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သင်၏ စတိ်ကျန်းမာေရးပိမုို
ေကာင်းမနွ်ေစရန်အတကွ် လမ်းန်



သင််သည််သင်််ကို�ုယ််သင််နှငှ််် သင််ချျစ်် မြ�တ််နှု��ရသ�ူျး�အားး�ထော�းကို် ပံ့့ ်ရန််အားတ်ကွို်စ်င််ကိုးပံ့နူှ�ုင််င့်သ�ု�လားထောရးကို်၍အားလာ�ပံ့်
လာ�ပံ့်ကို�ုင််ချ့ ်မြချင််� မြ�စ်် ထောပံ့ သည််။

ဤ နှ�ုင်် င့် တ်ငွ်် သင်် အား လာ�ပံ့် လာ�ပံ့် ကို�ုင်် ထောန် စ်ဉ်် အား ထောတ်း အား တ်ငွ််� ၊ သင်် သည်် အား ထော�ကိုးင််� အားရး သစ်် �ျး� စ်းွ ထော�ကိုးင််် 
စ်တု်် � ုချ�ုကို် � ုကို�ု ချ့ စ်း� ထောန် ရ ပံ့ါ �ည််။ သင််သည်် သင်် ချျစ်် မြ�တ်် နှု�� ရ သ ူ�ျး� အားး� လာ�ွ်� ဆွတွ်် ထောကိုးင််� လာ�ွ်� ဆွတွ်် 
ထောန် လာ�ု်် �ည်် မြ�စ်် သည််။ ��ု အား ထော�ကိုးင််� အား ရး �ျး� အားး� လာ့�� ကို သင််် အားး� စ်တု်် � ုစ်း� � ုကို�ု မြ�စ်် ထောစ် ပံ့ါ �ည််။

စ်တု််�စု်း��၊ု၎င််�ကို�ု�ည််ကို့သ်ု��ကို�ုင််တ်ယွ််ထောမြ�ရငှ််�ရ�ည််နှငှ်််အားကိုူအားည်းရယ်ရူန််န်ည််�လာ�်��ျး�နှငှ်််ပံ့တ််သကို်၍ပံ့�ု��ုထောလာ ်လားလာ�ုပံ့ါ
ကိုဆွကိုလ်ာကို်�တ််ရူပူံ့ါ။

အား�ွင်် ်�ုတ််ဆွကို်အား�ွင်် ်�ုတ််ဆွကို်အား�ွင်် ်�ုတ််ဆွကို်
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၁။ စ်တု််�စု်း�� ုဆွ�ုသည််�းှအားဘယ််န်ည််�။

၂။ စ်တု််�စု်း��၏ုထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး��းှအားဘယ််န်ည််�။

၃။ ကိုွနှ်�ပံ့်သည််စ်တု််�စု်း��အုားး��ည််ကို့သ်ု��ကို�ုင််တ်ယွ််ထောမြ�ရငှ််�ရ�ည််န်ည််�။

၄။ Mimik သည််စ်တု််�စု်း�� ုအားး��ည််ကို့သ်ု��ကို�ုင််တ်ယွ််ထောမြ�ရငှ််�ပံ့့�ကို�ုထောလာလ်ားလာ�ုကို်ပံ့ါ။

၅။ ကိုွနှ်�ပံ့်သည််�ည််သည််် ထောန်  ရးတ်ငွ််အားကိုအူားည်းရယ်နူှ�ုင််ပံ့ါသန်ည််�။

၆။ သင််အားန်��ယ်ထူောသးထောန်�တ်ငွ််စ်းရင််�ထောပံ့�သငွ််� 
နှ�ုင််သည်််သင််တ်န််��ျး�နှငှ်််လာပုံ့်ရးှ���ုျး�၏စ်းရင််�
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ဤလာ�်�ညွနွ််စ်းအား�ပံ့်တ်ငွ်် ပံ့ါ၀င််ထောသး သတ်င််�အားချျကို်အားလာကို်�ျး��းှ ပံ့့�နှှုပံ့်သည်််အားချျနု််တ်ငွ်် �နှ််ကိုန််ပံ့ါသည််။ 

အားထော�ကိုးင််�အားရးစ်း�ျကို်နှှ�အားထော�ကိုးင််�အားရးစ်း�ျကို်နှှ�အားထော�ကိုးင််�အားရးစ်း�ျကို်နှှ�
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စ်တု််�စု်း��ဆုွ�ုသည််�းှစ်တု််ချ့စ်း��နုှငှ်််ဆွ�ုင််ထောသးသု���ဟု�တ််ရူ�ပံ့်ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရးနှှင်််ဆွ�ုင််ထောသးတ်င််��ကိုပံ့်ပံ့ပူံ့န််�ပုံ့င််မြ�စ််ပံ့ါ
သည််။စ်ုတ််�စု်း��အုားး�တ်စ််ချါတ်စ််ရက့ြုံကို့�ထောတ်�ွတ်တ််သည််�းှပံ့့��နှ််ပံ့င််မြ�စ််ပံ့ါသည််။ စ်တု််�စု်း��ကုို�ုမြ�စ််ထောစ်နှ�ုင််ထောသးမြ�စ််ရပံ့်�ျး�နှငှ်််
အားထောမြချအားထောန်�ျး��းှလာည််�လာတူ်ဦး�နှငှ်််တ်ဦး�ကိုးွမြချး�နှ�ုင််�ကိုမြချင််��းှ၊  အားထောမြချအားထောန်�ျး�အားး�၎င််�တ်ု��၏�င််မြ�င််၍တ့်��မြပံ့န််သည်််
န်ည််�အားထောပံ့်�တူ်ည််မြချင််�ထော�ကိုးင်််မြ�စ််ပံ့ါသည််။

စ်တု််�စု်း��အုားန်ည််�အားကိုျဉ််��းှသင််၏အားထောတ်�ွ�ျး�၊ချ့စ်း�ချျကို်�ျး�နှငှ်််အားမြပံ့�အား��ူျး�အားတ်ကွို်အားမြပံ့�သထောဘးထောဆွးင််
နှ�ုင််ပံ့ါသည််။၎င််�သည််သင်််အားး�အားထောကိုးင််�ဆွ့��ထောဆွးင််ရကွို်နှ�ုင််ထောစ်ရန််လာ့�ုထောဆွး်ထောပံ့�နှ�ုင််ပံ့ါသည််။��ု�မြပံ့င််သင်််အားး�
စ်နု််ထောချ်��ုျး�ကို�ုရင််ဆွ�ုင််နှ�ုင််ထောစ်ရန််နှငှ်််သင််၏တ်းဝန််�ျး�ပြီးပံ့း�ထောမြ�းကို်နှ�ုင််ထောစ်ရန််တ်နွ််�အားး�ထောပံ့�ပံ့ါသည််။

သ�ု�ထောသး်လာည််�၊စ်တု််�စု်း��အုားလာနွ််အားကိုွ့မြ�စ််မြချင််�ကိုအားနှတရးယ််ရှုလားထောစ်နှ�ုင််ပံ့ါသည််။၄င််�သည််စ်ု��ရ�ု်ထော�ကိုးင်််�ကို� ု
ကို�ုမြ�စ််ထောစ်ကိုးချ�ချ့အားး�စ်န်စ််ထောလာျးက်ိုျ�နုှငှ်််စ်တု််ဓားတ််ကိုျမြချင််�စ်သည်််ကိုျန််��းထောရ�မြပံ့ဿန်��ျး�ကို�ုမြ�စ််ထောစ်နှ�ုင််
ပံ့ါသည််။

စ်တု််�စု်း��၏ုထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး�အားး�ထောစ်းစ်း�စ်းွထော�း်��တ််၍၎င််�တ်ု��ကို�ု�ည််ကို့သ်ု��ကို�ုင််တ်ယွ််ထောမြ�ရငှ််�ရ�ည််အားး�
ထောလာလ်ားရန််အားထောရ�ကြီးကိုး�ပံ့ါသည််။

၁။ စ်ုတ််�ုစ်း��ုဆွ�ုသည််�ှးအားဘယ််န်ည််�၁။ စ်ုတ််�ုစ်း��ုဆွ�ုသည််�ှးအားဘယ််န်ည််�၁။ စ်ုတ််�ုစ်း��ုဆွ�ုသည််�ှးအားဘယ််န်ည််�

သင််သုချ့်ပံ့ါသလား�။သင််သုချ့်ပံ့ါသလား�။သင််သုချ့်ပံ့ါသလား�။
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စ်တု််�စု်း��အုားလာနွ််အားကိုွ့မြ�စ််မြချင််�၏ထောအားးကို်ထော�း်မြပံ့ထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး�အားး� ထောလာလ်ားပံ့ါ။

အားကိုယ််၍သင်််တ်ငွ််��ုကို့သ်�ု�ထောသးထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး�ရှုပံ့ါကို၊သင််သည််စ်တု််�စု်း��ကုို�ုအားလာနွ်် အား �င််� ချ့စ်း� ထောန်ရပြီးပံ့းမြ�စ််ချါ၊
၎င်�်တ်�ု�ကို�ုကို�ုင််တ်ယွ််ထောမြ�ရငှ််�၍ထောကိုျး်မြ�တ််နှ�ုင််ထောစ်ရန််အားတ်ကွို်အားကိုအူားည်းချျကို်ချျင််�ရးှသင်််ပံ့ါသည််။

