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အရေးကြက္ခ�င်းးးနှှင်း်း ဘာ�ရေးကြက္ခ�င်း်းလဲိ။ 

#1.  က္ခွနှး�ပးဤအတွွက္ခးလံိ�ရေးလိ�က္ခးရေးသ�ခြပင်းးဆင်းးမု်းရိှှပြီပီလိ�း? 

#2.  ဤအ��နိ်း၊ ဤရေးန်ရ�မှ်း�၊ ဤလူိကိ္ခ� ရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်းးခြ�င်းးး လိ�ပး
သင်း်းပါသလိ�း? 

#3.  ရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်းသူက္ခ သူတိွ�  ကိ္ခ� ဘာ�အတွွက္ခး စာ�ရင်းးးသွင်းးးသလဲိ 
ဆိ�တွ� အခြပည့််းအ၀ န်�းလိည့်းပါသလိ�း? 

#4.  ရှှင်းးသန်းက္ခ�န်းရစားသူမ်း��းအ�း သူတိွ�  ကိ္ခ�ယူးပိ�င်းးန်ည့်းးလိမ်းးးခြဖင်း်း သူ
တိွ� ကိ္ခ�ယူးပိ�င်းး အ��နိ်းတွွင်းးစာက္ခ�းရေးခြပ��ွင်း်းရေးပးပါ။

#5.  လံိ�ခြ�ံ�မု်း၏ မှ်းတွးဉာ�ဏ်းနှှင်း်း�ံစာ�း��က္ခးအရေးပ် စိာတွးဒဏ်းရ�၏ 
ဆက္ခးတိွ�က္ခးအက္ခ��ိးသက္ခးရေးရ�က္ခးမု်းရိှှရေးကြက္ခ�င်းးးကိ္ခ� န်�းလိည့်းပါ။ 

#6.  သင်း်းကိ္ခ�ယူးပိ�င်းးစိာတွးပိ�င်းးး ဆိ�င်းးရ�က္ခ�န်းးမ်း�ခြ�င်းးးသည့်း ဤ
အရ�၏အစိာတွးအပိ�င်းးး တွ��ခြဖစားရေးကြက္ခ�င်းးး န်�းလိည့်းပါ။

#7.  သတိွရပါ – လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းသည့်းဇာ�တွးလိမ်းးး အတွွက္ခးတွ��
တွည့်းးရေးသ�ရုှုရေး��င်း်းမ်းဟု�တွးပါ။

#8.  ရှု� ပးပံ�မ်း��းသည့်း ရေးမှ်းးမိှ်းန်းမ်းသွ�းပါ။ ရှု� ပးပံ�မ်း��းရေးရွး��ယူးရ�တွွင်းး 
သတိွ��းပါ။

မာာတိိကာာ
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အကြော�ကာာင်းး�

သတွင်းးးပည့်� ဆိ�င်းးရ� စိာန်းရေး�်မု်း အန်ည့်းးင်းယူးသည့်းသ� ပဋိိပက္ခခအတွွင်းးး ခြဖစားပွ�း�်ဲရေးသ� လိိင်းးပိ�င်းးးဆိ�င်းးရ� အကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းမှ်း အသက္ခးရှှင်းးက္ခ�န်းရစား

သူမ်း��းကိ္ခ� ရေးတွဆံ့� ရေးမ်းးခြမ်းန်းးခြ�င်းးး�က္ခး တွ�ဝန်း�ံမု်းပိ�ကြီးကီ္ခးပါသည့်း။ မ်း�ဒိမ်းးးမု်းကိ္ခ� စာစားပဲွတွွင်းးအသံ�းခြပ�ရေးသ�အ�ါ၊ လူိတွစားဦးး��င်းးးစီာနှှင်း်း သူတိွ�၏ လူိမု်း

အသိ�က္ခးအဝန်းးအရေးပ် ဆိ�းရွ�းစွာ� သက္ခးရေးရ�က္ခးမု်း ရိှှရေးစာသည့်း။

တာ�ဝန်ခံ်ံမုှုရိှှိသောသ� သတာင််�စ်�ပ်ည်�သည်် လိူအမှု���ကား လံိ�သောလိ�က်ားသောသ� စ်ကား��လံိ��မှု���ရှှိ�သော�ာရန် ်ခံက်ားခဲံသည််် ရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���ကိား� စိ်တ်ာဝင််စ်��မုှု

နှှင််် အတာာင််�ကား�ကား�အခံ�က်ားမှု���ကိား� သောဆွာ�င််ယူူသောပ်�နှိ�င််သည််။ သိ� ရ�တာာင်် င်္ဂရု� စိ်�က်ားမုှုမှုရိှှိသောသ� သတာင််�ရယူူသောရ�သ��မုှုသည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ်် သူ

ကိား� စိ်တ်ာည်စ််စ်ရ�မှု���နှှင််် သောန်�က်ားထပ််သောဘာ�အနှတရ�ယ်ူမှု���နှှင််် ထိသောတာ့သောစ်ပြခံင််�ပြ�င််် ပိ်�မိှု�ဆိွာ��ရာ��သာ��သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ ဤလိမ်ှု�ညွှှန်ခ်ံ�က်ားမှု���ကိား� 

CRSV နှှင််် သက်ားဆိွာ�င််သောသ�ကိားစ်စရပ််မှု���တာာင်် ပံ်�မှှုန်အ်��ပြ�င််် လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောလိ်ရိှှိသောသ� သတာင််�သမှု��မှု���နှှင််် ရု� ပ််ရှှိင််ရို� က်ားကူား�သူမှု���ကား သောရ�သ��

ထ��သည််။ ယူင််�တိာ� သည်် စ်�သောပ်ါင််�လိ�ပ််င်န်�် သတာင််�စ်�ပ်ည်�အသောန်ပြ�င််် အသောကား�င််�ဆံွာ��သောသ� အသောလိ်အထမှု���ကိား� သတ်ာမှှုတ်ာရန်နှ်ှင််် မှုှသောဝရန် ်

ပိ်�မိှု�လိ�ပ််သောဆွာ�င််ရန် ်လိိ�အပ််သော�ကား�င််� အသိအမှှုတ်ာပြပ်ုမုှုမှှုထာက်ားသောပ််လိ�ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ ရည််မှှုန်�်ခံ�က်ားမှှု� သူတိာ� ၏အပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���ကိား� သောပြပ်�

ပြပ်သောလိ�က်ားသောအ�င်် သတာတ ိရိှှိသူမှု���ကိား� သောန်�က်ားထပ််သောဘာ�အနှတရ�ယ်ူကား�သောရ�က်ားသောစ်နှိ�င််မုှုကိား� သောလိ��်န်ည််�သောစ်လိ�က်ား ပိ်�မိှု�တိာကား�ပြီးပီ်� န်က်ားန်က်ားရိုုင််�ရှိုရုုိင််� 

သတာင််�ရယူူသောရ�သ��နှိ�င််သောစ်ရန်ပ်ြ�စ််သည််။
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ဒါါ ဘာာကြော�ကာာင်း်းလဲဲ။

ဤလိမ်းးးညှွှန်း��က္ခးမ်း��းသည့်း ပဋိိပက္ခခ ကြကံ္ခ�ရေးတွရ့ေးန်ရရေးသ� နိှ�င်းးငံ်းမ်း��းတွွင်းး လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းနှှင်း်း နိှှပးစာက္ခးည့်ှင်းးးပမ်းးးမု်းမ်း��းကိ္ခ� ကိ္ခ�င်းးတွွယူး��းသည့််း 

သတွင်းးးဇာ�တွးလိမ်းးးမ်း��းအရေးပ် ပံ�မှ်းန်းအလိ�ပးလိ�ပး�်ဲဘူားသည့််း အရေးတွအ့ကြကံ္ခ�ရိှှရေးသ� သတွင်းးးသမ်း�းမ်း��းနှှင်း်း ရှု� ပးရှှင်းးသမ်း�းမ်း��း အကြက္ခ�း ရေးဆွးရေးနွှးမု်း

မ်း��းမှ်း ရေးပ်�ွက္ခးလိ��်ဲသည့်း။

ဤအလိ�ပ်် လိ�ပ််�ကားသူတိာ�င််�တာာင်် အသောကား�င််�ဆံွာ��သောသ� စိ်တ်ာသောစ်တာန်�ရိှှိ�ကားသည််။ သိ� ရ�တာာင်် အခံ��ိသောသ�အဆွာင်််တာာင်် ကားွနှ်�ပ််တိာ� အ��လံိ��၏ 

လိ�ပ််သောဆွာ�င််မုှုသည်် မိှုမိှုတိာ� ဇ�တ်ာလိမ်ှု� သောပြပ်�ပြပ်ရန် ်ကြိုးကိားု�စ်��သောန်သူမှု���အ�� သောန်�က်ားထပ််အနှတရ�ယ်ူ သက်ားသောရ�က်ားမုှုရိှှိမှုရိှှိ မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား� သောမှု�ခံာန်�်ထ�တ်ာ

�ကားသည််။

သတာင််�သမှု��မှု���သည်် ပ်ဋိိပ်ကားခအသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုမှှု ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ထံသိ�  ပ်ထမှုဆံွာ�� သာ��သောရ�က်ားသောတာ့ဆံွာ�

သောမှု�ပြမှုန်�်သောသ�သူမှု��� ပြ�စ််သောလိ်ရိှှိသောသ�်လိည််� သင််ယူူမုှုနှှင််် ပ်ံ်ပိ်��မုှု တာစံ်�တာရ�ရရိှှိရန် ်ခံက်ားခဲံ�ကားပ်ါသည််။

ထိ� သော�ကား�င််် ဤအရင််�အပြမှုစ််ကိား� လိိ�အပ််ပ်ါသည််။ ဤလိမ်ှု�ညွှှန်ခ်ံ�က်ားမှု���သည်် သတာင််�သောထ�က်ားတိာ�င််� (သိ� မှုဟီ�တ်ာ) CRSV အတာာက်ား ရု� ပ််ရှှိင််ရို� က်ားကူား�

သူတိာ�င််� န်��လိည််ရန်လိ်ိ�အပ််သည််် အဓိိကား ကားွမ်ှု�ကား�င််မုှု န်ယ်ူပ်ယ်ူ ရှှိစ််ခံ�အထိ ခံာဲ ပြခံ��သော��်ပြပ်ထ��ပ်ါသည််။ ဤအဆိွာ�ပြပ်ုခံ�က်ား ၈ ခံ�က်ားကိား� န်က်ားရိုုင််�

စ်ာ��တ်ာရုုပြီးပီ်� လိ�ပ််သော��်ကိား�င််�က်ားမှု���နှှင််် အပြမှုန်ပ်ြပ်န်လ်ိည်် ပြပ်င််ဆွာင််ပြခံင််�နှှင််် မှုှသောဝပြခံင််�တိာ� ကိား� ပြပ်ုနှိ�င််သည်််ပံ်�စံ်ပြ�င််် ဒီီဇိ�င််�ထ�တ်ာထ��ပ်ါသည််။ ၎င််�

တိာ� သည်် လိက်ားရိှှိအမှှုန်ပ်ြ�စ််ပ်�က်ားသောန်သောသ� အရ�မှု���က်ဲားသိ�  လိက်ားသောတာ့ကား�ပြီးပီ်� စိ်တ်ာဝင််စ်��စ်ရ�သောကား�င််�ရန် ်ရည််ရာယ်ူထ��ပ်ါသည််။

ဤအရ�မှု���ကိား� သတာင််�သမှု��မှု���အတာာက်ား သတာင််�သမှု��မှု���ကား သောရ�ထ��သောသ�်လိည််� ပိ်�မိှု�ကား�ယ်ူပြပ်န် ်စ်ွာစ်ာ� သောဆွာာ�သောနှာ�ပြခံင််�မှု���ထဲကား ထာက်ားလိ�

သောသ� ရလိဒ်ီမှု���ပြ�စ််ပ်ါသည််။ ဤအရ�မှု���ကိား� သောရ�သ��ရ�တာာင််၊ CRSV ၏ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု��� (အခံ��ိသည််တာက်ားကြွကားလိုပ်် ရှှိ��သူမှု���

ပြ�စ််ပြီးပီ်�၊ အ��လံိ��သည်် ကားွမ်ှု�ကား�င််သူမှု��� ပြ�စ််သည််)၊ စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ကား� ဆွာရ�ဝန်မ်ှု���၊ လိူမုှုဝန်ထ်မ်ှု�မှု���၊ သောရှှိ�သောန်မှု���၊ ဓိါတ်ာပံ်�ဆွာရ�မှု���၊ ရု� ပ််ရှှိင််

ရို� က်ားကူား�သောရ� သမှု��မှု���၊ သတာင််�သောထ�က်ားမှု���၊ အယ်ူဒီီတာ�မှု���နှှင််် တိာ�င််ပ်င််ခ်ဲံပ်ါသည််။

ဤအရ�သည်် ရှိုရုုပ််သောထာ�သောသ�ဧရိယူ� ပြ�စ််ပ်ါသည််။ ဤလိမ်ှု�ညွှှန်ခ်ံ�က်ားမှု���သည်် သတာင််�သမှု��တိာ�င််�၏ သောတာ့ကြုံ�ကံားုရမှုည််် အသောပြခံအသောန်တိာ�င််�

အတာာက်ား လံိ�သောလိ�က်ားမှုည််မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ သောန်�က်ားပြီးပီ်� ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏ အ�ကံားပြပ်ုခံ�က်ား အ��လံိ��ကိား�လိည််� လိူတိာ�င််�သသောဘာ�တာူလိိမ််ှုမှုည်် မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။

မှုည််သိ� ပ်င််ပြ�စ််လိင်််ကားစ်��၊ အမှှုန်တ်ာရ��နှှစ််ခံ�ကိား� ဟီန်ခ်ံ�က်ားညီ်�ိ�  ကြိုးကိားု�စ်��ခ်ဲံ�ကားပ်ါတာယ်ူ။ ပ်ထမှုအခံ�က်ားမှှု� ဤအ�ကားမ်ှု��က်ားလိ�ပ််ရပ််မှု���ကိား� 

မှှုတ်ာတာမ်ှု�မှုတာင််ထ��ပ်ါကား၊ သူတိာ� ရပ််တာန် ်စ်ွာသာ��ရန် ်အခံာင်််အလိမ်ှု�မှုရိှှိပ်ါ။ ဒီ�တိာယူအခံ�က်ားကားသောတာ�် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုနှှင််် ပ်တ်ာသတ်ာလိ�ပ်ါကား 

ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ်် သူတိာ�င််� မိှုမိှုဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား� မိှုမိှုပိ်�င််�ကားပ်ါသည်် – ကားွနှ်�ပ််တိာ� မှုပိ်�င််ပ်ါ။
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ဤလိမ်ှု�ညွှှန်ခ်ံ�က်ားမှု���ကိား� �န်တီ်ာ�ပြခံင််�သည်် စ်ကား��၀ိုိ�င််�မှု���ကိား� ပြမှုှင်််တာင််သောပ်�ရန်နှ်ှင််် သတိာမူှုပြခံင််�ကိား� ပြ�စ််သောပ််သောစ်ရန် ်ပြ�စ််သည််၊ – သောဝမှုှရန် ်ပြပ်ုလိ�ပ််

ထ��သည််။ အကား� ို �ရိှှိစ်ာ�အသံ��ခံ�နှိ�င််မှုည််် မှုည််သ့ကိား�မှုဆိွာ� သောဝငှ်သောပ်�ပ်ါ။

မိှုတ်ာသောဆွာာတိာ�  တံာ� ပြပြပ်န်ရ်န်�ိ်တ်ာသောခံါပြီးပီ်� အန်�င်္ဂတ်ာတာာင်် အပြပ်န်အ်လှိန်သ်ောဆွာာ�သောနှာ�နှိ�င််ရန် ်သောမှုှ�်လိင်််ပ်ါသည််။

Dart Centre ၏ လိ�ပ််သောဆွာ�င််မုှုအသော�ကား�င််�ကိား� ပိ်�၍သိလိိ�သောသ� ဆွာနှဒရိှှိပ်ါကား ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏ စ်�ပိ်� စ်�ရင််�အတာာက်ား ဤကြောေရာာ တာာင်် sign up လိ�ပ််နှိ�င််

ပ်ါသည််။ 

ခရာကားဒါစ်းမာ�ာ�နှှင်း်း အသိိအမှာတိးပြု�ုပြုခင်းး�မာ�ာ�  

ဤအရင််�အပြမှုစ််ကိား� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�နှှင််် အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုအသော�ကား�င််� တာင််ပြပ်�ကားသောသ� သတာင််�သမှု��မှု���နှှင််် ရု� ပ််ရှှိင်် ထ�တ်ာလိ�ပ််သူမှု���အတာာက်ား 

ကားာန်ရ်က်ားနှှင််် အရင််�အပြမှုစ််ပြ�စ််သောသ� Dart Centre Europe, ကား ထ�တ်ာသောဝသောသ�သော�ကား�င််် ပ်ထမှုဆံွာ�� ခံရက်ားဒီစ််သည်် နှှစ််သောပ်ါင််�မှု���စ်ာ� စ်င််တာ�၏ 

သောဆွာာ�သောနှာ�ပ်ာဲမှု���တာာင်် ထည်််သာင််�ပ်ါဝင််ခ်ဲံသူတိာ�င််� ပြ�စ််ပ်ါသည််။ ပ်င််မှု စီ်စ်ဉ််မုှုနှှင််် သောရ�သ��မုှု အ�ဲ့တွတာာင်် ပ်ါဝင််သူမှု���မှှု Gavin Rees၊  

Samira Shackle၊ Stephen Jukes၊ Juliana Ruhfus၊ Leslie Thomas နှှင််် Christina Lamb တိာ� ပြပြ�စ််သည််။

မိှုမိှုတိာ� ၏ တိာ�က်ားရို�က်ား အ�ကံားယူူ သောဆွာာ�သောနှာ�မုှုတာာင်် ပ်ါဝင််သူ အ��လံိ��ကိား� သောကား��ဇူ�တာင််ပ်ါသည််။

ဤစီ်မံှုကိားန်�်ကိား� UK နှိ�င််ငံ်ပြခံ��၊ ဓိန်သဟီ�ယူ နှှင််် �ံ့ကြုံပြီး�ို�သောရ� ရံု� �၏ ပ်ဋိိပ်ကားခအတာာင််� လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု ကား�ကားာယ်ူသောရ� အစ်ပ်� ို �လိ�ပ််သောဆွာ�င််မုှုမှှု ရံပံ်�

သောင်ာကား ပြ�စ််သောပြမှု�က်ားသောစ်ခ်ဲံပ်ါသည််။

Dart Centre Europe 

အင်္ဂဂလိန်နှ်ှင််် သောဝှ�စ််တာာင်် ပ်ရဟိီတာ မှှုတ်ာပံ်�တာင််အမှှုတ်ာ 1172731 

သောကား��ဇူ�ပြပ်ု၍ ထိသောတာ့တွမှုု လိ�ပ််သောပ်�ပ်ါ။ တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မု်ှုမှု���ကိား� ကြိုးကိားုဆိွာ�ပ်ါသည််။ covering.crsv@dartcentre.org

ကြောောကားထ�းဘာာလဲဲ?
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က္ခွနှး�ပးဤအတွွက္ခး
လံိ�ရေးလိ�က္ခးရေးသ�
ခြပင်းးဆင်းးမု်းရိှှပြီပီလိ�း?

#1.



#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။

အခြေ�ေေံကျျခြေ�ာ ခြေ�းေွန်းးး �ံ�းေ�
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ဤလိမ်ှု�ညွှှန်ကိ်ား�ပ်ဋိိပ်ကားခတာာင််�ရိှှိ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုဟီ� သောခံ်ဆိွာ�ခ်ဲံသောသ�်လိည််� ဤလိမ်ှု�ညွှှန်တ်ာခံ�လံိ��တာာင်် ပ်ဋိိပ်ကားခဆိွာ�င််ရ�လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုဟီ�သောခံ်သောသ� CRSV 

ဆိွာ�သည်််အသောပြခံခံံအကားခရ�ကိား�အသံ��ပြပ်ုထ��ပ်ါသည််။

CRSV သည််လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုမှု���ကိား� ရည််ညွှှန်�်သည််။ ဥပ်မှု�၊ မှု�ဒိီမ်ှု�မုှု၊ အတာင််�အကား�ပ််ပြပ်ည်််တာန်ဆ်ွာ�ပြပ်ုပြခံင််�၊ အတာင််�အကား�ပ််အိမ်ှုသောထ�င််ခံ�ပြခံင််�၊ 

အတာင််�အကား�ပ်် သ��သော�ကား�ပြ�တ်ာပြခံင််�နှှင််် ပ်ဋိိပ်ကားခနှှင်််ဆွာက်ားနှာယ်ူနှိ�င််သည််် အပြခံ��အလိ��တာူရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���။ ဤရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���သည်် ကြိုးကိားုတာင််�ကံားစ်ည််

ထ�� သောသ�စ်စ််သောရ� (သိ� ) နှိ�င််ငံ်သောရ�ရည််မှှုန်�်ခံ�က်ားမှု���ကိား�ရယူူရ�တာာင်် အမှု���သောသ�အ��ပြ�င်််ကား���လိာန်သ်ောလိ်ရိှှိပြီးပီ်�၊ လိူမှု� ို �တံာ��သတ်ာပြ�တ်ာမုှုမှု���နှှင်််စ်စ််ရ�ဇဝတ်ာ

မှု���၏ တာရ��ဝင််အမှု� ို �အစ်��သောအ�က်ားတာာင််ရိှှိသောသ�်လိည််�၊ ပြ�စ််ပ်�က်ားပံ်�မှု���ကား ပိ်�၍အခံာင်််သောကား�င််�ယူူသည်််ပံ်�စံ်သောပ်ါက်ားသည််။ CRSV သည််စ်စ််ပ်ာဲတာာင််� မှု�ဒိီမ်ှု�မုှု

ဆိွာ�သည််် စ်ကား��စ်�ထက်ားသ�၍ ကား�ယ်ူပြပ်န် ်ပ််ါသည််။ ထိ�အသံ��အနှှုန်�်သည်် မှုတာည််ပြီးငိ်မ်ှုသောသ�အသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် သောသ�င််�ကား�န်�်သူမှု���၊ ပြပ်ည််သ့စ်စ််မှု��� 

(သိ� ) တာပ််မှုသောတာ�်ကား လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�မှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုကား�င်််မုှုကိား� သောဒီသခံံပြပ်ည််သူမှု���အ�� �ိနှှပ်ိ်ပြခံင််�နှှင််် တိာ�က်ားပ်ာဲဝင််သူမှု���ကိား� လိုံသောဆွာ�်သောပ်�ရန် ်တာန်ဆ်ွာ�ပ်လိ�

အပြ�စ််အသံ��ပြပ်ု ပြခံင််�နှှင်််သက်ားဆိွာ�င််သည််။ မိှုန်�်မှုနှှင်််ကားသောလိ�မှု���တာာင်် ပြ�စ််သက်ဲားသိ� သောယူ�ကား��်�မှု���တာာင််လိည််� သောတာ့ကြုံ�ကံားုရသည််။

ဤရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင််် သူတိာ� .အသိ�င််�အ၀ိို�င််�မှု���အတာာက်ားအကြိုးကီား�အကား�ယ်ူအကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှုရိှှိသည််။ အဘာယ််ူသော�ကား�င််် 

ဆိွာ�သောသ�် CRSV သည််လိူမုှုဆွာက်ားဆံွာသောရ�မှု���ကိား� ည်ှုိ�နှာမ်ှု�သောစ်နှိ�င််သည််၊ လိူသောတာာကိား�သောရှှိ�င််ရှှိ��ပြီးပီ်� ပြပ်န်လ်ိည််သောကား�င််�မှုာန်လ်ိ�ရန် ်ပ်ံ်ပိ်��သောပ်�နှိ�င််သောသ� မိှုသ��စ်�၊ 

အိမ်ှုန်�ီပြခံင််�နှှင်််မိှုတ်ာသောဆွာာအသောပ်ါင််�အသင််�မှု���ထံမှှု သီ�ပြခံ��ခံာဲထာက်ားလိ�သောစ်သည််။ မှု�ဒိီမ်ှု�ကား�င်််ခံံပြီးပီ်�သောန်�က်ား သောမှုာ��ာ��လိ�သည်််ကားသောလိ�မှု���အတာာက်ားလိည််� 

မှု� ို �ရို� �စ်ဉ််ဆွာက်ားအကား� ို �ဆွာက်ားမှု���ရိှှိပြီးပီ်� အဆွာက်ားမှုပြပ်တ်ာက်ဲားရဲ�ရှိုရုုတ်ာခံ�မုှုနှှင််် သောန်�က်ားထပ််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုမှု��� ပြ�စ််သောပ််သောစ်နှိ�င််သည််။

က္ခွနှး�ပးဤအတွွက္ခးလံိ�ရေးလိ�က္ခးရေးသ�ခြပင်းးဆင်းးမု်း

ရိှှပြီပီလိ�း?
#1.

အရေးခြ��ံက္ခ�ရေးသ� ရေးမ်းး�ွန်းး သံ�း��

CRSV အကြော�ကာာင်းး�အစီ်ရာင်းးခံတိင်းးပြု�ပြုခင်းး�သိည်း သိတိင်းး�သိမာာ�တိဦး�လုဲ�းရာမာည််းစိ်ေးကြောခ်မုာအမာ�ာ�ဆုံုံး�အလုဲ�းမာ�ာ�တွိင်းး တိစ်းခု�ါဝင်းးပြီး�ီ� - ဂရုုတိစုိ်ကား

စ်ဉ်းး �စ်ာ�၍လုဲ�းရာေးလုိဲအ�း သိည်း။ အစ်မာပြု�ုမီှာတွိင်းး၊ ကြောအာကား�ါအကြော�ကာာင်းး�အရာာမာ�ာ�ကုိာကြောသိခ�ာစွ်ာ သုိကြောတိသိေပြု�ု�ါ။

 •  CRSV ဆုိုံးသိည်းမှာာအဘာယ်းေည်း�၊ မုာဒိါမား�မုာေဲအ်ပြုခာ�လိဲင်းးအ�ကာမား�ဖကားမုာ�ုံစံ်မာ�ာ�ကာ တိဦး�ခ�င်းး�စီ်နှှင်း်း သူိတိိ�အသုိိင်းး�အဝုိင်းး�အကြော�် မာည်းသိိ�အကာ� ို �

သိကားကြောရာာကားမုာရိှှိသိေည်း�။

 • ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�ကုိာ စိ်တိးဒါဏ်းရာာကုာစ်ာ�ေည်း�ပြုဖင်း်း မာည်းက်ဲာသိိ�ဂရုုတိစုိ်ကား ကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ရာမာည်းေည်း�။

 •  ကြောဒါသိတွိင်းး� နုိှင်းးငံ်းကြောရာ�အာဏ်ာနှှင်း်း �ုိမုိာကာ�ယ်းပြု�ေ ်းကြောသိာ လုံဲပြုခံုကြောရာ��ုံရိာ�း၊ ကာ�ာ�မာလုဲ�းရှှိာ�မုာ နှှင်း်းလိဲင်းးအ�ကာမား�ဖကားမုာနှှင်း်း�တိးသိကားကြောသိာ ယ်ဉ်းးကြောကာ��မုာ 

သိကြောဘာာထာ�မာ�ာ�။

 •  သိင်းးလုဲ�းရာမာည််း�ုံရိာ�းကြောရွာ�ခ�ယ်းမုာ။ ဓါါတိး�ုံရုိုကားမာလဲာ� (သိိ� ) ဗီီဒီါယုိ်ရုိုကားမာလဲာ�။ မာည်းသိည််းကြောေရာာတွိင်းး မာည်းက်ဲာသိိ� ပြုပြု�ုမာည်းေည်း�။ မာထင်းးမာရှှိာ�ရုိုကားကူာ�

ပြုခင်းး�မာ� ို �ပြုဖစ်းမာလဲာ�။

 • သိင်း်းစိ်တိး�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာပြု�င်းးဆုံးင်းးမုာအဆုံးင်း်းနှှင်း်း အဘာယ််းကြော�ကာာင်း်းအကြောရာ�ကြီးကီာ�သိေည်း�။

ပ်ဋိိပ်ကားခန်ယ်ူသောပြမှုတာာင်် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုအသော�ကား�င််�ကိား� သတာင််�ဌာ�န်မှု���အ��သောပြပ်�ပြပ်ပြခံင််�သည်် ရှှိင််သန််

ကား�န်ရ်စ််သူမှုည််သူအတာာက်ားမှုဆိွာ� အနှတရ�ယ်ူကြိုးကီား�လှိသည််။ ဤလိမ်ှု�ညွှနှ်မ်ှု���သည်် မှုည်််သည်််အရ�ကား 

ပိ်�၍အနှတရ�ယ်ူကား�သောရ�က်ားနှိ�င််သော�ကား�င််�သောကား�င််�စ်ာ�သော��်ပြပ်လိိမ််ှုမှုည််။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6
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သတွင်းးးသမ်း�းမ်း��းနှှင်း်းရှု� ပးရှှင်းးရိှု� က္ခးကူ္ခးသူအခြဖစားက္ခွန်းရေးတွ�းတိွ�၏အ�န်းးက္ခဏ္ဍ

သတာင််�သမှု��မှု���သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� အဦး�ဆံွာ��သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သောလိ်ရိှှိ�ကားပြီးပီ်�၊ ပိ်�မိှု�ကား�ယ်ူပြပ်န် ်သ်ောသ�လိူထ�လိ�ပ််သောဆွာ�င််မုှုမှု���ကိား�လိိ�အပ််သောသ�

ကိားစ်စ ရပ််မှု���ကိား�အ�ရံု� စိ်�က်ားရ�တာာင်် ကိား�ယ်ူသောရ�ကိား�ယ်ူတာ�အနှတရ�ယ်ူမှု���ကိား�လိည််� �ကံားုသောတာ့ရသောလိ်ရိှှိသည််။ ဤအလိ�ပ််ကိား�လိ�ပ််သောန်သောသ�မှုည််သည်််သတာင််�သမှု�� 

မှုဆိွာ� မိှုမိှု၏သတာင််�အရင််�အပြမှုစ််ပြ�စ််သူမှု���ကိား� ထိခိံ�က်ားန်�ကား�င််သောစ်ပြခံင််�မှုရိှှိသောစ်လိိ�သောသ�်လိည််�၊ ထိ�သိ� ပြပြ�စ််နှိ�င််သောပြခံ အလိ��အလိ�သည််အပြီးမဲှုတာမ်ှု�ရှှိင််�လိင််�

စ်ာ� ရိှှိသောန်သည််။ အသောကား�င််�ဆံွာ��ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားမှု���နှှင်််ပ်င််လိှင်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�နှှင််် သတာင််�သော�ကားပြင်�ပြခံင််�အမှှု��မှု���သော�ကား�င််် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���

အ�� တာရ��မှုဝင််၊ အပြမှုတ်ာထ�တ်ာခံံရသည််ဟီ�ခံံစ်��သောစ်ပြခံင််�၊ မိှုသ��စ်�မှု���ကိား�အရှှိက်ားရသောစ်ပြီးပီ်� အခံ��ိကိားစ်စမှု���တာာင်် �ကားမ်ှု�တာမ်ှု�သောသ�င်္ဂယူက်ားရို�က်ားမုှုမှု��� ပ်င််လိှင်် 

�ကံားုသောတာ့ရသောစ်ပ်ါသည််။

၂၀ို၁၈ တာာင််ထ�တ်ာလိှင်််ခ်ဲံသောသ�သတာင််�တာပ်�ဒ်ီတာာင်် ပံ်�မှှုန်ပ်ြ�စ််သောလိ်မှုရိှှိသောသ�အရ�တာစ််ခံ�ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံပ်ါသည်် – ပ်ဋိိပ်ကားခန်ယ်ူသောပြမှုတာခံ�ရိှှိ CRSV  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််

သူမှု���ကိား� သတာင််�ဌာ�န်မှှု သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ခံံရသောသ�အခံါတာာင်် မှုည််သိ� ခံံစ်��ရပ်ါသန်ည််�ဟီ� သောမှု�ပြမှုန်�်ခ်ဲံပ်ါသည််။ အသောပြ�မှု���ကိား� သတိာကြိုးကီား�စ်ာ� သောပြ�ဆိွာ�ခ်ဲံ

�ကားပ်ါသည််။ သောပြ�ဆိွာ�သူမှု���ထဲမှှု ၈၅ ရ�ခိံ�င််နှှုန်�်သည်် Dart Centre နှှင််် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���အ�� ကား�ကားာယ်ူသောရ�လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သောသ� UNအ�ဲ့အစ်ည််� တာစ််

ခံ�မှှုထ�တ်ာပြပ်န်ခ်ဲ်ံသောသ� သတာင််�သမှု��မှု���အတာာက်ား အသောကား�င််�ဆံွာ�� အသောလိ်အကား�င်််လိမ်ှု�ညွှှန် ်၂ ခံ�ကိား�ဆွာန် ်က်ား�င််၍ [A] သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�ကိား�ခံံခ်ဲံရပ်ါသည််။ ထ�တ်ာပြပ်န််

ခံ�က်ားတာာင််ပ်ါဝင််သောသ�အခံ�က်ားမှု���မှှု� – 

ပိ်�က်ားဆံွာနှှင်််သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုသောပ်�မှုည််ဟီ�ကားတိာပြပ်ုသည််် အတိာအလိင််�ခံ� ို �သော��က်ားမုှု၊ မှုည််သူမှုည််ဝါပြ�စ််သော�ကား�င််�သသောဘာ�တာူညီ်မုှုမှုရဘဲာ ထ�တ်ာသော��် 

သောပြပ်�ဆိွာ�ပြခံင််� (သိ� မှုဟီ�တ်ာ) မှု�ဒိီမ်ှု�ကား�င်််ခံံရပံ်�နှှင််် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားခံံရပံ်�ကိား� အသောသ�စိ်တ်ာသော��်ပြပ်ရန်�ိ်အ��သောပ်�ပြခံင််�၊ အမှု� ို �သမီှု�မှု���အ��

တိာ�က်ား ခိံ�က်ားပြခံင််�ခံံရသောသ�အသော�ကား�င််�မှု���နှှင်််ဆိွာ�င််သောသ� န်က်ားရိုုင််�သောသ�ကိား�ယ်ူသောရ�ကိား�ယ်ူတာ�နှှင််် အတာာင််�ကား�သောသ�သောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား�သောမှု�ပြခံင််� 

(သိ� ) သတာင််�သမှု��ကား သူတိာ� သည်် အမှု� ို �သမီှု�မှု���၏ဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���ကိား� ထ�တ်ာသောဝပြခံင််�အ��ပြ�င််် YAZIDI အသိ�င််�အဝိ�င််�အ�� ကူားညီ်သောပ်�ရန် ်

တာတ်ာနှိ�င််သော�ကား�င််�အ�ကံားပြပ်ုပြခံင််�။ [B]

ရန်လိ်ိ�သောသ�ပ်တ်ာဝန်�်ကား�င််အတာာက်ားသောလိ်ကား�င်််ပြခံင််�။ သတာင််�သမှု��မှု���ကိား� အနှတရ�ယ်ူမှု���သောသ�အသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် လံိ�ပြခံံုစ်ာ�သောန်တာတ်ာရန်ပ်ြပ်င််ဆွာင်် သောပ်�ပြခံင််�စ်

သည်််အရ�မှု���သည်် ယူခံ�လိက်ားရိှှိစံ်နှှုန်�်မှု���ပြ�စ််သောသ�်လိည််� သတာင််�သမှု��အမှု���စ်�သည်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ရိှှိသောသ� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု��� နှှင်််အတာူအလိ�ပ််လိ�ပ််

ရန်အ်တာာက်ား သင်််သောတာ�်သောသ�သောလိ်ကား�င်််မုှုနှှင််် လိမ်ှု�ညွှှန်မု်ှုမှုရိှှိ�ကားသောသ�ပ်ါ။

ဒီရေးတွ�၊် ရေးက္ခ�င်းးးမွ်းန်းတ်ဲွကြီးကိ္ခ�တွင်းးခြပင်းးဆင်းးမု်းဆိ�သည့်းမှ်း�အဘာယူးန်ည့်းး?

သတာင််�ခံရီ�စ်ဉ််တာခံ�အတာာက်ား၊ အထူ�သပြ�င််် အနှတရ�ယ်ူမှု���သောသ�သောန်ရ�သိ� သွားသာ��ရ�တာာင်် အခံ�နိ်သ်ည််အလိာန်တ်ာန်�ိ်��ရိှှိပ်ါသည််။ ထိ� သော�ကား�င်််၊ လိ�ပ််ရမှုည်််သောန်ရ�ရိှှိ 

သောသ�အခံါတာာင်် ဤအရ�မှု���ကိား�ကြိုးကိားုတာင််စ်ဉ််�စ်��ထ��သင်််ပ်ါသည််။ ကြိုးကိားုတာင််ပြပ်င််ဆွာင််ပြခံင််�တာာင်် အဓိိကားပံ်�စံ် ၂ မှု� ို �ရိှှိပြီးပီ်� ၂ မှု� ို �စ်လံိ��အသောရ�ကြိုးကီား�ပ်ါသည််။

1.  ၁။ သတ်ာမှှုတ်ာထ��သောသ�တာ�ဝန်တ်ာခံ�အတာာက်ားမှုထာက်ားခံာ�ခံင််ပြပ်ုရမှုည်််အရ�မှု���မှှု� သောဒီသတာာင််�သ�သောတာသန်၊ အနှတရ�ယ်ူအကဲားပြ�တ်ာပြခံင််�၊ စ်သည််် 

အရ�မှု���ပြ�စ််ပ်ါသည််။

2.  ၂။ ပိ်�မိှု�ကားွမ်ှု�ကား�င််လိ�သောစ်ရန် ်သောရရှှိည််တာစိ်�က်ားမှုတ်ာမှုတ်ာလိ�ပ််ပ်ါ။ ပြပ်ဿန်�မှု���ကိား�န်��လိည််ရန် ်အ�ရံု� စိ်�က်ားပြခံင််�နှှင််် မိှုမိှုသိသောသ�အရ�မှု���ကိား� 

လိ�ပ််သော��်သောဆွာ�င််�က်ားမှု���နှှင််် ပ်ာင်််လိင််�စ်ာ� သောဝမှုှပြခံင််�စ်သည်််အရ�မှု���သည်် သောလိ်ကား�င်််မုှုမှှုပြ�စ််သောပ််လိ�ပ်ါသည််။

[A]  ယူင််�တိာ� မှှု� ၂၀ို၁၁ ခံ�နှှစ််ကား ပ်ထမှုဆံွာ�� ထ�တ်ာသောဝသောသ� this Dart Centre guide ပြ�စ််ပြီးပီ်� လိူသ��ခံ�င််�စ်�န်�မုှု အသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် ကား���-မှု ကားာဲပြပ်��မုှု အသောပြခံပြပ်ု အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု အသောပ်် သတာင််�သောရ�သ��ပြခံင််� 

အသောပ်် Global Protection Cluster ပြ�စ််သည််် အစိ်��ရမှုဟီ�တ်ာသောသ� အ�ဲ့အစ်ည််�မှု��� စ်�သောပ်ါင််�ထ�တ်ာသောဝထ��သည််် လိမ်ှု�ညွှှန်ခ်ံ�က်ားအတာာဲမှု��� ပြ�စ််သည််။

[B]  Johanna Foster နှှင််် Sherizaan Minwalla တိာ� ၏ ‘Voices of Yazidi Women: Perceptions of Journalistic Practices in the Reporting on Isis Sexual Violence,’ Women’s Studies International 

Forum ၆၇ (၂၀ို၁၈)။ စ်� ၅၃-၆၄

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

WWW.COVERINGCRSV.ORG



© Dart Centre Europe

ပဋိိပက္ခခအတွွင်းးး လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းမ်း��းကိ္ခ� သတွင်းးးရယူူ ရေးရးသ�းခြ�င်းးး

ဗား�းရှှင်းးး 1.0

https://dartcenter.org/content/reporting-on-sexual-violence
http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org


သီးသန် ်းတွ�ဝန်းအတွွက္ခးခြပင်းးဆင်းးခြ�င်းးး

သင််ကိား�ယ်ူတိာ�င််နှှင်််သင်််အ�ဲ့၏လံိ�ပြခံံုမုှုအတာာက်ား အနှတရ�ယ်ူအကဲားပြ�တ်ာသည်််အကား�င်််သည််သင််၌ရိှှိသောန်ပြီးပီ်�သ��ပြ�စ််ရမှုည််။ (အကားယ်ူ၍သင််၌မှုရိှှိပ်ါကားသောအ�က်ားပ်ါ မီှှု

ပြင်မ်ှု�ရန်အ်ခံ�က်ားကိား��ကားည်််ပ်ါ။) တာခံ�နိ်တ်ာည််�မှှု�ပ်င််၊ CRSV အသော�ကား�င််�ပြခံံုငံ်�သောပြပ်�သောသ�အခံါတာာင်် သင််၏သတာင််�ထ�တ်ာလိှင်််ပြခံင််� အစီ်အစ်ဉ််သည််သင််နှှင်််အတာ ူ

လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သည််် သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််ပြ�စ််သူတိာ�င််�၏ ကား�ယူပိ်�င််�နှှင််် စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�သောဘာ�ကားင််�လံိ�ပြခံံုမုှုကိား� မှုည််သိ� ထိခိံ�က်ားသောစ်နှိ�င််သော�ကား�င််�ကိား�လိည််� သံ��သပ််

ရန် ်လိိ�ပ်ါသည််။

သောမှု�ရန်သ်ောမှု�ခံာန်�်မှု��� –

 •  သင်််ကိား�ယ်ူပိ်�င််လံိ�ပြခံံုမုှုအတာာက်ားသ�မှုကား သင််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သူမှု���၏လံိ�ပြခံံုမုှုအတာာက်ား ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားသောကား�င််�မှု���ခံ�နှိ�င််သည်််အထိ သောဒီသတာာင််� 

အ�ဏ်�အသောပြခံအသောန်နှှင််် သောပြမှုပြပ်င််လံိ�ပြခံံုမုှုအသောပြခံအသောန်မှု���ကိား� တိာ��ခံ��ဲသောလိ်လိ��ူ�ပ်ါသလိ��။ [See #2.]

 •  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�ကိား� မှုည််သူကားပ်ံ်ပိ်��သောဆွာ�င််ရာက်ားသောပ်�မှုည််န်ည််�။ ပ်ာဲစ်��တာသောယူ�က်ားပြ�စ််မှုည််လိ�� (သိ� ) NGO တာခံ� 

ပြ�စ််မှုည််လိ�� (သိ� ) သောဒီသခံံနှိ�င််ငံ်သောရ�သမှု��တာသောယူ�က်ားပြ�စ််မှုည််လိ��။ မှုထင််မှှုတ်ာထ��ဘဲာ အလိိ�အသောလိ��က်ားပြ�စ််နှိ�င််သောသ�အနှတရ�ယ်ူတာစံ်�တာခံ� ရိှှိ

နှိ�င််ပ်ါသလိ��။ [See #2 and #3.]

 •  CRSV အသောပ််ရိှှိသောသ�သောဒီသခံံစိ်တ်ာသောန်သသောဘာ�ထ��၊ လိိင််အသောပြခံပြပ်ုခံာဲ ပြခံ��ဆွာက်ားဆံွာမုှု၊ မိှုသ��စ်�မှု���အတာာင််�အ�ဏ်�မှုှတာမုှုမှုရိှှိပြခံင််�စ်သည််် 

အခံ�က်ား မှု���အပ်ါအဝင််၊ ပ်ါဝင််ကူားညီ်သောပ်�သူတာသောယူ�က်ားအသောန်ပြ�င််် မှုည််မှုှအနှတရ�ယ်ူရိှှိသော�ကား�င််� န်��လိည််သည််အထိ ယူဉ််သောကား��မုှုနှှင််် ဘာ�သ�

သောရ�ဆိွာ�င််ရ� အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား� သင််လံိ�သောလိ�က်ားစ်ာ�န်��လိည််ပ်ါသလိ��။ [See #2.]

 •  ထိ�သောဒီသရိှှိ သောဒီသနှတရဥပ်သောဒီမှု���ကိား�သောသ�်လိည််�သောကား�င််�၊ သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််ပြ�စ််သူမှု���အတာာက်ား မှုလံိ�ပြခံံုသောစ်မှုည်််သာယ်ူ၀ိုိ�က်ားသောသ�ထ�တ်ာသော��် ခံ�က်ား

မှု���နှှင််် ၎င််�တိာ� ၏ရသင်််ရထိ�က်ားသောသ� တာရ��ခံာင််န်စ််န်�သော�ကား�ကိား�ရယူူနှိ�င််စ်ာမ်ှု�မှု���ကိား�လိည််�သောကား�င််� သင််သတိာပြပ်ုမိှုပ်ါသလိ��။ (အခံ��ိတာရ�� 

စီ်ရင််ပိ်�င််ခံာင်််မှု���တာာင််မှု�ဒိီမ်ှု�မုှု၏သ��သောကား�င််ပြ�စ််သောန်ပြခံင််�ကားပ်င််လိ�င်် သူမှုယူ��ပြပ်စ််မှှု��ပြခံင််�ဥပ်သောဒီနှှင််် တာရ��စ်ာဲပိ်�င််ခံာင်််ရိှှိပ်ါသည််။)

 •  သင််၏စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ကြိုးကိားုတာင််ပြပ်င််ဆွာင််မုှုသည်် မှုည််က်ဲားသိ� န်ည််�။ အခံ�အခံ�နိ်မှ်ှု�သင််ကိား�ယ်ူတိာ�င််ဤအလိ�ပ််ကိား� ကိား�ယ်ူတိာ�င််ကိား�ယ်ူကား�လိ�ပ််သောဆွာ�င််

ရန် ်သင်််သောတာ�်သောသ�သောန်ရ�တာာင််ရိှှိသောန်ပ်ါသလိ��။ [See #6.]

