
 

Children’s Minnesota  
တၢ ၢ်န  ၢ်လ ီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လၢ 

တၢ ၢ်လ ီၤဟးအ  ၢ်သက းလၢတၢ ၢ်မီၤ

အ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ် 

တၢ ၢ်ဘ  းဒ  ၢ်မးလၢနစ းကါတၢ ၢ်လ ီၤဟးအ  ၢ်သက းလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်လၢ 

နဖ အတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ  အဂ ၢ ၢ်န ့ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်ဂ့ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢလ ၢ်န ့ၢ် ကမီၤစၢီၤနီၤလၢနကဃ ထ  ၢ် 

တၢ ၢ်သတ့ၢ ၢ်ဘ ၢ်က  ီၤက  ပ ညါ တၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်လၢ 

ပတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ  တၢ ၢ်တ  ၢ်က  ီၤအသ လၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ် န ့ၢ်လ ီၤ. ဒၢ်နီၤအသ းလ ီၤ, 

ပအ  ၢ်ဒ းမီၤစၢီၤနဖ လၢကဒ  ၢ်ထ  ၢ်ပ  ီၤဒ းတၢ ၢ်သးခ , အ  ၢ်ပ  ီၤဒ းတၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ် အ  ၢ်ခ ျ့ဒ းဂ ၢ ၢ်ဘါန ့ၢ်လ ီၤ. 

အ  ိၣ်ကတ  ိၣ်ကတ ီၤသးလၢကစးထ  ိၣ်. 

တၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ် ဒ းတၢ ၢ်ဆါဟ  ၢ်ကသ  ၢ်ဒၢးအ ီၤဃထ့  ၢ်၀  အဆ ကတၢၢ ၢ် 

တၢ ၢ်ကန  ၢ်လ ီၤဆ န MyChildren’s မ ီၤစရ ဖ  https://www.childrensmn.org/mychildrens/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခ အ ီၤနမ့ၢ ၢ်တဆ းလ ီၤမ ီၤဒ းလၢ MyChildren’s အပ ီၤန ့ၢ်, 

နဆ းလ ီၤမ ီၤဖ နတၢ ၢ်ဆါဟ  ၢ်ကသ  ၢ်ဒၢးပ ီၤဆါတၢ ၢ်ဆ းလ ီၤမ ီၤစ ၢ ၢ်န ီၤခ  ၢ် မ့တမ့ၢ ၢ် ခ ဖ  က းဖ  612-813-6216 

ဆ းက ၢပ ီၤ 

လၢတၢ ိၣ်သတ့ၢ ိၣ်ဘ ိၣ်က  ီၤက  တၢ ိၣ်ဆ  ိၣ်ထ  

အဂ ၢ ိၣ်- 

က း 1-877-621-8014  

 

လၢတၢ ိၣ်သကံ ၢ ိၣ်ဘ ိၣ်ဃးဒ းနတၢ ိၣ်သ ့ိၣ်နံီၤ

ဖးသ အဂ ၢ ိၣ်- 

၀ံသးစ ီၤက းနတၢ ိၣ်ဆါဟ ံိၣ်ကသ ံိၣ်ဒၢး

တကၢ့ ိၣ်. 



 

 

န ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. ပ ီၤဆါလၢအသးအ  ၢ် 18 န  ၢ်ဆ အဖ လ ၢ် ကဘ ၢ်အ  ၢ်ဒ းအ၀ သ ့ၢ်အမ ၢ ၢ်ပၢ ၢ် မ့တမ့ၢ ၢ် ပ ီၤက ၢ ၢ်ထ   တၢ ၢ်အဖ းသ စးအတၢ ၢ်ဃထ့  ၢ် MyChildren’s 

မ ီၤစရ န ့ၢ်လ ီၤ. 

တခ  းလၢနတၢ ိၣ်လ ီၤဟးလၢတၢ ိၣ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ိၣ်န းအဖ ခ  ိၣ်  

လၢကမီၤလ ီၤတ ၢ ၢ်နန  ၢ်လ ီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လၢနတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်က ထ  ၢ်လ  ၢ်ထ  ၢ်န ့ၢ်, 

၀ သးစ ီၤမီၤပ  ၢ်ထ  တၢ ၢ်န  ၢ်က  တဖ ၢ်အ ီၤတခ  းလၢနလ ီၤဟးန ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. ၀ သးစ ီၤပ ၢ်သ  ၢ်ပ ၢ်သး- 

တၢ ၢ်အပတ ၢ ၢ်အ  ၢ်၀ တဘ  းပတ ၢ ၢ်လၢနကအ  ၢ်ကတ  ၢ်သးလၢနတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်, 

အဃ ပ  နန ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်အသးလၢကအ  ၢ်ဒ းတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်လၢလၢလ  ၢ်လ  ၢ်လၢတၢ ၢ်အပတ ၢ ၢ်တပတ ၢ ၢ်စ  ၢ်စ  ၢ်အဂ ၢ ၢ် 

တခ  းလၢနတၢ ၢ်သ ့ၢ်န ီၤဖးသ လၢနရ  ၢ်က  ီၤအ ီၤန ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. 

