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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤလုပ္ငန္းအေထာက္အကူမွာ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ကုလသမဂၢ မိန္းကေလးမ်ား ပညာေရးလုပ္ငန္း (UNGEI) ၏ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (SRGBV)
လုပ္ငန္းအုပ္စုမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္းအားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအုပ္စုတြင္ Plan International, UN Women, ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNICEF),
ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ (UNESCO) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းအေထာက္အကူအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို အထူးသျဖင့္ Laura Devos, Karen
Humphries-Waa, Joanna Herat, Anna-Karin Jatfors, Alexander Munive, Elina Nikulainen, Andrea Nyberg, Chemba Raghavan, Justine Sass, ႏွင့္ Alessandra Tranquilli တို႔ထံမွ
ရရွိခဲ့ပါသည္။
ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္ ျပဳစုေရးသားရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြကို UNICEF, UN Women ႏွင့္ UNESCO တို႔မွ ေပးအပ္ပါသည္။ ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္ကို ျပဳစုေရးသားျခင္း၊ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
ထုတ္ေဝျခင္းတို႔အတြက္ UNESCO က ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္ကို ျပဳစုေရးသားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္း တကၠသိုလ္၊ Melbourne Graduate School of Education ၊
လူငယ္ေရးရာ သုေတသနစင္တာမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Helen Cahill, Sally Beadle, Michelle Davis ႏွင့္ Anne Farrelly တို႔အား အထူးတလည္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို အသံုးျပဳမည့္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတစ္လႊားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းတာဝန္ခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ သင္တို႔၏ စူးစိုက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကတိကဝတ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိလာေစရန္
လိုအပ္သည့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေရးအတြက္ ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္ႏွင့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားကို သင္တို႔ အသံုးျပဳလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

V

မာတိကာ
ေဝါဟာရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

အပိုင္း

၁

အပိုင္း

၂

မိတ္ဆက္

၁

အပိုင္း ၁ - ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မွတ္စု

၄

ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္၍ အကူအညီ ျဖစ္ေစေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား

၅

အဓိက အယူအဆမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားအား သိရွိနားလည္ျခင္း

၁၀

အျပီးသတ္ သံုးသပ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၂၄

သင္၏ ဗဟုသုတအား စမ္းသပ္ရန္ လွ်ပ္တျပက္ဥာဏ္စမ္းမ်ား

၂၄

ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အင္တာနက္မွ ရင္းျမစ္မ်ား

၂၆

ရည္ညႊန္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

၂၈

အပိုင္း ၂ - ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

၃၄

သင္ယူေလ့လာမႈ အေထာက္အကူမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

၃၅

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ပံုစံ

၄၃

ေခါင္းစဥ္ (၁) က်ားမေရးရာ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ

၄၈

ေခါင္းစဥ္ (၂) က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စံနမူနာျပ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

၅၉

ေခါင္းစဥ္ (၃) က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား သိရွိသတိျပဳမူရိွျခင္း

၇၈

ေခါင္းစဥ္ (၄) ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ စူးစိုက္ဦးတည္ျခင္း

၈၉

ေခါင္းစဥ္ (၅) ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးဆို္င္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

၉၇

ေခါင္းစဥ္ (၆) အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္ရသူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

၁၀၇

ေခါင္းစဥ္ (၇) အကူအညီရယူျခင္း ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

၁၁၅

ေနာက္ဆက္တြဲ - ေခါင္းစဥ္ (၁) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

VI

VII

၁၂၃

ေဝါဟာရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
Accomplice - ၾကံရာပါ - အၾကမ္းဖက္မႈအား ေထာက္ခံေသာ သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္းအားေပးေသာ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူမ်ား
Bisexual - လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူ - က်ား၊မေရးရာအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးထက္ပိုသူမ်ားအား စြဲလန္းႏွစ္သက္သူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးထက္ပိုသူမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသူ
Bullying - အႏိုင္က်င့္ျခင္း- လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုသည္ တစ္စံုတစ္ဦးအား ထပ္ခါတလဲလဲ ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဆင္းရဲေစရန္ ျပဳလုပ္ပါက ထိုသူမ်ားကို အႏိုင္က်င့္သူမ်ားဟု ေခၚသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အႏိုင္က်င့္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပိုမိုအားနည္းသူ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားသူမ်ားအား ထိခိုက္နာက်င္ေစေလ့ရွိသည္။ အႏိုင္က်င့္ျခင္းတြင္ နာမည္ဖ်က္၍ ခ်ဳိးႏွိမ္ေခၚေဝၚျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားအား
ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ လုယူျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစျခင္းႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ မမွန္မကန္ အျပစ္ပံုခ်ျခင္းတို႔အား ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
Corporal punishment - ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အျပစ္ေပးျခင္း (႐ိုက္ႏွက္ ဆံုးမျခင္း) - မည္မွ်ပင္ ညင္သာေစကာမူ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားကို အသံုးျပဳၿပီး အတုိင္းအတာတစ္ခုျဖင့္ နာက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ မသက္မသာျဖစ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္
ရည္ရြယ္သည့္ အျပစ္ေပးမႈ
Cyberbullying - အင္တာနက္မွ အႏိုင္က်င့္ျခင္း - အင္တာနက္ (ဥပမာ- ခ်က္တင္ အခန္းမ်ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ အီးေမးလ္) သို႔မဟုတ္ လက္ကိုင္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား (ဥပမာ - စာတိုပို႔ျခင္း) ကို အသံုးျပဳ၍ မသက္မသာျဖစ္မႈ
သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း ပံုစံတစ္မ်ဳိး
Discrimination - ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း - ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆိုသည္မွာ သီးျခားလူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္ခုအား လိင္၊ က်ား၊မေရးရာ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု (ယဥ္ေက်းမႈ)၊ ‘လူမ်ဳိး’၊ သို႔မဟုတ္
အျခား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား စေသာ ကြဲျပားသည့္ ဝိေသသမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ၾကံဳေတြ႕ရသူမ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ တူညီစြာ ခံစားရရွိခြင့္မွ တားဆီးခံရသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွာ - လူအားလံုးသည္ ဂုဏ္သိကၡာအရ တူညီၾကၿပီး အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားအား တန္းတူရည္တူ ရပိုင္ခြင့္ရိွသည္ - ဟူေသာ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အား ေဖာက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။
Empathy - စာနာမႈ- အျခားလူတစ္ဦးသည္ မည္သည္ကို ေတြးေတာေနသည္ သို႔မဟုတ္ ခံစားေနရသည္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္
Gay - မိန္းမလ်ာ - လိင္တူ (က်ား၊မေရးရာအရ တူညီသူ) မ်ားအား အဓိကအားျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသူ (သို႔မဟုတ္) လိင္ဆက္ဆံသူ၊ သာမန္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္လည္း
ဤေဝါဟာရအား အသံုးျပဳသည္။
Gender - က်ား၊မေရးရာ - လူတစ္ဦး ေမြးဖြားလာစဥ္က သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည့္လိင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ခံယူခ်က္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအား ရည္ၫႊန္းသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအရ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
အမူအက်င့္မ်ားအား က်ား၊မေရးရာ ပံုမွန္စံႏႈန္း (gender-normative) အျဖစ္ ၫႊန္းဆိုၿပီး၊ မကိုက္ညီေသာ အမူအက်င့္အား က်ား၊မေရးရာအရ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ဟု မွတ္ယူသည္ (gender non-conforming)။ ထိုသို႔ေသာ
အမူအက်င့္မ်ားတြင္ ၎တို႔ မည္သို႔ ဝတ္ဆင္သည္၊ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား
ေလ့လာသင္ ယူမွတ္သားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအၾကားတြင္လည္း ကြဲျပားမႈ ရိွႏိုင္သည္။
Gender-based violence - က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ - က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ားအား ၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာ အေပၚ အေျချပဳ၍ ပစ္မွတ္ထားေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည္။ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ က်ား၊မေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တရားေသသတ္မွတ္မႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေဝဒနာခံစားရမႈတို႔ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုျဖစ္သည္။
Gender equality - က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ - လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ လူအားလံုးအား က်ား၊မေရးရာအေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ တန္းတူရည္တူ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္ ခံစားရႏိုင္ရန္အတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အေနအထားမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
Gender equity - က်ား၊မေရးရာ သာတူညီမွ်မႈ - လူမ်ားအား ၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာအေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ မွ်တမႈရွိေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ မွ်တမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လူမ်ားအား တူညီသည့္
အေျခအေနအဆင့္အတန္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို တားဆီးထားသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈေရးရာ အားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္း ေပးေလ်ာ္ရန္ အစီအမံမ်ားအား မျဖစ္မေန ထားရိွေပးရေလ့ရွိသည္။
သာတူညီမွ်မႈမွာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တန္းတူညီမွ်မႈမွာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။
Gender expression - က်ား၊မေရးရာ ေဖာ္ျပမႈ - လူတစ္ဦးမွ မိမိ၏ က်ား၊မေရးရာကို ဝတ္ဆင္မႈ၊ ဆံပင္ပံုစံ၊ အသံ၊ အျပဳအမူႏွင့္ အသံုးျပဳေသာနာမ္စားမ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ အျခားသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။

VII

Gender identity - က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ - လူတစ္ဦးက မိမိ ေမြးဖြားလာစဥ္က သတ္မွတ္ေပးအပ္လိုက္သည့္ လိင္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ သို႔မဟုတ္ ကိုက္ညီမႈ မရိွပဲ မိမိကုိယ္ကို ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး သို႔မဟုတ္
ႏွစ္မ်ဳိးလံုးမဟုတ္၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္း၍ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခံယူပံုကို ဆိုလိုသည္။ က်ား၊မေရးရာ ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ မတူညီသည္မွာ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ ခံယူမႈသည္ အျခားသူမ်ားအေနႏွင့္ မသိျမင္ႏိုင္ဘဲ ရွိႏိုင္သည္။
Gender justice - က်ား၊မေရးရာ တရားမွ်တမႈ - က်ား၊မေရးရာ အမ်ဳိးအစားအားလံုးအား တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သာတူညီမွ်သည့္ တန္ဖိုးထားရွိျခင္း
Help-seeking - အကူအညီရွာေဖြရယူျခင္း - အကူအညီ ရွာေဖြရယူျခင္းဆိုသည္မွာ ျပႆနာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စိတ္ဖိစီးဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုအား တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ နားလည္မႈ၊ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ အေထြေထြ ပံ့ပိုးမႈ စသည့္
အကူအညီကိုရယူရန္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကူအညီ ရွာေဖြရယူျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားအား အမီွျပဳရသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရး ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳေလ့ရွိသည္။
Homophobia - လိင္တူ ႏွစ္သက္ျခင္းအား ေၾကာက္ရြံ႕မႈ - လိင္တူ ႏွစ္သက္သူ သို႔မဟုတ္ လိင္မႈေရးရာအားျဖင့္ မတူကြဲျပားသူမ်ားအား ေၾကာက္လန္႔ျခင္း၊ မသက္မသာျဖစ္ျခင္း၊ သည္းမခံႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မုန္းတီးျခင္း
Homophobic bullying - လိင္တူ ႏွစ္သက္သူတို႔အား အႏိုင္က်င့္ျခင္း - အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ထားေသာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔အေပၚ အေျချပဳ၍ က်ား၊မေရးရာအရ
ခြဲျခားျပဳမူေသာ အႏိုင္က်င့္ျခင္း အမ်ဳိးအစားတစ္ခု။ ထင္ျမင္ယူဆေသာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈေပၚ အေျခခံ၍ အႏိုင္က်င့္မႈ ဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္သည္။
Human rights - လူ႔အခြင့္အေရး - လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ လူတိုင္းပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္သည္။လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားမွာလူသားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုေလးစားရန္ ႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရး၊
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား လူတိုင္းရရွိႏိုင္မႈကိုေသခ်ာေစရန္ တို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားမွာလူသားအားလံုး၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးျဖစ္၍
ဖယ္ရွားပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါ။
Intersex - ၾကားလိင္- က်ား ႏွင့္ မ အၾကား မရွင္းလင္းေသာ သို႔မဟုတ္ ေရာေထြးေသာ အတြင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာေဗဒ ကိုယ္အဂၤါ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာသူမ်ားအား အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ရန္
အသံုးျပဳေသာ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။ ၾကားလိင္တစ္ေယာက္အား က်ား သို႔မဟုတ္ မ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလံုးမဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ၾကားလိင္ျဖစ္ျခင္းမွာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔ႏွင့္
မပတ္သက္ပါ။ ၾကားလိင္မ်ားသည္ ၾကားလိင္မဟုတ္သူမ်ားကဲ့သို႔ တူညီစြာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ အမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနႏိုင္သည္။
Lesbian - ေယာက်္ားလ်ာ - အျခားမိန္းမမ်ားအား စိတ္ဝင္စားႏွစ္သက္ေသာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံေသာ မိန္းမတစ္ဦး၊ ေယာက်္ားလ်ာတစ္ဦးသည္ မည္သည့္လိင္ကိုမွ မႏွစ္သက္သူ (asexual)၊
Men who have sex with men - ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံေသာ ေယာက်္ား - ထိုသူတို႔သည္ မိန္းမမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳမျပဳ၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မိန္းမလ်ာတစ္ေယာက္
ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိပါ။
Perpetrator - က်ဴးလြန္သူ - အၾကမ္းဖက္သည့္ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္ လူကို ဆိုလိုသည္။
Positive behaviour management - အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အမူအက်င့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း - အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အမူအက်င့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားမွာ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈအား
ေရွာင္လႊဲျခင္းတို႔အား အသားေပး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူအတြက္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားထက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းတို႔အေပၚ ပိုမို ဦးတည္စူးစိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
Power - အင္အားၾသဇာ - အင္အားၾသဇာရွိျခင္းသည္ အျပဳသေဘာ သို႔မဟုတ္ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတြင္ရိွေနေသာ အင္အားကို
အသံုးခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အင္အားၾသဇာကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ လူအုပ္စုတစ္ခုမွ အျခား အုပ္စုတစ္ခုအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၎တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံအရ အားသာခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အင္အားၾသဇာကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းသည္ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ားအၾကား တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ အင္အားၾသဇာႏွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။
Prejudice - ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈ - လူမ်ဳိးအုပ္စု၊ ဘာသာေရးအုပ္စု သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာဗဟုသုတ၊ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မပါရွိပဲ အမ်ားအားျဖင့္
ရန္လိုေသာသေဘာထားျဖင့္ က်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ခံစားမႈမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ား
Rape - မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း - အျခားလူတစ္ေယာက္အား ထုိသူ၏သေဘာဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ (ထိုးသြင္းေသာ) လိင္ဆက္ဆံမႈ လုပ္ရပ္အား အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္မႈ
Respect - ႐ိုေသေလးစားမႈ- ကမာၻေပၚရိွ လူအားလံုးႏွင့္ သက္ရိွသတၱဝါအားလံုးအတြက္ နားလည္မႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေသာခံစားမႈ
School-related gender-based violence (SRGBV) - ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ - ကေလးမ်ား (မ၊ က်ား၊ ၾကားလိင္၊ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူႏွင့္ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္
လူငယ္မ်ား) အေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ား ရလဒ္ျဖစ္ေပၚေစေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစေသာ (ေက်ာင္း ပရဝုဏ္အတြင္း၊ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ လမ္းခရီးႏွင့္ အေရးေပၚႏွင့္
ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား အပါအဝင္) ေက်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆက္စပ္ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ေပၚေပါက္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားအားလံုး (အၾကမ္းဖက္မႈအား ေၾကာက္လန္႔ေနရျခင္း အပါအဝင္ ရွင္းလင္းေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ သေကၤတၫႊန္းဆိုမႈသေဘာေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ) ကို ဆိုလိုသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ကေလးမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ လိင္ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားအလိုက္
မွတ္ယူမႈ၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈမ်ားအရ တရားေသ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈမ်ား၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားတြင္ အေျချပဳတတ္သည္။ ယင္းသည္ ခက္ခဲႏြမ္းပါး ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းႏွင့္ အျခား ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပို၍
ဆိုးေစႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႏႈတ္စကားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

VIII

ေဝါဟာရ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

Sexual assault - လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ - လူတစ္ဦး၏ သေဘာတူညီမႈ မပါဝင္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈ။ ဤသည္မွာ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ကိုင္ျခင္း၊ အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
အလားတူေသာလုပ္ရပ္မ်ား ပါဝင္သည္။
Sexual harassment - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈ ဆိုသည္မွာ ႀကိဳဆိုလိုလားျခင္းမရွိဘဲ ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္သည့္ အျပဳအမူျဖစ္သည္။
ဥပမာမ်ားတြင္ ႀကိဳဆိုလိုလားျခင္းမရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္မႈကို အခြင့္အာဏာရိွသူတစ္ဦးမွ လက္ေအာက္ငယ္သားတစ္ဦးအား
(အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္သမားသို႔) က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည္။
Sexual identity - လိင္မႈေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ လိင္မႈေရးရာအေပၚ သတ္မွတ္ခံယူပံု (အမ်ားအားျဖင့္ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈအေပၚ အေျခခံ ေလ့ရွိသည္။)
Sexual orientation - လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ - က်ား၊မေရးရာအရ ျခားနားသူ (ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္)၊ သို႔မဟုတ္ တူညီသူ (လိင္တူ) သို႔မဟုတ္ အျခား က်ား၊မေရးရာအရ သတ္မွတ္ခံယူမႈ ရွိႏုိင္သည့္ အျခားလူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္
အျခားလူမ်ားအေပၚ စိတ္ခံစားမႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားႏွစ္သက္မႈ
Sexuality - လိင္မႈေရးရာ - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား။ ၎၏ ႐ႈေထာင့္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈစနစ္၏ ခႏၶာေဗဒ၊ ဇီဝကမၼေဗဒႏွင့္
ဇီဝဓာတုေဗဒတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ၊ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ၊ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ေတြးေခၚမႈမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို က်င့္ဝတ္၊
အယူဝါဒ ဘာသာေရးသက္ဝင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာရိတၱေရးရာတို႔မွ လႊမ္းမိုးထားသည္။
Stereotype - တရားေသ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈ - လူမ်ားအား ဝိေသသတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သီးျခားဝိေသသ အစုတစ္ခုအေပၚ အေျချပဳ၍ ေယဘုယ်က်စြာႏွင့္ အလြန္အမင္း လြယ္ကူရွင္းလင္းလြန္းစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အယူအဆ။
တရားေသတြက္ဆ၍ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မမွန္ကန္ပဲ မလိုမုန္းထားမႈ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသို႔ မၾကာခဏ ဦးတည္ေစသည္။ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမမ်ားအား
ရည္ၫႊန္းေသာ တရားေသ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈအား က်ား၊မေရးရာ တရားေသ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္မႈဟု ေခၚဆိုသည္။
Social cohesion - လူမႈ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈ - လူမႈေရးအားျဖင့္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္း ဆိုသည္မွာ လူအုပ္စု အားလံုးတြင္ အယူအဆမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ကြဲျပားေစကာမူ
သက္ဆုိင္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား ရရိွေနသည့္ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုကို ဆိုလုိသည္။ ပညာေရးသည္ လူငယ္အားလံုးကို ပါဝင္ေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးသား ပီသမႈ၊ ေကာင္းမြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေလးစားျခင္းတို႔၏ အေရးႀကီးပံုကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈကို အားျဖည့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။
Stigma - ခြဲျခားႏွိမ္ခ်၍ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္း - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္ခုအား မေကာင္းက်ဳိး ထင္ဟပ္ေစေသာ အကဲျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။
ခြဲျခားႏွိမ္ခ်၍ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္းေၾကာင့္ ရလဒ္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပယ္ခ်မႈ၊ ဖယ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။
Tolerance - သည္းခံမႈ - မိမိႏွင့္ မတူညီသည့္၊ မိမိႏွင့္ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္ႏုိင္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္မႈ
Transgender - က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံသူယူ - ေမြးဖြားလာစဥ္၌ သတ္မွတ္ထားသည့္လိင္မွ ကြဲျပားသည့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ ေဖာ္ျပမႈ ရိွသူမ်ားကို ျခံဳငံုေခၚဆိုသည့္ ေဝါဟာရျဖစ္သည္။
က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူျခင္းသည္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ မမီွခိုပါ။ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံသူယူမ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ မိန္းမအျဖစ္ေမြးဖြားလာၿပီး ေယာက်္ားတစ္ဦးအျဖစ္
သတ္မွတ္ခံယူထားသူမ်ား (မိန္းမ မွ ေယာက်္ား (ေယာက်္ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခံယူသူ) ႏွင့္ ေယာက်္ားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာၿပီး မိန္းမတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူထားသူမ်ား (ေယာက်္ား မွ မိန္းမ သို႔မဟုတ္ မိန္းမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခံယူ) တို႔
ပါဝင္သည္။
Victim - က်ဴးလြန္ခံရသူ (သားေကာင္) - က်ဴးလြန္ခံရသူ (သားေကာင္) သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
Violence against women and girls - အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း - လူျမင္ကြင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကဘဝတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္လုပ္ရပ္မဆို ပါဝင္သည္။
Whole-school approach - တစ္ေက်ာင္းလံုး အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း - တစ္ေက်ာင္းလံုးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ ေက်ာင္းအသိုင္းအဝိုင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုး (ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား) သည္ ပံ့ပိုးမႈရိွေသာ ေက်ာင္းယဥ္ေက်းမႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ အဓိကက႑မွ ပါဝင္သည္ဟု ယူဆသည္။ တစ္ေက်ာင္းလံုး အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ေက်ာင္း၏ နယ္ပယ္အားလံုး မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သင္ၾကားမႈ အေလ့အထမ်ား၊ သင္႐ိုး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာ အသိုင္းအဝိုင္း ဝန္းက်င္တို႔ ပါဝင္သည္။
Witness - ျမင္ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ) - အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျမင္ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ) ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္တစ္ခုအား ျမင္ေတြ႕ သို႔မဟုတ္ ၾကားသိသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ယင္းအေၾကာင္း
ၾကားသိခဲ့ရသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

IX

မိတ္ဆက္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုး သင္ယူႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းအတြင္း၊
ေက်ာင္းအနီးဝန္းက်င္ႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔လာရာလမ္းတေလွ်ာက္တို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ယင္းတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) လည္း ပါဝင္သည္။
ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အေျခအေနတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အမူအက်င့္ထုတ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရာ၌ အေရးႀကီးေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာေရးစနစ္တို႔သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စံနမူနာျပဳထိုက္သူမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္း၊
ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား ေကာင္းမြန္က်န္းမာၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေလးစားေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရရိွရန္ စြမ္းအားျဖည့္ေပးျခင္း ႏွင့္ မိမိတို႔၏သင္႐ိုးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး
အစီအစဥ္တစ္ခု ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ဤ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူစာအုပ္အား ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သူက ေဆာင္ရြက္မည္နည္း
အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ကဲ့သို႔ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ဤအေထာက္အကူစာအုပ္ကို ပံုစံဆြဲထားသည္။
အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပံုစံဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ပိုႀကီးေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း
လိုက္ဖက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရိွေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည္။ မိတ္ဆက္ျခင္းအပိုင္းသည္
ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအား ေက်ာင္းႏွင့္ႏွီးႏြယ္ေနသည့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ကာကြယ္တားဆီးျခင္းကို တစ္ေက်ာင္းလံုးအေနႏွင့္ မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္္ ရည္ၫႊန္းအေထာက္အကူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

မည္သည့္ေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း
သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပံုမွန္ စာသင္ေက်ာင္းစနစ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပံုစံဆြဲထားသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔အား ရပ္ရြာအေျချပဳ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) စာတတ္ေျမာက္ေရး
အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းျပင္ပ တစ္သက္တာပညာေရးဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္လည္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္အား အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရိွ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွလည္း ၎တို႔၏ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈကို
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ဤစာအုပ္ကို အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို
ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုေသကားခ်ပ္ မဟုတ္ေသာ စာအုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း
သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ လူမႈေရးရာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဘဝတြက္တာ
ကၽြမ္းက်င္စရာ ပညာရပ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔နီတိ၊ က်န္းမာေရး၊ မ်ဳိဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းတို႔အပါအဝင္ ဘာသာရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္
သင့္ေတာ္သည္။ ဤသင္ခန္းစာ အားလံုးသည္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းတြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္လာေစရန္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔က်က္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သီးသန္႔ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္
သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္အတြင္း ပိုမို၍ ေရရွည္တည္တံ့စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုိက္ဖက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ပို႔ခ်ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၌
ဗဟုသုတႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္သေဘာထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ သိရွိသတိျပဳမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ ပံုစံေရးဆြဲထားသည္။

1

မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း
ဤ သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ား၊မေရးရာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ ဘဝတြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာမ်ား ထူေထာင္ေပးရန္ ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားမႈ
မ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳမႈမ်ားမွ ရယူထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအေပၚ သုေတသနအရ ေက်ာင္းတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး တန္ဖိုးထားမႈကို ခံစားရျခင္းသည္
က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး တိုးတက္မႈရလဒ္ [1-6]1 မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွၿပီး ထိုသို႔ ေက်ာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ခံစားမႈသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္း
အခ်က္အေနႏွင့္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ [7, 8]။ ယင္းသုေတသနက အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ျမင္ရသူမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးအပ္ထားရန္မွာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ က်ား၊မေရးရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သုေတသနမ်ားက
က်ား၊မေရးရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခား တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိသည့္ပံုစံမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ လူမႈဓေလ့မ်ား၏ မေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈအေပၚ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္
ပါဝင္၍ အေလးအနက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရန္မွာ အေရးႀကီးသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္ [9, 10]။ ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာေရးပညာေပး ႏွင့္ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာ
သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားမွ အေထာက္အထားမ်ားက ျပသသည္မွာ လူမႈေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သင္ယူသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ရသည့္ သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား
အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရးဗ်ဴဟာမ်ားအား အစမ္းေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ ဆီေလ်ာ္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားအား
ထည့္သြင္းေပးရန္မွာ အေရးႀကီးသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္ [11, 15]။
အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ဘာသာရပ္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားက မိမိတို႔၏ စိတ္ထိခိုက္ရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္သည္ဟု ခံစားရႏုိင္သည္။
အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရပါက အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ပံုစံတက်ရွိသည့္ တာဝန္မ်ားအားကို ထမ္းေဆာင္ေစရန္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး
၎တို႔က လိုလားပါက အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေနေစရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔၏ ပါဝင္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ပံုစံတက်
စီစဥ္ထားၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ မျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ နည္းလမ္းရွာပါ။ စိတ္ထိခိုက္ခံစားရသည့္လကၡဏာ ျပသေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကိုမဆို ၎တို႔အတြက္
ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးကူညီမႈ လိုအပ္ျခင္း ရွိမရွိ သိရိွႏိုင္ရန္ ဆက္လက္၍ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း
ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအတြက္ ေက်ာင္း၏ ျပည့္စံုေသာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ က်ား၊မေရးရာ တရားမွ်တမႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ျခင္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သင္ၾကားေပးေသာ စာသင္ခန္းတြင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ပါဝင္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အသံုးဝင္သည့္ အသိပညာမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားမ်ား ရရွိေစျခင္း ႏွင့္ ေလးစားမႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းတို႔အတြက္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။
မိမိတို႔၏ေက်ာင္း၌ လူမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံရသည္ဟု ခံစားရသလို သင္ယူမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟုလည္း ခံစားရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ ရရိွႏိုင္ၿပီး
ေက်ာင္းပညာတြင္ ရလဒ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းပညာတြင္ ကိုယ္တိုင္ထိေရာက္စြာ သင္ယူႏိုင္ျခင္းတို႔ ပိုမို ရရိွႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္မႈ ပိုရွိေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္
မူးယစ္ေဆးသံုးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ငယ္ရြယ္စဥ္ လိင္မႈကိစၥ၌ ပတ္သက္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမိုနည္းပါးသည္ [3, 16, 17]။

မည္သည္တို႔ ျဖစ္ပါသနည္း
ဤစာအုပ္တြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါရိွသည္။ ပထမတစ္ပိုင္းမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအတြက္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (SRGBV) အား
ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိက သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ၎စာအုပ္တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ
မည္သည့္အသံုးအႏႈန္းမဆို မရွင္းလင္းပါက လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ား၏ အစမွ ေဝါဟာရစာရင္းအား ရည္ၫႊန္းကိုးကားပါ။
ဒုတိယအပိုင္းမွာ အလယ္တန္းအဆင့္ သင္ၾကားေနေသာေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းျပဳစုထားေသာ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎တြင္
အဓိက ေခါင္းစဥ္ (၇) ခု၏ သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပို႔ခ်ျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

1။

2

လက္သည္းကြင္းမ်ားအတြင္းရွိ နံပါတ္မ်ားမွာ ရည္ညႊန္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ညႊန္ျပထားသည္။ ရည္ညႊန္းစာအုပ္စာတမ္း စာရင္းအျပည့္အစံုကို အပိုင္း (၁) ၏ အဆံုးတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အပိုင္း (၁)

ဇယား (၁) အစီအစဥ္၏ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား
အပိုင္း ၁ - က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈကို

အပိုင္း ၂ - က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အေၾကာင္း

အပိုင္း ၃ - ေလးစားမႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

သိရွိနားလည္ေစျခင္း

သိရွိသတိျပဳမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

တည္ေဆာက္ျခင္း။

ေခါင္းစဥ္ (၁) က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ
ေခါင္းစဥ္ (၂) က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
စံနမူနာယူစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္ (၃) က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း သိရွိ သတိျပဳမႈ
ရိွျခင္း

ေခါင္းစဥ္ (၅) ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ဆက္သြယ္
ေျပာဆုိမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ေခါင္းစဥ္ (၄) ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်ား၊မ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ဦးတည္စူးစိုက္ျခင္း

ေခါင္းစဥ္ (၆) အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသူမ်ားအတြက္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ေခါင္းစဥ္ (၇) အကူအညီ ရွာေဖြရယူရန္ ႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း
ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသိပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ ပံုစံေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စာသင္ခန္းတြင္း
အစီအစဥ္မ်ားကို
မပို႔ခ်မီ အသံုးျပဳရန္
လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ား
ေပးအပ္သည္။

အပိုင္း (၂)
စာသင္ခန္းတြင္း အစီ
အစဥ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို
ေပးအပ္သည္။

ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္း၊ အယူအဆမ်ားကို သတ္မွတ္ထူေထာင္ျခင္း - က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း အေလးအနက္ စဥ္းစားဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ႏွင့္
စဥ္းစားဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည့္ အဓိက စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ားအား လက္လွမ္းမီ ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
အသိပညာ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ အေလးအနက္ စဥ္းစားဆန္းစစ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း - အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို နားလည္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံ့ၾကံ့ခံရန္၊ စိန္ေခၚရန္၊ တိုင္ၾကားရန္
သို႔မဟုတ္ တားဆီးရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဝိေသသ၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား ႏွင့္ အမူအက်င့္တို႔ကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္သည္ကို သိရွိနားလည္ရန္

•

အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ရပ္ရြာ ႏွင့္ အလုပ္ခြင္တို႔တြင္ က်ားမ သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းကို ဖန္တီးေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ား၊ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားရိွေနေၾကာင္း
သိရွိနားလည္ရန္

•

က်ား၊မေရးရာ ႀကိဳတင္ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ တရားေသသတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ကာ စိန္ေခၚရန္

•

မညီမွ်ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ အဓိက ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိျမင္ရန္

လူမႈေရးကို အေလးထားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ပါ - က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ တိုင္ၾကားရန္၊ တြန္းလွန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္
က်ား၊မေရးရာ မညီမွ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔သည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မဟုတ္ဘဲ က်ား၊မေရးရာ ျခားနားမႈ၊ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ၊ အသက္အရြယ္၊ ႂကြယ္ဝမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားဝိေသသမ်ား မည္သို႔ပင္ရိွေစ လူအားလံုးသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု
ယံုၾကည္ခ်က္ရိွရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ လူမႈေရးကို အေလးထားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးရာ ပိုမိုစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးသည္။
ျမႇင့္တင္ေပးရမည့္ အဓိက ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

•

က်ား၊မေရးရာအရ မည္သို႔ သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ လူအားလံုးသည္ တန္ဖိုးရိွၿပီး တန္းတူျဖစ္သည္။

•

က်ား၊မေရးရာအရ မည္သို႔ သတ္မွတ္သည္ျဖစ္ေစ လူအားလံုးတြင္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခံရရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။

•

က်ား၊မေရးရာအရ မည္သို႔ ျခားနားသည္ျဖစ္ေစ လူအားလံုးတြင္ အျခားလူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္ တာဝန္ရိွသည္။

ေဆာင္ရြက္မႈကို လံႈ႕ေဆာ္ပါ။ ။ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားလည္ၿပီး မိမိတို႔၏
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲျခားနားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္သည္။
လူမႈေရးရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ပံ့ပိုးပါ။ ။ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရး စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ခိုင္ျမဲမႈရွိၿပီး ထိုသို႔ အတူလုပ္ေဆာင္ၾကရန္
ကတိကဝတ္ရွိသည့္ အျခားသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကို လိုအပ္သည္။
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း။ ။ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို မည္သို႔ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ တိုင္ၾကားရမည္၊ ေရွာင္ရွားရမည္၊တြန္းလွန္ရမည္၊ စိန္ေခၚရမည္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္တားဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္တို႔ကို
နားလည္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တင္ျပအေရးဆိုျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ျပတ္သားခိုင္မာျခင္း ႏွင့္ အကူအညီ ရွာေဖြျခင္းတို႔၌
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။

မိတ္ဆက္

3

အပိုင္း

(၁)

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏
ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု

4

အပိုင္း

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္
က်ဳိးေၾကာင္းသင့္၍ အကူအညီျဖစ္ေစေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား

(၁)

ေက်ာင္းမ်ားသည္ စာသင္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ေလးစားမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အားလံုး ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ရမည့္
က႑တစ္ခုစီ ရိွၾကသည္။ သင္ၾကားေရးလက္ေထာက္ မွ ေက်ာင္းအုပ္အထိ၊ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း မွ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴးအထိႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးသူမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအထိ
ေက်ာင္းအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ ပါဝင္သူအားလံုးသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး တန္ဖိုးထားခံရသည္ဟု ခံစားရရန္ အခြင့္အေရးရိွၿပီး အျခားသူမ်ားအား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရန္ တာဝန္ရိွၾကသည္။
ဤ မိတ္ဆက္အပိုင္းသည္ စာသင္ခန္းတြင္း သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဦးတည္သည့္ အဓိက အယူအဆမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအာေဘာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ ၎အား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသအေျခအေနတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚတည္ရိွ ေနႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္
ေရးဆြဲထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၎က တေက်ာင္းလံုးအေနႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ေက်ာင္းတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ မည္သို႔ ပံ့ပိုးေပးႏုုိင္သည္ကို
အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္သည္။

ျပန္လည္ထင္ဟပ္

ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ဦးတည္ရန္ စာသင္ခန္းတြင္းအစီအစဥ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရသနည္း

သင္၏ေက်ာင္းတြင္
လက္ရွိအခ်ိန္၌
အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္
က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈကို
တားဆီးကာကြယ္ရန္
ဦးတည္ေသာ သင္ယူ
ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္
ရွိပါသလား။

စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း

ကေလးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစင္ေသာ ပညာသင္ၾကားမႈ ရရိွရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ စာသင္ခန္းတြင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ ျပည့္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းအတြင္းမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာ ပံုစံဆြဲထားေသာ စာသင္ခန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ရန္ ကူညီေပးႏုိ္င္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
က်ား၊မေရးရာ အခြင့္အေရးအား သိရွိသတိမူျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အားလံုးတြင္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ျပင္ သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်ား၊ မအေျချပဳ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ ကင္းစင္ျခင္းျဖင့္ ဆရာ၊
ဆရာမ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူး ရရိွသည္။ စာသင္ၾကားျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေကာင္းစြာျပဳမူေနထိုင္ျခင္း မရွိပါက
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈႏွင့္ စိတ္ညစ္ျငဴးမႈတို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလးစားမႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျပင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း ေရရွည္တည္ျမဲၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု၏ ပံ့ပိုးမႈကို ရရိွၾကသည္ [1, 18]။

ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း
ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာတို႔၏ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္အျပင္ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမိုးမႈရိွသည္ [19]။
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ စာသင္သားမ်ားအား ခင္မင္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈကိုေပးအပ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာသင္ၾကားမႈတြင္
စိတ္အားတက္ႂကြျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အား တိုးျမင့္ေစျခင္း၊ ပညာေရးရလဒ္မ်ား တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အမူအက်င့္မ်ား (မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ေသစာေသာက္သံုးမႈ) တို႔
ေလွ်ာ့က်ေစျခင္းတို႔သို႔ ဦးတည္ေစသည္ [18, 19]။
ဆန္႔က်င္ဖက္အားျဖင့္ အားနည္းေသာ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခံရသူမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးလံုးသည္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားအား ပိုမိုခံစားရႏုိင္သည္ [2025]။
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆရာ-ေက်ာင္းသားဆက္ဆံေရးမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ၎တို႔၏ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ ပိုမို
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားၾကကာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း အကူအညီရယူရန္ ရင္းျမစ္အေနႏွင့္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာ ဆက္ဆံေရးရိွသည့္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခပိုနည္းႏိုင္သကဲ့သို႔ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား
အကူအညီ ေတာင္းဆိုႏုိင္ေျခ နည္းပါးသည္ [19, 26-29]။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သနည္း
အခ်ဳိ႕ေသာ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိေရာက္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ မည္သည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္ [18, 30-33]။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွေျပာသည္မွာ ထိေရာက္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းမႈအားေကာင္းၿပီး ရွင္းလင္းေသာ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားၾကသည္၊ သူတို႔သည္
စာသင္ခန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ အစီအစဥ္က်မႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈတို႔ကို ေပးအပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူလူခ်င္း ဆက္ဆံေရးသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈပံုစံသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား၏ မဆုတ္မနစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈတို႔အေပၚ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ျပဳမူသည့္အခါ အားေပးတိုက္တြန္းမႈရရိွသည္ဟု ခံစားရကာ ပိုမိုႀကိဳးစားႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။
•

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပံဳးျပျခင္း၊ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

•

မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျခင္း

ျပန္လည္ထင္ဟပ္

•

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားျခင္း

စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း

•

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေျပာၾကားလိုသည္ကို နားေထာင္ေပးျခင္း

စာရင္းထဲမွ မည္သည့္
အခ်က္သည္ သင္
ပံုမွန္ျပဳမူေနက် ျဖစ္သလဲ။
မည္သည္တို႔ကို သင္
လက္ခံက်င့္သံုးလို
ပါသလဲ။ သို႔မဟုတ္
တိုးျမႇင့္လိုပါသလဲ။

•

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တိုးတက္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အားေပးတိုက္တြန္းမႈ ေပးအပ္ျခင္း

•

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေလးထား ဆက္ဆံျခင္း

•

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေလ့အထမ်ားတြင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးေသာပံုစံမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

•

ကိစၥရပ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပၿပီး တံု႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးျခင္း

•

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္း ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း

ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ခိုင္ျမဲတည္ၾကည္ၿပီး မွ်တမႈရွိကာ [18, 29] စာသင္ခန္းတြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အမူအက်င့္ရွိပါက သင္ယူရာတြင္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရိွေသာေၾကာင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ [27, 34]။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေစသည့္ ေလးစားမႈရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
စည္းကမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အမူအက်င့္ကို အေကာင္းျမင္သေဘာျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အမူအက်င့္မ်ားအား အားျဖည့္ေပးျခင္းအေပၚ စူးစိုက္ၿပီး ကေလးမ်ားအား မိမိတို႔၏အျပဳအမူအေပၚ တာဝန္ယူရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခာက္လွန္႔သည့္
နည္းစနစ္ျဖင့္ အမူအက်င့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အစား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေပးျခင္းကို ေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။
•

ကေလးမ်ားအား အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္ယူမႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးျခင္း

•

ကေလးမ်ားအား အျခားသူမ်ားအားေလးစားျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းမွတဆင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမူအက်င့္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း

•

ကေလးမ်ားအား မိမိတို႔၏ ေကာင္းေသာ၊ ဆိုးေသာ အမူအက်င့္မ်ားမွ အျခားသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအား သိရွိသတိျပဳမိေစရန္ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း

•

ကေလးမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားသည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း

•

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ လူတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ကာကြယ္ေပးပံုကို ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ တိုးတက္ေစျခင္း

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ သင္ၾကားမႈ အေလ့အထမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေဖာ္ျပႏုိင္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား
အားလံုးအေပၚ က်ား၊မေရးရာ မည္သို႔ပင္ရွိေစ တူညီေသာဂ႐ုစိုက္မႈကို ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆက္ဆံသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ စာေပအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သင္ၾကားသည့္အခါ က်ား၊မေရးရာအေပၚ တရားေသမွတ္ယူျခင္းမ်ားကို လက္ခံအားေပးမႈ မျပဳေရးကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ေစရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ အေရးကိစၥမ်ားကို သင္၏ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္နည္း
အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းေျပာဆိုျခင္းမွာ ယင္းကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးသူမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာမ်ားသည္
အၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ားရိွသည္။ ထိုအတြက္
ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာဇာတ္လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည့္အစား ဂ႐ုတစိုက္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္း၏စိန္ေခၚမႈတြင္
႐ိုးသားစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အျပစ္တင္မႈကင္းသည့္ဝန္းက်င္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာၾကရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
6

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္ေသာ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားအား ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အစီအစဥ္၏
အခ်ဳိ႕ေသာအပိုင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္တြင္ပင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒါသထြက္ဖြယ္ ခံစားခ်က္မ်ားအား အစပ်ဳိးေပးႏုိင္သည္။ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရိွေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားက ခုခံကာကြယ္သည့္သေဘာျဖင့္ ရယ္ေမာျခင္း၊ ဟာသ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စြပ္စြဲျခင္း သို႔မဟုတ္
ျငင္းဆိုျခင္းတို႔ ျပသျခင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ႏုိင္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေန ျဖစ္လာပါက ဆရာ၊ ဆရာမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မရျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္ငယ္ေစေသာ အမူအက်င့္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေျခကို
ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးထိေရာက္သည့္စာသင္ခန္းတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားအား ေပါင္းစပ္၍ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသင္ခန္းစာအတြက္

အပိုင္း

ပံုစံေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းတို႔သည္ အျပစ္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နာမည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ေတြးေတာရန္ မလိုအပ္ဘဲ

(၁)

အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ားအား ထပ္ေဆာင္းအေထာက္အကူ သို႔မဟုတ္ ၫႊန္းပို႔မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သင္ခန္းစာေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမႈ ခံစားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက
အစားထိုးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လက္ခံေျဖရွင္းသည့္ဗ်ဴဟာမ်ားကို အားျဖည့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းသားအတြက္ လိုအပ္သလို ထပ္ေဆာင္းအေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု သံသယရိွပါက သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား ေျပာျပခဲ့ပါက
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သနည္း

စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တိုင္ၾကားရန္အတြက္ ဆရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအရာထမ္းမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွက္ရြံ႕ျခင္း၊ ဆရာမ်ားသည္
အကူအညီအတြက္အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္ခံရမည္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာ ပိုမိုျမင့္တက္လာမည္တို႔ကို
စိုးရိမ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟုသံသယရိွပါက ေက်ာင္းသားမွ သင့္ထံလာသည္အထိ္ေစာင့္ဆုိင္းေနမည့္အစား
ေနာက္ဆက္တြဲစကားေျပာဆိုျခင္းကို အစပ်ဳိးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ စကားေျပာဆိုျခင္းအား ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး လြတ္လပ္မႈရွိေသာဝန္းက်င္တြင္ျပဳလုပ္ရန္အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းမွာ ေက်ာင္းသားအား ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်အျပစ္တင္ျခင္း၊ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈအား ကူညီအစပ်ဳိးႏိုင္သည့္
ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။
•

လူငယ္အမ်ားအျပားဟာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ခံရတာ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရတာ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြက မေကာင္းတဲ့ ဆက္ဆံပံုေတြ ၾကံဳေတြ႕ဖူးၾကတယ္။ မင္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊
အတန္းေဖာ္ေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလား။

•

မင္းအေပၚမွာေရာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလား။

•

ဘယ္လိုကိစၥေတြ ျဖစ္ေနသလဲ။

•

ဘယ္ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေနသလဲ။

•

ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ တစ္ခါ ျဖစ္ေနသလဲ။

•

ဘယ္သူေတြ ပါဝင္ၾကသလဲ။

•

မင္းအေပၚမွာ ဘယ္လို ထိခိုက္နစ္နာေစသလဲ။

ျပန္လည္ထင္ဟပ္
သင္၏ေက်ာင္းသည္
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
မိဘမ်ားအား အၾကမ္းဖက္
မႈမ်ားကို သတင္းပို႔
တိုင္ၾကားရန္ တိုက္တြန္း
အားေပးပါသလား။
ေက်ာင္းသားမ်ား
တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္
လူသူမသိေစဘဲ
ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္
နည္းလမ္း ေပးထားပါ
သလား။ ဤ ကိစၥအတြက္
သင့္ေက်ာင္းမွ မည္သို႔
တိုးျမႇင့္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္
မည္လဲ။

ေက်ာင္းသားမွ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပေသာအခါ သင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရသည္ကို တိုင္တန္းသည့္အခါ
သင္ေျပာႏိုင္သည္မ်ား ျဖစ္သည္။
•

မင္းက ဆရာ့ကို ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာျပတာဟာ သင့္ေလ်ာ္တယ္။

•

မင္းအေပၚမွာ ဒီလိုကိစၥေတြ ျဖစ္မေနသင့္ဘူး။

•

မင္းအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ ၾကံဳေတြ႕ရဖို႔ မထိုက္တန္ဘူး။

•

တစ္စံုတစ္ေယာက္က အၾကမ္းဖက္တာဟာ မင္းရဲ႕အျပစ္မဟုတ္ဘူး။

•

မင္းအေနနဲ႔ ေျပာရမွာေတာ့ ခက္ခဲႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘာေတြျဖစ္ေနခဲ့လဲဆိုတာ ဆရာ့ကို ဒီထက္ပိုၿပီးေျပာျပႏိုင္မလား။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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သင္သည္ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေက်ာင္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ ကိစၥရပ္အား
လႊဲေျပာင္းၫႊန္းပို႔သည့္အခါ သင့္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၏လိုအပ္ခ်က္အရ လူသူမသိေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေဒသ တာဝန္ရိွသူမ်ားထံသို႔
တင္ျပရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ အသိေပးတိုင္ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ႏွင့္ အၿပီးတို႔တြင္ ကေလးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေသခ်ာေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

မည္သူတို႔အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိသတိျပဳႏိုင္ရန္ ဆရာမ်ားသည္
မည္သည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးသနည္း။
သင္ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္
ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား

အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္
ေဖာက္ဖ်က္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလိုဘဲ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္
ေျပာျပႏိုင္သည့္ အစီအမံမ်ား ထူေထာင္ထားသည္။ အသံုးမ်ားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ •

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း

သတိျပဳမႈရိွရန္ (သိရိွရန္ႏွင့္) သင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား ရိွသည္။
•

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ေက်ာင္းဝင္ေပါက္ေနရာမ်ား၊ အိမ္သာတဝိုက္ႏွင့္
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွ ပိုမိုေခ်ာင္က်ေသာေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမုန္႔စားဆင္းခ်ိန္
စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ လံုျခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရေၾကာင္း သတင္းပို႔ထားေသာ
ေနရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

•

မွတ္စုေရး၍ အေထြေထြ အၾကံျပဳလႊာထည့္သည့္ ေသတၱာ ထဲသို႔ ထည့္ရန္

•

မိဘမ်ားအား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မွတ္စုေရး၍ ဆရာ၊ ဆရာမထံေပးရန္
ဖိတ္ေခၚျခင္း

•

အိမ္မွေက်ာင္းသို႔ တယ္လီဖုန္းဆက္ျခင္း၊ အီးေမးလ္ပို႔ ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မွတ္စု
ေရးပို႔ျခင္း

•

စႀကၤန္လမ္းမ်ား၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ လူတန္းစီေသာလိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ပိုစတာအသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မည္သို႔
ေဖာ္ထုတ္ရမည္ကို အသိေပးျခင္း

အျခား လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ကစားေသာ ပံုစံမ်ားကို
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း
•

စကားျဖင့္ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္ေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ား ရွိမရွိ နားေထာင္ျခင္း

•

အတန္းထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဝန္းထဲတြင္ သီးျခား အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

•

အသက္ပိုႀကီးေသာႏွင့္ ပိုငယ္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား ဆက္သြယ္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

•

မၾကာခဏ ေက်ာင္းပ်က္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

•

ေက်ာင္းတြင္ ဖ်ားနာသည္ဟု သတင္းပို႔ေသာ အထူးသျဖင့္ မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေလ့ရွိတတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးျမန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္ေသာကျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ ျပင္းထန္သည့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရႏိုင္သည္။

•

အညိဳအမည္းမ်ား၊ ဒဏ္ရာမ်ား၊ အဝတ္ျပဲျခင္း သို႔မဟုတ္ စာအုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းျခင္း။

•

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနိဌာ႐ံုတစ္ခု ၾကံဳေတြ႕ထားသကဲ့သို႔ မ်က္ရည္လည္ေနျခင္း၊ ရန္လိုျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္ေရွာင္ဖယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လြယ္လင့္တကူ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ျခင္းတုိ႔
ျဖစ္ေနပံုရပါက ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆက္လက္ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

•

အမူအက်င့္၊ ေက်ာင္းတက္မွန္မႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ရမွတ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေျဖရွင္းမႈ မသိရေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေတြ႕ရိွပါက ဆက္လက္ ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေက်ာင္းမ်ားမွ မည္သည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သနည္း
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေက်ာင္းအေျချပဳ အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ပံ့ပိုးကူညီမႈရိွေသာ သင္ယူေရး ဝန္းက်င္တစ္ခု အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္
တေက်ာင္းလံုးအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈရသည့္အခါ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ တေက်ာင္းလံုးအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ မူဝါဒ၊ အေလ့အထမ်ား၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္
မိတ္ဖက္ျပဳမႈမ်ားအျပင္ သင္႐ိုးမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဦးတည္စူးစိုက္မႈ ပါဝင္သည္ [35]။
တေက်ာင္းလံုးအေနႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေက်ာင္းမ်ားအား က်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း နမူနာပံုစံအား မၾကာခဏ အသံုးျပဳၾကသည္။
ယင္းက (က) သင္႐ိုး၊ သင္ၾကားမႈ ႏွင့္ သင္ယူမႈ၊ (ခ) ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္း၊ မူဝါဒႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ (ဂ) မိဘမ်ား၊ ရပ္ရြာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳမႈ ဟူေသာ နယ္ပယ္ (၃)မ်ဳိးတြင္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ [36]။
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အပိုင္း

ပံု ၁ - WHO ၏ က်န္းမာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ ေက်ာင္း နမူနာပံုစံ [37, adapted]

သင္႐ိုးသင္ၾကားမႈႏွင့္

(၁)

သင္ယူမႈ

က်န္းမာေရးအဆင့္
ျမႇင့္တင္သည့္ေက်ာင္း

မိဘမ်ား၊

ေက်ာင္းဖြဲ႕စည္းပံု၊

ရပ္ရြာလူထုႏွင့္

မူဝါဒႏွင့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရး

မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျခင္း

ေနာက္ စာမ်က္ႏွာမွ ဇယား (၂) တြင္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ေက်ာင္း မူေဘာင္၏ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေရာစပ္ေနေသာ နယ္ပယ္ (၃) တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္တားဆီးျခင္း ဥပမာအခ်ဳိ႕ကိုေပးထားသည္။

ဇယား (၂) က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္ေသာေက်ာင္း မူေဘာင္အား အသံုးျပဳျခင္း
ေက်ာင္း အဖြဲ႕အစည္း၊ မူဝါဒ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
•

ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအားလံုးကို စူးစိုက္ဦးတည္မႈရွိသည့္ ေက်ာင္းမူဝါဒမ်ား ထားရွိျခင္း

•

ဆရာမ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈနည္းလမ္းမ်ား သင္တန္းေပးျခင္းအေပၚ အထူးျပဳသည့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး မူဝါဒအား အသံုးျပဳျခင္း

•

အၾကမ္းဖက္မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ (ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာအားလံုး သိရွိသည့္) ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ တိုင္ၾကားမႈစနစ္တစ္ခု ရိွေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း

•

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၾကျခင္း (စာသင္ခန္း စည္းကမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားေကာင္စီမ်ား ထားရိွျခင္း တို႔ကဲ့သို႔)

•

ကစားရန္ေနရာမ်ား၊ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာေနရာမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ျခင္း

ျပန္လည္ထင္ဟပ္
စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း
သင့္ေက်ာင္း၏ အၾကမ္း
ဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္
ေရး ဗ်ဴဟာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္မွတ္သားရန္
က်န္းမာေရးအဆင့္
ျမႇင့္တင္သည့္ ေက်ာင္း
မူေဘာင္ကို သင္ အသံုးျပဳ
သည့္အခါ မည္သည္တို႔
ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသလဲ။
သင့္ေက်ာင္းမွာ မည္သည္
တို႔ကို ေကာင္းစြာ
လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ေနာက္ထပ္
လိုအပ္ပါသလဲ။

သင္႐ိုး၊ သင္ၾကားမႈ ႏွင့္ သင္ယူမႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
•

က်ား၊မေရးရာကို သိနားလည္မႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအား ဦးတည္သည့္ သင္႐ိုးထားရွိျခင္း

•

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ သည္းခံမႈကို ျမႇုင့္တင္သည့္ သင္႐ိုးႏွင့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ထားရွိျခင္း

•

လူမႈေရး ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ သင္ယူေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ သင္ၾကားေပးျခင္း

•

ပဋိပကၡအား အၾကမ္းဖက္မႈ မရွိေသာ၊ က်ား၊မေရးရာ မခြဲျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ျခင္းကို ဆရာမ်ားက စံနမူနာျပျခင္း

•

ၿပီးျပည့္စံုေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းကို သင္ၾကားျခင္း

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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မိဘမ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
•

မိဘမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ေစျခင္း

•

မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားအၾကား ပံုမွန္ဆက္သြယ္ျခင္း

•

ေက်ာင္းသို႔ အသြားအျပန္ခရီးလမ္း ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္း

•

က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ၫႊန္းပို႔ေပးရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထားရိွျခင္း

•

သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပန္မႈမ်ားအား သတင္းပို႔ တိုင္တန္းရန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ယႏၲရားမ်ား ထားရွိျခင္း

အဓိက အယူအဆမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားအား သိရွိနားလည္ျခင္း
ျပန္လည္ထင္ဟပ္

ဤအပိုင္းတြင္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ဖတ္႐ႈေလ့လာရန္ စာအနည္းငယ္ ေပးထားသည္။ ၎တြင္ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အဓိက ဦးတည္အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို

စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း

ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎က ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ကာကြယ္ရန္ တစ္ေက်ာင္းလံုးအေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းကို မည္သို႔ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ကိုလည္း

သင္တို႔၏ ေဒသ
သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာထဲတြင္
ရွိေသာ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္း ဓေလ့ အခ်ဳိ႕မွာ
အဘယ္နည္း။ ထို
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ ဆိုးက်ဳိး
သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားမွာ
အဘယ္နည္း။ ထို
စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မႈ
မ်ားသည္ သင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္း
သား မ်ား၏
အမူအက်င့္ကို မည္သို႔
ျဖစ္ေပၚေစသနည္း။

ရွင္းျပထားသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္အား ဦးေဆာင္ရန္ အသင့္ျဖစ္မႈကို
တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ကူညီေပးႏုိင္သည္။
က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မ်ားစြာကြာျခားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အေရးကိစၥ တစ္ခုခ်င္းအား မိမိတို႔
ဆက္စပ္ေနာက္ခံအေျခအေနအလိုက္ စဥ္းစားသင့္သည္။

က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား နားလည္ျခင္း
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း သင္ၾကားသည့္အခါ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ား ႏွင့္ မ အၾကား ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ကြဲျပားမႈႏွင့္ သင္ယူ မွတ္သားခဲ့ရေသာ လူမႈေရး ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံအရ
ကြာျခားမႈတို႔ကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီ လိုအပ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ Sex ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ “လိင္”ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ က်ား ႏွင့္ မ တို႔၏
ခႏၶာကိုယ္မ်ားအၾကား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်ဳိးဗီဇမွ သိသာစြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြဲျပားမႈမ်ားကို မွတ္သားရန္ အသံုးျပဳသည္။ “က်ား၊မေရးရာ (Gender)”
ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ “ေယာက်္ားတစ္ဦး” သို႔မဟုတ္ “မိန္းမတစ္ဦး” ျဖစ္ျခင္းမွာ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားအရ
ဖန္တီးထားေသာ ကြာျခားမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။
အေျခအေန အမ်ားအျပားတြင္ ေယာက်္ားမ်ားအား သန္မာရန္၊ အင္အားရိွရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား က်ဳိးႏြံၿပီး နာခံရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။ လိင္စိတ္ခံယူမႈ
ေျပာင္းထားသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဇီဝေဗဒအရ ရွိေနသည့္ လိင္အေပၚအေျခခံေသာ အစဥ္အလာ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားကို သတ္မွတ္ခံယူျခင္း မရွိၾကေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူ
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး (က်ား မွ မ သို႔ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ေျပာင္းထားသူ)သည္ ဇီဝေဗဒအရ က်ားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ္လည္း မိန္းမဆန္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခံယူၾကသည္။
၎မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္၊ မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ ေနအိမ္/လုပ္ငန္းခြင္ရိွ တာဝန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက
ခႏၶာေဗဒသေဘာအရ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပတြင္ က်ား ႏွင့္ မ ရွင္းလင္းေသခ်ာမႈ မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေရာေႏွာေနေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ပါရွိသူတို႔ကို
သတ္မွတ္ရန္ “ၾကားလိင္” ဟူေသာ ေဝါဟာရကို အသံုးျပဳသည္။ “ၾကားလိင္” ရွိသူမ်ားအား က်ား သို႔မဟုတ္ မ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးမဟုတ္ဟု ခြဲျခားႏုိင္သည္။ “ၾကားလိင္” ရွိျခင္းမွာ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္
က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ “ၾကားလိင္” ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔တြင္ “ၾကားလိင္” မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္
ၾကံဳေတြ႕ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရလဒ္မ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာကို အေျခခံ၍ မ်ားစြာေသာကြာျခားမႈတို႔မွာ မူရင္း ဇီဝေဗဒအရ ကြာဟမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္း အေလ့အထမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဤ ကြာျခားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား (၃) တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။
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လိင္ေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း

က်ား၊မေရးရာေၾကာင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း

ေမြးဖြားခ်ိန္မွစ၍ က်ား ႏွင့္ မ တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ာအးၾကား ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ကြဲျပားမႈမ်ားအား စံနမူနာမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူခဲ့ၿပီး မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔

ကြဲျပားမႈမ်ား ရိွသည္။ (ဤ ကြြဲျပားမႈမ်ားသည္ ၾကားလိင္ရွိသူမ်ားတြင္ ေရာေထြးမႈ ရွိႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္

လက္ဆင့္ကမ္းၾကသည္။

အပိုင္း

ဇယား (၃) လိင္ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာေၾကာင့္ ကဲြျပားမႈမ်ား

(၁)

ရွင္းလင္းမႈ ပိုနည္းႏိုင္သည္။)
က်ား ႏွင့္ မ တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ကမာၻတလႊား ေနရာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား ကြာဟမႈရိွသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္
လူမႈဝန္းက်င္ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံအေျခအေန တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကြာဟေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ေမြးဖြားလာခ်ိန္မွ လူႀကီးဘဝအထိ စြဲျမဲခိုင္မာသည္။

လူမ်ားအား တန္းတူညီမွ်စြာ တန္ဖိုးမထားပါက သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားမွ ကြာဟမႈကို လက္သင့္မခံပါက
ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မညီမွ်ေသာ ဆက္ဆံျခင္း မ်ားထံသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။

ထို ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္္ၿပီးေနာက္ ပိုမို၍ သိသာထင္ရွားလာသည္။

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖန္တီးခဲ့သည္။ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့ မ်ားတြင္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ အေနျဖင့္
မည္သို႔ ေနထုိင္ရမည္၊ ေျပာဆိုရမည္၊ ဝတ္ဆင္ရမည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပရမည္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခံယူခ်က္ သေဘာထားမ်ား ပါဝင္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ ဤ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္
ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ားကို ၎တို႔ ႀကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သင္ယူလာခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ကေလးမ်ား ခံယူသည့္ အခန္းက႑အေပၚလႊမ္းမိုးသည္။ ကေလးမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ားကို
မိဘမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔အပါအဝင္ ေနရာမ်ားစြာမွ မွတ္သားရယူၾကၿပီး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကိုလည္း
ေလ့လာၾကရသည္။
အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ က်ား၊မေရးရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ကိုက္ညီရန္ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိ ပံုမသြင္းလိုၾကေပ။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ မွန္ကန္သည္ဟု
မထင္ျမင္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လိင္စိတ္ေျပာင္းလဲခံယူထားသူမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ေမြးဖြားလာစဥ္က လိင္ႏွင့္ ကြဲျပားေနသည့္ လိင္စိတ္ခံယူပိုင္းဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ခံယူခ်က္မ်ား ရိွသည္။ လိင္စိတ္ေျပာင္းလဲခံယူထားသူမ်ားသည္ က်ား မွ မ သို႔ (မ ႐ုပ္လကၡဏာ ရွိ၍ လိင္ေျပာင္းထားသည့္ မိ္န္းမဟုလည္း ေခၚေဝၚသည္) သို႔မဟုတ္ မ မွ က်ားသို႔ (က်ား
႐ုပ္လကၡဏာ ရွိ၍ ၊ လိင္ေျပာင္းထားသည့္ ေယာက်္ားဟုလည္း ေခၚေဝၚသည္) ျဖစ္ႏိုင္သည္ [24]။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ အျဖစ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ခံယူျခင္း မရွိပဲ ႏွစ္မ်ဳိးအေရာ
ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္အာရွ မွ Hijira လူထု သို႔မဟုတ္ ပစိဖိတ္မွ Fa’afafine တို႔ကဲ့သို႔ “တတိယ လိင္” အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ နီေပါႏွင့္
ပါကစၥတန္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤလိင္သည္ တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ သက္ေသခံမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွႏိုင္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာကေလးမ်ားသည္ “ၾကားလိင္” ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ “ၾကားလိင္” ရွိသူမ်ားသည္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ ဟူ၍ သီးသန္႔ ခြဲျခားအမည္မတတ္ႏုိင္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
မ်ဳိး႐ိုးဗီဇမ်ား စသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဝိေသသ သဘာဝမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားလာၾကသည္။ “ၾကားလိင္” ရွိသူ ကေလးမ်ား၏ လိင္ကို ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္၌ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္မႈ မျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သို႔မဟုတ္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ အျဖစ္ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခု ခြဲျခားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ က်ား၊မေရးရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္ၿပီး တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိေသာ ဆက္ဆံေရးသို႔ ဦးတည္ႏုိင္သည္။ ထိခိုက္ နစ္နာေစႏိုင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားတြင္
လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးကို အမ်ဳိးသားငယ္တစ္ဦးမွ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအား လက္သင့္ခံဖြယ္ရွိသည္၊ သို႔မဟုတ္ သမီးတစ္ေယာက္၏
ပညာေရးသည္ သားတစ္ေယာက္၏ ပညာေရးေလာက္ အေရးမပါ စသည့္ ယူဆမႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။
က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ကြာဟႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝို္င္းမ်ားသည္ အျခားအသိုင္းအဝို္င္းတို႔ထက္ ပိုမို၍ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ
ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကို ျပသၾကသည္။

