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"ကုိဗစ် ကာလမှာ မိသားစုေတွ စားစရာ၊ရိက�ာအလုံအေလာက်မ�ိှ�ကဘူး။ ေကျာင်းေတွလဲမဖွင့်�ုိင်
ဘူး။ ကေလးေတွေကျာင်းနား�ပီး အြပင်ထွက်အလုပ်လုပ်တာေတွလညး်�ိှတယ်။ သူတိ�ေတွအ့ဲလုိ
လုပ်ငနး်ခွင်ထဲစဝင်သွားတ့ဲအခါ၊ အ့ဲဒီကေနထွက်�ပီး ေကျာင်းြပနလ်ာမတက်ချင်ေတာမှ့ာကုိ
စိတ်ပူတယ်။" 

- ေရ� �ေြပာင်းကေလး



နယ်စည်းမြခားကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအဖ�ဲ (HWF)၊ TeacherFOCUS၊ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး
ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး�ှင့်ြမ�င့်တင်ေရးေကာ်မတီ (CPPCR) �ှင့်မယ်ေတာ်ေဆးခနး် (MTC) တိ� မှ
ဝနထ်မ်းများမှပူးေပါင်းပါဝင်လ�ပ်�ှားမ�ဆုိင်ရာ သုေတသန  (PAR) တစ်ခုကုိေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။
ထုိသုေတသန၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်ထုိင်း�ိင်ုငံတာခ့်ခ�ုိင်�ိှေရ� �ေြပာင်း
လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း�ိှကေလးများေတ���ကံ�ခံစား
ေနရသည့် ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ ြပဿနာများကုိ ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုရန�ှ်င့် သက်ေသယူ�ိင်ုရန ်ရည်ရွယ်
ပါသည်။ ရပ်ရွာများထဲတင်ွ သီးသန ့�်ခွဲြခားေနထုိင်ေနရစ�်၊ တစ်ေနရာမှတစ်ေနရာသိ�  သွားလာရန်
ကန ့သ်တ်ခံေနရချနိမ်ျားတင်ွ၊ အချက်အလက်များစုစည်း�ိင်ုရနလ် ူ ကေလးများ�ှင့်ရင်း�ှးီလယ်ွ
သည့်ေမးြမနး်မ�ပုံစံမျ�ိး၊ ခပ်ခွာခွာေနထုိင်ရင်းေမးြမန�်ိင်ုသည့် သုေတသနနည်းလမ်းမျ�ိးကုိ
အသုံးြပ�ထားပါသည်။ 
ကေလးများကုိ ရင်းရင်း�ှးီ�ှးီပါဝင်ေြဖဆုိ�ိင်ုသည့်  အပ်ုစုဖ�ဲေမးြမနး်မ�မျ�ိးကုိ facebook
messenger အသုံးြပ�၍အနွး်လိင်ုးမှတဆင့်ေမးြမနး်ကာ၊ ဆရာများ�ှင့်ေကျာင်းအပ်ုများကုိ အနွ်
လိင်ုးမှတဆင့် Zoom  အသုံးြပ�ကာ အပ်ုစုဖ�ဲေမးြမနး်၍၊ မိဘများကုိ Key Informant Interviews
(KIIs)အေနြဖင့် ဖုနး်များေခ�ဆုိကာ တစ်ဉီးချင်းအလိက်ုေမးြမနး်မ�များြပ�လပ်ုခ့ဲပါသည်။ ကေလး
၁၂၆ ဦး (၆၀ ကျား/၆၆ မ)၊ ေကျာင်းအပ်ု�ှင့် ဆရာ ၉၁ ဦး (ဆရာ -၂၃/ ဆရာမ - ၆၈)၊ မိဘ ၁၀၀ ဦး
(ကျား - ၂၅/ မ - ၇၅) အစ�ိှသြဖင့် ယခုသုေတသနတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲသူ ၃၁၇ ဦး�ိှပါသည်။ ပါဝင်သူများ
မှာ မဲေဆာက်�ှင့် ဖုပ်ဖရ ေဒသများ�ိှ HWF ပ့ံပုိးေပးလျက်�ိှသည့် ေရ��ေြပာင်းေကျာင်း ၁၁ ေကျာင်း
မှြဖစ်ပါသည်။ ကေလးများအေနြဖင့် ယခုလိအုချနိက်ာလမျ�ိးတင်ွ၎င်းတိ�၏အြမင်များကုိ 
 လတ်ွလပ်စွာ ေဖာ်ထုတ်ေြပာဆုိ�ိင်ုရန၊် ထုိအြမင်များကုိစုစည်း�ိင်ုရနရ်ည်ရွယ်ကာ ကေလးများ
ရင်း�ှးီလယ်ွသည့် အပ်ုစုလိက်ုပါဝင်ေဆွးေ�းွမ� နည်းလမ်းကုိအသုံးြပ�ထားပါသည်။ ကပ်ေရာဂါ
ကာလအတင်ွးကေလးများအတက်ွပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ ေြဖ�ှင်းနည်းအသစ်
များ�ှင့်၊ လက်�ိှကာကွယ်ေရး နည်းစနစ်များပုိမုိအ�ိှနြ်မင့်�ိင်ုရန ် ပါဝင်သူများ၏ အေတးွအြမင်
များကုိလည်းေမးြမနး်ခ့ဲပါသည်။  ကွင်းဆင်းေလလ့ာမ�မစမီ Mae Tao Clinic ၏ Community
Ethics Advisory Board (CEAB) မှသုေတသနနည်းလမ်းကုိအတည်ြပ�ခ့ဲပါသည်။
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ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ�သညေ်ရ� �ေြပာင်းမိသားစုများကုိ အြပင်းထနဆုံ်း
ထိခုိက်ေစပါသည။် စုေဆာင်းေငအွနညး်ငယ်�ှင့်အရံအစီအစ�်အနညး်ငယ်ြဖင့်သာရပ်တညေ်နရ
�ပီး၊ မိသားစုကုိေထာက်ပ့ံရနအ်တွက် ၎င်းတိ�၏သားသမီးများကုိအလုပ်လုပ်ခုိင်းရသည့မိ်သားစု
အေရအတွက်လညး်တုိးလာပါသည။်။ အသက် ၁၁ �ှစ်ကေလးငယ်များအလုပ်လုပ်ေနရေ�ကာင်း
ြဖစ်ရပ်များလညး် သိ�ိှခ့ဲရပါသည။်

