သင့္ကိို အၿမဲျပံဳးေနေစႏိိုငေ
္ သာ အၾကံေကာင္း ၅ ခို
ဖေလာရိက
ို ္ (fluoride) ပါေသာ သားတိက
ို ေ
္ ဆးျဖင့္ တေန႔လွ်င္ ၂ ၾကိမ၊္ ၂ မိနစ္
ၾကာသားတိက
ို ေ
္ ပးပါ။
၅ ႏစ္အသက္အရယ္ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မွ်ား အတက္ ေပွ်ာေ
့ ျပာင္းႏိုညေ
ံ့ သာ သားတိက
ို ္
သားပတ္တံေပၚတင္ ဖေလာရိက
ို ္ပါသည့္ လူၾကးသံိုး သားတိိုက္ေဆးကိို အလႊာပါးေလးမွ်သာ ထည့္ျပးသံိုးပါ။
အသံိုးျပဳေသာ သားတိိုက္ေဆးသည္ လူၾကးသံိုး သားတိိုက္ေဆးျဖစ္ပါက ဖေလာရိိုက္
(fluoride) ေဆးစမ္းရည္ (အနည္းဆံိုး ၁၀၀၀ ppm) ပါ၀င္ပါေစ။
၆ ႏစ္ ႏင့္အထက္ ကေလးငယ္မွ်ား အတက္ ေပွ်ာ့ေျပာင္းႏိုညံ့ေသာ သားတိိုက္ သားပတ္တံေပၚတင္
ဖေလာရိိုက္ပါသည့္ လူၾကးသံိုး သားတိိုက္ေဆးကိို ပဲေစ့အရယ္ခန္႔ ထည့္ျပးသံိုးပါ။ အသံိုးျပဳေသာ
သားတိိုက္ေဆးသည္ လူၾကးသံိုး သားတိိုက္ေဆးျဖစ္ပါက ဖေလာရိိုက္ (fluoride) ေဆးစမ္းရည္
(အနည္းဆံိုး ၁၀၀၀ ppm) ပါ၀င္ပါေစ။
၈ ႏစ္ေအာက္ကေလးမွ်ားသားတိိုက္ေသာအခါ သူတိို႔ကိို ကူညလမ္းျပေပးပါ။
အျခားသူမွ်ားႏင့္ သားတိိုက္တံတစ္ေခွ်ာင္းတည္း မွ်ေ၀ သံိုးစျဲ ခင္း ကိိုေရာင္ၾကဥ္ပါ။ သင္၏သားတိိုက္တံကိို
၃ လတစ္ၾကိမ္ လဲေပးပါ။

သားတိက
ို ေ
္ ဆးမွ်ားကိို ေထးထိုတပ
္ ါ၊ သားတိက
ို ျ္ ပးေသာအခါ အားလိုပမ
္ ကွ်ငး္ ပါႏင့္။
သားတိိုက္ေဆးတင္ပါေသာ ဖေလာရိိုက္ (Fluoride) သည္ သားပိိုးစားျခင္းမ ကာကယ္ေပးသည္။
ညအိပ္ယာမ၀င္ခင္သားတိိုက္ျပးေသာ အခါ အစာစားျခင္း၊ ္တခိုခိုေသာက္သံိုးျခင္းမွ်ားကိို
အထူးသျဖင့္ ေရာင္ၾကဥ္ပါ။

ႏိို႔၊ ေရပိက
ို ေ
္ ခါင္းမလာေသာ ေရမွ်ားကိို ေသာက္ပါ။
ေရပိိုက္ေခါင္းမလာေသာေရသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ သၾကားဓာတ္မပါ၀င္ပါ။ ၀ယ္လင္တန္
(Wellington) ေဒသ တ၀ိိုက္တင္ျဖန္႔ေ၀ေသာ ေရအမွ်ားစိုတင္ ဖေလာရိိုက္
(Fluoride) ေဆးမွ်ားထည့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမွ်ား၏ ခံတင္း ကွ်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းကိို
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
အားကစားမွ်ားကစားေသာအခါ ေရသည္ ေသာက္သံိုးရန္ေကာင္းေသာ အေကာင္းဆံိုး အရည္ျဖစ္သည္။
တစ္ဥးႏင္႔ တစ္ဥး တန္းတိိုက္ထိေတ႕ ကစားရေသာ အားကစားမွ်ိဳး ကိို ကစားသည္႔အခါ ပါးစပ္ကိို
ကာကယ္ေပးေသာအရာ (mouth guard) ကိိုပါးစပ္ထဲတင္ ထည့္သင္းသံိုး စရ
ဲ န္မေမ့ပါႏင့္။

သၾကားဓာတ္မထည့္ထားေသာ မိုန႔ပ
္ ဲ သေရစာမွ်ားကိို စားသံိုးပါ။
သၾကားဓာတ္မပါေသာ အစားအစာမွ်ားကိို ေရးခွ်ယ္ျပး ျပင္ဆင္စားသံိုးပါ။
သၾကားဓာတ္ပါေသာ၊ ခွ်ိဳျမေသာ မိုန႔ပ
္ ဲသေရစာမွ်ားကိို တစ္ခါတစ္ရံတင္ျပဳလိုပေ
္ သာ ေပွ်ာ္ရႊငပ
္ တ
ဲ င္သာ
ဆင္ျခင္စားသံိုးပါ။
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အမွ်ားဆံိုးေမးေသာေမးခင္းမွ်ား။
၁၈ ႏစ္ေအာက္ ကေလး၊ လူငယ္မွ်ားအတက္ အခမဲသ
့ ားကိုသစစ္ေဆးမဳ။

