
သင် (သိ� ) သင်သိသူတစ်ဦးဦးသည် ဤ�ကိ�တင် 

သတိေပးလက�ဏာများကုိ ေတ���ကံ�ေနရပါက၊ 
အကူအညီေတာင်းရန ်အချနိတ်န�်ပီြဖစ်သည်။

ထုတ်ေဝမ� ၀၁ | ကျနး်မာေရး တနး်တူညီမ�မ�
 

#စိတ်ခံစားမ�#စိတ်ခံစားမ�

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

လူတိ�သည ် မညသ်ည့ေ်နရာတွင် စတင်ရမညကုိ်
မသိေသာေ�ကာင့ ် ၎င်းတိ�လုိအပ်ေသာ စိတ်
ကျနး်မာေရးအကူအညကုိီ မ�ကာခဏ မရ�ိှ�က
ေပ။ ဘယ်ေလာက်ပဲ ေမ�ာလ်င့ခ်ျက်မ့ဲ�ပီး
အထီးကျနေ်နတယ်လိ� ခံစားရပါေစ၊ သင့ကုိ်
ကူညေီပးဖိ� အဆင်သင့�ိှ်�ပီး လုိလုိလားလား�ိှ
တ့ဲသူတစ်ေယာက် အ�မဲ�ိှေနမှာပါ။ သင်
အဆင်ေြပတယ်လိ� ခံစားရတ့ဲသူတစ်ေယာက်ကုိ
ေြပာြပ�ပီး သင်သိတ့ဲသူက နားေထာင်ေကာင်း
သူ ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

အလွနအ်�က�း စုိးရိမ်ြခင်း�ှင့် ေ�ကာက်ရွ�ံြခင်း

အလွနအ်�က�း ၀မ်းနည်းြခင်း

ေတွေဝေသာ စ�်းစားေနြခင်း

အာ�ုံစူးစုိက်ြခင်း ြပသနာများ 

အလွနအ်�က�း စိတ်ေြပာင်းလဲြမနြ်ခင်း

တာ�ှည်စိတ်တိုြခင်း သိ�  စိတ်အလိုမကျြခင်း

သူငယ်ချင်းများ�ှင့် လူမ�ေရးအေြခအေနများကုိ ေ�ှာင်�က�်ေနြခင်း

အရက်�ှင့် မူး ယစ်ေဆးများ အသုံးလွနြ်ခင်း

သတ်ေသြခင်းအေ�ကာင်း ေတးွေနြခင်း၊ ေြပာေနြခင်း

သတိေပးလက�ဏာများသတိေပးလက�ဏာများ
တစ်ဦးတစ်ေယာက် အေရးေပ� အ�ကပ်အ 
တညး်မှာ �ိှေနေ�ကာင်းသတိထားမိေစရန်

 

အ�ကပ်အတည်းမှာလား။ (၇၁၆) ၈၃၄-၃၁၃၁ သိ� ေခ�ဆုိပါ
သိ� မဟုတ် ၉၈၈ သိ� ေခ�ဆုိပါ။

စိတ်ကျနး်မာေရး
အေ�ကာင်းေြပာ�ကရေအာင်

 

2020 တွင် အရွယ်ေရာက်�ပီးသူ ၅ ေယာက်တွင် ၁ ေယာက် 
သည ်စိတ်ေရာဂါခံစားရသည။် အရွယ်ေရာက်�ပီးသူအများ 
စုသည ်ကပ်ေရာဂါသည ်၎င်းတိ�၏ စိတ်ကျနး်မာေရးအေပ� 
သိသိသာသာ အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာ သက်ေရာက်မ��ိှ 
ေ�ကာင်း အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာြ်ပသည။် က��ု်ပ်တိ�၏ အိမ် 
များ�ှင့် လူမ�အသုိင်းအဝုိင်းများတွင် စိတ်ကျနး်မာေရး ပုိမုိ 
ေကာင်းမွနလ်ာေစရန ်အတူတကွ လုပ်ေဆာင်�ကပါစိ�ေ။

 

အကူအညေီတာင်းနညး်ကုိ ေလ့လာပါ။
justtellone.org

ကျနး်မာေရးပညာေပးသတင်းလ�ာ
 

http://www.erie.gov/health-equity
http://justtellone.org/
http://justtellone.org/
http://www.erie.gov/health-equity
https://www.nami.org/About-Mental-Illness/Warning-Signs-and-Symptoms


