မံၤ-

ခါခဲအံၤသးန ံၣ်-

ပံၤသက ံၣ်တ ံၣ်အမံၤ-

နံၤသီ-

ခ ိၣ်န ိၣ်တၢ ိၣ်ဘ ိၣ်ဒလၢသ ိၣ်လၢသးအဂၢ ိၣ်စ ိၣ်စိၤတဆီဘ ိၣ်တဆီ (စးထီ ိၣ်လၢ OSU TBI-ID) ဒီးတၢ ိၣ်ဘ ိၣ်ဒဘ ိၣ်ထးလၢခ ိၣ်န ိၣ်အဂိၤဂိၤ

1.

၀ံသးစံၤဆိကမိ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃးတ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒဘ
ိ
ံၣ်ထးလ အဘ ံၣ်နံၤလ နတ ံၣ်အိ ံၣ်

မတဆီဘ ံၣ်တဆီ လီံၤဆီဒ ံၣ်တ ံၣ်လ အဘ ံၣ်ဒ ိ နခိ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် နကိ ံၣ်တက့ ံၣ့်ၢ်ႋ

2.

3.

မ့ ံၣ်အိ ံၣ်တဘ ီဘ ီဧါလ နဘ ံၣ်ဒအ
ိ ါစအါဘ ီ

ကဒးသ့ ံၣ်နီ ံၣ်ထီ ံၣ်စ ံၤနံၤဆ ကတီ ံၣ်တဖ ံၣ်ဖဲနလဲံၤဆ တ ံၣ်ဆါဟ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ်

ဘ ံၣ်ဒ၀
ိ ံၤဘ ံၣ်ဒက
ိ ံၤ့ အလီ ံၣ်လ နခိ ံၣ် (အဒိ-

ဂ့ ံၣ်ဂီ ံၣ်အဒ းန ့ ံၣ်လီံၤ့ၢ်ႋ ဆိကမိ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃးတ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒ ိ

တ ံၣ်မံၤတရီတပါ တ ံၣ်ဂဲံၤဘ ံၣ်ဒဘ
ိ
ံၣ်ထး သးသ ံၣ်မဒါ)

ဘ ံၣ်ထးတဖ ံၣ်လ အဘ ံၣ်နံၤလ သိလ့ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် သိလ့ ံၣ်ယီ ံၣ်လီံၤဃံၤ

ဧါ့ၢ်ႋ

4.

မၢ ိၣ်နသသပိၤဘ ိၣ်သးလၢတၢ ိၣ်စးကါ
ကသ ိၣ်ကသီအါတလၢ မတမၢ ိၣ်

မၢ ိၣ်ကသ ိၣ်သရ ိၣ် မတမၢ ိၣ် ဆ ိၣ်ခ ျ့ ဂၢ ိၣ်၀ီပိၤကၢ ိၣ်စီ
တဲဘ ိၣ်နိၤလၢနအ ိၣ်ဒးီ တၢ ိၣ်ဂၢ ိၣ်လၢလ ိၣ်တဖ ိၣ်

က ိၣ်ယၢ ိၣ်ကတ ိၣ်တဘ ီဘ ီဧါါႋ

အိၤတဘ ီဘ ီဧါါႋ

လ့ ံၣ်ယီ ံၣ်လီံၤဃံၤ ပံၤတ ဂံၤဂံၤတီ ံၣ်ဘ ံၣ်နံၤ တ ံၣ်လီံၤဃံၤလီံၤခး ဘ ံၣ်ပံၤ
တဂံၤဂံၤတီ ံၣ် ဘ ံၣ်နံၤ တ ံၣ်ဂဲံၤလိ ံၣ်ကဲ တ ံၣ်ဂဲံၤ မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒဖ
ိ ဲအိ ံၣ်
သးသ ံၣ်မဒါပံၤအခါတက့ ံၣ့်ၢ်ႋ

a.

ဆိကမိ ံၣ်တ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒန
ိ ံၤလ နတ ံၣ်အိ ံၣ်မပံၤလ တသးပ့ံၤနီ ံၣ်သး
မ့တမ့ ံၣ် သတယ ံၣ်ဘ ံၣ်သးအိ ံၣ်တဘ ီဘ ီဧါ့ၢ်ႋ

□ မ့ ံၣ်
□ တမ့ ံၣ် (မ့ ံၣ်တအိ ံၣ် လဲံၤဆတ ံၣ်သက ံၣ် 2)
b.

□
□
a.

တမ့ ံၣ် (မ့ ံၣ်တအိ ံၣ် လဲံၤဆတ ံၣ်သက ံၣ် 3)

□
□

နဘ ံၣ်ဒက
ိ ဒီဖဲအလီ ံၣ်တဘ ီဖဲနသးအိ ံၣ်ပဲံၤ

a.

