
နားမကားသများအတကွ ်Kansas ေကျာငး် 
၂၀၂၂‐၂၀၂၃ 

အားကစားသမား  ငး်လငး်ေရးပကေ်ကခ့ျ် 
 
မိဘ/အပ်ထနိး်သ/ေကျာငး်သား‐အားကစားသမား၊ 

KSD Athletics တွင ်ေကျာငး်သား/အားကစားသမားများ ပါဝငြ်ခငး်မြပ မီ၊ ဤေဖာငမ်ျားအား 
အြပည့အ်စံြဖည့သ်ငွး်ရန ်လိအပ်ပါသည။် ဤပက်ေကဂ့ျ်တွင ်ပါဝငသ်ညမ်ျားမာ‐ 

 
 

● ကျင့ဝ်တသ်ကိာပဒ ်

● အသေိပးသေဘာတချက ်

● မိဘ င့ ်အားကစား သေဘာတညခီျက ်ေဖာငပံ်စ ံ

● ေဆးဘကဆ်ငိရ်ာ အကျံ းဝငမ်/ အေရးေပ ဆကသ်ယွရ်န်/ ကသမအတကွ ်ခွင့ြ်ပ ချက ်

● ထခိိက် နာ င့ ်ဦးေခါငး်ထခိိကဒ်ဏ်ရာရမ သတငး် ထတြ်ပန်ချက ်

● အကိ ပါဝငမ်  ပ်ပိငး်ဆငိရ်ာ အကြဲဖတေ်ရးပံစ ံ

 

ေလက့ျင့မ်များ၊  ပိ ငပဲွ်များ သိမ့ဟတ် အားကစား ပိ ငပ်ွဲများတွင ်မပါဝငမီ် ြဖည့စွ်က် ပီး 
လက်မတ်ေရးထးိထားေသာ ေဖာငမ်ျား လိအပ်ပါသည။်  ခငး်ချက် ိမည ်မဟတ်ပါ။ ေကျးဇးြပ ၍ 

စာရငး်သငွး်သည့ေ်နတွ့င ်ြပည့စ်ံစွာ ြဖည့စ်ွက်ထားေသာပံစံများကိ ယေဆာငလ်ာပါ။ 
 
 
သင့တွ်င ်ေမးခွနး်များ သိမ့ဟတ် စိးရိမ်ပပနမ်များ ိပါက (913) 324‐5846 VP သိမ့ဟတ် 

dmuszynski1@kssdb.org တွင ်အားကစားဌာနသိ ့ လွတ်လပ်စွာ ဆက်သယ်ွ ငိပ်ါသည။် 
 
   



 

ကျင့ဝ်တသ်ကိာပဒ ်‐ အားကစားသမားများ 

ေြပးခနပ်စ်သည ်ေကျာငး်၏ စစေပါငး်ပညာေရးအစီအစ ၏ အဓိက အစိတ်အပိငး် တစ်ခြဖစ်သည။် 
ေကျာငး်တွငး်လပ် ားမများ၊ သင် ိး နး်တမ်း င့ ်သင် ိး နး်တမ်းများအြပင ်စာသငခ်နး် င့ ်
ကစားကွငး်တွငပ်ါ ိေသာ ေကျာငး်သားများ၏ ဉာဏရ်ညဉ်ာဏေ်သးွ၊ ပ်ပိငး်ဆငိရ်ာ၊ လမေရး င့ ်
စာရိတပိငး်ဆငိရ်ာ ဖံွ ဖိ းတိးတက်မအတွက် ေကျာငး်၏ေဖာ်ြပထားေသာ ရညမ်နး်ချက်များ င့ ်
ကိက်ညရီပါမည။် ဤအေြခအေနတွင ်ေအာက်ပါကျင့ဝ်တ်သကိာပဒ ်အကျံ းဝငပ်ါသည။် 

အားကစားသမားတစ်ဦးအေနြဖင့၊် က ပ််၏တာဝနမ်ာ‐ 

1. ပညာေရးေအာငြ်မငမ်ကိ အြမင့မ်ားဆးံဦးစားေပးအြဖစ် သတ်မတ်ပါ။ 
2. အသငး်ေဖာ်ေတွ၊  ပိ ငဘ်က်ေတွ၊ တာဝန် ိသေတွနဲ ့ နညး်ြပေတွကိ ေလးစားမြပပါ။ 
3. အားကစားအရာ ိများ၏ သမာဓိ င့ ်တရားစီရငမ်ကိ ေလးစားပါ။ 
4. မတေသာကစားပံ၊ အားကစားစွမ်းရည် င့ ်မနက်နေ်သာအမအကျင့မ်ျားကိ ကွငး်အတွငး် င့အ်ြပငတ်ွင ်ြပသပါ။ 
5. ေဘးကငး်ေရး အသအိြမင ်ြမင့မ်ားမကိ ထနိး်သမိ်းပါ။ 
6. ဆဆဲြိခငး်၊ ေအာက်တနး်ကျြခငး် င့ ်အြခားေစာက်ားေသာ ဘာသာစကား င့ ်အမအယာများကိ အသးံြပ ြခငး်မ 

ေ ာင်က ပါ။ 
7. ကစားရမည့ဂိ်မ်း၏ သတ်မတ်ထားေသာ စည်းမျ းများ င့ ်စံ နး်များက ိလိက်နာပါ။ 
8. အားကစား ပစညး်အားလံးကိ ေလးစား ပီး ေဘးကငး်လံြခံ စွာ အသးံြပ ပါ။ 
9. အရက်၊ ေဆးရွက် ကီး၊ အလီက်ထရွနန်စ ်ေဆးလိပ်၊ တရားမဝင် င့ ် နး်မထားေသာ ေဆးဝါးများ၊ 

စတီးရိွက်များ သိမ့ဟတ် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ် အစားအေသာက် င့ ်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဌာန မ 
ခွင့ြ်ပ ချက်မ ိေသာ  ပ်ပိငး်ဆငိရ်ာ ဖံွ ဖိ းတိးတက်မ သိမ့ဟတ် စွမ်းေဆာငရ်ညကိ် ြမင့တ်ငရ်နအ်တွက် 
မညသ်ည့အ်ရာကိမဆ ိေ ာင်က ပါ။ 

10. အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်မ င့ ်အားကစားပါ၀ငမ်တိ ့ င့ ်သက်ဆငိေ်သာေကာင့ ်ြပညန်ယ်၊ က င့ ်
ေကျာငး်အားကစားစညး်မျ းများအားလံးကိ သိ ိ ပီး လိက်နာပါ။ 

11. အကျင့စ်ာရိတြဖင့ ်အ ငိယ်ပါ၊ ဂဏသ်ကိာ ိစွာ ကျ ံးပါ။ 
 
ေအာက်တွင ်လက်မတ်ေရးထးိြခငး်ြဖင့ ်ပါ၀ငေ်သာ ေကျာငး်သား အားကစားသမားများ င့ ်မိဘများ၊ 
တရားဝငအ်ပ်ထနိး်သ/ ေစာင့ေ် ာက်မ ေပးသသည ်ဤေနရာတွင ်ေကျာငး်သားသည ်

လိငစ်ငရ်ဆရာဝန၏် စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ ေဆးစာမပါဘ ဲအနဒ် ိဂျင/်အနန်ာေဘာလစ် 
စတီးရိွ က်များကိ အသးံမြပ ရန ်သေဘာတပါသည။် 



တရားမဝင ်မးယစ်ေဆးဝါးများ သးံစွဲမ င့ ်ပတ်သက်၍ နားမကားသများအတွက် Kansas ေကျာငး် 
မဝါဒကိ ဤစညး်မျ းများကိ ချိ းေဖာက်မများအတွက် အေရးယခံရမညြ်ဖစ်ေကာငး်ကိလညး် က ပ််တိ ့ 
နားလညပ်ါသည။် 
 
 
 

ေကျာငး်သား အားကစားသမား၏ ပံ ပ်ိအမည ် ေနစ့ွဲ 
 
 
 
 

ေကျာငး်သား အားကစားသမား၏ လက်မတ်  ေနစဲွ့ 

 
 
 

မိဘ/အပ်ထနိး်သ လက်မတ်  ေနစ့ွဲ 

ဤေဖာငပံ်စံ၏မိတ ကိ ေဒသခံအထက်တနး် ေကျာငး် ိ အားကစား ဒါ ိက်တာ၏ ံးခနး်တွင ် စ်စ  သမ်ိးဆညး်ထားရမည။် 
   



 အေကာငး်ကားထားေသာ သေဘာတညခီျက ် 

 

အားကစားထခိိကမ်အ ရာယသ်တေိပးချက် င့်
သေဘာတညခီျက ်

 

သဘာဝအားြဖင့၊် အ ပိ ငအ်ဆငိ ်ေြပးခနပ်စ် အားကစားများသည ်ြပငး်ထနေ်သာ၊ ကပ်ေဘး င့ ်ြဖစ် ငိေ်ြခ ိေသာ 
မေတာ်တဆမများ ြဖစ်ပွား ငိသ်ည့် အေြခအေနမျိ းတွင ်ေကျာငး်သားများကိ ကျ ေရာက် ေစ ငိသ်ည။် 
 
ေကျာငး်သားများ င့ ်မိဘ/အပ်ထနိး်သသည ်ထကဲိသ့ိေ့သာ ပါဝငမ်တွင ်ပါဝငသ်ည့အ် ရာယ်များကိအကဲြဖတ် ပီး 
ထအိ ရာယ်များ ကားမပါဝငရ်နေ်ရွးချယ်မြပလပ်ရပါမည။် န်ကားချက်၊ ကိတငက်ာကွယ်မ သိမ့ဟတ် ကီးကပ်မပမာဏ 

မညမ် ပင ် ိပါေစ၊ ထခိိက်ဒဏရ်ာရ ငိေ်ြခ အားလံးကိ လံးဝဖယ် ားပစ်မညမ်ဟတ်ပါ။ ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ေမာငး် ငြ်ခငး်သည ်

အ ရာယ်ေရွးချယ်မတွငပ်ါ၀ငသ်ကဲသ့ိ ့ အားကစားတွငပ်ါဝငြ်ခငး်သည ်မလအားြဖင့ ်အ ရာယ် ိသည။် ဤေရွးချယ်မတွင ်

ပါဝငရ်န ်မိဘများ င့ ်ေကျာငး်သားများ၏ တာဝနဝ်တရားများကိ ေကျာ်လွန၍်မရ ငိပ်ါ။ အေရးေပ  အေြခအေန င့ ်
လနာတငယ်ာ ကဲသ့ိေ့သာ မညသ်ည့ေ်ဆးဘက်ဆငိရ်ာဝနေ်ဆာငမ် အမျိ းအစားကိမဆ ိအေရးေပအေြခအေနများတွင ်

ဝနထ်မ်းများက သတ်မတ်သည့အ်တိငး် လပ်ေဆာငမ်ည။် ကေလး၏မိဘများ သိမ့ဟတ် အပ်ထနိး်သသည ်

ဤဝနေ်ဆာငမ်များအတွက် ကနက်ျစရိတ်များအတွက် တာဝန် ိပါသည။် 
 
သင့သ်ား/သမီးအား အားကစား ပိ ငပဲွ်တွင ်ပါဝငြ်ခငး် ကစားြခငး် သိမ့ဟတ် ေလက့ျင့ြ်ခငး် တိအ့တွက် ခွင့ြ်ပ ြခငး်သည ်

ဒဏရ်ာအ ရာယ်များစွာပါ ိေသာ လပ် ားမတစ်ခြဖစ်ေကာငး် မိဘ/အပ်ထနိး်သမ အသအိမတ်ြပ ပါသည။် ကစားြခငး် 
သိမ့ဟတ် ေလက့ျင့ြ်ခငး်၏ အ ရာယ်များတွင ်ေအာက်ပါတိ ့ ပါဝငသ်ည-် ေသဆးံြခငး်၊ တစ်ကိယ်လံး သိမ့ဟတ် 

