指差し

産後健診・訪問ボード

လက်ေထာက် န်ြပ

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ

ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ①

ဘတ်ြပား

လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား

【訪問用】လည်ပတ်ရန်①

1. 保健師/助産師の----です。

2. この訪問は赤ちゃんとお母さんの心
と身体のことをサポートするためのも
のです。
気になっていることがあれば色々相談
して下さいね。

3.このボードをみて、当てはまるもの
を指差しで教えてください。

2. အခလိလာေရာက် ကည့ ် ေပးတာက

ကေလးငယ် ငမ
့် ိ ခင်ရဲ စိ
့် ာကိယ်ကိ
့ တ ် ငခ
1.ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် ာက်မဝန်ထမ် း/သား
ဖွ ားဆရာမ.......ပါ။

ကညီေထာက်ပံ့ေပးဖိ ပါ။
့

စိတထ
် ထ
ဲ ငေ
့် နတဲက
့ စ
ိ ေတွ ိ ရင်

အမျိ းမျိ းတိင်ပင်ေဆွးေ းွ ပါေနာ်။

4.母子手帳を見せてください。

6.お産は順調でしたか?

5.記録のために
書き写しても良いですか?

3. ဒီဘတ်ြပားကိ ကည့ ် ပီ းေတာ့

ကိက်ညတ
ီ အ
့ဲ ရာကိ လက်ေထာက် န်ြပ ပီ း
ေြပာြပေပးပါ။

7.1ヶ月健診で何か言われましたか?
(ママのこと 赤ちゃんのこと)

7.

5.
မတ်တမ်းတင်ထားဖိ အတွ
က်
့
ကးေရးလိရမလား။
့
5.お産は順調でしたか?
4. မိ ခင် ငက
့် ေလးမတ်တမ်းစာအပ် ကိ

တစ်လြပည့ ် ပီ းကျန်းမာေရး
စစ်ေဆးေတာ့ ဆရာဝန်က
6. မီ းဖွားတာ
ေချာေချာေမာေမာြဖစ်ခဲ့ရဲလား
့
။

ြပေပးပါ။

8.以下の検査結果を知っていたら教えてください。

တစ်ခခေြပာလိက်ေသးလား။
(မိ ခင်အေ ကာင်း၊

ကေလးအေ ကာင်း)
9.ママはちゃんと
休めていますか。

□新生児聴覚検査

ရင်ေသွးငယ်အ ကားအာ ံ စစ်ေဆးမ

□先天性代謝異常検査

ေမွးရာပါဇီဝကမြဖစ်စ မမမန်ြခင်းများစစ်ေဆးမ

□風疹抗体検査(ママ、パパ)

ဝက်သက်ခခံစွမ်းအားစစ်ေဆးမ(မိ ခင်၊ ဖခင်)
9. မိ ခင်က
ေသချာအနားယေနရရဲ လား။
့

8. (၁) ေအာက်ပါ စစ်ေဆးမရလဒ်များကိ သိထားရင်ေြပာြပေပးပါ။
10.赤ちゃんは
可愛いですか。

11.ご飯は食べられて
いますか。

12.ホームシックに
なっていませんか。

13.他に体調や気持ちで
心配なことはありますか。

13. ခ ာကိယ်အေြခအေနတိ၊ ့
10. ကေလးက
ချစ်စရာေကာင်းလား။

11. ထမင်းစား င်
ိ ရဲလား။
့

12.
အိမ်ကလွ
ိ မ်းမေနဘးလား။
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စိတခ
် ံစားချက်တမာ
ိ့

