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အတြင္း၌

သီးသန့္အင္တာဗ်ဴး 
OFWKindness Movement (OFWKM) အဖြဲ႕အစ
ည္းမွေစတနာ့၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ Pamela 
Bagagnan ထံမွသူ၏ အားလပ္ရက္တြင္ ဘယ္အရာေ
တြကိုလုပ္ေဆာင္သလဲဆိုတာနားေထာင္ၾကပါစို ့

အပန္းေျဖစရာေနရာအသစ္မ်ားကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။

ဆုတစ္ခုကိုရယူပါ
ဤသတင္းစာေစာငအ္ားဖတက္ာဥာဏစ္မ္းေမးခြန္းကိအုြနလ္ိငု္း

မွေျဖလိုက္ပါ၊သင္သည္ကြ်န္ုတို့ထံမွဆုတစ္ဆုအားရပါမည္။

အေပ်ာ္သေဘာနဲ့အခုပဲပါ၀င္လိုက္ပါ။
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Pamela အေၾကာင္းသိေ
အာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း  

ေမးခြန္း- သင့္ရဲ႕အနားယူရက္ကိုသင္ဘယ္လိုကုန္ဆံုးသလဲ
ဆိုတာကြ်န္ုပ္တို့ကိုေျပာျပေပးနိုင္မလား။ 

ေမးခြန္း- ဘယ္အရာကသင့္ကိုသင့္ရဲ႕အနားယူရက္
မွာေစတနာ့၀န္ထမ္းအလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္တြန္းအား
ေပးခဲ့ပါသလဲ၊ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

အေျဖ- ကြ်န္မရဲ႕အနားယူရက္ေတြမွာကြ်န္မဟာသူငယ္ခ်င္းေတြႏွင့္ေဘာ

လီေဘာကစားျခင္းျဖင့္ကုန္ဆံုးေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ကြ်န္မမွာကြ်န္မရဲ႕ကိုယ္ပိုင္

အသင္းေတာင္ရွိပါေသးတယ္။ဒါေပမဲ့လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ကတည္းကကြ်န္မဟာ 

OFWKindness Movement (OFWKM), ဆိုတဲ့ကြ်န္မတို့ရဲ႕အနားယူရက္ေ

တြမွာေဒသဆိုင္ရာပြဲေတြႏွင့္ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္းလႈွုပ္ရွားမႈ ေတြမွာ

ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သား

တစ္စုႏွင့္ဖြဲ႕ထားတဲ့အဖြဲ႕မွာေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္စတင္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာ၊ကြ်န္မတို့ဟာ LTA ႏွင့္ပူးေပါင္းကာအတူတကြ လမ္းေလ်ွာက္လွည့္

လည္ျခင္းေတြေဆာင္ရြက္ဖို့ႏွင့္၊ လူထုအားလမ္းအႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ပ

တ္သက္၍အသိပညာေပးမႈေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။မၾကာေသးမီက၊ကို

ဗစ္-၁၉အေျခအေနမွာကူညီႏိုင္ဖို့အတြက္၊ကြ်န္မတို့ဟာMOM ႏွင့္ပူးေပါင္း

ကာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားေတြကိုခပ္ခြာခြာေနျခင္း

စီမံခ်က္ေတြကိုလိုက္နာဖို့ရန္အသိေပးခဲ့ပါတယ္။

ေျဖ- ကြ်န္မဟာေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာယံုၾကည္ပါတယ္၊ဘာေ

ၾကာင့္လဲဆိုေတာ့အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းကစင္ကာပူမွာရွိတဲ့ကြ်န္မရဲ႕သူငယ္

ခ်င္းေတြႏွင့္အျခားေသာေရြ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားေတြကိုကူညီေပးႏိုင္

လို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္မဟာသူတို့အတြက္စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ၿပီးေ

တာ့ထူးျခားတဲ့အရာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။အဲဒီအျပင္၊ေစတနာ့၀န္ထ

မ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကတစ္ျခားသူမ်ားႏွင့္ကြ်န္မထိေတြ႔ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာကြ်

န္မရဲ႕မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ ကိုတိုးတက္လာေစပါတယ္။ကြ်န္မဟာမတူညီ