အား�း�ကိုျန််မြချင််�၊ပံ့တု််�ထုောန်မြချင််�၊သ�ု��ဟု�တ်် ထော�်း်လာင်််ချျကို်ကိုင််��့ထ်ောန်သည််ဟု� ချ့စ်း�ထောန်ရမြချင််�၊

ချ့စ်း�ချျကို်ဆွ�ုင််ရး အားးရူ့�ပံ့ျကို်မြပံ့း���ုျး� သ�ု� �ဟု�တ်် ထောပံ့ါကို်ကိုွ့� ု�ျး� ဥပံ့�း- �ချျင်််�ရ့မြ�စ််� ု �ျး�၊ 
အားလာယွ််တ်ကို ူထော�ါသ�ကွို်မြချင််� သ�ု��ဟု�တ်် စ်ုတ််ဆွ�ု�မြချင််�၊ သင်််လာ�ပံ့်ထောဆွးင််ချျကို်�ျး�၏ အားကိုျ�ု�ဆွကို်�ျး�ကို�ု 
ထောတ်�ွထောတ်းမြချင််��ရှုပံ့့ မြပံ့��ထူောဆွးင််ရကွို်မြချင််�။

စ်တု််အားထောမြချအားထောန်ရူ�တ််တ်ရက်ိုထောမြပံ့းင််�လာ့မြချင််��ျး� ဥပံ့�း-ထောပံ့ျး်ရငှ််ထောန်သည််�ရှူ�တ််တ်ရကို်ဝ�်�န်ည််�သးွ�မြချင််�။

စ်တု််အားထောနှှ�င်််အားယ်ကှို် သ�ု� �ဟု�တ်် ထော�ကိုးကို်ရွ့�  ထောန် ရသည််ဟု� အားပြီး�့ချ့စ်း�ထောန်ရမြချင််�။ 

သင််၏ ဘဝအားး� အားဆွ့��သတ််ရန်် သု�� �ဟု�တ်် ထောသဆွ့��ရန်် နှှင်််ပံ့တ််သကို်၍ ထောမြပံ့းဆွ�ုမြချင််� သု�� �ဟု�တ်် 
ထောတ်�ွထောတ်းမြချင််�။

သင််၏ အားန်း�တ်စ််ဝ�ုကို်တ်ငွ်် ��ုကို့သ်�ု� ထောသးထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး� ချ့စ်း�ထောန်ရသည််် 
တ်စ််စ့်�တ်စ််ဦး� သ�ု� �ဟု�တ်် သူင်ယ််ချျင််�တ်စ််ထောယ်းကို်ထောယ်းကို်ရှုပံ့ါသလား�။ သင််သည်် သ�ူ
အားး� စ်တု််�စု်း�မြချင််�စ်း�့ချန်�်ချွ့� ုနှှင််် ပံ့တ််သကို်၍ ချ့စ်း�ချျကို်ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရးကိုညူ်းထော���� ုသု�� 
�ဟု�တ်် အားကြုံကို့ထောပံ့��မုြပံ့�နှ�ုင််ပံ့ါသည််။ ပံ့�ု��ုသရုှုထောစ်ရန််ဆွကို်လာကို် �တ််ရူထူောပံ့�ပံ့ါ။ 

၂။ စ်ုတ််�ုစ်း��ု၏ထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး��ှးအားဘယ််န်ည််�။၂။ စ်ုတ််�ုစ်း��ု၏ထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး��ှးအားဘယ််န်ည််�။၂။ စ်ုတ််�ုစ်း��ု၏ထောရးဂါါလာကိုခဏား�ျး��ှးအားဘယ််န်ည််�။

သင််၏သူင်ယ််ချျင််��ျး�အားး� သင််ကူိုည်းနှ�ုင််ပံ့ါသည်် !သင််၏သူင်ယ််ချျင််��ျး�အားး� သင််ကူိုည်းနှ�ုင််ပံ့ါသည်် !သင််၏သူင်ယ််ချျင််��ျး�အားး� သင််ကူိုည်းနှ�ုင််ပံ့ါသည်် !
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စ်တု််�စု်း��ဆုွ�ုသည််�းှအားပြီး�့ ရှုထောန်ထောသးအားရးပံ့င််မြ�စ််ကိုး၊ကိုွနှ်�ပံ့်တ်�ု�သည််၄င််�အားး�ထောကိုးင််�စ်းွကို�ုင််တ်ယွ််ထောမြ�ရငှ််�ရန်် ထောလာက်ိုျင်််နှ�ုင််ပံ့ါသည််။

MDW(ထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး��ျး�)ရင််ဆွ�ုင််ရသည်််မြ�စ််ထောလာရ်ှုထောသးအားထော�ကိုးင််�တ်စ််ချျ�ု�အားး��ကိုည်််ကိုး၎င််�တ်ု��အားး��ည််ကို့သ်�ု�အားထောကိုးင််�

ဆွ့��ကို�ုင််တ်ယွ််ထောမြ�ရငှ််�နှ�ုင််သည််အားး�ထောလာလ်ား�ကိုပံ့ါစ်ု��။

ကိုွနှ်�ပံ့် သည်် စ်င်် ကိုး ပံ့ ူတ်ငွ်် ပံ့�� ဦး� ဆွ့�� အား လာ�ပံ့် လာ�ပံ့် မြချင််� မြ�စ်် ပံ့ါ သည််။ ကိုွနှ်�ပံ့် ၏ ထောန် ရပံ့် � ှ� ုသး� စ်� ကို�ု လာ�ွ်� ဆွတွ််

သတ်ု ရ ပံ့ါသည််။ ကိုွနှ်�ပံ့် ၏ � ုသး� စ်� �းှ မြပံ့ဿန်� �ျး� နှငှ််် ရင်် ဆွ�ုင်် ထောန်ရ ၍၊ ကိုွနှ်�ပံ့် �းှ သ ူတ်ု�� နှှင််် အား တ် ူရှု � ထောန် နှ�ုင်် ပံ့ါ။

ကိုွနှ်�ပံ့် ၏ အား လာ�ပံ့် ရငှ်် သည်် ကိုွနှ်�ပံ့် အား ထောပံ့် တ်ငွ်် လာနွ်် စ်းွ တ်င််� ကိုျပံ့် ပံ့ါ သည််။ �ု�� ထော�ကိုးင််် ကိုွနှ်�ပံ့် သည်် �ျး� စ်းွ ထောသး ကိုွ့ 

မြပံ့း� မြချး� န်�� သည််် တ်း ဝန်် �ျး� ကို�ု ထောဆွးင်် ရကွို် နှ�ုင်် စ်�ွ်� � ရှု ပံ့ါ။ 

သင််၏အားထောမြချအားထောန်အားး�ပံ့�ု��ုန်��လာည််ထောကိုးင််�န်��လာည််�ည်််သင််၏သငူ်ယ််ချျင််��ျး�အားး�စ်ကိုး�ထောမြပံ့းပံ့ါ။သင်််အား�ု်သ�ု�

��န််�ထောချ်မြချင််�၊သ�ု��ဟု�တ််သင်််ချျစ််မြ�တ််နှ�ု�သ�ူျး��့သု��စ်းထောရ�မြချင််�လာည််�လာ�ပံ့်နှ�ုင််ပံ့ါသည််။သင််သည််သင််၏အားလာ�ပံ့်ရှင််

နှငှ်််လာည််�သင််၏ချ့စ်း�ချျကို်�ျး�၊အားထောတ်�ွ�ျး�ကို�ု�်ထောဝနှ�ုင််ပံ့ါသည််။သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််သည််သု���သှးသင််�ည််ကို့သ်ု��ချ့စ်း�

ထောန်ရသည််အားး�န်��လာည််ကိုးစ်င််ကိုးပံ့နူှ�ုင််င့်ရှုအားလာ�ပံ့်ချငွ််၊ထောန်��ုင််�ပုံ့တ််ဝန််�ကိုျင််တ်ု��နှှင်််သဟုဇားတ်မြ�စ််ထောစ်ရန််ပံ့့ပ်ံ့ု��ထောပံ့�နှ�ုင််�ည််မြ�စ််

ပံ့ါသည််။

သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််အားး�ထောလာ�စ်း�စ်းွစ်ကိုး�ထောမြပံ့းပံ့ါ။သင််၏အားလာ�ပံ့်ရှင််အားး�ပံ့ငွ်််လာင််�၍ရူု��သး�စ်းွဆွကို်ဆွ့ချါသင််ရင််ဆွ�ုင််ထောန်ရထောသး

စ်နု််ထောချ်��ုျး�နှငှ်််ပံ့တ််သကို်၍ထောမြပံ့းမြပံ့ပံ့ါ။

အားကိုယ််၍သင််သည််တ်းဝန််တ်စ််ချ�လာ�ပံ့်ထောဆွးင််မြချင််�နှငှ်််ပံ့တ််သကို်၍မြပံ့သးန်�ကို�ုရင််ဆွ�ုင််ထောန်ရပံ့ါကို၊သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််အားး�လာ�်�ညွနွ််

