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Foreword
Today, one in four Eildren lives in a country aﬀeFed by conﬂiF or disaPer. Girls and boys face daily
risks to their lives and threats to their future physical and mental health. Evidence shows that illness,
developmental Eallenges and even early death are conneFed to Eildhood hardship and exposure to
violence. Children’s survival, well-being and healthy development are seriously jeopardised in
humanitarian seXngs.
Given these immediate and long-term risks, it is an urgent priority for all those working in humanitarian
seXngs to proteF Eildren from violence, abuse, exploitaCon and negleF. While Eild protecCon aFors
play a central role, all seFors need to be involved in prevenCng and responding holisCcally to the risks
and vulnerabiliCes that aﬀeF girls and boys in crises. Humanitarian eﬀorts muP be prediFable, swil,
well-planned and responsive to Eildren's and families' own prioriCes. AcCons need to be grounded in
rights, informed by evidence and measurable in their results. It is also essenCal to Prengthen the formal
and informal syPems that will conCnue to proteF Eildren aler the emergency response is over.
Taken together, all these requirements comprise the inter-agency Minimum Standards for Child
Protec5on in Humanitarian Ac5on. Since their launE in 2012, the Pandards have contributed
signiﬁcantly to the professionalisaCon of the seFor. Widely known and used by Eild protecCon and
other experts in humanitarian seXngs, they have markedly improved the quality of our work. As part of
the Humanitarian Standards Partnership, they have Prengthened our accountability to those we serve.
This second ediCon of Minimum Standards for Child ProtecCon in Humanitarian AcCon has been realised
through the hard work of over 1,900 individuals from 85 agencies and 82 countries. It is a true example
of inter-agency and inter-seForal collaboraCon. This ediCon Prengthens the Pandards' emphasis on
principles, evidence and prevenCon and increases their applicability to internal displacement and
refugee contexts. We believe these Eanges will further professionalise the seFor and add to the rigour
and quality of programmes at the ﬁeld level. We urge all those involved in humanitarian acCon to take
this opportunity to implement and promote these Pandards.

Henrie2a H. Fore

Filippo Grandi

UNICEF Execu;ve Dire>or

United Na;ons High Commissioner for
Refugees

Chris;ne Knudsen
Execu;ve Dire>or, Sphere
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Acronyms and abbrevia:ons
3/4/5Ws

Who does what, where, when and for whom

AAP

Accountability to aﬀeFed populaCon
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AlternaCve care in emergencies
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Children associated with armed forces or armed groups
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Community-based Eild protecCon
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Centers for Disease Control and PrevenCon
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Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability
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Case management
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CP

Child protecCon

CP AoR

Child ProtecCon Area of Responsibility
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Child protecCon case management

CP(i)HA

Child protecCon in humanitarian acCon

CPIMS

Child ProtecCon InformaCon Management SyPem

CVA

Cash and vouEer assiPance

DRR

DisaPer risk reducCon

ECD

Early Eildhood development

ERW

Explosive remnants of war

EO

Explosive ordnance

FTR

Family tracing and reuniﬁcaCon

GBV

Gender-based violence

GBVIMS

Gender-based Violence InformaCon Management SyPem

IASC

Inter-agency Standing Commikee

ICRC

InternaConal Commikee of the Red Cross / Crescent

IDTR

IdenCﬁcaCon, documentaCon, tracing and reuniﬁcaCon
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InfecCous disease outbreaks
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Internally displaced persons

IED

Improvised explosive devices
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IM

InformaCon Management / Manager
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Inter-agency Network for EducaCon in Emergencies

IOM

InternaConal OrganisaCon for MigraCon

IPV

InCmate partner violence
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InformaCon-sharing protocol
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Infant and young Eild feeding
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Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex

MHPSS

Mental health and psyEosocial support

MRM

Monitoring and ReporCng MeEanism (on grave violaCons of Eildren's rights
in situaCons of armed conﬂiF)

NGO

Non-governmental organisaCon

OCHA

UN Oﬃce for the CoordinaCon of Humanitarian Aﬀairs

PCM

Programme cycle management

PDNA

PoP-DisaPer Needs Assessment

PFA

PsyEological ﬁrP aid

PIM

ProtecCon informaCon management

PSEA

ProtecCon from sexual exploitaCon and abuse

RFL

RePoring family links

SGBV

Sexual and gender-based violence

SMART

Speciﬁc, measurable, akainable, relevant, Cme-bound

SOP

Standard operaCng procedures
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Unaccompanied and separated Eildren

UN

United NaCons

UNHCR

United NaCons High Commissioner for Refugees

UNICEF

United NaCons InternaConal Children’s Fund

WASH

Water, sanitaCon and hygiene

WFCL

WorP forms of Eild labour

WHO

World Health OrganisaCon

Introduc:on
What is Child Protec8on in Humanitarian Ac8on?
Child protecCon is the ‘prevenCon of and response to abuse, negleF, exploitaCon and violence againP
Eildren’.
The objecCves of humanitarian acCon are to:
•
•

Save lives, alleviate suﬀering and maintain human dignity during and aler disaPers; and
Strengthen preparedness for any future crises.

Humanitarian crises can be caused by humans, suE as conﬂiF or civil unreP; they can result from
disaPers, suE as ﬂoods and earthquakes; or they can be a combinaCon of both.
Humanitarian crises olen have long-lasCng, devaPaCng eﬀeFs on Eildren’s lives. The Eild protecCon
risks Eildren face include family separaCon, recruitment into armed forces or groups, physical or sexual
abuse, psyEosocial diPress or mental disorders, economic exploitaCon, injury and even death. They
depend on faFors suE as the:
•
•
•
•
•
•

Nature and scale of the emergency;
Number of Eildren aﬀeFed;
Sociocultural norms;
Pre-exisCng Eild protecCon risks;
Community-level preparedness; and
Stability and capacity of the State before and during the crisis.

Child protecCon aFors and intervenCons seek to prevent and respond to all forms of abuse, negleF,
exploitaCon and violence. EﬀecCve Eild protecCon builds on exisCng capaciCes and Prengthens
preparedness before a crisis occurs. During humanitarian crises, Cmely intervenCons support the physical
and emoConal health, dignity and well-being of Eildren, families and communiCes.
Child protecCon in humanitarian acCon includes speciﬁc acCviCes conduFed by local, naConal and
internaConal Eild protecCon aFors. It also includes eﬀorts of non-Eild protecCon aFors who seek to
prevent and address abuse, negleF, exploitaCon and violence againP Eildren in humanitarian seXngs,
whether through mainPreamed or integrated programming.
Child ProtecCon in Humanitarian AcCon promotes the well-being and healthy development of Eildren and
saves lives.

Why the Minimum Standards for Child Protec5on in Humanitarian Ac5on (CPMS)?
The CPMS have been developed to support Eild protecCon work in humanitarian seXngs by:
•
•
•
•
•
•
•

EPablishing common principles between those working in Eild protecCon;
Strengthening coordinaCon between humanitarian aFors;
Improving the quality of Eild protecCon programming and its impaF on Eildren;
Improving the accountability of Eild protecCon programming;
Deﬁning the professional ﬁeld of Eild protecCon in humanitarian acCon;
Providing a synthesis of good pracCce and learning to date; and
Strengthening advocacy and communicaCon on Eild protecCon risks, needs and responses.

What does ea: Dandard contain?
EaE Pandard in the CPMS follows the same PruFure:

•
•
•

•

•
•

•

Introduc;on: General informaCon on the topic.
‘The Standard’: One sentence summarising what should be aEieved in that parCcular area of
humanitarian acCon to ensure adequate protecCon for Eildren in humanitarian acCon.
Key ac;ons: SuggePed acCviCes to help meet eaE Pandard in preparedness, prevenCon and
response. It is criCcal that key preparedness acCons that were not done before a crisis are
considered during the response phase. AcCons that are noted in the preparedness secCon are not
repeated in the response secCon. PrevenCon acCons may also take place throughout preparedness
and response. They are highlighted with an icon. Not all key acCons will apply to all contexts, but
they should be followed wherever possible.
Measurement: Indicators to measure progress (or la1 of progress) towards the overall Pandard.
AddiConal indicators that relate to speciﬁc key acCons are available online in Annex 4: AddiConal
indicators. All data should be disaggregated by sex, age and disability at a minimum. These are
universal faFors that inﬂuence the protecCon of Eildren and their access to humanitarian aid.
They are found in all populaCons and should always be considered. (See Annex 4: AddiConal
indicators and Standard 5.) In some contexts, further disaggregaCon might be helpful, for example
by geographical locaCon or displacement Patus.
Guidance notes: Further informaCon and recommendaCons on priority issues, ethical
consideraCons or knowledge gaps that relate to the Pandard.
References: Key guidance documents and tools with pracCcal and detailed informaCon on criCcal
issues related to the Pandard. Annex 5 of the online version of the CPMS includes links to these
and addiConal resources for implemenCng eaE Pandard. Annex 2 liPs internaConal legal
inPruments that are relevant to Eild protecCon.
Icons: Symbols to highlight key topics suE as displacement, infecCous disease outbreaks and
safeguarding.

Who should use these Dandards?
These Pandards are intended for all humanitarian aFors, parCcularly those who work in Eild protecCon or
direFly with Eildren, families and communiCes. This includes community groups, non-governmental
organisaCons, government personnel, policy makers, internaConal organisaCons, donors, coordinators,
human resources Paﬀ and those working on advocacy, media or communicaCons. They may also be
applicable to those working in the jusCce syPem, to border and immigraCon authoriCes and to security
personnel.
The CPMS should be used throughout every phase of humanitarian acCon, from preparedness and
conCngency planning to response and early recovery. They support accountability between humanitarian
workers and aﬀeFed populaCons by (a) providing a common agreement on the quality of assiPance that
should be expeFed and advocated for and (b) promoCng the implementaCon of feedba1 and reporCng
meEanisms.

How were the Dandards developed, and on what are they based?
The ﬁrP ediCon of the CPMS was published in 2012 to meet the need for a common framework and
agreement on minimum quality Pandards across Eild protecCon in humanitarian acCon. The 2019 EdiCon
updates the original handbook with the lateP researE, experCse and beP pracCce. This includes the
evidence-based INSPIRE:
Seven Strategies for Ending
1,100 participants
1,900 individual
(including children)
Violence AgainP Children.
contributors
consulted
While the 2019 EdiCon is
muE improved, there is sCll
limited scienCﬁc researE on
28 standards
the impaF of Eild protecCon
and
10 principles
intervenCons in humanitarian
seXngs. The Pandards are
therefore equally ﬁrmly
grounded in the experience of
82 countries
24 months
and 85 agencies
pracCConers in a wide range
represented
of contexts.
The Pandards were revised
over a 24-month period that included mulCple reviews of dral Pandards by Eild protecCon pracCConers
and other humanitarian aFors. ConsultaCon events were held in 17 diﬀerent countries at naConal and local
levels. The Pandards themselves were wriken by over 50 pracCConers with speciﬁc experCse and
experience in the Pandard or themaCc area. Altogether, over 1,900 individuals contributed to the revision
of the Pandards.

What is meant by ‘minimum’ Dandards?
These Pandards set out a common agreement with regards to what adequate quality Eild protecCon
intervenCons in humanitarian seXngs are. The degree to whiE the Pandards can be met in pracCce will
depend on a range of faFors, including:
•
•
•
•

The accessibility of the aﬀeFed populaCon;
The level of cooperaCon from the relevant authoriCes;
The level of insecurity in the local context; and
The syPems in place prior to the crisis.

A phased approaE to meeCng the Pandards might be necessary where there are limited Eild protecCon
capacity and resources and urgent and rapidly Eanging Eild protecCon needs. When the Pandards cannot
be met, they sCll apply as universal, agreed-upon benEmarks and can be used to set ambiCous, longerterm goals for Eild protecCon.
These Pandards enable humanitarians to highlight gaps in the scope or quality of the Eild protecCon
response and the invePment or condiCons required to close these gaps.

The interna8onal legal basis for :ild protec8on in humanitarian ac8on
The CPMS are grounded in an internaConal legal framework that outlines States’ obligaCons towards their
ciCzens and other persons within their territories. This framework includes internaConal human rights law,
humanitarian law and refugee law. The ConvenCon on the Rights of the Child (CRC) is the primary
internaConal legal human rights inPrument upon whiE the CPMS are based. (See Annex 2: Relevant legal
inPruments.) All Eildren in humanitarian seXngs are enCtled to full protecCon and enjoyment of their
human rights without discriminaCon. AddiConally, internaConal law provides Eildren who are refugees,
internally displaced and migrants with the right to appropriate protecCon and humanitarian assiPance.

How do these Dandards conne; with other humanitarian Dandards?
The CPMS are teEnical Pandards on Eild protecCon in humanitarian acCon that conneF with other
humanitarian Pandards as part of a Pandards framework.

The Humanitarian Standards Partnership and the Sphere 9andards
The Humanitarian Charter, the Protec5on Principles, the Core Humanitarian Standard and the foundaCon
Eapters of the Sphere Handbook are foundaConal for Eild protecCon work in humanitarian seXngs and
are integrated throughout the CPMS. The ten principles in the CPMS include Sphere’s four ProtecCon
Principles, four principles from the ConvenCon on the Rights of the Child and two that are speciﬁc to the
CPMS. The CPMS are companion Pandards to the Sphere Pandards and use the same PruFure.
The CPMS are closely linked with the other humanitarian Pandards as part of the Humanitarian Standards
Partnership. As of 2019, the Pandards that are part of the Humanitarian Standards Partnership are:
•
•
•

•

•

•

The Sphere Handbook, including the
Core Humanitarian Standard: Sphere
LivePo1 Emergency Guidelines and
Standards (LEGS): LEGS
Minimum Standards for EducaCon:
Preparedness, Response, Recovery:
Inter-agency Network for EducaCon in
Emergencies (INEE)
Minimum Economic Recovery
Standards (MERS): Small Enterprise
EducaCon and PromoCon (SEEP)
Network
Minimum Standard for Market
Analysis (MISMA): Cash Learning
Partnership (CaLP)
Humanitarian Inclusion Standards for
Older People and People with DisabiliCes: Age and Disability ConsorCum

The CPMS complement, but are disCnF from, suE important guidance and aFors as:
•
•
•
•
•
•

Guidelines for Gender-based Violence Interven5ons in Humanitarian SeQngs: Focusing on
Preven5on of and Response to Sexual Violence in Emergencies, IASC;
IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, IASC;
Accountability to AﬀeBed Popula5ons Commitments, IASC Task Team on AAP/PSEA;
Professional Standards for Protec5on Work, ICRC;
UNHCR Emergency Handbook, UNHCR; and
The Global ProtecCon CluPer.

The CPMS, parCcularly Pillar 4: Standards to work across seFors, are part of and should be addressed when
implemenCng broader ProtecCon MainPreaming acCviCes. Similarly, the Professional Standard for
Protec5on Work and the UNHCR Emergency Handbook provide overall guidance for protecCon work in
humanitarian acCon that are consiPent with the CPMS.

The Core Humanitarian Standard
The Core Humanitarian Standard (CHS) sets out Nine
Commitments that organisaCons and individuals involved in
humanitarian response can use to improve the quality and
eﬀecCveness of their assiPance. It also supports greater
accountability to communiCes and people aﬀeFed by crisis.
EaE commitment has key acCons and organisaConal
responsibiliCes that are applicable regardless of the seFor or
type of assiPance provided. Some key acCons and
organisaConal responsibiliCes are more speciﬁc to age and
vulnerability, but all should be taken into account in any
organisaCon-wide approaE to quality and accountability. The
CHS VeriﬁcaCon Framework includes a ProtecCon from Sexual
ExploitaCon and Abuse Index that liPs the measures
organisaCons need to implement to (a) ensure Eild-friendly consultaCons and feedba1 meEanisms and
(b) prevent and respond to Eild abuse by humanitarian Paﬀ. The Core Humanitarian Standard is
parCcularly reﬂeFed in Pillar 1: Standards to ensure a quality Eild protecCon response of the CPMS. Using
the relevant teEnical Pandards, suE as the CPMS, is part of meeCng Core Humanitarian Standard Key
AcCon 2.4.

How do I use the CPMS in my context?
Generally, the CPMS can be used at both agency and inter-agency levels in the following ways:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To plan and coP humanitarian intervenCons;
To ePablish common and measurable expeFaCons for the scope and quality of Eild protecCon
services;
To ePablish common principles between diﬀerent aFors, suE as within a Eild protecCon
coordinaCon meEanism;
To monitor and evaluate the quality and eﬀecCveness of humanitarian intervenCons;
To guide and evaluate the allocaCon of funding;
To induF and train new Paﬀ or partners;
To serve as a self-learning tool and a reference text;
To develop preparedness plans;
To advocate for Eild protecCon issues;
To brief decision-makers on Eild protecCon principles and prioriCes; and
To Prengthen other humanitarian seFors’ ability to proteF Eildren.

These Pandards need to be adapted, or ‘contextualised’, to the relevant context. The wording of ‘The
Standard’ itself should not be Eanged. However, key acCons may be prioriCsed, new key acCons may be
added or key acCons that are not appropriate to the seXng may be removed. Indicator targets may be
adapted to allow for a phased approaE to reaEing the overall ﬁnal target as set out in the CPMS. A clear
jusCﬁcaCon for lowering the overall target is needed. There should always be the intent to aim for the
CPMS target, or a higher one, in the long term. The process of contextualising the Pandards builds the
capacity of Eild protecCon workers and creates a shared underPanding of Eild protecCon needs and
responses in the context. Please see the guidance on contextualising the CPMS on the Alliance for Child
ProtecCon in Humanitarian AcCon’s website.
The CPMS need to be diPributed and promoted so that all those with a role in protecCng Eildren can refer
to them. Some suggePed ways you can promote the Pandards include:

•
•
•
•
•
•

Present and discuss the CPMS within diﬀerent organisaCons, groups and inter-agency coordinaCon
meEanisms;
Work with other humanitarian seFors to adapt and insert the relevant Pandards into their
processes;
Translate the CPMS into relevant local languages;
Organise orientaCons and trainings on the CPMS;
Produce inclusive, Eild- and community-friendly materials and messages based on the CPMS; and
Use spot Ee1s or more syPemaCc reviews to monitor and improve the awareness and use of the
Pandards in your context.

The 2019 Edi8on of the CPMS
The 2019 EdiCon of the CPMS provides improvements to the ﬁrP ediCon, launEed in 2012. The
improvements include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greater recogniCon of the role of local aFors in protecCng Eildren in humanitarian acCon;
Inclusion of the lateP evidence and beP pracCces;
Increasing the types of collaboraCon between seFors;
A focus on holisCc programming that is based on the socio-ecological framework;
Greater relevance for refugee, displacement and migrant contexts;
Greater relevance for infecCous disease seXngs;
Increased focus on prevenCng abuse, negleF, exploitaCon and violence;
AddiConal integraCon of key cross-cuXng issues, suE as cash and vouEer assiPance; and
Improved, more measurable and more realisCc priority indicators (with addiConal indicators
available online).

The original text from the ﬁrP version has been maintained wherever possible.

What do we mean when we say ‘:ildren’?
Within the CPMS, ‘Eildren’ refers to any person under the age of 18 in a populaCon covered under
humanitarian acCon. Humanitarian aFors muP promote the inclusion of Eildren of all genders, ages and
disabiliCes and adapt programming to Eildren’s evolving capaciCes and needs. ‘Children’ includes those
who:
•
•
•
•
•

Are of all ages – early Eildhood, middle Eildhood and adolescence;
Have or idenCfy with diverse sexual orientaCon, gender idenCty/expression and sexual
EaraFerisCcs;
Are displaced;
Come from all kinds of social and cultural ba1grounds; and
Live in a variety of care seXngs.

Whenever ‘Eildren’ or ‘Eildren at risk’ are menConed in the CPMS, you should idenCfy whiE Eildren in a
populaCon may need specialised outreaE or intervenCons to be appropriately included in protecCon
prevenCon and response programming.
AﬀeFed populaCons, by deﬁniCon, face some level of vulnerability to crisis-related risks. Children face
addiConal and speciﬁc risks. IdenCfying the groups of Eildren who have the greateP level of risk is covered
under the assessment secCon of Standard 4: Programme cycle management. Assessing individual Eildren’s
situaCons is laid out in Standard 18: Case management. Humanitarian aFors should always assess the wellbeing of Eildren who:
•

Are unaccompanied and separated;

•
•
•
•
•
•
•

Have intelleFual and physical disabiliCes;
Are married and/or parents;
Are heads of household;
Are survivors of sexual violence;
Have been recruited by or associated with armed forces or groups;
Are or idenCfy as lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex; and
Live or work on the Preets.

What cross-cuQng issues should be considered when using the Dandards?
EaE Pandard in the handbook includes consideraCons for common risk faFors and adaptability. Below are
the key cross-cuXng issues that were purposely integrated throughout the handbook and should be
considered in all Eild protecCon intervenCons in humanitarian acCon. See Annex 3: Key resources for
cross-cuXng issues for key Eild protecCon-focused resources on these subjeFs.

Adolescents
In the CPMS, ‘adolescents’ include Eildren aged 9–17. This age group is further subdivided:
•
•
•

Pre-adolescence: ages 9–10;
Early adolescence: ages 10–14; and
Middle adolescence: ages 15–17.

Adolescence is an important period of brain development, where protecCve environments can support
Eildren’s future success and even miCgate the impaF of adversity in younger Eildhood. In some contexts,
the deﬁniCon for adolescent includes persons aged 18–24 years, referred to as ‘late adolescence’.
However, the ConvenCon on the Rights of the Child, on whiE the CPMS are based, deﬁnes Eildren as
those who are younger than 18 years of age. Therefore, the CPMS do not target older adolescents.
Humanitarian aFors muP consider the speciﬁc perspecCves and needs of adolescents in both outreaE and
programming. Programme delivery through sEools and community-level groups may not always reaE
adolescents. Adolescents may not want to parCcipate in ‘Eildren’s acCviCes’, and they may not be
considered mature or old enough to parCcipate in adult-led decision-making and wider community-level
acCviCes. Humanitarian aFors muP focus on adolescents’ capaciCes and their contribuCons to
humanitarian responses in addiCon to their needs. Adolescents may face age-speciﬁc risk faFors suE as
increased risk-taking behaviour or sexual and gender-based violence.

Cash and vou>er assi9ance
The use of cash and vouEer assiPance (CVA) is a growing modality for delivering humanitarian assiPance.
Although the evidence base is sCll developing, cash and vouEer assiPance may help prevent and respond
to Eild protecCon risks. For example, cash and vouEer assiPance can be used to help families or
communiCes provide for their Eildren’s needs and prevent exploitaCon or sEool dropout. The potenCal
impaF of cash and vouEer assiPance on the well-being and protecCon of Eildren, including adolescents,
muP be considered when designing intervenCons. Cash and vouEer assiPance muP be provided without
discriminaCon. For example, the la1 of birth regiPraCon or other idenCty documents cannot be a barrier
to assiPance. A risk assessment should be undertaken to miCgate any potenCal risks. Speciﬁc
consideraCons for using cash and vouEer assiPance in parCcular areas of Eild protecCon are addressed in
the relevant Pandards.

Child traﬃ@ing
Children are at risk of being traﬃ1ed due to faFors that can worsen during a humanitarian crisis, suE as
poverty, limited livelihood opportuniCes, la1 of educaCon and discriminaCon. Traﬃ1ers may target
Eildren because they may be more easily exploited, both physically and emoConally. They may also

negoCate with the Eild’s caregivers to agree to acCons that are exploitaCve and amount to traﬃ1ing. A
Eild cannot voluntarily or willingly enter into a traﬃ1ing arrangement, even if a family member agrees.
InPead of being criminalised, Eildren who are traﬃ1ed need special protecCon during emergencies. Child
protecCon workers can help prevent traﬃ1ing by supporCng family- and community-level supports for
Eildren. Children who are traﬃ1ed olen require a long-term, mulCseForal response. While traﬃ1ing is
a speciﬁc risk, moP of the Cme it is done for the purposes of sexual exploitaCon, Eild labour or engaging
Eildren in armed forces or armed groups. Therefore, traﬃ1ing has been integrated into relevant
Pandards rather than being a Pandard of its own.

Children with disabiliBes
The UN esCmates that around 10% of Eildren worldwide have some form of disability. ‘Children with
disabiliCes’ includes those who have long-term physical, psyEosocial, intelleFual or sensory (visual and
hearing) impairments. These impairments can lead to physical, communicaCon or sociocultural barriers
that limit their equal parCcipaCon in society. This places them at greater risk in humanitarian seXngs.
Children with disabiliCes have the same human rights as all Eildren. All humanitarian aFors are
responsible for respecCng, supporCng and promoCng those rights. Humanitarian aFors need to idenCfy
and address risks and barriers that prevent Eildren with disabiliCes from equally accessing goods, services,
spaces and informaCon. FaciliCes and services should be designed for all Eildren’s access and use to the
greateP extent possible and should include reasonable accommodaCons or adjuPments for Eildren with
disabiliCes. Throughout the programme cycle, humanitarian aFors should analyse the relaConships
between disability and other risk faFors (suE as girls with disabiliCes, Eildren with disabiliCes who live in
insCtuCons, etc.). It is always relevant and necessary to disaggregate individual and qualitaCve data by
disability, as Eildren with disabiliCes are present in every context.

Civil regi9raBon
Child protecCon and other humanitarian aFors play a vital role in promoCng and supporCng civil
regiPraCon as they work with Eildren, families and communiCes. Civil regiPraCon can miCgate Eild
protecCon risks and help facilitate the response to and prosecuCon of speciﬁc Eild protecCon cases. Civil
regiPraCon includes recording births, deaths, marriages, divorces, etc. to proteF the rights of Eildren and
adults and to develop criCcal populaCon PaCsCcs. Birth regiPraCon is parCcularly essenCal for Eildren’s
protecCon. It documents Eildren’s idenCty, supports access to services and veriﬁes age to proteF Eildren
from exploitaCon, among other beneﬁts.

Early >ildhood
Early Eildhood is a period of rapid brain development and physical growth for Eildren. A Eild’s early
experiences aﬀeF how their brain develops and adapts to its environment and has lifelong implicaCons on
learning, resilience and physical and mental health. InvesCng in early Eildhood is more eﬀecCve and less
coPly than addressing problems at a later Page, so speciﬁc consideraCons for this age group should always
be included in Eild protecCon intervenCons.
Early Eildhood can be broken into the following Pages:
•
•
•

Babies and toddlers: ages 0–2 years;
Pre-sTool age: ages 3–5 years; and
Early sTool age: ages 6-8 years.

IntervenCons should target expeFant parents and support caring interacCons between Eildren and their
parents or other regular caregivers. This age group cannot always be reaEed through sEool intervenCons.
The impaF on Eildcare should be assessed for all humanitarian intervenCons.

Environmental consideraBons
The environment in whiE Eildren live greatly inﬂuences their health, well-being and protecCon. DisaPers,
climate Eange, noise and air polluCon can make Eildren and families more vulnerable as they can lead to
or worsen forced displacement and migraCon, gender inequiCes, livelihood insecurity and health hazards.
Humanitarian operaCons aﬀeF the environment, both direFly and indireFly. Programming muP include
an assessment of possible risks to the environment and then muP idenCfy means to miCgate these risks.
Child protecCon programming should minimise its environmental impaF throughout all areas of
programme design, including transport, procurement processes, site selecCon and Eoice of resources.
Child protecCon programming can also:
•
•
•

Increase Eildren’s, families’ and communiCes’ awareness of environmental concerns;
Support Eild-led or Eild-focused advocacy on the climate crisis and environmental protecCon; and
Provide supporCve programming and psyEosocial intervenCons that can increase Eildren’s
resilience to potenCal and aFual environmental crises.

Gender
Gender plays a criCcal role in how Eildren are treated and how their rights are respeFed within families
and communiCes. SocieCes’ gender norms inﬂuence girls’ and boys’ diﬀerent experiences, potenCal and
risks. These ‘gendered norms’ also aﬀeF Eildren with non-binary gender idenCty or sex EaraFerisCcs,
suE as those who idenCfy as lesbian, gay, bisexual or transgender or who are intersex. Pre-exisCng gender
inequaliCes tend to increase during a humanitarian crisis. For example, girls face greater risks of Eild
marriage, and boys may be more vulnerable to forced recruitment. Transgender Eildren may be at a
greater risk of prejudice, sCgma, violence or diﬃculCes accessing humanitarian services. Analyses of
Eildren’s risks and resilience related to gender should be conduFed throughout the programme cycle.
Gender also impaFs family dynamics and care arrangements for Eildren. IntervenCons should:
•
•
•

Be sensiCve to the root causes of gender discriminaCon and inequality;
Avoid reinforcing or conCnuing gendered power relaCons; and
Support gender equality whenever possible.

InfecBous disease outbreaks
During epidemics suE as Cholera or Ebola, Eildren are parCcularly at risk for three reasons:
•
•
•

They have speciﬁc suscepCbiliCes to infecCon.
Outbreaks can weaken their protecCve environments (suE as the loss of a parent or a closed
sEool).
Measures used to control the spread of disease can increase Eildren’s risk.

Child protecCon and other humanitarian aFors should analyse the outbreak’s eﬀeFs on the well-being and
protecCon of Eildren, families and communiCes. Special consideraCon is needed for diseases that require
quaranCne and/or isolaCon. Relevant Pandards include addiConal acCons or adapCons that may be
necessary for Eild protecCon intervenCons in infecCous disease outbreak seXngs.

Mobile programming
Mobile services may be necessary to access populaCons in hard-to-reaE areas or to provide alternaCves in
limited resource seXngs. They may be parCcularly relevant for Eild refugees, Eildren in migraCon or
other mobile populaCons. (See Refugee, internally displaced and migrant seXngs.) Mobile Eild protecCon
in humanitarian acCon teams may be deployed as Pand-alone teams or as part of mulCseForal mobile
services. Child protecCon services may include:
•

IdenCﬁcaCon of the moP vulnerable Eildren;

•
•
•
•
•
•
•

RegiPraCon;
Specialised referrals (suE as health, nutriCon);
DocumentaCon and tracing for Eildren who are unaccompanied or separated;
Emergency alternaCve care;
PsyEological ﬁrP aid and psyEosocial support;
Mobile Eild and youth acCviCes; and
DireF assiPance and diPribuCons.

Mobile teams may also provide refugee, internally displaced and migrant populaCons with accurate
informaCon on their rights, available services and assiPance and ways to access protecCon.

PrevenBon
PreventaCve acCons are primarily designed to prevent harm to Eildren. Responsive
Preven5on icon
acCons address the needs of Eildren who have already been harmed. Both types of
acCons complement eaE other in programming. PreventaCve acCons can and should
take place in both the preparedness and response phases of humanitarian acCon. Some
acCons address both prevenCon and response at the same Cme (suE as parenCng skills
support).
PrevenCon reduces or eliminates risk faFors; promotes protecCve faFors at individual, family, community
and society levels; and reduces abuse, negleF, exploitaCon and violence. PrevenCon funcCons at three
levels:
•
•
•

Primary preven;on: addresses root causes of Eild protecCon risks within a populaCon;
Secondary preven;on: addresses the speciﬁc source of an individual Eild’s risks and/or
vulnerabiliCes; and
Ter;ary preven;on: reduces the longer-term impaFs of harm and the Eances that a Eild who has
already experienced abuse, negleF, exploitaCon or violence will be harmed again.

Evidence shows that prevenCon is more coP-eﬀecCve than response. PrevenCon is someCmes overlooked
in a humanitarian response, but it is essenCal for addressing the root causes of abuse, negleF, exploitaCon
and violence. PreventaCve intervenCons are moP eﬀecCve when planned and implemented in
collaboraCon with other seFors to holisCcally address Eildren’s needs. Key acCons that address
prevenCon within the Pandards are signalled by the prevenCon icon.

Refugee, internally displaced and migrant seJngs
Children who are refugees, internally displaced, migrants or Pateless face increased risks of abuse, negleF,
exploitaCon and violence. This requires special awareness and response from humanitarians. Children who
are refugees, internally displaced, migrants or Pateless have the same rights as all Eildren, and States have
obligaCons to proteF them regardless of their Patus. Legal, policy and pracCcal barriers as well as
discriminaCon can result in Eildren who are refugees, internally displaced and migrants (a) being denied
access to essenCal services or (b) facing immigraCon, detenCon, la1 of freedom of movement, xenophobia
or exclusion. In addiCon, eaE group has speciﬁc legal frameworks, rights and needs that muP be
underPood and addressed in the response. (See Annex 1: Glossary for deﬁniCons.)
Refugee crises are guided by a body of refugee law, including the 1951 Refugee ConvenCon and its 1967
Protocol whiE provide speciﬁc protecCons to refugees. Being a refugee enCtles the person to a number of
refugee rights, including the right not to be sent ba1 to the country of origin (the principle of nonrefoulement). SuE protecCon also applies to asylum seekers. When refugees return to their country of
origin, they are referred to as `returnees' and require speciﬁc support to reintegrate. Working in refugee
crises therefore involves speciﬁc legal frameworks, consideraCons and procedures whiE have implicaCons

for pracCConers in areas suE as coordinaCon, working with governments and legal frameworks, data
collecCon and informaCon management, processes for regiPraCon, refugee Patus determinaCon and
durable soluCons. For these, speciﬁc UNHCR guidance applies.
Governments have the primary responsibility for ensuring the protecCon of internally displaced persons. In
contexts where the government is unable or unwilling to meet the needs and ensure protecCon is upheld,
the internaConal humanitarian community can be called upon to support.
Children who are ‘Pateless’ are not considered naConals by any Pate. This condiCon makes them
extremely vulnerable.
Some Eildren who have ﬂed their homes may become unaccompanied or separated from their families
before, during or aler their journey. Humanitarian aFors who work with Eildren who are unaccompanied,
separated or in migraCon will need to coordinate their work across borders. Within the Pandards, speciﬁc
consideraCons have been integrated whiE apply to refugee, internally displaced, migrant and Pateless
populaCons or a mix of these categories. (The CPMS do not use the term ‘Eildren on the move’, but
exisCng guidance and evidence around programming for ‘Eildren on the move’ remains relevant.)
All Eildren who are refugees, internally displaced, migrants or Pateless have the right to an appropriate,
suPainable (‘durable’) soluCon in accordance with their beP interePs. For internally displaced Eildren, a
durable soluCon is aEieved when they no longer have speciﬁc protecCon or assiPance needs linked to
their displacement and can enjoy their human rights without discriminaCon on account of their
displacement. For Pateless Eildren, a durable soluCon is aEieved when they have acquired a naConality
and are able to exercise all the rights and responsibiliCes of their fellow ciCzens on an equal basis and
without discriminaCon on account of their naConality.1 All Eildren, in accordance with their age and level
of maturity, muP have a say in deciding whiE opCon is beP for them.2

Urban contexts
Urban areas olen have many Eild protecCon and basic services. Access to services may be diﬃcult,
however, due to a la1 of informaCon and ﬁnancial resources and the presence of marginalisaCon and
discriminaCon. In urban contexts, Eild protecCon aFors should conduF outreaE to all groups of Eildren
during assessment, data collecCon, implementaCon, monitoring and evaluaCon. CreaCve data collecCon
methods may be needed to develop esCmates. A ‘household’ will not always represent a single family unit,
so eaE Eild in the household should be counted inPead. Child protecCon aFors should:
•
•
•

Support Eildren’s access to informaCon, idenCﬁcaCon and referrals;
Implement ﬂexible programming that can accommodate diﬀerent numbers and types of Eildren;
and
Coordinate with local authoriCes and mulCseForal service providers.

1 UNHCR Framework, see note 22, p. 29.
2 CRGC, see note 16, p.25.

အေြခခံမူများ

အေြခခံမူ ၁။ အသက်ရှင်သန်ြခင်း3ှင့် ဖွံ78ဖိ:းတိုးတက်ြခင်း
!ကိ$တင်ခန*်မှန်း.ိုင်ေသာ၊ ဆက်ဆံေရးြပ$စုပျိ$းေထာင်ြခင်းများတွင် ြဖစ်ပွားေသာ လံ@Aေဆာ်မ@.ှင့် တွယ်တာမ@သည်
ေမွးကင်းစကေလးငယ်.ှင့် ကေလးငယ်များ၏ ဖွံAFဖိ$းမ@ဆိုင်ရာကGအားလံုး၌ အေရးပါသည်။ လူသားချင်းစာနM
ေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် (က) ကေလးများ၏ အသက်ရှင်သန်ြခင်းဆိုင်ရာအခွင့်အေရး
ြပည့်မီြခင်း .ှင့် (ခ) ကေလးများ၏ Qုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ဓာတ်ေရးရာ၊ စိတ်ခံစားမ@၊ လူမ@ေရး .ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံAFဖိ$း
တိုးတက်မအ
@ ေပS အေရးေပS .ှင့် တံု*ြပန်မ@ .ှစ်ခံုစလံုး၏ အကျိ$းသက်ေရာက်မ@များကို စဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။

ကေလးများအေနြဖင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်းများ၌ အသက်ရှင်ရန်.ှင့် ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်ရန်

အခွင့်အလမ်းများ အများဆံုးရရှိရန် ၎င်းတို*၏အားသာချက်များ.ှင့် ခံ.ိုင်ရည်ရှိမ@ကို အသံုးြပ$ရန် ေထာက်ပံ့ေပးရမည်
ြဖစ်သည်။

အေြခခံမူ ၂။ ခွဲြခားဆက်ဆံမAမရှိြခင်း3ှင့် ေပါင်းစပ်ြခင်း

.ိုင်ငံတကာဥပေဒေအာက်၌ .ိုင်ငံများသည် ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများကို ေလးစားရန်.ှင့် .ိုင်ငံအတွင်းရှိ
ကေလးများအားလံုးသည် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိဘဲ သူတို*၏ အခွင့်အေရးများကို ရရှိေရး ေသချာေစရန် လိုအပ်သည်။
ယင်းတွင် ကွန်ဗင်းရှင်းေအာက်ရှိ အခွင့်အေရးများရရှိခံစားရာ၌ ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ပံုစံအားလံုးကို တားြမစ်ြခင်း .ှင့်

ကေလးများအားလံုးသည် သူတို*၏အခွင့်အေရးများကို တန်းတူ ခံစားခွင့်ရရှိေစေရး အတွက် .ိုင်ငံများက တက်[ကွစာွ
ေဆာင်ရ\က်မ@များ ြပ$လုပ်ရန် လိုအပ်ြခင်း ပါဝင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တကယ့်မညီမ^မ@ အေြခအေနတစ်ခုကို ြပ$ြပင်ရန်
အြပ$သေဘာေဆာင်သည့်နည်းလမ်းများချမှတ်ရန် လိုအပ်.ိုင်သည်။ ၎င်း၌ ကေလးအားလံုး၏ ေမွးရာပါဂုဏ်သိကaာ၊
ကွဲြပားမ@.ှင့် လက်ခံမအ
@ ား ေလးစားြခင်း ပါဝင်သည်။
ကေလးများသည် ကျား/မြဖစ်ြခင်း၊ လိင်စိတ်ခံယူမ၊@ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@၊ .ိုင်ငံသားြဖစ်မ၊@ ြပည်ဝင်ခွင့်အေန
အထား သို*မဟုတ် အြခားမည်သည့်အေdကာင်းြပချက်အေပS အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း မခံရသင့်ပါ။ တိုက်Qိုက်

သို*မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း.ှင့် ဖယ်dကဉ်ြခင်းဆိုင်ရာ အေdကာင်းရင်းများ.ှင့် နည်းလမ်းများကို တက်[ကွ
စွာ ေဖာ်ထုတ်Fပီး ေြဖရှင်းရန်လအ
ို ပ်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီ ေပးသူများသည်

ကေလးဘဝ.ှင့် ကေလး.ှငမ
့် သ
ိ ားစု၏ အခန်းကGများ.ှင့်ပတ်သက်Fပီး ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများ၊ ယံုdကည်မ@များ
.ှင့် သတိမမူမေ
ိ သာဘက်လိုက်မမ
@ ျားကို သတိြပ$ရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများကို ြငင်း
ပယ်ြခင်းကို ြဖစ်ေပSေစသည့် ကေလးများအေပS မိမိတို*၏ယံုdကည်ချက်များ.ှင့် သတိမမူမိေသာဘက်လိုက်မ@များကို
ေရှာင်ရှားရန် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများအား ကူညီေပးလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။

ဖယ်dကဉ်ြခင်း.ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းသည် ေအာက်ပါတို*ကို အဟန*်အတားြဖစ်ေစFပီး ကေလးများ ၏ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@
အေပS ဆိုးရ\ားစွာ သက်ေရာက်ေစ.ိုင်သည်။
•

ကေလးများ၏အခွင့်အေရးများ ြပည့်မမ
ီ .
@ င
ှ ့် ရရှိခံစားမ@၊

•

ကေလးများ၏ အဓိပfာယ်ရှိသည့ပ
် ါဝင်မ@ .ှင့်

•

ကေလးများ၏ အခွင့်အလမ်းများ.ှင့် အရင်းအြမစ်များ လက်လှမ်းမီရရှိြခင်း။

ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းသည် ကေလးများအေပS မေတာ်မတရားြပ$မ@၊ လျစ်လျgQ@မ@၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မ.
@ ှင့်
အdကမ်းဖက်မ@ပံုစံအားလံုး၏ အ.hရာယ်များကို ြမiင့်တင်ေပးသည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ

အကျပ်အတည်းများ.ှင့် တံု*ြပန်မ@များသည် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းကို တိုးပွားေစ.ိုင်Fပီး လက်ရဖ
ှိ ယ်dကဉ်ြခင်းသံသရာများ
ပိမ
ု ဆ
ုိ းုိ ရ\ားလာသည့်အြပင် ဖယ်dကဉ်ြခင်းအလjာအသစ်များကို ဖန်တီး.ိုင်သည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများ.ှင့် တံု*ြပန်မ@များသည် တမင်ရည်ရ\ယ်Fပီး သီးသန*်

လုပ်ေဆာင်မ@များြဖင့် ချဉ်းကပ်ေသာအခါ အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာေြပာင်းလဲမအ
@ တွက် အခွင့်အလမ်းများ ကိုလည်း
ဖန်တီးေပး.ိုင်သည်။ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း.ှင့် ဖယ်dကဉ်ြခင်းများအား တားဆီး.ိင
ု ်သည်၊ အဆံုးသတ်.ိုင်သည် သို*မဟုတ်

- အနည်းဆံုး - ေလျာ့နည်းသွားေစ.ိုင်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူ များသည် (က)
လက်ရရ
ှိ ှိေနသည့်ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ပံုစံများ.ှင့် ပံုစံအသစ်များကို ေဖာ်ထုတ် ေစာင့်dကည့်ရမည်ြဖစ်Fပီး (ခ) တံု*ြပန်မ@

ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း.ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရာ၌ ၎င်းတို*ကို ေြဖရှင်းေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ကေလးသူငယ်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ.ှင့် အြခားဝန်ေဆာင်မ@များအား ကေလးများအားလံုး - ကျား/မ၊ အသက်အရ\ယ်၊
တိုင်းရင်းသား၊ ဘာသာေရး၊ .ိုင်ငံသား၊ ေရmAေြပာင်းသွားလာမ@အေနအထား သို*မဟုတ် အြခားမတူ ကွဲြပားမ@ မေရ\း လက်လှမ်းမီရရှိေရးအတွက် .ိ@းေဆာ်တိုက်တွန်းရန် လိုအပ်သည်။

အေြခခံမူ ၃။ ကေလးများ၏ ပါဝင်ေဆာင်ရJက်ြခင်း

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် အေရးေပS!ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ@.ှင့် တံု*ြပန်မ@ကာလ
အတွင်းအပါအဝင် ကေလးများကို သက်ေရာက်ေစေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်အားလံုး၌ ကေလးများ အဓိပfါယ်ရှိစွာပါဝင်.ိုင်
ရန်အတွက် ၎င်းတို*အား အချိန်.ှင့် ေနရာများကို ေထာက်ပံ့ေပးရမည်။ ကေလးများ၏ပါဝင်မ@ကို ြမiင့်တင်ေပးရန်.ှင့်

ေထာက်ပံေ
့ ပးရန်မှာ လူnအခွင့်အေရးဆိုင်ရာတာဝန်ဝတoရားများကို ေကျပွန်ရန်ြဖစ်သည်။ ေနMက်ထပ်အကျိ$းေကျးဇူး
များ.ှင့် ရလဒ်များကို လည်း ေမ^ာ်လင့်.ိုင်ပါသည်။ ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းသည် အြပ$သေဘာေဆာင်သည့် ေြပာင်းလဲမ@
ြဖစ်.ိုင်ေြခကို ကေလးများ စဉ်းစားေတွးေတာေစ.ိုင်သည့် ေမ^ာ်လင့်ချက်ကုိ ေမွးြမgေပးသည်။ ကေလးများသည်

သူတို*၏ တဆင့်Fပီး တဆင့် ဖွံAFဖိ$းလားသည့်စွမ်းရည်များ.ှင့် အမှီအခိုကင်းမ@အရ ဆံုးြဖတ်ချက်ချြခင်းြဖစ်စဉ်များ၌

ပါဝင်ြခင်းြဖင့် အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာေြပာင်းလဲမ@အတွက် လုပ်ကင
ုိ ်.ိုင်dကသည်။ တာဝန်ယူြခင်း.ှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်
များချြခင်း သည် ကေလးများအား သက်ဆိုင်မ@.ှင့် တရားမ^တမ@အသိတစ်ခု ဖွံAFဖိ$းရန် ကူညေ
ီ ပးသည်။ ပါဝင်
ေဆာင်ရ\က်ြခင်းသည် တာဝန်ခံမ@ကို အားေကာင်းေစသည်။
ကေလးအားလံုးသည် သူတို*၏ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်ခွင့်ကို ကျင့်သံုး.ိုင်dကေသာ်လည်း ကျား/မ၊ အသက်အရ\ယ်၊
ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်း၊ ရင့်ကျက်မ@အဆင့်၊ ေနရာေဒသ၊ ေဘးကင်းမ@၊ လံုpခံ$မ@ စသည်တို*အေပSမူတည်၍

အမျိ$းမျိ$းေသာပံုစံများ ယူေဆာင်လာမည်ြဖစ်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများ
သည် အFမဲတမ်း ေအာက်ပါတို*ကို ြပ$လုပ်သင့်သည်။
•

ကေလးဖွံAFဖိ$းမ@.ှင့် သင့်ေတာ်သည့် ပါဝင်မ@ကို ပံ့ပိုးကူညီြခင်း၊

•

ကေလးများအား ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်အခွင့်အာဏာကို ေဝမ^ြခင်း၊

•

ကေလးများ၏ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းသည် မိသားစု သို*မဟုတ် ရပ်ရ\ာရှိ အခန်းကGများ .ှင့်/သို*မဟုတ်
အာဏာချိန်ခွင်လ^ာ ေြပာင်းလဲေပး.ိုင်ပံုကို သတိထား ဆင်ြခင်မြိ ခင်း .ှင့်

•

အေြခခံမမ
ူ ျား ၄။ ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းေစြခင်း .ှင့် ၅။ ထိခိုက်နစ်နMမ@မရှိြခင်း အရ
ကေလးများ၏ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@ကို အားေပးြခင်း။

ထိေရာက်Fပီး ကျင့်ဝတ်.ှင့်ညီေသာ ကေလးများ၏ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်မအ
@ တွက် အေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ကေလးများ
ပါဝင်သည့် မည်သည့်ြဖစ်စဉ်၌မဆို ကျင့်သံုးသင့်သည်။ ၎င်းက အေတွAအsကံ$အမျိ$းမျိ$းရှိေသာ ကေလးများ (ကျား/မ၊
အသက်အရ\ယ် သို*မဟုတ် မသန်စွမ်းမ@ မည်သို*ပင်ရှိပါေစ) သူတို*၏အြမင်များကို လွတ်လပ်စွာ.ှင့် ေဘးကင်းစွာ

ေဝမ^ရန် ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်ဟု ဆိုလြို ခင်းြဖစ်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူ
များသည် ကေလးများ၏ အြမင်များကို ေလးစားရမည်ြဖစ်Fပီး ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏ထင်ြမင်ချက်များကို
အေလးအနက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေသာြဖစ်စဉ်များေဖာ်ေဆာင်ရန် ကေလးများ
ြဖည့်သွင်းထားသည့်အရာများကို အသံုးြပ$ရမည်ြဖစ်သည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများ လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်
ကေလးများကို ေမးြမန်းြခင်း .ှင့် သူတို*၏ဘဝအေပSသက်ေရာက်ေသာ ြဖစ်စဉ်များ သို*မဟုတ် ဆံုးြဖတ်ချက်များ၌
ကေလးများပါဝင်ခွင့်ကို ေထာက်ပံ့ြခင်းတို* အdကား ြခားနMးချက်တစ်ခုရှိသည်။ ကေလးများပါဝင်သည့်အခါ

ရည်ရ\ယ်ချက်များ၊ ချဉ်းကပ်ပံမ
ု ျား.ှင့် ကျေရာက်.ိုင်ေြခရှိေသာ အ.hရာယ်များကို အFမဲဆန်းစစ်ပါ။ ပါဝင်ြခင်းသည်
အFမဲတမ်း မိမသ
ိ ေဘာဆ.tအေလျာက်ြဖစ်သင့်Fပီး ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏မိဘ/ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏

သေဘာတူခွင့်ြပ$ချက်ြဖင့် ပါဝင်သင့်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကူအညီေပးသူများသည် တာဝန်ခံမ@
ကို ေသချာေစရန် .ှင့် မည်သည့်ပါဝင်မြ@ ဖစ်စဉ်၌မဆို ကေလးများထံမှ ေနMက်ဆံုးအေြခအေနသိရရ
ှိ န် !ကိ$းပမ်း
သင့်သည် ။

အေြခခံမူ ၄။ ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ:းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်း

ကေလးများသည် အများြပည်သူ .ှင့် ပုဂuလိက နယ်ပယ်.ှစ်ခုစလံုး၌ သူတို*.ှင့် သက်ဆိုင်ေသာလုပ်ရပ်များ သို*မဟုတ်
ဆံုးြဖတ်ချက်များအားလံုး၌ သူတို*၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ကို ဆန်းစစ်Fပီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်
အခွင့်အေရးရရှိြခင်းသည် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာတစ်ခုြဖစ်သည်။

'ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်း' ဟူေသာေဝါဟာရအသံုးအ.@န်းသည်
ကေလးတစ်ဦး၏ေကာင်းကျိ$းကို ကျယ်ကျယ်ြပန*်ြပန*် ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုေကာင်းကျိ$းကို (ကျား/မ၊

အသက်အရ\ယ်၊ ရင့်ကျက်မအ
@ ဆင့်.ှင့် အေတွAအsကံ$များကဲ့သို*) တစ်ဦးချင်းအေြခအေနမျိ$းစံု .ှင့် (မိဘရှိြခင်း/ မရှိြခင်း၊
ကေလး.ှင့် မိသားစု/dကည့်Q@ ေစာင့်ေရှာက်သူအdကား ဆက်ဆံေရးအရည်အေသွး.ှင့် အြခားအ.hရာယ်များ သို*မဟုတ်
စွမ်းရည်များကဲ့သို*) အြခား အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ဆံုးြဖတ်သည်။

အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းအယူအဆ၌ အသွင်အြပင်သံုးခုရှိပါသည်။ ၎င်းတို*မှာ •

ကေလးတစ်ဦး၏ အေြခခံအခွင့်အေရး– ကေလးများသည် သူတို*၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ကို

ဆန်းစစ်Fပီး အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာတစ်ခအ
ု ြဖစ် မှတ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
•

ဥပေဒဆိုင်ရာမူတစ်ခ–ု ဥပေဒဆိုင်ရာ ြပyာန်းချက်တစ်ခုကို တစ်ခုထက်မက အနက်ဖွင့်ထားပါက

ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားကို ထိေရာက်စွာ အကျိ$းအရှိဆံုး ေဆာင်ရ\က်ေပးသည့်
အနက်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ေရ\းချယ်သင့်သည်။
•

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းစည်းမျဉ်းတစ်ခ–ု ဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ခုသည် ကေလးတစ်ဦး၊ ကေလးအုပ်စုတစ်စု သို*မဟုတ်

ေယဘုယျအားြဖင့် ကေလးများအေပS သက်ေရာက်မ@ရှိသည့်အခါတိုင်း ဆံုးြဖတ်ချက်ချသည့်ြဖစ်စဉ်သည်

(က) ပါဝင်ပတ်သက်ေသာကေလး(များ)အေပS ဆံုးြဖတ်ချက်၏ ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ကို
အကဲြဖတ်ရမည်ြဖစ်Fပီး (ခ) ကေလးများ၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ကို ဆန်းစစ်Fပီး

အဓိကထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့်အရာတစ်ခအ
ု ြဖစ် မှတ်ယူပိုင်ခွင့်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထည့်သွင်း
စဉ်းစားခဲ့ေdကာင်း ြပသရမည်ြဖစ်သည်။

အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းအေြခခံမသ
ူ ည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အစီအစဉ်များ .ှင့်
dကားဝင် ေဆာင်ရ\က်မ@များအားလံုး၏ ဒီဇိုင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း၊ ေစာင့်dကည့်ြခင်း .ှင့်
ညiိ.ိ@င်းြခင်းများကို လမ်းzjန်ေပးFပီး ပံုမှန်ြပန်လည်ဆန်းစစ်သင့်သည်။

အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းအေြခခံမသ
ူ ည် .ိုင်ငံသားြဖစ်ေစ၊ .ိုင်ငံေရးခိုလံ@ခွင့်ရှာေဖွသူများြဖစ်ေစ၊

ဒုကaသည် များြဖစ်ေစ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူများြဖစ်ေစ၊ ေရmAေြပာင်းသွားလာသူများြဖစ်ေစ .ှင့် .ိုင်ငံမဲ့များြဖစ်ေစ
ခွဲြခား ဆက်ဆံမ@မရှိဘဲ ကေလးအားလံုး.ှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ

အကျပ် အတည်းများအပါအဝင် အေြခအေနအားလံုး၌ သက်ဆိုင်သည်။ ထိုမူသည် ကေလးများသည် မိဘ/ ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်သူများြဖင့် အတူရှိေနသည်ြဖစ်ေစ သို*မဟုတ် အုပ်ထိန်းမ@မရှသ
ိ ည်ြဖစ်ေစ သို*မဟုတ် ကွဲကာွ ေနသည်ြဖစ်ေစ
ကေလးအားလံုး.ှင့် သက်ဆိုင်သည်။
အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းအေြခခံမသ
ူ ည် အစိးု ရ.ှင့် ပုဂuလိက လူမ@ဖူလံုေရးအဖွဲAအစည်းများ၊
ဥပေဒတရားQံုး များ၊ အုပ်ချ$ပ်ေရးအာဏာပိုင်များ သို*မဟုတ် ဥပေဒြပ$အဖွဲAအစည်းများ၌

တန်းတူညီမ^သက်ဆိုင်သည်။ လူသားချင်း စာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများသည် ြဖစ်.ိုင်သမ^
ေနရာတိုင်း၌ ရှ.
ိ ှင့်Fပီးေသာ.ိုင်ငံ.ှင့်ဆိုင်ေသာ နည်းစနစ်များေပSတွင် အေြခခံထားေသာ

အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@လုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစ်ခုကို တည်ေဆာက် ရန် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို

ေထာက်ပံ့သင့်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများသည် ကေလးတစ်ဦးချင်းစီအတွက်
ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်သည့်အခါ ဤမူကိုေထာက်ခံရန် သေဘာတူလက်ခံထားေသာ

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မမ
@ ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။

ြဖစ်.ိုင်သမ^ေနရာတိုင်း၌ မည်သည့်နည်းစနစ်များြဖစ်ပါေစ ကေလးများသည် သူတို*၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား
ြဖစ်ထွန်း မ@ကုိ အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ရာ၌ တက်[ကွေသာပါဝင်သူများြဖစ်သင့်သည်။ ကေလးများပါဝင်ရန်
အဓိကနည်းဗျgဟာများ မှာ •

ကေလးများအား သတင်းအချက်အလက်များေပးြခင်း၊

•

ကေလးများအား သူတို*၏ စိုးရိမ်ပူပန်မ@များကို ေဖာ်ြပရန် အားေပးြခင်း၊

•

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာ၌ ကေလးများ.ှင့် မိဘများ သို*မဟုတ် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ အြမင်များကို
အေရး!ကီးသည်ဟု မှတ်ယူFပီး သင့်ေလျာ်စွာထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း။

အေြခခံမူ ၅။ လူများ၏ လံုOခံ:မA၊ ဂုဏ်သိကSာ3ှင့် အခွင့်အေရးများကို ြမTင့်တင်ြခင်း3ှင့်
ေနUက်ထပ်ထိခိုက်နစ်နUမAများထိေတွ7ြခင်းမှ ေရှာင်Vကဉ်ြခင်း
"လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@
အစီအစဉ်များ၏ ြဖစ်.ိုင်ေချရှိေသာဆိုးကျိ$းများ အပါအဝင် လူများ၏ အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်မ@များ.ှင့်

ထိခိုက်လွယ်မ@များကို ေလ^ာ့ချရန် အဆင့်ဆင့်လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေဆာင်ရ\က်dကသည်။"
—Sphere Handbook, 2018

ထိေရာက်ေသာ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာေဆာင်ရ\က်မ@၌ မည်သည့်အေြခအေန၌မဆို ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာအ.hရာယ်များကို နMးလည်မ@ လိုအပ်သည်။ ယင်းမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ေဆာင်
ချက်များ ေဆာင်ရ\က်ရာမှ ရရှိလာမည်ြဖစ်သည်။
•

စဉ်ဆက်မြပတ် ပူးေပါင်းပါဝင်သည့် အ.hရာယ်ကျေရာက်မဆ
@ န်းစစ်ြခင်း၊

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များ၊ ထိခိုက်လွယ်မမ
@ ျား.ှင့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်
နည်းစနစ်များကို ေစာင့်dကည့်ြခင်း .ှင့် အစီရင်ခံြခင်းစနစ်များ .ှင့်

•

ကေလးအားလံုးအတွက် ေမ^ာ်လင့်ထားေသာ အြပ$အမူများ.ှင့် လူမ@ေရးစံ.@န်းများကို သိရှိြခင်း။

dကားဝင်ေြဖရှင်းေဆာင်ရ\က်သည့်လုပ်ငန်းများစီစဉ်သည့်အခါ လက်လှမ်းမီရရှိေရး.ှင့် ပါဝင်.ိုင်မ@ ေသချာေစရန်

တည်ေနရာ၊ အချိန်၊ သယ်ယူပို*ေဆာင်ေရး၊ ကျန်းမာေရး.ှင့်ညီzွတ်ေသာအစီအစဉ်များ အစရှိသည်တို*အားလံုးသည်
ေဒသအလိုက် သင့်ေလျာ်ရမည်ြဖစ်သည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီများကို လူတို*ရင်ဆိုင်ရ.ိုင်သည့်အ.hရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစ
ရန် .ှင့် သူတို*၏လိုအပ်ချက်များအား ဂုဏ်သိကaာရှိရှိ ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ေထာက်ပံ့ေပးရမည်
ြဖစ်သည်။ အားနည်းေသာဒီဇိုင်း.ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်မ@များသည် ကေလးစစ်သားစုေဆာင်းြခင်း၊

ြပန်ေပးဆွဲြခင်း သို*မဟုတ် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာြခင်း အစရှေ
ိ သာ မရည်ရ\ယ်သည့်အ.hရာယ်များကို ဦးတည်ေစ.ိုင်သည်။
(Sphere Handbook 2018) ကေလးများ၏ ကိုယ်ပိုင်ကèမ်းကျင်မ@ ပါဝင်ြခင်းြဖင့် အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းကို တိုးတက်ေစ
သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသူများသည် သက်ဆိုင်ေသာြပဿနMများကို ကေလးများ၊ မိသားစုများ၊

ရပ်ရ\ာများ.ှင့် အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် ယခင်က မည်ကဲသ
့ ို* ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းခဲသ
့ ည် .ှင့် အကျပ်အတည်းသည် ထို
နည်းဗျgဟာများ .ှင့် အြပ$အမူများအေပS မည်ကဲသ
့ ို* သက်ေရာက်ခဲ့သည်ကို စဉ်းစားသံုးသပ်ရန် လိုအပ်သည်။

ကူညီေထာက်ပံ့မ@များသည် လူများအား သဘာဝေဘးအ.hရာယ်များ၊ အdကမ်းဖက်မ@ သို*မဟုတ် မေတာ်မတရား

ြပ$မူြခင်းများ ေနMက်ထပ် ထိေတွAြခင်းမရှိ.ိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၌ ပံ့ပိုးေပးရန် လိုအပ်သည်။ ပံ့ပိုးကူညီသူများ
သည် ပါဝင်ေသာဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့် အကျိ$းေကျးဇူးများကို ေထာက်ပံ့ရန် လိုအပ်သည်။ သီးြခားသတ်မှတ်ထားသည့်

အမျိ$းအစားေအာက်ရက
ှိ ေလးများ သို*မဟုတ် မိသားစုများအား ကူညီေထာက်ပံ့မ@များ ကန*်သတ်ြခင်းသည် ကွဲကွာြခင်း

သို*မဟုတ် လူစုေဆာင်းြခင်း အစရှသ
ိ ည့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@အ.hရာယ်များကို လံ@Aေဆာ်ေပး.ိုင်သည်။
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် •

လက်ရှိကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်သည့်စနစ်များအေပS နMးလည်Fပီး
တည်ေဆာက်ပါ။

•

ထိခက
ို ်လွယ်သည့်မည်သည့်ြပဿနMများအတွက်မဆို လ^ိ$Aဝှက်စွာထိန်းသိမ်းြခင်း.ှင့် ကေလးများ၏
သေဘာတူခွင့်ြပ$ြခင်းကို အာမခံပါ။

•

မသန်စွမ်းကေလးများအပါအဝင် ကေလးတစ်ဦးချင်းစီ.ှင့်ပတ်သက်သည့်ပုဂuိ$လ်ေရးအချက်အလက်များကို
စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် ေဝမ^ြခင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစံ.@န်းများကို အဖွဲAအစည်း
အချင်းချင်းdကား လိုက်နMရန် ေသချာေစပါ။

•

အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ေမွးဖွားလာသည့်ကေလးများသည် တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ရန် ြဖစ်.ိုင်ဖွယ် ပိ၍
ု
နည်းပါးသြဖင့် ဆက်.jယ်ေသာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@အ.hရာယ်များ ရင်ဆိုင်ရ.ိုင်သည်ကို လက်ခံထားပါ။

•

မသန်စွမ်းကေလးများအပါအဝင် ကေလးများသည် ေနMက်ထပ်အ.hရာယ်များ သို*မဟုတ် ထိခိုက်နစ်နMမ@များ
ထိေတွAမ@မရှိေdကာင်း ေသချာေစရန် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို စနစ်ကျေသာေစာင့်dကည့်ေလ့လာမ@
ြပ$လုပ်ပါ။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားြခင်းဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသည် သံသယရှိေသာချိ$းေဖာက်မ@များကို တိုင်dကားရန် .ှင့်
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်အတွက် အသံုးြပ$.ိုင်ေသာ ကျင့်ထံုးများ .ှင့် နည်းစနစ်များ ရှသ
ိ ည့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက် ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အပါအဝင် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို

တည်ေဆာက်ရန် .ှင့် လိုက်နMရန် လိုအပ်သည် ။ သူတို*ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် လူများ၏ စွမ်းရည်ကို
ေထာက်ပံ့ရန် အဓိကအဆင့်တစ်ခုမှာ အဓိပfာယ်ရှိFပီး လံုpခံ$ေသာ ကေလးများ၏ ပါဝင်မ@ကို ြမiင့်တင်ရန် ြဖစ်သည် ။
(အေြခခံမူ ၃ ကိုdကည့်ပါ။)

အေြခခံမူ ၆။ ခွဲြခားဆက်ဆံမAမရှိပဲ လိုအပ်ချက်အရ မျက်3ှUမလိုက်ေသာအကူအညီများအား လူများ
လက်လှမ်းမီရရှိေရးေသချာေစြခင်း
"လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် အကူအညီရရှိရန် အတားအဆီးများကို
ေဖာ်ထုတ်Fပီး ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှပ
ိ ဲ လိုအပ်ချက်အေပSအချိ$းကျေထာက်ပံ့ေပးေရး ေသချာေစရန် အဆင့်များကို

လုပ်ေဆာင်dကသည်။"

—Sphere Handbook, 2018

"ကူညီေထာက်ပံ့မ@များအား...... လိုအပ်ေနသည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် သူတို*၏မိသားစုများ.ှင့်
ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားကို ဟန*်တားထားြခင်း မရှိပါ။ စံ.@န်းများြပည့်မရ
ီ န် လိုအပ်သလို

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်ေအဂျင်စီများကို လက်လှမ်းမီရရှိရန် ပံ့ပိုးေပးထားပါသည်။"
—Sphere Handbook, 2018

ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိြခင်းသည် အလွန်အေရးပါသြဖင့် ၎င်းသည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ေဆာင်ရ\က်မ@များ၌

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် အနည်းဆံုးစံ.@န်းများ၌ သီးြခားမူ (အေြခခံမူ ၂) တစ်ခုအြဖစ်
သတ်မှတ်ထားသည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏မိသားစုများအား

သူတို*၏အေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ရည်ရ\ယ်ချက်ြဖင့် ရှားပါးေစသည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမဆို စိန်ေခSရန်
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာမူများ.ှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများကို အသံုးြပ$ရမည်။ ၎င်း၌ ေအာက်ပါတို*ကို
ြပ$လုပ်ရန် ကေလးဗဟိုြပ$ဘာသာစကား.ှင့် နည်းစနစ်များကို အသံုးြပ$ြခင်းပါဝင်သည်။
•

ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏မိသားစုများ၏ ဝန်ေဆာင်မ@များလက်လှမ်းမီရရှိေရး.ှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း
ြဖစ်စဉ်များ၌ ေစာင့်dကည့်ရန်၊

•

အတားအဆီးများကို ေဖာ်ထုတ်၍ ေြဖရှင်းေပးရန် .ှင့်

•

ပါဝင်သူအားလံုးကို သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးေပးရန်။

ဘာသာြပန်ဆိုမ@များ သို*မဟုတ် ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာြဖန်ေြဖေပးသူများ ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်များ ဖယ်ရှားေပး
ြခင်း သို*မဟုတ် ေလ^ာ့ချေပးြခင်း .ှင့် မည်သည့်ဝန်ေဆာင်မ@များ မည်သည့်ေနရာ၌ ရရှိသည်ကို ကေလးများ
သတိြပ$မိေအာင် ကူညီေပးြခင်း အားြဖင့် ဒုကaသည်ကေလးများ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူကေလးများ၊

ေရmAေြပာင်းသွားလာသူကေလးများ .ှင့် .ိုင်ငံမဲ့ကေလးများကို မရှမ
ိ ြဖစ် အေြခခံဝန်ေဆာင်မ@များ လက်လှမ်းမီရရှိရန်
တားဆီးထားသည့် အဟန*်အတားများကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး ေြဖရှင်းေပးရန် အေရး!ကီးသည်။

ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ သို*မဟုတ် ဖယ်dကဉ်မ@ ပံုစံများကို ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည့်အခါ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@
လူမ@အသိုင်းအဝိုင်းသည် ထိခိုက်ခံစားရသူအားလံုးကို အကူအညီများအား လက်လှမ်းမီရရှေ
ိ စြခင်းြဖင့် ပံ့ပိုးေပးရန်

dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို လျင်ြမန်စွာ ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲရမည်။ ထိုသို*ေဆာင်ရ\က်ရာတွင် မသန်စွမ်းကေလးများ
အပါအဝင် ဖယ်dကဉ်ခံထားရ ေသာကေလးများထံေရာက်ရှိရန် ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီး.ိုင်သည့် နည်းလမ်းများ
လိုအပ်.ိုင်သည်။

အေြခခံမူ ၇။ 8ခိမ်းေြခာက်ခံရသည့် သို[မဟုတ် အမှန်တကယ်ြဖစ်ပွားသည့် အVကမ်းဖက်ြခင်း၊
အVကပ်ကိုင်ြခင်း သို[မဟုတ် ရည်ရJယ်ချက်ရှိရှိြဖင့် ခံစားခွင့်ြပည့်ြပည့်ဝဝမရရှြိ ခင်းေVကာင့်
^ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ3ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မA အကျိ:းဆက်များမှ ြပန်ေကာင်းလာေစရန်
ကူညီေပးြခင်း
"လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် သင့်ေလျာ်ေသာ ထပ်ဆင့်ဝန်ေဆာင်မ@များ
ထံသို*zjန်းပို*ေပးြခင်း အပါအဝင် ချိ$းေဖာက်မ@များေdကာင့် ထိခိုက်ခံရသူများကို ချက်ချင်း.ှင့် အဆက်မြပတ်

ေထာက်ပံ့ေပးdကသည်။"

—Sphere Handbook, 2018
ဤအေြခခံမူ၌ (က) ထိခက
ို ်ခံရသူများသည် အdကမ်းဖက်မ@၊ အdကပ်ကိုင်မ@ သို*မဟုတ် အြပည့်အဝမရရှိေစမ@များအား

ေနMက်ထပ်မခံရေစေရးေသချာေစရန် လက်ေတွAကျေသာအဆင့်များအားလံုးကို လုပ်ေဆာင်ြခင်း.ှင့် (ခ) ကေလးများ
သည် ရပ်ရ\ာအတွင်းရှိ သူတို*၏ လံုpခံ$မ@၊ ဂုဏ်သိကaာ.ှင့် အခွင့်အေရးများကို ြပန်လည်ရရှိရန် ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မ@

များကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း ပါဝင်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ေရးတံု*ြပန်မ@အားလံုး (.ှင့် ေဆာင်ရ\က်
သူများ) သည် ကေလးများကို ပိုမိုလံုpခံ$မ@ရှိ ေစရန်၊ ကေလးများလံုpခံ$စွာ ေနထိုင်.ိုင်ရန်.ှင့် အ.hရာယ်ကျေရာက်

.ိုင်သည့်ထိေတွAမ@များကို ေလ^ာ့ချရန် ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများ၏ ကိုယ်ပိုင်!ကိ$းပမ်းအားထုတ်မမ
@ ျားကို ပံ့ပိုးေပးရန်
!ကိ$းပမ်းသင့်သည်။ (CPMS စံ.@န်း ၇-၁၃, ၁၅, ၁၆ .ှင့် ၁၈ ကိုလည်း dကည့်ပါ။)

အေြခခံမူ ၈။ လူများအား သူတို[၏အခွင့်အေရးများေတာင်းဆိုရန် ကူညီေပးြခင်း

"လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် ထိခိုက်ခံရသည့်ရပ်ရ\ာလူထမ
ု ျားအား သတင်း
အချက်အလက်.ှင့် စာရ\က်စာတမ်းများမှတဆင့် သူတို*၏ အခွင့်အေရးများကို ေတာင်းဆိုရန် .ှင့် အခွင့်အေရးများ ကို

ေလးစားမ@ အားေကာင်းေစရန် အားထုတ်မ@များကို ေထာက်ပံ့ေပးရန် ကူညီေပးdကသည်။"
—Sphere Handbook, 2018

ကေလးများသည် အခွင့်အေရးပိင
ု ်ဆိုင်သူများြဖစ်သည်။ (စံ.@န်း ၃ .ှင့် ၁၄ ကိုdကည့်ပါ။) သူတို*၏ အခွင့်အေရးများကို
အတည်ြပ$ရန် .ှင့် အစိုးရ သို*မဟုတ် အြခားရင်းြမစ်များမှ ကုစားမ@များကို လက်လှမ်းမီရရှရ
ိ န် ကေလးများကို
ေထာက်ပံ့ေပးေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ၌ •
•

သတင်းအချက်အလက်များ ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

စာရ\က်စာတမ်းများ (ေမွးစာရင်း ြပ$လုပ်ေပးြခင်း၊ ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ စာရ\က်စာတမ်းများကို အသစ်
ြပန်ေလ^ာက်ရန် မိသားစုများကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း အစရှသ
ိ ည်) ြဖင့် ကူညီေပးြခင်း .ှင့်

•

ေြဖရှင်းနည်းများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းြဖင့် ကူညေ
ီ ပးြခင်း တို* ပါဝင်.ိုင်သည်။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့် အြခားလူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@
ဆိုင်ရာ အကူအညီေပးသူများသည် အြခားသူများ (မိဘများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ အစရှသ
ိ ည့်) အား
ကေလးများ၏အခွင့်အေရးများကို သူတို*ကိုယ်စား ေတာင်းဆိုရန် ေထာက်ပံ့ေပးရမည်ြဖစ်သည်။
ေယဘုယျအားြဖင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများသည် ကေလးများ၏အခွင့်အေရး
များအေပSအြပည့်အဝေလးစားမ@.ှင့် ပိမ
ု ခ
ုိ င
ုိ ်ခံ့ေသာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပး.ိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို

ေထာက်ပံ့ေပးေသာ .ိုင်ငံတကာဥပေဒကို လိုက်နMမ@အတွက် လံ@Aေဆာ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ကေလးအားလံုးသည်
(ေဒသ၊ .ိုင်ငံ သို*မဟုတ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အဆင့်များရှိ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာအေရးယူေဆာင်ရ\က်မ@များကဲ့သို*ေသာ)

ေြဖရှင်းချက်များကို လက်လှမ်းမီရရှ.
ိ ိုင်သင့်Fပီး မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်.ှင့် အြခားအခွင့်အေရးများကို

ေတာင်းဆိုရန် သူတို*၏စွမ်းရည်အေပS လjမ်းမိုး.ိုင်သည့် ဥပေဒဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ (အေမွဆက်ခံြခင်း သို*မဟုတ်
ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်းကဲ့သို*ေသာ) ကို ေတာင်းဆို.ိုင်သင့်သည်။ ကေလးများအား အသိအြမင်များFပီး တာဝန်သိေသာ
.ိုင်ငံသားများြဖစ်လာေစရန် ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည် ။ ကေလးများသည် •

သူတို*၏ အခွင့်အေရးကို သိရမည်၊

•

ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်မအ
@ တွက် ကèမ်းကျင်မ@များကို သင်ယရ
ူ မည်၊

•

သတင်းအချက်အလက်များကို စုေဆာင်း၍ အသံုးြပ$ရာ၌ ယံုdကည်မ@ ရှိရမည်၊

•

အြခားသူများ.ှင့် ဆက်သယ
ွ ်ရမည် .ှင့်

•

အစိးု ရ၏တာဝန်ဝတoရားများကို နMးလည်ရမည် ြဖစ်သည်။

အေြခခံမူ ၉။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ အားေကာင်းေစြခင်း
ကေလးများသည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@အ.hရာယ်တစ်ခတ
ု ည်းကိုသာ ထိေတွAခဲသည်။ အ.hရာယ်တစ်ခုခုကို

ထိခိုက်လွယ်မ@သည် ကေလးတစ်ဦးကို အြခားအ.hရာယ်များကိုလည်း ပိ၍
ု ထိခိုက်.ိုင်စွမ်းရှိသည်။ လူသားချင်းစာနM

ေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအေြခအေနများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များြဖစ်သည့် ပံုမှန်အားြဖင့်
ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးသည့် လူများ၊ ြဖစ်စဉ်များ၊ ဥပေဒများ၊ အဖွဲAအစည်းများ၊ စွမ်းရည်များ .ှင့်
အြပ$အမူများ အားနည်းလာြခင်း သို*မဟုတ် ထိေရာက်မ@မရှိြခင်း ြဖစ်.ိုင်သည်။ တံု*ြပန်မ@အဆင့်သည် ကေလးသူငယ်

ကာကွယ်ေရးစနစ်များ၏ အဆင့်များ.ှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို တည်ေဆာက်ရန်.ှင့် အားေကာင်းေစရန် အခွင့်အလမ်း
တစ်ခုကို ဖန်တီးေပး.ိုင်သည်။ ၎င်းသည် အ.hရာယ်- သို*မဟုတ် ြပဿနM-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ြဖစ်သည့် dကားဝင်
ေဆာင်ရ\က်မ@များ.ှင့် ဆန*်ကျင်ဘက်ြဖစ်သည့် အ.hရာယ်များေလျာ့ချရန်.ှင့် အေရးတ!ကီးလိုအပ်ချက်များကို
တံု*ြပန်ရန် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မ@တစ်ခု လိုအပ်သည်။

စနစ်အယူအဆသည် ကေလးရင်ဆိုင်ေနရေသာြပဿနMများ၏အြပည့်အစံု၊ သူတို*၏ အရင်းခံ အေdကာင်းရင်းများ .ှင့်
ြဖစ်.ိုင်ေချရှိေသာ ေြဖရှင်းချက်များကို စဉ်းစားေလ့ရှိသည် ။ စနစ်ချဉ်းကပ်နည်း၌ –
•

အရင်းခံအေdကာင်းရင်းများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

•

တံု*ြပန်မ@များကို ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာြပ$လုပ်ြခင်း၊

•

ေဒသတွင်းပိုင်ဆိုင်မ@ကို အားေကာင်းေစြခင်း၊

•

ကGေပါင်းစံခ
ု ျဉ်းကပ်မမ
@ ျားကို အသံုးြပ$ြခင်း၊

•
•

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှစ်မျိ$းစလံုးကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း .ှင့်
သက်ဆင
ို ်ရာပါဝင်သူများအားလံုး.ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း အစရှိသည်တို* ပါဝင်သည်။

စနစ်များြဖင့်ချဉ်းကပ်ြခင်းသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်အေdကာင်းအရာတစ်ခ၏
ု ထူးြခားေသာလိုအပ်ရာများကို
ြပည့်မီရန် ရည်ရ\ယ်ချက်အမျိ$းမျိ$းကို ေဆာင်ရ\က်ေပး.ိုင်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေရးစနစ်များသည်
သီးြခားအစိတ် အပိုင်းတစ်ခခ
ု ျင်းစီအေပS တည်ေဆာက်ထားQံုမက ၎င်းတို*အdကား ဆက်သွယ်မ@များ.ှင့်

ဆက်.ွယ်မ@များအေပS လည်း တည်ေဆာက်ထားသည်။ စနစ်အားလံုးသည် ေနရာအလိုက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ြဖစ်Fပီး
ထိေ
ု နရာ၏ စံ.@န်းများ.ှင့် ဓေလ့ထံုးတမ်းများကို ေရာင်ြပန်ဟပ်သည်။ ေနရာတိုင်း၌ မတူညေ
ီ သာ ကေလးသူငယ်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များရှိသည်။ ထိစ
ု နစ်များသည် တသမတ်တည်းရှိေနသည်မဟုတ်ပဲ လူသားချင်းစာနM
ေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ အကူအညီေပးသူတစ်ဦးစီသည် ဤစနစ်များအေပS အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ ရှိသကဲ့သို*
ထိုစနစ်များ၏ အကျိ$းသက် ေရာက်မ@ကိုလည်း ခံရသည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအေြခအေနများကို တံု*ြပန်ရန်.ှင့် အလိုက်သင့်ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲရန် စနစ်များ
ကို အားေကာင်းလာေစရန် ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအေြခအေနများသည်

ဝန်ေဆာင်မ@များ၏ အရည်အေသွး.ှင့် ရရှိ.ိုင်မ@ကို တိုးတက်ေစြခင်း .ှင့် ကေလးများအတွက် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
မ@ရလဒ်များတိုးတက်ေစရန် စနစ်များအား ဆန်းသစ်တီထွင်မ@များ မိတ်ဆက်ေပးြခင်းြဖင့် ကေလးသူငယ်ကာ ကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များကို အားေကာင်းေစရန် အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးေပး.ိုင်သည်။ သင့်ေတာ်သည့်ေနရာ
များ၌ စနစ်၏သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအား ချိတ်ဆက်မ@ကို ပံ့ပိုးေပးသင့် သည်။
၎င်း၌ ရဲများ၊ လူမဝ
@ န်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ကေလးလူမ@ဖူလံုေရးဝန်ေဆာင်မ@များ၊ ပညာေရး

ဝန်ေဆာင်မ@များ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့်မျိ$းဆက်ပွားကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား၊ လူငယ်တရားေရးစနစ်၊
စိတ်ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား အစရှိသည်တို* ပါဝင်.င
ို ်သည်။ ြပည်တွင်းဥပေဒသည် သမားQိုးကျစနစ်များ၌
ဒုကaသည်များ၊ ေရmAေြပာင်း သွားလာေနထိုင်သူများ၊ .ိုင်ငံမဲ့များ .ှင့် အြခား.ိုင်ငံသားမဟုတ်သူများအား

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မရှပ
ိ ါက (က) ထိအ
ု ုပ်စုများsကံ$ေတွAရ.ိုင်သည့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ သို*မဟုတ် ဖယ်dကဉ်မ@များကို
သတိြပ$မိFပီး ေြဖရှင်းရန် .ှင့် (ခ) အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာကေလးများ သို*မဟုတ် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို
ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ဝန်ေဆာင်မသ
@ ို* လjဲေြပာင်းေပးပိ*ုရန် အေရး!ကီးသည်။

အချိ$Aေနရာများ၌ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲA သို*မဟုတ် အုပ်စု သို*မဟုတ် အစိးု ရမဟုတ်ေသာသူများသည် အခွင့်အာဏာ
ရှိ.ိုင်Fပီး သူတို*စီမံေနသည့်ေနရာများ၌ စနစ်များကို ဩဇာလjမ်းမိုး.ိုင်သည်။ ဆက်စပ်Fပီး၊ ြဖစ်.ိုင်ကာ သင့်ေလျာ်သည့်
ေနရာများ၌ မျက်.ှMမလိုက်ေသာ dကားေနအဖွဲAအစည်းများသည် မှန်ကန်ေသာ ကèမ်းကျင်မ@ြဖင့် ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့်ဆက်.jယ်သည့် သူတို*၏ ဥပေဒဆိုင်ရာတာဝန်ဝတoရားများ.ှင့် အခန်းကGများ
အပါအဝင် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြပဿနMများကို ထိုအုပ်စုများ.ှင့် ေဆွးေ.ွး.ိုင်သည်။

အေြခခံမူ ၁၀။ လူသားချင်းစာနUေထာက်ထားမAဆိုင်ရာေဆာင်ရJက်မAများ၌ ကေလးများ၏ ခံ3ိုင်ရည်
အားေကာင်းေစြခင်း

ကေလးများကို ြပ$သမ^.ုရေသာ မှခ
ီ သ
ုိ မ
ူ ျားအြဖစ် မdကာခဏသQုပ်ေဖာ်ေလ့ရှိေသာ်လည်း ကေလးများသည်
သူတို*၏မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများ၌ သဘာဝအေလျာက် တက်[ကွေသာပါဝင်သူများြဖစ်dကသည်။ အကျပ်အတည်း
မြဖစ်ပွားမီက ကေလးများ၌ မိသားစုတာဝန်များရှိdကFပီး ကိုယ်ပိုင်ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်ကာ ေကျာင်းများ

သို*မဟုတ် သက်တူတန်းတူအုပ်စုများ၌ ပါဝင်ကူညီေပးdကသည်။ သူတို*သည် ြပဿနMေြဖရှင်းြခင်း သို*မဟုတ်
မိသားစုဝင်များ.ှင့် သက်တူရ\ယ်တူများ သို*မဟုတ် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအစရှိသည့် အြခားသူများထံ၌
အကူအညီေတာင်းြခင်းြဖင့် အကျပ်အတည်းမှရရှိသည့် ထပ်ဆင့်အ.hရာယ်များ.ှင့် ဖိအားများကို ကိုယ်တွယ်
ေြဖရှင်းရန် !ကိ$းစားdကသည်။
သူတို*၏အေြခအေနကို ရင်ဆိုင်ြခင်း.ှင့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရာ၌ ကေလးများ၏ ေအာင်ြမင်မ@သည် သူတို*၏ လူမ@

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်မ@ပံုစံများ.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးသည့်အေdကာင်းရင်းများ၊ သူတို*၏
ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များ .ှင့် စွမ်းရည်များအေပS မူတည်သည်။ ကေလးတစ်ဦးသည် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်မမ
@ ျား

စွာ.ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရFပီး ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ေပးမည့်မိဘတစ်ဦး.ှင့်ေနထိုင်ရြခင်း၊ ဝိုင်းဝန်းကူညီေပး.ိုင်ေသာ သူငယ်ချင်း
များရှိြခင်း.ှင့် အကူအညီရယူရန်အတွက် ေကာင်းမွန်သည့်ကèမ်းကျင်မမ
@ ျား အစရှသ
ိ ည့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပး
သည့်အေdကာင်းရင်းအနည်းငယ်သာရှိေသာအခါ ထိခိုက်လွယ်မ@များ ေပSေပါက်လာသည်။ ကေလးတစ်ဦး၌

အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်သည့်အေdကာင်းရင်းများေdကာင့် ြဖစ်ေပSလာသည့် စိတ်ဖိစီးမ@များကို ေကျာ်လjား.ိုင်ရန်
တစ်ဦးချင်းစီ.ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
@ ပးသည့်အေdကာင်းရင်းများ လံုလံုေလာက်ေလာက်

ရှိပါက ခံ.ိုင်ရည်ရှိြခင်း ေပSေပါက်လာသည်။ ေကာင်းမွန်သည့်ြပဿနMေြဖရှင်း.ိုင်စွမ်းကဲ့သို*ေသာ အားသာချက်များရှိ
ေသာ ကေလးများသည် အကျပ်အတည်းပတ်ဝန်းကျင်ကို အေတာ်ေလးေကာင်းေကာင်းမွန်မွန် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း.ိုင်
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Introduction to Pillar 1: Standards to ensure a quality child protection
response
Standards one to six focus on the following key programming components:
•
•
•
•
•
•

CoordinaCon;
Human resources;
CommunicaCons and advocacy;
Programme cycle management;
InformaCon management; and
Child protecCon monitoring.

