မီ့ေလာငးၿပီ့ခ္ိနး – အိမး်ပနးအဝငးမြာ
ေဘ့ကငး့ေစ်ခငး့
လူမႈအဖျဲ႕အစညး့အတျကး သိေကာငး့စရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့

ေတာမီ့ေလာငးထာ့သညးံ အိမးမ္ာ့၊ ဂိုေဒါငးမ္ာ့၊ အ်ခာ့အေဆာကးအဦမ္ာ့ သို႔မဟုတး တညးေဆာကးမႈမ္ာ့တျငး ်ပဳတးက္ေနေသာ အရာဝတၲဳမ္ာ့၊ ချ္နးထကးေသာ အရာမ္ာ့၊
တေငျ႕ေငျ႕ေလာငးေနေသာ မီ့ေသျ့်ဖစးေနသညးံအရာမ္ာ့၊ ပ္ကးစီ့ေနေသာ လြ္ပးစစး ဝါယာႀကိဳ့မ္ာ့၊ စိမးံထက
ျ းေနေသာ ဓာတးေငျ႕ႏြငံး ခိင
ု းမာေတာငးံတငး့မႈ မ႐ြိေသာနဵရဵမ္ာ့
အပါအဝငး က္နး့မာေရ့အတျကး ေဘ့အႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့ က္နး႐ြိေနႏိုငးပါသညး။
ေတာမီ့ေလာငးၿပီ့ ေဘ့ အႏၲရာယး်ဖစးႏိုငးသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့မြာ ေအာကးေဖၚ်ပပါ ပစၥညး့မ္ာ့ ပါဝငးသညး •

မီ့ခဵ်ပာ့ေက္ာကးဂျမး့

•

်ပာမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ (ဥပမာ၊ ေၾက့နီ၊ခ႐ို့မး အာစငး့နိတး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ‘CCA’ ကဲံသ႔ို) ဓာတု ပစၥညး့မ္ာ့်ဖငးံ ်ပဳ်ပငးထာ့ေသာ မီ့ေလာငးသျာ့သညးံ သစးမ္ာ့

•

ဖုနမ
း ႈနး႔မ္ာ့

•

်ခဵအတျငး့ သို႔မဟုတး စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့်မဴေရ့ေနရာမ္ာ့တျငး အသဵု့်ပဳသညးံ ဓာတု ပစၥညး့မ္ာ့

•

LP ဓာတးေငျ႕ ဆလငးဒါမ္ာ့

•

ေဆ့ဝါ့မ္ာ့

•

အိမးသဵု့ ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ မီ့ေလာငးၿပီ့ က္နးသညးံ သတၲဳႏြငးံ အ်ခာ့ အႂကျငး့အက္နးမ္ာ့

•

အ်ခာ့ အေထျေထျ ဓာတု ပစၥညး့မ္ာ့ (ဥပမာ၊ သနး႔႐ြငး့ေရ့်ပဳလုပးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့) ်ဖစးၾကပါသညး။

သငးံေဒသခဵ အေရ့ေပၚအေ်ခေနမ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ထဵတျငး သငးံအိမး၊ေ်မသို႔ ေဘ့ကငး့စျာ ်ပနးဝငးႏိုငး၊မဝငးႏိုငး စဵုစမး့ပါ။ ်ဖစးႏိုငးလြ္ငး မီ့ေလာငး
ပ္ကးစီ့ထာ့ေသာေနရာမ္ာ့သို႔ ကေလ့မ္ာ့ကို ေခၚမလာပါႏြငးံ။ အကယး၍ သငး ကေလ့မ္ာ့ကို ေခၚလာပါက သူတို႔ကို အခ္ိနး်ပညးံ ကာကျယးေစာငးံေ႐ြာကးရနး
ဂ႐ုစိုကးပါ။

