
LifeSmart Youth, Inc. အဖဲွ�အစညး်အေ�ကာငး်�ငှ် ့မိတဆ်ကေ်ပးြခငး် 

LifeSmart Youth သည ်Indiana တငွသ်ကတ်မ်းအ�ကာဆံးု တည�်ှ�ိပီး အကျိုးအြမတ်မယဘူ ဲေကျာငး်ကိအုေြခခေံသာ လငူယက်ျနး်မာေရး 

ပညာေပး ေအဂျငစ်အီဖဲွ�တစခ် ုြဖစပ်ါသည။် ၁၉၄၃ ခ�ုစှမ်ှစ၍ ြပညန်ယ်အတွငး် ေနရာအ�ှံ ့ သင�်ကားမ�အစအီစဉ်များကို ေဆာငရွ်က်ေပးပါသည။် 

ဤ�စှအ်တွငး် သင်က့ေလး�ငှ် ့ဆယေ်ကျာသ်ကမ်ျားအတကွ် သင�်ကားမ�အစအီစဉ်များ ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်က��်ပ်ုတိုေ့မ�ာ်လင်ေ့နပါသည။် 

LifeSmart Youth သည ်အစိးုရ သိုမ့ဟတု် ဘာသာေရး ဆိငုရ်ာ ေအဂျငစ်အီဖဲွ�အစညး် မဟတု်ပါ။ က��်ပ်ုတိုသ့ည ်သငူယ်တနး်မှ �စှတ်နး်အရွယ် 

အထ ိလငူယ်များအတကွ် အသကအ်ရွယ�်ငှ်သ့င်ေ့လျာ်�ပီး ကျနး်မာေရးအရ တကိျမနှက်နေ်သာ အချကအ်လက် အမနှမ်ျားအေ�ကာငး်ကိ ု

အကျိုးအြမတ်မယဘူ ဲသင�်ကားေပးေသာ ကျနး်မာေရးပညာေပး အဖဲွ�အစညး်တစခ် ုြဖစပ်ါသည။် 

က��်ပ်ုတို၏့ လုပ်ငနး်က�မ်းကျငေ်သာ ကျနး်မာေရးပညာေပး ဆရာဆရာမများ (Health Educators) အဖဲွ�သည ်ေကျာငး်များ�ငှ် ့အြခားလစူု 

အသိငုး်အဝိုငး်တို၏့ ပူးတွဖဲွဲ�စညး်မ� ေနရာများတွင ်အရညအ်ေသးွြမင်ေ့သာ သင�်ကားမ�အစအီစဉ်များ ေဆာငရွ်က်ေပးရန ်အသင်�့ှပိါသည။် 

က��်ပ်ုတို၏့ ကျနး်မာေရးပညာေပး ဆရာဆရာမများသည ်၅ �စှမ် ှ၁၅ �စှအ်ရွယအ်ထ ိလူငယမ်ျားကို သင�်ကားေပးေသာ အေတွ�အ�ကံု�ှိ�ပီး 

မူလတနး်ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရးပညာ၊ လူထကုျနး်မာေရး၊ လမူ�လုပ်ငနး်၊ စသည်ပ့ညာရပ်နယ်ပယ ်အသးီသးီမှ ဘွဲ�ရခဲေ့သာသမူျား ြဖစပ်ါသည။် 

က��်ပ်ုတို၏့ရညမှ်န်းချက ် 

က��်ပ်ုတိုသ့ည ်LifeSmart Youth ၌ လူငယမ်ျားအား တာဝနယ်မူ��ှိေသာ ေရွးချယမ်�များ ေရွး�ိငုရ်န�်ငှ် ့ကျနး်မာေရး�ငှ်ည့�ွီတေ်သာ 

အြပုအမူများ ခယံကူျင်သ့ံးုရန ်စွမး်အားြမ�င်တ့ငေ်ပးြခငး်ြဖင် ့ေအာငြ်မငေ်သာဘဝများကို ြမ�င်တ့ငေ်ပးပါသည။်  

LifeSmart Youth ၏သင�ုိ်း��န်းတမ်း 

က��်ပ်ုတို၏့ ကျနး်မာေရးပညာေပး ဆရာဆရာမများသည ်အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ လူငယ ်ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကေ်ရးအတွက ်လက�်ှိအေကာငး်ဆံးု 

