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COVID – 19 ကာလမှာ တတပ်တအာဵ ပါဝငက်ူညီရန ်

AAPP ေကာငေ်ဲလင်ဵ အေီအေဉ်၏ 

အနွလ်ိုင်ဵ ေတိ်ပိုင်ဵဆိုငရ်ာအကကဳေပဵြြင်ဵ အေီအေဉ်                                               

(Online Mental Health Consultation Program) ေတင်ြြင်ဵ 

ေန့ေဲွ။ ။ ၃၊ ဧပပ၊ီ ၂၀၂၀။ 

“COVID−19 နဲ့ ေိတ်ဖိေီဵေနကကပါသလာဵ... မိသာဵေုအတွက်၊ ေဆွမျ ိုဵေတွအတွက်၊ မိတ်ေဆွသူငယ်ြျင်ဵေတွအတွက်၊ 

အလုပ်အတွက်၊ ြမန်မာြပညက်ကီဵအတွက်၊ ကမ္ဘာကကီဵအတွက် ေတွဵေတာရင်ဵ ေိတ်ပူပင်မှုေတွမျာဵေနပါပပီလာဵ... “ 

“ဒီလို ေိတ်ဖိေီဵမှု၊ ေိတ်အလိုမကျမှု၊ ပူပင်ေသာကေတွကုိ ေြဖေလျာဴေပဵဖို့ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 

ကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (ေအေအပီပီ)ရဲ့ ေိတ်ဓါတ်ြပန်လည ် ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေောက်ပဳဴမှုအေီအေဉ်၏ Online 

Mental Health Consultation Program က ကူညီေပဵနုိင်ပါတယ်။” 

ကျေော်တ့ုိသည် လူေေါင်ဵ ၃၀၀၀ ေကျာ်ကုိ တစ်ဦဵချင်ဵေကာင်စဲလင်ဵ ေေဵခဲဴပေီဵ လုေ်ငေ်ဵ အေတွ့အကကုဳ ၁၀ နှစ ် ရှိပေြီြစေ်ါသည်။ 

ကျေော်တ့ုိ ယခုလုိ ေကာင်စဲလင်ဵေေဵနိုင်ရေ် အေေရိကေ်နိငု်ငဳရှ ိ John Hopkin University ေှ ေည်ဵေညာသင်ေေဵခဲဴပေီဵ ယေေ့ 

အချေိ်ထိလည်ဵ ဆက်လက်ညွှေ်ကကာဵေေဆဲြြစ်ေါသည်။ ယေေ့အချေိ်ထိ ေိေိတို ့ သည် တစ်ဦဵချင်ဵေကာင်စဲလင်ဵေေဵြခင်ဵအြေင် 

အေျ ိုဵသေီဵအစုအြွဲ့ေျာဵ၊ ရက်ရှည ် သင်တေ်ဵ တက်ေေ သူေျာဵ၊ ေတူကဲွြောဵသညဴ် အေြခခဳရှိေသာ လူေျာဵအာဵလည်ဵ Stress 

Management, Coping Skills, အစရိှသြြငဴ် တ့ုိကုိလည်ဵ သင်တေ်ဵေေဵေေေသာ သူေျာဵြြစ်ေါသည်။  

ယေေ့အချေိ်တွင် ြြစ်ေွာဵေေေသာ ကေ္ဘာဴကေ်ေရာဂါ ေကကာငဴ် ြေည်သူအေျာဵသည် အိေ်တွင်ဵတွင်ေေေေရြခင်ဵ၊ ေရာဂါထိေ်ဵချုေ်ေရဵ 

စခေ်ဵေျာဵတွင် ေေထုိင်ေေရြခင်ဵ၊ ေေရရာေသာ အေြခအေေေျာဵေကကာင်ဴ စိတ်ေုိင်ဵဆိုင်ရာ ခဳစာဵရေှုေျာဵြေငဴ်တက်လာသည်ကုိ ကကာဵသိ 