ကေလးလပ်ုသားများြပားလာြခင်း၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာည�င်းပနး်�ှပ်ိစက်ြခင်း၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အ�ိင်ုကျင့်ြခင်း�ှင့်ေကျာင်းထွက်ြခင်းတိ�သည် COVID-19 ၏ရလဒ်အြဖစ်ေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူ
အသုိင်းအဝုိင်းများတင်ွမ�ကာခဏေတ�ရေလ�ိှ့ေသာအ��ရာယ်များြဖစ်သည်ဟပုါဝင်သူများကေြဖ
ဆုိခ့ဲပါသည်။ ဂိမ်းစဲွြခင်း၊ ကေလးလပ်ုသား၊ အရွယ်မတိင်ုခင်အိမ်ေထာင်ြပ�ြခင်း၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
ည�င်းပနး်�ှပ်ိစက်ခံရြခင်း၊ ေကျာင်းထွက်ြခင်း�ှင့်စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာေစာ်ကားမ�ကုိမိမိတိ�၏
အသုိင်းအဝုိင်းများတင်ွလက်�ိှကေလးများအတက်ွအြဖစ်များဆုံးေသာအ��ရာယ်များဟေုတ�ဆုံ
ေမးြမနး်ခ့ဲေသာမိဘများကသတ်မှတ်ထားပါသည်။ 
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 အရည်အချင်းြပည့်မီေသာတနု ့�်ြပနမ်�များမှတဆင့်ေတ�ဆုံေမးြမနး်ေသာကေလးများသည် �ုပ်ပုိင်း
ဆုိင်ရာည�င်းပနး်�ှပ်ိစက်ခံရမ�သည် ကေလးများအတက်ွ အြဖစ်များဆုံး အ��ရာယ်ြဖစ်ေ�ကာင်း
ေမးြမနး်မ�တင်ွပါဝင်ခ့ဲေသာ ကေလးများကေထာက်ြပခ့ဲ�ပီး၊ ထိ� ေနာက်တင်ွ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အ�ိင်ုကျင့်ခံရြခင်း �ှင့် ကေလးအလပ်ုသမားအစ�ိှေသာြပဿနာများကုိလည်း မ�ကာခဏြဖစ်ေပ�
ေလ�ိှ့ေသာြပဿနာများအြဖစ်တင်ြပခ့ဲသည်။ ထုိေြဖဆုိမ�များကုိ�ကည့်ြခင်းြဖင့်ေရ� �ေြပာင်း
ကေလးများ အေနြဖင့် မတညီူေသာအခက်အခဲများ�ှင့်�ကံ�ေနရေ�ကာင်းကုိ �ှင်း�ှင်းလင်းလင်းသိ
�ိင်ုပါသည်။ ေမးြမနး်မ�တင်ွပါဝင်ခ့ဲေသာကေလးများ၏အြမင်အရ ကုိဗစ် ၁၉ ကာလတင်ွ စိတ်ပုိင်း
ဆုိင်ရာကျနး်မာေရးြပဿနာများ (စိတ်ဓါတ်ကျြခင်း၊ စိတ်ဖိစီးမ�များြခင်း)၊ ကေလးအလပ်ုသမား
ြပဿနာ၊ ေကျာင်းထွက်ြခင်းြပဿနာများ �ှင့်ဂိမ်းစဲွြခင်းြပဿနာများသည်၎င်းတိ�၏ သူငယ်ချင်း
များအ�ကား�ကိမ်ဖနမ်ျားစွာြဖစ်ေပ�ေလ�ိှ့ေ�ကာင်းသိရသည်။ 

