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‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာလမ္းၫႊန္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္မွာ
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးမွ် ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုကာလအတြင္း ကမာၻအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ထိခိုက္ခံစားရအလြယ္ဆံုးသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္မီေစၿပီး မည္သူကိုမွ်
ေနာက္ခ်န္မထားဘဲ တရားမွ်တၿပီး၊ သာတူညီမွ်၍ သည္းခံမႈရွိကာ၊ ပြင့္လင္းေသာ၊ လူမႈေရးအရ လက္ခံပါဝင္ေစေသာ ကမာၻ ျဖစ္လာေစရန္ ခိုင္မာျပတ္သား၍
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ဘက္ဂ်က္လ်ာထားသတ္မွတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာ’
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ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ပါ လက္တြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာေရးက႑မွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းတို႔တြင္ သိရွိနားလည္မႈျဖင့္ က်န္းမာ၍ ေလးစားမႈရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္ ကၽြမ္းက်င္စရာ အခ်က္အလက္မ်ား’
ကို အေျချပဳသည့္ အရည္အေသြး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရး၏ မပါမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တေျဖးေျဖး လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ခ်န္ပီယံမ်ား
ျဖစ္လာေနပါသည္။
ထိုသို႔ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေနေသာ္လည္း မ်ားျပားလွေသာ လူငယ္မ်ားမွာ ကေလးဘဝမွ အရြယ္ေရာက္သူ ဘဝသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ မိမိတို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ထိခိုက္ေစသည့္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေသာ၊ မျပည့္စံုေသာ (သို႔) ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ရရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မလံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမွာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား အျမတ္ထုတ္ခံရမႈႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္ရွိေသာရလဒ္မ်ား
တိုးပြားေစ႐ံုသာမကဘဲ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားအဖို႔ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုလံုးအတြက္ မိမိတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ပ်က္ကြက္ျခင္း ျဖစ္ေစပါသည္။
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေစရန္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဤ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
နည္းပညာလမ္းၫႊန္ မွာ လက္ရွိအေထာက္အထားမ်ားကို အသစ္တဖန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ၏ အေနအထားကို ထပ္မံအတည္ျပဳျခင္းတို႔မွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၎က လိင္မႈေရးရာႏွင့္
ဆက္ဆံေရးတို႔ကို အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ခိုင္မာၿပီး လူငယ္တို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ဗဟိုျပဳသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ပံုစံတက် သင္ယူေလ့လာမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ပါသည္။
ထိေရာက္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မပါမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖင့္
ဤလမ္းၫႊန္သည္ ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားအား လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခအေပၚ အျပဳသေဘာသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ျပည့္စံုသည့္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲႏိုင္ေစပါသည္။
မူလ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ကဲ့သို႔ပင္ ဤျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားသည့္လမ္းၫႊန္မွာ ေနာက္ဆံုးရ သိပၸံနည္းက် အေထာက္အထားမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳထားၿပီး
ႏိုင္ငံမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္ လူငယ္မ်ား၏
ေတာင္းဆိုမႈကို ျပည့္မီေစျခင္း မရွိပါက ၂၀၃၀ အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ မည္သူကိုမွ ေနာက္ခ်န္မထားခဲ့ရန္
ကတိကဝတ္တို႔အား ျပည့္ေျမာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္ကို သိမွတ္လွ်က္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ဤလမ္းၫႊန္ကို အသံုးျပဳေစရန္
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး အတြက္ အဓိဌာန္ျပဳထားၿပီး လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခ အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ အားလံုးပါဝင္၍ က်ားမ
တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျပည့္မီေရာက္ရွိႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ပညာေပးသူမ်ား၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပညာရွင္မ်ား၊ လိင္မႈႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအတြက္ အဆိုျပဳတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စသူတို႔က ႏိုင္ငံမ်ားအား ဤလမ္းၫႊန္ကိုအသံုးျပဳကာ ကူညီေပးႏိုင္ၾကမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Audrey Azoulay
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ UNESCO
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ဤ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာနည္း ပညာလမ္းၫႊန္ကို
ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (UNESCO) ၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ျပဳစုထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္သည္။ လမ္းၫႊန္ကို
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား Soo-Hyang Choi (ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး - ပါဝင္ေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ) ၏
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Chris Castle (UNESCO Global Coordinator for HIV and AIDS) က လမ္းၫႊန္မႈေပးကာ Joanna Herat (Section of Health and Education)
က ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး Jenelle Babb, Cara Delmas, Rita Houkayem, Karin Nilsson, Anna Ewa Ruszkiewicz ႏွင့္ Marina Todesco (former) တို႔က
ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကပါသည္။
လမ္းၫႊန္တစ္ခုလံုးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား ေရးသားျခင္းတို႔ကို Marcela Rueda Gomez ႏွင့္ Doortje
Braeken (အလြတ္တန္း ပညာရွင္မ်ား) တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တည္းျဖတ္မြမ္းမံျခင္းအား Nicole Cheetham, Debra Hauser ႏွင့္ Nora Gelperin တို႔ ပါဝင္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ တင္ျပအေရးဆိုသည့္
(Advocates for Youth) အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ Paul Montgomery ႏွင့္ Wendy Knerr (University of Oxford Centre for Evidence-Based
Intervention) တို႔က ဤ ၂၀၁၈ လမ္းၫႊန္ကို ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ အေထာက္အထားမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ Jane Coombes (အလြတ္တန္းပညာရွင္) က ေရးသားထားသည့္စာမူမ်ားကို ဖတ္႐ႈစစ္ေဆး၍ တည္းျဖတ္ေပးပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔က ဆြီဒင္ႏိုင္ငံႏွင့္ UNAIDS တို႔အား ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ လမ္းၫႊန္ျပဳစုေရးသားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
တန္ဖိုးရွိလွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းအတြက္ အၾကံေပးအဖြဲ႕မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ - Qadeer
Baig, Rutgers WPF (former) ၊ Doortje Braeken, International Planned Parenthood Federation (former) ၊ Shanti Conly, USAID (former) ၊ Esther
Corona, World Association of Sexology ၊ Helen Cahill, University of Melbourne ၊ Pia Engstrand, Swedish International Development Cooperation
Agency (Sida) ၊ Nyaradzayi Gumbonzvanda, Rozaria Memorial Trust and African Union Goodwill Ambassador on Ending Child Marriage ၊
Nicole Haberland, Population Council ၊ Wenli Liu, Beijing Normal University ၊ Anna-Kay Magnus-Watson (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ေမကာ) ၊ Peter
Mladenhov, Y-Peer ၊ Sanet Steenkamp, (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နမီးဘီးယား)၊ Remmy Shawa, Sonke Gender Justice (former) ၊ Aminata Traoré Seck,
(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆီနီေဂါ) ၊ Alice Welbourn, Salamander Trust ၊ Christine Winkelmann, BZgA ။ ထို႔ျပင္ UNDP မွ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း
ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္ - Diego Antoni ၊ Suki Beavers, Caitlin Boyce ၊ Mandeep Dhaliwal ၊ Natalia Linou ၊ Noella Richard ႏွင့္
Tilly Sellers တို႔အျပင္ ထပ္ေဆာင္း အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ေသာ Siri May (OutRight Action International, UNDP external reviewer) တို႔ျဖစ္ပါသည္။
လမ္းၫႊန္ထုတ္ေဝရာတြင္ အတူပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ မိတ္ဖက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းကာ
ဖတ္႐ႈဆန္းစစ္ ေပးခဲ့ၾကသည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ UNAIDS secretariat ၊ Maria Bakaroudis, Elizabeth Benomar, Ilya
Zhukov (UNFPA) ၊ Ted Chaiban, Susan Kasedde, Catherine Langevin Falcon, Vivian Lopez, Chewe Luo (UNICEF) ၊ Nazneen Damji, Elena
Kudravsteva (UN Women) ၊ Ian Askew, Venkatraman Chandra-Mouli (WHO)။ UNESCO ဌာနခ်ဳပ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္႐ံုးမ်ားမွ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ Christophe Cornu ၊ Mary Guinn Delaney (Xavier Hospital)၊ Hongyan Li ၊ Yong Feng Liu ၊ Patricia
Machawira ၊ Alice Saili ၊ Justine Sass ၊ Ariana Stahmer ႏွင့္ Tigran Yepoyan တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ပဲရစ္ၿမိဳ႕ UNESCO ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ မွ ၂၇ အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’
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အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ပါဝင္ေပးခဲ့ၾကေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္ကို ထုတ္ေဝရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ မိတ္ဖက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ႏွင့္ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး နယ္ပယ္တို႔တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝခ်မ္းသာသုခကို ခိုင္မာျမဲျမံစြာ ထည့္သြင္းမွတ္သားေပးခဲ့ေသာ ေအာက္ပါ
အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ေပးမႈတို႔အား အထူးသိမွတ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ မူလ
လမ္းၫႊန္ျပဳစုေရးသားမႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ကြယ္လြန္သူ Dr Douglas Kirby ၊ ယခင္ ပညာေရး၊ သင္တန္းႏွင့္
သုေတသန (ETR) အႀကီးတန္းပညာရွင္ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ Dr Babatunde Osotimehin ၊ UNFPA အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
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ေဝါဟာရမ်ား...................................................................................................................................... ၁၁၅

၁ဝ

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား............................................................................................................................. ၁၁၉
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ (CSE) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္

		

ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား................................................................၁၂ဝ

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

		

အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ား -၂၀၁၆-၂၀၁၇...................................................................................................၁၂၇

ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)

UNESCO ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား....၁၂၈

ေနာက္ဆက္တြဲ (၄)

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား.................၁၃၁

ေနာက္ဆက္တြဲ (၅)

၂၀၁၆ အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းရည္ၫႊန္းပါဝင္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ား...............၁၃၄

ေနာက္ဆက္တြဲ (၆)

အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

		

ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဓိကေျဖၾကားသူမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၇.....................၁၃၈

ေနာက္ဆက္တြဲ (၇)

အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေစရန္

		

ျပင္ဆင္ရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ရည္ၫႊန္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားစာရင္း......................................................၁၃၉

ေနာက္ဆက္တြဲ (၈)

ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္မႈအေျချပဳ HIV ႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို

		

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳထားေသာအၫႊန္းကိန္းမ်ား.........................................................................၁၄၃

ဇယားမ်ားႏွင့္ စာစုမ်ား

ဇယားမ်ားႏွင့္ စာစုမ်ား
ဇယားမ်ား
ဇယား (၁)

၂ဝဝ၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ အေထာက္အထား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ အဓိက ဝိေသသလကၡဏာမ်ား........................................၃ဝ

ဇယား (၂)

အေထာက္အထား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား.............................................................................................၃ဝ

ဇယား (၃)

CSE ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွိတတ္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား............................................................................................................၈၄

ဇယား (၄)

ထိေရာက္ေသာ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား.....................................................................................၉၆

ဇယား (၅)

CSE ကို သီးျခားသင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ေပါင္းစည္းသင္ၾကားျခင္း - အဓိက စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား.........................................................၉၇

ဇယား (၆)

CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း....................................................................................................၁ဝဝ

ဇယား (၇)

ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို အေျခခံသည့္ HIV ႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏
အရည္အေသြး၊ ျပည့္စံုမႈႏွင့္ လႊမ္းျခံဳမႈတို႔ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက် တိုင္းတာႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (EMIS) တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳရန္
ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားေသာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား.................................................................................................................၁ဝ၁

စာစုမ်ား
စာစု (၁)

CSE ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ လိင္မႈေရးရာအတြက္ သေဘာတရားမူေဘာင္............................................................................၁၈

စာစု (၂)

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား CSE ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုလသမဂၢစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီမႈ ဥပမာမ်ား.............................၈၂

စာစု (၃)

CSE အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိေစရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မ.ႈ ......................၈၇

စာစု (၄)

UNESCO ၏ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို
တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ သေဘာတရား ၁၀ ခ်က္.......................................................................................၁ဝ၂
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အတိုခ်ဳပ္ စာလံုးမ်ား

အတိုခ်ဳပ္ စာလံုးမ်ား

AIDS

Acquired immune deficiency syndrome

ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ

CEFM

Child Early and Forced Marriage

ကေလးမ်ားကို ေစာစီးစြာ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပးျခင္း

CSE

Comprehensive sexuality education

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’

FGM/C

Female Genital Mutilation/Cutting

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိင္အဂၤါကို လွီးျဖတ္ျခင္း

EMIS

Education Management Information System

ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္

GBV

Gender-based violence

က်ားမ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ

HIV

Human immunodeficiency virus

လူမ်ားတြင္ ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ ဗိုင္းရပ္ပိုး

HPV

Human Papillomavirus

လူမ်ားတြင္ လိင္အဂၤါႂကြက္ႏို႔ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေစေသာ ဗိုင္းရပ္ပိုး

ICTs

Information and communication technologies

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ

ICPD

International Conference on Population and
Development

လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံ

ITGSE

International technical guidance on sexuality
education

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္
ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာလမ္းၫႊန္

LAC

Latin America and the Caribbean

လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယေ
ံ ဒသ

LGBTI

Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex

လိင္တူခ်စ္သူႏွင့္ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးႏွစ္သက္သူ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား၊
လိင္ေျပာင္းထားသူႏွင့္ ၾကားလိင္ (လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ဳိး) ရွိသူမ်ား

NGO

Non-governmental organization

အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

PoA

Programme of Action

လုပ္ငန္း အစီအစဥ္

PEP

Post-exposure prophylaxis

HIV ပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ျခင္း

PrEP

Pre-exposure prophylaxis

HIV ပိုးႏွင့္ မထိေတြ႕မီ ကာကြယ္ျခင္း

RCT

Randomized controlled trials

က်ပမ္းေရြးခ်ယ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္အုပ္စုျဖင့္ စမ္းသပ္သုေတသနျပဳျခင္း

SDGs

Sustainable Development Goals

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ား

SERAT

Sexuality Education Review and Assessment Tool

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္
နည္းလမ္းအေထာက္အကူ

SRH

Sexual and reproductive health

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

SRHR

Sexual and reproductive health and rights

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

STIs

Sexually transmitted infections

လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား

UNAIDS

Joint United Nations Programme on HIV and AIDS

ကုလသမဂၢ HIV ႏွင့္ AIDS ေရာဂါဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအစီအစဥ္

UNDP

United Nations Development Programme

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization

ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕

UNFPA

United Nations Population Fund

ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕

UNICEF

United Nations Children’s Fund

ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕

UN Women

United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women

ကုလသမဂၢ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္
ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕

VMMC

Voluntary medical male circumcision

မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆးပညာျဖင့္ အမ်ဳိးသား လိင္အဂၤါထိပ္ဖံုးအေရျပား
ျဖတ္ေတာက္မႈ

WHO

World Health Organization

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕

YPLHIV

Young people living with HIV

HIV ပိုးရွိသူ လူငယ္မ်ား
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၁
မိတဆ
္ က္

၁ - မိတ္ဆက္

၁-မ
 ိတ္ဆက္
ဤကမာၻတြင္ HIV/AIDS၊ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား၊
မရည္ရြယ္ေသာကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ၊ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမ
တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းတို႔က လူငယ္မ်ား က်န္းမာသုခ ျပည့္စံုသည့္ဘဝ
ရရွိႏိုင္ေရးအေပၚ ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္၍ လူငယ္မ်ားအတြက္
ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ အက်ဳိးျပဳအသံုးဝင္သူအျဖစ္ ေက်နပ္ျပည့္စံုေသာ ဘဝကို
တည္ေဆာက္ၿပီးေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရာ၌ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ (CSE) သည္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ
ပါဝင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို
အေျချပဳသည့္ CSE ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္း၍
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း
လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားသာလွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏
လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ သိရွိနားလည္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တာဝန္သိစြာ
ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိေစေသာ ဘဝအတြက္ျပင္ဆင္ေပးမႈကို လက္ခံရရွိၾကပါသည္။
လူငယ္အမ်ားစုသည္ လူႀကီးဘဝသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာသည့္
အခ်ိန္အခါတြင္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိဝါဒကြဲျပားၿပီး အဆိုးျမင္၍
စိတ္႐ႈပ္ေထြးစရာျဖစ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕သင္ယူ
ၾကရပါသည္။ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္
လူႀကီးမ်ား၏ ကသိကေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ေျပာဆိုရွင္းျပမႈ မရွိျခင္းတို႔က
အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစပါသည္။ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ သေဘာထား
ခံယူခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒတို႔မွာ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအေၾကာင္း
လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းအေပၚ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ လူမႈေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကလည္း အႏၲရာယ္ရွိေစေသာ
အေျခအေနမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဥပမာ - က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ
မရွိျခင္းေၾကာင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး၊ မိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္ ေခတ္မီ
သားဆက္ျခားနည္းလမ္း အသံုးျပဳမႈတို႔တြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေလ့လာေတြ႕ရွိထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ CSE သည္ ကေလးႏွင့္
လူငယ္မ်ားအတြက္ တိက်မွန္ကန္၍ အသက္အရြယ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္
ဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်ားမတန္းတူ
ညီမွ်မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈကို ေလးစားျခင္းအပါအဝင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ က်န္းမာေစကာ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာဆက္ဆံေရးကို အားေပးသည့္ သေဘာထားႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို
ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနပါသည္။ (အပိုင္း ၄ - CSE အတြက္ အေထာက္
အထားမ်ားကို ၾကည့္ပါ။) ထို႔ျပင္ CSE သည္ လူငယ္မ်ားအား မိမိတို႔ႏွင့္
သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၊ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္
ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းအေပၚ ပိုမိုနားလည္၍ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ရန္
လူမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာယံုၾကည္မႈမ်ားအား
ထင္ဟပ္ေတြးျမင္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္အတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။
အင္တာနက္ႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ သိသာထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားေသာ
လိင္မႈကိစၥမ်ားကို လူငယ္မ်ား ပိုမိုျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
၄င္းတို႔ဘဝတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုနားလည္လက္ခံ တာဝန္ယူႏုိင္ရန္အတြက္
အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိရန္ အေရးႀကီးပံုကို ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား
က ပိုမိုလက္ခံလာၾကပါသည္။ ၂၀၃၀ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၄င္း၏
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား1 (SDGs) က
မည္သူ႔ကိုမွ် ေနာက္ခ်န္မထားခဲ့ရန္ႏွင့္ လူတိုင္းအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ပညာေရး၊
က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခရရွိေရးဆိုင္ရာ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မီေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ကတိကဝတ္ရရွိေအာင္
စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားျခင္းကလည္း ေနရာတုိင္းရွိ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားထံ
CSE ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လက္ရွိစီမံကိန္းမ်ား (သုိ႔)
က႑မ်ဳိးစံုပါဝင္ပါသည့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္
အေရးႀကီးေသာအခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရရွိေစပါသည္။

1
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CSE အစီအစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္ပံ့ပိုးထားေသာ တတ္ကြၽမ္းသည့္
ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ
ဆရာဆရာမမ်ားက လူငယ္အမ်ားအျပားကို လိင္မႈကိစၥမ်ား မစတင္ေသးမီ
အခ်ိန္၌စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးႏုိင္ၿပီး
ေလ့လာသင္ယူမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ CSE ကို မွားယြင္းေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈတို႔ကို
အမ်ားဆံုး ခံစားရႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းျပင္ပရွိ လူငယ္ႏွင့္ ကေလးမ်ား
အတြက္လည္း ေပးအပ္သင့္ပါသည္။

၁.၁

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ နည္းပညာ
လမ္းၫႊန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္သည့္ အုပ္စုမ်ား

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’
အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ နည္းပညာလမ္းၫႊန္(လမ္းၫႊန္) ကို
ေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးအစီအစဥ္ႏွင့္
သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစု၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား
အေထာက္အကူေပးရန္ စုစည္းျပဳစုေပးထားပါသည္။ ၄င္းသည္ အစိုးရ
ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းျပဳစုသူ၊ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္
ဆရာဆရာမမ်ား အပါအဝင္ ပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တုိက္႐ိုက္
အသံုးဝင္ပါသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လူငယ္ေရးရာ
လုပ္သားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္လည္း ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း
သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူအေနႏွင့္
ဤလမ္းၫႊန္ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ပံု
အေလ့အထမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ (သို႔) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ရည္မွန္းခ်က္ (SDG) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဤလမ္းၫႊန္ကို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သူမ်ားထံ မွ်ေဝေပးျခင္း။ ဤလမ္းၫႊန္သည္
ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သူ၊
အကဲျဖတ္သံုးသပ္သူ မည္သူအတြက္မဆို အသံုးဝင္ပါသည္။
ဥပမာ - အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ပညာေရး၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ (သို႔) က်ားမ
တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား။
အမ်ဳိးသားမူဝါဒႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ CSE ကို ရည္ၫႊန္းရန္
ကြဲျပားေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားကို သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔တြင္
ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’၊ မိသားစုဘဝ ပညာေပးျခင္း၊
HIV ပညာေပးျခင္း၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ ပညာေပးျခင္း၊
က်န္းမာေသာ ဘဝေနထိုင္နည္းႏွင့္ အေျခခံ ဘဝလံုၿခံဳေဘးကင္းေရး
တို႔ပါဝင္ပါသည္။ မည္သည့္အေခၚအေဝၚကို သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ
“comprehensive (ဘဝတြက္တာ)” ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ
လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ သင္ယူေလ့လာသူ၏ ဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္
သေဘာထားအျမင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ CSE
အစီအစဥ္မ်ား၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ
ခိုင္ၿမဲစြာအေျခခံထားျခင္းႏွင့္ လိင္မႈေရးရာကို လူသားတို႔
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ၏ သဘာဝအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ
႐ႈျမင္လက္ခံထားျခင္းစသည့္ တူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။

၁ - မိတ္ဆက္

ဤလမ္းၫႊန္သည္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားအေနႏွင့္ အေထာက္အထားအေပၚ
အေျခခံေစရန္၊ ေဒသေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ဘဝခ်မ္းသာသုခတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည့္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ
စသည္တို႔ကို ဦးတည္၍က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ပံုတို႔ကို အေလးအနက္ ေထာက္ျပထားပါသည္။
ေက်ာင္းအေျချပဳ CSE ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္
ဆရာဆရာမမ်ား၏ အရည္ အေသြး၊ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ
ပစၥည္း စသည့္ သင္ၾကားေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္သာ တည္မီေနသည္မဟုတ္ဘဲ
ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုးေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္ကို
ေက်ာင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းအျပဳအမူအေလ့အထ
စသည္တို႔ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ CSE သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ
အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရး၏ မရွိမျဖစ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး
ေလ့လာသင္ယူသူအားလံုး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုချပည့္စံုေရးကို
အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္လည္း အလြန္အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 

CSE ကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစ၍ CSE ၏ အျပဳသေဘာ
ေဆာင္၍ လိုလားအပ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ သိရွိၾကရန္



ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လိင္ႏွင့္
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္မ်ား
အေၾကာင္း အသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ CSE လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ပံုကို
ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္



အေထာက္အထားႏွင့္ သုေတသနအေျချပဳလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို မွ်ေဝ၍
မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ပညာေပးသူမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲသူမ်ားကို
အေထာက္အကူျပဳရန္



ဆရာဆရာမႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ား၏ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္
အရည္အေသြးျမင့္ CSE ေပးႏုိင္ေစရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္



ပညာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရပ္ရြာႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္တို႔တြင္ CSE ကို
ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္



ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္၍ အေထာက္အထားျပည့္စံုၿပီး အသက္အရြယ္၊
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ
ပစၥည္းႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးျပဳစုရာတြင္ လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္



အခ်ဳိ႕ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္၍
အကဲဆတ္ႏိုင္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း (ဥပမာ - ရာသီေသြးေပၚျခင္း၊
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ) ကို CSE က မည္ကဲ့သို႔ ပိုမို အသိပညာ
ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္ကို ျပသရန္၊ CSE သည္ ကေလးမ်ားအား ေစာစီးစြာ
အတင္းအၾကပ္ထိမ္းျမားေစျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္အေလ့အထမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ပိုမို
အသိပညာေပးႏိုင္ပါသည္။

ဤလမ္းၫႊနသ
္ ည္ ေနာက္ဆးုံ ရ အေထာက္အထားမ်ားအား မွျီ ငမ္းထားသည့္
အျပင္ လူတင
ုိ း္ အက်ဳံးဝင္ ပညာေရးႏွင့္ အျမင္ဆ
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္ င
ြ တ
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ႏုင
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႔ ခြငအ
့္ ေရး သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားအေပၚ စြၿဲ မဲစာြ အေျခခံထားပါ
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သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံျု ဖင့္ အၾကမ္းဖက္မပ
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ုိ ရ
္ ာ သေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေနာက္ဆက္တဲြ (၁) CSE ႏွင့္ သက္ဆင
ုိ မ
္ ရ
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ႏုင
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ံ ကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္

သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားတြင္ ထပ္မေ
ံ လ့လာႏိင
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ဤလမ္းၫႊနသ
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ြ ႏ
္ င
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၁.၂

ဤလမ္းၫႊန္ကို ဖြဲ႕စည္းထားပံု

လမ္းၫႊန္တြင္ အပိုင္း (၇) ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ပထမ အပိုင္း (၄)
ပိုင္းတြင္ CSE ၏ အဓိပၸာယ္၊ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္မႈႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရ
အေထာက္အထားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အပိုင္း (၅) တြင္ အဓိက
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းျပထားၿပီး
ေလ့လာသင္ယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အသက္အပိုင္းအျခားအရ
စီစဥ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အပိုင္း ၂ ပိုင္းတြင္ CSE အတြက္
ပံ့ပိုးမႈမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ဤ ျပည့္စံုေသာလမ္းၫႊန္တစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ ပါဝင္သင့္သည္ဟု
အႀကံျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ CSE ကို ထိေရာက္စြာ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
ထို ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စံအရည္အေသြးမ်ားကို ေဒသႏွင့္ဆီေလွ်ာ္ေစရန္၊
သင္ၾကားေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သို႔ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္
ႏိုင္မည္ကို အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈဆိုင္ရာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မည္မွ်ျပည့္မီသည္ကို ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္တို႔အတြက္
ေဒသေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသင့္ပါသည္။

၁.၃

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ကို
အဘယ့္ေၾကာင့္လိုအပ္ပါသလဲ

ပထမအႀကိမ္ ျပဳစုေရးသားေသာလမ္းၫႊန္ကို UNESCO သည္ UNAIDS,
UNFPA, UNICEF, WHO တို႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ကာ ၂၀၀၉ တြင္
ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ေဝခ်ိန္မွစတင္၍ လမ္းၫႊန္သည္ တကမာၻလံုးမွ
လက္ခံႏုိင္၍ ေဒသအေျခအေနႏွင့္အညီ လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံအသံုးျပဳ
ႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားအေျချပဳ ပညာေရးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အရည္အေသြးမီ
ပညာေရး၏ မပါမျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ကေလး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္
လူငယ္အားလံုး အတြက္ CSE ကို ပါဝင္ထည့္သြင္းရန္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္
ရာတြင္လည္း လမ္းၫႊန္ကို အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္ကို ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’
နယ္ပယ္သည္ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ပါသည္။ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
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အစီအစဥ္မ်ားကို မတူကြဲျပားေသာ သင္ၾကားေရးအေနအထားမ်ားတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ဤအေၾကာင္းအရာမ်ား အေၾကာင္းကို
ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္လာေစၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ သင္ခန္းစာမ်ားလည္း
ရရွိေစပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ CSE ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိမႈအတြက္
အေထာက္အထားမ်ားမွာလည္း ပိုမိုခုိင္မာ က်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။ ယခုအခါ
SDG မ်ားကလည္း ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ပညာေပးျခင္း၏ ပါဝင္လႊမ္းျခံဳမႈ၊ အေနအထားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈတုိ႔ကို
သိနားလည္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစနစ္ေဘာင္တစ္ခုကို
ေပးအပ္ထားပါသည္။ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္အသစ္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာရာ
၄င္းတုိ႔တြင္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ရာ၌ က်ားမေရးရာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္
လူမႈေရးေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုသိမွတ္ဂ႐ုျပဳလာျခင္း၊ HIV၊ လိင္မွ
တဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ေစာစီးစြာ မရည္ရြယ္ေသာကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းႏွင့္
က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးျပႆနာ
မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္လွမ္းမီလာေသာ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၏
လႊမ္းမိုးမႈတို႔ကို ကာကြယ္ရာတြင္ ပညာေရးက႑၏ အေရးပါမႈတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ CSE ကုိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရးႀကီး
ေသာအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္ (WHO 2017b)။
ထို ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ားေၾကာင့္ UNESCO သည္ လက္ရွိ ကုလသမဂၢ
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ကုလသမဂၢ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအဖြဲ႕ (UN WOMEN) တို႔
ႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းလက္တြဲ၍ ဤလမ္းၫႊန္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေနာက္ဆံုးရ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ ငယ္ရြယ္ေသာ
ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား၏ လက္ရွိကာလ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးေနေသာ
ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္
သံုးသပ္၍ အသစ္တစ္ဖန္ ျပဳစုထားပါသည္။ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားေသာ
လမ္းၫႊန္သည္ မူလပါဝင္ေသာ အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္
ဦးတည္ပရိသတ္အတြက္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း သက္ေသထူၿပီးသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ပါဝင္ေစသည့္အျပင္
အေထာက္အထားအသစ္မ်ားႏွင့္တကြ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္သည့္ အဓိက
သေဘာတရားမ်ား၊ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းထားပါသည္။

၁.၄

ဤလမ္းၫႊန္ကို ျပဳစုေရးသားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

ဤ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္မွာ UNESCO ၏
တာဝန္ေပးခ်က္အရ ၂၀၁၆ တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား
ထပ္မံသံုးသပ္မႈ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ မူေဘာင္တို႔ကို
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတို႔ အေပၚ အေျချပဳပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္အတြက္
အေထာက္အထားအသစ္မ်ား သံုး သပ္ျခင္းကို University of Oxford
Center for Evidence-Based Interval, UK မွ ပါေမာကၡ Paul Mongomery
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ႏွင့္ Wendy Knerr တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ (UNESCO 2016b ဟု
ရည္ၫႊန္းထားပါသည္)။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမူေဘာင္တို႔ကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအား Advocates for Youth, USA (UNSECO 2017c ဟု
ရည္ၫႊန္းထားပါသည္) က ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ခုလံုးကို
ရည္ၫႊန္းမီွျငမ္းရန္လိုအပ္ပါက www.who.org တြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
UNESCO သည္ ဤလမ္းၫႊန္ကို ျပန္လည္ျပဳစုေရးသားျခင္းအား ႀကီးၾကပ္
လမ္းၫႊန္ေပးရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ကမာၻတစ္လႊားမွ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္
ပါသည္။ ၄င္းတြင္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိမ်ား၊
လူငယ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ
မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူ
အမ်ဳိးမ်ဳိးထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္ႏွင့္ မူလလမ္းၫႊန္ကို
ဦးတည္ပရိႆတ္မ်ားမွ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ အသံုးဝင္ပံုတို႔ကို ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္အတြက္
အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ မူလလမ္းၫႊန္အေပၚ အသံုးျပဳသူမ်ား၏
႐ႈေထာင့္အျမင္ကို စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံအဆင့္တြင္ ဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲ
တစ္ခုတက
ို႔ ို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္း
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္သည္
လူငယ္မ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား အပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ပယ္မွ
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈ
အေလ့အထမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ
[၂] ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ား ၂၀၁၆ - ၂၀၁၂ ႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ [၃] UNESCO ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္
အႀကံေပးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္သူစာရင္းတို႔ကို ၾကည့္ပါ။)

၂

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ

ဘဝတြကတ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ကို

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

Yap SDA School by Garrett W is licensed under CC BY NC 2.0 on Garrett W
Flickr account (https://www.flickr.com/photos/wopto/)

၂ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

၂ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဘဝတြကတ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
ဤအပိင
ု း္ တြင္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဘဝတြကတ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ အတြက္
အဓိပာၸ ယ္ဖင
ြ ဆ
့္ ခ
ုိ ်က္ႏင
ွ ့္ ရွငး္ လင္းခ်က္ အသစ္ ပါဝင္ၿပီး CSE ၏ ေျပာင္းလဲတးုိ တက္လာေသာနယ္ပယ္ကုိ
နားလည္ေစရန္ အဓိက အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားသံးု သပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂.၁

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ (CSE) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

CSE သည္ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈ၊ ခံစားမႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာတို႔ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအေျချပဳ၍ သင္ၾကားသင္ယူမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုႏုိင္စြမ္းရွိေစမည့္ ဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊
ခံယူခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးထား မႈမ်ားကို ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ ဘဝခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို အမွန္တကယ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္၊
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေသာ လူမႈေရးႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရယူႏုိင္ရန္၊ မိမိတို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈက ကိုယ္တိုင္ႏွင့္
အျခားသူမ်ား၏ ဘဝခ်မ္းသာသုခကို မည္သို႔ထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ေစရန္၊ မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္၍ ဘဝ
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစရန္
CSE မွာ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ သင္ၾကားရသည့္
ပညာေရးျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရပါသည္။
သိပၸံနည္းက်၍ တိက်မွန္ကန္ျခင္း - CSE တြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာ
မ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား အေပၚ
အေျခခံပါသည္။
တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ေသာ ပညာေရးျဖစ္ျခင္း - CSE သည္ အသက္ငယ္ရြယ္
ခ်ိန္တြင္ စတင္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။
ခ႐ုပတ္သဖြယ္ တစ္ဆင့္ခ်င္း တိုးျမႇင့္သြားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို
အသံုးျပဳ၍ ယခင္ ရရွိထားၿပီးေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈအေပၚတြင္ အေျခခံကာ
အေၾကာင္းအရာ အသစ္မ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္သြားပါသည္။
အသက္အရြယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း - CSE ပါ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ႀကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်
ေျပာင္းလဲလာေသာ လိုအပ္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီ
ေစရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ေလ့လာသင္ယူသူ၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ မူတည္၍ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခအတြက္
အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေစရန္ စီမံထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား မတူကြဲျပားႏိုင္
ေျခကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ေနာက္က်ေနလွ်င္လည္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္
ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
လက္ခံက်င့္သံုးမႈ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ CSE ကို စတင္မိတ္ဆက္ထားပါသည္။

ေခတ္မီ သားဆက္ျခားျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း မီးဖြား ျခင္းႏွင့္ HIV/AIDS
အပါအဝင္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ပါသည္။ CSE
သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ စိန္ေခၚမႈ
ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအပါအဝင္ ေလ့လာသင္ယူသူအားလံုး
သိရွိနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ အားလံုးကို
လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။
CSE သည္ လိင္မႈေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာ၍ ေလးစားမႈရွိေသာ
မိသားစုဘဝ၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံေရး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူအမ်ားတို႔၏
တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ၊
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမ
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သေဘာတူလက္ခံျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ထိန္းသိမ္းမႈ၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အရြယ္မေရာက္မီ
အတင္းအၾကပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးလိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
အပါအဝင္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာအေလ့အထမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခအတြက္
ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္စြမ္း၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အျခားဘဝတြက္တာ
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။
‘comprehensive (ဘဝတြက္တာ)’ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ဘာသာရပ္မ်ား၏
အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အတိမ္အနက္ကိုလည္း ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ၄င္းသည္
တစ္ႀကိမ္တည္းသာ အၿပီးအစီး ျပဳလုပ္သည့္ သင္ခန္းစာ (သို႔) လုပ္ငန္းမ်ဳိး
မဟုတ္ဘဲ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူသူ၏
ပညာေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အခ်ိန္ယူ၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို အေျချပဳျခင္း - ေက်ာင္းသားတို႔၏ ေလ့လာသင္ယူမႈကို
ပ့ံပိုးေပးရန္၊ ပညာေပးသူတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို လမ္းၫႊန္ေပးသည့္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထဲတြင္ CSE ကို ပါဝင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။
သင္႐ိုးၫြန္းတမ္းထဲတြင္ သင္ၾကားမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊
ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သေဘာတရားမ်ား
တင္ျပခ်က္ႏွင့္ ရွင္းလင္း၍ အဓိကက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တို႔ကို
စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းကို ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ
ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ေပးႏုိင္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကို
အေျခခံျခင္း - CSE သည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး
အပါအဝင္ အားလံုးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
မခံရေရး စသည့္ လူသားတုိင္း အတြက္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေျခခံ၍
ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ CSE တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံသည့္ နည္းလမ္းကို
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရာတြင္ လူငယ္မ်ားအၾကား အသိပညာတုိးပြားေစျခင္း၊
မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိမွတ္နားလည္ေစျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏
အခြင့္အေရးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရး

comprehensive (ဘဝတြက္တာ) - CSE သည္ ျပည့္စံု၍ တိက်မွန္ကန္ၿပီး
အေထာက္အထားအေပၚ အေျခခံကာ အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လိင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ကို
ရရွိေစပါသည္။ ၄င္းတြင္ လိင္ပိုင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာေဗဒႏွင့္
ဇီဝကမၼေဗဒ၊ အပ်ဳိေဖာ္ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ဓမၼတာလာျခင္း၊ မ်ဳိးပြားျခင္း၊

ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ အေရးဆိုတင္ျပေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
လူငယ္မ်ား အတြက္ CSE ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ကို သာတူညီမွ် လက္လွမ္းမီ
ရရွိေစျခင္းမွာ အႏၲရာယ္ကင္း၍ တာဝန္သိၿပီး ေလးစားမႈရွိေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာ
ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
အပါအဝင္ လူငယ္တို႔အဖို႔ အျမင့္မားဆံုး က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းရပိုင္ခြင့္ကို
ေလးစားလိုက္နာျခင္း ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား မိမိကိုယ္ကို ထိေရာက္စြာ
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၂ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီ
ရရွိပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ေလးစားရာ ေရာက္ပါသည္။
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားအေၾကာင္း ပိုမို သိရွိရန္ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)
ပါ CSE ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အေထာက္အကူမ်ားနွင့္
စံႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။
က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ အေျခခံျခင္း - CSE သည္ တန္းတူညီမွ်
မရွိျခင္းအေပၚ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားက ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္
ႏုိင္မႈႏွင့္ ထိုသို႔ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းမ်ားက ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
အေထြေထြက်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခရရွိမႈအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္မႈတို႔ကို
ဦးတည္ထားၿပီး HIV၊ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ေစာစီးစြာ
မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ၊ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္
ကိစၥမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ
တြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။ CSE သည္ လူတို႔၏ ဘဝတြင္
က်ားမေရးရာ၏ အဓိကက်မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈုမ်ား အေၾကာင္း အသိပညာ
တိုးပြားေစျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဇီဝဆိုင္ရာကြဲျပားခ်က္မ်ား၊
တူညီခ်က္မ်ားက ပံုေဖာ္သည့္ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊
စာနာနားလည္မႈကို အေျခခံသည့္ ေလးစားမွ်တမႈရွိေသာဆက္ဆံေရး
ျဖစ္ေပၚေစရန္ အားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးကို အားေပးကူညီ
ပါသည္။ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခုလံုးတြင္ က်ားမေရးရာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ား
ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈအတြက္
အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ားမေရးရာ အယူအဆ
သေဘာတရားမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ နားလည္သိရွိႏုိင္ပံုကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္
အပိုင္း (၉) ေဝါဟာရမ်ားကို ၾကည့္္ပါ။
ယဥ္ေက်းမႈအရ ဆီေလ်ာ္၍ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း - CSE သည္
ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ေလးစားမႈႏွင့္ တာဝန္သိမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ထို႔ျပင္ သီးျခားအေျခအေနတစ္ခုတြင္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ
ဓေလ့ထံုးတမ္း ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားက သက္ေရာက္ႏုိင္ပံု
တို႔ကို ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားမွ ဆန္းစစ္ေလ့လာ၍ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ
စမ္းသပ္ရင္ဆိုင္ရာ တြင္လည္း ပံ့ပိုးေထာက္ကူေပးပါသည္။

ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း - CSE သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္
အသိုက္အဝန္းတို႔ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
ေတြးေတာဆင္ျခင္ဉာဏ္ ျမင့္မားေစကာ ႏုိင္ငံသားပီသစိတ္ ခိုင္မာလာ
ေစျခင္းျဖင့္ မွ်တ၍ စာနာေထာက္ထားတတ္ေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္းတစ္ခု
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပး ကူညီပါသည္။ ၄င္းသည္ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားကို
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္
ေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာထားႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေလ့လာပ်ဳိးေထာင္
ႏုိင္ေစရန္၊ မိမိကုိယ္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထား၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူ
မႈကို ေလးစားတတ္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္
လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ မိမိေၾကာင့္
အျခားသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို တာဝန္ယူႏုိင္ရန္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမႇင့္တင္ေပးပါ သည္။ ၄င္းသည္ လူငယ္မ်ားက အျခားသူမ်ားကို လူမ်ဳိး၊
မ်ဳိးႏြယ္စု၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ အေျခအေန၊ ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ (သို႔)
ေဖာ္ျပခ်က္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္
ခြဲျခားမႈမျပဳဘဲ ေလးစားမႈ၊ နားလည္ လက္ခံမႈ၊ သည္းခံစာနာမႈတို႔ျဖင့္
ဆက္ဆံႏိုင္ေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ခံယူခ်က္သေဘာထားမ်ားကို
တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ ဘဝတြက္တာ
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ ေပးႏုိင္ျခင္း - ၄င္းတြင္ ထင္ဟပ္စဥ္းစား
ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္ စြမ္းရည္၊
ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ခုိင္မာျပတ္သားမႈကို
ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဤစြမ္းရည္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္
လူငယ္မ်ားအား မိသားစုဝင္မ်ား၊ သက္တူရြယ္တူမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ခ်စ္သူ၊
အေဖာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေလးစားမႈရွိ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫႊတ္ေသာ
ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
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၂ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

စာစု (၁) - CSE ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ လိင္မႈေရးရာအတြက္ သေဘာတရားမူေဘာင္
လိင္မႈေရးရာအတြက္ အယူအဆသေဘာတရားကို ႐ိုးရွင္းစြာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ျပည္ သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ လိင္မႈေရးရာေဗဒနယ္ပယ္ရွိ
မ်ားစြာေသာပညာရွင္မ်ားသည္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အားလံုးသေဘာတူညီစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ (အေမရိကတိုက္လံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ [PAHO] / ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕
[WHO] ၂၀၀၀; WHO, 2006a)
‘လိင္မႈေရးရာ’ ကို လူ႔ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း နားလည္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နီးကပ္စြဲလမ္းမႈႏွင့္ အခ်စ္၊ လိင္၊ က်ားမေရးရာ၊ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ နီးစပ္မႈ၊ ေက်နပ္နွစ္သိမ့္မႈႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ လူသားျဖစ္တည္မႈ၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ လိင္မႈေရးရာသည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ဇီဝျဖစ္စဥ္၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ပုိင္း
ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ခံစားသက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ တရားဥပေဒ၊ သမိုင္းစဥ္၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။
‘လိင္မႈေရးရာ’ ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
သက္ေရာက္နိုင္သည္။ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားအရ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို အေျခခံလွ်က္ လိင္မႈေရးရာကို CSE
ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။


လိင္မႈေရးရာသည္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာကိစၥအပါအဝင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူမႈေရးအသိုက္အဝန္းက အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး တို႔ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ၄င္းသည္ ခံစားခ်က္အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူသားတို႔၏ နီးကပ္စြာ ေနထိုင္လိုမႈႏွင့္
ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ျဖင့္ ေနထုိင္လိုမႈ လိုအပ္ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။



တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ လိင္မႈေရးရာသည္ လူမႈေရးအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ အေလ့အထမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်င္ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ အလြယ္ဆံုးျဖစ္ေပမည္။ လိင္မႈေရးရာကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီတို႔၏
အေလ့အထမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တန္ဖုိးထားမႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ စံႏႈန္းမ်ားက ပံုေဖာ္ေပးသည္။ (Weeks, 2011)။



လိင္မႈေရးရာသည္ အင္အားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ အင္အား၏ အဆံုးစြန္နယ္နိမိတ္သည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းပင္ျဖစ္သည္။ CSE သည္
လိင္မႈေရးရာ၊ က်ားမေရးရာ၊ အင္အားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကို ဦးတည္ေျဖရွင္းပါသည္။ ဤသည္မွာ အသက္
အရြယ္ ပိုႀကီးေသာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။



လိင္မႈဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု အတြင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အၾကား က်ယ္ျပန္႔စြာ
ကြဲျပားပါသည္။ အခ်ဳိ႕အျပဳအမူမ်ားကို ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္၍ လက္ခံႏုိင္စရာဟု ႐ႈျမင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကိုမူ လက္ခံႏုိင္စရာမဟုတ္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။
ထိုအမူအက်င့္မ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိဟု မဆိုႏုိင္သလို ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ၄င္းတို႔ကို
ဖယ္ထုတ္ရမည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။



လိင္မႈေရးရာသည္ ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ ရွိေနၿပီး ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းႏွင့္ အသိဉာဏ္ရွိမႈတို႔ႏွင့္လည္း
အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ပညာေပးျခင္းသည္ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ား ဘဝအဆင့္ဆင့္တြင္ က်န္းမာ၍ တာဝန္သိေသာဆက္ဆံေရး ရရွိေစရန္
ျပင္ဆင္ ေပးျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မ္းသာသုခရရွိႏိုင္ေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ အသံုးျပဳေသာ အဓိကနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။

လိင္မႈေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို နားလည္ ရရွိႏိုင္ရန္ Pan American Health Organization
(PAHO) ႏွင့္ WHO. 2000. Promotion of Sexual Health. Recommendations for Action. Washington D.C., PAHO
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2008/PromotionSexualHealth.pdf ႏွင့္
WHO. 2006a. Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneva, World Health Organization
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ ကိုၾကည့္ပါ။

၂.၂

ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ CSE နယ္ပယ္၏
အျခားအဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

CSE သည္ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္
ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးျခင္းထက္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းသည္
လူငယ္တို႔၏ဘဝတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိႏုိင္သည့္ေနရာ အမ်ားအျပား
အၿပိဳင္အဆိုင္ ရွိေနျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေလ့လာသင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္
တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏
လိုအပ္ခ်က္ အဝဝကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဟန္ခ်က္ညီ၍ ျပည့္စံုေသာ
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကို လိုအပ္ပါသည္။ CSE သည္
မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ကို အေျခခံသည့္
ဆက္ဆံေရးစသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က႑မ်ားျဖင့္ လိင္မႈေရးရာကို
တင္ျပႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းလည္း ရွိပါသည္။
ထို႔ျပင္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာႏွင့္ အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈ၊
လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေန၊ လူမ်ဳိး၊ HIV ပိုးရွိမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္
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က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ စသည့္ ထိခိုက္ခံစားရေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္း
မ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာသက္ဆိုင္ေနသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း CSE တြင္
ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
CSE တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ေနာက္ခံ
အေျခအေနအရ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အေျခအေန
မ်ားစြာတြင္ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားမွ အဓိက အေၾကာင္း အရာေခါင္းစဥ္
မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ (သို႔) ေရွာင္ရွားကာ တာဝန္သိေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာ၍ တန္းတူမွ်တေသာ ဆက္ဆံေရး၏ အေရးႀကီးပံု
မ်ားကို အေလးထားျခင္းမျပဳဘဲ မ်ဳိးဆက္ပြားပံု၏ ျဖစ္စဥ္ကိုသာ အသားေပးထား
တတ္ပါသည္ (UNESCO 2015a)။ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ CSE ၏ ထိေရာက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
ဥပမာ - ရာသီေပၚျခင္းအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးလွ်င္ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
မွားယြင္းေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို
ဆက္လက္တည္တံ့ေနေစရန္ အားေပးရာေရာက္ပါသည္။ ဤအခ်က္က
မိန္းကေလးမ်ား၏ ဘဝကို ထိခိုက္ေစၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး
မိမိခႏၶာကိုယ္အတြက္ စိတ္မအီမသာျဖစ္ကာ ရာသီေပၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာေတြ႕ၾကံဳလွ်င္လည္း ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္ေနေစႏုိင္ပါသည္။

၂ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

အျခား ဥပမာ မ်ားမွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ သေႏၶတားျခင္းအေၾကာင္း
သိပၸံနည္းက် အခ်က္အလက္မ်ား၊ မသန္စြမ္းေသာ (သို႔) HIV ပိုးရွိေသာ
လူငယ္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
အႏၲရာယ္မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္မီ အတင္းအၾကပ္
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ
အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အေလ့အထမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ဤ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း (သို႔) ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔က
ႏွိမ္ခ်ဖယ္က်ဥ္ျခင္း၊ ရွက္ရြံ႕စိတ္ႏွင့္ မသိနားလည္မႈတို႔ကိုအားေပးကာ
ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ (သို႔) ဖယ္က်ဥ္ခံလူအုပ္စုမ်ားအဖို႔ အႏၲရာယ္
အျပဳအမူမ်ား ပိုမို လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအုပ္စု၏ အကူအညီ
ရွာေဖြရယူလိုမႈကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္သည္ အခ်ဳိ႕အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္
အကဲဆတ္ေသာ (သို႔) ခက္ခဲ ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ အပါအဝင္
လူငယ္မ်ား၏ဘဝတြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လိင္မႈေရးရာ
ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးပံုအား
အထူးျပဳတင္ျပထားပါသည္။ သိပၸံနည္းက် အေထာက္အထားမ်ားကို
အသံုးျပဳထားျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို က်ားမ
တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းႏွင့္ စနစ္ေဘာင္မ်ားအေပၚ
အေျချပဳထားျခင္းတို႔က ဤ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားအား
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ရွိေနသည့္
တိုင္ေအာင္ ဆရာဆရာမမ်ားက သင္ၾကားရာတြင္ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွာင္ရွား (သို႔) အက်ဥ္းခ်ံဳးေလ့ ရွိၾကပါသည္။
ဆရာဆရာမမ်ားစြာသည္ ခက္ခဲ၍ ဝိဝါဒ ကြဲျပားႏုိင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မရွိၾကပါ။ CSE အတြက္
သီးျခားဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားသို႔
တက္ေရာက္သင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း မရရွိၾကပါ။ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏
အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ
အရည္အေသြးျပည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား ရရွိပါက
ထိုဆရာဆရာမမ်ားမွ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးအမူအက်င့္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခဆုိင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပးႏုိင္ေျခ
ျမင့္မားေစပါသည္ (Stead et al, 2007)။
အရည္အေသြးျမင့္မား၍ အသက္အရြယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈကို မရရွိျခင္းသည္ ကေလးႏွင့္
လူငယ္မ်ားအဖို႔ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုမိုျမင့္မားေစပါသည္။
CSE သင္ၾကားရာတြင္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဖယ္ထုတ္ျခင္းကလည္း လူငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေစၿပီး ၄င္းတို႔
တတ္သိသေလာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တို႔ကိုသာ
က်င့္သံုးေနေစလိမ့္မည္။

CSE သည္ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္
HIV တို႔ကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအားလံုးကို
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
CSE သည္ လူတစ္ဦး မည္သူႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ နီးစပ္ေသာဆက္ဆံမႈ
(သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ ထိုသို႔
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တာဝန္သိမႈႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ ေလးစားျခင္း
တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။ ထိုေရြးခ်ယ္မႈတြင္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္
ပိုင္ခြင့္၊ ဆိုင္းငံ့ပိုင္ခြင့္ (သုိ႔) လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္၊ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ HIV တို႔မွ
ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္
လူငယ္မ်ားစြာ၏ဘဝတြင္ အၿမဲတေစ က်င့္သံုးႏုိင္မည့္ကိစၥမဟုတ္ဟု CSE က
သိမွတ္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူငယ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္

၄င္းတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို စီမံ ေျဖရွင္းပံုမ်ားလည္း
ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း တစ္ခုတည္းကိုသာ အားေပးေသာ
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး လူငယ္တို႔၏
လိင္ပိုင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္လည္း
အႏၲရာယ္ရွိေစပါသည္။ (Kirby, 2007; Santelli et al., 2017; Underhill et
al., 2007)
CSE သည္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံေရးကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားၿပီး
လူငယ္မ်ား ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျပီးမွသာ နီးစပ္ေသာဆက္ဆံေရး
(လိင္ဆက္ဆံျခင္း (သို႔) အျခားလိင္အျပဳအမူ) ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပး
ပါသည္။ က်ားမ မေရြး ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္
ခံစားခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို ပိုမို သိရွိလိုၾကသည္ဟု ေလ့လာခ်က္မ်ားစြာက
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္ (Pound et al., 2016; UNESCO, 2015a)။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
နီးစပ္မႈ ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ ေလးစားမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို
အေျခခံထားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး
မည္သို႔ျပဳလုပ္ရ မည္ကိုလည္း သိလုိၾကပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္
CSE သည္ လူငယ္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈ မ်ားႏွင့္အညီ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ေဖာ္ျပရမည္ကို ေတြးေတာႏုိင္ရန္
အားေပးထားပါ သည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ
(သုိ႔) ျပဳလုပ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ကြန္ဒံုး အသံုးျပဳ၍ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္
လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း အပါအဝင္
ေခတ္မီသားဆက္ျခား နည္းအားလံုးအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသံုး
ကြန္ဒံုးမ်ားကို မည္သို႔ရယူ၍ မွန္ကန္စြာႏွင့္ အၿမဲတမ္းအသံုးျပဳပံု၊ HIV
ကူးစက္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားစြာ ရွိသူမ်ားအတြက္ မထိေတြ႕မီ ကာကြယ္နည္း
(PrEP) မ်ား ရွိပံုကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အႏိုင္အထက္ျပဳမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္း
ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း၊ ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္၊
လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ HIV ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္
လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပသည့္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္၍
၄င္းဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ရယူႏိုင္ေစရန္ လႊဲေျပာင္းၫႊန္းပို႔ေပးျခင္းမ်ား
ရွိသင့္ပါသည္။

CSE သည္ ေလ့လာသင္ယူသူအား ဗဟိုျပဳသည့္ နည္းလမ္းကို
သံုးသည္
ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖစ္စဥ္၏
ၫႊန္ၾကားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရးတြင္
လက္ခံသင္ယူသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္
အတြင္းတြင္မူ ေလ့လာသင္ယူျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား မူလသိရွိၿပီးသား
ဗဟုသုတ မ်ားအေပၚ အစဥ္အၿမဲ ျဖည့္စြက္တည္ေဆာက္သြားၿပီး
ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျပန္အလွန္
ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လက္ခံရရွိေသာ ျဖည့္ဆည္းလမ္းၫႊန္မႈမ်ားအေပၚမူ
တည္၍ မိမိတို႔၏ အသိအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားသည္ကို
ျပသႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားအား ဖန္တီးလာၾကသည္ (Giroux, 1994)။
ဤအျမင္အရ ေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုသည္မွာ ဆရာဆရာမမ်ား ပို႔ခ်လိုက္ေသာ
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံမွတ္သား႐ံုသက္သက္ထက္
ပိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳ
အၾကားအျမင္မ်ားႏွင့္ အေလးအနက္ ခ်ိန္ဆ၍ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို
ကိုယ္တုိင္ နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရေသာအခါ
အေကာင္းဆံုး သင္ယူ ေလ့လာႏိုင္လာၾကသည္။
CSE သင္ၾကားမႈတြင္ ေလ့လာသင္ယူသူအေျချပဳ (သို႔) ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအတြက္ အေထာက္
အထား အနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ထိုနည္းဗ်ဴဟာ
မ်ားသည္ က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအတြက္ အေရးႀကီး
သည္ဟု သုေတသနမ်ားက ၫႊန္ျပေနပါသည္။ ဖင္လန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိင္မႈေရးရာ ဗဟုသုတႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚ
ေက်ာင္းအေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’
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၂ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ပညာေပးလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာခ်က္အရ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည္
အထူးသျဖင့္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ခံယူခ်က္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ
ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ သင္ၾကားနည္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္မႈ
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ (Kontula, 2010)။ ဤလမ္းၫႊန္သည္
CSE အတြက္ သင္ယူသူကို အေျချပဳသည့္ သင္ၾကားနည္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ၿပီး
ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေလ့လာသင္ယူေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
သံုးရန္ အားေပးပါသည္။ သင္ယူသူအေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ားက ေလ့လာသင္ယူ
သူမ်ားကို သင္ၾကားေရးတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခြင့္ရေစၿပီး ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ
ေလ့လာသင္ယူပံုမ်ားကိုလည္း အားေပးပါသည္။ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္သျဖင့္ ေက်ာင္းသား
မ်ားအား မိမိ၏ဘဝကို အေလးအနက္ ေတြးေတာဆင္ျခင္တတ္သည့္
အေလ့အထ ရရွိရန္ အားေပးပါသည္။

CSE ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ
ပါဝင္သည္
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား လူႀကီးတစ္ေယာက္၏ အခန္းက႑ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြက္ အသင့္ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးရာတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း
ပညာေရးက႑မွာ CSE ေပးရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာအခန္းမွ
ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသည္ သင္ၾကားသင္ယူရန္ႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေနရာဌာနမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈရွိ၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္ေသာ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ ေရရွည္အစီအစဥ္ေရးဆြဲႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အပါအဝင္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္
ပါသည္။ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္
အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈ
အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေပးရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကလည္း
ေက်ာင္းႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရာ
ယံုၾကည္ရသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။
ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္နွင့္ ၁၃ ႏွစ္ၾကား ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ
ေက်ာင္းတြင္ ရွိေနေသာအခ်ိန္ မ်ားျပားသျဖင့္ (UNESCO, 2008)
ေက်ာင္းမ်ားအေနႏွင့္ ကြဲျပားေသာေနာက္ခံမ်ားမွလာၾကေသာ လူငယ္မ်ားစြာ
ဆီသို႔ ထပ္မံဆင့္ပြားႏိုင္၍ ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
လက္ေတြ႕က်က် ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ CSE ကို
အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္အတန္ၾကာ
အတြင္း အဆင့္ဆင့္ ေပးႏုိင္ေသာ အေကာင္းဆံုးေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး
သင္ၾကားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ရွိရင္းစြဲအေပၚ
ထပ္မံျဖည့္စြက္သြားႏုိင္ပါသည္ (Gordon, 2008)။
လူငယ္မ်ားစြာသည္ ေက်ာင္းေနစဥ္တြင္ အပ်ဳိေဖာ္ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ၾကၿပီး သူတို႔၏
ပထမဆံုး ဆက္ဆံေရးကို စတင္ၾကေလ့ရွိရာ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးလည္း
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို အခြင့္အေရးမ်ား၊
ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ လိင္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာ
အျမင္မ်ားအေၾကာင္းကို ပညာေရးစနစ္အတြင္း အသက္အရြယ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္စြာ
အဆင့္ဆင့္ ပညာေပးသြားရန္မွာ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလာပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ CSE ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၏ အားသာခ်က္မ်ားတြင္
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။


ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ဝန္းက်င္အေနအထားကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏုိင္ရန္ ထိန္းကြပ္ႏုိင္ေသာ
အခြင့္အာဏာရွိပါသည္။



ေက်ာင္းအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ားသည္ HIV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္
လူငယ္မ်ား လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ပညာေပး
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရပိုင္ခြင့္ရွိေစရန္အတြက္ အလြန္
ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ကို
ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
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ေက်ာင္းမ်ားကို ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အား
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ) က်န္းမာေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ေသာ
လူမႈေရး ကူညီပံ့ပိုးမႈဌာနမ်ားအျဖစ္ သံုးႏုိင္ပါသည္ (Kivela et al., 2013;
UNESCO, 2011a; 2016c)။

ေက်ာင္းမ်ားအျပင္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ တကၠသိုလ္မ်ားသည္လည္း
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ လူအမ်ားအျပားသည္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ပညာေပးအခ်က္အလက္ မရရွိဖူးေသးဘဲ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔
ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားသည္ အိမ္မွ ပထမဆံုး
အႀကိမ္ခြဲခြာကာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိလာၾကၿပီး လိင္မႈကိစၥ စတင္ေတာ့မည့္
အသက္အရြယ္ပိုင္းတြင္ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသျဖင့္ ဤအဆင့္တြင္
CSE ေပးရန္မွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဝန္းက်င္မ်ားသည္လည္း
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအေျချပဳ CSE ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးပါေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါသည္။
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ CSE
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းျပင္ပ လူငယ္မ်ား၊ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ၿပီး
ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေသာ လူငယ္အုပ္စုမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိ
ႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေနသူနည္းပါးၿပီး
ႏိုင္ငံအဆင့္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းတြင္ ျပည္စံုလံုေလာက္ေသာ CSE
မထည့္သြင္းထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းထြက္သြားေသာ အသက္ ၆ နွစ္ႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္အၾကား
ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၂၆၃ သန္းမွ် အေရအတြက္ရွိေနသည့္
ဤကမာၻတြင္ (UNESCO, 2016a) ရပ္ရြာလူထု စုေဝးရာ ေနရာဌာနမ်ား၊
အားကစားအသင္း၊ ကင္းေထာက္အသင္း၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းသင္တန္းဌာနမ်ား၊ က်န္းမာေရးအသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္
အင္တာနက္အြန္လိုင္းစသည့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဝန္းက်င္ေနရာမ်ားသည္
ပညာေရးအတြက္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ၾကပါသည္။
ေက်ာင္းတက္ေနေသာ လူငယ္မ်ားသည္လည္း စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၊
ညေနပိုင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ CSE အစီအစဥ္
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္းသည္
စာသင္ခန္းအတြင္း ပို႔ခ်ေသာ CSE ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးရာ
ေရာက္ၿပီး အသိပညာကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစပါသည္။ ဥပမာ ကမာၻ႕ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္
ဆရာဆရာမမ်ား စာသင္ခန္းအတြင္း ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳနည္း သ႐ုပ္ျပျခင္းကို
တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခအေနအမ်ားစုမွာမူ ထိုကဲ့သို႔
တားျမစ္မထားပါ။ ရပ္ရြာအေျချပဳသင္ခန္းစာမ်ားသည္ စာသင္ခန္းမွာကဲ့သို႔
ပံုမွန္ မိနစ္ ၄၀ မသတ္မွတ္ထားပါ။ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
CSE လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိဘႏွင့္ ရပ္ရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို CSE ႏွင့္
ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစရန္ႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစပါသည္။
ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳဝန္းက်င္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ CSE လုပ္ငန္း
အတြက္ နည္းစနစ္မ်ား ကြာျခားမႈရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ပါဝင္အေၾကာင္းအရာ
မ်ားသည္ အေထာက္အထားအေပၚအေျခခံ၍ အသက္အုပ္စုအလုိက္
အႀကံျပဳထားေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုး ပါဝင္သင့္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ထိေရာက္ေသာအစီအစဥ္မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ (အပိုင္း ၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အပိုင္း ၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔ကို
ၾကည့္ပါ)
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၃.၁

ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္မ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (SRH)