ထောပံ့�ရန််ထောတ်းင််�ဆွ�ုချါသင််၏အားလာ�ပံ့်အားး�သင််�ည််သု��ထောဆွးင််ရကွို်ရ�ည််န်ည််�နှငှ်််ပံ့တ််သကို်၍ထောဆွ�ွထောနှွ�တ်�ုင််ပံ့င််ပံ့ါ။

၀�်�န်ည််��တု်စ််စ့်�တ်စ််ရးအားး�ကြီးတ်တု််�ှုတ််၍ချ့စ်း�မြချင််��မြပံ့�ပံ့ါန့်�၊၄င််�ကိုအားချျနု််�ကိုးလားသည််နှငှ်််အား�်သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််နှငှ်််ဆွကို်ဆွ့

ထောရ�တ်ငွ််ပံ့�ု��ုဆွ�ု�ဝါ�လား ထောစ်နှ�ုင််ပံ့ါသည််။

အားကိုယ်် ၍ ကိုွနှ်�ပံ့် သည်် ထောင် ွကို�ု အား ထောရ� ထောပံ့် လာ�ု အားပံ့် ၍၊ စ်� ထောင် ွလာည််� လာ့� လာ့� ထောလားကို် ထောလားကို် � ရှု ပံ့ါ ကို �ည်် ကို့ ်သ�ု� လာ�ပံ့် 

ထောဆွးင်် သင််် သန်ည််�။ 

အားကိုယ််၍သင််သည််ထောင်ထွောရ�ထော�ကို�ထောရ�အားချကို်အားချ့�ျး�ရင််ဆွ�ုင််ရပံ့ါကို၊သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််နှငှ်််စ်ကိုး�ထောမြပံ့းပံ့ါ၊သု���ဟု�တ်် ထောအားးကို်ပံ့ါ

စ်းရင််��့��ှည််သည်််အား�ွ့�အားစ်ည််�တ်ွင််�ဆွ�ုအားကြုံကို့ထောတ်းင််�ပံ့ါ၊လာ�ုင််စ်င််�့ထ်ောင်ထွောချျ�သ�ူျး��့�ထှောင်ထွောချျ�မြချင််��မြပံ့�ပံ့ါန့်�။

သင််၏အားန်��ယ်ရူကို်အားတ်ငွ််�၊သင််သည််AIDHA�စှ်းစ်ဉ််ထောပံ့�ထောသးထောင်ထွော�ကို�စ်း�့ချန်�်ချွ့�သုင််တ်န််�တ်စ််ချ�အားး�လာည််�တ်ကို်ထောရးကို်နှ�ုင််

ပံ့ါသည််။ဤသင််တ်န််��းှထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး�MDW�ျး�အားတ်ကွို်ထောင်ထွော�ကို�ဆွ�ုင််ရးရည််�နှ််�ချျကို်

�ျး��ည််ကို့သ်ု��ချျ�တှ််�ည််၊စ်�ထောဆွးင််��ည််နှငှ်််အားထော�ကို�ွ�ျး�ကို�ုစ်း�့ကိုးကိုးကိုယွ််နှ�ုင််�ု��သင််�ကိုး�ထောပံ့��ည််မြ�စ််ပံ့ါသည််။

ထောန်�ကို်ဆွ့��ထောပံ့်အားထောသ�စ်တု််သတ်င််�အားချျကို်အားလာကို်�ျး�အားတ်ကွို်၄င််�တ်�ု�၏၀ကို်ဆွ�ုကို်www.aidha.orgသု��သးွ�ပံ့ါ။

• • Blessed Grace Social Services Ltd | www.bgss.org.sg | 8428 6377

• • Adullam Life Counselling | www.adullam.org.sg | 6659 7844

• • Arise2Care Community Services | www.arise2care.sg | 6909 0628

• • Association of Muslim Professionals | www.amp.org.sg | 6416 3960

• • One Hope Centre | www.onehopecentre.org | 6547 1011

၃။ ကိုွနှ်�ပံ့်သည််စ်ုတ််�ုစ်း��ုအားး��ည််ကို့်သ�ု�ကို�ုင််တ်ွယ််ရ�ည််န်ည််�။၃။ ကိုွနှ်�ပံ့်သည််စ်ုတ််�ုစ်း��ုအားး��ည််ကို့်သ�ု�ကို�ုင််တ်ွယ််ရ�ည််န်ည််�။၃။ ကိုွနှ်�ပံ့်သည််စ်ုတ််�ုစ်း��ုအားး��ည််ကို့်သ�ု�ကို�ုင််တ်ွယ််ရ�ည််န်ည််�။
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အား�ကို်တ်ငွ််ထော�း်မြပံ့�း�သည်််မြ�စ််ရပံ့်�ျး��လှာွ့၍၊ကိုျန််��းထောစ်ထောသးအား�အူားကိုျင်််�ျး�ကို�ုလာ�ပံ့်ထောဆွးင််မြချင််�သည််သင်််အားး�စ်တု််�စု်း�

�၏ုထောဘ�အားနှတရးယ််မြ�စ််ထောစ်ထောသးအားကိုျ�ု�ဆွကို်�ျး��ကှိုးကိုယွ််ထောပံ့�နှ�ုင််ပံ့ါသည််။ဤအားကြုံကို့ထောပံ့�ချျကို်�ျး�

�းှသင််၏စ်တု််�စု်း��အုားး��နု််�ချျ�ပံ့်�း�နှ�ုင််ရန််မြ�စ််ပံ့ါသည််။

အားဆွ�ု�သထောဘးထောဆွးင််ထောသးချ့စ်း�ချျကို်�ျး�နှငှ်််ထော�ါသ�ကွို်မြချင််�သ�ု��ဟု�တ််အားကိုူအားည်းကိုင််��့မ်ြချင််�စ်သည်််အားဆွ�ု�သ ထောဘးထောဆွးင််

ထောသးစ်တု််ချ့စ်း�ချျကို်�ျး�ရှုမြချင််��းှသဘးဝပံ့င််မြ�စ််ပံ့ါသည််။သင််သည််အားန်�ဂါတ််နှငှ်််ပံ့တ််သကို်၍စ်ု��ရ�ု် ထောကိုးင််�စ်ု��ရ�ု်ထောန်ကိုးဆွ�ု 

ဝါ� ထောသးအားရး�ျး�မြ�စ််�ည််ဟု၍ူထောတ်�ွထောန်ပံ့ါ�ည််။

တ်ည််ပြီးင်�ု်စ်းွဆွကို်လာကို်ထောန်��ုင််ပံ့ါ။သင််၏ဆွု��ထောသးစ်တု််ချ့စ်း�ချျကို်�ျး�ကိုသင်််အားး�အားထောမြချအားထောန်�ျး�မြ�င်််ရင််ဆွ�ုင််ရး

တ်ငွ််သင်််အားး�ရပံ့်တ်န်�်မြချင််��ရှုပံ့ါထောစ်န့်�။ဤထောန်ရးတ်ငွ််စ်တု််�စု်း��အုားး�စ်း�့ရန််အားကြုံကို့ထောပံ့�ချျကို်တ် ချျ�ု� ရှုပံ့ါတ်ယ််။

ချဏာထောလားကို်အားန်��ယ်ပူံ့ါ။သင််တ်စ််ချ�ချ��လာ�ပံ့်ထောဆွးင််ချင််သု���ဟု�တ််�ထောမြပံ့းဆွ�ုချင််အားသကို်မြပံ့င််�မြပံ့င််�ရူပုံ့ါ။ 

သင််၏ချ့စ်း�ချျကို်�ျး�သု���ဟု�တ််အားထောတ်ွ��ျး�အားး�ထော�း်မြပံ့ရန််အားတ်ကွို်ကို�ုယ််ထောရ��တှ််တ်�်�တ်စ််ချ�စ်တ်င််

�း�ရှုပံ့ါ။

“င်ါလာ�ပံ့်ထောဆွးင််နှ�ုင််သည််” နှငှ််် “ င်ါလာ�ပံ့်ထောဆွးင််နှ�ုင််စ်�ွ်�ရှုသည််” စ်သည်််အားမြပံ့�သထောဘးထောဆွးင််ထောသး

စ်ကိုး�လာ့���ျး�အားး�ထောတ်�ွထောတ်းထောန်ရင််� ထောမြပံ့းပံ့ါ။

သင််ရင််ဆွ�ုင််ထောန်ရသည်််မြပံ့ဿန်�အားး�ထော�း်��တ််ရန််အားတ်ွကို်အားမြချး�ထောသးထောမြ�ရငှ််�န်ည််��ျး�နှငှ်််စ်ဉ််�စ်း�န်ည််�

�ျး�ရှုသည်် ဟု�သင်််ကို�ုယ််သင််ထောမြပံ့းပံ့ါ။

သင််အားန်��ယ်ထူောသးအားချျနု််အားတ်ွင််�သင််ကြီးကို�ုကို်နှစှ််သကို်ထောသးလာ�ပံ့်ထောဆွးင််��ုျး�မြ�စ််ထောသးစ်း�တ််မြချင််�သု��� 

ဟု�တ််သးချျင််�န်��ထော�းင််မြချင််�ကို�ုလာ�ပံ့်ပံ့ါ။

သင််၏ဘဝ�့ရှုအားထောရ�ကြီးကိုး�ထောသးအားရး�ျး�အားတ်ကွို်ထောကိုျ�ဇာ�ူတ်င််ရန််သင်််ကို�ုယ််သင််သတ်ထုောပံ့�လာ�ုကို်ပံ့ါ။
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(ကို) အားဆွု��သထောဘးထောဆွးင််ထောသးချ့စ်း�ချျကို်�ျး�အားး�(ကို) အားဆွု��သထောဘးထောဆွးင််ထောသးချ့စ်း�ချျကို်�ျး�အားး�
စ်း�့နှ�ုင််ရန််သင််ယ်ူမြချင််�စ်း�့နှ�ုင််ရန််သင််ယ်ူမြချင််�
(ကို) အားဆွု��သထောဘးထောဆွးင််ထောသးချ့စ်း�ချျကို်�ျး�အားး�
စ်း�့နှ�ုင််ရန််သင််ယ်ူမြချင််�



သင််၏အားန်��ယ်ရူကို်တ်ငွ််အားး�ကိုစ်း�

လာပုံ့်ရးှ��ျး� (ဥပံ့�း- လာ�်�ထောလာျးကို်မြချင််�၊

သ�ု��ဟု�တ််အားချ�့က်ို�ုယ််လာကို်လာပုံ့်ရးှ�မြချင််�

အား�ွ့�တ်ငွ်် စ်းရင််�သငွ််�မြချင််�)

ထောလာကှိုး��ျး��တှ်ကို်မြချင််�

( မြ�စ််နှ�ုင််သည်််အားချါတ်�ုင််�) 

တ်စ််ထောန်�တ်း�စ်ချင််သ�ု��ဟု�တ််

သင််၏အားန်��ယ်သူည်််အားချျနု််�ျး�

အားတ်ငွ််�ရူု��ရငှ််�ထောသးအားထော�ကိုးဆွန်�်သည်််

ထောလာက်ိုျင်််ချန််�တ်စ််ချျ�ု�လာ�ပံ့်ထောဆွးင််ပံ့ါ။

ထောကိုးင််��နွ််ထောသးစ်း�ထောသးကို်မြချင််�အားထောလာအ်ားကိုျင်််�ျး�နှငှ်််အားး�ကိုစ်း�ပံ့့��နှ််လာ�ပံ့်ထောဆွးင််မြချင််�သည််ကိုျန််��းထောရ�ပံ့�ု��ု

ထောကိုးင််��နွ််လားထောစ်ကိုးကြုံကို့ ်ချ�ုင်် �ွ့�  ပြီး��ု�ထောစ်လာ�ုထောသးစ်တု််ဓားတ််ထောကိုးင််��နွ််ပံ့ါထောစ်သည််။၎င််�ကိုသင််၏စ်တု််ထောန်စ်တု််�း� အားး�

တ်�ု�တ်ကို်ထောကိုးင််��နွ််ထောစ်ချါ၊အားဆွ�ု�သထောဘးထောဆွးင််ထောသးချ့စ်း�ချျကို်�ျး�အားး�ထောလာျးခ်ျျထောပံ့�ပြီးပံ့း�ဦး�ထောနှ�ှကို်ကိုျန််��း ထောရ�နှငှ်််�တှ််ဉားဏာ်

အားး�ကိုူည်းထောပံ့�ပံ့ါသည််။

အားစ်း�အားစ်း�းှသင််၏ချနှာ�ကို�ုယ််အားတ်ကွို်ထောလားင််စ်းမြ�စ််ပြီးပံ့း�၊အားထောကိုးင််�ဆွ့��ထောဆွးင််ရကွို်နှ�ုင််ရန််အားတ်ကွို်ချနှာ�ကို�ုယ််အားတ်ကွို်

�နှ််ကိုန််ထောသးထောလားင််စ်းထောရ�ွချျယ််ရန််လာ�ုအားပံ့်ပံ့ါသည််။

ကိုျန််��းစ်ရန်�််တ်ထောသးအားစ်း�အားထောသးက်ို

�ျး�စ်း�ထောသးကို်ရန််ကြီးကို�ု�ပံ့�်�ပံ့ါ။

အားစ်း�အားစ်း�ျး�ကို�ု�စ်း�ပံ့့�ထောန်ပံ့ါန့်�။

အားချျ�ုရည််�ျး�အားစ်း�ထောရကို�ုသး

ထောရ�ွချျယ််ပံ့ါ။

ဟုင််�သး�ဟုင််�ရကွို်နှှင်််အားသး�အားနှှ့�

�ျး�ပံ့�ု��ုစ်း�သ့��ပံ့ါ။

သင််သည််အားပုံ့်�ထောပံ့ျး်ချင််တ်ငွ််အားပံ့န််�ထောမြပံ့ထောစ်ရန််အားတ်ွကို်သင််၏လာည််ပံ့င််�တ်စ််ဝ�ုကို်တ်ငွ််သင််ကို�ုယ််တ်�ုင််ရူု��ရငှ််�သည််် နှှုပံ့်မြချင််�တ်စ််ချျ�ု�စ်�်�

�ကိုည်််နှ�ုင််ပံ့ါသည််၊ (သင်််လာကို်�ျး�၏အားစ်နွ််�မြ�င်််ည်ှင််သးစ်းွချ�တ််မြချင််�၊သု���ဟု�တ််လာကို်ထောချျးင််��ျး�လာကို်�ဝါ��ျး�ကို�ု ချကွို်ပံ့့�လာ�ပံ့်ချါပံ့�တ််မြချင််�)  

(ချ) သင််၏ကိုျန််��းထောရ�အားး�ထောစ်းင်််ထောရှးကို်ပံ့ါ။(ချ) သင််၏ကိုျန််��းထောရ�အားး�ထောစ်းင်််ထောရှးကို်ပံ့ါ။(ချ) သင််၏ကိုျန််��းထောရ�အားး�ထောစ်းင်််ထောရှးကို်ပံ့ါ။

ထောကိုးင််��ွန််ထောသးအားစ်း�အားထောသးကို်အားထောလာ်အားကိုျင်် ်�ျး��ွ ့ � ပြီး�ု��ထောစ်မြချင််�။ထောကိုးင််��ွန််ထောသးအားစ်း�အားထောသးကို်အားထောလာ်အားကိုျင်် ်�ျး��ွ ့ � ပြီး�ု��ထောစ်မြချင််�။ထောကိုးင််��ွန််ထောသးအားစ်း�အားထောသးကို်အားထောလာ်အားကိုျင်် ်�ျး��ွ ့ � ပြီး�ု��ထောစ်မြချင််�။

တ်ကို်�ကွိုလာုပံ့်ရှး�ပံ့ါ။တ်ကို်�ကွိုလာုပံ့်ရှး�ပံ့ါ။တ်ကို်�ကွိုလာုပံ့်ရှး�ပံ့ါ။

ကို�ုယ််တ်�ုင််လာ�ပံ့်ထောဆွးင််နှ�ုင််သည်််နှှုပံ့်မြချင််�ကို�ုယ််တ်�ုင််လာ�ပံ့်ထောဆွးင််နှ�ုင််သည်််နှှုပံ့်မြချင််�ကို�ုယ််တ်�ုင််လာ�ပံ့်ထောဆွးင််နှ�ုင််သည်််နှှုပံ့်မြချင််�
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အားကိုယ််သင််သည််သင််၏အားလာ�ပံ့်သု���ဟု�တ််ပံ့တ််ဝန််�ကိုျင််အားသစ််နှငှ်််သဟုဇားတ်မြ�စ််နှ�ုင််မြချင််��ရှုပံ့ါကို၊အား��ူသမြ�င်််

အားကိုယ််၍သင််၏စ်င််ကိုးပံ့နူှ�ုင််င့်တ်ငွ််ပံ့��ဆွ့��အားလာ�ပံ့်လာ�ပံ့်မြချင််�မြ�စ််ပံ့ါကို၊သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််၊သငူ်ယ််ချျင််��ျး�သု���ဟု�တ််

အားလာ�ပံ့်အားကို�ုင််ထောအားဂါျင််စ်းမြ�င်််စ်ကိုး�ထောမြပံ့းပံ့ါ။သင််�ည််ကို့သ်ု��ချ့စ်း�ထောန်ရသည််အားး��်ထောဝကိုး၄င််�တ်ု���့�အှားကြုံကို့ဉားဏာ် ထောတ်းင််�ယ်ပူံ့ါ။

သင်််တ်ငွ််လာ့�ထောလားကို်ထောသးအားန်��ယ်မူြချင််�နှငှ်််အားပုံ့်စ်ကို်မြချင််�ရရှုရန််လာ�ပံ့်ထောဆွးင််ပံ့ါ။

