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ဘ ဲလ ေး နငှ ့် ဒ ိုရ ို င့်
－ငလျငအ်တကွ် ပြငဆ်ငပ်ြင််း－



ဇာတ့်လ ာင့်မ ာေး

အလေဒ ရ ို င့်ဘ လ ေး

ဟယ့်နာခမ့်ေးဆို  အ မ့်န ေးခ င့်ေးမ ာေး



ဘ လ ေးသည့် လ  ာင့်ေးတငွ့် ပ ိုမှန့်အတ ိုင့်ေး

တစ့်လယာ ့်တည့်ေး စာေးပွ ခ ိုတငွ့် ထ ိုင့်လနသည့် 

လ  ာင့်ေးလနာ ့်ဘ ့်မှ က  ့်တ ို  သည့်

ဆညူ  ှုပ့်ရှာေးလနက သည့် 

 လ ာ့်,  လ ာ့်,  လ ာ့်,  လ ာ့်

 လ ာ့်,  လ ာ့်,  လ ာ့်,  လ ာ့်

(က  ့်လအာ့်သ )

“ဘာဖေစ့်လနက ပါ  မ ့်”



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ငလျငမ်လှုြ်ြင် သတပိြြုသင သ်ည အ်ြျကမ်ျ ်း-

ဂ ပန့်တငွ့် င  င့်၊ မိုန့်တ ိုင့်ေး၊ မ ေးလဘေးနငှ ့် အလေတ ို  သည ့် မည့်သည ့်အခ  န့်တငွ့်

တ ို ့်ခ ို ့်မည့် မသ ရလသာ အရာလ ေးမ   ေးဖေစ့်သည့် 

အခ   ျို့ လဖပာသည့် 

င  င့်က  ေး မ ာခင့် ထေူးဖခာေးလသာ   ခဏာမ ာေး ရှ တတ့်က သည့် ဉပမာ-
• လဖမလအာ ့်မှ အသ မ ာေးက ာေးရဖခင့်ေး (ဒေူး ဒေူး ဒိုန့်ေး ဒိုန့်ေး / ဂ စ့်ဂ စ့်ဂ စ့် )
• လ ာင့်ေး င့်တငွ့် အ င့်ေး  ့်ဖခင့်ေး

• တ ရ စဆာန့်မ ာေးအာေး ထေူးဖခာေးစွာ လတွျို့ရဖခင့်ေး (လခွေး နငှ ့် က  ့်မ ာေး လဖပေး  ာေးလနက ဖခင့်ေး)
   ေး န့်ေးမ ာေးနငှ ့် က  ့်မ ာေး လအာ့်ဖခင့်ေး၊ တနွ့်ဖခင့်ေးမ ာေး ဖပ  ိုပ့်ဖခင့်ေး

မည့်သ ို  ပင့် ဆ ိုလစ ာမူ ၎င့်ေးအဖပ အမူမ ာေး ၊ အသ မ ာေး ၊ ဖေစ့်စဉ်မ ာေးသည့် င  င့်နငှ ့်

သ ့်ဆ ိုင့်မှု ရှ /မရှ   ိုလ ာင့်ေးစွာ မသ ရဲလ ပ 



ဘ လ ေးသည့် လက ာ ့်လက ာ ့်ရွ ျို့ ရွ ျို့ နငှ ့်

“င  င့်  ှုပ့်တယ့်၊ င  င့် ှုပ့်တယ့်” 

၎င့်ေး ထေူးဆန့်ေးသတတ ၀ါက  ေးသည့် ဂ  မ့်ေးစ့်နာေးသ ို  

 ပ့် ာသည့် 

“ဘန််းဘန််းဘန််း ဘန််း “ 

ဒ ရ ို င့်ေးသတတ ၀ါက  ေး မ့်ေးလ  ာ ့်  ို ့်တ ိုင့်ေး

က မ့်ေးဖပင့်သည့် အလပေါ်လအာ ့် တိုန့်ခါလနသည့် 

ဘန်ု်း!!!

ရိုတ့်တရ ့် တ ခါေး ပွင ့် ာသည့် 

“ဟ   ို၊  ျွန့်လတာ့် ဒ ရ ို င့်ေး ပါ”

ထေူးဆန့်ေးလသာသတတ ၀ါက  ေးသည့် အလပါ ့်၀တငွ့်ရပ့်လနသည့် 

လက ာ ့်ေ ို  မလ ာင့်ေးဘေူး ာေး ? 
ဘာက  ေးပါ  မ ့်လနာ့် ?



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ြထမလှုငိ််း နငှ ် ဒတုယိလှုငိ််း-
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လဖမက  ေးတငွ့်  ှု င့်ေးသာွေး ာမှု ပ ိုစ (၂) မ   ေးရှ သည့် ပထမ ှု င့်ေး (P wave )သည့်  ှု င့်ေး ာေးရာ

 မ့်ေးတစ့်လ  ာ ့်တငွ့်  ှု င့်ေးဉ ေးတည့်ခ  ့်မ ာေး အတ ိုင့်ေး သာွေးသည့် ဒိုတ ယ ှု င့်ေး (S wave) တွင့်