They provide a Eild protecCon-oriented view of eaE area of work for humanitarian contexts. They do not
replace the exisCng policies and tools on these subjeFs.
These key programming components are common across all areas of Eild protecCon programming and are
applicable in all situaCons. Ensuring quality within these six areas is essenCal to all Eild protecCon
preparedness and response eﬀorts. These Pandards should be used in conjuncCon with Standards 7–28.
Several Pandard areas in this secCon are direFly related to the Core Humanitarian Standard on Quality and
Accountability (CHS). They are complementary to the CHS and should be used together with the CHS.
As with all Pandards in this handbook, the CPMS principles described in the previous Eapter muP be
respeFed and considered when implemenCng these Pandards.

Standard 1: Coordination
The following should be read with this standard: Principles; Standard 3: Communications
and advocacy; and Standard 5: Information management.
EﬀecCve coordinaCon serves many roles in humanitarian acCon. These are summarised in the diagram
below.
Summary of coordina5on’s roles in humanitarian ac5on

Poor coordinaCon reduces the eﬀecCveness and eﬃciency of humanitarian responses and may result in
harm.
CoordinaCon is Commitment Six of the Core Humanitarian Standard. Child ProtecCon ﬁts within broader
ProtecCon coordinaCon. The coordinaCon syPem has the same objecCves in eaE situaCon, but its
PruFure Eanges based on:
•
•
•
•

The magnitude and impaF of the humanitarian crisis;
The type of humanitarian crisis (armed conﬂiF, natural disaPer, etc.);
The EaraFerisCcs of the aﬀeFed populaCons; and
The government’s ability to address protecCon concerns.

The key acCons in this Pandard target two groups of aFors:
•
•

Agencies or government departments that lead Eild protecCon coordinaCon; and
Members of coordinaCon groups.

Standard
AuthoriCes, humanitarian agencies, civil society organisaCons and aﬀeFed populaCons coordinate
acCons to proteF all aﬀeFed Eildren in a Cmely, eﬃcient manner.

1.1.

Key ac8ons

Preparedness (lead and co-leads)
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.
1.1.10.

Work with formal and informal; private, non-proﬁt and public; local, naConal and internaConal
Eild protecCon syPems to (a) map exisCng coordinaCon groups and meEanisms and (b)
determine how beP to coordinate humanitarian Eild protecCon acCviCes. Consider the
relevance of cross-border coordinaCon meEanisms, parCcularly for Eild refugees and
migrants.
Work with the government to decide who will parCcipate in the coordinaCon of Eild
protecCon eﬀorts.
Develop and regularly review a terms of reference for coordinaCon funcCons.
Develop and maintain service maps (at leaP 3Ws but aiming for 4 or 5Ws – 3/4/5Ws), contaF
liPs and referral pathways for Eild protecCon aFors.
Include Eild protecCon in mulCseForal, inter-agency preparedness and conCngency plans.
ConduF a desk review to:
• Disaggregate Eild protecCon informaCon;
• Integrate Eild protecCon into mulCseForal, inter-agency assessments; and
• Develop contextualised Eild protecCon assessments.
Prepare member organisaCons and Paﬀ to perform coordinaCon and informaCon management
responsibiliCes at naConal and sub-naConal levels.
Support organisaCons and authoriCes to develop and implement policies, procedures and
trainings on Eild safeguarding and protecCon from sexual exploitaCon and abuse. (See
Standard 2.)
Develop a community mobilisaCon Prategy that includes Eild-friendly messages on Eild
protecCon risks. (See Standard 3.)
Develop an inter-agency capacity-building Prategy to assess and Prengthen the capacity of
Eild protecCon partners.

Preparedness (coordinaBon group members)
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.

Contribute to response monitoring and mapping (3/4/5Ws).
Contribute to the development of inter-agency, Eild protecCon-speciﬁc preparedness and
conCngency plans.
Include Eildren of diﬀerent genders, ages and disabiliCes in decision-making.
ParCcipate in data collecCon exercises suE as desk reviews, mulCseForal and joint Eild
protecCon-speciﬁc assessments and capacity mappings.
Contribute to inter-agency capacity-building Prategies.

Response (lead and co-leads)
1.1.16.

1.1.17.
1.1.18.

1.1.19.

Appoint a naConal-level coordinator(s), sub-naConal coordinator(s) and informaCon
management Paﬀ where necessary to build on pre-exisCng formal and informal, local and
naConal coordinaCon PruFures.
Include all relevant Pakeholders in coordinaCon.
Work with coordinaCon groups or meEanisms to determine the need for sub-naConal
coordinaCon groups, meEanisms, teEnical working groups and/or task forces that address
Eild protecCon.
ConduF regular evaluaCons of coordinaCon groups’ funcConing and adapt the ways of working
to address any gaps and/or Eallenges.

1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.
1.1.24.
1.1.25.
1.1.26.
1.1.27.
1.1.28.

IniCate mulCseForal, inter-agency Eild protecCon monitoring syPems and rapid assessments
where needed.
IniCate and oversee the development of an agreed-upon, inter-agency Prategic response plan
for Eild protecCon with agreed-upon monitoring syPems. (See Standards 4, 5 and 6.)
Work with relevant Pakeholders and coordinaCon groups or meEanisms to include and
prioriCse Eild protecCon in Prategic planning, policy making and fundraising. (See Standard 3.)
Coordinate the contextualisaCon of relevant Pandards from the Minimum Standards for Child
Protec5on in Humanitarian Ac5on.
DiPribute guidance on key principles and approaEes for Eild protecCon in humanitarian
acCon. (See Principles.)
Decide (a) whether mulCseForal, inter-agency Pandard operaCng procedures and referral
pathways are needed and (b) who will lead the development process.
ConCnue to idenCfy and Prategically address capacity-building needs.
Use Eild protecCon response and situaCon monitoring to inform advocacy.
Coordinate with other seFors, working groups and inter-agency coordinaCon groups or
meEanisms to address Eild protecCon risks and concerns.

Response (coordinaBon group members)
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.
1.1.34.
1.1.35.

1.1.36.

1.2.

ParCcipate in mulCseForal, inter-agency assessments and use the ﬁndings to inform
programming. Avoid Pand-alone or uncoordinated assessments and programming.
Contribute to agreed-upon inter-agency Prategic plans for Eild protecCon, including
mainPreaming acCviCes.
IdenCfy and address duplicaCons and gaps in the response.
Use inter-agency syPems – including OCHA’s Financial Tra1ing Service – to document and
share informaCon on all exisCng Eild protecCon funding and ﬁnancing gaps.
Consider co-Eairing coordinaCon meEanisms at naConal or sub-naConal levels and/or
providing group members with teEnical assiPance in your areas of experCse.
ParCcipate in the inter-agency Prategy to build the Eild protecCon work force’s capacity.
Share details of any trainings planned by individual agencies.
Provide Paﬀ, partners and other aFors with (a) the Minimum Standards for Child Protec5on in
Humanitarian Ac5on in their naCve languages and (b) the training and teEnical assiPance
necessary to apply the Pandards.
Adapt, teP and diPribute Eild protecCon messages in mulCple accessible formats. (See
Standard 3.)

Measurement

All indicators about Eildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
faFors. The indicators below measure progress againP the overall Pandard. Indicators and targets can be
contextualised with the goal of meeCng the indicaCve targets below. AddiConal related indicators are
available online.
Indicator

1.2.1. A Prategic response plan for
Eild protecCon is developed
and agreed upon by members
of the Eild protecCon

Target

Yes

Notes

Members will consult with responsible
authoriCes, naConal and internaConal
agencies, local civil society aFors, aﬀeFed
populaCons and Eild-led groups.

coordinaCon group and other
relevant aFors.
1.2.2. Dedicated coordinaCon Paﬀ
(coordinator and informaCon
manager) in place at naConal
level in situaCons of L3 syPemwide acCvaCon.

1.3.

Yes

To determine the need for dedicated (fullCme) or a designated/double-haXng (partCme, fulﬁlling both coordinaCon and
programmaCc funcCons) coordinaCon and
informaCon management capacity, the lead
agency should consider: scope and scale of the
humanitarian crisis, number of Eild
protecCon partners and government’s
coordinaCon capacity.

Guidance notes

1.3.1. Responsibility for coordinaBon
Governments are responsible for providing protecCon and humanitarian assiPance to aﬀeFed populaCons
in their territories. This includes iniCaCng, coordinaCng and implemenCng humanitarian assiPance. In many
contexts, the government leads or co-leads the Eild protecCon coordinaCon group or meEanism.
Government leadership ensures the eﬀecCveness and suPainability of coordinaCon and the humanitarian
response.
Where the government is unable or unwilling to perform this responsibility, speciﬁc United NaCons
agencies, as described below, take on a leadership role. They may aF as co-Eairs, provide training to
members or facilitate coordinaCon in some other way. Where it is not possible for the government to be a
member of the coordinaCon group, the leads or co-leads are responsible for communicaCng and engaging
with the government in line with the principles of do no harm and the beP interePs of the Eild.
1.3.1.1. Situa)ons under leadership of a Humanitarian Coordinator and early warning contexts (internally
displaced persons [IDP]) seDngs
Since 2007 (as agreed upon by the Interagency Standing Commikee) where the CluPer ApproaE is
acCvated, Child ProtecCon has been an Area of Responsibility within the Global ProtecCon CluPer. Child
protecCon coordinaCon groups should engage alongside the ProtecCon CluPer in all inter-cluPer
processes, suE as the acCons that are part of the humanitarian programme cycle (HPC). FuncCons and
responsibiliCes of Eild protecCon coordinaCon groups are equal to those of cluPer lead agencies. As the
designated global lead agency for Eild protecCon coordinaCon, UNICEF is responsible at country level for
supporCng exisCng humanitarian coordinaCon, seXng-up and Paﬃng a new coordinaCon group or working
with another organisaCon to do so. Co-leadership is Prongly encouraged at both naConal and sub-naConal
levels.
1.3.1.2. Situa)ons of asylum seekers, refugees, Hateless persons and refugee returnees (‘persons of concern’
to UNHCR)
The United NaCons High Commissioner for Refugees (UNHCR) is responsible for supporCng governments to
seek soluCons and provide internaConal protecCon for refugees. Its mandate was ePablished by UN
General Assembly resoluCons 319 A (IV) 1949 and 428 (V) 1950 and was later expanded to include Pateless
persons (1974, 1976), asylum-seekers (1981) and refugee returnees (1985). UNHCR refers to these
populaCons as ‘persons of concern’. UNHCR has a non-transferable mandate and accountability for persons
of concern but olen collaborates with governments and non-governmental organisaCons to fulﬁl its
obligaCons.

UNHCR ePablishes the Refugee ProtecCon Working Group and leads with the hoP government, where
feasible. EPablishment of a themaCc sub-group on Eild protecCon is based on the context-speciﬁc
coordinaCon needs.
1.3.1.3. Mixed situa)ons (where the aﬀePed popula)on includes both refugees and internally displaced
persons)
Where refugees and internally displaced persons (IDPs) reside in the same territory, the High Commissioner
for Refugees and the Emergency Relief Coordinator jointly decide whether to use seFors or the CluPer
ApproaE.
1.3.1.4. Humanitarian response to infec)ous disease outbreaks
In a humanitarian response to an infecCous disease outbreak, it may be that neither the cluPer approaE
nor the refugee coordinaCon model is used. It may therefore be necessary to engage with mulCple other
coordinaCon groups or syPems to seek ways to incorporate Eild protecCon response acCons.

1.3.2. Core funcBons
The key core funcCons of coordinaCon are summarised in the diagram below.
Summary of key core func5ons of coordina5on

1.3.3. Staﬃng the coordinaBon group
EssenCal resources for eﬀecCve coordinaCon and informaCon management at naConal level in large-scale
emergencies are likely to include, at a minimum: a dedicated coordinator; an informaCon management
oﬃcer; and budget allocaCon for training, equipment, travel, translaCon and meeCngs.
CoordinaCon at sub-naConal levels may also require full- or part-Cme Paﬀ.

1.3.4. Provider of la9 resort
The ‘Provider of LaP Resort’ ensures that any gaps in the Eild protecCon response are met. UNHCR, in
support to hoP governments, is the provider of laP resort for refugees and provides an inter-agency
plaÇorm for refugee conCngency planning and response. UNICEF is the provider of laP resort in situaCons
under the leadership of a Humanitarian Coordinator and Early Warning SyPems.

1.3.5. Decision-making
The lead agency muP work with the other members of the coordinaCon group to ePablish transparent
inter-agency decision-making processes. CreaCng a core group with documented terms of reference may
help Prategic planning and decision-making.

1.3.6. SensiBve issues
Some issues – parCcularly those that are poliCcal, sensiCve or potenCally dangerous – may need to be
addressed in bilateral conversaCons or small groups. Never discuss informaCon about individual cases,
Eildren and/or their families in a coordinaCon group meeCng.

1.3.7. Role of local aYors
Where possible, local aFors should have leadership or advisory roles in the coordinaCon group. Strategies
to Prengthen parCcipaCon of local aFors may be needed, including language consideraCons. PrioriCse the
capacity building of local partners. Always follow the Principles of Partnership.

1.3.8. Performance monitoring
The coordinaCon group should develop processes for (a) assessing and improving the coordinaCon of the
response and (b) monitoring the coverage and quality of the response according to the Minimum Standards
for Child Protec5on in Humanitarian Ac5on (see Standards 4 and 5) and the Prategic plan.

1.4.
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သည့် အကူအညီေပးသူများ၏ မေတာ်မတရားြပ$ကျင့်မ@မှ ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့် ေရှာက်ရန်

မ^တFပီးလက်ေတွAကျေသာနည်းလမ်းများ.ှင့် ေဆာင်ရ\က်ချက်များကို ြမiင့်တင်ေပးေသာ လူnအရင်းအြမစ်လုပ်
ငန်းစဉ်များ .ှင့် မူဝါဒများက လမ်းzjန်ေပးသည်။

2.1.

အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
2.1.1.

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအားလံုး.ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒတစ်ခုကို
ချမျတ်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်Fပီး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာပါ။

2.1.2.

ကေလး၊ ဝန်ထမ်း၊ တွဲဖက်များ.ှင့် ရပ်ရ\ာလူထုများအားလံုး လက်လှမ်းမီရရှိ.ိုင်ေသာ အဖွဲAအစည်းဆိုင်
ရာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးတံု*ြပန်မ.
@ ှင့် တိုင်dကားမ@စနစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

2.1.3.

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း၊ ေ.ှMင့်ယှက်ြခင်း.ှင့်
မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းတို*ကို သတ်မှတ်ေပးFပီး ချိ$းေဖာက်မ@များ၏ အကျိ$းဆက်များကို ေဖာ်ြပထားသည့်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး မူဝါဒများ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ.ှင့် ပတ်သက်သည့်
လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း ြပ$လုပ်ေပးFပီး လက်မှတ်ထိုးေdကာင်း ေသချာေစပါ။
2.1.4.

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအတွက် လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်းြပ$လုပ်ေပးFပီး အဖွဲAအစည်း၏
ေအာက်ပါတို*ကို လက်မှတ်ထိုးေdကာင်း ေသချာေစပါသည်။
•
•

တာဝန်၊

တန်ဖိုးများ၊

•

အြပ$အမူဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ .ှင့်

•

စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မေကျမနပ်ချက်၊ အေ.ှMင့်အယှက်မေပးြခင်း.ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမမ
@ ရှိြခင်း
မူဝါဒများ။

2.1.5.

ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာဖွဲAစည်းပံုများဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မက
@ ို အားနည်းေစြခင်းကို ေရှာင်ရှားသည့် ဝန်ထမ်းအသစ်

များကို လျင်ြမန်ေသာခန*်ထားြခင်း.ှင့် သင်တန်းေပးြခင်းကို ေသချာေစရန် အေရးေပS !ကိ$တင်ြပင်ဆင်
မ@လူnအရင်းအြမစ်များအစီအစဉ်ကို ချမှတ်ပါ။
2.1.6.

ကမ§ာလံုးဆိုင်ရာ.ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အရန်ဝန်ထမ်းများ၏စာရင်းများ၊ သူတို*၏အဓိကစွမ်းရည်များ.ှင့်
အေတွAအsကံ$.ိုင်ငံများပါဝင်ေသာ ြမန်ဆန်သည့်ခန*်ထားမ@မစ
@ နစ်များကို ဖန်တီးပါ။ ကèမ်းကျင်မ@

နယ်ပယ်တစ်ခအ
ု ြဖစ် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ@များ၌ လုပ်ကိုင်သည့် ကèမ်းကျင်မ.
@ ှင့် အေတွAအsကံ$များ
ပါဝင်သည်။
2.1.7.

ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားချိန်အတွင်း ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး(ဆိုင်ရာ) !ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@.ှင့် ပတ်သက်Fပီး အရန်ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
အစီအစဉ်ချမှတ်ြခင်း
2.1.8.

ကေလးများအတွက် လံုpခံ$ေသာဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားေပးရန် လိုအပ်သည့် တိကျေသချာေသာစွမ်းရည်များ
ရှိေသာ ဝန်ထမ်းအေရအတွက်ကို သတ်မှတ်ပါ။ အလုပ်ထွက်သူများ.ိုင်သည်ကို ေမ^ာ်လင့်ထားပါ။

(လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@လုပ်ေဆာင်ချက်ရှိ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့် ေရှာက်ေရး [CPHA]
စွမ်းရည်မေ
ူ ဘာင် ကို dကည့်ပါ။)
2.1.9.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်စနစ်များ အားေကာင်းေစြခင်းကို ပံ့ပိုးေပးရန် အကူးအေြပာင်း
ကာလများတစ်ေလ^ာက် အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ အ!ကီးတန်းဝန်ထမ်းများကို ဆက်လက်ခန*်အပ်ပါ။

အလုပ်ခန*်ထားြခင်း.ှင့် လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း
2.1.10.

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ၌
@ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရးဝန်ထမ်းများ (လံုpခံ$ေသာ) ခန*်အပ်မ@ကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန်အတွက် ေတာင်းဆိုပါ။

2.1.11.

လက်လှမ်းမီပါဝင်.ိုင်ေသာ ေဒသခံအသိပညာ၊ အရင်းအြမစ်များ၊ စွမ်းရည်များ.ှင့် ကèမ်းကျင်မမ
@ ျား၏

လမ်းzjန်မြ@ ဖင့် ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအတွက် အကဲြဖတ်ြခင်း.ှင့် ေရ\းချယ်ြခင်းနည်းလမ်းများကို

ဒီဇိုင်းေရးဆွဲပါ။ ဥပမာ စာတတ်ေြမာက်ေရး၊ ဘာသာစကား၊ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မ@ .ှင့် ေdကာ်ြငာ
ကGများ၌ သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လမ
ှ ်းမီရရှိမ@ကုိ စဉ်းစာပါ။
2.1.12.

သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ခန*်ထားမ@.ှင့် ေရ\းချယ်မ@ လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ အဓိကရပ်ရ\ာလူထုများကို ပါဝင်ေစပါ။
ဥပမာ သူတို*သည် အလုပ်ခန*်ထားမည့်ရာထူးများ၏အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ေဝမ^Fပီး
လူေတွAေမးြမန်းသည့်အဖွဲAများ၌ ပါဝင်ပါက သူတို*သည် အ.hရာယ်ရ(ှိ အေြခအေနတွင်ရှိေသာ)
အုပ်စုများမှ လူပုဂuိ$လ်များ ပိုမိုပါဝင်.ိုင်ေစရန် ကူညီေပး.ိုင်သည်။

2.1.13.

ဝန်ထမ်းအသစ်များ.ှင့် တွဲဖက်များကို အဖွဲAအစည်း၊ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့်
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတoရားများြဖင့် မိတ်ဆက်ေပးပါ။

မတူကွဲြပားြခင်း.ှင့် ပါဝင်ြခင်း
2.1.14.

သင့်ေတာ်သည့်ေနရာများ၌ ဒုကaသည်များ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူများ၊ ေရmAေြပာင်းသွားလာသူများ .ှင့်
.ိုင်ငံမဲမ
့ ျားကို ခန*်ထားြခင်း.ှင့် အတန်အသင့်အစားထိုးြခင်းအတွက် ေတာင်းဆိုပါ။

2.1.15.

လက်လှမ်းမီရရှိFပီး ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိေသာ ပါဝင်.ိုင်သည့် အလုပ်ခွင်များ.ှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်
အလမ်းများြဖစ်ေရး ေသချာေစပါ။

2.1.16.

ထိခိုက်ေသာလူများ.ှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် မသန်စွမ်းဝန်ထမ်းများအပါအဝင် သင့်ေလျာ်ေသာ ဘာသာ
စကား၊ ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များြဖင့် ဝန်ထမ်းခန*်အပ်ြခင်းကို

ဦးစားေပးသတ်မှတ်ပါ။ သင့်ေလျာ်ပါက မတူကွဲြပားသည့်လူများ.ှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်
လိုအပ်ေသာကèမ်းကျင်မ@များတည်ေဆာက်ရန် ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးြခင်း.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ
dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်သူများကို ခန*်အပ်ပါ။
2.1.17.

အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာ မတူကွဲြပားမ@.ှင့် ပါဝင်မ@ကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာရန်အတွက် အzjန်းကိန်းများ.ှင့်
လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၊ တွဲဖက်များ.ှင့် ရပ်ရ\ာလူထုများြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။

သင်ယူေလ့လာြခင်း.ှင့် ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်ြခင်း
2.1.18.

စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်းဗျgဟာတစ်ခု ချမှတ်Fပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရန် CPHA
စွမ်းရည်မူေဘာင် .ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များ၏
စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်မ@တစ်ခုကို အသံုးြပ$ပါ။

2.1.19.

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအားလံုး၏ အဓိပfါယ်ရှိFပီး ကျင့်ဝတ်.ှင့်ညီေသာ လံုpခံ$(စိတ်ချရ)
သည့်ကေလးသူငယ် ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းဆိုင်ရာ ကèမ်းကျင်မ@များကို အားေကာင်းေစရန်
အစီအစဉ်တစ်ခု ချမှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
\ ်ပါ။

Staﬀ feedbaS ဝန်ထမ်းတံု*ြပန်ချက်
2.1.20.

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအားလံုးကို သူတို*၏စွမ်းေဆာင်ရည်အေပSပံုမှန်တံု*ြပန်ချက်ေပး.ိုင်ရန် .ှင့်
ေမးခွန်းများေမးရန် .ှင့် ရှင်းလင်းချက်ရယူရန် စဉ်ဆက်မြပတ်အခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးေပးပါ။

အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာသင်ယေ
ူ လ့လာမ@ကုိ အသိေပးရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

2.1.21.

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအားလံုး အလုပ်ထွက်သည့်ခါ ေတွAဆံုေမးြမန်းမ@များ ြပ$လုပ်ပါ။

ေကာင်းကျိ$း
2.1.22.

ေကာင်းကျိ$းြမiင့်တင်ရန်၊ စိတ်ဖိစီးမ@ကို စီမံခန*်ခွဲရန် .ှင့် ကျန်းမာေသာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်
ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များကို အနMးယူြခင်း၊ အားြပန်ြဖည့်.ိုင်ြခင်း၊ စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@ ရရှိြခင်း
.ှင့် ပံုမှန်!ကီးdကပ်ြခင်း ပံ့ပိုးေပးပါ။

2.2.

တိုင်းတာြခင်း

ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

မှတ်ချက်

၉၀%

စွမ်းရည်များကိုလက်ေတွAြပရန်အတွက်

2.2.1. အလုပ်ခန*်ထားသည့်အချိန်၌ လူသားချင်း
စာနMေထာက်ထားမ@လုပ်ေဆာင်ချက်ရှိ

အချိန်ဇယား (သံုးလတစ်!ကိမ်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

စွမ်းေဆာင်ရည်အကဲြဖတ်ြခင်း၊

စွမ်းရည်မူေဘာင် .ှင့်အညီ

.ှစ်စဉ်အကဲြဖတ်ြခင်း အစရှသ
ိ ြဖင့်) ကို

(သူတို*တစ်ဦးချင်း စီ၏

.ိုင်ငံအလိုက် သင့်ေလျာ်သလို ြပင်ဆင်

အလုပ်ေဖာ်ြပချက်များ၌ သတ်မှတ်ထား

.ိုင်သည်။

သည့်အတိုင်း) သူတို*တစ်ဦးချင်းစီ၏
အခန်းကGများ.ှင့် တာဝန်ဝတoရားများ.ှင့်
ပတ်သက်သည့်စွမ်းရည်များကို သက်ေသ
.ှင့်တကွ လက်ေတွAြပထားသည့် ကေလးသူ
ငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်း
ရာခိုင်.@န်း
2.2.2. လက်ရှိလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လိုက်နMFပီး

၁၀၀%

သတ်မှတ်ကာလတစ်ခု (‘တစ်ပတ်

ရလဒ်တစ်ခုရရှခ
ိ ဲေ
့ သာ တိုင်dကားထားသည့်

အတွင်း ေြဖရှင်းခဲ့ ကဲ့သို*) ထည့်သွင်း

ကေလးသူငယ်

ပါ။

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@

ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မ@များ ရာခိုင်.@န်း

2.3.

လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ

2.3.1. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒ
အဖွဲAအစည်းအားလံုး၌ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းများ သို*မဟုတ် အစီအစဉ်များကို ကေလးများအားထိခိုက်ေစြခင်းမှ
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် !ကိ$းစားေသာ 'ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး' မူဝါဒ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း

များ .ှင့် ဆက်စပ်ေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးအစီအစဉ်တစ်ခု ရှိသင့်သည်။ ကေလးသူယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒတစ်ခုသည် ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ သို*မဟုတ် အစီအစဉ်များေdကာင့် ြဖစ်ေပSလာေသာ
ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိသည့်မည်သို*ေသာထိခိုက်မ@မဆို ကေလးများကို ေဘးကင်းလံုpခံ$ေစရန် အဖွဲAအစည်းတစ်ခု၏

ကတိကဝတ်ကို ရှင်းြပသည်။ ထိေရာက်ေသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒများ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
အားလံုး၌ ေအာက်ပါတို* ပါဝင်သင့်သည်။
•

(မိမတ
ိ *ုိ၏)ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@.ှင့် ခွင့်ြပ$ချက် (ြပ$ြခင်း)တို*၌ အဖွဲAအစည်းတစ်ခုလံုးမှ ကိုယ်စားလှယ်အမျိ$းမျိ$း.ှင့်
ရပ်ရ\ာလူထု ပါဝင်ြခင်း၊

•

ကေလးများကို မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊ လျစ်လျgQ@ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း.ှင့် အdကမ်းဖက်ြခင်း
တို*မှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်အတွက် လက်ခံထားေသာ မူများအေပS မှီတည်၍ ြပ$လုပ်ေစြခင်း၊

•

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးချိ$းေဖာက်မ@များကို
ကျgးလွန်သည့်အခါ လိုအပ်သည့်အေရးယူမ@များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

•

ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@တ*ုိအေပS ယဉ်ေကျးမ@အရသင့်ေလျာ်ေသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
မ@.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ လုပ်ေဆာင်ချက်များ ပါဝင်ြခင်း .ှင့်

•

ေဒသခံဘာသာစကားများ.ှင့် ကေလး.ှင့်ရင်း.ှီးေသာပံုစံများြဖင့် ရရှိ.ိုင်ြခင်း။

ေဒသ.ှင့်.ိုင်ငံအဆင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ညiိ.ိ@င်းေရးအုပ်စုများ၊ ယ.hရားများ .ှင့် ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးကèမ်းကျင်မ@များရှိသည့် အြခားေအဂျင်စီများသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေထာက်ပံ့ေပး.ိုင်သည်။
ကေလးများကိုလံုpခံ$စွာထားရှိြခင်း သည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@.ှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ.ှင့်
လမ်းzjန်မအ
@ တွက် ရင်းြမစ်ေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကူအညီေပးသည့်ဝန်ထမ်းများ
.ှင့် တွဲဖက်များက ကျgးလွန်ေသာ ေ.ှMင့်ယှက်မ၊@ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မ@ .ှင့် မေတာ်မတရားြပ$မ@အားလံုးကို
ေြဖရှင်းရန် လုပ်ေဆာင်ေသာ အေရးယူေဆာင်ရ\က်မ@၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း .ှင့် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း (PSEA) မှ
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူများအေပS တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်သည်။

2.3.2. စီမံြခင်းBှင့် !ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
အစုလိုက်အpပံ$လိုက် ခန*်ထားမ@ကို ေထာက်ပံ့ေပး.ိုင်ေသာ လူnအရင်းအြမစ်!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ေရးအစီအစဉ်တစ်ခု သည်
ေအာက်ပါတို*ကို စဉ်းစားသင့်သည်။
•

သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ ေဒသ၊ .ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာ အဖွဲAအစည်းများ.ှင့် မိတ်ဖက်မမ
@ ျား၊
ယာယီဝန်ထမ်းခန*်အပ်မမ
@ ျား၊ အေတွAအsကံ$ဖလှယ်ြခင်း .ှင့် အsကံေပးအစီအစဉ်များ၊ တိုက်Qိုက်အလုပ်

အကိင
ု ်.ှင့် ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရး.ှင့် ပတ်သက်ေသာ အြခားပူးေပါင်း
ေဆာင်ရ\က်မမ
@ ျား။
•

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအတွက် ေကာင်းကျိ$း.ှင့် စိတ်ဖိစီးမ@စီမံခန*်ခွဲေရး ပံ့ပိုးမ@။

•

ေဒသဆိုင်ရာ သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ ကèမ်းကျင်မ@များ၊ အသိပညာ.ှင့် လူnအရင်းအြမစ်
များကို ေြမပံုေရးဆွဲြခင်း။

•

.ိုင်ငံဥပေဒများ .ှင့် မူဝါဒများကို ထင်ဟပ်ေစFပီး ဝန်ထမ်းများ(ေရ\းချယ်)ခန*်အပ်ရာတွင် အစိးု ရ၊ ရပ်ရ\ာ
အေြခြပ$၊ ေဒသ.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့် မိတ်ဖက်များမှ အားနည်းြခင်းကို ေရှာင်ရှားသည့် လစာ (ခံစားခွင့်.ှင့်
ဆိုင်ေသာ) ဖွဲAစည်းပံုများ။

•

(က) ဒုကaသည်များ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူများ၊ ေရmAေြပာင်းသွားလာသူများ.ှင့် .ိုင်ငံမဲ့များကို ပံ့ပိုးသည့်
.ှင့် (ခ) .ိုင်ငံဥပေဒများ.ှင့် မူဝါဒများကို လိုက်နMသည့် အလုပ်အကိုင်မူဝါဒများ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ။

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာမူများ .ှင့် အလုပ်
အခန်းကGများ ပါဝင်သည့် သတ်မှတ်ထားေသာ အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာ သင်တန်းပစ≠ည်းများ။

•

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာတံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မမ
@ ှ အကျပ်အတည်းကာလအလွန် ြပန်လည်ထူ
ေထာင်ေရး.ှင့် ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@အဆင့်များသို* ကူးေြပာင်းသွားသည်.ှင့်တစ်Fပိ$င်နက် ေလ^ာ့ချရန်
အစီအစဉ်များ။

2.3.3. ဝန်ထမ်းခန/်ထားြခင်း
လံုpခံ$စိတ်ချေသာဝန်ထမ်းခန*်ထားြခင်းအေလ့အကျင့်များသည် ကေလးများ.ှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ေလ^ာက်ထား
သူတစ် ဦး၏ သင့်ေတာ်မ@ကို အတည်ြပ$သင့်Fပီး ေအာက်ပါတို* ပါဝင်သင့်သည်။
•

ေနMက်ေdကာင်းရာဇဝင်စစ်ေဆးြခင်း၊

•

ြပစ်မ@ဆိုင်ရာမှတ်တမ်း/ရဲစစ်ေဆးမ@များ၊

•

ကေလးများကို မသင့်ေလျာ်ေသာ သို*မဟုတ် လက်မခံ.ိုင်ေသာ အြပ$အမူများ.ှင့်ပတ်သက်ေသာ ယခင်

ြပစ်မ@များ၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးမ@များ သို*မဟုတ် တိုင်dကားချက်များ မရှိေdကာင်း အတည်ြပ$ေပးသည့် မိမိကုယ
ိ ်ကို
ေdကညာချက် .ှင့်
•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ အြပ$အမူဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ.ှင့် ဆက်.jယ်ေသာ

မူဝါဒများအေပS ေလ^ာက်ထားသူ၏ အြပ$အမူ၊ သေဘာထားများ၊ အေတွAအsကံ$များ.ှင့် အြမင်များကို
ဆံုးြဖတ်ရန် လူေတွAေမးြမန်းြခင်း။

2.3.4. သင်ယူေလ့လာြခင်းBှင့် ဖွံJKဖိ$းတိုးတက်ြခင်း
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများ .ှင့် တွဲဖက်များအားလံုးသည် CPHA စွမ်းရည်မူေဘာင် အရ
သူတို*၏ အေတွAအsကံ$၊ ကèမ်းကျင်မ@များ.ှင့် အြပ$အမူများကို အားေကာင်းေစေသာ အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိသင့်

သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းရည်.ှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်ြခင်းသည် သင့်ေလျာ်ေသာ စွမ်းရည်တည်ေဆာက် ေရး
နည်းဗျgဟာများ ချမှတ်ရာ၌ ကူညေ
ီ ပးမည်ြဖစ်သည်။ ထိန
ု ည်းဗျgဟာ၌ ေအာက်ပါ ေပါင်းစပ်မ@ ပါဝင်သင့်သည်။
•

အွန်လိုင်း.ှင့် လူေတွA သင်တန်းများ၊

•

ြပန်လည်မွမ်းမံ အလုပ်Qံေ
ု ဆွးေ.ွးပွမ
ဲ ျား .ှင့်

•

!ကီးdကပ်ြခင်း.ှင့် နည်းြပြခင်း။

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအားလံုးသည် (က) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း.ှင့် PSEA၊ (ခ)

ထိခိုက်နစ်နMမ@မရှိြခင်း၊ (ဂ) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ$စုြခင်း .ှင့် (ဃ) အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်မ@ကို ဆန်းစစ်ြခင်းတို*
အေပS သင်တန်းရရှိသင့်သည်။ !ကီးdကပ်ေရးဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်ေသာ စီမံခန*်ခွဲမစ
@ ွမ်းရည်များ.ှင့် နည်းပညာ
ဆိုင်ရာကèမ်းကျင်မ@များ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်ရန် ေနMက်ထပ်ပံ့ပိုးမ@.ှင့် အsကံေပးမ@ လိုအပ်သည်။

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များ အချင်းချင်း၏ အေတွAအsကံ$များမှ သင်ယူ.ိုင်ေသာ ေအဂျင်စီအချင်းချင်း သင်တန်းများ

ကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်Fပီး ေနMက်ဆံုးေပSအေလ့အကျင့်များကို လက်ခံရရှ၍
ိ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရးအေပS ေဝမ^သံုးစွဲေသာချဉ်းကပ်မ@တစ်ခုကို ချမှတ်ပါ။

2.3.5. ခွဲြခားဆက်ဆံမMမရှိြခင်းBှင့် ပါဝင်ြခင်း
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာမူများ၊ အထူးသြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမမ
@ ရှေ
ိ သာမူဝါဒအေပS ဝန်ထမ်းများ၏
အသိရမ
ိှ က
@ ုိ ဝန်ထမ်းခန*်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အေစာပိုင်းကာလ၌ မိတ်ဆက်ေပးသင့်Fပီး လူသားချင်းစာနMေထာက်
ထားသည့်လုပ်ငန်းတစ်ေလ^ာက် ြမiင့်တင်ေပးသင့်သည်။ သင်တန်း၌ ထိခက
ို ်ခံရေသာလူများ.ှင့် အြပန်အလှန်

ဆက်သွယ်သည့်အခါ ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များ၏ ဘက်လိုက်မ@များ.ှင့် လူမ@ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ စံ.@န်းများကို
အသိအမှတ်ြပ$Fပီး ဆင်ြခင်ရန် ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သင့်သည်။

2.3.6. ထိခက
ုိ ်ခံရေသာလူဦးေရများမှ ဝန်ထမ်း များBှင့် တွဲဖက်များ ခန/်ထားြခင်း
ထိခက
ို ်ခံရေသာလူဦးေရများ (ဒုကaသည်များ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာေရmAေြပာင်းေနထိုင်ရသူများ.ှင့် ေရmAေြပာင်းသွား
လာသူများ အပါအဝင်) မှ ဝန်ထမ်းများသည် .ိုင်ငံမဲ့ြဖစ်.ိုင်Fပီး အြခား.ိုင်ငံများ၏ .ိုင်ငံသားများ .ှင့်/သို*မဟုတ်

သတ်သတ်မှတ်မှတ် အလုပ်သမားဥပေဒများ သို*မဟုတ် လိုအပ်ချက်များအေပS သက်ေရာက်.ိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ
.ိုင်ငံအလုပ်သမားဥပေဒများကို လိုက်နMပါ။ အဖွဲAအစည်းများသည် ထိခိုက်ခံရေသာလူဦးေရများမှ ဝန်ထမ်းများကို

အလုပ်အကိင
ု ်ခွင့်ြပ$ချက်များ ရရှရ
ိ န်၊ သူတို*၏ တရားဝင်အလုပ်သမားအေနအထားကို ထိန်းသိမ်းရန် .ှင့် တရားဝင်

အလုပ်အကိုင် ရှာေဖွရန် ေထာက်ပံ့သင့်သည်။ ၎င်း၌ အဖွဲAအစည်း .ှင့် .ိုင်ငံ သို*မဟုတ် ဥပေဒဆိုင်ရာ ဆွဲေဆာင်မ@ .ှင့်
လစာ ဖွဲAစည်းပံုများကို ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း .ှင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း ပါဝင်.ိုင်သည်။ ေြဖရှင်းချက်များရှာေဖွရန်
လက်ရှိ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မ@စနစ်များ.ှင့် ပူးေပါင်းပါ။ လိုအပ်သည့်ေနရာများ၌ အဖွဲAအစည်းများသည် တရားဝင်

စီးပွားေရး၌ အလုပ်လုပ်ကင
ုိ ်ရန်.ှင့် အလုပ်ခန*်ထားြခင်း.ှင့် လစာေပးြခင်းတို*၌ တန်းတူ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိေသာ

ဆက်ဆံမမ
@ ျား ရရှိေစရန် ဒုကaသည်များ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူများ၊ ေရmAေြပာင်းသွားလာသူများ .ှင့် .ိုင်ငံမဲ့များ၏
အခွင့်အေရးများကို အစိးု ရကို အေရးဆိုတင်သွင်းပါ။

2.3.7. ကျားမကQ
ဝန်ထမ်းခန*်ထားေရးအင်တာဗျgးများ၌ ေလ^ာက်ထားသူများ၏ ကျားမတန်းတူညီမ^မ@အေပS ကတိကဝတ်ကို

ဆံုးြဖတ်သင့်သည်။ ဝန်ထမ်းများကိုသင်တန်းေပးရာ၌ ေန*စဉ်အလုပ်၌ ကျားမတန်းတူညီမ^မ@ကို ြမiင့်တင်ရန် အေြခခံ
ကèမ်းကျင်မ@များကို ပံ့ပိုးေပးသင့်သည်။ ြဖစ်.ိုင်သည့်အခါတိုင်း ကေလးများသည် သူတို*ကို ပံ့ပိုးမည့်သူ၏ ကျား/မကို
သူတို*ကိုယ်တိုင်ေရ\းချယ်ခွင့်ရသင့်သည်။ ထို*ေdကာင့် အဖွဲAအစည်းများသည် ကျားမ မ^တေသာအသင်းများ ဖွံFဖိ$းလာ
ေစရန် !ကိ$းပမ်းသင့်သည်။ ကျား/မ မ^တေသာအသင်းများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအdကမ်းဖက်မ@၊ ေ.ှMင့်ယှက်မ@ .ှင့်

မေတာ်မတရားြပ$မ@တို*၏ အ.hရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစရန် ကူညီေပးသည်။ အေြခအေနေပSမူတည်၍ ေအာက်ပါ
နည်းဗျgဟာများသည် ကျား/မ မ^တေသာအသင်းတစ်ခက
ု ုိ ရရှိေစရန် ကူညေ
ီ ပး.ိုင်သည်•

အလုပ်ေခSစာများ၌ 'အရည်အချင်းြပည့်မေ
ီ သာအမျိ$းသမီးများ ေလ^ာက်ထားရန် တိုက်တွန်းအားေပးပါ
သည်' ဟူေသာ စာသားများ ထည့်သွင်းပါ။

•

ေလ^ာက်ထားသူလူစက
ု ို ကျယ်ြပန*်လာေစရန် အလုပ်အေတွAအsကံ$ သို*မဟုတ် ပညာေရးအရည်အချင်း
တစ်ခုခုြဖင့် (၂ခုစလံုးမဟုတ်ပဲ) ရှာေဖွပါ။

•

လူေတွA ေမးြမန်းသည့်အဖွဲA ၌ အမျိ$းသမီးများ .ှင့် အမျိ$းသားများ .ှစ်မျိ$းစလံုးပါဝင်ေစပါ။

•

အလုပ်ေလ^ာက်ထားသူများကို အမှတ်ေပးသည့်အခါ ကွဲြပားြခားနMးမ@ကို အားေပးအားေြမiာက်ြပ$ရန် ဖယ်
ကျဉ်ခံထားရေသာ သို*မဟုတ် လူနည်းစု အုပ်စုများမှ ေလ^ာက်ထားသူများကို သတ်မှတ်ထားသည့်

အမှတ်အချိ$A ထပ်ေပါင်းပါ။ ၎င်းသည် ကျားမ၊ လူမျိ$း၊ .ိုင်ငံသား၊ မသန်စွမ်းမ@ သို*မဟုတ် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
အေdကာင်းရင်းများအေပS အေြခခံ.ိုင်သည်။
•

ကျား/မ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အိမ်သာများ.ှင့် အိပ်ခန်းများအပါအဝင် လံုpခံ$Fပီး သင့်ေလျာ်ေသာ Qံုးခန်းများ.ှင့်
ေနရာထိုင်ခင်းများကို စီမံေပးပါ။

•

ေစာင့်dကည့်ေလ့လာမ@ကို ပံ့ပိုးရန် ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလံုးကို ကျား/မအားြဖင့် ခွဲထုတ်ပါ။

2.3.8. မသန်စွမ်းမM
အလုပ်ေခSစာများ၌ 'အရည်အချင်းြပည့်မေ
ီ သာမသန်စွမ်းများ ေလ^ာက်ထားရန် တိုက်တွန်းအားေပးပါသည်' ဟူေသာ
စာေdကာင်းတစ်ခု ထည့်သွင်းပါ။ မသန်မစွမ်းသူများ လက်လှမ်းမီရရှိ.ိုင်ေသာ အလုပ်ခန*်ထားမ@ လုပ်ငန်းစဉ်များကို

အသံုးြပ$ပါ။ မသန်စွမ်းအလုပ်ေလ^ာက်ထားသူများအတွက် ထိုက်သင့်ေသာ ေနရာထိုင်ခင်းများ (ေတွAဆံုေမးြမန်းရာ၌
အချိန်ပိုေပးြခင်း၊ အကူအညီေပးကိရိယာများ သို*မဟုတ် စကားြပန်များ အသံုးြပ$ြခင်း အစရှသ
ိ ြဖင့်) များကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ ဝန်ထမ်းများသည် မသန်စွမ်းမ@အသိရိေ
ှ သာ ဝန်ေဆာင်မ@ များေပး.ိုင်ေရး

ေသချာေစရန် ဝန်ထမ်းခန*်ထားစဉ်အတွင်း ေလ^ာက်ထားသူများ၏ မသန်စွမ်းသူများ.ှင့် ပတ်သက်Fပီး နMးလည်မ@ .ှင့်
သေဘာထားအြမင်များကို အကဲြဖတ်ပါ။

ရပ်ရ\ာရှိ မသန်စွမ်းသူများသည် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ၌ ပါဝင်.ိုင်သည့် ြဖစ်.ိုင်ေြခကို တိးု ြမiင်ရ
့ န် ြဖစ်.ိုင်သည့်
အချိန်တိုင်း၌ ဆန်းစစ်ြခင်း .ှင့် အစီအစဉ်ေရးဆွဲြခင်းအသင်းများ၌ မသန်စွမ်းသူများကို ထည့်သွင်းပါ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒများ.ှင့် သင်တန်းများ၌ မသန်စွမ်းကေလးများအေပS အသိပညာ
ြမiင့်တင်ြခင်း.ှင့် အထူးေလ့လာသင်ယြူ ခင်း ပါဝင်ေdကာင်း ေသချာေစပါ။ ဤအရာများကို ြဖစ်.ိုင်သည့် ေနရာတိုင်း၌
ထိခိုက်ခံရေသာလူဦးေရမှ မသန်စွမ်းသူများ .ှင့် ပူးေပါင်း၍ ချမှတ်သင့်သည်။

2.3.9. တံု/ြပန်မMBှင့် တိုင်TကားမMစနစ်များ
အဖွဲAအစည်းများသည် ေနရာတိုင်း၌ Qိုးရှင်းေသာ၊ လက်လှမ်းမီရရှ.
ိ ိုင်ေသာ၊ ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ၊

အမည်မေဖာ်ြပေသာ အစီအစဉ်အေပSတံု*ြပန်မ@ .ှင့် တိုင်dကားမ@စနစ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သင့်
သည်။ ထိခိုက် ခံရေသာလူဦးေရများသည် (က) ထိုစနစ်များကို မည်ကဲသ
့ ို* အသံုးြပ$ရမည် .ှင့် (ခ) စိုးရိမ်ပူပန်မ@တစ်ခု
သို*မဟုတ် ြဖစ်ရပ်တစ်ခုကို တိုင်dကားေသာအခါ မည်သည့်တံု*ြပန်မ@ကို သူတို*ေမ^ာ်လင့်သင့်သည်ကုိ သိရှိရမည်

ြဖစ်သည်။ အစီအစဉ် .ှင့် အဖွဲAအစည်းဆိင
ု ်ရာ အေထွေထွတံု*ြပန်မ@အားလံုးကို လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းြခင်း.ှင့် သိရန်လို
အပ်မ@ မူများ.ှင့်အညီ အဖွဲA အစည်းအေဝးများ .ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည် သံုးသပ်မမ
@ ျား၌ ဝန်ထမ်းများ .ှင့် တွဲဖက်များ
.ှင့်အတူ ချက်ချင်း ေြဖရှင်းFပီး ေဝမ^သင့်သည်။

2.3.10. ဝန်ထမ်းများ၏ေကာင်းကျိ$း
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များသည် ြမင့်မားေသာဖိအားများ.ှင့်
ခက်ခဲေသာလံုpခံ$ေရးအေြခအေနများ၌ အချိန်dကာြမင့်စွာ အလုပ်လုပ်ြခင်းမှ စိတ်ဖိစီးမ@ခံစားရေလ့ရှိသည်။ သူတို*
သည် ထိခက
ို ်ခံရေသာကေလးများ .ှင့် သူတို*၏ မိသားစုများ၏ ဇာတ်လမ်းများကို dကားရြခင်းမှ 'သွယ်ဝိုက်၍

တစ်ဆင့်ခံစားရေသာစိတ်ဖိစီးမ@' ကိုလည်း sကံ$ေတွAရ.ိုင်သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ
ကျန်းမာေရးကို ေထာက်ပံရ
့ န် !ကီးdကပ်ေရးမှgးများသည် ေအာက်ပါတို*ကို ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။
•

ဝန်ထမ်းများသည် သူတို*၏ခံစားချက်များကို လွတ်လပ်စွာေဆွးေ.ွး.ိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခက
ု ုိ
ြမiင့်တင်ေပးြခင်း၊

•
•

အနMးေပးြခင်း.ှင့် အားြပန်ြဖည့်ေစြခင်း .ှင့်

အလုပ်.ှင့် ဆက်.jယ်ေသာ စိတ်ဖိစီးမ@များကို ေြဖရှင်းေပးြခင်း။

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များသည် သူတို*၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပS တံု*ြပန်မ@များ လက်ခံရရှိရန်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မ@များ
ကို တင်ြပရန်၊ ေမးခွန်းများေမးရန် .ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@များကို ရရှိရန် တစ်ဦးချင်း .ှင့်/သို*မဟုတ် အဖွဲA လိုက်
အစည်းအေဝးများ၌ ပံုမှန် ပါဝင်သင့်သည် ။ ရန်ပံုေငွအကန*်အသတ်ရှိပါက အဖွဲAအစည်း.ှစ်ခု သို*မဟုတ် ထို
ထက်ပမ
ို ေ
ုိ သာအဖွဲAအစည်းများသည် ဝန်ထမ်းေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မ@များကို ေဝမ^.ိုင်သည်။
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Standard 3: Communications and advocacy
The following should be read with this standard: Principles; Standard 1: Coordination; and
Standard 6: Child protection monitoring.
EﬀecCve communicaCons and advocacy – including text, images, audio, video and other communicaCon
Eannels – can support Eildren’s self-expression, protecCon and empowerment. CommunicaCons and
advocacy in humanitarian contexts should seek to inﬂuence the full range of duty bearers and rights
holders.
To ensure messages accurately express Eildren’s voices and support their protecCon, humanitarian aFors
working in communicaCons and advocacy muP:
•
•
•

PrioriCse Eild protecCon and the principles of do no harm and the beP interePs of the Eild;
Follow guidelines for conﬁdenCality, data protecCon and images; and
Prevent and address discriminaCon, bullying, hate speeE and misinformaCon.

Poorly implemented communicaCons and advocacy can exploit, misrepresent, demean and endanger
Eildren.
This Pandard outlines the Eild protecCon issues to be considered in communicaCons and advocacy. It
relates to the Core Humanitarian Standard (CHS) Commitment 4 that describes the need for accurate,
ethical and respecÇul external communicaCons.
Standard
Child protecCon issues are advocated for and communicated with respeF for Eildren’s dignity, beP
interePs and safety.

3.1.

Key ac8ons

Preparedness
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

3.1.8.

Inform new and incoming communicaCons and advocacy Paﬀ of the context-speciﬁc Eild
protecCon concerns, duty bearers and Eild protecCon services.
Implement, update and coordinate internal, mulCseForal and mulC-agency communicaCons
and advocacy policies and processes to ensure all messages support Eildren’s protecCon.
Develop syPemaCc policies and pracCces to promote Eildren’s ethical and meaningful
parCcipaCon and informed consent/assent.
Train all Paﬀ and associates who engage with Eildren on:
• Child protecCon principles;
• Referral pathways;
• Safeguarding policies and procedures; and
• Codes of conduF. (See Principles and Standard 2.)
Provide guidance and support from a dedicated Eild protecCon Paﬀ member to all Paﬀ and
associates who engage with Eildren.
IdenCfy, engage and build the capacity of local aFors to communicate about Eild protecCon
issues.
ConduF a risk assessment before engaging in communicaCons or advocacy to idenCfy and
miCgate any potenCal negaCve impaFs on Eildren, families, communiCes and/or the
organisaCon.
EPablish and train all Paﬀ and associates on a social media policy that supports the protecCon
of Eildren.

3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.

Use creaCve, inclusive and accessible communicaCon Prategies to meet the needs of all
Eildren and community members.
Use popular local communicaCon methods to diPribute contextualised messages on relevant
Eild protecCon risks and protecCve measures.
Avoid messages that re-traumaCse Eildren or create fear, division or violence.

Response
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.
3.1.27.

Contribute to an inter-agency advocacy Prategy around Eild protecCon and Eild rights
principles.
Facilitate mutual brieﬁngs for local, naConal and internaConal journaliPs.
Coordinate with local, naConal and internaConal duty bearers, humanitarian aFors and
journaliPs, wherever appropriate, on Eild protecCon messaging, acCviCes and advocacy.
Receive informed consent/assent from Eildren and caregivers before engaging with them or
using their images, recordings or quotes.
Assess the potenCal risks to and beP interePs of Eildren, families and communiCes before
using their words or images for communicaCons or advocacy.
Use simple, easily translated language in all communicaCons.
Use mulCple communicaCon methods that are appropriate to the context and truPed by the
target audience.
Provide life-saving, useful and/or acConable informaCon: advocacy should not be used to
promote your organisaCon.
Verify Eild protecCon data and sources before sharing.
Be frequently present and responsive on social media to keep people informed of and engaged
in Eild protecCon issues.
Present Eildren’s contribuCons, ideas, life Pories and quotes accurately.
Portray Eildren with dignity by:
• Avoiding the use of labels suE as ‘orphan’, ‘former Eild soldier’, etc.
• Emphasising the Eild before the Eild’s experiences. For example, it is beker to say ‘a Eild
who has been abused’ rather than ‘an abused Eild’.
• Avoiding language that exaggerates situaCons, supports Pereotypes or disempowers
Eildren.
• Refusing to show Eildren in sexually suggesCve situaCons or poses.
• RespecCng local sociocultural norms.
Do not use a Eild’s real name in communicaCons and advocacy material unless:
• A risk assessment was conduFed;
• The Eild speciﬁcally asked to be named and gave informed consent/assent; and
• The caregiver gave informed consent.
Never name in any communicaCons or advocacy material Eildren who:
• Are or were associated with armed forces or armed groups;
• Survived physical or sexual abuse;
• Commiked abuse; or
• Are living with HIV.
Support and mentor Eildren to express their own opinions through communicaCons and
advocacy methods and Eannels that have been assessed as ‘Eild-friendly’.
Do not pay Eildren or caregivers for informaCon or materials that will be used in
communicaCons and advocacy.

3.2.

Measurement

All indicators about Eildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
faFors. The indicators below measure progress againP the overall Pandard. Indicators and targets can be
contextualised with the goal of meeCng the indicaCve targets below. AddiConal related indicators are
available online.
Indicator

Target

Notes

3.2.1. % of surveyed populaCon in target
locaCons that demonPrate an increase in
knowledge of a speciﬁc Eild protecCon
issue as a result of awareness-raising
campaigns and messaging.

70%

Amend indicator in-country to refer to
a speciﬁc area of Eild protecCon. Use
baseline data to draw comparisons.
Surveys should assess both knowledge
and exposure to a campaign in order
to idenCfy a connecCon.

3.2.2. % of Eild protecCon advocacy campaigns
that have been preceded by a completed
risk assessment.

100%

3.2.3. % of advocacy iniCaCves carried out with
the acCve parCcipaCon of Eildren.

100%

3.3.

AcCve parCcipaCon can take many
forms. See the references secCon for
guidance. Child parCcipaCon muP be
in the beP interePs of the Eild and
determined based on a completed risk
assessment that takes into account
the do no harm principle.

Guidance notes

3.3.1. OrganisaBonal guidance
CommunicaCons and advocacy about Eildren's concerns should build on local, naConal and internaConal:
laws and legal frameworks; guidelines; policies; processes; protecCve cultural norms and pracCces; and
beP pracCce communicaCon methods.

3.3.2. NaBonal advocacy capacity
The humanitarian response should Prengthen the advocacy capacity of formal and informal local and
naConal Eild protecCon aFors by supporCng Pronger collaboraCon and cooperaCve acCon.

3.3.3. Child protecBon messaging
Messages on Eild protecCon risks and safety should promote protecCve and safe behaviour among
Eildren, families, communiCes and other duty bearers. A Eild protecCon messaging Prategy can raise
awareness of:
•
•
•

ProtecCon risks and their eﬀeFs on Eildren of diﬀerent genders, ages, disabiliCes and other
EaraFerisCcs or aspeFs of diversity;
NaConal and internaConal duty bearers’ roles in and responsibiliCes for promoCng Eild protecCon;
and
All Pakeholders’ roles in reducing and responding to Eild protecCon risks.

The Prategy should include:
•
•
•
•

An underPanding of Eildren’s legal protecCons under the ConvenCon on the Rights of the Child;
Details of the diﬀerent groups to be targeted;
Details of how to adapt messages and use varied methods for delivering the message depending on
the target group; and
Available communicaCon methods and their related procedures.

Messages, and the methods used to deliver them, should be ﬁeld-tePed before ﬁnalisaCon to ensure they
are contextualised, inclusive, accessible, underPandable, useful, realisCc and persuasive. Common
communicaCon methods and Eannels can include: mass media, community ﬁgures, poPers and leaﬂets,
social media and/or mobile applicaCons. CoordinaCng with other formal and informal local, naConal and
internaConal organisaCons will help harmonise messaging and reduce confusion and duplicaCon.

3.3.4. ParBcipaBon
Children’s parCcipaCon can improve the quality, accuracy and persuasiveness of Eild protecCon
messaging. It can also empower Eildren and help them regain a sense of control, idenCty, ability and
resilience. Children’s parCcipaCon in communicaCons and advocacy muP be safe, ethical and meaningful
and should only take place with the full and informed consent/assent of the Eild and any caregivers. (See
the Core Humanitarian Standard.)

3.3.5. Non-discriminaBon and inclusion
Inclusive communicaCons and advocacy muP:
•
•
•
•
•

Present the full range of aﬀeFed Eildren’s experiences, including the views of Eildren of all
genders, ages, disabiliCes and other EaraFerisCcs or aspeFs of diversity;
Promote equity;
Emphasise Eildren’s capacity, ability and resilience;
Avoid presenCng any Eildren as vicCms or passive recipients of aid; and
Be accessible to Eildren of all capaciCes and ba1grounds.

3.3.6. Disclaimers
All communicaCons and advocacy materials that include images or videos of Eildren should include a
disclaimer to reduce Eildren’s risk of:
•
•
•

Secondary abuse, exploitaCon or violence;
SCgma or rejecCon by their family or community; and/or
NegaCve impaFs related to their naConality or documentaCon/seklement Patus.

Sample disclaimer:
"Photos used in this document feature :ildren from communi5es and groups with whi: [NAME OF
ORGANISATION] works, but it should not be assumed that these individuals are necessarily survivors of
abuse or violence or that they represent the :ildren whose voices are heard in this campaign."

3.3.7. Social media
Social media can provide eﬀecCve two-way communicaCon with aﬀeFed communiCes, especially older
Eildren and adolescents. Online communicaCons plaÇorms support programme quality and accountability
by enabling Eildren; families; communiCes; and local, naConal and internaConal organisaCons to:
•
•
•

Describe their own needs;
Find their own soluCons; and
Report their concerns.

Social media and messaging applicaCons can also diPribute early warning messages and safety Cps, keep
people conneFed with loved ones and locate/promote basic services.

3.3.8. Informed consent/assent
Informed consent/assent (a) supports parCcipants’ ownership over their personal informaCon and its use
and (b) prevents possible conﬂiFs of intereP between data colleFors and respondents.
Child protecCon workers muP carefully assess eaE parCcipant’s ability to give informed consent/assent
because there are olen risks or dangers in publicly revealing a Eild’s idenCty and/or image. Children and
caregivers in humanitarian contexts may have experienced diPress or trauma that limits their ability to
consent or assent. Children or caregivers with intelleFual impairments may not fully underPand the risks
of sharing certain informaCon.
Children and caregivers who have the capacity to consent/assent should sign an informed consent/assent
form. For a sample consent/assent form, see Ethical ApproaEes to Gathering InformaCon from Children
and Adolescents in InternaConal SeXngs: Guidelines and Resources. AlternaCve informed consent/assent
methods should be available for Eildren or caregivers who (a) cannot read or write and/or (b) speak a
language other than the one used on the form. Present all relevant informaCon in simple, age-appropriate
language or piFures (if necessary). Support the right of Eildren with disabiliCes to make their own
informed Eoices. Remind parCcipants that they can refuse or withdraw permission at any Cme. Manage
the expeFaCons of all parCcipants in communicaCons and advocacy acCviCes. They muP underPand that
eﬀorts made may not direFly lead to increased assiPance and resources or to a signiﬁcant Eange in the
context.

3.3.9. TesBmonies
Children can be powerful acCviPs and speakers, but they may not underPand the potenCal risks of these
roles. Before allowing Eildren to give tesCmony or share Pories, adults muP (a) assess the risks according
to the principles of the beP interePs of the Eild and do no harm and (b) be able to refer Eildren to
appropriate services if needed.
Children who do share Pories and provide tesCmonies muP be allowed to use their preferred form of
communicaCon. They should not be forced to repeatedly discuss a diﬃcult experience, as this can be
diPressing. Children muP be informed that their parCcipaCon is voluntary: they have the right to Pop
parCcipaCng at any Cme, regardless of the seXng.
Child advocates should be trained to deliver eﬀecCve messages without necessarily disclosing their own
personal experiences. They should role play potenCal quesCons before a media interview and be aware of
their rights during the interview. A Eild should always be allowed to Eoose a truPed adult to support
them during any interviews. This person should be prepared to speak with media personnel, Pop the
interview if necessary and debrief the Eild alerwards.
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Standard 4: Programme cycle management
The following should be read with this standard: Principles; Standard 5: Information
management; and Standard 6: Child protection monitoring.
Programme cycle management (PCM) is the cyclical process of designing, planning, managing, monitoring
and evaluaCng programmes. It is a framework that guides programming to enhance the quality and
accountability of humanitarian intervenCons. This Pandard brings a Eild protecCon focus to PCM by
integraCng consideraCons related to Eild development and Eild rights in humanitarian acCon. It aligns
with the Core Humanitarian Standard.
The programme cycle consiPs of ﬁve core Peps: (1) preparedness; (2) needs assessment and situaCon
analysis; (3) design and planning; (4) implementaCon and monitoring; and (5) evaluaCon and learning.
Five core @eps of the programme cycle

Standard
All Eild protecCon programmes are designed, planned, managed, monitored and evaluated through
PruFured processes and methodologies that build on exisCng capaciCes and resources, address
evolving Eild protecCon risks and needs, and are conCnuously adapted based on learning and
evidence.

4.1.

Key ac8ons

Preparedness
UnderHand Tildhood and Tild protec)on risks, needs and capaci)es
4.1.1.
Contribute to inter-agency eﬀorts to review, update or conduF mappings and Pudies to
underPand:
• Formal and informal Eild protecCon syPems at all levels of the socio-ecological model;
• Cultural and social norms related to Eildren, their protecCon, gender roles and idenCCes;

•

4.1.2.
4.1.3.

Community-level Eild protecCon intervenCons and protecCon capaciCes, including
tradiConal coping meEanisms;
• Laws and policies related to Eildren’s rights and at-risk populaCons; and
• Other informaCon relevant to the protecCon of Eildren.
Involve Eildren, families, communiCes and duty bearers in mappings and Pudies when
possible. Make sure their views are heard and respeFed.
Strengthen Paﬀ capacity so that they:
• Are knowledgeable on the pre-crisis context;
• Are aware of preparedness plans and acCons (for example, Prengthening partnerships or
reinforcing government leadership); and
• UnderPand their unique roles in the humanitarian response.

Response
Assess needs and analyse the situa)on
4.1.4.
Contribute to inter-agency situaCon analyses that consider the context, Pakeholders, needs,
vulnerabiliCes and capaciCes. Take part in developing an analysis plan to clarify whiE data are
needed, how they are colleFed and from whom.
4.1.5.
Support inter-agency eﬀorts to review secondary data to idenCfy immediate risks, their root
causes and gaps in exisCng informaCon. Jointly determine if an assessment is needed and
whiE methodology is appropriate. (See Guidance Note 4.3.5.)
4.1.6.
SeleF and train data collecCon and analysis teams of mixed genders, disabiliCes and
naConaliCes/ethnic ba1grounds so that they mirror the aﬀeFed populaCon.
4.1.7.
IdenCfy potenCal unintended harm that may be caused by data collecCon processes and
acCvely prevent or miCgate the risks.
4.1.8.
Share ﬁndings in a Cmely and accessible way that reﬂeFs local norms and considers gender,
age and disability.
Design and plan response
4.1.9.
Design programmes based on situaCon analysis and idenCﬁed needs. Consider whether a
Pand-alone, integrated or mainPreamed intervenCon is the moP appropriate.
4.1.10.
PrioriCse life-saving acCons in the early response phase, while maintaining links to suPainable,
community-level approaEes. TransiCon to longer-term approaEes as the situaCon Pabilises.
4.1.11.
Plan and implement acCons that create complementarity between community-, naConal-, and
internaConal-level organisaCons so that the humanitarian response Prengthens, and does not
undermine, exisCng PruFures and syPems.
4.1.12.
Engage Eildren and communiCes, where appropriate, to ensure programmes are relevant,
inclusive and supporCve of resilience.
4.1.13.
Plan and allocate adequate budgets to ensure quality implementaCon, monitoring, evaluaCon
and learning acCviCes.
Implement and monitor response
4.1.14.
Deliver programme plans and services in an inclusive and accessible way from the beginning of
implementaCon.
4.1.15.
Monitor programme quality, outputs, outcomes and, where possible, impaF. Monitor Eanges
in the Eild protecCon situaCon and adjuP programme implementaCon accordingly. (See
Standard 6.)
4.1.16.
Undertake a risk analysis and develop Prategies to miCgate risks and ensure that engaging
Eildren and communiCes in monitoring will not cause harm.
4.1.17.
Set up Eild-friendly and gender-, age-, disability- and culturally sensiCve meEanisms to gather
and process feedba1 and reports from Eildren, families and communiCes that:

4.1.18.

• Allow ﬂexibility in the programme design to incorporate feedba1 in a Cmely manner; and
• Immediately address any safeguarding issues. (See Standard 2.)
Prevent, idenCfy and miCgate unintended negaCve consequences of programme intervenCons
throughout implementaCon.

Evaluate and learn from experience
4.1.19.
Share ﬁndings and learning from assessments, monitoring, feedba1 and accountability
meEanisms with all Pakeholders, including Eildren and families. Ensure they underPand how
their eﬀorts have contributed to programmes.
4.1.20.
Engage in joint learning iniCaCves, evaluaCons of Eild protecCon programmes and other areas
of humanitarian response that may aﬀeF Eildren.
4.1.21.
Use learning to adjuP programmes and inform the design of future intervenCons.

4.2.

Measurement

All indicators about Eildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
faFors. The indicators below measure progress againP the overall Pandard. Indicators and targets can be
contextualised with the goal of meeCng the indicaCve targets below. AddiConal related indicators are
available online.
Indicator

Target

Notes

4.2.1. % of CPHA programmes that
build on a pre-crisis analysis
of the Eild protecCon syPem
and aFors.

100%

Programmes and proposals muP
demonPrate that they are informed by
sound analysis of pre-exisCng PruFures,
aFors, values and dynamics.

4.2.2. % of CPHA assessments that
were designed based on the
ﬁndings of a recent desk
review.

100%

Update the desk review if it was conduFed
prior to the emergency or more than 3
months earlier.

4.2.3. % of CPHA programmes
developed that address the
risks, needs, capaciCes of
Eildren as idenCﬁed through
Eild protecCon
assessment(s).

100%

All programmes, including those developed
but not yet implemented at the Cme of
reporCng, should be included in this
measurement.

4.2.4. % of programmes integraCng
a monitoring syPem able to
measure Eange at the
outcome level through
SMART quanCtaCve and
qualitaCve indicators.

100%

4.3.

Guidance notes

4.3.1. Core Humanitarian Standards (CHS)
Consult the Core Humanitarian Standards for guidance on criteria, good pracCces, tools and indicators for
quality and accountability assurance throughout PCM.

4.3.2. Life with dignity
The design of the humanitarian response Prongly impaFs the dignity and well-being of aﬀeFed
populaCons. Programme approaEes that may contribute to well-being and are an essenCal part of
people’s right to life with dignity include those that:
•
•
•
•
•

RespeF the value of eaE individual;
Strengthen posiCve coping meEanisms and resilience;
Support religious and cultural idenCCes;
Promote community-level approaEes; and
Encourage posiCve social support networks.

4.3.3. Inclusion and parBcipaBon
AﬀeFed populaCons, including Eildren, are the beP judges of Eanges in their lives. ConsultaCons
throughout the programme cycle should engage whole communiCes, including Eildren, using Eild-friendly
and parCcipatory approaEes. Make parCcular eﬀorts to include Eildren who are discriminated againP or
at risk of discriminaCon. When possible, use peer-to-peer/Eild-to-Eild data collecCon methods and
analysis. This helps Eildren (a) regain a sense of control and agency in diﬃcult circumPances and (b) build
posiCve idenCty and resilience. In moP cases, speak to Eildren separately from adults and women and
girls separately from men and boys. When speaking with Eildren or parents with disabiliCes, use accessible
and inclusive communicaCon methods, including alternaCves to speeE suE as drawing, role-play, puppets
and sign language interpretaCon when relevant.

4.3.4. Pre-crisis informaBon
InformaCon about the long-term Eild protecCon situaCon is usually available, although it may be
incomplete or may not be described as Eild protecCon. Che1 if a comprehensive Eild protecCon syPems
mapping has recently been conduFed. Consult preparedness plans, naConal laws, policies and Pudies
related to Eild rights. Consider available informaCon on social protecCon syPems, displaced populaCons,
income poverty, residenCal care, Eild labour, sEool enrolment and akendance, health, social welfare and
social norms and pracCces, including how Eildren are perceived in the local context and the roles given to
Eildren of diﬀerent genders, ages and disabiliCes.

4.3.5. Assessing vulnerability
The vulnerabiliCes faced by Eildren during a humanitarian emergency vary. Children may be vulnerable
due to their sex, gender idenCty, age, disability, social condiCon, ethnic group/naConality, displacement
Patus or other faFors (suE as illness or a la1 of documentaCon) that may increase sCgma or prevent
fulﬁlment of their rights. Assess the social and contextual faFors that contribute to vulnerability, suE as
discriminaCon, marginalisaCon, social isolaCon, income poverty, class/caPe, poor governance, religious or
poliCcal aﬃliaCons and potenCal future hazards, suE as environmental degradaCon and climate variability.

4.3.6. Assessments
Assessments are an integral part of any situaCon analysis process. They colleF data through a variety of
methods depending on the phase of the emergency. IniCal or rapid assessments:
•
•

Provide baseline informaCon for Eild protecCon situaCon monitoring; and
Are the basis for iniCal planning, budgeCng and advocacy.

IniCal or rapid assessments may be followed by more comprehensive assessments to colleF the detailed
informaCon needed for holisCc programmes. Assessment methods and tools muP be adapted to the
context so they accurately capture informaCon on the speciﬁc needs of Eildren and their families in that
seXng. Use parCcipatory approaEes where possible. Save Cme and resources and avoid ‘assessment
faCgue’ (where the same individuals or communiCes are repeatedly consulted) by (a) Ee1ing what
informaCon is already available before planning an assessment and (b) coordinaCng assessments and
sharing ﬁndings at an inter-agency level.
4.3.6.1. Child protec)on sePor assessments
There are a number of inter-agency Eild protecCon assessment tools available for collecCng data
speciﬁcally on Eild protecCon needs. These need to be adapted according to context. Use the Child
ProtecCon in Emergencies Assessment FlowEart to determine whiE tool beP ﬁts the situaCon and
available resources.
4.3.6.2. Mul)sePoral assessments
MulCseForal assessments inform iniCal emergency programming and funding prioriCes and provide an
overview of priority concerns at a speciﬁc moment in Cme. As generaliPs olen conduF these assessments,
unless training is provided, only non-sensiCve Eild protecCon quesCons should be included.
4.3.6.3. Integra)ng Tild protec)on into other individual-sePor assessments
Child protecCon aFors can obtain valuable informaCon by adding quesCons to other seFors’ seForspeciﬁc assessments and/or asking other seFors to disaggregate all their data. InformaCon that can be
useful to Eild protecCon that may be gathered others includes: household composiCon, number of
Eildren who are unaccompanied and separated, Eild-headed households, birth regiPraCon, posiCve and
negaCve coping Prategies and income-related issues. Consult ‘The Guidelines on the IntegraCon of Child
ProtecCon into MulC-seFor and Other Humanitarian Assessments’.

4.3.7. Data disaggregaBon
Detailed disaggregated data are criCcal for determining and responding to vulnerabiliCes and priority
needs. Although Eallenging to do at the Part of an emergency, at a minimum seek to disaggregate by sex,
age and disability. Where possible, disaggregate further by other diversity EaraFerisCcs or risk faFors.
Disaggregated data can indicate those moP at risk and whether they are accessing humanitarian
assiPance. Data disaggregaCon muP be balanced with safety and protecCon concerns around collecCng
sensiCve data and the data minimisaCon principle.

4.3.8. Programme evaluaBons
EvaluaCons are key for accountability. They inform programmes at diﬀerent Pages, idenCfy good pracCce
and make recommendaCons for future programming. They should be conduFed with the necessary
experCse and independence. When evaluaCng humanitarian programmes, it is common to follow a set of
seven criteria: relevance, conneFedness, coherence, coverage, eﬃciency, eﬀecCveness and impaF.
Outcomes should be shared through inclusive methodologies with aﬀeFed people, including Eildren, so
that they can oﬀer and respond to opCons for improving programme quality. Teams should develop a clear
plan to incorporate evaluaCon ﬁndings and recommendaCons into programming.
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Standard 5: Information management
The following should be read with this standard: Principles; Standard 4: Programme cycle
management; Standard 6: Child protection monitoring; and Standard 18: Case management.
Four broad categories of informaCon need to be managed for Eild protecCon in humanitarian acCon
(CPHA):
•
•
•
•

InformaCon about the emergency situaCon and supporCng coordinaCon meEanisms;
InformaCon about the overall humanitarian response and the Eild protecCon response in
parCcular;
InformaCon about the situaCon of Eildren in a given context (including the well-being of hosCng
families/caregivers, speciﬁc risk faFors and pakerns of Eild rights violaCons); and
InformaCon about speciﬁc Eildren who are facing protecCon concerns (whiE are typically
managed through the case management process).

These categories of informaCon should be made anonymous, processed, analysed and shared to inform
programmaCc Prategies and decisions for the protecCon of Eildren. Whenever appropriate, informaCon
should be shared with relevant aFors to Prengthen coordinaCon, inform Prategic decision-making and
support advocacy. InformaCon should only be shared according to contextualised data protecCon and
informaCon-sharing protocols. This Pandard provides Eild protecCon-focused informaCon management
guidance that is intended to complement exisCng informaCon management tools and trainings.
The overall informaCon management cycle is described in the ProtecCon InformaCon Management (PIM)
Framework. This Pandard is developed around four main Pages that are drawn from the PIM framework:
•
•
•
•

Data planning;
Data collecCon;
Data processing and analysis; and
InformaCon sharing and evaluaCon.

This Pandard complements the ProtecCon InformaCon Management guidance.
The informa5on management cycle

Standard
Up-to-date informaCon necessary for Eild protecCon acCon is colleFed, processed/analysed and
shared according to internaConal Eild protecCon principles and with full respeF for conﬁdenCality,
data protecCon and informaCon-sharing protocols.

5.1.

Key ac8ons

Preparedness
Data planning
5.1.1.
Collaborate with the relevant Eild protecCon and broader protecCon coordinaCon groups to
idenCfy and colleF hiPorical and current data on Eild protecCon concerns. Use the data to
ePablish inter-agency baseline values for agreed-upon Eild protecCon prioriCes.
5.1.2.
Collaborate with other Eild protecCon aFors to develop, adapt, share and translate
Pandardised informaCon management tools and procedures for use with naConal or other
exisCng informaCon management syPems, wherever possible. Examples may include:
• Case management informaCon syPems;
• Assessment and situaCon monitoring tools;
• Response and quality monitoring tools to tra1 the coverage and quality of Eild protecCon
intervenCons; and
• InformaCon management training (including data protecCon and informaCon-sharing
protocols).
5.1.3.
Train Paﬀ involved in informaCon management on:
• Ethics;
• Principles of data collecCon;
• Data protecCon protocols;
• Management of sensiCve informaCon; and
• Child-friendly interview teEniques.
5.1.4.
Collaborate with health aFors to develop informaCon-sharing protocols and referral pathways
that are conﬁdenCal and adhere to medical ethics for use in possible infecCous disease
outbreaks.
5.1.5.
Determine whether there is a need to harmonise regional or cross-border informaCon
management syPems as a preparedness measure for cross-border populaCon movements. If
internaConal populaCon movements seem likely, collaborate with coordinaCon groups/
meEanisms in other countries to harmonise informaCon management syPems.
5.1.6.
Work with other cluPers/seFors to integrate Eild protecCon issues into their informaCon
management syPems as appropriate.

Response
Data collec)on
5.1.7.
Follow ethical data collecCon protocols and apply the principles of conﬁdenCality and do no
harm at all Cmes.
5.1.8.
Disaggregate and analyse data by gender, age and disability, at a minimum.
5.1.9.
Implement user-friendly digital syPems, terms for use and data protecCon policies. Train Paﬀ
to manage and use the syPems safely and eﬀecCvely.
Data processing and analysis
5.1.10.
Use interacCve online plaÇorms and tools to cross-analyse data and improve the gap analysis
funcCon, wherever possible.
5.1.11.
Build the capacity of Paﬀ, partners and local focal points in data protecCon and analysis.
Informa)on sharing and evalua)on
5.1.12.
Consolidate, analyse and share populaCon-level informaCon and give feedba1 to:
• All relevant Pakeholders, including Eildren and communiCes (as appropriate);
• Those who have provided informaCon; and
• The aﬀeFed populaCon.

These eﬀorts will Prengthen accountability to aﬀeFed populaCons and support the advocacy
funcCon of the coordinaCon team.

5.2.

Measurement

All indicators about Eildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
faFors. The indicators below measure progress againP the overall Pandard. Indicators and targets can be
contextualised with the goal of meeCng the indicaCve targets below. AddiConal related indicators are
available online.
Indicator

Target

5.2.1. % of Paﬀ involved in informaCon
management that can demonPrate
knowledge on conﬁdenCality procedures.

100%

5.2.2. % of data colleFors who receive training on
data collecCon within one month of ParCng
data collecCon.

100%

5.2.3. Feedba1 meEanism in place in aﬀeFed
communiCes to share informaCon with
Eildren and adults.

5.3.

Notes

Data colleFors should be
trained within a month: it could
be the week before data
collecCon Parts, but no later
than 4 weeks before data
collecCon begins. For any
training beyond 4 weeks, they
will need a refresher training.

Yes

Guidance notes

5.3.1. DisaggregaBon
Disaggregate indicators by sex, age and disability whenever data is about Eildren. This shows how risks or
programmes may aﬀeF certain Eildren diﬀerently. Sex, age and disability are universal faFors; other
addiConal faFors (suE as country of origin, migraCon or displacement Patus) may also be important or
relevant in your context. Gender may be used inPead of, or in addiCon to, sex when collecCng qualitaCve
data suE as informaCon on social norms, barriers, discriminaCon and other risks.

5.3.2. Data collecBon
BeP pracCces to be followed:
•
•
•

All data collecCon methods muP be teEnically and ethically sound.
Use ePablished data collecCon protocols that support the meaningful analysis and use of data.
Coordinate and plan assessments with other organisaCons and seFors to avoid repeatedly asking
the same populaCon the same quesCons.

•
•

•
•
•
•

ColleF personally idenCﬁable and/or biometric data only (a) when the intended use, speciﬁcity and
depth are clearly deﬁned and (b) aler receiving informed consent/assent.
Use clear, speciﬁc, measurable, akainable, relevant and Cme-bound indicators that are
meaningfully aligned to measured outputs. ConduF all interviews with an underPanding of the
cultural pracCces and norms of the interviewees.
Advise interviewees of your limited ability to provide assiPance to avoid raising unrealisCc
expeFaCons.
Use posiCve language and do not label Eildren who are at risk. Describe their behaviour; do not
categorise them.
Only gather data that you will use.
EPablish baselines to underPand trends over several months or years.

5.3.3. Data processing and analysis
When compiling data, use methods that avoid ‘double counCng’ – that is, counCng the same Eild more
than once if they are accessing two diﬀerent programme intervenCons. For example, when providing data
on the total reaE of your Eild protecCon programme, a Eild who receives both case management and
psyEosocial support should be counted as only one programme parCcipant.
Accurate reporCng and analysis of funding data is important for planning and accountability.
Do not use informaCon without ﬁrP comparing and triangulaCng it with relevant Pakeholders and
previously reported data according to agreed-upon inter-agency informaCon-sharing protocols.

5.3.4. InformaBon sharing
Consider the risks to Eildren and their families before sharing informaCon. Do not share numbers that are:
•
•
•

Too small;
For too speciﬁc a geographic area; or
In any circumPance where they may easily be traced ba1 to parCcular individuals.

Do not share any personally idenCﬁable data unless it is for the speciﬁc beneﬁt of the person concerned
and it is done with their consent/assent. EPablish safeguards to ensure informaCon colleFed is not shared
for the purposes of immigraCon enforcement.
ColleF feedba1 to make your informaCon management cycle eﬀecCve. Promptly use all data colleFed or
received. Give feedba1 to all those who have provided informaCon. You muP reference the sources of all
data used. Consider the local context when interpreCng data. For example, high levels of Eild labour may
indicate that Eildren are essenCal to family survival.