သငးံကိုယးသငး ကာကျယးပါ။
ေအာကးေဖၚ်ပပါအခ္ကးမ္ာ့ အပါအဝငး အကာအကျယးေပ့ေသာ အဝတးအစာ့မ္ာ့ကို ဝတးဆငးပါ •

ခိုငးမာေသာ ဖိနပးမ္ာ့ႏြငးံ အၾကမး့ခဵ လုပးငနး့ချငးသဵု့ လကးအိတးမ္ာ့

•

(လကး႐ြညးအက္ႌႏြငးံ ေဘာငး့ဘီ႐ြညးတျထ
ဲ ာ့ေသာ ေ်ခ၊လကးတစးဆကးတညး့်ဖစးသညးံ) တစးခါသဵု့ ဝတးစဵုမ္ာ့

•

P2 ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့

သငးံအေနႏြငးံ သငးံေဒသေကာငးစီ သို႔မဟုတး အေရ့ေပၚအေ်ခေနမ္ာ့အတျကး ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ဌာနမြ အကာအကျယးေပ့ေသာ ေ်ခ၊လကးတစးဆကးတညး့်ဖစးသညးံ
ဝတးစဵုမ္ာ့၊ လကးအိတးမ္ာ့ႏြငးံ ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့ပါဝငးသညးံ ပစၥညး့စဵုအိတးကို ရႏိုငးပါသညး။
သငးံအိမး၊်ခဵမြ ်ပနးထျကးချာခ္ိနးတင
ျ း သငးံလကးအိတးမ္ာ့၊ ေ်ခ၊လကးတစးဆကးတညး့်ဖစးသညးံ ဝတးစဵုမ္ာ့ႏြငးံ ႏြာေခါငး့စညး့တို႔ကို အမိႈကးထညးံအိတးထဲတျငး ထညးံပါ။
ညစးညမး့သျာ့သညးံ အဝတးအစာ့မ္ာ့ႏြငးံ ပစၥညး့မ္ာ့ ဖယး႐ြာ့ၿပီ့သညးံအခါ သငးံလကးမ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာေဆ့ပါ။ သငးံဖိနပးမ္ာ့ကို ်ပနးမဝတးမီ သနး႔႐ြငး့ေရ့လုပးပါ။

စျန႔ပ
း စးပစၥညး့မ္ာ့ကို ကိုငးတျယး ထိနး့သိမး့်ခငး့
•

သငးံအိမး၊်ခဵ ဝနး့က္ငးတင
ျ း အထူ့သ်ဖငးံ

CCA ကဲံသ႔ို ဓာတု ပစၥညး့မ္ာ့်ဖငးံ ်ပဳ်ပငးထာ့ေသာသစးမ္ာ့ မီ့သငးံေလာငးခံပဲ ါက ်ပာမ္ာ့ကို ်ဖနး႔က္ဲ်ခငး့ သို႔မဟုတး ဖျ်ခငး့ သညး

အႏၲရာယး႐ြိႏိုငးပါသညး။ အကယး၍ မီ့ခဵေက္ာကးဂျမး့ ပါဝငးေသာ သငးံအိမး သို႔မဟုတး အ်ခာ့ တညးေဆာကးမႈမ္ာ့႐ြိ ပစၥညး့မ္ာ့ ပ္ကးစီ့ခဲံပါက ယခုအခါ ထိုပစၥညး့မ္ာ့မြာ
အႏၲရာယး ်ဖစးႏိုငးပါသညး။

အစာ့အစာ
မီ့ေလာငးပ္ကးစီ့ေသာ သို႔မဟုတး အပူဒဏးခဵခံရ
ဲ ေသာ အစာ့အစာအာ့လဵု့ကို လႊငးံပစးသငးံပါသညး။ ယငး့တို႔တင
ျ း ပ္ကးစီ့လျယးေသာ အစာ့အစာအာ့လဵု့ႏြငးံ စညးသျတးဘူ့မ္ာ့၊
ထုပးပို့ထာ့ေသာ အစာ့အစာအာ့လဵု့ ပါဝငးသညး။ လြ္ပးစစးဓာတးအာ့ ်ပတးေတာကး်ခငး့က ေရခဲေသတၱထဲထညးံထာ့ေသာ ပ္ကးစီ့လျယးသညးံ အစာ့အစာမ္ာ့ကို စာ့သဵု့ရနး
မသငးံ်ခငး့ ်ဖစးေစႏိုငးပါသညး။

