မိမိကေလးအတြက္!
မိမိအတြက္!
မိမိဘဝအတြက္!

(260) 424-7468 | supershot.org

စူပါေရွာ့ တည္ေနရာမ်ား

ကေလး နွင့္ လူျကီးေတြ အတြက္ကာကြယ္ေဆးမ်ား

စူပါေရွာ့ ၏ အပတ္စဥ္
ေဆးခန္းအခ်ိန္ဇယား
တနဂၤေႏြေန႔ ေဆးခန္းမဖြင့္ပါ

တနလၤာေန႔

အဂၤါေန႔

ဗုဒၶဟူးေန႔

4

ဂရပ်ဂရပ္ဘိလ္ မစ္ရွင္နရီ ဘုရားေက်ာင္း
13637 State Street, Grabill
နံနက္ 10 နာရီ မွ ေန့လည္ 1 နာရီ
ဘတ္စ္ကားလမ္းေျကာင္းမရွိပါ

1

ပတပတ္ဗ်ူး ေဆးရံု
1818 Carew Street, Ft. Wayne
နံနက္ 10 နာရီ မွ ေန့လည္ 1 နာရီ
နွင့္ ညေန 4 နာရီ မွ 7 နာရီ
ဘတ္စ္ကား လမ္းေျကာင္း အမွတ္ (2)

2

အနအန္ေထာ္နီ ေဆးကုသေရး ဌာန ရွိ
စိန့္ဂ်ိုးဇက္ ေဆးခန္း
5717 S. Anthony Blvd., Ft. Wayne
ညေန 4 နာရီ မွ 7 နာရီ
ဘတ္စ္ကား လမ္းေျကာင္း အမွတ္ (7)

2

အန္ေထာ္နီ ေဆးကုသေရး ဌာန ရွိ
စိန့္ဂ်ိုးဇက္ ေဆးခန္း
5717 S. Anthony Blvd., Ft. Wayne
နံနက္ 10 နာရီ မွ မြန္းလြဲ 1 နာရီ
ဘတ္စ္ကား လမ္းေျကာင္း အမွတ္ (7)

ၾကာသပေတးေန႔

1

Follow us on

ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ပံုစံ ေဖၚျပခ်က္
က်န္းမာေရးအာမခံရွိသူ၊ အျပည့္အဝမရသူ နွင့္ မယ္ဒီေက့အက်ံုးဝင္သူ
ေမြးကင္းစမွ အသက္ 18 နွစ္အထိရွိေသာ ကေလးမ်ားကို
တုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆး နွင့္ ကေလးဘဝမွာျဖစ္ေသာ
ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ေပး သည့္ တျခား ကာကြယ္ေဆး 15 မ်ိုး
တို့ကို စူပါေရွာ့မွ ထိုးေပးပါသည္။ က်နုပ္တို့၏အျကီးမားဆံုးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ မွာ ဖို့ဝင္းျမို့ နွင့္အနီးတဝိုက္ရွိရပ္ကြက္မ်ားထဲ
ရွိ က်နုပ္တို့၏ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးသည့္ ေဆးခန္း 4 ခု ပါဝင္တဲ့
ကြန္ရက္ျဖစ္ပါသည္။ က်နုပ္တို့သည္ ေမြးကင္းစမွအသက္ 2 နွစ္ထိကေ
လးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံကိန္း မွတဆင့္ ကေလးမ်ားကို
ဆက္သြယ္ေရာက္ရွိပါတယ္၊
ကေလးအားကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အခ်ိန္က်ေရာက္ျခင္း သို့မဟုတ္
ရက္ေက်ာ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သတိေပးရန္ (လူကိုယ္တိုင္ နွင့္
အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား နွင့္ ပိုစ္ကဒ္မ်ား)ျဖင့္ျပန္လည္နိုးေ
ဆာ္ျခင္း နွင့္ ေဒသဆိုင္ရာေဆးရံုးမ်ားတြင္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၏
မိဘမ်ား၊ ကေလးထိန္းဌာနမ်ား၊ လူ့အဖြဲ့အစည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ
မ်ား နွင့္ က်နုပ္တို့၏ ေဆးခန္းတည္ရွိရာမ်ားမွတဆင့္ ပညာေပးစာရြက္
စာေစာင္မ်ားျဖန့္ျဖူးျခင္း အပါအဝင္ လူ့အဖြဲ့အစည္းပညာေပးအလုပ္မ်ားျ
ဖစ္သည္။