မ့ ံၣ်

န ံၣ်လဲ ံၣ့်ၢ်ႋ

နသးပ့ံၤနီ ံၣ်သး မ့တမ့ ံၣ် သတယ ံၣ်သးအယ ံၣ်ကတ ံၣ် (ဃထ တ
ခါ- နတိ ံၣ်နီ ံၣ်မ့ ံၣ်တဘ ံၣ်လီံၤတ ံၣ်)

□ သးပ့ံၤနီ ံၣ်သး မ့တမ့ ံၣ် သတယ ံၣ်သးယ ံၣ်န ့ ံၣ် ၃၀ မးနး
□ သးပ့ံၤနီ ံၣ်သး မ့တမ့ ံၣ် သတယ ံၣ်သးယ ံၣ်န ့ ံၣ် ၃၀ မးနးဒီး ၂၄

တမ့ ံၣ် (မ့ ံၣ်တအိ ံၣ် လဲံၤဆတ ံၣ်သက ံၣ် 4)
စးကါကသ ံၣ်အါတလ ပဲံၤဘ ီလဲ ံၣ့်ၢ်ႋ
ဘီ

န ံၣ်

b.

မ့ ံၣ်

b.

တ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒက
ိ ဒီးဖဲအလီ ံၣ်တဖ ံၣ်အံၤဘ ါက့ံၤနံၤအ

ကိ ံၣ်ကတ ံၣ်ပဲံၤဘ ီလဲ ံၣ့်ၢ်ႋ
ဘီ

ခါဖဲလဲ ံၣ့်ၢ်ႋ
____ န ံၣ်

န ံၣ်ရ ံၣ်

ဒိ ံၣ်လ တ ံၣ်သမထမံၤက ံၣ်တ ံၣ်အံၤတမ့ ံၣ်တ ံၣ်ဃသ့ ံၣ်ညါတ ံၣ်ဆါအဂီ ံၣ်ဘ ံၣ် တဘ ံၣ်တ ံၣ်စးကါအီံၤ
လ တ ံၣ်ဆ တဲ ံၣ်ခဲးယ ံၣ်ဒးီ တမ့ ံၣ် တ ံၣ်သမထက ံၣ်တ ံၣ်လ မဲ ံၣ်သကိးမဲ ံၣ်ဒးီ တ ံၣ်မံၤက ံၣ်သးဒီးကသ ံၣ်

တ ံၣ်ည ံၣ်ကိ ံၣ်လိ ံၣ်လ ခိ ံၣ်န ံၣ်
ခိ ံၣ်န ံၣ်ညးိ (တ ံၣ်ကဖိထ)
ဘ ံၣ်တ ံၣ်စ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် ဘ ဂ
ံၣ် ံၣ်ကသ ံၣ်ကသီတ ံၣ်စ ံၣ်
တ ံၣ်ဘ ံၣ်ဂ ံၣ်ဒအ
ံၣ် မ့ ံၣ်တ ံၣ်ခိ ံၣ်န ံၣ်သလီညးိ မ့တမ့ ံၣ် ခိ ံၣ်န ံၣ်ညးိ
သ ံၣ်ထီ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် သ ံၣ်ဒ ဖလ ခိ ံၣ်န ံၣ်
ဖိသ ံၣ် မ့တမ့ ံၣ် ပံၤနီ ံၣ်ဒိတ ံၣ်ဆါသတတိ ံၣ်