5.3.5. Role of inter-agency coordinaBon informaBon managers
InformaCon management is a criCcal component of coordinaCon. It requires a partnership between the
informaCon manager and Eild protecCon coordinator/coordinaCon focal point. In moP emergency
responses, the informaCon management role is located in the Eild protecCon coordinaCon group. The
Eild protecCon coordinaCon group leads informaCon management processes for the enCre Eild
protecCon sub-seFor and conneFs with other seFors for Eild protecCon mainPreaming or integraCon.
They will be involved in ePablishing a joint assessment task force and working with all Pakeholders to
develop or adapt Pandardised tools and procedures suE as:
•
•
•
•

SituaCon and response monitoring tools;
Standard operaCng procedures;
Data protecCon and informaCon-sharing protocols;
Inter-agency case management forms;

•
•
•

Standardised training modules;
Joint assessment task force trainings and procedures; and
Contextualised guidance for meeCng the needs of aﬀeFed populaCons.

All tools and procedures should be contextualised and adapted to meet the needs of the diﬀerent
organisaCons that are acCve in a given locaCon. If local experCse is unavailable, the Child ProtecCon Area of
Responsibility or UNHCR can provide teEnical support.

5.4.
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Links to these and additional resources are available online.
•
•
•
•

•
•

‘What is ProtecCon InformaCon Management (PIM)’, PIM Guide, ProtecCon InformaCon
Management.
‘InformaCon Management and the Humanitarian Context’, OCHA IM Guidelines Ver.2.1, OCHA.
Professional Standards for Protec5on Work Carried out by Humanitarian and Human Rights ABors
in Armed ConﬂiB and Other Situa5ons of Violence, ICRC, 2018, pp. 103–150.
‘Whole of Syria: Child ProtecCon Response Snapshot’, Whole of Syria Child ProtecCon SeFor, 2017.
[An example of a consolidated informaCon sheet on the Eild protecCon and humanitarian
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‘InformaCon Management Working Group’, OCHA. [Website]
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စံCDန်း ၆။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်[ကည့်ေလ့လာြခင်း
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာမ@သည် ထူးြခားေသာလူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ
အေြခအေနတစ်ခရ
ု ှိ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့် ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ အ.hရာယ်များ၊ ချိ$းေဖာက်မမ
@ ျား.ှင့်

စွမ်းရည်များကို ပံုမှန် စနစ်တကျစစ်ေဆးြခင်း (ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း) ကို ရည်zjန်းပါသည်။ ရည်ရ\ယ်ချက်မှာ
ေလ့လာဆန်းစစ်မ@များ၊ နည်းဗျgဟာများ.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို အသိေပးသည့် သက်ေသအေထာက်
အထားများထွက်ေပSလာေစရန်ြဖစ်သည်။
ထိေရာက်ေသာေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်းသည် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း၊ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့် ကGေပါင်းစံု
ပါဝင်ြခင်း ြဖစ်သည်။ စုေဆာင်းထားေသာသတင်းအချက်အလက်များသည် ကေလးအားလံုး၏ အေြခအေန.ှင့်
သူတို*၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များကို ထင်ဟပ်သင့်ပါသည်။ အ.hရာယ်များသည် ကျယ်ြပန*်Fပီး
အေြခအေနအရ ကွဲြပားြခားသည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@မူေဘာင် က

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@ကာလအတွင်း တိုင်းတာ.ိုင်ေသာအေdကာင်းအရာများကို
ေဖာ်ထုတ်သည်။ ၎င်းကို ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်ေရးဆွဲရန်
အသံုးြပ$.ိုင်ပါသည်။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@မူေဘာင်

စံ.န
@ ်း

သက်ေသအေထာက်အထားြဖင့်အသိေပးေသာ !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း .ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း
လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေဆာင်ရ\က်.ိုင်ရန် မူကိုလိုက်နMေသာ လံုpခံ$Fပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ေသာပံုစံြဖင့်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များအေပS ဓမ≤ဓိyာန်ကျFပီး အချိန်မီ အချက်အလက်များ
ေကာက်ယူြခင်း၊ စီမံခန*်ခွဲြခင်း၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းြဖစ်သည်။

6.1.

အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
စီစဉ်ြခင်း
6.1.1.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန်၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရန်.ှင့် ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးသတင်း
အချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲမ@ (PIM) လုပ်ငန်းစဉ်.ှင့်မူများ ကို အသံုးြပ$ပါ။

ေပါင်းစပ်ညiိ.ိ@င်းထည့်သွင်းြခင်း

ေရှာက်ေရး

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်

အသင့
်ရရှထ
ိ.ိုငားေသာခွ
်ြခင်း.ှင့် ဲြခမ်းစိတ်ြဖာ
ေပါင်းစပ်
လက်
ြခင်း.ှလ
င့် ှမ်းမီရရှိြခင်း

န်ေဆာင်မ@များ

ေရှာက်ေရးတံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ဝ

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်

တရားစီရင်ေရး

ကေလးများ
ကေလးများ အတွက်

င့် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်

အုပ်ထန
ိ ်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှ

ကေလးအလုပ်သမား

ဆက်စပ်ေသာ ကေလးများ

သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့်

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ

စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမ@

(SGBV)
စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့်

အေြခြပ$ အdကမ်းဖက်ြခင်း

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် ကျားမ

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း

Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ဒဏ်ရာများ

ေဘးအ.hရာယ်များ.ှင့် ထိခိုက်

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမည့်အေdကာင်းအရာများ

6.1.2.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်၏ ရည်ရ\ယ်ချက်.ှင့်
ေကာက်ယူရမည့်သတင်းအချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ပါ။

6.1.3.

လက်ရှိ သတင်းအချက်အလက်ရင်းြမစ်များကို ေြမပံုေရးဆွဲFပီး ဆန်းစစ်ပါ။

6.1.4.

ပိုမိုကျယ်ြပန*်ေသာကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာ့င်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း၌
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကို ထည့်သွင်းထားေdကာင်း ေသချာေစပါ။

6.1.5.

မူလအချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်းမစတင်မီ အေြခအေနအေပSအေြခခံ၍စဉ်းစားထားေသာ .ှင့်
ယဉ်ေကျးမ@အရ သင့်ေလျာ်ေသာ ေယဘူယျ အzjန်းကိန်းအစုတစ်ခုကို သတ်မှတ်ပါ။

6.1.6.

ကေလးဦးေဆာင်ေသာေရ\းချယ်စရာများအပါအဝင် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
ေစာင့်dကည့်ေလ့လာ့ြခင်းအတွက် အခန်းကGများ၊ တာဝန်ဝတoရားများ .ှင့် နည်းလမ်းများကို

ေဖာ်ထုတ်Fပီး သေဘာတူညီမ@ရယူရန် အြခားကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်
သူများ၊ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာကGများ .ှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ (ကေလးများ
အပါအဝင်) .ှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။
6.1.7.

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်း၊ စီမံြခင်း .ှင့် သိမ်းဆည်းချိန်အတွင်း ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့်
ရပ်ရ\ာများအေပS ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ အ.hရာယ်များကို ဆန်းစစ်Fပီး ေလျာ့နည်းေစပါ။

6.1.8.

သက်ဆိုင်ရာပါဝင်သူများအdကား သတင်းအချက်အလက်များကို ေဝမ^ရန်အတွက် ေဘးကင်းလံုpခံ$
ေသာ၊ တာဝန်ယူေသာ၊ အဓိပfါယ်ရှိေသာ .ှင့် သင့်ေလျာ်လိုက်ဖက်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို
တည်ေဆာက်ပါ။

6.1.9.

လုပ်Fပီးသားကိုမလိုအပ်ပဲအ!ကိမ်!ကိမ်ြပ$လုပ်ြခင်းကို ေရှာင်ရှားFပီး တိုင်dကားမ@ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို
ေလျာ့နည်း ေစသည့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်းအတွက်
ထိေရာက်မ@ရှိ ေသာ၊ အချိန်မီ သင့်ေလျာ်ေသာ သတင်းအချက်အလက် ေဝမ^ြခင်း၊

zjန်းပို*သည့်လပ
ု ်ငန်းစဉ်များ .ှင့် တိုင်dကားသည့်အချိန်ဇယားများကို တည်ေဆာက်ပါ။
6.1.10.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ\က်ရန် လိုအပ်ေသာအဆင့်တစ်ခသ
ု ို* ေရာက်ရှိ.ိုင်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
.ှင့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲေရးစွမ်းရည်များကို ဆန်းစစ်Fပီး အားေကာင်းေစပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
အချက်အလက်များေကာက်ယူြခင်း
6.1.11.

ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို အနည်းဆံုး လိင်/ကျား-မ၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့်
မသန်စွမ်းမ@အားြဖင့် ခွဲထုတ်ပါ။ အေြခအေနေပSမူတည်၍ အ.hရာယ်၊ ေဘးဖယ်ထားြခင်း သို*မဟုတ်
ဖယ်dကဉ်ထားြခင်းတို*၏ အြခားလကaဏာသွင်ြပင်များသည်လည်း အေရး!ကီး.ိုင်သည်။

6.1.12.

သွယ်ဝိုက်၍တစ်ဆင့်ခံစားရသည့်စိတ်ဒဏ်ရာ၏ အကျိ$းဆက်များကို ေလျာ့နည်းေစရန် ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကိစ≠ရပ်များကို ေစာင့်dကည့်ေလလာသည့်ဝန်ထမ်းများကို စိတ်လူမပ
@ ိုင်း
ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@ ေပးပါ။

6.1.13.

သတင်းအချက်အလက်များေကာက်ယူသည့်အချိန်၌ ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား.ှင့်
ကေလးများ .ှင့်/သို*မဟုတ် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ သေဘာတူခွင့်ြပ$ချက် ဦးစားေပးပါ။

အချက်အလက်များစီမံြခင်း.ှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း
6.1.14.

တိုင်dကားမ@နည်းပါးြခင်း (တိုင်dကားမ@မရှိေသာြဖစ်ရပ်ရာခိုင်.@န်း) သို*မဟုတ် တိုင်dကားမ@ပိုမိုြခင်း
(အ!ကိမ်ေပါင်းများစွာ တိုင်dကားထားသည့်ြဖစ်ရပ်များ) ပံုစံများကို စဉ်းစားြခင်း၊ ခန*်မှန်းြခင်း
.ှင့်/သို*မဟုတ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာပါ။

6.1.15.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်အတွက် ခွဲြခားစိတ်ြဖာသည့်
အစီအစဉ်တစ်ခုကို တည်ေထာင်Fပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

6.1.16.

သတင်းအချက်အလက်များကို စီမံခန*်ခွဲရာ၌ ကျင့်ဝတ်များ၊ မူများ.ှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ အေလ့အကျင့်
များကို တည်ေဆာက်Fပီး လိုက်နMကျင့်သံုးပါ။ (မူများ .ှင့် စံ.@န်း ၅ ကို dကည့်ပါ။)

အချက်အလက်သံုးသပ်ြခင်း.ှင့် ြဖန*်ေဝြခင်း
6.1.17.

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊ လျစ်လျgQ@ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သို*မဟုတ် အdကမ်းဖက်ြခင်း
အ.hရာယ်ရှိေသာရှိေသာကေလးများ.ှင့် မိသားစုများ သို*မဟုတ် ရှင်သန်ကျန်ရစ်ခဲ့ေသာ ကေလးများ.ှင့်
မိသားစုများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်.ှင့် zjန်းပို*ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ

စိုးရိမ်ပူပန်မ@များကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေနdကေသာ ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို
ချမှတ်ထားပါ။
6.1.18.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မ@များကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေနdကေသာ
ဝန်ထမ်းများအား ထိုလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ.ှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းေပးပါ။

6.1.19.

ထိုယ.hရားရှိသည့်ေနရာ၌ ကေလးများအား !ကီးေလးေသာ ချိ$းေဖာက်မ@များ.ှင့်ပတ်သက်၍

ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း.ှင့် အစီရင်ခံြခင်းအတွက် .ိုင်ငံအဆင့်လုပ်ငန်းအဖွဲAက ချမှတ်ထားေသာ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လိုက်နMပါ။
6.1.20.

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များ၊ ထိခိုက်လွယ်မမ
@ ျား၊ ချိ$းေဖာက်မ@များ .ှင့် ဦးတည်ရာများကို
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများ (.ှင့် သင့်ေတာ်သည့်ေနရာများ၌ အြခား

ကGဆိုင်ရာေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား) .ှင့် ပံုမှန် ေဝမ^ြခင်း .ှင့် အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာ .ှင့် ေအဂျင်စီအချင်းချင်း
မဟာဗျgဟာအစီအစဉ်များ၊ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@များ .ှင့် ရန်ပံုေငွေတာင်းခံမမ
@ ျားကို ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်
ေရး၌ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း ေသချာေစပါ။ (စံ.@န်း ၁ .ှင့် ၄ ကို dကည့်ပါ။)
6.1.21.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်.ှင့် ကေလးများ၊ မိသားစုများ
.ှင့် ရပ်ရ\ာများအေပS သတင်းအချက်အလက်ေဝမ^ြခင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၏ ဆိုးကျိ$းများ.ှင့်
ေကာင်းကျိ$းများကို သံုးသပ်Fပီး မှတ်တမ်းတင်ပါ။

6.2.

တိုင်းတာြခင်း

ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပထားေသာ

ရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်
ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

6.2.1. ေစာင့်dကည့်ေလ့လာမ@ေတွAရှိချက်များမှ

ရည်မန
ှ ်းချက်

၈၀%

မှတ်ချက်

နည်းဗျgဟာများ.ှင့် အစီအစဉ်များကို

အသိေပးေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ေဖာ်ေဆာင်ရန် ကေလးသူငယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးနည်းဗျgဟာများ.ှင့်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်

အစီအစဉ်စာရ\က်စာတမ်းများ ရာခိုင်.@န်း

ေလ့လာမ@ဆိုင်ရာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေတွAရှိ
ချက်များကို အသံုးြပ$သည့်အတိုင်း
အတာကို တိုင်းတာပါ။ ၎င်းကို
.ိုင်ငံအဆင့်၌ သတ်မှတ်သင့်Fပီး
ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာမ@ဆိုင်ရာ
ြဖန*်ေဝသည့် အစီအစဉ်ကို ရည်zjန်း
သင့်သည် ။ နည်းဗျgဟာများ .ှင့်
အစီအစဉ် စာရ\က်စာတမ်းများကို
သီးြခား တိုင်းတာသင့်ေသာ်လည်း ပူးတွဲ
အစီရင်ခံတင်ြပ.ိုင်သည်။

6.2.2. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

၈၀%

ေဆာင်ရ\က်ရန်စာရင်းကို စံ.@န်း၏

ေစာင့်dကည့်ေလ့လာမ@ အေကာင်အထည်

အဓိက!ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ@ ေဆာင်ရ\က်

ေဖာ်မေဆာင်ရ\က်မီ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ချက်များ.ှင့်အညီ ချမှတ်ရန်ေသချာ

ေစာင့်ေရှာက်ေရးညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်သည့်

ေစပါ။ သတင်းအချက်အလက်များ

အဖွဲAများမှ ရည်zjန်းထားေသာ စံ.@န်း၌

ေကာက်ယူရန် သတ်မှတ်ကာလကို

ေဖာ်ြပထားသည့် အဓိက!ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ@

ေဖာ်ထုတ်ပါ။

ေဆာင်ရ\က်ချက် ရာခိုင်.@န်း

6.3.

လမ်းdeန်ချက်မှတ်စမ
ု ျား

6.3.1. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်Tကည့်ေလ့လာြခင်း၏ ရည်ရ4ယ်ချက်
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလလာြခင်း၏ ရည်ရ\ယ်ချက်မှာ လက်ရdှိ ကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@
များကို အလိုက်သင့်ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲမ@ သို*မဟုတ် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@အသစ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် အေထာက်

အထားများ ရရှိရန်ြဖစ်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်းက ေအာက်ပါတို*ကို
ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း .ှင့် ဩဇာသက်ေရာက်သည်။
•

တစ်ဦးချင်းစီ၊ မိသားစု.ှင့် ရပ်ရ\ာအဆင့်များ၌ !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@
လုပ်ငန်းများ၊

•

သက်ဆိုင်ရာ .ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာဥပေဒများ.ှင့် ေြဖရှင်းချက်များ၌ ေဖာ်ြပထားသည့် ကေလးများ၏
အခွင့်အေရးများကို ေလးစားေသာ၊ ကာကွယေ
် စာင့်ေရှာက်ေပးေသာ၊ ြမiင့်တင်ေပးေသာ .ှင့် ြပည့်စံုေစေသာ
ေထာက်ခံအားေပးမ@ .ှင့်

•

dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များသည် ကေလးများ၏ အြပင်းထန်ဆံုး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အ.hရာယ်များ
.ှင့် ကွက်လပ်များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း။

6.3.2. ကာကွယ်ေစာင်ေရှာက်ေရးသတင်းအချက်စီမံခန/်ခွဲြခင်း (PIM)
"PIM ဆိသ
ု ည်မှာ အရည်အေသွးေကာင်းေသာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးရလဒ်များအတွက် သက်ေသအေထာက်

အထားြဖင့်ေဖာ်ေဆာင်ထားေသာလုပ်ေဆာင်ချက်များ ြဖစ်ေြမာက်ေစရန် သတင်းအချက်အလက်များကို ေကာက်ယူ
ရန်၊ စီမံရန်၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရန်၊ သိမ်းဆည်းရန်၊ ေဝမ^ရန်.ှင့် အသံုးြပ$ရန် မူအရြဖစ်ေသာ စီမံဖွဲAစည်းထားသည့်

လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်သည်။" (ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးသတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲေရးဝက်ဘ်ဆိုက်) PIM သည်

အရင်းအြမစ်များကို ထိေရာက်Fပီး ပစ်မှတ်ထားေသာ အသံုးြပ$မ@ကို ေသချာေစFပီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးတံု*ြပန်
ေဆာင်ရ\က်မ@များကို ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း၊ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း .ှင့် ြဖန*်ေဝြခင်းကို အားေကာင်းေစသည် ။ (စံ.@န်း ၅
ကို dကည့်ပါ။)

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်များ၏ ဒီဇိုင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းသည် PIM မူများကို လိုက်နMသင့်သည်။
•

လူဗဟိုြပ$ြခင်း.ှင့် ပါဝင်ြခင်း၊

•

ထိခိုက်နစ်နMမ@မရှိြခင်း၊

•

သေဘာတူခွင့်ြပ$ြခင်း.ှင့် လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းထားြခင်း၊

•

သတင်းအချက်အလက်တာဝန်ယူမ@၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့် လံုpခံ$ေရး၊

•

အရည်အချင်း.ှင့် စွမ်းရည်၊

•

မျက်.ှMမလိုက်ြခင်း .ှင့်

•

ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း။

CPMS မူ များအြပင် ဤမူများကို ကျင့်သံုးရမည်ြဖစ်သည်။

6.3.3. လက်ရှိကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအချက်အလက်များBှင့် ရင်းြမစ်များအေပ^
တဆင့်ခံအချက်အလက်များကို ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းBှင့် ေြမပံုေရးဆွဲြခင်း

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်တိုင်း၌ ေအာက်ပါတို*ကိုထင်ဟပ်ြပသည့် တိကျေသာရည်ရ\ယ်ချက်
တစ်ခု ရှိသင့်သည်။ –
•

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အ.hရာယ်များ၊

•

ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများ၏ စွမ်းရည်များ.ှင့် ကိုင်တွယ်.ိုင်စွမ်းများ .ှင့်

•

ေကာက်ယူထားေသာသတင်းအချက်အလက်များကို ရည်ရ\ယ်ထားေသာအသံုးြပ$ြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$သူများ။

တဆင့်ခံအချက်အလက်များကိုြပန်လည်သံုးသပ်ချက်တစ်ခုသည် လက်ရှိသတင်းအချက်အလက် များ၊ ြဖစ်.ိုင်ေချ

ရှိေသာကွာဟချက်များ .ှင့် ထိုကွာဟချက်များကို ေြဖရှင်းရန် သင့်ေတာ်ေသာနည်းလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ကူညီ
ေပး.ိုင်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအချက်အလက်များ၏ ရင်းြမစ်များ၌ ေအာက်ပါတို*
ပါဝင်သည်။ •

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ.ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းများ
သို*မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာသည့် ေဒသ.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့်စနစ်များ၊

•

ကျန်းမာေရး၊ ဥပေဒလိုက်နMေရး၊ အလုပ်.ှင့် ပညာေရးစနစ်များမှ စီမံခန*်ခွဲေရးအချက်အလက်များ၊

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး .ှင့် အြခားကGများက ေဆာင်ရ\က်ေသာ ဆန်းစစ်မ@များ၊ ေစာင့်
dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်များ .ှင့် ကနဦးအချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်းများ၊

•

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရးစနစ်များ၊

•

ရပ်ရ\ာအေြခြပ$ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ .ှင့်

•

လူnအခွင့်အေရးအစီရင်ခံစာများ။

6.3.4. ည_ိBိMင်းေဆာင်ရ4က်ြခင်းBှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ4က်ြခင်း
ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ြခင်းသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်
ေလ့လာေရးစနစ်များ၌ အရင်းအြမစ်များကို ထိေရာက်စာွ အသံုးြပ$ြခင်းကို ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ ကေလးသူငယ်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးပါဝင်သူများ၊ ကာကွယေ
် စာင့်ေရှာက်ေရးကG၊ အြခားလူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@
ဆိုင်ရာကGများ .ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ တာဝန်ရသ
ှိ ည့်အုပ်စုခွဲ /နယ်ပယ်များသည် သတင်းအချက်အလက်များ

ေကာက်ယြူ ခင်း .ှင့် စီမံခန*်ခွဲြခင်းအေပS တူညီေသာ နMးလည်မ@ .ှင့် ချဉ်းကပ်မ@တစ်ခုကို ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်ေစရမည်
ြဖစ်သည်။ ၎င်း၌ သတင်းအချက်အလက်ေဝမ^ြခင်း.ှင့် လံုpခံ$ေရးအတွက် ေဖာင်ပံုစံများကို လိုက်ဖက်ေအာင်ြပ$ြပင်
ြခင်း၊ အzjန်းကိန်းများ၊ အနိမ့်ဆံုးအချက်အလက်စုစည်းမ@များ .ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ပါဝင်သည်။ ဤ!ကိ$းစား

အားထုတ်မ@များသည် သက်ဆိုင်ရာ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မအ
@ လုပ်လုပ်ေသာအဖွဲAများ သို*မဟုတ် စုေပါင်းစနစ်များ.ှင့်
ချိတ်ဆက်သင့်သည်။ (စံ.@န်း ၁ .ှင့် ၅ ကို dကည့်ပါ။)

6.3.5. စွမ်းရည်Bှင့် က`မ်းကျင်မMများ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရး၌ ပါဝင်သူအားလံုးကို သူတို*၏အခန်းကGများ .ှင့်
တာဝန်ဝတoရားများအရ ေအာက်ပါအေdကာင်းအရာများကို သင်တန်းေပးသင့်သည်။
•

လူnအခွင့်အေရးများ၊ ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများ.ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိင
ု ်ရာ
ေဒသတွင်း၊ .ိုင်ငံ.င
ှ ့် .ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများ.ှင့် ဥပေဒများ၊

•

ေစာင့်dကည့်ေလ့လာသည့်လုပ်ငန်းများ၌ ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ စိုးရိမ်ပူပန်မ@များကို ေြဖရှင်းရန် လံုpခံ$Fပီး၊
အချိန်မီ အလိုက်သင့်တံု*ြပန်ေသာ zjန်းပို*သည့်စနစ်များ၊

•

အချက်အလက် ေကာက်ယြူ ခင်း၊ ေဝမ^ြခင်း.ှင့် အစီရင်ခံြခင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များအပါအဝင်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရး လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် ေအာက်ပါ
အရည်အချင်းများ.ှင့် ြပည့်မီသည်။
o
o

လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

o

အသိေပးြခင်း၊

o

ပါဝင်ြခင်း၊

o

စိတ်ဒဏ်ရာကို သတိထားဆင်ြခင်ြခင်း၊

o

ပဋိပကaကို သတိထားဆင်ြခင်ြခင်း၊

o
o
•

ေဘးကင်းလံုpခံ$ြခင်း၊

ကေလးရင်း.ှီးမ@ရှိြခင်း .ှင့်
မသန်စွမ်းရင်း.ှီးမ@ရှိြခင်း။

(လက်နက်ကိုင်ပဋိပကaအတွင်း ကေလးများအား ြပင်းထန်စွာ ချိ$းေဖာက်မ@များအေပS) ေစာင့်dကည့်ေလ့လာ
ြခင်း.ှင့် အစီရင်ခံြခင်းစနစ် (MRM) စသည့် သင့်ေလျာ်ေသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ေဆာင်ရ\က်လ@ပ်ရှားမ@
ဆိုင်ရာ လမ်းzjန်ချက်များ

6.3.6. ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအချက်အလက်များကို ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရန် ပံမ
ု န
ှ ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာFပီး
ြဖန*်ေဝသင့်သည်။ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@သည် လက်ရှိ.ှင့် အနMဂတ်အေြခအေနကို ပိုမိုနMးလည်ရန်.ှင့် သင့်ေလျာ်စွာ

တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် အခွင့်အလမ်းကို ဖန်တီးေပးသည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်

ေလ့လာေရးစနစ်၏ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းနက်Qိ@င်းမ@သည် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ၌ ပါဝင်သင့်ေသာ ကèမ်းကျင်မမ
@ ျား၊ စွမ်းရည်
များ .ှင့် ေဆာင်ရ\က်သူများကို ဆံုးြဖတ်လိမ့်မည်။ ပိုနက်Qင
ိ@ ်းေသာခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@အဆင့်များ၌ ပိမ
ု !ုိ ကီးမားေသာ

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်မ@ လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း .ှင့်
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၌ ပါဝင်ေသာ ဝန်ထမ်းများသည် ေတွA ရှိချက်များကို ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် .ှင့် အဓိပfါယ်ေကာက်ယူ
ရန် ပံုမှန်အစည်းအေဝးများ ြပ$လုပ်သင့်သည်။

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းြဖစ်စဉ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၌ ေအာက်ပါတို*ပါဝင်သည်။ •

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးက ြဖန*်ေဝရန် ရည်ရ\ယ်ထားေသာ
သတ်မှတ်ထားသည့်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@အဆင့်တစ်ခ၊ု

•
•

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာေရး အစီအစဉ်တစ်ခု၊

သင့်ေလျာ်ေသာလူn.ှင့် နည်းပညာအရင်းအြမစ်များက ေထာက်ပံ့ေပးထားေသာ ရှင်းလင်းသည့် အခန်း
ကGများ.ှင့် တာဝန်ဝတoရားများ၊

•

လူဦးေရအုပ်စုများ၊ တည်ေနရာများ၊ အချိန်၊ !ကိမ်.@န်း၊ ြပစ်မ@ကျgးလွန်သူကိုယ်ေရးရာဇဝင်များ အစရှသ
ိ ည့်
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@ဆိုင်ရာ အေြခခံအတိုင်းအတာများ.ှင့်

•

သေဘာတူညထ
ီ ားေသာ အစီရင်ခံသည့်ပံုစံများ။

6.3.7. ရပ်ရ4ာပူးေပါင်းေဆာင်ရ4က်ြခင်း
ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများကို တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ .ှင့် တာဝန်ခံမ@အတွက် လက်ေတွAကျေသာ

ေမ^ာ်လင့်ချက်များ ချမှတ်ရန် ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ .ှင့် သူတို*၏ ြဖစ်.ိုင်ေချရှိေသာ ရလဒ်
များအေdကာင်း အသိေပးသင့်သည်။ ေအဂျင်စီများသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေစာင့်dကည့်
ေလ့လာြခင်း .ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း၏ ကGအားလံုး၌ မျိ$းစံုေသာ ကေလးများ၊ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၊
ရပ်ရ\ာလူထုများ.ှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲAအစည်း အုပ်စုများ ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည် ။

6.3.8. လက်နက်ကိုင်ပဋိပကb၌ ကေလးများအေပ^ !ကီးေလးေသာချိ$းေဖာက်မMများကို
ေစာင့်Tကည့်ေလ့လာြခင်း
ကုလသမဂuလံုpခံ$ေရးေကာင်စီသည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပကaအေြခအေနများ၌ (သို*မဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်မ@ အေြခအေန
များ၌) ကျgးလွန်ခဲ့ေသာ ကေလးများအေပS !ကီးေလးေသာချိ$းေဖာက်မ@ (၆)ခု အေပS အချိန်.ှင့်တေြပးညီ မ^တ၍
တိကျFပီး ယံုdကည်စိတ်ချရေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ေထာက်ပံ့ရန် စနစ်တကျ.ှင့် ြပည့်စံုေသာ

ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း.ှင့် အစီရင်ခံြခင်းစနစ် (MRM) တစ် ခုကို တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ MRM က ေစာင့်dကည့်
ေလ့လာသည့် ချိ$းေဖာက်မမ
@ ျားသည် ေအာက်ပါတို*ြဖစ်သည်။
•

ကေလးများအား သတ်ြဖတ်ြခင်း.ှင့် ေသရာပါဒဏ်ရာ၊ အနMတရများ ြဖစ်ေစြခင်း၊

•

ကေလးများအား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများသို* ေခSယူစုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်း၊

•

စာသင်ေကျာင်းများ.ှင့် ေဆးQံုများအား တိုက်ခိုက်ြခင်း၊

•

ကေလးများအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အdကမ်းဖက်ြခင်း.ှင့် မုဒိမ်းမ@ြပ$ကျင့်ြခင်း၊

•

ေသွးေဆာင်ေခSယူြခင်း (သို*မဟုတ်) Fခိမ်းေြခာက်ေခSယူြခင်း .ှင့်

•

ဒုကaခက်ခဲမ@များအdကားအသက်ရှင်သန်ေနရေသာကေလးများအတွက် အေထာက်အပံ့များအား
ဟန*်တားြခင်း။

MRM သည် ပဋိပကaအေပS အဖွဲAများ၏ တာဝန်ခံမ@ .ှင့် လိုက်နMမ@ကို ြမiင့်တင်ေပးရန် ဤသတင်းအချက်အလက်ကို
ပံ့ပိုးေပးသည်။ MRM သည် ကေလးများအေပS ကျgးလွန်သည့် !ကီးေလးေသာ ချိ$းေဖာက်မ@များ၏ စုစုေပါင်း

အေရအတွက်ကို မပံ့ပိုးပါ။ MRM စံ.@န်းများ.ှင့်အညီ အစီရင်ခံရန် .ှင့် အတည်ြပ$ရန် စွမ်းရည်.ှင့်အတူ အထူး
ေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားက MRM ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။
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အပိုင်း ၂ မိတ်ဆက်ြခင်း။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
အCbရာယ်များအေပc စံCDန်းများ

ဆက်စပ်လjမ်းpခံ$ေနေသာ .ိုင်ငံတကာဥပေဒမူေဘာင်၌ အေြခခံထားေသာ ဤအပိုင်းရှိ စံ.@န်းများသည်
လူသားချင်း စာနMေထာက်ထားမ@အေြခအေနများ၌ ကေလးများ ရင်ဆိုင်ရ.ိုင်သည့် ေအာက်ပါ အဓိကကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ် (၇)ခု.ှင့် ဆက်.jယ်ေနသည့် အဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ.ှင့် အေရး!ကီးေသာ
ြပဿနMများကို ေဖာ်ြပထားသည်။
•

ေဘးအ.hရာယ်များ.ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ၊

•

Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊

•

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် ကျားမအေြခြပ$အdကမ်းဖက်ြခင်း၊

•

စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမ@၊

•

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့် ဆက်စပ်ေသာ ကေလးများ၊

•

ကေလးအလုပ်သမား .ှင့်

•

အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များသည် ကေလးများကို ထိခိုက်ေစမည့် ကေလးများ၏
အခွင့်အေရးများကို အလားအလာရှိေသာ ချိ$းေဖာက်မ@များ .ှင့် Fခိမ်းေြခာက်မ@များ ြဖစ်သည်။ ကေလးတစ်ဦး၏
အ.hရာယ်ကို နMးလည်ရန် အ.hရာယ်၏ သေဘာသဘာဝ .ှင့် ထိုအ.hရာယ်အေပS ကေလးတစ်ဦးချင်းစီ၏

ထိခိုက်လွယ်မ@ကို နMးလည်ရန် လိုအပ်သည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပကa၊ အတင်းအကျပ်ေနရာစွန*်ခွာြခင်း၊ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းမ@၊ စီးပွားေရးမလံုpခံ$မ@၊ ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမ@များ .ှင့် လူnအဖွဲAအစည်းတစ်ခ၌
ု ခွဲြခားဆက်ဆံ
ေသာလုပ်ရပ်များသည် ကေလးတစ်ဦး၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို သက်ေရာက်ေစ.ိုင်ေသာ အ.hရာယ်နမူနM
များ ြဖစ်သည်။ ကေလးတစ်ဦး၏ ထိခိုက်လွယ်မသ
@ ည် သူ/မ၏ခံ.ိုင်ရည်.ှင့် ထိအ
ု .hရာယ်ကို ေတာင့်ခံ.ိုင်သည့်
စွမ်းရည်ကို ေလျာ့နည်းေစ.ိုင်သည်။ ထိခိုက်လွယ်မမ
@ ျားသည် ကေလး၏ မိသားစု၊ ရပ်ရ\ာ .ှင့်/သို*မဟုတ် လူn

အဖွဲAအစည်းအတွင်း၌ ရှိ.ိုင်Fပီး ကေလး၏ ကိုယ်ပိုင် အသိပညာ၊ ကèမ်းကျင်မ@ .ှင့် Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမ@ေရးပိုင်း ဆိုင်ရာ
.ှင့် စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@များ.ှင့်လည်း ဆက်စပ်.ိုင်ပါသည်။
ကေလးတစ်ဦးချင်းစီ၏ ထိခိုက်လွယ်မမ
@ ျား .ှင့် သူတို*၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိေနေသာ အ.hရာယ်များသည် ထိခိုက်မ@ကို

ထိေတွAရန် ြဖစ်.ိုင်ေြခကို တိုးြမiင့်ရန် ေပါင်းစပ်ထားသြဖင့် ကေလးတစ်ဦးသည် တစ်ချိန်တည်း သို*မဟုတ် တစ်ချိန်Fပီး
တစ်ချိန် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@စိုးရိမ်ပူပန်မမ
@ ျားစွာကို ရင်ဆိုင်ရ.ိုင်သည်။ သူတို*သည် တစ်ခု.ှင့်တစ်ခု ထပ်ေနသည့်
ထိခိုက်လွယ်မ@များ .ှင့် အ.hရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေသာေdကာင့် မတူညီေသာအ.hရာယ်စံ.@န်း (၇)ခု ကို

ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကေလးတစ်ဦးသည် တစ်ချိန်တည်း၌ အ.hရာယ်များစွာကို sကံ$ေတွA.ိုင်သည်။ ကေလးတစ်ဦးစီ
.ှင့် သူတို*၏ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ထိခိုက်လွယ်မ@များ.ှင့် အားသာချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းြဖင့် ကေလး၏
အေြခအေနကို ဘက်ေပါင်းစံုမှ dကည့်ရန် အFမဲလိုအပ်သည်။

စံ.@န်း ၇-၁၃ ၌ ေဖာ်ြပထားေသာ အ.hရာယ်များအချင်းချင်းဆက်.jယ်မ@

ဤအပိုင်း၌ ေဆွးေ.ွးထားေသာ အ.hရာယ်နယ်ပယ်တစ်ခုစီကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် .ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်

ရ\က်ရန် ေဆာင်ရ\က်ချက်များကို ြပ$လုပ်သင့်သည်။ ဥပမာ ေြပာင်းေရmAေနထိုင်ေသာမိသားစုများသည် ေြပာင်းေရmA
ေနထိုင်ချိန်အတွင်း သားသမီးများ.ှင့် ကွဲကွာမ@ြဖစ်.ိုင်ေြခကို မည်သို*ေလျာ့နည်းေစ.ိုင်ေdကာင်း.ှင့်ပတ်သက်Fပီး

အsကံ∂ာဏ်ေပး.ိုင်သည်။ ကေလးတစ်ဦးသည် မိသားစု.ှင့် ကွဲကွာပါက သူတို*၏မိသားစုကို ရှာေဖွရန် အကူအညီ
လိုအပ်.ိုင်သည်။ (Sစံ.@န်း ၁၃။ အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ)

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် ကျားမအေြခြပ$အdကမ်းဖက်ြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ေနရာထိုင်ခင်းများကို ေကာင်းစွာထွန်းလင်းေပးFပီး ေကျာင်းသို*အသွား
အြပန် လမ်းေdကာင်းများ လံုpခံ$မ@ရှိေdကာင်း ေသချာေစရန် စခန်းစီမံခန*်ခွဲေရး လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ.ှင့်အတူ

လုပ်ေဆာင်.ိုင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအdကမ်းဖက်မ@မှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သက
ူ ေလးတစ်ဦးသည် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ၊

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ.ှင့် ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့မ@ လိုအပ်.ိုင်သည်။ (စံ.@န်း ၉။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
.ှင့် ကျားမအေြခြပ$အdကမ်းဖက်ြခင်း)
ဤအပိုင်းရှိစံ.@န်းများသည် ကေလး၊ မိသားစု၊ ရပ်ရ\ာ .ှင့် လူnအဖွဲAအစည်း၏ ခံ.ိုင်ရည်ကို တိုးြမiင့်ြခင်းအားြဖင့်
အ.hရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစရန် .ှင့် အ.hရာယ်ကို ၎င်းကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရန် သို*မဟုတ် ေလ^ာ့ချရန်
ေဆာင်ရ\က်ချက်များကိုလည်း ပံ့ပိုးေပးသည်။

ဤစံ.@န်းများကို (က) (အ.hရာယ်များစွာကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်၊ ကေလးများ၏ ထိခိုက်လွယ်မမ
@ ျားကို ေလျာ့နည်း
ေစရန်.ှင့် ၎င်းတို*၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးေသာအေdကာင်းရင်းများကို တိုးြမiင့်ေပးရန် အသံုးြပ$သည့်

နည်းဗျgဟာများကို pခံ$ငံုသည့်) စံ.@န်း ၁၄-၂၀။ လံုေလာက်ေသာနည်းဗျgဟာများချမှတ်ရန်စံ.@န်းများ .ှင့် (ခ) စံ.@န်း ၂၁၂၈။ ကGများတစ်ေလ^ာက်လုပ်ကိုင်ရန် စံ.@န်းများ ကို ေပါင်းစပ်Fပီး အသံုးြပ$သင့်သည်။

စံCDန်း ၇။ ေဘးအCbရာယ်များCှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ
ဤစံ.@န်းသည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများ၌ ကေလးများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊
ချိ$Aယွင်းပျက်စီး၊ ေသဆံုးေစသည့် Qုပ်ပိုင်း.ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အ.hရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးသည်။

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာလက်နက်များေdကာင့် ြဖစ်ပွားေသာ ထိခိုက်မ@ အပါအဝင် ထိခိုက်မ@သည် ကိုယ်တိုင် သို*မဟုတ်
အြခားလူတစ်ဦးေdကာင့် တမင်ရည်ရ\ယ်Fပီး ြဖစ်ေပSခဲ့ြခင်းမဟုတ်သည့်အခါ ' မရည်ရ\ယ်ပဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ'
ြဖစ်ေပSသည်။

တမင်ရည်ရ\ယ်ေသာအdကမ်းဖက်မ@ .ှင့် /သို*မဟုတ် မိမိကုယ
ိ ်ကိုထိခိုက်မ@တို*ေdကာင့် ြဖစ်ေပSလာေသာ
'ရည်ရ\ယ်ချက်ြဖင့်လုပ်ေသာထိခိုက်ဒဏ်ရာများ' ကို စံ.@န်း ၈၊ ၉ .ှင့် ၁၁ ၌ ေဖာ်ြပထားသည်။

မရည်ရ\ယ်ပဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ@ြဖင့် အသက် ၅-၁၄ .ှစ်dကားရှိ ကေလးများ ေသဆံုးမ@သည် ၂၅% ေကျာ်ရှိFပီး အသက်
၁၅-၁၉ .ှစ်ရှိ ကေလးများ ေသဆံုးမ@.င
ှ ့် ထာဝရ ချိ$Aယွင်းမ@၏ အဓိကအေdကာင်းရင်း ြဖစ်သည်။ မရည်ရ\ယ်ပဲ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရFပီး ေသဆံုးသွားသည့် ကေလးတိုင်းအတွက် ပိမ
ု ေ
ုိ သာလူအများစုသည် ထာဝရချိ$Aယွင်းdကရသည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း၏သေဘာသဘာဝသည် ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@၊ တည်ေနရာ၊ လူမ@စီးပွားေရး

အေြခအေန၊ အခန်းကGများ.ှင့် တာဝန်ဝတoရားများ.ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစသည့် အ.hရာယ်တို*အရ အေတာ်အတန်
ကွဲြပားသည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများသည် ေန*စဉ် ေဘး အ.hရာယ်များကို
တိုးများေစ.ိုင်Fပီး အထူးသြဖင့် အကèမ်းတဝင်မရှိေသာ ဝန်းကျင်၌ ေနရပ်စွန*်ခွာေရmAေြပာင်းေနထိုင်ရေသာ
ကေလးများအတွက် ေဘးအ.hရာယ်အသစ်များကို ဖန်တီးေပး.ိုင်သည်။
စံ.န
@ ်း

ကေလးများ .ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူအားလံုးသည် Qုပ်ပိုင်း.ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအ.hရာယ်များမှ ရရှိေသာ
ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာ၊ ချိ$Aယွင်းမ@ .ှင့် ေသဆံုးမ@ကို အသိရFိှ ပီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရမည်ြဖစ်Fပီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

.ှင့်/သို*မဟုတ် ချိ$Aယွင်းချက် ရှိေသာကေလးများကို အချိန်မီ Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့မ@များ
ရရှdိ ကသည်။

7.1.

အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
7.1.1.

လက်ရှိ.ှင့် ြဖစ်.ိုင်ေြခရှေ
ိ သာ Qုပ်ပိုင်း.ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အ.hရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရန် ကေလးများ၊ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် အြခားလူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပး
သူများအားလံုး.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။
7.1.2.

စနစ်တကျ အချက်အလက်ေကာက်ယြူ ခင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာေစာင့်dကပ်ြခင်း.ှင့် ဦးစားေပးအေြခအေန
အတွက် စွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ပါ။

7.1.3.

ကေလးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အစီအစဉ်.ှင့် သတင်းအချက်အလက် စီမံခန*်ခွဲေရး ကိရိယာများ၌
ဦးစားေပးစိုးရိမ်ပူပန်မ@များကို ေပါင်းစပ်ပါ။

7.1.4.

ဘာေdကာင့် .ှင့် ဘယ်ေနရာ၌ အသတ်ခံခဲ့ရသည် သို*မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည် .ှင့်ပတ်သက်၍
သတင်းအချက်အလက်များအေပS အေြခခံFပီး !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း၊ ေလ^ာ့ချြခင်း .ှင့် တံု*ြပန်
ေဆာင်ရ\က်ြခင်း !ကိ$းပမ်းအားထုတ်မ@များကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲပါ။

7.1.5.

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် .ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရFပီး ချိ$Aယွင်းသွားေသာ
ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်သည့် အရည်အေသွးေကာင်းFပီး

လက်လှမ်းမီရရှိ.ိုင်ေသာ ေထာက်ပံမ
့ မ
@ ျား ြဖန*်ေဝရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မေ
@ ပးသူများ၏ စွမ်းရည်ကို
တည်ေဆာက်ပါ။
7.1.6.

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ@၊ ေဘးအ.hရာယ်ေလျာ့ပါးေရး (DRR) ၊ အသိပညာေပးလုပ်ေဆာင်ချက်များ.ှင့်

ြပည်သူnပညာေပးစည်းQံုးလံ@Aေဆာ်မမ
@ ျား၌ အသံုးြပ$ရန်အတွက် လက်ေတွAကျFပီး ပါဝင်ေသာ အ.hရာယ်
ေလျာ့နည်းေစေရး နည်းဗျgဟာများကို ချမှတ်ပါ။
7.1.7.

ကေလးများ၊ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများအား
အ.hရာယ်ေလျာ့ပါးေရး.ှင့် ေရှးဦးြပ$စုြခင်း.ှင့်ပတ်သက်Fပီး သင့်ေလျာ်သလို သင်တန်းေပးပါ။

7.1.8.

အြခားကGရှိလုပ်ငန်းများအပါအဝင် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း၊ သင်တန်းေပးြခင်း၊ သတင်းအချက်
အလက်ေဝမ^ြခင်းလုပ်ငန်းများ အားလံုး၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအပါအဝင်
ကေလးများ၏ Qုပ်ပိုင်း.ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာလံုpခံ$မ@ကို စဉ်းစားပါ။

7.1.9.

သဘာဝေဘးအ.hရာယ် !ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ@နဲ* ေဘးကင်းရာသို*ေြပာင်းေရmAေပးေရးအစီအစဉ်များသည်
ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားအားလံုးအတွက် ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းေပးFပီး သင့်ေတာ်မရ
@ ေ
ိှ ရး
ေသချာေစရန် အစိုးရများ.ှင့်အတူ ေဆာင်ရ\က်ပါ။

7.1.10.

ေကျာင်းပညာေရး .ှင့် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး သင်Qိုးzjန်းတမ်း .ှင့် ကေလးများအတွက် အဖွဲAလိုက်
လ@ပ်ရှားမ@များ၌ အ.hရာယ်ေလျာ့ပါးေရး ထည့်သွင်းေစရန်အတွက် အေရးဆိပ
ု ါ။

7.1.11.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ ကျန်းမာေရး.ှင့် အြခားကGဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများdကား

အချက်အလက်ေဝမ^ြခင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ ထိခိုကဒ
် ဏ်ရာြဖစ်ရပ်အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ချက်များ.ှင့်
စနစ်တကျzjန်းပို*မ@များကို တည်ေဆာက်Fပီး အားေကာင်းေစပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
7.1.12.

ေအာက်ပါတို*ကိုေဖာ်ထုတ်ရန် ကေလးများ၊ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် အြခား လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@
ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများ.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။
•

မည်သည့်ကေလးများ အသတ်ခံရ သို*မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလဲ၊

•

မည်သည့်အားြဖင့်၊

•

မည်သည့်အချိန်၊

•
•

မည်သည့်ေနရာ .ှင့်

မည်သည့်အေြခအေနများေအာက်မှာလဲ။

7.1.13.

နည်းဗျgဟာများ.ှင့် အ.hရာယ်ပညာေပးသတင်းအချက်အလက်များ၌ ကေလးအုပ်စုအားလံုး၏
အြမင်များ ထည့်သွင်းပါ။

7.1.14.

အ.hရာယ်အများဆံုးရှိေသာ ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် လံုpခံ$မ@ သတင်းအချက်
အလက်ေပးပို*ြခင်း.ှင့် အ.hရာယ်ေလျာ့ပါးေရးdကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို အံဝင်ခွင်ကျစီမံပါ။

7.1.15.

မိသားစုအားေကာင်းေစသည့်လုပ်ေဆာင်မမ
@ ျား၌ လံုpခံ$ေသာအိမ်ဝန်းကျင်ကို ြမiင့်တင်ေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၆
ကို dကည့်ပါ။)

7.1.16.

ကေလးများ၏ ေဘးကင်းလံုpခံ$မ@ ေသချာေစရန် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ြပ$ြပင်ပါ။

7.1.17.

ကGများအားလံုး၏ အေဆာက်အအံုများ.ှင့် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို ဒီဇိုင်းေရဆွဲြခင်း၊
တည်ေဆာက်ြခင်း.ှင့် စီမံခန*်ခွဲရာ၌ ကမ§ာလံုးဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းမူများ.ှင့် ကေလးများ၏ Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
လံpု ခံ$မ@ကုိ ဦးစားေပးသတ်မှတ်ပါ။ (စံ.@န်း ၂၆၊ ၂၇ .ှင့် ၂၈ ကို dကည့်ပါ။)

7.1.18.

ရပ်ရ\ာေနရာများ၊ အဖွဲAလိုက်လုပ်ေဆာင်မ@များ၊ ေကျာင်းများ၊ ကစားကွင်းများ.ှင့် အပန်းေြဖရာေနရာများ
၌ ပါဝင်သည့် ကေလးများအားလံုး၏ !ကီးdကပ်မ@.ှင့် လံုpခံ$မ@ကို ြမiင့်တင်ေပးပါ။

7.1.19.

ေရလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ သို*မဟုတ် ကုန်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ရပ်ရ\ာ၊ ေကျာင်း.ှင့် အြခားေနရာများသိ*ု
ကေလးများသွားလာ.ိုင်သည့် လံုpခံ$Fပီး လက်လှမ်းမီရရှိ.ိုင်ေသာ သယ်ယူပို*ေဆာင်ေရးကို ြမiင့်တင်ပါ။

7.1.20.

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို*မဟုတ် ချိ$Aယွင်းသွားေသာ ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် ညiိ.ိ@င်း
ေဆာင်ရ\က်ထားေသာ ကGေပါင်းစံုြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း.ှင့် zjန်းပို*ြခင်းများကို ပံ့ပိုးေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၈
.ှင့် ၂၄ ကို dကည့်ပါ။)

7.1.21.

ကျန်းမာေရးအေဆာက်အအံမ
ု ျား၌ ြဖစ်ရပ်စမ
ီ ံခန*်ခွဲမ@ကို ေထာက်ပံ့ေပးရန် ကျန်းမာေရးလုပ်သားများ.ှင့်
အနီးကပ် အလုပ်လုပ်ပါ။ (စံ.@န်း ၁၈ .ှင့် ၂၄ ကို dကည့်ပါ။)

7.1.22.

အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားသည့် ေရှးဦးြပ$စုြခင်း၊ အေရးေပSသယ်ယူပို*ေဆာင်ေရး၊ စိတ်ဒဏ်ရာြပ$စုေစာင့်

ေရှာက်မ@၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရFပီးေနMက် ဆက်လက်ေဆးကုသမ@တို*ကို ကေလးများ လက်လှမ်းမီရရှိမ@ကို
ြမiင့်တင်ေပးပါ။ (စံ.@န်း ၂၄ ကို dကည့်ပါ။)
7.1.23.

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို*မဟုတ် ချိ$Aယွင်းမ@ရFပီးေနMက် ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများကို စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့်
စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@ ေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၀ ကို dကည့်ပါ။)

7.1.24.

ကေလးများ မdကာခဏအသံုးြပ$ေလ့ရှိေသာ ေနရာများ (ေကျာင်းများ၊ ေဆးQံုများ၊ ေရေနရာများ

အစရှသ
ိ ြဖင့်) ၌ အမှတ်အသားြပ$လုပ်ြခင်း၊ pခံစည်းQိုးခတ်ြခင်း.ှင့် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာစစ်လက်နက်
ပစ≠ည်းများ ကို ရှင်းလင်းြခင်းတို*ကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန် မိုင်းအ.hရာယ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ

.ှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။ လိုအပ်ပါက ဝန်ေဆာင်မ@များကို လံုpခံ$ေသာေနရာများသို* ေရmAေြပာင်း
ပါ။
7.1.25.

အ.hရာယ်ရှိေသာရပ်ရ\ာများအတွက် ကေလးဗဟိုြပ$ခံရသူပံ့ပိုးမ@အစီအစဉ်များ.ှင့် ေပါက်ကွဲေစတတ်
ေသာစစ်လက်နက်ပစ≠ည်းများ အ.hရာယ် ပညာေပးအစီအစဉ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးပါ။

7.2.

တိုင်းတာြခင်း

ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

မှတ်ချက်

7.2.1. လူသားချင်းစာနMေထာက်

၁၀၀%

လ@ပ်ရှားမ@များသည် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မ@၊ ေဆာင်ရ\က်သူ

ထားမ@ဆိုင်ရာအေြခအန

သို*မဟုတ် ရပ်ရ\ာအဆင့်၌ ြဖစ်.ိုင်သည်။ အချက်အလက်

.ှင့်ပတ်သက်သည့်

များကို .ိုင်ငံအဆင့် .ှင့် ေဒသအဆင့် ေဆာင်ရ\က်သူ

Qုပ်ပိုင်း.ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်

များြဖင့် ေဆွးေ.ွးတိုင်ပင်ြခင်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်း .ှင့်

ပိုင်း အ.hရာယ်များမှ

စဉ်ဆက်မြပတ်စနစ်တကျအချက်အလက်ေကာက်

ကေလးများကို ကာကွယ်

ယူြခင်း ပါဝင်သည့် ပံုမှန် ေကာက်ယူြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှ

ေစာင့်ေရှာက်ရန်

တစ်ဆင့် ေဖာ်ထုတ်သည်။

ရည်ရ\ယ်ထားသည့်
လ@ပ်ရှားမ@များပါဝင်ေသာ
တံု*ြပန်မ@အစီအစည်များ၏
အခန်းကGများ
ရာခိုင်.@န်း
7.2.2. ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို*မဟုတ်

7.3.

၈၀%

အသံုးြပ$၍ရေသာzjန်းပို*မ@စနစ်တစ်ခုကို အရည်အေသွး

ချိ$Aယွင်းမ@ြဖင့်

ဆိုင်ရာစံအမှတ်များြဖင့် တိုင်းတာ.ိုင်Fပီး ေြမပံမ
ု ျား

သက်ေရာက်ခံရသည့်

/SOP များ၌ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို*မဟုတ် ချိ$Aယွင်းမ@

ကေလးများအတွက်

ရှိေသာကေလးများအတွက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်

အသံုးြပ$၍ရေသာ

ဝန်ေဆာင်မ@များ ပါဝင်ြခင်း။ ရပ်ရ\ာကေလးသူငယ်

ရပ်ရ\ာအဆင့်zန
j ်းပို*မ@စနစ်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ေရးစနစ်များြဖင့် စာရင်းသွင်း

တစ်ခုြဖင့် ဦးတည်ထား

ထားFပီး သင့်ေလျာ်ေသာ zjန်းပို*မ@များ ရရှိသည့် ထိခိုက်

ေသာ ေကျးရ\ာများ

ဒဏ်ရာ သို*မဟုတ် ချိ$Aယွင်းမ@ရေ
ှိ သာ ကေလးအေရ

ရာခိုင်.@န်း

အတွက်။

လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ

7.3.1. dုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာေဘးအBfရာယ်များ’
ေယဘူယျမရည်ရ\ယ်ပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာများ၌ ေအာက်ပါတို* ပါဝင်သည်။
•

ေရနစ်ြခင်း (ေရကန်ငယ်များ၊ ြမစ်များ၊ ေရကန်များ၊ သမုဒtရာများ၊ ေရတွင်းများ၊ အိမ်တွင်းေရတိုင်ကမ
ီ ျား၊
တွင်းအိမ်သာများ အစရှသ
ိ ည်ထဲသို*)၊

•

Fပိ$ကျြခင်း.ှင့်ဆက်.jယ်ေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ (သစ်ပင်များ၊ ကစားစရာကိရိယာများ၊ ေချာက်ကမ်းပါး
များ၊ တွင်းများ၊ ေြမာင်းများ၊ အေဆာက်အအံု စသည်တို*)၊

•

ေလာင်ကèမ်းြခင်း (မီး၊ ပူေသာအရည်/အစားအစာ၊ ဓာတ်လိုက်ေသဆံုးြခင်း)၊

•

(ကားလမ်း) ယာဉ်တိုက်မ@များ၊

•

တိရစπာန်များမှ ဒဏ်ရာများ သို*မဟုတ် ကိုက်ရာများ (ေ∫မွ၊ အင်းဆက်ပိုးမjားများ စသည်တို*)၊

•

မရည်ရ\ယ်ပဲ အဆိပ်သင့်ြခင်း (သန*်ရှင်းေရးပစ≠ည်းများ၊ ေဆးဝါးများ၊ ဓာတုပစ≠ည်းများ စသည်တို*)၊

•

ထက်ြမက်ေသာ အရာဝတª$များမှ ဒဏ်ရာများ (ဓားများ၊ သံဆူး!ကိ$းများ၊ ဖန်၊ သဘာဝေပါက်ပင်များ
စသည်တို*) .ှင့်

•

အ.hရာယ်ရှိေသာ စွန*်ပစ်ပစ≠ည်းများ.ှင့် အြခားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမ@များ.ှင့် ထိေတွAြခင်း။

ေဘးအ.hရာယ်နဲ* ပဋိပကaေတွေdကာင့် ထိခိုက်ခံရသည့်ေဒသများ၌ ေအာက်ပါကဲ့သို* ေနMက်ထပ်အ.hရာယ်များ
ရှိနိင်ပါသည်။
•

Fပိ$ကျသွားေသာ သို*မဟုတ် ပျက်စီးသွားေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံု (လ^ပ်စစ်.ှင့် သံဆူး!ကိ$းများြဖင့်
ထိေတွAြခင်း အပါအဝင်)

•
•

ေဆာက်လုပ်ေရးေနရာများ၊

Fပိ$ကျြခင်း သို*မဟုတ် ပျံသန်းေနေသာ အရာဝတª$များ (သစ်ပင်များ သို*မဟုတ် အကိုင်းအခက်များ၊
အုတ်ခဲများ၊ အုတ်ကျိ$းအုတ်ပဲများ၊ ေခါင်မိုးအုတ်[ကွတ်ြပားများ စသည်တို*)

•

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာစစ်လက်နက်ပစ≠ည်းများ (ေြမြမi$ပ်မိုင်းများ.ှင့် ခဲယမ်းမီးေကျာက်များ၊
အသစ်ြပ$ြပင်ထားေသာ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ≠ည်းကိရိယာများ [IEDs]၊ ေမာ်တာများ၊ လက်ပစ်ဗံုးများ၊
ကျည်များ အစရှသ
ိ ည့် အြခားမေပါက်ကဲွပဲကျန်ခဲ့ေသာ စစ်လက်နက်ပစ≠ည်းများ)

•

ဓာတုလက်နက်များ .ှင့်

•

အေြမာက်များ၊ ေသနတ်များ.ှင့် အြခားလက်နက်များကို ထိေတွAြခင်း။

7.3.2. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ4က်သူများBှင့် အြခားသူများ၏ အခန်းကQ
ကေလးများသည် မိမိတို*၏Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလံုpခံ$မ@ကို လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်းကာလများ၌
ဦးစားေပးစိုးရိမ်ပူပန်မ@တစ်ခုအြဖစ် တစ်သမတ်တည်း ေဖာ်ထုတ်dကသည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ရပ်ရ\ာများ၊ စည်ပင်သာယာ .ှင့်/သို*မဟုတ် ေဒသခံအာဏာပိုင်များ .ှင့် အြခားပါဝင်
ပတ်သက်သူများ/ ကGများ.ှင့်အတူ ေအာက်ပါတို*ကို ေဆာင်ရ\က်ရသည်။ •
•

ကေလးများ၏ Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလံုpခံ$မ@ကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း .ှင့်

ကေလးဘဝထိခိုက်ဒဏ်ရာများ .ှင့် ချိ$Aယွင်းမ@များ၏ အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်
ြခင်း.ှင့် ေလျာ့နည်းေစသည့် ကGေပါင်းစံdု ကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို ချမှတ်Fပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ\က်ြခင်း။

7.3.3. အချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်း
(ပိုမိုအေသးစိတ်ေသာလမ်းzjန်ချက်အတွက် စံ.@န်း ၅ ကို dကည့်ပါ။)
ကေလးဘဝအ.hရာယ်များ .ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို အချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်း အပါအဝင် လူသားချင်းစာနM
ေထာက်ထားေသာအစီအစဉ်များ .ှင့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲမ@၏ ကGအားလံုး၌ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်
သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ကေလးဘဝထိခိုက်မစ
@ နစ်တကျေစာင့်dကပ်ြခင်းကို
တည်ေထာင်ရန် သို*မဟုတ် အားေကာင်းေစရန် ကျန်းမာေရးလုပ်သားများ .ှင့် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။

အ.hရာယ်.ှင့်ပတ်သက်Fပီး ကေလးများ၏အြမင်သည် လူ!ကီးများ၏အြမင်များ.ှင့် အလွန်ကွဲြပားေလ့ရသ
ှိ ြဖင့်

အချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်း.ှင့် အေြခအေနပိုင်း ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@တို*၌ ေအာက်ပါကွဲြပားသည့်ကေလးများ
ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။
•

ကျား/မ၊

•

အသက်အရ\ယ်၊

•

မသန်စွမ်းမ@၊

•

အလုပ်အကိုင်များ.ှင့် လ@ပ်ရှားမ@များ .ှင့်

•

ကွဲြပားြခားနMးမ@၏ အြခားကGများ။

'ထိခိုက်မြ@ ဖစ်ရပ်အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ချက်' တစ်ခုက လူတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း သို*မဟုတ် ထိခိုက်မ@.ှင့် ဆက်စပ်
ေသာအေြခအေန ရှ/ိ မရှိ ဆံုးြဖတ်သည်။ အဆိုပါ အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ချက်သည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာေစာင့်dကပ်ြခင်း .ှင့်
အချက်အလက်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၏ အေြခခံအြဖစ် ပံုေဖာ်Fပီး လူ၊ အြဖစ်အပျက်၊ အချိန် .ှင့် ေနရာ အေပS

သတ်သတ်မှတ်မှတ် ေဆးပညာဆိုင်ရာ စံ.@န်းများ .ှင့် ကန*်သတ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်သည်။ ၎င်းကို ေဒသအလိုက်
ချမှတ်သင့်Fပီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာအမျိ$းအစားများအတွက် အသံုးြပ$.ိုင်သည်။ ထိစ
ု ံ.@န်းများကို
ြပည့်မီသူများသည် အချက်အလက်ေကာက်ယြူ ခင်း.ှင့် အစီအစဉ်များအတွက် ပစ်မှတ်ထားသင့်သည်။

လိုက်ဖက်၍ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်Fပီး ခွဲထုတ်ထားသည့် အချက်အလက် အစုများသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ!ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်ေရးမူဝါဒ .ှင့် လုပ်ငန်းအတွက် သက်ေသအေထာက်အထားအေြခခံတစ်ခုကို ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ အချက်
အလက်များကို ေအာက်ပါအတိုင်း ခွဲထုတ်သင့်သည်။ •

လိင်/ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ် .ှင့် မသန်စွမ်းမ@ .ှင့်

•

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ/ေသဆံုးြခင်းအေdကာင်းရင်း၊ တည်ေနရာ.ှင့် အေြခအေနများ။

အရည်အချင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအေပS ကျားမခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@သည် မိန်းကေလးများ .ှင့် ေယာက်ျားေလး
များ၏ မတူညီေသာ အခန်းကGများ၊ တာဝန်ဝတoရားများ .ှင့် လက်လှမ်မီရရှရ
ိ န် အတားအဆီးများ အပါအဝင်
လူမ@ေရးစံ.@န်းများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသင့်သည် ။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာေစာင့်dကပ်မ@ ဆက်လက်မြဖစ်.ိုင်သည့်ေနရာများ၌ အချက်အလက်များကို စစ်တမ်းများ.ှင့် ယံုdကည်
စိတ်ချရေသာရင်းြမစ်များမှတစ်ဆင့် ေနMက်ဆံုးအေြခအေနကို ပံုမှန် ရှင်းြပသင့်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ခွဲထုတ်ထားေသာ ေသဆံုးမ@ အချက်အလက်များကို ထုတ်လုပ်ရန် ေသဆံုး

မ@များကို မှန်ကန်ေdကာင်းသက်ေသခံ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ ေဒသတွင်း .ိုင်ငံသားမှတ်ပံုတင်ဝန်ေဆာင်မ@များကို
ေတာင်းဆိသ
ု င့်သည်။
လူသတ်ေြမြမiပ်မိုင်းများတားဆီးပိတ်ပင်ေရးစာချ$ပ်၊ ထပ်ဆင့်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာလက်နက် (ဗံုးသီးတွဲများ) အား
တားဆီးပိတ်ပင်ေသာစာချ$ပ် .ှင့် သတ်မှတ် ထားေသာသမားQိုးကျလက်နက်များအေပS သေဘာတူညီချက် (CCW)

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာစစ်အ[ကွင်း အကျန်များ (ERW) အေပS လုပ်ထံုးလုပ်နည်း V အရ ပိုမိုကျယ်ြပန*်ေသာကေလး
လူဦးေရdကား မိုင်းများ/ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာစစ်လက်နက်ပစ≠ည်းများ၏ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်
ေမးခွန်းများကို ထပ်ြဖည့်သင့်သည်။ ကေလးလုပ်ေဆာင်မ@ .ှင့်ပတ်သက်သည့်ေမာ်ဂျgးသည် ကေလးများdကား

လုပ်ေဆာင်မ@ ဆိုင်ရာအခက်အခဲများ ပျံA.ှံ*မ@ကို ဆန်းစစ်ရန် .ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@များ၌ သူတို*၏ပါဝင်မက
@ ုိ ေစာင့်dကည့်
ေလ့လာရန်အတွက် စံနည်းလမ်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးေပးသည်။

7.3.4. !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း
ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ၏ အေြခခံအဆင့်၊ ဒုတယ
ိ အဆင့် .ှင့် တတိယအဆင့် !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက်
လုပ်ေဆာင်ချက်များသည် သက်ေသအေထာက်အထားအေပS အေြခခံသင့်သည်။ !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း
သည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ (.ှင့် ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@) လုပ်ေဆာင်မ@၏ အဆင့်အားလံုး၌ ြဖစ်ေပSသည်။
ေအာက်ပါပံုdကမ်းကိုdကည့်ပါ။

အေြခခံအဆင့်၊ ဒုတယ
ိ အဆင့် .ှင့် တတိယအဆင့် !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ

7.3.5. အBfရာယ်ရှိေသာအုပ်စုများ
သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကေလးအုပ်စုများသည် Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအ.hရာယ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်
အတားအဆီးများ.ှင့် လံုpခံ$မ@မရှိေသာ သို*မဟုတ် မေရာက်ရှိ.ိုင်ေသာ Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်းကျင်များ၏ တိုးများလာ

ေသာအ.hရာယ်များကို ရင်ဆိုင်ရသည်။ ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@နဲ* ကွဲြပားြခားနMးမ@၏ အြခားကGများ
အားလံုးသည် အ.hရာယ်ကို ဩဇာလjမ်းမိုးသည်။ ကေလးများ အသက်!ကီးလာသည်.ှင့်အမ^ ပိုမိုအ.hရာယ်ရှိသည့်

အြပ$အမူများ၌ ပါဝင်လာသည်.ှင့်အမ^ ပိုမိုထိေတွAလာသည်.ှင့်အမ^ Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအ.hရာယ်များေdကာင့် ထိခိုက်

ဒဏ်ရာရမ@.ှင့် ေသဆံုးမ@.@န်းသည် အများအားြဖင့် တိုးများလာသည်။ (ေရနစ်ြခင်းကဲ့သို*ေသာ) ထိခိုက်ဒဏ်ရာအချိ$A
သည် !ကီးdကပ်မ@အလံုအေလာက်မရှိသည့် ပိုမိုငယ်ရ\ယ်ေသာကေလးများကို အချိ$းအစားမကျပဲ သက်ေရာက်ေစ
သည်။

မည်သည့်အသက်အရ\ယ်အုပ်စု၌မဆို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ@.@န်းသည် မိန်းကေလးများထက် ေယာက်ျားေလးများ၌
ပိုများသည်။ ဤကွာြခားချက်သည် အခန်းကGေြပာင်းလဲြခင်း .ှင့် အ.hရာယ်ရှိေသာအလုပ်၌ ကေလးများ၏ပါဝင်
ပတ်သက်မြ@ ဖင့် အသက်အရ\ယ်.ှင့်အတူ တိုးပွားလာသည်။ မိန်းကေလးများသည် အိမ်တွင်းမီးေလာင်မ@ေdကာင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း သို*မဟုတ် ေသဆံုးြခင်းကဲ့သို*ေသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ@အ.hရာယ်

ပိုများ.ိုင်သည်။ !ကိ$တင်ရှေ
ိ နေသာမသန်စွမ်းမ@ြဖစ်ေနသည့်ကေလးများသည် ေယဘူယျအားြဖင့် လျစ်လျgQ@မ@.ှင့်

မရည်ရ\ယ်ပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရမ@၏ ပိမ
ု !ုိ ကီးမားေသာအ.hရာယ်ကုိ ရင်ဆိုင်ရသည်။ ထို*အြပင် သူတို*ဝန်းကျင်၌ရှေ
ိ သာ
ေဘးအ.hရာယ်များကို အသိရမ
ိှ @ သို*မဟုတ် အသိေပးခံရမ@ ေလျာ့နည်းသွား.ိုင်Fပီး အ.hရာယ်ကို ေရှာင်.ိုင်စွမ်း
နည်းပါးသွား.ိုငသ
် ည်။

7.3.6. ရပ်ရ4ာလMပ်ရှားမMများ
ကေလးများ၏ လံုpခံ$ေရးကို ြမiင့်တင်ေပးေသာ အစီအစဉ်များသည် ေအာက်ပါတို*ကို တိုးြမiင့်ရန် လက်ရှိ ရပ်ရ\ာ

အဆင့်လ@ပ်ရှားမ@များ၊ ကေလး ဦးေဆာင်ေသာအစြပ$မ@များ.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ၌ ပါဝင်သင့် သည်။
•

အ.hရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း.ှင့် တိုင်dကားြခင်း၊

•

ဝန်ေဆာင်မပ
@ ံ့ပိုးသူများ၏ အချိန်မီ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ .ှင့်

•

လူများသည် ကေလးများ၏ Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလံုpခံ$မ@ကို ေထာက်ပံ့ရန် သူတို*၏အြပ$အမူကို ေြပာင်းလဲ.ိုင်ေြခ

ကေလးများအားလံုးသည် သူတို*၏အခွင့်အေရးများ အားေကာင်းေစရန်၊ မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားြခင်းကို တည်
ေဆာက်ရန် .ှင့် သူတို*၏ကိုယ်ပိုင်Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလံုpခံ$မ@အေပSထိန်းချ$ပ်.ိုင်စွမ်းခံစားမ@ကို ဖွံAFဖိ$းရန် !ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်ြခင်း.ှင့် အသိပညာေပး လ@ပ်ရှားမ@များကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း.ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရာ၌

ပါဝင်သင့်သည်။ လက်ရှိ ကေလးဦးေဆာင်သည့်အစြပ$လုပ်ေဆာင်မမ
@ ျား.ှင့် စီမံချက်များအေပS တည်ေဆာက်ပါ။
ရ\ယ်တူချင်း ပညာေပး (လူငယ်ေရဒီယို၊ သQုပ်ေဆာင်ဇာတ်လမ်းများ၊ လမ်းေဘးြပဇာတ် စသည်တို*) သည်
အသက်အရ\ယ်.ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် ကေလးတစ်ဦးချင်းစီကို အသိပညာေဝမ^.ိုင်သည်။

7.3.7. ပညာေရး
လက်လှမ်းမီရရှ.
ိ ိုင်ေသာ ပညာေရးအေဆာက်အအံုများ.ှင့် လုပ်ေဆာင်မ@များသည် ကေလးများအားလံုးအတွက်
ထိခက
ို ်ဒဏ်ရာရေစ.ိုင်သည့် အ.hရာယ်များစွာကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်Fပီး ေလျာ့နည်းေစ.ိုင်ပါသည်။
•

ပိုမိုေဘးကင်းလံုpခံ$ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်များကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

•

အေရးေပSအေြခအေနများ၌ ထိေရာက်ေသာ ေဘးကင်းရာသို*ေြပာင်းေရmAေပးြခင်းကို လွယ်ကူေစြခင်း .ှင့်

•

လံုpခံ$ေရးသတင်းအချက်အလက်များကို ေဆွးေ.ွး ေဝမ^ရန် ကေလးအများအြပားအတွက် အခွင့်အလမ်း များ
ဖန်တီးေပးြခင်း။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများသည် ေကျာင်းထွက်ထားသည့်၊ ကေလးအလုပ်သမား၌
ပါဝင်ေနသည့်၊ မသန်စွမ်းြဖစ်ေနသည့်၊ သို*မဟုတ် ေကျာင်းြပင်ပ သို*မဟုတ် ဘာသာေရးေကျာင်းများ သို*မဟုတ်

သင်ယူမ@ဝန်းကျင်များ၌ တက်ေရာက်ေနသည့် ဆယ်ေကျာ်သက်များ အပါအဝင် ကေလးများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျ
စီမံထားေသာ အ.hရာယ်ပညာေပးနည်းလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။
(စံ.@န်း ၃ .ှင့် ၂၃ ကို dကည့်ပါ။)

7.3.8. ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူအတွက် အကူအညီ ပါဝင်ေသာ ခံရသူအတွက် အကူအညီများ
(ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ၊ မိသားစု .ှင့် ရပ်ရ\ာ အကူအညီ ပါဝင်ေသာ) ခံရသူများအတွက် အကူအညီကုိ ကျားမ၊ အသက်
အရ\ယ် .ှင့် မသန်စွမ်းမ@များ .ှင့် အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားေသာ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မရ
@ ှိသည့်ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရး ချဉ်းကပ်
နည်းြဖင့် ပံ့ပိုးရမည်ြဖစ်သည်။ ဝန်ေဆာင်မ@များ၌ ေအာက်ပါတို* ပါဝင်.ိုင်သည်။ •

အေရးေပS.ှင့် ဆက်လက်ေဆးဝါးကုသမ@ (စံ.@န်း ၂၄ ကို dကည့်ပါ။)

•

၎င်းတို*ကို သက်ေရာက်ေစသည့် သတင်းအချက်အလက် (.@တ် သို*မဟုတ် စာြဖင့်) .ှင့် ၎င်းတို*ကို
သက်ေရာက်ေစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ တက်[ကွစွာပါဝင်ြခင်း

•

Qုပ်ပိုင်း.ှင့် လုပ်ေဆာင်မပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး (Qိုးဆက်အတုထည့်ြခင်း ဝန်ေဆာင်မ@များ
အပါအဝင်)

•

စိတ်လူမပ
@ ုင
ိ ်းဆိုင်ရာ.ှင့် စိတ်ကျန်းမာေရးေထာက်ပံ့မ@ (စံ.@န်း ၁၀ ကို dကည့်ပါ။)

•

ဥပေဒဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့မ.
@ ှင့် စာရ\က်စာတမ်း (စံ.@န်း ၂၀ ကို dကည့်ပါ။)

•

စီးပွားေရးပါဝင်မ@ (အလုပ်အကိုင်၊ လူမ@ေရးအေထာက်အပံ့.ှင့် လံုေလာက်ေသာလူေနမ@အဆင့်အတန်း
အပါအဝင်) (စံ.@န်း ၂၁ .ှင့် ၂၂ ကို dကည့်ပါ။)

•

လူမ@ေရးပါဝင်မ@ (ပညာေရး၊ ယဉ်ေကျးမ@လ@ပ်ရှားမ@များ.ှင့် အားကစားများကို တန်းတူရရှခ
ိ ွင့်အပါအဝင်)
(စံ.@န်း ၁၇ ကို dကည့်ပါ။)

•

သင့်ေတာ်ေသာ ကေလးြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ .ှင့် ေနMက်ဆက်တွဲသွားေရာက်လည်ပတ်မ@များ အပါအဝင်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ သို*မဟုတ် ချိ$Aယွင်းချက်များ ရှေ
ိ သာ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် ေထာက်ပံ့မ@ (စံ.@န်း
၁၆ ကို dကည့်ပါ) .ှင့်
•

မသန်စွမ်းသူများအတွက် လံုpခံ$Fပီး လက်လှမ်းမီရရှိ.ိုင်သည့် အေဆာက်အအံုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာေနရာများ
(သင့်ေလျာ်သည့် ဆင်ေြခေလ^ာလမ်းများ.ှင့် လက်ရန်းများကို အသံုးြပ$ြခင်းအပါအဝင်)။
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စံCDန်း ၈။ jုပ်ပိုင်းCှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတာ်မတရားြပkြခင်း
'မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း' ၌ ကေလးတစ်ဦးအား ထိခိုက်မ@၊ ထိခိုက်မ@ြဖစ်.ိုင်ေြခ သို*မဟုတ် ထိခိုက်ေစ.ိုင်သည့်
Fခိမ်းေြခာက်မ@များ ြဖစ်ေပSေစသည့် ကိစ≠ရပ်များကိုတားဆီးရန် ပျက်ကွက်ြခင်းအပါအဝင် မည်သည့်လုပ်ရပ်မဆို
ပါဝင်သည်။ ထိမ
ု ေတာ်မတရားြပ$ြခင်းသည် ေနရာအမျိ$းမျိ$း၌ ြဖစ်ပွား.ိုင်Fပီး မိဘများ သို*မဟုတ်

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူများ၊ သူစိမ်းများ.ှင့် အြခားကေလးများပင်
ကျgးလွန်.ိုင်သည်။ မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းသည် ပျံA.ှံ*လျက်ရှိFပီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မပ
@ တ်ဝန်းကျင်များ

အားနည်းေနသည့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအေြခအေနများ၌ တိုးများလာ.ိုင်တယ်သည်ဟု
သက်ေသအေထာက်အထားများက zjန်ြပလျက်ရှိသည်။ ခန*်မှန်းေြခအားြဖင့် ကေလး ၄ ေယာက်၌ ၁ ေယာက်သည်
ကေလးဘဝအတွင်း ကိုယ်ထိလက်ေရာက် မေတာ်မတရားြပ$ခံရFပီး အသက် ၂-၁၇ .ှစ်ရှိတဲ့ ကေလး ၁

ဘီလီယံေကျာ်ဟာ .ှစ်စဉ် Qုပ်ပိုင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို*မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အdကမ်းဖက်မ@ သို*မဟုတ်
လျစ်လျgQ@မက
@ ုိ sကံ$ေတွAရပါသည်။

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းသည် ကေလးများ.ှင့် ေနMက်ဆက်တွဲလူမျိ$းဆက်များအေပS ြပင်းထန်ေသာေရတို.ှင့်

ေရရှည်အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ရှိသည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်ေနသူများ
အပါအဝင် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးေနသူအားလံုးသည် မေတာ်မတရားြပ$မ@

ြဖစ်ရပ်များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် .ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် ြပည့်စံုFပီး ချိတ်ဆက်ညiိ.ိ@င်းမ@ရှိသည့်
dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ၌ ပါဝင်သင့်သည်။

ဤစံ.@န်းသည် Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတာ်မတရားြပ$မ@၊ လျစ်လျgQ@မ@၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မ@.ှင့်

အdကမ်းဖက်မ@ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းတို*ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးသည်။
စံ.န
@ ်း

ကေလးများသည် Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးမ@ခံရFပီး
ေနရာေဒသအလိုကသ
် င့်ေတာ်Fပီး ကျား/မ၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@- သတ်သတ်မှတ်မှတ်
တံု*ြပန်မေ
@ ပးသည့ဝ
် န်ေဆာင်မ@များကို လက်လှမ်းမီရရှသ
ိ ည် ။
အြခားစံ.@န်းများမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အdကမ်းဖက်မ@ (စံ.@န်း ၉)၊ ကေလး အလုပ်သမား (စံ.@န်း ၁၂) .ှင့်

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အုပ်စမ
ု ျားမှ ကေလးများ အသံုးြပ$ြခင်း (စံ.@န်း ၁၁) အစရှသ
ိ ည့်
ေနMက်ထပ်မေတာ်မတရား ြပ$မူသည့်အမျိ$းအစားများအေပS အဓိကအာQံုစိုက်သည်။

8.1.

အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
8.1.1.

မေတာ်မတရားြပ$ကျင့်ြခင်းမှ ကေလးများ၏ အ.hရာယ်.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@အေပS
ေအာက်ပါအေdကာင်းရင်းများသည် မည်ကဲ့သို* လjမ်းမိုးထားသည်ကို နMးလည်ရန် ကေလးများ.ှင့်
အြခားပါဝင်သူများြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။
•
•
•

လက်ရှိ လူမ@ေရး.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@စံ.@န်းများ၊ အေလ့အကျင့်များ.ှင့် အြပ$အမူများ၊
သူတို*၏ ကျား/မြဖစ်ြခင်း၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@၊
သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ.ှင့် မူဝါဒများ .ှင့်

•

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ြခင်းအတွက်
လက်ရှိအေလ့အထများ။

8.1.1.

ကေလးများအားမေတာ်မတရားြပ$ြခင်းြဖစ်ရပ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ zjန်းပို*ရန်.ှင့် တံု*ြပန်ေြဖရှင်းရန်
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ၏ စွမ်းရည်ကို ဆန်းစစ်၍ အားေကာင်းေစပါ။

8.1.2.

ကေလးများအားမေတာ်မတရားြပ$ြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ
ေဒသ.hရနည်းဗျgဟာများကို ေဖာ်ထုတ်၍ အားေကာင်းေစပါ။

8.1.3.

ကေလးများ.ှင့်ထိေတွAဆက်ဆံရသည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူအားလံုးကို အြပ$အမူဆိုင်ရာလိုက်နMရန်
သတ်မှတ်ချက်များ.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒများ.ှင့်ပတ်သက်Fပီး သင်တန်းေပးထားသည့်
အြပင် လက်မှတ်ေရးထိုးFပီးေdကာင်း ေသချာေစပါ။ (စံ.@န်း ၂ ကို dကည့်ပါ။)

8.1.4.

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းခံရသည့်ကေလးများအား ေထာက်ပံ့ေပးသည့် လ^ိ$Aဝှက်စွာထားရှိေသာ
zjန်းပို*သည့်လမ်းေdကာင်းများ.ှင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲသည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ပါ၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ၊ ကေလးများအပါအဝင် ပါဝင်သူအားလံုးကို သင်တန်းေပးပါ။
8.1.5.

ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့် တိုက်Qက
ို ်ဝန်ေဆာင်မ@ပံ့ပိုးသူများအား ေအာက်ပါအေdကာင်း
အရာများကို သင်တန်းေပးပါ –
•

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၏ လကaဏာများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်၊

•

ကေလးများ၏လံုpခံ$မ@ကို ဆန်းစစ်ရန်၊

•

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သ၏
ူ ကေလးအားကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့်စွမ်းရည်ကုိ ဆံုးြဖတ်ရန် .ှင့်

•

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ$စုြခင်းကဲ့သို*ေသာ အေရး!ကီးသည့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာတံု*ြပန်မမ
@ ျားကို
ပံ့ပိုးေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၀ ကို dကည့်ပါ။)

8.1.6.

လျစ်လျgQ@ြခင်းကို မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းပံုစံတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ရန်.ှင့် လျစ်လျgQ@ြခင်းကို

သက်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ေြမပံုေရးဆွဲြခင်း.ှင့် အချက်အလက်ေကာက်ယူြခင်း လုပ်ေဆာင်မ@အားလံုး၌
ပါဝင်ရန် ေဒသခံ၊ .ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာ အကူအညီေပးသူများ.ှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။
8.1.7.

ကေလး.ှင့်ရင်း.ှီးFပီး ပါဝင်ေသာ ေအာက်ပါအသိပညာေပးအေdကာင်းအရာများ ဖန်တီးရန်.ှင့် ြဖန*်ေဝရန်
ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျား.ှင့်အတူ ပူးေပါင်းပါ။
• မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၏ အဓိပfါယ်.ှင့် ပံုစံများ၊
• မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၏ အကျိ$းဆက်များ .ှင့်

• မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် ရရှိ.ိုင်ေသာ
ပံ့ပိုးသည့်ဝန်ေဆာင်မ@များ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
8.1.8.

