
ကျနး်မာေရးနဲည့ညီ�တတ်ဲပ့တဝ်နး်ကျငဆ်ိ�တာဘာလ?ဲ 

ထိ�အရာများအား 
အနာဂတ၌် ထခိိ�ကမ်� မ��ိေစပဲ 
ယေနအ့ချိနရိ် ရငး်ြမစ်များအား 
အေကာငး်ဆံ�း အသံ�းချသည့်
 ေရ��ညတ်ည�်မဲသည့ ်
လ�ပ်ငနး်စဉ်များ 

အာဟာရြပည့ဝ်သည့အ်စားအစာ��င့ ်
ေနထိ�ငရ်န၊် ပညာသင�်ကားရန ်��င့်
 ေဆာက့စားရနအ်တကွ ် 
ပတဝ်နး်ကျငည်စ်ညမ်းမ�မ��ိသည့ေ်နရာများ

သန ့�်�ငး်ေသာေလ��င့သ်န ့�်�ငး်ေသာ 
ေသာကသ်ံ�းေရ

လ�တိ�ငး်နဲသ့က�်�ိတိ�ငး် 
အတကွ ်ေဘးအ��ရာယ ်
ကငး်��ငး်တဲရ့ာသဦတ�

၁

        အ ာ ဆီ ယံ ေ ဒ သ

ကေလးသ�ငယအ်ခငွ့အ်ေရးများဆိ�တာဘာလ?ဲ 
ကေလးသ�ငယအ်ခငွ့အ်ေရးများဆိ�သညမ်�ာ ေကာာငး်မနွသ်ည့ ်ဘဝ
တစ်ခ�ရ��ိရန ်ကေလးတိ�ငး်��ိသင့သ်ည့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်လ�ပ်ေဆာင�်ိ�င်
သည့အ်ရာများ ြဖစ်သည။် ထိ�အခငွ့အ်ေရးများ၌ လံ�ြခ�ံမ�ရ��ိပိ�ငခ်ငွ့၊် 
ေဘးအ��ရာယက်ငး်��ငး်သည့ေ်နရာ၌ ေနထိ�ငခ်ငွ့၊် ပညာသင�်ကားခငွ့်
၊ ကေလးများအေပါ်သကေ်ရာက ်သည့ဆ်ံ�းြဖတခ်ျကမ်ျားအား ထ�တ်
ေြပာပိ�ငခ်ငွ့ ်အစ��ိသညတ်ိ� ့ ပါဝငသ်ည။် အေရးပါသည့သ်ေဘာတ�
ညမီ�များ၌ အစိ�းရများ သည ်ထိ�ကေလးသ�ငယအ်ခငွ့အ်ေရးများအား 
ကာကယွေ်စာင့ ်ေ��ာကေ်ပးေရး ေသချာေစမညဟ်� ကတြိပ��က

အေြခခံမ�များ��င့မ်�ဝါဒလမ်း��န်

အာဆီယံေဒသရှိ ကေလးများ၏ကျန်းမာေရးနှင့်ညီညွတ်သည့် 
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရရှိေရးဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ
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အေြခခမံ�များ��င့ ်
မ�ဝါဒလမ်း��နဆ်ိ�တာ ဘာလ?ဲ

အေြခခမံ� များဆိ�သညမ်�ာ ကေလးများ ကျနး်မာေရး��င့ ်ညညီ�တ်
သည့ပ်တဝ်နး်ကျငတ်စ်ခ�ရ��ိခငွ့မ်ျား ေသချာေစရန ်လိ�ကန်ာရမည့ ်
အေြခခစံညး်ကမ်းများြဖစ်သည။် အေြခခမံ�စ�စ�ေပါငး် (၃၇)ခ� 
��ိသည။်

မ�ဝါဒလမ်း��န ်သည ်အစိ�းရများ၊ စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များ၊ ရပ်ရွာ
များ၊ မီဒယီာများ��င့က်ေလးများအား ထိ�အေြခခမံ� များအား မည်
ကဲသ့ိ�လ့ိ�ကန်ာရမညက်ိ� ေြပာြပထားြခငး် ြဖစ်သည။်

သငသ်ခိဲပ့ါသလား?
ကေလးဆိ�သညမ်�ာ ေမးွဖွား
သည့ ်အချိနမ်�စ၍ အသက ်
(၁၈)��စ် အထ ိြဖစ်သညဟ်�  
ကမ�ာက့�လသမဂ�အဖဲွ� မ�
 သတမ်�တထ်ားသည။်