မညီမွ်ေသာ က်ား၊မေရးရာစံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအား စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္း
က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား အိမ္အလုပ္မ်ားတြင္ ကူညီရန္
သို႔မဟုတ္ ေစာစီးစြာလက္ထပ္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီးယင္းက ထိုအမ်ဳိးသမီးငယ္တို႔၏ေက်ာင္းတက္မႈကို ရပ္တန္႔ေစသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသားငယ္မ်ားကိုလည္း မိသားစုဝင္ေငြအတြက္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ေစာစီးစြာ ေက်ာင္းထြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ၎တို႔၏သမီးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းေကာင္း ျပန္ရမည္ဟု
မယူဆသည့္အခါ သူမ၏အစ္ကို၊ ေမာင္မ်ားမတိုင္မီ ေက်ာင္းမွထုတ္ႏႈတ္လိုက္ႏုိင္သည္။
ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား ေက်ာင္းအပ္မႈ၊ တက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးဆံုးမႈ ႏႈန္းမ်ားကြာျခားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ - အာဖဂန္နစၥတန္၊
အိႏၵိယ၊ လာအို PDR ႏွင့္ ပါကစၥတန္) တို႔၌ မူလတန္းတက္ေရာက္ေနေသာႏွင့္ (အာဖဂန္နစၥတန္၊ အိႏိၵယ၊ လာအို PDR၊ နီေပါႏွင့္ ပါကစၥတန္)တို႔၌ အလယ္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ
ေယာက္်ားေလးဦးေရသည္ မိန္းကေလးဦးေရထက္ သိသာစြာပိုမ်ားသည္ [40]။
ဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ားအျပားတြင္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားမ်ားေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အလြန္ငယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ထိုမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
သူမတို႔၏အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္။ အိႏိၵယတြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္မျပည့္မီအိမ္ေထာင္က်သည့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္၁၈ႏွစ္ျပည့္ၿပီးမွ
အိမ္ေထာင္က်သူမ်ားထက္ ပညာေရးတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ အားနည္းသည္။ ထို႔ျပင္ ေပါင္မျပည့္ေသာ ကေလး ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ အာဟာရမျပည့္ဝသည့္ ကေလးမ်ား ရရွိလာျခင္းတို႔လည္း
ပို၍ ျဖစ္ႏုိင္သည္ [38]။ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္သည့္ ေရဒီယိုမွ
က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ႏုိင္စြမ္း တို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈတစ္ခု ရွိေနသည္ကိုမီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္ [39]။
မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာ ၿပီးေျမာက္မႈသည္ က်ား၊မေရးရာအေပၚ မူတည္ျခင္းမရိွပဲ အားလံုးအတြက္ အလြန္အေရးပါၿပီး အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ
တစ္ခုရိွႏုိင္သည္။ ပညာတတ္ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ပိုမိုက်န္းမာေသာကေလးမ်ား ရရိွၾကသည္။ ပညာပိုတတ္ေသာမိခင္သည္ မိသားစုစီမံကိန္း(သားဆက္ျခားျခင္း) ပိုမို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီးသားသမီး
ပိုနည္းႏုိင္သည္။ သူမ၏ကေလးမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ေအာက္အရြယ္တြင္ ပိုမိုရွင္သန္ႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ပိုမိုနည္းပါးႏိုင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ပညာေရးတစ္ႏွစ္ပိုမိုရရိွခဲ့တိုင္း
ေမြးကင္းစေသဆံုးမႈသည္ ၇ မွ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားသည္[42]။ ပညာတတ္ေသာမိခင္တစ္ဦးသည္ မိသားစုစီးပြားေရးအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာထည့္ဝင္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္[43]။
ငယ္ရြယ္ေသာ လိင္တူ စိတ္ဝင္စားသူအမ်ားအျပားသည္ အမည္ဆိုးတပ္၍ ႏွိမ္ခ်မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေစာစီးစြာ ေက်ာင္းထြက္ၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္
၎တို႔၏ေမြးရာပါလိင္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ က်ား၊မေရးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို မလိုက္နာသည့္အခါ မၾကာခဏ အႏိုင္က်င့္ခံၾကရသည္။ ယင္းသည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ၊ေက်ာင္းပညာေရးတြင္
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစၿပီးအနာဂတ္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေစသည္[44-46]။
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ က်န္းမာေရးအျပင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကိုပါ သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္ၾကားလူငယ္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္
တကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္လမ္းေပၚမေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ လူလူခ်င္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ဒဏ္ရာရရွိမႈ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္တက္ေနသည္ [41]။ လူငယ္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အရက္၊
ေဆးလိပ္ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆးမ်ားလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူငယ္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ေယာက်္ားဆန္ျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ ေဘးမကင္းေသာ
သို႔မဟုတ္ မိုက္ရူးရဲအလုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ [46]။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနႏွင့္ ေစာစီးစြာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မိခင္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေစာစီးစြာေက်ာင္းထြက္ရျခင္းအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေစသည္။ မိခင္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို
PDR၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ ပါပူဝါ နယူဂီနီ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔မွ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၁၉ႏွစ္အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္[41]။
အမ်ဳိးသားးမ်ား ႏွင့္ လူလူခ်င္း အၾကမ္းဖက္မႈ
အမ်ဳိးသားမ်ားအား အမ်ားအားျဖင့္ အင္အားရိွျခင္း၊ အေၾကာက္အလန္႔ ကင္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ယူဆၾကသည္။ ဤသည္မွာခက္ထန္ရန္လိုေသာ အမူအက်င့္
ရလဒ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ လူခ်င္း ရန္မူအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ မာရွယ္လ္ကၽြန္းမ်ား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပါကစၥတန္၊ ဆာမိုအာ၊ ထိုင္းႏွင့္ တြန္ဂါႏိုင္ငံတို႔ရိွ အမ်ဳိးသားငယ္မ်ား၏
ေရရွည္က်န္းမာေရးအတြက္ အျပင္းထန္ဆံုးေသာထိပ္ဆံုးအႏၲရာယ္ ၃မ်ဳိးအနက္ တစ္မ်ဳိးအပါအဝင္ျဖစ္သည္ [41]။
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားသည္ အသက္ ၁ဝႏွစ္မွ ၁၉ႏွစ္အၾကား လူငယ္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားထက္
စိတ္က်ေရာဂါ ႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႏႈန္းမ်ား ပိုမိုျမင့္မားစြာ ရွိၾကသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရိွ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ စိတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မိန္းကေလးမ်ား၏ ေရရွည္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အျပင္းထန္ဆံုး ထိပ္ဆံုးေရာဂါ၃မ်ဳိးတြင္ တစ္မ်ဳိးအပါအဝင္ျဖစ္သည္ [41]။ လူငယ္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အကူအညီရွာေဖြရယူလိုစိတ္ ပိုမိုနည္းပါးၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူပန္မႈကိုဝန္ခံျခင္းသည္ ေယာက်္ားမပီသဟု ယူဆေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာလိင္တူခ်စ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔မကိုက္ညီျခင္းႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္မွ လက္ခံမႈမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခံစားရသည့္
ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ခံစားရတတ္သည္[47]။ အခ်ဳိ႕သည္ ပ်ဳိေဖာ္ဝင္မႈ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၾကန္႔ၾကာေစရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏
က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ ေဟာ္မုန္းကုထံုးမ်ားအားအသံုးျပဳၾကႏုိင္သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာလိင္တူခ်စ္သူမ်ား ခံစားရသည့္
အမည္ဆိုးတပ္ ႏွိမ္ခ်ခံရျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတို႔သည္ စိတ္က်ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသရန္ႀကိဳးပမ္းမႈႏႈန္း သိသာထင္ရွားစြာျမင့္တက္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစသည္[47-49]။
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အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွရန္ သိသာထင္ရွားေသာဖိအားကိုရင္ဆိုင္ေနရၿပီးခႏၶာကိုယ္ပံုရိပ္အတြက္ ပူပန္မႈႏွင့္ အစာ စားေသာက္ပံု မမွန္သည့္ေရာဂါ
ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားမႈကို ခံစားေနရသည္[41]။ ဥပမာအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ပံုရိပ္အေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားသည္ ဘရူႏိုင္း၊ စကၤာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ထိုင္ဝမ္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ အစာ စားေသာက္ပံု
မမွန္သည့္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားသည့္ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚေစသည္[41]။ ခႏၶာကိုယ္ပံုရိပ္ေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္းမ်ားသည္ လူငယ္အမ်ဳိးသားမ်ားအားလည္း ထိခိုက္ေစေသာ္ျငား
အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားတြင္ ပိုမို၍ ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။

အပိုင္း

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ပံုရိပ္

(၁)

အၾကမ္းဖက္ျခင္းအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
လူလူခ်င္း အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အသက္အရြယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အဆင့္အတန္းအားလံုးရွိ လူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ “ အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူသည့္ေဝါဟာရအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
ႏႈတ္စကားအားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္
က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳသည္။ ကြဲျပားေသာ ပံုစံနမူနာမ်ားအား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ •

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေျခထိုးခံျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ထိုးႏွက္ျခင္း၊ လက္သီးျဖင့္ထိုးျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း

•

ႏႈတ္စကားျဖင့္ - အမည္ဆိုးမ်ားျဖင့္ ေခၚဆိုျခင္း၊ ႏိွမ္ခ်ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း (ဤတြင္ စကားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ေျပာဆိုေရးသားျခင္း၊ လိင္တူႏွစ္သက္ျခင္းႏွင့္
လူမ်ဳိးခြဲျခားျခင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာဆိုေရးသားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္)

•

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - မေကာင္းသတင္းမ်ား လႊင့္ျခင္း၊ စိုက္ၾကည့္ျခင္း၊ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း၊ လိုက္ပါျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ေစျခင္း၊ ႏွိမ္ခ်အရွက္ခြဲျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္း၊
စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစျခင္း

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္း၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ႏွိမ္ခ်အရွက္ခြဲျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအားအတင္းအက်ပ္ ေတြ႕ျမင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္
အသံုးျပဳျခင္း

က်ား၊မေရးရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအၾကား ဆက္စပ္မႈ - က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူလူခ်င္းအၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစား အခြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ က်ား၊မေရးရာေပၚတြင္အေျခခံ၍ လူတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအား ဦးတည္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားပါဝင္သည္။ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ (ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ၾကားလိင္၊ သို႔မဟုတ္ လိင္တူစံုမက္သူ) အား က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑
ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈမ်ားႏွင့္ တရားေသသတ္မွတ္ထားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ရလဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ သို႔မဟုတ္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုျဖစ္သည္။
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္ မညီမွ်ေသာ ၾသဇာအင္အား ျဖန္႔က်က္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း ရိွသည္။ ၾသဇာအင္အားရိွျခင္းကို အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အသိပညာ
ဗဟုသုတတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚရရွိႏိုင္သည္။ ယင္းအား အျပဳသေဘာျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ အဖ်က္သေဘာျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္[50,
51]။ ဥပမာအားျဖင့္ ၾသဇာအင္အားရိွသူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏အင္အားကို ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုအားဖန္တီးရာတြင္ သံုးစြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၾသဇာအင္အားကို လြဲမွားစြာျဖင့္
လည္းအသံုးခ်ႏုိင္သည္။ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ၾသဇာအင္အားကို အလြဲသံုးျခင္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (ထု႐ိုက္ျခင္း၊ တြန္းထုိးျခင္း သို႔မဟုတ္
႐ိုက္ႏွက္ျခင္း)ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအင္အားကို အလြဲအသံုးခ်ျခင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးမႈအား တလြဲအသံုးခ်ျခင္းမွတဆင့္လည္း
ေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ အျခားသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား စိတ္ဝင္စားမႈ စိတ္ဆႏၵတို႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီးလုပ္ခ်င္သည့္စိတ္မရိွပဲလုပ္ေဆာင္ရေစရန္ တိုက္တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္
အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကာက္လန္႔ေစၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ [50]။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားအျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားထံတြင္ က်ဳိးႏြံနာခံရန္
ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။ ဤသည္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၾသဇာအင္အားပိုမိုနည္းပါးေစသည္။ လိင္တူစံုမက္သူမ်ားသည္လည္း အျမဲလိုလို အင္အားနည္းပါးၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
၎တို႔သည္ ပံုမွန္က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား လိုက္နာမႈ၊ ကိုက္ညီမႈ မရွိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ထင္ဟပ္
စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း
သင္တို႔ နယ္ေျမတြင္
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ
အတြက္ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
မည္သို႔ ျဖစ္ပါသလဲ။
မည္သူတို႔မွာ
အႏၲရာယ္ အရွိဆံုးလဲ။
သူတို႔သည္ ဘယ္ေနရာ၊
ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ
အႏၲရာယ္ အရွိဆံုးလဲ။
သင္တို႔ ရဲ႕
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားထဲမွာ
ဘယ္သူေတြဟာ
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရရန္
အႏၲရာယ္ အရွိဆံုးလဲ။
သင္တို႔ ရဲ႕
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားထဲမွာ
ဘယ္သူေတြဟာ
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ
က်ဴးလြန္သူျဖစ္ဖို႕
အလားအလာ
အမ်ားဆံုးလဲ။

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ဥပမာအခ်ဳိ႕မွာ •

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - လင္ေယာက်္ားမွ မယားအား သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေငြေၾကးသံုးစြဲသည့္အတြက္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း

•

ႏႈတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ - အေဒၚတစ္ဦးမွ တူမ ျဖစ္သူအား ပညာေရးတြင္ မ်ားစြာ စိတ္ပါဝင္စားသည္ကို ေတာ္လြန္းလွ်င္ဘယ္သူကမွ လက္ထပ္ခ်င္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မခံခ်ိမခံသာေအာင္ေျပာျခင္း

•

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ - ေယာက္်ားေလးအုပ္စုမွ အျခားေယာက္်ားေလး တစ္ဦးအား မိန္းမဆန္သည္ဟုယူဆသျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ထားၿပီး သူ၏ ပစၥည္းမ်ားအားခိုးယူျခင္း
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ - ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးမွ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား လမ္းေပၚတြင္ ႐ိုင္းျပညစ္ညမ္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေအာ္ေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဂိတ္ဝမွလမ္းေလွ်ာက္အထြက္တြင္
မိန္းကေလးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာသေဘာျဖင့္ ထိေတြ႕ျခင္း

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းရိွ အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္လည္း ကြာဟမႈမ်ားရိွသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အခ်က္အလက္အား ခြဲျခားစိတ္ျဖာ
လိုက္ေသာအခါ ေက်းလက္ေတာရြာမွမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသူမိန္းကေလးမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေနသည္ကို မၾကာခဏ
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ ေျပာင္းလဲသူမ်ားႏွင့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားသည္လည္း က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားသည္။ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေကာက္ယူရန္ခက္ခဲသည္။ လူမ်ားသည္ မိမိတို႔အၾကမ္းဖက္မႈၾကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရျခင္း သို႔မဟုတ္
အၾကမ္းဖက္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ျခင္းကို တင္ျပရန္တြန္႔ဆုတ္ဝန္ေလးၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရရိွႏိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္သည္ လူဦးေရအုပ္စု အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိးကိုသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ဥပမာ -ေယာက်္ားေလးးမ်ား မဟုတ္ဘဲ မိန္းကေလးမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစား အရြယ္ေရာက္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ား)
သို႔မဟုတ္ သီးျခား အမ်ဳိးအစား အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိးကိုသာ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကဲ့သုိ႔
အကဲဆတ္ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ အဓိက လစ္ဟာမႈမ်ားရိွေနသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤကဲ့သို႔ေသာအမ်ဳိးအစား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားေကာက္ယူရာတြင္ က်င့္ဝတ္အရ
အလြန္ထိခိုက္လြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (ဥပမာ - လူမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူမ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔အား ဝန္ခံလိုက္ပါက အျပစ္ေပးခံရမည္ကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါ ပံု (၁) သည္ အခ်က္အလက္ရရိွႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈျပန္႔ႏွံ႔မႈကြာျခားခ်က္ကို
ျပသထားသည္ [52]။

ပံု (၁) - အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ တစ္သက္တာအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရဖူးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ေသာ
အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိးအစား [52]

ကာရီဘာတီ

၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
(ေက်းလက္)
(ျမိဳ႕ျပ)
ေဆာ္လမြန္
ဗာေနာ့တူ
ကၽြန္းစု
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ထိုင္း
ဆာမိုအာ

(ေက်းလက္)

အိႏၵိယ
ထိုင္း (ျမိဳ႕ျပ)

တီေမာလက္စေတ
တူဗာလူ

မာရွယ္ကၽြန္းစု

နီေပါ

ဂ်ပန္
ဖိလစ္ပိုင္

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ထိုနားလည္မႈမ်ားအား မတူညီသည့္အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ေအာက္ပါပံုသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္မႈမ်ားအား မတူညီေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္အဆင့္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွလႊမ္းမိုးထားမႈအေပၚ လူတို႔၏နားလည္မႈမ်ား ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၏ ပံုစံကို ပံုေဖာ္ထားသည္။ ၎တို႔တြင္ - မိသားစု၊အိမ္နီးခ်င္း သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ၎တို႔၏ အနီးဆံုးပတ္ဝန္းက်င္၊ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခြဲေဝေပးၿပီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာဝန္းက်င္ ႏွင့္
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၏ႀကီးမားစြာ ပံုသြင္းေပးေနသည့္ အင္အားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤမတူညီေသာဝန္းက်င္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအားကာကြယ္ရန္ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပန္႔ႏွံ႔မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဆိုးက်ဳိးအတြက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာရိွသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈဆီသို႔

အပိုင္း

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မတူညီေသာ လူမႈဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားအား နားလည္ၾကသည့္နည္းလမ္းႏွင့္

(၁)

ဦးတည္အားထုတ္မႈမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း ပုဂၢလိကသေဘာထားမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ဦးတည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာမက ရပ္ရြာ၊ မူဝါဒႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအဆင့္
မ်ားတြင္ရိွသည္မ်ားကိုပါ ၾကည့္႐ႈေလ့လာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ပံု (၂) - က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ျပန္႔ႏွ႔ံျခင္းအားေလွ်ာ့ခ်သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ယံုၾကည္မႈ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း
ရပ္ရြာလူထုကို အားျဖည့္ခိုင္မာေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို
ျမႇင့္တင္ေသာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား

ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္အေျခအေန
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ပညာေရးကို
တန္းတူညီမွ် လက္လွမ္းမီေစျခင္း

လိင္တူႏွစ္သက္ျခင္းကို
ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးမႈအား
သည္းခံလက္ခံမႈ မျပဳျခင္း

အနီးကပ္ ဝန္းက်င္အေျခအေန
ေက်ာင္း

ေကာင္းမြန္ေသာ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရး

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ
ကိုယ္စားျပဳမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း

မွ်တမႈရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
မိဘမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိျခင္း

႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းကို တားျမစ္သည့္ ဥပေဒမ်ား
သတ္မွတ္ျခင္း

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာရွိျခင္း

အျခား မူဝါဒမ်ား
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား
လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ႏွင္းအပ္ျခင္း

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား
သည္းခံလက္ခံမႈ မျပဳျခင္း

သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ က်န္းမာေရး မူဝါဒမ်ား
အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

မိသားစု
ခ်စ္ခင္ေသာ ဆက္ဆံေရး
ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး
မ်ားအား တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံျခင္း
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သညး္ခံလက္ခံမႈ မရွိျခင္း
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ
အေလ့အထမ်ား
အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ကင္းစင္ျခင္း

အနီးပတ္ဝန္းက်င္

လူ

လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ လမ္းမ်ား
ရပ္ရြာလူထုအား ပညာေပးျခင္း
အၾကမ္းဖက္မႈကို အေရးယူျခင္း
လူမႈေရးအရ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိျခင္း

ႏိုင္ငံအဆင့္ မီဒီယာမွတဆင့္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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ေက်ာင္းသည္ အနီးဆံုးဝန္းက်င္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၌ အလြန္အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းမွ ပါဝင္သည္။ ဤေနရာ၌ အဆိုျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
အျခားေက်ာင္းတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူငယ္တစ္ဦး၏ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား အျပဳသေဘာျဖင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ
ေက်ာင္းအေျချပဳအားထုတ္မႈမ်ားအား ေနအိမ္ႏွင့္ ရပ္ရြာဝန္းက်င္တို႔အျပင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ဝန္းက်င္အတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္
တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈ
က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈအေတြ႕အၾကံဳသည္ လူငယ္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူတို႔အဖို႔ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး
ဆိုးက်ဳိးရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္[53]။ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ၊၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးမဲ့သည္ဟု ခံစားရမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး သို႔မဟုတ္
အရက္ေသစာျပႆနာမ်ား ရရိွရန္ အႏၲရာယ္ပိုမိုျမင့္မားသည္ [24, 54]။
အိမ္တြင္း က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္[55, 56]။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ သုေတသနေလ့လာမႈအရ အိမ္တြင္းက်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရခဲ့သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ (ေသးေကြးပုညွက္ေသာ) ကေလးမ်ားေမြးႏိုင္ေျခ
ပိုမ်ားသည္[57]။ ၎က က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈသည္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ား၏ဘဝ သာယာမႈအေပၚ အမွန္တကယ္အက်ဳိးဆက္မ်ားရိွေနသည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပသည္။

ေက်ာင္းတြင္း က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (SRGBV) သည္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဌာနအဖြဲ႕အစည္း၏ အတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ သြားရာလမ္းတြင္ျဖစ္ေစ၊
အနီးတဝိုက္၌ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားသည့္က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚအေျချပဳသည့္ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မဆို ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည္။ ဤအၾကမ္းဖက္မႈသည္
စာသင္ခန္းအတြင္း၌ပင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ္လည္းအမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းရိွ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအနီးတစ္ဝိုက္ရိွ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္။ထိုေနရာမ်ားမွာ
ေန႔လည္စာစားသည့္ေနရာ/အပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ အိမ္သာမ်ားအနီး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားအေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေနအိမ္ခန္း တို႔တြင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းသို႔အသြားႏွင့္အျပန္ လမ္းခရီးတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေက်ာင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လူႀကီးမ်ားမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ အင္အားနည္းသူမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္မိန္းကေလးမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
ခံရႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။ လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လိင္တူဆြဲေဆာင္သူဟု ယူဆသတ္မွတ္ခံရသူမ်ားမွာလည္း ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏
ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ရန္ အႏၲရာယ္ပိုႀကီးသည္။
ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ပြားေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာက်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ထင္ဟပ္တူညီသည္။
ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါဇယား (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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ႏႈတ္စကားျဖင့္
•

လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
•

မုန္းတီးၿပီးအမည္ဆိုးမ်ားျခင့္

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္

•

မလိုလား၊ သေဘာမတူဘဲ နမ္း႐ႈပ္ျခင္း၊

မကိုက္ညီသူမ်ားအား

အတင္းအဖ်င္း သို႔မဟုတ္

ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း ဥပမာ လိမ္ဆြဲျခင္း၊

သြားပုတ္ေလလြင့္ သတင္း ျဖန္႔ျခင္း

႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ တြန္းထိုးျခင္း၊

သို႔မဟုတ္နာမည္ဂုဏ္သတင္း ႏွင့္

ေစာ္ကားေသာ သို႔မဟုတ္ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ

ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ျခင္း သို႔မဟုတ္

စပ္လ်ဥ္း၍ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာမွတ္ခ်က္မ်ား

အရွက္ခြဲျခင္း၊ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း

ကိုယ္ေနဟန္ထား အျပဳအမူမ်ား၊

ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ အရွက္ရေစျခင္း

မ်က္ႏွာအမူအရာမ်ား သို႔မဟုတ္

အျခားသူမ်ားအား ႏွိမ့္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္

ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား
မလိုက္နာ၊ မကိုက္ညီသူမ်ားအား

•

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အားမလိုက္နာသူမ်ားအား ဖယ္ၾကဥ္ျခင္း

သတ္မွတ္ေခၚဆိုျခင္း
•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

•

•

က်ား၊မေရးရာ အရ ခြဲျခား၍ လုပ္အား

ပြတ္သပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိကို္င္ျခင္း
•

ေပးျခင္း
•

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအား

အတင္းအက်ပ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိေတြ႕မႈျပဳလုပ္ျခင္း

အတင္းအက်ပ္ရယူျခင္း

•

မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း

စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲျခင္း

(ဥပမာ - မိန္းကေလးမ်ားအား

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား

ယူဆထင္ျမင္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

စာသင္ခန္းတြင္ ေနာက္ခ်န္ေနခဲ့ေစၿပီး

ေနာက္ခံအေပၚအေျခခံ၍

သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေစျခင္း)

အျပစ္ေဖာ္ျခင္း

•

ေယာက်္ားေလးမ်ားအား ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
အျပစ္ေပးမႈပံုစံမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

(၁)

အျခားသူတစ္ဦး၏ အမူအက်င့္

ေစာ္ကားရန္ က်ား၊မေရးရာ

အမည္ဆိုးမ်ားျဖင့္ ေခၚေဝၚျခင္း သို႔မဟုတ္

အပိုင္း

ဇယား (၄) - ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ား၊ မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ဥပမာမ်ား

သို႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္း႐ုပ္ပံုမ်ားအား
အတင္းအက်ပ္ၾကည့္႐ႈေစျခင္း
•

ပညာေရး ရမွတ္ေကာင္းရန္အတြက္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္
အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ေက်ာင္းသို႔အလာလမ္းတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
သုေတသနေလ့လာမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွေဖာ္ျပသည္မွာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းအသြားအျပန္ လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဘတ္စ္ကား သို႔မဟုတ္ အငွားယာဥ္အားေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္[58, 59]။ ၎တြင္အႀကိဳအပို႔ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသို႔မဟုတ္ လမ္းေပၚမွလူမ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ ခရီးသြားရေသာမိန္းကေလးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခရီးရွည္သြားရသူမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပို၍ ရိွသည္။ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ သဘာဝေဘးဒဏ္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးေပၚအေျခအေနရွိသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၎တို႔သည္ ျပန္ေပးဆြဲမႈ သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈ ခံရႏိုင္သည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ အႏၲရာယ္ နီးကပ္သည္ [60]။
ေက်ာင္းသို႔လာရာလမ္း၌ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရမႈသည္ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္[60]။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ေက်ာင္းသို႔ ေဘးကင္းစြာ
မေရာက္ရိွႏိုင္ဟုခံစားရပါက ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ႏိုင္သည္ [61]။

ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈမ်ား
သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားက က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား တိုက္႐ိုက္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ားအေနႏွင့္ပညာသင္ယူမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚ မ်ားျပားေသာဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္ဟု
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ အခ်ဳိ႕အား အၾကမ္းဖက္မႈကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး မိမိတို႔ထံသို႔လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္တိုက္႐ိုက္က်ေရာက္လာႏိုင္သည္ဟု ထိတ္လန္႔မႈျဖင့္ေနထိုင္ေနရသူမ်ားမွလည္း
ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားမွအခ်ဳိ႕ ဥပမာမ်ားအား ေရွ႕စာမ်က္ႏွာရိွ ဇယား (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္)

ျပန္လည္ထင္ဟပ္
စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း
သင္တို႔၏
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔
သြားသည့္
ျပန္သည့္လမ္းတြင္ မည္မွ်
ေဘးကင္း လံုျခံဳပါသလဲ။
သင္တို႔ ေက်ာင္းတြင္
ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားသည္
ျခားနားၾကပါသလား။
ေက်ာင္းတြင္ အျခား
က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္း
မကိုက္ညီသည့္
ကေလးမ်ားမွာ မည္သို႔
ရွိပါသနည္း
သင္တို႔ေက်ာင္းတြင္
ေက်ာင္းႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္
က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ
မည္သည့္အမ်ဳိးအစားမ်ား
အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ပြားတတ္ပါသလဲ။
မည္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္
မည္သည့္ အခ်ိန္တို႔
တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါသလဲ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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ဇယား (၅) - ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာရလဒ္မ်ား
ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏

ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားတြင္

သင္ယူျခင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား -

ေအာက္ပါတို႔ ပိုမို ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည္။

•

အာ႐ံုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း

•

မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း

•

ရမွတ္အဆင့္မ်ား နိမ့္က်ျခင္း

•

စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း

•

ေက်ာင္းတြင္စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေပ်ာက္ဆံုးလာျခင္း

•

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

•

စာသင္ခန္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

•

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း

•

ဆရာ၊ ဆရာမအား အကူအညီေတာင္းရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

•

အျခားသူမ်ားအား ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

•

ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေရွာင္ဖယ္ျခင္း (ဥပမာ - အားကစား)

•

အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ား

•

ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္း

•

မိသားစုပဋိပကၡ

•

ေက်ာင္းမွအၿပီးထြက္ျခင္း

•

မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္း

•

ဘာသာရပ္ႏွင့္ အနာဂတ္အသက္ေမြးပညာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္း

•

ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္း

•

အရက္ေသစာ သို႔မဟုတ္ အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲျခင္း

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားရာတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ အျဖစ္အပ်က္၏ျပင္းထန္မႈကိုပါ နားလည္ရန္
အေရးႀကီးသည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရရွည္ျဖစ္ေပၚေနၿပီးသတိျပဳမိမႈ နည္းပါးေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားအျပင္ မ်ားစြာ ပိုမိုျပင္းထန္ၿပီးတစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္
အျပင္းအထန္ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားေနေသာ မျပင္းထန္သည့္ ပံုစံအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွစ္မ်ဳိးလံုးသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ သင္ယူမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။
လူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳပါက တံု႔ျပန္ရာတြင္ ကြဲျပားေသာလကၡဏာမ်ား ျပသႏိုင္သည္။ သုေတသနအရ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ႕ၾကံဳရေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်မႈ
သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုမိုခံစားရႏိုင္ၿပီး သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ေသာေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ရန္လိုမႈႏွင့္မူးယစ္ေဆးအလြဲသံုးျခင္းတို႔ မၾကာခဏျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရန္လိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလလြင့္ေသာ
အမူအက်င့္ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ [53, 62, 63]။

ေက်ာင္းတြင္မည္သူသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
လူငယ္အားလံုးသည္ ေက်ာင္း၌ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဝန္းက်င္၌ အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ ကြာျခားႏုိင္သည္။ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၏ပစ္မွတ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ႏႈတ္စကားျဖင့္ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္မ်ားပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္ [60]။

သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း
ေက်ာင္းမ်ားတြင္အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေကာက္ယူခဲ့သည့္အခ်က္အလက္အမ်ားစုသည္ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း အႏုိင္က်င့္သည့္ပံုစံမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ဤအႏိုင္က်င့္ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ား၏
မည္သည့္အခ်ဳိးအစားသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား ပါဝင္သည္ကို အမ်ားအားျဖင့္သီးျခားထုတ္ေဖာ္မထားေပ။ အႏုိင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း အႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ရိွေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ အေတြ႕ရမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအလိုက္ သိသာထင္ရွားစြာကြာျခားႏုိင္သည္။
အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ပံုမွန္ဟုမွတ္ယူၾကၿပီး အျခားေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ပဋိပကၡျပႆနာအား တံု႔ျပန္ရာတြင္
လက္မခံႏုိင္ေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ ယံုၾကည္ၾကရန္သင္ၾကားထားမႈရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ စစ္တမ္းမေကာက္ယူမီလအတြင္း အႏိုင္က်င့္မႈၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ေက်ာင္းသားသည္
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)ႏွင့္ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး (ဆာမိုအာ) အၾကားရိွသည္ [64]။
သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္းအၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ဳိးဇာတ္၊ လူမ်ဳိး၊ တိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တို႔အေပၚတြင္ မၾကာခဏအေျချပဳသည္[58, 60, 64]။ ကိန္းဂဏန္း စာရင္းအင္းမ်ားအရ
အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ေက်ာင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအားလံုး ႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈတို႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ပိုမိုျဖစ္ၾကသည္ [65]။ လိင္တူႏွစ္သက္သူလူငယ္မ်ားႏွင့္
လိင္တူ ဆြဲေဆာင္သူ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားထက္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားစြာ ခံစားၾကရသည္ [45]။ သို႔ေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ားမွာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။
18

ေက်ာင္းတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရဖူးျခင္း

အပိုင္း

ပံု (၂) - ေက်ာင္းတြင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ေက်ာင္းတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရဖူးျခင္း

(၁)

အမ်ဳိးသမီး
အမ်ဳိးသား

ေဟာင္ေကာင္

အင္ဒိုနီးရွား

ဂ်ပန္

မေလးရွား

ေဟာင္ေကာင္

အင္ဒိုနီးရွား

ဂ်ပန္

မေလးရွား

ရင္းျမစ္ - Lai et al., 2008.အၫႊန္းကိန္းမ်ားမွာ “႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရဖူးျခင္း” (လက္ဝဲဘက္) ႏွင့္ “ရယ္ေမာေလွာင္ေျပာင္စရာ ျဖစ္ရဖူးျခင္း” (လက္ယာဘက္)

အထက္ပါ ပံုအရ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အလြန္ကြာျခားႏုိင္သည္။ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရြယ္တူျခင္း႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၾသစေတးလ်၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ နယူးဇီလန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
ထိုင္ဝမ္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပစ္မွတ္မ်ားပိုမိုျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိန္းကေလး ၂ဝရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေယာက်္ားေလး ၃၅
ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တို႔မွ မိမိတို႔သည္ ရြယ္တူခ်င္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ရလဒ္အျဖစ္ ေက်ာင္းတြင္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည္ဟု ေျပာသည္ [25]။ ဤ ပံုစံမ်ဳိးအား မေလးရွားႏွင့္ ကိုရီးယားတြင္လည္း
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို ၄ဆပိုမိုၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။
အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ႏႈတ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပစ္မွတ္မ်ားပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရိွ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွ ကေလး ၂၅ဝဝ အားေလ့လာမႈတစ္ခုအရ
အတန္းဆင့္ ၄ ႏွင့္၆ တို႔မွ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁ဝ% ခန္႔ ပိုမို၍လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဟစ္ခံရျခင္းႏွင့္ အနည္းငယ္ပိုမို၍ အစအေနာက္ခံရျခင္းတို႔
ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္ [66]။
လိင္တူႏွစ္သက္သူလူငယ္မ်ားသည္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို အထူးသျဖင့္ ခံစားရႏိုင္ေျခ မ်ားႏိုင္သည္။ နယူးဇီလန္မွသုေတသနက လိင္တူႏွစ္သက္သူ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္၏
ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ေက်ာင္းတြင္မိမိတို႔အား တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ နာက်င္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္ သို႔မဟုတ္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမည္ကို ပူပန္ၾကၿပီး၎တို႔သည္လိင္တူ မႏွစ္သက္သူ
ရြယ္တူခ်င္းမ်ားထက္ အပတ္စဥ္အႏိုင္က်င့္ခံရေၾကာင္း တိုင္ၾကားရန္ ၃ ဆခန္႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမိုသည္[67]။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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သီးျခား ႏိုင္ငံမ်ားမွ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕
ေက်ာင္း အေျချပဳ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအား တုိင္ၾကားျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရသည္။
•

ဖိလစ္ပိုင္ရိွ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွ အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၁၈ႏွစ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ [66]

•

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းရိွ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္

ေက်ာင္းအေျချပဳ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ ႏႈတ္စကားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔အား တုိင္ၾကားျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရသည္။
•

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွ အတန္းဆင့္ (၈) ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း [25]

•

ဖိလစ္ပိုင္ရိွ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွ အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၁၈ႏွစ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံုနီးပါး[66]

•

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းရိွ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း (စေနာက္ျခင္းႏွင့္ မခံခ်င္ေအာင္ ေျပာျခင္း)[68]

•

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္မွတဆင့္ ျပဳလုပ္ေသာစစ္တမ္းတစ္ခု၌ ေျဖၾကားသည့္ လိင္တူ ႏွစ္သက္သူ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ေမးျမန္းရန္ရွိသူမ်ား၏ ၇၅% မွာ ႏႈတ္စကားျဖင့္
အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းေပးသည္ [69]။

လိင္တူခ်င္းႏွစ္သက္သူ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းႏွင့္ကြဲျပားသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔သတ္မွတ္ခံရသူ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း
ေယာက်္ားလ်ာ၊ မိန္းမလ်ာ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူ၊ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူ သို႔မဟုတ္ ၾကားလိင္ရွိသူ (LGBTI) မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ယင္းကဲ့သို႔ယူဆခံရသူ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏သက္ေရာက္မႈကို အခ်ဳိးအစား မညီမွ်စြာ ပိုမိုခံစားၾကရသည္ [44]။
ဤသို႔ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လႊမ္းမိုးထားသည့္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသူမ်ားအား မေကာင္းျမင္ၿပီးေဝဖန္သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာထားမ်ား၏ တြန္းပို႔မႈေၾကာင့္
အမ်ားအားျဖင့္ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၎ကို က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္မ်ဳိးလံုး နားလည္ထားသည္။ ဤအၾကမ္းဖက္မႈအား တစ္ခါတစ္ရံ “homophobic လိင္တူႏွစ္သက္မႈအား
ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ” သို႔မဟုတ္ “transphobic က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူမႈအား ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ” သို႔မဟုတ္ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ၊
က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔အေပၚအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဟု တစ္ခါတစ္ရံေခၚေဝၚၾကသည္ [45]။
၎တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား မိန္းမဆန္သည့္အျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ထပ္ခါတလဲလဲေလွာင္ေျပာင္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးမ်ားအား
“ေယာက်္ားဆန္လြန္းသည့္အတြက္” မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ဟုယံုၾကည္ၾကေသာကိစၥမ်ားအား ျပဳလုပ္လိုၾကသည့္အခါ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈသည္ ေယာက်္ားတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းမတစ္ဦးၾကားတြင္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္
လူအမ်ားအျပားသည္ “လိင္တူခ်င္း ဆြဲေဆာင္စံုမက္ၾကသည္”။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎တို႔သည္ တူညီေသာလိင္ရွိသူအားစြဲမက္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ားသည္ အျခားေယာက်္ားမ်ားအား
စြဲမက္ႏိုင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ မိန္းမမ်ားသည္ အျခားမိန္းမမ်ားအား စြဲမက္ၾကႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ “လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအားႏွစ္သက္သူ” ျဖစ္ႏိုင္ၿပီးေယာက်္ား၊ မိန္းမ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို စြဲမက္ၾကသည္။
ရပ္ရြာလူထု၏ မသိနားမလည္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းျမင္ျခင္း သေဘာထားမ်ား၏ရလဒ္အျဖစ္ “လိင္တူခ်င္းစြဲမက္သည္ဟု” မိမိကိုယ္မိမိေၾကျငာထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
အၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ လိင္တူခ်င္းစြဲမက္သူမ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ယူဆခံရသူမ်ားႏွင့္ ၾကားလိင္ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူသူ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း လႊမ္းမိုးေနေသာထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကိုခံစားရႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါ ပံုတြင္တင္ျပထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွသုေတသနတြင္
အမွန္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ထင္ျမင္ၾကေသာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ၏ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ကြဲျပားေသာအၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးအစားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္
အတန္းဆင့္ ၇ မွ ၁၂ အထိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားသည္ [24]။

20

အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ႐ိုင္ ၅ ခုရွိ အတန္းဆင့္ ၇ မွ ၁၂ အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား [24]

အပိုင္း

ပံု (၃) - မိမိတို႔၏ အမွန္တကယ္ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆခံရျခင္းေၾကာင့္

(၁)

လိင္တူႏွစ္သက္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္
က်ားမေရးရာမတူကြဲျပားမႈရွိသူ
လိင္တူႏွစ္သက္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္
က်ားမေရးရာမတူကြဲျပားမႈွရွိသူဟု
ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခံရသူ

အႏိုင္က်င့္မႈ

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ႏႈတ္စကားျဖင့္

လူမႈေရး

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး
ရင္းျမစ္ - မဟီေဒါ တကၠသိုလ္၊ Plan International Thailand ႏွင့္ UNESCO Bangkok (2014)

လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈတို႔အေပၚတြင္အေျချပဳေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရိွသည္။ ထိုသို႔ေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ လူငယ္မ်ားတြင္ •

စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသမႈ ပိုမိုျမင့္မားေသာႏႈန္းထားမ်ား ရိွၾကသည္။

•

အႏၲရာယ္မကင္းေသာ မူးယစ္ေဆးအသံုးျပဳမႈႏွင့္ လိင္ကိစၥေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္။

•

၎တို႔၏ အတန္းတူမ်ားထက္ ပိုနိမ့္ေသာ ပညာေရးရမွတ္အဆင့္မ်ား ရရိွၾကသည္[24, 70-72]။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ
တစ္ခါတစ္ရံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအျပစ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ က်ား၊မေရးရာ အေၾကာင္းအခ်က္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးမႈအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းအေပၚ
စူးစိုက္ဦးတည္ျခင္းသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္တစ္ေက်ာင္းလံုး အေနႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အားထုတ္မႈတြင္ တစ္ခုအေနျဖင့္ပါဝင္သည္။
ဤသည္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကမာၻ၏အစိတ္အပိုင္းအမ်ားအျပားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ႐ိုက္ျခင္း၊ လက္ဝါးျဖင့္႐ိုက္ျခင္း၊ လက္၊ တုတ္
သို႔မဟုတ္ ခါးပတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းတို႔သည္ အမူအက်င့္အားထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားဟု ယံုၾကည္ၾကသည္[73-76]။ သို႔ေသာ္လည္း ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းသည္
ထိေရာက္အက်ဳိးရိွသည္ဟုျပသသည့္ သက္ေသသာဓက အနည္းငယ္သာရိွသည္။ဆန္႔က်င္ဖက္အေနျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအျပဳအမူအား တားျမစ္ရပ္တန္႔ေစရာတြင္ႏွင့္
ေကာင္းေသာလူမႈေရးအျပဳအမူအားသင္ၾကားေပးရာတြင္ က်ရံႈးသည့္သက္ေသသာဓကမ်ားသာရိွသည္[77]။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္အၾကမ္းဖက္မႈအားအသံုးျပဳသည့္အခါ ယင္းသည္ ကေလးမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္မႈအသံုးျပဳျခင္းအေပၚ လက္ခံႏုိင္သည့္အရာဟု သင္ၾကားေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ [78-80]။
•

သင္ယူမႈအား ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစၿပီးပညာေရး ရမွတ္အဆင့္မ်ားနိမ့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထြက္သည့္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚေစသည္။

•

စိတ္လႈပ္ရွားပူပန္မႈ၊ အကူအညီကင္းမဲ့မႈ၊ အရွက္ရမႈႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအား ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေစျခင္း အပါအဝင္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္
သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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•

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကိုထိခိုက္ေစၿပီးယံုၾကည္မႈ၊ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သည့္ရလဒ္
ထြက္ေပၚေစသည္။

•

သက္ေရာက္ခံရသူမ်ားမွ ဆက္လက္၍သားေကာင္ရွာျခင္း အပါအဝင္ ေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္တြင္ လူမႈေရးအရ ဆန္႔က်င္သည့္အမူအက်င့္မ်ား တိုးျမင့္ေစသည္။

ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းအား မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအားေက်ာင္းအမ်ားအျပားတြင္ ဆက္လက္က်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည္။
႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းတြင္ က်ား၊မေရးရာ အေၾကာင္းအခ်က္အေနႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား ပိုမိုပစ္မွတ္ထားမႈရိွၿပီးအမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ားက ယင္းကိုပိုမို လုပ္ေဆာင္သည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကိဳအပို႔ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အျခားပံုစံမ်ားလည္း ရိွေသးသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးမွ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ေက်ာင္းလခမ်ားအား ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျခင္းကို လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အသာစီး ေပးအပ္မႈႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သလို စာေမးပြဲရလဒ္အဆင့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမ၏ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ

ဥပမာအားျဖင့္အမ်ဳိးသမီး ေက်ာင္းဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အျခားဆရာမ်ား

မည္သို႔သက္ေရာက္ေစသနည္း

သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို
ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္[60]။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားၾကား သို႔မဟုတ္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ဦးတည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။
၎တို႔သည္ ေက်ာင္း၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အေလ့အထမ်ားက အေထာက္အကူ
ေပးသည္ဟု မခံစားရပါကၾကားဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ ေၾကာက္ရြံ႕႔ေနႏုိင္သည္။
ထိေရာက္ၿပီး ေကာင္းစြာပံ့ပိုးေပးထားေသာ ေက်ာင္းမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းသည္ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ (႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမမႈ)
အား အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကေလးမ်ားမွ တင္ျပၾကေသာ ေက်ာင္းမသြားၾကသည့္
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္သည္[60]။
နီေပါ၌ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ကေလးမ်ား၏ ၁၄ % က ေက်ာင္းထြက္ၾကျခင္းသည္ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားအားေၾကာက္လန္႔ျခင္း၏ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု တင္ျပၾကသည္[60]။
ပါပူဝါ နယူးဂီနီ ၌ ေလ့လာမႈမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဆရာမ်ားထံမွ မလိုလားအပ္ေသာ
အာ႐ံုစိုက္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေႏွာက္ယွက္မႈ၏ စိတ္ဒဏ္ရာအား
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အတန္းထဲတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကေၾကာင္း
ေဖာ္ျပသည္ [60]။

ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ား
ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအားလက္သင့္ခံမႈတစ္ခု ရိွေနသည့္ေနရာတြင္ ပိုမိုျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈအား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွလက္ခံမႈသည္ ႏုိင္ငံအလိုက္ကြာျခားသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသည္ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမွာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္လည္း က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ျမင့္မားေသာလက္ခံမႈႏႈန္း ရိွေသာ္ျငား ၎တို႔၏လက္ခံမႈအဆင့္သည္
ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းသည္ [40]။ ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ လက္တြဲေဖာ္္၏ အၾကမ္းဖက္ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈအား
သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရာတြင္ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစုမ်ားတြင္ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၄၉ႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၆၉% သည္ လင္ေယာက်္ားကဇနီးအား႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု
ထင္ျမင္ၾကသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၅၄ % သည္ ဤအျပဳအမူအား က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည္ဟုထင္ျမင္ၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၄ % သည္
အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ “လင္ေယာက်္ားမွ ၎၏ဇနီးအား႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို” က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္[40]။ (ေနာက္စာမ်က္ႏွာမွပံု ၄ အားၾကည့္ပါ)
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အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခ်ဳိးအစား [40]
ဖိလစ္ပိုင္

အိႏၵိယ

ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းစု

အပိုင္း

ပံု (၄) - အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လင္ေယာက်္ားမွ “သူ၏ ဇနီးအား႐ိုက္ႏွက္ျခင္း” ကို သေဘာတူေသာ/သေဘာမတူေသာ အသက္ ၁၅-၄၉ ႏွစ္ရိွ

(၁)

၁၄%
၈၆%

၄၆%

၃၁%

၅၄%

၆၉%

သေဘာတူ

သေဘာမတူ

ရင္းျမစ္ - UNICEF (2014)

လူမႈဝန္းက်င္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအားလက္ခံျခင္းသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအား

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးျဖစ္ေစသည္။

လက္ခံေနၾကသည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ကေလးမ်ား၏အယူအဆမ်ားအား

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သူ

ပံုသြင္းသည့္အခန္းက႑ တာဝန္တစ္ခုရိွသည္ တစ္ခု ရိွေနသည္။ ေက်ာင္းတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ “ဇနီးအား႐ိုက္ႏွက္ျခင္း” ကို လက္သင့္ခံႏိုင္မႈမွာ ၆

အၾကမ္းဖက္မႈအား လက္ခံထားသည့္အခါ ေက်ာင္းက ဤအရာသည္ ဘဝ၏ ပံုမွန္အစိတ္အပိုင္း

ရာခိုင္ႏႈန္းပိုနည္းသည္။ တီေမာလက္စတီႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္

တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ “ဇနီးအား႐ိုက္ႏွက္ျခင္း” ကိုလက္သင့္ခံႏိုင္မႈ

ထိုကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းျပင္ပဘဝမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တစ္စိတ္တစ္ပို္င္းျဖစ္ေနပါက

၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါး ပိုနည္းသည္ [40]။

၎တို႔သည္ ေက်ာင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ပိုမိုလက္ခံႏုိင္သည္။
ဝန္းက်င္ရွိ ရပ္ရြာလူထု၌ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား လက္ခံမႈအဆင့္ျမင့္မားေနသည့္တုိင္ ေက်ာင္းမ်ားမွေန၍ လက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ အမူအက်င့္ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ျဖစ္သည္ဟု
နားလည္ရန္ ကြဲျပားေသာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည့္အခါ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာ၏သေဘာထား ခံယူခ်က္မ်ားအား
လႊမ္းမိုးသြားႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေလးစားခံရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏စည္းကမ္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္းျပသျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းတြင္း
က်ား၊မေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ သာတူညီမႈ သို႔မဟုတ္ မွ်တမႈေပးသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာဥပမာကို ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအား ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားအျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွေပးအပ္သည့္ စံနမူနာမ်ားမွတဆင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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အၿပီးသတ္ သံုးသပ္ မွတ္ခ်က္မ်ား
ဤ တိုေတာင္းေသာ မိတ္ဆက္မႈတြင္ က်ား၊မေရးရာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရိွေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္း
ေနာက္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္၏ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အပိုင္းတြင္ လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား က်ား၊မေရးရာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အကူအညီရွာေဖြျခင္းႏွင့္
မိမိတို႔၏ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရိွေသာဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္ အကူအညီေပးမည့္ သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပပါမည္။

သင္၏ ဗဟုသုတအားစမ္းသပ္ရန္ လွ်ပ္တျပက္ဥာဏ္စမ္းမ်ား
ၿပီးခဲ့ေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားအေပၚ သင္၏ဗဟုသုတအားစစ္ေဆးရန္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ (အေျဖမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတြင္ ေပးထားသည္။)

O သင္ မွန္သည္ဟုယံုၾကည္သည္ကို ဝိုင္းပါ။
၁။ က်ား၊မေရးရာ (Gender) ကို ဤအခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။ က.

သင္ေမြးဖြားသည့္လ

ခ.

ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမၾကား ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြာျခားခ်က္မ်ား

ဂ.

ေယာက်္ားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိန္းမတစ္ဦးအေနႏွင့္ ျပဳမူရန္၊ ဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုေဖာ္ျပရန္မွာမည္သည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားမ်ား

၂။ လိင္(Sex) ကို ဤအခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။
က.

သင္ ေမြးဖြားသည့္ လ

ခ.

ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမၾကား ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြာျခားခ်က္မ်ား

ဂ.

ေယာက်္ားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိန္းမတစ္ဦးအေနႏွင့္ ျပဳမူရန္၊ ဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေဖာ္ျပရန္မွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားမ်ား

၃။ ေအာက္ပါတို႔မွ မည္သည့္အရာသည္ က်ား၊မေရးရာ တရားေသသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္သနည္း။
က.

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ နာခံႏွိမ့္ခ်သည္။

ခ.

အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ သန္မာၿပီးႀကီးစိုးသည္။

ဂ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားေမြးေပးႏုိင္သည္။

ဃ.

အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ သခ်ာၤႏွင့္ သိပၸံတြင္ ထူးခၽြန္သည္။

၄။ (ေအာက္ပါတို႔မွ) မည္သည့္အရာသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ က်ား၊ မအေျချပဳ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သနည္း။
က.

ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးက မိန္းကေလးတစ္ဦးအား အသံက်ယ္သည္ကို ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္း

ခ.

မိန္းကေလးတစ္ဦးက အျခားမိန္းကေလးတစ္ဦးအား ထိုမိန္းကေလးဝတ္ဆင္သည့္အဝတ္အစားမ်ားသည္ အ႐ုပ္ဆိုးသည္ဟုထင္ျမင္သျဖင့္ စကားမေျပာျခင္း

ဂ.

လူေကာင္ႀကီးေသာေယာက်္ားေလးတစ္ဦးက အျခားေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအား ထိုသူသည္ ေကာင္းစြာေယာက်္ားဆန္သည္ဟုမထင္သျဖင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔တြန္းလွဲျခင္း

ဃ.

ေက်ာင္းသူအသစ္တစ္ဦး ေက်ာင္းသို႔ဝင္လာစဥ္ ေက်ာင္းသားတစ္အုပ္မွ လက္ေခါက္မႈတ္ျခင္း

၅။ မည္သည္မွာ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ က်ား၊ မအေျချပဳ ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သနည္း။
က.
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ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးက အတန္းထဲမွအျခားေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအား ေပ်ာ့ညံ့သည္/မိန္းမဆန္သည္/မိန္းကေလးအႀကီးစားဟု ေျပာျခင္း

မိန္းကေလးႏွစ္ဦးက အျခားမိန္းကေလးတစ္ဦးအား မိမိတို႔ႏွင့္အတူ စာေလ့လာျခင္းမွ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း

ဂ.

ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးက မိန္းကေလးတစ္ဦးအား ၎တို႔ႏွစ္ဦးပေရာဂ်က္တစ္ခုအား အတူတကြလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ေျခေထာက္အားထိျခင္း

ဃ.

ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္အုပ္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္း

အပိုင္း

ခ.

၆။ မည္သည္မွာ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ က်ား၊ မအေျချပဳ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သနည္း။
က.

ဆရာ၊(ဆရာမ)တစ္ဦးက ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား သူမသည္မည္သည့္အခါမွ တကၠသိုလ္တက္ရမည္မဟုတ္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္

(၁)

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျပာျခင္း
ခ.

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေက်ာင္းသူတစ္ဦး အိမ္သာသြားသည့္ေနာက္လိုက္ၿပီး သူမ၏ခႏၶာကိုယ္သည္ မည္မွ်ေျပာင္းလဲေနသည္ႏွင့္ သူမသည္မည္သို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေၾကာင္း
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးျခင္း

ဂ.

မိန္းကေလးတစ္ဦးမွ အျခားမိန္းကေလး၏ လည္ဆြဲအားခိုးယူျခင္း

ဃ.

မိန္းကေလးတစ္ဦးက ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအား သူမ႐ုပ္ဆိုးသည္ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ တြန္းထိုးျခင္း

၇။ မည္သည္မွာ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ က်ား၊ မအေျချပဳ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သနည္း။
က.

ေယာက်္ားေလးမ်ားက မိန္းမဆန္သည္ဟုထင္ရေသာ အတန္းေဖာ္အား ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ကစားပြဲမ်ားမွဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ သြားကစားဟုေျပာျခင္း

ခ.

အငွားယာဥ္ေမာင္းသူတစ္ဦးက ေက်ာင္းသို႔အလကားစီးနင္းခြင့္ကို လိင္ကိစၥလိုက္ေလ်ာမႈႏွင့္ အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း

ဂ.

ေယာက်္ားေလးတစ္အုပ္မွ အျခားေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအား ေလးလံ အခ်ဳိးမက်သျဖင့္ ၎အားမိမိတို႔ႏွင့္ေဘာလံုးအတူ မကစားႏိုင္ဟု ေျပာျခင္း

ဃ.

ေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးသည္ ၎တို႔ႀကိဳက္သည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးေၾကာင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း

၈။ မွန္၊ မွားေရြးပါ။ မိမိတို႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးရိွသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္တြင္ ပိုမို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအား အကူအညီအရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ပိုမိုလုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။
၉။ ေအာက္ပါတို႔မွ မည္သည္မွာ မမွန္ကန္သနည္း။ သုေတသနအရ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ဤသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္သည္ကို ႏွစ္သက္လက္ခံၾကပါသည္။
က.

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပံဳးၿပီးႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ခ.

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘာလုပ္သည္ကို စိတ္ဝင္စားမႈေပးျခင္း

ဂ.

ၾကမ္းတမ္းေသာအျပစ္ေပးမႈ အသံုးျပဳျခင္း

ဃ.

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ဂုဏ္ယူသည္ကို ျပသျခင္း

၁ဝ။ ေအာက္ပါတို႔အနက္ မည္သည့္စကားမွာ မိမိတို႔ထံ အၾကမ္းဖက္မႈကိုတင္ျပေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေျပာရန္မသင့္ေသာ အရာျဖစ္သနည္း။
က.

ငါကူညီခ်င္တယ္

ခ.

ဘာေတြျဖစ္ေနခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ငါ့ကိုနဲနဲပိုေျပာျပႏိုင္မလား

ဂ.

ငါဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မၾကားခ်င္ဘူး

ဃ.

ဒီေက်ာင္းက ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြကို ရပ္ဆိုင္းသြားေစခ်င္တယ္

အေျဖမ်ား

၁. ဂ

၂. ခ

၃. ဂ

၄. ဂ

၅. က

၆. ခ

၇. က

၈. မွန္

၉. ဂ

၁ဝ. ဂ

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စု
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ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အင္တာနက္မွ ရင္းျမစ္မ်ား
အင္တာနက္မွ ရင္းျမစ္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ

ကေလးေပ်ာ္ေက်ာင္း (ကေလးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေက်ာင္းမ်ား)

UNICEF ၏ ကေလးေပ်ာ္ေက်ာင္း (CFS - ကေလးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေက်ာင္းမ်ား) ပံုစံသည္

Child-Friendly Schools

ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ား အားလံုးအတြက္ အရည္အေသြး ရိွေသာပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္

http://www.unicef.org/publications/index_49574.html

ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးအား လမ္းၫႊန္မႈ ေပးအပ္သည္။

မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း - အားလံုးပါဝင္သင္ယူႏိုင္သည့္ ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္

ဤ UNESCO လုပ္ငန္းအေထာက္အကူသည္ ကေလးမ်ားအားလံုးကို ၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာ၊

လုပ္ငန္းအေထာက္အကူ

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈစီးပြား၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခား

Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive Learning-Friendly Environments

ဝိေသသမ်ားအေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ ႀကိဳဆိုေသာ၊ ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးေသာ

http://www.unescobkk.org/education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/

အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္
လမ္းၫႊန္မႈ ေပးအပ္သည္။ ၎တြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊
အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေဖာ္ေရြခင္မင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု
တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ပါဝင္ သည္။

Genia လုပ္ငန္းအေထာက္အကူ

Genia လုပ္ငန္းအေထာက္အကူ အပိုင္း (၂) တြင္ သင္႐ိုးျပဳစုေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈ တို႔အတြက္

Genia Toolkit

အကူအညီေပးျခင္း အပါအဝင္ က်ား၊မေရးရာကို ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအား

http://www.unescobkk.org/education/gender/resources/genia-toolkit/

ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူမ်ားပါဝင္သည္။

က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား

WHO က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား ပံုစံသည္ အစိုးရမ်ား (ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑) ႏွင့္

Health Promoting Schools

ေက်ာင္းမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ဖန္တီးရာတြင္ ကူညီႏိုင္ရန္

http://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/

ေရးဆြဲျပဳစုထားသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာေက်ာင္း - လုပ္ငန္းအေထာက္အကူ

ေကာင္းမြန္ေသာေက်ာင္း လုပ္ငန္းအေထာက္အကူသည္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊

Good School Toolkit

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းေကာင္းတစ္ခုဆိုသည္မွာ အဘယ္သုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း

http://raisingvoices.org/good-school/

အတူတကြေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္း ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးရာတြင္ အကူအညီေပးသည္။

တံခါးဝ မ်ား

တံခါးဝ မ်ား သင္တန္းလက္စြဲသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား (တံခါးဝ မ်ား ၁)၊ ရပ္ရြာေကာင္စီ လူႀကီးမ်ား (တံခါးဝ

Doorways

မ်ား ၂)၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား (တံခါးဝ မ်ား ၃) တို႔အတြက္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်ား၊မအေျချပဳ

http://www.usaid.gov.edgekey.net/documents/1865/doorways-training-manual- school-

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ခန္းစာ အစီအစဥ္မ်ား ေပးအပ္သည္။

related-gender-based-violence-prevention-and-response
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေက်ာင္းမ်ား

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေက်ာင္းမ်ား ဗစ္တိုးရီးယားၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

Safe Schools

မိဘမ်ားအား လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ၊ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ ႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍

http://safeschoolscoalitionvictoria.org.au/resources/

အႏုိင္က်င့္ျခင္းအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား အားလံုး ပါဝင္သင္ၾကားႏိုင္မႈ
ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား
ေပးအပ္သည္။

ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား

ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

Changemakers http://asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/

အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့သည္။

Publications/2014/9/UNiTE_Youth_TKit_ALL_PAGES.pdf
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အေၾကာင္းအရာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထိေရာက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္

ဤသင္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတန္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အရာရိွမ်ားအား အမ်ဳိးသမီးမ်ား

သင္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတန္း

အေပၚ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အမႈအခင္း ကိစၥမ်ား အား ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ သင္တန္း

Training Curriculum for Effective Police Responses to violence against women http://www.