စိတ်ခံစားမ�

သင့်စိတ်ေနစိတ်ထားကုိ ေြခရာခံြခင်းက 

သင်အကူအညီလိသုည့်အခါတင်ွ ြမင်�ိင်ုေစပါသည်။

ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားမ�

တစ်ပတ်ကုိ ဘယ်�ှစ်ရက် မိနစ် ၃၀ ေလာက် လ�ပ်�ှား 

�ိင်ုလဲ။

အာဟာရ 

သင်စားသည့်အရာသည် သင့်ခ��ာကုိယ်က စိတ်ဖိစီးမ� 

ကုိ တံ� �ြပနပုံ်အေပ� သက်ေရာက်မ��ိှသည်။

ပတ်၀နး်ကျင်/ရပ်ရွာ

သင့်အသုိင်းအဝုိင်း�ှင့် ဆက်�ယ်ွေနေစရန ်နည်း 

လမ်းများကား အဘယ်နည်း။

အိပ်စက်ြခင်း

သင်၏အပတ်စ�် အိပ်ချနိအ်တက်ွ သင်ဦးစားေပးသည့် 

နည်းလမ်းများကုိ ေြခရာခံပါ။ 

သင်၏ေကာင်းေသာ အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ 
စိတ်ကျနး်မာေရးအေလ့အထများကုိ ေြခရာခံပါ။

သင်က��်ပ်ုလိလုေူတကုိွ ဆက်ဆံဖူးလား ဒါမှ
မဟတ်ု က��်ပ်ုလိလုေူတ ွစိတ်ကျနး်မာေရး
အတက်ွ ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ က�မ်းကျင်မ�ဆုိင်ရာ
ေလက့ျင့်မ�ကုိ သင်�ကားနာယူဖူးလား။ 
စကားေြပာဆုိဆက်သွယ်ေရး�ှင့် က��်ပ်ု�ှင့်
သင်၏ဆက်ဆံမ�အေပ� သက်ေရာက်မ��ိှေသာ
က��်ပ်ုတိ�၏ယ�်ေကျးမ�ေနာက်ခံများကုိ သင်မည်
က့ဲသိ� �ြမင်သနည်း။
က��်ပ်ုက့ဲသိ�  လနူာများအတက်ွ ကျနး်မာေရး
ဆုိင်ရာ ရလဒ်များ ကွာြခားချက်များအေပ�
သင်၏နားလည်မ�ကား အဘယ်နည်း။

သင်၏စိတ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူကုိ
သင်၏ယ�်ေကျးမ�ကုိ နားလည်သေဘာေပါက်သလား
ဟ ု ေမးြခင်းက သင့်အတက်ွကုသမ�ခံရာတင်ွ
အေရး�ကီးေသာအရာကုိ နားလည်ေစမည်ြဖစ်သည်။
ဤတင်ွေမးရနေ်မးခွနး်ေကာင်း ၃ ခု�ိှသည်။

၀မ်းအတွင်း  ခံစားချက်
စီ�ုိတိနုင် သည်ဓာတပုစ�ည်းတစ်ခုြဖစ်�ပီး စိတ်ကုိတည်�ငိမ်ေစြခင်း၊
အိပ်စက်ြခင်းကုိ ပုံမှနလ်ည်ပါတ်ေစြခင်း၊ နာကျင်ြခင်းကုိရပ်တန ့ ် ေစရန်
ကူညီေပးပါသည်။ အစာအိမ်�ှင့်အူလမ်းေ�ကာင်းတင်ွ စီ�ုိတိနုင်ကုိ
ထုတ်လပ်ုပါသည်။ ၀မ်းကုိေစာင့်ေ�ှာက်ြခင်းသည် စိတ်ကျနး်မာေရး
အတက်ွ အထူးအေရးပါသည်။

စာရင်းြပ�စုပါ

က�န်ေတာ်ေြပာတာ
နားလည်ပါသလား?
စိတ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�တွင် ေလးစား
မ��ှင့ ်ဂုဏ်သိက�ာသည ်အေရး�ကီးပါသည။်

စိတ်ဓာတ်ကျေနတယ်ဆုိရင် သင့်အစားအေသာက်ကုိ

�ကည့်�ပီး ကျနး်မာေရးနဲ ့ ညီ�တ်ွတဲ ့ အစားအစာေတကုိွ

များများစားသုံးဖိ�  �ကိ�းစားပါ။

>>>ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ
အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ
ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ 
�ှာေဖွြခင်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်
များကုိ nami.org တင်ွ �ှာေဖွပါ။

https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/Black-African-American
http://nami.org/