တဲ့နယ္ပယ္ေတြမွာလည္းဗဟုသုတေတြရလာႏိုင္ပါတယ္။ကြ်န္မသင္ယူခဲ့တဲ့

အရာကိုကြ်န္မေနရပ္အထိျပန္ယူေဆာင္သြားဖို့ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။

ကြ်န္မဟာ OFWKM အဖြဲ႕ကတစ္ျခားေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြႏွင့္အျမဲစကားေ

ျပာေလ့ရွ႔ိပါတယ္။ကြ်န္မတို့အားလံုးဟာတစ္ျခားသူေတြကိုကူညီတဲ့ေနရာမွာ

တူညီတဲ့အေတြးေတြကိုမ်ွေ၀ၾကပါတယ္။အဲဒါကကြ်န္မတို့ကိုေပ်ာ္ရြင္ျခင္းႏွ

င့္၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြေဆာင္ယူလာေပးပါတယ္။

သင္၏အနားယူရက္အတြင္းအခ်ိန္အခ်ိဳ့ခြဲေပးနိုင္ပါသလား။ 

အျပင္ဘက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုနွစ္သက္ ပါသလား။
သင္ဟာလူေတြႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ႏွစ္သက္ပါသလား။

သင္၏အနားယူရက္အားအဓိပၸါယ္ရွိစြာကုန္ဆံုးဖို့ေမ်ွာ္
လင့္ေနပါသလား။

သင့္အတြက္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစ

ရန္ယခုပဲOFWKM ႏွင့္ေစတနာ့၀န္

ထမ္းလုပ္ရန္စာရင္းေပးလိုက္ပါ။

OFWKM သည္စိတ္၀င္စားစရာပြဲမ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈအမ်ားအ

ျပားအတြက္ကူညီဖို့ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြကို ထပ္မံရွာေဖြေနပါ

တယ္။သင္ဟာသူတို့အဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္လႈပ္ရွားမႈေတြကိုစီစ

ဥ္ဖို့၊ ဒါမွမဟုတ္ခြပ္ခြာခြာေနထိုင္ျခင္းအမွာစကားေတြကိုမ်ွေ၀ေ

ပးဖို့လည္းကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။သင္ပါ၀င္နိုင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ 

အေျမာက္အမ်ားရွိပါတယ္။

မစ္Pamela Bagagnan ဟာအသက္၄၄နွစ္အရြယ္ျဖစ္ခါ၊စင္ကာပူႏိူင္ငံမွာလြန္ခဲ့တဲ့၁၃ႏွ
စ္ကတည္းကေရြ႕ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။သင္တို့အ
မ်ားစုလိုပဲ၊ Pamela ဟာလုပ္စရာရွိတာေလးမ်ားကိုလုပ္ၿပီးရင္၊သူရဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္
လည္းသူ့အနားယူရက္မ်ားမွာေတြ႕ဆံုဖို့ေမၽွာ္လင့္ေနပါတယ္။သို့ေသာ္၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္
မ်ားကတည္းက၊သူဟာစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ပါတယ္။သူ႕ဆီကေနထပ္ၿပီးနားေထာင္ၾကပါစို့။

အကယ္၍သင္သည္အထက္ပါေမးခြန္းအားလံုးကို“ ဟုတ္ပါသည္” ဟုေျဖဆိုပါက၊, OFWKM သည္သင့္အတြက္မွန္
ကန္ေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။



တရား၀င္မဟုတ္ေသာအလုပ္ရွင္အတြက္အလုပ္လု
ပ္ေပးျခင္းသည္ဥပေဒႏွင့္ဆန့္က်င္ေနပါသည ္
သင္၏အလုပ္လုပ္ခြင့္ကဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္သင္၏တရား၀င္အလုပ္ရွင္အတြက္သာအလုပ္ေ

ဆာင္ရြက္ ေပးပါ။တစ္ျခားသူမ်ားအတြက္အလုပ္မလုပ္ပါနဲ႔။သင္၏အနားယူရက္မ်ားဟာအနားယူရ

န္အတြက္သာျဖစ္သင့္ပါတယ္။သင္၏မိသားစု၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အခ်ိန္တစ္ခ်ိဳ့ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာကုန္