တစ်စိတ်တစ်ပိငး် ေလြဖတ်ြခငး်၊ ဦးေ ာက်ပျက်စီးြခငး်၊ အတွငး်အဂ ါများ၊ အ ိးများ၊ အဆစ်များ၊ အရွတ်များ၊ ကက်သားများ၊ 
အရွတ်များအားလံးကိ ြပငး်ထနစွ်ာ ထခိိက်ဒဏရ်ာရေစြခငး် စသညတိ်ကိ့ အားကစားသမားများ င့ ်မိဘ စ်ဦးလံး 
နားလညထ်ားရပါမည်။ င့ ်အ ိးစနစ်၏ အြခား ေထာင့မ်ျား င့ ်ခ ာကိယ်၏ အြခား ေထာင့မ်ျား၊ ေယဘယျ ကျနး်မာေရး င့ ်
တစ်ကိယ်ရည ်ကျနး်မာေရးအတွက် ချိ ယွငး် ငိေ်ြခ။ 
 
အားကစားတွငပ်ါဝငြ်ခငး်၏ အ ရာယ်များေကာင့ ်က ပ််တိ ့ (မိဘ င့က်စားသမား) သည ်ကစားနညး်စနစ်များ၊ ေလက့ျင့မ်၊ 
စက်ကိရိယာများ င့ ်အြခားအသငး်စညး်မျ းများ စသညတိ် ့ င့ပ်တ်သက်သည့ ်နညး်ြပများ၏ န်ကားချက်များကိ 

လိက်နာရန ်အေရး ကီးေကာငး် အသအိမတ်ြပ ပီး ပိ ငပဲွ် င့ ်ေလက့ျင့မ်တွင ်အဆပိါ န်ကားချက်များကိ လိက်နာရန ်

သေဘာတပါသည။် 
 
ဤလပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများတွင ်ပါဝငြ်ခငး်မာ လံးဝ ဆ အေလျာက်ပါဝငြ်ခငး်ြဖစ်သညကိ် က ပ််နားလည် ပီး 
အသအိမတ်ြပ ပါသည၊် ထိေ့ကာင့ ်ခ ိငမ် ဘွရဲ ပီးရန ်လိအပ်ချက်၏ သငတ်နး်ခရက်ဒစ်ကိ မလိအပ်ပါ။ 
 
ဤလပ် ားမများတွငပ်ါဝငရ်နအ်တွက် က ပ်် င့က် ပ််၏သား/သမီးတိသ့ည ်ထလိပ် ားမများတွငပ်ါဝငြ်ခငး် င့ ်



ဆက်စပ် ငိသ်ည့ ်ြဖစ် ငိေ်ြခ ိေသာအ ရာယမ်ျားအားလံးကိတာဝနယ်ရန် င့တ်ာဝနယ်ရနသ်ေဘာတေကာငး် 
က ပ််နားလည် ပီးအသအိမတ်ြပ ပါသည။် 
 
ခ ိင၊် ၎ငး်၏ဝနထ်မ်းများ၊ အရာ ိများ၊ ေအးဂျင့မ်ျား သိမ့ဟတ် ေစတနာဝ့နထ်မ်းများသည ်က ပ််၏သား/သမီး၏ 

အြဖစ်အပျက် င့/်သိမ့ဟတ် ပါဝငပ်တ်သက်မ င့ ်ဆက်စပ်ေနသည့ ်ငါသ့ား/သမီးမ 

ထခိိက်ဒဏရ်ာရြခငး်/နာမကျနး်မများအတွက် တာဝနမ်ကငး်ေကာငး် နားလညသ်ေဘာေပါက် ပီး 
အသအိမတ်ြပသေဘာတပါသည။် ဤလပ် ားမတွင။် 
 
အထက်ေဖာ်ြပပါအရာများကိ လံးဝနားမလညပ်ါက သင့တွ်ငေ်မးခွနး်များ ိပါက၊ ေနာက်ထပ်အချက်အလကမ်ျားအတွက် 

ေကျာငး်အားကစားဒါ ိက်တာ သိမ့ဟတ် ေကျာငး်စီမံခန ့ခဲွ်သကိ ဆက်သယ်ွပါ။ လက်မတ်ပါ ိေသာ ဤစာရွက်ကိ 

အားကစားဒါ ိက်တာထ ံသမိ်းဆညး်ထားမညြ်ဖစ်သည။် အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များကိ က ပ််ဖတ် နားလည် ပီး 
က ပ််၏သား/သမီးအား ပါဝငခွ်င့ေ်ပးပါသည။် 
 
အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များကိ က ပ််ဖတ် နားလည် ပီး က ပ််၏သား/သမီးအား ပါဝငခွ်င့ေ်ပးပါသည။်  
 
 

မိဘ လက်မတ် ေနစဲွ့ 

 
 
 

ေကျာငး်သား လက်မတ် ေနစဲွ့ 

   



နားမကားသများအတကွ ်KANSAS ေကျာငး်  
 အားကစား သမားများ  

၂၀၂၂‐၂၀၂၃ မိဘ သေဘာတ ခွင့ြ်ပ ချက ် 

 
KSD တွင ်က ပ််တိ၏့ ေကျာငး်သား-အားကစားသမားအေတအွကံ ကိ ပိမိေကာငး်မွနေ်စရနအ်တွက် က ပ််တိ ့ 
သေဘာတသည-် 

 
• က ပ််၏ကေလးများကိ တတ် ငိသ်မ  လမ်း နမ်/အချက်အလက်ဆငိရ်ာ အစညး်အေဝးများသိ ့ လိက်ပါသာွးပါမည။် 
• နညး်ဗျ ဟာ င့ ်ကစားသမားေရွးချယ်မ ဆးံြဖတ်ရန ်နညး်ြပ၏ အခွင့အ်ာဏာကိ လက်ခံပါမည။် 
• ဂိမ်းများ သိမ့ဟတ် အေလအ့ကျင့မ်ျားအတွငး် ေဆးလိပ်ေသာက်ြခငး် င့ ်အရက်အလွနအ်ကသံးံစဲွြခငး်တိကိ့ 

ေ ာင်က ပါမည။် 
• က ပ််၏ကေလးအား အားကစားသမား၏ကျင့ဝ်တ်၊ အသငး်သေဘာတညခီျက် င့ ်စညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများက ိလိက်နာရန ်
ကညေီပးပါမည။် 