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းမ@.င
ှ ့် မိဘအုပ်ထိန်းမ@

စွမ်းရည်များ ဖွံAFဖိ$းရန်.ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ေထာက်ပံ့မ@ရရှိရန် ပံ့ပိုးေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၆ ကို
dကည့်ပါ။)

8.1.9.

ဆရာ/မများ.ှင့် ကေလးများ.ှင့်လုပ်ကိုင်ရသူများကို အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာစည်းကမ်းေပးြခင်း
စွမ်းရည်များ ဖွံAFဖိ$းရန် ပံ့ပိုးေပးပါ။

8.1.10.

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း sကံ$ေတွAေနရသည့် သို*မဟုတ် sကံ$ေတွAခဲ့သည့် ကေလးများကို သင့်ေတာ်ေသာ၊
ြပည့်စံုေသာ၊ လ^ိ$Aဝှက်စွာထားရှိေသာ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမဝ
@ န်ေဆာင်မ@များကို ရရှိရန် ပံ့ပိုးေပးပါ။ လံုpခံ$ မ@
.ှင့် တံု*ြပန်မ@ အစီအစဉ်များ အပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်တိုင်း၌ ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏ြပ$စု
ေစာင့်ေရှာက်သူများကို ပါဝင်ေစပါ။

8.1.11.

အ.hရာယ်ကျေရာက်ေနေသာကေလးများအား၎င်းတို*၏ေကာင်းကျိ$းချမ်းသာအတွက် အုပ်စလ
ု ိုက်
လုပ်ေဆာင်မ@များအပါအဝင် အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်ကèမ်းကျင်မ@များ .ှင့်
ေကာင်းမွန်ေသာရ\ယ်တူချင်း ဆက်ဆံေရးများကို ေထာက်ပံ့ေပးသည့် ကျား/မြဖစ်ြခင်း၊ အသက်

အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းြဖစ်မ@.ှင့် သင့်ေတာ်ေသာလုပ်ေဆာင်မ@များကို လက်လှမ်းမီရရှေ
ိ အာင် ပံ့ပိုးေပးပါ။
(စံ.@န်း ၁၀ .ှင့် ၁၅ ကို dကည့်ပါ။)
8.1.12.

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမ@လကaဏာများ.ှင့် အကျိ$းဆက်
များကို သတိြပ$မိေစရန် ရပ်ရ\ာလူထ.
ု ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။ (စံ.@န်း ၁၀ ကို dကည့်ပါ။)

8.1.13.

(က) မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း.ှင့်ပတ်သက်၍ ကဲ့ရဲAQ@တ်ချမ@မှန်သမ^ကို ေလျာ့နည်းေစရန်.ှင့် (ခ)
မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းကို ရင်ဆိုင်ရသူများကို ေထာက်ပံ့ေပးရန် ေကျာင်းများ အပါအဝင်
ရပ်ရ\ာလူထု.ှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ (စံ.@န်း ၁၇ .ှင့် ၂၃ ကို dကည့်ပါ။)

8.1.14.

သီးြခားခွဲထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေရmAေြပာင်းေနထိုင်သည်ြဖစ်ေစ၊ ပုဂuလိက၊ အများြပည်သူ.ှင့်
အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာဝန်းကျင်အားလံုး၌ မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းမှ ကေလးများအား ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်မေ
@ ပးသည့် ဥပေဒများ.ှင့် မူဝါဒများကို ချမှတ်Fပီး လိက
ု ်နMကျင့်သံုးရန် အစိုးရများကို
ေထာက်ပံ့ပါ။ (စံ.@န်း ၁၄ .ှင့် ၂၀ ကို dကည့်ပါ။)

8.1.15.

ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနချိန်အတွင်း ကေလးများကို သီးသန*်ထားရန် သို*မဟုတ် ေရာဂါေြခချ$ပ်ြဖင့်ထား
ရန်အတွက် ဆက်လက်တည်ရှိေနေသာ Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပး
.ိုင်ေစမည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ.ှင့် အစီအစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ (ဥပမာ မိသားစုဝင်တစ်ဦး.ှင့် ကေလးကို သီးသန*်ထားြခင်းသည် အသင့်ေလျာ်ဆံုးြဖစ်.ိုင်သည်။)

8.2.

တိုင်းတာြခင်း

ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပထားေသာ

ရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်
ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

မှတ်ချက်

8.2.1. Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ

၁၀၀%

သတ်သတ်မှတ်မှတ်

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းအတွက် တံု*ြပန်ေဆာင်

ဝန်ေဆာင်မ@များ (ကျန်းမာေရး၊

ရ\က်မ@ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ@များ လိုအပ်သည်ဟု

MHPSS၊ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း၊

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ထားသည့်ကေလးများအနက်

တရားစီရင်ေရး) ကို

ထိုဝန်ေဆာင်မ@များ ရရှိသည်ဟု အစီရင်ခံလာ သည့်

ရည်zjန်းရန် .ိုင်ငံအတွင်း၌

ကေလး အေရအတွက် .ှင့် ရာခိုင်.@န်း

ဤအzjန်းကိန်း ကို
အလိုက်သင့်ြပ$ြပင်ပါ။

8.2.2. မdကာေသးမီကလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်မ@အေပSအေြခခံ၍

၉၀%

'မdကာေသးမီ' ('လွန်ခဲ့ေသာ ၃

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာတံု*ြပန်မ@

လအတွင်း' ကဲ့သို*ေသာ) က

အစီအစဉ်များ၌ ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည့်

ဖွဲAစည်းတည်ေထာင်ထားသည့်

Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာမေတာ်မတရား

အရာများကို သတ်မှတ်ပါ။

ြပ$ြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်.ှင့်
တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် နည်းဗျgဟာ ရာခိုင်.@န်း

8.3.

လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ

8.3.1. လျစ်လျhdMြခင်း
လျစ်လျgQ@ြခင်းသည် ပံုစံများစွာ (Qုပ်ပိုင်း၊ ေဆးကုသမ@ပိုင်း၊ စိတ်ခံစားမ@ပိုင်း၊ ပညာေရးပိုင်း၊ !ကီးdကပ်ေရးပိုင်း
သို*မဟုတ် ဆက်ဆံေရးပိုင်း) ရှိ.ိုင်Fပီး ေဖာ်ထုတ်ရန် ခက်ခဲ.ိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကေလးတစ်ဦး၏ Qုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ခံစားမ@
ပိုင်း.ှင့် စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံAFဖိ$းမ@ .ှင့် ေကာင်းကျိ$းအေပS ြပင်းထန်ေသာ၊ dကာရှည်တည်တံ့ေသာ မေကာင်းသည့်
သက်ေရာက်မ@များ ရှိ.ိုင်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်ေနရာများ၌ လျစ်လျgQ@ြခင်း.ှင့်ပတ်သက်သည့်
အချက်အလက်များ မရှပ
ိ ါ။ ပါဝင်သူအားလံုးသည် လျစ်လျgQ@ြခင်းသည် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၏ပံုစံတစ်ခုအြဖစ်
လက်ခံရန် .ှင့် ဆက်စပ်ေသာမည်သည့်ဆန်းစစ်မမ
@ ျား၊ ေြမပံုေရးဆွဲြခင်း .ှင့် အချက်အလက်ေကာက်ယြူ ခင်း
လ@ပ်ရှားများ၌ လျစ်လျgQ@ ြခင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်။

8.3.2. dုပ်ပိုင်းBှင့် စိတ်ခံစားမMပိုင်းဆိုင်ရာ မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းBှင့် အTကမ်းဖက်ြခင်း
မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း.ှင့် အdကမ်းဖက်ြခင်းသည် တမင်တကာရည်ရ\ယ်Fပီး ြပ$လုပ်ြခင်းြဖစ်Fပီး တာဝန်ယူမ@.ှင့်

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ ဆက်.ွယ်မ@တစ်ခုအတွင်း၌ ကျgးလွန်သည့်အခါ အdကမ်းဖက်မသ
@ ည် 'မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း' သာ
ြဖစ်သည်။ သူစိမ်းတစ်ဦး၏ အdကမ်းဖက်မ@သည် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း မဟုတ်ပါ။ စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့်
Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတာ်မတရားြပ$ြခင်း.ှင့် အdကမ်းဖက်မမ
@ ျား၌ ေအာက်ပါလုပ်ရပ်အမျိ$းမျိ$းပါဝင်သည် –
•

လ@ပ်ရှားသွားလားမ@များကို ကန*်သတ်ြခင်း၊

•

ေလှာင်ေြပာင်ြခင်း၊ Fခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေြခာက်လှန*်ြခင်း၊

•

ထိုး.ှက်ြခင်း၊ Qိုက်.ှက်ြခင်း၊ .ှိပ်စက်ညiဉ်းပန်းြခင်း၊

•

အဓမ≤ေခSေဆာင်သွားြခင်း .ှင့်

•

သတ်ြဖတ်ြခင်း။

အdကမ်းဖက်မ@ပံုစံအမျိ$းမျိ$းသည် အတူတကွ ြဖစ်ေပSလာ.ိုင်သည်။ ကေလးတစ်ဦးသည် အdကမ်းဖက်မပ
@ ံုစံ
တစ်မျိ$းမျိ$းကို sကံ$ေတွAေနရေdကာင်း သိပါက ေနMက်ထပ်sကံ$ေတွA.ိုင်သည့် အြခားမည်သည့်အdကမ်းဖက်မပ
@ ံုစံမျိ$း
ကိုမဆို ေစာင့်dကည့်ပါ။

စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတာ်မတရားြပ$ြခင်း.ှင့် အdကမ်းဖက်ြခင်းများ၏ အကျိ$းဆက်များမှာ
ေအာက်ပါတို*ပါဝင်သည်။
•

Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အနMတရြဖစ်မ@ (မီးေလာင်ြခင်း၊ အQိုးကျိ$းြခင်း၊ ဦးေ.ှMက်ထိခိုက်မ@ စသြဖင့်)

•

စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာေကာင်းကျိ$း.ှင့် စိတ်ကျန်းမာေရး ေလျာ့နည်းေစြခင်း၊

•

ရာသက်ပန် Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို*မဟုတ် သိမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းြဖစ်ြခင်း၊

•
•

မေကာင်းသည့်စိတ်ဖိစီးမ@.ှင့်ဆက်.jယ်သည့် ေရရှည်နMမကျန်းြဖစ်ြခင်း .ှင့်/သို*မဟုတ်
ေသဆံုးြခင်း။

'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် ကျား/မအေြခြပ$အdကမ်းဖက်မ'@ ဟုေခSသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသေဘာတရားကို
မေတာ်မတရားြပ$ ြခင်း.ှင့် အdကမ်းဖက်ြခင်းတို*ကို စံ.@န်း ၉ ၌ ေဖာ်ြပထားပါသည်။

8.3.3. လူမMေရးစံBMန်းများ
မိဘများသည် မိမိတို*၏သားသမီးများကို Qိုက်.ှက်ရန် 'အခွင့်အေရး' ကဲ့သို*ေသာ လူမ@ေရးစံ.@န်းများြဖင့် အချိ$Aေသာ
အdကမ်းဖက်မ@ပံုစံများကို ထိန်းသိမ်းထား.ိုင်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့် အေြခအေနများသည်
အdကမ်းဖက်ြခင်း.ှင့် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းကို အားေပးေသာ လူမ@ေရးစံ.@န်းများကို ြပန်လည်ဆန်းစစ်ရန်

အခွင့်အေရးများ ေပး.ိုင်ပါသည်။ ရှည်လျားေသာအကျပ်အတည်းများ၌ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရေသာ
သို*မဟုတ် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@မှ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@အေြခအေနများသို* ကူးေြပာင်းြခင်းကဲ့သို*ေသာ
ပိမ
ု dုိ ကာရှည်သည့်အချိန်ကာလdကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များမှတဆင့် ထိခိုက်ေစေသာ လူမ@ေရးစံ.@န်းများ.ှင့်
သေဘာထားများကို ေြပာင်းလဲ.ိုင်ေdကာင်း အေထာက်အထားများက ေဖာ်ြပထားသည်။

8.3.4. အBfရာယ်ကျေရာက်Bိုင်သည့်အေTကာင်းရင်းများ
အ.hရာယ်များကို လူမ-@ ေဂဟေဗဒပံုစံ၏ အဆင့်အသီးသီးမှ အေdကာင်းရင်းများစွာ၏ အြပန်အလှန်အကျိ$းသက်

ေရာက်မ@ြဖင့် သတ်မှတ်dကသည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများသည် ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်သူများအေပS ပိုမိုေသာစိတ်ဖိစီးမ@.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ဆိုင်ရာအေdကာင်းရင်းများ အားနည်းြခင်း
ေdကာင့် ကေလးများ၏ မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းအ.hရာယ်ကို မdကာခဏ တိုးြမiင့်ေပးသည်။ ေယဘုယျ
အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်သည့်အေdကာင်းရင်းများ၌ ေအာက်ပါတို*ပါဝင်သည်။ •
•

ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@နဲ* ပညာေရးစသည့် တစ်ဦးချင်းစီအဆင်အ
့ ေdကာင်းရင်းများ
မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာြခင်း၊ ေသဆံုးြခင်း၊ မိသားစုဖွဲAစည်းပံုေြပာင်းလဲြခင်း၊ မိဘများ၏စိတ်ဖစ
ိ းီ မ@၊

မူးယစ်ေဆးသံုးစွဲ ြခင်း.ှင့် စွန*်ပစ်ြခင်းစသည့် မိသားစု.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူအဆင့်အေdကာင်းရင်းများ၊

•

ဆင်းရဲ.ွမ်းပါးမ@၊ ညံ့ဖျင်းသည့်ေနစရာအေဆာက်အအံ၊ု လူမ@ေရးစံ.@န်းများ.ှင့် ေရmAေြပာင်းသွားလာမ@စသည့်

•

ကျယ်ကျယ်ြပန*်ြပန*်ပဋိပကa၊ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမ@၊ ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း၊ ဥပေဒမူေဘာင်များအားနည်း

လူမ@ေရးအဆင့အ
် ေdကာင်းရင်းများ .ှင့်

ြခင်း၊ ဥပေဒလိုက်နMမ@ညံ့ဖျင်းြခင်း.ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံေသာမူဝါဒများ စသည့် လူnအဖွဲAအစည်းအဆင့်
အေdကာင်းရင်းများ

(လူမ-@ ေဂဟေဗဒပံုစံ၏ အဆင့်များအေပS ပိုမိုအေသးစိတ်လမ်းzjန်မ@အတွက် စံ.@န်း ၁၄-၁၇ ကို dကည့်ပါ။)

8.3.5. ကေလးများ၏ခံBိုင်ရည်
မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၏ အ.hရာယ်.ှင့် ြဖစ်ပွားမ@ကို ေလျာ့နည်းသက်သာေစရန် ကူညီေပးရာ၌ ေအာက်ပါတို*ကို
ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့် ကေလး၏ခံ.ိုင်ရည် ကို အားေကာင်းေစသည်။
•

အသက်အရ\ယ်.ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ကèမ်းကျင်မ@များြဖင့် ကေလးများကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

•

ေဆွးေ.ွးပွဲ ဖိုရမ်များ ပံ့ပိုးေပးြခင်း .ှင့်

•

ဆရာ/မများ၊ မိဘများ၊ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ.ှင့် ကေလးများ.ှင့်တိုက်Qိုက်ထိေတွAရေသာအြခားသူများ၏
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပး.ိုင်ေသာစွမ်းရည်များကို အားေကာင်းေစြခင်း။ (စံ.@န်း ၁၆ .ှင့် ၂၃ ကို dကည့်ပါ။)

8.3.6. လiိ$Jဝှက်ထိန်းသိမ်းထားြခင်း
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများသည် အထူးသြဖင့် ကေလးမေတာ်မတရားြပ$ြခင်း

ြဖစ်ရပ်များကို တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်အခါ ကေလးများ၏ ေဘးကင်းလံုpခံ$မ@ကို ေသချာေစရန် .ှင့် ေနMက်ထပ်

ထိခိုက်မ@ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် အဆက်မြပတ် လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ လူမဝ
@ န်ထမ်းများ၊ ရပ်ရ\ာ သို*မဟုတ်
ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရှိများ.ှင့် ပညာသင်dကားေပးသူများ အပါအဝင် ြဖစ်ရပ်တစ်ခုကို

ကေလးများ ထုတ်ေဖာ်ေြပာdကား.ိုင်ေသာလူများအားလံုးသည် လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ သေဘာတူခွင့်ြပ$ြခင်း.ှင့်
ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်း မူများကို လိုက်နMရမည်ြဖစ်သည်။ တတ်.ိုင်သေရ\A

ကေလး၏ဆ.t၊ အခွင့်အေရးများ.ှင့် ဂုဏ်သိကaာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။ ေနMက်ထပ်ထိခိုက်မ@ကို
!ကိ$တင်တားဆီး ကာကွယ်ရန် ကGေပါင်းစံုမှအကူအညီေပးသူများသည် များစွာေသာ

ေတွAဆံုေမးြမန်းမ@လိုအပ်ချက်ကို ေလ^ာ့ချရန် ကေလးများကို ေတွAဆံေ
ု မးြမန်းြခင်း.ှင့် ဆန်းစစ်ြခင်းများအား
ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ (မူများ ၅ .ှင့် ၁၈ ကို dကည့်ပါ။)
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စံCDန်း ၉။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာCှင့် ကျားမအေြခြပkအ[ကမ်းဖက်ြခင်း (SGBV)
ဤစံ.@န်း၌ အရ\ယ်ေရာက်သူတစ်ဦး သို*မဟုတ် ကေလးအေပS ဩဇာအာဏာရှိေသာ အြခားကေလးတစ်ဦးက
ကေလးတစ်ဦး.ှင့် မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်မ@ပံုစံကိုမဆို 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအdကမ်းဖက်မ'@ ဟု
သတ်မှတ်ထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအdကမ်းဖက်မ၌
@ ခ.ΩMကိုယ်.ှင့်ထိေတွAြခင်း .ှင့် ထိေတွAမ@မရှိသည့်
လုပ်ေဆာင်မ@.ှစ်ခုစလံုး ပါဝင်သည်။
'ကျားမအေြခြပ$ အdကမ်းဖက်မ'@ (GBV) သည် လူတစ်ဦး၏ ဆ.tကို ဆန*်ကျင်သည့် အ.hရာယ်ရှိေသာ မည်သည့်
လုပ်ရပ်အတွက်မဆို ေယဘုယျ အသံုးအ.@န်းတစ်ခြု ဖစ်Fပီး ၎င်းသည် အမျိ$းသားများ.ှင့် အမျိ$းသမီးများ အdကား
လူမ@ေရးအရ သတ်မှတ်ထားေသာ (ကျား/မ) ြခားနMးချက်များအေပS အေြခခံသည်။ ၎င်း၌ Qုပ်ပိုင်း၊ လိင်ပိုင်း

သို*မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ြခင်း သို*မဟုတ် နMကျင်ေစသည့် လုပ်ရပ်များ၊ ထိုလုပ်ရပ်များ ြပ$လုပ်မည်ဟု
Fခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ အကျပ်ကိုင်ြခင်း .ှင့် အြခားလွတ်လပ်မဆ
@ ံုးQံ@းြခင်းတို* ပါဝင်သည်။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ .ှင့် ကျားမအေြခြပ$အdကမ်းဖက်မ@ (SGBV) သည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၊ မိသားစုများ.ှင့်

ရပ်ရ\ာများ၏ေကာင်းကျိ$းအေပS သိသိသာသာ .ှင့် dကာရှည်တည်တံ့ေသာ ဆိုးကျိ$းများ ရှိသည်။ ကေလးအားလံုး
သည် SGBV sကံ$ေတွA.ိုင်ေသာ်လည်း မိန်းကေလးများ - အထူးသြဖင့် ဆယ်ေကျာ်သက်မိန်းကေလးများ - သည်

သူတို*၏ ကျား/မြဖစ်ြခင်း.ှင့် အသက်အရ\ယ်ေdကာင့် SGBV ၏ သက်ေရာက်မ@ကို အချိ$းအစားမမ^တစွာ ထိခိုက်ခံ

ေနရပါသည်။ ကဲ့ရဲAQ@တ်ချြခင်း .ှင့် ကျားမစံ.@န်းများကို ဆန*်ကျင်မ@တို*ေdကာင့် အများအားြဖင့် ေယာက်ျားေလးများ
အေပS လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအdကမ်းဖက်မ@များကို သတင်းdကားရေလ့မရှပ
ိ ဲ ေယာကျာ်းေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအတွက်
ေထာက်ပံ့ေပးသည့်နည်းလမ်းများကို တည်ေဆာက်ထားေလ့မရှိပါ။ လိင်စိတ်တိမ်းzွတ်မ@၊ ကျား/မဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်
လကaဏာ.ှင့် ထုတ်ေဖာ်ြပသမ@များ .ှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစQိုက်လကaဏာများ အမျိ$းမျိ$းကွဲြပားစွာရှိသည့်ကေလးများ
သည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထိခိုက်လွယ်မ@များ ရှိFပီး အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားသည့် !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့်
တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း လုပ်ငန်းများ လိုအပ်ပါသည်။

SGBV သည် ပျံA.ှံ*ေနေသာ်လည်း မdကာခဏ လ^ိ$Aဝှက်ဖံုးကွယ်ထားြခင်းခံရFပီး သတင်ေပးပို*မ@နည်းပါးေလ့ရှိသည်။
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူအားလံုးသည် SGBV ြဖစ်ပွားေနသည်ဟု ယူဆသင့်သည်။

ကေလးများအေပS SGBV ကျgးလွန်ြခင်းကို ေလျာ့ချြခင်း၊ !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း
များသည် ကGေပါင်းစံုတံု*ြပန်မ@တစ်ခုလိုအပ်ေသာ အသက်ကယ်ဆယ်ေရး dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ ြဖစ်သည်။
ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူအားလံုးသည် လူမ@ေရးအတားအဆီးများ .ှင့် ကဲ့ရဲAQ@တ်ချမ@များေdကာင့် ေထာက်ပံ့မ.
@ ှင့်

ဝန်ေဆာင်မ@များ ရယူရာ၌ စိန်ေခSမ@များကို ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း
ေဆာင်ရ\က်သူများအားလံုးသည် SGBV ၏ အ.hရာယ်များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် .ှင့် ေလျာ့နည်းေစရန်
တာဝန်တစ်ခု ရှိသည်။ ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ေပးေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအတွက် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@.ှင့်

စိတ်ကျန်းမာေရး .ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@ကဲသ
့ ို* အထူးြပ$ထားသည့်ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို ပံပ
့ းုိ ရန် သင့်ေတာ်Fပီး
လိုအပ်ေသာ အရည်အချင်းများ ရှရ
ိ န် လိုအပ်သည်။

ဤစံ.@န်းအရ 'ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ' သည် အ.hရာယ်ရှိေသာထံုးတမ်းစဉ်လာများအပါအဝင် SGBV မှ
ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို ရည်zjန်းသည်။ ဥပမာ အ.hရာယ်ရှိေသာထံုးတမ်းစဉ်လာများ၌ ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်း
သို*မဟုတ် အမျိ$းသမီးလိင်အဂæါ ြပတ်ေတာက်ြခင်း/ြဖတ်ေတာက်ြခင်းတို*ပါဝင်.ိုင်သည်။ ကေလးများအေပS SGBV
စံ.@န်း

ကေလးအားလံုးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် ကျားမအေြခြပ$အdကမ်းဖက်မ@များ.ှင့်ပတ်သက်၍ အသိေပးFပီး

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
@ ပးရမည်ြဖစ်သည့်အြပင် ကျား/မ၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@၊ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@
အဆင့်.င
ှ ့် ယဉ်ေကျးမ@/ ဘာသာေရးေနMက်ခံများ.ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ရှင်ကျန်ရစ်သူဗဟိြု ပ$တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်
ြခင်းဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို လက်လှမ်းမီရရှိdကသည်။

ကျgးလွန်မ@များကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးရန် လုပ်ငန်းများပံုတူြပ$လုပ်ြခင်းေရှာင်ရှား.ိုင်ရန်

.ှင့် အချင်းချင်းြဖည့်စွက်.ိုင်ရန် ဤေနရာ၌ အဓိက လုပ်ေဆာင်ချက်များအားလံုးကို GBV လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ
.ှင့် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မြ@ ဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်သင့်သည်။

9.1.

အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
9.1.1.

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်၌ ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအား
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းအတွက် အခန်းကGများ.ှင့် တာဝန်ဝတoရား
များကို သတ်မှတ်ရန်.ှင့် ပါဝင်ရန် GBV ညiိ.ိ@င်းေရးအဖွဲAများ.ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့်
ပူးေပါင်းFပီး ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ပါ။ (စံ.@န်း ၁၈ ကို dကည့်ပါ။)

9.1.2.

တဆင့်ခံအချက်အလက်များကို ြပန်လည်သံုးသပ်ချက်မတ
ှ ဆင့် လက်ရှိ SGBV အ.hရာယ်များ.ှင့်

ပတ်သက်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကို ေကာက်ယူFပီး သံုးသပ်ပါ။ လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်
အလက်အမျိ$းအစားများအေပS အေသးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် IASC GBV လမ်းzjန်ချက်များ
ကို ရည်zjန်းပါ။
9.1.3.

ကေလးများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မ@များ.ှင့် လံုpခံ$မ@အေပSသူတို*၏အြမင်များကို နMးလည်ရန် ကေလးများ.ှင့်
တိုင်ပင်ပါ။

9.1.4.

ေအာက်ပါအမျိ$းအစားများ.ှင့် စွမ်းရည်များကို ေြမပံုေရးဆွဲြခင်းြဖင့် zjန်းပို*သည့်လမ်းေdကာင်းတစ်ခု
တည်ေဆာက်ပါ။ –
•

လက်ရှိ၌ ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူဗဟိုြပ$ဝန်ေဆာင်မ@များ ပံ့ပိုးေပးေနသည့်
သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ .ှင့်

•

အနMဂတ်၌ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ အကူအညီရယူ.ိုင်သည့် ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ ဝင်ေပါက်များ။

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း
9.1.5.

ထိခိုက်မ@များြဖစ်ေပSြခင်းကို ေရှာင်dကဉ်ရန် SGBV ြပဿနMများအေပS ရပ်ရ\ာ.ှင့် မပူးေပါင်းမီ အေြခခံ
SGBV ဝန်ေဆာင်မ@များ ရှိေdကာင်း ေသချာေစပါ။

9.1.6.

ပညာေရး၊ ဘဝတွက်တာကèမ်းကျင်မသ
@ င်တန်း၊ မိဘအုပ်ထိန်းမ@ပညာေပးအစီအစဉ်များ.ှင့်
စီးပွားေရးဆိုင်ရာစွမ်းရည်ြမiင့်တင်မ@များမှတဆင့် ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို
အားေကာင်းေစပါ။ ေထာက်ပံ့ေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၆ ကို dကည့်ပါ။)

9.1.7.

SGBV အား အားေပးအားေြမiာက်ြပ$Fပီး ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို ကဲ့ရဲAအြပစ်ဆိုသည့်
လူမ@ေရး.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@စံ.@န်းများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့်
ရပ်ရ\ာများ.ှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါ။ အ.hရာယ်ရှိေသာ လူမ@ေရး.ှင့် ကျားမစံ.@န်းများကို ေြပာင်းလဲရန်
လုပ်ေဆာင်မ@များ ချမှတ်သည့်အခါ မတူကွဲြပားသည့်လိုအပ်ချက်များရှိသည့် ကေလးများ.ှင့်
လူ!ကီးများ၏ အဓိပfာယ်ြပည့်ဝေသာ ပါဝင်မ@ကို ေသချာေစပါ။ (စံ.@န်း ၁၄-၁၈ ကို dကည့်ပါ။)

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
SGBV အ#$ရာယ်ေလျာ့ချြခင်း
9.1.8.

SGBV အ.hရာယ်များကို ေစာင့်dကည့်ရန်.ှင့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း.ိုင်ရန် ရပ်ရ\ာ၏ စွမ်းရည်များကို
အားေကာင်းေစFပီး ကေလးများ.ှင့် ၎င်းတို*၏ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများအား ကျင့်ဝတ်.ှင့်ညီFပီး

လံုpခံ$မ@ရေ
ိှ သာ လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းသည့်အြပ$အမူြဖင့် ေထာက်ပံ့မ@ကို မည်သည့်ေနရာ၌ မည်ကဲသ
့ ို*
ရယူ.ိုင်ေdကာင်း.ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ေပးပါ။
9.1.9.

(က) လိငပ
် ိုင်းဆိုင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း.ှင့် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း.ှင့်ပတ်သက်သည့်
လံုpခံ$မ@ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မ@များ .ှင့် (ခ) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ေဆာင်မ@များ
ရရှိရာ၌ အတားအဆီးများအပါအဝင် ကေလးများ၏ SGBV အ.hရာယ်များကို ပံမ
ု န
ှ ် ေစာင့်dကည့်Fပီး
ေြဖရှင်းပါ။

9.1.10.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ၏ SGBV !ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းစွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ပါ။

SGBV တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း
9.1.11.

ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအား အချိန်မီ လံုpခံ$မ@ရှိFပီး ထိေရာက်သည့် zjန်းပို*မ@ ြပ$လုပ်.ိုင်ရန်

zjန်းပို*မ@လမ်းေdကာင်းများကို တည်ေဆာက်Fပီး အားေကာင်းေစ၍ ပံုမှန်ြပင်ဆင်ရန် GBV လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။ !ကီးမားေသာအကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ကျန်းမာေရး၊
ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@၊ စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမ@.ှင့် လံုpခံ$မ@ကဲ့သို*ေသာ ဦးစားေပး ဝန်ေဆာင်မ@များ
ပါဝင်သည့် အနိမ့်ဆံုး zjန်းပို*သည့်လမ်းေdကာင်း များကို တည်ေဆာက်ပါ။
9.1.12.

zjန်းပို*သည့်လမ်းေdကာင်း.ှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ၊
ကေလးများ၊ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျား.ှင့် ရပ်ရ\ာများ ရရှိေစရန်.ှင့် နMးလည်ေစရန် ြပ$လုပ်ပါ။

9.1.13.

သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်သည့်ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ၏ ကေလးအားလံုးကို ကေလး.ှင့်
ရင်း.ှီးကèမ်းဝင်သည့် ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား ပံ့ပိုးေပး.ိုင်သည့်စွမ်းရည်ကုိ အားေကာင်းေစပါ။ လိင်/ကျားမ၊
အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@များ.ှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် လိုအပ်ချက်အမျိ$းမျိ$းကို အထူးဂQုစိုက်ပါ။

မတူကွဲြပားသည့်ကျားမဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လကaဏာများရှိသည့်ကေလးများ၊ အိမ်ေထာင်ရှိသည့်
ကေလးများ၊ လူကုန်ကူးခံရသည့်ကေလးများ၊ အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ သို*မဟုတ်
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့်ဆက်စပ်ေသာကေလးများသည် အထူးလိုအပ်ချက်
များ ရှိ.ိုင်သည်။
9.1.14.

သင့်ေတာ်သည့် ကèမ်းကျင်မြ@ ဖင့် ဝန်ေဆာင်မေ
@ ပးသူများမှ ပံ့ပိုးေပးေနသည့် အရည်အေသွးြမင့်
ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ဝန်ေဆာင်မ@များအား ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၏ လက်လှမ်းမီရရှိမ@ကို
ေထာက်ပံ့ေပးပါ။

9.1.15.

လိုအပ်သည့်ေနရာများ၌ အြခားဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ၏ စွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ပါ။ သို*မှသာလ^င်
ထိုသူများလည်း ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သမ
ူ ျားအတွက် အရည်အေသွးရှေ
ိ သာြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@
ဝန်ေဆာင်မ@များကို ပံ့ပိုးေပး.ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ (စံ.@န်း ၁၈ ကို dကည့်ပါ။)

9.1.16.

ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားအရ အိမ်မှဖယ်ရှားထားသည့် ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ
အတွက် သင့်ေတာ်ေသာအြခားနည်းလမ်းြဖင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။

အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စု ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးထားသည့်အခါ ကေလးများ၏ ေဘးကင်းလံုpခံ$မ@ကို
ေစာင့်dကည့်ပါ။ (စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)
9.1.17.

ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ အေရးတ!ကီးေစာင့်ေရှာက်မ@ လျင်ြမန်စွာ ရရှိရန် ေငွသား.ှင့် ကူပန
ွ ်
လက်မှတ်အကူအညီ .ှင့်/သို*မဟုတ် ပစ≠ည်းေထာက်ပံ့မ@ကို ပံ့ပိုးေပးပါ။ ၎င်းကို ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@
အစီအစဉ်ေရးဆွဲြခင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်FပီးေနMက် .ှင့်

သင့်ေတာ်ေသာဝန်ေဆာင်မ@များကိေ
ု ဖာ်ထုတ်FပီးေနMက်မှသာ စတင်သင့်သည်။ dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@
များကို တစ်သမတ်တည်း ေစာင့်dကည့်ပါ။
9.1.18.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ရပ်ရ\ာအတွင်းသွားေရာက်ြခင်း .ှင့် အသိပညာေပးလ@ပ်ရှားမ@
များ ၌ SGBV သတင်းအချက်အလက်များကို ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းရန် ကေလးများ.ှင့် တိုင်ပင်ပါ။

ထိုသတင်းအချက်အလက်များ၌ ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သမ
ူ ျား၏အခွင့်အေရးများ၊ အ.hရာယ်ကျေရာက်
မ@များကို သတင်းပို*တိုင်dကား.ိုင်သည့်ေနရာများ.ှင့် SGBV တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်ဝန်ေဆာင်မ@များကို
ရရှိ.ိုင်သည့်နည်းလမ်းများ ပါဝင်.ိုင်သည်။

9.2.

တိုင်းတာြခင်း

ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

မှတ်ချက်

9.2.1. လက်ရှိလည်ပတ်ေနသည့်

၉၀%

ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများသည် ထည့်သွင်း

ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအတွက်

ေရတွက်ရန် .ိုင်ငံအတွင်းရှိ သေဘာတူ

ကျား/မြဖစ်ြခင်း၊ အသက်အရ\ယ်၊

ထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်အားလံုးကို

မသန်စွမ်းမ@ .ှင့် ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ

ြပည့်မီရမည်ြဖစ်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်

အသိရေ
ိှ သာ

များ၌ မတူညီသည့်အဆင့်များ၌ ရှိသည့်

တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်ဝန်ေဆာင်မ@များရှိ

တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ@

သည့် ဦးတည်ေနရာ ရာခိုင်.@န်း

များ ရှိြခင်း ပါဝင်.ိုင်သည်။

9.2.2. SGBV အတွက် တံုံ*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်

.ိုင်ငံ သို*မဟုတ်

ဤအzjန်းကိန်းကို ဖွဲAစည်းထားေသာ

ဝန်ေဆာင်မ@များ ရရှိသည့်ကေလးများ

ဝန်းကျင်၌

ေမးြမန်းမ@တစ်ခု (ေနMက်ဆက်တွဲ

.ှင့်/သို*မဟုတ် သူတို*၏ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်

ဆံုးြဖတ်ရန်

ကာလ၌ ေဖာ်ထုတ်ထားေသာကေလး

သူများအနက် ဝန်ေဆာင်မ@ေပးြခင်းအေပS

သို*မဟုတ် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏

စိတ်ေကျနပ်မ@ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံသည့်

စစ်တမ်း) ြဖင့် တိုင်းတာသည်။ ၎င်းကို

ကေလး သို*မဟုတ် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူ

ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူကို

ရာခိုင်.@န်း

ဝန်ေဆာင်မ@များ တိုက်Qိုက်ပံ့ပိုးသည့်
ဝန်ေဆာင်မ@ပံ့ပိုးသူများမှ ေဆာင်ရ\က်
ရမည်ြဖစ်သည်။ (ကျန်းမာေရး၊ MHPSS၊
ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း .ှင့် တရားေရး) ကို
ရည်zjန်းFပီး .ိုင်ငံရှိထိုအzjန်းကိန်းကို
ြပင်ဆင်ပါ။

9.3.

လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ

9.3.1. လူမေ
M ရးBှင့် ကျား/မစံBMန်းများ
SGBV ၏ အဓိကအေdကာင်းရင်းများသည် ကျားမအေြခြပ$ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း.ှင့် မညီမ^သည့်အာဏာအေပS

အားေပးအားေြမiာက်ြပ$သည့် .ှင့်/ သို*မဟုတ် ခွင့်ြပ$ထားသည့် သေဘာထားများ၊ ယံုdကည်ချက်များ၊ စံ.@န်းများ.ှင့်
ဖွဲAစည်းပံမ
ု ျား.ှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကျားမမညီမ^မ@ကို ေထာက်ပံ့ေပးေသာ စံ.@န်းများ.ှင့် စနစ်များကို ေြပာင်းလဲ
ြခင်းသည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၏ ချက်ချင်း ကျန်းမာေရး.ှင့် လံုpခံ$ေရးအေပS သိသာေသာ အကျိ$းသက်ေရာက်မ@

တစ်ခု ရှိ.ိုင်သည်။ လူမ@ေရးစံ.@န်းများ.ှင့် စနစ်ဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမ@များ.ှင့် ဆက်စပ်ေသာdကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို
(က) ပိုမို တည်Fငိမ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်များ၌ .ှင့် (ခ) အေြခခံ SGBV တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်ဝန်ေဆာင်မ@များ
အသံုးြပ$၍ရသည့်အခါ၌သာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ ရှည်လျားေသာ လူသားချင်းစာနM

ေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ အေြခအေနများသည် SGBV ကို အြပစ်မေပးပဲ အားေပးအားေြမiာက်ြပ$သည့် အ.hရာယ်ရှိေသာ
လူမ@ေရး.ှင့် ကျား/မဆိုင်ရာ စံ.@န်းများ၏ ယဉ်ေကျးမ@ကို ဖန်တီးေပး.ိုင်သည်။ အ.hရာယ်ရေ
ှိ သာ လူမ@ေရးစံ.@န်းများကို
ေြပာင်းလဲရန် SGBV !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်များသည် ေအာက်ပါတို*ကို ြပ$လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ –
•

တစ်ဦးချင်းစီ၏ သေဘာထားများသာ မဟုတ်ပဲ လူမ@ေရးေမ^ာ်လင့်ချက်များကို ေြပာင်းလဲပါ။

•

ေြပာင်းလဲမက
@ ို လူသိရှင်dကား ေdကညာပါ .ှင့်

•

စံ.@န်းအသစ်များ.ှင့် အြပ$အမူအသစ်များကို လံ@Aေဆာ်၍ အားြဖည့်ေပးပါ။

9.3.2. ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူဗဟိုြပ$ချဉ်းကပ်မM
ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူဗဟိြု ပ$ချဉ်းကပ်မ@သည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ၏ အခွင့်အေရးများ.ှင့် ဆ.tများကို ေလးစားFပီး သူတို*၏
လံုpခံ$မ@ကို ေသချာေစ၍ သူတို*ကုိ ဂုဏ်သိကaာြဖင့် ေလးေလးစားစား ဆက်ဆံသည့် ေထာက်ပံ့ေပးေသာ

ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးေပးသည်။ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သဗ
ူ ဟိုြပ$ချဉ်းကပ်မ@သည် ေအာက်ပါလမ်းzjန်မူများအေပS
အေြခခံသည်။–
•
•

လံုpခံ$မ@– ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ.ှင့် သူတို*၏မိသားစု၏ လံုpခံ$မ@သည် အဓိကစဉ်းစားသည့်အရာြဖစ်သည်။

လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းြခင်း– ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများသည် သူတို*၏ဇာတ်လမ်းကို မည်သူnကိုေြပာြပမည် .ှင့်

သူတို*.ှင့်ပတ်သက်သည့် အေdကာင်းအရာများကို သူတို*၏သေဘာတူခွင့်ြပ$ချက်ြဖင့် မည်သူnကို ေဝမ^မည်ကို
ေရ\းချယ်ပင
ုိ ်ခွင့်ရှိသည်။ သို*ေသာ် ကေလးများ.ှင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ လ^ိ$Aဝှက်စွာထိန်းသိမ်းြခင်း၌

ကန*်သတ်ချက်များရှိေdကာင်း ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှင်းြပရမည်
ြဖစ်သည်။ ဤကန*်သတ်ချက်များ၌ ကေလးတစ်ဦး၏ Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလံုpခံ$မ@ကို

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် .ှင့် လိုအပ်ေသာအခါ ချက်ချင်း ကူညီေထာက်ပံမ
့ @ေပးရန် လိုအပ်ချက် ပါဝင်သည်။
ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမေ
@ အဂျင်စီများသည် သူတို*၏ဝန်းကျင်ရှိ ဥပေဒများ.ှင့် မူဝါဒများကို သတိြပ$မိ ရန်

အေရး!ကီးသည်။ ထိုဥပေဒများ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ကေလး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်း
ြခင်းမူ.ှင့်အညီ အေသအချာ ြပန်လည်သံုးသပ်သင့်Fပီး ၎င်းအား မည်သည့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်မ@၌မဆို
ဦးစားေပးရမည်ြဖစ်သည်။
•

ေလးစားမ@– ရှင်သန်ကျန်ရစ်သ၏
ူ ေရ\းချယ်မ@များ၊ ဆ.tများ၊ အခွင့်အေရးများ.ှင့် ဂုဏ်သိကaာများကို

ေလးစားြခင်းြဖင့် လုပ်ေဆာင်မ@အားလံုးကို လမ်းzjန်ေပးသည်။ အကူအညီေပးသူများ၏ အခန်းကGမှာ
ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူကို ြပန်လည်ထူေထာင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီြခင်း.ှင့် ရင်းြမစ်များ ပံ့ပိုးေပးြခင်း ြဖစ်သည်။
•

ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှြိ ခင်း– လိင်စိတ်တိမ်းzjတ်မ၊@ ကျားမဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လကaဏာ၊ အသက်အရ\ယ်၊

မသန်စွမ်းမ@၊ ဘာသာေရး၊ .ိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိ$းစု သို*မဟုတ် အြခားမည်သည့် ကွဲြပားမ@

အချက်အလက်ကိုမဆို ဂQုမစိုက်ပဲ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို တန်းတူ.ှင့် မ^မ^တတ ဆက်ဆံသင့်သည်။
ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူြဖစ်ရပ်များ၌ အထက်ပါမူများအြပင် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား ကို စဉ်းစားရန်
လိအ
ု ပ်သည်။ ကေလး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းမူသည် သူတို*အေပSသက်ေရာက်သည့်

ဆံုးြဖတ်ချက်များ.ှင့် လုပ်ရပ်အားလံုးသည် ထိုကေလး၏ လံုpခံ$မ@၊ ေကာင်းကျိ$း.ှင့် ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@အတွက်
အေကာင်းဆံုးအရာကို ထင်ဟပ်ြပသင့်ေdကာင်း လက်ခံထားသည်။ ကေလးတိုင်းသည် ထူးြခားFပီး SGBV ၏

သက်ေရာက်မ@ကို မတူကွဲြပားစွာ ထိခိုက်ခံရမည်ကို လက်ခံထားသည်။ ကေလးများသည် သူတို*၏ရင့်ကျက်မ@
အဆင့်.ှင့် သင့်ေလျာ်သည့် သူတို*အေပSသက်ေရာက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ၌ ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။ မိဘ/ြပ$စု

ေစာင့်ေရှာက်သူများသည် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား.ှင့်အညီ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်သင့်သည်။

9.3.3. မြဖစ်မေနအစီရင်ခံြခင်း
မြဖစ်မေနအစီရင်ခံြခင်းဆိသ
ု ည်မာှ အချိ$Aေအဂျင်စီများ .ှင့်/သို*မဟုတ် ကèမ်းကျင်သူများကို အမှန်တကယ် သို*မဟုတ်
သံသယရှိေသာ ကေလးများအားမေတာ်မတရားြပ$ြခင်း .ှင့် အြခားအdကမ်းဖက်မ@ပံုစံများကို အစီရင်ခံ ရန်
ြပဌာန်းထားေသာ.ိုင်ငံဥပေဒများ.ှင့် မူဝါဒများကို ရည်zjန်းြခင်းြဖစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်

အြမတ်ထုတ်ြခင်း.ှင့် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း (PSEA) မူဝါဒများမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၌ အများအားြဖင့်
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများ ကျgးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရေသာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း.ှင့် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်းတို*ကို မြဖစ်မေန အစီရင်ခံြခင်း ပါဝင်သည်။ လူသားချင်း

စာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများ .ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@ပံ့ပိုးသူများ အားလံုးသည် ေဒသ၊ .ိုင်ငံ၊ .ိုင်ငံတကာ

.ှင့် အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာ မြဖစ်မေနအစီရင်ခံြခင်း ဥပေဒများ .ှင့်/သို*မဟုတ် မူဝါဒများကို ေစ့ေစ့စပ်စပ် နMးလည်မ@ ရှိ

ရမည် ။ ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများသည် (က) ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို အစီရင်ခံေပးရမည့်တာဝန်
များ .ှင့်ပတ်သက်Fပီး အသိေပးရမည်ြဖစ်Fပီး (ခ) မည်သည့်ဆန်းစစ်မ@လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီ ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်
သူများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ သေဘာတူခွင့်ြပ$ချက်ကရ
ို ရှရ
ိ မည်။

9.3.4. သတင်းအချက်အလက်များ ေဝမiြခင်း
SGBV ၏ ပျံA.ှံ* မ@အေပS တိကျေသာ အချက်အလက်များ ရရှိ ြခင်းသည် အကျပ်အတည်းတစ်ခု၏ အစ၌ ဦးစားေပးမ@
တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ SGBV အချက်အလက်များကို ဝန်ေဆာင်မေ
@ ပးြခင်း တိုးတက်ေစရန် ရည်ရ\ယ်ချက်အတွက် ရှင်သန်
ကျန်ရစ်သူများ၏ အြပည့်အဝ သေဘာတူခွင့်ြပ$ချက်ြဖင့် စီမံခန*်ခွဲသင့်သည်။ အချက်အလက်လံုpခံ$ေရး .ှင့် ပါဝင်သူ
အားလံုး၏ လံုpခံ$မ@ကို ေသချာေစရန် လံုpခံ$Fပီး ကျင့်ဝတ်.ှင့်ညီေသာ နည်းလမ်းြဖင့် ြပ$လုပ်သင့်သည်။ ြဖစ်ရပ်

အချက်အလက်ေကာက်ယြူ ခင်းသည် ကျားမအေြခြပ$အdကမ်းဖက်ြခင်းသတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲသည့်စနစ်
(GBVIMS) က တည်ေဆာက်ထားေသာ အချက်အလက်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများြဖင့်
ချည်ေ.ှMင်ထားေသာ .ှင့် ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို ကူညီေပးေသာ အထူးဝန်ေဆာင်မေ
@ ပးသူများ၏

တာဝန်ြဖစ်သည်။ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုချင်းစီ သို*မဟုတ် အထူးဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများအdကား စုစည်းထားေသာ ြဖစ်ရပ်များ
.ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သိ-ရန်-လိုအပ်ေသာအေြခခံတစ်ခုအပS၌ ေဝမ^Fပီး လ^ိ$Aဝှက်ထိန်း
သိမ်းြခင်း.ှင့် သတင်းအချက်အလက်များ-ေဝမ^ြခင်းဆိင
ု ်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအားြဖင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@
ေပးထားသည်။ ြဖစ်ရပ်အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်မ@ြပ$လုပ်ေနစဉ် ေကာက်ယူြခင်း မြပ$သင့်ပါ။ သို*မဟုတ်

အလှgရှင် များ ထံ အစီအစဉ် တိုးတက်မ@ကို အစီရင်ခံရန် ေစာင့်dကည့်ေရး အzjန်းကိန်းတစ်ခုအြဖစ် အသံုးြပ$ြခင်း မ
ြပ$သင့်ပါ။ ဤသေဘာတူညီချက်ထားေသာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လိုက်နMမ@မရှိြခင်းသည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ
ကို အ.hရာယ်များ ထိေတွAေစ.ိုင်ြခင်း သို*မဟုတ် ကေလးတစ်ဦးချင်းစီ၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မိသားစုများ.ှင့်
ရပ်ရ\ာတစ်ခုလံုးအေပS ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း.ှင့် အdကမ်းဖက်ြခင်း အခွင့်အလမ်းကို တိုးြမiင့်ေပး.ိုင်သည်။

ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကိုြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း (အခန်း ၅) ၌ ရင့်ကျက်မ@ြပဿနMများ သို*မဟုတ်

အသိ∂ာဏ်ပိုင်းဆိုင်လုပ်ေဆာင်မခ
@ ျိ$Aယွင်းြခင်း/မသန်စွမ်းြခင်းအေပS ထည့်တွက်စဉ်းစားသည့် အသက်အရ\ယ်အလိုက်
သေဘာတူခွင့်ြပ$ချက်လမ်းzjန်ချက်များ ပါဝင်သည်။

9.3.5. ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်း
ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်းသည် ေနMက်ခံဝန်းကျင်ေတာ်ေတာ်များများ၌ အေရးပါေသာြပဿနMတစ်ခုြဖစ်သည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်းများ၌ ပို၍ပင် အေရးပါသည်။ GBV လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့်
ပူးေပါင်းFပီး ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများသည် ေအာက်ပါတို*ကို
ြပ$လုပ်ရမည်။•

ကေလးများ.ှင့် အထူးသြဖင့် မိန်းကေလးများ၊ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် အြခားပါဝင်သူများ.ှင့်

ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်း.ှင့်ဆက်.jယ်သည့် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာအေdကာင်းရင်းများ.ှင့်
လူမ@ေရး/ယဉ်ေကျးမ@ဓေလ့ထံုးစံများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် တိုင်ပင်ပါ။
•
•

ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@စံ.@န်းများကို နMးလည်ပါ။
ဆန်းစစ်ချက်များ.ှင့် အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းများ၌ ေအာက်ပါတို*ကို ထည့်သွင်းပါ။–
o

ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်းအတွက် (ကေလးအားလံုးအတွက်) မတူညသ
ီ ည့်အ.hရာယ်
ကျေရာက်.ိုင်ေသာအေdကာင်းရင်းများ .ှင့်

o

အိမ်ေထာင်သည်ကေလးများ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိန်းကေလးများ.ှင့် ကေလး/ဆယ်ေကျာ်သက်
မိဘများ၏ သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များ။ (အိမ်ေထာင်သည်မိန်းကေလးများသည်

ရင်း.ှီးေသာစံုတွဲ အdကမ်းဖက်မ@ [IPV] ၏ အ.hရာယ်များ တိုးများလာFပီး မdကာခဏ မြမင်.ိုင်ေပ။)

•

(က) ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ေပးFပီး (ခ) အိမ်ေထာင်ြပ$Fပီးသည့်

ကေလးများ .ှင့်/သို*မဟုတ် ကေလးမိဘများကို ေထာက်ပံ့ေပးသည့် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မမ
@ ျား.ှင့်

ပတ်သက်Fပီး (GBV .ှင့် လိင်.ှင့်မျိ$းဆက်ပွားကျန်းမာေရး.ှင့်အခွင့်အေရး အပါအဝင်) ကGေပါင်းစံုမှ
ေဆာင်ရ\က်ေနသူများ.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများသည် အိမ်ေထာင်တစ်ခုကို ရပ်တန*်ရန် ဆ.tရှိ
.ိုင်ေသာ်လည်း ထိုသို*ြပ$လုပ်ြခင်းသည် ကေလး၊ မိသားစု.ှင့် အြခားသူများကို မရည်ရ\ယ်ပဲ အ.hရာယ်ရှိေသာ
အကျိ$းဆက်များကို ြဖစ်ေစ.ိုင်သည်။ ဤအေြခအေနအေပS အေကာင်းဆံုးတံု*ြပန်မ@မှာ •

ကေလး၏အေြခအေန.ှင့် သူတို*ဘာြဖစ်ချင်သည်ကို နMးလည်ပါ။

•

လံုpခံ$မ@အတွက် ဆန်းစစ်Fပီး အစီအစဉ်ဆွဲပါ။

•
•

သတင်းအချက်အလက် .ှင့် ေထာက်ပံ့မ@ ေပးပါ .ှင့်

ကေလးကို အေထာက်အပံ့ြဖစ်Fပီး အသံုးဝင်သည့် လူများ.ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့် ချိတ်ဆက်ေပးပါ။

ကေလး၏လံုpခံ$မ@.ှင့် အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားကို ဦးစားေပးရန် လိအ
ု ပ်သည်။ ကေလးတစ်ဦးသည်
ချက်ချင်းလံုpခံ$ေရး စိုးရိမ်ပူပန်မ@.ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရပါက ေရရှည်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပး.ိုင်

ေသာေရ\းချယ်စရာတစ်ခအ
ု ြဖစ် အလားအလာရှေ
ိ သာ ေရတိုကာကွယေ
် စာင့်ေရှာက်မေ
@ ပး.ိုင်သည့် ဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့်
ချိတ်ဆက်ပါ။
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စံCDန်း ၁၀။ စိတ်ကျန်းမာေရးCှင့် စိတ်လူမDပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမD
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများသည် ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ
ကို ချက်ချင်း.ှင့် ေရရှည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် လူမ@ေရးဆိုင်ရာ ေဝဒနMများကို ြဖစ်ေပSေစ.ိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမ@၏
အဓိကရင်းြမစ်များ၌ ေအာက်ပါတို*ပါဝင်သည်။ •
•

စိတ်ဒဏ်ရာရ.ိုင်ေသာအြဖစ်အပျက်များ.ှင့် ထိေတွAြခင်း၊
မိသားစုဝင်များ ေသဆံုးြခင်း သို*မဟုတ် ကွဲကွာေနြခင်း၊

•

အေြခခံဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား၊ တိကျမှန်ကန်ေသာသတင်းအချက်အလက်၊ ေဘးကင်းလံုpခံ$မ@ မရှိြခင်း၊

•

ေနရပ်စွန*်ခွာရြခင်း .ှင့်

•

အားနည်းေသာ မိသားစု.ှင့် ရပ်ရ\ာအတွင်းရှိကွန်ယက်များ.ှင့် ပံ့ပိုးမ@စနစ်များ

စိတ်ဖိစီးမ@များကို မေလျာ့ချ.ိုင်ပါက သို*မဟုတ် (မူးယစ်ေဆးသံုးစွဲြခင်း၊ အြပ$အမူဆိုင်ရာြပဿနMများ သို*မဟုတ်
မိမိကိုယ်ကထ
ို ိခိုက်ြခင်းကဲ့သို*ေသာ) မေကာင်းသည့်ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများြဖင့် စီမံခန*်ခွဲမည်ဆပ
ို ါက
ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများသည် အထူးပံပ
့ းုိ မ@လိုအပ်သည့် စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေနများကို
ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်ေစ.ိုင်သည်။ 'စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@' (MHPSS) ဆိသ
ု ည်မာှ

စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာေကာင်းကျိ$းကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးေသာ သို*မဟုတ် ြမiင့်တင်ေပးေသာ .ှင့်

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာေရးအေြခအေနများကို ကုသေပးေသာ မည်သည့်ပံ့ပိုးမ@မျိ$းကိုမဆို ရည်zjန်းပါသည်။ (IASC

အေရးေပSအေြခအေနများ၌ MHPSS လမ်းzjန်ချက်များ ၂၀၀၇)

ကေလးများ၏ စိတ်ဖိစီးမ@ကို ေအာင်ြမင်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း.ိုင်စွမ်းရည် (သူတို*၏ 'ခံ.ိုင်ရည်ရှိမ'@ ) ကို
ေအာက်ပါတို*က လjမ်းမိုးထားပါသည်။
•

သူတို*၏အသက်အရ\ယ်၊ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@အဆင့်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@အေြခအေန၊

•

အေြခခံအသက်ရှင်ေရး.ှင့် လံုpခံ$ေရးလိုအပ်ချက်များရရှိြခင်း၊

•

သူတို*ကိုယတ
် ိုင်.ှင့် သူတို*၏ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျား၏ Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအေြခအေန၊

•

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားထံမှ သူတို*ရရှိေသာ စိတ်ခံစားမ@ပိုင်း.ှင့် လူမ@ေရး ပံ့ပိုးမ@များ၊

•

သူတို*၏ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများရရှိေသာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ.ှင့် လူမ@ေရးပံပ
့ းုိ မ@များ .ှင့်

•

(ရပ်ရ\ာပံ့ပးုိ မ@.ှင့် Qုပ်ပစ≠ည်းပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအြမစ်များကဲ့သို*ေသာ) သူတို*၏ေယဘူယျလူမ@ဝန်းကျင်
တစ်ခုလံုး။

Mental health and psy:osocial support: Pyramid of services

စံ.န
@ ်း

ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများသည် တိုးတက်လာေသာ စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့်
စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာေကာင်းကျိ$းကို ေတွAsကံ$ခံစားရသည်။

10.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
10.1.1.

ေအာက်ပါအေdကာင်းအရာများပါဝင်သည့် ေအဂျင်စီအချင်းချင်း.ှင့် ကGေပါင်းစံု ေြမပံုေရးဆွဲြခင်း.ှင့်
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း ြပ$လုပ်ပါ။ •

လက်ရသ
ှိ မားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ
ေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား၊

•

စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေနများ၊ စိတ်ဖစ
ိ းီ မ@၊ စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာေကာင်းကျိ$း .ှင့် ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများအေပS ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ နMးလည်မ@များ၊

•

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာ .ှင့်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးေသာအေdကာင်းရင်းများ၊

•
•

ကေလးများ.ှင့် အြခားပါဝင်သမ
ူ ျား၏ လက်ရစ
ှိ ွမ်းရည်များ.ှင့် သင်တန်းလိုအပ်ချက်များ .ှင့်

စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေန အမျိ$းအစားများ.ှင့် ပျံA.ှံ* မ@အေပS ခွဲထုတ်ထားသည့် အချက်အလက်
များ။

10.1.2.

အေရးေပS !ကိ$တင်ြပင်ဆင်ေရး အစီအစဉ်များ၌ စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ ပံပ
့ းုိ မ@များ
ထည့်သွင်းပါ။

10.1.3.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများ.ှင့် အြခားပါဝင်သူများကို ေအာက်ပါ
အေdကာင်းအရာများ အေပS သင်တန်းေပးပါ။ –
•
•

အေြခခံအေထာက်အကူြပ$ နMးေထာင်ြခင်းစွမ်းရည်များ.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ$စုြခင်း (PFA)
စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေနများ.ှင့် စိတ်ဖိစီးမ@ လကaဏာများ၊

•
•

10.1.4.

zjန်းပို*သည့်နည်းစနစ်များ.ှင့် သတင်းေဝမ^ြခင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ .ှင့်

IASC အေရးေပSအေြခအေနများ၌ MHPSS လမ်းzjန်ချက်များ .ှင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထား
မ@ဆိုင်ရာလ@ပ်ရှားမ@၌ မသန်စွမ်းသူများပါဝင်ြခင်းအေပS IASC လမ်းzjန်ချက်များ။ (ဆိုင်းငံ့ထား)

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@များေပးရန်
လက်ရှိ မိသားစု၊ ရပ်ရ\ာ.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့်စနစ်များ၏ စွမ်းရည်ကို အားေကာင်းေစပါ။

10.1.5.

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် တွဲဖက်များ၏ ေကာင်းကျိ$းအတွက် အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာ စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့်
စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@စနစ်များကို တည်ေထာင်Fပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ (စံ.@န်း ၂
ကို dကည့်ပါ။)

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
10.1.6.

သက်ဆိုင်ရာ ေအဂျင်စအ
ီ ချင်းချင်း ကGေပါင်းစံု ညiိ.ိ@င်းေရးစနစ်များ.ှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သည့်အဖွဲA
များ၌ ပါဝင်ပါ။

10.1.7.

သတ်မှတ်ထားေသာကG.ှင့် ကGေပါင်းစံုတံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@အစီအစဉ်များ.ှင့် အသံုးစရိတ်များ၌
စိတ်ကျန်းမာေရး .ှင့် စိတ်လူမေ
@ ထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို ထည့်သွင်းပါ။

10.1.8.

စိတ်ကျန်းမာေရး .ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မအ
@ မျိ$းမျိ$းပါဝင်သည့်

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ ြဖစ်စဉ်ကို လက်လှမ်းမီရရှိေစရန် zjန်းပို*သည့်စနစ်များတည်ေထာင်ရန် ေဒသခံ၊
.ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာ သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာအကူအညီေပးသူများ.ှင့်အတူ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။ (ဝန်ေဆာင်မ@ပိရမစ် ကို ရည်zjန်းပါ။)
10.1.9.

ေအာက်ပါရည်ရ\ယ်ချက်များ ြပည့်မီရန် ရပ်ရ\ာ၏တံု*ြပန်မ@.ိုးdကားေစြခင်းကို ြပ$လုပ်ပါ။ –
•

10.1.10.

စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမ@ေကာင်းကျိ$း.ှင့် ပတ်သက်Fပီး အသိပညာေပးရန်၊

•

ကဲ့ရဲAQ@တ်ချမ@.ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ကို ေြဖရှင်းရန် .ှင့်

•

ရရှိ.ိုငေ
် သာ ေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား.ှင့်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ေပးရန်။

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ\က်ရန် လက်ရသ
ှိ မားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာပံ့ပိုးမ@စနစ်များ
ကို အားေကာင်းေစရန် သင်တန်း.ှင့် သတင်းအချက်အလက် ေဝမ^ြခင်းကို အသံုးြပ$ပါ။ –
•

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူအားလံုးအား ပါဝင်ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ၊ လံုpခံ$ေသာ၊

ရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ၊ အဓိပfာယ်ရှိေသာ စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@များကို
ေထာက်ပံ့ေပးရန်၊
•

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းနည်းများ
ကို အားေကာင်းေစပါ၊ (စံ.@န်း ၁၅ .ှင့် ၁၆) .ှင့်

•
10.1.11.

ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးသည့်အေdကာင်းရင်းများကို တိုးပွားေစပါ (စံ.@န်း ၁၇)။

dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@ပိရမစ်အဆင့်အားလံုး၌ ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများအတွက်
ဘက်ေပါင်းစံု၊ ကGေပါင်းစံုပါေသာ စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@အစီအစဉ်များ
ဒီဇိုင်းေရးဆွဲပါ။ (ဝန်ေဆာင်မ@ပိရမစ် ကို ရည်zjန်းပါ။)

10.1.12.

စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေနရှသ
ိ ည့် .ှင့်/သို*မဟုတ် ြပင်းထန်သည့်စိတ်ဖိစီးမ@လကaဏာများ ြပေနသည့်
ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားကို အထူးဝန်ေဆာင်မ@များ ရရှိရန် ပံ့ပိုးပါ။

10.1.13.

စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာdကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မမ
@ ျားအတွက် ပံ့ပိုးမ@များကို အကျပ်အတည်းရဲA သေဘာ
သဘာဝ.ှင့် အံဝင်ခွင်ကျေရ\းချယ်ပါ။ ဥပမာ ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားချိန်အတွင်း အုပ်စလ
ု ိုက် လုပ်ေဆာင်မ@
များသည် မြဖစ်.င
ို ်ေပ။ ထိုကိစ≠ရပ်၌ ရပ်ရ\ာအေြခြပ$၊ အိမ်အေြခြပ$၊ ရ\ယ်တခ
ူ ျင်းချင်း.ှင့် တစ်ဦးချင်း
ပံုစံြဖင့် ပံ့ပိုး.ိုင်သည်။ သို*မဟုတ် အုပ်စလ
ု ိုက် လုပ်ေဆာင်မ@များကို အစားထိးု .ိုင်သည်။ ဒုကaသည်များ
သို*မဟုတ် ြပည်တွင်းေရmAေြပာင်းေနထိုင်သည့်ဝန်းကျင်များ၌ ရပ်ရ\ာဖွဲAစည်းတည်ေဆာက်ပံုသည်
အားနည်း.ိုင်Fပီး ပထမေြခလှမ်းအေနြဖင့် ရပ်ရ\ာေပါင်းစည်းမ@ကို အားေပးအားေြမiာက်ြပ$ရန် လိအ
ု ပ်
မည်။ ကေလးများသည် လက်နက်ကိုင်ပဋိပကaများ.ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရဆဲြဖစ်ေသာ အေြခအေနများ၌
လုပ်ေဆာင်မ@များသည် အဆက်မြပတ်စတ
ိ ်ဖိစီးမ@များကို ေြဖရှင်းေပးရမည်ြဖစ်သည်။

10.1.14.

အားေကာင်းေစြခင်း.ှင့် ရန်ပံုေငွရထိုက်သည့် အသက်ကယ်ဆယ်ေရးdကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@တစ်ခု
အေနြဖင့် စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမ@ေရးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@အား ေထာက်ခံအားေပးမ@ရရှိေအာင်
.ိ@းေဆာ်ပါ။

10.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

10.2.1. အစီအစဉ်FပီးဆံုးFပီးေနMက် စိတ်ကျန်းမာေရး

ရည်မန
ှ ်းချက်

၇၀%

မှတ်ချက်

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို

.ှင့် စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာေကာင်းကျိ$းများ

သီးြခားတိုင်းတာပါ။ အေြခအေနပိမ
ု ုိဆိုးရ\ားလာြခင်း

တိုးတက်မ@ရှိလာသည်ဟု အစီရင်ခံသည့်

ေdကာင့် အချိ$Aကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ

အတွက် ြပင်းထန်ေသာ အေရးေပSအေြခအေနများ၌

ရာခိုင်.@န်း

ရလဒ်သည် ပို၍ဆိုးရ\ားလာ.ိုင်သည်။ MHPSS ပံ့ပိုးမ@
သည် သူတို*၏အေြခအေနကို တည်Fငိမ်ရန် .ှင့်
ေနMက်ထပ်ကျဆင်းမ@ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ် ရန်
ကူညီေပးသည်။ ဤအzjန်းကိန်းသည်
ပိရမစ်အလjာအားလံုးမှ dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို
ရည်zjန်းသည်။

10.2.2. သင့်ေတာ်ေသာဝန်ေဆာင်မ@များသို*

၁၀၀%

ဤအzjန်းကိန်းသည် ထိုဝန်ေဆာင်မ@များ၏ရလဒ်ကို

zjန်းပို*ေပးလိုက်ေသာ အထူးစိတ်ကျန်းမာေရး

ဆိုလိုြခင်းမဟုတ်ဘဲ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်

ဝန်ေဆာင်မ@များလိုအပ်သည်ဟုေဖာ်ထုတ်ခံ

ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား၏ အဓိကအခန်းကG

ထားရေသာ ကေလးများ ရာခိုင်.@န်း

အြဖစ် အထူးဝန်ေဆာင်မ@များသို* zjန်းပို*မ@များကိုသာ
ေြခရာခံြခင်းြဖစ်သည်။

10.3. လမ်းdeန်မှတ်စုများ
10.3.1. ပါဝင်ြခင်း
စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေနရှိသူများအပါအဝင် ကေလးများ၊ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ .ှင့် ရပ်ရ\ာလူထုအားလံုးသည်
သူတို*၏စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာေကာင်းကျိ$းကို တာဝန်ခံမ@ေသချာေစရန် .ှင့် အားေကာင်းေစရန် စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့်
စိတ်လူမ@ပံ့ပိုးေရးအစီအစဉ်များကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း.ှင့်
ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းများ၌ တက်[ကွစွာပါဝင်သင့်သည်။

10.3.2. ကေလးသူငယ်ဖွံJKဖိ$းမMအဆင့်များ၌ အစီအစဉ်များ
ကေလးများ၏ သိမ@ဆိုင်ရာ၊ လူမ@ေရး.ှင့် စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်မမ
@ ျားသည် အသက် (၁၈) .ှစ်
ေကျာ်လွန်FပီးေနMက် ဆက်လက်ဖွံAFဖိ$းသည် ။ ထို*ေdကာင့် စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@
အစီအစဉ်များကို အသက်အရ\ယ်အသီးသီး.ှင့် ေအာက်ပါဖွံAFဖိ$းမ@အဆင့်အားလံုး၌ ကေလးအားလံုး.ှင့်
အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေအာင် ပံ့ပိုးေပးရမည်ြဖစ်သည်။•

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ချိန်.ှင့် မီးဖွားFပီးကာလ (ေမွးကင်းစကေလးဘဝ) - ကိုယ်ဝန်ေဆာင်အမျိ$းသမီးများ၊

ကေလးရေတာ့မည်ြဖစ်ေသာဖခင်များ .ှင့် အသက် (၂) .ှစ်ေအာက်ကေလးရှိေသာ မိသားစုများကို
ေထာက်ပံ့ေပးပါ။
•

အေစာပိုင်းကေလးဘဝ – ကေလးများ၏ အလျင်အြမန် ဖွံAFဖိ$းလာသည့် ဦးေ.ှMက်များ .ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်

သူများ.ှင့် အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာ တွယ်တာမ@သံေယာဇဉ်များကို ပံ့ပိုးေပးပါ။
•

အလယ်အလတ်ကေလးဘဝ.ှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်အရ\ယ်– သိသာထင်ရှားေသာအကူးအေြပာင်းများေdကာင့်

ြဖစ်ေပSလာေသာ ဆက်လက်ဖွံAFဖိ$းမ@.ှင့် လူမ@ေရး.ှင့် စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ အေြပာင်းအလဲများကို

ပံ့ပိုးေပးပါ။ ဆယ်ေကျာ်သက်များသည် လူမ@ေရး.ှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာြပဿနMများ sကံ$ေတွAရသည့်အ.hရာယ်
တိုးပွားလာေနသည်။ ဘဝ၏ထိုအရ\ယ်၌ လူမ@ေရးဖိစီးမ@သည် အချိ$းအစားမကျပဲ အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ရှိ.ိုင်

ဖွယ်ရှိသည်။ ထို*အြပင် ဆယ်ေကျာ်သက်အရ\ယ်၌ စိတ်ဖိစီးမ@ထိေတွAမ@များေdကာင့် စိတ်ေရာဂါေဝဒနMများကို
တစ်စိတ်တစ်ေဒသအားြဖင့် အစပျိ$းေပးသည်။ လူ!ကီးဘဝ၌ စိတ်ကျန်းမာေရးေဝဒနMအားလံုး၏

ထက်ဝက်သည် အသက် (၁၄) .ှစ်အရ\ယ်၌ စတင်ြဖစ်ေပSလာFပီး ြဖစ်ရပ်အများစုမာှ တိမ်ြမ$ပ်ေနFပီး
ကုသမ@မခံရေပ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများသည် ေအာက်ပါကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး zjန်းပို*.ိုင်ရန်
သင်တန်းရရှိထားရမည်။
•
•
•

အဓိကဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@မှတ်တိုင်များကို မေရာက်ရှိြခင်း၊

စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေနများ၏ လကaဏာများကို ြပြခင်း .ှင့်/သို*မဟုတ်
မသန်စွမ်းြဖစ်ေစ.ိုင်သည့် အေစာပိုင်းချိ$Aယွင်းမ@လကaဏာများကို ြပြခင်း။

10.3.3. ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ မိသားစုများBှင့် ရပ်ရ4ာများကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း
ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများသည် ကေလးများ၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@.ှင့်
ေကာင်းကျိ$းအတွက် အေရး!ကီးဆံုးေသာရင်းြမစ်များြဖစ်သည်။ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူေကာင်းကျိ$းကို

တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစFပီး ကျန်းမာေသာကေလးဘဝ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@ကို ြမiင့်တင်ေပးသည့် မိသားစုအဆင့်
dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များသည် ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါလိမ့်မည်။
•

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူအား မိမိကိုယ်ကဂ
ို Qုစိုကရ
် န် အားေပးအားေြမiာက်ြပ$ြခင်း၊

•

အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာ မိဘအုပ်ထိန်းမ@ ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊

•

စိတ်ဖိစီးမ@sကံ$ေတွAေနရသည့်ကေလးများအား ပံ့ပိုးေပးရန် မိဘများကို ပညာေပးြခင်း၊

•
•

မိသားစုတွယ်တာမ@သံေယာဇဉ်များကို အားေကာင်းေစြခင်း .ှင့်

စီးပွားေရးတည်Fငိမ်မ@ကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း။ (စံ.@န်း ၁၆ ကို dကည့်ပါ။)

ရပ်ရ\ာအဆင့်dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များသည် လူမ@ေရးေပါင်းစပ်မ@ကို ြမiင့်တင်ေပးသင့်Fပီး ကဲ့ရဲAQ@တ်ချမ@.ှင့်
ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ေပးသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၁၇ ကို dကည့်ပါ။)
အချိ$Aကိစ≠များ၌ ကေလးသည် မိသားစုအတွင်း ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မအ
@ .hရာယ်များကို ရင်ဆိုင်ရ.ိုင်သည်။
ထိုအ.hရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းအစီ
အစဉ်များအပါအဝင် ကေလးဗဟိြု ပ$ ရပ်ရ\ာအဆင့်စနစ်များကို ချမှတ်ထားသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)

10.3.4. အစိုးရBှင့် အြခားကQများြဖင့် လုပ်ကိုင်ြခင်း
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးနယ်ပယ်တစ်ဝန်း.ှင့် အြခားကGများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များအားလံုး
သည် စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များအတွက် ဝင်ေပါက်ေနရာများအြဖစ်

အသံုးချ.ိုင်သည်။ ထို*ေdကာင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများသည် ကေလးများ
.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားကို ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ေသာ၊ ဘက်ေပါင်းစံု စိတ်ကျန်းမာေရး .ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ
ပံ့ပိုးမ@များေပး.ိုင်ရန် ကGအားလံုး.ှင့် အစိုးရဝန်!ကီးဌာနများ (သင့်ေတာ်ေသာေနရာ၌) .ှင့် အတူတကွ

လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။ (ေထာက်တိုင် ၄ ကို မိတ်ဆက်ြခင်း။ ‘အြခားကGများတစ်ေလ^ာက်လုပ်ေဆာင်ရန်စံ.@န်းများ’
ကို dကည့်ပါ။)

10.3.5. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ$စုြခင်း (PFA)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ$စုြခင်းဆိုသည်မှာ အကျပ်အတည်းကာလ၌ ကေလးများ.ှင့် လူ!ကီးများအတွက်

သင့်ေတာ်သည့် လူသားဆန်ေသာ အေထာက်အကူေပးေသာ ကနဦးတံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@တစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ တစ်
ဦးချင်းစီကို ေအာက်ပါရည်ရ\ယ်ချက်များ ြပည့်မီေစရန် ကူညီေပးြခင်းြဖင့် ေရရှည် ြပန်လည်နMလန်ထူေရးကို
ေထာက်ပံ့ေပးသည် ။
•

လံုpခံ$ေသာ၊ ချိတ်ဆက်မရ
@ ှိေသာ၊ စိတ်တည်Fငိမ်ေသာ၊ ေမ^ာ်လင့်ချက်ရေ
ှိ သာ အစရှသ
ိ ည့် ခံစားချက်များ
ရရှိေစရန်၊

•

လူမပ
@ ိုင်း၊ Qုပ်ပိုင်း.ှင့် စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့မ@များ ရရှိရန် .ှင့်

•

သူတို*ကိုယ်တိုင်.ှင့် သူတို*၏ရပ်ရ\ာများကို ကူညီေပး.ိုင်ရန်။

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ$စုြခင်းကို ကေလးများ၊ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသူများက သင်ယူFပီး
ေထာက်ပံ့ေပး.ိင
ု ်သည်။

10.3.6. အထူးစိတ်ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မMများ
ေအာက်ပါလကaဏာများြဖင့် zjန်ြပထားသည့် ပို၍ြပင်းထန်ေသာ သို*မဟုတ် Q@ပ်ေထွးေသာ စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခ
အေနများကို ြပသသည့် ထိခိုက်ခံရသူများအတွက် အထူးဝန်ေဆာင်မ@များ လိုအပ်ပါသည်။
•

dကာြမင့်စွာစိတ်ဖိစီးြခင်း၊

•

မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်နMကျင်ြခင်း၊

•

မိမိကိုယ်ကိုမိမိေသေdကာင်းsကံစည်အားထုတ်ြခင်း၊

•

ြပင်းထန်ေသာ အြပ$အမူဆိုင်ရာြပဿနMများ .ှင့်/သို*မဟုတ်

•

ေန*စဉ်လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို Fပီးေြမာက်ရန် ခက်ခဲြခင်း။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်းေdကာင့် သာမက ယခင်က လကaဏာများ sကံ$ေတွAခဲ့ရသည့်
ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် ဝန်ေဆာင်မ@များသည် လက်လှမ်းမီသင့်သည်။ ပိရမစ်ဝန်ေဆာင်မ@

တစ်ေလ^ာက် ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားေပးေနေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားကို
ြပင်းထန်Fပီး အဆက်မြပတ် စိတ်ဖစ
ိ းီ မ@လကaဏာများ ြပသေနသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီအား သင့်ေလျာ်စွာ ေဖာ်ထုတ်Fပီး
zjန်းပို*ေပး.ိုင်ရန် သင်တန်းေပးထားသင့်သည်။ အရည်အချင်းြပည့်မီFပီး !ကီးdကပ်ထားေသာ ဝန်ထမ်းများ ရရှိ.ိုင်

မည်ဆပ
ို ါက အထူးဝန်ေဆာင်မ@များကို ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
အြဖစ် ပံပ
့ းုိ ေပး.ိင
ု ်သည်။ အထူးဝန်ေဆာင်မ@များမရရှိ.ိုင်ပါက ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း
ေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ ေကာင်းကျိ$းကို ေနMက်ထပ်ထိခိုက်ြခင်းမှ

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်.ိုင်ေသာ ေစ့စပ်ေသချာသည့်ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း.ှင့် (မိသားစုအားေကာင်းေစေသာပံ့ပိုးမ@
.ှင့် ရပ်ရ\ာအဆင့်ပံ့ပိုးမ@ကဲ့သို*) အြခားနည်းလမ်းြဖင့်dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို ပံ့ပိုးေပးသင့်သည်။ (Operational

Guidelines – Community-based Mental Health and Psychosocial Support in Humanitarian Settings: Threetiered Support for Children and Families [Field Test Version] ၂၀၁၈)။ (စံ.@န်းများ ၁၆၊ ၁၇ .ှင့် ၁၈ ကို dကည့်ပါ။)
ကေလး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားအတွက် ယာယီေဂဟာ/သင်တန်းေကျာင်းြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@မရှပ
ိ ါက

စိတ်ကျန်းမာေရး အေြခအေနရှိေသာကေလးများကို မိသားစုအတွင်း ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်။ ြဖစ်.ိုင်သည့်အခါတိုင်း
ကေလးများ သည် သူတို*၏ရပ်ရ\ာများ၌ ဆက်ရှိေနသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)

10.3.7. ဝန်ထမ်းBှင့် ေစတနt့ဝန်ထမ်းများ၏ ကျင့်ဝတ်များ၊ က`မ်းကျင်မMများBှင့် စွမ်းရည်များ
ဝန်ထမ်းများ.ှင့် ေစတနM့ဝန်ထမ်းများ၏ သမာဓိ၊ ကèမ်းကျင်မမ
@ ျား.ှင့် စွမ်းရည်များသည် စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့်

စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာdကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ၏ အရည်အေသွး၊ လံုpခံ$မ@.ှင့် ရလဒ်များကို တိုက်Qိုက်သက်ေရာက်
လျက်ရသ
ှိ ည်။ စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်းေဆာင်ရ\က်မ@များသည် သက်ေရာက်သူများ၏ဂုဏ်သိကaာကို ပံ့ပိုးေပးရန်

ပံ့ပိုးသူများ၏ ဆက်သွယ်ေရး.ှင့် ပံ့ပိုးကူညီမစ
@ ွမ်းရည်များကို အားေကာင်းေစသင့်သည်။ !ကီးdကပ်ေရးစနစ်များအေန
ြဖင့် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များသည် အရည်အေသွးစံ.@န်းများ.ှင့် ကိုက်ညီေစFပီး ထိခိုက်မ@မရှိေစရန် ေသချာေစရမည်။
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စံCDန်း ၁၁။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲwများ သိxုမဟုတ် အုပ်စုများCှင့် ဆက်စပ်ေသာ
ကေလးများ

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ (CAAFAG) .ှင့်ဆက်စပ်ေသာ ကေလးများမှာ
မည်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်ြဖင့်မဆို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲA သို*မဟုတ် အုပ်စုများ၌ စုေဆာင်းခံရြခင်း သို*မဟုတ်

အသံုးြပ$ြခင်းခံရသည့် မိန်းကေလးများအပါအဝင် အသက် (၁၈).ှစ်ေအာက် ကေလးအားလံုးကို ဆိုလိုြခင်း ြဖစ်သည်။
' စုေဆာင်းြခင်း' ဆိုသည်မှာသည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲA သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ ထဲသို* မည်သည့်ကေလး
ကိုမဆို အတင်းအကျပ် စာရင်းသွင်းြခင်း သို*မဟုတ် အတင်းအကျပ်မလုပ်ရပဲ စာရင်းသွင်း ြခင်းကို ရည်zjန်းသည်။
တရားမဝင် ' လူစုေဆာင်း ြခင်း .ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းသည် သက်ဆိုင်ေသာ .ိုင်ငံတကာ သေဘာတူ စာချ$ပ်များ

သို*မဟုတ် .ိုင်ငံဥပေဒများ၌ ခွင့်ြပ$ထားေသာ အနိမ့်ဆံုးအသက်အရ\ယ်ေအာက်ကေလးများကို စုေဆာင်းြခင်း
သို*မဟုတ် အသံုးြပ$ြခင်း ကို ရည်zjန်းသည်။ ကေလးများကို စုေဆာင်းြခင်း .ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းကို

အဆိုးဝါးဆံုးေသာကေလးအလုပ်သမားပံုစံအချိ$A အြဖစ် သတ်မှတ်dကသည်။ (စံ.@န်း ၁၂ ကို dကည့်ပါ။)
ကေလးများကို အခန်းကGအမျိ$းမျိ$း၌ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများက အသံုးြပ$dက
သည်။ (ဇယားကို dကည့်ပါ။) ထိုကေလးများသည် မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ် ြခင်း သို*မဟုတ်

အdကမ်းဖက်ြခင်းတို*ကို မျက်ြမင်ေတွAရြခင်း၊ sကံ$ေတွAရြခင်း .ှင့် ကျgးလွန်ြခင်းကို မdကာခဏ အတင်းအကျပ်ြပ$ေလ့ရှိ
သည်။ စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းသည် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ ဆံုးQံ@းခံရFပီး ကေလးများ၊ မိသားစုများ
.ှင့် ရပ်ရ\ာများ၏ လူမ@စီးပွားေရး၊ စိတ်ပိုင်း.ှင့် Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာေရးအတွက် ချက်ချင်း.ှင့် ေရရှည်
မေကာင်းေသာဆိုးကျိ$းများ ရရှိပါသည်။

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့် ဆက်စပ်ေသာကေလးများ ြဖည့်ဆည်းသည့် အခန်းကGများ

စံ.န
@ ်း

ကေလးအားလံုးကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲA များ သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်အုပ်စမ
ု ျားမှ စုေဆာင်းြခင်း.ှင့်
အသံုးြပ$ြခင်းမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးFပီး လက်နက်ကိုင်ပဋိပကa၏ အေြခအေနအားလံုး၌ စုေဆာင်း
အသံုးြပ$FပီးေနMက် ထွက်ခွာခွင့်ေပးFပီး ထိေရာက်စွာ ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေပးရသည်။

11.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
11.1.1.