တြခားစိတပ
် စရာေရာ ိလား။

指差し
လက်ေထာက် န်ြပ
ဘတ်ြပား

産後健診・訪問ボード

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ②

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ

【訪問用】လည်ပတ်ရန်②

14.赤ちゃんの1日の生活
リズムを教えてください。

15.服を脱がせてあげて
ください。

14. ကေလးငယ်ရဲတစ်
့ ေနတာ
့
လပ် ေဆာင်မေတွကိ
ေြပာြပေပးပါ။

15. အဝတ်အစားေတွကိ
ခ တ်ေပးလိက်ပါ။

18.赤ちゃんの
【うんち、おしっこ、お風呂、ミルク、睡眠】
の時間に⭕をつけて、生活リズムを教えてくだ
さい。

16.オムツが濡れていたら
替えてください。

16. ေသးစိခံေဘာင်းဘီစေနရင်
ိ
လဲလယ်ေပးပါ။
19.体重はあまり
増えていません。

လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား
17.赤ちゃんの体重を
測ります。

17. ကေလးငယ်
ေပါင်ချိန်ပါမယ်။
20.体重は順調に
増えています。

18. ကေလးငယ်၏ တစ်ေနတာလပ်
ေဆာင်မများကိ
့
(ဝမ် းသွားြခင်း၊ ဆီးသွားြခင်း၊ ေရချိ းြခင်း၊ ေသာက်
ိ့
ြခင်း၊
အိပ်စက်ြခင်း) အချိန်များတွင ် ⭕ ပံ ထည့ ၍
် ေြပာြပေပးပါ။

0:00

19. ကိယ်အေလးချိန်က
သိပ်တးမလာဘး။
ိ

21.母乳・ミルクの量が
足りていません。

20. ကိယ်အေလးချိန်က

ပံ မန်အဆင်ေြပေြပနဲတိ
့ းေနတယ်။
22.母乳の回数・ミルクの
量を増やして下さい。

6:00
21. မိ ခင် ိ /့ မန
ိ ့ ်ပ့ မာဏက 22. မိ ခင် တိ
ိ ့ က်ေက းတဲအ
့ ကိမ်ေရ

12:00

မလံေလာက်ဘး။

23.うんちの色は何色ですか？

/ မန
ိ ့ ်ပ့ မာဏကိတိးပါ။

24.早めに病院で診て
もらいましょう。

18:00
23. ဝမ် းအေရာင်က
ဘာအေရာင်လ။ဲ

24:00
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24. ေဆး ံ ကိ
ေစာေစာြပ ကည့ ် ကရေအာင်
။

指差し

産後健診・訪問ボード

လက်ေထာက် န်ြပ

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ③

ဘတ်ြပား

လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား

【訪問用】လည်ပတ်ရန်③

25.友達は近くにいますか?

26.上の子のお世話は
大丈夫ですか?

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ

27.前はお仕事を
28.お仕事への復帰は決まって
いますか？
していましたか?何のお仕事で
したか?

26.
ကေလးအ ကီး
ေလးရဲ ့

25. သငယ်ချင်းက
အနီးအနားမာ ိ လား။

27. အရင်ကေရာ

ေဝယျာဝစကေရာ

အလပ် လပ် ေနတာလား။

အဆင်ေြပရဲ လား။
့

29.旦那さんはお仕事
忙しいですか?

ဘာအလပ် လပ် ခဲ့ပါသလဲ။

30.生活の心配は
ありますか?

28. အလပ် ြပန်ဝင်ဖိေရာ
့
ဆံးြဖတ် ပီ း ပီ လား။

31.大使館や行政への届出はこちらを参考にしてください。

公益財団法人 神奈川国際交流財団
外国人住人のための子育て支援サイト

29. အမျိ းသားကေရာ
အလပ် များလား။

30. ေနစ့ ေနထိင်မဘဝမာ
စိတပ
် စရာ ိပါသလား။

32.この先国に帰る予定は
ありますか?

31. သံ ံ းတိ၊ ့ အပ် ချ ပ် ေရးပိ င်းတိကိ
့

အစီရင်ခံစာတင်ဖိက
့ ဒါကိကိးကားပါ။

33.ビザ/在留資格で困って
いることはありますか?

34.ここの団体に連絡して
みてください。

33. ဗီ ဇာ/ေနထိင်ခွငအ
့် တွက်
32. ဒီေနာက်ပိင်း အမိေြမြပန်ဖိ ့
အစီအစ ိပါသလား။
35.かかりつけ医はいますか?

