
 
 

သငသ္ည္ ကုိယ္ေရးကုိယတ္ာကိစၥမွသည္ တစမ္ ္ိးသားလု းကိစၥအထိအက ိ္းသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေရးႀက းသတင္းတစပ္ုဒက္ုိ 

ေရးသားတငဆ္က္ေနျခင္းျဖစ္သညက္ုိ သတိျပ္ပါ။ သုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွသိည့္ 

အေျခအေနအရပ္ရပ္(အခကအ္ခဲမ ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ ား)အတြက္ ေကာင္းစြာနားလညသ္ေဘာေပါက္ၿပ း ႀကိ္တင္ျပင္ဆငထ္ားရန္ 

အလြန္အေရးႀက းေပသည္။ ယင္းသုိ႔ေထာင့္ေပါင္းစု မွထြကလ္ာႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ ားကုိ သင့္အေနႏွင့္ 

ေလွ ာ့မတြက္မိရန္လညး္လုိအပ္ပါသည္။ သင္၏႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလု ၿခ ္ ေရးအတြက ္အထ းအာ႐ု စုိက္ပါ။ လုိအပ္လွ ငလ္ုိအပ္သလုိ 

သင့္လု ၿခ ္ေရးအတြက္ႀကိ္တင္ကာကြယ္မႈမ ားျပ္လုပ္ပါ။  

ဆႏၵျပမႈမ ားႏွင့္ ျပညတ္ြငး္မၿငမိမ္သကမ္ႈသတငး္ေရးသားတငဆ္ကျ္ခငး္ 

တညေ္နရာကစိၥ 

(၁) ဆႏၵျပမႈေတြက င္းပမညဆ္ုိေသာ ေနရာမ ားႏွင့္ သငက္ုိယ္တုိင္ေကာင္းစြာအကၽြမ္းတဝင္ ရိွေအာငလ္ုပ္ပါ။  

(၂) ဆႏၵျပသည့္ေနရာကုိေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေနရာမ ွထြက္ႏိုင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ ားအားလု းကုိ 

စိတထ္ဲတြင္ေကာင္းစြာမွတသ္ားထားပါ။ 

(၃)ဆႏၵျပမႈတြင္ပါဝငသ္ လ ပဂု ိ္လ္မ ား၊ အသင္းအဖြ႕ဲမ ားႏွင့္ ျဖစလ္ာႏိုင္ေျခရွသိည့္ အက ိ္းရလဒ္မ ားႏွင့္ပတသ္က၍္ 

အထ းသတထိားေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 

(၄) ဆႏၵျပသ မ ားႏွင့္ လု ၿခ ္ေရးတပဖ္ြဲ႕(ရႏွဲင့္စစတ္ပ္)မ ားအၾကား ပတိ္မမိပါေစႏွင့္။  

(၅) လက္နက္ႏွင့္ အငအ္ားသု းႏိုင္ေျခရွိေနသည့္ အေနအထားမ ိ္းထတဲြင္ သင့္တင့္ေလ ာက္ပတသ္ည့္လုပ္ေဆာငမ္ႈႏွင့္ 

ျပင္ဆငမ္ႈမ ိ္းျပ္လုပ္ပါ။ အခငး္ျဖစသ္ည့္ေနရာမွ သတင္းတင္ဆက္ေနခ နိ္တြင္ သင္၏ေရ႕ွ၌ 

အကာအကြယ္ျဖစ္ေစမည့္အရာတစ္ခခုုရွိေအာင္ အတတႏ္ုိင္ဆု းႀကိ္းစားပါ။  

(၆) အကယ၍္ လ ေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာလကန္ကမ္ ားအသု းျပ္လာသညဆ္ုိပါက လု ၿခ ္စတိ္ခ ရသည့္ေနရာသုိ႔ 

အျမနဆ္ု းထြက္ေျပးတိမး္ေရာွင္ပါ။  

(၇) မ ကရ္ည္ယုိဗု းမ ား၊ မ းသတ္ပုိက္မ ား၊ တတု္မ ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္လာမည့္အေရးအတြက္ ႀကိ္တင္ျပငဆ္င္ပါ။ ေရသန္႔ဗ းသည ္

