
ဆုံး���ံးြခင်းတစ်ခုအတွက် ဝမ်းနညး်ပူေဆွးြခင်း သိ�မဟုတ် တုနလ်�ပ်ေချာက်ချားစရာ အြဖစ်အပျက်တစ်ခုကုိ �ကံ�ေတ� 
ရေသာအခါ တုနလ်�ပ်ြခင်း�ှင့် ေဒါသြဖစ်ြခင်းတိ�သည ်ပုံမှနပ်င်ြဖစ်သည။် သင်ဘက်က စတင်ရနအ်ဆင်သင့်ြဖစ် 

ေသာအခါ ကုသြခင်းလုပ်ငနး်စ�်သည ်စတင်သည။် အေလ့အကျင့်အသစ်အချ�ိကုိ ကျင့်သုံးြခင်းက သင့်အား 
ဟနခ်ျက်ညမီ�ကုိ �ှာေဖွရန ်ကူညေီပး�ုိင်သည။် ပနး်တုိင်က ေမ့ပစ်ဖိ�  မဟုတ်ဘဲ ေကျာြ်ဖတ်ဖိ�ပါ။

 

အထူးထုတ်ေဝ | ကျနး်မာေရး တနး်တူညီမ�မ�
 

ပူေဆွးဝမ်းနညး်စရာ 
အေ�ကာင်း ေြပာ�က 

ရေအာင်

ဆုံး���ံးြခင်းအတွက် က��်ုပ်တိ�၏တံ� �ြပနမ်�သည် စိတ်ခံစားမ�သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဝမ်းနည်းပူေဆွးမ�သည် ပုံစံများစွာ�ှင့် အချနိ�ှ်င့်အမ�

ေြပာင်းလဲ�ိုင်သည်။ ဤတံ� �ြပနမ်�တိုင်းသည် ဝမ်းနည်းပူေဆွးေနသူများအတွက် သဘာဝကျ�ပီး ပုံမှနြ်ဖစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။

စိတ်ခံစားမ��ှင့်ဆုိင်ေသာစိတ်ခံစားမ��ှင့်ဆုိင်ေသာ
တုနလ်�ပ်ေြခာက်ြခားြခင်း
မယုံ�ကည်ြခင်း
ေဒါသ
ေ�ကာက်ရွ�ံြခင်း
ဝမ်းနည်းမ�
အာဏာမ့ဲြခင်း
ေမ�ာ်လင့်ချက်မ့ဲြခင်း

ဝမ်းနညး်ြခင်း ________ ြဖစ်�ုိင်သည်ဝမ်းနညး်ြခင်း ________ ြဖစ်�ုိင်သည်

ကျနး်မာေရးပညာေပးသတင်းလ�ာ
 

သက်သာရရြခင်း
�ှက်ဖွယ်ရာ
အြပစ်�ိှသည်ဟုခံစားရြခင်း/
စိတ်မလံုြခင်း
ထိတ်လန ့ေ်�ကာက်ရွ�ံေသာ
အထီးကျနမ်�
ဘာမှမ�ိှေတာ့သလိုခံစားရြခင်း
ထုံ�ပီးနာကျင်မ�မ့ဲသွားြခင်း

စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့်ဆုိင်ေသာစိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့်ဆုိင်ေသာ
အာ�ုံစူးစုိက်မ�အားနည်း 