ေေရေါသည်။  

ယခုလုိ ကေ်ေေဵကျေရာက်သညဴ်အခါ လူတ့ုိတွင် _ ေိေိကိယ်ုတိုင် သ့ုိေဟုတ် ေိေိ၏ ချစ်ခင်ရေသာ သူတ့ုိ၏ ကျေ်ဵောေရဵကုိ 

စိုဵရိေ်ေူေေ်ြခင်ဵ၊ အိေ်ေေျာ်ရေ် ခက်ခဲြခင်ဵ၊ အိေ်ချေိ်၊ စာဵချေိ်ေျာဵ ေြောင်ဵလဲသွာဵြခင်ဵ၊ အလွယ်တကူ ေဒါသထွက်လာြခင်ဵ၊ အရက်၊ 

ေဆဵလိေ်၊ ေူဵယစ်ေဆဵဝါဵ စသည်တ့ုိ သဳုဵစွဲေှု ေုိေုိလာြခင်ဵ၊ အိေ်တွင် ေေရြခင်ဵေျာဵလာသညဴ်အတွက် ကေလဵေျာဵ၊ လူငယ်ေျာဵတွင် 

ေဒါသေုိြြစ်လာြခင်ဵ၊ အဆုိဵြေင်ေှု ေျာဵလာြခင်ဵတ့ုိြြစ်ေည်။ ေိေိတို့၏ အိေ်ေက်ေျာဵ၊ ရည်ေှေ်ဵချက်ေျာဵသည် ေေကာင်ဵသည်ဴြက်သ့ုိ 
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ေြောင်ဵလဲသွာဵကကြခင်ဵ၊ ဗုိကေ်အာင်ဴြခင်ဵ စသည်တ့ုိြြစ်လာတတ်သည်။ ထ့ုိြေင် ကေလဵ၊ လူငယ်တို့သည် ေိေ၊ ညီအကုိေောင်နှေ 

ေျာဵအေေါ်တွင် ေုိေုိ ချွဲနွဲ့ လာတတ်ြခင်ဵ။ စသညဴ် စိတ်ေုိင်ဵဆိုင်ရာ ြေဿောေျာဵကုိကကုဳေတွ့နိုင်ကကေါသည်။ 

ေုိအြက်အြဲ၊ ြပဿနာမျာဵကုိ ကျေနာ်တို ့ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကညီူေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏ 

ေတိ်ဓာတ်ြပန်လည် ြမှင်ဴတင်ေရဵ ကူညီေောက်ပဴဳမှုအေီအေဉ်မှ အေတွ့အကကုဳရငဴ်ေကာင်ေယ်လာမျာဵက 

လူကကီဵမင်ဵတ့ုိ၏ တယ်လီဖုန်ဵ၊ မက်ဆင်ဂျာ တို့မှ ကူညီေြဖရှင်ဵေပဵပါမည်။  

 

ဘာေတွလုပ်ဖို့လိုမလဲ 

တေ်ဦဵလျှင ်ေဆွဵေနွဵြျနိ် မိနေ ်၃၀၊ သဳုဵကကိမ် အမျာဵဆုဳဵ ပါဝင်ေဆွဵေနွဵနိုင်ပါသည။် 

ဆက်သွယ်လာသညဴ် ပုဂ္ဂို လ်မျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအြျက်အလကမ်ျာဵ ေပဵရန်လိုမည်ြဖေ်ပါသည။်  

၁။ မိမိ၏ အမည် (အမည်လွှဲလည်ဵရပါသည်)    ၂။ မိမိ၏ အသက်                   

၃။ မိမိ၏ အလုပအ်ကုိင်   ၄။ မိမိ၏ လကရိှ်တာဝန်  ၅။ အေရဵေပါ်ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်ဵ နဳပါတ ်

 

