ဇယား

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ယာယီခိုလံႈရာစခန္းကိုးခုအတြက္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို တံု႔ျပန္ေသာ လုပ္ငန္းညႇိႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔
လူဦးေရျပဇယား

လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ

၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေနအထိ UNHCR ၏လူဦးေရေဖာ္ျပခ်က္ဇယား
စုစုေပါင္းလူဦးေရ - ၉၃,၂၉၈

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

အသက္
၅ႏွစ္ေအာက္ - ၅-၁၇ ႏွစ္ေအာက္ - ၁၈-၅၉ ႏွစ္ေအာက္- ၆ဝႏွစ္+အထက္

၃။ ျပည္နယ္အဆင့္

မ/က်ား
မ က်ား

Mae Ra Ma Luang, 10,213

Mae La Oon, 9,138

Mae La, 34,794
Overall

Mae Sot

2,754,510
60%

Umpium, 10,871

1.84M
2.75M

Nu Po, 9,639

Ban Don Yang, 2,529

Bangkok

Tham Hin, 5,845
Kanchanaburi

4,595,980

1,841,470
40%

ခ္ျခခ္မျစပနမး
ထိုင္း-ျ္မ္္မမန္္စ္္္္္ ေလမွာ္္လ နမနီခို
ိုစ္ငမ္းည လိုငး္ ္ မင္္အွာ္
္ ္းခ အဖြဲ႕
္းို ္္္စစမ္္ႈ လီး္ မလ

ံ္
ႈ မ္ခမ္းွားို ခိုခ္အွာ္ COVID-19 ခသွာ္္ွဴလ

▪

ွာိုဗ္္၁၉ ွာမွာအန္
္ မး

▪
▪

▪

ိုင္္မသ္င္း္ွာမး္ညမးွာို ကရုင ၊ ္

င ြာာႏွစင ြာဘြာ္ ုငဖင့္ ကိုွာဒသည္္ညမးထံ

ွာ္္ဝ္လည္စးျခင္း၊ ကြာကခယငေစြာုငဖင့္ေရႏွြာကင က္နႈင္းမလထိ္ပငဘႈ သြာင္း္ပး္ပုင ္ိပငစိုယင သြာင္း္မလထိကငေဆခင္းောခင္း္ခုငင္း၊ ပထစ
ိ တြာ

သြာင္း၊ မလကငက ငင္းစြာေစြာုင သြာင္း၊ PA စ စင္ ုငဖင့္ ေက္ုြာ္ခုငင္း သြာင္း၊ ဗခဒ
ြီ ြီယထိ သြာင္းာႏွုငဖင့္ ပကငဆထိဒငမလုငဖင့္ သြာင္းကထိ ေပ သႏွ ္ခုငင္း
(RCCE) ္မလိပင္ ကေဆြာုင္ ခဲာ
ြ ႏွုငဖင့္ ္ သထင္းဘြာင္းၫွႏွထာကထုင္းင ေရင္း္ ဲတ
ခြ ထိဲႏွာႏွုငဖင့္ တထိုပ
င ုငေဆခင္းောခင္းပြီင္းေ ြာကင ္ိုး္္္စစမ္္ႈ လီး္ လမ
မလႈနိ

လန္ျခင္း လငင္

ွာ္သန
အ ္္္း မည္းဗညွဴဴမ ္ပြီင္းဘတငာထိုငခြဖင့္ဘဲငသည္။

စခ ငင္းကထိင္းခရ
ိ ႏွထ မလႈနိာႏွုငဖင့္နထေတခေဆကငဆကေဘြာ RCCE ပ ငန ငင္း သြာင္း္ြာင္း ဘုငတ င္းင ေပင္းရြာတခုင ္ခ ငင္းက႑ပထိုငင္းဆထိုငရြာ မလ ငင္း
ၫွန ငခသကင သြာင္းာႏွုငဖင့္္တႈ

▪

ီး္္း လငင္္ိုံ႔ျစမ္္္း

ကြာကခယငေစြာုငဖင့္ေရႏွြာကငေရင္းဆထိုငရြာ္မလိပင္ ကေဆြာုင္ ဲခြ ႏွ ေ ္ထ ငဘဲ္
ထိ မလဲင္ပတငဘခြာင္း္ခုငင္းဆထိုငရြာ

