
Supporting Each Other during Crisis Situations

အကျပ်အတညး်ကာလများ အတငွး် တစဦ်း01င့တ်စဦ်း ပ့ံပိ5းေပးြခငး်



စတိဖိ်စးီစရာ အေြခအေနေတနွဲ 2့က5ံေတွ6ရတဲအ့ခါ သ9ေတကွိ:

သ9တိ:က့ိ: နားေထာငေ်ပးတယ၊် နားလညေ်ပးတယ၊် ပ့ံပိ:းေပးတယလ်ိ: ခ့စံားရေအာင်

ကBနေ်တာ်/ ကBနမ်တိ: ဘ့ာလ:ပ်ေပးEိ:ငလ်"ဲ



အြခားသ'များ*+င့် ေနစ့2 အြပနအ်လ+န်ထေိတွ9ဆကဆ်ရံာတငွ်က>*်?ပ်တိ?၏့ ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ?ပံ?သည်

လ'တိ?၏့ ေအာကပ်ါအချကမ်ျားအေပD သကေ်ရာကမ်E F+ိ*ိ?ငပ်ါသည။်

• က>*်?ပ်တိ?အ့ား လကခ်ပံံ? (က>*်?ပ်တိ?က့ိ? ယံ?Hကညြ်ခငး် သိ?မ့ဟ?တ် သေဘာကျ *+စသ်ကြ်ခငး်)

• က>*်?ပ်တိ?အ့ား တ?န ့ြ်ပနပံ်? (က>*်?ပ်တိ?အ့ေပD ြပKမ'ပံ? သိ?မ့ဟ?တ် က>*်?ပ်တိ?ေ့ပးသည့်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ? ရယ'ပံ?)

• ြပနလ်ညန်လထံ'*ိ?ငမ်E (က>*်?ပ်တိ? ေ့ြပာဆိ?ဆကသ်ယွမ်E၏ ရလဒအ်ြဖစ် ပိ?၍ ေနထိ?ငေ်ကာငး်လာOပီး

F+ငသ်နလ်?ပ်ကိ?င*်ိ?ငစ်မ်ွး တိ?းတကလ်ာြခငး်)



လ9များကသ9တိ5က့ိ5 နားေထာငေ်ပးသည၊် နားလညေ်ပးသည၊် ပ့ံပိ5းမ>ေပးသညဟ်5

ခံစားရေအာင်

• Help Calmly (တညတ်ညO်ငမ်ိOငမ်ိ က'ညေီပးပါ)

• Listen Actively (ထေိရာကစ်ာွ နားေထာငပ်ါ)

• Speak Attentively (အေလးထား ဂR?ြပK၍ ေြပာဆိ?ပါ)

• Empower Earnestly (စတိအ်ားထကသ်နစ်ာွ စမ်ွးရညြ်မSင်တ့ငေ်ပးပါ)



Help calmly (တညတ်ည$်ငမ်ိ$ငမ်ိ က)ညေီပးပါ)

• အက9အညီ ေပးသ9ကိ:ယတ်ိ:င် တညတ်ညF်ငမ်ိFငမ်ိGHိြခငး်

• အက'အညီ ရယ'သ'များ*+င့် ယံ?Hကညမ်Eတညေ်ဆာကရ်ာတငွ်အေထာကအ်က'ြပK

• တညတ်ညO်ငမ်ိOငမ်ိ ေနြခငး်သည် ေလက့ျင့ယ်'ရေသာအေလအ့ထတစခ်? ြဖစ်

• မိမိကိ:ယက်ိ: တညF်ငမ်ိေအာင် ြပ5လ:ပ်ရန် Iိ: းGHငး်ေသာ နညး်လမ်းများ GHိပါသည။်

• သတြိပK

• အသအိမ+တြ်ပK

• နညး်လမ်းများအသံ?းြပK



Listen Actively (ထေိရာကစွ်ာ နားေထာငပ်ါ)

အာ#ံ%စ%စညး်မ+အားလံ%းစကား

ေြပာသည့် သ3ထမံ5ာ65ိ

အြပ8အမ+များကိ%လညး်ေလလ့ာ

ဘာေြပာလ၊ဲ မေြပာလနဲားေထာင်

ခစံားချက၊် စိ%းရိမ်မ+A5င့်

လိ%အပ်ချကမ်ျားကိ%

ေသချာနားလညေ်အာငလ်%ပ်

ေလးစားြခငး်

စတိထ်ပ်ြခငး်

လကခ်ြံခငး်

စစမ်5နသ်ည့် သေဘာထား65ိြခငး်၊ ြပြခငး်



Listen Actively (ထေိရာကစွ်ာ နားေထာငပ်ါ)

