
စိတဖိ်စီးမ�ကိ ုကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ြခငး် 
 

 

ဗားေမာင် ့(Vermont) ကုိြပနဖွ်င်သ့ည်တုိ့င၊် COVID-19 ကပ်ေရာဂါသည ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ေနစ့ဉ်ဘဝများအေပါ် သက်ေရာက်မ��ငှ့ ်လ�မ်းမုိးမ��ိှေနဆပဲငြ်ဖစ်သည။် အများစုမှာ 

ကျနး်မာေရး၊ ေငေွ�ကး�ငှ့ ်အြခားအခက်အခဲများ�ကားမှ ြပနလ်ညန်လနထ်ေူန�ကဆပဲငြ်ဖစ်သည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ပေရာ်ဖက်�ှငန်ယ်�ငှ့ ်ကုိယ်ပုိငဘ်ဝများတွင ်စံ��နး် သိုမ့ဟုတ် 

စညး်မျဉ်းအသစ်များကုိအေပါ် ေလ�ာက်လှမ်းြခငး်သည ်စိနေ်ခါ်မ�တစ်ခုြဖစ်�ိငု�်ပီး ၎ငး်အေပါ် 

က��်ပ်ုတုိ၏့တုံ ့ြပနမ်�များမှာလညး် ကဲွြပားပါသည။် 

လူကုိယ်တုိငဆ်က်သယ်ွြခငး်မှ အချိနအ်ေတာ်�ကာ ေခတ� ရပ်နား�ပီးေနာက်တွင ်ဤအခက်အခဲများသည ်

က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ၏့အသိငုး်အဝုိငး်အေပါ် သက်ေရာက်မ��ိှေ�ကာငး် သတိ�ိှရန ်အေရး�ကီးပါသည။် 

နညး်ပညာသည ်က��်ပ်ုတုိအ့များအြပားကုိ အဆက်အသယ်ွမြပတ်ေစရန ်ကူညေီပးခဲေ့သာ်လညး်၊ 

လူကုိယ်တုိင ်ြပနလ်ညခ်ျိတ်ဆက်ြခငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ က��်ပ်ုတုိ၏့စိတ်လ�ပ်�ှားမ��ငှ့ ်စုိးရိမ်ပူပနမ်�များမှာ 

ကဲွြပားြခားနား�ိငုပ်ါသည။် ဗားေမာင့ ်စိတ်ကျနး်မာေရးဌာန (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့လ်င့ခ််)သည ်

က��်ပ်ုတုိ၏့အသိငုး်အဝုိငး်များကုိ အတူတကွဆက်လက်ကုစား�ိငုေ်ရးအတွက် အကူအညေီပးရန ်

အ�ကံြပုချက်အချို�ကုိ ြပုစုထားပါသည။် �ပီးြပည့စုံ်ေသာအရငး်အြမစ်များစာရငး်ကုိ�ှာပါ (အဂင်္လိပ်လို 

လင့ခ််)။ 

https://mentalhealth.vermont.gov/
https://mentalhealth.vermont.gov/
https://mentalhealth.vermont.gov/services
https://mentalhealth.vermont.gov/services
https://mentalhealth.vermont.gov/services


အချကအ်လကမ်ျား ရယပူါ 

ကာကွယ်ေဆးများ၏ ေဘးကငး်မ��ငှ့ ်ထေိရာက်မ� (အဂင်္လိပ်လိလုင့ခ််) ဆိငုရ်ာ အေထာက်အထားများ 

