
ဒါေတြဟာ အျပင္လက္ေတြ႕ကတကယ့္လူသားေတြရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ မီခ်ီကန္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရးကြန္ရက္မွ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
စစ္တမ္းမ်ားကိုေလ့လာရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္အပ်က္ကို မွ်ေဝရန္ http://www.mibreastfeeding.org/child-custody 
သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္ျခင္းရဲ႕ စြမ္းအား
ကၽြန္မဟာ တစ္ခါတစ္ေလ အခက္အခဲေတြ အဆင္မေျပမႈေတြရွိေနေပမယ့္လည္း ကၽြန္မ၏ ေလးလအရြယ္သမီးကို ဂုဏ္ယူစြာ  
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ဖခင္နဲ႔ ကၽြန္မဟာ သူမမေမြးခင္ကတည္းက အတူမေနၾကေတာ့ပါဘူး။ 
သူ႔မွာ ေမြးကင္းစကေလးေတြကိုထိန္းဖို႔ အေတြ႕အၾကံဳမရွိတဲ့အတြက္ အခု ကၽြန္မကေလးကို သူနဲ႔မထည့္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ 
တရား႐ံုးသို႔သြားေရာက္ၿပီးသကာလ ေစာင့္ၾကည့္အလည္လာခြင့္ရရွိၿပီး သူဟာ သမီးကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ နာရီအနည္းငယ္နဲ႔ စေနေန႔မွာ ၆နာရီ 
ေခၚေဆာင္သြားခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ တရာ႐ံုးဟာ ကၽြန္မ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မဟာ 
ကေလးလိုအပ္တာထက္ ပိုတဲ့ မိခင္ႏို႔ကို ညွစ္ထုတ္ပို႔ေပးေနေပမဲ့ သူဟာမလံုေလာက္ဘူးဆိုၿပီး ကၽြန္မဟာသမီးကိုအငတ္ထားေနပါတယ္၊ 
ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ကိုတိုက္မွရမယ္ဆိုၿပီး ပိုပိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္လာပါတယ္။ သမီးေလး စေနေန႔ အိမ္ျပန္လာခ်ိန္မွာ ဗိုက္ေအာင့္လို႔ ငိုယိုၿပီး 
အန္ပဲအန္ေနပါတယ္။ သမီးေလးဟာ ဇီဇာေၾကာင္တဲ့ကေလးလံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ သူမဟာအလြန္လိမၼာပါတယ္။ သူဟာတခ်ိဳ႕ရက္ေတြမွာ 
သမီးေလးကို ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ေတြ တိုက္ေနတဲ့အတြက္ သမီးေလးကို အေကၽြးလြန္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္မသတိျပဳမိပါတယ္။ သမီးေလး 
အေပါ့အပါးသြားရင္လည္း အေရာင္ညစ္ၿပီး ေဖာ္ျမဴလာႏို႔တိုက္ေကၽြးထားတဲ့အနံ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ဒီကိစၥေတြေၾကာင့္ 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္အျဖစ္မခံဘ ဲကၽြန္မ လံုလံုေလာက္ေလာက္ပို႔ထားတဲ့အတြက္ ဒါေတြမလိုဘူးလို႔ သူ႔ကို ခဏခဏေျပာပါတယ္။ 
သမီးေလးရဲ႕ဆရာဝန္ေတာင္မွ ကၽြန္မပို႔တာသမီးေလးအတြက္လံုေလာက္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ သူဟာ သမီးေလးကို ေဖာ္ျမဴလာႏို႔တိုက္ဖို႔ နဲ႔  
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တိုက္ရမွာပဲလို႔ေျပာၿပီး ကၽြန္မကိုဖိအားေပးဖို႔ႀကိဳးစားပါတယ္။ တခါတေလ ကၽြန္မ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားၿပီး 
ႏို႔ထြက္နည္းလာတာကို သတိထားမိေပမဲ့ ကၽြန္မသမီးေလးအတြက္ေတြးမိရင္ ဒီလိုဆက္သြားရမယ္ဆိုၿပီး အားတင္းမိပါတယ္။ သူနဲ႔ 
အၿမဲတေစ အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခံုေနရေပမဲ့ ဒီတခါေတာ့ ကၽြန္မအေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္တဲ့အျပင္ ဒီအေၾကာင္းကို ကၽြန္မ ပို၍ပို၍ 
ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲေတြကို ကၽြန္မေက်ာ္လႊားၿပီး သမီးေလးကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးဖို႔ လံုးဝလက္ေလွ်ာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ 
ကၽြန္မကိုအားတက္ေစပါတယ္။ သမီးေလးရဲ႕အေဖဟာ ကၽြန္မမိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းကို အေလးထားၿပီး အားေပးမႈမရွိတဲ့အေပၚ ကၽြန္မ 
စိတ္ပ်က္မိတာအမွန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ လံုးဝအေလွ်ာ့ေပးမွာ မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္မကေလးကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးပိုင္ခြင့္ကို  
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၊  
ကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင္ ့
ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္

