
ဆေး�းရုံံ� ဆေး�်���နှ်း�းချျက်��ျ�း 
ဤစည်းး�ကမ်းး�မ်း�း�သည်းး ဝန်းထမ်းး�မ်း�း�၊ လူနူ်ာမ်း�း�၊ မ်းသိး�စမု်း�း�နှငှ့််း ဧည်း်းသည်းးမ်း�း� အပါါအဝင့်း လူတူိုိုင့်း�အတိုကွး 
ဖြ�စးသည်းး။

လု�ပ်�ရန်း�-
• ကွနှးပုါးတိုို� ဆေး��ရုံံ၏ု စည်းး�ကမ်းး�မ်း�း�ကို လူိုကးန်ာပါါ။
• ဆေး��ရုံံကုို ဆေး��ကင့်း�ပြီးပါး� ဆေးအ�ဆေးအ�လူလူူရူှိှိဆေးသး ဆေးန်ရှိးဖြ�စးဆေးအးင့်း ထး�ဆေးပါ�ပါါ။
• လူတူိုိုင့်း�ကို ဂုဏု်းသကိားနှငှ့််း ဆေးလူ�စး�မ်းတုိုို� ဖြ�င့််း �ကး�ပံါါ။
• အဖြ�း�လူမူ်း�း�၏ ကိုယ်းဆေးရှိ�လူံုခြုံ�ံ�မ်းနုှငှ့််း လူ့�ိ�ဝကှးဆေးရှိ�ကို ကးကယွ်းပါါ။
• စတိိုးအဆေးနှှာင့််းယ်ကှးမ်းဆေးပါ�ဆေးသး သို�မ်းဟုတုိုး ရှိန်းမ်းဖူြ�င့်း�မ်းရှိှိ�ဲ အဖြ�း�လူမူ်း�း�အတိုကွးပါါ သင့််းဆေးတိုးးဆေးသး 

အဝတိုးမ်း�း�ကို ဝတိုးပါါ။
• အဖြ�း�လူမူ်း�း�၏ အသကး၊ လူမူ်း��ိ�၊ လူငိ့်း/လူငိ့်းစတိိုးတိုမိ်းး�ညွတွိုးမ်း၊ု လူငိ့်း�ယံ်မူ်းု သို�မ်းဟုတုိုး ဖြပါသမ်း၊ု 

တိုိုင့်း�ရှိင့်း�သး�ဖြ�စးမ်း၊ု �းသးဆေးရှိ�၊ နှိုင့်းင့်ဇံစးဖြမ်းစး၊ ရုံပုါးပါိုင့်း� သို�မ်းဟုတုိုး စတိိုးပါိုင့်း��ိုင့်းရှိး ���ိ�ယ်ငွ့်း�မ်း၊ု လူမူ်းု
စး�ပါွး�ဆေးရှိ� အဆေးဖြ�အဆေးန်၊ စစးမ်းထုမ်းး�ဆေးဟုးင့်း� အဆေးဖြ�အဆေးန် သို�မ်းဟုတုိုး �းသးစကး�တိုို� အပါါအဝင့်း မ်းတိုူ
ကွဲဖြပါး�မ်းမု်း�း�ကို ဆေးလူ�စး�ပါါ။

�လု�ပ်�ရန်း�-
• မ်းည်းးသူ�ကိုမ်း့ �ွဲဖြ�း��ကး�ဖံြ�င့်း�၊ ပြီး�မိ်းး�ဆေးဖြ�းကးဖြ�င့်း� သို�မ်းဟုတုိုး ဆေးနှှာင့််းယ်ကှးဖြ�င့်း� မ်းဖြပါ�ပါါနှငှ့််း။
• ရုံိုင့်း�စိုင့်း�ဆေးသး သို�မ်းဟုတုိုး �ကးထန်းဆေးသး စကး�လူံု�မ်း�း� မ်းသံု�ပါါနှငှ့််း။
• ရုံပုါးပါိုင့်း� သို�မ်းဟုတုိုး စတိိုး�စံး���ကးပါိုင့်း� ဆေးစးးကး�ဖြ�င့်း� မ်းဖြပါ�ပါါနှငှ့််း။
• ကွနှးပုါးတိုို�၏ ဆေး��ရုံံဝုန်း� သို�မ်းဟုတုိုး အဆေး�းကးအဦး�မ်း�း�အတိုငွ့်း� လူကးန်ကးမ်း�း� သို�မ်းဟုတုိုး တိုရှိး�မ်းဝင့်း 

မ်းူ�ယ်စးဆေး��မ်း�း� ယ်ဆူေး�းင့်းဖြ�င့်း� သို�မ်းဟုတုိုး သံု�စွဲဖြ�င့်း� မ်းဖြပါ�ပါါနှငှ့််း။
• ကွနှးပုါးတိုို�၏ ဆေး��ရုံံဝုန်း� သို�မ်းဟုတုိုး အဆေး�းကးအဦး�မ်း�း�အတိုငွ့်း� ဆေး��ရှိကွးကြီးကး�၊ အးလူကးထရှိနွ်း�န်စး 

ဆေး��လူပိါးမ်း�း� သို�မ်းဟုတုိုး အရှိကး မ်းဆေးသးကးသံု�ပါါနှငှ့််း။
• ဆေး��ရုံံပုါိုင့်းပါစစည်းး� သို�မ်းဟုတုိုး အဖြ�း�လူမူ်း�း�၏ ပါိုင့်း�ိုင့်းမု်းမ်း�း�ကို �ို�ယ်ဖူြ�င့်း� သို�မ်းဟုတုိုး ��ကး�း�ဖြ�င့်း� မ်း