ကမ�ာအ��ံ�့�ိကေလးများသည ်လ��ကးီများ��င့ ်အစိ�းရများအား 
သ�တိ� ့ သည ်ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျင၌် 
ေနထိ�င�်ကးီြပငး် ချငသ်ညဟ်� ေြပာေန�ကသည။် 
ကေလးများကျနး်မာေရး��င့ည်ညီတသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျငတ်စ်ခ�ရ��ိခငွ့မ်ျားအား ကာကယွ်
ေစာင့ေ်��ာကရ်န�်�င့ ်ေလးစားရန ်အာဆယီေံဒသ��ိလ�တိ�ငး်အား အက�အညေီပးရန ်ကမ� ့
က�လသမဂ�အဖဲွ�အစညး် (၃)ခ�သည ်ကေလးများ��င့ ်က�မ်းကျင ်လ��ကးီများြဖင့ ်အေြခခံ
မ�များ��င့ ်မ�ဝါဒလမ်း��နခ်ျမ�တရ်န ်အတ�တကေွဆာငရွ်ကခ်ဲ ့�ကသည။်

၂



အေြခခံမ�များ ကေလးများ��င့ပ်တဝ်နး်ကျငအ်ေပါ်သကေ်ရာကသ်ည့ဆ်ံ�းြဖတခ်ျက်
များ ချမ�တြ်ခငး်��င့ ်လ�ပ်ငနး်စဉ်များေဆာငရွ်ကသ်ည့အ်ခါ အာဆီ
ယေံဒသ��ိ လ�တိ�ငး် မညသ်ည့အ်ရာများကိ� မ�တမိ်သင့သ်နညး်?

ကေလးများအားလံ�းသည ်
ကျနး်မာ ေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့်
ပတဝ်နး်ကျင၌် ေနထိ�င�်ကးီြပငး်
ခငွ့�်�သိည။်

ကေလးများအားလံ�းသည ်သ�တိ�အ့ေပါ်
��င့ ်ကျနး်မာေရး��င့ ်ညညီ�တသ်ည့ပ်တ်
ဝနး် ကျငရ်��ခိငွ့အ်ေပါ်သကေ်ရာက်
သည့ ်      ဆံ�းြဖတခ်ျကမ်ျားချမ�တြ်ခငး်၌
 သ�တိ�၏့ အြမငမ်ျား မ�ေဝခငွ့�် �င့ ်ပါဝင်
ခငွ့�်�သိည။်

ကေလးများအားလံ�းသည ်ကျနး်မာေရး��င့်
ည ီည�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျင၌်ေနထိ�ငြ်ခငး်
��င့ပ်တသ်ကသ်ည့သ်တငး်အချကအ်လက်
များအား သ�တိ�န့ားလညသ်ည့်
ဘာသာစကား ��င့ ်သ�တိ�စိ့တဝ်ငစ်ားသည့်
နညး်လမ်းများြဖင့ ်ရ��ခိငွ့�်�သိည။်

ကျန်းမာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်န်းကျင် ကေလးသ�ငယပ်ါဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် ကေလးနားလည�်ိ�ငသ်ည့သ်တငး်အချကအ်လက်

ကေလးများအားလံ�းသည ်
ပတဝ်နး်ကျင ်��င့ပ်တသ်ကသ်ည့်
အေ�ကာငး်အရာ��င့ ်မညက်ဲသ့ိ� ့
ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကရ်မညက်ိ�
 သငယ်�ခငွ့�်�သိည။်

ကေလးများအားလံ�းသည ်
ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ ်
ပတဝ်နး်ကျင�်�အိမ်ိြပငပ်၌ 
ေဘးအ��ရာယက်ငး်��ငး်စာွ 
ေဆာက့စားခငွ့�်�သိည။်

ပတဝ်န်းကျငဆ်ိ�ငရ်ာပညာေပး ေဆာက့စားြခငး် ရာသဦတ�ေြပာငး်လြဲခငး်��င့ ်သဘာဝပတဝ်န်းကျင ်
၏ ထခိိ�ကမ်�မ� ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ပးြခငး်