#စုံတဲွရညမှ်နး်ချက်များ#စုံတဲွရညမှ်နး်ချက်များ

စိတ်ကျနး်မာေရး
၀နေ်ဆာင်မ�
မဟာမိတ်များ

နယူးေရာက် ေမ�ာ်လင့်ြခင်း အစီအစ 
ဥ် ကုိဗစ်-၁၉ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ 
ေထာက်ပ့ံြခင်း ဖုနး်လိင်ုး 

၁-၈၄၄-၈၆၃-၉၃၁၄ 
[၈ နာရီ နနံက်-၁၀ နာရီ ည]

ေအး�ငိမ်းေစရန ်
ကိရိယာများ

အကျပ်အတည်း၀နေ်ဆာင်မ� ဖုနး်စာပိ� �မ�လိင်ုး 
တနလ�ာေန ့ မှ ေသာ�ကာေန ့ ၆-၁၁ ညပုိင်းအထိ ၇၁၆-၃၀၀-၂၃၃၈

၂၁၁ အေနာက်ပုိင်းနယူးေရာက် ၂၄ နာရီ ကျနး်မာေရး 
�ှင့် လသူားဆုိင်ရာ၀နေ်ဆာင်မ�များ ဖုနး်လိင်ုး ၂၁၁ ကုိဆက်ပါ

ေဆးစဲွလမ်းမ�အတက်ွ ၂၄ နာရီ ဖုနး် ၇၁၆-၈၃၁-၇၀၀၇

Spectrum ဂ�ုစုိက်မ� အကျပ်အတည်း 
အတင်ွး မိသားစု�ှင့် ကေလးများအတက်ွ ၇၁၆-၈၈၂-၄၃၅၇

အကျပ်အတည်းဝနေ်ဆာင်မ�များ 
၂၄ နာရီ ၀နေ်ဆာင်မ�လိင်ုး ၇၁၆-၈၃၄-၃၁၃၁ 

ကေလးများအတက်ွ ကူညီမည့်ဖုနး် ၇၁၆-၈၃၄-၁၁၄၄

အီရီးခ�ုိင် ရွယ်တြူခင်းေထာက်ပ့ံသည့် ေ�းွ 
ေထွးေသာဖုနး်လိင်ုး ၄-၁၁ ညပုိင်း 

၇၁၆-၂၄၈-၂၉၄၁ 
စာပိ� ရန ်၇၁၆-၃၉၂-၂၂၂၁

�ိင်ုငံဆုိင်ရာ သတ်ေသမ� တားဆီး 
ကာကွယ်ေရး အသက်ဖုနး်လိင်ုး 988 ကုိဖုနး်ဆက်ပါ

MORE 
INFO 

ONLINE

သင့်ခံစားချက်များ�ှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်း 
�ုိးသားပါ။
မျက်လုံးချင်းဆုံြခင်း၊ ညင်သာစွာထိြခင်း �ှင့် 
စိတ်ဝင်စားမ�ကုိြပသြခင်းသည ်သင့်လက်တဲွ 

ေဖာကုိ် ေဘးကင်းေ�ကာင်းခံစားရေစရန ်ကူည ီ

ေပးပါမည။်
သင့်လက်တဲွေဖာ၏်ခံစားချက်ကုိ သင်နားမ 

လည�ုိ်င်သညကုိ် ဆင်ြခင်ပါ။ 

တက်�ကစွာ နားေထာင်ြခင်းကုိ သုံးပါ။

အသက်�� ပါ။ သင့်�ှလံးုခုန�ှ်�နး်ကုိ ေလ�ာခ့ျရနအ်တက်ွ သင်��သွင်း

လိက်ုသည့်အတိင်ုး �ှစ်�ကိမ် အသက်��သွင်းြခင်းကုိ အာ�ုံစုိက်ပါ။

�ကည့လုိ်က်ပါ။ အကွာအေဝးမှာ ပိတ်ေနတဲအ့ရာကုိ သတိထားပါ။

သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်တင်ွြမင်ရသည့်အေသးစိတ်အချက်အလက်များ

ကုိ အသံကျယ်ကျယ်ြဖင့် အမည်ေပးလိက်ုပါ။

နားေထာင်ပါ။ သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်မှ (ကားသံများ၊ စက်သံများ၊ ငက်ှ

