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ဆပ်ြပာ ၆၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၃ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၂
ပုဳဵ နှငဴ် လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀ လီတာ ၂ ဖာ တို့အာဵ
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်(က)အကျဉ်ဵေထာင် အတွင်ဵရှိ အကျဉ်ဵသာဵ၊
အကျဉ်ဵသူမျာဵအတွက် ကာေဘာ်လေ် ဆပ်ြပာ ၁၆၀၀ တုဳဵ၊
ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၄ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၃ ပုဳဵ နှငဴ်
လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀ လီတာ ၄ ဖာ တို့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ၊
နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်ေန့တွင် သရက် (က) အကျဉ်ဵေထာင်၌
ရှိေသာ

အကျဉ်ဵသာဵ/သူမျာဵအတွက်

ကာေဘာ်လေ်ဆပ်ြပာ

၂၂၀၀ တုဳဵ၊ ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ ၅ ပုဳဵ၊ ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၄ ပုဳဵ နှငဴ်
လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀ လီတာ ၅ ဖာ တို့အာဵလည်ဵေကာင်ဵ
သွာဵေရာက်

လှူဒါန်ဵခဲဴရာ

သက်ဆိုင်ရာေထာင်တာဝန်ခဳ

နှင် ရှမ်ဵ-ဗမာ တိုင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ ြဖေ်ကကသည်။

အရာရှိမျာဵမှ လက်ခဳရယူခဲဴသည်။ ထို့ြပင် ေရှ့ေနမငှာဵနိုင်ေသာ

သင်တန်ဵပိခ
ု့ ျရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒီမိုကေရေီနိုင်ငဳေတာ်

ေသာ Justice Center မှ ြပုေုထာဵသညဴ် အခမဲဴေဆာင်ရွက်

တည်ေဆာက်ေရဵတွင် ပါဝင်ကကသူမျာဵကို အာဵေပဵ ြမှငဴ်တင်ရန်
နှငဴ်

အသိပညာမျာဵရရှိလာရန်

ရည်ရွယ်၍

ြမှငဴ်တင်ေပဵြခင်ဵြဖေ်သည်။

အ

ျဉ်ဵေောင်မျာဵသို့ လှူဒါန်ဵြြင်ဵ

ေွမ်ဵေဆာင်ရည်

အကျဉ်ဵသူ/အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ အတွက် အခမဲဴအကူအညီေပဵေန
ေပဵေသာ Justice Center မျာဵရှိ ေရှ့ေနမျာဵ၏ောရင်ဵမျာဵ
ပါေသာ လက်ကမ်ဵောေောင်မျာဵ ကိုလည်ဵ ေပဵအပ်ခဲဴပါသည်။
ထို့ြပင် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်ေန့တင
ွ ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ (AAPPP) မှ ရန်ကုန်ရုဳဵတာဝန်ခဳ
ဦဵေအာင်မျုဵေကျာ်
ိ
အကျဉ်ဵေထာင်၊
ေိုက်ေမွဵေခန်ဵ၊

ဦဵေဆာင်ေသာအဖွဲ့သည်
ေတာင်ကကီဵအချုပ်ေထာင်၊

ထီဵခမ်ဵေိုက်ေမွဵေခန်ဵ၊

ေညာင်ေရွှေ

ေတာင်ေလဵလုဳဵ

ဘန်ဵဂမ်ေိုက်ေမွဵေခန်ဵ

မျာဵရှိ အကျဉ်ဵသာဵ၊ အချုပ်သာဵ နှင်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ကိုဗေ်-၁၉
ေရာဂါ

ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

ကာေဘာ်လေ်ဆပ်ြပာ

၉၂၀၀

တုဳဵ၊

ေဆဵြဖန်ဵပုဳဵ

၂၀

ပုဳဵ၊

ေထာင်တွင်ဵမှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူမျာဵကို

၂ ဦဵ

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ

ဒက်ေတာလ် ၁၀ လီတာ ၁၄ ပုဳဵ နှငဴ် လက်ေဆဵဆပ်ြပာရည် ၁၀
လီတာ

၁၁

ဖာ

တို့အာဵ

အဆိုပါလှူဒါန်ဵပွဲသို့

သွာဵေရာက်

ေညာင်ေရွှေမမို့နယ်

လှူဒါန်ဵခဲဴသည်။
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်

ကိုယ်ောဵလှယ် ဦဵေနမျုဵနှ
ိ င်ဴအဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ အကျဉ်ဵဦဵေီဵဌာန
တာဝန်ရှိသူမျာဵနှင်ဴ ရဲသတင်ဵအထူဵတပ်ဖွဲ့တို့မှ တက်ေရာက်ခဲဴ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ

၄ ဦဵ

အတွက် ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ
စုစုေပါင်ဵ

၂၇ ဦဵ

သည်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူမျာဵမှ လှူဒါန်ဵသညဴ်ပေ္စည်ဵမျာဵ
ကို လက်ခဳရယူခဲဴကကမပီဵ ေကျဵဇူဵတင်ေကာဵ ေြပာကကာဵခဲဴသည်။
ထိုမျှသာမက နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPPP)

မှ

အင်ဵေိန်

အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်

၆၁ ထည်၊ ပုသိမ်

အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်

၃၀၊ ေပါင်ဵတည်

အကျဉ်ဵေထာင်သို့

PPE

ဝတ်ေုဳ

အထည်

၂၀၊

ေတာင်ငူ

အကျဉ်ဵေထာင်သို့

PPE

ဝတ်ေုဳ

အထည်

၃၀၊

မန္တေလဵ

အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်
အကျဉ်ဵေထာင်သို့

PPE

ဝတ်ေုဳ

၅၀၊ သာယာဝတီ

အထည်

၃၀၊

ြပည်

အကျဉ်ဵေထာင်သို့

PPE ဝတ်ေုဳ အထည်

၂၀၊ ေတာင်ကကီဵ

အကျဉ်ဵေထာင်သို့

PPE

၅၀၊

ဝတ်ေုဳ

အထည်

အကျဉ်ဵေထာင်သို့ PPE ဝတ်ေုဳ အထည်

ေညာင်ေရွှေ

၄၀ တိအ
ု့ ာဵ ေပဵပို့

လှူဒါန်ဵခဲဴပါသည်။

ေော

်ပဴဳ

ျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ို ေော

်ပဳဴ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ်

ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ြခင်ဵ

ကူညီေပဵလျက်ရှိသည်။

အကျဉ်ဵေထာင်မှ

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵရှိ

လူ့အခွငဴ်အေရဵအေြခအေနမျာဵနှငဴ်

နိုင်ငဳေရဵတက်ကကလှုပ်ရှာဵသူမျာဵ၊ လယ်သမာဵမျာဵ၊ အလုပ်သမာဵ
မျာဵ နှငဴ် အရပ်သာဵမျာဵ လေဉ် ဖမ်ဵဆီဵ၊ တရာဵေွဲဆ၊ို ြပေ်ဒဏ်
ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသည်ကို ေောငဴ်ကကညဴ် မှတ်တမ်ဵတင်ရန် ရည်ရွယ်
၍ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵ အသင်ဵ
(AAPP) မှ လေဉ် အေီရင်ခဳောနှငဴ် နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵောရင်ဵကို
ထုတ်ေဝလျက်ရှိသည်။

