
ResilientGeorgia.org သိ�
သွားေရာက်�ပီး  က��်ပ်ုတိ�၏
သင်တနး်လမ်းြပေြမပုံကုိ�က
ည့်���ပါ။
ACE များသတိ�ိှလာေစရန်
ဆက်သွယ်ေြပာဆုိြခင်းက
အေရး�ကီးပါတယ် Georgia
သင်တနး်ကုိတက်ေရာက်ပါ။

ဘာေ�ကာင့်အေရးပါတာလဲ

ရင်းြမစ်- ကေလးဘဝအတက်ွ Georgia အေြခခံလိအုပ်ချက်များ

ဆုိးရွားေသာ 
ကေလးဘဝ 
အေတ�အ�ကံ�များ 

(ACE) ေကျာင်းတင်ွ အခက်အခဲများ
ကျနး်မာေရးချ�ိတဲြ့ခင်းရလဒ်များ 
စီးပွားေရး မတည်�ငိမ်မ�များ ခံစားရမ�သို�ဦးတည် 
�ိင်ုသည်။

Georgia နယ်သား ၅ေယာက်တင်ွ ၃ ေယာက်က ACE ၁မျ�ိး 
ကုိ ေတ���ကံ�ရေလ�ိှ့သည်။ ထုိအေတ�အ�ကံ�ေ�ကာင့်ပင်

“ACE” ဆုိသည်မှာ ဆုိးရွားေသာ ကေလးဘဝ အေတ�အ�ကံ� 
များကုိ ဆုိလိပုါသည်။ ACE ဆုိေသာ စကားကုိ အသက် 
18�ှစ် မတိင်ုခင်ေတ���ကံ�ရေသာ အြဖစ်အပျက်များ��နး်ဆုိ 
ရာတင်ွ အသုံးြပ�သည်။ 

ACE ေတဟွာ
အြဖစ်များတယ်၊ 
တစ်ခု�ှင့်တစ်ခု
ဆက်�ယ်ွေန 
တယ်။

ACE ေတဟွာ
ကျနး်မာေရး�ှင့် လမူ�ဘဝ 
များကုိ ထိခုိက်ေစတယ်။ 

ACE ရဲ� စိတ်ဖိစီးမ� 
အဆိပ်အေတာက်ေတဟွာ 
ဦးေ�ှာက်ဖ�ံ��ဖိ�းမ�ကုိ ထိခုိက် 
ေစ�ပီး  ခ��ာကုိယ်က စိတ်ဖိစီး 
မ�ကုိ တံ� �ြပနပုံ်များကုိပါ 
ထိခုိက်ေစသည်။ 

ကေလးဘဝ 
အေတ�အ�ကံ�များက လ� 
သက်တမ်း၏ �ှစ် ၂၀ကုိ 
�ှ�တ်ယူသွား�ိင်ုသည်။ 

 
CDC- ဆုိးရွားေသာ ကေလး 
ဘဝအေတ�အ�ကံ�များ 
(Adverse Childhood 
Experiences, ACE)
 CDC ACE ကာကွယ်ေရး 
နည်းဗျ�ဟာ
ကေလးဘဝအတက်ွ Georgia
အေြခခံလိအုပ်ချက်များ- 
ACEs တစ်မျက်�ှာ

"က�နေ်တာ်တိ� ရဲ� ACE 
ကိနး်ဂဏနး်ေတကွ က�နေ်တာ် 
တိ� ရဲ� ဘဝေတကုိွ သတ်မှတ် 
ေပးတာမဟတ်ုပါဘူး။ 

က�နေ်တာ်တိ�  ကုိယ်ပုိင်ဘဝ 
ဇာတ်ေ�ကာင်းေတရဲွ� စမှတ်တစ် 

ခုသာ ြဖစ်ပါတယ်" 

ရင်းြမစ်- https://numberstory.org/ 

အိမ်တင်ွး လမူ�ဝနး်ကျင်

ပတ်ဝနး်ကျင်

ကွာ�ှင်းြပတ်စဲြခင်း
မိသားစုတင်ွး ေထာင်ကျ
ဖူးသူ�ိှြခင်း
အိမ်ေြခရာေြခမ့ဲြခင်း
�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်း
ဆုိင်ရာ လျစ်လျ����မ�
များ
မိဘအပ်ုထိနး်မ�ဆုိင်ရာ
စိတ်ကျနး်မာေရး
ချ�ိယွင်းမ�များ

မှတ်တမ်းတင် အပူချနိြ်မင့်မား
မ��ှင့် မုိးေခါင်ြခင်းများ
ေတာမီးများ�ှင့် မီးခုိးများ
မှတ်တမ်းတင် မုနတိ်င်ုးများ၊
ေရ�ကီးြခင်းများ၊ ေြမ�ပိ�ြခင်း
များ
ပင်လယ်ေရမျက်�ှာြပင် ြမင့်
တက်ြခင်း

ရာသီဥတု အ�ကပ်အတညး်

ACE နယ်ပယ် 
၃ ရပ်

ေလေပွများ၊ ေလြပင်း
မုနတိ်င်ုးများ
မီးေတာင်ေပါက်ကဲွြခင်း
များ�ှင့် ဆူနာမီေရလ�ိင်း
များ
ေြမငလျင်များ

သဘာဝေဘးများ

အရက်စဲွြခင်း၊ မူးယစ်ေဆး
အလနွအ်က�သုံံးစဲွြခင်း
အ�ိင်ုကျင့်ြခင်း
အိမ်တင်ွးအ�ကမ်းဖက်ြခင်း
ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ချနိ်
စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း
စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ �ှင့် လိင်ပ်ုိင်း
ဆုိင်ရာ အ�ိင်ုကျင့်မ�များ