ဖြပါ�ပါါနှငှ့််း။
• ဆေး��ရုံံကုပါိုင့်း�ိုင့်းဆေးသး ဆေး���ကး�ိုင့်းရှိး ကိရှိယိ်းမ်း�း�ကို ကိုင့်းတိုယွ်းဖြ�င့်း� မ်းဖြပါ�ပါါနှငှ့််း။ �ငွ့််းဖြပါ���ကးရှိ 

ပါဂုုုိ�လူးမ်း�း�ကသး ၎င့်း�တိုို�ကို ကိုင့်းတိုယွ်းဆေး�းင့်းရွှိကးရှိမ်းည်းး။
• ကန်�းသတိုးဧရှိယိ်းမ်း�း�သို� ဝင့်းဆေးရှိးကးဖြ�င့်း� မ်းဖြပါ�ပါါနှငှ့််း။
• �ငွ့််းဖြပါ���ကး မ်းရှိှိ�ဲ ဝန်းထမ်းး�မ်း�း�၏ ဓားတိုးပါံုမ်း�း�၊ ဗီးဒီးယ်ိုမ်း�း� သို�မ်းဟုတုိုး မ်းတှိုးတိုမ်းး�မ်း�း�ကို ရုံိုကးကူဖြ�င့်း� မ်း

ဖြပါ�ပါါနှငှ့််း။

လုနူ်းာ အချွင့်�်အဆေးရး�ျ�း
က်ွန်ု��ပ်�တို့�့�၏ လုူန်းာ�ျ�းအတို့ွက်� က်ွန်ု��ပ်�တို့�့�၏ က်တို့့�ျ�း- 

• သင့်းတိုို�က ကွနှးပုါးတိုို�အတိုကွး အဆေးရှိ�ကြီးကး�ပါါသည်းး။
• သင့်းတိုို�က သင့်းတိုို�၏ က�န်း�မ်းးဆေးရှိ�ဆေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းအု�ွဲ�ဝင့်းပါင့်း ဖြ�စးပါါသည်းး။
• သင့်း၏ ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်း၊ု ဆေး��ကင့်း�ဆေးရှိ�တိုို�နှငှ့််း ပါတိုးသကး၍ သင့်း၏ က�န်း�မ်းးဆေးရှိ�ဆေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းအု�ွဲ�နှငှ့််း 

လူတွိုးလူပါးစွး ဆေး�ွ�ဆေးနှွ�နှိုင့်းသည်းး။ သင့်း၏ က�န်း�မ်းးဆေးရှိ�နှငှ့််း ဆေး��ကင့်း�ဆေးရှိ�က ကွနှးပုါးတိုို�အတိုကွး အဆေးရှိ�ကြီးကး�
�ံု� ရှိည်းးမှ်းန်း���ကး ပါန်း�တိုိုင့်းပါါ။

• သင့်းကြီးကိ�ကးသဆေးလူးကး ဆေးမ်း��ွန်း�မ်း�း�စွးကို သင့်းဆေးမ်း�ဖြမ်းန်း�နှိုင့်းပါါသည်းး။ အ��နိ်းမ်းဆေးရှိွ� စကး�ဖြပါန်း ဆေးတိုးင့်း��ို
နှိုင့်းသည်းး။

• သင့်းကြီးက�ိကးသဆေးလူးကး ဆေးမ်း��နွ်း�မ်း�း�စးွကို သင့်းဆေးမ်း�ဖြမ်းန်း�နှိုင့်းပါါသည်းး။ အ��နိ်းမ်းဆေးရှိ�ွ စကး�ဖြပါန်း ဆေးတိုးင့်း��ိုနှိုင့်းသည်းး။
• သင့်းဆေးဖြပါးသမ်း့ကို န်ာ�ဆေးထးင့်းဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။
• သင့်းန်ာ�လူည်းးသည်း်း �းသးစကး�ဖြ�င့််း သင့်း၏ ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းအုဆေး�ကးင့်း� ဆေး�ွ�ဆေးနှွ�ပါါမ်းည်းး။
• သင့်းတိုို�တိုကးဆေးကးင့်း�မ်းနွ်းပြီးပါး� ဆေးလူလ်ူးနှိုင့်းဆေးစ�ို� လူိုအပါးသည်းးမ်း�း�အတိုကွး ကူည်းးဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။
• သင့််းအတိုကွး ကွနှးပုါးတိုို� ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိးှကးဆေးပါ�သည်း်းအ�ါ အယ်ဉ်းဆေးက���ုံ� ဆေးဖြပါး�ို�ကး�ံပါါမ်းည်းး။ 
• သင့််း�နှာာကိုယ်းကို ကွနှးပုါးတိုို�တိုတိုးနှိုင့်းသမ်း့ အဝတိုးအစး�ဖြ�င့််း ကးကယွ်းဆေးပါ�ထး�ပါါမ်းည်းး။
• သင့်းန်ာက�င့်းဆေးန်ပါါသလူး� ဆေးမ်း�ဖြမ်းန်း�ပါါမ်းည်းး။ သင့်းအဖြမ်းန်း�ံု�နှငှ့််း ဆေး��အကင့်း��ံု� ဆေးန်ဖြပါန်းဆေးကးင့်း�လူးဆေးရှိ�

အတိုကွး ကြီးကိ��ပါမ်းး�သွး�ပါါမ်းည်းး။
• သင့်း၊ သင့််းမ်းသိး�စနုှငှ့်း် သင့််းယ်ံု�ကည်းးမု်းအတိုကွး အဆေးရှိ�ပါါသည်း်း အရှိးမ်း�း�ကို မ်းဖြပါတိုးလူပုါးနှိုင့်းဆေးစရှိန်း ကညူ်းးဆေးပါ�

ပါါမ်းည်းး။

• သင့််းကိုယ်းသင့်း ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးန်ည်းး�ကို သင့််းအး� ကညူ်းး သင့်း�ကး�ဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။

က်ွန်ု��ပ်�တို့�့�လု�ပ်�ဆေးပ်း�ည့််� အခြားချ�းအရ��ျ�း-
• သင့်းက �ယ်းသလူူ�ဲိုတိုးကို ဆေးဖြပါးဖြပါဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။
• သင့််းအလူပုါးကို ရှိငှ့်း�ဖြပါဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။ 
• သင့်းဒီးကို ဆေးရှိးကးလူးရှိသည်း်း အဆေး�ကးင့်း� သင့်းနှငှ့််း ဆေး�ွ�ဆေးနှွ�ဆေးဖြပါး�ိုပါါမ်းည်းး။
• အဆေး�ကးင့်း�အရှိးဆေးတိုကွို �ယ်းလူို �စံး�ရှိနှိုင့်းလူ�ဲိုတိုးကို ရှိငှ့်း�ဖြပါဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။
• သင့်းဆေး��ရုံံဆုေးရှိးကးဆေးန်ဆေး�ကးင့်း� သင့််း�ရှိးဝန်းကို အဆေး�ကးင့်း��ကး�ပါါမ်းည်းး။
• သင့်းဆေး��ရုံံဆုေးရှိးကးဆေးန်ဆေး�ကးင့်း� သင့််းသငူ့်ယ်း��င့်း� သို�မ်းဟုတုိုး မ်းသိး�စဝုင့်းကို အသဆိေးပါ�ပါါမ်းည်းး (18 နှစှး 

သို�မ်းဟုတုိုး ယ်င့်း�အထကး၊ သင့်းဆေးတိုးင့်း��ိုပါါက)။
• သင့်းသကးဆေးသးင့််းသကးသးဖြ�စးဆေးစရှိန်း အတိုတိုးနှိုင့်း�ံု� စးစဉ်းဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။
• သင့််းအတိုကွး အကအူည်းးဖြ�စးမ်းည်း်း အရှိးမ်း�း�နှငှ့််း အကအူည်းးမ်းဖြ�စးမ်းည်း်း အရှိးမ်း�း�အဆေး�ကးင့်း� ဆေးဖြပါးဖြပါဆေးပါ�

ပါါမ်းည်းး။
• သင့်း၏ ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းနုှငှ့်း ပါတိုးသကး၍ ဖြပါ�လူပုါးရှိမ်းည်း်း �ံု�ဖြ�တိုး��ကးမ်း�း�အတိုကွး လူိုအပါးသည်း်း 

အ��ကးအလူကးမ်း�း� ဆေးပါ�ပါါသည်းး။

CHILDREN’S MERCY 
�ှ ကြိုက့်���့ပ်ါသည့်�

လုနူ်းာ အချငွ့််�အဆေးရး�ျ�းန်ုငှ့််� သင့််�အတို့ကွ်� 

က်ွန်ု��ပ်�တို့�့�၏ က်တို့စ့က်�း�ျ�း



သင့််�က်�့ ဆေးက်�င့်�းစွ� ခြားပ်�စ�ဆေးစ�င့််�ဆေးရှ�က်�ဆေးပ်းပြီးပ်းး ဆေး���ခြားပ်ပ်ါတို့�့�က်�့ ထည့််��
စဉ်း�းစ�းဘဲဲ ဆေးလုးစ�းစွ� �က်��ပံ်ါ�ည့်�-

• သင့်း၏ လူငိ့်း�ယံ်မူ်း။ု
• သင့််းအသး�အဆေးရှိးင့်း။
• သင့်းဆေးမ်းွ��ွး�ရှိးဆေးဒီသ။
• သင့်းဆေးဖြပါး�ိုသည်း်း �းသးစကး�။
• သင့််းယ်ံု�ကည်းးမု်းမ်း�း�။
• သင့်းလူပုါးနှိုင့်းသည်း်းအရှိးမ်း�း�နှငှ့််း မ်းလူပုါးနှိုင့်းသည်း်းအရှိးမ်း�း�။
• သင့်း၏ အသငွ့်းအဖြပါင့်း။
• သင့််းမ်းသိး�စတုိုငွ့်း�ရိှှိ လူပူါဂုုုိ�လူးမ်း�း�။

• သင့််းမ်းသိး�စကု သင့်း၏ ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းအုတိုကွး ဆေးင့်ဆွေးပါ�နှိုင့်း၊ မ်းဆေးပါ�နှိုင့်း။

ထပ်�ဆေး��င့်�း အချငွ့််�အဆေးရး�ျ�း-
• ဆေး��ရုံံု မ်းဝူါဒီမ်း�း�က အ�င့်းဆေးဖြပါသည်းးဟုဆုေးဖြပါးပြီးပါး� သင့်းက အတိုရူှိှိလူိုဆေးသးအ�ါ မ်းသိး�စနုှငှ့််း 

သငူ့်ယ်း��င့်း�မ်း�း�မ်းှး သင့်းနှငှ့််းအတိုူ ရှိှိဆေးန်နှိုင့်းပါါသည်းး။
• သဆုေးတိုသန် ဆေးလူလ်ူးမ်းု သင့််းကို ကမ်းး�လူမှ်းး�လူးပါါက သင့်းက ပါါဝင့်းလူို သို�မ်းဟုတုိုး မ်းပါါဝင့်း

လူိုဆေး�ကးင့်း� ဆေးဖြပါးနှိုင့်းပါါသည်းး။ “မ်းပါါဝင့်းလူို” ဟုု ဆေးဖြပါးဖြ�င့်း�က သင့််းအတိုကွး ကွနှးပုါးတိုို� ဖြပါ�စု
ဆေးစးင့််းဆေးရှိှးကးဆေးပါ�ပါံုကို ဆေးဖြပါးင့်း�လူဆဲေးပါ�မ်းည်းး မ်းဟုတုိုးပါါ။

