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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။
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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

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

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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mailto:?subject=ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် သတင်းရယူရေးသားခြင်း။ - ရုပ်ပုံများသည် မှေးမှိန်မသွားပါ။ ရုပ်ပုံများရွေးချယ်ရာတွင် သတိထားပါ။&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#8. ရုပ်ပုံများသည် မှေးမှိန်မသွားပါ။ ရုပ်ပုံများရွေးချယ်ရာတွင် သတိထားပါ။%0Aရုပ်ပုံများ တကြိမ် ထွက်ပေါ်လာသည်နှင့် ၎င်းတို့ကို ပြန်ရစ်ထည့်၍ မရနိုင် တော့ပါ။ အားလုံး လက်လှမ်းမီသော အင်တာနက်က လူများကို အန္တရာယ် အမျိုးမျိုး ကြုံစေနိုင်သည်။%0A%0Ahttps://www.coveringcrsv.org/my/principle8/
https://www.coveringcrsv.org/my/principle3/
http://www.coveringcrsv.org
http://www.coveringcrsv.org
http://https://dartcenter.org/europe
http://www.coveringcrsv.org