35. အ မဲ တမ် းြပေနကျ
ဆရာဝန် ိပါသလား။

အရည်အချင်းြပည့မ
် ီ ဖိ ့

အခက်ေတွေနတဲက
့ စ
ိ ိ ပါသလား။
36.地域の小児科の病院はこちらです。

36.
ေဒသဆိင်ရာကေလးအထးကေဆး ံ က
ဒီဟာပါ။

NPO法人
Mother’s Tree Japan

34. ဒီေနရာကအဖွဲအစည်းကိ
ဆက်သယ
ွ ် ကည့ပ
် ါ။
37.地域の救急の病院は
こちらです。

37. ေဒသဆိင်ရာအေရးေပ
ေဆး ံ က ဒီဟာပါ။

指差し

産後健診・訪問ボード

လက်ေထာက် န်ြပ

ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ④

ဘတ်ြပား

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ
လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား

【訪問用】လည်ပတ်ရန်④

38.地域の
夜間も相談できる機関の案内です。

39.地域の
家事育児サポートの案内です。

40.地域の
子育て支援の場所はここです。

38. ညအချိန်မာလည်း

39. ေဒသဆိင်ရာအိမ်မကိစ င့်

40. ေဒသဆိင်ရာ

တိင်ပင်ေဆွးေ းွ င်
ိ တ့ ဲ

ေဒသဆိင်ရာအဖွဲအစည်း လမ် း န်ပါ။
41.今後の健診、歯科検診の案内で
す。

41. ေနာက်ပိင်းမာ
ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ၊
သွားဖက်ဆင်
ိ ရာစစ်ေဆးမတိရဲ့ ့
လမ် း န်ချက်ပါ။

ကေလးြပ စေစာငေ
့် ာက်မ

ကညီေထာက်ပံ့ေရး လမ်း န်ပါ။
42.保育園の届け出など手伝って
くれる人はいますか？

စာရင်းသွငး် တာတိက
့

ကညီေပးမယ့သ
်
ိ ပါသလား။

43.引越しする予定はありますか?

43. အိမ်ေြပာင်းဖိ အစီ
့ အစ ေရာ ိပါသလား။

45.もう一度通訳をつけての面談を希望しますか?

44. ကေလးကိမေတာ်တဆမမြဖစ်ေအာင် သတိထားပါေနာ်။

(အစာက ေလ ပန်ထေ
ဲ ရာက်သာွ းတာတိ၊ ့ ကေလးအ ကီးေလးရဲ ့
46.困ったことがあればいつでも
保健所に電話して下さい。

ေထာက်ပံ့ေရးေနရာက ဒီမာပါ။

42. ကေလးထိန်းေကျာင်းကိ

44.赤ちゃんの事故に気をつけて下さいね。
（誤嚥、上の子のオモチャ、転倒、窒息）

ကစားစရာတိ၊ ့ လိမ့်ကျတာတိ၊ ့ အသက်

ကေလးြပ စပျိ းေထာင်မ

လမ် းေ ကာင်းပိ တဆ
် တာတိ
ိ့
)့

MEMO

46. အခက်အခဲ ိ တအ
့ဲ ခါ အချိန်မေရွ း

ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် ာက်မစင်တာကိ
ဖန်းဆက်ပါ။
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45. ေနာက်ထပ် တစ်ခါ စကားြပန်ပါတဲ့