နညး်များ အေပါ်အြခခ�ံပီး အြပနအ်လှနေ်ဆးွေ�းွြခငး်�ငှ် ့ပးူေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်ြဖင် ့သငတ်နး်အစအီစဉ်ကို ေဆာငရွ်က်ေပးပါသည။် က��်ပ်ုတို၏့ 

ေကျာငး်သေူကျာငး်သား များအတကွ ်သင�ုိ်း��နး်တမ်း စာများသည ်လသူားများ၏လိငအ်ေ�ကာငး် သင�်ကားမ��ငှ် ့အ�ိငုက်ျင်မ့� ဆိငုရ်ာ Indiana 

ြပညန်ယ်ဥပေဒများ�ငှ် ့ကိကု်ညမီ��ှပိါသည။် ထိုအ့တ ူIndiana ပညာေရးဦးစးီဌာန၏ ပညာသင�်ကားေရး အဆင်မ့ျားမ ှအဆင်ေ့ပါငး် ၁၀၀ ေကျာ ်

�ငှ်က့ိကု်ညမီ� �ှိပါသည။် က��်ပ်ုတို၏့အစအီစဉ် က�များတွငပ်ါဝငေ်သာအရာများ၊ 

1. လူသား�ကီးထာွးမ��ငှ် ့ဖံွ� �ဖိုးမ� (အရွယ်ေရာက်ြခငး်ြဖစစ်ဉ် ပညာေပးြခငး် (Puberty education) ဟလုညး် သ�ိကပါသည)်  

2. ဆယ်ေကျာသ်က် ကိယု်ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ် ့လိငဆ်ကဆ်မံ�ဆိငုရ်ာ ကးူစက်ေရာဂါ (STD) တားဆးီကာကယွ်ြခငး် 

3. သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ ဆယ်ေကျာသ်က ်ချစသ်အူတွမဲျား၏ ဆကဆ်ေံရး�ငှ် ့အ�ကမ်းဖက်မ� တားဆးီကာကယွြ်ခငး် 

4. သင်ေ့လျာ်ေကာငး်မွနေ်သာ လငူယအ်ချငး်ချငး် ဆကဆ်ေံရးအေ�ကာငး်�ငှ် ့အ�ိငုက်ျင်မ့��ငှ်အ့ချငး်ချငး် အ�ကမ်းဖကမ်� 

များကို တားဆးီကာကယွြ်ခငး်  

က��်ပ်ုတို၏့ ၅ ချက်ေြမာက် သင�်ကားမ�အစအီစဉ်ြဖစေ်သာ TrusteEd Adults™ သည ်လူငယမ်ျားအေန�ငှ် ့ေပျာ်ရ�ငမ်�၊ ကျနး်မာေရး�ငှ် ့

ေဘးကငး်မ� �ှိေသာဘဝများ တညေ်ဆာကရ်နအ်တကွ် မိဘများ၊ အပ်ုထနိး်သမူျား၊ ဆရာများ၊ နညး်ြပများ�ငှ် ့ယံု�ကညစ်တိ်ချရေသာ 

အရွယေ်ရာကသ်မူျားမ ှမညသ်ိုစ့ွမး်အားြမ�င်တ့ငေ်ပး�ိငုေ်�ကာငး် ပညာေပးေသာ အစအီစဉ်ြဖစပ်ါသည။် 

ြဖစလ်ာမည့်အရာများ 

က��်ပ်ုတို၏့အစအီစဉ်များ အားလံးုတွင ်သင�်ကားမ�ေပးေသာပံစုခံျငး် ဆငတ်ူ�ှိပါသည။် လုပ်ငနး်က�မ်းကျငေ်သာ LifeSmart Youth ၏ 

ကျနး်မာေရးပညာေပး ဆရာဆရာမများသည ်အတနး်ထတဲွင ်မမိကိိုယက်ိုမတိဆ်ကမ်ည၊် သငခ်နး်စာအတကွ် အေြခခ ံလိကုန်ာရမည် ့စညး်မျဉ်း 