ကေလးများအားလံ�းသည ်စီးပာွ
ေရးလ�ပ်��ားမ�များေ�ကာင့ ်ြဖစ်
ေပါ်သည့ ်ထခိိ�ကန်စ်နာမ�များမ�
 ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကမ်� ရပိ�ငခ်ငွ့်
��သိည။်

ကေလးများအားလံ�းသည ်ကျနး်မာေရး
��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျငရ်��ခိငွ့်
များအား ချိ�းေဖာကခ်ရံြခငး်မ� ရ��သိည့်
ထခိိ�က ်နစ်နာမ�များ�က�ံေတွ�ပါက 
အက�အညေီတာငး်ရန�်�င့ ်ရ��ရိန၊် 
ကေလးသ�ငယမ်ျားနားလည�်ိ�ငသ်ည့ ်
တရားစီရငမ်�ရ��ခိငွ့�်�သိည။်

သတရိပါ! ၎ငး်သညက်ေလးများအားလံ�းအတကွ်
ြဖစ်သည။် ဘယသ်�ြဖစ်ြဖစ် ဘယေ်နရာကြဖစ်ြဖစ် အေရး
မပါပါ။ 

သငအ်ပါအဝင ်ကေလးများအားလံ�း၌ ထိ�အ
ခ�င့အ်ေရးများ��သိည။်

ကေလးများအားလံ�းသည ်ရာသဦတ�
ေြပာငး်လမဲ�၊ ပတဝ်နး်ကျငည်စ်ညမ်းမ���င့ ်
အပငမ်ျား၊ တရိိစ�ာန ်များ��င့ ်အြခားသဘာ
ဝရငး်ြမစ်များဆံ�း�� းံမ�မ� ြဖစ်ေပါ်သည့ထ်ခိိ�က်
နစ်နာမ�အားလံ�းမ� ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာက်
ခပိံ�ငခ်ငွ့�်�သိည။်

ထခိိ�ကန်စန်ာေစ�ိ�ငေ်သာစးီပွားေရး
လ�ပ်��ားမ�များ အဆံ�းသတြ်ခငး်

အက�အညမီျားရ��ိြခငး် အ�ကမ်းဖကြ်ခငး်မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကြ်ခငး်
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၄ ၅ ၆

၇ ၈

၁ ၃

၉

၃

ကေလးများ၏ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ ်
ပတဝ်နး်ကျငတ်စ်ခ�ရ��ခိငွ့မ်ျားအား ကာကယွ်
ေစာင့ ်ေ��ာကြ်ခငး်��င့ပ်တသ်က�်ပီး အြခား
အေြခခမံ� (၂၈)ခ���သိည။်



မ�ဝါဒလမ်း��န် ကေလးများအတကွက်ျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျငတ်စ်ခ�ရ��ေိရး
 ေသချာေစရန ်လ�တိ�ငး် မညက်ဲသ့ိ� ့ အကျိ�းြပ��ိ�ငသ်လ?ဲ

အစိ�းရများလ�ပ်�ိ�ငသ်ည.်..

စးီပွားေရးလ�ပ်ငန်းများလ�ပ်�ိ�ငသ်ည.်..

ရပ်ရွာများလ�ပ်�ိ�ငသ်ည.်..

မီဒယီာများလ�ပ်�ိ�ငသ်ည.်..

စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များအတကွ ်စညး်ကမ်းများအပါအဝင ်ထိ�အေြခခမံ�များအား 
ေလးစားလိ�ကန်ာရန ်လိ�အပ်သည့ ်ဥပေဒများ��င့စ်ညး်ကမ်းများချမ�တြ်ခငး်
ကေလးများသည ်သ�တိ�န့ားလည�်ိ�ငသ်ည့သ်တငး်အချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်
ဆံ�းြဖတခ်ျကမ်ျားချမ�တရ်ာ၌ ပါဝင�်ိ�ငေ်ရး ေသချာေစြခငး်
ေကျာငး်များသည ်ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာအသပိညာေပးများ သင�်ကားေပးြခငး် 
ေသချာေစရန်
ကေလးများ၏ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျငရ်��ိခငွ့မ်ျားအား 
ကာကယွေ်စာင့ ်ေ��ာကရ်န ်လ�ပ်ငနး်စဉ်များအားလံ�း ေဆာငရွ်က�်ိ�ငရ်န ်
လံ�ေလာကသ်ည့ေ်ငေွ�ကး ပံပိ့�းေပး�ိ�င ်ေရး ေသချာေစြခငး်
 