လမူ�ဝနး်ကျင်
အ�ကမ်းဖက်မ�
ေရ�ှင့် ေလထု
အရည်အေသွး
ဆုိးရွားမ�
ဆင်းရဲမဲွေတမ�
ေနထုိင်မ�အဆင့်
အတနး်�ှင့် ေငေွ�ကး
တတ်�ိင်ုမ� နမ့်ိကျြခင်း

CDC အရ ACE သည် 
အ��ရာယ်�ိှ�ိင်ုေသာ 
ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ 
အမူအကျင့်များ၊ 
နာတာ�ှည်ကျနး်မာေရး 
အေြခအေနများ၊ ဘဝ 
တက်လမ်း နည်းပါးမ� 
များသာမက အရွယ်မ 
တိင်ုခင် ေသဆုံးမ��ှင့်ပါ 
ဆက်�ယ်ွလျက်�ိှသည်။

လမူျ�ိးတနုး် သတ်ြဖတ်မ�
လအူများအြပား
ေထာင်ကျမ�
က�နြ်ဖစ်မ�
ချ�ိတဲေ့သာ ေကျာင်းများ
ေခါက်�ုိးကျ�ိး လမူျ�ိးေရး
ခဲွြခားမ�များ

9.5% 30%10% 21%
ေသာ GA ကေလးများတင်ွ မူးယစ်
ေဆးအလနွအ်က�သုံံးစဲွေသာ
အပ်ုထိနး်သူများ�ိှ�ကသည်။

ေသာ GA ကေလးများသည် 
မိသားစုဝင်ေင၏ွ၃၀%ထက် 
ေကျာ်လနွ၍်ေပးရေသာ အိမ်ရာ 
များတင်ွေနရသည်။ 

ေသာ GA ကေလးများတင်ွ
၂၀၁၇-၂၀၁၈အတင်ွး ေထာင်ကျ
ဖူးေသာ မိဘများ�ိှ�ကသည်။ 

ေသာ GA ကေလးများသည်
ဆင်းရဲမဲွေတစွာေန�ကရသည်။

0-26 �ှစ်အထိ လမူျားအားလံးု�ှင့် ၎င်းတိ� မိသားစုများ၏ ဒကု�ေဝဒနာများ
ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ�အတက်ွ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေသာြပည်နယ်တလ�ား�ိှ အများြပည်
သူ�ှင့် ကုိယ်ထူကုိယ်ထ အင်အားများ၊ရင်းြမစ်များအားလံးု ေပါင်းစည်းမ�  
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ပုိမုိသိ�ိှရန်

အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် မီှြငမ်းများ

သင်၏ ကင်မရာြဖင့် စကင်ဖတ် 
�ပီး ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ 

ACE ဥပမာများ 

https://www.resilientga.org/
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://cmgeorgia.org/index.php/training/
https://abuse.publichealth.gsu.edu/files/2020/08/ACEs-one-pager-essentials-final.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fviolenceprevention%2Facestudy%2Findex.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fviolenceprevention%2Facestudy%2Findex.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fviolenceprevention%2Facestudy%2Findex.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fviolenceprevention%2Facestudy%2Findex.html
https://www.cdc.gov/injury/pdfs/priority/ACEs-Strategic-Plan_Final_508.pdf
https://abuse.publichealth.gsu.edu/files/2020/08/ACEs-one-pager-essentials-final.pdf
https://numberstory.org/
https://numberstory.org/
mailto:info@resilientga.org


 
ဂ�ုစုိက်မ�အတက်ွ လပ်ုငနး်စဥ်အ 
ဆင့်ဆင့်ြပကားချပ်ြဖင့် ကုိယ် 
တယ်ွေြဖ�ှင်းပါကုိြပန�်ကည့်ပါ။
မိဘများ�ှင့် ေစာင့်ေ�ှာက်သူများ 
အတက်ွ စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာ 
မူဝါဒများ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါ- 
"ဘာမှားေနလဲ�ှင့် ဘာြဖစ်ခ့ဲလဲ။"

ဘာေ�ကာင့်အေရးပါတာလဲ

စိတ်ဖိစီးမ� 
အဆိပ်အေတာက်

စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက်ဆုိသည်မှာ ကာလ�ှည်�ကာစွာ 
ြပင်းထနေ်သာ စိတ်ဖိစီးမ�များကုိ ထိေတ�ခံစားေနရ�ပီး၊ 
ထပ်ခါထပ်ခါြဖစ်ေနေသာ မေကာင်းသည့် အေတ�အ�ကံ�များ 
အေပ� ကေလးတစ်ေယာက်၏ တံ� �ြပနမ်�ကုိ အနားမှ ထ်ိနး်ေ�ကာင်း 
သည့်လမူျားမှ တည့်မတ်ေပးြခင်းမျ�ိးမ�ိှသည့် အခါတင်ွ 
ြဖစ်ေပ�သည်။.

စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက်သည် ဦးေ�ှာက်�ှင့် ခ��ာကုိယ်ကုိ 
ေရ�ှည်ထိခုိက်မ�များြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။

ACEs အများအြပားကုိ ေတ���ကံ�ရြခင်းက စိတ်ဖိစီးမ� 
အဆိပ်အေတာက်ကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။

စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက် ေလျာပ့ါးေစရန ်
သိ� မဟတ်ု �ကိ�တင်ကာကွယ်ရနသ်င်ယူြခင်းသည် 
ကျနး်မာေသာ ကေလးဖ�ံ��ဖိ�းမ�၏ အေရး�ကီးေသာ 
အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ ကေလး�ှင့် ေစာ 
င့်ေ�ှာက်သူများအ�ကား အြပ�သေဘာေဆာင် 
ေသာ ဆက်ဆံေရးမှတစ်ဆင့်ပျ�ိးေထာင်�ပီး 
ကေလးများ၏ အေြခခံလိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့် 
တင်းေပးြခင်း၊ သူတိ�၏ အားသာချက်များ၊ 
စိတ်ဝင်စားမ�များကုိ ေြမေတာင်ေြမ�ာက်ေပးြခင်း 
အားြဖင့် အေကာင်အထည်ေပ��ိင်ုသည်။  

အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်

ြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်သူအေနနဲ ့ က�နေ်တာ် 
တိ�လပ်ုလိက်ုတဲ ့ေသးေသးဖဲွဖဲွအရာ 
ေလးေတဟွာ ကေလးေတရဲွ�ဘဝမှာ 
စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက်မ�ိှေအာင် 
ကာကွယ်တားဆီးေပး�ိင်ုပါတယ်။ 

မီှြငမ်းများ
စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက် 
အတက်ွ လမ်း��န်
ACE �ှင့် စိတ်ဖိစီးမ� 
အဆိပ်အေတာက်- အေမးများ 
ေသာ ေမးခွနး်များ
StressHealth.org

အြပ�သေဘာေဆာင်
 စိတ်ဖိစီးမ�

ခံ�ိင််ုေသာ စိတ်ဖိစီးမ�

စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက်
စိတ်ဖိစီးမ�များကုိ အ�ကားအလတ်မ�ိှ ေရ�ှညထိ် 
ေတ�ခံစားရြခင်း

ဥပမာ။ အိမ်တင်ွး သိ� မဟတ်ု အိမ်ြပင် 
အ�ကမ်းဖက်မ�များ 

ြပင်းထနေ်သာ ေရတုိတံ� �ြပနမ်�များကုိ နးီစပ်ရာ ပ့ံပုိး 
ကူညသူီများက ေြဖသာေအာင်�ကားခံေဆာင်ရွက် 

ေပးြခင်း

ဥပမာ။ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဆုံး���ံးရြခင်း

0-26 �ှစ်အထိ လမူျားအားလံးု�ှင့် ၎င်းတိ� မိသားစုများ၏ ဒကု�ေဝဒနာများ
ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းအတက်ွ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေသာြပည်နယ်တလ�ား�ိှ အများြပည်
သူ�ှင့် ကုိယ်ထူကုိယ်ထ အင်အားများ၊ရင်းြမစ်များအားလံးု ေပါင်းစည်းမ� 
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ရင်းြမစ်- ဖ�ံ��ဖိ�းဆဲကေလးအတက်ွ စင်တာ၊ Harvard တက� သုိလ်

သင်ယူမ��ှင့် မှတ်ညဏ်ကုိ တုိးတက်ေစမည့ ်
အနညး်အကျ�်းမှ အလယ်အလတ် စိတ်ဖိစီးမ� 
မျ�ိး

ဥပမာ။ ပထမဆုံးေကျာင်းတက်ရက်

ရင်းြမစ်- Alberta မိသားစု၏ ကျနး်မာ�က့ံခုိင်ေရး ပမာဏေြခလှမ်း

ရင်းြမစ်- စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက်အတက်ွ လမ်း��န်

စိတ်ဖိစီးမ� ၃မျ�ိး 

အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

 ပုိမုိသိ�ိှရန်

သင်၏ ကင်မရာြဖင့် စကင်ဖတ် 
�ပီး ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ 

https://www.pacesconnection.com/printer-friendly-topic/what-s-wrong-v-what-happened
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-toxic-stress/
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-toxic-stress/
https://developingchild.harvard.edu/resources/aces-and-toxic-stress-frequently-asked-questions/
https://developingchild.harvard.edu/resources/aces-and-toxic-stress-frequently-asked-questions/
https://www.stresshealth.org/
mailto:info@resilientga.org
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
https://www.albertafamilywellness.org/what-we-know/stress
https://developingchild.harvard.edu/guide/a-guide-to-toxic-stress/


 

ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းတည်ေဆာက်ရာတင်ွ ေနာက်ကျ�ပီဟ၍ူမ�ိှပါ။ 
အသက်အရွယ်�ှင့်လိက်ုဖက်�ပီး ကျနး်မာေသာ လ�ပ်�ှားမ�များ 
ြပ�လပ်ုေပးြခင်းက လတူစ်ေယာက် စိတ်ဖိစီးမ�ကုိ ေကာင်းမွန ်
စွာ ချည်းကပ်ေြဖ�ှင်း�ိင်ုသည့် အခွင့်အလမ်းကုိ တိးုြမင့်ေစ 
ပါသည်။ ဥပမာ ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားမ� ပုံမှနြ်ပ�လပ်ုြခင်း၊ 
အသက်��ြခင်းနည်းစနစ်များ၊ တရားထုိင်ြခင်းများက ဒဏ်ခံ 
�ိင်ုစွမ်းကုိ တိးုတက်ေစသည်။ ဤအရည်အချင်းများ�ိှေသာ 
လ�ူကီးများသည် ကေလးများ၏ ကျနး်မာေသာအမူအကျင့်် 
များအတက်ွ စံနမူနာယူစရာြဖစ်ေစေသာေ�ကာင့် ေနာက်မျ�ိး 
ဆက်၏ ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းကုိ တိးုြမင့်ေစ�ိင်ုသည်။ 