SRH ဆိုသည္မွာ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနာေရာဂါႏွင့္ အားနည္း
ခြၽတ္ယြင္းမႈ ကင္း႐ံုမွ်မကပဲ ႐ုပ္ပိုင္း၊ ခံစားခ်က္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္း
ဆိုင္ရာတို႔၌ က်န္းမာ၍ ခ်မ္းသာသုချပည့္စံုျခင္းကို လႊမ္းၿခံဳဆိုလိုသည္ (WHO,
2006a)။ က်န္းမာေစေသာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းရန္ မည္သို႔
ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ျခင္းသည္ ကေလးဘဝ အေစာပိုင္းတြင္
စတင္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္
အမ်ားအျပားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လိင္မႈေရးရာကို စတင္စူးစမ္း၍ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရး စတင္ေသာကာလျဖစ္သျဖင့္ SRH အေလ့အထေကာင္းမ်ားႏွင့္
ေနထိုင္မႈပံုစံတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အဓိက SRH
အေရးကိစၥမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။
အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္း - ကေလးဘဝမွ အရြယ္ေရာက္သူဘဝသို႔
ကူးေျပာင္းစဥ္ စပ္ကူး မတ္ကူးကာလမွာ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး
ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး အဓိက အေျပာင္းအလဲႀကီး
တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္
လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားစြာ ဆက္စပ္ေနၿပီး မိန္းကေလးမ်ားအတြက္မူ
ဤအခ်ိန္ပိုင္းသည္ လိင္မႈေရးရာ၊ အပ်ဳိစင္ျဖစ္မႈ၊ မ်ဳိးပြားႏုိင္ျခင္းႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးဘဝ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိဝါဒကြဲျပားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စတင္ခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
မိန္းကေလးအမ်ားအျပားအတြက္ ရာသီေသြးေပၚျခင္းအား အပ်ဳိေဖာ္
စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္းဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ရပ္ရြာအေျခအေနမ်ားတြင္
ဓေလ့ထံုးစံ အစြဲအလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်သတ္မွတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ား
ရာသီေသြးေပၚစဥ္ မိသားစုႏွင့္ခြဲ၍ အိပ္စက္စားေသာက္ရန္ႏွင့္
ေက်ာင္းမတက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ခုိင္းေစခံရပါသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားရွိ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီးသန္႔လံုၿခံဳလြတ္လပ္မႈရွိ၍ သန္႔ရွင္းေသာ (သို႔မဟုတ္)
ရာသီေသြးအတြက္သံုးသည့္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္
စီမံထားေသာ အိမ္သာမ်ားမရွိၾကပါ။ ရာသီေသြးေပၚျခင္းသည္ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ လစ္လ်ဴ႐ႈခံထားရေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ မိန္းကေလး
အမ်ားအျပားသည္ ရာသီေသြးေပၚျခင္းအေၾကာင္း ဗဟုသုတမရွိၾကဘဲ
အယူအဆအမွားမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အတြက္
ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ရာသီေသြးေပၚျခင္း
စတင္ခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကပါ။
ေယာက္်ားေလးမ်ား လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ကို လိင္မႈကိစၥအတြက္ ဆႏၵႏွင့္ စြမ္းအားတို႔
စတင္ကာ ခံစား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကပါသည္။
ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ လိင္အဂၤါ ေတာင့္တင္းျခင္းႏွင့္ အိပ္စက္စဥ္
သုက္လႊတ္ျခင္းတို႔သည္ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း
မိန္းကေလးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသကဲ့သို႔ ရွက္စရာအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအျဖစ္
မ႐ႈျမင္ၾကပါ။ ေယာက္်ားေလးမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိဟု
ထင္ျမင္တတ္ၾကေသာ္လည္း က်ားသဘာဝကို ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္
႐ႈျမင္ေလ့မရွိသျဖင့္ လိင္မႈေရးရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားစြာတို႔တြင္ ဖိုသဘာဝ
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား မပါရွိၾကပါ (UNESCO 2014b)။
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႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေနေသာ အပ်ဳိလူပ်ဳိေဖာ္
ဝင္ခ်ိန္သည္ လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ဳိးစလံုးပါေသာ (သို႔) မိမိတို႔၏ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူခ်က္ (သို႔မဟုတ္) က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ
မေဝခြဲႏိုင္ေသးေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အလြန္ခက္ခဲ၍
စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း - လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ကမာၻလံုး
အတုိင္းအတာျဖင့္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းမ်ား သိသာစြာက်ဆင္းလာေနေသာ္လည္း
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉ ႏွစ္ၾကား ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားစြာမွာ
ကေလးေမြးဖြားၿပီး ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမွာ ေဒသအလုိက္
ကြာျခားမႈ ရွိနုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး စာရင္းဇယားမ်ားအရ
အသက္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၉ ႏွစ္ အၾကား ရွိသူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ေမြးဖြားႏႈန္းသည္
မိန္းကေလး ၁၀၀၀ လွ်င္ ၄၉ ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံအလိုက္ကြာျခားမႈသည္ မိန္းကေလး
၁၀၀၀ လွ်င္ ၁ မွ ၂၉၉ အထိ ျဖစ္ပါသည္ (WHO 2014b)။ ငယ္ရြယ္စဥ္
အိမ္ေထာင္က်ျခင္းမွာ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ
မ်ားရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိခင္ ေမြးဖြားမႈမ်ား၏ ၉၀ % ခန္႔မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး
ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္ (PLAN 2017)။ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ေမြးဖြားျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အသက္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား ေသဆံုးမႈ၏
ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ မီးဖြားစဥ္
ျဖစ္ေပၚေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မိန္းကေလးမ်ားေသဆံုးမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္ (WHO
2011)။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားသည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရာတြင္ အသက္အရြယ္
ပိုႀကီးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ေႏွာင့္ေႏွးရန္ အလားအလာ ပိုမ်ားပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
အေၾကာင္း လံုေလာက္စြာ နားလည္သိရွိမႈမရွိျခင္း (သို႔) က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ား
ရွိေနျခင္း (ဥပမာ - တစ္ဖက္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ လိင္ဆက္ဆံမႈကို သေဘာတူခြင့္ျပဳ
ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္တို႔အတြက္ အသက္အရြယ္ကို ကန္႔သတ္မႈ
ရွိေသာ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား) တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (WHO 2008)။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းထြက္၍
ပညာေရးကို ရပ္တန္႔ရႏိုင္ေျခမ်ားၿပီး ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေနာင္အခါ
အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ အျခားဘဝအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစပါသည္ (UNESCO 2017a)။
ေခတ္မီသားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ - သားဆက္ျခား
နည္းလမ္းမ်ားသံုးစြဲရန္ လူငယ္အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးစလံုးတြင္
တာဝန္ရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သားဆက္ျခားရန္ လိုအပ္ခ်က္
မျပည့္မီမႈအေၾကာင္းကိုသာ ပိုမိုသိရွိၾကပါသည္။ ေရွး႐ိုးဆန္ေသာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖို႔ လိင္ဆက္ဆံမႈ
ရွိသည္ကို ဝန္ခံရန္ တြန္႔ဆုတ္မႈေၾကာင့္ ထိုအုပ္စု၏ မျပည့္မီေသာ လိုအပ္ခ်က္
အတုိင္းအတာကို အမွန္ထက္ ေလွ်ာ႔နည္းခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်
အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအားလံုး၏ သားဆက္ျခားရန္လိုအပ္ခ်က္မျပည့္မီမႈ၏
ထက္ဝက္ထက္နည္းေသာပမာဏမွာ ထိုအုပ္စုဝင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္
(Sedgh et al., 2016)။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားကလည္း
ဥပေဒေရးရာ အဟန္႔အတားမ်ား၊ အျခား လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ား၏
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈတို႔ကို ေဖာ္ျပၾကပါသည္ (IPPF ႏွင့္ Coram
Children’s Legal Centre, 2014; Guttmacher Institute, 2015b)။ ထို႔ျပင္
ကြန္ဒံုးႏွင့္ အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆးအပါအဝင္ ေခတ္မီသားဆက္ျခား

၃ - လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခ

နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို မည္သည့္ေနရာမွရယူ၍ မည္သို႔အသံုးျပဳရမည္၊
ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ HIV ပိုးရွိမရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္ စစ္ေဆးရမည္ စသည့္
ဗဟုသုတမ်ား အလြန္အားနည္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကႏွင့္ အာရွ
တို႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္ (Guttmacher Institute, 2015b)။ ဤအခ်က္က ကြန္ဒံုး
အသံုးျပဳျခင္းသည္ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ HIV/STI ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို
ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အား ရရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။
အႏၲရာယ္မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း - တစ္ကမာၻလံုးအတုိင္းအတာအရ
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ၁၉ ႏွစ္ၾကားရွိ မိန္းကေလး ၃ သန္းခန္႔သည္ အႏၲရာယ္
မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ၾက ပါသည္ (WHO 2014a)။
ကမာၻ႔ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို ဥပေဒ
အရ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ မကြၽမ္းက်င္သူမ်ား
ျပဳလုပ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရယူေလ့ရွိၾကပါသည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အႏၲရာယ္မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
ေသဆံုးမႈႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားကို ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ခံစားၾကရပါသည္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနသည္ကို အရြယ္ေရာက္သူ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ပို၍ ေနာက္က်မွ သိရွိၾကသျဖင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္ဝန္ကို
အဆံုးသတ္လိုလွ်င္ လပိုရင့္သည့္အခ်ိန္၌ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေလ့ရွိပါသည္။
အခ်ဳိ ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ နွိမ္ခ်ျပစ္တင္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အျခား
အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားသည္ ကိုယ္တုိင္
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို အသက္အရြယ္ပိုႀကီးသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္
ပိုလုပ္ေလ့ရွိသည္ (သို႔) မကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ခ်ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔သည္
အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ၿပီးေနာက္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၄င္းတို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာမသိရွိၾကပါ။
က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား - ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးလွ်င္ တစ္ဦး (၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္ (သို႔) အေဖာ္
မဟုတ္သူက ျပဳလုပ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ (သို႔) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္း
ဖက္မႈကို ခံစားရဖူးသည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးကို
က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
ထိခိုက္ခံစားလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအား HIV ကူးစက္မႈ၊ မလိုလားေသာ
ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္
ပိုမိုနီးကပ္ေစပါသည္ (UNAIDS, 2017)။ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္က
က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ (WHO 2016b)။
ကေလးသူငယ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏
အတိုင္းအတာကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပေနပါသည္။


ကမာၻတစ္လႊားရွိ မိန္းကေလး သန္း ၁၂၀ ခန္႔ (မိန္းကေလး ၁၀ ဦးလွ်င္
၁ ဦးထက္ အနည္းငယ္ပိုေသာ) သည္ ၄င္းတို႔၏ ဘဝတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္
အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ (သို႔) အျခား အတင္းအၾကပ္
ခိုင္းေစေသာ လိင္အျပဳအမူမ်ား (သို႔) ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာလက္တြဲေဖာ္က
က်ဴးလြန္ေသာ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္ (UNICEF
2014)။



ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းကို
ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ႏွစ္ဦးစလံုးခံစားရပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အမ်ဳိးသမီး ၂၀ % ခန္႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသား
၅-၁၀ % သည္ ကေလးဘဝတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရဖူးသည္ဟု
ေတြ႕ရွိရပါသည္။



ခ်ိန္းေတြ႕ခ်ိန္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအဝင္ လူငယ္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ
သည္လည္း အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (WHO 2016b)



ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ ရွိ ယေန႔အထိ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
မိန္းကေလး အနည္းဆံုး သန္း ၂၀၀ သည္ အမ်ဳိးသမီးလိင္အဂၤါ
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (FGM/C) ကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို ႏုိင္ငံအမ်ားစုရွိ မိန္းကေလး
အမ်ားစုမွာ အသက္ ၅ ႏွစ္မတိုင္မီ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္ (PLAN,
2016)။



ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေစာစီးစြာ အတင္းအၾကပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္း
(CEFM) လက္မထပ္ပဲ အတူေပါင္းသင္းေနထိုင္ေစျခင္းသည္ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတို႔သမီးငယ္ႏွင့္ သူမ၏
ခင္ပြန္းအၾကား အင္အားကြာဟမႈေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ထိခိုက္ခံစားရ
လြယ္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ တကမာၻလံုးတြင္ CEFM
ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ အာဖရိကတိုက္ ဆဟာရေဒသခြဲတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။
ထိုေဒသတြင္ မိန္းကေလး ၁၀ ဦးတြင္ ၄ ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မတိုင္မီ
အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ၈ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မတုိင္မီ
အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သည္ (သို႔) အတူတကြ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ၾကသည္။
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံေဒသတြင္ အသက္ ၂၀ ႏွင့္
၂၄ ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၂၄ % သည္ ကေလးဘဝတြင္
အိမ္ေထာင္ျပဳၾကသျဖင့္ ဒုတိယ လိုက္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ေနာက္တြင္
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အာဖရိကတိုက္ ေျမာက္ပိုင္း တို႔ရွိၿပီး ၁၈% မွာ
ကေလးဘဝတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္ (UNICEF, 2014a)။



ႏွစ္စဥ္ခန္႔မွန္းေျခ ကေလးသူငယ္ ၂၄၆ သန္းသည္ ေက်ာင္းတြင္ (သို႔)
ေက်ာင္းသြားစဥ္ ဆိုးဝါးစြာဆက္ဆံျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္း၊
စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအပါအဝင္ က်ားမ
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ၂၅% ေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီး ၃၆ % မွာ
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရပါသည္ (WHO, 2016c)။



အမ်ဳိးသမီးလိင္တူခ်စ္သူ၊ အမ်ဳိးသားလိင္တူခ်စ္သူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္
ဆက္ဆံသူ သို႔မဟုတ္ လိင္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားလက္ခံ
ထားေသာ လိင္ပိုင္းႏွင့္ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟု
ယူဆခံရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္
အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ပိုခံစားရႏုိင္ပါသည္။ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈ၊ ေဖာ္ျပမႈတို႔အေပၚ အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မက
ႈ ို
လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား မုန္းတီးမႈႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ်ားအား မုန္းတီးမႈေၾကာင့္
က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈဟုလည္း ေခၚဆိုၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္
ျဖစ္ေပၚေသာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္ (UNESCO,
2016b)။



ေစာစီးစြာ မရည္ရြယ္ေသာကိုယ္ဝန္ရရွိမႈသည္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းေန
ဘက္မ်ားျပဳလုပ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မတ
ႈ ြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိခင္မ်ားအေပၚ အခန္းေဖာ္ႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားက
က်ဴးလြန္ေသာ အႏုိင္အထက္ျပဳမူျခင္းႏွင့္ စေနာက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
(UNESCO, 2017)

HIV ႏွင့္ AIDS - အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၄ ႏွစ္ၾကားလူငယ္မ်ားအၾကား
HIV ကူးစက္မႈအသစ္မ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ တစ္ကမာၻလံုး
အတုိင္းအတာအရ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကူးစက္မႈ
က်ဆင္းသည့္ႏႈန္းမွာ အလြန္ေႏွးေကြးပါသည္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကားတြင္
အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းမွအပ ေဒသတုိင္းတြင္ အသက္
၁၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၄ႏွစ္အၾကား အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားငယ္မ်ားတြင္
(HIV ကူးစက္မႈအသစ္) ျဖစ္ပြားမႈ က်ဆင္း ခဲ့ပါသည္။ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္
အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္း ေဒသႏွစ္ခုတြင္မူ ဤအသက္အုပ္စုတြင္ HIV
ကူးစက္မႈအသစ္သည္ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း ၁၂% ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္
(UNAIDS, 2017)။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမာၻလံုး အတုိင္းအတာအရ HIV
နွင့္ AIDS သည္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉ ႏွစ္ ၾကား ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
ေသဆံုးမႈ၏ နဝမေျမာက္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ပါသည္ (WHO
2017b)။ အာဖရိကတိုက္ ဆာဟာရေဒသခြဲတြင္ HIV ႏွင့္ AIDS သည္
ဆက္လက္၍ သိသာစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အာဖရိကတိုက္တြင္
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးႏွင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ၂၄နွစ္ၾကား
အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ HIV ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ကို ျမင့္မားစြာႀကံဳေတြ႕
ေနၾကရပါသည္။ အေျခအေနမ်ားစြာတြင္ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ဳိးသားငယ္မ်ား၊
အျခားအမ်ဳိးသားခ်င္း ဆက္ဆံသူမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းလူငယ္မ်ားအပါအဝင္
ငယ္ရြယ္ေသာ အဓိကအႏၲရာယ္နီးကပ္သူ အုပ္စုမ်ားသည္ HIV ၏
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အျခားသူမ်ားထက္ ပိုမိုခံစားရဆဲ ျဖစ္ပါသည္ (Bekker et al.,
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၃ - လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခ

2015)။ HIV အေၾကာင္း ျပည့္စံုေသာဗဟုသုတမ်ား တိုးျမင့္လာေသာ္လည္း
၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ ကာလအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေသာ ႏုိင္ငံ ၃၇ ႏုိင္ငံမွ
အမ်ဳိးသားငယ္ ၃၆ % ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၃၀ % (အသက္ ၁၅ - ၂၄) သာလွ်င္
HIV ကာကြယ္နည္းကို ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ သိရွိၾကပါသည္ (UNAIDS, 2017)။
အျခား ထူးျခားစြာ အႏၲရာယ္မ်ားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား (ဥပမာ လိင္မႈကိစၥ
ကြန္ရက္မ်ားမွ ကူးစက္ျခင္း၊ အသက္အရြယ္ကြာဟသူမ်ား လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္
စအိုအသံုးျပဳ၍ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား)၊
ဇီဝေဆးပညာနည္းျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းနည္းသစ္မ်ား (ဥပမာ PrEP) ႏွင့္ HIV ႏွင့္
က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆက္စပ္ပံုအေၾကာင္း ဗဟုသုတမ်ားမွာ ပို၍
နည္းပါးႏုိင္ပါသည္ (UNAIDS, 2016)။
လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (STIs) - တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ႏွစ္စဥ္
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကုသ၍ရေသာ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ လူနာအသစ္
၃၃၃ သန္း ျဖစ္ပြား၍ ျဖစ္ပြားႏႈန္းအမ်ားဆံုးမွာ အသက္ ၂၀ - ၂၄ ႏွစ္
အုပ္စုျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမွာ အသက္ ၁၅ - ၁၉ ႏွစ္ အုပ္စု ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ ၂၀
ဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ ႏွစ္စဥ္ လိင္မွကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ဳိး ကူးစက္ခံရသည္ဟု
ယံုၾကည္ရပါသည္။ (HIV ႏွင့္ အျခားဗုိင္းရပ္စ္ပိုး ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါ
မ်ားမပါဝင္ပါ)။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အနည္းစုကသာ ေငြေၾကးသက္သာ၍ လက္ခံ
ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ STI ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳႏုိင္သည္ (WHO, 2005)။
သို႔ရာတြင္ STI ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ
လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။
အသက္အရြယ္ႏွင့္ လိင္ ခြဲျခားျပဳစုထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္
ပိုမိုနည္းပါး၍ ကြဲလြဲမႈရွိၿပီး ျပႆနာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအတြက္ အေျခအေနအစစ္
အမွန္ကို ရွင္းလင္းစြာ မေတြ႕ရွိႏုိင္သျဖင့္ တကမာၻလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးကို အားနည္းေစပါသည္။

၃.၂

CSE မွတစ္ဆင့္ ဦးတည္ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ကေလးသူငယ္
ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးနွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခကို
ထိခိုက္ေစသည့္ အျခားအဓိကအေရးကိစၥမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား၏ လိင္အျပဳအမူ
အေပၚလႊမ္းမိုးမႈ - လူငယ္မ်ား၏ ဘဝတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအသစ္ (lCTs) မ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားက ပိုမို
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လာေသာအေနအထားတြင္ ၄င္းတို႔အား
တာဝန္သိစြာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဗဟုသုတႏွင့္
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားေပးရန္ အေရးႀကီးလာပံုကို ႏုိင္ငံမ်ားက ပို၍
သိမွတ္လာၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 



လိင္မႈကိစၥ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္႐ုပ္ပံုမ်ား
ကို အင္တာနက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိႏုိင္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ကေလးသူငယ္ႏွင့္
လူငယ္အမ်ားအျပားအတြက္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ထိေတြ႕မႈ
(သို႔) ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးမ်ား
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
((lCTs) ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွာ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ က်ားမဆက္ဆံေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ကာ မွန္ကန္တိက်၍ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္မႈ
ကင္းေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား လက္လွမ္းမီ ရရွိေရးအား
ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည့္ ႀကီးမားေသာ အလားအလာေကာင္း ရွိပါ သည္။
သို႔ရာတြင္ ၄င္းနည္းပညာမ်ားသည္ လြန္ကဲေသာ လိင္အသားေပး
ညစ္ညမ္းပံုလႊာမ်ားကို ပိုမို လက္လွမ္းမီေစျခင္းျဖင့္ လြဲမွား၍ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိေစကာ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ က်ားမေရးရာ
စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း အားေပးရာ ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္း(Cyberbullying)ဥေရာပသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္အမ်ဳိးသမီး ၁၀
ဦးတြင္ ၁ ဦးသည္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (မလိုလားေသာ၊
ရန္လိုေသာႏွင့္/(သို႔) လိင္မႈကိစၥမ်ားပါဝင္ေသာ အီးေမးလ္မ်ား (သို႔) SMS
စာတိုမ်ားလက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္/(သို႔) လူမႈကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း
ႏွင့္ မဖြယ္မရာခ်ဥ္းကပ္ျခင္း) ခံရဖူးပါသည္။ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္
ေနွာက္ယွက္ခံရျခင္းသည္ စိတ္ေရာဂါရရွိသည္အထိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္
သားေကာင္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳမူႏႈန္းမ်ားျခင္းသည္ စိတ္က်ေရာဂါအျဖစ္မ်ားမႈႏွင့္
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ဆက္စပ္ေနၿပီး ခံစားရသူမ်ားက ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈႏွင့္
အင္အားမဲ့မႈ စသည့္ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္
(Nixon, 2014)။


လိင္မႈကိစၥႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပို႔ျခင္း (Sexting) - ကိုယ္တုိင္
ျပဳလုပ္ထားေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာပုံမ်ားကို ဆဲလ္ဖုန္း (သို႔) အင္တာနက္
မွတဆင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ အျပန္အလွန္ေပးပို႔ျခင္းသည္
လူငယ္မ်ားအတြင္း အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အျပဳအမူအသစ္ျဖစ္ၿပီး
ဤအမူအက်င့္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနသည့္ ဆုိးရြားေသာ အႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
အေၾကာင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္မွ
တုိးျမႇင့္ပညာေပးသင့္ေၾကာင္းကို လူထုႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔လက္ခံရရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္
အလက္မ်ားကို ေဝဖန္ပိုင္းျခား စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ လုိအပ္ပါသည္။
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႕က်ၿပီး စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေစကာ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈကင္းေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးသည့္ ပံုစံအသစ္ မ်ားကို
လက္လွမ္းမီ ရရွိေစရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ ICT ကို မည္သို႔
အႏၲရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳသြားရမည္ကို လမ္းၫႊန္ရာတြင္
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ထိခုိက္ခံစားလြယ္မႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာမ်ားအၾကား
မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္ (Oosterhof el al., 2017)။
စိတ္ပိုင္း၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း - စိတ္က်န္းမာေရး
ျပႆနာမ်ားသည္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားျခင္း၊ အတန္းက်ျခင္းႏွင့္
ပညာသင္ယူႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ (Kennedy et al.,
2006) စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားသည္လည္း
အႏၲရာယ္မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါႏွင့္
အရြယ္မေရာက္မီ လိင္မႈကိစၥ ျပဳလုပ္မႈႏႈန္း မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။
အႏၲရာယ္မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ အပါအဝင္ အႏၲရာယ္အျပဳအမူကို
စြန္႔စားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်က္ေဒါသကို သြယ္ဝိုက္ျပသျခင္း (သုိ႔)
တစ္ဦးတစ္ ေယာက္၏ဘဝကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာရွိေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အသိဉာဏ္ကို
အသံုးျပဳရေသာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိဉာဏ္မလိုေသာ ကြၽမ္းက်င္ မႈတုိ႔ကို
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုေတြ႕ၾကံဳရၿပီး
မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္း ၾကံစည္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာ ပိုရွိပါသည္။
(Cash and Bridge, 2009) စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာက်န္းမာေရး ဆက္စပ္မႈကို အထူးျပဳေလ့လာေသာ
သုေတသန အနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ခုၾကားတြင္
အေရးႀကီးေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနပါသည္။ ဥပမာ လံုေလာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
မရရွိၾကသည့္ လိင္တူခ်စ္သူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံသူ မိန္းကေလး၊
ေယာက္်ားေလး၊ လိင္ေျပာင္းထားသူႏွင့္ ၾကားလိင္ရွိသူ (LGBTI2)
လူငယ္မ်ားတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ၍ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္ဟူေသာ ခံစားခ်က္သည္
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏုိင္အထက္ျပဳမႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ စသည္တုိ႔ကို
ပိုမုိခံစားရျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ အမ်က္ေဒါသ၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈစသည့္
စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (Baltag et al., 2017,
Hillier et al., 2010)
အရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး - အရက္ႏွင့္ အျခားစြဲလမ္းေစေသာ
အရာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ ယခုလက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္
က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားဘဝခ်မ္းသာသုခတို႔ကို ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးေစပါသည္။
ထုိအရာမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားသည္ စြဲလမ္းမႈ လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး
အသိဉာဏ္မွ ပညာေရးအခက္အခဲအထိ ျပႆနာမ်ဳိးစံု ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။
၄င္းတုိ႔တြင္ ပညာသင္ယူႏိုင္မႈ အားနည္းနိမ့္က်ျခင္း၊ ေစာစီးစြာ ေက်ာင္းထြက္
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LGBTI ဟူေသာ အေခၚအေဝၚကို သံုးစြဲထားေသာ္လည္း အျခားေဝါဟာရမ်ားအသံုးျပဳ၍
မိမိကိုယ္ကို သတ္မွတ္သူမ်ား အပါအဝင္ ၄င္းတုိ႔၏ အမွန္တကယ္ (သို႔)
ယူဆထားေသာ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈႏွင့္ ေဖာ္ျပမႈ၊
လိင္ဝိေသသလကၡဏာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ခံရသူမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ (LGBTI အရြယ္ေရာက္သူ၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား
အဆံုးသတ္ေရး - အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမွ ေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၅)

၃ - လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခ

ရျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုေလးစားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ စိတ္ေရာဂါမ်ားပါဝင္ၿပီး ထုိမွတဆင့္
ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္းအထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ (Hall et al., 2016) သုေတသန
ပညာရွင္မ်ားစြာကလည္း အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း
က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ႂကြ၍ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈက်ဆင္း ျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး
ထိုအရာမ်ား အလြဲသံုးစြဲမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လိင္အျပဳအမူတို႔အၾကား
ျမင့္မားစြာ ဆက္စပ္ေနျခင္းကို အေထာက္အထားမ်ား ျပခဲ့ၾကသည္။ (WHO,
2010) ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာအရာမ်ားႏွင့္
စတင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခ်ိန္ကာလမွာ ေက်ာင္းအေျချပဳ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ (UNESCO, 2017b)

၃.၃

ကေလးေမြးဖြားရန္ အလားအလာ ပိမ
ု ်ားပါသည္။ (UNFPA, 2013)


မသန္စြမ္းမႈရွိေနေသာ လူငယ္မ်ား - မသန္စြမ္းမႈ ရွိသူမ်ားမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
စိတ္ဝင္စားမႈမရွိ (သုိ႔) လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိဟု ခံယူထား
ၾကၿပီး ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ပညာေပးျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မလုိအပ္ (သို႔) အႏၲရာယ္ပင္
ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု အစဥ္အလာအရ ယူဆၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္
သာလွ်င္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ၾကပါသည္။ သုေတသန ေလ့လာခ်က္က မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုမုိခံစားၾကရၿပီး HIV ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္
ပိုမ်ားႏိုင္သည္ဟု ၫႊန္ျပထားပါသည္။ (Hughes et al., 2012) မသန္စြမ္း
လူငယ္မ်ားအတြက္ ယခုလက္ရွိ ပညာေရးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏
လိင္မႈေရးရာသည္ ျပႆနာမ်ားသည္ဟူေသာ ေရွးအယူအဆကို
သံေယာင္လုိက္ၿပီး လိင္မႈကိစၥသည္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု ပံုေဖာ္ထားသည္။
(Rohleder ႏွင့္ Swartz, 2012) စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း (သုိ႔) စိတ္ခံစားမႈပိုင္း
ဆုိင္ရာ အားနည္း ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ရွိေသာ လူငယ္မ်ားအားလံုးသည္
လိင္စိတ္ခံစားမႈရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အျမင့္မားဆံုး ရရွိႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရး
အဆင့္အတန္းကို မထိခုိက္ေစဘဲ လိင္မႈေရးရာကို ခံစားပိုင္ခြင့္ တူညီစြာ
ရွိၾကပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရးတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔
ကင္းရွင္းၿပီး စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာျဖစ္၍ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ လိင္မႈေရးရာ
အေတြ႕အၾကံဳရရွိျခင္း၊ အရည္အေသြး ျပည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။



လိင္တူခ်စ္သူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံသူ မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလး၊
လိင္ေျပာင္းထားသူႏွင့္ ၾကားလိင္ရွိသူ လူငယ္မ်ား (LGBTI) - ကမာၻတစ္လႊားရွိ
ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ LGBTI မ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္
ျပစ္ဒဏ္မ်ား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ၄င္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ တုိက္႐ိုက္
ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မတရားဖိႏွိပ္အႏိုင္က်င့္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔တြင္
ဥပေဒအရ တင္းက်ပ္စြာ အေရးယူျခင္း (IPPF and Coram Children’s Legal
Centre, 2014)၊ ၄င္းတုိ႔၏ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခံယူမႈႏွင့္
ေဖာ္ျပမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံေသာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္း၊
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊
လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ပါဝင္ေသာ ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအား ျမံဳျခင္း၊ နာက်င္မႈ၊
ဆီးဝမ္းမထိန္းႏိုင္မႈ၊ လိင္ခံစားမႈေပ်ာက္ဆံုးေစျခင္းႏွင့္ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး
စိတ္ေဝဒနာ ျဖစ္ေပၚေစေသာ မလုိအပ္သည့္ ခြဲစိတ္မႈႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း(UNOCR, 2016)၊ မတရားမႈမ်ားကို
တုိင္တန္းေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမရွိမႈတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ LGBTI
လူငယ္မ်ား၏ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ ဘဝႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေလ့လာထားေသာ သုေတသန လံုေလာက္စြာ မရွိပါ။ CSE အစီအစဥ္မ်ား
သည္ လိင္ဝိေသသ လကၡဏာဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ (သို႔) လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး
ပါေသာ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဇီဝဆုိင္ရာ
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား အပါအဝင္ LGBTI အုပ္စုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္း
အရာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားေလ့ရွိသည္။ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနသည့္ LGBTI
လူငယ္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို အထူးခံစား
ရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိင္တူခ်စ္သူႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူ
မ်ားအား မုန္းတီးေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ သင္ၾကားေရးကို အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစၿပီး မႏွစ္ၿမိဳ႕ အမုန္းပြား၍ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အႏုိင္အထက္
ျပဳက်င့္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေစသည္။ (UNESCO, 2015b)



လူသားခ်င္းစာနာမႈအေရးေပၚအေျခအေနရွိ ကေလးႏွငလ
့္ င
ူ ယ္မ်ား - ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပာြ းလ်က္ရေ
ိွ သာ (သိ)႔ု လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေျခအေနရွေ
ိ နေသာ ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားရွိ
၂၈.၅ သန္းေသာ မူလတန္းအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပညာေရးကို
လက္လမ
ွ း္ မမီၾကပါ။ ဤပမာဏသည္ တကမာၻလးုံ ရွိ ေက်ာင္းျပင္ပကေလးမ်ား၏
တစ္ဝက္ျဖစ္သည္ (Save the Children, 2015)။ ထိျ႔ု ပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ
အေျခအေနတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လိငႏ
္ င
ွ ့္ မ်ဳိးဆက္ပာြ းက်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ုိ လက္လမ
ွ း္ မီရန္ လိအ
ု ပ္ေၾကာင္း ပိမ
ု ုိ သိရလ
ိွ ာၾကေသာ္လည္း
စီမက
ံ န
ိ း္ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သိသာထင္ရာွ းေသာ အားနည္းခ်က္၊
လစ္ဟာခ်က္မ်ား ရွေ
ိ နေသးသည္ကုိ တစ္ကမာၻလးုံ ဆုင
ိ ရ
္ ာ ေလ့လာမႈတရပ္က
ေတြ႕ရွပ
ိ ါသည္။ (Women’s Refugee Commission et al., 2012)

ကေလးႏွင့္လူငယ္အုပ္စုခြဲမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ရွိေသာ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ား

လူငယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တေျပးညီတူညီေနသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။
၄င္းတုိ႔၏ မိသားစု အေျခအေန၊ လူမႈစီးပြားေရးအေနအထား၊ လိင္၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊
လူမ်ဳိး၊ HIV ပိုး ရွိမရွိ အေျခအေန၊ ပထဝီအေနအထား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူ
မႈႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာက ၄င္းတုိ႔၏ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘဝ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္
အေထြေထြ ဘဝခ်မ္းသာသုခတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသည္။
လူငယ္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရၿပီး ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ကာ ေဝဖန္
ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံေနၾကရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ အက်ဥ္းက်
ခံေနေသာ လူငယ္မ်ား (သို႔) လူငယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားတြင္
ေနထုိင္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ CSE၊
လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို လက္လွမ္းမီ မရရွိႏိုင္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး
ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္
CEFM၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ အပါအဝင္ အႏၲရာယ္မ်ားစြာႏွင့္
ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ပါ သည္။ ထို အုပ္စုတစ္ခုစီတြင္ ကြဲျပားေသာ CSE လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ရွိၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ CSE သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း
မ်ားကို ျပဳစုေရးဆြဲရန္ ဤလမ္းၫႊန္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားထဲမွ
သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္ ဥပမာအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။


HIV ပိုး ရွိေသာ လူငယ္မ်ား (YPLHIV) - လက္ရွိ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာေပး အစီအစဥ္
မ်ားသည္ HIV ကာကြယ္ေရးကို အထူးအသားေပးထားၿပီး YPLHIV မ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိပါသည္။ YPLHIV မ်ား
ၾကားတြင္ ေဆးကုသမႈကုိ စနစ္တက် လိက
ု န
္ ာခံယျူ ခင္း နည္းပါးၿပီး (UNAIDS,
2017) ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ရန္
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈကို စနစ္တက်လိုက္နာခံယူႏုိင္ၾကေစ
ရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ HIV
ကူးစက္ခံရမႈႏွင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ ဆက္လက္ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ ဘဝကို
က်န္းမာစြာႏွင့္ အက်ဳိးရွိစြာေနထိုင္ေရး၊ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေၾကာင္း ပညာေပးျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ (UNESCO ႏွင့္
GNP+, 2012)



ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးသည့္ လူငယ္မ်ား - ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးမႈသည္ လူငယ္မ်ား၏ ဖံ႕ြ ၿဖဳိး
တိးု တက္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ဘဝခ်မ္းသာ သုခရရွေ
ိ ရးအတြက္ အဓိကအဟန္အ
႔ တားျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္အမ
ိ ေ
္ ထာင္စမ
ု ်ားရွိ လူငယ္မ်ားတြင္ ႐ုပဝ
္ တၳဳပစၥညး္
ခ်ဳိ႕ငဲၿ့ ပီး လူမေ
ႈ ရးအရလည္း ဖယ္က်ဥ္ခရ
ံ ပါသည္။ လက္ရႏ
ိွ င
ွ ့္ အနာဂါတ္တင
ြ ္
က်န္းမာေရးဆုးိ က်ဳိးမ်ားျဖစ္ေစမည့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲမ
့ ႏ
ႈ င
ွ ့္ မျပည္စ
့ ေ
ုံ သာ
အိမအ
္ ေျခအေနမ်ားလည္း ရွေ
ိ နပါသည္။ ဆင္းရဲႏမ
ြ း္ ပါးေသာ ကေလးႏွင့္
လူငယ္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ႏႈင
ိ း္ စာလွ်င္ အၾကမ္းဖက္မခ
ႈ ရ
ံ ရန္၊ အၾကမ္း
ဖက္မက
ႈ ်ဴးလြနရ
္ န္၊ ေက်ာင္းမတက္ဘေ
ဲ နရန္၊ ေဆးဝါး အလြသ
ဲ းုံ စြရ
ဲ န္၊
ငယ္ရယ
ြ စ
္ ဥ္ လိငက
္ စ
ိ စ
ၥ တင္ရန္၊ အလဲအလွယျ္ ပဳရန္ (သိ)႔ု ေငြေၾကးအတြက္
လိငက
္ စ
ိ ျၥ ပဳလုပရ
္ န္၊ အကာအကြယမ
္ ့ဲ လိငဆ
္ က္ဆျံ ခင္း စသည့္ အႏၲရာယ္
အျပဳအမူမ်ားလုပေ
္ ဆာင္ရန္ အခြငအ
့္ လမ္းပိမ
ု ်ားပါသည္။ (Okonofua, 2007;
UNAIDS, 2013) အဆင္းရဲဆးုံ အိမေ
္ ထာင္စမ
ု လ
ွ ာေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မိနး္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိနး္ မပ်ဳိမ်ားသည္ ပိမ
ု ခ
ုိ ်မ္းသာေသာ အိမေ
္ ထာင္စမ
ု ွ
သက္တရ
ူ ယ
ြ တ
္ မ
ူ ်ားထက္ အသက္ ၁၈ ႏွစမ
္ တုင
ိ မ
္ ီ ကိယ
ု ဝ
္ န္ရလ
ိွ ာရန္ သိမ
႔ု ဟုတ္
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၄
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ
ဘဝတြကတ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္း
အတြက္ အေျခခံအေထာက္အထား

၄ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေထာက္အထား

၄ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ပညာေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေထာက္အထား
ဤအပိင
ု း္ တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးလုအ
ိ ပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးျခင္းအတြက္
CSE ၏ အခန္းက႑အေပၚ အေထာက္အထားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
၄.၁

မိတ္ဆက္

ဤအပိုင္းတြင္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္း၏ ပဓာနက်ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
(လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္ႏွင့္ က်န္းမာေရး) ႏွင့္ ဒုတိယဆင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
(ဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရးႏွင့္ မဆုိင္ေသာ အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား) အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပံု အေထာက္အထား မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရလဒ္မ်ားသည္ UNESCO က ၂ဝဝ၈
ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္
သံုးသပ္မႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္၏ အဓိကက်သည့္ အၿပီးသတ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ၂ဝဝ၈ အေထာက္အထား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈကို
ကမာၻတစ္လႊားျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈ ၈၇ ခု၏ ရလဒ္မ်ားကိုအေျချပဳကာ
Douglas Kirby, Education, Training and Research Associate က
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို UNESCO ၏၂ဝဝ၉ မူရင္းလမ္းၫႊန္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၆ အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္
သံုးသပ္မႈသည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာႏွင့္အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
စနစ္တက် အေသးစိတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၂၂ ခုႏွင့္ က်ပမ္းေရြးခ်ယ္၍
ႏႈိင္းယွဥ္ျပဳလုပ္ေသာ စမ္းသပ္မႈ ၇၇ ခု၏ အေျဖမ်ားကိုအေျချပဳထားသည္။
ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာ
(သို႔) အလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈကို
University of Oxford Centre for Evidence-Based Intervention, UK မွ
Paul Montgomery ႏွင့္ Wendy Knerr တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဤလမ္းၫႊန္တြင္
UNESCO 2016 အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းထားပါသည္။

၄.၂

အေထာက္အထား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား၏
အဓိကက်ေသာ အၿပီးသတ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ျခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းမွာ ထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား
အေျခခံသည္ ဆက္လက္မ်ားျပားလာကာ ခုိင္မာလ်က္ရွိၿပီး ျပန္လည္ဆန္းစစ္
သံုးသပ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကလည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ဳိးစံုအတြက္
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေနသည္ကို အစီရင္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
CSE ၏ အေထာက္အထားအေျခခံမ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ မွ စတင္၍ က်ယ္ျပန္႔လာ
ေသာ္လည္း UNESCO မူရင္းလမ္းၫႊန္၏ အၿပီးသတ္သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္လည္း ယခုတုိင္ က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လံု၍ အသံုးဝင္ေနသည္
ကို ၂ဝ၁၆ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္က ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤသုေတသနက
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’
ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိရန္
အားေပးေထာက္ပံ့သည္ဟု ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳပါသည္။







ပထမဦးဆံုး လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေနာက္က်မွစတင္ျခင္း
လိင္ဆက္ဆံသည့္ အႀကိမ္ေရေလ်ာ့နည္းျခင္း
လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ နည္းပါးျခင္း
အႏၲရာယ္ရွိေသာ အျပဳအမူေလ်ာ့နည္းျခင္း
ကြန္ဒံုး ပိုမိုအသံုးျပဳျခင္း
သားဆက္ျခားနည္းလမ္း ပိုမိုသံုးစြဲျခင္း

၂ဝ၁၆ အေထာက္အထား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈက ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္ လိင္မႈေရးရာ
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အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံု၊ အမူအက်င့္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ HIV ႏွင့္
အျခားလိင္မွတဆင့္ကူးစက္ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာျခင္း
အပါအဝင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။
ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားကလည္း ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ခံယူခ်က္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္ (UNESCO, 2016b)။
ထပ္မံမြမ္းမံျပဳစုထားေသာ လမ္းၫႊန္က မူရင္းလမ္းၫႊန္ရွိ သုေတသနႏွင့္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သိပၸံေရးရာႏွင့္ လက္ေတြ႕စာေပမ်ားကို ထပ္မံထင္ဟပ္
အတည္ျပဳ၍ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္ လိင္မႈကိစၥ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အႏၲရာယ္အမူအက်င့္ႏွင့္ STI/HIV ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ားကို မတုိးပြားေစပါဟု
အေလးအနက္ ေဖာ္ျပပါသည္။
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ စမ္းသပ္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ယူႏႈိင္းယွဥ္
နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ သုေတသနစမ္းသပ္မႈမ်ား နည္းပါးသည့္
အတြက္ CSE ၏ STI (သို႔) HIV ျဖစ္ပြားႏႈန္းကဲ့သို႔ေသာ ဇီဝဆုိင္ရာ
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ခိုင္မာစြာ သံုးသပ္ထင္ျမင္ခ်က္
ေပးရန္ ခက္ခဲပါသည္။ (Fonner et al., 2014; Lopez et al., 2016; Orinange
et al., 2009)
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ CSE ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပည့္မီႏိုင္ေစမည့္
ဝိေသသလကၡဏာအခ်ဳိ႕ပါရွိပါက (ဇယား ၄ ၾကည့္ပါ)၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ျပည့္စုံစြာ လႊမ္းျခံဳပါဝင္ၿပီး ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက
လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးအက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ
သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈက ေက်ာင္းတြင္း၊
ရပ္ရြာတြင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု၊ မိသားစုစသည့္
အေျခအေနမ်ဳိးစံုတြင္ လူငယ္မ်ား၏ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ အနာဂတ္ကို
ပုံေဖာ္ႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဘက္စံုနည္းဗ်ဴဟာတြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ပါသည္။
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အေထာက္အထားမ်ားက က႑မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ
ႏွွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးအစီအစဥ္ကို ကြန္ဒံုျဖန္႔ေဝျခင္း
အပါအဝင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပသည့္ ေက်ာင္းျပင္ပ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။
ေက်ာင္းအေျချပဳ CSE သည္ HIV တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
က်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ ၄င္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ မလံုေလာက္
ေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီး၍ အကုန္အက်သက္သာထိေရာက္ေသာ
မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနပါသည္ (UNESCO, 2011a)။
မ်ားစြာေသာေလ့လာမႈမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို အေလးထား
ေလ့လာထားေသာ္လည္း CSE အေၾကာင္း ပိမ
ု တ
ို းို တက္နားလည္လာျခင္းေၾကာင့္
ဤကဲ့သို႔ ပညာေပးျခင္းသည္ ဤလမ္းၫႊန္ပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ အဓိပၸာယ္
ေဖာ္ျပခ်က္အရ က်ားမ သာတူညီမွ်ေရး ခံယူခ်က္မ်ား၊ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ
(သို႔) ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခံယူခ်က္စသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး
မ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့သည္ဟု သိမွတ္လာပါသည္။ စနစ္တက် ဆန္းစစ္
သံုးသပ္မႈမ်ားကို စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအျပင္ ၂ဝ၁၆ ျပန္လည္
ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈက အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြအနိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ား
တြင္ ၂ဝဝ၈ မွ စတင္၍ CSE အစီအစဥ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ေလ့လာမႈမ်ားစြာသည္ ပါဝင္ရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ

၄ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ပညာေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေထာက္အထား

က်ပမ္းမဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္မႈမပါဝင္သည့္ ေလ့လာမႈ သို႔မဟုတ္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား) ကို မျပည့္မီၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ထိုေလ့လာမႈမ်ား၏ ရလဒ္အေျဖ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္အတူ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္
ဆန္းစစ္မႈဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားက CSE အစီအစဥ္မ်ား
သည္ က်ားမ အေျချပဳႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းက်င္ေသာ လက္တြဲေဖာ္က အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ က်ားမ သာတူညီမွ်မႈ
စံႏႈန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကိုယ္တိုင္ ထိေရာက္ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို
ယံုၾကည္မႈ၊ ပိုမုိခုိင္မာ၍ က်န္းမာေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
အပါအဝင္ က်န္းမာေရးႏွင့္မဆုိင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း
အားေပးေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရွိသည္ကို ၫႊန္ျပၾကပါသည္။
ယင္းသို႔ က်န္းမာေရးမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေလ့လာေသာ
အေသးစိတ္ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။
ဤသို႔ က်န္းမာေရးမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္မ်ား
ထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပိုမိုသိရွိလာသည္မွာ CSE ၏လုိလားအပ္ေသာ
အက်ဳိးေက်းဇူးအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈတို႔၏ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈအား ပိုမို သိမွတ္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ေလ့လာခ်က္မ်ားက လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတ
အသစ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း (အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားၾကား) အပါအဝင္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
အေပၚ က်ားမေရးရာႏွင့္ အင္အားၾသဇာရွိမႈ စံႏႈန္းမ်ားက မည္သို႔လႊမ္းမုိးႏုိင္
သည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပပါသည္။ တားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ
ရွိေသာ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍
လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပံုကိုလည္း အေလးအနက္ေဖာ္ျပ
ပါသည္။ အလားတူပင္ CSE ၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အခန္းက႑ကိုလည္း အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ (Mathews et al., 2012; UNESCO, 2016b)
၂ဝ၁၆ အေထာက္အထားမ်ားျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း
ရည္ၫႊန္းထားသည့္အကဲျဖတ္ သံုးသပ္မႈမ်ားအားေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ေလ့လာမႈမ်ား၏ စာရင္းအျပည့္အစံုကို ပိုမိုသိရွိလုိလွ်င္
ေနာက္ဆက္တြဲ ၄ - အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲ ၅ - ၂ဝ၁၆ အေထာက္အထားမ်ား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းရည္ၫႊန္းထားသည့္
ေလ့လာမႈမ်ားတို႔ကို ၾကည့္ပါ။

et al., 2014)


ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ STI/ HIV ကာကြယ္ေရး
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္း
ရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားထက္ ထိေရာက္သည္။ ဥပမာ သားဆက္ျခား
နည္းလမ္းႏွင့္ ကြန္ဒံုးကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳမႈမ်ား တိုးတက္လာၿပီး
ကြန္ဒံုးမပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။
(Lopez et al., 2016; UNESCO, 2016c)



CSE အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အခြင့္အေရးကိုအေျခခံေသာနည္းလမ္းအား
ရွင္းလင္းျမင္သာစြာ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား
အတြက္ လတ္တေလာ (ေရတုိ) ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရရွိေစသည္။ ၎တို႔တြင္
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံမႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မိမိ၏အခြင့္အေရးကို
ပိုမိုသိရွိျခင္း၊ လိင္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားႏွင့္ ပိုမုိေျပာဆုိ
ႏိုင္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္ ပိုမုိထိေရာက္စြာ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ အမူအက်င့္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အက်ဳိးဆက္အခ်ဳိ႕ေပၚတြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိး
မ်ားရွိပါသည္။ (Constantine et al., 2015b; Rohrbach et al., 2015;
UNESCO, 2016c)



က်ားမေရးရာကို အထူးျပဳဦးတည္မႈရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ က်ားမေရးရာ
အျမင္မရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားထက္ မလုိလားေသာကိုယ္ဝန္ (သို႔) STI
ျဖစ္ပြားႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရးစသည့္ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမုိမ်ားျပားစြာ ရရွိသည္။
ဤရလဒ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား က်ားမေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လူမႈေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ စံႏႈန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
က်ားမ သာတူညီမွ်ေရး ခံယူခ်က္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ အားေပးသည့္
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားနည္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (Haberland ႏွင့္ Rogow, 2015)



မွန္ကန္တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား (ဆုိလုိသည္မွာ
ထိေရာက္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားသည့္အတုိင္း
သင္ၾကားသည္) သည္ မူလဒီဇုိင္းပံုစံ၊ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္
သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားအတုိင္း မလုိက္နာေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္
လူငယ္တို႔၏ က်န္းမာေရးအက်ဳိးရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ လုိလားေသာ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိရန္ အလားအလာမ်ားစြာပိုပါသည္။
(Michielsen et al., 2010; Shephard et al., 2010; Wight, 2011)
အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳျခင္း (ဥပမာ- အေျခအေနႏွင့္
ကိုက္ညီရန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံစဥ္) သည္ ထိေရာက္မႈကိုေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု
အေထာက္အထားကၫႊန္ျပပါသည္။ ၄င္းကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ သင္တန္းအႀကိမ္ေရ (သို႔) အခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊
သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေလ့လာ
သင္ယူရန္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
ကိုဖယ္ရွားျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို လံုးဝထုတ္ပစ္ျခင္း၊
အယူအဆ သေဘာတရားပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊
လံုေလာက္စြာ ေလ့က်င့္မထားေသာ (သို႔) အရည္အခ်င္းမျပည့္စံုေသာ
ဝန္ထမ္း (သို႔) ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္/သို႔ အၾကံျပဳ
ထားသည္ထက္ေလ်ာ့နည္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔
ပါဝင္ပါသည္။ (O’Conner et al., 2007) သို႔ေသာ္ ဘာသာစကား
အသံုးအႏႈန္း၊ ႐ုပ္ပံု သို႔မဟုတ္ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းအရာ ရည္ၫႊန္းခ်က္
စသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲျခင္းအခ်ဳိ႕မွာမူ ထိေရာက္မႈကို မထိခိုက္ႏုိင္ပါ။



ထိေရာက္သည့္ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခအေနတစ္ခုမွ
ေနာက္တစ္ခုသို႔ သယ္ေဆာင္လာၿပီး ကြဲျပားသည့္အေျခအေနတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္တုိင္ ဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္ (သို႔) အျပဳအမူမ်ား
အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသည္ (Fonner et al.,
2014; Kirby et al., 2006)။ ဤသည္မွာ အျခားေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္
ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေကာင္းစြာ ပံုစံေရးဆြဲထားၿပီး
ႏိုင္ငံတစ္ခု (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈပံုစံတစ္ခုတြင္ ထိေရာက္မႈရွိခဲ့ေသာ စိတ္ပိုင္းႏွင့္
အမူအက်င့္ပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝေသာ
အေျခအေနမွ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာအေျခအေနသို႔ ခ်ိန္ညႇိ၍ေျပာင္းလဲ

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္


ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္ လိင္မႈကိစၥ ျပဳလုပ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
အႏၲရာယ္ရွိေသာ အမူအက်င့္ (သို႔) STI/ HIV ျဖစ္ပြားႏႈန္းတို႔ကို မတုိးပြား
ေစပါ။ (UNESCO, 2009; Fonner et al., 2014; Shephard et al., 2010)



‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္
လူငယ္မ်ား၏ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတတုိးပြား
ေစျခင္းႏွင့္ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း အပါအဝင္
ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္ (UNESCO, 2016b)။
ေလ့လာထားၿပီးျဖစ္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးအစီအစဥ္ အားလံုးနီးပါးသည္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ HIV ႏွင့္ အျခား STI အႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း
႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစံုမွ ဗဟုသုတကို တုိးပြားေစပါသည္။



လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ရန္ တစ္ခုတည္းကိုသာ အားေပးေသာ
အစီအစဥ္မ်ားသည္ လိင္မႈကိစၥ စတင္ျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္၊ လိင္ဆက္ဆံမႈ
အႀကိမ္ (သို႔) လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္တို႔အတြက္
ထိေရာက္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လိင္မႈကိစၥ စတင္ျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွး
ေစေရးႏွင့္ ကြန္ဒံုး (သို႔) သားဆက္ျခားနည္းလမ္းအသံုးျပဳပုံ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ပူးေပါင္း၍ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ထိေရာက္မႈ
ရွိသည္။ (Kirby, 2007; Underhill et al., 2007; UNESCO, 2009; Fonner
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၄ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ပညာေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေထာက္အထား

ေဆာင္ရြက္သည့္တုိင္ မတူကြဲျပားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ
ထပ္မံအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္
ကိုက္ညီပါသည္ (Garder et al., 2015; Leijten et al., 2016)


‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဗဟုသုတ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ (အကာအကြယ္မဲ့
လိင္ ဆက္ ဆံျခင္းကဲ့သို႔) အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လိင္မႈကိစၥကို
ေရွာင္ရွားလိုေသာဆႏၵတို႔အား ပိုမိုတုိးတက္ေစၿပီး ေဆးကုသမႈ
ခံယူလုိသည့္ဆႏၵကိုလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိထားေသာ္လည္း လူမႈေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္
ခံရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္
အခက္အခဲမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ လူငယ္အမ်ားအျပားအဖို႔
အႏၲရာယ္ကင္းေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္မွာ
စိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားျပားလြန္ကဲစြာ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ (UNESCO, 2009)



ေက်ာင္းအေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကြန္ဒံုးျဖန္႔ေဝျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအတြက္
ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း
မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ မိဘ၊ ဆရာဆရာမမ်ား အားပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ေစျခင္းတို႔အပါအဝင္ ရပ္ရြာလူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ သာအခါ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ
သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အရွိဆံုး
ျဖစ္သည္။ (Chandra-Mouli et al., 2015; Fonner et al., 2014;
UNESCO, 2015b) အစိတ္အပုိင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊
အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းကို ေက်ာင္းအေျချပဳမဟုတ္သည့္
လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းျပင္ပ
ေရာက္ရွိေနသူမ်ား အပါအဝင္ ဖယ္က်ဥ္ခံလူငယ္မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အလြန္အေရးပါပါသည္။ (UNESCO, 2016c)

ဇယား ၁ - ၂ဝဝ၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ အေထာက္အထား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ အဓိက ဝိေသသလကၡဏာမ်ား
၂ဝဝ၈ - အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္

၂ဝ၁၆ - အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခ်က္

▶▶ မရည္ရြယ္ေသာကိုယ္ဝန္ႏွင့္ HIV အပါအဝင္ STI ျဖစ္ပြားႏႈန္း

▶▶ အသက္ ၁ဝ-၂၄ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္မ်ား၏ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး တုိးတက္မႈကို

▶▶ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အေျချပဳ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးတည္၍

▶▶ ဆီေလ်ာ္သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္ စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္မႈေပါင္း ၂၂ ခု၊

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို
အဓိကဦးတည္သည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ
အစီအစဥ္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္တို႔အတြက္ ဦးတည္ ေရးဆြဲထားျခင္း
မရွိပါ။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ အစီအစဥ္မ်ား၏ ၇% သည္
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး က်န္အစီအစဥ္မ်ားမွာ ရပ္ရြာ (သို႔)
ေဆးကုဌာနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

▶▶ ေလ့လာမႈ၈၇ ခုအေပၚ ျပဳလုပ္ထားေသာ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားအား

ဦးတည္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ ၅-၁၈ ႏွစ္ၾကား
လူငယ္မ်ားအားဦးတည္သည့္ ေက်ာင္းႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို က်ပမ္းေရြးခ်ယ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ျပဳလုပ္ေသာ
စမ္းသပ္ခ်က္ (RCTs) မ်ားမွ ရရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားအား အေျခခံ၍ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္သည္။

ဆီေလ်ာ္သက္ဆုိင္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ RCTs ၇ဝ ခု ႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမဟုတ္သည့္ ထုတ္ေဝမႈ ၆၅ ခု ႏွင့္
အင္တာနက္အရင္းအျမစ္မွရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ ပါဝင္သည္။

▶▶ ေနရာေဒသမ်ဳိးစံုမွ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ ထားေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဤျပန္လည္သံုးသပ္မႈတြင္ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းထားေသာ သက္ဆိုင္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ RCT ၇ဝ
ခုအနက္မွ ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာ (သို႔) အလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ
စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၂၂
ခု၏ အမ်ားစုတြင္ ဝင္ေငြနိမ့္ေသာ (သို႔) အလယ္အလတ္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ အာဖရိကတိုက္
ဆာဟာရေဒသခြဲတြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆီေလ်ာ္သက္ဆုိင္သည့္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

အေျခခံ၍ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာမႈ
၂၉ ခု သည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ ၄၇ ခုသည္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွျဖစ္ၿပီး ၁၁ ခုသည္ အျခားဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီး
ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္။

▶▶ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ ႏွစ္ၾကား ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၄.၃

▶▶ ေက်ာင္းအေျချပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ စနစ္တက် ျပန္လည္ဆန္းစစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းျပင္ပ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၄ ႏွစ္ၾကား
ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို ဦးတည္ထားၿပီး မူရင္းလမ္းၫႊန္ထက္ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ ပါဝင္ေစသည္။

အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြက္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

UNESCO မွ တာဝန္ေပးအပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အေထာက္အထား
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိေနသျဖင့္ CSE
အစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာကို ေယဘုယ်
သံုးသပ္ခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိပါသည္။ (UNESCO, 2009; UNESCO,
2016c)

ဇယား ၂ - ၂ဝဝ၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ အေထာက္အထား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ အဓိက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
၂ဝဝ၈ - အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ အတြက္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

၂ဝ၁၆ - အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ အတြက္
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား

▶▶ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။

▶▶ အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
CSE အစီအစဥ္မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစံုကိုဆန္းစစ္၍ က်န္းမာေရး
မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအေပၚ ၄င္းတုိ႔၏ သက္ေရာက္မႈကို
အေထာက္အထားျပႏိုင္ရန္ က်ပမ္း မဟုတ္ဘဲေရြးခ်ယ္ၿပီး
ႏႈိင္းယွဥ္မႈမပါဝင္သည့္ ေလ့လာမႈႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ
ေလ့လာမႈမ်ား မရွိျခင္း။

▶▶ အခ်ဳိ႕ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို
လံုေလာက္စြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

30

၄ - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ပညာေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံ အေထာက္အထား

▶▶ လိင္တူခ်စ္သူ မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ လိင္တူဆက္ဆံမႈရွိေသာ
အျခားလူငယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို
မည္သည့္ေလ့လာမႈကမွ ဆန္းစစ္မထားပါ။
▶▶ အခ်ဳိ႕ေလ့လာမႈမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုး လက္ခံႏုိင္သည့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ
ဒီဇုိင္းသာရွိၿပီး အမ်ားအျပားသည္ စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္
ရွိသည္။ ေလ့လာမႈအမ်ားစုသည္ multiple test of significance
(ရလဒ္အေရးပါမႈ ရွိမရွိ ကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း)
ျဖင့္ကိုက္ညႇိထားျခင္း မရွိပါ။
▶▶ STI (သို႔) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏႈန္းေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို
အနည္းငယ္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားကသာ တုိင္းတာၿပီး STI
(သို႔) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏႈန္းအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို
ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာအၫႊန္းျဖင့္ တုိင္းတာေသာ ေလ့လာမႈမွာ ထို႔ထက္ပင္
နည္းပါးသည္။
▶▶ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ စြဲျမဲေနေသာ ဘက္လုိက္မႈမ်ားကလည္း
ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဝျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါသည္။
သုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ အယူအဆသီအုိရီကို
ေထာက္ခံေသာရလဒ္မ်ား ရရွိမွသာလွ်င္ စာတမ္းမ်ားထုတ္ေဝျခင္း
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားကလည္း
ရလဒ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေသာအခါတြင္သာ စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဝရန္
လက္ခံႏိုင္ေျခ မ်ားပါသည္။

၄.၄





▶▶ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္း၏
အရည္အေသြးသည္ ရလဒ္အေျဖမ်ားက အျခားအေျခအေနမ်ားႏွင့္
လူအုပ္စုမ်ားတြင္ပါ မွန္ကန္ႏုိင္ေျခ (generalizable) အပါအဝင္
ထုိစမ္းသပ္မႈရလဒ္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ရွိေစပါသည္။
▶▶ အစိတ္အပိုင္းမ်ဳိးစံု၏ ထိေရာက္မႈကို တိက်ေသခ်ာစြာ
ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အရည္အေသြးျမင့္
စမ္းသပ္မႈမ်ား၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို
မေဖာ္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေပသည္။
▶▶ ၂ဝဝ၈ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတြင္
ေတြ႔ရွိရသည့္နည္းတူ စြဲျမဲေနေသာ ဘက္လုိက္မႈမ်ားက
ေလ့လာခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အေထာက္အထားမ်ား
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ လုိအပ္ပါသလဲ

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း CSE အတြက္ အေထာက္အထားမ်ားစြာ
သိသာစြာ တိုးပြားလာေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ သတိျပဳေလ့လာရမည့္
နယ္ပယ္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္ (UNESCO 2016c; UNESCO, 2009)။
၄င္းတုိ႔မွာ 

▶▶ CSE မွတဆင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အသံုးဝင္မည့္
ဗဟုသုတႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားေပး ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း
သံုးသပ္ထားေသာ စမ္းသပ္မႈအမ်ားအျပားသည္ ကာလတိုအတြက္သာ
ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဥပမာ - အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္
ျပဳလုပ္သည္။ (Hindin et al., 2016; Shrphard et al., 2010)
သို႔ရာတြင္ အစီအစဥ္တစ္ခုမွ ကာလတိုအတြင္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရန္ က်ဳိးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္ပါ။ အလားတူပင္
CSE ၏ ေရရွည္အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ အခ်ိန္ယူ ႏႈိင္းယွဥ္သည့္နည္းျဖင့္
ေလ့လာထားေသာ အေထာက္အထားမရွိပါ။

‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက CSE အစီအစဥ္မ်ားသည္
လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစ႐ံုသာမက မ်ားစြာ ပိုမိုအက်ဳိး
ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားရွိသည္ဟု ခိုင္ျမဲစြာယံုၾကည္ၾကပါသည္။
ဥပမာ CSE သည္ ေရရွည္ က်န္းမာေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈအတြက္
ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည္။ က်ားမအေျချပဳႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ
လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ေစၿပီး က်ားမ သာတူညီမွ်မႈစံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ ထုိ႔ျပင္
CSE အစီအစဥ္မ်ားက လူငယ္မ်ားအား ကမာၻ႕ႏိုင္ငံသား (Global Citizen)
မ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္တင္ျပအေရး
ဆိုႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။
တကမာၻလံုး အထူးသျဖင့္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ရွိေသာ
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္
ေတာင္းဆုိမႈမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာမႈ အနည္းငယ္သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အေထာက္အထားျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားသည္ ဝန္းက်င္အေျခအေနနွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္
အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ပံုစံတက်ပူးေပါင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ျပည့္စံုေသာ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းကို
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား (ေက်ာင္းႏွင့္ရပ္ရြာတို႔တြင္
ေဆာင္ရြက္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား) ကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဝင္ေငြနိမ့္ႏွင့္
အလယ္အလတ္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ CSE အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ က်ပမ္းေရြးခ်ယ္ႏႈိင္းယွဥ္ျပဳလုပ္သည့္
အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈမ်ား ပိုမိုလုိအပ္ပါသည္။



ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား အပါအဝင္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ ဒီဇိုင္းပံုစံနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔၏
ထိေရာက္မႈကိုသိရွိႏုိင္ရန္ ေလ့လာမႈမ်ားပိုမိုလုိအပ္ပါသည္။



႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ (သို႔) အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ လူငယ္မ်ား၊
YPLHIV ႏွင့္ LGBTI လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ
အုပ္စုမ်ားအေပၚ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုေလာက္စြာမရွိပါ။



အၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ေရးကို အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု (သို႔) အဓိက
အျခင္းအရာအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ေသာေလ့လာမႈမ်ားအား
စနစ္တက် ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈမ်ား အလြန္နည္းပါးပါသည္။
ရင္းႏွီးကြၽမ္းက်င္ေသာလက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ HIV
ဆက္စပ္မႈသည္ ေရာဂါရွာေဖြမေတြ႕မီႏွင့္ ေတြ႕ၿပီးအခ်ိန္၌ပါ
ျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၏
တစ္သက္တာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ဤလစ္ဟာမႈကို အေရးတႀကီး
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။



CSE ၏လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားအေပၚ
ေရရွည္ထိေရာက္မႈရွိပံုကို အခ်ိန္ယူႏႈိင္းယွဥ္နည္းျဖင့္ ေလ့လာထားေသာ
အေထာက္အထားမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။