ဆံုးလိုက္ပါ။

သင္ဟာျပစ္မွုတစ္ခုက်ဴးလြန္ေနပါသည္။ 
အကယ္၍သင္သည္သင္၏တရား၀င္အလုပ္ရွင္မဟုတ္သူအတြက္္အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ေစ၊အခ်ိန္ပို
င္းျဖစ္ေစတစ္ျခားအလုပ္တစ္ခုမွာလုပ္ေနမယ္ဆိုရင္

အကယ္၍သင္သည္သင္၏ကိုယ္ပိုင္စီး
ပြားေရးေထာင္ထားပါက၊

စားေသာက္ဆိုင္မွာဝင္လု
ပ္ျခင္း

ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္သို့မဟုတ္အႏွိ
ပ္ဆိုင္္မွာဝင္လုပ္ျခင္း

လက္လီေရာင္းသည့္ဆိုင္မ်ား
တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းမ်ားသို့မဟုတ္လက္
မႈပစၥည္းမ်ားအားေရာင္းခ်ျခင္း

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏အိမ္တြင္
သန့္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

အဆင့္မ်ိဳးစံုေစ်းကြက္ျမွင့္တ
င္ေရးတြင္ပါ၀င္ျခင္း

အေရးႀကီးပါသည္၊သင္သည္တရားမ၀င္အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါက
အာမခံေလၽွာ္ေၾကးေငြရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ေန
ခ်ိန္အတြင္း ဖမ္းမိခဲ့ပါက၊ သင့္အား အျပစ္ေပးျခင္းခံရပါမည္။ သင့္အား ေနရပ္ႏိူင္ငံသို့ ၿပန္ပို့
ကာ  စင္ကာပူႏိူင္ငံတြင္ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ တရား၀င္မဟုတ္ေ
သာ အလုပ္မွ မုန့္ဖိုးေငြရရန္အတြက္ သင္၏ အလုပ္ကိုအဆံုး႐ႈံးခံရျခင္းမွာ မထိုက္တန္ပါ။

INSURANCE
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စိတ္ဖိစီးမႈအား စီမံထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရန္အတြ
က္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အေ
လ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား ေမြးယူျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈဆိုသည္ မွာခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို့မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္
ရာ တင္းၾကပ္မႈကို ခံစားရျခင္းပင္ျဖစ္
ပါသည္။ ေသးငယ္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈပမာဏမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီ
ညြတ္ေသာ္လည္း၊ မ်ားျပားလာပါက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
၎သည္ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ကိုအျမဲတည္ၿငိမ္ေအာင္ထားျပီးအပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္မ်ားကသင့္အား 
ျပႆနာေတြကိုထိေရာက္စြာ ရင္ဆိုင္တဲ့ေနရာမွာဘယ္ေတာ့မွဟန့္တားခြင့္မျပဳပါနဲ့ ။

သင္ မည္သည့္အရာကိုမဆို မေျပာခင္ မလုပ္ေဆာင္ခင္ ခဏရပ္တန့္ကာ အသက္ျပင္းျပင္း႐ူပါ။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ “ ငါလုပ္နိုင္တယ္” နွင့္ “ငါလုပ္နိုင္စြမ္းရွိတယ္”  ဟုစဥ္းစားခါ ေၿပာပါ။

သင္၏ ၿပသာနာအတြက္ တစ္ျခားေသာ ေၿဖရွင္းနည္းမ်ား အျမဲတမ္းရွိမည္ဟူ၍ သင့္ကိုယ္သင္ ေၿပာေပးပါ။

သင္၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုဆင္ျခင္ေတြးေတာပါ။

သင္၏အေတြးမ်ား၊ သို့မဟုတ္သင္၏ခံစားခ်က္မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ရန္ ေန့စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တစ္အုပ္တြင္စတင္ေရးခ်လို
က္ပါ။

သင္၏ နားခ်ိန္အတြင္း သင္ႏွစ္သက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ပါ။ ဥပမာ- စာဖတ္ျခင္း သို့မဟုတ္ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း

က။ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာခံစားခ်က္မ်ားကို စီမံႏိုင္ရန္္ၾကိဳးစားပါ။  

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြွတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားသည္ သင့္အားစိတ္ဖိစီးမႈ၏ အႏၱရာယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား
မွ၊ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
စိတ္ဖိစီးမႈအား စီမံထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္တို႕ကိုလိုက္နာပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈကိုမည္သို႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း?