တုိးတက်လာသကဲသ့ို ့ COVID-19 �ငှ့ ်ပတ်သက်၍ က��်ပ်ုတုိ ့ သထိားေသာအရာများသည ်ဆက်လက် 

ေြပာငး်လဲတုိးတက်ေနပါသည။် ဗားေမာင့က်ျနး်မာေရးဌာန�ငှ့ ်ေရာဂါထနိး်ချုပ်ေရးစငတ်ာများ 

(အဂင်္လိပ်လို လင့ခ််) သည ်တိကျေသာ၊ အပ်ဒတ်ိလုပ်ထားေသာ၊ အလွယ်တကူရ�ိငုေ်သာ ေဒတာ-

အေြခခံအချက်အလက်များကုိ ေပးပါသည။် သတငး် ရငး်ြမစ်များသည ်ရံဖနရံ်ခါတွင ်

အတညမ်ြပု�ိငုေ်သာ အေထာက်အထားများ သိုမ့ဟုတ် မြပည့စုံ်ေသာ အချက်အလက်များြဖင့ ်

COVID-19 အေ�ကာငး်ကုိ သတငး်မှားများ ပျံ� �ှံေ့စ�ပီး မလိုလားအပ်ေသာ အကျိုးဆက်များကုိ 

ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည။် က��်ပ်ုတုိ၏့ ဆိ�ှုယ်မီဒယီာသံးုစဲွမ�အေပါ် သတိ�ိှြခငး်သည ်

သတငး်မှားများပျံ� �ှံမ့�ကုိေ�းှေကွးသာွးေအာင ်ေထာက်ကူေပး�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့ အလံုးစုံေသာ 

စိတ်ကျနး်မာေရးကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါသည။် 

 

 

�ကငန်ာမ�မှာအေရး�ကးီပါသည ်

COVID-19 ြဖစ်ပွားမ�သည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ေနစ့ဉ်ဘဝများကုိ ေြပာငး်ြပနြ်ဖစ်ေစခဲ�့ပီး က��်ပ်ုတုိေ့နထိငုပုံ် 

က�အားလံုးနးီပါးကုိ ေြပာငး်လဲေစခဲပ့ါသည။် က��်ပ်ုတုိဆ့က်လက်ကုစား�ပီး လူအ့ဖဲွ�အစညး်သို ့ 

ြပနလ်ညေ်ပါငး်စညး်ေနချိနတွ်င၊် မိမိကုိယ်တုိငသ်ာမက အြခားသမူျားကုိပါ �ကငန်ာမ��ိှရန ်

အေရး�ကီးပါသည။် ေရာဂါြဖစ်ပွားမ�၏ စိတ်ဖိစီးမ��ငှ့ ်စိတ်ဒဏရ်ာများ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနြခငး်သည ်

အမှနအ်ကနပ်ငြ်ဖစ်ပါသည။် အရာရာများ ဆက်လက်ေြပာငး်ေနစဥ်တွင ်စုိးရိမ်စိတ်၊ ေ�ကာက်ရံွ� မ�ေတွနဲ ့ 

နာကျငမ်�များ �ိှေနြခငး်မှာ ပုံမှနပ်ငြ်ဖစ်ပါသည။် ငါတုိအ့ားလံုးသည ်

ေနာက်ထပ်ေ�ှ�ဆက်သာွးရမယ့်ေနရာကုိ ြပနလ်ည�ှ်ာေဖွေနစဥ်တွင ်�ကငန်ာသနားပါ။ 

မိမိကုိယ်ကုိ သနား�ကငန်ာြခငး် (အဂင်္လိပ်လို လင့ခ််) သည ်က��်ပ်ုတုိ�့ငှ့ ်အြခားသမူျားကုိ ပုိမုိဂ�ုစုိက်ရန ်

ကူညေီပးပါသည။် ေနစ့ဥ်မှတ်တမ်းေရးြခငး်၊ ေလက့ျင့ခ်နး်လုပ်ြခငး်�ငှ့ ်အာဟာရြဖစ်ေစေသာ 

အစားအစာစားြခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ လ�ပ်�ှားမ�များသည ်က��်ပ်ုတုိေ့�ှ �ဆက်ေနချိနတွ်င ်အသံးုဝင�်ိငုပ်ါသည။် 

က��်ပ်ုတုိ�့ငှ် ့အြခားသမူျားအား ယခု�စ်ှအတွငး် ေအာငြ်မငမ်�အေသးအမ �ား �ငှ် ့

https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/about-covid-19-vaccines-vermont
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/the-power-of-self-compassion
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/the-power-of-self-compassion


