Burmese

မယီ လနး္ အာရွ ေအမရိ ကန ္ ြဖ႔ံ ၿဖိဳး မႈခ်ိဳ ႔ ယင္း သူွ
ေကလးထိ နးမ်
္ ား၏ ထငမငူ ဆ ခ် က္

မယီလနး္ ြဖ႔ံၿဖိဳ းမႈခ်ိဳ ႔ ယင္းမႈ ေကာငီ ွင့္ မယီလနး္ တကၠသုိလ္ လူ မႈလုပနး္ ၏ ေအထာကကူ ၿဖင့္ လိုအ
ပ် ကစ္ ေဆးမူ တစု ေဆာြငကဲ့ပါသည္။

အဓိ က စစမ္ းေ တ႔ရိွ ခ် ကွင့္ ေထာကံ ခ်က် ား

ြဖံ ႔ၿဖိဳးမႈခ်ိဳ ႔တဲ သ
့ ည့္ ေကလးမ် ား၏ ေကလးထိ နးမ်
္ ားသည္ ထိုေကလးငယ်ားကို ေ
စာင့ေ
းလမ္းမ်ိဳးစံုကို အသံုးၿပဳ ရမည္ ၿဖစည္။ သိုေ႔သာ္ က် ္ု
္ ရွ ာကန စနစည္
္
တိ ု႔သည္ အာရွ ေအမရိ ကန မိ
္ သားစုမ်ား၏ အထူးလိုအပ် ေကၿမာကမ် ားကို မသိ
ရိွ ပါ။ က် ္ုပို႔သည္ တ ု တ္၊ ကိုရီးယား၊ အိ ႏိၵယ၊ ဂ် ပန၊ ္ ဗီ ယကမ္ ၊ ဖိ လစိုင္ ွင့္ ဘ
ဂၤလားေဒ့ရွ ဆိုသည့္ မိ ဘ ၇၃ ဦးကို စစမ္းေကာကူခဲ့ပါသည္။ ထိုမိဘမ် ား၏
ေကလးငယ်ားမွာ ေအာစင္၊ ဂ ု စိုကူ အထူးလိုအပည္ ခ်ိဳ ႔ ယင္းမႈ၊ ေဒါင္းလ
ကၡဏာ သို႔မဟုတ္ အၿခား ဥာဏညၿပည့ီွမႈ ွင့္ ြဖံ ႔ၿဖိဳးမႈ ခ်ိဳ ႔ ယင္းၿခင္းမ် ား
ကို ၾကံဳေ တ႔ခဲ့ ရပါသည္။

က်နေတာိ
႔
ု သည္ လစ္
္
လ်ဴရွ ခံ ထားရသည့္ လူထုၿ
ဖစည္။ မည တစ္ဦး
တစ္ေယာကွ် အာရွ ေက
လးမ် ားသည္ ထကမတ
ညိ ၿခင္းထက္ ေလ်ာက
့ ်
မသတွတိင
ု ါ။

(၁) ၿဖစ္ေပၚ ုိငည့္ ြဖံ ႔ၿဖိဳ းမႈေ ွာင့ေ
္ ွးမႈမ် ား ွင့္ ပက
က္၍ မိ ဘမ် ား၏ ပူ ပနႈကို နားေထာငါ။ ၿပီ းေထာက ္ ေက
လးကို စစ္ေဆးၿပီ း အလ်ငၿမန လု
္ ပ္ေဆာငါ။

မိ ဘမ် ားသည္ ြဖံ ႔ၿဖိဳးမႈေ ာွ င့ေ
္ းွ ၿခင္း စတငတိ ထားမိ ခ်ိ ွင့္ ေကလးအား ေရာဂါစ
စ္ေဆးမႈ စတင်ိနာလသည္ ပ်ွမ္းမွ်အားၿဖင့္ ၁၂ လ ၾကာသည ဆိုပါသည္။ မိ ေဘ
တာ္ေတာ် ားမ် ားသည္ က် နးမာေရး
အထူး က် မ္းက် ငူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ ပူပနႈကို ေၿ
္
ပာၿပခဲ့ ၿပီ း ထို က် မ္းက် ငူမ်ား၏ သံုးပံုတစံုခန ႔သာ
ြဖံ ႔ၿဖိဳးတိးု တကႈဆိုငာ စ
္
စ္ေဆးၿခင္း ွင့္ ေကလးအားအထူးကုထံ ၿပၿခင္းတိ ု႔ကို ၿပဳ လုပဲ့ပါသည္။