ပံုမွန္စားေသာက္ပါ (စားသင္႕တဲ့အခ်ိန္မွာအစာမ်ားကိုမစားပဲမေနပါနဲ႔)

အခ်ိုဳရည္မ်ားအစားေရကိုသာေရြးေသာက္ပါ။

အသီးအႏွံ့မ်ားႏွင့္ အရြက္မ်ားကို ပိုမိုစားပါ။

တက္ၾကြစြာေနထိုင္ပါ။အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္စင္တာ(CDE)၊ လူမႈ ေရး
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ႏိူင္ငံျခားအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕အစ
ည္း(FAST)၊ တို႕တြင္အခမဲ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ရန္အတြက္စာရင္းေပးလိုက္ပါ။

တတ္နုိင္သည့္အခါေလွခါးမ်ားကိုသာအသံုးျပဳပါ။ 

မနက္ခင္းသို့မဟုတ္သင္၏အနားယူခ်ိန္မ်ားတြင္႐ိုးရွင္းသည့္အေၾကာဆန္႔ျခင္းေလ့က်
င့္ခန္းမ်ားအားလုပ္ေဆာင္ပါ။တစ္ေန႔လ်ွင္၁၀မိနစ္ခန့္လုပ္ရန္ရည္ရႊယ္ပါ။

ေကာင္းေသာအစားအေသာက္ အေလ့အက်င့္မ်ား 
ၿဖစ္ေပၚေစျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္း အခ်ိန္မွန္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ခ။ ေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္သင္၏က်န္းမာေရးအား ဂ႐ုစိုက္
ပါ။၎တို့သည္   သင္၏အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာစိတ္အေနအထားအား ေလၽွာ့နည္းေစျပီး၊ သင္၏ခံစား
ခ်က္မ်ားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစခါ၊  ဦးေႏွာက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တို့ကို တိုးျမွင့္ေပးပါမည္။

အစားအစာမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ေလာင္စာျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေ
လာင္စာသည္ သင့္အားအေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေပးပါသည္။
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လိုင္စင္မရွိေသာေငြေခ်းစားသူႏွ
င့္ေ၀းေ၀းေနပါ။
လိုင္စင္မရွိေသာေငြေခ်းစားသူမ်ား(UMLs)မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ငါးမန္းမ်ားဟုလည္းေခၚသည္တို့
ထံမွေငြေခ်းျခင္းသည္တရားမ၀င္ေၾကာင္းသင္သိပါသလား။

ဥပေဒကိုက်ဴးလြန္ျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္၊သင္သည္ေအာက္ပါတို့ကိုစိတ္ထဲတြင္
အျမဲမွတ္ထားသင့္ပါသည္။

သင့္အားေငြေခ်းရန္အတြက္ေမးျမန္းသည့္အမွာစကားမ်ား၊ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုမတံု့ျပန္ပါနဲ႔။လိုင္စင္ရေငြေခ်းသူမ်ားသည္ 

SMS၊ေဖ့ဘုတ္သို့မဟုတ္အျခားေသာလူမွုေရးမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ေငြေခ်းရန္ကမ္းလွမ္းမည္မဟုတ္ပါ။

သူစိမ္းမ်ား (UMLျဖစ္ႏိုင္သည့္သူ)ဆီမွေငြေခ်းယူျခင္းမျပဳပါနဲ႔။သူတို့သည္မတန္တဆအတိုးႏွုန္းမ်ားေကာက္ခံပါမည္။အ

ကယ္၍သင္သည္ေခ်းထားေသာေငြကိုျပန္မေပးႏိုင္ပါကသင္ႏွင့္သင္၏အလုပ္ရွင္အားေႏွာင့္ယွက္ၾကပါလိမ့္မည္။