ြခင်း

ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ 

ခံစားချက်များ

အရင်လုပ်ေနကျအမ� 

ကိစ�များအား 

စိတ်ဝင်စားမ�မ့ဲေနြခင်း

ယုံ�ကည်မ�မ�ိှြခင်း

ေပျာ်ရ� င်မ�ကုိ မခံစား�ိုင် 

ြခင်း

ထပ်မံချ�ဲလိုက်ေသာ 

ဆိတ်�ငိမ်မ�

အေ�ှာက်အယှက်ြဖစ် 

ေစေသာ အေတးွများ

�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အင်အားမ�ိှပါ

အိပ်ေပျာ်ရနခ်က်ခဲြခင်း

အလွနအ်က�အိံပ်ြခင်း

အစာစားချင်စိတ်မ့ဲြခင်း

အလွနအ်က�စံားြခင်း

တုနလ်�ပ်ေနြခင်း

ေခါင်းကုိက်ြခင်း

အသက်�� �ကပ်ြခင်း

လည်ေချာင်းထဲမှာ 

အကျတ်ိအခဲေတွ ေပ�လာ 

ြခင်း

�ကက်သားေလျာ့ရဲြခင်း

ဗုိက်နာြခင်း

ရင်ဘတ်တွင်တင်းမာြခင်း

နာမ်ေရးရာနဲဆုိ့င်ေသာနာမ်ေရးရာနဲဆုိ့င်ေသာ
ယုံ�ကည်မ�စနစ်ေပ�တွင် 

သံသယဝင်ြခင်း

အဓိပ�ါယ်ကုိ �ှာြခင်း

ဦးစားေပးအသစ်များ

ေနာက်ဘ၀ကုိစိတ်ဝင်စား 

ြခင်း

ထုိသူသည် ေကာင်းရာ 

ေရာက်သွား�ပီဟု ယုံ�ကည် 

ြခင်း

OFFICE OF HEALTH EQUITY
w w w . e r i e . g o v / h e a l t h - e q u i t y

http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity


သင်ေမွးဖွားလာရသည ် သိ�မဟုတ် သင်ေရွးချယ်
ထားသညြ်ဖစ်ေစ၊ သင်ဆုံး���ံးမ�ကုိေတ���ကံ�ရသည့်
အခါ သင့်မိသားစုသည ်အေရး�ကီးသည။်

မိသားစုအချနိ်

ပ့ံပုိးကူညမီ�အတွက် ေကျာင်းသားများအား ေကျာင်းအတုိင်ပင်ခံ

များ�ှင့ ်ချတ်ိဆက်ရန ်တုိက်တွနး်အပ်ပါသည။်

MORE 
INFO 

ONLINE

အရင်းအြမစ်မျာ
BestSelf အြပ�အမ�ကျနး်မာေရး 
ဝနေ်ဆာင်မ�များ (716) 884-0888

ဝမ်းနညး်ြခင်း �ှင့် စိတ်ဝမ်းနညး်ြခင်း �ှင့် စိတ်
ဒဏ်ရာ အေထာက်အပ့ံဒဏ်ရာ အေထာက်အပ့ံ All services are linked below

Spectrum CARES:အ�ကပ်အတည်းြဖစ် 
ေနေသာ မိသားစုများ�ှင့် ကေလးများအတက်ွ(716) 882-4357

လူငယ်�ှင့် မိသားစုများအတွက် အကျပ်အတညး် 
ဝနေ်ဆာင်မ�များ

သင်ချစ်ရသူသည် သင့်ထက် ကဲွြပားစွာ ဝမ်းနည်းစြပ�လာပါက သင့်

ဆက်သွယ်မ�၏ သိသာထင်�ှားေသာ အရင်းအြမစ်များကုိ သတိရပါ။

လတိူင်ုးကုိ ခံစားချက်ေတ ွထုတ်ေြပာဖိ� ၊ ေလထွက်ေပါက် ဒါမှမဟတ်ု

အတေူနဖိ�  ေနရာအလံအုေလာက်ေပးပါ။ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း

စီ၏ ဝမ်းနည်းေ�ကကဲွမ�နည်းလမ်းကုိ အသိအမှတ်ြပ��ပီး သက်ေသြပ

ပါ။ အချနိန်ဲအ့မ� ဟနခ်ျက်ညီတာကုိ သင်ေတ�ရပါလိမ့်မယ်။

BestSelf ကေလးသူငယ်  
ေထာက်ခံမ� စင်တာ (716) 886-5437

ကေလး�ှင့် မိသားစုဝနေ်ဆာင်မ�များ (716) 842-2750
မိသားစုအကူအညီစင်တာ 
၂၄ နာရီအကူအညီလိင်ုး (716) 892-2172

Endeavor Health Services (716) 895-6700

Haven House 
၂၄-နာရီ ဖုနး်လိင်ုး (716) 884-6000

Spectrum ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူူေရး 
ဝနေ်ဆာင်မ� ၂၄ နာရီ ဖုနး်လိင်ုး (716) 710-5172