အားကိုယ််၍သင််၏အားပုံ့်စ်ကို်မြချင််�သည််ည်ဘကို်တ်ငွ််သင်််အားလာ�ပံ့်လာ�ုအားပံ့်ချျကို်�ျး�ထော�ကိုးင်််အားထောနှ�ှင်််အားယ်ကှို်မြ�စ််ပံ့ါကို၊

(ဥပံ့�း -သကို်ကြီးကိုး�ရယွ််အား�ု�ျး�သ�ု��ဟု�တ််ကိုထောလာ�သငူ်ယ််�ျး�အားး�ထောစ်းင်််ထောရးှကို်ရမြချင််�)၊ သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််အားး�ထောန်�အားချျနု််အားတ်ငွ််�

အားန်��ယ်ူချျနု််ထောပံ့�ရန််ထောဆွ�ွထောနှ�ွနှ�ုင််ပံ့ါသည််။

(ဂါ) သင််၏အားလာ�ပံ့်နှှင်် ်အားန်��ယ်ူသည်််အားချျနု််ဇာယ်း�အားး�အားကိုွကို်ချျစ်းစ်ဉ််ပံ့ါ(ဂါ) သင််၏အားလာ�ပံ့်နှှင်် ်အားန်��ယ်ူသည်််အားချျနု််ဇာယ်း�အားး�အားကိုွကို်ချျစ်းစ်ဉ််ပံ့ါ(ဂါ) သင််၏အားလာ�ပံ့်နှှင်် ်အားန်��ယ်ူသည်််အားချျနု််ဇာယ်း�အားး�အားကိုွကို်ချျစ်းစ်ဉ််ပံ့ါ

ဃ.သင််၏�ုသး�စ်�၊သူင်ယ််ချျင််��ျး�နှှင်် ်န်း�ကိုပံ့်ထောသးဆွကို်သွယ််ထောရ��ျး�ဃ.သင််၏�ုသး�စ်�၊သူင်ယ််ချျင််��ျး�နှှင်် ်န်း�ကိုပံ့်ထောသးဆွကို်သွယ််ထောရ��ျး�
�း�ရှုပံ့ါ။�း�ရှုပံ့ါ။
ဃ.သင််၏�ုသး�စ်�၊သူင်ယ််ချျင််��ျး�နှှင်် ်န်း�ကိုပံ့်ထောသးဆွကို်သွယ််ထောရ��ျး�
�း�ရှုပံ့ါ။
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Mimik (သ�ူ၏ န်� �ည်် အား စ်စ်် �ဟု�တ််) စ်င်် ကိုး ပံ့ ူနှ�ုင်် င့် တ်ငွ်် ပံ့�� ဆွ့�� လား ထောရးကို် အားလာ�ပံ့် လာ�ပံ့် ထောန် ထောသး အား�ု် အားကို ူအား 

လာ�ပံ့် သ�း� မြ�စ်် ပံ့ါသည််။ သ ူလာ�ပံ့် င်န််� ချငွ်် ဝင်် ပြီးပံ့း� နှစှ်် ပံ့ါတ်် �ကိုး သည််် အား ချါ၊ သ�ူ သည်် အား လာ�ပံ့် ရငှ်် အားထောရ�ှ တ်ငွ်် အား ရူ�ပံ့် 

ကြီးကို�ု� မြပံ့တ်် မြ�စ်် သးွ� ချ့ ်ပံ့ါသည််။ သ ူ�သည်် သ ူ�၏ စ်တု်် ချ့ စ်း� ချျကို် �ျး� အားး� �နု််� ချျ�ပံ့် နှ�ုင်် စ်�ွ်� � ရှု ဘ့ တ်စ်် စ့်� တ် 

ထောယ်းကို် � ှအား�ု် ထော�းင်် ပံ့စ်စည််� �ျး�အားး� ထောရ�ှ ရ သည််် အား ချါ တ်ငွ်် င်�ု ယ်�ု မြချင််�၊ ထောအားး် ဟုစ်် မြချင််� �ျး� မြပံ့� လာ�ပံ့် တ်တ်် ပံ့ါ သည််။ 

Mimik  သည်် သ�ူ ၏ အား � ူအား ကိုျင််် နှငှ််် ပံ့ါတ်် သကို် ၍ အား လာ�ပံ့် ရငှ်် � ှထော�� မြ�န််� သည််် အားချါ ထောမြပံ့း ဆွ�ု ရန်် ဝန်် ထောလာ� ထောန် ပံ့ါ 

သည််။ 

သ�ူ ၏ အား လာ�ပံ့် ရငှ်် � ှနှ�ုင််င့်မြချး� အား�ု် အား ကို ူလာ�ပံ့် သ�း� �ျး� အား တ်ကွို် လာ ူ� ုထောရ� ပံ့့ ်ပံ့�ု� � ုနှငှ််် ထောလာ ်ကိုျင််် ထောပံ့� ထောရ� (FAST) အား 

�ွ့� အား စ်ည််� ကို�ု ဆွကို် သယွ်် ချ့ ်ပံ့ါသည််။ မြ�စ်် စ်ဉ်် အား ရ Mimik သည်် သ ူ�အား�ု် တ်ငွ်် မြ�စ်် ထောန် ထောသး ကို�ုယ်် ထောရ� ကို�ုယ်် တ်း ကိုစု်စ 

�ျး� နှငှ််် ပံ့ါတ်် သကို် ၍ စ်တု်် �ု စ်း� ထောန် ကိုး သ ူ�၏ ပံ့ါတ်် ဝန််� ကိုျင်် အား သစ်် နှငှ််် လာ�ုကို် ထောလာျး ည်း ထော� ွစ်းွ � ထောန် တ်တ်် မြချင််� 

မြ�စ်် ပံ့ါ သည််။

FAST ကို သ ူ� နှငှ််် သး� သန်�် ထောဆွွ� ထောနှ�ွ တ်�ုင်် ပံ့င်် မြချင််� �ျး� ကို�ု လာ�ပံ့် ထောဆွးင်် ကိုး သ�ူ ၏ အားလာ�ပံ့် ရငှ်် နှငှ််် လာည််� အား�ပံ့် စ်� လာ�ုကို် 

ထောဆွ�ွ ထောနှ�ွ တ်�ုင်် ပံ့င်် မြချင််� �ျး� မြပံ့� လာ�ပံ့် ချ့ ်ပံ့ါသည််။ ��ု သု�� ထောဆွ�ွ ထောနှ�ွ တ်�ုင်် ပံ့င်် � ု�ျး� ကို သ ူ� အားး� သ ူ� အား လာ�ပံ့် တ်ငွ်် အား ထောမြချ 

ကိုျ ကိုး အားလာ�ပံ့် ဆွကို် လာကို် လာ�ပံ့် ထောဆွးင်် ရး တ်ငွ်် ယ့်� �ကိုည်် � ုရှု ထောစ် ပံ့ါသည််။ 

မြပံ့သးန်�တ်စ််ချ�နှငှ််် စ်တု််�စု်း� �အုားလာနွ််အားကိုွ့�မြ�စ််သည်််အားချါ အားကိုအူားည်းရယ်ရူန်် ထောမြချ လာ�ှ်� ၍�ကွို်လား�ကိုသည််် အားမြချး�ထောသး ထောရ�ွထောမြပံ့းင််�အား�ု်

ကိုလူာ�ပံ့်သး�အားထောမြ�းကို်အား�ျး�ရှု�ကိုပံ့ါသည််။ အားကိုအူားည်းရယ်ပူြီးပံ့း�သည်််ထောန်�ကို်၊ ၄င််�တ်�ု� သည််အားလာ�ပံ့်ကို�ုထောကိုးင််�စ်းွလာ�ပံ့်ထောဆွးင််နှ�ုင််�ကို၍သတူ်�ု�အား�ု်

��ှသုး�စ်��ျး�ကို�ုလာည််�မြပံ့န််လာည််ထော�းကို်ပံ့့ထ်ောပံ့�နှ�ုင််ချ့ပ်ံ့ါ သည််။ 

မှတှ််ထားး�ရန််မှးှသင််ဟား တ်စ််ယော�းက််တ်ည်း်�မှဟာတု််ပါါ။ သင်််အားး� အားယောရ�ထားး�က်း က်ညူ်းခီျျင််သည်း််လူအူားယော�မှးက််အားမှျး�ရှ�ယောန်ကြက်ပါါသည်း်။ 

၄။ Mimik �ည််ကို့်သ�ုသူ၏စ်ုတ််�ုစ်း��ုအားး�ထောကိုျး်မြ�တ််ချ့်သည််ကို�ု �ကိုည်််�ကိုပံ့ါ စ်ု� �။၄။ Mimik �ည််ကို့်သ�ုသူ၏စ်ုတ််�ုစ်း��ုအားး�ထောကိုျး်မြ�တ််ချ့်သည််ကို�ု �ကိုည်််�ကိုပံ့ါ စ်ု� �။၄။ Mimik �ည််ကို့်သ�ုသူ၏စ်ုတ််�ုစ်း��ုအားး�ထောကိုျး်မြ�တ််ချ့်သည််ကို�ု �ကိုည်််�ကိုပံ့ါ စ်ု� �။
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အားကိုယ််၍ သင််သည်် စ်ု��ရ�ု်ပံ့ပူံ့န်် � ုသ�ု� �ဟု�တ်် စ်တု််�စု်း� � ုချ့စ်း�ထောန်ရပံ့ါကို၊ 