�ကီးမားေသာေအာငြ်မငမ်�များကုိ သတိေပးြခငး်သညလ်ညး် က��်ပ်ုတုိ၏့ ကျနး်မာေပျာ်ရ�ငမ်�အေပါ် 

ေကာငး်ကျိုးသက်ေရာက်�ိငုပ်ါသည။် 

ဗားေမာင်တ့ငွ ်အမ်ိ၌ က��်ပ်ုတို ့ လံြုခံုစွာေနပုံ (အဂင်္လပ်ိလိ ုဗီဒယီိ)ု 

ကစုားရန်အတကွေ်နရာေပးပါ 

COVID-19 ၏ ကျနး်မာေရးအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ 

က��်ပ်ုတုိ၏့စုိးရိမ်ပူပနမ်�များ �ိှေနစဥ်တွင၊် သာမနမ်ဟုတ်ေသာ လက်ေတွ�ဘဝအသစ်သို ့ က��်ပ်ုတုိ ့ 

မညသ်ိုေ့�ှ �ဆက်ရမညကုိ် စုိးရိမ်ပူပနမ်�များလညး်�ိှေနပါသည။် က��်ပ်ုတုိ၏့ ြပဿနာ အစပျိုးမ�များ�ငှ့ ်

တိကျေသာစုိးရိမ်မ�များကုိ ခွဲြခားသြိမငြ်ခငး်က အေထာက်အကူြဖစ်ပါလိမ့်မည။် 

က��်ပ်ုတုိတ့စ်ဦးချငး်စီတွင ်မတူညေီသာ �စ်ှသမ့်ိမ��ငှ့ ်ယုံ�ကညမ်�အဆင့မ်ျား �ိှ�ိငုပ်ါသည။် 

က��်ပ်ုတုိမ့ညသ်ိုခ့ံစားရသညကုိ် စစ်ေဆးရန ်အချိနခ်ဏယူြခငး်သည ်က��်ပ်ုတုိကုိ့ 

ပုိမုိသ�ိှိနားလညမ်�တညေ်ဆာက်ရန ်အခွင့အ်ေရးေပးပါသည။် သိုေ့ပမ့ဲ ခံ�ိငုရ်ည�ိှ်ဖုိ ့ ဘာလုပ်�ိငုမ်လဲ။ 

ယခင�်စ်ှ၏ ထပ်ေလာငး်ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်းများ�ငှ့အ်တူ က��်ပ်ုတုိ ့ မညသ်ိုေ့�ှ �ဆက်�ကမညန်ညး်။ 

က��်ပ်ုတုိသ့ည ်က��်ပ်ုတုိ၏့စုိးရိမ်ပူပနမ်�အေတွ�အ�ကံုများတွင ်တစ်ေယာက်တညး်ြဖစ်ေနပါသလား။ 

�ုိး�ှငး်ေသာနညး်စနစ်များ(အဂင်္လိပ်လိလုင့ခ််) ကုိအသံးုြပု�ပီး အြခားသမူျား�ငှ့ ်

စကားစြမညေ်ြပာဆိြုခငး်သည ်က��်ပ်ုတုိအ့ား ပူပနမ်�နညး်ပါးေစ�ပီး ပုိမုိပ့ံပုိးကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။် 

အေတွ�အ�ကံု များသည ်က��်ပ်ုတိုက့ိ ုစညး်လံးုေစပါသည ်

က��်ပ်ုတုိ၏့စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ေဖာ်ထတ်ု�ပီး က��်ပ်ုတုိ၏့အကူအညလီိုအပ်မ�အေ�ကာငး်ကုိ 

ေြပာဆိြုခငး်ြဖင့၊် က��်ပ်ုတုိသ့ည ်ဤဝမ်းနညး်ပူေဆးွမ�၊ မေသချာမေရရာမ��ငှ့ ်

အနာဂတ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်တုိကုိ့ မ�ေဝခံစားြခငး်ြဖင့ ်အြခားသမူျား�ငှ့ ်စညး်လံုး�ိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် 