• သင့်းနှငှ့််း သင့််းမ်းသိး�စကု အမိ်းး သို�မ်းဟုတုိုး တိုဖြ�း� ဆေး��ရုံံသုို� သွး�ရှိန်း ဆေးရှိွ���ယ်းပါါက သင့််း
က�န်း�မ်းးဆေးရှိ� သို�မ်းဟုတုိုး ဆေး��ကင့်း�ဆေးရှိ�ကို ထ�ိိုကးဆေးစဖြ�င့်း� မ်းရှိှိသဆေးရှိွ� အစးအစဉ်းမ်း�း� ကညူ်းးဖြပါ�လုူပါး
ဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။

• သင့်းနှငှ့််း သင့််းမ်း�ိက ဥပါဆေးဒီက �ငွ့််းဖြပါ�ထး�သည်း်းအတိုိုင့်း� ဆေး���ကး�ိုင့်းရှိး မ်းတှိုးတိုမ်းး�ကို �ကည်း်းရုံနုှိုင့်း
ပါါသည်းး။ ကွနှးပုါးတိုို�က ၎င့်း�နှငှ့််းပါတိုးသကး၍ သင့််းကို ကညူ်းးဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။

• သင့်းနှငှ့််း သင့််းမ်း�ိမ်း�း�သည်းး သင့်း၏ ဆေး��ဝါ� သို�မ်းဟုတုိုး ဆေး���ကး�ိုင့်းရှိး ဆေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းအုတိုကွး 
ဆေးင့်ဆွေးပါ�ဆေး��ရှိန်း အကအူည်းးဆေးတိုးင့်း��နံှိုင့်းပါါသည်းး။

• သင့်းက အသကး 18 နှစှး သို�မ်းဟုတုိုး ယ်င့်း�အထကး ဖြ�စးပြီးပါး� သင့်းကိုယ်းတိုိုင့်း �ံု�ဖြ�တိုး��ကး��နှိုင့်းပါါက 
ကြီးကိ�တိုင့်း ညွနှ်း�ကး���ကး �န်းတိုး�နှိုင့်းပါါသည်းး။ ကြီးကိ�တိုင့်း ညွနှ်း�ကး���ကးသည်းး မ်းည်းးသည်း်း ကသုမ်းု
မ်း�း� သင့်းလူို��င့်း သို�မ်းဟုတုိုး မ်းလူို��င့်းဆေး�ကးင့်း� ကွနှးပုါးတိုို�အး� ဆေးဖြပါးဖြပါဆေးပါ�မ်းည််းး ဆေးရှိ�သး�ထး�ဆေးသး 
သို�မ်းဟုတုိုး စကး�ဆေးဖြပါး အစးအစဉ်းတိုစး�ု ဖြ�စးသည်းး။ သင့်းကိုယ်းတိုိုင့်း မ်းဆေးဖြပါးဖြပါနှိုင့်းပါါက သင့််းအတိုကွး 
�ံု�ဖြ�တိုး��ကးမ်း�း� ��ဆေးပါ�နှိုင့်းသူမ်း�း�ကိုလူည်းး� ဆေးဖြပါးဖြပါဆေးပါ�ပါါသည်းး။ သင့်းအလူိုရှိှိပါါက ကြီးကိ�တိုင့်း 
ညွနှ်း�ကး���ကးကို �န်းတိုး�နှိုင့်းဆေးစရှိန်း ကညူ်းးဆေးပါ�ပါါမ်းည်းး။

• သင့်းက အသကး 18 နှစှး သို�မ်းဟုတုိုး ယ်င့်း�အထကးဖြ�စးပြီးပါး� သင့်းကိုယ်းတိုိုင့်းအတိုကွး �ံု�ဖြ�တိုး��ကး
မ်း�း� ��မ်းတှိုးနှိုင့်းပါါက သင့်း၏ ဆေး���ကး�ိုင့်းရှိး ကုသမ်း၏ု မ်းည်းးသည်း်းအစတိိုးအပါိုင့်း�ကိုမ်း�ို 
အတိုည်းးဖြပါ� သို�မ်းဟုတုိုး ဖြင့်င့်း��ို�ငွ့််း သင့််းတိုငွ့်းရှိှိသည်းး။  သင့်းက အသကး 18 နှစှးဆေးအးကးဖြ�စးပြီးပါး� 
သင့်း၏ ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်း၏ု အစတိိုးအပါိုင့်း�တိုစး��ုကုို မ်းလူိုအပါးဟုု ဆေးဖြပါးလူိုပါါက ၎င့်း�အတိုကွး သင့််း
အဖြပါင့်း အဖြ�း�လူမူ်း�း�နှငှ့််းအတိုူ လူိုအပါးသလူို ဆေး�ွ�ဆေးနှွ�သွး�ပါါမ်းည်းး။

• သင့်းက အသကး 18 နှစှး သို�မ်းဟုတုိုး ယ်င့်း�အထကးဖြ�စးပြီးပါး� သင့်းကိုယ်းတိုိုင့်း �ံု�ဖြ�တိုး��ကး မ်း��
နှိုင့်းပါါက သင့်း၏ အဆေးကးင့်း��ံု� အက��ိ�စး�ပါွး�ဖြ�စးသည်း်း �ံု�ဖြ�တိုး��ကးမ်း�း� ဖြပါ�လုူပါးရှိန်း သင့်း၏ 
တိုရှိး�ဝင့်း အပုါးထနိ်း�သူ သို�မ်းဟုတုိုး တိုးဝန်းက� ကိုယ်းစး�လူယှ်းနှငှ့််းအတိုူ ကွနှးပုါးတိုို�က ဆေး�ွ�ဆေးနှွ�ပါါ
မ်းည်းး။

