််းး�း။ 

လှးးထား�းဘေးသု� သုစားးသုးးမျ�း၊ အ�ွကးသု��း၊ လကးလ��းခွျဉ်းမျ�းနိုငှ်း်း ဘေး�ျ�း�ည်း အလဆှိုင်းးသုည််းအ��မျ�း။
• �ါမ်း�န် ််က်တုမ််း�န် ်် သု�မ််းဟု�တ ်�ါမ်း�န် ််နိုငှ််�်ု�င်ဆ်ောသ� အရ�မ်းး�း။ 

�ါမ�န်း ်းမးးကင်းး၊ ကတုးမ�န်း ်း၊ ကတွးကးးနိုငှ်း်း မကးဆိုးကု��ါမ�န်း ်း။
• ခးက်ပ်ြီး�းး အစား�းအစား�မ်းး�း။ 

�းဇူး�၊ ဟုမး��ဂါါ၊ ဘေးဟု�ဘ်ေးဒ်ါန်ိုငှ်း်း တ�ကု�။
• ခးက်ရ်န််မ်းလု�သည်် ်အစား�းအစား�။ 

အသု�းညှ်�း�ါမ�န်း ်း၊ ဆိုရူှှး၊ လှးးထား�းဘေးသု� အသု�းနိုငှ်း်း ဘေး�ျ�း�ည်းထား�ထားည််း�န်းး ဘေး�ခွ�။

အသင််စ်ား�း အစား�းအစား�က်ု� က်ု�င်တ်ယွ်ရ်န်် တစားခ်ါသံ�း လက်အ်တုမ််းး�း၊ ညှ်�်မ်းး�း၊ ဆောက်�်မ်းး�း၊ ဆောဒလး တစားသ််းးနိုငှ်် ်အပြခ�း 
�န််းက်န််ခွက်ဆ်ောယ်�က်မ််းး�း။ 
ဥ�မ� - အ�ွကးသု��းအတကွး ညှ်�းသုး�း�န်းးနိုငှ်း်း ကတွးကးး ကု�င်းး�န်းး ဘေးဒ်လးတစားးသု့ူး သုး�း�န်းး။ အသု�းညှ်�း�ါမ�န်း ်း လ��း�န်းး၊ ဆိုရူှှး ဖြ�င်းးဆိုင်းး�န်းး 
သုု�မ်ဟု�တး ဟုင်းးးသုးးဟုင်းးး�ွကးမျ�းကု� လှးး�န်းး လကးအတုးစား�ွး�ါ။

အမုုကးသုရုုံ�ကး ဘေးလ့�ခ်ွျ�ါ။ ညှ်�း သုု�မ်ဟု�တး ဘေးက�း က�သ်ုု� ် �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကး သုး�းလ့င်းး လကးအတုးစား�ွး�န်းး မလု��ါ။

လက်အ်တုမ််းး�း 
ည်စားး�တးဘေးသု�လကးမျ�းဘေး�က�င်း်း လကးအတုးအဖြ�င်းး�ကးတငွ်းး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း က�းဘေးန်းနိုု�င်းးသုည်း။ လကးအတုးမျ�းကု� သုး�းဖြခွင်းးးမ�ှ 
အစား�းအစား�ကု� ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းမ ှက�ကယွ်း�န်းး ဖြ�စားးသုည်း၊ သုင်း်းလကးမျ�းကု� အစား�းအစား�မ ှက�ကယွ်း�န်းး မဟု�တး�ါ။

လက်အ်တု ်သံ�းရ�တငွ် ်ဤစားည်း်က်မ််းးမ်းး�းက်ု� သတရု�ါ-
• လကးအတုးမစား�ွးမး လကးဘေးဆိုး�ါ။
• တစားးခွါသုး�း လကးအတုးမျ�းကု�သု� သုး�း�ါ။
• လကးအတုးမျ�းကု� လး�းဝ မဘေးဆိုး�ါနိုငှ်း်း သုု�မ်ဟု�တး ဖြ�န်းးမသုး�း�ါ

နိုငှ်း်း။
• လကးအတုးမျ�းကု� အသုး�းဖြ�ုပြီး�းးဘေးန်း�ကး လ�င်း်း�စားး�ါ။
• လကးအတုး ပြီး��သု�ွးလ့င်းး လ��ါ။
• ည်စားးည်မးးဘေးန်းနိုု�င်းးသုည််း လကးအတုးမျ�းကု� လ��ါ။
• မခွျကးဖြ�ုတး�ဘေးသုးဘေးသု� အစား�းအစား�မျ�းကု� ကု�င်းးတယွ်းပြီး�းး

ဘေးန်း�ကး လကးအတုးမျ�းကု� ခွွတးပြီး�းး လကးဘေးဆိုး�ါ။
• ထားခုွု�ကးရှှန်း�မျ�း၊ အန်း�မျ�း၊ သုု�မ်ဟု�တး �တးတးးမျ�းကု� �း�းအ��း�န်းး လကးအတုးမျ�းကု� သုး�း�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

135°F • ဟုင်းးးသုးးဟုင်းးး�ွကးမျ�း၊ သုစားးသုးးမျ�း၊ 
ဘေးဆိုး�ကးဝင်းးအ�င်းးမျ�းနိုငှ်း်း �ဘူေးအ�င်းးထား�း�
မည််း အဘေးစားအ်ဆိုးမျ�း။

• ဘေးဟု�ဘ်ေးဒ်ါန်ိုငှ်း်း စားည်းသု�ွးဗူး�ါ င်းရုံ�တးသုးးက�သ်ုု� ်
ဘေးနို �းပြီး�းး �ဘူေးအ�င်းးထား�း�မည််း ထား��း�ု�းထား�း
ဘေးသု� အသုင်း်းစား�း အစား�းအစား�မျ�း။

145°F 
(15 စားကူန်း ်း�က�)

• ဥမျ�း
• �င်းးလယ်းစား�
• အမ�သု�း
• ဝကးသု�း

158°F 
(အသုင်း်းစား�း)

• ဟုမး��ဂါါ
• ဘေးဟု�ဘ်ေးဒ်ါ ်

165°F 
(အသုင်း်းစား�း)

• �ကကးင်းကှး (�ကကး၊ �ကကးဆိုင်းးနိုငှ်း်း ��)
• အစား�သု�ွးထား�းဘေးသု� အစား�းအစား�မျ�း 

သုု�မ်ဟု�တး ထားည််း�မည််းအစား�
• အသု�းဘေး�ါင်းးးမျ�း
• မခွျကးဖြ�ုတး�ဘေးသုးဘေးသု� �င်းးလယ်းစား�၊ 

အသု�း သုု�မ်ဟု�တး မု�ကးခွရုုံ�ဘေးဝတ်ငွ်းး ခွျကး
ထား�းဘေးသု� ဥမျ�း

• ဘေး�းကင်းးးဘေး�းအတကွး ဘေးနို �း�မည််း အ�ခူွျုန်းး ထားနု်းးးခွျု�းမ ု(TCS) လု�အ�းဘေးသု� အစား�းအစား� 

ခးက်ပ်ြ�ုတပ်ြခင်း်
အနိုတ��ယ်းဘေး�းတတးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းသုည်း အသု�းစုားမးး၊ �ကကးင်းကှး၊ �င်းးလယ်းစား�နိုငှ်း်း ဥမျ�းတငွ်းး ရှှုဘေးန်းသုည်း။ စားန်းစားးတကျ ခွျကးဖြ�ုတး
�ါက ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း ဘေးသုသုည််းအတကွး ဤအစား�းအစား�မျ�းကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ စား�းနိုု�င်းး�ါသုည်း။

ခးက်ပ်ြ�ုတရ်မ်းည်် ်အ�းခးုန််မ်းး�း

မု်း�က်ခ်ရုု�ဆောဝါ်ပြဖိုင်် ်ခးက်ပ်ြ�ုတပ်ြခင်း်
မခွျကးဖြ�ုတး�ဘေးသုးဘေးသု� �င်းးလယ်းစား�၊ အသု�း သုု�မ်ဟု�တး ဥမျ�းကု� မု�ကးခွရုုံ�ဘေးဝတ်ငွ်းး ခွျကးဘေးသု�အခွါ အန်းည်းးဆိုး�း 165°F 
ဖြ�င်း်း ခွျကး�ါ။ အစုား�ဓာ�တးကု� ထားနု်းးးသုမုးး�န်းး အစား�းအစား�ကု� �း�းအ��းထား�း�ါ။ ခွျကးဖြ�ုတးစားဥး အစား�းအစား�ကု� 
အန်းည်းးဆိုး�း တစားးကြီးကမုး လညှ််းဘေး�း�ါ သုု�မ်ဟု�တး ဘေးမ �ဘေး�း�ါ။ မတည်းခွင်းးးမး အစား�းအစား�ကု� 2 မုန်းစားးခွန်း ်း ထား�း
�ါ။ သုင်းး၏ အစား�းအစား� အ�ခူွျုန်းးတု�င်းးးက�ုုယ်�ကု� အသုး�းဖြ�ု�ါ။ အစား�းအစား�တစားးခွ�လး�းသုည်း အန်းည်းးဆိုး�း 
165°F ရှှုဘေး�က�င်းးး ဘေးသုခွျ�ဘေးစား�န်းး ဘေးန်း��အန်းည်းးင်းယ်းတငွ်းး စားစားး�ကည််း�ါ။

စား�းသံ�းသးအ�း အကြံက်ပံြ�ုပြခင်း်
ဆိုရူှှးနိုငှ်း်း �ကကးဥက�သ်ုု� ် အစား�းအစား�အခွျုု �ကု� အစုားမးးလု�ကး သုု�မ်ဟု�တး အန်းည်းးင်းယ်းမ့သု� ခွျကးဖြ�ုတးပြီး�းး 
စား�းသုး�းနိုု�င်းးသုည်း။ ဤအစား�းအစား�မျ�းသုည်း အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ ဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ စား�းသုး�းသုူ
မျ�းအ�း ထားု�အနိုတ��ယ်းအဘေး�က�င်းးး မးနိုးူဘေး�်တငွ်းး စား�ဖြ�င်း်းဘေး�းပြီး�းး အ�ကးဖြ�ု၊ သုတဘုေး�း�ါ။
ဘေး��ဂါါ�နိုု�င်းးဘေးဖြခွမျ�းသုမူျ�း သုု�မ်ဟု�တး ကဘေးလးင်းယ်းမျ�းအတကွး မးနိုးူတငွ်းး မခွျကးဖြ�ုတး�ဘေးသုးဘေးသု� 
သုု�မ်ဟု�တး အန်းည်းးင်းယ်းမ့သု� ခွျကးဖြ�ုတးထား�းဘေးသု� အစား�းအစား�ကု� လး�းဝ မထားည််းထား�း�ါနိုငှ်း်း။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

သ�မု်း�မ်းးတ� အသံ�းပြ�ုပြခင်း်
သုင်းးသုည်း အစား�းအစား�ကု� အဖြ�ည််းအဝ ခွျကးထား�း၊ မထား�းကု� အဘေး��င်းးအဆိုင်းးး သုု�မ်ဟု�တး အခွျုန်းးမည်းမ့
�က�ဘေးအ�င်းး ခွျကးသုည်းကု� �ကည််းပြီး�းး ဘေးဖြ��၍မ��ါ။ အစား�းအစား�ကု� အဖြ�ည််းအဝ ခွျကးထား�း၊ မထား�း ဘေးဖြ��
�န်းး သု�မု�မးတ� သုး�း၍သု� သုနုိုု�င်းးသုည်း။