✓ စ်တု််တ်ည််ပြီးင်�ု်စ်းွ�း�ကိုး သင််ယ့်��ကိုည််ရသတူ်စ််ထောယ်းကို်ထောယ်းကို်နှငှ််် စ်ကိုး�ထောမြပံ့းပံ့ါ။ 

✓ သင််၏အားလာ�ပံ့်ရငှ််၊ အားလာ�ပံ့်အားကို�ုင််ထောအားဂါျင််စ်း သ�ု� �ဟု�တ််  ထောအားးကို်ပံ့ါ စ်းရင််��့ရှု NGO တ်စ််ချ�ချ� သ�ု� � ဟု�တ်် စ်တု််ကိုျန််��းထောရ�အား�ွ့�အားစ်ည််�

တ်စ််ချ�ချ�နှငှ််် ဆွကို်သယွ််ပံ့ါ။ 

X သင်််ကို�ုယ််သင်် အားနှတရးယ််ကိုျထောရးကို်ထောစ်ထောသး အားထောမြချအားထောန်�ျး��့သု�� ကိုျထောရးကို်ထောအားးင်် လာ�ပံ့်ထောဆွးင််မြချင််� သု�� � ဟု�တ်် သင်််ကို�ုယ််သင်် �ခုျ�ုကို်

ထောစ်မြချင််� �မြပံ့�လာ�ပံ့်ပံ့ါန့်�။ 

အားထော�းကို်အားပံ့့်ထောပံ့�ထောသး အား�ပံ့်စ်��ျး�နှှင်် ် အားကိုူအားည်းရယူ်နှ�ုင််ထောသး အားထော�းကို်အားပံ့့်ထောပံ့�ထောသး အား�ပံ့်စ်��ျး�နှှင်် ် အားကိုူအားည်းရယူ်နှ�ုင််ထောသး 
��န််�လာ�ုင််��ျး�ရှုပံ့ါသည််��န််�လာ�ုင််��ျး�ရှုပံ့ါသည််
အားထော�းကို်အားပံ့့်ထောပံ့�ထောသး အား�ပံ့်စ်��ျး�နှှင်် ် အားကိုူအားည်းရယူ်နှ�ုင််ထောသး 
��န််�လာ�ုင််��ျး�ရှုပံ့ါသည််
အားကိုယ််၍ သင််သည်် စ်တု််�စု်း�မြချင််�အားး� စ်း�့ရန်် အားကိုအူားည်းလာ�ုအားပံ့်ပံ့ါကို သင်် ထောချ်ဆွ�ုနှ�ုင််သည််် အား�ွ့�အားစ်ည််��ျး�စ်းွ စ်င််ကိုးပံ့နူှ�ုင််င့်တ်ငွ််ရှုထောန်�ကို

ပံ့ါသည််။ 

အားစ်�ု�ရမှဟာတု််ယောသး အားဖွဲ့�့�အားစ်ည်း်�မှျး� 

စ်�တ််က်ျန််�မှးယောရ�အားဖွဲ့�့�အားစ်ည်း်�မှျး� 

အား�ု်အားကိုအူားလာ�ပံ့်သး��ျး�အားတ်ကွို် စ်င််တ်း (CDE) သည်် ထောရ�ွထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုူ

လာ�ပံ့်သး��ျး�နှှင််် အားလာ�ပံ့်ရငှ််�ျး�အားး� အားလာ�ပံ့်အားကို�ုင််နှငှ်််ပံ့တ််သကို်သည်််ကိုစု်စရပံ့်

�ျး�တ်ငွ်် �ျကို်နှ�ှချျင််�ဆွ�ုင်် ထောဆွ�ွထောနှွ�တ်�ုင််ပံ့င််��ုျး�ထောဆွးင််ရကွို်ထောပံ့�ပံ့ါသည််။ 

နှ�ုင််င့်မြချး�ထောရ�ွထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး��ျး�အားတ်ကွို် လာ�ူထုောရ�ပံ့့ပ်ံ့�ု�မြချင််�နှငှ်််

ထောလာက်ိုျင်််ထောပံ့�ထောရ�အား�ွ့�အားစ်ည််�( FAST) သည််��န််�မြ�င်််အားကိုအူားည်းထောပံ့�မြချင််�နှငှ်််

��ကိုခထောရးကို်ထောန်ထောသးသ�ု��ဟု�တ််စ်တု််�စု်း�ထောန်ထောသးထောရ�ွထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုူ

လာ�ပံ့်သး��ျး�အားတ်ကွို် Befrienders ၀န််ထောဆွးင်် � ုအားး�ထောပံ့�အားပံ့်ပံ့ါသည််။ 

ဆက််သ�့်ရန်် န်ံပါါတ််

ဆက််သ�့်ရန်် န်ံပါါတ််

1800 225 5233 

(၂၄န်�ရးပံ့တ််လာ့��)

1800 339 4357 

(၂၄ န်�ရးလာ့��)

စ်တု််ကိုျန််��းထောရ�အားတ်ကွို် စ်င််ကိုးပံ့အူား�ွ့�အားစ်ည််� ( SAMH) ကို ကိုစ်တု််ပံ့�ုင််�

ဆွ�ုင််ရး �ခုျ�ုကို်ချ့ရ်သ�ူျး� အားတ်ကွို်ထောဆွ�ွထောနှွ�အားကြုံကို့ထောပံ့�သည််် ၀န််ထောဆွးင်် � ု

�ျး�ကို�ု ထောပံ့�အားပံ့်ပံ့ါသည််။ 

Samaritans of Singapore (SOS)  ကိုစ်တု််ထောသးကိုထောရးကို်ထောန်ထောသး သ�ူျး�

အားတ်ကွို် စ်တု််ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရး အားထော�းကို်အားပံ့့�်ျး�ထောပံ့�အားပံ့်ပံ့ါသည််။

စ်င််ကိုးပံ့ ူထောဆွ�ွထောနှ�ွတ်�ုင််ပံ့င််မြချင််� စ်င််တ်းသည်် သင်််အားး� စ်တု််�စု်း� � ုကို�ုထောလာျး်

ချျကိုး ဘဝ၏ မြပံ့သးန်��ျ�ု�စ့်� ထောကိုျး်မြ�တ််နှ�ုင််ရန််အားတ်ကွို် ထောဆွ�ွထောနှွ�တ်�ုင််ပံ့င််

မြချင်�်နှှင််် စ်တု််ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရး ၀န််ထောဆွးင်် � ု�ျ�ု�စ့်�အားး� ကိုညူ်းထောပံ့�ထောန်ပံ့ါသည််။ 

1800-283-7019 

(အားချ�့ထ်ောချ်ဆွ�ုနှ�ုင််ပံ့ါသည််) 

1800 221 4444 

(၂၄န်�ရးပံ့တ််လာ့��)

6339 5411

( အားချထော�ကို�ထောင်ထွောကိုးကို်ချ့ပံ့ါသည််)

SilverRibbonသည်် စ်တု််ကိုျန််� �းထောရ�မြပံ့ဿန်�ရှုသ�ူျး�နှငှ်််၄င််�တ်�ု�

အား�ပံ့်�နု််�သ�ူျး�အားး� သူတ်�ု�အားဘယ််ထော�ကိုးင်််ကို�သမြချင််�အားး�ထောနှ�ှင်််ထောနှှ�ထောန်

သန်ည််�ဟု�န်��လာည််ထောစ်ရန်် ထောဆွွ�ထောနှ�ွတ်�ုင််ပံ့င််မြချင််��ျး� မြပံ့�၍ကိုညူ်းထောပံ့�ပံ့ါသည််။ 

6386 1928

၅။ ကိုွနှ်�ပံ့်  ဘယ််ထောန်ရး�ှး အားကိုူအားည်းရယူ်နှ�ုင််သလာ့၅။ ကိုွနှ်�ပံ့်  ဘယ််ထောန်ရး�ှး အားကိုူအားည်းရယူ်နှ�ုင််သလာ့၅။ ကိုွနှ်�ပံ့်  ဘယ််ထောန်ရး�ှး အားကိုူအားည်းရယူ်နှ�ုင််သလာ့

10



ထောအားးကို်ပံ့ါတ်ု���းှ အားထောရ�ထောပံ့်ကိုစု်စရပ်ံ့�ျး�အားတ်ကွို် အားမြချး�ထောသး အားသ့��ဝင််သည််် ဆွကို်သယွ််ရန််��န််�လာ�ုင််��ျး�မြ�စ််ပံ့ါသည််။ 

ယောရ�့ယော�ပါးင််�အား�မှ်အားက်လူူပုါ်သး�မှျး�အားတ်က့်် MOM အားက်အူားည်းဖီွဲ့နု််�လူ�ုင််�

အား�ချး�အားယောရ�ယောပါ်က်�စ်စမှျး�

လာ�ူစ်ွ�်�အားး� ၀န််ကြီးကိုး�ဌားန် – 1800 339 5505
ထောကိုးင််� ကိုျ�ု� ချျ�်�သး၊လာစ်းနှငှ်််အားမြချး�ထောသးအားလာ�ပံ့်အားကို�ုင််နှငှ်််ပံ့တ််သကို်
သည်််ကိုစု်စရပံ့်�ျး�အားတ်ကွို် အားကြုံကို့ဉားဏာ်နှှင််် အားကိုအူားည်းရယ်ရူန််အားတ်ကွို် 

ရ့             999 လာ ူန်�တ်င််ကိုး�၊ �း�သတ််           995

အားင််��ုန်း�ရးှ�
6737 7422
9295 3964

ဘဂါဂလား�ထော�ရ်ှ်
6255 0075

အားုနှိယု်
9172 9803

သရုးလာကိုဂး
6254 4595

�လုာစ််ပံ့�ုင််
6737 3977

ကိုထော�ား�း�ယ်း�
6341 9785

မြ�န််�း
6735 1672

��ုင််�
6737 2475
8421 0105

သံရုံးံု�မှျး�နှငှ််် အားထားူ�ယောက်း်မှရှင််မှျး�
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AIDHA မှ ှက်မှ်�လူမှှ်�ယောသး သင််တ်န််�မှျး� စ်းရင််�

သင််တ်န််�န်ာမှည်း် သင််တ်န််�ရည်း်ရ�့်မှျး�

✓ ဘယ််လာ�ုထောင်စွ်��လာ့၊ ဘတ််ဂါျကို်ဘယ််လာ�ုထောရ�ဆွွ့�လာ့နှငှ််် ဘတ််ဂါျကို်အားတ်�ုင််�
ထောန်��ုင််ရန်် ဘယ််လာ�ုလာ�ပံ့်�လာ့အားး� သင််ယ်မူြချင််�

✓ သင််၏ တ်င််ဆွကို် � ုနှငှ်််လာူ�ဆုွကို်ဆွ့ထောရ� အားရည််အားချျင််��ျး�အားး� တ်ု��တ်ကို်
ထောစ်မြချင််�နှှင််် ��ုကုို�ုယ််ကို�ုတ်န််��ု��း�မြချင််�အားး� တ်ည််ထောဆွးကို်ရန်် 

✓ ကိုနွ််ပံ့ျ�တ်းနှှင််် ��န််�ထောပံ့်တ်ငွ်် ကို�ုကို်ည်း၍ လာကို်ထောတ်�ွကိုျသည််် အား�ုင််တ်း
အားရည်အ်ားထောသ�ွ�ျး� မြ�ှင်််တ်င််ရန််

✓ ထောအားးင််မြ�င််နှ�ုင််စ်�ွ်�ရှုထောသး တ်စ််ကို�ုယ််ရည်် ထောရရညှ််ထောင်ထွော�ကို�စ်း�့ကိုနု််�အားး� 
တ်ည််ထောဆွးကို်ရန်် 

✓ ထောင်ထွော�ကို�ဆွ�ုင််ရး ဆွ့��မြ�တ််ချျကို်ချျနှ�ုင််စ်�ွ်�ရှုသတူ်စ််ထောယ်းကို်မြ�စ််လားထောစ်ရန်် 

✓ စ်�ထောင်�ွျး�အားး� မြ�စ််�နွ််�နှ�ုင််ထောသး လာ�ပံ့်င်န််��ျး�တ်ငွ်် �ည််ကို့သ်ု�� ရင််�နှးှ�
မြ��ှပံ့်နှှ့ရ�ည််အားး� သင််ယ်ရူန်် 

✓ စ်း�ပံ့းွ�ထောရ�လာ�ပံ့်င်န််�တ်စ််ချ�အားး� �ည််ကို့သ်ု�� စ်တ်င််ကိုး စ်း�့�ည််အားး� သင််ယ်ူ
မြချင််�  

✓ စ်း�ပံ့းွ�ထောရ�ပံ့တ််ဝန််�ကိုျင််အားး� န်��လာည််ကိုး သင််၏ စ်း�ပံ့းွ�ထောရ�အားတ်ကွို် 
န်ည််�ဗျူျ�ဟုးတ်စ််ချ� �န််တ်း�မြချင််�

✓ ထောအားးင််မြ�င််နှ�ုင််စ်�ွ်�ရှုသည််် စ်း�ပံ့းွ�ထောရ� စ်း�့ကိုနု််�တ်စ််ချ� ချျ�တှ််မြချင််�.

✓ အားဂါဂလာပုံ့်စ်ကိုး�မြ�င််် ပံ့�ု��ုဆွကို်သယွ််နှ�ုင််ရန်် သင််ယ်မူြချင််�

✓ အားဂါဂလာပုံ့်စ်ကိုး�ထောမြပံ့းမြချင််�နှငှ််် စ်းထောရ�မြချင််�တ်ငွ်် ယ့်��ကိုည်် � ုပံ့�ု��ုတ်�ု�လားထောစ်ရန််

သင််ချန််�စ်း ၁ : 
သင််၏ ထောင်ထွော�ကို�နှငှ််် န်ည််�ပံ့ည်း
အားး� စ်း�့ကိုပွံ့်ကို့ပံ့ါ

သင််ချန််�စ်း၂: 
သင််၏ ထောင်ထွော�ကို�ဆွ�ုင််ရး 
အားန်�ဂါတ််အားး� ချျ�တှ််ရန်် 

သင််ချန််�စ်း ၃ -
သင််၏ စ်း�ပံ့းွ�ထောရ�လာ�ပံ့်င်န််�

သင််၏ အားဂါဂလာပုံ့်စ်း 
အားရည််အားထောသ�ွအားး� မြ�ှင်််တ်င််မြချင််�

Aidha ၏ သင််တ်န််��ျး�အားး� ပံ့�ု��ုသရုှုထောစ်ရန််နှငှ််် စ်းရင််�သငွ််�ရန််အားတ်ကွို် သ�ု� 
� ဟု�တ််QR ကို�တ််အားး� �တ််ရူရူန်် ဤထောန်ရးတ်ငွ််စ်ကိုင်် လာ�ပံ့်ပံ့ါ

https://www.aidha.org/contact-us/courses-overview/

၆။ သင််၏န်��ရကို်တွ်င််စ်ုတ််�ုစ်း��ုထောမြပံ့ထောပံ့ျးကို်ရန််စ်းရင််�သွင််� န်ုင်် သည်််သင််တ်န််�၆။ သင််၏န်��ရကို်တွ်င််စ်ုတ််�ုစ်း��ုထောမြပံ့ထောပံ့ျးကို်ရန််စ်းရင််�သွင််� န်ုင်် သည်််သင််တ်န််�
�ျး�နှှင်် ်လာုပံ့်ရှး��ု�ျး�၊�ျး�နှှင်် ်လာုပံ့်ရှး��ု�ျး�၊
၆။ သင််၏န်��ရကို်တွ်င််စ်ုတ််�ုစ်း��ုထောမြပံ့ထောပံ့ျးကို်ရန််စ်းရင််�သွင််� န်ုင်် သည်််သင််တ်န််�
�ျး�နှှင်် ်လာုပံ့်ရှး��ု�ျး�၊
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Aidha ၏ သင််တ်န််��ျး�အားး� ပံ့�ု��ုသရုှုထောစ်ရန််နှငှ််် စ်းရင််�သငွ််�ရန််အားတ်ကွို် သ�ု� 
�ဟု�တ််QR ကို�တ််အားး� �တ််ရူရူန်် ဤထောန်ရးတ်ငွ််စ်ကိုင်် လာ�ပံ့်ပံ့ါ

https://www.aidha.org/courses/free-short-courses/

အားချမှ�်သင််တ်န််�မှျး�

ဤအားမြပံ့န််အားလာနှ််�ထုောတ်�ွနှ�ုင််စ်ွ�်�ရှုသည််် အားလာ�ပံ့်ရူ့�ထောဆွွ�ထောနှွ�ပံ့ွ့ကို သင်််အားး� 
ဘဝကို�ုထောမြပံ့းင််�လာ့ထောစ်နှ�ုင််သည်််၊ထောင်ထွော�ကို� ဆွ�ုင််ရး ဆွ့��မြ�တ််ချျကို်ထောကိုးင််��ျး�
အားး� ချျ�တှ််မြချင််�ကို�ုန်��လာည််ထောစ်ရန်် ကိုညူ်းထောပံ့�ပံ့ါ�ည််။

စ်င််ကိုးပံ့နူှ�ုင််င့်တ်ငွ်် ဘဏာ်အားထောကိုးင်််တ်စ််ချ��ငွ်််မြချင််�၏ အားကိုျ�ု�အားမြ�တ််�ျး�အားး� 
သရုှုရန််နှှင်််အားထောကိုးင်််တ်စ််ချ��ွင်််သည်််အားချါ သတ်�ုး�ရ�ည််် အားကြုံကို့ထောပံ့�ချျကို်
�ျး�

အားထော�ကို�ွဆွ�ုသည််�းှ အားဘယ််န်ည််�နှငှ််် ၎င််�အားး� �ည််ကို့သ်ု�� ထောရးှင််�ကိုဉ််ရ�ည််
န်ည််�။ ဤသင််တ်န််�တ်ငွ်် အားထော�ကိုွ�၏ စ်စ််�နှ််သည်််ကို�န််ကိုျစ်ရတု််အားး� 
န်��လာည််ရန်် သင််ယ်ပူံ့ါ။

ချ့နှ�ုင််ရည််ရှု� ုဆွ�ုသည််�းှ အားကိုျပံ့်အားတ်ည််�ကိုးလာ�ျး�တ်ငွ်် ကြုံကို့ခ်ျ�ုင််စ်းွ ထောန်နှ�ုင််
စ်�ွ်�မြချင််�မြ�စ််ပံ့ါသည််။ ဤသင််တ်န််�တ်ငွ်် စ်နု််ထောချ် � ုရှုထောသး အားထောမြချအားထောန်�ျး�
ကို�ု �ည််ကို့သ်�ု� စ်း�့ပြီးပံ့း� ကြုံကို့ ်ချ�ုင်် စ်းွ ရပ်ံ့တ်ည််ရ�ည််အားး� သင််ယ်ပူံ့ါ။

ဤ အားမြပံ့န််အားလာနှ််�ထုောတ်�ွနှ�ုင််ထောသး အားလာ�ပံ့်ရူ့�ထောဆွ�ွထောနှ�ွပံ့ွ့တ်ငွ််၊ စ်တု််�စု်း� 
�သုည််သင်််အားး��ည််ကို့သ်ု��အားကိုျ�ု�သကို်ထောရးကို်ချါ၎င််�ကို�ုသင််�ည််ကို့သ်ု��စ်း�့
နှ�ုင််သန်ည််�ဆွ�ုသည််် သင််ချန််�စ်းအားး� အားမြချး�ထောသးထောရ�ှ  ထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုူ
လာ�ပံ့်သး��ျး�၊ Aidha၏ နှစှ််လာ�ု�ယွ််န်ည််�မြပံ့နှငှ်််အားတ် ူသင််ယ်လူာ�ုကို်ပံ့ါ။ 

အားထော�ကို�ွအားး� န်��လာည််ထောစ်ရန်် (ထောအားအား�် ပံ့းနှငှ််် အားတ်ပူံ့�ူထောပံ့ါင််�၍ ) ကိုွနှ်�ပံ့်
တ်�ု�၏ ထောန်�ကို်ဆွကို်တ်ွ့အားချန််�ကိုဏ္ဍတ်ငွ်် သင််၏ တ်ကို�ုယ််ရည်် အားထော�ကို�ွအားး� 
�ည််ကို့သ်ု�� �နု််�ချျ�ပံ့်ရ�ည််အားး� သင််ယ်ပူံ့ါ။

ထောင်ထွော�ကို�ဆွ�ုင််ရးပံ့ည်းထောရ� �တု််
ဆွကို်

ဘဏာ်အားထောကိုးင်််တ်စ််ချ�အားး� 
�ည််သု�� �ငွ်််ရ�ည််န်ည််� 

အားထော�ကို�ွအားထော�ကိုးင််�အားး� 
န်��လာည််မြချင််�

သင််၏ ချ့နှ�ုင််ရည််ရှု�အုားး� 
တ်ည််ထောဆွးကို်မြချင််�

စ်တု််�စု်း�� ုဆွကို်ဆွ့မြချင််�

အားထော�ကို�ွကိုစု်စထောဆွ�ွထောနှွ�တ်�ုင််ပံ့င််
မြချင်�်အား ထော�ကိုးင််�ရငှ််�မြပံ့မြချင််�
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FAST လာုပံ့်ရးှ���ုျး�သည်် ထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကို ူလာ�ပံ့်သး��ျး� အားး�လာ့��
အားတ်ကွို် အားချ�့မ်ြ�စ််ပံ့ါသည််။ QR code �တ််ရန်် သု���ဟု�တ်် အားမြချး�ထောသး ရရှု
နှ�ုင််သည််် သင််တ်န််��ျး�အားတ်ွကို် FAST ၏ စ်း�ျကို်နှ�ှတ်ငွ်် �ကိုည်််ရူပူံ့ါ။ :

https://www.facebook.com/FAST.org.sg. 

နှ�ုင််င်ံ�ချး� ယောရ�့ယော�ပါးင််�အား�မှ်အားက်လူူပုါ်သး�မှျး� အားတ်က့််လူ ူမှဆုက််ဆံယောရ�နှငှ်််ယောလူက််ျင်််ယောပါ�ယောရ� အားဖွဲ့�့�အားစ်ည်း်� ( FAST) 
က်က်မှ်�လူမှှ်�သည်း်် ပါ�့မှျး�နှငှ််် အားလူပုါ်ရံုံးယုောဆ့�ယောနှ့�ပါ့�မှျး� စ်းရင််�

ထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး��ျး�အားတ်ကွို်၎င််�တ်ု��၏မြပံ့သးန်��ျး�အားး��်ထောဝ
ရန်် ထောဘ�ကိုင််�လာ့�  ခြုံချ့�သည်််လာ�်�ထော�ကိုးင််�တ်စ််ချ�အားမြ�စ််ထောဆွးင််ရကွို်ထောပံ့��း�
ပံ့ါသည််။ထောပံ့ျး်ရငွ််�ယွ််စ်ကိုး�ဝ�ုင််��းှပံ့ါ၀င််ပြီးပံ့း�ဆွွ့ထောဆွးင််�ရုှုထောသးဆွ�လာ�်�ျး�
ကို�ုရယ်ရူန််အားတ်ကွို်ဉားဏာ်စ်�်�ထော��ချွန််��ျး�ကို�ုထောမြ�ဆွ�ုလာ�ုကို်ပံ့ါ။လာ�်�ထော�ကိုးင််�
သည်် ထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး��ျး�အားတ်ကွို် FAST � ှထောပံ့�အားပံ့်သည််် 
အားလာ�ပံ့်နှှင်််ဘဝ ဟုန််ချျကို်ည်းထောရ�အားစ်းအားစ်ဉ််�ျး�နှငှ်််လာ�ူထုောရ�ပံ့့ပ်ံ့ု���၊ု၀န််ထောဆွးင််
��ုျး�ကို�ု မြ�ှင်််တ်င််ထောပံ့�ပံ့ါသည််။ 

FAST သည်် ထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး��ျး�၏ စ်တု််ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရး 
ကိုျန််��းထောရ�အားး�  ဦး�စ်း�ထောပံ့�ကိုး ထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး��ျး�အားး� 
အားမြပံ့န််အားလာနှ််�ထုောတ်�ွနှ�ုင််ထောသး အားလာ�ပံ့်ရူ့�ထောဆွ�ွထောနှွ�ပံ့ွ့�ျး��တှ်စ််ဆွင််် ၎င််�တ်ု��
အားး� ပံ့ည်းထောပံ့�ရန်် ရည််ရယွ််ပံ့ါသည််။ 

ဤအားလာ�ပံ့်ရူ့�ထောဆွွ�ထောနှွ�� ု�ျး�သည်် ထောရ�ှထောမြပံ့းင််�အား�ု်အားကိုလူာ�ပံ့်သး��ျး�၏ 
ချ့စ်း�ချျကို်ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရး၊ရူ�ပံ့်ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရး၊ စ်တု််ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရးနှငှ််် သမုြ�င််မြချင််�
ဆွ�ုင််ရးန်ယ််ပံ့ယ််�ျး�အားး�ထောမြပံ့းဆွ�ု�ည််မြ�စ််ကိုးစ်နု််ထောချ်�ု�ျး�ရင််ဆွ�ုင််ရသည်််အား
ချါကြုံကို့က်ြုံကို့ခ်ျ့ရပံ့်တ်ည််နှ�ုင်် �ု��ကိုညူ်းထောပံ့�နှ�ုင််ရန်် မြ�စ််ပံ့ါသည််။ 

စ်တု််ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရးချ့နှ�ုင််ရည််ရှု�အုား
တ်ကွို်�ထော�ဘ်�တ်် စ်ကိုး�ဝ�ုင််�

စ်တု််ပံ့�ုင််�ဆွ�ုင််ရး  ချ့နှ�ုင််ရည််ရှု�ု
အားတ်ကွို်အားလာ�ပံ့်ရူ့�ထောဆွွ�ထောနှွ�ပံ့ွ့�ျး� 
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ေဒါက်တာ Jared Ng ငှ့် ေဒါက်တာ Mok Yee Ming ( လူ စမွ်းအားဝန်ကးီဌာန၏ စတိ်ကျန်းမာေရးအတိငု်အပင်ခံများ)တို 
အား ဤစာအပု်တငွ် ၎င်းတို ၏ အဖိုးတန်ေသာ မေဝမ များ အတကွ် အထးူေကျးဇးူတင်ရှပိါတယ်။ 