သင်၏ကုိယ်ပုိင် ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းကုိ ဤ 
နည်းလမ်း၄သွယ်တင်ွ အသုံးချပါ-
ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး 
တည်ေဆာက်ြခင်း
ကျနး်မာေရးလိက်ုစားြခင်း
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု�ှာေဖွြခင်း
ကျနး်မာသည့် အေတးွများကုိသာ 
ေတးွြခင်း

ကေလးများတင်ွ  ဒဏ်ခံ�ိင်ုရည် 
တည်ေဆာက်ရာ၌ ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ�၏ C ၇ 
လံးုကုိလိက်ုနာပါ- Competence 
(က�မ်းကျင်လိမ�ာမ�၊ Confidence (မိမိ 
ကုိယ်ကုိယုံ�ကည်မ�)၊ Connection
(အဆက်အသွယ်�ိှမ�)၊ Character 
(စ�ုိက်)၊ Contribution (ေဝမ�ြခင်း)၊ 
Coping (ေြဖ�ှင်းြခင်း)�ှင့် Control 
(ထိနး်ချ�ပ်ြခင်း)။

ဘာေ�ကာင့်အေရးပါတာလဲ

ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်း ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းသည် ဒကု�များကုိေကျာ်လ�ား�ိင်ုသည့် စွမ်းရည်တစ်မျ�ိးြဖစ်သည်။ 
ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းသည် အသက်အရွယ်မေရွး ေပ�ေပါက်�ိင်ုသည်။ ဘဝ၏ မည်သည့်အ 
ဆင့်မဆုိတင်ွ ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းပုိမုိရင့်ကျက်လာ�ိင်ုသည်။ သိ� ေသာ် ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းကုိ 
ကေလးဘဝမှစ ြပ�စုပျ�ိးေထာင်ေပးြခင်းက ပုိ၍လယ်ွကူသည်။ ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းသည် 
က�နေ်တာ်တိ�  ေမွးကတည်းကပါလာေသာ အရည်အေသွးတစ်ရပ်ြဖစ်�ပီး �ကက်သား 
များလိပုင် အချနိယူ်�ပီး တည်ေဆာက်ရေသာ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ရန် မီှြငမ်းများ
Alberta မိသားစု၏ 
ကျနး်မာ�က့ံခုိင်ေရး ပမာဏ 
ေြခလှမ်း
ဒဏ်ခံ�ိင်ုေသာ Georgia 
သင်တနး်လမ်းြပေြမပုံ
ResilientTeens.Org
လမူ�ပတ်ဝနး်ကျင် ဒဏ်ခံ 
�ိင်ုမ�ေမာ်ဒယ်
ကေလး၏ လမူ�ဘဝဖူလံ ု
ေရး သင်တနး်ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်မ�
ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ�ကုိ ြမ�င့်တင်ြခင်း 
– ဒဏ်ခံ�ိင်ုေစဖိ�အတက်ွ 
ကေလးများကုိ သင်�ကား 
ေပးြခင်း | Strong4Life

0-26 �ှစ်အထိ လမူျားအားလံးု�ှင့် ၎င်းတိ� မိသားစုများ၏ ဒကု�ေဝဒနာများ
ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းအတက်ွ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေသာြပည်နယ်တလ�ား�ိှ အများြပည်
သူ�ှင့် ကုိယ်ထူကုိယ်ထ အင်အားများ၊ရင်းြမစ်များအားလံးု ေပါင်းစည်းမ� 
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 ပုိမုိသိ�ိှရန်

ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းတည်ေဆာက်ြခင်း

စိမ်ေခ�မ�များအ�ကား အလပ်ု 
လပ်ု�ိင်ုေသာ အရည်အချင်း 
များကုိ ြမ�င့်တင်ေပးြခင်းအား 
ြဖင့် ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းကုိ 
တည်ေဆာက်�ိင်ုသည်။ လတူစ် 
ေယာက်၏ ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းသည် 
သူ၏ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး 
�ှင့် လမူ�အသုိက်အဝနး်ေပ�တင်ွ 
မူတည်သည်။ ကွျနေ်တာ်တိ�  
ပတ်ဝနး်ကျင်�ိှ စနစ်များသည် 
ကေလး၊ လ�ူကီး အားလံးု၏
ဒဏ်ခံ�ိင်ုသည့် စွမ်းရည်အေပ� 
တင်ွ လ�မ်းမုိးမ��ိှသည်။

အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

မိသားစု

ပတ်ဝနး်ကျင်

ေကျာင်း

ယုံ�ကည်မ�ဆုိင်ရာ အသုိက်အဝနး်

မိတ်ေဆွ

လမူ�အသုိက်အဝနး်

သင်၏ ကင်မရာြဖင့် စကင် 
ဖတ်�ပီး ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ 