သငြ်ပုလုပ်ရတာ �စ်ှသက်�ပီး တြခားသေူတွကုိ မ�ေဝချငတ်ာ �ိှပါသလား။ 

က��်ပ်ုတုိ၏့အေတွ�အ�ကံုများကုိမ�ေဝရန ်ေနရာဖနတီ်းေပးေနစဉ်တွင ်ေြပးကစားရနအ်ဖဲွ�တစ်ဖဲွ�ကုိ 

�ှာေဖွြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဥယျာဉ် ြခံစုိက်ပျိုးြခငး်သည ်အြခားသမူျား�ငှ့ ်အြပငဘ်က်တွင ်

လံုြခံုစွာချိတ်ဆက်မိေစေသာ ေပျာ်ရ�ငစ်ရာနညး်လမ်းတစ်ခုြဖစ်သည။် လူကုိယ်တုိငေ်တွ�ဆံရုန ်

အဆငသ်င့မ်ြဖစ်ေသးဘးူလား။ ဆက်သယ်ွေြပာဆိုရန ်နညး်ပညာကုိ ဆက်လက်အသံးုြပု�ပီး 

က��်ပ်ုတုိေ့�ှ �ဆက်သာွးပုံကုိ ေဆးွေ�းွပါ။ 

https://www.healthvermont.gov/file/how-were-staying-safe-home-vermont
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/care-for-yourself.html


မိမိကိယုက်ိ ုဂ�ုစိုကမ်�ကိ ုဦးစားေပးပါ 

အေရးေပါ်အေြခအေန�ငှ့ ်၎ငး်၏ေ�ှ�ဆက်သက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်ရငဆ်ိငုရ်ေသာအခါတွင ်မိမိအတွက် 

အချိနယူ်ြခငး်သည ်ပုိ၍ပငခ်က်ခဲပါသည။် ေနာက်ထပ်လုပ်စရာတစ်ခုမ�သာ ခံစားရ�ိငုပ်ါတယ်။ 

သိုေ့သာ် လမ်းေလ�ာက်ြခငး်၊ စိတ်ဖိစီးမ�ေလ�ာခ့ျေရး နညး်စနစ်များ 

(အဂင်္လိပ်လိလုင့ခ််)ကုိေလက့ျင့ြ်ခငး်၊ ေယာဂ သိုမ့ဟုတ် သတိချပ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် အေပျာ်တမ်းစာအုပ် 

သိုမ့ဟုတ် ေဆာငး်ပါးဖတ်ြခငး်သည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ စိတ်ခံစားချက်ကုိ ေြပာငး်လဲေစ�ိငုပ်ါသည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ကုိယ်ခံအားစနစ်ကုိ အားေကာငး်ေစရန ်ဤအေလအ့ကျင့မ်ျားကုိလညး် ြပသထားပါသည။် 

ကျန်းမာေသာ ပုံမှန်လပ်ု�ုိးလပ်ုစဉ်များကိ ုြပန်လညတ်ညေ်ဆာကပ်ါ 

COVID-19 �ငှ့ ်ဖျားနာြခငး်ဆိငုရ်ာ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များသည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ေနစ့ဉ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များကုိ 

ေြပာငး်လဲသာွးေစပါသည။် က��်ပ်ုတုိ၏့ေနစ့ဉ်အေလအ့ကျင့မ်ျားကုိ အေ�ာှင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစြခငး် 

သိုမ့ဟုတ် ခဏရပ်ထားြခငး်က က��်ပ်ုတုိ၏့စုိးရိမ်ပူပနမ်�ကုိ တုိးပွားေစ�ိငုပ်ါသည။် 

ဤလုပ်�ုိးလပ်ုစဉ်များကုိ အရနတ်ညေ်ဆာက်ြခငး်သည ်ေနာက်ထပ်စိနေ်ခါ်မ�တစ်ခုကုိ ဖနတီ်း�ိငုသ်ည။် 