ကသုဖင့္ပ
င တင သြာင္း ပးပုငဘဲငသည္။
တထိင္းတကင ကေ္ြာကငရႏွထ ကြာကခယငေစြာုငဖင့္ေရႏွြာကင က္နႈင္းမလထိ္ပငေဘြာ ထဘြာင္းစိ သြာင္းမ်ား၏ စထတငကသ ငင္း ြာေရင္းာႏွုငဖင့္စထတငေရြာ ကထိယငပးကသ င္းင ြာစခြာ
ေ နထိုငာထိုငေရင္းဆု
ထိ ငရြာမလ ငင္းၫွန ငခသကင သြာင္း
္ပတငာႏွြာေခးုငင္းစဲငင္း ္ခိ ၂ပပပပ ္ြာင္း ဒိကၡဘဲင သြာင္းနက ္

▪

္ေကြာုငင္း္ရြာာႏွုငဖင့္ ္ပတငာႏွြာေခးုငင္းစဲငင္း ္ဘကိင္း္ပ္ခုငင္းမလ ငင္းၫွန င မလကငက ငင္း စြာေစြာုငကထိ ခ ငင္း ကေ ဘဲငသည္။

▪

ိုံျခ ံ္္္ခည္္သမ္္္္ း္ႈ သို႔္ဴို္္

ႊဖ္ျစမင္း္ႈ

မလထိ္ပငပးက္န္္ဴမင္္

မင္္ခမ္း္ညမးခ္အွာ္ ္္္္

မမွာ္ၥ္ီ္ံခမ္႔ခ္
အဖ ႈွာညင္ငဝ္္္ညမး ္္င္ အံ႔ၿ း္ိုး္ွာ္
္

ခ္အွာ္

း္ႈ

င္ ္ည္္

မွာ္ျခင္း

ိုစ္မိုင္္အ္္းွာို သ္လ ိုင္္မ္ SMRU လင္င စး္စဂင္း္

မင္္အွာ္ျခင္း

မျခင္း

္္မငင္ ွာညင္ျခင္း၊

မမွာ္ၥွာို ္ို္
ံ ္္း္္္္

မမဝမ္စျခင္းွာို ္ ေလမငခည္မ္ ခ္အွာ္ ္ီ္ံခညွာ္္ညမး ခည္္
လ ္ျခင္း
းျခင္း င
လ ္ျင ္္စအမး္ႈွာို ျ္မ္

▪
▪

IRC (MI, CDC, WHO, MOPH, MOI)*
ွာအဖျစမးျခမးမမး္သမခညဥ္းွာစ္္၊ႈ ္စြီရုငခက္ခုငင္း ရႏွထဘဲငဖင့္ ္ေ္ခ္ေ သြာင္း ကက မလြာာထိုငဘဲင
္ံို္္္း္္္္

းျခင္း လငင္ ္

ညမငခညျခင္း

မသ္ညမးခ္အွာ္ COVID-19 ္္မာဂ ွာမွာအန္ ္မး
ိုင္္မ

္ပ ငမလဲငဘိင္းက ဘပင ကေ္ြာကငတခုငရႏွထေ သည္သည္။

္္းညႊမ္ခညွာ္္ညမးသည္ ၿစီး္ီး

္ခမ္းခဝင္/ခထအွာ္ာ္္္ညမးး၌ ္္္္
္စ္္အမွာညမ္း္မ္္း

ိုခစ္ခညွာ္ခ င္ငသ္္္လ္္ခညွာ္္စပ္္ည္သ

းး႐ုိုံ္ညမးး၌ ္ီ္ဥ္္

မင္္အွာ္ထမးျခင္း

ည္စ္္္

▪

ႊဖ္ျစမင္း္္ည္င

း္ႈ္ညမး

ိုစ္သမး္ညမးခ္အွာ္

ၿစီျ ္္ၿစီး ချခမး္ခမ္း္ညမး္အင္

္္္္

းွာိုသ္ႈ

မင္္အွာ္ျခင္းာႏွုဖင့္င စခ ငင္းကထိင္းခိမလိင္းက တခုင မလႈနိဘြီင္း္ခြာင္း နြာင္းရႏွထ ကေ ရြာ သြာင္း

