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ကမလ ၂၆  ြ ်၂၀၂၂ 

စာသငက်ြ ာင််းမ ာ်းယာယကီြ်ီးကြပ်က ်းမ ်း 

ကမလ ၂၆  ြ ်၂၀၂၂ 

ခ စခ်င ်ပါကသာ ဘတဖ်လ ပုပညသ်ဆူ ငု ်ာကြ ာင််းအဖ  ွဲ့မ ာ်း 

ြျွနက်တာ်တ ု ို့၏ ကြ ာင််းသာ်း/သမူ ာ်း၊ သငက်ြာ်းက ်းဆ ငု ်ာ ဆ ာ/ဆ ာမမ ာ်း၊ ဝနထ်မ််းမ ာ်းနငှို့ ်မ သာ်းစဝုငမ် ာ်း၏ လ ပုခ ြုံက ်းမာှ 

ြျွနက်တာ်တ ု ို့၏အက ်းကြ်ီးဆ ်ုးအပ ငု််းြဏ္ဍပဖစပ်ါသည။် ြျွနက်တာ်တ ု ို့၏ ကြ ာင််းနငှို့ဆ် ငုက်သာ အသ ငု််းအဝ ငု််း လ ပုခ ြုံ နအ်တ ြ ်ြျွနက်တာ်တ ု ို့ 

နည််းမ  ြုံ်းစ ပုဖငို့ ်ကဆာင ် ြက်နပါသည။် 

 ကြ ာင််းအတ င််းလ ပုခ ြုံက ်းနငှို့ ်ပါတသ်ြပ်ပီ်း သငတ် ု ို့လ နစ် ာစ ု်း  မမ်ြင််းပဖစက်နသညြ်  ုြျွနက်တာ်တ ု ို့ ကြာ်းသ  ကကြာင််း သငတ် ု ို့ြ  ု

သ ကစခ ငပ်ါသည။် အခ ြအ်လြမ် ာ်းစ ာြ  ုခ ငို့ခ်  နထ်ညို့ထ် ြပ်ပီ်း ြျွနက်တာ်တ ု ို့သည ်ကြ ာင််းအကဆာြအ်အ ုအတ င််း လ ပုခ ြုံ်းက ်းြ  ု

တ ်ုးပမငို့တ်ညက်ဆာြ ်န ်လ အုပ်ခ ြမ် ာ်းရှ သညြ်  ုသ ရှ ပါသည။် ြျွနက်တာ်တ ု ို့ အသ ငု််းအဝ ငု််းတ င ်မ ာ်းစ ာကသာအကကြာင််းမ ာ်းကကြာငို့ ်

ကကြာြ ်  မှုမ ာ်း၊ စ ်ုး  မပ်ပူနမ်ှုမ ာ်း ရှ ကနပါသည။် ြ ဗုစန် ငုတ်င််း ြစူြမ်ှုနှုန််း ပမနဆ်နက်နပခင််း၊ လမူြူ နယ်ြက်ပေါ်မ ှကပမာြပ်မာ်းလစှ ာကသာ 

စ တတ်နုလ်ှုပ်ဖ ယ ်ာ အကကြာင််းအ ာမ ာ်း၊ မကြာကသ်းမှြီ ဂ ြဖ်ာဆန ် ပ်သာလမ််းတ င ်ပဖစပ် ာ်းခ ို့ကသာ လမူ  ြုံ်းမနု််းတီ်းက ်းလှုပ်ရှာ်းပခင််းဆနက်သာ 

လအူစလု ြု ်အသတခ်  ပခင််းနငှို့ ်တြကဆပ်ပပညန်ယ ်ယဝူါဒ်ီးပမ ြုံ ွဲ့ အကပခခ ပညာကြ ာင််းတ ငပ်ဖစပ် ါ်းခ ို့ကသာ ကသနတပ်တခ်တပ်ခင််းတ င ်

အဓ ပပါယမ် ို့စ ာပဖငို့ ်ြကလ်း ၁၉ ကယာြန်ငှို့ ်ဆ ာမ၂ ဦ်း အသတခ် ခ ို့ ပခင််း။ ထ အုပခင််းအ ာမ ာ်းကကြာငို့ ်ြျွနက်တာ်တ ု ို့ ကြ ာင််းမ ာ်းတ င ်

စ ်ုး  မဖ် စ်ီးမှုမ ာ်းပဖစက်စကနသညမ်ာှ ယ မုာှ်း သ သယပဖစစ် ာမရှ ပါ။ ထ ု ို့အတ ြက်ကြာငို့ ်ခရ ုငအ်တ င််းရှ  အကဆာြအ်အ ုမ ာ်းသ ု ို့ ဝငခ် ငို့မ် ာ်းြ  ု

တင််းကြပ် န ်သတမ်တှပ်ဖစသ်ည။်  

အစည််းအကဝ်းမ ာ်းြ  ုလြူ ယုတ် ငု ်ကြ ာင််းအတ င််းတ င ်ပပြုံလပ်ုကတ ွဲ့ဆ ပုခင််းထြ၊် အ နလ် ငု််းယနတ ာ်းမ ာ်းပဖစတ် ို့ ဇ နမ်််း (Zoom), ဝြဘ်အ်ြစ်် 

(WebEx), သ ု ို့မဟတု ်တငမ်််း (Teams) ြကနတဆငို့ ်ကဆာင ် ြက်ြပါ န ်အကြ ြုံပပြုံအာ်းကပ်းပါသည။် သငက်တာင််းဆ ကုသာ ကြ ာင််းအတ င််း 

အစည််းအကဝ်းအတ ြ ်ခ ငို့ပ်ပြုံကပ်းသငို့ပ်ခင််းအတ ြ၊် သငသ်ညလ်ည််း ြျွနက်တာ်တ ု ို့ ကြ ာင််းအတ င််းဝငခ် ငို့အ်တ ြ ်ကြ ာင််းသာ်း/သမူ ာ်းနည််းတ ူ

စစက်ဆ်းက ်းတတုတ် ပဖငို့ ်ရှာကဖ ပခင််းြ  ုပပြုံလပ်ုခ  မညြ်  ုကြ ်းဇူ်းပပြုံပပီ်း သ ထာ်း နလ် အုပ်ပါသည။်  

နစှြ်နုပ် ငု််းအခမ််းအနာ်းမ ာ်းြ  ုြ င််းပ ာတ င ်ပ ကုဆာင််းကသာ လ ပုခ ြုံက ်းဆ ငု ်ာစစက်ဆ်းခ ြမ် ာ်း ထညို့သ် င််း၍ ပ မုနှအ်တ ငု််း

ြ င််းပသ ာ်းမညပ်ဖစက်ကြာင််း ကြ ်းဇူ်းပပြုံ၍ သတ ခ ပ်ကစလ ပုါသည။် 

အထ်ူးကလ်းစာ်းစ ာပဖငို့ ်  

Dr. Tonja M. Williams, 

စာသငက်ြ ာင််းမ ာ်းယာယကီြ်ီးကြပ်က ်းမ ်း

“ကြ ာင််းသာ်း/သမူ ာ်းနငှ်ို့ မ သာ်းစုဝငမ် ာ်းြ ု ပထမအ ာအပဖစ် ဦ်းစာ်းကပ်းပခင််းပဖင်ို့ အာ်းလ ု်းအတ ြ် အပမင်ို့ဆ ်ုးပညာက ်း ကအာငပ်မငမ်ှု ကသခ ာ ယနူ ငု ်န။်” 

(Burmese)
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