အေထာက္အပံ့ေပးသည္။

unodc.org/pdf/criminal_justice/Training_Curriculum_on_Effective_ Police_Responses_to_

အပိုင္း

အင္တာနက္မွ ရင္းျမစ္မ်ား

(၁)

Violence_against_Women.pdf
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားသည့္ လူငယ္မ်ား

ကမၻာတဝွမ္းမွ လူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားအား သိရွိ ေျခရာေကာက္ႏိုင္ရန္

Youth in Action against Violence in Schools

လက္စြဲစာအုပ္တစ္ခု ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး အားနည္းေသာ ေက်ာင္းပရဝုဏ္ရွိ

http://plan-international.org/about-plan/resources/news/global-youth-create- guide-to-tackle-

ေနရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ားအၾကား

school-violence/?searchterm=youth%20in%20action%20 against%20violence%20in%20

တရားေသ သတ္မွတ္မႈမ်ား ႏွင့္ ျခားနားခ်က္မ်ားအား နားလည္ျခင္း၊ ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူ သို႔မဟုတ္

schools

အႏိုင္က်င့္ခံရသူ တစ္ဦးအား မည္သို႔ကူညီရမည္ကို အေျဖရွာျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ

ဤ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ

Positive Discipline Training Manual

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ အျခား နည္းလမ္းပံုစံမ်ား အေၾကာင္း

http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/ positive-discipline-

နည္းစနစ္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

training-manual
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အတူလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဤ စာအုပ္ငယ္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္မႈမ်ား၊ ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ား၊

Together for Protection

အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရယူႏိုင္ရန္ လူငယ္မ်ားအတြက္

http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/protection/ together-for-

လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

protection
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အပိုင္း

(၂)

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏
လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

34

မည္သည့္အရာ ျဖစ္သနည္း။

၂။

ဤလက္စြဲစာအုပ္ပါ စာသင္ခန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ေလးစားမႈရွိေသာ

ဆန္းစစ္ေတြးေခၚမႈကို အားေပးရန္။

ဆက္ဆံေရးကို ျမႇင့္တင္ရာႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ပြားေသာ က်ား/မအေျချပဳ

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို တြန္းလွန္ဆန္႔က်င္ရန္၊ သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ကာကြယ္

အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးျပဳစုထားသည္။

တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား က မိမိကိုယ္မိမိ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေလးစားမႈရွိ၍ မွ်တေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရးတို႔ႏွင့္

သတ္မွတ္ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျပဳအမူအား မည္သုိ႔ပံုသြင္းသည္ကို နားလည္နိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ဗဟုသုတႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထား

က်ား၊မေရးရာဆိုင္ရာ တဖက္သတ္အျမင္ႏွင့္ တရားေသ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍

ခံယူခ်က္မ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ အသိရွိမႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကုိ တည္ေဆာက္ရန္

ဆန္႔က်င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္

ရည္ရြယ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အျခားသူမ်ား က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ

၄င္းတို႔က လူမ်ား၏ ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္ပံုမ်ားေပၚတြင္ ဦးတည္စူးစိုက္ ထားသည္။

က်ဴးလြန္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ သင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

က်ား၊မေရးရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အေၾကာင္း ဗဟုသုတေပးရန္ ႏွင့္

တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

၃။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားဆန္းစစ္မႈ၊ လူမႈေရး

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ရန္၊ သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရန္ တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ (သို႔)

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဘာသာစကား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကိုလည္း တိုးတက္ ေစရန္ ဖန္တီးထားသည္။

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူ ညီမွ်မႈ မရွိျခင္း

ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္တြင္ အစဥ္အလာပံုစံ သင္ခန္းစာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ

ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔သည္ မတရားေၾကာင္း၊ လူအားလံုးသည္ က်ား၊မေရးရာေပၚ မူမတည္ဘဲ

နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းေပါင္းစံု ပါဝင္သည္။

၄င္းတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားစြာ ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္းကို ရရွိခံယူခြင့္ ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ရန္

ႏွစ္ေယာက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အုပ္စုငယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္

လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို

သ႑ာန္တူသ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းစသည့္ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေလးစားျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲဆက္စပ္ေနသည့္ ဝတၱရားမ်ား ေပၚတြင္ ဦးတည္စူးစိုက္ထားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈေရးကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။
စာေပဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း
ဇာတ္လမ္းေရးသားျခင္း၊ ကာတြန္း၊ ဇာတ္ၫႊန္း၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ ေပးစာ ေရးသားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအေရးအသား၊ ေပးစာ
အေရးအသား၊ ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ စကားလံုးမ်ား ဖန္တီးျခင္း အပါအဝင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိေသာ
အေရးအသားႏွင့္ ေဟာေျပာတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ အခြင့္ရေစသည္။ စာေပဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တစ္ေက်ာင္းလံုးအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေထာက္ခံတင္ျပ
အေရးဆိုပြဲ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳသည္။
ဤအစီအစဥ္ရွိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေအာက္ပါ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစရန္
ဖန္တီးထားသည္။

၁။

စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ အယူအဆ သေဘာထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိၿပီး

နားလည္သေဘာေပါက္ရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္
ေတြးေခၚႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏ အဓိက ထူးျခားခ်က္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစပိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိက အေခၚအေဝၚမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ အယူအဆ

၄။

လူမႈေရးအက်ဳိးျပဳ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးတိုက္တြန္းရန္။

အပိုင္း

သင္ယူေလ့လာမႈ အေထာက္အကူမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

(၂)

ျပန္လည္ထင္ဟပ္
စဥ္းစားရန္ ေမးခြန္း
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
သင္၏ေက်ာင္း၌
အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔)
က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈကို
ကာကြယ္တားဆီး
ရန္ ေလ့လာသင္ယူမႈ
အစီအစဥ္ တစ္စံုတစ္ရာ
ရွိပါသလား။

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို နားလည္
သေဘာေပါက္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ျခားနားမႈ ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ မမွ်တျခင္း၏ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ဦးတည္အေလးထားမႈ ပါဝင္သည္။

၅။

လူမႈေရးစြမ္းအားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္။

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရး စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ထိေရာက္စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တူညီေသာ ကတိကဝတ္ ရွိသည့္ အျခား
သူမ်ားက ေရရွည္တည္တံ့စြာ ပံ့ပိုးကူညီရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံတင္ျပ အေရးဆိုျခင္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ျပဳလုပ္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
ထည့္သြင္းထားသည္။

သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္း သင္ျပထားသည္။
ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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၆။

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရမည္၊
ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ ဆန္႔က်င္ရမည္ (သို႔) ကာကြယ္တုံ႔ျပန္ရမည္ကို သိရွိ နားလည္ရန္
အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေထာက္ခံတင္ျပအေရးဆိုျခင္း၊

ပါဝင္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ လမ္းၫႊန္အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းထားသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ႏွင့္ ပူးတြဲပါ ျဖစ္ရပ္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို စံုလင္ကြဲျပားေအာင္၊ အခ်ိန္ပိုၾကာေအာင္ (သို႔) ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ခိုင္မာျပတ္သားျခင္း ႏွင့္ အကူအညီရွာေဖြ ရယူျခင္းဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္
ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္လုိအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို အေလးအနက္ျပဳသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားသည္။

မည္သူ႔အတြက္ ျဖစ္သနည္း
ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ အသက္ ၁၁-၁၄ ႏွစ္အရြယ္)
အတြက္ ဖန္တီးျပဳစုထားသည္။ ၄င္းတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စကားေျပာႏွင့္ အေရးအသား လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ႕ပါဝင္သည္။ ေလ့လာသင္ယူရန္
သင္ခန္းစာ အေထာက္အကူမ်ားကို အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
စဥ္းစားထုတ္လုပ္ ထားေသာ္လည္း အသက္အရြယ္ ပိုႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း

•

•

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၃)

က်ားမေရးရာ ႏွင့္

က်ားမအေျချပဳ

ေလးစားမႈရွိေသာ

က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈကို

အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း သိရွိ

ဆက္ဆံေရးအတြက္

သိရွိနားလည္ေစျခင္း။

သတိျပဳမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။

ကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း။

ေခါင္းစဥ္ (၁) -

•

ေခါင္းစဥ္ (၃) -

•

က်ား၊မအေျချပဳ

ေလးစားမႈရွိေသာ

တန္းတူညီမွ်မႈ

အၾကမ္းဖက္မႈ အေၾကာင္း

ဆက္ဆံေရးအတြက္

ေခါင္းစဥ္ (၂)

သိရွိ သတိျပဳမႈ ရိွျခင္း

ဆက္သြယ္

ေခါင္းစဥ္ (၄) - ေက်ာင္းႏွင့္

ေျပာဆုိမႈဆုိင္ရာ

- က်ားမေရးရာ

•

တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ

အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ

က်ား၊မ အေျချပဳ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

စံနမူနာယူစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈကို

ဦးတည္စူးစိုက္ျခင္း

ေတြ႕ျမင္ၾကားသိ

•

မ်ားသည္ အစီအစဥ္အား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏
ေက်ာင္းသားမ်ားအေၾကာင္း သိရွိထားမႈႏွင့္ အတန္း၏ ေလ့လာသင္ယူရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အသံုးျပဳသင့္သည္။

မည္သည့္အရာမ်ား ပါဝင္သနည္း
ဤစာသင္ခန္း အစီအစဥ္တြင္ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ (၇) ခု ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ေလ့လာသင္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါရွိသည္။ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုစီတြင္
စာသင္ခန္း လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ခုမွ (၅) ခု ပါဝင္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၿပီးေျမာက္ရန္
မိနစ္ (၃ဝ) မွ တစ္နာရီအထိ ၾကာျမင့္လိမ့္မည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာကို
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုစီ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္သည္ ဆရာ/ဆရာမႏွင့္ အတန္း၏
အေျခအေနတို႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို က်ယ္ဝန္းေသာစာသင္ခန္း ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာစာသင္ခန္း ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ရန္ ဖန္တီးေရးဆြဲထားသည္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို
ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း
အရင္းအျမစ္စာအုပ္ (သို႔) ျဖန္႔ေဝမွတ္စုမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းမပါဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ နည္း
လမ္းမ်ား အၿမဲ ရွိေနပါသည္။ ျဖန္႔ေဝမွတ္စုမ်ားေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း
၄င္းတို႔ကိုသံုးရန္ လိုအပ္သည္ဟု မဆိုလိုဘဲ သံုးလုိက သံုးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္
အားလံုးတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
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ေခါင္းစဥ္ (၆) -

ရသူမ်ားအတြက္

အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔ကို ေယာက်္ားေလးမ်ားသာ (သို႔) မိန္းကေလးမ်ားသာ ေနေသာေက်ာင္း
(သို႔) အတူတကြ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဆရာ/ဆရာမ

ေခါင္းစဥ္ (၅) -

က်ားမေရးရာႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈ
•

ေခါင္းစဥ္ (၇) - အကူအညီ
ရွာေဖြရယူရန္ ႏွင့္
သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း
ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

•

အဓိက ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္မ်ား၏ ပင္မ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အတြင္းတြင္
အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) - (၅) ခု (၄င္းအတြက္
အၾကံေပးခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ ထပ္မံေပးထားသည္)

•

ခင္မင္ရင္းႏွီး၍ ကူညီပံ့ပိုးမႈရွိေသာ စာသင္ခန္း ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္ေပး၍
ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ရာတြင္
အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ကစားနည္းတစ္ခု။

•

စာတတ္ေျမာက္မႈကို အားေပးရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
တာဝန္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူမႈေရးစည္းလံုးမႈ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္
ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာထဲ ၌ လူမႈေရး ႏွင့္ ရပ္ေရးရြာေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

•

အႏၲရာယ္ကင္း၍ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းအလုိက္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက
အားျဖည့္ကူညီသူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေရးအတြက္ ရပ္ရြာ တည္ေဆာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။

•
•
•

ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
လုိအပ္ခ်က္အရ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ ခန္႔မွန္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သံုးသည့္ အေခၚအေဝၚမ်ားအား စတင္မိတ္ဆက္ရန္ အဓိက
ေဝါဟာရမ်ား

•
•

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္မ်ား
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသအေျခအေန၊
အေရးကိစၥႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္အခ်က္အလက္မ်ား

•

လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကအခ်က္ႏွင့္ ေလလာမွတ္သားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားက အတန္းအတြက္ ေပၚလြင္ေအာင္ အေလးအနက္ရွင္းျပရာတြင္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္
သင္တန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား
ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုသည္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအား လြယ္ကူစြာနားလည္ၾကေစရန္
သင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ စာသင္ခန္းအတြင္း အသံုးမျပဳမီ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္ေရး
အခြင့္အလမ္းရရွိျခင္းကို တန္ဖုိးထား ႏွစ္သက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္ေရး

အပိုင္း

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုစီတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။

(၂)

အစီအစဥ္သည္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ား၏ ဗဟုသုတကို တုိးပြားေစႏုိင္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳရာ၌ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕
အေျခအေနမ်ားတြင္ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်ာင္းတြင္း၌ပင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ တုိးတက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၄င္းတုိ႔၏ စာသင္ခန္းထဲ၌ မစတင္မီ အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ အခ်ိန္ေပး၍
ျပဳလုပ္ၾကည့္လွ်င္ အသံုးဝင္မည္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ - ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္)။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာအခါ ပါဝင္သည့္
အေၾကာင္းအရာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ၫႊန္ၾကားမႈဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္လာၿပီး
ထုိမွတဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ စြမ္းရည္လည္း
တုိးတက္လာသည္ဟု သုေတသနက ၫႊန္ျပပါသည္[၁၄]။

သင္ မစတင္မီ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ပါ။
ဖတ္ပါ။
အစီအစဥ္ကို မသင္ၾကားမီ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ားကို ဖတ္ပါ
(ဤစာအုပ္၏ အပိုင္း-၁)။ ဤလမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
အေရး ကိစၥမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍
ခင္မင္ရင္းႏွီးကာ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစင္ေသာေက်ာင္းကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔၍
တစ္ေက်ာင္း လံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာနည္းလမ္းတြင္ ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္အား
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အေထာက္အထားအေျခခံေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ဤအစီအစဥ္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရေၾကာင္း
နားလည္ေစရန္ ဤလမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ားက ကူညီေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဤအစီအစဥ္ကို
စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အေသး စိတ္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အကယ္၍ သင္သည္
အသံုးျပဳထားေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာလွ်င္ ဤစာအုပ္၏ ေရွ႕ပိုင္းရွိ
ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ကိုးကားပါ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

37

ဘာသာရပ္ကို အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီစဥ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ပါ။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစဥ္အတုိင္း ဖန္တီးထားသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (သုိ႔)
ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခ်င္းစီကို ထုတ္ႏႈတ္ေရြးခ်ယ္၍ သင္ၾကားလွ်င္
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ အစံုလိုက္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားျခင္းက
ပိုမုိေကာင္းမြန္သည္။ နက္႐ႈိင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စာေပအေရးအသားတုိးတက္မႈႏွင့္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္း အသိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္ကူညီမႈတုိ႔ကို ျမႇင့္တင္ရန္

ဗဟုသုတႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို သံုး၍ ေဒသအေနအထားကို ထင္ဟပ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
ဖန္တီးရန္ သင့္အား တုိက္တြန္းပါသည္။
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေသာအခါ မည္သူ၊ မည္သည့္ေနရာႏွင့္
မည္သည့္အရာတုိ႔သည္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို ေသခ်ာပါေစ။ အဆုိးရြားဆံုး ျဖစ္ႏုိင္သည့္
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။ ၄င္းအစား သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရန္ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး
အေျခအေနမ်ဳိးမ်ားကို စူးစုိက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
ေအာက္ဖက္တြင္ အေၾကာင္းအရာ (၆) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) မွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအား

ေဆာင္ရြက္လိုပါက က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေပးထားသည္။

မည္သို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ကို ဥပမာေပးထားသည္။

လိင္မႈေရးရာ၊ က်ား၊မေရးရာ (သုိ႔) အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို

အေၾကာင္းအရာ ၆ - လုပ္ငန္းစဥ္ (၁)

က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ အစီအစဥ္ကို ခ်ဳံ႕လိုက္ျခင္းက
သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္ပါသည္။ အလြန္တင္းၾကပ္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားရွိေသာ

ေဖာ္ျပထားေသာ အျဖစ္အပ်က္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား စဥ္းစားျခင္း

အိမ္အျပန္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္

မည္သူ - မည္သည့္ေနရာႏွင့္

ျဖဴျဖဴေအာင္သည္ သူမ၏ အတန္းမွ တိတ္ဆိတ္၍

မည္သည့္အရာတုိ႔သည္ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း

လုိအပ္ႏုိင္သည္။

ရွက္ရြံ႕တတ္ေသာ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအား

ေသခ်ာပါေစ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြင္းမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

ေယာက်္ားေလး တစ္အုပ္က ရန္စေနသည္ကို

မည္သူ - အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ျဖဴျဖဴေအာင္

ေတြ႕ရသည္။ သူတုိ႔က ထုိးလုိက္သျဖင့္

ေခၚ မိန္းကေလး၊ (ဆရာ၊ ဆရာမသည္

သူလဲက်သြားသည္။

ေဒသအမည္တစ္ခု သံုးႏုိင္သည္ (သို႔) ေတြ႕ရွိသူ၏

အေျခအေန (သို႔) အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္ခံသေဘာတူမႈ ျမင့္မားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္
က်ား၊မေရးရာအေၾကာင္း အသိေပးျခင္း၊ အပိုင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုေပး၍ ေဆာင္ရြက္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စာေပအေရးအသား တုိးတက္မႈ
အတြက္လည္း အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမႈေရးေလ့လာခ်က္၊ အၾကံေပး

လိင္ကို ေျပာင္းႏုိင္သည္ (သို႔) က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔နီတိ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္

ခံရသူ၏ အသက္ႏွင့္ လိင္ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
မည္သည့္ေနရာ - ေက်ာင္းကားေပၚတြင္

တန္ဖုိးထားမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လိင္မႈေရးရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း
အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

(ဆရာ၊ ဆရာမသည္ ေဒသခံေက်ာင္းသားမ်ား

ဤအစီအစဥ္ကို သင္ၾကားရန္ ျပင္ဆင္ေသာအခါ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္

ပို႔ေဆာင္ေရး (သို႔) အသံုးအမ်ားဆံုး နည္းလမ္းေပၚ

ေက်ာင္းအသြားအျပန္အတြက္ သံုးသည့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား တုိက္တြန္းပါသည္။ လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ားတြင္

မူတည္၍ “မီးရထား’’ (သုိ႔) “ေက်ာင္းသို႔

ရွင္းျပ ထားသကဲ့သုိ႔ ဤစာသင္ခန္း အစီအစဥ္ကို က်ား၊မေရးရာ သေဘာသဘာဝ ပါရွိေသာ

လမ္းေလွ်ာက္ အသြား’’ ဟု ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚတြင္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ဦးတည္ထားေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး တစ္ေက်ာင္းလံုး

မည္သည့္အရာ - ေယာက်္ားငယ္မ်ား အျခား
ေယာက်္ားငယ္တစ္ဦးကို ရန္စေနျခင္း၊

ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (ဆရာ၊

ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အသံုးဝင္ပါသည္။

ဆရာမသည္ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပံုစံကို
ေျပာင္းႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အစား

ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ေလ့လာသင္ၾကားေရး

ႏႈတ္စကားျဖင့္)

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ပါ။
ဤအရင္းအျမစ္စာအုပ္ကို အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဖန္တီးျပဳစုထားသည္။
ဤေဒသသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္
ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေသာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ အေရးကိစၥမ်ားစြာသည္
ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း တူညီမႈမ်ား ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေဒသ၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အားသာခ်က္ မ်ားကို

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း အခ်က္အလက္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား
ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ရာတြင္ အတန္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား သိရွိထားသည့္
ပုဂၢိဳလ္ေရးဇာတ္လမ္းမ်ားကို မသံုးရန္ သတိျပဳပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤဥပမာမ်ား၌

ထင္ဟပ္ေစရန္ အစီအစဥ္ကို အေသးစိတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္လည္း လုိအပ္ႏုိင္သည္။

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို သိရွိသြားႏုိင္ၿပီး ၄င္းသည္ စိတ္ထိခိုက္ နစ္နာေစႏုိင္သည္။ အႏၲရာယ္

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္း (သုိ႔) ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

ေပးထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္မွ အဆီေလ်ာ္ဆံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ သင္၏ ေဒသႏၱရ
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ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္စဥ္ အတန္းအား

အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္
ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳသည္။ အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊
ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာမကဘဲ
ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ အားလံုး
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား (အေလးအနက္
စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ လူမႈေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ)
အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီႏိုင္သည္။ အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးတြဲ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေလးအနက္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္သည့္
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္စားသ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆရာကို

စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌ သင့္အား အကူအညီရေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား

•
•

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဦးတည္ခ်က္/ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အုပ္စုလုိက္ (သို႔) အတြဲလုိက္ စတင္ မလုပ္ေဆာင္ေစမီ
နည္းလမ္းအား ဥပမာ အသံုးျပဳ၍ ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပပါ။

•
•
•

ရွင္းလင္းေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလွည့္က် စကားေျပာရန္ အားေပးတုိက္တြန္းပါ။ (အုပ္စုလုိက္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္)

•

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အုပ္စုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရန္ တုိက္တြန္းပါ။ (အုပ္စုလုိက္
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္)

•

အခ်ိန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို
တည္ေဆာင္ရန္ ၄င္းတုိ႔ကို အေဖာ္မ်ဳိးစံုႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ပါ။

အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤနည္းလမ္းမ်ားမွာ အားသာခ်က္ မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ၿပီး ဆရာ ဦးေဆာင္သည့္

နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ားတြင္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္

ပိုမိုေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အတန္းအား မည္သို႔

အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရသည့္အခါ ေလ့လာ

စီမံကိုင္တြယ္ရမည္ဆုိသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ဆြဲယူနိုင္ၿပီး သင္ယူေလ့လာမႈလုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္

သိမ္ေမြ႕ခက္ခဲေသာ ဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ျခင္း

ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕

ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈကို သတိထားကိုင္တြယ္ရန္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ယခင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို
ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားရျခင္းလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ သံသယရွိပါက သင့္အေနႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွ ဂုဏ္သိကၡာမပ်က္ ထြက္ေစၿပီး
အျခား အစားထိုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပးႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ပါက ဆရာ၊ ဆရာမသည္ သီးျခား
ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္မႈျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ စကားေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္သင့္သည္ (အၾကံေပးခ်က္ကို
ၾကည့္ပါ။) ထိုေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအတြက္ လိုအပ္ပါက ထပ္ေဆာင္း အကူအညီ
ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ၫႊန္းပို႔ပါ။

(၂)

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလုပ္မစမီ ေမးခြန္းမ်ား ေမးခြင့္ေပးပါ။

ဗဟိုျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ

သင္ယူရသည္မ်ားကို ပို၍ မွတ္မိႏိုင္သည္။ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏

အပိုင္း

စာသင္ခန္းအား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

အေရးႀကီးသည္။ အခ်ဳိ႕သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပါဝင္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ
အေျခအေနမ်ဳိးကို ၾကံဳေတြ႕ၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕သည္ အိမ္တြင္း (သို႔) သက္ရြယ္ဆင့္တူ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေနထိုင္ေနရႏုိင္သည္။
အခ်ဳိ႕သည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး သူတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနေသာအရာသည္
လက္ခံႏုိင္စရာ မဟုတ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လုိသည္။ အမည္တပ္ ေခၚဆုိျခင္းႏွင့္
အျပစ္တင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။ ၄င္းအစား အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အၾကမ္းမဖက္ေသာ
အျပဳအမူမ်ားမွာ ေလးစားမႈရွိေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္း၍ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးတည္သင္ၾကားပါ။ ဆရာ့လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေက်ာင္းသားက ဖြင့္ဟေျပာျပေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈကို ေနာက္ဆက္တြဲ စီမံေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိပါရွိသည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္မႈကို ေသခ်ာေစျခင္း
ဤအစီအစဥ္တြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေျပာျပရန္ ဖိတ္ေခၚမည့္အစား
ဆက္စပ္မႈရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာ
လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ထားသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို
တစုံတစ္ဦး၏ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာလြတ္လပ္မႈကို ေလးစားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သတိေပးရန္
လုိအပ္သည့္အခါမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ေယာက္သည္ တစ္စုံတစ္ဦးက
အျခားတစ္ဦးအေၾကာင္းကို မေလ်ာ္မကန္ ေျပာဆုိေတာ့မည္ဟုထင္လွ်င္ သတိေပး၍
ၾကားဝင္ဟန္႔တားႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္
ၾကားဝင္ဟန္႔တားျခင္း ဟုေခၚသည္။

မသံုးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဒို႔တေတြ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ေလးစားမႈရွိတယ္ဆုိတာ ျပႏိုင္တဲ့
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းစြာ ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကူညီရာလည္း
ေရာက္တယ္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေတာ့မည္ဟု
ခံစားရလွ်င္ သူတုိ႔အား ၾကားျဖတ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔ေျပာႏုိင္သည္။ မင္းတုိ႔ သူမ်ားကိုထိခိုက္ႏုိင္တဲ့
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဇာတ္လမ္း ေျပာေတာ့မယ္လုိ႔ ဆရာ ခံစားရတယ္။ မင္းတို႔အေျဖဟာ
ဒို႔တေတြရဲ႕ သီးသန္႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈ စည္းကမ္းေတြႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ ေသခ်ာေစဖို႔ မင္းတုိ႔ကို အခ်ိန္ေပးမယ္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ သီးသန္႔လြတ္လပ္မႈကို ရရွိပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေတြ႕အၾကံဳမွ မည္သည္ကို အေသးစိတ္
မွ်ေဝရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ၿပီး စြမ္းအားႀကီးမားေသာ စံနမူနာယူစရာအျဖစ္
ျပသသင့္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမ၏ အဓိက တာဝန္မွာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
ေက်ာင္းသားမ်ား စဥ္းစားေတြးေခၚ၍ ေျပာဆုိၾကေစေရးအတြက္ အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေကာင္းစြာ
ျပင္ဆင္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ဖူးလွ်င္ ဤကဲ့သို႔
ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္သည္ [46]။ ေလ့လာသင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဦးေဆာင္မႈအေပၚတြင္
အာ႐ုံစူးစိုက္ျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။
ျပင္ဆင္ရာတြင္ အသံုးဝင္ႏုိင္သည့္ ေနာက္ထပ္ အရင္းအျမစ္မ်ားစာရင္း (သုိ႔) ဆက္လက္၍
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏုိင္ရန္ အရင္းအျမစ္စာရင္းသည္ နိဒါန္း၏အဆံုးႏွင့္ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ား အတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စုတို႔တြင္ ပါဝင္သည္။ ကြင္းအတြင္းရွိ နံပါတ္မ်ား (ဥပမာ [1])
သည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအဆံုးရွိ ေနာက္ထပ္ကိုးကားစာရင္းကို ရည္ၫႊန္းသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ အုပ္စုလုိက္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလုပ္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ တက္ႂကြစြာ
ပါဝင္ေနေစျခင္းသည္လည္း ၄င္းတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေစႏုိင္သည္။
အားသားခ်က္အေပၚ အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းသည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
ကာကြယ္ေရးတြင္ လူတုိင္းသည္ လက္ေတြ႕က်စြာ ပါဝင္ကူညီႏုိင္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို
ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ အသံုးဝင္ပါသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္မႈအား မည္သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္ကို
ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတိေပးႏုိင္သည္။ တျခားသူေတြ
အတိတ္မွာ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း စေျပာဖုိ႔ဟာ လြယ္ကူတယ္။ ဒါဟာ
အျငင္းအခံုႏွင့္ အျပစ္တင္တာေတြကို ဦးတည္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒို႔တေတြ အေရးကိစၥေတြ
ေဆြးေႏြးရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ ျဖစ္ရပ္ဇာတ္လမ္းေတြကို သံုးၾကမယ္။ ဒို႔တေတြ ေနာင္မွာ
အမွန္တရားျဖစ္ဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာကို အာ႐ုံစိုက္ ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ မင္းတုိ႔ရဲ႕
စာေပအေရးအသားအလုပ္ေတြမွာ မင္းတုိ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေတြ႕အၾကံဳကို အေျခခံၿပီး
ဇာတ္လမ္းေရးေနတယ္ဆုိရင္ လူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္မႈကိုမထိခိုက္ေအာင္
ကာကြယ္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။ ဆိုလိုတာက ေရးသားေဆြးေႏြးတဲ့အခါေတြမွာ မည္သူမည္ဝါ
ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ၫႊန္ျပသိရွိေစႏုိင္တဲ့အမည္ေတြနဲ႔ အျခား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ
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ထင္ဟပ္စဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ထင္ဟပ္စဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္းသည္ တစံုတေယာက္ကို သူတုိ႔ဘာေျပာလုိက္သည္ကို
သင္နားလည္ သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ျပသသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္
ဆရာ၊ ဆရာမ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက
ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ (သုိ႔) ထင္ျမင္ခ်က္ကို မွ်ေဝေသာအခါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၏
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို နားလည္ေၾကာင္း ျပသရာေရာက္သည့္နည္းျဖင့္ တု႔ံျပန္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ
- ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘာေျပာေနသည္ဟု ထင္သည္ကို အက်ဥ္း ခ်ဳပ္၍
ျပန္လည္ထင္ဟပ္ ေျပာျပႏုိင္သည္။ (ဥပမာ အေမလုပ္သူက စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္လြန္းလုိ႔
မိန္းကေလးေျပာတာကို ဟန္႔တားလိမ့္မယ္လုိ႔ မင္း ဆုိလုိဟန္တူတယ္။ ဟုတ္သလား)။
ထင္ဟပ္စဥ္းစား၍ နားေထာင္ျခင္းသည္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္
ရွင္းလင္းရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစၿပီး ေက်ာင္းသားအား သူတုိ႔ ေမးလုိက္သည့္အရာကို
နားလည္သေဘာေပါက္သည္ဟု သိေစသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေတာ္တယ္ (သုိ႔)
ဥပမာေကာင္းတစ္ခုပဲဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းထက္ ပိုအသံုးဝင္သည္။ ၄င္းသည္ ေက်ာင္းသားက
ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္ (သို႔) ရွင္းျပရန္လည္း အကူအညီေပးသည္။

က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ
လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားအား လက္ခံျခင္း
ဤအစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ႕သည္ မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္
က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားရွိသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တကြ ကြဲျပားျခားနားသည္ဟု
ထင္ျမင္ယူဆခံရသူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
ၾကံဳေတြ႕ခံစားရႏုိ္င္ေျခ မ်ားျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳထားသည္။
အခ်ဳိ႕လူမ်ား (ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား)သည္ သမ႐ိုးက် က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား (သို႔) လိင္မႈေရးရာ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါ။ ထုိလူမ်ားသည္
ေဝဖန္ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၿပီး ဤအေျခအေနမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏
ပညာသင္ၾကားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔ကို ထိခိုက္ေစသည္။ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားက က်ား၊မေရးရာႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈတုိ႔ကို ေလးစားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ စံျပျပဳမူျပရန္

အခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးသမီးသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း မရွင္းလင္း

သံုးမည့္အစား မတူကြဲျပားမႈကို ပါဝင္ေစေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဤကဲ့သို႔

မျပတ္သားေသာ (သုိ႔) အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ေရာေထြးေနေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္

ျပဳမူႏုိင္သည္။ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ က်ား၊မေရးရာ

ေမြးဖြားလာသည္။ (ၾကားလိင္ဟု ေခၚသည္)။ လူတစ္ဦး၏ ဇီဝဆုိင္ရာလိင္သည္ ထုိသူ မည္သူ႔ကို

သတ္မွတ္ခံယူမႈ ေျပာင္းလဲထားသူ လူငယ္မ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ေသာ ျဖစ္ရပ္ေလ့လာျခင္း

စြဲလမ္းတပ္မက္မည္ကို မဆံုးျဖတ္ပါ။ ဥပမာ အမ်ဳိးသား ခႏၶာေဗဒ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖင့္

ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အေကာင္းျမင္သည့္ ဥပမာမ်ား ပါဝင္ေသာ

ေမြးဖြားလာသူအခ်ဳိ႕သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စြဲလမ္းႏွစ္သက္သည္။ အခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးသားကို

လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စံအျပဳအမူ

စြဲလမ္းႏွစ္သက္၍ အခ်ဳိ႕က ႏွစ္ဦးစလံုးကို စြဲလမ္းႏွစ္သက္သည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျခားနားသူမ်ားကို ႐ႈံ႕ခ်သည့္ အသံုးအႏႈန္း (သို႔) အေလ့အထမ်ားကို

ၾကားလိင္မ်ားသည္လည္း ထုိကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေရွာင္ရွား၍ အားလံုးပါဝင္မႈရွိေသာ အသံုးအႏႈန္းကို စံျပအေနႏွင့္ သံုးႏႈန္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အသိုင္းအဝန္းတစ္ခုတြင္ ထားရွိသည့္ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊

သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ား၏ မတူကြဲျပားျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း

စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ အသံုးျပဳေသာ

သင္ၾကားၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သည္ (ဥပမာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လိင္မႈေရးရာ ပညာေပး အစီအစဥ္ေအာက္တြင္)။

အေခၚအေဝၚျဖစ္သည္။

မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ထု႔ိျပင္ သူတုိ႔သည္ ကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈရွိသူမ်ား၏ တည္ရွိျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္
ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားစြာအနက္မွ တစ္ခုတြင္ ေနထိုင္လွ်င္ ရပ္ရြာထဲတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ဗဟုသုတႏွင့္ လက္ခံမႈ ရွိေနရန္ အလားအလာရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
အသိုင္းအဝန္းတြင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ အသစ္ ျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး အေျခခံမွေန၍
ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ဗဟုသုတ (သို႔) နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အလြန္ နည္းပါးႏုိင္ပါသည္။
ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ရွင္းလင္း၍ မဆင္မျခင္ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ ျပစ္တင္ျခင္းကင္းေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ကိုေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားစြာသည္
ေက်ာင္းသားမ်ား လူမ်ားစုတြင္ ပါဝင္သည္ (သို႔) လူနည္းစုတြင္ ပါဝင္သည္ကို အမႈမထားဘဲ
အားလံုးကို ေလးစားမႈႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္မႈ ျပသေသာေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ကိုင္လွ်င္
အသံုးဝင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ယခင္က နားလည္သေဘာေပါက္မႈ
မရွိခဲ့ေသာ္လည္း သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအားလံုးတြင္
မတူကြဲျပားေသာ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ ရွိသူမ်ား
တည္ရွိေနပါသည္။

ဇီဝဆုိင္ရာ လိင္၊ က်ား၊မေရးရာ၊ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း
လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဇီဝဆုိင္ရာလိင္၊ က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္မႈႏွင့္
လိင္မႈေရးရာ ခံယူခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားနားလည္ႏုိင္ေစရန္ အကူအညီေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
(ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိေသးသျဖင့္ အသစ္အဆန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္း
သားမ်ားအဖုိ႔ ဤအေတြးအေခၚမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးသြားေစႏုိင္သည္)
ဇီဝဆုိင္ရာလိင္ သည္ လူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္သည္။
(ဥပမာ- ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းႏွင့္အျပင္ရွိ ခႏၶာေဗဒအရ သတ္မွတ္ေသာ လိင္အသြင္အျပင္

(၂)

က်ား၊မေရးရာသည္ ေယာက်္ားဆုိလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ရမည္ (သို႔) မိန္းမဆုိလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ရမည္ဟု

အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ

ထုိအခါ သူတုိ႔သည္ ဤအေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း သိရွိရင္းႏီွးၿပီး ျဖစ္ေန၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္

အပိုင္း

အေရးႀကီးပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈမ်ား မရွိသင့္ဟု ယူဆေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းႏွင့္ ဥပမာမ်ား

က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္ မိမိ မည္သူျဖစ္သည္ဟု ခံစားရျခင္းကို
ေဖာ္ျပေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ သူတို႔သည္ ေယာက်္ားျဖစ္သည္ (သို႔) မိန္းမ
ျဖစ္သည္ (သို႔) ၂ ခုၾကားျဖစ္သည္ဟု ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသား
(သို႔) အမ်ဳိးသမီး ခႏၶာကိုယ္ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ဇီဝဆုိင္ရာ
လိင္ေပၚမူတည္၍ ထိုအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါဝင္သည္ဟု ခံစားရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္
လြဲမွားေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္ဟု ခံစားၾကရသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ တကယ္စင္စစ္
ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ရွိသင့္သည္ဟု ခံစားရႏုိင္သည္။ ထုိလူမ်ားကို
က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူမ်ား (သုိ႔) တတိယအမ်ဳိးအစား က်ား၊မေရးရာ ခံယူသူမ်ားဟု
သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ အမ်ဳိးသမီးသို႔ ေျပာင္းထားသူ (အမ်ဳိးသားမွ အမ်ဳိးသမီးသို႔
က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲထားသူ)သည္ ေယာက်္ား ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားလာ
သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အကယ္စင္စစ္ သူတို႔သည္ မိန္းမျဖစ္သည္ဟု ခံစားရသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေနထုိင္သြားလာႏုိင္ရန္ သူတုိ႔၏
႐ုပ္ပိုင္း သြင္ျပင္လကၡဏာ၊ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမႈ ႏွင့္ အိမ္တြင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္ရွိ
က႑မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကဳိးစားႏုိင္သည္။ (သို႔မဟုတ္ သူတုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရန္
ဆႏၵျပင္းျပေသာ္လည္း လူမႈေရးျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်မႈႏွင့္ ဖိအားေၾကာင့္ မလုပ္ႏုိင္ဟု ခံစားရႏုိင္သည္)
လိင္စိတ္ တိမ္းၫႊတ္မႈ သည္ လူတစ္ေယာက္က မည္သူ႔ကို လိင္စိတ္တိမ္းၫြတ္သည္ကို
ဆုိလုိသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို တိမ္းၫြတ္၍ အခ်ဳိ႕သည္ လိင္တူကို
တိမ္းၫြတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ ကလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် မတိမ္းၫြတ္ပါ။ လူတစ္ဦး၏ ဇီဝဆိုင္ရာ
လိင္သည္ သူ၏ လိင္စိတ္ တိမ္းၫႊတ္မႈကို မဆံုးျဖတ္ပါ။ သူ၏ က်ားမ သတ္မွတ္မႈကလည္း
မဆံုးျဖတ္ပါ။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္သည္ လိင္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (သုိ႔) လိင္အျပဳအမူတုိ႔ႏွင့္
မတူညီပါ။ လူမ်ားသည္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုမွ လူကို စြဲမက္ရန္ လိင္စိတ္ တိမ္းၫြတ္ ႏုိင္ေသာ္လည္း
လိင္ကိစၥ ဆက္ဆံမႈ (သို႔) အျပဳအမူ တကယ္မလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အျခားအေခၚအေဝၚမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္မ်ားကို ဤလက္စဲြ၏ ေဝါဟာရစာရင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

လကၡဏာမ်ား) အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာ၍
ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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အျမင္မတူျခင္းအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားမတူေသာအျမင္မ်ားကို မွ်ေဝႏုိင္မည့္ ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
သူတုိ႔သည္ အားလံုး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာတူရမည္ဟု မခံစားသင့္ပါ။ ဆရာ၊
ဆရာမအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အရာမွာ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ဖြင့္ေပးရန္၊
ေဖာ္ျပေသာ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးစံု၏ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အက်ဳိး
ဆက္မ်ားအေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား စဥ္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေပးရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ထုိသေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ားက အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဖယ္ က်ဥ္ျခင္း
(သို႔) အျခား အရွက္တကြဲျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့လွ်င္ ဆရာ၊ ဆရာမသည္
ထုိအျပဳအမူမ်ဳိးကို တားျမစ္ထားေသာ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္း၍ အေႏွာင့္
အယွက္ေပးေသာ အျပဳအမူတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကို ထပ္မံ ပညာေပးရန္အတြက္ အျပဳအမူ
စီမံကိုင္တြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ကစားနည္းမ်ားအား အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ျခင္း
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုစီ၏ သင္တန္းခ်ိန္ထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ကစားနည္းမ်ား
ေပးထားသည္။ ေပးထားေသာ ကစားနည္းမ်ားကို စာသင္သားမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ေကာင္းစြာ ေရာေႏွာဆက္ဆံႏုိင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမႈေရးယံုၾကည္ခ်က္
တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရာ၌ အေထာက္အကူရေစရန္
အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ကစားနည္းတစ္ခုစီကို ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေထာက္ကူေပးႏုိင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား ေပးထားသည္။ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားသည္ ကစားနည္းမ်ားကို ဘာသာရပ္တစ္ခုအား မိတ္ဆက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳ
ႏုိင္သည္ (သို႔) အုပ္စုမ်ား ျပန္လည္ႏုိးၾကားတက္ႂကြေစရန္ ႏွင့္၊သို႔မဟုတ္ အဓိကအခ်က္တစ္ခုကို
ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၾကားတြင္ ကစားနည္းတစ္ခုကို ကစားႏုိင္ သည္။ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားသည္လည္း ကစားနည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။
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သင္ယူေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ခံယူခ်က္ခံယူခ်က္သေဘာထားတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပံုစံေရးဆြဲထားသည္။ ေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊
သင္ယူေလ့လာမႈ ဗ်ဴဟာမ်ား၏ အဓိက ဦးတည္စူးစိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာထားတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းေပးအပ္သည့္

အပိုင္း

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ပံုစံ

(၂)

လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။
သင္ခန္းစာ အမ်ားအျပားသည္ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္လႊမ္းျခံဳလ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ပါဇယားထဲတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာထပ္၍ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဗ်ဴဟာမ်ား

ေအာက္ပါ သင္ယူေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

ဘာသာစကား ႏွင့္ ခံယူခ်က္ သေဘာတရားမ်ား ထူေထာင္ျခင္း

ဘာသာစကား ႏွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာတရားမ်ား ထူေထာင္ရန္အတြက္

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေလးနက္စြာ

သင္ယူေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို

စဥ္းစားဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္

သင္ၾကားေပးသည္။

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) မွ်တမႈ ရွိျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိျခင္း ႏွင့္

စကားေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေလးနက္ေသာ ေတြးေခၚမႈမ်ား

•

လူ႔ အခြင့္အေရး

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္
သေဘာတရားမ်ားအား သိရွိ လက္လွမ္းမီရန္ လိုအပ္သည္။

“လိင္” ႏွင့္ “က်ား၊မေရးရာ” ေဝါဟာရမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္

ေခါင္းစဥ္ (၁) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) က်ား၊မေရးရာ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
•

“အၾကမ္းဖက္မႈ” ဟူေသာေဝါဟာရတြင္ လူမႈေရးရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္း

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ား ႏွင့္

ဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ပံုစံမ်ားအား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း
•

“က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ” ေဝါဟာရဟူသည္ မည္သည္ကို

ေခါင္းစဥ္ (၃) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အၾကမ္းဖက္မႈ ဟူသည္ အဘယ္နည္း

ရည္ၫႊန္းေၾကာင္း နားလည္ရန္ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
•

ေဝါဟာရမ်ားအား ေပါင္းစပ္ျခင္း

ေခါင္းစဥ္ (၃) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ ႏွင့္

အဘယ္နည္း

လူအားလံုးတြင္ ေမြးရာပါ တူညီေသာတန္ဖိုးရိွၿပီး က်ား၊မေရးရာ
တရားမွ်တမႈအတြက္ အခြင့္အေရးရိွသည္ ဟူေသာ

ေခါင္းစဥ္ (၅) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ခိုင္မာ ျပတ္သားမႈ အား မိတ္ဆက္ျခင္း

အသိအမွတ္ျပဳမႈတို႔အား ရည္ၫႊန္း၍ “လူ႔အခြင့္အေရး” ကို
•

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၆) လိင္မႈေရးရာ ႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္

လူအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ သီးျခားအုပ္စုဝင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို

အမည္ဆိုးတပ္ျခင္း

ျမင့္မားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားအား ေတြ႕ၾကံဳႏုိင္ေၾကာင္း ကို
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ရွိေစရန္ “ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း” ဟူေသာ
ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
•

‘က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူ’၊ ‘လိင္တူဆက္ဆံသူ’ ႏွင့္
‘လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ’ ဟူေသာ ေဝါဟာရတို႔၏ အဓိပၸါယ္။
ဤေဝါဟာရမ်ားအား နားလည္ျခင္းသည္ ထိုအုပ္စုမ်ား ၾကံဳေတြ႕
ရသည့္ ပိုမို ျမင့္မားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ နည္းလမ္းမ်ားအား
သိရွိသတိျပဳမိျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္သည္။

•

‘က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ’ ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ
မည္သည္ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ေစရန္ က်ား၊မေရးရာ
ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဟူေသာ ေဝါဟာရ ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

43

က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ အင္အားၾသဇာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား အေၾကာင္း

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအေပၚ အေလးအနက္ သတိျပဳ

ေခါင္းစဥ္ (၁) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား

ဗဟုသုတ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အေလး အနက္ စဥ္းစားဆန္းစစ္မႈအား

မႈ ရွိေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါ တို႔အတြက္

ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္း

ျမႇင့္တင္ျခင္း

ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္း ဓေလ့မ်ား၏

•

လႊမ္းမိုးမႈအား နားလည္ရန္ ႏွင့္ ခုခံရန္၊ စိန္ေခၚရန္၊ တိုင္ၾကားရန္
•

တို႔ကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ရမည္•

•

မည္သို႔ပံုေဖာ္သည္ကို နားလည္ရန္
•

•
•

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ

ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအျပင္ အျခားလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္း

စံနမူနာယူစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

ေခါင္းစဥ္ (၁) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ စာအုပ္စာေပတို႔တြင္

စာသင္ခန္း၊ ေက်ာင္းတြင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ အသြားအျပန္

အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား

လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး

အိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ရပ္ရြာႏွင့္ အလုပ္ခြင္တို႔တြင္ က်ား၊ မ
တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းအား ဖန္တီးသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
လူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ကြဲျပားသည့္

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ သတ္မွတ္ ခံယူမႈမ်ား၊
ဆႏၵမ်ား၊ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအား

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

စာအုပ္စာေပတို႔တြင္ ပံုေဖာ္ထားေသာ က်ား၊မေရးရာ တရားေသ

သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ အား ကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ေအာက္ပါ

ကေလးမ်ားအတြက္ ပံုျပင္မ်ား၊ ႐ိုးရာပံုျပင္မ်ား၊ မီဒီယာ ႏွင့္

•

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေနရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျမပံုဆြဲျခင္း

ေခါင္းစဥ္ (၃) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္

အဓိကဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးမွ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့ မ်ားအား

အဘယ္နည္း

အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စိန္ေခၚ၍

မူဝါဒမ်ား ရိွသည္ကို နားလည္ျခင္း

ေလ်ာ့ပါးေစခဲ့သည့္ ကေလး ပံုျပင္ သို႔မဟုတ္ ႐ိုးရာပံုျပင္

ေခါင္းစဥ္ (၄) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

က်ား၊မေရးရာ ႀကိဳတင္ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ႏွင့္

ေရးသားျခင္းျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ တရားေသ သတ္မွတ္မႈမ်ားအား

ဆက္စပ္၍ ေက်ာင္းေျမပံု ဆြဲျခင္း

တရားေသသတ္မွတ္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚရန္

တြန္းလွန္ႏိုင္ သည့္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကို ပံုေဖာ္ျပျခင္း

မညီမွ်ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ အဓိက

ေခါင္းစဥ္ (၅) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) ေယာက်္ားေလး မ်ား ႏွင့္

ဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္ မႈမ်ားအား သိျမင္ျခင္း

မိန္းကေလးမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိေသာ
ဆက္ဆံေရးမ်ား
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လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဤအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ေခါင္းစဥ္ (၁) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာ

ျမႇင့္တင္ျခင္း

သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား အား

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား အား စိန္ေခၚျခင္း

GBV အား တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ တိုင္ၾကားရန္၊ တြန္းလွန္ရန္

ေအာက္ပါတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္း ေပးအပ္သည္။

သို႔မဟုတ္ ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

•

တရားမွ်တ၍ သာတူညီမွ်ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို

ေခါင္းစဥ္ (၁) လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) အယူအဆမွား မ်ားအား စိန္ေခၚျခင္း

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ

မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ တစ္ခု

မရွိျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔သည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း

တည္ေဆာက္ရန္

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) မွ်တမႈ ရွိျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိျခင္း ႏွင့္

အိမ္၊ ေက်ာင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာထဲတြင္ မွ်တၿပီး တန္းတူညီမွ် ေသာ

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား

ႏွင့္ လူအားလံုး သည္ ၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာ၊ ႏွစ္သက္မႈ၊

•

အသက္အရြယ္ ႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈ တို႔အေပၚ မူတည္ ျခင္းမရွိဘဲ တူညီေသာ

•

•

သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ေန႔စဥ္အခ်ိန္တိုင္း တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး

မည္သည့္အုပ္စုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာ၊ ႏိုင္ငံ ႏွင့္

ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ

လူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာအေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ

ကမာၻေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏

တန္ဖိုးရိွသည္၊ တူညီသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ပိုမိုျမင့္မားစြာ

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ၾသဇာအင္အားကို အျပဳသေဘာ ႏွင့္

•

က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိပါ။

ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္

အဖ်က္သေဘာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား

•

လူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာအေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ

•

•

မွ်တမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုအား

၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခံရရန္

တည္ျမဲေစရန္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္

အခြင့္အေရး ရိွသည္။

အေလ့အထမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္

လူအားလံုးသည္ က်ား၊မေရးရာအရ ျခားနားမႈမ်ားအေပၚ

•

မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား
ေလးစားရန္ တာဝန္ရိွ သည္။

(၂)

ဆက္ဆံေရးမွာ မည္သို႔ျဖစ္မည္ဟု ၎တို႔ ယံုၾကည္သည္ကို

တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ျမႇင့္တင္ရမည့္ အဓိက
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

အပိုင္း

လူမႈေရးအရ လိုလားဖြယ္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာထားမ်ားအား

•

ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

လူ႔အခြင့္အေရး၏ အယူအဆ သေဘာတရားမ်ား အေၾကာင္း

ေခါင္းစဥ္ (၅) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) သူငယ္ခ်င္း ေကာင္းမ်ား

ေလ့လာသင္ယူရန္

ျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အေရးပါပံုအေၾကာင္း အေျခအတင္
ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္

•

ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရသည့္
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေဖာ္ျပရန္

•

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္မႈ

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သိရွိသတိျပဳမႈ ႏွင့္

ေခါင္းစဥ္ (၃) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား တားဆီး ကာကြယ္ေရးအတြက္

ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္တို႔အား နက္ရိႈင္းေစရန္ သင္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ

သက္ေရာက္မႈမ်ား

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မအေျချပဳ

၎တို႔အား ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား နားလည္ရန္ ႏွင့္

•

မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု
ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား ယံုၾကည္ရန္ လိုအပ္သည္။

•

•

က်ား၊၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ လူမႈေရး၊ စိတ္ ခံစားခ်က္ ႏွင့္

ေခါင္းစဥ္ (၃) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား စာရင္းျပဳစုမွတ္သားရန္

က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိး

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အပန္းေျဖမႈ၊
အားကစား၊ အလုပ္၊ သင္ယူမႈ၊ ရပ္ရြာ ႏွင့္ မိသားစုဘဝ တို႔အား

ေခါင္းစဥ္ (၄) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) စာနာမႈ၊ စိတ္ကူး ပံုေဖာ္မႈ ႏွင့္

ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္နည္းလမ္းအား ရွာေဖြ ေလ့လာရန္

ဖံုးကြယ္ထားေသာ ခံစားခ်က္မ်ား

သင္ယူေလ့လာမႈ ႏွင့္ လူမႈေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးမ်ားအေပၚ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူရန္

•

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား တုံ႔ျပန္၍ တားဆီး
ကာကြယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား သို႔မဟုတ္
လူႀကီးမ်ားက ျပဳလုပ္လွ်င္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္း ႏိုင္မည့္ အျပဳသေဘာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပရန္

•

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစရန္
သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း မေကာင္းေသာ ဖိအားမ်ားေပးျခင္းကို
တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ျပဳစုထူေထာင္ရန္

လူမႈေရးရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ႏွင္းအပ္ျခင္း

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ လူမႈေရးရာ ပံ့ပိုးမႈအတြက္

ေခါင္းစဥ္ (၄) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) သင္ယူေလ့လာ သည့္ ေနရာဌာနတြင္

အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရး စံႏႈန္း ဓေလ့မ်ားအား

သိရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ၎တို႔အား

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ေျပာင္းလဲေစရန္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်ာင္းသူ၊

ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္သည္။

ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ဤသို႔ တူညီသည့္

•

ကတိကဝတ္ရွိသည့္ အျခားသူမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ကို လိုအပ္သည္။

စာသင္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ

ေခါင္းစဥ္ (၅) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) သူငယ္ခ်င္း ေကာင္းမ်ား

ကင္းစင္ျခင္းကို ေရရွည္ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ

ျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ား

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားကို ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း
•

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ

ေခါင္းစဥ္ (၆) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ)

(သက္ေသ) မ်ား၊ ဦးတည္ခံရသူမ်ား ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား အေပၚ

အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္း
•

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ၾကားျဖတ္

ေခါင္းစဥ္ (၆) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) အေထာက္အကူ ေပးသည့္

ရန္၊ တားဆီးကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ သတင္းပို႔တိုင္ၾကား

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း

ရန္အတြက္ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ) မ်ား အေနႏွင့္

•

•

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ေခါင္းစဥ္ (၇) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) အကူအညီ အတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သြားရမည္နည္း

မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သိရွိသတိျပဳမိၾကေစေရး အတြက္

ေခါင္းစဥ္ (၇) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) အကူအညီ ရွာေဖြ ျခင္းအေပၚ

အသိပညာ ျမႇင့္တင္ျခင္း

အဟန္႔အတားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္း

အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လူမႈေရးအရ အားေပး ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ သတင္းစကားမ်ား ျပဳစုေရးသားျခင္း

•

အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတြင္
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ျခင္း
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ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား တားဆီး ကာကြယ္ရန္

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရရွိေအာင္ သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ယူ ေလ့လာျခင္း

မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သို႔ သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရမည္၊ ရပ္တန္႔ရမည္၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ေပးအပ္သည္။

ၾကံ့ၾကံ့ခံရမည္၊ စိန္ေခၚရမည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို

•

ေခါင္းစဥ္ (၄) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
ေခါင္းစဥ္ (၅) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ခိုင္မာျပတ္သားမႈအား မိတ္ဆက္ျခင္း

အျခားသူမ်ားေပၚတြင္ အင္အားၾသဇာျပသရန္အတြက္

သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

ရန္လိုျခင္းကို အသံုးျပဳရန္ ၾကံရြယ္မိသည့္အခါ မိမိကုိယ္ ကို

ေခါင္းစဥ္ (၅) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) စိတ္ခံစားမႈအား မွ်ေ၀ ေျပာျပရန္ ႏွင့္

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းတင္ျပ စည္း႐ံုးျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေဒါသခ်ဳပ္တီးျခင္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မ်ား

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုရန္ “ကၽြႏု္ပ္” ပါဝင္ေသာ

အေၾကာင္း ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း

၀ါက်မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း
ပံ့ပိုးမႈ၊ ခိုင္မာျပတ္သားျခင္း ႏွင့္ အကူအညီ ရွာေဖြျခင္းတို႔တြင္

•

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိရန္ သင္ယူေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။

အပိုင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

(၂)

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
က်ဴးလြန္သူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါက ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္

ေခါင္းစဥ္ (၆) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ကၽြန္ေတာ္ အကူအညီေပးဖို႔ တစ္ခုခု

အဆင္ေျပရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစ ျခင္း၏

လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။

အေရးပါပံုအေၾကာင္း သင္ယူျခင္း
•

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ မေကာင္း

ေခါင္းစဥ္ (၆) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း

ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားမ်ားအား တြန္းလွန္ရန္

အေထာက္အကူေပးျခင္းအတြက္ တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္း

ခိုင္မာျပတ္သားျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေၾကာင္း သင္ယူ ရန္ ႏွင့္
•

ေလ့က်င့္ရန္

ေခါင္းစဥ္ (၇) လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အကူအညီ ရွာေဖြရယူျခင္း ျပဳမျပဳ ႏွင့္

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မိမိတို႔၏

မည္သည့္အခါ အကူအညီ ရွာမည္နည္း

အခြင့္အေရးမ်ားအား ခုိင္မာျပတ္သားေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တိုင္တန္းရန္ သို႔မဟုတ္ အကူအညီ

ေခါင္းစဥ္ (၇) လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) မည္သည့္ေနရာ တြင္ အကူအညီ

ရွာေဖြေတာင္းခံရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သင္ယူရန္ႏွင့္

ရွာမည္နည္း

ေလ့က်င့္ရန္
•

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရ

ေခါင္းစဥ္ (၇) လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) အကူအညီ ရွာေဖြရယူျခင္းအတြက္

သူမ်ားအတြက္ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း ၫႊန္းပို႔မႈႏွင့္

အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္း

အေထာက္အကူေပးျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ေလ့က်င့္ ရန္
•

က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္

ေခါင္းစဥ္ (၇) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္

တိမ္းၫြတ္ေနသူမ်ားအေပၚ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း

အားေပးစကားမ်ား

ေကာင္းမြန္ေသာ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အား
ေလ့က်င့္ရန္

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေခါင္းစဥ္ (၁) က်ား၊မေရးရာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ

ေခါင္းစဥ္

၁

၃။

ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား “က်ား၊မေရးရာ” ဟူေသာ သေဘာတရား ႏွင့္

စကားလံုးအခ်ဳိ႕ကို ေမးပါ။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေျပာသည့္ စကားလံုးမ်ားကို
အသံုးျပဳၿပီး စကားလံုး ကြန္ယက္တစ္ခုကို ဘုတ္အေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ လူမ်ား၏ အျပဳအမူ ႏွင့္ ဆက္ဆံခံရပံုတို႔အား

၁

အုပ္စုႀကီးအား အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြးေလ့ရွိသည့္

အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္လည္း ထိုအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

လႊမ္းမိုးသည့္ နည္းလမ္းကို နားလည္ေစေရးအတြက္ ကူညီေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဤသေဘာတရားေရးရာလုပ္ငန္းကို
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ၎တို႔သည္ အဓိက စကားလံုးမ်ားအား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေတြ႕အၾကံဳ
ရွိျခင္း

သိရွိနားလည္ျခင္းကို လိုအပ္သည္။ ဤနားလည္မႈအား ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္
ဆက္စပ္သိျမင္ရန္ ဥပမာမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ကူညီေပးပါ။ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ ဤ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို ၎တို႔၏ ဝန္းက်င္ ကမာၻငယ္ထံမွ သင္ယူခဲ့သည့္နည္းလမ္းအေပၚ

၃၀ မိနစ္

အာ႐ံုစူးစိုက္ပါေစ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လူမႈေရး စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို

စိတ္ခံစားမႈ
နည္းျခင္း

ကာကြယ္ေပးၿပီး မေကာင္းေသာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ လူတို႔၏

ဖခင္ျဖစ္ျခင္း
အမ်ဳိးသား

အားကစား
လုပ္ျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေကာင္းျမင္စိတ္ ထားပါေစ။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
သန္မာျခင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္ *လိင္ ႏွင့္
က်ား၊မေရးရာ ဟူေသာ
ေဝါဟာရမ်ား အၾကား
ကြာျခားမႈ အေၾကာင္း
သင္ယူၾကမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) က်ား၊မေရးရာ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း

၄။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား

၁။

ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈမ်ား ရိွခဲ့ၾကေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ မိန္းမျဖစ္ျခင္းအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔

အဓိက စကားလံုးမ်ား

ဆက္စပ္ယူဆခ်က္အခ်ဳိ႕ ရိွသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤ

လိင္၊ က်ား၊မေရးရာ

ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္
အတိုင္းအတာ ႏွင့္ ယင္းတို႔အား အစဥ္အလာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔မွတဆင့္ သင္ယူခဲ့သည့္
အတိုင္းအတာတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာရန္အတြက္ စတင္ေမးခြန္းထုတ္မည္။
ဘုတ္အေပၚတြင္ စာလံုး၂ လံုး ေရးသားျခင္းျဖင့္အစျပဳပါ။

မိသားစု
ဦးေဆာင္သူ
ျဖစ္ျခင္း

အၾကမ္း
မဖက္ျခင္း

႐ိုက်ဳိးျခင္း

တိတ္ဆိတ္ျခင္း
မိခင္ျဖစ္ျခင္း
အမ်ဳိးသမီး

ေသသပ္
သပ္ရပ္ျခင္း

ဣေျႏၵရွိျခင္း

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ စကားလံုး
ကြန္ယက္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ ေပးပါ။ (ေနာက္တစ္မ်ဳိးအေနျဖင့္ တြဲဖက္တစ္ဦး
ႏွင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ားသည္ ဘဝျဖတ္သန္းခဲ့စဥ္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မတူညီသည့္
အတိအက် ဆက္စပ္ယူဆလိုက္သည့္အရာမ်ားရိွၿပီး ေယာက်္ားျဖစ္ျခင္းအေပၚလည္း

၂။

မာေက်ာ
ခိုင္မာျခင္း

ဂ႐ုစိုက္
ေစာင့္ေရွာက္
ျခင္း

အမ်ဳိးသား

အမ်ဳိးသမီး

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ က်ားမေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွ သတ္မွတ္ခံယူၾကသည့္
“က်ားမေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူသူ” သို႔မဟုတ္ “က်ားမေရးရာ တတိယအမ်ဳိးအစား”
စသည့္ အျခား က်ားမေရးရာ အမ်ဳိးအစားမ်ားလည္းရွိသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ “က်ားမေရးရာ
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူသူ” သို႔မဟုတ္ “က်ားမေရးရာ တတိယအမ်ဳိးအစား” ျဖစ္သူမ်ားကို
ဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ သင္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ထိုသို႔ ဟုတ္မဟုတ္
ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ သင္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဤအမ်ဳိးအစားမွာ ေကာင္းစြာ
သိရွိၾကျပီးျဖစ္ပါက “က်ားမေရးရာ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခံယူသူ” မ်ားအတြက္ ပါဝင္ထည့္သြင္း၍
ဥာဏ္ထုတ္စဥ္းစားျခင္းကို ေစာစီးစြာ စတင္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ “က်ားမေရးရာ
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူသူ” ဟု ေခၚေသာ တတိယအမ်ဳိးအစား ပံုကို ဆြဲပါ။ အကယ္၍
ေကာင္းစြာ သိမွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ နားလည္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေခါင္းစဥ္ (၂) လုပ္ငန္းစဥ္ ၆
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ “က်ားမေရးရာ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခံယူသူ” သို႔မဟုတ္ “က်ားမေရးရာ
တတိယအမ်ဳိးအစား” ကို နားလည္ႏိုင္ေစမည့္ သင္ယူေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းကို စတင္
မိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) က်ား၊မေရးရာ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း

စာရင္းမ်ားထဲရိွ အခ်ဳိ႕ေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမအား
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္သည့္ ဇီဝေဗဒ ဝိေသသမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ကို ေထာက္ျပပါ။
ထိုကြဲျပားမႈမ်ားသည္ လူမ်ား ေမြးဖြားလာစဥ္ကတည္းက ပါလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမအား ဇီဝေဗဒအရ ျဖစ္တည္မႈကို
ေဖာ္ျပရန္ လိင္ဟူေသာ စကားလံုးကို အသံုးျပဳ သည္။ အျခား ကြဲျပားမႈမ်ားသည္
က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ကို ေထာက္ျပပါ။ ယင္းကြဲျပားမႈမ်ားသည္
ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္းတို႔က ပံုေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ေယာက်္ားမ်ား ႏွင့္ မိန္းမမ်ား
မည္သို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈဝန္းက်င္က စုစည္းသတ္မွတ္မႈမ်ား
ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအခ်င္းအရာမ်ားအား ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္
မိန္းမ ျဖစ္ျခင္း၏ တစိတ္တပိုင္း အျဖစ္ ယံုၾကည္လာၾကျခင္းမွာလည္း ပံုမွန္
ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာအရာပင္ ျဖစ္သည္။ ဤယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားသည္
ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
က်ား၊မေရးရာ တရားေသသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ စိန္ေခၚရန္အတြက္
က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အသံုးျပဳရန္မွာ
အေရးႀကီးေပသည္။ သင္ ေျပာေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေပးေသာ ဥပမာမ်ားသည္
တရားေသသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အားမေပးေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ဆန္းစစ္ေတြးေတာမႈကို
ႏႈိးဆြတိုက္တြန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းသည္ အသံုးဝင္ႏုိင္သည္။ ဥပမာ - ဤသည္မွာ
ဇီဝေဗဒ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြာျခားမႈ ျဖစ္ပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ သင္ယူမွတ္သားခဲ့မႈ
ျဖစ္ပါသလား။

၈။

ထိုသို႔ျဖစ္ေနပါက ဤသေဘာတရား၏ ဆိုလိုရင္းကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ေစမည့္ ဥပမာမ်ားသံုး၍
ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ပါ။

၆။

(၂)

ေခါင္းစဥ္

၁

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ဤ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီ ျဖစ္ခဲ့သည္။

•

လိင္ ဟူေသာစကားလံုးကို က်ား ႏွင့္ မ တို႔အၾကား ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ကြာျခားမႈမ်ားကို
ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳသည္။

•

က်ား၊မေရးရာ ဟူေသာစကားလံုးကို လူမႈအသိုင္းအဝန္းထဲတြင္ သင္ယူခဲ့ေသာ
ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမတို႔၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပရန္

Gender (က်ားမေရးရာ) ဟူေသာ စကားလံုးသည္ အျခား ဘာသာစကားမ်ားတြင္
အစဥ္အျမဲ ေကာင္းစြာ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ သင္တို႔၏ ဘာသာစကားတြင္

အပိုင္း

၅။

အသံုးျပဳသည္။

•
•

က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑ ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
အကယ္၍ လူမ်ားအေနျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ တရားေသ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈမရွိႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း အဆင္ေျပပါသည္။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ စာရင္းထဲမွ က်ား၊မေရးရာႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ဝိေသသလကၡဏာအားလံုးကို အမွတ္အသား ျပဳပါေစ။ (သို႔မဟုတ္ ဤ
လုပ္ငန္းကို ဘုတ္ေပၚရိွ စကားလံုးကြန္ယက္အား အသံုးျပဳၿပီး အဖြဲ႕လိုက္ ျပဳလုပ္ပါေစ။)

၇။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လိင္ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တို႔၏
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားထဲသို႔ ကူးယူပါေစ။

•

လိင္ ဟူသည္မွာ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမမ်ားအၾကား (က်ား ႏွင့္ မ အၾကား)
ကြဲျပားမႈမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို
ေဖာ္ျပသည့္ စကားလံုး တစ္ခုျဖစ္သည္။

•

က်ား၊မေရးရာ ဟူသည္မွာ ေယာက္်ား ႏွင့္ မိန္းမတို႔၏ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ
လႊမ္းမိုးေသာအယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္
စကားလံုးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ၎တို႔၏ ဝတ္ဆင္ပံု၊ လုပ္ေဆာင္သည့္အရာမ်ား
ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ပါဝင္သည္။ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑ မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္
ေလ့လာသင္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ကာ
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအတြင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား ကြာျခားႏိုင္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္း

ေခါင္းစဥ္

၁

လုပ္ငန္းစဥ္

၂

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

၆။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါ ဇယားကြက္ကို ၎တို႔၏
မွတ္စုစာအုပ္မ်ားထဲသို႔ ကူးေရးေစၿပီးေနာက္ ကြာျခားသည့္ အသက္အရြယ္မ်ားတြင္

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိတို႔ ကေလးဘဝတြင္ က်ား၊မေရးရာ

က်ား ႏွင့္ မ တို႔အေပၚ ကြာျခားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ကို

ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ သီးျခားစီ ဆက္ဆံခံရသည္ဟု သတိျပဳမိသည့္

စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ၿပီးခဲ့ေသာေဆြးေႏြးမႈကို အသံုးျပဳပါေစ။

အခ်ိန္တစ္ခုကို ျပန္လည္၍ မွတ္မိႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ျပန္စဥ္းစားပါေစ (သူတို႔သည္

၎တို႔အား စတင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီအျဖစ္ ေအာက္ပါဇယားမွ ဥပမာ တစ္ခု

ေယာက်္ားေလးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္)။ သူတို႔သည္

သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုကိုသာ ေပးအပ္ပါ။ အတြဲလိုက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ၎တို႔အား

ေယာက်္ားေလးမဟုတ္ပဲ မိန္းကေလး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္မွသာ

၆၀ မိနစ္

ပိုမိုအားေကာင္းေသာ စာရင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္အရ ယင္းကဲ့သို႔ ေနထိုင္သင့္သည္ဟု သင္ၾကားေပးျခင္း
ခံခဲ့ရသည္ကို ျပန္၍ အမွတ္ရေကာင္း ရႏိုင္သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုကို

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္
• က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့
မ်ားသည္ လူမ်ား၏
အေတြ႕အၾကံဳ အေပၚ မည္သို႔
ကြဲျပားစြာ လႊမ္းမိုးသည္ကို
ဆင္ျခင္ ေတြးေတာမည္။
• က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့ မ်ားသည္ ရပ္ရြာ
အသိုက္အဝန္း တစ္ခုမွ
တစ္ခုအၾကား ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ
တေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းကို ေဖာ္ထုတ္မည္။
• က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့
မ်ားေၾကာင့္ သာတူညီမွ်မႈ
မရိွျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို
စြန္႔စားျခင္းတို႔ အပါအဝင္
ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ေစသည့္
အေလ့အထ မ်ားႏွင့္
အမူအက်င့္မ်ားသို႔
ဦးတည္ႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္မည္။

အမွတ္ရပါက ယင္းကို ခ်ေရးထားသင့္သည္။

၂။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တြဲဖက္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုႏွင့္ မွ်ေဝရန္

၃။
၄။

အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအားလံုးထံ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ေျပာပါ။

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အမွတ္ရစရာ တစ္ခုကို ရွာေဖြပါေစ။

မိန္းကေလး/

ေယာက်္ား၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား

မိန္းမႏွစ္မ်ဳိးလံုးအား

ဤ

လူမႈဝန္းက်င္မွ

လူမႈဝန္းက်င္မွ

လူမႈဝန္းက်င္မွ

အသက္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္

ဝန္းက်င္၌

ေအာက္ပါတို႔

ေအာက္ပါတို႔

ေအာက္ပါတို႔

ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

အလြန္ငယ္ေသာ အသက္အရြယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ က်ား၊မေရးရာအေၾကာင္း
ပဓာနက်သည့္ သင္ယူမွတ္သားမႈမ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို ေဆြးေႏြးပါ။ ထို႔ေနာက္ မူလတန္းအဆင့္
စာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ အျခား သတိျပဳမိသည့္အခ်က္မ်ားကို
ရွာေဖြပါေစ။

လႈပ္ရွားရသည့္
၅

မတူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ျပသသည္မွာ ကေလးမ်ားသည္ အသက္
၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္တြင္ က်ား၊မေရးရာကို သတိျပဳမိလာတတ္သည္ဟူ၍

ကစားနည္းမ်ားႏွင့္

ဝမ္းနည္းမႈ သို႔မဟုတ္
၁၀

မ်က္ရည္က်သည့္
စိတ္ခံစားမႈအား မျပသပါ။

ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ မတူညီေသာ အခန္းက႑မ်ားကို မိဘမ်ားမွ

၁၅

ၾကည့္ေကာင္းရန္

သတၱိကို ျပသသည္။

စိတ္ဝင္စားသည္။

မိန္းကေလး သို႔မဟုတ္ ေယာက်္ားေလး ျဖစ္သည့္အေပၚ မူတည္ၿပီး စတင္၍ ကြဲျပားစြာ
ဆက္ဆံတတ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုႏွင့္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ က်ား၊မေရးရာအေၾကာင္း သင္ယူခဲ့သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္း၊ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၊
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ မိသားစုႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား လိုက္နာၿပီး မျဖစ္မေန ဝင္ဆံ့ရမည္ဟုလည္း အေျပာခံရသည္။
ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စံၫႊန္းမ်ားကိုလည္း “က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား”ဟု
ေခၚေဝၚသည္။