လုနူ်းာအခြား�စ� သင့်�၏ တို့�ဝန်း�ဝတို့တရ�း�ျ�း 
ဒီါဆေးတိုကွ ကွနှးပုါးတိုို�ကိုသး သင့်းဆေးဖြပါးဖြပါနှိုင့်းသည်း်း အ��ကးမ်း�း�ဖြ�စးသည်းး။ ကွနှးပုါးတိုို�က ဆေးကးင့်း�မ်းနွ်းပြီးပါး� 

ဆေး��ကင့်း�ဆေးသး ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းု ဆေးပါ�နှိုင့်းရှိန်း အလူို�င့်ှး ကွနှးပုါးတိုို�အး� ဆေး�းးဖြပါပါါတိုို�ကို ဆေးဖြပါးဖြပါရှိန်းမ်းှး 
အဆေးရှိ�ကြီးကး�ပါါသည်းး-

• သင့်းဒီးကိုဆေးရှိးကးလူးရှိသည်းး် အဆေး�ကးင့်း�ရှိင့်း�။
• သင့်း�စံး�ဆေးန်ရှိပါံ။ု
• သင့််းတိုငွ့်း န်ာက�င့်းမ်းရုှိှိဆေးန်ပါါက န်ာက�င့်းဆေးန်သည်း်းဆေးန်ရှိး။
•  သင့်းဆေးန်ထိုင့်းမ်းု ပါိုဆေးကးင့်း�လူးဆေးစရှိန်း အကအူည်းးဖြ�စး�ို� လူပုါးထး�သည်း်း အဖြ�း�အရှိးမ်း�း�။
• သင့်းပါို၍ဆေးန်ထိုင့်းဆေးကးင့်း�လူးဆေးစ�ို� သင့်းနှငှ့််း သင့််းမ်းသိး�စကု အမိ်းးမ်းှးလူပုါးနှိုင့်းသည်း်း အရှိးမ်း�း�။
• သင့်းက တိုစးစံုတိုစးရှိးကို န်ာ�မ်းလူည်းးပါါက။
• သင့်း၏ ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းနုှငှ့််း ပါတိုးသကး၍ စို�ရှိမိ်းးမ်းမု်း�း� ရိှှိပါါက။
• သင့််းစတိိုးထတဲိုငွ့်း တိုစးစံုတိုစးရှိး ရိှှိပါါက။
• သင့်း၏ ဖြပါ�စဆုေးစးင့််းဆေးရှိှးကးမ်းု အစးအစဉ်း ဆေးန်ာကးပါိုင့်း� သို�မ်းဟုတုိုး သင့််းရှိကး��နိ်း�မ်း�း�ကို ထနိ်း�သမိ်းး�

ထး�ရှိှိရှိန်း အကအူည်းး လူိုအပါးပါါက။

ဆေး�းချနွ်း�း�ျ�း သ�့��ဟု�တို့� စ�့းရ�့���ုျ�း ရှ့ပ်ါသလု�း။
ကွနှးပုါးတိုို�၏ ကတိုစိကး�အတိုိုင့်း� ဆေး�းင့်းရှိကွးမ်းဆေးပါ�နှိုင့်းဟုု သင့်းထင့်းဖြမ်းင့်းပါါက ကွနှးပုါးတိုို�အး� အသဆိေးပါ�ပါါ၊ 

ကွနှးပုါးတိုို� ပါိုဆေးကးင့်း�ဆေးအးင့်း ကြီးကိ��ပါမ်းး�သွး�ပါါမ်းည်းး။  ကသုမ်းု �ံု�ဖြ�တိုး��ကးမ်း�း�နှငှ့််း ပါတိုးသကး၍ သင့််းတိုငွ့်း 
ဖြပါဿန်ာရှိှိပါါက က�င့််းဝတိုးမ်း�း� ဆေးကးးမ်းတိုး၏ အ�ွဲ�ဝင့်းထကံိုလူည်းး� အ��နိ်းမ်းဆေးရှိွ� ဆေးတိုးင့်း��ိုနှိုင့်းပါါသည်းး။

င့်ွဆေးက်ခြားဆေးးထဆေး�က်�ပ်ံ်�ှ� ု
� �း�န်းန်ဆေးသည်း ်း ကလူဆေး�တို ိငု့် း�က ပါဖြ စု စုဆေးးင့် ်းရှိ ဆှေးးက းမ်း ှ ု လူ ိပုါါသည်းး။ င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�� ိငု့် းရှိး အကဖြ ပံါဆေး�

မ်း �း�သည်းး မ်းသိး�စမု်း �း�အး� �ဆေး��က း� ိငု့် းရှိး ဝန် း�ဆေးးင့် းမ်း ှမု်း �း�အတို ကွ း ကနု် းက �စရှိတိို းက ို က ညူ်း း

က ��ပံါဆေး�မ်းည်း ်း ရှိန် းပါ ုငံ့် ဆွေးမ်း �း�က ို ရှိ းှ� ဆွေးပါဆေး�န် ိငု့် းပါါသည်းး။ Children’s Mercy သည်းး င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�ထဆေးးက းပါ ံ်

မ်း ှ ု မ်း ဝူါဒီ၏ သတို းမ်းတှို း� �က းမ်း �း� ပါဖြ ည်း ်းမ်း းသည်း ်းသ မူ်း �း�အတို ကွ း င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�အက အူည်း း ပါဆေး�ပါါသည်းး။  