UML လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမွာပါ၀င္ကူညီျခင္းမ်ားမလုပ္ပါနဲ႔။ဥပမာ- UML မ်ားအတြက္ပြဲစားသို့မဟုတ္အလုပ္သမား  တစ္ေယာက္အျဖစ္

မလုပ္ပါနဲ႔။အက်ိဳးအျမတ္တစ္စံုတစ္ရာအတြက္သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား UML မ်ားဆီမွေငြေခ်းရာတြင္အကူအညီမေပးသင့္ပါ။

မည္သည့္UML ထံမွေငြေခ်းရန္သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုမတိုက္တြန္းပါနဲ႔။ 

ေငြေခ်းရန္အတြက္သင္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုသင့္အလုပ္ပါမစ္မငွားပါနဲ႔။

အကယ္၍သင့္အားေငြေခ်းသူUML တစ္ေယာက္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါက၊ေက်းဇူးျပဳ၍ရဲဌာန ၉၉၉သို့မဟုတ္၁၈၀၀၂၅၅၀၀၀၀ 
ကိုေခၚပါ၊သို့မဟုတ္သင္၏အလုပ္ရွင္အားေျပာပါ။

သင္၏ေငြေၾကးအားေသခ်ာစြာမည္သို့စီမံရမည္အေပၚဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေနကာပိုမိုသိရွိလို
ပါသလား။

AIDHA ၏“ အေၾကြးစီမံမႈအစီအစဥ္” အြန္လိုင္းသင္တန္းအသစ္အတြက္စာရင္းေပး
လိုက္ပါ။ဤသင္တန္းတိုေလးမွာအေၾကြးမယူမိေစရန္ႏွင့္အေၾကြးကိုကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္
နည္းလမ္းမွန္မ်ားရခ်င္ေသာလူတိုင္းအတြက္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။၎သည္စ
င္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္အေရး
ႀကီးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္UML ဆီမွေခ်းငွားသည္သို့မဟုတ္သူ

တို့အားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ကူညီေနသည္ဟုဖမ္းမိပါက၊စင္

ကာပူႏိူင္ငံရွိသင္၏အလုပ္အကိုင္အေပၚထိခိုက္မႈရွိမည္ျဖ

စ္သည္။သင့္အားေနရပ္သို့ျပန္ပို့ခါ သင္သည္အလုပ္ထပ္

မံ၍လာျပီးလုပ္နိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

မစိုးရိမ္ပါနဲ႔၊သင္တန္းမွာအခမဲ့ျဖစ္
ပါသည္။သင္တန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္
တက္ေရာက္ရန္အေသးစိပ္အခ်က္
မ်ားအတြက္ AIDHA ၏၀က္ဘ္ဆို
က္တြင္QR Code ကိုဖတ္ပါ။
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ျပတင္းေပါက္မ်ားသန့္ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

အ၀တ္မ်ားလွန္းျခင္း

၂၀၂၁ခုႏွစ္မတ္လတြင္၊ေရႊ့ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားတစ္ေယာက္သည္ျပတင္းေပါက္သန့္ရွင္းေရးလုပ္ေနစဥ္အခါ၌အျမ
င့္မွျပဳတ္က်ခဲ့ပါသည္။သူသည္ဒဏ္ရာအမ်ားအျပားရကာေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ 

ဤေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္ကအထူးသျဖင့္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာကြ်န္ုပ္တို့အမ်ားစုအတြက္၊အျမင့္
မွျပဳတ္က်ျခင္းအႏၱရာယ္မွာ အမွန္တကယ္ရွိနိုင္ေၾကာင္းသတိေပးေနပါသည္။ 

အိမ္မွုကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါဤေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးလမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္ထားပါ။

သတိေပးခ်က္- ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သား 
အျမင့္မွျပဳတ္က်သည္၊

ျပတင္းေပါက္သံပန္းမ်ားရွိရမည္၊ထို့အျပင္၄င္းတို့အားသန့္ရွင္းေရးလုပ္ေနသည့္
အခ်ိန္အျမဲေသာ့ခတ္ထားရမည္။