ည္း

မမ္ညမးခ္အွာ္

ိုစ္္

မင္္မသည္င ထိုင္းခမၡမစိုင္္ညမးွာို

ွာ္သန
အ ္္္း္ျခ္မ္ွာမွာ္ျခင္း

ွာ္

ွာ္

ွာ္ စံငစိုး္စးျခင္း

ိုင္ ္မသင္္မ္းွာို ္ခမ္းခခည ြဲ႕ ္အင္စို႔ခည္စးၿစီး

ွာ္ စို႔ခည္စး္မျခင္း

သီးသမ္႔ခခမ္း္ညမးသ္္္လ္္ွာမ

ခညွာ္ခညငး္

ႊဖ္ျစမင္း ိုင္္မ္

ခသင္ငျစင္ထမး

ျခင္းာႏွုငဖင့္

စခ ငင္း္တခုင္းငတခုင ဘကဘယမလႈ ြာာႏွုငဖင့္္တဲင္ပ မလႈ ြာ သြာင္း္တခကင ကိတုင္ေရ္တခကင တထိင္း္ ုငဖင့္္ခုငင္း
ွား္ွာ္္္မာဂ ္မး

းီ ွာမွာအနျ္ ခင္း င
လ င္ ထမ္းခည စ္ျခင္း (IPC)

ခမ္႔္လမ္း္ခွာ္္သမ ္္္ွာန
ို ္္ည္ ွာမွာအန္္္း စ္ၥည္းွာ္နမ္ညမး(PPE) ္ထမွာ္စံင္ႈ

္ပဲငဘဲက
ႈ သ ငင္း ြာေရင္းပ ငဝကြီင္းကြာ

ႏွ

စခ ငင္းကထိင္းခိမလိင္းက ္တခကင

တကထိယငေရကြာကခယေ
င ရင္းပစးဲငင္း

ကထရထယြာ

PPE္ြာင္း

ရကငဘတၱ

ပတင(၆)ပတငစြာ ေပင္းေပခြဖင့္ ပြီင္း ခခစ
ြ ထတခ
င ငင္းဘိင္းက ာစ
ႏွ ငေခးုင္းင စဲငင္း သြာင္း္ြာင္း မလစ္းငေနြာကငပကဖင့္ေပင္းဘဲငသည္။

▪

ွာိုဗ္္၁၉

ိုစ္ငမ္း္

မင္္အွာ္္ႈ

ိုင္္မ

ိုစ္ထံိုး

ွာညမ္း္မ္္း္္မင္င္္လမွာ္္ႈဝမ္ထ္္း္ညမးခမး

▪
▪

မ္္အမ ္ို႔ျံ စမ္္္
ႈ စးျခင္း

ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ ္ခမ္း္ညမး္္္္ ေလမွာ္္င
အ ္ခသိုံးျစ ္သမ သီးျခမးထမး္လ္ႈခ္ီခ္ံ္ညမးာႏွုငဖင့္ စခ ငင္း္ပုငစစငေဆင္းရ ငခ္အွာ္
ထိုင္း ိုင္ငံ္လ ္မ္စ္္အမ္႔ခမအ ထအွာ္္ျစး

မမန္ႀကီးဌာန၏ခ္္း္စပ

ိုစ္မည္း ္ံ ႈမ္း္ညမးွာို ဆကငမလကင္ပ

္ပုင ခ ငင္း ဆ
က ြ္ စငၿစးီ ္ခမ္းွာိုးခို

ံိုး္လ

ံိုးွာို သင္္မ္း္ညမးစ႔ခ
ို ည္စးခဖငသည္္။

ခ ငင္း ကဆြေ္ြာကငရႏွထ ဘြီင္း္ခြာင္းနြာင္း္ခုငင္းာု
ႏွ ဖင့္င ကိဘ္ခုငင္း္တခကင ကထိဗစင-၁၉ မလိပငု ငင္း ေဆြာုငရခကင ကဆထိုရ
င ြာ မလိပငနိင္းက မလိပင ဲငင္းစာ
က က ငင္း သြာင္းာႏွုဖင့္င
ဘုငတ ငင္း စတုငေပင္းခဘ
ြဖင့္ ဲငသည္။