• အားကစား ြပလပ်ေနစ အတွငး် က ပ််၏ကေလးကိ အားေပး ပီး နညး်ြပအလပ်ကိ နညး်ြပများထ ံထားခဲပ့ါမည။် 
• က ပ််၏ကေလးသည ်ေလက့ျင့ခ်နး်များ င့ ်ဂိမ်းများအားလံးကိ တက်ေရာက်ေကာငး် ေသချာပါေစမည။် အကယ်၍ 

က ပ််၏ကေလး မတက် ငိပ်ါက နညး်ြပများအား အေကာငး်ကားရန ်၎ငး်တိအ့ား တာဝန် ိေစရန ်တိက်တွနး်မည။် 
• နညး်ြပများ၊ တာဝန် ိသများ၊ ပရိသတ်များ င့ ်အသငး်အားလံး၏ ကစားသမားများအား ေကာငး်မွနေ်သာ သိမ့ဟတ် 

ကားေနမတ်ချက်များသာ ေြပာပါမည။် 
• ကစားသမားအားလံးအတွက် စိတ်အားထက်သနမ်၊ စိတ်ဝငစ်ားမ င့ ်ပ့ံပိးမများကိ ြပသပါ။ 
• ေအာငြ်မငေ်ကာငး် ေသချာေစရန ်KSD (ပညာေရး၊ အားကစား၊ ေကျာငး်သားဘဝ င့ ်အြခားအရာများ) တွင ်
ပ ိဂရမ်အားလံး င့ ်အနးီကပ်လပ်ေဆာငပ်ါမည။် 

• ပဲွ ပီးသည့ေ်နမ့ျားတွင ်နညး်ြပများ င့ ်ေတွဆရံန ် င့ ်ပဲွအ ပီးတွင ်ချိနး်ဆမိများ မြပ ပါ။ 
• နညး်ြပများ င့ေ်တွဆရံန ်နညး်ြပနညး်ဗျ ဟာ သိမ့ဟတ် ကစားသမားအလည့အ်ေြပာငး် သိမ့ဟတ ်အသးံြပ ရန ်ေဆးွေ းွရန ်
မဟတ်ပါ။ 

• အဖဲွအတွက် သတ်မတ်ထားေသာ စညက်မ်းများ င့ ်စညး်မျဥ်းများကိ ေလးစားပါမည။် 
• စိတ်ပျက်ေနပါက သင့က်ေလးအား ၎ငး်တိ၏့ နညး်ြပများ င့ ်စကားေြပာရန ်အားေပး ပီး ၎ငး်တိ၏့ စိတ်ပျက်မများကိ 

ေြဖ ငး်နညး် င့ ်တိးတက်ေစရန ်သငယ်ခိငး်ပါမည။် 
 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ အားကစားသမားများ၏သေဘာတညခီျက ်

ေအာက်ပါတိကိ့ နားလညပ်ါသည-် 

 

• မညသ်ည့ ်အားကစားအစီအစ တွငမ်ဆ ိပါဝင် ငိရ်န ်က ပ််သည ်အတနး်ပျက်ြခငး်မ ေ ာင်က ရပါမည။် 
• ဖျားနာြခငး် သိမ့ဟတ် အေရးေပအေြခအေနများ မေပ ေပါက်ပါက က ပ််သည ်က ပ််၏ အားကစားကိ ကတိသစာြပ ပီး 
ေလက့ျင့ခ်နး်များ၊ ဂိမ်းများ င့ ် ပိ ငပဲွ်အားလံးက ိတက်ေရာက်ရပါမည။် ကနေ်တာ့်ရဲ ့ လက် ိအားကစားအေပ  



စိတ် စ်ထားြခငး် မ ိြခငး်ေကာင့ ်ယခရာသမီာ တချိ ပွဲေတွကိ လဲွေချာ်ေစ ငိပ်ါတယ်။ 
• ပိ ငပဲွ်ကျငး်ပသည့ေ်နတွ့င ်က ပ််သည ်အနညး်ဆးံ အတနး်ချိန ်6  ကိမ် သိမ့ဟတ် 3  ကိမ်အြပည့ ်တက်ေရာက်ရပါမည။် 
• အရက်၊ မးယစ်ေဆးဝါး သိမ့ဟတ် ထနိး်ချ ပ်ထားသည့ ်မညသ်ည့အ်ရာများ (ေဆးလိပ်/စီးကရက်/အခိးအေင)ွ လက်ဝယ်၊ 
အသးံြပ မ၊ ေရာငး်ချမ၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး် တိအ့တွက် စညး်ကမ်းပိငး်ဆငိရ်ာ င့ ်အဖဲွမ ဖယ် ားြခငး် ြဖစ် ငိသ်ည။် 

• က ပ််အား ထတ်ေပးေသာ ယနေီဖာငး် င့ ်အားကစားပစညး်အားလံးအတွက် ေငေွကးအရ က ပ််တွင ်တာဝန် ိ ပီး 
ဆးံ ံးသွားေသာ သိမ့ဟတ် ပျက်စီးသာွးေသာ ပစညး်များအတွက် ေပးေချပါမည။် 

• ြပနမ်ေပးေသာ စက်ပစညး် င့/်သိမ့ဟတ် ယနေီဖာငး်များသည ်က ပ််၏အေကာင့တွ်င ်အားကစားေကးများအြဖစ် 
ကျန် ိေနမညြ်ဖစ် ပီး အစီရငခ်ံစာကတ်များ၊ လာမည့အ်ားကစား ပိ ငပဲွ်များသိ ့ လဲေြပာငး်ြခငး်၊ မတ်ပံတငြ်ခငး် င့/်သိမ့ဟတ် 

ဘွရဲြခငး်တိကိ့ တားဆးီပါမည။် 
• လာမည့အ်ားကစားရာသမီကစားမီ က ပ််၏အားကစား င့ပ်တ်သက်သည့ ်အခေကးေငအွားလံးကိ ေပးေဆာငရ်ပါမည။် 
• ဦးေခါငး်ဒဏရ်ာ ခံစားရချိန ်သိမ့ဟတ် ခံစားရသည့အ်ခါတိငး်၊ က ပ််၏ နည်းြပများ င့ ်မိဘများ/အပ်ထနိး်သများထ ံ