Jewish Family Services (716) 883-1914

1-800-273-8255
option 1 ကုိေရွးချယ်ပါ

 

စစ်ြပနအ်ကျပ်အတည်းလိင်ုး

NY Project Hope
စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးကူညီမ� 
အကူအညီလိင်ုး

1-844-863-9314 
[8am-10pm]

အကျပ်အတည်း စာပိ�  ဖုနး် 
လိင်ုး

(716) 300-2338
တနလ�ာ-ေသာ�ကာ ၆-၁၁ နာရီ

 

24-နာရီစဲွလမ်းမ� ေဟာလိ့င်ုး (716) 831-7007

အကျပ်အတည်း ဝနေ်ဆာင်မ� 
၂၄ နာရီ ဖုနး်လိင်ုး (716) 834-3131

ကေလးများ၏ အကူအညီဖုနး်လိင်ုး (716) 834-1144

Erie County Warmline:
ရွယ်တြူခင်းေထာက်ပိ�  ၄-၁၁ ညအထိ (716) 248-2941

text (716) 392-2221

�ိင်ုငံတစ်ဝနး်ဆုိင်ရာ မိမိကုိယ်ကုိ သတ်ေသ 
ြခင်းမှ ကာကွယ်ေသာ အသက်ဖုနး်လိင်ုး

988 ကုိေခ�ဆုိပါ။
 

အကျပ်အတညး် ဝနေ်ဆာင်မ�များအကျပ်အတညး် ဝနေ်ဆာင်မ�များ

လူငယ်�ှင့် မိသားစုများအတွက် ဝမ်းနညး်ေ�ကကဲွမ� 
�ှင့် စိတ်ဒဏ်ရာများ ဝနေ်ဆာင်မ�များ

Horizon Health Services (716) 831-1800

သင်တစ်ေယာက်တည်း ခံစားရ�ိင်ုသလိ ု နားလည်မ�လွဲ�ိင်ုပါတယ်။

တြခားဘယ်ကုိမှ လှည့်မ�ကည့်ဘဲနဲ ့ အနည်းဆုံးေတာ ့ငါမှ့ာ မိသားစု�ိှ

တယ်။ မိသားစုသည် တစ်ေယာက်�ှင့်တစ်ေယာက် ထုိေနရာတင်ွ �ိှ

ေနသင့်ေသာ်လည်း စိတ်ဒဏ်ရာများသည် လမူျားကုိ ကဲွြပားစွာ ြပ�မူ

ေစ�ိင်ုသည်။ တညီူေသာအရာကုိ သင်�ကံ�ေတ�ဖူးေသာ်လည်း အြခား

လတူစ်ဦး၏တံ� �ြပနမ်�သည် သင့်�ှင့် အလနွကွ်ာြခား�ိင်ုပါသည်။

ပုိမုိေလ့လာ�ိုင်ရန ်�ိုင်ငံဆုိင်ရာကေလးသူငယ် စိတ်ဒဏ်ရာ ဖိစီးမ� ကွနယ်က် အရင်းအြမစ်များ www.nctsn.org/resources

ECMC Help Center: စိတ် 
ကျနး်မာေရးကုိ ေနစ့�် ချက်ြခင်း 
ပ့ံပုိးေပးတယ်။

(716) 898-1594
စိတ်ကျနး်မာေရးကုိ ေနစ့�် 
ချက်ြခင်း ပ့ံပုိးေပးတယ်။ 

[8am-10:30pm]

https://www.bestselfwny.org/
https://www.bestselfwny.org/
https://www.shswny.org/services/cares
https://www.bestselfwny.org/
https://www.bestselfwny.org/
https://cfsbny.org/
https://familyhelpcenter.net/
https://familyhelpcenter.net/
https://www.ehsny.org/
https://cfsbny.org/our-services/hh/
https://cfsbny.org/our-services/hh/
https://cfsbny.org/our-services/hh/
https://www.shswny.org/
https://jfswny.org/
tel:+18002738255
https://www.veteranscrisisline.net/
https://nyprojecthope.org/
https://nyprojecthope.org/
https://nyprojecthope.org/
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/
https://www4.erie.gov/addictionhotline/
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/hotlines/
https://www3.erie.gov/mentalhealth/warm-line
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://www.horizon-health.org/
http://www.nctsn.org/resources
https://www.ecmc.edu/health-services-and-doctors/behavioral-health/outpatient-behavioral-health-services/help-center/