ေအာက်ပါတို*ကို စစ်ေဆးသည့် အေြခအေနဆန်းစစ်မ@တစ်ခု ြပ$လုပ်ပါ။

•

ပဋိပကa၏ အေြခအေန၊ စQိုက်လကaဏာများ.ှင့် လ@ပ်ရှားမ@များ၊

•

ပဋိပကa၏ ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများအေပS အကျိ$းသက်ေရာက်ပံု .ှင့်

•

အကျိ$းသက်ေရာက်မ@များသည် ကျား/မ၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@တို*အေပS အေြခခံ၍
ကွဲြပားြခားနMးပံု။

11.1.2.

စုေဆာင်းြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်အခါ ကေလးများ၊
ရပ်ရ\ာများ.ှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သည့်ေအဂျင်စီများအေပS သတ်သတ်မှတ်မှတ်
အေြခအေနအလိက
ု ် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်မ@များကို ဆန်းစစ်ပါ။

11.1.3.

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာအ.hရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစရန် လ@ပ်ရှားမ@အစီအစဉ်တစ်ခုကို ေရးဆွဲပါ။

11.1.4.

ြပည့်စံုFပီး လိုက်ဖက်ေသာ!ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ@.ှင့် အစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များ ေသချာေစရန် သက်ဆိုင်ရာ
ေဒသခံ၊ .ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်သူများ.ှင့် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ပါ။

11.1.5.

အ.hရာယ်ေလျာ့နည်း ေစရန် သင့်ေလျာ်ေသာ စဉ်းစားမ@ြဖင့် လူn အခွင့်အေရးချိ$းေဖာက်မ@များအေပS
ေစာင့်dကည့်ြခင်း .ှင့် အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းအတွက် ယ.hရားများ.ှင့် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ပါ။ (စံ.@န်း ၆ ကို
dကည့်ပါ။)

11.1.6.

ကေလးများအား စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းကို ထိေရာက်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် အစီအစဉ်များ
ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း.ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရန် .ိုင်ငံအဆင့်ေဆာင်ရ\က် သူများ၏
နည်းပညာပိုင်း.ှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ@ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကို ဆန်းစစ်ပါ၊ ပံ့ပိုးပါ၊ တည်ေဆာက်ပါ။

11.1.7.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်များ.ှင့် တရားဝင်.ှင့် အလွတ်သေဘာထွက်ခွာခွင့်
ေပးြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ်

အုပ်စုများမှ ထွက်ခွာသွားေသာ ကေလးအားလံုးထံသို* ေရာက်ရှိ.ိုင်ရန် လိုက်ေလျာညီေထွမ@ရှိေအာင်
ြပင်ဆင်ပါ။
11.1.8.

ပါရီမဝ
ူ ါဒများ.ှင့် လမ်းzjန်ချက်များ.ှင့် ကိုက်ညီသည့် ကေလးသင့်ေလျာ်မ@စံ.@န်းများကို သတ်မှတ်ရန်
တရားဝင်ထွက်ခွာြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းေရး အစီအစဉ်များ၌ ပါဝင်သူအားလံုး.ှင့်အတူ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။

11.1.9.

ကေလးများ၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ေလးစားFပီး ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများအေပS ဆိုးကျိ$း
သက်ေရာက်မ@များကို ေရှာင်ရှားရန် အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း .ှင့် ကေလးများ.ှင့်ေတွAဆု◌်ေမးြမန်းြခင်း
အတွက် အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာလိုက်နMရမည့်အြပ$အမူများ.ှင့် အေကာင်းဆံုးအေလ့အကျင့်များကို
ချမှတ်Fပီး အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ရှိေစပါ။ (စံ.@န်း ၃ ကို dကည့်ပါ။)

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
11.1.10.

လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ၌ ကေလးများကို စုေဆာင်းြခင်းကို ခွင့်ြပ$ထားသည့် .ိုင်ငံအဆင့်မည်သည့်
မူဝါဒ သို*မဟုတ် အေလ့အကျင့်ကိုမဆို ေြပာင်းလဲရန်အတွက် အေရးဆိုတင်သွင်းပါ။

11.1.11.

ကေလးများအားလံုး ထွက်ခွာခွင့်ရရှိရန်အတွက် အဆင့်တိုင်းရှိ သမာQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ၊ လက်နက်ကိုင်အုပ်စမ
ု ျား.ှင့် အာဏာပိုင်များ.ှင့်အတူ .ိ@းေဆာ်တိုက်တွန်းပါ။

11.1.12.

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများသို* စုေဆာင်းြခင်းကို တွန်းပို*ေပးသည့်အေdကာင်းရင်းများ
ကို ေြဖရှင်းေပးသည့် .ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေသာြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေရးကို ပံ့ပိုးေပးသည့်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်များကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရန် အြခားကGများြဖင့်
ေဆာင်ရ\က်ပါ။
11.1.13.

ကေလးဗဟိုြပ$!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်.ိုင်ရန်
စုေဆာင်းြခင်းအပါအဝင် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများချိ$းေဖာက်မ@များကို ေစာင့်dကည့်Fပီး
တိုင်dကားပါ။ (စံ.@န်း ၆ ကို dကည့်ပါ။)

11.1.14.

စုေဆာင်းခံရ.ိုင်ေြခရှိေသာကေလးများ သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများမှ
စွန*်ခွာလာသည့်ကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး ပံ့ပိုးေပး.ိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ဖက်များ.ှင့်
အြခားပါဝင်သူများကို သင်တန်းေပးပါ။ ပံ့ပိုးေပးပါ။

11.1.15.

မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများ၏ စွမ်းရည်.ှင့် ခံ.ိုင်ရည်ကို အားေကာင်းေစရန် ရပ်ရ\ာအဆင့်.ှင့်
အြခားချဉ်းကပ်ပံုများကို အသံုးြပ$ပါ။ (စံ.@န်း ၁၆ .ှင့် ၁၇ ကို dကည့်ပါ။)

11.1.16.

ေအာက်ပါရည်ရ\ယ်ချက်များြဖင့် မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများကို ပံပ
့ းုိ ပါ။ •

စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းြဖစ်ရပ်များကို ေစာင့်dကည့်ြခင်း.ှင့်တိုင်dကားြခင်း၊

•

စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းအတွက် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာအေdကာင်းရင်းများကို
ေလျာ့ချြခင်း .ှင့်

•
11.1.17.

ြပန်ေရာက်လာသည့်ကေလးများကို လက်ခံပါ။ (စံ.@န်း ၁၇ ကို dကည့်ပါ။)

ကေလးများ၊ မိသားစုများ၊ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ၏ လံုpခံ$မ@ကို ေသချာေစြခင်းြဖင့်
လက်ခံြခင်း.ှင့် ရပ်ရ\ာေပါင်းစည်းမ@ကို ြမiင့်တင်ရန် ရပ်ရ\ာများ.ှင့်အတူ လုပ်ေဆာင်ပါ။

11.1.18.

စုေဆာင်းခံရ.ိုင်ေြခရှိေသာကေလးများ သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများမှ
စွန*်ခွာလာသည့်ကေလးများ၏ ချက်ချင်း.ှင့် ေရရှည်လိုအပ်ချက်များကို ေြဖရှင်းေပး.ိုင်သည့်
ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်းဝန်ေဆာင်မ@များ (ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စိတ်ကျန်းမာေရး.ှင့်

စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@.ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဝန်ေဆာင်မ@များအပါအဝင်) ကို တည်ေဆာက်Fပီး
ပံ့ပိုးပါ။
11.1.19.

(က) .ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများ.ှင့် ကိုက်ညီFပီး (ခ) ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@တို*.ှင့်ဆက်.jယ်
သည့် ြခားနMးချက်များကို ေလးစားေသာ ကေလးဗဟိုြပ$ဆန်းစစ်မ@များ.ှင့် လူငယ်တရားေရးလုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများ အသံုးြပ$မ@ကို ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်ေစFပီး ပံ့ပိုးေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၄ .ှင့် ၂၀ ကို dကည့်ပါ။)

11.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

11.2.1. ရည်မှန်းထားသည့်အစီအစဉ်များ

ရည်မန
ှ ်းချက်

မှတ်ချက်

၇၅%

သတ်မှတ်ကာလကို ြပ$ြပင်.ိုင်ေသာ်လည်း

FပီးစီးFပီးေနMက် ၁၂ လအdကာ၌

အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ကို

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ်

အဓိပ◌္ပါယ်ြပည့်ဝစွာ တိုင်းတာရန်

လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများမှ

လံုေလာက်ေသာ dကာရှည်မ@ရှိရမည်။

စွန*်ခွာလာသည့်ကေလး ရာခိုင်.@န်း

အေြခအေနအလိက
ု ် 'ရည်မှန်းထားသည့်
အစီအစဉ်များ' ကို အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ပါ။

11.2.2. လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ်

၆၀%

'မိသားစု' ဆိသ
ု ည်မှာ ဇီဝေဗဒဆိုင်ရာအရ

လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများမှ

ေသွးသားရင်းချာမိသားစု သို*မဟုတ်

ထွက်ခွာလာသည့်ကေလးများအနက်

ေရ\းချယ်မြ@ ဖင့် မိသားစုကုိ ရည်zjန်းြခင်း

မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်၌

ြဖစ်သည်။ အချိ$Aကေလးများသည်

ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းြခင်းခံရသည့်

မိသားစုဝန်းကျင်သို* ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်း

ကေလး ရာခိုင်.@န်း

စည်းမည်မဟုတ်ပဲ ရပ်ရ\ာအသိုင်းအဝိုင်း
တစ်ခုအတွင်းသို*
ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းမည်ြဖစ်သည်ကို
ရည်မှန်းချက်က လက်ခံထားသည်။
တစ်ခခ
ု ျင်းစီကို သီးြခားတိုင်းတာပါ။
သတ်မှတ်ကာလကို ြပ$ြပင်.ိုင်ေသာ် လည်း
အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ကို
အဓိပ◌္ပါယ်ြပည့်ဝစွာ တိုင်းတာရန်
လံုေလာက်ေသာ dကာရှည်မ@ရှိရမည်။
အေြခအေနအလိက
ု ် 'ရည်မှန်းထားသည့်
အစီအစဉ်များ' ကို အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ပါ။

11.3. လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ
11.3.1. ေဝါဟာရအသံုးြပ$မM
(က) လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ ကေလးများ သို*မဟုတ် (ခ) ၎င်း.ှင့်
.ှီး.ွယ်ေသာ!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း အစီအစဉ်များကို ရည်zjန်းရာ၌

ဘက်မလိုက်ေသာ ေဝါဟာရကို အသံုးြပ$ပါ။ ထိုကလးများကို လူသိရှင်dကား ေဖာ်ထုတ်ြခင်းသည် ကေလးများကို
ကဲ့ရဲAQ@တ်ချမ@တိုးများေစ.ိုင်သည်။ သို*မဟုတ် အ.hရာယ်ပုိရှိေစ.ိုင်သည်။

11.3.2. ေထာက်ခံအားေပးြခင်း
ကေလးစုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းကို .ိုင်ငံဥပေဒက တားြမစ်ထားြခင်းမရှိသည့်ေနရာများ၌ ထိုသို*ေသာဥပေဒကို
ေထာက်ခံေြပာဆိုပါ။ ကေလးစုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းကို တားြမစ်ထားသည့်ေနရာများ၌ အာဏာပိုင်များ .ှင့်
ပါဝင်သူများ (သင့်ေတာ်ပါက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ အပါအဝင်) ကို သူတို*၏ တရားဝင်

တာဝန်ဝတoရားများကို ေဆာင်ရ\က်ရန် အားေပးသင့်သည်။ ေစ့စပ်ေသာ အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်မ@ကို ဆန်းစစ်Fပီး
ေနMက် လုပ်ေဆာင်မ@များ၌ ေအာက်ပါတို*ပါဝင်.ိုင်သည်။ •

ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း.ှင့် အစီရင်ခံြခင်းအတွက် .ိုင်ငံအဆင့်လုပ်ငန်းအဖွဲA.ှင့် သေဘာတူညီထားသည့်
လ@ပ်ရှားမ@အစီအစဉ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးကို ြမiင့်တင်ေပးြခင်း၊

•

အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAဝင်များ သို*မဟုတ် အုပ်စဝ
ု င်များ.ှင့် အြခားပါဝင်သူများကို
စုေဆာင်းြခင်း၊ ထွက်ခွာခွင့်ေပးြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းေရးတို*ကို သင်တန်းေပးြခင်း၊

•

ေဒသတွင်း.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့် ဥပေဒ၊ တရားေရး.ှင့် ကေလးေကာင်းကျိ$းဆိုင်ရာ တည်ေဆာက်ပံုများကို
အားေကာင်းေစရန် ေထာက်ခံအားေပးြခင်း .ှင့်

•

Fငိမ်းချမ်းေရး ညiိ.ိ@င်းမ@များ.ှင့် သေဘာတူညီချက်များ၌ ကေလးများ၏ ပါဝင်မ@ကို ြမiင့်တင်ေပးြခင်း။

11.3.3. ကေလးများ၊ မိသားစုများBှင့် ရပ်ရ4ာများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ
ကေလးများသည် ရရှိ.ိုင်ေသာ ေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား.ှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ေတာ်ေသာအချက်အလက်များကို
ပံုမန
ှ ် ရရှိရန် အခွင့်အေရးရှိသည်။ ထိုသို*ေသာသတင်းအချက်အလက်များသည် •

ယဉ်ေကျးမ@အရ လက်ခံ.ိုင်ရမည်၊ လက်လှမ်းမီရရှိရမည်ြဖစ်Fပီး အသက်အရ\ယ်.ှင့် သင့်ေလျာ်ရမည်။

•

Qိုးရာ၊ ယဉ်ေကျးမ@၊ ပညာေရး၊ လူမ@ေရး.ှင့် အြခားဆက်သွယ်ေရးပံုစံအမျိ$းမျိ$းမှတဆင့် ြဖန*်ေဝသင့်သည်။

•

စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းအတွက် တားြမစ်ထားေသာ သို*မဟုတ် တရားဝင်အသက်ကို သတ်မတ
ှ ်
ထားသည့် .ိုင်ငံ.ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒများကို ရှင်းြပသင့်သည်။

•

စုေဆာင်းြခင်းအ.hရာယ်ကို တိုးများေစသည့် စီးပွားေရး၊ ယဉ်ေကျးမ@နဲ* အြခားအေdကာင်းရင်းများကို
ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။

•
•

ကေလးစုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်း၏ ေရရှည်ဆိုးကျိ$းများကို ရှင်းြပသင့်သည်။

ကေလးစုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်း အမျိ$းအစားအားလံုးအေပS ရပ်ရ\ာ၏ ေကာင်းေသာအြမင်များ.ှင့်
မေကာင်းေသာ သေဘာထားအြမင်များကို ေြဖရှင်းသင့်သည်။

•

(က) ကေလးများကို စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရာ၌ .ှင့် (ခ)

ြပန်လာသည့်ကေလးများ၏ စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာြပန်လည်ထူေထာင်ေရးကို ပံ့ပိုးေပးရာ၌ မိသားစုများ.ှင့်
ရပ်ရ\ာများ၏ အေရးပါေသာ အခန်းကGများကို ရှင်းြပသင့်သည်။
•

အထူးသြဖင့် စုေဆာင်းြခင်း.ှင့် အသံုးြပ$ြခင်းကို ခံရ.ိုင်ေြခရှိေသာ ကေလးများကို ပစ်မှတ်ထားသင့်သည်။

11.3.4. မိသားစုBှင့်ကွဲကွာြခင်းBှင့် ကေလးစုေဆာင်းခံရြခင်း
အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများသည် စုေဆာင်းခံရ.ိုင်သည့်
အ.hရာယ်ပိုများသည်။ ကဲ့ရဲAQ@တ်ချြခင်းမရှိပဲ ရပ်ရ\ာရှိအဓိကလူများ.ှင့် အုပ်စုများသည် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာ.ိုင်ေြခရှိ

ေသာကေလးများ၊ စုေဆာင်းခံရ.ိုင်ေြခ သို*မဟုတ် ြပန်လည်စုေဆာင်းခံရ.ိုင်ေြခရှိေသာကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး
ပစ်မှတ်ထားသင့်သည်။ !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် လူမ@ေရးေထာက်ပံ့မ@.ှင့် အကူအညီေပးေရး
အစီအစဉ်များသည် မိသားစုစည်းလံုးမ@ကို အားေပးသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၁၃ .ှင့် ၁၆ ကို dကည့်ပါ။)

11.3.5. ထွက်ခွာခွင့်ေပးြခင်း
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲA သို*မဟုတ် အုပ်စ.
ု ှင့် အချိန်ကုန်ဆံုးခဲ့သည့် ကေလးများသည် ြပင်းထန်ေသာ ထိခိုက်မအ
@ .hရာယ်
သို*မဟုတ် အသက်အ.hရာယ် ရှသ
ိ ည်။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့် ဆက်.ွယ်ေနေသာ ကေလး
များအားလံုးကို လက်နက်ကိုင်ပဋိပကaကာလအတွင်း၌ပင် မည်သည့်!ကိ$တင်သတ်မှတ်ချက်များမရှိပဲ ချက်ချင်း

ထွက်ခွာခွင့်ေပးသင့်သည်။ ကေလးတစ်ဦး၏ထွက်ခွာမ@ သို*မဟုတ် စွန*်ခွာမ@သည် ေအာက်ပါ အေdကာင်းအရာများ
အေပS လံုးဝမူတည်ြခင်းမရှိသင့်ပါ။ –
•

စစ်မက်များ ယာယီ သို*မဟုတ် အFမဲတမ်း အဆံုးသတ်ြခင်း၊

•

Fငိမ်းချမ်းေရးအတွက် တရားဝင်သေဘာတူညီချက် သို*မဟုတ် ေdကညာချက်တစ်ခု၊

•

တရားဝင် သို*မဟုတ် အလွတ်သေဘာ လက်နက်ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ဆုတ်ခွာြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံ့
ေပါင်းစည်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်၊

•
•

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲA သို*မဟုတ် အုပ်စုအတွင်းရှိ ကေလး၏ အခန်းကG သို*မဟုတ်
ရှည်dကာေသာ စိစစ်အတည်ြပ$ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်

ကေလးများအား ထွက်ခွာရန် ေအာက်ပါကဲ့သို*ေသာ စိတ်ပျက်အားေလျာ့ေစ.ိုင်သည့် အေdကာင်းရင်းများကို
ေဖာ်ထုတ်Fပီး ေလျာ့နည်းေစေရး ြပ$လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
•

ကဲ့ရဲAQ@တ်ချြခင်းကို ေdကာက်ရ\ံAြခင်း၊

•

ဝင်ေငွ၊ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာဆက်ဆံေရးများ သို*မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မ@ခံစားချက်များ ဆံုQံ@းြခင်း .ှင့်

•

သူတို*၏မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများကို ကာကွယ်ေပးေနသည်ဟူ၍ ဂုဏ်ယူြခင်း။

ကေလးများသည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲA သို*မဟုတ် အုပ်စုမှ ထွက်ခွာသွားေသာအခါ အဝတ်အစားများ သို*မဟုတ် တစ်
ကိုယ်ေရသန*်ရှင်းေရးဆိုင်ရာပစ≠ည်းများ လိုအပ်.ိုင်သည်။ ဤပစ≠ည်းများကို လက်ခံထားေသာ ယဉ်ေကျးမ@၊

အေြခအေန.ှင့် မိသားစု/ရပ်ရ\ာစံ.@န်းများ.ှင့်အညီ ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်။ ယခင်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ

သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့်ဆက်.jယ်ခဲ့ေသာ ကေလးများကို ေငွသား.ှင့် ကွန်ပူများ အကူအညီေပးရန် အsကံမြပ$ပါ –
ထိုကဲ့သို* ကူညီြခင်းသည် အြခားကေလးများ.ှင့် မိသားစုများအတွက် ဆွဲေဆာင်မ@အေdကာင်းရင်းတစ်ခု
ြဖစ်လာ.ိုင်သည်။

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများမှ ထွက်ခွာသွားေသာ ကေလးများအားလံုးသည် သင့်ေတာ်ေသာ
ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး .ှင့် စိတ်လူမပ
@ ိုင်းဆိုင်ရာ ေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို ရရှိသင့်သည်။

11.3.6. ကေလးထိန်းသိမ်းထားြခင်း
ယခင်က လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ.ှင့်ဆက်.jယ်ခဲ့ေသာ ကေလးများကို လူnအခွင့်အေရးချိ$းေဖာက်ခံရသူများအြဖစ်
ဆက်ဆံသင့်သည်။ သူတို*ကို ေအာက်ပါပံ့ပိုးမ@များ ေပးသင့်သည်။
•

ထိန်းသိမ်းထားြခင်း၊ စံုစမ်းစစ်ေဆးြခင်း၊ တရားစွဲဆြို ခင်း၊ ညiဉ်းပန်း.ှိပ်စက်ြခင်း သို*မဟုတ် အ.hရာယ်ရှိေသာ
ြပ$မူဆက်ဆံြခင်းတို*မှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးြခင်း၊

•

ထိန်းသိမ်းထားလ^င် လjတ်ေပးြခင်း .ှင့်

•

ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းေရးဝန်ေဆာင်မ@များကို ပံပ
့ ိုးေပးြခင်း။

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့်ဆက်.jယ်ေနစဉ် ြပစ်မ@ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမ@ အသက်ထက်ေကျာ်လွန်
ေနသည့်ကေလးများ.ှင့် ရာဇဝတ်မ@ကျgးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည့် ကေလးများသည် ြပစ်မ@ဆိုင်ရာြဖစ်စဉ်များကို
လိုက်နMရသည်။ သို*ေသာ် သူတို*ကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လူငယ်တရားစီရင်ေရးစံ.@န်းများ.ှင့် အညီသာ ထိန်းသိမ်း

ထားသင့်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားမည့်အစား အြခားနည်းလမ်းများကိုသာ အားေပးသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၂၀ ကိုdကည့်ပါ။)

11.3.7. စစ်ေဆးြခင်း၊ ေဖာ်ထုတ်ြခင်းBှင့် အသက်အရ4ယ်စိစစ်အတည်ြပ$ြခင်း
ဆက်လက်စစ်ေဆးြခင်း၊ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း.ှင့် အသက်အရ\ယ်စိစစ်အတည်ြပ$ြခင်းတို*သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ
သို*မဟုတ် အုပ်စုများအတွင်း ကေလးများရှိသည့်အချိန်ကို ဆံုးြဖတ်.ိုင်သည်။ မိန်းကေလးများအပါအဝင်
ေအာက်ပါကေလးများကို ေဖာ်ထတ
ု ်ရန် အထူးအာQံုစိုက်မ@ ြပ$သင့်သည်။
•

တိုက်ခိုက်ေရးမဟုတ်သည့်အခန်းကGများ၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်း၊

•

ဖွက်ထားခံရသည့်ကေလးများ၊

•

တိုက်ပွဲဝင်သူများ၏ ဇနီးမယားများ သိ*ုမဟုတ် မှီခိုသူများအြဖစ် ဆက်ဆံခံရသည့်ကေလးများ .ှင့်

•

သီးြခားစီ သို*မဟုတ် အလွတ်သေဘာထွက်ခွာမ@လုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ်
အုပ်စုများမှ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်လာသည့် သို*မဟုတ် ထွက်ခွာလာသည့် ကေလးများ။

ေဖာ်ထုတ်Fပီးေသာကေလးများ.ှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေ.ွးြခင်းသည် စစ်ေဆးြခင်း.ှင့် စိစစ်အတည်ြပြခင်း နည်းပညာများ
ချမှတ်သည့်အခါ အေထာက်အကူြပ$.ိုင်သည်။

ကေလး.ှင့်ရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ ေတွAဆံုေမးြမန်းမ@ နည်းပညာများကို အသံုးြပ$ ၍ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ
သို*မဟုတ် အုပ်စုများမှ ထွက်ခွာFပီးေနMက် ကေလးများကို ချက်ချင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ မိန်းကေလးများအပါအဝင်

ကေလး အားလံုးသည် သူတို*၏လိုအပ်ချက်များ.ှ*င် စိုးရိမ်ပူပန်မ@များကို သက်ေသာင့်သက်သာ .ှင့် လံုpခံ$စွာ ထုတ်ေဖာ်
ေြပာdကားခွင့်ေပးရန် အမျိ$းသား.ှင့် အမျိ$းသမီးြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ ေရာေ.ှMထားေသာ အဖွဲAတစ်ဖွဲA
ရှိသင့်သည်။

11.3.8. ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း
ကေလးများသည် သူတို*၏မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများသို* ြပန်သွား.ိုင်သင့်သည်။ သို*မဟုတ် ထွက်ခွာခွင့်ြပ$FပီးေနMက်
မdကာမီ မိသားစုအေြခြပ$ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ၌
@ ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်း.ိုင်သင့်သည်။ မိသားစုထံ ချက်ချင်း

ြပန်မသွား.ိင
ု ်သည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် မိသားစုကုေ
ိ ြခရာခံရန်လအ
ို ပ်ေနသည့်ကေလးများအတွက် ယာယီြပ$စု
ေစာင့်ေရှာက်မြ@ ဖင့် ပံ့ပိုးေပးသင့်ပါသည်။ မိသားစုအေြခြပ$ယာယီေစာင့်ေရှာက်မ@ကို အကူးအေြပာင်း/ယာယီြပ$စု

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစင်တာများကဲ့သို* သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ အထက်၌ ဦးစားေပးသတ်မှတ်သင့်
သည်။ (စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)

11.3.9. မိသားစုေြခရာခံြခင်းBှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း
ကေလးများ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းရန် ြပင်ဆင်မ@များသည် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊ အdကမ်းဖက်ြခင်း .ှင့် ေနMက်ထပ်

စုေဆာင်းြခင်း၏ အ.hရာယ်များ .ှင့် Fခိမ်းေြခာက်မ@များကို ေလျာ့နည်းေစရမည်။ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်းမတိုင်မီ
ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ကေလးကို လက်ခံရန် မိသားစုများ၏ဆ.t.ှင့် စွမ်းရည်ကို ဆန်းစစ်သင့်Fပီး
ြပန်လည် ေပါင်းစည်းြခင်းသည် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ ရှ/ိ မရှိ ဆံုးြဖတ်သင့်သည်။

အချိ$Aြဖစ်ရပ်များ၌ ကေလးကို သူ၏မိသားစုက ြငင်းပယ်.ိုင်သည်။ ြငင်းပယ်ြခင်း သို*မဟုတ် တြခားစိုးရိမ်ပူပန်မမ
@ ျား

ရှိသည့်ေနရာများ၌ တြခားမိသားစုအေြခြပ$ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ရှာေဖွသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၁၃ .ှင့် ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)
နယ်နိမိတ်ြဖတ်ေကျာ်ေြခရာခံြခင်း .ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း၌ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များအားလံုးက

ထုတ်ြပန်လိုက်သည့် မှတ်တမ်းများကို ေစာင့်ထိန်းလိုက်နMမ@ရလ
ှိ ိမ့်မည်ဟု ေသချာေစရန် ေနMက်ထပ်နည်းဗျgဟာများ
လိုအပ်သည်။

11.3.10.

ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းြခင်း

ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းြခင်းလုပ်ေဆာင်မ@များသည် (က) စစ်တပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကေလးများ အကူးအေြပာင်း.ှင့်

ရပ်ရ\ာအတွင်း အကျိ$းြဖစ်ထွန်းေသာ ဘဝများကို ရရှိေစေရး .ှင့် (ခ) ရပ်ရ\ာလူထုသည် ထွက်ခွာလာေသာကေလးများ
ကို အြခားကေလးများကဲ့သို*ပင် Q@ြမင်၍ ဆက်ဆံေရး ကူညေ
ီ ပးရန် !ကိ$းစားdကသည်။
ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို (က) တစ်ဦးချင်းစီအာQံုစိုက်၍ အသိုင်းအဝိုင်းအေြခြပ$Fပီး (ခ)
ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများ၏ အားသာချက်များ.ှင့် ခံ.ိုင်ရည်အေပS တည်ေဆာက်သင့်သည်။

လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အေြခအေနများအေပS အေြခခံသည့် ကေလးများ၏
လိုအပ်ချက်များကို စဉ်းစားသင့်သည်။ ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းြခင်းသည် ေအာက်ပါရည်ရ\ယ်ချက်များြဖင့်

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများမှ ထွက်ခွာလာေသာကေလးများသာမက အြခားနည်းလမ်းများြဖင့်
ပဋိပကaေdကာင့် ထိခိုက်ခံခဲ့ရသည့် ကေလးများကိပ
ု ါ ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်။
•

ကဲ့ရဲAQ@တ်ချမ@ .@င့်/သို*မဟုတ် လက်တံု*ြပန်မ@များ၏ အ.hရာယ်များကို ေလျာ့ပါးေစရန်၊

•

လက်နက်ကင
ို ်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများကို ဝင်ေရာက်.ိုင်သည့် ဆွဲေဆာင်မမ
@ ျားကို ေလ^ာ့ချရန်၊

•

ထိခိုက်ခံရသည့်ကေလးများအားလံုးကို !ကိ$တင်ရှိFပီးသားကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@စနစ်များမှ
အကျိ$းခံစားခွင့်ေပးရန်၊

•

ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားရယူရာ၌ ကျား/မညီမ^မ@ကို ြမiင့်တင်ေပးရန် .ှင့်

•

မိသားစုများ အင်အားမရှိြခင်း၏ အ.hရာယ်.ှင့် အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာ ရပ်ရ\ာတည်ေဆာက်ပံုများကို
ေလျာ့ပါးေစသည့်အ.hရာယ်ကို ကန*်သတ်ရန်။

ရပ်ရ\ာအဆင့်ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းြခင်း၌ Fငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်ြခင်း.ှင့် လူမ@ေပါင်းစည်းေရး လ@ပ်ရှားမ@များ၊
နMးလည်သေဘာေပါက်မ@ြမiင့်တင်ြခင်း .ှင့် အြပ$အမူေြပာင်းလဲြခင်း၊ ရပ်ရ\ာအ.ှံ* ပညာေပး.ှင့် လူမ@စီးပွားေရး
လ@ပ်ရှားမ@များ ပါဝင်.ိုင်သည်။
အချိ$Aကေလးများသည် သူတို*၏မူလရပ်ရ\ာသို* ြပန်မသွား.ိင
ု ် သို*မဟုတ် ြပန်သွားရန် ဆ.tမရှိ ြဖစ်.ိုင်သည်။ dကားဝင်
ေစ့စပ်ြခင်း.ှင့် ေထာက်ခံအားေပးြခင်းသည် အြခားရပ်ရ\ာတစ်ခု၌ သူတို*၏ ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းြခင်းကို

လွယ်ကူေစ.ိုင်သည်။ ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ် ထွန်းြခင်း .ှင့် သူတို*၏အြမင်များကို ေလးစားမ@ြဖင့်
လုပ်ေဆာင်ချက်များ.ှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်များအားလံုးကို ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။

11.3.11.

မိန်းကေလးများကို ထွက်ခွာခွင့်ေပးြခင်းBှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းြခင်း

မိန်းကေလးများသည် အထူးသြဖင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမေတာ်မတရားြပ$ခံရြခင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိြခင်း သို*မဟုတ် ကေလးရှပ
ိ ါ
က အထူးတံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@များ .ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@များ လိုအပ်.ိုင်သည်။ ဒီဇိုင်း.ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်
ရ\က်မ@.ှစ်ခုစလံုး၌ ထွက်ခွာြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းြခင်းဝန်ေဆာင်မ@များ၏ ြခားနMးချက်များကို
ရှင်းြပထားသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၉ ကို dကည့်ပါ။)

11.3.12.

သတင်းအချက်အလက်ေဝမiြခင်းBှင့် ကာကွယ်ြခင်း

ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများ၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလွန်လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း၊ ထွက်ခွာြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းြခင်း၌ အသံုးြပ$သည့် သတင်းအချက်
အလက်စီမံခန*်ခွဲမ@စနစ်များ.ှင့် အချက်အလက်ေဝမ^ြခင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအားလံုးသည် ပုဂuိ$လ်ေရး အချက်

အလက်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများ.ှင့်.ှင့် ရည်ရယ
\ ်ချက်၊ လိုအပ်မ@.ှင့် အချိ$းသေဘာတရား

ဆိုင်ရာ မူများ.ှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ အစိးု ရသည် ပဋိပကa၌ ပါဝင်ေနပါက ပိမ
ု ုိဂQုစိုက်သင့်သည်။ (စံ.@န်း ၅ ကို
dကည့်ပါ။)
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Integrated Disarmament, Demobiliza5on, and Reintegra5on Standards, Inter-Agency Working
Group on DDR, New York, 2007.
Opera5onal Guide to the Integrated Disarmament, Demobiliza5on and Reintegra5on Standards,
Inter-Agency Working Group on DDR, New York, 2014. [Update pending]

စံCDန်း ၁၂။ ကေလးအလုပ်သမား
ကေလးအလုပ်သမားဆိသ
ု ည်မာှ ကေလးများ သူတို*၏ကေလးဘဝ၊ သူတို*၏အစွမ်းအစ.ှင့် သူတို*၏ဂုဏ်သိကaာကို
ေလျာ့နည်းေစသည့် မည်သည့်အလုပ်မဆိုြဖစ်သည်။ ကေလးအလုပ်သမားများသည် ကေလးများ၏ပညာေရးကို
အဟန*်အတားြဖစ်ေစFပီး သူတို*၏ စိတ်ခံစားမ@ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဖွံAFဖိ$းမ@ဆိုင်ရာ.ှင့် Qုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာေကာင်းကျိ$းကို

ထိခိုက်ေစသည့်အလုပ်ြဖစ်သည်။ ကေလးအလုပ်သမားများစွာသည် အတင်းအကျပ်ခိုင်းေစြခင်း၊ လက်နက်ကိုင်အုပ်စု
များသို* စုေဆာင်းြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ရန် လူကုန်ကူးြခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေခါင်းပံုြဖတ်ြခင်း၊ ဥပေဒ.ှင့်

ဆန*်ကျင်သည့်အလုပ် သို*မဟုတ် အ.hရာယ်ရှိေသာအလုပ်များအပါအဝင် ဆိုးရ\ားေသာကေလးအလုပ်သမားပံုစံများ
(WFCL) ၌ ပါဝင်dကသည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများသည် လက်ရှိကေလးအလုပ်
သမားပံုစံများ၏ ပျံA.ှံ*မ@.ှင့် ြပင်းထန်မ@ကို တိုးများေစ.ိုင်သည်။ သို*မဟုတ် ပံုစံအသစ်များကို အစပျိ$းေပး.ိုင်သည်။
(စံ.@န်း ၉ .ှင့် ၁၁ ကို dကည့်ပါ။)
Forms of :ild labour

ကေလးအလုပ်သမားပံုစံများ

.ိုင်ငံအဆင့်ဥပေဒက အနိမ့်ဆံုးတရားဝင်အလုပ်လပ
ု ်သည့်အသက်အရ\ယ်၊ ကေလးများအတွက် လက်ခံ.ိုင်သည့်

အလုပ်.ှင့် မည်သည့်အလုပ်ကို ဖယ်ရှားသင့်သည်ကို ဆံုးြဖတ်ရန် ကူညေ
ီ ပးသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ILO ညီလာခံ
အမှတ် ၁၈၂ က (က) အသက် (၁၈) .ှစ်ေအာက် မည်သူnကိုမဆို ကေလးအလုပ်သမားများ၏ အဆိုးဝါးဆံုးကေလး

အလုပ်သမားပံုစံများမှ တားြမစ်ြခင်း .ှင့် (ခ) အေရးတ!ကီးကိစ≠အြဖစ် အဆိုးဝါးဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများကို
ဖယ်ရှားရန် အsကံြပ$ထားသည်။

စံ.န
@ ်း

ကေလးအားလံုးကို အထူးသြဖင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ အကျပ်အတည်း.ှင့် ဆက်စပ်ေန.ိုင်သည့်
သို*မဟုတ် ထိုအကျပ်အတည်းေdကာင့် ပို၍ဆိုးရ\ားလာ.ိုင်သည့် အဆိုးဝါးဆံုးေသာကေလးအလုပ်သမား
ပံုစံများမှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။

12.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
12.1.1.

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများသည် ကေလးအလုပ်သမားများအေပS
မည်သို*အကျိ$းသက်ေရာက်.ိုင်ေdကာင်း နMးလည်ရန် သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ
ေဒသဆိုင်ရာ.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့် ေဆာင်ရ\က်သူများ၊ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ.ှင့်

လူမ@ေရးစံ.@န်းများအေပS သတ်သတ်မှတ်မှတ်ေနရာအလိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို
ေကာက်ယူFပီး သံုးသပ်ပါ။
12.1.2.

ကေလးအလုပ်သမားကိစ≠ကို !ကိ$တင်ရှိ.ှင့်FပီးသားြပဿနMတစ်ခုအေနြဖင့် ေဒသတွင်း.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့်
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ !ကိ$တင်ြပင်ဆင်ေရးအစီအစဉ်များ၌ !ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မလ
@ ပ
ု ်ငန်းစဉ်များ ထည့်သွင်းပါ။

12.1.3.

အေရးေပSအေြခအေနများ၌ ကေလးအလုပ်သမားေတွကို လံုေလာက်စွာ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန်
ကGေပါင်းစံလ
ု ူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@.ှင့် ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများ အထူးသြဖင့်
လူမ@ဝန်ေဆာင်မ@ဝန်ထမ်းအင်အား.ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ ပညာေရး၊

လူမက
@ ာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းကGများရှိ ေဆာင်ရ\က်သူများ၏
စွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ပါ။
12.1.4.

အစားအစာဖူလံုမမ
@ ရှိြခင်း၊ ေရmAေြပာင်းေနထိုင်ြခင်း၊ ပဋိပကaများ သို*မဟုတ် ေကျာင်းများပိတ်ထားြခင်း
ကဲ့သို*ေသာ ကေလးအလုပ်သမားများအတွက် ြဖစ်.ိုင်ေချရှိေသာ အစပျိ$းမ@များ.ှင့် လက်ရှိအ.hရာယ်
ကျေရာက်.ိုင်ေသာအေdကာင်းရင်းများကို ေစာင့်dကည့်ပါ။

12.1.5.

(က) အနိမ့်ဆံုးတရားဝင်အလုပ်လုပ်သည့်အရ\ယ်ေအာက်.ှင့် အထက်ရှိ ကေလးများအတွက် လက်ခံ.င
ို ်

သည့် ေပါ ့ပါးေသာအလုပ်ပံုစံများ .ှင့် (ခ) ကေလးအလုပ.
် ှင့် အဆိုးရ\ားဆံုးကေလး အလုပ်သမားပံုစံများ
ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ေပးရန်ကူညီေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ@များကို ရရှိ.ိုင်သည့်နည်းလမ်းများ

.ှင့်ပတ်သက်Fပီး ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများကို အသက်.ှင့်သင့်ေတာ်Fပီး လက်လှမ်းမီရရှိ
.ိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးေပးပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
12.1.6.

ေနMက်ဆံုးရအေြခအေနဆိုင်ရာအချက်အလက်များ.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့်အ.hရာယ်ရှိေသာ ကေလးအလုပ်
သမားစာရင်း (ရရှိသည့်ေနရာများ၌) ကို အသံုးြပ$Fပီး ေယဘူယျအြဖစ်ဆံုး အဆိုးရ\ားဆံုးကေလး
အလုပ်သမားပံုစံများအေပS တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန် ကေလးများ.ှင့်
ရပ်ရ\ာများအပါအဝင် အဓိကေဆာင်ရ\က်သူများြဖင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ပါ။

12.1.7.

အနည်းဆံုး ေအာက်ပါအချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခင်းြဖင့် ကေလးအလုပ်သမား.ှင့်
အဆိုးရ\ားဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများ၏ ပျံA.ှံ*မ@ကို ခန*်မှန်းတွက်ချက်ပါ။
•

ကေလးအလုပ်သမားအေရအတွက် (အနိမ့်ဆံုးတရားဝင်အလုပ်လုပ်သည့်အရ\ယ် မည်သို*ပင်ရှိပါေစ)

•

သူတို*အလုပ်လုပ်သည့် နMရီအေရအတွက် .ှင့်

•

သူတို*လုပက
် ိုင်သည့်အလုပ်အမျိ$းအစား (ကG၊ အလုပ်.ှင့် အေြခအေန)

12.1.8.

ေအာက်ပါအေdကာင်းအရာများကို နMးလည်ရန် ကေလးများ.ှင့် လံုpခံ$Fပီး ပါဝင်.ိုင်ေသာ သုေတသန
ြပ$လုပ်ပါ။
•

ကေလးအလုပ်သမားအတွက် တွန်းထုတ်ေပးသည့်အေdကာင်းရင်းများ.ှင့် ဆွဲေဆာင်ေစသည့်
အေdကာင်းရင်းများအေပS သူတို*၏အြမင်များ

12.1.9.

•

ြမင်သာမ@မရှိဆံုးအလုပ်ပံုစံများ .ှင့်

•

အ.hရာယ်အများဆံုးြဖစ်သည့်ကေလးများ

ကGေပါင်းစံုေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့် ကေလးအလုပ်သမား .ှင့်/သို*မဟုတ် လူကုန်ကူးမ@ဆန*်ကျင်သည့်

.ိုင်ငံအဆင့်ေကာ်မတီများ (သက်ဆိုင်Fပီး သင့်ေလျာ်ပါသည့်ေနရာများ၌) .ှင့် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ြခင်းြဖင့်
ကေလးအလုပ်သမားကိစ≠ကို ေြဖရှင်းသည့် နည်းဗျgဟာများကို ချမှတ်ပါ။
12.1.10.

အထူးသြဖင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်း.ှင့် ဆက်.jယ်ေနေသာ သို*မဟုတ်
ထိုအကျပ်အတည်းေdကာင့် ပိုမိုဆိုးရ\ားလာသည့် အဆိုးရ\ားဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများ၏
အ.hရာယ်များ.ှင့် အကျိ$းဆက်များ.ှင့်ပတ်သက်ေသာ အဓိကသတင်းအချက်အလက်များကို
ြဖန*်ေဝေပးပါ၊

12.1.11.

အဆိုးရ\ားဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများမှ !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် .ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေပးရန်အတွက် အေရးဆိုတိုက်တွန်းပါ။

12.1.12.

အဆိုးရ\ားဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများ၏ ချက်ချင်း.ှင့် ြပင်းထန်ေသာအ.hရာယ်များမှ ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးရန် ဦးတည်ထားသည့်လုပ်ေဆာင်မမ
@ ျားကို ေဆာင်ရ\က်ပါ။

12.1.13.

ကေလးအလုပ်သမားြဖစ်ရပ်များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်

ရပ်ရ\ာအဆင့် လ@ပ်ရှားမ@များကို ချမှတ်Fပီး ဦးေဆာင်.ိုင်ရန် ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများကို
ပံ့ပိုးပါ။
12.1.14.

ကေလးအလုပ်သမားအ.hရာယ်ရှိသည့် ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများကို ေအာက်ပါဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့်
ချိတ်ဆက်ေပးြခင်းြဖင့် ေကျာင်းထွက်ြခင်းကဲ့သို*ေသာ မေကာင်းသည့်ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းနည်းများကို
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ပါ။
•

ေကျာင်းပညာေရး သို*မဟုတ် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး.ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေdကာင်းသင်တန်း၊

•

အေြခခံလိုအပ်ချက်များ၊

•

မိသားစုစီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်.ိုင်မ@ .ှင့်

•

ဥပေဒအရတရားဝင်အလုပ်လုပ်.ိုင်သည့်အသက်အရ\ယ်ရှိ ကေလးများအတွက် ေကာင်းမွန်သည့်
အလုပ် လမ်းေdကာင်းများ။

12.1.15.

ကေလးအလုပ်သမား၌ ပတ်သက်ေနသည့်ကေလးများကို အနည်းဆံုးေအာက်ပါပံ့ပိုးမ@များ
ေထာက်ပံ့ေပးပါ။
•

လိုအပ်ချက်.ှင့်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားသည့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်
စီမံခန*်ခွဲမ@၊

•

စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@၊ ပညာေရး.ှင့် မိသားစုစီးပွားေရး စွမ်းေဆာင်.ိုင်မ@ ကဲ့သို*ေသာ
ကGေပါင်းစံဝ
ု န်ေဆာင်မ@များ .ှင့်

•

ဥပေဒအရတရားဝင်အလုပ်လုပ်.ိုင်သည့်အသက်အရ\ယ်ရှိ ကေလးများအတွက် ေကာင်းမွန်သည့်
အလုပ် လမ်းေdကာင်းများ။

12.1.16.

(က) ေနရပ်စွန*်ခွာရသူများ.ှင့် လွန်ကဲစွာေရmAေြပာင်းသွားလာသူများအပါအဝင် ကေလးအလုပ်သမား
များ လက်လှမ်းမီရရှိ.ိုင်ေသာ (ခ) လက်ရှိ မည်သည့် ကေလးအလုပ်သမားေစာင့်dကည့်ေလ့လာသည့်
စနစ်များြဖင့် ချိတ်ဆက်ထားေသာ ေအဂျင်စီအချင်းချင်းzjန်းပို*သည့်စနစ်များ.ှင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@
ဝန်ေဆာင်မ@များ ချမှတ်ပါ။

12.1.17.

ဝန်ေဆာင်မ@များ၊ ပညာေရး.ှင့် ေကာင်းမွန်ေသာအလုပ်များရရှရ
ိ ာ၌ သူတို* .ှင့်/သို*မဟုတ်
သူတို*၏ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ ရင်ဆိုင်ေနရသည့် သတ်သတ်မှတ်မှတ် အတားအဆီးများကို
အထူးစဉ်းစားဆင်ြခင်လျက် ဒုကaသည်ကေလးများ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူကေလးများ၊

ေရmAေြပာင်းသွားလာသူကေလးများ သို*မဟုတ် .ိုင်ငံမဲက
့ ေလးများ၏ အခွင့်အေရးများအတွက်
ေဒသတွင်း.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့်၌ ေထာက်ခံအားေပးမ@ရရှိေအာင် ေဆာင်ရ\က်ပါ။
12.1.18.

ကေလးအလုပ်သမားအေပS !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့် ဥပေဒအရ
တရားဝင်အလုပ်လုပ်.ိုင်သည့်အသက်အရ\ယ်ရှိကေလးများ.ှင့် ထိခိုက်လွယ်ေသာကေလးများ၏

မိသားစုများအတွက် စီးပွားေရးစွမ်းေဆာင်.ိုင်မအ
@ ခွင့်အလမ်းများ ြမiင့်တင်ေပးရာ၌ အလုပ်ရှင်များ၊
အလုပ်သမားအဖွဲAအစည်းများ.ှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲAအစည်းများအား ပါဝင်ေစပါ။

12.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပထားေသာ

ရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်
ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

12.2.1. !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်
ြခင်းပံ့ပိုးမ@ြဖင့်
ကေလးအလုပ်သမား
ြပဿနMမှ ေအာင်ြမင်စွာ
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
မ@ေပးခဲ့သည့် အ.hရာယ်ရှိ
သည့်မိသားစုများမှ
ဦးတည်ထားေသာ ကေလး
ရာခိုင်.@န်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

မှတ်ချက်

၁၀၀%
ဤအzjန်းကိန်းသည် ကေလးအလုပ်သမားြဖစ်ေစသည့်
အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာအေdကာင်းရင်းများအေပS
ေဒသဆိုင်ရာအဓိပfါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခု လိုအပ်သည်။
ပိုင်းေြခသည် အ.hရာယ်ရှိသည်ဟု ေဖာ်ထုတ်ထားသည့်
ကေလးများြဖစ်သည်။ !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း
dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ၌ အစားအစာ၊ ေငွေdကး
သို*မဟုတ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းေထာက်ပံ့မ@၊ ပညာေရး
သို*မဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

ပါဝင်.ိုင်သည်။ ၁၀၀% ရည်မှန်းချက်သည် အ.hရာယ်ရှိ
ေသာ ဦးတည်ထားသည့်ကေလးများကို ရည်zjန်းသည်။

12.2.2. ကေလးအလုပ်သမားအြဖစ်

၈၀%

ဤအzjန်းကိန်းကို (လူကုန်ကူးခံရသည့်ကေလးများ

မှ ဖယ်ထုတ်ခံရသည့်

သို*မဟုတ် အ.hရာယ်ရှိေသာလုပ်ငန်းရှိ ကေလးများကဲ့သို*)

ကေလးအလုပ်သမားဟု

ကေလးအလုပ်သမားအမျိ$းအစားသတ်မှတ်ြခင်းြဖင့်

ေဖာ်ထုတ်ခံထားရသည့်

စကားလံုးအသံုးအ.@န်းကို ြပန်လည်ေရ\းချယ်.ိုင်သည်။

ကေလး ရာခိုင်.@န်း

အzjန်းကိန်းကို အချိန်သတ်မှတ်ေပးရန် သတ်မှတ်ကာလ
တစ်ခုကို ထည့်သွင်း.ိုင်သည်။

12.2.3. !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်

၉၀%

ဤအzjန်းကိန်းသည် မိသားစုအဆင့် ကေလးအလုပ်

ြခင်း ပံ့ပိုးမ@ရရှိထားေသာ

သမားြဖစ်ေစသည့် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာ

အ.hရာယ်ရှိသည်ဟု

အေdကာင်းရင်းများကို ေဒသဆိုင်ရာ အဓိပfါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ေဖာ်ထုတ်ခံထားရသည့်

တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ပိုင်းေြခသည် အ.hရာယ်ရှိသည်ဟု

မိသားစု ရာခိုင်.@န်း

ေဖာ်ထုတ်ထားသည့် မိသားစုများြဖစ်သည်။
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ
၌ အစားအစာ၊ ေငွေdကး သို*မဟုတ် အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းေထာက်ပံ့မ@၊ ပညာေရး သို*မဟုတ် ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးပံ့ပိုးမ@ ပါဝင်.ိုင်သည်။

12.2.4. ကေလးအလုပ်သမား

၁၀၀%

သက်ဆိုင်ရာကGများ၌ ပညာေရး၊ ကေလးသူငယ်

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ အစားအစာဖူလံုေရး၊

ြခင်း.ှင့် တံုြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း.ှင့် ကျန်းမာေရး တို*ပါဝင်သည်။

လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည့်

ပိုင်းေြခသည် .ိုင်ငံအတွင်းရှိ ဦးတည်ထားသည့် ကG

လူသားချင်းစာနMေထာက်

များြဖစ်သည်။

ထားမ@ကGနည်းဗျgဟာ
ရာခိုင်.@န်း

12.3. လမ်းdeန်မှတ်စုများ
12.3.1. ကေလးအလုပ်သမားအBfရာယ်ကျေရာက်Bိုင်ေသာအေTကာင်းရင်းများ
ထိေရာက်ေသာတံု*ြပန်မ@တစ်ခ၌
ု ကေလးအလုပ်သမားကို ဦးတည်ေစ.ိုင်သည့် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာ
အေdကာင်းရင်းများကို ေကာင်းစွာနMးလည်ရန် လိအ
ု ပ်သည်။ အများအားြဖင့် ေအာက်ပါအေdကာင်းရင်းများ
ပါဝင်ေလ့ရှိသည်။ –
•

ဝင်ေငွချိ$Aတဲ့မ@၊

•

ကေလးအလုပ်သမားကို ေထာက်ပံ့ေပးသည့် လူမ@ေရးစံ.@န်းများ .ှင့်

•

အေြခခံဝန်ေဆာင်မ@များ၊ ပညာေရး၊ စားနပ်ရိကaာဖူလံုမ@ သို*မဟုတ် ေကာင်းမွန်သာေသာအလုပ်များ
မရရှိြခင်း။

အေြခအေနေပSမူတည်၍ အထူးသြဖင့် အ.hရာယ်ရှိေသာကေလးများသည် ေအာက်ပါကေလးများ ပါဝင်သည်။
•

အလုပ်လုပ်ေနသည့်ကေလးများ၊

•

ကေလး၊ သက်!ကီးဘိုးဘွားများ သို*မဟုတ် အိမ်ေထာင်မရှေ
ိ သာလူ!ကီးများ ဦးေဆာင်သည့် မိသားစုများ၌
ေနထိုင်ြခင်း၊

•

လမ်းေပSေနကေလးများ သို*မဟုတ် လမ်းေပS၌အလုပ်လုပ်ေနသည့်ကေလးများ၊

•

အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ

•

မသန်စွမ်းကေလးများ သို*မဟုတ် မသန်စွမ်းြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ.ှင့် ေနထိုင်ြခင်း၊

•

ဒုကaသည်ကေလးများ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူကေလးများ၊ ေရmAေြပာင်းသွားလာသူကေလးများ သို*မဟုတ်
.ိုင်ငံမဲ့ကေလးများ၊

•

တစ်စံုတစ်ရာေသာ လူမ@ေရး သို*မဟုတ် .ိုင်ငံေရးအေြခအေနတစ်ခုြဖင့် ေဖာ်ထုတ်ခံထားရသည့်ကေလးများ၊

•

စာရ\က်စာတမ်းမရှိသည့်ကေလးများ .ှင့်

•

လူကုန်ကူးခံရသည့်ကေလးများ။

12.3.2. ကေလးအလုပ်သမား၌ ပါဝင်ေနသည့်ကေလးများအတွက် အနိမ့်ဆံုးဝန်ေဆာင်မMများ
မည့်သည့်တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@များမဆို (က) ကေလးများကို ထိခိုက်နစ်နMေသာအလုပ် သို*မဟုတ် အ.hရာယ်များမှ
ဖယ်ရှားြခင်း .ှင့် (ခ) အေရးတ!ကီး ကာကွယ်ေရးလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန် အနိမ့်ဆံုးဝန်ေဆာင်မ@များကို

ပံ့ပိုးေပးြခင်း အားြဖင့် ကေလးအလုပ်သမား၊ အထူးသြဖင့် အဆိုးရ\ားဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများ၌ ပါဝင်ေနသည့်
ကေလးများကို အကူအညီေပးရန် ရည်ရ\ယ်သင့်သည်။ –
•

ကျား/မ၊ အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@အေပS သတိထားဆင်ြခင်သည့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ၊@

•
•

zjန်းပို*သည့်ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား .ှင့်

သင့်ေလျာ်ေသာ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ (လိုအပ်ပါက)။ (စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)

အဆိုးဝါးဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများရှိ ကေလးများအတွက် ထပ်ဆင့်လုပ်ေဆာင်မ@များ၌ ေအာက်ပါတို*
ပါဝင်သည်။ •

ရာဇဝတ်မ@ကွန်ရက်များ ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ေနရာများ၌ ဥပေဒ.ှင့်မညီသည့်အလုပ်များမှ ကေလးများကို
ချက်ချင်း.ှင့် ေဘးကင်းစွာ စွန*်ခွာ.ိုင်ရန် သင့်ေလျာ်ေသာ ဥပေဒလိုက်နMေရး.ှင့် လံုpခံ$ေရးဝန်ေဆာင်မ@များ
.ှင့် ထိေတွAပါ။

•

လံုpခံ$မ@ရFိှ ပီး သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာ၌ ကေလး၊ မိသားစု.ှင့် အလုပ်ရှင်တို*အdကား ေစ့စပ်ညiိ.ိ@င်းြခင်း သို*မဟုတ်
ဖျန်ေြဖြခင်းတို*ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးပါ။

•

မိသားစုေြခရာခံြခင်း .ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်းကို ေစာင့်ေမ^ာ်ေနေသာ လူကုန်ကူးခံရေသာကေလးများ
ကို ေအာက်ပါတို*ကို ေထာက်ပံ့ေပးပါ။ –
o

•

ပထမဆံုးေတွAဆံုမ@၌ အထူးစစ်ေဆးြခင်း၊

o

အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်မ@ဆန်းစစ်ြခင်း .ှင့်

o

ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@အစီအစဉ်၌ ေနရာချထားြခင်း (သင့်ေတာ်သည့်ေနရာ၌)။

အနည်းဆံုးအလုပ်လုပ်သည့်အသက်အရ\ယ်ေအာက်ရှိကေလးများ သို*မဟုတ် အ.hရာယ်ရှိေသာအလုပ်
လုပ်ကိုင်ေနသည့်ကေလးများကို လုပ်ငန်းခွင်မှ ဖယ်ရှားပါ။

•

အနည်းဆံုးအလုပ်လုပ်သည့်အရ\ယ်ေကျာ်လွန်သည့်ကေလးများ .ှင့် အ.hရာယ်ရှိေသာအလုပ်လုပ်ကိုင်ေန
သည့် ကေလးများကို (က) အ.hရာယ်.ှင့် သီးြခားခွဲထားြခင်း သို*မဟုတ် (ခ) ထိအ
ု .hရာယ်သည်

လက်ခံ.ိုင်ဖွယ်အဆင့်သို* ေလျာ့နည်းသွားFပီးေနMက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ေပးြခင်း ေသချာေစပါ။

12.3.3. ကေလးအလုပ်သမား ေစာင့်Tကည့်ေလ့လာသည့်စနစ်များ
ကေလးအလုပ်သမား ေစာင့် dကည့်ေလ့လာသည့်စနစ်များ (CLMS) သည် လုပ်ငန်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲAကို ေထာက်ပံ့ရန်
တည်ရှိ.ိုင်သည်။ ကေလးအလုပ်သမားေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးစနစ်တစ်ခုသည် ကေလးအလုပ်သမားကို ေစာင့်

dကည့်ေလ့လာရန် .ှင့် ကေလးများကို ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားသိ*ု zjန်းပို*ေပးရန် ရပ်ရ\ာများကို စည်းQံုးသည်။ လူသားချင်း
စာနMေထာက်ထားမ@တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ် တည်ေထာင်ထားေသာ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ .ှင့်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေစာင့် dကည့်ေလ့လာသည့စ
် နစ်များကို လက်ရှိ ကေလးအလုပ်သမားေစာင့်dကည့်ေလ့လာ
သည့်စနစ်များ.ှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။ ဒုကaသည်ကေလးများ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူကေလးများ၊ ေရmAေြပာင်း

သွားလာသူကေလးများ သို*မဟုတ် .ိုင်ငံမရှသ
ိ ည့်ကေလးများသည် စနစ်များအားလံုးကို လက်လှမ်းမီရရှိ သင့်သည်။
ကေလးအလုပ်သမားေစာင့်dကည့်ေရးစနစ်မရှိသည့်ေနရာ၌ ကေလးအလုပ်သမားြပဿနMများကို ကေလး
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမစ
@ နစ်များြဖင့် ေြဖရှင်းသင့်သည်။

12.3.4. ထိခိုက်နစ်နtမMမရှိြခင်း
ကGအားလံုး၌လုပ်ကိုင်ေနသည့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများသည် သူတို*၏
အကူအညီများသည် ကေလးများကို ကေလးအလုပ်သမား သို*မဟုတ် အဆိုးရ\ားဆံုးကေလးအလုပ်သမားပံုစံများသို*
တွန်းပို*ေပးြခင်း မရှိေdကာင်း ေသချာေစရမည်။ ေလျာ့ပါးေစသည့်နည်းဗျgဟာများ၌ (က) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့် (ခ) ကေလးများသည် (ြဖန*်ြဖgးေရး၊

ေဆာက်လုပ်ေရး သို*မဟုတ် အပျက်အစီးများ ရှင်းလင်းေရး ကဲ့သို*ေသာ) ခက်ခဲFပီး အ.hရာယ်ရှိေသာ ကာယပိုင်း
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်ြခင်းမရှိသည်ကို အတည်ြပ$.ိုင်ရန် အသက်အရ\ယ်စိစစ်သည့်နည်းပညာများကို

အသံုးြပ$ြခင်း ပါဝင်သည်။ ေငွသား.ှင့် ကူပန
ွ ်အကူအညီသည် အနိမ့်ဆံုးတရားဝင်အလုပ်လုပ်သည့် အသက်အရ\ယ်
အထက် ကေလးများအတွက် လံုpခံ$Fပီး သင့်ေလျာ်ေသာေရ\းချယ်စရာများကို ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်။

12.4. References
Links to these and additional resources are available online.
•
•

The IOM Handbook on DireB Assi@ance for Vic5ms of Traﬃbing, IOM, 2007.
Inter-agency Toolkit: Suppor5ng the Protec5on Needs of Child Labourers in Emergencies (Dran for
Field-tes5ng), Child Labour Task Force and The Alliance for Child ProtecCon in Humanitarian AcCon,
2016.

စံCDန်း ၁၃။ အုပ်ထိန်းမDမရှိသည့်ကေလးများCှင့် မိသားစုCှင့်ကွဲကွာေနသည့်
ကေလးများ

မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာြခင်းသည် မေတာ်တဆြဖစ်ေစ၊ တမင်တကာြဖစ်ေစ အေdကာင်းရင်းအမျိ$းမျိ$းေdကာင့် ြဖစ်ေပS.ိုင်
သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအေြခအေနများ၌ အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့် မိသားစု.င
ှ ့်

ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ (UASC) သည် ၎င်းကို အများဆံုးလိုအပ်သည့်အချိန်၌ သူတို*၏ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ေပးသူ
သို*မဟုတ် အြခားမိသားစုအဆင့်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@.ှင့် ကွဲကွာေနdကရသည်။ စိတ်ဖိစီးမ@ြဖစ်ေစသည့်အြပင်

ကွဲကွာေနြခင်းသည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကူအညီရရှိရန် သိသာေသာ အတားအဆီးများ ြဖစ်ေပSေစ
.ိုင်သည်။ ြဖစ်ရပ်အေတာ်များများ၌ ကွဲကွာြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်.ိုင်သည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@တံု*ြပန်ေဆာင်မ@သည် ကွဲကွာြခင်းအေပS အြပ$သေဘာ သို*မဟုတ် အပျက်သေဘာ
သက်ေရာက်မ@ရှိ.ိုင်သည်။ ကေလးများ၌ မိသားစုရFိှ ပီး သူတို*ြပန်လည်ေပါင်းစည်း.ိုင်သည်ဟု အFမဲယူဆdကသည်။
မိဘ.ှစ်ပါးစလံုးေသဆံုးသွားေdကာင်း အတည်ြပ$ခဲမ
့ သ
ှ ာ ကေလးများကို 'မိဘမဲ'့ အြဖစ် ရည်zjန်းသည်။
မှတ်ချက်။ 'အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ (UASC)’ သည် အခန်းကG၌
ယခုလက်ရှိလက်ခံထားသည့် ေဝါဟာရအသံုးအ.@န်း ြဖစ်ေသာေdကာင့် ဤစံ.@န်း၌ ထိုေဝါဟာရကို အသံုးြပ$ထား

သည်။ CPMS ရှိ အြခားေနရာအားလံုး၌ 'အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ'
ဟူေသာ အသံုးအ.@န်းကို လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ!ကိ$းပမ်းမ@များ၏ဗဟိ၌
ု ကေလးကို ထားရှိရန်
ကတိကဝတ်တစ်ခုကို ြပသရန် အသံုးြပ$ခံရသည်။

စံ.@န်း

မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာြခင်းသည် !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်.ိုင်Fပီး အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့်
မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများသည် သူတို*၏အခွင့်အေရးများ.ှင့် အေကာင်းဆံုးအကျိ$းြဖစ်ထွန်းမ@.ှင့်
အညီ အချိန်မီ၊ လံုpခံ$မ@ရှိေသာ၊ သင့်ေလျာ်ေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ.
@ ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်မ@ကို ရရှdိ ကသည်။

13.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
13.1.1.

(က) သင့်ေတာ်ေသာ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်Fပီး (ခ) မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာ
ေနသည့က
် ေလးများကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့် ရပ်ရ\ာ.ှင့်

.ိုင်ငံအဆင့်ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များကို ေြမပံုေရးဆွဲFပီး ြပန်လည်သံုးသပ်ပါ။
13.1.2.

ေမွးစာရင်း၏ အေရးပါမ@ကို မိသားစုများအား အသိေပးပါ။ (လမ်းzjန်ချက်မှတ်စု ၁၄.၃.၃ ကို dကည့်ပါ။)

13.1.3.

ကေလး.ှင့်ကွဲကွာြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့် ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမစ
@ နစ်များကို ေပါင်းစပ်၍ လိုက်ဖက်ေအာင်ြပ$လုပ်ပါ။

13.1.4.

UASC အားလံုးကို သင့်ေလျာ်စွာ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ရန်၊ ဆက်ဆံေြပာဆိုရန်၊ ေစာင့်dကည့်
ေလ့လာရန် .ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့် ရပ်ရ\ာေစတနM့
ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ပါ။

13.1.5.

ဒုကaသည်များ၊ ေနရပ်စွန*်ခွာေရmAေြပာင်းေနထိုင်ရသူများ သို*မဟုတ် ေရmAေြပာင်းသွားလားသူများ
အများအြပားရရှိ.ိုင်သည့်ေဒသများ၌ သက်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား
(အဓိကတာဝန်ယူထားသူများ .ှင့် နယ်စပ်ေဒသ.ှင့် လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးအရာရှိများအပါအဝင်) အား
ေအာက်ပါတို*ကို သင်တန်းေပးပါ။
•
•

UASC ကို ေဖာ်ထုတ်.ိုင်ပံု၊

•

ထိုအေြခအေန၌ ကေလးများ ရင်ဆိုင်ေနရသည့် သတ်သတ်မှတ်မှတ်အ.hရာယ်များ၊

•
•
13.1.6.

ကွဲကွာြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်.ိုင်သည့်နည်းလမ်းများ၊

ချက်ချင်းြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@နဲ* ပံ့ပိုးပံ့မက
@ ဲ့သို* သင့်ေလျာ်ေသာ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ လုပ်ရပ်များ .ှင့်
zjန်းပို*သည့်စနစ်များ။

ကွဲကွာြခင်းြဖစ်.ိုင်သည့်မည်သည့်ေနရာများ၌မဆို ထိခိုက်လွယ်ေသာကေလးများ၊ မိသားစုများ၊
ရပ်ရ\ာများ.ှင့် အြခားပါဝင်ေဆာင်ရ\က်သူများအား မိသားစုကွဲကွာြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်
ေပးြခင်း.ှင့်ပတ်သက်သည့် ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ လက်လှမ်းမီေသာ

သတင်းအချက်အလက်များကို ြဖန*်ေဝပါ။ (စံ.@န်းများ ၃၊ ၁၅၊ ၁၆ .ှင့် ၁၇ ကို dကည့်ပါ။)
13.1.7.

လက်ရှိ သင့်ေလျာ်ေသာ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ ေရ\းချယ်စရာများကို ပံ့ပိုးပါ။ (စံ.@န်း
၁၉ ကို dကည့်ပါ။)

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
13.1.8.

ေအာက်ပါတို*ကို ြပ$လုပ်ရန် ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများ.ှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ •

အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း.ှင့် ေနMက်ပိုင်း၌ မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာြခင်း၏ ပမာဏ၊ အဓိက

အေdကာင်းရင်းများ.ှင့် ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်သည့် အေdကာင်းရင်းများကို
ေစာင့်dကည့်ေလ့လာFပီး ဆန်းစစ်ပါ၊ .ှင့်
•

ကွဲကွာြခင်းြဖစ်ရပ်များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း.ှင့်တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်

သတ်သတ်မှတ်မှတ်ေဒသအလိုက်အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ပါ သို*မဟုတ် အလိုက်သင့်ြပ$ြပင်
ေြပာင်းလဲပါ။
13.1.9.

အကျပ်အတည်းစတင်Fပီး .ှစ်ပတ်အတွင်း သတင်းအချက်အလက်၊ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ.
@ ှင့် zjန်းပို*သည့်
စနစ်များ၏ မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို အတည်ြပ$ရန် အစိးု ရတာဝန်ရှိသမ
ူ ျား.ှင့်
ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်သည့်အေဆာက်အအံုများ.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။

13.1.10.

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း.ှင့် ချက်ချင်းမိသားစုေြခရာခံြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း (FTR) အတွက်
သင်တန်းရထားသည့်ဝန်ထမ်းများ.ှင့် ေထာက်ပံ့ေရးကိရိယာများ လံုလံုေလာက်ေလာက်ရသ
ှိ ည်ကို
ေသချာေစပါ။

13.1.11.

အဓိကေနရာများ (!ကိ$ဆိုလက်ခံရာေနရာများ .ှင့် ဆိုကေ
် ရာက်လာသည့်ေနရာများ၊ ေကျာင်းများ၊

စားနပ်ရိကaာြဖန*်ေဝေရးစင်တာများ၊ ေဆးQံုများ အစရှသ
ိ ြဖင့်) .ှင့်/သို*မဟုတ် မိသားစု.င
ှ ့်ကွဲကွာြခင်းကို

ေဖာ်ထုတ်ရန် .ှင့် !ကိ$တင်တားဆီးကာကွာရန် စီစဉ်ထားသည့်လူထေ
ု ရmAေြပာင်းမ@များ၌ ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်.ှင့် အကူအညီေတာင်းခံ.ိုင်သည့်ေနရာများ
သို*မဟုတ် စစ်ေဆးသည့်ေနရာများကို တည်ေဆာက်ပါ။
13.1.12.

ထိခိုက်သည့်ကေလးများ.ှင့် လူ!ကီးများကို စာရင်းသွင်းရန်.ှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် အြခားေဆာင်ရ\က်
သူများ၏ !ကိ$းပမ်းအားထုတ်မ@များကို ပံ့ပိုးပါ။ ေအာက်ပါအချိန်များ၌
ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာလုပ်ထံုး လုပ်နည်းများအေပS နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမ@ေပးပါ။ –
•

ေဘးကင်းရာသို*ေြပာင်းေရmAေပးြခင်း၊

•

အစုလိုက်အpပံ$လိုက် လူဦးေရေရmAေြပာင်းမ@များ .ှင့်

•

ေဆးကုသမ@.ှင့်ဆိုင်ေသာ ေဘးကင်းရာသို*ေြပာင်းေရmAေပးြခင်း၊ ေရာဂါေြခချ$ပ်ြဖင့်ထားြခင်း
သို*မဟုတ် သီးသန*်ထားြခင်း။

13.1.13.

အထူးပံ့ပိုးမ@ရရှိရန် အစီအစဉ်များ.ှင့် သတင်းအချက်အလက်ေပးြခင်းတို*သည် မိမိဆ.tအေလျာက်
သို*မဟုတ် မေတာ်တဆ မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာြခင်းကို အားေပးအားေြမiာက်မြပ$ေရးကို ေသချာေစရန်
အြခားကGများ.ှင့် အတူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

13.1.14.

ကေလးများအေပSသက်ေရာက်သည့်အဆံုးြဖတ်ချက်အားလံုး၌ သူတို*၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား
ြဖစ်ထွန်းမ@ကုိ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ဆံုးြဖတ်ြခင်း.ှင့် အဓိကဦးစားေပးအြဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း

ေသချာေစရန် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ကို အသံုးြပ$ပါ။ ၎င်း၌ ေြခရာခံြခင်း၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စု
ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၌ ေနရာချထားြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း.ှင့် သက်ဆိုင်ေသာဆံုးြဖတ်ချက်များ
ပါဝင်သည်။ (စံ.@န်း ၁၈ .ှင့် ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)
13.1.15.

ပညာေရးအပါအဝင် အကူအညီ၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့် ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို တန်းတူညီမ^၊

လံုpခံ$ေသာရရှိမအ
@ တွက် (ဒုကaသည်ကေလးများအပါအဝင်) UASC များကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ပါ။
13.1.16.

တရားQံုးများ၊ .ိုင်ငံအဆင့်ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ.ှင့် အေကာင်းဆံုးအကျိ$း
စီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@.ှင့်အညီ
မိသားစုေြခရာခံြခင်းအတွက် အချိန်အလံုအေလာက်ရရှိေစရန် ေသချာေစပါ။

13.1.17.

မိသားစုေြခရာခံြခင်း ေအာင်ြမင်ခဲေ
့ သာ်လည်း (က) မိသားစုြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်းသည် ကေလး၏
အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားအတွက် မြဖစ်.ိုင် သို*မဟုတ် မြဖစ်သည့်အချိန် .ှင့် (ခ) အဆက်မြပတ်ပဲ
ဆက်ဆံေြပာဆိုြခင်းသည် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားအတွက်ြဖစ်သည့်အခါ

ဆက်ဆံေြပာဆိုြခင်း .ှင့် သင့်ေတာ်သည့်ေနရာ၌ ကေလး.ှင့်မိသားစုdကား ေတွAဆံုမ@ကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။
13.1.18.

(က) မိသားစု ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း.ှင့် ရပ်ရ\ာ၌ ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းေရးကို ေထာက်ပံ့ေပးFပီး
.ှင့် (ခ) ြပန်လည်ေပါင်းစည်းခဲသ
့ ည့် ကေလးများသည် လံုေလာက်ေသာြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ရရှိေနသည်
ကို အတည်ြပ$ရန် အချိန်မီ စနစ်တကျ ကGေပါင်းစံုေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း.ှင့် ေနMက်ဆက်တွဲ
လုပ်ငန်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

13.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပထားေသာ

ရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်
ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

13.2.1. UASC အတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများပါဝင်ေသာ

ရည်မန
ှ ်းချက်

ရှိ

မှတ်ချက်

UASC .ှင့် မိသားစုေြခရာခံ

အေြခအေနအေပSအလိုက်သင့်ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲထား

ြခင်းကို ရည်zjန်းထားသည့်

သည့် SOP များ.ှင့် ေဖာင်ပံုစံများ

ေနMက်ဆက်တွဲ ြဖစ်ရပ်

တည်ေဆာက်ထားသည်။

စီမံခန*်ခွဲမ@ေဖာင်ပံုစံများကို
ရည်zjန်းပါ။

13.2.2. စာရင်းသွင်းFပီး ၂ပတ်အတွင်း FTR စတင်ခဲ့သည့်

၉၀%

ေဖာ်ထုတ်ထားသည့် UASC ရာခိုင်း.@န်း

၂ပတ်သည်အများဆံုးြဖစ်
သည်။ အ.hရာယ်အဆင့်
(အ.hရာယ်အဆင့်ြမင့်ပါက
၃ရက်အတွင်း၊ အလယ်
အလတ်အတွက် ၁ပတ်
အတွင်း.ှင့် နိမ့်ပါက
၂ပတ်အတွင်း) အေပS
မူတည်Fပီး ပို၍ြမန်ြမန်
ချမှတ်ရန်လိုအပ်.ိုင်သည်။

13.2.3. စာရင်းသွင်းFပီး ၆လအတွင်း ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ

၈၀%

သတ်မှတ်ကာလတစ်ခု

.ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းသွားသည့် သို*မဟုတ်

(စီမံချက်ကာလ

အဆက်အသွယ်ရသွားသည့် ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ UASC

တစ်ေလ^ာက် စသြဖင့်) ကို

ရာခိုင်.@န်း

ထည့်ရန် ဤအzjန်းကိန်းကို
ြပ$ြပင်ပါ။

13.2.4. စာရင်းသွင်းFပီး X ရက်အတွင်း အရည်အေသွးေကာင်း

၁၀၀%

သတ်မှတ်ကာလကို

ေသာ ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ရရှိေသာ အုပ်ထိန်းမ@

တိုင်းြပည် အေြခအေနအရ

မရှိသည့်ကေလး ရာခိုင်.@န်း

ထည့်.ိုင်သည်။
အရည်အေသွးေကာင်းေသာ
ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@
အဓိပfါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက်
စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။

13.3. လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ
13.3.1. အစပိုင်းရက်များ
Qုတ်တရက် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်းြဖစ်FပီးေနMက် ပထမ ၂၄-၄၈ နMရီအတွင်း၌
ကွဲကွာြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်၊ မိသားစုများြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း ကူညေ
ီ ပးရန်.ှင့်
မိသားစုေြခရာခံြခင်း စတင်ရန် ပံုdကမ်း ထဲ၌ ေဖာ်ြပထားသည့် အဓိကအဆင့်များကို လိုက်နMပါ။

မိသားစုကွဲကွာြခင်း!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်၊ မိသားစုများ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းရန်.ှင့်
မိသားစုေြခရာခံြခင်းစတင်ရန် အဓိကအဆင့်များ

13.3.2. မိသားစုအသိုက်အuမံ$ကို ထိန်းသိမ်းြခင်း
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများသည် ကွဲကွာမ@များကို ဆန်းစစ်ရန်၊ အေdကာင်းရင်းများကို
နMးလည်ရန် .ှင့် ရပ်ရ\ာအဆင့်ေြဖရှင်းချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် အာဏာပိုင်များ၊ ရပ်ရ\ာများ .ှင့် မိသားစုများ
.ှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ လက်ေတွAလုပ်ေဆာင်မမ
@ ျား၌ ေအာက်ပါတို*ပါဝင်သည်။ •

ေမွးကင်းစကေလးများ၊ ကေလးငယ်များ.ှင့် မသန်စွမ်းကေလးများ၌ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေdကာင်း
ခွဲြခား.ိုင်သည့်ကတ်များ သို*မဟုတ် လက်ေကာက်များကို တွဲချည်ထားြခင်း၊

•

ကေလးများကို သူတို*မိသားစု၏ထင်ရှားေသာအမှတ်အသားများ၊ အိမ်.ှင့် အေရးေပS ေတွAဆံုရာေနရာများ
.ှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကအချက်အလက်များ သင်dကားေပးြခင်း .ှင့်

•

ကွဲကွာြခင်းကို အေdကာင်းခံသည့် မူဝါဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ သို*မဟုတ် အေလ့အကျင့်များကို
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် အာဏာပိုင်များ.ှင့် အြခားေဆာင်ရ\က်သူများြဖင့် .ိ@းေဆာ်တိုက်တွန်းြခင်း။

ထိုသို*ြပ$လုပ်ရန် စိတ်ချရပါက ကေလးများသည် သူတို*၏တရားဝင်ထင်ရှားသည့်အမှတ်အသားများကို စစ်ေဆးသည့်
စာရ\က်စာတမ်းများကို သယ်ေဆာင်သင့်သည်။
ရပ်ရ\ာများြပန*်ကျဲေနသည့် စခန်းမဟုတ်ေသာ သို*မဟုတ် Fမိ$Aြပေနရာများ၌ ကွဲကွားြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်ရန်အတွက် အေြခအေန.ှင့်ေလျာ်ညီသည့်ေဆာင်ရ\က်ချက်များသည် အထူးအေရးပါသည်။

ေအာက်ပါအချိန်များ၌ ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်.ှင့် မိသားစုအသိုက်အpမံ$ကို ထိန်းသိမ်းရန်
သက်ဆိုင်ရာေဆာင်ရ\က်သူများအားလံုးကို သင်တန်းေပးထားသင့်သည်။
•

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကူအညီေပးြခင်း၊

•

လူများကို ေဘးကင်းရာသို*ေြပာင်းေရmAေပးြခင်း သို*မဟုတ် ေနရာေြပာင်းေပးြခင်း သို*မဟုတ်

•

ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားချိန်အတွင်း ကေလးများ သို*မဟုတ် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို
ေရာဂါေြခချ$ပ်ထားြခင်း သို*မဟုတ် သီးသန*်ထားြခင်း။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများသည် ကွဲကွာသည့်အ.hရာယ်ရှိေသာ

မိသားစုများကို အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားေသာဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့် ပံ့ပိုးမ@များ ေပးရန် အြခားကGများ.ှင့်အတူ
လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။

13.3.3. ည_ိBိMင်းေဆာင်ရ4က်ြခင်း
ပါဝင်သူများအားလံုးသည် (က) UASC များ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်များ၌

ပါဝင်ြခင်း .ှင့် (ခ) .ိုင်ငံ .ှင့် .ိုင်ငံတကာမိသားစုေြခရာခံြခင်းလုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်သည့် အဓိက ေဆာင်ရ\က်သူများကို
ေဖာ်ထုတ်ြခင်းအားြဖင့် ကေလး.ှင့်ကွဲကွာြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် သူတို*၏
!ကိ$းပမ်းအားထုတ်မ@များကို ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။

သတ်သတ်မှတ်မှတ်အေြခအေနများ၌ UASC ကို ပံ့ပိုးေပးသည့် အဓိကေဆာင်ရ\က်သူများ
အေြခအေန

ြပည်တွင်းေနရပ်စန
ွ *်ခွာြခင်း

အဓိကေဆာင်ရ\က်သူများ

ဝန်ေဆာင်မ@များ

အစုအဖွဲAများ .ှင့်
.ိုင်ငံအဆင့်အာဏာပိုင်များ

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကaများ

.ိုင်ငံတကာdကက်ေြခနီအဖွဲA (ICRC)
ြမန်မာ.ိုင်ငံdကက်ေြခနီ .ှင့် လြခမ်းနီအဖွဲA

မိသားစုအဆက်အသွယ်
ြပန်လည်ရရှိြခင်း (RFL)

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေရmAေြပာင်းမ@
ဒုကaသည်အေြခအေနများ

UNHCR .ှင့် .ိုင်ငံအဆင့်အာဏာပိုင်များ

အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်း
ြခင်း လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ

ေရmAေြပာင်းသွားလာြခင်း
အေြခအေနများ

ေြပာင်းေရmAေနထိုင်မ@များဆိုင်ရာ
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲAအစည်း (IOM)

13.3.4. ေဖာ်ထုတ်ြခင်း
ကွဲကွာြခင်းသည် ဦးစားေပးစိုးရိမ်ပူပန်မ@တစ်ခု ြဖစ်သင့်သည်။ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ေအာက်၌တာဝန်ယူထားရသူများ
များြပားသည့်အချိန်၌ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@မရှိေသာကေလးများကဲ့သို*ေသာ အ.hရာယ်အများဆံုးကေလးများ ကို

အာQံုစိုက်ရန် လိုအပ်.ိုင်သည်။ ပထမေြခလှမ်းမှာ ေအဂျင်စီအချင်းချင်း ေဖာ်ထုတ်ြခင်း.ှင့် zjန်းပို*ြခင်း စနစ်တစ်ခက
ု ုိ
တည်ေဆာက်ထားရန်ြဖစ်သည်။ ရပ်ရ\ာများအား (က) ကွဲကွာြခင်းကို ‘ဆွဲေဆာင်သည့်အေdကာင်းရင်းများ’ သို*မဟုတ်
(ခ) ကေလးများကို ဖယ်ရှားလိမ့်မည်ဟူေသာ စိုးရိမ်မ@ ဖန်တီးြခင်းကို ေရှာင်ရှားရန် UASC ေဖာ်ထုတ်ရြခင်း၏
ရည်ရ\ယ်ချက်ကို အသိေပးထားသင့်သည်။

ကGေပါင်းစံုရှိအဓိကေဆာင်ရ\က်သူများ (လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးအရာရှိများ၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာနရှလ
ိ ုပ်သားများ
အစရှသ
ိ ြဖင့်) ကို ပံ့ပိုးရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်.ှင့်

အကူအညီေတာင်းခံ.ိုင်သည့်ေနရာများ သို*မဟုတ် စစ်ေဆးေရးေနရာများကို အဓိကေနရာများ (စာရင်းသွင်းသည့်
ေနရာများ၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအေဆာက်အအံုများ၊ ေဈးေနရာများ အစရှသ
ိ ြဖင့်) ၌ တည်ေဆာက်သင့်သည်။

မိန်းကေလးများ မေပျာက်ဆံုးေစရန် သို*မဟုတ် ဖံုးကွယ်ထားရှိြခင်း မရှိေdကာင်း ေသချာေစရန် ထိလွယ်ရှလွယ် ေသာ
စံုစမ်းေမးြမန်းမ@များ ြပ$လုပ်ပါ။ ဆက်စပ်မ@မရှိေသာကေလးများရှိသည့်အိမ်ေထာင်စုများ၊ ကေလးဦးေဆာင်
သည့်အိမ်ေထာင်စမ
ု ျား.ှင့် မိမိဘာသာရပ်တည်ေနထိုင်ရသည့်ကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်ရာ၌ ကူညီေပးရန်

စခန်းစီမံခန*်ခွဲမ@၊ ြဖန*်ြဖgးြခင်း.ှင့် ဒုကaသည်မှတ်ပံတ
ု င်ဝန်ထမ်းများသည် အိမ်ေထာင်စုဝင်အားလံုး၏ အမည်များ၊
အသက်များ.ှင့် ေတာ်စပ်ပံုများကို မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။

13.3.5. စာရင်းသွင်းြခင်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်းBှင့် မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေနရာချထားြခင်း.ှင့် မိသားစုေြခရာခံြခင်း.ှင့်ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း.ှင့်ပတ်သက်သည့်
အချက်အလက်များအပါအဝင် ကေလး၏အချက်အလက်မျာကို ေကာက်ယူFပီး သိမ်းဆည်းသည့်အခါ သတင်းအချက်
အလက်.ှင့်ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာစံ.@န်းများ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လိုက်နMသင့်သည်။
(စံ.@န်း ၁၈ .ှင့် ၁၉ ကို dကည့်ပါ။) သင်တန်းရထားေသာဝန်ထမ်းများသည် မလိုအပ်ေသာစိတ်ဖိစီးမ@ သို*မဟုတ်
ေနMက်ထပ်ကွဲကွာြခင်းကို ေရှာင်ရှားသည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်းအတွက် စာရင်းသွင်းြခင်း၊

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း.ှင့် ဆန်းစစ်ြခင်းများ ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ အေရး!ကီးေသာသတင်းအချက် အလက်များ
ဆံုးQံ@းမ@ကို ေရှာင်ရှားရန် အလွန်ငယ်ရ\ယ်သည့် ကေလးတစ်ဦး သို*မဟုတ် မသန်စွမ်းကေလးတစ်ဦးကို ြပ$စုေစာင့်

ေရှာက်ေပးရန် ေခSေဆာင်လာသည့် မည်သူမဆိက
ု ုိ ချက်ချင်း ေတွAဆံေ
ု မးြမန်းသင့်သည်။ အထူးနည်းစနစ်များကို
အသံုးြပ$၍ အသက် (၅).ှစ်ေအာက်ကေလးများ.ှင့် မသန်စွမ်းကေလးများအတွက် အချက်အလက် အြပည့်အစံု

ေကာက်ယြူ ခင်းကို ဦးစားေပးFပီး ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ ေပျာက်ဆံုးေနေသာကေလးများကို သူတို*ကရ
ို ှာေဖွေနdက

ေသာ မိသားစုဝင်များေပးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အသံုးြပ$၍ စာရင်းသွင်းFပီး မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်
သည်။

13.3.6. ေြခရာခံြခင်း
'ေြခရာခံြခင်း' သည် ေပျာက်ဆံုးေနေသာ ကေလးတစ်ဦး သို*မဟုတ် ကေလးတစ်ဦး၏ေပျာက်ဆံုးေနေသာမိဘများ၊

မူလတရားဝင် သို*မဟုတ် ဓေလ့ထံုးတမ်းအရြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ သို*မဟုတ် အြခားရင်း.ှီးေသာမိသားစုဝင်များ
ကို ရှာေဖွြခင်း လုပ်ငန်းစဉ် ြဖစ်သည်။ ေြခရာခံြခင်းသည် လ.ှင့်.ှစ်များdကာ.ိုင်ေသာေdကာင့် ယာယီြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်မ@ေရ\းချယ်စရာများကို ချက်ချင်းရှာေဖွရန် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။ (စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)

ေြခရာခံြခင်းကို ြဖစ်ရပ်တစ်ခခ
ု ျင်းစီ သို*မဟုတ် အုပ်စုတစ်ခလ
ု ံုးအတွက် ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ေြခရာခံြခင်းလုပ်ေဆာင်မ@
များသည် ကေလးအတွက် ြဖစ်ေပSေစ.ိုင်သည့် အ.hရာယ်အမျိ$းမျိ$းကို ဆန်းစစ်မ@ ြပ$လုပ်ြခင်းပါဝင်သည့်

သင့်ေလျာ်ေသာလမ်းzjန်မ@ကို လိုက်နMရမည်ြဖစ်သည်။ ေအာင်ြမင်ေသာေြခရာခံြခင်းသည် မိသားစုြပန်လည်ေပါင်း
စည်းမ@ရလဒ်ကို အFမဲရယူမေပး.ိုင်သည်ကို အမှတ်ရရန် အေရး!ကီးသည်။

13.3.7. စိစစ်ြခင်း
'စိစစ်ြခင်း' သည် ေအာက်ပါတို*ကို ြပ$လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်စဉ် ြဖစ်သည်။
•

အခိုင်အမာထွက်ဆိုထားေသာဆက်ဆံေရးသည် မှန်ကယ်မ@ရ/ှိ မရှိ ဆံုးြဖတ်ြခင်း၊

•

ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားကို ဆန်းစစ်ြခင်း .ှင့်

•

ကေလး.ှင့်မိသားစုဝင် .ှစ်ဦးစလံုးသည် ြပန်လည်ေပါင်းဆည်းရန် ဆ.tရေ
ှိ dကာင်း အတည်ြပ$ြခင်း။

စိစစ်ြခင်းသည် ကေလးများကို ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်းအတွက် အေြခအေနများကို ဆန်းစစ်Fပီး ကေလးများကို
မသင့်ေတာ်ေသာသူများထံ လjဲအပ်မေပးေdကာင်း ေသချာေစသည်။ စိစစ်ေနစဉ်အတွင်း .ှစ်ဖက်စလံုးသည်

တစ်ဦး.ှင့်တစ်ဦး အဆက်အသွယ်မြပ$လုပ်သင့်ပါ။ သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာ၌ ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား
အတွက် ြပည်တွင်းရှိ.ိုင်ငံသားမှတ်ပံုတင်စာရင်းများ.ှင့် သေဘာတူညီ ချက်များသည် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေdကာင်း

စိစစ်ရာ၌ အေထာက်အကူြပ$.ိုင်သည်။ အေြခအေနေပSမူတည်၍ ကေလး.ှင့်မိသားစုဝင်များdကား ဖျန်ေြဖေပးရန်
လိုအပ်Fပီး သင့်ေလျာ်.ိုင်သည်။

13.3.8. မိသားစုေပါင်းစည်းြခင်းBှင့် ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းြခင်း
'ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း' သည် ြဖစ်.ိုင်Fပီး လံုpခံ$၍ ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ပါက ေရရှည်ြပ$စု
ေစာင့် ေရှာက်မ@ကို တည်ေဆာက်ရန် သို*မဟုတ် ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန် ကေလး .ှင့် မိသားစု သို*မဟုတ်

ယခင်မူလြပ$စု ေစာင့်ေရှာက်သူကို အတူတကွေပါင်းစည်းြခင်း လုပ်ငန်းစဉ် ြဖစ်သည်။ ကေလးဒုကaသည်များ ြဖစ်ရပ်၌
အေကာင်းဆံုး အကျိ$းြဖစ်ထွန်းမ@လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအြပင် ဆ.tအေလျာက် ေနရပ်ြပန်ပို*ြခင်း လုပ်ထံုးလုပ် နည်းများကို
လိုက်နMရန် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်။ မိသားစုြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်းကို .ိုင်ငံတကာလမ်းzjန်ချက်များ .ှင့်

သက်ဆိုင်ရာ.ိုင်ငံ အဆင့်ဥပေဒမူေဘာင်များအရ ေကာင်းစွာ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ ကေလး၊ မိသားစု၊

ရပ်ရ\ာ.ှင့် ယာယီြပ$စု ေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားသည် ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မရ
@ ှိေသာ၊ ကGေပါင်းစံု၊ မိသားစု.ှင့် ရပ်ရ\ာအဆင့်
ပံ့ပိုးမ@မှတဆင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်းအတွက် ြပင်ဆင်သင့်သည်။ ကွဲကွာြခင်း၏ အဓိကအေdကာင်းရင်းများကို
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း သည့် ချဉ်းကပ်ပံုများသည် ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းရန်အတွက် မိသားစုများကို ြပင်ဆင်ေပး
သည့်အခါ တန်ဖိုးရှိ သည်။ လံုpခံ$Fပီး ထိေရာက်ေသာ ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းြခင်းသည် အြဖစ်အပျက်တစ်ခုမ^
မဟုတ်ဘဲ အံဝင်ခွင်ကျ စီမံထားေသာြဖစ်စဉ်တစ်ခုြဖစ်ေdကာင်း သတိရပါ။

13.3.9. ေနtက်ဆက်တွဲလုပ်ေဆာင်မM
ကွဲကွာေနစဉ်အတွင်း၊ အထူးသြဖင့် ရှည်လျားေသာကွဲကွာေနစဉ်အတွင်း ကေလးသည် ေြပာင်းလဲသွားFပီး ရင့်ကျက်
လာကာ ဘဝကိုေြပာင်းလဲေစသည့်အြဖစ်အပျက်များ sကံ$ေတွAရ.ိုင်သည်။ မိသားစု၏ အေြခအေနများလည်း

ေြပာင်းလဲသွား.ိုင်သည်။ အချိ$Aြဖစ်ရပ်များ၌ ဤအေြပာင်းအလဲများက ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းရန် ခက်ခဲေစ
.ိုင်သည်။ မတူညသ
ီ ည့် အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားေသာပံ့ပိုးမ@.ှင့် ေနMက်ဆက်တွဲလုပ်ေဆာင်မ@ပံုစံအမျိ$းမျိ$းကို (က)

ကေလး.ှင့် မိသားစု၏ အေြခအေနကို ဆက်လက်သံုးသပ်ြခင်း .ှင့် (ခ) ကေလး၏လံုpခံ$Fပီး အဓိပfါယ်ရှိေသာ ပါဝင်မ@
.ှင့် အsကံြပ$ချက်များကို တံု*ြပန်မ@အေနြဖင့် စဉ်းစားသင့်သည်။ ရပ်ရ\ာအေြခြပ$ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း သည်
ေနMက်ဆက်တွဲလုပ်ေဆာင်မ@ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေထာက်ပံ့ေပး.ိုင်သည်။

13.3.10.