ပံ�မှ်းန်းလိ�ပးရေးဆ�င်းးရမ်းည့််းအရ�အတွွက္ခးအသင်း်းခြဖစားရေးန်ခြ�င်းးး 

အခံ��ိသောသ�ပြပ်င််ဆွာင််မုှုအမှု� ို �အစ်��မှု���သည်် အခံ�နိ်ပိ််�သောပ်�၍လိ�ပ််သောဆွာ�င််ရန်လိ်ိ�အပ််ပြီးပီ်� တာ�ဝန်တ်ာခံ�ကိား�မှုသတ်ာမှှုတ်ာသောပ်�ခံင််အထိသောကား�င််�စ်ာ�သောန်ရ�ခံ�ထ��ရန်လိ်ိ�

အပ်် ပ်ါသည််။ တာန်ည််�အ��ပြ�င်််၊ သင််သည််သက်ားဆိွာ�င််ရ�သောလိ်ကား�င်််မုှုတာာင််ပ်ါဝင််ရပ်ါလိိမ််ှုမှုည််။ သိ� မှုဟီ�တ်ာပ်ါကား၊ ကိား�ယ်ူတိာ�င််သောလိ်လိ�သင််ယူူပြခံင််�အ��ပြ�င်််၊ သိ

န်��လိည်် သောသ�လိ�ပ််သော��်သောဆွာ�င််�က်ားမှု���ထံမှှု ထိသောရ�က်ားသောသ�ညွှှန်�်ကား��မုှုမှု���ကိား�ရယူူပြခံင််�စ်သည််် န်ည််�လိမ်ှု�မှု���ပြ�င််် အကား� ို �ရိှှိစ်ာ�ပြပ်င််ဆွာင််နှိ�င််မှုည််ပြ�စ််

ပ်ါသည််။

သင်််ကိား�ယ်ူသင််သောမှု�ပ်ါ – 

 သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််မှု���၏အမှုည််မှုသော��်ပြပ်လိိ�ပြခံင််�နှှင််် မှုပြီးပီ်�ပ်�က်ားသောသ�သောသ�အရ�မှု���ကိား�လံိ�ပြခံံုစ်ာ�ကား�ကားာယ်ူရန် ်သင််၌ထိသောရ�က်ားသောသ� ဒီစ််င်္ဂ�စ််တာယ်ူ လံိ�ပြခံံုသောရ�

စီ်မံှုခံ�က်ားရိှှိပ်ါသလိ��။ [See resource box #2.]

 •  စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ခံံစ်��ရသောသ�သူမှု���နှှင််် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုခံံရသောသ�သူမှု���ကိား� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြခံင််�ဆိွာ�င််ရ�န်ည််�ဗျူ��ဟီ�မှု���ကိား� သင််သောလိ်လိ�ပြီးပီ်�ပြီးပီ်

လိ��။ သောအ�က်ားပ်ါအခံ�က်ားမှု���သည်် သင််သိသင်််သည််် တိာကား�သောသ�သံ��သပ််ခံ�က်ားမှု���ပြ�စ််ပ်ါသည််။ [See #4 and #5.]

 • အဓိိပ်ာ�ယ်ူရိှှိသောသ� သသောဘာ�တာူညီ်မုှုကိား� သင််န်��လိည််ပြီးပီ်� မှုည််သိ� ခံ�ဉ််�ကားပ််ရမှုည််ကိား� စ်ဉ််�စ်���ူ�ပ်ါသလိ��။ [See #3.]

 •  သင််သည်် ဓိါတ်ာပံ်� (သိ� ) ဗီျူဒီီယိူ�ရို� က်ားမှုည််ဆိွာ�ပ်ါကား မှုထင််မှုရှှိ��သိ�သိပ််သောပ်�ပြခံင််�ကိား� မှုည််သိ� ကိား�င််တာာယ်ူပြီးပီ်� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� မှုည််က်ဲားသိ�

စိ်တ်ာခံ� သောစ်မှုည််န်ည််�။ [See #8.]
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အယူးဒီတွ�မ်း��းအတွွက္ခး စာဉ်းးးစာ�းစာရ� အ��က္ခးမ်း��း 

ဤလိမ်ှု�ညွှနှ်ခ်ံ�က်ားမှု���အတာာက်ား သောဆွာာ�သောနှာ�တိာ�င််ပ်င််မုှုလိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််အတာာက်ား ကားွနှ်�ပ််တိာ� နှှင်််စ်ကား��သောပြပ်�ခ်ဲံသောသ� CRSV သက်ားသောရ�က်ားမုှုရိှှိသောသ�နှိ�င််ငံ်မှု��� အတာာင််�

နှှင််် ထိ�နှိ�င််ငံ်မှု���ပြပ်င််ပ်တာာင််သောန်ထိ�င််သောန်�ကားသောသ� အယ်ူဒီီတာ�နှှင်််သတာင််�သောထ�က်ားက်ဲားသိ� သူမှု���သည်် သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််ပြ�စ််သူမှု���ကိား� လံိ�ပြခံံုသောစ်ပြခံင််�၌ 

အယ်ူဒီီတာ�မှု���၊ ရု� ပ််ရှှိင််သောကား�်မှုရှှိင််န်�မှု���၏ အခံန်�်ကားဏ္ဍကိား�သောပ််လိာင််သောစ်ခ်ဲံပ်ါသည််။ ကားာင််�ဆွာင််�သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် လိက်ားသောတာက့ား�ကား� အလိ�ပ််လိ�ပ််

�ကားပြီးပီ်�၊ သတာင််�စ်�ပြ�န် ်ခ်ံ�သီောရ�ဌာ�န်မှု���နှှင််် အသံလိငှ်််ဌာ�န်မှု���အတာာက်ားအလိာန်ပ််င််တာန်�ိ်��ရိှှိလှိပ်ါသည််။

မှုည််သိ� ပ်င််ပြ�စ််လိင်််ကားစ်��၊ စ်��ပ်ာဲနှှင််် သောပြမှုပြပ်င််�ကား��ရိှှိအဆွာက်ားအသာယ်ူပြပ်တ်ာပြခံင််�သည်် ကြိုးကီား�မှု��သောသ� ပြပ်ဿန်�ပြ�စ််နှိ�င််သည််။ အသောကား�င််�ဆံွာ��ပြ�စ််နှိ�င််သောပြခံ 

ကားသောတာ�၊် သတာင််�ခံန်�်၏အပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���နှှင်််ကားာ�သောဝ�သောန်ပြခံင််�သည်် သတာင််�တာပ်�ဒ်ီသောပ်် ပိ်�၍စ်�န်�သောထ�က်ားထ��မုှု မှုရိှှိသောသ� အဆံွာ��အပြ�တ်ာကိား�ပြ�စ််သောစ် နှိ�င််

ပ်ါသည််။ သိ� သောသ�် ၎င််�သည််အပြ�စ််အပ်�က်ား၏ အဆွာက်ားအစ်ပ််နှှင််် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� ထိခိံ�က်ားန်�ကား�င််သောစ်နှိ�င််သောခံ�ရိှှိသော�ကား�င််� နှှင််် အသောပြခံအသောန် တာစ််စံ်�

လံိ��အသောပ်် န်��လိည််မုှုန်ည််�ပ်ါ�သောစ်သည််ဟီ�လိည််� အဓိိပ်ာ�ယ်ူထာက်ားပ်ါသည််။ တာခံါတာရံတာာင်် ကားာင််�ဆွာင််�သတာင််�သောထ�က်ားတာစ််သောယူ�က်ားသည်် ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား�

ပြ�စ််နှိ�င််တဲာန််ည််�န်ဲရ်ယူူနှိ�င််ရန် ်�ိအ��သောပ်�ခံံရပ်ါသည််။

အလိ��တာစူ်ာ�၊ အယ်ူဒီီတာ�မှု���သည်် လိ�ပ််င်န်�်ခံာင််ထဲတာာင်် မှုည််သည်််အရ�မှု���ပြ�စ််ပ်�က်ားသောန်သည််ကိား� အပြပ်ည်််အ၀ိုမှုပြမှုင််နှိ�င််�ကားပ်ါ။ သတာင််�သောထ�က်ားမှု���

နှှင််် ရု� ပ််ရှှိင််ရို�က်ားကူား�သူမှု���သည်် မှု���သောသ�အ��ပြ�င်််ကြိုးကီား�စ်ာ�သောသ� �ိအ��သောပ်�မုှုသောအ�က်ားတာာင််လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်�ကားပြီးပီ်�၊ မိှုမိှုအတာာက်ားအနှတရ�ယ်ူမှု���သောသ�သောန်ရ� 

မှု���သိ�  သောဝ�လံိစ်ာ�ခံရီ�သာ��ခ်ဲံ�ကားသည််။ အလိာတ်ာတာန်�် သတာင််�သမှု�� တာစ််ဦး�သည်် ပ်ဋိိပ်ကားခန်ယ်ူသောပြမှုသိ� သောရ�က်ားရန် ်မိှုမိှုတိာ�၏ကိား�ယ်ူပိ်�င််သောင်ာကိား�ပ်င်် အသံ��ပြပ်ု 

သောကား�င််�ပြပ်ု ခ်ဲံရနှိ�င််မှုည််။ ဤအသောပြခံအသောန်မှု���သောအ�က်ားတာာင််၊ ပြ�တ်ာလိမ်ှု�မှု��� သံ��သောကား�င််�သံ��လိ�နှိ�င််သည်် – သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�မှု���တာာင်် လိိ�တာ� ထပ််

ပိ်�၍ သောမှု� ခံာန်�်မှု���ကိား�ည်စ်ှ်ထ�တ်ာသောမှု�လိ�နှိ�င််သည််။ သင်််တာင်််သောသ�သသောဘာ�တာညီူ်မုှုမှု���ကိား�လိည််� မှုရယူူသောလိ�က်ားသောတာ�သ်ောပ် (သိ� ) ရှှိင််သန်က်ား�န် ်ရစ််သူမှု���၏ 

အမှုည််မှုသော��်လိိ�ပြခံင််�ကိား� ကား�ကားာယ်ူသောပ်�ရန်လံ်ိ�သောလိ�က်ားသောသ�အဆွာင်််မှု���ကိား�လိည််� မှုလိ�ပ််သောဆွာ�င််သောတာ�သ်ောလိ�က်ားသောပ်။

ပိ်�သောကား�င််�သောသ�ဆွာက်ားသာယ်ူမုှုကား ဤအနှတရ�ယ်ူမှု���စ်ာ�ကိား�တာ��ဆီွာ�သောပ်�နှိ�င််ပ်ါသည််။ သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် သူတိာ�၏တာည််�ပြ�တ်ာသူမှု���နှှင််် ကား�င်််ဝတ်ာ

ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�စိ်��ရိမ်ှုပူ်ပ်န်မု်ှုမှု���ကိား�မှုှသောဝနှိ�င််သည််ဟီ� ခံံစ်��ရန်လိ်ိ�အပ််ပြီးပီ်�၊ ဇ�တ်ာလိမ်ှု�တာပ်�ဒ်ီရရန် ်ထ�တ်ာလိ�ပ််ပြ�န် ်ခ်ံ�မုီှုဌာ�န်တာခံ�၏ ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားထက်ား 

အ��န်ည််�သောသ� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ ရု�ပ််ပိ်�င််�နှှင်််စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� လံိ�ပြခံံုမုှုကိား�ဦး�စ်��သောပ်�ခ်ဲံပြခံင််�အတာာက်ား အပြပ်စ််သောပ်�ခံံရမှုည်် မှုဟီ�တ်ာသောပ်။

ကားွနှ်�ပ််တိာ�သည်် ဤကိားစ်စရပ််မှု���ကိား� ဤလိမ်ှု�ညွှနှ်တ်ာစ််သောလိှ�က်ားလံိ��တာာင််ပိ်�၍န်က်ားရိုုင််�စ်ာ�စူ်�စ်မ်ှု�သောလိလ်ိ��ကားမှုည််ပြ�စ််ပ်ါသည််။ သိ� သောသ�် ဤသည််မှှု� CRSV 

နှှင်််ပ်တ်ာသတ်ာသည်််သတာင််�တာပ်�ဒ်ီအတာာက်ား သတာင််�သောထ�က်ားမှု���အ��တာ�ဝန်သ်ောပ်�မှုည််် အယ်ူဒီီတာ�မှု��� လိ�ပ််သောဆွာ�င််ရန် ်စ်�ရင််�တိာ�ပြ�စ််သည််။

 •  အ��န်ည််�သောသ� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််အတာလူိ�ပ််သောဆွာ�င််ရ�တာာင်် သတာင််�သောထ�က်ားမှု���လိိ�က်ားန်�ရမှုည််် အသောပြခံခံံစ်ည််�မှု�ဉ််�မှု���ကိား� 

သောဆွာာ�သောနှာ�ပြီးပီ်�ပ်ါပြီးပီ်လိ��။

 •  သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််မှု���၏မှုည််သူမှုည််ဝါပြ�စ််သော�ကား�င််�နှှင််် င်္ဂ�ဏ််သိကားခ�ကိား�ကား�ကားာယ်ူရန်လိ်ိ�အပ််မှုည််် ရု� ပ််ပံ်�သောရာ�ခံ�ယ်ူမုှုမှု���အတာာက်ား ကြိုးကိားုတာင််

ပြပ်င််ဆွာင််မုှုပြပ်ုလိ�ပ််ထ��ပ်ါသလိ��။ လိတ်ာတာသောလိ�တာာင််ဆံွာ��ပြ�တ်ာရန်အ်တာာက်ားမှုလိာယ်ူကူားပ်ါ။

 •  ဤအရ�သည်် ဤသတာင််�သောထ�က်ားအတာာက်ားသင်််သောတာ�်သောသ�တာ�ဝန်ပ်ြ�စ််ပ်ါသလိ��။ ဆွာက်ားတိာ�က်ားမှု���ပြပ်��လိာန်�်သောသ� စိ်တ်ာထိ ခိံ�က်ားစ်ရ�

တာ�ဝန်မ်ှု���ကိား�လိ�ပ််သောဆွာ�င််ရပြခံင််�သော�ကား�င််် ဝန်ပိ််နှိ�င််သောပြခံရိှှိပ်ါသလိ��။

 • သတာင််�သောထ�က်ားသည်် ကား�င်််ဝတ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ပြပ်ဿန်�မှု���ကိား� သင််နှှင်််တိာ�င််ပ်င််သောဆွာာ�သောနှာ�နှိ�င််သော�ကား�င််�ကိား� သိပ်ါသလိ��။

 • သတာင််�သောထ�က်ားသည်် ဤအရင််�အပြမှုစ််က်ဲားသိ� သောသ�အရ�အသော�ကား�င််�ကိား� သောဆွာာ�သောနှာ�တိာ�င််ပ်င််ခ်ဲံ�ူ�ပ်ါသလိ��။
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ရေးန်�က္ခး�ပးအရင်းးးအခြမ်းစားမ်း��း – ခြ�ံ�ငံ်း�သံ�းသပး��က္ခးး

ပ်ထမှုဦး�စ်ာ�၊ လိူတိာ�င််�အ�� Murad Code မူှု�ကားမ်ှု�ကိား��တ်ာရုုရန်အ်��သောပ်�ပ်ါသည််။ ဤအရ�သည်် သတာင််�သောထ�က်ားပြ�စ််သောစ်၊ သောရှှိ�သောန် ပြ�စ််သောစ်၊ မုှုခံင််�

သောထ�က်ားလှိမ်ှု�သောရ�ပြ�စ််သောစ်၊ မူှုဝါဒီသောရ�ဆွာာဲသူပြ�စ််သောစ်၊  NGOသောထ�က်ားခံံသူပြ�စ််သောစ်၊ CRSV ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင််် တိာ�က်ားရို�က်ားထိသောတာ့ဆွာက်ားသာယ်ူသူ

မှုည််သူအတာာက်ားမှုဆိွာ�အန်မ််ိှုဆံွာ��အဆွာင်််တာာင်် အသောကား�င််�ဆံွာ��-သောလိ်ကား�င်််နှိ�င််သောသ� အသောပြခံခံံအခံ�က်ားမှု��� ကိား�ခံာဲ ပြခံမ်ှု�စိ်ပ််ပြ��သောပ်�သည်််ပ်ဏ်�မှုသောပြခံလှိမ်ှု�

ပြ�စ််သည််။ ၎င််�သည််ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူအ�ဲ့မှု���အပြပ်င််၊ ကားွမ်ှု�ကား�င််သူအ�ဲ့အစ်ည််� မှု���နှှင်််န်က်ားရိုုင််�စ်ာ�သောဆွာာ�သောနှာ�တိာ�င််ပ်င််ပြခံင််�၏ရလိဒ်ီပြ�စ််သည််။

Dart Centre ၏ ဝက်ားဆိွာ�က်ားတာာင်် လိဲင်းးအ�ကာမား�ဖကားမုာကုိာ စု်ကြောဆုံးာင်းး�ကြောရာ�သိာ�ပြုခင်းး�အတွိကာ်် ရည််ရာယ်ူထ��သောသ� အခံန်�်ရိှှိသည််။ ယူင််�တာာင််  

Dart Centre Europe ၏ အကား�ဉ််�ခံ� ံု �ထ��သောသ� အ�ကံားပြပ်ုခံ�က်ား စ်�မှု�က်ားနှှ�ကိား�လိည််� သောတာ့နှိ�င််သည််။

သောဘာ�အနှတရ�ယ်ူ ပြ�စ််နှိ�င််သောခံ�နှှင််် အစီ်အစ်ဉ််သောရ�ဆွာာဲပြခံင််�ကိား� အပိ်�င််� ၂ တာာင်် ထည်််သာင််�ထ��သည််။

ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

 •  သောန်�က်ားဆံွာ��အသောန်ပြ�င်််၊ စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ရိှှိသောသ�ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���အ�� သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�နှှင်််ဆိွာ�င််သောသ� သင်််သောလိ��်သောသ� သောလိက်ား�င်််မုှုကိား�

သောပ်�ရန်စ််ဉ််�စ်��ထ��ပ်ါသလိ��။ ဝမ်ှု�န်ည််�စ်ရ�မှှု� ဤအရ�သည်် ရန်လိ်ိ�သောသ�ပ်တ်ာဝန်�်ကား�င််အတာာက်ားသောလိက်ား�င်််မုှု တာာင််ပ်ါဝင််သောလိရိှ်ှိသောသ�

အရ�မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�နှှင်််ဆွာက်ားနှာယ်ူသောသ�တာ�ဝန်မ်ှု���ကိား�လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သောသ� သတာင််�သောထ�က်ား မှု���ကိား� သောထ�က်ားပ်ံ်ရန်နှ်ှင်််ကား�ကားာယ်ူ

ရန် ်သင်််အ�ဲ့အစ်ည််�ကားမှုည််သည်််အရ�မှု���ကိား�လိ�ပ််နှိ�င််သော�ကား�င််�ကိား� Dart Centre Asia Pacific မှှုဤလိမ်ှု�ညွှနှ်တ်ာာင််ပိ်�မိှု�သိရိှှိနှိ�င််ပ်ါသည််။. 

အခံန်�် ၇ နှှင််် ၈ တာာင်် ပံ်�နှှပ်ိ်ထ�တ်ာသောဝပြခံင််�နှှင်််ရု� ပ််သံထ�တ်ာလိငှ်််ပြခံင််�နှှင်််ဆိွာ�င််သောသ�အရ�မှု���ကိား�အသောသ�စိ်တ်ာသော��်ပြပ်သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��ပ်ါသည််။
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ဤအ��နိ်း၊ ဤ
ရေးန်ရ�မှ်း�၊ ဤလူိ
ကိ္ခ� ရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်းး
ခြ�င်းးး လိ�ပးသင်း်းပါ
သလိ�း?

အခြေ�ေေံကျျခြေ�ာ ခြေ�းေွန်းးး �ံ�းေ�

#2.

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။
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ဤအရ�ကိ္ခ�လိ�ပးရန်း အ��နိ်းလံိ�ရေးလိ�က္ခးစွာ�ရိှှပါသလိ�း?

သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် အလိာန်ပ်ြပ်င််�ထန်သ်ောသ� အခံ�နိ်�ိ်အ��သောအ�က်ားတာာင််လိ�ပ််သောဆွာ�င််ရသည််။ သိ� သောသ�် CRSV ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�- 

ထိခိံ�က်ားလိာယ်ူန်ည််�လိမ်ှု�ပြ�င်််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်သ်ောသ�အခံါတာာင်် လံိ�သောလိ�က်ားသောသ�အခံ�နိ်ကိ်ား�ခံာင်််ပြပ်ုသောပ်�ရန်လိ်ိ�အပ််ပ်ါသည််။   

 • ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူနှှင််သ်င််တ်ာင််စ််ာ�ထိ�င််�ိ� အတာာက်ားအခံ�နိ်ရိှ်ှိရပ်ါမှုည််။

 • သင််မှ်ှု�လံိ�သောလိ�က်ားသောသ�အခံ�နိ်မ်ှုရိှှိပ်ါကား သင််ရဲ်�တာသောန်တ်ာ�ကိား�ပြပ်န်စီ််စ်ဉ််နှိ�င််မှုလိ��။

 •  လိသူောတာသ့ောမှု�ပြမှုန်�်သောသ�အခံါတာာင်် စိ်တ်ာထိခိံ�က်ားစ်ရ�အသောတာအ့�ကံားုတာခံ�၏အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားသောတာာကိား�ပြပ်န်သ်ောပြပ်�ပြပ်ရန် ်ရှှိင််သန်က်ား�န် ်ရစ််သူကိား� 

အသောပြပ်�အလိ�ှ�သောမှု�မှုည်််အစ်�� အပြ�စ််မှှုန်သ်ောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား�သောမှု�ပြခံင််�အ��ပြ�င်် ်ကားာဲပြမှု��စ်ာ�ပြပ်ုနှိ�င််ပ်ါသလိ��။

 • ကိား�ယ်ူတိာ�င််တိာ�က်ားခိံ�က်ားပြခံင််�မှုခံံရသောသ� ယံူ��ကားည််စိ်တ်ာခံ�ရသောသ� သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််တာခံ�နှှင််သ်င််စ်ကား��သောပြပ်�သင််ပ််ါသလိ��။ 

ဤက်ဲားသိ� သောသ�စီ်စ်ဉ််ပြခံင််�သည်် သင််နှှင်််ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူသ�မှုကား အပြခံ��သူမှု���ကိား�လိည််�ပ်ါဝင််လိ�သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ အကားယ်ူ၍ ဤသောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�ကိား� 

ဤအ��နိ်း၊ ဤရေးန်ရ�

မှ်း�၊ ဤလူိကိ္ခ� ရေးတွဆံ့�

ရေးမ်းးခြမ်းန်းးခြ�င်းးး လိ�ပး

သင်း်းပါသလိ�း?

တာညီူ်သောသ�သတာင််�တာပ်�ဒ်ီကိား�ရယူူရ�တာာင်် 

သတာင််� ဇ�စ််ပြမှုစ််၏လံိ�ပြခံံုသောရ�ကိား�ခံ�င်််ခံ�နိ််

ဆံွာ��ပြ�တ်ာသောပ်�ပြခံင််� သည်် ကားာင််�ဆွာင််�

သတာင််�သောထ�က်ားပြ�စ််သောစ်၊ သတာင််�ခံန်�်မှှု

အယ်ူဒီီတာ�ပြ�စ််သောစ်၊ လိ�ပ််သော��် ကိား�င််�က်ား

မှု���စ်သည််် သတာင််�သမှု��တိာ�င််�၏ 

တာ�ဝန်ပ်ြ�စ််သည််။

#2.
အ�ခြရေး�ံက္ခ�သရေး� မ်းရေးး�ွန်းး သ�ံး��

CRSV အကြော�ကာာင်းး�ကုိာတိင်းးပြု�ခ�ေိးတွိင်းး သိတိင်းး�ကြောထာကားတိကြောယ်ာကားသိည်း မိာမိာလုံဲပြုခံုကြောရာ�အတွိကား အနှတရာာယ်းခ�င်း်းခ�ေိးမုာကုိာပြု�ုသိက်ဲာသိိ�  မိာမိာ၏သိတိင်းး�ဇာာစ်းပြုမာစ်း 

အတွိကားလဲည်း�ပြု�ုရာေးလုိဲအ�း�ါသိည်း။ ဂရုုတိစုိ်ကားလုဲ�းကြောဆုံးာင်းးရာာတွိင်းးကြောမာ�ရာမာည််း အဓိါကာကာ�ကြောသိာကြောမာ�ခွေး�မာ�ာ�မှာာ -

 •  ဤကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ပြုခင်းး�ကုိာ ကြောကာာင်းး�စွ်ာပြု�ုနုိှင်းးရာေး အခ�ေိးအလုံဲအကြောလဲာကားရိှှိ�ါသိလဲာ�။ ဤစ်ကာာ�ဝုိင်းး�မာ�ာ�ကုိာအလဲ�င်းးစ်လုိဲမာပြု�ုသိင်း်း�ါ။ ထုိသိိ�

မာဟုုတိး�ါကာ အနှတရာာယ်းတိစ်းစုံ်တိစ်းခုမာပြုဖစ်းကြောစ်ရာေး မာည်းက်ဲာသိိ� ပြုပြုခာ�ော�စွ်ာ လုဲ�းကြောဆုံးာင်းးနုိှင်းးမာည်းေည်း�။

 •  ဤ�တိးဝေး�ကာ�င်းးသိည်းလုံဲပြုခံု�ါ၏လဲာ�။ အခေး�တွိင်းး�၌မာည်းသူိရိှှိပြီး�ီ� မာည်းသူိမာရိှှိသိင်း်းသိေည်း�။ ကာွနှးု�း၏သိတိင်းး�ဇာာစ်းပြုမာစ်းအတွိကား ပြုဖစ်းနုိှင်းးကြောပြုခရိှှိ 

ကြောသိာအကာ� ို �ဆုံးကားမာ�ာ�ကုိာ ခ�င်း်းခ�ေိးနုိှင်းးရာေး �ါဝါလုဲ�းရှှိာ�မုာမာ�ာ�ကုိာ လုံဲကြောလဲာကားစွ်ာော�လဲည်း�ါသိလဲာ�။ အကာ��းကုိာင်းးမုာသိကြောဘာာရိှှိ�ါသိလဲာ�။

 •  ဤလူဲသိည်း စ်ကာာ�ကြောပြု�ာရာေးသိင်း်းကြောတိားကြောသိာသူိပြုဖစ်း�ါသိလဲာ�။ သူိသိည်း ဤအခ�ေိးတွိင်းး ဤစ်ကာာ�၀ိုိုင်းး�အတွိကား လုံဲကြောလဲာကား ကြောသိာစိ်တိး�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာ 

တိည်းပြီးငိ်းမားမုာရိှှိ�ါသိလဲာ�။ အကာယ်း၍မာရိှှိ�ါကာ မာည်းသူိပြုဖစ်းနုိှင်းးမာည်းေည်း�။

သိင်းးသိည်းကြောဝ�လံဲကြောသိာအရာ�းကုိာ အနှတရာာယ်းမာ�ာ��ကာာ�မှာခရီာ�ပြု�ုခ်ဲရာကြောသိားလဲည်း� တိခါတိရံာတွိင်းး အကြောပြုခအကြောေအရာပြု�ုရာမာည််းကာ�င်း်းဝတိးအတုိိင်းး� အစီ်အစ်ဉ်းးအသိစ်း

တိခုဆဲွုံးရာေး လုိဲအ�းလိဲမ်ားမာည်း။ အယ်းဒီါတိာအပြု�င်းး ကွာင်းး�ဆုံးင်းး�ကြောသိာသူိမာ�ာ�သိည်း စ်ကာာ�၀ိုိုင်းး�တိခုကာအကြောထာကားအကူာပြု�ုမာည်းလဲာ� ဆုိုံးသိည််းအကြော�်တိာဝေးယူ်မုာရိှှိရာ

မာည်းပြုဖစ်းသိည်း။
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NGO (သိ� ) သောဒီသခံံအကြိုးကီား�အကဲားမှု���စ်သည််် �ကား��ခံံအ�ဲ့မှု���မှှုစီ်စ်ဉ််သည််ဆိွာ�ပ်ါကား ထိ�စီ်စ်ဉ််သူမှု���အ�� သင်််အခံ�နိ်မ်ှုည််မှုှရိှှိမှုည််ပြ�စ််သော�ကား�င််�သောပြပ်�ပြီးပီ်� သင််ရိှှိ

သောသ�အခံ�နိ် ်အတိာ�င််�ခံ�ဉ််�ကားပ််ရန်ပ်ြပ်င််ဆွာင််နှိ�င််မှှု�ပြ�စ််သည််။

သင််၏ထိ�ပြပ်င််ဆွာင််ပြခံင််�ထဲတာာင်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူကိား� ပ်ါဝင််နှိ�င််သသောလိ�က်ားပ်ါဝင််သောစ်သင်််ပ်ါသည််။ အကားယ်ူ၍ သင်််အခံ�နိ်ဇ်ယူ��သည််လိှဲသ�သောပြပ်�င််�သ�ရိှှိ

ပ်ါကား မှုည််သည်််အခံ�နိ်သ်ည််စ်ကား��သောပြပ်�ရန်သ်ောကား�င််�သောသ�အခံ�နိ်ပ်ြ�စ််မှုည််န်ည််�၊ မှုည််သည်််အခံ�နိ်တ်ာာင််စ်ကား��သောပြပ်�ရန်ခ်ံာန်အ်��ရိှှိမှုည််န်ည််�ဟီ�ကြိုးကိားုတာင််သောမှု�ပြမှုန်�်

ပ်ါ။ ထိ�က်ဲားသိ�  သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််ကိား� သောပြပ်�င််�သ�လိှဲသ�ပြ�စ််သောစ်ပြခံင််�သည််လိာယ်ူကူားသောပ်မှုယ််ူ သူတိာ� ရဲ�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား�သောဝမှုှပြခံင််�အသောပ်် ထိန်�်ခံ�ုပ််မုှုတာခံ��ိရိှှိသည််ဟီ�

ခံံစ်��သောစ် သောသ�အစ်ာမ်ှု�ထက်ားသောသ�န်ည််�လိမ်ှု�တာခံ�ပြ�စ််ပ်ါတာယ်ူ။

ဤရေးန်ရ�သည့်းရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်းးရန်း လံိ�ခြ�ံ�ရေးသ�ရေးန်ရ� ခြဖစားပါသလိ�း?

သင််သည်် သင််အလိ�ပ််လိ�ပ််သောသ�သောန်ရ�၏ ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� လံိ�ပြခံံုမုှုအသော�ကား�င််�ကိား�စ်ဉ််�စ်��ပြခံင််�၌အကား�င်််ပြ�စ််သောကား�င််�ပြ�စ််သောန်လိိမ််ှုမှုည််။ သိ� သောသ�် ရှှိင််သန််

ကား�န်ရ်စ််သူကိား� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သောသ�အခံါတာာင်် ဤအသော�ကား�င််�ကိား�ပိ်�၍သောလိ�န်က်ားစ်ာ�စ်ဉ််စ်��သင်််သည််။ အခံန်�်ထဲတာာင််မှုည််သူကား အဘာယ်ူသော�ကား�င််် ရိှှိသောန်သလဲိစ်

သည််် ရို� �ရှှိင််�သောသ� သောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား� သင်််ကိား�ယ်ူသင််စ်သောမှု�ပ်ါ။

 • ရပ််ရာ�အကြိုးကီား�အကဲားမှု���၊ အခံာင််အ်�ဏ်�ရိှှိသူမှု��� (သိ� ) သောသန်တ်ာန်ဲလ်ိသူောတာာရိှှိသလိ��။

 • အ�ကားမ်ှု��က်ားကား���လိာန်ထ်��သောသ�သူမှု���နှှင်် ်ဆွာက်ားနှာယ်ူသောန်သောသ�သူမှု���ရိှှိပ်ါသလိ��။

 • ထိ�သောန်ရ�တာာင်် ရိှှိစ်ရ�မှုလိိ�သောသ�သူမှု��� ရိှှိသောန်ပ်ါသလိ��။ 

အ�ကားမ်ှု��က်ားကား���လိာန်သူ်မှု���သည််အခံန်�်ထဲတာာင််မှုရိှှိခ်ဲံပ်င််လိ�င်် အသိ�င််�အ၀ိို�င််�အတာာင််�တာာင််သောန်ထိ�င််သောန်�ကားဆဲွာပြ�စ််ပြီးပီ်� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သည််် အသော�ကား�င််�ကိား�

�ကား��သိ နှိ�င််ပ်ါသလိ��။ သောန်ရ�သည််မှုည််မှုှသိ�သိပ််ပိ်ရိပြီးပီ်� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည်် မိှုမိှုအသိ�င််�အ၀ိို�င််�၊ မိှုသ��စ်�ဝင််မှု���စ်သည်််သူမှု���၏ ပိ်�၍က်ဲားရဲ�

ရှိုရုုတ်ာခံ�ပြခံင််�မှှုလိှတ်ာရန် ်သင််ဘာ�လိ�ပ််သောပ်�နှိ�င််မှုည််န်ည််�။

သင််လိ�ပ််သောန်သောသ�အရ�ကိား� သင််သောသခံ��စ်ာ�မှုသိပ်ါကား လိူမှု���ကိား� အပြ�စ််အပ်�က်ားပြ�စ််ခ်ဲံသောသ�သောန်ရ�သိ�  ပြပ်န်မ်ှုသောခံ်သာ��ပ်ါနှှင်််။ သောန်ရ�သောဒီသနှှင််် ပြမှုင််ကားာင််�မှု���၏ လိုံ

သောဆွာ�် မုှုသည််ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�တံာ� ပြပြပ်န်မု်ှုမှု���ကိား�ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။

ဤအသောပြခံအသောန်မှု� ို �ကိား� ��န်သ်ောပြ�ရန်လ်ိက်ားခ်ဲံနှိ�င််သောသ�်လိည််�၊ သင််သည််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ကိား�ထိန်�်ခံ�ုပ််ထ��သူပြ�စ််သော�ကား�င််�သတိာရပ်ါ။ ပြီးပီ်�လိှင်် 

အတာင််�အကား�ပ်် လိ�ပ််သောဆွာ�င််ခိံ�င််�သောသ�ပံ်�သောရ�က်ားခ်ဲံလိှင်် (သိ� ) ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူကိား�အနှတရ�ယ်ူပြ�စ််သောစ်မှုည််ဆိွာ�ပ်ါကား သောရှှိ�ဆွာက်ားမှုလိ�ပ််သောဆွာ�င််သင်််သောတာ�်ပ်ါ။ 

သတာင််�ခံန်�်မှှု�ိအ��သောပ်�မုှု သော�ကား�င််် ကား�င်််ဝတ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�စိ်န်သ်ောခံ်မုှုကိား�ရင််ဆိွာ�င််ရသည်််အခံါ သတာင််�သောထ�က်ား၏စိ်တ်ာကိား�သောလိ�လံိသောစ်နှိ�င််သောသ�သော�ကား�င််် အယ်ူဒီီတာ�

မှု���၏ပ်ါဝင််မုှုလိည််�လိိ�ပ်ါသည််။

သင််နှှင်််အတာူသောခံ်သောဆွာ�င််လိ�သောသ�သူမှု���လိည််�ရိှှိသောကား�င််�ရိှှိနှိ�င််သည််။ –

 • အကားယ်ူ၍သင််သည််ရု�ပ််သံထ�တ်ာလိငှ််သူ်ပြ�စ််ပ်ါကား၊ သင််အ်�ဲ့ဝင််မှု���ကိား�န်ည််�နှိ�င််သသောလိ�က်ားန်ည််�သောပ်�နှိ�င််မှုလိ��။

 •  အကားယ်ူ၍သင််သည််ဓိါတ်ာပံ်�ဆွာရ�တာသောယူ�က်ားနှှင််လ်ိ�ပ််သောဆွာ�င််ရပ်ါကား၊ သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ပြီးပီ်�သည်််အခံါမှှုသီ�ပြခံ��ဓိါတ်ာပံ်�ရို�က်ားသောပ်�နှိ�င််မှုလိ��။ သိ� မှှုသ� 

ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူသည်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ပြ�စ််ရပ််မှု���အသော�ကား�င််�သောပြပ်�သောန်ခံ�နိ်တ်ာာင်် ဓိါတ်ာပံ်�ရို�က်ားမှုခံံပဲ် သောန်ရမှုည််ပြ�စ််သည််။

 •  အကားယ်ူ၍သင််သည််ဘာ�သ�ပြပ်န်တ်ာသောယူ�က်ားနှှင်် ်တာာဲ�က်ားလိ�ပ််သောဆွာ�င််ရပ်ါကား၊ သူသည််ဤအလိ�ပ််တာာက်ား သင််သ်ောတာ�်သောသ�သူပြ�စ််ပ်ါသလိ��။ သူတိာ�သည်် 

အပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���ကိား�န်��လိည််ပြီးပီ်� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�သတိာပြပ်ု သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�တာာင်် လိ�ပ််သောဆွာ�င််�ူ�သူပြ�စ််ပ်ါသလိ��။

 •  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည်် အခံန်�်တာာင််�ရိှှိ ဆွာန် ်က်ား�င််�က်ားလိိင််မှု���နှှင််စ််ကား��သောပြပ်�ရန် ်သက်ားသောတာ�င််သ်က်ားသ�ရိှှိပ်ါသလိ��။ အမှု� ို�သမီှု�ကားအမှု� ို� သမီှု�
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ကိား� သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�၊ အမှု� ို�သ��ကား အမှု� ို�သ��ကိား�သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််� လိ�ပ််ရန်မ်ှုလိိ�အပ််သောသ�်လိည််� ဤအရ�သည်် စ်ဉ််�စ်��ဆွာင််ပြခံင််မုှု တာခံ�

ပြ�စ််သည််။

 •  ပြ�စ််နှိ�င််လိ�င််၊ မှုည််သည်််အရ�ကားရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူကိား�သက်ားသောတာ�င််သ်က်ားသ�ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သလဲိ ဆိွာ�တာ�ကိား�သောမှု�ပ်ါ။ သောဆွာာမှု� ို�တာသောယူ�က်ားသောယူ�က်ား (သိ� ) 

ယံူ��ကားည််ရသည်််မိှုတ်ာသောဆွာာတာသောယူ�က်ားသောယူ�က်ားကိား� သူတိာ� နှှင််အ်တာရိှူှိသောန်သောစ်ခံ�င််ပ်ါသလိ��။ အကားယ်ူ၍ အရာယ်ူမှုသောရ�က်ားသောသ�သူတာသောယူ�က်ား ကိား�သောတာဆံ့ွာ�

သောမှု�ပြမှုန်�်သည်််အခံါတာာင်် သူတိာ�၏အ�ပ််ထိန်�်သူသည််အပြီးမဲှုတာမ်ှု�ရိှှိသောန်သင််သ်ည််။ (လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုအသော�ကား�င််�ကိား� ကားသောလိ�မှု���နှှင်် ်လိငူ်ယ်ူမှု���ကိား�

သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ရ�တာာင်် တိာကား�သောသ�ကားွမ်ှု�ကား�င််မုှုနှှင်် ်ပိ်�မိှု�ကြိုးကိားု�စ်��အ��ထ�တ်ာမုှုမှု���လိိ�အပ််ပ်ါသည််။ သင််လိ�ပ််သင််သ်ောသ�အရ� ပြ�စ််သလိ��ဟီ�သင််ကိ်ား�ယ်ူ

သင််သောမှု�ပ်ါ။) 

ဤသူသည့်း ရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်းးရန်းသင်း်းရေးတွ�းရေးသ�သူခြဖစားပါသလိ�း။

ဤရို��ရှှိင််�သောသ�သောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား�သောမှု�ပ်ါ။ – 

 • ဤသောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်မုှုကိား�လိိ�အပ််ပ်ါသလိ��။ သင််မှ်ှု�လံိ�သောလိ�က်ားသောသ�အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ရိှှိပြီးပီ်လိ�� (သိ� ) ထပ််ပြ�ည်််ရန်လိ်ိ�အပ််ပ်ါသလိ��။

 • သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ခံံရသူသည်် ဘာယ်ူအရ�ကိား�သောမှု�သောန်သော�ကား�င််�သိသောသ�အသောန်အထ��တာာင််ရိှှိပ်ါသလိ��။

 • လိ��ိဝှက်ားထ��သောသ�သောမှုှ�်လိင််ခ်ံ�က်ားမှု���ရိှှိပ်ါသလိ��။ လိက်ားသောတာမ့ှုကား�သောသ�သင််နှှင််သ်ောတာဆံ့ွာ�ပြခံင််�မှှု ရလိဒ်ီမှု���ရမှုည််ဟီ�သူတိာ�သောမှုှ�်လိင််သ်ောန်�ကားသလိ��။ 

မှု�ကား�ခံဏ်ဆိွာ�သလိိ� ပ်ဋိိပ်ကားခအတာာင််� (သိ� ) ပ်ဋိိပ်ကားခပြီးပီ်�သောန်�က်ားအသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် ကားာင််�ဆွာင််�အလိ�ပ််လိ�ပ််�ကားသောသ� NGO မှု���သည်် သတာင််�သောထ�က်ားမှု��� 

အတာာက်ားဝင််သောရ�က်ားခံာင်််မှု���ပြ�စ််ပြီးပီ်� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုအသော�ကား�င််�သောပြပ်�ရန် ်သင်််အတာာက်ားစီ်စ်ဉ််သောကား�င််�စီ်စ်ဉ််သောပ်�နှိ�င််မှုည်််သူမှု��� 

ပြ�စ််သည််။ NGO သည််သတာင််�သောထ�က်ားမှု���နှှင်််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ရန် ်လိူတာသောယူ�က်ားတာည််� (သိ� ) အ�ဲ့င်ယ်ူတာ�ဲ့တာည််�ကိား�ထပ််ခံါတာလဲိလဲိ စီ်စ်ဉ််သောပ်�ရင််� အလိ�ပ််ရုုပ််

သောန်သောသ�အသောပြခံအသောန်တာခံ�နှှင််် �ကံားုသောကား�င််��ကံားုနှိ�င််သည််။ ဇ�တ်ာလိမ်ှု�တာပ်�ဒ်ီကိား�အခံ�နိ်တိ်ာ�အတာာင််� ထပ််ခံါတာလဲိလဲိ သောပြပ်�သောန်ရပြခံင််�သည်် စိ်တ်ာဒီဏ်် ရ�ရိှှိခ်ဲံသောသ�

အခံ��ိအတာာက်ား အလိာန်စိ််တ်ာရုုပ််စ်ရ�သောကား�င််�နှိ�င််သည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူအတာာက်ား ဥပ်သောဒီင်္ဂယူက်ားရို�က်ားမုှု ဆိွာ��ကား� ို �မှု���လိည််��ကံားုရနှိ�င််သည််။ သူတိာ� ၏ မှုတာူညီ်

သောသ� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�မှု���သည်် တာခံ�နှှင်််တာခံ� အန်ည််�င်ယ်ူကားာဲပြပ်��ပြခံင််�ရိှှိသောန်ပ်ါကား သောန်�က်ားပိ်�င််�တာာင််တာရ��ဝင််ပြပ်န်လ်ိည််သောပြ�ရှှိင််�ရန် ်အခံာင်််အလိမ်ှု�ကိား�ထိခိံ�က်ား

သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ [see the box in #3].