SNUG: ေသနတ်များလံးု၀မသုံးသင့်ပါ (716) 961-6947 

မိဘ သိ�မဟုတ် ြပ�စုေစာင့ေ်�ှာက်သူေသဆုံး
�ပီးေနာက် ကေလးအား မညသိ်�ကူညမီညန်ညး်။

အေဟာင်းကုိ ဆုပ်ကုိင်ထား�ပီး အသစ်ကုိ လက်ခံပါ။ ဖ�ဲစည်းပုံ
�ှင့် တည်�ငိမ်မ�သည် ကေလးများကုိ လံြုခံ�မ�ခံစားရေစရန်
ကူညီေပးသည်။ လပ်ု�ုိးလပ်ုစ�်တစ်ခုကုိ ထား�ိှြခင်းသည်
ေဘးကင်းေသာလံြုခံ�မ�ကုိ ေပးစွမ်းမည်ြဖစ်သည်။ 
�ှစ်သိမ့်ေသာချတ်ိဆက်မ�များကုိ ဖနတီ်းပါ။ သင့်ချစ်ရသူအား
သင့်သားသမီးများ�ှင့်အတ ူ ဂုဏ်ြပ�ရန ် နည်းလမ်းအသစ်များ
ကုိ �ှာေဖွပါ။ အချနိ�ှ်င့်အမ� ဓေလထုံ့းတမ်းအသစ်များကုိ
တည်ေဆာက်ပါ။
အေထာက်အပ့ံကုိ�ှာပါ။ ဟနခ်ျက်ညီမ�ကုိ �ှာေဖွေနစ�်တင်ွ
သူငယ်ချင်းများ၊ အစီအစ�်များ�ှင့် က�မ်းကျင်ပညာ�ှင်များ
ထံမှ ပ့ံပုိးမ�ရယူပါ။ 
ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက: www.nctsn.org/resources

အီရီးခ�ုိင်�တိစတိတ်ေ�ှ�ေန (716) 858-2400
[အသံေမးလ် ချနထ်ားခ့ဲပါ]

သက်�ကီးရွယ်အိ ုဥပေဒ�ှင့် 
တရားမ�တေရးစင်တာ (716) 853-3087

ဝနး်ကျင်ရပ်ကွက်အတင်ွး 
ဥပေဒေရးရာဝနေ်ဆာင်မ�များ (716) 847-0650

ရပ်ကွက်လတိူင်ုးအတက်ွ အသုိင်းအဝုိင်း 
ဝနေ်ဆာင်မ�များ ၁ (716) 883-8002

Buffalo Peacemakers (716) 912-7188

မိဘအုပ်ထိနး်ြခင်း၏စွမ်းအား

ေ�ကာက်ရွ�ံမ�အသစ်ေတွကုိ သူတိ� စိတ်ထဲ�ိှတာေတကုိွ
နားေထာင်လိစိုတ်�ိှတယ်ဆုိတာ သူတိ� ကုိ အသိေပးပါ။

သင့်ကုိယ်သင်ဂ�ုစုိက်ြခင်း။ သင့်ကုိယ်သင် ပုိဂ�ုစုိက်
ေလ၊ သူတိ� ကုိ ြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်ဖိ�  အဆင်သင့်�ိှေလေလ
ပါပဲ။

နယူးြပည်နယ် ဒကု�ခံရသူ (ဓါးစာခံ) 
ဝနေ်ဆာင်မ��ုံး 1-800-247-8035

ဒုက�ခံရသူ (ဓါးစာခံ) အေထာက်အကူြပ�ဒုက�ခံရသူ (ဓါးစာခံ) အေထာက်အကူြပ�
ဝနေ်ဆာင်မ�များဝနေ်ဆာင်မ�များ

အြခားပ့ံပုိးကူညမီ�အြခားပ့ံပုိးကူညမီ�
NY Connects: အသက်�ကီးရွယ်အိမုျား 
အတက်ွ ေထာက်ပ့ံမ�ဝနေ်ဆာင်မ�များ (716) 858-8526

ဘာေတွ လုိအပ်လဲ မေသချာဘူး?ဘာေတွ လုိအပ်လဲ မေသချာဘူး?