ကၽြႏ္ုပ္၏အေတြ႕အၾကံဳအရ-

တစ္ခါတေလမွာ သင္ဟာတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိ႐ံုနဲ႔ သင့္ကို ခြန္အားေတြရေစပါသည္။

www.mibreastfeeding.org/child-custody
https://mibn.wufoo.com/forms/breastfeeding-and-child-custody-share-your-story/ 


အနစ္နာခံျခင္းရဲ႕ စြမ္းအား
ကၽြန္မသားေလးရဲ႕ ဖခင္ဟာ သားေလး အသက္ေျခာက္ပတ္ေျမာက္မွာ ဖခင္ဟုတ္မဟုတ္ေဆးစစ္ျခင္းရဲ႕အေျဖမထြက္ခင္အထိ သူ႔သားလို႔ 
အသိအမွတ္မျပဳပါဘူး။ ကၽြန္မဆီမွာ ေဆးဝါးအကူအညီေပးမႈအာမခံ (Medicaid) ရွိတဲ့အတြက္ တရား႐ံုးဆိုင္ရာကိစၥေတြပါ ပါလာပါတယ္။ 
ကေလးဆိုတာ အထူးသျဖင့္မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးစဥ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ မိခင္နဲ႔ ပူးပူးကပ္ကပ္ေနဖို႔လိုတယ္ဆိုတာကို သူနားလည္တယ္လို႔ ကေလးအေဖက 
ကၽြန္မကိုေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မကိုယ္ဝန္ရၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာ သူဟာ ကၽြန္မအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြလုပ္ေတာ့မယ္လို႔ သူစိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး အရာရာေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ တစ္ရက္လည္းက်ေရာ မဆီမဆိုင္ 
ကေလးဘယ္လိုထိန္းရမလဲအတြ႕အၾကံဳလံုးဝမရွိတဲ့ ဒီေယာက်္ားဟာ ႏွစ္ပတ္ျခားတစ္ခါ ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြတိုင္းမွာ ကေလးကို သူေခၚထားပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ 
႐ုတ္တရက္ေျပာလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မဟာ အစိုးရကို တရားစြဲဆိုခ်က္တစ္ရပ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  
ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကၽြန္မသားေလးကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္မအနားကေန တစ္ခါတည္း ၄၈နာရီ ခြဲထားဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ (သားေလးဟာ 
အခု ေလးလသားပဲရွိေသးပါတယ္) ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္မဟာ သားေလးကို ညစဥ္ တစ္ညလံုး တစ္ကုတင္ထဲသိပ္ၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ 
မိခင္နဲ႔ကေလးၾကားက သံေယာဇဥ္ကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစခ်င္တာလည္း ပါပါတယ္။ ကေလးအေဖကေတာ့ ေယာက္ယက္ခတ္ၿပီး အပတ္တိုင္း 
စိတ္အေျပာင္းအလဲမ်ားေနပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ၾကာလို႔ ေတာင္းဆိုတာေတြလုပ္လာရင္ ငါနဲ႔မဆိုင္ဘူး ဆိုတာကေန ငါ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္ကိ ု
အျပည့္လိုခ်င္တယ္၊ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ (cps) ကိုဖုန္းဆက္လိုက္ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့အထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေယာက္ယက္ခတ္ေနပါတယ္။ 
ကၽြန္မဟာ ဒီကိစၥကို တိုတိုနဲ႔လိုရင္းကိုေျပာရတာက သင့္ကို အျဖစ္မွန္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစခ်င္လို႔ပါ။ ကၽြန္မဟာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အစကတည္းက 
လုပ္ခဲ့သင့္တဲ့ ေရွ႕ေနငွားျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတည့္ေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔လုပ္ေနတာကေတာ့ 
သူဟာ သူ႔အပိုင္ညေတြမွာ ကၽြန္မကို တစ္ညလံုး ကေလးနဲ႔ တစ္ကုတင္တည္းအိပ္ၿပီး ႏို႔တိုက္ခြင့္ေပးထားၿပီး သူကေတာ့ တျခားအခန္းမွာ 
အိပ္ပါတယ္။ မနက္ဆိုတာနဲ႔ ကေလးအတြက္ မိခင္ႏို႔စီစဥ္ေပးၿပီး အိမ္ကေနထြက္ေပးရပါတယ္။ ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ေျပာပံုအရ သိပ္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိေပမဲ့ 
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဒီကိစၥကို တရား႐ုံးမွာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မသားေလးဟာ အခုဆို အသက္၆လရွိပါၿပီ။ ကၽြန္မၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ 
အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲက လံုေလာက္တဲ့ မိခင္ႏို႔ပမာဏကိုညွစ္ထုတ္ေပးရျခင္းနဲ႔ စကားအရေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရပါ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြအားလံုးကို 
ရင္ဆိုင္ေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္မကို စိတ္ဖိစီးေစၿပီး မိခင္ႏို႔ လံုေလာက္ေအာင္မထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ  
ေကာင္းတဲ့ရလဒ္လို႔ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုအေျခအေနေတြမွာ အနစ္နာခံရမွာပါပဲ။