အခံ�နိ်�ိ်အ��သောအ�က်ားတာာင််သောရ�က်ားသောန်သောသ� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���အတာာက်ား NGO မှု���အ�ကံားသောပ်�သောသ�အရ�မှု���နှှင်််လိိ�က်ားသောလိ��ညီ်သောထာစ်ာ� လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�

သ�လိ�င်် လိာယ်ူကူားပ်ါသည််။ သိ� သောသ�်သင််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သောန်သည်််ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���အသောပ််တာာင််ထ��သောသ�သောတာ�င််�ဆိွာ�ခံ�က်ားမှု���အသော�ကား�င််�သောဆွာာ�သောနှာ�

ရကား� ို �န်ပ််ပ်ါသည််။ အကြိုးကိားမ်ှုသောပ်ါင််�မှုည််မှုှ သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြီးပီ်�သော�ကား�င််�သောမှု�သက်ဲားသိ� ရို� �ရှှိင််�နှိ�င််ပ်ါသည််။ ဆွာန်�်သစ််စ်ာ�စ်ဉ််�စ်���ကားည်််ပ်ါ။ – အကားယ်ူ၍သင််သည််

သတာင််�သောထ�က်ားတာ�ဲ့နှှင််် ခံရီ�သာ��ပ်ါကား၊ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူသည်် သူတိာ� ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား�တာကြိုးကိားမ်ှုတာည််�သ�သောဝမှုှရန် ်သင််၏သ�သောတာသန်ပြပ်ုခံ�က်ားမှု���ကိား�စ်�သောပ်ါင််�

လိိ�က်ားရန်ပ်ြ�စ််နှိ�င််ပ်ါသလိ��။

၂၀ို၁၉ တာာင်် Coumbia Journalism Review တာာင်် Human Rights Watch မှှု Skye Wheeler သည်် ဘာင်္ဂဂလိ��သောဒီရ်ှ်ှိနှိ�င််ငံ်ရိှှိ ရို�ဟီင််င်္ဂ��ဒီ�ကားခသည််စ်ခံန်�်မှု���တာာင်် လိိင််

အ�ကားမ်ှု��က်ားပြခံင််�မှှုရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� ကား�င်််ဝတ်ာသိကားခ�မ်ဲှုစ်ာ� သတာင််�ယူူပြခံင််�မှု���နှှင်််သ�သောန်သန်ပြပ်ုမုှုမှု���အသောပ်် အသောလိ�အန်က်ားသောပြပ်�ဆိွာ�ခ်ဲံသည််။ 

“သံသယူ ရိှှိစ်ရ�မှုလိိ�ပ်ါဘူာ�” ဟီ� သူကား သောပြပ်�သည််။ “သောန်�က်ားပြပ်န်လှ်ိည်််�ကားည်််ပြီးပီ်� အရ�ရ�အဆွာင််မှုသောပြပ်ဘူာ�လိိ�   သောပြပ်�နှိ�င််ပ်ါတာယ်ူ။ ဘာ�သော�ကား�င်််

လဲိဆိွာ�ရင်် လိူသောတာာကိား� အကြိုးကိားမ်ှုသောပ်ါင််�မှု���စ်ာ�ပြပ်န်ပ်ြီးပီ်� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�သောတာာလိ�ပ််ခ်ဲံတာယ်ူ။” လိိ� သူသောပြပ်�ခ်ဲံပ်ါသည််။ [A]

[A] https://www.cjr.org/analysis/rohingya-interviews.php ကိား��ကားည်််။
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အဓိိကားစ်ဉ််�စ်��ဆွာင််ပြခံင််ရမှုယ််ူအခံ�က်ားကားသောတာ�် – တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ကိား�လိက်ားခံံရန် ်စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�လံိ�ပြခံံုမုှုရိှှိမှုရိှှိဆိွာ�တာ� ဆံွာ��ပြ�တ်ာ ရန််

ခံက်ားခဲံပ်ါတာယ်ူ။ ဥပ်မှု�၊ တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည််စိ်တ်ာသောခံ��က်ားခံ����ာယ်ူရ�ပြ�စ််ရပ််တာခံ�ပြီးပီ်�သောန်�က်ားတာာင်် အထူ�သပြ�င်််စိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှုအဆွာင်််ပြမှုင်််မှု��သောန်သည်် ဆိွာ�ပ်ါကား ထိ�

သူတိာ� သည််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�ကိား�လိက်ားခံံနှိ�င််လိိမ််ှုမှုည််မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ CRSV သည််သီ�ပြခံ��သောန်ထိ�င််သောသ�သောန်ရ�တာာင််ပြ�စ််နှိ�င််သောပြခံန်ည််�လှိပ်ါသည််။ – ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််

သူတာသောယူ�က်ားသည်် အပြခံ��သောသ�အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုမှု� ို �၊ အိ��မ်ဲှုအိမ်ှုမ်ဲှုပြ�စ််ပြခံင််�၊ မိှုသ��စ်�ဝင််မှု���ကိား�ဆံွာ��ရှိုရုုံ�ရပြခံင််�မှု���ကိား�လိည််�လိက်ားတာသောလိ� �ကံားုသောကား�င််��ကံားုသောန်ရ

လိိမ််ှုမှုည််။

သင်််သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််၏ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�သောဘာ�ကားင််�မုှုကိား� ခံ�င်််ခံ�နိ်ဆံ်ွာ��ပြ�တ်ာရန်သ်�မှုကားသင်််အတာာက်ားပ်ါစ်ဉ််�စ်��ရန်တ်ာ�န်လ်ိုပ််စ်ရ�သောကား�င််�နှိ�င််ပ်ါသည််။ သောပြ�ရှှိင််�

ရန်န််ည််� လိမ်ှု�ကားသောတာ�် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�မှုည််သိ� မှုည််ပံ်�ပြ�စ််လိ�မှုည််ကိား�သောသ�်လိည််�သောကား�င််�၊ ပြ�စ််လိ�သောသ�အသောပြခံအသောန်သောပ််တာာင််သူတိာ� အ��မှုည််က်ဲားသိ�  

ကိား�င််တာာယ်ူသောစ်မှုည်် အသော�ကား�င််�ကိား�လိည််�သောကား�င််� ဆံွာ��ပြ�တ်ာရ�တာာင််လိူမှု���ကိား�မှု�ကား�ခံဏ် ပိ်�မိှု�ပြပ်ည်််၀ိုစ်ာ�ပ်ါဝင််သောစ်ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ ဤပြပ်ဿန်�အမှု���စ်�သည်် 

သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားသောမှု�ခံာန်�် မှု���နှှင်််ထပ််သောန်ပ်ါသည််။ – အခံန်�် #3 တာာင်် ထိ�အသော�ကား�င််�ပိ်�သောတာ့နှိ�င််ပ်ါသည််။

သတွင်းးးရယူူတွင်းးခြပခြ�င်းးးမ်းည့်းက်ဲ္ခသိ� မှ်း�းယွူင်းးးသွ�းနိှ�င်းးရေးကြက္ခ�င်းးးနှှင်း်းအစွာန်းး�င်းး
ခြ�င်းးး

တာစံ်�တာသောယူ�က်ားထံခံ�ဉ််�ကားပ််ပြခံင််�သည်် ၎င််�တိာ� ၏လံိ�ပြခံံုမုှုနှှင််် ကိား�ယ်ူသောရ�ကိား�ယ်ူတာ�ပြ�စ််ပြခံင််�ကိား� ထိခိံ�က်ားသောစ်ပြခံင််�ရိှှိမှုရိှှိ သင်််ကိား�ယ်ူသင််သောမှု�ပ်ါ။ အခံ��ိသောသ�

လ့ိအ�ဲ့ အစ်ည််�မှု���တာာင်် မှု�ဒိီမ်ှု�ကား�င်််ခံံရသည််ဟီ� သံသယူရိှှိရံု� ပြ�င်််ပ်င်် အရှှိက်ားခံာဲခံံရပြခံင််�၊ �ယ်ူထ�တ်ာခံံရပြခံင််�နှှင််် သောန်�က်ားထပ််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုမှု����ကံားုရ

နှိ�င််သည််။

ဤသည််မှှု� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���၏ အသော�ကား�င််�အရ�မှု���ကိား�အပြပ်ည်််အ၀ိုမှုခံ�ပြပ်သောသ�အခံါ မှုည််က်ဲားသိ� မှှု��ယူာင််�သာ��နှိ�င််သော�ကား�င််� အီရတ်ာမှှုသောရ�ဆွာာဲထ��

သောသ� ဥပ်မှု�တာခံ�ပြ�စ််သည််။

Johanna Foster နှှင််် Sherizaan Minwalla တိာ� သည်် ISIS ၏�မ်ှု�ဆီွာ�ထ��ပြခံင််�၊ မှု�ဒိီမ်ှု�ကား�င်််ပြခံင််�၊ လိူကား�န်ကူ်ား�ပြခံင််�မှှုလိှတ်ာသောပြမှု�က်ားလိ�သောသ� အမှု� ို � 

သမီှု�မှု��� နှှင်််မိှုန်�်ကားသောလိ�မှု���၏ သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််� ၂၆ တာာဲမှှု Yazidi အမှု� ို �သမီှု�မှု���၏သဘာ�၀ိုအယူူဝါဒီအပြမှုင််မှု���နှှင််် သတာင််�ထ�တ်ာပြပ်န်ခ်ံ�က်ား

မှု���၏ အကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှုမှု���ကိား�ရှှိ�သော�ာသောတာ့ရိှှိခ်ဲံပ်ါသည််။ သူတိာ� ၏ရှှိ�သော�ာသောတာ့ရိှှိခံ�က်ားမှု���ကိား� ၂၀ို၁၈ ၏သ�သောတာသန်စ်�တာမ်ှု�တာာင််သော��်ပြပ်ခ်ဲံပ်ါသည််။ ဤ

သည််မှှု� အခံ��ိသောသ� အဓိိကားသောကား�က်ားနှှုတ်ာခံ�က်ားမှု���ပြ�စ််သည််။

ကားမှုာ�တာဝှမ်ှု�ရိှှိ အပြခံ��အမှု� ို �သမီှု�မှု���က်ဲားသိ� ပ်င်် Yazidi အမှု� ို �သမီှု�မှု���သည်် ရင််�နှှ�ီထ��ပြီးပီ်�သောသ� လိိင််ကိားစ်စအကား�ပ််အတာည််�ကိား� 

ရင််ဆိွာ�င််ရပြီးပီ်� မိှုမိှုတိာ� လိိ�အပ််ခံ�က်ားထက်ား မိှုမိှုလ့ိအ�ဲ့အစ်ည််�၏လိိ�အပ််ခံ�က်ားကိား�ဦး�စ်��သောပ်�ရန်သ်ောတာ�င််�ဆိွာ�ခံံရသည််။

အထူ�သပြ�င်််၊ သူတိာ�  သည်် ကိား�ယ်ူသောရ�ကိား�ယ်ူတာ�ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�၊ င်္ဂ�ဏ််သကားခ�ပိ်�င််�နှှင်််စိ်တ်ာခံံစ်��ခံ�က်ားပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�အနှတရ�ယ်ူမှု���ရိှှိသောန်

သောသ�်လိည််� ၎င််�တိာ� ၏ စိ်တ်ာထိခိံ�က်ားစ်ရ�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���ကိား�ကားမှုာ�သိ� သွားစ်ာန် ်စ်ွာလိာတ်ာစ်သောတာ�ခံံလိိ�က်ားရန်ဆံ်ွာ��ပြ�တ်ာသောပ်�ပြခံင််�နှှင်််ရင််ဆိွာ�င််ခ်ဲံရသည််။ 

အကားယ်ူစ်င််စ်စ်် ထိ�သိ�  ပြပ်ုရန် ်Yazadi အမှု� ို �သမီှု�မှု���သည်် Yazadi အမှု� ို �သ��မှု���၏ တိာ�က်ားရို�က်ားတိာ�က်ားတာာန်�်ပြခံင််�ကိား� အခံ�နိ်�်ကား�လိ�

သည််နှှင်််အမှုှ မိှုမိှု င်္ဂ�ဏ််သိကားခ�ဆံွာ��ရှိုရံုု�ရပြခံင််�အတာာက်ား က်ဲားရဲ�ရှိုရုုတ်ာခံ�ပြခံင််�မှုခံံရ (သိ� ) ည်ံ်��င််�စ်ာ�ဆွာက်ားဆံွာပြခံင််�မှုခံံရ (သိ� ) ပြင်င််�ပ်ယ်ူပြခံင််�မှုခံံရ

ဟီ�စိ်တ်ာခံ�နှိ�င်် သော�ကား�င််�သက်ားသောသတာစံ်�တာရ�မှုရိှှိဘဲာလိက်ားခံံရသည််။

သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံရသောသ� Yazidi အမှု� ို �သမီှု�တာဦး� သောပြပ်�သည််မှှု� –

“ကားွန်မ်ှု ISIS ကားသောန်ပြပ်န်သ်ောရ�က်ားပြီးပီ်�အစ်ပိ်�င််�မှှု�၊ သောကား�်မှုတီာတာ�ဲ့ကား “န်င်််ရဲ�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား�စ်�ရင််�သာင််�မှုယ်ူ” ဆိွာ�ပြီးပီ်� အသံသာင််�စ်က်ားတာခံ�န်ဲ ် 
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ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးန်�က္ခး�ပးအရင်းးးအခြမ်းစားမ်း��း - လံိ�ခြ�ံ�မု်း

မီှုဒီီယူ�သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုနှှင််် ကား�ကားာယ်ူသောရ�အ�ဲ့အစ်ည််မှု���မှှုထ�တ်ာသောဝသောသ� အနှတရ�ယ်ူရိှှိသောသ�တာ�ဝန်မ်ှု���အသောပ််လံိ�ပြခံံုမုှုရိှှိသောစ်ရန် ်လိမ်ှု�ညွှှန်အ်မှု� ို �မှု� ို � ရိှှိ

ပ်ါသည််။ ကားွနှ်�ပ််တိာ� သည်် CPJ  (သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကိား�ကား�ကားာယ်ူသောပ်�သည်််သောကား�်မှုတီာ)၊ ACOS Alliance (A Culture of Safety) နှှင်််  

Rory Peck Trust (tailored to freelancers) တိာ� မှှုပ်ံ်ပိ်��သောပ်�ထ��သည်််ပြခံံုငံ်�သံ��သပ််ခံ�က်ားမှု���ကိား� စ်တာင််အ�ကံားုပြပ်ုလိိ�ပ်ါသည််၊ သိ� သောသ�် အပြခံ��သောသ� 

သက်ားဆိွာ�င််ရ�အရင််�အပြမှုစ််မှု���စ်ာ�ရိှှိပ်ါသည််။ (တာူညီ်သောသ�အ�ဲ့အစ်ည််�မှု���သည်် သောလိ်ကား�င်််သင််�ကား��မုှုရယူူပြခံင််�နှှင်််အပြခံ��ပ်ံ်ပိ်��ကူားညီ်မုှုအမှု� ို � 

အစ်��မှု���အတာာက်ားလိည််�အ�ကံားဉာ�ဏ််သောပ်�နှိ�င််သည််။)

Doc Society မှှု Safe and Secure ကိား� ရု� ပ််ရှှိင််ထ�တ်ာလိ�ပ််သူမှု���အတာာက်ားဒီီဇိ�င််�ဆွာာဲထ��ပ်ါသည််။ ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�သောဘာ�ကားင််�သောရ�ဆိွာ�င််ရ� အ�ကံားပြပ်ု

ခံ�က်ားမှု���ကိား�ပ်ံ်ပိ်��သောပ်�သည်််အပြပ်င််၊ အ�ဲ့ဝင််မှု���နှှင်််ပ်ံ်ပိ်��ကူားညီ်သူမှု���ကိား� သောကား��်သာ��သောလိ်ရိှှိသောသ�အသောရ�ပ်ါသောသ�ရုုသောထ�င်််မှု���ပြ�စ််သောသ� ဥပ်သောဒီနှှင်််ဒီစ််

င်္ဂ�စ််တာယ်ူလံိ�ပြခံံုသောရ�ပြီးခိံမ်ှု�သောပြခံ�က်ားမုှုမှု���မှှုကား�ကားာယ်ူရန်အ်တာာက်ား သတာင််�သောထ�က်ားမှု���အတာာက်ားတာန်�ိ်��မှုပြ�တ်ာနှိ�င််သောသ�အ�ကံားဉာ�ဏ်် မှု���ကိား�လိည််�သောပ်�

ထ��ပ်ါသည််။ Global Investigative Journalism ကားာန်ရ်က်ားကားလိည််� ဤ detailed resource page ကိား�သောပ်�ပ်ါ သည််။ 

အကားယ်ူ၍သင််သည််တာည််�ပြ�တ်ာသူ (သိ� ) မှုန်သ်ောန်င်္ဂ��ပြ�စ််ပ်ါကား ACOS ၏ safety assessment tool for news organisations နှှင််် Dart Centre 

၏ working with freelancers exposed to traumaကိား�သောသခံ��စ်ာ��တ်ာ�ကားည်််ပ်ါ။ CPJ မှှု Frank Smyth from သည်် CRSV အသော�ကား�င််�သောပြပ်�သည်််

အခံါ သတာင််�သောထ�က်ားမှု���၏အနှတရ�ယ်ူမှု���အသော�ကား�င််�သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��သည််် ဤခြ�ံ�ငံ်း�သံ�းသပး��က္ခး ကိား�သောရ�သ��ထ��ပ်ါသည််။

လိ�တဲာ်အခံါကားွန်မ်ှုပြင်င််�လိိ�က်ားပ်ါတာယ်ူ။ အဲ်ဒီီအခံါမှှု� ကားွန်မ်ှုရဲ�ခဲံအိ�စီ်သာ��ပြီးပီ်� “သူင်ါတိာ� ကိား�စ်ကား��မှုသောပြပ်�ဘူာ�” လိိ� သောပြပ်�တာယ်ူ။

 Yazidi အမှု� ို �သမီှု�မှု���သည်် သူတိာ� အ��ထ��ရသောသ�စ်ခံန်�်တာာင််သောန်ထိ�င််ရင််� သောန်�က်ားထပ််အကား�ပ််ကိား�င််ပြခံင််�အဆွာင်််သောတာာမှု���လိ�သောသ�အခံါ၊ 

သောကား��ဇူ�ရိှှိတာယ်ူလိိ� ခံံစ်��တာ�ကားတာမှု� ို �၊ စ်ခံန်�်ရဲ�သောထ�က်ားပ်ံ်သူမှု���နှှင််် စ်ခံန်�်ရဲ�ဝန်ထ်မ်ှု�မှု���ကိား�စိ်တ်ာသောကား�န်ပ််သောစ်�ိ� တာ�ဝန်ရိှ်ှိသော�ကား�င််�ခံံစ်��

တာ� ကားတာ�ံ�၊ �ိအ��သောပ်�သောန်သောသ� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သော�ကား�င််် မိှုမိှုတိာ� ၏ဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���ကိား�သောပြပ်�ပြ�စ််ခ်ဲံ�ကားသည််။

“သံ��လိ�ကား� ISIS ၏လိိင််ကားွန်အ်ပြ�စ််�မ်ှု�ဆီွာ�ခံံထ��ရပြီးပီ်� အ�ပ််စ်�လိိ�က်ားမှု�ဒိီမ်ှု�ကား�င်််ခံံရသောသ� Yazidi အမှု� ို �သမီှု�၏ဆိွာ��ရာ��သောသ�သောဝဒီန်�ကိား�ထ�တ်ာသောပြပ်�

ပြခံင််�” “ISIS သည််လိိင််ကားွန်မိ်ှုန်�်ကားသောလိ�မှု���ကိား�စီ်�ကားရက်ားတာဗူျူ�သောလိ�က်ားပြ�င်််သ�သောရ�င််�ခံ�ပြခံင််�” “Yazidiအမှု� ို �သမီှု�မှု��� Daesh၏မှု�ဒိီမ်ှု�ပြပ်ုကား�င်််ပြခံင််�

ကိား�ခံံရပြီးပီ်�  သောန်�က်ားအပ်� ိုစ်င််အပြ�စ််ကိား�ပြပ်န်ရ်ရန် ်ခံာဲစိ်ပ််ကား�သခံံပြခံင််�” စ်သည်််သတာင််�ကြိုးကီား�သောစ်ရန်�်န်တီ်ာ�သောသ�သောခံါင််�စ်ဉ််မှု���ပြ�င်််ဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���ကိား�သတာင််�

ထ�တ်ာလိှင်််သည််် အခံါ က်ဲားရဲ�ရှိုရုုတ်ာခံ�မုှုပြ�စ််နှိ�င််သောပြခံကိား�တိာ��ပြမှုှင်််သောပ်�သည််။ [B]

[B]  Johanna Foster နှှင််် Sherizaan Minwalla တိာ� ၏ ‘Voices of Yazidi Women: Perceptions of Journalistic Practices in the Reporting on Isis Sexual Violence,’ Women’s Studies International 

Forum ၆၇ (၂၀ို၁၈)။ စ်� ၅၃-၆၄
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ရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်း
သူက္ခ သူတိွ� ကိ္ခ� ဘာ�
အတွွက္ခး စာ�ရင်းးး
သွင်းးးသလဲိ ဆိ�
တွ� အခြပည့််းအ၀ 
န်�းလိည့်းပါသလိ�း?

#3. အခြေ�ေေံကျျခြေ�ာ ခြေ�းေွန်းးး �ံ�းေ�

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။
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တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည်် ၎င််�

တိာ�၏စ်ကား��လံိ��မှု��� ကိား�

အသံ��ပြပ်ုရန် ်(သိ� ) ဓိါတ်ာပံ်�

ကိား�ရို�က်ားယူူရန် ်“ဟီ�တ်ာက်ဲား” 

ဟီ�သောပြပ်�ရန်မ်ှုလံိ�သောလိ�က်ားပ်ါ။ 

အပြပ်ည်််အ၀ိုအသိသောပ်�ပြခံင််�

မှုရိှှိပ်ါကား သသောဘာ� တာညီူ်မုှု

ရယူူပြခံင််�သည််အဓိိပ်ာ�ယ်ူ

မှုရိှှိပ်ါ။

သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ခံံသောသ�သူ၏ သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားရယူူပြခံင််�အတာာက်ား စံ်သတာင််�သောထ�က်ားပံ်�စံ်သည်် သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကား လိူထ�တာာင််�ရိှှိအထင််ကားရပြ�စ််သူ 

မှု���ကိား�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�အသောပြခံအသောန်မှု���မှှု အရင််�ခံံပြ�စ််သောပ််လိ�ပ်ါသည််။ ဤသူမှု���သည်် မိှုမိှုပြပ်ုရမှုည်််အရ�တာခံ�တာာင်် သတ်ာမှှုတ်ာထ��သောသ�စ်ည််�မှု�ဉ််�

မှု��� ကိား�န်��လိည််သောသ�အခံာင်််အ�ဏ်�ရိှှိသူမှု���ပြ�စ််သောလိ်ရိှှိသည််။ ဝင််သောရ�က်ားခံာင်််ကိား�ရယူူပြီးပီ်� နှိ�င််ငံ်သောရ�သမှု�� (သိ� ) စီ်�ပ်ာ��သောရ�သမှု��ကိား�သောပြပ်�နှိ�င််သမှုှသောပြပ်�သောစ်ရန််

အဓိိကား အ�ရံု� စိ်�က်ားရမှုည််ပြ�စ််ပြီးပီ်�၊ ပြ�စ််နှိ�င််ပ်ါကားသူတိာ� ၏န်�မှုည််နှှင်််မှှုတ်ာတာမ်ှု�ကိား�ပူ်�တာာဲသော��်ပြပ်ရပ်ါမှုည််။

သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််နှှင်််သတာင််�သောထ�က်ား�ကား��မှှု တာတ်ာနှိ�င််စ်ာမ်ှု�ဟီန်ခ်ံ�က်ားသောပြပ်�င််�ပြပ်န်ပ်ြ�စ််သာ��သည််နှှင်််အမှုှ အ��န်ည််�သောသ�ပ်ံ်ပိ်��ကူားညီ်သူနှှင်််လိ�ပ််သောဆွာ�င််သည်််အခံါ 

ထိ�ပံ်�စံ်သည််မှုသောလိ��်သော�ကား�င််�သိသ�ထင််ရှှိ��ပ်ါသည််။ ထိ� အပြပ်င််၊ CRSV အသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် ပ်ထမှုဆံွာ��မှှုတ်ာယူူရမှုည််မှှု� သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််၏အမှုည််မှုသော��် လိိ�

ပြခံင််�ကိား� ကား�ကားာယ်ူသောပ်�ပြခံင််�ပြ�စ််ပ်ါသည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူသည်် လိူထ�အ��သောပြပ်�ပြပ်ရန်တ်ာ�ဝန်ရိှ်ှိသည််ဟီ� သက်ားမှှုတ်ာထ��သောသ�အရ�မှု���ကိား� သောဘာ��ယ်ူထ�� ရ

မှုည််ကိား�ဆိွာ�လိိ�ပ်ါသည််။

အဆွာင်််တာခံ�တာာင််ဤအရ�သည်် သိသ�ထင််ရှှိ��ပ်ါသည််။ သတာင််�သောထ�က်ားတိာ�င််�သိထ��သင်််သည််။  အပြခံ��အဆွာင်််တာာင််၊ နှိ�င််ငံ်သောရ�စံ်န်မူှုန်�၏လိ�ပ််ထံ��လိ�ပ််စ်ဉ်် 

သည််န်က်ားရိုုင််�စ်ာ�အပြမှုစ််တာာယ်ူသောန်ပြီးပီ်�သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကိား�ဆွာ�ပ််ကိား�င််ထ��နှိ�င််ဆဲွာပြ�စ််သည််။ သင််သည်် CRSV အသော�ကား�င််�ကိား�အစီ်ရင််ခံံသောန်သည််ဆိွာ�ပ်ါကား၊ သောခံတာတ  

ရပ််ပြီးပီ်�အဓိိပ်ာ�ယ်ူပြပ်ည်််၀ိုသောသ�သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားဟီ�သောခံ် နှိ�င််သောသ� အပြခံ��သောန်ရ�မှှုစ်တာင််သောန်သော�ကား�င််�သောသခံ��သောစ်ပ်ါ။

  1.  ၁။ ပ်ထမှုဦး�စ်ာ� အသိသောပ်�ထ��သောသ�သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားသည်် ဝင််သောရ�က်ားခံာင်််ရရန်နှ်ှင််် တာစံ်�တာသောယူ�က်ားကားသောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံရန်သ်သောဘာ�တာူညီ်

ခံ�က်ား အတာာက်ားအဓိိကားပြ�စ််သည််ဟီူသောသ� အသောတာာ�အသောခံ်ကိား�သောဘာ��ယ်ူထ��ပ်ါ။ ထိ�သိ� မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ ၎င််�သည်် ပြမှုင်််မှု��သောသ�အရဲစ်ာန် ်စ်ွာပြခံင််�မှု���ပ်ါရိှှိ

ရေးတွဆံ့�ရေးမ်းးခြမ်းန်းသူက္ခ သူတိွ�  

ကိ္ခ� ဘာ�အတွွက္ခး စာ�ရင်းးးသွင်းးး

သလဲိ ဆိ�တွ� အခြပည့််းအ၀ 

န်�းလိည့်းပါသလိ�း?

#3.

တိစုံ်တိကြောယ်ာကားသိည်း စ်ကာာ�ကြောပြု�ာရာေး (သိိ�) ဓါါတိး�ုံအရုိုကားခံရာေးသိကြောဘာာတူိပြုခင်းး�သိည်း ထုိအရာာအာ�ပြုဖင်း်း ဘာာကြောတွိပြုဖစ်းလဲာနုိှင်းးသိည်း ဆုိုံးသိည်းကုိာ သူိတိိ�အမှာေး

တိကာယ်း သိိသိည်းဟုုမာဆုိုံးလုိဲ�ါ။ သိင်းးဘာာလုဲ�းခ�င်းးသိည်း ဆုိုံးသိည်းကုိာ တိကြောယ်ာကားကြောယ်ာကားကုိာကြောပြု�ာပြု�ရာေးမာလုံဲကြောလဲာကား�ါ။ အနှတရာာယ်းမာ�ာ�ကုိာ သူိတိိ�ော�လဲည်းပြီး�ီ� 

စ်စ်းမှာေးကြောသိာ ကြောရွာ�ခ�ယ်းမုာရိှှိကြော�ကာာင်း်း ကြောသိခ�ာကြောစ်ရာေး �ုိ၍ကြီးကိာု�စ်ာ�အာ�ထုတိးရာ�ါမာည်း။ သူိတိိ�အထူ�သိိသိင်း်းသိည်းမာ�ာ�မှာာ -

 • ကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ပြုခင်းး� (သိိ�) ရုု�းရှှိင်းးရုိုကားကူာ�ပြုခင်းး�မာ�ာ�ကုိာ မာည်းက်ဲာသိိ�လုဲ�းရာကြော�ကာာင်းး�ကုိာသိိထာ�ရာေး

 • မာည်းသိည််းအပြုဖစ်းအ��ကားမာ�ာ�ကုိာ မာည်းသိည််းရှုရုုကြောထာင်း်းမှာသိင်းးကြောဆွုံး�ကြောနွှ�ရာေးပြု�င်းးဆုံးင်းးပြုခင်းး�ကြော�ကာာင်းး�သိိရာေး

 • မာည်းသူိမာ�ာ�ကာဤအရာာမာ�ာ�ကုိာ မာည်းမာှ�ကာာရှှိည်းစွ်ာပြုမာင်းးနုိှင်းးမာည်းပြုဖစ်းကြော�ကာာင်းး�သိိရာေး

သိကြောဘာာတူိည်မုီာရာယူ်ပြုခင်းး�သိည်း အခွင်း်းအကြောရာ�တိခုပြုဖစ်းပြီး�ီ� ကြောကာ�ားလဲးာ�ရာမာည််းအတိာ�အဆီုံး�တိခုမာဟုုတိး�ါ။ သိင်းး၏သိတိင်းး�ဇာာစ်းပြုမာစ်းသိည်း အနှတရာာယ်းမာ�ာ�ကုိာ သိိ

ပြီး�ီ� အပြု�ည််းအ၀ို�ါဝင်းးမာည်းဆုိုံး�ါကာ �ုိ၍ခွေးအာ�ရိှှိကြောသိာကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ပြုခင်းး�ကုိာရာ�ါလိဲမ်ားမာည်း။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

အ�ခြရေး�ံက္ခ�သရေး� မ်းရေးး�ွန်းး သ�ံး��
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သောသ� အပြပ်န်အ်လှိန်လ်ိ�ပ််သောဆွာ�င််မူှုအတာာက်ား ပိ်�မိှု�လံိ�ပြခံံုသောသ�အသောပြခံခံံကိား�မှုည််က်ဲားသိ�တာည််သောဆွာ�က်ားနှိ�င််သော�ကား�င််� စူ်�စ်မ်ှု�သောလိ်လိ�ပြခံင််�အသော�ကား�င််�

ပြ�စ််သည််။ အကားယ်ူ၍ တာသောယူ�က်ားသောယူ�က်ားကားစိ်တ်ာသောပြပ်�င််�သာ��ပြီးပီ်� စ်ကား��မှုသောပြပ်�ခံ�င််သော�ကား�င််�ဆိွာ�တာ�သိသ�ထင််ရှှိ��သောန်သည််ဆိွာ�ပ်ါကား ထိ�အရ�

ကိား�ရလိဒ်ီ သောကား�င််�အပြ�စ််ခံံယူူလိိ�က်ားပ်ါ။ အစ်မ်ှု�သရု� ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�ထဲကားက်ဲားသိ� ပ်င််၊ သူတိာ� သည််ဤအခံန်�်ကားဏ္ဍအတာာက်ားမှုသင်််သောတာ�်သော�ကား�င််�ဆိွာ�လိိ�

ပ်ါသည််။

 2.  ၂။ ဒီ�တိာယူအသောန်ပြ�င်််၊ သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားရယူူပြခံင််�သည်် တာကြိုးကိားမ်ှုတာည််�လိ�ပ််သောဆွာ�င််ခံ�က်ား သိ� မှုဟီ�တ်ာ စ်ကား��၀ိုိ�င််�တာခံ�၏အစ်တာာင််သ� ပြ�စ််

သောပ််လိ�သည််် အလိ�ပ််သသောဘာ�တာရ��ဝင််ပံ်�စံ်သ� မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ ၎င််�သည်် ဆွာက်ားလိက်ားလိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သည်််လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််တာခံ�ပြ�စ််ပြီးပီ်�၊ သီ�ပြခံ��

အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားမှု��� သောပ််အစီ်ရင််ခံံပိ်�င််ခံာင််် (သိ� ) စ်ကား��၀ိုိ�င််�တာခံ�လံိ��တာာင််ပ်င်် တာကြိုးကိားမ်ှုထက်ားမှုကားပြပ်န်လ်ိည််သံ��သပ််ခ်ဲံသောသ� ည်ှိနှှုိင််�သောဆွာာ�သောနှာ�မုှု

တာခံ�ပြ�စ််သည််။

လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုက်ဲားသိ�  အတာာင််�သောရ�ကား�သောသ�အရ�မှု���အသော�ကား�င််�ကိား�သောပြပ်�ရန် ်တာစံ်�တာသောယူ�က်ားအ�� ဘာယ်ူသောသ�အခံါမှုှ �ိအ��သောပ်�ပြခံင််� (သိ� ) ပြခံယ်ူလှိယ်ူ

ပြခံင််� မှုပြပ်ုပ်ါနှှင်််။ ၎င််�သည််လိာတ်ာလိပ််ပြီးပီ်� စ်စ််မှှုန်သ်ောသ�အသိသောပ်�သောရာ �ခံ�ယ်ူမုှုပြ�စ််ရပ်ါမှုည််။

မ်းည့်းသူသည့်းသရေးဘာ�တူွည့်ီမု်းကိ္ခ�ရေးပးနိှ�င်းးမ်းည့်းန်ည့်းး?  

သင်််အ��သသောဘာ�တာူညီ်မုှုကိား�သောပ်�နှိ�င််သောသ�တာဦး�တာည််�သောသ�သူမှှု� သင််၏သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််ပြ�စ််သည််။ အကားယ်ူ၍ထိ�သူသည်် ကားသောလိ� (သိ� ) အပြပ်ည်််အ၀ို 

ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားခံ�ရန်အ်သောန်အထ��မှုရိှှိသောသ� တာစံ်�တာသောယူ�က်ားပြ�စ််ပ်ါကား၊ မိှုဘာ (သိ� ) အ�ပ််ထိမ်ှု�သူ၏ ထပ််မံှုသသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားကိား� လိိ�ပ်ါလိိမ််ှုမှုည််။

သိ� သောသ�်မှုည််သည်််အသောပြခံအသောန်တာာင််မှုဆိွာ�၊ သိင်းးကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�မာည််းသူိထံမှာ ကြောလဲ�ေကားကြောသိာသိကြောဘာာတူိည်ီမုာမာရိှှိ�ါကာ – သိင်း်းတွိင်းးသိကြောဘာာတူိည်ီခ�ကားမာရိှှိ�ါ။ 

သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံရန်အ်ဆွာင််သင်််ပြ�စ််သည််ဟီူသောသ� သောဆွာာမှု� ို �၊ သောရှှိ�သောန်၊ ပ်ာဲစ်��၊ NGO မှှု�ကား��ခံံတာဦး�၏စ်ကား��သည်် သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားမှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ သတာင််� 

ဇ�စ််ပြမှုစ််နှှင်််တိာ�က်ားရို� က်ား ည်ှိနှှုိင််�သောဆွာာ�သောနှာ�ပြခံင််�ပြ�စ််ရပ်ါမှုည််။

အကားယ်ူ၍ဘာ�သ�ပြပ်န်တ်ာသောယူ�က်ားနှှင်််လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပ်ါကား၊ သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််နှှင်််သူတိာ� ၏စ်ကား��ဝိ�င််�သည်် သင််နှှင်််သောပြပ်�သောသ�အရ�အမှှုန်တ်ာကားယ်ူပြ�စ််သော�ကား�င််� 

သောသခံ��သောစ်ရပ်ါမှုည််။ သတာင််�သောထ�က်ား Jina Moore သော��်ပြပ်ခံ�က်ားအရ ဤအရ�သည်် စိ်တ်ာအသောနှှ�င်််အယှူက်ားပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သည််။ ထပ််သောလိ�င််�ကြိုးကိားု�စ်��ရန် ်လိိ�

လိိမ််ှုမှုည််။ သင််၏ဘာ�သ�ပြပ်န်သူ်ကိား�သောပြပ်�ရမှုည််မှှု� – 

“အကြိုးကိားမ်ှုကြိုးကိားမ်ှုသောပြပ်�ရလိိ� သောတာ�င််�ပ်န်ပ််ါတာယ်ူ ဒီါသောပ်မှုယ််ူ ကားွန်သ်ောတာ�်ဘာယ်ူသူလဲိ၊ ကားွန်သ်ောတာ�် ဒီီမှှု�ဘာ�လိ�ပ််သောန်လဲိဆိွာ�တဲာ်ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားကိား�ရှှိင််�ရှှိင််� 

လိင််�လိင််� သိသောစ်ခံ�င််တာယ်ူ။” “သ့ကိား�အဲ်ဒီါသောမှု�ပြီးပီ်�ပြီးပီ်” လိိ� ဘာ�သ�ပြပ်န်က်ားသောပြပ်�ရင််၊ “အဲ်ဒီီအတာာက်ား သောကား��ဇူ�တာင််တာယ်ူ ဒီါသောပ်မှုယ််ူ ကားွန်သ်ောတာ�််

အလိ�ပ််ရဲ�စ်ည််�မှု�ဉ််�စ်ည််�ကားမ်ှု�အရ ကားွန်သ်ောတာ�်သ့ကိား�ကိား�ယ်ူတိာ�င််တိာ�က်ားရို�က်ားသောမှု��ိ� လိိ�တာယ်ူ။ အဲ်ဒီါသော�ကား�င််် အပ်န်�်မှုကြိုးကီား�ဘူာ�ဆိွာ�ရင်် သောန်�က်ားတာသောခံါက်ား

အတာည််ပြပ်ုနှိ�င််�ိ� အတာာက်ား ကားွန်သ်ောတာ�်သောပြပ်�တာ�ကိား�ဘာ�သ�ပြပ်န်သ်ောပ်�ပ်ါ။” [A]

ပ်ါဝါအသောရှ�အသော�ကား�င််�ကိား�ပြမှုင််ရ�ိ� ခံက်ားသောန်မှှု�ပြ�စ််ပြီးပီ်� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု��� စ်ကား��သောပြပ်�ရန်သိ်ပ််စိ်တ်ာမှုဝင််စ်��သောသ�အခံ�နိ်တ်ာာင်် စိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှုသောအ�က်ား သောရ�က်ား

သောကား�င််�သောရ�က်ားနှိ�င််သည််။ သတာင််�သောထ�က်ားတာသောယူ�က်ားအသောန်ပြ�င််် တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည််သသောဘာ�တာူညီ်မုှုသောပ်�ရ�တာာင်် စ်စ််မှှုန်သ်ောသ�သောရာ �ခံ�ယ်ူမုှုကိား� ပြပ်ုနှိ�င််သည််ဟီ�မှု

ယူူဆွာမီှု အ��န်ည််�ခံ�က်ား၏ပြ�စ််နှိ�င််သောပြခံပ်မှု�ဏ်ကိား� တာူ�သော��်ရန်တ်ာ�ဝန်ရိှ်ှိပ်ါသည််။

တိာ�က်ားခိံ�က်ားမုှုခံံရပြီးပီ်� ခံ�က်ားခံ�င််�လိက်ားင်င််� မိှုန်စ််၊ န်�ရီ၊ သောန်ရ်က်ားပိ်�င််�သောလိ�က်ားတာာင်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံနှိ�င််သောပြခံရိှှိသောသ�သူတာသောယူ�က်ားသည်် သောလိ�န်က်ားသောသ� သသောဘာ�တာူ

ညီ်ခံ�က်ားကိား�သောပ်�ရန် ်အသောန်အထ��မှုရိှှိနှိ�င််ပ်ါ။ အကားယ်ူ၍ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ မှုည််သူမှုည််ဝါပြ�စ််ပြခံင််�ကိား� မှုသော��်ထ�တ်ာနှိ�င််ရန် ်သင််ယံူ��ကားည်် သောသ�န်ည််�

လိမ်ှု�ပြ�င်််လိ�ပ််သောဆွာ�င််ခ်ဲံပ်ါကား၊ သောန်�က်ားခံံအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား�အသံ��ပြပ်ု၍ ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသည််မှု���ကိား� အစီ်အရင််ခံံသောသ�န်ည််�တာန်ည််�ရိှှိသောကား�င််� ရိှှိသောပ်မှုည််။ 

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

[A]  Moore ၏ သောဆွာ�င််�ပ်ါ�။ Five ideas on Meaningful Consent in Trauma Journalism (စိ်တ်ာထိခိံ�က်ားမုှု သတာင််�စ်�ပ်ည်�တာာင်် အဓိိပ်ာ�ယ်ူရိှှိသောသ� သသောဘာ�တာညီူ်ခံ�က်ား အသောပ်် စ်ဉ််�စ်��ခံ�က်ား င်ါ�ရပ််။)
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သိ� သောသ�် ထိ�သိ� သောသ�အသောပြခံအသောန်မှု� ို �ရိှှိတာစ််စံ်�တာစ််သောယူ�က်ားသည်် ၎င််�တိာ� ၏ အမှုည််မှုသော��်လိိ�ပြခံင််�ကိား�စ်ာန် ်စ်ွာလိာတ်ာမှုည်် မှုစ်ာန် ်စ်ွာလိာတ်ာမှုည််ကိား� ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ား ခံ�ရမှုည်််

အသောန်အထ��တာာင််မှုရိှှိသော�ကား�င််� ရှှိင််�လိင််�စ်ာ�သိပ်ါ။ ၎င််�သည်် တိာ�က်ားခိံ�က်ားခံံရပြခံင််�မှှု သောဝ�ကားာ�မုှု ပိ်�လိိ�အပ််လိိမ််ှုမှုည််။

သရေးဘာ�တူွည့်ီမု်းရိှှခြ�င်းးးသည့်းအဘာယူးရေးကြက္ခ�င်း်းရေးလိးန်က္ခးပါသန်ည့်းး။ 

စ်ကား��သောပြပ်�ရန်သ်သောဘာ�တာူရံု�မှုှပြ�င််် မှုည််သည်််အရ�ပ်ါဝင််သော�ကား�င််� သူတိာ� အပြပ်ည်််အ၀ိုန်��လိည််သည််ဟီ�မှုဆိွာ�လိိ�ပ်ါ။

သင််သူတိာ� ကိား�ဘာ�သောတာာသောမှု�မှုလဲိ၊ ၎င််�သည််မှုည််မှုှန်�ကား�င််မုှုရိှှိမှုလဲိနှှင််် သူတိာ� ရဲ�ပ်ါဝင််မုှုသော�ကား�င်််ဘာ�ပြ�စ််လိ�မှုလဲိဟီူသောသ� လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���ကိား�သူတိာ� ရှှိင််�လိင််�

စ်ာ� သိခံ�င််မှှုသိမှုည််။ အစီ်အစ်ဉ််ကားသောတာ�် အံ်ဩစ်ရ�မှု���နှှင််် လိမ်ှု�သော�ကား�င််�သောပ််တာာင််သောန်�က်ားထပ််အနှတရ�ယ်ူပြ�စ််သောစ်မှုည်််အရ�မှု���ကိား� သောရှှိ�င််ရှှိ��ရန်ပ်ြ�စ််သည််။ 

သောအ�က်ားပ်ါ အခံ�က်ားမှု���အသော�ကား�င််� သင််သောရ� သင််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်မှုည်််သူပ်ါရှှိင််�လိင််�စ်ာ�သိသော�ကား�င််�စ်စ််သောဆွာ�ပ်ါ။ –

 • စ်ကား��၀ိုိ�င််�၏ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားမှှု� အဘာယ်ူန်ည််�။

 • မှုည််သူ ပ်ါဝင််မှုည််န်ည််�။

 • သူတိာ�မှုသောပြပ်�ခံ�င််သောသ� “ကားန် ်သ်တ်ာန်ယ်ူသောပြမှု” ရိှှိမှုရိှှိ။

 • မှုည််သူသည်် သတာင််�ကိား�ပြမှုင််မှုည််န်ည််�။ (ကားမှုာ�အနှှ�ံ အင််တာ�န်က်ားမှှုတာဆွာင််် ဝင််သောရ�က်ား�ကားည်််ရှိုရုုနှိ�င််သောပြခံရိှှိပြခံင််�(

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ဘာာသိာပြု�ေးသူိမာ�ာ�နှှင်း်းလုဲ�းကြောဆုံးာင်းးပြုခင်းး�

အကားယ်ူ၍သင််အသောပြခံမှုစိ်�က်ားထ��သောသ� န်ယ်ူသောပြမှုတာာင််အလိ�ပ််လိ�ပ််ပ်ါကား သင််နှှင်််သောဒီသခံံဘာ�သ�စ်ကား��ကိား�သောပြပ်�နှိ�င််သောသ� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���နှှင််် 

ဘာ�သ� ပြပ်န်သူ်မှု���၏ဆွာက်ားဆံွာသောရ�နှှင််် န်ယ်ူသောပြမှုသောဒီသ၏ပ်ရိယူ�ယ်ူမှု���ကိား�သိပြခံင််�သည်် အသောရ�ပ်ါလှိသည််။ သိ� သောသ�် ယူင််�တိာ� သည်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�

သတိာပြပ်ုပြခံင််�ပြ�စ်် သည််ဟီ� သင််ယူူဆွာလိိ� မှုရပ်ါ။

ဘာ�သ�ပြပ်န်သူ်မှုည််သူမှုဆိွာ�န်��လိည််ရန် ်သင််သောသခံ��သောစ်ရမှုည်််အရ�မှု���သည်် – 

