
သင့္ကိို အၿမဲျပံဳးေနေစႏိိုင္ေသာ အၾကံေကာင္း ၅ ခို 

ဖေလာရိိုက ္(fluoride) ပါေသာ သ ားတိိုကေ္ဆးျဖင့္ တေန႔လ ွ်င ္၂ ၾကိမ၊္ ၂ မနိစ ္
ၾကာသ ားတိိုကေ္ပးပါ။ 

၅ ႏ စအ္သကအ္ရ ယ ္မေရာကေ္သးေသာ ကေလးငယမ္ွ်ား အတ က ္ေပွ်ာေ့ျပာငး္ႏိုညံေ့သာ သ ားတိိုက ္
သ ားပ တ္တံေပၚတ င္ ဖေလာရိိုက္ပါသည့္ လူၾက းသံိုး သ ားတိိုက္ေဆးကိို အလႊာပါးေလးမ ွ်သာ ထည့္ျပ းသံိုးပါ။ 
အသံိုးျပဳေသာ သ ားတိိုက္ေဆးသည္ လူၾက းသံိုး သ ားတိိုက္ေဆးျဖစ္ပါက ဖေလာရိိုက္ 
(fluoride) ေဆးစ မ္းရည္ (အနည္းဆံိုး ၁၀၀၀ ppm) ပါ၀င္ပါေစ။ 

၆ ႏ စ္ ႏ င့္အထက္ ကေလးငယ္မွ်ား အတ က္ ေပွ်ာ့ေျပာင္းႏိုညံ့ေသာ သ ားတိိုက္ သ ားပ တ္တံေပၚတ င္ 
ဖေလာရိိုက္ပါသည့္ လူၾက းသံိုး သ ားတိိုက္ေဆးကိို ပဲေစ့အရ ယ္ခန္႔ ထည့္ျပ းသံိုးပါ။ အသံိုးျပဳေသာ 
သ ားတိိုက္ေဆးသည္ လူၾက းသံိုး သ ားတိိုက္ေဆးျဖစ္ပါက ဖေလာရိိုက္ (fluoride) ေဆးစ မ္းရည္ 
(အနည္းဆံိုး ၁၀၀၀ ppm) ပါ၀င္ပါေစ။ 

၈ ႏ စ္ေအာက္ကေလးမွ်ားသ ားတိိုက္ေသာအခါ သူတိို႔ကိို ကူည လမ္းျပေပးပါ။ 

အျခားသူမွ်ားႏ င့္ သ ားတိိုက္တံတစ္ေခွ်ာင္းတည္း မ ွ်ေ၀ သံိုးစ ျဲခင္း ကိိုေရ ာင္ၾကဥ္ပါ။ သင္၏သ ားတိိုက္တံကိို 
၃ လတစ္ၾကိမ္ လဲေပးပါ။ 

သ ားတိိုကေ္ဆးမွ်ားကိို ေထ းထိုတပ္ါ၊ သ ားတိိုကျ္ပ းေသာအခါ အားလိုပမ္ကွ်ငး္ပါႏ င့္။ 

သ ားတိိုက္ေဆးတ င္ပါေသာ ဖေလာရိိုက္ (Fluoride) သည္ သ ားပိိုးစားျခင္းမ  ကာက ယ္ေပးသည္။ 

ညအိပ္ယာမ၀င္ခင္သ ားတိိုက္ျပ းေသာ အခါ အစာစားျခင္း၊ ္တခိုခိုေသာက္သံိုးျခင္းမွ်ားကိို 

အထူးသျဖင့္ ေရ ာင္ၾကဥ္ပါ။ 
 

ႏိို႔၊ ေရပိိုကေ္ခါငး္မ လာေသာ ေရမွ်ားကိို ေသာကပ္ါ။ 

ေရပိိုက္ေခါင္းမ လာေသာေရသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ သၾကားဓာတ္မပါ၀င္ပါ။ ၀ယ္လင္တန္ 
(Wellington) ေဒသ တ၀ိိုက္တ င္ျဖန္႔ေ၀ေသာ ေရအမွ်ားစိုတ င္ ဖေလာရိိုက္ 
(Fluoride) ေဆးမွ်ားထည့္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမွ်ား၏ ခံတ င္း ကွ်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းကိို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

အားကစားမွ်ားကစားေသာအခါ ေရသည္ ေသာက္သံိုးရန္ေကာင္းေသာ အေကာင္းဆံိုး အရည္ျဖစ္သည္။ 
တစ္ဥ းႏ င္႔ တစ္ဥ း တ န္းတိိုက္ထိေတ ႕ ကစားရေသာ အားကစားမွ်ိဳး ကိို ကစားသည္႔အခါ ပါးစပက္ိို 
ကာက ယ္ေပးေသာအရာ (mouth guard) ကိိုပါးစပ္ထဲတ င္ ထည့္သ င္းသံိုး စ ရဲန္မေမပ့ါႏ င့္။ 
သၾကားဓာတမ္ထည့္ထားေသာ မိုန္႔ပ ဲသေရစာမွ်ားကိို စားသံိုးပါ။ 

သၾကားဓာတ္မပါေသာ အစားအစာမွ်ားကိို ေရ းခွ်ယ္ျပ း ျပင္ဆင္စားသံိုးပါ။ 

သၾကားဓာတ္ပါေသာ၊ ခွ်ိဳျမေသာ မိုန္႔ပဲသေရစာမွ်ားကိို တစ္ခါတစ္ရံတ င္ျပဳလိုပေ္သာ ေပွ်ာ္ရႊငပ္ တဲ င္သာ 
ဆင္ျခင္စားသံိုးပါ။ 
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အမွ်ားဆံိုးေမးေသာေမးခ ငး္မွ်ား။ 
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၁၈ ႏ စေ္အာက ္ကေလး၊ လငူယမ္ွ်ားအတ က ္အခမဲသ့ ားကိုသစစေ္ဆးမ ဳ ။ 