1. န  ၢ်လ ီၤဆ  MyChildren’s ပ ီၤဆါ ဖ းထၢ ၢ်အပ ီၤလၢ 10-15 မ းန းအပ ီၤ တခ  းလၢနတၢ ၢ်သ ့ၢ်န ီၤဖးသ  ဖ - 

https://www.childrensmn.org/mychildrens/. 

• နမ့ၢ ၢ်န  ၢ်လ ီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လၢနတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ် ခ ဖ  ပ  ၢ်ယ ီၤသန ့ဘဘ စၢ ၢ် မ့တမ့ၢ ၢ် လ တ စ ခ  းစ ီၤန ့ၢ်, စ းကါ Chrome 

ဘဘ စၢ ၢ် (မ့ၢ ၢ်စ းကါ Windows မ့တမ့ၢ ၢ် Android ပ းလ ), မ့တမ့ၢ ၢ် Safari ဘဘ စၢ ၢ် (မ့ၢ ၢ်စ းကါ Mac မ့တမ့ၢ ၢ် iOS ပ းလ ) န ့ၢ်လ ီၤ.  

2. ဖ နဆ းလ ီၤမ ီၤဆ  My Children's အပ ီၤအခါ, စ ၢ ၢ်လ ီၤဖ  Appointments (တၢ ိၣ်သ ့ိၣ်နံီၤဖးသ တဖ ိၣ်) လၢကက ၢ ၢ်န  

တၢ ၢ်သ ့ၢ်န ီၤဖးသ လၢတၢ ၢ်ရ  ၢ်က  ီၤအ ီၤအစရ , ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ းနတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်တကၢ့ ၢ်. (က ၢ ၢ်ကဘ  းပီၤလၢခ တကဘ  းပီၤ) 

 

• ဘ  ၢ်ဒ ၢ ၢ်အ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ီၤ     န ့ၢ်အ  ၢ်ဖ  တၢ ၢ်သ ့ၢ်န ီၤဖးသ လၢတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်တခါစ  ၢ်စ  ၢ် အကပီၤန ့ၢ်လ ီၤ.  



 

 

• နမ့ၢ ၢ်တထ  ၢ်နတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်လၢတၢ ၢ်ရ  ၢ်က  ီၤအ ီၤန ့ၢ်, ဆ းက ၢနတၢ ၢ်ဆါဟ  ၢ်ကသ  ၢ်ဒၢးန ့ၢ်တကၢ့ ၢ်.  

 

3. သမ သမ းက ၢ ၢ်နခ  ၢ်ဖ ၠူထၢ ၢ်, ထ းဘလ း မ့တမ့ၢ ၢ် လ တ စ စ  ၢ်စ  လၢကမီၤလ ီၤတ ၢ ၢ်နတၢ ၢ်ဖ  ၢ်တၢ ၢ် ကလ ၢ ၢ် ဒ းဘ  ၢ်ဒ ၢ ၢ်အ  ၢ်တၢ ၢ်ရ  ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤတဖ ၢ် 

မီၤတၢ ၢ်န ့ၢ်တကၢ့ ၢ်.  

• တၢ ၢ်ကန  ၢ်နီၤခ ဖ  တၢ ၢ်ဃ ့ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်ဂ့ၢ ၢ်က တၢ ၢ်ဟ ့ၢ်က  ၢ်တဖ ၢ်, ဖ အလ  ၢ်မ့ၢ ၢ်အ  ၢ်အခါန ့ၢ်လ ီၤ. 

• ထ းလ ီၤဒ းထၢန  ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်မီၤသ ထ  ၢ်လၢအလ  ၢ်တဖ ၢ်လၢနပ းလ အဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. 

  

4. ဖ နမီၤက ၢ ၢ်နပ းလ ၀ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ န ့ၢ်, ဟ ့ိၣ်လ ီၤတၢ ိၣ်ဆ းက  းလ တ စ န  ိၣ်ဂံၢ ိၣ်တကၢ့ ိၣ်. ၀ ီၤဒ းစ ၢ ၢ်လ ီၤ Continue (ဆ းဆ ညါ) တကၢ့ ိၣ်.  

• နကန  ၢ်လ ီၤဆ  တၢ ၢ်အ  ၢ်ခ းအဒၢးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်လ ီၤ. နတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ  ကရ ၢ ၢ် ကဘ းဘ ၢ်သ ့ၢ်ညါနီၤလၢနဟ တ ီၤလ န ့ၢ်လ ီၤ. 



 

 

 

• န ဃထုၢ အ ကလးံ မ့တမ့ၢ ိၣ် စပ့ ိၣ်က   ိၣ်သ ့ခ ဖ   တၢ ၢ်ဃ ထၢတခါလၢ 

တၢ ၢ်ဃ ထၢစရ အပ ီၤလၢအအ  ၢ်လၢနပ းလ အမ  ၢ်သ ၢ်အထ  တကပီၤအဖ ခ  ၢ်အပ ီၤန ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. 