 • အသော�ကား�င််�အရ�မှု���ကား စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� စိ်န်သ်ောခံ်မုှုပြ�စ််နှိ�င််သည််။

 • သူတိာ�သည်် သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််မှု���ကိား� စ်ကား��သောပြပ်�ရန် ်�ိအ��နှှင်််မှုက်ားလံိ��မှုသောပ်�သင်််ပ်ါ။

 •  သူတိာ�သည်် အသိသောပ်�သသောဘာ�တာညီူ်ခံ�က်ားနှှင််် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�င်္ဂရု� ပြပ်ုသောသ� သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ဆိွာ�င််ရ� ခံ�ဉ််�ကားပ််မုှုမှု���ကိား�သံ��သင်််သည််။ 

(ဤလိမ်ှု�ညွှနှ်မှ်ှုအရင််�အပြမှုစ််မှု���အ�� သူတိာ� ကိား�ပြပ်ပ်ါ)

 • သူတိာ�သည်် စိ်တ်ာပ်�က်ားသောစ်ရန်�ိ်အ��မှုသောပ်�ရ (သိ� ) အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���အတာာက်ား စ်စ််သောဆွာ�မုှုမှုပြပ်ုရ။

သင််ပြပ်ုရမှုည်််အရ�မှု���ကိား�လိက်ားသောတာ့သောလိ်ကား�င်််သောန်သောသ�အတိာ�င််�အတာ�အထိ၊ သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�မှု���ကိား� အတာတ်ာနှိ�င််ဆံွာ��ဘာယ်ူလိိ�ကြိုးကိားုတာင််

လိ�ပ််သောဆွာ�င်် ရမှုည်််အသော�ကား�င််� အသောသ�စိ်တ်ာစီ်စ်ဉ််သင်််ပ်ါသည််။ အနှတရ�ယ်ူမှု���နှှင်််သောဒီသဆိွာ�င််ရ�ယူဉ််သောကား��မုှုစံ်နှှုန်�်မှု���အသော�ကား�င််� သောစ််စ်ပ််စ်ာ�

သောဆွာာ�သောနှာ�ပ်ါ။ သင််မှုည််က်ဲားသိ�  လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်ပံ်�နှှင််် သင်််အတာာက်ားဘာ�သ�ပြပ်န်ရ်�၌အခံက်ားအခဲံရိှှိမှုရိှှိ အ�ကံားပြပ်ုခံ�က်ားမှု���အတာာက်ားလိည််� သင်််ကိား�

လိမ်ှု�ညွှှန်သူ်အ��လိည််� သောမှု�ပြမှုန်�်ပ်ါ။ သင််၏ ဆွာက်ားဆံွာသောရ�ကိား� ယံူ��ကားည််မုှုပိ်�ရိှှိသောလိ ပိ်�သောကား�င််�သောလိပ်ါပဲ်။ သူတိာ� ၏တာကိား�ယ်ူရည််တာကား�ယူအသောပြခံအသောန်

နှှင််် သူတိာ� ကိား�ယ်ူတိာ�င်် (သိ� ) သူတိာ� မိှုသ��စ်�မှု���တာာက်ား အနှတရ�ယ်ူရိှှိမှုရိှှိကိား�လိည််�စ်စ််သောဆွာ�သင်််ပ်ါသည််။

WWW.COVERINGCRSV.ORG



© Dart Centre Europe

ပဋိိပက္ခခအတွွင်းးး လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းမ်း��းကိ္ခ� သတွင်းးးရယူူ ရေးရးသ�းခြ�င်းးး

ဗား�းရှှင်းးး 1.0

http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org


တွရ�းစီာရင်းးရေးရးလိ�ပးင်းန်းးစာဉ်းး နှှင်း်းခြဖစားစာဉ်းးရေးပါင်းးးစံာ�၏အနှတရ�ယူး

မှု���စ်ာ�သောသ�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�မှု���အ��ပြ�င််် အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုသ��သောကား�င််မှု���အတာာက်ား တာရ��မှုှတာမုှုရှှိ�သော�ာသောရ� ဥပ်သောဒီလိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���ကိား�ထိခိံ�က်ားမုှုရိှှိ

နှိ�င််ပ်ါ သည််။ ကိား�လံိဘီာယူ�သတာင််�သောထ�က်ား Jineth Bedoya Lima ကားသောအ�က်ားပ်ါအတိာ�င််�ရှှိင််�ပြပ်ထ��ပ်ါတာယ်ူ။ –

၎င််�သည်် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားအမုှုမှု���၌ကြိုးကီား�မှု��သောသ�အနှတရ�ယ်ူမှု���ထဲမှှုတာခံ�ပြ�စ််ပ်ါသည််။ 

ကိား�လံိဘီာယူ�၏ဥပ်သောဒီကား န်စ််န်�သူသည်် အပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���နှှင်််ပ်တ်ာသတ်ာ၍သူမှု၏ထာက်ားဆိွာ�ခံ�က်ားကိား�တာကြိုးကိားမ်ှုထက်ားပိ်�သောပ်�ခံာင်််မှု

ရိှှိသော�ကား�င််� သက်ားမှှုတ်ာထ��ပ်ါသည််။ သိ� သောသ�် န်စ််န်�သူအ��လံိ��အ�� အဆိွာ� ၄ ခံ�ကိား�အတာင််�အကား�ပ််တာင််သာင််�သောစ်ပြီးပီ်� ၎င််�သည်် 

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

 • အကားယ်ူ၍ ဗီျူဒီီယိူ�ပြ�စ််ပ်ါကား မှုည််သိ� နှှင်််မှုည််မှုှ�ကား�ရှှိည််စ်ာ� ပြ�န် ်ခ်ံ�မီှုည််န်ည််�။

 • သူတိာ�၏အမှုည််မှုသော��်လိိ�ပြခံင််�ကိား� မှုည််က်ဲားသိ� ကား�ကားာယ်ူသောပ်�လိိမ််ှုမှုည််န်ည််�။

 • Online မှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုခံံနှိ�င််ရသောပြခံ ရိှှိမှုရိှှိ။

ဥပ်မှု�အ��ပြ�င်််အခံန်�်တာာင််�ရိှှိ သိသ�ထင််ရှှိ��မုှု ပြ�စ််နှိ�င််ရိှှိသောသ�တာစံ်�တာရ�ကိား�ရှှိင််�လိင််�ထ��ပြခံင််�မှုရိှှိပ်ါကား၊ ပိ်�မိှု�န်က်ားရိုုင််�ပြီးပီ်� သိသ�ထင််ရှှိ��မုှုန်ည််�သောသ� ကြိုးကိားု�စ်��

အ��ထ�တ်ာမုှုကိား� လိိ�အပ််နှိ�င််ပ်ါသည််။

 •  ဗီျူဒီီယိူ� (သိ� ) သောန်�က်ားဆံွာ��အစီ်ရင််ခံံခံ�က်ားတာာင်် ပြပ်စ််မုှုကား���လိာန်သူ်မှု��� (သိ� ) ထိ�သူမှု���ကိား�သောထ�က်ားခံံသောသ�သူမှု���၏အသံမှု���ပ်ါဝင််မှုည််လိ��။ ပြ�စ််ရပ််

မှှုန်ပ်ြ�စ််ပြီးပီ်�သောန်�က်ားဤအရ�ကိား�ရှှိ�သော�ာပြခံင််�သည်် န်က်ားရိုုင််�စ်ာ�သောသ�မှုတာည််ပြီးငိ်မ်ှုမုှုကိား� ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူ တာဦး�သည်် “ပြပ်န်လ်ိည််

သောပြ��ကား��ပိ်�င််ခံာင်််” န်ယိူ�မှုကိား�န်��လိည််ရန်နှ်ှင််် မှုည််သူမှုဆိွာ�သူတိာ�အ�� မှုတာရ��ကား�င်််သူမှု���အ�� စ်ကား��ဝိ�င််�မှု���ကား မှုည််က်ဲားသိ�  အကား� ို�သောကား��ဇူ�သောပ်�

နှိ�င််မှုည််ပြ�စ််သော�ကား�င််�န်��လိည််ရန်ခ်ံက်ားခဲံသောပ်မှုည််။ ဤအရ�ကိား�အသောစ်�ပိ်�င််�ကားပ်င်် ရှှိင််�ပြပ်ပြခံင််�ကား အသောကား�င််�ဆံွာ�� ပြ�စ််သည််။

 •  သင််မှုသော��်ပြပ်ရသောသ�သောသ� လိှ�ိဝှက်ားသောမှုှ�်လိင်််ခံ�က်ားမှု���ရိှှိပ်ါသလိ��။ သင််၏သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူသည်် သင််နှှင်််စ်ကား��သောပြပ်�ပြခံင််�အ��ပြ�င််် ရပ််ရာ�

အတာာက်ားတိာ�က်ားရို�က်ားအကား� ို�ရိှှိမှုည််ဟီ� ယံူ��ကားည််ပ်ါသလိ��။ သိ� မှုဟီ�တ်ာ သင််မှုသောပ်�နှိ�င််သောသ� စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�သောထ�က်ားပ်ံ်မုှု (သိ� ) ခံင််မှုင်် ရင််�နှှ�ီမုှုမှု���

အ��ဆွာက်ားသောပ်�ရန် ်သူတိာ�သောမှုှ�်လိင်််ထ��ပ်ါသလိ��။ [See #6 for more on this ]

 •  သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် CRSV ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််သူတိာ�၏စ်ကား��သောပြပ်�ဆိွာ�မုှုမှု���၏တာရ��ဝင််အကား� ို�ဆွာက်ားမှု���ကိား� စ်ဉ််�စ်��ရန် ်ခံက်ားခဲံ

သည််။ အကားယ်ူ၍သင်််သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််သည်် တာရ��ရံု� �တာာင််တာရ��မှုှတာမုှုရယူူရန်ရ်ည််ရာယ်ူထ��ပ်ါကား သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကိား� စ်ကား��သောပြပ်�ပြခံင််�

သည်် သူတိာ�၏အမုှုကိား�အ��န်ည််�သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ သင််၏မှှုတ်ာတာမ်ှု�မှု���နှှင််် မှုပြီးပီ်�ပြပ်တ်ာသောသ�သောသ�အရ�အ��လံိ��ကိား� အမုှုသော��်ထ�တ်ာနှိ�င််သောသ�သက်ားသောသ 

အသောထ�က်ားအထ��ဟီ�သတ်ာမှှုတ်ာနှိ�င််သော�ကား�င်််သိထ��သင်််သည််။

ဓိါတ်ာပံ်�မှု���ကိား�အသံ��ပြပ်ုပ်ါကား သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူမှု���အ�� အပြမှုင််အတာာက်ားဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားခံ�ပြခံင််�၌ပ်ါဝင််သောစ်ပြီးပီ်� သူ

တိာ� ၏ဘာ၀ိုမှု���ကိား� သူတိာ� သောန်ထိ�င််သောသ�အသိ�င််�အ၀ိို�င််�မှှုမှုည််က်ဲားသိ� ပြပြမှုင််လိိမ််ှုမှုည််ကိား�ပြပ်ပ်ါ။ ISIS အ��ပြ�င််် မှု�ဒိီမ်ှု�ကား�င်််ခံံရသောသ� 

Yazidi အမှု� ို �သမီှု�မှု���၏ အသော�ကား�င််�ကိား�အစီ်ရင််ခံံသောသ�သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် သူတိာ� ၏မှု�က်ားနှှ�မှု���ကိား��ံ��၍ ဓိါတ်ာပံ်�

ရို� က်ားပြခံင််�အ��ပြ�င််် ထိ�အမှု� ို �သမီှု�မှု��� မှုည််သူမှုည််ဝါပြ�စ််ပြခံင််�ကိား�ကား�ကားာယ်ူသောပ်�ရန် ်အ�မှုခံံခံ�က်ားသောပ်�သောန်သည််ဟီ�ထင််ခ်ဲံသည််။ 

သိ� သောသ�် ထိ�အမှု� ို �သမီှု�မှု���သည်် သူတိာ� ၏ အလိာန်က်ားာဲ ပြပ်��သောသ�မှု�က်ားနှှ�အ�ပ််ပ်ဝါမှု���ကိား��ကားည်််ပြခံင််�အ��ပြ�င်််တာဦး�နှှင်််တာဦး�

ရှှိင််�လိင််�စ်ာ�ခံာဲ ပြခံ��နှိ�င််သည််။   [See #8.]
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ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

ရေးန်�က္ခး�ပးအရင်းးးအခြမ်းစားမ်း��း - သရေးဘာ�တူွည့်ီမု်း

အသောရှှိ�အ��ရိကားအသောပြခံစိ်�က်ား အသောမှုရိကားန်သ်တာင််�သောထ�က်ား Jina Moore ဤသောဆွာာ�သောနှာ�တိာ�င််ပ်င််မုှုတာာင််ပ်ါဝင််ကူားညီ်ခ်ဲံပ်ါသည််။ သူမှုသည််ဤအသံ��ဝင်် 

သောသ� သောဆွာ�င််�ပ်ါ�နှှစ််ခံ�တာာင်် သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားဆိွာ�င််ရ�ပြပ်ဿန်�မှု���ကိား�အသောသ�စိ်တ်ာသောလိ်လိ�သည်် - ကိား�လံိဘီာယူ�သတာင််�စ်�န်ယ်ူဇင််�ပြပ်န်လ်ိည််သံ�� 

သပ််ခံ�က်ားရိှှိ The Pornography Trap နှှင််် Five Ideas on Meaningful Consent in Trauma Journalism။

ဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���၏ သောရှှိ� သောန်�က်ားမှုညီ်မုှုကိား�သိသိသ�သ�ဦး�တာည််သောစ်သည််၊ ၎င််�သည််တာရ��စီ်ရင််သောရ�လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���၏ယိူ�ယူာင််�

ပ်�က်ားစီ်�မုှုကိား�ဦး�တာည််သောစ်သည််၊ ထိ�အခံ�က်ားသည်် သတာင််�ဌာ�န်သိ� သူမှု၏သက်ားသောသခံံခံ�က်ားကိား�သောပ်�ခ်ဲံသောသ�အခံါပိ်�မိှု�ဆိွာ��ရာ��သောစ်သည််။ 

ကံားမှုသောကား�င််�အသော�ကား�င််�မှုလှိစ်ာ�ပ်င််၊ သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည််” အစ်စ််အမှှုန်တ်ာခံ�”  ကိား�သောပ်ါင််�စ်ည််�ရန်က်ြိုးကိားု�စ်��စ်ဉ်် ထာက်ားဆိွာ�ခံ�က်ား

မှု���၏ သောရှှိ�သောန်�က်ားမှုညီ်မုှုမှု���ကိား�အ��ကိား��သောန်ရသောသ�်လိည််� ဤအရ�သည်် လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််မှု���ကိား�ပိ်တ်ာပ်စ််လိိ�က်ားပြခံင််�ကိား�ပြ�စ််သောပ််သောစ်သည််။

အလိ��တာူ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၏ရ�ဇဝတ်ာမုှုဆိွာ�င််ရ�အဆိွာ�တာခံ�ကိား�စ်စ််သောဆွာ�စီ်ရင််ပြခံင််�မှုရိှှိဘဲာ ကား���လိာန်သူ်မှု���အ��ခံ�ခံံသောခံ�ပ်ခံ�က်ား

တာင််ပြပ် သောစ်ပြခံင််�ထံသိ� ပြဦး�တာည််သောစ်သည််၊ ထိ�ကား���လိာန်သူ်မှု���၏ သက်ားသောသအသောထ�က်ားအထ��မှု���သည်် န်စ််န်�သူမှု���၏သောတာ့ဆံွာ�

သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််� တာခံ�မှှု သောရှှိ�သောန်�က်ားမှုညီ်ပြခံင််�မှု���အသောပ်် အသောပြခံခံံထ��ပ်ါသည််။ တာရ��သူကြိုးကီား�မှု���သည်် ကားင််မှုရ�သောရှှိ�တာာင်် န်စ််န်�

သူ၏ထာက်ားဆိွာ�ခံ�က်ားကိား� သောပ်�သောဆွာ�င််သည်််အပြပ်ုအမူှု၊ အခံ�နိ်အ်ခံါနှှင်််သောန်ရ�တိာ� ကိား�ဘာယ်ူသောသ�အခံါမှုှထည်််သာင််�စ်ဉ််�စ်��ပြခံင််�မှု

ရိှှိပ်ါ။ သတာင််�သောထ�က်ားတာဦး�နှှင််် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�၏ဇ�တ်ာလိမ်ှု�သောပ််တာာင််အကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှုသည်် စိ်တ်ာပ်ည်�ရှှိင််နှှင်််

သောသ�်လိည််�သောကား�င််�၊ ကား�န်�်မှု�သောရ�ပ်ည်�ရှှိင်် နှှင်််သောသ�်လိည််�သောကား�င််�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�နှှင်််ကားာဲပြပ်��သော�ကား�င််�ထင််ရှှိ��ပ်ါသည််။

ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏သ�သောတာသန်တာာင််ပ်ါဝင််ကူားညီ်ခ်ဲံသောသ� Jineth Bedoya Lima သည််ကိား�လံိဘီာယူ�၌ ၂၀ို၀ို၀ို ခံ�နှှစ််သောမှုလိနှှင််် ၂၀ို၀ို၃ ခံ�နှှစ််ဩင်္ဂ�တ်ာလိတာာင်် နှှစ််ကြိုးကိားမ်ှု

ပြပ်န်သ်ောပ်�ဆွာာဲခံံခ်ဲံရသည််။ ၂၀ို၀ို၁ ခံ�နှှစ််တာာင်် သူမှုအ�� International Women’s Media Foundation ၏ Courage in Journalism Award ခံ��ီပြမှုှင်််ခ်ဲံ

သည််။ သူမှုသည်် ၂၀ို၂၀ို ခံ�နှှစ််တာာင်် World Association of Newspapers and News Publishers ထံမှှု Golden Pen of Freedom Award ကိား�လိည််�

ရရိှှိခ်ဲံသည််။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6
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https://archives.cjr.org/reports/the_pornography_trap.php
https://www.jinamoore.com/2011/07/14/ideas-meaningful-consent-trauma-journalism/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.coveringcrsv.org/my/principle3/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.coveringcrsv.org/my/principle3/
mailto:?subject=ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် သတင်းရယူရေးသားခြင်း။ - တွေ့ဆုံမေးမြန်သူက သူတို့ ကို ဘာအတွက် စာရင်းသွင်းသလဲ ဆိုတာ အပြည့်အ၀ နားလည်ပါသလား?&body=%0A%0Aအောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်သည် ပဋိပက္ခကြောင့် ကွဲပြားနေသော နေရာများရှိ လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများမှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများနှင့် သတင်းသမားများ နှင့် ရုပ်ရှင်သမားများအနေဖြင့် သတိရှိစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စမ်းစစ်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော လမ်းညွှန်ချက်များသို့ သင့်အား ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိက ဥပဒေသ ၈ ချက်အဖြစ် ရှိသည်။%0A%0A#3. တွေ့ဆုံမေးမြန်သူက သူတို့ ကို ဘာအတွက် စာရင်းသွင်းသလဲ ဆိုတာ အပြည့်အ၀ နားလည်ပါသလား?%0A တစုံတယောက်သည် ၎င်းတို့၏စကားလုံးများ ကိုအသုံးပြုရန် (သို့) ဓါတ်ပုံကိုရိုက်ယူရန် “ဟုတ်ကဲ့” ဟုပြောရန်မလုံလောက်ပါ။ အပြည့်အ၀အသိပေးခြင်းမရှိပါက သဘော တူညီမှုရယူခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။%0A%0Ahttps://www.coveringcrsv.org/my/principle3/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s_Media_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Newspapers_and_News_Publishers
http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org
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ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။

ရှှင်းးသန်းက္ခ�န်းရစားသူမ်း��း
အ�း သူတိွ�  ကိ္ခ�ယူးပိ�င်းး
န်ည့်းးလိမ်းးးခြဖင်း်း သူတိွ�
ကိ္ခ�ယူးပိ�င်းး အ��နိ်းတွွင်းး
စာက္ခ�းရေးခြပ��ွင်း်းရေးပးပါ။

ပုို��ု�ခြေ�းကျင်းးးခြေ�ာ ခြေ�း��န်းးး�ုအတွွကျး �ရုိှိ�

��စ်းလုို�အပိုးခြေ�ာ အခြေလ့ိုအထ �ံ�းေ�
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အကားယ်ူ၍ သတာင််�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�မှု���ကိား� အပြမှုတ်ာထ�တ်ာသည်််ပံ်�စံ် (သိ� ) လံိ�ပြခံံုမုှုမှုရိှှိစ်ာ�လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပ်ါကား ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား�န်�ကား�င််သောစ်မှှု�ပြ�စ််

ပ်ါသည််။ ဤအပိ်�င််�တာာင်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�နှှင်််သင်််သောတာ�်သောသ� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ကိား�သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��ပြီးပီ်�၊ သောန်�က်ားတာပိ်�င််�တာာင်် သက်ားမှှုတ်ာထ�� [#5] သောသ� စိ်တ်ာ

ဒီဏ််ရ�တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မု်ှုမှု���နှှင််် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််လိက်ားတာာဲသောဆွာ�င််ရာက်ားရ�တာာင််�ကံားုသောတာ့နှိ�င််သည်််စိ်တ်ာသောခံ်မုှုမှု���ကိား�သောတာ့ရသည််။

လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု (သိ� ) ည်ဉ်ှ်�ပ်န်နှ်ှပ်ိ်စ်က်ားမုှုက်ဲားသိ� သောသ�န်�ကား�င််စ်ရ�အသောတာအ့�ကံားုမှု���အသော�ကား�င််�သောပြပ်�ဆိွာ�ရံု�မှုှပြ�င််် သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူတာဦး�အ��န်�ကား�င််သောစ်မှုည်် 

ကိား� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကားမှု�ကား�ခံဏ်စိ်��ရိမ်ှုပူ်ပ်န်�်ကားသည််။ သောန်�က်ားတာ�န်မ်ှုသောပြပ်�ဘဲာထ��သင်််သောသ�အရ�မှု���ကိား� သောန်�က်ားတာ�န်ပ်ြပ်န်သ်ောပြပ်�မိှုမှုည််ကိား�စိ်��ရိမ်ှု�ကားပ်ါလိိမ််ှု 

မှုည််။ သိ� မှုဟီ�တ်ာ မိှုမိှု၏ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား�သောပြပ်�ပြခံင််�မှှုရသောသ� န်�ကား�င််ပြခံင််�ကိား� တာ�န်ထိ်ခိံ�က်ားသောစ်ပြခံင််�အ��ပြ�င်််ထပ််တာနူ်�ကား�င််သောစ်မိှုမှုည််ကိား� စိ်��ရိမ်ှု�ကားသည််။

လိိင််ပိ်�င််�မှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုကား�င်််ခံံရပြခံင််�မှှု ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််လိက်ားတာာဲလိ�ပ််သောဆွာ�င််သောသ� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ပ်ည်�ရှှိင််အမှု���စ်�ကားသိသ�ထင််ရှှိ��သောသ�

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

#4.

အာ�ေည်း�ကြောသိာသူိမာ�ာ�ကုိာစ်ာောမုာနှှင်း်းဆုံးကားဆံုံးရာာ၌ ကြောလဲ�စ်ာ�မုာနှှင်း်းဂုဏ်းသိိကာာာကုိာသိိသိာထင်းးရှှိာ�စွ်ာလုိဲအ�းသိည်း။ သိိ�ကြောသိား လဲကားကြောတိက့ာ�ကြောသိာအသုံိ�အနှှုေး�မာ�ာ�

တွိင်းး အဘာယ်း အရာာ�ါဝင်းးသိေည်း�။

ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိတိဦး�အာ� ကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�သိည််းသိတိင်းး�ကြောထာကားတိဦး�အကြောေပြုဖင်း်း သိင်းးသိည်းလုဲ�း�ုိင်းးခွင်း်းရိှှိသိည်းဟုုမာခံစ်ာ�ရာကြောသိားလဲည်း�ထုိအကြောေအထာ�တွိင်းး

ရိှှိကြောေ�ါသိည်း။ ယုံ်�ကာည်းမုာနှှင်း်းစိ်တိး�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာလုံဲပြုခံုမုာသိည်းအကြောရာ�ကြီးကီာ�ကြောသိာကိာစ်စမာ�ာ�ပြုဖစ်းလဲာလိဲမ်ားမာည်း။ အ�ူတိပြု�င်းး�လုဲ�းကြောဆုံးာင်းးကြောစ်ပြုခင်းး� (သိိ�) တုိေ ်းပြပြု�ေးရာေး

ဖိအာ�ကြော��ပြုခင်းး�စ်သိည််း မူာလဲ မာတိရာာ�ပြု�ုမုာမာ�ာ�ကုိာ�်ဲတိင်းးကြောစ်မာည််းအရာာမာ�ာ�ကုိာမာပြု�ုမိာရာေးအကြောရာ�ကြီးကီာ��ါသိည်း။ အနှတရာာယ်းရိှှိကြောသိာကြောေရာာတွိင်းး သိတိးမှာတိးထာ�ကြောသိာ

အခ�ေိးနှှင်း်းယှ်ဉ်းး၍လုဲ�းကြောဆုံးာင်းးရာကြောသိာအခ�ေိး တွိင်းးဤအရာာကုိာလွဲယ်းကူာစွ်ာမာ�ကားကြောပြုခပြု�တိးသွိာ�နုိှင်းးသိည်း။

စ်ကာာ�၀ိုိုင်းး�အတွိကားလုံဲကြောလဲာကားကြောသိာအခ�ေိးကုိာဦး�စ်ာ�ကြော��စီ်စ်ဉ်းး ပြီး�ီ� သိင်း်းကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ခံသူိအာ� ဤအရာာကုိာကြောသိခ�ာော�လဲည်းကြောစ်�ါ –

 • အကြောပြုဖရာခကားကြောသိာကြောမာ�ခွေး�တုိိင်းး�ကုိာ ကြောပြုဖစ်ရာာမာလုိဲ�ါ။

 • အခ�ေိးမာကြောရွာ�ရာ�းလုိဲကားလိဲ�ရာ�ါသိည်း။

 • သူိတိိ�မာထုတိးကြောဝခုိင်းး�ကြောသိာ မာည်းသိည််းအကြောသိ�စိ်တိးအခ�ကားမာ�ာ�ကုိာမာဆုိုံး သိင်းးထုတိးကြောဝမာည်းမာဟုုတိး�ါ။

သိင်းး၏ကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�ခံသူိအာ� ဇာာတိးလဲမား�တိ�ုဒါးအတွိကားသိတိင်းး�ဇာာစ်းပြုမာစ်းအပြုဖစ်းမာ�ကာည််းဘဲာ၊ လူဲတိဦး�အကြောေပြုဖင်း်းဦး�စွ်ာ�ကာည််းပြုမာင်းး�ါ။

ရှှင်းးသန်းက္ခ�န်းရစားသူမ်း��း

အ�း သူတိွ�  ကိ္ခ�ယူးပိ�င်းးန်ည့်းး

လိမ်းးးခြဖင်း်း သူတိွ� ကိ္ခ�ယူးပိ�င်းး 

အ��နိ်းတွွင်းးစာက္ခ�းရေးခြပ��ွင်း်း

ရေးပးပါ။

ပိ�မိ်း�ရေးဘားက္ခင်းးးရေးသ� ရေးမ်းးခြမ်းန်းးမု်းအတွွက္ခး  
မ်းရိှှမ်းခြဖစားလိိ�အပးရေးသ� အရေးလ်ိအ� သံ�း�� လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုခံံသောန်ရ

ခံ�နိ်တ်ာာင််လိမူှု���သည်် မိှုမိှု

တာာင််ပြ�စ််လိ�မှုည်််အရ�မှု���

ကိား�ထိန်�်ခံ�ုပ််သူမှုဟီ�တ်ာဘဲာ၊ 

အ�ကားမ်ှု��က်ားသူမှု���၏အရ�၀ိုတ္ာ

ထ� မှု���အပြ�စ််ဆွာက်ားဆံွာခံံရသည််။ 

သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�် ခံံသူမှု���အ��သူ

တိာ�သောပြပ်�လိိ�သလိိ�သောပြပ်�သောစ်ရန် ်ထိ�

လိပ်ု်ရှှိ��မုှုကိား� သောပြပ်�င််�ပြပ်န်လှ်ိန်န်ှိ�င််

မှုည််လိ��။
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အနှတရ�ယ်ူ သည်် စ်ကား��သောပြပ်�ပြခံင််�၌သ�တာည််သည််ဟီ�မှုထင််ပ်ါ။ ၎င််�သည်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူသည်် စ်ကား��၀ိုိ�င််�တာာင််�၌မှုည််မှုှလံိ�ပြခံံုသန်ည််�ဟီူသောသ�ခံံစ်��

ခံ�က်ား၊ သူတိာ� သောပြပ်�ခ်ဲံ သောသ�အရ�အသောပ်် မှုည််မှုှထိန်�်ခံ�ုပ််နှိ�င််သော�ကား�င််�နှှင််် သူတိာ� ၏ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား� မှုည််သိ� ထ�တ်ာလိှင်််သော�ကား�င််�မှု���နှှင်််ဆိွာ�င်် ပ်ါသည််။ လိူသောတာာသည်် 

သောဝ�န်ခံ်ံရသော�ကား�င််� ခံံစ်��ရသောသ�အခံါ (သိ� ) လိ�စ််လိ��ရှိုရုုပြခံင််�ခံံရသော�ကား�င််�ခံံစ်��ရသောသ�အခံါ (သိ� ) လိ��ိဝှက်ားခံ�က်ားတာခံ�အတာာက်ား အသံ��ပြပ်ုပြခံင််�ခံံရသော�ကား�င််� 

ခံံစ်��ရသောသ�အခံါ န်�ကား�င််ပြခံင််�မှု���ပြ�စ်် သောပ််လိ�သည််။ စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ဆိွာ�င််ရ�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�၌ယံူ��ကားည််မုှုသည်် နှူ�ည်ံ်သိမ်ှုသောမ့ှုသောသ�အရ�ပြ�စ််ပြီးပီ်� ပ်�က်ားစီ်�

ရန်လ်ိာယ်ူကူားသည််။

စ်ကား��သ�သောပြပ်�ပြခံင််�ပြ�င်််အကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှုမှုရိှှိဟီ�သိထ��ပြခံင််�တာာင််ခြွခံင််�ခံ�က်ားမှု���ရိှှိသည််။ ဥပ်မှု�၊ တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည်် အတိာတ်ာတာာင်် ကားသောလိ�လိိင််

ပိ်�င််�မှုသောတာ�် မှုတာရ��ပြပ်ုမုှုက်ဲားသိ� သောသ� ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ပြ�စ််သောစ်ပြခံင််�ကိား��ကံားုခ်ဲံရပြီးပီ်� စ်စ််သောဆွာ�ပြခံင််�မှုခံံရဘဲာ�ံ��အပ််ထ��ခ်ဲံသည်််အခံါ ထိ�အသော�ကား�င််�

ကိား�သောပြပ်�ပြခံင််�ပြ�င်််သ� မှုတာည််ပြီးငိ်မ်ှုမုှုမှု���ကိား�ပြ�စ််သောစ်ပြီးပီ်�ကားာဲပြပ်��သောသ�အနှတရ�ယ်ူမှု���ကိား� သယ်ူသောဆွာ�င််လိ�နှိ�င််သည််။ သောယူဘာ�ယူအ��ပြ�င်််၊ မှုသောမှုှ�်မှှုန်�်ထ��သောသ�

အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ပြ�င််် လိူမှု���အ�� မှုအံ်ဩသောစ်မိှုရန်သ်တိာပြပ်ုပ်ါ။

လိ�ပးင်းန်းးစာဉ်းးကိ္ခ�ပိ�မိ်း�ပူးရေးပါင်းးးရေးဆ�င်းးရွက္ခးစာရ�ရေးက္ခ�င်းးးပြီပီး နှှ�ိက္ခး��တွးမု်းန်ည့်းးရန်း

မ်းည့်းက်ဲ္ခသိ� ပြုခြပ�ရမ်းည့်းန်ည့်းး။ 

လိူသောတာာကားလိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ကိား� သူတိာ� မှုတာ��ဆီွာ�နှိ�င််စ်ာမ်ှု�မှုရိှှိသောလိ�က်ားသောအ�င််ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသည်််အရ�တာစံ်�တာခံ�သော�ကား�င််် အဓိိကားထိန်�်ခံ�ုပ််နှိ�င််စ်ာမ်ှု� ဆံွာ��ရှိုရုုံ�

မုှုအပြ�စ််ခံံစ်���ကားရသည််။ ယူင််�ကိား�တာ��ဆီွာ�နှိ�င််သည်််န်ည််�လိမ်ှု�တာခံ�မှှု� သတာင််�သောထ�က်ားတာသောယူ�က်ားအသောန်ပြ�င််် ပံ်�မှှုန်ထိ်န်�်ခံ�ုပ််သောန်သောသ�အရ�တာခံ��ိ အ��

စ်ာန် ်စ်ွာလိာတ်ာပြခံင််�နှှင််် လိ�ပ််င်န်�်စ်ဉ််အသော�ကား�င််� သောဆွာာ�သောနှာ�ပြခံင််�တာာင််သင််၏သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူကိား�ပ်ါဝင််သောစ်ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ သောသ�င်ယ်ူသောသ�သောရာ�ခံ�ယ်ူမုှုပ်င်် လိ�င်် 

ကြိုးကီား�မှု��သောသ�ကားာ�ပြခံ��ခံ�က်ားကိား�ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။

စ်ကား��၀ိုိ�င််�တာခံ�တာာင််အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား�မှုသောပြပ်�ခံင်် သင််လိ�ပ််သင်််သည််မှှု� – 

 • စ်ကား��သောပြပ်�ရန်ခ်ံက်ားခဲံလိိမ််ှုမှုည််ဟီ� သိန်��လိည််ထ��ရမှုည််။

 • မှုည်််သည်််သောန်ရ�တာာင်် သူတိာ�သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံမှုည််ဆိွာ�သည်််အသော�ကား�င််�ကိား�သောဆွာာ�သောနှာ�ရ�တာာင်် သူတိာ� ကိား�အပြပ်ည်််အ၀ိုပ်ါဝင််သောစ်ပ်ါ။

 •  မှုည််သည်််အခံ�နိ်သ်ည််သူတိာ�အတာာက်ားအသင်််သောတာ�်ဆံွာ��ပြ�စ််လိိမ််ှုမှုည််န်ည််�၊ ဘာယ်ူအခံ�နိ်မှ်ှု�စ်ကား��၀ိုိ�င််�အတာာက်ား ခံာန်အ်��အရိှှိဆံွာ��ပြ�စ််လိိမ််ှုမှုည််န်ည််�၊ 

မှုည််မှုှ �ကား��ကား�စ်ကား��သောပြပ်�ခံ�င််သန်ည််�စ်သည်််မှု���ကိား�သောမှု�ပ်ါ။

 • အခံန်�်တာာင််�၌ အသိမိှုတ်ာသောဆွာာ (သိ� ) သောဆွာာမှု� ို � စ်သည်််တာသောယူ�က်ားသောယူ�က်ားကိား�သူတိာ� နှှင်််အတာရိှူှိသောစ်ခံ�င််သလိ��ဟီ�သောမှု�ပ်ါ။

 • သူတိာ�မှုသောပြပ်�ခံ�င််သောသ�အရ�တာခံ�ခံ�ရိှှိမှုည််လိ��ဟီ�သောမှု�ပ်ါ။

 • သူတိာ�အ�� အသောန်ရခံက်ားသောစ်သောသ�မှုည််သည်််အရ�ကိား�မှုဆိွာ� သောပြ�ဆိွာ�စ်ရ�မှုလိိ�သော�ကား�င််�သောသခံ��သောစ်ပ်ါ။

စ်ကား��၀ိုိ�င််�မှုစ်ခံင််လိူမှု���ကိား�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ကားသောကား�င််�သောသ�အသောလိ်အကား�င်််တာခံ�ပြ�စ််ပြီးပီ်� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သူတာသောယူ�က်ားအသောန်ပြ�င်််သူတိာ�  မှုည််သည်််အခံ�နိ်တ်ာာင်် 

အန်��ယူူရန်လိ်ိ�အပ််လိိမ််ှုမှုည််ပြ�စ််သော�ကား�င််�သိပြမှုင််လိိမ််ှုမှုည််။ လိူမှု���သည်် သူတိာ� ဇ�တ်ာလိမ်ှု�သောပြပ်�ပြပ်ပြခံင််�၏ ထူထပ််မုှုထဲတာာင််လိမ်ှု�သောပ်��က်ားသာ��နှိ�င််သည််။ ဒီါ ်

အပြပ်င််၊ ကားွနှ်�ပ််တိာ� အမှု���စ်�သည်် သောမှု�ခံာန်�်သောမှု�သောသ�သူကိား�နှှစ််သက်ားသောစ်ရန် ်မှုသိစိ်တ်ာ၏အလိိ�ဆွာနှဒပြပ်င််�ပြပ်သည််။ ပ်င််ပ်န်�်သောသ�အခံါ (သိ� ) စ်ကား��၀ိုိ�င််�သည်် သောန်ရ

ခံက်ား ပြီးပီ်� အလိာန်မ်ှု���လိ�သောသ�အခံါ အခံ�က်ားပြပ်ပြခံင််�၌သိပ််သောကား�င််�မှုည််မှုဟီ�တ်ာသောပ်။ အန်��ယူူရန်အ်�ကံားပြပ်ုပြခံင််� (သိ� ) ပိ်�၍လံိ�ပြခံံုသောသ�သောခံါင််�စ်ဉ််သိ� သဘာ�၀ိုကား�

ကား� နှှင်််အသောနှှ�င်််အယှူက်ားန်စဲ်ာ�လိမ်ှု�သော�ကား�င််�သောပြပ်�င််�ပြခံင််�စ်တဲာ် သက်ားမှှုတ်ာထ��သောသ�အခံ�က်ားပြပ်ပြခံင််�ကိား�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�မှုစ်ခံင််သသောဘာ�တာူညီ်မုှုရယူူပြခံင််� ရိှှိ

သောကား�င််�သည််။
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အသံ�းခြပ�မ်းည့််းစာက္ခ�းလံိ�းမ်း��းကိ္ခ� သရေးဘာ�တူွခြ�င်းးး

ထ�တ်ာလိ�ပ််ပြ�န် ်ခ်ံ�သီောရ�တာာင်် ဘာ�သ�စ်ကား��သောရာ �ခံ�ယ်ူပြခံင််�အသော�ကား�င််�ကိား� အခံန်�် #7 တာာင််ပိ်�မိှု� သောပြပ်�ထ��သည််။ သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်ပ်ြခံင််�ထဲ၌ပ်င်် သင််၏ သောတာ့ဆံွာ�

သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူအ�� သက်ားသောတာ�င်််သက်ားသ�ပြ�စ််သောစ်မှုည်််စ်ကား��လံိ��မှု���ကိား�သံ��ရန်င််္ဂရု� စိ်�က်ားပ်ါ။ သောဒီသအသံ��အနှှုန်�်မှု���သည််ဤသောန်ရ�တာာင်် အသံ��ဝင််နှိ�င််သောကား�င််�

သလိိ�၊ အသံ��မှုဝင််နှိ�င်် သောကား�င််�ပ်ါ။ ရှှိင််�လိင််�သောသ�ဥပ်သောဒီသမှု���ရိှှိပ်ါသည််။ ဥပ်မှု�၊ အပြပ်စ််ကား���လိာန်သူ်ကိား� တာစံ်�တာသောယူ�က်ား၏ခံ�စ််သူအပြ�စ်် ထ�တ်ာသော��်သောပြပ်�ဆိွာ�

ရန်မ်ှုသင်််သောတာ�်ပ်ါ။

လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားခံံရသူအမှု���စ်�သည်် မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား� “ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူ” သတ်ာမှှုတ်ာသောသ�်လိည််� “န်စ််န်�သူ” ဆိွာ�တဲာ်စ်ကား��လံိ��ကား တာခံ��ိအတာာက်ားပိ်�တိာကား�

ပြီးပီ်� အပြခံ��သူမှု���ကားနှှစ််ခံ�လံိ��ကိား�သောရှှိ�င််ရှှိ��လိိ�လိိမ််ှုမှုည််။ အကားယ်ူ၍မှုည််သည်််စ်ကား��လံိ��ကိား�အသံ��ပြပ်ုရန် ်သံသယူတာစံ်�တာခံ�ရိှှိပ်ါကား သင််၏သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်

သူနှှင််် တိာ�င််ပ်င််ပြီးပီ်� မှုည််သည်််စ်ကား��လံိ��ကိား�ပိ်�နှှစ််သက်ားသော�ကား�င််�သောမှု�ပ်ါ။ သောယူဘာ�ယူအ��ပြ�င််် လိူမှု���မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�သော��်ပြပ်ပြခံင််�ကိား�သောလိ�စ်��သောပ်�ပြခံင််�ကားအပြီးမဲှုတာမ်ှု� 

အသောရ�ကြိုးကီား�ပ်ါသည််။

န်�းရေး��င်းးခြ�င်းးး၏အစွာမ်းးး

သူတိာ� ကိား��ကား��တာယ်ူလိိ� လိူသောတာာယံူ��ကားည််သောသ�အခံါတာာင်် သူတိာ� လံိ�ပြခံံုမုှုရိှှိသော�ကား�င််�ပိ်�ခံံစ်��ရပြီးပီ်�သူတိာ� ၏အသောတာာ�မှု���ကိား�ပိ်�၍ထိသောရ�က်ားစ်ာ�စ်�စ်ည််�နှိ�င််သည််။ စိ်တ်ာ

ဒီဏ်် ရ�ရိှှိသောသ�ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူအ��သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ရ�၌ သတာင််�သောထ�က်ားတာသောယူ�က်ားယူူလိ�ရန်လိ်ိ�အပ််သောသ� တာခံ�တာည််�သောသ�အသောရ�ကြိုးကီား�ဆံွာ��ကားွမ်ှု�ကား�င််

မုှုမှှု� သောကား�င််�စ်ာ�န်��သောထ�င််ရန်သိ်ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ ၎င််�တာာင်် သောန်ရ�သောပ်�ပြခံင််�နှှင်််သက်ားဆိွာ�င််ပ်ာင်််လိင််�ပြီးပီ်�ရို� �ရှှိင််�သောသ�သောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား�သောမှု�ပြခံင််�ပ်ါဝင််သည််။ ၎င််�

သည််လိူမှု��� အ��မှုည််သိ� ပြပြပ်န်�်ကား��မှုည််အသော�ကား�င််�သောရာ �ခံ�ယ်ူရန်အ်ခံာင်််သောပ်�ပြခံင််�ပြ�စ််သောသ�်လိည််� သောရာ �ခံ�ယ်ူခံ�က်ားအလိာန်မ်ှု���ပြခံင််�ကားဒီ�ကားခသောပ်�နှိ�င််ပ်ါသည််။

အခံန်�် #2 တာာင််သောဆွာာ�သောနှာ�ခ်ဲံသည်််အတိာ�င််� သသောဘာ�တာူညီ်မုှုကိား�စ်စ််သောဆွာ�ပြခံင််�သည်် တာစ််ကြိုးကိားမ်ှုတာည််�ပြပ်ုရမှုည်််အရ�မှုဟီ�တ်ာဘဲာ သောရှှိ�ဆွာက်ားလိ�ပ််ရမှုည်််အရ� 

ပြ�စ််သော�ကား�င််� မှှုတ်ာသ��ထ��ပ်ါ။ “ဤသောခံါင််�စ်ဉ််အသော�ကား�င််�သောမှု�ရန်အ်ဆွာင််သောပြပ်သလိ��” ဟီ�န်ဒိီါန်�်ပ်� ို �၍သောမှု�သင်််ပြီးပီ်� လိာတ်ာလိပ််စ်ာ�သောပြ�ဆိွာ�ရန်အ်ခံာင်််သောပ်�ပ်ါ။

အပြခံ��သောန်ရ�မှု���နှှင််် DRCတာာင်် CRSV အသက်ားရှှိင််ကား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််အတာူလိ�ပ််သောဆွာ�င််သောသ� Katy Robjant သည််သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကိား�ဤက်ဲားသိ�

တိာကား�သောသ� အ�ကံားပြပ်ုခံ�က်ားကိား�သောပ်�ပ်ါသည်် –

သောယူဘာ�ယူအပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���သော�ကား�င််�အ�ာင်််သောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား�သောမှု�သောန်ပြခံင််�ထက်ား တာစံ်�တာခံ�အသော�ကား�င််�ကိား� သက်ားသက်ားမှှုတ်ာမှှုတ်ာသောပြပ်�ရန်သ်ောမှုှ�်လိင််် 