စီးပာွးေရးလ�ပ်��ားမ�များသည ်ကေလးများ��င့ ်ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပါ် မညက်ဲသ့ိ� ့ သက ် 
ေရာက�်ိ�ငသ်ညက်ိ� ေလလ့ာရန�်�င့ ်ထခိိ�က�်ိ�ငသ်ည့လ်�ပ်��ားမ�များအား ေ��ာင�်ကဉ်ရန  အ�မဲ
မြပတ ်စစ်ေဆးြခငး်။
က�မ�ဏ�ီ�လိ�တိ�ငး်သည ်ကေလးများ၏ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျင ်တစ်
ခ�ရ��ခိငွ့မ်ျားအေပါ်နားလည�်ပီး ေလးစားလိ�ကန်ာမ���ေိရး ေသချာေစြခငး်
စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာဆံ�းြဖတခ်ျကမ်ျားမချမ�တမီ် ကေလးများ၏ အသမံျားကိ� 
နားေထာငြ်ခငး်

ကေလးများအား သ�တိ�၏့အခငွ့အ်ေရးများြဖစ်သည့ ်ကျနး်မာေရး ��င့ ်ညညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျင်
တစ်ခ�ရ��ခိငွ့မ်ျားအား ေဘးအ��ရာယ ်ငး်��ငး်သည့န်ညး်လမ်းြဖင့ ်သ�တိ�က့ိ�ယတ်ိ�ငက်ာကယွ်
ေစာင့ေ်��ာက ်�ိ�ငရ်န ်က�ညြီခငး်

‘ေလ�ာခ့ျြခငး်-ြပနသ်ံ�းြခငး်-သံ�း�ပီးပစ�ညး်များမ�ပစ�ညး်အသစ်တဖနြ်ပ�လ�ပ် ြခငး်‘ ကဲသ့ိ�ေ့သာ 
ကေလးများေနထိ�ငသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျငအ်တကွ ်အေလ ့အကျင့ေ်ကာငး်များအား မိတဆ်ကေ်ပးရန ်
ကေလးများ��င့အ်တ�ေဆာငရွ်က ်ြခငး် 

အစိ�းရ၊ ေကျာငး်များ၊ စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များ��င့ ်ရပ်ရွာများအား ထိ�အေြခခမံ�များ အား ေလးစား
လိ�ကန်ာရန ်ပံပိ့�းြခငး်

ကေလးသ�ငယမ်ျား၏ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျငရ်��ခိငွ့မ်ျားအား 
ေလးစားလိ�ကန်ာြခငး်��င့ပ်တသ်က�်ပီး အစိ�းရ��င့ ်စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များ   
 ေကာငး်မနွစ်ာွ��င့မ်ေကာငး်မနွစ်ာွေဆာငရွ်ကေ်နသည့လ်�ပ်ငနး်များအေပါ်အစီရငခ်ံ
ြခငး်
ပတဝ်နး်ကျင�်�င့ပ်တသ်ကသ်ည့အ်ေ�ကာငး်အရာများအား ကေလးများအတကွ ်
ထ�တလ်�ပ်ြခငး် 
ပတဝ်နး်ကျငအ်ားကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကရ်န�်�င့ ်ရာသဦတ�ေြပာငး်လမဲ�ကိ� ဆန ့က်ျင်
ရန ်ကေလးများ စီစဉ်ေဆာငရွ်ကေ်နသည့ ်ေကာငး်မနွသ်ည့လ်�ပ်��ားမ�များ အား 
အစီရငခ်ြံခငး်

 

၄

အထကပ်ါစာရငး်သည ်မိဘများ၊ ဆရာ/မများ ��င့ ်အြခားလ��ကးီများ ြပ�လ�ပ်�ိ�င်
သည့အ်ရာအချိ��သာြဖစပ်ါသည။် သ�တိ�သ့ည ်ထိ�ထကမ်ကပိ�မိ�လ�ပ်ေဆာင�်ိ�င်
မ�သာလ�င ်ကေလးများသည ်ကျန်းမာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်န်းကျင ်၌ 