လူၾကီးတစ္ေယာက္သို့မဟုတ္သင္၏အလုပ္ရွင္သည္သင့္အားႀကီးၾကပ္ရန္အ
နားတြင္ရွိေနပါေစ။

ေျမျပင္မွအထက္အျပင္ဖက္ျပတင္းဘက္အားသန့္ရွင္းရသည့္အခါဆြဲဆန္႕နိုင္ေ
သာျပတင္းေပါက္သုတ္တံအရွည္အားအသံုးျပဳပါ။

မည္သည့္စင္ျမင့္အေပၚတြင္မွမရပ္ပါနဲ႔။

အကယ္၍ျပတင္းေပါက္တြင္္သံပန္းမ်ားမရွိပါကအျပင္ဘက္ျပတင္းေပါက္အား
သန့္ရွင္းေရးမလုပ္ပါနဲ႔

အျပင္ဘက္ထုတ္ထားေသာျပတင္းေပါက္ေဘာင္အေပၚသို့မတက္ပါနဲ႔၊ သို့မဟု
တ္မမွီပါနဲ႔။  

သင္၏ေျခေထာက္အားၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ျမဲၿမံစြာရပ္ထားပါ။သင္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ျပ
တင္းေပါက္အ တြင္းတြင္ရွိေနရျပီး ၾကမ္းျပင္သည္ေျခာက္ေသြ႕ေနရမည္။

ေလးလံေသာအ၀တ္မ်ားကိုသြင္းကြင္းအနီးလွန္းကာ၊ ေပါ့ပါးေသာအ၀တ္မ်ားကိုတ
န္းရဲ႕ထိပ္ဖ်ားတြင္လွန္္းပါ။

ေလထန္ေနေသာအခါသို့မဟုတ္မိုးရြာေနေသာအခ်ိန္အ၀တ္မ်ား႐ုပ္သည့္အခါ
အထူးသတိထားပါ။

အ၀တ္တန္းအားသြင္းကြင္းထဲျပန္ထိုးသြင္းရန္အတြက္ျပတင္းေပါက္အျပင္သို့အလြ
န္အကြ်ံကုန္းထားျခင္းမျပဳပါနဲ႔။

အ၀တ္လွန္းသည့္အခါသို့မဟုတ္အ၀တ္႐ုပ္သည့္အခါတြင္မည္သည့္စင္ျမင့္သို့မဟု
တ္ကုလားထိုင္၊ေခြးေျခေပၚတြင္မရပ္ပါနဲ႔သို့မဟုတ္ေျခဖ်ားမေထာက္ပါနဲ႔။

အ၀တ္တန္းတြင္အ၀တ္မ်ားစြာအလြန္အကြ်ံတင္ျခင္းမျပဳပါနဲ့။ 



အားလပ္ခ်ိန္- ဤေနရာမ်ားအားစူးစ
မ္းေလ့လာပါ။
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သင္၏အနားယူရက္အတြင္းမည္သည့္ေနရာကိုသြားရမည္မသိ၊သို့မ
ဟုတ္ဘာလုပ္ရမည္ကိုလည္းမသိျဖစ္ေနပါသလား။ေရြ႕ေျပာင္းအိမ္
ကူလုပ္သားအားလံုးအတြက္အထူးစီစဥ္ထားေသာဤေနရာမ်ားကို
စူးစမ္းေလ့လာပါ။

အေရးေပၚကိစၥမ်ားအတြက္အသံုး၀င္ေသာဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းလိုင္းမ်ား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
၆၂၅၅၀၀၇၅

သီရီလကၤာ
၆၂၅၄၄၅၉၅

ကေမာၻဒီးယား
၆၃၄၁၉၇၈၅

အင္ဒိုနီးရွား
၆၇၃၇၇၄၂၂
၉၂၉၅၃၉၆၄

အိႏိၵယ
၉၁၇၂၉၈၀၃

ဖိလစ္ပိုင္ 
၆၇၃၇၃၉၇၇

ျမန္မာ
၆၇၃၅၁၆၇၂

ထိုင္း
၆၇၃၇၂၄၇၅
၈၄၂၁၀၁၀၅

အန္ဒါဆန္လမ္းရွိေ
ဟာေျပာခန္းမ

Haig လမ္းရွိ 
Let’s Gather ေနရာ

၊တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းမနက္ ၁၀နာရီမွ
ညေန ၅နာရီအထိဖြင့္ပါသည္။