သယ္ေဆာင္ရလြယက္ သည။္ ထ ထဲၿပ း စုိစိတသ္ည့္အဝတ္စမ ားကုိလည္း 

မ က္ရည္ယုိဗု းအကာအကြယ္အျဖစ္အသု းျပ္ႏိုင္ပါသည။္  

 

 

 



 
 

သယယ္ ပုိ႔ေဆာငေ္ရး 

(၁) ဆႏၵျပသည့္ေနရာသုိ႔သြားေရာက္သတငး္ယ ရာတြင္ အသြား/အျပန ္ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည့္ ကား/ရထား 

ကိစၥေသေသခ ာခ ာျဖစေ္အာင္လုပထ္ားပါ။  

(၂) အကယ၍္ သင္ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သုိ႔မဟတု္ ဆုိက္ကယ္ျဖင့္သြားလာမည္ဆုိပါက ဓာတဆ္ ႏွင့္ ဘက္ထရ ကုိ 

ဂ႐ုစုိက္စစ္ေဆးပါ။ လု ၿခ ္စတိခ္ စြာယာဥ္ရပ္နားႏိုင္မည့္ေနရာကုိေရြးခ ယ္ပါ။  

(၃) ဘတ္စကား(လုိင္းကား)ကဲသ့ုိ႔  အမ ားျပညသ္ သု းသယယ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစတ္စခ္ုကုိ အသု းျပ္သြားလာမည္ဆုိပါက 

အခ ိန္ေနာကက္ ႏိုင္သည့္ကိစၥ၊ လ က ပ္ႏိုင္သည့္ကိစၥတုိ႔ကုိ သတိထားပါ။  

အတ ပါရွိမည့္ပစၥည္းကရယိာႏွင့္ အဝတအ္စား 

(၁) သင့္ပစၥည္းကိရယိာမ ားကုိ ေကာငး္စြာသယယ္ ႏိုင္မည့္အိတမ္ ားကုိအသု းျပ္ပါ။ မ းသတ္ပုိက္၊ မ က္ရည္ယုိဗု းမ ားႏွင့္ 

လ ပငလ္ယ္ႀက းအၾကား လု ၿခ ္ စိတ္ခ စြာသယေ္ဆာင္ႏိုင္သည့္အိတမ္ ္ိးကုိျဖစ္ပါေစ။  

(၂) ဘကထ္ရ မ ား 

(၃) ေဒတာအခ က္အလက္မ ားထည့္သိမး္ထားႏိုင္သည့္ကိရယိာမ ား 

(၄) သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္စြာ ဝတစ္ားဆငယ္င္ပါ။ ဆႏၵျပပြဲမ ား၊ ဆႏၵျပအင္အားစုမ ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရာင္မ ားကုိ 

နားလညသ္ေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးႀက းပါသည။္ သုိ႔မွသာ သင့္အေနႏွင့္ 

၎တုိ႔ကုိေကာင္းစြာေရွာင္ရွားသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

  



 
 

ဆကသ္ြယေ္ရး 

(၁) သင့္တြင္ တယလ္ ဖုနး္ဆက္သြယ္ေရး(မုိဘုိင္းဖုန္း) ပါရွိပါေစ။  အကယ၍္ သင၏္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ ားက ဆကသ္ြယ္ေရးအတြက္ 

အားကုိးရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘ း(အသု းမဝင္ေတာဘ့ း)ဆုိလွ င္ အျခားဆကသ္ြယ္ေရးနည္းလမး္တစခ္ုခုရွိေအာငလ္ုပထ္ားပါ။ 

(၂) သငသ္ြားလာလႈပ္ရာွးသမွ ၊ လုပက္ုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသမွ ကုိ သင္၏မိသားစုဝငမ္ ား၊ ယု ၾကည္စိတ္ခ ရေသာ 

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖကမ္ ား၊ သတင္းစာ(မ ဒ ယာ)တုိက္မွ မနေ္နဂ ာမ ားကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။ ၎တုိ႔ကုိ 

ပု မွန္အဆကအ္သြယျ္ပ္လပ္ုၿပ း အသိေပးပါ။  

အဓကိ႐ုဏ္းမ ားႏွင့္ ျပညတ္ြင္းမၿငိမ္မသက္မႈမ ားအေၾကာင္း လု ၿခ ္မႈရွစိြာ မည္သုိ႔မည္ပု  သတင္းရယ ႏိုင္သညဆ္ုိေသာ 