ေနထိ�င�်ကးီြပငး်�ိ�ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။်



ေကျာငး်၌ -- ဆရာ/မများ��င့ ်မိဘများအား ပတဝ်နး်ကျင်
အေ�ကာငး်��င့ ်ကေလးများ၏ ကျနး်မာေရး��င့ ်ညညီ�တ်
သည့ပ်တဝ်နး်ကျငတ်စ်ခ�ရ��ခိငွ့မ်ျား��င့ ်ပတသ်က�်ပီး 
သငယ်�ချငေ်�ကာငး် ေြပာြပပါ။ 

သငက်ိ�ယတ်ိ�င ်-- သင့အ်ား ပတဝ်နး်ကျင�်�င့ ်ပတသ်က်
�ပီး သင�်ကားေပး�ိ�ငသ်ည့ ်စာအ�ပ်များဖတပ်ါ။ ဗီဒယီိ�
များ�ကည့ပ်ါ။ လ�ပ်��ားမ�များ၌ ပါဝငပ်ါ။

ကေလးများဘာလ�ပ်�ိ�ငလ်?ဲ
သငယ်�ပါ

ပတဝ်နး်ကျင�်�င့ ်ကေလးများ၏ ကျနး်မာေရး��င့ ်ညညီ�တ ်
သည့ ်ပတဝ်နး်ကျငတ်စ်ခ�ရ��ခိငွ့မ်ျား��င့ ်ပတသ်က�်ပီး သင်
ေလလ့ာေနသည့အ်ေ�ကာငး်အရာများအား အြခား ကေလး
များ��င့ ်သင့မိ်ဘအပါအဝင ်အြခားလ��ကးီများအား ေြပာြပ
ပါ။

ပတဝ်နး်ကျငအ်ားကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကရ်န ်သငလ်�ပ်
ေနသည့အ်ရာများ��င့ပ်တသ်က�်ပီး အြခားသ�များအား 
ေြပာြပရန ်လ�မ�ေရးမီဒယီာကိ� အသံ�းြပ�ပါ။

 ေြပာပါ

၅

ပတဝ်နး်ကျင�်�င့ရ်ာသဦတ�ေြပာငး်လဲ
ြခငး်��င့ပ်တသ်က�်ပီး ကေလးနားလည ်�ိ�င်
သည့သ်တငး်အချကအ်လကမ်ျား လိ�ချင်
ေ�ကာငး် ဆရာ/မများအား အသေိပးပါ။



သင့ရ်ပ်ရွာ၌ ကေလးများအတကွ ်ပတဝ်နး်ကျင ်
ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး��င့ ်ရာသဦတ� ေြပာငး်လဲ
မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး လ�ပ်ေဆာငသ်ည့အ်ဖဲွ�များ ဖဲွ�ရာ၌ က�ညီ
�ပီး ��ရိငး်စွဲ ကနွယ်ကမ်ျား၌ ပါဝငပ်ါ။  

ေဒသတငွး်��င့ ်�ိ�ငင်တံကာစညး်�ံ� းလ�ံ�ေဆာ်မ�များ��င့ ်အဖဲွ�များ၌ 
ပါဝငပ်ါ။ 
• ကေလးသ�ငယမ်ျား၏ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ�ငရ်ာအခငွ့အ်ေရးများစဦး 
ေဆာငရွ်ကလ်�ပ်��ားမ� (စီအးီအာအိ�င)်

• အာဆယီလံ�ငယအ်ဖဲွ�အစညး်
•ကေလးသ�ငယ�်�င့လ်�ငယမ်ျားဆိ�ငရ်ာမ�ာက့�လသမဂ�အဓိကအဖဲွ�
• အာ��ပစိဖိတေ်ဒသလ�ငယသ်းီသန ့အ်ဖဲွ�
• ကေလးသ�ငယ�်�င့လ်�ငယမ်ျားဆိ�ငရ်ာယ�အနအ်းီပီအဓိကအဖဲွ�  

ကေလးများ ေဆာစ့ားရန ်ေဘးအ��ရာယက်ငး်��ငး် သည့်
ေနရာများ လိ�အပ်ေ�ကာငး် သင့မိ်ဘ��င့ ်အြခားလ��ကးီ
များအား ေြပာြပပါ။

ပတဝ်နး်ကျငအ်ားကာကယွေ်စာင့ေ်��ာက�်ပီး ေပျာစ်ရာ
ေကာငး်သည့ ်လ�ပ်ငနး်များ အား ��ာေဖွပါ။