စညး်ကမ်းများကိုေဖာ်ြပ�ပီး ဆရာဆရာမတို၏့ သင�်ကားမ�အချိနအ်တွငး် ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများ ေလလ့ာမည်အ့ရာများကိ ုအသေိပး 

ပါမည။် က��်ပ်ုတို၏့ ကျနး်မာေရးပညာေပး ဆရာဆရာမများသည ်စာသငခ်နး်များ�ငှ် ့ေနသားတကျြဖစ�်ပီး အေတွ�အ�ကံု�ှိေသာလ်ညး် 

သငတ်နး်ချိန ်အတငွး် သင်က့ေလး၏ ေကျာငး်ဆရာဆရာမ သိုမ့ဟတု် ေကျာငး်၏အြခားဝနထ်မ်း အဖဲွ�ဝငတ်စဦ်းဦး �ှိေနပါလမိ်မ့ည။်  

အဘယေ်�ကာင် ့အရွယေ်ရာကြ်ခငး်ြဖစစ်ဉ်၊ ဆယေ်ကျာ်သက ်ကိယုဝ်န်ေဆာငမ်��ငှ် ့လငိဆ်ကဆ်မံ�ဆိငုရ်ာ ကးူစကေ်ရာဂါကာကယွေ်ရး 

အေ�ကာငး်များကိ ုသင�်ကားေပးပါသလ။ဲ  

အရွယ်ေရာကြ်ခငး်ြဖစစ်ဉ် ဆိငုရ်ာပညာေပးြခငး်သည ်ဆယ်ေကျာသ်က်များအတကွ် ကျနး်မာေရး�ငှ်က့ိကု်ညေီသာ �ုပ်ပိငုး်ဆိငုရ်ာ�ငှ် ့

လူမ�ေရးဆိငုရ်ာ ဖံွ� �ဖိုးမ�တငွ ်လိုအပ်၍ အေရး�ကီးပါသည။် ဆယ်ေကျာသ်က်ြဖစခ်ါစ အရွယမ်ျားအေန�ငှ် ့အရွယ်ေရာက်ြခငး်ြဖစစ်ဉ်ဆိငုရ်ာ 



အေြပာငး်အလမဲျား�ငှ် ့ပတသ်က�်ပီး စိုးရိမ်မ�များစာွ�ှိပါသည။် အရွယ်ေရာက်ြခငး်ြဖစစ်ဉ် အေ�ကာငး် ပညာေပးြခငး်ြဖင် ့LifeSmart Youth သည ်

ထိကုဲသ့ိုေ့သာ စိးုရိမ်မ�အချို� ပေပျာကေ်စရန�်ကိုးစား�ပီး ၎ငး်ေြပာငး်လဲမ�များသည ်ကျနး်မာေရး�ငှ်က့ိကု်ညေီသာ သာမနြ်ဖစစ်ဉ်အစတိအ်ပိုငး် 

တစခ်ြုဖစေ်�ကာငး် ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများကိ ုအမှတ်ရေစရနေ်ြပာြပပါသည။် အရွယေ်ရာကြ်ခငး်ြဖစစ်ဉ် ဆိငုရ်ာပညာေပးြခငး်သည ်

လိင�်ငှ်မ့ျိုးပွားမ�ဆိငုရ်ာ ကျနး်မာေရးအတကွ ်အေြခခအံုတြ်မစြ်ဖစပ်ါသည။် အရွယ်ေရာကြ်ခငး်ြဖစစ်ဉ်တငွ ်ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများ၏ 

အေတွ�အ�ကံုများသည ်သတူိုဘ့ဝေနာက်ပိငုး်တငွ ်လငိပိ်ုငး်ဆိငုရ်ာ ဆံးုြဖတ်ချကမ်ျားအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မ� များစာွ�ှိပါသည။် ေကျာငး်ကို 

အေြခခေံသာ ကျနး်မာေရးအစအီစဉ်များသည ်မရညရွ်ယ်ေသာကိယု်ဝနေ်ဆာငမ်�၊ မူးယစေ်ဆးသံးုစွမဲ�၊ HIV �ငှ် ့လိငဆ်ကဆ်မံ�ဆိငုရ်ာ အြခား 