• သကေ်တာင့သ်ကသ်ာအေနအထားတငွ.်/ိြခငး်

• မျကလ်ံ7းြခငး်ဆံ7ြခငး် (ယ:ေကျးမ;အရလကခံ် ပါက)

• အက?အညယီ?သ?အေပBတငွ် အာCံ7စိ7ကြ်ခငး်

• အာCံ7စိ7ကေ်နေEကာငး် အမ?အရာြဖင့် ြပသြခငး်

• သင့ေ်တာ်ေသာမျကG်/ာအမ?အယာထား./ိြခငး်

• မ./ငး်လငး်သညမ်ျားကိ7 ြပနလ်ညေ်မးြမနး်ြခငး်

• ေဝင/သ?မ/ ဆကလ်ကေ်ဝင/Gိ7ငေ်စရန် အားေပး ြခငး်၊ ပံပိ့7းေပးြခငး်

• အG/စခ်ျJပ် ေြပာEကားြခငး်အပါအဝင် ြပနလ်ည် ထငဟ်ပ်ြပြခငး်

• သင့ေ်တာ်သည့် ေမးခွနး်များေမးြခငး်

• စ:းစားေနချိနG်/င့် G /င့် G ;တဆ်တိေ်နချိနမ်ျား အတကွ် အချိန် ေပးြခငး်

• အြခားသိ7အ့ာCံ7ေရာကေ်နြခငး်

• ေြပာသညက်ိ7 ေသချာနားမလညဘ်ဲ မိမိဘာသာ ေကာကခ်ျကခ်ျ ယ?ဆြခငး်

• Eကားြဖတေ်ြပာဆိ7ြခငး်

• ထငြ်မငယ်?ဆချက၊် အEကြံပJချကမ်ျား ေပးြခငး်

• နမိတြ်ပ ေမးခွနး်များေမးြခငး်

• နမိတြ်ပအြပJအမ?များ ြပJလ7ပ်ြပြခငး်

• ေဝဖနေ်ြပာဆိ7ြခငး်

• ြငငး်ခံ7ြခငး်

• အက?အညယီ?သ?အား သနားစရာဟ7 သတမ်/တ် သည့အ်ြပJအမ? အေြပာအဆိ7
များ ြပJလ7ပ်ြခငး်

• အက?အညယီ?သ?အားအြခားသ?များ (သိ7မ့ဟ7တ)် မိမိG/င့် G ;ငိး်ယ/:ေြပာဆိ7ြခငး်



Listen Actively (ထေိရာကစ်ာွ နားေထာငပ်ါ)

အဓိကနညး်ဗျ+ဟာများ

• ြပနလ်ညထ်ငဟ်ပ်ြပြခငး်

• ဆကေ်ြပာEိ:ငေ်အာငက်9ညေီပးြခငး်

• အေထာကအ်က9ြပ5သည့် ေမးခနွး်ေမးြခငး်



Speak Attentively (အေလးထား ဂ()ြပ,၍ ေြပာဆိ)ပါ)

• စကားေြပာသည့အ်ခါ *'းညံတ့ညO်ငမ်ိေသာအသအံေနအထားြဖင့် မတိ?းလနွး် မကျယလ်နွး်ေအာင်

ေြပာသင့် (ေအာ်ဟစြ်ခငး်၊ စကားေြပာ ြမနလ်နွြ်ခငး်တိ?က့ိ? ေF+ာငH်က2)

• လ'များ*+င့် ရငး်*+းီယံ?Hကညမ်E တညေ်ဆာကရ်ာတငွ်အေထာကအ်က'ြပKသလိ? ၎ငး်တိ? ့
တညO်ငမ်ိမEရလာေအာငလ်ညး်က'ညေီပး



Speak Attentively (အေလးထား ဂ()ြပ,၍ ေြပာဆိ)ပါ)

• သတငး်အချကအ်လက် ေပးရာတငွ် ေအာကပ်ါအဆင့မ်ျားကိ5 အသံ5းြပ8ပါ။

• အက:အညရီယ:သ:တငွ် >?ိ@ပီးသား သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ5 နားေထာငပ်ါ၊ ေမးြမနး်ပါ။

• သတငး်အချကအ်လက်လစဟ်ာမFများ၊ သတငး်မ?ားများG?င့် ေကာလာဟလများကိ5 >?ာေဖွေဖာ်ထ5တပ်ါ။

• >?ာေဖွေဖာ်ထ5တ် သ>ိ?ိလာေသာသတငး်အချကအ်လက်လစဟ်ာမFအေပI အေြခခ@ံပီး >?ငး်လငး်တကိျ ေသချာသည့်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ေပးပါ။ ယံ5Jကညရ်ေသာအရငး်အြမစမ်ျားမ?ရသည့် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ5 ပံပိ့5းေပးပါ။