CSE ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈဖန္တီးႏုိင္သည့္
အလားအလာႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား
ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ဆက္စပ္ေနပံုကို သက္ေသျပဳ ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္
အေထာက္အထားမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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၅
အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈအတြက္
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၅-အ
 ဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္
သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ဤအပိင
ု း္ တြငအ
္ သက္ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစႏ
္ င
ွ အ
့္ ထက္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေဒသႏွငလ
့္ က
ုိ ေ
္ လ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ
သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းမ်ားကို ျပဳစုရာတြင္ လမ္းၫႊနေ
္ ပးႏိင
ု မ
္ ည့္ အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား
ႏွင့္ သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ နမူနာမ်ားကို ျပည္စ
့ စ
ုံ ာြ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ၎တိမ
႔ု ာွ UNESCO
၏ ၂ဝဝ၉ ခုႏစ
ွ ္ မူလလမ္းၫႊနခ
္ ်က္ကုိ အေျချပဳထားၿပီး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ားထံမွ ထပ္မေ
ံ ပၚထြကလ
္ ာသည့္
အၾကံျပဳေထာက္ခခ
ံ ်က္မ်ား၊ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ဆင္န
့ င
ွ ့္ ေဒသအဆင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’
မူေဘာင္မ်ားအျပင္ အမူအက်င္ေ
့ ျပာင္းလဲမက
ႈ ုိ ျပသႏိင
ု သ
္ ည့္ သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ
အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။
၅.၁

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ အသက္အရြယ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္
ဖြဲ႕စည္းပံု

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
မူလႏွင့္ မြမး္ မံျပဳစုထားေသာ အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ
ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို ျပဳစုရာတြင္
ေအာက္ပါလုပင
္ န္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူထားပါသည္။ ႏိင
ု င
္ ံ
၁၂ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ 3 လက္ရသ
ိွ င္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းမ်ားကို အထူးတာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား (UNESCO, 2017c)၊ အေထာက္အထားမ်ားကို
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား (UNESCO, 2009 ႏွင့္ UNESCO, 2016)၊
ေဒသအဆင္ႏ
့ င
ွ ့္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ဆင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာ’
ပညာေပးလုပင
္ န္း လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏန
ႈ း္ မ်ား (ေနာက္ဆက္တဲြ - ၇
တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ)၊ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ား (Databases)
ႏွင့္ ဝက္ဘဆ
္ က
ုိ မ
္ ်ား (Websites) မွ ရွာေဖြေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ား၊ ပညာရွငမ
္ ်ား၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွငအ
့္ ေသးစိတ္ ေတြ႕ဆံေ
ု မးျမန္းမႈမ်ား
(ေနာက္ဆက္တဲြ - ၆ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ)၊ ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏစ
ွ တ
္ တ
႔ုိ င
ြ ္ က်င္းပေသာ
ကမာၻတစ္ဝမ
ွ း္ မွ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ားႏွင့္ နည္းပညာေဆြးေႏြး
တိင
ု ပ
္ င္ပမ
ဲြ ်ား (ေနာက္ဆက္တဲြ - ၃ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ)။ ေအာက္ပါအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ
လုပေ
္ ဖာ္ကင
ုိ ဘ
္ က္မ်ားထံမလ
ွ ည္း အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ
ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ ပါဝင္ပပ
့ံ းုိ မႈမ်ား
ရရွပ
ိ ါသည္။ UNAIDS၊ UNDP (ကုလသမဂၢ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္)၊ UNESCO
(ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပႏ
ံၸ င
ွ ့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြ႕ဲ ) UNFPA (ကုလသမဂၢ
လူဥးီ ေရရန္ပေ
ုံ ငြအဖဲ႕ြ )၊ UNICEF (ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပေ
ုံ ငြအဖြ႕ဲ )၊ UN
WOMEN၊ WHO (ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ )။ အဆိပ
ု ါ အခ်က္အလက္မ်ားကို
(Comprehensive Sexuality Education Advisory Group) ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဘဝတြကတ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ အတြက္ အၾကံေပးအဖြ႕ဲ
ဝင္မ်ားမွ ေသခ်ာစြာ စီစစ္သးုံ သပ္ခပ
့ဲ ါသည္။ (ေနာက္ဆက္တဲြ - ၂ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ)
ဤအပိင
ု း္ တြငပ
္ ါဝင္ေသာ လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားသည္ လူသားအားလံးု အတြက္
အခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ ခြျဲ ခားမရေအာင္ ဆက္ႏယ
ြ ေ
္ နသည့္ ပါဝင္ႏင
ုိ ေ
္ စမႈ၊
ေလးစားမႈ၊ တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈ၊ စာနာမႈ၊ တာဝန္ယမ
ူ ၊ႈ အျပန္အလွနအ
္ ေပးအယူရမ
ိွ ႈ
စသည့္ တန္ဖးုိ မ်ားကို အေလးထား၍ အခြငအ
့္ ေရးအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းကို
အသံးု ျပဳထားပါသည္။ ထိျ႔ု ပင္ လူငယ္တ၏
႔ုိ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာက်န္းမာေရးႏွင့္
ခ်မ္းသာသုခ တိအ
႔ု တြက္ က်ားမတန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈရရ
ိွ န္ အလြနအ
္ ေရးႀကီးေၾကာင္း
နားလည္သရ
ိ မ
ိွ အ
ႈ ေပၚ အေျချပဳပါသည္။ ေနာက္ဆးုံ အေနႏွင့္ ဤလမ္းၫႊနသ
္ ည္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အဓိကဦးတည္ၫန
ႊ ၾ္ ကားသည့္ သင္တန္းသား
ဗဟိျု ပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ အားေပးျမႇငတ
့္ င္ပါသည္။
အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား၏ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ပန္းတိင
ု မ
္ ာွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို
၃ ေဘာ့ဆြာနာ၊ အီသီယိုပီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ေမကာ၊ ကင္ညာ၊ နမီးဘီးယား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊
ေတာင္အာဖရိက၊ တန္ဇန္နီးယား၊ ထိုင္း၊ အေမရိကႏွင့္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံ
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လုပေ
္ ဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးႏွငလ
့္ င
ူ ယ္မ်ားအား ဗဟုသတ
ု ၊
ခံယခ
ူ ်က္ႏင
ွ ့္ ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ား ရရွေ
ိ စၿပီး ၎တိ၏
႔ု က်န္းမာေရး၊
ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ဂုဏသ
္ က
ိ ာၡ တိအ
႔ု တြက္ ကိယ
ု တ
္ င
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ေဆာင္ႏင
ုိ စ
္ မ
ြ း္
ျမင္မ
့ ားလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိျ႔ု ပင္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ေရြးခ်ယ္မေ
ႈ ၾကာင့္
အျခားသူမ်ား၏ ေပ်ာ္ရင
ႊ ခ
္ ်မ္းသာမႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏင
ုိ ေ
္ ျခကို
ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားႏိင
ု ရ
္ န္၊ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အခြငအ
့္ ေရးမ်ား သိရန
ိွ ားလည္ၿပီး
ျပည္မ
့ ရ
ီ ရွေ
ိ အာင္ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ စရန္ႏင
ွ ့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြငအ
့္ ေရးကိလ
ု ည္း
ေလးစားတတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။


လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္း သိနားလည္မႈ၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္
လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိပၸံနည္းက်
တိက်မွန္ကန္ေသာ၊ အသက္အရြယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊
က်ားမေရးရာကို နားလည္ဂ႐ုျပဳေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ၊
ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း



လူငယ္မ်ားအားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစျခင္း



ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာမ်ား တတ္ေျမာက္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

အသက္အပိုင္းအျခားအလ္ိုက္ အုပ္စုခြဲျခင္း
ဤအပိင
ု း္ ကို ေအာက္တင
ြ ္ ဒုတယ
ိ အဆင့္ (Secondary) ေဖာ္ျပထားသည္အ
့ တိင
ု း္
အဓိက သေဘာတရား ၈ ခုျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားသည္။ ၎တိက
႔ု ုိ မူလတန္းအဆင္ႏ
့ င
ွ ့္
ဒုတယ
ိ ဆင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရယ
ြ ၍
္ (၅-၈ ႏွစ၊္
၉-၁၂ ႏွစ၊္ ၁၂-၁၅ ႏွစ၊္ ၁၅-၁၈ ႏွစႏ
္ င
ွ ့္ အထက္) အသက္အပ
ု စ
္ ု ၄ ခု ထပ္မံ ခြထ
ဲ ား
ပါသည္။ သင္ယေ
ူ လ့လာမႈအတြက္ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္း
သင္ေ
့ လ်ာ္စာြ အဆင္ခ
့ ထ
ဲြ ားရာ ငယ္ရယ
ြ ေ
္ သာသင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အဓိက
သေဘာတရားမ်ားတြင္ အေျခခံက်၍ အသိဥာဏ္ပညာ မျမင္မ
့ ားလြနး္ ေသာ၊
ရႈပေ
္ ထြးမႈနည္းပါးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိသ
ု ာ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားသည္။
ဒုတယ
ိ ႏွင့္ တတိယ အသက္အပ
ု စ
္ ု (၉-၁၂ ႏွစႏ
္ င
ွ ့္ ၁၂-၁၅ ႏွစ)္ မ်ားအတြက္
ထပ္တျူ ဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါဝင္ေစပါသည္။ ယင္းမွာ
စာသင္ခန္းတစ္ခထ
ု တ
ဲ င
ြ ္ က်ယ္ျပန္ေ
႔ သာ အသက္အပိင
ု း္ အျခားအတြငး္ ရွသ
ိ ည့္
သင္ယသ
ူ မ
ူ ်ားကို အတူတကြ သင္ၾကားေပးႏိင
ု ရ
္ န္ တမင္ရည္ရယ
ြ ပ
္ ါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ဒုတယ
ိ အဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသက္ (၁၈)
ႏွစအ
္ ထက္ ျဖစ္ေနႏိင
ု သ
္ ည္ကုိ သိမတ
ွ လ
္ ်က္ ေနာက္ဆးုံ အသက္အပ
ု စ
္ က
ု ုိ ၁၅၁၈+ ႏွစဟ
္ ု သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္
တတိယအဆင္ပ
့ ညာေရးမွ ပု၍
ိ အရြယေ
္ ရာက္သည့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြကပ
္ ါ
အသံးု တည္ေ
့ စရန္အတြက္ ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
မူလတန္းအဆင္ႏ
့ င
ွ ့္ ဒုတယ
ိ အဆင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူငယ္အမ်ားစုသည္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ကို သင္ယခ
ူ ရ
့ဲ ျခင္းမရွၾိ ကပါ။
ထိေ
႔ု ၾကာင့္ တတိယဆင့္ ပညာေရးကို သင္ယေ
ူ နၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အသက္ႀကီးေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသင္ခန္းစာမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ပါဝင္ေသာ လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမေန
ရေသာ ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းေနရေသာ္လည္း ေက်ာင္းတြင္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းကို မရရွခ
ိ ရ
့ဲ ေသာ
ကေလးမ်ားအတြကလ
္ ည္း လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ေရးသားျပဳစု
ထားပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အသက္အပ
ု စ
္ မ
ု ်ားတြငပ
္ ါဝင္ေသာ လူငယ္မ်ား၏ ဥာဏ္ရည္ႏင
ွ ့္
လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြရမ
ိွ ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိသ
ု ာ သင္ၾကားေပးသင္ၿ့ ပီး
ဥာဏ္ရည္ႏင
ွ ့္ သင္ယႏ
ူ င
ုိ မ
္ စ
ႈ မ
ြ း္ ရည္ နည္းပါးေသာ ကေလးမ်ားကိလ
ု ည္း
ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါဝင္ သင္ၾကားေပးသင္ပ
့ ါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတြင္
ဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အသက္အရြယေ
္ ပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ
သင္တန္းသားမ်ားကို စာသင္ခန္းတစ္ခတ
ု ည္းတြင္ အတူသင္ၾကားေပးရျခင္းမ်ဳိး
ရွတ
ိ တ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕သည္ အသက္ႀကီးမွ ေက်ာင္းစေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ
ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအဆင့္ မတူညၾီ ကဘဲ၊ ဗဟုသတ
ု ၊ ခံယခ
ူ ်က္၊ ကြၽမ္းက်င္မတ
ႈ တ
႔ုိ င
ြ ္
အဆင္က
့ ျဲြ ပားၾကသည္ကုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားၾကရပါမည္။
ထိျ႔ု ပင္ ကေလးႏွငလ
့္ င
ူ ယ္မ်ား၏ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပာြ းက်န္းမာေရး
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား၊ စိးု ရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ်ား၊ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ၥ စတင္သည္အ
့ သက္အရြယတ
္ မ
႔ုိ ာွ
ကမာၻ႕ေဒသႀကီးမ်ား အလိက
ု ေ
္ သာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိင
ု င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္း
တစ္ခႏ
ု င
ွ တ
့္ စ္ခအ
ု ၾကား သိမ
႔ု ဟုတ္ ႏိင
ု င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္း တစ္ခစ
ု အ
ီ တြငး္
ေသာ္လည္းေကာင္း သိသာစြာ ကြျဲ ပားျခားနားၾကပါသည္။ ထိအ
ု ခ်က္က
သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္း၊ သင္ေထာက္ကပ
ူ စၥညး္ ၊ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္တက
႔ုိ ုိ
စီစဥ္ျပဳစုသည္အ
့ ခါ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္တစ္ခစ
ု ၏
ီ
အသက္အရြယအ
္ လိက
ု ္ သင္ေ
့ လ်ာ္မအ
ႈ တြက္ ယူဆခ်က္အေပၚ
သက္ေရာက္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ ထိျ႔ု ပင္ ဆရာျဖစ္သက
ူ သင္တန္းသားမ်ားထဲတင
ြ ္
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ အ
ၥ ေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွေ
ိ နၾကသည္ဆေ
ုိ သာ
အသိအမွတျ္ ပဳမႈအေပၚ လႊမး္ မိးု ႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ထိေ
႔ု ၾကာင့္ သင္တန္းသားမ်ား၏
လက္ေတြ႕အေျခအေနမွနႏ
္ င
ွ ့္ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ သတင္းအခ်က္အလက္၊
အေထာက္အထားမ်ားကို အေျချပဳကာ ေလ့လာသင္ယမ
ူ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို ခ်ိနဆ
္ ရပါမည္။ ကေလးမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္
လူငယ္မ်ားႏွင့္ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာ
စိတက
္ သိကေအာက္ျဖစ္မမ
ႈ ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ သေဘာထားကြလ
ဲ မ
ြဲ မ
ႈ ်ား
ေတြ႕ၾကံဳႏိင
ု ေ
္ ျခအေပၚ အေျခခံ၍ ခ်ိနဆ
္ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳရပါ။
စိနေ
္ ခၚမႈမ်ား ရွေ
ိ နေသာ္လည္း အကဲဆတ္ေသာ၊ ထိလယ
ြ ရ
္ လ
ွ ယ
ြ ေ
္ သာ
ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွငး္ ရန္ လိအ
ု ပ္ေၾကာင္း ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ႏွင့္ ဆိင
ု သ
္ ည့္ စာအုပစ
္ ာေပမ်ားႏွင့္
သုေတသနမ်ားက ေထာက္ျပေနပါသည္။ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာသည္ အျခားေသာ
ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မတူညဘ
ီ ဲ ျပင္းထန္ေသာစိတခ
္ စ
ံ ားမႈမ်ား
ထြကေ
္ ပၚလာေစနိင
ု သ
္ ည္အ
့ တြက္ (UNESCO, 2016b) ကေလးမ်ားအေနျဖင့္
ငယ္ရယ
ြ စ
္ ဥ္ကတည္းကပင္ သူတ၏
႔ုိ ခႏၶာကိယ
ု ဖ
္ ႕ဲြ စည္းပံ၊ု ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္
ေပါင္းသင္းဆက္ဆေ
ံ ရးတိႏ
႔ု င
ွ ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးနားလည္ႏင
ုိ ေ
္ သာ
ဘာသာစကားႏွင့္ စြမး္ ရည္တရ
႔ုိ ေ
ိွ နရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု
အဓိကက်ေသာ သေဘာတရား ရွစ္ခုရွိၿပီး ၎တို႔မွာ ညီတူညီမွ် အေရးႀကီးကာ
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္အားျပဳေနၾကၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ႏိႈင္းယွဥ္ဆက္စပ္
သင္ၾကားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္ခါထပ္ခါပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ရာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား
အဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္လာၿပီး ခ႐ုပတ္သဖြယ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို
အသံုးျပဳ၍ ယခင္ သင္ယူေလ့လာခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္
သြားရမည္ျဖစ္သည္။
၁။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား
၂။ တန္ဖိုးထားမႈ၊ အခြင့္အေရး (ရပိုင္ခြင့္)၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္
လိင္မႈေရးရာ
၃။ က်ားမေရးရာကိုသိနားလည္ျခင္း

၄။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ေနထိုင္ျခင္း
၅။ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခရရွိေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
၆။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု
၇။ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္
၈။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
အဓိက သေဘာတရားမ်ားကို ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုမွ ငါးခုအထိ ထပ္မံ
ခြဲျခားထားပါသည္။ တစ္ခုစီတြင္ အသက္အုပ္စုတစ္ခုစီအတြက္
အဓိကေတြးျမင္မႈ ႏွင့္ဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ကို အေျခခံသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဗဟုသုတ (Knowledge) က သင္တန္းသားအား
အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ေပးသည္။ ခံယူခ်က္(Attitude) က
လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္အေၾကာင္း၊ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္းႏွင့္
ကမာၻႀကီးအေၾကာင္း နားလည္မႈကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ နားေထာင္ေပးျခင္း၊
ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း
ဆက္သြယ္မႈ၊ အေလးအနက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို
ဆန္းစစ္သိျမင္ျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားျခင္း၊ ယံုၾကည္အားကိုးထိုက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း၊
ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈမ်ားကို စိန္ေခၚျခင္းႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ တင္ျပအေရးဆိုျခင္း၊
အစရွိသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ (Skills) မ်ားက သင္တန္းသားမ်ားကို
လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ အသံုးခ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ သင္ၾကားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗဟုသုတ၊
ခံယူခ်က္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ သင္ယူေလ့လာမႈ
နယ္ပယ္ (၃) ခုတို႔မွာ အျမဲတမ္း အစဥ္လိုက္ျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္
ယင္းတို႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထပ္ခါထပ္ခါ အားျဖည့္ေပးေနေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္၍ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ
ေတြးျမင္မႈမ်ားအေပၚ အၾကိမ္ၾကိမ္ေလ့လာကာ၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍
ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ဳိးရရွိေစပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ၾကားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အတိအက် ၫႊန္းျပျခင္း
မဟုတ္ဘဲ ဥပမာသေဘာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္ တမင္ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အားလံုး
ျပည့္စံုပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။ နယ္ပယ္သံုးခုကို
ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးျခင္းမွာ လူငယ္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုငရ
္ န္
ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းတို႔အတြက္ အေရးပါေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပဳစုသူမ်ားသည္ နယ္ပယ္သံုးခုအၾကား သင္ယူေလ့လာမႈ
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ဤလမ္းၫႊန္သည္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္အားလံုးအတြက္ သင္ယူေလ့လာမႈ
ရည္ရြယ္ခ်က္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးစီကို စနစ္တက်အေနႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳစုသူမ်ားသည္ ဤသ႐ုပ္ျပသင္ယူေလ့လာမႈ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဒသအဆင့္တြင္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။
ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရွိရင္းစြဲႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသအလိုက္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
မူေဘာင္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တိုင္းတာႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤ
သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပံု
အေလ့အထမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
ေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္၍ မျဖစ္မေနလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ မဟုတ္ပါ။
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္း
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္
မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။
ရလဒ္အေနႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ခုက လက္ခံေသာ္လည္း
အျခားတစ္ႏိုင္ငံက လက္မခံေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိေနႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း၊
အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈရွိေစျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို
ေလးစားလိုက္နာ၍ သင့္ေလ်ာ္စြာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနၾကပါသည္။
သင္ယူေလ့လာမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေျချပဳသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသ (သို႔) ႏိုင္ငံအလိုက္ သီးျခားသြင္ျပင္လကၡဏာျဖစ္သည့္
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ သက္ငယ္အုပ္စုႏွင့္ သက္ႀကီးအုပ္စုမ်ားအတြက္
ခ်ိန္ဆထည့္သြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူ အမ်ားစုက
ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ လိင္မႈေရးရာ ႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာစီးစြာ၊ ျပည့္စံုစြာ ရယူလိုၾကၿပီး
ရရွိရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
စိတ္ပညာတြင္ သိမွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဥေရာပတိုက္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တြင္လည္း
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ (WHO ဥေရာပ ေဒသရံုးႏွင့္ BZgA, 2010)။

ထို႔ျပင္ ဤသင္ယူေလ့လာမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သင္တန္းသားတို႔၏
အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အဆင့္အရ တေျဖးေျဖး
အသိဥာဏ္ပညာအရ ပိုမိုျမင့္မား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီသို႔ အစီအစဥ္တက်
စီစဥ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ ပညာေပးအစီအစဥ္ကို သက္ႀကီး သင္တန္းသား
မ်ားအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရပါက ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေလာက္သည့္ လံုေလာက္ေသာ အေျခခံဗဟုသုတ
ရရွိေသခ်ာေစရန္အတြက္ သက္ငယ္သင္တန္းသားမ်ားအတြက္
အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
ျပန္လည္ထည့္သြင္း သင္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၅.၂ အဓိက သေဘာတရား၊ အေၾကာင္းအရာႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အဓိက သေဘာတရား (၁)
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၂) တန္ဖးုိ ထားမႈ၊
အခြငအ
့္ ေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထးုံ စံႏင
ွ ့္
လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ

အဓိက သေဘာတရား (၃) က်ားမေရးရာကို
သိနားလည္ျခင္း

ေခါင္းစဥ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္မ်ား

၁.၁ မိသားစုမ်ား

၂.၁ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ

၁.၂ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း၊ အခ်စ္ႏွင့္ ခ်စ္သူအျဖစ္
ဆက္ဆံေရး

၂.၂ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လိင္မႈေရးရာ

၃.၁ က်ားမေရးရာႏွင့္ က်ားမ ေရးရာစံႏႈန္းကို
လူမႈေရးအရဖြဲ႕စည္းပံု

၂.၃ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

၁.၃ သည္းခံႏိုင္မႈ၊ ပါဝင္ေစမႈ၊ ေလးစားမႈ

လိင္မႈေရးရာ

၃.၂ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားေသ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘက္လိုက္ျခင္း
၃.၃ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

၁.၄ ကာလရွည္ၾကာကတိျပဳ
အတူေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ မိဘဘဝ

အဓိက သေဘာတရား (၄)
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္
ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ေနထိုင္ျခင္း

အဓိက သေဘာတရား (၅) က်န္းမာျခင္းႏွင့္
ခ်မ္းသာသုခ ရရွိေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၆)
လူ႔ခႏၶာကိုယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု

ေခါင္းစဥ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္မ်ား

၄.၁ အၾကမ္းဖက္မႈ

၅.၁ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားေပၚတြင္
ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား

၆.၁ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ား၏ ခႏၶာေဗဒႏွင့္
ဇီဝကမၼေဗဒ

၅.၂ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

၆.၃ လူပ်ိဳေဖာ္ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ျခင္း

၅.၃ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္
ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

၆.၄ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသ႑ာန္

၄.၂ သေဘာတူလက္ခံျခင္း၊ ကိုယ္ေရး
လြတ္လပ္ခြင့္၊ ခႏၶာကိုယ္လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈ
၄.၃ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
(ICT) ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာအသံုးျပဳျခင္း

၆.၂ မ်ဳိးပြားျခင္း

၅.၄ မီဒီယာဆိုင္ရာ သိနားလည္မႈႏွင့္
လိင္မႈေရးရာ
၅.၅ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ရွာေဖြျခင္း

အဓိက သေဘာတရား (၇)
လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္

အဓိက သေဘာတရား (၈)
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

ေခါင္းစဥ္မ်ား

ေခါင္းစဥ္မ်ား

၇.၁ လိင္၊လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဝစက္ဝန္း

၈.၁ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း ႏွင့္သေႏၶတားျခင္း

၇.၂ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈ

၈.၂	HIV ႏွင့္ AIDS ခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုသမႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ
၈.၃ HIV အပါအဝင္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားကိုနားလည္ျခင္း၊
သိမွတ္ျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၁)
ေပါင္းသင္းဆက္ဆေ
ံ ရးမ်ား
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၁.၁	မိသားစုမ်ား
၁.၂	မိတေ
္ ဆြဖ႕ဲြ ျခင္း၊ အခ်စ္ႏင
ွ ့္ ခ်စ္သအ
ူ ျဖစ္ ဆက္ဆေ
ံ ရး
၁.၃	သည္းခံႏင
ုိ မ
္ ၊ႈ ပါဝင္ေစမႈ၊ ေလးစားမႈ
၁.၄	ကာလရွညၾ္ ကာ ကတိျပဳ အတူေနထိင
ု ျ္ ခင္းႏွင့္ မိဘဘဝ
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၁) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

၁.၁	မိသားစုမ်ား
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကမာၻေပၚတြင္ မိသားစုပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခား မိသားစုဝင္
မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအေပၚတြင္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရွိလာေအာင္
ကူညီေပးၿပီး ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးလမ္းၫႊန္ေပးၾကသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိသားစုပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဥပမာ မိဘႏွစ္ပါးရွိျခင္း၊ မိဘတစ္ဦးတည္းသာရွိျခင္း၊ ကေလးက
ဦးေဆာင္ျခင္း၊ အုပ္ထိန္းသူက ဦးေဆာင္ျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား
ပါဝင္ေသာ မိသားစု၊ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ သားသမီးမ်ားသာရွိေသာ
မိသားစု၊ အစဥ္အလာမွခြဲထြက္ေသာ မိသားစု) (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစုပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနျခင္းအေပၚ ေလးစားလက္ခံမႈရွိျခင္း
(ခံယူခ်က္)

၁

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခား မိသားစုဝင္မ်ားက
ကေလးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္
နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မိသားစုမ်ားရွိေနျခင္းအေပၚ ေလးစားမႈကို
ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပႏိုင္ျခင္း (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိသားစုဝင္တိုင္းတြင္ ျခားနားေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား ရွိေနသည္။

▶▶ မိသားစု၏ တန္ဖိုးထားမႈက ကေလးမ်ား ခ်မွတ္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မည္သို႔ လမ္းၫႊန္ေပးသည္ကို
ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ျခားနားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးပါမႈ
အခန္းက႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ဗဟုသုတ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိသားစုဝင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား
မ်ားမွတဆင့္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။

▶▶ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ တခါတရံ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး
ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဂ႐ုမစိုက္လုိျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မည္သို႔မည္ပံု ႐ိုင္းပင္းကူညီၾကသည္ကို
သိမွတ္လက္ခံႏိုင္ျခင္း (ခံယူခ်က္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ မိသားစုအတြင္း မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို
ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပျခင္း (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းသည္
မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚတြင္
ထင္ဟပ္မႈရွိတတ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိသားစုအတြင္း ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႔၏ ျခားနားေသာ
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ အဆိုပါ ျခားနားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႔
လုပ္ႏိုင္သည့္၊ မလုပ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံုကို
သ႐ုပ္ေဖာ္ ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းသည္ မိသားစုအတြင္း အခန္းက႑ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္ကို
သတိျပဳမိလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိသားစုအတြင္း ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏ အခန္းက႑ႏွင့္
စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကေလးမ်ားအား တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို
သင္ၾကားေပးရန္မွာ မိသားစုဝင္အားလံုးအတြက္ အေရးပါေသာ
ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား (Values) ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ သူတို႔ႏွင့္ သူတို႔၏မိသားစုအတြင္း တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို
စာရင္းျပဳစုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစု၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားက ကေလးမ်ား၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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▶▶ မိသားစုဝင္မ်ားအၾကား ျခားနားေသာ အခန္းက႑မ်ား၊
အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစုဝင္မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွတဆင့္
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
စာရင္းျပဳစုႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစုအတြင္းမွာပင္ မိသားစုဝင္မ်ားအားလံုးက က်ားမတန္းတူ
ညီမွ်မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ မိသားစုအတြင္း သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ အခန္းက႑ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေထာက္ကူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်န္းမာျခင္းႏွင့္ မက်န္းမာျခင္းတို႔က မိသားစု၏
ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ မက်န္းမာျခင္းတို႔က မိသားစုဝင္မ်ား၏
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈ
ရွိေစေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ မက်န္းမာျခင္းက မိသားစု၏
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မက်န္းမာေသာ မိသားစုမ်ားအေပၚ မိမိ၏ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကို
ေဖာ္ထုတ္ျပသတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၁) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

၁.၁	မိသားစုမ်ား (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အရြယ္ေရာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိအတြက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတပါးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူမႈကို
ဆိုလိုသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး
ကိစၥရပ္မ်ားသည္ မိသားစုဘဝ ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သူတစ္ပါးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အသစ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ မိသားစုဝင္တစ္ဦးက ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ေသာ
အေၾကာင္းအရာ (ဥပမာ - HIV ပိုးရွိေနျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ရွိေနျခင္း၊
လက္ထပ္ထားျခင္း၊ လက္ထပ္ရန္စီစဥ္ေပးမႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ခံခဲ့ရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ
လိင္မႈဆက္ဆံေရးရွိျခင္း) ကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုေသာအခါ
မိသားစုဝင္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ မည္သို႔
ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည္ကို ဆန္းစစ္တတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ မိမိတို႔၏ကမာၻႏွင့္
ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈသည္ မိသားစု၏ အျပင္ဘက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္လာၿပီး
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္
အေရးပါလာေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ထမ္းေဆာင္ျခင္း
ရွိလာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားၾကားတြင္
ပဋိပကၡမ်ား၊ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔မွာ
ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ သားသမီးမ်ားၾကားတြင္
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ
စာရင္းျပဳစုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္
ပဋိပကၡမ်ား၊ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး၊
ယင္းတို႔သည္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္မည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡ၊ နားလည္မႈ
လြဲျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်ားမ
တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းတို႔သည္
ေအာင္ျမင္က်န္းမာေသာ မိသားစုဘဝႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္
အလြန္အေရးပါသည္။
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▶▶ မိမိတို႔၏ လိင္မႈကိစၥဆက္ဆံေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖြင့္ဟ (သို႔) မွ်ေဝ
ေျပာဆိုေသာအခါ မိမိတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္
မည္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဟေျပာဆိုရသည့္အခါ
ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဖြင့္ဟေျပာဆိုေသာ ငယ္ရြယ္သူတစ္ဦးအေပၚတြင္ ေမြးခ်င္းမ်ား၊
မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက မည္သို႔မည္ပံု
အားေပးကူညီႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစုအတြင္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္
ေဖးမကူညီၾကျခင္းျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏို္င္ေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ား အတြက္
ေသာ္လည္းေကာင္း အကူအညီလိုအပ္ပါက ပံ့ပိုးမႈရႏိုင္ရန္
ခိုင္မာၿပီး ယံုၾကည္အားကိုးထိုက္ေသာ ရပ္ရြာတြင္းမွ ရင္းျမစ္မ်ားကို
ရွာေဖြရယူတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေအာင္ျမင္က်န္းမာေသာ မိသားစုဘဝ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ထို သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ေအာင္ျမင္က်န္းမာေသာ မိသားစုဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ေအာင္ျမင္က်န္းမာေသာ မိသားစုဘဝအတြက္ မိမိတို႔၏
ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမႈကို ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၁) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

၁.၂	မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း၊ အခ်စ္ႏွင့္ ခ်စ္သူအျဖစ္ဆက္ဆံေရး
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိတ္ေဆြဖြဲ႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔က
လူတို႔အား မိမိကိုယ္ကို အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္
ကူညီေပးသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိတ္ေဆြဆိုသည္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို တန္ဖိုးထားတတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ျဖစ္ရန္အတြက္ က်ားမကြဲျပားမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ
(သို႔မဟုတ္) လူတစ္ေယာက္၏ က်န္းမာေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
မလိုအပ္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

▶▶ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို
သိရွိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ မတူကြဲျပားေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၁

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းျဖစ္ရန္
အတြက္ ယံုၾကည္မႈ၊ မွ်ေဝခံစားမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္
စည္းလံုးညီၫြတ္မႈတို႔ အေပၚတြင္ အေျခခံရသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဥပမာ- ယံုၾကည္မႈ၊ မွ်ေဝခံစားမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ကူညီေပးမႈ၊
ကိုယ္ခ်င္းစာတရား၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ) (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို
တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိတ္ေဆြမ်ားအားယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ မွ်ေဝခံစားမႈ၊ နားလည္မႈတို႔ကို
ျပသႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ေမတၱာတရား
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ (ဥပမာ - သူငယ္ခ်င္းအေပၚထားေသာ ေမတၱာ၊
မိဘေမတၱာ၊ ခ်စ္သူအေပၚထားေသာေမတၱာ) ေမတၱာတရားကို
နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေမတၱာတရားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေမတၱာတရားကိုေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေမတၱာတရားကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိတ္ဖြဲ႕ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတြင္ ေမတၱာတရားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္
မေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတို႔ ရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ မေကာင္းမြန္ေသာ
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတို႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို
စာရင္းျပဳစုႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေကာင္းမြန္ေသာထိေတြ႕မႈႏွင့္ မေကာင္းမြန္ေသာထိေတြ႕မႈတို႔ကို
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ မေကာင္းမြန္ေသာ
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တို႔ရွိေၾကာင္း လက္ခံသေဘာေပါက္သည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ ေကာင္းမြန္ေသာ မိတ္ဖြဲ႕ခင္မင္မႈကိုတည္ေဆာက္ၿပီး
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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▶▶ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔က သူတို႔အား စိတ္ေက်နပ္မႈ
ေပးစြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ တစ္ဖက္သား စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရေစရန္ ခင္မင္မႈႏွင့္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကေလးမ်ား ဆယ္ေက်ာ္သက္
အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပလာႏိုင္ၾကသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အျခားသူမ်ားအေပၚ
ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ကို ျပသႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ သူတပါးအေပၚ ခင္မင္မႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပသႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ အသက္အရြယ္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် သူတပါးအေပၚတြင္ရွိေသာ
ခင္မင္မႈႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေဖာ္ျပပံုအေျပာင္းအလဲမ်ားကို
သံုးသပ္တတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္
ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူမႈဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ မညီမွ်သည့္
ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိုင္မည္။
(ဥပမာ - က်ားမေရးရာ၊ အသက္၊ စီးပြားေရးအေျခအေန
သို႔မဟုတ္ အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈ) (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူမ်ားၾကားတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈက ေကာင္းမြန္ေသာ
ဆက္ဆံေရးကို မည္သို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈသည္
တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းကို
လက္ခံက်င့္သံုးမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၁) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

၁.၂	မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း၊ အခ်စ္ႏွင့္ ခ်စ္သူအျဖစ္ဆက္ဆံေရး (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈
ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းတို႔သည္ တစ္ဦးအေပၚ
တစ္ဦး အေကာင္းဘက္တြင္ေရာ၊ အဆိုးဘက္တြင္ပါ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားၾကား လႊမ္းမိုးမႈအေပၚ အေကာင္းႏွင့္
အဆိုး ႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားလာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ လူငယ္တို႔၏ အျပဳအမူအေပၚ
အေကာင္းဘက္တြင္ေရာ အဆိုးဘက္တြင္ပါ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အဆိုးဘက္သို႔ ဦးတည္ေသာ သူငယ္ခ်င္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သိရွိႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခ်စ္ေမတၱာ၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြဆက္ဆံေရး၊ အရူးအမူးစြဲလမ္းျခင္း၊
လိင္ဆြဲေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို
ခြဲျခားသိျမင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ နီးနီးကပ္ကပ္ေနထိုင္ျခင္းသည္ တခါတရံ လိင္မႈကိစၥလြန္က်ဴးမႈ
ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
စိတ္ခံစားမႈမ်ားအား မည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ အင္အားၾသဇာ မညီမွ်ျခင္းတို႔က
ခ်စ္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ ျပင္းထန္ေသာသက္ေရာက္မႈ
ရွိႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - က်ားမေရးရာ၊ အသက္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္)
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၊ အင္အားၾသဇာ မညီမွ်ျခင္းတို႔က
ခ်စ္သူခ်င္း ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်န္းမာေရးနွင့္ညီၫြတ္ေသာ လိင္မႈေရးရာ
ဆက္ဆံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ လိင္မႈေရးရာ
ဆက္ဆံေရးဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်န္းမာေရးညီၫြတ္ေသာ (သို႔မဟုတ္) မညီၫြတ္ေသာ
လိင္မႈေရးရာ ဆက္ဆံေရးတို႔၏ အဂၤါရပ္မ်ားကို
ႏိႈင္းယွဥ္သိရွိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈေရးရာ ဆက္ဆံေရးသည္ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ မက်န္းမာျခင္း
တို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

၁

▶▶ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ လိင္မႈေရးရာ
ဆက္ဆံေရးမ်ားအား မည္သို႔ ေရွာင္ၾကည္ရမည္ကို သိရွိ
ေဖာ္ျပတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကို
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ
လိင္မႈေရးရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ပါက မည္သို႔
အကူအညီေတာင္းရမည္ကို ေဖာ္ျပတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ
ရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်န္းမာေသာ လိင္မႈေရးရာဆက္ဆံမႈအတြင္း ႏွစ္သက္မႈကို
ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ျပရာတြင္ လိင္မႈကိစၥအျပဳအမူမ်ားသည္
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားက ခ်စ္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးကို
မည္သို႔ သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္စဥ္းစား ေတြးေခၚႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၊ စြမ္းအားမတူညီျခင္းတို႔က ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ
ေရးတြင္ အႏၲရာယ္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးတတ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အင္အားၾသဇာ
ညီမွ်မႈအေၾကာင္း ဆန္းစစ္ ေမးျမန္းတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၁) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

၁.၃	သည္းခံႏို္င္မႈ၊ ပါဝင္ေစမႈႏွင့္ ေလးစားမႈ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈
ႏွစ္အထိ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူသားတိုင္းသည္ သီးျခား အရည္အေသြးမ်ား
ရွိၾက၍ လူ႔အဖြြဲ႕အစည္းကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၾကၿပီး ေလးစားမႈ
ရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ မွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာကို
တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ ေလးစားမႈတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းအဓိပၸာယ္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လူသားတိုင္းသည္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ကူညီ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ဥပမာမ်ားေပး၍ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)

၁

▶▶ သူတစ္ပါးကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းေၾကာင့္
ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပံုကို စာရင္းျပဳစုႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူသားအားလံုးသည္ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူရွိၾကေၾကာင္း၊
လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာကိုတန္ဖိုးထားၿပီး
ေလးစားမႈရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိၾကေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာ
မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အျခားသူမ်ားအေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈ၊ ပါဝင္ေစမႈ၊ ေလးစားမႈတို႔အား
မည္သို႔ျပသရမည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မတူကြဲျပားမႈမ်ား (ဥပမာ - HIV၊ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း
သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊
လူမ်ဳိး၊ ရင္းျမစ္ဇာတိ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ
(သို႔) အျခားျခားနားခ်က္မ်ားကို) ကို အေျခခံ၍ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔မွာ ေလးစားမႈမရွိေသာ၊ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာက်သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔မွာ
ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။
ထိုလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ပံုတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိမ္ခ်အျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျပသာနာမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဥပမာ - တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနျခင္း၊
ျငင္းဆိုျခင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားတတ္ျခင္း) (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံခဲ့ရေသာ လူူမ်ားကိုေထာက္ပံ့ကူညီ
ေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အျခားသူမ်ားအေပၚ သည္းခံႏိုင္မႈ၊ ပါဝင္ေစမႈႏွင့္ ေလးစားမႈမ်ား
ထားရွိရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံရသူမ်ားအေပၚ
ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊
မ်ဳိးႏြယ္စု၊ လူမ်ဳိး၊ ရင္းျမစ္ဇာတိ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈ (သို႔) အျခားျခားနားခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ တစ္စံုတစ္ဦး
အေပၚ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ ေလးစားမႈမရွိေသာ၊
ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းျပႏုိင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ အျခားသူမ်ားအား ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏုိင္က်င့္ျခင္းသည္
အဘယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နာက်င္ေစၿပီး ေလးစားမႈ မရွိေသာ
လုပ္ရပ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရန္
လူတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္တုံ႔ျပန္ရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္း၊
ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္ျခင္း၊ သည္းမခံျခင္းႏွင့္ ခ်န္လွပ္ဖယ္က်ဥ္
ထားျခင္း စေသာ သေဘာထား အယူအဆမ်ားကို
ျပန္လည္သတိရလာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၿပီး၊
ပါဝင္ေစမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳမႈ၊ မတူကြဲျပားမႈ ျမႇင့္တင္ေပးရန္
အေရးႀကီးသည္။

▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔က လူတို႔၏
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္
အခြင့္အေရးတို႔အေပၚတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚ
လာႏိုင္ပံုကို ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးတို႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္
လူအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးတို႔အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာ သိရွိလာႏိိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံစားရသူမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးရန္ လူတိုင္းတြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ပါဝင္ေစမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား၏
အေရးႀကီးပံုကို သိမွတ္ႏိုင္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရလွ်င္
အကူအညီရယူႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ပါဝင္ေစမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈအေပၚ
ေလးစားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔အေပၚ ဆန္႔က်င္ေသာ
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မတူကြဲျပားသည္ဟု ယူဆထားသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို
ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီး၊ ပါဝင္ေစမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳမႈ၊ မတူကြဲျပားမႈ
အေပၚ ေလးစားမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပ အေရးဆိုတတ္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၁) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

၁.၄	ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳအတူေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ မိဘဘဝ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိသားစုဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း
ဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိၾကသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကေလးငယ္မ်ားကို ေစာစီးစြာ အတင္းအၾကပ္
လက္ထပ္ေစျခင္း (CEFM) သည္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊
ႏိုင္ငံအမ်ားစုက တရားမဝင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိသားစုႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းတြင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကသည္။
(ဥပမာ - အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)
လူႀကီးမိဘမ်ားက စီစဥ္ေပးျခင္း) (ဗဟုသုတ)
▶▶ အခ်ဳိ႕အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားမွာ ခြဲခြာေနထိုင္ျခင္း၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း၊
ေသဆံုးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆံုးသတ္ၾကသည္ကို ျပန္လည္
သတိရႏိုင္သည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစုပံုစံမ်ား၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားပံုမ်ား ကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း
အားလံုးကို တန္ဖိုးထားသင့္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကေလးမ်ားအား ေစာစီးစြာ အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ေစျခင္းကို
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ CEFM ေၾကာင့္ ကေလး၊ မိသားစုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေပၚတြင္
သက္ေရာက္လာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ CEFM သည္ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိမွတ္နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

၁

▶▶ CEFM ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့လွ်င္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ
(သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ထိုက္သူမ်ားထဲမွ မည္သူအား
ေျပာျပသင့္သည္ကို ထုတ္ေဖာ္သိျမင္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳအတူေနထိုင္ျခင္း၊
လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိဘဘဝကို ရယူျခင္းတို႔သည္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ၿပီး၊
ထိုကိစၥမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
ဥပေဒတို႔က ပံုေဖာ္ေပးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ အတူေနထိုင္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မိဘ
ဘဝကို ရယူျခင္းတို႔၏ အဓိက သ႐ုပ္သ႑ာန္မ်ားကို စာရင္းျပဳစု
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဥပေဒတို႔က
ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ အတူေနထိုင္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္
မိဘဘဝကို ရယူျခင္းတို႔အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ
ရွိေနသည္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတိုင္းသည္ မိမိ လက္ထပ္မည့္သူႏွင့္ လက္ထပ္မည့္အခ်ိန္
ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း အသိအမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ အတူေနထိုင္ျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္
မိဘ ဘဝကို ရယူျခင္းတို႔အေပၚ ထားရွိေသာမိမိတို႔၏
သေဘာထားအျမင္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔က မိဘ ဘဝအေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ က်ားမေရးရာ တို႔က မိဘ ဘဝအေပၚ
မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္ကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ေကာင္းမြန္ေသာ မိဘ ဘဝမွာ မည္သို႔ အဓိပၸာယ္ရွိသည္ကို
ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလာႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၁) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

၁.၄	ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳအတူေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ မိဘဘဝ (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လက္ထပ္ျခင္း၊ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ
အတူေနထိုင္ျခင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လက္ထပ္ျခင္း၊ ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ
အတူေနထိုင္ျခင္းတို႔သည္ ဆုလာဘ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔
စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လက္ထပ္ျခင္း၊ ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳအတူေနထိုင္ျခင္းမ်ား
အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ
အတူေနထိုင္ျခင္းတို႔၏ အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကုိ
သိရွိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခ်စ္ေမတၱာ၊ သည္းခံျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ ေလးစားျခင္းတို႔သည္
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ အတူေနထိုင္ျခင္း
တို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)

၁

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတို႔သည္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မိဘမ်ား
ျဖစ္လာၾကသည္။ မိဘ ဘဝတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ရွိေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိဘတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားကို သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦး မိဘအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္သိရွိလာမည္။ (ဥပမာ- ရည္ရြယ္ၿပီး
(သို႔မဟုတ္) မရည္ရြယ္ဘဲ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ေမြးစားျခင္း၊
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ေဆးပညာအကူအညီျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း၊
အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း) (ဗဟုသုတ)
▶▶ (မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ HIV ပိုးရွိသူမ်ား အပါအဝင္) လူတိုင္းသည္
သားသမီး ယူမယူႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယူမည္ကို ကုိယ္တိုင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သင့္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုတတ္လာမည္။
(ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကေလးငယ္မ်ားအား ေစာစီးစြာ အတင္းအၾကပ္
လက္ထပ္ေပးျခင္း၊ (CEFM) ႏွင့္ မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းတို႔သည္
လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ CEFM ႏွင့္ မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းတို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားကို
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ CEFM ႏွင့္မရည္ရြယ္ဘဲ ကုိယ္ဝန္ရွိျခင္းတို႔သည္
ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ CEFM (သို႔) မရည္ရြယ္ဘဲ ကုိယ္ဝန္ရွိျခင္း ၾကံဳေတြ႕လာလွ်င္
ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို ရယူမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ ကတိျပဳ အတူေနထိုင္ျခင္းတို႔၏
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္လာႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈွ)
▶▶ မိဘ ဘဝ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသည္လည္း ပညာဆက္လက္
သင္ၾကားခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - သားသမီး ယူမယူႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္၊
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယူသင့္သည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္
လႊမ္းမိုးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကေလးယူရန္၊ မယူရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကြဲျပားေသာ
အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ား သို႔ မ ျဖစ္ျခင္း၊ HIV ပိုးရွိျခင္း၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ
သို႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ မည္သို႔ပင္
ရွိသည္ျဖစ္ေစ လူတိုင္းသည္ မိဘဘဝကို ရယူခြင့္ရွိေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက မိဘျဖစ္လိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက မျဖစ္လိုၾကပါ။
လူတိုင္းသည္လည္း မိဘ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ အခ်ဳိ႕မွာမူ ဆႏၵမရွိဘဲ
မိဘအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေသးသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို
သိမွတ္နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သားသမီး ယူမယူႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္
ယူသင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆ
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို
ဆန္းစစ္ႏုိင္ျခင္း။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးရန္
တာဝန္ရွိသည့္ ကေလးမ်ား၏ လိ္ုအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကေလးငယ္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
မိဘမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အမ်ဳိးအမည္
ခြဲျခားေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏
ေပ်ာ္ရႊင္သုခကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပံုမ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ မိဘ ဘဝတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း
နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူထံ ရွင္းလင္းေျပာျပ
ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၂)
တန္ဖးုိ ထားမႈ၊ အခြငအ
့္ ေရးမ်ား၊
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထးုံ စံႏင
ွ ့္ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၂.၁	တန္ဖးုိ ထားမႈမ်ားႏွင့္ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ
၂.၂	လအ
႔ူ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ
၂.၃	ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၂) တန္ဖိုးထားမႈ၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ

၂.၁	တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

ႏွစ္အထိ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - တန္ဖိုးထားမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ မိသားစုႏွင့္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ခိုင္ျမဲစြာခံယူထားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား
ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ လက္ခံမႈႏွင့္သည္းခံမႈကဲ့သို႔ေသာ
အေရးႀကီးေသာ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တန္ဖိုးမ်ားကို
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူ႔ဘဝႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊
ယံုၾကည္မႈမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သို႔
လမ္းၫႊန္မႈေပးသည္ကို ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

၂

▶▶ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၊
မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္
မတူညီေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရွိသည္ကို
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔ တန္ဖိုးထားေသာအရာတစ္ခုကို မွ်ေဝေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိသားစုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထံမွ ကြၽႏု္ပ္တို႔
ဆက္ခံရရွိလာသည့္ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားသည္ လိင္ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာကို
ေလ့လာရာတြင္ အေျခခံမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အမူအက်င့္မ်ား၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည္တို႔ကို မည္သို႔
ေလ့လာသင္ယူရမည္ကို အသိေပးႏိုင္မည့္ တန္ဖိုးထားရသည့္အရာမ်ားႏွင့္
ခံယူခ်က္ဆိုင္ရာရင္းျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ဥပမာ - မိဘမ်ား၊
အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု) (ဗဟုသုတ)
▶▶ အခ်ဳိ႕ေသာ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား
မိမိတို႔ တန္ဖိုးထားသည့္ အရာမ်ားကို မည္သို႔ သာဓကေဆာင္၍
သင္ၾကားေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားသည့္
ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစုႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝန္းအတြင္း တန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ား၊
ခံယူခ်က္မ်ားသည္ အမူအက်င့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ အေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိသားစုထံမွ ေလ့လာသင္ယူရရွိခဲ့ေသာ တန္ဖိုးထားသည့္အရာတစ္ခုကို
ထင္ဟပ္ စဥ္းစားႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္
ခံယူခ်က္မ်ားကိုသိထားရန္ႏွင့္ ထိုအခ်က္မ်ားက အျခားသူမ်ား၏
အခြင့္အေရးအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး သူတို႔အတြက္
မည္သို႔ ရပ္တည္ေပးႏိုင္မည္ကို သိရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကိစၥ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းေသာ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို
သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားေပၚတြင္ မည္သို႔
သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားက သူတစ္ပါး၏
အခြင့္အေရးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိနိုင္ပံုမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မတူကြဲျပားေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္
ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ေလးစားရန္ႏွင့္သည္းခံေပးရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို
ကာကြယ္တတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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အဓိကေတြးျမင္မႈ - တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အျပဳအမူမ်ား က်င့္သံုးႏိုင္ရန္မွာ ထိုသူ၏ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊
ခံယူခ်က္မ်ားကို သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ
အမူအက်င့္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားကို
လမ္းၫႊန္ေပးပံုကို နားလည္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သူတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားက လမ္းၫႊန္ေပးသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္မ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ မိဘ၊
အုပ္ထိန္းသူတို႔ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကိုယ္ပိုင္ တန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ား
ရွိႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ ကိုင္စြဲထားေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္
မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားၾကားတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားကို
ခြဲျခားသိျမင္လာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိတို႔၏ အခ်ဳိ႕ေသာတန္ဖိုးထားမႈမ်ားမွာ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားေနႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္လာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မိသားစုအတြင္း
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားအား မည္သို႔ ေျဖရွင္းရမည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၂) တန္ဖိုးထားမႈ၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ

၂.၂	လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
(အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ဦးစီတိုင္းတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးရွိသည္။
▶▶ “လူ႔အခြင့္အေရး”
၏အဓိပၸာယ္ကိုသိရွိေဖာ္ျပ လာႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရွိၿပီး၊
ထိုလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားမႈရွိရမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ
လာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပံုမ်ားအား
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - သင့္တြင္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရန္ႏွင့္ ထိုလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
သည္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း
သိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မည္ကဲ့သို႔
အသံုးခ်ရမည္ကို ျပန္လည္သတိရႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူသားအားလံုးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးတို႔ကို ေဖာ္ၫႊန္းေသာ
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပဌာန္းထားေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ဥပမာ
- ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္) (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္လက္ခံတန္ဖိုးထားၿပီး ထိုလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္
လူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း နားလည္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)

၂

▶▶ မိမိတို႔ ရရွိခံစားေနရေသာ အခြင့္အေရးကို ထင္ဟပ္ စဥ္းစားတတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
(အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူသားတိုင္း၏
လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း
ပါဝင္ေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိလာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ရပ္ရြာေဒသႏွင့္
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးလာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ထို လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
အေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရႏိုင္သည့္
ထိခိုက္လြယ္သူအခ်ဳိ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
အတြင္း ရွိေနၾကေၾကာင္း အသိအမွတ္
ျပဳႏိုင္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ရပ္ရြာေဒသႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရပ္ရြာေဒသႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာ သိရွိလာႏိုင္မည္။ အရြယ္မေရာက္မီ အတင္းအၾကပ္လက္ထပ္ေပးျခင္း၊
မိန္းမလိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အလိုမတူဘဲ ၾကားလိင္ရွိသူ ကေလးမ်ား၏လိင္အဂၤါကို
ခြဲစိတ္ျခင္းမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈေပးႏိုင္သည့္
အသက္အရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊
က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခံယူမႈ၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္း၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ လိင္ကုန္ကူးမႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မႈ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္လက္ခံ တန္ဖိုးထားလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ရပ္ရြာေဒသႏွင့္ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားအတြက္
တင္ျပအေရးဆိုႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
သိရွိထားရန္ႏွင့္ အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ လူသားအားလံုးအတြက္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အခြင့္အေရးမ်ား

▶▶ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစု၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးကို
အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားထိုက္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပ
ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ အတင္းအက်ပ္
တိုက္တြန္းမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ မခံစားရဘဲ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔ကို အားေပး
ျမႇင့္တင္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္ကို သိမွတ္နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၂) တန္ဖိုးထားမႈ၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ

၂.၃	ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိမိ၏အေၾကာင္း၊ မိမိ၏ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္
ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုစံ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔က လိင္မႈေရးရာအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအား
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနေပသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ မိမိ၏အေၾကာင္း၊ မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း
နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဥပမာ မိသားစု၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၊
လူမႈမီဒီယာအပါအဝင္ မီဒီယာမ်ား) (ဗဟုသုတ)

▶▶ မိမိတို႔ လိင္မႈေရးရာအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအား
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔က မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို ဥပမာမ်ား
ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုထံမွ ေလ့လာသင္ယူရရွိလာသည့္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ မိမိ၏အေၾကာင္း၊ မိမိ၏
ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္
လမ္းၫႊန္ေပးသည္ကို သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

၂

▶▶ မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း ေမးျမန္းလိုပါက
ယံုၾကည္ထိုက္သည့္ လူႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး မည္သို႔
ေမးျမန္းမည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ မိမိတို႔ ရပ္ရြာေဒသတြင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြင္း
အရြယ္ေရာက္လာသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိလာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲေနႏိုင္ေသာ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရး
ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူကြဲျပားေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ လူသားအားလံုး၏
လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အေပၚ ေလးစားမႈကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းတို႔အတြက္
လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔က ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနၿပီး
ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္ အေျပာင္းအလဲရွိေနသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္ သေဘာထားအျမင္မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနစဥ္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက
လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ေစသည္ကို
သိရွိနားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို
လာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္ႏွင့္
က်န္းမာေရးအေပၚ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ား မည္သို႔
လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ေစသည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္နားလည္ႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)

▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနေသာ
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ
တေလွ်ာက္ ထိုစံႏႈန္းမ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲေနပံုကို ဆန္းစစ္
လာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအေလ်ာက္
ေျပာင္းလဲတတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းလိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို
ေမးခြန္းထုတ္ လာႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္
အေတြးအျမင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
နားလည္လက္ခံ ႏိုင္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔ တန္ဖိုးထားေသာလူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔က မိမိတို႔၏ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သို႔
သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္တို႔ကို ထင္ဟပ္စဥ္းစား နားလည္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၃)
က်ားမေရးရာကို သိနားလည္ျခင္း
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၃.၁	က်ားမေရးရာႏွင့္ က်ားမေရးရာစံႏန
ႈ း္ ကို လူမေ
ႈ ရးအရ ဖြ႕ဲ စည္းပံု
၃.၂	က်ားမတန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈ၊ တရားေသ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား၊
ဘက္လက
ုိ ျ္ ခင္း
၃.၃	က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ား
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၃) က်ားမေရးရာကို သိနားလည္ျခင္း

၃.၁	က်ားမေရးရာႏွင့္ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းကို လူမႈေရးအရဖြဲ႕စည္းပံု
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ဇီဝေဗဒအရ သတ္မွတ္ေသာ လိင္ႏွင့္
က်ားမေရးရာတို႔အၾကား ျခားနားမႈကုိနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္တို႔မွာ
က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ ဇီဝေဗဒအရ သတ္မွတ္ေသာ လိင္ႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔၏ အဓိပၸာယ္ကို
သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုၿပီး မည္သို႔ ကြာျခားသည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိတို႔၏ ဇီဝေဗဒအရ သတ္မွတ္ေသာ လိင္ႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ခံစားရပံုကို ထင္ဟပ္စဥ္းစား တတ္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားကို အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သို႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ကို ဥပမာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာက
သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ က်ားမေရးရာ
အခန္းက႑မ်ားကို မိမိတို႔၏ ႐ႈျမင္ပံုအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း
ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိသားစု၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္ လိင္ႏွင့္က်ားမေရးရာတို႔အေၾကာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စတင္ရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
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▶▶ လိင္ႏွင့္က်ားမေရးရာတို႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္ေသာ
ေနရာမ်ားကို သိရွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ႏွင့္က်ားမေရးရာအေၾကာင္း နားလည္ခံယူမႈမ်ားကို မ်ားစြာေသာ
ရင္းျမစ္မ်ားမွ လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမေရးရာ အခန္းက႑ႏွင့္ က်ားမေရးရာ
စံႏႈန္းမ်ားသည္ လူတို႔၏ဘဝမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမႈ၊ စိတ္ဆႏၵ၊
အေလ့အထႏွင့္ အမူအက်င့္တို႔အေပၚ မည္သို႔ ပံုေဖာ္ေစသည္ကို
ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားသည္ မည္သို႔ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္
လူအမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကို အဆိုးဘက္သို႔
လႊမ္းမိုးေစႏိုိင္သည္ကို ဆန္းစစ္တတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားမွာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အတြင္း ပိုမို၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑ကို
လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေန႔စဥ္က်င့္သံုးျခင္း။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ခ်စ္သူအျဖစ္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ က်ားမေရးရာ
အခန္းက႑ႏွင့္ က်ားမေရးရာ တရားေသသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အႏႈတ္
လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏို္င္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ား (မိန္းမပီသျခင္းႏွင့္ ေယာက်္ားပီသျခင္း ႏွစ္ခုလံုး
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား) ႏွင့္က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားသည္ ခ်စ္သူအျဖစ္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံုကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္က်ားမေရးရာ တရားေသ
ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ဆက္ဆံေရးတြင္ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ ခိုင္မာစြာဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ေသာ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာ
တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာ
တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္ေမးျမန္း
တတ္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ဦးကမိမိ၏ က်ားမေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြးေတာယူဆပံု၊
အျခားသူမ်ားကို မိမိ၏က်ားမေရးရာအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပံုတို႔သည္ ထိုသူတို႔အတြက္
သီးသန္႔သာျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုေလးစားရမည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ တစ္စံုတစ္ဦးက သူ၏က်ားမေရးရာကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္မွာ သူ၏ဇီဝေဗဒအရ
သတ္မွတ္ေသာ လိင္အမ်ဳိးအစားႏွင့္ မည္သို႔ မတူႏိုင္ပံုကို ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတစ္ဦးစီတိုင္းတြင္ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ ရွိသည္ကို
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို လက္ခံ တန္ဖိုးထားသည့္အျပင္
အျခားသူမ်ား၏ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကိုကိုလည္း ေလးစားေၾကာင္း
ျပသႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ က်ားမေရးရာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို
ဆန္းစစ္စိန္ေခၚႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမမ်ားအေပၚ က်ားမေရးရာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားႏွင့္
လူမ်ား၏အမ်ဳိးမ်ဳိး ေထြျပားေသာလိင္စိတ္ခံယူမႈမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သာဓကမ်ားကို ျပန္လည္ ထင္ဟပ္စဥ္းစား
ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ က်ားမေရးရာ ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ားသည္
အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာ ေစႏိုင္သည္ကို သိမွလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္က်ားမေရးရာ ဘက္လိုက္မႈအဆင့္ကို အေလးအနက္
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ၿပီး မိမိတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်ားမေရးရာ
ဘက္လိုက္မႈကို စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ က်ားမ ေရးရာ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို
ဆန္႔က်င္တုန္႔ျပန္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အစမ္းေလ့က်င့္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕
မုန္းတီးျခင္းသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လိင္စိတ္ ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ား ႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈ ရွိသူမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ခံစားရေစႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးျခင္းအား
အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးျခင္းအား
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား
ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတိုင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ တြန္းအားေပးမႈ သို႔မဟုတ္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားကို မခံစားရဘဲ မိမိတို႔ ခ်စ္ခင္လိုသူအား လြတ္လပ္စြာ
ခ်စ္ခင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသင့္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးျခင္းကို
ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသူမ်ားအေပၚ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကၽြမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၃) က်ားမေရးရာကို သိနားလည္ျခင္း

၃.၂	က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားေသသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဘက္လိုက္ျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ က်ားမေရးရာ မည္သို႔ပင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ

အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အင္အားၾသဇာ

ညီမွ်စြာ တန္ဖိုးရွိၾကသည္။

ျခားနားျခင္းတို႔သည္ မိသားစုမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ခ်စ္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ရွိေနသည္။

▶▶ လူတို႔အေပၚတြင္ သူတို႔၏ က်ားမေရးရာေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

မရွိဘဲ မည္သို႔ ဆက္ဆံခံရႏိုင္သည္ကို သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိတို႔၏ အိမ္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအၾကား က်ားမေရးရာတြင္
ပို၍တရားမွ်တေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဆက္ဆံမႈရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္ႏို္င္မည့္နည္း
လမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကြဲျပားျခားနားေသာ က်ားမေရးရာရွိသူမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ
မရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မွားယြင္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္သည္ကို
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမေရးရာ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားသည္ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို
ေလးစားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိသားစု၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔သည္
လိင္ႏွင့္က်ားမေရးရာတို႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စတင္ရရွိႏိုင္ေသာ
ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္
ရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ားကို သိရွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ႏွင့္က်ားမေရးရာအေၾကာင္း နားလည္ခံယူမႈမ်ားကို မ်ားစြာေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ
လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဘက္လိုက္မႈမ်ားသည္ ေယာက်္ားမ်ား၊ မိန္းမမ်ားႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္
က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပံုႏွင့္ ၎တို႔၏
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေယာက်္ားမ်ား၊ မိန္းမမ်ားႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားသူမ်ားအေပၚ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ပံုကို ပံုေဖာ္သည့္
လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသတိရႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာဘက္လိုက္မႈ၏ ပံုစံအားလံုးကို ဥပမာမ်ားေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူအားလံုးကို တန္းတူညီမွ်စြာဆက္ဆံရန္ အေရးႀကီးပံုကို အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဘက္လိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္
က်န္းမာေရးအတြက္အပါအဝင္ သူတုိ႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းအေပၚ
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္ကုိ သိမွတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ မည္သို႔ ဆက္ဆံရမည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားက မိမိတို႔၏ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ က်ားမေရးရာဘက္လိုက္မႈတို႔
အေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္သည္ကို ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္
ဘဝစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္းကို အားေပးႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈရွိျခင္း၏
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္၊
သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဘဝစီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔အေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာအခန္းက႑မ်ား သာတူညီမွ်မႈရွိျခင္းသည္ ပို၍က်န္းမာေသာ လိင္မႈ
ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးကို မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ ပို၍က်န္းမာေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို ရွင္းျပတတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈေပၚတြင္ အေျချပဳေသာဆက္ဆံမႈကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္
ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစုမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အတြင္း အင္အားၾသဇာ ျခားနားျခင္းႏွင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈ
မရွိျခင္းတို႔ မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ားအၾကား က်ားမတန္းတူ ညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္
အင္အားၾသဇာမတူညီျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ား (ဥပမာ က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ) ကို ျပန္လည္ေတြးေတာ သတိရႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတိုင္းတြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မရွိျခင္းကို ဆန္႔က်င္
ေက်ာ္လႊားရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ အိမ္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
မ်ားတြင္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်ရွိလာေစရန္ ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးရမည့္
နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၃

အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက
ဘက္လိုက္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားေသ ယူဆ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္
လူမ်ား မိမိတို႔ဘဝအတြက္ ေနထိုင္ပံုအေပၚတြင္ အေကာင္းဘက္
တြင္ေရာ၊ အဆိုးဘက္တြင္ပါ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားစြာ ရွိသည္ကို
သိမွတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အထူးသျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္စံႏႈန္းမ်ားမွ ကြဲျပားျခားနားစြာ ျပဳမူခဲ့လွ်င္
က်ားမေရးရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈမ်ား၊
(သို႔မဟုတ္) အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို သိမွတ္လာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားမွာ တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိကိုေမးခြန္း
ထုတ္လာႏိုင္ၿပီး တရားမွ်တမႈမရွိေသာ၊ ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ
အေလ့အထမ်ားကို စိန္ေခၚႏိုင္မည့္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၊ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
အင္အားၾသဇာ ျခားနားမႈမ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ
လႊမ္းမိုး၍ လိင္မႈေရးရာတြင္ အတင္းအက်ပ္ျပဳမူမႈမ်ား၊ အႏိုင္အထက္ ျပဳမႈမ်ား၊
က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တိုးပြားလာေစႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈမ်ားသည္
လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတြင္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳမူ
မႈမ်ား၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အေပၚ
သက္ေရာက္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈတို႔ေၾကာင့္
လိင္မႈေရးရာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေစနည္းလမ္းမ်ား
ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း (ဥပမာ- ကြန္ဒံုးသံုးစြဲျခင္း၊ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရယူျခင္း) တို႔အေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ လိင္မႈေရးရာတြင္ အတင္းအက်ပ္ျပဳမူမႈမ်ား၊
အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ၾကံဳရလွ်င္ အကူအညီမ်ား ရယူတတ္လာမည္။ သို႔မဟုတ္
အကူအညီ ရယူႏိုင္ရန္ အျခားသူမ်ားကို ကူညီတတ္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၃) က်ားမေရးရာကို သိနားလည္ျခင္း

၃.၃	က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို

အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအားလံုးသည္ မွားယြင္းၿပီး

ဆိုလိုေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီရႏိုင္ရန္ မည္သည့္ေနရာသို႔သြားရမည္ကို

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သိရွိရန္အေရးႀကီးသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ဥပမာပံုစံမ်ား (ဥပမာ- အႏိုင္က်င့္

▶▶ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ GBV ကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္လာၿပီး ၎မွာ

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကြဲျပားျခားနားေသာေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ပြားႏို္င္သည္ကို သိလာမည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မုဒိန္းမႈမ်ား၊

(ဥပမာ- ေက်ာင္း၊ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) အျပင္ေလာက) (ဗဟုသုတ)

အမ်ဳိးသမီးလိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေစာစီးစြာ အတင္းအၾကပ္

▶▶ က်ားမေရးရာႏွင့္ က်ားမေရးရာ တရားေသယူဆသတ္မွတ္ျခင္းတို႔အေပၚ

လက္ထပ္ေပးျခင္း၊ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားကို မုန္းတီး၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား)

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေနရာမ်ားကို

အပါအဝင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔က အျခားသူမ်ားအား ဆက္ဆံပံုအေပၚ

စာရင္းျပဳလုပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ ဥပမာ - ေက်ာင္းတြင္း၊ ေနအိမ္၊

သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအားလံုးသည္ မွားယြင္းေသာ
ျပဳမူမႈျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ ေက်ာင္းတြင္း (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ရပ္ရြာအတြင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အင္တာနက္ေပၚတြင္ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံအားလံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္

အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မိမိ

(သို႔မဟုတ္) မိမိ သိရွိသူတစ္ဦးဦးတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရလွ်င္ (သို႔မဟုတ္)

ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) မိမိ သိရွိသူတစ္ဦးဦးတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရလွ်င္ ဖြင့္ေျပာရန္

အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ပူပန္မႈရွိခဲ့လွ်င္ ဖြင့္ေျပာရန္ ယံုၾကည္ထိုက္သူ

ယံုၾကည္ထိုက္သူကို မည္သို႔ခ်ဥ္းကပ္မည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။

လူႀကီးတစ္ဦးကိုမည္သို႔ ေျပာဆိုမည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၃

အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္မႈမ်ားသည္
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အရြယ္ေရာက္သူ လူႀကီးျဖစ္ေစ၊ လူငယ္ျဖစ္ေစ၊
ၾသဇာအာဏာ ရွိသူျဖစ္ေစ မည္သူမဆိုမွ က်ဴးလြန္သည့္ က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအားလံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားအပါအဝင္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္
အင္အားၾသဇာႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး
တစ္စံုတစ္ဦး၏ လိင္စိတ္ဆႏၵထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မတတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္မဟုတ္သည္ကို
ျပန္လည္ စဥ္းစားႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သိမွတ္ႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္
တိက်ေသခ်ာေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ေဘးလူအျဖစ္ ၾကံဳေတြ႕သူမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာတြင္ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းမ်ားကို မည္သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ားသည္ အင္အားၾသဇာႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦး၏ လိင္စိတ္ဆႏၵကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈေၾကာင့္
ျဖစ္ပြားရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ
တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားရန္ အားေပးႏိုင္သည္ကို သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ အေျခအတင္ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ က်ားမေရးရာ
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္
ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

မ်ားသည္ ေဘးကင္းေစရန္ အဆင့္အခ်ဳိ႕ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ မိမိတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္သည္ဟု
ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူႀကီးမ်ား၊
အင္အားၾသဇာရွိသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား မည္သူမဆို က်ဴးလြန္ႏိုင္ၿပီး ယင္းမွာ
အစဥ္အျမဲ မွားယြင္းမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ား
အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ မည္သို႔
ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္းတြင္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ တင္ျပအေရးဆိုရန္
တာဝန္ရွိသည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အျခား က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သို႔ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တာဝန္ရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပအေရးဆိုျခင္း အားထုတ္မႈ
မ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာနမူနာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို
အင္တာနက္အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကို သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး
အတြက္ တင္ျပ အေရးဆိုလာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၄)
အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
ေဘးကင္းလံျု ခံဳေအာင္ေနထိင
ု ျ္ ခင္း
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၄.၁ အၾကမ္းဖက္မႈ
၄.၂ သေဘာတူလက္ချံ ခင္း၊ ကိယ
ု ေ
္ ရးလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ၊့္
ခႏၶာကိယ
ု ္ လံျု ခံဳခိင
ု ျ္ မဲမႈ
၄.၃ သတင္းႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး နည္းပညာမ်ား (ICT) ကို
ေဘးကင္းလံျု ခံဳစြာ အသံးု ျပဳျခင္း
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၄) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း

၄.၁	အၾကမ္းဖက္မႈ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္
ယင္းတို႔သည္ မွားယြင္းေၾကာင္းကုိ သိမွတ္ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - (အင္တာနက္မွ ေႏွာင့္ယွက္မႈ အပါအဝင္)
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ၊ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားသည္
ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္
ေနရပါက ကူညီမည့္သူမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ အေရးႀကီးသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔သည္ မွားယြင္းေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိသားစုဝင္ (သို႔မဟုတ္) အျခား
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္မႈအပါအဝင္
အၾကမ္းဖက္မႈမွန္သမွ်သည္ မည္သည့္အခါမွ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏
အျပစ္မဟုတ္သည္ကုိ သိမွတ္နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားအၾကား အႏိုင္က်င့္မႈ (သုိ႔မဟုတ္)
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္သည့္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သ႐ုပ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကေလးသူငယ္မ်ားကို အႏိုင္အထက္
အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ယင္းသည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း
နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အလဲြျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အင္တာနက္မွကေလးသူငယ္မ်ားကုိ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ကေလးသူငယ္မ်ား
အေပၚ အႏိုင္အထက္ အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္
ဖြင့္ဆိုႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
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▶▶ အျခား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးဦး၊ သိကြၽမ္းယံုၾကည္သူတစ္ဦးဦး
(သို႔) မိသားစုဝင္က ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အလြဲျပဳက်င့္မႈ အပါအဝင္ ကေလးသူငယ္အား အႏိုင္အထက္
ျပဳက်င့္မႈ မွန္သမွ်သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခါမွ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏
အျပစ္မဟုတ္သည္ကုိ သိမွတ္နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးက မိမိအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အလြဲျပဳက်င့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္ မိမိအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္
အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဥပမာ-မလုပ္နဲ႔
(သို႔မဟုတ္) ထြက္သြားပါ ဟုေျပာျခင္းႏွင့္ အျခား ယံုၾကည္သူ၊
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ဦးအား ေျပာျပျခင္း) (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ အကယ္၍ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း ခံေနရပါကမိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ
(သို႔)ယံုၾကည္ရေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍
ထိုအေၾကာင္းကို မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေျပာျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အၾကမ္းဖက္ျခင္းမွာ မိဘမ်ား (သို႔) ခ်စ္သူမ်ားအၾကား
ျဖစ္ပြားသည္ျဖစ္ေစ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ရန္
အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိဘမ်ား (သို႔) ခ်စ္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားကုိ သိမွတ္ႏိုင္လာမည္။ (ဥပမာခႏၶာကုိယ္
နာက်င္ဒဏ္ရာရေစျခင္း၊ ဆိုးဝါးရက္စက္စြာ ေျပာဆိုျခင္း
(သို႔မဟုတ္) အေဖာ္ျဖစ္သူကို တစ္စံုတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္
တိုက္တြန္းျခင္း) (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိဘမ်ား (သို႔) ခ်စ္သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္
မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ မိမိတို႔၏မိသားစုတြင္ ထိုသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ပံုစံမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ပါက ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ ယံုၾကည္ရေသာ
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပၿပီး မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ (မုဒိမ္းမႈ၊ ေသြးသားေတာ္စပ္သူခ်င္းစပ္ယွက္မႈ၊ အင္တာနက္ေပၚမွ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားအပါအဝင္) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ (အင္တာနက္ေပၚမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား အပါအဝင္) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား
ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္
လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္
ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကုိ
ကူညီပံ့ပိုးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း
သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အကယ္၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊
ေသြးသားေတာ္စပ္သူခ်င္း စပ္ယွက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား
ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါက အကူအညီ
ရွာေဖြရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္
မႈမ်ား ခံစားေနရသည္ကို သိရွိရပါက မည္သို႔ ထိေရာက္စြာ
တံု႔ျပန္ရမည္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိကုိယ္တိုင္ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိသိရွိသူ တစ္စံုတစ္ဦးသည္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား
ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ ေသြးသားေတာ္စပ္သူခ်င္း စပ္ယွက္မႈ၊
အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရပါက မည္သို႔ အကူအညီမ်ား
ရွာေဖြရမည္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ျမင္ပါက
အကူအညီ အေထာက္အပ့ံ ရွာေဖြရန္အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ နမူနာပံုစံမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈသည္
မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာကုိ သိျမင္ေသာ
ကေလးမ်ားသည္ အကူအညီမ်ားရရွိျခင္းမွ အက်ဳိးရွိႏိုင္ေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ မိမိ၏မိသားစုတြင္ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ဳိးႏွင့္
ႀကံဳေတြ႕ေနရပါက အကူအညီ အေထာက္အပံ့ရရန္အတြက္
ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူထံ မည္သုိ႔
ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၄) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း

၄.၁	အၾကမ္းဖက္မႈ (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္းတြင္ ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစင္ေသာ ဘဝခ်မ္းသာသုခ ရရွိေရးတို႔အတြက္
တင္ျပအေရးဆိုရန္ တာဝန္ရွိသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
တိုက္ခိုက္မႈ၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ
တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္သိရွိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအပါအဝင္
အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏
ေအာင္ျမင္ေသာနမူနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ေစ၊ ငယ္ရြယ္သူျဖစ္ေစ၊ အင္အားၾသဇာ
ရွိသူျဖစ္ေစ မည္သူမဆိုက က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈ၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္း
ဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားသည္
မည္သည့္အခါမွ် က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ အျပစ္မဟုတ္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈသာ အစဥ္အျမဲျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
တိုက္ခိုက္မႈ၊ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို မည္သုိ႔ သတင္းပို႔တုိင္ၾကားရမည္ကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ ေက်ာင္း၊ အိမ္၊ အင္တာနက္ႏွင့္ လူထုအၾကား အားလံုးေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ
ဆန္႔က်င္ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကုိ
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လူတိုင္းအေပၚ ေလးစားစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာဆက္ဆံျခင္းကို
အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရရွိေရး
အတြက္ တင္ျပအေရးဆိုလာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈ၊
ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ
ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္သည့္ ယံုၾကည္ရေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၄

၄.၂	သေဘာတူလက္ခံျခင္း၊ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ခႏၶာကိုယ္ လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

ႏွစ္အထိ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ ခႏၶာကုိယ္ကုိ မည္သူက
မည္သည့္ေနရာကုိ မည္သုိ႔ေသာနည္းျဖင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္သည္ကုိ
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ‘ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရး’ ၏ အဓိပၸာယ္ကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မည္သည့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရ
လြတ္လပ္မႈ ရွိရမည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတိုင္းတြင္ ‘ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရး’ ရွိသည္ကုိ
သိမွတ္ရန္ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မိမိကို စိတ္မသက္မသာ
ျဖစ္ေစရန္ ထိကိုင္ခဲ့ပါက မည္သုိ႔တံု႔ျပန္မည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္
လာမည္။ (ဥပမာ-မလုပ္နဲ႔ (သို႔မဟုတ္) ထြက္သြားပါဟု
ေျပာျခင္းႏွင့္ အျခား ယံုၾကည္သူ၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
တစ္ဦးအား ေျပာျပျခင္း) (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ အကယ္၍ မိမိကို စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစရန္ ထိကိုင္ခံရပါက
မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ရေသာ
အရြယ္ေရာက္သူလူႀကီးကို မည္သုိ႔ ေျပာျပႏိုင္မည္ကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မလိုလားအပ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာ႐ံုစုိက္ခံရမႈ
ဆိုသည္မွာ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈလိုအပ္ပံုတို႔ကို နားလည္ရန္
အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ ဝင္ခ်ိန္တြင္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္
ေရႏွင့္အိမ္သာခန္း သီးသန္႔ရရွိမႈ အပါအဝင္ လူတစ္ဦး၏
ခႏၶာကိုယ္အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္
ေနရာတို႔သည္ ေယာက္်ားေလးေရာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ပါ ပိုမို၍
အေရးတႀကီး လိုအပ္လာေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မလိုလားအပ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအာ႐ုံစုိက္ခံရမႈကုိ
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ မလိုလားေသာ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာ႐ုံစူးစုိက္ခံရမႈမွာ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္
မိမိခႏၶာကုိယ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္
မလိုလားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာ႐ံုစုိက္ခံရမႈကုိ တံု႔ျပန္ရန္ႏွင့္
ျပတ္သားစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၄) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း

၄.၂	သေဘာတူလက္ခံျခင္း၊ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ခႏၶာကိုယ္ လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈ (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္
ခႏၶာကုိယ္ လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈ ရပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ တစ္ဦးႏွင့္ က်န္းမာ၍၊
စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ေက်နပ္လက္ခံသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူ
ျဖစ္ေစရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းက အေရးႀကီးသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈတို႔မွာ
မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတိုင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈ
အခြင့္အေရးရွိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္
လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈ အခြင့္အေရးအတြက္ မည္သုိ႔ ခံစားရသည္ကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္းတြင္ လိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာလုပ္မည္၊
ဘာမလုပ္ဘူး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး မိမိ၏ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္၏
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိရန္ ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းဆက္သြယ္၍
အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး
လိင္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္
ယင္း၏ ဆက္ႏြယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)

၄

▶▶ လိင္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္
နားလည္လက္ခံျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကုိ အသိအမွတ္
ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအပါအဝင္ မိမိတို႔၏
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ စည္းေဘာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးျခင္းႏွင့္ မေပးျခင္းတို႔ကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ျငင္းဆိုျခင္း
တို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး အျခားသူတစ္ဦးမွ
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း (သုိ႔) မေပးျခင္းတို႔ိကို သိမွတ္ႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကုိ မည္သုိ႔ကြဲျပားစြာ
ထိေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူစံႏႈန္းႏွစ္မ်ဳိး သတ္မွတ္
ျပဳမူျခင္းက ေက်နပ္လက္ခံသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူအေပၚ
သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္သိရွိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေက်နပ္လက္ခံသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူသည္ က်န္းမာေသာ
လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ျငင္းဆိုျခင္းကုိ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပရန္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိျခင္း (သုိ႔)
မရရွိျခင္းကုိ သိမွတ္နားလည္လာမည္။(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မႈ (သို႔မဟုတ္)
ေပးႏိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိသတိျပဳႏိုင္ရန္
အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈအတြက္ နားေထာင္ျခင္း၊
သိမွတ္လက္ခံျခင္းႏွင့္ ျပဳမူျခင္း (သို႔) မျပဳမူျခင္း တို႔မွာ မည္သည္ကို
ဆိုလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ သေဘာတူလက္ခံမႈေပး၊ မေပး၊ သိမွတ္ လက္ခံျခင္း ျပဳ မျပဳ
အေျခအေနမ်ားအတြက္ ဥပမာမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုုသုတ)
▶▶ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို သိမွတ္ႏိုင္စြမ္း (သို႔) ေပးႏိုင္စြမ္းအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အရာမ်ား (ဥပမာ - အရက္ႏွင့္ အျခားေသာ
ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အင္အားၾသဇာ
မညီမွ်မႈမ်ား) ကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ထိခိုက္ေစေသာအခ်က္မ်ားကုိ
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိျမင္လာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ အျခားသူတစ္ဦးမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း (သို႔) မေပးျခင္းအေပၚ
သိမွတ္နားလည္ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၄) အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း

၄.၃	သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား (ICT) ကိုေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ အသံုးျပဳျခင္း
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစမ
္ ွ ၈ ႏွစအ
္ ထိ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစမ
္ ွ ၁၂ ႏွစ)္

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အင္တာနက္ႏင
ွ ့္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားသည္
သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ျ္ ခင္းတိအ
႔ု တြက္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေဘးကင္းလံျု ခံဳစြာ
အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။ သိေ
႔ု သာ္ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ လူတက
႔ုိ ုိ
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခလည္း ရွသ
ိ ည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အင္တာနက္ႏင
ွ လ
့္ မ
ူ ႈ မီဒယ
ီ ာတိက
႔ု ုိ အသံးု ျပဳသည့အ
္ ခါ
အထူးဂ႐ုစက
ို ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ ေသခ်ာစဥ္းစားရန္ လိအ
ု ပ္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။
▶▶ အင္တာနက္ႏင
ွ ့္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာဆိသ
ု ည္မာွ မည္သည္တျ႔ုိ ဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပႏိင
ု လ
္ ာမည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ အင္တာနက္ႏင
ွ ့္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္
အလားအလာမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပႏိင
ု လ
္ ာမည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ အင္တာနက္ႏင
ွ ့္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံျု ခံဳမႈမရွျိ ခင္း
ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ သာ္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးကို သိရန
ိွ ားလည္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
(ခံယခ
ူ ်က္)
▶▶ အကယ္၍ အင္တာနက္ သုမ
႔ိ ဟုတ္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာေပၚတြင္
တစ္စတ
ုံ စ္ခသ
ု ည္ မိမအ
ိ ား မသက္မသာခံစားရေစလွ်င္
ယံၾု ကည္ထက
ို ေ
္ သာ လူႀကီးအားေျပာျပရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ထုတေ
္ ဖာ္ ေျပာျပႏိင
ု လ
္ ာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစမ
္ ွ ၁၅ ႏွစ)္
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အင္တာနက္၊ လက္ကင
ုိ ဖ
္ န
ု း္ ႏွင့္
လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားသည္ မလိလ
ု ားအပ္ေသာ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာအာ႐ုမ
ံ မ
ႈ ်ားကုိ
ျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု ေ
္ သာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။
▶▶ အင္တာနက္၊ လက္ကင
ုိ ဖ
္ န
ု း္ ႏွင့္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားသည္
မလိလ
ု ားအပ္ေသာ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာအာ႐ုမ
ံ ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား မည္သ႔ုိ
ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ၾကာင္း ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ပသႏိင
ု မ
္ ည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ အင္တာနက္၊ လက္ကင
ုိ ဖ
္ န
ု း္ ႏွင့္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားမွ
ရလာႏိင
ု သ
္ ည့္ မလိလ
ု ားအပ္ေသာ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာအာ႐ုမ
ံ ်ားကုိ
ဆန္က
႔ ်င္တန္ျပန္ႏင
ုိ မ
္ ည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွေ
ိ ၾကာင္း
အသိအမွတျ္ ပဳလာမည္။ (ခံယခ
ူ ်က္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။
▶▶ အင္တာနက္ႏင
ွ လ
့္ မ
ူ မ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာတိ၏
႔ု ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခရွေ
ိ သာအႏၲရာယ္မ်ား၏
ဥပမာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိင
ု လ
္ ာမည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ အင္တာနက္ႏင
ွ လ
့္ မ
ူ မ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာ အသံးု ျပဳရာတြင္ ဂ႐ုတစိက
ု သ
္ းုံ စြရ
ဲ န္ အေရးႀကီးမႈကို
သိမတ
ွ လ
္ ာမည္။ (ခံယခ
ူ ်က္)
▶▶ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာေပၚတြင္ မည္သတ
ူ အ
႔ုိ ား မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ျဖန္ေ
႔ ဝေပးမည္ကို မည္သ႔ုိ ဆံးု ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိင
ု လ
္ ာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ညစ္ညမ္းဓါတ္ပမ
ုံ ်ား၊ သတင္းမ်ားကုိ
လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားမွတဆင့္ အလြယတ
္ ကူရရွႏ
ိ င
ုိ ၿ္ ပီး ယင္းတိသ
႔ု ည္ ထိခက
ုိ န
္ စ္နာေစေသာ
က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မတ
ွ မ
္ မ
ႈ ်ားကို ျမႇငတ
့္ င္အားေပးႏိင
ု သ
္ ည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ား (အျပာ႐ုပရ
္ င
ွ )္ ႏွငအ
့္ င္တာနက္ မွ လိငအ
္ ျပဳအမူ
႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ား ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ျ္ ပဳလုပ္ ေပးပိျ႔ု ခင္းမ်ားအေၾကာင္းကို သိရေ
ိွ ဖာ္ျပႏိင
ု မ
္ ည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားသည္ ေယာက်္ား၊ မိနး္ မႏွင့္ လိငဆ
္ က္ဆေ
ံ ရးမ်ားကုိ
အစစ္အမွန္ မဟုတဘ
္ ဲ မၾကာခဏ ပံေ
ု ဖာ္ျပသတတ္ေၾကာင္း ရွငး္ ျပႏိင
ု မ
္ ည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားသည္ ေယာက်္ား၊ မိနး္ မႏွင့္ လိငဆ
္ က္ဆေ
ံ ရးမ်ားကုိ
အစစ္အမွန္ မဟုတဘ
္ ဲ လမ္းမွားေစရန္ ပံေ
ု ဖာ္ျပသတတ္ေၾကာင္း
နားလည္လက္ခလ
ံ ာမည္။ (ခံယခ
ူ ်က္)
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွ လိငအ
္ ျပဳအမူ႐ပ
ု ပ
္ မ
ုံ ်ား
ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ျ္ ပဳလုပ္ ေပးပိျ႔ု ခင္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံၾု ကည္ထက
ုိ သ
္ လ
ူ ႀူ ကီးအား
ေျပာျပႏိင
ု မ
္ ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိင
ု မ
္ ည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာကုိ အသံးု ျပဳျခင္းသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ
ရွေ
ိ စႏိင
ု ေ
္ သာ္လည္း ဂ႐ုတစိက
ု လ
္ မ္းၫႊနမ
္ ႈ လိအ
ု ပ္သည့္ စိတပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ၊
က်င့ဝ
္ တ္ပင
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အေျခအေနမ်ား ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။

▶▶ အင္တာနက္၊ လက္ကင
ုိ ဖ
္ န
ု း္ ႏွင့္ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားကုအ
ိ သုးံ ျပဳရာတြင္
ေဘးကင္းလံျု ခံဳေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေဖာ္ထတ
ု ၍
္
လက္ေတြ႕က်င့သ
္ းုံ ႏိင
ု မ
္ ည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ၥ ညစ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာႏွင့္ ႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ားသည္
လိငစ
္ တ
ိ က
္ ထ
ို ႂကြေစၿပီး ဆိးု က်ဳိးမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုင
ိ သ
္ ည္။

▶▶ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားအသံးု ျပဳျခင္းမွာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရွသ
ိ ည္။ သုေ
႔ိ သာ္
ေဘးကင္းလံျု ခံဳမႈ မရွေ
ိ သာ အေနအထားမ်ား (သုမ
႔ိ ဟုတ)္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္လာႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း အသိအမွတျ္ ပဳလာမည္။ (ခံယခ
ူ ်က္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာ (အျပာ႐ုပရ
္ င
ွ )္ မ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္
လူသးုံ မ်ားေနေၾကာင္း ဆန္းစစ္သျိ မင္လာမည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားသည္ မည္သည္န
့ ည္းျဖင့္
ဆိးု က်ဳိးမ်ားေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ ထိဆ
ု းုိ က်ဳိးမ်ားအတြက္
မည္သည္ေ
့ နရာသိ႔ု သတင္းပု၍
႔ိ အကူအညီေတာင္းခံႏင
ုိ ေ
္ ၾကာင္း
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပႏိင
ု မ
္ ည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ အသက္မျပည္ေ
့ သးသူ လူငယ္မ်ားအတြက္ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ၥ
ညစ္ညမ္း႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ားကုိ ေပးပိျ႔ု ခင္း၊ လက္ချံ ခင္း၊ ဝယ္ယျူ ခင္း
သိမ
႔ု ဟုတ္ လက္ဝယ္ထားရွျိ ခင္းတိမ
႔ု ာွ မည္သည္အ
့ ခါတြင္
တရားမဝင္သည္ကုိ ခြျဲ ခားသိရႏ
ိွ င
ုိ လ
္ ာမည္။ (ဗဟုသတ
ု )

▶▶ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားကုိ လံျု ခံဳစိတခ
္ ်စြာ၊ ဥပေဒႏွငေ
့္ လ်ာ္ညစ
ီ ာြ ၊ ေလးစားမႈျဖင့္
အသံးု ျပဳျခင္းအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။ (ဗဟုသတ
ု )

▶▶ လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာကုိ တာဝန္ခမ
ံ ၊ႈ တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ စ
ိွ ာြ အသံးု ျပဳျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခက
ု ို
ေရးဆြၿဲ ပီး လက္ေတြ႕က်င္သ
့ းုံ လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ၥ ညစ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာသည္ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာအျပဳအမူ၊ တံျ႔ု ပန္မႏ
ႈ င
ွ ့္
ခႏၶာကုယ
ိ ္ ပံစ
ု မ
ံ ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွနတ
္ ရားႏွငမ
့္ ကုက
ိ ည
္ ေ
ီ သာ ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္မ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု သ
္ ည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားသည္ ေယာက္်ား၊ မိနး္ မ၊ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ အျပဳအမူ၊
တံျ႔ု ပန္မႏ
ႈ င
ွ ့္ ခႏၶာကုယ
ိ ပ
္ စ
ုံ မ
ံ ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွနတ
္ ရားႏွငမ
့္ ကုက
ိ ည
္ ေ
ီ သာ
ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု ပ
္ မ
ုံ ်ားကို ဆန္းစစ္သးုံ သပ္ႏင
ုိ လ
္ ာမည္။ (ဗဟုသတ
ု )

▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္း႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ား ျဖန္ေ
႔ ဝျခင္း၊ သိမး္ ဆည္းထားျခင္းႏွင့္
သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာဥပေဒမ်ားကုိ သိရထ
ိွ ားရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု
သိမတ
ွ လ
္ က္ခလ
ံ ာမည္။ (ခံယခ
ူ ်က္)

▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရေ
ိွ သာ က်ားမေရးရာ တရားေသ
ယူဆသတ္မတ
ွ မ
္ မ
ႈ ်ားကို ပိအ
ု ားေကာင္းေစၿပီး အၾကမ္းဖက္ေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္
သေဘာတူလက္ချံ ခင္းမရွဘ
ိ ဲ ျပဳမူမမ
ႈ ်ားကို ပံမ
ု န
ွ က
္ သ
့ဲ ႔ုိ ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။(ခံယခ
ူ ်က္)

▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ည
ၥ စ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားကုိ အသံးု ျပဳျခင္းႏွင့္
သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏုင
ိ လ
္ ာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ

▶▶ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာညစ္ညမ္းမီဒယ
ီ ာမ်ားသည္ ေယာက်္ား၊ မိနး္ မႏွင့္ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ မ
ၥ ်ား၏
မဟုတမ
္ မွနေ
္ သာ ပံရ
ု ပ
ိ မ
္ ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့အ
္ တြက္ မိမ၏
ိ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ပ
္ ရ
ုံ ပ
ိ ၊္
ကုယ
ိ က
့္ ယ
ို က
္ ယ
ို ၾုံ ကည္မ၊ႈ တန္ဖးုိ ထားမႈႏင
ွ ့္ အျခားသူမ်ားအေပၚယူဆခ်က္မ်ားေပၚတြင္
မည္သ႔ုိ သက္ေရာက္ႏင
ုိ ေ
္ စေၾကာင္း ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိင
ု မ
္ ည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
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၄

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၅)
က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခ
ရရွေ
ိ စရန္ ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ား
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၅.၁ လင
ိ ပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာအမူအက်င္မ
့ ်ားေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမး္ မိးု သည့္
စံႏန
ႈ း္ မ်ားႏွင့္ သက္ရယ
ြ ဆ
္ င္တ
့ မ
ူ ်ား
၅.၂ ဆးုံ ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတျ္ ခင္း
၅.၃ ဆက္သယ
ြ ျ္ ခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ညႇႏ
ိ င
ႈိ း္ ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ား
၅.၄ မဒ
ီ ယ
ီ ာဆိင
ု ရ
္ ာ သိနားလည္မႏ
ႈ င
ွ ့္ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ
၅.၅ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရွာေဖြျခင္း
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၅) က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခရရွိေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား

၅.၁	လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း လႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊

အေကာင္းဘက္ (သို႔) အဆိုးဘက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လိင္မႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

လႊမ္းမိုးမႈရွိႏို္င္သည္။

▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားထဲမွ အေကာင္းႏွွင့္အဆိုး ဥပမာမ်ားကို
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္

▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အေကာင္းအဆိုး ႏွစ္မ်ဳိးလံုး
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈအား မည္သို႔ တြန္းလွန္ရမည္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
အမူအက်င့္မ်ားကုိ စံနမူနာျပသႏိုင္မည္။(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမႈေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏
လႊမ္းမိုးမႈတို႔က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိေနေပသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူမႈေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူမႈေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈတို႔က
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏို္င္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားေပၚတြင္ လူမႈေရးႏွင့္
က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားက လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ပါဝင္ေစမႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ေလးစားမႈမ်ားရွိၾကရန္ စုစည္း
ညီၫြတ္စြာ တင္ျပေျပာဆိုႏို္င္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚသက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏
အေကာင္းဘက္ႏွင့္ အဆိုးဘက္မွ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားသည္ အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းႏွင့္
လိင္မႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ား
အေပၚလႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားမွ လႊမ္းမိုးမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း မေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚရန္ႏွင့္
ေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကုိ လက္ခံအားေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း မေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကုိ
ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚရန္ႏွင့္ ေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကုိ လက္ခံအားေပးရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

၅

▶▶ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ရြယ္
ဆင့္တူခ်င္း မေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္
အေရးႀကီးသည္ဟု သိမွတ္လက္ခံႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ မလုပ္ခ်င္ေသာအရာကို ျငင္းဆန္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ ေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈကုိ လက္ခံအားေပးသည့္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (တတ္ကြၽမ္းမႈ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ လြႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ
သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားတြင္ အေကာင္း၊ အဆိုးကို ႏႈိင္းယွဥ္၍
ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ က်ဳိးေၾကာင္း
သင့္ေလ်ာ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္အေပၚတြင္

မေကာင္းေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ား မပါရွိဘဲ လူငယ္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးကုိျဖစ္ေပၚေစေသာ လႊမ္းမိုးမႈကုိ ဆန္႔က်င္ႏိုင္သည့္

အျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားရွိသည္။

ႏႈိင္းယွဥ္သိျမင္ႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္
ေစေသာ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ပါက ရဲဝံ့
ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုျခင္းမွာ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားေပၚတြင္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏
မေကာင္းေသာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ပါက ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚရန္
ရည္ရြယ္ထားမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မိမိ မျပဳလုပ္လိုေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
အတြက္ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးလာခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္ခဲ့လွ်င္
ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ တံု႔ျပန္ေျပာဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္း
သင့္ေလ်ာ္စြာ ခ်မွတ္ရာတြင္ လြယ္ကူေစေသာအေၾကာင္းမ်ား၊ ပိုမို
ခက္ခဲေစေသာအေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္း
သင့္ေလ်ာ္စြာခ်မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ မေကာင္းေသာ
က်ားမေရးရာႏွင့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားအား မည္သို႔ ဆန္႔က်င္မည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၅) က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခရရွိေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား

၅.၂	ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ သင္ယူႏိုင္ေသာ၊ ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မ်ား

ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ရွိၾကသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာအဆင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဂုဏ္ယူေလာက္ဖြယ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ သင္ယူလွ်င္တတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ
တစ္ခုအျဖစ္ သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)

▶▶ ကုိယ္တိုင္ (သို႔) အျခားသူမ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲေကာင္းက်ဳိး၊
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကုိ ဥပမာျပကာ ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးလာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ တစ္ခါတစ္ရံ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ (သို႔မဟုတ္)
ယံုၾကည္ထုိက္သူ လူႀကီးမ်ား၏ အကူအညီလိုအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ အေျခအေနကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းက ေကာင္းမြန္
မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္
ကူညီေပးႏိုင္မည့္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ (သုိ႔) ယံုၾကည္ထုိက္သူကို
ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅

▶▶ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ သူမ်ားအနက္မွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အကူအညီရႏိုင္မည့္သူကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနေသာ အေၾကာင္း
အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ယင္းတို႔တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်ားမေရးရာ
အခန္းက႑မ်ားအေပၚ တရားေသယူဆသတ္မွတ္မႈ၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔
ပါဝင္ၾကသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိမိတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

▶▶ မိမိတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာက သက္ေရာက္မႈ
ရွိေနေေၾကာင္း သိျမင္လာမည္။(ခံယူခ်က္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

▶▶ မိမိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ လႊမ္းမိုးေနသည့္ ကြဲျပားေသာအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားအေပၚ
မည္သို႔ခံစားရသည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးအားလံုးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရမည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏
ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကုိ
ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
က်န္းမာေရး၊ အနာဂတ္ႏွင့္ ဘဝအတြက္ မည္သို႔
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပနိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
/သို႔မဟုတ္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ က်ဳိးေၾကာင္း
သင့္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေရးကုိ ခက္ခဲေစေသာ အခ်က္မ်ားရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ လႊမ္းမိုး
ႏိုင္ေသာ စိတ္ခံစားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္စြာ
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတို႔ေၾကာင့္
သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပံုကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ က်ားမခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက
လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မည္သို႔
လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ
အခ်က္မ်ားစြာရွိၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ မိမိ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္
မရွိေၾကာင္း နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ
စိတ္ခံစားမႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈကိစၥအဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္ ကာယကံရွင္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊
အျခားသူမ်ားေပၚတြင္လည္းေကာင္း လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ား
အပါအဝင္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တိုင္၊ မိသားစုႏွင့္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေပၚတြင္ ရွိလာႏိုင္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အက်ဳိးဆက္မ်ားကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈကိစၥအဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္ ကာယကံရွင္၊ မိသားစုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ လိင္မႈကိစၥအဆံုးအျဖတ္မ်ားေၾကာင့္ ခံစားေနရသူမ်ားအေပၚတြင္ စာနာမႈကို
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံယူမႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈကိစၥဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ
ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္မည္။ (ဥပမာ - လိင္မႈကိစၥအတြက္
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ သေႏၶတားရန္
အပါအဝင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူႏိုင္မႈ၊ STI/HIV ေရာဂါရွိမႈ အေျခအေန၊
လိင္တူဆက္ဆံျခင္း၏ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူ) (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ မိမိ၏
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ သိရွိထားရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူအတြက္ အခ်ဳိ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၅) က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခရရွိေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား

၅.၃	ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္းသည္

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးအတြက္

အေရးႀကီးေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ မိဘမ်ား/

နည္းလမ္းႏွင့္ ဟန္ပန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသံုးခ်ၾကရပါသည္။ ဆႏၵမ်ား၊

အုပ္ထိန္းသူမ်ား (သို႔) ယံုၾကည္ထိုက္သူ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအၾကား၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအၾကား အားလံုးအက်ဳံးဝင္ပါသည္။

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ နားလည္ေပးရန္မွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ ဆက္ဆံေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္ (ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာေသာ

▶▶ ထိေရာက္မႈရွိေသာႏွင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာဆက္ဆံေရး၊

ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္မေျပာေသာ ဆက္ဆံေရးတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။)

ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာေသာႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္မေျပာေသာ ဆက္ဆံေရးတို႔၏

(ဗဟုသုတ)

အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဥပမာ-စိတ္ပါလက္ပါ

▶▶ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ မေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတို႔ၾကားတြင္
မည္သုိ႔ ျခားနားေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ (သို႔) ယံုၾကည္ထိုက္သူ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအၾကား၊
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး၏
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဟု ျပတ္ျပတ္သားသား
ေျပာျခင္းသည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လံုျခံဳလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္လံုျခံဳခိုင္ျမဲမႈ
တို႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကုိ
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သိမွတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတိုင္းတြင္ ကုိယ္တိုင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ စကားျဖင့္ေျပာေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ စကားျဖင့္မေျပာေသာဆက္ဆံေရးမ်ား၊
(Yes and No) ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူး ျပတ္သားစြာေျပာဆိုရမည့္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားမွာ လူအခ်င္းခ်င္း
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားကုိ ဥပမာေပး၍ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားမွာ လူအခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)

နားေထာင္ေပးျခင္း၊ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း၊ နားလည္ေၾကာင္း
အမူအယာျပျခင္း၊ မ်က္လံုးခ်င္းဆံု၍ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္
ခံစားခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္မျပျခင္း၊ နားလည္ေသာ အမူအယာမျပျခင္း၊
အေဝးသို႔ၾကည့္ေနျခင္း စသည္တို႔၏ ျခားနားခ်က္မ်ား) (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိ၏ဆႏၵမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကန႔္သတ္ခ်က္
မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါး
အျခားသူမ်ားေပၚတြင္လည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို နားလည္ေပးရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္လက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ညႇိႏႈိင္းေျပာဆိုရာတြင္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အေပးအယူျပဳလုပ္၍
ညႇိႏိႈင္းၾကရန္လည္း မၾကာခဏ လိုအပ္တတ္ေၾကာင္း သိမွတ္
လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ဆႏၵမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ
ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္အသိေပးႏိုင္မည့္

၅

နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ အလားတူ
အခ်က္မ်ားကိုလည္း နားေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ ေလးစားမႈျပသရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ထိေရာက္ေသာဆက္ဆံေရးမွာ
အဓိကက်သည္။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ ဥပမာမ်ားျဖင့္

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမွာ ကိုယ္တိုင္၊ မိသားစု၊
ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ခ်စ္သူတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိမိကိုယ္တိုင္၊ မိသားစု၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ခ်စ္သူတို႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ
စာရင္းျပဳလုပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာေသာဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္မေျပာေသာဆက္ဆံေရးတို႔
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခ်စ္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ဥပမာ-က်ားမေရးရာ အခန္းက႑ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား)
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ခ်စ္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ

ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈကိစၥအတြက္ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳမျပဳ
နားေထာင္ျခင္းတို႔၏ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈကိစၥတြင္ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ
လိင္မႈကိစၥမႈတို႔အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးကုိ
အဘယ္ေၾကာင့္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိ မႏွစ္သက္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေပ်ာ္ပါးမႈကို ဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္ရန္
(သို႔) ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ လိင္မႈေရးရာအမူအက်င့္ကို က်င့္သံုးရန္
အတြက္ ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈ္င္းျခင္းတို႔က
ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

ယံုၾကည္မႈရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၅) က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခရရွိေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား

၅.၄	မီဒီယာဆိုင္ရာ သိနားလည္မႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မီဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနၿပီး ၎တို႔က တင္ျပေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အမွန္ေရာ၊ အမွားပါ ပါရွိႏို္င္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈေရးရာႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔အတြက္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္ မီဒီယာမ်ားက
အေကာင္း၊ အဆိုး ႏွစ္မ်ဳိးလံုး လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မီဒီယာအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စာရင္းျပဳလုပ္တင္ျပႏိုင္မည္။ (ဥပမာ
- ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ စာအုပ္၊ သတင္းစာ၊ အင္တာနက္ႏွင့္
လူမႈမီဒီယာ) (ဗဟုသုတ)
▶▶ မီဒီယာမွေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အမွန္၊
အမွားမ်ားကို ဥပမာေပးကာ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မီဒီယာမွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို
အမွန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရန္မသင့္ေၾကာင္း
သိမွတ္နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မီဒီယာပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးလာေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မည္သို႔ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရမည္ကို သိနားလည္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ျခားနားေသာ မီဒီယာအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။
(ဥပမာ- လူမႈမီဒီယာ၊ အစဥ္အလာမီဒီယာ) (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ မီဒီယာမ်ားတြင္
မည္သို႔ပံုေဖာ္ျပသည္ကုိ ဥပမာႏွင့္တကြ မွ်ေဝေပးႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုိယ္ပိုင္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္တို႔အေပၚ
မီဒီယာ၏သက္ေရာက္မႈကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကုိယ္ပိုင္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္တို႔အေပၚ မီဒီယာမွ
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမကုိ ပံုေဖာ္ျပသပံုအေပၚ
ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အခ်ဳိ႕မီဒီယာမ်ားက လိင္မႈကိစၥ၊
လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၎တို႔မွာ က်ားမေရးရာႏွင့္ မိမိကုိယ္ကိုတန္ဖိုးထားမႈ
အျမင္မ်ားေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အမူအက်င့္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္
လႊမ္းမိုးေစရန္ႏွင့္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္
အတြက္ မီဒီယာမ်ားမွ ေယာက်္ား၊ မိန္းမတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ အဖ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ ပံုေဖာ္မႈမ်ားအား
ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚႏိုင္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈကိစၥ၊ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားေပၚမွ
အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး
ေဝဖန္သံုးသပ္လာႏိုင္ပါမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ထိုပံုရိပ္မ်ားက က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မီဒီယာမ်ားသည္ အလွတရားႏွင့္ က်ားမေရးရာ တရားေသ
ယူဆသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈွရွိေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အစစ္အမွန္မဟုတ္သည့္ ပံုရိပ္မ်ားသည္ က်ားမေရးရာႏွင့္
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိတန္ဖိုးထားမႈ ခံယူခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မည္သို႔
သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈေရးရာမ်ား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေကာင္းအဆုိး
လႊမ္းမိုးမႈမ်ားကုိ ေဝဖန္သံုးသပ္ႏုိင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္
က်ားမတန္းတူညီမႈတို႔ကုိ အားေပးျမႇင့္တင္ရာတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ
အေကာင္းဘက္မွ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
အဆိုျပဳႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈေရးရာမ်ား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္
က်ားမေရးရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခံယူခ်က္မ်ားေပၚတြင္
အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေသာ မီဒီယာ၏
အစြမ္းသတၱိကို နားလည္သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မီဒီယာတြင္ က်ားမေရးရာ တရာေသ ယူဆသတ္မွတ္မႈမ်ား၊
လိင္မႈေရးရာမ်ား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
မမွန္မကန္ ပံုေဖာ္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚ ႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၅) က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခရရွိေစရန္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား

၅.၅	အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ရွာေဖြျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္
ပါဝင္သူမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။
အကူအညီလည္း ေပးသင့္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးမႈ ေတာင္းခံႏိုင္ေသာ
ရင္းျမစ္မ်ားစြာရွိသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ယံုၾကည္ထိုက္သူ လူႀကီးတစ္ဦးဆိုသည္မွာ မည္သို႔ေသာ
သူျဖစ္ေၾကာင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူအခ်င္းခ်င္း တဦးအေပၚတစ္ဦး အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူသားတို္င္းသည္ အကာအကြယ္ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား
ရရွိခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ယံုၾကည္ထုိက္သူ လူႀကီးတစ္ဦးအား ရွာေဖြ၍
အကူအညီေတာင္းခံရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အရည္အေသြးျပည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္း
ဌာနမ်ား အပါအဝင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို
လက္လွမ္းမီရန္ အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို
စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အကူအညီေတာင္းခံရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာဌာနမ်ားသည္
မည္သုိ႔ေသာအဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စံုရမည္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္။
(လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကုိ
ကာကြယ္ေပးျခင္းအပါအဝင္) (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအတြက္
အကူအညီမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွာ ေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း
သိရွိနားလည္မည္။ (ဥပမာ- ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ STI ႏွင့္ HIV ရွိ/
မရွိစမ္းသပ္ျခင္း၊ ကုသေပးျခင္း၊ ေခတ္မီ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ အိမ္တြင္းႏွင့္
က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ သားပ်က္သားေလ်ာျခင္း၊
သားပ်က္သားေလ်ာၿပီးေနာက္ ေဆးကုသမႈမ်ား၊ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်မႈ၊
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ခံစားရျခင္းတို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္ေသာ မီဒီယာရင္းျမစ္မ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ
ရွင္းျပႏိုင္မည္ (ဥပမာ- ဝက္ဘ္ဆိုက္) (ဗဟုသုတ)
▶▶ အကူအညီေတာင္းခံရန္ ေနရာဌာနမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ သံုးသပ္
ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိလက္ခံမည္။ (ခံယူခ်က္)
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သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ အကူအညီရွာေဖြေတာင္းခံရန္ လို္အပ္ႏိုင္ေသာ
ျပႆနာအေျခအေနမ်ား (ဥပမာ- အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္း၊
ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္္ျခင္း၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း)
ႏွင့္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာဌာနမ်ားကုိ
သိရွိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အႏုိင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း
တို႔အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ေသာေနရာဌာနမ်ားသုိ႔ သတင္းပို႔
အသိေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိသတိရလာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ား၊
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း မ်ား၏ ျပင္ပတြင္ အကူအညီေတာင္းခံရန္
လိုအပ္ေၾကာင္းနားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းကို ရွာေဖြ၍ အကူအညီ
ေတာင္းခံႏိုင္မည့္နည္း လမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

၅

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္းတြင္ တိက်ေသခ်ာ၍ ေလးစားဖြယ္ျဖစ္သည့္
အကူအညီမ်ားကုိ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္ေသာကုန္က်စရိတ္ျဖင့္
ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုအကူအညီမ်ားမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးထားရမည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္
အကူအညီမ်ားရယူရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာဌာနမ်ားအား
သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူငယ္မ်ားသည္ တိက်ေသခ်ာ၍ ဆံုးျဖတ္ ေဝဖန္မႈမရွိေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္ေသာ
ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသင့္ၿပီး ထို ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္
အကူအညီမ်ားမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးထားရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကူအညီေတာင္းခံမႈ အမူအက်င့္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ အျပစ္ရွိသကဲ့သို႔ ခံစားရျခင္း၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမ်ားကို
ေဘးဖယ္ထားၿပီး အကူအညီႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေတာင္းခံသည့္
အေလ့အက်င့္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

“ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ မိသားစုစီမံကိန္းအတြက္ နည္လမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္သည့္ အေျခအေနမ်ား၌
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ရာတြင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ေစသင့္သည္။ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားအား ကုသေပးရန္
အရည္အေသြးမီ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိသင့္သည္။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရရွိသင့္သည္။ ၎က
ေနာက္ထပ္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ သည္။” ICPD POA, အပိုဒ္ ၈.၂၅. “ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္သည့္ အေျခအေနမ်ား၌
က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပး၍ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးထားသင့္သည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းမွာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး လက္လွမ္းမီ
ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အျခား အစီအမံမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးထားသင့္သည္။” ICPD+5 အဓိက လုပ္ငန္းမ်ား, အပိုဒ္ ၆၃.၃
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၆)
လူခ
႔ ႏၶာကိယ
ု ္ ဖြ႕ဲ စည္းပံႏ
ု င
ွ ့္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာပံု
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၆.၁ လင
ိ ႏ
္ င
ွ ့္ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ား၏ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ဇီဝကမၼေဗဒ
၆.၂ မ်ဳိးပြားျခင္း
၆.၃ လပ
ူ ်ဳိေဖာ္ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္း
၆.၄ ခႏၶာကိယ
ု ပ
္ ပ
ုံ န္းသ႑ာန္
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၆) လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု

၆.၁	လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ား၏ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ဇီဝကမၼေဗဒ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ဦးသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားအပါအဝင္
ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
သိရွိရန္အေရးႀကီးသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ဦး၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်ဳိးပြားမႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အပိုင္းမ်ားရွိသည္။
ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေၾကာင္း ကေလးမ်ားက
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိသည္။

▶▶ အတြင္းအျပင္ လိင္အဂၤါမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းမ်ားကုိ သိရွိၿပီး ယင္းတို႔၏
အေျခခံလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ လူတစ္ဦး၏ လိင္အဂၤါအပါအဝင္ ခႏၶာကုိယ္အေၾကာင္း စူးစမ္းသိရွိလိုျခင္းမွာ
ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)

▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ မ်ဳိးပြားျခင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ မိမိတို႔ သိရွိစူးစမ္းလိုေသာ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေၾကာင္း
ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သိလိုျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားမွာ ပံုမွန္ပင္
ျဖစ္သည္။ (ခံယူခ်က္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ လူတစ္ဦးစီတိုင္းတြင္
ေလးစားရန္လိုသည့္ သီးျခားကြဲျပားေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။

▶▶ လူတစ္ဦးစီတိုင္း၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ သီးျခားကြဲျပားမႈမ်ားရွိၿပီး
အရြယ္ပမာဏ ပံုပမ္းသ႑ာန္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားတြင္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိၾကသည္ကုိ
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕စည္းပံုမ်ားတြင္
တူညီသည့္အခ်က္မ်ား၊ ကြဲျပားသည့္အခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနေသာ
အခ်က္မ်ားကုိ သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ လူ႔ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႕စည္းပံုေပၚ၌ ကြဲျပားေသာ
အျမင္မ်ားရွိသည္ကုိ ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ လူတစ္ဦးစီတိုင္းတြင္ ေလးစားရန္လိုသည့္
သီးျခားကြဲျပားေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာ အခ်က္မ်ားကု္ိ
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားျခင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေ
သာ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ဇီဝကမၼေဗဒဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးရန္ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူကုိ
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမည္။ ေမးခြန္းမ်ား မည္သို႔
ေမးႏိုင္မည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားခႏၶာကုိယ္သည္
ရာသီေသြး ေပၚသည့္ စက္ဝန္းကာလအတြင္း
သားဥမ်ားကုိထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္ပီး အမ်ဳိးသားတို႔၏
ခႏၶာကုိယ္မွလည္း သုက္ရည္မ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ေပး ႏိုင္သည္။
ထိုအခ်က္ႏွစ္ခ်က္လံုးသည္ မ်ဳိးပြားျခင္းအတြက္ လိုအပ္ပါသည္။

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တို႔တြင္
ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳး အရြယ္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးပြားျခင္း၏ မ်ားစြာေသာ
လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိ ေဟာ္မုန္းမ်ားက အဓိကေနရာမွ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

▶▶ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ခႏၶာကုိယ္၏ အဓိက
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ဥပမာ- ရာသီေသြး
ေပၚသည့္ စက္ဝန္း၊ သုက္ပိုးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သုက္ရည္
ထုတ္လႊတ္ျခင္း) (ဗဟုသုတ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ သေႏၶသားေလာင္း၏လိင္ကုိ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇခ႐ိုမိုဇုန္းမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးၿပီး
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စ အေစာဆံုးအခ်ိန္ကပင္ ခြဲျခားသတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း
ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ ေဟာ္မုန္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သည့္
အခန္းက႑ကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းတို႔အတြက္ ထိုေဟာ္မုန္းမ်ား၏
အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မ်ားကုိ သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ အားလံုးတြင္ လိင္၊ က်ားမေရးရာ၊
မ်ဳိးပြားျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ား စတင္သင့္သည့္အခ်ိန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ
ကြဲျပားစြာ နားလည္လက္ခံထားၾကသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားျခင္းတို႔ကို ဇီဝေဗဒႏွင့္ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္တို႔မွ
ခြဲျခားသိျမင္လာမည္။
▶▶ လိင္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားျခင္းတို႔အေပၚ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ႐ႈျမင္ပံုအား
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔က လႊမ္းမိုးပံုမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ဆန္းစစ္
သိျမင္လာမည္။
▶▶ လိင္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားျခင္းတို႔အေပၚ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ၊ ဘာသာေရး၊
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အျမင္မ်ားမွာ ျခားနားႏိုင္ေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။
▶▶ လိင္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားျခင္းတို႔အေပၚ မိမိ၏အျမင္ကို
ထင္ဟပ္စဥ္းစားလာႏိုင္မည္။

၆

▶▶ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းအတြက္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီး
ႏွစ္ဦးလံုး၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ
ပါဝင္ေနေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိန္းမတို႔ ရာသီေသြးစက္ဝန္းႏွင့္ ေယာက္်ားတို႔သုက္ပိုး
ထုတ္လႊတ္မႈတို႔သည္ မည္သုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို
ေသခ်ာသိရွိ နားလည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈
ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
မ်ဳိးပြားျခင္းႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား
အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလ်ာက္
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ
အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတို႔သည္ ဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလ်ာက္ လိင္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား
ရွိေနႏိုင္သည္ကုိ သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ မ်ဳိးဆက္ပြားႏိုင္စြမ္း
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔ ခံစားရေၾကာင္း
ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၆) လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု

၆.၂	မ်ဳိးပြားျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

ႏွစ္အထိ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - သေႏၶတည္ျခင္းဆိုသည္မွာ အမမ်ဳိးဥႏွင့္
အဖိုသုက္ပိုးတို႔ေပါင္းစပ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး၏ သားအိမ္နံရံတြင္
တြယ္ကပ္ႀကီးထြားလာရာမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ
သိရွိႏိုင္မည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိသေႏၶစတည္ရန္
အဖိုသုက္ပိုးႏွင့္ အမမ်ဳိးဥတို႔ေပါင္းစပ္ၿပီး
သားအိမ္အတြင္း တြယ္ကပ္ႀကီးထြားလာရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း တိက်စြာသိရွိလာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္း (၄ဝ) ရွိၿပီး
ထိုကာလအတြင္း ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတြင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏
ခႏၶာကုိယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား
အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
ခႏၶာကုိယ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္
မိမိ၏ခံစားခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပႏို္င္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၆

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ
၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
မ်ားႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ားအၾကားတြင္
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္
အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကို စီစဥ္ထားၿပီး ရယူႏိုင္သကဲ့သုိ႔
ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍ ရသည္ကို သိရွိမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္
လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ားအၾကားတြင္
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိသည္ကို နားလည္
သေဘာေပါက္မည္။ (ဗဟုသုတ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကုိယ္ဝန္စတည္ရန္ အဖိုသုက္ပိုးသည္ အမမ်ဳိးဥတခုႏွင့္
ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းၿပီး အမ်ဳိးသမီး၏ သားအိမ္အတြင္းနံရံတြင္ တြယ္ကပ္အေျခခ်
တည္ရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မ်ဳိးဆက္ပြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပနိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္းမွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး၏
လိင္အဂၤါအတြင္းသို႔ အမ်ဳိးသား၏ ေယာက္်ားတန္ဆာက သုက္ရည္
ထည့္သြင္းျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာရသည္ကုိ သိမွတ္ႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ဆက္ဆံတိုင္း ကုိယ္ဝန္ရေစသည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အမ်ဳိးသမီးမ်ား လစဥ္ ရာသီေသြးေပၚျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္
ကြဲျပားေသာအဆင့္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ သားဥေႂကြေသာအခ်ိန္အတြင္း
သုက္ပိုးေရာက္ရွိေနပါက ကုိယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခ ပိုရွိသည့္အဆင့္ ပါဝင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကုိယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးအဆင့္အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လစဥ္
ရာသီေသြးေပၚသည့္စက္ဝန္းကုိ ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ဟိုမုန္းမ်ားက လစဥ္ရာသီေသြးေပၚျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေၾကာင္းႏွင့္
ကုိယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးအခ်ိန္တို႔ကို မွတ္သားႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လစဥ္ ရာသီလာသည့္စက္ဝန္း မည္သုိ႔ လည္ပတ္ပံုကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ရာသီလာသည့္အေပၚ မိမိ၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကုိယ္ဝန္ရွိစဥ္ ေတြ႕ရွိရတတ္သည့္ လကၡဏာမ်ားရွိပါသည္။
ပံုမွန္ရာသီလာခ်ိန္ ေနာက္က်ေနျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မလာဘဲေနျခင္း ျဖစ္ပါက
ကုိယ္ဝန္ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးၿပီး အျမန္ဆံုး အတည္ျပဳသင့္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကုိယ္ဝန္ရွိျခင္းလကၡဏာမ်ားႏွင့္ သေႏၶသားေလာင္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ က်န္းမာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ
အဆင့္မ်ားကို သိရွိနားလည္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကုိယ္ဝန္ ရွိ မရွိ ေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

▶▶ အမ်ဳိးသားမ်ားေရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း လုပ္ငန္း
ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ားတြင္
အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတိုင္း သားသမီးရႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ကုိယ္ဝန္
ရလိုေသာ္လည္း မရသူမ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနပါသည္။

▶▶ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ရည္ရြယ္မထားဘဲ ကုိယ္ဝန္
မရရွိေအာင္ မည္သုိ႔ကာကြယ္မည္ကုိ စီစဥ္ႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ ကိုယ္ဝန္ရလိုေသာ္လည္း မရရွိေသးသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ ကိုယ္ဝန္ရလိုေသာ္လည္း မရရွိေသးျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားစြာ
ရွိေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကိုယ္ဝန္ရလိုေသာ္လည္း မရရွိေသးသူမ်ားအား စာနာမႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၆) လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု

၆.၃	လူပ်ဳိေဖာ္ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား

အဓိကေတြးျမင္မႈ - အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းက လူတစ္ေယာက္၏

ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳး အရြယ္ေရာက္လာၿပီး ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ေခၚသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခႏၶာကုိယ္ေရာ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းမွာပါ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းကို
နားလည္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းမွာ သဘာဝအတိုင္း ပံုမွန္ျဖစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ က်န္းမာေသာ အရြယ္ေရာက္မႈ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အပ်ဳိေဖာ္ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

မ်ဳိးဆက္ပြားမႈစြမ္းရည္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးပြားမႈဆိုင္ရာ
စနစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးအရြယ္ေရာက္လာပံုကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္
စိတ္ခံစားမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ား
သန္႔ရွင္းက်န္းမာေရးအတြက္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။

အရြယ္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၍ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ၊

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

လူမႈေရးရာႏွင့္ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိသာစြာ ျဖစ္ေပၚၿပီး

▶▶ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကာလ တစ္ေလ်ာက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ (သုိ႔) စိတ္ဖိစီးမႈ
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကုိ ခြဲျခားသိလာမည္။

(ဗဟုသုတ)
▶▶ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၏ အေရးႀကီးပံုကုိ သံုးသပ္လက္ခံႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အသက္အရြယ္ႀကီးျပင္းလာခ်ိန္တြင္ က်န္းမာစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္အတြက္
တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ အသိပညာမ်ားကို လက္ေတြ႕လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

(ဗဟုသုတ)
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းသည္ မတူကြဲျပားေသာလူမ်ားတြင္
မတူကြဲျပားေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားေပၚတြင္လည္း မတူညီေသာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး
(ဥပမာ -႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးရာႏွင့္
အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ) တို႔ကို ဆန္းစစ္ခြဲျခားေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုုသုတ)
▶▶ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားၾကားတြင္ ထို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏
တူညီေသာအခ်က္၊ ကြဲလြဲေသာအခ်က္မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူပ်ဳိေဖာ္၊ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္
က်ားမေရးရာ စံကိုက္မျဖစ္ျခင္း၊ လိင္ေျပာင္းထားသူႏွင့္ လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ဳိး
ပါရွိသူမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိမွတ္နားလည္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ဆက္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း၊ လူမႈေရးပိုင္း၊
အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ပံုမွန္ကိစၥ
တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အျခားသူမ်ားအား အပ်ဳိေဖာ္၊ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိျခင္းကို

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ဓမၼတာလာျခင္းသည္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ပံုမွန္သဘာဝ
အတိုင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္သည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားစရာ၊ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်စရာအျဖစ္
မမွတ္ယူသင့္ေပ။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
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▶▶ ရာသီေသြးေပၚျခင္း စက္ဝန္း၏ အဓိပၸာယ္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္၊ ထိုကာလအတြင္း
မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားႏွင့္
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အမ်ဳိးသမီးရာသီလာျခင္းအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္
မ်ားကုိရယူျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားအား မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမတန္းတူညီမွ်မရွိျခင္းေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ား ရာသီလာေသာကာလတြင္
အရွက္ရျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားကုိ မည္သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ရာသီလာေသာကာလအတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္
အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ လံုျခံဳေသာေရအိမ္မ်ားရွိရန္ လ္ိုအပ္ေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ဓမၼတာလာေသာကာလအတြင္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္

အေျခခံ၍ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္းမ်ားသည္

စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ အျပဳသေဘာ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည့္

ထိခိုက္ခံစားရေစၿပီး ေရရွည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား

အစီအမံမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား စီမံထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဟာ္မုန္းဓာတ္သည္ အဓိက
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ
ျဖစ္ပြားေစေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္၏အခန္းက႑ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ
သိရွိမည္။ (ဗဟုသုတ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားသည္
ခႏၶာကုိယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈအေတြ႕အၾကံဳအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ (ဥပမာေယာက်္ားလိင္အဂၤါ ေတာင့္တင္းျခင္းႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သုက္လႊတ္ျခင္း)
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူငယ္ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ လိင္စိတ္ႏိုးႂကြေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိင္အဂၤါေတာင့္တင္းျခင္း
ျဖစ္တတ္ၿပီး ယင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အခ်ဳိ႕ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ညပိုင္းတြင္ လိင္စိတ္ႏိုးႂကြျခင္း၊ သုက္လႊတ္ျခင္း
ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ယင္းမွာ ပံုမွန္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေယာက်္ားလိင္အဂၤါေတာင့္တင္းျခင္း၊ သုက္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ
ပံုမွန္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္မည္။ (ခံယူခ်က္)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၆) လူ႔ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပံု

၆.၄	ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသ႑ာန္
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ခႏၶာကုိယ္အားလံုးသည္ ကိုယ္ပိုင္အထူးသီးသန္႔
ျဖစ္ၾကၿပီး လူတို႔သည္ မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ
စိတ္ခံစားမႈ ရွိသင့္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ေယာက္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္က
လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္္ ထိုသူ၏တန္ဖုိးကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ခႏၶာကိုယ္အားလံုးသည္ ကိုယ္ပိုင္အထူးသီးသန္႔ ျဖစ္သည္ကုိ
သိရွိနားလည္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ဂုဏ္ယူျခင္းဆိုသည္မွာ
မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္သက္လက္ခံ
တန္ဖိုးထားလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္အတြက္ မည္သို႔ခံစားရသည္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတို႔က မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္အေပၚ
ခံစားခ်က္မ်ားသည္ မိမိ၏ က်န္းမာေရး၊ မိမိကိုယ္ကို
႐ႈျမင္သည့္ပံုရိပ္ႏွင့္၊ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္အေပၚ အေကာင္းျမင္သည့္ ခံစားခ်က္၏
ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ခႏၶာပံုပန္းသ႑ာန္သည္
အျခားသူတစ္ေယာက္က သူ႔အေပၚ မည္သုိ႔ခံစား၍
မည္သို႔ျပဳမူသည့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး မိန္းကေလးႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ မည္သို႔ကြာျခားသည္ကုိ
ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
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▶▶ လူတို႔သည္ သူတို႔၏သြင္ျပင္သ႑ာန္ကို ႀကိဳးစားၿပီး ေျပာင္းလဲရန္
ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ထိုအမူအက်င့္မ်ား၏
အႏၲရာယ္ကုိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္မည္။ (ဥပမာ- ကိုယ္အေလးခ်ိန္
ထိန္းသိမ္းရန္ ေဆးေတာင့္မ်ား ၊စတီး႐ိြဳက္ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား၊
အသားျဖဴခရမ္မ်ား) (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်ားမေရးရာအလိုက္ အလွအပေပၚတြင္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားက လူတို႔အား ပံုပန္းသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲလိုေသာဆႏၵမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေဝဖန္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕သူမ်ား
ႀကိဳးပမ္းေနေသာ မွားယြင္းသည့္ လုပ္ရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
ရွင္းျပႏုိင္မည္။ (ဥပမာ- အစာမစားျခင္းႏွင့္ အစားလြန္ကဲျခင္း
ကဲ့သို႔ စိတ္ပူပန္လြန္းျခင္းႏွင့္ အစာစားေသာက္ပံု မမွန္သည့္
ေရာဂါမ်ား) (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသ႑ာန္ကို ေျပာင္းလဲေစရန္
ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း
ယံုၾကည္လက္ခံလာမည္ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ခႏၶာကုိယ္ပံုပန္းသ႑ာန္ ေကာင္းမြန္ေစေရး
ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအား အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္ကုိ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးေၾကာင္း
ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္သည္ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္
လူတစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္၍မရသည္ကုိ သိမွတ္မည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားအတြက္ အပါအဝင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အသြင္အျပင္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကသည္ကို နားလည္လက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း
ျပသႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ေယာက္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္
ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိမရွိ အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ သိသာစြာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား
ႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိမရွိ
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု လူတုိ႔ထင္ျမင္ပံုမွာ
အခ်ိန္ကာလအလိုက္၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအလိုက္
ကြဲျပားႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိက ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းကို ျပန္လည္ထင္ဟပ္
စဥ္းစားၿပီး အျခားသူမ်ားက ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းႏွင့္
မည္သုိ႔ ကြာျခားႏိုင္သည္ကုိ စဥ္းစားႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ခႏၶာကိုယ္ ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
လက္ေတြ႕မက်ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ တရားေသ ယူဆသတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္
၎တို႔က လူတို႔၏ခႏၶာကုိယ္ပံုပန္းသ႑ာန္အေပၚ ႐ႈျမင္ပံုႏွင့္
အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈမ်ား
ရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ေတြ႕မက်ေသာ
စံႏႈန္းမ်ားသည္ ဆိုးက်ဳိးကုိေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖိုးထားမႈ၊
လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း
ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ေတြ႕မက်ေသာ
စံႏႈန္းမ်ားကို တံု႔ျပန္စိန္ေခၚႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အားေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၇)
လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာႏွင့္
လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ အမူအက်င့္
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၇.၁ လင
ိ ၊္ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ ႏွငလ
့္ င
ိ ပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာဘဝစက္ဝန္း
၇.၂ လင
ိ ပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာအမူအက်င္ႏ
့ င
ွ ့္ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာတံျ႔ု ပန္မႈ
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၇) လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္

၇.၁	လိင္၊ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဝစက္ဝန္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူသားမ်ားအတြက္ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး
မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို ႏွစ္သက္သာယာျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
နီးကပ္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ျခင္းသည္ သဘာဝတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူသားတို႔သည္ေမြးဖြား လာၿပီးေနာက္
ဘဝတေလွ်ာက္လံုး လိင္မႈေရးရာ ခံစားေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
လူသားတို႔၏ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚခံစားရမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး
ယင္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နီးစပ္ရင္းႏွီးမႈလည္း
ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္သည္ကို နားလည္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္စကားလံုးမ်ားစြာ
ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕စကားလံုးမ်ားမွာ ခံစားခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျပျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္နီးစပ္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ကို နားလည္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
နီးစပ္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
စကားအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားရွိေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။
(ခံယူခ်က္)

▶▶ လိင္မႈေရးရာဆိုသည္မွာ တျခားသူမ်ားအား စိတ္ခံစားမႈပိုင္းႏွင့္
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း
နားလည္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လူသားတို႔ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ခံစားၾကသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိေတြ႕သာယာမႈ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ -နမ္း႐ံႈ႕ျခင္း၊ ထိေတြ႕ျခင္း၊
ေထြးပိုက္ပြတ္သပ္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိေတြ႕ျခင္း) ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ )
▶▶ လိင္မႈကိစၥမ်ားသည္ လူသားဘဝ၏ က်န္းမာေသာ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ကို သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ား၊ လိင္တူႏွစ္သက္သည္ဟု
အထင္ခံရသူမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ မွားယြင္းၿပီး
ထိုသူမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ (ခံယူခ်က္)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

▶▶ မတူညီေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာစိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ
အေၾကာင္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္
ဆက္သြယ္ေျပာဆို၊ နားလည္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမ်ားသည္ ခံစားခ်က္မ်ားအတိုင္း
အၿမဲတမ္းျပဳမူရန္ မေရြးခ်ယ္ၾကေသာ္လည္း လိင္မႈဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ား၊
စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားသည္ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ၿပီး
ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈကိစၥအေၾကာင္း သိရွိေလ့လာလိုျခင္းမွာ
သဘာဝက်ၿပီး ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
လူႀကီးတစ္ဦးအား ေမးျမန္းရန္ အေရးႀကီးသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူမ်ား လိင္မႈေရးရာကို ေဖာ္ျပသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို စာရင္းျပဳ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

၇

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္းတို႔မွာ
သဘာဝအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားသည္
သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ ရွက္ရြံ႕စရာမလိုပဲ
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေပၚေပါက္တတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)

▶▶ မိမိတို႔စိတ္တြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ခံစားရသည့္ ယံုၾကည္ရေသာ
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူႀကီးတစ္ေယာက္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၿပီး
လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျခင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ လူမ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားႏွင့္
ဆႏၵမ်ားအတိုင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳမူရန္ မေရြးခ်ယ္ၾကသည္ကို
ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

▶▶ လိင္မႈကိစၥတြင္ စိတ္ပါဝင္စားျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ကိုလိုက္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ေၾကာင္း
ေျပာျပႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ လူမ်ား
လိင္မႈေရးရာကို ေဖာ္ျပသည့္ မတူကြဲျပားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို
ေလးစားရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံသည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈေရးရာသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ဘဝသက္တမ္း
တေလွ်ာက္လံုး ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဇီဝေဗဒ၊ လူမႈေရး၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဝိဥာဥ္၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ
႐ႈေထာင့္အားလံုး ေပါင္းစုပါဝင္ေနသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈေရးရာတြင္ဇီဝေဗဒ၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဝိဥာဥ္၊
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာ
ေပါင္းစုပါဝင္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပံုမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ ရွင္းျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈေရးရာသည္ လူသားဘဝ၏ သဘာဝ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္
သာျဖစ္ၿပီး ဘဝခ်မ္းသာသုခကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၏ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ယင္းအေပၚလႊမ္းမိုးေသာ
အခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၇) လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္

၇.၂	လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္မႈ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတို႔သည္ အျခားသူမ်ားအေပၚထိေတြ႕ျခင္း၊ ရင္းႏွီးစြာ
အနီးကပ္ေနျခင္းတို႔ျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ျပသၾကသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမ်ားတြင္ (႐ုပ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ)
လိင္လႈံ႕ေဆာ္မႈက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္
လိင္မႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈ စက္ဝိုင္းတစ္ခုရွိသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူတို႔သည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းတို႔ကို
နမ္းျခင္း၊ ေပြ႔ဖက္ျခင္း၊ ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံလိင္မႈဆိုင္ရာ
အမူအယာမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ျပသၾကသည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကေလးမ်ားသည္ မည္သို႔ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္းက
သင့္ေလ်ာ္ၿပီး၊ မည္သို႔ ထိေတြ႕ပါက မသင့္ေလ်ာ္သည္ကို နားလည္
သေဘာေပါက္သင့္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေကာင္းေသာ ထိေတြ႕ပံုႏွင့္ မေကာင္းေသာ ထိေတြ႕ပံုကို
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကေလးမ်ားကို မေကာင္းေသာနည္းျဖင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ပံုမ်ား
ရွိေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မိမိကိုမေကာင္းေသာနည္းျဖင့္
ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ပါက မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ကၽြမ္းက်င္မႈ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈ သံသရာစက္ဝိုင္းဆိုသည္မွာ
လိင္မႈဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈကို ခႏၶာကိုယ္က ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေနျဖင့္ မည္သို႔
တံု႔ျပန္ပံုျဖစ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္စိတ္ႏိႈးဆြျခင္းမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး
လူတို႔သည္ မတူညီေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္၊ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
တံု႔ျပန္ၾကေၾကာင္း နားလည္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ နာမက်န္းမႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရမႈ၊
ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲေနရမႈ၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ
စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားက လိင္မႈဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္
မ်ဳိးဆက္မ်ား အားလံုးတြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားအေၾကာင္း
သီးျခား အယူအဆအမွားမ်ား ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔ကို သိရွိထားရန္
အေရးႀကီးပါသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႔တြင္
ျဖစ္ေပၚသည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္တြင္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို
သတိျပဳမိလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မ်ားစြာေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္
တစ္ကိုယ္ေရ လိင္စိတ္ေျဖေဖ်ာက္သာယာမႈကို
အပ်ဳိေဖာ္လူပ်ဳိေဖာ္ ဝင္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ တခါတရံ
ထို႔ထက္ပိုေစာစြာ စတင္ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ရွင္းျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ တကိုယ္ေရ လိင္စိတ္ေျဖေဖ်ာက္သာယာမႈသည္ ႐ုပ္ပိုင္း (သို႔)
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားမျဖစ္ေစေသာ္လည္း သီးသန္႔
လံုၿခံဳေသာေနရာ၌သာ ျပဳလုပ္သင့္သည္ကို သိမွတ္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈကိစၥကို မစတင္ေသး ရန္ (သို႔) စတင္ရန္
အပါအဝင္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားအတြက္ သိရွိနားလည္မႈျဖင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈကိစၥကို မစတင္ေသးရန္ (သို႔) စတင္ရန္တို႔ကို
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး
ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

၇

▶▶ လိင္မဆက္ဆံေသးျခင္း (Abstinence) ဆိုသည္မွာ HIV
အပါအဝင္ STI မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ကာကြယ္ရန္
စိတ္အခ်ရဆံုး နည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လိင္မႈကိစၥမျပဳလုပ္ေသးရန္
ေရြးခ်ယ္ျခင္း (သို႔) မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူႏွင့္
လိင္မႈကိစၥစတင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိနားလည္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အနာဂါတ္အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ
မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္ကို ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိုင္မည္။
(ခံယူခ်က္)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျပဳအမူအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားတြင္
အယူအဆမွားႏွင့္ အခ်က္အလက္မွန္တို႔ကို ခြဲျခားတတ္လာမည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈေရးရာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မွန္ကို သိရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္ (ခံယူခ်က္ )
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူအေၾကာင္း အယူအဆမွားမ်ားအေပၚ
ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၇) လိင္မႈေရးရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္

၇.၂	လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအမူအက်င့္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္မႈ (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိနားလည္ၿပီးမွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈေရးရာ အျပဳအမူမ်ားသည္
ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျဖစ္သင့္ၿပီး လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝ
ခ်မ္းသာသုခတို႔အတြက္ တာဝန္ယူမႈ ပါရွိသင့္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိနားလည္ၿပီးမွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မိမိ၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝ
ခ်မ္းသာသုခအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ - အကယ္၍
လိင္ဆက္ဆံမႈ စတင္မည္ဟုဆံုးျဖတ္ပါက ဗဟုသုတ သိနားလည္မႈမ်ားရွိၿပီး
မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိစြာျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူႏွင့္
လိင္ဆက္ဆံမည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။) (ခံယူခ်က္)

▶▶ လိင္မႈေရးရာ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႔၏
အဓိကအခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ )
▶▶ လူမ်ားစြာ၏ဘဝတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈကိစၥ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ
မရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားရွိသည္ကို အမွတ္ရႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ )

▶▶ လူတစ္ဦး၏ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ယင္းကို
အျမဲေလးစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)

▶▶ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈက အဘယ္ေၾကာင့္
လိင္မႈဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအား တိုးတက္ေစႏိုင္သည္ကို
ေၾကာင္းက်ဳိးဆင္ျခင္ ၾကည့္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ မိမိတို႔၏ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္လာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ က်ားမေရးရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တရားေသ ယူဆ သတ္မွတ္မႈမ်ားသည္
လူတို႔၏ လိင္မႈေရးရာ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ဗဟုသုတ)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခတို႔ အေပၚ
ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအျပဳအမူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို
ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး သူတို႔၏ ဘဝစီမံခ်က္မ်ားကို ေထာက္ကူေပး ႏိုင္မည့္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ (ဥပမာ - HIV, STI သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ)
လိင္မႈကိစၥေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရရွိႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို
ကြန္ဒံုးႏွင့္ အျခားသေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားက ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ေၾကာင္း
ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

၇

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ ထိုးသြင္းဆက္ဆံျခင္းမဟုတ္ေသာ အျခားလိင္အျပဳအမူမ်ားသည္
မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ကို မရရွိေစသည့္အျပင္ HIV အပါအဝင္ STI
အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္းႏွင့္ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္း
ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း အမွတ္ရႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစ
ႏိုင္ၿပီး ဘဝစီမံကိန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္
နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္ကို သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ မိမိတို႔၏ လိင္အျပဳအမူမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္မႈျဖင့္
ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းတို႔ႏွင့္
အလဲအလွယ္ျပဳျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခ အေပၚ
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လိင္ႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္း အေၾကာင္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ႏွင့္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္း ပါဝင္သည့္
ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ ပတ္သက္မႈသည္ အင္အားၾသဇာမညီမွ်ေသာ
ဆက္ဆံမႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ အတြက္
ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ခြင့္ နည္းေစေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း
သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္ႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းကို ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုျငင္းဆန္ျခင္း
အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

72

▶▶ မိမိတို႔ ခႏၶာကိုယ္၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈကို သိနားလည္ျခင္း
သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ တံု႔ျပန္မႈကို သိနားလည္ေစရန္ ကူညီေပးၿပီး
ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိပါက သိရွိႏိုင္ရန္ကူညီေပးၿပီး အကူအညီ
ရွာေဖြရယူႏိုင္ေစေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ႏွစ္ဦးလံုးသည္ HIV အပါအဝင္ STI မ်ားႏွင့္
မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈတို႔ကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
သိမွတ္လက္ခံမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ လိင္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈေရးရာအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္
မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ၊ HIV အပါအဝင္ STI မ်ားကို
ကာကြယ္ေပးသည့္ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ႀကိဳတင္၍
စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္ လိုအပ္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိခင္မွတဆင့္ (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ (သို႔)
အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈတို႔မွတဆင့္ HIV အပါအဝင္ STI
ပိုး ကူးစက္ခံရၿပီး ျဖစ္ပါက HIV အပါအဝင္ STI ကူးစက္မႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအပါအဝင္ မရည္ရြယ္ေသာ
ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈႏွင့္ STI တို႔ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အေရးႀကီးေသာ
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ႏွင့္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအလဲအလွယ္ျပဳလုပ္မႈ
ပါဝင္သည့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ
လိင္ဆက္ဆံမႈအတြက္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ခြင့္ကို နည္းပါးေစေၾကာင္း
အမွတ္ရႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈႏွင့္ HIV အပါအဝင္ STI
ကူးစက္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ရွိသည္ကို သိမွတ္ လက္ခံလာမည္။(ခံယူခ်က္)
▶▶ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈႏွင့္ HIV အပါအဝင္ STI တို႔ကို ကာကြယ္ရန္
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်နည္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးစက္ျခင္းကို
ကာကြယ္ရန္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စဥ္းစား၍ အသံုးခ်ႏိုင္ လာမည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိက သေဘာတရား (၈)
လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပာြ းက်န္းမာေရး
ေခါင္းစဥ္မ်ား
၈.၁ ကယ
ုိ ဝ
္ န္ရျိွ ခင္း၊ သေႏၶတားျခင္း
၈.၂ HIV/AIDS ႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ ခြျဲ ခားႏွမ
ိ ခ
္ ်မႈ၊
ေစာင္ေ
့ ရွာက္မ၊ႈ ကုသမႈ၊ ကူညပ
ီ ပ
့ံ းုိ မႈ
၈.၃ HIV အပါအဝင္ လိငမ
္ တ
ွ ဆင္က
့ းူ စက္ေရာဂါမ်ားကို
နားလည္ျခင္း၊ သိမတ
ွ ျ္ ခင္း၊ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

၈.၁	ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း၊ သေႏၶတားျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းသည္ သဘာဝျဖစ္စဥ္
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းခ်၍လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၏ အဓိကလကၡဏာမ်ားကုိ
သိရွိနားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းမွာ သားဥႏွင့္သုက္ပိုးတို႔ ေပါင္းစပ္၍
သားအိမ္အတြင္း တြယ္ကပ္ရာမွ အစျပဳေၾကာင္း
အမွတ္ရႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ကုိယ္ဝန္ရွိသည့္ လကၡဏာမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)

▶▶ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားသည္
ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ သဘာဝျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး မိမိရလိုေသာအခ်ိန္တြင္
ကုိယ္ဝန္ရွိေအာင္ စီမံႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကေလးမ်ားအားလံုးသည္ အလိုရွိျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းႏွင့္
ေမတၱာတရားခံယူရရွိျခင္းတို႔ကို ရရွိသင့္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္မည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ ဇႏွီးေမာင္ႏွံတိုင္းလည္း သားသမီးမရႏိုင္ေၾကာင္း
သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ ကုိယ္ဝန္ ရွိမရွိ အတည္ျပဳရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ (ဆႏၵအေလွ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေစ) ေစာစီးစြာ လက္ထပ္ျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊
ကေလးေမြးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အႏၲရာယ္မ်ားကုိ စာရင္းျပဳေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ အသက္ငယ္စဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရပါက က်န္းမာေရး
ဆ္ိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကုိယ္ဝန္ရွိေသာလကၡဏာမ်ားကုိ ႀကံဳေတြြ႕ရပါက ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ႏိုင္မည့္
မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ထိုက္သူ တစ္ဦးဦးကုိ
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ေခတ္မီ သေႏၶတားေဆးမ်ားသည္ ကုိယ္ဝန္မရေအာင္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မိမိရလိုေသာအခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ဝန္ရရွိေအာင္
စီမံျခင္းတို႔ကုိ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မရည္ရြယ္သည့္ ကုိယ္ဝန္မရရွိေအာင္ကာကြယ္ရန္ ေခတ္မီ
သေႏၶတားေဆးမ်ား၊ ကြန္ဒံုးႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
အယူအဆမွားမ်ားကို မွန္ကန္စြာသိရွိမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မရည္ရြယ္ေသာ ကုိယ္ဝန္ မရရွိလိုပါက လိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္းသည္
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မရည္ရြယ္ေသာ ကုိယ္ဝန္ရွိလာႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကုိ ေရွာင္ႏိုင္ရန္
အမ်ဳိးသားသံုးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသံုးကြန္ဒံုးမ်ား အသံုးျပဳနည္းလမ္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

၈

အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူ
မ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားက သေႏၶတားေဆးသံုးစြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္
လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားက
သေႏၶတားေဆးသံုးစြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ပံုကို
ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကြန္ဒံုး (သို႔မဟုတ္) အျခား သေႏၶတားေဆးမ်ား အသံုးျပဳရန္
ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာ လိင္ဆက္ဆံသူႏွစ္ဦးလံုးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကုိယ္ဝန္မရေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ
ႏွစ္ဦးလံုးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သေႏၶတားျခင္းအေပၚ မိမိ မည္သို႔ခံစားရပံုႏွင့္ က်ားမေရးရာ
အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားက
ထိုခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပ
ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

၈.၁	ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း၊ သေႏၶတားျခင္း (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သေႏၶတားနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္
ကြဲျပားေသာ ထိေရာက္မႈ၊ သက္ေရာက္မႈ၊ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရွိၾကသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ လိင္မႈကိစၥ
ရွိေနသူူမ်ားအတြက္ ကုိယ္ဝန္မရရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး သားသမီး
ရယူလိုေသာအခ်ိန္တြင္မွ ကုိယ္ဝန္ရွိေအာင္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ျခင္းျဖင့္
တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေရာ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ အေရးပါေသာ
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရွိေစသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကုိယ္ဝန္မရေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ
ဆန္းစစ္သိရိွႏိုင္မည္။ (ဥပမာ- အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးသံုး
ကြန္ဒံုးမ်ား၊ သေႏၶတားစားေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ား၊ လက္ေမာင္း
အေရျပားေအာက္ သေႏၶတားပစၥည္း ထည့္သြင္းျခင္း၊
အေရးေပၚသေႏၶတားေဆး) (ဗဟုသုတ)
▶▶ မရည္ရြယ္ေသာ ကုိယ္ဝန္ရရွိႏိုင္ေစသည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ
သေဘာတရားကုိ ရွင္းျပႏုိင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မွန္ကန္စြာ အျမဲက်င့္သံုးႏိုင္ပါက လိင္ဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္းသည္
ကုိယ္ဝန္မရေအာင္ ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္ဆက္ဆံမႈရွိေနသူမ်ားသည္ ကြန္ဒံုးႏွင့္ ေခတ္မီ
သေႏၶတားေဆးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ အျမဲက်င့္သံုးႏိုင္ပါက
ကုိယ္ဝန္မရေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ကြန္ဒံုးကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳနည္းအား သ႐ုပ္ျပႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ အေရးေပၚ သေႏၶတားေဆးသည္ (ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားၿပီး
ေဆးရရွိႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္) သေႏၶတားနည္းလမ္း
မသံုးစြဲျခင္း၊ သံုးစြဲပံုမမွန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မေအာင္ျမင္ျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အပါအဝင္
မရည္ရြယ္ဘဲ ကုိယ္ဝန္ရရွိျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ သဘာဝ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေခတ္မီနည္းလမ္း
မ်ားေလာက္ စိတ္မခ်ရေသာ္လည္း ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားကုိ
လက္လွမ္းမမီခဲ့လွ်င္ မည္သည့္နည္းလမ္းမွ မသံုးစြဲဘဲ
ေနျခင္းထက္ သဘာဝနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းက
ပိုေကာင္းသျဖင့္ က်န္းမာေရးပညာရွင္ထံမွ အႀကံဉာဏ္ရယူရန္
စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းသည္ အစဥ္အျမဲ သေႏၶမရေအာင္
တားဆီးသည့္နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈကိစၥ စတင္ေနၿပီး သေႏၶတားနည္းလမ္း
မ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏ အရည္အခ်င္း၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ၊ က်ားမေရးရာ၊
လိင္စိတ္ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔အေပၚ
အေျခခံသည့္ အတားအဆီးမ်ားမရွိဘဲ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားကို
လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္သင့္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ လူငယ္မ်ားအဖို႔ အတားအဆီးမ်ား၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိႏိုင္
ေသာ္လည္း ကြန္ဒံုးမ်ား၊ သေႏၶတား နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ပံုမွန္အားျဖင့္ ရပ္ရြာေဒသအတြင္း မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္သိရွိမည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈကိစၥ စတင္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ မည္သည့္လူငယ္ကိုမွ
သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္ရွိ/မရွိ၊ လိင္ႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔အေပၚ
အေျခခံ၍ သေႏၶတားေဆးမ်ား၊ ကြန္ဒံုးမ်ား ရယူခြင့္ကုိ
မျငင္းပယ္သင့္ေၾကာင္း၊ သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားအား မည္သို႔ ရယူႏိုင္မည္ကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေခတ္မီ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည့္
အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး၊ (သုိ႔)
အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏုိင္မည္။ (ဥပမာ- အမ်ဳိးသား၊
အမ်ဳိးသမီးသံုး ကြန္ဒံုးမ်ား၊ သေႏၶတားေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ား၊
လက္ေမာင္းအေရးျပားေအာက္သို႔ သေႏၶတားပစၥည္းထည့္သြင္းျခင္း၊
အေရးေပၚသေႏၶတားေဆး) (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈကိစၥ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး သေႏၶတားနည္းလမ္း
မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို
ဆန္းစစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဥပမာ - သတိထားရမည့္အႏၲရာယ္မ်ား၊
ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈ) (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကြန္ဒံုးႏွင့္ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးမ်ား အပါအဝင္ သေႏၶတား
နည္းလမ္းမ်ားကုိ နည္းလမ္းတက် မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳတတ္ရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္နားလည္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သေႏၶတားနည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေဆြးေႏြးရန္၊ အသံုးျပဳရန္ မိမိကိုယ္ကို
ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ မိမိအတြက္ လိုအပ္လာေသာအခါတြင္ ႏွစ္သက္သည့္ ေခတ္မီ
သေႏၶတားနည္းလမ္းအား ရယူႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲႏိုင္မည္။
(ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရရွိလာျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။
လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝ ခ်မ္းသာသုခအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိသင့္ပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

၈

▶▶ ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး၊ မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေရးတို႔အတြက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေက်ာင္းေနစဥ္ ကုိယ္ဝန္
ရွိလာခဲ့လွ်င္ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ျခင္းတို႔မွာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ရည္ရြယ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္ေစ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ထားေသာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရျခင္း
မရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်လွ်င္ ဆိုးဝါးစြာ က်န္းမာေရး
ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္ေစ၊ ေစာစီးစြာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေစ
ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီ၍
ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ သူငယ္ခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ခ်စ္ခင္သူတစ္ဦးသည္ ရည္ရြယ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊
မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္ေစ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ပါက (သို႔) သားသမီးရွိေနပါက
ထိုသူ၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခအတြက္ မည္သို႔
ကူညီေပးရမည္ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

၈.၁	ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း၊ သေႏၶတားျခင္း (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - ေစာစီးလြန္းစြာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္းႏွင့္
သားဆက္နီးျခင္းတို႔သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - သားသမီး မရႏိုင္ျခင္း (သို႔) သားသမီးယူရန္
အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေမြးစားျခင္းသည္
ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေစာစီးလြန္းစြာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္းကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး
ထိုကိစၥ၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ရွင္းျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ သားဆက္ျခားျခင္း၏ အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ အခ်ိန္ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ ကိုယ္ဝန္ယူျခင္း၊ သားဆက္ျခားျခင္းတို႔၏
အေရးႀကီးပံုကို သိမွတ္ႏိုင္မည္။
▶▶ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လိုျခင္း ရွိမရွိ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္လိုေၾကာင္း တို႔ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ေမြးစားျခင္း၏ အက်ဳိးအျပစ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ သားသမီး မရႏိုင္ျခင္း (သို႔) သားသမီးယူရန္ အဆင့္သင့္
မျဖစ္ေသးသူမ်ားအတြက္ ေမြးစားျခင္း အေရးပါေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ သိမွတ္လက္ခံႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကုိယ္ဝန္ေဆာင္က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ
ေပးေသာ အေလ့အထမ်ားရွိသလို အႏၲရာယ္ရွိေစႏိုင္ေသာ
အေလ့အထမ်ားလည္း ရွိသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ
ေပးႏိုင္သည့္ (သို႔) အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေနအထိုင္
အေလ့အထမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ကိုယ္ဝန္၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မိခင္တစ္ဦးတည္းတြင္သာ
တာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္ အစီအစဥ္
ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သို႔ ရယူႏိုင္မည္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၈
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

၈.၂	HIV / AIDS ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈ
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ေရာဂါပိုး ရွိေနသူမ်ားတြင္လည္း
အခြင့္အေရးမ်ား ညီတူညီမွ် ရွိၿပီး အက်ဳိးျပဳႏိုင္သည့္ ဘဝျဖင့္
ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ပိုးရွိသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး
အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္
သူတို႔၏ HIV အေျခအေနအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈႏွင့္
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိပါက ၎တို႔သည္ အျပည့္အဝအက်ဳိးျပဳႏိုင္ေသာ
ဘဝျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵရွိပါက သားသမီးရယူခြင့္
ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားသည္ ေမတၱာတရား၊ ေလးစားမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊
ကူညီပံ့ပိုးမႈ (အခ်ိန္မီေဆးကုသခြင့္) တို႔ကို ရရွိရန္ တန္းတူညီမွ်
အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ပိုးရွိသူမ်ားကုိ ကူညီေပးႏိုင္သည့္
ထိေရာက္ေသာ ေဆးကုသနည္းမ်ား ရွိေနပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေဆးကုသမႈမ်ား
ရရွိႏိုင္ၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ ၎တို႔၏
အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ HIV အေျခအေနကုိ
ေျပာဆိုေသာအခါတြင္ ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္
စိန္ေခၚမႈအခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုးရွိသူအခ်ဳိ႕မွာ ေမြးဖြားစဥ္ကပင္ ပါရွိလာေၾကာင္း၊
အျခားသူမ်ားမွာ ဘဝတာ အတြင္း HIV ပိုး ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း
အမွတ္ရႏိုင္မည္။
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး အေထာက္အကူ
ေပးႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ဖန္တီးေပးရန္
လူတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္
အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ပိုးရွိသူတစ္ဦး အေနႏွင့္ သီးျခား
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္
အခ်ဳိ႕မွာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကုိ ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးကုိ ခံစားရမႈအပါအဝင္
သီးျခားေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆးကုသမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္
လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV အတြက္ ေဆးကုသျခင္းမွာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး
ကုသေပးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္
ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား၊ အျခားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိလည္း
ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ၿပီး အစာအာဟာရကုိ ဂ႐ုုစိုက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
သိရွိနားလည္မည္။ (ဗဟုသုတ)

၈

▶▶ HIV ပိုး ရွိေနေသာကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအား ေဆးကုသလွ်င္
အက်ဳိးေက်းဇူးရွိႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္အပ်ဳိေဖာ္ လူပ်ဳိေဖာ္
ဝင္ခ်ိန္တြင္ တိက်ေသာေဆးပမာဏကို အသံုးျပဳရန္၊ ကုသမႈကုိ
တိက်စြာလိုက္နာရန္ႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္
အတြက္ ဂ႐ုစိုက္ကုသမႈကို လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဥပမာအ႐ိုး သိပ္သည္းဆ၊ ARV ေဆးမတိုးသည့္ အေျခအေန ) (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV အတြက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈမ်ားကုိ မည္သို႔ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း
စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

၈.၂	HIV / AIDS ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာခြဲျခားႏွိမ္ခ်မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကုသမႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈ (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ပိုးရွိသူမ်ားကုိ မွန္ကန္ေသာေဆးကုသမႈ၊
ေလးစားမႈ၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးပါက ခြဲျခားဆက္ဆံ မခံရဘဲ
အျပည့္အဝ အက်ဳိးရွိေစေသာ ဘဝမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ႏွင့္AIDS တို႔ သည္ မိသားစုဖြဲ႕စည္းပံု၊
မိသားစု၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚတြင္
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။

▶▶ HIV ပိုးရွိမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္
မညီေၾကာင္း သံုးသပ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ HIV ပိုးရွိျခင္းသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ မိသားစုအတြင္းႏွင့္
လိင္မႈဘဝတို႔တြင္ အတားအဆီးတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း၊ HIV ပိုး
အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွိေနသူမ်ားသည္ အတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊
ပိုးကူးစက္မႈမရွိေအာင္ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ျခင္း၊ HIV ပိုး ကင္းစင္ေသာ
ကေလးေမြးဖြားႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)

▶▶ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ HIV ပိုးကို ေမြးရာပါရရွိခဲ့ၿပီး ထိုသူမ်ားကုိ
ေဆးကုသမႈ၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေသာ၊
အက်ဳိးရွိေစေသာ ဘဝတစ္ခုျဖင့္ သက္တမ္းေစ့ေနထိုင္ရန္
ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္မည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ပိုးရွိသူမ်ား အပါအဝင္ လူတိုင္းသည္
အျခားသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိၾကသည္။ သူတို႔သည္
လက္ထပ္ျခင္း၊ ေရရွည္အတူေနထိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သူတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ေမတၱာတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိၾကၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔လည္း
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ သင့္ၾကေပသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ေမတၱာကုိ အဘယ္ေၾကာင့္
ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ရွိေၾကာင္း က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္း၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ေမတၱာကုိ သူတစ္ပါးအား
ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္အား ပံ့ပိုးအားေပးမည္။ (ခံယူခ်က္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ပိုးရွိသူမ်ားမွ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အကူအညီ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

၈

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားမွ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္
ေနေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ မည္သို႔
အကူအညီ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ HIV ႏွင့္ AIDS တို႔သည္မိသားစုမ်ား၊ မိသားစု၏ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား၊
အခန္းက႑မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚတြင္မည္သို႔
သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိသားစု၏ ပံ့ပိုးမႈ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆးကုသမႈ
မ်ားေၾကာင့္ HIV ပိုးရွိသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာစြာ
ေနထုိင္ႏိုင္ၾကၿပီး ကေလးေမြးဖြားေပးႏိုင္ကာ ေရာဂါကူးစက္မႈမရွိသည့္
ကေလးမ်ားကုိ ႏို႔တိုက္ေကြၽးႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ လူတိုင္းတြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားကုိ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ေဖာ္ျပသႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ပိုးရွိသူမ်ားအား မွန္ကန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
ေလးစားမႈရွိျခင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းတို႔သည္ အျပည့္အဝအက်ဳိးရွိေစေသာ
လူ႔ဘဝကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
▶▶ HIV ႏွင့္ AIDS ေရာဂါရွိသူမ်ားအေပၚ ႏွိမ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ
အုပ္စုမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၏ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ
နားလည္ေထာက္ခံလာမည္။ (ခံယူခ်က္)

▶▶ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသည့္ HIV ပိုးရွိသူမ်ား
(အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ လိင္ေျပာင္းထားသူ) တို႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္၍
HIV အေပၚ လူတို႔၏ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာေစရန္ႏွင့္
HIV ပိုးရွိသူမ်ားကို ကူညီကာကြယ္ေပးမႈမ်ား တိုးတက္လာရန္
လုပ္ေဆာင္သည့္ သူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)

▶▶ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားထံမွ အကူအညီရယူႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

▶▶ HIV ပိုးရွိသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလာမည္။
(ခံယူခ်က္)
▶▶ HIV ပိုးရွိေနသူမ်ားအား ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား
မရွိေစရန္ အပါအဝင္ လူတိုင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္
တင္ျပအေရးဆိုလာမည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

၈.၃	HIV အပါအဝင္လင
ိ မ
္ တ
ွ ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို နားလည္ျခင္း၊ သိမတ
ွ ျ္ ခင္း၊ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္အထိ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)

အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူ၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ခုခံအားစနစ္သည္
ေရာဂါဘယမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး က်န္းမာေရးကုိ ေထာက္ကူေပးသည္။

အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV အပါအဝင္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္
ေရာဂါရွိသူႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရာမွ ရရွိႏုိင္သည္။ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းအႏၲရာယ္ကုိ
ေလ်ာ႔နည္းေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်န္းမာျခင္းႏွင့္ မက်န္းမာျခင္း၏ သေဘာတရားမ်ားကုိ ရွင္းျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ လူမ်ားတြင္ ခုခံအားစနစ္ရွိၿပီး ထိုစနစ္သည္ ေရာဂါဘယမ်ားမွ
ကာကြယ္ေပးေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ က်န္းမာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ ေနထိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူမ်ားတြင္ အျမင္အားျဖင့္ က်န္းမာပံုရေသာ္လည္း
ေရာဂါဘယမ်ား ရိွေနႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ေရာဂါဘယရွိေနသည့္တိုင္ သူတို႔၏ပံုသ႑ာန္ႏွင့္
ခံစားမႈမ်ားမွာ က်န္းမာသည့္လူတစ္ေယာက္အသြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း
နားလည္သတိျပဳမိလာမည္။ (ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - က်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ၊ မက်န္းမာသည္ျဖစ္ေစ လူတိုင္း
အတြက္ ေမတၱာတရား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လူမ်ားအတြက္
ေမတၱာတရား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား မည္သို႔
လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)

သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - ကလာမိုက္ဒီးယား၊ ဂႏိုေရာဂါ၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ၊ HIV
ႏွင့္ HPV အစရွိေသာ STI မ်ားကုိ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ကုသႏုိင္သည္။
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV အပါအဝင္ STI မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဥပမာ - လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊
ေမြးဖြားခ်ိန္၊ မိခင္ႏို႔တိုက္ခ်ိန္တြင္ ကူးစက္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးပါေသာေသြးကို
သြင္းမိျခင္း၊ ေဆးထိုးႁပြန္၊ ေဆးထိုးအပ္ သို႔မဟုတ္ အျခား ခြၽန္ထက္ေသာ
အရာမ်ားကုိ မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္း) (ဗဟုုသုတ)
▶▶ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ျခင္းျဖင့္ HIV ႏွင့္အျခား STI မ်ား ရရွိျခင္းမွ
ကာကြယ္ရန္အတြက္ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳျခင္းမွာ အထိေရာက္ဆံုး
နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ လိင္မႈကိစၥ ရွိေနသူတစ္ဦးအတြက္ HIV ႏွင့္ အျခား STI မ်ားမကူးစက္
ေစရန္ တိက်ေသာနည္းလမ္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္မည္။ ယင္းတို႔တြင္
ကြန္ဒံုးကုိ စြဲျမဲမွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳျခင္း၊ ထိုးသြင္းမႈ ပါဝင္သည့္
လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္
တစ္ဦးသာ ထားသည့္ အေလ့အထကို က်င့္သံုးျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္
အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ား ၿပိဳင္တူမထားရွိျခင္း၊
STI ရွိမရွိစစ္ေဆး၍ ေရာဂါရွိလွ်င္ကုသျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ႏွင့္အျခား STI အျဖစ္မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
အသက္အရြယ္ ျခားနားေသာ၊ မ်ဳိးဆက္ကြာျခားေသာ သူမ်ားအၾကား
ဆက္ဆံေရးမ်ားက HIV ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ ပိုရွိႏုိင္ေၾကာင္း
ရွင္းျပႏုိင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
အႏၲရာယ္ရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအေလ့အထမ်ားကုိ
ျငင္းပယ္ျခင္းအတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
▶▶ ကြန္ဒံုးကုိ မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳနည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္
ျပသႏုိင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိမိတိုႏိုင္ငံရွိ ရပ္ရြာထဲမွ လူငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ လိင္မွတဆင့္
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (ဥပမာ- HIV၊ HPV၊ ေရယုန္၊ ကလာမိုက္ဒီးယား၊
ဂႏိုေရာဂါ) မ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုး ကူးစက္ေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုးသည္ပံုမွန္ ထိေတြ႕မႈမ်ားမွ ေရာဂါပိုး မကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဥပမာ - လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ေပြ႕ဖက္ျခင္း၊
ခြက္တစ္ခုတည္းကုိအသံုးျပဳ၍ ေရေသာက္ျခင္း) (ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV (Human Immunodeficiency Virus)
သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး HIV ပိုးရွိသူႏွင့္ အကာအကြယ္မပါဘဲ
လိင္ဆက္ဆံမႈမွ ကူးစက္ျခင္း အပါအဝင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကူးစက္ႏုိင္သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ကူးစက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစု ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဥပမာ - ပိုးရွိသူႏွင့္ အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ေရာဂါပိုး
ပါေသာ ေသြးသြင္းမိျခင္း၊ ေဆးထိုးႁပြန္၊ ေဆးထိုးအပ္(သို႔မဟုတ္) အျခား
ခြၽန္ထက္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊
ေမြးဖြားစဥ္၊ မိခင္ႏို႔တုိက္ေကြၽးစဥ္ ကေလးသို႔ ကူးစက္ျခင္း) (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုးရွိသူႏွင့္ အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္
ကူးစက္မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV အပါအဝင္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကူးစက္ရရွိ
ႏိုင္ေျခကုိ ေလွ်ာ႔ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုးႏွင့္ မထိေတြ႕မီ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - ရႏိုင္ပါက ကြန္ဒံုးကို
အသံုးျပဳျခင္း၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ခြဲစိတ္ကုေဆးပညာျဖင့္
ေယာက္်ားေလးလိင္အဂၤါထိပ္ အေရျပားျဖတ္ေတာက္ျခင္း (VMMC)၊
HIV ပိုးႏွင့္ မထိေတြ႕မီ ကြန္ဒံုးသံုးျခင္းႏွင့္ အတူ ကာကြယ္ေဆး
ေသာက္ျခင္း (Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP) ႏွင့္ HIV ပိုးႏွင့္
ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - ရႏိုင္ပါက
Post-Exposure Prophylaxis – PEP ေသာက္ျခင္း) ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ကြန္ဒံုးကုိ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳနည္း အဆင့္ဆင့္အား ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ ရရွိႏိုင္ပါက မည္သည့္အသက္အရြယ္တြင္ လိင္အဂၤါႂကြက္ႏို႔ ေပါက္ေစ
ေသာ ဗုိင္းရပ္ (Genital Human papillomavirus - HPV) ကာကြယ္
ေဆးကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိျခင္း (ဗဟုသုတ)
▶▶ မလိုလားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိအားေပးမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ကြန္ဒံုးႏွင့္ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားကုိ
စြဲျမဲမွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳျခင္းအပါအဝင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ
လိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာေျပာဆိုျခင္း
တို႔ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

၈

အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV အပါအဝင္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ (STI) ရွိမရွိ
သိႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ အေသခ်ာဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး HIV ႏွင့္
STI အမ်ားစုအတြက္ ကုသရန္ေဆးမ်ားရွိေနပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာေဒသတြင္ HIV အပါအဝင္အျဖစ္အမ်ားဆံုး
STI မ်ားအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္းမ်ားအား
သိရွိနားလည္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးလိုသူတစ္ဦးအား ကူညီေပးႏု္ိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ
ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
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၅ - အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္သင္ယူေလ့လာမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အဓိက သေဘာတရား (၈) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

၈.၃	HIV အပါအဝင္လင
ိ မ
္ တ
ွ ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို နားလည္ျခင္း၊ သိမတ
ွ ျ္ ခင္း၊ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း (အဆက္)
သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၁၂
ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသည္ HIV ပိုး ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊
ကုသျခင္း၊ ကြန္ဒံုးမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း တို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားသည္
အထက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ HIV ပိုးႏွင့္
မထိေတြ႕မီ ကာကြယ္ျခင္း (PrEP)၊ HIV ပိုးႏွင့္
ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ျခင္း (PEP) သို႔မဟုတ္
ဆႏၵအေလွ်ာက္ ေယာက်္ားလိင္အဂၤါထိပ္ဖံုး
အေရျပားျဖတ္ျခင္း (VMMC) စေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးအပ္ပါသည္။ ၎တို႔က
HIV ကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္
လိုအပ္သလို ေဆးစစ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းမ်ား
ရယူႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးေနပါသည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာမည္။
▶▶ HIV ပိုး ရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးသည့္ က်န္းမာေရးဌာန
မ်ားႏွင့္ HIV ပိုးရွိသူမ်ားကုိ အကူအညီေပးသည့္
အစီအစဥ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ရန္
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုး ရွိမရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ နည္းလမ္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပး
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏုိင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ ေယာက္်ားေလးမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ လိင္အဂၤါ
ထိပ္ဖံုး အေရျပားျဖတ္ျခင္း (VMMC) သည္
HIV ေရာဂါကူးစက္ရရွိမႈကုိ မည္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်
ေပးႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ မိမိတို႔ေဒသတြင္ ရရွိႏိုင္ပါက HIV ကူးစက္ခံရမႈ
ေလ်ာ့နည္းေစရန္ HIV ပိုးႏွင့္ မထိေတြ႕မီ
ကာကြယ္ျခင္း (PrEP) ႏွင့္ ထိေတြ႕ ၿပီးေနာက္
ကာကြယ္ျခင္း (PEP) သိရွိေဖာ္ျပႏိုင္မည္။
(ဗဟုသုတ)

၈

▶▶ လူတိုင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိ ၿပီးေနာက္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ HIV ပိုး
ရွိမရွိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ရရွိရန္
အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း၊ ႏွင့္HIV ပိုး ရွိမရွိ
အေျခအေနကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပရန္ မလိုေၾကာင္း
ရွင္းျပႏိုင္မည္။ (ဗဟုသုတ)
▶▶ HIV ပိုး ကူးစက္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို
ဆန္းစစ္ရန္ HIV ပိုး ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
လိုအပ္ပါက ေဆးကုသမႈခံယူရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္လာမည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ HIV ပိုး ရွိမရွိ စစ္ေဆးလိုေသာ သူငယ္ခ်င္း
တစ္ဦးအား မည္သို႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)
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သင္ယူေလ့လာမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၉ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္)
▶▶ ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးလိုသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး ပံ့ပိုးကူညီမႈရွိသည့္
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိမွတ္မည္။ (ခံယူခ်က္)
▶▶ ေရာဂါရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္ မည္သည့္ေနရာသို႔သြားရမည္ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္။ (ကြၽမ္းက်င္မႈ)

သင္ယေ
ူ လ့လာမႈ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (အသက္ ၁၅ ႏွစမ
္ ွ ၁၈ ႏွစအ
္ ထက္)
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လူငယ္မ်ားအဖို႔ မလိုလားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိအားေပးမႈမ်ားကုိ
ဆန္႔က်င္ႏိုင္ေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံေရးအေလ့အထကို
ခိုင္မာေစေရးအတြက္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ၊ ညႇိႏိႈ္င္းမႈႏွင့္ ျငင္းပယ္မႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ
မ်ားက ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ ကြန္ဒံုးႏွင့္သေႏၶတားေဆးမ်ားကုိ စြဲျမဲစြာအသံုးျပဳျခင္း)
▶▶ လူမေ
ႈ ရးစံႏန
ႈ း္ မ်ား၊ အင္အားၾသဇာျခားနားမႈ၊ ပုဂဳိၢ လ္ေရးယံၾု ကည္ခ်က္ႏင
ွ ့္ မိမ၏
ိ
ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိင
ု သ
္ ည့္ စြမး္ အားအေပၚ ယံၾု ကည္မရ
ႈ ျိွ ခင္းမ်ားက လူတစ္ေယာက္၏
ညႇႏ
ိ င
ႈိ း္ ေဆြးေႏြးျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ ကြၽမ္းက်င္မအ
ႈ ေပၚတြင္ သက္ေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ ၾကာင္း
အမွတရ
္ ႏိင
ု မ
္ ည္။ (ဗဟုသတ
ု )
▶▶ မလိလ
ု ားေသာ လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ေပ်ာ္ရင
ႊ မ
္ မ
ႈ ်ားကုိ ဆန္က
႔ ်င္ႏင
ုိ ေ
္ ရးႏွင့္ ေဘးကင္း
စိတခ
္ ်ရေသာ လိငဆ
္ က္ဆမ
ံ ႈ အေလ့အထကို က်င္သ
့ းုံ ႏိင
ု ေ
္ ရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ
ေျပာဆိဆ
ု က္သယ
ြ မ
္ ၊ႈ ညႇႏ
ိ င
္ႈိ း္ မႈႏင
ွ ့္ ျငင္းပယ္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားကို အသံးု ျပဳႏိင
ု မ
္ ည္။
(ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
အဓိကေတြးျမင္မႈ - လိင္မႈကိစၥရွိေနသူမ်ားအၾကား ထိခိုက္ႏိုင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည့္
နည္းဗ်ဴဟာ အသံုးျပဳမည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းအား လႊမ္းမိုးေနသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ထိုသူ၏
စြမ္းရည္ရွိမႈ၊ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္မႈအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆမႈ၊ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑၊
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
▶▶ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ေ
ၥ ဆာင္ရက
ြ စ
္ ဥ္ ထိခက
ုိ လ
္ ယ
ြ မ
္ က
ႈ ုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္
ဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လႊမး္ မိးု ႏိင
ု ေ
္ သာ အခ်က္အားလံးု ကို ေၾကာင္းက်ဳိးဆင္ျခင္ႏင
ုိ မ
္ ည္။
(ဗဟုသတ
ု )
▶▶ လူအ
႔ ဖြ႕ဲ အစည္းအတြငး္ ၌ အခ်ဳိ႕အုပစ
္ မ
ု ်ားကို ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၊ ခြျဲ ခားဆက္ဆျံ ခင္း
မ်ားက ၎တိ၏
႔ု HIV STI ကူးစက္ခရ
ံ ႏိင
ု ေ
္ ျခကို ပိမ
ု ဆ
ုိ းုိ ရြားသြားေစေၾကာင္း
သိမတ
ွ ႏ
္ င
ုိ မ
္ ည္။ (ခံယခ
ူ ်က္)
▶▶ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝခ်မ္းသာသုခအတြက္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ စ
္ မ
ီ ခ
ံ ်က္ေရးဆြ၍
ဲ လက္ေတြ႕
က်င့သ
္ းုံ ႏိင
ု မ
္ ည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
▶▶ ကြနဒ
္ းုံ ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိင
ု မ
္ ည္။ (ကြၽမ္းက်င္မ)ႈ
အဓိကေတြးျမင္မႈ - HIV ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သလို
ေဆးစစ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းမ်ား ရယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္ဌာနမ်ားသည္ HIV ပိုး ရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း၊ ကုသျခင္း၊ ကြန္ဒံုးမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊
အခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားသည္ HIV ပိုးႏွင့္ မထိေတြ႕မီ ကာကြယ္ျခင္း (PeEP)၊ HIV ပိုးႏွင့္
ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ကာကြယ္ျခင္း (PEP)၊ ဆႏၵအေလွ်ာက္ေယာက်္ား လိင္အဂၤါထိပ္ဖံုး
အေရျပားျဖတ္ျခင္း (VMMC) စေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးအပ္ပါသည္။
အျခားပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ STI မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ကုသျခင္း၊
သေႏၶတားေပးျခင္း၊ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကုသေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း
တို႔ျဖစ္သည္။
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၆ - CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္
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- C SE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္
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CSE အတြက္ ကတိကဝတ္မ်ားကို ခိုင္မာေစျခင္း

ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
ရွင္းလင္းစြာ သိထားၿပီးေသာ္လည္း ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္
မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးဘဲ ရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားတြင္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္း၏
သဘာဝ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတို႔ကို နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း၊
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရွိလာလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ခံယူထားျခင္းတို႔
ပါဝင္သည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ CSE ပါဝင္လာေစႏိုင္ရန္အတြက္
အတားအဆီးမ်ား အမွန္တကယ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ပင္ျဖစ္ေစ
ထိုအတားအဆီးမ်ားအား ဦးတည္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ႏိုင္ငံအဆင့္ CSE လုပ္ငန္းမ်ား မိတ္ဆက္စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္
ရွင္းလင္းေသာအေၾကာင္းရင္းခံမ်ား တည္ေဆာက္ရွင္းျပႏိုင္ရန္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက ကူညီေပးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံ (သို႔) ေဒသေနာက္ခံအေျခအေနအလိုက္ လူငယ္မ်ား၏ လက္ရွိ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားအား အသံုးျပဳရန္
အေထာက္အထားမ်ားတြင္ HIVႏွင့္ အျခားလိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္တကြ ထိခိုက္လြယ္မႈအျမင့္မားဆံုး
လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူငယ္မ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒသအလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ HIV

ႏွင့္ အျခားလိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၏အႏၲရာယ္ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈတို႔ႏွင့္
သီးျခားသက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာခ်က္မ်ားလည္း
ပါဝင္သင့္သည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ လိင္မႈကိစၥစတင္သည့္ အသက္အရြယ္ႏွင့္
အေတြ႕အၾကံဳ အေဖာ္ရွာေဖြမႈ ေျပာင္းလဲပံုမ်ား၊ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းမႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၏
အခ်က္အလက္၊ လက္တြဲေဖာ္မ်ားအၾကား လက္တြဲခ်ိန္ကာလႏွင့္ ခိုင္ျမဲမႈ၊
ကြန္ဒံုးႏွင့္ ေခတ္မီသေႏၶတားနည္းလမ္း အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရအတြက္ႏွင့္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ပံုစံတက်ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ား၊ ပူးေပါင္း
ပါဝင္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ ရရွိႏိုင္သေရြ႕
အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဘဝ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ CSE သင္ခန္းစာမ်ားကို မရွိမျဖစ္
လိုအပ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ရန္ အကူအညီ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။
CSE ကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္
ျပည္တြင္း မူေဘာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္
CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရာ၌ မတူညီေသာေဒသမ်ားမွ ဦးေဆာင္မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ
ဆႏၵရွိျခင္းမွ CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္
ျခင္းအထိ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ရွိေနၾကသည္။

စာစု ၂ - အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား CSE ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုလသမဂၢစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ ဥပမာမ်ား
လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ (ICPD) လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ ဘီဂ်င္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ထိုညီလာခံမ်ားအား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈမွ
ထြက္ေပၚလာေသာ စာတမ္းမ်ားက ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ‘လူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးမႈတို႔ကို အျပည့္အဝေလးစားၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္
အလက္ႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစေရးကို အျပည့္အဝ အာ႐ံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏လိင္မႈေရးရာတြင္
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး တာဝန္ယူမႈ ရွိေစရန္အတြက္ လူသားတို႔၏ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈတို႔ အေၾကာင္းကို အေထာက္အထားအေျခခံသည့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ (SDGs) မ်ား ပါဝင္သည့္ ၂ဝ၃ဝ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (SDG3) အားလံုးအတြက္ အဆင့္တိုင္းတြင္ က်န္းမာေသာဘဝႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအား ေသခ်ာေစရန္၊ (SDG4)အားလံုးအတြက္
ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ တစ္သက္တာ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအား ေသခ်ာေစရန္၊ (SDG5) က်ားမ
တန္းတူညီမွ်မႈ ျပည့္ေျမာက္ရရွိေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အားလံုးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္။
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔အတြက္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ‘ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏
တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး တိက်ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အပါအဝင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူမ်ားကို စီစဥ္ျပဳစုၿပီး အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔အတြက္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ‘သိပံၸနည္းက် အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ျပဳစုထားသည့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ျပည့္စံုစြာပါဝင္ေသာ
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ မပါမျဖစ္ပါဝင္ေစၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
ထံသို႔လည္း ေရာက္ရွိေစရန္
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေကာ္မတီက ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားသည္မွာ –’လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
အခြင့္အေရးမ်ားကို အမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ၄င္းတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုပါသည္။ ဥပမာ –
ၿပီးျပည့္စံု၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ သိပံၸနည္းက် တိက်ေသခ်ာေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို အေျခခံကာ အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး
ေနာက္ဆက္တဲြ ၁ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
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အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅ဝ ကပင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ
CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္စတင္ခဲ့သည္။ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ နယ္သာလန္
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေက်ာင္းတြင္း CSE လုပ္ငန္းမ်ား ကာလရွည္ၾကာ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏႈန္းကို အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
အလယ္ပိုင္းအာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။ ထိုေဒသမ်ား
တြင္မူ ေက်ာင္းမ်ား၌ လိင္မႈကိစၥႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးတို႔အေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုျခင္းမွာ အကဲဆတ္သည့္
အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံတြင္
သုေတသနအခ်ဳိ႕က CSE လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
လာျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအၫႊန္းကိန္းမ်ား
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔အၾကား ခိုင္မာစြာ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ၊ သားပ်က္သားေလ်ာမႈႏွင့္ HIV
ကူးစက္မႈႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ ထို လတ္တေလာကာလ
တိုးတက္မႈမ်ားမွာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုမွန္ပါဝင္
လာေစျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ တေျဖးေျဖးေျပာင္းလဲလာျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္မႈ၏
ရလဒ္ျဖစ္ေပသည္။ (UNESCO, 2011a).
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံ ေဒသ (LAC) တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္
ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ပညာေရးျဖင့္
တားဆီးကာကြယ္ရန္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ေၾကညာခ်က္မွတဆင့္ CSE အတြက္
မိမိတို႔၏ ကတိကဝတ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရမ်ားက ဌာနမ်ားအၾကား
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး HIV/STI
တားဆီးကာကြယ္ေရး အပါအဝင္ ျပည့္စံုေသာ CSE ႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရး ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ က႑ေပါင္းစံုမဟာဗ်ဴဟာကို ေဆာင္ရြက္ရန္
သေဘာတူညီခဲ့သည္ (UNESCO, 2015a)။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
က႑တို႔ ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္မႈအေပၚ
ေၾကညာခ်က္၏ ဦးတည္စူးစိုက္မႈက ႏိုင္ငံအဆင့္ CSE မူဝါဒႏွင့္ လူငယ္မ်ား
အတြက္ SRH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစရန္ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိေစရန္ဟူေသာ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုကို
အမွတ္အသားျဖစ္ေစသည္။
ထိုနည္းတူစြာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ CSE ႏွင့္ SRH
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းအာဖရိကႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးမ်ား၏
ကတိကဝတ္အရ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားက CSE ကို လက္လွမ္းမီေစရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ
ဆႏၵရွိမႈကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဓိကက်ေသာ ဤကတိကဝတ္သည္
ယဥ္ေက်းမႈအရ ဆီေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းကို လက္ခံၿပီး အရည္အေသြး
ျမင့္မား၍ ျပည့္စံုၿပီး ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို စူးစိုက္ဦးတည္သည့္
CSE ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ HIV ႏွင့္ SRH
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားလံုး လက္လွမ္း
မီေစရန္ ရွင္းလင္းစြာ ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားသည္ (UNESCO, 2013b)။



အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ HIV ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်ားစြာအားေပးေသာ အေျခအေနရွိၿပီး
ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံအဆင့္ HIV မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၌ CSE
ကို ဦးတည္ကာ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းၾကသည္ (UNESCO, 2012)။
အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံက
အားလံုးအတြက္ အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္အခံရဆံုး
လူထုမ်ားအတြက္ SRHR ကို ေသခ်ာေစရန္ ဦးတည္သည့္ ကတိကဝတ္အား
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ (ESCAP, 2013)။

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ
အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေရး၏ အေရးႀကီးမႈအေပၚ အေျခအတင္
မွ်ေဝေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ား
လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ယူမႈမ်ားမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ား၏ ဘဝအဆင္ေျပေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားအေပၚ
ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္
၄င္းက ၾကင္နာမႈ၊ မွ်ေဝမႈႏွင့္ စာနာမႈ စသည့္ လူမႈေရးအမူအက်င့္မ်ားကို
တိုးတက္ေစၿပီး ေက်ာင္းအေပၚ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏
ခံယူခ်က္ကို ေကာင္းမြန္ေစကာ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို
ေလ်ာ့နည္းေစ သည္ (Durlak et al., 2011; OECD, 2017)။ CSE
လုပ္ငန္းမ်ားက မိမိကိုယ္ကို သိနားလည္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း၊
လူမႈေရးအရ သတိျပဳနားလည္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္
တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း စသည္တို႔ အပါအဝင္
ထိေရာက္ေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ယူမႈမ်ားႏွင့္
နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္
ကူညီေပးသည္။

CSE ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို
တံု႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း
ဇယား ၃ တြင္ CSE လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အဆိုျပဳခ်ိန္၌ မၾကာခဏ တင္ျပေလ့
ရွိၾကေသာ အယူအဆမွားမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုအယူအဆမွားမ်ား
အေပၚ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားရန္ အၾကံျပဳသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးထားပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား၊
ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးက႑တို႔မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္အေၾကာင္း
ေသခ်ာစြာ မသိရွိျခင္း (သို႔) မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
မရွိျခင္းေၾကာင့္ CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း
ရွိတတ္သျဖင့္ ထိုေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာဆရာမမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကလည္း ၄င္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ေစသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားေရးပညာရွင္မ်ားအား မည္သည္တို႔ကို
မည္သို႔ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးရန္
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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၆ - CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္

ဇယား ၃ - CSE ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွိတတ္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္

▶▶ CSE ေၾကာင့္
လိင္မႈကိစၥမ်ားကို
ေစာစီးစြာစတင္ျခင္း
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

▶▶ ကမာၻတစ္ဝွမ္း သုေတသနမ်ားမွ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ရွိရသည္မွာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ပညာေပးျခင္းေၾကာင့္ လိင္မႈကိစၥမ်ား ေစာစီးစြာစတင္မႈကို ျဖစ္ေစျခင္းမွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ သုေတသနမ်ားမွ
ေတြ႕ရွိရသည္မွာ CSE မွာ လိင္မႈကိစၥစတင္သည့္ အသက္အေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ (သို႔မဟုတ္)
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ေနာက္က်မွ စတင္ေစတတ္ၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ား
က်င့္သံုးေစသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အပိုင္း ၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။

▶▶ CSE ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏
မသိနားမလည္
အျပစ္ကင္းစင္မႈကို
ကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္။

▶▶ အေထာက္အထားမ်ားအရ ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားမႈ အစဦးကပင္ ေသခ်ာစြာ
ျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သိပံၸနည္းက်ျဖစ္၍ တိက်မွန္ကန္ၿပီး၊ ႀကိဳတင္ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္မႈ ကင္းရွင္းကာ
အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး
ရရွိေစပါသည္။ CSE မရရွိပါက ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္
အျခားရင္းျမစ္မ်ားထံမွ မတူညီေသာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္ဖ်က္စီးတတ္ေသာ သတင္းစကားမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္
အႏၲရာယ္ ရွိေနပါသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
သည္ အျပဳသေဘာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားအား အေလးထားဦးတည္၍ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ သည္
လိင္မႈကိစၥအေၾကာင္းထက္ ပိုလြန္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ ပ်ဳိေဖာ္ဝင္ျခင္းအေၾကာင္း၊
ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအေၾကာင္း စသည္တို႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။

▶▶ CSE သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏

▶▶ ဤလမ္းၫႊန္က အေလးထားေဖာ္ျပသည္မွာ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဒသ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ၊
ဘာသာေရးတို႔ႏွင့္
ဆန္႔က်င္ေနသည္။

ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ရပ္ရြာေဒသတစ္ခုအတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ကာ ရင္းႏွီးယံုၾကည္မႈ၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ား တည္ေဆာက္ရမည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္
အဓိကက်သည့္ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳစုေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔တြင္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည့္ အဓိကတန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ သိရွိရင္းႏွီးေစရန္
ကူညီေပးႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူထု၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ
အသိဉာဏ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လမ္းၫႊန္က ထပ္မံ၍ အထူးျပဳ
ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၊ အျခား နိမ့္ပါးဖယ္က်ဥ္ခံရသူမ်ားအေပၚ
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ (သို႔) ထိခိုက္လြယ္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ
လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း ထင္ဟပ္ သိျမင္၍ ဦးတည္ေျဖရွင္းၾကရန္
လိုပါသည္။

▶▶ လိင္မႈေရးရာ အေၾကာင္းကို
လူငယ္မ်ားအား
သင္ၾကားေပးရန္မွာ
မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစု၏
အခန္းက႑သာ ျဖစ္သည္။

