သင္သည္ ကုိယ္ေရးကုိယတ
္ ာကိစၥမွသည္ တစ္မ ္ိးသားလုးကိစၥအထိအက ိ္းသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေရးႀကးသတင္းတစ္ပုဒက
္ ို
ေရးသားတင္ဆက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိျပ္ပါ။ သုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖယ
ြ ္ရသ
ွိ ည့္
အေျခအေနအရပ္ရပ္(အခက္အခဲမ ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ ား)အတြက္ ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပး ႀကိ္တင္ျပင္ဆင္ထားရန္
အလြန္အေရးႀကးေပသည္။ ယင္းသုိ႔ေထာင့္ေပါင္းစုမွထက
ြ လ
္ ာႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ ားကုိ သင့္အေနႏွင့္
ေလွ ာ့မတြက္မိရန္လည္းလုိအပ္ပါသည္။ သင္၏႐ုပ္ပိင
ု ္းဆုိင္ရာလုၿခ္ေရးအတြက္ အထးအာ႐ုစုိက္ပါ။ လုိအပ္လွ င္လိအ
ု ပ္သလုိ
သင့္လုၿခ္ေရးအတြက္ႀကိ္တင္ကာကြယ္မႈမ ားျပ္လုပ္ပါ။
ဆႏၵျပမႈမ ားႏွင့္ ျပည္တြငး္ မၿငိမမ
္ သက္မသ
ႈ တင္းေရးသားတင္ဆက္ျခင္း
တည္ေနရာကိစၥ
(၁) ဆႏၵျပမႈေတြက င္းပမည္ဆိေ
ု သာ ေနရာမ ားႏွင့္ သင္ကိယ
ု ္တိင
ု ္ေကာင္းစြာအကၽြမ္းတဝင္ ရွိေအာင္လုပ္ပါ။
(၂) ဆႏၵျပသည့္ေနရာကုိေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေနရာမွ ထြက္ႏုိင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ ားအားလုးကုိ
စိတထ
္ ဲတင
ြ ္ေကာင္းစြာမွတသ
္ ားထားပါ။
(၃)ဆႏၵျပမႈတြငပ
္ ါဝင္သလပုဂိ္လ္မ ား၊ အသင္းအဖြ႕ဲ မ ားႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွသ
ိ ည့္ အက ိ္းရလဒ္မ ားႏွင့္ပတ္သက္၍
အထးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ပါ။
(၄) ဆႏၵျပသမ ားႏွင့္ လုၿခ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(ရဲႏွင့္စစ္တပ္)မ ားအၾကား ပိတ္မမိပါေစႏွင့။္
(၅) လက္နက္ႏွင့္ အင္အားသုးႏုိင္ေျခရွိေနသည့္ အေနအထားမ ိ္းထဲတြင္ သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္
ျပင္ဆင္မႈမ ိ္းျပ္လုပ္ပါ။ အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာမွ သတင္းတင္ဆက္ေနခ န
ိ ္တင
ြ ္ သင္၏ေရွ႕၌
အကာအကြယ္ျဖစ္ေစမည့္အရာတစ္ခခ
ု ုရွိေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုးႀကိ္းစားပါ။
(၆) အကယ္၍ လေသေစႏုိင္ေလာက္ေသာလက္နက္မ ားအသုးျပ္လာသည္ဆိပ
ု ါက လုၿခ္စိတ္ခ ရသည့္ေနရာသုိ႔
အျမန္ဆုးထြက္ေျပးတိမး္ ေရွာင္ပါ။
(၇) မ က္ရည္ယိဗ
ု ုးမ ား၊ မးသတ္ပိက
ု ္မ ား၊ တုတ္မ ားျဖင့္ တုိက္ခိက
ု ္လာမည့္အေရးအတြက္ ႀကိ္တင္ျပင္ဆင္ပါ။ ေရသန္႔ဗးသည္
သယ္ေဆာင္ရလြယက
္ သည္။ ထထဲၿပး စုိစိတသ
္ ည့္အဝတ္စမ ားကုိလည္း
မ က္ရည္ယိဗ
ု ုးအကာအကြယ္အျဖစ္အသုးျပ္ႏုိင္ပါသည္။

သယ္ယပုိ႔ေဆာင္ေရး
(၁) ဆႏၵျပသည့္ေနရာသုိ႔သာြ းေရာက္သတင္းယရာတြင္ အသြား/အျပန္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည့္ ကား/ရထား
ကိစၥေသေသခ ာခ ာျဖစ္ေအာင္လုပထ
္ ားပါ။
(၂) အကယ္၍ သင္ပိင
ု ္ဆိင
ု ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိက္ကယ္ျဖင့္သြားလာမည္ဆိပ
ု ါက ဓာတ္ဆႏွင့္ ဘက္ထရကုိ
ဂ႐ုစိက
ု ္စစ္ေဆးပါ။ လုၿခ္စိတခ
္ စြာယာဥ္ရပ္နားႏုိင္မည့္ေနရာကုိေရြးခ ယ္ပါ။
(၃) ဘတ္စကား(လုိင္းကား)ကဲသ
့ ိ႔ု အမ ားျပည္သသုးသယ္ယပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္တစ္ခုကို အသုးျပ္သြားလာမည္ဆိပ
ု ါက
အခ ိန္ေနာက္က ႏုိင္သည့္ကိစၥ၊ လက ပ္ႏုိင္သည့္ကိစၥတိ႔က
ု ို သတိထားပါ။
အတပါရွိမည့္ပစၥည္းကရိယာႏွင့္ အဝတ္အစား
(၁) သင့္ပစၥည္းကိရယ
ိ ာမ ားကုိ ေကာင္းစြာသယ္ယႏုိင္မည့္အိတမ
္ ားကုိအသုးျပ္ပါ။ မးသတ္ပိက
ု ္၊ မ က္ရည္ယိဗ
ု ုးမ ားႏွင့္
လပင္လယ္ႀကးအၾကား လုၿခ္စိတ္ခ စြာသယ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အိတမ
္ ္ိးကုိျဖစ္ပါေစ။
(၂) ဘက္ထရမ ား
(၃) ေဒတာအခ က္အလက္မ ားထည့္သိမး္ ထားႏုိင္သည့္ကိရယ
ိ ာမ ား
(၄) သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္စာြ ဝတ္စားဆင္ယင္ပါ။ ဆႏၵျပပြဲမ ား၊ ဆႏၵျပအင္အားစုမ ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရာင္မ ားကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးႀကးပါသည္။ သုိ႔မွသာ သင့္အေနႏွင့္
၎တုိ႔ကိေ
ု ကာင္းစြာေရွာင္ရွားသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယေ
္ ရး
(၁) သင့္တြင္ တယ္လဖုနး္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး(မုိဘိင
ု ္းဖုန္း) ပါရွိပါေစ။ အကယ္၍ သင္၏ မုိဘုိင္းဖုန္းမ ားက ဆက္သယ
ြ ္ေရးအတြက္
အားကုိးရန္မျဖစ္ႏင
ို ေ
္ တာ့ဘး(အသုးမဝင္ေတာ့ဘး)ဆုိလွ င္ အျခားဆက္သယ
ြ ္ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုခုရွိေအာင္လုပထ
္ ားပါ။
(၂) သင္သြားလာလႈပ္ရာွ းသမွ ၊ လုပက
္ ိင
ု ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသမွ ကုိ သင္၏မိသားစုဝင္မ ား၊ ယုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရေသာ
လုပ္ေဖာ္ကိင
ု ္ဖက္မ ား၊ သတင္းစာ(မဒယာ)တုိက္မွ မန္ေနဂ ာမ ားကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။ ၎တုိ႔ကုိ
ပုမွနအ
္ ဆက္အသြယျ္ ပ္လုပၿ္ ပး အသိေပးပါ။
အဓိက႐ုဏ္းမ ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းမၿငိမ္မသက္မႈမ ားအေၾကာင္း လုၿခ္မႈရစ
ွိ ြာ မည္သိ႔မ
ု ည္ပု သတင္းရယႏုိင္သည္ဆိေ
ု သာ
အေသးစိတလ
္ မ္းညႊနခ
္ က္မ ားကုိ သိရလ
ွိ ိပ
ု ါက ဤဝက္ဘဆ
္ ိက
ု ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႏ
ႈ ုိင္ပါသည္။
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ခုိကရ
္ န္ျပ္လုိေသာ အေနအထားထဲမတ
ွ စ္ဆင့္ သတင္းတင္ဆက္ျခင္း/ အႏၱရာယ္ျပ္ႏုိငသ
္ ည့္ အေနအထားတြင္
သတင္းလုိကျ္ ခင္း
(၁) အမ ားျပည္သအၾကား၊ မိမိႏွင့္စိမ္းေသာ(မိမိႏွင့္အကၽြမ္းတဝင္မရွိေသာ) သတင္းရင္းျမစ္မ ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆရခ န
ိ ္တြင္
သတိဝရိယႏုိးႏုိးၾကားၾကားရွေ
ိ နပါေစ။
(၂) အလုပ္ေနရာႏွင့္ မိသားစုေနရာမ ား လုၿခ္စိတ္ခ မႈရွိေအာင္လုပ္ပါ၊ ဘာကုိမွ အေရးတယမျပ္ ဂ႐ုမစိက
ု ဘ
္ ဲမေနပါႏွင့္။
(၃) သင္သြားလာသည့္ေနရာ၊ သြားလာသည့္အခ ိနက
္ ာလ၊ အသုးျပ္ေသာ သယ္ယပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္(စးနင္းလုိက္ပါသည့္
ယာဥ္မ ား)ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထးဂ႐ုစိက
ု ္ပါ။
(၄) ဒစ္ဂ စ္တယ္လုၿခ္ေရး အထးသတိျပ္ရပါမည္။ လွ ိ္႕ဝွက္နပါတ္မ ား(Passwords)၊ ပစၥည္းပစၥယသိမ္းဆည္းသည့္အရာမ ား၊
မွ ေဝသုးစြသ
ဲ ည့္ ဒစ္ဂ စ္တယ္ကိရယ
ိ ာမ ားႏွင့္ ေဒတာမ ား အစရွသ
ိ ည္တိ႔၏
ု လုၿခ္ေရးကုိ အထးသတိျပ္ပါ။
(၅) သင္၏ ပစၥည္းပစၥယမ ားကုိ သင္ႏွင့္မဆုိင္သလုိ ပုိင္ရွင္မ့သ
ဲ ေဘာမ ိ္းမထားမိေအာင္ဂ႐ုစိက
ု ္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္
ယုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရသည့္ ႀကးၾကပ္မႈမပါဘဲ မထားမိေစရန္ဂ႐ုစုိက္ပါ။
(၆) အျခားမတညသည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ ားတည္ေဆာက္ထားပါ။
ယုၾကည္စတ
ိ ္ခ ရေသာ ဂ႐ု(အဖြ႕ဲ )တစ္ခထ
ု တ
ဲ ြငအ
္ လုပလ
္ ုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆုး လအတြလ
ဲ ိက
ု အ
္ လုပ္လပ
ု ္ရန္
အႀကျပ္အပ္သည္။ ဤနည္းအတုိင္းလုိက္နာပါမွ ေျမျပင္တြင္ သတင္းလုိက္ရသည့္အလုပ္ႏွင့္ အေရးႀကး
အကဲဆတ္လြန္းသည့္သတင္းႀကးမ ားလုိက္ရသည့္အလုပတ
္ ိ႔ု အတြက္ အကအညအေထာက္အပျ့ ဖစ္ေစပါမည္။
မည္သိ႔ပ
ု င္ျဖစ္ေစကာမ သင္ႏွင့္အတ သတင္းအခ က္အလက္မ ားေဝမွ ရယသုးစြေ
ဲ နသမ ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္အေနႏွင့္
အလြန္အမင္းသတိႀကးႀကးထားရွရ
ိ န္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆႏၵျပမႈမ ားအေၾကာင္း ေရးသားတင္ဆက္ခ န
ိ တ
္ ြင္ အဖမ္းခရႏိုငေ
္ ၾကာင္း သတိျပ္ပါ။

ထိျု ဖစ္လာႏိုငေ
္ သာ အႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိ္တင္ျပင္ဆင္ပါ - အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသိ႔ု မသြားခင္ အစအစဥ္တစ္ခု
ျပင္ဆင္ထားပါ။
၁. အရင္ဖမ္းဆးခထားရေသာ သတင္းစာဆရာမ ားအား ပို႔ေဆာင္ ထားရွိေသာ ေနရာကို အရင္ဆုး သိေအာင္
စုစမ္းပါ။
၂. သင္သည္ အလြတ္သတင္းစာဆရာအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဥးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ
အခင္းျဖစ္ပြားရာသိ႔သ
ု ာြ းလွ င္ သင္၏ မိတ္ေဆြ (သို႔) တည္းျဖတ္သအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။
၃. အဖမ္းမခရလွ င္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အခ ိန္တစ္ခုတင
ြ ္ သင္၏ မိတ္ေဆြ (သို႔) တည္းျဖတ္သႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ရန္ ရႏိုင္သမွ ႀကိ္းစားရမည္။ ၎အခ က္သည္ အလြန္အေရးႀကးပါသည္။
၄. သတ္မွတ္ထားေသာ အခ ိန္အတြင္း မဆက္သြယ္ခ့လ
ဲ ွ င္ သင္ အဖမ္းခရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယဆရသည္။
၅. သင္ ဆက္သယ
ြ ္ေသာ သအား သင္၏မိသားစုႏွင့္ သတင္းစာတိုက္အား ဆက္သြယ္ခိုင္းပါ။
အဖမ္းခခဲရ
့ လွ င္ ၆. ဖမ္းဆးျခင္းအား မခုခပါႏွင့္။
၇. ေျပာသည့္အတိုင္း လိုက္နာရမည္မွာ အေရးႀကးပါသည္။
၈. စိတ္တည္ၿငိမ္ေစရန္ အသက္ျပင္းျပင္း ရွွဴပါ။
၉. ဖမ္းခရၿပးလွ င္ ႐ုတ္တရက္ (သို႔) ျမန္ျမန္ လႈပ္ရွားမႈမ ိ္း (သို႔) ထြက္ေျပးဖို႔ မႀကိ္းစားပါႏွင့္။
၁၁. သင္ဟာ ခႏိုင္ရည္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒဖမ္းဆးခရမႈကို ေက ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ကိုယ္သင္ ေျပာပါ။
၁၁. ႏွလုးခုန္ႏႈးမ ား တည္ၿငိမ္ေစရန္ အသက္ျပင္းျပင္း ရွွဴပါ။
၁၂. အခ ွဴပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ တစ္ရက္ထက္ပိုေနရလွ င္ သင္ခ စ္ရေသာ သမ ားအေၾကာင္း ေတြးျခင္း၊ စိတ္ကးျဖင့္
ပုေဖာ္စဥ္းစားျခင္းမ ား လုပ္ေပးပါ။
၁၃. စိတ္၊ႏွလုးသားျဖင့္ သတိက
ု႔ ို စကားေျပာပါ - သတို႔ႏွင့္ စကားဝိုင္းဖြ႔ဲ ေျပာပါ။
၁၄. သတင္းစာဆရာတစ္ဥး၏ ရည္ရြယ္ခ က္လုပ္ငန္းမ ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေရးပါမႈမ ားကို အာ႐ုစိုက္ပါ။
၁၅. အေကာင္းျမင္စိတ္ ေမြးပါ (သို႔) ထားပါ။
Further information contact – Dr Cait McMahon cait.mcmahon@dartaspac.org

