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ဘယ္သူ႔အတြက္ စီမံခ်က္လဲ
အိမ္ေထာင္စု၀င္မိသားစုမ်ားအတြက္

အမည္ -  ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊

အမည္ -  ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊

အမည္ -  ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္အထူးတလည္စီစဥ္ေပးရန္လုိအပ္ပါသလား
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္လာရင္၊သင္႔အိမ္မွာတစ္ေယာက္ေယာက္ ပိတ္မိေနတာမ် ိဳး၊ ေဘးလြတ္ရာ ေရာက္ဖုိ႔အကူအညီလုိ အပ္သူမ် ိဳးရွ ိ ပါသ လား။ လႈပ္ရွားသြားလာဖုိ႔ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကရိယာမ်ားအသံုးျပဳဖုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ အထူးလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ အကူအညီလုိေနသူ မ် ိဳးရွ ိ ေနပါသလား ၊ ဆရာ၀န္လက္မွတ္နဲ႕မွ၀ယ္ရေသာ 
ေဆးကိုသံုး စြေဲနသူ မ် ိဳးရွေိနပါသလား ၊အကယ္၍မ်ား၊လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္ခဲ႔လွ်င္၊ သံုးရက္စာေလာက္ သုိ႔မဟုတ္ ဒီထက္ပုိရက္ရွည္စားသံုးနုိင္မဲ႔ ရိကၡာမ် ိဳး 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းစီစဥ္မႈမ် ိဳး သူတို႔အတြက္ရိွပါသလား။

ေမြးကင္းစ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးငယ္မ်ားရွပိါသလား
အကယ္၍ ေစ်းဆုိင္ေတြ လမ္းေတြပိတ္ေနခဲ႔လွ်င္၊ သင္႔မွာ သံုးရက္စာ သုိ႔မဟုတ္ ဒီထက္မကသံုးနုိင္တဲ႔ နက္ပီတုိ႔၊ေဖၚျမဴလာတုိ႔ စသည္တို႕ အ ဆင္သင္႔ ရွေိနပါသလား 
၊ရုတ္တရက္အိမ္ကေန ထြက္သြားရ မဲ႔အေျခအေနမ် ိဳးႀကံဳ ရင္ အသံုးအေဆာင္ေတြကိုအလြယ္ယူလုိ႔ရတဲ႔ အိတ္ တစ္ခုထဲမွာ၊ အဆင္သင္႔ထည္႔ထားျပီးသားရွပိါသလား။

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားရွပိါသလား
သင္ေမြးထားတဲ႔ တိရစာၦန္ေတြဟာ သင္႔ရဲ႔တာ၀န္ဘဲျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႔ကုိ လဲ သင္႔ရဲ ႔ အေရးေပၚစီမံခ်က္မွာ ပါ၀င္ေအာင္ေသေသခ်ာခ်ာစီစဥ္ပါ၊ သင္႔ မွာ အစာနဲ႔ေရ 
သံုးရက္စာ သုိ႔မဟုတ္ ဒီထက္ပုိခံေအာင္ ရွေိနပါသလား၊ သူတုိ႔ကုိ သယ္ေဆာင္သြားဖုိ႔၊ လံုျခံဳေအာင္ထားဖုိ႔၊ ေလွာင္အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ သယ္ေဆာင္သြားစရာရွရိဲ ႔လား၊ 
အကယ္၍သင္အိမ္ကုိမျပန္နုိင္လွ်င္၊ သင္႔ ရဲ ႔ တိရစာၦန္ေတြကုိ ႀကည္႔ရႈေစာင္႔ေရွာက္ေပးမဲ႔သူ သင္႔မွာရွထိားရဲ ႔လား။

တျခားအကူအညီလုိသူေတြေရာ ရွေိနပါသလား 
အိမ္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ခဲ႔ရင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးလြတ္ရာကုိသြား ဖုိ႔ လုိအပ္လာလွ်င္၊ အကူအညီလုိေနေသာ အျခားေသာ မိတ္ေဆြေတြ၊ မိသားစုေတြ၊ 
အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ သင္႔မွာရွေိနပါသလား

အမည္ -  ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊

အမည္ -  ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

ျမန္မာစာ (Burmese)
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အသံုး၀င္သည္႔ ဆက္သြယ္ရန္မ်ား
အေရးေပၚတစ္ခုခုႀကံဳလာလွ်င္၊ အျမဲတမ္း 111 ကုိဖုန္း ေခၚဆုိပါ။ သင္႔ေဒသေကာင္စီရဲ႔ အေရးေပၚ ေဟာ႔လုိင္းနံပါတ္၊ ေဆးကုသဌာန⁄ဆ ရာ၀န္၊ အိမ္ပုိင္ရွင္၊ အာမခံကုမၸဏီ၊ 
လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီ၊ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန ⁄ေက်ာင္း၊ အလုပ္ နဲ႔ မိသားစု၀င္မ်ားရဲ ႔ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ စဥ္းစားပါ။

အမည္ - အေရးေပၚကူညီမႈမ်ား  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 111