အစား�းအစား�က်ု� ဇွူးန််းစားသည်တ်ု� ်ပြဖိုင်် ်မ်း,�ါ သု�မ််းဟု�တ ်ခးက်ပ်ြ�ုတ်
သည်် ်မ်းးက်န်ို�ှပြ�င်မှ််း ဖိုယ်�်ါ။ အစား�းအစား�ကု� ခွျကးဖြ�ုတးသုည််း 
မျကးနို�ှဖြ�င်းးတငွ်းး ရှှုဘေးန်းစားဉ်း မတု�င်းးးတ��ါနိုငှ်း်း။

သ�မု်း�မ်းးတ�က်ု� အစား�းအစား�၏ အထး�ံ�း အ�ု�င်း်တငွ်း်သု� ် ထု�း
ထည််�်ါ။ သု�မု�မးတ�တငွ်းး အ�ခူွျုန်းး ဘေးဖြ��င်းးးလ�မ ု��းသု�ွးသုည်း
အထား ုဘေးစား�င်း်း�ါ။ ၎င်းးးသုည်း တစားးမုန်းစားးအထား ု�က�နိုု�င်းး�ါသုည်း။

သ�မု်း�မ်းးတ� တကု်းဆောကြံက်�င်း် ဆောသခး�ဆောအ�င် ်စားစားဆ်ော�း�ါ။ 
သု�မု�မးတ�ဘေးခွျ�င်းးးကု� ဘေးခွျထား�းဘေးသု� ဘေး�ခွ�နိုငှ်း်း ဘေး�ထားည််းထား�း
ဘေးသု� ခွကွးထား�တငွ်းး ထားည််း�ါ။ အ�ခူွျုန်းးသုည်း 32°F ဟု� �တးသုင်း်း
သုည်း။ သု�မု�မးတ�သုည်း 32°F ဟု� မ�တး�ါက ၎င်းးးကု� ညှ်�ုါ 
သုု�မ်ဟု�တး အစား�းထားု�း�ါ။

အသံ�းမ်းပြ�ုမ်းးနိုငှ်် ်အသံ�းပြ�ုပြီး�းးဆောန်�က် ်သင််သ်�မု်း�မ်းးတ�က်ု� 
အပြီးမဲ်းတမ််းး သန် ််ရှှင်း်ပြီး�းး �ု�းသတ�်ါ။ သုန်း ်းရှငှ်းးးပြီး�းးဘေးန်း�ကး �ု�းသုတး
ထား�းဘေးသု� အဝတးစားနိုငှ်း်း သု�တး�ါ၊ သုု�မ်ဟု�တး အ�ကးဖြ�န်းးစုားမးထား�း
ဘေးသု� အစားဖြ�င်း်း သု�တး�ါ။

အစား�းအစား� ဘေး��င်းးးသုည််းဆိုု�င်းးတု�င်းးးသုည်း တကုျဘေးသု� အစား�းအစား�သုး�း သု�မု�မးတ�ကု� အသုး�းဖြ�ု�မည်း။ ၎င်းးးတငွ်းး ဘေးသုးမ့င်းးဘေးသု� 
သုတတ ုဘေးခွျ�င်းးး �ါပြီး�းး 0° နိုငှ်း်း 220°F အ�က�း အ�ခူွျုန်းးမျ�းကု� �တးနိုု�င်းး�မည်း။

တကု်းဆောသ� အ�းခးုန််က်ု� သရုန်် သ�မု်း�မ်းးတ�က်ု� မှ်းန််က်န််စား�ွ သံ�း�ါ။ 
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

အ�းထန်ု်းပြခင်း်
အစား�းအစား�ကု� မတည်းခွင်းးးမး သုု�မ်ဟု�တး ဘေး�းကင်းးးစား�ွ အဘေးအးမခွးမးအထား ုဘေး�းကင်းးး
ဘေး�း အ�ခူွျုန်းးထားနု်းးးခွျု�းမ ု(TCS) အစား�းအစား�ကု� 135°F တငွ်းး သုု�မ်ဟု�တး �ု��ဘူေးအ�င်းး ထား�း
�ါ။ ၎င်းးးကု� အ�ထူားနု်းးးဖြခွင်းးးဟု� ဘေးခွ်သုည်း။ အစား�းအစား�ကု� ခွျကးဖြ�ုတးဖြခွင်းးးသုည်း �ကးတးး
�းးယ်�းအ�းလး�းကု� မဘေးသုဘေးစား�ါ။ ခွျကးဖြ�ုတးပြီး�းး အစား�းအစား�ကု� �ဘူေးအ�င်းး မထား�း�ါက မ
ဘေးသု��ကျန်းးဘေးန်းဘေးသု� �ကးတးး�းးယ်�းမျ�း ဘေး�ါကး��ွးလ�ပြီး�းး လတူု�အ်�း ဘေးန်းမ ဘေးက�င်းးး
ဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ 

�းဆောန်ဆောသ� အစား�းအစား�၏ အ�းခးုန််က်ု� စားစားဆ်ော�းရန်် သ�မု်း�မ်းးတ�က်ု� သံ�း�ါ။

အစား�းအစား�က်ု� �းဆောန်ဆောစားရန်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• အစား�းအစား� မထားည််းမး ဘေး�ါင်းးးစား�း�ွ�မျ�းနိုငှ်း်း အစား�ဘေးနို �းစားကးမျ�း �ဘူေးန်းဘေး�က�င်းးး 

ဘေးသုခွျ�ဘေးအ�င်းးလ��း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� �း�းအ��းပြီး�းး မ�က�ခွဏာ ဘေးမ �ဘေး�း�ါ။ 
• �ဘူေးန်းဘေးသု� အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေးအးဘေးသု� အစား�းအစား�ကု� မထားည််း�ါနိုငှ်း်း။
• အစား�းအစား�၏ အ�ခူွျုန်းးကု� အစား�းအစား� သု�မု�မးတ�ဖြ�င်း်း မ�က�ခွဏာ စားစားးဘေးဆိုး

�ါ။

အ�းထန်ု်းရန်် ဆောနို �းပြခင်း်
အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ အဘေးအးခွးထား�း�ါက ထားု�အစား�းအစား�ကု� ဘေးနို �းပြီး�းး ဖြ�န်းးလည်းစား�းသုး�းနိုု�င်းးသုည်း။ အစား�းအစား�ကု� 2 န်း��းအတငွ်းးး 
165°F သုု�မ်ဟု�တး �ု�ဖြမင်း်းဘေးသု� အ�ခူွျုန်းးသုု� ် လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ ဘေးနို �း�ါ။

• အစား�းအစား�က်ု� ဆောနို �းရန်် မ်းးးဖုို�၊ အ��င်၊် သု�မ််းဟု�တ ်မု်း�က်ခ်ရုု�ဆောဝါ်က်ဲသ်ု� ် လးင်ပ်ြမ်းန််သည်် ်န်ည်း်လမ််းးက်ု� သံ�း�ါ။   
အစား�းအစား� ဘေးနို �း�န်းး ဘေး�ါင်းးးစား�း�ွ�၊ ဘေး�ါင်းးးအု�း သုု�မ်ဟု�တး အစား�ဘေးနို �းစားကးကု� မသုး�း�ါနိုငှ်း်း။ ၎င်းးးသုည်း အခွျုန်းး�က�လနွ်းးးဘေးသု�ဘေး�က�င်း်း 
�ကးတးး�းးယ်�းမျ�းကု� ဘေး�ါကး��ွးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။

• အစား�းအစား� ဆောနို �းဆောန်စားဉ် မ်းကြံက်�ခဏာ ဆောမ်း �ဆော�း�ါ။   
အစား�းအစား�ကု� 165°F သုု� ် အဖြ�ည််းအဝ ဘေးနို �းထား�းဘေး�က�င်းးး ဘေးသုခွျ�ဘေးအ�င်းးလ��း�န်းး ဘေးန်း��အန်းည်းးင်းယ်းတငွ်းး အ�ခူွျုန်းး စားစားး�ါ။

ခးက်ခ်းင်း် စား�းသံ�းရန်် ဆောနို �းပြခင်း်
သုင်းးသုည်း အစား�းအစား�ကု� ခွျကးခွျင်းးး စား�းသုး�းမည်းဆိုု��ါက နိုစှားးသုကး�� အ�ခူွျုန်းးထား�း၍ ဘေးနို �းနိုု�င်းးသုည်း။

သုင်းးသုည်း မနှ်းးကန်းးစား�ွ ခွျကးဖြ�ုတး၍ အဘေးအးခွးမသှု� ဘေးနို �းဖြခွင်းးးသုည်း ဘေး�းကင်းးး�ါသုည်း။

2 န်�ရး
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

အဆောအးထန်ု်းပြခင်း်
ဘေး�းကင်းးးဘေး�း အ�ခူွျုန်းး ထားနု်းးးခွျု�းမ ု(TCS) အစား�းအစား�ကု� 41°F သုု�မ်ဟု�တး �ု�
ဘေးအးဘေးသု� အ�ခူွျုန်းးတငွ်းး ထား�း�ါ။ ၎င်းးးကု� အဘေးအးထားနု်းးးဖြခွင်းးးဟု� ဘေးခွ်သုည်း။ 
အစား�းအစား�သုည်း အနိုတ��ယ်းဇူး�န်းးတငွ်းး ရှှုဘေးန်းစားဉ်း �ကးတးး�းးယ်�းမျ�းသုည်း 
လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ ဘေး�ါကး��ွးသုည်း။ အစား�းအစား�ကု� ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �ထား�တငွ်းး ဖြ�စားးဘေးစား၊ 
ဘေး�ခွ�ထား�ထားည််း၍ဖြ�စားးဘေးစား ဘေးအးဘေးအ�င်းးထား�း�ါ။

ဆောအးဆောသ� အစား�းအစား�၏ အ�းခးုန််က်ု� စားစားရ်န်် သ�မု်း�မ်းးတ�က်ု� သံ�း�ါ။

အစား�းအစား�က်ု� ဆောအးဆောအ�င်ထ်န်ု်းရန်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ � တးခွါးမျ�းကု� တတးနိုု�င်းးသုမ့ �ုတးထား�း�ါ။
• ဘေး�ခွ��း�းထား�တငွ်းး ဘေးလဘေးအးကု� ဘေးလ�ှင်းး��၌ အဘေးထား�ကးအကဖူြ�စားး�န်းး �ု�

န်းကးဘေးသု� ခွကွးမျ�းနိုငှ်း်း အ�း�းမျ�းကု� သုး�း�ါ။ ခွကွးမျ�း လ့းသုည်းအထား ုမဖြ�ည််း
�ါနိုငှ်း်း။