အေြခအေနအေပ^အေြခခံ၍ စဉ်းစားြခင်း

'အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ.ှင့် မိသားစု.ှင့်ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ' ၏ အေြခအေနအေပSအေြခခံ၍ စဉ်းစား
ထားေသာ အဓိပfါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ဓေလ့ထံုးတမ်း.ှင့်အညီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ.
@ င
ှ ့် မိသားစုဆက်ဆံေရးများ၏

ေဒသတွင်း နMးလည်မ@များကို ထင်ဟပ်သင့်သည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်သူများအားလံုးသည် တူညီေသာ အဓိပfါယ်
ဖွင့်ဆခ
ို ျက်ကို တစ်သမတ်တည်း အသံုးြပ$သင့်Fပီး ထိခိုက်ခံရေသာလူများသည် ၎င်းအဓိပfါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကုိ
ေဒသဘာသာစကား .ှင့် ယဉ်ေကျးမ@စံ.@န်း များအတွင်း နMးလည်ေdကာင်း ေသချာေစသင့်သည် ။

13.4. References
Links to these and additional resources are available online.

•
•
•

Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children, IAWG UASC and the Alliance for Child
ProtecCon in Humanitarian AcCon, 2016.
Toolkit on Unaccompanied and Separated Children, IAWG UASC and the Alliance for Child
ProtecCon in Humanitarian AcCon, 2016.
Guidelines on Assessing and Determining the Be@ Intere@s of the Child: 2018 Provisional Release,
UNHCR, 2018.

အပိုင်း ၃။ လံုေလာက်ေသာနည်းဗျ|ဟာများချမှတ်ရန် စံCDန်းများ

ဤအခန်းရှစ
ိ ံ.@န်းများသည် အပိုင်း ၂ ၌ ေဖာ်ြပထားေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ် များကို
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် အဓိကနည်းဗျgဟာများ၊ ချဉ်းကပ်နည်းများ.ှင့် dကားဝင်
ေဆာင်ရ\က်မ@များကို ေဖာ်ြပထားသည်။ အပိုင်း ၃ သည် လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ.ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များဆိုင်ရာ အယူအဆ (မူ ၉ ကို dကည့်ပါ) ကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ ထားFပီး INSPIRE စာအုပ်၏
နည်းဗျgဟာများ.ှင့် သက်ဆိုင်သည့် ေနရာများ၌ ကိုက်ညီမ@ရှိေအာင် ချိန်ညiိထားသည်။
လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုငရ
် ာပံုစံ သည် ကေလးဖွံAFဖိ$းမ@.ှင့် ကေလး၏ေကာင်းမွန်သာယာဝေြပာေရးြဖစ်ေပSေစရန်
အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်ေနေသာအချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ကူညီေပးသည်။
•

ကေလးများသည် သူတို*ကယ
ုိ ်တိုင် .ှင့် သူတို*၏သက်တူရ\ယ်တူများ၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း .ှင့်
ေကာင်းမွန်သာယာဝေြပာေရးအတွက် တက်[ကွစွာပါဝင်dကသည်။

•

ကေလးများကို အများအားြဖင့် မိသားစုများ ၌ ြပ$စုပျိ$းေထာင်dကေသာ်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဤအလjာ၌
အြခားရင်း.ှီးနီးစပ်ေသာဆက်ဆံေရးများပါဝင်သည်။

•
•

မိသားစုများသည် ရပ်ရ\ာများ ၌ ေနထိုငd် ကသည်။

ရပ်ရ\ာများသည် ပိုမိုကျယ်ြပန*်ေသာ လူnအဖွဲAအစည်းများ ကို ဖွဲAစည်းထားသည်။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့်(၄)ဆင့်

လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်၏ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ခိုင်မာေသာေဘာင်တစ်ခုအြဖစ် ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံသည် (က)
မတူညီေသာအစိတ်အပိုင်းများ.ှင့် အေdကာင်းရင်းများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် .ှင့် (ခ) တစ်ခ.
ု ှင့်တစ်ခု မည်ကဲ့သို* ဆက်စပ်
Fပီး အြပန်အလှန်အကျိ$းသက်ေရာက်မ@ရှိသည်ကို နMးလည်ရန် အေြခအေနတစ်ခုလံုးကို dကည့်Q@သည်။ ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်မ@ြပဿနMတစ်ခု သို*မဟုတ် ၎င်းအေပSသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဝန်ေဆာင်မ@တစ်ခုကို dကည့်Q@ြခင်းထက်
စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆသည် ကေလးရင်ဆိုင်ေနရသည့် ြပဿနMများ၏ အြပည့်အစံု၊ သူတို*၏

ြဖစ်ရေသာအရင်းခံအေdကာင်းရင်းများ .ှင့် အဆင့်အားလံုး၌ ရရှိ.ိုင်ေသာ ေြဖရှင်းချက်များကို စဉ်းစားသည်။
ထိုကဲ့သို*စဉ်းစားမ@များသည် စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ချိန်တစ်ေလ^ာက်လံုးတွင် ရရှိေသာ သင်ယူမ@
အသစ်.ှင့် ေပါင်းစပ်ကာ လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစေသာပQိုဂရမ်များ ြဖစ်ေစရန် ြမiင့်တင်ေပးသည်။

လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ .ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းသည်
ကေလးသူငယ်များကို အကာအကွယ်ေပးရန်အတွက် ဘက်ေပါင်းစံမ
ု ှ ေပါင်းစပ်ချည်းကပ်မ@ြဖစ်ေသာ တူညီေသာ

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ေရာက်ရှိရန် ထပ်ဆင့်ြဖည့်စွက်ထားေသာ မူေဘာင်များ ြဖစ်သည်။ INSPIRE လက်စွဲစာအုပ်

တွင်လည်း အထက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း သက်ေသအေထာက်အထားများေပSတွင် အေြခြပ$၍
ကေလးများအေပS အdကမ်းဖက်ြခင်းကို တားဆီးကာကွယ်ရန် နည်းဗျgဟာများကို ေဖာ်ြပထားသည်။ (မိတ်ဆက်ြခင်း
ကို dကည့်ပါ။)

CPMS စံ.@န်း

ေဂဟေဗဒဆိင
ု ်ရာအဆင့်

စံ.@န်း (၁၄)။

လူnအဆင့် (၄)ခုစလံုး၊

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်

အဖွဲAအစည်းအေပS

ေရးအစီအစဉ်အတွက် လူမ-@

အာQံုစိုက်မ@.င
ှ ့်အတူ

INSPIRE ဗျgဟာ
နည်းဗျgဟာ (၇)ခုစလံုး

ေဂဟေဗဒဆိင
ု ်ရာချဉ်းကပ်မ@
စံ.@န်း ၁၅။

ကေလး

ကေလးေကာင်းကျိ$းအတွက်

ပညာေရး.ှင့် ဘဝတွက်တာ
ကèမ်းကျင်မ@များ

အဖွဲAလိုက် လ@ပ်ရှားမ@များ

ေဘးကင်းလံpု ခံ$ေသာပတ်
ဝန်းကျင်များ

စံ.@န်း ၁၆။ မိသားစု.ှင့်

မိသားစု

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ပတ်ဝန်းကျင်များ

မိသားစု .ှင့် ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်သူ ပံ့ပိုးမ@

အားေကာင်းေစြခင်း

ဝင်ေငွ.ှင့် စီးပွားေရး
အားေကာင်းေစြခင်း

စံ.@န်း ၁၇။ ရပ်ရာ\ အဆင့်ချဉ်းကပ်မ@

ရပ်ရာ\

နည်းလမ်းများ

ေဘးကင်းလံpု ခံ$ေသာ
ပတ်ဝန်းကျင်များ
စံ.@န်းများ.ှင့်တန်ဖိုးများ

စံ.@န်း ၁၈။ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း

အဓိကအားြဖင့် ကေလး.ှင့်

တံ*ုြပန်ေဆာင်ရက
\ ်မ.
@ င
ှ ့်

မိသားစု သာမက

ေထာက်ပံေ
့ ရးဝန်ေဆာင်မ@

လူnအဖွဲAအစည်း

များ

စံ.@န်း ၁၉။ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်

အဓိကအားြဖင့် ကေလး.ှင့်

မိဘ.ှင့်

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း

မိသားစု သာမက ရပ်ရာ\ .ှင့်

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူ ပံ့ပိုးမ@

လူnအဖွဲAအစည်း

INSPIRE
သေက◌ႅတ

တံ*ုြပန်ေဆာင်ရက
\ ်မ.
@ င
ှ ့်
ေထာက်ပံေ
့ ရးဝန်ေဆာင်မ@
များ
စံ.@န်း ၂၀။ ကေလးများအတွက်

အဓိကအားြဖင့်

တံ*ုြပန်ေဆာင်ရက
\ ်မ.
@ င
ှ ့်

တရားစီရင်ေရး

လူnအဖွဲAအစည်း

ေထာက်ပံေ
့ ရးဝန်ေဆာင်မ@
များ
ဥပေဒများ အေကာင်
အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရက
\ ်
ြခင်း .ှင့် ခိုင်မာမ@ရှိြခင်း

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များသည် ပိမ
ု ုိ၍ 'သမားQိုးကျဆန်ေသာ' အစိတ်အပိုင်းများ.ှင့် ပိမ
ု ုိ၍
‘သမားQိုးကျမဆန်ေသာ' အစိတ်အပိုင်းများ ြဖင့်ဖွဲAစည်းထားသည်။ ဤအပိုင်းရှိ စံ.@န်း ၁၅၊ ၁၆ .ှင့် ၁၇ သည်

ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများကို ဦးစားေပးေဖာ်ြပသည်။ ထိုစံ.@န်းများသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးစနစ်၏ သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာအစိတ်အပိုင်းများ .ှင့် ပိုမို နီးကပ်စွာ လိုက်ေလျာညီေထွရFှိ ပီး

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ ဆိုင်ရာအေြခအေနများ၌ အေရး!ကီးဆံုးစနစ်အချိ$Aလည်း ြဖစ်သည်။ စံ.@န်း ၁၈၊ ၁၉
.ှင့် ၂၀ တို*သည် စနစ်၏ သမားQိုးကျအစိတ်အပိုင်းများ .ှင့် ပိုမို နီးကပ်စွာ သက်ဆိုင်သည်။ စံ.@န်း ၁၈ .ှင့် ၁၉ သည်
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာdကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များတွင် အေရးတ!ကီး ေဆာင်ရ\က်ရန် လိုအပ်ေသာ

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မ@များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် .ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန်အတွက်
ေဖာ်ြပသည်။

စံCDန်း ၁၄။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်အတွက် လူမDေဂဟေဗဒဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မDကို အသံုးချြခင်း

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် ' လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာ' ချဉ်းကပ်မ@တစ်ခုကို အသံုးချရာ၌

ကေလးများ၊ မိသားစုများ၊ ရပ်ရ\ာများ .ှင့် လူn အဖွဲAအစည်းများ.ှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်သည့် ပံုစံြဖစ်သည်။
(အပိုင်း ၃ မိတ်ဆက်ြခင်း။ လံုေလာက်ေသာနည်းဗျgဟာများ ချမှတ်ရန် စံ.@န်းများ ကို dကည့်ပါ။) ဤစံ.@န်းက
ေအာက်ပါေဆာင်ရ\က်ချက်များကို ေဖာ်ြပထားသည်။ –
•
•

လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့် (၄)ဆင့်စလံုးကို ကိုင်တွယ်ြခင်း .ှင့်/သို*မဟုတ်

လူnအဖွဲAအစည်းအဆင့်၌ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သည့်ပံုစံြဖစ်၍ တြခားေသာစံ.@န်းများတွင်
ထိုအချက်ကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါ။ လူnအဖွဲAအစည်းအဆင့်၌ ဥပေဒများ .ှင့် မူဝါဒများကို
အားေကာင်းေစြခင်း၊ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် ရန်ပံုေငွ၊ လူမ@ဖူလံုေရး .ှင့်
ကေလးေမွးစာရင်း ဝန်ေဆာင်မ@များ ပါဝင်သည်။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလူမ@ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ လူnအဖွဲAအစည်းအဆင့်

စံ.န
@ ်း

ကေလးများအတွက် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် .ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ရန် ကေလးများ၊ မိသားစုများ၊
ရပ်ရ\ာများ.ှင့် လူnအဖွဲAအစည်းများကို ေထာက်ပံေ
့ ပးသည်။

14.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
14.1.1.

ကေလး၊ မိသားစု၊ ရပ်ရ\ာ.ှင့် လူnအဖွဲAအစည်းအဆင့်များရှိ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
အ.hရာယ်.ှင့် sကံ့sကံ့ခံ.ိုင်စွမ်းရှိမ@ အေdကာင်းရင်းများကို ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာသည့်ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခု
ြပ$လုပ်ပါ။

14.1.2.

ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းအတွက် လက်ရှိ သမာQိုးကျ.ှင့် Qိုးရာ/ထံုးတမ်းစဉ်လာ
ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ .ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@များကို ေဖာ်ထုတ်ေရးဆွဲပါ။

14.1.3.

ရပ်ရ\ာ.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး မိတ်ဖက်များ၊ စနစ်များ.ှင့်
ဝန်ေဆာင်မ@များ၏ စွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ေပးပါ။

14.1.4.

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရး.ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒြပ$ေရး.ှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ကွက်လပ်များကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး
ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲပါ။

14.1.5.

(က) အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာဝန်ေဆာင်မ@များ၏ လjမ်းpခံ$မ@.ှင့် အရည်အေသွး ကွာဟချက်များ .ှင့် (ခ)
လူသားချင်းစာနM ေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများကို တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် စုစည်း.ိုင်သည့်
အဓိကမိတ်ဖက် များကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။

14.1.6.

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်းများ ြဖစ်ေနစဉ် .ှင့် ြဖစ်FပီးေနMက် ကေလးများကို
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် ကေလး၊ မိသားစု၊ ရပ်ရ\ာ.ှင့် လူnအဖွဲAအစည်းအဆင့် စွမ်းရည်များကို
အားေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရ\က်ေစပါ။

14.1.7.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့် ပိုမိုကျယ်ြပန*်ေသာ ကာကွယ်ေရးစနစ်များမှ သတ်သတ်

မှတ်မှတ်အုပ်စမ
ု ျားကို ဖယ်ထုတ်ထားသည့် လက်ရှိ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ.ှင့် လက်ေတွAကျင့်သံုးမ@ အတားအဆီး
များအားလံုးကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။
14.1.8.

ထိုအတားအဆီးများကို ေြဖရှင်းရန် .ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မ@များကို လက်လှမ်းမီရရှိ
ြခင်း .ှင့် အခွင့်အေရးများြပည့်မီြခင်း ေသချာေစရန် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ချမှတ်ပါ။

14.1.9.

သဘာဝေဘးအ.hရာယ်!ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ.
@ ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ အစီအစဉ်အားလံုး၌ ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားFပီး အေရးေပSအေြခအေန.ှင့်

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်မ@ အစီအစဉ်များ၌ လံုေလာက်ေသာ ရန်ပံုေငွအတွက် ေတာင်းဆိုေဆာင်ရ\က်ပါ။

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း
14.1.10.

လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့် (၄)ဆင့်ရှိ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်း
ေdကာင့် ြဖစ်ေပSလာသည့် အ.hရာယ်.ှင့် sကံ့sကံ့ခံ.ိုင်စွမ်းရှိေစသည့် အေdကာင်းရင်းများကို
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာFပီး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာပါ။

14.1.11.

လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့် (၄)ခု၌ ကေလးများအား ကွဲကွာြခင်း.ှင့် အdကမ်းဖက်ြခင်းကို
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် ေဒသတွင်း၊ .ိုင်ငံ၊ .ိုင်ငံတကာ.ှင့် ေအဂျင်စီအချင်းချင်း
နည်းဗျgဟာများကို ချမှတ်ေရးဆွဲFပီး ပံုမန
ှ ် update လုပ်ပါ။

14.1.12.

ေအာက်ပါအချက်များကိုေဆာင်ရ\က်Fပီး !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ေရးနည်းဗျgဟာများကို
ချမှတ်ထားေdကာင်း ေသချာေအာင်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ –
•

ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများြဖင့် ေဆွးေ.ွးတိုင်ပင်ြခင်း၊

•

အ.hရာယ်.ှင့် sကံ့sကံ့ခိုင်.ိုင်စွမ်းရှိေစသည့် အေdကာင်းရင်းများကို ဆန်းစစ်ြခင်း .ှင့်

•

INSPIRE လက်စွဲစာအုပ်တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ကေလးများအေပS အdကမ်းဖက်မ@ကို
!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် နည်းဗျgဟာများ။

14.1.13.

ကေလးများအတွက် လံုpခံ$ေရးစစ်ေဆးမ@များကို (အြခားသက်ဆိုင်ရာကGစံုမှ ေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့်

အတူ) ြပ$လုပ်Fပီး ထိုေဖာ်ထုတ်ထားေသာအ.hရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ေအဂျင်စအ
ီ ချင်းချင်း
အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ပါ။
14.1.14.

အdကမ်းဖက်မ@ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်.ှင့် ြပစ်မ@ကျgးလွန်သူများ တာဝန်ခံေစရန် လက်ရှိ
ဥပေဒအဖွဲAအစည်းများ၊ ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို အသိပညာြမiင်တင်ေပးပါ။

14.1.15.

ကေလးများကို ထိခိုက်မ@မြဖစ်ေစရန် လက်ရှိဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ.ှင့် သူတို*အား
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းကို အားေကာင်းေအာင်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

14.1.16.

ကေလးများ၊ မိသားစုများ၊ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ ဦးေဆာင်သည့် !ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်သည့်ေဆာင်ရ\က်ချက်များပါဝင်ေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး စွမ်းရည်
တည်ေဆာက်ေရး ပမာဏေြခလှမ်းများကို ချမှတ်Fပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
14.1.17.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ အစီအစဉ်များ.ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@များကို
လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာအဆင့် (၄)ခုစလံုးကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

14.1.18.

(က) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အ.hရာယ်များ.ှင့်ဆက်စပ်သည့် အသိပညာ၊

သေဘာထားများ.ှင့် အေလ့အကျင့်များကို ထုတ်ေဖာ်ရန် .ှင့် (ခ) အ.hရာယ်များ၊ သင့်ေလျာ်ေသာ

တံု*ြပန်မ@များ.ှင့် ရရှိ.ိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ေပးရန်
ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများ.ှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ပါ။
14.1.19.

ေအာက်ပါတို*ကို ေသချာေစရန် ယခင်ကလုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာဆန်းစစ်မ@များအေပS ြပန်လည်သံုးသပ်Fပီး
လက်ရှိတွင် လုပ်ေဆာင်ေနေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များကို လိုက်ေလျာ
ညီေထွ ြပ$ြပင်ပါ။ ၎င်းတို*မှာ
•
•
•

14.1.20.

အကျပ်အတည်း.ှင့် ကိုက်ညီမ@

ထိခိုက်ခံရေသာကေလးများအားလံုးအတွက် သင့်ေလျာ်မ၊@ ပါဝင်မ@.ှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိြခင်း .ှင့်
ေပါင်းစပ်ထားေသာတံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@အစီအစဉ်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ၏ အားေကာင်းရန် လိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ
ကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး ေအာက်ပါတို*ကို ြပ$လုပ်ရန် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ချမှတ်ပါ။
•

အရည်အေသွးတိုးတက်ရန်

•

တကယ့်ကို အကျပ်အတည်းသက်ေရာက်ခံရသည့်ေနရာများ၌ ဝန်ေဆာင်မ@များကို တိုးြမiင့်ရန်
.ှင့်/သို*မဟုတ်

•

ထိခိုက်ခံရေသာကေလးများအားလံုး၏ လိုအပ်ချက်များအေပS ဝန်ေဆာင်မ@များကို
လိုက်ေလျာညီေထွြပ$ြပင်ရန်။

14.1.21.

.ိုင်ငံအဆင့်ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်မှ မည်သည့်ကေလးအုပ်စုများကို ဖယ်ထုတ်

ထားသည်ကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး သူတို*ရင်ဆိုင်ေနရသည့် တိကျခိုင်လံုေသာ အတားအဆီးများကို ေဖာ်ထုတ် ၍
ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိေသာ လက်လှမ်းမီရရှိမက
@ ုိ ရရှိေစရန် အစီအစဉ်တစ်ခု ချမှတ်ပါ။
14.1.22.

လက်ရှိစနစ်များသည် တကယ်ကိုလိုအပ်ေနေသာကေလးအုပ်စုများအတွက် လံုေလာက်မ@မရှိ သို*မဟုတ်
မေရာက်ရှိ.ိုင်ြဖစ်ေနသည့် လိုအပ်ချက်ကွက်လပ်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ

၏ အဆင့်အားလံုး၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ေဆာင်မ@များကို ြဖည့်စွက် ေထာက်ပံ့
ေဆာင်ရ\က်ပါ။
14.1.23.

လက်ရှိကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ၌ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားေသာ အေရးေပS
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မ@များ၊ မူဝါဒများ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို
ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

14.1.24.

သက်ဆိုင်ရာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစံ.@န်းများ.ှင့် ကိရိယာများအားလံုးကို
လက်လှမ်းမီရရှိရန် .ှင့် အသံုးြပ$ရန် ေဒသ၊ .ိုငင
် ံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်
အကူအညီေပးသူများ၏ စွမ်းရည် ြမiင့်တင်မ@ကို ေဆာင်ရ\က်ပါ။

14.1.25.

ကGအားလံုး၌ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီေပးသူများ၏ စွမ်းရည်ြမiင့်တင်မ@ကို
ေဆာင်ရ\က်ပါ။

14.1.26.

လူမ@ဝန်ေဆာင်မ@ဝန်ထမ်းအင်အား၏စွမ်းရည်ကို အားေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရ\က်ပါ။

14.1.27.

ေမွးစာရင်းကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီရရှိရန်အတွက် ေတာင်းဆို ေဆာင်ရ\က်ပါ။

14.1.28.

ဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြပဿနMများကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာFပီး
တိုးတက်မ@၊ အ.hရာယ်များ.ှင့် စိန်ေခSမ@များအေပS ထိခိုက်ခံရေသာ ရပ်ရ\ာများ.ှင့် .ိုင်ငံအဆင့်

အာဏာပိုင်များ.ှင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကူအညီေပးသူများကို ေနMက်ဆံုး
အေြခအေနကို ပံုမှန် ရှင်းြပပါ။

14.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

14.2.1. လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ

ရည်မန
ှ ်းချက်

ဟုတ်

မှတ်ချက်

ဤအzjန်းကိန်းကို

တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မအ
@ စီအစဉ်၌ လူမ-@

အဆင့်တိုင်းအတွက်

ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့်တိုင်း၌

သီးြခားစီ

ဦးတည်ထားေသာ နည်းဗျgဟာများ ပါဝင်သည်။

တိုင်းတာသင့်ေသာ်လည်း
ပူးတွဲ၍ အစီရင်ခံ.ိုင်သည်။

14.2.2. လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့်အသီးသီး၌

ဟုတ်

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းသည်

ပါဝင်သည့် အ.hရာယ်.ှင့် sကံ့sကံ့ခိုင်.ိုင်စွမ်းရှိေစသည့်

!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း

အေdကာင်းရင်းများကို ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်တစ်ခု

သို*မဟုတ် တံု*ြပန်

ရရှိသည်။

ေဆာင်ရ\က်ြခင်း၏
အစိတ်အပိုင်း
ြဖစ်.ိုင်သည်။ (ပါဝင်ရန်
အစိတ်အပိုင်းများ အတွက်
ေအာက် ၌ dကည့်ပါ)

14.2.3. လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့် (၄)ဆင့်၌

၈၀%

အ.hရာယ်.ှင့် sကံ့sကံ့ခိုင်.ိုင်စွမ်းရှိေစသည့်
အေdကာင်းရင်းများ ကို ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်တစ်ခ၌
ု
အေြခခံသည့် အစီအစဉ်များ ရာခိုင်.@န်း
14.2.4. သူတို*၏ဒီဇိုင်း.ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရာ

၈၀%

၌ လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာပံုစံ၏ အဆင့်အသီးသီးကို
ရည်zjန်းထားသည့် အစီအစဉ် ရာခိုင်.@န်း

14.3. လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ
အBfရာယ်ရှိေသာ Bှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မMေပးေသာ အေTကာင်းရင်းများကို ဆန်းစစ်ြခင်းBှင့်
ေစာင့်Tကည့်ေလ့လာြခင်း

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်
အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင် ေသာ .ှင့် ကာကွယ်ေစာင့် ေရှာက်မ@ေပးေသာအေdကာင်းရင်းများကို ဆန်းစစ်Fပီး
ေစာင့်dကည့်ေလ့လာသင့်သည်။
•
•

ကေလးေကာင်းမွန်သာယာဝေြပာေရး.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း။

အဓိကကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြပဿနMများအတွက် အ.hရာယ်.ှင့် sကံ့sကံ့ခိုင်.ိုင်စွမ်း
ရှိေစသည့် အေdကာင်းရင်းများ၊

•

မိသားစု၊ ရပ်ရ\ာ.ှင့် လူnအဖွဲAအစည်းအတွင်းရှိ ကေလးများ၏ အခန်းကGများ .ှင့်

တာဝန်တာဝန်ဝတoရားများ၊ ကေလးများ၏ စွမ်းရည် သို*မဟုတ် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@အေပS မတူညီေသာ
အကျိ$းသက်ေရာက်မ@များ၊
•

ကေလးများ၊ မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများအတွက် အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းမ@.ှင့်
မေကာင်းေသာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းမ@ နည်းဗျgဟာများ၊

•

ရပ်ရ\ာတွင် ရှိ.ှင့်ေနFပီးသား လူnအဖွဲAအစည်းကွန်ရက်များ၊ စံ.@န်းများ၊ သေဘာထားများ၊
ရပ်ရ\ာdသဇာလjမ်းမိုးသူများ.ှင့် ေထာက်ခံအားေပးသူများ၊

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ@များ .ှင့်

၎င်းတို*၏ချိတ်ဆက်မ@များြဖစ်သည့် (က) .ိုင်ငံဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ .ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ အပါအဝင်)
.ှင့် (ခ) ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းအင်အား၏ အကျပ်အတည်းကို တံု*ြပန်
ေဆာင်ရ\က်ရန် စွမ်းရည် .ှင့်
•

အထူးသြဖင့် စနစ်ေကာင်းစွာမရှိေသာေdကာင့် အထူးေစာင့်ေရှာက်ရန် လိုအပ်ေနေသာကေလးအုပ်စုများ
သည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်၏ ေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ရရှိရန် ရင်ဆိုင်ေနရသည့်
အခက်အခဲအတားအဆီးများ။

လMမ-M ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာအဆင့်များ
ကေလးများ၏ တိကျခိုင်မာေသာအားသာချက်များ.ှင့် ထိခိုက်လွယ်မမ
@ ျား၌ ေအာက်ပါအတိုင်းေဖာ်ြပထားသည်။ •

ပိမ
ု ုိငယ်ရ\ယ်ေသာကေလးများသည် သူတို*၏ အေြခခံလိုအပ်ချက်များအတွက် အဓိကြပ$စုေစာင့်ေရှာက်
သူများအေပS အဓိကမှခ
ီ အ
ုိ ားထားdကFပီး အခက်အခဲအကျပ်အတည်းများတွင် ြဖစ်ေပSလာေသာ
အခက်အခဲအေ.ှMင့်အယှက်များကို နMးလည်ရန် ခက်ခဲသည်။

•

အသက်ပု!ိ ကီးေသာကေလးများ.ှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်ကေလးများသည် မိမိတို*၏ကိုယ်ပိုင်အေြခခံလိုအပ်ချက်
အချိ$A ကို ြဖည့်ဆည်း.ိုင်ေသာ်လည်း မိမိတို*၏မိသားစုများ.ှင့် ကွဲကွာြခင်း၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ

သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့် ဆက်.ယ
j ်မ@ရှိြခင်း၊ အတင်းအdကပ်အလုပ်ခိုင်းေစခံရြခင်း၊
ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း အစရှသ
ိ ည့် အ.hရာယ်ြဖစ်.ိုင်ေြခပိုများလာသည်။

မိသားစုများ၊ အြခားရင်း.ှီးေသာဆက်ဆံေရးများ.ှင့် သက်တရ
ူ \ယ်တူချင်းအုပ်စမ
ု ျားသည် ကေလးတစ်ဦးဝန်းကျင်၌
အနီးဆံုး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
@ ပးသည့် အလjာြဖစ်သည်။ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ.ှင့် ရင်း.ှီးေသာသက်တူ
ရ\ယ်တူချင်းများသည် ကေလးများအတွက် sကံ့sကံ့ခိုင်.ိုင်စွမ်း.ှင့် ကူညီပံ့ပိုးမ@၏ ရင်းြမစ်များ ြဖစ်သည်။ သို*ေသာ်
ကေလးများသည် ေအာက်ပါတို*ေdကာင့် ြဖစ်ေပSေသာ စိတ်ဖိစီးမ@ကုိ ခံစားရ.ိုင်သည်။ –
•
•
•

စီးပွားေရးအခက်အခဲများ၊

လူမ@ေရး သီးြခားခွဲြခားြဖစ်ေနြခင်း၊

ေသဆံုးြခင်း၊ ကွာရှင်းြပတ်စဲြခင်း သို*မဟုတ် အတင်းအကျပ်ကွဲကွာြခင်းတို*ေdကာင့် မိသားစုဖွဲAစည်းမ@.ှင့်
အခန်းကGများ ေြပာင်းလဲြခင်း .ှင့်

•

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
@ ပးေသာ ရပ်ရ\ာစနစ်များ ဆံုးQံ@းြခင်း။

ဤဖိစီးမ@သည် ကေလးများအေပS အdကမ်းဖက်မ@၊ ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ$ြခင်း၊ ကေလးအလုပ်သမား သို*မဟုတ်
မိမိဆ.tအေလျာက်မိသားစုကွဲကွာြခင်းစေသာ အ.hရာယ်များကို တိုးများေစ.ိုင်သည်။

ရပ်ရ\ာလူထမ
ု ျားသည် ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများကို ကူညီေထာက်ပံ့ေပး.ိုင်စွမ်းရှိdကေသာ်လည်း ၎င်းတို*သည်

အကျပ်အတည်း ကာလများအတွင်း ၎င်းတို*၏ကူညီေထာက်ပံ့.ိုင်စွမ်း ေလျာ့နည်းေလ့ရှိသည်။ ရပ်ရ\ာလူထုသည်
ကေလးအားလံုး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားစီးပွားကို မစဉ်းစားပါက ေစာင့်ေရှာက်မ@ကိုလအ
ို ပ်ေနေသာ

ကေလးအုပ်စု များသည် ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း သို*မဟုတ် ဖယ်dကဉ်ြခင်း စေသာအ.hရာယ်များကို ပိုမိုsကံ$ေတွA
ရင်ဆိုင်ရ.ိုင်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီေပးသူများသည် ရပ်ရ\ာလူထအ
ု တွင်းရှိ

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ ေပးေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို တည်ေဆာက်Fပီး အားေကာင်းေအာင်လုပ်ေဆာင်
သင့်သလို အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်ေသာ အေdကာင်းရင်းများကို (ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းအပါအဝင်) ေြဖရှင်းသင့်သည်။
ကေလးများေနထိင
ု ်!ကီးြပင်းလာသည့် ပိုမိုကျယ်ြပန*်ေသာ လူမ@ေရး၊ .ိုင်ငံေရး.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်

များသည် အ.hရာယ်များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း .ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရာ၌ အေရးပါေသာ အခန်းကG
များမှ ပါဝင်သည်။ ၎င်း၌ (က) ဘာသာေရး.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@ယံုdကည်ချက်စနစ်များ.ှင့် လူမ@ေရးစံ.@န်းများပါဝင်Fပီး

ကေလးများကို ြပ$စုေစာင့်ေရှာက် ပျိ$းေထာင်ပံအ
ု ေပS လွမ်းမိုးသည့် ဘာသာေရး.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ ယံုdကည်မ@

စနစ်မျာ .ှင့် လူမ@ေရးစံ.@န်းများ .ှင့် (ခ) လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းကာလများအတွင်း

ကေလးများကို ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည့် ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ.ှင့် အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာ
ဖွဲAစည်းမ@များ ပါဝင်သည်။
ဥပေဒ.ှင့် မူဝါဒေဘာင်များကို အားေကာင်းေစရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ချက်များ၌ ေအာက်ပါတို* ပါဝင်သည်။ •

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး .ှင့် ပိုမိုကျယ်ြပန*်ေသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ေဆာင်မ@

များကို မည်ကဲသ
့ ို* .ှင့် မည်သတ
ူ ို*အတွက် ေထာက်ပံသ
့ ည်ကို အသိေပးသည့် ဥပေဒ .ှင့် မူဝါဒေဘာင်များကို
ဆန်းစစ်ြခင်း၊
•

လက်ရှိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ.ှင့် မူဝါဒများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကို
အားေကာင်းေအာင်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့်

•

ဥပေဒများ.ှင့် မူဝါဒများကို လိုအပ်ေသာအခါ .ိုင်ငံတကာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းများ.ှင့် မူများြဖင့် လိုက်ေလျာ
ညီေထွ ကိုက်ညီေအာင် ေဆာင်ရ\က်ြခင်း။

.ိုင်ငံဆိုင်ရာ ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ .ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဥပေဒများ၊ စံ.@န်းများ .ှင့်
ဝန်ေဆာင်မ@များမှ ဒုကaသည်ကေလးများ သို*မဟုတ် .ိုင်ငံမဲ့ကေလးများ အစရှသ
ိ ည့် သီးြခားကေလးအုပ်စုများကို
ဖယ်ထုတ်ထားေသာ မူဝါဒများကို ေြပာင်းလဲြခင်းကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်သင့်သည်။

ေမွးဖွားမMမှတ်ပံုတင်ြခင်းBှင့် အြခားစာရ4က်စာတမ်းများ

ေမွးစားရင်းမှတ်ပံုတင်ြခင်းသည် ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများ .ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မက
@ ို ေထာက်ပံ့ေပးFပီး
သူတို*၏ ကိုယပ
် ိုင်လကaဏာ၊ မိသားစုဆက်ဆံေရးများ .ှင့် .ိုင်ငံသားြဖစ်မက
@ ို မှတ်တမ်းတင်သည်။ ေမွးစာရင်း

မရှိသည့် ကေလးများသည် .ိုင်ငံမဲမ
့ @အပါအဝင် ပိမ
ု !ုိ ကီးမားေသာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@အ.hရာယ်အမျိ$းမျိ$းကို
sကံ$ေတွA .ိုင်သည်။ ေမွးစာရင်းများကို ဥပေဒအရ အသိအမှတ်ြပ$ထားေdကာင်း ေသချာေစရန် ေမွးဖွားမ@မှတ်ပံုတင်

ြခင်းကို အစိုးရ ြပည်တွင်းမှတ်ပံုတင်ခွင့်အာဏာပိုင်များက ေဆာင်ရ\က်ရမည်ြဖစ်သည်။ .ိုင်ငံများစွာသည် ေမွးဖွားမ@
မှတ်ပံုတင်သည့်.@န်း ေလျာ့နည်းသည်။ ပဋိပကa၊ ေဘးအ.hရာယ်များ.ှင့် ေနရပ်စွန*်ခွာမ@များသည် မှတ်ပံုတင်လုပ်ငန်း
များကို အေ.ှMင့်အယှက်ြဖစ်ေစ.ိုင်သည်။ သို*မဟုတ် လိုအပ်ေသာစာရ\က်စာတမ်းများ ဆံုးQံ@းြခင်း သို*မဟုတ်
ပျက်ဆီးြခင်းကို ြဖစ်ေစ.ိုင်သည်။

ေအာက်ပါလုပ်ေဆာင်မ@များက ကေလးများ ေမွးစာရင်းရရှိခွင့်ကို ေထာက်ပံ့ေပး.ိုင်သည်။ •

ကေလးေမွးဖွားသည့်အချိန်၌ ေမွးဖွားမ@အေdကာင်းdကားချက်များေပးရန် ကျန်းမာေရးလုပ်သားများ၊
စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲA၊ Qိုးရာအာဏာပိုင်များ အစရှသ
ိ ည်တို*ကို ေထာက်ပံြ့ ခင်း။

•

ထိခိုက်ခံရေသာေဒသများ၌ ေမွးဖွားမ@မှတ်ပံုတင်ဝန်ေဆာင်မ@များကို ြပန်လည်တည်ေဆာက်ရန်

.ှင့်/သို*မဟုတ် တိုးြမiင့်ေပးရန် ေငွေdကး .ှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမ@ (ေရ\Aလျားေမွးဖွားမ@မှတ်ပံုတင်ဝန်ေဆာင်မ@များ
အပါအဝင်) ေပးြခင်း။
•

ကေလးေမွးဖွားမ@မှတ်ပံုတင်ြခင်း၏ အေရး!ကီးမ@နဲ* လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ.ှင့်ပတ်သက်Fပီး ထိခက
ို ်ခံရသည့်
မိသားစုများကို သတင်းအချက်အလက်များ ေပးြခင်း။

•

အေရးေပSထိခိုက်ခံရသည့်မသ
ိ ားစုများကို သူတို*၏ကေလးများေမွးဖွားမ@ မှတ်ပံုတင်ြခင်းမှ တားဆီးေပး သည့်
မူဝါဒများ.ှင့် /သို*မဟုတ် စည်းမျဉ်းများကို ေြပာင်းလဲရန် အေရးဆိုြခင်း .ှင့်

•

သူတို*၏ ကေလးေမွးဖွားမ@ကို မှတ်ပံုတင်.ိုင်ရန် Q@ပ်ေထွးေသာြဖစ်ရပ်များရှိသည့် မိသားစုများကို
ဥပေဒအကူအညီများ ေပးြခင်း။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများသည် ကေလးများ .ှင့် မိသားစုများ၏ အြခား
မှတ်ပံုတင်ြခင်းေဖာင်ပံုစံများကို လက်လှမ်းမီရရှိမ@ကို အေရးဆိုသင့်သည့်အြပင် ပံ့ပိုးေပးြခင်း သို*မဟုတ်

ေအာက်ပါကဲ့သို*ေသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ေပးသည့် စာရ\က်စာတမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်သင့်သည်။
•

ဒုကaသည်များအတွက် မှတ်ပံုတင်ြခင်း (ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ .ိုင်ငံေရးခိုလံ@ခွင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
အပါအဝင်) .ှင့် ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူများအတွက် ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ မှတ်ပံုတင်ြခင်း၊

•

.ိုင်ငံသားစာရ\က်စာတမ်းဝန်ေဆာင်မ@များ (လက်ထပ်စာချ$ပ် .ှင့် ေသဆံုးေdကာင်းေထာက်ခံစာ
များအပါအဝင်) .ှင့်

•

ေကာင်စစ်ဝန်၏လုပ်ငန်း.ှင့်ဆိုင်ေသာဝန်ေဆာင်မ@များ (.ိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ကဲ့သို*ေသာ)။

လူမMဝန်ေဆာင်မMဝန်ထမ်းအင်အားအားေကာင်းေစြခင်း

'လူမ@ဝန်ေဆာင်မဝ
@ န်ထမ်းအင်အား' ၌ ထိခိုက်လွယ်ေသာကေလးများ .ှင့် မိသားစုများ၏ကိုယ်စား ေဆာင်ရ\က်ေပး
ေသာ မတူညသ
ီ ည့် ကèမ်းကျင်သူများ .ှင့် အကူကèမ်းကျင်သူများ အမျိ$းအစားများ ပါဝင်သည်။ ေဒသတွင်း၊ .ိုင်ငံ.ှင့်

ေဒသ.hရအဆင့်ရှိ အစိုးရ.ှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲAအစည်း လူမ@ေရးဝန်ေဆာင်မေ
@ ပးသူများသည် ကေလးများကို ြပ$စုေစာင့်

ေရှာက်ေရး.ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၌ သိသာထင်ရှားေသာ အခန်းကGများ၌ ပါဝင်dကသည်။ သူတို*သည်
နည်းလမ်းတကျ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ၏ အဓိကအစိတ်အပို◌်ငးတစ်ခြု ဖစ်သည်။
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီေပးသူများသည် အကူကèမ်းကျင်လူမဝ
@ န်ထမ်းများ.ှင့်အတူ အလုပ်
လုပ်ကိုင်သည့်အြပင် သူတို*ကို ခန*်အပ်ြခင်း.ှင့် သင်တန်းေပးြခင်းများ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ 'အကူကèမ်းကျင်လူမ@ ဝန်ထမ်း’
တစ်ဦးသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး (သို*) ေစတနM့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ြဖစ်Fပီး များေသာအားြဖင့် ရပ်ရ\ာအေြခြပ$ကာ

တရားဝင်အရည် အချင်းြပည့်မီသူများမဟုတ်ေသာ်လည်း ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို
ကူညီေဆာင်ရ\က်ေပးရန် လိုအပ်ေသာ အချိ$Aေသာကèမ်းကျင်မမ
@ ျား ၎င်းတို*တွင်ရှိသည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအေြခအေနများ၌ ဝန်ထမ်းအင်အားစွမ်းရည်သည် အားနည်းေdကာင်းေတွA ရှိ
ပါက ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကGသည် လူမ@ဝန်ေဆာင်မဝ
@ န်ထမ်းအင်အားကို အားေကာင်း ေစရန်
ေရရှည်အစီအစဉ်တစ်ခုကို ချမှတ်သင့်သည်။ ၎င်းကို ြဖစ်.ိုင်လ^င် ြမန်ြမန်စသင့်Fပီး အေရးေပSအေြခအေန၏ ပထမ ၂၃ .ှစ်အတွင်း စတင်လ^င် အေကာင်းဆံုးြဖစ်သည်။ ၎င်းအစီအစဉ်သည် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထား သည့်
တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@အေပS တည်ေဆာက်သင့်Fပီး ေအာက်ပါတို*ကို ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။
•

မတူညီသည့်လူမ@ဝန်ေဆာင်မ@ဝန်ထမ်းအင်အားအမျိ$းအစားများ.ှင့် အဆင့်များ၊ ေနေြမပထဝီအေနအထား
အရ လိုအပ်ချက်များ.ှင့် ကွာဟချက်များအပါအဝင် လူမ@ဝန်ေဆာင်မ@ဝန်ထမ်းအင်အားရှိ လူnအရင်းအြမစ်
စွမ်းရည် .ှင့် လိုအပ်ချက်များကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်း။ ထိုကGကို ခိုင်မာအားေကာင်းေစရန်အတွက်

ေအဂျင်စီအချင်းချင်းdကား ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ထားေသာ .ှစ်ကာလရှည် အစီအစဉ်တစ်ခုကို ချမှတ်ရန်
ထိုရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ထားေသာလူnအရင်းအြမစ်စွမ်းရည်.ှင့် လိုအပ်ချက်ကို အသံုးြပ$ြခင်း။
•

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@၊ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@၊ ရပ်ရ\ာအေြခြပ$ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရး အစရှေ
ိ သာ နယ်ပယ်များရှိ လူမ@ဝန်ေဆာင်မ@ဝန်ထမ်းအင်အား စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်း

ေရရှည်တည်Fမဲရန် .ှင့် အတည်တကျဖွဲAစည်းရန် လက်ရှိ .ိုင်ငံေတာ်၏စွမ်းေဆာင်ရည်များ.ှင့် အချိန်.ှင့်
တေြပးညီဆန်းသစ်တီထွင်မ@များကို ဖွဲAစည်းတည်ေဆာက်ြခင်း။
•

လူမ@ဝန်ေဆာင်မဝ
@ န်ထမ်းအင်အားမှပံ့ပိုးေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ@များ၏ အရည်အေသွး.ှင့် ထိေရာက်မ@ကို
ေစာင့်dကည့်ေလ့လာရန် တံု*ြပန်မ.
@ ှင့်တိုင်dကားမ@စနစ်များအပါအဝင် စနစ်တစ်ခုကို တည်ေဆာက်ြခင်း။

•

လူမ@ဝန်ေဆာင်မ@များကို ေဆာင်ရ\က်ေပးေသာဝန်ထမ်းများရရှေသာ
ိ
သင်တန်းအရည်အေသွးြပည့်မှီ

ဆက်လက် တိုးတက်ေစဖို*အတွက် (က) ဆန်းသစ်တီထွင်Fပီး အလိုက်သင့်ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲထားေသာ

သင်ယမ
ူ န
@ ည်းစနစ်များကို အသံုးြပ$ြခင်း .ှင့် (ခ) စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်းသည် ေဒသ.hရအသိပညာ၊
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၏ ေကာင်းမွန်ေသာအေလ့အကျင့်များ.ှင့် အ.hရာယ်မြပ$ေဘး
ကင်းြခင်း၊ လ^ိ$Aဝှကထ
် ိန်းသိမ်းထားြခင်း.ှင့် တာဝန်ခံမက
@ ဲ့သို*ေသာ အဓိကမူများကို စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်
သင်တန်းများတွင် ေသေသချာချာထည့်သွင်းကာ သင်တန်းေပးြခင်း။
•

လူမ@ဝန်ေဆာင်မဝ
@ န်ထမ်းအင်အားအတွက် စံ.@န်းများကို ချမှတ်ြခင်း .ှင့်/သို*မဟုတ် အားေကာင်းေစြခင်း .ှင့်
ြဖစ်.ိုင်မည်ဆိုလ^င် ၎င်းကို .ိုင်ငံအဆင့်တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ$ေရးစနစ်များအတွင်း ထည့်သွင်းရန်
!ကိ$းစားြခင်း။
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Standard 15: Group activities for child well-being
The following should be read with this standard: Principles; Standard 14: Applying a socioecological approach to child protection programming; Standard 16: Strengthening caregiving
and family environments; Standard 17: Community-level approaches; and Standard 18: Case
management.
Children’s regular and consiPent engagement in group acCviCes can posiCvely impaF their well-being,
enhance their resilience and reduce their Press. Group acCviCes provide opportuniCes for Eildren to come
together in a prediFable and sCmulaCng environment to be safe, to learn, to express themselves, to make
connecCons and to feel supported. SuE acCviCes can also promote protecCon by (a) idenCfying Eildren
who are vulnerable or who are experiencing abuse, negleF, exploitaCon or violence and (b) supporCng
appropriate referrals. Group acCviCes can provide a sense of normalcy.
SomeCmes group acCviCes take place in a ﬁxed space, commonly referred to as a ‘Eild-friendly space’ or a
‘safe space’. This space may aF as a centre for outreaE acCviCes. Group acCviCes may also be mobile,
facilitated by a speciﬁc group of animators in varied, rotaCng locaCons. The locaCons are idenCﬁed ahead
of Cme based on an assessment that they are safe and accessible to Eildren of diﬀerent genders, ages,
disabiliCes and other relevant aspeFs of diversity. This Pandard links to and is informed by the INSPIRE
Prategies ‘EducaCon and life skills’ and ‘Safe environments’.
Group acCviCes for Eild well-being can include:
•
•
•
•
•
•
•

Non-formal educaCon;
StruFured and free play;
Arts and crals;
Sports;
Resilience and life skills programmes;
Leadership training for adolescents; and
ParenCng and support groups that Prengthen families’ and communiCes’ Eild protecCon
capaciCes.

Standard
Children are supported through access to group-based, planned acCviCes that (a) promote
protecCon, well-being and learning and (b) are delivered in safe, inclusive, contextually and ageappropriate approaEes.

15.1. Key ac8ons
Preparedness
15.1.1.

15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.

IdenCfy available:
• ExisCng group acCviCes and human resources that can be used or Prengthened;
• Safe, accessible locaCons in whiE to conduF acCviCes; and
• Safe, local and culturally appropriate recreaConal materials with a low environmental
impaF.
Collaborate with other seFors to integrate their services into group acCviCes and spaces. (See
Standard 1 and 21-28.)
Collaborate with the Eild protecCon coordinaCon group to ensure that up-to-date service
mapping and referral pathways are available. (See Standards 1 and 18.)
Develop an accessible, Eild-friendly diagram of your referral pathway and share it with
Eildren, families and communiCes. (See Standards 1 and 18.)

15.1.5.

15.1.6.
15.1.7.

Train Paﬀ who will manage and facilitate acCviCes in core knowledge and skills suE as:
• Child development;
• CommunicaCng with Eildren;
• Child-centred approaEes;
• Crises’ impaFs on Eildren; and
• IdenCﬁcaCon and referral of Eild protecCon concerns (suE as case management
referrals).
EPablish a Eild safeguarding policy and accompanying procedures and train all Paﬀ and
volunteers who will interaF with Eildren. (See Standard 2.)
Work with the educaCon seFor to develop joint preparedness plans that integrate educaConal
aspeFs into group acCviCes without compeCng with formal educaCon. (See Standards 1 and
23.)

Response
15.1.8.

15.1.9.
15.1.10.

15.1.11.
15.1.12.

15.1.13.
15.1.14.
15.1.15.
15.1.16.
15.1.17.

15.1.18.
15.1.19.

ParCcipate in an inter-agency, parCcipatory assessment involving Eildren, caregivers,
community members, service providers and government Pakeholders to decide (a) whether
addiConal group acCviCes are needed and (b) how group acCviCes can be safe, accessible, highquality and contextually/culturally appropriate. (See Standard 4.)
IdenCfy exisCng spaces that can safely and ethically be used for group acCviCes, as the number
of available places may be limited.
Fully involve Eildren, their caregivers and communiCes in developing a programme of acCviCes
that:
• Meets Eildren’s and families’ needs;
• Develops their skills; and
• Builds their resilience.
Work with other seFors to increase the range of group acCviCes by including acCviCes suE as
hygiene messaging, food security diPribuCons and environmental awareness.
Include Eildren and adults from aﬀeFed and hoP communiCes in processes for deciding all
aspeFs of the set-up and running of the group acCviCes (objecCves, design, sEedules,
management, parCcipaCon, monitoring, etc.) wherever safe and appropriate.
Inform aﬀeFed and hoP communiCes of the ﬁnal decisions made regarding plans for the setup and running of the proposed group acCviCes.
Share the sEedules of all PruFured group acCviCes with aﬀeFed and hoP communiCes.
EPablish a monitoring and evaluaCon syPem that includes the meaningful parCcipaCon of
Eildren, families and communiCes.
ConduF outreaE to idenCfy and encourage the parCcipaCon of Eildren who may generally be
excluded from group acCviCes.
Fully involve Eildren of diﬀerent ages, genders, disabiliCes and other relevant diversity faFors
to develop a programme of acCviCes that is:
• Inclusive;
• Accessible;
• Tailored to their needs and preferences;
• Skill-enhancing;
• Resilience-building; and
• CompaCble with educaCon or other essenCal services.
RegiPer all Eildren parCcipaCng in group acCviCes aler you have secured their informed
consent/assent.
Record akendance daily.

15.1.20.
15.1.21.
15.1.22.

15.1.23.

Use alphanumeric codes (not names) for record-keeping in order to proteF personal data. (See
Standard 5.)
Provide ongoing coaEing, supervision and support for Paﬀ, including in relaCon to Eildren
with complex needs.
Work with a cross-secCon of Eildren and their families to (a) develop an accessible, inclusive,
Eild-friendly feedba1 and reporCng meEanism and (b) widely diPribute related informaCon
about how to report concerns.
Work with relevant aFors to (a) develop a phase-out or transiCon plan that conneFs with
broader recovery planning and/or managed transiCon processes and (b) inform all
Pakeholders, including aﬀeFed and hoP communiCes, about any exit, transiCon or handover
plans.

15.2. Measurement
All indicators about Eildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
faFors. The indicators below measure progress againP the overall Pandard. Indicators and targets can be
contextualised with the goal of meeCng the indicaCve targets below. AddiConal related indicators are
available online.
Indicator

Target

Notes

15.2.1. % of target locaCons where
culturally, gender-, age-sensiCve
group acCviCes are accessible to all
Eildren.

90%

Deﬁne what consCtutes
‘culturally, gender- and agesensiCve group acCviCes’
according to the context. ‘All
Eildren’ includes girl mothers,
Eildren with disabiliCes or in Eild
labour, and other Eildren who
are hard to reaE.

15.3. Guidance notes
15.3.1. Appropriateness and approa>
IdenCfy, support and Prengthen exisCng spaces, services and acCviCes before developing addiConal group
acCviCes. Where they are needed, design group acCviCes based on an assessment of needs and protecCon
risks in order to decide:
•
•
•

Where, how, when and by whom the acCviCes will be conduFed;
What the objecCves are; and
Whether speciﬁc faciliCes are required.

Minimise the environmental impaF of your acCviCes by using locally sourced, recycled and recyclable
materials wherever possible. AcCviCes should ideally take place in a number of locaCons in order to meet
the needs of all Eildren. Group acCviCes run by external aFors should not be long-term. OrganisaCons
should plan to transiCon into more suPainable, community-led iniCaCves.

15.3.2. Inclusion and non-discriminaBon
Give all Eildren the opportunity to parCcipate in acCviCes adapted to their parCcular needs and
EaraFerisCcs. ConduF assessments and consult with Eildren to idenCfy barriers to access. Overcome
these barriers by reaEing out to Eildren and families at risk in non-sCgmaCsing ways. Develop sEedules
with consideraCon for sEool-related, religious and other acCviCes. Adopt a ﬂexible sEeduling approaE
that supports the parCcipaCon of Eildren who have other responsibiliCes suE as:

•
•
•

Children who work;
Children who care for siblings, unwell or older relaCves, or parents with disabiliCes; and/or
Children who are parents.

15.3.3. Adolescents
Adolescents have speciﬁc needs, interePs, skills and capaciCes. It is essenCal to idenCfy adolescents who
are at risk in a way that does not sCgmaCse them. Support adolescents, including girls, to design and
parCcipate in tailored acCviCes. Keep adolescents fully informed of decisions and plans.

15.3.4. Early >ildhood development (ECD)
Group acCviCes olen target Eildren aged 5 years and over. Provide separate spaces/Cme slots and
tailored acCviCes for Eildren aged 0–2 years (with their primary caregivers) and 3–5 years. Work with early
Eildhood development/other seFor Paﬀ with specialised knowledge to implement group acCviCes for
Eildren in this age range. Where possible, engage Eildren’s parents/caregivers to Prengthen Eildren’s
akaEment. Provide developmentally appropriate play materials to promote Eildren’s development,
psyEosocial well-being and brain funcCon.

15.3.5. Life skills
Consider Eildren’s age, diﬀerent contexts, social norms and individual needs and interePs in the design
and delivery of all life skills acCviCes. Always collaborate with other seFors who may oﬀer life skills, suE as
educaCon or livelihoods. Provide key life skills that Prengthen Eildren's social and emoConal well-being, as
well as their protecCon.

15.3.6. Families’ and communiBes’ >ild protecBon capaciBes
Group acCviCes for Eildren can improve Eildren’s protecCon by direFly supporCng their caregivers. They
may also conneF caregivers with community-level syPems and groups suE as women’s groups and Eild
protecCon commikees. Complement and reinforce group acCviCes for Eildren with acCviCes for
caregivers, suE as posiCve parenCng sessions. (See Standards 14, 16 and 17.)

15.3.7. SeYor-integrated approa>es
The Eild protecCon and educaCon seFors muP work together to develop group acCviCes that
complement non-formal and formal educaCon. (See Standard 23.)
AFors providing group acCviCes should also engage with formal and informal local and internaConal aFors
from other seFors (suE as health; nutriCon; and water, sanitaCon and hygiene) through coordinaCon
groups. Together, idenCfy opportuniCes for collaboraCon and joint implementaCon. This collaboraCon may
help:
•
•
•

Provide integrated or mainPreamed mulCseForal services;
Harmonise acCviCes across seFors; and
Prevent duplicaCon. (See Standards 1 and 21-28.)

15.3.8. Safety and security
In all locaCons where group acCviCes are taking place (including outreaE and mobile programming
acCviCes), consider ﬁrP the safety of Eildren and their families. A risk assessment muP take place before
selecCng locaCons. Risk assessments idenCfy:
•
•
•
•

PotenCal physical hazards;
DiPance to unsafe sites suE as roads, military barra1s or areas of conﬂiF;
PotenCal conﬂiF with the community; and
The possibility for Eildren to be targeted for recruitment, abducCon or aka1 during or while
travelling to group acCviCes.

Any risks idenCﬁed muP be miCgated if a site is to be Eosen for group acCviCes. Spaces muP meet
minimum Pandards for safety, hygiene and health, including:
•
•
•
•
•
•
•

Proper venClaCon, shade or warmth;
Adequate lighCng;
Access to clean drinking water;
Access to hygienic and secure bathroom faciliCes separated for boys and girls;
Supplies for menPrual hygiene management;
Fire exCnguishers; and
FirP aid equipment.

Adequate Paﬀ numbers are essenCal to maintain safety for Eildren and communiCes. The Eild to adult
raCo will vary depending on acCviCes and numbers of Eildren with disabiliCes. The recommended raCos
are two adult facilitators per:
•
•
•

20 Eildren aged 5–9 years;
25 Eildren aged 10–12 years; and
30 Eildren aged 13–18 years.

15.3.9. InfecBous disease outbreaks (IDO)
During infecCous disease outbreaks, the delivery of group acCviCes muP be discussed with health and
water, sanitaCon and hygiene aFors. It may be necessary to adapt acCviCes for (a) Eildren who are in
treatment, quaranCne or isolaCon and/or (b) for Eildren whose caregivers have been admiked to a care
facility. Personnel implemenCng group acCviCes muP be trained on how to prevent the spread of any
infecCous diseases and how to communicate appropriately with Eildren and communiCes about any
infecCous disease outbreaks.

15.3.10.

Mobile acBviBes

A more ﬂexible approaE to implemenCng group acCviCes may be necessary in contexts with (a) highly
mobile, scakered or displaced populaCons or (b) limited access due to security concerns. This may require
mobile group acCviCes. Careful planning is essenCal and supports safety and suPainability (suE as training
and supporCng members of the community to conduF acCviCes).
In some seXngs Eildren who are refugees, internally displaced or migrants may be highly mobile – they
may keep moving olen. Group acCviCes and services should be adapted to their circumPances and needs.
For example, provide:
•
•
•
•

Temporary and short-term shelter and accommodaCon;
InformaCon on services available in the locaCon;
Internet connecCvity; and
Basic psyEological ﬁrP aid.

CoordinaCng and sharing informaCon with other agencies that provide group acCviCes along migraCon and
displacement routes helps harmonise services and beker support Eildren who are mobile.

15.4. References
Links to these and additional resources are available online.
•
•

The Toolkit for Child Friendly Spaces in Humanitarian SeQngs, World Vision InternaConal and IFRC
Reference Centre for PsyEosocial Support, 2018.
Early Child Development Kit: A Treasure Box of Ac5vi5es (Ac5vity Guide), UNICEF.

•
•
•
•

Guidance Note: Protec5on of Children During Infec5ous Disease Outbreaks, The Alliance for Child
ProtecCon in Humanitarian AcCon, 2018.
Key Considera5ons for Child Protec5on-focused Mobile Service Delivery, Global ProtecCon CluPer,
Child ProtecCon Area of Responsibility, 2017.
‘SHLS ApproaE’, Safe Healing and Learning Spaces Toolkit, InternaConal Rescue Commikee, 2016.
Hermosilla, S., J. Metzler, K. Savage, M. Musa, and A. Ager, ‘Child Friendly Spaces ImpaF Across
Five Humanitarian SeXngs: A Meta-analysis’, BMC Public Health, 19:576, 2019.

Standard 16: Strengthening family and caregiving environments
The following should be read with this standard: Principles; Standard 14: Applying a socioecological approach to child protection programming; Standard 17: Community-level
approaches; Standard 18: Case management; and Standard 19: Alternative care.
All Eildren are vulnerable to the negaCve eﬀeFs of conﬂiF, disaPer and displacement. ConCnuous or
repeated exposure to adversity and deprivaCon can harm Eildren’s mental, physical and social health,
educaCon, development and well-being.
Despite the risks, many Eildren thrive and grow in diﬃcult environments. This is called ‘resilience’. Several
protecCve faFors are known to support resilience:
•
•
•

Caring and protecCve environments;
Responsive and supporCve caregivers; and
Healthy caregiver-Eild relaConships.

A ‘caregiving environment’ is the Eild’s unique, direF physical and human living arrangement. Caregiving
includes both formal, legal arrangements and informal arrangements in whiE the caregiver does not have
legal responsibility.
Family level within the socio-ecological model

An immediate caregiver is a person with whom the Eild lives and who provides daily care to the Eild. An
immediate caregiver can be the mother, father, another family member or even a non-relaCve. Immediate
caregivers are responsible for:
•
•
•

MeeCng the Eild’s physical, emoConal, social, cogniCve and spiritual needs;
Developing a consiPent and caring relaConship with the Eild; and
ProtecCng the Eild from harm.

They play a signiﬁcant role in Prengthening Eildren’s capacity to cope with Pressful situaCons, parCcularly
in humanitarian situaCons.
Caregivers can also be sources of great risk. Their caregiving capacity can be limited by their own
experiences of diPress and adversity during conﬂiF, disaPer and displacement. Stress that aﬀeFs
caregivers’ well-being can be increased by economic hardship; pre-exisCng mental illness; social isolaCon;
Eanges in family composiCon and roles due to death, divorce and forced separaCon; and the loss of
protecCve community meEanisms.
In infecCous disease outbreaks, the ability of caregivers to provide responsive care can also be undermined
by measures used to control the spread of disease, suE as quaranCne and isolaCon. These faFors can
expose Eildren to family conﬂiF, negaCve coping Prategies and other forms of violence.
This Pandard is linked to and informed by the INSPIRE Prategies of ‘Parent and caregiver support’ and
‘Income and economic Prengthening’.
Standard
Family and caregiving environments are Prengthened to promote Eildren’s healthy development
and to proteF them from maltreatment and other negaCve eﬀeFs of adversity.

16.1. Key ac8ons
Preparedness
16.1.1.
16.1.2.
16.1.3.
16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.
16.1.7.

16.1.8.

16.1.9.

Consider gender, age, disability and other relevant diversity faFors in all acCons related to
Prengthening family and caregiving environments.
ColleF gender-, age- and disability-disaggregated data wherever possible.
Compile and anonymise the disaggregated data colleFed in order to diPribute it to relevant
Pakeholders, including Eildren and communiCes, to inform the humanitarian response.
Work with Eildren, caregivers and Pakeholders to underPand (a) cultural beliefs about
‘family’, ‘parenCng’ and raising Eildren and (b) the exisCng social norms and pracCces that
serve to proteF or endanger Eildren.
Assess the impaF of the humanitarian crisis on:
• Family syPems;
• Community syPems;
• The roles and responsibiliCes of adults and Eildren based on gender and social norms,
family dynamics, income and social ba1ground; and
• New and exisCng posiCve and negaCve coping meEanisms, norms and behaviours.
IdenCfy tradiConal foPering and kinship care pracCces, the reasons for their use and how they
aﬀeF Eildren’s care and well-being. (See Standard 19.)
Map and assess the quality of exisCng mulCseForal; formal and informal; local, naConal and
internaConal services that support families and caregivers. Document whether and how these
services are accessible to Eildren and families who are refugees, internally displaced and
migrants. (See Standards 17, 18 and 19.)
Plan a comprehensive family Prengthening prevenCon and response programme that
considers the diﬀerent:
• Caregiving environments;
• Levels of risk; and
• IntervenCon opCons.
Support vulnerable families’ access to services (suE as livelihood and food security support,
educaCon and adequate health care) that reduce their exposure to protecCon concerns.

PrevenBon
16.1.10.

16.1.11.
16.1.12.
16.1.13.
16.1.14.

Work with Eildren, caregivers and other Pakeholders to idenCfy, develop, contextualise and
adapt evidence-based family Prengthening intervenCons for the local seXng and diﬀerent
caregiving environments. Include caregivers themselves in the design, implementaCon and
leadership of the family Prengthening response.
Train mulCseForal aFors to appropriately idenCfy and refer caregivers who need support.
Train, support and coaE relevant aFors to implement quality family Prengthening
intervenCons and aEieve posiCve outcomes.
Raise caregivers’ awareness of Prategies for prevenCng negaCve coping meEanisms,
especially those related to the humanitarian crisis.
Promote the appropriate idenCﬁcaCon, outreaE, inclusion and parCcipaCon of all vulnerable
families in family Prengthening intervenCons.

Response
16.1.15.
16.1.16.

16.1.17.

16.1.18.
16.1.19.
16.1.20.

16.1.21.

16.1.22.

Implement intervenCons that Prengthen caregivers’ mental health, psyEosocial well-being
and parenCng skills. (See Standard 10.)
Strengthen caregivers’ social networks by supporCng or ePablishing social groups, peer-to-peer
support groups, self-help groups or alternate communicaCon methods (suE as social media
and telephone). (See Standard 18.)
Provide targeted support to families, caregivers and Eild heads of household to:
• Learn and apply posiCve caregiving pracCces;
• Improve caregiver-Eild relaConships; and
• Engage in appropriate self-care.
Oﬀer tailored intervenCons for caregivers who are at risk, including caregivers who are
themselves adolescents, to support them in caring for themselves and their Eildren.
Provide equitable, inclusive services and support to caregivers and/or Eildren with disabiliCes.
Coordinate with gender-based violence and Eild protecCon case management aFors to
prevent and respond to inCmate partner violence (IPV). Children in households aﬀeFed by
inCmate partner violence are signiﬁcantly more likely to experience violent discipline.
Implement family Prengthening intervenCons alongside intervenCons that are designed to
Eange naConal legislaCon to address harmful social norms and pracCces at formal and
informal, local and naConal levels.
IdenCfy caregivers and families who are at risk and refer them to the appropriate mulCseForal
services, including case management. In cases of severe risks to the Eild, caseworkers muP
work along with the alternaCve care syPem to ﬁnd a safe care arrangement for Eildren. (See
Standards 18 and 19.)

16.2. Measurement
All indicators about Eildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
faFors. The indicators below measure progress againP the overall Pandard. Indicators and targets can be
contextualised with the goal of meeCng the indicaCve targets below. AddiConal related indicators are
available online.
Indicator

Target

16.2.1. % of targeted caregivers who report
increased knowledge of caring and protecCve
behaviours towards Eildren under their care

90%

Notes

following their parCcipaCon in a family
Prengthening programme.
16.2.2. % of targeted caregivers who report
enhanced skills to fulﬁl their responsibiliCes
towards their Eildren following their
parCcipaCon in a family Prengthening
programme.

90%

16.2.3. % of Eildren aged 8–17 who report a posiCve
Eange in their interacCons with their
caregivers following their caregivers’
parCcipaCon in a family Prengthening
programme.

90%

16.3. Guidance notes
16.3.1. IntervenBon approa>es and methods
The types of intervenCon approaEes and methods that successfully Prengthen the family environment can
vary according to the:
•
•
•
•
•

Target outcomes;
Type of maltreatment being addressed;
Genders, ages and disabiliCes of the Eildren and families;
ExisCng risks; and
Context.

Evidence encourages the use of diﬀerent delivery methods and entry points.

16.3.2. PosiBve parenBng intervenBons
IntervenCons that are associated with posiCve mental and social outcomes for Eildren include those that
(a) are organised by age group and (b) promote posiCve caregiving behaviours, parCcularly nurturing,
responsive and consiPent care in early Eildhood. ParenCng programmes that target caregivers of
adolescents can Prengthen Eild and caregiver relaConships and reduce risks to adolescents. Home visiCng
programmes implemented by trained Paﬀ can reduce abuse, negleF, exploitaCon and violence againP
Eildren.

16.3.3. Male caregivers’ engagement
ResearE demonPrates the posiCve impaF of male caregivers’ engagement on Eildren’s social,
educaConal, behavioural and psyEological outcomes. To encourage male caregivers’ involvement in
parenCng intervenCons, address their speciﬁc needs when designing the programme’s content and
determining the Cming and locaCon of programme delivery. Consider gender-speciﬁc programming.

16.3.4. ConsideraBons for the mo9 vulnerable households
Households that are parCcularly at risk, including Eild-headed households and households that meet
locally deﬁned risk criteria, should be idenCﬁed and prioriCsed for intensive, targeted responses. Family
Prengthening intervenCons should adapt their approaE and content to address vulnerable households’
Eanging risks and barriers.

16.3.5. ConsideraBons for all family members
All family members play key roles in the protecCon, development and well-being of the Eildren in their
household. Include other family members (beyond primary caregivers) in family Prengthening
preparedness, prevenCon and response acCviCes. Consider inter-generaConal and other family dynamics.

16.3.6. ConsideraBons for fo9er families
Adapt family Prengthening intervenCons to respond to the speciﬁc needs of Eildren who are in foPer care
and the families that foPer them. (See Standards 18 and 19.)

16.3.7. Capacity building for the family 9rengthening workforce
Train and support family Prengthening aFors to address all families’ vulnerabiliCes and risks. Build the
communicaCon skills of programme facilitators and caseworkers to eﬀecCvely handle high-risk and
sensiCve situaCons. Ensure regular monitoring and ongoing supervision.

16.3.8. Economic support
Important economic intervenCons for vulnerable families include economic empowerment of women, cash
and vouEer assiPance and other forms of economic support. Economic intervenCons should be integrated
into case management when used to address the needs of Eildren and families who are at risk and/or
aﬀeFed by abuse, negleF, exploitaCon and violence. Where possible, economic intervenCons should be
linked to naConal social protecCon programmes. (See Standard 18.)

16.3.9. Advocacy
Coordinate with all relevant aFors to advocate for greater family- and caregiver-focused intervenCons in
emergency response programming and government-sponsored services and insCtuCons. (See Standard 3.)