၊ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္၏ 

အနားယူရက္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းရန္ေနရာသစ္တစ္ခု။ 

တနဂၤေႏြေန႔ တိုင္း ဂ်ဴလိုင္လကုန္အထိဖြင့္ထားပါမည္။

၃. အမွတ္ ၃ Chin Cheng Ave တြင္ရွိေသာ FAST Hub
၊ေရြ႕ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ စုေ၀းရာ စင္တာ။စေနေန႔မ်ားႏွင့္ တနလၤာေန႔မ်ားမွ လြဲ၍ 
ေန႔တိုင္းဖြင့္ပါသည္။

အပန္းေျဖေရး၊အားကစားပစၥည္းမ်ား၊တရားထိုင္သည့္အခန္းမ်ားႏွင့္ခန္းမမ်ားပါ၀င္ေသာကလပ္အိမ္
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ထိုေနရာမ်ားကိုသံုးစြဲရန္၊သင္သည္ FAST ကလပ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္ျ
ဖစ္ျပီးႏွစ္စဥ္ေၾကးအနည္းငယ္သာေပးရပါမည္။အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္သင္သည္သင္တန္း
မ်ားတက္ရန္စာရင္းေပးသည့္အခါတြင္လည္းေလ်ွာ့ေစ်းမ်ားရရွိနိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ထိုေနရာသို့မည္သို့သြားရမည္ကိုသိရွိရန္www.fast.org.sgတြင္FAST ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ၾကည့္ပါ။

အိမ္အကူ၀န္ထမ္းမ်ားစင္တာ (CDE) နွင့္၄င္းတို့၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ကမ္းလွမ္းေသာက်ယ္၀န္းသည့္စင္တာရွိအခမဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကိုရယူႏိုင္ပါသည္။

လူစြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန- ၁၈၀၀၃၃၉၅၅၀၅
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ၊လစာအေရးႏငွ္အ့ျခားေသာအလုပအ္ကိငု္
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚအကူအညီႏွင့္အႀကံေပးျခင္းအတြက္

အျခားေသာအေရးေပၚ
ကိစၥရပ္မ်ား

လူနာတင္ကား/မီးသတ္ကား 

၉၉၅

နိူင္ငံျခားသားအိမ္အကူလုပ္
သားမ်ားအအတြက္  MOM 
၏ကူညီေပးေရးဖုန္း

အျခားေသာအကူအ
ညီေပးေရးဖုန္းမ်ား

သံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ေကာ္မရွင္
မင္းႀကီး႐ံုးမ်ား

ရဲဌာန

၉၉၉

ေရႊ႕ေျပာင္းတတ္သူမ်ားႏွင့္အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအတြက္သင္းအုပ္ဆရာ၏လူမႈေ
ရးဂ႐ုစိုက္ရန္ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္နယ္ပယ္ေကာ္မတ ီ(ACMI) 
၉၁၈၈၉၁၆၂

အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ား၏အဖြဲ႕အစည္း (စင္ကာပူ) 
၆၈၃၆၂၆၁၈

လူမႈေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ႏိူင္ငံျခားသားအိမ္အကူလုပ္
သားမ်ားအဖြဲ့အစည္း(FAST) 
၁၈၀၀၃၃၉၄၃၅၇ (၂၄နာရီလံုး) 

စင္ကာပူ၏ဆာမာရီတန္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း (SOS) 
၁၈၀၀၂၂၁၄၄၄၄ (၂၄နာရီလံုး)

 အိမ္အကူလုပ္သားမ်ား၏စင္တာ (CDE) 
၁၈၀၀၂၂၅၅၂၃၃ (၂၄နာရီလံုး) 

အပတ္စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ထိုေန
ရာသို့မည္သို့ေရာက္ရွိေအာင္သြား
ရမည္ကိုသိရွိရန္ CDE ၏ေဖ့ဘုတ္
တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။