ေစာင့်ေ�ှာက်သူတစ်ေယာက်ဆီက ရ�ိှေသာ လံြုခံ�ေသာခံစားချက်၊ စိတ်ချင်း 
ဆက်�ယ်ွမ��ှင့် ပံပုိးကူညီမ�တိ�က ကေလးတစ်ေယာက်အတက်ွ ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်း 
တည်ေဆာက်ရာတင်ွ အေြခခံအတ်ုြမစ်ကုိ ေပးစွမ်း�ိင်ုသည်။ ေစာင့်ေ�ှာက်သူထဲတင်ွ 
မိဘ၊ ဆရာသမား၊ နည်းြပ၊ ဘာသာေရးဆရာ သိ� မဟတ်ု အြခားေသာ ကေလးတစ် 
ေယာက်၏ ဘဝထဲ�ိှ လံြုခံ�ေသာ၊ တည်�ငိမ်ေသာ၊ ပျ�ိးေထာင်�ိင်ုစွမ်း�ိှေသာ လ�ူကီး 
များပါဝင်သည်။

https://www.albertafamilywellness.org/resources/doc/brain-story-concepts-learning-cards
https://www.albertafamilywellness.org/resources/doc/brain-story-concepts-learning-cards
https://www.albertafamilywellness.org/resources/doc/brain-story-concepts-learning-cards
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://www.resilientteens.org/
https://www.strong4life.com/en/emotional-wellness/raising-resilience
mailto:info@resilientga.org


 

ကေလးသူငယ်�ှင့် မိသားစုအကျ�ိးြပ�အဖ�ဲအစည်းများ၊ 
အစီအစ�်များ�ှင့် စီးပွားေရးလပ်ုငနး်များသည် စိတ်ဒဏ်ရာ 
သတိြပ�မ� အသိပညာေပးြခင်း၊ ဗဟသုုတများ�ှင့် အရည်အချင်း 
များကုိ ၎င်းတိ�၏ ေနစ့�်ယ�်ေကျးမ�များ၊ အေလအ့ကျင့်များ�ှင့် 
မူဝါဒများအတင်ွးသိ�  ထည့်သွင်းတည်ေဆာက်�ိင်ုသည်။ 
ဆုိးရွားေသာ ကေလးဘဝ အေတ�အ�ကံ�ြပဿနာများ (ACE) ကုိ 
တားဆီးေြဖ�ှင်းရနအ်တက်ွ အချင်းချင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ 
က ကေလးသူငယ်များ�ှင့် မိသားစုများ၏ �ုပ်ပုိင်း၊စိတ်ပုိိင်း 
ဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးကုိ ြမင့်တင်ေပး�ိင်ု�ပီး ၎င်းတိ�အရည်အေသွး 
များဖံွ�ဖိ�းေစ�ိင်ုပါသည်။ 

သင်တနး်တစ်ခုတက်ေရာက် 
�ပီး စိတ်ဒဏ်ရာအေ�ကာင်း 
သင်၏ဗဟသုုတ�ှင့် သိြမင်မ� 
များကုိြမင့်တင်ပါ။
အြခားသူများ�ှင့် ဆက်ဆံသ 
ည့်အခါ "မင်းနဲေ့တာဘ့ာေတ ွ
ြဖစ်ေနမှနး်မသိဘူး"အစား 
"မင်းဘာေတြွဖစ်ခ့ဲတာလဲ" ဟ ု
အေလးထားေမးြမနး်ြခင်းြဖင့် 
စာနာစိတ်ကုိတည်ေဆာက် 
ပါ။ 
စိတ်ဒဏ်ရာဗဟသုုတ�ိှစွာ 
ချည်းကပ်မ�ကုိ 
သင်၏အလပ်ုခွင်အတင်ွး 
အသုံးချ�ိင်ုမည့်နည်းလမ်းကုိ 
�ှာေဖွပါ။

ဘာေ�ကာင့်အေရးပါတာလဲ

စိတ်ဒဏ်ရာ
ဗဟသုုတ�ိှမ�

စိတ်ဒဏ်ရာဆုိသည်မှာ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ (သိ� ) စိတ်ပုိင်း 
ဆုိင်ရာ (သိ� ) �ှစ်မျ�ိးလံးုအရ အလနွတ်ရာ ေ�ကာက်မက်ဖွယ် 
ေကာင်းေသာ၊ အ��ရာယ်�ိှေသာ သိ� မဟတ်ု ထိတ်လန ့စ်ရာ 
ေကာင်းေသာ မည်သည့် အေတ�အ�ကံ�မျ�ိးမဆုိကုိ 
ဆုိလိသုည်။ စိတ်ဒဏ်ရာဗဟသုုတ�ိှစွာ ဂ�ုစုိက်ေပးမ�မျ�ိး 
ဆုိသည်မှာ အတိတ်က စိတ်ဒဏ်ရာ�ှင့် အကျ�ိးဆက်အမူအ 
ကျင့်များ၊ ကျနး်မာေရးရလဒ်များကုိ ထည့်စ�်းစားကာ လ ူ
တစ်ေယာက်လံးုကုိ အြပည့်အဝ ဆက်ဆံေပးြခင်းမျ�ိး 
ြဖစ်သည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း မီှြငမ်းများ
စိတ်ဒဏ်ရာ
ဗဟသုုတ�ိှမ�ကုိ ဂ�ုစုိက်ြခင်း 
ဆုိတာ ဘာလဲ။
(SAMSHA) စိတ်ဒဏ်ရာ 
ဗဟသုုတ�ိှစွာ ချည်းကပ်မ�
ဒဏ်ခံ�ိင်ုေသာ Georgia 
သင်တနး်လမ်းြပေြမပုံ
ပေရာဂျက် GRIT

 

0-26 �ှစ်အထိ လမူျားအားလံးု�ှင့် ၎င်းတိ� မိသားစုများ၏ ဒကု�ေဝဒနာများ
ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းအတက်ွ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေသာြပည်နယ်တလ�ား�ိှ အများြပည်
သူ�ှင့် ကုိယ်ထူကုိယ်ထ အင်အားများ၊ရင်းြမစ်များအားလံးု ေပါင်းစည်းမ� 
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စိတ်ဒဏ်ရာဗဟသုုတ�ိှစွာ ချည်းကပ်မ�

စိတ်ဒဏ်ရာဗဟသုုတ�ိှစွာ ချည်းကပ်မ�ဆုိသည်မှာ တစ်ဆင့်ချင်း 
တြဖည်းြဖည်း တိးုတက်မ�ရ�ိှေအာင်ြပ�လပ်ုသည့် ကာလ�ှည်
ချည်းကပ်မ�မျ�ိးြဖစ်သည်။ စိတ်ဒဏ်ရာဗဟသုုတ�ိှမ� အဆင့်များမှာ-

အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

စိတ်ဒဏ်ရာ
သတိြပ�ြခင်း

စိတ်ဒဏ်ရာ
ဆင်ြခင်ရြခင်း

စိတ်ဒဏ်ရာ
အလုိက်သင့်တံ� �ြပနမ်�

စိတ်ဒဏ်ရာ 
ဗဟုသုတ�ိှမ�

ဥပမာ။ "မင်းနဲေ့တာ ့ဘာ 
ေတြွဖစ်ေနမှနး်ကုိမသိ 
ဘူး” လိ�ေြပာမည့်အစား 
“မင်းဘာေတြွဖစ်ခ့ဲတာ 
လဲ" ဟေုမးြခင်းမျ�ိး။

သူတပါးကုိ ေလးစားမ��ိှ 
ေသာ၊ အသိ�ိှေသာ၊ 
ဆင်ြခင်မ��ိှေသာ၊ 
ယ�်ေကျးမ�သတိ�ိှေသာ 
ပတ်ဝနး်ကျင်မျ�ိးဖနတီ်း 
ေပးြခင်း။

တခါတရံ၌ ဆက်ဆံရ 
ခက်ေသာ အမူအကျင့် 
မျ�ိးသည် ဆုိးရွားသည့် 
ကေလးဘဝ 
အေတ�အ�ကံ�များ�ှင့် 
အတိတ်က စိတ်ဒဏ်ရာ 
များ၏ ရလဒ်တစ်ခု 
ြဖစ်ေ�ကာင်း 
အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း။

စိတ်ဒဏ်ရာအေ�ကာင်း 
ဗဟသုုတများကုိသုံးကာ 
တံ� �ြပနြ်ပ�မူ�ပီး ေနက့ျင့် 
အေလအ့ထများကုိ 
အသိေပးြခင်း။ 

 ပုိမုိသိ�ိှရန်

သင်၏ ကင်မရာြဖင့် စကင်ဖတ် 
�ပီး ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ 

https://traumainformedoregon.org/wp-content/uploads/2016/01/What-is-Trauma-Informed-Care.pdf
https://traumainformedoregon.org/wp-content/uploads/2016/01/What-is-Trauma-Informed-Care.pdf
https://ncsacw.samhsa.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
https://ncsacw.samhsa.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
https://sites.google.com/view/projectgrit
https://sites.google.com/view/projectgrit
mailto:info@resilientga.org


 

ကေလးဘဝ အေစာပုိင်းကာလအဆင့်များသည် ေနာက်ပုိင်းကာလ ကျနး်မာေရး�ှင့် ဖ�ံ��ဖိ�းမ�အတက်ွ အလနွပ်င်အေရး�ကီးသည်။ 
ကေလးတစ်ေယာက်၏ ဦးေ�ှာက်သည် အရွယ်ေရာက်�ပီးဦးေ�ှာက်၏ အေြခခံအတ်ုြမစ်ြဖစ်သည်။ ြပ�စုပျ�ိးေထာင်တတ်ေသာ၊ 
အလိက်ုသင့်တာဝနယူ်တတ်ေသာအိမ်၊ လျစ်လျ����မ�များ�ှင့် စိတ်ဖိစီးမ� အဆိပ်အေတာက်ကင်းေဝးြခင်းသည် ေစာလျင်စွာ 
ဦးေ�ှာက်ဖ�ံ��ဖိ�းမ��ှင့် �ကီးထွားမ�အတက်ွ ေသာခ့ျက်ပင်ြဖစ်သည်။

ကေလးများသည် လံြုခံ��ပီး ကစားဖိ� ၊ 
စူးစမ်းဖိ�  အခွင့်အေရးများစွာ�ိှေသာ 
ပတ်ဝနး်ကျင်တင်ွ အေကာင်းဆုံး 
သင်ယူကာ �ကီးြပင်းသည်။ 

သင်၏ဘဝတင်ွ ကေလးသူငယ် 
များ�ှင့် အြပ�သေဘာေဆာင် 
ေသာ ြပ�စုပျ�ိးေထာင်ြခင်း 
ဆုိင်ရာ အမူအကျင့်များဖနတီ်း 
မှျေဝပါ။
ေစာင့်ေ�ှာက်သူ�ှင့် ကေလး 
အ�ကား အေ�ှာက်အယှက်မ�ိှ 
ကစားချနိတ်စ်ခု ဖ့ဲထုတ်ေပးပါ။
စာအတဖူတ်ရန ်အချနိေ်ပးပါ။
ပနး်ြခံများ၊ ကစားကွင်းများ�ှင့် 
အိမ်အြပင်ဘက် လ�ပ်�ှားမ�များ 
ြပ�လပ်ုေပးပါ။
ချနိး်ကစားြခင်း၊ စာ�ကည့်တိက်ု 
စာဖတ်ဝုိင်း စသည်တိ� က့ဲသိ�  
အသင်းအဖ�ဲလိက်ုလ�ပ်�ှားမ�များ 
တင်ွပါဝင်ပါ။