ေက်ာင္းတြင္ စာ
ႀကိဳးစားသည္
မိဘမ်ားအား ႐ိုေသသည္

မိဘမ်ားအား ႐ိုေသသည္။

အျခားသူမ်ားအတြက္
ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သည္။

သတိျပန္ေပးပါ။ က်ား၊မေရးရာဆိုသည္မွာ လူမႈေရးရာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကေလးဘဝ က ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ျပသသည္

အမီွအခိုကင္းျခင္း ႏွင့္

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား က်ား၊မေရးရာ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို
သို႔မဟုတ္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မ်ားအရ အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ ေမွ်ာ္မွန္းပံုဟု

ႏူးညံ့မႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈကို

႐ုပ္ရည္အဆင္း

မိမိတို႔ကို အဝတ္ဆင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္ပံုစံ ႏွင့္ စာအုပ္ႏွင့္ မီဒီယာတြင္ ၎တို႔

၅။

မိဘမ်ားအား ႐ိုေသသည္

ႏွိမ့္ခ်မႈကို ျပသသည္။

ဆက္ဆံသည့္ပံုစံ၊ ေဆာ့ကစားရန္ ေပးသည့္ အ႐ုပ္မ်ား၊ အျခားသူမ်ားအား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊
ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရသည္မ်ားမွတဆင့္ သင္ယူၾကသည္။

တိုးတိတ္စြာ ကစားသည္။

ဆူညံစြာ ကစားသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

အဓိက စကားလံုးမ်ား
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ေယာက်္ားေလး/
အမ်ဳိးသားမ်ားအား

ကေလးမ်ားအား
အရြယ္
ေရာက္သူ
လူႀကီးဘဝ

မိသားစုအတြက္
ေထာက္ပံ့သည္။

ဂ႐ုစိုက္သည္။
အိမ္တြင္းမႈ
တာဝန္မ်ားလုပ္သည္။

မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားအား
ခ်စ္သည္။

အိမ္တြင္ေနသည္။
အဘိုး
အဘြားမ်ား
ေခတ္တြင္

ခရီးသြားစဥ္
မိမိဘာသာ

ေယာက်္ားေလး

ခရီးသြားလာႏုိင္သည္။

အေစာင့္အေရွာက္
လိုအပ္သည္။

၎တို႔၏ မိဘမ်ားအတိုင္း
တိက်စြာ ထပ္တူညီ
ျပဳမူသည္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပမာမ်ားကို ေပးထားသည္။ ေယာက်္ားေလး/အမ်ဳိးသား ႏွင့္ မိန္းကေလး/

၁၀။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ထင္ဟပ္သည့္ ဥပမာမ်ားကို သင္တို႔၏ ေနာက္ခံ

ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကို ၎တို႔၏ စာရင္းမ်ားကို တစ္တန္းလံုးအား ဖတ္ၾကားျပရန္ ေျပာပါ။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျဖမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
အားျဖည့္ခိုင္မာေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤ က်ား၊ မအေျချပဳ
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား သတိမမူမိ သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း
ယင္းတို႔အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အခ်ိန္မ်ား ရိွေနသည္။ အထူးသျဖင့္

စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား/ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ၿပီး
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား မ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည္ကို

အေျခအေနအလိုက္ အသံုးျပဳပါ။

၇။
၈။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္

ျပန္လည္တင္ျပရန္ ေမးျမန္းပါ။

၁၁။

စာသင္ခန္းအား ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေစပါ။

•

၎တို႔၏ အဘိုးအဘြားမ်ား လက္ထက္မွစ၍ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္း ရိွမရိွ မည္သို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။

•

၎တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေဒသထဲမွ အျခားရပ္ရြာမ်ားတြင္ ႏွင့္၊သို႔မဟုတ္ ကမာၻေပၚမွ

အပိုင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္း

(၂)

ေခါင္းစဥ္

၁

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ ကြာျခားသည္ဟု ထင္မထင္ ေမးျမန္းပါ။

(က) စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစလွ်င္၊ (ခ)
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ သာတူညီမွ်မႈ မရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ား၊
မအေျချပဳ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေစလွ်င္၊ (ဂ) စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား ႏွင့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္မ်ားအား တားဆီးပိတ္ဆို႔
ေစလွ်င္၊ (ဃ) စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား လူမ်ားကို ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္
ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ထိုသူတို႔တြင္ တစ္စံုတစ္ခု
မွားယြင္းေနသည္ဟု ခံစားရေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ။

၉။

မည္သည့္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ထိခိုက္ေစမႈ သို႔မဟုတ္
သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္သည္ကို ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ ေယာက်္ားမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ
က်ား၊မေရးရာမွာ ေယာက်္ားမ်ားအား ၾကမ္းတမ္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဤသည္က ၎တို႔အား
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအား လႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္
ထိခိုက္ေစေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့ ဥပမာတစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား
ေယာက်္ားမ်ားထံ ႏွိမ့္ခ်နာခံရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား သည့္အခါျဖစ္သည္။ ယင္းသည္
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား အမ်ဳိးသားမ်ားမွ သူမအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွာ လက္ခံႏုိင္သည္ဟု
ထင္သြားေစရန္ ဦးတည္ေစသည္။ သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းထံ ဦးတည္ေစသည့္
အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေစာစီးစြာ လက္ထပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေက်ာင္းထြက္ရမည္ ဟူသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားအား
၎တို႔အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္ စံႏႈန္းဓေလ့ မ်ားအား ၎တို႔၏
ဇယားေပၚတြင္ စက္ဝိုင္း ဝိုင္း၍ မွတ္သားပါေစ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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၁၂။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔အား သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ကူညီခဲ့သည္။

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ား၏ဘဝကို
လႊမ္းမိုးေစႏိုင္သည္။

•

အခ်ဳိ႕ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး
လူမ်ားအား မိမိအတြက္ မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကို
ရပ္တန္႔ေစႏုိင္သည္။

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား သိျမင္ျခင္းသည္ လူမ်ားအား
အခန္းက႑မ်ား၏ တရားမွ်တမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေစၿပီး တရားမွ်တမႈ
မရွိဘဲ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ အေလ့အထမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေစရန္

အကူအညီေပးသည္။

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဝတြင္
ၾကံဳေတြ႕ရမႈမ်ားအေပၚ ခိုင္မာစြာ လႊမ္းမိုးမႈရိွသည္။ ယင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ
ေကာင္းမြန္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆိုးက်ဳိးႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိ၏ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားကို သိရွိသတိျပဳမႈရိွရန္ အေရးႀကီးၿပီး ၎တို႔က
မိမိအား ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း သို႔မဟုတ္ သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ေစပါက
ေျပာင္းလဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးသည္။ (ေရွ႕လာမည့္ေခါင္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို
ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ ေလ့လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ)

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းတြင္ ေယာက်္ားမ်ားအတြက္ မည္သည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းရမည္ႏွင့္ မိန္းမမ်ားအတြက္ မည္သည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းရမည့္အေၾကာင္း “စည္းမ်ဥ္း” မ်ားရိွၾကသည္။ ဤ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားတြင္
ဆံပင္ပံုစံမ်ား၊ အဝတ္အစား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပဳမူသင့္သည္မ်ား ပါဝင္သည္။
အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေမြးဖြားလာသည့္ ခႏၶာကိုယ္မ်ား၌ ကိုက္ညီသည္ဟု မခံစားရပဲ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ ျဖစ္လိုၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔သည္ ဆန္ု႔က်င္ဖက္လိင္၏ အဖြဲ႕ဝင္
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း မွားယြင္းသည့္ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ ဇီဝေဗဒအရ ေယာက်္ားတစ္ဦးအျဖစ္ ေမြးဖြားလာေသာ္ လည္း
မိမိသည္ မိန္းမတစ္ဦး ျဖစ္သင့္သည္ဟု ခံစားရသည္။ ၎တို႔သည္ မိန္းမတို႔၏ အစဥ္အလာပံုစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဆံပင္ပံုစံထားရန္ သို႔မဟုတ္ ဝတ္ဆင္ရန္ လိုလားၾက သည္။ ထိုသူမ်ားအား
ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဝါဟာရတစ္ခုမွာ “က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူ” ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ “တတိယလိင္” ျဖစ္သည္။ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲ ခံယူသူမ်ားသည္ ၎တို႔အား ၎တို႔၏
ဇီဝေဗဒလိင္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓေလ့ထံုးစံ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑မ်ားကို သတ္မွတ္ခံယူမႈ မျပဳပါ။
အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ ပံုမွန္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ လိုင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာေဗဒမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားလာသည္။ ထိုသူမ်ားအား ၾကားလိင္ဟု သတ္မွတ္သည္။
ၾကားလိင္သည္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာဂါတစ္ခု မဟုတ္ပဲ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြာျခားမႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ၾကားလိင္ ရွိသူမ်ားတြင္ ပံုမွန္ ႀကီးထြားရွင္သန္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႔
မည္သူျဖစ္သည္ကို လက္ခံမႈ ရရိွရန္ အခြင့္အေရး ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ က်ား၊မေရးရာ လိုလားႏွစ္သက္မႈကို ျပသခြင့္ရိွသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ စာသင္ခန္းမ်ား၌္ ဤအဆင့္တြင္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူ ႏွင့္ ၾကားလိင္ တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ခံယူခ်က္သေဘာတရားမ်ားအား မိတ္ဆက္ရန္ သင့္ေလွ်ာ္မည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားစာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဤအမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ သင္ၾကားရန္ သီးျခား ျပဳစုေရးဆြဲထားေသာ ျပည့္စံု ရွင္းလင္းသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္သာ ဦးစြာ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းကို ပိုမို ႏွစ္သက္သည္။ (ေခါင္းစဥ္ (၂) ရိွ သင္ယူေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ (၆) အား ၾကည့္ပါ)။ ယင္းေနာက္မွသာ ထိုအမ်ဳိးအစားမ်ားအား
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျဖစ္ရပ္ျမင္ကြင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလိုၾကသည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာေပတို႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား

၁။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿပီးခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔သည္

ေခါင္းေဆာင္ ဦးစီးဦးရြက္ ျပဳလုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပသႏုိင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားက အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

ဂ႐ုစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မိခင္ဆန္ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအား မည္သို႔ လႊမ္းမိုးသည္ကို

ပံုေဖာ္ႏုိင္သည္။

ေလ့လာခဲ့ၾကသည္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရပါေစ။ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား သင္ယူခဲ့သည့္

ေစ်းကြက္တင္ၿပီး မည္သည္တုိ႔အား ေယာက်္ားမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္တင္သနည္း။

မည္သည္တို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းသည္ကို သင္ယူၾကသည္။ သင္ယူေသာ အျခားနည္းလမ္းမွာ

ယင္းေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား မည္သို႔လႊမ္းမိုးႏိုင္သနည္း။

၃။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္

စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါေစ။ က်ား ႏွင့္ မ အၾကား ကြာျခားမႈမ်ားမွာ
အဘယ္နည္း။ ၎တို႔အား မည္သို႔ ကြာျခားစြာ ဆက္ဆံၾကသနည္း။ ၎တို႔၏

စာသင္ခန္းထဲတြင္ ျပန္လည္ တင္ျပပါေစ။ မီဒီယာမွ က်ား၊မေရးရာ
တရားေသသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚႏုိင္သည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ေသာ

ေဆြးေႏြးၿပီး အတန္းထဲတြင္ ျပန္လည္ တင္ျပရမည္ဟု ရွင္းျပပါ။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မၾကာေသးမီက ၎တို႔ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား

အလားအလာတို႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။

၄။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

မီဒီယာ ႏွင့္ စာအုပ္စာေပတို႔သည္ တရားေသ သတ္မွတ္ၾကေသာ က်ား၊မ

ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္မ်ားကို မည္သို႔ ျခားနားစြာ ပံုေဖာ္ၾကသနည္း။ ပံုမွန္ က်ား၊မေရးရာ

ေရးရာ အခန္းက႑ ႏွင့္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား ျပသေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္

စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအတြင္း မကိုက္ညီသည့္ ဇာတ္ေဆာင္စ႐ိုက္မ်ား ရိွပါသလား။

ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

ေရြးခ်ယ္ရန္ ၂ -

•

ဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾကား ကြာျခားမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ၎တို႔သည္ မည္သို႔
ကြာျခားစြာ ဆက္ဆံၾကသနည္း။ ၎တို႔၏ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္မ်ားကို မည္သို႔ ျခားနားစြာ
ပံုေဖာ္ၾကသနည္း။ ပံုမွန္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအတြင္း မကိုက္ညီသည့္
ဇာတ္ေဆာင္စ႐ိုက္မ်ား ရိွပါသလား။

မီဒီယာ ႏွင့္ စာအုပ္စာေပထဲမွ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑ႏွင့္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား
မီဒီယာႏွင့္ အျခား
လူမႈေရးနယ္ပယ္ မ်ားတြင္
မည္သို႔ အားျဖည့္ခိုင္မာ
ေစသည္ကို ေလ့လာမည္။

ႏွင့္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ေတြးေတာသည္ကို

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔ အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ
တီဗြီဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားပါေစ။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး

၆၀ မိနစ္

စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား အားျဖည့္ခိုင္မာေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ

၃ေယာက္တြဲ စီစဥ္ပါ။ ၎တို႔အား ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ရန္ ၁ -

၃

အား ၾကည့္႐ႈပါေစ။ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံသို႔

ဆက္ဆံသည့္ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ထံမွ

၂။

လုပ္ငန္းစဥ္

အခ်ဳိ႕ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား (တီဗြီ၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သတင္းစာမ်ား)

၎တို႔ မိဘမ်ား၏ အမူအက်င့္မွတဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား

ျမင္ခဲ့သည္မ်ားမွတဆင့္ သင္ယူသည္။

၁

ေရြးခ်ယ္ရန္ ၄ -

မတူညီေသာနည္းလမ္း အမ်ားအျပားရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္

စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ တီဗြီ၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အျခား မီဒီယာတို႔တြင္ ၎တို႔ ၾကားခဲ့

ေခါင္းစဥ္

လႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မီဒီယာမ်ား၌ လူမ်ားအား ျပသသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို
ဆန္းစစ္ေတြးေတာရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ႏွင့္ ထိခိုက္ေစေသာ တရားေသသတ္မွတ္မႈမ်ားအား
စိန္ေခၚႏိုင္မည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား
လူမႈေရးအရ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၊
တရားေသ
သတ္မွတ္မႈမ်ား

ေရြးခ်ယ္ရန္ ၃ သတင္းစာေဟာင္းႏွင့္ မဂၢဇင္းေဟာင္းအခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္ပါေစ။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
ဇာတ္ေဆာင္မ်ားအၾကားမွ ကြာျခားမႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ယင္းတို႔အား မည္သို႔
ပံုေဖာ္သနည္း။ ပံုမွန္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား
ရိွပါသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
အလွအပ သို႔မဟုတ္ မိခင္ေမတၱာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိ္င္ေျခ
ပိုမ်ားသည္။ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို တက္ႂကြေသာ၊ စြန္႔စားေသာ သို႔မဟုတ္

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား စိန္ေခၚျခင္း

ေခါင္းစဥ္

၁

လုပ္ငန္းစဥ္

၄

၁။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• အပ်က္သေဘာ
ေဆာင္ေသာ
က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား
စိန္ေခၚရန္အတြက္
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ “ပံုမွန္ျဖစ္သည္” သို႔မဟုတ္ “သဘာဝက်သည္” ဟု ထင္ျမင္ရသျဖင့္
အသိေပးပါ။

၂၀ မိနစ္

က်ား၊မေရးရာ၊
က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား

ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
ေခါင္းစဥ္အဆံုး၌
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ရႏိုင္သည့္ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
တစ္ခုရိွသည္။ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအား
ျဖန္႔ေဝမွတ္စု မိတၱဴ
တစ္ခုစီ ေပးအပ္ပါ။
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏
မွတ္စုစာအုပ္မ်ားတြင္
ကိုယ္ပိုင္ ဇယားကြက္မ်ား
ေရးဆြဲပါေစ။
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ကစားခ်င္ေသာ ၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးမွ

ထြက္သြား၊ ေယာက်္ားေလးေတြပဲ အားကစား

ေျပာႏုိင္သည္မွာ

လုပ္ႏိုင္မယ္။’

“တို႔က ေဘာလံုးကန္ အရမ္းေကာင္းတယ္။
တို႔ကို ေပးမပါတာ ဝမ္းနည္းတယ္။ တို႔သာ
မင္းတို႔အသင္းမွာ ကစားရင္ မင္းတို႔ႏုိင္ေအာင္
ကူညီႏိုင္တယ္။ မိန္းကေလးေတြကလဲ

တံု႔ျပန္ႏုိင္သည္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္မည္။

၃။

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို ဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးသားပါ။ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအား မေကာင္းေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို
အားျဖည့္ေပးေနသည့္ ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ရာတြင္ မိမိတို႔၏ ဇာတ္ေကာင္မွ
မည္သို႔ ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆိုႏုိင္မည္ကို ဆင္ျခင္ေတြးေတာရန္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဤသို႔ ေျပာဆိုပါက

ကစားခ်င္ေသာ ၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးမွ

ထြက္သြား၊ ေယာက်္ားေလးေတြပဲ အားကစား

ေျပာႏုိင္သည္မွာ…

လုပ္ႏိုင္မယ္။’

‘မင္း ေက်ာင္းတက္ခ်င္တာ သိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့
အခု မင္းအသက္က ၁၅ ႏွစ္ရိွၿပီ ဆိုေတာ့

ခ်က္ျပဳတ္လိုေသာ ၁၀ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားေလးမွ
ေျပာႏုိင္သည္မွာ…
ပညာေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္လိုေသာ ၁၅
ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးမွ ေျပာႏိုင္သည္ မွာ…

စာတတ္ဖို႔အေၾကာင္းကို ပူပင္ေနတာေတြ

‘မင္းက ဝင္ပါဖို႔ ေၾကာက္လြန္းေနတယ္’

ေဘာလံုးကန္တာ ေကာင္းႏုိင္ပါတယ္!”

၅။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီ ျဖစ္ေစသည္-

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုမ်ား၊
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္။

ဇာတ္ေကာင္မွ မည္သို႔ တံု႔ျပန္ေျပာႏိုင္မည္နည္း

‘မိန္းကေလးေတြ ေဘာလံုးကန္လို႔ မရဘူး။

ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရးက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္’

ဇာတ္ေကာင္မွ မည္သို႔ တံု႔ျပန္ေျပာႏိုင္မည္နည္း

‘မိန္းကေလးေတြ ေဘာလံုးကန္လို႔ မရဘူး။

လႊမ္းမိုးမႈကို ခံစားေနရသူမ်ားအား ေတြ႕ရိွသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သို႔

•

မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ေသာ
က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ႏွင့္
သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ႏုိင္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

•

က်ား၊မေရးရာ မွ်တမႈရွိေသာ မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားအား
ဖန္တီးရန္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား စိန္ေခၚရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။

•

ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ က်ား၊မေရးရာ
တရားေသသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား စိန္ေခၚရန္ လူမ်ား

ရပ္တန္႔ၿပီး ေယာက်္ားရဖို႔ စၿပီး ပူပန္ေတာ့’
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ

ဤသို႔ ေျပာဆိုပါက

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးက

‘ေယာက်္ားေလးေတြ မခ်က္ျပဳတ္တတ္ဘူး အဓိက စကားလံုးမ်ား

ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ဥပမာ တစ္ခုမွာ-

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြဲျပားေသာ က်ား၊မေရးရာ
သတိျပဳမိရန္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု စာသင္ခန္းအား

၂။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

၄။

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားအျပား ရိွသည္။
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ
ဝင္မပါလိုေသာ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားေလးမွ
ေျပာႏိုင္သည္မွာ

လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) အယူအဆမွားမ်ားအား စိန္ေခၚျခင္း
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ေခါင္းစဥ္

၅။

‘အယူအဆမွား’ ဟူေသာ စကားလံုးအား ဘုတ္အေပၚတြင္ ေရးသားပါ။ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဤစကားလံုး၏ ဆိုလိုရင္းကို မည္သို႔ထင္ျမင္ေၾကာင္း သင့္အား

•
•

က်ယ္ျပန္႔စြာ ယံုၾကည္ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ မစစ္မွန္သည့္ အေတြးအျမင္
သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထို အယူအဆမွားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ နာက်င္ခံစားရေစေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္

•

၆။

ထိခိုက္နစ္နာေစေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔အား သိျမင္ၿပီး စိန္ေခၚရန္ အေရးႀကီးသည္။

၃။
၄။

ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမမ်ားအေၾကာင္း အခ်ဳိ႕ အယူအဆမွားမ်ားကို တစ္ေယာက္ေယာက္မွ
ျပန္၍ အမွတ္ရမရ ေမးပါ။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေတြ႕ရမ်ားေသာ
အယူအဆမွားမ်ားအား စိန္ေခၚရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၃ဦး သို႔မဟုတ္ ၄ဦး အဖြဲ႕မ်ား ခြဲပါ။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအား
အယူအဆမွားတစ္ခု ေရးထားေသာ စာရြက္ပိုင္းတစ္ခုစီ ေပးပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား မစတင္မီ ေပးထားေသာစာရင္းမွ အယူအဆမွားတစ္ခုစီ
ေရးသားထားေသာ စာရြက္ပိုင္းအခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင့္အေနႏွင့္ ၃ ဦးမွ ၄ ဦးအဖြဲ႕
တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအတြက္ အယူအဆမွားတစ္ခုစီ ႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ
ျဖည့္စြက္ပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ စာရြက္ပိုင္း အလြတ္အခ်ဳိ႕ လိုအပ္မည္။

ဤအယူအဆမွားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္ရြာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ယံုၾကည္ၾကပါသလား။
ဤသည္မွာ အယူအဆမွားတစ္ခုဟု မမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေသာ

ငိုယိုတတ္ေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ အားနည္းသည္။

၅

ဤအယူအဆမွားအား ယံုၾကည္မႈသည္ မည္သည္ကို ဦးတည္သနည္း။
ဤသည္မွာ အခ်က္အလက္တစ္ခု မဟုတ္ပဲ အယူအဆမွားတစ္ခုဟု ျပသသည့္
ဤအယူအဆမွားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔ စိန္ေခၚႏိုင္သနည္း။

အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအား ၎တို႔၏ အယူအဆမွားကို အသံထြက္ ရြတ္ျပေစၿပီး
အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွတဆင့္ ဤအယူအဆမွားအား မည္သို႔

၃၀ မိနစ္

စိန္ေခၚႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပပါေစ။

၇။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔အား သင္ယူရန္ အကူအညီ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

လူမ်ားအတြက္ မည္သည္က ျဖစ္ႏုိင္သည္ ႏွင့္ မည္သည္က မျဖစ္ႏိုင္ ဟူေသာ
အယူအဆမွားမ်ားထံသို႔ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့က ဦးတည္သည္။

•
•

ဤအယူအဆမွားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
ဤအယူအဆမွားမ်ားအား စိန္ေခၚရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတူတကြ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အယူအဆမွားမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု
အခုိင္အမာ ျငင္းဆန္ေျပာဆိုေနပါက သင္ မည္သို႔ေျပာမည္ကို ျပင္ဆင္ပါ။ အားကစားႏွင့္
သိပၸံပညာမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏုပညာတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား
ႏိုင္ငံအဆင့္ သာဓကမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းသည္ အသံုးဝင္သည္။ လိင္မတူသူမ်ား

အယူအဆမွားမ်ား (အယူအဆမွား တစ္ခုစီကို စာရြက္ပိုင္းတစ္ခုစီတြင္ ေရးပါ။)

လုပ္ငန္းစဥ္

ဥပမာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏုိင္သနည္း။

လူမႈဝန္းက်င္တြင္ တည္ရိွေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ ေယာက်္ား ႏွင့္
မိန္းမတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေၾကာင္း အယူအဆမွားမ်ားအျဖစ္ ဦးတည္သြားသည္။

•
•

၁

အခ်ဳိ႕အရာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

ေျပာျပပါေစ။ ထို႔ေနာက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ - အယူအဆမွားတစ္ခုဆိုသည္မွာ

၂။

အဖြဲ႕မ်ားအား ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပါေစ။

ၾကားတြင္ရွိေသာ ကြာျခားမႈမ်ားထက္ လိင္တူမ်ားၾကားတြင္ရွိေသာ ကြာျခားမႈမ်ားက

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားအား
အေျချပဳေသာ
အယူအဆ မွားမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္မည္။
• က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား
အေျချပဳေသာ ေတြ႕ေနက်
အယူအဆ မွားမ်ားအား
စိန္ေခၚမည္။

ပိုမိုႀကီးမားႏိုင္သည္ကို ေထာက္ျပပါ။
အဓိက စကားလံုးမ်ား

မိန္းကေလးမ်ားသည္ အားကစား၌ မထူးခၽြန္ပါ။

က်ား၊မေရးရာ
အယူအဆမွား၊
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ပန္းေရာင္မဝတ္ႏုိင္။
မိသားစုတစ္ခုတြင္ ေယာက်္ားမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။
မိန္းမမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥအားလံုးကို လုပ္သင့္သည္။
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ ဥာဏ္ေကာင္းသည္။ ပါးနပ္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ကစားပြဲ လက္ခုပ္တီးျခင္းကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလည္း ဤကစားပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ အားေပးသည္။ ဤသည္မွာ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ကူညီ
တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္သည္။

ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားအား ဖြင့္ေပးသည့္ ကစားပြဲမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
ကစားပြဲမ်ားသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေရာေႏွာ
ေပါင္းစည္းေစၿပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီေပးသည္။
ယင္းတို႔တြင္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကစားပြဲတြင္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ဟု
ျမင္သည့္အရာေပၚတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ကစားပြဲအား အျမဲတေစ
အဆံုးသတ္ပါ။

၁။

ဤအစီအစဥ္မွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ေလးစားမႈရိွေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု
ေျပာျပပါ။ ေက်ာင္းတြင္ လူမ်ားသည္ ေဖာ္ေရြၿပီး တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေလးစားမႈရိွေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ယခုကစားေတာ့မည့္ ဤကစားပြဲအတုိင္း
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၂။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႀကီးမားေသာ စက္ဝိုင္းႀကီးအတြင္းတြင္ စီ္၍ ရပ္ပါေစ
(သို႔မဟုတ္ ေနရာမရိွပါက ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ စားပြဲမ်ားတစ္ဝိုက္
တြင္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ စက္ဝိုင္းမ်ားအတြင္း ရပ္ပါေစ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ
ဦးတည္ရာဘက္တစ္ဖက္သို႔ လက္ခုပ္တီးၿပီးေနာက္ ထိုလက္ခုပ္တီးျခင္းကို
စက္ဝိုင္းတဝိုက္တြင္ ကြင္းဆက္တံု႔ျပန္မႈအျဖစ္ လည္ပတ္မည္။ (အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖင့္
သ႐ုပ္ေဖာ္ျပပါ)

၃။

ဒုတိယအေက်ာ့တြင္ လက္ခုပ္ေရြ႕လ်ားျခင္း၏ ဦးတည္ရာအား လက္ခုပ္လာသည့္ဖက္သို႔

၄။

ယခုအခါ လက္ခုပ္တီးကစားပြဲကို ထပ္မံ၍ စတင္ပါ။ သို႔ေသာ္

ျပန္လည္ လက္ခုပ္တီးျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ကို ျပသပါ။
လက္ခုပ္တီးသည့္အခ်ိန္တြင္ “ေလးစားမႈ” ဟူေသာ စကားလံုးအား မျဖစ္မေန
ေျပာျခင္းကို ထပ္မံ ထည့္သြင္းပါ။

၅။
၆။

‘ေဖာ္ေရြမႈ’ ဟူေသာ စကားလံုးအား ေျပာရမည့္ ေနာက္တစ္ေက်ာ့အသစ္ကို စတင္ပါ။
ေဆြးေႏြးရန္
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ၊ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရိွေသာ
ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္
ဤကစားပြဲမွ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ဤကစားပြဲတြင္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္ခုပ္ သို႔မဟုတ္ စကားလံုးအား လက္ဆင့္ကမ္းၾကသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ မည္သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ားအား မည္သို႔
ဆက္ဆံရမည့္အေၾကာင္း အယူအဆမ်ားအား မည္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းၾကသနည္း။
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ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္း က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား ေျပာင္းလဲေစျခင္း
ကေလးပံုျပင္မ်ားမွတဆင့္ က်ား၊မေရးရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲေစျခင္း
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တရားေသသတ္မွတ္ထားသည့္ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို အားေပးသည့္ လူသိမ်ားေသာ ပံုျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ိုးရာပံုျပင္မ်ားအေၾကာင္း
စဥ္းစားပါေစ။ ၎တို႔အား ပံုျပင္မ်ားထဲမွ တစ္ပုဒ္တြင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားမွ
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္
ေရးသားပါေစ။ ထိုသို႔ ျပန္ျပင္ေရးသားျခင္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကို လူမ်ားမွ လက္ခံစရာ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ လူတို႔သည္ ႐ိုးရာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားမွ ကြာျခားေသာ္လည္း ေလးစားခံရႏုိင္ၿပီး ထူးျခားခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု
ကေလးငယ္တစ္ဦးအား သင္ၾကားေပးရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ကို
ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ားအား မွ်ေဝရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးပါ။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၎တို႔၏ ပံုျပင္မ်ားအား ေရးသားၿပီး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာပံုမ်ား
ထည့္ေပါင္းၿပီးသည့္အခါ ယင္းတို႔အား ပိုမို ငယ္ရြယ္သည့္ ကေလးမ်ားအား ဖတ္ျပေစရန္ႏွင့္
၎တို႔ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ထိုကေလး၏ တံု႔ျပန္မႈကို ျပန္လည္တင္ျပေစရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါ။

တစ္ေက်ာင္းလံုး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္
‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘာမဆို လုပ္ႏုိင္သည္!’ လုပ္ငန္းစဥ္
လူအားလံုးသည္ မိမိတို႔ စိတ္ထက္သန္ရာလုပ္ငန္းအား မိမိတို႔၏ က်ား၊မေရးရာေပၚတြင္
မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည္ကို ျပသသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ ပိုစတာမ်ားအား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ
ဖန္တီးပါေစ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) – က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို ဖြင့္ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္း
အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား အတြက္
လူမႈေရးအရ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈ မ်ားတြင္
အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား အတြက္
လူမႈေရးအရ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈ မ်ားတြင္
အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအရ
ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈ မ်ားတြင္ အမ်ား အားျဖင့္
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။

အပိုင္း

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု

(၂)

ေခါင္းစဥ္

၁

အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္၌ ?

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္၌ ?

အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္၌ ?

အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ၌

သင္တို႔၏ အဘိုးအဘြားမ်ား၏ ေခတ္ကာလက

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) – အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း
အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း
ဤသို႔ ေျပာဆိုပါက ….

ဤဇာတ္ေကာင္က မည္သို႔တံု႔ျပန္ေျပာဆိုမည္နည္း
အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး ကစားလိုေသာ မိန္းကေလးသည္ ဤသို႔ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ျပဳလုပ္လိုေသာ ေယာက်္ားေလးသည္ ဤသို႔
တံု႔ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီး ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳလိုေသာ ေယာက်္ားေလးသည္ ဤသို႔
တံု႔ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးကို သင္ၾကားရယူလိုေသာ မိန္းကေလးသည္ ဤသို႔
တံု႔ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။
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ေခါင္းစဥ္ (၂) က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စံနမူနာယူစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္

စကားလံုးအခ်ဳိ ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္နုိင္သည္။ (ဥပမာအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အဆံုးတြင္

ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား နားလည္ျခင္း
က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ
အားသာခ်က္ကို အေျခခံေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။
၄င္းတြင္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ စံနမူနာယူစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ လူမ်ား မည္သို႔

ေပးထားေသာ အားသာခ်က္ စာရင္းကိုၾကည့္ပါ။)

၆။

အားက်အတုယူႏုိင္သည္ကို ဦးတည္စူးစိုက္ျခင္း ပါဝင္သည္။

၂

လုပ္ငန္းစဥ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးေလးစားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာသည္ က်ား၊မေရးရာ

၁

သေဘာသဘာဝ ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည္ကို ေထာက္ျပပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ မည္သူ႔တြင္မဆို ရဲစြမ္းသတၱိ၊ သစၥာရွိမႈ၊
ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဟာသဥာဏ္ရွိမႈႏွင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းစသည့္
အားသာခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ၿပီး ခ်ီးက်ဴး ေလးစားႏုိင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
စံနမူနာယူစရာပုဂၢိဳလ္မ်ား။

၇။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျခားသူမ်ားတြင္ ရွိေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးေလးစား၍
ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ရွိေနပါက တန္ဖိုးထားေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
အရည္အခ်င္းမ်ားေပၚတြင္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မည္ကို ရွင္းျပပါ။ စတင္ရန္အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိ၍ ခ်ီးက်ဴးေလးစားေသာ လူအခ်ဳိ ႔၏
အရည္အခ်င္းမ်ားေပၚတြင္ စူးစိုက္ၾကမည္။

၂။

သင္ ခ်ီးက်ဴးေလးစားေသာသူ၏ အရည္အခ်င္းကို ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ ဥပမာ ေပးပါ။ ဤ
ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားကို ထိုသူ၏အျပဳအမူမ်ားတြင္ မည္သို႔ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္ကို
ဥပမာမ်ား ေပးပါ။ ဤကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း (သို႔) စ႐ိုက္လကၡဏာအခ်ဳိ ႔ကို
ဘုတ္ေပၚတြင္ေရးပါ။ ဥပမာ -

		

ရဲစြမ္းသတၱိ

မွ်တျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မႈ

		

႐ိုးသားမႈ

တီထြင္ဖန္တီးမႈ

ယံုၾကည္မႈ

		

ၾကင္နာျခင္း

အသိဥာဏ္

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေသာ

၃။

ေလးစားအထင္ႀကီးေသာ သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။
(သုိ႔) မိသားစုမိတ္ေဆြကဲ့သုိ႔ေသာ သူတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူတို႔သည္
သူတို႔၏အမည္ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ ထားသင့္သည္။ သူတို႔အား သူတို႔ ခ်ီးက်ဴးေလးစားေသာသူ၏
အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုး အနည္းဆံုး (၃) လံုးကို ေရးခ်ရန္ ေျပာပါ။

၅။

အတန္းသားမ်ားမွ စုစည္းထားသည့္ ေကာင္းေသာအရည္အခ်င္းမ်ားစာရင္းထဲ
မွ ထိုပုဂၢိဳလ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ယူ၍ ေရးခ်ရန္
ျဖစ္သည္။ အျခားနည္းလမ္းအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားတြင္ ရွိေနေသာ သူတို႔
ခ်ီးက်ဴးေလးစားသည့္အရာမ်ားကို အမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝႏုိင္ရန္ ပိုစတာမ်ားျပဳလုပ္ရန္
ေက်ာင္းသား မ်ားအား ေစခုိင္းႏုိင္သည္။
တီထြင္ဖန္တီးမႈ
သေဘာေကာင္းျခင္း
ၾကင္နာျခင္း
မွ်တျခင္း

႐ိုးသားမႈ
ဟာသဥာဏ္ရွိျခင္း
အားလံုးပါဝင္ေစသည္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔ ခ်ီးက်ဴးေလးစားေသာ (သို႔) တနည္းအားျဖင့္
ထိုသူသည္ ၄င္းတို႔ လူကိုယ္တုိင္ ေတြ႕ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ ၄င္းသည္ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦး

၄။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီအား သူတို႔ စံနမူနာယူစရာပုဂၢိဳလ္၏ ပံုၾကမ္းကို
မွတ္စုစာအုပ္ထဲတြင္ ေရးဆြဲရန္ ေစခုိင္းပါ။ ထိုသူ၏ ပတ္လည္ကြက္လပ္တြင္

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

အုပ္စုလိုက္ ဥာဏ္ထုတ္စဥ္းစားျခင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

၄၀ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• အျခားသူမ်ားတြင္ ရွိေသာ
သူတို႔ တန္ဖိုးထားေသာ
အရည္အခ်င္းႏွင့္
စ႐ိုက္လကၡဏာ
အားသာခ်က္မ်ားကို
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမည္။
• တန္ဖိုးထားသည့္
ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္
စ႐ိုက္လကၡဏာ
အားသာခ်က္မ်ား၏
က်ား၊မေရးရာႏွင့္
မသက္ဆိုင္သည့္
သေဘာသဘာဝကို
စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကမည္။

လူတိုင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္ အားသာခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကသည္။ ဤအားသာခ်က္မ်ားက
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အသစ္အဆန္းမ်ား ေလ့လာမွတ္သားရန္၊ မွ်တမႈ ရွိရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
အဆင္ ေျပစြာ ေနထိုင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးသည္။ ဤ

ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္ေယာက္ (သုိ႔) သံုးေယာက္တြဲ၍ သူတို႔

အားသာခ်က္ မ်ား၏ ဥပမာအခ်ဳိ႕တြင္ သနားၾကင္နာျခင္း၊ မွ်တျခင္း၊ ဟာသဥာဏ္ရွိျခင္း၊

ခ်ီးက်ဴးေလးစားသူအေၾကာင္း ေျပာျပၾကၿပီး ထိုသူ၏ ထူးျခားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို

ရဲရင့္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားလိုစိတ္ရွိျခင္း၊ ႐ိုးသားျခင္း၊ အလုပ္

ေဖာ္ျပရန္အတြက္ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို မွ်ေဝတင္ျပရန္ စီစဥ္ပါ။

ႀကိဳးစားျခင္းႏွင့္ ရက္ေရာသေဘာေကာင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား
အားသာခ်က္၊
တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊
စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ား

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ကူညီမည့္သူအခ်ဳိ႕အား သူတို႔အုပ္စုတြင္ စုစည္းထားေသာ
အရည္အခ်င္းမ်ားကို တင္ျပရန္ ေစခိုင္းပါ။ ဘုတ္ေပၚတြင္ စာရင္းခ်ေရးပါ။ သင္သည္
ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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၈။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအားၾကည့္ၿပီး ၄င္းတို႔
အထူးသျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အရည္အခ်င္းတခုကို ဝုိင္းခုိင္းပါ။ တစ္ဦးခ်င္းစီအား

၁၃။

ဤအရည္အခ်င္းကို တစ္တန္းလံုး ၾကားေအာင္ ဖတ္ျပခုိင္းပါ။

၉။

လိုအပ္ပါက ေရြးခ်ယ္၍ ခ်ဲ ႔ထြင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္။
အသက္အရြယ္ ပိုႀကီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ငယ္ရြယ္သူ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ လူမ်ားသည္

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စံနမူနာယူစရာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္

၄င္းတို႔တြင္ ရွိၿပီးသား အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို

အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ အၾကံေပးကူညီသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ ေဘာ္ဒါ

အေလးထား ေလ့ရွိသည္ကိုရွင္းျပပါ။ ဆိုလုိသည္မွာ သူတို႔ ဝိုိင္းလိုက္ေသာအရာသည္

(သုိ႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ား အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ပါ။ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း စံနမူနာယူစရာ

သူတို႔တြင္ ရွိၿပီးသား အားသာခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အိမ္စာတြင္ ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး လူမႈေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေရး

မိမိကိုယ္ကို ထိုအရည္ အခ်င္းရွိသူအျဖစ္ စဥ္းစားၿပီး ထိုအရည္အခ်င္းကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ ႔တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ကာ ငယ္ရြယ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား

အေျခအေနမ်ားကို မွတ္မိေစရန္ ႀကိဳးစားခုိင္းပါ။

အကူအညီလိုအပ္လွ်င္ ေပးႏုိင္သည္။ ဤေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလားတူ SRGVB
သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ႏုိင္၍ သူတို႔၏ သက္ရြယ္ဆင့္တူ စံနမူနာပုဂၢိဳလ္ အခန္းက႑အတြက္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနႏုိင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အကူအညီေပးေသာအခါ သူတို႔သည္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

ေက်ာင္းတြင္ အဆင္ ေျပ၍ ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာ ပိုရွိသည္ဟု စိတ္ပညာရွင္မ်ားက

သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္း အခ်ိန္ယူ၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။

သက္ေသျပထားသည္။

သင့္ကို ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစသည့္ အရည္အခ်င္းအခ်ဳိ႕မွာ အဘယ္နည္း။

၁၀။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းအား
က်ား၊မေရးရာႏွင့္တကြ မည္သည့္ျခားနားခ်က္ေပၚတြင္မွ မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ
လူတိုင္းသည္ သာတူညီမွ်ႏွင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံခံရေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္
ဖန္တီးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ႀကိဳးစားရယူႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္း
အခ်ဳိ႕မွာ အဘယ္နည္း။ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ မွ်တျခင္း၊ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္
သည္းခံလက္ခံျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၁၁။

သူတို႔ခ်ီးက်ဴးေလးစားေသာ အားသာခ်က္မ်ားကို သတိရေစရန္အတြက္
သူတို႔ဆြဲထားေသာ ပံုမ်ားကို သိမ္းထားရန္ႏွင့္ သူတို႔တြင္ ရရွိေနၿပီးျဖစ္သည့္
အားသာခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ ဘဝတြင္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ အမွတ္ရေစရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို တိုက္တြန္းပါ။

၁၂။

စာေပအေရးအသား တိုးတက္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအား သူတို႔ ခ်ီးက်ဴးေလးစားေသာသူအေၾကာင္း
ေရးသားခုိင္းပါ။ သူတို႔သည္ ထိုသူ၏အမည္ကို မေဖာ္ျပပဲ ေနႏုိင္သည္။ သူတို႔သည္
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည့္ ထိုသူ၏ အရည္အေသြးမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုး ၃ ခုကို
ရည္ၫႊန္း၍ ဤအရည္အေသြးမ်ားကို အျပဳအမူအျဖစ္ မည္သို႔ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ကို
ရွင္းျပရမည္။
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ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းအသုိက္အဝန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္

ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ဦးသည္ လူတုိင္းကို တန္းတူဆက္ဆံသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ မည္သည့္
အရည္အခ်င္းမ်ား လိုအပ္သနည္း။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အရွိန္အဝါႀကီးမား၍
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံနမူနာယူစရာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပဳမူႏုိင္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားခံယူခ်က္၊ အျပဳအမူ၊
သြင္ျပင္မူယာႏွင့္ သင္ၾကားၫႊန္ျပသည့္ပံုစံတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားၾကသည္။

၁၄။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။

•
•
•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ စ႐ုိက္လကၡဏာ အားသာခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။
ဤအားသာခ်က္မ်ားကို ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝတြင္ မည္သူ႔ကို စံနမူနာျပဳ ေနထုိင္လိုသည္ကို
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

•

စ႐ိုက္လကၡဏာ အားသာခ်က္ႏွင့္ တန္ဘိုးထားမႈမ်ားကို ေလးစားမႈရွိ၍
လူတုိင္းပါဝင္မႈ ရွိေစေသာ ဝန္းက်င္မ်ား ဖန္တီးရန္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စံနမူနာယူစရာပုဂၢိဳလ္မ်ား။

ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ရဲစြမ္းသတၱိ

ခြင့္လႊတ္ျခင္း

သင္သည္

သင္သည္ ေၾကာက္လန္႔

တစံုတေယာက္က

အျပန္အလွန္အေနျဖင့္

(သုိ႔) စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္

သင့္အား စိတ္အေႏွာက္

မည္သည့္အရာကိုမွ်

အခါတြင္ပင္ သင္မွန္သည္ဟု

အယွက္ေပးေသာအခါ သင္၏

မေမွ်ာ္လင့္ပဲ

သိရွိေသာအရာကို

ေဒါသႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားမႈကို

အျခားသူမ်ားအတြက္

ျပဳလုပ္သည္။

ဖယ္ရွားသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ

ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာဖြယ္ျဖစ္ျခင္း

မွ်တမႈ ရွိျခင္း

သင္သည္ အုပ္စုအား ကူညီရန္

သင္သည္ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္လိုၿပီး

သင္သည္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

အျခားသူမ်ား ကိုလည္း

လူတိုင္းအလွည့္ရေစရန္

စဥ္းစားၿပီး အၾကံဥာဏ္ေပးသည္။

ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။

ေသခ်ာေစ သည္။ သင္သည္

အပိုင္း

စ႐ိုက္လကၡဏာ အားသာခ်က္မ်ား

(၂)

ေခါင္းစဥ္

လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

၂

စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္
သည္။
ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ရက္ေရာ သေဘာေကာင္းျခင္း

အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္း

သင္သည္

သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားအား

မလြယ္ကူေသာအခါ၌ပင္

အျပန္အလွန္အေနျဖင့္

အျခားသူမ်ားႏွင့္

သင္သည္အလုပ္မ်ားကို စြဲၿမဲစြာ

မည္သည့္အရာကိုမွ်

မွ်ေဝ၍ သူတို႔အား

လုပ္ေဆာင္သည္။

မေမွ်ာ္လင့္ပဲ

သင္၏ကစားနည္းမ်ားတြင္

အျခားသူမ်ားအတြက္

ပါဝင္ေစသည္။

လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း

စူးစမ္းသင္ယူလိုစိတ္

သင္သည္

သင္သည္ ေအာ္ဟစ္လိုျခင္း၊

သင္သည္ အသစ္အဆန္းမ်ားကို

အျပန္အလွန္အေနျဖင့္

ျငီးတြားျပစ္တင္လိုျခင္း၊

ေလ့လာသင္ယူရန္

မည္သည့္အရာကိုမွ်

စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း (သုိ႔)

ႏွစ္သက္သည္။

မေမွ်ာ္လင့္ပဲ

သူတပါးအေပၚ မေကာင္းစိတ္

အျခားသူမ်ားအတြက္

မ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္တြင္ပင္

လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

မိမိ၏ျပင္းထန္ေသာ

၄င္းသည္ စိတ္ပညာရွင္
ခရစ္(စ္)ပက္တာဆင္
ႏွင့္ မာတင္စလစ္မန္တုိ႔
သတ္မွတ္ထားေသာ
စ႐ိုက္လကၡဏာ အားသာခ်က္
(၂၄) ခုကို မြမ္းမံျပင္ဆင္
တည္းျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
(၂၀၀၄)။ စ႐ုိက္လကၡဏာ
အားသာခ်က္ႏွင့္
အရည္အေသြးမ်ား။
လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစား
သတ္မွတ္ခြဲျခားျခင္း။

ခံစားခ်က္မ်ားကို
ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) မွ်တမႈရွိျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား

ေခါင္းစဥ္

၂

လုပ္ငန္းစဥ္

၂

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား။

၁။

မွ်ေဝရန္ အခ်ိန္ ေပးပါ။ အခ်ဳိ႕ကို တစ္တန္းလံုးႏွင့္ မွ်ေဝရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

၃။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ေလးစားမႈရွိေသာ
သူတို႔ယံုၾကည္သည့္ အရာကို
မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊
လူမႈအသိုက္အဝန္း
မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္တို႔တြင္

၉။

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ ၄င္းတို႔
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာစြာ၊ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (သို႔) စည္းမ်ဥ္းစာရင္းကို ျပဳစုရန္ ေစခိုင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ထပ္မံစိန္ေခၚမႈ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္စာရင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွအပ ႏိုင္ငံအားလံုးမွ
အစိုးရမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို သေဘာတူေၾကာင္း

ခုသာ ထားရွိႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ အဘယ္နည္း’’ ဟုေမးပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပရန္ ေျပာပါ။ သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို

၆။

ယခင္က လူအခ်ဳိ႕သည္ တရားမွ်တ၍ လူတိုင္း ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈရွိစြာ
သူတို႔သည္ လူတို႔ အား မည္သို႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္မည့္ စည္းမ်ဥ္း

ရွင္းျပၾကမည္။
• လူတိုင္းသည္ တူညီေသာ
တန္ဘိုး ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္
ဆက္ဆံေသာ ကမၻာႀကီးကို
ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ ကို္ယ္ပိုင္
အရည္အခ်င္း မ်ားအား
ေထာက္ခံ ေျပာဆိုမည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို
လက္မွတ္ထုိးလိုက္ေသာအခါ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ၄င္း၏ အာဏာစက္အတြင္းမွ လုပ္ႏိုင္သည့္အရာ အားလံုးကို

စုေဆာင္း၍ ဘုတ္ေပၚတြင္ စာရင္းေရးပါ။

ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္ကို

လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁၀။

ပါရွိၿပီး ၄င္းတို႔အားလံုးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ၄င္းတို႔အနက္ ႏွစ္ခုသည္ အထူး
ထင္ရွားသည္။ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးႏွစ္ခုကို ဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးပါ။

လူတိုင္း တန္းတူညီမွ်စြာႏွင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံျခင္းခံရေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုကို

•
•

(CRC) ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျပဳမႈဆက္ဆံပံုေပၚတြင္ အထူး
စူးစိုက္ဦးတည္ ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားး
ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (CEDAW) ျဖစ္သည္။
အုပ္စုအား လူ႔အခြင့္အေရးကို ၾကားဖူးျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းပါ။ အကယ္၍ ၾကားဖူးလွ်င္
သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအခ်ဳိ႕သည္ မည္သည္တို႔ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္သည္ကို သင့္အား
ေျပာျပခိုင္းပါ။

လူတိုင္းသည္ ၄င္းတို႔၏ လိင္၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္
ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ဓနအင္အား၊ ေမြးဖြားသည့္ တိုင္းျပည္တို႔ႏွင့္

(UNDHR) ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ခုမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပဳမူဆက္ဆံပံုေပၚတြင္
အထူး စူးစိုက္ ဦးတည္ထားသည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္

ကေလးသူငယ္မ်ား ေမြးဖြားလာေသာအခါ ၄င္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ၿပီး အားလံုးသည္
တူညီစြာ ဆက္ဆံခံရသင့္သည္။

နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကာ္ျငာစာတမ္း

၇။

CRC ထဲတြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားေသာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာ

အမ်ဳိးအစားမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားခဲ့သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ

အဓိက စကားလံုးမ်ား

ႏိုင္ငံတကာမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာေပၚရွိ အစိုးရအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏
ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအား သူ၏အေဖာ္(သို႔) အုပ္စုငယ္ႏွင့္အတူ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္

၅။

ႏွစ္အတန္ၾကာကာလအတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ကို
ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာလူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သနည္းဟု ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ ေက်ာင္းသူ

ဆက္ဆံခံရေသာ ေလာကႀကီးကို ဖန္တီးရန္ မ်ားစြာ စဥ္းစားခဲ့သည္ကို ရွင္းျပပါ။
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ဆက္ဆံခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္[18]။

ဤေလာကအား ဆက္လက္၍ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္း (သို႔)

မည္သည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္

တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊
ေလးစားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

လူတိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးရွိသည္။ သူတို႔သည္ ေလးစားစြာႏွင့္ မွ်တစြာ

တစ္ခုအျဖစ္ သင္သည္ ကမၻာကို တရားမွ်တေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္း (၅)

• မွ်တတူညီ၍
ဆက္ဆံမႈမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟု

တူညီေသာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္

ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ထင္ျမင္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ရေအာင္လုပ္ပါ။

၄။

ဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးေပးပါ။
သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္းသည္ ေမြးဖြားစဥ္ကပင္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ကမၻာႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သူတို႔၏အျမင္ကို အေဖာ္တစ္ဦး (သို႔) ၃၊ ၄ေယာက္ အုပ္စုငယ္ႏွင့္

ေက်ာင္းသားမ်ား သူတို႔၏ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္တြင္ ကူးယူႏိုင္ရန္ အဓိပၸါယ္ကို
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူတစ္ဦးသည္ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္႐ံု မွ်ျဖင့္ လူတိုင္းႏွင့္

ဘာသာျခားနားျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ လူတိုင္းသည္ တန္းတူမ်ား
ဤေလာကသည္ လူမ်ားအတြက္ မည္သို႔ရွိမည္ကို စဥ္းစားပါ။

၆၀ မိနစ္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား မ်က္စိမွိတ္၍ ေယာက်္ား၊ မိန္းမျဖစ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိး/
အျဖစ္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံခံရေသာ ကမၻာတစ္ခုအား စိတ္ကူးၾကည့္ရန္ ေစခုိင္းပါ။

၂။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

၈။

မသက္ဆုိင္ဘဲ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ (၁၈)

၁၁။

ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္တြင္ ကူးယူရန္

၁၂။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဤအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တန္းတူမွ်တမႈရွိေသာ ကမၻာအတြက္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေစခိုင္းပါ။
၄င္းတို႔စိတ္ကူးထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ခိုင္းပါ။ မည္သည္တို႔က ဆင္တူ၍
မည္သည္တို႔က ကြဲျပားသနည္း။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) မွ်တမႈရွိျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူတိုင္း တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံျခင္းခံရေၾကာင္း

အပိုင္း

၁၃။

ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားအေၾကာင္း
အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႕၍ ေျပာဆိုရန္ ေစခိုင္းပါ။ ဆယ္မိနစ္ၾကာၿပီးလွ်င္ သူတို႔၏
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေစ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏိုင္ငံအား တရားမွ်တ၍
တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေသာေနရာ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား

(၂)

စာရင္းကို ဘုတ္ေပၚတြင္ေရးပါ။

ေခါင္းစဥ္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္ (CRC) တြင္

၂

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရးအခ်ဳိ႕တြင္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားအျပင္
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး၊ အာဟာရ၊ ပညာေရး၊ ကစားျခင္း၊
မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစု၏
ဘာသာစကားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေလ့လာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္ဟု
ပါဝင္သည္။ အျခားအရာမ်ားအျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ စစ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊
လူကုန္ကူးျခင္း၊ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ေစေသာ (သို႔) အႏၲရာယ္ရွိေစေသာ
အလုပ္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားျခင္း မရွိေစရ။

၁၄။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားစြာ
ဆက္ဆံသည့္ တရားမွ်တေသာ ကမၻာတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္
အကူအညီရေစရန္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

•

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ လူအမ်ားက အျခားသူမ်ားကို
ေလးစားစြာ ႏွင့္ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံေစရန္ သတိေပးေသာအရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာ သေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ မည္သည္တို႔ ပါဝင္သင့္သည္ကို လူအမ်ားက အျမင္
အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏိုင္သည္။ က်ား၊မေရးရာ ျခားနားခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ လူသားအားလံုးသည္
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာႏွင့္ ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံခံရသင့္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဤအစီအစဥ္က
သတိျပဳမိေစသည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ေန႔စဥ္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ

ေခါင္းစဥ္

၂

လုပ္ငန္းစဥ္

၃

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏

၂။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အကယ္၍ မိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားရွိ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

လူမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာေပၚ မူတည္သတ္မွတ္၍ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

ပထမတြင္ သူတို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ားအား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရန္အတြက္
မည္သို႔ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ကို စဥ္းစားႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ကစားနည္းအတို

•
•

•

သူတို႔ ဤကစားနည္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္လည္း

က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး

အေရးႀကီးသည့္ အရာမွာ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပခိုင္းပါ။

၅။

လုပ္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္းက အမ်ဳိးသမီး/ မိန္းကေလးမ်ား ---------- ႏိုင္ေစရန္
ေသခ်ာေစမည္။

•

လုပ္သားမ်ား အခ်င္းခ်င္းက အမ်ဳိးသား/ ေယာက်္ားေလးမ်ား
---------- ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေစမည္။

အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးလွ်င္ ဦးေဆာင္မႈကို ေျပာင္း၍ ေက်ာင္းသား (က)

က်ား၊မေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား/ ေယာက်္ားေလးမ်ား ---------- ႏိုင္ေစရန္
ေသခ်ာေစမည္။

•

(ခ) က မွန္ထဲမွ ပံုရိပ္ကဲ့သို႔ တစ္ထပ္တည္း တူေနေစရန္ ႀကိဳးစား၍ လုိက္လုပ္ရမည္။

၄င္းတို႔၏ မွန္ပံုရိပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို အတန္းအား သ႐ုပ္ျပပါေစ။ ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားအား

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး/ မိန္းကေလးမ်ား ---------- ႏိုင္ေစရန္
ေသခ်ာေစမည္။

ေက်ာင္းသား (က) ကဦးေဆာင္၍ ျဖည္းညွင္းစြာ လႈပ္ရွား၍ ရပ္တန္႔ေနပါ။ ေက်ာင္းသား

အဓိက စကားလံုးမ်ား

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းက ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္

အလုပ္ခြင္ - အလုပ္ခြင္တြင္ က်ား၊မေရးရာသာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိခဲ့လွ်င္

•

အေဖၚ၏ ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရပ္ပါ။

ကစားနည္းၿပီိးဆံုးေသာအခါ ထိေရာက္ေသာ အတြဲ တစ္တဲြ (သို႔) ႏွစ္တြဲကို ေရြးခ်ယ္၍

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းက မိန္းခေလးမ်ားသည္

-------------- ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေစမည္။

မွန္ကစားနည္းအား ကစားပံု

၄။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ား ------------ ႏိုင္ေစရန္

------------ ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေစမည္။

အခ်ိန္ မိနစ္အနည္းငယ္ေပးပါ။

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွန္ပံုရိပ္ကဲ့သို႔ လိုက္လုပ္ရမည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မိန္းခေလးမ်ား ------------ ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေစမည္။
ေသခ်ာေစမည္။

•

တစ္ခု ကို ကစားေစမည္။ မွန္ကစားနည္းကို မည္သို႔ ကစားရမည္ကို ရွင္းျပပါ။ ကစားရန္

ဤ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသား မ်ားသည္
• က်ား၊မေရးရာ
တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား
ေလးစားမႈကို ေန႔စဥ္
လူသားတို႔ အျပန္အလွန္
ျပဳမူဆက္ဆံရာတြင္ မည္သို႔
ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္သည္ကို ေဖၚထုတ္
သတ္မွတ္ၾကမည္။

အဓိပၸါယ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။

ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ကို လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ဟု ရွင္းျပပါ။

၃။

ေက်ာင္း - ေက်ာင္းတြင္ က်ား၊မေရးရာသာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိခဲ့လွ်င္

•
•

၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူေလးစားစြာ ဆက္ဆံၾကမည္ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔

၃၅ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

•

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲေသာအခါ ၄င္းတို႔အား
ဆိုးရြားေသာ မွတ္ခ်က္ (သို႔) ေလယူေလသိမ္း (သို႔) ခနဲ႔ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ လက္ခံႏိုင္
ဖြယ္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေျပာဆိုျပဳမူၾကရန္ ဖိတ္ေခၚတိုက္တြန္းပါ။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏
ေဆြးေႏြးျငင္းဆိုခ်က္ကို ေနာက္တစ္ဦးက တုံ႔ျပန္ျခင္း မျပဳမီ သူတို႔သည္ အျခားသူ၏ အျမင္ကို

သူတို႔အေဖၚႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာပါ။ (သို႔မဟုတ္) အတြဲမ်ားကို စု၍

နားလည္သေဘာေပါက္သည္ (သို႔) ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ေနသည္ကို ေသခ်ာေစရန္

(၄)ေယာက္စီ ျပဳလုပ္ပါ။ သူတို႔၏အလုပ္မွာ ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ခုစီတြင္ အကယ္၍

၄င္းတို႔အား အျခားတစ္ဖက္၏ ေျဖဆိုခ်က္ကို ပထမဦးစြာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာျပရန္ ေျပာဆိုပါ။

အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား လကၡံရရွိခဲ့လွ်င္

ထို႔ေနာက္ ၄င္းတို႔၏အျမင္ကို မွ်ေဝ၍ ကြဲလြဲေသာ ႏွင့္ တူညီေသာေနရာမ်ားကို မွတ္သားရန္

ျဖန္႔ေဝမွတ္စု

မည္ကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ရွင္းျပရန္ျဖစ္သည္။

ဖိတ္ေခၚပါ။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ျဖန္႔ေဝမွတ္စုကို ဤေခါင္းစဥ္၏
အေၾကာင္းအရာမ်ား
အဆံုးတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
အတြဲတတြဲစီအား ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
မိတၱဴ တစ္ေစာင္ေပးပါ။
(သုိ႔) ၄င္း တို႔အား
ဘုတ္ေပၚမွ ေမးခြန္းမ်ားကို
၄င္းတို႔၏ မွွတ္စုစာအုပ္
(သို႔) စာရြက္ႀကီးေပၚ
ကူးယူရန္ေျပာပါ။

•

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ
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မိသားစု - မိသားစုမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာသာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေနခဲ့လွ်င္

•
•

မိဘမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ား --------- ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေစမည္။
မိဘမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ား ----------- ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေစမည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ၾသဇာအင္အားကို အျပဳသေဘာႏွင့္ အဖ်က္သေဘာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

၅။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အင္အားၾသဇာကို မည္သို႔ အက်ဳိးရွိစြာ

၆။

ေစခိုင္းခံ ရသည္။ တစ္ဦးမွာ ၅ ႏွစ္ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ဦးမွွာ ၃ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္သည္။
၅ႏွစ္အရြယ္ ကေလးက ၃ႏွစ္အရြယ္ ကေလးအား စတင္ ႐ုိက္ႏွက္သည္။

လက္ကို ေရွ႕သို႔ ဆန္႔တန္းၿပီး လက္ဖဝါးကို အျပင္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳထားသည္။ ဤ

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္ေျပာပါ။

ေက်ာင္းသားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား (ခ) သည္ စက္႐ုပ္ျဖစ္သည္။

•
•
•

သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ႏွာေခါင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သူ၏လက္ႏွင့္ အၿမဲ အကြာအေဝး
တစ္ခုတြင္ ရွိေနေစရမည္။ ထိန္းခ်ဳပ္သူက လက္ကို ေရြ႕လ်ားေသာအခါ စက္႐ုပ္က
လုိက္ပါရမည္။ ထိန္းခ်ဳပ္သူသည္ စက္႐ုပ္အား အခန္းတစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ပင္

•

ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။

၂။

ဤအေျခအေနတြင္ မည္သူ၌ အင္အားၾသဇာ ရွိသနည္း။
မည္သူတြင္ အႀကီးဆံုး အင္အားၾသဇာ ရွိသနည္း။
အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်သည့္အေနျဖင့္ ၁၃ႏွစ္အရြယ္ ကေလးသည္
မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။

ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ ခဏၾကာလွ်င္ ကစားသူမ်ား ေနရာေျပာင္းၾကမည္။

သင္သည္ ဤကစားနည္း၌ ဘဝတြင္ လူတစ္ဦးက အျခားတစ္ဦးထက္

ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္ကို ဖတ္ပါ။
ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ပိုငယ္ေသာ ဝမ္းကြဲေမာင္ႏွမ ႏွစ္ဦးအား ၾကည့္႐ႈထားရန္

အေဖၚတစ္ေယာက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရပ္ပါ။ ေက်ာင္းသား (က) က ဦးေဆာင္ကာ

ဤကစားနည္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္သူအစား စက္႐ုပ္ ျဖစ္ရျခင္းက မည္သို႔ေနသနည္း။

အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးမဲ့စြာ (သုိ႔) လြဲမွားစြာ အသံုးခ်သည့္အေနျဖင့္
၁၃ႏွစ္အရြယ္ကေလးသည္ မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။

၇။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူမ်ားအၾကားတြင္ အင္အားၾသဇာသည္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္လည္း

အင္အားၾသဇာ ပိုႀကီးေသာအခါ မည္သုိ႔ေနမည္ကို သင့္အား သတိျပဳမိေစေသာ

ဆက္ႏြယ္သက္ေရာက္ေနသည္ကို စဥ္းစားရန္ အသံုးဝင္သည္။

မည္သည့္အရာကို ျမင္ေတြ႕သနည္း။

•

ဤကစားနည္းသည္ အျခားသူမ်ားကို အင္အားၾသဇာျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္သူမ်ားသည္
ထို အင္အားၾသဇာကို အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အင္အားနည္းသူ၏ ဘဝသာယာေရးအေပၚ

•

အင္အားၾသဇာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအင္အားၾသဇာကို ကေလးအား
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ သံုးႏိုင္သည္။ ျခားနားစြာပင္ လူႀကီးတစ္ဦးသည္ သူ၏

လြယ္ကူႏုိင္ပါသည္။

၄။

အင္အားၾသဇာကို စဥ္းစားရန္ နည္းတစ္နည္းမွာ ဘာျဖစ္မည္ကို လႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာ

မည္သို႔ထင္သနည္းဟု ေမးျမန္းပါ။ အေျဖအခ်ဳိ႕ကို စုစည္းပါ။
စြမ္းရည္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးမဲ့စြာ အသံုးခ်ျခင္းတြင္
အျခားသူအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို မစဥ္းစားဘဲ မိိမိအက်ဳိးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ
(သုိ႔) တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ပါဝင္သည္။ အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးရွိစြာ
အသံုးခ်ျခင္းတြင္ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ (သို႔) လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။

အျခားသူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ေသာ အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးရွိစြာ (သို႔)
အက်ဳိးမဲ့စြာ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ ဥပမာ မိဘတစ္ဦးသည္ သူ၏ကေလးအေပၚ

ၫႊန္ျပသည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚ အင္အားၾသဇာကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းသည္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အင္အားၾသဇာဟူေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္ကို

အျခားသူ (သို႔) အရာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ အင္အားၾသဇာ - တစ္စံုတစ္ဦး
(သို႔) အေျခအေနတစ္ခုေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း

သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ပံုကို မည္မွ် လြယ္ကူစြာ သတိမထားမိဘဲ ျဖစ္ႏုိင္သည္ကို