ကူးစက်ေရာဂါများ၏ အ��ရာယမ်ျားကိ ုေလျာ့နညး်ေစေသာ အြပုအမမူျားအပါအဝင ်ကျနး်မာေရး�ငှ် ့ေကာငး်မွနေ်စေရးကို ြခံု �ပီးပံပိ့ုးေသာ 

ဘဝတစေ်လ�ာကလ်ံုး အြပုအမသူေဘာထားများ ခယံကူျင်သ့ံးုရန ်လူငယ်များအတကွ် အကျိုး�ှိပါသည။်  

၂၀၁၈ ခ�ုစှ ်Indiana လူငယမ်ျား၏ အ��ရာယြ်ဖစေ်စေသာ အြပုအမူဆိငုရ်ာ စာရငး်စစတ်မး်အရ အထကတ်နး် ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများထမဲှ 

၄၂ ရာခိငု�် �နး်က လိငဆ်က်ဆခံဲဖူ့း�က�ပီး ၉ ရာခိငု�် �နး်က လ ူ၄ ဦး�ငှ်အ့ထကတ်ို�့ငှ် ့လိငဆ်ကဆ်ခံဲဖူ့းပါသည။် ထိုအ့ြပင ်လငိဆ်ကဆ်�ံကေသာ 

ဆယ်ေကျာသ်က်များထမဲှ �စှစ်ဉ် ၄ ဦးထမဲှ ၁ ဦးက လငိဆ်ကဆ်မံ�ဆိငုရ်ာ ကူးစက်ေရာဂါ ရ�ှ�ိကပါသည။် Indiana ၏ ဆယ်ေကျာသ်က်အရွယ ်

ကေလးေမွးဖွား��နး်သည ်တစ�်ိငုင်လံံးုပျမ်းမ���နး်ထက ်ပိုများပါသည။် ဤတိုငး်တာမ�များသည ်အချိန�်ကာလာသည�်ငှ်အ့မ� သသိာထင�်ာှးစွာ 

တိုးတကမ်� �ှလိာပါသည။် သိုေ့သာ် ဆယ်ေကျာသ်က ်ကိယု်ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ် ့လိငဆ်ကဆ်မံ�ဆိငုရ်ာ ကးူစက်ေရာဂါ�ငှ်ပ့တ်သက�်ပီး အရညအ်ေသးွ 

ြမင်ေ့သာ ကာကယွ်ေရးပညာေပးြခငး် လိုအပ်ေ�ကာငး် ဤစာရငး်မ ှေထာက်ြပ၍ LifeSmart Youth မှ စစီဉ်ေဆာငရွ်က်ေပးပါသည။်  

မိဘများ�ငှ် ့ယံ�ုကညစ်တိခ်ျရေသာ အရွယေ်ရာကသ်မူျားအတကွ ်အ�ကေံပးမ�များ 

LifeSmart Youth ၏ သင�်ကားမ�အစအီစဉ် အချိနအ်တွငး် လငူယမ်ျားသည ်ပံုမနှအ်ားြဖင် ့ပးူေပါငး်ပါဝငခ်ျငစ်တိ်�ှိ�ပီး စးူစမး်ေလလ့ာချငစ်တိ် 

�ှိ�ကပါသည။် လုပ်ငနး်က�မး်ကျငေ်သာ ကျနး်မာေရးပညာေပး ဆရာဆရာမများအေန�ငှ် ့သငတ်နး်ချိနအ်တွငး် ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများထမံှ 

ထကွ်ေပါ်လာေသာ ေမးခနွး်များကို ေြဖ�ကားေပးမညြ်ဖစ�်ပီး အသက်အရွယ�်ငှ်သ့င်ေ့လျာ�်ပီး ကျနး်မာေရးအရ တကိျမနှက်နေ်သာ အချက် 

အလက်အမနှမ်ျားကို အာ�ုံစိကုမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် လငူယ်များတငွ ်အထးူသြဖင် ့တနး်ဖုိးထားမ�များ�ငှ် ့ယံု�ကညခ်ျက်များ ဆိငုရ်ာ ေမးခနွး်များ 