ေဆာက့စားပါ

ပါဝငပ်ါ

၆



ကေလးများသည ်ကျနး်မာေရး��င့ ်ညညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး် 
ကျငရ်��ခိငွ့မ်ျားအေပါ်သကေ်ရာကသ်ည့ ်ဆံ�းြဖတခ်ျက ်
များချမ�တြ်ခငး်၌ ပါဝငခ်ငွ့ရ်သင့ေ်�ကာငး် သင့မိ်ဘ၊ ဆရာ
/မများ��င့ ်ရပ်ရွာ��ေိခါငး်ေဆာငမ်ျားအား ေြပာြပပါ။

စညး်�ံ� းလ�ံ�ေဆာ်ပါ

သငေ်နထိ�ငသ်ည့ေ်နရာ၌ ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပါ် 
သကေ်ရာကမ်�များ��င့ ်မညက်ဲသ့ိ� ့ သကေ်ရာကမ်� ��သိည်
ကိ� ��ာေဖွပါ။

ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တသ်ည့ပ်တဝ်နး်ကျငရ်��ခိငွ့မ်ျား မရ��ပိါက             
 တိ�င�်ကား�ိ�ငရ်န ်သငပ်ါဝငသ်ည့အ်ဖဲွ�များအား အက�အညေီတာငး်

ပါ။

COMPLAINT

၇

Lorem ipsum

က��်�ပ်တိ�ေ့နထိ�ငရ်ာ အြခား�ဂိ�လမ်��ိ’

မျိ�းသ�ဉ်းသာွးြခငး် 
အဆံ�းသတ်

ဥတုရာသီတရားမျှတရေး ယခုရယူပေး’

သက်ရိှအမျုိးမျုိးပူးတဲွတည်ရိှမုှအရေးပေါ်အခြေအနေ



ကမ�ာက့�လသမဂ�ကေလးသ�ငယအ်ခငွ့အ်ေရးများဆိ�ငရ်ာသေဘာတ�စာချ�ပ် သည ်�ိ�ငင်မံျားမ� ကေလးသ�ငယအ်ခငွ့အ်ေရးများအား 
ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကရ်န ်ကတြိပ�ထားသည့ ်အေရးပါသည့သ်ေဘာတ�ညမီ�တစ်ခ�ြဖစ်သည။် ကမ�ာက့�လသမဂ�ကေလးသ�ငယ်
အခငွ့ ်အေရးများဆိ�ငရ်ာသေဘာတ�စာချ�ပ်သည ်ကေလးသ�ငယ၏် အဓိပ�ါယ၊် သ�တိ�၏့အခငွ့အ်ေရးများ��င့ ်အစိ�းရ၏တာဝန်
ဝတ� ရားများ အား ��ငး်ြပထားသည။် အခငွ့အ်ေရးများအားလံ�းသည ်ချိတဆ်ကလ်ျက�်�ိ�ပီး အားလံ�းသည ်ညတီ�ညမီ�အေရး�ကးီကာ
 ကေလးများထ ံမ� ဖယထ်�တ၍် မရပါ။ အာဆယီေံဒသ���ိိ�ငင်အံားလံ�း၏အစိ�းရများသည ်ကမ�ာက့�လသမဂ�ကေလးသ�ငယ်
အခငွ့အ်ေရးများဆိ�ငရ်ာ သေဘာတ�စာချ�ပ်အား သေဘာတ�ထား�ကသည။်

