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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။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6
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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�

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