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

အကယ္၍အိမ္ကုိ မေရာက္နုိင္လွ်င္ 
ကြ်နု္ပ္တို႔၏ စုစည္းရာေနရာ
အကယ္၍ အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ အခ်င္းခ်င္ းအဆက္အ သြယ္ျပတ္ေတာက္သြားျပီး၊ လူကဲြသြားလွ်င္၊ သင္႔ကုိ ဘယ္မွာေတြ႔ ရမလဲ၊ သင္အဲဒီ ေနရာ ကုိ 
ဘယ္လုိေရာက္ေအာင္လာမလဲ။

လိပ္စာနဲ႔ ညႊန္ႀကားခ်က္ကုိ ထည္႔ေပးပါ

ကေလးေတြကုိဘယ္သူက၊ သြားႀကိဳမလဲ
ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းွဌာန၊ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပ ကေလးထိန္းဌာန စသျဖင္႔ တုိ႔ကေန သင္သြားမႀကိဳနုိင္ဘူးဆုိလွ်င္၊ ဘယ္သူ ႀကိဳေပးမလဲ။ထိုအခါမွာ 
ကေလးကို သူတို႕ သြားၾကိဳရမွာ သိသလား။ ေက်ာင္း ⁄ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနေတြမွာ ႀကိုမည္႔ သူေတြရဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြရိွထားျပီးျပီလား။

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္လုိ႔မရေတာ႔ဘူးဆုိလွ်င္

သင္ဘယ္သူနဲ႔ ရွေိနႏိုင္မလဲ (ျမိဳ႔ျပင္ေရာက္ေနျပီး ဖုန္းလုိင္းေတြ ကလဲဆက္သြယ္လုိ႔မရခဲ႔လွ်င္)

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

အမည္ -  ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား - 

အခ်နိ္နဲ႔ အညီသတင္းေပးျခင္း
ေနာက္ဆံုးသတင္း ⁄ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္မွာရွာလုိ႔ရနုိင္ပါ သလဲ၊ ဘယ္ေရဒီယုိသတင္းဌာနရဲ႔ေႀကညာခ်က္ကုိ နားေထာင္ရပါမလဲ၊ မည္သည္႔ ၀က္(ဘ္)ဆုိက္နဲ႔ 
လူမႈကြန္ယက္သတင္းစာမ်က္နွာေတြကုိ စီစစ္ ႀကည္႔ရႈရပါမလဲ။

ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊ ၀က္(ဘ္)ဆုိက္၊ လူမႈကြန္ယက္သတင္းဌာနမ်ား

ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊ ၀က္(ဘ္)ဆုိက္၊ လူမႈကြန္ယက္သတင္းဌာနမ်ား

ေရဒီယုိသတင္းဌာန၊ ၀က္(ဘ္)ဆုိက္၊ လူမႈကြန္ယက္သတင္းဌာနမ်ား
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အကယ္၍မ်ား အိမ္ကေနထြက္မရဘဲ ပိတ္မိေနခဲ႔လွ်င္
ကြ်နု္ပ္တုိ႔မွာ အေရးေပၚရိကၡာ အသံုးအေဆာင္ေတြရွရိဲ ႔လား
အစားအစာနဲ႔ေသာက္သံုးစရာေတြ၊သံုးရက္စာေလာက္၊သုိ႔မဟုတ္ ဒီထက္ပုိျပီး လူတိုင္းအတြက္ (ကေလးငယ္ေတြႏွင္႔ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ေတြအတြက္ပါ အပါ အ၀င္)ရွရိဲ 
႔လား။ လက္ႏွပိ္မီး၊ ေရဒီယုိ တုိ႔ႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ဘက္ထရီ ေတြေရာရွရိဲ႔လား၊ ေရွးဦးသူနာျပဳအ သံုးအေဆာင္⁄အေထာက္အကူျပဳ ေဆး၀ါးမ်ားေရာရွပိါသလား၊ အဲဒါေတြ 
အားလံုးကုိ ထည္႔စရာတခုထဲမွာ အကုန္ထည္႔ထားဘုိ႔ေတာ႔ မလုိပါဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီပစၥည္းေတြကုိ ေမွာင္နဲ႔ မဲမဲထဲမွာ သင္ရွာႏိုင္ဖုိ႔ လုိေကာင္း လုိပါလိမ္႔မယ္။

အဲဒီပစၥည္းေတြကုိ ဘယ္မွာသိမ္းထားသလဲဆုိတာ အေသးစိတ္ေရးမွတ္ ထားပါ။

ေရ၊ မီး၊ ႏွင္႔ ဓါတ္ေငြ ႔ တုိ႔ကုိ ဘယ္လုိပိတ္ရမလဲဆုိတာေရာ ကြ်နု္ပ္တုိ႔ သိႀကပါသလား
ေရ၊မီး၊ဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္းတုိ႔ ေပါက္ေန၊ပ်က္စီးေနတယ္လုိ႔ သင္သံသ ယရွမိွသာ၊ သုိ႔မဟုတ္၊ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွသိူတုိ႔က ညႊန္ႀကားမွသာ၊ ၄င္းတုိ႔ကုိ ပိတ္ပါ။ 
ဓါတ္ေငြ ႔ ပုိက္လုိင္းကုိ ပိတ္ခဲ႔မယ္ဆုိရင္၊ ျပန္ဖြင္႔ဘုိ႔အ တြက္၊ တတ္သိကြ်မ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ကုိ ေခၚဘုိ႔ လုိပါလိမ္႔မယ္။