သတငး်ပိရ့ပါမည။် 
 
ေကျာငး်သားသေဘာတညခီျက-် အထက်ေဖာြ်ပပါ အေြခအေနများေအာက်တွင ်ပါဝငရ်န ်သေဘာတပါသည။် 
 

 
 

ေကျာငး်သား လက်မတ် ေနစဲွ့ 

 
မိဘသေဘာတညခီျက်- က ပ််တိ ့၊ မိဘများ/တရားဝင ်အပ်ထနိး်သများသည ်အားကစားသမားများ င့ ်မိဘများ၏ 

သေဘာတညခီျက်ကိ ဖတ် ပီး နားလည်ကပါသည။် က ပ််၏ကေလးသည ်KSD င့ ်KSHAA အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်မ 

သတ်မတ်ချက်များအားလံး င့ ်သက်ဆငိေ်ကာငး်လညး် က ပ််တိ ့ နားလညသ်ေဘာတပါသည။် က ပ််၏ကေလးေကာင့ ်
ေပျာက်ဆးံသာွးြခငး်၊ ခိးယခံရြခငး် သိမ့ဟတ် ပျက်စီးသာွးေသာ မညသ်ည့အ်ရာများအတွက်မဆ ိက ပ််တိ၏့ဘ ာေရးအရ 

တာဝန် ိေကာငး်ကိလညး် နားလညသ်ေဘာတပါသည။် 
 

 
 

မိဘ/အပ်ထနိး်သ၏ လက်မတ ် ေနစဲွ့ 

   



နားမကားသများအတကွ ်KANSAS ေကျာငး်  

ကသေရးဌာန 2022-2023 အေရးေပ ဆကသ်ယွရ်န် 

အခွင့အ်ာဏာ 

 
အမည‐်   အတန်း‐   

 

ေမွးေန‐့  /  /    

 
 
 
 

မိဘ/ အေရးေပ  ဆကသ်ယွရ်န် အချကအ်လကမ်ျား  
 
 
 
 

အမည ် ဖန်း (အမ်ိ) 
 
 
 
 

လပ်ိစာ  ဖန်း (အလပ်) 
 
 
 
 

မိ ၊ စာတကိအ်မတ ် မိဘငိး်ဖန်းနံပါတ ်(စာသား) 
 
 
 
 

အးီေမးလ ်

 

အသက ်မြပည့သ်က ိကသရန် အခွင့အ်ာဏာ 
 
အထက်ေဖာ်ြပပါ ေကျာငး်သားအား အားကစားလပ် ားမများတွင ် ၎ငး်၏ေကျာငး်ကိ ကိယ်စားြပ ရန် င့ ် ၎ငး်၏ြပညတွ်ငး် 
သိမ့ဟတ် မိ ြပငခ်ရီးစ များတွင ် အသငး်ဝငထ်ားသည့ ် မညသ်ည့ေ်ကျာငး်အဖဲွကိမဆ ိ လိက်ပါရန ် ဤေနရာမ 

က ပ််၏သေဘာတညခီျက်ကိ ေပးပါသည။် ထသိိေ့သာ အားကစားလပ် ားမများ သိမ့ဟတ် ထကဲိသ့ိ ့ ခရီးသာွးလာမတွင ်

ေကျာငး်သားအတွက် ကျိ းေကာငး်ဆေီလျာစွ်ာ လိအပ်လာ ငိသ်ည့ ် အေရးေပ ေဆးကသမကိ ၎ငး်၏ေရွးချယ်မ ိေသာ 
သမားေတာ်မတစ်ဆင့ ် ရ ိရန ် ေကျာငး်ကိ က ပ််ခွင့ြ်ပ ပါသည။် အားကစားလပ် ားမများ သိမ့ဟတ် ထကဲိသ့ိ ့ 
ခရီးသာွးလာမတွင ် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေကျာငး်သားအား ထခိိက်ဒဏရ်ာရ ိမများအတွက် ေကျာငး် သိမ့ဟတ် ေကျာငး်မ 

တာဝနယ်ေဆာငရွ်က်ေပးမည့ ်မညသ်ကိမ  တာဝနမ်ယေကာငး်ကိလညး် က ပ််တိ ့/က ပ််တိ ့ သေဘာတပါသည။် အေရးေပ  



အေြခအေန င့ ် လနာတငယ်ာ ကဲသ့ိေ့သာ မညသ်ည့ေ်ဆးဘက်ဆငိရ်ာဝနေ်ဆာငမ် အမျိ းအစားကိမဆ ိ

အေရးေပအေြခအေနများတွင ် ဝနထ်မ်းများက သတ်မတ်သည့အ်တိငး် လပ်ေဆာငမ်ည။် ကေလး၏မိဘများ သိမ့ဟတ် 

အပ်ထနိး်သသည ်ဤဝနေ်ဆာငမ်များအတွက် ကနက်ျစရိတ်များအတွက် တာဝန် ိပါသည။် 
 
 
 
 

မိဘ/အပ်ထနိး်သ လက်မတ် ေနစဲွ့ 
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ေကျာငး်သားအားကစားသမားများ င့ ်မိဘ/အပ်ထနိ်းသများ စာသင် စတ်ငိး်တငွ ်အားကစား သိမ့ဟတ ်စတိပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 
ေလက့ျင့မ် သိမ့ဟတ ် ပိ ငပဲွ်များတငွ ်မပါဝငမီ် ဤေဖာငက် ိလကမ်တေ်ရးထးိရပါမည။် 
 
ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာအားလံးသည ်ြပငး်ထနသ်ည။် ၎ငး်တိသ့ည ်ဦးေခါငး်ကိ ထခိိက်ြခငး်၊ ိက်ြခငး် သိမ့ဟတ် ေဆာင့ြ်ခငး်ေကာင့ ်
သိမ့ဟတ် ဦးေခါငး်ဆသီိ ့ တွနး်ပိေ့သာ တွနး်အားြဖင့ ် ခ ာကိယ်၏ အြခားအစိတ်အပိငး်သိ ့ ထးိ က်ြခငး်ေကာင့ ်
ြဖစ်ေပလာြခငး်ြဖစ်သည။် ၎ငး်တိသ့ည ်အေပျာစ့ားမ ြပငး်ထနသ်ည့အ်ထ ိအမျိ းမျိ း ိ ငိ် ပီး ဦးေ ာက်၏ ပံမနအ်လပ်လပ်ပံကိ 