• ဘေး�ခွ� အသုး�းဖြ�ု�ါက ဘေး�ခွ�အဖြမင်း်းကု� အစား�းအစား� အဖြမင်း်းနိုငှ်း်းတဘူေးအ�င်းး ထား�း
�ါ။ အစား�းအစား� ထားည််းခွကွးကု� အဖြ�ည််းအဝ ဝု�င်းးးထား�း�ါ။

• အစား�းအစား�သုး�း သု�မု�မးတ�ဖြ�င်း်း မ�က�ခွဏာ အ�ခူွျုန်းး စားစားး�ါ။

ဆောရခဲဆော�း�်ပြခင်း်

�က်တ်းးရးးယ်�းမ်းး�း မ်းဆော�ါက်�ွ်�းဆောစားရန်် ဆောအးခဲထ�းဆောသ� အစား�းအစား�က်ု� ဆော�းက်င်း်စား�ွ ဆောရခဲဆော�း�်ဆောအ�င်လ်��်�ါ။
အစား�းအစား�ကု� ဘေးက�င်းးတ�ဘေး�်တငွ်းး သုု�မ်ဟု�တး အခွန်းးးအ�ခူွျုန်းးတငွ်းး လး�းဝ ဘေး�ခွ�မဘေး�ျ�း�ါဘေးစားနိုငှ်း်း။ 

အစား�းအစား�က်ု� ဆောရခဲဆော�း�်ဆောစားရန်် ဆော�းက်င်း်ဆောသ� န်ည်း်လမ််းး 3 ခ� ရုှှသည်-်

ဆောရခဲဆောသတတ �ထတဲငွ်။်   
ဤန်းည်းးလမးးသုည်း အဘေးက�င်းးးဆိုး�းဖြ�စားး
ဘေးသု�းလည်းး အခွျုန်းးအန်းည်းးင်းယ်း �က�
နိုု�င်းးသုည်း။ ကြီးကုု တင်းးစားးစားဉ်း�ါ။

အစား�းအစား�ပြ�င်�်င်သ်ည်် ်ဆောရစားင်တ်ငွ်။် 
အစား�းအစား�ကု� �း��ု�င်းးဘေး�ဘေးအးဘေးအ�ကး
တငွ်းး ဖြမု�းဘေးအ�င်းးထား�း�ါ။ ဘေး�� ူလး�းဝ 
မသုး�း�ါနိုငှ်း်း။ အစား�းအစား� ဘေး�ခွ�ဘေး�ျ�း
ပြီး�းးသုည်းနိုငှ်း်း ၎င်းးးကု� ခွျကးခွျင်းးး 
ခွျကးဖြ�ုတး�ါ သုု�မ်ဟု�တး ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �
ထား�တငွ်းး ထား�း�ါ။

မု်း�က်ခ်ရုု�ဆောဝါ်ထတဲငွ်။်   
ဘေး�ခွ�ဘေး�ျ�းပြီး�းးဘေးန်း�ကး အစား�းအစား�
ကု� ခွျကးခွျင်းးး ခွျကးဖြ�ုတး�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

ရက်မှ််းတပ်ြခင်း်
အခွျုု��ကးတးး�းးယ်�းမျ�းသုည်း ဘေး�ခွ�ရုုံ�ကးထား�းဘေးသု� အစား�းအစား�မျ�းတငွ်းး တဖြ�ည်းးဖြ�ည်းး ဘေး�ါကး��ွးနိုု�င်းး
ဘေးသုးသုည်း။ အစား�းအစား�ကု� 7 �ကးထားကး �ု��က�ဘေးအ�င်းး မထား�းမုဘေးအ�င်းး �ကးမတှး�ါ။

24 န်�ရးထက် ်�ု�သမ်ု်းးထ�းသည်် ်ဆောအးဆောသ� အစား�းအစား�မ်းး�းက်ု� ရက်မှ််းတ�်ါ။
အထားးူသုဖြ�င်း်း အသု�းဖြ��းမျ�း၊ ဘေးဟု�ဘ်ေးဒ်ါမ်ျ�း၊ ကျ�းတင်းးထား�းဘေးသု� �င်းးလယ်းစား�၊ အ�ွကးသု��းမျ�း၊ နိုု�န်ိုငှ်း ်း 
ဒ်နု်းးခွ�အဘေး�ျ�မ်ျ�း။

သင် ်ရက်မှ််းတရ်န်် မ်းလု�အ�်သည်် ်အစား�းအစား�တု�မှ််း�-
• မ�ွင်း်း�ဘေးသုးဘေးသု� ဘေး��င်းးးတန်းးးဝင်းးအထား��းမျ�း။
• ဘေး��င်းးးခွျ�န်းးဖြ�ုလ��းထား�းဘေးသု� အနိုစှားးဆိုမးးမျ�း၊ မယ်ု�းန်းနုိုငှ်း်း အ�လးူသု��းက�သ်ုု� ် လှးးထား�းဘေးသု� အသု��း

မျ�း။
• မလှးးဖြ�တး�ဘေးသုးဘေးသု� ထား�တးက�န်းး တစားးခွ�လး�း။
• �ါမးဆိုန်းးနိုငှ်း်း အကးဆိုးယ်�ဂုါ�က�သ်ုု� ် ဒ်နု်းးခွ�မ�မျ�း။

သင်သ်ည် ်အစား�းအစား�က်ု� ဖွိုင််ပ်ြီး�းးဆောန်�က် ်7 ရက်အ်တငွ်း် စား�းသံ�း�ါ သု�မ််းဟု�တ ်လ�င််�်စား�်ါ။ 

သင်သ်ည် ်ဆောအးခဲထ�းဆောသ� အသင််စ်ား�း အစား�းအစား�က်ု� ဖွိုင််ခ်းုန််
တငွ် ်သု�မ််းဟု�တ ်ပြ�င်�်င်ခ်းုန််တငွ် ်ရက်စ်ားွကဲ်ု� ခးက်ခ်းင်း် မှ်းတ�်ါ။
သုင်းး အစား�းအစား�ကု� �ွင်း်းသုည််း�ကး သုု�မ်ဟု�တး ဖြ�င်းးဆိုင်းးသုည််း�ကးဖြ�င်း်း 
စားပြီး�းး 6 �ကး ဘေး�ါင်းးး�ါ။ ဥ�မ�-
• သုင်းးသုည်း ဒ်းဇူးင်းး�� 12 �ကးတငွ်းး အစား�းအစား�ကု� �ွင်း်း�ါက 6 

�ကး ဘေး�ါင်းးး�ါ။ 
• ဒ်းဇူးင်းး�� 18 �ကးဘေးန်း ် ဘေးန်း�ကးဆိုး�းထား�းပြီး�းး သုး�း�ါ။
• သုင်းးသုည်း အစား�းအစား�ကု� ဘေးသု��က�ဘေးန်းတ်ငွ်းး �ွင်း်း�ါက လ�မည််း 

�က�သု�ဘေးတးဘေးန်း ် ဘေးန်း�ကးဆိုး�းထား�းပြီး�းး သုး�း�ါ။

သုင်းးသုည်း မတညူ်းဘေးသု� �ကးစားွ�မျ�း�ါသုည််း အစား�းအစား�မျ�းကု� ဘေး�ါင်းးးထားည််း�ါက  
သုကးတမးးအ�က�ဆိုး�း �ါဝင်းး�စားစည်းး၏ မတှးထား�းဘေးသု� �ကးစားွ�ကု� သုး�း�ါ။

အစား�းအစား�က်ု� ခဲထ�းသည်် ်ရက်မ််းး�းက်ု� ထည််မ််းတကွ်�်ါနိုငှ််။် 
အစား�းအစား�က်ု� ဆောအးခဲထ�းသည်် ်ရက်စ်ားွနဲိုငှ် ် ်ဆောရခဲဆောသတတ �ထ ဲပြ�န််
ထည််သ်ည်် ်ရက်စ်ားွ ဲတ�်�ါ။ အစား�းအစား�က်ု� ဆောရခဲဆောသတတ �ထတဲငွ် ်
စား�စား�ဆော�ါင်း် 7 ရက်အ်တငွ်း် ထ�းပြီး�းးဆောန်�က် ်စား�းသံ�း�ါ သု�မ််းဟု�တ ်
စားွန် ််�စား�်ါ။ ဥ�မ်း�-
• သုင်းးသုည်း အစား�းအစား�ကု� 2 �ကး ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �ထား� ထားည််းပြီး�းး

ဘေးန်း�ကး ဘေးအးခွ�ဘေးအ�င်းးလ��း�ါက သုင်းးသုည်း ၎င်းးးကု� မစားနွ်း ်း�စားးခွင်းး 
ဘေးန်း�ကးထား�း 5 �ကး ထား�းဘေး�ခွ�ရုုံ�ကးနိုု�င်းးသုည်း။

သင်သ်ည် ်အစား�းအစား�က်ု� န်ည်း်လမ််းးမ်းး�းစား�ွပြဖိုင်် ်ရက်စ်ားွ ဲမှ်းတန်ိုု�င်သ်ည် ်။ သု�ဆ်ောသ�် ၎င်း်သည် ်လးတု�င်း် န်�းလည်၊် အသံ�းပြ�ုနိုု�င််
ရန်် လယွ်က််းသင််သ်ည်။် ဤအစား�းအစား�မ်းး�းက်ု� 41°F သု�မ််းဟု�တ ်�ု�ဆောအးဆောသ� အ�းခးုန််တငွ် ်အပြီးမဲ်းတမ််းးထ�း�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

အဆောအးခံပြခင်း်
သုင်းးသုည်း အစား�းအစား�ကု� ခွျကးဖြ�ုတးပြီး�းး ဘေးန်း�ကးမ ှစား�းသုး�း�န်းးအတကွး ၎င်းးးကု� အဘေးအးခွးနိုု�င်းးသုည်း။ 
အစား�းအစား�ကု� လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ အဘေးအးခွး�န်းး အဘေး�းကြီးကးးသုည်း။ အစား�းအစား� ဘေးအးလ�သုည်းနိုငှ်း်း ၎င်းးးသုည်း 
အနိုတ��ယ်းဇူး�န်းးကု� ဖြ�တးသု�ွး�သုည်း။ အစား�းအစား�သုည်း လး�ဘေးလ�ကးစား�ွ အဖြမန်းးမဘေးအး�ါက �ကးတးး�းး
ယ်�းမျ�း ဘေး�ါကး��ွးနိုု�င်းးပြီး�းး အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါကု� ဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ အခွျုု ��ကးတးး�းးယ်�း
မျ�းသုည်း ခွျကးဖြ�ုတးလ့င်းး မဖြ�ယ်းဘေးသု� အဆို�ုးအဘေးတ�ကး သုု�မ်ဟု�တး အဆို�ုးကု� ထား�တးသုည်း။

သတဆုော�းခးက်။်
ခွျကးဖြ�ုတးထား�းဘေးသု� 
အစား�းအစား�ကု� ကု�င်းးတယွ်း
ခွျုန်းးတငွ်းး အပြီးမ�တမးး 
လကးအတုး ဝတးထား�း�ါ 
သုု�မ်ဟု�တး ဇွူးန်းးးခွကး�င်းးး
ကု� သုး�း�ါ။