င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�� ိငု့် းရှိး အကဖြ ပံါဆေး�မ်း �း�သည်းး သင့် ်းတိုငွ့် း အးမ်း�မံ်းရှိ ှပိါါက သ ိုမ််းဟုတုို း သင့် းက ပါ �ူတို ွပဲါဆေး�င့် ဆွေး

မ်း �း�၊ ပါ �ူတို ွအဲးမ်း�၊ံ န်တုို းယ် ငူ့် ဆွေးမ်း �း� သ ိုမ််းဟုတုို း အးမ်း��ံဖြ င့် ်း အက� ု�ံမ်းဝင့် းသည်း ်း အ�ဖြ း� ပါမ်းးဏ်မ်း �း�

က ို ပါဆေး�� �ဆေးရှိးတိုငွ့် း ပါဖြ ဿန်း ရှိ ှပိါါက ဤန်ဆေးရှိးက အက အူည်း းပါဆေး�န် ိငု့် းပါါသည်းး။ င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�အကဖြ ပံါဆေး�

သည်းး သင့် းက င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�� ိငု့် းရှိး အက အူည်း းအတို ကွ း အရှိည်းးအ� �င့် း�မ်း း၊ မ်းမ်း းက ို � ု�ံ�ဖြ တို းရှိန် း သင့် ်းထမံ်း ှ 

အ� �က းအလူက းအ� � ို ် ရှိရှိ ှရိှိန် း လူ ိအုပါ းပါါမ်းည်း း။

အဓာကိ သတို းမ်းတှို း� �က းအ� � ိုမ််း းှ-

• သင့် းက Kansas (ကန် း��က းစ း) သ ိုမ််းဟုတုို း Missouri (မ်းစ း�ရူှိ း) ပါဖြ ည်း းန်ယ် းတိုငွ့် း န်ဆေးထ ိငု့် းသ ူ 

�ဖြ စ းရှိမ်းည်း း။

• သင့် ်းတိုငွ့် း �က းဒီရှိယ် း �င့် း�ရှိနဲ် မွ်း း�ပါါ�မ်း ှ�ု ိငု့် းရှိး လူမ်း း�ည်း ွနှ် း� �က းမ်း �း�၏ 300% အဆေးးက း 

သ ိုမ််းဟုတုို း ယ်င့် း�န်ငှ့် ်းတိုန် း�တို ညူ်း းသည်း ်း အမိ်း းထဆေးးင့် းစ ု ဝင့် းင့် ဆွေး (မ်းသိး�စ ု ဦး�ရှိဆေးအတို ကွ း � �နိ် းည်း ှိ

ထး�သည်းး) ရှိ ှသိည်း း။

• အ�ဖြ း� ပါရှိ ိဂုုရှိမ်း းမ်း �း�မ်း ှ သင့် ်းရှိင့် း�မ်းဖြ စ းအး�လူ ု�ံ (Medicaid အပါါအဝင့် း) က ို သင့် းအသ ု�ံပါဖြ ု

ထး�သည်းး။

Children’s Mercy သည်းး အးမ်း� ံ အစ းအစဉ် းအမ်း �း�စတုို ငွ့် း ပါါဝင့် း�ဆေးးင့် းရှိ ကွ းန်ဆေးပါါသည်းး။ �စံး�� ငွ့် ်းက ို 

အတိုည်းးပါဖြ ရုှိန် း သင့် း၏ အးမ်း� ံ သ ိုမ််းဟုတုို း စ းမ်း�ံန် ်း� ွ၍ဲ စဆေးးင့် ်းရှိ ဆှေးးက းမ်း ှပုါဆေး�သ ူ ထ ံ �က းသယွ် းပါဖြ း� ပါ ိမု်း ိသုရိှိ ှိ

ရှိန် း choosechildrensmercy.org က ို ဝင့် းကဖြ ည်း ်းပါါ။

န်ဆေးးက းထပါ း င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�ထဆေးးက းပါ ံမ််း ှ ု အ� �က းအလူက းမ်း �း�အတို ကွ း က � နွ် းပုါ းတို ို၏် ဝ� း� ိကု း 

(childrensmercy.org/financialcounseling/) သ ို ် ဝင့် းကဖြ ည်း ်းပါါ။ င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�ထဆေးးက းပါ ံမ််း ှ�ုဆေးးင့် း 

အး�လူ ု�ံက ို အင့် းဂ္ုလူပိါ း၊ စပါနိ် း၊ အးရှိဗီစ း၊ � ိမု်းးလူ း၊ ဗီ းယ်က းန်မ်း းန်ငှ့် ်း မ်းဖြ န် းမ်းး�းသးစကး�တို ို�်ဖြ င့် ်း ရှိန် ိငု့် း

ပါါသည်းး။ င့် ဆွေးကဖြ ဆေး�� ိငု့် းရှိး အကဖြ ပံါဆေး�ထ ံ �က းသယွ် းရှိန် း- admfc@cmh.edu သ ို ် အ း�မ်းဆေး�လူ းပါ ိုပ်ါါ 

သ ိုမ််းဟုတုို း (816) 234-3567 သ ို ် �နု် း��ဆေးါ း� ိပုါါ။

အဓ့ပ်္ပ်ါယ�ရှ့သဆေး� �က်�သွယ��က်��ံရဆေးး
မ်းသန် းစ မွ်း း�သ မူ်း �း�အန်ဆေး�ဖြ င့် ်း က � နွ် းပုါ းတို ိုထ် ံ ထရိှိဆေးးက းစ းွ �က းသယွ် းန် ိငု့် းစဆေးရှိန် း အ�မ်း ဲ် အက အူည်း းမ်း �း�န်ငှ့် ်း 