 ှု င့်ေး ာေးရာသည့်  ှုပ့်ခတ့်သည ့် ဉ ေးတည့်ခ  ့်နငှ ့် လထာင ့်မှန့်  သည့် 

ထ ို  လက ာင ့် ပထမ ှု င့်ေးသည့် ဒိုတ ယ ှု င့်ေးထ ့်ဖမန့်သည့် 

ထ ို  ဖပင့် ပထမ ှု င့်ေးအာေး ထ ့်လအာ ့် ှုပ့်ရာှေးမှု

အလနဖေင ့် ခ စာေးရသည့် ဒိုတ ယ ှု င့်ေးအာေး

လဘေးတ ို ့် ှုပ့်ရာှေးမှုအလနဖေင ့် ခ စာေးရသည့် 

ထ ို  လက ာင ့် ပထမ ှု င့်ေးစတင့်ခ စာေးရပပ ေး ခ  ့်ခ င့်ေး

မ မ   ိုယ့်  ို အတတ့်န ိုင့်ဆ ိုေး   ိုဖခ  မှုရှ လစရန့်

ဖပ  ိုပ့်ရမည့် 



ဒ ရ ို င့်သည့် ဉ ေးလခါင့်ေးခါလနသည့် 
ဘနွ့်ေး ဘနွ့်ေး ဘနွ့်ေး ဘနွ့်ေး

ဒ ရ ို င့်သည့် ဂ  မ့်ေးစ့်၏လရှျို့တငွ့် ဖမန့်ဖမန့် ခိုန့်ပပ ေး
ယ မ့်ေးလနသည့် 

ဘနွ့်ေး ဘနွ့်ေး ဒင့်ေး လဒါင့်
ဘနွ့်ေး ဘနွ့်ေး ဒင့်ေး လဒါင့်

စာသင့်ခန့်ေးသည့် ည့်ေး ယ မ့်ေး ာသည့် 

ဘနွ့်ေး ဘနွ့်ေး ဒင့်ေး လဒါင့်
ဂွမ့်ေး ဂွမ့်ေး ဂွမ့်ေး ဂ ိုေး

လ  ာ ့်သင့်ပိုန့်ေးေ  ့် ဖပ တ့်   ာသည့် 
ဘန့်ေး ဘန့်ေး

ဆ ့်ပပ ေး  ှုပ့်လနလသေးသည့် 

“ ယ့်က ပါဉ ေး” 
စာသင့်ခန့်ေးသည့်  ွ အ ့် ာသည့် 

“အလမလရ  ယ့်ပါဉ ေး” 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-တန်ုြါမှု ကက ြျိန်-
င  င့်တွင့် တိုန့်ခါမှု ဆ ့်  ့်ဖေစ့်လပေါ်လနသည့်ဟို ခ စာေးရသည့် 

တစ့်မ နစ့်၊ နစှ့်မ နစ့်------ ဆယ့်မ နစ့် စသည့်ဖေင ့် ခ စာေးရသည့် 

အမှန့်တ ယ့် င  င့် ှုပ့်ခါမှုသည့် မည့်မ က ာသနည့်ေး 

တိုန့်ခါမှုအာေး င  င့်တ ိုင့်ေး  ရ ယာ (seismograph) ဖေင ့်တ ိုင့်ေးတာသည့် 

အရ ိုေးရှင့်ေးဆ ိုေး င  င့်တ ိုင့်ေး  ရ ယာသည့် လဘာပင့်အာေး

အလ ေးတ ိုေးတပ့်ဆင့် က   ေးဖေင ့်ဆ ိုင့်ေးထာေးလသာ   ရ ယာဖေစ့်သည့် 

အလ ေးတ ိုေးသည့် လဖမက  ေး ှုပ့်ခါသ   သ ို  ဖမန့်ဖမန့် မ ှုပ့်ရှာေးန ိုင့်လသာ့် ည့်ေး

လဖမက  ေး၏အလရွျို့အာေး မှတ့်သာေးထာေးန ိုင့်သည့် 

ထ ို  ဖပင့် စ က ူမှ ပ ိုမှန့်လရွျို့လပေးလန  င့် တိုန့်ခါမှု၏ က ာခ  န့်  ို တ ိုင့်ေးတာန ိုင့်သည့် 

တ ိုင့်ေးတာမှတ့်တမ့်ေးမ ာေးအရ င  င့်လက ာင ့်တိုန့်ခါမှုသည့် တစ့်မ နစ့်အတွင့်ေးတွင့်သာ

ရှ သည့်  ိုလတွျို့ရသည့် 



ဘ လ ေးသည့် စာေးပွ ခ ိုလအာ ့်သ ို  

၀မ့်ေး  ာေးလမှာ ့်၀င့်  ို ့်သည့် 

တိုန့်ခါမှုသည့် ဆ ့်  ့်ဖေစ့်လပေါ်လနသည့် 

“ ယ့်က ပါဉ ေး၊

 ယ့်က ပါဉ ေး

အလမ ယ့်ပါ”

ဘ လ ေး လအာ့်င ိုလနသည့် 

ထ ို  လနာ ့်တငွ့်

ဘ လ ေး အ ပ့်ယာမှ န ိုေး ာခ  သည့် 

ဘိုရာေး၊ ဘိုရာေး

ဘယ့်  ိုအ ပ့်မ ့်ဆ ိုေးပါ  မ ့် 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ငလျငလ်ှုြ်ြါြျိန်တငွ် လြ်ုဆဆ ငသ်င သ်ည ်
အြျကမ်ျ ်း-

င  င့် ှုပ့်ခ  န့်တငွ့် အလရေးက  ေးဆ ိုေးသည့် ပပ    လတာ မည ့် အလဆာ ့်အအ ိုမှ

ထ ွ့်လဖပေးဖခင့်ေးပင့်ဖေစ့်သည့် 

• ပထမဆ ိုေး မ မ ဉ ေးလခါင့်ေးနငှ ့် ခနဓာ  ိုယ့်အာေး စာေးပွ ခ ို   သ ို  မာလ  ာလသာ

လနရာမ ာေးတငွ့် အ ာ ယွ့်ယပူါ 

• အ မ့်ထ မှ ခ  ့်ခ င့်ေးလဖပေးထ ွ့်ခ င့်ေး မဖပ  ိုပ့်သင ့် အဘယ့်လက ာင ့်ဆ ိုလသာ့် အမ ိုေး(သ ို  ) 
န ရ မှ ဖပ တ့်   ာလသာ ပစစည့်ေးမ ာေးဖေင ့် တ ို ့်မ န ိုင့်သည့် 

• စာသင့်ခန့်ေးတငွ့် ရှ လနပါ စာေးပွ ခ ိုလအာ ့်သ ို  တာွေးသာွေး သာွေးပါ 

• အ မ့်တငွ့်ရှ ပါ ထမင့်ေးစာေး စာေးပွ လအာ ့်သ ို  သာွေးန ိုင့်သည့် 

အ မ့်အဖပင့်တငွ့်ရှ ပါ ------
  စစတ ိုင့်ေးအတ ွ့် အလဖေမရှ ပါ အသ ့်  ို ဉာဏ့်လစာင ့်ပါလစ 