၃။

၄

၁၃ ႏွစ္အရြယ္ကေလးသည္ လူႀကီးမ်ား အျခား အခန္းတစ္ခု၌္ စားစရာမ်ား

စက္႐ုပ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သူ ကစားနည္း ကစားပံု

•
•

လုပ္ငန္းစဥ္

ဆရာမတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္။

ကစားရသည္ကို ရွင္းျပပါ။

•

တစ္ခုမွတစ္ခု (သုိ႔) ဆက္ဆံေရး တစ္ခုမွတစ္ခုအေပၚ မူတည္၍ ျခားနားႏုိင္သည္ကို

၂

အင္အားၾသဇာအဆင့္သည္ ကေလးသူငယ္၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူ၊ မိဘ (သို႔) ဆရာ၊

သူတို႔သည္ အင္အားၾသဇာရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရျခင္းသည္ မည္သုိ႔ေနသည္
ကစားနည္းအတို တစ္ခု ကစားၾကမည္။ စက္႐ုပ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သူကစားနည္း မည္သို႔

လူတစ္ေယာက္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အင္အားၾသဇာအဆင့္သည္ အေျခအေန
ေထာက္ျပပါ။ ဥပမာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္

(သို႔) အက်ဳိးမဲ့စြာ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ပထမဦးစြာ
(သုိ႔) အင္အားမရွိသူ တေယာက္ျဖစ္ရျခင္းမွာ မည္သုိ႔ေနသည္ကို စဥ္းစားႏိုင္ရန္

ေခါင္းစဥ္

အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးမဲ့စြာသံုး၍ ကေလးအား အႏၲရာယ္ ျပဳႏိုင္သည္။

•

အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အသံုးျပဳေသာ အင္အားၾသဇာ - အျခားသူမ်ား (သို႔)

၃၀ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• ဆက္ဆံေရး မ်ဳိးစံုတြင္
ရွိေသာ အင္အားၾသဇာ
အမ်ဳိးအစား မ်ားကို
စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကမည္။
• အင္အားၾသဇာကို
အက်ဳိးရွိစြာႏွင့္ အက်ဳိးမဲ့စြာ
အသံုးခ်ျခင္း အေၾကာင္း
နားလည္ သေဘာေပါက္
မႈကို တည္ေဆာက္မည္။
• သက္ရြယ္ဆင့္တူႏွင့္
က်ား၊မေရးရာ
ဆက္ဆံေရးမ်ား အတြင္း
အင္အားၾသဇာကို
အက်ဳိးရွိစြာ ႏွင့္ အက်ဳိးမဲ့စြာ
အသံုးခ်ျခင္း မ်ားကို
ေဖၚထုတ္မည္။

အုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ အင္အားၾသဇာ ရွိျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေျမာက္ရန္
အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအင္အားၾသဇာကိုလည္း
အက်ဳိးရွိစြာ (သို႔) အက်ဳိးမဲ့စြာ သံုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ အုပ္စုတစ္စုသည္ သူတို႔ရပ္ရြာ
သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေစရန္ (သို႔) အျခားသူမ်ားကို ကူညီရန္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္။
၄င္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ျခင္း

အဓိက စကားလံုးမ်ား
အင္အားၾသဇာ၊
အေျခအေန/ အေနအထား၊
စြမ္းအားေပးျခင္း

ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အုပ္စု တစ္စုသည္ ေပါင္းစည္း၍ ဒုစ႐ိုက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
(သို႔) အျခားသူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အင္အားကို အက်ဳိးမဲ့စြာ သံုးျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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•

အတြင္းမွ အင္အားၾသဇာ - မိမိကိုယ္တိုင္ (သို႔) အျခားသူမ်ားကို
တစ္စံုတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ဆြဲေဆာင္ အယံုသြင္းရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊
အေတြးအေခၚမ်ား၊ ဗဟုသုတ၊ နည္းလမ္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိျခင္းကို
ရည္ၫႊန္းသည္။ ဥပမာ - လူတစ္ေယာက္က လူအမ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ
မိန္႔ခြန္းေပးျခင္းျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစ၍ စည္းကမ္းမဲ့
အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ ေလ်ာ့က်ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အတြင္းမွ အင္အားၾသဇာကို
အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားသူ တစ္ေယာက္က

၁၀။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

•

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

•

အတြင္းမွ အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးမဲ့စြာ အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

•

အသက္ပိုႀကီးေသာ ကေလးသည္ ပိုငယ္ေသာကေလးမ်ားထက္ အင္အားၾသဇာ
ပိုမ်ားသည္ကို ေထာက္ျပရန္ ေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ဥပမာကို ျပန္လည္ရည္ၫႊန္းပါ။

အပါအဝင္ အင္အားၾသဇာ မ်ဳိးစံုရွိသည္။

•

အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ သံုးႏိုင္ေသာ အင္အားၾသဇာလည္းရွိသည္။ သူတို႔သည္
အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ မ်ားေသာ
ေၾကာင့္ သူတို႔တြင္ အတြင္း၌ရွိေသာ အင္အားလည္း ပိုႀကီးသည္။ ၁၃ႏွစ္အရြယ္
ကေလးသည္ ဦးေဆာင္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လူႀကီးတစ္ဦး၏ တာဝန္ေပးျခင္း
(သို႔) အင္အား ၾသဇာ ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ အထူးတာဝန္ (သို႔) အဆင့္ (သို႔)
အလုပ္ေပးအပ္ခံရျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ အင္အားၾသဇာကို ျဖည့္တင္းေပးသည္။

၈။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အင္အားၾသဇာသံုးမ်ဳိး၏

၉။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူမ်ားတြင္ရွိေသာ အင္အားၾသဇာ ပမာဏကို

အျပဳသေဘာႏွင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အျခားဥပမာမ်ားကို စဥ္းစားရန္ ေျပာပါ။
လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာအရာမ်ား စာရင္းျပဳစုရန္ ေစခိုင္းပါ။ (တုံ႔ျပန္ခ်က္အခ်ဳိ႕တြင္ သူတို႔၏
ဓနအင္အား၊ အသက္၊ အလုပ္အကိုင္၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ က်ားမျဖစ္မႈ၊ လူမ်ဳိးစု၊ လိင္မႈေရးရာ၊
ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အရြယ္အစား၊ ခြန္အား၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊
ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။)
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ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ လူအမ်ား ၄င္းတို႔၏ အင္အားၾသဇာကို ဆက္ဆံေရးအတြင္း
မည္သို႔အသံုးျပဳသည့္အေပၚ မူတည္၍ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ျခင္း ခံရသည္။

•

အင္အားၾသဇာကို အသက္၊ က်ား၊မေရးရာ၊ လူမ်ဳိးစု၊ ပညာေရး၊ ဥစၥာဓန
စသည့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ဳိးစံုက သတ္မွတ္ေပးၿပီး အေျခအေနအလိုက္

သူသည္ အရြယ္အစားပိုႀကီးေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားထက္ အင္အားၾသဇာ
ပိုႀကီးသည္။ အနီးရွိ လူႀကီးမ်ားကိုေခၚ၍ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သူ႔တြင္

အျခားအရာ/အျခားသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ အင္အားၾသဇာ/
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အသံုးျပဳေသာ အင္အားၾသဇာႏွင့္ အတြင္းမွ အင္အားၾသဇာ

မိန္႔ခြန္းေျပာကာ လူမ်ားအား ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအယူဝါဒတစ္ခုကို
ယံုၾကည္သည့္သူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းႏုိင္သည္။ ၄င္းသည္

လူမ်ားသည္ သူတို႔၏ အင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးရွိစြာႏွင့္ အက်ဳိးမဲ့စြာ

ေျပာင္းလဲမႈရွိသည္။

•

အျခားသူမ်ားေပၚတြင္ အင္အားၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ ရွိသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈရွိစြာျဖင့္ အင္အားၾသဇာကို အသံုးျပဳရန္ တာဝန္
ရွိသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

၉။

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အင္အားနည္းသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ပိုမို

၂။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထုိစကားလံုး မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္သည္ကို
မွတ္သားပါ။

၃။

ေမးျမန္းပါ။ ဥပမာ လူတစ္ဦးသည္ -

•
•
•

၁၀။

အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပ၍ ဘုတ္ေပၚတြင္ေရးပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ား ျပဳစုႏိုင္ရန္ အုပ္စုလိုက္ ဉာဏ္ထုတ္စဥ္းစားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါေစ။

ပတ္သက္၍ သူတို႔ သတိျပဳမိသည္ကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ား

ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိေစရန္ ကူညီပါ။

၁၁။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ေလ့လာမွတ္သားရာတြင္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။

ေရးခ်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ စာရင္းကို ျပဳစုေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတို႔

•

အုပ္စုလိုက္ ဉာဏ္ထုတ္စဥ္းစားျခင္း ၿပီးစီးေသာအခါ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီတြင္
စာရြက္ျဖတ္ပိုင္းတစ္ခုစီ ရရွိရန္ ေဝငွပါ။ (ေက်ာင္းသားမ်ားေသာ အတန္းျဖစ္လွ်င္
တစ္တြဲလွ်င္ တေစာင္ရရန္ ေဝပါ။)
စာသင္ခန္း၏ အေရွ႕ကိုျဖတ္၍ စိတ္ကူးျဖင့္ မ်ဥ္းဆြဲပါ။ မ်ဥ္း၏တစ္ဖက္စြန္းသည္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိးစံု၏ ျမင့္မားေသာအေျခအေန အဆင့္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အျခား
တစ္ဖက္စြန္းသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိးစံု၏ နည္းပါးေသာ အေျခအေနအဆင့္မ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳသည္။

၇။

သင္သည္ သူတို႔အား မိမိတို႔၏ စာရြက္ျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို မ်ဥ္းေၾကာင္း၏
တစ္ေနရာရာတြင္ ထားရမည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္စဥ္ သူတို႔သည္
စာရြက္ျဖတ္ပိုင္းေပၚတြင္ ေရးသားေသာ သူ (သို႔) အုပ္စု၏အမည္ကို ေဖာ္ျပၿပီး သူတို႔
အဘယ္ေၾကာင့္ မ်ဥ္းတေလွ်ာက္ရွိ ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရသည္ကို ရွင္းျပမည္။
မိမိအလွည့္က်ေသာအခါတြင္ သူတို႔ သည္ အျခားစာရြက္ျဖတ္ပိုင္းမ်ား၏ ေနရာကိုလည္း
ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႔ရသည္ကို ရွင္းျပရမည္။

၈။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေျဖမွန္ ဟူ၍ သီးျခားမရွိသည္ကို သတိေပးပါ။
ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ သက္ေရာက္မႈကို သူတို႔ စဥ္းစားနိုင္ရန္
ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ က်ား၊မေရးရာ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု
(ယဥ္ေက်းမႈ)၊ လူမ်ဳိး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္၊ လူမႈေရးအဆင့္ (သို႔)
အျခားပုဂၢိဳလ္ေရး ဝိေသသလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း

ဖိတ္ေခၚပါ။

၆။

အခြင့္အလမ္း ဆံုး႐ံႈးေသာ လူနည္းစု မ်ဳိးႏြယ္စု ျဖစ္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့လည္း ျဖစ္လွ်င္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚမွ အရာမ်ားအား ၾကည့္ေစၿပီး မတရားမႈပံုစံႏွင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည္ဟု ၄င္းတို႔ ယံုၾကည္ေသာ အုပ္စုမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရန္

၅။

၅

ခႏၶာကိုယ္ ခၽြတ္ယြင္းမႈရွိ၍ ဆင္းရဲမြဲေတလွ်င္

ေက်ာင္းသားမ်ား သူတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုစီကို စာရြက္ျဖတ္ပိုင္းမ်ားေပၚတြင္
ေနထုိင္ရာေဒသရွိ အေျခအေနကို စဥ္းစားရန္ႏွင့္ ကမၻာတလႊား အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ

လုပ္ငန္းစဥ္

၃၀ မိနစ္

ကမၻာရွိ သူတို႔ ဝန္းက်င္မွ လူအမ်ားက ေထာက္ခံေျပာဆိုေပးျခင္းကို အလိုအပ္ဆံုး

ထိုသူ၏ လိင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ လူမ်ဳိးစု (ယဥ္ေက်းမႈ)၊ လူမ်ဳိး၊
ကမၻာေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ စာရင္းကို

၂

ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနလွ်င္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိးစံုကို ၾကံဳေတြ႕ရၿပီး ထုိသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္

ဆက္ဆံျပဳမူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ မျပဳျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္

၄။

ေခါင္းစဥ္

ဤအခ်က္ကို မေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ အခြင့္အလမ္း ဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူ (သို႔) လူအုပ္စုအား မမွ်တစြာ

လူမႈေရးအဆင့္အတန္း (သို႔) အျခား ပုဂၢိဳလ္ေရး လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စုစည္းလုိက္ပါ။ လူတစ္ဦးသည္ အုပ္စုမ်ဳိးစံုတြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မ်ဥ္း
ေၾကာင္း၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ဟု ထင္သနည္းဟု ေက်ာင္းသားမ်ားအား

ခံစားရႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ ဘုတ္ေပၚတြင္ “ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း” ဟု ေရးပါ။
ေျပာျပရန္ ေစခိုင္းပါ။ ဘုတ္ေပၚတြင္ ေဖၚျပထားေသာ အဓိကစကားလံုးမ်ားကို

စာရြက္ျဖတ္ပိုင္းမ်ား ေနရာခ်ၿပီးေသာအခါ ျခားနားေသာ ျဖတ္ပိုင္းအနည္းငယ္ကိုယူ၍

ခံရသည္။

•

ဤ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ဟုေခၚသည္။

•

ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ လူမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အလမ္းရရွိျခင္းႏွင့္
လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနႏုိင္ျခင္းတို႔မွ တားဆီးေနသျဖင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္။

•

အင္အားပိုမ်ားေသာ လူမ်ား (သို႔) အုပ္စုမ်ားက ထိုအင္အားၾသဇာကို အက်ဳိးမဲ့စြာ
သံုးေသာအခါႏွင့္ သီးျခားအုပ္စုမ်ားအေပၚ အပ်က္သေဘာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းတြင္
ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ (သို႔) ထိုဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေသာအခါတြင္
က်ား၊မေရးရာ အေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ဟူေသာ အေခၚအေဝၚကို
နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ
တည္ေဆာက္ ၾကမည္။
• ခြဲျခားဆက္ဆံ ျခင္းသည္
အင္အားၾသဇာကို
လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳျခင္း
ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အသိကို
တည္ေဆာက္မည္။
• ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းကို
ပိုမုိၾကံဳေတြ႕ ရႏုိင္ေသာ
အုပ္စုႏွင့္ အုပ္စုငယ္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္မည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
မသန္စြမ္းမႈ

ေက်ာင္းသားမ်ားအား သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ားကို လက္ခံကိုင္တြယ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္
ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ရန္ တိုက္တြန္းပါ။ သူတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္႐ႈေထါင့္ ကို ရွင္းလင္း၍ အျခားသူမ်ား၏အျမင္ႏွင့္ မည္သို႔ တူညီသည္ (သို႔)
ကြဲျပားသည္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ တုိက္တြန္းပါ။ ေလးစားမႈရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္
လူမ်ားသည္ သူတုိ႔ႏွင့္ အျမင္မတူသူမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းမရိွဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၏
ေတြးေခၚထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို စိန္ေခၚေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု ရွင္းျပပါ။
ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေခါင္းစဥ္

၂

လုပ္ငန္းစဥ္

၆

လုပ္ငန္းစဥ္ (၆) လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္း

က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူထားသူမ်ားသည္ သူတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ား၏

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား။

၄င္းသည္ ပညာသင္ၾကားေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပၚ

၁။

မိမိတို႔၏ က်ား၊မေရးရာေၾကာင့္ ဆိုးရြားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ခံစားရသည့္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး
ရွိသည္ကို ရွင္းျပပါ။ ကမာၻတလႊားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈႏွင့္
အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈတို႔ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည္။ ၄င္းသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္
အျခားေနရာမ်ားထက္ ျပင္းထန္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခံစားရသည့္ ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈ အမ်ဳိးအစား ဥပမာမ်ား ေပးရန္ ေျပာပါ။ (ဤအခ်က္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္
သင့္အားကူညီရန္ က်ား၊မေရးရာ အခ်က္အလက္စာရြက္ကို ရည္ၫႊန္းပါ။ ကမၻာရွိ
ႏိုင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္

၂၅ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

ကိန္းဂဏန္းအခ်ဳိ႕အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲကို ၾကည့္ပါ။)

၂။

၄င္းတို႔၏ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေသာ
အုပ္စုအခ်ဳိ႕လည္း ရွိသည္ကို ရွင္းျပပါ။ လိင္စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္၊

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

လိင္တူ (သို႔) က်ား၊မေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္ ေနာက္တမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္ေသာ

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

စြဲလမ္းတိမ္းၫြတ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပ ေသာ အေခၚအေဝၚျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္

• က်ား၊မေရးရာ အေျချပဳ
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ပုံစံအခ်ဳိ႕သည္
က်ား၊မေရးရာ
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္
ခံယူထားသူူ (သုိ႔) လိင္တူ
ႏွစ္သက္စြဲလမ္းသူ မ်ားကို
အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ
ထိခိုက္ေစသည္ ဟူေသာ
အသိကို တည္ေဆာက္မည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လိင္တူ
ႏွစ္သက္စြဲလမ္းျခင္း၊
လိင္တူ ဆက္ဆံျခင္း၊
ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုး
တပ္ျခင္း၊ က်ား၊မေရးရာ
ေျပာင္းလဲခံယူ
သတ္မွတ္ျခင္း

အျခားသူတစ္ေယာက္ (သို႔) အျခားသူမ်ားကို ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ (ႏွင့္) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို စြဲလန္းႏွစ္သက္သည္။ ၄င္းကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမွာ
လိင္ကြဲဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ လိင္တူကို ႏွစ္သက္စြဲလမ္းသည္။
၄င္းကို လိင္တူဆက္ဆံမႈ ဟုေခၚေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို
ႏွစ္သက္စြဲလမ္းသည္။ ၄င္းကို လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္
ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ လိင္တူကို ႏွစ္သက္စြဲလမ္းေသာ (သို႔) ႏွစ္သက္စြဲလန္းသည္ဟု
ယံုၾကည္ရသူမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတို႔သည္
ေက်ာင္းတြင္အပါအဝင္ ၄င္းတုိ႔၏ဘဝတြင္ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္းႏွင့္
အႏုိင္က်င့္ျခင္းကို ခံရႏုိင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ လူမ်ားအေပၚ
အလြန္ဆုိးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
က်ား၊မေရးရာေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ရင္ဆုိင္ရေသာ အျခားအုပ္စုတစ္စုမွာ
က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲ
သတ္မွတ္ခံယူထားသူမ်ားသည္ ေယာက်္ား (သို႔) မိန္းမမ်ားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာေသာ္လည္း
သူတုိ႔သည္ အမွန္စင္စစ္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ခံစားရသည္ကို
ရွင္းျပပါ။ ေယာက်္ားေလးအျဖစ္ ေမြးဖြားလာေသာ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားသည္
သူတုိ႔တြင္ မိန္းကေလး ခႏၶာကုိယ္ရွိသင့္သည္ဟု ခံစားရသည္။ မိန္းကေလးအျဖစ္
ေမြးဖြားလာသူမ်ားကလည္း သူတုိ႔မွာ ေယာက်္ားေလးျဖစ္သင့္သည္ဟု ခံစားရသည္။
က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူထားသူမ်ားစြာသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္၏
အဝတ္အစားႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံသည္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆထားမႈႏွင့္
အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္သျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔ပင္ ျပဳမူေနထိုင္ဝတ္စားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔သည္
လူမႈေရးဆုိင္ရာအဟန္႔အတားမ်ားစြာကို ရင္ဆုိင္ ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း သူတုိ႔၏
ခႏၶာကိုယ္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္ ပိုမုိ တူညီလာေစရန္ ေဆးကုသမႈခံယူၾကသည္။
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ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေသာ ဖိအားမ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ရသည္။
ဆုိးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရေသာ အုပ္စုတစ္ခုမွာ ၾကားလိင္ ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၾကားလိင္သည္
ပံုမွန္ ေယာက်္ား (သို႔) မိန္းမတို႔၏ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ ဇီဝဆုိင္ရာ လိင္
တည္ေဆာက္ပံု ႏွင့္ ေမြးဖြားလာသူမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။
ဇီဝေဗဒအရ ၄င္းတုိ႔သည္ ေယာက်္ား (သုိ႔) မိန္းမ အျဖစ္ ကြဲျပားစြာ မဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔၏
ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕သည္ ႏွစ္မ်ဳိး ေရာယွက္ေနသည္ႏွင့္ ပိုတူသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို သီးျခားအမ်ဳိးအစားအျဖစ္ ၾကားလိင္ဟုေခၚသည္။ ၄င္းသည္
ေရာဂါတစ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိ႕သူမ်ား ေမြးဖြားလာႏိုင္သည့္ ပုံစံတစ္ခုသာျဖစ္သည္။
ၾကားလိင္ ျဖစ္သူမ်ားသည္ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ခံရေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း အစိတ္အပိုင္းမွာ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္
ဤအမ်ဳိးအစားရွိသည္ကို နားမလည္၍ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ မက်န္းမာ (သုိ႔) ေရာဂါ
ခံစားေနရသည္ဟု အထင္လြဲခံရေလ့ ရွိသည္။ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ အရွိအတုိင္း လက္ခံ၍
ဂုဏ္ယူရမည့္အစား ဖံုးကြယ္ရန္ (သို႔) ေျပာင္းလဲရန္ ေျပာဆုိခံရေသာအခါတြင္လည္း
သူတုိ႔သည္ အရွက္ရၾကသည္။ ၾကားလိင္ ရွိသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္
ေလးစားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းကို ခံယူထုိက္သည္။ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္းႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ပညာသင္ၾကားေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပၚတြင္ ဆုိးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူထားသူူ၊ ၾကားလိင္ရွိသူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္
ဆက္ဆံသူႏွင့္ လိင္တူစုံမက္သူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ အလြန္ဆုိးဝါးေသာ
ကိစၥျဖစ္သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ထုိသူမ်ားအတြင္း စိတ္က်န္းမာေရး
ထိခိုက္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ သက္ေသႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု
ေလ့လာခ်က္မ်ားက ျပသၿပီးျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ကိုယ္တုိင္အတြက္လည္း
မိမိတုိ႔၏ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ စာသင္ခန္းထဲတြင္
အဆုိးျမင္ေသာ (သို႔) ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၆) လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္း

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

အပိုင္း

၃။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳသည္။

•

လူမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာအရ တူညီေသာ (သို႔) ကြဲျပားေသာ အျခားသူမ်ားကို
စြဲလမ္းႏွစ္သက္ႏုိင္သည္။ တူညီေသာ လိင္ရွိသူမ်ားကို ႏွစ္သက္စြဲလမ္းသူမ်ားကို
လိင္တူ စြဲလမ္းႏွစ္သက္သူမ်ားဟု ေခၚသည္။

•

(၂)

ေခါင္းစဥ္

အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ မွန္ကန္ေသာခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာသည္ဟု
မခံစားရပါ။ သူတုိ႔သည္ ေမြးဖြားစဥ္ ရွိခဲ့သည့္လိင္ႏွင့္ ကြဲျပားသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ ျပဳမူ

၂

ႏုိင္သည္။ ၄င္းကို က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူထားသူူဟုေခၚသည္။

•

အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ေရာေထြးလ်က္ရွိေသာ ခႏၶာကုိယ္ျဖင့္
ေမြးဖြားလာသည္။ ၄င္းကို ၾကားလိင္ ဟုေခၚသည္။

•

လိင္တူႏွစ္သက္သူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံသူ၊ က်ား၊မေရးရာ
ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူထားသူူ ႏွင့္ ၾကားလိင္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေလ့ရွိၿပီး
၄င္းမွာ သူတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

ေခါင္းစဥ္

၂

လုပ္ငန္းစဥ္

၇

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ထြန္း၊ ျမဳိင္ ႏွင့္ လြင္လြင္ ဇာတ္ေကာင္ (၃) ေယာက္အား အတန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ပါ။ သူတုိ႔တစ္ဦးစီသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စံနမူနာျပ ပုဂၢိဳလ္ (သို႔) ခ်ီးက်ဴးအားက်စရာ ေကာင္းေသာပုဂၢိဳလ္
ျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ သူတုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ေလးစားသည့္ မိမိတို႔၏ တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္အညီ ျပဳမူရဲေသာသတၱိရွိၿပီး ေက်ာင္း၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္းႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရးကို အားေပးပံ့ပိုးရန္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည့္ ဥာဏ္ပညာ ရွိသျဖင့္ သူတုိ႔ကို ခ်ီးက်ဴးအားက်ႏုိင္သည္။ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားက
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ အျပဳအမူမ်ား က်င့္သံုးလာျခင္း (သို႔) အႏုိင္က်င့္ဗုိလ္က်ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ သူတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔
လုိက္ပါၾကသျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ (ထြန္း၊ ျမဳိင္ ႏွင့္ လြင္လြင္ တုိ႔အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားေသာ ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား ဇယားကို
ရည္ၫႊန္းပါ)
ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

၂၀ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ
သက္ရြယ္ဆင့္တူ
ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ေပးရန္
အသံုးျပဳႏုိင္သည့္
ခင္မင္ရင္းႏီွးမႈ၏
႐ုိးရွင္းေသာ
အျပဳအမူမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္မည္။
• ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုး
တပ္ျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳခံစား
ရသူမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီရန္
ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္
ေပးႏိုင္ေသာ အျပဳ
သေဘာ ေဆာင္သည့္
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္မည္။

ျမဳိင္

ထြန္း

လြင္လြင္

လူတုိင္းက ျမဳိင္ကို ခ်ီးက်ဴးအားက်သည္။ အျခား ေက်ာင္း

အျခားေယာက်္ားေလးမ်ားက ထြန္း ကို ခ်ီးက်ဴး ေလးစား

လြင္လြင္သည္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရရန္ ရဲရင့္ေသာ ေျခလွမ္း တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သားမ်ား၏ မွ်တမႈ၊ ၾကင္နာမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို

ၾကသည္။ သူသည္ အလ်င္ျမန္ဆံုး၊ ဥာဏ္ အေကာင္းဆံုး (သို႔)

သူသည္ ဆံပင္ရွည္ထားၿပီး မိန္း ကေလး အဝတ္အစားဝတ္ကာ လြင္လြင္ ဟူေသာ

ေဝဖန္ေျပာဆိုသူမွာ သူမ ျဖစ္သည္။ သူမ က ဗိုလ္က်

အင္အားအရွိဆံုး မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အတန္းထဲတြင္

မိန္း ကေလး အမည္ ခံယူရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အျခား ေက်ာင္းသားမ်ားက

အႏုိင္က်င့္ျခင္းမွာ မေကာင္းေၾကာင္း စကားလံုးမ်ားျဖင့္

ခင္မင္စရာ အေကာင္းဆံုးသူ ျဖစ္သည္။ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏

သူ၏ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈ၊ ရဲစြမ္း သတၱိ ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ စိတ္ထားအတြက္

မည္သို႔ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္ကို သိရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ရ

မွ်တမႈ၊ ၾကင္နာမႈမရွိေသာ အျပဳ အမူမ်ားကို ေဝဖန္ေျပာဆိုသူမွာ

ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ သူ သည္ အျခားသူမ်ား ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ႏွင့္ ဘဝ

ပါသည္။ သူမသည္ ရန္စ ျပႆနာရွာျခင္း မရွိဘဲ ဤကဲ့သို႔

ထြန္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ လူတုိင္းအား တူညီေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္

ကို ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေစရန္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကိုသိရွိသည္။ သူသည္

ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ သူမကို ခင္မင္စရာေကာင္းသူ

ေလးစားမႈ တုိ႔ျဖင့္ ဆက္ဆံသည္။ သူက ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္ျခင္းမွာ

ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္ျခင္းကို မေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ လည္း အတန္းသားမ်ားက

တစ္ဦးအျဖစ္ အျမဲ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး အျခားသူမ်ားအေနႏွင့္

မေကာင္းေၾကာင္းကို စကားလံုးမ်ားျဖင့္ မည္သုိ႔ ရွင္းလင္း စြာ

ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ သူသည္ ဗိုလ္က်အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းမွာ မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို

သူမ ႏွင့္အတူ ရွိေနလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကသည္။

ေဖာ္ျပရမည္ကို သိရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။ သူ သည္

နား လည္ၿပီး ဆုိးရြားေသာအျပဳအမူကို ေတြ႕ရွိလွ်င္ ပြင့္လင္း စြာ ေျပာဆုိသည္။

ရန္စျပႆနာရွာျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို ကသိ ကေအာက္

လူတုိင္းသည္ သူတုိ႔ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည့္အတြက္ တန္ဖုိးထားခံရသင့္သည္ဟု

ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား မရွိဘဲ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။

ေျပာသူမွာ သူပင္ ျဖစ္သည္။

၂။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၂ ေယာက္ (သို႔) ၃ ေယာက္ တစ္တြဲ တြဲေစၿပီး ရပ္ရြာေဒသတြင္
ဦးေဆာင္သူမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးအား ၄င္းတုိ႔၏ အဓိကဇာတ္ေဆာင္အျဖစ္ႏွင့္

၃။

ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းဇယားမွ တစ္ခု (သို႔)

စံနမူနာျပဳပုဂၢိဳလ္၊
ဦးေဆာင္မႈ
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အေျခအေနကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေသာအခါ ေအာက္ပါတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

•

တစ္ခုထက္ပိုေသာ ျဖစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ေျပာပါ။

ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အကူအညီရေစရန္ ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူ ၅၀

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

ဇယားကို ကိုးကားႏုိင္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား၊

•

ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ ေလးစားမႈႏွင့္ ၾကင္နာမႈကို ျပသေသာ
အထူးသျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူသူ၊ ၾကားလိင္ (သုိ႔) လိင္တူ
ႏွစ္သက္စြဲလမ္းသူ (သုိ႔) လႊမ္းမုိး ႀကီးစိုးေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္
မကိုက္ညီသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို ရင္ဆုိင္ဆန္႔က်င္သည့္ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားေပၚ
ဦးတည္အာ႐ုံစိုက္ထားမႈကို ထိန္းသိမ္း ထားရန္ လုိအပ္သည္။

ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ထြန္း၊ ျမိဳင္ ႏွင့္ လြင္လြင္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္မည့္
ၾကင္နာေသာအျပဳအမူ (၅)ခု (သို႔) ထုိထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

ဤအေျခအေနတြင္ ထြန္း၊ ျမိဳင္ ႏွင့္ လြင္လြင္တုိ႔ မည္သည္ကို ေျပာဆုိႏုိင္သည္ကို
ျပရန္ ဇာတ္ၫႊန္းကို ေရးပါ။ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္ၫႊန္းကို ဖန္တီးႏုိင္သည္ (သို႔)

ဇာတ္ေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊
အဓိက စကားလံုးမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ ၎ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရေသာ

စကားလံုးမ်ားသည္ စြမ္းအားရွိသည္ ဇယားမွ အၾကံဥာဏ္အခ်ဳိ႕ကို သံုးႏိုင္သည္။

၄။

လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးစီးေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို အတန္းသို႔
တင္ျပရန္ ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို ရွင္းျပရန္ စီစဥ္ပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

အပိုင္း

၅။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေအာက္ပါတု႔ိကို ေလ့လာမွတ္သားရာတြင္
အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

•

လူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ေက်ာင္းေနဘက္မ်ားအား ဆုိးရြားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ကို မေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသရန္ ေန႔စဥ္ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ အျပဳအမူ
မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

•

(၂)

ေခါင္းစဥ္

လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ၾကင္နာမႈျပသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ျပျခင္းႏွင့္

၂

က်ား၊မေရးရာ (သို႔) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္သက္စြဲလမ္းမႈအေပၚ အေျခခံသည့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ဆန္႔က်င္ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
စံနမူနာျပ လူ၊ ဆရာ၊ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျပသႏုိင္သည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
႐ုိးရွင္းေသာအျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္အျပဳအမူမ်ားကို
ေခါင္းေဆာင္မႈတမ်ဳိးအျဖစ္ မွတ္ယူနားလည္ႏုိင္သည္ကို ေထာက္ျပပါ။ လူမ်ားက ဤ ၾကင္နာမႈ
အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါမ်ား ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္
ထုိသို႔ စတင္ျပဳလုပ္သူမ်ား မျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ႔၏ ဦးေဆာင္ရာလမ္းေၾကာင္းကို
လုိက္ပါပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔၏ ဦးေဆာင္မႈကို အားျဖည့္ေပးႏုိင္သည္။ ေဘးမွ ရပ္ေနသူမ်ား၊
ျမင့္ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္သူ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ဆုိးကို
ပူးေပါင္းရန္ (သုိ႔) လုိက္နာရန္ ျငင္းဆန္၍ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို
ေထာက္ခံပါက ကမၻာေလာကႀကီးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေနရာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူတုိင္းသည္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေခါင္းေဆာင္
(သုိ႔) ပထမဦးစြာ စတင္ျပဳမူသူ ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္ကို ၾကံဳေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ ပထမ ေျခလွမ္းကို
စလွမ္းရန္မွာ ရဲစြမ္းသတၱိ လုိအပ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ
ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ျဖန္႔ေဝမွတ္စုမ်ားကို
ေခါင္းစဥ္အဆံုးတြင္
ေပးထားသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္
မိတၱဴတစ္ခုစီ ေပးႏိုင္သည္။
သို႔မဟုတ္ ဘုတ္ေပၚတြင္
(သို႔) စာရြက္ခ်ပ္ႀကီးေပၚတြင္
ေရးထားေပးႏိုင္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) – ေန႔စဥ္ အခ်ိန္တိုင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ
ေန႔စဥ္ အခ်ိန္တိုင္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ
မိသားစု - အကယ္၍ မိသားစုမ်ားအတြင္း က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈရွိပါက

ေက်ာင္း - အကယ္၍ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈရွိပါက

အလုပ္ခြင္ - အကယ္၍ အလုပ္ခြင္အတြင္း က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈရွိပါက

မိဘမ်ားသည္ သမီးမ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေအာက္ပါ တို႔

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔

ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစ လိမ့္မည္။

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

မိဘမ်ားသည္ သားမ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါတို႔

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားကို

ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။

ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

မိဘမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူ သည့္ သားသမီးမ်ားကို

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲ ခံယူသည့္

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလး မ်ားကို

ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

ေအာက္ပါတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစ လိမ့္မည္။

........................................................................................

ေသခ်ာေစ လိမ့္မည္။

........................................................................................
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အပိုင္း

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) – ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား
ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္း

(၂)

သူ၏ သူငယ္ခ်င္းအုပ္စု ေက်ာင္းမွအိမ္သို႔ အျပန္လမ္းတြင္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေနာက္မွ
လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္း မိန္းကေလးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စတင္၍
ေခၚဆိုေျပာၾကားၾကသည့္အခါ ..
တင္ေအာင္ သည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္သနည္း၊ မည္သို႔ ေျပာသနည္း

ေခါင္းစဥ္

၂

အားကစားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ပိုငယ္ေသာ ေယာက်္ားေလး ႏွစ္ဦးအား အသင္းတြင္
ပါဝင္ရန္ မႀကိဳးစားေစလိုေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ သူ႔အေနႏွင့္ မိန္းမလ်ာမ်ားကို သူ႔အသင္းတြင္
မပါဝင္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေနသည္ကို ၾကားရသည့္အခါ ..
သူ၏ အတန္းေဖာ္တစ္ဦးက သူသည္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္ သူ႔အား ထိုသို႔
အသိအမွတ္ျပဳၾက ေစလိုေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ …
သူမသည္ အျခား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက အလြန္ မိန္းမဆန္သည္ဟု သူတို႔ ထင္ျမင္သည့္
ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အခါ …

လြင္လြင္ သည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္သနည္း၊ မည္သို႔ ေျပာသနည္း

သူမသည္ ေယာက်္ားေလးအုပ္စုတစ္ခုက အဖြဲ႕သားမ်ားအား ‘မိန္းကေလးလို ကစား မေနၾကနဲ႔’ ဟူ၍
‘မိန္းကေလး’ ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ႏွိမ္ခ်ရန္ စကားလံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည္ကို ၾကားရေသာအခါ …
သူမသည္ ေယာက်္ားေလးအုပ္စုတစ္ခုက အဆင့္အျမင့္ဆံုး သခ်ၤာသင္တန္းခန္းတြင္ မိန္းကေလးမ်ား
မပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ကို ၾကားရသည့္အခါ ..
သူမသည္ ေန႔စဥ္ အတန္းထဲ ဝင္ရန္ တန္းစီေနစဥ္ သူမ၏ အတန္းေဖာ္တစ္ဦးမွာ တြန္းထုတ္ခံေနရၿပီး
မိန္းမလ်ာ ဟု အေခၚခံေနရ သည္ကို သတိျပဳမိေသာအခါ …
သူမသည္ အျခား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက အတန္းေဖာ္တစ္ဦးအေပၚ သူမ၏ ပံုပန္းသ႑ာန္အေၾကာင္း

မြန္မြန္ သည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္သနည္း၊ မည္သို႔ ေျပာသနည္း

ႏွိမ္ခ်အႏိုင္က်င့္ ေျပာဆိုေနသည္ကို ၾကားရသည့္အခါ ..
သူမသည္ သူမ၏ အတန္းထဲမွ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား ပိုႀကီးေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားက တစ္ပတ္အတြင္း
ရက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသို႔ လာသည့္လမ္း၌ ထိပါးေႏွာက္မႈ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို
သိလိုက္ရသည့္အခါ ..

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) – ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား
စကားလံုးမ်ားသည္ အင္အားရွိၿပီး ေျပာဆိုမႈမွာ လုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ကို ဘာကိုေျပာဆိုခ်င္ပါသလဲ။
သင္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခင္မင္တတ္သူျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ X အေပၚတြင္လည္း ခင္မင္လွ်င္ မည္သို႔ရွိမလဲ။
ကၽြႏု္ပ္သည္ သင္က X အေၾကာင္း ဤသို႔ ေျပာဆိုသည္ကို

ခင္ဗ်ားက ရယ္စရာသက္သက္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာေနတာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
လူေတြ ရယ္ေမာေနၾကတာကိုလည္း သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္

မိန္းကေလး ဆိုသည့္ စကားလံုးမွာ ႏွိမ္ခ်

ခင္ဗ်ားေျပာေနတာေတြက X ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ေျပာဆိုရသည့္အသံုးအႏႈန္း မဟုတ္ပါ။

မႀကိဳက္ပါ။

ဒီလိုေျပာတာ ရပ္ၿပီး ေဘာလံုးသြားကစားၾကရရင္ မေကာင္းဘူးလား။

ခင္ဗ်ားက ရယ္စရာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္

ဆက္ဆံရင္ ရွင့္ကို သူတို႔က ပိုၿပီး အထင္ႀကီးလာၾကလိမ့္မယ္။

ရွင္က အသင္းထဲမွာပါတဲ့သူေတြကို တန္းတူညီမွ် ေလးစားမႈနဲ႔
အမွန္က ဒါဟာ လိင္မႈကိစၥ သိပ္ဆန္တဲ့ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေနတယ္။
အျခားအေၾကာင္းေတြကိုဘဲ ရယ္စရာအျဖစ္ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။

စာသင္ေက်ာင္းဆိုတာ အလွၿပိဳင္တဲ့ ေနရာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ အျခားသူ ေတြ ဘယ္လို ပံုပန္းသ႑ာန္

ရွင္က ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လို႔ ကၽြန္မတို႔က
အထင္ႀကီးခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိတဲ့ အသင္းထဲမွာ

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ေက်ာင္းမွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနတာ ေကာင္းတယ္လို႔

ဤသည္မွာ လိင္မႈကိစၥ အဆန္ဆံုး

ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အားလံုး အတူတူေတြဘဲ
ျဖစ္ေနရင္ ကမာၻႀကီးဟာ ပ်င္းရိစရာ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ကၽြန္မက X
ဟာ အလုပ္လုပ္ရင္ မတူညီတဲ့နည္းနဲ႔ လုပ္တာကို ႀကိဳက္ပါတယ္။

ဒါဟာ ထိခိုက္နစ္နာေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေယာက်္ားေလးအားလံုး ကို သူတို႔အေနနဲ႔
ခက္ထန္မာေက်ာရမယ္လို႔ ထင္လာေအာင္
ႀကိဳးစားတာဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အတြက္ မေကာင္းပါဘူး။

အႏိုင္က်င့္မႈ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မတို႔က ဒါကို ခ်ီးက်ဴးသင့္တယ္။

ကၽြႏု္ပ္ မႀကိဳက္ပါ။ သင္ရပ္တန္႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ျခားနားမႈ ရွိတဲ့သူေတြကို

ေက်ာင္းကြင္းထဲမွာ သင္က သူမ်ားေတြကို တြန္းေနရင္

ဖယ္ထုတ္တာ ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
ကုိယ့္ ကိုယ္ကို အျခားသူေတြထက္ ပိုေကာင္းတယ္လို႔
ထင္ေနတယ္လို႔ ယူဆၾကလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ X ကို
ပါဝင္ခြင့္ေပးၾကရေအာင္။

ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ပံုစံ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

လူမ်ားအေပၚတြင္လည္း မရက္စက္ရန္
ေရြးခ်ယ္ရလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။

ရွိတယ္ဆိုတာ မေျပာဘဲ ေနၾကရေအာင္။ ဘယ္သူမွ

ဒါဟာ ရယ္စရာ မေကာင္းမေကာင္းပါဘူး။

မရက္စက္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္

ပါဝင္ခ်င္ ၾကတယ္။

လွပေၾကာ့ရွင္း႐ံုနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့သူ မျဖစ္ပါဘူး။ ဘယ္သူမွလည္း
သူရဲ႕ အသြင္သ႑ာန္ေၾကာင့္ ပိုဆိုးတဲ့သူ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တိရစာၦန္မ်ားေပၚ၌ပင္

ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေစာ္ကား ေျပာဆိုဖို႔
ရည္ရြယ္သလား။ ခင္ဗ်ား ေျပာလိုက္တာ ဟာ
ကၽြန္ေတာ့္ကို ႏွိမ္ခ်သလို ခံစားရတယ္။

လူေတြက ေၾကာက္လာလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္
တြန္းေနတာကို ရပ္ႏိုင္မလား။ လူ သံုးေယာက္က
လူတစ္ေယာက္ကို အျပစ္တင္ ဖယ္ထုတ္ေနတာကို
ၾကည့္ရတာ မေကာင္းပါဘူး။

ရွင္ ဒီအေၾကာင္း မေတြးမိတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ရွင္ လူေတြကို တြန္းေနမယ္ဆိုရင္ လူေတြက
ရွင္အနားကို လာဖို႔ ေၾကာက္လာၾကလိမ့္မယ္။

သို႔မဟုတ္ - သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ပံုစံနဲ႕ ေျပာႏိုင္တယ္။ သင္ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္မလဲ?
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အပိုင္း

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) – ရပ္ရြာေဒသတြင္ ဦးေဆာင္သူမ်ား
ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကင္နာမႈကို ျပသေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၅၀)

ကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္း

စာတို ေပးပို႔ျခင္း

အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

အတူ ထိုင္ၾကျခင္း

အိမ္သို႔ အတူ လမ္းေလွ်ာက္ ျပန္ျခင္း

ျပံဳးျပျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဖက္လွဲ တကင္း

ေက်ာကိုပုတ္၍ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

မုန္႔ကို မွ်ေဝစားျခင္း

အတူ စကားေျပာၾကျခင္း

ကစားပြဲ အတူကစားျခင္း

အိမ္စာ အတူလုပ္ျခင္း

ခင္မင္မႈျပေသာ ဓါတ္ပံု ေပးပို႔ျခင္း

ရယ္စရာမ်ား အတူ ေျပာၾကျခင္း

သင္၏ ပစၥည္းမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္း

သင့္ ေမြးေန႔ပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း

အတူ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ကျခင္း

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ဟယ္လို (မဂၤလာပါ) ဟု ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုျခင္း

သင့္ကို ကူညီရန္ သူတို႔ကို ေျပာျခင္း

လူမႈမီဒီယာတြင္ ခင္မင္မႈ ျပေသာ
စာေပးပို႔ျခင္း

အႏိုင္က်င့္ေသာလုပ္ရပ္ကို သင္
မေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာျပျခင္း

သင္တို႔ႏွစ္ဦး ဓါတ္ပံု အတူ ႐ိုက္ျခင္း

ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားရန္

ကမ္းလွမ္းျခင္း

ေက်ာင္းမွ တာဝန္ေပးေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေပးျခင္း

ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အတူထိုင္ျခင္း

သူတို႔ႏွင့္အတူ သြားျခင္း
သူတို႔ကို ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္

အခ်ိန္သံုးျခင္း

အျခားသူမ်ားကို တိုက္တြန္းျခင္း

စာတစ္ေစာင္ ေရးျခင္း

အီးေမးလ္ ေမးပို႔ျခင္း

သတိျပဳျခင္း

အကူအညီေပးႏိုင္ေၾကာင္း

ေႏွာက္ယွက္မႈအတြက္ အကူအညီ

ေက်ာင္းဆင္းၿပီး သူတို႔ႏွင့္ အတူ

သူတို႔မွာ ဘာေတြျဖစ္ေန သည္ကို

ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ရယ္စရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

သူတို႔ ဘယ္လိုေနလဲ (အေျခအေန)
ေမးျမန္းျခင္း

ျဖစ္ပ်က္မႈအတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္း

သင္၏ စက္ဘီးကို အတူစီးၾကျခင္း

သင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ကူညီေပးရန္ ေတာင္းခံျခင္း

သင္၏ အားကစား အသင္း တြင္
အတူပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

သူတို႔ထံမွ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းျခင္း

သူတို႔ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း ရွိပါက

ညွာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ

ယံုၾကည္ရေသာ လူႀကီးတစ္ဦးထံ

စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေျပာ ဆိုရန္၊

ျပဳလုပ္ပါက တံု႔ျပန္ေဖာ္ထုတ္ ေျပာျခင္း

တိုင္ၾကားျခင္း

ရယ္ေမာရန္ ျငင္းဆိုျခင္း

သူတို႔ကို လွမ္းျမင္ပါက

သူတို႔ ဘယ္လို ခံစားေနရ သည္ကို

လက္ျပႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ေမးျမန္းျခင္း

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာျခင္း

သူတို႔ကို အတူပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း

မွ်ေဝေျပာျပ ျခင္း

၂

သူတို႔ေျပာသည္ကို နားေထာင္ျခင္း

မညွာတာေသာ အျပဳအမူမ်ား

သူတို႔အေပၚ သင္မည္သို႔ ခံစားရသည္ကို

ေခါင္းစဥ္

ရယ္စရာ ဟာသမ်ား မွ်ေဝျခင္း

အျခားသူမ်ားက သူတို႔အေပၚ

သၾကားလံုးမ်ား မွ်ေဝစားျခင္း

(၂)

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကစားနည္း

လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္း -

“ဘယ္သူမဆို…”
၁။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို စက္ဝိုင္းပံု ခံုမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားပါ။ (ခံု အပို

ေရြးခ်ယ္ရန္ (၁)

ရွိမေနေစရန္ ဖယ္ထားပါ။

၂။

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ႐ုပ္ျပဇာတ္လမ္းစာအုပ္ ဖန္တီးျခင္း
•

ဆရာ က စက္ဝိုင္း၏အလယ္တြင္ရပ္၍ စတင္ပါ။ သင္က ‘ဘယ္သူမဆို …..’ ဟု အစခ်ီၿပီး

အေျခအေနတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိရသည့္ တိရစာၦန္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးကို ဖန္တီးပါ။

အခ်က္အလက္တစ္ခုကို ေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ (ဥပမာ - ေရခဲမုန္႔ႀကိဳက္သူ)။

ထိုအေျခအေနမွာ အိမ္တြင္၊ ေက်ာင္းတြင္၊ ရပ္ရြာထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္တြင္

ထိုအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူအားလံုးသည္ အျမန္ ထရပ္ၿပီး ေနရာအသစ္ကို

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ရွာရမည္။ ပထမဆံုး ေၾကညာမႈျဖင့္ ကစားပြဲကို စတင္ပါ (ဥပမာ - မည္သူမဆို ဖိနပ္

•

အျဖဴေရာင္ စီးထားသူ)။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေနာက္ထပ္ ခံုတစ္လံုးကို ရွာ၍

ဇာတ္လမ္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။

-----

ထိုင္ရမည္။ သင္က ခံုတစ္လံုးကို ထုတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ထိုင္စရာ
ခံုမရရွိဘဲ စက္ဝိုင္းအလယ္တြင္ က်န္ရစ္မည္။

၃။

က်ား၊မေရးရာကို အေျချပဳ၍ ျဖစ္ေပၚေသာ မွ်တမႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ

ထိုေက်ာင္းသားက ကစားပြဲတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အတြက္ ေၾကညာေပး ရမည္။ (ဥပမာ
- ဒီေန႔ ေက်ာင္းကို လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးလာတဲ့လူအားလံုး ေနရာေရႊ႕ပါ။) ထို႔ေနာက္

ဘယ္လို အျဖစ္အပ်က္လဲ
အၾကမ္းဖက္ခံရသူက ဘယ္လိုခံစားရသလဲ
ေတြ႕ျမင္ရသူက ဘယ္လို ခံစားရသလဲ
ေတြ႕ျမင္ရသူက ဘယ္လို ကူညီခဲ့သလဲ

ေက်ာင္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္လာသူအားလံုး ေနရာအသစ္သို႔ေရႊ႕ရမည္။

၄။

ကစားပြဲကို အႀကိမ္ အနည္းငယ္ ဆက္ကစားပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား
ထိုင္ေနသည့္ေနရာမ်ား ေျပာင္းလဲေရာေႏွာသြားသည့္အခါ ျခားနားခ်က္ မ်ားႏွင့္
တူညီခ်က္မ်ားကို သတိျပဳမိၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။

၅။
၆။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ဤကစားပြဲမွ လူတိုင္းသည္ ျခားနားၾက သည္ ဟူေသာ
အဓိက အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို

႐ုပ္ျပဇာတ္လမ္းစာအုပ္၏ ဖြဲ႕စည္းမႈ ပံုစံ
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၆ မ်က္ႏွာ ရွိေသာ စာအုပ္ကို ေအာက္ပါပံုစံျဖင့္ ေရးသား သ႐ုပ္ေဖာ္ပါ။
စာမ်က္ႏွာ (၁)

စာမ်က္ႏွာ (၂)

သင့္ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

အျခားဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးအေပၚ မွ်တမႈ မရွိစြာ

တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ ျဖစ္ရပါမည္။

ဆက္ဆံပံု သို႔မဟုတ္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ

ေနာက္ခံအေျခအေန တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။။

ခံစားေနရသည္ကို အဓိကဇာတ္ေကာင္က

ေတြ႕ျမင္ၾကေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။

•

မိသားစု

အုပ္စုထဲရွိ လူမ်ားတြင္ ျခားနားခ်က္မ်ားစြာရွိၾကေၾကာင္း အထူးျပဳ

•

ေက်ာင္း

•

အားကစား (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈ အခမ္းအနား

•

အလုပ္ခြင္

ေဖာ္ျပပါ။ မတူညီေသာလူမ်ားက မတူညီေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္
အားသာခ်က္မ်ားကို ယူေဆာင္လာၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္
ျခားနားသူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တူညီေသာလူမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း
ေလးစားရန္ လိုအပ္သည္။

ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

စာမ်က္ႏွာ (၃)

စာမ်က္ႏွာ (၄)

ထိုသို႔ဆက္ဆံခံရေသာေၾကာင့္ က်ား၊မအေျချပဳ

သင့္ဇာတ္ေကာင္က ဤအေျခအေနကို

အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူ အေန ႏွင့္ မည္သို႔

ေတြ႕ရေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ၾကားသိရ ေသာအခါ

ခံစားရေၾကာင္း (သို႔) ေက်ာင္း၊ အိမ္ (သို႔)

မွ်တမႈမရွိျခင္းမွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုသည္ဟု

ရပ္ရြာထဲတြင္ ပါဝင္မႈအေပၚ မည္သို႔ထိခိုက္သည္ကို

ထင္ျမင္ေၾကာင္းကို ေျပာျပ ပါ။

ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ေျပာျပပါ။
စာမ်က္ႏွာ (၅)

စာမ်က္ႏွာ (၆)

သင့္ဇာတ္ေကာင္က အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူကို

အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူကို ကူညီရန္

ကူညီရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ သည္ကို ေျပာျပပါ။

လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ အဓိကဇာတ္ေကာင္က ျပသသည့္
ေကာင္းေသာ ဥပမာမွတဆင့္ အျခားသူမ်ားက
မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူ သည္ကို ရွင္းျပပါ။
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အပိုင္း

ေရြးခ်ယ္ရန္ (၂)

အလုပ္ရွင္တစ္ဦးထံသို႔ စာေရးျခင္း
•

က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ေနရာျဖစ္လာေစရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္
ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ မ်ားကို အလုပ္ရွင္တစ္ဦးထံသို႔ စာေရးပါ။ စာတြင္
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။

(၂)

ေခါင္းစဥ္

-- ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား အမ်ဳိးအစားမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း
-- ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားက လူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို

၂

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း

-- ထိုအတြက္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

တစ္ေက်ာင္းလံုးအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္
ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္း ထံသို႔ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ထံသို႔ သင္တို႔ေက်ာင္းတြင္ က်ား၊မေရးရာ
အခြင့္အေရးမ်ား မည္သို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသင့္သည္ကို စာတစ္ေစာင္ ေရးပါ။
သင္တို႔ေက်ာင္းအတြက္ သီးျခားျဖစ္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ ဥပမာမ်ားႏွင့္
အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးပါ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေခါင္းစဥ္ (၃) က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား သိရွိ သတိျပဳမူ ရိွျခင္း

ေခါင္းစဥ္

၃

လုပ္ငန္းစဥ္

၁

အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ သိနားလည္ႏုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား နားလည္ျခင္း

(တစ္စံုတစ္ဦး၏ စိတ္ သို႔မဟုတ္ ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္း) ႏွင့္

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ (တစ္စံုတစ္ဦး၏ ခႏၶာကို္ယ္မွ ဖံုးကြယ္အပ္ေသာအပိုင္းမ်ားအေပၚ

အႏိုင္က်င့္ျခင္းတို႔မွာ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ ကို သိရိွ၊ နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္

သက္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပတ္သက္ျခင္း) လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔တြင္ သို႔မဟုတ္

အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္ သို႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား သို႔မဟုတ္

အျခားသူမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားကို ေျပာျပရန္ စကားလံုးမ်ားကိုလည္း သိရိွရန္ လိုအပ္

အျခား အင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွတဆင့္ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ

သည္။ ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအားလံုးကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသူမ်ား၊ ေတြ႕ျမင္ရသူမ်ားႏွင့္
၄၅ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသား မ်ားသည္
• အၾကမ္းဖက္မႈ၌ ႐ုပ္ပိုင္း
ဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔
အပါအဝင္ ပံုစံအမ်ားအျပား
ရိွေၾကာင္း သိရွိမည္။
• မတူညီသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ား၌
လူမ်ားသည္ ပစ္မွတ္၊ ေတြ႕ျမင္
ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ)
သို႔မဟုတ္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသူ၊
က်ဴးလြန္သူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ၾကံရာပါ စသည့္ အေနအထား
အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္
ယင္းေနရာအားလံုးမွ
သူမ်ားအတြက္ မေကာင္းေသာ
အက်ဳိးဆက္မ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။
• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈသည္
အမ်ားအားျဖင့္ အတူတကြ
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး တူညီေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ေၾကာင္း
နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို
ရွိလာေစမည္။

လိုအပ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ပစ္မွတ္၊
က်ဴးလြန္သူ၊ ၾကံရာပါ၊
ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ
(သက္ေသ)၊ ျမင္ေတြ႕ၾကည့္႐ႈသူ
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ကေလးမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးလံုးသည္ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ႏုိင္သလို ပစ္မွတ္မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

၂။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အၾကမ္းဖက္မႈ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း
လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္မ်ား

၁။

ဘုတ္ေပၚတြင္ ပစ္မွတ္၊ က်ဴးလြန္သူ၊ ၾကံရာပါႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ)
ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေရးသားပါ။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယင္းစကားလံုး
မ်ားအေပၚ မိမိတို႔၏ နားလည္မႈမ်ားကို မွ်ေဝပါေစ။ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝပါ။ (ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔အား
မိမိတို႔၏ ေလ့က်င့္ခန္း စာအုပ္မ်ားတြင္လည္း ေရးသားႏုိင္သည္)
ပစ္မွတ္ (တစ္ခါတစ္ရံ သားေကာင္ဟုလည္း ရည္ၫန
ႊ ္းသည္) = အၾကမ္းဖက္မႈကို
ေတြ႕ၾကံဳရသူ
က်ဴးလြန္သူ = အၾကမ္းဖက္မႈအား ျပဳလုပ္သူ၊ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ အနာတရကို
ျဖစ္ေစသူ

၃။

ဤဇယားအား ဘုတ္ေပၚတြင္ေရးဆြဲပါ။
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ႏႈတ္စကားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဤေဝါဟာရမ်ားက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ဥပမာအနည္းငယ္ကိုလည္း အသံုးျပဳၿပီး ၎တို႔၏
ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ လိုအပ္ပါက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ေပးပါ။
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူခ်င္း တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ျဖစ္ေစ၊ လူမႈကြန္ယက္မွတဆင့္၊
သို႔မဟုတ္ စာတို၊ ႐ုပ္ပံု သို႔မဟုတ္ အမုန္းစာမ်ား ေရးပို႔ျခင္းမွ တဆင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
ယင္းတြင္ စကားလံုးမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ သေကၤတမ်ား၊
ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕ျခင္းပံုစံမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊

ၾကံရာပါ = အၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးသူ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔သည္

ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အရွက္ခြဲျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္ - ယင္းတို႔ေၾကာင့္ မည္သူကမွ

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသူ သို႔မဟုတ္ လူမ်ား

ထိေတြ႕ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ထိုသူတုိ႔သည္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ရသည္။

ျမင္ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ) (သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ရွိေလ့လာသူ) = အၾကမ္းဖက္မႈ

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တြင္ ခႏၶာကိုယ္အား ဒဏ္ရာရေစျခင္း သို႔မဟုတ္

လုပ္ရပ္တစ္ခုအား ျမင္ေတြ႕သူ

ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ခိုးယူျခင္းတို႔

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အျခားသူတစ္ဦးအား ထု႐ိုက္ျခင္း၊

ပါဝင္ႏုိင္သည္။

႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ားကို
သာ အၾကမ္းဖက္မႈဟူေသာ စကားလံုး အသံုးျပဳေ ဖာ္ျပေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈဟူေသာ စကားလံုးအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ႏွင့္
ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား အားလံုးကို ျခံဳငံုထည့္သြင္း

အဓိက စကားလံုးမ်ား

အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ လူႀကီးမ်ားႏွင့္

က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစသည့္ မေကာင္းက်ဳိးမ်ားကိုလည္း နားလည္ရန္

အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ႏႈတ္စကားျဖင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး လူမ်ားမွ
အျခားသူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေရးသားခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္သည္။
ယင္းတို႔သည္ စကားလံုးမ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္
နစ္နာမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသးသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏႈတ္စကားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုသည္မွာ လက္ခံခြင့္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိေတြ႕မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ
ခႏၶာကိုယ္၏ ဖံုးကြယ္ အပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ထိကိုင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ တစ္စံုတစ္ဦးအေၾကာင္း လိင္မႈကိစၥမ်ား
ေျပာဆိုျခင္း၊ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုမ်ား
ျဖန္႔ေဝတင္ျပျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အၾကမ္းဖက္မႈ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း

အပိုင္း

ႏႈတ္စကားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တြင္ အမည္ေျပာင္မ်ား ေခၚေဝၚျခင္း သို႔မဟုတ္
ေရးသားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအျပဳအမူ၊ တစ္စံုတစ္ဦးအေၾကာင္း
သြားပုတ္ေလလြင့္ေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးအား ေအာ္ဟစ္ျခင္းႏွင့္
ေအာ္ေငါက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

၄။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဇယားအား ၎တို႔၏ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးဆြဲၿပီး
ဘုတ္ေပၚမွ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခ်င္း၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအား
ကူးယူမည္။

၅။

(၂)

ေခါင္းစဥ္

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

၃

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာတို႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

•

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေပၚရာတြင္ လူမ်ားသည္ အေနအထား အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ရိွေနႏုိင္သည္။
ယင္းတို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအား တိုက္႐ိုက္ၾကံဳေတြ႕ရသူ၊ က်ဴးလြန္သူ၊ ၾကံရာပါႏွင့္
ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ) တို႔ ပါဝင္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း ထိုေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား သိရွိနားလည္ ဂ႐ုစိုက္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ က်ဴးလြန္သူမ်ား
သို႔မဟုတ္ ၾကံရာပါမ်ား ျဖစ္ခဲ့ႏုိင္သည္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရိွေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္
ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္
အၾကမ္းဖက္မႈ ကင္းေဝးၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားအား သင္ၾကားျခင္းတြင္
အာ႐ံုစူးစိုက္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ စာသင္ခန္းအား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း
နာမည္ေျပာင္မ်ားေခၚျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အရွက္ခြဲေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္
အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါေစ။ ဤတြင္ အတန္းေဖာ္မ်ားက မည္သည္တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းမ်ား စတင္ ေျပာဆိုသူမ်ားအား ဟန္႔တားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို တိုင္ၾကားလိုသူမ်ားအား သိုသိုသိပ္သိပ္ ျပဳလုပ္ေစရန္ အားေပးပါ။
က်ဴးလြန္သူမ်ားဟု တိုင္ၾကားခံထားရဖူးသူမ်ား ကိစၥကို ဆက္လက္ေမးျမန္းေဆာင္ရြက္ရန္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္ အဘယ္နည္း

ေခါင္းစဥ္

၃

လုပ္ငန္းစဥ္

၂

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၿပီးခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

ေလ့လာသိရွိခဲ့ရေၾကာင္း အမွတ္ရပါေစ။ ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ပါက မည္သူတို႔ႏွင့္

တည္ေဆာက္ေရးသားပါ။

၂။
၄ဝ မိနစ္

အဓိက စကားလံုးမ်ား
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ
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ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ သို႔ေသာ္လည္း
မကိုက္ညီသူမ်ားသည္လည္း က်ားမအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

• မည္သူမဆို
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပစ္မွတ္
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားသည္
အျခားသူမ်ားထက္ပို၍
ပစ္မွတ္ထား ခံရႏုိင္သည္ကို
သိမွတ္မည္။

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ က်ား၊ မအေျချပဳ
အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ က်ား၊မေရးရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

• က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ၏
ျခားနားေသာ အမ်ဳိးအစား
မ်ားအတြက္ ဥပမာမ်ား
ေပးမည္။

ေပးပါေစ။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္ ႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ
ေအာက္တြင္ ေပးအပ္ထားသည္)

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစား အမ်ားအျပားရိွသည္ကို

ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သနည္း။ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ားကို ဘုတ္ေပၚတြင္ စာရင္းတစ္ခု

• က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈအား
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဥပမာအခ်ဳိ႕
အမ်ဳိးအစားမ်ား တစ္ခုခ်င္း၏ ဥပမာမ်ားအား ရရိွရန္ ဦးတည္ပါ။ (အခ်ဳိ႕ ဥပမာမ်ားကို

ႏႈတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ပါဝင္ေသာ

မည္သည့္အုပ္စုမ်ားမွ လူအခ်ဳိ႕သည္ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုမို

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

၅။

၃။

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - လင္ေယာက်္ားမွ ဇနီးအား မိမိ ထမင္းစားလိုသည့္အခ်ိန္တြင္
ညစာအဆင္သင့္ မျဖစ္သျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း
ႏႈတ္စကားျဖင့္ - လူငယ္ေယာက်္ားေလးမ်ားက အျခားေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအား ထိုသူမွာ
မိန္းမဆန္သည္ဟု ထင္ရသည့္အတြက္ ႐ိုင္းပ်ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သံုးႏႈန္းေခၚဆိုျခင္း
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ - ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးမွ ရည္းစားမိန္းကေလးအား သူ၏
သေဘာဆႏၵအတိုင္း လက္မခံလွ်င္ သူမ၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းအား ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း

ေျပာဆိုစဥ္းစားၾကမည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ - ေယာက်္ားတစ္ဦးမွ မိန္းမတစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား က်ား၊မေရးရာ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္

ထိေတြ႕မႈုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးအား သူမ အလိုမတူဘဲ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

မည္သည္ကို ဆိုလိုသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားပါေစ။ (ေခါင္းစဥ္ ၁ - လုပ္ငန္းစဥ္ ၁
ႏွင့္ ၂) အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားအား ပူးတြဲလိုက္လွ်င္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ သေဘာတရားအား ရရိွသည္ဟု ရွင္းျပပါ။

၄။

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ဥပမာမ်ား

ေအာက္ပါ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ေပးပါ။

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအား
၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာအေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည္။
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တစ္စံုတစ္ဦး (က်ား၊ မ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ
ေျပာင္းလဲခံယူသူ) အား သူ၏ က်ား၊မေရးရာ အခန္းက႑၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားေသ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ သို႔မဟုတ္
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ခံစားရမႈအျဖစ္ ရလဒ္ထြက္ေပၚေစသည့္ သို႔မဟုတ္
ထြက္ေပၚ ေစႏုိင္သည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္
တစ္စံုတစ္ဦး၏ က်ား၊မေရးရာ ႏွင့္ က်ား ႏွင့္ မ အၾကား မညီမွ်ေသာ အင္အားၾသဇာ
ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခန္းက႑၊
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာသည္။
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မည္သူကိုမဆို သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္ (က်ား၊ မ၊
ၾကားလိင္ ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူ)။