“ ငါတိ�အြပင်ထွက်ရမှာေ�ကာက်တယ်။ ငါတိ� �လွတ်လွတ်လပ်လပ်မထွက်�ုိင်ဘူး။ ငါတိ�ကချ�ပ်
ေ�ှာင်ခံေနရသလုိခံစားရတယ်။ ငါတိ�ေကျာင်းမသွား�ုိင်ဘူး။ ဒီဆုိင်ကငါတိ�အရင်ကဝယ်ေနကျ
ေဆးေတွကုိေတာင်မေရာင်းဘူး။ ငါတိ�ကြမနမ်ာ�ုိင်ငံသားြဖစ်လိ�  ၊ ငါတိ�မှာ COVID -19 �ိှတယ်ဆုိ
�ပီး ခဲွြခားဆက်ဆံခံရတယ်။ ငါတိ�အိမ်ေ�ှ�မှာရပ်ေနရင်း�ှာေခါင်းစညး်မတပ်တ့ဲ အတွက်ဒဏ်ေငွ
ဘတ် ၃၀၀၀ ေပးရတယ်။ ”

- ေရ� �ေြပာင်းကေလး

မိဘများ�ှင့်ဆရာများက ကေလးများမုိဘုိင်းဂိမ်းကစားြခင်းကုိစဲွလမ်းေစေသာအဓိကအေ�ကာင်း
အရင်းမှာေကျာင်းများပိတ်ထားေသာေ�ကာင့်ကေလးများအားလပ်ချနိပုိ်ရြခင်းေ�ကာင့်ြဖစ်သည်ဟု
ဆုိသည်။ တစ်ချနိတ်ည်းမှာပင်ေရ� �ေြပာင်းမိဘများသည်နာရီေပါင်းများစွာအလပ်ုလပ်ုကုိင်ရြခင်း၊
အချ�ိဆုိလ�င် တစ်ပတ်လ�င် ၇ ရက်လံးုအလပ်ုလပ်ုကုိင်ရသူများလည်း�ိှသည့်အတက်ွ ၎င်းတိ�
ကေလးများ၏ မုိဘုိင်းဖုနး်အသုံးြပ�မ� �ှင့်ေနစ့�် လပ်ုေဆာင်မ�များကုိေစာင့်�ကည့်ကွပ်ကဲရန်
မလယ်ွကူေပ။ ေတ�ဆုံေမးြမနး်ခ့ဲသည့်ကေလးများက၎င်းတိ�သည်အနွလိ်င်ုးသင်ယူမ�ကုိ
စိတ်ဝင်စားမ�ေလျာန့ည်းသွား�ပီးရလဒ်အေန�ှင့်မုိဘုိင်းလ်ဂိမ်းကစားြခင်းြဖင့်အချနိပုိ်ကုနေ်လ�ိှ့
သည်ဟဆုိုသည်။ ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူမိသားစုများသည်အေြခခံ�ှင်သနရ်ပ်တည်ေရးအတက်ွ
�ုနး်ကနေ်နစ�်တင်ွမိဘများသည်၎င်းတိ�၏သားသမီးများကုိ အလပ်ုခွင်သိ� ေခ�ေဆာင်လာရနဖိ်အား
ပုိများလာသည်။ ဥပမာတစ်ခုအေန�ှင့်လယ်ယာစုိက်ပျ�ိးေရးကဏ� တင်ွအလပ်ုလပ်ုကုိင်ေသာမိဘ
များသည် မိမိတိ�၏ကေလးများကုိအိမ်တင်ွ  လ�ူကီးမိဘမ�ိှဘဲမထားခ့ဲချင်ေသာေ�ကာင့် ၎င်းတိ�
လပ်ုကုိင်ရာလပ်ုငနး်ခွင်ဆီသိ�  ေခ�ေဆာင်လာရေလ�ိှ့သည်။ ထုိသိ� ေခ�ေဆာင်လာရင်း ကေလးများ
အား  တစ်လလ�င် ဘတ်  ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀  (ခန ့မှ်နး်ေြခအားြဖင့် ၁၅ ေဒ�လာမှ ၃၀ ေဒ�လာ) ေပးကာ
မိဘများကုိကူညီရနက်မ်းလှမ်းခံရသည်။  ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများပိတ်ထားသည့်အေလျာက်
ကေလးများအေနြဖင့်သင်ယူေရးတင်ွပူးေပါင်းပါဝင်မ�အားနည်းလာသည်။ ထုိအခါ ၎င်းတိ�၏ညီ၊
ညီမများကုိထိနး်ေကျာင်းရန ်(သိ� ) မိသားစုကုိကူညီရန ်အလပ်ုလပ်ုကုိင်လာရသည်။ 