တိင်ပင်ေဆွးေ းွ မမျိ း လပ် ချင်ပါသလား။

指差し

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

産後健診・訪問ボード

လက်ေထာက် န်ြပ

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ

ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ⑤

ဘတ်ြပား

【健診（外来）用】

①

ေဆးစစ်ြခင်း (ြပင်ပလနာ)၊

47.この健診（外来）は赤ちゃんとお母さんの心と身体のことをサポートする
ためのものです。気になっていることがあれば色々相談して下さいね。

လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား

48.このボードをみて、当てはまるも
のがあれば指差しで教えてください。

47. ဒီကျန်းမာေရးစစ်ေဆးမ

(ြပင်ပမလာေရာက်ြပသြခင်း)က

ကေလးငယ် ငမ
့် ိ ခင်ရဲ စိ့ တ ် ငခ
့် ာကိယ်ကိ
ကပ
် ါ။
ကညီေထာက်ပံ့ေပးဖိ အတွ
့

48. ဒီဘတ်ြပားကိ ကည့ ် ပီ းေတာ့

စိတထ
် ထ
ဲ ငေ
့် နတဲက
့ စ
ိ ေတွ ိ ရင်

ကိက်ညတ
ီ အ
့ဲ ရာ ိရင်

အမျိ းမျိ းတိင်ပင်ေဆွးေ းွ ပါေနာ်။

လက်ေထာက် န်ြပ ပီ း ေြပာြပေပးပါ။

50.採血をします。

51.診察台に上がって下さい。

စာအပ် ကိ ခဏယပါမယ်။

50. ေသွးေဖာက်ပါမယ်။

51. စမ် းသပ် မယ့ခ
် တင်ေပ တက်ပါ။

52.子宮と悪露の状態を確認します。

53.傷を確認します。

49.母子手帳を預かります

49. မိ ခင် ငက
့် ေလးမတ်တမ်း

54.今日からお風呂に入っても
大丈夫です。

52. သားအိမ် င့် မီ းဖွား ပီ းေနာက်
ေသွးဆင်းတဲအ
့ ေြခအေနကိ
စစ်ေဆးပါမယ်။

55.薬を処方します。

53. ဒဏ် ရာကိ စစ်ေဆးပါမယ်။

54. ဒီေနကစ
ပီ း
့
ေရချိ းကန်စမ
ိ ် လည်းရပါ ပီ ။

56.次の予約を取るのでまた来てください。

56. ေနာက်တစ် ကိမ် ကိ တင်

55. ေဆး န်းေပးပါမယ်။

လာခဲ့ပါ။
စာရင်းယထားလိ ထပ်
့

NPO法人
Mother’s Tree Japan

指差し

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

産後健診・訪問ボード

လက်ေထာက် န်ြပ

ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ⑥

ဘတ်ြပား

【健診（外来）用】

57.赤ちゃんは母乳をよく
飲みますか？

ေဆးစစ်ြခင်း (ြပင်ပလနာ)၊

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ

②

လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား

58.ミルクはあげていますか？

59.今後の授乳はどうしたいですか？
（母乳・混合・ミルク）

58. မန
ိ ့ ်ေ့ ရာ

ိ
59. ေနာက်ပိင်းေရာ တိ
ိ ့ က်ဖိက
ချင်ပါသလဲ။
့ ဘယ်လလပ်

5.9 cm
57. ကေလးကမိခင် ကိ
ိ့

ေကာင်းေကာင်းစိရဲ့ လား။
့

တိက်ေနလား။

60.母乳・ミルクは１日何回
（１回何ｍｌ）あげていますか？

(မိ ခင် ၊ိ ့ အေရာ၊ မန
ိ ့ ်)့

61.おっぱいの状態を確認
します。

62.おっぱいのマッサージ
（ケア）をします。

。」
60. မိခင် /ိ ့ မန
ိ ့ ်က
ိ
ကိမ်
့ ၁ရက်ကဘယ်

(၁ ကိမ်ကိ ဘယ်ေလာက်မီလလ
ီ တ
ီ ာ)
တိက်ေနပါသလဲ။

61. ရင်သားအေြခအေနကိ
စစ်ေဆးပါမယ်။

62. ရင်သား ပ
ိ ် နယ်ေပးတာ
(ဂ စိက်ထန
ိ ်းသိမ်းြခင်း)ကိ
ြပ လပ် ပါမယ်။

63.母乳育児やミルクのあげ方について聞きたいことはありますか？

63. မိ ခင် နဲ
ိ ့ ြပ
့ စပျိ းေထာင်တာတိ၊ ့

မန
ိ ့ ်တ
ိ ေက းနည်းတိ ့ ငပ
့် တ်သက် ပီ း
့ က်

ေမးချင်တာများ ိ ပါသလား။

MEMO
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指差し
လက်ေထာက် န်ြပ
ဘတ်ြပား