အသိပညာရဲ႕ စြမ္းအား
ကၽြန္မဟာ ကေလးႏို႔ျဖတ္ၿပီးတာကလြဲလို႔ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းကိုတစ္ျပားသားမွမေလွ်ာ့ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မ သားႀကီးက အသက္ ၁၅လမွာ ႏို႔ျပတ္တာပါ။ 
ကၽြန္မရဲ႕ေယာက်္ား၊ ကြာရွင္းမႈနဲ႔ မိုင္ ၉၀ ျခားေနရမယ္ဆိုတဲ့ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြေၾကာင့္  
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးတာကိုရပ္လိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဆိုးကို ရင္ဆိုရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မ အငယ္ဆံုးသားေလးက အသက္ ၆လပဲရွိပါေသးတယ္။ 
ကၽြန္မ ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့ေရးကၽြမ္းက်င္သူရဲ႕ ႐ံုးခန္းထဲမွာ ေအာ္ဟစ္လိုက္ခ်င္တာကို မွတ္မိေနပါေသးတယ္။ ကၽြန္မ မ်က္ရည္ပူေတြက်ၿပီး 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အငယ္ဆံုးေလးကို ႏို႔ၿပီးျပတ္ေအာင္တိုက္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ပိုေပးေအာင္ ကၽြန္မေယာက်္ားကို အသနားခံခဲ့ပါတယ္။ 

အစေတာ့ သူ႔မွာ အာဏာရွိတာကို သူသေဘာက်တယ္လို႔ကၽြန္မထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္မွာပဲ သူကလည္းကၽြန္မ မိခင္ႏို႔တိုက္ေနတာကို 
မရပ္ေစခ်င္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္မသေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့တယ္။ ကံေကာင္းစြာနဲ႔ ကၽြန္မတို႔သားေလးအတြက္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးတာက 
အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို သူသိၿပီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ သူဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ သားႀကီးကိုပိုေခၚသြားေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္မနဲ႔ အငယ္ဆံုးသားေလးကို 
ႏွစ္ေယာက္တည္းအခ်ိန္ပိုရေစၿပီး ကံေကာင္းစြာနဲ႔ ကေလးအသက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဘာျပႆနာမွမရွိဘဲ မိခင္ႏို႔ေကာင္းေကာင္းတိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  
ကၽြန္မ အရင္ေယာက်္ားက ရံဖန္ရံခါ ေဒါသထြက္တတ္ေပမဲ့ အၾကာႀကီးေတာ့ေဒါသမထြက္တတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ၾကားက 
သံေယာဇဥ္ကိုထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္မမထင္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အငယ္ဆံုးေလးက အမွန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အႀကီးဆံုးသားထက္ သူ႔အေဖနဲ႔ 
ပိုရင္းႏွီးသလိုပဲ။ ဒါဟာ ကၽြန္မကို အံ့အားသင့္ေစပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့ေရးကၽြမ္းက်င္သူက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမ်ားနဲ႔ ကၽြန္မကိုယ္စား ေရွ႕ေနလိုက္ေျပာေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မ 
ေတာ္ေတာ္ေက်းဇူးတင္မိမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔မွာ ကၽြန္မကိစၥကို အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ဘာမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ႕အလုပ္က 
ကၽြန္မတို႔ကိုတာဝန္ခ်ေပးဖို႔နဲ႔ ဖ်န္ေျဖဖို႔ပဲရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္ရသြားလို႔ ေရွ႕ေနမလိုခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ 
အခ်င္းခ်င္းသေဘာတူညီမႈမရရင္ အေျခအေနက တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ၾကားကေနေျပလည္ေအာင္ဖ်န္ေျဖေပးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့ေရ 
းကၽြမ္းက်င္သူတိုင္း သူတို႔ရဲ႕႐ံုးခန္းမွာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းအဆံုးသတ္မသြားေအာင္ တားဆီးေပးႏိုင္မယ့္ စီမံကိန္းေလးေတြရွိသင့္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔လယ္က 
ကၽြန္မ ေတာ္ေတာ္လန္႔သြားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သြားတဲ့အတြက္ ကၽြန္မဝမ္းသာမိပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလူေတြအတြက္ဆို 
အဲလို အဆင္ေျပေလာက္မယ္မထင္ပါဘူး။