သတငး်အချကအ်လက် ေဝင?ရာတငွ်အက:အညရီယ:သ:၏အသကအ်ရွယ၊် ဖံွM @ဖိ8းမFG?င့် သင့ေ်တာ်မF>?ိပါေစ။ နားလညရ်ခကေ်သာ စကားလံ5း

သိ5မ့ဟ5တ် ပညာရပ်ဆိ5ငရ်ာ စကားလံ5းများကိ5 ေ>?ာငပ်ါ။ အဆိ5ပါ စကားလံ5းများကိ5 အသံ5းြပ8လNငလ်ညး် ပိ5မိ5Oိ5 း>?ငး်ေသာ

စကားအသံ5းအGFနး်ြဖင့် ၎ငး်တိ5၏့ အနကအ်ဓိပRါယက်ိ5 >?ငး်ြပပါ။ စာG?င့ပံ်5တွထဲားသည့် အေထာကအ်က:ြပ8 ပစTညး်များကိ5 အသံ5းြပ8ပါ။

• သငပံ်ပိ့5းေပးလိ5ကေ်သာသတငး်အချကအ်လကအ်ား အက:အညရီယ:သ:က မညသ်ိ5မ့ညပံ်5 သေဘာေပါကသ်ညက်ိ5 ဆနး်စစပ်ါ။

အက:အညရီယ:သ:အား ေမးခနွး်ေမးခငွ့G် ?င့် မ>?ငး်လငး်သညမ်ျားကိ5 ြပနေ်မးခငွ့ေ်ပးပါ။ သငမ်သတိာတစခ်5ခ5>?ိလNင် ခန ့မ်?နး်@ပီး ေြဖမည့အ်စား

မသေိJကာငး်ေြပာပါ။

• အကယ၍်အဆငေ်ြပပါက ပံပိ့5းေပးလိ5ကေ်သာသတငး်အချကအ်လကအ်ေပI အေြခခ@ံပီး အြပ8အမ:ေြပာငး်လရဲန် ေဆာငရွ်ကမ်FအစအီစW

ေရးဆွGဲိ5ငေ်အာင်က:ညေီပးပါ။



Empower Earnestly  (စတိအ်ားထကသ်န်စွာ ခွန်အားေပးပါ)

• ပထမဆံ&းအဆင့် အေနြဖင့် အက1အညရီယ1သ1ကိ& ေခတ: နား<ပီး
တည<်ငမိ်မ=ရေအာင် ပံပိ့&းေပးသင့ပ်ါသည။်

• စတိခ်စံားချက် ြပငး်ထနေ်နသည့် အချိနတ်ငွ် CDငး်CDငး်လငး်လငး်
စFးစားေတးွေခG Hိ&ငဖိ်& ခ့ကခ်ပဲါသည။်

• သတငး်အချကအ်လက် ေပးြခငး်သညလ်ညး် အက1အညရီယ1သ1ကိ&
ခနွအ်ားေပးသည့် နညး်လမ်းတစခ်& ြဖစပ်ါသည။်

• အချိJKလ1များသည် ရCDိHိ&ငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်=များအေMကာငး်
သတငး်အချကအ်လက် ရNံ&HDင့် ၎ငး်တိ&၏့ ြပဿနာများကိ&
စမီံေြဖCDငး်Hိ&ငM်ကပါသည။်



Empower Earnestly  (စတိအ်ားထကသ်န်စွာ ခွန်အားေပးပါ)

• အက#အညရီယ#သ#များ အေနြဖင့် ၎ငး်တိ7၏့ ြပဿနာကိ7 ဆနး်စစခ်ျင့ခ်ျိန် စ>းစား?ပီး

အေြဖ@AာBိ7ငေ်အာင် ေမးခနွး်များ အစအီစ>တကျ ေမးြခငး်ြဖင့လ်ညး် ပံပိ့7းေပးBိ7ငပ်ါသည။်

• ြပဿနာကိ( နားလညေ်အာင် 0က1ိးစားြခငး်

• အရငး်အြမစမ်ျား 78ာေဖွေဖာ်ထ(တြ်ခငး်

• ြပဿနာကိ( စမံီေြဖ78ငး်?ိ(ငသ်ည့် အြခားနညး်လမ်းများ 78ာေဖွေဖာ်ထ(တြ်ခငး်

• နညး်လမ်းတစခ်(စ၏ီအားသာချက?်8င့် အားနညး်ချကမ်ျားကိ( 78ာေဖွေဖာ်ထ(တြ်ခငး်

• ြပဿနာေြဖ78ငး်ရန် နညး်လမ်းများ ေရွးချယြ်ခငး်
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Thanks!

ေကျးဇ&းတငပ်ါတယ။်