ပတ္ဗ်ူး ေဆးရံု
1818 Carew Street, Ft. Wayne
ညေန 4 နာရီ မွ 7 နာရီ
ဘတ္စ္ကား လမ္းေျကာင္း အမွတ္ (2)

ေသာၾကာေန႔ ေဆးခန္းမဖြင့္ပါ

စေနေန႔
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ပတ္ဗ်ူး ဖတ္ရ္စ္ ကယ္
(ပတ္ဗ်ူးအျပင္ေဆးခန္း)
3909 New Vision Dr.
နံနက္ 9 နာရီ မွ မြန္းတည့္ 12 နာရီ
ဘတ္စ္ကားလမ္းေျကာင္း အမွတ္(1)

စူပါေရွာ့ သို့မလာေရာက္မီ သင္ဘာေတြ
သိထားသင့္ပါသလဲ
• ျကိုတင္မခ်ိန္းဘဲဝင္လာနိုင္တဲ့ေဆးခန္းျဖစ္သည္။ အရင္ေရာက္တဲ့သူကိုအရင္
ဝန္ေဆာင္ေပးပါတယ္။
• ကေလးမ်ားသည္မိဘသို့မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူပါရမည္။
• မယ္ဒီေက့ရွိသူ၊ က်န္းမာေရးအာမခံမရွိသူနွင့္ အျပည့္အဝမရသူ ေမြးကင္းစမွ
အသက္ 18 နွစ္အထိ
ကေလးအားလံုး အားေဆာင္ရြက္ေပးသည္
• က်န္းမာေရးအာမခံမရွိသူနွင့္ အျပည့္အဝမရသူ လူျကီးမ်ားအား
အားေဆာင္ရြက္ေပးသည္
• ေဆးတေခ်ာင္းထိုးလ်င္ 10 ေဒၚလာ ကုန္က်၍ မယ္ဒီေက့ကိုလက္ခံသည္။
• မည္သူ့ကိုမွ် ကုန္က်စရိတ္မေပးနိုင္သည့္အတြက္ ဟုဆို၍မျငင္းဆိုပါ။
အေျကာင္းအခ်က္မ်ားထပ္မံသိရွိရန္ စာမ်က္နာေနာက္ေက်ာဘက္သို့လွန္ပါ။
မည်သူ့ကိုမျှ ကုန်ကျစရိတ်မပေးနိုင်သည့်အတွက် ဟုဆို၍မငြင်းဆိုပါ။