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၊ ကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္



ေထာက္ပံ့ေပးမႈရဲ႕ စြမ္းအား
တရားသူႀကီးက ကၽြန္မတို႔ကေလးကို အေဖနဲ႔ေနဖို႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခ်ိန္ကို ၁၄ညထဲကေန ၅ည သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မသမီးေလးက 
အသက္ ၃လပဲရွိပါေသးတယ္။ . ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခြင့္ရက္ ၁၂ ပတ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ အလုပ္ျပန္ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ကေလးနဲ႔ခြဲၿပီး အလုပ္သြားရတာေတာင္ 
ကၽြန္မအတြက္ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲေနပါၿပီ။ ကၽြန္မမွာ တစ္ေန႔လံုးလည္း ႏို႔ညွစ္ရပါေသးတယ္။ ကြားရွင္းျခင္းရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈေတြက ပိုဆိုးေစခဲ့ပါတယ္။ 
အဲဒါေတြအျပင္ ကေလးအေဖနဲ႔ တစ္ညလံုး ႏို႔ညွစ္ရတာကလည္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အနည္းဆံုး ၂-၃ နာရီေလာက္ 
ႏို႔ညွစ္ေနရပါတယ္။ ကၽြန္မမိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ကၽြန္မကေလးကို အသက္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိ  
နိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္မဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ တျခား ဘယ္မိခင္ေရာ ကေလးပါ ဒီလို အၾကင္နာမဲ႔ၿပီး မွ်တမႈမရွိတဲ့ 
အျပဳအမူမ်ိဳးကို မၾကံဳေတြ႕ပါေစနဲ႔လို႔ ကၽြန္မ အမွန္တကယ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမယ့္သူဟာ ဆရာဝန္၊ ႏို႔တိုက္အတိုင္
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လိုမ်ိဳး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိထားသင့္ပါတယ္။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဟာ 
သိပၸံပညာရပ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ႏို႔ညွစ္ျခင္းဟာ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး အက်ိဳးရွိခ်င္မွ ရွိမည္။ မိခင္မ်ားဟာ လူသားေတြျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးနဲ႔ 
အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က မိခင္ႏို႔ဟာ ကေလးႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္အေရးအႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

နားလည္မႈရွိျခင္းရဲ႕ စြမ္းအား
ကၽြန္မတို႔ညွိႏိႈင္းခဲ့ရၿပီး ကၽြန္မ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးၿပီးမွ ကေလးကို ညအိပ္ေခၚရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းလမ္းစဥ္ဟာ  
ခက္ခဲလွပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ ႏို႔ထြက္နည္းတဲ့ျပႆနာရွိတဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း ႏို႔ညွစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ကေလးညအိပ္ေနဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ႏို႔ပမာဏ 
ကၽြန္မဆီမွာ ဘယ္ေတာ့အခါမွ မရွိခဲ့ပါ။ ဆိုလိုတာက ကေလးအေဖဆီမွာ ညအိပ္သိပ္ဖို႔ ကၽြန္မကို တြန္းအားေပးခံရရင္ ကၽြန္မတို႔ကေလးဟာ 
ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ကို ျဖည့္စြက္ၿပီးတိုက္ျခင္းကိုခံရမယ္ (ကၽြန္မလံုးဝသေဘာမတူတဲ့အရာ)။ ဒါမွမဟုတ္ အပိုမိခင္ႏို႔ကို ညသန္းေခါင္မွာ သယ္ပို႔ဖို႔အတြက္ 
စီစဥ္ရေတာ့မယ္။ ကံေကာင္းစြာနဲ႔ ကၽြန္မကေလးအေဖက နားလည္မႈရွိၿပီး ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကေလးတစ္ႏွစ္ျပည့္မွ သူ႔ဆီမွာ ညအိပ္ထားရန္ 
သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