းဝဂး လင္င ္ထမွာ္ွာစ္ၥည္း္ညမး ္္င္ဝန္နျခင္း

ွာညမ္း္မ္္းရမမ္ညမး္အင္ ္နယနညခမးျ ငင္

ိုးံ ္လ ္

ံိုး္အင္ ္စ္္အမ္္မင္င ွာည္င္မ္္္ညမး

IRC (MI, CDC)*

ိုင္္မ္ညမးခ္အွာ္ ခ္ မွာ္ခဦး္ညမး္္လစဂ)
မွာ္ခဦး ႀွာ ္င္ျစင္

္ခမ္းွာိုးခို

ညွာ္္လသည္္။

မမ္ညမးွာို

ိုစ္သမအ း္မ္ ္ခမ္း္ညမးခမး

ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ

္န္္ဴမင္္ မင္ခ္ိုင္ခ္အင္း္လ္ခမ္း(၄)ခို( ဦး္္္ို္ို္စဂင္း ၂ဝဝဝ)

ွာ္္လ္အင္ COVID-19 ွာိုသ္္းခ္အွာ္ ခ္

္္မာဂ ွာဒၡမ္လ္သမ

ွာ္္လ္္မာဂ ွာဒၡမသ္္္လ္္ခညွာ္ခ္ိုင္း

တဲငေနြာုင္ခုငင္း

▪
ွာ္္္အ
လ င္

ိုံးသည္ျစည္သ႔ွာညမ္း္မ္္းဝမ္ႀွာီးရမမန္ႀကီးဌာန၏

ငွာညင္သ
င င္ ွာမး္စးခဖငၿစီး ွာညင္သ
င ိုံး

္ညမးျစ

တကိဲ္ပ ငခသကင သြာင္းာႏွုငဖင့္ တထု
ိ င ကြာင္းခသကင သြာင္း္ြာင္း ခ ငင္း ကခြဖင့္ပြီင္း စခ င္းင တခုငင္းမလပ
က ငရႏွြာင္း က သြာင္းပးရႏွထေ္ြာုင နဲငဖင့္ဘခုငင္းရ သည္။င

IRC (MI),CDC*

▪

▪

္ မလကင သြာင္း နဲငဖင့္ဘခုငင္းရ င

ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ

္္မငင္ ွာညင္ျခင္းဝမ္ထ္္းခမး
္

္ဘကခသြေစကငေက္ုြာစ စငတခုငမလထုငပထိုငင္းဆထိုရ
င ြာ္္ တငနိတင ကာႏွုငဖင့္္က ငင္း ကင က္ြာင္း ဆ ငဲကသုငေဘြာ ကြာကခယငေရင္းဆထိုငရြာ္ခသကင

မမွာ္ၥ္ီ္ခ
ံ မ႔္ချအဖ ခင္း

▪
▪
▪
▪
▪

▪

ဲေ
င ပေပင္းခြဖင့္ဘဲငသည္။ ေ ြာကငနပင္ပတငာႏွြာေခးုငင္းစဲငင္း ္ခိ ၉၄ပပပာႏွုဖင့္င

တကထယ
ိ ငေရဘ ငဲရႏွုငင္းေရင္းပစးဲငင္း ၁၆၅ပပ ္တခကင ပယငယႈ္ခုငင္းမလပ
ိ ငု ငင္းစ္းငကထိ မလိပငေဆြာုငေ ဘဲငသည္။ တကထယ
ိ ငေရဘ ငဲရႏွုငင္းေရင္းပစးဲငင္း

▪

စြာင္း ပငရထကၡြာာႏွုငဖင့္ကြာကခယငေစြာုငဖင့္ေရႏွြာကငေရင္းက႑ သြာင္းာႏွုငဖင့္္တႈ ယြာယြီခထိမလကရြာစခ ငင္းကထိင္းခိရႏွထ ဘြီင္း္ခြာင္းနြာင္းရႏွထ က မလကငေတခေမလိပငေဆြာုင္ခုငင္း
္ေ ္နြာင္းဆထိုငရြာ စြာတ ငင္းကထိ ခ င္းင ကခြဖင့္ဘဲငသည္။

ခဓွာခ္ွာမင္းခ္မ ခပငခြာခ ခခြာေ နထို္င ခုငင္း ခ္ျခခ္မ လင္ငစ္္သွာ္သကိုွာဒသည္္ညမးထံသ္င္း္ွာမး ျ မ္႔္ဝ္စးျခင္း
ွာ္