ဘ လ ေး န ိုေး ာလသာ့် ည့်ေး

 ှုပ့်လနလသေးသည့်ဟို ထင့်ရသည့် 

င  င့်မ ာေး ာေး 

ဘ လ ေး အက    ့်ဆ ိုေး  ာတနွ့်ေးစာအိုပ့်၊

CDs လတသွည့် အခန့်ေးထ ဖပန  ့်   လနသည့် 

ေန့်ခွ ့်မ ာေး  က မ့်ေးဖပင့်လပေါ်တငွ့်

 ွ   လနသည့် ၎င့်ေး ေန့်ခွ ့်လ ေးသည့်

ဘ ဲလ ေးလဒေါ်ဲလဒေါ် ယိုမှ လပေးထာေးလသာ

ေန့်ခွ ့်ဖေစ့်သည့် 

စာအိုပ့်စင့် ည့်ေး     လနသည့် 

“အ ိုေး ၊ စာအိုပ့်စင့်နာေးမှာရှ လနရင့်”

ဘ လ ေး လက ာ ့်ရွ ျို့သာွေးသည့် 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏သင့်ခန့်ေးစာ！

-ြရိဆဘ ဂြစ္စည််းမျ ်းအ ်း မမြဲပမြံစ္ွ တယွက်ြ်ပြင််း-

ပရ လဘာဂလတသွည့် င  င့် ှုပ့်ခ  န့်တငွ့် အနတရာယ့်အမ ာေးဆ ိုေး ပစစည့်ေးမ ာေးဖေစ့်သည့် 

ပရ လဘာဂမ ာေးလက ာင ့်  အူခ   ျို့ပ ပပ ေး အသ ့်ဆ ိုေးရှု  ေးရသည့် 

၎င့်ေး လသဆ ိုေးမှုသည့် င  င့် ှုပ့်သည့်ထ ့် ပရ လဘာဂလက ာင ့် လသဆ ိုေးသည့် ပ ိုမ ာေးသည့် 

ထ ို  လက ာင ့် ပရ လဘာဂမ ာေးအာေး ပမ ဖမ စွာ တယွ့် ပ့်ထာေးရမည့် .

ပရ လဘာဂအရွယ့်အစာေး၊ အလ ေးခ  န့် နငှ ့် န ရ လပေါ်မူတည့် ပရ လဘာဂမ ာေး တည့်ပင မ့်

ပမ ဖမ မှုရှ လစရန့်   ရ ယာမ ာေးတ ထွင့် ထိုတ့် ိုပ့်မှု အမ ာေးက  ေးရှ ပပ ေးဖေစ့်သည့် 



ဘ လ ေးသည့် အခိုမှ သတ ရသည့် 

“တစ့်လယာ ့်တည့်ေး” 

သ ို  လသာ့် ဘ လ ေးသည့် လေလေ အာေးေိုန့်ေးလခေါ်  ို ့်သည့် 

“   ိုင့်ေးမအာေးလသေးပါရှင့်၊

လနာ ့်တစ့်လခါ ့် ဖပန့် ည့်လခေါ်ဆ ိုပါရှင့်”

ခဏခဏ ေိုန့်ေးလခေါ်သည့် 

သ ို  လသာ့် ေိုန့်ေး  ိုင့်ေးမအာေးလပ 

ဘ လ ေး ဘာ ိုပ့်မည့်နည့်ေး? 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ဆကသ်ယွရ်န် ြကြ်ြဲပြင််း-

တယ့်  ေိုန့်ေး  ိုင့်ေးမ ာေးသည့် လခေါ်ဆ ိုမှုမ ာေးဖပာေးသည ့်အတ ွ့်   ိုင့်ေးမအာေးန ိုင့်လပ 

မ သာေးစို   ိုဖခ  မှု ရှ /မရှ လသခ ာလစရန့် စာတ ိုပ ို  ဖခင့်ေးသည့် ပ ို အသ ိုေး၀င့်သည့် 

ဉပမာအာေးဖေင ့် ဂ ပန့်တငွ့်

NTT co သည့် အလရေးလပေါ်စာတ ိုပ ို  ဖခင့်ေးအာေး အခမ  ပ ို  န ိုင့်လစရန့် ဖပ  ိုပ့်ထာေးသည့် 

-17-171+1+လဒသ ိုဒ့်န ပါတ့်+မ မ ေိုန့်ေးန ပါတ့်: စာတ ိုခ န့်ထာေးဖခင့်ေး

-171+2+လဒသ ိုဒ့်န ပါတ့်+မ မ ေိုန့်ေးန ပါတ့်: စာတ ိုေတ့်ရှု ဖခင့်ေး

မ သာေးတစ့်စို  ိုေးသည့် ၎င့်ေးစာတ ိုပ ို  ဖခင့်ေးအလက ာင့်ေးသ ရှ ပါ ပ ို  န ိုင့်သည့် 

ထ ို  ဖပင့် အလရေးလပေါ်အလဖခအလနတငွ့် မည့်သည ့်လနရာတငွ့်

ဆ ိုရပ့်အဖေစ့် က   တင့်သတ့်မှတ့် အသ လပေးထာေးဖခင့်ေးဖေင ့်

မ သာေးစိုမ ာေး တစိုဲလ ၀ေးတည့်ေး ရှ န ိုင့်သည့် 

I’m in 

school.       

James



မ ေးသတ့် ာေးသ အာေး အဲလ ၀ေးမှ က ာေးလနရသည့် 

ဘ လ ေးသည့် ဖပတင့်ေးလပါ ့် အဖပင့်ဘ ့်  ို
က ည ့်  ို ့်သည့် 

လမှာင့်မ လနတာပ  အ င့်ေး  မရှ  

“မ ေးပ  ့်သာွေးပပ  ာေး”

လ ာင့်ေး င့်တငွ့် အန လရာင့်မ ာေး
လပေါ်ထ ွ့်လနသည့် 

ဘာပါ  မ ့်

“မ ေး”

ဘ လ ေးသည့် င ိုလနတာ  ို ရပ့်  ို ့်သည့် 

အ မ့်လ ေး မ ေးလဘေး မသင ့်ခင့် ထ ွ့်လဖပေးမှ
ဖေစ့်မည့် 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ငလျငမ်ြ ်းဆန က် မ ်းဆလ ငပ်ြင််း-