ပညာေရးအြပင်ေကျာင်းတွင်  ြဖစ်ပျက်သည့အ်ရာများကများြပားသည။်  ေကျာင်းများပိတ်ထား
သည့အ်ေလျာက် ကေလးများအတွက်လုိအပ်ေသာလူမ�စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာပ့ံပုိးမ�များ၊ ကေလး
ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာလုံြခံ�မ�များ ေပျာက်ဆုံးခ့ဲရသည။် 



ကေလးသူငယ်များ၏ေြပာြပချက်အရ ၎င်းတိ� ��ကံ�ေတ�ရေသာ ကာကွယ်ေရးအ��ရာယ်များ
(အ�ကီးဆုံးအ��ရာယ်မှ အေသးငယ်ဆုံးအ��ရာယ်အစ�်လုိက်စီထားြခင်း)

ကာကွယ်ေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိလက်လှမ်းမီရယူရန၊် ရပ်ရွာအတင်ွး�ိှမိသားစုများ�ကံ�ေတ�ရ
ေသာအခက်အခဲများကုိဆရာများ�ှင့်မိဘများအား ေဖာ်ထုတ်ေစခ့ဲပါသည်။ ၇၅%  ေသာဆရာ
များ၏အြမင်အရကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာဝနေ်ဆာင်မ�များကုိရယူရန ် အဟန ့အ်တာအြဖစ်ဆုံး
အခက်အခဲမှာမိဘများတင်ွ လိအုပ်ေသာ တရားဝင်လက်မှတ်အေထာက်အထားမ�ိှြခင်း
ြဖစ်သည်။ တရား၀င်စာရွက်စာတမ်းများမ�ိှြခင်းသည်ေရ��ေြပာင်းမိသားစုများအတက်ွ၎င်းတိ� ကုိ
ကူညီေပး�ိင်ုေသာအဖ�ဲအစည်းများသိ� မဟတ်ုအစုိးရအာဏာပုိင်များကုိဆက်သွယ်ရနခ်က်ခဲ
ေစသည်။ ဆရာများေြဖဆုိချက်အရ အြခားေသာအတားအဆီးများတင်ွ မိသားစုများအေနြဖင် �ိှ
ေနေသာဝနေ်ဆာင်မ�များကုိမသိ�ိှြခင်း၊အာဏာပုိင်များကုိေ�ကာက်ြခင်း၊ အစီရင်ခံရနသိ်� မဟတ်ု
အကူအညီေတာင်းခံရန�ှ်က်ြခင်း�ှင့်ဘာသာစကားအခက်အခဲများပါ ၀င်သည်။ ေတ�ဆုံေမးြမနး်
ေသာကေလးများ၏ေြဖဆုိချက်အရ  မ�ကာခဏဂိမ်းကစားြခင်းသည်စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာဖ�ံ��ဖိ�းမ�ကုိ
ထိခုိက်ေစ�ပီးသူငယ်ချင်းများ�ှင့်၎င်းတိ�၏ မိသားစု�ှင့်အတ ူ ချ ိတ်ိဆက်�ိင်ုချနိမ်ျားကုိေလျာန့ည်း
ေစသည်။  ဂိမ်းအလနွအ်က��ံ ကစားြခင်းေ�ကာင့် အြပ�သေဘာမေဆာင်ေသာ စိတ်ခံယူချက်များ
ရပ်ရွာထဲ�ိှ ကေလးများတင်ွ�ိှလာေ�ကာင်းလည်းေြဖဆုိထားပါသည်။ ဉပမာ။ အနွလိ်င်ုးဂိမ်းကစား
ရန ်ပုိက်ဆံခုိးေသာြဖစ်ရပ်များ�ိှေ�ကာင်းကုိလည်းေြဖဆုိမ�များမှသိ�ိှခ့ဲရပါသည်။ 
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 ကေလးများစိတ်ဖိစီး�ပီး၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာကျနး်မာေရးကုိ အဓိကလ�မ်းမုိးေစသည့်အရာမှာ
ေငေွ�ကးမေြပလည်မ�ေ�ကာင့် မိသားစုများစကားများြခင်း�ှင့်၊ ကုိဗစ်ေ�ကာင့် သွားလာရန်
ကန ့သ်တ်ခံရြခင်း �ှင့်စိတ်ဖိစီးမ�ြဖစ်ေစေသာမိသားစုဆက်ဆံေရး ေ�ကာင့်ြဖစ်ေ�ကာင်း
အေသးစိတ်ေမးြမနး်မ�များမှတဆင့် သုေတသနြပ�သူများ�ှာေဖွသိ�ိှရသည်။ ဆရာများ၏ေြပာ
ြပချက်အရ သာမာနအ်ေြခအေနမျ�ိးတင်ွ  ကေလးများသည်မိသားစုဘ၀�ှင့်ပတ်သက်၍
အခက်အခဲများ�ိှလာလ�င် ဆရာများကုိတိင်ုပင်ရင်ဖွင့်ေလ�ိှ့သည်။  သိ� ေသာ်လည်းလက်�ိှ
အေြခအေနအရ ကေလးများ�ှင့် ဆရာများ ထုိသိ�  ချတ်ိဆက်ေြပာဆုိ၊ေဆွးေ�းွရနမ်လယ်ွကူလှ
ေပ။ 