16.4. References
Links to these and additional resources are available online.
•
•
•
•

•
•
•

‘Mapping of IntervenCons to Support Parents/Caregivers in Humanitarian Contexts’, The Alliance
for Child ProtecCon in Humanitarian AcCon Family Strengthening Task Force, 2017.
Alterna5ve Care in Emergencies Toolkit, Interagency Working Group on Separated and
Unaccompanied Children, 2013.
Including Children with Disabili5es in Humanitarian Ac5on, UNICEF, 2017.
‘ResoluCon Adopted by the General Assembly [on the report of the Third Commikee 9A/64/434)]:
Guidelines for the AlternaCve Care of Children (A/RES/64/142*)’, United NaCons General Assembly,
2010.
INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Again@ Children, World Health OrganizaCon (WHO),
2016.
INSPIRE Handbook: Ac5on for Implemen5ng the Seven Strategies for Ending Violence Again@
Children, World Health OrganizaCon (WHO), 2018.
Violence Preven5on: The Evidence, WHO, 2010.
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့ ို*Q@ြမင်ပံုတို*အေပS ရပ်ရ\ာက ပံုစံအမျိ$းမျိ$းြဖင့် နMးလည်dကသည်။ တူညီေသာ ပထဝီဧရိယာတွင် ေြမာက်ြမား
စွာေသာ ရပ်ရ\ာလူထုများစွာသည် အတူေနထိင
ု ် ရှိေန.ိုင်ပါသည်။ ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများသည် လူမ@ေရး.ှင့်

ယဉ်ေကျးမ@ဘံစ
ု ံ.@န်းများ ကို ေဝမ^သူများ သို*မဟုတ် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပထဝီဝင်အေြခအေန၌ ေနထိုင်သူများကဲ့သို*
ေသာ ရပ်ရ\ာပံုစံအမျိ$းမျိ$းြဖင့် တစ်ချိန်တည်း၌ အများအားြဖင့် ခွဲြခား.ိုင်သည်။ 'ရပ်ရ\ာ' ဟူေသာ အသံုးအ.@န်း၏
အြပည့်အစံု အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ချက်အတွက် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာေဆာင်ရ\က်ချက်များ၌

ရပ်ရ\ာအေြခြပ$ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ေရး။ အသံုးအ.@န်း .ှင့် အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ချက် ကို dကည့်ပါ။
ရပ်ရ\ာအဆင့်ချဉ်းကပ်မ@နည်းလမ်းများသည် ရပ်ရ\ာအဖွဲAဝင်များအား ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် .ှင့်
ကေလးများ၏ကျန်းမာဖွံAFဖိ$းတိးု တက်မ@အခွင့်အေရးများကို ေသချာစွာရရှေ
ိ စရန် ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ 'အားလံုးသည်
အရ\ယ်အစားတစ်ခုထဲ၌ အံကိုက်ြဖစ်သည်’ ဟူေသာ ပံုစံ မရှိပါ။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီ

ေပးသူများသည် ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများ၊ လံုpခံ$မ@၊ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@၊ ေကာင်းကျိ$း .ှင့် ပါဝင်မ@ကို ြမiင့်တင်ေပး
သည့် လက်ရှိ ရပ်ရ\ာစွမ်းရည်များကို နMးလည်ရန် !ကိ$းစားသင့်သည်။ ထိုအရာများ၌ ကေလးများ အပါအဝင်

ရပ်ရ\ာလူထက
ု ဦးေဆာင်Fပီး စီစဉ် ဖွဲAစည်းထားေသာ လ@ပ်ရှားမ@များ၊ ဖွဲAစည်းပံုများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ .ှင့် ကွန်ယက်များ
ပါဝင်သည်။ ရပ်ရ\ာအဆင့်ချဉ်းကပ်မ@နည်းလမ်းများ၌ ေအာက်ပါတို* လိုအပ်သည်။ –
•

အေြခအေနကို ေစ့ေစ့စပ်စပ် နMးလည်သေဘာေပါက်ြခင်း၊

•

လိုအပ်ချက်များကို နMးလည်သေဘာေပါက်ြခင်း .ှင့် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း .ှင့်

•

လက်ရှိအေလ့အထများကို နMးလည်သေဘာေပါက်ြခင်း။

အေြခအေန၌ ရပ်ရ\ာများ၏ ကေလးဘဝ၊ ကေလးေကာင်းကျိ$း .ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအေပS
သိရှိထား သည့်ပံုစံ.ှင့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းပံက
ု ို ဩဇာလjမ်းမိုးေသာ အြပ$အမူများ၊ စံ.@န်းများ .ှင့် ယံုdကည်မစ
@ နစ်များ

ပါဝင်သည်။ ရပ်ရ\ာအဆင့်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@တစ်ခသ
ု ည် အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် နည်းဗျgဟာ
များ.ှင့် လူမ@ေရးစံ.@န်းများကို ေထာက်ပံေ
့ ပးFပီး အားေကာင်းေစရန် .ှင့် ရပ်ရ\ာရှိမေကာင်းေသာလူမ@ေရးစံ.@န်းများကို
အြပ$သေဘာြဖင့် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း.ိုင်ရန် သက်ဆိုင်မ@အရှိဆံုး.ှင့် အသင့်ေလျာ်ဆံုး နည်းလမ်းများကို ဆံုးြဖတ်ရာ၌
အေထာက်အကူြဖစ်သင့်သည်။
ရပ်ရ\ာစီစဉ်Fပီး ဦးေဆာင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ရပ်ရ\ာပိုင်ဆိုင်မ@.ှင့် ကေလးများအတွက် အြပ$သေဘာေဆာင်

ေသာ ရလဒ်များကို ပံ့ပိုးေပးသည်ဟု သက်ေသအေထာက်အထားများက ြပသသည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထား
မ@ဆိုင်ရာအေြခအေနများ၌ ကေလးကာကွယ်ေရးအ.hရာယ်များ၏ အတိုင်းအတာသည် အလွန်!ကီးမားFပီး တံု*ြပန်

ေဆာက်ရ\က်မ@ သတ်မှတ်ကာလသည် တိေ
ု တာင်းသည်။ ထို*ေdကာင့် လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီ
ေပးသူများသည် ရပ်ရ\ာ၌ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သည့် ထပ်ဆံုး-ေအာက်ဆံုးချဉ်းကပ်မန
@ ည်းလမ်းများကို
မdကာခဏ အားထားေလ့ရှိသည်။ ဤချဉ်းကပ်မန
@ ည်းလမ်းများသည် ရပ်ရ\ာ၏ လက်ရှိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

စွမ်းရည်များကို မရည်ရ\ယ်ပဲ အားနည်းမ@ြဖစ်ေစ.ိုင်သည်။ ထိပ်ဆံုး-ေအာက်ဆံုး ချဉ်းကပ်မန
@ ည်းလမ်းများသည် ရပ်ရ\ာ
ဦးေဆာင်ေသာလုပ်ငန်းစဉ်များသို* ကူးေြပာင်း.ိုင်ေdကာင်း သက်ေသအေထာက်အထား အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထို*

ေdကာင့် ချဉ်းကပ်မ@နည်းလမ်းများအားလံုးကို လက်ရှိ ရပ်ရ\ာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစွမ်းရည်များကို အားေကာင်း
ေစမည့် !ကိ$းပမ်းအားထုတ်မ@များ.ှင့်အတူ ချဉ်းကပ်မ@အားလံုးကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။

ဤစံ.@န်းကို INSPIRE နည်းဗျgဟာ ‘စံ.@န်းများ .ှင့် တန်ဖိုးများ" ြဖင့် အသိေပးထားFပီး ဆက်သွယ်ထားပါသည်။
စံ.န
@ ်း

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများ မြဖစ်မီြဖစ်ေစ၊ ြဖစ်ေနစဉ်.ှင့် ြဖစ်FပီးေနMက်
တွင် ြဖစ်ေစ၊ ကေလးများသည် ၎င်းတို*၏ကျန်းမာသာယာဝေြပာေရးကို ြမiင့်တင်ေပးFပီး မေတာ်မတရားြပ$မ@၊
လျစ်လျgQ@မ@၊ ေခါင်းပံုြဖတ် အြမတ်ထုတ်မ@.ှင့် အdကမ်းဖက်မ@တို*ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ေပးသည့် လူမ@
အသိုင်းအဝိုင်းများ၌ ေနထိုင်dကသည်။

17.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
17.1.1.

လူမ@ေရးစံ.@န်းများ.ှင့် သေဘာထားများ၏ အားနည်းမ@ကို ဆန်းစစ်ေသာ ေအာက်ပါအချက်များ
ပါဝင်သည့် တိကျေသာ အေြခအေနဆန်းစစ်မ@တစ်ခု ြပ$လုပ်ပါ။
•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊

•

ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများကို ြမiင့်တင်ေပးသည့် ရပ်ရ\ာစွမ်းရည်များ.ှင့် ေဆာင်ရ\က်သူများ .ှင့်

•
17.1.2.

ကေလးများ၏ ကျန်းမာသာယာဝေြပာေရး.ှင့် ေကာင်းကျိ$း။

လက်ရရ
ှိ ပ်ရ\ာအဆင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစွမ်းရည်များ၊ dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ
.ှင့် အ.hရာယ်ကျေရာက်.ိုင်သည့်အေdကာင်းရင်းများကို ေဖာ်ထုတ်ေရးဆွဲပါ။

17.1.3.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ငန်း (အထူးသြဖင့် ထိလွယ်ရှလွယ်သည့်ေခါင်းစဉ်များ.ှင့်
ပတ်သက်Fပီး) များတွင် ြပင်ပေဆာင်ရ\က်သူများ ပါဝင်ြခင်း၏ ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ အကျိ$းေကျးဇူးများ.ှင့်
အ.hရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ကေလးများ.ှင့် အြခားပါဝင်သူများ.ှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါ။

17.1.4.

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ မည်သည့်အ.hရာယ်ကိုမဆို ေလျာ့နည်းေစရန်.ှင့် ကေလးများအပါအဝင်
ရပ်ရ\ာလူထုအား ထိခိုက်မ@ ထိေတွAြခင်းမှ ေရှာင်ရှားရန် နည်းဗျgဟာများကို ချမှတ်ပါ။

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း
17.1.5.

နဂိုရှိFပီးသားလူမ@အသိုင်းအဝိုင်းကွန်ရစ်များ၊ စွမ်းရည်များ.ှင့် အ.hရာယ်များအေပS အေရးေပSအေြခ
အေန၏ သက်ေရာက်မက
@ ုိ ေဖာ်ထုတ်ေရးဆွဲပါ။

17.1.6.

(က) မေကာင်းသည့် လူမ@ေရး၊ အာဏာ.ှင့် ကျားမဆိုင်ရာ စံ.@န်းများ .ှင့် (ခ) ကေလးများကို အ.hရာယ်
ြဖစ်ေစေသာရပ်ရ\ာ၏အေလ့အကျင့်များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်အမူအကျင့်ေြပာင်းလဲေရးနည်းဗျg
ဟာများကို အသံုးြပ$ပါ။

17.1.7.

ေအာက်ပါတို*ကို ြပ$လုပ်ရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်သည့်မဟာဗျgဟာတစ်ခု ချမှတ်ပါ။ •

အြပ$သေဘာေဆာင်ေသာ လူမ@ေရးစံ.@န်းများ.ှင့် အေလ့အကျင့်များကို ေထာက်ပံရ
့ န်၊

•

ကျား/မ တန်းတူညီမ^မ@ကို ြမiင့်တင်ေပးရန်၊

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များ၏ အေdကာင်းရင်းများကို ကိုင်တွယ်ရန် .ှင့်

•

ကေလးများ၊ ဆယ်ေကျာ်သက်များ.ှင့် အ.hရာယ်ရှိေသာအုပ်စုများ၏ အ.hရာယ်များကို ပိမ
ု ုိ
အာQံုစိုက် ေဆာင်ရ\က်ပါ။

17.1.8.

အ.hရာယ်ရှိေသာ ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာFပီး ကူညီေထာက်ပံ့ေပး.ိုင်ရန်
ေဒသခံ အရပ်ဖက်အဖွဲAအစည်းများ၊ ဘာသာေရး.ှင့် Qိုးရာ ေခါင်းေဆာင်များ.ှင့် အြခားdသဇာအာဏာ
ရှိေသာ ရပ်ရ\ာလူထမ
ု ျား.ှင့် ဆက်ဆံေရးများ တည်ေဆာက်ပါ။

17.1.9.

သင့်ေလျာ်ေသာ နည်းပညာ.ှင့် ဘာသာစကားကို (ဘာသာြပန်ြခင်းအပါအဝင်) အသံုးြပ$သည့် ကေလး

သူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့်ပတ်သက်၍ ထိေရာက်ေသာ ရပ်ရ\ာအဆင့် သတင်းအချက်အလက်
ေဝမ^ြခင်း.ှင့် အြပန်အလှန်ေြပာဆိုြခင်းတို*ကို ကူညီပံပ
့ းုိ ပါ။
17.1.10.

ြဖစ်.ိုင်ေြခရှေ
ိ သာကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်.ှင့်
သူတို*ကိုယ်တိုင်.ှင့် အြခားကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန် ဆယ်ေကျာ်သက်များ ကို
ကူညီပံ့ပိုးပါ။

17.1.11.

ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများ၊ လံုpခံ$မ@၊ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@၊ ကျန်းမာသာယာဝေြပာေရး.ှင့် ပူးေပါင်း
ပါဝင်မ@တို*ကို ြမiင့်တင်သည့် နဂိုရှိFပီးသားရပ်ရ\ာ၏စွမ်းရည်များ.ှင့် အစြပ$လုပ်ေဆာင်မ@များကို
ေဖာ်ထုတ်၍ ကူညီပံ့ပိုးပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
17.1.12.

(က) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြပဿနMများကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်Fပီး ကိုင်တွယ်ေြဖ

ရှင်းရန် .ှင့် (ခ) ရပ်ရ\ာဦးေဆာင်လ@ပ်ရှားမ@၌ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီေပးသူများ
၏ အခန်းကGများ၊ တာဝန်ဝတoရားများ.ှင့် ေမ^ာ်လင့်ချက်များကို သတ်မှတ်ေပးရန် ကေလးများအပါ
အဝင် မတူကွဲြပားေသာရပ်ရ\ာလူထအ
ု ဖွဲAဝင်များ.ှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ\က်ပါ။
17.1.13.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အ.hရာယ်များ၊ လူမ@ေရးစံ.@န်းများ၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရးစွမ်းရည်များ၊ တည်ေဆာက်ပံုများ.ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ြဖစ်လာရသည့်အေdကာင်းရင်းများ၏
ေြပာင်းလဲမ@များကို ဆန်းစစ်ရန် အားလံုးပါဝင်.ိုင်ေသာနည်းလမ်းများကို အသံုးြပ$ပါ။

17.1.14.

(က) ရပ်ရ\ာများ.ှင့် သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
စနစ်များdကား ေရှရည်တည်Fမဲေသာ ဆက်သွယ်မမ
@ ျားကို အားေကာင်းေစFပီး ဖန်တီးေပးရန် .ှင့် (ခ)
ေရရှည်ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို အားေကာင်းေစရန် ေဒသခံအစိုးရ.ှင့်အတူ ေဆာင်ရ\က်ပါ။

17.1.15.

အ.hရာယ်ရှိေသာကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်.ှင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမအ
@ ပါအဝင် ကGေပါင်းစံု

ဝန်ေဆာင်မ@များသို* သူတို*ကို zjန်းပို*ေပး.ိုင်ရန် ရပ်ရ\ာလူထအ
ု ဖွဲAဝင်များကို ကူညီပံ့ပိုးပါ။ (စံ.@န်း ၁၈ .ှင့်
၂၁-၂၈ ကို dကည့်ပါ။)
17.1.16.

ဆယ်ေကျာ်သက်များကို ေတွAဆံုေဆွးေ.ွး၊ အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်.ှင့် သူတို*၏ကိုယ်ပိုင်စဦး
ေဆာင်ရ\က်လ@ပ်ရှားမ@များ.ှင့် အားေပးေထာက်ခံမ@ လုပ်ငန်းများစီစဉ်ဖွဲAစည်းရန် ကူညီပံပ
့ းုိ ပါ။

17.1.17.

ခွဲြခားဆက်ဆံမ@အ.hရာယ်ရေ
ှိ သာ ကေလးငယ်များ.ှင့် အုပ်စမ
ု ျားအတွက် ရပ်ရ\ာအသိပညာေပးလုပ်ငန်း
စဉ်များ၌ ထိုကေလးများအတွက် ေနရာဖန်တီးေပးရန် ပံ့ပိုးပါ။

17.1.18.

ထိခိုက်မ@ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်.ှင့် ေရရှည်တည်Fမဲေသာေြဖရှင်းနည်းများကို အားေပးအား
ေြမiာက်ြပ$ရန် ရပ်ရ\ာအေြခြပ$ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@အေပS သက်ဆိုင်ရာ ကူညီ
ေထာက်ပံ့မ@ကို ေပးပါ။ (စံ.@န်း ၁၉ ကို dကည့်ပါ။)

17.1.19.

ဆယ်ေကျာ်သက်အပါအဝင် ကေလးများအတွက် လက်လှမ်းမီ၍ ေဘးကင်းလံုpခံ$ေသာ အဖွဲAလိုက်
လ@ပ်ရှားမ@များ၊ ရပ်ရ\ာေဒသ.ှင့် ကိုက်ညီမ@ရှီေသာ ကစားနည်းများ၊ အသက်ကယ်ဆယ်ေရး

သတင်းအချက်အလက်များ.ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@များကို ရရှိရန် ပံ့ပိုးပါ။ (စံ.@န်း ၁၅ ကို dကည့်ပါ။)
17.1.20.

ေအာက်ပါတို*ကို ေဆာင်ရ\က်ရန် ကေလးများအပါအဝင် ရပ်ရ\ာလူထု.ှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရ\က်Fပီး
မသန်စွမ်းကေလးများ ပါဝင်ြခင်းအတွက် နည်းလမ်းများကို အသံုးြပ$ပါ။ •

ထိေရာက်သည့်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@နည်းဗျgဟာများ.ှင့် တိုးတက်ေကာင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည့်
နယ်ပယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်၊

•
•

လ@ပ်ရှားမ@များကို ေလျာ်ညီစွာ ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲရန် .ှင့်

တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ကာလအတွင်း.ှင့် FပီးေနMက် တံု*ြပန်မ@ ေပးရန်။

17.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှငေ
့် လျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

17.2.1. ကေလးများ၏ကျန်းမာသာယာ

၁၀၀%

မှတ်ချက်

ကနဦးဆန်းစစ်မမ
@ ျား .ှင့် ေနMက်ဆက်တွဲအေြခ

ဝေြပာေရးကို ပံ့ပိုးရန်

အေနခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@များ၌ ကေလးများ၏

ရပ်ရ\ာ၏စွမ်းရည်များ .ှင့်

ကျန်းမာသာယာဝေြပာေရးကို ေထာက်ပံေ
့ ပးေသာ

အကန*်အသတ်များကို

လက်ရှိ ယ.hရားများ၊ ကွန်ယက်များ .ှင့်

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်

တစ်ဦးချင်းစီ အေပS သေဘာေပါက်နMးလည်ရန်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ရည်ရ\ယ်ထား ေသာ ေမးခွန်းများ ပါဝင်သည်။

ေစာင့်ေရှာက်ေရး သို*မဟုတ်
ကGေပါင်းစံု၏ ဆန်းစစ်မ@
ရာခိုင်.@န်း
17.2.2. ရပ်ရ\ာက စီစဉ်၊ ဦးေဆာင်Fပီး

၉၀%

ေဆာင်ရ\က်ချက်တစ်ခု၌ သတ်သတ်မှတ်မှတ်

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ြပဿနMတစ်ခု သို*မဟုတ် ကေလးများအတွက်

ေဆာင်ရ\က်သည့်

အ.hရာယ်တစ်ခုကို ေလျာ့နည်းေစသည့်

ရပ်ရ\ာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@တစ်ခု

သို*မဟုတ် နည်းဗျgဟာများရှိ

အေပS အာQံုစိုက်ထားေသာ အသိပညာေပး

ေဆာင်ရ\က်ချက် ရာခိုင်.န
@ ်း

လ@ပ်ရှားမ@တစ်ခု ပါဝင်.ိုင်သည်။

17.2.3. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်

၈၀%

ရပ်ရ\ာ.ှင့် ြပင်ပေအဂျင်စမ
ီ ိတ်ဖက်မ@မတိုင်မီ .ှင့်

ေရှာက်မ@အ.hရာယ်များကို

FပီးေနMက် မိမိကိုယ်ကို အစီရင်ခံသည့် စစ်တမ်း

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်

တစ်ခုကို အသံုးြပ$ပါ။

ြခင်း.ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်
စွမ်းရည်အေပS ယံုdကည်မ@
တိုးပွားလာသည်ဟု အစီရင်ခံ
သည့် ရပ်ရ\ာလူထု ရာခိုင်.@န်း

17.3. လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ
17.3.1. ရပ်ရ4ာဦးေဆာင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း
ြပင်ပမှကူညီပံ့ပိုးေသာေအဂျင်စီများသည် ၎င်းတို*၏လုပ်ေဆာင်များကို ကေလးများအတွက် ရပ်ရ\ာများ၏
အရင်းအြမစ်များ .ှင့် ကတိကဝတ်များအေပS တည်ေဆာက်သင့်သည်။ သူတို*သည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များ .ှင့် ချိ$းေဖာက်မမ
@ ျား ကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်Fပီး တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်သည့်
လက်ရှိ စွမ်းရည်များ၊ ဖွဲAစည်းပံုများ .ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို ေထာက်ပံ့ေပးသင့်သည်။ ြပင်ပေအဂျင်စီများသည်

နဂိုရှိFပီးသား အရင်းအြမစ်များ အားနည်းေစ.ိုင်ေသာ အကèမ်းတဝင် မရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အယူအဆများ၊
ဖွဲAစည်းပံုများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများကို ယူေဆာင်လာြခင်း .ှင့် ေရရှည် တည်တံ့မ@မရှိေသာ၊ ယဉ်ေကျးမ@ဓေလ့ထံုးစံ.ှင့်
ကိုက်ညီမ@မရှိေသာချဉ်းကပ်မမ
@ ျားကို မိတ်ဆက်ေပးြခင်းကို ေရှာင်ရှားသင့်သည်။ အတင်းအကျပ်ေနရာစွန*်ခွာရသည့်
အေြခအေနများ၌ 'ရပ်ရ\ာ' သည် ေကာင်းမွန်စွာ သတ်မှတ်ထားေသာ ယူနစ်တစ်ခု မဟုတ်ပဲ မတူညီသည့်ရပ်ရ\ာ
လူထမ
ု ျား ေရာေ.ှMမ@များြဖစ်.ိုင်သည်။ ြပင်ပမှကူညီပံ့ပိုးေသာေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ရပ်ရ\ာလူထုအတွင်းရှိ

ပဋိပကaြဖစ်ေစေသာ အေdကာင်းအရာများကို သတိြပ$သင့်Fပီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ရပ်ရ\ာအဆင့် ကေလး
သူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ေရး အစီအစဉ်၌ လူမ@ေပါင်းစည်းေရး!ကိ$းပမ်းမ@များ.ှင့် ပဋိပကa!ကိ$တင်တားဆီး
ကာကွယ်ေရးလ@ပ်ရှားမ@များ ပါဝင်သင့်သည်။

17.3.2. ရပ်ရ4ာပတ်သက်မMBှင့် ပိုင်ဆိုင်မM
ရပ်ရ\ာအဆင့်ချဉ်းကပ်မ@နည်းလမ်းများသည် ရပ်ရ\ာလူထက
ု ကေလးများအတွက် ၎င်းတို*၏စုေပါင်းတာဝန်ဝတoရား

အြဖစ် ရပ်ရ\ာလူထုကြမင်ေသာအခါ ထိေရာက်မ@အရှိဆံုး.ှင့် ေရရှည်တည်တံ့မ@အရှိဆံုးြဖစ်သည်။ ေအဂျင်စီများသည်
ရပ်ရ\ာလူထအ
ု မျိ$းမျိ$း.ှင့် အလုပ်လုပ်သင့်Fပီး ေအာက်ပါတို*ကို ရပ်ရ\ာလူထအ
ု ား ြပ$လုပ်ခွင့်ေပးရန် အချိန်ယူသင့်သည်။
•

သူတို*၏ စိုးရိမ်ပူပန်မမ
@ ျားကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန်၊

•

ေြဖရှင်းချက်များကို အဆိြု ပ$ရန် .ှင့်

•

ရင်းြမစ်များကို စုစည်းရန်။

.ိုင်ငံတကာဥပေဒ .ှင့် လူnအခွင့်အေရးစံ.@န်းများ .ှင့် ကိုက်ညီေသာ ယဉ်ေကျးမ@အရ ကိုက်ညေ
ီ သာ ချဉ်းကပ်မ@
နည်းလမ်းများကို တိုးြမiင့်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

17.3.3. ကေလးပါဝင်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
ကေလးများသည် တီထွင်ဖန်တီး.ိုင်မ၊@ ∂ာဏ်ရည်∂ာဏ်ေသွးရှိFပီး ထိုးထွင်းသိြမင်.ိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကေလးများ၏
ကျင့်ဝတ်.ှင့် အညီပါဝင်မ@ သည် ထိေရာက်ေသာအစီအစဉ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးသည်။ ြပင်ပမှကူညီပံ့ပိုးေသာ

ေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ြဖစ်ေပSလာ.ိုင်သည့်အ.hရာယ်များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် .ှင့် ကေလးများ၏

ေဘးကင်းေသာ မိမဆ
ိ .tအေလျာက် အဓိပfာယ်ရှိေသာပါဝင်မတ
@ ို*ကုိ လွယ်ကူေချာေမွAေစရန်အတွက် ရပ်ရ\ာလုပ်ငန်း
စဉ်များ၌ ကေလးများ၏ ပါဝင်မ@.ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဒသတွင်း လ@ပ်ရှားမ@ .ှင့် အင်အားများကို နMးလည်ရမည်ြဖစ်သည်။
ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရ\က်မတ
@ ွင် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@အ.hရာယ်ရေ
ှိ သာကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများကို
ထည့်သွင်းရမည်ြဖစ်သည်။

17.3.4. ရင်းြမစ်ြဖည့်သွင်းြခင်း
ေငွေရးေdကးေရး သို*မဟုတ် ပစ≠ည်းအရင်းအြမစ်များစွာကို မိတ်ဆက်ေပးြခင်း (လ@ပ်ရှားမ@များ၌ ပါဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@
အတွက် တစ်ဦးချင်းစီကို ေငွေပးေချမ@များအပါအဝင်) သည် ရပ်ရ\ာလူထု၏တာဝန်ယူေဆာင်ရ\က်မ@ကို အားနည်းေစ

.ိုင်Fပီး ေရှရည်တည်တံ့မ@ ကို ကန*်သတ်.ိုင်ေdကာင်း သက်ေသအေထာက်အထားများက ေဖာ်ြပသည်။ ∫ခွင်းချက်အေန
ြဖင့် သေဘာတူလက်ခံထားေသာ တာဝန်ဝတoရားများကို ေဆာင်ရ\က်ရန်အတွက် အလဲအလှယ်အြဖစ်ေပးသည့်

(ဖုန်းေငွြဖည့်ေပးြခင်း၊ မှတ်စုစာအုပ်များ၊ အစားအေသာက်များ သို*မဟုတ် တူညီဝတ်စံမ
ု ျားကဲ့သို*) ေသးငယ်ေသာပံ့ပိုး
မ@များကို ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ထိုကိစ≠များ၌ မည်ကဲသ
့ ို* အေကာင်းဆံုး ေထာက်ပံမ
့ ည်ကုိ ဆံုးြဖတ်ရန် .ှင့် ေထာက်ပံ့မ@ကို

စံသတ်မှတ်ရန် ေအဂျင်စီအချင်းချင်းညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မ@ လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကို ေထာက်ပံ့မည့်အစား ရပ်ရ\ာ
တစ်ခုလံုးအစြပ$လုပ်ေဆာင်မ@များကို ေငွေdကးေထာက်ပံမ
့ အ
@ ေပS စဉ်းစားထိုက်ေပမည်။

17.3.5. စွမ်းရည်ဖွံJKဖိ$းတိုးတက်မM
စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်းသည် ပါဝင်Fပီး လက်လှမ်းမီသင့်သည့်အြပင် ယဉ်ေကျးမ@အရ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@အရ
အသက်အရ\ယ် .ှင့် ကျားမဆိုင်ရာ သင့်ေလျာ်မ@ ရှသ
ိ င့်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အယူအဆ

များ.ှင့် ပတ်သက်သည့် ေဒသ.hရနMးလည်မ@များအေပS တည်ေဆာက်ရန်.ှင့် စစ်မှန်ေသာအားလံုးပါဝင်.ိုင်မရ
@ ှိေစရန်
ပူးေပါင်းပါဝင်သည့် နည်းလမ်းများကို အသံုးြပ$ပါ။ ဩဇာအာဏာအရှိဆံုး သို*မဟုတ် လjမ်းမိုးမ@အရှိဆံုး

ရပ်ရ\ာလူထမ
ု ျားသာမက ကိုယ်စားလှယ်အမျိ$းမျိ$း ထည့်သွင်းပါ။ စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ရာ၌ အ.hရာယ်မြပ$
ေဘးကင်းြခင်း .ှင့် လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းမ@ ကဲ့သို* ေသာ အဓိကမူများ .ှင့် နည်းဗျgဟာများ ပါဝင်သင့်သည်။

ထိေရာက်ေသာစွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်းသည် စဉ်ဆက်မြပတ်လုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်Fပီး ၎င်းတွင် ေရရှည်ေစ့စပ်
ထိေတွAညiိ.ိ@င်းမ@များ၊ ေလ့ကျင့်မ@များ၊ လမ်းzjန်ေပးမ@များ.ှင့် အြခားကGများ.ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းတို* ပါဝင်သည်။

17.3.6. ပါဝင်ြခင်း
ရပ်ရ\ာများ.ှင့် ြပင်ပေစ့စပ်ညiိ.ိ@င်းမ@သည် ေဒသခံအာဏာဖွဲAစည်းပံမ
ု ျားကို သက်ေရာက်ေစသည်။ မည်သတ
ူ စ်ဦး
တစ်ေယာက် သို*မဟုတ် အုပ်စုတစ်စုကိုမ^ အထူးသြဖင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@အ.hရာယ်အရှိဆံုးသူများကို ထိခိုက်မ@မရှိ

ေစရန် ေသချာေဆာင်ရ\က်ပါ။ ရပ်ရ\ာအဆင့်ချဉ်းကပ်မ@များတွင် ကိုယ်စားြပ$ြခင်း.ှင့် ပါဝင်မ@သည် အေရး!ကီးသည်။
ေအာက်ပါတို*ကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။ •
•
•

မည်သတ
ူ ို*သည် ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ သို*မဟုတ် ဖယ်dကဉ်ခံထားရမ@ အ.hရာယ်ရှိသည်၊
ဘာေdကာင့်လဲ .ှင့်

သူတို*ကို ေဘးကင်းစွာ မည်ကဲ့သို*ထည့်သွင်းမည်။

မတူညေ
ီ သာဒုကaသည်များ သို*မဟုတ် ေရmAေြပာင်းသွားလာသည့်ရပ်ရ\ာများသည် စခန်းတစ်ခုထဲ၌ ေနထိုင်သည့်အခါ
သို*မဟုတ် ဒုကaသည်များလက်ခံေနထိုင်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းများdကားတွင် ေနထိုငသ
် ည့်အခါ အစရှေ
ိ သာ

တူညေ
ီ သာေနရာေဒသတွင် ရပ်ရ\ာလူထုေပါင်းစံုရှိေနပါက ရပ်ရ\ာများအားလံုး၏ ကွန်ယက်များကို နMးလည်
သေဘာေပါက်ရန် .ှင့် အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန် အေရး!ကီးသည်။

17.3.7. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ
သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာများ၌ ရပ်ရ\ာများကို သမားQိုးကျကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ.ှင့်
ချိတ်ဆက်မ@များကို ပံ့ပိုးပါ။ ဤသမားQိုးကျစနစ်များ၌ ရဲများ၊ လူမဝ
@ န်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာေရးလုပ်သားများ၊ ကေလးေကာင်းကျိ$းဝန်ေဆာင်မ@များ၊ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ@များ၊ ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ@များ၊ လိင်.ှင့် မျိ$းဆက်ပာွ း

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ@များ၊ လူငယ်တရားစီရင်ေရးစနစ်၊ စိတ်ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား စသည်တို*ပါဝင်.ိုင်
သည်။ .ိုင်ငံဥပေဒ.ှင့် သမားQိုးကျစနစ်များသည် ဒုကaသည်များ၊ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန*်ခွာသူများ၊ .ိုင်ငံမဲမ
့ ျား သို*မဟုတ်
အြခား.ိုင်ငံသားမဟုတ်သမ
ူ ျားအတွက် အFမဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မရှပ
ိ ါ။ ထိုကဲ့သို* အေြခအေန၌ (က)

ထိုအုပ်စုများအား အမှန်တကယ် .ှင့် ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် .ှင့်
(ခ) ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ သို*မဟုတ် အ.hရာယ်ရှိေသာကေလးများကို ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမသ
@ ို* zjန်းပို*ပါ။
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InternaConal and Alliance for Child ProtecCon in Humanitarian AcCon, 2019. [Pending]
Wessells, M., A Toolkit for Reﬂec5ve Prac5ce in Suppor5ng Community-led Child Protec5on
Processes, Child Resilience Alliance, New York, 2018.

စံCDန်း ၁၈။ ြဖစ်ရပ်စီမံခနx်ခွဲြခင်း

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း (CM) သည် ထိခိုက်မအ
@ .hရာယ်ရှိေသာ သို*မဟုတ် ထိခိုက်ခံရေသာ ကေလးတစ်ဦးချင်းစီ၏
လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန် ချဉ်းကပ်မ@နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ကေလး.ှင့် သူတို*၏မိသားစုကို

တိုက်Qိုက်ပံ့ပိုးမ@ .ှင့် zjန်းပို*မ@များြဖင့် ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူက စနစ်တကျ .ှင့် အချိန်မီ ေဆာင်ရ\က်ေပးသည်။ CM
သည် Q@ပ်ေထွးFပီး မdကာခဏဆက်သွယ်ထားေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မ@များ
အတွက် တစ်ဦးချင်းစီ၊ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မြ@ ဖင့် ဘက်ေပါင်းစံု .ှင့် ကGေပါင်းစံု ကူညီပံ့ပိုးမ@ကုိ ေပးသည်။
CM စနစ်များသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ၏
@ မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ အစိတ်
အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ CM ကို လူမ@ေရးေဂဟေဗဒပံုစံ၏ အဆင့် (၃)ခုြဖစ်သည့် ကေလး၊ မိသားစု/ ြပ$စု
ေစာင့်ေရှာက်သူများ .ှင့် ရပ်ရ\ာအဆင့်များ၌ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သည်။

လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုငရ
် ာပံုစံရှိ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်း

ကေလး.ှင့် ကေလး၏ မိသားစု၏ အြမင်များ.ှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်များသည် CM လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သင့်သည်။
ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်း သည် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်ြဖစ်သည်။

ကေလးများအား ကူညီပံ့ပိုးမ@ကုိ သူတ*ုိ ၏ ကိုယ်ပိုင်အေြခအေန .ှင့် စQိုက်လကaဏာများ (ကျားမ၊ အသက်အရ\ယ်၊
ဖွံAFဖိ$းမ@အဆင့်၊ ဘာသာစကား .ှင့် ယဉ်ေကျးမ@ဆိုင်ရာ လကaဏာများ အပါအဝင်) .ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွေအာင်
ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူများသည် ကေလးများ၏ လံုpခံ$ေဘးကင်းသည်ဟုခံစားရေစမ@၊
ေကာင်းကျိ$း.ှင့် ခံ.ိုင်ရည်ရှိမ@ ကို တည်ေဆာက်ရန် အFမဲ!ကိ$းစားသင့်သည်။

CM ၌ လံုေလာက်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်ကာကွယ်ေရးစံ.@န်းများ၊
ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးြခင်း .ှင့် !ကီးdကပ်မ@များ လိုအပ်သည်။ လက်ရြှိ ဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်းစနစ်ကို ပံ့ပိုးရန် .ှင့်

အားေကာင်းေစရန် ြပ$လုပ်မည် သို*မဟုတ် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@စနစ်အသစ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရန်
ြပ$လုပ်မည်ကို

ဆံုးြဖတ်သည့်အခါ ထိလ
ု ိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်သည်။
စံ.န
@ ်း

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားသည့်ေနရာများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မမ
@ ျား

ကို ရင်ဆင
ို ်ေနရေသာကေလးများ .ှင့် မိသားစုများကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး သူတို*၏ လိုအပ်ချက်များကို တစ်ဦးချင်းစီ
ပံ့ပိုးမ@ .ှင့် သက်ဆိုင်ေသာဝန်ေဆာင်မေ
@ ပးသူများ .ှင့် ဆက်သွယ်ေပးမ@များ အပါအဝင် တစ်ဦးချင်းစီြဖစ်ရပ်စီမံ
ခန*်ခွဲမလ
@ ုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ကူညီပံ့ပိုးေပးသည်။

18.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
18.1.1.

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်းကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က် မလား.ှင့် မည်ကဲ့သို* ေဆာင်ရ\က်မည်ကို
ဆံုးြဖတ်ပါ။
•

CM သည် လက်ရှိ လိုအပ်ချက်ကွက်လပ်တစ်ခု ဟုတ်/မဟုတ် .ှင့် အေြခအေန.ှင့်သင့်ေလျာ်မ@ ရှ/ိ မရှိ
ကို ဆန်းစစ်ြခင်း

•

အဖွဲAအစည်းသည် .ိုင်ငံအဆင့်စနစ်များ.ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ.ှင့်အညီ လိအ
ု ပ်ေသာ CM
ဝန်ေဆာင်မ@များကို ပံ့ပိုး.ိုင်ြခင်း ရှ/ိ မရှိ ဆန်းစစ်ြခင်း .ှင့်

•

သင့်ေတာ်ဆံုး ချဉ်းကပ်နည်းကို ဆံုးြဖတ်ပါ။ (အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ဆန်းစစ်dကည့်ပါ၊

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရး.ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် ေအဂျင်စီအချင်းချင်း
လမ်းzjန်ချက်များ [CPCM လမ်းzjန်ချက်များ] ရှိ ဆန်းစစ်ြခင်း၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း .ှင့် ပံုစံကို
ဆံုးြဖတ်ြခင်းကို dကည့်ပါ။)
18.1.2.

လက်ရှိ သင့်ေလျာ်ေသာြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@စနစ်များ မရှသ
ိ ည့် အေြခအေန၌ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@

ပထမအဆင့်၌ အရည်အေသွးေကာင်းFပီး အချိန်မီ ေဆာင်ရ\က်မ@ ေသချာေစရန် ကမ§ာတဝန်းလံုးက
ေထာက်ခံချက်ေပးထားသည့် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ.ှင့် ကိရယ
ိ ာများ (SOP များ၊

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ေဖာင်ပံုစံများ၊ zjန်းပို*သည့်လမ်းေdကာင်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်ေဝမ^ြခင်း .ှင့်
အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးမူဝါဒများ အပါအဝင်) ကို အေြခအေန.ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေအာင်

ြပင်ဆင်ပါ။ (The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action Case Management
Task Force page ကို dကည့်ပါ။)
18.1.3.

သက်ဆိုင်ရာေဆာင်ရ\က်သူများအတွက် အဆင့်လိုက်စီမံထားသည့် စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်း
အစီအစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ •

ဝန်ထမ်းများ.ှင့် ေစတနM့ဝန်ထမ်းများ၏ အေသးစိတ်အလုပ်အကိုင်ေဖာ်ြပချက်များ၊
အခန်းကGများ.ှင့် တာဝန်ဝတoရားများကို ချမှတ်ြခင်း၊ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း.ှင့်
သင်တန်းေပးြခင်း၊

•

CM ဝန်ထမ်းများ၏ ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများ.ှင့် ဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ.ှင့်
ကèမ်းကျင်မ@များ၊ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ အချက်အလက်ကာကွယ်ြခင်း၊ လ^ိ$Aဝှက်ထိန်း

သိမ်းြခင်း၊ အတွင်းေရး .ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ကိရိယာများ.ှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာ.ှင့် ကèမ်းကျင်မ@
များကို တည်ေဆာက်ြခင်း၊
•

CM ဝန်ထမ်းများအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကèမ်းကျင်မ@ .ှင့် လက်ေတွAအသံုးချမ@ ြမiင့်တင်ရန် .ှင့်
ဝန်ထမ်းများကျန်းမာသာယာေရး .ှင့် ထိေရာက်ေသာ ြဖစ်ရပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို
ကူညီပံ့ပိုး.ိုင်ေစရန် ေစာင့်dကည့် !ကီးdကပ်ြခင်း .ှင့်

•

ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာြဖစ်ရပ်များကို ေဘးကင်းစွာ ေဖာ်ထုတ်ရန်.ှင့် zjန်းပို*ရန် (ကေလးများ၊
မိသားစုများ.ှင့် ရပ်ရ\ာများအပါအဝင်) ပါဝင်သူများ၏စွမ်းရည်ကို တည်ေဆာက်ပါ။

18.1.4.

ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများအတွက် လက်လှမ်းမီFပီး မဆိုင်းမတွတံု*ြပန်ေသာ လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်း
ထားသည့် တံု*ြပန်မ@.ှင့် တိုင်dကားမ@ယ.hရားများကို ချမှတ်Fပီး အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ\က်ပါ။

18.1.5.

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရးဝန်ေဆာင်မ@များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ရပ်ရ\ာ၏ တံု*ြပန်မ@များကို အသံုးြပ$ပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
18.1.6.

အဆင့်လိုက်စီမံထားသည့်ချဉ်းကပ်မ@ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ပါ။ •

လျင်ြမန်ေသာအေရးေပSအေြခအေန၌ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ြပဿနMများ (မိသားစုကွဲကွာြခင်း

သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စမ
ု ျားမှ ထွက်ခွာြခင်းကဲ့သို*ေသာ အေရးတ!ကီး၊
အေရးေပS.ှင့်ဆက်.jယ်သည့်ြပဿနMများ) အေပS ဦးစားေပးေဆာင်ရ\က်ေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ@များ
တည်ေထာင်ြခင်းြဖင့် စတင်ရန် သင့်ေလျာ်ပါသည်။
•

အချိန်dကာလာသည်.ှင့်အမ^ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများသည်
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြပဿနMများအားလံုးကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း.ိုင်သည့်
ပိုမိုြပည့်စံုေသာြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ဝန်ေဆာင်မ@များကို တိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရ\က်သင့်ပါသည်။

•

လိုက်ဖက်ေအာင်ြပင်ဆင်ထားFပီး ကမ§ာတဝှမ်းလံုးက ေထာက်ခံချက်ေပးထားသည့် ပံုစံများ .ှင့်
ကိရိယာများကို အေြခခံ၍ zjန်းပို*မလ
@ မ်းေdကာင်းများ .ှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်
ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်များ (SOPs) ချမှတ်သည့်အခါ အဆင့်လိုက်စီမံထားသည့် ချဉ်းကပ်

နည်းတစ်ခုကို အသံုးြပ$ပါ။ အ.hရာယ်များေြပာင်းလဲြခင်း၊ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@များ တိုးတက်လာ
ြခင်း .ှင့် စွမ်းရည်များ .ှင့် ရင်းြမစ်များ တိုးတက်ေကာင်းမွန်Fပီး အားေကာင်းလာြခင်းေdကာင့်
အချိန်dကာလာသည်.ှင့်အမ^ အေသးစိတ်အချက်အလက်ကုိ ြဖည့်စွက်ပါ။
18.1.7.

ေအာက်ပါတို* အပါအဝင် ဝန်ေဆာင်မ@များကို စီစဉ်သည့်အခါ၊ ေငွေdကးေထာက်ပံ့သည့်အခါ.ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သည့်အခါ (CPCM လမ်းzjန်ချက်များ ၌ ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း)
အရည်အေသွးေကာင်းေသာ CM စံ.@န်းများကို လိုက်နMပါ။
•

ကေလး ၂၅ ေယာက်တိုင်းအတွက် ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူ ၁ ေယာက်ကို ရှိရမည်ြဖစ်သည်။

•

ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူ ၅-၆ ေယာက်တိုင်းအတွက် !ကီးdကပ်ေရးမှgး ၁ေယာက်ကုိ ရှိရမည်ြဖစ်သည်။
(ဆက်လက် သင်တန်းေပးြခင်း၊ ေထာက်ပံ့မ@.ှင့် !ကီးdကပ်မမ
@ ျား ေပးရန်အတွက်)

•

ကေလးများ.ှင့် မိသားစုများ.ှင့် ေတွAဆံခ
ု ျိန်၌ လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းထားမ@.ှင့် သီးသန*်တည်ရှိမက
@ ုိ
ေထာက်ပံ့ေပးသည့် လံုpခံ$Fပီး သင့်ေလျာ်ေသာ ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ အစည်းအေဝးေနရာ
များကို လုပ်ေဆာင်ြခင်း၊

•

(က) သင့်ေလျာ်ေသာကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး.ှင့် ကGေပါင်းစံုေထာက်ပံ့ေရး

ဝန်ေဆာင်မ@များကို zjန်းပို*ြခင်းများ .ှင့် (ခ) ကေလး.ှင့် သူတို*၏မိသားစုက ြပ$လုပ်ရမည့် လုပ်ငန်း
များ အပါအဝင် ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏မိသားစုများအတွက် ဘက်ေပါင်းစံုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
ေရးဆွဲြခင်း၊
•

ြဖစ်ရပ်ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့် ြဖစ်ရပ်ညီလာခံများ၌ သတင်းအချက်အလက်ေဝမ^ြခင်းဆိုင်ရာ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ (ISPs) များကို ချမှတ်ြခင်း.ှင့် ြပ$ြပင်မွမ်းမံြခင်း၊

•

သတင်းအချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခင်း၊ သိမ်းဆည်းြခင်း .ှင့် ေဝမ^ြခင်းအတွက် လံုpခံ$Fပီး
လ^ိ$Aဝှက်ထိန်းသိမ်းမ@ရှိေသာစနစ်တစ်ခုကို တည်ေဆာက်ြခင်း၊

•

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းြခင်း (စာရ\က်အေြခြပ$ .ှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်)၊ ကွန်ပျgတာထဲ၌
အသင့်သံုး.ိုင်ရန်ထည့်ထားေသာအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီရရှိြခင်း အတွက် လုပ်ထံုးလုပ်

နည်းများ အပါအဝင် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ဝန်ထမ်းအားလံုး
နMးလည်Fပီး လိုက်နMေစရန် ေသချာေစြခင်း။ (စံ.@န်း ၅ ကမ§ာလံုးဆိုင်ရာ ISP .ှင့် အချက်အလက်
ကာကွယ်ေရးမူဝါဒ .ှင့် CPCM လမ်းzjန်ချက်များ ရှိ စာ ၄၄ ကို dကည့်ပါ။)
18.1.8.

ေအာက်ပါတို*ကိုြပ$လုပ်ြခင်းြဖင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@စတင်ကတည်းက ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရးေဆာင်ရ\က်
သူများ.ှင့် ကGေပါင်းစံုဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများ အdကား ဆက်လက်ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မ@များကို ပံ့ပိုးပါ။
•

ြဖစ်ရပ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရးအတွက် ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ အရည်အချင်းများ.ှင့် ဦးစားေပး
သတ်မှတ်ချက်စံ.@န်းများကို ချမှတ်ြခင်း၊

•

ဆံုးြဖတ်ချက်များချသည့်အခါ ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား ကို ဆန်းစစ်ရန် .ှင့်
ဆံုးြဖတ်ရန် အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ထားရှိြခင်း၊

•

လံုpခံ$Fပီး ကျင့်ဝတ်.ှင့်ညီေသာ zjန်းပို*မ@လမ်းေdကာင်းများ ချမှတ်ြခင်း .ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@လမ်းzjန်
များကို ေနMက်အဆံုးအေြခအေန.ှင့်အညီ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းြခင်း၊

•

အ.hရာယ်ရှိေသာကေလးများကို လံုpခံ$Fပီး ကျင့်ဝတ်.ှင့်အညီ ေဖာ်ထုတ်၍ zjန်းပို*ရန်
အြခားကGများ.ှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့်

•

ကGများတစ်ေလ^ာက် ဘံအ
ု ချက်အလက်ေဝမ^ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို တည်ေထာင်ြခင်း။

18.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်း

မှတ်ချက်

ချက်

18.2.1. CM လုပ်ငန်းကို အသံုးချရာ၌ အသိပညာ.ှင့်

၈၀%

ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူကို နည်းြပြခင်း.ှင့်

စွမ်းရည်များ တိုးတက်မ@ကို

!ကီးdကပ်ြခင်းအစံုလိုက် ရှိ ြဖစ်ရပ်ေဆာင်

လက်ေတွAြပထားသည့် CPCM ရှိ သင်တန်း

ရ\က်သူစွမ်းရည်ဆန်းစစ်ြခင်း ကိရယ
ိ ာကို

ရထားFပီး !ကီးdကပ်ခံရေသာ ြဖစ်ရပ်ေဆာင်

ရည်zjန်းပါ။ ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရက
\ ်သူများ

ရ\က်သူများ ရာခိုင်.@န်း

အားလံုးကို !ကီးdကပ်သင့်သည်။
တိုင်းတာမ@ ၌ သင်တန်းရရှိထားFပီး
!ကီးdကပ်မ@ေအာက် ရှိ
ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူများကိုသာ
ထည့်သွင်းပါ။

18.2.2. CM လုပ်ငန်းြဖင့် ရရှိထားေသာဝန်ေဆာင်မ@
များ.ှင့် ေဆာင်ရ\က်ထားေသာတံု*ြပန်မ@

၉၀%

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ
ကို သီးြခားစီ တိုင်းတာပါ။

လုပ်ငန်းများအေပS ေကျနပ်မ@ရှိသည်ဟု
အစီရင်ခံထားသည့် ကေလးများ.ှင့် ြပ$စု
ေစာင့်ေရှာက်သူများ ရာခိုင်.@န်း

18.2.3. CM လုပ်ငန်းြဖင့် သူတို*၏အေရးတ!ကီး
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

၉၀%

ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ
ကို သီးြခားစီ တိုင်းတာပါ။

လိုအပ်ချက်များ/အ.hရာယ်များကို ေြဖရှင်း
ေပးမ@ရလဒ်အရ သူတို*၏ေကာင်းကျိ$းတိုး
ပွားမ@ကုိ အစီရင်ခံထားသည့် ကေလးများ
.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ ရာခိုင်.@န်း

18.3. လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ
18.3.1. ြဖစ်ရပ်စီမံခန/်ခွဲမMအဆင့်များ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး CM သည် အစီအစဉ်လိုက်သွားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။
ေအာက်ပါ အဆင့်များမှာ အြပန်အလှန်ဆက်.jယ်ေနFပီး တစ်ခုစီသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ အေစာပိုင်းအဆင့်သို*
ြပန်သွားရန် လိအ
ု ပ် .ိုင်သည်။ ြဖစ်ရပ်တစ်ခုကို မပိတ်သိမ်းမီ အဆင့်များသည် အ!ကိမ်!ကိမ် ထပ်ခါထပ်ခါ
ြပ$လုပ်ရ.ိုင်သည်။

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@အဆင့်များ

18.3.2. စနစ်များအားေကာင်းေစြခင်း
မည်သည့်အေြခအေနတွင်ြဖစ်ေစ စနစ်များသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မမ
@ ျားကို
!ကိ$တင်တားဆီး ကာကွယ်ရန် .ှင့် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန် တည်ရှိသည်။ ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@

ေပးFပီးသားြဖစ်ေသာ လက်ရှိ .ှင့် အသစ်ေပSထွက်လာေနသည့် သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ စနစ်များ

.ှင့် ဝန်ေဆာင်မ@ ဖွဲAစည်းပံုများ အေပS သေဘာေပါက်နMးလည်Fပီး တည်ေဆာက်ရန် မရှိမြဖစ် လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို*၌
Qိးု ရာဓေလ့ထံုးစံအတိုင်းြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မမ
@ ျား.ှင့် မိဘအုပ်ထိန်းမ@ အေလ့အကျင့်များ.ှင့် လက်ရြှိ ဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရး

စနစ်များ ပါဝင်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီေပးသူများ၏ လ@ပ်ရှားမ@များကို ေရရှညတ
် ည်တံ့
ခိုင်Fမဲေအာင်၊ .ိုင်ငံအတွင်း လူမ@ဝန်ေဆာင်မဝ
@ န်ထမ်းအင်အား၏ လ@ပ်ရှားမ@များ.ှင့် လိုက်ဖက်ေအာင်ြပ$လုပ်Fပီး
ေပါင်းစပ်ပါ။ •

CM စနစ်များကို ထပ်တူလုပ်ေဆာင်ြခင်း သို*မဟုတ် အFပိ$င်လုပ်ြခင်း ေရှာင်dကဉ်ြခင်း

•

ေရရှည်တည်တံမ
့ က
@ ုိ ေသချာေစြခင်း .ှင့်

•

ထိေရာက်ေသာ အကူးအေြပာင်း.ှင့် ထွက်ခွာြခင်း နည်းဗျgဟာများကို ြမiင့်တင်ြခင်း။

18.3.3. အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ေသာ CM
ေနရာေတာ်ေတာ်များများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလိုအပ်ချက်များကို အြပည့်အဝ သို*မဟုတ်
သင့်ေလျာ်စွာ မြဖည့်ဆည်းေပး.ိုင်ေသာ်လည်း ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရးစနစ်များသည် ရှိ.ှင့်Fပီးြဖစ်သည်။ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲ
ေရးဝန်ေဆာင်မ@များကို အေရးေပS အေြခအေနများ၌ မိတ်ဆက်ေပးခဲပ
့ ါက ထိုဝန်ေဆာင်မ@များကို ြဖစ်.ိုင်သည့်အခါ

တိုင်း ရှိ.ှင့်Fပီးသား လုပ်ငန်းစဉ်များ .ှင့် zjန်းပို*လမ်းေdကာင်းများကို တည်ေဆာက်Fပီး တိုးြမiင့်သင့်သည်။ ဝန်ေဆာင်မ@
များ၏ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်မ၊@ လက်လှမ်းမီရရှိမ၊@ အဆက်မြပတ်ြခင်း .ှင့် ကေလး.ှင့်လိုက်ေလျာညီေထွရှိမ@

စေသာ ဝန်ေဆာင်မ@တို*ြဖစ်ေစရန် စိတ်ထဲ၌ စွဲမှတ်ထားပါ။ အရည်အေသွးေကာင်းေသာြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲ
ရန်အတွက် ပိုမိုအေသးစိတ်ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် အချက်များကို အရည်အေသွးဆန်းစစ်မ@ေဘာင် ၌ ေတွA ရှိ.ိုင်ပါ
သည်။ သင်ယေ
ူ လ့လာခဲရ
့ ေသာသင်ခန်းစာများအရ လုပ်ငန်းစဉ်.ှင့် ေပးပို*မ@ နည်းလမ်းများကို အဆက်မြပတ်

ြပန်လည်သံုးသပ်ရန်၊ ဆန်းစစ်ရန် .ှင့် ကိက
ု ်ညiိရန် CM စနစ်တစ်ခ၏
ု အေရးပါေသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်
ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း .ှင့် အကဲြဖတ်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ၎င်း၌ သင့်ေတာ်ေသာအzjန်ကိန်းများ အသံုးြပ$ြခင်း၊ ပံုမှန်
အစီအစဉ်အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ကေလး .ှင့် မိသားစု တံု*ြပန်မ@ ေတွAဆံုေမးြမန်းြခင်းများ၊ လက်လှမ်းမီေသာတံု*ြပန်မ@ .ှင့်
တိုင်dကားမ@ယ.hရားများ .ှင့် !ကီးdကပ်ေရးစနစ်တစ်ခု ပါဝင် သည်။

18.3.4. ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်
ဝန်ထမ်းများ၌ CM ကို လံုpခံ$မ@ရFိှ ပီး ကèမ်းကျင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရက
\ ်ရန် စွမ်းရည်များရှိသည်ကို ေသချာေစရ
မည်။ ကေလး.ှင့်ဝန်ထမ်းအချိ$းသည် ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား၏ စွမ်းရည်များ၊ ကေလးများ၏ လိုအပ်ချက်များ .ှင့်
အြခားကန*်သတ်ချက်များ.ှင့် တာဝန်ဝတoရားများ .ှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ ဝန်ထမ်းကèမ်းကျင်မ@များ .ှင့် အသိပညာ
များကို ဝန်ထမ်းခန*်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဆန်းစစ်သင့်သည်။ ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သအ
ူ ားလံုးသည် (က)
စံသတ်မှတ်ထားေသာ မိတ်ဆက်သင်တန်း.ှင့် သင်တန်းများဆက်လက်ရရှိြခင်း (ေနMက်မှလိုက်Fပီးေလ့လာ
သင်ယူြခင်း အပါအဝင်) .ှင့် (ခ) ပံုမှန် စနစ်ကျေသာ !ကီးdကပ်မ@.ှင့် နည်းြပြခင်းတို*ကို လက်ခံရရှိသင့်သည်။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့် ေရှာက်ေရး CM အသင်းများသည် ဆက်တိုက်ပင်ပန်းခံသြဖင့်ကိုယ်အားစိတ်အား
အလွန်ပင်ပန်း.ွမ်းနယ်မက
@ ုိ !ကိ$တင်တားဆီး ကာကွယ်ရန် .ှင့် အရည်အေသွးေကာင်းေသာြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မက
@ ုိ
ြမiင့်တင်ရန် သူတို*၏အသင်းရှိဝန်ထမ်းများအား ဂQုစိုကြ် ပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရမည်။

18.3.5. လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ4က်ေရး စံလုပ်ငန်းလမ်းz{န်များ (SOPs)
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာေနရာများ၌ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်း
လမ်းzjန်များသည် CM ကို လမ်းzjန်ေပးသည်။ သူတို*သည် ေအဂျင်စီများ.ှင့် ကGများအ.ှံ* ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူ
များကို ဝန်ေဆာင်မ@များ .ှင့် ချဉ်းကပ်မ@များကို လိုက်ဖက်ေစရန် .ှင့် စံသတ်မှတ်ရန် ခွင့်ြပ$ေပးသည်။ လုပ်ငန်း
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်များကို လူသားချင်း စာနMေထာက်ထားမ@တံု*ြပန်

ေဆာင်ရ\က်မ@၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ် အချိန်.ှင့်တေြပးညီ ချမှတ်သင့်သည်။ သူတိုသည် (က) ပတ်ဝန်းကျင်အေြခ

အေနများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@တစ်ခု
အားြဖင့် အသိေပးသင့်Fပီး .ှင့် (ခ) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ ေဆာင်ရ\က်သူများ
အားလံုး.ှင့်ပူးေပါင်းFပီး ချမှတ်ေရးဆွဲသင့်သည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@တစ်ခု၏ အစပိုင်း၌ အေရးေပS လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်များ လိုအပ်.ိုင်သည်။ သို*ေသာ် အချိန်.ှင့်တေြပးညီ ကူညီေဆာင်ရ\က်.ိုင်ရန်.ှင့်

အလားတူ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ဖန်တီးမ@ ေရှာင်dကဉ်ရန် တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@တိုးတက်လာသည်.ှင့်အမ^ သူတို*ကို
ြပန်လည် သံုးသပ်Fပီး ေပါင်းစပ်သင့်သည်။

18.3.6. အBfရာယ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ အရည်အချင်းြပည့်မြီ ခင်းBှင့် ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း
သတ်သတ်မှတ်မှတ်အေြခအေနကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အ.hရာယ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@များကို (က)
ကေလးများကို ထိခိုက်ေစသည့် အဓိကအ.hရာယ်များ .ှင့် ချိ$းေဖာက်မ@များ .ှင့် (ခ) ထိခိုက်မ@အများဆံုး ကေလး

များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။ ၎င်းအချက်အလက်က အရည်အချင်းဆိုင်ရာစံ.@န်းများကို သတ်မှတ်
မည်ြဖစ်သည်။ ရပ်ရ\ာများ၊ ဥပေဒေဘာင်များ.ှင့် မူဝါဒများရှိ အ.hရာယ်များ.ှင့် ထိခိုက်လွယ်မ@များအေပS !ကိ$တင်
ရှထ
ိ ားသည့် အဓိပfါယ်သတ်မှတ်ချက်များ.ှင့် နMးလည်မ@များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ေဘးဖယ်ခံထားရသည့်
ကေလးများ.ှင့် ေနရပ်စွန*်ခွာရသည့်ကေလးများ၌ အ.hရာယ်များ.ှင့်sကံ$ေတွAရြခင်းများေသာ်လည်း မdကာခဏ

ဖံုးကွယ်ြခင်း ခံထားရေလ့ရှိသည်။ ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားချိန်အတွင်း ေရာဂါေြခချ$ပ်ြဖင့်ေနထိုင်သည့်ကေလးများ၊
သီးသန*်ခွဲထား Fပီးေနထိုငသ
် ည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် ေစာင့်dကည့်ြခင်း သို*မဟုတ် ကုသမ@ဌာနများရှိကေလးများ

သည် လိုက်ေလျာညီေထွ ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲထားFပီး အထူးတီထွင်ထားေသာ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရးပံ့ပိုးမ@ လိုအပ်မည်ြဖစ်
သည်။

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ@အေပS အေြခခံFပီး အရည်အချင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များကို ေရးဆွဲချမှတ်Fပီး သေဘာတူမ@ရယူ
ကာ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်များ၌ ထည့်သွင်းသင့်သည်။ အရည်အချင်း

ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ပွင့်လင်းြမင်သာFပီး လက်ေတွAကျသင့်သည့်အြပင် အေြခအေန .ှင့် ကေလးများ၏
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များ.ှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာများရရှသ
ိ ည့်အခါ ြပန်လည်သံုးသပ်Fပီး
ကိက
ု ်ညီေအာင်ြပ$လုပ်သင့်သည်။

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများ၌ အေရး!ကီးဆံုးလိုအပ်ချက်များကို ရင်းြမစ်အကန*်
အသတ်များြဖင့် ြဖည့်ဆည်းေပးေရး ေသချာေစရန် ချက်ချင်း သို*မဟုတ် ေရတိုလုပ်ေဆာင်မ@အတွက် အေရးတ!ကီး
ြဖစ်ရပ်အချိ$Aကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန် လိအ
ု ပ်ေလ့ရှိသည်။ မည်သည့်ြဖစ်ရပ်အား ဦးစားေပးသတ်မှတ်မည်ကို

ဆံုးြဖတ်သည့်အခါ အဓိကအေdကာင်းရင်း (၃)ခုမှာ စွမ်းရည်၊ အေရးတ!ကီးြဖစ်မ@ .ှင့် လုပ်ေဆာင်.ိုင်စွမ်းတို*ြဖစ်သည်။
ြဖစ်ရပ်များကို အ.hရာယ် ြမင့်မား၊ အလယ်အလတ်၊ နည်းြခင်း သို*မဟုတ် မရှိ ဟူ၍ ဦးစားေပးသတ်မှတ်.င
ို ်သည်။

18.3.7. CM အတွက် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန/်ခွဲြခင်း (IM4CM)
သတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲမ@သည် ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည်
ဝန်ေဆာင်မ@ေပးပို*မ@ကို တိုးတက်ေစFပီး၊ အ.hရာယ်ကိုေလျာ့နည်းေစသည့်အြပင် တာဝန်ခံမ@ကို ေထာက်ပံ့ေပးသည်။
သတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲမ၌
@ ေအာက်ပါတို* ပါဝင်သည်။ •

ြဖစ်ရပ်တစ်ခုချင်းစီကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ေဖာင်ပံုစံများ၊

•

သတင်းအချက်အလက်ေဝမ^ြခင်း.ှင့် အချက်အလက်ကာကွယ်ေရး လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ .ှင့်

•

သတင်းအချက်အလက်စီမံခန*်ခွဲေရးစနစ်တစ်ခ။ု

ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမလ
@ ုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်ကို ရည်zjန်းသင့်သည့် သို*မဟုတ်
ေနMက်ဆက်တွဲအြဖစ် ပူးတွဲထားသင့်သည့် ထိုအစိတ်အပိုင်းများကို ဝန်ထမ်းအားလံုးအား သင်တန်းေပးထားသင့်
သည်။
အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၏ အဓိကကGတစ်ခြု ဖစ်သည်။
CM ေဖာင်ပံုစံများ .ှင့် သတင်းအချက်အလက်ေဝမ^ြခင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လိုက်ေလျာညီေထွ အေကာင်
အထည်ေဖာ်ေနစဉ် အေရးေပSအေြခအေနတစ်ခု၏ အစပိုင်း၌ အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးအ.hရာယ်များကို
ေဖာ်ထုတ်Fပီး ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသင့်သည်။

ကေလးများ၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ .ှင့် အချက်အလက်ေဝမ^ြခင်းကို လံုpခံ$မ@ရှိFပီး သင့်ေတာ်ေသာစနစ် များ၊
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ .ှင့် ကိရိယာများကို အသံုးြပ$၍ မှတ်တမ်းတင်Fပီး စီမံခန*်ခွဲရမည်ြဖစ်သည်။ အချက်အလက်
ေကာက်ယူသည့်အဖွဲAအစည်းများသည် (က) လ^ိ$Aဝှက်စွာထိန်းသိမ်းြခင်းကို ေသချာေစရမည့် အြပင် (ခ) သိ-ရန်-

လိုအပ်သည့် မူအေပS အေြခခံFပီး ပုဂuိ$လ်ေရးအရ ေဖာ်ထုတ်.ိုင်ေသာ အချက်အလက်များ ရရှိမ@ကို ထိန်းချ$ပ်ရ မည်
ြဖစ်သည်။

18.3.8. အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ
ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား (အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ) ကို
ဆန်းစစ်ရန် .ှင့် ဆံုးြဖတ်ရန် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို အစိးု ရက တည်ေထာင်သင့်သည်။ ထိအ
ု ရာများရှသ
ိ ည့်ေနရာ
များ၌ ပါဝင်သူများအားလံုးသည် ဤလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လိုက်နMရမည်ြဖစ်သည်။ ထို*အြပင် (က) ထိုကေလး

အေပS သက်ေရာက်.ိုင်သည့် မည်သည့်ေဆာင်ရ\က်ချက်ကိုမဆို မြပ$လုပ်မီ ကေလးတစ်ဦးစီ၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$း
စီးပွားကို ဆန်းစစ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ တည်ရှိြခင်း ေသချာေစရန် .ှင့် (ခ) ၎င်းကို မည်သည့်ဆံုးြဖတ်ချက်၌မဆို

အဓိကထည့် သွင်းစဉ်းစားမ@တစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူရန်မှာ အဖွဲAအစည်းတစ်ခုချင်းစီ၏တာဝန် ြဖစ်သည်။ UNHCR ၏
အေကာင်းဆံုး အကျိ$းြဖစ်ထွန်းြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ကို အစိးု ရလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ လက်လှမ်းမမီ
သည့်အခါ .ှင့်/သို*မဟုတ် သင့်ေလျာ်မ@မရှိသည့်အခါ ဒုကaသည်ကေလးများအတွက် အသံုးြပ$သည်။
သင့်ေတာ်ေသာ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းတစ်ခုမှာ –
•
•

ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှပ
ိ ဲ လံုေလာက်ေသာကေလးပါဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@ကို အားေပးအားေြမiာက်ြပ$ြခင်း၊

အသက်အရ\ယ်.ှင့် ရင့်ကျက်မ@.ှင့်အညီ ကေလး၏Q@ြမင်ချက်များကို အေရး!ကီးသည်ဟု မှတ်ယူFပီး
သင့်ေလျာ်စွာထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊

•
•

ဆံုးြဖတ်ချက်ချရာ၌ သက်ဆိုင်ရာကèမ်းကျင်မရ
@ ိှသူများပါဝင်ြခင်း၊

အေကာင်းဆံုးေရ\းချယ်စရာကို ဆန်းစစ်ရန် သက်ဆိုင်ရာအေdကာင်းရင်းများအားလံုးကို ချိန်တွက်dကည့်ြခင်း
.ှင့်

•

ကေလး၏အခွင့်အေရးများအားလံုးကို ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်း။

'အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ကိုဆန်းစစ်ြခင်း' သည် ကေလးတစ်ဦးချင်းစီ.ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆာင်ရ\က်ရမည့်
လုပ်ေဆာင်ချက်များအေပS ဆံုးြဖတ်ရန် ကèမ်းကျင်မရ
@ ှိသည့ဝ
် န်ထမ်းများက ြပ$လုပ်ေသာ ဆန်းစစ်မတ
@ စ်ခု ြဖစ်သည်။
ထိလ
ု ုပ်ေဆာင်ချက်များသည် ကေလး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားကို အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားေစရန် ေသချာ

ေအာင် ေဆာင်ရ\က်ရမည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး CM ၌ ြပ$လုပ်ေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဆန်းစစ်မ@ များကို များေသာအားြဖင့် အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ကိုဆန်းစစ်ြခင်း.ှင့်
ညီမ^သည်ဟု ယူဆdကသည်။ 'အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ဆိုင်ရာဆံုးြဖတ်ချက်' (BID) သည်

ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားကို ဆံုးြဖတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားေသာ ေဘးကင်းFပီး တိကျတင်းကျပ်သည့်
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များြဖင့် တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ၎င်းကို တရားေရး

လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများအပါအဝင် ြပင်းထန်Fပီး ေရရှည်အကျိ$းဆက်များရှိသည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များအတွက် လိုအပ်သည်။

18.4. References
Links to these and additional resources are available online.
•
•
•
•
•

Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protec5on, Child ProtecCon Working
Group (CPWG), 2014.
Child Protec5on Case Management Training for Caseworkers, Supervisors and Managers, The
Alliance for Child ProtecCon in Humanitarian AcCon, 2014.
‘Case Management Task Force’, The Alliance for Child ProtecCon in Humanitarian AcCon. [Website:
features all global templates and tools.]
‘CM Supervision and CoaEing Training Pa1age LaunE’, Case Management Task Force of the
Alliance for Child ProtecCon in Humanitarian AcCon, 2018. [Website]
Guidelines on Assessing and Determining the Be@ Intere@s of the Child: 2018 Provisional Release,
UNHCR, 2018.

စံCDန်း ၁၉။ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပkစုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ကေလးများသည် အေdကာင်းရင်းများစွာေdကာင့်
မိသားစုများ.ှင့် ကွဲကွာသွား.ိုင်သည်–
•
•

အေရးေပSအေြခအေန၏ တိုက်Qိုက်အကျိ$းဆက်တစ်ခုအေနြဖင့်၊

ကေလးများ .ှင့်/သို*မဟုတ် မိသားစုများက ၎င်းသည် ကေလးအတွက်အေကာင်းအဆံုးအကျိ$းဟု
ခံစားရသည့်အခါ .ှင့်/သို*မဟုတ်

•

ကေလးတစ်ဦးသည် အိမ်၌ မေတာ်မတရားြပ$မ@၊ လျစ်လျgQ@မ@၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မ@ .ှင့်/သို*မဟုတ်
အdကမ်းဖက်မ@တို*မှ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ လိုအပ်သည့်အခါ။

ကွဲကွာရသည့် အေdကာင်းရင်းအမျိ$းမျိ$းရှိ.ိုင်ေသာေdကာင့် သင့်ေတာ်ဆံုးတံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@ကို ဆံုးြဖတ်ရန်
အားေကာင်းေသာြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမက
@ ုိ လိုအပ်သည်။

'အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ'@ ကို ဇီဝေဗဒမိဘများ (မိဘရင်း) သို*မဟုတ် ပံုမှန်မူလြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူ
များ မဟုတ်ေသာ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများက ကေလးများကို dကည့်Q@ေစာင့်ေရှာက်ေပးသည်။ ၎င်းသည် သမားQိုး ကျ
.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ ေစာင့်ေရှာက်မြ@ ဖစ်.ိုင်သည်။ 'သမားQိုးကျြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ'@ ကို အုပ်ချ$ပ်ေရး

သို*မဟုတ် တရားေရးအာဏာပိုင်တစ်ဦး သို*မဟုတ် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ$ထားေသာ အဖွဲAအစည်းတစ်ခုက

ခွင့်ြပ$ေပးသည်။ 'သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ'@ သည် အများအားြဖင့်ေအာက်ပါတို*ြဖစ်သည်။•

သူငယ်ချင်းများ၊ ေဆွမျိ$းများ သို*မဟုတ် တြခားသူများက ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း။

•

ကေလး၊ သူတို*၏မိဘများ .ှင့် ကေလးဘဝရှအ
ိ ြခားသူများက စီစဉ်ေပးြခင်း .ှင့်

•

တရားဝင်ခွင့်ြပ$ြခင်းမရှိေသာ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@။

အေြခအေနတစ်ခုစီ၌ ေဒသတွင်း ယဉ်ေကျးမ@စံ.@န်းများ၊ အေလ့အကျင့်များ၊ ဥပေဒ .ှင့် မူဝါဒများ .ှင့် ကိုက်ညီ ေသာ
အြခားြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ပံုစံအမျိ$းမျိ$းရှိ.ိုင်သည်။ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေရ\းချယ်စရာများသည်
ြဖစ်.ိုင်သေရ\A မိသားစုအေြခခံရန် လိုအပ်Fပီး ကေလးအေပS ပျက်စးီ မ@အနည်းဆံုး ြဖစ်ရန်လအ
ို ပ်သည်။ ဒုကaသည်
ကေလးများ၊ ေနရပ်စွန*်ခွာရသည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် ေရmAေြပာင်းသွားလာရသည့်ကေလးများအတွက် ၎င်းကို

လက်ခံထားသည့်.ိုင်ငံအသစ် သို*မဟုတ် တည်ေနရာအသစ်၌ ေရာက်ရှိေနသည့် သူတို*၏မူလရပ်ရ\ာမှလူများြဖင့်
ကေလးကို ချိတ်ဆက်ေပးြခင်းြဖင့် ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ေရmAေြပာင်းသွားလာမ@ အလွန်များသည့် ေနရာများ၌

အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@အစီအစဉ်များကို အလိုက်သင့်ြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို
ေအာက်ပါကဲ့သို*ေသာ ေရ\းချယ်စရာများ ေပးြခင်းြဖင့် ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
•

အေရးေပSြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ၊@

•

အကူးအေြပာင်းစင်တာများ သို*မဟုတ်

•

!ကီးdကပ်မ@ြဖင့်တသီးတြခားေနထိုင်ြခင်း။

စံ.န
@ ်း

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ေပးFပီး သင့်ေတာ်ေသာြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@မရှိသည့်ကေလးများအားလံုးသည် သူတို*
၏ အခွင့်အေရးများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ ဆ.tများ .ှင့် အေကာင်းဆံုးအကျိ$းများ၊ မိသားစု အေြခြပ$ြပ$စု

ေစာင့်ေရှာက်မ@ .ှင့် တည်Fငိမ်ေသာြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@အစီအစဉ်များကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း .ှင့်အညီ
အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ရရှိသည်။

19.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
19.1.1.

သက်ဆိုင်ရာ ေဒသတွင်း၊ .ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာ ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ၊ စာချ$ပ်များ.ှင့် လမ်းzjန်ချက်များ
ကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး အသိပညာြမiင့်တင်ပါ။

19.1.2.

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@လိုအပ်သည့် ကေလးများအားလံုး၏ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးသည့်
ဥပေဒဆိုင်ရာေဘာင်များအတွက် ေတာင်းဆိုFပီး ေထာက်ပံ့ပါ။

19.1.3.

အသက်အရ\ယ်အသီးသီးရှိ ကေလးများ.ှင့် မတူကွဲြပားေသာလိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း
ြဖင့် Qိးု ရာ/ထံုးတမ်းစဉ်လာစနစ်များအပါအဝင် လက်ရှိ သမားQိုးကျ .ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်သာ
အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မအ
@ စီအစဉ်များကို ဆန်းစစ်Fပီး ေဖာ်ထုတ်ေရးဆွဲပါ။

19.1.4.

မသန်စွမ်းမ@၊ HIV/AIDS၊ ကူးစက်ေရာဂါ.ှင့် ထိေတွA.ိုင်ြခင်း သို*မဟုတ် ကဲ့ရဲAQ@တ်ချခံရသည့်အုပ်စု၊ ရပ်ရ\ာ
သို*မဟုတ် ယဉ်ေကျးမ@များ.ှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟူေသာအချက်တို*.ှင့် ပတ်သက်ေသာ ခွဲြခားဆက်ဆံမ@

သို*မဟုတ် ဖယ်dကဉ်ထားမ@ကို ရင်ဆိုင်ရေသာ ကေလးများ .ှင့်/သို*မဟုတ် မိသားစုများ၏ လိုအပ်ချက်
များအေပS ဦးစားေပးေဆာင်ရ\က်ပါ။
19.1.5.

ကေလးများအတွက်အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@.ှင့်ပတ်သက်Fပီး ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲေရး
ဝန်ထမ်းများ.ှင့် မိတ်ဖက်များကို သင်တန်းေပးပါ။

19.1.6.

အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ကို စီစဉ်ရန်၊ !ကီးdကပ်ရန်၊ စီမံခန*်ခွဲရန် .ှင့် အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ရန် ေဒသခံေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား (အစိုးရများအပါအဝင်) ကို ပံ့ပိုးေပးFပီး အားေကာင်း
ေအာင်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

!ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း
19.1.7.

(က) မိသားစု .ှင့် ရပ်ရ\ာအေြခြပ$ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@အေပS အာQံုစိုက်ြခင်း .ှင့် (ခ) ေြပာင်းလွယ်
ြပင်လွယ်ရှိေသာအေရးေပSစီစဉ်ြခင်း၌ ပါဝင်ြခင်း အားြဖင့် လက်ရှိအြခားနည်းလမ်းြဖင့် ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်မ@စနစ်များကို အားေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရ\က်ပါ။

19.1.8.

အစိးု ရကို လိုအပ်သည့်အခါ သမားQိုးကျ.ှင့် သမားQိုးကျမဟုတ်ေသာ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်

ေရှာက်မ@အတွက် ဥပေဒြပ$ေရး၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ.ှင့် အနိမ့်ဆံုးစံ.@န်းများကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ရန်
သို*မဟုတ် ချမှတ်.ိုင်ရန် ကူညီေထာက်ပံ့ပါ။
19.1.9.

(က) သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများ၌မထားရှိေရးနည်းဗျgဟာတစ်ခုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်
ရ\က်ြခင်း .ှင့် (ခ) သင်တန်းေကျာင်း/ ေဂဟာများ အေရအတွက်ကို ေလ^ာ့ချြခင်း.ှင့် ေနMက်ဆံုး၌
ပေပျာက်ေရးအတွက် အစိးု ရကို ပံ့ပိုးပါ။

19.1.10.

မိသားစုကွဲကွာြခင်းအ.hရာယ်ကို ေလျာ့နည်းေစရန် ပစ်မှတ်ထားေသာအကူအညီ.ှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ
စွမ်းရည်ြမiင့်တင်မ@ကို ေထာက်ပံ့ေပးရန်အတွက် ေဒသခံေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါ။
(စံချိန် စံ.@န်း ၂၂ ကို dကည့်ပါ။)

19.1.11.

ကေလးများကို အိမ်မှ ေဝးရာ သို*မဟုတ် သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများသို* ပို*ေဆာင်ြခင်း၏ အ.hရာယ်
များကို ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားက အသိပညာရှလ
ိ ာေအာင် တိုးြမiင့်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
19.1.12.

ကေလးများကို ဆန်းစစ်ရာတွင် ေအာက်ပါတို*ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာ
ချဉ်းကပ်နည်းကို ကျင့်သံုးပါ။
•

ကေလး၏ေနထိုင်မပ
@ တ်ဝန်းကျင် .ှင့် အေြခအေနများ၊

•

ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ လံုpခံ$ေသာ မိသားစုြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း၊

•

ကေလးများ၏ လိင်၊ အသက် .ှင့် စွမ်းရည်များ၊

•

လက်ရှိ ေထာက်ပံ့ေပးေသာ ရပ်ရ\ာ ဖွဲAစည်းပံုများ.ှင့် စနစ်များ .ှင့်

•

အသင့်ေတာ်ဆံုး ေထာက်ပံ့မ@ .ှင့် /သို*မဟုတ် အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ ပံုစံများ။
(စံ.@န်း ၄၊ ၅ .ှင့် ၁၈ ကို dကည့်ပါ။)

19.1.13.

(က) ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမက
@ ုအ
ိ ေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ြခင်း .ှင့် (ခ) ကေလး၏အေကာင်းဆံုး
အကျိ$း .ှင့် .ိုင်ငံဥပေဒ.ှင့် မူဝါဒများ.ှင့် ကိုက်ညသ
ီ ည့် ယာယီ.ှင့် ေရရှည် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@

ေရ\းချယ်စရာများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း အားြဖင့် ကေလးအား အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@
ေအာက်၌ထားရှ/ိ မရှက
ိ ုိ ဆံုးြဖတ်ပါ။ (စံ.@န်း ၁၈ ကို dကည့်ပါ။)
19.1.14.

ကေလးများ၏ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်များ၌ ေအာက်ပါတို*ပါဝင်သည်ကို ေသချာေအာင် ေဆာင်ရ\က်ပါ။ –
•

ကေလး၊ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သ(ူ များ) .ှင့် အြခားသင့်ေတာ်ေသာတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များ.ှင့်
ဆ.tများအေပS အေြခခံ၍ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေဆာင်ရ\က်ချက်များ .ှင့်
အြခားပံ့ပိုးမ@များ .ှင့်

•

ကေလး၏ေကာင်းကျိ$း.ှင့် လံုpခံ$မ@ကို စနစ်တကျ ေနMက်ဆက်တွဲလုပ်ေဆာင်ြခင်း .ှင့်
ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း။

19.1.15.

အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@အစီအစဉ်များကို ပံုမှန် ြပန်လည် သံုးသပ်၍ ေအာက်ပါတို*ကို
ေသချာေအာင် ေဆာင်ရ\က်ပါ။ –
•
•
•

၎င်းတို*သည် ကေလးအတွက် အသင့်ေတာ်ဆံုး အစီအစဉ်ြဖစ်သည်။

ကေလးများကို မလိအ
ု ပ်ပဲ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မေ
@ အာက်၌ မထားရှပ
ိ ါ။ .ှင့်

ကေလးများကိုစွန*်ပစ်ြခင်း သို*မဟုတ် ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းြခင်းကို ေရှာင်dကဉ်ြခင်းအတွက်
လံ@Aေဆာ်မ@များ မရှိပါ။

19.1.16.

အသက်ပို!ကီး ေသာ ဆယ်ေကျာ်သက်များ အတွက် အေြခအေနအရ သင့်ေလျာ်Fပီး အမှီအခိုကင်းေသာ
ေနထိုင်မ@ အပါအဝင် ၎င်းတို*အတွက် သင့်ေတာ်ေသာအြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မက
@ ုိ
ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပါ။

19.1.17.

(က) ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်သည့်အခါမှသာ .ှင့် (ခ) ြဖစ်.ိုင်သည့်ေနရာတိုင်း၌
.ိုင်ငံအာဏာပိုင်များ.ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ြခင်းြဖင့် မေတာ်မတရားြပ$ခံရေသာ သို*မဟုတ်

လျစ်လျgQ@ခံရေသာကေလးများကို သူတို*၏ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများထံမှ ဖယ်ရှားရန်အတွက်
ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ချမှတ်ပါ။
19.1.18.

(က) ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများ .ှင့် (ခ) ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်
သူများ၏ မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊ လျစ်လျgQ@ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း ခံရသည့် ကေလးများ
အတွက် .ိုင်ငံနဲ* .ိုင်ငံတကာ ဥပေဒေဘာင်များ.ှင့် လမ်းzjန်ချက်များ.ှင့် ကိုက်ညေ
ီ သာ ညiိ.ိ@င်း
ေဆာင်ရက
\ ်သည့် အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းဝန်ေဆာင်မမ
@ ျားကို ေထာက်ပံ့Fပီး
တည်ေဆာက်ပါ။

19.1.19.

ြဖစ်.ိုင်သည့်ေနရာများ၌ .ိုင်ငံအာဏာပိင
ု ်များ.ှင့်အတူ ေအာက်ပါတို*ကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာပါ။ •
•

အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာကမ@ေအာက်ရှိ ကေလးများအားလံုးကို စာရင်းသွင်းထားြခင်း .ှင့်
.ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာ စံ.@န်းများ.ှင့် .ိ@င်းယှဉ်ပါက ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်
မ@.ှင့် လံုေလာက်မ@။

19.1.20.