ိုင္္မ ွား္ွာ္္္မာဂျ ္္စအမး္ႈွာို ္ို႔ျံ စမ္္သမ

န
လ ျ္ ခင္း

ADRA (ACTED,COERR,JRS,HI,SCI,FilmAid,MI,UNHCR,TBC)*

▪

္္း္ ွာမင္း

၂ဝ၂ဝခို လ္္ ၊ ေ မလ ၈ ္ွာ္

ီးျခင္း၊ ္္မင္င ွာည္ငျခင္း၊

ိုမီးၿစျီ ္္ၿစီး ျစည္သ႔ွာညမ္း္မ္္းဝမ္ႀွာီးရမမမ်ား၏

အံ႔ၿ း္ႈ္ခမွာ္္လ ္
သင္င္

▪

းယွာ္

ိုင္္မသမ႔္္လင္း္္း လငင္စ္္သွာ္သညင္

ိုစ္ငမ္း္

မင္္အွာ္္ႈ

ိုင္္မ

စ
ို ထ
္ းံို

ိုစ္မည္း္ံ ႈမ္း္ညမး၊

ညမ္္သမဝမ္ထ္္း္ညမး ွာိုသင္္မ္း္ညမး ္္င္္စးျခင္း၊

ွား္ွာ္္္မာဂ္မး

ီးွာမွာအန္ထမ္းခည စ္ျခင္း

ိုင္္မခ္သး္္္္အ္္း္ံသင္္မ္းွာို ္ကသခမၡမစိုင္္ညမး လင္င ္ခမ္း

ိုျံ ခံ ္္း

္ညမးွာို စ႔ခ
ို ည္စးျခင္း

▪
▪

္ခမ္းခဝင္/ခထအွာ္္မ္မ္ညမးး၌
္ သြာင္းာႏွုဖင့္ဆ
င ထိုငဘဲငဖင့္ေ ရြာ သြာင္းတခုင

ွာ္္ းျခင္း ိုစ္္ မင္္ႈွာို

ွာ္ ွာ္စံငစိုး္စး္မ္ခ္အွာ္ စ္ျစမ လင္င္္္ညမး ္ထမွာ္စံငွာ္စံငျခင္း

မလကငေဆင္းဘဲငဖင့္ေ ရြာ သြာင္းနြာင္းရႏွထပြီင္း

မလႈဘခြာင္းမလႈမလြာ္ သြာင္းဆိင္းက ရႏွထဘဲငဖင့္ ေ ရြာ သြာင္းတု
ခ င

နြာင္းရႏွထဘဲငသည္။

▪

မလႈနစ
ိ း္စဂင္း္

မင္္အွာ္္္းခ အ႔္
ဖ လ ခ္္္ထမင္္ို္ိုင္းွာို

ွာ္သမ္႔္လင္း္္း စ္ၥည္း္ညမး ္ထမွာ္စံငျခင္း

္းြီင္းစြာင္းေပင္း

ခ္ျခခ္မျစပနမး
ထိုင္း-ျ္မ္္မမန္္စ္္္္္ ေလမွာ္္လ နမနီခို
ိုစ္ငမ္းည လိုငး္ ္ မင္္အွာ္
္ ္းခ အဖြဲ႕

ံ္
ႈ မ္ခမ္းွားို ခိုခ္အွာ္ COVID-19 ခသွာ္္ွဴလ

္ဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ ္္္လည္္င
အ ္္ထမွာ္စံင္ႈ္ညမးခ္စပ္လီခို္ႈ္ညမး လင္င ခထးွာမွာအန္္္မင္င္း႐ုလမွာ္္ႈ