အကူအည ီ (ေဆွဵေနွဵ၊ ေည်ဵ ြေ၊ အကကဳေေဵေှု) ရယူလိုေသာသူေျာဵအေေြြင်ဴ ေအာက်ပါဖုန်ဵနဳပတ်မျာဵကုိ ဆက်သွယ ်

အကူအညေီတာင်ဵြဳနိုင် ပါသည။်  

Hot line (အြျနိ်မေရွေဵ ဆက်သွယ်ရန် ၂၄/၇) 

ဦဵဗုိလ်ဗုိလ်လင်ဵ ၀၉၄၂၀၀၆၄၄၁၀ sevenbrothersband@gmail.com    https://www.facebook.com/profile.php?
id=100009345959806  

ဦဵသေ်ဵထုိကဝ်င်ဵ ၀၉၅၁၁၆၂၆၆ leowin22@gmail.com  https://www.facebook.com/thanhtike.wi
n.9 

ဦဵတင်ထွေ်ဵ  ၀၉၇၇၇၉၆၃၁၀၁  tintun182009@gmail.com  https://www.facebook.com/may.mar.58
9 

 

Regular consultation (Provider မျာဵ၏  အြျနိ်ောရင်ဵကို သတိြပုပါ) 
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အမည် ဖုန်ဵနဳပါတ် အီဵေမဵလ် မက်ဆင်ဂျာ မှတ်ြျက် 

ဦဵေကျာ်ေိုဵဝင်ဵ ၀၉၇၇၄၃၃၆၇၆၀ ahngekaung.08@gmail.com https://www.facebook.c

om/Konge1988 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ  

ေဒါ်ေအဵသီတာ ၀၉၄၂၁၁၁၈၆၃၅ juneevening22@gmail.com   

https://web.facebook.
com/aye.thida.520  

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ  

ေဒါ်ေမြျေ်ဦဵ ၀၉၇၉၉၅၂၀၄၉၇ maychitoo2012@gmail.com  https://web.facebook.
com/profile.php?id=10
0010470480200 

တနဂလေနွ မ ှေေန ေ ိနဳနက် 
၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ  

ဦဵြင်ေမာင်ဝင်ဵ 

(ကိုဆန်နီ) 

၀၉၂၅၄၀၃၉၃၂၁ sinpauk2008@gmail.com  http://m.me/sun.ny.372  တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ  

ဦဵလွင်မိုဵြမင်ဴ ၀၉၄၂၈၁၇၆၇၇၁ lwinmoemyint.mhap@gmail.com  https://web.facebook.
com/lwinmoe.myint.1
4  

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ  

 

 

 
 
အွန်လိုင်ဵ ေိတ်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာ အကကဳေပဵြြင်ဵအေီအေဉ်ကို လူအငအ်ာဵ ေပမ်ဳတိုဵြျဲ့လိုကြ်ြင်ဵ 
 

                                                                                                                                                          ေန့ေွဲ။          ။ ၈၊ ဧပပီ၊ ၂၀၂၀။ 
 

လာမညဴ် သကကလန်ပွဲေတာ်ကာလ မိမိတို့အိမ်တွင်ဵမှာ ေနရမယဴ်အြျနိ်ေတွအတွက် လူကကီဵမင်ဵတို့ရဲ့ ေိတ်ဖိေီဵမှုေတွ၊ ေိတ်ဓာတ်ကျမှုေတွ၊ ေိုဵရိမ် 

ပူပန်မှုေတွကို ေလျှာဴြျေပဵဖို့အတွက် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵရဲ့ အွန်လိုင်ဵ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အကကဳေပဵြြင်ဵ 

အေီအေဉ်မှ Provider အေရအတွက်ေပ်မဳတိုဵြမှင်ဴလိကု်ပါပပီ။ 

ယြုမှေ၍ ေအာက်ပါဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵ၊ အီဵေမဵလ်နှင်ဴ မက်ဆင်ဂျာ မျာဵေဳသုိ့လည်ဵ တိုဵြျဲ့ဆက်သွယ်နုိင်ပပီြဖေ်ပါတယ်။ 
 