ယေနမှ့စ၍ က��်ပ်ုတုိသ့ည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ကျနး်မာေရးကုိ အေထာက်အကူြပုေသာ လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များကုိ 

ဖနတီ်း�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟုတ် ြပနလ်ညြ်ပငဆ်င�်ိငုသ်ည။် အြပငထ်က်ွလမ်းေလ�ာက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ေလက့ျင့ခ်နး်လုပ်ြခငး်ြဖင့ ်ေနတ့စ်ေနကုိ့စတငြ်ခငး်သည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ကျနး်မာေရးအတွက် 

အချိနမီ်တညေ်ဆာက်�ိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် �ုပ်�ှင�်ကည့ြ်ခငး်၊ ေနစ့ဥ်မှတ်တမ်းေရးြခငး်၊ 

ဂီတတူရိယာတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် ဂိမ်းကစားြခငး်ကဲသ့ိုေ့သာ ေပျာ်ရ�ငဖွ်ယ်ညေနခငး်လ�ပ်�ှားမ�များကုိ 

ေရွးချယ်ြခငး်�ငှ် ့သငူယ်ချငး်များ၊ မိသားစုများ�ငှ့ ်စကားေြပာဆိြုခငး်သည ်အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ 

လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်တစ်ခုကုိ �ပီးေြမာက်ေအာငြ်မငရ်နအ်တွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါသည။် 

အဖဲွ�လိုက်လုပ်ေဆာငမ်�များကုိ ြပနလ်ညလ်ုပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ 

ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားမ�များဆက်လက်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်�ငှ့ ်လူမ�ေရးဆိငုရ်ာထေိတွ�ဆက်ဆမံ�များအတွက် 

ေနရာများဖနတီ်းေပးြခငး်သည ်က��်ပ်ုတုိ၏့ေ�ှ �ဆက်ကျနး်မာြခငး်အတွက် အဓိကေသာခ့ျက်ြဖစ်သည။် 

ဝမ်းနညး်ြခငး်နဲဆ့ံးု�� ံးမ�ေတကွိ ုဘယက်ိရုငဆ်ိငုရ်မလ ဲ

လူများစွာသည ်ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ်ဝမ်းနညး်ေ�ကကဲွမ��ငှ့ ်ဆံးု�� ံးမ�များကုိ ေတွ� �ကံုေနရဆပဲငြ်ဖစ်သည။် 

သငခ်ျစ်ရသတူစ်ဦးကုိ ဆံုး�� ံးခဲရ့�ိငု�်ပီး ေသဆံးုသာွးေသာအခါတွင ်

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/six-relaxation-techniques-to-reduce-stress
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/six-relaxation-techniques-to-reduce-stress
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/six-relaxation-techniques-to-reduce-stress


မသာွးေရာက်�ိငုြ်ခငး်မျိုး�ိှ�ိငုပ်ါသည။် သိုမ့ဟုတ် သငူယ်ချငး်များ�ငှ့ ်မိသားစုများတွင ်

တစ်စုံတစ်ဦးေသဆံးုမ�ကုိ သငဝ်မ်းနညး်ပူေဆးွြခငး်မြပု�ိငုြ်ခငး်မျိုး�ိှ�ိငုပ်ါသည။် ကုိယ်ချစ်ရတဲသ့ကုိူ 

မဆံးု�� ံးခဲရ့သည်တုိ့င၊် က��်ပ်ုတုိထ့တွဲင ်တစ်ချို� မှာ အလုပ်ေတွ၊ ကျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် 

သငူယ်ချငး်ေတွနဲ ့ မိသားစုများအတွက်အချိနမ်ျား ဆံးု�� ံးသာွးခဲ�့ကပါသည။် ဝမ်းနညး်ြခငး်သည ်

သဘာဝအေလျာက် တုံ ့ြပနမ်�တစ်ခုြဖစ်သည။် 

ဆံးု�� ံးြခငး်�ငှ့ ်ဝမ်းနညး်ြခငး်၏ အတုိငး်အတာသည ်�ကီးမား�ပီး စီမံေဆာငရွ်က်ရန ်အချိနယူ်ရသည။် 