အစား�းအစား�ကု� စား�စား�ဘေး�ါင်းးး 6 န်း��းအတငွ်းးး 135°F မ ှ41°F သုု� ် အဘေးအးခွး�ါ။  
အစား�းအစား�သုည်း �ထားမ 2 န်း��းအတငွ်းးး 70°F သုု� ် ဘေးအးလ��မည်း။

အစား�းအစား�၏ အ�းခးုန််က်ု� စားစားပ်ြီး�းး လးင်ပ်ြမ်းန််စား�ွ ဆောအးလ�ဆောကြံက်�င်း် ဆောသခး�ဆောအ�င်လ်��်�ါ။   

အစား�းအစား�က်ု� လးင်ပ်ြမ်းန််စား�ွ အဆောအးခံရန်် န်ည်း်လမ််းးအန်ည်း်င်ယ် ်ရုှှသည်။်

ဒယ်အ်ု�းတမ်ု်း
ဒ်ယ်းအု�းတမုးဖြ�င်း်း အဘေးအးခွးဖြခွင်းးးသုည်း ဖြ�န်းးဘေး�က�းထား�းဘေးသု� ��မျ�း၊ ဆိုန်းး၊ အ�လးူ၊ ကြီးကတုးထား�းဘေးသု� 
အသု�း၊ အသု�းဟုင်းးး၊ စား�ွးဖြ�ုတးနိုငှ်း်း ဟုင်းးး�ည်း က�သ်ုု�ဘ်ေးသု� အစား�းအစား�မျ�းအတကွး 
အလ��းဖြ�စားးသုည်း။

ဒယ်အ်ု�းတမ်ု်းပြဖိုင်် ်အဆောအးခံပြခင်း်အတကွ် ်အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• �ဘူေးသု� အစား�းအစား�ကု� ဒ်ယ်းအု�းတမုးထား�သုု� ် ထားည််း�ါ။
• အစား�းအစား�သုည်း 2 လကးမထားကး �ု�၍ မရှှုသုင်း်း�ါ။
• အ�ဓူာ�တး လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ က�န်းးဘေးစား�န်းး အစား�းအစား�ကု� မ�း�း��ထား�း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� ခွျကးခွျင်းးး ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �ထား� ထားည််း�ါ။
• မ�း�းထား�းဘေးသု� အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ��မ့မကျဘေးအ�င်းး အဘေး�်ဆိုး�းတန်းးးတငွ်းး အဘေးအးခွး�ါ။
• အဘေးအးခွးဘေးန်းဘေးသု� အစား�းအစား�ဘေး�် �စားစည်းး မတင်းး�ါနိုငှ်း်း သုု�မ်ဟု�တး မ�း�းအ��း�ါနိုငှ်း်း။
• လမးးဘေးလ့�ကး ဝင်းးနိုု�င်းးဘေးသု� အဘေးအးခွးစားကး သုု�မ်ဟု�တး သုင်းး၏ အကြီးကးးဆိုး�း ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �ထား�

တငွ်းး အဘေးအးခွး�ါ။

အစား�းအစား�ကု� အစား�းအစား�တု�င်းးး သု�မု�မးတ�ဖြ�င်း်း စားစားး�ါ။ အစား�းအစား�သုည်း 41°F သုု�မ်ဟု�တး  
၎င်းးးဘေးအ�ကးသုု� ် ဘေး��ကးသု�ွးသုည်းနိုငှ်း်း ဒ်ယ်းအု�းမျ�းကု� �း�းအ��းနိုု�င်းးသုည်း သုု�မ်ဟု�တး ဘေး�ါင်းးးထား�းနိုု�င်းးသုည်း။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

အဆောအးခံပြခင်း်

အသ�းတံ�းမ်းး�းက်ု� အရွယ်အ်စား�း ဆောသးလု�က်�်ါ။ 
အကင်းးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး ဝကးဘေး�ါင်းးဘေးဖြခွ�ကးက�သ်ုု� ် အသု�းတး�းတစားးခွ�လး�းကု� 4 လကးမ
ထားဘူေးသု� အ�ု�င်းးးမျ�း လှးး�ါ။ ဤန်းည်းးလမးးကု� ကြီးကတုးထား�းဘေးသု� အသု�းတး�း 
သုု�မ်ဟု�တး ဂုါ�င်းးရုုံ�အသု�းက�သ်ုု� ် ကြီးကတုးထား�းသုည််း အသု�းမျ�းအတကွး အသုး�းမဖြ�ု�ါ
နိုငှ်း်း။

ပြ�င်�်င်ပ်ြီး�းးဆောန်�က် ်အဆောအးခံ�ါ။
ဆိုလ�း�ွကး၊ ခွ�မးးခွျဉ်းသုးး သုု�မ်ဟု�တး စားည်း
သု�ွး�းူ�ါ အစား�းအစား�က�သ်ုု� ် အစား�းအစား�
မျ�းသုည်း အခွန်းးးအ�ခူွျုန်းးတငွ်းး စားတင်းး
နိုု�င်းးသုည်း။ အစား�းအစား�ကု� 4 န်း��းအတငွ်းးး 
41°F သုု� ် အဘေးအးခွး�ါ။ 

135°F မ ှ70°F အထား ု
2 န်း��းအတငွ်းးး။

ဤအ�းခးုန််မှ်း အဆောအးခံ�ါ-

အသ�းတံ�းကြီးက်းးမ်းး�းက်ု� အဆောအးခံရန်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• အသု�းကု� တစားးထား�းတည်းး ဗန်းးးဘေး�်တငွ်းး ခွင်းးး�ါ။
• ဘေးလဘေးက�င်းးးဘေးက�င်းးး ဝင်းး�ါဘေးစား။
• အ�ဓူာ�တး လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ က�န်းးဘေးစား�န်းး အစား�းအစား�ကု� မ�း�းအ��း��ထား�း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� ခွျကးခွျင်းးး ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �ထား�ထားည််း�ါ။
• အစား�းအစား�ထား� ��မ့မကျဘေးအ�င်းး အဘေး�်ဆိုး�းတန်းးးတငွ်းး အဘေးအးခွး�ါ။

အစား�းအစား�သည် ်လးင်ပ်ြမ်းန််စား�ွ ဆောအးလ�ဆောကြံက်�င်း် ဆောသခး�ဆောအ�င််
လ��်�ါ။
အ�ခူွျုန်းးစား��င်းးး အသုး�းဖြ�ု�ါ။ အစား�းအစား�သုည်း လး�ဘေးလ�ကးစား�ွ အဖြမန်းး မဘေးအး�ါက 
ထားု�အစား�းအစား�ကု� လ�င်း်း�စားး�ါ။

အစား�းအစား�က်ု� လးင်ပ်ြမ်းန််စား�ွ အဆောအးခံရန်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• အစား�းအစား�ကု� ဘေး�ခွ�ကန်းးထား�တငွ်းး ထားည််း�ါ။ အစား�းအစား�ကု� ဘေး�ခွ�ဖြ�င်း်း 
• �တးလည်းဝု�င်းးးထား�း�ါ။ မ�က�ခွဏာ ဘေးမ �ဘေး�း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� ဘေးမ ��န်းး ဘေး�ခွ�ဇွူးန်းးးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး ဘေး�ခွ�ဘေးခွျ�င်းးးမျ�းကု� သုး�း�ါ။
• အ�ဓူာ�တး က�န်းးဆိုး�းဘေးစားနိုု�င်းးဘေးသု� �ါးလ��သုည််း ထားည််းစား��မျ�းကု� သုး�း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� သုတတ ုဒ်ယ်းအု�းမျ�းတငွ်းး အဘေးအးခွး�ါ။ �လ�းစားတစားး သုု�မ်ဟု�တး 

�န်းးသုည်း အစား�းအစား�ကု� 
• ထားု�က�သ်ုု� ် လျင်းးဖြမန်းးစား�ွ မဘေးအးဘေးစား�ါ။
• သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးသု� ဘေး�ခွ�ကု� အစား�းအစား�ထား�သုု� ် ထားည််း�ါ။
• အဖြမန်းးအခွ�ကန်းး က�သ်ုု� ် အထားးူ�စားစည်းးက�ုုယ်�ကု� သုး�း�ါ။

135°F မ ှ41°F အထား ု6 
န်း��းအတငွ်းးး။

ဖြ�စားးနိုု�င်းးလ့င်းး ကြီးကုု တင်းးအဘေးအးခွးထား�းဘေးသု� 
�ါဝင်းး�စားစည်းးမျ�းကု� သုး�း�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

ထ�တက််�န််မ်းး�းက်ု� ဆောရဆော�းပြခင်း်
ထား�တးက�န်းးမျ�းတငွ်းး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း၊ ��န်းးနိုငှ်း်း 
အဖြ�င်းး�ကးတငွ်းး �ု�းသုတးဘေးဆိုးမျ�း ရှှုဘေးန်း
နိုု�င်းးသုည်း။

၎င်း်က်ု� ခးက်ပ်ြ�ုတမ််းည်ပ်ြဖိုစားဆ်ောသ�်လည်း် 
မ်းပြ�င်�်င်မ််းး ဆောရဆော�း�ါ။
�း��ု�င်းးဘေး�ဘေးအးဖြ�င်း်း ဘေးဆိုးဘေး�က��ါ။ ဆို�းဖြ�� 
မသုး�း�ါနိုငှ်း်း။
ဘေးထား��တးသုးးမျ�းနိုငှ်း်း သုခွ�ွးဘေးမ �းက�သ်ုု� ် 
အဖြ�င်းး�ကးသု�းကု� မစား�းသုည််း ထား�တးက�န်းး
မျ�းကု��င်းး ဘေး�ဘေးဆိုး�ါ။ ဓာ�းသုည်း 
ထား�တးက�န်းး၏ အဖြ�င်းး�ကးမ ှဘေး��ဂါါ�ု�းနိုငှ်း်း 
��န်းးကု� ထား�တးက�န်းးတငွ်းးးသုု� ် ဘေး��ကးရှှုဘေးစား
နိုု�င်းးသုည်း။

ည်စားည််မ််းးမု်းက်းးပြခင်း်
အမ�သု�း၊ �ကကးင်းကှး၊ �င်းးလယ်းစား�နိုငှ်း်း ဥမျ�းက�သ်ုု� ် မခွျကး�ဘေးသုးဘေးသု� အသု�း
မျ�းတငွ်းး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း ရှှုဘေးန်းနိုု�င်းးသုည်း။ မခွျကး�ဘေးသုးဘေးသု� အသု�းမ ှဘေး��ဂါါ�ု�း
မျ�းသုည်း အဖြခွ�းအစား�းအစား�သုု� ် ဘေး��ကးသုည််းအခွါ ည်စားးည်မးးမကုးူဖြခွင်းးး 
ဖြ�စားးဘေး�်သုည်း။ အသု�းစုားမးးဘေး�က�င်း်း ည်စားးည်မးးဘေးသု� အစား�းအစား�ကု� စား�းသုး�းဖြခွင်းးး
သုည်း အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးသုည််း ဘေး��ဂါါကု� ဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။