▶▶ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ က်န္းမာမႈရွိေစေသာ နည္းလမ္းမွန္ကို ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ မိဘမ်ားႏွင့္
မိသားစုတို႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၏ မူလရင္းျမစ္
ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွတဆင့္ အစိုးရသည္ မိဘႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျဖည့္စြက္ကာ
ကေလးႏွင့္ လူငယ္အားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ သင္ယူမႈ အေျခအေနတြင္ ျခံဳငံုျပည့္စံုေသာ
ပညာေရးကို ပံ့ပိုးေပးအပ္ရန္ လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ CSE လုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ေသာနည္းလမ္း၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရပါမည္။

▶▶ မိဘမ်ားက
ေက်ာင္းမ်ားတြင္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္

▶▶ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား လိင္သတ္မွတ္ခံယူမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရး ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ား၏
အဓိကအခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ မိဘမ်ားမွ ေက်ာင္းတြင္း
CSE လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ CSE အေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္း၏

လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’
ပညာေပးျခင္းကို
ကန္႔ကြက္ႏိုင္သည္။

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိျခင္းကို အေျခခံျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ SRH အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မိသားစု၏
တန္ဖိုးထားမႈစနစ္အေပၚ ျမစ္ဖ်ားခံေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လိုလားၾကသည္။ CSE လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မိဘမ်ား၏
အခန္းက႑ကို ဖယ္ရွားေနရာယူရန္ မဟုတ္ဘဲ မိဘမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ကာ ၄င္းတို႔ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး
ပံ့ပိုးေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။
▶▶ မိဘအမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းတြင္း အရည္အေသြးျပည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားအေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးသူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ မိဘအမ်ားစုက
မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္၊ (ဥပမာ ကေလးတစ္ဦးက
အင္တာနက္တြင္ လိင္လႈံ႕ေဆာ္႐ုပ္ပံုမ်ား ၾကည့္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈမီဒီယာတြင္ အႏိုင္အထက္ျပဳခံျခင္း
စသည့္) ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ရယူေပးအပ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ၄င္းတို႔အားကူညီမည့္ ျပင္ပမွပံ့ပိုးမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။
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၆ - CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္

▶▶ CSE မွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မ်ားအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ႏိုင္ေသာ္လည္း
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
မသင့္ေလ်ာ္ပါ။

▶▶ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
သိရွိရန္လိုပါသည္။ ဤလမ္းၫႊန္မွာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္အရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေစရန္
ဟူေသာ သေဘာတရားကိုအေျခခံပါသည္။ ၄င္းကို အပိုင္း ၅၊ သင္ယူမႈဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
အသက္အုပ္စုလိုက္ ေရးဆြဲထားျခင္းတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ လမ္းၫႊန္က ရပ္ရြာေဒသႏွင့္
လူထု၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအလိုက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။
လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးသာမက အျခား ဆက္ဆံေရး အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ပါဝင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ လိင္မႈေရးရာမ်ားမစတင္မီ အေစာပိုင္းကာလ မ်ားကပင္ ထိုဆက္ဆံေရးမ်ားကို
သိမွတ္သတိျပဳမိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္း၊ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းႏွင့္
ခံစားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္ေစရန္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
▶▶ ကေလးမ်ားအဖို႔ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အမည္ကို မွန္ကန္စြာသိရွိႏိုင္ရန္၊ လူသားတို႔၏ မ်ဳိးပြားျခင္းဆိုင္ရာ
သေဘာတရားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ေစရန္၊ မိသားစုႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးတို႔ကို
ေဖာ္ထုတ္သိရွိေစရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ားမွ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
တိုင္ၾကားျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္ သင္ယူေလ့လာ
ႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေသာကေလးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ စသည့္အေျခခံမ်ားကို လမ္းၫႊန္က ခ်မွတ္ေပးသည္။
CSE သည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ (ဥပမာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ စိတ္ခံစားမႈ၊
အမူအက်င့္)၊ လူမႈေရးရာအသိရွိမႈ (ဥပမာ စာနာစိတ္)၊ ဆက္ဆံေရးကြၽမ္းက်င္မႈ (ဥပမာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ဆက္ဆံေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္း) ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း (ဥပမာ
အျပဳသေဘာႏွင့္ က်င့္ဝတ္အရ ေရြးခ်ယ္မႈ) တို႔ကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားအား မိမိကိုယ္ကို
ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း ရရွိေစသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကေလး၏အသက္အရြယ္ႏွင့္
ေျပာင္းလဲလာေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအလိုက္ တေျဖးေျဖး မိတ္ဆက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

▶▶ ဆရာဆရာမမ်ားမွာ စိတ္
မသက္မသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
(သို႔) CSE သင္ၾကားရန္
ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

▶▶ သင္တန္းႏွင့္ ပံပ
့ းုိ မႈမ်ား ေကာင္းစြာရရွထ
ိ ားၿပီး တက္ႂကြႏးုိ ၾကားေသာ ဆရာဆရာမမ်ားမွာ အရည္အေသြးျမင့္ CSE ကို
ျဖန္ေ
႔ ဝရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ အရြယေ
္ ရာက္ျခင္း၊
ဆက္ဆေ
ံ ရး (သိ)႔ု လိငအ
္ ေၾကာင္း ေမးခြနး္ မ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ မၾကာခဏ အေမးခံရတတ္သည္။
ထိေ
ု မးခြနး္ မ်ားကို သင္ေ
့ လ်ာ္စာြ ၊ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေျဖၾကားႏိင
ု ရ
္ န္ အေရးႀကီးသည္။

▶▶ CSE သင္ၾကားျခင္းမွာ
ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္
အလြန္ခက္ခဲႏိုင္သည္။

▶▶ လိင္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုးျမင္သေဘာႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို
သင္ၾကားျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆရာဆရာမႏွင့္ ပညာေပးသူအမ်ားစုမွာ
သင္ယူသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ၊ တက္ႂကြစြာ နားေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ၊
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားေပးႏိုင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ
ရွိေနၾကပါသည္။ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ CSE အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပါဝင္ေလ့လာမႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
သင္တန္းမ်ားေပးႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔ကို လိင္မႈေရးရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း
မရွိပါ။ သင္တန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ားတြင္
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

▶▶ CSE မွာ အျခားဘာသာ
ရပ္မ်ား (ဥပမာဇီဝေဗဒ၊ ဘဝတြက္တာ
ကြၽမ္းက်င္စရာ သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံသားက်င့္ဝတ္) တို႔တြင္
ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။

▶▶ ဤလမ္းၫႊန္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ CSE နယ္ပယ္တြင္ လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၊ သင္ၾကားမႈအေလ့အထႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ဆန္းစစ္အားျဖည့္ႏိုင္ရန္အတြက္
အခြင့္အလမ္း ရရွိေစသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္အမ်ားအျပား၌ ျဖန္႔ေဝပါဝင္ေနျခင္း
ျဖစ္ပါက အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ား ျပည့္စံုစြာပါရွိၿပီး သင္ယူမႈဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အျပည့္အဝျခံဳငံုႏိုင္မႈ
ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ေသခ်ာေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ထိေရာက္ေသာ CSE တြင္ အျခားဘာသာရပ္မ်ား၌ မပါရွိသည့္
ခံယူခ်က္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို အေျခခံေသာ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

▶▶ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ သည္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္
တာဝန္ယူမႈတို႔ကို
ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။

▶▶ ဤလမ္းၫႊန္က အားလံုးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ ခြဲျခားမရေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ေနေသာ
ေလးစားမႈ၊ လက္ခံမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ စာနာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိမႈ စသည္တို႔ကို
အထူးျပဳသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံေသာနည္းလမ္းကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးနည္းလမ္းတြင္ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္
တာဝန္ယူမႈတို႔ကို ဦးတည္ပါဝင္ေစရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ CSE က သင္ယူသူမ်ားအား အေၾကာင္းအရာ
ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ခံယူမႈမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ရွင္းလင္းစြာ
သိရွိႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းကို ေပးသည္။

▶▶ က႑အလိက
ု ႏ
္ င
ွ ့္ ေက်ာင္းအလိက
ု ္ ရွငး္ လင္းေသာ မူဝါဒမ်ားက ဆရာဆရာမမ်ားကို ပံပ
့ းုိ ေပးႏိင
ု သ
္ ည္။ ထိအ
႔ု တူ
လုပင
္ န္းခြငအ
္ ႀကိဳႏွင့္ လုပင
္ န္းခြငအ
္ တြငး္ စခန္းသြငး္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစီမခ
ံ န္ခ
႔ ေ
ဲြ ရးအဖြ႕ဲ ၏
ပံပ
့ းုိ မႈတက
႔ုိ လည္း အကူအညီ ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။ ဆရာဆရာမမ်ားအား သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းထဲတင
ြ ္ CSE ကို
ပံမ
ု န
ွ အ
္ ျဖစ္ ဦးစားေပးထည္သ
့ င
ြ း္ ေစျခင္းျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္မႏ
ႈ င
ွ ့္ မိမက
ိ ယ
ုိ က
္ ယ
ုိ ၾုံ ကည္မတ
ႈ က
႔ုိ ုိ တည္ေဆာက္ရန္ႏင
ွ ့္
ပိမ
ု ခ
ုိ င
ုိ မ
္ ာေသာပညာရွငအ
္ ျဖစ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္ေစၿပီး အေထာက္အပ့မ
ံ ်ား ရယူႏင
ုိ ၾ္ ကရန္ တိက
ု တ
္ န
ြ း္ အားေပးသင္သ
့ ည္။
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၆ - CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္

▶▶ လူငယ္မ်ားသည္ လိင္ႏွင့္
လိင္မႈဆိုင္ရာမ်ား
အေၾကာင္း အင္တာနက္ႏွင့္
လူမႈမီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္
အလံုးစံုသိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။

▶▶ အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွာ လူငယ္မ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ႏွင့္
အေျဖမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ (လူမႈမီဒီယာ အပါအဝင္)
အင္တာနက္မီဒီယာကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားေနရာမ်ားမွ
လွ်င္ျမန္အဆင္ေျပစြာ မရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အင္တာနက္မီဒီယာမွာ အသက္အရြယ္အလိုက္
သင့္ေလ်ာ္ၿပီး အေထာက္အထား အေျခခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစဥ္မေပးစြမ္းႏိုင္ပါ။ စင္စစ္အားျဖင့္
ဘက္လိုက္၍ ပံုဖ်က္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးႏိုင္သည္။ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ
အခ်က္အလက္ႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။ အင္တာနက္မီဒီယာက
အခ်က္အလက္ အေျမာက္အမ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားအတြက္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္၊
ထင္ဟပ္ေတြးေတာရန္၊ အေျခအတင္ေျပာဆိုရန္ (သို႔) သက္ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္
မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ CSE က လူငယ္မ်ားအတြက္ လူမႈမီဒီယာႏွင့္ လိင္လႈံ႕ေဆာ္ပံုမ်ားမွ ၄င္းတို႔ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ပံုမ်ား၊
အေလ့အထမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ ဇာတ္ၫႊန္းမ်ားကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ႏိုင္ကာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည့္
စုေဝးရာ ေနရာတစ္ခု ရရွိေစႏိုင္သည္။ စိတ္ခံစားမႈအရ နီးကပ္ျခင္း၊ သေဘာတူလက္ခံမႈရရွိရန္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ေခတ္မီ
သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း စသည့္ လိင္လႈံ႕ေဆာ္ပံုမ်ားမွ မရရွိႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ
႐ႈေထာင့္မ်ားကို ေလ့လာရန္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစသည္။ CSE သည္ လူငယ္မ်ားအား အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ
မ်ားကို ေဘးကင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ မွန္ကန္ၿပီး အေထာက္အထား အေျခခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္လည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္။

▶▶ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားက ပံ့ပိုးအားေပးမႈ
မရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

▶▶ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား၌ CSE သင္ၾကားျခင္းကို ပံပိုးေပးရန္အတြက္
ထူးျခားအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ တို႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ
ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္မႈေပးႏိုင္သည္။ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္သူမ်ား၊ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးသူမ်ားျဖစ္သည့္
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ လူငယ္မ်ား၏ဘဝ ေကာင္းမြန္သာယာေရးကို တန္ဖိုးထားသည့္
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူလူထုအတြက္ သံတမန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ဘဝႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္
က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္။ လူငယ္အားလံုးသည္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိေသာ
လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ရရွိရန္ ထိုက္တန္ေပသည္။ ထိုအရာမ်ားက စိတ္ခံစားမႈပိုင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ
က်န္းမာေစေသာဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္။ အခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေသာ၊
ထိန္ခ်န္ထားေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ မွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား၏
ဘဝအစစ္အမွန္ကို သိမွတ္နားလည္ျခင္း မရွိဘဲ လူငယ္မ်ားအား ေရာဂါဘယမ်ား၊ မရည္ရြယ္ေသာကိုယ္ဝန္မ်ား
ရရွိေစရန္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အသက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္
သုေတသနမ်ားစြာ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လူငယ္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရးတို႔ကို စူးစိုက္ဦးတည္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို ရရွိပါက လိင္မႈကိစၥကို ပိုမိုေနာက္က်စြာ စတင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ (UNESCO,
2009)။

▶▶ CSE သည္ လူငယ္မ်ားအား
ျခားနားေသာဘဝ
ေနထိုင္မႈပံုစံတစ္ခုသို႔
စည္း႐ံုးသည့္နည္းလမ္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။

▶▶ ဤလမ္းၫႊန္၏ အဓိက သေဘာတရားမွာ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ
(သို႔) က်န္းမာေရးအေျခအေန တို႔အေပၚ မူတည္၍ ေဝဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို မခံရဘဲ အဆင့္အျမင့္ဆံုး က်န္းမာေရးႏွင့္
သုခခ်မ္းသာကို ရရွိခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ လူတိုင္းတြင္ တိက်ေသခ်ာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရရွိခြင့္ရွိေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လမ္းၫႊန္က လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေျခခံသည့္ နည္းလမ္းကိုက်င့္သံုးၿပီး က်ားမေရးရာ
ကိုလည္း ဦးတည္စူးစိုက္သည္။ လူ႔အသိုက္အဝန္းတြင္ လူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္၊
လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခံယူမႈ တို႔အပါအဝင္ က်ားမေရးရာ (သို႔) လူမႈေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
စံကိုက္မျဖစ္ဘဲ မိမိကိုယ္ကို ျခားနားစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း လမ္းၫႊန္က သိမွတ္ထားသည္။
လမ္းၫႊန္သည္ အားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္သာယာသည့္ဘဝမွလြဲ၍ အျခား မည္သည့္သီးျခား
ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံကိုမွ သတ္မွတ္လက္ခံျခင္း၊ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း မရွိပါ။
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၆ - CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္

CSE အတြက္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ကတိကဝတ္ကို ေဖာ္ျပရန္ အဓိက
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑
ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ CSE ကို အားျဖည့္ေပး၍ ပံ့ပိုးကူညီမႈရွိေသာ ဝန္းက်င္
အေျခအေန ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ မူဝါဒႏွင့္ က်င့္ဝတ္မွန္ကန္မႈအား
ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားမွာ
အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္သည္။ ထို႔အတူ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပါဝင္ရမည့္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ
အစိတ္အပိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိလာေစရန္ အတြက္
ထိုသူမ်ားမွာ ဗဟိုခ်က္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။
ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ကတိကဝတ္ေပးႏိုင္သည့္ အျခား အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူ
မ်ားမွာ မိဘမ်ားႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းမ်ား၊ ဆရာဆရာမ၊ ေက်ာင္းအုပ္၊
ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ဆရာျဖစ္သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား အပါအဝင္
ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ပညာေရးဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ လူထုႏွင့္
အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ LGBTI အုပ္စုမ်ား၊ NGO မ်ား အထူးသျဖင့္
လူငယ္မ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ HIV ပိုးရွိၿပီး ရွင္သန္ေနထိုင္သူမ်ား၊
(ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသအဆင့္) မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အလွဴရွင္မ်ား၊
ျပင္ပမွ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ခ်န္ပီယံမ်ား၏ အခန္းက႑
ခ်န္ပီယံမ်ားကို ပါဝင္လႈပ္ရွားေစျခင္းမွာ သိရွိသတိျပဳၾကေစေရးအတြက္
ေထာက္ကူေပးႏိုင္ၿပီး ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းကို
ရရွိေစသည္။ ခ်န္ပီယံမ်ားတြင္ CSE ၏ အေရးႀကီးပံုကို ယံုၾကည္သည့္
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာေရးနယ္ပယ္ အတြင္းအျပင္မွ
အျခားသူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး အေတြးအေခၚပိုင္းကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔က ေဒသေနာက္ခံအေျခအေနကို သိနားလည္ၿပီး ရပ္ရြာလူထုမွ
တန္ဖိုးထားသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္
(သို႔) ရပ္ရြာေဒသအဆင့္၌ လႊတ္ေတာ္၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသတြင္းတို႔တြင္
အားေပးပံ့ပိုးမႈရရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုႏိုင္သည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ား အသံုးျပဳ၍ လူငယ္မ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္
စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္မႈအေပၚ CSE ၏
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈကို သိရွိသတိျပဳမိၾကေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။

စာစု (၃) CSE အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိေစရန္
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္မႈ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးသူငယ္
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ ေအာက္ပါအတိုင္း
သိမွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ‘၄င္းတို႔တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္
အေရးကိစၥအားလံုးတြင္ မိမိတို႔၏အျမင္ကို လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္
အရြယ္ေရာက္ ရင့္က်က္မႈအလိုက္ အေလးေပးရမည္ (အပိုဒ္ ၁၂)။
ထို႔ျပင္ ၁၉၉၄ ICPD ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးကို
သီးျခား သိမွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းမွာ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေကာ္မရွင္၏ ရလဒ္ေလ့လာမႈစာတမ္း ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ (၂ဝဝ၇ တြင္
ကုလသမဂၢမွ သေဘာတူလက္ခံခဲ့ေသာ) လူငယ္မ်ားအတြက္
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တို႔ကလည္း အလားတူစြာ
သိမွတ္ေဖာ္ျပၾကသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ CSE လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ပံ့ပိုးမႈရရွိႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ CSE လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း၊
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ က႑မ်ဳိးစံုမွ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ (Kirby, 2009)။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
သုေတသနတစ္ခုမွ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ လူငယ္မ်ား၏ အၾကံဉာဏ္၊
အဆက္အသြယ္ႏွင့္ သီးျခားကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ကို အသံုးခ်ျခင္းမွာ လုပ္ငန္း၏
ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ၊ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ကို တိုးတက္ေစႏိုင္သည္
(Jennings, et al., 2006; SRHR Alliance, 2016; Villa-Torres and
Svanemyr, 2015; IPPF, 2016).

၆.၂.

CSE လုပ္ငန္း စီစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား
ပံ့ပိုးေပးျခင္း

ေက်ာင္းအေျချပဳႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ CSE လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲ
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ကြဲျပားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ မူဝါဒေရးဆြဲျခင္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား
မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ သင္႐ိုးသစ္အတြက္ အစီအမံမ်ားဖန္တီး၍ စတင္ရန္
စီစဥ္ျခင္း စသည့္ အဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔က အတိုင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္
ပါဝင္သင့္သည္။ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားေသာအပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္
ေက်ာင္းျပင္ပႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ CSE လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌
မတူညီေသာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ကြဲျပားေသာအဆင့္မ်ားတြင္
မည္သို႔ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ကို အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပေပးထားပါသည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒသအဆင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားက သင့္ေလ်ာ္ေသာ
မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲရန္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအား မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ CSE
လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အၾကံေပးေကာင္စီ
(သို႔) လုပ္ငန္းအင္အားစုေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ေကာင္စီႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ CSE ကို
သိရွိကြၽမ္းဝင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈ ရရွိေစရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ား၊
သင္ခန္းစာမူၾကမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ စာသင္ခန္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည့္စံုေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ၾကသည္။ မူဝါဒအဆင့္တြင္ ေကာင္းစြာျပဳစု
ေရးဆြဲထားေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ CSE မူဝါဒကို ပညာေရးက႑ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ HIV
ႏွင့္ SRH ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ
မူေဘာင္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္သည္။
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၆ - CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္

ေက်ာင္းအဆင့္
ေက်ာင္းတာဝန္ခံမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ - ျခံဳငံုသံုးသပ္ရပါက
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေက်ာင္း၏ ဝန္းက်င္အေျခအေနမွာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးအားေပးေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ထိုမွတဆင့္ ထိေရာက္မႈအတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္ (Picot et al.,
2012 in UNESCO, 2016c)။ ေက်ာင္းတာဝန္ခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားမွ
ထူးျခားတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕မွာ –
▶▶

▶▶

ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေပးျခင္း - CSE ကို အားေပးတိုက္တြန္းရန္၊
ပံ့ပိုးကူညီရန္၊ CSE ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေျခအေနမ်ဳိး
ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ လူငယ္တို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္း
ေပးရန္တို႔အတြက္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ေပးရန္
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ စာသင္ခန္း႐ႈေထာင့္မွ ေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ေလ့လာမႈႏွင့္
တိုးတက္မႈတို႔မွတဆင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္
လိင္မႈေရးရာကို ပုိမို သိနားလည္လာၾကေစရန္အတြက္ ဆရာဆရာမမ်ားမွ
ဦးေဆာင္သင္ျပေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပး၍ ဦးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
မေသခ်ာမႈမ်ား (သို႔) ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနသည့္ အေျခအေနတြင္
စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ား အၾကားရွိ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္မွာ
ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အၾကား ျခားနားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
CSE ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္း
(သို႔) အားျဖည့္ေပးျခင္း - CSE ၏ အကဲဆတ္ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊
တစ္ခါတစ္ရံ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ သဘာဝေၾကာင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္၊
ပါဝင္မႈရွိေစမည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ရွိေနေစရန္ အေရးႀကီးသည္။
CSE လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က
ေရြးခ်ယ္ေသာကိစၥမဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပရေပမည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းအားလံုးအတြက္
ရွင္းလင္းေသာမူဝါဒမ်ား (သို႔) လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အားသာခ်က္မ်ားစြာ ရွိေစပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံကို
ရရွိေစျခင္း၊ CSE လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
အကဲဆတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိ၍ ဦးတည္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း၊ လွ်ိဳ႕
ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးေရးအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊
CSE လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ယူရသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားအား
ကာကြယ္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ေက်ာင္းႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ၄င္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးျခင္း (သို႔) ၄င္းတို႔၏
အေနအထားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕မွာ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမူဝါဒမ်ားမွ
တဆင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား မရွိခဲ့ပါက
CSE မူဝါဒက ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္း၏ တာဝန္ခံယူမႈ
မ်ားကို ရွင္းလင္းေစၿပီး အားျဖည့္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။
• သင္တန္းရရွိၿပီးေသာ ဆရာဆရာမမ်ားက သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပဳစုရန္
• မိဘမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္
• က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လိင္၊ က်ားမေရးရာ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္
က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
မျပဳေရးတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ သင္ယူသူအားလံုး၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္
• CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား
လ်ာထားေပးအပ္ရန္
• မိဘမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအတြက္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားႏိုင္မည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရန္
• ကိုယ္ဝန္ရွိေနသူမ်ား ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ေစရန္အတြက္
ပံ့ပိုးေပးရန္
• ေက်ာင္းကို CSE ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ
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ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္၊ ဥပမာ – လိင္ စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ အမည္ဆိုးတပ္ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ
မ်ား၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ားအား လံုးဝ သည္းခံလက္ခံျခင္း မျပဳသည့္
မူဝါဒထားရွိျခင္း၊
• ေက်ာင္းကို က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္အားေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္
သန္႔ရွင္းၿပီး၊ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္မႈရွိသည့္ သီးျခားအိမ္သာမ်ား
ထားရွိေပးျခင္း
• မူဝါဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိပါက အေရးယူျခင္း၊ ဥပမာ – လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္
ထိန္းသိမ္းမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား
• ရပ္ရြာေဒသ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရပ္ရြာတြင္းရွိ SRH ႏွင့္
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီေစျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း
• ဆရာဆရာမႏွင့္ သင္ယူသူမ်ားအၾကား လိင္မႈဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တားျမစ္သည့္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာ
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာေစျခင္း (ႏွင့္ တင္းက်ပ္စြာ
အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း)၊ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္
ဆရာဆရာမမ်ားအား တစ္ေျပးညီအေရးယူျခင္း
ဆရာဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ - CSE လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ဆရာဆရာမမ်ားမွာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ၊
ကတိကဝတ္ထားရွိမႈႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ SRH တို႔၏ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရင္းျမစ္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္။
ဆရာဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ထိေရာက္စြာ
သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္၊ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔က ပံ့ပိုးေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား
ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ခံစားသိရွိၾကရန္ လိုအပ္သည္။ CSE မွာ
ဆရာဆရာမ တစ္ဦးခ်င္းမွ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) တာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရန္မဟုတ္ဘဲ ပညာေပးသူတိုင္း အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးကူညီကာ CSE
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ၿပီး ပူးေပါင္းအားထုတ္
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ CSE သင္ၾကားေပးရန္တာဝန္ရွိသည့္ ဆရာဆရာမ
မ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ႏွင့္
တက္ႂကြ၍ အားလံုးပါဝင္မႈရွိသည့္ သင္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ သီးျခားကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား
ရရွိရန္လည္း လိုအပ္သည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ အျခား သင္ၾကားေရးမဟုတ္သည့္
ေက်ာင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သူ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ - CSE
ႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္ေနေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းမွာ လူငယ္မ်ား၏
SRH အတြက္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္
(UNESCO, 2015a; Hadley etal., 2016)။ ဥပမာ – ေက်ာင္းသူနာျပဳမ်ားက
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပးႏိုင္သည္။
စာသင္ခန္းတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ ကေလးႏွင့္
လူငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းျပင္ပရွိ SRH (သို႔) ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆီသို႔
ၫႊန္းပို႔ေပးႏိုင္သည္။ အျခားသင္ၾကားေရးမဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းအားလံုး ဥပမာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း
CSE ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
သေဘာတရားမ်ားကို သိရွိနားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ HIV
ပိုးရွိေသာလူငယ္မ်ား၊ LGBTI မ်ားႏွင့္ အျခားလူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။
ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑ - CSE အတြက္
ပံ့ပိုးမႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း
တက္ႂကြေသာက႑မွ ပါဝင္ရန္လိုသည္။ ေက်ာင္းသားေကာင္စီမ်ား၊ အျခား
ေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔သည္
ေအာက္ပါတို႔အတြက္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ CSE
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဒီဇိုင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ
တို႔အတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ CSE အတြက္ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္မႈကို

၆ - CSE လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူတည္ေဆာက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္

တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူေပးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ဘဝအတြက္
CSE ၏ အေရးႀကီးပံုကို မိဘမ်ား၊ အျခားရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ စတင္၍
ေျပာဆိုရွင္းျပျခင္း၊

ရပ္ရြာလူထုအဆင့္
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ရပ္ရြာလူထုထဲရွိ မတူကြဲျပားေသာ
ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္သူ အုပ္စုမ်ား
▶▶

▶▶

ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပံုစံက်ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ
ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို
လက္ခံမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈရရွိေစရန္အတြက္ လမ္းမ်ားဖြင့္ေပးႏိုင္သည္။
CSE ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္ရွင္းျပရန္ႏွင့္
ရပ္ရြာအတြင္း ရွိေနႏိုင္ေသာ အယူအဆမွားမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္
ထိုႏွီးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ ရပ္ရြာ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတြင္
ပါဝင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္
ကိုက္ညီေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္လည္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
ဘာသာေရးႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အေျခခံသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု အမ်ားအျပား၏
ဘဝတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၾကသည္။
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရပ္ရြာအတြင္း လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈႏွင့္
ၾသဇာအာဏာရွိမႈက လူသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ျဖစ္တည္မႈကို
ေလးစားၾကရန္ ေတြးေခၚမႈဆိုင္ရာ အေျခခံျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ေစသည္
(Religious Institute, 2002)။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ဆက္လက္ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္
အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ျပင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ
လူငယ္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္လက္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ရွိေနေစရမည္။
CSE လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏
႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္သာ ဦးတည္ေျဖရွင္း
ႏိုင္ေပမည္။ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအမ်ားစုက အၾကမ္းဖက္မႈ၊
အႏိုင္က်င့္မႈမရွိဘဲ က်န္းမာ၍ ခ်စ္ခင္မႈရွိေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိးကို
တည္ေဆာက္ရန္ အားေပးသည္။ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာအားလံုးက
လူငယ္မ်ားကို က်န္းမာ၍ စိတ္ခ်မ္းသာေစရန္ လိုလားၾကသည္။

▶▶

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈမ်ား၊ သိပၸံနည္းက်ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္
အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူငယ္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝ
အစစ္အမွန္တို႔အၾကား ခ်ိန္ညႇိမႈကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားမွ
ကူညီေပးႏိုင္သည္။

▶▶

ရပ္ရြာေဒသရွိ NGO မ်ားက ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအဖို႔
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ
ရင္းျမစ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတြက္
ျဖည့္စြက္အားျဖည့္ ေပးႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးရန္ ဧည့္သည္ပညာရွင္အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္မည္။ အခ်ဳိ႕
NGO မ်ားတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။

မိဘမ်ား - လူငယ္မ်ား၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ မိသားစုႏွင့္
ရပ္ရြာလူထု၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားက
မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အျခား
ရပ္ရြာတြင္းမွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ပံ့ပိုးအားေပးမႈကို အစဦးကပင္ ရယူထားသင့္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖည့္ေပးသင့္သည္။
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက အဓိကအေနႏွင့္ တူညီစြာ
စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္
ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာမႈကို ျမႇွင့္တင္ေပးႏိုင္ေရးအား အထူးျပဳဦးစားေပးႏိုင္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ ေရရွည္တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္
CSE လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက
နားလည္သေဘာေပါက္၍ ပံ့ပိုး ပါဝင္လာျခင္းကို မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။
သုေတသနမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ မိဘမွ ကေလးသို႔ လိင္မႈေရးရာ
အေၾကာင္းရပ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ဆက္သြယ္ေျပာ ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္
အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ
မိဘမ်ား၊ ယံုၾကည္ရေသာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အိမ္စာမ်ားေပးျခင္းျဖစ္သည္
(UNESCO, 2009)။ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး
တိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမွာ ပံုစံတက် လမ္းၫႊန္မႈရွိေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈကို
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္
ပံ့ပိုးကူညီၾကပါက မ်ားစြာ ပို၍ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခား ခြင့္ျပဳလမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္သူမ်ား - ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာ၊
မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာနက္ စေသာ လူထုထံ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ မီဒီယာမ်ားမွာ CSE
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လူထု၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ အယူအဆမွားမ်ားအေပၚ
အေရးပါေသာသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသတင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္
မိမိတို႔ သတင္းစကားမ်ား၏ ရလဒ္အေပၚ အျမဲတမ္း ပူပန္ဂ႐ုျပဳမႈရွိမည္မဟုတ္ဘဲ
တစ္ခါတစ္ရံ လိင္မႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရး တိုးျမႇင့္ရန္ထက္ ပရိသတ္အား
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးကိုသာ ပိုမို ဦးတည္စူးစိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္
အေထာက္အထား အေျခခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီ
ရရွိႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား - က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွာ
လူငယ္မ်ားတြင္ ရွိတတ္ေသာ SRH ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပညာေပး
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ ရလဒ္မွ ရရွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ CSE ႏွင့္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားျဖည့္ေပးရာတြင္
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔အားျဖင့္ CSE ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနၾကသည္။
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၇
ထိေရာက္ေသာ
CSE လုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ်ားကို
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၇-ထ
ြ ျ္ ခင္း
 ေိ ရာက္ေသာ CSE လုပင္ န္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ဤအပိင
ု း္ တြင္ အသိပညာျမႇငတ
့္ င္ျခင္း၊ တန္ဖးုိ ထားမႈႏင
ွ ့္ ခံယခ
ူ ်က္မ်ားကို ရွငး္ လင္းေစျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ
တိးု ျမႇငျ့္ ခင္းႏွင့္ အမူအက်င္မ
့ ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ စျခင္း စသည္တအ
႔ုိ တြက္ ထိေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ ၾကာင္း
ေတြ႕ရွခ
ိ သ
့ဲ ည့္ အကဲျဖတ္သးုံ သပ္ခၿ့ဲ ပီးေသာ လုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ်ား၏ တူညေ
ီ သာ သြငျ္ ပင္လကၡဏာမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိျ႔ု ပင္ CSE လုပင
္ န္းမ်ားကို ဒီဇင
ုိ း္ ပံစ
ု ေ
ံ ရးဆြျဲ ခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
ေစာင္ၾ့ ကည့ႀ္ ကီးၾကပ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္သးုံ သပ္ျခင္းႏွင့္ တိးု ခ်ဲ႕ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းတိ႔ု အပါအဝင္ စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့္
အဆင္အ
့ ားလံးု အတြက္ ေထာက္ခအ
ံ ၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
သိရွိနားလည္သူ ျဖစ္ရမည္။ တဖန္ လူငယ္မ်ား၏ အသက္အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
အလိုက္ အႏၲရာယ္ရွိနိုင္ေသာ အမူအက်င့္မ်ား၊ ထိုအမူအက်င့္မ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အသိအျမင္ဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ သင္ယူမႈ၏ နယ္ပယ္ ၃ မ်ဳိးကို ဦးတည္ေသာ
ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို
မည္သို႔အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္ စသည္တို႔ကိုလည္း
သိနားလည္ရပါမည္။ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲျပဳစုသူမ်ားသည္

၇. ၁. မိတ္ဆက္
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ထိေရာက္သည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို
ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ CSE လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို
က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား အေျခခံထားျခင္း
ျဖစ္သည္ (UNESCO, 2009; WHO Europe and BZgA, 2010;
UNFPA, 2014; UNESCO, 2016c; Pound et al., 2017)။ CSE ကို
ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအတြက္ ရွင္းလင္းေသာအဆင့္မ်ားကို ေရးဆြဲထားရန္လည္း
လိုသည္။
CSE ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းမွာ CSE တြင္ ပါဝင္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားနည္းတူ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက
တိုးတက္ေဖာ္ျပ ေနၾကပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ သက္ေတာင့္သက္သာ
ခံစားရၿပီး ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားသည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ
ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၄င္းတို႔အား
ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားၿပီး ေက်ာင္း၏
အသိုက္အဝန္းမွာလည္း CSE အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ သေဘာတရားကို
ထင္ဟပ္မႈ ရွိေစရမည္ (Pound et al., 2017)။
ဤေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ကမာၻတစ္ဝွမ္း ေဒသေပါင္းစံုမွ CSE ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊
လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ျပဳစုထားေသာ ရိွႏွင့္ၿပီးသည့္ လက္ေတြ႕
အသံုးခ် လက္စြဲစာအုပ္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းမူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။

၇.၂.

ထိေရာက္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳစုေရးဆြဲျခင္း၏
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္တြင္ -

1
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လူသားတို႔၏ လိင္မႈေရးရာ၊ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
သင္ၾကားနည္းပညာ သီအိုရီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽမ္းက်င္သည့္
ပညာရွင္မ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း - သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္
နယ္ပယ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ လူသားတို႔၏ လိင္မႈေရးရာမွာလည္း
က်ယ္ျပန္႔ေသာ သုေတသနမ်ား၊ အသိပညာမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍
ခိုင္မာသည့္ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို
ေရးဆြဲျပဳစုျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းတို႔အတြက္
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆိုင္သည့္ သုေတသနမ်ား၊ အသိပညာမ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ပါဝင္ေစသင့္သည္။
ထို႔ျပင္ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲျပဳစုသူမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ၊
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း

အျပဳသေဘာရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့သည့္ အျခား CSE လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္
နီးစပ္တူညီမႈရွိေသာ လူထုႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္
လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း သိထားရန္လိုသည္။ ဤသို႔ေသာ
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား မရွိပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္
အေျခအေနမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကေလးႏွင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတြင္
ကြၽမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားအား ပါဝင္ေစသင့္သည္။

2

လူငယ္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား ရပ္ရြာထဲမွ
ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္း - လူငယ္မ်ားအား စနစ္တက်
ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
၏ အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သည္။ သင္ယူသူမ်ားမွာ
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို သင္ယူရာတြင္
ပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္းမရွိဘဲ လက္ခံယူျခင္းသက္သက္ မျဖစ္ေစဘဲ
စုစည္းျခင္း၊ အစျပဳျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ မြမ္းမံျခင္း စသည္တို႔တြင္ တက္ႂကြေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေစသင့္သည္။ သို႔မွသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းသည္ ပညာေပးသူမ်ားက
ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ႐ိုးရွင္းစြာ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး
လူငယ္မ်ား မိမိတို႔၏ လိင္မႈေရးရာတြင္ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္
လက္ရွိအေျခအေန အစစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္အေျချပဳႏိုင္လိမ့္မည္ (WHO
Europe and BZgA, 2010)။
လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ေပးအပ္မႈမ်ားက သက္ရြယ္ဆင့္တူပညာေပးသူမ်ား
အပါအဝင္ ပညာေပးသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေနႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအား မည္သို႔
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ကူညီေပးနိုင္သည္။ ထို႔ျပင္
ပံုမွန္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေနာက္ခံအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မည္သို႔ ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ကို
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစမည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း
အေရးပါေသာက႑ ရွိပါသည္။ မိဘမ်ား၏ပါဝင္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုကို
အသိေပးမႈ ျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ ရလဒ္မ်ား
အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာမ်ားမွာ အိမ္စာမ်ားေပးျခင္း၊
မိဘႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား၊ မိဘမ်ားအား
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ေလ့လာရန္ တိုက္တြန္းျခင္း စသည္ (Wight and
Fullerton, 2013 in UNESCO, 2016c)

၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ ဦးတည္ထားေသာ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ
အေျခခံ၍ လူမႈေရးႏွင့္ SRH လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း - သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စီစဥ္ေရးဆြဲေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူငယ္မ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ မလုိလားေသာ၊
မရည္ရြယ္ေသာ၊ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေသာ လိင္မႈကိစၥမ်ားသို႔
ဦးတည္ေစသည့္ လက္ရွိ အတားအဆီးမ်ားအေၾကာင္းလည္း
ပါဝင္ေစသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို
ျပဳစုေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏
သီးျခားအေျခအေန၊ အေနအထား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ား
စသည္တို႔ကို အေျခခံကာ မတူညီသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
လက္ရွိ အသိပညာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ အမွီျပဳ တည္ေဆာက္ရန္မွာလည္း
အေရးႀကီးသည္။ လူငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပးအပ္ႏိုင္မႈမ်ားအား
ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို
လူငယ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ ဦးတည္ေသာအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္
နီးစပ္တူညီေသာအုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနလုပ္ထားသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆန္းစစ္၍ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္
ရရွိႏိုင္ေသာရင္းျမစ္မ်ား (လူ၊ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး) တို႔ကို ဆန္းစစ္ျခင္း ဤသည္မွာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ
အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္မွာ ထင္ရွားျမင္သာသည္ဟု
ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအမ်ားအျပားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ ပစၥည္း စသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္
မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ အျပည့္အဝ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
အခ်ိန္မတိုင္မီ ရပ္ဆိုင္းရျခင္း စသည့္ သာဓကမ်ားရွိေနပါသည္။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ျပဳစုေရးဆြဲသည့္အခါ -
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ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ အဓိကသင္ယူရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ
စူးစိုက္ဦးတည္မႈရွိျခင္း - ထိေရာက္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခုမွာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ ရွင္းလင္းသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္
ထိုပန္းတိုင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား ရွိရမည္။ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားအျပင္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ က်န္းမာေစေသာ၊
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈမ်ား
ပါဝင္သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေစသည့္
ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသို႔ စူးစိုက္ဦး
တည္သင့္သည္။ အသက္အရြယ္၊ လိင္ႏွင့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
ျခားနားသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစသည့္
အဓိကအေရးကိစၥမ်ား (ဥပမာ - HIV၊ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ) ကိုလည္း အထူးျပဳသင့္သည္။

		 ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အပိုင္း ၅၊ အဓိက
သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
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အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ
အစီအစဥ္ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳပါဝင္ေစျခင္း - ထိေရာက္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း
အမ်ားအျပားသည္ သင္ယူသူမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ က်န္းမာေစကာ
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံ၊ HIV, STI ႏွင့္
မရည္ရြယ္ေသာကိုယ္ဝန္မ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္
အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ စသည္တို႔အတြက္
လိုအပ္သည့္ သီးျခားအသိပညာ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
အားျဖည့္တိုက္တြန္းျခင္းအား ပထမဦးစြာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည္။
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ေနာက္ခံအေျခအေနကို အေျချပဳ၍ နက္နဲစြာေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကို
ျမႇင့္တင္အားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း သင္ယူသူမ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရး ေနာက္ခံအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ
လာေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာ၊
လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ၊ မိသားစုႏွင့္
ရပ္ရြာလူထု၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ အျခား
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာလည္း ျခားနားႏိုင္သည္။ သင္ယူသူမ်ား၏
ဝန္းက်င္အေျခအေနေပၚတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈရွိသည့္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ျပင္
မိသားစု၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
ဆက္ဆံေရးတို႔အေပၚ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ရပ္ရြာတို႔မွ တန္ဖိုးထားပံုမႈမ်ား၊
ခံယူခ်က္မ်ားအား နားလည္သိရွိမႈႏွင့္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈတို႔ကို
ျမႇင့္တင္ေပးေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျဖစ္သင့္သည္။
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သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို ဦးတည္ျခင္း က်န္းမာ၍ ေလးစားမႈရွိေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္
ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားအား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္
သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေပးျခင္းမွာ မရွိမျဖစ္
လိုအပ္သည္။ လူငယ္မ်ားအား အျခားသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
နယ္နိမိတ္ကို သိနားလည္ေလးစားရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းသည္
လိင္မႈေရးရာတြင္ မိမိဆႏၵအရပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္း
သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီမႈကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔အတြက္ မည္သူမွ်
ရွက္ရြံ႕ခံစားမေနရေသာ အသိုက္အဝန္းကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္
အကူအညီ ျဖစ္ေစသည္ (IPPF, 2015b)။ အႏၲရာယ္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
မလိုလားေသာ လိင္မႈေရးရာအေလ့အထမ်ားမွ မိမိကိုယ္ကို
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူငယ္မ်ားအား သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေပးျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။
ထို႔ျပင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရး
ရရွိႏိုင္ေစမည့္ အသိပညာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈတို႔ကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသင့္သည္။
ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကိုဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာမ်ား
လိုအပ္ပါသည္။ အႏၲရာယ္ကိုဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈက
သင္ယူသူမ်ားအား မိမိတို႔အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္၊
မလိုလားသည့္ SRH ရလဒ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေျခကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္
HIV, STI ႏွင့္ မလိုလားေသာကိုယ္ဝန္တို႔၏ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို
နားလည္ေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခႏွင့္ နီးကပ္မႈ၊
ျပင္းထန္မႈတို႔၏ သေဘာတရားတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သင္ယူသူမ်ားအား
ကူညီေပးသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ သ႑ာန္တူ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ကိုယ္စားသ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးမွာ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးရန္ အသံုးဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
လိင္မႈကိစၥ စတင္သည့္အသက္ကို ေနာက္ဆုတ္ရန္၊ သက္ရြယ္ဆင့္တူ
မ်ား၏ ဖိအားေပးျခင္းကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္၊ လိင္မႈကိစၥစတင္ရန္
ဆံုးျဖတ္ပါက ကြန္ဒံုးႏွင့္ ေခတ္မီသေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား ပိုမို
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အမူအက်င့္မ်ား
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၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမွာ ကေလးမ်ားႏွင့္
လူငယ္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။ ညႇိႏႈိင္းျခင္းဆိုင္ရာ
ကြၽမ္းက်င္မႈမွာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖို႔ လိင္မႈေရးရာကို
ေျပာဆိုျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္
မတူညီသည့္အခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း စသည္တို႔အတြက္
လမ္းၫႊန္အေထာက္အကူလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ
အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား
ထိုကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားရန္အတြက္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။
အဆင့္ဆင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားမွတဆင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုစီ၏
ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ ကြန္ဒံုးသ႐ုပ္ျပျခင္းႏွင့္
ကြန္ဒံုးရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း တို႔ကိုလည္း
ညႇိႏႈိင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို သင္ၾကားရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
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HIV, AIDS ႏွင့္ အျခား STIs မ်ားအေၾကာင္း၊ သေႏၶတားျခင္း၊
အခ်ိန္မတိုင္မီ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္
ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ရရွိႏိုင္မႈတို႔အေၾကာင္း
သိပၸံနည္းက် တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေထာက္အထားမ်ားကို
အေျခခံ၍ သိပၸံနည္းက် တိက်ၿပီး ခ်ိန္ဆမွ်တမႈ ရွိသင့္သည္။ အႏၲရာယ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ကြန္ဒံုးႏွင့္ (႐ိုးရာႏွင့္ ေခတ္မီ) သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား၏
ထိေရာက္မႈတို႔ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေျပာဆိုျခင္းမ်ား
မျပဳသင့္ပါ။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအမ်ားအျပားသည္ အထူးသျဖင့္
အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသံုး ကြန္ဒံုးအပါအဝင္
ေခတ္မီ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ PrEP
ႏွင့္ PEP တို႔အေၾကာင္း လံုေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
မေပးႏိုင္ပါ။ ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားစြာ
ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လိင္ကိစၥေရွာင္ရွားရန္
အခ်က္အလက္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားမွာ လိင္ဆက္ဆံမႈ၊
လိင္တူႏွစ္သက္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရလိင္စိတ္ေျဖျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၊
က်ားမေရးရာအခန္းက႑ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ား၊ ကြန္ဒံုး၊ HIV တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍ မျပည့္စံုေသာ၊ မတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာ
ပါဝင္ေလ့ရွိသည္ (UNFPA, 2014)။
ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
တို႔အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊
က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို ဦးတည္ျခင္း ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ က်ားမေရးရာႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္
သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ရာသီေသြးေပၚျခင္းမွာ မိန္းကေလးမ်ား
ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ရင္းျမစ္ရွားပါးေသာေဒသမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားသည္
ရာသီေသြးေပၚရျခင္းေၾကာင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းကို
အားျဖည့္ေပးသည့္ သီးျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ (SecorTurner et al., 2016)။ က်ားမအေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားစြာ
ရွိေနတတ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားမွာ အင္အားနည္းပါး၍ ဆက္ဆံေရးတြင္
လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသျဖင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၊
အထူးသျဖင့္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားမွ အတင္းအက်ပ္
ေသြးေဆာင္ တိုက္တြန္းမႈ၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈတို႔ကို
ခံရတတ္သည္။ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္လည္း
ေယာက်္ားမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံုေသသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ဥပမာ - ခႏၶာကိုယ္သန္စြမ္းမႈ၊ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ အမူအက်င့္ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ) ကို က်င့္သံုးရန္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ားထံမွ
ဖိအားေပးျခင္းကိုခံရႏိုင္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိေသာ အမူအက်င့္မ်ား
ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေစသည္။
တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိေရာက္စြာျမႇင့္တင္ၿပီး
အႏၲရာယ္ရွိေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ က်ားမ
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တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္ တရားေသသတ္မွတ္မႈမ်ားကို အေလးအနက္
ဆန္းစစ္ဦးတည္ရန္ လိုသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူငယ္ အမ်ဳိးသမီး၊
အမ်ဳိးသားမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ သီးျခားအေျခအေနမ်ားကို
ေဆြးေႏြးေပးကာ မလိုလားေသာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္မဲ့
လိင္မႈကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္သင့္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာ က်ားမေရးရာ
မွ်တမႈမရွိျခင္း၊ လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံခြက္သြတ္သြင္းေသာ တရားေသ
သတ္မွတ္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ဦးတည္သင့္သည္။
အႏၲရာယ္ရွိေစေသာ က်ားမေရးရာ တရားေသသတ္မွတ္မႈမ်ားကို
မည္သည့္အခါမွ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း မျပဳရပါ။

11

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္အခ်ဳိ႕အေပၚ သက္ေရာက္ေစသည့္
သီးျခားအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို
ဦးတည္ျခင္း - အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အမူအက်င့္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပး
ႏိုင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ အခ်က္အလက္
ေပးျခင္းမွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏
အေရးႀကီးေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အထိေရာက္ဆံုး
CSE လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကာကြယ္မႈျဖစ္ေစသည့္ အမူအက်င့္
မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္း၍ တေျပးညီျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
နည္းလမ္းပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထပ္ခါထပ္ခါ အားျဖည့္တင္ျပေပးသည္။


HIV ႏွင့္ အျခား STIs မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း - လူငယ္မ်ားသည္
လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ဒံုးကို
မည္သည့္အေဖာ္ႏွင့္မဆို လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္
အသံုးျပဳသင့္သည္။ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕က
လိင္ဆက္ဆံေဖာ္တစ္ဦးတည္းသာ ထားရန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း
လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားစြာထားျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ စူးစိုက္တင္ျပသည္။
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္
အေနႏွင့္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားက လက္ေဆာင္၊
ေငြေၾကးေပးၿပီး လိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္
မ်က္ႏွာသာေပး ခြင့္ျပဳမႈရယူျခင္း (sugar daddy) ၏ အႏၲရာယ္မ်ား
ကိုလည္း အထူးျပဳတင္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း
အေဖာ္မ်ားစြာထားၿပီး ကြန္ဒံုးကို စြဲျမဲစြာမသံုးျခင္း၏
အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း အထူးျပဳေဆြးေႏြးသည္။

		အခ်ဳိ႕ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ HIV အပါအဝင္ STI မ်ားအတြက္
စစ္ေဆးကုသရန္ တိုက္တြန္းသည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏
ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ စြမ္းရည္တို႔မွာ HIV
ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးရ သိပၸံပညာ အေထာက္အထားမ်ားကို
လိုက္မီေနရမည္။ ၄င္းတို႔တြင္ PrEP စသည့္ ပိုမိုသစ္လြင္ေသာ
ဇီဝေဆးပညာ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားလိုအပ္ပါက
ကြန္ဒံုး၊ HIV ေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ PrEP ႏွင့္ PEP အပါအဝင္ ေပါင္းစည္း
ထားသည့္ HIV ကာကြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔လက္လွမ္းမီ
ရရွိႏိုင္မည့္အေၾကာင္းမ်ား ပါဝင္သင့္သည္ (UNAIDS, 2016)။


ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ တားဆီးျခင္း - လူငယ္မ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို
ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္ သို႔မဟုတ္ ေခတ္မီ သေႏၶတားနည္းလမ္းကို
လိင္ဆက္ဆံသည့္အခါတိုင္း အသံုးျပဳသင့္သည္။ ထို႔ျပင္
လူငယ္မ်ားသည္ SRH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ
ရယူႏိုင္မည္ကို သိထားသင့္သည္။



က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို
တားဆီးကာကြယ္ျခင္း - CSE လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (ေနအိမ္၊ ေက်ာင္းႏွင့္
ရပ္ရြာထဲ၌) တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းကို အားေပးသည့္ အမူအက်င့္
မ်ားအား ေျပာင္းလဲေစရန္ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းစကားမ်ား
ပါဝင္သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္
အေလ့အထမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္လည္း လိုအပ္သည္။

လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူငယ္မ်ား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္
ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားက အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ

၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပါဝင္သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအျပင္ ျပင္ပအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။ ဥပမာ - ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပ
ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈကူညီေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မႈ။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအေျချပဳ လုပ္ငန္းမ်ား
အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မည္သို႔ရယူႏိုင္မည္ကို ထည့္သြင္းထား
ေသာ္လည္း အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကိုသာ
ထံုးစံအတိုင္း စူးစိုက္ဦးတည္ေလ့ရွိသည္။ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ တြင္ အထူးျပဳထားသည့္ အသိပညာ၊
တန္ဖိုးထားမႈ၊ စံႏႈန္းမ်ား စသည္တို႔ကို လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ားက
ပံ့ပိုးေပးရန္လိုၿပီး ယံုၾကည္ရေသာ လူႀကီးမ်ားက စံျပပုဂိၢဳလ္အျဖစ္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားျဖည့္ခိုင္မာေစျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
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HIV၊ အျခား STI မ်ား၊ မလိုလားေသာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္မဲ့
လိင္ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
အေျခအေနတြင္ မည္သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို
ဦးတည္ေဆြးေႏြးျခင္း - မလိုလားေသာ လိင္မႈကိစၥမ်ားအတြက္
ဖိအားေပးခံရသည့္ အႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းႏိုင္ရန္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ကို အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္းတို႔မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ
လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ရန္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္
အေၾကာင္းႏွင့္ မလိုလားေသာလုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေစရန္
အျခားသူမ်ားကို ဖိအားေပးျခင္းအား ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
လူငယ္တိုင္းမွ သိနားလည္ရန္မွာလည္း တူညီစြာအေရးႀကီးပါသည္။
မူးယစ္စိတ္ႂကြေဆးဝါး၊ အရက္ေသစာတို႔ႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ့
လိင္ဆက္ဆံျခင္းတို႔ ဆက္စပ္ေနတတ္ေသာ ရပ္ရြာမ်ားတြင္
လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားအေပၚ ေဆးဝါးႏွင့္အရက္တို႔၏
သက္ေရာက္မႈကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
ကြန္ဒံုးႏွင့္ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူ မ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားကို
ဦးတည္ျခင္း - လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏
စံႏႈန္းမ်ားက ကြန္ဒံုးႏွင့္ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳမႈအေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ ထိေရာက္ေသာ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားက
ကြန္ဒံုးႏွင့္ အျခား ေခတ္မီသေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏
ထိေရာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္
ရွင္းလင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္သည္။
ထိုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားက ကြန္ဒံုး၊ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳရန္

အဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္လည္း ကူညီေပးသည္။ ထိုအဟန္႔အတားမ်ားအား
မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း
ေပးအပ္သည္။ ဥပမာ - ကြန္ဒံုးကို ရရွိရန္ႏွင့္ ေဆာင္ယူရန္အခက္အခဲမ်ား၊
မိမိ၏အေဖာ္ကို ကြန္ဒံုးသံုးရန္အတြက္ ေျပာဆိုရာတြင္ စိတ္ကသိကေအာင့္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ဒံုးကို အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳသည့္အခါ
ေတြ႕ႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ား
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ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အထူးသျဖင့္ SRH လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရရွိႏိုင္သည္ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း ထိေရာက္ေသာ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္
ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္မည့္
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ရာသီေသြးေပၚျခင္းႏွင့္
ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေခတ္မီသေႏၶတားနည္းလမ္း
မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ (ဥပေဒက ခြင့္ျပဳပါက) ကိုယ္ဝန္
ဆက္မတည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ STI ႏွင့္ HIV တားဆီးကာကြယ္ေရး၊
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေသြးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ၊ လိင္အဂၤါႂကြက္ႏို႔
ျဖစ္ေစေသာ ဗိုင္းရပ္ပိုး (HPV) အတြက္ ကာကြယ္ေဆး၊ ဆႏၵအေလွ်ာက္
အမ်ဳိးသားလိင္အဂၤါထိပ္ဖံုးအေရျပား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း (VMMC)၊
မိန္းမလိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္မႈ တားဆီးေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျပႆနာမ်ားကို စီမံကုသမႈ စသည္တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ အစိတ္အပိုင္းအေနႏွင့္ပါဝင္သည့္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအား
မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္
မည္သို႔တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို နားလည္သိရွိေစရန္
တိုက္တြန္းေပးသင့္သည္။ ဥပမာ - အသိေပးၿပီး သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူျခင္း၊ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းတို႔၏
အေရးႀကီးပံုကို ထင္ဟပ္စဥ္းစားျခင္း၊ လက္ရွိ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ားက
မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ မည္သို႔
ပံ့ပိုးေပးပံု သို႔မဟုတ္ တားဆီးပံုတို႔ကို ေလ့လာျခင္း။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းက သင္ယူသူမ်ားအား မိမိတို႔၏ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား
သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ အေဖာ္မ်ားအား SRH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ေစရန္
မည္သို႔တက္ႂကြစြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ကို နားလည္သိရွိ ေစသင့္သည္။
ဥပမာ - ၄င္းတို႔၏ လိင္၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈ၊ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ၊
ပထဝီေဒသအေျခအေန၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ မသန္စြမ္းမႈ
စသည္တို႔ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ အတား
အဆီးမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ လက္ရွိ
ဥပေဒေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း (IPPF, 2017)။
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၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဇယား ၄ ၊ ထိေရာက္ေသာ CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
ျပင္ဆင္သည့္အဆင့္

1.

လူသားတို႔၏ လိင္မႈေရးရာ၊ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားနည္းပညာ သီအိုရီမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္မ်ားအား
ပါဝင္ေစျခင္း

2.
3.

လူငယ္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား ရပ္ရြာထဲမွ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္း

4.

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာရင္းျမစ္မ်ား (လူ၊ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး) တို႔ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ ဦးတည္ထားေသာ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေျခခံ၍ လူမႈေရးႏွင့္ SRH
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳစုေရးဆြဲသည့္အခါ -

5.

ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ားႏွင့္
သင္ယူရမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို စူးစိုက္ဦးတည္မႈရွိေစျခင္း

6.
7.
8.
9.