ဝမ်းနညး်ပူေဆးွြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဆံးု�� ံးြခငး်၏ ေယဘယုျသေဘာြဖင့ ်အသက်�ှငေ်နြခငး်သည၊် 

အထးူသြဖင့ ်ခံစားချက်များ မေပျာက်ကွယ်သာွးသည့အ်ခါ အံအ့ားသင့စ်ရာြဖစ်လာ�ိငုသ်ည။် 

က��်ပ်ုတုိတ့စ်ဦးချငး်စီ၏ ဝမ်းနညး်ေ�ကကဲွြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဆံုး�� ံးြခငး်ခံစားချက်ကုိ 

ေဖာ်ြပသည့န်ညး်လမ်းမှာ တမူထးူြခားသည။် ဤအခက်အခဲများ�ငှ့အ်တူ အသစ်တစ်ဖနြ်ဖစ်ြခငး်�ငှ့ ်

ြပနလ်ညခ်ျိတ်ဆက်ြခငး်ဆိငုရ်ာ အာ�ုံခံစားမ�သည ်��ပ်ေထးွေနေသာ ဆန ့က်ျငဘ်က်တစ်ခုကဲသ့ို ့ 

ခံစားရ�ိငုသ်ည။် ဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်လာမည့ ်ကျယ်ြပန ့ေ်သာ စိတ်ခံစားမ�များကုိ သ�ိှိနားလညြ်ခငး်�ငှ် ့

ဆက်သယ်ွေြပာဆိြုခငး်ကက��်ပ်ုတုိအ့ား အတူတကွ ကုစားေစ�ိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် 

• ဝမ်းနညး်ပူေဆးွြခငး်ြဖစ်စဉ်အေ�ကာငး် ပုိမုိေလလ့ာရန ်(အဂင်္လိပ်လို လင့ခ််) 

• COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး် သငခ်ျစ်ရသကုိူ ဆံးု�� ံးခဲရ့လျင(်အဂင်္လိပ်လို လင့ခ််) 

• ေနစ့ဉ်လုပ်�ုိးလုပ်စဉ်များ�ငှ့ ်ဘဝေနထိငုမ်�ပုံစံများ ေြပာငး်လဲြခငး်ေ�ကာင့ ်ဆံးု�� ံးမ�ခံစားရပါက 

(အဂင်္လိပ်လို လင့ခ််) 

ဖယ်ဒရယ်အေရးေပါ် စီမံခန ့ခ်ွဲမ�ေအဂျငစီ် (FEMA) သည ်COVID-19 �ငှ့ဆ်က်စပ်ေသာ 

အသဘုစရိတ်များအတွက် ေငေွ�ကးအကူအညေီပးေနသည။် COVID-19 နာေရးကူညမီ�ဆိငုရ်ာ 

အကူအည ီ(အဂင်္လိပ်လို လင့ခ််)အေ�ကာငး် ပုိမုိေလလ့ာပါ။ 

 

https://mentalhealth.vermont.gov/sites/mhnew/files/documents/COVID19/GriefLossSupport.pdf
https://mentalhealth.vermont.gov/sites/mhnew/files/documents/COVID19/GriefLossSupport.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/grief-loss.html#loved-one
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/grief-loss.html#loved-one
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/grief-loss.html#anchor_1591969404135
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance

	စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း
	အချက်အလက်များ ရယူပါ
	ကြင်နာမှုမှာအရေးကြီးပါသည်
	ဗားမောင့်တွင် အိမ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ လုံခြုံစွာနေပုံ (အင်္ဂလိပ်လို ဗီဒီယို)
	ကုစားရန်အတွက်နေရာပေးပါ
	အတွေ့အကြုံများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စည်းလုံးစေပါသည်
	မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မှုကို ဦးစားပေးပါ
	ကျန်းမာသော ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ
	ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဘယ်ကိုရင်ဆိုင်ရမလဲ