င  င့် ှုပ့်ပပ ေးလနာ ့် အနတရာယ့်သည့် မ ေးလဘေးဖေစ့်သည့် 

မ ေးပမာဏမ ာေး  င့် အ မ့်တငွ့် တပ့်ဆင့်ထာေးလသာ မ ေးသတ့်လရဖေန့်ေးစနစ့်သည့်

  ိုလ ာ ့်မှုမရှ လပ 

ထ ို  လက ာင ့် မ ေးလဘေးမှ က   တင့် ာ ယွ့်ရန့်လအာ ့်ပါတ ို    ို ဖပ  ိုပ့်ပါ 

• င  င့် ှုပ့်ရှာေးမှုလနေှးလ ေွးခ  န့် မ ေးလ ာင့်ပါ မ ေး  ိုအရင့်ပင မ့်ေးသတ့်ပါ 

• မ ေးေ ိုတငွ့် အ  ိုအလ  ာ ့်မ ေးသတ့်သည ့် စနစ့်တပ့်ဆင့်ထာေးပါ 

• အလရေးလပေါ် မ ေးပင မ့်ေးသတ့်ရန့် ခ   ေးလရအာေး ခ န့်ထာေးအသ ိုေးဖပ န ိုင့်သည့် 

• မ ေးမက  ေး ာခင့် ၀ ိုင့်ေး၀န့်ေးပင မ့်ေးသတ့်ပါ 

• ဂါတ့်စ့် မ ေးေ ို/ အ ိုေးမ ာေးအာေး ပ တ့်ပါ 

• မ ေးခ ိုတ့်မ ာေး/ မ န့်ေးခ ိုတ့်မ ာေး  ို ပ တ့်ပါ 

• အ မ့်မှ ထ ွ့်ခွာ  င့် ပင့်မ မ န့်ေးခ ိုတ့်  ို ပ တ့်ပါ 

မ ေးသတ့်လဆေးးူေးအသ ိုေးဖပ ပ ို/ လ    င ့်ဖခင့်ေးမ ာေး  ို က   တင့်လ   ာထာေးသင ့်သည့် 



ဘ လ ေးသည့် ထမင့်ေးစာေးခန့်ေးနငှ ့်

လရခ   ေးခန့်ေးအာေး မ ေးလ ာင့်မှု ရှ /မရှ 
စစ့်လဆေးသည့် 

ဂါတ့်စ့်   ိုင့်ေးအာေး ပ တ့်သည့် 

မ ေးခ ိုတ့်မ ာေးအာေး ပ တ့်သည့် 

“ထ ွ့်လဖပေးခ  န့်တန့်ပပ ”

အဲလပါ ့်၀တငွ့် ဘ လ ေးသည့်

အလရေးလပေါ်လ  ာပ ိုေးအ တ့်အာေး လတွျို့သည့် 

“ဟိုတ့်ပပ ”
သည့်လ  ာပ ိုေးအ တ့်  ို သ ိုေးရမည့်”

“ပပ ေးရင့် ဘယ့်သာွေးရမ  လနာ့်”

For 

Emergency



Food

For 

Emergency

လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-အဆရ်းဆြေါ်ဆကျ ြုိ်းအတိအ်တကွ် ပြငဆ်ငပ်ြင််း-

အလရေးလပေါ်အလဖခအလနအတ ွ့် အလရေးလပေါ်လ  ာပ ိုေးအ တ့်  ို ဖပင့်ဆင့်ရမည့် 

၎င့်ေးတငွ့် လအာ ့်ပါပစစည့်ေးမ ာေး   ိုထည ့်ပါ 

• ပ ို ့်ဆ 

• လရဒ ယ ို (သတင့်ေးအခ  ့်အ  ့်မ ာေး ရယရူန့်၊ ဘ ့်ထရ ထည ့်ရန့် မလမ ပါနငှ ့်)
•   ့်နှ ပ့်ဓါတ့်မ ေး (မ ိုေးလမှာင့်  င့်သ ိုေးရန့်)
• လရနငှ ့်စည့်သပွ့်းူေး (စည့်သပွ့်းူေးလော ့်တ အာေး မလမ ပါနငှ ့်)
• မ ေးဖခစ့်နငှ ့် မ ေးလ ာင့်န ိုင့်လသာ ပစစည့်ေး (အဖပင့်တငွ့် လအေးသည့်)
• သဘ ့်နငှ ့် အ၀တ့်ပ ိုမ ာေး (အဖပင့်တငွ့် လအေးသည့်)
• အလရေးလပေါ်လဆေး၀ါေးမ ာေး/ပစစည့်ေးမ ာေး (လခါင့်ေးစည့်ေးက   ေး၊ မ  ့်စဉ်ေးခပ့်လဆေး၊ စသည့်ဖေင ့်)

အစာေးအစာအာေး သ ိုေးရ ့်စာယပူါ လ ေး  သည့်  ို မယပူါနငှ ့်

အစာနငှ ့်လရအာေး အပမ စစ့်လဆေးပပ ေး    ယှ့်ဲလပေးရမည့် ဘ ့်ထရ အာေး  စစ့်လဆေးလပေးရမည့် 



ဘ လ ေး - လ  ာင့်ေးသာွေးေ ို  ဆ ိုေးဖေတ့်  ို ့်သည့် 

ဒ ရ ို င့်  ို လက ာ ့်လသာ့် ည့်ေး လ  ာင့်ေးတငွ့်

ဆရာနငှ ့် သငူယ့်ခ င့်ေးမ ာေးအာေး လတွျို့ န ိုင့်သည့် 

“ဘ လ ေး- အဆင့်လဖပ ာေး”

ဘ လ ေးအ မ့်လဘေးမှ မ သာေးစိုသည့်

  ့်နှ ပ့်ဓါတ့်မ ေးနငှ ့် တ ခါေးနာေးတငွ့် ရပ့်လနသည့် 

လဒေါ်လဒေါ်မှ “လ  ာင့်ေး  ိုအတတူူ သာွေးရလအာင့်” 
ဟိုလခေါ်သည့် 

လဒေါ်လဒေါ်၏လယာ ့် ာေးသည့်

အဖခာေးအ မ့်န ေးနာေးခ င့်ေးမ ာေးအာေး  ညူ လနသည့် 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-အမ်ိန ်းန ်းြျင််းမျ ်းအ ်း ကညူ ပြင််း-