"မင်းေနေကာင်းသွားလိမ့်မယ်" လိ� ပဲေြပာ�ုံသက်သက် 
မဟတ်ုတဲ ့ဘက်မလိက်ုတဲ ့သူတစ်ေယာက်ကုိ က��်ပ်ု 
လိအုပ်တယ်။ က��်ပ်ု၏ဘဝရဲ�ပထမဆုံးအ�ကိမ် 
က��်ပ်ု၏စကားကုိ နားေထာင်ချင်စိတ်�ိှတဲသူ့တစ် 

ေယာက်ကုိ က��်ပ်ုေတ�ခ့ဲတယ်။
 

က��်ပ်ု၏ ဝမ်းနည်းပူေဆွးမ�သည် �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ နာကျင် 

မ�ကုိ �ှင့် ေလြဖတ်ြခင်းကုိခံစားရသလိလုည်း ခံစားခ့ဲရ 

သည်။ က��်ပ်ုသည်အကူအညီရ�ပီးတာနဲ ့

က��်ပ်ု၏ဝမ်းနည်းပူေဆွးမ��ှင့် နာကျင်လာတဲအ့ခါ ဘာ 

လပ်ုရမလဲဆုိတာ ပုိနားလည်လာတယ်။

 

တစ်ပတ်�ပီးတစ်ရက် က��်ပ်ုတြဖည်းြဖည်းချင်း �ပိ�လဲသွား 
တယ်။ အကူအညီလိတုယ်ဆုိတာ သိတယ်ထင်တယ်၊ ဒါေပ 
မယ့် က��်ပ်ုဖုနး်မေခ�မချင်း အကူအညီလိအုပ်တာ ဘယ်လိ ု

ပုံစံလဲ�ိှဆုိတာေတာ ့က��်ပ်ုေသချာမသိဘူး။
 

သင်ပ့ံပုိးမ�ကုိ လုိအပ်သလား မေသချာဘူးလား။သင်ပ့ံပုိးမ�ကုိ လုိအပ်သလား မေသချာဘူးလား။
ဆုံး���ံး�ပီးေနာက် အကူအညီေတာင်းေသာ စစ်မှနေ်သာ 
သူများထံမှ အ�ကံြပ�ချက်များကုိ ဖတ်ပါ။

(716) 810-1038
အီရီး ေကာင်တီ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး 
တရားမ�တမ� မဟာမိတ်အဖ�ဲ

၂၁၁ ကုိေခ�ဆုိပါ။
 

၂၁၁ WNY ၂၄ နာရီ ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူူ 

ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ဖုနး်နပံါတ်သည် ရာ�ှင့်ချ ီ

ေသာ ေဒသဆုိင်ရာ အကူအညီေပးေရး 

ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ချတ်ိဆက်ထားသည်။

ECMC BRAVE: အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ 
ဆန ့က်ျင်ေသာ ဘတ်ဖလိအုဖ�ဲ (716) 898-6461

GLYS: တိးုတက်လာေသာ LGBTQ+ လငူယ် 
ကူညီမ�: အနွလိ်င်ုး �ှင့် လကုိူယ်တိင်ုလာ�ိင်ု 
ေသာ စင်တာများ (716) 855-0221

https://www.facebook.com/buffalosnug/
http://www.nctsn.org/resources
https://www2.erie.gov/da/index.php?q=victimwitness-services-bureau
https://elderjusticeny.org/
https://elderjusticeny.org/
https://nls.org/
https://nls.org/
https://www.csevery1.com/
https://www.csevery1.com/
https://www.facebook.com/buffalopeacemaker/
https://ovs.ny.gov/
https://www3.erie.gov/nyconnects/
https://www.ecrjc.org/
https://www.ecrjc.org/
http://www.211wny.org/
http://www.211wny.org/
http://www.211wny.org/
http://www.211wny.org/
https://www.ecmc.edu/about-ecmc/brave-program/
https://www.ecmc.edu/about-ecmc/brave-program/
https://www.glyswny.org/drop-in-center
https://www.glyswny.org/drop-in-center
https://www.glyswny.org/drop-in-center