ဝန် း�ဆေးးင့် းမ်း ှမု်း �း� ရှိ ှနိ် ိငု့် းသည်း း-

• အရှိည်းးအ� �င့် း�မ်း းသဆေးး သင့် းက္ဆေးတို �းသးစကး� စကး�ပါဖြ န် းမ်း �း�

• အ�ဖြ း��ဆေးးမ်းတို းမ်း �း��ဖြ င့် ်း ရှိဆေး�သး�ထး�သဆေးး အ� �က းအလူက းမ်း �း�

မ်း �ိင့် း �းသးစကး�မ်းးှ အင့် းဂ္ုလူပိါ း�းသးစကး� မ်းဟုတုို းသ မူ်း �း�အတို ကွ း အ�မ်း ဲ် �းသးစကး� 

ဝန် း�ဆေးးင့် းမ်း ှမု်း �း�၊ ဥပါမ်းး-

• အရှိည်းးအ� �င့် း�မ်း းသဆေးး �ဆေး��က း� ိငု့် းရှိး စကး�ပါဖြ န် းမ်း �း�

• အ�ဖြ း��းသးစကး�မ်း �း��ဖြ င့် ်း ရှိဆေး�သး�ထး�သဆေးး အ� �က းအလူက းမ်း �း�

န်ဆေးးက းထပါ း အ� �က းအလူကးအတိုကွ း က � နွ် းပုါ းတို ိုထ် ံ (816) 234-3474 မ်းတှို�င့် ်း �က းသယွ် းပါါ။



သင့်် �စ့�းရ�့ ��ှ �� ျ�းက့်� �ခြား ဆေးရငှ့် �းရန်း� က်ခြား ့� းပ်� �း�ှ �တို့့�င့် �းက့်� ပ်ခြား �လု�ပ် �
စဉ်း � အဆေး�က် �ပ်ါ အဆေးဂ ျင့် �စး တို့စ �ချ� သ့�်�ဟု�တို့ � တို့စ �ချ�အထက်�
က့်�လုည့်�း သင့် ��က်�သွယ �န်း့�င့် �ပ်ါသည့်�-

Missouri Department of 
Health Hospital Licensing and 
Certification (�စ��ူရး က်ျန်း�း��ဆေးရး
ဌာ�န်း၊ လု�့င့်�စင့်�ထ�တို့�ဆေးပ်းဆေးရးနှ်ုင့််� 
ဆေးထ�က်�ချံချျက်�ဆေးပ်းဆေးရး)
စးတိုိုကးပါံ�ု 570
Jefferson City (ဂု�ကး�း�န်းစး�တိုး�)၊ 
MO 65102
�နု်း�- (573) 751-6303
�ကးစး- (573) 526-3621

Missouri Board of Healing Arts 
(�စ��ူရး က်�စ�းသက်�သ�ဆေးရး 
ပ်ည့်�ရှင့်��ျ�းအ�ွဲ�)
စးတိုိုကးပါံ�ု 4
Jefferson City (ဂု�ကး�း�န်းစး�တိုး�)၊ 
MO 65102
�နု်း�- (573) 751-0098
�ကးစး- (573) 751-3166

Missouri State Board of Nursing 
(�စ��ူရးခြားပ်ည့်�န်းယ� သူန်းာခြားပ်�
ဘဲ�တို့�အ�ွဲ�)
စးတိုိုကးပါံ�ု 656
Jefferson City (ဂု�ကး�း�န်းစး�တိုး�)၊ 
MO 65102
�နု်း�- (573) 751-0681
�ကးစး- (573) 751-0075

Department of Health and 
Human Services Office of Civil 
Rights (က်ျန်း�း��ဆေးရးန်ုငှ့််� လုသူ�း 
ဝန်း�ဆေး��င့်���ုျ�း ဌာ�န်း လုူ�အချငွ့််�အဆေးရး
�ျ�း ရုံ�ံးဌာ�န်း)s
601 East 12th Street, Room 248
Kansas City (ကန်း��ကးစး စး�တိုး�)၊ 
MO 64106
�နု်း�- (816) 426-7277
�ကးစး- (816) 426-3686

သို�မ်းဟုတုိုး တိုိုင့်း�ကး���ကး စးရှိင့်း�သငွ့်း�
ရှိန်း- သကးကြီးကး�ရှိယွ်းအို ဝန်းဆေး�းင့်းမ်းမု်း�း�
နှှင့်း် မ်းသန်းစမွ်းး�သ ူဆေးဟုးလ်ူိုင့်း� �နု်း�-
(800) 392-0210
 

Kansas Department of Health 
and Environment (က်န်း�း�က်� 
က်ျန်း�း��ဆေးရးန်ုှင့်�် ပ်တို့�ဝန်း�းက်ျင့်�ဌာ�န်း)  
1000 SW Jackson, Suite 330
Topeka (တိုိုပါးကး)၊ KS 66612
�နု်း�- (785) 296-1240
�ကးစး- (785) 296-1266
 
Kansas State Board of Healing 
Arts (က်န်း�း�က်�ခြားပ်ည့်�န်းယ� က်�စ�း
သက်�သ�ဆေးရး ပ်ည့်�ရှင့်��ျ�းအ�ွဲ�)
235 SW Topeka  Blvd.
Topeka, KS 66603
�နု်း�- (785) 296-7413
�ကးစး- (785) 296-0852

Kansas State Board of Nursing 
(က်န်း�း�က်�ခြားပ်ည့်�န်းယ� သနူ်းာခြားပ်�
ဘဲ�တို့�အ�ွဲ�)
900 SW Jackson, Suite 1051
Topeka (တိုိုပါးကး)၊ KS 66612
�နု်း�- (785) 296-4929
�ကးစး- (785) 296-3929

The  Joint  Commission 
One Renaissance Blvd. 
Oakbrook Terrace, IL 60181 
�နု်း�- (800) 994-6610 
�ကးစး- (630) 792-5005 