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

産後健診・訪問ボード
ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ⑦

【健診（外来）用】

ေဆးစစ်ြခင်း (ြပင်ပလနာ)၊

64.赤ちゃんをここに寝かせてください。 65. 赤ちゃんの洋服を脱がせて下さい。

65. ကေလးရဲ အဝတ်
အစားကိ
့
ခ တ်ေပးပါ။

64. ကေလးကိဒီမာအိပ်ခင်
ိ းပါ။

67. ခ ာကိယ်တင်
ိ းတာြခင်းများကိ ြပ လပ် ပါမယ်။

(အရပ် အြမင၊့် ကိယ်အေလးချိန်၊ ဦးေခါင်းတိင်းတာြခင်း၊

66.オムツが濡れていたら
替えてください。

66. ေသးစိခံေဘာင်းဘီစေနရင်
ိ
လဲလယ်ေပးပါ။

68. ကိယ်အေလးချိန်က ပံ မန်အဆင်ေြပေြပနဲတိ
့ းေနတယ်။/

ရင်ဘတ်တင်
ိ းတာြခင်း)

69. မိ ခင် ိ /့ မန
ိ ့ ်ပ့ မာဏက
မလံေလာက်ဘး။

③

လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား

68.体重はあまり増えていません。 ／順調に増えています

67.身体測定をします。
（身⾧・体重・頭囲・胸囲など）

69.母乳・ミルクの量が
足りていません。

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ

70.母乳の回数・ミルクの
量を増やして下さい。

70. မိခင် တိ
ိ ့ က်ေက းတဲအ
့ ကိမ်ေရ /

မန
ိ ့ ်ပ့ မာဏကိတိးပါ။

MEMO

NPO法人
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သိပ် ပီ းတိးမလာဘး။

71.ミルクを足して下さい。

71. မန
ိ ့ ်က
ိ
ေပါင်းထည့ ်ေပးပါ။
့ ထပ်

指差し

産後健診・訪問ボード

လက်ေထာက် န်ြပ
ဘတ်ြပား

ミャンマー語/ ြမန်မာဘာသာ⑧

【健診（外来）用】

72.運動機能や身体の様子を
確認します。

စစ်ေဆးပါမယ်။

ကေလးလာေရာက် ကည့ ် ေပးြခင်းဆိင်ရာ

④

လက်ေထာက် န်ြပဘတ်ြပား

73.医師が診察をします。

74.赤ちゃんの発育は順調です。

73. ဆရာဝန်က

74. ကေလးငယ်ရဲ ဖွ့ ံ ဖိ းမက

72. လပ် ား င်
ိ စွမ်းတိ၊ ့

ခ ာကိယ်အေြခအေနတိကိ
့

ေဆးစစ်ြခင်း (ြပင်ပလနာ)၊

မီးဖွား ပီးေနာက် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း/

စမ် းသပ် စစ်ေဆးပါမယ်။

75.ビタミンＫ２シロップを飲ませます。

ေချာေချာေမာေမာပါပဲ ။

76.次の予約を取るのでまた来てください。

76. ေနာက်တစ် ကိမ် ကိ တင်

75. ဗီတာမင်K2ေဖျာ်ရည်ကိ တိက်ပါမယ်။

လာခဲ့ပါ။
စာရင်းယထားလိ ထပ်
့

MEMO

分からないことがあったり、オンライン通訳などが必要な場合は私達がサポートします。
ိ းစကားြပန်လအပ်
နားမလည်တာေတွ ိ တာတိ၊ ့ အွန်လင်
ိ
တအ
့ဲ ခါတိမာ
့ က န်မတိက
့ ကညီေထာက်ပံ့ေပးပါမယ်။
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