ခိ ံၣ်န ံၣ်အီ ံၣ်စ ံၣ်က ့ ံၣ်တလ ပဲံၤ- ဒံၣ်အမ့ ံၣ် ဆ ကတီ ံၣ်ဖဲနကီံၤအး
ပအ တ ံၣ်

တၢ ိၣ်ထ ိၣ်နၢ ိၣ်သ ိၣ်ညါအခီပညီ
က ဲလ တ ံၣ်မံၤအီံၤသ့အံၤ တဒိးသနံၤထီ
ံၣ်သးလ တ ံၣ်သက ံၣ်သဒိးဘ ံၣ်ပံၤတဂံၤအတ ံၣ်ဘ ံၣ်ဘ ံၣ်ထးလ ခိ ံၣ်န ံၣ်အဂ့ ံၣ်စ ံၣ်စိံၤတဆီဘ ံၣ်တဆိအဂ့ ံၣ်အက ိံၤအမ းကယံၤလ ပဲံၤဘ ံၣ်န ့ ံၣ်လီံၤ့ၢ်ႋ မ့မ့ ံၣ်တခီ
့
မ့ ံၣ်တ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါတ ံၣ်အခီပညီလ အဒးတ ယးတ ံၣ်လီံၤပလိ ံၣ်သးလ အဘ ံၣ်ထလ
ဲ ိ ံၣ်သးယ ံၣ်ခီယ ံၣ်ခီလ အကဲထီ ံၣ်သးလ ပံၤတဂံၤအတ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒ၀
ိ ဲတဆီတဆီန ့ ံၣ်လီံၤ့ၢ်ႋ
ပံၤတဂံၤလ အဖ ါလ ကဆဲးအိ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒးီ တ ံၣ်ကီတ ံၣ်ခဲတဖ ံၣ်ဖဲအ၀ဲသ့ ံၣ်မ့ ံၣ်အိ ံၣ်ဒးီ တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်လ လ ံၣ်အံၤတမံၤမံၤ-

သရ ံၣ်ထီ ံၣ်တ ံၣ်မံၤလိအဂီ ံၣ်ဘ ံၣ့်ၢ်ႋ တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က ိံၤအံၤကက းဘ ံၣ်တ ံၣ်ဟးစက ံၣ်မဲ ံၣ်အံၤီ ဒံၣ်အမ့ ံၣ် တ ံၣ်

•

အနးပတီ ံၣ်- TBI ဘ ံၣ်ဖဲအကက း မ့တမ့ ံၣ် အနးတဘ ီ

အိ ံၣ်ဆ ံၣ်အိ ံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်တ ံၣ်က ိံၤလ တ ံၣ်ကဟကယ ံၣ်အံၤီ အသိန ့ ံၣ်လံၤီ ့ၢ်ႋ တ ံၣ်ကဟကယ ံၣ်တ ံၣ်ဂ့ ံၣ်

•

ခီ ံၣ်ထးကတီ ံၣ်- TBI ဃ ံၣ်ဒးီ တ ံၣ်သသပ့ံၤတခ းသးန ံၣ် ၁၅ န ံၣ်

•

တ ံၣ်အိ ံၣ်ယ ံၤအဂံၤဂံၤတဖ ံၣ်- TBI ပ ံၣ်ဃ ံၣ်ဒးီ အခိ ံၣ်န ံၣ်ဘ ံၣ်ဒဘ
ိ
ံၣ်ထးလ က ဲအဂံၤဂံၤ

တ ံၣ်က ိံၤကဘ ံၣ်တ ံၣ်ပဲ ံၣ်ထနီံၤဖးအီံၤလ တ ံၣ်တိ ံၣ်က ဲံၤအတ ံၣ်သမထက ံၣ်တ ံၣ်က ံၣ်စီအဂီ ံၣ်လီံၤ့ၢ်ႋ

□
□
□
□
□
□

ကလံၤ ဘးလ သးသပ့ံၤဘ သ
ံၣ် း မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်ဘ ံၣ်ဒးတ ံၣ်ဘ ံၣ်

နသးအိ ံၣ်ပဲံၤန ံၣ်လဲ ံၣ့်ၢ်ႋ

မံၤပဲံၤဘ ံၣ်တ ံၣ်သမထက ံၣ်အံၤဒံၣ်သးိ ကသ့ ံၣ်ညါဘ ံၣ်လ ပံၤတဂံၤအခိ ံၣ်န ံၣ်ဘ ံၣ်ဒဧ
ိ ါတက့ ံၣ့်ၢ်ႋ အကါ

ခိ ံၣ်န ံၣ်သ ံၣ်က ိံၤသ့ ံၣ်ဖး ခိ ံၣ်န ံၣ်သ ံၣ်က ိံၤတ ံၣ်ဆါ မ့တမ့ ံၣ်
နီ ံၣ်ခိသ ံၣ်ယံၤက ိံၤတဘ ံၣ်လိ ံၣ်ဘ ံၣ်စး

□

နသးပ့ံၤနီ ံၣ်သး မ့တမ့ ံၣ် သတယ ံၣ်သးခီ ံၣ်ထးကတ ံၣ်တဘ ီဖဲ
န ံၣ်

တ ံၣ်ဆါပ ံၣ်ထိး မ့တမ့ ံၣ် တ ံၣ်ထီ ံၣ်

(တ ံၣ်တ ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်ဆါလ နီ ံၣ်ခိဒးီ လ သး)

□ သးပ့ံၤနီ ံၣ်သး မ့တမ့ ံၣ် သတယ ံၣ်သးယ ံၣ်န ့ ံၣ် ၂၄ န ံၣ်ရ ံၣ်
c.

□
□
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