Center for Medicare and 
Medicaid Services (Medicare နှ်ုင့််� 
Medicaid ဝန်း�ဆေး��င့်���ုျ�းအတို့ကွ်� 
စင့်�တို့�)
7500 Security Blvd. 
Baltimore, MD 21244 
(800) 633-4227 
TTY- (877) 486-2048

(Medicare လူူန်ာမ်း�း�အတိုကွး)
KePRO
(855) 408-8557
TTY- (855) 843-4776

Children’s Mercy အဓက့် 
��န်း�းန်းံပ်ါတို့��ျ�း
Missouri (�စ��ရူး)
Children’s Mercy Adele Hall Campus      (816) 234-3000

Kansas (က်န်း�း�က်�စ�)
Children’s  Mercy Hospital Kansas (က်န်း�း�က်�စ�)     (913) 696-8000
သနူ်းာခြားပ်� အချျက်�အလုက်� ��န်း�းလု�့င့်�း         (816) 234-3188

 သို�မ်းဟုတုိုး အဆေးဝ�ဆေးဖြပါးအ�မ်းဲ်         (800) 800-7300

ဆေးန်ာကးထပါး အ��ကးအလူကးမ်း�း� သို�မ်းဟုတုိုး ရှိင့်း�ဖြမ်းစးမ်း�း�အတိုကွး ကွနှးပုါးတိုို�၏ ဝ�း�ိုကး  

childrensmercy.org သို�  ဝင့်း�ကည််းးနှိုင့်းသည်းး။

လုူန်း� အက်ခြားံပ်ဆေးး
Children’s Mercy ရှိ ှိ လူနူ်း အကဖြ ပံါဆေး�သည်းး လူနူ်းမ်း �း�၊ မ်းသိး�စမု်း �း�န်ငှ့် ်း �ဆေး�ရှိ ုံ ဝန် းထမ်း း�ကဖြ း� 

�က းသယွ် းပါဆေး�သ မူ်း �း�အ�ဖြ စ း �ဆေးးင့် းရှိ ကွ းပါါသည်းး။ ၎င့် း�တို ိုက် �က းသယွ် း�က း�ရံှိဆေး�က ို လူယွ် းက ူ

အဆေးးင့် း�ဆေးးင့် းရှိ ကွ းပါဆေး�ပါဖြ း� လူနူ်း အတိုဆွေးအ်ကဖြ ုနံ်ငှ့် ်း သက း� ိငု့် းသဆေးး ပါဖြ ဿန်းမ်း �း�က ို �ဖြ ဆေးရှိ ငှ့် း�

ရှိးတိုငွ့် း ဝန် းထမ်း း�က ို ထည်း ်းသငွ့် း�ပါဆေး�သည်း ်းအပါဖြ င့် း အ� ွဲအ်စည်း း�� ိငု့် းရှိး တို ိ�ုတိုက း ကဆေးးင့် း�မ်း နွ် းရှိဆေး�အတို ကွ း 

အ�ငွ့် ်းအလူမ်း း�မ်း �း�က ို ရှိ းှ� ဆွေး�ဆေးး းထတုို းပါဆေး�သည်းး။ လူနူ်း အကဖြ ပံါဆေး�

 သည်းး သင့် ်းစ ိ�ုရှိမိ်း းမ်း ှမု်း �း�က ို �ဖြ ဆေးရှိ ငှ့် း�ပါဆေး�န် ိငု့် းပါဖြ း� လူ ိအုပါ းပါါက မ်းက�ဆေးန်ပါ း� �က းက ို တိုင့် းပါဖြ ရှိးတိုငွ့် း က ညူ်း း

ပါဆေး�န် ိငု့် းသည်း း။ မ်းက�ဆေးန်ပါ း� �က း� ိငု့် းရှိး ကဆေးး းမ်းတို းသည်းး မ်းက�ဆေးန်ပါ း� �က းတိုစ း�စု းက ို ပါဖြ န် းလူည်းးသ ု�ံသပါ း

ပါဖြ း� သင့် ်းအး� တို ုံပ်ါဖြ န် းစးလူ ွ းှ ပါဆေး�အပါ းပါါမ်းည်း း။ တို ုံပ်ါဖြ န် းစးလူ ွ းှတိုငွ့် း �ဆေး�ရှိ ုတံို ငွ့် း �က းသယွ် းရှိမ်းည်း ်းလူ၏ူ 

အမ်းည်းး၊ မ်းက �ဆေးန်ပါ း� �က းက ို စ ုစံမ်း း�စစ း�ဆေး�ရှိန် း ပါဖြ လုူ ပုါ းရှိမ်းည်း ်း အ�င့် ်းမ်း �း�၊ မ်းက �ဆေးန်ပါ း� �က း အရှိဆေး�ယ် ူ

�ဆေးးင့် းရှိ ကွ းမ်း ှ၏ု ရှိလူဒီ းမ်း �း�န်ငှ့် ်း မ်းက �ဆေးန်ပါ း� �က း အရှိဆေး�ယ် �ူဆေးးင့် းရှိ ကွ းမ်း ှ ု ပါဖြ း�စ း�ရှိက းတို ို ် ပါါဝင့် းပါါ

မ်းည်း း။ သင့် းသည်းး အကဖြ ပံါဆေး�အး� Missouri (မ်းစ း�ရူှိ း) အတို ကွ း �နု် း� (816) 234-3119 သ ိုမ််းဟုတုို း 

Kansas (ကန် း��က းစ း) အတို ကွ း (913) 696-8872  သ ိုမ််းဟုတုို း patientadvocate@cmh.edu သ ို ်  

အ း�မ်းဆေး�လူ းပါ ိုပ်ါါ။
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