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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

ပိ�မိ်း�ရေးဘားက္ခင်းးးရေးသ� ရေးမ်းးခြမ်းန်းးမု်းအတွွက္ခး မ်းရိှှမ်းခြဖစားလိိ�အပးရေးသ� အရေးလ်ိအ� သံ�း��
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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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