င  င့် ှုပ့်ပပ ေးလနာ ့်တငွ့်  တူ ိုင့်ေးအ ိုပ့်ရှုပ့်က သည့် 

 ထူိုးဟ ိုဖပ ၀န့်လဆာင့်မှုမ ာေးသည့် ည့်ေး  တူ ိုင့်ေးအာေး  ညူ န ိုင့်ရန့် မဖေစ့်န ိုင့်လပ 

ထ ို  လက ာင ့် မ သာေးစို/ အ မ့်န ေးနာေးခ င့်ေး အခ င့်ေးခ င့်ေး ညူ ရမည့် 

ပပ    လနလသာ အ မ့်လအာ ့်တငွ့်  ရူှ လနန ိုင့်သည့် 

အသ ့်က  ေးသ ူ ဖေစ့်န ိုင့်သည့် န ို  တ ို ့်မ ခင့်  ဖေစ့်န ိုင့်သည့် 

ထ ို  လက ာင ့် အ မ့်န ေးနာေးခ င့်ေး၏ အ အူည သည့် အရမ့်ေးအလရေးပါပါသည့် 

ထ ို  လက ာင ့် မ မ အ မ့်ပါတ့်၀န့်ေး  င့်ရှ အ မ့်န ေးနာေးခ င့်ေးမ ာေးအာေး

အသ အ ျွမ့်ေးဖေစ့်လအာင့် ဖပ  ိုပ့်ထာေးရမည့် 



အလရေးလပေါ်
အလဖခအလန

အတ ွ့်

 ှုပ့်ခါသည့်  ှုပ့်ခါသည့် 

လဖမက  ေးသည့် လနာ ့်တစ့်က  မ့်

 ှုပ့်ခါ ာသည့် 

ဒိုတ ယ ှု င့်ေး

ဂ  ့် ့် ၊ ဂ  ့် ့်

ပ တ့်ထာေးလသာ အ မ့်၏ အမ ိုေးမှ

အမ ိုေးမ ာေးဖပ တ့်   ာသည့် 

“သတ ထာေး ၊ ဘ လ ေး”

ဘ လ ေးသည့်

အလရေးလပေါ်လ  ာပ ိုေးအ တ့်ဖေင ့်

 ယွ့်  ို ့်သည့် 

ဆ ိုင့် ယ့်စ ေး ဉ ေးထိုပ့်ရှ ရင့်လ ာင့်ေးမှာပ !!!

အလရေးလပေါ်
အလဖခအလန

အတ ွ့်



Main shock

Foreshocks Aftershocks            

Time

င  င့်က  ေးလတသွည့် တစ့်က  ေးတည့်ေး  ှုပ့်ခါဖခင့်ေးမ   ေးမဟိုတ့်လပ လနာ ့်ဆ ့်တွ  ှုပ့်ခါမှုမ ာေး  

ရှ သည့် လနာ ့်ဆ ့်တွ  ှုပ့်ခါမှု  ို aftershocks ဟိုလခေါ်သည့် င  င့် ှုပ့်ခ  န့်တငွ့်

အလဆာ ့်အအ ိုသည့် ပ  ့်စ ေးပပ ေးဖေစ့်လနပါ လနာ ့်ဆ ့်တွ  ှုပ့်ခါမှုတငွ့် အနတရာယ့်  ို

ပ ို က  ေးလစသည့် 

တစ့်ခါတစ့်ရ တွင့် င  င့်က  ဂသည့် မူ  ှုပ့်ခါမှုထ ့်က  ေးပါ ၎င့်ေးအက  ေးဆ ိုေး ှုပ့်ခါမှု  ို Main 

shock ဟိုလခေါ်သည့် ၎င့်ေးအဓ   ှုပ့်ခါမှု၏ လရှျို့ နငှ ့်လနာ ့်အာေး Foreshocks နငှ ့် aftershock 

ဟိုလခေါ်သည့် 

 ျွန့်လတာ့်တ ို  သည့်  ှုပ့်ခါမှု မည့်မ ရှ န ိုင့်မည့်  ို မသ န ိုင့်ပါ ဂရိုဖပ ရမည့် အခ  ့်သည့်

လဘေး င့်ေးရာသ ို  ထ ွ့်လဖပေးဖခင့်ေးပင့်ဖေစ့်သည့် ထ ို  လက ာင ့် ပပ    ပ  ့်စ ေးလနလသာ န ရ မ ာေးလဘေးတွင့်

 ပ့်ပပ ေး မလဖပေးသင ့်လပ 

လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ငလျငမ်လှုြ်ြငန်ငှ ် ငလျငလ်ှုြ်မြ ်း တန်ုြါမှုမျ ်း-

Main shock

Aftershocks            

Time



လ  ာင့်ေး၏ အာေး စာေးခန့်ေးမတငွ့်

 မူ ာေးစိုဲလ ၀ေးလနက သည့် 

ဘ လ ေးသည့် အခ စ့်ဆ ိုေးသငူယ့်ခ င့်ေး

ခမ့်ေးဆိုခ အာေး လတွျို့သည့် 

ခမ့်ေးဆိုခ သည့် ပင့် ယ့် မ့်ေးစပ့်တွင့်

လနထ ိုင့်သဖူေစ့်သည့် 

င  င့်စ ှုပ့်သည့်နငှ ့် ခ  ့်ဖခင့်ေး

ဆနူာမ  ှု င့်ေး  ိုေးမ ာေးမှ လဖပေး ာသဖူေစ့်သည့် 

“ဆနူာမ ဆ ိုတာဘာ  ”

ခမ့်ေးဆိုခ    သ ို  လ  ာင့်ေး၏အလ ာင့်ေးဆ ိုေး

လရ ေူးသမာေးပင့် ပင့် ယ့်အာေး

လက ာ ့်လနသည့်  ို ဘ လ ေး အ  ကသမ သည့် 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏သင့်ခန့်ေးစာ ！