သော�ကား�င််� သင််နှှင်််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်မှုည်််သူနှှင်််အစ်ပြပ်ုပြီးပီ်�၊ ထိ�အပြ�စ််အပ်�က်ား (သိ� ) သောခံါင််�စ်ဉ််အသော�ကား�င််�ကိား�သောပြပ်�နှိ�င််သမှုှသောပြပ်�ရန်သ်ောတာ�င််�ဆိွာ�ပ်ါ။ 

သူတိာ�  သည််သင်််ကိား�သောပြပ်�ပြပ်ရန်အ်ဆွာင််သောပြပ်သောသ�အရ�မှု���၏အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား�သောပ်�ပြီးပီ်�သည်််အခံါအဓိိကားအခံ�က်ားမှု���ကိား�ဆွာာဲထ�တ်ာယူူနှိ�င််ရန််

ကားသောတာ�် သင်််အလိ�ပ််ပ်င််ပြ�စ််ပ်ါသည််။ ဤအရ�သည်် သင်််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ကိား�ခံံသူသည််သင်််ကိား�မှုသောဝမှုှလိိ�သောသ� (သိ� ) မှုစ်ဉ််�စ်��လိိ�သောသ� 

အသောသ�စိ်တ်ာ အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား�သောပြပ်�ရန်အ်တာင််�အကား�ပ််သောပြပ်�ပြခံင််�ကိား�သောရှှိ�င််ရန်န််ည််�လိမ်ှု�တာခံ�ပြ�စ််သည််။ [A] 

ထိသောရ�က်ားသောသ�န်��သောထ�င််ပြခံင််�အတာာက်ားညွှှန်ပ်ြပ်ခံ�က်ားမှု���မှှု� –

 • အသောတာာ�မှု���ကိား�စ်�သောဆွာ�င််�ရန်အ်တာာက်ား တိာတ်ာဆိွာတ်ာပြခံင််�နှှင်််လိာတ်ာလိပ််သောစ်ပြခံင််�ကိား�အခံာင်််သောပ်�ပ်ါ။

 • အသောပြပ်�ကိား�သံ��ပြခံင််� (သိ� ) အသံသာင််�သောန်သောသ�အခံ�နိ်တ်ာာင်် အမူှုအရ�ကိား�သံ��ပြခံင််�အ��ပြ�င်််သူတိာ� နှှင်််အတာရိှူှိသောန်သောသ�သော�ကား�င််�ကိား�ပြပ်ပ်ါ။

 • အဓိိကားအခံ�က်ားကိား�သောသခံ��စ်ာ�န်��လိည််ရန်တ်ာ�န်ပ်ြပ်န်စ််စ််သောဆွာ�ပြခံင််�ရိှှိရမှုည််။

 • မှုသက်ားမှုသ�ပြ�စ််ပြခံင််�တာာင််မှုည််က်ဲားသိ� ထိ�င််ရမှုည််ကိား�သိပြီးပီ်� သင်််သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူထံမှှုအ�ရံု�လိာဲသာ��သောစ်ရန်အ်ခံာင်််မှုသောပ်�ပ်ါနှှင်််။

[A] https://dartcenter.org/resources/ reporting-refugees-tips-covering-crisis တာာင််�ကားည်််

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

WWW.COVERINGCRSV.ORG



© Dart Centre Europe

ပဋိိပက္ခခအတွွင်းးး လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းမ်း��းကိ္ခ� သတွင်းးးရယူူ ရေးရးသ�းခြ�င်းးး

ဗား�းရှှင်းးး 1.0

https://dartcenter.org/resources/ reporting-refugees-tips-covering-crisis
http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org


#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ကြိုးကိားု�စ်��၍သောရှှိ�င််ပ်ါ – 

 •  လိမူှု���၏ဝါကား�မှု���ကိား�သူတိာ�အတာာက်ားအဆံွာ��သတ်ာသောပ်�ပြခံင််� (သိ� ) အသောတာာ�ပြပ်တ်ာသာ��ရန်ပ်ြ�တ်ာသောတာ�က်ားလိိ�က်ားပြခံင််� (အသောတာာ�ကားမှုာ�ထဲ လိမ်ှု�သောပ်��က်ားမှု

သာ��ဘူာ�ဆိွာ�ရင်် – အခံန်�် #5 ကိား��ကားည်််ပ်ါ။)

 •  သောဝ�န်သ်ောသ�မှု�က်ားနှှ�ထ��သောပ်�ပြခံင််� – ဥပ်မှု�၊ ထိတ်ာလိန် ်စ််ရ�သောကား�င််�သောသ�အရ�တာခံ�ကိား�သောပြပ်�သောသ�အခံါ ထိတ်ာလိန် ်စ်ွာသာ��သောသ�မှု�က်ားနှှ� ထ��ပြပ်ုပြခံင််� 

(စိ်��ရိမ်ှုသော�ကား�င််� (သိ� ) ဝမ်ှု�န်ည််�သော�ကား�င််�ကိား�ပြပ်နှိ�င််ပ်ါသည််။)

 • ရု�ပ််ပံ်� (သိ� ) ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား�စ်စ််သောဆွာ�ပြခံင််�။

 • သူတိာ�မှုည််သိ� ခံံစ်��သောန်ရသော�ကား�င််�ကိား�ယ်ူခံ�င််�စ်�သော�ကား�င််�သောပြပ်�ပြခံင််� (လိမူှု���ကားသင်််ကိား�ယံူ�လိိမ််ှုမှုည််မှုဟီ�တ်ာ

သင််လိည််�သူတိာ� က်ဲားသိ� အလိ��တာူအပြ�စ််ကိား��ကံားုခ်ဲံရသော�ကား�င််� (သိ� ) ကိား�ယ်ူသောရ�အတုာုပ်ာတာတ ိအသောသ�စိ်တ်ာကိား�သောပြပ်�ရ�၌လိည််�သတိာထ��ရမှုည််။ အခံ��ိအသောပြခံအသောန် 

မှု���တာာင်် ဤအရ�သည််ယံူ��ကားည််မုှုကိား�တာည််သောဆွာ�က်ားပြီးပီ်� စ်ကား��ဝိ�င််�ကိား�တိာ��တာက်ားသောစ်နှိ�င််သောသ�်လိည််� တာပြခံ��အသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် ၎င််�သည်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�် 

ခံံသူထံမှှုအ�ရံု�လိာဲသာ��သောစ်နှိ�င််ပြီးပီ်� သင််သည််သူတိာ� ၏အသောတာ့အ�ကံားုမှု���ကိား� သောသ�င်ယ်ူသောစ်သည်် (သိ� ) သောဘာ��ယ်ူထ��သည််ဟီ�ခံံစ်��သောစ်သည််။ (အခံန်�် #6 တာာင်် 

ကား�န်�်မှု�သောသ�န်ယ်ူန်မိိှုတ်ာမှု���ကိား�ရယူူရန်လိ်ိ�အပ််ပြခံင််�အသော�ကား�င််�ကိား�သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��ပ်ါသည််။

အ��နိ်းကိ္ခ�စီာမံ်းခြ�င်းးးနှှင်း်းရေးက္ခ�င်းးးစွာ�အဆံ�းသတွးခြ�င်းးး

ဤအခံန်�်၏သောခံါင််�စ်ဉ်် “ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���အ�� သူတိာ� ကိား�ယ်ူပိ်�င််န်ည််�လိမ်ှု�ပြ�င််် သူတိာ� ကိား�ယ်ူပိ်�င််အခံ�နိ်တ်ာာင်် စ်ကား��သောပြပ်�ခံာင်််သောပ်�ပ်ါ။” သည်် အခံ�နိ််

ကိား� တာခံ�နိ်လံ်ိ��ပံ်�သာင််�သောန်ရန်လိ်ိ�အပ််သည််ဟီ�မှုဆိွာ�လိိ�ပ်ါ။ လိူသောတာာအ��န်ည််�သောသ�အခံါတာာင်် လိမ်ှု�ညွှှန်ခ်ံ�က်ားတာခံ��ိရိှှိသောသ� စ်ကား��၀ိုိ�င််�မှှုအကား� ို �ခံံစ်��ရ

သည််။ အထက်ားတာာင််သော��်ပြပ်ခ်ဲံသလိိ�၊ သူတိာ� ၏ခံာန်အ်��အဆွာင်််မှု���ကိား�သတိာထ���ကားည်််သောန်�ိ� လိိ�အပ််ပ်ါသည််။ (အကားယ်ူ၍သင််သည််ထိ�သောဒီသတာာင််အခံ�နိ််

အသောတာ�် �ကား�သောန်မှုည််ဆိွာ�လိှင်် သောန်�က်ားပိ်�င််�တာာင််ပြပ်န်လ်ိ�ပြီးပီ်�စ်ကား��စ်ပြမှုည််သောပြပ်�ရန်အ်ပြီးမဲှုကားမ်ှု�လှိမ်ှု�နှိ�င််သည််။)

ဆွာရ�ဝန်တ်ာခံ��ိကား သံ��ပံ်�သံ��ပံ်�၏စ်ည််�မှု�ဉ််�အသော�ကား�င််�သောပြပ်��ကားသည််။ ပ်ထမှုသံ��ပံ်�တာပံ်�တာာင်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူသင်််တာင်််စ်ာ�လံိ�ပြခံံုမုှုခံံစ်��ရ

သောသ�အခံ�နိ် ်နှှင်််အသောတာ့အ�ကံားုမှု���အသောပ််အ�ရံု� စိ်�က်ားသင်််သည််။ အလိယ်ူအပိ်�င််�သည်် အခံက်ားဆံွာ��သောသ�အသော�ကား�င််�အရ�ပြ�စ််သောသ�စိ်တ်ာထိခိံ�က်ားစ်ရ�

အသောပြခံအသောန်မှု��� ပ်င််ပြ�စ််သည််။ သောန်�က်ားဆံွာ��အပိ်�င််�ကားသောတာ�် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူကိား� လိက်ားရိှှိအသောပြခံအသောန်သိ� ပြပြပ်န်လ်ိည််သောရ�က်ားရိှှိလိ�ရန်ကူ်ားညီ်သောပ်�ပြခံင််�

ပြ�စ််သည််။ သင််သည်် တာစံ်�တာသောယူ�က်ားအ�� သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�အဆံွာ��ပိ်�င််�တာာင်် သူတိာ� ထံတာာင််ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသောသ�အဆိွာ��ဆံွာ��သောသ�အရ�မှု���ထဲ၌ဆွာက်ားပြီးပီ်�

အပြပ်ည်််အ၀ိုန်စ််ပြမှုုပ််သောန် သောစ်�ိ� မှုခံ�န်ထ်��ခ်ဲံသင်််ပ်ါ။

အပြပ်ုသသောဘာ�သောဆွာ�င််သောသ�မှှုတ်ာခံ�က်ားပြ�င်််အဆံွာ��သတ်ာရန်က်ြိုးကိားု�စ်��ပ်ါ။ သိ� သောသ�် အတာင််�အကား�ပ််မှုလိ�ပ််ရန်နှ်ှင်််အရ�၀ိုတုာုမှု���ကားသူတိာ� ထက်ားသ�သော�ကား�င််� 

ဟီန်မ်ှုသောဆွာ�င််ပ်ါနှှင်််။ ဤအရ�ကိား�ကိား�င််တာာယ်ူသောပြ�ရှှိင််�ရ�တာာင််အသောထ�က်ားအကူားပြပ်ုသည်််မှုည််သည်််အရ�မှု���ကိား�သောတာ့သော�ကား�င််�နှှင််် အပြခံ��သူမှု���ကိား�မှုည််သိ�  

အ�ကံားသောပ်�မှုည််အသော�ကား�င််�ကိား�သောမှု�ပ်ါ။ ခိံ�င််မှု�သောသ�အဆံွာ��သတ်ာခံ�က်ားကိား�ရှှိ�သောတာ့ရန်အ်ပြီးမဲှုတာမ်ှု�မှုလိာယ်ူကူားပ်ါ။ အပြ�စ််နှိ�င််ဆံွာ��ကားသောတာ�်၊ ကား�န်တဲ်ာ်အခံ�နိ်သ်ောတာာမှှု� 

ဘာ�သောတာာကိား�လိ�ပ််လိိမ််ှုမှုည််န်ည််�ဟီ�အပြီးမဲှုတာမ်ှု�သောမှု�နှိ�င််သည််။ လိူမှု���ကိား�သောကား��ဇူ�တာင််ပြီးပီ်� အန်�င်္ဂါတ်ာဆွာက်ားသာယ်ူပြခံင််�အတာာက်ား (သိ� ) အခံ�က်ားအလိက်ားမှု��� 

သောပ်�ပိ်� ရန်ထ်��တဲာ်ကားတိာမှု���ကိား�တာည််သောစ်�ိ� သတိာရပ်ါ။

ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။
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#5.

လံိ�ခြ�ံ�မု်း၏ မှ်းတွးဉာ�ဏ်းနှှင်း်း
�ံစာ�း��က္ခးအရေးပ် စိာတွး
ဒဏ်းရ�၏ ဆက္ခးတိွ�က္ခးအက္ခ��ိး
သက္ခးရေးရ�က္ခးမု်းရိှှရေးကြက္ခ�င်းးးကိ္ခ� 
န်�းလိည့်းပါ။

ပုို��ု�ခြေ�းကျင်းးးခြေ�ာ ခြေ�း��န်းးး�ုအတွွကျး �ရုိှိ�

��စ်းလုို�အပိုးခြေ�ာ အခြေလို့အထ �ံ�းေ�

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။
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လံိ�ခြ�ံ�မု်း၏ မှ်းတွးဉာ�ဏ်းနှှင်း်း�ံစာ�း��က္ခး

အရေးပ် စိာတွးဒဏ်းရ�၏ ဆက္ခးတိွ�က္ခးအက္ခ��ိး

သက္ခးရေးရ�က္ခးမု်းရိှှရေးကြက္ခ�င်းးးကိ္ခ� န်�းလိည့်းပါ။

မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုသည််လိူသ��မှု����ကံားုသောတာ့နှိ�င််သောသ� စိ်တ်ာထိခိံ�က်ားစ်ရ�အသောကား�င််�ဆံွာ��အသောတာ့အ�ကံားုမှု���ထဲကားတာခံ�ပြ�စ််သည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည််သူတိာ�  

၏အသောတာ့အ�ကံားုမှု���အတာာက်ား စ်ကား��လံိ��မှု���ရှှိ�သောတာ့ရန်အ်ခံက်ားသောတာ့ရသည်််အသော�ကား�င််�အရင််�မှု���စ်ာ�ရိှှိသည််။ သူတာပ်ါ�မှုည််က်ဲားသိ� တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မ်ှုည်် အသော�ကား�င််�

ရှှိက်ားပြခံင််�နှှင်််သော�ကား�က်ားပြခံင််�သည်် လိူမှု���၏စ်ကား��သောပြပ်�နှိ�င််စ်ာမ်ှု�ကိား� ပိ်တ်ာပ်င််သည်််ကြိုးကီား�မှု��သောသ�အခံ�က်ားမှု���ပြ�စ််သည််။ စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�အသော�ကား�င််� သောပြပ်�ပြခံင််�သည်် 

စ်ကား��သောပြပ်�ရန် ်န်�ကား�င််ပ်င််ပ်န်�်လိာန်�်သောသ� ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���ကိား�ပြ�စ််သောပ််သောစ်နှိ�င််သည််။ တိာတ်ာဆိွာတ်ာစ်ာ�သောန်ပြခံင််�သည်် တာခံါတာရံတာာင်် အသောကား�င််�ဆံွာ��

သောသ�တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မု်ှုပြ�စ််သည််။

သိ� သောသ�်စိ်တ်ာထိခိံ�က်ား�ာယ်ူအသောပြခံအသောန်မှု���တာာင်် လ့ိမှှုတ်ာဉာ�ဏ််၏လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပံ်�နှှင်််ဆွာက်ားနှာယ်ူသောန်သည်််အသော�ကား�င််�အရင််�အမှု� ို �မှု� ို �သော�ကား�င််် အရ�၀ိုတုာု မှု���

အတာာက်ား စ်ကား��လံိ��မှု��� ခံက်ားခဲံနှိ�င််သောလိ်ရိှှိသည််။

စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�တံာ� ပြပြပ်န်မု်ှုဆိွာ�င််ရ� အသောပြခံခံံအသိပ်ည်�အခံ��ိကား စိ်န်သ်ောခံ်မုှုရိှှိသောသ�လိသူောတာသ့ောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�

အသောပြခံအသောန်မှု���နှှင််် အကား� ို�ဆွာက်ားပြ�စ််သောစ်သောသ� သတာင််�ရယူူသောရ�သ��ပြခံင််�မှှု အမှှု��မှု���ကိား�

သောရှှိ�င််ရှှိ��ရန်ကူ်ားညီ်သောပ်�သည််။

#5.

လူဲမာ�ာ�သိည်းကြော�ကာာကားမာကားဖွယ်းအပြုဖစ်းအ��ကားမာ�ာ�ကုိာ ပြု�ေးလဲည်းသုံိ�သိ�းသိည််းအခါ စိ်တိး��ကားသွိာ�နုိှင်းးဖွယ်းရိှှိသိည်း။ စိ်တိးဒုါကာာခံစ်ာ�ပြုခင်းး�ကုိာယ်းတုိိင်းးသိည်း လူဲ

ကြောတွိ စ်ကာာ�ကြောပြု�ာရာေးကြောကာာင်းး�ကြောသိာကြောေရာာတွိင်းးမာရိှှိဟုု မာဆုိုံးလုိဲ�ါ။ သိိ�ကြောသိား တိခ��ိတံိ� ပြုပြု�ေးမုာမာ�ာ�ကာ လူဲမာ�ာ�သိည်းစ်ကာာ�ကြောပြု�ာပြုခင်းး�၌ လုံဲပြုခံုမုာမာရိှှိကြောတိာဟု်ု ခံစ်ာ�

ကြော�ကာာင်းး� ညွှးေးပြု�ကြော�မာည်း။ သူိတိိ�သိည်းတံိခါ�ကုိာရှှိာ၍ကြောရှှိာင်းးထွကားသွိာ�နုိှင်းးသိည်း (သိိ�) တုိိကားခုိကားခံရာခ�ေိးတွိင်းးရိှှိခ်ဲကြောသိာ အလဲာ�တူိရုု�း�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာ တုိေ ်းပြပြု�ေးမုာမာ�ာ�

ကုိာ �ကံာုကြောတိ ့ရာသိည်း။

စိ်တိးဒါဏ်းရာာသိည်း ရှုရုု�းကြောထွ�ကြောသိာ ရူု�-ကာာယ်-လူဲမုာ အကြောတိအ့�ကံာုပြုဖစ်းပြီး�ီ�စိ်တိးဒုါကာာသိာခံစ်ာ�ရာပြုခင်းး�မာဟုုတိးဘဲာ အပြုခာ�ကြောသိာအရာာမာ�ာ�နှှင်း်းကြောရာာကြောထွ�ကြောေသိည်း။ မီာ

ဒီါယ်ာကာွမား�ကာ�င်းးသူိတိဦး�အကြောေပြုဖင်း်း ဦး�ကြောနှှာကားရုု�းစ်ရာာမာလုိဲဘဲာ အကြောပြုခခံထုိ�ထွင်းး�ဉာာဏ်းပြုဖင်း်း ဤအရာာမာ�ာ�ကုိာ�ုိကြောကာာင်းး�စွ်ာဆုံုံး�ပြုဖတိးနုိှင်းးရာေး ကူာည်ကီြော��နုိှင်းးသိည်း။

 • သိင်း်းကြောတိဆုံ့ုံးကြောမာ�ပြုမာေး�သူိ ဘာယ်းလုိဲကြောေလဲဲနှှင်း်း ဘာယ်းအခ�ေိးမှာာ စ်ကာာ�ကြောပြု�ာပြုခင်းး�ကုိာ ော�ရာေးလုိဲသိေည်း�။

 •  စ်စ်းကြောဆုံး�ကြောမာ�ပြုမာေး�သူိတိကြောယ်ာကားက်ဲာသိိ�ကြောသိာကြောမာ�ခွေး�ကြောမာ��ုံမာ�ာ�နှှင်း်း အပြု�စ်းရိှှိပြုခင်းး�နှှင်း်းအရှှိကားရာပြုခင်းး�က်ဲာသိိ�ကြောသိာ စိ်တိးခံစ်ာ�ခ�ကားမာ�ာ�ကုိာအရိှှိေးတိင်းး 

ကြော��ပြုခင်းး�တိိ�ကုိာ ကြောရှှိာင်းးရှှိာ�ရာေး။

 •  စိ်တိးထိခုိကားဖွယ်းအပြုဖစ်းအ��ကားတိခုကုိာ တိစုံ်တိကြောယ်ာကားမှာတိးမိာပြုခင်းး�၏တိိကာ�မုာကာ၎င်းး�ကုိာအမီှာပြု�ုရာေး မာည်းမာှလဲကားကြောတိက့ာ�သိေည်း�နှှင်း်း အဘာယ််း 

ကြော�ကာာင်း်းသူိတိိ�မှာတိးမိာရာေးကြီးကိာု�စ်ာ�ကြောေခ�ေိး၌ တွိေး�အာ�မာကြော��သိင်း်းသိေည်း�။

[A]  လိိင််ဆိွာ�င််ရ� တိာ�က်ားခိံ�က်ားမုှုမှှု ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူတာာင်် မှှုတ်ာဉာ�ဏ််အသောပ်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�၏ သက်ားသောရ�က်ားမုှုကိား� အသံ��ဝင််သောသ� မိှုတ်ာဆွာက်ားမုှုအတာာက်ား Smith နှှင််် S.Heke, ‘From Report to Court: Psychology, 

Trauma and the Law’ (၂၀ို၁၀ို)၊ ဤကြောေရာာတွိင်း်် ရနှိ�င််သည််။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6
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ကားွနှ်�ပ််တိာ� တိာ�က်ားခိံ�က်ားခံံရသည်််အခံါ အနှတရ�ယ်ူလိာတ်ာသောပြမှု�က်ားပြခံင််�အသာင််သိ� သောပြပ်�င််�သာ��သည််။ အမှှုတ်ာတာရမှု���ကားအမှု���သောသ�အ��ပြ�င်််ရှှိင််�လိင််�ပြပ်တ်ာသ�� 

စ်ာ�ရိှှိသောန်သောသ�သောသ�်လိည််� ဦး�သောနှှ�က်ားကားသောတာ�်ပံ်�မှှုန်အ်မိှုန် ်သ်ောပ်�သောသ�ပံ်�စံ်အတိာ�င််�မှုစ်စ််ထ�တ်ာလိိ�က်ားပ်ါ။ (အသောပြခံခံံကား�သောသ�အနှတရ�ယ်ူလိာတ်ာသောပြမှု�က်ားသောရ�စ်န်စ််အ�� 

ဦး�စ်��သောပ်�သောန်ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။) မှှုတ်ာဉာ�ဏ််အပိ်�င််�ပိ်�င််�အစ်စ်ပြ�စ််သောန်ပြခံင််�နှှင််် မှှုတ်ာဉာ�ဏ််စီ်စ်ဉ််�ဲ့စ်ည််�မုှုကားင််�မ်ဲှုပြခံင််�က်ဲားသိ� သောသ�ပြပ်ဿန်�မှု���ကိား� လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င်် ရ�

တိာ�က်ားခိံ�က်ားပြခံင််�ခံံရသူမှု���တာာင်် သောတာ့သောန်ကား�ပြ�စ််သည််။ န်��လိည််သသောဘာ�သောပ်ါက်ားရန်ခ်ံက်ားခဲံသောသ� သမိှု�င််�ပြ�စ််စ်ဉ််မှု���တာာင်် ကားာ�ဟီခံ�က်ားမှု��� (သိ� ) သောရှှိ�သောန်�က်ား မှုညီ်

ပြခံင််�မှု���ရိှှိသောန်လိိမ််ှုမှုည််။ အခံ��ိသောသ�အရ�မှု���သည်် ထူ�ပြခံ��သောသ�စ်ာမ်ှု�အ��ပြ�င်််ပြပ်န်လ်ိ�နှိ�င််သောသ�်လိည််� အပြခံ��အရ�မှု���သည််ဗျူလိ�န်တာတ ိ (သိ� ) အစ်ကား ပ်င််

မှှုတ်ာဉာ�ဏ််ထဲမှုထည်််ထ��ပ်ါ။ [A]

သတာင််�သောထ�က်ားပြ�စ််သောသ�သင်််အတာာက်ား လိက်ားသောတာ့ကား�သောသ�အသံ��အနှှုန်�်မှု���တာာင်် ဤအဓိိပ်ာ�ယ်ူမှှု� –

 •  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူတာသောယူ�က်ားသည််ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသောသ�အရ�မှု���ကိား� ပြပ်ည်််ပြပ်ည်််၀ို၀ိုလိိ�က်ားသောလိ��ညီ်သောထာစ်ာ� (သိ� ) ကား� ို�သော�ကား�င််� ဆီွာသောလိ��်စ်ာ� သောပြပ်�ပြပ်မှုည််

ဟီ� မှုသောမှုှ�်လိင်််သင်််ပ်ါ။ သောရှှိ�သောန်�က်ားမှုညီ်ပြခံင််�သည်် လှိည်််စ်��ရန်ရ်ည််ရာယ်ူပြခံင််�၏ သက်ားသောသအသောထ�က်ားအထ�� မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။

 •  သင််၏သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််သည်် သူတိာ� ရို� �ရှှိင််�စ်ာ�မှုသောပြ�ရှှိင််�နှိ�င််သောသ� ကားာဲလိာဲမုှုမှှုန်သ်မှုှကိား� သူတိာ� ကိား�ယ်ူတိာ�င််ရှှိင််�လိင််�သောပ်�ရန်သ်ောမှုှ�်လိင်််�ပြခံင််� သည််တာရ��

မှုှတာမုှုမှုရိှှိပ်ါ။

 •  ရို� �ရှှိင််�သောသ�ရှှိင််�လိင််�ခံ�က်ားသောမှု�ခံာန်အ်�� တာ�န်ပ်ြပ်န်သ်ောမှု�ပြခံင််�ကိား� သောပ်ါပ််ါ�စ်ာ�ပြပ်ုမှုည််ဆိွာ�ပ်ါကား အဆွာင််သောပြပ်သောလိရိှ်ှိပ်ါသည််။ အကားယ်ူ၍တာစံ်� တာသောယူ�က်ား

သည်် မှှုတ်ာမိှုရန်က်ြိုးကိားု�စ်��သောန်သည််ဟီ�သင််သိပြမှုင််ပ်ါကား �ိအ��သောပ်�ပြီးပီ်�အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား� ထ�တ်ာသော��်ပြခံင််�မှုပြပ်ုပ်ါနှှင်််။ ကြိုးကီား�စိ်��သောန်သောသ�အရ�၏ 

ပြပ်န်လ်ိည််လိမ်ှှု�ပြခံံုပြခံင််�ကိား�ခံံရတာတ်ာသည််။

 •  အပြ�စ််မှှုန်စ််စ််သောဆွာ�သူမှု���နှှင်််အယ်ူဒီီတာ�မှု���စ်သည်််သင််နှှင်််အတာလူိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သောသ�သူမှု���လိည််� ဤတာ��ပြမှုစ််ခံ�က်ားမှု���ကိား�သိထ�� ရန်လိ်ိ�အပ််

ပ်ါသည််။ 

စိာတွးဖိစီားမု်းကိ္ခ�တွ�န် ်းပြခြပန်းခြ�င်းးး

စိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှုကိား�ကားွနှ်�ပ််တိာ� သောမှုှ�်လိင်််ထ��သောသ�န်ည််�လိမ်ှု�ပြ�င်််ပြမှုင််သောတာရ့မှုည််မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ စိ်တ်ာလိပ်ု်ရှှိ��ပြခံင််�ရိှှိပံ်�မှုရဘဲာ သော�ကား�က်ားစ်ရ�အသောကား�င််�ဆံွာ��အရ�မှု���အ�� 

သောအ�တိာသောအ�စ်က်ားနှိ�င််သောသ�သောလိသံပြ�င်််သောပြပ်�သောသ�သူမှု��� (သိ� ) တာခံ��ိသောန်ရ�မှု���တာာင်် သော�ကား�င််သောတာ�င််သောတာ�င််နှိ�င််စ်ာ�ရယ်ူသောမှု�ပြခံင််�ပြ�င််် မိှုမိှုစိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှုကိား�သောပြ�တာတ်ာ 

သောသ�သူမှု���လိည််�သောတာရ့တာတ်ာသည််။ ဤအရ�မှု���သည််ပံ်�မှှုန်ပ်ြ�စ််ပြီးပီ်�မှှုတ်ာတာမ်ှု�တာင််ထ��သောသ� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ရပြီးပီ်�သောန်�က်ားတာဦး�ခံ�င််�တာာင််ရိှှိတာတ်ာသောသ�တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မု်ှု 

မှု���ပြ�စ််သည််။ သင််နှှင်််သောတာဆံ့ွာ�ရသောသ�သူတာသောယူ�က်ားစီ်တိာ�င််�အ��ပ်ာင်််လိင််�စ်ာ�ဆွာက်ားဆံွာပြီးပီ်� ဤအရ�အတာာက်ားအခံ�ခံ�လိ�ပ််ရန်လိ်ိ�မှုည််ဟီ�အ�ကံားမှုပြပ်ုမိှုရန်သ်တိာပြပ်ုပ်ါ။

အတိာတ်ာအသော�ကား�င််�ကိား�သောပြပ်�သောသ�အခံါတာာင်် သူတိာ� တိာ�က်ားခိံ�က်ားပြခံင််�ခံံရသောသ�အခံ�နိ်၌် ခံံစ်��ရသောသ�စိ်တ်ာပိ်�င််�နှှင်််ကား�ယူပိ်�င််�အထိအသောတာ့မှု���ကိား� ပြပ်န်လ်ိည််သောတာ့ကြုံ�ကံားု 

ရတာတ်ာသည််။ ၎င််�သည်် သောပ်��်သောပ်��င််�ပြီးပီ်�မှုသိသ�ပြ�စ််နှိ�င််သည်် (သိ� ) ထိ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���ကိား�သည််�မှုခံံနှိ�င််သောတာ�်သည််အထိ ပြပ်င််�ထန်သ်ောကား�င််�ပြပ်င််�ထန်န်ှိ�င််သည််။

အကားယ်ူ၍တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည်် အလိာန်စိ််တ်ာလိုပ််ရှှိ��၍စ်တာင််ငိ်�သောကြွကား�လိ�ပြခံင််�စ်သည််် ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မု်ှုရိှှိပ်ါကား တာခံ�ခံ�ကိား�အသောလိ�တာကြိုးကီား�မှုလိ�ပ််မိှုရန် ်

မိှုမိှုအသောတာာ�ထဲတာာင််အရိှှိန်သ်ောလိှ�်လိိ�က်ားပ်ါ။ ကားင််မှုရ�ကိား�အလိ�င််အပြမှုန်ပိ််တ်ာလိိ�က်ားပြခံင််� (သိ� ) သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ကိား�ရပ််န်��လိိ�က်ားပြခံင််�တိာ� သည်် တာစံ်�တာသောယူ�က်ား

သည်် မိှုမိှုဤက်ဲားသိ� ခံံစ်��ခံ�က်ားရိှှိပြခံင််�သည်် မှှု��သောသ�အရ�ပြ�စ််သည််ဟီ� မှုရည််ရာယ်ူဘဲာအလိိ�အသောလိ��က်ား အရှှိက်ားရသာ��သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ အထူ�သပြ�င််် မှုထင််မှှုတ်ာ 

ထ��သောသ�အခံ�နိ်တ်ာာင်် ပြီးခိံမ်ှု�သောပြခံ�က်ားပြခံင််�နှှင်််မှုတာည််ပြီးငိ်မ်ှုသောစ်ပြခံင််�သောတာာပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သောသ�သော�ကား�င််် ကား�ယူအထိအသောတာ့သံ��ပြခံင််�ကိား�သတိာထ��ရပ်ါမှုည််။ သင််အစ်�� 

ထိ��လိ�ပ််နှိ�င််သောသ�အရ�မှု��� –

 • မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�ပြီးငိ်မ်ှုသက်ားသောစ်ပြခံင််�

 • သူတိာ� သွားတာာင််ဤအရ�ပြ�စ််ခ်ဲံသောသ�သော�ကား�င််် သင််မှုည််မှုှစိ်တ်ာမှုသောကား�င််�ပြ�စ််သော�ကား�င််�သောပြပ်�ပ်ါ။
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 • ဤအရ�သည််အခံ�မှုပြ�စ််သောတာ�သ်ော�ကား�င််�နှှင််် သူတိာ�သည််သင််နှှင်််အတာအူခံန်�်ထဲတာာင်် လံိ�ပြခံံုစ်ာ�ရိှှိသောန်သော�ကား�င််�သတိာသောပ်�ပ်ါ။

 •  ဤသိ� သောသ�အခံ�နိ်တ်ာာင်် မှုည််သည်််အရ�ကားသူတိာ�အတာာက်ားအသောထ�က်ားအကူားပြ�စ််လိိမ််ှုမှုည််န်ည််�၊ သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�မှှုခံတာတ န်��လိိ�သလိ��၊ ဤက်ဲားသိ�

ခံံစ်��ရသောသ�အခံါတိာ�င််�တာာင််သူတိာ�မှုည််က်ဲားသိ� လိ�ပ််သောဆွာ�င််သန်ည််�ဟီ�သောမှု�ပ်ါ။ 

တွစံာ�တွရေးယူ�က္ခးသည့်း မှ်းတွး��းရေးသ�အရ�ကိ္ခ�ရေးမ််းသွ�းရေးသ�အ�ါ

ဆွာက်ားစ်ပ််မုှုကားင််�မ်ဲှုသာ��ပြခံင််�သည်် လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုပြ�စ််သောန်စ်ဉ်် ပြ�စ််သောလိ်ရိှှိသောသ� အနှတရ�ယ်ူမှှုလိာတ်ာသောပြမှု�က်ားရန် ်တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မု်ှုပြ�စ််သည််။ အသောပြခံအသောန်

ကားကြိုးကီား�စိ်�� လိ�ပြီးပီ်�လိာတ်ာသောပြမှု�က်ားနှိ�င််�ိ� အမှှုန်တ်ာကားယ်ူန်ည််�လိမ်ှု�မှုရိှှိသောတာ�်သည်််အခံါတာာင်် ဦး�သောနှှ�က်ားသည်် ရပ််တာန် ်ရ်န် ်အလိိ�အသောလိ��က်ားဆံွာ��ပြ�တ်ာပြီးပီ်� 

တိာ�က်ားခိံ�က်ား ပြခံင််�အမှှုန်တ်ာကားယ်ူမှုပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသက်ဲားသိ�  စိ်တ်ာကိား�သီ�ပြခံ��ခံာဲထ��လိိ�က်ားသောစ်သည််။

အသောတာ့အ�ကံားုကိား�ပြပ်န်သ်ောပြပ်�ပြခံင််�ကား အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုသည််သောန်�က်ားတာ�န်သ်ောန်ရ�ယူူသောန်သည်််အ�ရံု� ခံံစ်��ပြခံင််�သိ�  ပြပ်န်လ်ိည််သောရ�က်ားရိှှိသာ��သောစ်နှိ�င််သည််။ မှုည််

သည်််အခံ�နိ်တ်ာာင််တာစံ်�တာသောယူ�က်ားသည်် မှုလံိ�ပြခံံုဟီ�ခံံစ်��သောန်ရပြီးပီ်� ခံာဲထာက်ားသာ��လိ�န်�ီန်�ီပြ�စ််သောန်သည််ဟီ�သောပြပ်�ရန် ်အပြီးမဲှုတာမ်ှု�မှုလိာယ်ူကူားပ်ါ။ သိ� သောသ�် လိူ

မှု���သည််စ်တာင််ပြီးပီ်� – 

 • အ�ရံု�လိငှ်််သာ��သည််၊ အိပ််ငိ်�က်ားသောန်ပံ်�သောပ်ါက်ားသည်် (သိ� ) သောမှု�ခံာန်�်သောပြ�ဆိွာ�ပြခံင််�ရပ််တာန် ်စ်ွာသာ��သည််။

 • ပူ်သောလိ�င််လိ�သော�ကား�င််�ည်ည််�တာာ��သည်် (သိ� ) သောဇ�သောခံွ�မှု���ပြပ်န်လ်ိ�သည််။

 • သောခံါင််�ကိား�က်ားသော�ကား�င််� (သိ� ) ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�န်�ကား�င််သော�ကား�င််�ည်ည််�တာာ��သည််။

 • ထာက်ားသောပ်ါက်ားရှှိ�ရန်အ်ခံန်�်ကိား�နှှ�ံနှှ�ံစ်ပ််စ်ပ််�ကားည်််ပ်ါ။

DRCနှှင်််အပြခံ��သောန်ရ�မှု���ရိှှိ CRSV ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင်််အလိ�ပ််လိ�ပ််သောသ�လိက်ားသောတာ့စိ်တ်ာပ်ည်�ရှှိင်် KATY ROBJANT သည်် သတာင််�သောထ�က်ားမှု���

အ�� ဤက်ဲားသိ� ပြပြ�စ််လိ�သည်််အခံါတာာင်် မှုည််သည်််အရ�လိ�ပ််ရမှုည််အသော�ကား�င််�အ�ကံားသောပ်�သည််။ 

သင််၏အပြပ်ုအမူှုမှု���ကိား�ခံန် ်မှ်ှုန်�်ရလိာယ်ူသောစ်ပ်ါ။ ခံာင်််ပြပ်ုခံ�က်ားသောတာ�င််�ပြခံင််�ကားအပြီးမဲှုတာမ်ှု�အသောကား�င််�ဆံွာ��ပြ�စ််သည်် (သိ� ) သင််ဘာ�ဆွာက်ား

လိ�ပ််မှုည်် ကိား�ထိ�သူကိား�သိသောစ်ပ်ါ။ အသောကား�င််�ဆံွာ��လိ�ပ််ရမှုည််မှှု� အပြမှုန်ဆံ်ွာ��ကြိုးကိားု�စ်��၍အ�ရံု�လိှဲလိိ�က်ားရန်ပ်ြ�စ််သည််။ စ်ကား��ဆွာက်ားသောပြပ်�သောန်

ပ်ါ။ “သင််အခံ� ဘာယ်ူမှှု�လဲိဆိွာ�တာ�သောပြပ်�ပြပ်နှိ�င််မှုလိ��? အခံန်�်ကားဘာ�န်ဲတ်ာူသော�ကား�င််�သောပြပ်�ပြပ်လိိ� ရနှိ�င််မှုလိ��?” စ်သည််် လိက်ားရိှှိအရ�မှု���

အသော�ကား�င််�သောမှု�ပ်ါ။  ထိ�သိ� သောသ�သောမှု�ခံာန်�်မှု���သည်် “သင််အဆွာင််သောပြပ်ရဲ�လိ��” ဆိွာ�တဲာ်သောယူဘာ�ယူသောမှု�ခံာန်�်မှု���ထက်ားပိ်�၍အသောထ�က်ားအကူား

ပြ�စ််ပ်ါလိိမ််ှုမှုည််။ [B]

[B] https://dartcenter.org/resources/reporting-refugees-tips-covering-crisis တာာင််�ကားည်််ပ်ါ။
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ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရှှက္ခးခြ�င်းးးနှှင်း်းယံူ�ကြက္ခည့်းနိှ�င်းးစွာမ်းးး 

လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားပြခံင််�အသော�ကား�င််�စ်ကား��သောပြပ်�ဆိွာ�ပြခံင််�တာာင်် ရှှိက်ားပြခံင််�နှှင်််အပြပ်စ််ရိှှိသော�ကား�င််�ခံံစ်��ပြခံင််�ဆိွာ�သည်််ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���သည််လိာယ်ူကူား

စ်ာ� ထာက်ားသောပ််လိ�တာတ်ာသော�ကား�င််� န်��လိည််ရန်အ်သောရ�ကြိုးကီား�သည််။ ဤအရ�သည်် ရု�တ်ာတာရက်ားပြ�စ််သောပ််လိ�နှိ�င််ပြီးပီ်� မှုည််သည်််အခံ�နိ်၌်မှုဆိွာ� သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��သည််် 

အခံ� ို �အစ်��နှှင်််မှုညီ်ဘဲာသောပ််လိ�နှိ�င််သည််။ လိူသောတာာကားသူတိာ� ပြပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသောသ�အရ�မှု���အတာာက်ား မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�အပြပ်စ််တာင််တာ�အဆွာန်�်မှုဟီ�တ်ာသလိိ� အဲ်ဒီါကား သူတိာ�

အမှှု��လိည််�မှုပြ�စ််နှိ�င််ပ်ါ။

ဤအရ�သည််လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�သောစ်�်ကား��မုှု၏စိ်တ်ာသသောဘာ�သက်ားသက်ားမှုဟီ�တ်ာဘဲာ၊မှု�ဒိီမ်ှု�ပြပ်ုပြခံင််�မှှုရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည််အသော�ကား�င််�တာမှု� ို �မှု� ို �သော�ကား�င််် 

အပြပ်စ််တာင််ခံံရပြခံင််�အတာာက်ား (သိ� ) သူတိာ� အသောတာ့အ�ကံားုမှု���ကိား�သောသ�င်ယ်ူသောစ်သောသ� မှုယံူ��ကားည််သောသ�မိှုသ��စ်�ဝင််မှု���၊ ရပ််ရာ�ဝင််မှု���နှှင်််မှု�ကား�ခံဏ်ပြင်င််�ခံံ�ရ သောလိ်

ရိှှိသည််။

ထိ� သော�ကား�င််် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ခံံသူအ�� မှုယံူ��ကားည််ပြခံင််� (သိ� ) သူတိာ� သွားတာာင််ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသည်််အတာာက်ား သူတိာ� သွားတာာင််တာ�ဝန်ရိှ်ှိသည််ဟီ� အဓိိပ်ာ�ယ်ူသက်ားသောရ�က်ား နှိ�င််

သောသ� မှုည််သည်််ဘာ�သ�စ်ကား��ကိား�မှုဆိွာ�သောရှှိ�င််�ကားဉ််ရန် ်အလိာန်သ်တိာထ��ပ်ါ။ ဤအသော�ကား�င််�အရင််�မှု���သော�ကား�င််် “အဘာယ်ူသော�ကား�င်််န်ည််�” ဟီူသောသ�သောမှု�ခံာန်�် 

မှု���သည််အနှတရ�ယ်ူရိှှိနှိ�င််သည််။ သောပြ�ဆိွာ�ရန်ခ်ံက်ားသောသ�သော�ကား�င်််နှှင််် အပြပ်စ််ကိား�သော��်ထ�တ်ာသောသ�သော�ကား�င််် စ်စ််သောဆွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သူမှု���သည်် ဤသောမှု�ခံာန်�်မှု� ို �ကိား�ဦး�စ်�� 

သောပ်�အသံ��ပြပ်ုသောလိ်ရိှှိသည််။ ဥပ်မှု�၊ တာစံ်�တာသောယူ�က်ားအ�� “သင််သည််အဘာယ််ူသော�ကား�င််် ထိ�သောန်ရ�တာာင်် ထိ�အခံ�နိ်၌်ရိှှိသောန်သန်ည််�” ဟီ�သောမှု�ပြခံင််�သည်် သူတိာ� သည်် 

အစ်ကားတာည််�ကားပ်င််ထိ�သောန်ရ�တာာင််မှုရိှှိသောန်သင်််ဟီ� အဓိိပ်ာ�ယ်ူသောပ်ါက်ားသည််။

“မှုည််သည်််အခံ�နိ်တ်ာာင််မှုည််သိ� ခံံစ်��ခ်ဲံရသန်ည််�” ဟီူသောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားအသော�ကား�င််�အခံ�က်ားအလိက်ားရှှိ�သောသ�သောမှု�ခံာန်�်မှု���သည််စိ်တ်ာရုုပ််စ်ရ�သောကား�င််�ပြီးပီ်� မှုတာည်် 

ပြီးငိ်မ်ှုသောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���ကိား�အ��သောပ်�သောသ�သော�ကား�င််် သောရှှိ�င််ရှှိ��သင်််ပ်ါသည််။

အထက်ားကားသောဆွာာ�သောနှာ�ခ်ဲံသည််အတိာ�င််�၊ ပြ�စ််ပ်�က်ားခ်ဲံသည်််အရ�မှု���၏ အတာာင််�ကား�သောသ� (သိ� ) ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားမှု���အသော�ကား�င််�ကိား�စူ်�စ်မ်ှု� 

သည်််သောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�အ��သောရှှိ�င််ရန်င််္ဂရု� စိ်�က်ားပ်ါ။

အကားယ်ူ၍ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူကား သင််သိထ��သောသ�တာစံ်�တာခံ�သည််မှုမှှုန်သ်ော�ကား�င််� ယံူ��ကားည််သောစ်ပ်ါကား (သိ� ) သင််သသောဘာ�မှုတာူပြီးပီ်� သူတိာ� နှှင်််ပြင်င််�ခံံ�ရန် ်ခံံစ်��

ပ်ါကား သင််သည််ဤသိ� လိ�ပ််ပြခံင််�ကား မှှုန်က်ားန်သ်လိ�� ဆိွာ�သည််နှှင််် မှုည််သည်််အကား� ို �ကိား�ပြ�စ််သောစ်မှုည််န်ည််�ဟီ� သင်််ကိား�ယ်ူသင််သောမှု�ပ်ါ။ တာခံါတာရံတာာင်် လိူမှု���သည််

အသိအမှှုတ်ာပြပ်ုရန် ်လိာန်ကဲ်ားလှိသည်််အသောတာ့အ�ကံားုတာခံ�၏ ရှိုရုုသောထ�င်််မှု���ကိား� ကား�ကားာယ်ူသည်််အသောန်ပြ�င််် ယံူ��ကားည််ခံ�က်ားအခံ��ိအပြ�စ်် စ်ာဲကိား�င််ထ���ကားသည််။
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#6.သင်း်းကိ္ခ�ယူးပိ�င်းးစိာတွး
ပိ�င်းးး ဆိ�င်းးရ�က္ခ�န်းးမ်း�
ခြ�င်းးးသည့်း ဤ
အရ�၏အစိာတွးအပိ�င်းးး 
တွ��ခြဖစားရေးကြက္ခ�င်းးး 
န်�းလိည့်းပါ။

ပုို��ု�ခြေ�းကျင်းးးခြေ�ာ ခြေ�း��န်းးး�ုအတွွကျး �ရုိှိ�

��စ်းလုို�အပိုးခြေ�ာ အခြေလို့အထ �ံ�းေ�

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။
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အသောမှုရိကားန်လ်ိူမှုည််� ပြပ်ည််တာာင််�အခံာင်််အသောရ�လိုပ််ရှှိ��သူတာဦး�ပြ�စ််သောသ� Audre Lourde ကား – 

မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�င်္ဂရု� စိ်�က်ားပြခံင််�သည်် ကိား�ယ်ူတိာ�င််ဇိမ်ှုခံံပြခံင််�မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ ကိား�ယ်ူတိာ�င််ထိန်�်သိမ်ှု�သောစ်�င်််သောရှှိ�က်ားပြခံင််�ပြ�စ််ပ်ါသည််။

CRSV အသော�ကား�င််�သောပြပ်�ပြခံင််�သည်် လိူသ��တာသောယူ�က်ားအသောန်ပြ�င််် အပြခံ��လိူသ��တာသောယူ�က်ားအ�� စိ်တ်ာအသောနှှ�င်််အယှူက်ားအသောပ်�ဆံွာ��အရ�အခံ��ိတိာ� ကိား� ထိပ််တိာ�က်ား

ရင််ဆိွာ�င််ရပြခံင််�ပ်ါဝင််သည််။ ၎င််�သည်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ကိား� ကိား�င််တာာယ်ူအလိ�ပ််လိ�ပ််သောန်သောသ�အပြခံ��သူမှု���နှှင််် သောဆွာ�ပ်ည်�ရှှိင််မှု���အတာာက်ား အဓိိကားအသော�ကား�င််�အရ�

ပြ�စ််သောသ�်လိည််� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�င်္ဂရု� စိ်�က်ားမုှုနှှင််် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�င်္ဂရု� ပြပ်ုမုှု၏အသောရ�ကြိုးကီား�ပံ်�ကိား� သောဆွာာ�သောနှာ�ရန် ်အခံ�နိ်မ်ှု���စ်ာ�မှုသံ���ကားပ်ါ။

ဤဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���ကိား� ထ�တ်ာသော��်သောပြပ်�ဆိွာ�ရန်သ်ောရာ �ခံ�ယ်ူထ��သောသ� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���နှှင််် ရု� ပ််ရှှိင််ထ�တ်ာလိ�ပ််သူမှု���သည်် စိ်တ်ာဓိါတ်ာတာက်ားကြွကားပြီးပီ်� အလိာန််

ခံံနှိ�င််ရည််ရိှှိသောသ� ပ်�ငို်္ဂုလ်ိမှု���ပြ�စ််မှုည််မှှု� သောသခံ��ပ်ါသည််။ မှုည််သိ� ပ်င််ပြ�စ််လိင်််ကားစ်��၊ ဤအလိ�ပ််မှု� ို �သည်် အ��သောလိ��်ပြခံင််�၊ စိ်တ်ာဓိါတ်ာကား�ပြခံင််�၊ သောဆွာ�ဝါ�

တာလိာဲသံ��ပြခံင််�နှှင်််စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ခံံစ်��ပြီးပီ်� သောန်�က်ားပိ်�င််�စိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှုမှု���အတာာက်ား ပိ်�ပြမှုှင်််မှု��သောသ�အနှတရ�ယ်ူမှု���ကိား� သယ်ူယူူလိ�သည််။ [A] အကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှု

န်ည််�သောသ�သောန်ရ�၌ပ်င််လိှင်် အလိ�ပ််၏စိ်တ်ာထိခိံ�က်ား �ာယ်ူသောကား�င််�သောသ�အရ�မှု���ကိား�စ်ဉ််�စ်��ရ�၌ ကားွနှ်�ပ််တိာ� ပြ�ကံားုသောတာ့နှိ�င််ရသည်််အခံက်ားအခဲံသည်် ထိခိံ�က်ားလိာယ်ူ

သောသ�သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််မှု���အသောပ််ဆွာင်််ပ်ာ��သက်ားသောရ�က်ားမုှု မှု���ကိား�ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။

သင်း်းကိ္ခ�ယူးပိ�င်းးစိာတွးပိ�င်းးး ဆိ�င်းးရ�

က္ခ�န်းးမ်း�ခြ�င်းးးသည့်း ဤ

အရ�၏အစိာတွးအပိ�င်းးး တွ��

ခြဖစားရေးကြက္ခ�င်းးး န်�းလိည့်းပါ။

ရက်ားစ်က်ား�ကားမ်ှု��ကားုတ်ာမုှုကိား� သော��်ပြပ်ရပြခံင််�သည်် မီှုဒီီ

ယူ�ပ်ည်�ရှှိင််မှု���အ��စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�တာာင်် ထိခိံ�က်ား

သောစ်နှိ�င််သည််။ မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�ပြပ်ုစ်�ပြခံင််�သည်် သင််နှှင်််

သင်််သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််မှု���အတာာက်ားထ��ရိှှိ ရမှုည်််သင်််

တာ�ဝန်ပ်ြ�စ််သည််။

#6.