က် ္ည္
ု (ြဖံ ႔ၿဖိဳးမႈ ခ်ိဳ႔တဲၿ
့
ခင္း) လူထု တင္ အ လန တက
္
ကပါသည္။ …(အာရွ မိဘ) ေ
တာ္ေတာ် ားသည္ က် ္ပ
ု ို အ
ရင္းအၿမစွင့္ အခ် ကလက္
မ် ားအ တက္ အားထားၾကပါ
သည္။

(၂) မိ ဘမ် ားကို ၄င္းတို႔ လူ ထုပတ္၀နးက်
္ ငွ ေထာ
ကံ သူမ်ား ွင့္ ခ်ိ တက္ေပးပါ။

မိ ေဘတာ္ေတာ် ားမ် ားသည္ ၄င္းတိ ု႔ကို ေထာကံေပးသူ မ်ားထံ မွာ ၀နေ္
ဆာငႈမ် ားကုိ မရရိွ ခဲ့ၾကပါ။ သိုေ႔သာ္ မိ ေဘထာကံေပးသူ မ်ားကို
ေ တ႔ခဲ့ သူ ၇၁ % သည္ ေအထာကကူ ွင့္ သတင္းအခ် ကလက္
မ် ား၏ အရင္းအၿမစ် ားကို ေ တ႔ရိွ ခဲ့ပါသည္။

(၃) ၀နေဆာငႈ
ရရိွ ုိငႈအ တက္ အဓိ က အဟန႔အတား
္
္
မ် ားကို ေလ်ွာခ
့ ် ၿခင္း။

သားဘကိုငာ ွင့္ ဖ် ားနာမႈ ဆိုငာ ေစာင့ေ
္ ရွ ာကႈမ် ားကဲ့သိုေ႔သာ အခ်ိဳ ႔ ၀နေ္
ဆာငႈမ် ားကို အသံုးၿပဳ ခဲပါသည္။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း မိ ဘမ် ားမွ တစ္ ၀ကီးပါ
သည္ အခ်ိဳ ႔ကုထံုး၀နေဆာငႈမ်
ားကို မိ မိ အိ တပွာ ဆိုကုတံးု ေနရပါသည္။
္
အဂၤလိပာသာစကားေမၿပာ ုင
ိ ည့္ မိ ဘမ် ားသည္ ၄င္းတိ ု႔၏ ေကလး ေစာင့ေ
္
ရွ ာက္ေပးမည့ူ ွင့္ ေအထာကကူမ်ား ရယူၿခင္းအ တက္ အဆက သယပဳ လုပ
ခင္း တင္ ပိုမိုအခကခဲ ၾကံဳေ တ႔ရပါသည္။

လူထု တင္းမွသူမ်ားသည္
က်နေတာ့
ေကလးကို ခဲ ၿ
္
ခားဆကံမႈထက္ ပုိမိုခံ
င
ုိ
ိဖ
ွ ို႔ အကူအညီ
လိအ
ု ပါသည္။

က်နေတာ့
ကို ယ်နေတာ္
္
္
ၾကိမနာ် းြစာေမးၾက
ည့ည္။ က်နေတာာ
္
က်နေတာ့
သမီ းကုိ ၾကိဳသိ
္
ခဲ့ ၿပီ း ကုထံုးေစာေစာ
သားၿပခဲ့ ရင္ ဘယိုၿဖစ္
မလဲ။

သတင္းအခ် ကလက်ားကို
ရွ ာရ င
ွ ့္ အက်ိဳးရိွ ဖို႔အသံုးခ် ရ
န ခကဲ
လပ
ွ ါသည္။ ….သင့္
္
ေအနၿဖင့္ ဘာသာစကာအကူ
အညီေပး င
ုိ ်င္ ( က် ္ပ
ု ိ ခင္
ဘာသာစကာ) ေအထာက
ကူၿဖစါမည္။ ေစ် းၾကီးသ
ည့္ ေဆး၀ါးကုနစ
် ရိ တ္
မ် ားေၾကာင့္ အ လနတ
ိ ေ
္ ထာ
င္းကိုယ္ေၾကၿဖစပါသည္။

