BEACH SAFETY - Burmese

ကမ္းေၿခ လုံျခဳေရး
ံ
ျမန္မာ
Surf lifesavers and lifeguards prominently display flags and warning signs to indicate the safest areas to swim for the beach going public.
လွိုင္းစီး ကယ္ဆယ္သူ ႏွင့္ အသက္ေစာင့္သူတို႔သည္ ကမ္းေျခလာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရကူးရန္ အလုံျခဳံဆုံး ေနရာမ်ားကို ညႊန္ျပထားသည့္ အလံမ်ား
ႏွင့္ သတိေပးသေကၤတမ်ားကို အထင္အရွား ျပသထားၾကပါသည္။
The easy way to stay safe at the beach is to remember the ‘FLAGS’ message
ကမ္းေျခမွာ လုံျခဳံစြာ ရွိေနေရးအတြက္ လြယ္သည့္နည္းမွာ‘အလံမ်ား’၏ သတိေပးခ်က္ကို မွတ္မိေနပါ
Find the flags and swim between them

Find အလံမ်ားကို လိုက္ရွာလ်က္ ၎တို႔အၾကားမွာ ေရကူးပါ
အနီ ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္သူမ်ား ႏွင့္ အသက္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသူတို႔ ကင္းလွည့္ၾကသည့္
ေနရာမ်ားကို ျပသၾကပါသည္။ ကမ္းေျခက ေရကူးဖို႔ အလုံျခဳံဆုံး ေနရာကို ၎တို႔ျဖင့္ မွတ္ေပးထားသည္။
Look at and read the safety signs

Look လုံျခဳံေရး သေကၤတမ်ားကို ရွာၾကည့္လ်က္ ဖတ္ပါ
လုံျခဳံေရး သေကၤတမ်ားသည္ ကမ္းေျခမွာ ရွိနိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ ေန႔စဥ္ အေျခအေနမ်ားကို ခြဲျခားသိနိုင္ေအာင္ သင့္ကို
ကူေပးၾကသည္။ ကမ္းေျခကို ခ်ဥ္းကပ္ရာ ေနရာမ်ား ႏွင့္ အလံထူထားသည့္ ေနရာမ်ားမွာ သေကၤတမ်ားကို ခ်ျပထားပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေရထဲ မဆင္းခင္ ၎တို႔ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ပါ။
Ask a lifesaver or lifeguard for some good safety advice

Ask ကယ္ဆယ္သူ သို႔မဟုတ္ အသက္ေစာင့္ေရွာက္သူထံမွ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အႀကံဥာဏ္ကို ေတာင္းပါ
ေရလွိုင္း အေျခအေနမ်ား (ေရ အနက္၊ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ လွိုင္းအရြယ္အစား ႏွင့္ ပုံစံ) မွာ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ ေရထဲကို
မဆင္းမီမွာ ကယ္ဆယ္သူ ႏွင့္ အသက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူတို႔ကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။
Go swimming with a friend

Go သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္အတူ ေရးကူးရန္သြားပါ
အျမဲတမ္း မိတ္ေဆြႏွင့္ အတူ ေရကူးျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးက တစ္ဦး၏ လုံျခဳံမွုကို ေစာင့့္ၾကည့္ေပးနိုင္ၿပီး လိုအပ္လၽွင္ ကူေပးနိုင္သည္။
ကေလးမ်ားကို သက္ႀကီး တစ္ဦး အစဥ္ ေစာင့္ၾကပ္ေပးရပါမည္။
Stick your hand up for help

Stick အကူအညီလိုလၽွင္ သင္၏ လက္ကို ေထာင္ထားပါ
သင္သည္ ေရထဲရွိေနစဥ္ ျပႆနာၾကဳံလာခဲ့ေသာ္၊ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ။ သင္၏ လက္ကို ေထာင္ျပလ်က္ အကူအညီ
လိုေၾကာင္းကို ျပသပါ၊ ေမ်ာေနရင္း လာကူမွာကို ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ ျဖစ္ေစ၊ လွိုင္းႏွင့္အတူျဖစ္ေစ ေရထဲေမ်ာေနပါ။
၎ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေရကူးရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