ဘာလိ�အေရးပါတာလဲ

ေစာလျင်စွာ 
ဦးေ�ှာက်ဖ�ံ��ဖိ�းမ�

ကေလးတစ်ေယာက်၏ဦးေ�ှာက်သည် မေမွး 
ဖွားခင်�ှင့် အေစာပုိင်း ကေလးဘဝကာလ 
အတင်ွး လျင်ြမနစွ်ာဖ�ံ ��ဖိ�းသည်။ အာဟာရ 
ဓာတ်၊ လံြုခံ�ေသာပတ်ဝနး်ကျင်၊ စိတ်ဖိစီးမ� 
နည်းြခင်း၊ ဘဝတစ်ေလ�ာက်လံးုတင်ွ 
အြပ�သေဘာဆနသ်ည့် ဆက်ဆံေရး စသည့် 
အချက်များက ကျနး်မာေသာ ဦးေ�ှာက်ဖံွ�ဖိ�း 
မ�အေပ�တင်ွ သက်ေရာက်မ��ိှသည်။

အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း မီှြငမ်းများ
ကနဦးေစာင့်ေ�ှာက်မ��ှင့် ေ 
လလ့ာမ� ဖံွ�ဖိ�းတိးုတက်ြခင်း 
ဆုိင်ရာမှတ်တိင်ုများ၏ 
Georgia ဌာန
ဦးေ�ှာက်များ- ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ�သိ�  
ခရီးစဥ်
CDC- ေစာလျင်စွာ ဦးေ�ှာက် 
ဖ�ံ��ဖိ�းမ�
ဦးေ�ှာက် ၁၀၁- ဦးေ�ှာက် 
အေပ� စိတ်ဒဏ်ရာရဲ� 
သက်ေရာက်မ�
ငါနဲ ့ စကားေြပာပါ၊ ကေလး 
ေရ။
TooSmall.org
ကေလးများအတက်ွ ပုိ 
ေကာင်းေသာဦးေ�ှာက်များ

0-26 �ှစ်အထိ လမူျားအားလံးု�ှင့် ၎င်းတိ� မိသားစုများ၏ ဒကု�ေဝဒနာများ
ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းအတက်ွ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေသာြပည်နယ်တလ�ား�ိှ အများြပည်
သူ�ှင့် ကုိယ်ထူကုိယ်ထ အင်အားများ၊ရင်းြမစ်များအားလံးု ေပါင်းစည်းမ� 
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အေစာပုိင်း �ကားဝင်ပ့ဲြပင်ေပးြခင်းသည် ေသာခ့ျက်ပင်ြဖစ်သည်

အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ရင်းြမစ် - ဒဏ်ခံ�ိင်ုေသာ Georgia 

ကေလးသူငယ်များသည် ဦးေ�ှာက် 
ဖ�ံ��ဖိ�းမ��ိှေစရနအ်တက်ွ အြခား 
သူများ�ှင့် ဆက်သွယ်ဖိ� လိအုပ် 
သည်။ ဂ�ုစုိက်တတ်�ပီး ြပ�စု 
ပျ�ိးေထာင်ေပးတတ်ေသာ ဆက်ဆံ 
ေရးများက ထုိအဆက်အသွယ်များ 
ကုိ တည်ေဆာက်ေပးသည့်အရာ 
များြဖစ်သည်။ 

 အစားစားြခင်း၊ အနားယူြခင်း�ှင့် 
အသက်��ြခင်းများက့ဲသိ�  အေြခခံ 
လိအုပ်ချက်များြပည့်စုံြခင်းသည် 
စိတ်ဖိစီးမ�များမှ ဦးေ�ှာက် 
ြပနလ်ည်ကုစားြခင်းအတက်ွ 
အကူအညီေပးသည်။

ရင်းြမစ်- ေရာဂါထိနး်ချ�ပ်ေရး�ှင့် ကာကွယ်ေရးစင်တာများ

 ပုိမုိသိ�ိှရန်

သင်၏ ကင်မရာြဖင့် စကင်ဖတ်�ပီး
ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ 

https://development.decal.ga.gov/
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/early-brain-development.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/early-brain-development.html
https://peprogram.gsu.edu/programs/child-welfare-training-collaborative/online-training/
https://peprogram.gsu.edu/programs/child-welfare-training-collaborative/online-training/
https://peprogram.gsu.edu/programs/child-welfare-training-collaborative/online-training/
http://toosmall.org/
mailto:info@resilientga.org
https://www.resilientga.org/earlybraindevelopment
https://www.resilientga.org/earlybraindevelopment
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/early-brain-development.html


 

�ကီးမားေသာ ဒကု�ရင်ဆုိင်ရချနိတ်င်ွ 
ကေလးများကုိ ေကာင်းမွနေ်သာရလဒ်ဆီ 
ဦးတည်သွားေစ�ိင်ုေသာ 
ဘုံအချက်အလက်များကုိ သုေတသနများမှ 
ေဖာ်ထုတ်ထားသည်။ 
ထုိအချက်အလက်များမှာ -

အားလံးုရဲ� ဘဝ ပုိမုိေကာင်းမွနရ်န�ှ်င့် ေရ�ှည် 
ကျနး်မာေရး၊ လမူ�သုခရ�ိှရနအ်တက်ွ PCEs ကုိ 
အေထာက်အကူြပ�ေသာ အစီအစ�်များ�ှင့် မူဝါဒများ 
ဖ�ဲစည်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရနမှ်ာ အေရး�ကီးသည်။