ဘ းျမိဳ႕နယ္သ ားႏ င့္ ကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မ ဳ (Bee Healthy 
Regional Dental Service) သည္ ၀ယ္လင္တန္ (Wellington) 
တိိုင္းေဒသၾက းတစ္ခိုလံိုးမ ာရ ိေသာ ၁၈ ႏ စ္ေအာက္ ကေလးမွ်ားအတ က္ 
ရပ္ရ ာ အေျချပဳ အခမဲ့သ ားကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာ ၀နေ္ဆာင္မ ဳျဖစ္သည္။ 

၀ယ္လင္တန္ (Wellington) ေဒသ အတ င္း ေမ းေသာ 
ကေလးမွ်ားသည္ ေမ းစကတည္းက ထိို ဘ းျမိဳ႕နယ္သ ားႏ င့္ 
ကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မ ဳ (Bee Healthy Regional Dental 
Service) တ င္ စာရင္းသ င္းထားျပ းျဖစ္သည္။ ကေလးမွ်ားသည္ သူတိို႔ ၏ 
အသက္ ၂ ႏ စ္ျပည့္ေမ းေန႔မ  စ၍ သ ားကွ်န္းမာေရး စစ္ေဆးမ ဳကိို 
သူတိို႔၏သက္ဆိိုင္ရာ သ ားဆရာ၀န္မွ်ားႏ င့္ ႏ စ္စဥစ္စ္ေဆးရသည္။ 

ေကွ်ာင္းထားရန္ အရ ယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမွ်ားသည္ 
အန းစပ္ဆံိုး ဘ းသ ားႏ င့္ ကွ်န္းမာေရးဆိိုင္ရာေဆးခန္း (Bee Healthy 
Dental Clinic) တ င္ ရက္ခွိ်န္း (appointment) ယူျပ းသ ားေတ ႕ရသည္။ 

ေကွ်ာင္းတက္ေနေသာကေလးမွ်ားသည္ သူတိို႔၏ ႏ စ္စဥ္ 
သ ားကွ်န္းမာေရး စစ္ေဆးမ ဳကိို သူတိို႕ေကွ်ာင္းကိို လာေသာ Bee 
Healthy mobile van ကား ၌စစ္ေဆးၾကသည္။ ထိိုသ ားစစ္ေဆးေရး 
ကား ေကွ်ာင္းသိို႔ မလာႏိိုင္လ ွ်င္ သင္၏ေကွ်ာင္းက သင့္ကိို 
အသိေပးလိမ့္မည္။ ထိိုအခါ Bee Healthy ေဆးခန္းကိို သင္ဖိုန္းေခၚျပ း 
သူတိို႔ထံတ င္ သ ားကွ်န္းမာေရးစစ္ေဆးမ ဳျပဳလိုပ္ရန္အတ က္ 
ရက္ခွိ်န္းယူရမည္။ 

လူငယ္၊ အပွိ်ဳ လူပွိ်ဳေပါက္မွ်ားသည္ သူတိို႔၏ ရပ္က က္ေဒသတ က္ရ ိေသာ 
သ ားဆရာ၀န္ထံတ င္ ကွ်န္းမာေရးစစ္ေဆးကိုသမ ဳကိို *၁၈ ျပည့္ေမ းေန႔ 
အထိ အခမဲ့ေဆးကိုသမ ဳကိို ဆက္လက္ျပ း ရယူႏိိုင္ပါသည္။ 
(*ေမးရိိုးဆိိုင္ရာကိုသမ ဳမပါ၀င္ပါ) 

 

Bee Healthy ကိို ေအာကပ္ါအခွ်ကအ္လကမ္ွ်ား ျပဳလိုပရ္န ္ဆကသ္ ယပ္ါ။ 

• သင္၏ကေလးကိို စာရင္းသ င္းရန ္

• ရက္ခွိ်န္း (appointment) ကိို ရယူရန္ (သိို႔) 
ရက္ေျပာင္းေရႊ႕မ ဳျပဳလိုပ္ရန ္

• သင္အခွ်က္အလက္မွ်ား ပိိုသိရ ိရန ္

 

အခွ်နိး္ တနလၤာေန႔ မ  ေသာၾကာေန႔ ထိ 8am - 4:30pm 

တယလ္ ဖိုနး္  0800 TALK TEETH (825 583) 

အ နလ္ိိုငး္ www.beehealthy.org.nz 

စာတိိုကပ္ံိုးေနရာလပိစ္ား Private Bag 31 907, Lower Hutt. 

ဘ းျမိဳ ႕နယသ္ ားႏ င့္ ကွ်နး္မာေရးဆိိုငရ္ာ ေဆးခနး္  
(Bee Healthy Dental Clinic) ေနရာလပိစ္ာမွ်ား  
 
Wellington 

Miramar, Miramar Central School, 38 Park Road 

Newtown, Selby House, 175a Adelaide Road 

Johnsonville, Raroa Intermediate School, 39 Haumia Street   

 

Porirua 

Cannons Creek, Brandon Intermediate School, 32 Driver 
Crescent 

Titahi Bay, Titahi Bay School, 11 Kura Street 

 

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 