ဘးျမိဳ႕နယ္သားႏင့္ ကွ်နး္ မာေရးဆိင
ို ရ
္ ာ ေဆးခန္း

ဘးျမိဳ႕နယ္သားႏင့္ ကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မဳ (Bee Healthy

(Bee Healthy Dental Clinic) ေနရာလိပစ
္ ာမွ်ား

Regional Dental Service) သည္ ၀ယ္လင္တန္ (Wellington)
တိိုင္းေဒသၾကးတစ္ခိုလံိုးမာရိေသာ ၁၈ ႏစ္ေအာက္ ကေလးမွ်ားအတက္
ရပ္ရာ အေျချပဳ အခမဲ့သားကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မဳျဖစ္သည္။
၀ယ္လင္တန္ (Wellington) ေဒသ အတင္း ေမးေသာ
ကေလးမွ်ားသည္ ေမးစကတည္းက ထိို ဘးျမိဳ႕နယ္သားႏင့္
ကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မဳ (Bee Healthy Regional Dental
Service) တင္ စာရင္းသင္းထားျပးျဖစ္သည္။ ကေလးမွ်ားသည္ သူတိို႔ ၏

Wellington
Miramar, Miramar Central School, 38 Park Road
Newtown, Selby House, 175a Adelaide Road
Johnsonville, Raroa Intermediate School, 39 Haumia Street
Porirua

အသက္ ၂ ႏစ္ျပည့္ေမးေန႔မ စ၍ သားကွ်န္းမာေရး စစ္ေဆးမဳကိို

Cannons Creek, Brandon Intermediate School, 32 Driver
Crescent

သူတိို႔၏သက္ဆိိုင္ရာ သားဆရာ၀န္မွ်ားႏင့္ ႏစ္စဥ္စစ္ေဆးရသည္။

Titahi Bay, Titahi Bay School, 11 Kura Street

ေကွ်ာင္းထားရန္ အရယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမွ်ားသည္
အနးစပ္ဆံိုး ဘးသားႏင့္ ကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာေဆးခန္း (Bee Healthy
Dental Clinic) တင္ ရက္ခွ်ိန္း (appointment) ယူျပးသားေတ႕ရသည္။
ေကွ်ာင္းတက္ေနေသာကေလးမွ်ားသည္ သူတိို႔၏ ႏစ္စဥ္
သားကွ်န္းမာေရး စစ္ေဆးမဳကိို သူတိို႕ေကွ်ာင္းကိို လာေသာ Bee
Healthy mobile van ကား ၌စစ္ေဆးၾကသည္။ ထိိုသားစစ္ေဆးေရး
ကား ေကွ်ာင္းသိို႔ မလာႏိိုင္လွ်င္ သင္၏ေကွ်ာင္းက သင့္ကိို
အသိေပးလိမ့္မည္။ ထိိုအခါ Bee Healthy ေဆးခန္းကိို သင္ဖိုန္းေခၚျပး
သူတိို႔ထံတင္ သားကွ်န္းမာေရးစစ္ေဆးမဳျပဳလိုပ္ရန္အတက္
ရက္ခွ်ိန္းယူရမည္။
လူငယ္၊ အပွ်ိဳ လူပွ်ိဳေပါက္မွ်ားသည္ သူတိို႔၏ ရပ္ကက္ေဒသတက္ရိေသာ

Hutt Valley
Alicetown, Hutt Central School, 6 Railway Avenue
Petone, Petone Central School, 20 Britannia Street
Naenae, Naenae Intermediate School, 100 Walters Street
Wainuiomata, 14 Rata Street
Stokes Valley, Koraunui School, 47 Montgomery Street
Trentham, Trentham School, 2 Moonshine Road
Kapiti Coast
Paraparaumu, Paraparaumu School, Ruapehu Street
Raumati Beach, Raumati Beach School, 26-34 Raumati Road

သားဆရာ၀န္ထံတင္ ကွ်န္းမာေရးစစ္ေဆးကိုသမဳကိို *၁၈ ျပည့္ေမးေန႔
အထိ အခမဲ့ေဆးကိုသမဳကိို ဆက္လက္ျပး ရယူႏိိုင္ပါသည္။
(*ေမးရိိုးဆိိုင္ရာကိုသမဳမပါ၀င္ပါ)
Bee Healthy ကိို ေအာက္ပါအခွ်ကအ
္ လက္မွ်ား ျပဳလိုပရ
္ န္ ဆက္သယ္ပါ။

• သင္၏ကေလးကိို စာရင္းသင္းရန္
• ရက္ခွ်ိန္း (appointment) ကိို ရယူရန္ (သိို႔)
ရက္ေျပာင္းေရႊ႕မဳျပဳလိုပ္ရန္

• သင္အခွ်က္အလက္မွ်ား ပိိုသိရိရန္
အခွ်န
ိ း္ တနလၤာေန႔ မ ေသာၾကာေန႔ ထိ 8am - 4:30pm
တယ္လဖိုနး္ 0800 TALK TEETH (825 583)
အန္လင
ိို း္ www.beehealthy.org.nz

စာတိက
ို ပ
္ ိုးံ ေနရာလိပစ
္ ား Private Bag 31 907, Lower Hutt.
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