မိသားစုညစာအတစူား 
ြခင်း။
ကေလးများ၏ 
စိတ်ဝင်စားမ�များကုိ 
ေမးြမနး်ြခင်း။
ေပျာ်ရ�င်ဖွယ်အချနိ ်အတ ူ
ကုနဆုံ်းြခင်း (ဂိမ်းကစား 
ြခင်း၊ ဇာတ်ကားအတ�ူက 
ည့်ြခင်း စသည်)။

ဘာေ�ကာင့်အေရးပါတာလဲ

ေကာင်းမွနေ်သာ 
ကေလးဘဝ 
အေတ�အ�ကံ�များ

ေကာင်းမွနေ်သာ ကေလးဘဝအေတ�အ�ကံ� 
များ (Positive Childhood Experiences, PCE) 
မှာ အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ �ုပ်ပုိင်း၊စိတ်ပုိင်း 
ဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးရလဒ်များ�ိှ�ိင်ုမည့် 
ကေလးတစ်ေယာက်၏ဘဝကုိ တိးုတက်ေစ�ိင်ု 
မည့် လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် အေတ�အ�ကံ�များ 
ြဖစ်သည်။

အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း မီှြငမ်းများ
HOPE – အြပ�သေဘာေဆာင် 
ေသာ အေတ�အ�ကံ�များမှ 
ေကာင်းမွနေ်သာရလဒ်များ
ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ� – ဖ�ံံ ��ဖိ�းဆဲကေလး 
အတက်ွစင်တာ
HOPE ၏ တည်ေဆာက်မ� 
အတားအဆီး ေလးခု
HOPE ြဖင့် (ACE) ဟနခ်ျက်ညီ 
ေအာင်လပ်ုြခင်း
Georgia မိသားစုများကုိ 
အားေကာင်းေအာင်လပ်ုြခင်း
ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ�ကုိ ြမ�င့်တင်ြခင်း – 
ဒဏ်ခံ�ိင်ုေစဖိ�အတက်ွ ကေလး 
များကုိ သင်�ကားေပးြခင်း | 
Strong4Life

0-26 �ှစ်အထိ လမူျားအားလံးု�ှင့် ၎င်းတိ� မိသားစုများ၏ ဒကု�ေဝဒနာများ
ဒဏ်ခံ�ိင်ုစွမ်းအတက်ွ ပ့ံပုိးကူညီေပးေနေသာြပည်နယ်တလ�ား�ိှ အများြပည်
သူ�ှင့် ကုိယ်ထူကုိယ်ထ အင်အားများ၊ရင်းြမစ်များအားလံးု ေပါင်းစည်းမ� 
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ေထာက်ပ့ံေပးသည့် 
အေ�ကာင်းအချက်လက်များ

 အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်

ရင်းြမစ် - ဒဏ်ခံ�ိင်ုေသာ Georgia

အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ အေတ�အ�ကံ�ေကာင်းေတမွျား 
ေလေလ ကေလးများ၏ ဒဏ်ခံ�ိင်ုရည်�ကက်သားများ 
ပုိမုိသနမ်ာလာေလေလြဖစ်သည်။ အြပ�သေဘာေဆာင် 
ေသာ အေတ�အ�ကံ�ေကာင်းက ဆုိးရွားေသာ ကေလးဘဝ 
အေတ�အ�ကံ�များကုိ သက်သာေစ�ိင်ုသည်။

ြပ�စုပျ�ိးေထာင်တတ် 
ေသာ၊ ပ့ံပုိးေပးတတ် 
ေသာ ကေလး-လ�ူကီး 
ဆက်ဆံေရးများထဲတင်ွ 
�ိှေနြခင်း (ဆုိလိသုည်မှာ 
မိဘများ/ေစာင့်ေ�ှာက် 
သူများ)။

ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ 
ထိနး်ချ�ပ်တတ်ေသာ 
အသိ တည်ေဆာက် 
ေပးြခင်း။

လမူ�ေရး�ှင့် စိတ်ခံစားချက် 
ဆုိင်ရာဖ�ံ��ဖိ�းမ�များအတက်ွ 
အခွင့်အေရးများေပးြခင်း။

ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�၊ 
ေမ�ာ်လင့်ချက်�ှင့် 
ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ 
ဓေလထုံ့းတမ်းများတင်ွ 
ပါဝင်ြခင်း။

ရင်းြမစ်- အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ အေတ�အ�ကံ�များမှ ေကာင်းမွနေ်သာရလဒ်များ (HOPE)

 ပုိမုိသိ�ိှရန်

သင်၏ ကင်မရာြဖင့် စကင်ဖတ် 
�ပီး ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုပါသည်။ 

ရင်းြမစ်- ဖ�ံ��ဖိ�းဆဲကေလးအတက်ွ စင်တာ၊ Harvard တက� သုိလ် ဤဘာသာစကားကုိ ၄င်းတိ�၏ ဒဏ်ခံ�ိင်ုမ�ဆုိင်ရာ အယူအဆမှတ်စုမှ ထုတ်လပ်ုထားပါသည်။

https://positiveexperience.org/about/
https://positiveexperience.org/about/
https://positiveexperience.org/about/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience/
https://positiveexperience.org/wp-content/uploads/2020/05/4buildingblockshandout3-1.pdf
https://hria.org/wp-content/uploads/2017/05/Balancing-ACEs-with-HOPE.pdf
https://abuse.publichealth.gsu.edu/training/#PF
https://www.strong4life.com/en/emotional-wellness/raising-resilience
mailto:info@resilientga.org
https://www.resilientga.org/earlybraindevelopment
https://positiveexperience.org/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/