ိုခစ္ခညွာ္္ိုးျ္လင္င

မ

ျခင္း
္မး္သမွာ္ွာိုမ္္္မင္းခညသ္ညမး၊
ွား္ွာ္္ႈ ္

ွာိုမ္စ္ၥည္း္စးသအင္းသ္ညမး လင္င

သို္

လမင္္ံို္ညမးခ္အွာ္

ွာိုဗ္္

၁၉

ညမငခည္္း ္္းနႊမ္္ညမး ထို္္္ဝ္စးျခင္း

္မး္သမွာ္ွာိုမ္္္မင္းခညသ္ညမးသည္ ္္ညး

ိုင္္ညမးွာို သမ္႔္လင္း္မ္ခ္အွာ္

စ္ျစမ၊ ခ္ွာ္ျစမ္ လငင္ ခ္္မင္ခေအ္္္

း္ညမး

■

္္ညး

■

သီးျခမး္္မင္င ွာညင္ျခင္း/သီးသမ္႔ထမးျခင္းခ္ျခခ္မ္ညမးခ္အွာ္

လမင္္ံို္ညမး္အင္

ွာ္္

းသည္င္မ္မ္ညမး ္စ္

င္ထမးျခင္း
ိုစ္ငမ္း္

မင္္အွာ္္ႈ

ိုင္္မ

္ညမးွာို ခမဴမ္ခ ြဲ႕အဖ ္ညမး၊ ွာညမး္ ္မ ္္း္္မငင္္္လမွာ္သ္ညမး၊ ္ခမ္း္ွာမ္္္ီ္ညမး လငင္ ညလ င္
ႈ း္
■

▪

ခ္ီခ္ဥ္္္း

ွာိုဗ္္၁၉ခ္အွာ္ ္္မ္ဝင္ထိုင္းခ္ိုး္န္ႀကီးဌာန၏ ိုင္ငံ္္မ္ခ င္င္္မင္င ွာည္ငျခင္း၊ ္ံို႔ျစမ္ျခင္း လငင္

ိုစ္္ မင္္ႈ ခ္ီခ္ဥ္္ညမး္္း အဖ္မး၌

ကိုွာဒသည္္ညမး ထည္ငသအင္းစဂဝင္္္္္းွာို ွာိုန္္မးျစ ခ္္း ိုျခင္း

▪

ခ္ျခခံ္မးမစ္္ွာဒမ္ညမး လငင္ခညွာ္ျစ ္္္

မင္္မ္ညမးွာို ကိုွာဒသည္္ညမး

ွာ္

ိုစ္ထိုံး

ိုစ္ မည္း္ံ ႈမ္း

မင္္အွာျ္ ခင္း

ွာ္္္လ္္း္သခညမ္ႈ္လ္္္မ္ ခ္အွာ္

▪

င္စင္
ို း င
ို ္
္ မခွာ္္း ွာ္္ာ
ႈ ႏွုငဖင့္

မလထုငပထိုငင္းဆထိုငရြာ္္ တငနတ
ိ င ကေမလသေြာ္ခုငင္း္ပး္ပုင

ချခမးဦး္ီး္ မင္း႐ုအွာ္သ္ညမးန္ႀကီးဌာန၏ွာမွာအန္

ကြာကခယငေစြာုငဖင့္ေရႏွြာကင က္နႈင္းမလထိ္ပငေဘြာ္ထ ငေနြာုငစိ သြာင္းဘဲင

▪

င္စင္
ို း င
ို ္
္ မခွာ္္း ွာ္္ွာ
ႈ ို

္င္

ိုင္ခံ္မး္သ္ညမး လငင္

ိုင္္မခ္ႈ္ညမးခ္အွာ္သ္င္းစို႔္ိုင္ ွာမး ိုင္သည္င
မျခင္းခမး

ပုငေုခ္ခခုဖင့္င္မလ ငင္းဆကိင္းရကင္း ကဘကငဘြာ ေစရ င္တခကင

္ ဲငင္းဆကိင္း ၃ မလစြာ စြာင္း ပငရထကၡြာ မလကငခကရရႏွထ ဲင္ စငဘဲင၊ (ဧပြီမလ ႏွ ဇခ ငမလ္နထ)

ကြာကခယငေစြာုငဖင့္ေရႏွြာကင က္နႈင္းမလထိ္ပငေဘြာဘႈ သြာင္းမ်ား၏္ခသကင္မလကင သြာင္းကထိ ္ပ ငမလဲငဘိင္းက ဘပင္ခုငင္း္ပး္ပုင ခထးွာမွာအန္္္မင္င္း႐ုလမွာ္္ႈ
ိုခစ္သ္ညမးခ္အွာ္ ွာမွာအန္္္မင္င္္လမွာ္္္း ိုင္္မဝမ္္ မင္္ႈ္ညမးွာို