သံများ) �ကားေနရေသာ အသံများကုိ ဂ�ုြပ�ပါ။

ထိေတ�လုိက်ပါ။ ေရေအးေအာက်မှာ လက်နဲ ့ လက်ေကာက်ဝတ်ေတွ

ကုိ ထားထားပါ။ အြပင်မှာေနရင် ေြမကုိထိပါ။

အနံ ့��� �ပီး အရသာခံ�ကည့ပ်ါ။ ပ�ုတ်ပါေသာ ပီေကကုိ ဝါးစားပါ

သိ� မဟတ်ု စပ်စပ်စူးစူးတစ်ခုခု အနံခံ့ပါ။ စူး�ှေသာအာ�ုံခံစားမ�ကုိ

အာ�ုံြပ�ပါ၊ သတိြပ�ပါ။

US တွင် အရွယ်ေရာက်�ပီးသူ သနး် 40

ေကျာသ်ည ်စိတ်ကျေရာဂါကုိ ခံစားေနရသည။်
ပင်ပနး်�မ်ွးနယ်ေနတဲအ့ခါ စိတ်ကုိ ေြပေလျာေ့စဖိ�အတက်ွ အာ�ုံ

(၅)ပါးကုိ ေခ�ဆုိပါ။ အစပုိင်းတင်ွ ရီစရာဟထုင်ရေသာ်လည်း ေြမ

စုိက်ြခင်း သိ� မဟတ်ု သင့်အာ�ုံကုိ ထိနး်ေကျာင်းြခင်းသည် စိတ်ဖိစီး

မ�ကုိ သင့်ခ��ာကုိယ်၏ "ရင်ဆုိင်လိက်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု ထွက်ေြပး

လိက်ုြခင်း" တံ� �ြပနမ်�ကုိ တိက်ုဖျက်ရန ်ထိေရာက်ေသာကိရိယာတစ်ခု

ြဖစ်သည်။

စိတ်ေရာဂါသည ်သင့ဘ်ဝ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း
ြဖစ်ေသာအခါတွင် ေကာင်းမွနေ်သာဆက်ဆံ
ေရးသည ်ပုိအေရး�ကီးပါသည။်

ဝနေ်ဆာင်မ�အားလံးုကုိ အထက်တင်ွ ချတ်ိဆက်ထားသည်။ 

More info at nami.org

https://nyprojecthope.org/?utm_medium=G1Search&utm_source=Google&utm_campaign=OMHProjectHOPERSPGrant
https://nyprojecthope.org/?utm_medium=G1Search&utm_source=Google&utm_campaign=OMHProjectHOPERSPGrant
http://www.erie.gov/health-equity
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/
http://www.211wny.org/
http://www.211wny.org/
https://www4.erie.gov/addictionhotline/
https://www4.erie.gov/addictionhotline/
https://www.shswny.org/services/cares
https://www.shswny.org/services/cares
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/
https://crisisservices.org/
https://www3.erie.gov/mentalhealth/warm-line#:~:text=Erie%20County%20Warm%20Line%20%2D%201%2D844%2D749%2D3848
https://www3.erie.gov/mentalhealth/warm-line#:~:text=Erie%20County%20Warm%20Line%20%2D%201%2D844%2D749%2D3848
https://988lifeline.org/
https://988lifeline.org/
https://988lifeline.org/
https://www.nami.org/Your-Journey/Family-Members-and-Caregivers/Maintaining-a-Healthy-Relationship
https://www.nami.org/Your-Journey/Family-Members-and-Caregivers/Maintaining-a-Healthy-Relationship


သက်တရွူယ်တေူထာက်ခံမ�
ရပ်ရွာကျနး်မာေရးလပ်ုသားမျာ
ရပ်ရွာကျနး်မာေရးလပ်ုသားမျာအစုအဖ�ဲအလိက်ု
�ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်မ�များ

လ�အဖ�ဲအစည်းသည် လတူစ်ဦး၏ လိအုပ်ချက်ကုိ ပ့ံပုိးေပး
သည့်စနစ် ြဖစ်�ိင်ုသည်။ ရပ်ရွာေစာင့ေ်�ှာက်ြခင်းဆုိသည်မှာ
တစ်ဦး�ှင့တ်စ်ဦး ပ့ံပုိးကူညီြခင်း �ှင့ ် ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်သာ
အသုိက်အဝနး်ကုိ ဆုိလိသုည်။ ရပ်ရွာသည် မျ�ိးဆက်ေပါင်း
များစွာကတည်းက တည်�ိှေနြခင်း ြဖစ်သည်။ ရပ်ရွာ
ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ သင့ပ်တ်ဝနး်ကျင်၊ သင့မိ်သားစု၊
သင်၏ယုံ�ကည်ြခင်းအေြခခံကျင့စ်�်များ�ှင့ ် အြခားအရာ
များမှ လာ�ိင်ုသည်။ ဤပုံစံများအနက်မှ အသုိင်းအဝုိင်း
ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကုိ သင်လက်ခံရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