(၄) ြဖံ ႔ၿဖိဳ းတိုးတကႈ ခ်ိဳ ႔တဲ့ၿခင္းဆုိ ငာ လူ ထုအသိပညာတိုးၿမွင့
ခင္း။

မိ ဘအမ် ားစုသည္ ၄င္းတိ ု႔၏ လူထုအ ဖဲ ႔၀င်ားေအနၿဖင့္ ေကလးမ် ား ွင့္ မိ သားစုမ်ား
အကူအညီ ေပးရန ၾကိ
ဳးစားၾကသည ေၿပာၿပီ း ၆၅ % ရာခုိ ငႈနးေသာ
လူထုသည္ ြဖ႔ံၿဖိဳး
္
္
မႈ ခ်ိဳ ႔တဲ ၿ
့ ခင္းဆုိငာ အသိ ပညာ ဗဟုသုတ အနည္းငယာ ရိွ ပါသည္။ တစ်ိဳ႔မိ ဘမ် ားသည္
၄င္းတိ ု႔၏ လူထုအ ဖဲ ႔၀င်ားမွ (၁) ြဖံ ႔ၿဖိဳးမႈခ်ိဳ ႔တဲ သ
့ ူ တစ္ ဦးခ် ငး္ စီ သည္ သူ ႔အလိုလိေ
ု ကာင္း
လာမည ထငည္။ (၂) ၄င္းတိ ု႔၏ ေကလးမ် ားအနီး တင္ သက္ေတာင့ကာမရိွ ပါ။ (၃)
ြဖ႔ံၿဖိဳးမႈ ခ်ိဳ ႔တဲ ၿ
့ ခင္းသည္ မိ ဘမ် ားထိ နးေၾကာင္
းမႈ ညံ႔ဖ် ငး္ မႈ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းမရိွ
္
မႈေၾကာင့ု ခံ စားရသည္ သို႔မဟုတ္ (၄) ၄င္းတိ ု႔ေကလးမ် ားကို နာက် ငည့္ စကားလံးု မ် ား
သံုးသည ဆိုၾကပါသည္။

(၅) မိ သားစု တစု ခ်ငး္ ဆီ ၏ အားသာခ် ကွင့္ ၄င္းတို႔လူ မ်ိဳးစု
အ ဖဲ ႕ ေအပၚ တင္ ေဆာကညႈ ၿပဳလုပါ။

မိ ဘမ် ား ေဖာပသည့္ စိ နေခၚမႈမ်
ား ရိ ေွသာည္း၊79 % သည္ ၄င္းတိ ု႔၏ ေကလး၏
္
အားသာခ် က်ားကိုလည္း သိ ရွိ သည ဆိုပါသည္။ ေဒသဆုိငာလူထု ွင့္ အ ဖဲ ႔အစ
ည္းမ် ား၊ ၀နေဆာငႈေပးသူ
မ်ား ွင့္ ေထာကံ သူမ်ားသည္ ြဖံ ႔ၿဖိဳးမႈခ်ိဳ ႔တဲ သ
့ ည့္ ေက
္
လးသူ ငယ်ား ွင့္ ၄င္းတိ ု႔မိ သားစုမ်ားကို လူထုဘ၀နယယားလံးု တင္ ပါ၀ငပီ း
အားေပးဖို႔ ေအရးၾကီးသည့္ မိ တက်ား ၿဖစကပါသည္။

( က်နေတာ့
သား) က က်နေ္
္
တာ့သားပါပဲ ပတ္၀နးက်
္
င္ေၾကာင့္ ေၿပာင္းလဲမွာ မ
ဟုတါဘူး။ က်နေတာ္
္
သူ႔ကို အကူအညီဆက
က္ေပးေနရင္ သူထူးၿခားေ
အာငမငႈေ တ ရလာမွာပါ။

က် နေတာိ
ု႔ ေဖ့ ဘု တာမ် ကွာ ကို ပို မို ေ လ့ လာ ုိ ငန ္ လာေရာက္
္
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ဤစီ မံကိနးကိ
ံ ါတ္ စီ အပီ ေအ ၉၃.၉ ၆၀ ေအမရိ ကန လူ
င
ွ ့္ လူထု၀နေဆာငႈဌာန၊
၀ါရွ ငန ဒီ
္ ု ေေြငၾကးေအထာကကူနပ
္ ထုေနထိုငႈ ၾကီးၾကပ္ေရး၊ က်နးမာေရး
္
္
္ စီး၊
၂၀၂၀၁ မွ တစိ တပိုင္းအကူအညီေပးထားပါသည္။ ေေြငၾကးေေအထာကကူရသူမ်ား လကိွအစိုးရ ေအထာကပံ့ၿဖင့္ စီ မံကိနးေဆာြငက္
ေနသူမ်ားကုိလည္း ၄င္း
္
တိ႔
ု ၏ ေ တ႔ရိွ ခ်ကွင့္ သံုးသပ် က်ားကို လတြပာေဖာပရန တု
။ ထငမင်က္ သို႔မဟုတ္ ယူဆခ် က်ားသညရား၀င္ ေအစီ အယ္ မူ၀ါဒ ကို ကိုယား
္ ိ ကနးပါသည္
္
မၿပဳပါ။