အသ�းစားမ်ု်းးက်ု� အပြခ�းအစား�းအစား�မ်းး�းမှ်း ခဲွ၍ထ�း�ါ။ 

ဆောရခဲဆောသတတ �ထတဲငွ် ်အသ�းစားမ်ု်းးက်ု� အပြခ�းအစား�းအစား�မ်းး�းဆောအ�က်တ်ငွ် ်
ထ�း�ါ။ 
အသု�းစုားမးးကု� ခွျကးဖြ�ုတးသုည််း အ�ခူွျုန်းးအလု�ကး စားင်းးမျ�းဘေး�်တငွ်းး တင်းးထား�း�ါ။ 
ခွျကးဖြ�ုတး�သုည််း အ�ခူွျုန်းး ဖြမင်း်းဘေးလ စားင်းးန်းမု်းဘေးလ ဖြ�စားးသုည်း။ စားင်းးးထား�းဘေးသု� 
အမ�သု�းနိုငှ်း်း စားင်းးးထား�းဘေးသု� ဝကးသု�းအထားကးတငွ်းး င်းါးစုားမးးနိုငှ်း်း ဥမျ�းကု� ထား�း�ါ။ 
�ကကးသု�းနိုငှ်း်း �ကကးင်းကှးမျ�းကု� ဘေးအ�ကးဘေးဖြခွတငွ်းး ထား�း�ါ။

အသုင်း်းစား�း အစား�းအစား�မျ�း

င်းါးစုားမးးနိုငှ်း်း ဥမျ�း

အစုားမးးစားင်းးးထား�းဘေးသု� သုု�မ်ဟု�တး နိုးူ
ဘေးအ�င်းးလ��းထား�းဘေးသု� အမ�သု�း 

သုု�မ်ဟု�တး ဝကးသု�း

�ကကးင်းကှး အစုားမးး

အသ�းစားမ်ု်းးက်ု� အပြခ�းအစား�းအစား�မ်းး�းမှ်း ဆောဝါးရ�တငွ် ်ပြ�င်�်င်�်ါ။
သုးးဖြခွ�း စားဉ်းးန်းးတး�းနိုငှ်း်း �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�းကု� သုး�း�ါ။ အသု�းစုားမးးနိုငှ်း်း 
ထား�တးက�န်းးစုားမးးမျ�းကု� သုးးဖြခွ�း လကးဘေးဆိုးကန်းးမျ�းတငွ်းး ဖြ�င်းးဆိုင်းး�ါ။

သင် ်အသ�းစားမ်ု်းးက်ု� ပြ�င်�်င်ပ်ြီး�းးဆောန်�က် ်သန် ််ရှှင်း်ပြီး�းး �ု�းသတ�်ါ။

အသု�းစုားမးးမ ှဘေးသုးွ သုု�မ်ဟု�တး အခွျုု�ည်းသုည်း မျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�းနိုငှ်း်း အဖြခွ�း
အစား�းအစား�မျ�းဘေး�်သုု� ် ဘေး��ကးသု�ွးနိုု�င်းးသုည်း။ အသု�းစုားမးးကု� ဖြ�င်းးဆိုင်းးပြီး�းးဘေးန်း�ကး 
ဘေးက�င်းးတ�၊ စားဥးးန်းးတ�န်းးး၊ လကးဘေးဆိုးကန်းးနိုငှ်း်း �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးး
ပြီး�းး �ု�းသုတး�ါ။

အသု�းစုားမးး ကု�င်းးပြီး�းးဘေးန်း�ကး လကးဘေးဆိုး�ါ။

ထ�တက််�န််စားမ်ု်းးပြဖိုင်် ်ထထု�းဆောသ� 
ခးက်ပ်ြ�ုတပ်ြ�င်�်င်မ််းည်် ်မ်းးက်န်ို�ှပြ�င််
မ်းး�းက်ု� ဆော�းဆောကြံက်�ပြီး�းး �ု�းသတ�်ါ။ 
မဘေးဆိုး�ဘေးသုးဘေးသု� ထား�တးက�န်းးကု� ဘေးဆိုးပြီး�းး
ဘေးသု� ထား�တးက�န်းးမ ှခွွ�၍ သုးးဖြခွ�းထား�း�ါ။ 
အသုင်း်းစား�း အစား�းအစား�၏ ဘေးအ�ကးတငွ်းး မ
ဘေးဆိုး�ဘေးသုးဘေးသု� ထား�တးက�န်းးကု� သုမုးး�ါ။
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ဆော�းက်င်း်ဆောသ� အစား�းအစား�ရင်း်ပြမ်းစားမ််းး�း
အစား�းအစား�ကု� ကျန်းးးမ�ဘေး�းဦးးစားးးဌာ�န်းမ ှခွငွ်း်းဖြ�ုထား�းဘေးသု� ဘေး�းကင်းးးသုည််း�င်းးးဖြမစားးမ ှ�ယ်�ူမည်း။ 
အစား�းအစား�ကု� အဘေးဆို�ကးအအး�တငွ်းးး၌သု� ဖြ�င်းးဆိုင်းး�ါ။ အစား�းအစား�ကု� အမုးတငွ်းး မဖြ�ုလ��း�ါနိုငှ်း်း။

အွန်းးလု�င်းးးတငွ်းး ဘေး��င်းးးခွျဘေးသု� အစား�းအစား�ကု� သုတထုား�း�ါ။ အခွျုု �အစား�းအစား�မျ�းသုည်း  
ဘေး�းမကင်းးး�ါ။ သုင်းး၏ ဘေးဒ်သုနိုတ� ကျန်းးးမ�ဘေး�းဦးးစားးးဌာ�န်းကု� ဘေးမးဖြမန်းးး�ါ။

အခံွမ်း�ဆောရသတတ ဝါါမ်းး�း 
ခွး�းဘေးက�င်းး၊ မ�တးဘေးက�င်းး သုု�မ်ဟု�တး ဘေးယ်�ကးသု�ွးက�သ်ုု� ် အခွွးမ�
ဘေး�သုတတ ဝါမျ�းကု� လု�င်းးစားင်းး�တင်းးသုငွ်းးးသုထူားးမ ှ�ယ်�ူမည်း။ 

ထည််စ်ားရ�ခွက်တ်ငွ် ်အမ်းးုုးအစား�းပြ�တ�ံ�်ုက်ု� ခးုတထ်�း�ါ။ 
ထားု�တးဆို�ုးသုည်း ၎င်းးးတု�က်ု� မည်းသုည််းဘေးန်း��မ ှ�မးးယ်ထူား�းဘေး�က�င်းးး 
ဖြ�သုသုည်း။ ထားု�အခွွးမ�ဘေး�သုတတ ဝါမျ�းကု� စား�းသုး�းဘေးသု� �ထားမဆိုး�းနိုငှ်း်း 
ဘေးန်း�ကးဆိုး�းဘေးန်းက်ု� မတှးတမးးတင်းး�ါ။ ထားု�တးဆို�ုးကု� �ကး 90 �က� တ�း
ထား�း�ါ။

ဆောတ�တငွ်း်မှ်းရဆောသ� မုု်းမ်းး�း
ဘေးတ�တငွ်းးးမ�ှဘေးသု� မုုမျ�းသုည်းလည်းး �င်းးးဖြမစားး အမျုုးအစား�း လု�အ�း
သုည်း။ �င်းးးဖြမစားး အခွျကးအလကးကု� �ကး 90 �က� သုမုးးထား�း�ါ။

အစား�းအစား� �ု�ဆ်ော��င်ပ်ြခင်း်
အစား�းအစား�ကု� �ု�ဘ်ေးဆို�င်းးခွျုန်းးတငွ်းး အပြီးမ�တမးး စားစားးဘေးဆိုး�ါ။

ဆောသခး�ဆောအ�င်လ်��်ရန််-
• အစား�းအစား�သုည်း မ�ျကးစားးး�ါ။
• စားည်းသု�ွးဗူးမျ�းသုည်း �ုန်း ်းမဘေးန်း�ါ သုု�မ်ဟု�တး မ�ျကးစားးး�ါ။
• အထား��းမျ�းကု� �ုတးထား�းသုည်း။
• ဘေးအးဘေးသု� အစား�းအစား�သုည်း 41°F သုု�မ်ဟု�တး ၎င်းးးဘေးအ�ကးတငွ်းး ရှှုသုည်း။
• ဘေးအးခွ�ဘေးန်းဘေးသု� အစား�းအစား�သုည်း ခွ�ဘေးန်းသုည်း။
• အစား�းအစား�သုည်း အဘေးဖြခွအဘေးန်း ဘေးက�င်းးးမနွ်းးသုည်း။

အစား�းအစား�ကု� စားစားးဘေးဆိုးနိုု�င်းးခွျုန်းးတငွ်းးသု� လ��ု� ်ဖြခွင်းးးကု� လကးခွး�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

ထ�်ုတန််း အစား�းအစား� ဓာ�တမ််း
တည််ဆ်ောသ��စားစည်း်မ်းး�း-
• နိုု� ်
• ဥမျ�း
• င်းါး
• သုစားး�င်းးမ�ှဘေးသု� အခွွးမ�အသုးးမျ�း
• ဂါျးု
• ဘေးဖြမ��
• ���ုစား�း
• အခွွးမ�ဘေး�သုတတ ဝါမျ�း
• နိုမှးး

အစား�နိုငှ်် ်ဓာ�တမ််းတည််မု််းမ်းး�း
အခွျုု�အစား�းအစား�မျ�းသုည်း ဓာ�တးမတည််းဘေးသု� တး� ်ဖြ�န်းးမကုု� ဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ 
အစား�နိုငှ်း်း ဓာ�တးမတည််းမမုျ�းသုည်း အလနွ်းးဖြ�င်းးးထားန်းးနိုု�င်းးသုည်း။ အခွျုု �အဘေးဖြခွအဘေးန်း
မျ�းတငွ်းး ဓာ�တးမတည််းဖြခွင်းးးသုည်း အသုကးအနိုတ��ယ်းရှှုသုည်း။

ဓာ�တမ််းတည််ဆ်ောသ� တံ� ်ပြ�န််မု်းသည် ်ဆောအ�က်�်ါတု�က််ု� ပြဖိုစားဆ်ောစား
နိုု�င်သ်ည်-်
• ယ်�းယ်းဖြခွင်းးး
• အင်းး�ျင်းးထားဖြခွင်းးး
• အန်းးဖြခွင်းးး
• မျကးနို�ှ၊ လ့� သုု�မ်ဟု�တး လည်းဘေးခွျ�င်းးး ဘေး��င်းး�မးးဖြခွင်းးး
• အသုကးရုုံ� ခွကးခွ�ဖြခွင်းးး
• သုတဘုေးမဖ်ြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး ဘေးသုဆိုး�းဖြခွင်းးး

တစားးစားး�တစားးဘေးယ်�ကးတငွ်းး ဓာ�တးမတည််းဘေးသု� တး� ်ဖြ�န်းးမ ုဖြ�စားး�ါက  
911 သုု� ် ��န်းးးဘေးခွ်၍ ဘေးဆိုး�ည်�အကအူည်း ခွျကးခွျင်းးး �ယ်�ူါ