ရပ်ရွာေစာင့ေ်�ှာက်မ�သည် ရပ်ရွာကုထုံး�ှင့ ် ဆက်စပ်
ေနသည်။ တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် ကုစားဖိ�  အလပ်ုလပ်ု
ရင်းနဲ ့ ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ ကုစားဖိ�  သင်ယူ�ိင်ုသည်။

ရ ပ် ရွာ ပ့ံ ပုိး မ�ရ ပ် ရွာ ပ့ံ ပုိး မ�
စညး်လုံးည�ွီတ်မ�ကုိ �ှာေဖွ�ပီး အိမ်အနးီအနားမှာ ကုသပါ။

၀ုိင်းဖ�ဲဆုေတာင်းြခင်းများ
နာမ်ပုိင်းဆုိင်ရာကုသမ�အေလအ့ထများ
မျ�ိးဆက်ေပါင်းစုံ ေနထုိင်ြခင်းများ
ေဆွမျ�ိး�ှင့ ်မိသားစုေ�ှာင်�ကိ�းများ
ပုံြပင်ေြပာြခင်း။
စုေပါင်းအ�ပုညာ
စွမ်းအင်ထုံးတမ်းမျာ

ရပ်ရွာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ဆုိသည်မှာ မတညီူေသာ အရာများစွာ
ကုိ ဆုိလိပုါသည်။ လိအုပ်ေနေသာသူငယ်ချင်းအတက်ွ ထမင်း
ေက�းပါ၊ ကေလးအား စက်ဘီးချနိး်�ကိ�းြပင်ေပးြခင်းြဖင့်
ကူညီပါ၊ လ�ူကီးတစ်ဦး�ှင့ ်စကားေြပာပါ၊ စုေပါင်းဆုေတာင်း
ြခင်းြဖင့ ်ပါဝင်ပါ၊ သိ�မဟတ်ု သင့အ်ကူအညီလိအုပ်သူအတက်ွ
ေထာက်ပ့ံေပးပါ။ ဒါေတအွားလံးုဟာ ရပ်ရွာေစာင့ေ်�ှာက်မ�ပုံစံ
ေတပွါ။
က��်ပ်ုတိ�တစ်ဦးစီတင်ွ က��်ပ်ုတိ�၏ေနစ့�်ဘဝ၏တစ်စိတ်
တစ်ပုိင်းြဖစ်�ပီး က��်ပ်ုတိ�အား အြခားသူများ�ှင့ခ်ျတ်ိဆက်
ေပးသည့် အေလအ့ကျင့မ်ျားစုစည်းမ��ိှသည်။ ဤ
အသုိင်းအဝုိင်းေစာင့ေ်�ှာက်မ�ပုံစံများသည် က��်ပ်ုတိ�၏ဘုိး
ေဘးများ�ှင့ ် အေမွအ�ှစ်များထံမှလာပါသည်။ ၎င်းတိ� ကုိ
ေလက့ျင့ေ်ပးြခင်းသည် စုေပါင်းကုသြခင်းကုိ
အေထာက်အကူြပ�သည်။

ရပ်ရွာေစာင့ေ်�ှာက်မ�အေ�ကာင်း ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ
 mhanational.org/bipoc-mental-health
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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။
ဤ၀က်ဆုိက်ကုိလည်ပါတ်ပါ။ www.erie.gov/health-equity

HealthEquity@erie.gov ကုိအီးေမးလ်ပိ� ပါ။
 

ပုိမုိေလ့လာလုိပါသလား။

ဤသည်မှာ ထုတ်ေဝမ�တစ်ခုြဖစ်သည်။

အီရီးခ�ုိင်ကျနး်မာေရးတနး်တူညမီ�မ� �ုံးခနး်
ဤထုတ်ေဝမ� ကုိ ဘာသာစကား ၅ မျ�ိးြဖင့်  က��ု်ပ်တိ�၏ ဝဘ်ဆုိက်�ှင့်  ပုံ �ိှပ်လက်ကမ်းစာေစာင်များအြဖစ်ရ�ုိင်သည်။ ဝန်ေဆာင်မ�  

အားလုံးကုိ အထက်တွင် ချတ်ိဆက်ထားသည်။ 
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