�ှိပါက သတူို၏့မဘိများ၊ အုပ်ထနိး်သမူျား သိုမ့ဟတု် အြခားယံု�ကညစ်တိ်ချရေသာ အရွယ်ေရာကသ်မူျား�ငှ် ့ေဆးွေ�းွရနအ်တကွ ်က��်ပ်ုတို ့ 

အ�မဲတိကုတ်နွး်ေပးပါသည။်  

အရွယ်ေရာကြ်ခငး်ြဖစစ်ဉ်အေ�ကာငး်၊ လငိအ်ေ�ကာငး်၊ ကိယု်ဝနေ်ဆာငြ်ခငး်အေ�ကာငး်�ငှ် ့လိငဆ်က်ဆမံ�ဆိငုရ်ာ ကးူစက်ေရာဂါအေ�ကာငး် 

များကဲသ့ို ့ ဆငြ်ခငရ်ေသာေခါငး်စဉ်များကိ ုကေလးများ�ငှ်ေ့ဆးွေ�းွရန ်တစခ်ါတစရံ်တွင ်ခက်ခ�ဲိငုေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတိုသ့ပိါသည။် သိုေ့သာ် 

လူငယမ်ျားသည ်ဤအေ�ကာငး်အရာများကိ ုသတူို၏့မဘိများ�ငှ် ့အပ်ုထနိး်သမူျားထမံ ှေလလ့ာချင�်ကေ�ကာငး် သေုတသနေတွ� �ှခိျက်မှ 

ေထာကြ်ပပါသည။် LifeSmart Youth သည ်လူငယမ်ျားကိ ုသတူိုယ့ံ�ုကညစ်တိ်ချရေသာ အရွယ်ေရာကသ်မူျား�ငှ် ့ေဆးွေ�းွရနလ်ိအုပ်ေသာ 

အရာများကို ြပငဆ်ငေ်ပးပါသည။် သင်က့ေလးမှ သင်က့ိုေမးခနွး်များ လာေမးေသာအခါ ေြဖ�ကားရနအ်�ကံြပုချက် အချို� �ှိပါသည။် 

• စတိေ်အးေအးထားပါ။ သင်က့ေလးမှ သင်က့ိုေမးခနွး်ေမးေသာအခါ အပျကသ်ေဘာြဖင် ့မတံု ့ြပနမ်ိရန�်ကိုးစားပါ။ 

စတိ်ေအးေအးထားြခငး်သည ်သင်က့ေလးအတွက ်သက်ေတာင်သ့ကသ်ာြဖစေ်စ�ပီး အနာဂတတ်ငွ ်အြခားေမးခနွး်များ 

ေမးချငေ်သာဆ���ှိပါလမိ်မ့ည။်  

• အြပုသေဘာြဖင် ့�ုိးသားပွင်လ့ငး်�ပီး အားေပးစကားေြပာေပးပါ။ အရွယ်ေရာက်ြခငး်ြဖစစ်ဉ်အေ�ကာငး်၊ လငိအ်ေ�ကာငး်�ငှ် ့

ပုဂ�ိုလ်ေရးဆကဆ်မံ� အေ�ကာငး်များကို ငယ်ရွယစ်ဉ် ေဆးွေ�းွထားြခငး်�ငှ် ့မ�ကာခဏေဆးွေ�းွြခငး်တိုသ့ည ်လူငယမ်ျားအား 

သတူို ့�ကံုေတွ�ရေသာအရာက ဘဝ၏သာမနြ်ဖစစ်ဉ် အစတိ်အပိငုး် ြဖစေ်�ကာငး် သနိားလညေ်စရန ်အကျိုး�ှိပါသည။်   

• ြဖစ�်ိငုလ်�င ်သင်က့ေလး�ငှ်�့ကို တင ်ေဆးွေ�းွေြပာဆိထုားပါ။ ကေလးများငယ်ရွယစ်ဉ် ေဆးွေ�းွထားြခငး်�ငှ် ့မ�ကာခဏ 

ေဆးွေ�းွြခငး်များသည ်သတူိုအ့ေန�ငှ် ့ဆယ်ေကျာသ်က်အရွယ် ြဖတသ်နး်ရေသာ�စှမ်ျား တစေ်လ�ာကတ်ွင ်ြဖစလ်ာမည် ့