၆။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုပ္ငန္းစဥ္ကို အုပ္စုငယ္မ်ားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ၎တို႔အား ဇာတ္ၫႊန္းအခ်ဳိ႕ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး
ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္ၫႊန္းတစ္ခုကို လည္း ဖန္တီးေစမည္။ ဤဇာတ္ၫႊန္းမ်ားသည္
ေက်ာင္း၌ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ လူငယ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံတစ္ခု၏ ဥပမာ တစ္ခုကို ေပးအပ္မည္။ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားက ယင္းဇာတ္ၫႊန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အမ်ဳိးအစား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား အမည္တပ္ရမည္။
၎တို႔အား ဤအမ်ဳိးအစား က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္
တံု႔ျပန္ရန္ မည္သည္ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ေမးျမန္းမည္။

ဇာတ္ၫႊန္း ၁
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေရႊရည္ သည္ ေက်ာင္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္လာေနသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္
သူမသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
မရိွသလို သူမကလည္း ေက်ာင္း ေနာက္မက်ခ်င္ေပ။ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရန္ ႏွစ္လမ္းအလိုတြင္
လူအုပ္စုႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ေနသည့္ သူမထက္ အတန္းႀကီးေသာ ေယာက်္ားေလး အုပ္စု
တစ္စုအား ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအုပ္စုက စတင္ လက္ေခါက္မႈတ္ၿပီးေနာက္ ယင္းတို႔ထဲမွ
တစ္ဦးက သူမ ျဖတ္ေလွ်ာက္စဥ္ ေျခေထာက္အား လွမ္းကိုင္ခဲ့သည္။

ဇာတ္ၫႊန္း ၂

၆။

ဟန္ထြန္း သည္ အတန္းဆင့္ ၈ မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ အတန္းေဖာ္မ်ားသည္
သူ႔အား မိန္းမႏွင့္ တူလြန္းသည္ဟုေျပာၿပီး စတင္၍ ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္
ပံုမွန္အတိုင္း ခရစ္ကတ္ကစားရန္ သူသြားသည့္အခါ သူ၏အသင္းေဖာ္မ်ားက သူ႔အား
အသင္းတြင္ အလိုမရိွေတာ့ဟု ေျပာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူက သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား
သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သူ႔အား မလိုလားေအာင္ မည္သည္က ျဖစ္ပ်က္ေစခဲ့သည္ကို သိမသိ
ေမးျမန္းသည္။ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းက တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မိန္းမအဝတ္အစားမ်ား
ဝတ္ထားသကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ထားေသာ ဟန္ထြန္း၏ ဓာတ္ပံုတုမ်ားကို ေဖ့ဘုတ္တြင္ အႏွံ႔အျပား

၎တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းအတြက္
မည္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရိွသည္ကို ျပန္လည္တင္ျပရန္ အုပ္စုမ်ားမွ စီစဥ္ပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္၏ ရပ္ရြာေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ကိုယ္စားျပဳသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္လမ္းအခ်ဳိ႕ကို
အေတြ႕ရ မ်ားေသာ သို႔မဟုတ္ မဆိုးရြားလြန္းေသာ ဥပမာအခ်ဳိ႕ကိုထည့္သြင္းပါ။ ဤသည္က
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယင္းသည္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနႏုိင္သည္ကို သတိျပဳမိေစရန္ အကူအညီေပးမည္။ ေက်ာင္းသူ၊

ဇာတ္ၫႊန္း ၃

၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ သို႔မဟုတ္ အျခားသိကၽြမ္းသူမ်ား၏အမည္မ်ားအား အသံုးမျပဳရန္ႏွင့္

ခႏၶာကိုယ္သည္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းျပန္တက္သည့္ ပထမဆံုးေန႔တြင္ အခ်ဳိ႕
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ သူမအား လက္ညိွဳးထိုးကာ ရယ္ေမာေနခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္မွ
အခ်ဳိ႕က စႀကၤန္လမ္းတြင္ သူမအား ဝင္တိုက္မိေစရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ၎တို႔ထဲမွ
တစ္ဦးသည္ သူမ၏ရင္ဘတ္အား လက္ညိွဳးတည့္တည့္ထိုးထိုးၿပီး သူမ၏ရင္သားမ်ား
ႀကီးထြားလာသည့္သ႑ာန္ လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ား လုပ္ျပသည္။ ၿပီးေနာက္
အျခားသူမ်ားက ရယ္ၾကသည္။ သူမသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္မလာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု
စတင္ဆႏၵရိွလာသည္။
ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္ၫႊန္း ေရးသားပါ။

(၂)

ဖန္တီးပါ။ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ဇာတ္လမ္းမ်ားအစား

တင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။

ႏုႏုၾကည္ ၏အသက္သည္ ၁၃ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္အတြင္း သူမ၏

အပိုင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္ အဘယ္နည္း

ေခါင္းစဥ္

၃

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေရးသားရန္ေျပာရာတြင္
လူမ်ားသတိျပဳမိႏုိင္မည့္ အျဖစ္အပ်က္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳၿပီး တစ္စံုတစ္ဦး၏
ကိုယ္ေရးကို္ယ္တာကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

၇။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာသင္ယူရန္ အကူအညီ
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

က်ား။မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူမ်ားအား ၎တို႔၏ က်ား၊မေရးရာေပၚတြင္
အေျချပဳ၍ ပစ္မွတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္သည္။

•

ယင္းသည္ မည္သူကိုမဆို သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္၊ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္
က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသူမ်ားအဖို႔ အမ်ားဆံုး ၾကံဳေတြ႕ရသည္။

•

က်ား၊မေရးရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ
အသံုးျပဳျခင္းသည္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္
႐ႈျမင္ၾကသျဖင့္ ယင္းအား သတိမျပဳမိပဲ ရိွေနႏိုင္သည္။

•

ေမးခြန္းမ်ား
•

ဇာတ္ၫႊန္းတြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပၚေနသနည္း
(႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ)

•
•
•

ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမွ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသူအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား တိုက္ဖ်က္ရန္ ပံုစံအားလံုးျဖင့္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ

လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။ ယင္းအား မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္

ျဖန္႔ေဝမွတ္စု

ျပႆနာအား သင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္

ေခါင္းစဥ္အဆံုး၌
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ရရိွႏုိင္သည့္ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွသည္။ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းအား
ျဖန္႔ေဝမွတ္စု မိတၱဴ
တစ္ေစာင္စီ ေဝေပးပါ
သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ကို
ဘုတ္ေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္
စာရြက္ခ်ပ္ႀကီးေပၚတြင္
ေရးထားေပးပါ။

ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ထိခိုက္မႈအား
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေပါင္းစုထားေသာ ကာကြယ္ေရး ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈ
ဗ်ဴဟာမ်ားမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

ဤသို႔ျဖစ္ေပၚျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သနည္း
ျပႆနာ ျဖစ္လာပါက ထိေရာက္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မည္သည္ကို
ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သနည္း

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

81

လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) - က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ေခါင္းစဥ္

၃

လုပ္ငန္းစဥ္

၃

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။
၂။

အမည္ဆိုးမ်ား
တပ္၍ ေခၚျခင္း

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၃ဦး သို႔မဟုတ္
၄ဦးအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ စီစဥ္ပါ။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား

ဖယ္က်ဥ္ျခင္း

ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူမ်ား ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္ ၾကံဳတြ႕ႏုိင္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကမည္ဟု ရွင္းျပပါ။
ၿပီးေနာက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ၾကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားသည္

၃ဝ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသား မ်ားသည္
• ေယာက်္ားေလးမ်ား
ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္
တြင္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္၊
အစျပဳ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္
သို႔မဟုတ္ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေဖာ္ျပရန္
• မိန္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းႏွင့္
ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္
ၾကံဳေတြ႕ ႏုိင္သည့္၊ အစျပဳ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္
သို႔မဟုတ္ ပစ္မွတ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေဖာ္ျပရန္
• (သားေကာင္) ပစ္မွတ္မ်ား၊
ျမင္ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္သူ
(သက္ေသ) မ်ား၊ ၾကံရာပါမ်ား
ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ
ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္
ျခင္း၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
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ေၾကာက္ရြံ႕
ေစျခင္း

၃။

အုပ္စုတစ္ခုစီအား စာရြက္တစ္ခုစီေပးပါ (သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား မိမိတို႔၏ မွတ္စုစာအုပ္မွ

၄။

စာရြက္အား ထက္ဝက္ ေခါက္ခ်ဳိးပါ။ တစ္ဖက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏

စာရြက္အား အသံုးျပဳပါေစ။)
ေကာက္ေၾကာင္းပံု ေရးဆြဲပါ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ေကာက္ေၾကာင္းပံု
ေရးဆြဲပါ။

၅။

ပစၥည္းမ်ားကို
ဖ်က္စီးျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ ျပင္ပေနရာ တြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစား အားလံုးကို
စာရင္းျပဳပါ။ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူသူ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာရင္းသီးျခားျပဳလုပ္ပါ။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား

တန္ဖိုးမရွိဟု
ခံစားရေစျခင္း

၇။
၈။

စေနာက္မႈ အျဖစ္ ခြင့္လႊတ္ထားရန္ အလားအလာ နည္းလာေပလိမ့္မည္။ အျပဳအမူမ်ားကို
အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္မႈ ပံုစံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္တပ္
ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမွာ ထို အျပဳအမူ အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ လက္ခံထားရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း

စိတ္ပူပန္ျခင္း

ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း

နာက်င္ျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္း
မေကာင္းသတင္း
ေကာလဟလလြင့္ျခင္း

မည္သည္တို႔သည္ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သနည္း။
ယင္းတို႔သည္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူထားသည့္
ငယ္ရြယ္သူမ်ား အတြက္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသလား။

•

အမ်ဳိးသမီးမ်ား က်ဴးလြန္တတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ
အဘယ္နည္း။ အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ပါသလား။ က်ား၊မေရးရာ
ေျပာင္းလဲခံယူထားသူမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးလြန္ပါသလား။

•

ၾကံဳေတြ႕ရသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေရးသားပါ။

က်ဴးလြန္ရန္ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ရယ္စရာ ဟာသ (သို႔)

အႏိုင္က်င့္ျခင္း

အထီးက်န္ျခင္း

ေအာက္ပါတို႔ကို ေမးပါ။

ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္း တြင္ ဤသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားက

သက္ေရာက္ခံရပံုကို ေလ့လာရေသာအခါ ဦးတည္က်ဴးလြန္ခံရသူ မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာႏိုင္ျပီး

အင္တာနက္သံုး၍
အႏိုင္က်င့္ျခင္း

အတင္းအဖ်င္း
ေျပာျခင္း

ေျပာင္းလဲခံယူထားသည့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ

•

တိုက္တြန္းပါ။

အေရးႀကီးေၾကာင္း အထူးျပဳ ေဖာ္ျပရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္

ဝမ္းနည္းျခင္း

နာက်င္ျခင္း
႐ိုက္ျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈ
ျဖစ္ျခင္း

အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။

သြားပုတ္ေလလြင့္ေျပာျခင္း၊ အမည္ေျပာင္တပ္ျခင္း) ဥပမာမ်ားအား ထည့္သြင္းၾကရန္

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈအေပၚ သက္ေရာက္ခံရပံုမ်ားကို သိရွိနားလည္ၾကရန္

အမည္ဆိုးမ်ား
တပ္၍ ေခၚျခင္း

ဆံပင္ဆြဲျခင္း
ေၾကာက္ရြံ႕
ေစျခင္း

ျပန္လည္တင္ျပျခင္းအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ

အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (ဥပမာ - ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

အႏိုင္က်င့္ျခင္း

ဖယ္က်ဥ္ျခင္း

တြန္းျခင္း

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (ဥပမာ - ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေၾကာက္ျခင္း)၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္

၆။

လာဘ္ထိုး
ဆြဲေဆာင္ျခင္း

ရွက္ရြံ႕ေစျခင္း
စိတ္ဆိုးျခင္း

မည္သည့္စိတ္ခံစားမႈမ်ားအား ခံစားရႏုိင္ သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ၾကမည္။

သိရွိနားလည္ၾကေစေရးအတြက္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ေပသည္။
အဓိက စကားလံုးမ်ား

ကန္ျခင္း

စေနာက္ျခင္း

၉။

သင့္အေနႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈပံုစံ တစ္ခုခုကို သတိျပဳမိပါသလား။

အဖြဲ႕မ်ားအား ဤေလ့က်င့္ခန္းမွ ၎တို႔သတိျပဳမိသည္မ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပပါေစ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

အပိုင္း

၁ဝ။

ဤေလ့က်င့္ခန္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကိုသင္ယူရန္ အကူအညီ
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မည္သည့္နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ယင္းကို
ၾကံဳေတြ႕ရသူတို႔အေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွသည္။

•

ေခါင္းစဥ္

ယင္းတို႔မွ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး
လူတစ္ဦး၏ သင္ယူႏုိင္မႈစြမ္းရည္အေပၚ သက္ေရာက္သည္။

•

(၂)
၃

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ၾကံဳေတြ႕ရသူမ်ားအေပၚ
ကိုယ္ခ်င္းစာႏုိင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းပင္ျဖစ္ေစ
က်ဴးလြန္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေျခ သို႔မဟုတ္ သည္းခံလက္ခံထားမႈကို နည္းပါးေစႏိုင္သည္။

•

ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ က်ား၊ မ၊ ႏွင့္ က်ား၊ မ ေျပာင္းလဲခံယူထားသူ
လူငယ္မ်ားသည္ ကြဲျပားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္၊
ၾကံဳေတြ႕တတ္သည္။

•

ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအား
က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသူမ်ား ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားသည္
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ခံစားရႏိုင္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေခါင္းစဥ္

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၃

လုပ္ငန္းစဥ္

၄

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

၁။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၃ ဦး သို႔မဟုတ္ ၄ ဦး
အုပ္စုမ်ား ဖြဲ႕ပါ။

ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၂။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္

•

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီ

က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားထံသို႔ ဦးတည္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္း

ရွင္းျပပါ။ ကိန္းဂဏန္း စာရင္အင္း အခ်က္အလက္မ်ားဆိုသည္မွာ
ယင္းတို႔အား ကြဲျပားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ လူမ်ားထံမွ
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မတူညီေသာ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
ေကာက္ယူခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အသံုးဝင္ၿပီး အေရးႀကီး ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းမွ ျပႆနာမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ကို

၃ဝ မိနစ္

မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး (အစိုးရကဲ့သို႔ေသာ) လူမ်ားအား ယင္းျပႆနာမ်ားကို
တိုက္ဖ်က္ရန္ အတြက္ ကူညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းမွ

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္တူ လူမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကို

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖင့္ စတင္ၾကမည္။ စာသင္ခန္းထဲတြင္ အသံထြက္ရြတ္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးရန္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

အခ်က္အလက္တစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။

•

က်ား၊မေရးရာ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခုထက္ အဘယ့္ေၾကာင့္
ဤ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥေၾကာင့္
ပိုမိုသက္ေရာက္ခံရသည္ဟု သင္ ထင္သနည္း

•

၃။

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကည့္သည့္အခါ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ လူမ်ား၏ သင္ယူမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

အခ်ဳိ႕ေသာ ကိန္းဂဏန္း စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကမည္ဟု
လူမ်ားအေၾကာင္း အပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

• အခ်ဳိ႕ေသာ
က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္
က်န္းမာေရးႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ
မည္သို႔
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္
ႏုိင္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္

၅။

ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။

•

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားအား စိန္ေခၚျခင္းသည္ က်ား၊မေရးရာ
အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားသည့္
ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီ
ျဖစ္ေစသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
အခ်ဳိ႕ေသာ နမူနာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေပးထားသည္။ ေနာက္ထပ္
ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲတစ္ခုတြင္ ေပးထားသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသ
ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမွ ႏုိင္ငံအဆင့္ ကိန္းဂဏန္း ဥပမာအခ်ဳိ႕ကိုလည္း
ေပးထားသည္။ သင္၏ ႏိုင္ငံအတြက္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္
အင္တာနက္လိပ္စာမ်ား ေပးထားသည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ဤပံုစံအား မည္သို႔

ရပ္ရြာမ်ားထဲမွ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ား၏ က်န္းမာေရး

လႊမ္းမိုးႏုိင္ေလာက္သနည္း။

ရလဒ္မ်ားအေပၚ အားေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းတို႔သည္

အတြဲတစ္တြဲစီအား ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား သတ္မွတ္ေပးအပ္ပါ။ ၎တို႔အား

လူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေပၚတြင္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ထိုသူတို႔၏ နာမက်န္းျဖစ္မႈ

မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္က မည္သည္ကို ေျပာျပသည္ကို အတန္းအား ရွင္းျပႏိုင္ရန္

သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရႏုိင္မႈ အႏၲရာယ္အလားအလာကို ျမင့္တက္ေစသည္။ [84]

ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေပးပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ က်ား၊မေရးရာ အေၾကာင္း

ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ားအား ၾကမ္းတမ္းမႈျဖစ္ေစရန္ လႊမ္းမိုးအားေပးသည့္

အဓိက စကားလံုးမ်ား

တင္ျပထားၿပီး အခ်ဳိ႕က အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အျခား ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးမကင္းေသာ ယာဥ္

က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား

သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအေပၚ ျဖစ္သည္။

ေမာင္းႏွင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ရိွသည့္ အမူအက်င့္မ်ား ႏႈန္းထားျမင့္တက္လာေစမႈသို႔

၄။

အခ်ဳိ႕ေသာအတြဲမ်ားအား ဤအခ်က္အလက္က မည္သည္ကို ဆိုလိုမွန္း မိမိတို႔၏
သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားကို သင္ျပရန္ အလွည့္က် တာဝန္ယူၿပီး မိမိတို႔၏ အခ်က္အလက္ကို
အတန္းထံ တင္ျပပါေစ။ တင္ျပရာတြင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္
ေကာင္းေသာအခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆိုးေသာအခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေၾကာင္း၊ က်ား၊မေရးရာ
ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း
ရွင္းျပပါေစ။

ဦးတည္ႏုိင္သည္။ ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အသက္ ၁ဝ-၁၄ ႏွစ္
ငယ္ရြယ္ေသာ ေယာက်္ားမ်ား ေသဆံုးမႈတြင္ ထိပ္ဆံုးမွ အေၾကာင္းရင္းမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ
ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ ေယာက်္ားမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္
အႏၲရာယ္ရိွေသာအမူအက်င့္မ်ား၌ ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေျခ ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားက မိန္းကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္း
တက္ေရာက္ခြင့္ကို လႊမ္းမိုးထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွေစာစီးစြာ
ထြက္တတ္ၾကသည္။ ယင္းမွာ ထိုမိန္းကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ၎တို႔၏
ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ပါ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။
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အခ်ဳိ႕ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ ဥပမာမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား
ေတြ႕ႏိုင္သည္)

အခ်ဳိ႕ေသာ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္။
အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ပိုမိုရိွေနႏိုင္သည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္

ေတာင္အာရွေဒသတြင္ မိန္းကေလး ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်သည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္

အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ပိုမို၍ ’ေရြ႕လ်ားသြားလာ’ ႏုိင္ၾကသည္။ အိမ္အျပင္တြင္

တက္ေရာက္ေနၾကသနည္း။ ၄၆%

ထြက္ခြာသြားလာရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၾကသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ ရိွၾကသည္။

ဤသည္မွာ တစ္ဝက္ ထက္နည္းသည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္
မူလတန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ပိုနည္းႏိုင္ေျခရွိသည္။ ေယာက်္ားေလး ၅၄% (သို႔မဟုတ္
တစ္ဝက္ေက်ာ္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ မူလတန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနသည္
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf
ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ေယာက်္ားေလး ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအနက္ မည္သူတို႔က အလယ္တန္းအဆင့္
ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ားသနည္း။
ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေယာက်္ားေလး ၅၅% သည္ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာေရးတြင္
တက္ေရာက္ေနၾကသည္။ ဤသည္မွာ ၁ဝ ဦးလွ်င္ ၆ ဦးထက္ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့သည္။ ဤသည္ကို
၄၆% သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလး ၁ဝဦးလွ်င္ ၅ဦးထက္ နည္းျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ [40].
*သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး
အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုမွာ အဘယ္နည္း။

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ရဲရင့္ရန္၊ အႏၲရာယ္ကို စြန္႔စားရန္ႏွင့္ နာက်င္မႈ သို႔မဟုတ္
လမ္းေပၚတြင္ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ စြန္႔စားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္ရွိေစရန္ ဖိအားေပးႏိုင္သည္။
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းတို႔
ပိုမိုျပဳလုပ္ႏုိင္ေျခရိွသည္။ ဤသည္တို႔က လမ္းေပၚတြင္ ၎တို႔ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္
လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္တြင္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို မ်ားေစသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံ အိမ္တြင္ေနၿပီး အိမ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ ကူညီရန္ႏွင့္
ကေလးထိန္း တာဝန္မ်ားကိုယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအား တစ္ခါတစ္ရံ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ ပညာေရးေလာက္
အေရးမႀကီးဟု ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္
ေယာက်္ားေလးမ်ားကဲ့သို႔လည္း ဝင္ေငြ ဆက္လက္ရွာေဖြမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိဘမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားအား အိမ္အျပင္ဘက္တြင္ ေဘးမကင္းမည္စိုး၍

ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း မွာ

အိမ္ထဲ၌သာ ထားသည္။

ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမႈတို႔မွာ ထို အသက္အရြယ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အဓိကက်န္းမာေရး ျပႆနာ
မဟုတ္ေပ။ [41].
*သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး မည္မွ်သည္
အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသနည္း။ ၂၉%
ဤသည္မွာ မိန္းကေလး ၁ဝ ဦးလွ်င္ ၃ ဦးထက္ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့သည္။ 10 [40].
*သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။

(၂)

ထိခိုက္ဒဏ္ရာတို႔အတြက္ မပူပန္ရန္ သင္ၾကားခံရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဤသည္က ၎တို႔အား

လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမႈမွာ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္

အပိုင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ၎တို႔သည္ သန္မာသည္ဟု ျပသၿပီး ေယာက်္ားဆန္မႈကို
သက္ေသျပရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။
မိန္းမမ်ားအား ေယာက်္ားမ်ားထံ နာခံၿပီး ႏိွမ့္ခ်ၾကရန္ ဖိအားရိွသည္။
ေယာက်္ားမ်ားသည္ မိန္းမမ်ားထက္ ပိုမို အဆင့္ျမင့္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်္ားမ်ားက မိန္းမမ်ားအေပၚ
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရိွသင့္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ရိွၾကသည္။
မိန္းမမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လင္ေယာက်္ားအား ေလးစားနာခံရမည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသည္။

http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
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ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ကစားနည္း
“တစ္ဦးတည္း အေနျဖင့္ ေရြ႕လ်ားျခင္း”
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ဤကစားပြဲအား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္တည္ၿငိမ္ေစရန္ ႏွင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ
ျပန္လည္ရရိွရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

၁။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႀကီးမားေသာစက္ဝိုင္းပံုအတြင္း ရပ္ေနပါေစ။
(သို႔မဟုတ္ ေနရာမေလာက္ပါက မိမိတို႔၏ စားပြဲမ်ား ေရွ႕တြင္ပင္ အေရွ႕သို႔မ်က္ႏွာမူၿပီး
ရပ္ေနပါေစ) ဤကစားပြဲတြင္ အားလံုးသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနာက္သို႔
လိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔သည္ ႀကီးမားေသာမွန္ခ်ပ္ႀကီးသဖြယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတုိင္း

၂။

အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆန္႔က်င္ရမည္ကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဇာတ္လမ္း (ပံုျပင္/ကာတြန္း တစ္ခု)
ေရးဆြဲရန္။

ေရြးခ်ယ္ရန္ ၃
ေကာင္းမြန္ေသာ က်ား၊မေရးရာ စံနမူနာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာ က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္းဓေလ့တစ္ခု၏ သက္ေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပသည့္ ပိုစတာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ပါ။

အတန္းမွ လိုက္ႏိုင္မလိုက္ႏိုင္ ၾကည့္႐ႈရင္း ေျဖးညင္းစြာ လႈပ္ရွားပါ။ အတန္ၾကာသည့္အခါ

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆန္႔က်င္မႈ ျပဳပါ။ ။ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျခားနားစြာ

သင္သည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ျဖည္းညင္းစြာ ျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္းကို

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကို ဆက္လက္လႊဲေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါေစ။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဤကစားပြဲမွ ကမာၻႀကီးအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲအား ရယူရန္အတြက္
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို
ေဖာ္ထုတ္ပါေစ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈေရးရာ အျပဳအမူတြင္ မည္သူ႔ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္ႏွင့္

ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ပါ။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကာတြန္း/ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ပိုငယ္ေသာေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝမည္။ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္သည့္
နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေက်ာင္းစံုညီပြဲေတာ္တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
၎တို႔၏ သီခ်င္းမ်ား/ရက္(ပ္)စာသားမ်ား/ကဗ်ာမ်ားကို အျခား အတန္းမ်ားအတြက္
တင္ဆက္မည္။ ေက်ာင္းလံုးကၽြတ္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုသည္ တင္ဆက္မႈ ပြဲေတာ္တစ္ခုသို႔
ဦးတည္ႏုိင္သည္။

မည္သူ႔ကဲ့သို႔ မလုပ္ရမည္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။

‘အကူအညီ ေပးႏုိင္ေသာ အဓိကက်သည့္ လူမ်ား’ ကို အမည္ သတ္မွတ္ထားပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသို္င္းအဝိုင္းတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ရပါက အကူအညီ

(ဥပမာအားျဖင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစေသာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ား)
ရိွေနသည့္အခါ ယင္းတို႔အား ေျပာင္းလဲရန္၊ ေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္သို႔
လိုက္ပါရန္ ႏွင့္ မေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္သို႔ မလိုက္ပါရန္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
လူမႈဆက္ဆံေရးအေျခအေနတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္မွ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳရမည့္အခ်ိန္မ်ား
ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ စံနမူနာျပဳထိုက္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္
ႏိႈးေဆာ္သည့္အခ်ိန္မ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႕ရဦးမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္
ေရြးခ်ယ္ရန္ ၁
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္
လူတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈအေပၚ ရိွေနႏုိင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို နက္နဲစြာ
86

ကေလးငယ္တစ္ဦးအား အသိပညာရိွသည့္ အဖိုးအဖြားမ်ားက မည္သို႔ ႐ိုေသမႈ ရိွရမည္ ႏွင့္

တစ္ေက်ာင္းလံုး အေနႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ

ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္း မိမိ အလွည့္ၿပီးပါက အျခား ေက်ာင္းသူ၊

၄။

ေရြးခ်ယ္ရန္ ၂

တေသြမတိမ္း လိုက္လုပ္ရမည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္ ျဖည္းညင္းစြာ ေရြ႕လ်ားမည္။

အေလးထား ေျပာျပၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လႊဲေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

၃။

နားလည္မႈအား ျပသသည့္ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း သို႔မဟုတ္ ရက္(ပ္)စာသားတစ္ခု ေရးရန္။

ေတာင္းခံဖို႔ရာ မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ရသူ တစ္ဦးဦးရိွေနရန္ အေရးႀကီးသည္ကို ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးဦးအား အကူအညီေတာင္းခံရန္အတြက္လည္း
အျမဲတေစ သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွသင့္သည္။ ေက်ာင္းရိွ အခ်ဳိ႕ေသာ အႀကီးပိုင္း
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း လမ္းၫႊန္သူမ်ား သို႔မဟုတ္
အကူအညီေပးႏုိင္ေသာ အဓိကက်သူမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ထိုသူတို႔သည္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ထက္ ပိုမိုငယ္ရြယ္သူမ်ားအဖို႔
အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ရလွ်င္၊ ျမင္ေတြ႕ သို႔မဟုတ္ ၾကားသိရလွ်င္ အလြယ္တကူ အကူအညီ
ေတာင္းခံႏိုင္သူမ်ား၊ ဘာလုပ္ရမည္ကို အၾကံေပးသူမ်ားအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို အဆိုျပဳၾကသည္။
သင့္အေနျဖင့္ ထိုသူတို႔အား ပိုငယ္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားထံ အကူအညီအတြက္
မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားရမည့္အေၾကာင္း အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္
မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္သည္။ အကူအညီေပးႏုိင္ေသာ အဓိကက်သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ
သင္တန္းအခ်ဳိ႕ကို ေက်ာင္းမွ ပံ့ပိုးေပးေစရန္ ေသခ်ာပါေစ။

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) – က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း
ေက်ာင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္ရွိ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
ဇာတ္ၫႊန္း ၁
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေရႊရည္ သည္ ေက်ာင္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္လာေနသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သူမသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မရိွသလို သူမကလည္း
ေက်ာင္း ေနာက္မက်ခ်င္ေပ။ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရန္ ႏွစ္လမ္းအလိုတြင္ လူအုပ္စုႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ေနသည့္ သူမထက္ အတန္းႀကီးေသာ ေယာက်္ားေလး အုပ္စု တစ္စုအား ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုအုပ္စုက စတင္
လက္ေခါက္မႈတ္ၿပီးေနာက္ ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္ဦးက သူမ ျဖတ္ေလွ်ာက္စဥ္ ေျခေထာက္အား လွမ္းကိုင္ခဲ့သည္။

ေခါင္းစဥ္

၃

ဤေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါ။
•

ဤျဖစ္ရပ္တြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပၚေနသနည္း (႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ)

•

ဤသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသူအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း။

•

ဤသို႔ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သနည္း။

•

ျပႆနာ ျဖစ္လာပါက ထိေရာက္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သနည္း။

ဇာတ္ၫႊန္း ၂
ဟန္ထြန္း သည္ အတန္းဆင့္ ၈ မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ အတန္းေဖာ္မ်ားသည္ သူ႔အား မိန္းမႏွင့္ တူလြန္းသည္ဟုေျပာၿပီး စတင္၍ ေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပံုမွန္အတိုင္း ခရစ္ကတ္ကစားရန္
သူသြားသည့္အခါ သူ၏အသင္းေဖာ္မ်ားက သူ႔အား အသင္းတြင္ အလိုမရိွေတာ့ဟု ေျပာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူက သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သူ႔အား မလိုလားေအာင္ မည္သည္က ျဖစ္ပ်က္ေစခဲ့သည္ကို
သိမသိ ေမးျမန္းသည္။ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းက တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ မိန္းမအဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ထားသကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ထားေသာ ဟန္ထြန္း၏ ဓာတ္ပံုတုမ်ားကို ေဖ့ဘုတ္တြင္ အႏွံ႔အျပား တင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။
ဤေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါ။
•

ဤျဖစ္ရပ္တြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပၚေနသနည္း (႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ)

•

ဤသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသူအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း။

•

ဤသို႔ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သနည္း။

•

ျပႆနာ ျဖစ္လာပါက ထိေရာက္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သနည္း။

ဇာတ္ၫႊန္း ၃
ႏုႏုၾကည္ ၏အသက္သည္ ၁၃ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္အတြင္း သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းျပန္တက္သည့္ ပထမဆံုးေန႔တြင္ အခ်ဳိ႕ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ သူမအား
လက္ညိွဳးထိုးကာ ရယ္ေမာေနခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္မွ အခ်ဳိ႕က စႀကၤန္လမ္းတြင္ သူမအား ဝင္တိုက္မိေစရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ၎တို႔ထဲမွ တစ္ဦးသည္ သူမ၏ရင္ဘတ္အား လက္ညိွဳးတည့္တည့္ထိုးထိုးၿပီး
သူမ၏ရင္သားမ်ား ႀကီးထြားလာသည့္သ႑ာန္ လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ား လုပ္ျပသည္။ ၿပီးေနာက္ အျခားသူမ်ားက ရယ္ၾကသည္။ သူမသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္မလာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု စတင္ဆႏၵရိွလာသည္။
ဤေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါ။
•

ဤျဖစ္ရပ္တြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပၚေနသနည္း (႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ)

•

ဤသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသူအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း။

•

ဤသို႔ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သနည္း။

•

ျပႆနာ ျဖစ္လာပါက ထိေရာက္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သနည္း။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ကိုယ္ပိုင္ ဇာတ္ၫႊန္းကို ေရးသားပါ။

ဤေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါ။
•

ဤျဖစ္ရပ္တြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သည့္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပၚေနသနည္း (႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္စကားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ)

•

ဤသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသူအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း။

•

ဤသို႔ ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သနည္း

•

ျပႆနာ ျဖစ္လာပါက ထိေရာက္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ မည္သည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သနည္း

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈအေၾကာင္းကို “တျခားသူေတြအတိတ္မွာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းေတြ
ေလွ်ာက္ေျပာတာ လြယ္ကူတယ္။ ဒါေတြက အျငင္းအခုံနဲ႔ အျပစ္တင္မႈေတြဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ ဆရာတို႔ ဒီကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးရာမွာ အကူအညီျဖစ္ဖို႔ သီးျခား
ဇာတ္လမ္းေတြကို အသံုးျပဳၾကမယ္။ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ကိစၥေတြကို မွန္ကန္သြားဖို႔ အနာဂတ္မွာ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ အာ႐ံုထားၾကမယ္။ တပည့္တို႔ရဲ႕ေရးသားမႈေတြမွာ သူတပါးရဲ႕
ကို္ယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုအေပၚ အေျခခံၿပီးေရးသားေနရင္ သူတို႔ေတြရဲ႕ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးလိမ့္မယ္။ ဆိုလိုတာက သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ကို အသံုးျပဳတာတို႔
ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာ ၫႊန္ျပမဲ့ သိေစမယ့္ တျခားအေသးစိတ္ေတြကို အသံုးမျပဳဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဆရာတို႔ေတြ လူလူခ်င္း ေလးစားမႈ ျပသႏုိင္ၿပီး အတူတကြ အလုပ္လုပ္ဖို႔
သင္ယူဖို႔ရာ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္” ဟု ရွင္းျပႏိုင္သည္။
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ေခါင္းစဥ္ (၄) က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေက်ာင္းေျမပံုဆြဲျခင္း
ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား နားလည္ျခင္း

ေခါင္းစဥ္

၄

ဥပမာ

လုပ္ငန္းစဥ္

ေက်ာင္းကို အားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာေနရာတစ္ခု
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တာဝန္ခြဲေဝယူမႈ အသိဥာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အေရးႀကီးသည္။

၁

ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသနည္း၊ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခ ရိွသနည္း၊ အျခားသူမ်ားအား မည္သို႔ သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစသနည္း၊
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား ကာကြယ္ရန္ မည္သည္ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သနည္း ႏွင့္
သက္ေရာက္ခံခဲ့ရသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
၄ဝ မိနစ္

ဤအလုပ္တြင္ အမည္တပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္တင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္
ေက်ာင္းေျမပံုဆြဲျခင္း

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

အဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီအား ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္မွ လမ္းမ်ား၊ လူသြားလမ္းမ်ားႏွင့္
အေဆာက္အအံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းေျမပံု နမူနာကို ေရးဆြဲပါေစ။
၎တို႔အား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသို႔လာရန္သံုးသည့္ မတူညီေသာ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ မတူညီေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
နည္းလမ္းမ်ားကို (ဥပမာ - လမ္းေလွ်ာက္၍၊ ဘတ္(စ္)ကား၊ အငွားယာဥ္ စသည္)
မိမိတို႔ေရးဆြဲသည့္ပံုတြင္ ထည့္သြင္းရန္ေျပာပါ။ ဖန္တီးမႈကို အားေပးပါ။ လိုအပ္ပါက

၂။

ေမးပါ။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ား ျဖစ္ေပၚသနည္း။
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးအစား မတူညီေသာ

ေျမပံု၏ မတူညီေသာအပိုင္းမ်ားကို အၫႊန္းတပ္ပါ။

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ျပန္လည္အမွတ္ရပါေစ။

ေမးပါ။ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္မွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊

မတူညီသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေဖာ္ျပရန္ သေကၤတတစ္ခုစီအား

ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈရွိသနည္းဟု ေမးပါ။
ထိုေနရာမ်ားကို အေရာင္တစ္ေရာင္ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳပါ။

၃။

၄။

ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္မွ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္ရသနည္း သို႔မဟုတ္
ၾကံဳေတြ႕ခံစားရသနည္း။ ထိုေနရာမ်ားကို အျခားအေရာင္တစ္ခုျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ေက်ာင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ မည္သို႔ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း
ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္
ျဖစ္ပြားသည့္ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ

သံုးပါ။ ဥပမာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏႈတ္စကားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ား သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္း

• ေက်ာင္းတြင္
မည္သည့္ေနရာႏွင့္
မည္သည့္ အခ်ိန္တို႔၌
ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈအား
ေတြ႕ၾကံဳရႏုိင္သည္ႏွင့္
မည္သည့္ေနရာႏွင့္
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
၎တို႔သည္
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမွ
လြတ္ကင္းစြာ
ေနႏိုင္သည္ကို
ေဖာ္ထုတ္မည္

အဓိက စကားလံုးမ်ား
က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ

သေကၤတ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ မည္သည္ကို ဆိုလိုမွန္း အၫႊန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။

ဆရာဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ မည္သို႔ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း
ေလ့လာသိရွိ ရျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုမို လံုျခံဳေဘးကင္း၍ ရင္ႏွီးခင္မင္္မႈ
ပိုရွိေသာေက်ာင္း ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးရာတြင္လည္း ကူညီေပးႏိုင္သည္။
ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

89

၅။

အုပ္စုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုအား ၎တို႔၏ ေရးဆြဲထားေသာေျမပံုမ်ားကို
တစ္တန္းလံုးအား ျပသပါေစ။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဆြးေႏြးမႈကို
လမ္းၫႊန္ပါ။ ။

•

ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းရိွ တူညီေသာေနရာမ်ား၌
အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ရပါသလား

•
•
•

၆။

အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးနည္း။
ထိုေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္သနည္း။
ဤအၾကမ္းဖက္မႈအားရပ္တန္႔ရန္ မည္သည္ကိုလိုအပ္မည္နည္း။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီ
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းသို႔လာရာႏွင့္ ျပန္ရာခရီးလမ္းတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာင္းပရဝုဏ္
ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟူေသာ ပံုစံမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။

•

ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ရပ္တန္႔ရန္ ဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာတြင္
အကူအညီ ျဖစ္ေစၿပီး လူတိုင္းအတြက္ လံုျခံဳေဘးကင္းေသာေနရာမ်ားကို
ဖန္တီးႏုိင္သည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) သင္ယူေလ့လာသည့္ ေနရာဌာနတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

၅။

၎တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေျဖရွင္းပါေစ။

•

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းေျမပံုမ်ားေပၚမွ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာမ်ား
အပါအဝင္ ေက်ာင္းတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္

•

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်ရိွမႈ

•

အေၾကာင္း ေျပာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

•

ျမႇင့္တင္ရန္ မည္သည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ၾကမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ - အားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ရင္းႏီွးေဖာ္ေရြေသာ
သင္ယူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ အခြင့္အေရး တန္းတူရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ကို အေလးထား၍ ရွင္းျပပါ။

၄။

လိုအပ္သနည္း။

၎တို႔ အမွတ္အသားျပဳထားသည့္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းေျမပံုမ်ားကို ထုတ္ပါေစ။

မကိုက္ညီေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊

ယခုအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတိုင္းအားလံုး ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး
ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေတာ့မည္ဟု ေျပာျပပါ။
(ဤသည္မွာ တစ္တန္းလံုးအေနျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
အတြဲလိုက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေစႏုိင္သည္)
(သင့္အေနျဖင့္ ဤသည္ကို ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးခြဲၿပီး ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမို

အားလံုးသည္ ေက်ာင္း၌ရိွစဥ္ စာႀကိဳးစားၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ သင္ယူေနႏိုင္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ရန္

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိသည္ႏွင့္ မရွိဟု

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ - အစဥ္အလာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းရိွ အျခားေနရာမ်ားအတြက္ အျခား စည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုအပ္ပါသလား။

၄ဝ မိနစ္

ဥပမာအားျဖင့္ အိမ္သာမ်ားတစ္ဝိုက္၊ စႀကၤန္လမ္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကစားကြင္း

ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈကို

၃။

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ေဘးကင္းလံုျခံဳျခင္း အပါအဝင္ ေက်ာင္းတြင္
အားလံုး ေဘးကင္းလံုျခံဳၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္

ေကာင္းမြန္ေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခုကို အလိုရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ၾကပါစို႔။

၂

မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အားလံုးတို႔အေၾကာင္း စဥ္းစားေတြးေတာပါ။

(ေခါင္းစဥ္ ၂ - လုပ္ငန္းစဥ္ ၃)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတိုင္းအတြက္ တူညီစြာ

အားလံုးသည္ ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခံရသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္

အစဥ္အလာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊

ဖန္တီးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းအား လူတိုင္းမွ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည္ဟု ခံစားရၿပီး

၄

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုအပ္သနည္း။ သင္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳလုပ္သည့္အခါ

(ေခါင္းစဥ္ ၄ - လုပ္ငန္းစဥ္ ၁)။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ား၊မေရးရာ သာတူညီမွ်မႈအား

၂။

ေက်ာင္းတြင္ အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္

ေခါင္းစဥ္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
မိန္းကေလးဆိုသည္မွာ ႏိွမ့္ခ်သည့္ ေဝါဟာရတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးမွ
‘မိန္းကေလး’ သို႔မဟုတ္ ‘မိန္းမဆန္ေသာ’ ေဝါဟာရကို ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအတြက္
ႏိွမ့္ခ်သည့္ ေဝါဟာရအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ၎တို႔သည္ ႏွစ္ဖက္လံုးအား
ခြဲျခားဆက္ဆံေနျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသခ်ာစြာ
သေဘာေပါက္ နားလည္ပါေစ။ ပထမဦးစြာ ထိုသူတို႔သည္ မိန္းမဟူေသာ စကားလံုးအား
ေစာ္ကားမႈတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနၿပီး ဒုတိယအားျဖင့္ ထိုသူတို႔သည္ ထိုလူငယ္မ်ားအား
ေယာက်္ား ျဖစ္ႏိုင္ရန္ တစ္ခုခု မွားယြင္းေနသည္ဟုလည္း ေျပာျခင္းျဖစ္ေနသည္။

၆။

စာသင္ခန္း/ေက်ာင္းကို မွ်တမႈရွိေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အမွတ္ရေနေစရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ထုတ္ထားသည့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားစာရင္းကို စာသင္ခန္းအေရွ႕တြင္ (သို႔မဟုတ္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ရာေနရာ)
ကပ္ထားပါေစ။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• မိမိတို႔၏
စာသင္ခန္း/ေက်ာင္းတြင္
အားလံုးအတြက္
ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး
ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြ၍
သာတူညီမွ်ရိွေသာ
သင္ယူမႈ
ဝန္းက်င္တစ္ခုအား
အေထာက္အကူ
ျပဳရန္ လိုအပ္သည့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္
မ်ားအား ျပဳလုပ္မည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား

ဆႏၵရိွႏုိင္သည္။)

က်ား၊ မ သာတူညီမွ်မႈ၊
က်ား၊မေရးရာ
စံႏႈန္း ဓေလ့မ်ား၊
လံုျခံဳေသာေနရာ၊
ပတ္ဝန္းက်င္

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားရာတြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္လာေစရန္အတြက္
၎တို႔တြင္ တာဝန္ယူမႈ အသိတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီ လိုအပ္သည္။ ယင္းမွ
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုအပ္ေၾကာင္း
နားလည္ေစရန္ သင္ၾကားေပးသည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

91

၇။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီ
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ဖန္တီးရန္အတြက္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

•

အစဥ္အလာ က်ား၊မေရးရာ စံႏႈန္းဓေလ့မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕အုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုမို
ေတြ႕ၾကံဳ ႏုိင္ေျခမ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စည္းကမ္းမ်ားထုတ္သည့္အခါ
၎တို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။

•

ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ဝိုက္ရိွ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားသည္ လံုျခံဳမႈ ပိုအားနည္းသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေနရာမ်ားအား လံုျခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အကူအညီ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာပံုစံမ်ားကို
ၾကည့္႐ႈရန္ လိုအပ္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္
သတိရေနေစရန္၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အမွတ္ရေစရန္
ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ရာ လိုအပ္ၿပီဟု သင္ထင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကစားပြဲတစ္ခု ကစားပါ။
• ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား အလြယ္တကူ ပစ္ေပးႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အား
မထိခိုက္ေစမည့္ အရာဝတၳဳတစ္ခု (ဥပမာ - ေဘာလံုး၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အ႐ုပ္) အား ယူပါ။
• ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စက္ဝိုင္းတစ္ခုပံု ရပ္ပါေစ။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏
စားပြဲမ်ားတြင္ ေနပါေစ။
• သင္သည္ ထိုအရာဝတၳဳအား ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦးထံ က်ပန္း ပစ္ေပးမည္ဟု
ရွင္းျပပါ။ ၎တို႔မွ ထိုအရာဝတၳဳအား ဖမ္းမိသည့္အခါ စာသင္ခန္းစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို ေျပာရမည္။
• ၿပီးေနာက္ ထို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမွ ယင္းကို အျခားတစ္ဦးထံ ပစ္ေပးပါ။ ထိုသူက
အျခားစည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို ေျပာၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ဆက္သြားမည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) စာနာမႈ၊ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈႏွင့္ ဖံုးကြယ္ထားေသာ ခံစားခ်က္မ်ား
စိတ္ခံစားခ်က္ေလွ

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ေခါင္းစဥ္

ေအာက္ပါတို႔ကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးပါ

၄

လုပ္ငန္းစဥ္

၃

အျခားသူမ်ားသည္ မည္သည္ကို စဥ္စားေန သို႔မဟုတ္ ခံစားေနႏိုင္သည္ကို သင့္အေနႏွင့္
မည္သို႔ စူးစမ္း သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္မည္နည္း။ (ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ
ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေလ့လာမည္၊ ထိုသူတို႔
ေျပာဆိုသည္ကို နားေထာင္မည္၊ ထိုသူတို႔၏ အေနအထားအတြင္းသို႔ စိတ္ကူးျဖင့္
ကိုယ္တိုင္ဝင္ၾကည့္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို မည္သုိ႔ ခံစားရသည္ သို႔မဟုတ္ မည္သည္ကို
ေတြးေတာမည္အား စိတ္ကူးပံုေဖာ္ၾကည့္မည္ဟု အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးၾကလိမ့္မည္။)

၂။

အျခားသူမ်ား ဘဝတြင္ မည္သို႔ၾကံဳေတြ႕ရသည္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္ႏုိင္ျခင္းသည္

၄။

ေရးသားရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေလွအား ၎တို႔၏ တင္စားမႈအျဖစ္ ေရးဆြဲမည္။ ၎တို႔၏

လူမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈအား (ကိုယ္လက္အမူအရာမ်ားအား) ေလ့လာျခင္း၊

ဇာတ္လမ္းတိုအား အသံုးျပဳၿပီး နက္ရိႈင္း၍ ဖံုးကြယ္ထားႏုိင္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္

အသံအနိမ့္အျမင့္ကို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား စူးစမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္

ေဖာ္ထုတ္ျပသေနေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျမပံုဆြဲသင့္သည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္

၎တုိ႔အား ‘ဖတ္႐ႈေလ့လာ’ ၿပီး ၎တို႔ မည္သည္ကို စဥ္းစားေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပမာတစ္ခုကို အတန္းႏွင့္အတူ ၿပီးေျမာက္ေအာင္

အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္မူ ဤသည္မွာ မလံုေလာက္ေပ။ ထိုသူတို႔သည္ ၎တို႔ မည္သို႔

လုပ္ေဆာင္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပိုမိုနက္ရိႈင္းသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔

ခံစားရသည္ကို ဖံုးကြယ္ရန္ႀကိဳးစားႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ အဆင္ေျပသည္ဟု

ပါဝင္ႏုိင္သည္။
ဝမ္းနည္းမႈ၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ပူပန္ျခင္း၊ ရွက္ရြံ႕ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊

စိတ္ကူးပံုေဖာ္ၾကည့္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႔အား မည္သို႔ ခံစားေနရ သည္ကို ေမးျမန္းရန္
လိုအပ္သည္။ အျခားသူမ်ား မည္သို႔ခံစားရသည္ကို နားလည္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္အား
‘စာနာမႈ’ဟု ေခၚသည္။

အရွက္ရျခင္း၊ စိုးထိတ္ျခင္း၊ အရွက္ခြဲခံရျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း၊ စိတ္ကုန္ျခင္း

၅။

စာနာမႈ သည္ တစ္စံုတစ္ဦး မည္သည္ကို စဥ္းစား သို႔မဟုတ္ ခံစားေနႏိုင္သည္ကို
ဖံုးကြယ္ထားေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သေဘာတရားကို အတန္းအား
မိတ္ဆက္ေပးပါ။ အဖြဲ႕အတြက္ “စိတ္ခံစားခ်က္ေလွ” ဥပမာတစ္ခုကို ေရးဆြဲပါ။

ဖံုးကြယ္ခံထားရႏုိင္ၿပီး သက္ေရာက္ မႈရွိေနေသးေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္
ဤတင္စားမႈအား အသံုးျပဳသည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ပိုမို
နက္ရိႈင္းေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆံုး မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းတို႔မွာ
ေရမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ပိုနီးသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား
ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔မႈ သို႔မဟုတ္ ေၾကကြဲမႈ သို႔မဟုတ္
အရွက္ရမႈ တို႔သည္ ေဒါသ သို႔မဟုတ္ ဝန္တိုမႈ သို႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ကို အျပစ္တင္မႈ
သို႔မဟုတ္ အရွက္ရမႈတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ေဒါသႏွင့္
ရွက္ရြံ႕မႈတို႔သည္သာလွ်င္ ျပသေနသည့္အရာမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။

စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားထဲမွ မည္သည္အား အျခားသူမ်ားထံမွ ဖံုးကြယ္ရန္ အႀကိဳးစားနိုင္ဆံုး
ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္ ကြာျခားေသာ ဖိအားမ်ား ရိွပါသလား။

၆။

အခ်ဳိ႕ စိတ္ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေရမ်က္ႏွာျပင္အနီးတြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္ေသာ္လည္း၊
အျခားစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ (ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္) ျမႇဳပ္ႏွံ သို႔မဟုတ္

၎တို႔မွ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအား ေနရာခ်ၿပီးသည့္အခါ ဇာတ္ေကာင္သည္ နက္ရိႈင္းေသာ
ျဖစ္မည္ကို ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သီးသန္႔ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအား ဖံုးကြယ္ရန္

စိတ္ကူးပံုေဖာ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ ျဖစ္သည္။

အုပ္စုမ်ားအား ၎တို႔၏ ဇာတ္လမ္းကိုဖတ္ၿပီး အဓိကဇာတ္ေကာင္ တစ္ဦးခ်င္းမွ
မည္သည့္ ကြာျခားေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနႏုိင္သည္ႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ
ဖိအားမ်ား ရိွေနႏုိင္သည္ဟု မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ စီစဥ္ပါေစ။

၇။

၃ဝ မိနစ္

က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံတစ္ခု ပါဝင္ေသာ ဇာတ္လမ္းတိုတစ္ခုကို

လူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ရွင္းျပပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္

ဟန္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၎တို႔၏အေနအထားအတြင္းသို႔ မိမိကိုယ္တိုင္

၃။

ပါဝင္သူမ်ားအား အတြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ခြဲပါ။ ၎တို႔သည္ ပထမဦးစြာ

တစ္စံုတစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရလွ်င္ မည္သူ႔ထံမဆို သတင္းပို႔
တိုင္ၾကားရန္ သက္ေတာင့္သက္သာ မရိွျခင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ခံစားရႏိုင္သည္ဟု
ရွင္းျပပါ။ ထိုသူတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆြဲေဆာင္ရန္ မိမိတို႔မွ တစ္စံုတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ရပ္သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၏ အမွားသာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္လာတတ္သည္။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• စာနာမႈ (သို႔မဟုတ္
အျခားသူမ်ား ခံစားေနရ
သည္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္
ႏုိင္ျခင္းစြမ္းရည္) ၏
သေဘာတရားအေၾကာင္း
သင္ယူမည္
• က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈအား
တားဆီး ကာကြယ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ တုံ႔ျပန္မႈ
ျပဳလုပ္ျခင္း အေပၚ
စာနာနားလည္မႈ၏
ေကာင္းက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈ မ်ားကို
ေလ့လာမည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား
စာနာမႈ၊ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈ

ထိုသူတို႔သည္ အမွန္စင္စစ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ၎တို႔၏အင္အားကို မတရားအလြဲ
သံုးခဲ့သည္ဆိုသည့္အခ်က္အား မျမင္ဘဲ မ်က္ေျချပတ္ေနတတ္သည္။ ထိုသူတို႔သည္
အရွက္ရျခင္း ခံစားခ်က္ ရိွေနႏုိင္သည္။ ယင္း စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအား ေျပလည္ေစရန္
ထိုသူတို႔မွ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ သို႔မဟုတ္ ယင္းသည္ မိမိတို႔အား မထိခိုက္
မသက္ေရာက္ေစခဲ့ဟု ဟန္ေဆာင္ေနတတ္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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၈။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူရန္ အကူအညီ
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

စာနာမႈသည္ တစ္စံုတစ္ဦးက မည္သည္ကို ေတြးေတာစဥ္းစား သို႔မဟုတ္
ခံစားေနေၾကာင္း စိတ္ကူးပံုေဖာ္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။

•

လူမ်ားသည္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအား အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုနက္ရိႈင္းစြာ
ခံစားရႏုိင္သည္။ ၎တို႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပိုမို နက္ရိႈင္းသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအား
ဖံုးကြယ္ရန္ လိုလားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔အား မွ်ေဝရန္
စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ၾကည့္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္
ဂ႐ုစိုက္မႈျပသျခင္း ပညာရပ္မ်ားအား သင္ယူျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းမွတဆင့္
စာနာမႈစြမ္းရည္ကို ထူေထာင္ႏုိင္သည္။

•

ဤပညာရပ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို
ၾကံဳေတြ႕ေနသူမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ အျခားသူမ်ားအား
မေျပာျပေသာေၾကာင့္ ဤပညာရပ္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ထိုသူမ်ားကို နားလည္မႈႏွင့္
အေထာက္အကူေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေပးသည္။

•

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ႕ၾကံဳရသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားအား
စာနာႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေျခ သို႔မဟုတ္
အျခားသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းအား ျမင္ေတြ႕ သို႔မဟုတ္ ၾကားရပါက
ရပ္ၾကည့္ေနႏိုင္ေျခ ပိုနည္းသြားမည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရန္ တန္းလံုးကၽြတ္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ျပဳလုပ္ပါ။ မိမိဆႏၵျဖင့္ ကူညီမည့္
ေက်ာင္းသား (volunteer) မ်ားအား အတန္းေရွ႕ ထြက္လာေစၿပီး စိတ္ခံစားခ်က္အား
၎တို႔၏ မ်က္ႏွာအမူအရာ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အမူအရာဟန္ပန္တို႔မွတဆင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပါေစ။
အျခားေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက သ႐ုပ္ေဆာင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ တင္ျပေသာ
စိတ္ခံစားခ်က္အား ခန္႔မွန္း အမည္ေဖာ္ရမည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္္ (၄) ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ေခါင္းစဥ္

၅။

မိမိအမွားကို ဝန္ခံရန္ (သုိ႔) ေတာင္းပန္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အင္အားလိုအပ္သနည္း။

လူတုိင္း အမွားျပဳလုပ္တတ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမွားတစ္စံုတရာ

အျခားသူတစ္ေယာက္ အတြက္ အရွက္ရေစျခင္း၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊
ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္း (သို႔) စိတ္ထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္ကို ထို အေျခ အေန
ျဖစ္ေပၚၿပီးမွ သိျမင္ၾကပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေတာင္းပန္ရဲသည့္
သတၱိရွိသင့္ပါသည္။

၂။

ေတာင္းပန္မႈတစ္ခုတြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ ပါဝင္ပါသည္။
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို ဘုတ္ေပၚတြင္ေရးခ်ပါ။

•
•
•
•

၆။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
ေလ့လာမွတ္သားရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

•

ေစာ္ကားမႈ၊ အရွက္ရေစမႈ (သို႔) စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေစသည္။

•

အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူမ်ားကို စာနာေထာက္ထားႏုိင္လွ်င္ တစ္စံုတစ္ဦး
ထိခုိက္နစ္နာ၍ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေသာအခါ သတိျပဳႏုိင္ၿပီး

ေဖာ္ျပပါ)

ေနာင္တြင္ ထိခုိက္နစ္နာေစမည့္ အျပဳအမူ မျပဳလုပ္ရန္ ခ်ဳပ္တည္းရာတြင္

ထိုအျပဳအမူေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္ အမ်ား) အေပၚ က်ေရာက္ေသာ

အေရးႀကီးေသာအဆင့္ျဖစ္သည္။

•

အျပဳအမူကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေျပာျပပါ။
ေနာင္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ကို ေဖာ္ျပပါ။ (ထိခုိက္နစ္နာမႈ
ကတိေပးခဲ့ပါ။)

ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈႏွင့္ အရွက္ရမႈကို ေျဖေဖ်ာက္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

•
•

၂ဝ မိနစ္

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ေသာအရာသည္ အျခားသူမ်ားကို ထိခုိက္မႈ၊

၄င္းတုိ႔၏ ခံစားခ်က္ကို နားလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခ်က္သည္

ေျပေပ်ာက္ေစရန္/ ေပးဆပ္ရန္ သေဘာတူ၍ ေနာင္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္ရန္

•
•

မည္ကဲ့သို႔ ေလးနက္သက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္း။

သင္ ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို သိမွတ္လက္ခံပါ။ (လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူကို

ထိခုိက္မႈ၊ နာက်င္မႈ၊ က်ဴးလြန္မႈ (သို႔) သက္ေရာက္မႈကို ရွင္းျပပါ။

၄

သင့္အတြက္ ျခားနားမႈရွိပါသလား။ ေနာက္ထပ္ မက်ဴးလြန္ရန္ ကတိေပးျခင္းသည္

ေတာင္းပန္မႈျပဳလုပ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္
ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ၾကည့္လွ်င္ မိမိတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားသည္

လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အား အမွားျပဳမိၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္လွ်င္

ျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႕ရွိသည့္အခါ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမွာ
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို

၄

ေဆြးေႏြးပါ

ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ သတၱိလုိသည္။
ေတာင္းပန္မႈကို အသံထြက္၍ အႀကိမ္အနည္းငယ္ ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• ေတာင္းပန္မႈတစ္ခု
ျဖစ္ေပၚလာေအာင္
ပံုေဖာ္ျပဳလုပ္ရန္
စာနာေထာက္ထားမႈ
အသံုးျပဳျခင္းကို
ေလ့က်င့္လိမ့္မည္။

ေတာင္းပန္ေသာအခါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

အဓိက စကားလံုးမ်ား

အျခားသူ၏ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ဳိးကိုမဆို လက္ခံ၍ သင္၏ေတာင္းပန္မႈအေပၚ

စာနာေထာက္ထားမႈ၊
ေတာင္းပန္မႈ

စဥ္းစားရန္ သူတို႔အား အခ်ိန္ေပးပါ။ အျခားသူသည္ သင့္အား ခြင့္လႊတ္ရန္
ဆႏၵမရွိျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ (သို႔) လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခြင့္မလႊတ္ျခင္းလည္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေတာင္းပန္မႈတစ္ခု သည္ အျခားသူ၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအေပၚ မူတည္၍
မေနပါ။

၃။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယခင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ရန္ေျပာပါ။ (သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ရန္လိုေသာ ၄င္းတုိ႔၏
ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ကို စဥ္းစားႏုိင္သည္။) ထို႔ေနာက္ ၄င္းတုိ႔သည္ ေတာင္းပန္စာ
စာမူတစ္ခုကို အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ ၍ ေရးသားရန္ျဖစ္သည္။

၄။

မိမိတုိ႔၏ ေတာင္းပန္စာကို ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဖတ္ျပမည့္သူအခ်ဳိ႕မွ အတန္းသို႔ ဖတ္ျပပါေစ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကစားနည္း
ႏႈတ္ဆက္သည့္ ကစားနည္း

၁။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းတြင္ လူအားလံုးကို ေဖၚေရြရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳဆိုရန္ အေရးႀကီးပံုကို
အတန္းအား သတိေပးပါ။ ဤကစားနည္းသည္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕တည္းျဖစ္မႈ
တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

၂။

ေက်ာင္းသားအုပ္စုကို စာသင္ခန္းအတြင္းပတ္၍ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ေျပာပါ။ ဆရာက
“ရပ္” ဟုေျပာလွ်င္ သူတို႔သည္ ေဘးနားရွိသူအား အေဖာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္။
(လူတုိင္း အေဖာ္ရရွိေနေစရန္ စစ္ေဆးပါ။ “မ” ဂဏန္းျဖစ္ေနလွ်င္ သံုးေယာက္တစ္တြဲ
ျပဳလုပ္ပါ။ ဤအေဖာ္သည္ အေဖာ္အမွတ္ (၁) ျဖစ္သည္။ အတြဲတစ္တြဲစီသည္
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း (သုိ႔) ထူးျခားေသာလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) သေကၤတျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
သီးသန္႔ ႏႈတ္ဆက္နည္းတခုကို ဖန္တီး၍ ေလ့က်င့္ရန္အခ်ိန္ (၁) မိနစ္ခန္႔ေပးပါ။
ဤႏႈတ္ဆက္ျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔သည္ သီးသန္႔အဖြဲ႕၏ တဖြဲ႕တည္းသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု
ၫႊန္ျပသည္။ ၄င္းတြင္ အသံႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈတစ္မ်ဳိး ပါဝင္သင့္သည္။

၃။
၄။

အတြဲမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ႏႈတ္ဆက္နည္းကို အႀကိမ္အနည္းငယ္ ေလ့က်င့္ရန္ေျပာပါ။
ထုိ႔ေနာက္ သူတို႔ကို အခန္းအတြင္းပတ္၍ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ေျပာပါ။ ဆရာက “ရပ္”
ဟုဆုိလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ မိမိအေဖာ္ကို လွ်င္ျမန္ႏုိင္သမွ် လွ်င္ျမန္စြာ ရွာ၍ သူတို႔၏ အထူး
ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

၅။
၆။

ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ အုပ္စုအား ထပ္မံ၍ ေလွ်ာက္ရန္ေျပာပါ။ “ရပ္” ဟုေျပာပါ။
ယခုအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေဖာ္အသစ္ ရွာရမည္။ ဤအေဖာ္သည္
အေဖာ္အမွတ္ (၂) ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ လံုးဝ အသစ္ျဖစ္ေသာ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို
အတူတကြ ဖန္တီး ရမည္။ (၃) ႀကိမ္ ေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္ ၄င္းတို႔အား အခ်ိန္ (၁) မိနစ္ေပးပါ။

၇။

၄င္းတို႔အား ဆက္ေလွ်ာက္ရန္ေျပာပါ။ ဆရာက “ရပ္” ဟုေျပာလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္

၈။

ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံျပဳလုပ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္တြင္ (၄) ေယာက္ (၁) အုပ္စုဖြဲ႕ေစ၍

၉။

ဤကစားနည္းမွ အဓိကအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခုိင္းပါ။

ႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို ထို (၄) ေယာက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ပါေစ။
ဤကစားနည္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အုပ္စုမွ အထူးႀကိဳဆိုျခင္းကို ရရွိခဲ့သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသြားေသာအခါ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခံရသည့္ ခံစားခ်က္ရရွိေစရန္
မည္သည္က ကူညီေထာက္ပံ့ပါသနည္း။
လူတုိင္းသည္ ေက်ာင္းတြင္ ၄င္းတို႔ကို ႀကိဳဆိုသည္ကို ႏွစ္သက္ၾကသျဖင့္ လူမ်ား
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ခံရျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားအုပ္စုအား
ရွင္းျပပါ။ ေက်ာင္းတြင္ ေတြ႕သည့္လူတိုင္းကို - ငယ္သူျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသူျဖစ္ေစ၊ မိမိႏွင့္
တူသူျဖစ္ေစ၊ မတူသူျဖစ္ေစ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ရန္ တိုက္တြန္းပါ။
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ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ေပးစာ
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ စာတစ္ေစာင္ ေရးရန္ ေစခိုင္းပါ။ ၄င္းတို႔သည္
“ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အၾကံေပးသူ ေက်ာင္းသား” ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္းတြင္း
(သို႔) ေက်ာင္းဝန္းက်င္၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး
အေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ စာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ေလွ်ာ႔ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေရးသားရာတြင္ အေထာက္အကူရေစရန္
၄င္းတို႔၏ေျမပံု (ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၁ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္) ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၂
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္) ကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ ၄င္းတို႔ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိထားေသာ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္
ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာႏွင့္ အမ်ဳိးအစားကို
ျပသရန္အတြက္ ေျမပံုမိတၱဴကို စာတြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏
စာမ်ားအား ဖတ္ျပသည္ကုိ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ (သို႔) ျပသေသာေျမပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား အတန္းသို႔ ဖိတ္ၾကားပါ။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏
ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းမွာ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ အလြန္ အသံုးဝင္ႏိုင္သည္။
အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔မွာ လူႀကီးမ်ား၏ ျမင္ကြင္းမွ ပုန္းကြယ္ေနသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို
မွ်ေ၀ ေပးရန္ ေမးျမန္းျခင္းမွာ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ အတြင္းက်က် သိရွိသူမ်ား၏
အျမင္ကို သိရေစသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားမွာ
အေရးႀကီးေၾကာင္း ခံစားရေစႏိုင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထား ေလးစားလာေစႏိုင္သည္။

အေဖာ္အမွတ္ (၂) ကို ရွာေဖြ၍ ထိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္
၄င္းတို႔သည္ အေဖာ္အမွတ္ (၁) ကို ရွာေဖြ၍ ထိုႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္။

၁ဝ။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္း

တစ္ေက်ာင္းလံုး အေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံျခင္း - ေက်ာင္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈ
အႏၲရာယ္ကင္း၍ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ ေက်ာင္းအျဖစ္ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္
သတင္းျပန္႔ပြားေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚပါ။
ဥပမာ ၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္းအဝင္ဝတြင္ ထားရွိရန္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေသာ
ပိုစတာတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ျမႇင့္တင္ေသာ ေက်ာင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္ (သို႔) သီခ်င္း
တစ္ပုဒ္ ဖန္တီးႏုိင္သည္။

ေခါင္းစဥ္ (၅) ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရး ဆို္င္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား နားလည္ျခင္း

၅။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မေရးရာ ဆက္ႏြယ္မႈကို အားေပးျခင္းသည္ က်ားမက႑

ဥပမာအခ်ဳိ ႔မွာ

အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိေရာက္၍ ေလးစားမႈရွိေသာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္းကို အသံုးျပဳရန္
ေလ့လာျခင္းမွ အက်ဳိးရရွိႏုိင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈသည္
အလြန္အေရးႀကီးလာေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈအတြက္
အခက္အခဲရွိႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ျပပါ။ အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ား

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ မိမိတို႔အတြက္

သင္၏ သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္
ျပည့္စံုလွ်င္မေကာင္း …..