ေရတိုငးကီမ္ာ့
ေတာမီ့မ္ာ့က မီ့ခို့မ္ာ့ႏြငးံ ်ပာမ္ာ့စျာ ်ဖစးေစၿပီ့ သငးံေရတိုငးကီမြာလညး့ အမိႈကးစမ္ာ့၊ ်ပာမ္ာ့ သို႔မဟုတး တိရစၧာနးအေသမ္ာ့်ဖငးံ ညစးညမး့ေနႏိုငးပါသညး။ အကယး၍ ေရသညး
အရသာ၊ အေရာငး သို႔မဟုတး အနဵ႔ ထူ့်ခာ့ေနလြ္ငး မေသာကးပါႏြငးံ၊ သို႔မဟုတး တိရစၧာနးမ္ာ့ကို မတိုကးပါႏြငးံ။

မိလႅာကနးမ္ာ့
သငးံမိလႅာကနးသညး မီ့ေၾကာငးံ ခိုငးမာမႈ ေလ္ာံနညး့ေနႏိုငးပါသညး၊ ထို႔ေၾကာငးံ မိလႅာကနးေပၚမြ ကာ့်ဖတးေမာငး့်ခငး့၊ ်ဖတးေလြ္ာကး်ခငး့ မ်ပဳပါႏြငးံ။ အကယး၍ သငးံ မိလႅာကနးသညး
လကးေတျ႕ ပ္ကးစီ့ေနပါက ထိုပ္ကးစီ့မႈကို စစးေဆ့ရနး လိုငးစငးရ ပိုကးဆကးသူကို ဆကးသျယးပါ။

သငးံကိုယးသငး ဂ႐ုစိုကးပါ။
ေဘ့အႏၱရာယး ကငး့ေဝ့ေစေရ့အတျကး သငးံအိမးတျငး ေနေသာအခ္ိနးကို ကနး႔သတးပါ။ သို႔ေသား၊ အကယး၍ ပိုၾကာၾကာေနမညးဆိုပါက ေအာကးေဖၚ်ပပါ ပစၥညး့မ္ာ့
ယူေဆာငးလာရနး မေမံပါႏြငးံ •

ေရပုလငး့မ္ာ့

•

အစာ့အစာ (ပ္ကးစီ့လျယးေသာ အစာ့အစာမ္ာ့ကို ေဖာံဘူ့ သို႔မဟုတး အေအ့ဓာတးခဵေသာ ဘူ့မ္ာ့ထဲတင
ျ း ထညးံပါ)

•

ေနပူခဵ လိမ့း ေဆ့

•

ဦ့ထုပးတစးခု တို႔်ဖစးပါသညး။

သငးံအိမး၊်ခဵသို႔ ်ပနးလာ်ခငး့သညး ဗ္ာမ္ာ့ရၿပီ့ စိတးေရာကိုယးပါ ပငးပနး့ရပါသညး။ သငးံကိုယးသငး ဂ႐ုစိုကးရနး အေရ့ႀကီ့ပါသညး။ သငးံေဒသခဵ အစို့ရ ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ
်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ ဌာနမြ အထူ့ပညာ႐ြငး၏ ေဆျ့ေႏျ့အၾကဵေပ့်ခငး့ႏြငးံ ကူညီပဵံပို့ေရ့ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ရႏိုငးပါသညး။

ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးနယးအစို့ရ

1 Treasury Place, Melbourne က ချငးံ်ပဳၿပီ့ ထုတးေဝသညး။
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