အလံနီႏွင့္ အလံဝါမ်ားအၾကားတြင္
အၿမဲတမ္း ေရကူးပါ
always swim between the red and yellow flags
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Red and Yellow Flags
အနီ ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ား အလုံျခဳံဆုံး ေရကူးရန္ေနရာကို ညႊန္ျပၾကလ်က္ ၎သည္ လွိုင္းစီး ကယ္ဆယ္သူမ်ား ႏွင့္
အသက္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ကင္းလွည့္ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။
Yellow Flag
အဝါေရာင္ အလံမ်ား သတိ - အေျခအေနမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ရွိနိုင္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေရကူးရန္အတြက္ လုံျခဳံပါေသးသည္။

Red Flag
အနီေရာင္ အလံမ်ား အႏၲရာယ္ - ေရထဲကို မဆင္းပါႏွင့္။
အလံနီကို ေထာင္ထားသည့္အခါမွာ၊ ကမ္းေျခကို ေရကူးမရ၊ ပိတ္ထားသည္။
Red and White Quartered Flag
အနီ ႏွင့္ အျဖဴ ေလးေထာင့္ကြက္မ်ား အေရးေပၚ စြန္႔ခြာရန္လို - ေရကိုစြန္႔ၿပီး ခ်က္ခ်င္းထြက္ပါ။ အႏၲရာယ္အလားအလာ
ရွိေသာေၾကာင့္ ေရကူးသူတို႔ကို ေရထဲက စြန္႔ထြက္ၾကရန္ ဤအလံကို လြင့္တင္လ်က္ ဥဩသံျဖင့္ အခ်က္ေပးမည္။
အေျခအေန အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကယ္ဆယ္ၾကသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ေစာင့္ေရွာက္ၾကသူတို႔သည္ လူထုကယ္ဆယ္ေရးကို
လုပ္ကိုင္ေနၾကလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပင္လယ္ေရသတၱဝါကို ျမင္ေတြ႕ရေအာင္ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ေပးၾကလိမ့္မည္။
Black and White Flag
အလံမည္းႏွင့္ အလံျဖဴး ဘုတ္စီး ေနရာ - ေရလွိုင္းစီးဘုတ္ကို စီးၾကသူမ်ားသည္ အနီ ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ား၏ ျပင္ပတြင္
ေနရမည္။
Dangerous currents

Bluebottles

အႏၲရာယ္ရွိ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား

ယင္မမဲရိုင္းမ်ား

အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား
ရွိေနၾကသည္

ယင္မမဲရိုင္းေကာင္မ်ား ရွိေနၾကသည္

Marine stingers

High surf

ပင္လယ္ အဆိပ္အေတာက္ေကာင္မ်ား

ကမ္းခတ္လွိုင္း ျမင့္မား

ေရထဲမွာ အႏၲရာယ္ရွိၾကသည့္
အဆိပ္အေတာက္ေကာင္မ်ား ရွိေနၾကသည္
Crocodiles

ကမ္းခတ္လွိုင္းမွာ ႀကီးလွၿပီး အႏၲရာယ္ျပဳနိုင္ သို႔မဟုတ္
ဒဏ္ရာရေစနိုင္သည့္ ရိုက္ပုတ္ခ်နိုင္မည့္ လွိုင္းမ်ား
ရွိေနၾကသည္

မိေက်ာင္းမ်ား
ဤေနရာမွာ မိေက်ာင္း(မ်ား)ကို

No swimming

ျမင္ခဲ့ၾကသည္

ေရမကူးရ

Sharks
ငါးမန္းမ်ား

Always swim between the red and yellow flags

ဤေနရာမွာ ငါးမန္း(မ်ား)ကို

အလံနီႏွင့္ အလံဝါမ်ားအၾကားတြင္ အၿမဲတမ္း ေရကူးပါ

ျမင္ခဲ့ၾကသည္
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