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္းညီၫြတ္ေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ လႊမ္းျခံဳပါဝင္ေစျခင္း
ေနာက္ခံအေျခအေနကို အေျချပဳ၍ နက္နဲစြာေတြးေခၚစဥ္းစားမႈကို ျမႇင့္တင္အားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း
သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္း
HIV, AIDS ႏွင့္ အျခား STIs မ်ားအေၾကာင္း၊ သေႏၶတားျခင္း၊ အခ်ိန္မတိုင္မီ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္း
အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ရရွိႏိုင္မႈတို႔အေၾကာင္း သိပၸံနည္းက် တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း

10. ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ က်ားမေရးရာႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္း

11. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္အခ်ဳိ႕အေပၚ သက္ေရာက္ေစသည့္ သီးျခားအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္း
12. HIV ၊ အျခား STI မ်ား၊ မလိုလားေသာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မည္သို႔
စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ စသည္တို႔ကို ပါဝင္ေစျခင္း

13. ကြန္ဒံုးႏွင့္ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း

14. ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ SRH လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည္ကို
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း

၇.၃
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CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း
တစ္ခုတည္း သီးျခားအစီအစဥ္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းအစီအစဥ္
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို
သူတစ္ခုတည္း သီးျခားဘာသာရပ္အေနႏွင့္ သင္ၾကားရန္
(သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရး၊ ဇီဝေဗဒ စေသာ သက္ဆိုင္မႈရွိေသာ
လက္ရွိဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္ (သို႔မဟုတ္)
သီးျခား ဘာသာရပ္အေနႏွင့္၄င္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထဲတြင္
ေပါင္းစည္းထည့္သြင္း၍ေသာ္၄င္း ႏွစ္မ်ဳိးလံုးေဆာင္ရြက္ရန္ (သို႔မဟုတ္)
ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ အစီအစဥ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေစရန္တို႔ကို
ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုပါသည္ (UNESCO, 2015a)။ ပညာေရးဆိုင္ရာ
ျခံဳငံုမူဝါဒမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္မႈ၊ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္
အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ေနေသာ ဦးစားေပးဘာသာရပ္မ်ား၊
သင္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ CSE အစီအစဥ္အား ရပ္ရြာလူထုမွ
ပံ့ပိုးလက္ခံမႈႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားက
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပး လုပ္ငန္းကို သီးျခား
ဘာသာရပ္အေနႏွင့္ မိတ္ဆက္သင္ၾကားျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း (သို႔မဟုတ္) ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာကဲ့သို႔
လက္ရွိဘာသာရပ္တစ္ခုထဲတြင္ CSE အေၾကာင္းအရာမ်ား
ထည့္သြင္းသင့္ေသာ္လည္း ယခင္သင္ၾကားေပးေနခဲ့ေသာအရာမ်ား

ေပၚတြင္ အေျချပဳတည္ေဆာက္ကာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းႏွင့္
လူမႈေရးသိပၸံ၊ ဇီဝေဗဒ သို႔မဟုတ္ လမ္းၫႊန္ေဆြးေႏြးျခင္း စသည္ျဖင့္
လက္ရွိ ဘာသာရပ္မ်ားထဲတြင္ CSE ကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္းတို႔က
ပို၍ လက္ေတြ႕က်သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရေပမည္။
ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ CSE ၏ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ား
ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
ဆရာဆရာမမ်ား၏ သင္တန္းလိုအပ္မႈအတြက္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲတြင္ CSE ကို ပါဝင္
ထည့္သြင္းရန္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အေထာက္အကူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကို
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရေပမည္။
အျခားအေရးႀကီးေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားမွာ
CSE အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သင္ၾကားပံု (သီးျခား သို႔မဟုတ္
ေပါင္းစည္း) ကိုလိုက္၍ (Mandatory) မပါမျဖစ္သင္ၾကားမႈအျဖစ္
သေဘာထားရန္ ဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ပံုမွန္စာေမးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းစစ္ေမးရန္ ဟုတ္မဟုတ္ တို႔ျဖစ္သည္။
စာေမးပြဲ သို႔မဟုတ္ အျခား ဆန္းစစ္မႈမ်ားရွိပါက ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ႏွစ္ဘက္လံုးမွ ပို၍အေလးအနက္
ထားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ စာေမးပြဲမ်ားက ဆရာမဆရာမမ်ား၏
ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူသူမ်ား၏ ရလဒ္တို႔ကို
တိုင္းတာႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိေစသည္။

၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဇယား ၅ - CSE ကို သီးျခားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းသင္ၾကားျခင္း - အဓိက စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

2

သီးျခား သင္ၾကားျခင္း

ေပါင္းစည္းသင္ၾကားျခင္း

သီးျခားရပ္တည္သည့္ အေနအထားေၾကာင့္ ဘာသာရပ္၏ အေရးပါပံုကို
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးၿပီး
သီးျခားကြၽမ္းက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ အသိပညာမ်ားမွာ အျခား
ဦးတည္အေၾကာင္းအရာ (Theme) မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေစႏိုင္သည္။ (ဥပမာ လူမႈေရး ေလ့လာမႈမ်ား၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ)

သီးျခားဘာသာရပ္တစ္ခုလံုးကို သင္ၾကားႏိုင္ရန္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထဲတြင္
လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ေနရာမရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဆရာဆရာမမ်ားက ပါဝင္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရင္း စာေမးပြဲအတြက္
ပိုအေရးႀကီးႏိုင္သည့္ အျခားဘာသာရပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္
သင္ယူမႈ၏ နက္နဲေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈရွိေစေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတိုခ်ံဳ႕လိုက္ႏိုင္သည္။

ဆရာဆရာမတစ္ဦးတည္းကိုသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လိုသည္။
သို႔ေသာ္ ဘာသာရပ္မွာ လူတစ္ဦးတည္း၏ တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္ မူတည္ေနလိမ့္မည္။

ဆရာဆရာမ အမ်ားအျပားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ရန္လိုသည္။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတစ္ခုလံုးမွာ ဘာသာရပ္ အားလံုးထဲတြင္
လႊမ္းျခံဳပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံတစ္ခုကို
လိုအပ္သည္။

ဆန္းစစ္မႈ၊ စာေမးပြဲစစ္ျခင္းတို႔မွာ ပို၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိႏိုင္သည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမူေဘာင္အရ စာေမးပြဲကို ဘာသာရပ္ အမ်ားအျပားတြင္
ျဖန္႔ေဝပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မႈကို ျခံဳငံုသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း
တစ္ခုလံုးကို ဆန္းစစ္ရန္တို႔မွာ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးႏိုင္သည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည့္ ဆရာဆရာမ အေရအတြက္၊
သင္ၾကားသင္ယူမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ား ျပဳစုျခင္းတို႔အေနႏွင့္
ၾကည့္လွ်င္ တြက္ေျခကိုက္ႏိုင္သည္။

သီးျခားဆီေလ်ာ္ေသာ CSE အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္ေပါင္းျခင္းျဖင့္
သင္တန္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ မတူညီေသာ
လက္ရွိ နယ္ပယ္မ်ားသို႔ ျပန္႔သြားႏိုင္သည္။

ဆရာဆရာမမ်ားမွာ သီးျခားခြဲထားခံရသကဲ့သို႔ (သို႔မဟုတ္) ဤ
အကဲဆတ္ေသာ ဘာသာရပ္အတြက္ ပံ့ပိုးမႈကင္းမဲ့သကဲ့သို႔ ခံစားရႏိုင္သည္။

ပို၍မ်ားျပားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္လာမည္။ CSE ကို နားလည္သိရွိၾက
ျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ ျခံဳငံုမိေစေသာ ‘တစ္ေက်ာင္းလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ’ နည္းလမ္းသို႔
ဦးတည္ေစႏိုင္သည္။

ႏွစအ
္ တန္ၾကာအတြငး္ အဆင္ဆ
့ င့္ အခန္းမ်ားခြ၍
ဲ ပါဝင္ေစျခင္း သင္ယမ
ူ က
ႈ ုိ အျမင္မ
့ ားဆံးု ျဖစ္ေစရန္ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာကို ဦးတည္သည့္
ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအား အသက္အရြယအ
္ ရ သင္ေ
့ လ်ာ္ေသာပံစ
ု ျံ ဖင့္
ႏွစအ
္ တန္ၾကာအတြငး္ ခ႐ုပတ္သဖြယ္ သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းနည္းလမ္း
အသံးု ျပဳ၍ လႊမး္ ျခံဳပါဝင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအား အမူအက်င့္
မ်ားႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ရွငး္ လင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္
အေရးႀကီးသည္။ ထိျ႔ု ပင္ အေရးႀကီးေသာ သေဘာတရားမ်ားကို
ႏွစအ
္ တန္ၾကာ အားျဖည္ေ
့ ပးရန္ လိသ
ု ည္။ လူငယ္မ်ားအၾကား
လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာ အႏၲရာယ္အျပဳအမူမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္
ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတျ္ ခင္းအေပၚ သက္ေရာက္ေစသည့္ အႏၲရာယ္ရႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ သာ
အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကာကြယေ
္ ပးႏိင
ု ေ
္ သာအခ်က္မ်ား ႏွစမ
္ ်ဳိးလံးု ကို
ဦးတည္ေဆြးေႏြးရမည္။ ထိန
ု ည္းလမ္းမ်ားမွာ အခ်ိနယ
္ ရ
ူ န္ လိအ
ု ပ္သည္။
အာဖရိကတိက
ု ္ ဆာဟာရေဒသခြမ
ဲ ွ ေလ့လာခ်က္မ်ား (Michielsen
et al., 2010 in UNESCO, 2016c) အေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ
လုပင
္ န္းမ်ားကို ပိမ
ု လ
ုိ က္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည့္ လူငယ္မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ
ပိမ
ု ရ
ုိ ေ
ိွ စေၾကာင္း ေတြ႕ရွရ
ိ သည္။ CSE လုပင
္ န္း၏ အခ်ိနက
္ ာလႏွင့္
အားထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္မတ
ႈ မ
႔ုိ ာွ ထိေရာက္မအ
ႈ တြက္ အေရးပါေသာ
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္
အခ်ိနဇ
္ ယားဆြထ
ဲ ားျပီး စာသင္ခန္းတြငး္ လုပင
္ န္းမ်ားအေနႏွင့္
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္လသ
ုိ ည္။ ၄င္းကို အထူးလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ား၊ စီမခ
ံ ်က္မ်ား၊
အခန္းအနားမ်ား စသည္တျ႔ုိ ဖင့္ ျဖည္စ
့ က
ြ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္ (Pound et al., 2017)။
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို တစ္ႀကိမလ
္ ်ွ င္ မိနစ္ ၅၀ ခန္ၾ႔ ကာၿပီး
၁၂ ႀကိမႏ
္ င
ွ အ
့္ ထက္ တစ္ခါတစ္ရံ အႀကိမ္ ၃၀ ႏွငအ
့္ ထက္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ သာ
လုပင
္ န္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွခ
ိ သ
့ဲ ည္။ ဤလမ္းၫႊနအ
္ ရ ထိေရာက္မက
ႈ ုိ
ျမႇငတ
့္ င္ႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ စာသင္ခန္းတြငး္ သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းမ်ားႏွင့္
သင္ခန္းစာျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ားမွာ CSE အတြက္ စာသင္ႏစ
ွ အ
္ တြငး္ ႏွင့္
စာသင္ႏစ
ွ မ
္ ်ားတစ္ေလွ်ာက္ လံေ
ု လာက္ေသာအခ်ိန္ ရရွရ
ိ န္ ဂ႐ုတစိက
ု ္
လ်ာထားသတ္မတ
ွ ေ
္ ပးရမည္ (UNESCO, 2009)။
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CSE သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းအား စမ္းသပ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း - CSE
သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းအား စမ္းသပ္ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းက ပါဝင္သည္အ
့ ရာမ်ားကို
ညႇႏ
ိ င
ိႈ း္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ ေ
္ စသည္။ ၄င္းက လုပင
္ န္းစီစဥ္ေရးဆြသ
ဲ မ
ူ ်ားအား
ပါဝင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ အေခ်ာသပ္ႏင
ုိ ရ
္ န္
အခြငအ
့္ လမ္းေပးၿပီး အေရးတႀကီးေျပာင္းလဲရန္ လိအ
ု ပ္သည့္
အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထတ
ု ႏ
္ င
ုိ ေ
္ စသည္။ သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းတစ္ခလ
ု းုံ ကို
စမ္းသပ္ေဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကည္သ
့ င္သ
့ ည္။ ပါဝင္သမ
ူ ်ားထံမွ လက္ေတြ႕က်ေသာ
တံျ႔ု ပန္မမ
ႈ ်ားကို ရယူသင္သ
့ ည္။ အထူးသျဖင့္ သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္း၏ မည္သည့္
အပိင
ု း္ မ်ားက ေကာင္းစြာသင္ယေ
ူ စႏိင
ု ၿ္ ပီး မည္သည္အ
့ ပိင
ု း္ မ်ားက ေကာင္းစြာ
မလုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ ၾကာင္း ပါဝင္သမ
ူ ်ား၏ လက္ေတြ႕ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ
ရယူသင္သ
့ ည္။ ထိျ႔ု ပင္ အားနည္းေသာအပိင
ု း္ မ်ားကို ပိမ
ု အ
ုိ ားေကာင္းေအာင္၊
ဆီေလ်ာ္ေအာင္၊ ပိမ
ု ုိ ထိေရာက္ေအာင္ လုပႏ
္ င
ုိ မ
္ ည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိလ
ု ည္း
ရယူရမည္။
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ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို တက္ႂကြစာြ ပါဝင္ႏင
ုိ ေ
္ စသည္၊့ ၄င္းတိအ
႔ု ား
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဘ
္ ဝသိ႔ု ထည္သ
့ င
ြ း္ ၍ ေပါင္းစည္းေစႏိင
ု ရ
္ န္
ကူညေ
ီ ပးသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သည္သ
့ င္ၾကားနည္းစနစ္ (Participatory
teaching methods) မ်ား အသံးု ျပဳျခင္း - ပညာေပးသူမ်ားသည္
(အသိပညာ၊ ခံယခ
ူ ်က္ႏင
ွ ့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဟူေသာ) သင္ယမ
ူ ၏
ႈ
အဓိကအပိင
ု း္ မ်ားအားလံးု ကို သင္ယႏ
ူ င
ုိ ေ
္ စရန္ အျပန္အလွနေ
္ ဆြးေႏြး၍
ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သင္ယသ
ူ က
ူ ုိ ဗဟိျု ပဳသည့္
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတိက
႔ု ုိ အသံးု ျပဳသင့သ
္ ည္။ အရည္အေသြးျမင့္
စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွရ
ိ သည္မာွ အထိေရာက္ဆးုံ ေက်ာင္းအေျချပဳ
လုပင
္ န္းမ်ားသည္ အျပန္အလွနေ
္ ဆြးေႏြးမႈရ၍
ိွ အသိပညာအေျချပဳ
သင္ယမ
ူ က
ႈ ုိ ျဖည္စ
့ က
ြ သ
္ ည့္ လႈပရ
္ ာွ းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး (Lopez et al., 2016 in
UNESCO 2016c) ျဖင့္ လက္ေတြ႕ ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
ထိျ႔ု ပင္ တန္ဖးုိ ထားမႈမ်ားႏွင့္ ခံယခ
ူ ်က္မ်ားကိလ
ု ည္း ထင္ဟပ္စဥ္းစားႏိင
ု ရ
္ န္
အခြငအ
့္ လမ္း ရရွေ
ိ စသည္။ နည္းလမ္းမ်ားမွာ သီးျခားသင္ယမ
ူ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ
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၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ကိက
ု ည
္ ရ
ီ မည္။ ဥပမာ - ကိယ
ု စ
္ ား သ႐ုပေ
္ ဆာင္ျခင္း၊
အိမစ
္ ာမ်ားတြင္ ICT အသံးု ျပဳမႈမ်ား ပါဝင္ေစျခင္း၊ အမည္ေဖာ္ျပရန္မလိေ
ု သာ
ေမးခြနး္ ထည္ရ
့ န္ ေသတၱာထားေပးျခင္း၊ ပိခ
႔ု ်မႈႏင
ွ ့္ အခ်က္အလက္ေပးသည့္
အခ်ိနမ
္ ်ား၊ အုပစ
္ လ
ု က
ုိ ္ ထင္ဟပ္စဥ္းစားမႈ စသည္ (Amaugo et al., 2014;
Fonner et al., 2014; Tolli, 2012)။

5

နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င္ျ့ ခင္း၊ ေလ့လာသင္ယေ
ူ စရမည့္
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မမ
ႈ ်ားအား ေကာင္းစြာ ခ်ိနည
္ ျိႇ ခင္း၊
ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့္ သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းေပၚတြင္ အေျခခံျခင္း၊
အဓိကသင္ခန္းစာမ်ားကို အစမ္းေလ့က်င္ထ
့ ားႏိင
ု ရ
္ န္ အခြငအ
့္ ေရးေပးျခင္း၊
ရွငး္ လင္းေသာ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ပန္းတိင
ု ႏ
္ င
ွ ့္ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားရွျိ ခင္း၊
စမ္းသပ္သင္ၾကားရာတြင္ ထိေရာက္မရ
ႈ မ
ိွ ရွိ ဆရာတစ္ဥးီ ခ်င္းစီအား
အျပဳသေဘာ တံျ႔ု ပန္မတ
ွ ခ
္ ်က္ေပးျခင္း စသည္တက
႔ုိ ုိ ေပးအပ္သင့သ
္ ည္။

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလြတသ
္ ေဘာ သင္ၾကားမႈအေျခအေနမ်ားတြင္
သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ရၿိွ ပီး
စိတဝ
္ င္စားတက္ႂကြေသာ ပညာေပးသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာ’ ပညာေပးျခင္း
အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ သက္ရယ
ြ ဆ
္ င္တ
့ မ
ူ ်ား၊
က်န္းမာေရးပညာရွငမ
္ ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ သံးု မ်ဳိးလံးု ေပါင္း၍
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ လ့ရသ
ိွ ည္ (Fonner et al., 2014)။ Pound et al. (2016)
၏ ေလ့လာခ်က္အရ ေကာင္းမြနေ
္ သာ ဆရာ၏ အရည္အေသြးအတြက္
လူငယ္မ်ား၏အျမင္တင
ြ ္ ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ - (က) အသိပညာ
ဗဟုသတ
ု ရွရ
ိ မည္။ (ခ) လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာက်န္းမာေရး လုပင
္ န္းတြင္
ကြၽမ္းက်င္မႈ ရွရ
ိ မည္။ (ဂ) ပညာရွင္ ပီသရမည္။ (ဃ) [လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာႏွင့္
ေပါင္းသင္းဆက္ဆေ
ံ ရးပညာရပ္အတြက]္ သီးျခားသင္တန္းရရွထ
ိ ားရမည္။
(င) မိမက
ိ ယ
ုိ က
္ ုိ ယံၾု ကည္မရ
ႈ ရ
ိွ မည္။ စိတမ
္ သက္မသာ မျဖစ္ရပါ။
တိက
ု ႐
္ က
ုိ ေ
္ ျဖာင္ေ
့ ျဖာင့္ ျဖစ္ရမည္။ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လြယက
္ ရ
ူ မည္။
စိးု ရိမတ
္ န
ု လ
္ ပ
ႈ မ
္ မ
ႈ ရွဘ
ိ ဲ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာကို ေန႔စဥ္သးုံ စကားျဖင့္ ေျပာဆိႏ
ု ုိ
င္သည္အ
့ ေတြ႕အၾကံဳရွရ
ိ မည္။ (စ) ယံၾု ကည္ႏင
ုိ ရ
္ မည္။ လွ်ဳိ ႕ဝွကခ
္ ်က္
ထိနး္ သိမး္ ေပးႏိင
ု ရ
္ မည္။ (ဆ) မိမက
ိ ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ၏
္ လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အေတြ႕အၾကံဳကို အေျခခံသည့္ ဗဟုသတ
ု ရွၿိ ပီး စိတသ
္ က္ေတာင္သ
့ က္သာ
ရွရ
ိ မည္။ (ဇ) လူငယ္မ်ားႏွငအ
့္ တူ ေကာင္းစြာ အလုပလ
္ ပ
ု ႏ
္ င
ုိ ရ
္ မည္။ (ဈ)
လူငယ္မ်ား၏ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ က
ၥ ုိ ဆက္စပ္စဥ္းစား၍ လက္ခႏ
ံ င
ုိ ရ
္ မည္။ (ည)
လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတိ၏
႔ု ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဆ
္ းုံ ျဖတ္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ တိက
႔ု ုိ ေလးစားရမည္။
တန္းတူညမ
ီ ်ွ ဆက္ဆရ
ံ မည္။ (ဋ) လူငယ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖးုိ ထားမႈမ်ား
တူညရ
ီ မည္။ မွ်တေသာအျမင္မ်ား ရွၿိ ပီး ေဝဖန္ဆးုံ ျဖတ္ျခင္း ကင္းရမည္။

ထို႔ျပင္ သင္တန္းမ်ားက ပညာေပးသူမ်ားအား မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ သင္ယူမည့္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေစရန္၊ ပညာေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ေစရန္၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအား
ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ အျပည့္အဝသင္ၾကားရန္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ အခ်ဳိ႕
ေနရာမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေစျခင္း
(ဥပမာ - ေက်ာင္းသားအလြန္မ်ားေသာ စာသင္ခန္း)၊ အေရးအႀကီးဆံုး
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေအာင္ လံုေလာက္စြာ
အခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဆရာမ်ားအား သင္တန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေမးျမန္းခြင့္
ေပးျခင္း စသည္တို႔အားျဖင့္ ကူညီေပးသင့္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက
သင္တန္းမ်ားသည္ ဆရာဆရာမမ်ား ကိုယ္တိုင္၏ SRH ႏွင့္
လိင္မႈေရးရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုလည္း ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး ဗဟုသုတအသိပညာျပည့္စံုေသာ
သင္တန္းဆရာမ်ားက ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးသင့္သည္။
သင္တန္းအဆံုးတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
အေလးအနက္သံုးသပ္ရမည္။
ေက်ာင္း၏ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆရာ
ဆရာမမ်ားအား အားေပးတိုက္တြန္းမႈ၊ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ေပးသင့္သည္။ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း (စာေမးပြဲတြင္ ပါႏိုင္သည့္
ဇီဝေဗဒ အေၾကာင္းသာ မဟုတ္ဘဲ) သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏အပိုင္းအားလံုး
ကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ားက
ေသခ်ာေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္
ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနသစ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္း၏ အစီအစဥ္မ်ားအား လိုအပ္သလို
ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္တြင္ ထူးျခားေျပာင္းလဲေသာ
အခ်က္မ်ားရွိလာပါက သိရွိႏိုင္ရန္လိုသည္။ ထိုအတြက္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအဖို႔ ဆရာဆရာမမ်ားရရွိခဲ့သည့္
ဆရာျဖစ္သင္တန္းေမာ္ဂ်ဴးႏွင့္ တူညီေသာ (သို႔မဟုတ္) မြမ္းမံထားေသာ
သင္တန္းေမာ္ဂ်ဴးအခိ်ဳ႕တြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
(စာသင္ခန္းတြင္း) CSE ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ကာ
သံုးသပ္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်လမ္းၫႊန္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မွ
လက္ခံထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အေထာက္အကူမ်ားကို
ရရွိႏိုင္ရန္ လိုသည္။

ထို႔ျပင္ ပညာေပးသူမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္တန္ဖိုးထားမႈ၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္
ပညာရွင္အျဖစ္ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းခြဲျခား
ထားႏိုင္ရမည္။ လူငယ္မ်ားကို အျမင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမွာ
CSE လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျပဳသေဘာသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ား
ထြက္ေပၚေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။
ပညာေပးသူမ်ားသည္ လက္ရွိစာသင္ခန္းတြင္ ဘာသာရပ္သင္သူမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္သည္ (အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးပညာ သို႔မဟုတ္ ဘဝတြက္တာ
ကြၽမ္းက်င္စရာ သင္ၾကားသူ ဆရာဆရာမမ်ား) သို႔မဟုတ္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းကိုသာ
စာသင္ခန္းတခုၿပီးတစ္ခု သြားလာကာ ေက်ာင္းရွိ အတန္းစံုကို
သင္ၾကားေဆာင္ရြက္သည့္ သီးျခားသင္တန္း ရရွိထားသူ ဆရာဆရာမ
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္မွာ ဆရာ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးက
လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္ (Kirby et al.,
2006)။ လုပ္ငန္း၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာက
သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ သင္ၾကားေပးမည့္
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ သင္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အရည္အေသြး၊
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ အရည္အေသြး၊ ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈဝန္းက်င္တို႔
ပါဝင္ႏိုင္သည္ (UNESCO, 2016c)။
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ပညာေပးသူမ်ားအား ရင္းႏွးီ နားလည္ကၽြ မ္းဝင္ေစျခင္း၊ တန္ဖးုိ ထားမႈမ်ားကို
ရွငး္ လင္းေစျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္ လုပင
္ န္းခြငအ
္ ႀကိဳသင္တန္း၊
လုပင
္ န္းခြငသ
္ င္တန္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာရပ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
တိးု တက္ဖ႕ံြ ၿဖိဳးေရး အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာ’ ပညာေပးျခင္းမ်ားတြင္
သေဘာတရားႏွင့္ သင္ၾကားနည္းအသစ္မ်ား ပါဝင္တတ္သည္။
ရင္းႏွးီ နားလည္ကၽြ မ္းဝင္ေစျခင္း၊ တန္ဖးုိ ထားမႈမ်ားကို ရွငး္ လင္းေစျခင္းႏွင့္
သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားမွာ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။ ထိလ
ု ပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္သင္ယမ
ူ ႈ
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ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားလံးု အတြက္ လွ်ဳိ ႕ဝွကခ
္ ်က္
ထိနး္ သိမး္ ေပးျခင္း၊ ကိယ
ု ေ
္ ရးလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ လံျု ခံဳစိတခ
္ ်ရေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္တ႔ုိ ရရွရ
ိ န္ ေသခ်ာေစျခင္း - လိငမ
္ ေ
ႈ ရးရာမွာ
ျပင္းထန္ေသာ စိတခ
္ စ
ံ ားမႈမ်ား၊ တံျ႔ု ပန္မမ
ႈ ်ား၊ စိတလ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းပူပန္မမ
ႈ ်ား၊
စိတမ
္ သက္မသာျဖစ္မမ
ႈ ်ား၊ ထိခက
ုိ လ
္ ယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား စသည္တ႔ုိ
ထြကေ
္ ပၚလာႏိင
ု သ
္ ည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားလွ်က္
(Pound et al., 2016, p. 4) ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားလံးု အဖိ႔ု
ေမးျမန္းႏိင
ု ရ
္ န္၊ ေလ့လာသင္ယႏ
ူ င
ုိ ရ
္ န္၊ ဖယ္က်ဥ္ထားခံရသည္ဟု
မခံစားရဘဲ ပါဝင္ႏင
ုိ ေ
္ စရန္အတြက္ လွ်ဳိ ႕ဝွကခ
္ ်က္ ထိနး္ သိမး္ ေပးျခင္း၊
ကိယ
ု ေ
္ ရးလြတလ
္ ပ္ခင
ြ ႏ
့္ င
ွ ့္ လံျု ခံဳစိတခ
္ ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တရ
႔ုိ ရ
ိွ န္
ေသခ်ာေစရမည္။ ဤသိ႔ု လံျု ခံဳစိတခ
္ ်ရေၾကာင္း သိရခ
ိွ စ
ံ ားရေစရန္အတြက္
ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေကာင္းစြာသင္တန္းရရွထ
ိ ား၍ ခက္ခေ
ဲ သာ
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ ဖြငဟ
့္ ေျပာဆိခ
ု ်က္မ်ားကို ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ထ
္ န
ိ း္ သိမး္ ႏိင
ု သ
္ မ
ူ ်ား
ျဖစ္ေစၿပီး ေက်ာင္းသားအေရအတြကန
္ ည္းေသာ စာသင္ခန္းမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္

၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အုပစ
္ င
ု ယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးႏိင
ု သ
္ ည္။
လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ အၾကမ္းဖက္ခရ
ံ မႈ ေတြ႕ၾကံဳရဖူးသည့္ သင္ယသ
ူ မ
ူ ်ားက
မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို သိရလ
ိွ ာၿပီးသည္ေ
့ နာက္ ဖြငဟ
့္ ေျပာဆိရ
ု န္
ဆံးု ျဖတ္လာႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ပညာေပးသူမ်ားအေနႏွင့္ သတိျပဳရန္လသ
ုိ ည္။
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဖြငဟ
့္ ေျပာဆိသ
ု ူ သိမ
႔ု ဟုတ္ အကူအညီေတာင္းခံသူ
သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ေဆာင္မလ
ႈ အ
ုိ ပ္သမ
ူ ်ားအတြက္
ပံပ
့ းုိ ၫႊနး္ ပိေ
႔ု ပးႏိင
ု ရ
္ န္ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
ကိက
ု ည
္ သ
ီ ည္လ
့ ပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ား အသင္ရ
့ ထ
ိွ ားသင့သ
္ ည္။
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အစိတအ
္ ပိင
ု း္ မ်ဳိးစံု ပါဝင္သည့္ လုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း လူငယ္မ်ား၏ လိငမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပာြ းက်န္းမာေရး တိးု တက္
ေကာင္းမြနေ
္ စရန္ ေသခ်ာေစေသာနည္းလမ္းတစ္ခမ
ု ာွ ေက်ာင္းတြငး္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ပညာေပးလုပင
္ န္းႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ရပ္ရာြ အေျချပဳ သိမ
႔ု ဟုတ္ က်န္းမာေရးဌာနအေျချပဳ
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားမွပါ ပညာေပးသည့္ စံလ
ု င္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားက လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွးီ အဆင္ေျပေသာ
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားေပးရန္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊
ကြနဒ
္ းုံ မ်ားျဖန္ေ
႔ ဝျခင္းႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္းစသည့္
ရပ္ရာြ အေျချပဳလုပင
္ န္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳလုပင
္ န္းမ်ားကို
ျဖည္စ
့ က
ြ ေ
္ ပးပါက အေကာင္းဆံးု အက်ဳိးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို
ေတြ႕ရွရ
ိ ေၾကာင္း အၾကံျပဳသည္ (Chandra-Mouli et al., 2015; Fonner et
al., 2014; UNESCO, 2015a; 2016c)။
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အခ်က္အလက္ျဖန္ေ
႔ ဝေပးရန္ ဒီဂ်စ္တယ္မဒ
ီ ယ
ီ ာမ်ားမွာ သင္ေ
့ လ်ာ္မႈ ရွမ
ိ ရွိ
ဆန္းစစ္ျခင္း - ဒီဂ်စ္တယ္မဒ
ီ ယ
ီ ာကို အသံးု ျပဳ၍ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ကို ပညာေပးျခင္းမွာ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားစြာ
ရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ ပသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည့္
သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းအေျချပဳ လုပင
္ န္းမ်ားက လံေ
ု လာက္စာြ ဦးတည္
စူးစိက
ု ႏ
္ င
ုိ ျ္ ခင္းမရွသ
ိ ည့္ လူငယ္အပ
ု စ
္ င
ု ယ္မ်ားအပါအဝင္ အသံးု ျပဳသူတ၏
႔ုိ
သီးျခားလိအ
ု ပ္ခ်က္ကလ
ုိ က
ုိ ၍
္ ျပင္ဆင္ႏင
ုိ ေ
္ သာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္
(UNESCO, 2016c)။ ဒီဂ်စ္တယ္မဒ
ီ ယ
ီ ာကို အသံးု ျပဳသည့္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ ႏွင့္
သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ ပညာေပးလုပင
္ န္း အစီအစဥ္မ်ားအား လတ္တေလာ
ေလ့လာမႈမ်ားအရ လိငမ
္ က
ႈ စ
ိ ၥ စတင္ခ်ိနေ
္ နာက္ဆတ
ု သ
္ ာြ းျခင္း အပါအဝင္
ဦးတည္အမူအက်င္မ
့ ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွရ
ိ သည္။ ထိျ႔ု ပင္
ကြနဒ
္ းုံ ကို ကြၽမ္းက်င္သရ
ိ မ
ိွ ၊ႈ လိငဆ
္ က္ဆမ
ံ ေ
ႈ ရွာင္က်ဥ္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ
ခံယခ
ူ ်က္ႏင
ွ ့္ HIV, STI ႏွင့္ ကိယ
ု ဝ
္ န္ေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း စသည္တတ
႔ုိ င
ြ ္
အသိပညာႏွင့္ ခံယခ
ူ ်က္ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားလည္း ရွလ
ိ ာသည္ (Guse et al.,
2012 in UNESCO 2016c)။
ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳ၍ CSE ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
ဥပမာ - လုပ္ငန္းကို လံုေလာက္ျပည့္စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္
နည္းပညာပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လိုအပ္ခ်က္။ အမ်ားအားျဖင့္
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္)
ပံ့ပိုးေပးရန္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာေသာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္
အခ်က္အလက္မ်ားဆက္သြယ္ေပးအပ္ရန္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္း
တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳ၍
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ပညာေပးျခင္းမွာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားလည္း ရွိေပသည္။
၄င္းတို႔မွာ လူငယ္မ်ား၏ အင္တာနက္ေပၚမွအမူအက်င့္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ား၊
ဆရာဆရာမမ်ား၊ သုေတသီမ်ားက သိရွိႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ အပါအဝင္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းအေျချပဳ အစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္း
(သို႔မဟုတ္) သီးျခားလုပ္ငန္း ဟုတ္မဟုတ္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္ (Guse
et al., 2012 in UNESCO, 2016c)။ ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာျဖင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးအခ်က္အလက္မ်ား
ျဖန္႔ေဝျခင္း၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္
အစီအစဥ္ဆြဲသည့္ အဆင့္ကပင္ လူငယ္မ်ားကို ပါဝင္ေစသင့္သည္။

လူငယ္မ်ားမွာ ထိုနည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ဆရာဆရာမမ်ား၊
မိဘမ်ား၊ အျခား အသက္ႀကီး သူမ်ားထက္ ပို၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား
ျဖစ္တတ္သည္။
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CSE လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ကုိ ပံစ
ု တ
ံ ပ
ူ ာြ း၍ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္
အရည္အေသြးကို ထိနး္ သိမး္ ျခင္း - ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ခု သိမ
႔ု ဟုတ္
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခမ
ု ွ ထိေရာက္ေသာ လုပင
္ န္းအစီအစဥ္တစ္ခက
ု ုိ
မတူညေ
ီ သာ ေနာက္ခအ
ံ ေျခအေနတြင္ ရင္းျမစ္ႂကြယဝ
္ ေသာ
အေျခအေနမွ ရင္းျမစ္ရာွ းပါးေသာအေျခအေနသိ႔ု ေျပာင္းေရႊ႕
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းျဖစ္သည္တ
့ င
ုိ ္ ေအာင္ျမင္စာြ ပံတ
ု က
ူ းူ ၍ ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္
(Gardner et al., 2015; Leijten et al., 2016)။ သိရ
႔ု ာတြင္
လူမေ
ႈ ရး၊ ရပ္ရာြ လူထ၊ု လုပင
္ န္းအစီအစဥ္၊ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ မ
ူ ်ားႏွင့္
အဖြ႕ဲ အစည္းတိ၏
႔ု လႊမး္ မိးု မႈႏင
ွ ့္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္းစဥ္
ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ေ
္ ၾကာင္ပ
့ င္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ အ
ႈ ရည္အေသြးေပၚ၌
သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု သ
္ ည္ (Durlak, 2013 in
UNESCO 2016c)။ ၄င္းတိတ
႔ု င
ြ ္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန၊ ေက်ာင္း၊
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ သင္ၾကားေရးဌာန သိမ
႔ု ဟုတ္ ရပ္ရာြ လူထ၏
ု
သီးျခားလိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့ဆ
္ ည္းရန္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား
ပါဝင္သည္။ ညႇႏ
ိ င
ိႈ း္ ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ား ျပဳလုပရ
္ ာတြင္ လုပင
္ န္း သိမ
႔ု ဟုတ္
သင္႐းုိ ၫႊနး္ တမ္းတိ၏
႔ု အဓိကအစိတအ
္ ပိင
ု း္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာ
နားလည္သရ
ိ ၍
ိွ ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားရန္ လိသ
ု ည္။ အခ်ဳိ႕ေသာျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ားမွာ
ယံၾု ကည္စတ
ိ ခ
္ ်ရမႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ
ရွေ
ိ ကာင္းရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ ၄င္းတိတ
႔ု င
ြ ္ ဥပမာအားျဖင့္ ဘာသာစကား
အေျပာင္းအလဲ (ဘာသာျပန္ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ေဝါဟာရကို မြမး္ မံျခင္း)၊
လူငယ္မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ အေျခအေနမ်ား စသည္တ၏
႔ုိ ပံရ
ု ပ
ိ မ
္ ်ားအတြက္
ဦးတည္အပ
ု စ
္ ႏ
ု င
ွ ့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနာက္ခအ
ံ ေျခအေနႏွင့္ ဆင္တေ
ူ သာ
ပံရ
ု ပ
ိ မ
္ ်ားကို အစားထိးု ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ ရည္ၫန
ႊ း္ ခ်က္မ်ားကို
အစားထိးု ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္သည္။
သတိထားရမည့္ ေျပာင္းလဲအစားထိုးမႈမ်ားမွာ သင္ၾကားမႈအႀကိမ္ေရႏွင့္
သင္ယူသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရမည့္အခ်ိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ သင္ယူရမည့္
အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုကို လံုးဝ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ေတြးျမင္ပံု
သီအိုရီကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လံုေလာက္စြာ သင္တန္းမရရွိထားသည့္၊
အရည္အေသြး မျပည့္သည့္ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္း၊ အၾကံျပဳထားသည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ထက္
ေလ်ာ့နည္းအသံုးျပဳျခင္း တို႔ျဖစ္သည္ (O’Connor et al., 2007 in
UNESCO 2016c)။ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ပံုရိပ္အခ်ဳိ႕ သုိ႔မဟုတ္
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ ရည္ၫႊန္းခ်က္တို႔ကို ပိုမို ဆီေလ်ာ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲ
ျခင္းတို႔မွာ ထိေရာက္မႈအေပၚ မထိခိုက္ေစပါ။
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၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဇယား ၆ - CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း

1
2
3
4

တစ္ခုတည္း သီးျခားအစီအစဥ္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းအစီအစဥ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း

5

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ သင္ၾကားမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိၿပီး
စိတ္ဝင္စားတက္ႂကြေသာ ပညာေပးသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

6

ပညာေပးသူမ်ားအား ရင္းႏွီးနားလည္ကြၽမ္းဝင္ေစျခင္း၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေစျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္း၊
လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း

7

ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာပတ္ဝန္းက်င္တို႔ ရရွိရန္
ေသခ်ာေစျခင္း

8
9
10

အစိတ္အပိုင္းမ်ဳိးစံု ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႏွစ္အတန္ၾကာအတြင္း အဆင့္ဆင့္ အခန္းမ်ားခြဲ၍ ပါဝင္ေစျခင္း
CSE သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအား စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေစသည့္၊ ၄င္းတို႔အား အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဘဝသို႔ ထည့္သြင္း၍ ေပါင္းစည္းေစႏိုင္ရန္
ကူညီေပးသည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္သင္ၾကားနည္းစနစ္ (Participatory teaching methods) မ်ား အသံုးျပဳျခင္း

အခ်က္အလက္ျဖန္႔ေဝေပးရန္ ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ျခင္း
CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ပံုစံတူပြား၍ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

၇. ၄. CSE လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း

1

လုပ္ငန္းကိုဆန္းစစ္၍ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ပညာေပးသူမ်ားႏွင့္
သင္ယူသူမ်ားထံမွ လုပ္ငန္းရလဒ္မ်ား မည္သို႔ရရွိသည္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္
တံု႔ျပန္မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူျခင္း - ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္း ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔တြင္ ဥပမာ - ပါဝင္သူအေရအတြက္၊
သင္ယူသူမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ စသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို
မၾကာခဏ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊
သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔
ပါဝင္သင့္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔တြင္
စာသင္ခန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို နမူနာအျဖစ္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းႏွင့္
အသံုးျပဳသည့္ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏
အားထားႏိုင္မႈ၊ သင္ယူမႈအေတြ႕အၾကံဳအေပၚ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ား၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သင္ယူရသည့္ ဝန္းက်င္အေျခအေန၏
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈတို႔ကို သိရွိရန္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ပါဝင္သင့္သည္
(UNFPA, 2014)။
ဥပမာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းဆန္းစစ္မႈ အေထာက္အကူ (Sexuality
Education Review and Assessment Tool) (UNESCO, 2011b) ႏွင့္
IPPF ၏ Inside and Out (IPPF, 2015a) ကဲ့သို႔ ေနာက္ခံအေျခအေန
အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ မြမ္းမံျပဳစုအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေစာင့္ၾကည္ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္
အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအတြက္ လုပ္ငန္း အေထာက္အကူမ်ားစြာကို
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔က
ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးျခင္းမ်ား၏ လႊမ္းျခံဳမႈ၊ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ပံုတို႔ကို ဆန္းစစ္ရန္ မူေဘာင္ကိုေဖာ္ျပေပးသည္။
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‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စနစ္တက် တိုင္းတာႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံ၏
ပညာေရးက႑ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈစနစ္တြင္ အဓိက အၫႊန္းကိန္း
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစျခင္း - ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းအား
ႏိုင္ငံအဆင့္စနစ္မွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတြင္
ပညာေရးဆိုင္ရာေမးခြန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ပံုမွန္ အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
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သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကေမးခြန္း
တစ္ခုႏွစ္ခုအား ပါဝင္ထည့္သြင္း၍ ေကာက္ယူႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (EMIS) တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ ေအာက္ပါ
အၫႊန္းကိန္းမ်ားကို ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားပါသည္။ HIV/AIDS အတြက္
ပညာေရးက႑မွ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္
ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈ မူေဘာင္၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ဘဝတြက္တာ
ကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို အေျခခံသည့္ HIV ႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊
ျပည့္စံုမႈႏွင့္ လႊမ္းျခံဳမႈတို႔ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ အၫႊန္းကိန္းကို UNESCO ႏွင့္
ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔က ျပဳစုထားပါသည္
(UNESCO, 2013a)။
အၫႊန္းကိန္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားမွ EMIS ႏွစ္ပတ္လည္ စာရင္းအင္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအေျချပဳစစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းတို႔မွ
ရရွိႏိုင္သည္။ စစ္တမ္းက သင္ၾကားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏
က်ယ္ျပန္႔မႈကို အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ေစႏိုင္သည္။ ၄င္းကို ႏိုင္ငံအား
ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ နမူနာေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေက်ာင္းအေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းတြင္ မပါမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္သင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ မည္မွ်ပါဝင္သည္ကို
အၫႊန္းကိန္းမ်ားက ေဖာ္ျပေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ ထို မပါမျဖစ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ HIV ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္
တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ပါဝင္သင့္ေသာ
အခ်က္မ်ားမွာ သြယ္ဝိုက္၍ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္၍
အေရးႀကီးပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ၈ တြင္ မပါမျဖစ္
လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ေသာ
သတ္မွတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား အျပည့္အစံုကို ၾကည့္ပါ။

၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဇယား ၇ - ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို အေျခခံသည့္ HIV ႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ျပည့္စံုမႈႏွင့္ လႊမ္းျခံဳမႈတို႔ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္စနစ္တက် တိုင္းတာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (EMIS) တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳထားေသာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား
သင္တို႔ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္းက ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို အေျခခံသည့္ HIV ႏွင့္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးျခင္းမ်ားကို သင္ယူခဲ့ရပါသလား။
သင္ မသင္
သင္ယူခဲ့ရပါက ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို အေျခခံသည့္ HIV ႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေအာက္ပါတို႔အနက္ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား လႊမ္းျခံဳပါဝင္ခဲ့ပါသလဲ။ ေဖာ္ျပပါ။
ပံုမွန္ ဘဝတြက္တာကြၽမ္းက်င္စရာ ဘာသာရပ္သင္ၾကားမႈ (ဥပမာ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊

သင္

မသင္

သင္

မသင္

သင္

မသင္

ျငင္းဆိုရန္ကြၽမ္းက်င္မႈ)
လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ပညာေပးျခင္း (ဥပမာ - လူသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာပံု၊ မိသားစုဘဝ၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ၊ STI ကူးစက္ျပန္႔ပြားပံု)
HIV ကူးစက္ပံုႏွင့္ ကာကြယ္နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားျခင္း

ရင္းျမစ္ - UNESCO. 2013a. Measuring the education sector response to HIV and AIDS: Guidelines for the construction and use of core indicators. Paris, UNESCO.
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လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း ရလဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း မွာခံယူခ်က္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစရွိသည့္ အႏၲရာယ္
သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာ
ဦးတည္အုပ္စုထဲမွ ပါဝင္ခဲ့သည့္ လူငယ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခား
ကာလတိုအၫႊန္းကိန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕
အၫႊန္းကိန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အထားမ်ားကို သီးျခား
သုေတသနမ်ားမွတဆင့္ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ဥပမာ - CSE
တြင္ လူငယ္မ်ား၏ပါဝင္မႈကို သိရွိႏိုင္ရန္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္မႈမွ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္ျဖာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔အား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိသူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားမွ
အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိသူမ်ား စကားေျပာဆို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
ပါဝင္သည့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူခ်င္း ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းက
အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိသူမ်ား၏ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကို
ထဲထဲဝင္ဝင္ သိျမင္ေစႏိုင္သည္ (IPPF, 2013)။ လူငယ္မ်ား၏
အေရးႀကီးေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ တိုက္႐ိုက္
ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အသိပညာ၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ အေလ့အထ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္
အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈအဆင့္၊
ကြန္ဒံုးကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳရန္ နားလည္ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈဆိုင္ရာ Hemingway
အတိုင္းအတာ၊ မိဘႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ဆက္သြယ္ေရးအဆင့္၊
လိင္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္ရွိမႈအဆင့္ စသည္ (UNFPA, 2014)။
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း မွာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုမွ
ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည့္ ရလဒ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။
အၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္၊ ဥပမာ - HIV/AIDS ၊ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရမႈႏွင့္
STI ျဖစ္ပြားႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေစရန္၊
သို႔မဟုတ္ သီးျခားအေနအထားမ်ားအရ ရည္မွန္းခ်က္တြင္
ထည့္သြင္းထားသည့္ အျခားရလဒ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သက္ေရာက္မႈကို
ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းခံကို ပါဝင္ထည့္သြင္းေပးႏိုင္သည့္
randomized controlled trial စသည့္ သုေတသနနည္းလမ္းမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ CSE ၏ သက္ေရာက္မႈကို ဆယ္ေက်ာ္သက္

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ HIV ကူးစက္ႏႈန္း စသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အၫႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္သည္။
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္ အျခား
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကလည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အေရးပါေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္သက္ေရာက္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း သတိျပဳရန္
အေရးႀကီးသည္ (UNESCO, 2014a)။

၇.၅

CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေစရန္ အရည္အေသြး
ျမင့္မားေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္အတြင္း ပါဝင္ထည့္သြင္းရမည္။
အထူးသျဖင့္ CSE သင္တန္းမ်ားကို ဆရာျဖစ္သင္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္
ထည့္သြင္းပါက CSE အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ လႊမ္းျခံဳေစႏိုင္ၿပီး
ထိေရာက္စြာ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္လုပ္သား
အရင္းအျမစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ အနာဂါတ္တြင္ CSE သင္ၾကားမႈကို
တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဤ ကတိကဝတ္က ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ ယံုၾကည္ကိုးစားႏိုင္မႈအေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
ဤသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက CSE ကို ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်
မထည့္သြင္းခဲ့လွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိုအပ္သလို သင္တန္းမ်ား
ေပးရသည့္အတြက္ အနာဂါတ္တြင္ ကုန္က်ႏိုင္သည့္စရိတ္ကိုလည္း
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ CSE ကို စနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းက လူမႈေရးႏွင့္
က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈအတြက္
အဓိကျဖည့္ဆည္းမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုစံႏႈန္းမ်ားက ေနာက္ဆံုး လူထုတစ္ရပ္လံုးတြင္
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အၫႊန္းကိန္းမ်ား တိုးတက္လာေစၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္
မ်ား၏ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
ျဖစ္ထြန္းလာေစႏိုင္သည္။ CSE ကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းအဆင့္
ၫႊန္းပို႔စနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ဖြဲ႕စည္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားလည္း
ပါဝင္ႏိုင္သည္။
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၇ - ထိေရာက္ေသာ CSE လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

UNESCO က ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ သေဘာတရား ၁၀ ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္
(UNESCO, 2014)။

စာစု ၄ - UNESCO ၏ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ သေဘာတရား ၁၀ ခ်က္

1
2

လက္ရွိစနစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္း၊ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္

3
4
5
6
7

လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ခံယူလက္ခံထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ အစိုးရ၏ လက္ရွိစနစ္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေစရန္

8

ေရရွည္အတြက္ (အလွဴရွင္ထံမွ ရန္ပံုေငြရရွိေနခ်ိန္သာ မဟုတ္ဘဲ) အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္၊ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုတ္ရႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို
ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္

9
10

တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ ‘ရင္းျမစ္အဖြဲ႕’ တြင္ တေျဖးေျဖးေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားရန္

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူ အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းေစရန္၊ ေဒသ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္
ခံယူမႈ၊ ဦးေဆာင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမစတင္မီ စမ္းသပ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူၿပီး ျဖန္႔ေဝေပးရန္
လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရန္
ဦးေဆာင္မႈ၏ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္
ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲရန္၊ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး
အစီအစဥ္ဆြဲရန္

ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာပါက တိုးခ်ဲ႕ရန္ မဟာဗ်ဴဟာကို ညႇိႏႈိင္းျပင္ဆင္ရန္၊ ‘မူဝါဒအခြင့္အလမ္း’ မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက
အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးျပဳရန္

တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို မိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ အားေပးပံ့ပိုးမႈရွိသည့္
အေျခအေနေကာင္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္သည္။
UNESCO (2010) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ တြန္းအားေပးသည့္
အခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။


အားေပးပံ့ပိုးသည့္ မူဝါဒ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ HIV ႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းႏွစ္ခုလံုးကို
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကတိကဝတ္ရွိေၾကာင္းကို
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရွိျခင္း



မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ထိုအတြက္ ပံုစံတက်အစီအမံမ်ားရွိေစရန္)၊
ဥပမာ - ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား၊ အစိုးရႏွင့္
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား



လူငယ္မ်ား၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားရွိျခင္း



သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ဆန္းစစ္မႈကို ပူးေပါင္းပါဝင္ညႇိႏႈိင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ျဖစ္ေစျခင္း



သိသာသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အခ်ဳိ႕ ရွိေနသည့္တိုင္၊ CSE အတြက္
အေၾကာင္းရင္းခံကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ဆႏၵရွိသည့္ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိျခင္း



ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား အၾကားတြင္ ‘မဟာမိတ္မ်ား’ ေဖာ္ထုတ္၍ တက္ႂကြစြာ
ပါဝင္ကူညီေစျခင္း



(ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ား
ရရွိႏိုင္ေစရန္ ၊ ဥပမာ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအား CSE ကို
ရင္းႏွီးသိရွိနားလည္ေစရန္၊ ဆရာဆရာမမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္သင္ယူသည့္
နည္းလမ္းအသံုးျပဳျခင္းကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ
ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း



CSE အတြက္ သီးျခား အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္၊ ဥပမာ - လိင္တူ
ဆက္ဆံသည့္ကိစၥကို ေၾကာက္ရြံ႕မုန္းတီးေစသည့္ သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို
ဖယ္ရွားျခင္း
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နိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’
အတြက္ ျပည္တြင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွိေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွာ နည္းပါးၿပီး ျပန္႔က်ဲေနသည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြနည္းေသာႏိုင္ငံႏွင့္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ
ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး (ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအားလံုး
သို႔မဟုတ္ အားလံုးနီးပါးကို လႊမ္းျခံဳျခင္း) ေရရွည္တည္တံ့ေသာ (ဆိုလိုသည္မွာ
ရန္ပံုေငြသည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ရပ္အတြက္သာ ကန္႔သတ္မထားျခင္း)
လုပ္ငန္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ အစိုးရမွဦးေဆာင္သည့္ အားထုတ္မႈတို႔ျဖင့္
တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာအခ်က္မ်ားမွာ
အစိုးရထံမွ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္
အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား
အၾကား မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိျခင္း၊
လူငယ္မ်ား၏ဘဝတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိလာေစေရးအတြက္ မူဝါဒမ်ားကို
အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လာေစၿပီး အစီအစဥ္မ်ားမွ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရွည္လ်ားေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား တူညီေသာ ကတိကဝတ္ျပဳမႈရွိျခင္း
စသည္တို႔ပါဝင္သည္။
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အမ်ားအျပားမွာ
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မလံုေလာက္မႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ္လည္း ကတိကဝတ္ျပဳမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အားထုတ္မႈႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာေပါင္းစပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား
ကမာၻတစ္ဝွမ္း ေဒသတိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာ
ၫႊန္းဆိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။
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အျခားအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ မွ်တမႈမရွိဘဲ ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္
မိမိထင္ျမင္သလို ခြဲျခားျပဳမူျခင္း
သာတူညီမွ်မႈ (Equity): တန္းတူညီမွ်စြာဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး၊
အက်ဳိးအျမတ္၊ တာဝန္ရွိမႈ၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ မမွ်တမႈမ်ားကို
ျပန္လည္ထိန္းညႇိႏိုင္ရန္အတြက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အပါအဝင္
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစ၍ မခြဲျခားေသာဆက္ဆံမႈ၊
လိင္တူႏွစ္သက္သူ - ေဂး (Gay): အဓိကအားျဖင့္ လိင္တူသူကို
ႏွစ္သက္ (တိမ္းၫႊတ္စြဲလမ္း) သူ သို႔မဟုတ္ လိင္တူသူႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရွိသူ၊
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သံုးေလ့ရွိသည္။
အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း ဤအသံုးအႏႈန္းကို သံုးသည္။
က်ားမေရးရာ (Gender): ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍
မိန္းမႏွင့္ေယာက်္ား၊ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား
အျပင္ မိန္းမမ်ားအၾကားႏွင့္ ေယာက်္ားမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအတြက္
လူမႈေရးအရ သတ္မွတ္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။
ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွာ လူမႈေရးအရ
တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္၍ လူမႈေရးအရ ပံုသြင္းခံရသည့္
ျဖစ္စဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခန္းက႑မ်ား (Gender norms or
roles): မိန္းမႏွင့္ေယာက်္ား၊ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလး သို႔မဟုတ္
က်ားမဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကား က်ားမေရးရာအသြင္အျပင္မ်ား၊
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုႏွင့္
တစ္ခုတြင္ ကြဲျပားျခားနားၾကပါသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲနိုင္ၿပီး
လူမႈေရးအရ အမူအက်င့္မ်ားကို ပံုသြင္းခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွတဆင့္
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မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ က်ားမေရးရာအရ မည္သို႔ ဆက္ဆံရမည္တို႔ကို
ေလ့လာသင္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တင္းက်ပ္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ
က်ားမေရးရာခံယူမႈ သေဘာတရားမ်ားက တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းႏွင့္
အႏၲရာယ္ရွိေသာအေလ့အထမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေစသည္။
ဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ အယူသည္းမႈမ်ားကို အေျခခံ၍
ထိုသေဘာတရားမ်ားအား ကာကြယ္ထားၾကသည္။
က်ားမေရးရာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ်က္ (Gender expression): လူတစ္ဦးက မိမိ၏
ကိုယ္ပိုင္က်ားမေရးရာခံယူမႈကို ကမာၻေလာကဆီသို႔ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - အမည္နာမ၊ အဝတ္အစား၊ လမ္းေလွ်ာက္ပံု၊ စကားေျပာပံု၊
ဆက္ဆံပံု၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းတြင္ ေနရာယူသည့္ အခန္းက႑နွင့္
ေယဘုယ်အမူအယာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ (Gender identity): လူတစ္ဦး၏ အတြင္းစိတ္မွ
နက္႐ႈိင္းစြာခံစားရၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည့္
က်ားမေရးရာကို ဆိုလိုသည္။ ၄င္းမွာ ေမြးစအခ်ိန္ကသတ္မွတ္ေပးလိုက္သည့္
လိင္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း သို႔မဟုတ္ မကိုက္ညီျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းတြင္
တစ္ဦးခ်င္းစီမွ မိမိခႏၶာကိုယ္အေပၚခံစားရမႈလည္း ပါဝင္သည္။ လြတ္လပ္စြာ
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါက ခႏၶာကိုယ္၏အသြင္အျပင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို
(ေဆးဝါး၊ ခြဲစိတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္) ေျပာင္းလဲထားျခင္းလည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
က်ားမေရးရာ စံကိုက္မျဖစ္ျခင္း (Gender non-conformity/non-conforming):
က်ားႏွင့္မဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားေသာ က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
မကိုက္ညီသူ၊ က်ားမေရးရာစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာ က်ားမေရးရာ
ေဖာ္ျပမႈရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ က်ားမေရးရာ
ေဖာ္ထုတ္ျပသပံုေၾကာင့္ က်ားမေရးရာ စံကိုက္မျဖစ္သူဟု လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ
ယူဆၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူမ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္ကို က်ားမေရးရာစံကိုက္
မျဖစ္သူဟု မယူဆသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ က်ားမေရးရာ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈႏွင့္
က်ားမေရးရာစံကိုက္မျဖစ္မႈတို႔မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏
ေယာက်္ားပီသမႈ၊ မိန္းမပီသမႈတို႔အေပၚ ယူဆခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ
ဆက္ႏြယ္ေနသည္။
က်ားမေရးရာ ကြဲျပားမႈ (Gender variance): က်ားမေရးရာ ေဖာ္ထုတ္ျပသပံုမွာ
ေမြးစက သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ လိင္ႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္းျဖစ္သည္။
က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (Gender-based violence): က်ားမ ခြဲျခား
ဆက္ဆံမႈ၊ က်ားမက႑အရ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာ
တရားေသ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
အင္အားၾသဇာမညီမွ်မႈကို အေျခခံျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုမွတဆင့္
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ား
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈ (Harassment): အျခားလူတစ္ေယာက္ကို
ထိခိုက္ေစာ္ကားရန္ သို႔မဟုတ္ ႏွိမ္ခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍ သို႔မဟုတ္
ယံုၾကည္ယူဆ၍ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ မလိုလားေသာ အျပဳအမူကို
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမွာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
အမူအယာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခားသူတစ္ဦးအား
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္၊ သတိေပးေျခာက္လွန္႔ရန္၊ အႏိုင္က်င့္ရန္၊
လွည့္ဖ်ားရန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္၊ ေသးသိမ္ေစရန္၊ ႏွိမ္ခ်ရန္၊ စိတ္ကသိကေအာင့္
ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္လိုေသာ၊
ေစာ္ကားေသာ ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
လိင္ကြဲဆက္ဆံသူကိုသာ ပံုမွန္သတ္မွတ္ျခင္း (Heteronormativity): လိင္ကြဲ
ဆက္ဆံျခင္းကိုသာ ပံုမွန္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားေသာ
လိင္စိတ္ခံယူမႈျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားျခင္း
လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (Homophobia): လိင္တူဆက္ဆံျခင္း

၉ - ေဝါဟာရမ်ား

ႏွင့္ လူတို႔၏ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆသည့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈ
အေပၚ အေျချပဳ၍ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ မသက္မသာခံစားရျခင္း၊ သည္းမခံႏိုင္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ မုန္းတီးျခင္း
လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (Homophobic
violence): အစစ္အမွန္ျဖစ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆသည့္ ထိုသူတို႔၏
လိင္စိတ္ခံယူမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ က်ဴးလြန္ေသာ က်ားမေရးရာႏွင့္ဆိုင္သည့္
အႏိုင္က်င့္မႈ
လိင္တူႏွစ္သက္သူ (Homosexual): မိမိႏွင့္ လိင္တူသူကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ /သို႔မဟုတ္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာအရ ႏွစ္သက္သူ
(တိမ္းၫႊတ္စြဲလမ္းသူ)
လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ ပညာေရး (Inclusive education): သင္ယူသူအားလံုးထံ
ေရာက္ရွိႏိုင္ေစရန္ ပညာေရးစနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားျဖည့္
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
အသိေပး၍သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း (Informed consent): သုေတသန
တစ္ခု သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ပါဝင္ရန္အတြက္ မိမိသေဘာဆႏၵ
အေလ်ာက္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းကို ရယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္
ၾကားလိင္ (Intersex): က်ား သို႔မဟုတ္ မ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ စံကိုက္ပံုစံမ်ားႏွင့္
မကိုက္ညီေသာ (ျပင္ပလိင္အဂၤါမ်ား၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါမ်ား၊ ဗီဇ ခ႐ိုမိုဇုမ္းပံုစံမ်ား
အပါအဝင္) လိင္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားလာသူ။ ‘ၾကားလိင္’
ဆိုသည္မွာ ျခံဳငံုေဖာ္ျပသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္ မ်ားစြာေသာ
သဘာဝအေလ်ာက္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ဳိးစံုကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕သူမ်ားတြင္ ၾကားလိင္ျဖစ္ျခင္းကို ေမြးစကပင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ
အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္အထိ မသိသာဘဲရွိႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ ခ႐ိုမိုဇုန္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္
ၾကားလိင္မ်ားမွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လံုးဝမသိသာျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ၾကားလိင္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ လိင္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လိင္စိတ္ခံယူမႈ သို႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈမ်ားႏွင့္ ျခားနားပါသည္။ ၾကားလိင္ရွိသူတစ္ဦးသည္ ပံုမွန္
က်ား သို႔မဟုတ္ မ ျဖစ္ျခင္း၊ လိင္တူႏွစ္သက္သည့္ က်ား သို႔မဟုတ္ မ ျဖစ္ျခင္း၊
လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔ကို
ေယာက်္ားအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ မိန္းမအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးအျဖစ္ သို႔မဟုတ္
ႏွစ္မ်ဳိးလံုးမဟုတ္သူဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေယာက်္ားလ်ာ (Lesbian): အျခားမိန္းမမ်ားကို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ /သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ႏွစ္သက္ၿပီး (တိမ္းၫႊတ္
စြဲလမ္းၿပီး) အဓိကအေနျဖင့္ နီးစပ္ေသာဆက္ဆံေရး ထားရွိႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီး
သင္ၾကားနည္းပညာ (Pedagogy): ပညာသင္ၾကားရာတြင္ အေၾကာင္းအရာ
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးအပ္သည့္နည္းလမ္း။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္
ျခားနားစြာ ေလ့လာသင္ယူၾကေၾကာင္း သိမွတ္၍ ကေလးအမ်ဳိးမ်ဳိးအား
ပိုမိုထိေရာက္စြာ သင္ယူႏိုင္ၾကေစရန္ နည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳ၍
ကူညီေပးျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (Reproductive health): မ်ဳိးဆက္ပြားစနစ္ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ေရာဂါဘယႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈမ်ား
ကင္းရွင္း႐ံုသာမကဘဲ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ
တို႔တြင္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးမွာ
ဘဝတစ္ေလ်ာက္ အဆင့္အားလံုးတြင္ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား၊
လုပ္ငန္းမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူမ်ားသည္
စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္ၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဘဝကို
ရရွိႏိုင္ကာ သားသမီး ယူ မယူ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ယူမည္
စသည္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ကာ မ်ဳိးဆက္ပြားႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္းတို႔ကို
ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
(Reproductive rights): ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား အမ်ားသေဘာတူညီထားသည့္
စာတမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ သားသမီးယူရန္ အေရအတြက္၊ အခ်ိန္ျခားျခင္း၊
ေမြးမည့္အခ်ိန္တို႔ကို လြတ္လပ္၍ တာဝန္ယူမႈရွိစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း၊
ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္
ပညာေပးမႈမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ အျမင့္ဆံုး လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး စံႏႈန္းမ်ားကို ရရွိခြင့္တို႔အတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္
ေမာင္ႏွံစံုတြဲမ်ား အားလံုးတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
လူ႔အခြင့္အေရးစာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊
အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္းမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ မခံစားရဘဲ
မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခြင့္လည္း
ပါဝင္သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (Schoolrelated gender-based violence): က်ားမေရးရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တရားေသ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ က်ဴးလြန္သည့္ ေက်ာင္းတြင္း
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ။ ၄င္းကို မညီမွ်ေသာ အင္အားၾသဇာတို႔က အားျဖည့္ေပးသည္။
လိင္ (Sex): လူတို႔အား ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမလူဦးေရထဲတြင္
ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ဇီဝေဗဒႏွင့္
ဇီဝကမၼေဗဒဆိုင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား (မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ၊ အင္ဒိုခ႐ိုင္းေဟာ္မုန္းမ်ား
ႏွင့္ ခႏၶာေဗဒ) (ၾကားလိင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။)
လိင္မႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရး (Sexual health): လိင္မႈေရးရာႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ ေရာဂါဘယ၊ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္
မသန္စြမ္းမႈမ်ား ကင္းရွင္း႐ံုသာမကဘဲ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
လိင္မႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္
အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေလးစားမႈရွိေသာ နည္းလမ္းလိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္
အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔မွ
ကင္းေဝးကာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစၿပီး ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈကိုလည္း
ရရွိေစသင့္သည္။ လိင္မႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို ရယူထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္
လူသားအားလံုး၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလ်က္
ကာကြယ္ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။
လိင္စိတ္ခံယူမႈ (Sexual orientation): လိင္ကြဲ (heterosexual)
ျဖစ္သူ (သို႔မဟုတ္) လိင္တူခ်င္း (homosexual) ျဖစ္သူ (သို႔မဟုတ္)
လိင္တစ္မ်ဳိးထက္မကေသာ (bisexual or pansexual) လူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရးအတြက္ လူတစ္ဦးစီ၏ ျပင္းျပေသာစိတ္ခံစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္စြဲၿငိမႈ၊
လိင္စိတ္ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ နီးကပ္မႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္
ေဝဖန္ႏိွမ့္ခ်ျခင္း၊ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္း (Stigma): လူတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္
လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုအေပၚ
အဆိုးျမင္သေဘာျဖင့္ ထင္ဟပ္၍ စြဲကိုင္ထားေသာအေတြးအျမင္ သို႔မဟုတ္
ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္မႈ။ ထိုသို႔ေဝဖန္ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ အမည္ဆိုးတပ္ျခင္းအေပၚ
အေျခခံေသာ ျပဳမူမႈမ်ားက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္းထားသူ (Transgender): လူတစ္ဦး၏
က်ားမေရးရာ (Gender) ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပင္းျပေသာအတြင္းစိတ္မွာ
ေမြးစကသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ လိင္ႏွင့္ ျခားနားေနျခင္းျဖစ္သည္။ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခ်က္ေျပာင္းထားသူမ်ားမွာ လိင္ကြဲဆက္ဆံသူ၊ လိင္တူဆက္ဆံသူ
သို႔မဟုတ္လိင္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးဆက္ဆံသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခ်က္ေျပာင္းထားသူမ်ားမွာ ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမ
သို႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာ အျခားတစ္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္း သို႔မဟုတ္
သတ္မွတ္ခ်က္မရွိသူအျဖစ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
လိင္ေျပာင္းထားသူ (Transsexual): ‘လိင္ေျပာင္းထားသူ’ ဟူေသာ
အသံုးအႏႈန္းကို တစ္ခါတစ္ရံ က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခံယူမႈကို ပိုမိုပီျပင္ေစရန္
အတြက္ ခႏၶာကိုယ္အား ေဆးပညာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းေဆး
သံုးျခင္းအပါအဝင္) ျဖင့္ျပဳျပင္ထားသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္လိုသူမ်ား စသည့္
က်ားမေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း
အသံုးျပဳသည္။
လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (Transphobia):
လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ မသက္မသာခံစားရျခင္း၊
သည္းမခံႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မုန္းတီးျခင္း
လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (Transphobic
violence): လူတို႔၏ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ယူဆသည့္
က်ားမသတ္မွတ္ခံယူမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ က်ဴးလြန္ေသာ က်ားမေရးရာႏွင့္
ဆိုင္သည့္ အႏိုင္က်င့္မႈ
အၾကမ္းဖက္ျခင္း (Violence): သိသာထင္ရွားစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊
သေကၤတျပ လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားျဖစ္ေစေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈ
လူငယ္ (Young person): ကုလသမဂၢ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ
၂၄ ႏွစ္ အတြင္းရွိသူမ်ား
ပ်ဳိရြယ္သူ (Youth): ကုလသမဂၢ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ
၂၄ ႏွစ္ အတြင္းရွိသူမ်ား။ ကုလသမဂၢက ဤအသက္အပိုင္းအျခားကို
စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္
ႏိုင္ငံအလိုက္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားမႈရွိသည္။
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၁ဝ
ေနာက္ဆက္တမ
ဲြ ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ေနာက္ဆက္တဲြ (၁)
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ဘဝတြကတ
္ ာ
သိမတ
ွ စ
္ ရာမ်ား’ (CSE) ႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ေ
္ နသည့္
ႏုင
ိ င
္ တ
ံ ကာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊
နည္းလမ္းအေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ
သက္ဆိုင္ေသာအပိုဒ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကမာၻႀကီးအား တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစျခင္း - ၂ဝ၃ဝ
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(A/ RES/ 7011) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
(SDGs) အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေၾကျငာခ်က္ ၂ဝ၁၅
၁၉။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျခား
ႏုိင္ငံတကာ နည္းလမ္းအေထာက္အကူမ်ား အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ထပ္မံ
အတည္ျပဳသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကုလသမဂၢ ေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္အညီ လူမ်ဳိး၊
အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္
အျခားအယူအဆေရးရာ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဇစ္ျမစ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ
ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေမြးဖြားပံု၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အျခားအေျခအေနမ်ားကို အေျခခံ၍
ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ လူတိုင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္မႈတုိ႔ကို
ေလးစားကာကြယ္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိမႈကို အေလးအနက္
ေဖာ္ျပသည္။
၂ဝ။ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္
ပန္းတိုင္အားလံုး တိုးတက္ျပည့္မီရန္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ လူသားအားလံုး၏ ထက္ဝက္သည္ သူတို႔၏
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိျခင္းမွ ဆက္လက္၍
ျငင္းပယ္ခံရထားလွ်င္ လူသားတို႔၏ အစြမ္းအစကို ျပည့္ဝစြာ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ရန္ႏွင့္
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈတို႔ကို တန္းတူလက္လွမ္းမီရမည္ျဖစ္ၿပီး
အဆင့္အားလံုးတြင္ အလုပ္အကိုင္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မႈတို႔
တြင္လည္း အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး
ရရွိေစရမည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ က်ားမေရးရာကြာဟမႈကို ပေပ်ာက္ေစရန္
အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သိသာစြာ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္
က်ားမတန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္
ျမင့္မားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို ပိုမိုေထာက္ပံ့အားေပးရန္
ကမာၻအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္။
အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား ပူးေပါင္းပါဝင္ေစသည့္
နည္းလမ္း အသံုးျပဳျခင္း အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးစံုကို ပေပ်ာက္ေအာင္ တုိက္ဖ်က္မည္။
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ က်ားမ
ေရးရာအျမင္ကို စနစ္တက် ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္
အလြန္အေရးႀကီးသည္။
၂၅။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူတိုင္း အက်ဳံးဝင္၍ သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ
အရည္အေသြးျပည့္ ပညာေရးကို အဆင့္အားလံုး (ကေလးဘဝ အစပိုင္း၊
မူလတန္း၊ ဒုတိယဆင့္ (အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း)၊ တတိယဆင့္
(အဆင့္ျမင့္ပညာ)၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း) တြင္
ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳသည္။ လိင္၊ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္
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မ်ဳိးႏြယ္စုမေရြး၊ မသန္စြမ္းမႈရွိသူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား၊
တိုင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္
ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သူမ်ား အပါအဝင္ လူသားအားလံုးသည္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အျပည့္အဝ
ပါဝင္ႏုိင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရယူရာတြင္
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမည့္ ဘဝတစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူမႈ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီသင့္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္
လူငယ္မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
အျပည့္အဝရရွိၿပီး ရွင္သန္ဖြ႔ံၿဖိဳးႏုိင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေပးအပ္ရန္
လံုၿခံဳေဘးကင္းသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ စုေပါင္းညီညာေသာ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္
မိသားစုမ်ားမွတဆင့္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားမည္။ ဤ ႀကိဳးပမ္းမႈက မိမိတို႔၏
ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရ အက်ဳိးအျမတ္ (Demographic Dividend) ကို အက်ဳိးရွိစြာ
အသံုးခ်ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါမည္။
၂၆။ လူတုိင္းအတြက္ ကာယ၊ စိတၱ က်န္းမာမႈႏွင့္ ဘဝ ခ်မ္းသာသုခကို
ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသက္ရွည္ေစရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ လူတိုင္းအတြက္ က်န္းမာေရး
လႊမ္းၿခံဳမႈႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီေရး
တို႔ကို ျပည့္မီရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မက်န္ရွိေစရပါ။
ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ မိခင္ေသႏႈန္း ေလွ်ာ႔ခ်ေရးတြင္
ကာကြယ္တားဆီး၍ ရႏိုင္ေသာ ေသဆံုးမႈအားလံုးကို ၂ဝ၃ဝ မတိုင္မီ
အဆံုးသတ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ရရွိေနေသာ တိုးတက္မႈအား ပိုမိုျမန္ဆန္ေစမည္ဟု
ကတိကဝတ္ျပဳသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မိသားစုစီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္
ႏွင့္ ပညာေပးမႈမ်ား အပါအဝင္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳသည္။
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (SDGs)
SDG 3 - လူတိုင္း အသက္အရြယ္မေရြး က်န္းမာ၍ ခ်မ္းသာသုခ ရွိေသာဘဝကို
ရရွိေသခ်ာေစမည္။
၃.၃ - ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ AIDS၊ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာ
အပူပိုင္းေဒသ ကပ္ေရာဂါမ်ား အဆံုးသတ္ေစမည္။ အသည္းေရာင္ေရာဂါ၊
ေရမွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို တိုက္ဖ်က္မည္။
၃.၇ - ၂ဝ၃ဝ တြင္ မိသားစုစီမံကိန္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ပညာေပးအပါအဝင္ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လက္လွမ္းမီရရွိေစၿပီး ႏုိင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမည္။
SDG4: အားလံုးအတြက္ လူတိုင္းအက်ဳံဳးဝင္၍ သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ
အရည္အေသြးမီ ပညာေရးကို ရရွိေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ တစ္သက္တာ
သင္ယူေလ့လာမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္
၄.၁ -၂၀၃၀ တြင္ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးအားလံုးသည္ ဆီေလ်ာ္
ထိေရာက္သည့္ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ား ရရွိေစရန္ အခမဲ့၊ သာတူညီမွ်မႈရွိသည့္
အရည္အေသြးမီ မူလတန္းႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ပညာေရးကို ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေစမည္။
၄.၇ -၂၀၃၀ တြင္ သင္ယူသူအားလံုးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္
လိုအပ္သည့္ အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိရန္ ေသခ်ာေစမည္။
၎တြင္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္
ေရရွည္ ဘဝေနထိုင္ပံုတို႔အတြက္ ပညာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်ားမ
တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ အၾကမ္းမဖက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားပီသမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို
နားလည္လက္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက
ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးပံု စသည္တို႔ ပါဝင္မည္။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