ေရ၊မီး၊ဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္းတုိ႔ပိတ္ျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္မ်ား

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ခဲ႔လွ်င္
လွ်ပ္စစ္မီးမရွလိွ်င္ကြ်နု္ပ္တုိ႔ဘာလုပ္ႀကမလဲ၊ ဘယ္လုိခ်က္ ျပဳတ္မလဲ၊ ဘယ္လုိေႏြးေႏြးေထြးေထြးေနရမလဲ၊ ညမွာဘယ္လုိျမင္ေအာင္လုပ္မလဲ၊ (ဖေယာင္း 
တုိင္ကုိေတာ႔မသံုးပါနဲ႔၊ မီးအႏၲရာယ္ရွနိုိင္ပါတယ္)၊ ATM ေငြထုပ္စက္ ေတြအလုပ္မလုပ္ေတာ႔ရင္ သံုးဘုိ႔သင္႔မွာ အပုိ ေဆာင္ထားတဲ႔ ေငြရွရိဲ ႔လား၊ ဓါတ္ဆီဆုိင္ေတြ 
အလုပ္မလုပ္ေတာ႔ရင္ သင္႔ကားအတြက္ လံုေလာက္တဲ႔ ဆီရွေိနရဲ ႔လား။

သင္႔အိမ္ေထာင္စုအတြက္ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔လုိသလဲဆုိတာ၊ ေရးမွတ္ပါ။

ေရျပတ္သြားလွ်င္
အကယ္၍၊ ေရျပတ္သြားလွ်င္၊ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔လုိမလဲ၊ ေသာက္စရာေရလံု လံုေလာက္ေလာက္သုိေလွာင္ထားရဲ ႔လား၊ (တေန႔ လူတစ္ေယာက္ သံုး လီတာနႈ ံးနဲ႔ သံုးရက္စာ 
သုိ႔မဟုတ္ဒီထက္ပုိျပီး)၊ သင္႔အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ေတြအတြက္ေရာ ေသာက္ေရရွရိဲ ႔လား၊ ခ်က္ျပဳတ္ဖုိ႔နဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖုိ႔ အိမ္သာသံုးဖုိ႔အတြက္ေတြေရာ ရွရိဲ ႔လား။

သင္႔အိမ္ေထာင္စုအတြက္ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔လုိသလဲဆုိတာ၊ ေရးမွတ္ပါ။

ကြ်နု္ပ္တုိ႔အလွ်င္စလုိသြားႀကရမယ္ဆုိရင္၊
လက္ဆဲြအိပ္ ေတြေရာ ရွရိဲ ႔ လား
အကယ္၍ ေဘးကင္းရာကုိ သင္သြားရေတာ႔မယ္ဆုိရင္၊ လူတုိင္းမွာ လက္ဆဲြအိပ္ေတြ* ရွရိဲ ႔လား၊ အိမ္မွာ၊ အလုပ္မွာ၊ ကားထဲမွာ။ 
*အေႏြးထည္၊ လက္ႏွပိ္မီး၊ ေရဒီယုိ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆးေသတၲာ၊ အဆာ ေျပစားစရာႏွင္႔ ေသာက္ေရတုိ႔ ထည္႔ထားတဲ႔ လက္ဆဲြအိပ္ေသးေသး တစ္လံုး

အဲဒီလက္ဆဲြအိပ္ေတြကုိ ဘယ္မွာသိမ္းထားသလဲဆုိတာ အေသးစိတ္ ေရးမွတ္ပါ။



ႀကိဳတင္စီမံခ်က္ခ်ပါ

ကြ်နု္ပ္တုိ႔ ဘယ္ကုိသြားႀကမလဲ
ေဘးကင္းရာကုိ အကယ္၍သြားရမယ္ဆုိရင္ သင္ဘယ္ကုိသြားမလဲ၊ အဲဒီ ကုိ ဘယ္လုိေရာက္ေအာင္သြားမလဲ၊ ကမ္းေျခနားေနရာေတြမွာေနမယ္ ဆုိရင္၊ 
စူနာမီေဘးသင့္ႏိုင္ေသာဇံုမ်ားရဲ ႔ျပင္ပျဖစ္ပါေစ၊ အိမ္ကုိျပန္မရလွ်င္ သင္ဘယ္မွာသြားေနမလဲ၊

သင္ဘယ္ကုိသြားမယ္၊ ဘယ္လုိသြားမယ္ဆုိတာကုိ အေသးစိတ္ခ်ေရးပါ။