CRSV အကြော�ကာာင်းး�ကြောပြု�ာပြုခင်းး�သိည်း အနှတရာာယ်းရိှှိပြီး�ီ�မာတိည်းပြီးငိ်းမားကြောသိာ�တိးဝေး�ကာ�င်းးမာ�ာ�တွိင်းးအလုဲ�းလုဲ�းကြောေပြီး�ီ�ပြုဖစ်းကြောသိာ မီာဒီါယ်ာကာွမား�ကာ�င်းးသူိမာ�ာ�အတွိကား

အနှတရာာယ်း ရိှှိသိည််း စိ်တိး�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာအာ�ကုာေးခေး�ကြောသိာအလုဲ�းပြုဖစ်းသိည်း။ သိင်းး၏စိ်တိးဒုါကာာကုိာကြောလဲှာခ်�လုိဲကားရာေး စိ်တိးတိိမား�ညွွှတိးလုိဲကားကြော�မာည်း အဘာယ််းကြော�ကာာင်း်း

ဆုိုံးကြောသိား ရှှိင်းးသိေး ကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ��ကံာုကြောတိက့ြောေရာကြောသိာအရာာမာ�ာ�နှှင်း်းယှ်ဉ်းးလဲှင်းး၎င်းး�၏�မာာဏ်သိည်းမာကြောပြု�ာ�ကြောလဲာကားကြော�။ မာည်းသိိ��င်းးပြုဖစ်းကြောစ် ထုိအေည်း�င်းယ်း

ကြောသိာထိခုိကားပြုခင်းး�သိည်းအခ�ေိး �ကာာလဲာသိည်းနှှင်း်းအမာှ လုဲ�းကြောဖားကုိာင်းးဖကားမာ�ာ�အပြု�င်းးရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�နှှင်း်းလဲည်း� သိင်းးမာည်းသိိ��တိးသိတိးကြောေသိည််းအကြော�်

ပြုဖစ်းနုိှင်းးကြောပြုခရိှှိကြောသိာ ဂယ်ကားရုိုကားမုာအာ� ပြုဖင်း်း �ုိ၍ပြု�ဿောပြုဖစ်းလဲာကြောစ်နုိှင်းးကြော�ကာာင်းး�သိတိိပြု�ု�ါ။

သိတိင်းး�သိမာာ�တိဦး� (သိိ�) ရုု�းရှှိင်းးရုိုကားကူာ�သူိတိဦး�သိည်း  အခ�ကားအလဲကားမာ�ာ�နှှင်း်း လဲးမား�မုိာ�ပြုခင်းး� ခံလဲာကြောသိာအခါ ထိရှှိလွဲယ်းကြောသိာ အရာင်းး�အပြုမာစ်းတိခုအာ� 

အမှာေးတိကာယ်း မာလုဲ�းကြော��နုိှင်းးသိည််း အောဂတိး စိ်တိး�ုိင်းး� (သိိ�မာဟုုတိး) ရုု�း�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာ �်ံ�ုိ�မုာနှှင်း်း �တိးသိကားသိည််း ကာတိိတိခုခုကုိာ မာပြုဖစ်းမာကြောေ ကြော��လုိဲကားရာပြုခင်းး�

သိည်း ပြုဖစ်းလဲာနုိှင်းးကြောသိာ ဥ�မာာတိစ်းခု ပြုဖစ်း သိည်း။ ပြု�ဿောမာ�ာ�ကုိာ အပြုခာ�သူိမာ�ာ�နှှင်း်း ကြောပြု�ာဆုိုံး�ါ၊ ကုိာယ််းကုိာယ်းကုိာ ပြု�ုစု်ကြောစ်ာင်း်းကြောရှှိာကားသိည််း မာဟုာဗီ�ူဟုာကုိာ 

လုိဲကားော�ါ။ အပြုခာ�သူိမာ�ာ�ကုိာကူာည်ရီာာ၌ သိင်းးလုဲ�းနုိှင်းးကြောသိာအရာာနှှင်း်းသိင်းးမာလုဲ�းနုိှင်းးကြောသိာအရာာမာ�ာ�ကုိာ ရှှိင်းး�ရှှိင်းး�လဲင်းး�လဲင်းး�သိိ�ါ။

[A] https://dartcenter.org/content/covering-trauma-impact-on-journalists တာာင်် သ�သောတာသန် အသောသ�စိ်တ်ာကိား� �ကားည်််နှိ�င််သည််။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6
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နှှစားလိမ်းးးသွ�းတံွတွ�းက်ဲ္ခသိ� ရေးသ� ကိ္ခ�ယူး��င်းးးစာ�တွရ�း 

အပြခံ��သူမှု���နှှင်််ကိား�ယ်ူခံ�င််�စ်�န်�စ်ာ�ဆွာက်ားသာယ်ူနှိ�င််စ်ာမ်ှု�နှှင််် စိ်တ်ာခံံစ်��မုှုပြ�စ််သောသ�သောန်ရ�မှု���ကိား�တိာ�င််�တာ�ပြခံင််�သည်် ထိသောရ�က်ားသောသ�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သူတာဦး�

ပြ�စ််ရန် ်မှုရိှှိမှုပြ�စ််လိိ�အပ််သောသ�အရည််အသောသာ�တာခံ�ပြ�စ််သည််။ ကားွနှ်�ပ််တိာ� ကိား�ယ်ူခံ�င််�စ်�မုှုသည််  သူတိာ� ၏အသောတာ့အ�ကံားုမှု���ကိား�သောဝမှုှရန်လံ်ိ�ပြခံံုမုှုရိှှိသည််ဟီ� ခံံစ်��ရ

မုှုမှု���ကိား� တာဆွာင်််ပြ�စ််သောစ်သည််။ ကိားစ်စရပ််မှု���ကိား� သူတာပ်ါ�သောန်ရ�မှှု�ကားည်််ရန်က်ြိုးကိားု�စ်��ပြခံင််�အ��ပြ�င်််လိည််� ပြ�စ််ရပ််မှု���အတာာင််�ရိှှိ အသောရ�ကြိုးကီား�သောသ�အရ�မှု���ကိား� 

န်��လိည််နှိ�င််သည််။

ကိား�ယ်ူခံ�င််�စ်�န်�မုှုသည်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သူနှှင်််သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူအ�ကား�� နှှစ််လိမ်ှု�သာ��ဆွာက်ားသာယ်ူမုှုတာခံ�ကိား��ာင်််သောပ်�ခ်ဲံပြီးပီ်�၊ တံာတာ��တာ�က်ားကားမ်ှု�သိ� အရ�၀ိုတာ္

ထ�မှု��� ကိား� အပြပ်န်အ်လှိန်စီ််�ဆွာင််�သောစ်ရန် ်လိမ်ှု�သော�ကား�င််�တာခံ� �န်တီ်ာ�သောပ်�သည််။ သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်သူတာဦး�အသောန်ပြ�င်််၊ သင််သည်် ပြ�စ််ပ်�က်ားသောန်သောသ�အရ�မှု���ကိား� 

အပြပ်ည်််အ၀ို သတိာမှုထ��မိှုဘဲာ တာခံါတာရံတာာင််အပြခံ��သူမှု���၏ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���ကိား�ကိား�င််တာာယ်ူသောန်သော�ကား�င််� သောတာ့ရိှှိရသောပ်မှုည််။ ရှှိက်ားပြခံင််�၊ အကူားအညီ်မ်ဲှုပြခံင််�နှှင််် 

သော�ကား�က်ားရာ �ံပြခံင််�က်ဲားသိ�  ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���သည်် ပ်ါ�န်ပ််ပြီးပီ်�သောပြခံရ�ခံံရန်ခ်ံက်ားသည်််န်ည််�လိမ်ှု�မှု���ပြ�င်််ကူား�စ်က်ားသာ��နှိ�င််သည််။ သတာင််�သောထ�က်ားမှု���

အတာာက်ား သော�ကား�က်ားစ်ရ�သောကား�င််� သောသ�သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်မုှုတာခံ�အပြီးပီ်�တာာင်် သူတိာ� ကိား�ယ်ူတိာ�င်် ရု�တ်ာတာရက်ားစိ်တ်ာဓိါတ်ာကား�ဆွာင််�ပြခံင််�သည်် အဆွာန်�်မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။

အလိ��တာူပ်င်် လိူမှု��� မှုည််သိ� တိာ�က်ားခိံ�က်ားခံံရပံ်� (သိ� ) နှှပ်ိ်စ်က်ားည်ှဉ််�ပ်န်�်ခံံရပံ်�နှှင်််ပ်တ်ာသတ်ာသည််် ထပ််ခံါတာလဲိလဲိသက်ားသောသထာက်ားဆိွာ�ခံ�က်ားမှု���ကိား� �ကား��ပြခံင််� 

(သိ� ) �တ်ာ ပြခံင််�မှု���ကား အသောနှှ�င်််အယှူက်ားပြ�စ််သောစ်သောသ�အသောတာာ�မှု���နှှင်််ပံ်�ရိပ််မှု���ကိား�ပြ�စ််သောပ််သောစ်ပြီးပီ်� လိူတာဦး�၏ဦး�သောခံါင််�ထဲသိ�  အမှှုတ်ာမှုထင််သောသ�အခံ�နိ်တ်ာာင််

ဝင််သောရ�က်ားလိ�သောစ် နှိ�င််သည််။ ၎င််�အကား� ို �ဆွာက်ားမှု���သည်် အမှု���သောသ�အ��ပြ�င််် အခံ�နိ်တိ်ာ�နှှင်််အသောတာ�်အတာန်န်ှူ�ည်ံ်သိမ်ှုသောမ့ှုကြုံပြီးပီ်�အခံ��ိအတိာ�င််�အတာ�မှု���

တာာင်် လိှမ်ှု�မိှု��မုှုမှု��� ပ်ါလိ�သည််။ သိ� သောသ�်အခံ�နိ်�်ကား�လိ�သည််နှှင်််အမှုှ မိှုမိှုစိ်တ်ာတာာင်် �ဲ့တာည််ပြီးပီ်� အပြမှုစ််စ်ာဲသောန်မှုည််ဆိွာ�လိှင််စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ကား�န်�်မှု�သောရ�

အကား� ို �ဆွာက်ားမှု��� ရရိှှိနှိ�င််ပ်ါသည််။ ဤပြ�စ််ရပ််ကိား� တာဆွာင်််ခံံ (သိ� ) ဆွာင်််ပ်ာ��စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ပြ�စ််ပ်ာ��သောစ်ပြခံင််�ဟီ�သောခံ်ဆိွာ�ပြီးပီ်� အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုကိား�တိာ�က်ားရို�က်ား�ကံားုသောတာ့ကြုံပြခံင််� 

(သိ� ) သက်ားသောသခံံပြခံင််�မှှုပြ�စ််နှိ�င််သောပြခံရိှှိသောသ� အကား� ို � သက်ားသောရ�က်ားမုှုမှု���နှှင််် အလိ��တာူပ်င််ပြ�စ််သည််။

အခြ��းသူမ်း��း၏စိာတွးဒ�က္ခခတွွင်းးးသိ� ဆွဲဆွဲရေး�် �ံရခြ�င်းးး 

သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည််စိ်တ်ာခံံစ်��ခံ�က်ားပြ�င်််မှုပ်ါဝင််သင်််ဘူာ�ဆိွာ�သည််် စ်ည််�မှု�ဉ််�တာခံ�ရိှှိပ်ါသည််။ ၎င််�သည််စိ်တ်ာဝင််စ်��စ်ရ�သောကား�င််�သောသ�အသောတာာ�အသောခံ် ပြ�စ်် 

သောသ�်လိည််� အလိ�ပ််မှုပြ�စ််နှိ�င််ပ်ါ။ အခံ��ိသောသ�အဆွာင်််တာာင်် သင််သည််စိ်��ရိမ်ှုပူ်ပ်န်မု်ှုနှှင််် ကူားညီ်လိိ�စိ်တ်ာပြပ်င််�ပြပ်မုှုတိာ� ကိား�ခံံစ်��ရနှိ�င််သောခံ�ရိှှိသည််။ ထိ�သိ� ပြပြ�စ််လိ�ပ်ါကား၊ 

သတာင််�သောထ�က်ားတာဦး�အသောန်ပြ�င််် သင််၏အတိာ�င််�အတာ�အသော�ကား�င််�နှှင််် ပ်ံ်ပိ်��ကူားညီ်သောပ်�ရ�တာာင််သင််လိ�ပ််နှိ�င််သောသ�အရ�နှှင််် မှုလိ�ပ််နှိ�င််သောသ�အရ�မှု���ကိား� ရှှိင််�လိင််�

ရန် ်အသောရ�ကြိုးကီား�ပ်ါသည််။ န်ယ်ူန်မိိှုတ်ာမှု���သည််အကူားအညီ်မှုပြ�စ််နှိ�င််သောသ�န်ည််�လိမ်ှု�မှု���ပြ�င််် မံုှုဝါ�နှိ�င််သည်် – 

 •  ကားွမ်ှု�ကား�င််မုှုန်ည််�ပြီးပီ်� ပိ်�မိှု�သော��်သောရာသောသ� ဦး�တာည််ခံ�က်ားထံဆွာာဲသောခံ်မုှုခံံစ်��ရနှိ�င််ပ်ါသည််။ ကူားညီ်သောပ်�လိိ�စိ်တ်ာအ��န်��လိည််နှိ�င််သောသ�်လိည််� ထိ�အခံန်�် 

ကားဏ္ဍကိား�ပြ�ည်််ဆွာည််�သောပ်�ရန်ပ််ါဝင််ပြခံင််�မှုရိှှိပ်ါကားလိည််� လိက်ားသောတာမ့ှုကား�ပ်ါ။ ဆွာက်ားလိက်ားလိ�ပ််သောဆွာ�င််နှိ�င််စ်ာမ်ှု�မှုရိှှိသောသ� စိ်တ်ာပိ်�င််�နှှင်််ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� 

သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုကိား�သောပ်�မှုည််ဟီသူောသ�မှှု��ယူာင််�သောသ�သောမှုှ�်လိင်််ခံ�က်ားမှု���ကိား�တာည််သောဆွာ�က်ားသောန်ပြခံင််�၌ အနှတရ�ယ်ူရိှှိပ်ါသည််။ လိမူှု���၏သောမှုှ�်လိင်််ခံ�က်ားမှု���

ကိား�အမုှုမ်ဲှုအမှှုတ်ာမ်ဲှုတာည််သောဆွာ�က်ားသောပ်�ရန် ်လိာယ်ူကူားသော�ကား�င််�သတိာရပ်ါ – စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ရိှှိသောသ�သူမှု���တာာင်် သံသောယူ�ဇဉ်် နှှင်််သစ်စ�သော�ါက်ားခံံရပြခံင််�က်ဲားသိ�

သောသ� ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���လိ�င််ပြမှုန်စ််ာ�ပြ�စ််သောပ််တာတ်ာသည််။ မိှုတ်ာသောဆွာာတာဦး�က်ဲားသိ�  မှုပြပ်ုမူှုပဲ် လိသူ��ဆွာန်စ််ာ� နှှင််် ကား�င်််ဝတ်ာကိား�အပြပ်ည်််အ၀ို 

သော��်သောဆွာ�င််နှိ�င််ပ်ါသည််။

 •  လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုနှှင်််ဆိွာ�င််သောသ�သင်််ကိား�ယ်ူပိ်�င််အသောတာအ့�ကံားုရိှှိနှိ�င််ပ်ါသည််။ ၎င််�သည်် သင်််အ��အ�ိ��တာန်သ်ောသ�ထိ��ထာင််�သိပြမှုင််မုှုသောပ်�နှိ�င််သောသ�် 

လိည််� သင်််အသောတာအ့�ကံားုမှု���နှှင််် သင်််သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််မှု���၏အသောတာအ့�ကံားုမှု��� သောရ�သောထာ�သောစ်ပြီးပီ်� ကားာဲပြပ်��ပြခံ��န်��ပြီးပီ်� တာမူှုထူ�ပြခံ��သောသ�သူတာဦး� 

အပြ�စ််အပြခံ��တာဦး�ကိား� မှုပြမှုင််နှိ�င််ပဲ် ပြ�စ််သောစ်တာတ်ာပ်ါသည််။

 •  သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�သည်် သင််၏သောတာဆံ့ွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ခံံသူအတာာက်ား ကား�ထံ��၊ ရင််�ာင်််ပြခံင််� (သိ� ) ခံာန်အ်��ပြ�စ််သောစ်သောသ�အသောတာအ့�ကံားုပြ�စ််မှုည််ဟီ�ယံူ��ကားည်် 

လိိ�သောသ�သောထ�င််သောခံ��က်ားအတာာင််�သိ�  သင််သည််ကား�သောရ�က်ားသာ��နှိ�င််သည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည်် စ်ကား��သောပြပ်�ပြခံင််�၌သောပြ�သိမ််ှုမုှုကိား�ရသောလိရိှ်ှိပြီးပီ်� 
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၎င််�သည်် လိမူှု���ကိား�စိ်တ်ာရုုပ််သောထာ�စ်ရ�သောကား�င််�သောသ� န်�ကား�င််စ်ရ�အသောတာအ့�ကံားုမှု���မှှုရု�န်�်ထာက်ားနှိ�င််ရန် ်ကူားညီ်သောပ်�နှိ�င််သည််မှှု� အမှှုန်တ်ာကားယ်ူပ်င််

ပြ�စ်် သည််။ သိ� သောသ�်မီှုဒီီယူ�ကားွမ်ှု�ကား�င််သူတာဦး�အသောန်ပြ�င်််ဤအရ�ကိား�အ�မှုခံံရန် ်လံိ��၀ိုမှုပြ�စ််နှိ�င််ပ်ါ။ အကူားအညီ်သောပ်�သောရ�အသိ�င််�အဝိ�င််�တာာင်် ၎င််�ကိား�

ကားယ်ူ တာင််ရှှိင််ရုုပ််သောထာ�မုှုဟီ�သောခံ်တာာင််ပြီးပီ်� ၎င််�သည််န်က်ားန်စဲ်ာ�ပြပ်ဿန်�ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သည််။

တာဦး�တာသောယူ�က်ား၏ကိား�ယ်ူပိ်�င််တာ�န် ်စ်ွာပြပ်န်မု်ှုကိား�န်��လိည််ရန်ခ်ံက်ားခဲံပြခံင််�သည်် သောတာ့ဆံွာ�သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််�ကိား�လိမ်ှု�လိာဲသာ��သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ ဥပ်မှု�၊ သူတိာ� ကိား�ယ်ူသူတိာ� ကူားညီ်

ရန် ်ပိ်�မိှု� မှုလိ�ပ််သောဆွာ�င််ခ်ဲံပြခံင််�အတာာက်ားလိူမှု���ကိား�စိ်တ်ာပ်�က်ားမိှုပြခံင််� (သိ� ) လိူမှု���ရဲ�အပြပ်င််�ထန်ဆံ်ွာ��ဆွာင််�ရဲဒီ�ကားခကိား�သ�အ�ရံု� စူ်�စိ်�က်ားရန်ထိ်�က်ားတာန်သ်ော�ကား�င််�အဆွာင်််

သတ်ာမှှုတ်ာလိိ�က်ား ပြခံင််�။

ဤအရ�အ�းလံိ�းကိ္ခ�ဘာယူးလိိ�လိ�ပးရမ်းလဲိ။ 

အသောပြ�ကားသောတာ�် ကိား�ယ်ူခံ�င််�စ်�န်�မုှု (သိ� ) တာ�ဝန်ရိှ်ှိပြခံင််�ကိား� လိက်ားမှုသောလိှ�်လိိ�က်ား�ိ� ပြပြ�စ််သည််။ လိူတာဦး�၏ကိား�ယ်ူသောရ�ကိား�ယ်ူတာ�တံာ� ပြပြပ်န်မု်ှုမှု���ကိား� အတာ�ခိံ��ပြခံင််�

ကား အကား� ို �ရိှှိမှုည််မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ ထိ� အပြပ်င််၊ နှှစ််ခံ�စ်လံိ��သည််ခံံနှိ�င််ရည််ရိှှိပြခံင််�၏ အစိ်တ်ာအပိ်�င််�မှု���ပြ�စ််သည််။ ယူင််�အစ်��၊ ကိား�ယ်ူခံ�င််�စ်�န်�မုှုကိား� န်ည််�ဗျူ��ဟီ� 

သောပြမှု�က်ားစ်ာ�အန်��ယူူပြခံင််�မှှုအကား� ို �ရရိှှိသောသ�ကြွကားက်ားသ��တာခံ�က်ဲားသိ� မှှုတ်ာယူူပ်ါ။ အလိ�ပ််နှှင်််သောဝ�ကားာ�သောန်သောသ�အခံ�နိ်သ်ည်် ရှိုရုုသောထ�င်််ကိား�သ�မှုကား ပြပ်န်လ်ိည်် 

အ��ပြ�ည်််ရန်နှ်ှင််် သော�ကား�က်ားမှုက်ား�ာယ်ူအသော�ကား�င််�အရ�မှု���မှှုရု�န်�်ထာက်ားနှိ�င််ရန်သ်ောန်ရ�ကိား�ပြပ်င််ဆွာင််သောပ်�သည််။ ဘာ၀ို၏ပိ်�၍သောကား�င််�သောသ�ဘာက်ားနှှင်််ပြပ်န်လ်ိည်် ဆွာက်ား

သာယ်ူပြခံင််�သည််မှုရိှှိမှုပြ�စ််လိိ�အပ််သောသ�အရ�ပြ�စ််သည််။ သောအ�က်ားပ်ါတိာ� မှှု� အခံ��ိအသောထ�က်ားအကူားပြပ်ုနှိ�င််သောသ� အခံ�က်ားမှု���ပြ�စ််သည်် –

 •  သိင်း်းအာ�ောကာ�င်းးကြောစ်ကြောသိာအကြော�ကာာင်းး�အရာာမာ�ာ� (သောယူဘာ�ယူအ��ပြ�င်််သင်််အ��အလိ�ပ််အသော�ကား�င််�သတိာရသောစ်မှုည််အရ�မှု���) နှှင်း်းကြောဝ�ကွာာ ကြောစ်မာည််း ကြောေ ်

�ုိင်းး�လုဲ�းရှှိာ�မုာမာ�ာ�ကုိာ ဖေးတီိ��ါ။ အ�ရံု� စူ်�စိ်�က်ားသောစ်သောသ�ဝါသန်�ပြ�စ််သည််် စ်�အ�ပ််တာစ််အ�ပ််�တ်ာပြခံင််� (သိ� ) အသော�ကား�င််�အရ� မှု���မှှု သင်််အသောတာာ�ကိား�

�ယ်ူထ�တ်ာသောပ်�သောသ�အရ�မှု���အ��လံိ��သည်် သောကား�င််�သောသ�သောရာ�ခံ�ယ်ူပြခံင််�မှု���ပြ�စ််သည််။ သတိာရိှှိပြခံင််�သည်် လိမူှု��� စ်ာ�အတာာက်ားအကား� ို�ပြပ်ုသောသ�

အပြခံ��သောရာ�ခံ�ယ်ူမုှုတာခံ�ပြ�စ််သည််။

 •  �ုံမှာေးကြောခတိတ ော�ခ�ေိးမာ�ာ�နှှင်း်းော�ကြောေခ�ေိးမာ�ာ�ကုိာစီ်စ်ဉ်းး�ါ။ ကားွနှ်�ပ််တိာ�မှုပ်င််ပ်န်�်သောသ�အခံါ စိ်တ်ာပ်�က်ားစ်ရ�အသော�ကား�င််�မှု���ကိား� အကား� ို�ရိှှိစ်ာ� စ်ဉ််�စ်��

နှိ�င််သည််။

 •  ကုိာယ်းခနှာာကုိာဟုေးခ�ကားည်ကီြောစ်�ါ။ သောလိက်ား�င်််ခံန်�်လိ�ပ််ပြခံင််�၊ အသော�ကား�သောလိှ�ပ်ြခံင််�၊ အသက်ားရူုသောလိက်ား�င်််ခံန်�်လိ�ပ််ပြခံင််�၊ လံိ�သောလိ�က်ားစ်ာ�အိပ်် စ်က်ားပြခံင််�နှှင််် 

သင်််သောတာ�်သောသ�အ�ဟီ�ရမှု���စ်��သံ��ပြခံင််�သည်် စ်�သောဆွာ�င််�ထ��သောသ�စိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှု၏ တာင််�ကား�ပ််သောသ�အကား� ို�သက်ားသောရ�က်ားမုှုမှု���ကိား� သောပြ�သောလိှ�သ်ောပ်�

သောသ�ထိသောရ�က်ားသောသ�န်ည််�လိမ်ှု�မှု���ပြ�စ််သည််။

 •  ဒုါကာာကြော��ကြောသိာပြု�ဿောမာ�ာ�အာ�လုဲ�းကြောဖားကုိာင်းးဖကား၊ ညွှးေးပြု�သူိ (သိိ�) မိာတိးကြောဆွုံးမာ�ာ�နှှင်း်းကြောပြု�ာ�ါ။ တာခံါတာရံတာာင််အသံမှုပ်ါဘဲာ အရ�မှု���ကိား� ရှှိင််�လိင််�

စ်ာ�ပြမှုင််ရန်ခ်ံက်ားခဲံပ်ါသည််။ အကားယ်ူ၍သင််၏ လိ�ပ််သော��်ကိား�င််�က်ား တာသောယူ�က်ားကား ကားမ်ှု�လှိမ်ှု�လိ�ပ်ါကား သူတိာ�  အကား�ပ််အတာည််�မှု���ကိား� ရှှိ�သော�ာမှုသောတာ့

မီှှု အသောလိ�တာကြိုးကီား�သောပြ�ရှှိင််�ပြခံင််�ထက်ား၊ သောကား�င််�သောသ�န်��သောထ�င််သူပြ�စ််ပ်ါ။ သောန်စ််ဉ််မှှုတ်ာတာမ်ှု�နှှင််် ကိား�ယ်ူသောရ�ကိား�ယ်ူတာ�သောရ�သ��ပြခံင််�မှု���သည််လိည််� 

အကား� ို�ရိှှိနှိ�င််သည််။

 • သိဘာာ၀ိုနှှင်း်းထိကြောတိ�့ါ။ ဤအရ�သည််လိအူမှု���အတာာက်ား အထူ�အသောထ�က်ားအကူားပြပ်ုသည််။  

 •  အမှာာ�မာ�ာ�မှာသိင်းးခေး�စ်ာယူ်တိတိးကြောသိာ အပြု�ုသိကြောဘာာကြောဆုံးာင်းးကြောသိာ စိ်တိးကြောေသိကြောဘာာထာ�ကုိာယူ်�ါ။ အကားယ်ူ၍တာခံ�ခံ�မှှု��ယူာင််�သာ�� ပ်ါကား 

မှုသောတာ�်တာဆွာမှု���နှှင််် ည်ံ်��င််�သောသ�ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားမှု���ကိား� ပြပ်န်လ်ိ�ပ််ပြခံင််�ထက်ား ထိ�အရ�မှု���မှှုသင််ယူူရန်ဆံ်ွာ��ပြ�တ်ာပ်ါ။ 

အထက်ားပ်ါအခံ�က်ားအမှု���စ်�သည်် အကား�အကားာယ်ူသောပ်�သည်််အကား�င်််မှု���ကိား��ဲ့စ်ည််�ပြခံင််�နှှင််် စိ်တ်ာ�ိစီ်�မုှုမှု���ပြ�စ််သောပ််လိ�သောသ�အခံါ ၎င််�တိာ� ကိား�မှုစ်ာန် ်ပ််စ််ပြခံင််� 

တိာ� ပြပြ�စ််သည််။ ကြိုးကိားုတာင််မှုခံန် ်မှ်ှုန်န်ှိ�င််တဲာ်န်�ရီမှု���စ်ာ� ကားာင််�ဆွာင််�လိ�ပ််ရသောသ�အခံ�နိ်သ်ောတာာမှှု�ပ်င်် လိ�ပ််ရို� �လိ�ပ််စ်ဉ််မှု� ို �စံ်�ကိား�ရနှိ�င််ပ်ါသည််။ သ�သောတာသန်ပြပ်ုခံ�က်ားမှု��� 

အရ၊ လိူမုှုသောရ�သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုသည်် ခံံနှိ�င််ရည််ရိှှိရန်အ်တာာက်ား တာခံ�တာည််�သောသ�အကြိုးကီား�ဆံွာ��ပ်ံ်ပိ်��သည်််အသော�ကား�င််�ရင််�ပြ�စ််သော�ကား�င််�သောတာ့ရသည််။ မာှတိကြောစ်ပြုခင်းး� သိည်း

ကြောသိာခ်�ကားပြုဖစ်းသိည်း။

[B]   M. Southwick နှှင််် D. S. Charney, Resilience။ ဘာဝ၏ အကြိုးကီား�မှု��ဆံွာ�� စိ်မ်ှုသောခံ်မုှုမှု���၏ သိပ်ာံပ်ည်�The Science of Mastering Life’s Greatest Challenges (Cambridge: Cambridge University 
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ရေးန်�က္ခး�ပးအရင်းးးအခြမ်းစားမ်း��း - မိ်းမိ်းကိ္ခ�ယူးကိ္ခ�ဂရှု� စိာ�က္ခးခြ�င်းးး

Dart Centre တာာင််စိ်တိးထိခုိကားဖွယ်းရာာ�ုံရိာ�းေ်ှင်််လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�အသောပ််အသောသ�စိ်တ်ာလိမ်ှု�ညွှှန်ရိှ်ှိသည််။ ေကားရိုုင်းး�စွ်ာစုံ်စ်မား�စ်စ်းကြောဆုံး�ပြုခင်းး�အတွိင်းး� 

မှာ စိ်တိး��ကားစ်ရာာသိကားကြောသိခံခ�ကားအာ�ကိား�င််တာာယ်ူပြခံင််�အသော�ကား�င််�အတိာ�ခံ� ံု �အ�ကံားပြပ်ုခံ�က်ားစ်�သောဆွာ�င််နှှင််် ကားသောလိ�လိိင််ဆိွာ�င််ရ�မှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ု မုှု

ပံ်�ပြပ်င််မှု���တာာင်် အလိ�ပ််လိ�ပ််ခ်ဲံ�ကားသောသ� သတာင််�သောထ�က်ားမှု���နှှင်််ရု� ပ််ရှှိင််ထ�တ်ာလိ�ပ််သူမှု���အ�ကား�� မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�င်္ဂရု� စိ်�က်ားသော�ကား�င််� ဤကြောဆွုံး�ကြောနွှ� ခ�ကား

ကိား��ကားည်််ပ်ါ။ အခံန်�် #1 တာာင််ရည််ညွှှန်�်ခ်ဲံသည်််အတိာ�င််�၊ မှုန်သ်ောန်င်္ဂ��မှု���သည်် ဤလဲမား�ညွှးေ်် ကိား�မီှှုပြင်မ်ှု�နှိ�င််သည််။ ဝကားဘားဆုိုံးဒါး၏ဤအ�ုိင်းး� သည်် 

ရာယ်ူတာူခံ�င််�သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုအခံန်�်ကားဏ္ဍအပ်ါအဝင််၊ အ�ဲ့အစ်ည််�ဆိွာ�င််ရ�ကိားစ်စရပ််မှု���ကိား�ပိ်�မိှု�အသောသ�စိ်တ်ာ�ကားည်််ရှိုရုုသည််။

Let’s Talk: Personal Boundaries, Safety and Women in Journalism သည်် လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�အသောနှှ�င်််အယှူက်ားအ�� ကိား�င််တာာယ်ူ ပြခံင််�

အ�ကံားသောပ်�ခံ�က်ားကိား� အမှု� ို �သမီှု�သတာင််�သောထ�က်ားမှု���အတာာက်ားသောပ်�ထ��သည််။ ဤအ�ကံာကြော��စ်ာကြောဆုံးာင်း််ကိား� Dart Centre for Reporters sans 

Frontières မှှုထ�တ်ာသောဝပြီးပီ်�ပ်ဋိိပ်ကားခန်ယ်ူသောပြမှုတာာင်် အလိ�ပ််လိ�ပ််သောန် သောသ�သတာင််�သောထ�က်ားမှု���အတာာက်ားသတ်ာမှှုတ်ာထ��သောသ� မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�င်္ဂရု� စိ်�က်ားပြခံင််�

အ�ကံားသောပ်�ခံ�က်ားကိား�သောပ်�ထ��သည််။ သောန်�က်ားဆံွာ��အသောန်ပြ�င်််၊ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုအသော�ကား�င််�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���သည်် Online တာာင််အပ်�ပ််ခံ�သောပြပ်�သောသ�

သူမှု���နှှင်််တိာ�က်ားခိံ�က်ားသောပြပ်�ဆိွာ�ပြခံင််�မှု���ကိား�ဆွာာဲသောဆွာ�င််တာတ်ာသည််။ ဤသည််မှှု� digital self-defence အသော�ကား�င််� အခံ��ိသောသ�အ�ကံားသောပ်�ခံ�က်ားမှု���

ပြ�စ််သည််။

အကူ္ခးအရေးခြပ�င်းးးမ်း��းကိ္ခ�စီာမံ်း�န် ်းပြ�ဲွခြ�င်းးး

သင််သည်် သောဒီသခံံသတာင််�သောထ�က်ားတာဦး�ပြ�စ််သောစ်၊ နှိ�င််ငံ်တာခံ�အတာာင််� ပ်�သံန်�်ဝင််ထာက်ားသောန်သောသ�နှိ�င််ငံ်ပြခံ��သ��တာဦး�ပြ�စ််သောစ်၊ သင်််ဘာ၀ို၏အခံာင်််ထူ�နှှင််် 

အပြခံ��သူမှု��� သောန်ထိ�င််သည်််အသောပြခံအသောန်မှု��� ကားာ�ဟီခံ�က်ားသည်် အကူား�အသောပြပ်�င််�မှု���ကိား�အထူ�ခံက်ားခဲံသည််ဟီ� သင််ခံံစ်��ရနှိ�င််သောပ်မှုည််။

ဤအသော�ကား�င််�အရ�နှှင်််ပ်တ်ာသတ်ာ၍ အလိ�ပ််လိ�ပ််သောန်�ကားသောသ� မီှုဒီီယူ�ကားွမ်ှု�ကား�င််သူမှု����ကား��တာာင်် လိ�ပ််နှိ�င််စ်ာမ်ှု�မှုရိှှိသောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ား (ဆွာင််�ရဲ

ခံက်ားခဲံမုှုမှု���ကိား�အဆံွာ�� သတ်ာရန်ပိ််�၍မှုတာတ်ာနှိ�င််ပြခံင််�) နှှင််် အပြပ်စ််ရိှှိသော�ကား�င််�ခံံစ်��ခံ�က်ား (အိမ်ှုပြပ်န်န်ှိ�င််ရန်အ်တာာက်ား) မှု���သည််ပြ�စ််သောလိ်ရိှှိသည််။ ဤ

အကား�ပ််အတာည််�မှု���အတာာက်ားလိာယ်ူကူား သောသ�အသောပြ�မှုရိှှိသောသ�်လိည််� ဤအရ�မှု���ကိား�ပြ�တ်ာသောကား��်လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�အ��ပြ�င်််အကား� ို �ခံံစ်��ရနှိ�င််

ပ်ါသည််။ ပြ�စ််နှိ�င််မှုယ်ူဆိွာ�ရင််၊ ”ကားွနှ်�ပ််မှုထိန်�်ခံ�ုပ််နှိ�င််သောသ� အရ�အတာာက်ား ကားွနှ်�ပ််ကိား�ယ်ူကားွနှ်�ပ််ထိ��နှှက်ားသောန်ပြခံင််�ကား ကားွနှ်�ပ််၏သတာင််�ဇ�စ််ပြမှုစ််ကိား�

အသောထ�က်ားအကူားပြပ်ုသလိ�� (သိ� ) ပိ်�၍သင်််သောတာ�်သောသ�အလိ�ပ််ကိား��န်တီ်ာ�သောန် သလိ��” ဟီ�သင်််ကိား�ယ်ူသင််သောမှု�ပ်ါ။ မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�သန်���ကားင််န်�မုှုမှုပြပ်ုပ်ါကား 

သူတာပ်ါ�ကိား�သန်���ကားင််န်�မုှုပြပ်ုရန်ခ်ံက်ားသည််။ သောခံါင််�စ်ဉ််ကားပိ်�ဆိွာ��သောလိသောလိ၊ သင်််အ�� ပြပ်န်လ်ိည််အတာည််ပြပ်ုနှိ�င််သည််် အပြပ်ုသသောဘာ�သောဆွာ�င််သည််် သောသ�

င်ယ်ူသောသ�အရ�မှု���ကိား�ရှှိ�သော�ာပြခံင််�အတာာက်ားလိ�ပ််သောဆွာ�င််ရန်နှ်ှင်််တာာန်�်လှိန်ရ်န်ပိ််�၍အသောရ�ကြိုးကီား�သောလိ ပြ�စ််သည််။

ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။
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mailto:?subject=ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် သတင်းရယူရေးသားခြင်း။ - သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်း    ဆိုင်ရာကျန်းမာခြင်းသည် ဤအရာ၏အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်ကြောင်း နားလည်ပါ။&body=%0A%0Aအောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်သည် ပဋိပက္ခကြောင့် ကွဲပြားနေသော နေရာများရှိ လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများမှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများနှင့် သတင်းသမားများ နှင့် ရုပ်ရှင်သမားများအနေဖြင့် သတိရှိစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စမ်းစစ်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော လမ်းညွှန်ချက်များသို့ သင့်အား ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိက ဥပဒေသ ၈ ချက်အဖြစ် ရှိသည်။%0A%0A#6. သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်း    ဆိုင်ရာကျန်းမာခြင်းသည် ဤအရာ၏အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်ကြောင်း နားလည်ပါ။%0Aရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကို ဖော်ပြရခြင်းသည် မီဒီယာပညာရှင်များအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုပြုစုခြင်းသည် သင်နှင့်သင့်သတင်းဇာစ်မြစ်များအတွက်ထားရှိ ရမည့်သင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။%0A%0Ahttps://www.coveringcrsv.org/my/principle6/
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#7. သတိွရပါ – လိိင်းး
အကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းသည့်း
ဇာ�တွးလိမ်းးး အတွွက္ခး
တွ��တွည့်းးရေးသ�
ရှုရှုရုေး��င်း်းမ်းဟု�တွးပါ။

ဇာာတွးလို�းး ခြေ�ပိုာ�ပို�ေင်းး

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။
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သတိွရပါ – လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းသည့်း