နိုဝင်ဘာလ

၆

လေဉ်အေီရင်ခဳော

ရက်ေန့တွင်
နှငဴ်

နိုင်ငဳေရဵ

CBOs ေသညဴ်အဖွဲ့အေည်ဵအသီဵသီဵမှ ကိုယ်ောဵလှယမ
် ျာဵ နှငဴ်

အကျဉ်ဵကျလျက်ရှိသညဴ်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵကို

ပဲခူဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ

ှငဴ်

ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာမှ သဳအမတ်မျာဵ၊ NGOs,

ူညီြြင်ဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ

မန္တေလဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ

ျဉ်ဵသာဵစာရင်ဵမျာဵ

ို ေုတ်ေဝြြင်ဵ

ထို့ြပင် AAPP အဖွဲ့ဝင်မျာဵ လွှတ်ေတာ်ကိုယ်ောဵလှယ်မျာဵ၊ အေိုဵရ

ိုင်ငဳေရဵအ

ေထာက်ပဳဴ

ိုင်ငဳေရဵအ

ေအေအပီပီသတင်ဵလွှာ

အကျဉ်ဵသာဵ ောရင်ဵကို ထုတ်ေဝခဲဴ သည်။

ူညီြြင်ဵ
ျဉ်ဵသာဵမျာဵ ှငဴ်

မရှိသညဴ်

လစဉ်အစီရင်ြဳစာ၊

ေအာက်တိုဘာလအတွက်

ိုင်ငဳေရဵအ

(AAPP)မှ

မှတ်တမ်ဵ ှငဴ်သုေတသန

ဆက်လက်

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ

၁၅

ဦဵ၊

နှေ်ဦဵ၊

ေေ်ေတွ

တေ်ဦဵ၊

ပုသမ
ိ ်

ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမှုမျာဵ၊

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵ

နှငဴ်

နှေ်သိမဴ်ေဆွဵေနွဵေပဵြခင်ဵ နှငဴ် သင်တန်ဵမျာဵ ပို့ချေပဵြခင်ဵ ေသညဴ်
လှုပ်ရှာဵ

ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို

AAPP

သတင်ဵလွှာ၌

လေဉ်

ေဖာ်ြပထာဵသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တင
ွ ် ေအာက်တိုဘာလ
အတွက် သတင်ဵလွှာကို ထုတ်ေဝခဲဴသည်။

https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Bur
mese-Chronology-and-MiR-for-October-toreleaseto.pdf

အကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵ တေ်ဦဵ၊ ေမာင်လမမိုင်

https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Octo

အကျဉ်ဵေထာင်မှ တေ်ဦဵ နှငဴ် လာဵရှိုဵအကျဉ်ဵေထာင်မှ နိုင်ငဳေရဵ

ber-Chronology-1.pdf

အကျဉ်ဵသာဵ

တေ်ဦဵ၊

ေုေုေပါင်ဵ

(၂၁)

ဦဵ

နှငဴ်

အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵမှေန၍ တရာဵရင်ဆိုင်ေနရသူ
ကျန်ဵမာေရဵအတွက်
ေလြဖတ်

နှငဴ်

ေထာက်ပဳဴကူညီခဲဴသည်။

မန္တေလဵ
နှေ်ဦဵတို့ကို

ထို့ြပင်

ဆီဵချုေရာဂါခဳ
ိ
ောဵေနကကရေသာ

နှလုဳဵ၊

နိုင်ငဳေရဵ

အကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵ ေလဵဦဵကို ေထာက်ပဳဴ ကူညီခဲဴသည်။

ေထာက်ပဳဴကူညီြခင်ဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP) မှ ကိုဗေ်ကာလနှငဴ်ဆက်နွယ၍
်
ြဖေ်ပွာဵခဲဴေသာ အမှု
ြဖေ်ေဉ်မျာဵပါဝင်သညဴ်
ကတည်ဵက

ေအာက်တွင် ဇယာဵနှငဴ်တကွ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
အကျဉ်ဵကျေနေသာ နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို

ိုဗစ်-၁၉ သတင်ဵလွှာြပုစုြြင်ဵ

ေတင်၍

ကိုဗေ်-၁၉

သတင်ဵလွှာကို

မှတ်တမ်ဵတင်

ဧမပီလ

ြပုေုလျက်ရှိသည်။

ေအာက်တိုဘာလ ကိုဗေ်သတင်ဵလွှာ နှငဴ် ကိုဗေ်ကာလအတွင်ဵ
၂၁ ဦဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေည်ဵကမ်ဵမျာဵကို ချုဵေဖာက်
ိ
၍ ဖမ်ဵဆီဵ၊
တရာဵေွဲဆို၊ ြပေ်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵခဳထာဵရေသာ ောရင်ဵမျာဵကို
နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ေဝခဲဴသည်။

https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Final

ပါဝင်ပါသည်။

-COVID-19-News-Letter-in-OctoberBurmese.pdf

(အသက် ၂၀ နှေ်မှ ၇၂ နှေ်အတွင်ဵ)၊ LGBTs ေလဵဦဵအပါအဝင်

https://aappb.org/wpcontent/uploads/2020/11/Final
-COVID-19-News-Letter-in-October-English.pdf

်ပဳဴေရဵပစ္စည်ဵမျာဵ လှူဒါန်ဵရာ၌ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ြြင်ဵ

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP) နှငဴ် ၈၈ မငိမ်ဵချမ်ဵေရဵ နှငဴ် ပွငဴ်လင်ဵလူ့အဖွဲ့အေည်ဵတို့
ကူညီေထာက်ပဳဴေရဵပေ္စည်ဵမျာဵကို

လိုအပ်ချက်ရှိေနသညဴ်

ကျန်ဵမာေရဵအရ

ရန်ကုန်တင
ို ်ဵေဒသကကီဵအတွင်ဵရှိ

ေြမာက်ဒဂုဳ၊

ေတာင်ဥက္ကလာပနှငဴ်

ဦဵ

ကိုဗေ်-၁၉ ကာလ ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵ၊ ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာြပဿနာမျာဵ
ကို

ကူညီေြဖရှင်ဵေပဵ

နိုင်ခဲဴပါသည်။

၎င်ဵတို့အနက်

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူ

၆၂

တေ်ဦဵချင်ဵ ဆက်သွယ် ေဆွဵေနွဵေပဵနိုင်ခဲဴသည်။
ထိုဆက်သွယ်လာသူမျာဵ၏

အေရှ့ဒဂုဳ၊

ေြမာက်ဥက္ကလာပ၊

ဒဂုဳဆိပ်ကမ်ဵမမို့နယ်မျာဵ၌

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵေဟာင်ဵမျာဵထဳသို့

ေနထိုင်ေသာ

သွာဵေရာက်

လှူဒါန်ဵ

ေပဵခဲဴသည်။

ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

ြပဿနာမျာဵ၊

လက္ခဏာမျာဵမှာ မိမိကိုယ်တိုင်



သို့မဟုတ်

မိမိချေ်ခင်ရေသာသူမျာဵ၏

ကျန်ဵမာေရဵအတွက် အမမဲမြပတ် ေိုဵရိမ်ပူပန်ေနြခင်ဵ၊

ပူဵေပါင်ဵ၍ ကိုရီဵယာဵနိုင်ငဳေရာက် ြမန်မာမိသာဵေုမျာဵမှ လှူဒါန်ဵ

ေတာင်ဒဂုဳ၊

၇၀

ဦဵအာဵ ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို မည်ကဲဴသို့ ထိန်ဵညှိရမည် ဆိုသည်ကို

နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်ေန့ နှငဴ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ေန့တိတ
ု့ ွင်

သညဴ်

အမျုဵသာဵ
ိ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ ၉၂ ဦဵ (အသက် ၁၉ နှေ်မှ ၇၀ နှေ်အတွင်ဵ) နှငဴ် တို့၏

ကွာရန်တင်ဵေင်တာအသီဵသီဵ၌

အေေွေေွလှုပရ
် ှာဵမှုမျာဵ
ူညီေော

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

ေကကာက်ရွဳ့ ေနြခင်ဵ


ေိတ်ညေ်ြခင်ဵကို အချန်ိ မျာဵေွာ ခဳောဵေနရြခင်ဵ



ေိတ်ထတ
ဲ ွင် ေကကာက်ရွဳ့ြခင်ဵ၊ တုန်လှုပ်ြခင်ဵကို ခဳောဵေန
ရြခင်ဵ
အောဵအေသာက်နှင်ဴ



အိပ်ေက်ြခင်ဵပုဳေဳေြပာင်ဵလဲသွာဵ

ြခင်ဵ


အိပ်ေပျာ်ရန်နှငဴ် အာရုဳေူဵေိုက်ရန် အခက်အခဲရှိြခင်ဵ



အလွယ်တကူ ေိတ်တိုြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေဒါသထွက်ြခင်ဵ