ချတ်ိဆက်ပါ။ စံနမူနာြပတစ်ဦး၊ လမ်း��နေ်ပးသူ သိ�မဟတ်ု
သင်ေတ���ကံ�ေနရသည်ကုိ နားလည်ေသာလအူပ်ုစုကုိ �ှာေဖွ
ပါ။ ချတ်ိဆက်မ�ြပ�လပ်ုြခင်းသည် ရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်းြခင်း၏
အစွမ်းထက်ေသာ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ရွယ်တူ
ချင်း အြပနအ်လှန ်ဆက်ဆံေရးသည် သင့ခံ်စားချက်များမှ
တဆင့ ် လပ်ုေဆာင်ရန ် အလနွထိ်ေရာက်ေသာ နည်းလမ်း
တစ်ခုြဖစ်သည်။

အသိအမှတ်ြပ�ပါ။ သင့အ်ေတ�အ�ကံ�များ�ှင့ ် ခံစားချက်
များသည် စိတ်ဒဏ်ရာအေပ� ပုံမှနတံ်� �ြပနမ်�ြဖစ်ေ�ကာင်း
အသိအမှတ်ြပ�ပါ။ေကာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ ဆုိးသည်ြဖစ်ေစ
မှနသ်ည်ြဖစ်ေစ မှားသည်ြဖစ်ေစ ခံစားချက်မ�ိှေပ။ နာကျင်
ခံစားရေသာခံစားချက်များကုိ ြငင်းဆုိြခင်း သိ�မဟတ်ု
လျစ်လျ����ြခင်းသည် သင့အ်ား အနာကျက်ြခင်းကုိ
ေ�ှာင့ေ်�ှးေစသည် ။

နာမည်။ သင့်ကုိ နာကျင်ေစတဲ့အရာတစ်ခုလိ�  အမည်တပ်
�ိုင်တဲ့အခါ၊ သင့်ကုိ ေ�ကာက်ရွ�ံေစ�ပီး အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ
�ိုင်တဲ့ ြပသနာရဲ�စွမ်းအားေတွ ဆုံး���ံးသွား�ိုင်ပါတယ်။
သင့်အေတ�အ�ကံ��ှင့် သင့်ခံစားချက်များကုိ အမည်ေပး
ြခင်းသည် ခွနအ်ားြဖစ်ေစ�ိုင်သည်။

အေတ�အ�ကံ�။ စိတ်ခံစားမ�တစ်ခုစီကုိ သင့စိ်တ်�ှင့ ် သင့်
ခ��ာကုိယ်အတင်ွး၌ မည်သိ� ခံစားရသည်ကုိ အာ�ုံစုိက်ပါ။
ခံစားချက်တစ်ခုစီကုိ ရင်ဆုိင်ဖိ�  သင့ကုိ်ယ်သင် ခွင့ြ်ပ�ေပးပါ။

ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတွကုိ ရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်းပါ။ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ေတွကုိ ရင်ဆုိင်ေြဖ�ှင်းပါ။
ခွက်အလွတ်ကေန ေရေလာင်းလိ�မရဘူး။ မိမိကုိယ်ကုိ ဂ�ုစုိက်ြခင်းသည် ကုသြခင်းကုိ
စတင်ရန�ှ်င့် အြခားသူများအတွက် �ိှေနရန ်အေရး�ကီးေသာ နညး်လမ်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။

စိတ်ခံစားမ�ကုိေဖာြ်ပြခင်း။ ခက်ခဲ�ကမ်းတမ်းေသာ စိတ်
ခံစားမ�များမှတဆင့ ် အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ နည်း
လမ်းများကုိ �ှာေဖွပါ။ သင်သတိထားမိသည့်ခံစားချက်
တစ်ခုစီကုိ ေဖာ်ြပရန ် မတညီူေသာနည်းလမ်းကုိ သင်ေတ��ိှ
�ိင်ုသည်။ လပ်ုေဆာင်ချက်က သန ့စ်င်ေစေသာ အာနသိင်�ိှ
�ပီး သင့ခံ်စားချက်များ၏ ြပင်းထနမ်� ေလျာန့ည်းသွားမည်
ြဖစ်သည်။
 