စူပါေရွာ့ သို့မလာေရာက္မီ သင္ဘာေတြ

သိထားသင့္ပါသလဲ
စူပါေရွာ့သည္ ဝင္ေရာက္လာနိုင္သည့္ေဆးခန္းျဖစ္သည္။ ျကိုတင္ခ်ိန္းဆို
ရန္မလိုပါ။အရင္လာတဲ့ လူအရင္ဝန္ေဆာင္ေပးတဲ့စနစ္ကို အေျခခံျပီး
လူတိုင္းကိုျကည့္ပါတယ္။ေဆးထိုးမွတ္တမ္းကို လာတဲ့အခါတိုင္း မွာ
လူတိုင္းယူလာရမည္။ ေဆးတေခ်ာင္းထိုးလ်င္ 10 ေဒၚလာ ကုန္က်မည္။
မည္သူ့ကိုမွ် ကုန္က်စရိတ္မေပးနိုင္သည့္အတြက္ ဟုဆို၍မျငင္းဆိုပါ။
ကေလးမ်ား (18 နွစ္ေအာက္) • မယ္ဒီေက့ရွိသူ၊ က်န္းမာေရးအာမခံမရွိသူနွင့္ အျပည့္အဝမရသူ ေမြးကင္းစမွ
အသက္ 18 နွစ္အထိ ကေလးအားလံုး အားေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
• ကေလးမ်ားသည္မိဘသို့မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူပါရမည္။
• ေရာဂါထိန္းခ်ုပ္ေရးဗဟိုမွေထာက္ခံခ်က္ေပးသည့္
ကာကြယ္ေဆးအားလံုးရနိုင္သည္။
• ကေလးေဆးထိုးမွတ္တမ္း မိတၱူကိုမျဖစ္မေနယူလာရမည္။
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လူျကီး(18+)
• အသည္းေရာင္အသားဝါေအ၊ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီ၊
ေရယုန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတမ်ိုး (HPV) တုတ္ေကြး၊ ဗယ္ရီဆဲလား(ေရေက်ာက္)၊
ေမးခိုင္၊ ဆံုဆို့နာ၊ ျကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုး (Tdap) ၊ ဝက္သက္၊
ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ဂ်ာမန္ဝက္သက္ (MMR), ဦးေနွာက္အျမွေးေရာင္ေရာဂါ၊
အဆုတ္ေရာင္နာထူးျခားလကၡဏာ (PVC13) နွင့္
အဆုတ္ေရာင္နာေပၚလီဆက္ကရိုက္ (PSV23) အပါအဝင္ ကာကြယ္ေဆး
အေရအတြက္ အကန့္အသတ္တခု ကိုစီစဉ္ေပးျခင္းအားျဖင့္
က်န္းမာေရးအာမခံအျပည့္အဝမရရွိသူ နွင့္ (လံုးဝ)မရွိသူ လူျကီးမ်ားကို လည္းဘ
က်နုပ္တို့ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ သင့္၏ေဆးထိုးမွတ္တမ္းကို ယူေဆာင္လာပါ။
လည်းဘဲ ကျနုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
• သင့်၏ဆေးထိုးမှတ်တမ်းကို ယူဆောင်လာပါ။

Our Community Partners
Super Sponsor

WOWO Penny Pitch/Brigadoon Fitness

Champion Sponsors

Community Foundation of Greater Fort Wayne
PHP Foundation
The Lutheran Foundation
The St. Joseph Community Health Foundation

Advocate Sponsors

Edward D. and Ione Auer Foundation
English, Bonter, Mitchell Foundation
Foellinger Foundation
Lutheran Health Network
M.E. Raker Foundation
Parkview Physicians Group (PPG)
Zollner Foundation

Preventer Sponsors

Fort Wayne Pediatrics
Magee-O’Connor Foundation
The Edward M. & Mary McCrea Wilson Foundation

Booster Sponsors

Ian and Mimi Rolland Foundation
Journal Gazette Foundation
Parrot Charitable Foundation

Protector Sponsors

Fort Wayne Medical Alliance
Hasting Mutual
Howard P. Arnold Foundation
John Kuker
Karla and Kevin Rahn
Lake City Bank
Lassus Brothers Oil Foundation
MedPro Group
NIPSCO
Parrish Leasing
Roger and Mary Haupert

In-Kind Partners

Fast Print
Fort Wayne Medical Society Foundation
Grabill Missionary Church
Lutheran Health Network
Parkview Health
Physicians Health Plan of Northern Indiana
Wilcox & Associates, LLC

Certificate of Bravery Partners
Black Pine Animal Sanctuary
Crazy Pinz
Fort Wayne Komets
Georgetown Bowl
McDonald’s
Putt-Putt Golf and Games
Science Central
Tokens-N-Tickets

က်နုပ္တို့၏ လူမႈအဖြဲ့အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ျကီးမားသည့္အဖြဲ့အစည္းေရာ
ေသးငယ္သည့္အဖြဲ့အစည္းပါ နွစ္မ်ိုးလံုးကို က်နုပ္တို့ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေမြးကင္းစမွ အသက္
18 နွစ္ ရွိ အာမခံမရွိသူ၊ အာမခံအျပည့္အဝမရသူ နွင့္ မယ္ဒီေက့ စာရင္းဝင္ ကေလးမ်ား အတြက္
ကေလးကာကြယ္ေဆးနွင့္ အာမခံမရွိသူ နွင့္ အာမခံအျပည့္အဝမရသူ လူျကီးမ်ားအား ေရာဂါဟန့္တားေဆး
မ်ားေပးနိုင္ရန္ အသင္တို့၏ ဆက္လက္ ရက္ေရာကူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ က်နုပ္တို့ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါမည္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္!