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္။

မ႐ိုးသားပါ။

သင္ကို အားတက္ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။

မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္းလႊင့္သည္။

သင္၏အိမ္စာကို ကူညီေပးသည္။

ၾသဇာေပးသည္။

သင္ႏွင့္မွ်ေဝသည္။

မနာလို ဝန္တိုသည္။

သင္၏ဟာသမ်ားကိုရယ္ေမာေပးသည္။

သင့္အား ပ်က္ရယ္ျပဳသည္။

သင့္အား ေလးစားစြာဆက္ဆံသည္။

သင့္ကို ကစားပြဲမွ ဖယ္ထုတ္သည္။

၆။

ပါဝင္သူမ်ားကို (၅) ဦး (သုိ႔မဟုတ္) (၆) ဦး ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပါ။
အုပ္စုတစ္ခုစီအား အုပ္စုဖြဲ႕ ဥာဏ္ထုတ္စဥ္းစားျခင္း စာရြက္ခ်ပ္ (Brainstrom sheet) ႏွင့္
ေဆာ့ပင္ (felt pen) (သို႔) ခဲတံမ်ား ေပးပါ။ ၄င္းတို႔ အုပ္စုဖြဲ႕ ဥာဏ္ထုတ္စဥ္းစားေသာအခါ
လူတုိင္း အားလံုး သေဘာတူမတူကို စိုးရိမ္ရန္ မလိုိပဲ အၾကံျပဳေသာ သေဘာထားအျမင္
အားလံုးကို ခ်ေရးရန္ျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ အုပ္စုဖြဲ႕ ဥာဏ္ထုတ္စဥ္းစားျခင္းတစ္ခုတြင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ရနုိင္သမွ် မ်ားစြာ ရယူသည္။

၄။

၄င္းတုိ႔အား ၄င္းတို႔၏ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ႏွစ္ပိုင္းခြဲရန္ ေျပာပါ။ တစ္ဖက္တြင္

အုပ္စုတစ္ခုအား ၄င္းတုိ႔၏ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကို ဖတ္ခုိင္းပါ။ အျခားအုပ္စုအား
၄င္းတုိ႔၏ မေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကို ဖတ္ခုိင္းပါ။ အျခားအုပ္စုမ်ားအား ၄င္းတို႔၏
ထင္ျမင္ ခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ခုိင္းပါ။

၇။

အုပ္စုမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား တင္ျပေနစဥ္ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
ကူညီမည့္ ေက်ာင္းသားအား ဘုတ္ေပၚတြင္ စိတ္ကူးအေတြးအေခၚမ်ားကို စုစည္း
စီစဥ္ေရးသားရန္ ေစခုိင္းပါ။

၈။

၅

လုပ္ငန္းစဥ္

ျပည့္စံုလွ်င္ေကာင္းသည္ …..

မည္သည္က မွန္ကန္သည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္သည္။

၂။
၃။

ထိုေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔အား အုပ္စုဖြဲ႕ ဥာဏ္ထုတ္စဥ္းစားပါေစ။

သင္၏ သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္

မိမိကို မႏွစ္သက္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတို႔ကုိ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းမွာ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ေခါင္းစဥ္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ‘ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူ (၅ဝ)’ ဇယားကို ၾကည့္႐ႈရန္ ရည္ၫႊန္းပါ။
က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဦးတည္ခံရသူ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူအတြက္ မည္သည့္အခ်က္က

၁
၂ဝ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသား မ်ားသည္
• အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္
ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ေကာင္းမြန္ေသာ ႏွင့္
မေကာင္းမြန္ေသာ
အရည္အေသြး လကၡဏာမ်ား၊
အျပဳအမူမ်ားႏွင့္
သေဘာထား ခံယူခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္လိမ့္မည္။

အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ကို ၄င္းတုိ႔အား ေမးျမန္းပါ။ သူတို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို
ရွင္းျပရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ ၄င္းတို႔၏ေက်ာင္းအား လူတုိင္းအတြက္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ
ေနရာျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ဤ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အားေပးပါ။

“သင္၏သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ေကာင္းသည္” ဟုေရး၍

အဓိက စကားလံုးမ်ား
ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ၊ အခ်င္းခ်င္း
ကူညီေထာက္ပံ့မႈ

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ

အျခားတစ္ဖက္တြင္ “သင္၏သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ မေကာင္း”

ျဖန္႔ေဝမွတ္စု

ဟု ေရးပါေစ။

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္
အတြက္ မွတ္စုကို
သင္ခန္းစာ အေၾကာင္းအရာ
ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ရရွိႏုိင္
ပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး
စီအား ထိုမွတ္စု မိတၱဴ
တစ္ေစာင္ေပးပါ (သုိ႔မဟုတ္)
ဘုတ္ေပၚမွ စာရင္းကို
သူတို႔၏ မွတ္စုစာအုပ္ (သုိ႔)
စာရြက္ခ်ပ္ႀကီး ေပၚတြင္
ကူးယူရန္ ခုိင္းေစပါ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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၉။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

•

ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္
တစ္ဖြဲ႕တည္းသားျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိး ေပးႏုိင္သျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။

•

မိမိအား လူအမ်ားက ႏွစ္သက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခါတရံ ပူပန္မႈရွိျခင္းသည္
ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

•

အျခားသူမ်ား အလိုက်ရန္ ႀကိဳးစားျပဳမူေနမည့္အစား သင့္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

•
•

ေလးစားမႈရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။
မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ေလးစားမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
စိန္ေခၚအံတုႏုိင္ပါသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ဤ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာတြင္ မွန္သည္မွားသည္ဟူေသာ အေျဖမရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။
ဤ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဝဖန္ပိုင္းျခား ေတြးေခၚႏုိင္ေစရန္ ဖန္တီးထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ကြဲျပားေသာ အေတြးအေခၚ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး
ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ မတူေသာသူမ်ားအၾကား ၄င္းတုိ႔၏ အေတြးအျမင္/ သေဘာထား
မ်ားကို မွ်ေဝႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးရန္ အေရးႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
“သင္၏ သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ေကာင္းသည္ …………………………
……………………………………………………………………… “ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ လူတုိင္း၏
သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ပိုစတာတြင္ေရး၍ နံရံတြင္ကပ္ထားရန္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး (သုိ႔)
ႏွစ္ဦးအား ေစခုိင္းပါ။
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ၿပီးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ေကာင္းေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ မေကာင္းေသာ အရည္အေသြးမ်ားအေၾကာင္း
စဥ္းစားၾကသည္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈသည္ မိမိႏွင့္ က်ား၊မေရးရာအရ တူညီသူႏွင့္
ျဖစ္ႏုိင္သလို မတူညီသူ ႏွင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မတူညီသူႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားရယူသင့္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အရည္
အေသြးမ်ား ရွိပါသည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလးၾကား၊
အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ
မိတ္ဖက္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အရည္အေသြးမ်ားအနက္မွ မည္သည္တို႔က
အဖိုးတန္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စဥ္းစားၾကမည္ျဖစ္သည္။

၂။

ၿပီးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ “သင္၏ သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္
ျပည့္စံုလွ်င္ေကာင္းသည္ …..……” စာရင္းကို ျပန္ၾကည့္ၾကရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို
ေျပာပါ။

၃။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ထံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွာေဖြေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားသည္

၄။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ဆက္ဆံေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟုထင္ေသာ

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
အရည္အေသြးမ်ား နံေဘးတြင္ ေလးေထာင့္အမွတ္ အသား ေရးထည့္ရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာပါ။ တန္းတူညီမွ်၍ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဆက္ဆံေရး

ေခါင္းစဥ္

၅

ဥပမာ -

လုပ္ငန္းစဥ္

သင့္သူငယ္ခ်င္းသည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ ေကာင္းသည္။

သင္၏ စိတ္ၾကည္လင္ေသာေန႔တြင္ သင့္ကို အားတက္ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။
သင္၏ အိမ္စာကို ကူညီေပးသည္။
သင္ႏွင့္ မွ်ေဝသည္။
သင့္အား စိတ္ခ်မ္းသာေစသည္။
သင္၏ ဟာသမ်ားအား ရယ္ေမာေပးသည္။

၄ဝ မိနစ္

သင့္အား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသည္။
သင္ယူေလ့လာမႈ၏

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ

အိမ္ေထာင္ဖက္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္

သင့္ျပႆနာမ်ားအား ကူညီ

အိမ္အလုပ္

ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြသည္။

ေျဖရွင္းေပးသည္။

မွ်ေဝလုပ္ကိုင္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

အိမ္အလုပ္

သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

တန္းတူဆက္ဆံသည္။

မွ်ေဝလုပ္ကုိင္သည္။

နားလည္သည္။

သင့္အား အခ်ိန္မွန္

သင့္ယူဆခ်က္ကို

ေငြေပးေခ်သည္။

နားေထာင္သည္။

ရရွိေစရန္အတြက္ ညီအစ္ကို (သို႔) ညီအစ္မ တစ္ဦး၌ ရွိရမည့္ ေနာက္ထပ္
အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးမ်ား ရွိပါေသးသလား။

၅။

၂

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အိမ္ေထာင္တစ္ခုရွိ ခင္ပြန္း (သုိ႔) ဇနီးတြင္ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု
ထင္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား နံေဘးတြင္ ၾကက္ေျခခတ္လကၡဏာ ထည့္ရန္ ေစခိုင္းပါ။
တန္းတူညီမွ်၍ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဆက္ဆံေရး ရရွိေစရန္ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးတြင္ ရွိရမည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• ေကာင္းမြန္ေသာ
အရည္အေသြး၊
အျပဳအမူ၊ သေဘာထား
ခံယူခ်က္မ်ားက ညီအစ္ကို
ေမာင္ႏွမ၊ မိတ္ေဆြ၊
အိမ္ေထာင္ဖက္၊
ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
ၾကားရွိ အမ်ဳိးသား
အမ်ဳိးသမီး ဆက္ဆံေရးကို
မည္သို႔ ခုိင္မာေစပံုကို
ေဖာ္ထုတ္လိမ့္မည္။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးမ်ား ရွိပါေသးသလား။

၆။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး (မိမိႏွင့္ က်ား၊မေရးရာ အရ

အဓိက စကားလံုးမ်ား

မတူညီသူ) တြင္ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား နံေဘးတြင္

ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ၊
အားသာခ်က္မ်ား

စက္ဝိုင္းအမွတ္အသား ထည့္ခုိင္းပါ။ တန္းတူညီမွ်ရန္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဆက္ဆံေရး ရရွိေစရန္
လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးတြင္ရွိရမည့္ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ အရည္အေသြးမ်ား
ရွိပါေသးသလား။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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၇။

ျပန္လည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
က်ား၊မေရးရာကြဲျပားသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအတြက္
အလိုရွိေသာအရည္အေသြးမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔ သတိျပဳမိသည့္အခ်က္မ်ားကို
တင္ျပရန္ ေစခုိင္းပါ။

၈။

သာတူညီမွ်မႈကို ျဖစ္ေစေသာ အရည္အေသြးမ်ားစြာသည္ လူအမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

၉။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈရေစေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါ။

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။

•

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္တြင္ ရွိမရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွာေဖြေသာ
အရည္အေသြးေကာင္းအခ်ဳိ ႔ ရွိပါသည္။

•

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္တြင္ ရွိမရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွာေဖြေသာ
အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြက္လည္း
အေရးႀကီးပါသည္။

•

သာတူညီမွ်မႈကို ျဖစ္ေစေသာ အရည္အေသြးမ်ားစြာသည္ လူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရေစသည္။
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ခိုင္မာျပတ္သားမႈအား မိတ္ဆက္ျခင္း

၃။

လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား

၁။

ေခါင္းစဥ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိသားစု၊ အလုပ္သမားမ်ား (သို႔)
အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၌ စိတ္ခက္ထန္ ရန္လိုျခင္း မရွိဘဲ မိမိတို႔၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုႏုိင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ေျပာဆိုဆက္ဆံပံု (၃) မ်ဳိး၏ ကြာျခားခ်က္ကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ရန္ ဥပမာအခ်ဳိ႕ျဖင့္
သ႐ုပ္ေဆာင္ပါ။ (အျခားတစ္နည္းအေနျဖင့္ ေအာက္ပါဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဥပမာ
အျဖစ္သံုးပါ။)

၄။

လိုအပ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ အသက္အရြယ္ေပၚ

၄င္းတို႔၏ ေဘာလံုးကစားပြဲတြင္ ပါဝင္ကစားႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းသည္။ ေယာက္်ားေလး

•

အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း သိသျဖင့္ ျငင္းပယ္လုိက္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ရွိ ေသာ

•

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာအခါ ကြဲျပားေသာပံုစံ (၃) မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

မိန္းကေလးေတြလည္း ေဘာလံုးမွာ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္ပါတယ္” ဟုျပန္ေျပာသည္။

ေတာင္းဆိုေသာ (သုိ႔) ၾကမ္းတမ္းေသာပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ထိုသူသည္

•

မိမိ၏ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္အတြက္ အတင္းအၾကပ္ျပဳလုပ္ၿပီး အျခားသူ၏

•

ျပတ္သားခုိင္မာျခင္း (ရွင္းလင္းယဥ္ေက်း၍ ေလးစားစြာ) ။

။ လူတစ္ဦးသည္

မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ား (သို႔)
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ဒဏ္ခတ္အျပစ္ေပးလိုျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
(သို႔) အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မရွိဘဲ ေဖာ္ျပသည္။

။ မိန္းကေလးက “ငါ ေဘာလံုးကစားတာ

မင္းတို႔အသင္းဘက္က ငါကစား ရရင္ မင္းတို႔ႏုိင္ေအာင္ ငါ ကူညီႏုိင္တယ္။

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ဒဏ္ခတ္အျပစ္ေပးလိုေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ အတင္းအၾကပ္

အျခားသူမ်ားအေပၚ လြဲမွားစြာ အင္အား သံုးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျပတ္သားခုိင္မာေသာ တုံ႔ျပန္မ။ႈ

ကၽြမ္းက်င္တယ္။ မင္း ငါ့ကို ေပးမကစားတာ စိတ္မေကာင္းဘူး။

။ လူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ခံစားခ်က္ႏွင့္

ဘာမွအေရးမႀကီးဘူး” ဟု ဆိုသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ရန္လိုေဒါသႀကီးျခင္းသည္

။ မိန္းကေလးက ေယာက္်ားေလးအား “မင္းလည္း

ေျပးၿပီး ေဘာလံုးကစားႏုိင္ရင္ ငါလည္း ကစားႏုိင္တယ္” ဟု ျပန္ေအာ္ပါသည္။

လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္ (သို႔)

အခြင့္အေရးကို အေလးမထားပါ။ “ကၽြႏု္ပ္ လိုခ်င္တာ ဒါဘဲ၊ ခင္ဗ်ား လိုခ်င္ တာ

စိတ္လိုက္မာန္ပါ တုံ႔ျပန္မ။ႈ

ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္လို ေျပးေနတာပဲ။ မင္း မိန္းကေလး လို

ခံစားခ်က္ မျဖစ္ေပၚသင့္ပါ။

စိတ္လိုက္မာန္ပါ (ရန္လို ေဒါသႀကီးစြာ)။

၃

ပထမ ျဖစ္ရပ္။ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ မိိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအား

ေဘာလံုးကစားတာက ေယာက္်ားေလးေတြအတြက္” ဟု ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုသည္။

လိုအပ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မိမိအတြက္ မေကာင္းေၾကာင္း (သုိ႔)

•

လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ေယာက္က “မရူးမိုက္ခ်င္စမ္းပါနဲ႔” “မိန္းကေလးေတြက အသံုးမဝင္ဘူး။

မူတည္ျခင္းမရွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခြင့္အေရးအား ေလးစားမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္

၂။

၅

သည္းခံလက္ေလ်ာ့ေသာ တုံ႔ျပန္မ။ႈ

။ မိန္းကေလးသည္ မည္သို႔မွ် မေျပာပါ။

သူမသည္ အေဝးသို႔ထြက္ခြာၿပီး စတင္ငိုေႂကြးပါသည္။

၅။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေန (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔
မလုပ္လိုေသာအရာကိုလုပ္ရန္ ဖိအားေပးခံရေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
ျပတ္သားခုိင္မာမႈသည္ အလြန္ အသံုးဝင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖစ္သည္ကို ေထာက္ျပပါ။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပတ္သားခုိင္မာေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
အႏၲရာယ္ရွိေသာ (သို႔) မိမိအတြက္ အက်ဳိး မရွိေသာ အရာတခုတြင္ မပါဝင္မိေစရန္
ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ေနပါသည္။

ခုိင္မာျပတ္သားေသာသူမ်ားသည္ မိမိ၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ၊
အျပစ္ရွိေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိးမရွိဘဲ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ယဥ္ေက်းစြာႏွင့္ ေလးစားစြာ
သေဘာတူႏုိင္ (သို႔) ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။ ““ကၽြန္ေတာ့္ကိုကၽြန္ေတာ္ ေလးစားၿပီး

၄ဝ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• ျပတ္သား ခုိင္မာေသာ၊
ရန္လို ေဒါသႀကီးေသာ ႏွင့္
သည္းခံ လက္ေလွ်ာ့ေသာ
အျပဳအမူမ်ား၏
ကြာျခားခ်က္ကို ေလ့လာ
မွတ္သားမည္။
• က်ား၊မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈကို
ကိုင္တြယ္ရန္
(သို႔) ကာကြယ္ရန္
ခုိင္မာျပတ္သားေသာ
ေျပာဆို ဆက္ဆံေရး
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
ေလ့က်င့္မည္။

ခင္ဗ်ားကိုလည္း ေလးစားပါတယ္” ဆိုသက့ဲသို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

•

သည္းခံလက္ေလ်ာ့မႈ (ႏွိမ့္ခ် နာခံစြာ)။

အဓိက စကားလံုးမ်ား

။ လူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊

ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၊
ခုိင္မာ ျပတ္သားမႈ၊
က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား (သုိ႔) ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္
ပ်က္ကြက္သည္ (သုိ႔) ၄င္းတို႔ကို သြယ္ဝုိက္စြာ ေဖာ္ျပ၍ အျခားသူက နားမလည္ျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ႏွိမ္ခ်နာခံတတ္သူမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ခုျပဳလုပ္ျခင္းမွာ မိမိတို႔အတြက္
မေကာင္း၍ (သို႔) အႏၲရာယ္ရွိ၍ ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္း အတြက္ပင္ အျပစ္ရွိေသာ
ခံစားခ်က္မ်ဳိး ရွိနုိင္သည္။ “ခင္ဗ်ားလိုခ်င္တဲ့အရာက အေရးႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က
အေရးမႀကီးဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မစိုးရိမ္ ပါႏွင့္” ဟုဆိုသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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၆။

သည္းခံလက္ေလ်ာ့ေသာ၊ ျပတ္သားခုိင္မာေသာ ႏွင့္ စိတ္လိုက္မာန္ပါျဖစ္ေသာ
တံု႔ျပန္မႈမ်ား၏ ကြာျခားပံုကို ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္
သ႐ုပ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား နည္းလမ္းတခု ေရြးခ်ယ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။
၄င္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္အပ်က္ (သုိ႔) ေအာက္ပါအျဖစ္အပ်က္ကို

၁၀။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္က ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာသင္ယူရန္ ကူညီေပးသည္။

•

အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္

အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
အျဖစ္အပ်က္။

။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အျခားတစ္ဦးအား ႐ုိင္းစုိင္းေသာအမည္ျဖင့္

ေခၚလိုက္သည္။
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း (က)။

။ ကာတြန္းမ်ား - ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဦးတည္ခံရသူ

သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ျမင္သူက မည္သို႔ (က) စိတ္လိုက္မာန္ပါ (ခ) ျပတ္သားခုိင္မာစြာႏွင့္ (ဂ)
သည္းခံလက္ေလ်ာ့ကာ တုံ႔ျပန္ပံုတို႔ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ ကာတြန္းသံုးပံု
ဆြဲခုိင္းပါ။
ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း (ခ)။

။ Freeze Frame ႐ုပ္ေသျပကြက္မ်ား -

ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိတ္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ဦးတည္ခံရသူ (သို႔) ေတြ႕ျမင္သူက
မည္သို႔ (က) စိတ္လိုက္မာန္ပါ (ခ) ျပတ္သားခုိင္မာစြာ ႏွင့္ (ဂ) သည္းခံလက္ေလ်ာ့ကာ
တံု႔ျပန္ပံုကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေသာ freeze frame ႐ုပ္ေသျပကြက္ ၃ ပံု ဖန္တီးရန္ ခိုင္းေစပါ။
အတြဲအခ်ဳိ႕ကို သူတို႔၏ freeze frame မ်ားအား အုပ္စုကို ျပသရန္ ေစခုိင္းပါ။ ပရိသတ္က
freeze frame တစ္ခုစီသည္ မည္သည့္ေျပာဆိုဆက္ဆံပံုကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေနသည္ကို
မွန္းဆရန္ ျဖစ္သည္။
ေရြးခ်ယ္ရန္ (ဂ)။

။ ကိုယ္စား သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း - ေက်ာင္းသားမ်ားအား

မိတ္ဖက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္အတူ သို႔မဟုတ္ သံုးဦးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္
ေအာက္ပါတို႔ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္ ကိုယ္စားသ႐ုပ္ေဆာင္မႈ ဇာတ္လမ္းတို ၃ ခုကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာပါ။ က်ဴးလြန္ရန္ ဦးတည္ခံရသူ သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ျမင္ရသူက
(က) စိတ္လိုက္မာန္ပါ တံု႔ျပန္ျခင္း၊ (ခ) ခိုင္မာျပတ္သားစြာ တံု႔ျပန္ျခင္း၊ (ဂ)
သည္းခံလက္ေလ်ာ့၍ တံု႔ျပန္ျခင္း။ အုပ္စု ၂ ခုအား အုပ္စုႀကီးထံ သ႐ုပ္ေဆာင္ျပရန္
ေျပာပါ။ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခု စီသည္ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးပံုစံကို ေဖာ္ျပေၾကာင္း
ပရိသတ္က ေတြးၾကည့္ပါေစ။
ေရြးခ်ယ္ရန္ (ဃ)။

။ ဇာတ္ၫႊန္းမ်ား - ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို

သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္ ဇာတ္လမ္းတို ၃ ခုေရးရန္ ေျပာပါ။ က်ဴးလြန္ရန္ ဦးတည္ခံရသူ သို႔မဟုတ္
ေတြ႕ျမင္ရသူက (က) စိတ္လိုက္မာန္ပါ တံု႔ျပန္ျခင္း၊ (ခ) ခိုင္မာျပတ္သားစြာ တံု႔ျပန္ျခင္း၊
(ဂ) သည္းခံလက္ေလ်ာ့၍ တံု႔ျပန္ျခင္း။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ႐ုပ္ေသျပကြက္ (Freeze-frame) မွာ လႈပ္ရွားမႈ
သို႔မဟုတ္ အသံ မပါရွိေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တူသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏
ကိုယ္ေနဟန္ထား၊ မ်က္ႏွာအမူအယာ အသံုးျပဳကာ ႐ုပ္ေသျပကြက္ျဖင့္ ဇာတ္ကြက္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
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ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုရန္ ေလ့လာသင္ယူရျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ရပ္တည္ေျပာဆိုႏိုင္ေအာင္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။

•
•

ခိုင္မာျပတ္သားမႈကို ယဥ္ေက်းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျပသရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို မိသားစုအတြင္း၊ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊
ေက်ာင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တို႔တြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ရာတြင္
အကူအညီျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) - စိတ္ခံစားမႈအား မွ်ေ၀ေျပာျပရန္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုရန္
“ကၽြႏု္ပ္” ပါဝင္ေသာ ၀ါက်မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁.

ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္

ႏွစ္သက္မႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အလိုဆႏၵမ်ားႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကို အျခားသူမ်ားအား
သိရွိေစလိုသည့္အခါတြင္လည္း အသံုးဝင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စိတ္ပ်က္မႈ သို႔မဟုတ္
ဆက္ဆံေရးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ခံစားခ်က္မ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္မႈရွိစြာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ခံစားရသည္ကို ေျပာျပႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ၎သည္
အျခားသူမ်ားအား ယဥ္ေက်း၍ ျပတ္သားခိုင္မာစြာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်သည္ အျခားသူမ်ားအား
အျပစ္မတင္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခံစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေစသည္။
‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်တစ္ခုတြင္ လူတစ္ဦးသည္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေအာက္ပါ ပံုစံကို အသံုးျပဳ၍ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္

•
•

(လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ ကိုေရးပါ) ………………..… ေသာအခါ
ကၽြႏု္ပ္ …………………………………… ကို ခံစားရသည္။ (သင္ မည္သို႔ ခံစားရသည္ကို ေရးပါ။

၅။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

•

စိန္ေခၚမႈမ်ားေတြ႕ရသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ ခံစားရသည္ကို လူမ်ားအား
ေအးေဆးတည္ၿငိမ္၍ ေလးစားမႈရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္
အကူအညီျဖစ္ေစသည္။
‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်သည္ သင္မည္သို႔ခံစားရသည္ကို အျခားသူ တို႔အား
ယဥ္ေက်း၍ ျပတ္သားခိုင္မာစြာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းလည္း

ဝမ္းနည္းျခင္းကို ခံစားရသည္။

ျဖစ္သည္။

သင္က ကၽြႏု္ပ္အား မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေျပာင္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္သည္

‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်ကို ျပႆနာတစ္ခုအား ေျဖရွင္းမႈတစ္ခုအတြက္ ယဥ္ေက်းစြာ
အၾကံျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ အကူအညီေတာင္းရန္ အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ဥပမာ -

•

•

သင္က ကၽြႏု္ပ္ အမွတ္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ရယ္ေမာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္သည္

ထိခိုက္နာက်င္ျခင္းကို ခံစားရသည္။

၃။

စိတ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေရးတြင္

ေျပာျပရာတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အျခားသူမ်ားအား

ေျပာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဖယ္ထုတ္ခံရသည္ဟု ခံစားရသည္။

•

•

‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်သည္ အျခားသူမ်ားအား အျပစ္မတင္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ခံစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေစသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသား မ်ားသည္
• ‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်ကို
ခိင
ု မ
္ ာျပတ္သားေသာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး
ဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း
ေလ့လာ သင္ယူၿပီး ေလ့က်င့္မည္။
• ‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်ကို
က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို
တားဆီး ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္
သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရန္
အေျခအေနတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္
ေလ့က်င့္မည္။
• မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
အျခားသူအား အျပစ္မတင္ဘဲ
အျပဳသေဘာျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာ
ေဖာ္ျပေျပာဆိုရန္ ေလ့က်င့္မည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ ‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်ကို ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။
သို႔မဟုတ္ သံုးေနက် မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ

အဓိက စကားလံုးမ်ား

ထိုဘာသာစကားမ်ားတြင္ ‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္

ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျပတ္သားခိုင္မာ
ျခင္း၊ ‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္ပါ။

သင္က ကၽြႏု္ပ္၏ ေဘာပင္ကို ခြင့္မေတာင္းဘဲ ငွားသြားၿပီး

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု

ကၽြႏု္ပ္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မရွိသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္သည္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းကို

ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျဖန္႔ေဝ
မွတ္စုတစ္ခုကို ဤအပိုင္း၏
အဆံုးတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ျဖန္႔ေဝ
မွတစ
္ အ
ု ေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သင္ပန
ု း္ ႀကီး
ေပၚမွ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားထဲသို႔
ကူးယူေစျခင္း ျဖစ္ေစ စာရြက္ခ်ပ္
ႀကီးေပၚတြင္ ကူးယူျခင္းျဖစ္ေစ
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ခံစားရေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးမီ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ခြင့္ေတာင္းပါ။

•

၄ဝ မိနစ္

ထို႔ေၾကာင့္ ……………………………………………….…… (သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေရးပါ။)

ခံစားရသည္။

သင္က ကၽြႏု္ပ္အား မိန္းကေလး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဘာလံုးမကစားရဟု

၄

‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်

ဥပမာ
သင္က ကၽြႏု္ပ္အား ကစားပြဲမွ ထြက္ေစေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္သည္ အထီးက်န္ျခင္းကို

လုပ္ငန္းစဥ္

ဥပမာမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာပါ။ ထို႔ေနာက္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တြဲ၍ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုဖြဲ႕၍

အမူအက်င့္တစ္ခုက သူအေပၚ မည္သို႔ ခံစားရေစသည္ကို ရွင္းျပႏိုင္သည္။

•

၅

အခ်ဳိ႕ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလ့က်င့္ကာ စာသင္ခန္းတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ျပသင့္သည္။

ဆက္ဆံေရး ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရန္ လိုသည့္အခါ ျပတ္သား ခိုင္မာေသာ
ဆက္သြယ္မႈ အသံုးျပဳျခင္းကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ၎သည္ သင္၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊

၂.

၄.

ေခါင္းစဥ္

သင္က ကၽြႏု္ပ္အား ထို ငယ္နာမည္ျဖင့္ ေခၚေသာအခါ သင္က
စေနာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္သည္ သင္က ကၽြႏု္ပ္အား
ကေလးတစ္ဦးသာ ျဖစ္ေနေသး သလို ထင္ျမင္သည္ဟု ခံစားရသည္။ ထိုေၾကာင့္
ေက်းဇူးျပဳၿပီး နာမည္အမွန္ကို ေခၚေပးပါ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ကစားနည္း
“ဘယ္သူမဆို ထိုသူသည္ … …”

လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္း

၁။
၂။

စာေပသင္ၾကားမႈ စာသင္ခန္းတြင္ သင္ဖတ္ေနေသာ စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား စက္ဝိုင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္း၍ ရပ္ေနပါေစ။
သင္သည္ အသံတစ္ခု ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ က်န္သူမ်ားက ထိုအတိုင္း
အတူအကြ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ (ဥပမာ - သင္က
လက္မ်ားကို ေလထဲဆန္႔ထုတ္၍ ‘ေဟး’ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သိုမဟုတ္ ခုန္၍ ‘ဟိတ္’ ဟု
ဆိုႏိုင္သည္။)

၃။
၄။
၅။

အသံ ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ေနာက္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ပါ။ (တီထြင္ဖန္တီးမႈ ရွိရမည္။)
ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ဦးေဆာင္ရန္ အလွည့္ေပးပါ။
ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕က ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၿပီးသည့္ေနာက္
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။

•

ယခုကစားပြဲတြင္ ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္
စကားလံုးမ်ားကို ပံုတူလိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ပါသလား။
(အေျဖမ်ားတြင္ ေလးစားမႈရွိသည့္ ပံုစံျဖင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္သည့္အခါ
ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။)

•

အျခားသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားကို ပံုတူလိုက္၍
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ မည္သည့္အခါတြင္ မေကာင္းမြန္ပါသလဲ။ (အေျဖမ်ားတြင္
ေလးစားမႈ မရွိသည့္ ပံုစံျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ေစေသာပံုစံျဖင့္
ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္သည့္အခါ၊ ဆိုသည့္အခ်က္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။)

•

အကယ္၍ လူမ်ားသည္ ထိခိုက္ေစေသာပံုစံျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ
ပံုစံျဖင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ။

၆။

တစ္ခါတစ္ရံ လူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားသည္
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူတို႔၏
အမူအက်င့္ကို ပံုတူလိုက္၍ မေဆာင္ရြက္မိေစရန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။
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ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား စာအုပ္ထဲမွ ဝမ္းနည္းမႈ၊ စိတ္ပ်က္မႈ၊ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္မႈ၊
သို႔မဟုတ္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မႈ ခံစားေနရေသာ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး ပါဝင္ေသာ
ဇာတ္ကြက္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါေစ။ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ထိုဇာတ္ေကာင္ ခံစားေနရေသာ
စိတ္ခံစားမႈ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇာတ္ေဆာင္အေနႏွင့္ သူ၏ ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပရန္
ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ခိုင္မာျပတ္သားမႈရွိေသာ
‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္သည့္ ဝါက်မ်ားကို ေရးရန္ ျဖစ္သည္။

တစ္ေက်ာင္းလံုးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
ရင္းႏွီးခင္မင္မႈရွိေသာ ေက်ာင္းကို ထူေထာင္ရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးခင္မင္မႈရွိေသာေက်ာင္း လႈပ္ရွားမႈ (Campaign) အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္
အၾကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ကစားကြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အသက္အရြယ္မ်ဳိးစံု ဆက္သြယ္ေရးမ်ားတြင္
ပါဝင္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စံနမူနာျပ ျဖစ္သူမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ျပသျခင္း

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) - မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကင္နာမႈကို ျပသေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၅၀)

ကဒ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္း

စာတို ေပးပို႔ျခင္း

ျပံဳးျပျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဖက္လွဲ တကင္း
ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ေက်ာကိုပုတ္၍ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

မုန္႔ကို မွ်ေဝစားျခင္း

ေခါင္းစဥ္
အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

အတူ ထိုင္ၾကျခင္း

အတူ စကားေျပာၾကျခင္း

ကစားပြဲ အတူကစားျခင္း

အိမ္စာ အတူလုပ္ျခင္း

အိမ္သို႔ အတူ လမ္းေလွ်ာက္ ျပန္ျခင္း

ခင္မင္မႈျပေသာ ဓါတ္ပံု ေပးပို႔ျခင္း

ရယ္စရာမ်ား အတူ ေျပာၾကျခင္း

သင္၏ ပစၥည္းမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္း

သင့္ ေမြးေန႔ပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း

အတူ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ကျခင္း

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ဟယ္လို (မဂၤလာပါ) ဟု ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ခ်ီးက်ဴးစကားဆိုျခင္း

သင့္ကို ကူညီရန္ သူတို႔ကို ေျပာျခင္း

လူမႈမီဒီယာတြင္ ခင္မင္မႈ ျပေသာ
စာေပးပို႔ျခင္း

အႏိုင္က်င့္ေသာလုပ္ရပ္ကို သင္
မေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာျပျခင္း

သင္တို႔ႏွစ္ဦး ဓါတ္ပံု အတူ ႐ိုက္ျခင္း

ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားရန္

ေက်ာင္းမွ တာဝန္ေပးေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေပးျခင္း

ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ အတူထိုင္ျခင္း

သူတို႔ႏွင့္အတူ သြားျခင္း
သူတို႔ကို ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္

အခ်ိန္သံုးျခင္း

အျခားသူမ်ားကို တိုက္တြန္းျခင္း

စာတစ္ေစာင္ ေရးျခင္း

အီးေမးလ္ ေမးပို႔ျခင္း

သတိျပဳျခင္း

ကမ္းလွမ္းျခင္း

ေႏွာက္ယွက္မႈအတြက္ အကူအညီ

ေက်ာင္းဆင္းၿပီး သူတို႔ႏွင့္ အတူ

သူတို႔မွာ ဘာေတြျဖစ္ေန သည္ကို

အကူအညီ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း

ရယ္စရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း

သူတို႔ ဘယ္လိုေနလဲ (အေျခအေန)
ေမးျမန္းျခင္း

ျဖစ္ပ်က္မႈအတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္း

သင္၏ စက္ဘီးကို အတူစီးၾကျခင္း

သင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ကူညီေပးရန္ ေတာင္းခံျခင္း

ရယ္စရာ ဟာသမ်ား မွ်ေဝျခင္း

သူတို႔ေျပာသည္ကို နားေထာင္ျခင္း

သင္၏ အားကစား အသင္းတြင္
အတူပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

သူတို႔ထံမွ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းျခင္း

အျခားသူမ်ားက သူတို႔အေပၚ

သူတို႔ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း ရွိပါက

ညွာတာမႈကင္းမဲ့ေသာ

မညွာတာေသာ အျပဳအမူမ်ား

ယံုၾကည္ရေသာ လူႀကီးတစ္ဦး ထံ

စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေျပာ ဆိုရန္၊

ျပဳလုပ္ပါက တံု႔ျပန္ေဖာ္ထုတ္ ေျပာျခင္း

တိုင္ၾကားျခင္း

ရယ္ေမာရန္ ျငင္းဆိုျခင္း

သူတို႔ကို လွမ္းျမင္ပါက

သူတို႔ ဘယ္လို ခံစားေနရ သည္ကို

လက္ျပႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ေမးျမန္းျခင္း

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာျခင္း

သူတို႔ကို အတူပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း

သၾကားလံုးမ်ား မွ်ေဝစားျခင္း

သူတို႔အေပၚ သင္မည္သို႔ ခံစားရသည္ကို
မွ်ေဝေျပာျပ ျခင္း

၅

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ
သင္၏ ‘ကၽြႏု္ပ္’ ပါဝင္ေသာ ဝါက်ကို ေရးပါ။
(လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ ကိုေရးပါ) …………………………………………………………………..… ေသာအခါ

ကၽြႏု္ပ္ …………………………………………………………………. ကို ခံစားရသည္။ (သင္ မည္သို႔ ခံစားရသည္ကို ေရးပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ …………………………………………………………………………………. (သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေရးပါ။)

ဥပမာ - သင္က ကၽြႏု္ပ္၏ ေဘာပင္ကို ခြင့္မေတာင္းဘဲ ငွားသြားၿပီး ကၽြႏု္ပ္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မရွိသည့္အခါ
ကၽြႏု္ပ္သည္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းကို ခံစားရေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးမီ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ခြင့္ေတာင္းပါ။
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ေခါင္းစဥ္ (၆) အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္ရသူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား နားလည္ျခင္း
အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနက အခ်င္းခ်င္း
အၾကမ္းဖက္မႈကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ ဦးတည္ခံရသူ (က်ဴးလြန္ခံရသူ) မ်ားႏွင့္
က်ဴးလြန္သူ မ်ားကို ႐ိုးရွင္းစြာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို
ျမင္ေတြ႕ၾကံဳႀကိဳက္ရသူမ်ား၏ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္ေသာ
နည္းလမ္းျဖစ္သည္ကို ျပသသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္ရသူ (သက္္ေသ) အေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ကၽြႏု္ပ္ ေၾကာက္သည္။

ကၽြႏု္ပ္ ဘာလုပ္ရမည္မသိပါ။

ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင့္ ပိုဆိုးႏုိင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို

ကၽြႏု္ပ္ အကူအညီ ေတာင္းသင့္သလား။

ေျပာသင့္သလား။

တခုခုေျပာမိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ ျပႆနာထဲ

ကၽြႏု္ပ္ ဘာမွမေျပာတာ ပိုေကာင္းတယ္။

ပါသြားနုိင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္ ထြက္ေျပးသင့္သလား။

ကၽြႏု္ပ္ ၾကားဝင္သင့္သလား။

ကၽြႏု္ပ္ဘက္ လွည့္လာလွ်င္

ဒီေက်ာင္းဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ေနရာတခုဘဲ။

၅။

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ) ဆိုသည္မွာ အျခားသူတစ္ဦးအား ျပဳလုပ္ေနသည့္

ၾကားသိရသူအား မည္သို႔သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို စဥ္းစား ရန္ ေစခုိင္းပါ။
၄င္းတို႔၏အလုပ္မွာ ေတြ႕ျမင္ရသူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္တစ္ခုကို
ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ မည္သို႔ စဥ္းစားေနမည္ကို ေတြးၾကည့္ရန္ျဖစ္ၿပီး ထိုအေတြးမ်ားကို
ကာတြန္းပံုရွိ ‘အေတြးပူေဖာင္း’ ထဲတြင္ ေရးခ်ရန္ (သို႔) ၄င္းတို႔၏ ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္
အျဖစ္အပ်က္ကို ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။

၃။
၄။

က်ေရာက္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ပါသလား။

•

တခုအား အသံုးျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။ (သို႔) သူတို႔ကိုယ္တုိင္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

•

ေတြးေတာေနႏုိင္သည္ (သို႔) ခံစားေနႏုိင္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ
႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈကို တုိက္႐ုိက္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေသာသူ တစ္ေယာက္တည္းသာ
ထိခိုက္နစ္နာေစသည္မဟုတ္ပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ျမင္သူ (သုိ႔)
ထိုကိစၥအေၾကာင္းကို ၾကားသိရသူမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္ပါသည္။

•

ပံုေဖာ္ ဖန္တီးႏုိင္သည္။ ဇာတ္ေကာင္မ်ား မည္သို႔ ေတြးေတာေနႏုိင္သည္ (သုိ႔)
ခံစားေနႏုိင္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ ဇာတ္ေကာင္မ်ား မည္သို႔

ေတြ႕ျမင္သူ (သို႔) က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ အသက္ (သုိ႔) ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစားကို သင္
ေျပာင္းလဲဖန္တီးခဲ့လွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏုိင္ပါသလား။

အတန္းအား စတင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီရေစရန္ ဥပမာတစ္ခုေပးပါ။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအနက္မွ

အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေတြ႕ျမင္သူ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ က်ား၊မေရးရာကို
အျခားတစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲဖန္တီးခဲ့လွ်င္ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူအေပၚတြင္

၆။

လုပ္ငန္းစဥ္

၁
၃၀ မိနစ္

ျပန္လည္ေတြးေတာဆင္ျခင္ေနစဥ္ ၄င္းတို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို စဥ္းစားရန္ေစခုိင္းပါ။

အၾကမ္းဖက္မႈအား ေတြ႕ျမင္သူ (သို႔) အၾကမ္းဖက္မႈ အေၾကာင္းကို ၾကားသိရသူ
၄င္းတုိ႔၏ ေနာက္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေတြ႕ျမင္ရသူ (သို႔)

၆

ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ ႔အား သူတို႔ ဖန္တီးထားသည္ကို တင္ျပရန္ ေစခုိင္းပါ။

•

တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာျပပါ။

၂။

ေခါင္းစဥ္

•

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• အၾကမ္းဖက္မႈကို ျမင္ေတြ႕
(သုိ႔) ၾကားသိရသည့္သူ
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ရွာေဖြေလ့လာၾကမည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား
ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ
(သက္ေသ)၊
ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္၊

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ေတြ႕ျမင္သူတစ္ေယာက္အား
စိုးရိမ္မႈႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (သုိ႔) တပါးသူအား ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳမူ

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ

ဆက္ဆံျခင္းသည္ လက္ခံႏုိင္စရာျဖစ္သည္ ဟူေသာအျမင္ကို ရရွိေစႏုိင္သည္။

ျဖန္႔ေဝမွတ္စု

အၾကမ္းဖက္မႈအား သက္ေသတစ္ေယာက္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္

ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္
အတြက္ မွတ္စုကို
သင္ခန္းစာ အေၾကာင္းအရာ
ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ရရွိႏုိင္
ပါသည္။ ၄င္းတို႔အား
မွတ္စုမိတၱဴ တစ္ေစာင္စီ
ေပးပါ။ (သုိ႔) ဘုတ္ေပၚမွ
ေရးသား ခ်က္မ်ားကို
၄င္းတို႔၏ မွတ္စုစာအုပ္
(သို႔) စကၠဴခ်ပ္ႀကီးေပၚတြင္
ကူးယူပါေစ။

ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ဦးတည္ရာ သားေကာင္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟူေသာ
ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္သလို မျပဳမူႏုိင္ေစျခင္းျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ၾကဴၾကဴ သည္ သူမ၏ ညီမငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းမွ အိမ္သို႔ျပန္ရန္ လမ္းေလွ်ာက္လာေနသည္။ လမ္း၏အျခားတစ္ဖက္တြင္ သူမထက္ တစ္တန္းႀကီးေသာ
မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး၏ အနီးသို႔ ေယာက္်ားေလးႏွစ္ဦး ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ သူမသည္ ေၾကာက္ရြံ ႔ဟန္ေပၚေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔က အနီးသုိ႔ ကပ္သြားၿပီး
ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္က သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္အား ပြတ္တုိက္လိုက္သည္။ မိန္းကေလးငယ္သည္ ထြက္ေျပး သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယာက္်ားေလးမ်ားက
အနည္းငယ္ဆက္လိုက္ၿပီး သူမအား ေစာ္ကားေသာအမည္မ်ား ေခၚေနသည္။ လမ္း၏ အျခား တဖက္မွ လူႀကီးအခ်ဳိ႕ လာေနသည္ကို သတိျပဳမိမွ ၄င္းတို႔
ရပ္တန္႔သြားသည္။

အာကာ သည္ ေက်ာင္းနားခ်ိန္၌ ေန႔လည္စာ စားလွ်က္ရွိၿပီး စႀကၤန္တြင္ သူ႔အတန္းထဲမွ ပိုငယ္ေသာ ေယာက္်ားေလးအား အသက္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာပိုႀကီးေသာ
ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္က ၾကမ္းတမ္းစြာ တြန္းေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ အနီးနားတြင္ ဆရာမ်ားမရွိပါ။ ေယာက္်ား ေလးအႀကီးမ်ားက အငယ္ေလးကို
မိန္းကေလးႏွင့္တူသည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။

ခင္ခင္ သည္ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္တြင္ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနသည္။ သူမသည္ မိန္းကေလးအသစ္တဦး ကစားပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္ကို
သတိျပဳမိသည္။ ကစားေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားက သူမအား ထြက္သြားရန္၊ သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမဟုတ္သျဖင့္ အတူ မကစားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အိမ္အျပန္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ ျဖဴျဖဴသည္ ေယာက္်ားေလးတစ္စုက သူမ၏အတန္းထဲမွ တိတ္ဆိတ္၍ ရွက္ရြံ႕တတ္ေသာ ေယာက္်ား ေလးတစ္ဦးအား
အျပစ္ရွာ ေႏွာက္ယွက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သူတို႔သည္ ၄င္းအား ထုိင္ခံုမွ တြန္းဖယ္လိုက္ၿပီး သူ၏အိတ္ကို ေက်ာင္း ကားေပၚမွဆင္းသည္အထိ
ျပန္မေပးပါ။ ယာဥ္ေမာင္းက သတိျပဳမိဟန္ မတူပါ။

ခမ္းေအာင္ ႏွင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းသည္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ လူမ်ား တန္းစီေနသည့္အနားမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာသည္။ သူတို႔သည္
ေက်ာင္းသားႀကီးတစ္ဦးက ေက်ာင္းသားငယ္တစ္ဦးထံမွ ေန႔လည္စာမုန္႔ဖိုးကို လုယူၿပီး အလွည့္က်ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ လူတန္းထဲမွ တြန္း ထုတ္လိုက္သည္။
ဤအျဖစ္မ်ဳိး ယခင္ကလည္း ျဖစ္ခဲ့ဟန္တူသည္။

အတန္းသား ၃ ဦးသည္ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေသာ ဆိုးရြားသည့္အေရးအသားႏွင့္ ဓါတ္ပံုကိုၾကည့္၍ ရယ္ေမာၾကသည္။ ဤအီးေမးလ္သည္ သူတို႔အတန္းထဲမွ
အျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေၾကာင္း မမွန္မကန္ ဆိုးရြားစြာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

108

လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) အေထာက္အကူေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

၄။

စာရင္းမွ မည္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ၏ စြမ္းအားကို လြဲမွားစြာ
အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခုိင္းပါ။ ဤအျပဳအမူမ်ားကို

ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ (သက္ေသ)သည္ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္တြင္

မ်ဥ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျခစ္၍ ဖယ္ထုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ျမင္သူ (သို႔) ၾကားသိရသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ကို
သူတို႔၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံုအေပၚ မူတည္၍ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူမ်ားသည္

•
•

ပါဝင္ရန္ ၾကံရာပါ ျဖစ္လာပါက ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လူအမ်ား လက္ခံစရာ

•

ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစၿပီး မည္သည့္

•
•

မွတ္ယူသည့္ လကၡဏာအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သည္။

၅။

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာႏွင့္ မျပဳသေဘာ

ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူရေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုတ္ေပၚမွ
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ စာရင္းကို ျပန္လည္ရည္ၫႊန္းၾကမည္။

အကယ္၍ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူအေနႏွင့္ အဆင္ေျပလွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈ

၄င္းတို႔အေနႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္း၍ အေထာက္အကူလည္း ျဖစ္ေစေသာနည္းလမ္းျဖင့္

ၾကံဳေတြ႕ရသူအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွာေဖြ၍ ပံ့ပိုးေပးမည္။ (ဥပမာ - ၄င္းတို႔

ဆရာတစ္ေယာက္ထံမွ အကူအညီရယူမည္။
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အား ေျပာျပမည္။
အျခားသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကည့္႐ႈရန္ ေျပာမည္။
ရယ္ေမာမည္။
ပါဝင္မည္။
ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ၾကည့္႐ႈမည္။

သိရွိရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိသည္ကို ရွင္းျပပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပါဝင္ပတ္သက္မိလွ်င္

ျမင္ေတြ႕ (သို႔) ၾကားသိရေသာသူ မ်ားအတြက္ အၾကံေကာင္းအခ်ဳိ႕ ထုတ္ၾကမည္

ေရွာင္ထြက္သြားမည္။ သို႔ေသာ္ အျဖစ္အပ်က္ကို ယံုၾကည္ရသည့္ လူႀကီးတစ္ဦးအား
သတင္းပို႔မည္။

•
•
•
•
•
•
•

လူမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈကိုျမင္ေတြ႕ (သို႔) ၾကားသိရေသာအခါ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္ကို

စဥ္းစားျခင္းသည္ အသံုးဝင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို

က်ဴးလြန္သူအား ရပ္တန္႔ရန္ ေျပာမည္။

စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာမည္။)

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အား ေျပာျပမည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ မိမိ အႏၲရာယ္ကင္းေရး ႏွစ္ခုစလံုးကို

ပါဝင္ႏုိင္သည္။

အဆင္ေျပမေျပ ေမးျမန္း၍ ဤအျဖစ္အပ်က္ ၄င္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္ေၾကာင့္ သင္

ဆရာတစ္ဦးထံမွ အကူအညီယူမည္။

အေျခအေန ပိုဆိုးသြားႏုိင္သည္ဟု စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္

စုစည္းၿပီး ဘုတ္ေပၚတြင္ ေရးခ်ပါ။ ထို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔

•

၃၀ မိနစ္

အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရသူအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ရွာေဖြရန္ ပံ့ပိုးမႈေပးမည္။ (ဥပမာ -

မိမိလည္း ထိခိုက္ႏုိင္သည္။ (သုိ႔) အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသူအတြက္

မေဆာင္ေသာတံု႔ျပန္မႈမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို

•
•

ေရွာင္ထြက္သြားမည္။ သို႔ေသာ္ အျဖစ္အပ်က္ကို ယံုၾကည္ရမည့္ လူႀကီးတစ္ဦးအား

၄င္းတို႔ အဆင္ေျပ မေျပ ေမးျမန္းမည္။)

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ကိုမွ် မျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို လက္ခံႏုိင္စရာအျဖစ္

အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္တခုအား ေတြ႕ျမင္ၿပီးလွ်င္ ၄င္းမွ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္နုိင္သည့္

၂

က်ဴးလြန္သူအား ရပ္တန္႔ရန္ေျပာမည္။
သတင္းပို႔မည္။

ျဖစ္လာေစရန္ (သို႔) ဆက္လက္တည္တံ့ျဖစ္ပြား ေနေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသကဲ့သို႔

ေမးခြန္းအား ခ်ျပပါ။ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူတစ္ေယာက္သည္

လုပ္ငန္းစဥ္

ဥပမာ -

ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၏ အေရးပါေသာ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
၄င္းတို႔သည္ ေဘးမွ အားေပးၾကည့္႐ႈေသာ ပရိသတ္ျဖစ္လာပါက (သို႔) အၾကမ္းဖက္မႈတြင္

၃။

၆

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသာ က်န္ရွိမည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အသိေပးပါ။

၂။

ေခါင္းစဥ္

မည္သို႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စဥ္းစားၾကမည္။

၆။

ေပးထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဆြးေႏြးရန္ အုပ္စုမ်ား
(သို႔) ႏွစ္ဦးတြဲမ်ားကို ေစခိုင္းပါ။ ၄င္းတို႔သည္ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူက ေရတို
(အျဖစ္အပ်က္ ၿပီးၿပီးခ်င္း) ႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ (သုိ႔) ေနာက္ဆက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာ သံုးသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္းကို
ေဆြးေႏြးပါေစ။ ၄င္းတို႔သည္ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ အင္အားကြာျခားမႈ
ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေရး ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဦးတည္ခံရသူကို

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊
ေက်ာင္းသား မ်ားသည္
• ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္ သူမ်ား၏
တံု႔ ျပန္ လုပ္ငန္းစဥ္္သည္ က်ား မ
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို မည္သို႔
အားေပးအား ေျမႇာက္ျပဳႏုိင္ (သို႔)
ကာကြယ္ တားဆီးႏုိင္ သည္ကို
စူးစမ္းေလ့လာ ၾကမည္။
• က်ား မ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ၏
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္ရန္ (သို႔)
ေလ်ာ့နည္းေစရန္
ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္ သူမ်ား
အသံုးျပဳနုိင္ေသာ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
မွတ္သားမည္။
• က်ား မ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္
အႏၲရာယ္ကင္း၍ တာဝန္သိစိတ္
ရွိေသာ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္ သူ၏
တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
ေလ့က်င့္မည္။

ပံ့ပိုးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ကို ေထာက္ျပပါ။
အဓိက စကားလံုးမ်ား

ေရွာင္ထြက္သြားမည္။ ဘာမွမလုပ္ပါ။

ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူ
(သက္ေသ)၊ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးျခင္း

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းမွ အိမ္သို႔အျပန္တြင္

အတန္းထဲမွ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္သည္

အတန္းဆင့္ (၉) အတန္းမွ ေယာက္်ားေလး

ပိုငယ္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား

တစ္ေယာက္က ပိုငယ္ေသာ

အၿမဲ ေနာက္ေျပာင္သည္။ ၄င္းတို႔သည္

ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္၏

သူမ ေခ်ာေမာသျဖင့္ သူမ၏

ေက်ာင္းလြယ္အိတ္ကို ဆြဲ ယူၿပီး

အေရးစိုက္မႈလိုခ်င္သည္ဟု က်ေနာ္

ခ်ံဳပုတ္ထဲ ပစ္လိုက္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ထင္ပါသည္။ အျခား ေယာက္်ားေလးမ်ားက

ထို႔ေနာက္ ရယ္ေမာ၍ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္

တစ္ခါတစ္ရံ ရယ္ေမာၾကသည္။

ေျပးထြက္သြားသည္။ ပိုငယ္ေသာ

သင္၏ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ဆီေလ်ာ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ၄င္းတို႔ကို

ဤအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ သူမ သည္ ေၾကာက္ရြံ႕၍

ေယာက္်ားေလးသည္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္

လိုအပ္လွ်င္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ (သို႔) သင့္အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေစရန္

စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္

ျဖစ္သြား ဟန္တူသည္။

ျဖစ္စဥ္ကို ကုိယ္ပုိင္ ဖန္တီးႏုိင္သည္။ အဆိုးရြားဆံုး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းထက္

သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသား ႏွစ္ဦးတြဲတစ္တြဲအား အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုစီကို ျပန္တင္ျပရန္ ေစခုိင္းပါ။
ေရတိုအတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္း/နည္းလမ္းမ်ားကို သူတို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့သနည္း။
ေနာက္ဆက္ တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ နည္းလမ္း / နည္းလမ္းမ်ား
သူတို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့သနည္း။

ဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္အခ်က္အလက္မ်ား

အျဖစ္မ်ား၍ မဆိုးရြားလွေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္အခ်ိန္ရလွ်င္ အတန္း မစတင္ခင္

စာသင္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္သာသြားေသာအခါ

ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္က မိန္းကေလးတစ္စုသည္

ေယာက္်ားေလး ၂ ဦး သည္ ပိုမို

သူတို႔အတန္းထဲမွ အျခားမိန္းကေလးတစ္ဦး

ငယ္ရြယ္ေသာ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးအား

အေၾကာင္း လုပ္ၾကံသတင္းမ်ား လႊင့္ၾကသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

၄င္းသည္ ထိခုိက္နစ္နာစရာ ေကာင္းၿပီး

သူတို႔သည္ ထိုေယာက္်ားေလးအား အိမ္သာမွ

မမွန္ကန္ေၾကာင္း က်ေနာ္သိပါသည္။

အစီအစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ဘုတ္ေပၚတြင္ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားပါ။

၈။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္

မထြက္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္ အလြန္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

ေၾကာက္လန္႔ေနပံုရသည္။ သူတို႔သည္

•

ထိုေယာက္်ားေလးအား စာသင္ခန္းသို႔ ျပန္သြားရန္

အၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရေသာ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူသည္ မည္သို႔
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္ကို မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရမည္။

ႀကိဳးစားစဥ္ ဟန္႔တားေနခဲ့ၾကသည္။

•

ေက်ာင္းသို႔သြားေနစဥ္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္

ေက်ာင္းတြင္ အျခားေဒသမွလာေသာ

ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္သည္ ကၽြန္ေတာ့္

မိန္းကေလးအသစ္တစ္ဦး ေရာက္ရွိေနသည္။

သူငယ္ခ်င္းေနာက္တြင္ ထုိင္ခ်လိုက္ၿပီး သူမ

သူမ ၏ အသားအရည္သည္

သတိမျပဳမိစဥ္ စကတ္အား မ တင္ လိုက္သည္။

အျခားေက်ာင္းသားအမ်ားစုထက္ ညိဳမည္းသည္။

သူမသည္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားၿပီး

အားလပ္ခ်ိန္ တြင္ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္က

စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ သြားသည္။

သူမအား ေမ်ာက္မ်က္ႏွာဟု ေခၚလိုက္သည္။
၄င္းကို ၾကားေသာ မိန္းကေလးႏွင့္
ေယာက္်ားေလးအုပ္စုက ရယ္ေမာၾကသည္။
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၇။

ေက်ာင္းအားလပ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏

ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူတစ္ဦးသည္ က်ဴးလြန္သူအား အားေပးရာေရာက္ေသာ
စိတ္ဝင္စားမႈျပေသာအခါ ၄င္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစရန္
အေထာက္အကူ ျပဳလိမ့္မည္။

•

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ဦးတည္ခံရသူအား ကူညီပ့ံပိုးေပးႏုိင္၍
ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္အား ရပ္တန္႔ေစရာတြင္ ကူညီသည္။

•
•

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အင္အားႏွင့္ သတၱိလိုအပ္သည္။
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ အႏၲရာယ္ကင္းရန္ ေရတိုတြင္

ယခုအခါ အျခား သူမ်ားကလည္း သူမအား

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင့္

ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေခၚၾကသည္။

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ကူညီရာတြင္ အျခားသူမ်ား ပါဝင္လာေစရန္
ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ဤမနက္ သင္ခန္းစာ တစ္ခ်ိန္ႏွင့္တစ္ခ်ိန္ၾကားတြင္

ကၽြန္ေတာ္၏ အစ္မက

ေယာက္်ားေလးအုပ္စုတစ္ခုသည္

အမ်ဳိးသားဆရာတေယာက္သည္ သူမအား

အတန္းထဲမွ ေယာက္်ားေလးတစ္ဦးအား

အၿမဲတမ္း ေက်ာင္း ဆင္းၿပီးခ်ိန္တြင္

ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာ၍ သူ၏ အျပဳအမူ အမူ

ေနခဲ့ရန္ေျပာၿပီး ရင္းႏွီးေအာင္ ႀကိဳးစားကာ

အရာအတိုင္း လုိက္လုပ္ေနၾကသည္။ ၄င္းတို႔က

ကုိင္တြယ္သည္ဟု ေျပာျပ သည္။ သူမက

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာဆိုေနစဥ္ အမည္မ်ားအား မေဖာ္ျပရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို

ထိုေယာက္်ားေလးသည္ မိန္းမဆန္ လြန္းၿပီး

ေက်ာင္းထုတ္ခံရမည္စိုး၍ မိဘမ်ားအား မေျပာရန္

ဤေက်ာင္းတြင္ ရွိမေနသင့္ ဟုေျပာၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာပါ သည္။

သတိေပးပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားထက္ ေယဘုယ် အၾကံဥာဏ္မ်ားကို အားေပးပါ။ သီးသန္႔

လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ကၽြန္ေတာ္ အကူအညီေပးဖို႔ တစ္ခုခု လုပ္ေပးခ်င္ပါတယ္။
လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္မ်ား

၁။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ အေရးယူ

၂။

၄င္းတို႔သည္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ကြဲျပားေသာ နည္းလမ္း (၃)မ်ဳိးကို ျပင္ဆင္လိမ့္မည္။

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ထပ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။
အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီရန္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ အခ်င္းခ်င္း ၫႊန္းပို႔ရန္ နည္းဗ်ဴဟာ ႏွင့္
ကာကြယ္ေရး (သို႔) အႏၲရာယ္ကင္းေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာတို႔ ျဖစ္သည္။

•

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္

အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။ လုိအပ္လွ်င္
သူတို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။
အခ်င္းခ်င္း ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း - ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူသည္ ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးရန္
ဘာလုပ္ႏုိင္သနည္း။ (ဥပမာ - အျခားလူႀကီးမ်ား၏ အကူအညီ မပါဘဲ ၄င္းတို႔

•
•

ပံ့ပိုးကူညီေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ အေျခအေန အစစ္အမွန္ျဖင့္
ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခါ မည္သို႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္
တို႔အား အကူအညီေပးပါသည္။

•

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ အႏၲရာယ္ကင္းေရးကို
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္း ႏွင့္ (သို႔) ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ လူႀကီး၏
အကူအညီကို ရယူရမည္ကို သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အုပ္စုမ်ားတင္ျပၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအား ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္၍

သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈကို
သတင္းပို႔ရန္ (သို႔)
အၾကမ္းဖက္မႈကို
ၾကံဳေတြ႕ရေသာ သူမ်ားအား
ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးရန္
ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္

ရရွိရန္ သူတို႔ ဘာေျပာႏိုင္သနည္း။ ဤေနရာတြင္ လူႀကီးမ်ားထံမွ အကူအညီလည္း

၄။

၂၀ မိနစ္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

•

(သို႔) ပံ့ပိုးမႈအတြက္ မည္သူ႔ကို အကူအညီ ေတာင္းခံ ႏိုင္သနည္း။ အကူအညီအခ်ဳိ႕

ျပန္လည္တင္ျပေသာအခါ အုပ္စုသည္ သူတို႔၏ ျဖစ္စဥ္ကို အသံက်ယ္က်ယ္ ဖတ္ျပ၍

၃

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိပါသည္။

အခ်င္းခ်င္း ၫႊန္းပို႔ျခင္း - ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူသည္ အၾကံဉာဏ္၊ အကူအညီ

၃။

လုပ္ငန္းစဥ္

ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈ ဦးတည္ခံရသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား)

•

၆

အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

အႏၲရာယ္ကင္းေရး - ဤေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ။ ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူသည္
သူ၏ လတ္တေလာအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ (သို႔) ဦးတည္ခံရသူ၏

•

၆။

ေခါင္းစဥ္

နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုစီကို တင္ျပသင့္သည္။

သူမ်ား အသံုးျပဳ
ႏုိင္ေသာ ဇာတ္ၫႊန္းမ်ား
ေရးသားၾကမည္။

ဇာတ္ၫႊန္းေရးရန္ေစခိုင္းပါ။ ဇာတ္ၫႊန္းတို႔သည္ (က) အၾကမ္းဖက္မႈ ဦးတည္ခံရသူအား ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူက မည္သို႔ လူမႈေရး

အဓိက စကားလံုးမ်ား

အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္သည္ကို ျပသသည္။

အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီမႈ

သို႔မဟုတ္ (ခ) ေတြ႕ျမင္ၾကံဳႀကိဳက္သူက အျဖစ္အပ်က္ကို ဆရာ (သို႔) မိဘတစ္ဦးကဲ့သို႔ေသာ
ယံုၾကည္ရသည့္ လူႀကီးတစ္ဦးအား မည္သုိ႔ သတင္းပို႔ႏိုင္သည္ကို ျပသသည္။ သူတို႔သည္
ဇာတ္ၫႊန္းထဲတြင္ ‘’ ကၽြႏ္ုပ္သည္” ဟူေသာ ေရးသားခ်က္ ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။

၅။

ေက်ာင္းသားမ်ား ဇာတ္ၫႊန္းေရးသားၿပီးေသာအခါ အတြဲလိုက္ ဇာတ္ၫြန္းအတိုင္း
ေလ့က်င့္၍ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ ေစခိုင္းပါ။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း အေထာက္အကူေပးျခင္းအတြက္ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္း