အေ ာင့အ်ယက်ေပး ငိသ်ည။် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ အများစသည ် ေပျာေ့သာ်လညး် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ အားလံးသည ်

ြပငး်ထန် ငိေ်ချ ိ ပီး အသအိမတ်ြပ မခံရပါက အချိန်ကာြမင့စွ်ာ ဦးေ ာက်ပျက်စီးြခငး် င့ ် ေသဆးံြခငး်အပါအဝင ်

ေနာက်ဆက်တဲွြပဿနာများ ြဖစ်လာ ငိသ်ည။် တစ်နညး်ဆရိေသာ် “ထြိခငး်” သိမ့ဟတ် ေခါငး်ေပ တွင ် ဘသးီေပါက်ြခငး် 
တိက့ ြပငး်ထန် ငိသ်ည။် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ြခငး်ကိ မြမင် ငိဘ် ဲ သတိလစ်ြခငး်မ ိဘ ဲ အားကစား ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာရြခငး် 
အများစသည ် ြဖစ်ေပလာသည။် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ြခငး်၏ လကဏာများ င့ ် လကဏာများသည ် ဒဏရ်ာ ပီးေနာက် 

ချက်ချငး်ေပလာ ငိသ်ည ်သိမ့ဟတ် အြပည့အ်ဝ ေပလာရန ် နာရီ သိမ့ဟတ် ရက်များစွာ ကာ ငိသ်ည။် သင့က်ေလးသည ်

ဦးေ ာက်ဒဏရ်ြခငး်၏ လကဏာများ တစ်စံတစ်ရာ တိင်ကားလာပါက သိမ့ဟတ် သငကိ်ယ်တိင ် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ြခငး်၏ 

လကဏာများကိ သတိြပ မိပါက ေဆးကသမ ချက်ချငး်ခံယပါ။ 
 
ေရာဂါလကဏာများတငွ ်ေအာကပ်ါတိအ့နက ်တစခ် သိမ့ဟတ ်တစခ်ထကပိ်၍ ပါဝင် ငိသ်ည‐် 

● ေခါငး်ကိက်ြခငး် 
● ေခါငး်ေလးြခငး် 
● ပျိ ြခငး် သိမ့ဟတ် အနြ်ခငး် 
● လညပ်ငး်နာြခငး် 
● ဟနခ်ျက်ထနိး်ရခက်ြခငး် သိမ့ဟတ် မးေဝြခငး် 
● မနဝ်ါးြခငး်၊  စ်ထပ်ြမငြ်ခငး် သိမ့ဟတ် 

မနဝ်ါးေသာ အြမငအ်ာ ံ 
● အလငး် သိမ့ဟတ် ဆညသံေံကာင့ ်

ထခိိက်လွယ်ြခငး် 
● ေ းေကွးြခငး် သိမ့ဟတ် ေ းေကွးြခငး်တိကိ့ 

ခံစားရြခငး် 
● မိငြ်ခငး် သိမ့ဟတ်ေတွေဝြခငး် ခံစားရြခငး်။ 
● အပ်ိငက်ိြခငး် 
● အပ်ိစက်မပံစံများ ေြပာငး်လဲြခငး် 
 

● သတိေမ့ြခငး် 
● “ေနလိ ့ မေကာငး်ဘး” 
● ပငပ်နး် မ်ွးနယ်ြခငး် သိမ့ဟတ် စွမ်းအငန်ညး်ြခငး် 
● ဝမ်းနညး်ြခငး် 
● ေကာက်ရံွ ြခငး် သိမ့ဟတ် စိးရိမ်ပပနမ် 

● စိတ်ခံစားမ ြဖစ်လွယ်ြခငး် 
● စိတ်ခံစားမ ပိများြခငး် 
● စိတ် ပ်ြခငး် 
● အာ ံစးစိက်မ သိမ့ဟတ် မတ်ဉာဏြ်ပဿနာများ 

(အားကစား လပ်ပံ ေမ့သာွးြခငး်) 
● တညေီသာေမးခွနး် / မတ်ချက်ကိထပ်ခါတလဲလဲ 

ေြပာြခငး် 

 



အသငး်ေဖာ်များ၊ မိဘများ င့ ်နည်းြပများမ သတြိပ မိေသာ လကဏာများမာ‐ 
● မိနး်ေနပံေပသည ်

● မျက် ာေပး မ ိြခငး် 
● ခိငး်တာ နားမလညပံ် ေပ ြခငး် 
● ကစားနညး် ေမ့ြခငး် 
● ကစားပံ၊ အမတ်ေပး စနစ် သိမ့ဟတ် 

ပိ ငဘ်က်အေပ  မေသချာြခငး်  
● ကိး ိးကားရား လပ် ားမ သိမ့ဟတ် ဟနခ်ျိန ်

မထနိး် ငိမ် 

● ေမးခွနး်ေတွကိ ေြဖးေြဖးချငး်ေြဖသည ်

● အာေလးလာေလး ြဖစ်ြခငး် 
 

● အြပအမ သိမ့ဟတ် ကိယ်ရညကိ်ယ်ေသွး 
ေြပာငး်လဲမများကိ ြပသသည ်

● ထခိိက် ဒဏရ်ာ မရ ိခငတ်နး်က 

အြဖစ်အပျက်များကိ မမတ်မိ ငိပ်ါ 
● ထခိိက် ဒဏရ်ာ ြဖစ် ပီးေနာက် 

အြဖစ်အပျက်များကိ မမတ်မိ ငိပ်ါ 
● တက်ြခငး်။ 
● ပံမနအ်မအကျင့ ်သိမ့ဟတ် ကိယ်ရညကိ်ယ်ေသးွ 