အချ�ိေသာ�က့ံ�က့ံခုိင်�ုိင်သည့ေ်ရ� �ေြပာင်းေကျာင်းများအေနြဖင့်လညး်ကေလးများသင်ယူမ�တွင်
ချတ်ိဆက်ပါဝင်လာေစရန ် အွနလုိ်င်းနညး်လမ်းများကုိ ချ�ဲထွင်အသုံးြပ�လာသည။် ကေလးများ
မုိဘုိင်းဖုနး်များကုိအသုံးြပ�၍ ဆရာများ�ှင့်သင်ယူမ�များြပ�လုပ်�ုိင်ရန ် မိဘများအိမ်တွင်�ိှသည့်
အချနိမ်ျားြဖစ်သည့ ်မနက်အေစာပုိင်း�ှင့် ညေနပုိင်းများတွင် အွနလုိ်င်းသင်�ကားမ�များကုိြပ�လုပ်
�ကသည။် ထုိသိ�ေသာ နညး်လမ်းများသည ်အြခားေကျာင်းများ�ှင့်ေဝမ�သင့်�ပီး အ�ိှနအ်ဟုနြ်မင့်
လုပ်ေဆာင်သင့်သည။်  

 ကေလးကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး အ��ရာယ်များ ြဖစ်ပွားမ��ကိမ်�ှ�နး် အုပ်စုတစ်စုစီ၏အြမင် 

ကုိဗစ် - ၁၉ ေ�ကာင့် ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ အ��ရာယ်များ ြဖစ်ပွားမ� အေြပာင်းအလဲအေပ� အုပ်စု
တစ်ခုစီ၏အြမင်
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COVID-19ေ�ကာင့်ေရ� �ေြပာင်းအသုိင်းအဝုိင်း၏ ပုံးကွယ်ေနေသာ လုိအပ်ချက်၊အခက်အခဲများကုိ
ြမင်သာထင်သာ�ိှလာေစသည။်  ကေလးကာကွယ်ေရးနညး်လမ်းများဆက်လက်ထိနး်သိမ်း�ုိင်ရန်
�ှင့် ပညာေရးဆက်လက်ပ့ံပုိးေပး�ုိင်ေစရန ် လက်ေတ�ကျ�ပီး၊ ရပ်ရွာအေြခြပ�နညး်လမ်းများ
လုိအပ်ပါသည။် 

စ�်ဆက်မြပတ်ကေလးကာကွယ်ေရး
ဆုိင်ရာ�ကိ�တင်ကာကွယ်မ��ှင့်
ချတ်ိဆက်တံ� �ြပနမ်�
များ၏တစ်စိတ်တစ်ေဒသအေန�ှင့်
အေြခခံပစ�ည်းများြဖစ်သည့် တစ်ကုိယ်
ရည်ကာကွယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ရိက�ာ
ေြခာက်များကုိ ေရ��ေြပာင်းမိသားစုများ
အတက်ွပ့ံပုိးေပးပါ။
ေရ� �ေြပာင်းမိသားစုများတင်ွေငေွ�ကး
အဆင်မေြပမ�၊ အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်မ�များ
ေ�ကာင့် ကေလးအလပ်ုသမား၊ အရွယ်မ
တိင်ုခင်အိမ်ေထာင်ကျြခင်း (သိ� )
အိမ်ေထာင်ချေပးခံရြခင်းများပုိမုိ
များြပားလာပါသည်။ အနာဂတ်
ကာကွယ်ေရးအစီအစ�်များတင်ွ မ�ိှမ
ြဖစ်လိအုပ်ေသာ၊ အေြခခံ
အသုံးအေဆာင်များြဖင့်ပ့ံပုိးေပးြခင်းက
လည်းတစ်စိတ်တစ်ေဒသအေနြဖင့်
ပါဝင်သင့်ပါသည်။ 