 

• ဘ ၢ်သ ့ၢ်သ ့ၢ်နကထ  ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်ဘ းဘ ၢ်သ ့ၢ်ညါလၢ အဃထ့  ၢ်နီၤလၢနက grant your browser access (အ ုိၣ်သးလၢ နဘဘ စၢ ိၣ် 

လၢနကန ုိၣ်လ ီၤ) ဆ နကလ ၢ ၢ်ဒၢ ဒ းခ မရၢ ၢ်န ့ၢ်လ ီၤ. နကဘ ၢ်အ  ၢ်သးလၢနကန  ၢ်လ ီၤစ းကါ ကလ ၢ ၢ်ဒၢ ဒ းခ မရၢ ၢ် 

ဖ နတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်အကတ ၢ ၢ်န ့ၢ်လ ီၤ. 

 

ဖ နတၢ ိၣ်က ၢ ိၣ်ထ  တၢ ိၣ်လ ီၤဟးလၢတၢ ိၣ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ိၣ်န းအဖ ခ  ိၣ်အကတ ၢ ိၣ် 
5. ဖ နတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ကရ ၢ ၢ်ကရၢဖ  စးထ  ၢ်တၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်, နကမီၤနၢ့ ၢ်တၢ ၢ်က းလ တ စ ဟ န  ၢ်လ ီၤန ့ၢ်လ ီၤ. ဃ ထၢ 

Accept (တ ၢ ိၣ်လ  ိၣ်) လၢကန  ၢ်လ ီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လၢတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. 

 

• ဖ နတ ၢ ၢ်လ  ၢ်လ တ စ လၢအဟ န  ၢ်လ ီၤန ့ၢ်, နတၢ ၢ်လ ီၤဟးကစးထ  ၢ်န ့ၢ်လ ီၤ. 

• နကထ  ၢ်ဘ ၢ်ဒ းနၢ ၢ်ဟ ဘ ၢ် နတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ  ကရ ၢ ၢ်ကရၢဖ ဖ ဘ  ၢ်ဒ ၢ ၢ်အ  ၢ်အမ  ၢ်သ ၢ်အဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်လ ီၤ. အ၀ သ ့ၢ်ကထ  ၢ်ဘ ၢ်ဒ းနၢ ၢ်ဟ နီၤန ့ၢ်လ ီၤ. 

 

နမ့ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ းပ ီၤဟ  ၢ်ဖ အဂီၤလၢကန  ၢ်လ ီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လၢတၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်, ကတ  ၢ်ကတ ီၤဃ ၢ်အ၀ သ ့ၢ်အအ မ့(လ) မ့တမ့ၢ ၢ် 

က  းဆ ၢတၢ ၢ်ကစ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ့ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤ ဒ းတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ  ကရ ၢ ၢ်အကရၢဖ  က  မ  ၢ်အ၀ သ ့ၢ်ကသဖ့ နန  ၢ်လ ီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လၢတၢ ၢ်လ ီၤဟးအပ ီၤအခါန ့ၢ်လ ီၤ.  

6. ဖ တၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ်ကတၢၢ ၢ်န ့ၢ်, စ ၢ ၢ်လ ီၤဖ  End Call (ပတ ုိၣ်တၢ ိၣ်က းလ တ စ ) အန  ၢ်ဆ  ၢ်ခ အဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. 

 



 

 

• နမ့ၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်လၢနကန  ၢ်လ ီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်ကဒါကီ့ၤဆ  တၢ ၢ်လ ီၤဟးလၢတၢ ၢ်မီၤအ ီၤလၢအထ့ၢ ၢ်န းအဖ ခ  ၢ် ဖ နဃ ထၢ End Call 

(ပတ ုိၣ်တၢ ိၣ်က းလ တ စ ) န ့ိၣ်, ဃ ထၢ Join Session (တၢ ိၣ်န ုိၣ်လ ီၤပ ိၣ်ဃ ုိၣ်အကတ ၢ ိၣ်) လၢကအ းထ  ၢ်ကဒါကီ့ၤဘ  ၢ်ဒ ၢ ၢ်အ  ၢ်အဂ ၢ ၢ်န ့ၢ်တကၢ့ ၢ်. Join 

Session (တၢ ိၣ်န ုိၣ်လ ီၤပ ိၣ်ဃ ုိၣ်အကတ ၢ ိၣ်) န  ၢ်ဆ  ၢ်ခ အ  ၢ် ဖ တၢ ၢ်သ ့ၢ်န ီၤဖးသ လၢတၢ ၢ်ရ  ၢ်က  ီၤအ ီၤ အဆၢကတ ၢ ၢ်မ့ၢ ၢ်တလၢ ၢ်ဒ းဘ ၢ် 

ဒ းပ ီၤဟ ့ၢ်တၢ ၢ်မီၤစၢီၤတမီၤပ  ီၤဘ ၢ်ဒ းတၢ ၢ်လ ီၤဟးအခါန ့ၢ်လ ီၤ. 

 

 

 

ဖ းထၢ ိၣ်မ့ၢ ိၣ်တမီၤတၢ ိၣ်တခ လ  ိၣ်. 

န  ၢ်လ ီၤက ၢ ၢ်ဖ  PDF အ ီၤလၢတၢ ၢ်န  ၢ်က  တဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်တကၢ့ ၢ်. 

 

 