-ဆနူ မ -

င  င့်သည့် ပင့် ယ့်ဖပင့်တငွ့်ဖေစ့်လပေါ်ပါ ခ  ့်ခ င့်ေးလဘေး င့်ေးရာသ ို  လဖပေးရမည့် 

 မ့်ေးလဖခတွင့် မလနပါနငှ ့် ဆနူာမ  ှု င့်ေး  ိုေးမ ာေး ရ ို ့်ခတ့်န ိုင့်သည့် 

င  င့်တ ိုင့်ေးသည့် ဆနူာမ   ို မဖေစ့်လပေါ်လစပါ င  င့်၏ းဟ ိုသည့် ပင့် ယ့်က မ့်ေးဖပင့်တငွ့်

ဖေစ့်လပေါ်ပါ ပင့် ယ့်လရထို  ို  ှုပ့်ခတ့်လစသည့် ထ ို  လက ာင ့် ပင့် ယ့်က မ့်ေးခင့်ေးတငွ့် လရွျို့  ာေး

မှုမရှ ပါ ဆနူာမ   ို မဖေစ့်လပေါ်လစပါ သ ို  လသာ့် အာေးလပ ာ လသာင  င့်ပင့်  င့် ပင့် ယ့်က မ့်ေးခင့်ေးတွင့်

ဖေစ့်လပေါ်ပါ  ိုန့်ေးဖမင ့်တငွ့် ှုပ့်ခါမှုအနည့်ေးငယ့်သာခ စာေးရလသာ့် ည့်ေး ဆနူာမ လရ ှု င့်ေးသည့်

က  ေးမာေးန ိုင့်ပါသည့် ထ ို  လက ာင ့် င  င့်ပမာဏ က  ေးသည့်ဖေစ့်လစ လသေးသည့်ဖေစ့်လစ  မ့်ေးလဖခမှ

အဖမန့်ဆ ိုေး လဘေး င့်ေးရာသ ို  ထ ွ့်လဖပေးရမည့်ဖေစ့်သည့် 

ဆနူာမ  ာသည ့် အ  င့်နှုန့်ေးသည့် ပင့် ယ့်တငွ့်ေးတငွ့် ပ ို ဖမန့်ဆန့်သည့် (  ည့်ဆန့်ရထာေး

ထ ့်ပင့် ပ ို ဖမန့်န ိုင့်သည့်)  ိုန့်ေးတွင့်ေးနငှ ့် န ေး ပ့် ာလ ဆနူာမ  ှု င့်ေး  ိုေး၏အဖမင ့်သည့်

ပ ို ဖမင ့် ာလ ဖေစ့်သည့် (အလဆာ ့်အအ ိုက  ေး တစ့်ခိုန ေးပါေးအထ ဖမင ့်န ိုင့်သည့်)  

အထေူးသဖေင ့် ပင့် ယ့်လ ွျို့  ို လနရာ၏အတွင့်ေးပ ိုင့်ေးတငွ့် အဖမင ့်သည့် ပ ိုမ ိုဖမင ့်မာေးန ိုင့်ပါသည့် 



Breaking 

News

Magnitude

6.7

ယခိုတငွ့် မ ေး ာပါပပ  
TV အာေးေွင ့်က ည ့်က သည့် 

အထေူးသတင့်ေး

င  င့်ဖပင့်ေးအာေး
အာေးအ  ဉ်ေးခ   ေးလော့်ဖပသည့် 

င  င့်ဖပင့်ေးအာေးသည့် ဘ လ ေးတ ို  
ပမ  ျို့နယ့်တငွ့် အဖပင့်ေးဆ ိုေးဖေစ့်သည့် 

(JMA >6) 

သတင့်ေးတငွ့် င  င့်ပမာဏသည့် 6.7 

ဖေစ့်သည့်ဟို လက ညာသည့် 

င  င့်ပမာဏနငှ ့် င  င့်ဖပင့်ေးအာေး
ဆ ိုသည့်မှာ  ာွဖခာေးပါသ ာေး ???



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏သင့်ခန့်ေးစာ！

-ငလျငပ်ြင််းအ ်း နငှ ် ြမ ဏ-

Large typhoon,

But weak wind.

Small typhoon,

But strong wind.

ဂ ပန့် မူ   ေးတ ို  ပင့် င  င့်ဖပင့်ေးအာေးနငှ ့် င  င့်ပမာဏ၏အဓ ပပါယ့်  ို လ ၀၀ါေးလနက သည့် 

နစှ့်ခိုစ  ိုေးသည့် င  င့်  ို လော့်ဖပသည့် 

သ ို  လသာ့် င  င့်ပမာဏဆ ိုသည့်မှာ င  င့်၏ အရွယ့်အစာေး  ို လော့်ဖပခ  ့်ဖေစ့်သည့် 

င  င့်ဖပင့်ေးအာေးဆ ိုသည့်မှာ သတ့်မှတ့်ထာေးလသာ လနရာတငွ့်ရှ လသာ  ှုပ့်ခါမှုဖပင့်ေးအာေး  ို

လော့်ဖပခ  ့်ဖေစ့်သည့် 

င  င့်ပမာဏ က  ေးမာေးလသာ့် ည့်ေး င  င့်ဖပင့်ေးအာေးသည့် လဖမအန ့်၊ င  င့်းဟ ိုခ  ့်မှ

လ ၀ေး ာွမှုအလပေါ်မူတည့် နည့်ေးန ိုင့်ပါသည့် 

တ ိုင့်ေိုန့်ေးနငှ ့် နှု င့်ေးယဉှ်ရ  င့်

တ ိုင့်ေးေိုန့်ေးအရွယ့်အစာေး = င  င့်ပမာဏ

တ ိုင့်ေးေိုန့်ေးလ တ ို ့်နှုန့်ေး = င  င့်ဖပင့်ေးအာေး



ဘ လ ေးသည့် အခန့်ေးလော့် ဟယ့်နာအာေး

သ မ ာေးဖေင ့် လတွျို့လ သည့် 

သမူ မ  ့်နာှနငှ ့် အဝတ့်အစာေး တ ို  တွင့် သ မ ာေးဖေင ့်

လပ   လနသည့် 

“ဘာဖေစ့်  ို  ပါ  မ ့်”

သမူဖပန့်လဖပာသည့်မာှ  မ့်ေးတွင့်

အ ့် ွ လက ာင့်ေးမ ာေးမှ သ မ ာေး

ပန့်ေးထ ွ့်လနဖခင့်ေးလက ာင ့်  ာစင့်ဖခင့်ေးဖေစ့်သည့် 

သ လရးွ ့်မ ာေးသည့် ၃ လပခန  ့်ဖမင ့်သည့်ဟို

သမူဆ ိုသည့် 

“လရပ ို ့်  ိုင့်ေးမ ာေး လပါ ့်လနသ ာေး”

ဟယ့်နာ လေလေလဖပာသည့်မှာ

သ ရည့်လပ ာ့်ဖခင့်ေးလက ာင ့်ဖေစ့်သည့်ဟို ဆ ိုသည့် 

ဘာပါ  မ ့် ???