အေြခခံလုိအပ်ချက်များကုိ
ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း

ကေလးများအားည�င်းပနး်
�ှပ်ိစက်မ�ြဖစ်ရပ်များအားမည်သိ�
တံ� �ြပနရ်မလဲ၊ ေဖာ်ထုတ်ရမလဲစ
သည့်အေ�ကာင်းအရာများပါဝင်
သည့် အသိပညာေပး
အချက်အလက်များ၊ သင်တနး်
များ၊ ပညာေရးဆုိင်ရာေဆွးေ�းွ
ဖလှယ်မ�များလိအုပ်ပါသည်။ 
 ပညာေပးလပ်ုငနး်စ�်များသည်
လည်း မိဘများ�ှင့် ပညာေရး
ဝနထ်မ်းများသာမက၊ ရပ်ရွာတစ်
ခုလံးုနးီပါးပါဝင်လာေအာင်တိးု
ချ�ဲ လပ်ုေဆာင်သင့်သည်။

ကေလးကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်
ေရးဆုိင်ရာလပ်ုငနး်စ�်များ
တင်ွ ရပ်ရွာအဖ�ဲဝင်များ၊
ေကျာင်းဝနထ်မ်းများ၊
NGOဝနထ်မ်းများ၊ �ှင့် ရပ်ရွာ
ေခါင်းေဆာင်များလည်းပါဝင်
သင့်ပါသည်။ ကာယကံ�ှင်အား
ေနာက်တစ်�ကိမ်ထပ်မံ
အ��ရာယ်ကျေရာက်�ိင်ုေြခ
အေြခအေနမျ�ိးမှ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ု
ရန ် �ှင့် ကာယကံ�ှင်၏စိတ်
ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
လိအုပ်ချက်တစ်ခုလံးုကုိ
ထည့်သွင်း စ�်းစားေပး�ိင်ုရန်
ကေလးကာကွယ်ေရးတင်ွ
ပါဝင်လပ်ုေဆာင်သူများ
အ�ကား �ှင်းလင်းေသာ
ချတ်ိဆက်မ�များလည်းလိအုပ်
ပါသည်။  

အဓိကပါဝင်သူများအ�ကား
ချတ်ိဆက်၊ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်
ြခင်း

အသိပညာြမ�င့်တင်ေပး
ြခင်း

ပါဝင်ေြဖဆုိသူများ၏ြပဿနာေြဖ�ှင်းချက်အြမင်များ
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ေြဖ�ှင်းမ�များတွင် လူငယ်များကုိလညး်ထည့သွ်င်းပါ။ ။ေကျာင်းသားငယ်
များအားပ့ံပုိးေပး�ုိင်ရန ်�ှင့် သင်�ကားေပး�ုိင်ရန ်လူငယ်များကုိတာဝနေ်ပး
ပါ။ 
က��်ပ်ုတိ�၏သုေတသနေတ��ိှချက်အရလက်�ိှလငူယ်များအတက်ွ
ပညာေရးအခွင့်အလမ်းအနည်းငယ်သာ�ိှသည်။ ရပ်ကွက်များတင်ွးသိ� ဝင်
ထွက်သွားလာရနက်န ့သ်တ်ခံထားရေသာေနရာများ၊ဆရာများအေနြဖင့်
လက်လှမ်းမီမ�မ�ိှေသာရပ်ရွာများတင်ွ ေကျာင်းသားငယ်များကုိပ့ံပုိးေပး�ိင်ု
ရန ် �ှင့် သင်ယူေရးတင်ွပါဝင်လာေစ�ိင်ုရန ် လငူယ်များကုိ
သင်တနး်ေပး၍တာဝနေ်ပး�ိင်ုသည်။ နည်းြပ၊�ကီး�ကပ်ေပးမ�များမှတဆင့်
လငူယ်များသည်လည်း၎င်းတိ�၏အသုိင်းအဝုိင်းတင်ွအြခားကေလးများ
အားပ့ံပုိးရနတ်က်�ကေသာကုိယ်စားလှယ်များအြဖစ်ပါဝါေပး�ိင်ုသည်။