HIV

ပိုဵရှိသူမျာဵက

အလွယ်တကူ

ေရာဂါကူဵေက်

ခဳရမည်ကို ေိုဵရိမ်ပူပန်ြခင်ဵ
ကိုဗေ်-၁၉ ၏ရိုက်ခတ်မှုေကကာငဴ် မိမိတ့သ
ို ုဳဵေွဲေနရေသာ



ART ေဆဵမျာဵြပတ်လပ်သွာဵမည်ကို ေိုဵရိမ်ြခင်ဵ
အိမ်ထဲတွင်



စိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှငဴ်တင်ေရဵအစီအစဉ်(MHAP)
ိုဗစ်-၁၉

ဗိုင်ဵရပ်

ူဵစ

်မှု

ာလအတွင်ဵ

အွန်လိုင်ဵ

(AAPP-MHAP)သည်
လုပ်ငန်ဵကို

ကူညီေထာက်ပဳဴမှု

အေီအေဉ်

အွန်လိုင်ဵေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှု

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်လည်ဵ

ဆက်လက်

လုပ်ေဆာင်လျှက်ရှိသည်။ ေနရာေဒသအနှဳ့အြပာဵမှ ဆက်သွယ်
ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ

ပိုမိုမျာဵြပာဵလာခဲဴမပီဵ

ဗိုက်ဗာတို့မှတေ်ဆငဴ်

လူမှုကွန်ရက်၊

ဆက်သွယမ
် ှုမျာဵလည်ဵရှိခဲဴသည်။

ဆက်သွယ်လာသညဴ်ေဒသမျာဵမှာ ရန်ကုန်၊ မန္တေလဵ၊ မေကွဵ၊ ပဲခူဵ၊
ဧရာဝတီ၊ မွန်၊ ကရင် ေသညဴ် ြပည်တွင်ဵေဒသမျာဵမှ ဆက်သွယ်
ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵအြပင်

ထိုင်ဵနိုင်ငဳမှ

ဆက်သွယ်

ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵလည်ဵ ရှိခဲဴသည်။
အွန်လိုင်ဵ

မိမိပုဳမှန်ေိတ်ဝင်ောဵေသာအရာမျာဵကို



ေိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵသို့
ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ

ေရွှေ့ေြပာင်ဵအလုပ်သမာဵမျာဵ၊

ေိတ်ဝင်ောဵမှု

မရှိေတာဴြခင်ဵ ေသညဴ် လက္ခဏာမျာဵကို ခဳောဵေနကကရ

Tele-CETA ေ
နိုဝင်ဘာလ

ာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုစတင်ြြင်ဵ
၁၆

ဆက်သွယ်

အိမ်ေထာင်ဦဵေီဵမျာဵ၊

ကွာရန်တင်ဵေင်တာမျာဵတွင်

ကွာရန်တင်ဵဝင်ေနကကသူမျာဵ၊ ေေတနာဴဝန်ထမ်ဵ မျာဵနှငဴ် HIV
ပိုဵရှိသူမျာဵ ေသည်ဴ အမျုဵသာဵ၊
ိ
အမျုဵသမီ
ိ
ဵ အသက်အရွယ်ေုဳ

ရက်ေန့တွင်

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ
CETA

ေကာင်ဆယ်လင်ဵ

အေီအေဉ်မှ ေိတ်ဒဏ်ရာ၊ ေိတ်ဓာတ်ကျြခင်ဵ နှငဴ် အကကမ်ဵဖက်မှု
မျာဵေကကာငဴ် ေိတ်ကျန်ဵမာေရဵြပဿနာမျာဵကို ရင်ဆိုင်ေနကက ရ၍
CETA