သင််မ််းးးဖုို�ဆောခး�င်တ်ငွ် ်မ်းည်သ်ည်် ်�ါဝါင်�်စားစည်း်မ်းး�းက်ု� သံ�း
ဆောကြံက်�င်း် သရုန်် အဆောရးကြီးက်းးသည်။်
စား�းသုး�းသုမူျ�းသုည်း ထားု��ါဝင်းး�စားစည်းးမျ�းကု� ဘေးရှှ�င်းးနိုု�င်းးဘေးအ�င်းး ၎င်းးးတု� ်
အဘေး�က�င်းးး သုင်း်းအ�း ဘေးမးနိုု�င်းးသုည်း။ ဓာ�တးမတည််းမရုှှုသုတူု�သ်ုည်း ထားု��ါဝင်းး
�စားစည်းး �ါသုည််း အစား�းအစား�မျ�းကု� ဘေးရှ�ှင်းး�မည်း။ �မ�ဏာအန်းည်းးင်းယ်းက
�င်းး လတူစားးဘေးယ်�ကးအ�း အလနွ်းးဘေးန်းမဘေးက�င်းးး ဖြ�စားးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ 

ဥ�မ� �ကကးဥနိုငှ်း်း ဓာ�တးမတည််းသုသူုည်း ကတုးမ�န်း ်း၊ �ါ
စားတ�နိုငှ်း်း မယ်ု�းန်းကုု� ဘေးရှှ�င်းး�မည်း။

မခွန်း ်းမနှ်းးး�ါနိုငှ်း်း။ အစား�းအစား�၏ �ါဝင်းး�စားစည်းးမျ�းအဘေး�က�င်းးး  
စား�း�ု�မးးကု� ဘေးမး�ါ။

၎င်း်က်ု� သးးပြခ�းထ�း�ါ။
စား�းသုး�းသုကူ အစား�းအစား� ဓာ�တးမတည််းမဖုြ�စားးဘေး�က�င်းးး ဘေးဖြ��လ�လ့င်းး စား�း�ု�မးးကု� 
ဘေးဖြ��ဖြ��ါ။ လကးအတုး၊ �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကး၊ �စားစည်းးက�ုုယ်�နိုငှ်း်း မျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�း 
အ�းလး�းသုည်း ဓာ�တးမတည််းဘေးသု� �စားစည်းးမျ�းကု� အဖြခွ�းအစား�းအစား�ထား�သုု� ် ဘေး��ကး
ဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

ဆော�းဆောကြံက်�ပြခင်း်နိုငှ်် ်�ု�းသတပ်ြခင်း်
ဆော�းဆောကြံက်�ပြခင်း်နိုငှ်် ်�ု�းသတပ်ြခင်း်သည် ်မ်းတးည်း�ါ။ 
ဆော�းဆောကြံက်�ပြခင်း် သုည်း အစား�းအစား�၊ ��န်းးနိုငှ်း်း အဆိုးကု� �ယ်းရှ�ှး�န်းး ဆို�းဖြ��နိုငှ်း်း ဘေး�ကု� 
သုး�းသုည်း။ 
မျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�းသုည်း သုန်း ်းရှငှ်းးးသုည်းဟု� ထားင်းး�ဘေးသု�းလည်းး သုင်းး မဖြမင်းးနိုု�င်းး
သုည််း ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း ရှှုဘေးန်းနိုု�င်းးသုည်း။ 
�ု�းသတပ်ြခင်း် သုည်း ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း ဘေးသုဘေးစား�န်းး ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး 
အ�ကူု� သုး�းသုည်း။

ခွင််ပ်ြ�ုခးက်ရ် �ု�းသတဆ်ော�းမ်းး�း-
• ကလု��င်းးး ခွွတးဘေးဆိုး
• က�ွတ�န်း�း အမု�န်းးယ်မး
• အု�င်းးအု�ဒ်င်းးး

အဖြခွ�း�ု�းသုတးဘေးဆိုးမျ�းလည်းး �ရှှု
နိုု�င်းးသုည်း။

�န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�းနိုငှ်း်း �စားစည်းးက�ုုယ်�မျ�းကု� သုး�းပြီး�းးဘေးန်း�ကး ဘေးဆိုး�ါ၊  
ဘေး�စားစားးပြီး�းး �ု�းသုတး�ါ။ အပြီးမ�တမးး သုန်း ်းရှငှ်းးးစား�ွ �ု�းသုတးပြီး�းး သုမုးး�ါ။

�ု�းသတဆ်ော�း ဆောရ�လ်င် ်အပြီးမဲ်းတမ််းး တု�င်း်တ��ါ။ ဆို�းဖြ�� မထားည််း
�ါနိုငှ်း်း။ ဆို�းဖြ��က �ု�းသုတးဘေးဆိုးအ�း ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း  မဘေးသုဘေးအ�င်းး 
တ�းဆိုးးသုည်း။  အသုး�းမျ�းဘေးသု� �ု�းသုတးဘေးဆိုးမ�ှ ဘေး�တစားးဂါါလး
လ့င်းး ခွွတးဘေးဆိုး လကး�ကး�ည်းဇွူးန်းးး 1 ထားည််းဖြခွင်းးး ဖြ�စားးသုည်း။ 

�ု�းသတဆ်ော�းမ်းး�းက်ု� သးးပြခ�းသံ�း�ါ။ အသု�းစုားမးးနိုငှ်း်း အသုင်း်းစား�း 
အစား�းအစား�ကု� မဖြ�င်းးဆိုးမးနိုငှ်း်း ဖြ�င်းးဆိုင်းးပြီး�းးဘေးန်း�ကး မျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�း
ကု� �ု�းသုတး�ါ။ 

�ု�းသတဆ်ော�းက်ု� မ်းကြံက်�ခဏာ ပြ�ုလ��်�ါ။ အခွျုန်းး�က��က�ထား�း
လ့င်းး အ�န်းသုုင်းး မရှှုဘေးတ��်ါ။ �ု�းသုတးဘေးဆိုးသုည်း ည်စားး�တးလ�
�ါက သုု�မ်ဟု�တး မနု်းးလ��ါက လ�ဘေး�း�ါ။

�ု�းသတဆ်ော�း၏ ပြ�င်း်အ�းက်ု� စားစား�်ါ။ �ု�းသုတးဘေးဆိုးသုည်း ဖြ�င်းးး
အ�း မနှ်းးဘေး�က�င်းးး ဘေးသုခွျ�ဘေးစား�န်းး စားစားးဘေးဆိုးသုည််း အဖြ��းမျ�းကု� 
သုး�း�ါ။ 

သ�တရ်န်် အဝါတမ််းး�းက်ု� �ု�းသတဆ်ော�းထတဲငွ် ်စားမ်ု်းထ�း�ါ။ 
ဤန်းည်းးဖြ�င်း်း အဝတးစားဘေး�်တငွ်းး ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း မဘေး�ါကး��ွးနိုု�င်းး�ါ။

တ�ံ�်ု�ါ ညွှ�န််ကြံက်�းခးက်မ််းး�းက်ု� အပြီးမဲ်းတမ််းး လု�က်န််��ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�ကြ�ည့်််
ရန်် QR ��ဒီ�်ု� ဖု�န််�
ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

�န််းက်န််ဆော�းပြခင်း်
�န်းးးကန်းးမျ�း၊ �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�းနိုငှ်း်း �စားစည်းးက�ုုယ်�မျ�းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးးပြီး�းး �ု�းသုတး�ါ။ �န်းးးကန်းးမျ�း
ကု� အကန်း ်း 3 ကန်း ်း�ါ လကးဘေးဆိုးကန်းးတငွ်းး လကးဖြ�င်း်း ဘေးဆိုး�ါ သုု�မ်ဟု�တး �န်းးးကန်းးဘေးဆိုးစားကးဖြ�င်း်း ဘေးဆိုး�ါ။

ဆောအ�က်�်ါအ�င််မ််းး�းက်ု� လု�က်န််��ါ-

အစား�းအစား� အကြွကင်းးးအကျန်းးနိုငှ်း်း အဆိုး
မျ�းကု� ဖြခွစားး၍ အမုုကး�း�းထား� ထားည််း�ါ။

�ု�းသုတးဘေးဆိုးထား�တငွ်းး  
စုားမး�ါ။ �ု�းသုတးဘေးဆိုး ဖြ�င်းးးအ�း 
မနှ်းးဘေး�က�င်းးး ဘေးသုခွျ�ဘေးစား�န်းး 
စားမးးသု�းအဖြ��းမျ�းကု� သုး�း�ါ။

ဆို�းဖြ��ထားည််းထား�းဘေးသု� 
ဘေး�ဘေးနိုးွဖြ�င်း်း ဘေးဆိုး�ါ။

ဘေးလသုလ�းထား�း�ါ။ 
လကးသု�တး�ဝါ လး�း
ဝ မသုး�း�ါနိုငှ်း်း။ 
လကးသု�တး�ဝါက 
ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းကု� 
ဖြ�န်း ်းဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။

သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးသု� 
ဘေး�ဘေးနိုးွဖြ�င်း်း 
ဘေးဆိုးဘေး�က��ါ။

�န််းက်န််ဆော�းစားက် ်အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• အစား�းအစား� အကြွကင်းးးအကျန်းးနိုငှ်း်း အဆိုးမျ�းကု�  

ဖြခွစားး၍ အမုုကး�း�းထား� ထားည််း�ါ။ 
• �န်းးးကန်းးဘေးဆိုးစားကးမျ�းသုည်း �ု�းသုတး�န်းး အ� ူ

သုု�မ်ဟု�တး ဓာ�တ��စားစည်းးမျ�းကု� သုး�းသုည်း။  
၎င်းးးသုည်း မနှ်းးကန်းးစား�ွ �ု�းသုတးဘေးန်းဘေး�က�င်းးး  
ဘေးသုခွျ�ဘေးစား�န်းး စားမးးသု�းအဖြ��းမျ�းကု� သုး�း�ါ။

• �န်းးးကန်းးမျ�းကု� မသုမုးးဆိုည်းးမး  
ဘေးလသုလ�းထား�း�ါ။

ပြ�င်�်င် ်စား�း�ဲွမ်းး�းနိုငှ်် ်�စားစည်း်က်ရုုယ်�ကြီးက်းးမ်းး�း
အ��ဝတုုတု�င်းးးသုည်း �န်းးးကန်းးဘေးဆိုးစားကး သုု�မ်ဟု�တး အကန်း ်း 3 ကန်း ်း�ါ 
လကးဘေးဆိုးကန်းးတငွ်းး မဆိုန်း ်း�ါ။  

အပြခ�း�စားစည်း်က်ရုုယ်�မ်းး�းက်ု� ဆော�းဆောကြံက်�ရန််နိုငှ်် ်�ု�းသတရ်န်် အ�င််မ််းး�း-  
1  ဆို�းဖြ��ထားည််းထား�းဘေးသု� ဘေး�ဘေးနိုးွဖြ�င်း်း �တွးတု�ကး�ါ။
2  သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးသု� ဘေး�ဖြ�င်း်း ဘေးဆိုး�ါ။
3  �ု�းသုတးဘေးဆိုးဖြ�င်း်း တင်းးပြီး�းး အဝတးသုန်း ်းဖြ�င်း်း သု�တး�ါ။
4  ဘေးလသုလ�းထား�း�ါ။