ေြပာငး်လဲမတစ်ခခ 

● သတိလစ်ြခငး် 

CDC င့ ်3rd International Conference in Sport မ ဆေီလျာေ်အာင ်ဘာသာြပနထ်ားသည။် 
 

က ပ််၏ကေလးသည ်ဦးေ ာကဒ်ဏ်ရာြဖင့ ်ဆကက်စားေနပါက သိမ့ဟတ ်အြမန်ြပန် အားကစား ေလက့ျင့ပ်ါက 

ဘာြဖစ် ငိသ်နညး်။ 
 
ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ိြခငး်၏ လကဏာများ င့ ်လကဏာ ိေသာ အားကစားသမားများအား ကစားြခငး်မ ချက်ချငး် ဖယ် ားမည။် 
ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ိြခငး်၏ ေရာဂါလကဏာများ င့ ် လကဏာများ င့အ်တ ဆက်လက်ကစားြခငး်သည် 
လငယ်အားကစားသမားသည ်အထးသြဖင့ ်ဒဏရ်ာ ကီး ကီးမားမားကိ ခံ ငိရ်ည ်မ ိပါ။ အထးသြဖင့ ်အားကစားသမားသည် 
ပထမ ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ိြခငး်မ လံးဝ နလနြ်ပနမ်ထမီ (ဒတိယထခိိက်မဆငိရ်ာ ေရာဂါလကဏာစ) ေနာက်တစ် ကိမ် 

ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ိြခငး် ြဖစ် ပီးေနာက် အချိနအ်တိငး်အတာတစ်ခအထ ိ ထခိိက်မိြခငး်မ သသိသိာသာ ပျက်စီး ငိေ်ြခ 

တိးလာပါသည။် ၎ငး်သည ် ကာ ညစွ်ာ ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာေစရန ်သိမ့ဟတ် ဆးိရွားြပငး်ထန် ပီး အသက်ဆးံ ံးေစသည့် 
အကျိ းဆက်များြဖင့ ် ြပငး်ထနေ်သာ ဦးေ ာက်ေရာငရ်မ်းြခငး်ကိပင ် ြဖစ်ေစ ငိသ်ည။် ဆယ်ေကျာသ်က် သိမ့ဟတ် 

ဆယ်ေကျာ်သက် အားကစားသမားများသည ် ဒဏရ်ာ၏ လကဏာများကိ မကာခဏ တိင်ကားခံရေကာငး် 
ေကာငး်စွာသိ ိထားသည။် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ိြခငး်များတွင ် ကွဲြပား ြခားနားမ မ ိပါ။ ရလဒအ်ေနြဖင့ ် အပ်ချ ပ်ေရးမးများ၊ 
နည်းြပများ၊ မိဘများ င့ ် ေကျာငး်သားများ၏ ပညာေရးသည ် ေကျာငး်သား-အားကစားသမားများ၏ ေဘးကငး်မအတွက် 

အဓိကေသာခ့ျက်ြဖစ်သည။် 

သင့က်ေလးသည ်ဦးေ ာကဒ်ဏ်ရာ ိြခငး် ြဖစခ့ဲ်သညဟ် ထငပ်ါက၊ 
 
ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ိသညဟ် သသံယ ိသည့ ် အားကစားသမားတိငး်ကိ အားကစားမ ဖယ် ားြခငး် သိမ့ဟတ် ေလက့ျင့မ် 

ချက်ချငး်ြပလပ်သင့သ်ည။် မညမ် ြပငး်ထနပံ်ရသည ် သိမ့ဟတ် မညမ်လျငြ်မနစွ်ာ လကဏာများ ငး်ေနပါေစ၊ 
ေဆးဘက်ဆငိရ်ာဆရာဝန ် (MD) သိမ့ဟတ် Osteopathic Medicine (DO) မ ေရးထားေသာ ေဆးဘက်ဆငိရ်ာ 



ငး်လငး်မမ ိဘ ဲ မညသ်ည့အ်ားကစားသမားမ  ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ရ ိ ပီးေနာက် လပ် ားမကိ 

ြပနလ်ညလ်ပ်ေဆာင် ငိမ်ညမ်ဟတ်ေပ။ အားကစားသမားအား အနးီကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခငး်ကိ နာရီေပါငး်များစွာ 
ဆက်လက်လပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။် သင့က်ေလးသည ် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ိသညဟ် သငထ်ငပ်ါက သင့က်ေလး၏ နညး်ြပကိ 

အသေိပးသင့် ပီး ရာသတီစ်ခလံးကိ လဲွေချာ်ြခငး်ထက် တစ်ပွဲကိ လဲွေချာ်ြခငး်က ပိေကာငး်သညကိ် သတိရပါ။ 

သသံယ ိတဲအ့ခါ အားကစားသမားက ထကွရ်မည။် 

သြိမငမ် အနားယ ပီး ေလလ့ာရန် ြပန်သာွးြခငး်  
 
ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာေစရန ် ပထမအဆင့မ်ာ သြိမငမ် အနားယြခငး် ြဖစ်သည။် ဒါက ဦးေ ာက်ကိ 

ကသဖိအ့တွက် မ ိမြဖစ် လိအပ်သည။် အာ ံစးစိက်မ လိအပ်သည့ ် လပ် ားမများြဖစ်သည့ ် ပညာေရးဆငိရ်ာ 
လိအပ်ချက်များကိ ြပည့မီ်ေအာင ် ကိ းစားြခငး်၊ အလီက်ထရွနန်စ် ကိရိယာများ အသးံြပ ြခငး် (ကွနပ်ျ တာ၊ တက်ဘလက်များ၊ 
ဗီဒယိီဂိမ်းများ၊ စာတိေပးပိ ့ြခငး် စသည)် င့ ် ကျယ်ေလာငေ်သာ ဆညသံမံျားကိ ထေိတွ ြခငး်သည ် ေရာဂါလကဏာများကိ 

ပိမိဆးိရွားေစ ပီး ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာေစရန ် ေ ာင့ေ် းေစပါသည။် ေကျာငး်သားများသည ် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာရြခငး်မ 