ကေလးဖ�ံ��ဖိ�းမ�ကုိအေထာက်အကူြပ�ရနခုိ်င်မာေသာလုပ်�ုိးလုပ်စ�်များကုိ
ဖနတီ်းပါ
ကေလးများအား ေကျာင်းများ�ှင့်အချတ်ိအဆက်�ိှေနေစရန ်�ှင့် ပူးေပါင်း
ပါဝင်ေစရန ်လံြုခံ�ေသာရပ်ရွာေနရာ၊ �ှင့် ကေလးများ၏လမူ�စိတ်ပုိင်း
ဆုိင်ရာပ့ံပုိးေပး�ိင်ုသည့် ကိရိယာများလိအုပ်ပါသည်။  မိခင်ဘာသာစကား
ြဖင့် အနွလိ်င်ုးသင်ယူမ�များကုိလက်လှမ်းမီေအာင်ပ့ံပုိးေပးြခင်းြဖင့် ကေလး
များ ေကျာင်းထွက်ြခင်း �ှင့် လပ်ုငနး်ခွင်သိ� ဝင်ေရာက်ြခင်းအ��ရာယ်များကုိ
ေလျာခ့ျ�ိင်ုသည်။ 

အဓိကအ�ကံြပ�ချက်များ

6

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရးကိစ�များအားတံ� �ြပနသူ်များ
အြဖစ်ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များလညး်ပါဝင်ပါေစ။  
ကုိဗစ်အေြခအေနများ၊ ရပ်ရွာတင်ွးသွားလာမ�ကန ့သ်တ်ချက်များ၊ �ှင့်
ပိတ်ဆိ� �မ�များေ�ကာင့် ေဒသတင်ွးကေလးကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး စနစ်
များကုိ ဖနတီ်းရနအ်ားစုိက်လပ်ုေဆာင်ရနအ်�ကံြပ�ပါသည်။ ေရ��ေြပာင်း
ေကျာင်းများပိတ်ထားသည့်အေလျာက် ကေလးများ၏လံြုခံ�ေရးဆုိင်ရာ
ကာကွယ်ေရးဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်ချတ်ိဆက်မ� လမ်းေ�ကာင်းများလည်း
ဆုံး���ံးလိက်ုရသည်။ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များ �ှင့် ရွာသူ�ကီး အစ�ိှေသာ
ယုံ�ကည်စိတ်ချရသည့်ရပ်ရွာအဖ�ဲဝင်များကုိသင်တနး်ေပးြခင်းြဖင့်၎င်းတိ�
အေနြဖင့်လည်း လက်�ိှ �ိှေနေသာဝနေ်ဆာင်မ�များအေပ�ပုိမုိနားလည်
�ိင်ုသည်။ 
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တတ်�ုိင်သမ�အွနလုိ်င်းအရင်းအြမစ်များကုိသုံးပါ
ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနမ်�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ �ိင်ုငံတကာစာေပများတင်ွသတင်း
အချက်အလက် ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ�ှင့် လမူ�မီဒီယာများသည်
ေကျာင်းပိတ်ေနစ�် အကန ့အ်သတ်�ိှေသာကေလးများကုိ ေထာက်ပ့ံရန ်မ�ိှ
မြဖစ်လိအုပ်ေသာ ကိရိယာများ ြဖစ်လာေ�ကာင်း အေလးေပးေထာက်ြပခ့ဲ
သည်။ မုိဘုိင်းဖုနး်သည် ၎င်း၏အဆင့်အတနး်အတက်ွမဟတ်ုဘဲ၊
ေရ� �ေြပာင်းကေလးများ�ှင့်လငူယ်များအားေဘးကင်းရန�ှ်င့်၎င်းတိ�၏ဆရာ
များ�ှင့်ချတ်ိဆက်ရာတင်ွ အသုံးဝင်မ�ေ�ကာင့်မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာ အရာ
ြဖစ်သည်။ မုိဘုိင်းဖုနး်�ိှေသာ လငူယ်များအတက်ွ သတင်းအချက်အလက်
အသစ်များကုိလက်လှမ်းမီေစရနအ်ခွင့်အေရး�ိှ�ပီး၊ ဖုနး်မ�ိှေသာလငူယ်
များအတက်ွ အနွလိ်င်ုးသင်ယူမ�များတင်ွအခွင့်အေရးနည်းပါးသည်။
မုိဘုိင်းဖုနး်များထပ်မံလိအုပ်သလိ ု၊ဖုနး်ေဒတာ များလည်းလိအုပ်ပါသည်။ 