ခ��ာကိယု်�ငှ်စ့တိ်ခစံားမ� ဆိငုရ်ာအေြပာငး်အလမဲျား အတကွ် အဆငသ်င်�့ှိေနပါလမိ့်မည။် အနာဂတတ်ွင ်ခက်ခေဲသာေမးခနွး်များ 

ေမးရနအ်တကွ်လညး် သတူိုက့ို သကေ်တာင်သ့ကသ်ာ ြဖစေ်စပါသည။်  
• သင၏်တန်ဖုိးထားမ�များ၊ ယံ�ုကညမ်�များ�ငှ် ့သတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ုသင်က့ေလးသနိားလညထ်ားရန်အတကွ ်ေသချာစွာေြပာြပ 

ထားပါ။ လငူယ်များသည ်ကျနး်မာေရးအရ တိကျမှနက်န�်ပီး အသကအ်ရွယ်�ငှ် ့သင်ေ့လျာေ်သာ အချကအ်လက်များကို ရ�ှိထိကု် 



ပါသည။် လက်ခဖွံယ်အြပုအမ ူများ�ငှ်ပ့တသ်က်�ပီး သတူိုအ့ေန�ငှ် ့လမ်း��နခ်ျကလ်ညး် လိအုပ်ပါသည။် ဤကဲသ့ိုေ့သာ 

အ�ကံြပုချကမ်ျားေပးရန ်အေကာငး်ဆံးုလူများသည ်မဘိများ�ငှ်အ့ပ်ုထနိး်သမူျား ြဖစပ်ါသည။်  

• စကားေြပာဆိေုဆးွေ�းွရန် သင်ေ့တာ်ေသာအချိန်များကိ ုစဉ်းစားထားပါ။ စကားေြပာဆိမု�များ မ�ကာခဏြဖစေ်လ ေြပာဆိရုနပိ်မုိ ု

လယွ်ကူေလ ြဖစပ်ါသည။် သိုေ့သာ်ြငားလညး် တစခ်ါတစရံ်တငွ ်စကားစေြပာရနခ်က်ခ�ဲိငုပ်ါသည။် သငခ်နး်စာေပး�ိငုေ်သာ 

အချိနမ်ျားကို အသံးုချပါ၊ သိုမ့ဟတု် ပံုမနှသ်င�ုိ်း��နး်တနး်မဟုတ်ေသာ လ�ပ်�ာှးမ�များမ ှအမိအ်ြပနက်ားေမာငး်ေနစဉ် စကားေြပာပါ။  

• ေမးခွန်းများကိေုမး�ပီး နားေထာငေ်ပးပါ။ "စကားေြပာ" ရနထ်ိငုခ်ိငုး်ြခငး်များကိ ုေ�ာှငပ်ါ။ ေကျာငး် သိုမ့ဟတု် အငတ်ာနက်မ ှ

ဘယ်အေ�ကာငး်အရာများ ေတွ�ရ �ကားရသည်အ့ေ�ကာငး် �ငှ်ပ့တ်သက်�ပီး သင်က့ေလးကို ေမးခနွး်များေမး�ပီး သတူိုေ့ြပာြပချင ်

ေသာအရာများကိ ုနားေထာငေ်ပးပါ။ စကားေြပာရန ်သိုမ့ဟတု် ေမးခနွး်များ ေြဖ�ကားရန ်သတူိုအ့တကွ် သငအ်�မတဲမ်း အသင်�့ှိ 

ေနေ�ကာငး် အမတှ်ရေစရနေ်ြပာေပးပါ။ 

• ယံ�ုကညစ်တိခ်ျရေသာ စာအပ်ုများ�ငှ် ့အငတ်ာနက ်စာမျက�်ာှများကိ ုအသံးုြပုပါ။ လငူယမ်ျားြဖတ်သနး်ရေသာ ဆယ်ေကျာသ်က် 

အရွယ ်�စှမ်ျားအတွငး် အေြပာငး်အလဲများ အားလံုးကိ ုေကျာြ်ဖတ�်ိငုရ်န ်မိဘများ�ငှ်လ့ူငယမ်ျားအတွက် သပ်ိေကာငး်ေသာစာအပ်ု�ငှ် ့