အေသးစတိလ္မ္းညႊနခ္ ကမ္ ားကုိ သိရွလိုိပါက ဤဝက္ဘဆ္ုိက္တြင္ ဝင္ေရာကၾ္ကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ 
https://dartcenter.org/resources/how-safely-cover-riots-and-civil-unrest   

ခုိကရ္နျ္ပ္လုိေသာ အေနအထားထဲမတွစဆ္င့္ သတငး္တငဆ္ကျ္ခငး္/ အႏၱရာယျ္ပ္ႏုိငသ္ည့္ အေနအထားတြင ္

သတငး္လုိကျ္ခငး္ 

(၁) အမ ားျပညသ္ အၾကား၊ မိမိႏွင့္စိမ္းေသာ(မိမိႏွင့္အကၽြမ္းတဝင္မရွိေသာ) သတင္းရင္းျမစ္မ ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆကဆ္ ရခ နိ္တြင္ 

သတိဝ ရယိႏိုးႏုိးၾကားၾကားရွေိနပါေစ။  

(၂) အလုပ္ေနရာႏွင့္ မိသားစုေနရာမ ား လု ၿခ ္စတိ္ခ မႈရွိေအာငလ္ုပ္ပါ၊ ဘာကုိမွ အေရးတယ မျပ္ ဂ႐ုမစိကုဘ္ဲမေနပါႏွင့္။  

(၃) သငသ္ြားလာသည့္ေနရာ၊ သြားလာသည့္အခ ိနက္ာလ၊ အသု းျပ္ေသာ သယ္ယ ပုိ႔ေဆာငေ္ရးစနစ္(စ းနငး္လုိက္ပါသည့္ 

ယာဥ္မ ား)ႏွင့္ပတသ္က္၍ အထ းဂ႐ုစုိက္ပါ။  

(၄) ဒစ္ဂ စတ္ယလ္ု ၿခ ္ေရး အထ းသတိျပ္ရပါမည္။ လွ ိ္႕ဝွက္န ပါတ္မ ား(Passwords)၊ ပစၥည္းပစၥယသမိ္းဆည္းသည့္အရာမ ား၊ 

မွ ေဝသု းစြသဲည့္ ဒစ္ဂ စတ္ယက္ိရယိာမ ားႏွင့္ ေဒတာမ ား အစရွသိညတ္ုိ႔၏ လု ၿခ ္ေရးကုိ အထ းသတိျပ္ပါ။  

(၅) သင၏္ ပစၥည္းပစၥယမ ားကုိ သင္ႏွင့္မဆုိင္သလုိ ပုိင္ရွင္မဲ့သေဘာမ ိ္းမထားမိေအာင္ဂ႐ုစုိက္ပါ။ သုိ႔မဟတု္ 

ယု ၾကည္စိတ္ခ ရသည့္ ႀက းၾကပ္မႈမပါဘ ဲမထားမေိစရန္ဂ႐ုစုိက္ပါ။  

(၆) အျခားမတ ည သည့္ ဆကသ္ြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ ားတည္ေဆာကထ္ားပါ။  

ယု ၾကည္စိတ္ခ ရေသာ ဂ႐ု(အဖြ႕ဲ)တစ္ခထုတဲြင္အလုပလ္ုပ္ရန ္သုိ႔မဟတု္ အနညး္ဆု း လ အတြလဲုိကအ္လပု္လပု္ရန္ 

အႀက ျပ္အပသ္ည္။ ဤနည္းအတုိင္းလုိက္နာပါမ ွေျမျပငတ္ြင္ သတင္းလုိက္ရသည့္အလုပ္ႏွင္ ့အေရးႀက း 

အကဆဲတလ္ြန္းသည့္သတငး္ႀက းမ ားလုိက္ရသည့္အလုပတ္ုိ႔ အတြက ္အက အည အေထာက္အပ ျ့ဖစ္ေစပါမည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမ  သငႏ္ွင့္အတ  သတင္းအခ က္အလက္မ ားေဝမွ ရယ သု းစြေဲနသ မ ားႏွင့္ပတသ္က၍္ သင့္အေနႏွင့္ 

အလြန္အမင္းသတိႀက းႀက းထားရွရိန္ လုိအပ္မည္ျဖစပ္ါသည္။  

https://dartcenter.org/resources/how-safely-cover-riots-and-civil-unrest


 
 

 

ဆႏၵျပမႈမ ားအေၾကာငး္ ေရးသားတငဆ္ကခ္ နိတ္ြင ္အဖမး္ခ ရႏုိငေ္ၾကာငး္ သတျိပ္ပါ။  
 
ထိျုဖစ္လာႏုိငေ္သာ အႏၲရာယအ္တြက ္ႀကိ္တငျ္ပငဆ္ငပ္ါ - အခငး္ျဖစပ္ြားရာေနရာသို႔ မသြားခင ္အစ အစဥတ္စခ္ ု
ျပငဆ္င္ထားပါ။  
၁. အရင္ဖမ္းဆ းခ ထားရေသာ သတင္းစာဆရာမ ားအား ပို႔ေဆာင္ ထားရွိေသာ ေနရာကို အရင္ဆု း သိေအာင္ 
စု စမ္းပါ။  
၂. သင္သည္ အလြတ္သတင္းစာဆရာအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဥ းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ 
အခင္းျဖစ္ပြားရာသို႔သြားလွ င္ သင္၏ မိတ္ေဆြ (သုိ႔) တည္းျဖတ္သ အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။  
၃. အဖမ္းမခ ရလွ င္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အခ ိန္တစ္ခုတြင္ သင္၏ မိတ္ေဆြ (သို႔) တည္းျဖတ္သ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရန္ ရႏိုင္သမွ  ႀကိ္းစားရမည္။ ၎အခ ကသ္ည္ အလြန္အေရးႀက းပါသည္။   
၄. သတ္မွတ္ထားေသာ အခ ိန္အတြင္း မဆက္သြယ္ခဲ့လွ င္ သင္ အဖမ္းခ ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယ ဆရသည္။  
၅. သင္ ဆက္သြယ္ေသာ သ အား သင္၏မိသားစုႏွင့္ သတင္းစာတိုက္အား ဆက္သြယ္ခိုင္းပါ။  
 
အဖမး္ခ ခဲရ့လ ွင္ -  
၆. ဖမ္းဆ းျခင္းအား မခုခ ပါႏွင့္။  
၇. ေျပာသည့္အတိုင္း လုိက္နာရမည္မွာ အေရးႀက းပါသည္။  
၈. စိတ္တည္ၿငိမ္ေစရန္ အသက္ျပင္းျပင္း ရွွဴပါ။  
၉. ဖမ္းခ ရၿပ းလွ င္ ႐ုတ္တရက္ (သုိ႔) ျမန္ျမန္ လႈပ္ရွားမႈမ ိ္း (သို႔) ထြက္ေျပးဖို႔ မႀကိ္းစားပါႏွင့္။  
၁၁. သင္ဟာ ခ ႏိုင္ရည္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒ ဖမ္းဆ းခ ရမႈကို ေက ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ကုိယ္သင္ ေျပာပါ။  
၁၁. ႏွလု းခုန္ႏႈ းမ ား တည္ၿငိမ္ေစရန္ အသက္ျပင္းျပင္း ရွွဴပါ။  
၁၂. အခ ွဴပ္ထတဲြင္ တစ္ရက္ထက္ပိုေနရလွ င္ သင္ခ စ္ရေသာ သ မ ားအေၾကာင္း ေတြးျခင္း၊ စိတ္က းျဖင့္ 
ပု ေဖာ္စဥ္းစားျခင္းမ ား လုပ္ေပးပါ။  
၁၃. စိတ္၊ႏွလု းသားျဖင့္ သ တုိ႔ကိ ုစကားေျပာပါ - သ တုိ႔ႏွင့္ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ ေျပာပါ။  
၁၄. သတင္းစာဆရာတစ္ဥ း၏ ရည္ရြယ္ခ က္လုပ္ငန္းမ ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အေရးပါမႈမ ားကို အာ႐ု စိုက္ပါ။  
၁၅. အေကာင္းျမင္စိတ္ ေမြးပါ (သုိ႔) ထားပါ။  
Further information contact – Dr Cait McMahon cait.mcmahon@dartaspac.org  

mailto:cait.mcmahon@dartaspac.org