ဆရာများကုိသတင်းအချက်အလက်နညး်ပညာ (IT)စွမ်းရညမ်ျားြဖင့်ပ့ံပုိး
ေပးပါ။  
သတင်းအချက်အလက်�ှင့် နည်းပညာစွမ်းရည်များ�ိှြခင်းြဖင့် ဆရာများကုိ
အနွလိ်င်ုးသင်ေထာက်ကူအရင်းအြမစ်များကုိလက်လှမ်းမီမ��ိှေစ�ပီး၊အနွး်
လိင်ုးသင်�ကားမ�များအတက်ွလည်းအေထာက်အကူြဖစ်ေစသည်။ ထုိသိ�
ြဖင့် ေကျာင်းသားများကုိလည်းသင်ယူေရးတင်ွပုိမုိစိတ်ဝင်စားလာေစသည့်
အြပင်၊ သင်ေထာက်ကူအရင်းအြမစ်များ�ိှြခင်းြဖင့် သင်�ကားေရးအတက်ွ
ြပင်ဆင်မ�အချနိကုိ် ေကျာင်းသားများ�ှင့် ချတ်ိဆက်ရာတင်ွပုိမုိအသုံးချ
�ိင်ုသည်။ 

ကေလးကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ အများဆုံး
လုိအပ်ေသာေနရာများအတွက် ချညး်ကပ်နညး်မျ�ိးစုံကုိအသုံးြပ�ပါ 
ကေလးကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရးဆုိင်ရာ အဓိကေသာခ့ျက်ကုိ ေပးလို
လ�င် ကေလးများ�ှင့်ရင်း�ှးီလယ်ွေသာဘာသာစကားကုိအသုံးြပ�ရန်
အေရး�ကီးေ�ကာင်းသုေတသန၏�ှာေဖွချက်များကေထာက်ြပထား
ပါသည်။ ပညာေပးအချက်အလက်၊စာေစာင်များကုိ ကေလးည�င်းပနး်
�ှပ်ိစက်ခံရေသာေနရာ၊ ကေလး၏ရပ်ရွာေဒသများထဲတင်ွ�ိှေနရန၊် ြဖန ့ေ်ဝ
ေပးရနလိ်အုပ်သည်။ အချ�ိေသာပညာေပးပစ�ည်းများထဲတင်ွ လက်ကမ်း
စာေစာင်များ၊ ပညာေပးဗီဒီယုိများ၊ပုိစတာများ�ှင့် ေရဒီယုိ အစီအစ�်များ
ပါဝင်ပါသည်။ 
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လူမ�အသုိင်းအဝုိင်းများတွင် CP Focal Point များ�ိှေနြခင်းကုိအားြဖည့်
ပါ
ေရ��ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတင်ွမည်သည့်ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာကိစ�မ
ဆုိစီမံခန ့�်ခွဲ�ိင်ုေသာကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရးတာဝနခံ်
ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးစီ�ိှသည်။  ထုိသူသည် ြဖစ်ရပ်�ှင့်ပတ်သက်�ပီး အကူအညီ
ေပး�ိင်ုေသာ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေဆွးေ�းွ�ှစ်သိမ့်မ�ေပး�ိင်ုေသာ အဖ�ဲအစည်း
များဆီသိ�  သတင်းေပးတင်ြပရနတ်ာဝန�ိှ်သည်။ လက်�ိှတင်ွေရ� �ေြပာင်း
ေကျာင်းများပိတ်ထားသြဖင့်ကေလးကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး�ှင့်
ပတ်သက်ေသာေဒသတင်ွးတာဝနခံ်များထား�ိှရနလိ်အုပ်သည်။ 
ဤေအးဂျင့်များသည်အစီရင်ခံမ�အတက်ွအဓိကလမ်းေ�ကာင်းများြဖစ်ကာ
ကာကွယ်ေရး ဆုိင်ရာြပဿနာတစ်ခုခု�ှင့်�ကံ�လာလ�င် လ�င်ြမနစွ်ာတံ� �ြပန်
လပ်ုေဆာင်ရနလိ်အုပ်သည်။

ေရ� �ေြပာင်းအသုိင်းအဝုိင်းများတွင်ကေလးေဘးကင်းလုံြခံ�ေသာေနရာ
များဖနတီ်းပါ
ေကျာင်းများပိတ်ထားသြဖင့်ကေလးများဆက်လက်ပညာသင်ယူ�ိင်ု
ရနလံ်ြုခံ�ေသာေနရာများလိအုပ်သည်။ ရပ်ရွာများထဲတင်ွ ကေလး
များအတက်ွတစ်ကုိယ်ရည်သုံးကာကွယ်ေရးပစ�ည်းများ၊ စားပဲွများ၊
ခုံများ၊ ေလဝင်ေလထွက်ေကာင်းေသာေနရာများြဖင့် ပ့ံပုိးေပးရန်
အ�ကံြပ�ထားပါသည်။ ထုိေနရာများကုိ သင်တနး်ေပးထားေသာ
ရပ်ရွာထဲ�ိှ အဖ�ဲဝင် တစ်ဦးဦး (သိ� ) ဆရာမှ ေစာင့်�ကည့် �ကီး�ကပ်�ိင်ု
ပါသည်။ 
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