မည္းဗညွဴ ဴမခ ငင္ျ္ငင္္င္ျခင္း
■

္ံို႔ျစမ္ျခင္း လင္င

အဖျခင္း္ညမး္အင္ ထည္ငသင
အ ္းစဂဝင္္္ျခင္း

္္မင္င္္လမွာ္္္း ိုင္္မ ္ မင္း႐ုအွာ္္္းမည္းမလ ငင္း သြာင္းခမး စံငစးို ္စးျခင္း

ထမးး႐ုလ္စးျခင္း
ိုင္္ညမး လင္င သို္

ျို ခင္း

UNHCR (CCSDPT agencies, KWO, KnWO, KRC, KnRC)*
ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ ကိုွာဒသည္္ညမးခမး
ိုင္ငံ္္မ္ခ င္င္္မင္င ွာည္ငျခင္း၊

TBC

■

ိုင္္မ ွား္ွာ္္္မာဂျ ္္စအမး္ႈွာို ္ို႔ျံ စမ္္သမ

ွာမွာအန္
္ ္မင္င္္လမွာ္ျခင္း င
လ ငွာ
္ ိုန္
္ မးျစ ခ္္း

္မးမစ္္ွာဒမ

■

္္း္ ွာမင္း

၂ဝ၂ဝခို လ္္ ၊ ေ မလ ၈ ္ွာ္

ထ္္မွာ္္္ျခင္း

ွာ္ ွာ္္စးခစ္ျခင္း

ချခမးခ္္းႀွာီးသညင္/္ိုး္္္္သညင္

္္း္ွာမင္း္ညမးခစဂခပင္

ွာမွာအန္္္မငင္္္လမွာ္္ႈ

ွာမွာအန္္္မင္င္္လမွာ္္ႈ္္မင္င ွာည္င္ င

ာႏွုဖင့္စ
င ံို္လမ္ ွာ္ ွာ္္ မင္း႐ုအွာ္္ႈွာို္သခညမ္္ျခင္း၊

္ခသထေေဘြာ္ေနြာကင္ကႈ္ပပစးဲငင္း သြာင္းပကဖင့္

ပထိင္းေပင္းဘဲငဖင့္္ပ့ြာ င္းင ခသကင သြာင္း္ပး္ပုင မလထုငပထိုင္းင ဆထိုငရြာ္က င္းင ကင မလ
က နြေ္ပြာုငင္း္ခုငင္းဆထိုရ
င ြာမလ ငင္းေကြာုငင္း သြာင္း ခ ငင္း ္ကခုငင္း္ြာင္း ္ပြီင္းဘတငာထိုခ
င ြဖင့္ဘဲငသည္။

▪

္ခမ္းခ္ျချစ ဝမ္ထ္္း္ညမး လင္င္ခမ္းခ္ျချစ ခ အ႔ခ
ဖ ္ည္း္ညမး
ွာ္ ွာ္

ွာမွာအန္္္မင္င္္လမွာ္္္း ိုင္္မ

ဝမ္္ မင္္ႈ္ညမး

ိုစ္္ မင္ျခင္းွာို ္သခညမ္္္မ္ ခ္ဝး္လခ္ႈွာ္ၥ္ီ္ံခမ္႔ခအျဖ ခင္းခ္အွာ္ မည္းစညမစိုင္း ိုင္
္ မ ခ္ထမွာ္ ခစံ္
င ညမး

စို႔္ မင္္စးျခင္း

▪
▪

ကထိဗစင-၁၉ ာႏွုငပ
ဖင့္ တငဘကငသက္၍ ကေမလင္းဘႈုယင္ကၽန ငင္းတပုင္ေနြာကင္ကႈ္ပပစးဲငင္း ခ ငင္း က္ခုငင္းာႏွုဖင့္င ္

ဲေ
င ပ္ခုငင္း

စခ ငင္း သြာင္းနြတခုင စြာဘုငေကသြာုငင္း သြာင္းေ င္းကုငင္းမလိ္က ခက ကရႏွထရႏွထ ္ပ ငမလဲင ု
ခ ငဖင့္မလႏွစငရ င္တခကင ပကဖင့္ပထိင္းေပင္းာထိုငဘဲငဖင့္ ခ ငင္း က ကေ္ြာကငရႏွထ ဗသ်ဴဟြာ

*ွာိုဗ္္ ၁၉ ္ိုံ႔ျစမ္္

မင္္ွာ
အ ္ျခင္းခ္အွာ္ ဦး္

မင္ဦး္အွာ္ျစ စိုး္စဂင္းစဂဝင္ ွာ္သမခ အ႔ခ
ဖ ္ည္း္ညမးွာို ွာိုန္္မးျစ သည္