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-သြဲရညဆ်ြျ ်ပြင််းအ ်း စ္မ််းသြ်ပြင််း-

င  င့် ှုပ့်လနစဉ်တငွ့် တစ့်ခါတစ့်ရ လဖမက  ေးသည့် အရည့်အဖေစ့်သ ို  လဖပာင့်ေး  သာွေးသည့် 

 မ့်ေးမ ာေးတငွ့် အ ့် ွ လက ာင့်ေးမ ာေးမှ တဆင ့် သ နငှ ့်လရလရာလနလသာ သ လရးွ ့်မ ာေး  ို

လတွျို့ န ိုင့်သည့် သ ဆန့်လသာလဖမက  ေးမှ လရနငှ ့်လရာ ာ သ လရးွ ့်ဖေစ့်လပေါ် ဖခင့်ေး  ို

သ ရည့်လပ ာ့်ဖခင့်ေးဟိုလခေါ်သည့် 

Put sand to the 

same height of 

water

Sand

Hide a hollow ball in the sand Shake it! You can find the floating 

ball!

လရ န့်ထ သ ို  
သ မ ာေးအာေး
 န့်ဖပည ့်သည့်အထ 

ဖေည ့်ပါ 

ပင့်လပါင့်လဘာ  ိုေးအာေး
သ ထ တငွ့် နစ့်ထာေးပါ  န့်အာေး  ှုပ့်ခါပါ 

ပင့်လပါင့်လဘာ  ိုေး အလပေါ်သ ို  
တ ့် ာသည့်  ို ဖမင့်ရမည့်
ဖေစ့်သည့် 



ဘ လ ေး !!!

ဘ လ ေးလေလေ လဖပေး ာသည့် 
လေလေသည့် ဆိုဆိုအ မ့်မှ ခ  ့်ခ င့်ေးလဖပေး ာဖခင့်ေးဖေစ့်သည့် 

အ ိုေး!!!
ဒ ရ ို င့်ေးသည့် သ၏ူဆယွ့်တာလပေါ်တငွ့် _____

“လေလေ, င  င့် ဒ ရ ို င့်ေး ိုပ့်  ို  ဖေစ့်တာ ာေးဟင့်”

“ဟ ဟ ဟာေး”
“ဘယ့်သမူှ င  င့်  ို မ ိုပ့်န ိုင့်ပါဘေူး သာေးရယ့်”

ဒါဆ ို
“ဘာ  ို  င  င့်ဖေစ့်တာ  ဟင့်”



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ငလျင် ပြစ္စ်္ဉ်-

င  င့်ဘာလက ာင ့်ဖေစ့်လပေါ်ရသနည့်ေး  မဘာက  ေး နာှလခ ဖခင့်ေးလက ာင ့် ဖေစ့် ာသ ာေး 

 မဘာက  ေးသည့်   ိုေး၀ လအေးခ လနလသာ လဘာ  ိုေးတစ့်  ိုေးမဟိုတ့်ပါ 

အတွင့်ေးပ ိုင့်ေးတငွ့် အပူမ ာေး စ ေးဆင့်ေးလနပါသည့် ၎င့်ေးအပူစမွ့်ေးအင့်သည့်  မဘာမ  ့်နာှဖပင့်လပေါ်သ ို  

မ ေးလတာင့်မ ာေးမှ တဆင ့်စ ေးထ ွ့်သည့် ထ ို  လက ာင ့် လဖမက  ေးလအာ ့်တငွ့် ရှုပ့်လထေွးလသာ အာေးမ ာေး  ို

ဖေစ့်လပေါ်လစသည့် တွန့်ေးဖခင့်ေး၊ ဆွ ဖခင့်ေး၊ ဖပတ့်ထ ွ့်ဖခင့်ေး စသည့်တ ို    ို ဖေစ့်လပေါ်လစသည့် 

၎င့်ေးအာေးမ ာေးလက ာင ့် လဖမက  ေးတငွ့် လခ ာ့်ထ ွ့် ာပါ င  င့်  ို ဖေစ့်လပေါ်လစသည့် 

လခ ာ့်ထ ွ့်လသာ မ  ့်နာှဖပင့်  ို င  င့်ဖပတ့်လရွျို့လက ာဟိုလခေါ်သည့် 

ဖပတ့်လရွျို့လက ာ က  ေးပါ လဖမဖပင့်လပေါ်တွင့် လ ာင့်ေးစွာလတွျို့ ဖမင့်န ိုင့်သည့် 

ဆွ အာေး တနွ့်ေးအာေး ဖပတ့်ထ ွ့်ဖခင့်ေး



“အ မ့်ဖပန့်ရလအာင့်၊

လေလေတ ို  အ မ့်ရှင့်ေးရဉ ေးမယ့်” 

“သာေးတ ို  အ မ့် လဘေး င့်ေးရ   ာေး” 

“ဒါလပါ   အ မ့် ခ ိုင့်ခ ိုင့်မာမာ

လဆာ ့်ထာေးတာ  ို”

“အန့်တ ဆိုဆိုတ ို   နွ့်ဒ ိုတ ို ့်ခန့်ေးလ ာ”

“အန့်တ ဆို  နွ့်ဒ ို င  င့်ဒဏ့်ခ 

isolation အမ   ေးအစာေးဖေစ့်တယ့်”

“င  င့်ဒဏ့်ခ Isolation” ဆ ိုတာ

ဘ လ ေး မစဉ်ေးစာေးတတ့်လတာ ပါ 

အ မ့်လဆာ ့်နည့်ေးလတွ

အမ ာေးက  ေးရှ ပ ိုရသည့် 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏ သင့်ခန့်ေးစာ！

-ငလျငဒ်ဏ်ြြံ အဆဆ ကအ်အြံ-ု

င  င့်ဒဏ့်ခ အလဆာ ့်အအ ိုဆ ိုသည့်မှာ လထာ ့်တ ိုင့်က  ေးက  ေး၊

န ရ မ ာေးမ ာေးနငှ ့်  န  ့် န  ့်ယ ့်မမ ာေး  ို လ ာင့်ေးမွန့်စွာ

တပ့်ဆင့်ထာေးလသာ အ မ့်မ   ေးဖေစ့်သည့် 

က  ေးမာေးလသာ အလဆာ ့်အအ ိုမ ာေး၊  နွ့်ဒ ိုမ ာေးတငွ့် င  င့်ဒဏ့်ခ 

Isolation စနစ့်မ ာေး  ို ထည ့်သငွ့်ေးထာေးသည့် င  င့် ှုပ့်ခ  န့်တငွ့်

က  ေးမာေးလသာ စပရ န့်မ ာေးနငှ ့် ရာဘာတပ့်ထာေးလသာ

လထာ ့်တ ိုင့်မ ာေးသည့် အလဆာ ့်အအ ိုအာေး အိုတ့်ဖမစ့်မှ

တသ ေးတဖခာေးစ ဖေစ့်လနလစသည့် 

ထ ို  ဖပင့် နည့်ေးပညာတ ိုေးတ ့် ာသည့်နငှ ့်အမ 

 နွ့်ပ ူတာဖေင ့်ထ န့်ေးခ  ပ့် တိုန့်ခါမှုတ ို  ဖပန့်စနစ့်တငွ့်

အလဆာ ့်အအ ို၏ က  မ့်နှုန့်ေးအာေး အလ ေးခ  န့်အာေးဖေင ့်

ထ န့်ေးခ  ပ့်လပေးသည့် 

Added

Beam



မန ့်ပ ိုင့်ေးအခ  န့်လ ေးဖေစ့်သည့် 

လနသာလသာ တနဂ့်လနလွန  သစ့်လ ေး  ဖေစ့်သည့် 

လဘေးအ မ့်မှ မ ေးအာေး ပင မ့်ေးသတ့်ပပ ေးပပ  

  လ ာင့်ေးစွာပင့် ဆနူာမ လရ ှု င့်ေးနငှ ့်

အ မ့်ပပ  မှုမ ာေး မရှ လပ 

လေလေမှ

“ငါတ ို  သ ပ့်  လ ာင့်ေးတာပ  ထ ခ ို ့်မှု

သ ပ့်မရှ ဘေူးပ  ”

“င  င့်န  ပ ့်သ ့်ပပ ေး လ   ာရလအာင့်

သ ပပ ဖပခန့်ေး  ို သာွေးမ ာေး”
ဘ လ ေး  သ ခ င့်မ သည့် 

လေလေ ဆယွ့်တာလပေါ် ရှ  ှုပ့်လနလသာ ဒ ရ ို င့်ေး  ို

သည့်လန  မှစပပ ေး မလက ာ ့်လတာ ပါ 



လဒါ ့်တာ ငါေးခူ၏သင့်ခန့်ေးစာ！

-ကကြိုတငပ်ြငဆ်ငမ်ှု ပြြုလြ်ုပြင််း-

• သင့်၏အ မ့်အာေး င  င့်ဒဏ့်ခ ဒ ဇ ိုင့်ေး ဖပ  ိုပ့်ထာေးပါသ ာေး?
• ပရ လဘာဂမ ာေး ပမ ဖမ စွာ တယွ့်ဆ ့်မှု ရှ ပါသ ာေး?
• ဆနူာမ လရ ှု င့်ေးမှ လဖပေးရန့် လဘေး င့်ေး  ိုဖခ  လသာ လနရာရှ ပါသ ာေး?
• အလရေးလပေါ်အလဖခအလနတငွ့် လခါင့်ေးလအေးလအာင့် ထာေးန ိုင့်ပါသ ာေး?
• င  င့် ှုပ့်ပပ ေးလနာ ့် မ သာေးစိုနငှ ့် မည့်သည ့်လနရာတငွ့် ခ  န့်ေးဆ ိုမည့်နည့်ေး?
• အလရေးလပေါ် လ  ာပ ိုေးအ တ့်ဖပင့်ဆင့်ထာေးပပ ေးပပ  ာေး?
• းဟိုသိုတသာမ က   တင့်ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေးသည့် အလရေးက  ေးဆ ိုေးဖေစ့်သည့် 

• က   တင့်ဖပင့်ဆင့်မှုဖပ  ိုပ့်ပပ ေးပပ  ာေး?
• ဒ ရ ို င့်ေးအာေး လက ာ ့်လသေး ာေး? 



င  င့်အာေးလ   ာရန့်နငှ ့် သဘာ၀လဘေးအနတရာယ့် က   တင့် ာ ယွ့်ဖခင့်ေး သ ပပ ဖပတ ို ့်အခ   ျို့အာေး

လအာ ့်တငွ့်လော့်ဖပထာေးသည့် ဂ ပန့်န ိုင့်င တစ့်၀န့်ေး  ိုေးတငွ့် လ   ာန ိုင့်လသာ လနရာမ ာေးစွာရှ သည့် 

 ည့်ပါတ့်ပါ လပ ာ့်ေ ို  လ ာင့်ေးပါသည့် 

Hiroshima disaster 

prevention center

Kobe

Human and Future disaster 

prevention center

Fukuoka shimin disaster 

prevention center

Kyoto shimin disaster 

prevention center

Western Niigata regional

Disaster prevention center

Akita firemen school 

disaster  prevention 

center Sapporo simin disaster 

prevention center

Tochigi 

prefecture 

disaster 

prevention 

museum

Yokosuka safety center

Shizuoka earthquake disaster 

prevention center

Nagoya Port disaster 

prevention center

Note: The translation of these museums could not be their official names
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