ကေလးနားလည�်ိ�ငသ်ည့တ်ရားစီရငမ်�ဆိ�သညမ်�ာ သင့အ်သက၊် သင့လ်ိ�အပ်ချကမ်ျား၊ သင့အ်ေြခအေန��င့ ်သငဘ်ယ ်ေလာက်
နားလညသ်ည့အ်ေပါ် စဉ်းစား�ပီး လိ�ကေ်လျာညေီထစွာွြပ�ြပငထ်ားသည့န်ညး်လမ်းြဖင့ ်သင့အ်ခငွ့အ်ေရးများ အား ကေလးသ�ငယ်
အခငွ့အ်ေရးများအြဖစ် ေလးစားလိ�ကန်ာသည့ ်တရားစီရငမ်�အား ချဉ်းကပ်သည့ပံ်�စံတစ်ခ�ြဖစ် သည။် ြဖစ်စဉ်တစ်ေလ�ာကလ်ံ�း၌ 
သင၏်အသမံျားကိ� တနဖိ်�းထားကာ လျငြ်မန�်ပီး မညသ်ည့က်ေလးမဆိ� လကလ်�မ်း မီရ���ိိ�ငသ်ည့ ်တရားစီရငမ်�တစ်ခ�ြဖစ်သည။် 
ကေလးနားလည�်ိ�ငသ်ည့ ်တရားစီရငမ်�အား ထိ�ြဖစ်စဉ်၌ သင ်�က�ံေတွ� �ိ�ငသ်ည့ ်ထခိိ�ကန်စ်နာမ�များ ေလ�ာခ့ျရန ်စီစဉ် ထားြခငး်
ြဖစ်�ပီး ၎ငး်သည ်သင၏်အခငွ့အ်ေရးများကိ� ကာကယွ ်ေစာင့ေ်��ာကရ်ာ၌ သင့အ်ား က�ညေီပးသည။်

အေြခခမံ�များ��င့ ်မ�ဝါဒလမ်း��န။် အာဆယီေံဒသ��ိ ေဘးအ��ရာယက်ငး်��ငး် ေသာ၊ 
သန ့�်�ငး်ေသာ၊ ကျနး်မာေရး��င့ည်ညီ�တ�်ပီး ေရ��ညတ်ညတ်ံေ့သာ ပတဝ်နး်ကျင ်
အေပါ်  ယခ�ကေလးနားလည�်ိ�ငသ်ည့ ်သတငး်အချကအ်လက ်အကျဉ်းချ�ပ်အား 
ဘ���ိ�ငး်၊ ကေမ�ာဒးီယား၊ အငဒ်ိ�နးီ��ား၊ လာအိ�၊ မေလး��ား၊ ြမနမ်ာ၊ ဖိလစ်ပိ�င၊် စင်
ကာပ�၊ ထိ�ငး်��င့ ်ဗီယကန်မ်�ိ�ငင်မံျား��ိ အသက ်၁၄-၁၈��စ် အရွယက်ေလးများြဖင့ ်
မိတဖ်ကအ်ြဖစ် ထ�တလ်�ပ် ထားြခငး်ြဖစ်သည။်

ဒဇိီ�ငး်/ထ�တလ်�ပ်ြခငး်။ QUO ဘနေ်ကာက်

ယခ�ကေလးနားလည�်ိ�ငသ်ည့သ်တငး်အချကအ်လကအ်ကျဉ်းချ�ပ်အား �ိ�ဝငဘ်ာ ၂၀၂၁
၌ ေရး�ပီးခဲသ့ည။် 

ယ�အနအ်းီပီ၊ ယ�နဆီကစ််၊ ယ�အနလ်�အ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွ� ��င့ ်ကေလးသ�ငယအ်ခငွ့အ်ေရး 
များဆိ�ငရ်ာအာ��အဖဲွ� များသည ်ယခ�ပံ���ပ်ိထ�တေ်ဝမ�အား ြပနလ်ညအ်သံ�းြပ�ြခငး်မ�
 ကျေရာကမ်ည့အ်ကျိ�းဆကအ်တကွ ်တာဝနမ်��ပိါ။

အသအိမ�တြ်ပ�မ�

ကမ�ာက့�လသမဂ�ပတဝ်နး်ကျငစီ်မံကနိး် (ယ�အနအ်းီပီ)
uneproap@un.org

ကမ�ာက့�လသမဂ�ကေလးသ�ငယမ်ျားရနပံ်�ေငအွဖဲွ� (ယ�နဆီကစ််)
asiapacificinfo@unicef.org

ကမ�ာက့�လသမဂ�လ�အ့ခငွ့အ်ေရးအဖဲွ� (အိ�အတိခ်ျ်စီအတိခ်ျ်အာ)
ohchr.bangkok@un.org

ကေလးသ�ငယအ်ခငွ့အ်ေရးများဆိ�ငရ်ာအာ��အဖဲွ� (စီအာစီအာ��)
secretariat@crcasia.org

တဒီအီတိခ်ျ် ဂျာမဏ ီအေ���ေတာင ်အာ��
info@tdhgsea.org

ေမးခွန်းများ? ဆကသ်ယွရ်န်။