(အသံုးဝင္ႏိုင္ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္/စီမံကိန္းမ်ား စာရင္း) မိခင္မ်ားရဲ႕ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကဲ့သို႔ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 
မိခင္တိုင္းရဲ႕ ႏို႔တိုက္လမ္းစဥ္ဟာ မတူကြဲျပားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မတူတဲ့ မိခင္နဲ႔ကေလးေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြအေပၚ လူတိုင္းနားလည္ဖို႔ 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မယ္။  ဒါ့အျပင္ မိခင္အားလံုးကို စာနာတတ္ဖို႔က လူတိုင္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိခင္ေတြဟာ 
သူတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကို ေဖာ္ျမဴလာႏို႔မတိုက္ဖို႔ စိတ္ျပင္းျပၾကေပမဲ့ တခ်ိဳ႕မိခင္ေတြကေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတိုက္ဖို႔ ဝန္မေလးၾကပါဘူး။ မိခင္မွ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳး
တည္းကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မိခင္ႏို႔နဲ႔ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔ေပါင္းတိုက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူမကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္အရာကိုလုပ္ေနသေရြ႕ ဖခင္ကလည္း 
ဒီလိုအေျခအေနေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး နားလည္မႈေပးျခင္းနဲ႔ ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။

သင့္ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္အပ်က္ကိုမွ်ေဝရန္ http://www.mibreastfeeding.org/child-custody သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၊ ကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္

www.mibreastfeeding.org/child-custody


မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၊ ကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနေသာ မိဘမ်ားအတြက္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား-
အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားအျပင္ တကယ့္ျပင္ပလက္ေတြ႕မိဘမ်ားမွ ေပးပို႔ခ်က္အရ ပို၍မ်ားေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို မီခ်ီကန္ 
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရးကြန္ရက္မွ စုေဆာင္းထားပါသည္။ http://www.mibreastfeeding.org/child-custody တြင္အားလံုးရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဒီအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ -

 
ဒီလမ္းညႊန္မွ တရားဥပေဒကိုျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္၊ မိခင္ႏို႔အေၾကာင္း တိက်ေသခ်ာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ 
မိဘႏွစ္ပါးလံုးအတြက္ မိဘနဲ႔ကေလးၾကား သံေယာဇဥ္အေရးပါပံုနဲ႔ ကေလးနဲ႔ေဝးကြာေနခ်ိန္မွာ 
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ဘယ္လိုအဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။

၁။ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ လမ္းညႊန္

၂။ ဖခင္မ်ား/မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းမရွိေသာမိဘမ်ား အတြက္ သတင္းအရင္းအျမစ္
ဒီမိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းမရွိေသာမိဘမ်ားအတြက္ သတင္းအရင္းအျမစ္ဟာ သူတို႔ရဲ႕  
ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္သေဘာတူညီမႈ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာေတာင္  
မိခင္ႏို႔ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးျခင္းရဲ႕ အေရးပါပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပထားပါတယ္။ မိခင္ႏို႔နဲ႔ 
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေစတဲ့ အကူးအေျပာင္းကာလမွာ သူတို႔ကေလးရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအေပၚ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာပါလိမ့္မယ္။

၃။ တရား႐ံုးသို႔ေပးပို႔ေသာ နမူနာစာမ်ား
ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စာနမူနာပံုစံမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

၁။ စာနမူနာ - မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းနဲ႔ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္အေပၚ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း 
ဒီစာကို ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ၿပီး မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ တရားသူႀကီးထံသို႔ 
တင္ျပရပါမယ္။

၂။ စာနမူနာ - မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးေသာကာလ တိုးျမွင့္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဒီစာကိုတရားသူႀကီးထံ တင္ျပၿပီး 
ႏို႔တိုက္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရပါမယ္။

၄။ သင့္ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္အပ်က္ကို မွ်ေဝႏိုင္ေသာ လမ္းစဥ္
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၊ ကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင့္ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္အပ်က္ကိုမွ်ေဝရန္ 
www.mibreastfeeding.org/child-custody သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

www.mibreastfeeding.org/child-custody
www.mibreastfeeding.org/child-custody