ခဏရပ်ပါ။ သင့အ်တက်ွသင် အချနိေ်ပးြခင်းြဖင့ ် သင့်
ကျနး်မာေရးကုိ တိးုတက်ေစေ�ကာင်း သင့ကုိ်ယ်သင်
သတိေပးပါ။ အနားယူြခင်းသည် မိမိကုိယ်ကုိ ဂ�ုစုိက်ြခင်း
ဘက်ကုိ ေရာက်ေစေသာ လပ်ုရပ်တစ်ခုြဖစ်သည်။

ေဖာထု်တ်ပါ။ သင်၏စိတ်ကုိ ကုိင်လ�ပ်�ိင်ုသည့်အရာကုိ
တိတိကျကျသိ�ပီး ၎င်းတိ� ကုိ မည်သိ�  ရင်ဆုိင်ရမည်ကုိ
စ�်းစားပါ။ သင့တံ်� �ြပနမ်�တင်ွ ပါဝင်သ�ုပ်ေဆာင်ြခင်းက
သင့အ်ား စုိးရိမ်ပူပနမ်��ှင့အ်တ ူ ကူညီေပးမည်ြဖစ်�ပီး စိတ်
ဒဏ်ရာများကုိ ကုသသည့်လပ်ုငနး်စ�်ကုိပါ ပ့ံပုိးေပးမည်
ြဖစ်သည်။

ပါဝင်ကူညပီါ။ ရပ်ရွာေစာင့ေ်�ှာက်မ��ှင့ ် ကုသေရး
အသုိင်းအဝုိင်းများတင်ွ ပါဝင်ရန ်စ�်းစားပါ။ ၎င်းသည် စိတ်
ထိနး်ချ�ပ်မ�သေဘာကုိ ေပးစွမ်း�ိင်ု�ပီး၊ ယုံ�ကည်မ�ကုိ ြမ�င့်
တင်ကာ၊ အြခားသူများကုိ ကုသရာတင်ွ အေထာက်အကူြဖစ်
ေစ�ိင်ုသည်။ ၎င်းသည် သင့အ်ား စိတ်ဓါတ်ရာကုသရန်
လမ်းေ�ကာင်းကုိ အတည်ြပ��ပီး ပ့ံပုိးေပး�ိင်ုေသာ အြခား
သူများ�ှင့လ်ည်း ချတ်ိဆက်ေပး�ိင်ုပါသည်။
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ကျနး်မာေရး ညီမ�မ� �ုံး၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက်မှာ အီရီးခ�ုိင်�ိှ လအူားလံးု အတက်ွ အြမင့်ဆုံး ကျနး်မာေရး�ှင့်
ကျနး်မာေရးကုိ ရ�ိှေစရန ် ြဖစ်သည်။ ကျနး်မာေရးညီမ�မ��ုံးသည် အီရီးခ�ုိင်ကျနး်မာေရးဌာနအတင်ွး
တင်ွ တည်�ိှသည်။

၀င်ေရာက်ေလ့လာပါ www.erie.gov/health-equity
HealthEquity@erie.gov ကုိအီးေမးလ်ပိ� ပါ။ပုိမုိေလလ့ာလိပုါသလား။

ဤသည်မှာ ထုတ်ေဝမ�တစ်ခုြဖစ်သည်။

အီရီးခ�ုိင်ကျနး်မာေရးတနး်တညီူမ�မ� �ုံးခနး်
ဤထုတ်ေဝမ� ကုိ ဘာသာစကား ၅ မျ�ိးြဖင့်  က��ု်ပ်တိ�၏ ဝဘ်ဆုိက်�ှင့်  ပုံ �ိှပ်လက်ကမ်းစာေစာင် 

များအြဖစ်ရ�ုိင်သည်။ ဝန်ေဆာင်မ�အားလုံးကုိ အထက်တွင် ချတ်ိဆက်ထားသည်။ 

http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity

