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ကိ;@ိ;နာဗိ;ငး်ရပ်စေ်ရာဂါကပ်ေဘးဒ;ကFအေပGကေလးများ၏တ;န ့်ြပန်မ7များ
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Children’s Reaction to COVID-19 Pandemic Crisis 

ကိ#$ိ#နာဗိ#ငး်ရပ်စေ်ရာဂါကပ်ေဘးဒ#က3 အေပ5

ကေလးများ၏တ#န ့်ြပန်မ=များ



ကေလးေတွ ?ကAံရေလB့Cိတဲ့ စတိဖိ်စးီစရာ အေြခအေနေတကွ

ဘာေတလွ။ဲ COVID-19 ကပ်ေရာဂါေဘးေ?ကာင့် ကေလးေတကွ

ဘယလ်ိ#စတိဖိ်စးီစရာ အေြခအေနေတနဲွ ?့ကAံေတွJရKိ#ငသ်လဲ



လ6Mကးီများကဲသ့ိ;ပ့င်ကေလးများလညး် စတိဖိ်စးီမ7 ခံစားရပါသည။်



ကေလးများသည်
• ေကျာငး်စာမလိ,က-်ိ,ငြ်ခငး်

• သ1ငယခ်ျငး်များကိ, ဆံ,း56 ံးရြခငး်

• မိဘများ၏ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ

• 5,ပ်ပိ,ငး် သိ,မ့ဟ,တ် လငိပိ်,ငး်ဆိ,ငရ်ာ အလွသဲံ,းစားြပCခရံြခငး်

• မိမိကိ,ယတ်ိ,င၏်ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ

• မိဘများ၏အမိ်ေထာငေ်ရး ပဋပိကF

• မိဘများ ကွကဲာွြခငး် သိ,မ့ဟ,တ် ကာွGHငး်ြခငး်

• သဘာ၀ ေဘးအ-Jရာယ-်Hင့်

• လ1လ,ပ် ေဘးအ-Jရာယမ်ျား



COVID-19 ကာလမ@ာကေလးများဟာဒါေတေွJကာင်လ့ဲ စတိဖိ်စးီမ>ေတခံွစားရ?ိ$ငပ်ါတယ။်

• လKRကးီများ၏ ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ?များ

• ေSကာကရံွ်T စိ$းရိမ်ဖွယသ်တငး်များ

• ေနစ့ဥ်ပံ$မAနလ်$ပ်ကိ$ငသ်ည့် လ$ပ်ငနး်များ ပံ$မAနမ်ြဖစေ်တာြ့ခငး်



စတိဖိ်စးီမ)*က-ံရတဲအ့ခါ ကေလးေတွ

ဘယလ်ိ9လက:ဏာေတနဲွ ြ့ပ@ိ9ငပ်ါသလ။ဲ

ဆရာ၊ ဆရာမေတကွဘယလ်ိ9သ@ိိ9ငမ်လ။ဲ



*က-ံေတွFရ@ိ9ငသ်ည့် လက:ဏာများ

• အတနး်ထတဲငွ် အပ်ိငိ,ကေ်နြခငး်

• အာ2ံ,ပျံ5လငွ့ေ်နပံ,ေပါက9်ပီး အာ2ံ,စ<းစိ,ကရ်န် ခကခ်ြဲခငး်

• ေခါငး်ကိ,ကြ်ခငး်၊ ဗိ,ကေ်အာင့ြ်ခငး်

• ေမAာ်လင့ခ်ျကမ်ဲ့ ြဖစေ်နြခငး်၊ စတိပ်ျကလ်ကပ်ျကြ်ဖစေ်နြခငး်

• အလယွတ်က< ေဒါသထကွ၊် စတိတ်ိ,ြခငး်

• အေFကာငး်အရငး် အေသအချာမGHိဘဲ ေFကာကရံွ်5 ြခငး်

• လနွမ်ငး်စာွ စိ,းရိမ်ပ<ပနြ်ခငး်

• လ<များကိ, ေGHာင9်ပီးသးီသန ့ေ်နြခငး်၊ အြခားသ<များJHင့် မဆကဆ်ဘံေဲနြခငး်

• သ<တိ, အ့သကအ်ရွယထ်က် များစာွငယသ်ည့် ပံ,စမံျိMး ြပMမ<ြခငး်

• ဆရာမများ/ မိဘများ အေပNတယွက်ပ်ေနြခငး်

• ခဏခဏငိ,ြခငး်



Supporting Children in Distress 

ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ) ခံစားေနရသည့်

ကေလးများကိ9 ပ့ံပိ9းေပးြခငး်



လ+,ကးီများကဘာလ/ပ်ေပး1ိ/ငသ်လ။ဲ
• တည$်ငမ်ိေအာင် &က)ိးစားပါ။

• ကေလးများကိ2 စတိေ်ြဖေလျာ3့ိ2ငေ်အာင်က4ညေီပးပါ။

• ကေလးများ၏ စတိခ်စံားချကမ်ျား3;င့် ၄ငး်တိ2မ့;ာ ဘာြဖစေ်နသညက်ိ2 ြပန်လညထ်ငဟ်ပ်ြပCပီး

နားလညမ်D3;င့် လကခ်မံDကိ2 ြပသပါ။

• ကေလးများအား ၄ငး်တိ2၏့ ခံစားချက8်9င့် အေတးွကိ< ေဖာ်ြပ3ိ2ငေ်အာင်က4ညေီပးပါ။

• ကေလးများအား ြပဿနာေြဖ>9ငး်3ိ2ငေ်အာင်က4ညေီပးပါ။

• အေရး&ကးီေသာ စညး်ကမ်းများကိ2 လိ2ကန်ာ3ိ2ငေ်အာငက်4ညေီပးပါ။

• ကေလးများအား ၄ငး်တိ2၏့ ပံ<မ9န်အချိန်ဇယားအတိ2ငး် အဝံငခ်ငွက်ျြဖစေ်အာင်က4ညေီပးပါ။

• လိ2အပ်ပါကအက4အညေီပး3ိ2ငမ်ည်သ့4များထမံ;ာအကAအညယီAပါ။



Thanks!

ေကျးဇ&းတငပ်ါတယ။်
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during COVID-19 Pandemic Crisis

အပိ;ငး် ၃. ကိ;@ိ;နာဗိ;ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ ကပ်ေဘးဒ;ကFကာလအတငွး်

ကေလးများ အား စတိပိ်;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ကနဦးက6ညေီစာင့ေ်RJာကမ်7 (PFA) 

ပ့ံပိ;းေပးြခငး်



COVID-19 ကာလအတငွး် ေကျာငး်ြပန်ဖွင်ရ့ာတငွ်

စတိက်ျန်းမာေရး၊ စတိလ်6မ7ဆကဆ်ေံရး အေထာကအ်ပ့ံကိ;

ထည့်သငွး်စဥး်စားေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• အပိ$ငး် ၁. ကိ$*ိ$နာဗိ$ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ ကပ်ေဘးဒ$က5အေပ6က78်$ပ်တိ$၏့ တံ$ ့ြပနမ်?များ8Aင့် မိမိကိ$ယက်ိ$

ဂ*$စိ$ကြ်ပCစ$ေစာင့ေ်DAာကြ်ခငး်

• အပိ$ငး် ၂. ကိ$*ိ$နာဗိ$ငး်ရပ်စေ်ရာဂါကပ်ေဘးဒ$က5အေပ6ကေလးများ၏တ$န ့ြ်ပနမ်? များ 8Aင့်

ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ?ခစံားေနရသည့် ကေလးများကိ$ ပံပိ့$းေပးြခငး်

• အပိ$ငး် ၃. ကိ$*ိ$နာဗိ$ငး်ရပ်စေ်ရာဂါကပ်ေဘးဒ$က5ကာလအတငွး် ကေလးများ အား စတိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ

ကနဦးကLညေီစာင့ေ်M@ာကမ်> (PFA) ပ့ံပိ$းေပးြခငး်



ကိ;@ိ;နာဗိ;ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ ကပ်ေဘးဒ;ကFကာလအတငွး် ကေလးများ အား

စတိပိ်;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ကနဦးက6ညေီစာင့ေ်RJာကမ်7 (PFA) ပ့ံပိ;းေပးြခငး်

• စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာ ကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7 (PFA)

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်>5းီယံ&Aကညမ်7တညေ်ဆာကြ်ခငး် (Reflective Listening/Rapport )

• ဆနး်စစေ်လလ့ာသံ&းသပ်ြခငး် (Assessment)

• ဦးစားေပးမ7 စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် (Prioritization)

• ပံပိ့&းေဆာငရွ်ကြ်ခငး် (Intervention)

• ပံ ံပိ့&းမ7ကိ& အဆံ&းသတြ်ခငး် (Disposition)



စတိပိ်/ငး်ဆိ/ငရ်ာ ကနဦးက+ညေီစာင့ေ်=>ာကမ်?

(PFA)



"စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာ ကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7ကိ&
ဘယလ်ိ&နားလညသ်ပါသလ။ဲ”



စတိပိ်&ငး်ဆိ&ငရ်ာကနဦးက/ညေီစာင့ေ်45ာကမ်7 (PFA) ဆိ&တာဘာလ။ဲ

What

ေသာကပရိေဒ၀ (သိ* ့) စတိဒ်ဏရ်ာကိ*ြဖစေ်စေသာြဖစရ်ပ် (သိ* ့) အေြခအေန5က7ံေတွ9 ခဲရ့ေသာ
လ<တစဦ်းအား

ဂ@*စိ*ကေ်စာင့ေ်BCာကြ်ခငး်DCင့် လကေ်တွ9ကျေသာအေထာက် အပံမ့ျားေပးြခငး်

PFA is caring support and practical assistance to other human beings who have 
experienced a very distressing event or situation



စတိပိ်;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ကနဦးက6ညေီစာင့ေ်RJာကမ်7 ဘယသ်6က ေပးမလဲ

WHO

• ေဘးဒ$က5များ ထခိိ$ကခ်စံားရသည့် ရပ်ရွာလKထ$ထသံိ$ က့နဦးပံပိ့$းကKညမီ?များ ြပCလ$ပ်ေပးသည့် အေရးေပ6

အေြခအေနကKညေီစာင့ေ်DAာကသ်Kများ အတကွ် ဦးတညေ်ရးဆွဲ ထား

• အေြခခံ သေဘာတရားများ8Aင့် ေဆာငရ်န် ေDAာငရ်နမ်ျားကိ$ ေလက့ျင့သ်ငS်ကားထားသည့် မညသ်Kမဆိ$

စတိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ ကနဦးကKညေီစာင့ေ်DAာကမ်?ကိ$ ပံပိ့$းေပး8ိ$င်

• ေနစ့XဘဝထမဲAာလညး်ထည့သ်ငွး်အသံ$းြပC8ိ$င်



စတိပိ်;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ကနဦးက6ညေီစာင့ေ်RJာကမ်7ကိ; ဘယသ်6ကိ; ေပးရမလဲ

WHOM

• ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ?ြဖစေ်စသည့် ကစိGရပ်များ၊ အေြခအေနများကိ$ IကJံေတွLခစံားရMပီး

စတိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ ကနဦးကPညေီစာင့ေ်QRာကသ်PSRင့် စကားေြပာလိ$သည့် စတိဆ်STQRိသP

မညသ်Pမဆိ$ကိ$ ပံပိ့$းေပးSိ$င်



စတိပိ်;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ကနဦးက6ညေီစာင့ေ်RJာကမ်7 ဘယေ်နရာမJာ ေပးရမလဲ

WHERE

• အကPအညေီပးသPေရာအကPအညီ ရယPသPပါ အSVရာယက်ငး်ေဝးMပီး လံ$ြခJံသည့်

မညသ်ည့ေ်နရာတငွမ်ဆိ$

• အေကာငး်ဆံ$းကဆတိM်ငမ်ိMပီး သကေ်သာင့သ်ကသ်ာ QRိေစမည့် ေနရာတစခ်$မRာ

ေဆာငရွ်ကသ်င့်



စတိပိ်;ငး်ဆိ;ငရ်ာ ကနဦးက6ညေီစာင့ေ်RJာကမ်7 ဘယအ်ချိန်မJာ ေပးရမလ။ဲ

WHEN

• စတိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာ ကနဦးကKညေီစာင့ေ်DAာကမ်?ကိ$ ေသာကပရိေဒဝဖိစးီေစမ?ြဖစေ်စသည့် ကစိYရပ်8Aင့်

SကCံေတွT ZပီးZပီးချငး်မAာ ပံပိ့$းေပးေလ့ DAိ

• အကယ၍် ေသာကပရိေဒဝဖီစးီေနသKမA စတိခ်စံားမ?ပိ$ငး်ဆိ$ငရ်ာပံပိ့$းမ? 8Aင့် လကေ်တွTကျေသာ

ကKညေီစာင့ေ်DAာကမ်?များကိ$ ဆကလ်က်လိ$အပ်ခဲမ့ည် ဆိ$ပါက ေနာကပိ်$ငး် အချိနအ်တနS်ကာသည့် အခါမA

ပံပိ့$းေပးတာမျိCးလညး် ြဖစ8်ိ$င်



RAPID Model of PFA

• Reflective Listening/Rapport

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်-Hးီယံ,Mကညမ်6တညေ်ဆာကြ်ခငး်

• Assessment

• ဆနး်စစေ်လလ့ာသံ,းသပ်ြခငး်

• Prioritization

• ဦးစားေပးမ6 စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Intervention

• ပံပိ့,းေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Disposition 

• ပံ ံပိ့,းမ6ကိ, အဆံ,းသတြ်ခငး်



RAPID Model of PFA

• Reflective Listening/Rapport

• ြပန်လညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်12းီယံ67ကညမ်:တညေ်ဆာကြ်ခငး်

• Assessment

• ဆနး်စစေ်လလ့ာသံ,းသပ်ြခငး်

• Prioritization

• ဦးစားေပးမ6 စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Intervention

• ပံပိ့,းေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Disposition 

• ပံ ံပိ့,းမ6ကိ, အဆံ,းသတြ်ခငး်



Reflective Listening/Rapport

ြပန်လညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ 

ရငး်@Mးီယံ9*ကညမ်)တညေ်ဆာကြ်ခငး်



ထေိရာကေ်သာ နားေထာငြ်ခငး်/ ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့်
နားေထာငြ်ခငး်ကိ& ဘယလ်ိ&နားလညပ်ါသလ။ဲ



Reflective Listening/Rapport

ြပန်လညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်?@းီယံ$Jကညမ်>တညေ်ဆာကြ်ခငး်

ထေိရာကေ်သာ နားေထာငမ်> (active listening)

အာIံ2စ2စညး်မDအားလံ2းစကား

ေြပာသည့် သ4ထမံ;ာJ;ိ

Full attention

အြပ)အမDများကိ2လညး်ေလလ့ာ

Observation

ဘာေြပာလ၊ဲ မေြပာလနဲားေထာင်

Listen to what the person says and does not 

say

ခစံားချက၊် စိ2းရိမ်မD3;င့် လိ2အပ်ချကမ်ျားကိ2

ေသချာနားလညေ်အာငလ်2ပ်

Listen to concern, emotions & needs

ေလးစားြခငး် respect

စတိထ်ပ်ြခငး် empathy

လကခ်ြံခငး် acceptance

စစမ်;နသ်ည့် သေဘာထားJ;ိြခငး်၊ ြပြခငး်

Genuineness



Do’s ေဆာငရ်န်
● Relax and open ပငွ့လ်ငး်(ပီး သကေ်သာင့သ်ကသ်ာ./ိပါ။

● Maintain eye contact (if culturally appropriate) ယဥ်ေကျးမ7အရ

သင်ေ့တာ်ပါကအ;ကည့် ဆံ?ရန် AကBိးစား ပါ။

● Use body language to show your attention မိမိ၏အာEံ?စFးစိ?ကမ်7ကိ? ကိ?ယခ်HIာ

အြပBအမF များြဖင့် ေဖာ်ြပပါ။

● Use appropriate facial expression သင့တ်င့သ်ည့် မျကH်/ာအမFအရာ ./ိေစပါ။

● Clarify what you don’t understand နားမလညသ်ည့အ်ခါမျိBးတငွ် ေမးြမနး်ပါ။

● Use words and behaviors (verbal and non-verbal) which encourage the

client to share and express more. ပံပိ့?းမ7ရ./ိသFများအား ပိ?မိ? ေ၀မMေြပာဆိ?Hိ?ငရ်န်

အကFအညီ ေပးသည့် စကားလံ?းများ၊ အမFအရာများ အသံ?းြပBပါ။

● Reflect, summarize, paraphrase ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပပါ။ အH/စခ်ျBပ်ြပနေ်ြပာပါ။

(အေ;ကာငး်အရာအလိ?က၊် အစအဆံ?း)

● Ask appropriate questions သင့တ်င့သ်ည့် ေမးခနွး်များေမးပါ။

● Allow time for silence and thoughts ေတးွေတာချိန် H/င့်

တတိဆ်တိေ်နချိနမ်ျားအတကွ် ခငွ့ြ်ပBပါ။ အချိနေ်ပးပါ။

Don’ts ေ()ာငရ်န်
● Being distracted အာEံ?ပျံQလငွ့ေ်နြခငး်။

● Assuming what the speaker has been said without a clear understanding

ေသချာ./ငး်လငး်စာွနားမလညေ်သာ်လညး် ေြပာ;ကားသF ၏ စကားများကိ?

မိမိနားလညသ်လိ? ယFဆလိ?ကြ်ခငး်

● Interrupting the client ပံပိ့?းမ7ရ./ိသFအား စကားြဖတေ်ြပာြခငး်

● Giving opinions and suggestions ထငြ်မငယ်Fဆချကမ်ျား၊ အ;ကဥံာဏမ်ျား

ေပးြခငး်

● Asking leading questions မိမိြဖစေ်စချငသ်ည့် အေြဖရရန် ဦးတညေ်မးခနွး်များ

ေမးြခငး်

● Using leading behaviors အမFအရာအားြဖင့် အရိပ်ြပြခငး်

● Arguing with the speaker ေြပာ;ကားသFH/င့် အြငငး်ပာွးြခငး်

● Using statements and behaviors that make the speaker feels he or she is

pitiful or miserable ေြပာ;ကားသFအား သFသည် သနားစရာ သိ?မ့ဟ?တ်

စတိပ်ျကစ်ရာေကာငး်သညဟ်? ခစံားသာွးေစHိ?ငသ်ည့် အေြပာအဆိ?များ သိ?မ့ဟ?တ်

အြပBအမFများ ေြပာ;ကား ြပBလ?ပ်ြခငး်

● Comparing the speaker with the helper or another person ေြပာေနသFအား

အကFအညေီပးသF သိ?မ့ဟ?တ် အြခားတစဦ်းဦး H/င့် H7ငိး်ယ/ဥ် ေြပာဆိ?ြခငး်



အဓိကနညး်ဗျOဟာများ

Three Main Strategies

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပြခငး် reflecting

• ဆကေ်ြပာSိ$ငေ်အာငက်Pညေီပးြခငး် probing 

• အေထာကအ်ကPြပJသည့် ေမးခနွး်ေမးြခငး် asking appropriate questions



ြပန်လညထ်ငဟ်ပ်ြပြခငး်(reflecting)

• ေြပာသညက်ိ* ြပနေ်ြပာ (simply repeating 

what the speaker has said)

• စကားအသံ*းအ01နး်ေနာကတ်စမ်ျိ5းနဲေ့ြပာ

တာ (Paraphrasing)

• အကျ8းချ5ပ်:ပီးေြပာ (Summarizing)

• အသံ<းဝငမ်E

• How it helps

• စတိဝ်ငစ်ားမ*ြပ can show interest, 

• ဆကေ်ြပာ0ိ1ငေ်အာင်က3ညေီပး encourage the person to share more

• ကိ1ယန်ားလညတ်ာကိ1 ြပန9်:ငး်ြပ0ိ1င် (နားလညမ်*လွရဲင် ြပနေ်ြပာလိ1ရ့) 

create an opportunity to clarify

• သ3က့ိ1ယသ်3 ြပနလ်ညသ်ံ1းသပ်0ိ1ငေ်အာင်က3ညေီပးရာေရာကတ်ယ် Help the 

person to gain insights

• အားသာချက် စသညက်ိ1 မီးေမာငး်ထိ1းြပရာ ေရာကတ်ယ် Can be used to 

emphasize strengths and resoources



ဆကေ်ြပာIိ;ငရ်န် က6ညေီပးြခငး် (probing)

• အမ<အရာအားြဖင့် (ဥပမာ- ေခါငး်ညတိြ်ခငး်) 

သိ*မ့ဟ*တ် အသအံားြဖင့် (ဥပမာ - အငး်၊

:ပီးေတာေ့ရာ၊ …….ဆိ*တာ) ဆကေ်ြပာ0ိ*ငရ်န်

က<ညေီပးြခငး်

• Non-verbally or verbally 

• အသံ$းဝငမ်>

• How it helps

• ဆကေ်ြပာ(ိ*ငရ်န်က.ညေီပး

• encourage the person to share more



Asking questions ေမးခွန်းများေမးြခငး်
• What is it:. 

• close-questions (e.g. Have you finished your lunch?) 

• open-questions (e.g. How are you today?). 

• leading questions (e.g. Are you sad because your husband has passed away?)

• Although both close and open may be necessary, it is important to practice asking more open questions. 

• Need to avoid leading questions

• “ေမးခနွး်များေမးြခငး်” ဆိ&တာဘာလ။ဲ

• အပိတေ်မးခနွး်ပံ?စမံျိBး (ဥပမာ ေနလ့ယစ်ာ စား(ပီး(ပီလား) 

• အဖွင့ေ်မးခနွး်ပံ?စမံျိBး (ဥပမာ ဒေီန ဘ့ယလ်ိ?ေနလ။ဲ) 

• နမိတြ်ပေမးခနွး်မျိBး (ဥပမာသင့အ်မျိBးသား ေသဆံ?းသာွးလိ? ၀့မ်းနညး်ေနတာလား)

• အပိတ် H/င့် အဖွင့် ေမးခနွး် H/စမ်ျိBးစလံ?း လိ?အပ်Hိ?ငေ်သာ်လညး်အဖွင့ေ်မးခနွး်မျိBး ေမး;ကားရန် ေလက့ျင့ထ်ားသင့်

• နမိတြ်ပအသံ?းြပBြခငး်ကိ? ေ./ာငရ်မည်



Asking questions ေမးခွန်းများေမးြခငး်

• How it helps: မညသ်ိ$အ့သံ$း၀ငပ်ါသလ။ဲ

• Open questions အဖွင့ေ်မးခနွး်များသည်
q assist to understand more about the client and the problem 

q ပံပိ့?းမ7ရ./ိသFH/င့် ၎ငး်၏အခကအ်ခမဲျားအေ;ကာငး် ပိ?မိ?နားလညေ်စရန်ကFညေီပးHိ?ငသ်ည။်

q assist the client to express more

q ပံပိ့?းမ7ရ./ိသFအား ပိ?မိ?ပငွ့လ်ငး်စာွ ေြပာ;ကားရန်အကFအညေီပးသည။်

q assist to create opportunities to identify and highlight the resources of the client

q ပံပိ့?းမ7ရ./ိသF၏အရငး်အြမစမ်ျားကိ? ေဖာ်ထ?တန်ားလညရ်နအ်တကွ် အေထာကအ်ကF ြဖစေ်စသည။်

q assist the client think and reflect more, and gain insights.

q ပံပိ့?းမ7ရ./ိသFအား ပိ?မိ? စဥ်းစားသံ?းသပ်ရနH်/င့် အြမငသ်စရ်ရန်ကFညေီပးHိ?ငသ်ည။်



ရငး်IJးီ ယံ;Tကညမ်7တညေ်ဆာကရ်န် အသံ;းဝငေ်သာ နညး်ဗျUဟာများမJာ

Effective strategies to build rapport are:

• လံ*ြခ5ံေစပါ။ Be safe: 

• တည:်ငမ်ိေစပါ။ Be calm: 

• ေဖာ်ေရွပါ။ Be friendly: 

• အေထာကအ်ပံြ့ပ5ပါ။ Be supportive: 

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ပါ။ Be reflective: 



ကေလးတစဦ်း?@င့် စတိပိ်$ငး်ဆိ$ငရ်ာအေထာကအ်ကLြပOသည့် ဆကဆ်ေံရး စတငတ်ညေ်ဆာကရ်န်

• မသကမ်သာြဖစသ်ည့် အေြခအေနများတငွ် သကေ်တာင့သ်ကသ်ာေန>ိ&ငရ်န်

IကJိးစားပါ။

• ကေလးများအား စတိဝ်ငစ်ားမ7>5င့် ဂN&ြပJမ7ကိ& စOဆကမ်ြပတြ်ပပါ။

• ကေလးထမံ5 စတိဝ်ငစ်ားမ7>5င့် ဂN&ြပJမ7ကိ& ဆွေဲဆာငရ်ယ/ပါ။

• ကေလး>5င့် ေြပာဆိ&ဆကဆ်မံ7တငွ် အေထာကအ်က/ြပJ>ိ&ငရ်န် >5င့် Pခမ်ိးေြခာကမ်7

အေနအထားကိ& ေလျာက့ျ>ိ&ငရ်န် Aကားခနံယမ်ျားြဖစသ်ည့် (ပံ&ဆွြဲခငး်၊ လကထ်ိ&းN&ပ်၊

ကစားြခငး်) စသညတ်ိ&က့ိ& အသံ&းြပJပါ။

• ကေလး>5င့် ရငး်>5းီယံ&Aကညမ်7 တညေ်ဆာကရ်ာတငွ်ကေလး၏လကခ်>ံိ&ငသ်ည့်

>7နး်အတိ&ငး် ေရွSလျားပါ။



RAPID Model of PFA

• Reflective Listening/Rapport

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်-Hးီယံ,Mကညမ်6တညေ်ဆာကြ်ခငး်

• Assessment

• ဆန်းစစေ်လလ့ာသံ6းသပ်ြခငး်

• Prioritization

• ဦးစားေပးမ6 စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Intervention

• ပံပိ့,းေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Disposition 

• ပံ ံပိ့,းမ6ကိ, အဆံ,းသတြ်ခငး်



Assessment

ဆန်းစစေ်လလ့ာသံ9းသပ်ြခငး်



Assessment

ဆန်းစစေ်လလ့ာသံ#းသပ်ြခငး်

Eustress

အြပ3သေဘာေဆာငေ်သာစတိဖိ်စးီမ:

သာမနစ်တိဖိ်စးီမ:

Distress

ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ:

Dysfunction

=>ငသ်နလ်*ပ်ကိ*င(်ိ*ငစ်မ်ွးများ

ယိ*ယငွး်ပျကစ်းီလားြခငး်



စတိဖိ်စးီမ7များ ြပငး်ထနလ်ာေသာအခါ
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*က-ံေတွFရ@ိ9ငသ်ည့် လက:ဏာများ

• အတနး်ထတဲငွ် အပ်ိငိ,ကေ်နြခငး်

• အာ2ံ,ပျံ5လငွ့ေ်နပံ,ေပါက9်ပီး အာ2ံ,စ<းစိ,ကရ်န် ခကခ်ြဲခငး်

• ေခါငး်ကိ,ကြ်ခငး်၊ ဗိ,ကေ်အာင့ြ်ခငး်

• ေမAာ်လင့ခ်ျကမ်ဲ့ ြဖစေ်နြခငး်၊ စတိပ်ျကလ်ကပ်ျကြ်ဖစေ်နြခငး်

• အလယွတ်က< ေဒါသထကွ၊် စတိတ်ိ,ြခငး်

• အေFကာငး်အရငး် အေသအချာမGHိဘဲ ေFကာကရံွ်5 ြခငး်

• လနွမ်ငး်စာွ စိ,းရိမ်ပ<ပနြ်ခငး်

• လ<များကိ, ေGHာင9်ပီးသးီသန ့ေ်နြခငး်၊ အြခားသ<များJHင့် မဆကဆ်ဘံေဲနြခငး်

• သ<တိ, အ့သကအ်ရွယထ်က် များစာွငယသ်ည့် ပံ,စမံျိMး ြပMမ<ြခငး်

• ဆရာမများ/ မိဘများ အေပNတယွက်ပ်ေနြခငး်

• ခဏခဏငိ,ြခငး်



RAPID Model of PFA

• Reflective Listening/Rapport

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်-Hးီယံ,Mကညမ်6တညေ်ဆာကြ်ခငး်

• Assessment

• ဆနး်စစေ်လလ့ာသံ,းသပ်ြခငး်

• Prioritization

• ဦးစားေပးမ: စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Intervention

• ပံပိ့,းေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Disposition 

• ပံ ံပိ့,းမ6ကိ, အဆံ,းသတြ်ခငး်



Prioritization

ဦးစားေပးမ) စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်



Prioritization

ဦးစားေပးမ= စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်
အေရးေပ&လိ)အပ်မ, အေနအထားကိ) အဆင့မ်ျားသတမ်7တြ်ခငး်

• အေရးေပ&လိ)အပ်မ,မ-.ိ - ေသာကပရိေဒဝဖိစးီမ, မြမင့မ်ားဘဲလ)ပ်ရမည့် လ)ပ်ငနး်များကိ) အတိ)ငး်အတာတစခ်)
အထိလ)ပ်ကိ)ငB်ိ)င် (သတငး်အချကအ်လကေ်ပးြခငး်) 

• ဦးစားေပး - ေသာကပရိေဒဝ ဖိစးီမ, ြမင့မ်ားသDများB.င့် ထခိိ)ကလ်ယွသ်Dများ ပါဝငB်ိ)င် (လိ)အပ်ချကမ်ျား
အေပ&တငွ် မDတညက်ာ ေထာကပံ်က့Dညသီည့် တံ) ့ြပနမ်,များB.င့် အကာအကယွေ်ပးသည့် တံ) ့ြပနမ်,များကိ)
ေဆာငရွ်ကေ်ပးရန်လိ)အပ်ပါသည။်)

• အေရးေပ& - စတိဖိ်စးီမ, ြပငး်ထနခ်စံားရသDများ၊ ကေလးသDငယက်ာကယွေ်ရးေစာင့ေ်-.ာကေ်ရးဆိ)ငရ်ာ
ြပဿနာများ MကNံေတွOခစံားရသDများ (လွမဲ.ားစာွြပNကျင့ြ်ခငး်၊ ေခါငး်ပံ)ြဖတခ်ရံြခငး်၊ လျစလ်ျPQ,ခရံြခငး်၊
အMကမ်းဖကခ်ရံြခငး်) (ကDညပံီပိ့)းမ,B.င့် ကာကယွေ်စာင့ေ်-.ာကမ်, လိ)အပ်ချကမ်ျားအေပ&တငွ် မDတညက်ာ
လျငြ်မနသ်ည့် တံ) ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်, ြပNလ)ပ်ရန်လိ)အပ်ပါသည။်)



RAPID Model of PFA

• Reflective Listening/Rapport

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်-Hးီယံ,Mကညမ်6တညေ်ဆာကြ်ခငး်

• Assessment

• ဆနး်စစေ်လလ့ာသံ,းသပ်ြခငး်

• Prioritization

• ဦးစားေပးမ6 စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Intervention

• ပ့ံပိ6းေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Disposition 

• ပံ ံပိ့,းမ6ကိ, အဆံ,းသတြ်ခငး်



Interventions

ပ့ံပိ9းေဆာငရွ်ကြ်ခငး် နညး်လမ်းများ



ကေလးေတအွတကွ် ပ့ံပိ$းေဆာငရွ်ကမ်? အမျိJးမျိJးကဘယလ်ိ$ေတြွဖစမ်လ။ဲ
ဘယလ်ိ$ပံပိ$းေဆာငရွ်ကမ်?ေတွ လ$ပ်ေပးSိ$ငသ်လ။ဲ



Interventions

ပံပိ့&းေဆာငရွ်ကြ်ခငး် နညး်လမ်းများ

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်JHးီယံ,Fကညမ်Qတညေ်ဆာကြ်ခငး်

• စတိဖိ်စးီမQေပးသည့် အေFကာငး်အရငး်ကိ, ဦးတညေ်ြဖGHငး် ဖယG်Hားြခင်

• လ,ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား ဦးတညလ်,ပ်ေဆာငJ်ိ,ငရ်န် ပံပိ့,းေပးြခငး်

• စတိအ်ာ2ံ,လTJဲိ,ငမ်ည့် လ,ပ်ငနး်စUများ စစီUေပးြခငး်

• စတိလ်ိ,ကမ်ာနပ်ါ လ,ပ်Jိ,ငသ်ည့် အေြခအေနများကိ, ေJHာင့ေ်JHးေစြခငး်

• စတိေ်ြဖေလျာသ့ည့် လ,ပ်ငနး်စUများကိ, အသံ,းြပMြခငး်

• သတငး်အချကအ်လကမ်ျားေပးြခငး်

• သတငး်အမHားများ၊ နားလညမ်Qအလွမဲျားကိ, ြပငေ်ပးြခငး်

• ေမAာ်လင့ခ်ျကG်Hိေစရန် ပံပိ့,းေပးြခငး်



RAPID Model of PFA

• Reflective Listening/Rapport

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပသည့် နားေထာငြ်ခငး်/ ရငး်-Hးီယံ,Mကညမ်6တညေ်ဆာကြ်ခငး်

• Assessment

• ဆနး်စစေ်လလ့ာသံ,းသပ်ြခငး်

• Prioritization

• ဦးစားေပးမ6 စစိစေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Intervention

• ပံပိ့,းေဆာငရွ်ကြ်ခငး်

• Disposition 

• ပံ ံ့ပိ6းမ:ကိ6 အဆံ6းသတြ်ခငး်



Disposition 

ပ့ံပိ9းမ)ကိ9 အဆံ9းသတြ်ခငး်



Disposition 

ပံ ံ့ပိ#းမ=ကိ# အဆံ#းသတြ်ခငး်

• QRန်းပိ$ေ့ပးြခငး် (making referral) ဆိ$တာဘာလဲ

• အက<အညရီယ<သ<တစဦ်းသည် မိမိပံပိ့*း0ိ*ငသ်ည့် ကKမ်းကျငမ်1 နယပ်ယထ်မဲL မဟ*တသ်ည့် သိ*မ့ဟ*တ်

ကKမ်းကျငမ်1 နယပ်ယထ်က် ေကျာ်လနွသ်ည့် လိ*အပ်ချကမ်ျား MLိေနသြဖင့် အြခား ဝနေ်ဆာငမ်1

ပံပိ့*းေပးသ</များသိ* လ့မ်းOPနေ်ပးြခငး်

• လိ$အပ်ချကမ်ျားအတကွ် ဝနေ်ဆာငမ်?များSRင့် ချိတဆ်ကေ်ပးြခငး်



Disposition 

ပ့ံပိ#းမ=ကိ# အဆံ#းသတြ်ခငး်
ကVမ်းကျငပ်ညာGHငမ်ျားထသံိ, W့Tနး်ပိ,ရ့မည့အ်ေြခအေနများ

• စတိခ်စံားမQများြပငး်ထနခ်စံားေနရလAင်

• 2,ပ်ပိ,ငး်ဆိ,ငရ်ာ လကXဏာများ ြပငး်ထနခ်စံားေနရလAင်

• ေနစ့Uလ,ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများ လ,ပ်ကိ,ငJ်ိ,ငစ်မွ်းမGHိလAင်

• ေနရ့ကေ်သချာမသလိAင်

• ၂၄ နာရီအတငွး် ြဖစပ်ျကခ်ဲသ့ည့် အြဖစအ်ပျကမ်ျားကိ, မမHတမ်ိေတာလ့Aင်

• လနွက်စဲာွ ေဒါသထကွအ်Fကမ်းဖကမ်Qများ ဆကတ်ိ,ကြ်ပMလ,ပ်ေနလAင်

• မိမိကိ,ယက်ိ, အနာတရာြပMမည့အ်ေFကာငး်၊ အဆံ,းစရီငမ်ည့် အေFကာငး်များ ေြပာလာလAင်

• မိမိကိ,ယက်ိ, အနာတရာြဖစေ်စမည့် စတိသ်ကသ်ာေစမည့် နညး်လမ်းများ အသံ,းြပMလာလAင် (အရက၊် ေဆးဝါး။ အJ\ရာယG်Hိသည့်
အြပMအမ<များ) 





Thanks!

ေကျးဇ&းတငပ်ါတယ။်