ဇာ�တွးလိမ်းးး အတွွက္ခးတွ��တွည့်းးရေးသ�ရုှုရေး��င်း်း

မ်းဟု�တွးပါ။

#7.
ဇာ�တွးလိမ်းးး ရေးခြပ�ခြပခြ�င်းး

စ်စ်း�ဲွတွိင်းးအစု်လုိဲကားအပြု�ံုလုိဲကားမုာဒိါမား�ကာ�င်း်းပြုခင်းး� (သိိ�) လိဲင်းး�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာာအပြုမာတိးထုတိးပြုခင်းး�က်ဲာသိိ�ကြောသိာ ထိတိးလဲေ ်းကြော�ကာာကားရွာ�ံဖွယ်းရာာမာ�ာ�နှှင်း်းရာင်းးဆုိုံးင်းး�ကံာုကြောတိ့

ရာ�ါကာ လိဲင်းးအ�ကာမား�ဖကားမုာနှှင်း်း ၎င်းး�ပြုဖစ်းကြောစ်မာည််းထိခုိကားေစ်းောကြောစ်မာည််းအရာာမာ�ာ�ကုိာ အာရုံုစုိ်ကားပြုခင်းး�သိည်းသိဘာာ၀ိုကာ�သိည်းဟုုခံစ်ာ�ရာကြော�မာည်း။ သိိ�ကြောသိား �ုိမုိာ

ကာ�ယ်းပြု�ေ ်းကြောသိာ အကြော�ကာာင်းး�အရာာမာ�ာ�ကုိာကြောဆုံးာင်းး�ကာဉ်းး �ရာေး��ကားကွာကားပြုခင်းး�သိည်း သိင်းး၏သိတိင်းး�ရာယူ်ကြောရာ�သိာ�မုာကုိာကြောနှှာင်း်းကြောနှှ�ကြောစ်သိည်း၊ �ရိာတိးသိတိးမာ�ာ�ကုိာ

တွိေး�ထုတိးကာာ ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိ မာ�ာ�ကုိာဖယ်းကာ�ဉ်းးသွိာ�ကြောစ်နုိှင်းးသိည်း။ သိတိင်းး�မာ�ာ�ကုိာ ကြောအာကား�ါေည်း�လဲမား�မာ�ာ�အတုိိင်းး� ခ��ဲထွင်းးရာေး လုဲ�းကြောဆုံးာင်းး�ါ။

 •  ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�၏ ဘာ၀ိုမှာတိးတိမား�ကုိာ ကြောပြု�ာပြု��ါ။ အ��ကားအစီ်�မာ�ာ�ကုိာကြီးကိာုတိင်းးခေ ်းမှာေးတိာမာ� ို � (သိိ�) လူဲကြောတွိကုိာသူိတိိ�ထံပြုဖစ်း��ကားခ်ဲတ်ဲိ 

အဆုိုံး�ဆုံုံး�အကြောပြုခအကြောေကြောတွိထဲ ကြောလဲှာခ်�ပြုခင်းး�မာ� ို �မာလုဲ�းမိာရာေးသိတိိပြု�ု�ါ။ သူိတိိ� ပြုပြု�ေးလဲည်း ကြောကာာင်းး�မွာေးလဲာပြုခင်းး�ကုိာရှုရုု�းကြောထွ�ကြောစ်နုိှင်းး�ါသိည်း။

 •  မုာဒိါမား�မုာသိာမာကာအပြုခာ�ရာာဇာဝတိးမုာကြောတွိ ရိှှိနုိှင်းးတိယ်းဆုိုံးတိာသုံိ�သိ�း�ကာည််း�ါ။ ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�အကြောေပြုဖင်း်း သူိတိိ�၏ခ�စ်းခင်းးရာသူိမာ�ာ�နှှင်း်း သူိ

တိိ�၏အိမားမာ�ာ�ကုိာဆုံုံး�ရှုရုုံ�နုိှင်းးပြီး�ီ� မာတိတိးနုိှင်းးသိည််းအဆုံုံး� အိမား�စ်းယ်ာ�စ်းကြောပြု��ရာနုိှင်းးသိည်း။ ဤအရာာမာ�ာ�သိည်း အပြုခာ�လူဲမာ�ာ� အတွိကားလဲည်း� အကြောရာ�

�ါသိည်း။

 •  ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�အတွိကား လူဲထု၏စ်ာောကြောထာကားထာ�မုာကုိာ ကာေ ်းသိတိးနုိှင်းးကြောပြုခရိှှိသိည််း ဇာာတိးလဲမား�ကုိာလိဲင်းး�ုိင်းး�ဆုံးေးဆုံးေး (သိိ�) ခံစ်ာ�ခ�ကား �ုိင်းး�

ဆုံးေးဆုံးေးပြုဖစ်းကြောစ်နုိှင်းးကြောသိာအကြောသိ�စိ်တိးအခ�ကားအလဲကားမာ�ာ�အကြော�်အလွဲေးအကာွအံာရုံုစုိ်ကားပြုခင်းး�ကုိာကြောရှှိာင်းးရှှိာ��ါ။

 •  တိရာာ�မာှတိမုာကုိာ နုိှင်းးငံ်းကြောရာ�နှှင်း်းလူဲမုာကြောရာ� အကြောပြုခအကြောေကြော��မုာအတွိင်းး� အပြုမာင်း်းမာာ�ဆုံုံး� လုဲ�းကြောဆုံးာင်းးပြုခင်းး�အာ�ပြုဖင်း်း ပြုဖစ်းနုိှင်းးကြောပြုခရိှှိကြောသိာ ကြောပြုဖရှှိင်းး�ေည်း�မာ�ာ�

ကုိာ သိင်းး၏ �ရိာဿတိးမာ�ာ� ပြုမာင်းးကြောအာင်းး ကူာည်ကီြော���ါ။

ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏အလိ�ပ််သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ဘာ၀ိုကိား�မှုည််သည်််အတိာ�င််�အတာ�အထိ ပြပ်န်လ်ိည််တံာ� ပြပြပ်န်န်ှိ�င််သော�ကား�င််�ကိား�မှု�ကား�ခံဏ်လိ�စ််လိ��ရှိုရုုထ��ပြခံင််�ကား 

သူတိာ�  မှုည််က်ဲားသိ� ပြပြပ်န်လ်ိည််သောကား�င််�မှုာန်လ်ိ�သည်် ဆိွာ�သည်််အရ�အသောပ််ကိား�ပ်င်် သက်ားသောရ�က်ားမုှုရိှှိနှိ�င််ပ်ါသည််။

CRSV သည််စိ်တ်ာပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ပြမှုင်််မှု��သောသ�အဆွာင်််မှု���သ�မှုကား ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ထိခိံ�က်ားမုှုနှှင်််လိည််� ဆွာက်ားစ်ပ််သောန်ပ်ါသည််။ လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�၏ 

သောန်�က်ားဆွာက်ားတာာဲဆိွာ��ကား� ို �မှု���သည်် ဤအရ�မှု���မှုပြ�စ််ပ်�က်ားခံင််ကား သူတိာ� ကိား�ယ်ူတိာ�င််နှှင််် (သိ� ) သူတာပ်ါ�နှှင်််သီ�ပြခံ��ပြ�စ််သောန်သည််ဟီ�ခံံစ်��ရသောသ� အဆွာက်ား 

အသာယ်ူပ်�က်ားသာ��သည်််ပြပ်င််�ထန်သ်ောသ�ခံံစ်��ခံ�က်ားမှု���ကိား�ယူူသောဆွာ�င််လိ�ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ CRSV ၏ ပိ်�မိှု�ကား�ယ်ူပြပ်န် ်သ်ောသ� အသိ�င််�အ၀ိို�င််�နှှင်််အဆွာက်ားအသာယ်ူ 

ပြ�တ်ာနှိ�င််စ်ာမ်ှု�သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား�သီ�ပြခံ��ခံာဲထာက်ားသာ��သောစ်နှိ�င််ပြီးပီ်� သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုအတာာက်ားအခံာင်််အလိမ်ှု�မှု���သောလိ��်န်ည််�သာ��သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။

သိ� သောသ�်ပြင်��လိည််�၊ ပြပ်န်လ်ိည််သောကား�င််�မှုာန်လ်ိ�ပြခံင််�သည်် အမှု���သောသ�အ��ပြ�င််် ဤပြ�စ််ရပ််နှှင််် သောပြပ်�င််�ပြပ်န်ပ်ြ�စ််ဟီန်တ်ာူသည််။ အပြခံ��သူမှု���ကား မိှုမိှုတိာ� ကိား�တာ�န် ်

ပြပ်န်လ်ိည််�ကားည်််ရှိုရုုသောစ်�င်််သောရှှိ�က်ားနှိ�င််ပြီးပီ်� င်္ဂရု�တာစိ်�က်ား�က်ားတာာယ်ူထ��နှိ�င််သည််ဟီ� ယံူ��ကားည််လိ�သောသ�အခံါ လ့ိအသိ�င််�အဝိ�င််�တာာင်် ပြပ်န်လ်ိည်် ဝင််ဆွာန် ်စ်ွာပြခံင််� ပြ�စ််လိ�

သည််။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

အပြ�စ််အပ်�က်ားမှု���၏ ရက်ားစ်က်ား�ကားမ်ှု��ကားုတ်ာမုှု အသောပ််သ� အ�ရံံံံု� စိ်�က်််််််ား

သောန်ပြခံင််�ကား သင််၏ သတာင််�ဇစ််ပြမှုစ််နှှင််် သတာင််�လိ�ပ််င်န်�်ကိား� ထိခိံ�က်ားသောစ်

နှိ�င််သည််။ ပိ်�၍ ပြပ်ည်််စံ်�သောသ� အခံ�က်ားမှု���ကိား�ပဲ် ဦး�စ်��သောပ်�ပ်ါ။
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တာဦး�ခံ�င််�စီ်ကိား�ကား�သသောပ်�ရန်မှ်ှု� မီှုဒီီယူ�သမှု��မှု���၏ အခံန်�်ကားဏ္ဍမှုဟီ�တ်ာပ်ါ – သောန်�က်ားပြီးပီ်�ကားွနှ်�ပ််တိာ� ၏လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�သည်် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� 

တိာ�က်ားရို�က်ားပ်�ငို်္ဂုလ်ိသောရ�န်ည််�လိမ်ှု�ပြ�င််် ကူားညီ်သောပ်�နှိ�င််စ်ာမ်ှု�ရိှှိလိိမ််ှုမှုည််ဟီ�ယူူဆွာပြခံင််�သည်် ပ်ည်�မ်ဲှုပြခံင််�နှှင်််သောမှု�က်ားမှု�ပြခံင််�နှှစ််ခံ�စ်လံိ��ပြ�စ်် လိိမ််ှုမှုည်် – သိ� သောသ�်ကားွနှ်�ပ််

တိာ� သည်် ထိ�သိ�  အထီ�ကား�န်ဆ်ွာန်သ်ောန်ပြခံင််�ကိား� တာမှုင််သက်ားသက်ားမှုဟီ�တ်ာပဲ် ပိ်�မိှု�ဆိွာ��ရာ��သာ��သောအ�င်် မှုလိ�ပ််မိှုသောစ်ရန် ်င်္ဂရု� စိ်�က်ားရမှုည််။ အသောရှှိ�အ��ရိကား တာာင််အလိ�ပ််

လိ�ပ််သောသ� အသောမှုရိကားန် ်သတာင််�သောထ�က်ား Jina Moore ကားဤက်ဲားသိ� သောပြပ်�ပ်ါသည်် –

ရက်ားပိ်�င််�အတာာင််�၊ လိပိ်�င််�အတာာင််�၊ တာနှှစ််အတာာင််�တာာင်် သူတိာ� အ��အံ်အ��သင်််သောစ်မှုည်််၊ ကားသိကားသောအ�က်ားပြ�စ််သောစ်မှုည်််၊ အရှှိက်ားရသောစ်မှုည်််၊ 

အနှတရ�ယ်ူ ပြ�စ််သောစ်မှုည်််အရ�မှု���ကိား� ကားွနှ်�ပ််တိာ� ထ�တ်ာလိှင်််မှုည််် သတာင််�မှု���ထဲတာာင််မှုပ်ါရိှှိသော�ကား�င််�သောသခံ��သောစ်ပ်ါ။ သူတိာ� န်ဲပ််တ်ာသတ်ာပြီးပီ်�ကားမှုာ�

ကြိုးကီား�ကား ဘာ�သောတာာသိလိ�မှုယ်ူ ဆိွာ�တာ�ကိား� သူတိာ� သောသခံ��သောစ်�ိ�  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူနှှင်််အတာူ စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ပြ�စ််သောစ်သောသ� ပြ�စ််ရပ််ရဲ� အသောသ�စိ်တ်ာ 

အခံ�က်ားအလိက်ားသောတာာကိား� သောသခံ��စ်ာ� ထပ််သောလိ�င််� သောပြပ်�ပြပ်ပ်ါ။ [A]

ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���ထံသိ� သောပ်�ပိ်� သောသ� သတာင််�စ်ကား��မှု���သည််လိည််� ဤသောန်ရ�တာာင််အသောရ�ပ်ါသောသ�အခံန်�်ကားဏ္ဍမှှု ပ်ါဝင််သောန်ပ်ါသည််။ လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�

စိ်တ်ာ ဒီဏ််ရ�အသော�ကား�င််�သောဆွာာ�သောနှာ�မုှုတိာ�င််�တာာင်် ဒီဏ္ဍ�ရီပံ်�ပြပ်င််မှု���၊ က်ဲားရဲ�ရှိုရုုတ်ာခံ�မုှုနှှင််် အသံ��မှုဝင််သောသ�ပံ်�စံ်ခံာက်ားမှု���အပြ�စ်် အသာင််သောပြပ်�င််�လဲိလိိ��ကားသည််။ 

သတာင််�သောထ�က်ားမှု���နှှင်််ရု� ပ််ရှှိင််ရို� က်ားကူား�သူမှု���သည်် ဤကိားစ်စတာာင်် �ကား��သောန်ရပ််�ကားည်််သူမှု���မှုဟီ�တ်ာသောသ�သော�ကား�င််် ဤအရ�မှု���ကိား� ခိံ�င််မှု�စ်ာ�စ်ာဲယူူထ�� ပြခံင််� 

(သိ� ) မှုဟီ�တ်ာမှှုန်သ်ော�ကား�င််��ာင်််ခံ�ပြခံင််� တာခံ�ခံ�လိ�ပ််နှိ�င််သည််။

ထိ� သော�ကား�င််် ပ်ဋိိပ်ကားခ၏ နှိ�င််ငံ်သောရ�၊ စီ်�ပ်ာ��သောရ�နှှင််် ယူဉ််သောကား��မုှုဆိွာ�င််ရ� အသောပြခံအသောန် တာစ််စံ်�လံိ��ကိား� ပြပ်ည်််ဝစ်ာ� သော��်ပြပ်ကိား�င််တာာယ်ူရန် ်အလိာန် ်အသောရ�ကြိုးကီား�ပ်ါသည််။

ဇာ�တွးလိမ်းးး၏ရေး��င်း်းတွရေးန်ရ�တွွင်းးလိမ်းးးရေးပ��က္ခးရေးန်ခြ�င်းးး၏အနှတရ�ယူး

CRSV သည််ပံ်�စံ်အမှု� ို �မှု� ို �နှှင်််လိ�သောသ�်လိည််� ၎င််�၏�မ်ှု�စ်��နှိ�င််စ်ာမ်ှု�အရိှှိဆံွာ��သောသ�အသာင််အပြပ်င််မှှု� ထံ��စံ်အတိာ�င််� ၎င််�၏ရက်ားစ်က်ား�ကားမ်ှု��ကားုတ်ာမုှုပြ�စ််သည််။ 

ဤ သောခံါင််�စ်ဉ််အသောပ််တာာင််လိ�ပ််သောဆွာ�င််သောန်သောသ� ရု� ပ််ရှှိင််ရို� က်ားကူား�သူ (သိ� ) သတာင််�သောထ�က်ားတာသောယူ�က်ားသည်် ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု��� အ�ရံု� စိ်�က်ားလိ�သောစ်မှုည််ဟီ�သောမှုှ�်လိင်််

ပြီးပီ်� သူတိာ�  �ကား��ခ်ဲံရသောသ� အသော�ကား�င််�အရ�မှု���ထဲမှှု  အဆိွာ��ဆံွာ��မှု���ပြ�င််် သူတိာ� ကိား�ထိတ်ာလိန် ်တ်ာ�န်လ်ိုပ််သောစ်ခံ�င််သည််် ပြပ်င််�ထန်သ်ည််် ဆွာနှဒမှု� ို �ရိှှိမှုည််ကိား� 

အပြပ်ည်််အ၀ိုန်��လိည််နှိ�င််ပ်ါသည််။

သိ� သောသ�် ဤသောန်ရ�တာာင််ရိှှိသည်််အနှတရ�ယ်ူကားသောတာ�် ဤအရ�သည််သောပြပ်�င််�ပြပ်န်ပ်ြ�စ််သာ��နှိ�င််ပြခံင််�ပြ�စ််သည််။ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၏သော�ကား�က်ားမှုက်ား�ာယ်ူရ�နှှင််် 

အသောသ� စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား� အလိာန်အ်�ရံု� စိ်�က်ားပြခံင််�သည်် ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���ကား CRSV သော�ကား�င်််ခံံစ်��သောန်ရသောသ�သူမှု���အသောပ်် စ်�န်�သောထ�က်ားထ��စိ်တ်ာ

ကိား�ပ်င််သောလိ��် န်ည််�သာ��သောစ်နှိ�င််သည််။ အကားယ်ူ၍သင််သည်် အသော�ကား�င််�ရင််�ပြ�စ််သောသ� အခံ�က်ားအလိက်ား မှု���ကိား�လံိ�သောလိ�က်ားစ်ာ�မှုသောပ်�ပ်ါကား ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���သည်် 

ဤရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���၏သသောဘာ�သဘာ�၀ိုနှှင်််အနှတရ�ယ်ူရိှှိသည်််အရ�မှု���ကိား� န်��မှုလိည််�ကားပ်ါ။

အီင်္ဂ�စ််တာာင်် ဇာဲ ရိှှိစ်ာ�ပြ�င််် လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုနှှင််် အစိ်��ရ၏ရှိုရုုပ််သောထာ�သောသ�အခံန်�်ကားဏ္ဍကိား�စူ်�စ်မ်ှု�ရှှိ�သော�ာခ်ဲံသောသ�ဒီ�စ်ရို�က်ားအတာာက်ား အသံလိာင်််အစီ်အစ်ဉ်် 

တာခံ�တာာင််အလိ�ပ််လိ�ပ််သောန်သောသ� Stephanie Kariuki အတာာက်ား ဤဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားမှု���သည်် င်္ဂရု� စိ်�က်ားမှုှတာမုှုလိိ�အပ််သည််။

ဤသောန်ရ�ကိား�မှုည််မှုှသောရ�က်ားခံ�င််သလဲိဆိွာ�သည်််အသောသ�စိ်တ်ာကိား�သောပြပ်�ရ�တာာင်် စ်ကား��အသာ��အပြပ်န်မ်ှု���စ်ာ�ရိှှိခ်ဲံသည််။ အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားမှု���

ကိား�သောပ်�ရန် ်အမှှုန်တ်ာကားယ်ူလိိ�အပ််သလိ��။ အမှု� ို �သမီှု�တာဦး�၏အမုှုတာာင််၊ သောဆွာ�ဘာက်ားဆိွာ�င််ရ�စ်စ််သောဆွာ�သူမှု���ကား သူမှုအ�� သောန်ရ�အသောတာ�်မှု���

မှု���တာာင််ထ��ခ်ဲံပြီးပီ်� အဝတ်ာအစ်��မ်ဲှုလိ�က်ား သူမှု၏ မိှုန်�်မှုကိား�ယ်ူအ��ထပ််ခံါတာလဲိလဲိစ်စ််သောဆွာ�ခ်ဲံပြခံင််�ပြ�င််် သူမှုအ��မူှုလိမှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုမူှုပြခံင််�

ကိား� သောရ�င်် ပြပ်န်ဟ်ီပ််သောစ်ခ်ဲံသည််။ ကားွနှ်�ပ််တိာ� အသံ��ပြပ်ုခ်ဲံသောသ�သောန်�က်ားဆံွာ��အသံကားသောတာ�် အသောသ�စိ်တ်ာ ဆွာန်လ်ိာန်�်ပ်ါသည််။ သိ� သောသ�်လိည််� ဆွာယ်ူ

စ်�နှှစ််သောပ်ါင််�မှု���စ်ာ� အစိ်��ရကား ဤက်ဲားသိ�  သောတာ့ကြုံ�ကံားုခံံစ်��ခ်ဲံရသည််် အမှု� ို �သမီှု�မှု���ကိား� မှုည််သိ�  လိ�ပ််သောဆွာ�င််ကိား�င််တာာယ်ူသောန်သည််ကိား� သော��်ပြပ်လိိ�ပြခံင််�

သော�ကား�င််် ထည်််သာင််�ရပြခံင််� ပြ�စ််ပ်ါသည််။  [B]

[A] In Jina Moore ၏ သောဆွာ�င််�ပ်ါ�။ The Pornography Trap. 

[B] Kariuki သည်် ဤကိားစ်စအတာာက်ား မိှုမိှုတိာ� ၏ သ�သောတာသန်တာာင်် ပ်ါဝင််ခ်ဲံသည််။
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အမှှုန်ဆိ်ွာ�ရလိှင်် စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�နှှင်််ပ်တ်ာသတ်ာ၍ ထိသောရ�က်ားစ်ာ�သောရ�သ��ရ�တာာင်် တာင််�မှု�မုှုရိှှိသောစ်သည်််ပြပ်ဿန်�မှု���ကိား�မှုည််သိ� ဟီန်ခ်ံ�က်ားညီ်သောစ်ရမှုည််ကိား� တာန်�ိ်��ထ��

ရန် ်လိိ�သည််။ ဥပ်မှု�၊ – 

 •  CRSV သိည်း မာည်းမာှကြောသိာ ောကာ�င်းးပြုခင်းး�၊ ခုိကုိာ�ရာာမ်ဲာပြုခင်းး�နှှင်း်း ထိေး�ခ�ု�းမုာဆုံုံး�ရှုရုုံ�ပြုခင်းး�မာ�ာ�အာ� လူဲမာ�ာ�၏ အသိကားတိာတွိင်းး� 

သိိ�ယူ်ကြောဆုံးာင်းးလဲာခ်ဲ �ါသိေည်း�။ လွဲတိးကြောပြုမာာကားလဲာရာေး ခုခံမုာနှှင်း်းပြု�ေးလဲည်းကြောကာာင်းး�မွာေးလဲာပြုခင်းး�ကုိာ မာည်းမာှယူ်ခ်ဲရာပြီး�ီ� မာည်းမာှထ�းမံာယူ်ရာမာည်းေည်း�။

အသောပြခံအသောန်မှု���မှုည််သိ� ပ်င်် ခံက်ားထန်ဆိ်ွာ��ရာ��သလိိ�ရိှှိသောစ်ကား�မူှု၊ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏အသက်ားတာ�ထဲတာာင်် အပြပ်ုသသောဘာ�သောဆွာ�င််သောသ�အရ�မှု���ပြ�စ််သောန်

ပ်ါသည််။ သော�ကား�က်ားရာ �ံ�ာယ်ူသောကား�င််�ပြီးပီ် လိ�ပ််သောဆွာ�င််နှိ�င််စ်ာမ်ှု�မှုရိှှိပြခံင််�သက်ားသက်ားကိား�သ� ပြပ်န်လ်ိည််သံ��သပ််ပြခံင််�သည််တိာကား�မှှုန်က်ားန်မု်ှုမှုရိှှိ (သိ� ) အသောထ�က်ားအကူားမှုပြပ်ုပ်ါ။ 

 •  အထူ�သိပြုဖင်း်း နုိှင်းးငံ်းကြောရာ�နှှင်း်းလူဲမုာကြောရာ�အကြောပြုခအကြောေနှှင်း်း�တိးသိတိး၍ တိဦး�ခ�င်းး�ကုိာယ်း�ုိင်းးအကြောတိအ့�ကံာုနှှင်း်း�ုိ၍ကာ�ယ်းဝေး�ကြောသိာအကြော�ကာာင်းး�  

အရာင်းး�မာ�ာ�မာည်းမာှရိှှိသိေည်း�။

အကားယ်ူ၍ပိ်�မိှု�ကား�ယ်ူပြပ်န် ်သ်ောသ�အသော�ကား�င််�အရင််�ကိား�အ�ရံု�မှုစိ်�က်ားပ်ါကား လိူမှု���စိ်တ်ာဝင််စ်��သောသ�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�သည်် ထူ�ဆွာန်�်ပြီးပီ်�စိ်တ်ာအသောနှှ�င်််အယှူက်ားပြ�စ််

သောစ်သောသ�၊ ရည််ရာယ်ူခံ�က်ားမှုရိှှိသောသ� ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ပြ�စ််သာ��နှိ�င််ပြီးပီ်� ပ်ရိတ်ာသတ်ာမှု���အ��မှုည််သည်််အရ�မှု���ပြ�စ််ပ်�က်ားသောန်သော�ကား�င််� (သိ� ) သောပြ�ရှှိင််�ခံ�က်ားမှု���

တာည််သောန်ရ�ကိား�အန်ည််� င်ယ်ူသ�န်��လိည််သောစ်နှိ�င််မှုည််ပြ�စ််သည််။ ပ်ဋိိပ်ကားခကိား�လိုံသောဆွာ�်သောပ်�သောသ�အင််အ��စ်�မှု���ကိား�ရည််ညွှှန်�်ပြခံင််�မှုရိှှိပ်ါကား “စ်စ််ပ်ာဲတာာင််�မှု�ဒိီမ်ှု�မုှု” 

သည််န်��လိည််နှိ�င််သောသ� သောခံါင််�စ်ဉ််မှုဟီ�တ်ာသက်ဲားသိ�  CRSV သည်် လိက်ားသောတာ့နှှင်််ကားင််�ကားာ�ပြီးပီ်�မှုပြ�စ််လိ�ပ်ါ။

သိ� ရ�တာာင်် လိူပ်�ငို်္ဂုလ်ိမှု���နှှင််် သူတိာ� ၏ ပ်�ငို်္ဂုလ်ိသောရ�ဆိွာ�င််ရ� အသောပြခံအသောန်မှု���ကိား� င်္ဂရု� စိ်�က်ားမုှု န်ည််�ပ်ါ�လိာန်�်ပြခံင််�သည််လိည််� တာစ််စံ်�တာစ််သောယူ�က်ားအ�� ကိားန်�်င်္ဂဏ်န်�်

တာစ််ခံ�ကိား� သော��်ပြပ်ရန် ်သက်ားသက်ား ထည်််သာင််�ထ��သက်ဲားသိ�  ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သပြ�င််် မှုသောလိ�စ်��ရ� သောရ�က်ားနှိ�င််ပ်ါသည််။

အပြီပိ�င်းးရိှှရေးန်ရေးသ� တွင်းးးမ်း�မု်းမ်း��းကိ္ခ�ရေးစ်ာစာပးည့်ှိနှှ�ိင်းးးခြ�င်းးး

အမုှုတာခံ�စီ်တိာ�င််�သည််မှုှတာစ်ာ�တိာ�င််�တာ�မုှုအမှု� ို �မှု� ို �လိိ�အပ််ပ်ါသည််။ ၎င််�ကိား� ရှှိင််�လိင််�စ်ာ��ကားည်််ပြမှုင််သောန်ပြခံင််�သည်် အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၏�မ်ှု�စ်��နှိ�င််သောသ�အကား� ို � 

သက်ားသောရ�က်ားမုှုနှှင်််ရှိုရုုပ််သောထာ�သောစ်နှိ�င််ပြီးပီ်� ကား�န်ရိှ်ှိသောသ�အရ�မှု���နှှင်််မှုသက်ားဆိွာ�င််ပံ်�ရသောသ�သောန်ရ�သိ� သွားဆွာာဲသောခံ်သာ��နှိ�င််သည််။ ပြီးခိံမ်ှု�သောပြခံ�က်ားမုှုသည်် အမှှု��အမှှုန်ခ်ံာဲ ပြခံ�� 

စ်ဉ််�စ်��ပြခံင််�ကိား� ပြမှုှင်််တာင််သောပ်�သောလိ်ရိှှိသောသ� စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�ဆိွာ�င််ရ�အသော�ကား�င််�အရ�ပြ�စ််သည်် – အသောသ�စိ်တ်ာအခံ�က်ားအလိက်ားမှု��� (သိ� ) ကားန် ်သ်တ်ာထ��သောသ� 

သောထ�င်််မှု���တာာင််ကားပ််ပြီးငိ်သာ��ရန်လ်ိာယ်ူကူားလိာန်�်သည််။

ဤသည််မှှု�သောရ�သ��သည်််အခံါ (သိ� ) တာည််�ပြ�တ်ာပြခံင််�တာာင်် ထည်််သာင််�စ်ဉ််�စ်��ရမှုည််် စ်�ရင််�တိာ� တာစ််ခံ�ပြ�စ််သည်် –   

 • ၄င််�သည်် ကား�ယူပိ်�င််� (သိ� ) အတာာင််�သောရ�ကား�သောသ�သသောဘာ�သဘာ�၀ို၏ကားာက်ားကားာက်ားကားာင််�ကားာင််�သော��်ပြပ်ခံ�က်ားအပြ�စ်် လိမ်ှု�လိာဲသာ��ပ်ါသလိ��။

 •  လိိင််ပိ်�င််�ဆွာန်ဆ်ွာန်သ်ော��်ပြပ်ခံ�က်ားသည်် အနှတရ�ယ်ူရိှှိသောစ်ပြီးပီ်� မှုတာရ��ကား�င်််မုှုကိား� မှုရည််ရာယ်ူဘဲာအလိိ�အသောလိ��က်ား အ��သောပ်�လိုံသောဆွာ�်မုှုသောပ်�သောသ� တာသောယူ�က်ား

သောယူ�က်ား၏ကိား�ယ်ူခံနှာ�၊ အသာင််အပြပ်င််၊ ဝတ်ာစ်��ဆွာင််ယူင််မုှုစ်သည်််အရ�မှု���အတာာက်ားရည််ညွှနှ်�်ခံ�က်ားရိှှိပ်ါသလိ��။

 •  ကားွနှ်�ပ််၏ပံ်�ပြပ်င််သည်် လိတူာဦး� (သိ� ) အသိ�င််�အ၀ိုိ�င််�တာခံ�၏အန်�င်္ဂတ်ာပ်�က်ားစီ်�မုှုကိား�ကြိုးကိားုတာင််ခံန် ်မှ်ှုန်�်ပ်ါသလိ��။ အသောပြခံအသောန်မှု���မှုည််သိ� ပ်င်် ဆိွာ��ရာ��

သောန်ပ်ါသောစ်၊ ပြပ်န်လ်ိည််သောကား�င််�မှုာန်လ်ိ�ရန်မ်ှုပြ�စ််နှိ�င််ဟီ�သာယ်ူဝိ�က်ားသောပြပ်�သောန်ပြခံင််�သည််တိာကား�မှှုန်က်ားန်မု်ှုမှုရိှှိဘဲာ ထိခိံ�က်ားန်စ််န်�သောစ်နှိ�င််ပ်ါသည််။ (သင််သည်် 

အသောမှှု�င််ထ�သောန်�က်ားကားာယ်ူမှှုအရ�မှု��ကိား�ပြမှုင််ရန်ခ်ံက်ားခဲံသောန်ပ်ါကား ဤမှုတာရ��ပြပ်ုမုှုသောန်�က်ားကားာယ်ူမှှုလိသူည််မှုည််သူန်ည််�ဟီ�သင်််ကိား�ယ်ူ သင််သောမှု�ပ်ါ။ သူ

တိာ�သည််မှုည််သည်််သောန်ရ�မှှုသတာတ ိနှှင်််သောထ�က်ားပ်ံ်မုှုရရိှှိပ်ါသန်ည််�။)
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 •  တာန်ည််�အ��ပြ�င်််၊ ကားွနှ်�ပ််သည််ဆွာန် ်က်ား�င််ဘာက်ားလိမ်ှု�သော�ကား�င််�တာာင််အလိာန်သ်ောဝ�ကားာ�စ်ာ�လိမ်ှု�လိာဲပြီးပီ်� ဆိွာ��ရာ��သောသ�အသောပြခံအသောန်ကိား�ဟီန်သ်ောဆွာ�င်် သောပ်ါပ််ါ�သောစ်

ရန် ်အသောကား�င််�ပြမှုင််ဝါဒီအတာ�၏သောလိသံကိား�ထိ��သာင််�သောန်သလိ��။ တိာကား�မှှုန်က်ားန်မု်ှုနှှင်််သိသ�ထင််ရှှိ��သောသ�ပြပ်ဿန်�အပြပ်င််၊ လိ�ပ်် သောဆွာ�င််ခံာင်််မှု���ကိား�ခံ��ဲ

ကား��သောပြပ်�ဆိွာ�သောသ� သတာင််�ပ်ည်�ရပ််သည်် သော��်ပြပ်ခံ�က်ားထဲမှှုမိှုမိှုအသောပြခံအသောန်ကိား�မှုမှှုတ်ာမိှုသောသ�သူမှု���ကိား�ကားင််�ကားာ�သောစ် နှိ�င််ပ်ါသည််။

 •  အကားယ်ူ၍ကားွနှ်�ပ််၏တာင််ဆွာက်ားမုှုတာာင််ပြပ်စ််မုှုကား���လိာန်သူ်မှု���နှှင်််ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှစ််ဦး�စ်လံိ��၏အသံမှု���ပ်ါဝင််ပ်ါကား၊ ကားွနှ်�ပ််၏ ဇ�တ်ာ လိမ်ှု�

ပြပ်ုပြပ်င််ပြခံင််�၌ မှုတာရ��ပြပ်ုကား�င််် သူ၏ရှိုရုုသောထ�င်််မှု���ကိား�ဗျူဟိီ�ပြပ်ုသောသ� (သိ� ) သူတိာ�၏လိ�ပ််သောဆွာ�င််နှိ�င််စ်ာမ်ှု�ကိား�သော��င််�ပ်ာသောစ်သောသ�အရ�တာစံ်� တာခံ�ရိှှိပ်ါ

သလိ��။ (ဤအရ�ကိား�မှှုန်က်ားန်စ််ာ�လိ�ပ််သောဆွာ�င််ပြခံင််�သည််သွားရုုပ််သောထာ�သောသ�အရ�ပြ�စ််သည််။ ဤအသံမှု���ကိား�ကားာဲပြပ်��သောသ�အစီ်အရင််ခံံ ခံ�က်ားတာာင််ခံာဲပြခံ��

ထည်််လိိ�က်ားပြခံင််�သည်် ပိ်�၍ရို� �ရှှိင််�သာ��နှိ�င််သည််။)

 •  ကားွနှ်�ပ််မှှုတ်ာတာမ်ှု�သည််ပ်ဋိိပ်ကားခအတာာင််�၌ လိမူှု���ခံံစ်��သောန်ရသောသ�အပြခံ��သောသ�စိ်တ်ာဒီဏ််ရ�မှု���ကိား�ထ�တ်ာပ်ယ်ူရန်အ်တာာက်ား မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုအသောပ်် အ�ရံု� စိ်�က်ား

ပ်ါသလိ��။ လိမူှု���သည််မိှုမိှုတိာ�၏သောဆွာာမှု� ို �မှု���အသတ်ာခံံရပြီးပီ်� မိှုမိှုတိာ�၏အိမ်ှုမှု���နှှင်််အသက်ားသောမှုာ�ဝမ်ှု�သောကား��င််�လိ�ပ််င်န်�်မှု���ဆံွာ��ရှိုရုုံ� သာ��သည််ကိား�

သောတာက့ြုံပြမှုင််ရခ်ဲံသောပ်မှုည််။ သူတိာ�သည််ဘာ၀ိုသစ််မှု���ကိား�ကြိုးကိားု�စ်��တာည််သောဆွာ�က်ားသောန်သောသ�ဒီ�ကားခသည််မှု���ပြ�စ််သောပ်မှုည််။ ဤအရ�မှု��� အ��လံိ��သည််လိမူှု���

အတာာက်ားအသောရ�ပ်ါပြီးပီ်�၊ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည်် သတာင််�သောထ�က်ားမှု���ကားသူတိာ�ဆံွာ��ရှိုရုုံ�မုှုမှု���ကိား�ရှိုရုုသောထ�င်််တာခံ�တာည််� ကားသ�အ�ရံု� စိ်�က်ားသောန်ပြခံင််�ကိား�

န်��မှုလိည််နှိ�င််ပ်ါ။
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ဇာ�တွးလိမ်းးးကိ္ခ�ဘာည့်းရေးဆ�က္ခးခြ�င်းးး – အယူးဒီတွ�မ်း��းအတွွက္ခးမှ်းတွး��က္ခး

သောခံါင််�စ်ဉ််၊ ဓိါတ်ာပံ်�သောခံါင််�စ်ဉ််၊ ရု� ပ််ရှှိင််ကိား�သော�ကား�်ပြင်�သောသ�ရု� ပ််သောသပံ်�၊ အကား�ဉ််�ခံ�ုပ််၊ လိူမုှုကားာန်ယ်ူက်ားတာာင််တာင််ဆွာက်ားပံ်�စ်သည််် ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား�ထ�ပ််ပိ်��သည်််

န်ည််� မှု���သည်် ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား��ကားည်််ပြမှုင််ပြခံင််�အသောပ်် ကြိုးကီား�မှု��သောသ�အကား� ို �သက်ားသောရ�က်ားမုှုရိှှိပြီးပီ်� ၎င််�တာာင််ပ်ါဝင််သောသ�သူမှု���အသောပ််တာာင််လိည််�အကား� ို �

သက်ား သောရ�က်ားမုှုရိှှိသည််။

ရှှိင််�လိင််�သောသ�အနှတရ�ယ်ူတာခံ�မှှု�ဇ�တ်ာလိမ်ှု�အ��လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ပြ�စ််သောစ်ပြခံင််�ပြ�စ််သည်် – ၎င််�သည််အမှှုန်တ်ာကားယ်ူအသော�ကား�င််�အရ�အ��န်�မှုည််��က်ား 

သည်််န်ည််�လိမ်ှု�ပြ�င််် စိ်တ်ာလိုပ််ရှှိ��စ်ရ�ပြ�စ််သောစ်သည််။ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုတာာင််လိိင််ဆွာက်ားဆံွာပြခံင််�ပြ�စ််နှိ�င််သောသ�်လိည််� ဤဇ�တ်ာလိမ်ှု�မှု���သည်် သ�မှုန် ်

လိိင််ဆွာက်ားဆံွာပြခံင််�နှှင်််မှုသက်ားဆိွာ�င််သောပ်။

“လိိင််သောကား��ကားွန်မ်ှု���” က်ဲားသိ� သောသ�အသံ��အနှှုန်�်မှု���သည်် စိ်တာတ ဇဆွာန်ပ်ြီးပီ်� မှုသောတာ�်မှုတာရ��မုှုကိား�သော���်သောပြ�မုှုအပြ�စ််သိ� သောပြပ်�င််�လဲိလိိ�က်ားရန်အ်နှတရ�ယ်ူသောပ်�

နှိ�င်် သည်် – “ကားသောလိ�သတိာ� သမီှု�” က်ဲားသိ� အသံ��အနှှုန်�်ကိား� “အသက်ားမှုပြပ်ည်််လိူင်ယ်ူအ��အဓိမှုမသောခံ်သောဆွာ�င််၍လိိင််ပိ်�င််�မှုသောတာ�်မှုတာရ��ပြပ်ုပြခံင််�” ဟီ�ပံ်�သော�်

လိှင်် ပိ်�သောကား�င််�သည်် – ပြပ်ည်််တာန်ဆ်ွာ�လိ�ပ််ရန်အ်တာင််�အကား�ပ််ခိံ�င််�သောစ်ခံံရသောသ�သူသည်် “ခံ�စ််သူ” မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။

လိက်ားတာင််အသောမှုရိကားရိှှိ CRSV အသော�ကား�င််�ကား�ယ်ူကား�ယ်ူပြပ်န် ်စ်ွာပြပ်န် ်သ်ောရ�သ��ခ်ဲံသူ JINETH BEDOYA ကား လိက်ားန်က်ားကိား�င််မှု���ကား���လိာန်ခ်ဲ်ံသောသ�လိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� 

တိာ�က်ားခိံ�က်ားပံ်�စံ်မှု���ကိား� မှုသင်််သောလိ��်၊ သောခံတ်ာသောန်�က်ားကား�သောသ�ဘာ�သ�စ်ကား��သောန်�က်ားကားာယ်ူတာာင််�ံ��ကားာယ်ူထ��ပံ်�ကိား�သော��်ပြပ်ထ��သည်် – 

သတာင််�သောထ�က်ားမှု���သည်် မှု�ဒိီမ်ှု�မုှု (သိ� ) အမှု� ို �သမီှု�မှု���အ��သတ်ာပြ�တ်ာပြခံင််�ကိား� ရည််ညွှှန်�်သောသ�အခံါ “ခံ�စ််စိ်တ်ာပ်�င််�ပြပ်သောသ� 

ရ�ဇဝတ်ာမုှု”  အသော�ကား�င််�သောပြပ်�ဆိွာ�ပြခံင််�မှု� ို �တာင််ပြပ်ပြခံင််�ကိား� ရပ််တာန် ်ရ်န်အ်သည််�အသန်စ််ည််�ရံု� �လိ့ံသောဆွာ�်ခ်ဲံ�ကားသည််။

အမှု� ို �သမီှု�တာဦး�သည်် မိှုမိှု၏သ��သောကား�င််ကိား�တာမှုင််တာကား�ရည််ရာယ်ူထ��သည်််လိိင််ဆိွာ�င််ရ�နှှုိ�သောဆွာ�်မုှုနှှင်််ဆွာက်ားနှာယ်ူသောန်သည််ဟီ� လ့ိအ�ဲ့ 

အစ်ည််�ကားယူူဆွာသောန်ဆဲွာပြ�စ််သည််။ “ခံ�စ််စိ်တ်ာပ်�င််�ပြပ်ပြခံင််�” သော�ကား�င်််ဟီ� ယူူဆွာ�ကားသည််။

WWW.COVERINGCRSV.ORG



© Dart Centre Europe

ပဋိိပက္ခခအတွွင်းးး လိိင်းးအကြက္ခမ်းးးဖက္ခးမု်းမ်း��းကိ္ခ� သတွင်းးးရယူူ ရေးရးသ�းခြ�င်းးး

ဗား�းရှှင်းးး 1.0

http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org


#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးန်�က္ခး�ပးအရင်းးးအခြမ်းစားမ်း��း

The Pornography Trap တာာင််, Jina Moore သည််မှှုန်က်ားန်သ်ောသ�ဘာ�သ�စ်ကား��ကိား�ရယူူပြခံင််�၏စိ်န်သ်ောခံ်ခံ�က်ားမှု���အသော�ကား�င််�သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��ပ်ါ သည််။ 

Chicago Taskforce on Violence Against Girls & Young Women မှှုဤတိေးဆုံးာ�လဲာမာ�ာ�သည််    လိိင််အ�ကားမ်ှု�မုှုအ��သောယူဘာ� ယူအ��ပြ�င််် 

အစီ်ရင််ခံံပြခံင််�အသော�ကား�င််�ကိား� သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��ပြီးပီ်� ဘာ�သ�စ်ကား��သောရာ �ခံ�ယ်ူပြခံင််�အသော�ကား�င််�သံ��သပ််ထ��သောသ�အပိ်�င််�ပ်ါဝင််သည််။

National Sexual Violence Resource Center မှှု ဤလဲမား�ညွှးေးစ်ာသောဆွာ�င််သည်် အသောမှုရိကားန်ပ်ြပ်ည််သောထ�င််စ်�ရိှှိ လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုပံ်�စံ် အ��လံိ��

အသော�ကား�င််�သောပြပ်�ထ��ပြီးပီ်� CRSV ကိား�ရည််ရာယ်ူသောပြပ်�ထ��ပြခံင််�မှုဟီ�တ်ာပ်ါ။ မှုည််သိ� ပ်င််ပြ�စ််သောစ်၊ စ်�ရင််�ဇယူ��ဆိွာ�င််ရ�အသော�ကား�င််�အရ� ဦး�စ်��သောပ်�

ခံ�ဉ််�ကားပ််ပြခံင််�၏အစ်ာမ်ှု�ကိား�သရု� ပ််သော��်ထ��သည််။

Dart Centre ၏ website တာာင််, Nina Berman သည်် အသော�ကား�င််�အရ�မှု���၏အသောရ�ကြိုးကီား�ပံ်�နှှင််် သင်််သောတာ�်သောသ�ရု� ပ််ပံ်�သောရာ �ခံ�ယ်ူပြခံင််�အသော�ကား�င််�  

ကိား� သံ��သပ််ထ��ပ်ါသည််။ ဤအရ�အ��လံိ��ကိား�သောန်�က်ားတာခံန်�်တာာင််အသောသ�စိ်တ်ာသော��်ပြပ်ထ��ပ်ါသည််။

ဒီါသောပ်မှုယ််ူတာကားယ်ူသောတာ�်ဤသောန်ရ�မှှုနှှုိ�သောဆွာ�်မုှုသည််ဤသတာင််�ပ်ည်�ရပ််မှု� ို �တာာင််ပ်ါဝင််သောသ�အသောတာာ�အသောခံ် ပြ�စ််ပြီးပီ်� “ခံ�စ််စိ်တ်ာ” ကိား�

အမှုည််ခံံ ၍ ဤရ�ဇဝတ်ာမုှုမှု���ကိား�ကား���လိာန်�်ကားသည််။

တာရ��ခံာင််သောတာ�်သောတာ�်မှု���မှု���တာာင််မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုကား���လိာန်သ်ောသ�အမှု� ို �သ��မှု���သည််ဤအသောခံ�အတာင််သောပြပ်�ဆိွာ�ခံ�က်ားနှှင်််မိှုမိှုကိား�ယ်ူကိား�

အသော�ကား�င််� ပြပ်သည််ကိား� �ကား��ခ်ဲံရသည််။ သူတိာ� ကားလိိင််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�တိာ�က်ားခိံ�က်ားပြခံင််� (သိ� ) သတ်ာပြ�တ်ာပြခံင််�ကိား�လိ�ပ််ခ်ဲံတာ� “ခံ�စ််လိိ� ” ဟီ�သောပြပ်�

ပ်ါသည််။ 

မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုအ��သောရှှိ�င််လိှဲ၍မှုရသောသ�စ်စ််၏အကား� ို �ဆွာက်ားတာခံ�အပြ�စ်် အမုှုဆွာင််ပြခံင််�သည်် သောခံတ်ာမှုမီှုသောတာ�်သည််် ဒီဏ္ဍ�ရီပံ်�ပြပ်င််တာပ်�ဒ်ီပြ�စ််သော�ကား�င််� သတိာထ��

ပ်ါ။ အပြပ်စ််သောပ်�ခံံရ နှိ�င််သောသ�စ်စ််ရ�ဇဝတ်ာမုှုပြ�စ််ပြခံင််�အပြပ်င်် ပံ်�မှှုန်မ်ှုဟီ�တ်ာသောသ�စ်စ််သ��မှု���ပ်ါဝင််ပ်တ်ာသတ်ာသောန်သည်််သောန်ရ�မှု���၌ပ်င်် ပ်ဋိိပ်ကားခအ��လံိ��

တာာင််မှုပ်��ံနှှ�ံ သော�ကား�င််�သ�သောတာသန်ပြပ်ုခံ�က်ားမှု���ကားသော��်ပြပ်သည််။ [C]

သင်််ကိား�ယ်ူပိ်�င်် အတာာင််�ပိ်�င််�လိမ်ှု�ညွှှန်မ်ှု���သည်် ဤကိားစ်စမှု���ကိား�သံ��သပ််ရန်ပ်ြပ်န်လ်ိည််မှုာမ်ှု�မံှုရန်လိ်ိ�မှုလိိ�စ်ဉ််�စ်���ကားည်််ပ်ါ။ သင််တာတ်ာနှိ�င််သည်််သောန်ရ�တိာ�င််� 

တာာင်် မှုည််သည်််လိိင််အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှုမှှု ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှုဆိွာ� �တ်ာရုုပြခံင််� (သိ� ) ထိ�တာင််ဆွာက်ားမုှုကိား��ကားည်််ရှိုရုုပြခံင််�အတာာက်ား အသောထ�က်ားအကူားပြပ်ုနှိ�င််သည််် 

အရင််�အပြမှုစ််မှု���နှှင်််အခံ�က်ားအလိက်ားမှု���ကိား� ထည်််သာင််�သောပ်�ပ်ါ။

ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

[C]  Carlo Koos (၂၀ို၁၇) လိက်ားန်က်ားကိား�င်် ပ်ဋိိပ်ကားခမှု���အတာာင််� လိိင််ဆိွာ�င််ရ� အ�ကားမ်ှု��က်ားမုှု၊ သ�သောတာသန် တိာ��တာက်ားမုှုမှု���နှှင််် ကား�န်ရိှ်ှိသောန်သောသ�သောသ� ကားာက်ားလိပ််မှု��� (research progress and remaining gaps) 

Third World Quarterly။ ဤကြောေရာာတွိင်း််  ရနှိ�င််သည််။
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https://archives.cjr.org/reports/the_pornography_trap.php
http://www.chitaskforce.org/wp/wp-content/uploads/2012/10/Chicago-Taskforce-Media-Toolkit.pdf
https://www.nsvrc.org/sites/default/files/2017-03/nsvrc_tip_sheet_reporting-on-sexual-violence-tips-for-journalists.pdf
https://dartcenter.org/resources/visual-choices-covering-sexual-violence-conflict-zones
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.coveringcrsv.org/my/principle7/
mailto:?subject=ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် သတင်းရယူရေးသားခြင်း။ - သတိရပါ &#8211; လိင်အကြမ်းဖက်မှုသည်ဇာတ်လမ်း အတွက်တခုတည်းသောရှုထောင့်မဟုတ်ပါ။&body=%0A%0Aအောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်သည် ပဋိပက္ခကြောင့် ကွဲပြားနေသော နေရာများရှိ လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများမှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများနှင့် သတင်းသမားများ နှင့် ရုပ်ရှင်သမားများအနေဖြင့် သတိရှိစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စမ်းစစ်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော လမ်းညွှန်ချက်များသို့ သင့်အား ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိက ဥပဒေသ ၈ ချက်အဖြစ် ရှိသည်။%0A%0A#7. သတိရပါ &#8211; လိင်အကြမ်းဖက်မှုသည်ဇာတ်လမ်း အတွက်တခုတည်းသောရှုထောင့်မဟုတ်ပါ။%0Aအဖြစ်အပျက်များ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု အပေါ်သာ အာရုံံံံစိုက်််််််နေခြင်းက သင်၏ သတင်းဇစ်မြစ်နှင့် သတင်းလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ပို၍ ပြည့်စုံသော အချက်များကိုပဲ ဦးစားပေးပါ။ %0D%0A%0A%0Ahttps://www.coveringcrsv.org/my/principle7/
https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/handle/123456789/40015/Koos_2--1e7edh2zqvpac3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org
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ရှု�ပးပံ�မ်း��းသည့်း ရေးမှ်းးမိှ်းန်းမ်းသွ�း
ပါ။ ရှု�ပးပံ�မ်း��းရေးရွး��ယူးရ�တွွင်းး 
သတိွ��းပါ။

ဇာာတွးလို�းး ခြေ�ပိုာ�ပို�ေင်းး

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ရေးက္ခ�းဇူားခြပ�၍ 

မီ်းး�ိ�းရေးရ�င်းး စာ�မ်း�က္ခးနှှ�

မ်း��းသ� ပံ�နိှှပးပါ။
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ရှု�ပးပံ�မ်း��းသည့်း ရေးမှ်းးမိှ်းန်းမ်းသွ�းပါ။ ရှု�ပးပံ�မ်း��း

ရေးရွး��ယူးရ�တွွင်းး သတိွ��းပါ။
#8.

CRSV ကုိာ သိတိင်းး�တိင်းးဆုံးကားရာာတွိင်းး ရုိုကားကူာ�ထာ�ကြောသိာ ရုု�းကာ�းမာ�ာ�ပြုဖစ်းကြောစ်၊ သိိ�မာဟုုတိး ဓါါတိး�ုံမာ�ာ�, ပြုဖစ်းကြောစ် ရုု�း�ုံမာ�ာ�ကုိာ ကြောရွာ�ခ�ယ်းပြုခင်းး�သိည်း အလွဲေး�င်းး 

အကြောရာ�ကြီးကီာ�လှဲသိည်း။ အထူ�သိပြုဖင်း်း ယ်ခု ဒါစ်းဂ�စ်းတိယ်း ကြောခတိးတွိင်းး သိင်းးအလုဲ�းလုဲ�းကြောေကြောသိာ သိတိင်းး�ဇာာတိးလဲမား�ကြောောကား�ုိင်းး�တွိင်းး ရုု�း�ုံမာ�ာ�သိည်း ဆုံးကားလဲကား 

ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းကြောသိာကြော�ကာာင်း်း ပြုဖစ်းသိည်း။ သိကားရှှိင်းးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�အကြောေပြုဖင်း်း သူိတိိ�အာ� မာည်းသိိ�  တိင်းးပြု�မာည် နှှင်း်း ကြောောကားဆုံးကားတဲွိ ဘာာကြောတွိ ပြုဖစ်းနုိှင်းးသိည်း 

ဆုိုံးသိည်းတိိ�ကုိာ အပြု�ည််းအဝ ော�လဲည်းရာေး အကြောရာ�ကြီးကီာ�လှဲကြော�သိည်း။ ကြောအာကား�ါတိိ�ကုိာ သိင်းး စ်ဉ်းး �စ်ာ�ရာမာည်း။

 • ရှှိင်းးသိေးကာ�ေးရာစ်းသူိမာ�ာ�ကုိာ ကြောဖားထုတိးရာေး လုိဲသိလဲာ�၊ သိိ�မာဟုုတိး အမာည်းမာကြောဖားလုိဲသူိအပြုဖစ်း စ်တိင်းးတိာ ကြောဘာ�ကာင်းး�သိလဲာ�။

 •  ဓါါတိး�ုံရုိုကားရာေး သိိ�မာဟုုတိး ရုု�းရှှိင်းးရုိုကားရာေး သူိတိိ�ကာ အဓိါ�ာာယ်းရိှှိကြောသိာ သိကြောဘာာတူိည်ခီ�ကားကုိာ ကြော��ထာ�ပြီး�ီလဲာ�။ သူိတိိ�ရဲာ� အသုိိင်းး�အဝေး�အတွိင်းး� 

ကြောတိရိှ့ှိနုိှင်းးကြောစ်တ်ဲိ လူဲမုာ မီာဒီါယ်ာရဲာ� ကြော�ါကားကြောရာာကားမုာကုိာ သူိတိိ�  ော�လဲည်းသိလဲာ�။

 • သူိတိိ�  မာည်းသူိမာည်းဝါ ပြုဖစ်းသိည်းကုိာ အမှာတိးမာထင်းး သိိသွိာ�ကြောစ်နုိှင်းးသိည််း တိစ်းစုံ်တိစ်းရာာ ရုု�း�ုံထဲတွိင်းး �ါဝင်းးကြောေသိလဲာ�။

 •  ကြောောကားဆုံုံး� ထုတိးလုဲ�းမုာအကြော�် သူိတိိ�  သိကားကြောတိာင်း်းသိကားသိာရိှှိကြောစ်ရာေး သူိတိိ�ကုိာ ရုု�း�ုံ ထုတိးလုဲ�းရာာတွိင်းး မာည်းသိိ�  �ါဝင်းးကြောအာင်းး လုဲ�းကြောဆုံးာင်းးနုိှင်းးမာည်း

ေည်း�။

 •  အကြောပြုခခံကာ�ကြောသိာ ကာ�င်း်းဝတိး စ်စ်းကြောဆုံး�မုာ။ ဤေည်း�ပြုဖင်း်း ဓါါတိး�ုံ သိိ�မာဟုုတိး ရုု�းရှှိင်းး ရုိုကားခံရာ�ါကာ ကုိာယ်းတုိိင်းး သိိ�မာဟုုတိး မိာသိာ�စု်ဝင်းးတိစ်းဦး�အတွိကား 

ကြော��ားရားင်းးမုာ ရိှှိနုိှင်းးမာလဲာ�။

 •  အကြောပြုခခံကာ�ကြောသိာ ကာ�င်း်းဝတိး စ်စ်းကြောဆုံး�မုာ။ ဤေည်း�ပြုဖင်း်း ဓါါတိး�ုံ သိိ�မာဟုုတိး ရုု�းရှှိင်းး ရုိုကားခံရာ�ါကာ ကုိာယ်းတုိိင်းး သိိ�မာဟုုတိး မိာသိာ�စု်ဝင်းးတိစ်းဦး�အတွိကား 

ကြော��ားရားင်းးမုာ ရိှှိနုိှင်းးမာလဲာ�။

“ရှှိင််�လိင််�ပ်ါရသောစ်- ပ်ဋိိပ်ကားခ မှု�ဒိီမ်ှု�မုှုနှှင်် ်သက်ားင်ယ်ူမှု�ဒိီမ်ှု�မုှုမှှု ရှှိင််သန် ်လိာတ်ာသောပြမှု�က်ားလိ�သူမှု���၏ ရု�ပ််ပံ်�မှု���ကိား� ကား�ယ်ူကား�ယ်ူပြပ်န် ်စ်ွာပြပ်န် ် ်ပြမှုင််နှိ�င််ရန် ်လိိ�အပ််

ပ်ါသည််။ အရို��စ်ာဲသောန်သောသ� ပံ်�စံ်မှု���ကိား� ဆွာက်ားလိက်ားမှုတာည််ပြီးမဲှုသောစ်ဘဲာ၊ အသက်ားရှှိင််ကား�န်ရ်စ််သူမှု���အတာာက်ား သောမှှု�်အတာတ်ာတာစ််မှု� ို�မှု� ို�အပြ�စ်် မီှုဒီီယူ�ကား�မှုာဏီ်

မှု���မှှု တာင််ပြပ်ပြခံင််� မှုပြပ်ုပဲ် အသော�ကား�င််�အရ�ကိား� သောလိ�စ်��လိ�က်ား အဲဒီီသူသောတာာကိား� အကား�အကားာယ်ူသောပ်�သည််် န်ည််�လိမ်ှု�မှု��� ပြ�င်် ်မှုတာညီူ်စ်ာ� လိ�ပ််သောဆွာ�င််ရ

မှုည််။” Nina Berman [A]

CRSV အပ်ါအဝင်် ပ်ဋိိပ်ကားခသတာင််� စ်�သောဆွာ�င််�သောရ�သ��ရ�တာာင်် ရု� ပ််ပံ်�မှု���သည်် အသောရ�ကြိုးကီား�သောသ� အစိ်တ်ာအပိ်�င််�ပြ�စ််ပြီးပီ်� စ်��တ်ာသူမှု���ကိား� အ��သောကား�င််�

သောကား�င််�ပြ�င််် ဆွာက်ားသာယ်ူမုှု သောပ်�နှိ�င််သည််် န်ည််�လိမ်ှု�လိည််� ပြ�စ််နှိ�င််သည််။ သိ� ရ�တာာင်် ရှှိင််သန် ်ကား�န်ရ်စ််သူမှု���ကိား� သောမှု�ပြမှုန်�်ပြခံင််� သောဘာ�အနှတရ�ယ်ူ ထက်ားပိ်�သောသ� 

သူတိာ� အတာာက်ား သောဘာ�အနှတရ�ယ်ူကိား� သိသ�ထင််ရှှိ��စ်ာ� ရရိှှိသောစ်နှိ�င််သည််် အတိာ�င််�အတာ�ရိှှိသောန်သည််။  

[A]  Nina Berman သည်် သောဘာ�စ််န်�ီယူ��နှှင်် ်အ��င်္ဂန်န််စ်စတာန်တိ်ာ� သွားတာာင််ရိှှိ ပ်ဋိိပ်ကားခမှု���ကိား� လိမ်ှှု�ပြခံံု သတာင််�ယူူခ်ဲံသောသ� သတာင််�ရု�ပ််ရှှိင်် ဓိါတ်ာပံ်�ဆွာရ�မှုပြ�စ််သည််။ ဤစီ်မံှုကိားန်�်အတာာက်ား သ�သောတာသန်တာာင်် ထည်််ဝင််သူ တာစ််ဦး� အပြ�စ်် 
သူသည်် ပ်ဋိိပ်ကားခအခံ�နိ်နှ်ှင်် ်ပြီးငိ်မ်ှု�ခံ�မ်ှု�သောသ� အခံ�နိ်တ်ာာင်် ဓိါတ်ာပံ်�ပ်ည်�၏ ကား�င််ဝ်တ်ာမှု���အသောပ်် သောရ https://dartcenter.org/resources/visual-choices-covering-sexual-violence-conflict-zones တာာင်် �ကားည်််ပ်ါ။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

ဇာ�တွးလိမ်းးး ရေးခြပ�ခြပခြ�င်းး

ရု�ပ််ပံ်�မှု��� တာကြိုးကိားမ်ှု ထာက်ားသောပ််လိ�သည််နှှင််် ၎င််�တိာ� ကိား� ပြပ်န်ရ်စ််ထည်််၍ 

မှုရနှိ�င်် သောတာ�ပ််ါ။ အ��လံိ�� လိက်ားလှိမ်ှု�မီှုသောသ� အင််တာ�န်က်ားကား လိူ

မှု���ကိား� အနှတရ�ယ်ူ အမှု� ို�မှု� ို � �ကံားုသောစ်နှိ�င််သည််။

WWW.COVERINGCRSV.ORG
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အရို� �စ်ာဲသောန်သောသ� ရု� ပ််ပံ်�မှု���မှှု� အပြ�စ််မှု���သည််။ ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူကိား� အထီ�ကား�န်ဆ်ွာန်သ်ောသ�၊ ရက်ားစ်က်ား�ကားမ်ှု��ကားုတ်ာသောသ� ရု� ပ််ပံ်�ကိား� ပြပ်သည််။ သူတိာ� ၏ 

ကိား�ယ်ူပိ်�င််ပ်တ်ာဝန်�်ကား�င််မှှု �ယ်ူခံာ�ထ��သည််။ သိ� မှုဟီ�တ်ာ ရု� ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ�ကိား� အဓိိကား ပြပ်သထ��သည််။ တာစ််ခံါတာစ််ရံတာာင်် ကိား�လိိ�န်သီောခံတ်ာ နှှင််် ကားွန်ပိ််�င််ရှှိင််ခံတ်ာ

မှု���ကား သမိှု�င််�သောကား��င််�ရှှိည််သောန်ပြီးပီ်ပြ�စ််သောသ� လိူလိူခံ�င််� ခံာဲ ပြခံ��သည်် ရု� ပ််ပံ်�လိှ�မှု���အပြ�စ်် သော��်ပြပ်ပြခံင််�လိည််� ပြ�စ််နှိ�င််သည််။ ရု� ပ််ပံ်� ဘာ�သ�စ်ကား��သည်် ဤ

ကိားစ်စကိား� မှှုန်က်ားန်သ်ောအ�င်် လိ�ပ််သောဆွာ�င််သည််် အသောရ�ပ်ါသောသ� အစိ်တ်ာအပိ်�င််�ပြ�စ််သည််။

ထိ�မှုှသ�မှုကား ဒီစ််င်္ဂ�စ််တာယ်ူသောခံတ်ာတာာင်် ရု� ပ််ပံ်�မှု���ကိား� ပ်လိက်ားသော��င််� အမှု� ို �မှု� ို �မှှု တာဆွာင််် ကိားရိယူ�အမှု� ို �မှု� ို �တာာင်် လိာယ်ူကူားစ်ာ� သောဝမှုှနှိ�င််သည််။ ဆိွာ�လိိ�သည််မှှု� 

ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���သည်် သောဝလံိသောခံါင််����သောသ� အရပ််တာာင်် သောန်ထိ�င််သည််ပ်င််ပြ�စ််သောစ် သောပြခံ�က်ားလှိန် ်စ်ွာပြခံင််�ကိား�  နှှစ််သောပ်ါင််�မှု���စ်ာ� �ကား�သည််အထိ ခံံစ်��ရသောန်

နှိ�င််သည််။ ၁၉၉၀ို ခံ�နှှစ််မှု���ကား BALKANS WARS တာာင်် အမှု� ို �သမီှု�မှု���သည်် သူတိာ�  မှု�ဒိီန်�်ကား�င်််ခံံခ်ဲံရသည််် အသော�ကား�င််�ကိား� လိင််သောယူ�က်ား���မှု���အ�� မှုသောပြပ်�ပဲ် 

လိက်ားထပ််�ကားသည််။ အန်ည််�င်ယ်ူသောသ� သူမှု���သည်် မှှုတ်ာတာမ်ှု�စ်�သောဆွာ�င််�ထ��သောသ� အရ�မှု��� အာန်လိ်ိ�င််�တာာင််  ဆွာယ်ူစ်�နှှစ််မှု���စ်ာ� �ကား�သည််အထိ ရရိှှိသောန်နှိ�င််

သော�ကား�င််� မှုသိ�ကားသောပ်။

ဒီစ််င်္ဂ�စ််တာပ််သောခံတ်ာသည်် ရု� ပ််ပံ်�မှု���ကား ဦး�သောဆွာ�င််သောသ� သတာင််�မှု��ကိား�လိည််� ပိ်�မိှု� မှု���ပြပ်��သောစ်ပြီးပီ်� ထိတ်ာလိန် ်တ်ာ�န်လ်ိုပ််စ်ရ� ပိ်�သောကား�င််�သောသ� အ�ရံု�ကိား� �မ်ှု�စ်��

နှိ�င််သောသ� ရု� ပ််ပံ်�ကိား� ထ�တ်ာလိ�ပ််ရန် ်အယ်ူဒီီတာ�မှု��� ဓိါတ်ာပံ်�ဆွာရ�မှု���အသောပ််တာာင်် �ိအ��မှု���မှှု� ကြိုးကီား�မှု��နှိ�င််သည််။ ယူင််�သည်် စ်ာဲသောဆွာ�င််မုှု ရိှှိသောစ်သောသ� ရှှိင််သန််

ကား�န်ရ်စ််သူ၏ ခံနှာ�ကိား�ယ်ူကိား� ပြပ်သသောသ� သိ� မှုဟီ�တ်ာ သူတိာ�  ဘာယ်ူသူ ဘာယ်ူဝါ ဆိွာ�သည််ကိား� သိသောစ်နှိ�င််သောသ� ရု� ပ််ပံ်�မှု��� ထာက်ားသောပ််လိ�သောစ်နှိ�င််သည််။

အခံန်�် ၃ သသောဘာ�တာူညီ်မုှုတာာင်် ယူခံင််ကား သောဆွာာ�သောနှာ�ထ��သက်ဲားသိ� ပ်င်် အင််တာ�ဗျူ��� သောပ်�သူကိား� သူတိာ� အ�� မှုည််သိ�  သော��်ပြပ်မှုည််ကိား� သောဆွာာ�သောနှာ�သောပ်�ပြခံင််�သည်် 

သောကား�င််�သောသ� အသောလိ်အထပြ�စ််သည််။ ISIS ၏ မှု�ဒိီန်�်ကား�င်််ခံံရသောသ� YAZIDI အမှု� ို �သမီှု�မှု���အသော�ကား�င််�သောရ�သ��သောသ� သတာင််�သမှု��မှု���သည်် သူတိာ�

မှု�က်ားနှှ�မှု���ကိား� �ံ��ကားာယ်ူလိ�က်ား ဓိါတ်ာပံ်�ရို� က်ားပြခံင််�ပြ�င််် မှုည််သူမှုည််ဝါ ပြ�စ််သည််ကိား� �ံ��ကားာယ်ူထ��နှိ�င််ပြီးပီ်ဟီ� ထင််�ကားသောသ�်လိည််�  အမှှုန်တ်ာကားယ်ူတာာင်် သူတိာ�

အသိ�င််�အဝိ�င််�အတာာင််�တာာင်် သူတိာ� ၏ ထူ�ပြခံ��သောသ� သောခံါင််�စီ်�မှု���နှှင််် သူတိာ� ၏ မှု�က်ားလံိ��မှု���သော�ကား�င််် သူတိာ� ကိား� အလိာယ်ူတာကူား သိရိှှိနှိ�င််�ကားသည််။

ပိ�မိ်း��ိရေးရ�က္ခးရေးသ� နှှင်း်း က္ခ�င်း်းဝတွးနှှင်း်း ည့်ီရေးသ� ရေးရွး��ယူးမု်း ခြပ�လိ�ပးခြ�င်းးး 

သတာင််�ဓိါတ်ာပံ်�သမှု��မှု���ကား သက်ားသောရ�က်ားမုှု အရိှှိဆံွာ�� ရု� ပ််ပံ်�မှု���ကိား� ရရိှှိရန် ်သက်ားဆိွာ�င််ရ� အယ်ူဒီီတာ�မှု���၏ �ိအ��သောပ်�ပြခံင််�ကိား� မှု�ကား�ခံဏ် ခံံရသောသ�်လိည််� 

အခံ�နိ် ်အကားန် ်အ်သတ်ာ ကြိုးကီား�မှု��သည််် အခံ�နိ်မှ်ှု�ပ်င်် CRSV ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ ရု� ပ််ပံ်�မှု���ကိား� သူတိာ� အ�� မှုထိခိံ�က်ားသောစ်သောအ�င်် နှှင််် သောရှှိ�ရို� �စ်ာဲ ပံ်�စံ်မှု���ကိား� 

သောရှှိ�င််ကား�ဉ််နှိ�င််ပ်ါသည််။ သင််ရို�က်ားယူူသောသ� ရု� ပ််ပံ်�မှု���နှှင််် ပ်တ်ာသက်ား၍ သင်််ကိား�ယ်ူသင်် သောမှု�ပြမှုန်�်ရမှုည််် သောမှု�ခံာန်�်မှု���ကိား� ဤသောန်ရ�တာာင်် သော��်ပြပ်ထ��ပ်ါသည််။

 •  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ မှုည််သည််် ရု�ပ််ပံ်�မှု���မှုဆိွာ� အမှုည််မှုသော��်ပဲ် ရိှှိလိိမ််ှုမှုည််ပြ�စ််ပြီးပီ်� ထိ�သိ� လိ�ပ််သောဆွာ�င််ရန် ်ခိံ�င််လံိ�သောသ� အသော�ကား�င််�ပြပ်ခံ�က်ားရိှှိမှှု

သ�လိှင်် သော��်ထ�တ်ာလိိမ််ှုမှုည်် ဟီသူောသ� ယူူဆွာခံ�က်ားတာစ််ခံ�ပြ�င််် စ်တာင််နှိ�င််ပ်ါသလိ��။ သင််၏ သတ်ာမှှုတ်ာသောန်ရ�ကိား� မှုသောရ�က်ားမီှု သင််၏ အယ်ူဒီီတာ�နှှင််် 

ဤအသော�ကား�င််� အသောသ�စိ်တ်ာ သောဆွာာ�သောနှာ�ရန် ်စ်ဉ််�စ်��ထ��ပ်ါ။

 •  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု��� မှုည််သူမှုည််ဝါ ပြ�စ််သည််ကိား� မှုသောပ််သောစ်ပဲ် ရု� ပ််ပံ်�မှု���ကိား� အ��သောကား�င််�သောသ� တီာထာင််�ကံားဆွာမုှုရိှှိသည််် န်ည််�လိမ်ှု�မှု���စ်ာ� ရိှှိသည််။ 

အသောကား�င််�ဆံွာ��မှှု� ယူင််�တိာ� ကိား� ကြိုးကိားုတာင််စ်ဉ််�စ်��ထ��သင်််သည််။ အပြခံ��သူသောတာာ သောအ�င််ပြမှုင််သောအ�င်် လိ�ပ််သောဆွာ�င််နှိ�င််ခ်ဲံသည််် န်ည််�လိမ်ှု�အမှု���အပြပ်��

ကိား� ဒီစ််င်္ဂ�စ််တာယ်ူမှှုတ်ာစ်�အပြ�စ်် မှှုတ်ာသ��ထ��နှိ�င််ပ်ါသည််။

 •  သင််၏ ဇ�တ်ာလိမ်ှု�သည်် မှု�ဒိီန်�်မုှု အသော�ကား�င််� ပြ�စ််သောသ�သော�ကား�င််် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူ၏ ခံနှာ�ကိား�ယ်ူကိား� မှုည််သိ�  ပံ်�သော��်သည််ဆိွာ�သည််ကိား� သတိာထ��ပ်ါ။ 

ခံနှာ�ကိား�ယ်ူ၏ မှုည််သည််် အစိ်တ်ာအပိ်�င််�ကိား� အ�ရံု� စိ်�က်ားသောစ်မိှုသလဲိ နှှင််် လိိင််ဆိွာ�င််ရ� အရ�ဝတုာုတာစ််ခံ�အပြ�င််် လိပူ်�ငို်္ဂုလ်ိ၏ သတ်ာမှှုတ်ာခံ�က်ားမှု���ကိား� သင်် 

ဘာယ်ူလိိ� သောရှှိ�င််ရှှိ��နှိ�င််မှုလဲိ။

 •  ထိ�ပ်�ငို်္ဂုလ်ိသည်် အထီ�ကား�န်သ်ောန်သည်် သိ� မှုဟီ�တ်ာ ��က်ားစီ်�ခံံလိိ�က်ားရသည်််ဟီ� သတ်ာမှှုတ်ာသောပ်�နှိ�င််သည််် သောရှှိ�ရို� �စ်ာဲ ရု� ပ််ပံ်� မှု���ကိား� ကြိုးကိားု�စ်��ပြီးပီ်� သောရှှိ�င််ကား�ဉ််

ပ်ါ။ အခံ��ိသောသ� ပြ�စ််ရပ််မှု���တာာင်် အလိာန်အ်ကားွ ံအထီ�ကား�န်ပ်ြခံင််�သည်် ဇ�တ်ာလိမ်ှု�၏ တာကားယ််ူသရု�ပ်် ပြ�စ််နှိ�င်် သောသ�်လိည််� လိအူမှု���တာာင်် ပိ်�မိှု�

ကား�ယ်ူပြပ်န် ်သ်ောသ� ပ်ံ်ပိ်��မုှု အသောပြခံအသောန် ရိှှိသောလိရိှ်ှိပြီးပီ်� ထိ�အရ�ကိား� ထင််ဟီပ််သော��်ပြပ်ရန် ်ပိ်�မိှု� တိာကား�မုှုကားန်သ်ောပ်သည််။
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သင််သည်် မှုည််သူမှုည််ဝါပြ�စ််သည််ကိား� �ံ��ကားာယ်ူရန် ်ဒီစ််င်္ဂ�စ််တာယ်ူ န်ည််�လိမ်ှု�မှု���ကိား� အသံ��ပြပ်ုပ်ါကား ရု� ပ််ပံ်�မှှု မူှုရင််� ပ်စ််ဇဲလ်ိကိား� �ယ်ူရှှိ��ပ်စ််ရန် ်လိိ�သည််။ ဝါ�

ပ်စ််ရံု� နှှင််် မှုရပ်ါ။ မှှုန်ပ််ါသည််။ သင်််အသောန်ပြ�င််် သောန်ရ�ကိား� သော��်ပြပ်သောသ� �ိ�င််အတာာင််�မှှု� မှုက်ားတာ� သောဒီတာ�မှု���မှုရိှှိသောအ�င်် လိ�ပ််ရမှုည််ပြ�စ််သည််။ ရု� ပ််ပံ်�ကိား� ရယူူသည််် 

အခံ�နိ်တ်ာာင်် မှုည််သူသည်် အန်�ီပ်ါတ်ာဝန်�်ကား�င််တာာင်် ရိှှိသည််ဆိွာ�သည််နှျင််် ဘာ�သော�ကား�င်််လဲိ ဆိွာ�သည််် အသော�ကား�င််�မှု���ကိား� စ်ဉ််�စ်��ရန်လ်ိည််� အသောရ�ကြိုးကီား�ပ်ါသည််. ဤ

သောန်ရ�တာာင်် ထည်််သာင််�စ်ဉ််�စ်��စ်ရ� အခံ�က်ားမှု���ကိား� သော��်ပြပ်လိိ�က်ားပ်ါသည််။

 •  ကား���လိာန်ခံ်ံရသူကား တာစ််စံ်�တာစ််သောယူ�က်ားကိား� သူတိာ� နှှင််် အတာ ူရိှှိသောစ်ခံ�င််သလိ�� သိ� မှုဟီ�တ်ာ မှု�ကားည်််သင်််သည််် သူမှု��� ပ်တ်ာဝန်�်ကား�င််တာာင်် ရိှှိသောန်ပ်ါသလဲိ။ 

မှှုတ်ာတာမ်ှု� ရု� ပ််ရှှိင််ရို�က်ားကူား�သူမှု���အသောန်ပြ�င််် ရို�က်ားကူား�သောရ� အ�ဲ့တွတာာင်် လိပူ်ါဝင််မုှု န်ည််�နှိ�င််သမှုှ သောလိ��ခ်ံ�ရန် ်စ်ဉ််�စ်��သင်််သည််။

 •  ် �ီ မိှုမိှုတိာ�  ရို�က်ားကူား�ထ��သည််် ပံ်�စံ်ကိား� သူတိာ�  သောကား�န်ပ််မုှု ရိှှိမှုရိှှိ သော��်ပြပ်ခံာင်််ကိား� သောပ်�ရန်အ်တာာက်ား ရု� ပ််ပံ်�မှု���ကိား� ရို�က်ားပြီးပီ်�သောသ� အခံါ ယူင််�တိာ� ကိား� ရှှိင််သန်က်ား�

ရစ််သူအ�� ပြပ်သရန် ်ထည်််သာင််�စ်ဉ််�စ်��ပ်ါ။

 •  ရု� ပ််ပံ်�မှု���သည်် ပ်တ်ာဝန်�်ကား�င််တာာင်် အခံ�နိ်�်ကား�ပြမှုင်််စ်ာ� တာည််ရိှှိသောန်နှိ�င််ပြီးပီ်� ယူင််�တိာ� ကိား� ပ်လိက်ားသော��င်် အမှု� ို�မှု� ို �မှှု တာဆွာင််် သူတိာ�၏ အသိ�င််�အဝိ�င််�

အတာာင််�တာာင််ပ်င်် ပြ�န် ်သ်ောဝနှိ�င််သည််ကိား� ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���န်��လိည််သောအ�င်် လိ�ပ််ပ်ါ။ 

တာ�ဝန်သ်ောပ်�မုှုကိား� အလိ�င််စ်လိိ� လိ�ပ််စ်ရ�မှုလိိ�သည််် န်ည််�လိမ်ှု�မှု��� ရိှှိပ်ါသလိ��။ ရို�က်ားကူား�မုှုသည်် မှုည််သိ�  ရိှှိမှုည််ဆိွာ�သည််ကိား� သောဆွာာ�သောနှာ�နှိ�င််ပ်ါသလိ��၊ မှုည််မှုှ 

အခံ�နိ်�်ကား�မှုည််ကိား� ကြိုးကိားုတာင််ပြီးပီ်� ရှှိင််�ပြပ်နှိ�င််ပ်ါသလိ��။ ကားသောလိ�မှု���သည်် အရာယ်ူသောရ�က်ားသူ တာစ််သောယူ�က်ား သောပ်�သည််ပြ�စ််သောစ် မှုသောပ်�သည််ပြ�စ််သောစ် သူတိာ� မှုည််သူ

မှုည််ဝါ ပြ�စ််သည််ကိား� သောဝမှုှသည််် သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ားကိား� သောပ်�နှိ�င််ပြခံင််�မှုရိှှိသည််ကိား� သတိာရပ်ါ။

သတွင်းးးဓါါတွးပံ� ပည့်�နှှင်း်း အယူးဒီတွ�မ်း��း

“ဓိါတ်ာပံ်�ဆွာရ�တာသောယူ�က်ားအသောန်န်ဲ ် ဒီါသောတာာအ��လံိ�� သောခံါင််�ထဲရိှှိမှုသောန်နှိ�င််ဘူာ�ဆိွာ�တာ� ကားွန်သ်ောတာ�် ပြမှုင််နှိ�င််ပ်ါတာယ်ူ။ ဒီါသောပ်မှုယ််ူ အယ်ူဒီီတာ� ဆိွာ�ရင််

သောတာ� ်ထိတ်ာလိန် ်စ််ရ�ပ်ါပဲ်။ သမိှု�င််�အသောပြခံအသောန်အရ အယ်ူဒီီတာ�မှု���သည်် ရု�ပ််ပံ်�ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� သိန်��လိည််မုှုနှှင််် ပ်တ်ာသက်ား၍ တာ�ဝန်ခံ်ံမုှု စိ်တ်ာ

ဓိါတ်ာ ပိ်�မိှု�ရိှှိတာယ်ူလိိ�  ကားွန်သ်ောတာ�် ထင််တာယ်ူ။”  

Nina Berman [A]

ဓိါတ်ာပံ်�ဆွာရ�မှု���ကား ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���နှှင််် ဆွာက်ားသာယ်ူပြီးပီ်� ရု� ပ််ပံ်� သောရာ �ခံ�ယ်ူမုှုမှု���နှှင််် ပ်တ်ာသက်ား၍ ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားမှု��� ခံ��ကားသည််။ သိ� ရ�တာာင်် 

မှုည််သည််် ရု� ပ််ပံ်�မှု��� ရို� က်ားကူား�ရန် ်သတ်ာမှှုတ်ာသောပ်�ပြခံင််� နှှင််် လိူထ�ထံ မှုသောရ�က်ားမီှု ရု� ပ််ပံ်� အမှု���အပြပ်�� အ�ကား��မှှု သောရာ �ခံ�ယ်ူမုှု ပြပ်ုလိ�ပ််ရ�တာာင်် အယ်ူဒီီတာ�

မှု���တာာင်် လံိ��ဝ တာ�ဝန်ခံ်ံမုှု ရိှှိသောပ်သည််။ အတာာင််� စ်�မှု�က်ားနှှ�အတာာက်ား မှုည််သည််ကား သင်််သောတာ�်သည််၊ -ရု� ပ််ပံ်�မှု���တာာင်် သောန်�က်ားခံံ အသောပြခံအသောန်နှှင််် 

အဓိိပ်ာ�ယ်ူပ်ါရိှှိသောသ�အခံါ- မှု�က်ားနှှ��ံ��တာာင်် သီ�သန် ်ထ်ည်််သာင််�ရန်အ်တာာက်ား သိ� မှုဟီ�တ်ာ အင််စ်တာ� င်္ဂရမ်ှု တာာင််  ပိ်� စ််တာင််ရန် ်သင်််သောတာ�်သောကား�င််� သင်််သောတာ�်

လိိမ််ှုမှုည််။

ကားွမ်ှု�ကား�င််မုှုနှှင််် လိ�ပ််င်န်�်ခံာင်် �ိအ��မှု���မှှု သောဝ�ရ�တာာင်် မှုဟီ�ဗျူ��ဟီ� ကား�ကား� စ်ဉ််�စ်��နှိ�င််သည််် အခံ�နိ်တိ်ာ� ၏ အကား� ို �သောကား��ဇူ�သော�ကား�င််် အယ်ူဒီီတာ�

မှု���သည်် ဓိါတ်ာပံ်� တာစ််ခံ�သည်် တာမှုင််သက်ားသက်ားပြ�စ််သောစ် မှုရည််ရာယ်ူပဲ် ပြ�စ််သောစ် ကိား��ကား�� ခံံရနှိ�င််သည်် ဆိွာ�သည််် ရု� ပ််ပံ်�ဆိွာ�င််ရ� ဘာ�သ�ရပ််ကိား� ထည်််သာင််�

စ်ဉ််�စ်��ရမှုည််။ ကားွန်ပ်ြပ်ုခံံရသူမှု���၏ ရု� ပ််ပံ်�မှု��� သမိှု�င််�သော�ကား�င််�ရှှိည််လိ���စ်ာ� ရိှှိခ်ဲံသည််။ အမှှုန်တ်ာကားယ်ူတာာင်် ထိ� ရု� ပ််ပံ်� ထ�တ်ာလိ�ပ််သူမှု���သည်် �ံ့ကြုံပြီး�ို�

ဆဲွာ နှိ�င််ငံ်မှု���တာာင်် အလိ�ပ််လိ�ပ််ပြခံင််�ကိား� သောရှှိ�င််ကား�ဉ််သင်််သည််။

ရု� ပ််ပံ်� တာစ််ပံ်�၏ သက်ားတာမ်ှု�နှှင််် ပ်တ်ာသက်ား၍ လိိ�င််စ်င််ခံ�သောပ်�မုှုနှှင််် ရရိှှိနှိ�င််မုှုအသောပ််တာာင်် သ�မှုကား လိူမုှု မီှုဒီီယူ� တာာင်် ယူင််�ကိား� အသံ��ပြပ်ုမုှုနှှင််် ပ်တ်ာသက်ား၍ 

ဓိါတ်ာပံ်� အယ်ူဒီီတာ�မှု���တာာင်် ဆံွာ��ပြ�တ်ာခံ�က်ားခံ�သောပ်�နှိ�င််သောသ� ပ်ါဝါလိည််� ရိှှိသောပ်သည််။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6
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ဤ
သတွင်းးးကိ္ခ� 
ရေးဝမ်းှပါ။

အယ်ူဒီီတာ� တာစ််ဦး� အသောန်ပြ�င််် သင််သည်် သောရရှှိည်် လိ�ပ််သော��်ကိား�င််�က်ားမှု��� သိ� မှုဟီ�တ်ာ တာ�ဝန်သ်ောပ်�ထ��သောသ� အလိာတ်ာတာန်�် သမှု��မှု���နှှင််် အလိ�ပ််

တာာဲလိ�ပ််ရနှိ�င််သည််။ စ်ည််�သောဘာ�င််ကားန် ်သ်တ်ာခံ�က်ားမှု���၊ အဓိိပ်ာ�ယ်ူရိှှိသောသ� သသောဘာ�တာူညီ်ခံ�က်ား နှှင််် အမှုည််မှုသော��်လိိ�သူ နှှင််် ပ်တ်ာသက်ားသည််် ၁၀ို မိှုန်စ််

သောဆွာာ�သောနှာ�ခံ�က်ားအတာာက်ား အခံ�နိ်ယူ်ူပြခံင််�သည်် ကြိုးကီား�မှု��သောသ� အသောပြပ်�င််�အလဲိကိား� ပြ�စ််သောစ်နှိ�င််သည််။ ထည်််သာင််�စ်ဉ််�စ်��စ်ရ� အခံ�က်ားမှု���ကိား� ဤသောန်ရ�

တာာင်် သော��်ပြပ်လိိ�က်ားပ်ါသည််။

 • သသောဘာ�တာညီူ်ခံ�က်ားနှှင််် ပ်တ်ာသက်ား၍ ဓိါတ်ာပံ်�ဆွာရ�မှု���နှှင််် သောသခံ��စ်ာ� စ်ကား��သောပြပ်�ဆိွာ� ပြီးပီ်�ပြီးပီ်လိ��။ [See #3]

 •  ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု��� မှုည််သူမှုည််ဝါ ပြ�စ််သည််ကိား� သော��်ထ�တ်ာရန် ်အမှှုန်တ်ာကားယ်ူလိိ�အပ််ခံ�က်ား ရိှှိပ်ါသလိ��။ အမှုည််မှုသော��်လိိ�မုှုကိား� 

ထိန်�်သိမ်ှု�လိ�က်ား မှုည််သိ� သောသ� ရု�ပ််ပိ်�င််�ဆိွာ�င််ရ� ကိား�င််တာာက်ားခံ�က်ားမှု���ကား သင်််အတာာက်ား အလိ�ပ််ပြ�စ််မှုည််န်ည််�။

 •  ပံ်�စ်�မှု���သည်် ဇ�တ်ာလိမ်ှု�၏ အစိ်တ်ာအပိ်�င််�ပြ�စ််ပြီးပီ်� ရု� ပ််ပံ်�မှု���က်ဲားသိ� ပ်င်် ယူင််�တိာ�သည်် လိတူာစ််ဦး�ကိား� ပံ်�စံ်ခံာက်ားအတာာင််� ထည်််ပြခံင််� အသသောရ 

ပ်�က်ားသောစ်ပြခံင််� မှုလိ�ပ််ရပ်ါ။

 •  CRSV ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူမှု���၏ ရု�ပ််ပံ်�မှု���ကိား� အခံ�နိ်အ်ကားန် ်အ်သတ်ာပြ�င််် သောပ်�နှိ�င််သလိ��။ ယူင််�တိာ� ကိား� သတာင််�တာပ်�ဒ်ီစ်� အသံ��ပြပ်ုရံု�သ� 

ခံာင်််ပြပ်ုပြီးပီ်� သောအင်္ဂ�င််စီ်မှု���သိ�  သောရ�င််�ခံ�ပြခံင််� မှုပြပ်ုလိ�ပ််နှိ�င််သောစ်ရန် ်သင််လိ�ပ််နှိ�င််သလိ��။

လိူမုှု မီှုဒီီယူ�မှု���တာာင်် သင်် ရု� ပ််ပံ်�မှု���ကိား� မှုည််သိ�  အသံ��ပြပ်ုသန်ည််�။ ဥပ်မှု�အ��ပြ�င််် ရှှိင််သန်က်ား�န်ရ်စ််သူ၏ မှု�က်ားနှှ� သိ� မှုဟီ�တ်ာ ခံနှာ�ကိား�ယ်ူကိား� ပြပ်သ

ရန် ်လိိ�သလိ��။ သိ� မှုဟီ�တ်ာ  ရှှိင််သန် ်ကား�န်ရ်စ််သူ တာစ််ဦး� တာသောယူ�က်ားအသောန်ပြ�င််် အသောလိ�ခံ�နိ်တ်ာစ််ခံ�လံိ��ကိား� ထမ်ှု�ထ��ရပြခံင််� မှုရိှှိသောစ်သည််် သတာင််�

ဇ�တ်ာလိမ်ှု�ကိား� ပြမှုှင်််တာင််ရန် ်အပြခံ��န်ည််�လိမ်ှု�မှု���
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