မ�က�ခွဏာ ဘေးဆိုးဘေး�က�ပြီး�းး �ု�းသုတး�ါ။ 

1

2

5
3

4

အစား�းအစား�နိုငှ်း်းထားဘုေးသု� မျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�းကု� 4 န်း��းဖြခွ�းတစားးခွါ ဘေးဆိုးဘေး�က��ါ။ တစားးဘေးန်းက်�န်းးသုည်းအထား ုမဘေးစား�င်း်း�ါနိုငှ်း်း။
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အန််ဖိုတန်ိုငှ်် ်ဝါမ််းးအရည်ပ်ြခင်း်က်ု� သန် ််ရှှင်း်ပြခင်း်
အန်းး�တးနိုငှ်း်း ဝမးးအ�ည်းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးးဖြခွင်းးးသုည်း �း�မနှ်းး သုန်း ်းရှငှ်းးးဖြခွင်းးးနိုငှ်း်း မတ�ူါ။ 
သုင်းးသုည်း မနှ်းးကန်းးစား�ွ မသုန်း ်းရှငှ်းးး�ါက သုင်းး ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားးနိုု�င်းးသုည်း သုု�မ်ဟု�တး 
အဖြခွ�းသုမူျ�းထားး ဘေး��ဂါါ�ျး�ဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။

အစား�းအဆောသ�က် ်ခးက်ပ်ြ�ုတသ်ည််ဆ်ောန်ရ�မ်းး�းတငွ် ်လ��်ဆော��င်ခ်းက်အ်�င်််
မ်းး�းအ�း စား�ပြဖိုင််ဆ်ောရးထ�းရန်် လု�အ�်သည်။် 
စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးးမျ�းသုည်း လမူျ�း၊ �စားစည်းးက�ုုယ်�မျ�းနိုငှ်း်း အစား�းအစား�ထား�သုု� ် 
ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�း မ�ျး�ဘေးစား�န်းး ဤလ��းဘေးဆို�င်းးခွျကးအဆိုင်း်းမျ�းကု� သုရုှှုလု�ကးန်း��မည်း။ 

အန််ဖိုတန်ိုငှ်် ်ဝါမ််းးအရည်က််ု� လးင်ပ်ြမ်းန််စား�ွ သန် ််ရှှင်း်�ါ။

အစားးအစားဉ်ဆောက်�င်း်တစားခ်�တငွ် ်�ါဝါင်ရ်မ်းည််အ်ရ�မ်းး�း-
1  စား�းသုး�းသုမူျ�းနိုငှ်း်း ဝန်းးထားမးးမျ�းကု� ဘေးန်း��ဘေးရုံ�� ခွု�င်းးး�ါ။ 
2  ထားု�ဘေးန်း��ကု� �ုတးလု�ကး�ါ။ 
3  တစားးခွါသုး�း လကးအတုးမျ�း၊ နို�ှဘေးခွါင်းးးစားည်းး၊ �ုန်း�းအ��းမျ�းနိုငှ်း်း 

တစားးခွါသုး�း ဝတးရုံး�ကု� ဝတးဆိုင်းး�ါ။
4  စားကူူစားမျ�းဖြ�င်း်း သု�တးပြီး�းးဘေးန်း�ကး အမုုကးအတုးထား�သုု� ် 

ထားည််း�ါ။
5  ဆို�းဖြ��ထားည််းထား�းဘေးသု� ဘေး�ဖြ�င်း်း ဘေးဆိုးဘေး�က��ါ။
6  ခွငွ်း်းဖြ�ုခွျကး� �ု�းသုတးဘေးဆိုးဖြ�င်း်း �ု�းသုတး�ါ။
7  ထားု�ဘေးန်း��ရှှု အစား�းအစား�နိုငှ်း်း တစားးခွါသုး�း�စားစည်းးမျ�း

ကု� လ�င်း်း�စားး�ါ။
8  ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းသုည်း အဘေးဝးသုု� ် �ျး� နို ှးန်ို ု�င်းးသုည်း။ 25 ဘေး�

အတငွ်းးးရှှု �စားစည်းးက�ုုယ်�မျ�းနိုငှ်း်း 
�န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�းကု� ဘေးဆိုးဘေး�က�ပြီး�းး �ု�းသုတး
�ါ။

9  သုန်း ်းရှငှ်းးး��တငွ်းး အသုး�းဖြ�ုခွ�သ်ုမ့ကု� လ�င်း်း�စားး�ါ သုု�မ်ဟု�တး �ု�း
သုတး�ါ။ �ု�းသုတးဘေးဆိုးကု� စားနွ်း ်း�စားး�ါ။

10  အမုုကးကု� အမုုကး�း�သုု� ် ခွျကးခွျင်းးး �စားး�ါ။
11  ထားု�ဘ်ေးန်း�ကး သုင်း်းလကးနိုငှ်း်း လကးဘေးမ�င်းးးကု� ဘေးသုဘေးသုခွျ�ခွျ�ဘေးဆိုးဘေး�က��ါ။
12  ဖြ�စားးနိုု�င်းးလ့င်းး အမုးဖြ�န်းး၍ ဘေး�ခွျုုး�ါ။

မးး�ု�ဘေးခွျ�င်းးလ��းသု�းတစားးဦးးဦးး ဘေးန်းမဘေးက�င်းးးဖြ�စားး�ါက 24 န်း��း�က�  
ဘေး��ဂါါလကခဏာ� မဖြ�ဘေးတ�သ်ုည်းအထား ုထားု�သုအူ�း အမုးဖြ�န်းး�ု��်ါ။

မှ်းန််က်န််ဆောသ� �ု�းသတဆ်ော�းက်ု� 
ဆောရွးခးယ်�်ါ။
• �ု�းသုတးဘေးဆိုးသုည်း သုန်း ်းစားင်းးဘေးဆိုး�ည်းနိုငှ်း်း 

မတ�ူါ။
• မးး�ု�ဘေးခွျ�င်းးသုး�း သုန်း ်းစားင်းးဘေးဆိုး�ည်းကု� မ

သုး�း�ါနိုငှ်း်း။ 
• နိုု�ရုုံ� ဗု�င်းးး��းစားးကု� ဘေးသုဘေးစားဘေးသု� 

�ု�းသုတးဘေးဆိုးကု� ဘေး�ွးခွျယ်း�ါ။ 
• တးဆို�ုး�ါ ညွှ�န်းး�က�းခွျကးမျ�းကု� 

လု�ကးန်း��ါ။

ဖြ�စားးနိုု�င်းးလ့င်းး စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးဝန်းးထားမးးမျ�းကု� မသုန်း ်းရှငှ်းးးခွု�င်းးး�ါနိုငှ်း်း။
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အစား�းအစား� က်�က်ယွ်ဆ်ောရး
အစား�းအစား�ကု� မည်စားးည်မးးဘေးအ�င်းး က�ကယွ်း�န်းး အဘေး�းကြီးကးးသုည်း။ စား�းဖြခွင်းးး၊ ဘေးသု�ကးဖြခွင်းးး၊ ဘေးဆိုးလ�ုး
ဘေးသု�ကးဖြခွင်းးးနိုငှ်း်း တစားးကု�ယ်းဘေး�သုး�း �စားစည်းးမျ�းသုည်း အစား�းအစား�ကု� ည်စားးည်မးးဘေးစားနိုု�င်းးသုည်း။ 

အစား�းအစား�က်ု� က်�က်ယွ်ရ်န်် အကြံက်ပံြ�ုခးက်မ််းး�း-
• အစား�းအစား�နိုငှ်း်း အစား�းအစား�ဖြ�င်းးဆိုင်းးသုည််း ဘေးန်း��မျ�းမ ှအဘေးဝးတငွ်းး စား�း�ါ သုု�မ်ဟု�တး ဘေးသု�ကး�ါ။
• စား�း�ု�ဘေးဆို�င်းးတငွ်းး ဘေးဆိုးလ�ုးဘေးသု�ကးဖြခွင်းးး၊ အးးစားးးက�ကးဘေးသု�ကးဖြခွင်းး သုု�မ်ဟု�တး ဘေးဆိုး�ွကးကြီးကးး သုး�း

ဖြခွင်းးး မဖြ�ုလ��း�ါနိုငှ်း်း။
• �း�းအ��းထား�းဘေးသု� ထားည််းစား��မ ှဘေးသု�ကး�ါ။ ၎င်းးးကု� အစား�းအစား� သုု�မ်ဟု�တး အလ��းမျကးနို�ှဖြ�င်းးမျ�း

ဘေး�်သုု� ် �ုတးမကျမည််း ဘေးန်း��တငွ်းး သုမုးး�ါ။
• ဆိုး�င်းးကု� ဘေးန်း�ကးဖြ�န်းးစားည်းးထား�း�ါ၊ အတု�ထား�း�ါ သုု�မ်ဟု�တး ဆိုးအ��း တ�းထား�း�ါ။
• လကးဝတး�တန်း� မဝတး�ါနိုငှ်း်း။ သုင်းးသုည်း လကးစား�ွးတစားးကငွ်းးးတည်းး သုု�မ်ဟု�တး မဂါဂလ�လကး�ွ��အစားး�ကု� 

လကးအတုးစား�ွးလျကး ဝတးနိုု�င်းးသုည်း။
• ဆို�လး��န်းးးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး က�တးအကျီမျ�းက�သ်ုု� ် တစားးကု�ယ်းဘေး�သုး�း �စားစည်းးမျ�းကု� အစား�းအစား� ဖြ�င်းးဆိုင်းးခွျကးဖြ�ုတးသုည််း ဘေးန်း��မျ�း

မ ှဘေးဝး��တငွ်းး ထား�း�ါ။
• အစား�းအစား� ဖြ�င်းးဆိုင်းးသုည််း အဘေးဆို�ကးအအး�တငွ်းး လု�အ�းဘေးသု� ဘေးဆိုးဝါးမျ�းကု�သု� ထား�း�ါ။
• ဘေးဆိုးဝါးမျ�းကု� တးဆို�ုးတ�းထား�း�ါ။ ၎င်းးးတု�က်ု� အစား�းအစား�နိုငှ်း်း အစား�းအစား� ဖြ�င်းးဆိုင်းးခွျကးဖြ�ုတးသုည််း ဘေးန်း��မျ�းမ ှဘေးဝး��တငွ်းး 

သုမုးးထား�း�ါ။
• အဘေးအးဘေး�း�သုည််း ဘေးဆိုးဝါးကု� မယ်ု��ုတးနိုု�င်းးဘေးသု� ထားည််းစား��တငွ်းး ထားည််းထား�း�ါ။ ထားု�ထားည််းစား��ကု� တးဆို�ုးက�းထား�း�ါ။
• ဖြ�င်းး�မ ှအစား�းအစား�ကု� ကန်း ်းသုတးထား�း�ါ။ စား�းသုး�းသုအူတကွး အစား�းအစား�ကု� မည်စားးည်မးးဘေးစားနိုု�င်းးသုည််း ဘေးန်း��တ၍ွ ၎င်းးးကု� တးဆို�ုး