ေခါင္းစဥ္

၆

လုပ္ငန္းစဥ္

၄

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပံ့ပိုးကူညီရန္ ႀကဳိးစားၾကေသာအခါ
ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီး မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ
ခံစားရသည္အထိ ေကာင္းစြာ နားေထာင္ ေပးျခင္းကို မခံရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဘုတ္ေပၚတြင္ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းဟူေသာ အေခၚအေဝၚကို ေရးပါ။
၄င္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ပံ့ပိုးကူညီလုိစိတ္ ျဖင့္ နားေထာင္ေပးေသာ
နည္းပညာျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းမွာ သင္၏

၂၀ မိနစ္

အာ႐ုံစူးစိုက္မႈအား သင္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာကိစၥမ်ားအေပၚ လွ်င္ျမန္စြာ
လွည့္ပတ္စဥ္းစားေနျခင္းမရွိဘဲ စကားေျပာဆုိေနသူအေပၚတြင္သာ စုစည္းထားရန္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေျပာဆုိေနသူအား နာေထာင္သူက ေလးစားမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း သိရွိခံစားရေစမည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္ သည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

ဆုိးရြားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စိတ္ညစ္ညဴးေနသူတစ္ဦးႏွင့္
စကားေျပာဆုိရာတြင္ ဤနည္းပညာကို အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
လူမ်ားသည္ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စာနာေထာက္ထားမႈကို
ျပသႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ကြယ္ဝွက္ထားေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပန္လည္ရည္ၫႊန္းပါ။

၇။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို

၄င္းနည္းစနစ္တြင္ နားေထာင္သူက သူတုိ႔ ၾကားသိသည္မ်ားကို မိမိစကားလံုးမ်ားျဖင့္

ေလ့လာမွတ္သားရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳံး၍ ေျပာဆုိသူအား ျပန္လည္ ေျပာျပျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္

•

နားလည္ သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္သည္။ ေျပာဆုိသူက သူတုိ႔ မည္သည့္အရာကို

နားေထာင္ေပးရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း သိရွိေစရန္
စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ျဖင့္ နားေထာင္ေပးျခင္းသည္ ပိုမုိထိေရာက္လာသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္း (သို႔) သူတုိ႔ဘာေျပာခဲ့သည္

တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းတြင္ လူတစ္ဦး၏ ကုိယ္ဟန္အမူအယာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ

သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ခံစားရသည္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္ေျပာျခင္းျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔

ပါဝင္ႏုိင္သည္။ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္းသည္ သင္က စကားေျပာဆိုသူႏွင့္
ေျပာဆုိေနသည္ (သို႔) မည္သို႔ခံစားေနရသည္ကို သင္ သိရွိေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖစ္သည္။
အုပ္စုအား တက္ႂကြစြာနားေထာင္ေပးျခင္းကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ ႏွစ္ေယာက္စီတဲြ၍
ျပဳလုပ္ခုိင္းပါ။ ပုဂၢိဳလ္ (က)သည္ ေျပာဆုိသူျဖစ္၍ ပုဂၢိဳလ္ (ခ) သည္ တက္ႂကြစြာ
နားေထာင္သူျဖစ္မည္။ ပုဂၢိဳလ္ (က) က သူ ေျပာလုိေသာ မေက်နပ္မႈအေၾကာင္း
စဥ္းစားရမည္။ ပုဂၢိဳလ္(ခ)က ၄င္းတုိ႔ အေျခအေနကို ေမးျမန္းလုိက္ေသာအခါ
ပုဂၢိဳလ္(က) က ၄င္း၏ မေက်နပ္ခ်က္ကို စတင္ေျပာဆုိၿပီး ပုဂၢိဳလ္ (ခ) က တက္ႂကြစြာ
နားေထာင္ေပးျခင္းကို စမ္းသပ္ရမည္။

၄။

ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

•

အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
အတိမ္အနက္ကို သတိထားသံုးသပ္၍ ၄င္းတုိ႔အေပၚ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျပာဆုိျခင္း

၃။

နားေထာင္ျခင္းသည္ သင္၏ စာနာမႈႏွင့္ပံ့ပိုးမႈကို ျပသရန္ အေရးႀကီးေသာ

စဥ္းစားေနသည္ (သို႔) ေျပာျပရန္ ႀကဳိးစားေနသည္ကို ရွင္းျပ ရန္လည္း

သေဘာတူညီသည္ဟု ေျပာဆုိ ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ စကားေျပာဆုိသူက မည္သည္ကို
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၆။

ျပန္လည္မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ေစခိုင္းပါ။

သူတုိ႔နားလည္မႈ လြဲခဲ့လွ်င္ ေျပာဆုိသူက ျပန္ျပင္ႏုိင္ခြင့္ရေစၿပီး ေျပာဆိုသူအားလည္း

• တက္ႂကြစြာ
နားေထာင္ေပးျခင္း၏
နည္းပညာကို
အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီမႈ
ေပးႏုိင္မည္။ ၄င္းတုိ႔၏
စြမ္းရည္ကို တုိးတက္
ေကာင္းမြန္ေစသည့္
နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုအျဖစ္
ေလ့လာမွတ္သားၾကမည္။

အခ်င္းခ်င္းပံ့ပိုးကူညီမႈ၊
တက္ႂကြစြာ
နားေထာင္ေပးျခင္း

ေျပာဆုိသူႏွင့္ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္သူတုိ႔အား မည္သို႔ခံစားရသည္ကို

ျပႆနာၾကံဳေတြ႕ေနရသူသည္ သူ႔အား နားလည္သေဘာေပါက္သည္ဟု

၂။

အဓိက စကားလံုးမ်ား

၅။

အခ်ိန္အတန္အသင့္ၾကာၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ဦးတြဲမ်ားအား ဘက္ေျပာင္း၍ ေလ့က်င့္ခန္း
ထပ္မံလုပ္ရန္ ေစခိုင္းပါ။

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မွားယြင္း သိရွိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔က ျပင္ေပးႏုိင္သည္။

စုေပါင္းဆက္သြယ္ျခင္း ကစားနည္း

ေက်ာင္းသာမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ငန္းတာဝန္

(ဤ ကစားနည္းအတြက္ သင္သည္ တူ (သို႔) အဖံုးပါေသာ ေဘာပင္ကို

ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခားနားမႈျဖစ္လာေစျခင္း

တစ္တဲြလွ်င္ ၁ ေခ်ာင္းစီႏွင့္ အပိုအခ်ဳိ႕ လုိလိမ့္မည္)

၁။
၂။

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေရြ႕လ်ားရန္ေနရာရွိေစရန္ စိီစဥ္ပါ။
ဤကစားနည္းျဖင့္ မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးမည္ကို ရွင္းျပပါ။
သူတုိ႔သည္ ႏွစ္ေယာက္စီတြဲ၍ သူတုိ႔၏ လက္ေခ်ာင္း မ်ားၾကားတြင္ တူ (သို႔) အဖံုးပါေသာ
ေဘာပင္ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္း၍ အခန္းတြင္း ပတ္ေလွ်ာက္ၾကရမည္။

၃။
၄။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ေနရာခ်၍ ကစားမည့္ ကိရိယာမ်ား ေပးအပ္ပါ။
မိမိဆႏၵျဖင့္ ကူညီမည့္သူတစ္ဦးအား သင္ႏွင့္အတူ သ႐ုပ္ျပရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။
တူတစ္ေခ်ာင္းအား သင္၏ လက္ေခ်ာင္းႏွင့္ သင့္အေဖာ္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားၾကားတြင္
ထည့္ထားပါ။ သင္က သင္၏အေဖာ္အား ဦးေဆာင္၍ အခန္း ေရွ႕ေနာက္ေလွ်ာက္ပါ။
ထုိ႔ေနာက္ အခန္းကို ပတ္၍ ေလွ်ာက္ပါ။

၅။
၆။

၇။

အတြဲလိုက္ ေလ့က်င့္ရန္ စီစဥ္ပါ။
ေတးဂီတကို အသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ တူ/ေဘာပင္မ်ားကို

(၂)

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခားနားမႈ
ျဖစ္ေစေသာသူတစ္ဦး အေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းဖန္တီးရန္ ခုိင္းေစပါ။ ၄င္းတုိ႔သည္
မိမိတုိ႔၏ အၾကံဥာဏ္ကို ဇာတ္လမ္း၊ ကာတြန္း၊ ျပဇာတ္၊ ဇာတ္ၫႊန္း (သုိ႔)

ေခါင္းစဥ္

၆

ကေလး႐ုပ္ျပစာအုပ္အျဖစ္ တင္ျပႏုိင္သည္။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ကာတြန္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ႐ိုးရွင္းသည့္ ပံုအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ျပသျခင္း ျဖစ္သည္။
ဇာတ္ေဆာင္မ်ားကို ရယ္စရာေကာင္းေအာင္ ခ်ဲ႕ကားထားေသာပံုစံျဖင့္ ေရးဆြဲထားေလ့ရွိၿပီး
ဇာတ္ေကာင္မ်ား မည္သည့္အေၾကာင္း ေတြးေတာ/ေျပာဆုိေနသည္ကို အေတြး ပူေဖာင္း (သို႔)
စကား ပူေဖာင္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ၫႊန္ျပေလ့ရွိသည္။

တစ္ေက်ာင္းလံုးအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္

ထိန္းလ်က္ အခန္းတြင္း ပတ္ေလွ်ာက္ပါေစ။ အတြဲမ်ား ဤခက္ခဲေသာလုပ္ရပ္ကို

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္း စုေဝးခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို

ကၽြမ္းက်င္သည္အထိ ေလ့က်င့္ၿပီးေသာအခါ အုပ္စုတစ္ခုလံုး တစ္လုိင္းတည္းျဖစ္ကာ

ဖတ္ျပရန္ ေစခုိင္းပါ (သို႔) ၄င္းတုိ႔၏ ကာတြန္း၊ သဏၭာန္လုပ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း (သို႔)

အခန္းပတ္ေလွ်ာက္ေနသည္ အထိ အျခား တူ/ ေဘာပင္မ်ား ထပ္ျဖည့္ကာ အတြဲ

ဇာတ္ၫႊန္းတုိ႔အား ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ ေစခိုင္းပါ။ ၄င္းတုိ႔သည္

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို ဆက္ပါ။

ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူအေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ျပေသာ ပြဲငယ္တစ္ခု ျပဳလုပ္၍ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ကစားပြဲၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။

ရႏုိင္ပါသည္။

•

အပိုင္း

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာကစားနည္း

ဤကစားပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိရန္ သင္တုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကူညီၾကသနည္း။
(ဥပမာ-တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေစာင့္ၾကည့္ သည္။ ပိုမုိေႏွးေကြးစြာ (သို႔)
ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာသြားရန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိသည္)

•
•

ကစားေနစဥ္ သင္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ပိုေကာင္းရန္ သင္ ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။
သင္သည္ ဤတူညီေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္အခါတြင္
အသံုးျပဳသနည္း။ ကစားကြင္းတြင္ သံုးပါသလား။ စာသင္ ခန္းထဲတြင္ သံုးပါသလား။

၈။

နားေထာင္ျခင္း၊ သတိျပဳျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္
တစ္စံုတစ္ခုအား ထပ္ခါထပ္ခါ ေလ့က်င့္ျခင္း စသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္
စာသင္ခန္းႏွင့္ ကစားကြင္း ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ကို
မွတ္ခ်က္ျပဳ၍ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။ ဤအသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္
လူမ်ား သင္ယူမွတ္သားရန္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္
စာသင္ခန္းအား ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္း၍ အႏၲရာယ္ကင္းေသာေနရာတစ္ခုအျဖစ္
ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ျဖန္႔ေဝမွတ္စု
လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) ျမင္ေတြ႕ရသူအေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ၾကဴၾကဴသည္ သူမ၏ ညီမငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းမွ အိမ္သို႔ျပန္ရန္ လမ္းေလွ်ာက္လာေနသည္။ လမ္း၏အျခားတစ္ဖက္တြင္ သူမထက္ တစ္တန္းႀကီးေသာ
မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး၏ အနီးသို႔ ေယာက္်ားေလးႏွစ္ဦး ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ သူမသည္ ေၾကာက္ရြံ ႔ဟန္ေပၚေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔က အနီးသုိ႔ ကပ္သြားၿပီး
ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္က သူမ၏ ခႏၶာကိုယ္အား ပြတ္တုိက္လိုက္သည္။ မိန္းကေလးငယ္သည္ ထြက္ေျပး သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယာက္်ားေလးမ်ားက
အနည္းငယ္ဆက္လိုက္ၿပီး သူမအား ေစာ္ကားေသာအမည္မ်ား ေခၚေနသည္။ လမ္း၏ အျခား တစ္ဖက္မွ လူႀကီးအခ်ဳိ႕ လာေနသည္ကို သတိျပဳမိမွ ၄င္းတို႔
ရပ္တန္႔သြားသည္။

အာကာ သည္ ေက်ာင္းနားခ်ိန္၌ ေန႔လည္စာ စားလွ်က္ရွိၿပီး စႀကၤန္တြင္ သူ႔အတန္းထဲမွ ပိုငယ္ေသာ ေယာက္်ားေလးအား အသက္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပိုႀကီးေသာ
ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္က ၾကမ္းတမ္းစြာ တြန္းေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ အနီးအနားတြင္ ဆရာမ်ားမရွိပါ။ ေယာက္်ားေလးအႀကီးမ်ားက ပိုငယ္သူကို
မိန္းကေလးႏွင့္တူသည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။

ခင္ခင္သည္ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္တြင္ သူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနသည္။ သူမသည္ မိန္းကေလးအသစ္တဦး ကစားပြဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ႀကိဳးစားသည္ကို
သတိျပဳမိသည္။ ကစားေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားက သူမအား ထြက္သြားရန္၊ သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္သျဖင့္ အတူ မကစားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အိမ္အျပန္ ေက်ာင္းကားေပၚတြင္ ျဖဴျဖဴ သည္ ေယာက္်ားေလးတစုက သူမ၏ အတန္းထဲမွ တိတ္ဆိတ္၍ ရွက္ရြံ႕တတ္ေသာ ေယာက္်ား ေလးတစ္ဦးအား
အျပစ္ရွာ ေႏွာက္ယွက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သူတို႔သည္ ၄င္းအား ထုိင္ခံုမွ တြန္းဖယ္လိုက္ၿပီး သူ၏အိတ္ကို ေက်ာင္း ကားေပၚမွဆင္းသည္အထိ
ျပန္မေပးပါ။ ယာဥ္ေမာင္းက သတိျပဳမိဟန္ မတူပါ။

ခမ္းေအာင္ ႏွင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းသည္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ လူမ်ား တန္းစီေနသည့္အနားမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာသည္။ သူတို႔သည္
ေက်ာင္းသားႀကီးတစ္ဦးက ေက်ာင္းသားငယ္တစ္ဦးထံမွ ေန႔လည္စာမုန္႔ဖိုးကို လုယူၿပီး အလွည့္က်ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ လူတန္းထဲမွ တြန္း ထုတ္လိုက္သည္။
ဤအျဖစ္မ်ဳိး ယခင္ကလည္း ျဖစ္ခဲ့ဟန္တူသည္။

အတန္းသား ၃ ဦးသည္ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေသာ ဆိုးရြားသည့္အေရးအသားႏွင့္ ဓါတ္ပံုကိုၾကည့္၍ ရယ္ေမာၾကသည္။ ဤအီးေမးလ္သည္ သူတို႔အတန္းထဲမွ
အျခားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ဆိုးရြားစြာ မမွန္မကန္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ေခါင္းစဥ္ (၇) အကူအညီ ရွာေဖြရယူျခင္း ျပဳမျပဳ ႏွင့္ မည္သည့္အခါ အကူအညီ ရွာမည္နည္း
ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းအား နားလည္ျခင္း

၃။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျခားသူတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရယူသင့္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးစံုကို

၄င္းတုိ႔သည္ အနာဂတ္တြင္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခါ
(သို႔) ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မွန္ကန္စြာ တံု႔ျပန္ရာ၌ မိမိကိုယ္ကို

ေက်ာင္းသားမ်ား တင္ျပေနစဥ္ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ အုပ္စုမ်ားက မည္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို္ အကူအညီရယူရန္အတြက္
လူႀကီးတစ္ဦးထံ ၫႊန္းပို႔ရန္ လုိအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳၿပီး မည္သည္ျဖစ္စဥ္မ်ားက

သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ အကူအညီ ရယူႏုိင္မည့္
အရင္းအျမစ္မ်ား (အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဆရာမ်ားအပါအဝင္) ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္သင့္သည္။

ေခါင္းစဥ္

၄။

အားနည္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္၊ အားသာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား
သတိေပးပါ။ ၄င္းသည္ အင္အားကို တည္ေဆာက္ၿပီး အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ေသာ
နည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအင္အားသည္ အျခားသူမ်ားက

ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွာ

၄င္းတုိ႔၏အင္အားကို တစ္ပါးသူမ်ားအေပၚ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳေနေသာအခါတြင္

အသံုးဝင္ပါသည္။

အထူးလုိအပ္ပါသည္။ လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အကူအညီ ယူမယူႏွင့္ မည္သည့္အခါ ယူရမည္

မည္သူ႔ထံမွ ယူသင့္သည္ တို႔အတြက္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အကူအညီရရန္အတြက္
သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ၫႊန္းပို႔ျခင္း ျပဳသင့္မသင့္ႏွင့္ မည္သည့္အခါတြင္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အကူအညီရယူေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

နည္းပါးေစပါသည္။

၅။

ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာရွိ အကူအညီရရွိႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း

၆။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ေပးပါ။

မည္သို႔ ၫႊန္းပို႔သင့္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္

ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္မွ မည္သည္က လူႀကီးတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရယူရန္

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။

လုိအပ္သည္။ မည္သည္က အလြတ္သေဘာ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီမႈ (သို႔) တစ္ဦးခ်င္း၏

•
•

ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကို အဆင့္ သတ္ မွတ္ေစျခင္းျဖင့္
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကမည္။

၂။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ (သို႔) အျခားသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ရန္

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေစၿပီး အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္၍ ပိုမုိဆုိးရြားႏုိင္ေျခကို

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ဘဝ၏ အနိမ့္အျမင့္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနစဥ္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား (၄) ေယာက္မွ (၆) ေယာက္ပါေသာ အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္

ဘဝတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ လုိအပ္ေသာအခါမ်ား ရွိပါလိမ့္မည္။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ (သုိ႔) အျခားသူမ်ားအတြက္ အကူအညီကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
ရယူရမည္ကို သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

•

ဖဲြ႕စည္းပါ။ အုပ္စုတစ္ခုစီက ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေပၚ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္အတြက္
ျဖစ္စဥ္မိတၱဴမ်ားကို အုပ္စုမ်ားအား ေပးပါ (သုိ႔) က်ယ္ေလာင္စြာ ဖတ္ျပပါ။ ၄င္းတုိ႔သည္

• ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္
ျဖစ္ေပၚေသာ က်ား မ
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ သတင္းပို႔ျခင္း
(သုိ႔) အကူအညီ
ရယူျခင္းကို မည္သည့္
အခါတြင္ လုိအပ္သည္ကို
စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကမည္။

အဓိက စကားလံုးမ်ား
အကူအညီ ရယူျခင္း

လူတစ္ဦးတည္းက ေျဖရွင္းရန္ ႀကီးမားလြန္းေသာ ျပႆနာကို
ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းသည္ ျပႆနာကို ပိုမိုဆုိးရြားေစပါသည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မည္သူကို မည္သို႔ အကူအညီေတာင္းရမည္ကို

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစား ေဆြးေႏြးၿပီး အတန္းသို႔ ျပန္လည္တင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္

ႀကဳိတင္စဥ္းစားထားလွ်င္ ခက္ခဲေသာအေျခအေနတစ္ခု၏ ဖိစီးမႈကိုခံေနခ်ိန္တြင္

ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္သည္မ်ားကို ရွင္းျပပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ပိုမိုေကာင္း မြန္စြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္။

•

၆၀ မိနစ္

ပိုမုိႀကီးမားေသာအုပ္စုထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈ လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္

ျပႆနာျဖစ္ပြား ေသာအခါ အကူအညီရယူျခင္းသည္ ေစာစီးစြာ အခ်ိန္မီ

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

လုိအပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အကူအညီ ယူမယူ၊ ႏွင့္ မည္သည့္အခါတြင္

၁

အျခားသူမ်ားထံမွ အကူအညီ၊ ပံ့ပိုးမႈ (သို႔) အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းသည္

ေလ့က်င့္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အျခားသူမ်ားကို လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္

တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ၌ အကူအညီကို လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ ျပဳလုပ္ရန္

လုပ္ငန္းစဥ္

အခ်င္းခ်င္းအုပ္စုတြင္း၌ပင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ ထင္ျမင္ၾကပါသနည္း။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ အကူအညီရယူျခင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးစံုကို ေလ့လာ၍

၁။

၇

ဤအေျခအေနသည္ ဆုိးရြားေသာ၊ စိုးရိမ္စရာေကာင္း အေျခအေန ျဖစ္ပါသလား။
ဇာတ္ေကာင္သည္ မိမိဘာသာ ေျဖရွင္းသင့္သလား (သို႔) တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမွ
အကူအညီ ေတာင္းခံသင့္သလား။ မည္သူ႔ကို ေတာင္းခံသင့္သနည္း။
အကယ္၍ သူတုိ႔သည္ တစ္စံု တစ္ေယာက္ကို ပါဝင္ကူညီေစျခင္း မရွိလွ်င္
မည္သို႔ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ျဖစ္စဥ္မ်ား
ေအာင္ေရႊသည္ ေန႔လည္စာေက်ာင္းလႊတ္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းႏွင့္ အတန္းတူ ေယာက်္ားေလးတစ္စုႏွင့္ ေဘာလံုးကန္ေနသည္။ ကန္သြင္းလုိက္ေသာ ေဘာလံုးကို သူ တားဆီးရန္ ႀကဳိးစား ေသာ္လည္း
လြတ္ထြက္သြားသျဖင့္ အျခားအသင္းမွ တစ္ဂိုး ရရွိသြားသည္။ ပြဲၿပီးေသာအခါ သူ၏အသင္းမွ ပိုမုိထြားႀကဳိင္းေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားက ေအာင္ေရႊ အား တြန္းလွဲလုိက္သည္။ သူျပန္ထရန္
ႀကဳိးစားေသာအခါ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္က ထုိးက်ိတ္လုိက္ၿပီး မင္းက မိန္းကေလးေတြႏွင့္ ကစားသင့္တယ္။ မင္းက အားႏြဲ႕လြန္းလုိ႔ ငါတုိ႔ ေဘာလံုး ကစားတာ ႐ႈံးသြားၿပီ ဟု ေျပာဆုိသည္။
ထုိ႔ေနာက္ အျခားေယာက်္ားေလးမ်ားကပါ ပါဝင္လာၿပီး သူ႔ကို မိန္းကေလးဟု ေခၚၾကသည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဆုိးရြားပါသလား။ ေအာင္ေရႊသည္ ဤအေၾကာင္းကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေျပာသင့္ပါသလား။ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဤအေၾကာင္းကို တစ္စံုတစ္ဦးအား
ေျပာျပသင့္ပါသလား။ မည္သူ႔ကို ေျပာျပသင့္သနည္း။ မည္သူမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။
ႏိုင္ထူးသည္ မၾကာေသးမီက သူ၏ အခင္ဆုံးသူငယ္ခ်င္း ဘုန္းေမာင္အား သူသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို စြဲမက္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူသည္ အျခားအတန္းသားမ်ားႏွင့္ သူ၏
မိသားစုကိုေျပာျပရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးပါ။ ႏိုင္ထူးက ဘုန္းေမာင္အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာ္လည္း သူက အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပလိုက္သည္။ ယခုအခါ တစ္ေက်ာင္းလံုး သိရွိသြားၿပီး သူသည္
ေယာက်္ားေလးေရာ မိန္းကေလးမ်ားကပါ စတင္၍ ေနာက္ေျပာင္လာၾကျခင္းကို အလြန္ခံစားေနရသည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဆုိးရြားပါသလား။ ဘုန္းေမာင္သည္ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ထုိအေၾကာင္း ေျပာျပသင့္ပါသလား။ မည္သူ႔ကို ေျပာျပသင့္သနည္း။ မည္သူမွ် အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္
မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။
မူမူ သည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း စတက္ကာစ ရွိေပသည္။ သူမ ေက်ာင္းအသြားတြင္ အသက္အရြယ္ပိုႀကီးေသာ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ခုက သူမေနာက္မွလုိက္ကာ ေနာက္ေျပာင္ ၾကၿပီး
ထိေတြ႕ရန္ ႀကဳိးစားၾကသည္။ ေန႔စဥ္ပင္ သူမသည္ ဤအသက္အရြယ္ပိုႀကီးေသာ ေယာက်္ားေလးအုပ္စုကို ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားရသည္။ သူမသည္ သူမ၏ အျပစ္ေၾကာင့္ဟု အထင္ခံရမည္ စိုးသျဖင့္
တစ္စံုတစ္ဦးကို ေျပာျပရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဆုိးရြာပါသလား။ မူမူ သည္ ဤကိစၥအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေျပာျပသင့္ပါသလား။ မည္သူ႔ကို ေျပာျပသင့္သနည္း။ မည္သူမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔
ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။
ေအးဝါ သည္ သူမ ႀကီးလာေသာအခါ အင္္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္လုိေသာ အတန္းႀကီးေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဦးေလးက သူမ စာေမးပြဲအတြက္ ေလ့လာ က်က္မွတ္ရာတြင္
အကူအညီေပးမည္ဟုေျပာသည္။ စာၾကည့္ရန္ သူမက သူႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ သူသည္ သူမႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာ စတင္ထုိင္လုိက္သည္။ သူတုိ႔ ပုစာၦျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာေနစဥ္တြင္
သူက သူမႏွင့္ ပို၍ပို၍ နီးကပ္စြာထုိင္ေနသည္။ သူမက စိတ္မသက္သာေၾကာင္း သူ႔အား ေျပာလုိက္သည္။ သူသည္ သူမ၏ မွတ္ခ်က္ကို အေလးမထားပါ။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဆုိးရြားပါသလား။ သူမသည္ ဤအေၾကာင္းကို တစ္စံုတစ္ဦးအား ေျပာျပသင့္ပါသလား။ မည္သူ႔ကို ေျပာသင့္သနည္း။ မည္သူမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔
ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။
လဲ့လဲ့ သည္ ေက်ာင္းသို႔ တစ္ပတ္ မလာပါ။ ဆရာက သူမ ပ်င္းရိေနသည္ထင္၍ သူမအား ျပစ္ဒဏ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာ အစစ္အမွန္မွာ လဲ့လဲ့ သည္ မၾကာမီကာလအတြင္း
အရပ္ရွည္လာၿပီး သူမ၏ ေက်ာင္းဝတ္စံုမွာ တုိလြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္ကို သူမ၏ သူငယ္ခ်င္း ၾကည္ၾကည္က သိရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းဝတ္စံုအသစ္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ သူမ
မိသားစုတြင္ ေငြမရွိပါ။ ၾကည္ၾကည္ သည္ လဲ့လဲ့ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္မလာမည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္။
ဤျဖစ္ရပ္သည္ ဆုိးရြားပါသလား။ ၾကည္ၾကည္ သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ဤအေၾကာင္း ေျပာျပသင့္ပါသလား။ မည္သူကို ေျပာျပသင့္သနည္း။ မည္သူမွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိလွ်င္
မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၂) မည္သည့္ေနရာတြင္ အကူအညီ ရွာမည္နည္း
လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္မ်ား

၁။

ေခါင္းစဥ္

၄။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘဝတြင္ အကူအညီ ပံ့ပိုးမႈ (သို႔)

သတ္မွတ္ထားေသာ အကူအညီေပးသူ (၅) ဦးအား မွတ္သားထားရန္ အားေပးပါ။ ၄င္းတုိ႔
အကူအညီေပးရန္ စာရင္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာသူမ်ားအားလည္း ေစာင့္ၾကည့္၍

အၾကံေပးခ်က္လုိအပ္လွ်င္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ သြားႏိုင္ သည္ဟူေသာ အၾကံဥာဏ္

၇

လုပ္ငန္းစဥ္

၂

လုိအပ္ေသာအခါ အကူအညီ၊ အၾကံၪာဏ္ (သို႔) ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ အားေပးပါ။ ၄င္းတုိ႔သည္

ထြက္ေပၚလာေစရန္ အေထာက္အပ့ံ ေပးလိမ့္မည္ဟု ရွင္းျပပါ။ ေနာင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

မည္သူ႔ကို ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုခံရမည္ကို ခန္႔မွန္း၍ မရႏုိင္သည္ကိုလည္း သတိေပးပါ။

အခက္အခဲ ရင္ဆုိင္ရ ေသာအခါ မည္သူ႔ထံ သြားရမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စိတ္ထဲတြင္သိၿပီး

အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္းသည္ အင္အားေတာင့္တင္း၍ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းေသာ

ျဖစ္ေနေစရန္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႀကဳိတင္စဥ္းစားထားသည္မွာ အသံုးဝင္ ပါသည္။

၂။

အုပ္စုအား လုိအပ္ေသာအခါ အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔

အသိုက္အဝန္းတစ္ခုကို ကူညီတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ
အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးစီအား ၄င္းတုိ႔၏ လက္ဝါးတစ္ဖက္စီကို စာရြက္ေပၚတင္ကာ
ဝိုင္းပတ္၍ လက္ပံုကို ေရးဆြဲရန္ ေစခိုင္းပါ။ ပံုဆြဲၿပီး ေနာက္ လက္တစ္ဖက္ပံု၏

၂၀ မိနစ္

လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းစီ၌ ၄င္းတုိ႔ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ (သုိ႔)
စိတ္ဓာတ္က်ေသာအခါ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ေသာသူတစ္ေယာက္၏ အမည္ (သို႔) သေကၤတကို

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုး မိသားစုထဲမွ တစ္ေယာက္ႏွင့္ အျခား (ဥပမာ-

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အလုပ္၊ ေက်ာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕) မွ တစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အားေပးပါ။ အျခား
လက္တစ္ဖက္ပံု၏ လက္ေခ်ာင္း တစ္ခုစီေပၚတြင္ ၄င္းတုိ႔က အကူအညီ (သို႔)
ပံ့ပိုးမႈေပးႏုိင္ေသာ (သို႔) ေပးလုိေသာသူတစ္ေယာက္၏ အမည္ (သုိ႔) သေကၤတကို ေဖာ္ျပ
ရန္ျဖစ္သည္။

၃။

ကိုယ္ခ်င္းစာနာေသာ တံု႔ျပန္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စြမ္းရည္ (သုိ႔)
အတြင္းရွိအင္အားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔ လုိက္နာႏုိင္ေသာ အဆင့္ (၅)
ဆင့္ရွိသည္ကို ရွင္းျပပါ။ အကူအညီေပးေသာ လက္၏ လက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းသည္
အဆင့္ တစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။

•

အဆင့္ (၁) - သတိထားၾကည့္၍ နားေထာင္ပါ။ အျခားသူသည္ မည္သည့္အရာကို
ေျပာေနသနည္း။ လုပ္ေနသနည္း (သို႔) သူတုိ႔၏ ကိုယ္ဟန္အမူအယာျဖင့္
ေဖာ္ျပေနသနည္း။

•

၅။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူျပဳသည္။

•

ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ အကူအညီရယူရန္
အေရးႀကီးပါသည္။

•

မိမိတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ အကူအညီ မရယူႏုိင္ဟု
ခံစားရလွ်င္ ၄င္းတုိ႔အား အကူအညီေပးသူမ်ားထံ ၫႊန္းပို႔ရန္ အေရးႀကီးသည္။

•

လူမ်ားသည္ အကူအညီရယူသူႏွင့္ အကူအညီေပးသူ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အဆင့္ (၂) - မွတ္မိပါ။ သင္ အလားတူအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာ
မည္သည့္အခ်ိန္က ျဖစ္သနည္း။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သင္မည္သို႔ ခံစားရသနည္း။

•
•

အဆင့္ (၃) - ေတြးေတာၾကည့္ပါ။ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မည္သို႔ခံစားရမည္နည္း။
အဆင့္ (၄) - ေမးျမန္းပါ။ ထုိသူ မည္သို႔ခံစားရေနသည္ကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္
• က်ား မ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ
ၾကံဳေတြ႕ရလွ်င္ (သုိ႔)
ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရလွ်င္
ေက်ာင္းသားမ်ား ပံ့ပိုးကူညီမႈ
ေတာင္းခံႏုိင္မည့္ လူမ်ဳိးစံုကို
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ၾကမည္။
• က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို
အေထာက္အကူ
ျပဳရန္အတြက္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ေန႔စဥ္ဘဝတြင္
သူတုိ႔ ပံ့ပိုးကူညီ
ႏုိင္ေသာသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ၾကမည္။

ေဖာ္ထုတ္ပါ။

•

အဆင့္ (၅) - သင္ ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပသပါ။ သင္သည္ ၄င္းတုိ႔ မည္သို႔

အဓိက စကားလံုးမ်ား

ခံစားရသည္ကို နားလည္ေအာင္ ႀကဳိးစားေနသည္ကို ျပသရန္ တစ္စံုတစ္ခု ေျပာပါ

အကူအညီ ရယူျခင္း၊

(သို႔) ျပဳလုပ္ပါ။

အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊
အခ်င္းခ်င္း ၫႊန္းပို႔ျခင္း

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္

117

လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) အကူအညီ ရွာေဖြရယူျခင္းအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျခင္း

ေခါင္းစဥ္

၇

လုပ္ငန္းစဥ္

၃

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

၁။

၄။

အရွက္ရျခင္း၊ ပစ္ပယ္ခံထားရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ အျပစ္တင္ (သို႔)

ရွိေနေသာအခါ အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ သတၱိ လုိအပ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ

ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။

၅။

အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အကူအညီေတာင္းခံ ရယူျခင္းသည္ သတၱိရွိေသာ
၆၀ မိနစ္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

၂။

လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ တခါတရံ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အကူအညီ ေတာင္းခံရယူရဲသည့္

ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေမးျမန္းပါ။

သတၱိကို ႏုိးၾကားလာရန္အတြက္ သစၥာရွိမႈ၊ ဂ႐ုဏာ (သို႔) အေျမာ္အျမင္ႀကီးရွိမႈ စသည့္

•

မည္သည့္ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ ပူပန္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္သနည္း။

•

အကူအညီေတာင္းခံရယူေသာအခါ ခုိင္မာ ျပတ္ သားရန္ အေရးႀကီးသည္ကို ရွင္းျပပါ။
(အေၾကာင္း အရာ (၄) လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) ကို ၾကည့္ပါ) ကို ျပန္လည္ရည္ၫႊန္းပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အကူအညီ ေတာင္းခံရယူေသာအခါ ခုိင္မာ ျပတ္သားသည့္ ‘ကၽြႏ္ုပ္’
ပါဝင္ေသာ ေရးသားခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

၃။

လုိအပ္ႏုိင္ပါသနည္း။

၆။

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သူတုိ႔သည္ ေပးထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကို သံုးႏုိင္သည္
(သုိ႔) ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေရးသားႏုိင္သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသားျခင္းကို
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ တုိ႔ကို ဦးစြာဆံုးျဖတ္ရမည္။

•
•

ပစ္ပယ္/ျငင္းပယ္ျခင္း။

•

ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား
အကူအညီေတာင္းခံရသူသည္ ဇာတ္ေကာင္အားေပးရန္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ကို
ႏွစ္ေယာက္စီ တြဲ၍ စဥ္းစားရန္ ေစခိုင္းပါ။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္းပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ
အၾကံေပးပံုကို လက္ေတြ႕တြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္ပုံကို မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္

အခ်င္းခ်င္းပံ့ပိုးေသာ အကူအညီ ေတာင္းခံ ရယူ ျခင္းကို မည္သို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ကို
အၾကမ္း ဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဇာတ္ေကာင္ (သုိ႔) သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက

လုပ္ေဆာင္မည့္သူ အခ်ဳိ႕အား ဇာတ္ကြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသရန္ ခိုင္းေစပါ။

၇။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

•

အျပစ္တင္ ခံရမည္ဟူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ (သို႔) သင့္အား ယုံၾကည္မည္မဟုတ္

၄င္းတုိ႔၏ ဆရာ)

ဟူေသာ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ားေၾကာင့္ တခါတရံ ခက္ခဲႏုိင္သည္။

မည္သည့္ေနရာ - ဇာတ္ကြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားမည္နည္း။ (ဥပမာ မည္သည့္အခ်ိန္ - ဇာတ္ကြက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားမည္နည္း။ (ဥပမာ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးခ်ိန္)
မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ - ဇာတ္ကြက္သည္ မည္သည့္အေၾကာင္း ျဖစ္မည္နည္း
(ဥပမာ - သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္း သည္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၏
ဦးတည္ခံရသူျဖစ္ေနျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဆရာအား ေျပာျပေနျခင္း)

•

အကူအညီ ေတာင္းခံရယူျခင္းသည္ မေကာင္္းျမင္ခံရမည္။ ျငင္းပယ္ခံရမည္ (သုိ႔)

မည္သူ - ဇာတ္ကြက္ထဲတြင္ မည္သူရွိသနည္း။ (ဥပမာ- သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္

•

ဆရာ၏ ႐ုံးခန္းအျပင္၌)

•

၄င္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦးသည္
အကူအညီေတာင္းခံရယူရန္ စတင္ စကားေျပာဆုိရာ၌ မည္သည့္ခြန္အားမ်ားကို

ႏွစ္ဦးတစ္တြဲ (သို႔) အုပ္စုတစ္ခုစီသည္ အကူအညီ ေတာင္းခံရယူျခင္း (သုိ႔)
ျပသရန္ ဇာတ္ၫႊန္းျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ အကူအညီေတာင္းခံရယူျခင္းကို

အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံရယူသူတြင္
မည္သည့္အေတြးအျမင္ (သုိ႔) ခံစားခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္သနည္း။ သူတုိ႔တြင္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္အတြက္ (သို႔) အျခားသူမ်ားကိုယ္စား

အကူအညီ
ေတာင္းခံရယူျခင္း၊
ခိုင္မာျပတ္သားမႈ၊ ရွက္ရြံ႕မႈ၊

မည္ကဲ့သို႔ - ဇာတ္ေကာင္မ်ားသည္ ဇာတ္ကြက္ကို မည္သို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း
(ဥပမာ- ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာအား မည္ကဲ့သို႔ ေျပာျပမည္)
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ေတာင္းခံရယူသူသည္ မည္သို႔ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ပါ။

ခုိင္မာျပတ္သားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ‘ကၽြႏ္ုပ္’ ပါဝင္ေသာ ေရးသားခ်က္မ်ား

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

အဓိက စကားလံုးမ်ား

ဇာတ္ၫႊန္းမ်ား (သုိ႔) သဏၭာန္တူ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား တင္ျပၿပီးေသာအခါ အကူအညီ

အျခား ခြန္အားမ်ားအေပၚ အားကိုးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

• က်ား မ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္
သတင္းပို႔ တင္ျပျခင္းႏွင့္
အကူအညီ
ေတာင္းခံရယူျခင္း
ျပဳလုပ္ရာ၌ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ
အတားအဆီးမ်ားကို
ေလ့လာၾကမည္။

တို႔ကို စီစဥ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဇာတ္ၫႊန္းေရးသား၍ သ႐ုပ္ေဆာင္
ႏုိင္သည္ (သို႔) အမူအယာ လုပ္ျပရန္ သဏၭာန္တူ သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းတစ္ခု

မႏွစ္ၿမဳိ႕မႈခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားသည္ အကူ အညီ ေတာင္းခံရယူျခင္းအတြက္
အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာျပပါ။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ

မည္သူ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔

ဤသို႔ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား ရွိေနေသာအခါ အကူအညီေတာင္းခံရယူရန္မွာ
သတၱိလုိအပ္ပါသည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ခုိင္မာျပတ္သားျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ‘ကၽြႏ္ုပ္’ ပါဝင္ေသာ
ေရးသားခ်က္ကို အကူအညီေတာင္းခံရယူရန္ စကားေျပာဆုိရာ၌ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) အကူအညီရယူမႈကို ျငင္းဆန္ျခင္းအား ေက်ာ္လႊားျခင္း

အပိုင္း

မီမီ သည္ သူမ ေက်ာင္းအသြားအျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ လုိက္ပါ၍ စေနာက္ေသာ
ေယာက်္ားေလးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ စိုးရိမ္စိတ္ေၾကာင့္ ညဘက္မ်ားတြင္ အိပ္မေပ်ာ္ပါ။ သူမသည္
ေယာက်္ားေလးမ်ား အာ႐ုံစိုက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သည္ဟု အျပစ္တင္ခံရမည္စိုးသျဖင့္ သူမ၏ မိခင္အား
ေျပာျပရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ပါသည္။
ရဲေဇာ္ သည္ ေက်ာင္းသို႔ ေန႔စဥ္ မလာေတာ့ပါ။ သူ၏ အတန္းသားအခ်ဳိ႕သည္ သူ႔အား ေနာက္ေျပာင္၍

(၂)

တစ္ခါတစ္ရံ ႐ိုက္ပုတ္သည္။ သူ႔တြင္ အညိဳအမည္းမ်ား ရွိေသာအခါ လူမ်ားေမးျမန္းမည္ စိုးသျဖင့္
ေက်ာင္း မလာခ်င္ပါ။ သူသည္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို တစ္စံုတစ္ဦးအား ေျပာျပလုိက္လွ်င္
မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည္။

ေခါင္းစဥ္

ဇာနည္ သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ရွိၿပီး ေက်ာင္းရွိ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းအမ်ားစုသည္ မိန္းကေလးမ်ား

၇

ျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ ယခင္က သူ႔အား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း လူအမ်ားက
သူ႔အား မိန္းကေလးဆန္ျခင္းေၾကာင့္ စတင္ေနာက္ေျပာင္ၾကသည္။
ခ်ဳိခ်ဳိ သည္ တြစ္တာ (သို႔) ေဖ့စ္ဘုတ္မွတဆင့္ ေက်ာင္းမွ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေနာက္ေျပာင္ျခင္းကို
ခံေနရသည္။ သူတုိ႔က သူမတြင္ ဂုဏ္သေရမရွိဟု ဆုိၾကသည္။ ခ်ဳိခ်ဳိ သည္ ဝမ္းနည္းေနၿပီး သူတုိ႔
အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆုိေနသည္ကို ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနသည္။
အိႏြယ္ သည္ သူမ၏ မိသားစုက သူမအား အိမ္တြင္ေနၿပီး ေမာင္ငယ္အား ေစာင့္ေရွာက္ေစလုိသျဖင့္
ေက်ာင္းထြက္ရမလုိ ျဖစ္ေနသည္။ သူမသည္ အမွတ္အလြန္ေကာင္းၿပီး ဆရာမ်ားကလည္း
ေနာက္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္တက္ရန္ သူမ ပညာသင္ဆု ရရွိႏုိင္သည္ဟု ထင္ထားၾကသျဖင့္
သူမသည္ အလြန္ပူေဆြးေနသည္။ သူမ၏ အေဖက သူမ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္လိမ့္ဦးမည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း ေနာင္ႏွစ္တြင္ ေမာင္ငယ္ေလး ေက်ာင္းတက္ရန္ အသက္ျပည့္သည္ႏွင့္ သူမအား
အိမ္ေထာင္ျပဳေစခ်င္သည္ဟု ေျပာသည္။
မိန္းကေလးငယ္တစ္စုသည္ အတန္းထဲမွ ေယာက်္ားေလးအခ်ဳိ႕က ညစ္ညမ္းပံုမ်ားပါေသာ ဖုန္းတစ္လံုးကို
လက္ဆင့္ကမ္းေနၾကသျဖင့္ အတန္းထဲေနရသည္ကို စိတ္ညစ္ ေနသည္။ ဆရာမ်ားကို တုိင္ေျပာရန္လည္း
သူတုိ႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္။ အျခားေယာက်္ားေလးမ်ားက ရယ္ေမာေနၾကၿပီး မိန္းခေလးမ်ားအား
သူတုိ႔၏ အဝတ္အစား ေအာက္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ပင္ ဟုတ္သလားဟု ေမးၾကသည္။

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အားေပးစကားမ်ား

ေခါင္းစဥ္

၇

လုပ္ငန္းစဥ္

၄

၁။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိေနျခင္းသည္ သူ႔ကို ဂ႐ုစုိက္ေၾကာင္း ျပသျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
(သို႔) ‘’မင္း ဘယ္လိုေနသလဲ” ဟုေမး႐ံုျဖင့္ စိတ္သက္သာရာ ရရွိေစႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပပါ။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ပံ့ပိုးမႈရရွိရန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကူညီႏိုင္ပါသည္။
ေပးႏိုင္ေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၂။

ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္ကို အတန္းသားမ်ားအား အသံက်ယ္က်ယ္ ဖတ္ျပပါ။

လူတစ္ေယာက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနေသာအခါ

ေနာက္ျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စကားလံုးအနည္းငယ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးမႈ
၂၀ မိနစ္

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း (၂)

လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ား

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
ဤနည္းလမ္းသည္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ဆဲလ္ဖုန္း (သို႔) ေဖ့ဘုတ္၊ တြစ္တာ စသည့္
လူမႈေရး မီဒီယာမ်ားကို လက္လွမ္းမီေသာ အေျခအေနအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ သင္၏
အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္အပ္စပ္မွသာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳလုပ္ပါ။

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း (၁)

သင့္သူငယ္ခ်င္းသည္ လတ္တေလာကာလအတြင္း စိတ္ပင္ပန္းေနပံု ရသည္။ သူ /

ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္ကို အတန္းအား အသံက်ယ္က်ယ္ ဖတ္ျပပါ။

သူမက ယခုပင္ ေအာက္ပါ စာတို (မက္ေဆ့ခ်္) ကို ပို႔ထားသည္။ ‘ေက်ာင္းမွာ အဆိုးဆံုး

သင္သည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆိုးရြားစြာ ျပဳမူျခင္း

ေန႔တစ္ေန႔ ၾကံဳခဲ့ရ တယ္။’

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ခံေနရသည္ကို သိရွိသည္။ သင္သည္ သူ/သူမထံ အားေပးေသာ စာတိုေလးတစ္ေဆာင္
ေရးသားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထိုသူထံ စာတိုတစ္ေစာင္

ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထုိသူအား တံု႔ျပန္၍ စာတို ပို႔ရန္ ေစခိုင္းပါ။ ၄င္းတို႔၏ စာတို တြင္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား
မ်ားသည္

သင္ယူေလ့လာမႈ၏

• ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ
အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီေရး
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
ေလ့က်င့္မည္။

ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သင့္သည္။

ေရးသားရန္ ေစခိုင္းပါ။ ၄င္းတို႔၏ စာတိုတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။

•
•
•

•
•
•

အားေပးစကားလံုးမ်ား
အၾကံျပဳသည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ နည္းဗ်ဴဟာ
သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္း မည္သည့္ေနရာမွ အကူအညီ (သို႔) ပ့ံပိုးမႈ ရႏိုင္သည္ကို

အခ်င္းခ်င္း
ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ အကူအညီ
ေတာင္းခံရယူျခင္း

ေက်ာင္းအားလပ္ခ်ိန္မွာ တူတူကစားရေအာင္။ မင္း ဒီအေၾကာင္း ေျပာမို႔ လိုအပ္တယ္၊

သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္း မည္သည့္ေနရာမွ အကူအညီ (သို႔) ပံ့ပိုးမႈ ရႏိုင္သည္ကို

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ စာတို မ်ားအား ေဘးရွိသူႏွင့္ မွ်ေဝဖတ္႐ႈရန္ ခိုင္းပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ စာတိုကို နံေဘးရွိသူႏွင့္ မွ်ေဝဖတ္႐ႈၾကရန္ ေစခိုင္းပါ။
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ- ဒီလိုဆက္ဆံခံရလို႔ စိတ္ေတာ္ေတာ္ ထိခိုက္မွာဘဲ။

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ နည္းဗ်ဴဟာ
အၾကံျပဳခ်က္

အၾကံျပဳခ်က္

အဓိက စကားလံုးမ်ား

အားေပးစကားလံုးမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ - ဘာျဖစ္တာလဲ။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပသြားမွာ
ေသခ်ာပါတယ္။ မင္း ဒီအေၾကာင္း ေျပာဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ ငါနားေထာင္ဖို႔
အဆင္သင့္ဘဲ။

ဒါမွမဟုတ္ ေျပာခ်င္ တယ္ဆိုရင္ ငါ နားေထာင္ဖို႔အသင့္ဘဲ။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေဖာ္တစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲ ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ခု
လက္တန္းျပဳလုပ္ရန္ ေစခိုင္းပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ဦးတြဲမ်ားအား
ေနရာေျပာင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာပါ။ ဤအႀကိမ္တြင္ သူတို႔သည္ အၾကံျပဳခ်က္
အသစ္ႏွစ္ခုကို စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အတြဲအခ်ဳိ႕အား ၄င္းတို႔၏ ဖုန္းစကားေျပာ
သ႐ုပ္ေဆာင္မႈကို မိမိတို႔ ဆႏၵ အေလ်ာက္ အတန္းအား ျပသရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

၃။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားရန္
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

•
•

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာတိုမ်ား အသံုးျပဳကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူတို႔၏ စိတ္ထိခိုက္မႈကို
သိနားလည္သည္။ သူတို႔ကို ပ့ံပိုးကူညီရန္ (သို႔) ျပႆနာအေၾကာင္း ေတြ႕ဆံု၍
ေျပာဆိုရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွိေနသည္ဟု ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္
အားထားစရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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“ကၽြႏ္ုပ္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္လိုသည္” ကစားနည္း

၁။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား (၆) (သို႔) (၇) ဦး ပါဝင္ေသာ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕၍ စားပြဲကို ပတ္ၿပီး

၂။

လုပ္ေဆာင္မႈအား အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ သ႐ုပ္ျပပါ။ တစ္ေယာက္က စတင္ရမည္။

စက္ဝုိင္းပံု ရပ္ေစရန္ စီစဥ္ပါ။
သူတို႔သည္ ‘’ မိမိကိုယ္မိမိ ေပ်ာ္ရႊင္လာေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္လိုသည္ …… “
ဟုေျပာဆိုတာ သူတို႔ ျပဳလုပ္လိုေသာအရာကို စကားျဖင့္ မေျပာဘဲ ဟန္အမူအယာ

ေတာင္းခံရယူျခင္းမ်ားတြင္ ေျပာဆိုသည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စကားေျပာ ဥပမာမ်ား
ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာျပပါ။
မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္ (၅)ခ်က္မွာ -

၁။

က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ေနရသူ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ

၂။

ေက်ာင္း (သို႔) ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္မ်ဳိးကို

ဆက္လက္လုပ္ျပရမည္။ (ဥပမာ - ဂစ္တာတီးျခင္း၊ ကျခင္း၊ သီခ်င္း ဆိုျခင္း …. စသည္။)

၃။

ခန္႔မွန္းရမည္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အျခားသူ တစ္ဦး၏

၇။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနေသာအခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို

အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေျပာပါ။
အားတက္ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ (သို႔) ေဒါသထြက္ေနေသာအခါ စိတ္ၿငိမ္သက္လာေစရန္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္ကို ရွင္းျပပါ။
ဤကဲ့သို႔ နည္းဗ်ဴဟာ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိၿပီး ၄င္းတို႔ကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းသည္
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။

၈။

ေယာက်္ား မဆန္သျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ခံရေသာ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦး
ေက်ာင္းအသြားတြင္ အသက္အရြယ္ ပိုႀကီးေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏
သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖယ္က်ဥ္မႈကို ခံစားေနရသည့္ က်ား၊မေရးရာ
ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးႏွင့္အတူ အျပင္ထြက္ရန္ ျငင္းဆန္သျဖင့္ သူမအေၾကာင္း
ဆိုးရြားေသာပံုမ်ား အင္တာနက္ေပၚတင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိေသာ မိန္းကေလး

ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိတ္ၿငိမ္လာေအာင္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္လိုသည္
အုပ္စုမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ ကစားၿပီးလွ်င္ ၄င္းတို႔အား ကစားနည္းမွ ရရွိေသာ

တစ္ဦး

၃။

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရသူကို သူတို႔ ဘာလုပ္သင့္သည္ဟု

၄။

ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ သူငယ္ခ်င္းက က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသူအား

၅။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူႀကီးတစ္ဦးထံမွ အကူအညီရရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံရယူျခင္း (သို႔)

ေျပာဆိုေနသည့္ စကားအေျပာအဆို
အခ်င္းခ်င္း အားေပးကူညီမႈ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပးလိုက္ေသာအခ်ိန္
အခ်င္းခ်င္း ၫႊန္းပို႔ျခင္း ဥပမာတစ္ခု

ဤကစားနည္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဘာလုပ္ေနသည္ကို

တစ္ေက်ာင္းလံုး အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္

ခန္႔မွန္းရမည္ဟု ရွင္းျပပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား

အတန္းသားမ်ားအား ေဟာေျပာရန္ ရပ္ရြာဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔) အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအား ဖိတ္ေခၚပါ။

အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနေသာအခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔ မည္သည္ကို စဥ္းစားေနသည္ကို
မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းမွ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အတြက္
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလွ်င္ သူ႔အား ကူညီရန္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
အေရးႀကီးသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သူတို႔ အဆင္ေျပမေျပ ေမးျမန္းျခင္း (သို႔)
ဆရာအား သတင္းပို႔ အစီရင္ခံျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္း

၇

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံယူထားသူတစ္ဦး

•

သင္ အခ်ိန္ရလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ကစားရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

၆။

ေခါင္းစဥ္

လိုက္လံေႏွာက္ယွက္ျခင္း ခံရသည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦး

•

အုပ္စုတြင္ တစ္ပတ္လည္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အခ်ိန္ေပးပါ။

…. “ ဟု ေျပာရန္ျဖစ္သည္။

(၂)

ၾကံဳေတြ႕ေနရသူ။ ဥပမာ -

•
•

အုပ္စုတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားက မည္သည့္အရာကို ဟန္အမူအယာ လုပ္ျပေနသည္ကို
အလွည့္ျဖစ္မည္။

၄။
၅။

အဓိကဇာတ္ေကာင္ (protagonist)

အပိုင္း

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ ကစားနည္း

သင္၏ ရပ္ရြာတြင္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးေရး (သု႔ိ)
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေလ့လာရွာေဖြပါ။ ဥပမာ
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို ခံစားရေသာ မိသားစုမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ အတန္းသို႔ လာေရာက္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ (သို႔) ေက်ာင္းတြင္ ျပသထားရန္ ပိုစတာမ်ား (သို႔)
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္ တစ္စံုတစ္ဦးအား ဖိတ္ေခၚပါ။

ဤေနာက္ဆံုးေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေပးျခင္းအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းကို ဖန္တီးရမည္ျဖစ္သည္။
ဇာတ္လမ္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၅) ခ်က္ႏွင့္အကြ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္း (သို႔) အကူအညီ
ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေဒသတြင္းမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား

အပိုင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ - ေခါင္းစဥ္ (၁) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား

(၂)

ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ေယာက်္ားေလး ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်သည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကသနည္း ။ ၅၄% (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသား ၁၀၀ လွ်င္ ၅၄ ဦး
ဤသည္မွာ တစ္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ မူလတန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ပိုနည္းႏိုင္ေျခရွိသည္။ မိန္းကေလး ၄၆% သို႔မဟုတ္ တစ္ဝက္ထက္
ပိုနည္းေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည္။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf
ေတာင္အာရွေဒသတြင္ မိန္းကေလး ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်သည္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကသနည္း ။ ၄၆%
ဤသည္မွာ တစ္ဝက္ ထက္နည္းသည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ မူလတန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ ပိုနည္းႏိုင္ေျခရွိသည္။ ေယာက်္ားေလး ၅၄% (သို႔မဟုတ္
တစ္ဝက္ေက်ာ္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည္။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%205.pdf
ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ေယာက်္ားေလး ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအနက္ မည္သူတို႔က အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ားသနည္း
ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေယာက်္ားေလး ၅၅% သည္ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။ ဤသည္မွာ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၆ ဦးထက္ အနည္းငယ္သာ
ေလ်ာ့သည္။ ဤသည္ကို ၄၆% သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလး ၁၀ဦးလွ်င္ ၅ဦးထက္ နည္းျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုမွာ အဘယ္နည္း။
လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမႈမွာ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း
မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမႈတို႔မွာ ထို အသက္အရြယ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္
အဓိကက်န္းမာေရး ျပႆနာ မဟုတ္ေပ။ [41].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
မွန္ ၊ မွား ေရြးခ်ယ္ပါ။ လိင္တူႏွစ္သက္သူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူထားသူ မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအား အျခား ေက်ာင္းသားမ်ားက ထိုသို႔
ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အတြက္ အႏိုင္က်င့္ၾကသည္ကို ခံရေၾကာင္း သတင္းပို႔ တိုင္တန္းသည္။
မွန္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ နယ္ေျမ ၅ ခု၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနမ်ားအရ လိင္တူႏွစ္သက္သူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူထားသူ မဟုတ္သည့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၂၄.၅% သည္ လြန္ခဲ့သည့္လအတြင္း လိင္တူႏွစ္သက္သူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူ သို႔မဟုတ္ က်ား၊မေရးရာ ေျပာင္းလဲခံယူထားသူ ဟု ယူဆၿပီး စေနာက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ခံရေၾကာင္း တင္ျပသည္။ [24]

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး မည္မွ်သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသနည္း။ ၂၉%
ဤသည္မွာ မိန္းကေလး ၁၀ ဦးလွ်င္ ၃ ဦးထက္ အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့သည္။ 10 [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
မွန္ ၊ မွား ေရြးခ်ယ္ပါ။ – ကေလးငယ္ဘဝက မိမိတို႔၏ မိခင္အေပၚ အၾကမ္းဖက္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရဖူးေသာ အမ်ဳိးသားသည္ အနာဂတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တတ္သူ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ မ်ားသည္။
မွန္ပါသည္။ ကေလးငယ္ဘဝက မိမိတို႔၏ မိခင္အေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရဖူးေသာ ေယာက်္ားေလးသည္ အနာဂတ္တြင္ အရြယ္ေရာက္ သည့္အခါ
လုယက္မႈ သို႔မဟုတ္ ရန္ျဖစ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေျခ ၂ ဆ ပိုမ်ားသည္။ [85].
True. Boys who witness physical gender-based violence against their mothers when they are children are up to twice as likely to participate in robbery or fights as an
adult [85].
အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမွ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအနက္ မည္မွ်သည္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးအား ႐ိုက္ႏွက္သည္ကို လက္ခံသင့္သည္ဟု
ထင္ျမင္ၾကပါသလဲ။ ၃၄%
ဤသည္မွာ သံုးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ [40].
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအလိုက္ မ်ားစြာ ကြာျခားသည္ကို သတိျပဳပါ။ ဥပမာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ၈၄% (၁၀ ဦးလွ်င္ ၈ ဦးအထက္) က လက္ခံျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္
၂၅% (ေလးပံုတစ္ပံု) ကသာ ထိုကိစၥကို လက္ခံသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ သင္ယူေလ့လာမႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ ၃ မ်ဳိးမွာ အဘယ္နည္း။
အေျဖမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ မျပဳႏိုင္ျခင္း

ရမွတ္မ်ား နည္းပါးျခင္း

ေက်ာင္းတြြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အကူအညီေတာင္းရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း

အျခားေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ေက်ာင္းထြက္ျခင္း

ဘာသာရပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းပါးျခင္း

ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္ ၃ မ်ဳိးမွာ အဘယ္နည္း။
အေျဖမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
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ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈ နိမ့္က်ျခင္း

စိတ္လႈပ္ရွားပူပန္ျခင္း

စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း

အျခားသူမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

ကိုယ့္ကိုယ္ကို အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း

အရက္ (သို႔) အျခား ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲျခင္း

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
က်ဆင္းျခင္း

*လာအိုႏိုင္ငံမွ နမူနာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးထားသည္။ သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးထားေသာ လင့္ခ္ တြင္ ၾကည့္ပါ။
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မည္မွ်သည္ မူလတန္းပညာ ၿပီးေျမာက္ၾကသနည္း။ ၆၅%
ဤသည္မွာ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၇ ဦး ေအာက္ျဖစ္သည္။ [86].

အပိုင္း

ႏိုင္ငံအဆင့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား*

(၂)

* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unescap.org/stat/data/syb2013/C.2-Staying-in-school-learning-to-read.asp
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေယာက်္ားေလး ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအနက္ မည္သူတို႔က အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ားသနည္း။
ေယာက်္ားေလးမ်ား။ မိန္းကေလး ၃၂% (သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလး ၁၀ဦးလွ်င္ ၃ဦးခန္႔) ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေယာက်္ားေလး ၃၉% (၁၀ ဦးလွ်င္ ၄ ဦးနီးပါး) သည္ အလယ္တန္းႏွင့္
အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကသည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခုမွာ အဘယ္နည္း။
လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမႈမွာ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ေသႏႈန္း အျမင့္ဆံုး အေၾကာင္းရင္း
မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမႈတို႔မွာ ထို အသက္အရြယ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္
အဓိကက်န္းမာေရး ျပႆနာ မဟုတ္ေပ။ [41].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအဖို႔ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္းမွာ အဘယ္နည္း?
မိခင္က်န္းမာေရး ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားမွာ ေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ [41].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php
မွန္ ၊ မွား ေရြးခ်ယ္ပါ။ – ကေလးငယ္ဘဝက မိမိတို႔၏ မိခင္အေပၚ အၾကမ္းဖက္သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရဖူးေသာ အမ်ဳိးသားသည္ အနာဂတ္တြင္ မိမိဇနီး သို႔မဟုတ္ လက္တြဲေဖာ္ အေပၚ
အၾကမ္းဖက္တတ္သူ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ မ်ားသည္။
မွန္ပါသည္။ ကေလးငယ္ဘဝက မိမိတို႔၏ မိခင္အေပၚ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရဖူးေသာ အမ်ဳိးသားသည္ အနာဂတ္တြင္ မိမိဇနီး သို႔မဟုတ္ လက္တြဲေဖာ္အေပၚ
အၾကမ္းဖက္တတ္သူ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ၅ ဆ ပိုမ်ားသည္။ [85].

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားအနက္ မည္မွ်သည္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးအား ႐ိုက္ႏွက္သည္ကို လက္ခံသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾက
ပါသလဲ။ ၅၀ %
ဤသည္မွာ ထက္ဝက္ ျဖစ္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအနက္ မည္မွ်သည္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးအား ႐ိုက္ႏွက္သည္ကို လက္ခံသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသလဲ။
၅၆%
ဤသည္မွာ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၆ ဦး နီးပါးခန္႔ျဖစ္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ (အသက္ ၁၅-၄၉) အမ်ဳိးသမီးးမ်ားအနက္ မည္မွ်သည္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးအား ႐ိုက္ႏွက္သည္ကို လက္ခံသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾက ပါသလဲ။ ၅၈%
ဤသည္မွာ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၆ ဦး နီးပါးခန္႔ျဖစ္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ (အသက္ ၁၅-၄၉) အမ်ဳိးသားမ်ားအနက္ မည္မွ်သည္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးအား ႐ိုက္ႏွက္သည္ကို လက္ခံသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾက ပါသလဲ။ ၄၉%
ဤသည္မွာ ထက္ဝက္နီးပါးျဖစ္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ မည္မွ်မွာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါသလဲ။ ၂၄%
လူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ ျဖစ္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_11_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
အမွန္ အမွား ေရြးပါ။ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၁ ခုႏွစ္) အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံရန္ ဥပေဒျဖင့္ အာမခံေပးထားသည္။
မွန္ပါသည္။ လာအိုႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၁၉၉၁ ခုႏွစ္) တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံရန္ ထည့္သြင္းထားသည္။
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား (အသက္ ၁၅-၂၄) အနက္ မည္မွ်သည္ စာတတ္ေျမာက္ၾကသနည္း။ (ဆိုလိုသည္မွာ စာေရး စာဖတ္ တတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္) ၇၉%
ဤသည္မွာ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၈ ဦး နီးပါးခန္႔ျဖစ္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf
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ဤသည္မွာ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၉ ဦး နီးပါးခန္႔ျဖစ္သည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2013/files/Table_5_Stat_Tables_SWCR2013_ENGLISH.pdf

အပိုင္း

လာအိုႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အမ်ဳိးသားမ်ား (အသက္ ၁၅-၂၄) အနက္ မည္မွ်သည္ စာတတ္ေျမာက္ၾကသနည္း။ (ဆိုလိုသည္မွာ စာေရး စာဖတ္ တတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္) ၈၉%

(၂)

လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ားအနက္ မည္မွ်သည္ မီဒီယာ အမ်ဳိးအစား အနည္းဆံုးတစ္မ်ဳိးကို အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ လက္လွမ္းမီ
ရယူၾကသနည္း။ ၉၃%
ဤသည္မွာ ၁၀ဦးလွ်င္ တစ္ဦးထက္ ပိုသည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအနက္ မည္မွ်သည္ မီဒီယာ အမ်ဳိးအစား အနည္းဆံုးတစ္မ်ဳိးကို အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ လက္လွမ္းမီ ရယူၾကသနည္း။
၉၂%
ဤသည္မွာ ၁၀ ဦးလွ်င္ ကိုးဦးထက္ ပိုသည္။ [40].
* သင္တို႔ႏိုင္ငံမွ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/documents/english/EN-FINAL%20Table%2011.pdf

ေမာ္ဂ်ဴးအလိုက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ လမ္းၫႊန္အရင္းအျမစ္
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ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း
အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား (အသက္ ၁၁ -၁၄) အတြက္
စာသင္ခန္းအတြင္း အစီအစဥ္မ်ား