အစပိငး်တွင ် ြပနလ်ည ် ေကာငး်မွနလ်ာချိနတွ်င ် ၎ငး်တိ၏့ ပညာေရးဆငိရ်ာ အလပ်တာဝနကိ် ြပ ြပငရ်နလိ်အပ် ငိသ်ည။် 
ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ ရ ိ ပီးေနာက် ေစာေစာပိငး်တွင ် ဦးေ ာက် ိ စိတ်ဖိစီးမကိ ေလျာက့ျေစြခငး်သည ် ေရာဂါလကဏာများကိ 

ေလျာန့ညး်ေစ ပီး ြပနလ်ညန်ာလနထ်ချိနကိ် တိေစပါသည။် ၎ငး်တွင ် ေကျာငး်မ ရက်အနညး်ငယ်ကာ အမ်ိတွငေ်နြခငး်၊ 
ေပါပ့ါးေသာ ေကျာငး်အချိနဇ်ယားအတိငး် တြဖညး်ြဖညး် ပံမနသ်ိ ့ တိးလာြခငး်တိ ့ ပါဝင် ငိသ်ည။် ပညာရပ်ဆငိရ်ာ 
ြပ ြပငမွ်မ်းမံမများကိ ေကျာငး်သား၏ ေဆးဘက်ဆငိရ်ာ ပ့ံပိးေပးသများ င့ ် ေကျာငး်အမထမ်းများအကား 
ပးေပါငး်ညိ ငိး်ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည။် ေကျာငး်သားအား စာသငခ်နး်ဆက်တငတွ်င ် အြပည့အ်ဝ ြပနလ်ညေ်ပါငး်စညး် ပီး 
ေရာဂါလကဏာမြပမချငး် ကိယ်လက်လပ် ားမသိ ့ ြပနသ်ာွးရန ် ထည့သ်ငွး်စ းစားြခငး်မြပသင့ပ်ါ။ ား ားပါးပါး 
ကိစရပ်များတွင ် ေကျာငး်သားသည ် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာ အေ ာငး်ပိငး် ဆငဒ် နး် ေရာဂါ ာေဖွေတွ ိ ပီး 
ရက်သတပတ်မလများအထိကာေသာ လကဏာများ ိ ငိသ်ည။် ဤအေြခအေနများတွင ် ေကျာငး်သားတစ်ဦးအား 
ထေိတွမမ ိေသာ ကိယ်လက်လပ် ားမ စညး်မျ းကိ စတငရ်န ် အကံြပ ငိေ်သာ်လညး် ၎ငး်ကိ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် ာက်မေပးသ၏ တိက် ိက် ကီးကပ်မေအာက်တွငသ်ာ လပ်ေဆာငမ်ညြ်ဖစ်သည။် 

ေလက့ျင့မ် င့ ်ယ ပိ ငမ်သိ ့ ြပန်သာွးရန်  

 
Kansas ေကျာငး်အားကစား ဦးေခါငး်ဒဏရ်ာ ကာကွယ်ေရး ဥပေဒတွင ် အားကစားသမားတစ်ဦးသည ် ပိ ငပဲွ် သိမ့ဟတ် 

ေလက့ျင့မ်တစ်ခအတွငး် ထခိိက်ဒဏရ်ာရ ိြခငး် သိမ့ဟတ် ထခိိက်ဒဏရ်ာရြခငး်ဟ သသံယ ိပါက ပိ ငပဲွ် သိမ့ဟတ် 

ေလက့ျင့မ်မ ချက်ြခငး် ထတ်ပယ်ရမည်ြဖစ် ပီး ေလက့ျင့မ်သိ ့ ြပန၍်မရ ငိေ် ကာငး် ေဖာ်ြပထားပါသည။် ကျနး်မာေရး 
ေစာင့ေ် ာက်မ ကမ်းကျငပ်ညာ ငမ် အားကစားသမားအား အကဲြဖတ် ပီး ေလက့ျင့မ် င့ ် ပိ ငပဲွ်သိ ့ ြပနလ်ညဝ်ငေ်ရာက်ရန ်

စာေရးသားခွင့ြ်ပ ချက် ေပးသည့အ်ချိနအ်ထ ိ ပိ ငပဲွ်ဝင ်ေရာက်ခွင့ ် မ ိပါ။ KSHSAA သည ် အားကစားသမားသည ်

ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာရြခငး် သိမ့ဟတ် ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာရ ိခဲသ့ညဟ် သသံယ ိပါက အားကစားသမားတစ်ဦးအား ထေိနတွ့င ်



ေလက့ျင့မ် သိမ့ဟတ် ပိ ငဆ်ငိမ်မြပလပ်ရန ်အကံြပထားသည။် KSHSAA သည ်အားကစားသမားတစ်ဦး၏ ေလက့ျင့မ် င့ ်
ယ ပိ ငမ်သိ ့ ြပနလ်ညေ်ရာက် ိပါက ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် ာက်မေပးသ (MD သိမ့ဟတ် DO) ၏ ကီးကပ်မေအာက်တွင ်

ဘွရဲ ိထားေသာ ပ ိတိေကာကိ လိက်နာသင့သ်ညဟ်လညး် အကံြပထားသည။် 

 
ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာရ ိမ အေကာငး် လက် ိ င့ ်ေနာက်ဆးံေပ  အချက်အလက်များအတွက် သငသ်ည ်ေအာက်ပါသိ ့ 
သာွး ငိပ်ါသည။် 
http://www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html  
http://www.kansasconcussion.org/  

KSHSAA မ စေဆာငး်ရ ိေသာ ဦးေ ာက်ဒဏရ်ာရ ိမ အချက်အလက် င့ ်ပညာေရးဆငိရ်ာ အရငး်အြမစ်များအတွက ်

ေအာက်ပါသိ ့ သာွးပါ- 
http://www.kshsaa.org/Public/General/ConcussionGuidelines.cfm  
 
 

           
ေကျာငး်သား-အားကစားသမား ပံ ပ်ိ အမည ် ေကျာငး်သား-အားကစားသမား လက်မတ် ေနစ့ွဲ 
 
 

           
မိဘ သိမ့ဟတ် အပ်ထနိး်သ ပံ ပ်ိ အမည ် မိဘ သိမ့ဟတ် အပ်ထနိး်သ လက်မတ် ေနစ့ွဲ 