ကုထုဳဵကို

လိုအပ်လျက်ရှိသူမျာဵကို

ေကာင်ဆယ်လင်ဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ
Tele-CETA

သည်

ကိုဗေ်-၁၉

Tele-CETA

ေတင်ေပဵခဲဴသည်။
ြဖေ်ပွာဵလျက်ရှိချန်ိ

နှငဴ်

ြဖေ်ပွာဵမပီဵချန်ိ တ့၌
ို တေ်ဦဵချင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵေပဵရာ၌ ပို၍
ေကာင်ဵမွန်ေသာ

ေဆွဵေနွဵသူမျာဵတွင် အေိုဵရဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊
NGO

ဝမ်ဵနည်ဵမှုနှငဴ်

သည်ကို ေတွ့ရပါသည်။

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏

ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်ြမှငဴ်တင်ေရဵ

မွန်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊

ေိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ခဳောဵရြခင်ဵ

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာေဆွဵေ ွဵမှု အစီအစဉ်
နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

အချန်ိ ေပါင်ဵမျာဵေွာေနရသြဖငဴ်

ေိတ်တင်ဵကကပ်ြခင်ဵ၊

နည်ဵလမ်ဵတေ်ခုြဖေ်သည်။

အေဝဵေရာက်

ကလိုင်ဵယန့်မျာဵ နှငဴ်/သို့မဟုတ် ကုသေနချန်ိ အတွင်ဵ အြခာဵ
ေနရာတေ်ခုသု့ိ ေြပာင်ဵေရွှေ့သွာဵခဲဴေသာ ကလိုင်ဵယန့်မျာဵအတွက်
CETA

ေကာင်ဆယ်လင်ဵကို

ကုထုဳဵကို

ပို့ချေပဵနိုင်သည်။

ေနရာေဒသအသီဵသီဵမှ

အမျုဵသမီ
ိ
ဵ

အမျုဵသာဵ
ိ
၁၇ ဦဵတို့အာဵ ပို့ချေပဵလျက်ရှိသည်။
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ဦဵ

နှငဴ်
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ိုယ်
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ိုဂရုစို

ေဆာင်ဵပါဵ

စိတ်ဖိစီဵမှုမျာဵ

်ြြင်ဵ ှငဴ်ပတ်သ

ို
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ှငဴ်

ဗွီဒီယုမ
ိ ျာဵ

ှငဴ်

ို”ေုတ်လွှငဴ်ြြင်ဵ

နိုဝင်ဘာလအတွင်ဵတွင်

နိုင်ငဳေရဵအကျဉ်ဵသာဵမျာဵ

ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ၏
ြမှငဴ်တင်ေရဵ

ေိန်ဵညှိြြင်ဵ

အေီအေဉ်

ကိုထင်ေအာင်သည်

ေိတ်ဓာတ်ြပန်လည်

(AAPP-MHAP)မှ

"ကိုဗေ်-၁၉

ကာလ၌

သင်တန်ဵနည်ဵြပ
ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵကို

ထိန်ဵညှိြခင်ဵ နှငဴ် မိမိကိုယ်ကို ဂရုေိုက်ြခင်ဵနှင်ပ
ဴ တ်သက်သညဴ်
ဗွီဒီယိုမျာဵ
Figure 4 AAPP ဝန်ေမ်ဵမျာဵ
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အသိပညာေပဵမှု ပို့ြျြြင်ဵ
ကူညီေောငဴ်ေရှာက်ေရဵအသင်ဵ

(AAPP)၏ ေိတ်ဓာတ် ြပန်လည် ြမှငဴ်တင်ေရဵအေီအေဉ် (MHAP)မှ
သင်တန်ဵနည်ဵြပ ကိုထင်ေအာင် နှငဴ် CETA သင်တန်ဵနည်ဵြပ
AAPP

၏

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနသူမျာဵအပါအဝင်
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