အငတ်ာနက်စာမျက်�ာှများ အများ�ကီး�ှပိါသည။် ပံ့ပိးုမ�အချက်အလက် စာရငး်ရ�ှိရနအ်တကွ် www.lifesmartyouth.org တွင ်

ဖတ�်��ကည်ပ့ါ။ သင်က့ေလးကို စာရွက်စာတမး် အချက်အလက်များ မေပးဖတမ်ီ သင်မ့သိားစ ုတနဖုိ်းထားမ�များ�ငှ် ့ကိကု်ညမီ��ှိ၊ မ�ှိ 

အ�မဲတမး် �ကိုဖတ်ထားသင်ပ့ါသည။် က��်ပ်ုတို ့ �ကိုက်�စှသ်က်ေသာ ဒစဂ်ျစတ်ယ် စာရွကစ်ာတမး် အချကအ်လက် အချို� �ှိပါသည။်  

• Talk2Protect— ဆယ်ေကျာသ်က် အရွယတ်ို၏့မိဘများအတကွ် အပတစ်ဉ် စကားစေြပာရန ်အ�ကံြပုချကမ်ျားေပးေသာ 

အခမဲစ့ာအချက်အလက် ြဖစပ်ါသည။် ပါဝငရ်နအ်တကွ် CONNECT ဆိသုည် ့စကားလံးုကို 95577 ထသံိုဖု့နး်ြဖင်စ့ာပိုပ့ါ။ 

• The National Campaign to Prevent Unplanned Pregnancy တစ�်ိငုင်လံံးုဆိငုရ်ာ မရညရွ်ယ်ေသာ ကိယု်ဝနေ်ဆာငမ်� 

တားဆးီကာကယွေ်ရး လ�ပ်�ာှးမ� https://powertodecide.org/ 

• The American Academy of Pediatrics ၏ Healthy Children ကျနး်မာေသာကေလးများ အစအီစဉ် 

www.healthychildren.org 

• Kids Health – Nemours Children’s Hospital ကေလးေဆး�ုံ၏ လပ်ုငနး်စဉ်တစခ်ြုဖစ�်ပီး ကေလးများ၊ ဆယ်ေကျာ ်

သက်များ၊ သင�်ကားမ�ေပးသမူျား�ငှ် ့မိဘများအတကွ် ေဆာငး်ပါးများ ပါဝငပ်ါသည။် http://kidshealth.org/ 

က��်ပ်ုတိုက့ိဆုကသ်ယွပ်ါ 

LifeSmart Youth အေ�ကာငး်�ငှ်ပ့တသ်က�်ပီး သငပိ်နုားလညလ်ာလမိ်မ့ညဟ် ုက��်ပ်ုတိုေ့မ�ာ်လင်ပ့ါသည။် လူသား�ကီးထာွးမ��ငှ်ဖံွ့� �ဖိုးမ� 

အေ�ကာငး်၊ ဆယေ်ကျာသ်ကက်ိယုဝ်နေ်ဆာငမ်��ငှ် ့လိငဆ်ကဆ်မံ�ဆိငုရ်ာ ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ေရးအတကွ် LifeSmart Youth 

၏အစအီစဉ်များ အေ�ကာငး်�ငှ် ့ပတသ်က�်ပီး ေနာက်ထပ်ဗီဒယီိအုပိုဒမ်ျား တငြ်ပထားပါသည။် က��်ပ်ုတို၏့အစအီစဉ် များ�ငှ်ပ့တသ်က်၍ 

ေမးခနွး်များတစစ်ံတုစရ်ာ သိုမ့ဟတု် စိုးရိမ်စရာများ�ှိပါက က��်ပ်ုတို၏့ အစအီစဉ်များ�ငှ် ့သံးုသပ်ချက်ဆိငုရ်ာ ��န�်ကားေရးမ�း (Director of 

Programs and Evaluation) အား (317) 667-0343 သိုမ့ဟတု် trustedadults@lifesmartyouth.org တွင ်ဆကသ်ယွ�်ိငုပ်ါသည။် 

  

http://www.lifesmartyouth.org/
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http://www.healthychildren.org/
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