Regular Consultation (Provider မျာဵ၏  အြျနိ်ောရင်ဵကို သတိြပုပါ) 

 

ဦဵြျေ်ကိုလင်ဵ ၀၉၄၂၁၀၅၃၉၆၁ thetbrave@gmail.com    https://www.facebook
.com/thet.brave  

ေန့ေဉ် ညေန ၆ နာရီမှ ၉ 

နာရီ 

ဦဵေအာင်မိုဵလွင် ၀၉၄၀၁၅၇၄၈၀၅ darlaymyarkwer@gmail.co
m  

https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00024366301930 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက်  

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 
အတွင်ဵ (ေတာင်တွင်ဵကကီဵ/ 

နတ်ေမာက်) 
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ေဒါ်သန္တာ 

(နှင်ဵပန်ဵအိမ်) 

၀၉၇၇၃၂၁၃၆၅၄ Hnin.paneain1966@gmail.c

om  

https://www.facebook
.com/hnin.eain.5  

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ဦဵေေွဵေမာ် ၀၉ ၇၆၂၁၅၉၆၅၃  arkarmaw537@gmail.com  https://www.facebook
.com/sit.nyein.3954 

တနလလာ - ေသာကကာနဳနက် 
၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ဦဵြင်ေမာင်ေိုဵ ၀၉၇၉၅၅၇၂၅၇၉ khinmaungsoe7@gmail.co
m)  

https://www.facebook
.com/khinmaungsoeso
e.soesoe 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ေဒါ်နှင်ဵေဝလွင် ၀၉၄၂၀၀၇၆၆၂၅ suspiciousgirl45@gmail.co
m  

https://www.facebook
.com/mathidaaye 

ဗုဒ္ဓဟူဵ - တနဂလေနွ နဳနက်    

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ေဒါ်သန်ဵသန်ဵေေဵ ၀၉၇၉၉၆၇၂၅၄၇ thanthanhtay672@gmail.c
om  

https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00016900630346 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ေဒါ်သိဂီဦဵ ၀၉၇၈၃၅၂၁၅၈၈ matheingioo.mhap@gmail
.com  

https://www.facebook
.com/theingi.oo.169 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ဦဵမိုဵေကျာ်ေအာင် ၀၉၄၅၅၇၉၉၃၅၁ moekyarphyu07@gmail.co
m  

https://www.facebook
.com/moe.kyaw.566 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 
၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ေဒါ်သရဖီ ၀၉၄၂၁၁၃၇၇၀၂ tharaphihtun13@gmail.com  https://www.facebook
.com/tharaphi.htun 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

ေဒါ်ေနဆုလှိုင် ၀၉၄၃၁၈၃၀၆၇ 

၀၉၇၅၁၇၆၄၉၄၃ 

suuhlaing.23.mdy@gmail.
com  

https://www.facebook
.com/naysuu.hlaing.3 

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

(မန္တေလဵ) 

ဦဵမိုဵြမင်ဴ +၆၆ (၀) ၈၄၅၇၇၉၄၄၆ moemyint.ecom@gmail.co

m  

https://www.facebook
.com/than.naing.507  

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 

၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

(ေိုင်ဵ ေဳေတာ်ြျနိ်) 

ေဒါ်ြျ ိုမာေေွဵ +၆၆ (၀) ၉၉၀၅၁၂၈၄၂ chomarhtwe.56@gmail.co
m  

https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00009908041509  

တနလလာ - ေသာကကာ နဳနက် 
၉ နာရီမှ ညေန ၅ နာရီ 

(ေိုင်ဵ ေဳေတာ်ြျနိ်) 

                   

  

 

 

 

 



   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) 

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကူညီေောင်ဴေရှာက်ေရဵအသင်ဵ 

No.(75), 33 Extension Ward, Oakthaphayar Street, Dagon Myothit (North), Yangon, Myanmar  

E-mail: info@aappb.org Website: www.aappb.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