တ�းပြီး�းး သုမုးး�ါ။

တစားးကု�ယ်းဘေး�သုး�း �စားစည်းးမျ�းကု� ကု�င်းးတယွ်းပြီး�းးဘေးန်း�ကး လကးဘေးဆိုး�ါ။

အသ��်��းမ်းး�းနိုငှ်် ်�းဆောဖိုးမ်းး�းတငွ် ်အစား�းအစား�က်ု� က်�က်ယွ်�်ါ။ 

ဆော�းထ�းရန််-
• အ��ဝတုုတစားးခွ�စားးအတကွး သုးးဖြခွ�း �န်းးးကန်းးခွကွးဘေးယ်�ကးမျ�း။
• အသု��း��း သုု�မ်ဟု�တး �ဘူေး�းသုု� ် သု�ွးတု�င်းးး �န်းးးကန်းးမျ�းကု� ဘေးဆိုး�ါ။
• နို�ှဘေးခွျသုည်းကု� က�ကယွ်းထား�း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� ဘေးစား�င်း်း�ကည််း�န်းး ဝန်းးထားမးးတစားးဦးးကု� ထား�း�ါ။

ကု�ယ်းတု�င်းးယ် ူအစား�းအစား�မျ�းကု� က�ကယွ်း�ါ။ အသုး�းအဘေးဆို�င်းး ထား�တးယ်စူားကးမျ�း သုု�မ်ဟု�တး တစားးခွါသုး�း အထား��းမျ�းကု� 
သုး�း�ါ။

အစား�းအစား�က်ု� လံ�းဝါ ပြ�န််လည်မ််းတည်ခ်င်း်�ါနိုငှ််။် 
ဘေးတ�းတးလ�ဖြ��း သုု�မ်ဟု�တး �ါမ�န်း ်းဘေးခွျ�င်းးးမျ�းက�သ်ုု� ် စား�းသုး�းသု ူခွျန်းးထား�းဘေးသု� အစား�းအစား�မနှ်းးသုမ့ကု� လ�င်း်း�စားး�ါ။ ခွ�ကးက�မျ�း 
သုု�မ်ဟု�တး သု�က�းက�သ်ုု� ် မ�ွင်း်း�ဘေးသုးဘေးသု� သုု�မ်ဟု�တး အထား��းထား��းထား�းဘေးသု� အစား�းအစား�ကု� ဖြ�န်းးလည်းတည်းခွင်းးးနိုု�င်းးသုည်း။

အစား�းအစား�က်ု� ဆော�းက်င်း်ဆောအ�င်ထ်�း�ါ။
• အစား�းအစား�ကု� အဖြ�င်းး�ကးတငွ်းး လး�းဝ မသုမုးးထား�း�ါနိုငှ်း်း။ 
• ဘေးစား�င်း်းမ�ကည််းနိုု�င်းးဘေးသု� ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ �မျ�းနိုငှ်း်း သုု�ဘေးလ�ှင်းးသုည််းဘေးန်း��မျ�းကု� ဘေးသု�ခ်ွတး�ါ။ 
• သုတရုှှု�ါ။ ဖြ�စားးနိုု�င်းးဘေးဖြခွရှှုဘေးသု� အစား�းအစား� �ျကးစားးးဘေးစားဖြခွင်းးးမျ�းကု� ခွျကးခွျင်းးး အစားး�င်းးခွး�ါ။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

�ု�းမ်း ��းတရု စားာ�န်် ထန်ု်းခးု�်မု်း
ယ်င်းးဘေးက�င်းး၊ �ု�းဟု�းနိုငှ်း်း ကြွကကးက�သ်ုု� ် �ု�းမ ��းတ�ု စားာ�န်းးမျ�းသုည်း ဘေး��ဂါါ�ု�းမျ�းကု� ဖြ�န်း ်းသုည်း။

�ု�းမ်း ��းတရုစားာ�န််မ်းး�းက်ု� အဝါင်မ််းခံ�ါနိုငှ််။် တးခွါးနိုငှ်း်း ဖြ�တင်းးးဘေး�ါကး
မျ�းကု� �ုတးထား�း�ါ သုု�မ်ဟု�တး ဖြခွင်းးလး�ဇူးက�တ�းထား�း�ါ။ �ု�းမ ��း
တ�ု စားာ�န်းးမျ�း ဝင်းးနိုု�င်းးဘေးသု� အဘေး�ါကးမျ�းကု� �း�းထား�း�ါ။ 

�ံ�မှ်းန်် သန် ််ရှှင်း်ပြီး�းး အစား�းအစား�က်ု� ဖံို�းအ��်ထ�း�ါ။ �ု�းမ ��းတ�ု စားာ�န်းး
မျ�းသုည်း အစား� အပြီးမ�တမးး ရှ�ှဘေးန်း�ကသုည်း။ �ကမးးဖြ�င်းးမျ�းနိုငှ်း်း န်းး�း
မျ�းအ�ါအဝင်းး ဘေးန်း��မျ�းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးဖြခွ�ကးဘေးသုွ�ဘေးအ�င်းး ထား�း
�ါ။ စား�းဘေးသု�ကးစား�� ရှ�ှမဘေးတွ��ါက �ု�းမ ��းတ�ု စားာ�န်းးမျ�းသုည်း မ
ဘေးန်း�က�ါ။  

အဖံို�းက်း�်က်း�်အ��်ထ�းဆောသ� အမုု်းက်�ံ်�းမ်းး�းက်ု� သံ�း�ါ။ အမုုကး
�စားးသုည််း ဘေးန်း��မျ�းကု� သုန်း ်းရှငှ်းးးဘေးအ�င်းးထား�း�ါ။ 

�ု�းမ်း ��းတရုစားာ�န််မ်းး�း၏ မ်းစားင်မ််းး�း သု�မ််းဟု�တ ်ဆောဖို�က်ထ်�းဆောသ� 
အထ��်မ်းး�းက်ဲသ်ု� ် လက်ခဏာ�မ်းး�းက်ု� လု�က်ရှ်ှ��ါ။ �ု�းမ ��းတ�ုု စားာ�န်းး 
ဖြ�ဿန်း� ရှှု�ါက လု�င်းးစားင်းး� ကွမးးကျင်းးသုကူု� ဆိုကးသုယွ်း�ါ။ အမုး
သုး�း �ု�းမ ��းသုတးဘေးဆိုးမျ�းကု� လး�းဝ အသုး�းမဖြ�ု�ါနိုငှ်း်း။

�ု�းမ ��းတ�ု စားာ�န်းးမျ�း မဝင်းးဘေးအ�င်းး ထားနု်းးးဖြခွင်းးးသုည်း ၎င်းးးတု�က်ု� ရှှင်းးးလင်းးး�ဖြခွင်းးးထားကး �ု�လယွ်းသုည်း။
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အွန်ွ်လိုု�င်း�် ဗီီဒီယီိုု�
ကြ�ည့််ရ်န်် QR ��ဒီ�်ု� 

ဖု�န််�ဖြဖုင်း် ်စ�န််ဖုတ်ပ်ါါ။

အဆောရးဆော�် အဆောပြခအဆောန်မ်းး�း
အခွျုု�အဘေးဖြခွအဘေးန်းမျ�းတငွ်းး အစား�းအစား� ဖြ�င်းးဆိုင်းးခွျကးဖြ�ုတး�န်းး သုု�မ်ဟု�တး တည်းခွင်းးး�န်းး ဘေး�းမကင်းးး�ါ။ ဖြ�ဿန်း� ဘေးဖြ�ရှငှ်းးးပြီး�းးသုည်း
အထား ုဆိုု�င်းး�ုတးထား�း�န်းး လု�အ�းနိုု�င်းးသုည်း။

ဆောအ�က်�်ါတု�အ်တကွ် ်က်းန််းမ်း�ဆောရးဦးးစားးးဌာ�န်က်ု� �က်သ်ယွ်�်ါ-
• မးးဖြ�တးဖြခွင်းးး
• ဘေး�� ူမရှှုဖြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး ဘေး�ဖြ�တးဖြခွင်းးး
• ဘေး�ဆိုု�းဘေးဖြမ�င်းးး လ့းဖြခွင်းးး
• မးးဘေးလ�င်းးဖြခွင်းးး
• ဘေး�ကြီးကးးဖြခွင်းးး
• ဘေး�ခွ�ဘေးသုတတ � သုု�မ်ဟု�တး လဝူင်းးနိုု�င်းးဘေးသု� 

အဘေးအးခွန်းးးက အစား�းအစား�မျ�းကု� ဘေးအး
ဘေးအ�င်းးမထားနု်းးးထား�းနိုု�င်းးဖြခွင်းးး

• အဘေး�းကြီးကးးဘေးသု� �စားစည်းးက�ုုယ်�မျ�း အလ��းမ
လ��းဖြခွင်းးး

• ဓာ�တ��စားစည်းးဘေး�က�င်း်း ည်စားးည်မးးဖြခွင်းးး
• အစား�ဘေး�က�င်း်းဖြ�စားးဘေးသု� ဘေး��ဂါါ ဖြ�န်း ်း��ွးမ ုဖြ�စားးနိုု�င်းးဖြခွင်းးး
• ဝန်းးထားမးးတစားးဦးးဦးးက လ��းင်းန်းးးခွငွ်းးတငွ်းး အန်းးဖြခွင်းးး သုု�မ်ဟု�တး ဝမးးဘေးလ့�

ဖြခွင်းးး
• အစား�းအစား�ကု� ဘေး�းကင်းးးစား�ွ ဖြ�င်းးဆိုင်းးခွျကးဖြ�ုတး�န်းး ခွကးခွ�ဘေးစားဘေးသု� 

အ��မျ�း

အဆောရးဆော�် အဆောပြခအဆောန်အပြီး�းးတငွ် ်အစား�းအစား�က်ု� တည်ခ်င်း်ရန်် ဆော�းမ်းက်င်း်နိုု�င်�်ါ။
အစား�းအစား�ကု� စားစားးဘေးဆိုး�ါ။ ဤအဘေးဖြခွအဘေးန်းမျ�းတငွ်းး လ�င်း်း�စားး�ါ-
• ည်စားးည်မးးသု�ွးသုည်း
• 41°F အထားကးထား ုဘေးနို �းထား�းသုည်း
• 135°F ဘေးအ�ကးထား ုအဘေးအးခွးထား�းသုည်း

သုးသုယ်ရှှုလ့င်းး အစား�းအစား�ကု� လ�င်း်း�စားး�ါ။
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သုင်းး၏ ဘေးဒ်သုနိုတ� ကျန်းးးမ�ဘေး�းဌာ�န်းသုည်း အစား�းအစား� ဘေး�းကင်းးးဘေး�းအတကွး သုင်း်းမုတး�ကး ဖြ�စားးသုည်း။ သုင်း်းတငွ်းး ဘေးမးစား��မျ�း ရှှု�ါက 
၎င်းးးတု�ထ်ားး ဆိုကးသုယွ်း�ါ။

ဝါါရှှင်တ်န််ပြ�ည်န််ယ် ်အစား�းအစား� ဆော�းက်င်း်ဆောရး အသင်း်မှ်း ကြီးက်ုု �ု��ါ၏။

တကု�မ�-�းးယ်�းစားး ဘေးက�င်းးတး ကျန်းးးမ�ဘေး�းဌာ�န်းနိုငှ်း်း �းူဘေး�ါင်းးးဘေး�းသု�းသုည်း။
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