SDG 5 – က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေစ၍ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္ကေလးအားလံုး၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္မည္။
၅.၁ - ေနရာေဒသတိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္မည္။
၅.၂ - လူကုန္ကူးျခင္း၊ လိင္ႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း
အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ႏွင့္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
မိန္းကေလးအားလံုးအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးစံုကို
ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္။
၅.၃ - ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေစာစီးစြာႏွင့္ အတင္းအၾကပ္
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ
အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အေလ့အထမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္။
၅.၆ - လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ပီကင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ ၄င္းတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္
အက်ဳိးရလဒ္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သေဘာတူထားသည့္အတုိင္း
လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
လူတိုင္းလက္လွမ္းမီေစမည္။
SDG 10 - ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မညီမွ်မႈကို ေလွ်ာ႔ခ်မည္။
၁ဝ.၃ - ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေသာဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ မူဝါဒႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို
ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ညီမွ်ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစၿပီး အက်ဳိးရလဒ္
မညီမွ်မႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်မည္။
SDG 16 - စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍
အားလံုးပါဝင္ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္မည္။ လူတိုင္းအတြက္
တရားမွ်တမႈ ရရွိေစ၍ အဆင့္အားလံုးတြင္ ထိေရာက္၍ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး
အားလံုးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္။
၁၆.၁ - အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ဳိးစံုႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေသဆံုးမႈႏႈန္းမ်ားကို ေနရာတုိင္းတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ေလွ်ာ႔ခ်မည္။
၁၆.၂ - ကေလးသူငယ္မ်ားအား အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ၊
လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈ
ပံုစံမ်ဳိးစံုကို အဆံုးသတ္မည္။
၁၆.ခ - စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေသာ
ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္၍ လိုက္နာေစမည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ (၄) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ ပညာေရး ၂ဝ၃ဝ - အင္ခြၽန္း ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္း
မူေဘာင္ အားလံုးအတြက္ လူတိုင္းအက်ဳံဳးဝင္၍ သာတူညီမွ်မႈရွိေသာ
အရည္အေသြးမီ ပညာေရးဆီသို႔၊ ၂၀၁၅ - ကမာၻ႕ပညာေရးဖိုရမ္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ပညာေရး (ESD) ႏွင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ
ႏုိင္ငံသားပညာေရး (GCED) တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ စာရင္းသြင္းထားသည္။
ပညာေရး ၂ဝ၃ဝ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ဦးတည္အေၾကာင္းအရာအလိုက္
အၫႊန္းကိန္းမ်ား၊ SDG ပန္းတိုင္ ၄.၇း၂၈ အတြက္ အၫႊန္းကိန္း (စာမ်က္ႏွာ
၇၉)၊ “ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္မႈ အေျချပဳ HIV ႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပး” သင္ၾကားေသာေက်ာင္းမ်ား၏
ရာခုိင္ႏႈန္း”။
၆၃ - ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား - ESD ႏွင့္ GCED ကို
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ မူဝါဒႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲၿပီး ဆရာ
ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္၏ အေထာက္အပံ့ကို ရယူျခင္းမ်ားမွတဆင့္
ပံုမွန္ (ေက်ာင္းတြင္း)၊ အလြတ္သေဘာႏွင့္ ပံုစံစနစ္မရွိေသာ (ေက်ာင္းျပင္ပ)

ပညာေရးမ်ားအားလံုးအတြက္ စနစ္တစ္ခုလံုးတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ထည့္သြင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၄င္းတြင္ ESD5* အတြက္
ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္၍ လူ႔အခြင့္အေရး၊
က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ေရရွည္
ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ တာဝန္သိ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ
စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

HIV ႏွင့္ AIDS ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ေၾကျငာခ်က္၊ HIV တုိက္ဖ်က္ေရးကို
လွ်င္ျမန္တိုးတက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ရွိေစေရးႏွင့္ ၂၀၃၀ တြင္
AIDS ျဖစ္ပြားမႈ အဆံုးသတ္ေရး၊ ၂၀၁၆ (A/RES/70/266)
၄၁ - တစ္ကမာၻလံုးအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ
ဤကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္အခံရဆံုး ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္
လူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို မမွ်တစြာ ပိုမို ထမ္းေဆာင္ေန
ရေသာေၾကာင့္ အထူးအေလးထားဖြယ္ ျဖစ္သည္။ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးအားလံုး လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ တိုးတက္မႈသည္ လက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေႏွးေကြးေနၿပီး
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား HIV မွ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းသည္လည္း
ဇီဝကမၼေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်ားႏွင့္မ၊
ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားၾကား အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈ အပါအဝင္
က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ် မရိွမႈမ်ား၊ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ
အဆင့္အတန္း မညီမွ်မႈမ်ား၊ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး အပါအဝင္
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လံုေလာက္စြာ မရရိွမႈ၊
လူကုန္ကူးျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေစေသာ
အေလ့အထမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သီးသန္႔ ကိုယ္ပိုင္ေနရာတြင္
ျဖစ္ပြားေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးစံုတို႔ေၾကာင့္
ထိေရာက္သင့္သေလာက္ မထိေရာက္သည္ကို သိမွတ္ထားသည္။
၆၁.(ဂ) - က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ် မရိွမႈ၊ က်ားမအေျချပဳ အႏိုင္အထက္
ျပဳမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္၊ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊
ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီေရး
အပါအဝင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းမွတဆင့္
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား HIV ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္မွ
မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမင့္ရန္၊ ထိုသို႔ တိုးျမင့္ႏိုင္ရန္အတြက္
၎တို႔၏ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအပါအဝင္ လိင္မႈေရးရာကိစၥမ်ားတြင္
စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ကင္းရွင္းလ်က္ လြတ္လပ္၍ တာဝန္သိစြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေစမည့္ အခြင့္အေရးကို
က်င့္သံုးႏုိင္ေစရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးအရ အမွီအခိုကင္းမႈကို
အားေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံု အသံုးျပဳမည္ဟု ကတိျပဳသည္။ ဤ အေျခအေနႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈရရိွေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို ထပ္ေလာင္းအဆိုျပဳမည္။
၆၂.(င) - ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားငယ္မ်ားတြင္ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ HIV တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ၊
အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္း
စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအၾကား
အင္အားၾသဇာဆက္ႏြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္
မိမိကိုယ္ကို ေလးစားမႈ၊ သိရိွနားလည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆို
ျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ေလးစားမႈရိွေသာ
ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ HIV ကူးစက္ျခင္းမွ မိမိကိုယ္မိမိ
ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ ၎တို႔၏ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဆင့္ႏွင့္အညီ သိပၺံနည္းက်
တိက်မွန္ကန္၍ အသက္၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ျပည့္စံုေသာ
ပညာေရးကို တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔ေစမည့္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ
၅ * UNESCO အေထြေထြညီလာခံ (37C/Resolution 12) က အတည္ျပဳထားၿပီး
UNDecode of ESD ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအစည္းအေ၀း
(A/RES/69/211) က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ျပဳလုပ္မည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၊
မိဘမ်ား၊ တရားဝင္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ပညာေပးသူမ်ားႏွင့္
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းအေထာက္အကူမ်ား၊ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၁။ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္း (၁၉၄၈)
၂။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW ၁၉၇၉)
၃။ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၉၈၉/၉၀)
၄။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၉၆၆/၇၆)
၅။ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂၀၀၆)

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ
ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုးတက္လွ်င္ျမန္ေစျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
မိန္းကေလးအားလံုးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို
ပါဝင္ေစျခင္း A/HRC/35/L 1522017
(ဆ) ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္အားလံုးအတြက္ ျပည့္စံု၍ တိက်မွန္ကန္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ CSE အပါအဝင္
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရန္။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိဘႏွင့္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လမ္းၫႊန္မႈ၊ သက္ဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုး၏ တက္ႂကြစြာ
ပါဝင္မႈတို႔ျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္။ အစီအစဥ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး
အသက္အရြယ္အားလံုး၏ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထပံုစံမ်ားကို
ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေပၚ အေျခခံကာ
ေလးစားမႈရိွသည့္ ဆက္ဆံေရး ဖန္တီးရန္၊ တဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္မႈမ်ားကို
ပေပ်ာက္ေစၿပီး ဆံုးျဖတ္မႈ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ၊ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈဆိုင္ရာ
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ တစ္သက္တာပညာေရးအတြက္
ဆရာဆရာမမ်ားကို ပညာေပး၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ
ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား တိုးတက္လွ်င္ျမန္ေစျခင္း၊
တုိင္းရင္းမ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အပါအဝင္
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (A/HRC/32/L 28/Rev/2016)
၇ (ဂ) အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ အမွီအခိုကင္းစြာ ရပ္တည္ႏုိင္မႈ၊
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျပည့္အဝ
တန္းတူရည္တူ ပါဝင္ႏုိင္မႈတို႔ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
ျမႇင့္တင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုအတြက္ CSE အပါအဝင္
အရည္အေသြးျပည့္ ပညာေရး၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တတ္ႏိုင္၍
လံုေလာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အျပည့္အဝ တန္းတူညီမွ် လက္လွမ္းမီေစမည့္ လူမႈေရးႏွင့္
စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္ႏွင့္
သိကၡာရိွေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အျပည့္အဝ တန္းတူညီမွ်
လက္လွမ္းမီေစျခင္း၊ ေျမႏွင့္ အျခားပစၥည္းဥစၥာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္
ရယူထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏
အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္တို႔ကို အာမခံေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္။
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စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ - လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အခြင့္အေရးအေပၚ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ ၂၂
(စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ
သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၁၂) ၂၀၁၆
၁၁.၅. လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အခြင့္အေရးမ်ားတြင္
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။ လြတ္လပ္ခြင့္တြင္ မိမိ
ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္
အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေၿခာက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းစြာျဖင့္ လြတ္လပ္၍
တာဝန္သိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။
ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၁၂ အရ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးကို လူတိုင္း အျပည့္အဝ ခံစားပုိင္ခြင့္ ရရိွေစရန္ က်န္းမာေရးဌာန၊
ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကို ဟန္႔တားမႈမရိွဘဲ
လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္မႈ ပါဝင္သည္။
၁၁.၆. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးသည္
ကြဲျပားေသာ္လည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးစပ္စြာ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။
လိင္က်န္းမာေရးသည္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ
လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္
လူမႈေရး ခ်မ္းသာသုခဆုိင္ရာ က်န္းမာျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ညီလာခံ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ
မ်ဳိးဆက္ပြားႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး နားလည္သိရိွမႈျဖင့္ လြတ္လပ္၍ တာဝန္သိစြာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ၎တြင္ လူမ်ား ၎တို႔၏
မ်ဳိးဆက္ပြားဆိုင္ရာ အျပဳအမူအတြက္ သိရိွနားလည္၍ လြတ္လပ္စြာ
တာဝန္သိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေစရန္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး
သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပစၥည္း၊ ဌာနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီေရး
ပါဝင္သည္။
၉. လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အမွန္တကယ္
ရရိွႏုိင္ရန္မွာ ႏုိင္ငံမ်ားက ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ အျခားဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာရန္လည္း လုိအပ္သည္။
ဥပမာ - လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ပညာသင္ၾကားမႈ
အခြင့္အေရး (အပိုဒ္ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄) ႏွင့္ က်ားမ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေရးႏွင့္
တန္းတူညီမွ်ေရး အခြင့္အေရးမ်ား (အပိုဒ္ ၂ [၂] ႏွင့္ ၃) တြင္ ျပည့္စံုေသာ၊
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွေသာ၊ အေထာက္အထား အေျခခံေသာ၊ သိပၸံနည္းက်
တိက်မွန္ကန္၍ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ဆိုင္ရာ ပညာေရးကို ရပိုင္ခြင့္တို႔
ပါဝင္ပါသည္။
၂၈. ဥပေဒအရႏွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနတို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈကို အမွန္တကယ္ရရိွရန္
လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ရိွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရိွေသာ ဥပေဒမ်ား၊
မူဝါဒႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ (သို႔) ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္သည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ျပည့္စံုေသာ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ပစၥည္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရးကို
ဟန္႔တားေနေသာ အတားအဆီးအားလံုးအား ဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္သည္။
မိခင္ေသႏႈန္းႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေက်းလက္ႏွင့္
ေဝးလံေဒသမ်ားတြင္ အပါအဝင္ အေရးေပၚသားဖြားေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္ ေမြးဖြားျခင္းတို႔ကို လုိအပ္ၿပီး အႏၲရာယ္မကင္းေသာ
သားဖ်က္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ မရည္ရြယ္ေသာ
ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္မကင္းေသာ သားဖ်က္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္
ႏုိင္ငံမ်ားက ေစ်းသက္သာ၊ ထိေရာက္၍ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ
သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းကို ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
အပါအဝင္ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီေစရမည္။ သားဖ်က္ျခင္းကို
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ရန္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ဝန္ဆက္မတည္လိုပါက အႏၲရာယ္ကင္းေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သားပ်က္သားေလ်ာျခင္းအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္
ေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔ကို လက္လွမ္းမီရရွိေစေရးအား ေသခ်ာေစရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
မိမိ၏ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားရန္တို႔ကို လုိအပ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ CRC/C/GC/20,
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအတြက္ အေထြေထြမွတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၀) ၂၀၁၆
၃၃. လိင္တူႏွစ္သက္သူ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ႏွစ္သက္သူ၊ လိင္ေျပာင္းထားသူ၊
ၾကားလိင္ရွိသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႏွိမ္ခ်ကဲ့ရဲ႕မႈ၊
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္မႈ
စသည့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိသားစုႏွင့္ လူမႈေရး
ပံ့ပိုးမႈမ်ား မရရွိျခင္း (သို႔) လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မရယူႏိုင္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အစြန္းေရာက္
သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္
အသက္ေသဆံုးရျခင္း မ်ားကိုပင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ ထိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွာ
မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈ နည္းပါးျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊
ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေနသည္။
၅၉. သတင္းအခ်က္အလက္၊ ေဆးဝါးပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
တန္းတူရည္တူ မရရိွျခင္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံရာေရာက္ေၾကာင္း အေလးအနက္
ခံယူလ်က္ ေကာ္မတီက ႏိုင္ငံမ်ားအား ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ျပည့္စံု၍
က်ားမေရးရာႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား လက္ခံက်င့္သံုးရန္ တုိက္တြန္းသည္။
အထက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမီျခင္းက ဆယ္ေက်ာ္သက္
မိန္းကေလးမ်ားအား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးျခင္း (သို႔)
ဆိုးရြားေသာ (သို႔) တစ္သက္တာ နာမက်န္းမႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ အမ်ားဆံုးအုပ္စု
ျဖစ္လာေစရန္ အားေပးသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အားလံုးသည္ မိသားစု
စီမံကိန္း၊ အေရးေပၚသေႏၶတားျခင္း အပါအဝင္ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား၊
လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကုသျခင္း၊
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကုိယ္ဝန္မေဆာင္မီ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ မိခင္က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရာသီေသြးေပၚစဥ္ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးတို႔ အပါအဝင္
လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ပညာေရးတို႔ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပး၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေပၚ
နားလည္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းစြာျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ လူကိုယ္တုိင္
တို႔မွတဆင့္ အခမဲ့ ရရိွသင့္သည္။
၆၀. လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေဆးဝါးပစၥည္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား
ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ (သို႔)
ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အတားအဆီးမ်ား မရိွသင့္ပါ။ ထို႔ျပင္
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူ မိန္းကေလးမ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူ၊
လိင္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးႏွင့္ ဆက္ဆံသူ၊ လိင္ေျပာင္းလဲသူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ဳိးပါသူ
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေနႏွင့္ ထုိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရာတြင္
ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ေသာ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ အတားအဆီးမ်ားကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အထူးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ေကာ္မတီသည္
ႏိုင္ငံမ်ားအား မိန္းကေလးမ်ားအဖို႔ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္
သားပ်က္သားေလ်ာၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏုိင္ေစရန္
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ ရပ္တန္႔ရန္၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၏ အက်ဳိးကို အေကာင္းဆံုးေရွ႕႐ႈ၍
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏အျမင္ကို အစဥ္
ၾကားသိ အေလးထားႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒျပဳမႈအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္
တိုက္တြန္းသည္။
၆၁. သိပၸံနည္းက် အေထာက္အထားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္အတူ ျပဳစုထားေသာ အသက္အရြယ္ႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္ကာ ျပည့္စံု၍ အားလံုးပါဝင္ေသာ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးပညာသည္ မသင္မေနရ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း၏
အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သင့္ၿပီး ေက်ာင္းျပင္ပ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားထံသို႔လည္း
ေရာက္ရိွသင့္သည္။ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈ၊
လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အခြင့္အေရး၊ တာဝန္သိ မိဘျဖစ္မႈႏွင့္

လိင္အျပဳအမူ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ေစာစီးစြာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးမ်ားကို
အေလးထားသင့္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အားလံုး အထူးသျဖင့္
မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လက္လွမ္းမီႏုိင္ေစရန္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား နည္းလမ္းပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရရွိႏိုင္သင့္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ - လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈကို အေျခခံေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမွ
ကာကြယ္ျခင္း A/HRC/32/L.2/Rev.1 (2016)
၁. လူသားအားလံုးသည္ လြတ္လပ္စြာ ေမြးဖြားလာၿပီး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ တန္းတူညီၾကသည္။ လူတိုင္းသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတုိင္း လူမ်ဳိး၊
အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္
အျခားအယူအဆ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူမႈေရး ဇစ္ျမစ္၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ေမြးဖြားမႈႏွင့္
အျခားအေျခအေနမ်ားေပၚ မူမတည္ပဲ အခြင့္အေရး အားလံုးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို
ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳသည္။
၂. ကမာၻ၏ ေနရာေဒသအားလံုးတြင္ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈတို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ - လူ႔အခြင့္အေရး၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမ
ေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈ (က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူၿပီးေနာက္) A/
HRC/27/L.27/Rev 1 (2014)
ကမာၻ႕ေနရာေဒသအားလံုးတြင္ လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ
သတ္မွတ္ခံယူမႈေၾကာင့္ လူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။
လိင္စိတ္ခံယူမႈႏွင့္ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခံယူမႈအေပၚ အေျချပဳေသာ
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ
အဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္မ်ားတြင္ ရရိွလာေသာ အျပဳသေဘာ
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုသည္။

CEDAW အေထြေထြအႀကံျပဳခ်က္အမွတ္ ၂၄ - ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ
၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး၌ လက္ခံအတည္ျပဳသည့္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ ၁၂ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး)
(မွတ္တမ္း A/54/38/Rev.1 Chapter 1 တြင္ ပါဝင္သည္)
၁၈. အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္
အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးမႈကို
ေလးစားေသာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ
သင္တန္းရရွိထားသူမ်ားက ေပးေသာ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး
ပညာေပးမ်ား ရရိွပိုင္ခြင့္ ရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
၂၃. မိသားစုစီမံကိန္းနည္းလမ္းအားလံုး*၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈမ်ား အပါအဝင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး
ပညာေပးျခင္းကို အထူး အေလးထားသင့္သည္။ (*ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းတြင္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္
က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ဦးတည္သင့္သည္။)
၃၁ (ခ). လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနယ္ပယ္ အပါအဝင္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို
အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ လက္လွမ္းမီရရိွႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား အားလံုးကို
ဖယ္ရွားရမည္။ အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ HIV/AIDS
အပါအဝင္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ေရးကို ဦးတည္သည့္
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးရမည္။
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မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂၀၀၆)
အပိုဒ္ ၅၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွျခင္း - ၁။ ဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္ႏွင့္
တရားဥပေဒေအာက္တြင္ လူတိုင္း တန္းတူညီမွ်၍ ခြဲျခားမႈ တစံုတရာမရိွဘဲ
ဥပေဒ၏ ကာကြယ္မႈႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ညီမွ်စြာ ခံစားခြင့္ရိွေၾကာင္း
ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ၂။ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
မသန္စြမ္းမႈကို အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အားလံုးကို တားျမစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
မသန္စြမ္းသူမ်ားအား မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံ
ခံရျခင္းမွ ဥပေဒျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ေပးျခင္းကို တန္းတူညီမွ်
ရရိွရန္ အာမခံရမည္။
အပိုဒ္ ၂၄၊ ပညာေရး - ၁။ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏
ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို
ခြဲျခားမႈမျပဳဘဲ အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ
အခြင့္အလမ္း ရရွိေစရန္တို႔အေပၚ အေျခခံလွ်က္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားသည္
အဆင့္တိုင္းတြင္ အားလံုး အက်ဳံးဝင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ တစ္သက္တာ
သင္ယူေလ့လာခြင့္တို႔ကို ေသခ်ာေစရမည္။ ၎တို႔က လူသားမ်ား၏
အလားအလာ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားမႈတို႔ကို အျပည့္အဝ
ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ အေျခခံ လြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္
လူသားမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားမႈမ်ား အေပၚ ေလးစားမႈတို႔ကို အားျဖည့္ေပးရန္
လမ္းၫႊန္ေပးသည္။

ပီကင္း ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လမ္းေၾကာင္း၊ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္
ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ညီလာခံ၊ ၁၉၉၅ ႏွင့္
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ညီလာခံမ်ား၏ ရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၆၀/၂ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ႏွင့္ HIV/AIDS
-အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ E/CNG/2016/22 2016
၉ - က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္၊ လိင္ႏွင့္ မိ်ဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအျပင္ ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ပညာေပးမႈကို အျပည့္အဝရရိွေရး အပါအဝင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းမွတဆင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား
HIV ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္မွ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ျမႇင့္တင္
ေပးရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား HIV ကူးစက္ခံရျခင္းမွ မိမိကိုယ္ကို ပိုမိုကာကြယ္
ႏုိင္ၾကရန္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ခြဲျခား၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား မရိွပဲ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအပါအဝင္ မိမိတို႔၏ လိင္မႈေရးရာကိစၥမ်ားတြင္
ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏုိင္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တာဝန္သိစြာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည့္
အခြင့္အေရး ရရွိက်င့္သံုးႏုိင္ၾကေစေရးကို ေသခ်ာေစရန္ အစိုးရမ်ားအား
တုိက္တြန္းသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ စီးပြားေရးအရ
အမွီအခိုကင္းမႈကို အားေပးခိုင္မာေစရမည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏
အခန္းက႑ အေရးပါမႈကို ထပ္ေလာင္း အဆိုျပဳသည္။
၁၁ - ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားငယ္မ်ား မိမိကိုယ္ကို
ေလးစားမႈ၊ သိရိွနားလည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ ေလးစားမႈရိွေသာ
ဆက္ဆံမႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ HIV ကူးစက္ျခင္းမွ မိမိကိုယ္ကို
ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အညီ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ HIV ကာကြယ္ေရး၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊
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စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူပ်ဳိ၊ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ က်ားႏွင့္ မ အၾကား
အင္အားၾသဇာ မညီမွ်သည့္ ဆက္ဆံေရး စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးႏိုင္ေသာ သိပၺံနည္းက် တိက်မွန္ကန္၍ အသက္၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္
ဆီေလ်ာ္သည့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာေရးကို တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔ေစေရး
အားထုတ္မႈမ်ားကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရမ်ားအား
တိုက္တြန္းသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ တရားဝင္
အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ပညာေပးသူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ထမ္းမ်ား အျပည့္အဝ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
- အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခအေနဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သေဘာတူလက္ခံသည့္
အၿပီးသတ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၄
(ဏ) ႏုိင္ငံတကာ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ပီကင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ညီလာခံ
ရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသမီးအားလံုး၏ လူအခြင့္အေရးႏွင့္
လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ မူဝါဒႏွင့္
ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဳစု လိုက္နာေစျခင္း၊ အရည္အေသြးမီ ျပည့္စံုေသာ
လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ေဆးဝါးပစၥည္း၊
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေပးျခင္းတို႔ကို လူတိုင္း လက္လွမ္းမီ
ရရိွေစမည့္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးျခင္းတို႔မွတဆင့္
ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးရမည္။ ၎တြင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရ၍ ထိေရာက္ေသာ
ေခတ္မီ သေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား၊ အေရးေပၚ သေႏၶတားျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္
ေမြးဖြားစဥ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေမြးလမ္းေၾကာင္း ထိခိုက္ေပါက္ျပဲျခင္းႏွင့္
အျခား ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစမည့္ ကြၽမ္းက်င္သူႏွင့္
ေမြးဖြားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ မိခင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ
သားဖြားေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလွ်င္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ
ကိုယ္ဝန္ဆက္မတည္ေစျခင္း၊ မ်ဳိးပြားလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊
လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ၊ HIV ႏွင့္ မ်ဳိးပြားအဂၤါ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရး တို႔ ပါဝင္သည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအတြက္ အပါအဝင္
၎တို႔၏ လိင္မႈေရးရာကိစၥမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊
အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစြာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍
တာဝန္သိစြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။
(ဘ) ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္အားလံုးအတြက္ အေထာက္အထား အေျချပဳ
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္း အပါအဝင္
ျပည့္စံု၍ တိက် မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္
ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရန္။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိဘႏွင့္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈ၊ ကေလး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ လူငယ္ႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုတို႔၏ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္မႈတို႔ျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္
လူငယ္မ်ား၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္။
အစီအစဥ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး အသက္အရြယ္အားလံုး၏
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထပံုစံမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး က်ားမ
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေပၚ အေျခခံကာ ေလးစားမႈရိွသည့္
ဆက္ဆံေရး ဖန္တီးရန္၊ တဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္ေဝဖန္မႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစၿပီး
ဆံုးျဖတ္မႈ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ၊ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား
တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ
တစ္သက္တာပညာေရးအတြက္ ဆရာဆရာမမ်ားကို ပညာေပး၊ ေလ့က်င့္သင္
တန္းေပးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ (PoA) ၊
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ညီလာခံမ်ား၏ ရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၁၄/၁ - ႏုိင္ငံတကာ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊
လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေကာ္မရွင္ ၂၀၁၄
၁၁. လုပ္ငန္းစဥ္ (PoA) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
အားနည္းကြာဟခ်က္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳရန္ အစိုးရမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ
အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုးကို
တိုက္တြန္းသည္။ ၄င္းတြင္ ကာကြယ္တားဆီး၍ရေသာ မိခင္ေသဆံုးျခင္းႏွင့္
နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရးစနစ္ ကို
အားျဖည့္ခိုင္မာေစျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီကာ ေပါင္းစည္းထားသည့္
ျပည့္စံုေသာ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူအားလံုး
မွ်တစြာ လက္လွမ္းမီေစျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္
တိက်မွန္ကန္ေသာ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေပးမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစရန္
အေထာက္အထား အေျချပဳၿပီး ျပည့္စံုေသာ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္
အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္
အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးအားလံုးကို ေလးစားျမႇင့္တင္၍
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ျပည့္မီေစျခင္း၊ ခိုင္မာေနၿပီးေသာ
ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မွ်တမႈမရွိဘဲ ခြဲျခားအသံုးခ်ေနသည့္
ဥပေဒမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၀၁၂/၁ - ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား - လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ေကာ္မရွင္ (၂၀၁၂)
၂၆. ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို
အျပည့္အဝ ေလးစားလ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းစြာျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာေရး
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္အတြက္ လူငယ္မ်ား၏ အျပည့္အဝပါဝင္မႈ၊
ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ပံ့ပိုးမႈတို႔ႏွင့္အတူ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
လူငယ္မ်ား၏ လိင္မႈေရးရာတြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ တာဝန္သိစြာ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ လူသားတို႔၏ လိင္မႈေရးရာ၊ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔
ပါဝင္သည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳၿပီး ျပည့္စံုေသာ ပညာေပးျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အစိုးရမ်ားအား ေတာင္းဆိုသည္။
ICPD + 5 (1999)
၆၃. (၁) ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို မိသားစုစီမံကိန္း နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္
အသံုးခ်ျခင္းကို မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မွ အားမေပးသင့္ပါ။
အစိုးရမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရေပါင္းစံုႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအား အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
၎တို႔၏ ကတိကဝတ္ကို အားျဖည့္ခိုင္မာေစရန္၊ အႏၲရာယ္မကင္းေသာ
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈ၏ အက်ဳိးဆက္ကို အဓိက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ျပသနာ
အျဖစ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေကာင္းမြန္ေသာ မိသားစုစီမံကိန္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမႈမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တုိက္တြန္းသည္။ မလုိလားေသာ ကိုယ္ဝန္ရရိွမႈမွ ကာကြယ္ေရးကို
အစဥ္အၿမဲ အျမင့္ဆံုး ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္၍ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကို
ပေပ်ာက္ေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အားထုတ္သင့္သည္။ မလိုလားေသာ
ကိုယ္ဝန္ရရိွသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဂ႐ုဏာျပည့္ဝေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈကို လြယ္ကူစြာ ရသင့္သည္။
က်န္းမာေရးစနစ္ အတြင္းရိွ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (သို႔) အေျပာင္းအလဲမဆို အမ်ဳိးသား ဥပေဒျပဳမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္အရ ႏုိင္ငံအဆင့္ (သို႔) ေဒသအဆင့္တြင္သာ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မူ
ထုိဖ်က္ခ်မႈသည္ အႏၲရာယ္ကင္းသင့္သည္။ အေျခအေနအားလံုးတြင္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား

ရွိခဲ့ပါက အရည္အေသြးမီ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လက္လွမ္းမီ ရရွိသင့္သည္။
ထပ္မံ ဖ်က္ခ်ရျခင္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေစရန္ အတြက္ သားပ်က္သားေလ်ာၿပီး
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လ်င္ျမန္စြာ ေပးသင့္သည္။ (၂) အစိုးရမ်ားသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်
မိသားစုစီမံကိန္း နည္းလမ္းတစ္ခု အေနႏွင့္ အားမေပးသင့္ေသာ
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းျဖင့္
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးတိုင္းအတြက္လည္း လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားေသာ ကုသမႈႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပးရမည္။ (၃)
အထက္ပါအခ်က္မ်ား ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း သည္ ဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ပါက
ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီေစရန္
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္
အျခားလုိအပ္သည္မ်ားကို က်န္းမာေရးစနစ္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ေဒသဆုိင္ရာ မွီျငမ္းခ်က္မ်ား
အေရွ႕ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားရိွ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’
ႏွင့္ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးအဆင့္
ကတိကဝတ္မ်ား။ (ESA), (2013)
၃.၀. အထက္ပါ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ကြၽႏု္ပ္တို႔
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ESA ေဒသတြင္
အရည္အေသြးျပည့္ၿပီး ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ရဲရင့္ျပတ္သားေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဦးေဆာင္မည္။ တိက်စြာဆိုရလွ်င္
ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳသည္။
၃.၁. ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္အားလံုးအတြက္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးမႈႏွင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးအဆင္ေျပေသာ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရန္ တူညီေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္။ ၎က HIV ကပ္ေရာဂါအေပၚ အမ်ဳိးသားေရးအရ
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ခိုင္မာေစမည့္အျပင္ HIV/STI
ကူးစက္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ေစာစီးစြာ၊ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အထူးသျဖင့္ HIV ပိုးရိွသူမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
ပ့ံပိုးကူညီမႈမ်ားကို အားျဖည့္ေပးမည္။ လက္ရိွ ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရး
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ EAC ၊ SADC ႏွင့္ ECSA တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈမွတဆင့္
က႑မ်ားအၾကား ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၲရားတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္မည္။ အဆုိပါ
ယႏၲရားမ်ား ရိွႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါက ၎တို႔ကို အားျဖည့္ပံ့ပိုးမည္။
၃.၅. ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လူပ်ဳိ၊အပ်ဳိေဖာ္ မဝင္ေသးမီ၊ အမ်ားစု လိင္ကိစၥ
မစတင္ေသးမီႏွင့္ HIV ကူးစက္မႈႏွင့္ မရည္ရြယ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ရရွိသည့္
အႏၲရာယ္မ်ား မျမင့္မားေသးမီ မူလတန္းပညာေရး ကာလအတြင္း
အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ CSE ကို ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ားစုသို႔
ေရာက္ရိွႏိုင္ေစရန္ စတင္၍ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္။
သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံၫႊန္းမ်ားကို အသံုးၿပဳ၍ CSE
ကို အသက္အရြယ္ ၊ က်ားမ ေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ဆီေလ်ာ္ေစၿပီး
လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံ ေစမည္။ ၎တြင္ လူႀကီးဘဝအတြက္
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ အေျခခံ အသိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊
လိင္မႈဆုိင္ရာ၊ ဆက္ဆံေရး၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသား ပီသမႈမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား
ပါဝင္ေစမည္။ ျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါတုိင္း ေက်ာင္းတြင္း CSE အစီအစဥ္ကို
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတြင္း ထည့္သြင္း၍ စာေမးပြဲ စစ္ေစမည္။
၃.၆. CSE ႏွင့္ SRH အစီအစဥ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္
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ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ လူငယ္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားရပ္ရြာအဖြဲ႕မ်ား လံုေလာက္စြာ ပါဝင္မႈ
ရွိရမည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာ ရရွိေစရန္၊ ရပ္ရြာအသုိင္းအဝိုင္းထဲတြင္
တင္ျပအေရးဆိုသူမ်ား၊ ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ခြင့္ရွိေစရန္ႏွင့္
သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေကာင္းေသာ အေလ့အထႏွင့္
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳႏုိင္ၾကေစရန္ အာမခံသင့္ပါသည္။
၃.၇. ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကြန္ဒံုး၊
သားဆက္ျခားျခင္း၊ HPV ကာကြယ္ေဆး၊ HIV ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
ေသြးစစ္ျခင္း (HCT)၊ HIV/ STI ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မိသားစုစီမံကိန္း၊
အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈ (တရားဝင္ပါက)၊ သားပ်က္သားေလွ်ာၿပီး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ မီးဖြားျခင္း၊ မိခင္မွကေလးသို႔ HIV
ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အသက္အရြယ္ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြစြာ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေနကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပမည့္ HIV ႏွင့္ SRH
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္။
၃.၉. ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္ လိင္ႏွင့္ အျခား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊
အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား၊ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း က်ားမ
တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ကို အားေကာင္းခိုင္မာေစၿပီး
ေယာက္်ားေလး၊ မိန္းကေလး၊ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအတြက္
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝႏွင့္ မွ်တစြာ
လက္လွမ္းမီေစမည္။
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံေဒသတြင္ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္
ေဒသဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏ ပထမပိုင္း - တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ အခြင့္အေရး
အေျချပဳ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြင္းသို႔ လူဦးေရ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈကို
အျပည့္အဝ ေပါင္းစပ္ျခင္း - ၂၀၁၄ အလြန္ ကိုင္႐ို လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေသာ့ခ်က္
(လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မြန္တီဗီဒီယို သေဘာတူညီခ်က္) UNECLAC
(2013)
၁၁. လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၏ စိတ္ခံစားခ်က္အပိုင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံလွ်က္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာ’
ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို ကေလးဘဝ အစပိုင္းမွ စတင္ကာ ထိေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေယာက္်ားေလး
မိန္းကေလးမ်ား၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွ သိရွိနားလည္ၿပီး
ျပဳလုပ္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားကာ အားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုႏွင့္ က်ားမေရးရာကို သိနားလည္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
အျမင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။
၁၂. ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား မိမိတို႔၏ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား ဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္၊ တာဝန္သိ၍ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာေသာ
လိင္မႈဘဝကို ရရွိေစရန္၊ မလိုလားေသာ ကိုယ္ဝန္၊ HIV ႏွင့္ အျခား
လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားဘဝႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈအတုိင္း က်င့္သံုးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
သိရွိနားလည္ၿပီး တာဝန္သိစြာ၊ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ တို႔အတြက္
လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးအဆင္ေျပၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးမႈႏွင့္ ကိုယ္ေရး
လြတ္လပ္မႈ သေဘာတရားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာကာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရ၍
ထိေရာက္ေသာ ေခတ္မီသားဆက္ျခားေဆးမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစမည့္ လိင္ႏွင့္
မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ျပည့္စံုၿပီး အခ်ိန္မီျဖစ္၍
အရည္အေသြးမီေသာ လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
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က်ားမေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား
႐ႈေထာင့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
၁၄. စိတ္ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္း
ျပည့္စံုစြာပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးၫႊန္းမလိုသည့္ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးႏွင့္
အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးသံုး ကြန္ဒံုးမ်ား အပါအဝင္ အရည္အေသြးမီ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ အခ်ိန္မီ လက္လွမ္းမီ
ရရွိႏိုင္ေစျခင္းတို႔အားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္
အႏၲရာယ္မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ဦးစားေပးမည္။
အာဖရိကတြင္ ၂၀၁၄ ႏွစ္လြန္ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အဒစ္စ္အဘာဘာ
ေၾကျငာခ်က္ (၂၀၁၃)
၄၀. လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ
ဆီေလ်ာ္ျပည့္စံုသည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’
ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို မိဘမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထု၊ အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ဘာသာေရးႏွင့္ အေတြးအေခၚေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ လက္ခံက်င့္သုံး
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။
၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ လူဦးေရ ညီလာခံ (APPC) ICPD
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ (၂၀၁၃)
၅၉. ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖို႔ ၄င္းတို႔၏ လိင္မႈေရးရာတြင္
အဘက္ဘက္မွ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿပီး မရည္ရြယ္ေသာကိုယ္ဝန္၊ အႏၲရာယ္
မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ၊ HIV ႏွင့္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ
မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္စြာ၊
တာဝန္သိစြာ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္ရန္၊
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈတြင္ သည္းခံမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္
အၾကမ္းမဖက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဘဝအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္
တုိ႔အတြက္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ ေနသည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး
အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေထာက္အထား အေျချပဳ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊
သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ႏွင့္ ဘဝတြက္တာ
ကြၽမ္းက်င္စရာမ်ားကို မျဖစ္မေန လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိဘ၊ ဆရာဆရာမႏွင့္ သက္ရြယ္ဆင့္တူ
ပညာေပးသူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ကိုလည္း
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အားေပးေထာက္ပံ့မည္။
၁၁၃. မိန္းကေလးမ်ားအား အဆင့္တုိင္းတြင္ အခမဲ့ ပညာေရး ရရွိေစရန္၊
လိင္ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီေစရန္ႏွင့္ ေစာစီးစြာႏွင့္ အတင္းအၾကပ္
လက္ထပ္ျခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ေေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။
၁၄၆. ေျပာင္းလဲတိုးတက္လွ်က္ရွိေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး
အသက္အရြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ပံုစံေရးဆြဲကာ၊
လံုေလာက္ေသာ အရင္းအႏွီးမ်ား ရရွိေစၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည္။ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိဘမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ လူသားတို႔၏ လိင္မႈေရးရာ၊
က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ား၊
လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအေၾကာင္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္ေသာ
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေပးအပ္မည္။
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World Association of Sexology

Helen CAHILL

University of Melbourne

Pia ENGSTRAND

Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)

Nyaradzayi GUMBONZVANDA

Rozaria Memorial Trust; African Union Goodwill Ambassador on Ending Child Marriage

Nicole HABERLAND

Population Council

Wenli LIU

Beijing Normal University

Anna-Kay MAGNUS-WATSON

Ministry of Education, Jamaica

Peter MLADENHOV

Y-Peer

Sanet STEENKAMP

Ministry of Education, Namibia

Remmy SHAWA

Sonke Gender Justice (former)

Aminata TRAORÉ SECK

Ministry of Education, Senegal

Alice WELBOURN

Salamander Trust

Christine WINKELMANN

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

ကုလသမဂၢ မိတ္ဖက္မ်ား
UNAIDS

Aurelie ANDRIAMIALISON, Kreena GOVENDER, Hege WAGAN

UNDP

Caitlin BOYCE, Natalia LINOU, Suki BEAVERS

UNFPA

Ilya ZHUKOV, Maria BAKAROUDIS, Elizabeth BENOMAR

UNICEF

Susan KASEDDE, Abdelkader BACHA, Vivian LOPEZ, Myungsoo CHO, Sudha Balakrishnan

UN Women

Nazneen DAMJI, Elena KUDRAVTSEVA

WHO

Venkatraman CHANDRA-MOULI

UNESCO

Chris CASTLE, Joanna HERAT, Jenelle BABB, Karin NILSSON, Christophe CORNU, Yong Feng
LIU, Xavier HOSPITAL, Patricia MACHAWIRA, Mary Guinn DELANEY,
Tigran YEPOYAN, Hongyan LI, Alice SAILI
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၃)
UNESCO ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား
‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’
အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာလမ္းၫႊန္ (ITGSE) ကို အခ်ိန္ႏွင့္
တေျပးညီေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
၂၅-၂၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆
UNESCO ပညာေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ ႏိုင္ငံတကာ ဌာန၊ ပဲရစ္ျမိဳ႕
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ
Maria-Antonieta Alcalde
International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere
Region (IPPF/ WHR)
United States of America
Aurelie Andriamialison
Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS)
Switzerland
Ben Aliwa
Save the Children
Republic of South Africa

Chris Castle
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
France
Nicole Cheetham
Advocates for Youth
United States of America
Christophe Cornu
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
France
Esther Corona
World Association for Sexual Health (WAS)
Mexico
Nazneen Damji
The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment
of Women (UN Women)
United States of America
Mary Guinn Delaney
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
Chile

Jenelle Babb
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
France

Stephanie Dolata
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
International Institute for Educational Planning
France

Qadeer Baig
Rutgers WPF
Pakistan

Pia Engstrand
Swedish International Development Cooperation (SIDA)
Sweden

Maria Bakaroudis
United Nations Population Fund (UNFPA)
East and Southern Africa

Eleonor Faur
Universidad National, San Martin
Argentina

Diane Bernard
University of Oxford
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Iehente Foote
Global Youth Coalition
Canada

Margaret Bolaji
Population and Reproductive Health Initiative
Nigeria

Hayley Gleeson
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Elisa Bonilla-Ruis
Secretaria de Education
Mexico

Nyaradzayi Gumbonzvanda
Rozaria Memorial Trust (former World YWCA)
Zimbabwe

Doortje Braeken
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Nicole Haberland
Population Council
United States of America

Helen Cahill
University of Melbourne
Australia

Joanna Herat
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
France
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Xavier Hospital
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
Senegal
Alan Jarandilla Nuñez
The PACT, Youth Coalition
Bolivia (Plurinational State of)
Temir Kalbaev
Kyrgz Indigo
Kyrgyzstan
Jane Kato-Wallace
Promundo
Cabo Verde
Jean Kemitare
Raising Voices
Uganda
Sarah Keogh
Guttmacher Institute
United States of America
Evert Kettering
Independent Consultant
The Netherlands
Thanomklang Kornkaew
Minitry of Education
Thailand
Hongyan Li
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
China
Wenli Liu
Beijing Normal University
China
Patricia Machawira
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
Eastern Southern Africa
Anna-Kay Magnus Watson
Ministry of Education
Jamaica
Vincent Maher
Irish Aid
Ireland
Manak Matiyani
YP Foundation
India
Kristien Michielsen
International Centre for Reproductive Health (ICRH), University of
Ghent
Belgium

Beth Miller-Pittman
Education Development Center (EDC)
United States of America
Peter Mladenhov
Y-Peer
Bulgaria
Paul Montgomery
University of Oxford
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Venkatraman Mouli-Chandra
World Health Organization (WHO)
Switzerland
Rita Muyambo
World Young Women’s Christian Association (World YWCA)
Switzerland
Alan Jarandilla Nuñez
The PACT, Youth Coalition
Bolivia (Plurinational State of)
Hans Olsson
Swedish Association for Sexuality Education (RFSU)
Sweden
Alice Saili
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
Zimbabwe
Josephine Sauvarin
United Nations Population Fund (UNFPA)
Asia Pacific
Remmy Shawa
Sonke Gender Justice
Zambia
Saipan Sripongpankul
Ministry of Education
Thailand
Marina Todesco
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
France
Aminata Traoré Seck
Ministry of National Education
Senegal
Alice Welbourn
Salamander Trust
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Christine Winkelmann
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA)
Germany
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Susan Wood
International Women’s Health Coalition (IWHC)
United States of America
Tigran Yepoyan
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
Russian Federation
Justine Sass
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
France
Jihad Zahir
Y-Peer
Morocco
Ilya Zhukov
United Nations Population Fund (UNFPA)
United States of America
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၄)
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ ၂၀၁၆ (University of Oxford Centre for Evidence based Intervention မွ Paul Montgomery
ႏွင့္ Wendy Knerr တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။)
ဆန္းစစ္သည့္ အပိုင္း

ေလ့လာမႈ၏ ေနာက္ခံအေျခအေန

လူဦးေရ

အသက္ ၅ - ၁၈ ႏွစ္အတြင္း ကေလးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား (စနစ္တက် ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားအား
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အထိ လူငယ္မ်ားပါဝင္သည္ကို သတိျပဳရန္)

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ေက်ာင္း၊ အုပ္စုႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအေျချပဳ STI, HIV, လိင္မႈေရးရာ၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (သုိ႔)
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးထားႏုိင္သည္။ ဥပမာ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုဘဝ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူအမည္မ်ား)၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္၊ ဗဟုသုတႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ အဓိကဦးတည္သည္။ (မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္သံုးစြဲမႈကဲ့သို႔ေသာ
အႏၲရာယ္အျပဳအမူမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ရန္ အဓိကဦးတည္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္။)

ႏိႈင္းယွဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏိႈင္းယွဥ္အုပ္စုမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမည္။
•
•
•
•

ရလဒ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မပါရွိ
အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ - ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း။ ပံုစံႏွင့္အခ်ိန္တူညီေသာ္လည္း ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ
သိမွတ္စရာမ်ား’ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
အစီအစဥ္တစ္ခုတည္း၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာႏွင့္ မျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
ေပးေနက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ (သို႔) ေပးေနက်ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အေျခခံ ရလဒ္ - အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ၊ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား (ဥပမာ - STI, HIV
ကူးစက္ရရွိမႈ၊ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ၊ လိင္မႈကိစၥ စတင္သည့္ အသက္အရြယ္၊ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈ၊ သေႏၶတားနည္းလမ္း အသံုးျပဳမႈ၊
လိင္ဆက္ဆံမႈမွ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အေရအတြက္)
ဒုတိယအဆင့္ ရလဒ္ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၊ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ႏွင့္ က်ားမေရးရာတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အသိပညာႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ၊ မိမိကိုယ္ကို သိရွိနားလည္မႈ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာမဟုတ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

ေလ့လာမႈ၏ ဒီဇိုင္းပံုစံ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲမႈ (သို႔) ဗဟုသုတ၊ ခံယူခ်က္၊ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈတုိ႔ကို
လႊမ္းမိုးေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္
ႏႈိင္းယွဥ္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းမည္။
၄င္းတုိ႔တြင္ က်ပမ္း (Randomized) ႏွင့္ တပိုင္းတစ က်ပမ္း (Quasi -Randomized) ေရြးခ်ယ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ျပဳလုပ္ေသာ
စမ္းသပ္မႈ (Controlled Trials) မ်ားပါဝင္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေခါင္းပန္းလွန္ျခင္း (သို႔) ပါဝင္သူမ်ားကို တစ္ေယာက္ျခား
ေရြးခ်ယ္ျခင္းကဲ့သို႔ ဘက္လိုက္မႈနည္းေစမည့္ သတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္နည္းကိုသံုးျခင္းျဖင့္ က်ပမ္း ေရြးခ်ယ္နည္းႏွင့္
နီးစပ္တူညီသည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို တပိုင္းတစ က်ပမ္းေရြးခ်ယ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ျပဳလုပ္ေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ားဟု သတ္မွတ္သည္။
ထို႔ျပင္ စမ္းသပ္မႈအားလံုးတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏႈိင္းယွဥ္အုပ္စု တစ္ခုပါဝင္ရမည္။

အေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ၂၀၀၈ (‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ ဘဝတြက္တာ သိမွတ္စရာမ်ား’ အတြက္
ႏုိင္ငံတကာ နည္းပညာ လမ္းၫႊန္ - ေက်ာင္းမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရးပညာေပးသူမ်ားအတြက္ အေထာက္ အထား အေျချပဳ
ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္း၊ အတြဲ (၁)၊ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာမ်ား’ ၏ ေၾကာင္းက်ဳိးသင့္မႈ၊ UNESCO, 2009 မွ)
ဤ လိင္မႈေရးရာ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ HIV, STI ဆိုင္ရာ
ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းမည့္ေလ့
လာမႈမ်ားသည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။
၁. ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္
အက်ဳံးဝင္ရမည္။ (က) (သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
တစ္ဦးခ်င္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၊ ရပ္ရြာ အတြင္း သို႔မဟုတ္
မီဒီယာသံုး၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသာ
မဟုတ္ဘဲ) သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို အေျချပဳ၍ STI, HIV,
လိင္မႈဆိုင္ရာ (သို႔) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္
ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈႏွင့္ STI
တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိင္ဆက္ဆံမႈေရွာင္က်ဥ္သည့္

နည္းလမ္းထက္ပိုမ်ားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေပးရမည္။ (ခ) (မူးယစ္ေဆးဝါး၊
အရက္ေသစာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ အႏၲရာယ္အျပဳအမူ အမ်ား
အျပား လႊမ္းျခံဳပါဝင္ျခင္းမဟုတ္ပဲ) လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ကိုသာ
အဓိကဦးတည္ရမည္။ (ဂ) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပတြင္ အသက္ ၂၄
ႏွစ္အထိ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကို ဦးတည္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အတြင္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထိ ဦးတည္ရမည္။ (ဃ) ကမာၻေပၚရွိ
မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ရမည္။
၂. သုေတသနနည္းလမ္းမွာ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ရမည္။ (က) ေကာင္းစြာ
ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳသည့္အုပ္စုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္အုပ္စုမ်ား၊
စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္မႈ မစတင္မီႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူျခင္းမ်ားပါဝင္ကာ လံုေလာက္စြာ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ
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စမ္းသပ္မႈ (သို႔) တပိုင္း တစ စမ္းသပ္မႈ ပါဝင္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံ ျဖစ္ရမည္။
(ခ) နမူနာ အေရအတြက္ အနည္းဆံုး ၁၀၀ ရွိရမည္။ (ဂ) ေအာက္ပါ
လိင္မႈဆိုင္ရာအမူအက်င့္မ်ားအနက္မွ တစ္ခု (သုိ႔) တစ္ခုထက္ပိုေသာ
အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ အစီအစဥ္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို
တုိင္းတာရမည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈစတင္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈအႀကိမ္၊
လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အေရအတြက္၊ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈ၊ သေႏၶတားနည္းလမ္း
အသံုးျပဳမႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခကို စုေပါင္းတုိင္းတာခ်က္
(ဥပမာ - အကာအကြယ္မပါေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈအႀကိမ္)၊ STI ျဖစ္ပြားနႈန္း၊
ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈနႈန္းႏွင့္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္း (ဃ) လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ
အမူအက်င့္မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုး ၃ လၾကာေအာင္
တုိင္းတာရမည္ (ဥပမာ - လိင္ဆက္ဆံမႈအႀကိမ္၊ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္
အေရအတြက္၊ ကြန္ဒံုးသံုးစြဲျခင္း၊ သေႏၶတားနည္းလမ္း သံုးစြဲျခင္း
(သို႔မဟုတ္) အႏၲရာယ္မ်ားေသာ လိင္အျပဳအမူျပဳလုပ္ျခင္း) သို႔မဟုတ္
ထိုမွ်ေလာက္လွ်င္ျမန္စြာ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာအမူအက်င့္ သို႔မဟုတ္
အက်ဳိးရလဒ္မ်ား (လိင္ဆက္ဆံမႈစတင္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈ ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ STI
ျဖစ္ပြားႏႈန္း) ကိုအနည္းဆံုး ၆ လတိုင္းတာရမည္။

၁. သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္
သိုေလွာင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးစံုကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။
(၄င္းတို႔မွာ PubMed, PsychInfo, Popline, Sociological Abstracts,
Psychological Abstracts, Bireme,Dissertation Abstracts, ERIC, CHID,
ႏွင့္ Biologic Abstracts တို႔ျဖစ္သည္။)

၃. ေလ့လာခ်က္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ (သို႔) ထိုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ၿပီးဆံုးခဲ့ျခင္း (သို႔) ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရမည္။ ပါဝင္ႏုိင္သမွ် ပါဝင္ေစရန္
ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ေလ့လာခ်က္သည္ အဆင့္တူပညာရွင္မ်ားမွ
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ဂ်ာနယ္ (Peer Review Journal) မ်ားတြင္
ပါဝင္ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္ရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မလိုအပ္ပါ။

၅. ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးမ်ား
တက္ေရာက္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို ကူးယူျခင္း၊ စာေရးသူမ်ားႏွင့္
စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ရယူသည္။

ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ကမာၻ႔တစ္ဝွမ္းရွိေလ့လာခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ မ်ားျပားစြာ
ရွာေဖြသတ္မွတ္ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍
အခ်ဳိ႕မွာ ၂ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂. ပညာေရး၊ သင္တန္းႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ
ရွာေဖြမႈမ်ား၏ ရလဒ္ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
ကိုက္ညီသည့္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
၃. ယခင္က အျခားသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္
အက်ဥ္းၿခံဳးေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။
၄. ဤနယ္ပယ္တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနပညာရွင္ ၃၂
ေယာက္ကို ဆက္သြယ္၍ ယခင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္အားလံုးကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ႏွင့္ ေလ့လာခ်က္အသစ္မ်ား အႀကံျပဳရန္၊
ေပးအပ္ရန္ပန္ၾကားခဲ့သည္။

၆. သက္ဆိုင္ရာေလ့လာခ်က္မ်ားပါဝင္ႏုိင္သည့္ ဂ်ာနယ္ ၁၂ ခု၏
ထုတ္ေဝမႈတုိင္းကို ကူးယူခဲ့သည္။ ဤသို႔ စံုလင္ေသာနည္းလမ္းမ်ဳိးစံု ေပါင္းစပ္၍
ရွာေဖြရာ အထက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီသည့္ ေလ့လာခ်က္ ၁၀၉
ခုကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေလ့လာခ်က္မ်ားကလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပါင္း
၈၅ ခုကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (အခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားက
ေဆာင္းပါးမ်ားစြာပါရွိသည္။)
ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာအဖြဲ႕က လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္အေပၚ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ‘မ်ဳိးပြားျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္
လူမႈဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာ’ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
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ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား

အေမရိကန္

အျခားဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီး

ႏုိင္ငံအားလံုး

(N = ၂၉)

ျပည္ေထာင္စု

ႏုိင္ငံမ်ား

(N = ၈၇)

(N = ၄၇)

(N = ၁၁)

လိင္ဆက္ဆံမႈ စတင္ျခင္း
ေနာက္က်မွ စတင္ျခင္း

၆

၁၅

၂

၂၃

၃၇%

သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမရွိ

၁၆

၁၇

၇

၄၀

၆၃%

လွ်င္ျမန္စြာစတင္ျခင္း

၀

၀

၀

၀

အႀကိမ္ေရ ေလ်ာ႔နည္းျခင္း

၄

၆

၀

၁၀

၃၁%

သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမရွိ

၅

၁၅

၁

၂၁

၆၆%

အႀကိမ္ေရ ပိုမ်ားျခင္း

၀

၀

၁

၁

အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း

၅

၁၁

၀

၁၆

၄၄%

သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမရွိ

၈

၁၂

၀

၂၀

၅၆%
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၆)
အဓိက သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ
ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္
ဆက္သြယ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အဓိကေျဖၾကားသူမ်ား၏
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၂၀၁၇
ITGSE အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ
ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိရန္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ စုစုေပါင္း ၁၆ ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ကို အဓိက
သေဘာတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အပိုင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရန္
CSE တြင္ ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကဦးတည္၍
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို
အဓိကအေရးႀကီးေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး
အျခား ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္
ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။
ဘူကီနာဖာဆို၊ ကင္ညာ၊ ဂါနာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ဂြာတီမာလာႏိုင္ငံတို႔မွ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကား မူလတန္းႏွင့္
ဒုတိယအဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၈ ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘာကီနာဖာဆို၊ ဂါနာႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ မူလတန္းျပဆရာ
၄ ဦး ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ျပ ဆရာတစ္ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္းဆရာ ၅ ဦးကို
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္
မာလာဝီႏိုင္ငံတို႔မွ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပဳစုမႈ၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ဘဝတြက္တာ
ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္ ၃ ဦးလည္း
ပါဝင္သည္။
အဓိကေျဖဆိုသူမ်ားကို အီးေမးလ္ (သို႔) တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္
တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားမွ
တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားက ပါဝင္ရန္
သေဘာတူပါက သိရွိနားလည္ၿပီး သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈ (Informed
Consent) ရယူရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား (အသက္မျပည့္ ေသးသူမ်ား) အတြက္မူ
၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား၏ မိဘမ်ားအတြက္ ‘မိဘ၏
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္’ ပံုစံမ်ားျပဳစု၍ ဘာသာျပန္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းၾကားၿပီး၍
မိဘထံမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသည္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းရန္
အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျဖဆိုသူအမ်ဳိးအစားတခုစီအတြက္ ေမးျမန္းရန္
လမ္းၫႊန္မ်ားျပဳစုခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔တြင္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္ဘာသာတို႔ျဖင့္
ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ျပင္ဆင္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ေမးခြန္းအစုမ်ား
ပါဝင္သည္။ ေျဖဆိုသူ ၂ ဦးက လက္ေရးျဖင့္ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေမးခြန္းလႊာကုိ
Scan ပံုရိပ္ဖတ္ၿပီး အီးေမးျဖင့္ ပို႔ေပးခဲ့ျခင္းမွလြဲ၍ က်န္ေမးျမန္းမႈအားလံုးကို
Skype သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Skype ႏွင့္
တယ္လီဖုန္းတို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ ၁ နာရီမွ ၁ နာရီခြဲခန္႔
ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ေျဖဆိုမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္အား အခ်ိန္ကာလႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသည့္ စာေပမွတ္တမ္းျပန္လည္သံုးသပ္မႈ (Desk
review) တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။
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မိသားစုဘဝ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ေရရွည္ကတိကဝတ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးမ်ား
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ၊ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊
ခံယူခ်က္မ်ား၊ လူမႈေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ၊
မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း
က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ က်ားမေရးရာ အခန္းက႑မ်ား
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မလိုလားေသာ (သို႔) အတင္းအၾကပ္ လိင္အျပဳအမူကို ဆန္႔က်င္ခုခံျခင္း
ကြန္ဒံုးမ်ား
လိင္မႈဆိုင္ရာ အမူအက်င့္ (လိင္မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား၊ သာယာမႈႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား)
STI ကူးစက္ပံုႏွင့္ ကာကြယ္ေရး

ပါသင့္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေမြးဖြားျခင္း
ကြန္ဒံုးအျပင္ အျခားသေႏၶတားနည္းလမ္းမ်ား
က်ားမ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ အေလ့အထမ်ား၊
အၾကမ္းဖက္မႈကို ျငင္းပယ္ဖယ္ရွားျခင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မတူကြဲျပားမႈမ်ား
SRH ဝန္ေဆာင္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း
SRH, SE ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား
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ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား

HIV ႏွင့္ AIDS ဆိုင္ရာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ား
မပါမျဖစ္ ပါရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား

HIV ကူးစက္ပံု
HIV ကာကြယ္ေရး၊ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈအပါအဝင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေလ့အထ
HIV ကုသမႈ

ပါသင့္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား

HIV ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ကဲ့ရဲ႕ႏွိမ္ခ်မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေသြးစစ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္
ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ဌာနမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကုသျခင္း၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္
ပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူျခင္း
HIV ႏွင့္ AIDS ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အျခားသီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ား
၆

ရင္းျမစ္ 			
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