ကေလးကို ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ.ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်း.ိုင်သည့် အလားအလာရှပ
ိ ါက ရာသက်ပန်
အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@အစီအစဉ်များကို မြပ$လုပ်ပါ။ (စံ.@န်း ၁၃ ကို dကည့်ပါ။)

19.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS
တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှငေ
့် လျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။

အzjန်းကိန်း

19.2.1. စာရင်းသွင်းFပီး ရက် ၃၀

ရည်မန
ှ ်းချက်

၇၀%

အတွင်း မိသားစု
သို*မဟုတ်
ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ေပး
သည့်ပတ်ဝန်းကျင်၌
ထားရှိသည့်
ယာယီအြခားနည်းလမ်း
ြဖင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@
ေအာက်ရှိ ကေလး
ရာခိုင်.@န်း
19.2.2. အြခားနည်းလမ်းြဖင့်
ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@

၁၀၀%

မှတ်ချက်

.ှင့်ပတ်သက်သည့်
သင်တန်း ရရှိထားသည့်
ဝန်ထမ်း ရာခိုင်.@န်း
19.2.3. ေနရာချထားြခင်း မတိုင်မီ

၁၀၀%

စာရင်းသွင်းသည့်အချိန်၌

သေဘာတူညီမ@ယူထား

သေဘာတူခွင့်ြပ$ချက်

သည့် ြဖစ်ရပ်အစီအစဉ်

ေကာက်ခံသည်။

တစ်ခုရှိသည့် အြခားနည်း
လမ်းြဖင့် ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်မ@ ေအာက်ရှိ
ကေလး ရာခိုင်.@န်း
19.2.4. သင်တန်းရရှိထားFပီး

၁၀၀%

!ကီးdကပ်မ@ြဖင့် ပံ့ပိုးေပး
ေနသည့်
ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ
ယာယီေမွးစားေစာင့်
ေရှာက်သူများ/
အsကံေပးသူများ
ရာခိုင်.@န်း
19.2.5. အနိမ့်ဆံုးြပ$စုေစာင့်

၁၀၀%

အနိမ့်ဆံုးြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ စံ.@န်း

ေရှာက်မစ
@ ံ.@န်းကို

ြပည့်မီရန် အြခားဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား

ြပည့်မီသည့်

အားလံုးကို ပိတ်သိမ်းြခင်း

သင်တန်းေကျာင်း/

သို*မဟုတ် ေထာက်ပံ့ေပးသင့်

ေဂဟာများ၏ ဝန်ေဆာင်မ@

သည်။

အေရအတွက် .ှင့်
ရာခိုင်.@န်း

19.3. လမ်းdွန်ချက်မှတ်စုများ
19.3.1. မိသားစုစည်းလံုးမM
ကေလးဘဝ၏ ပထမဆံုး .ှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မအ
@ ရှိဆံုးအချက်မှာ လံုpခံ$Fပီး ြပ$စု ပျိ$းေထာင်ေပးသည့် မိသားစု
ြဖစ်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေအဂျင်စမ
ီ ျားသည် မိသားစုကွဲကွာြခင်းကို !ကိ$တင်တားဆီး

ကာကွယ်ရန် အ.hရာယ်ကျေရက်ေနေသာမိသားစုများသည် အေြခခံဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့် လူမ@ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရးများကို လံုေလာက်စွာ လက်ခံရရှေ
ိ ရး ေသချာေစရန် အြခားလူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီ
ေပးသူများ.ှငအ
့် တူ အလုပ်လုပ်သင့်သည်။ (စံ.@န်း ၂၁-၂၈ ကို dကည့်ပါ။)

19.3.2. အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မMေရ4းချယ်စရာများ
အေြခအေနတစ်ခစ
ု ၌
ီ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းေရ\းချယ်စရာများစွာ ရရှိ.ိုင်ပါသည်။ ကေလးသူ
ငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများသည် ေရ\းချယ်စရာများကို ေအာက်ပါတို*အေပS အေြခခံFပီး
ေရ\းချယ်သင့်ပါသည်။
•

ကေလးတစ်ဦးချင်းစီ၏ ေရ\းချယ်မ@များ.ှင့် ဆ.tများ၊ အသက်အရ\ယ်၊ ရင့်ကျက်မ@အဆင့်၊ ဆက်ဆံေရး၊
ေကျာင်းပညာ၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာေရး.ှင့် ယဉ်ေကျးမ@၊

•

လံုpခံ$မ@ကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းအပါအဝင် ကေလးတစ်ဦးစီ၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား၊

•

ရပ်ရ\ာ၏ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ဆိုင်ရာQိုးရာများ၊

•
•

ဥပေဒေဘာင် .ှင့်

မရှမ
ိ ြဖစ်လိုအပ်ချက်.ှင့် သင့်ေလျာ်မ@ဆိုင်ရာ မူများ။ (အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မသ
@ ည် လံုးဝ
လိုအပ်ပါ သလား။ လိုအပ်ပါက မည်သည့်ေရ\းချယ်စရာသည် အသင့်ေတာ်ဆံုးြဖစ်သနည်း။)

ြဖစ်.ိုင်သည့် မည်သည့်ေနရာ၌မဆို •
•

ေမွးချင်းေမာင်.ှမများကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။

အသက် (၃).ှစ်ေအာက်ကေလးများကို မိသားစုအေြခြပ$ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မေ
@ အာက်၌သာ အFမဲထားသင့်
သည် .ှင့်

•

အသက်ပု!ိ ကီးေသာ ဆယ်ေကျာ်သက်များ သည် ေထာက်ပံ့ေပးေသာတသီးတြခားေနထိုင်ြခင်း ေရ\းချယ်မ@ကို
ရရှိသင့်သည်သည်။

အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ\က်ေနသည့် ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူများကို ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်မ@အမျိ$းအစားတစ်ခုစီ၏ အားသာချက်များ.ှင့် အားနည်းချက်များအပါအဝင် အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စု
ေစာင့်ေရှာက်မေ
@ နရာချထားြခင်းများအေပS ဆံုးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရန် သင်တန်းေပးထားသင့်သည်။

မည်သည့်အြခား နည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ပံုစံသည် မိသားစုကွဲကွာရန် အားေပးမ@မြပ$သင့်ပါ။
ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေအာက်ရှိ ကေလးများသည် •

သူတို*၏ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ .ှင့် ေကာင်းကျိ$းကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာရန် ေနMက်ဆက်တွဲ သွားေရာက်
လည်ပတ်မမ
@ ျားကို ရရှိသင့်သည်။

•
•

တံု*ြပန်မမ
@ ျားေပးရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိသင့်သည်။ .ှင့်

မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊ လျစ်လျgQ@ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သို*မဟုတ် အdကမ်းဖက်ြခင်း ကို
တိင
ု ်dကား.ိုင်သင့်သည်။

ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေနရာချထားြခင်းများ အဆံုးသတ်သွားေသာအခါ ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ\က်သူများသည် သူတို*၏ မိသားစု
သို*မဟုတ် ရပ်ရ\ာသို* (ြပန်လည်)ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းြခင်း သို*မဟုတ် ရာသက်ပန်အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စု
ေစာင့်ေရှာက်မ@ေရ\းချယ်စရာတစ်ခုသည် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ ရှ/ိ မရှက
ိ ုိ
ဆန်းစစ်သင့်သည်။

19.3.3. မိသားစုအေြခြပ$အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း
မိသားစုအေြခြပ$အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း - ကေလး၏မိသားစုအရင်း ေသချာေပါက်ြဖစ်စရာမလို
သည့် မိသားစုတစ်ခုအတွင်း ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ - ဆိုသည်မှာ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@လိုအပ်ေန
သည့် ကေလးများအတွက် ပို၍.ှစ်သက်ဖွယ်ေကာင်းသည့် ေရ\းချယ်စရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ ေဆွမျိ$းသားချင်းများမှ

ေစာင့်ေရှာက်မေ
@ ပးြခင်း - ကေလး၏မိသားစု သို*မဟုတ် ကေလးသိေသာ မိသားစုတစ်စုအတွင်း ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ -

ဆိုသည်မှာ မdကာခဏ အေကာင်းဆံုးေရ\းချယ်စရာအြဖစ် ေပးေလ့ရှိFပီး .ိုင်ငံဥပေဒြပဌာန်းချက်ကို လိုက်နMြခင်းြဖင့်
ပထမဆံုး စဉ်းစားသင့်သည်။
မိသားစုအေြခြပ$ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ပံုစံအားလံုးအတွက် အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ၌ ေအာက်ပါတို*
ပါဝင်သည်။ -

• ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ လိုအပ်ေသာ ေထာက်ပံ့မ@အမျိ$းအစားများ၊
• ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို အေကာင်းဆံုး ေထာက်ပံ့ေပး.ိုင်သူ .ှင့်

• မိသားစုဝင် သို*မဟုတ် ယာယီေမွးစားေစာင့်ေရှာက်သူက မေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊ လျစ်လျgQ@ြခင်း၊

ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သို*မဟုတ် အdကမ်းဖက်ြခင်း အစရှသ
ိ ည့် သံသယရှိေသာြဖစ်ရပ်များ၌
ကေလး၏ဆက်လက်ေဘးကင်းလံုpခံ$မ@။

ရပ်ရ\ာလူထ.
ု ှင့် အတူပူးေပါင်း၍ ခွဲြခားဆက်ဆံမ@ကို ေလ^ာ့ချရန်.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မေ
@ နရာများရှိ မည်သည့်
အ.hရာယ် ကိုမဆို ေလျာ့နည်းေစရန် သံုးသပ်မ@များ ပံုမှန် ြပ$လုပ်ပါ။

ေဆွမျိ$းသားချင်းြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@များမြဖစ်.ိုင်ပါက သို*မဟုတ် ၎င်းသည် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား
အတွက် မြဖစ်.ိုင်ပါက ယာယီေမွးစားြခင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ မိဘရင်းသဖွယ်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသည်
ကေလးများ၏ မိသားစုများကို ကူညီပံ့ပိုးမ@သည့်အေနြဖင့် အစားမထိုးသင့်သလို တစ်ခုတည်းေသာ အစားထိးု

ေစာင့်ေရှာက်မ@ ေရ\းချယ်မ@လည်း ဘယ်ေတာ့မှ မြဖစ်သင့်ပါ။ ရရှိ.ိုငေ
် သာ မိဘရင်းသဖွယ်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း
အမျိ$းအစားများ သည် ကေလး၏လိုအပ်ချက်များ .ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလ (အေရးေပS
ယာယီြပ$စုေစာင့် ေရှာက်မ@၊ ေရတို/အလယ်အလတ်ေမွးစားြခင်း သို*မဟုတ် ေရရှည်ေမွးစားြခင်း) ကို ထည့်သွင်း

စဉ်းစားသင့်သည်။ ကေလးများ ကို မိဘရင်းသဖွယ်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ရန် မည်သူက အေကာင်းဆံုးဆံုးြဖစ်မည်ကို

ရပ်ရ\ာက တိုင်ပင်ေဆွးေ.ွးသင့် သည်။ မိဘရင်းသဖွယ်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို ပိ၍
ု သတိထားFပီး ခန*်အပ်၊ ဆန်းစစ်၊
သင်တန်းေပးFပီး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာသည်။ ကေလးတစ်ဦးကို ယာယီေမွးစားသည့်ေနရာတစ်ခုမှ
ေနMက်တစ်ေနရာသို* ေြပာင်းေရmAြခင်းကို ေရှာင်dကဉ်ပါ။
ေအာက်ပါအေြခအေနများ၌ မိသားစုအေြခြပ$ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မြပ$လုပ်.ိုင်ပါ။
•

မိသားစုများသည် ေနMက်ထပ်ကေလးများကို ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မမ
@ ေပး.ိင
ု ်ပါ။

•

ယာယီေမွးစားေစာင့်ေရှာက်မေ
@ နရာများ မရရှိ.ိုင် သို*မဟုတ် ယဉ်ေကျးမ@အရ လက်မခံ.ိုင်ပါ။

•

!ကိ$တင်ရှိေနေသာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မ@များသည် ကေလးတစ်ဦးကို ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်မ၌
@ ထားရှိရန် တားဆီးသည်။

•

ကေလးတစ်ဦးသည် လျင်ြမန်စွာ ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်း/ေြခရာခံရန်အတွက် ကေလးတစ်ဦးသည်
ေနရာတစ်ခုတည်း၌သာ ေနရမည်။

•

ကေလး၏အသက်အရ\ယ်၊ ရင့်ကျက်မ@.ှင့် ဆ.tများက သူတို*ကို ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ၌
@ ထားရှိရန်
တားဆီးသည်။ .ှင့်/သို*မဟုတ်

•

လံုpခံ$ေရးကိစ≠များသည် ကေလးကို လံုpခံ$ေသာေနရာတစ်ခ၌
ု ထားရှိရန် လိအ
ု ပ်သည်။

ထို*ေနMက် အြခားသင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မမ
@ ျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား.ိုင်သည်။

19.3.4. ေထာက်ပံ့ေပးေသာတသီးတြခားေနထိုင်ြခင်း
ကူညီေထာက်ပံမ
့ ရ
@ ေ
ိှ သာ တသီးတြခားေနထိုင်ြခင်းသည် အသက်ပို!ကီးေသာဆယ်ေကျာ်သက်များ အထူးသြဖင့်

အကူးအေြပာင်းကာလအတွင်းရှိ ဆယ်ေကျာ်သက်များ သို*မဟုတ် အချိန်dကာြမင့်စွာ မိမိဘာသာ ရပ်တည်ေနထိုင်

ခဲ့dကသူများအတွက် အသင့်ေတာ်ဆံုးေရ\းချယ်စရာြဖစ်.ိုင်သည်။ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များ.ှင့်
တသီးတြခားေနထိုင်သည့်ကေလးများအေပS ရပ်ရ\ာ၏အြမင်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ တသီးတြခားေနထိုင်
သည့် ကေလးများသည် စိုးရိမ်ပူပန်မမ
@ ျားရှပ
ိ ါက မည်သ.
ူ ှင့် ဆက်သွယ်ရမည်ကို သိထားသင့်သည်။ ရပ်ရ\ာအေြခြပ$
လ@ပ်ရှားမ@များတွက် ကေလးများပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်ြခင်းကို အားေပးြခင်းသည် ေကာင်းမွန်.ိုင်သည်။

19.3.5. သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများ၌ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း
သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများ၌ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသည် ယာယီခိုလံ@ရာေနရာများ၊ ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ေရး
စင်တာများ၊ အုပ်စုငယ်များြဖင့်ေနထိုင်ြခင်း .ှင့် အဖွဲAအစည်းဆိုင်ရာေစာင့်ေရှာက်မ@များ အပါအဝင် ညအိပ်ညေန
ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မပ
@ ံုစံအမျိ$းမျိ$း ပါဝင်သည်။ သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများ၌ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသည်

မိသားစုအေြခြပ$ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေရ\းချယ်စရာများအားလံုး ရှာေဖွေနသည့်အချိန်၊ မြဖစ်.ိုင်သည့်အချိန်

သို*မဟုတ် မရရှိသည့်အချိန်၌ ြဖစ်.ိုင်သမ^အတိဆ
ု ံုးအချိန်အတွက်သာ ေနMက်ဆံုးနည်းလမ်းတစ်ခုအေနြဖင့် ေရ\းချယ်
သင့်သည်။ သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများ၏ဝန်ေဆာင်မ@များကို အနိမ့်ဆံုးြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မစ
@ ံ.@န်းများ .ှင့်
ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ .ှင့် ကိုက်ညီရန် ပံမ
ု ှန်

ေထာက်ပံ့ေပးFပီး ေစာင့်dကည့်ေလ့လာသင့်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများ၌
မည်သည့်သင်တန်း ေကျာင်း/ေဂဟာများ၏ဝန်ေဆာင်မ@အသစ်များကို မေဆာက်လုပ်သင့်ပါ။
သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများ၏ဝန်ေဆာင်မ@များသည် ြဖစ်.ိုင်သမ^အတိဆ
ု ံုးအချိန်အတွက်သာ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်
ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းေရ\းချယ်စရာတစ်ခုသာ ြဖစ်သင့်သည်။ အထူးသြဖင့် ဇီဝေဗဒမဟုတ်ေသာ မိသားစု

တစ်ခု (မိသားစုအရင်း) ြဖင့် ယာယီေမွးစားြခင်းသည် ဥပေဒအရတရားမဝင်ပဲ၊ ယဉ်ေကျးမ@အရ လက်မခံ.ိုင်ေသာ

သို*မဟုတ် ကေလး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းမ@ မရှေ
ိ သာေနရာများ၌ ယာယီအေသးစားခိုလံ@ရာေနရာ
များ လိအ
ု ပ်မရ
@ ှ.
ိ ိုင်သည်။ ဤေရ\းချယ်စရာသည် ေရတို၊ အလယ်အလတ်.ှင့် ေရရှည် အြခားနည်းလမ်းြဖင့် ြပ$စုေစာင့်
ေရှာက်မ@စနစ်များကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်.ှင့် အြခားပိ၍
ု .ှစ်သက်စရာေကာင်းေသာ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ပံုစံ

များကို တည်ေဆာက်ရန် ေထာက်ခံအားေပးေဆာင်ရ\က်မ@များ.ှင့်အတူ ပါရှသ
ိ င့်သည်။ သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာများ
၏ အေလ့အကျင့်များကို ေလျာ့ချရန် .ှင့် အရည်အေသွးြပည့်မှီေသာ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ရရှိေစရန် ေအာက်ပါ
အချက်များကို ေသချာေအာင် !ကိ$းစားြပ$လုပ်သင့်သည်။
•
•

သင့်ေလျာ်ေသာ ဝန်ထမ်း/ကေလးအချိ$းများ၊

ရရှိ.ိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မ@များ သို*မဟုတ် စင်တာများ၊

•

ရပ်ရ\ာလူထု.င
ှ ့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံရန် ကေလးများအတွက် အခွင့်အလမ်းများ၊

•

အြပ$အမူဆိုင်ရာစံ.@န်းများ၊

•
•

ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးြခင်း .ှင့်
လံုpခံ$ေသာေနရာများ။

မသန်စွမ်းကေလးများကို သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာ၌ ထားရှိရန် ပို၍ြဖစ်.ိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ မသန်စွမ်းကေလးတစ်ဦး
သည် သင်တန်းေကျာင်း/ေဂဟာ၌ရှိေနသည့်အခါ ကေလး.ှင့်မိသားစုdကား ပံမ
ု ှန်ဆက်သွယ်မ@ရှိေနရန်.ှင့် ေထာက်ပံ့မ@
ြဖင့် မိသားစုအေြခြပ$ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ေပး.ိုင်/မ.ိုင် ဆံုးြဖတ်ရန် အားထုတ်မ@များ ြပ$လုပ်သင့်သည်။

မသန်စွမ်းကေလးများကို မိသားစုများ.ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းရန် .ှင့် မသန်စွမ်းကေလးများအတွက် ရပ်ရ\ာအဆင့်
ဝန်ေဆာင်မမ
@ ျား ေသချာေစရန် !ကိ$းစားပါ။

19.3.6. ေရရှည်အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်း
အကယ်၍ မိသားစုြပန်လည်ေပါင်းစည်းရန် မြဖစ်.င
ို ်ပါက သို*မဟုတ် ကေလးတစ်ဦး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား

အတွက် မြဖစ်.ိုင်ပါက ေရရှည်အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေရ\းချယ်စရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

ကေလး များကို ယာယီြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ၌
@ အကန*်အသတ်မရှိ မထားသင့်ပါ။ ေရရှည်ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ.
@ ှင့်
ပတ်သက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များကို တရားေရး၊ အုပ်ချ$ပ်ေရး သို*မဟုတ် အြခားအသိအမှတ်ြပ$ လုပ်ထံုးလုပ်နည်း

(သင့်ေတာ်သည့် ေနရာများ၌ UNHCR ဦးေဆာင်သည့် အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားြဖစ်ထွန်းေရးဆံုးြဖတ်ချက်တစ်ခု
အပါအဝင်) မှတစ်ဆင့် ချမှတ်သင့်သည်။ ဆံုးြဖတ်ချက်များသည် ကေလး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွား၊ ကျားမ၊
အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@ .ှင့် ရရှိ.ိုင်ေသာ ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ေရ\းချယ်စရာများအေပS ဆန်းစစ်မ@ကို
အေြခခံသင့်သည်။

အထူးသြဖင့် ေအာက်ပါအချိန်များ၌ ေမွးစားေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကို အေရးေပSကာလအတွင်း မစဉ်းစားသင့်ပါ။
•

ေအာင်ြမင်ေသာေြခရာခံြခင်း.ှင့် ြပန်လည်ေပါင်းစည်းြခင်းအတွက် လက်ေတွAကျသည့် ေမ^ာ်လင့်ချက်
ရှိသည်။

•

ြဖစ်.ိုင်ေြခရှိေသာ ေြခရာခံအားထုတ်မမ
@ ျားအားလံုးကို ေဆာင်ရ\က်Fပီးစီးခဲ့သည့် လက်ေတွAကျသည့်
အချိန်ကာလတစ်ခု မကုန်ေသးပါ။ သို*မဟုတ်

•

ေမွးစားေစာင့်ေရှာက်ြခင်းသည် ကေလး သို*မဟုတ် မိဘများ၏ ေဖာ်ြပထားေသာ ဆ.tများကို ဆန*်ကျင်သည်။

ေရှရှည်ေနရာချထားြခင်း၊ မိသားစုသဖွယ်ေမွးစားြခင်း သို*မဟုတ် ကာဖာလာ (အစ≠လာမ်ဘာသာအရေမွးစားြခင်း) ကို
ေြခရာခံြခင်းအားထုတ်မ@များြပ$လုပ်FပီးေနMက်မသ
ှ ာ စဉ်းစားသင့်သည်။ .ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်ေမွးစားြခင်းသည် .ိုင်ငံြဖတ်
ေကျာ်ေမွးစားြခင်းဆိုင်ရာေဟ့ဂ်ကွန်ဗန်းရှင်း ကို အFမဲ လိုက်နMသင့်သည်။
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စံCDန်း ၂၀။ ကေလးများအတွက် တရားစီရင်ေရး

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ကေလးများ
အတွက်တရားစီရင်ေရးကို အားေကာင်းေစရန် .ိုင်ငံ.ှင့် ေဒသခံေဆာင်ရ\က်သူများ.ှင့်အတူ အလုပ်လပ
ု ်ရန်

အခွင့်အေရး များ ရှိသည်။ ကေလးများအတွက် တရားစီရင်ေရးနည်းဗျgဟာများ၌ (က) တရားဝင် .ှင့် ထံုးတမ်းစဉ်
လာ ဥပေဒများမှတစ်ဆင့် ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် !ကိ$းမ်းအားထုတ်မ@များ .ှင့် (ခ) တရားစီရင်
ေရးစနစ်များ၌ ရှိ.ိုင်သည့် အ.hရာယ်များကို ေကျာ်လjားရန်!ကိ$းစားသည့် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များ ပါဝင်သည်။
ကေလးများအတွက် တရားစီရင်ေရးသည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပး.ိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကေလးများ၏

အခွင့်အေရးများကို လိုက်နMကျင့်သံုးရန် သို*မဟုတ် တည်ေဆာင်ရန် ကူညီေပး.ိုင်သည်။ သို*မဟုတ် ထိုသို*ြပ$လုပ်သည့်
ဥပေဒဆိုင်ရာအေdကာင်းတရားများကို အားေကာင်းေစ.ိုင်သည်။ ဤေဒသရှိ ေဆာင်ရ\က်ချက်များ၌ ေအာက်ပါတို*
ပါဝင်သည်။
•

လက်ရှိကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဥပေဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်မ@ .ှင့်
သိရှိမ@ အားေကာင်းေစြခင်း၊

•

ထံုးတမ်းစဉ်လာဥပေဒ.ှင့် .ိုင်ငံ၏ဥပေဒစနစ်များ.ှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများအdကား ချိန်ညiိမ@.ှင့်
ချိတ်ဆက်မ@တို*ကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း .ှင့်

•

ကေလးများအေပS မေတာ်မတရားြပ$မူြခင်း၊ လျစ်လျgQ@ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း.ှင့်

အdကမ်းဖက်ြခင်းတို*ကို ြပစ်မ@အြဖစ်သတ်မှတ်သည့် ဥပေဒအသစ်များ ချမှတ်ေရးအတွက် အေရးဆိုြခင်း
သို*မဟုတ် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း။
ကေလးများအတွက် တရားစီရင်ေရးသည် တရားစီရင်ေရးစနစ်ကိုယ်တိုင်၌ အ.hရာယ်များကို ေကျာ်လjားရြခင်း
ပါဝင်.ိုင် သည်။ ကေလးများသည် သက်ေသများ၊ ခံရသူများ (ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ)၊ စွပ်စွဲခံရသူများ၊ အလား
အလာရှေ
ိ သာ မမှန်မကန်လုပ်သူများ ၊ ြပစ်မ@ကျgးလွန်သူများ သို*မဟုတ် ထိုအရာများေပါင်းစပ်မ@တစ်ခုအြဖစ်

တရားစီရင်ေရးစနစ် များ.ှင့် အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်.ိုင်သည်။ လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ အကျပ်အတည်း
ကာလအတွင်း ကေလးများသည် မdကာခဏ ပိ၍
ု တရားဥပေဒ.ှင့်ရင်ဆိုင်ရ.ိုင်သည်။ ဥပမာများ၌ ေအာက်ပါတို*
ပါဝင်သည်။
•
•

ကွဲကွာေနသည့် သို*မဟုတ် အုပ်ထိန်းမ@မရှိသည့်ကေလးများအတွက် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်မ@ အစီအစဉ်များ၊
မလိုအပ်ပဲ ဖမ်းဆီးြခင်း.ှင့် လွတ်လပ်မ@ ဆံုးQံ@းြခင်း၊

•

အိမ်.ှင့် ရပ်ရ\ာအတွင်း အdကမ်းဖက်ြခင်း၊

•

အဆိုးရ\ားဆံုးေသာပံုစံြဖင့် အလုပ်လုပ်ရေသာကေလး .ှင့်

•

ကေလးသူငယ်လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းအပါအဝင် လိင်ဆိုင်ရာမေတာ်မတရားြပ$ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်
အြမတ်ထုတ်ြခင်း သို*မဟုတ် အdကမ်းဖက်ြခင်း။

ဝမ်းနည်းစရာေကာင်းသည်မှာ ဤအဆက်အသွယ်သည် တရားဝင် .ှင့် အလွတ်သေဘာ တရားစီရင်ေရးေဆာင်ရ\က်
သူများေdကာင့် ြဖစ်ပွားေသာ ေနMက်ထပ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအ.hရာယ်များကို ဦးတည်ေစ.ိုင်သည်။
လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားေသာအကူအညီေပးသူများသည် ထိုအ.hရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစရန်

ကူညီေပး.ိုင်Fပီး တရားစီရင်ေရးစနစ်များ.ှင့် အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေသာအခါ သူတို*၏ အခွင့်အေရးများကို ရရှိရန်
ကေလးများကို ေထာက်ပံေ
့ ပး.ိုင်သည်။ တရားဝင်.ှင့် အလွတ်သေဘာတရားမ^တမ@စနစ် .ှစ်ခုစလံုး၌ ရှိ.ိုင်ေသာ
အ.hရာယ်များကို ေကျာ်လjား.ိုင်ရန်အတွက် နည်းဗျgဟာများ၌ ေအာက်ပါတို* ပါဝင်သည်။
•

ဝန်ေဆာင်မ@ေပးသူများကို ဥပေဒ.ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရသည့်ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများ.ှင့် အေကာင်းဆံုး
အကျိ$း .ှင့်ပတ်သက်Fပီး သင်တန်းေပးြခင်း၊

•

တရားစီရင်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများကို ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@.ှင့် အသက်အရ\ယ်အရ သင့်ေလျာ်ေသာ ကေလး
များ.ှင့် ဆက်သွယ်ေြပာဆိုသည့် နည်းလမ်းများ.ှင့်ပတ်သက်Fပီး သင်တန်းေပးြခင်း၊

•

ရာဇဝတ်သားအြဖစ် တရားဝင် စီမံေဆာင်ရ\က်ြခင်းမရှပ
ိ ဲ ကေလးများအား လူnအဖွဲAအစည်းအေပS တာဝန်ခံ
ေစသည့် လူငယ်တရားစီရင်ေရးချဉ်းကပ်မန
@ ည်းလမ်းများကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊

•

ဒုကaသည်ကေလးများ သို*မဟုတ် ေရmAေြပာင်းသွားလာသူကေလးများအားလံုးကို လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးအရ

ထိန်းသိမ်းြခင်းကို အဆံုးသတ်.ိုင်သည့် လက်ေတွA ကျေသာ ေရ\းချယ်စရာများကို ဖန်တီးရန် အစိးု ရ.ှင့်အတူ
အလုပ်လပ
ု ်ြခင်း၊
•

ေနMက်ဆံုးနည်းလမ်းအြဖစ်သာ ကေလးများကို ထိန်းသိမ်းြခင်း .ှင့် အသက်အရ\ယ်.ှင့် ကျား/မခွဲထားေသာ
အေဆာက်အအံုများ၌ ြဖစ်.ိုင်သမ^ အတိုဆံုးကာလအတွက်သာ ထိန်းသိမ်းြခင်း .ှင့်

•

မည်သည့်တရားစီရင်ေရးြဖစ်စဉ်အားလံုး၌ ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@.ှင့် အသက်အရ\ယ်အရ သင့်ေလျာ်ေသာ
နည်းလမ်းများြဖင့် ကေလးများ.ှင့် ရှင်းလင်းစွာ ဆက်သွယ်ေြပာဆိြု ခင်း။

အကျပ်အတည်းတစ်ခုသည် ေြပာင်းလဲမ@ကို ခုခံ.ိုင်သည့် စနစ်များကို အားေကာင်းေစရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲAများအတွက် ထူးြခားေသာအခွင့်အေရးတစ်ခု ြဖစ်ေပSေစ.ိုင်သည်။ လူမ-@ ေဂဟေဗဒဆိုင်ရာ
ေဘာင်ကို အသံုးြပ$Fပီး ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် (က) အဆင့်အားလံုး၌

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ကို ေပးသည့် သို*မဟုတ် အ.hရာယ်များ ေပSေပါက်လာသည့် ဥပေဒေရးရာ.ှင့် တရားစီရင်ေရး
စနစ်များရှိ နည်းလမ်းများကို ဆန်းစစ်ရန် .ှင့် (ခ) ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@ကို အားေပးရန် .ှင့် အ.hရာယ်များကို
ေကျာ်လjားရန် dကားဝင်ေဆာင်ရ\က်မ@များကို ချမှတ်ရန် ေဆာင်ရ\က်သူများစွာ.ှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်သည်။

စံ.န
@ ်း

လူသားချင်းစာနMေထာက်ထားမ@ အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း တရားဝင်.ှင့် အလွတ်သေဘာတရားစီရင်
ေရးစနစ်များ.ှင့် အဆက်အသွယ်ရှိေသာ ကေလးအားလံုးကို .ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများ.ှင့်အညီ ကေလးရင်း.ှီး

ကèမ်းဝင်Fပီး ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိေသာပံုစံြဖင့် ဆက်ဆံFပီး သူတို*၏လိုအပ်ချက်များ.ှင့် အေကာင်းဆံုးအကျိ$း
.ှင့် အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေသာဝန်ေဆာင်မ@များကို လက်ခံရရှိသည်။

20.1. အဓိကေဆာင်ရJက်ချက်များ
!ကိ$တင်ြပင်ဆင်ြခင်း
20.1.1.

တရားဝင်.ှင့် အလွတ်သေဘာ တရားဥပေဒေဘာင်များ.ှင့် တရားစီရင်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများ၏
ေြမပံုေရးဆွဲြခင်းကို ြပ$လုပ်ပါ။

20.1.2.

ဝန်ေဆာင်မ@ေြမပံုေရးဆွဲြခင်း .ှင့် ပူးတွဲzjန်းပို*သည့်စနစ်များတည်ေဆာက်ြခင်းြဖင့် တရားစီရင်ေရး .ှင့်
လူမဖ
@ ူလံုေရးစနစ်များအdကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်မ@ကို အားေကာင်းေစပါ။

20.1.3.

ရဲစခန်းများ၌ ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်ေသာ ကျားမဆိုင်ရာ အသိရေ
ိှ သာ .ှင့် မသန်စွမ်းသူများ
လက်လှမ်းမီ ရရှိ.ိုင်ေသာ တရားQံုးများ.ှင့် ေနရာများကို တည်ေဆာင်ပါ .ှင့်/သို*မဟုတ်
အားေကာင်းေစပါ။

20.1.4.

ယခင်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့် ဆက်စပ်ခဲ့ေသာ ကေလးများ .ှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအြမတ်ထုတ်မ@ သို*မဟုတ် လူကုန်ကူးမ@ခံရသူများ၏ ြဖစ်ရပ်များ အပါအဝင်

ကေလးများ၏ြဖစ်ရပ်များကို သင့်ေလျာ်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း.ှင့် ပတ်သက်Fပီး တရားဝင်.ှင့်
အလွတ်သေဘာတရားစီရင်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများကို သင်တန်းေပးပါ။

20.1.5.

တရားဝင်.ှင့် ထံုးတမ်းစဉ်လာ တရားစီရင်ေရးစနစ်များရှိ ေဆာင်ရ\က်သူများအားလံုးအတွက် ကေလး
ရင်း.ှီးကèမ်းဝင်သည့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ.ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအေပS စွမ်းရည်တည်ေဆာက်မ@ကို
ေထာက်ပံေ
့ ပးပါ။

20.1.6.

တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုလံုး၌ ကျား/မ မ^တေသာ ဝန်ထမ်းအင်အားကို အေရးဆိFု ပီး ေထာက်ပံေ
့ ပးပါ။

20.1.7.

ကျgးလွန်ခံရသူကေလးများ.ှင့် ြပစ်မဆ
@ ိုင်ရာသက်ေသများအတွက် ရပ်ရ\ာအဆင့်တိုင်dကားသည့်
ယ.hရားများကို အသိပညာြမiင့်တင်ေပးFပီး အားေကာင်းေအာင် ေဆာင်ရ\က်ပါ။

20.1.8.

ကေလးများ.ှင့် အနီးကပ် ဆက်သွယ်မ@ရှိသည့် ကèမ်းကျင်သမ
ူ ျားအေနြဖင့် မြဖစ်မေန တိုင်dကားရန်
အတွက် ဥပေဒဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို ေထာက်ပံ့ေပးပါ။

20.1.9.

တရားဥပေဒ.ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလးများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် တိုင်dကားသည့်
ယ.hရားများကို တည်ေဆာက်၍ အားေကာင်းေစFပီး အသိပညာြမiင့်တင်ပါ။

20.1.10.

ကေလးများ၏ ေကာင်းကျိ$းကို ြပန်လည်ရရှိေစရန်.ှင့် ကေလးများကို ြပန်လည်ဝင်ဆံေ
့ ပါင်းစည်းရန်
!ကိ$းစားသည့် ထိန်းသိမ်းြခင်းမှသည် ရပ်ရ\ာအဆင့်အြခားေရ\းချယ်စရာများကို ချမှတ်ြခင်း.ှင့်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ြခင်းကို ြမiင့်တင်ပါ။

20.1.11.

ခံရသူကေလးများ.ှင့် သက်ေသများအတွက် ထပ်မံဖိ.ှိပ်ခံရမ@ကို တားဆီးသည့် ကေလး-အသိရေ
ိှ သာ၊
ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိေသာ စနစ်များကို တည်ေဆာက်ပါ။

20.1.12.

ေဘးအ.hရာယ် သို*မဟုတ် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မ@ ြဖစ်.ိုင်ေြခရှပ
ိ ါက ထိန်းသိမ်းခံရသူများအတွက်
ကေလးဗဟိုြပ$ ေဘးကင်းရာသို*ေြပာင်းေရmAေပးြခင်းအစီအစဉ်တစ်ခုကို ချမှတ်ပါ။

20.1.13.

.ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများ.ှင့် ကိုက်ညီFပီး သင်တန်းရရှိထားသည့် ရပ်ရ\ာလူထု .ှင့် အဖွဲAအစည်းများမှ
ေဆာင်ရ\က်ေပးသည့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးတရားစီရင်မ@ြဖစ်စဉ်များကို အားေကာင်းေစပါ သို*မဟုတ်
ချမှတ်ပါ။

20.1.14.

(က) ကေလး လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းြခင်းကို အဆံုးသတ်သည့် .ှင့် (ခ) မိသားစု.ှင့်
ရပ်ရ\ာ၏ !ကိ$ဆိုလက်ခံြခင်း .ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်များအပါအဝင် ကေလးများ.ှင့်

မိသားစုများအတွက် လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းြခင်းအစား အြခားေရ\းချယ်စရာများကို
ပံ့ပိုးေပးသည့် မူဝါဒများကို ေထာက်ခံအားေပးမ@ ရရှိေအာင် ေဆာင်ရ\က်ပါ။

တံု/ြပန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း
20.1.15.

ပညာေရး၊ အေြခခံစိတ်လူမဆ
@ ိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ@များ.ှင့် မိသားစု.ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း အပါအဝင်
ဥပေဒ.ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရသည့်ကေလးများ၏ အေရး!ကီးဆံုးအေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး
အေရးဆို၍ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ပါ။

20.1.16.

တရားစီရင်ေရးစနစ်များအတွင်း ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများချိ$းေဖာက်မ@ပံုစံများကို ေဖာ်ထုတ်Fပီး
ြပ$ြပင်ရန် ရည်ရ\ယ်သည့် ေစာင့်dကည့်ေလ့လာေရးယ.hရားများကို တည်ေဆာက်ပါ။

20.1.17.

တရားစီရင်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများေပးသည့်ဝန်ေဆာင်မ@များကို ြဖည့်စွက်ေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မ@များ

(ဥပေဒေရးရာအကူအညီ .ှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး/ ြပန်လည်ဝင်ဆံ့ေပါင်းစည်းေရး အစီအစဉ်များ
ကဲ့သို*) ကို ဆန်းစစ်၍ စွမ်းရည် ြမiင့်တင်ေပးပါ။
20.1.18.

ခံရသူကေလးများ/ ြပစ်မ@ဆိုင်ရာသက်ေသများ၏ ြဖစ်ရပ်များကို ေဖာ်ထတ
ု ်Fပီး တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်ရန်
ပညာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုမက ပါဝင်ေသာအဖွဲAတစ်ခုကို တည်ေဆာက်ပါ။

20.1.19.

နယ်နိမိတ်.ှင့် !ကိ$ဆိုလက်ခံြခင်းအစီအစဉ်အားလံုး၌ ေအာက်ပါတို* ေသချာေစရန်
ေထာက်ခံအားေပးြခင်း၊ အသိပညာတိုးြမiင့်ြခင်း.ှင့် သင်တန်းေပးြခင်းတို*ကို အသံုးြပ$ပါ။
•

ကေလး-.ှင့်ပတ်သက်သည့်-အသိရှိြခင်း၊

•

ဝင်ခွင့်.ှင့် လက်ခံြခင်းအတွက် .ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများကို ေလးစားြခင်း .ှင့်

•

ထိန်းသိမ်းထားြခင်းအစား အြခားေရ\းချယ်စရာများကို ေထာက်ပံြ့ ခင်း။

20.1.20.

ထိန်းသိမ်းထားသည့်ဝန်ေဆာင်မ@များေအာက်ရှိ ကေလးများကို လjတ်ေပးရန်အတွက် အေရးဆိပ
ု ါ။

20.1.21.

တရားဥပေဒ.ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရေသာကေလးများကို ထိန်းသိမ်းသည့်အေဆာက်အအံုများ၌ ထားရှိြခင်း
မှလွဲ၍ အြခားေရ\းချယ်စရာများမရှိေသာအခါ (က) မိသားစုများကို အတူတကွထားရှသ
ိ ည့် .ှင့် (ခ)

ကေလးြပစ်မ@ကျgးလွန်သူများ .ှင့် ြပစ်မ@ကျgးလွန်သူများ၊ မိန်းကေလးများ .ှင့် ေယာကျာ်းေလးများ၊
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရFပီးေသာကေလးများ .ှင့် စွပ်စွဲခံရေသာကေလးများကို ခွဲထုတ်ထားသည့်
ေြဖရှင်းချက်များအတွက် အေရးဆိုပါ။
20.1.22.

သမားQိုးကျစနစ်များ Fပိ$ကျခဲ့သည့်ေနရာများ၌ ကေလးအခွင့်အေရးများကို ေလးစားFပီး သင့်ေလျာ်ေသာ၊
ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှေ
ိ သာ၊ အစိးု ရမဟုတ်ေသာ ေြဖရှင်းနည်းများကို အားေပးပါ။

20.1.23.

တရားဥပေဒ.ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရေသာကေလးများ.ှင့်ဆက်.jယ်သည့် ကGေပါင်းစံု ပူးေပါင်းေဆာင်ရ\က်မ@
အတွက် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်များ (SOPs) သည်
ေအာက်ပါတို*ကို ေသချာေစပါ။
•
•

ထိေရာက်မ@။

•

ခွဲြခားဆက်ဆံမ@မရှိြခင်း .ှ*င်

•
20.1.24.

အေရးေပSအေြခအေနများ.ှင့်အညီ လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစြခင်း၊

ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်မရ
@ ှိြခင်း။

ယခင်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့်ဆက်စပ်ေသာကေလးများကို အရပ်ဖက်
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများထံ ချက်ချင်းလjဲေြပာင်းေပးရန်အတွက်

လjဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ြခင်း၊ လက်ခံြခင်း.ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရ\က်ြခင်းတို*ကို အားေပးပါ။

20.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်သည့် အzjန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရ\ယ်၊ မသန်စွမ်းမ@.ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားနMးမ@အေdကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အzjန်းကိန်းများသည် pခံ$ငံုစံ.@န်းအေပS

တိုးတက်မ@ကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အzjန်းကိန်းများ.ှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌zjန်ြပထားေသာ
ရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသ.ှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ$လုပ်.ိုင်သည်။ ထပ်ဆင့်ဆက်.jယ်
ေသာ အzjန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိ.ိုငပ
် ါသည်။
အzjန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

20.2.1. အေရးေပSအေြခအေန၏

၉၀%

မှတ်ချက်

'တရားစီရင်ေရးစနစ်.ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရြခင်း' .ှင့် 'ကေလးရင်း.ှီး

အစကတည်းက

ကèမ်းဝင်ေသာ' ကို အဓိပfါယ်သတ်မှတ်Fပီး အနိမ့်ဆံုး ကျား/မ၊

ကေလးရင်း.ှီးကèမ်းဝင်

အသက်အရ\ယ်.ှင့် မသန်စွမ်းမ@ ဆိုင်ရာ ရင်း.ှီးကèမ်းဝင်မ@ ပါဝင်

ေသာဥပေဒပံ့ပိုးမ@ရရှိမ@ကို

သည်။ ' အေရးေပSအေြခအေန၏အစကတည်းက' ကို

အစီရင်ခံသည့်

တိုင်းတာ မ@အတွက် အေြခအေန.ှင့် ရရှိေသာအရင်းအြမစ်များ

တရားစီရင်ေရးစနစ်.ှင့်

အရ .ိုင်ငံအတွင်း ြပ$ြပင်.ိုင်သည်။ စစ်ေဆးြခင်းရင်းြမစ် –

ရင်ဆိုင်ေနရေသာကေလး

ဖွဲAစည်းထား သည့်ေမးြမန်းြခင်း (တာဝန်ယူထားသည့်

ရာခိုင်.@န်း

ြဖစ်ရပ်များရှိ ကေလးများကို ပံုမှန် စစ်တမ်းေကာက်ယြူ ခင်း
သို*မဟုတ် ဆန်းစစ်ြခင်း)၊ အစီအစဉ်မှတ်တမ်း ြပန်လည်
သံုးသပ်ချက် (ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း အစီရင်ခံစာ)။

20.3. လမ်းdeန်ချက်မှတ်စုများ
20.3.1. ချိ$းေဖာက်မMများကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း
အေရးေပSအေြခအေန၏ အေစာဆံုး ြဖစ်.ိုင်ေြခအဆင့်မှစ၍ (က) ဥပေဒ.ှင့်ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ကေလးများအေပS
ချိ$းေဖာက်မ@ပံုစံများ.ှင့် (ခ) ထိုကဲ့သို*ရင်ဆိုင်ရမ@ကို ဦးတည်သည့် အေြခအေနများကို မှတ်တမ်းတင်ရန်

အေရး!ကီးသည်။ ၎င်းသည် ထိေရာက်ေသာ .ိုင်ငံ.ှင့် .ိုင်ငံတကာ တံု*ြပန်ေဆာင်ရ\က်မ@တစ်ခ၏
ု ပံပ
့ းုိ မ@ြဖင့်
သက်ေသအေထာက်အထား-အေြခြပ$ အေရးဆိမ
ု @အတွက် အေြခခံတစ်ခုကို ေထာက်ပံေ
့ ပးသည် ။ (စံ.@န်း ၃ .ှင့် ၆ ကို
dကည့်ပါ။)

20.3.2. ေထာက်ခံအားေပးမM
ေထာက်ခံအားေပးမ@သည် (က) ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေပးသည့် ဥပေဒများကို ြပဌာန်းြခင်း၊ (ခ)
လက်ရှိချိ$းေဖာက်မ@များကို ရပ်တန*်ြခင်း (ကေလးများအေပS အဆိုးဝါးဆံုးအကျိ$းသက်ေရာက်မ@ရှိသည့်အရာများြဖင့်
စတင်ြခင်း) .ှင့် (ဂ) အနMဂတ် ချိ$းေဖာက်မ@များကို !ကိ$တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း (ဥပေဒြပ$ြပင်ေြပာင်းလဲမ@များ မှ

တစ်ဆင့် အပါအဝင်) တို*အေပS အာQံုစိုက်သင့်သည်။ ေထာက်ခံအားေပးမ@ကို ေစာင့်dကည့်ေလ့လာြခင်း.ှင့် မှတ်တမ်း
တင်ြခင်း လုပ်ေဆာင်မ@များအတွင်း ေကာက်ယထ
ူ ားေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများြဖင့် ပံ့ပိုးေပးသင့်သည်။
(စံ.@န်း ၅ .ှင့် ၆ ကို dကည့်ပါ။) အာဏာပိုင်များထံသို* သတင်းအချက်အလက်များသည် ေအာက်ပါတို*အေပS
အေလးေပး.ိုင်သည်။
•

တရားစီရင်ေရးစနစ်.ှင့်ပတ်သက်သည့် ကေလးများ၏ အေတွAအsကံ$များအေပS အကျပ်အတည်း၏
အကျိ$းသက်ေရာက်မ၊@

•

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
@ ပးေသာ ဥပေဒေဘာင်တစ်ခု (ဥပေဒအရစစ်မ@ထမ်းေစြခင်း အသက်ကို

တိုးြမiင့်ြခင်း၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများသို* စုေဆာင်းြခင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်း.ှင့် သေဘာတူခွင့်ြပ$ြခင်း၊
မြဖစ်မေနအစီရင်ခံြခင်း) ၏ အေရးပါမ@၊
•
•

ကေလးများ၏ အခွင့်အေရးများကို ထိန်းသိမ်းြခင်း၏ အေရးပါမ@ .ှင့်
သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ.ှင့် ေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား၏ တာဝန်ခံမ။@

မည်သည့်သတ်မှတ်ထားသည့်အေြခအေန၌မဆို ကုလသမဂuလူnအခွင့်အေရးေကာင်စီမှ ထုတ်ေဝေသာ .ိုင်ငံ၏

ကမ§ာလံုးဆိုင်ရာပံုမှန်ြပန်လည်သံုးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ .ှင့် .ိုင်ငံ၏ CRC အေပS UN ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရး
များေကာ်မတီ၏ နိဂံုးချ$ပ်ေလ့လာချက်များ အစီရင်ခံစာတို*မှ အsကံြပ$ချက်များကို ကိးု ကားြခင်းသည် အေထာက်
အကူြဖစ်ေစသည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ေထာက်ခံအားေပးမ@၊

စွမ်းရည်အားေကာင်းေစြခင်း .ှင့် အသိပညာေပးြခင်း လ@ပ်ရှားမ@များကို လမ်းzjန်ရန် အsကံြပ$ချက်များကို အသံုးြပ$
.ိုင်သည်။
ေနရပ်စွန*်ခွာသည့်ကေလးများ.ှင့်ဆက်.jယ်သည့် ေထာက်ခံအားေပးမ@ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို
အနည်းဆံုး ေအာက်ပါတို*အေပS ေတာင်းဆိုသင့်သည်။
•

ကေလးများ၏ လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးအေြခအေနတစ်ခုတည်းအေပS အေြခခံFပီး ကေလးများကို
ထိန်းချ$ပ်ြခင်းကို တားဆီးြခင်း၊

•

ပိုမုိြမန်ဆန်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ရရှိရန် ကေလးများကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

•

ဘာသာြပန်ဆိုြခင်းအတွက် အရင်းအြမစ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း .ှင့်

•

လိုအပ်ပါက မိသားစုလိုက်ေြခရာခံြခင်း.ှင့် အုပ်ထိန်းသူများခန*်အပ်ြခင်းတို*ကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း။

20.3.3. ပညာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုမကသက်ဆိုင်ေသာ အဖွဲJများBှင့် ည_ိBိMင်းေဆာင်ရ4က်ြခင်း
အကျပ်အတည်းအစမှေန၍ ကèမ်းကျင်သူများ.ှင့် ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်သူများ (တရားစီရင်ေရး၊ လံုpခံ$ေရး၊ ေဆးဘက်

ဆိင
ု ်ရာ၊ လူမ@ေရး၊ ရပ်ရ\ာ၊ မိသားစုများ အစရှိ) အတွက် လက်ရှိရင်းြမစ်များ.ှင့် ဖွဲAစည်းပံုများအေပS တည်ေဆာင်ထား
ေသာ ညiိ.ိ@င်းေဆာင်ရ\က်မစ
@ င်ြမင့်တစ်ခက
ု ုိ ဖန်တီးရန် သို*မဟုတ် အားေကာင်းေစရန် အေရး!ကီးသည်။ ေဆာင်ရ\က်သူ
တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခန်းကGများ.ှင့် တာဝန်ဝတoရားများကို ရှင်းလင်းေပးသည့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရ\က်ေရးစံလုပ်ငန်းလမ်းzjန်သည် အလွန်အေရးပါသည်။ အထူးသင်တန်းများ (စိတ်ကျန်းမာေရးအေြခအေန
များရှိသည့်ကေလးများ သို*မဟုတ် မသန်စွမ်းကေလးများကို ြပ$စုေစာင့်ေရှာက်ြခင်းကဲ့သို*ေသာ) ကို ြပ$လုပ်ရန်
ဤစင်ြမင့်ကို အသံုးြပ$.ိုင်သည်။ (စံ.@န်း ၁ .ှင့် ၁၀ ကို dကည့်ပါ။)

20.3.4. ဥပေဒအရလိုအပ်သူ ကေလးများ
ဥပေဒေရးရာအေရးဆိုသူများသည် ေအာက်ပါတို*အေပS အသိပညာလိုအပ်သည်။
•
•
•

ေယဘုယျတရားဝင်မဝ
ူ ါဒများ၊

ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများ၊

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူများ၊ အထူးသြဖင့် လ^ိ$Aဝှက်စွာထိန်းသိမ်းြခင်း .ှင့်
အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားများ (မူများ ကို dကည့်ပါ)၊

•

ကေလးများအေပS အကျပ်အတည်းများ၏အကျိ$းသက်ေရာက်မ@များ (.ှစ်.ိုင်ငံdကား ထိန်းသိမ်းြခင်း
ြဖစ်ရပ်များ၊ အdကမ်းဖက်မ@ စွဲချက်များအေပS ထိန်းသိမ်းထားြခင်း၊ .ိုင်ငံေရးခိုလံ@ခွင့်) .ှင့်

•

မြဖစ်မေနတိုင်dကားရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ။

မြဖစ်မေနတိုင်dကားြခင်းသည် ဥပေဒအရလိုအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါက ၎င်းကို ဖွံAFဖိ$းတိုးတက်မ@.ှင့် သင့်ေလျာ်သည့်
ပံုစံြဖင့် ကေလးကို ရှင်းြပရမည်ြဖစ်သည်။ ကေလးများ.ှင့် သူတို*၏မိသားစုများသည် သမားQိုးကျတရားစီရင်ေရး

စနစ်မှတစ်ဆင့် အခွင့်အေရးချိ$းေဖာက်မ@များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းလိုသည့်အခါ ြဖစ်ရပ်စီမံခန*်ခွဲမ@ေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျား
သည် သူတို*.ှင့်အတူ လိုက်ပါသွားသင့်သည်။

20.3.5. ကေလးများBှင့် လူမMဖူလံုေရးစနစ်များ
ရှင်သန်ကျန်ရစ်သက
ူ ေလး/ြပစ်မ@တစ်ခု၏ရှင်သန်ကျန်ရစ်သမ
ူ ျားကို ြပစ်မ@ကျgးလွန်သူများကဲ့သို* မည်သည့်အခါမ^
မဆက်ဆံသင့်သည့်အြပင် ကေလးသာယာဝေြပာေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ@များကို ေထာက်ပံ့ေပးရမည်ြဖစ်သည်။

ြပစ်မ@ ကျgးလွန်ခဲ့ သည်ဟု သံသယရှိေသာ သို*မဟုတ် စွပ်စွဲခံရေသာကေလးများအတွက် အလားတူ ဝန်ေဆာင်မ@များ

လိုအပ်သည်။ ရာဇဝတ်မ@ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမ@ အနိမ့်ဆံုးအသက်အရ\ယ်ေအာက်ရှိ ကေလးများသည် ရာဇဝတ်မ@ဆိုင်ရာ
တရားေရး စနစ်ေအာက်၌ တရားစွဲဆိုခံရမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို*သည် လူမ@ဖူလံုေရးစနစ်.ှင့်သာ အဆက်အသွယ်ရှိသင့်
သည်။

20.3.6. လွတ်လပ်မMကို ချိ$းေဖာက်ြခင်း
'လွတ်လပ်မ@ကို ချိ$းေဖာက်ြခင်း' သည် (က) ထိန်းသိမ်းထားြခင်း သို*မဟုတ် ေထာင်ချြခင်း သို*မဟုတ် (ခ) လူတစ်ဦးကို
အစိးု ရ သို*မဟုတ် ပုဂuလိက ထိန်းသိမ်းထားေသာေနရာတစ်ခ၌
ု ေနရာချြခင်း .ှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ပံုစံကမ
ုိ ဆို
ဆိုလြို ခင်းြဖစ်သည်။

.ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများက တရားေရးေဆာင်ရ\က်သမ
ူ ျားသည် ကေလးများ.ှင့်ပတ်သက်ေသာအခါ လူnအခွင့်အေရးများ
.ှင့် တရားဥပေဒဆိုင်ရာကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ@များကို အြပည့်အဝ ေလးစားေdကာင်း ေသချာေစြခင်းြဖင့် ထိန်းသိမ်း
ြခင်းအစား အြခားနည်းလမ်းများ (ခံဝန်ချ$ပ်ြဖင့်လjတ်ြခင်း သို*မဟုတ် ရပ်ရ\ာဝန်ေဆာင်မ@ ကဲ့သို*) ကို စဉ်းစားရမည်
ြဖစ်သည်။
ထိန်းသိမ်းခံရမ@ေအာက်၌ေမွးဖွားေသာမည်သည့်ကေလးမဆို - နယ်ေြမ၌ သူတို*၏ အေြခအေန မည်သို*ပင် ရှိပါေစ (က) .ိုင်ငံတကာစံ.@န်းများ.ှင့်အညီ ချက်ချင်း မှတ်ပံုတင်သင့်Fပီး .ှင့် (ခ) ေမွးစာရင်းထုတ်ေပးသင့်သည်။
လက်နက်ကိုင်ပဋိပကa၏ အေြခအေနများ၌ လံုpခံ$ေရးFခိမ်းေြခာက်မ@တစ်ခု ြဖစ်ေပSေစသည်ဟု ယံုdကည်ခံရသည့်

ကေလးများကို ချ$ပ်ေ.ှMင်ထားရန် 'အုပ်ချ$ပ်ေရးဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်း' ကို အသံုးြပ$ေလ့ရှိသည်။ မdကာခဏဆိုသလို
အုပ်ချ$ပ်ေရးဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်းကို စိန်ေခSရန်အတွက် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများမှာ မရှင်းမလင်းြဖစ်Fပီး ြပန်လည်

သံုးသပ်ရန် အချိန်ဇယားများ မရှိပါ။ ထိုကဲ့သို* အုပ်ချ$ပ်ေရးဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်းသည် ကေလး၏ အခွင့်အေရးများ ကို
ချိ$းေဖာက်Fပီး မည်သည့်အေြခအေန၌မဆို အသံုးမြပ$သင့်ပါ။ ယခင်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စု

များ.ှင့် ဆက်စပ်ခဲ့ေသာ ကေလးများကို အရပ်သားကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ\က်သူများထံ

ချက်ချင်းလjဲေြပာင်းေပးြခင်းအတွက် လjဲေြပာင်းေပးြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်Fပီး အေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရ\က်သင့်သည်။

ကေလးများကို လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်းလည်း ြဖစ်ေပS.ိင
ု ်သည်။ အချိ$Aေနရာများ၌ လူဝင်မ@

!ကီးdကပ်ေရးရည်ရ\ယ်ချက်များအတွက် ကေလးများကို ထိန်းသိမ်းြခင်းကို တားြမစ်ထားသည်။ အြခားေနရာများ၌

သတ်မှတ်ထားေသာအသက်အရ\ယ်ေကျာ်လွန်သည့်ကေလးများအတွက်သာ ခွင့်ြပ$သည်။ သို*မဟုတ် .ိုင်ငံေရးခိုလံ@ခွင့်
ရှာေဖွေနေသာ ကေလးများအတွက် ၎င်းကို တားြမစ်ထားသည်။ သူတို*ကိုယ်တိုင် သို*မဟုတ် သူတို*၏မိဘများ ၏

ဥပေဒ/ လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးအေြခအေန မည်သို*ပင် ရှိပါေစ ကေလးများကို လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရး.ှင့် ဆက်စပ်ေသာ
ရည်ရ\ယ်ချက်များအတွက် ထိန်းသိမ်းထားြခင်း မြပ$လုပ်သင့်ပါ။ လူဝင်မ@!ကီးdကပ်ေရးဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းြခင်းသည်

ကေလး၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားကို ဘယ်ေတာ့မှ မြဖစ်ထွန်းသည့်အြပင် မည်သည့်အေြခအေနေအာက်၌မဆို
အကျိ$းသင့်အေdကာင်းသင့်မရှင်းြပ.ိုင်ပါ။

ယခင်က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲAများ သို*မဟုတ် အုပ်စုများ.ှင့်ဆက်စပ်ေသာ ကေလးများကို ထိလ
ု က်နက်ကိုင်အုပ်စ၌
ု
သူတို*၏အဖွဲAဝင်ြဖစ်မ@အေပSအေြခခံ၍ စွဲချက်တင်ြခင်း သို*မဟုတ် တရားစွဲဆိုြခင်း သို*မဟုတ် မြပ$လုပ်သင့်ပါ။ သူတို*

ကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မရ
@ ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ခံရသူများအြဖစ် အဓိက သေဘာထားFပီး
ဆက်ဆံသင့်သည်။ (စံ.@န်း ၁၁ ကို dကည့်ပါ။)
အကျပ်အတည်းများသည် ' အေြခအေနြပစ်မ@များ' ြဖင့် စွပ်စွဲခံရေသာ ကေလးအေရအတွက်ကို တိုးြမiင့်.ိုင်သည်။
၎င်းတို*၌ လူ!ကီးများမှကျgးလွန်ခဲ့မည်ဆပ
ို ါက ရာဇဝတ်မ@မေြမာက်ေသာ်လည်း ဖမ်းဆီးချ$ပ်ေ.ှMင်ြခင်း.ှင့် ထိန်းသိမ်း

ြခင်း ခံရ.ိုင်သည့် လုပ်ရပ်များပါဝင်သည်။ ဥပမာများ၌ သတ်မှတ်အချိန်အတွင်းအြပင်မထွက်ရအမိန*်ကို ချိ$းေဖာက်မ@
များ၊ ထွက်ေြပးြခင်း သို*မဟုတ် လမ်းေပS၌ ေနထိုင်ြခင်း .ှင့် အလုပ်လုပ်ြခင်းတို* ပါဝင်သည်။ အေြခအေနြပစ်မ@များ
အတွက် ထိန်းသိမ်းထားြခင်းသည် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ$းစီးပွားကို ချိ$းေဖာက်Fပီး မည်သည့်အခါမှ
အသံုးမြပ$သင့်ပါ။
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Introduc:on to Pillar 4: Standards to work across se@ors
The importance of se;ors working together to promote :ild protec8on and well-being
Increasingly complex emergencies pose new risks to the well-being of aﬀeFed Eildren. These risks
emphasise the need to place protecCon at the centre of all humanitarian response. Child protecCon risks
are closely linked with the work of other seFors because Eildren have needs that fall under all seFors. For
example, a la1 of educaCon or family livelihood can increase risks of Eild marriage or Eild labour.
MulCseForal approaEes reﬂeF the interconneFed needs of Eildren and emphasise all humanitarian
aFors’ collecCve responsibility to proteF Eildren and their families.
Focused, specialised Eild protecCon intervenCons are criCcal for protecCng Eildren. However, no single
seFor that operates in a crisis has the knowledge, skills and resources to fully prevent risks, respond to
Eildren’s protecCon needs and promote Eildren’s rights and well-being. All humanitarian aFors have the
obligaCon to engage in mulCseForal Eild protecCon acCviCes. SuE acCviCes are important under the
‘Centrality of ProtecCon’, whiE recognises that protecCon is the purpose and intended outcome of
humanitarian acCon and muP be at the centre of all preparedness and response acCons.
SeForal programming that fails to account for Eild protecCon risks can lead to:
•
•
•

Ineﬃcient use of resources;
AddiConal harm or increased risks; and
Reduced results for Eildren.

On the other hand, mulCseForal programming that intenConally includes and addresses Eild protecCon
consideraCons (suE as Eildren’s parCcular risks, vulnerabiliCes, developmental Pages, etc.) contributes to
higher-quality impaFs. This improves the outcomes of other seFors, promotes posiCve outcomes for
Eildren and ensures their well-being.
Integra5ng :ild protec5on into the work of all other seBors

ProtecCon mainPreaming and integrated approaEes can take diﬀerent shapes depending on the context,
but key aspeFs of these approaEes are outlined below.
‘ProtecCon mainPreaming’ is the process of:
•
•

IncorporaCng core humanitarian protecCon principles by promoCng safety, dignity and access for
all aﬀeFed persons; and
Ensuring accountability to, and the parCcipaCon and empowerment of, aﬀeFed populaCons.

ProtecCon mainPreaming that speciﬁcally uses Eild protecCon consideraCons to inform all aspeFs of
humanitarian acCon helps to maximise the protecCve impaF of all humanitarian assiPance without
contribuCng to or perpetuaCng risks to Eildren. ProtecCon mainPreaming is criCcal and is part of following
the do no harm principle that applies to all humanitarian acCon.
An ‘integrated approaE’ allows two or more seFors to work together to aEieve a shared programme
outcome(s). It is based on exisCng capaciCes and joint needs idenCﬁcaCon and analysis, so it promotes
beneﬁcial processes and outcomes for all seFors involved. When Eild protecCon is included in the
integrated approaE, it increases opportuniCes for beker Eild protecCon outcomes. An integrated
approaE to Eild protecCon programming involves deliberately designing and implemenCng programmes
with Eild protecCon and one or more other seFors to:
•
•
•
•

Prevent abuse, negleF, exploitaCon and violence againP Eildren;
Ensure quality services;
Promote Eildren’s development, rights and well-being; and
Build on the cooperaCon, outcomes and impaFs of other seFors.

This is diﬀerent from protecCon mainPreaming, whiE is applicable and essenCal to all programmes
regardless of the intended outcome.
In a seForal approaE to programme design, seForal outcomes are the ParCng point for acCon. In an
integrated approaE, a holisCc underPanding of Eild well-being and healthy development is the ParCng
point for acCon. This builds on the unique capaciCes of eaE collaboraCng seFor and uses seForal
specialCes to meet that goal.
Joint programming and integrated programming take place on a conCnuum of varied levels of integraCon
for situaCon analysis, programme design and implementaCon. Diﬀerent opportuniCes for collaboraCon
between Eild protecCon and other seFors are highlighted in the table below. The appropriate approaE
muP be determined by organisaCons and inter-agency coordinaCon meEanisms within eaE context. The
approaE muP account for:
•
•
•
•
•
•

The phase of an emergency (suE as Pability);
Accessibility;
Available capacity;
ExisCng local syPems;
Funding meEanisms; and
Other faFors.

Examples of mainPreaming, joint programming and integrated programming are highlighted below, and
these examples will be sharpened over Cme based on addiConal experiences.

Ways of working

Child protec-on
main1reaming

Joint
programming

Sector
implications

Se4or-speciﬁc:
ac-ons taken
within a speciﬁc
se4or.

Se4ors maintain
their own
se4or’s
objec-ves while
jointly planning
and
implemen-ng
certain aspe4s
of their
programmes.

Aim

Considerations

Examples

To promote a safe,
digniﬁed and protec-ve
environment and to
improve the impa4 of all
humanitarian a4ors by
applying the do no harm
principle and proac-vely
reducing risks and harm.

Applica-on of extensive se4orspeciﬁc Eild protec-on guidelines
on protec-on main1reaming by
contextualising and building on this
CPMS guidance and guidelines
produced by the Global Protec-on
Clu1er and other protec-on
agencies.

WASH programmes consider age, gender and disability
1atus of Eildren when (a) designing water and
sanita-on facili-es in sEools and (b) promo-ng
men1rual hygiene management.

To aEieve a protec-on
outcome alongside
outcomes for other
se4ors while op-mising
resources, access,
opera-onal capacity,
etc.

Need for moderate levels of joint
planning (workplans, cos-ng,
resource requirements, etc.) along
with predi4able coordina-on
between Eild protec-on and other
se4ors involved in joint
programming.

In remote, conﬂi4-aﬀe4ed areas, Eild protec-on,
health and nutri-on se4ors plan and implement joint
missions with (a) 1andard opera-ng procedures
(SOPs) for iden-ﬁca-on and referral of Eildren at risk
and (b) planned responses to suE referrals, including
family tracing and reuniﬁca-on services or paren-ng
programmes.

Standard Opera-ng Procedures
(SOPs) may need to be developed
for interac-on, referrals, use of
space, etc. In some in1ances, joint
programming may involve 1aﬀ and
volunteers from one se4or
suppor-ng the other se4or’s

Child protec-on and educa-on a4ors jointly e1ablish
a safe space and deliver mental health and
psyEosocial support, case management and
educa-on interven-ons in a coordinated programme.

Mandatory health training modules include Eild
protec-on considera-ons.
Shelter responses support adolescent girls’ safety and
privacy, including separate spaces to sleep, Eange
clothing, etc.

Health, mental health and Eild protec-on personnel
work together to create an SOP to include a Eild

objec-ves. This will require basic
training on both sides.

protec-on social worker or counsellor in health
centres to:
•

•
•

Integra-on
(Integrated
programming)

Favouring
collec-ve over
se4or-speciﬁc
planning,
implementa-on,
monitoring and
evalua-on.
A holis-c
under1anding
of Eild wellbeing is the
1ar-ng point for
ac-on, with
se4oral
special-es being
used to meet
that goal.

To aEieve collec-ve
outcomes for Eildren
through deliberate,
joint assessment, goal
seXng, planning,
implementa-on and
monitoring across
se4ors.

Similar considera-ons as in joint
programming but with greater
levels of engagement and
coordina-on, deliberately working
together towards shared goals,
outcomes and maximum use of
resources.
Mu1 consider access con1raints,
con-nuum of care, 1ability, exis-ng
resources and capacity.
Need for joint goal seXng, needs
iden-ﬁca-on and analysis, design,
resource mobilisa-on,
implementa-on, monitoring and
evalua-on sy1ems and con-nuous,
context-speciﬁc situa-on and
protec-on analysis.

Streamline mul-se4oral linkages for more
predi4able and -mely case coordina-on and
referrals;
Promote improved Eild-centred care (suE as
training on communica-ng with Eildren); and
Provide individualised, specialised care to
address psyEosocial di1ress among Eildren
accessing health services.

A programme brings together food security, Eild
protec-on and sexual and gender-based violence
(SGBV) to reduce harmful coping meEanisms suE as
Eild marriage or family separa-on.
A programme across Eild protec-on, cash and
livelihoods addresses root causes of separa-on and
recruitment of Eildren through cash grants, livelihood
support and family 1rengthening interven-ons.
Programmes use case management, health and
MHPSS interven-ons and livelihood opportuni-es to
holis-cally respond to Eild survivors of SGBV or
Eildren formerly associated with armed forces or
groups.

Who should do what?
All humanitarian a,ors have a responsibility and role to play in contribu6ng to the protec6on of
aﬀe,ed :ildren, caregivers and communi6es. Joint programming and integrated programming (two or
more se,ors working together to address :ildren’s needs and protec6on risks) can include (a) :ild
protec6on experts implemen6ng specialised protec6on ac6vi6es and (b) non-:ild protec6on a,ors
implemen6ng specialised se,oral interven6ons while (c) both ac6vely collaborate and work alongside
one another for a holis6c programme. In this situa6on, :ild protec6on and other-se,or a,ors are
equal partners in deﬁning, developing and implemen6ng programmes and interven6ons that a:ieve
broader outcomes for :ildren’s well-being and development while s6ll contribu6ng to se,oral
outcomes. (See :art from Plan Interna6onal.)
Non-:ild protec6on a,ors can undertake dedicated ac6vi6es to address protec6on risks that aﬀe,
:ildren and contribute to :ild protec6on outcomes through their own se,oral interven6ons.
However, this does not mean :ild protec6on specialiLs are not essen6al. Child protec6on specialiLs
are necessary to provide te:nical support and exper6se to ensure quality and the alignment of
interven6ons with the beL intereLs of the :ild.
Plan Interna*onal’s integrated approa2

What do these Landards cover?
These Landards provide:
•
•
•

SuggeLed key ac6ons for :ild protec6on and other se,oral workers related to mainLreaming
and integra6on;
Key indicators; and
Guidance notes.

They do not, however, provide se,or-speciﬁc guidance for ea: humanitarian se,or. This can be found
in the relevant Landards for ea: se,or su: as the Minimum Economic Recovery Standards (MERS),
the Minimum Standards for Educa6on (INEE) and the Sphere Standards. The two (or more) sets of
Landards should always be used in conjunc6on.

Speciﬁc considera5ons for se7or-integrated programming
Di#ribu'on
DiLribu6on of life-saving items, including food and non-food items (NFIs), is one of the moL urgent
ac6ons undertaken by mul6ple se,ors in an emergency response. Any kind of diLribu6on muL be:

•
•
•
•
•

Timely;
Informed by consulta6ons with aﬀe,ed groups;
Well planned;
Accessible; and
Safe.

To do this, se,ors muL involve women, men, girls and boys in designing diLribu6on syLems and in
determining whi: culturally appropriate items are needed for ea: target group. Se,ors should enliL
the exper6se of :ild protec6on and gender-based violence workers in planning and implementa6on.
Child protec6on Laﬀ should also brief regiLra6on and diLribu6on teams on:
•
•
•

Protec6on risks for :ildren;
Vulnerability criteria; and
The appropriate ac6ons to take when they come across :ildren at risk (su: as :ildren in :ildheaded households, :ildren whose primary caregivers are elderly or ill, or :ildren with
disabili6es).

Aﬀe,ed communi6es muL be aware that all aid and relief items are free. Conﬁden6al feedba\ and
repor6ng me:anisms muL be in place and accessible during diLribu6ons to address viola6ons and
abuses. For large regiLra6on processes or diLribu6ons, individuals in extremely vulnerable situa6ons
muL be helped ﬁrL. The 6ming of diLribu6ons muL consider the daily ac6vi6es of women and
:ildren, including s:ool a]endance. Provisions should be made for delivery to :ildren or households
who cannot access diLribu6on sites without risk (su: as caregivers who would have to leave young
:ildren una]ended).
Where polygamy is prac6sed, all adult women in every household should be regiLered as main
recipients. Child-headed households and :ildren who are unaccompanied and separated should receive
(a) ra6on cards in their own names and (b) diLribu6ons of food and non-food items in a way that does
not cause further separa6on or harm. Targeted diLribu6on to speciﬁc categories of :ildren should be
avoided. InLead, diLribu6on Laﬀ should coordinate with :ild protec6on to ensure items rea: the
moL vulnerable groups without causing unintended harm through limited or targeted diLribu6ons.

Safeguarding 1ildren again# sexual exploita'on and abuse and other harm by humanitarian
workers
All organisa6ons have the responsibility to prote, :ildren. However, the extreme imbalance of power
between humanitarian workers and the :ildren whom they have been sent to prote, makes it
necessary to implement robuL safeguarding policies. While na6onal laws and prac6ces may look
diﬀerent, all humanitarian a,ors are bound by the IASC Six Core Principles Rela6ng to Sexual
Exploita6on and Abuse, 2002. Child safeguarding principles should be applied to all forms of assiLance,
including cash and vou:ers. See Standard 2: Human Resources and references below for more on
safeguarding policies, codes of condu, and safe, conﬁden6al and eﬀec6ve feedba\ and repor6ng
me:anisms.

Children’s par'cipa'on in humanitarian ac'on
All :ildren have the right to be heard. Their voices bring relevance and urgency to humanitarian
assessments, analyses and interven6ons for all se,ors. The vulnerability of :ildren o`en comes from a

la\ of power and Latus rather than a la\ of capacity. Therefore, :ildren’s meaningful par6cipa6on,
their beL intereLs and the do no harm principle should be considered together throughout the en6re
programme cycle. (See Principles 3, 4 and 5.) It is important that the par6cipa6on, opinions, concerns
and sugges6ons of diverse groups of :ildren inform programme design, implementa6on and
monitoring.
Both :ild par6cipa6on and :ild safeguarding contribute to mee6ng (a) the overar:ing principle or
mandate of accountability to aﬀe,ed popula6ons and (b) the commitments in the Core Humanitarian
Standard.

Cash and vou1er assi#ance (CVA)
Cash and vou:er assiLance can be used to support families or communi6es to provide necessi6es for
their :ildren and to prevent exploita6on or s:ool dropout. However, the impa, on :ildren and their
protec6on muL be considered and included in the design. La\ of birth regiLra6on should never be a
barrier to assiLance. (See Introduc6on, Cash and vou:er assiLance.)
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Standard 21: Food security and 3ild protec6on
The following should be read with this standard: Principles; Standard 22: Livelihoods and
child protection; and Standard 25: Nutrition and child protection.

Food security is a life-saving humanitarian response that can signiﬁcantly improve the safety and wellbeing of :ildren. Food security exiLs when all people at all 6mes have physical, social and economic
access to suﬃcient, safe and nutri6ous food whi: meets their dietary needs and food preferences for
an ac6ve and healthy life. Food insecurity increases :ild protec6on risks and the possibility of :oosing
nega6ve coping Lrategies su: as negle,, :ild marriage and :ild labour.
Child protec6on can be integrated within ea: of the four food security pillars – availability, accessibility,
Lability and u6lisa6on – in order to support :ildren’s well-being and protec6on. This Landard outlines
a syLema6c, integrated approa: between the food security and :ild protec6on se,ors that is based
on coordina6on and complementarity.
Standard
All :ildren aﬀe,ed by humanitarian crises live in food secure environments that mi6gate and
respond to :ild protec6on risks.

21.1. Key ac5ons
Key ac'ons for !ild protec,on and food security aEors to implement together
21.1.1.

21.1.2.

Adapt exis6ng food security and :ild protec6on assessment and monitoring tools,
methodologies and indicators for joint iden6ﬁca6on, analysis, monitoring of and response
to households at risk of food insecurity and/or :ild protec6on concerns:
• Colle, baseline data on :ildren’s food security and protec6on Latus;
• ELablish whether :ild protec6on concerns are improving or worsening the food
security situa6on;
• Include :ildren’s own percep6ons in all monitoring and assessments; and
• Disaggregate data by gender, age and disability, at a minimum.
Agree upon the moL eﬀec6ve joint me:anism for sharing informa6on generated by
assessments, evalua6ons and analysis.

21.1.3.
21.1.4.
21.1.5.
21.1.6.
21.1.7.

21.1.8.

21.1.9.
21.1.10.
21.1.11.

21.1.12.
21.1.13.

21.1.14.
21.1.15.
21.1.16.

21.1.17.

21.1.18.

Iden6fy common areas of concern to food security and :ild protec6on through
consulta6on with communi6es, including :ildren.
ELablish joint priori6sa6on criteria for targe6ng :ildren and households at risk.
Implement response interven6ons for households at risk of both food insecurity and/or
:ild protec6on concerns throughout all phases of the programme cycle.
Coordinate interven6ons throughout all phases of the programme cycle.
Ensure adequate representa6on of :ildren in :ild-friendly, accessible and conﬁden6al
decision-making processes and community-based par6cipa6on Lru,ures for food security
ac6vi6es. This is part of Accountability to Aﬀe,ed Popula6ons (AAP). (See Principles.)
Train food security and :ild protec6on Laﬀ on :ild protec6on and food security concerns,
principles and approa:es so they can ea: corre,ly refer disclosed or dete,ed cases of
:ild protec6on and food insecurity.
Develop and implement :ild-friendly, mul6se,oral :ild protec6on referral me:anisms so
food security workers can safely and eﬃciently refer :ild protec6on cases.
ELablish joint data protec6on protocols and conﬁden6al referral me:anisms for :ild
survivors, :ildren at risk and their families.
Document and address any unintended nega6ve consequences and reproduce promising
prac6ces in rela6on to the:
• Possible impa,s of food security interven6ons on :ildren’s safety and well-being; and
• Possible impa,s of :ild protec6on interven6ons on household food security.
Include :ild-friendly :ild protec6on messages in food security interven6ons.
Collaborate with :ildren and other Lakeholders to design, eLablish, implement and
monitor joint, :ild-friendly, accessible and conﬁden6al feedba\ and repor6ng me:anisms
for :ild protec6on concerns as part of Accountability to Aﬀe,ed Popula6ons (AAP).
Ensure that all food security and :ild protec6on Laﬀ are trained on and sign safeguarding
policies and procedures.
Review at regular intervals the links and collabora6on between :ild protec6on and food
security.
Include or advocate for measures to address the links between food security and :ild
protec6on interven6ons in Lrategic, preparedness and con6ngency planning; response
evalua6ons; early recovery; and resource alloca6on.
Coordinate with food security a,ors and community members to include :ild protec6on in
the preparedness, design, implementa6on, monitoring and evalua6on of food security
programmes and interven6ons that:
• Are safe, inclusive, protec6ve and accessible to all :ildren, including the moL at risk;
and
• Address :ildren’s diﬀerent genders, ages, disabili6es, developmental Lages,
vulnerabili6es, nutri6onal needs and family serngs.
Include :ild protec6on Laﬀ in food security teams (for example as a focal point or :ildfriendly help desk) when:
• Iden6fying households and beneﬁciaries who are at risk;
• DiLribu6ng food and supplies; and
• Monitoring response ac6vi6es.

Key ac'ons for !ild protec,on aEors
21.1.19.
21.1.20.

Include informa6on on and referrals to food security assiLance – including in-kind, cash and
vou:er assiLance – in :ild protec6on ac6vi6es.
Iden6fy the Lrengths and weaknesses of exis6ng social protec6on services that are
accessible to :ildren. Mi6gate any gaps, bo]lene\s or barriers to :ildren’s access.

Key ac'ons for food security aEors
21.1.21.
21.1.22.
21.1.23.

21.1.24.

21.1.25.
21.1.26.

21.1.27.
21.1.28.

Include :ild protec6on and :ildren’s par6cipa6on in all phases of the food security
programme cycle.
Involve all subgroups of the aﬀe,ed popula6on in designing, implemen6ng and monitoring
food security interven6ons.
Condu, a risk analysis during programme design that:
• Provides baseline data on :ildren’s food security and protec6on Latus;
• Assesses the physical safety risks involved in accessing markets, diLribu6on sites and
other forms of assiLance;
• Iden6ﬁes requirements for recipients, su: as literacy or iden6ﬁca6on;
• Assesses the beL 6ming for interven6ons; and
• Determines the needs of speciﬁc groups, su: as those caring for young :ildren.
Ensure that all food security workers have signed and been trained on safeguarding
procedures, codes of condu,s and protec6on from sexual exploita6on and abuse (PSEA)
policies. Train all Laﬀ on the relevant repor6ng and referral me:anisms.
Apply safeguarding principles to all forms of assiLance, including in-kind, cash and vou:ers.
Ensure assiLance rea:es all members of the aﬀe,ed popula6on by:
• Using assessments to iden6fy :ildren who may have diﬃculty accessing food;
• Iden6fying barriers to access for diﬀerent groups;
• Collabora6ng with :ild protec6on a,ors to iden6fy and implement Lrategies to
overcome barriers; and
• RegiLering all adult women as the main recipients of assiLance in contexts where
polygamy is prac6ced to avoid excluding subsequent wives and their :ildren.
Provide beneﬁciary cards to :ild heads of households and :ildren who are unaccompanied
or separated so they can access assiLance – in-kind, cash and vou:er – in their own names.
Work with :ild protec6on a,ors to:
• Prevent the inten6onal separa6on of families who are seeking to increase the assiLance
they receive;
• Avoid making :ildren targets of the` or exploita6on; and
• Ensure the 6ming of cash-for-work interven6ons does not coincide with peak livelihoods
season to avoid encouraging :ild labour.

21.2. Measurement
All indicators about :ildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
fa,ors. The indicators below measure progress againL the overall Landard. Indicators and targets can
be contextualised with the goal of mee6ng the indica6ve targets below. Addi6onal related indicators are
available online.

Indicator

Target

Notes

21.2.1. % of food security programmes in target
loca6on that include an integrated
approa: to :ild protec6on.

100%

‘Integrated approa:’ refers to
:ild protec6on programming
interven6ons that are integrated
into the design of food security
programmes to promote the
well-being and protec6on of
:ildren.

21.3. Guidance notes
21.3.1. Children at risk
Child protec6on and food security workers should coordinate eﬀorts to iden6fy :ildren at risk of abuse,
negle,, exploita6on and violence. For a full liL of :ildren who are moL o`en at risk across diﬀerent
contexts, see ‘What do we mean when we say “:ildren”?’. When conduc6ng assessments and
monitoring, remember that the classic ‘household’ model may not apply to many :ildren at risk, su:
as :ildren living alone, on the Lreet or in :ild-headed households.

21.3.2. Focal points
To support joint iden6ﬁca6on and mi6ga6on of :ild protec6on risks, consider:
•
•
•

ELablishing :ild protec6on focal points within food security teams;
Working with colleagues in the :ild protec6on team; and/or
Collabora6ng with any exis6ng community/village :ild protec6on commi]ees.

Focal points can support collabora6on, encourage agreement on key decisions and processes, refer :ild
protec6on concerns and ensure food security interven6ons are :ild-friendly, accessible and safe. The
:ild protec6on focal points muL have a good underLanding of :ild protec6on issues and how they
relate to gender, age and disability.

21.3.3. Targeted assi#ance
Food security and :ild protec6on a,ors should work together to develop indicators for iden6fying and
assis6ng :ildren at risk. Collabora6on will help both se,ors:
•
•

Rea: vulnerable popula6ons with appropriate services; and
Develop joint advocacy messages when access to aﬀe,ed popula6ons is reLri,ed or resources
are limited.

21.3.4. Food di#ribu'ons
When the food security response involves food diLribu6ons, ensure that sites and processes are safe for
:ildren. Measures may include:
•
•

ELablishing safe, clearly marked and frequently used routes to diLribu6on sites that do not
require women and :ildren to travel long diLances or a`er dark;
Pos6ng visible, :ild-friendly messaging on :ild safeguarding and preven6ng and repor6ng
sexual exploita6on and abuse at all diLribu6on sites;

•
•
•
•
•
•
•

Hiring both male and female Laﬀ members to work with communi6es;
Rota6ng diLribu6on teams;
Designing queuing arrangements that (a) ensure :ildren remain with their parents and (b)
include a loL :ild help zone;
Providing shade or safe places at diLribu6on sites for caregivers with babies and young :ildren;
ELablishing separate wai6ng and entry lines at regiLra6ons and diLribu6ons for individuals
who may ﬁnd it diﬃcult to Land in long queues due to physical or protec6on-related concerns;
Developing alterna6ve means of diLribu6on for those with diﬃculty accessing diLribu6on sites;
and
Including speciﬁc items for :ildren and for pregnant and breasweeding girls and women.

21.3.5. FeedbaN and repor'ng me1anisms
Conﬁden6al, :ild-friendly, accessible feedba\ and repor6ng me:anisms that receive and address
allega6ons of harm to :ildren should be set up in collabora6on with communi6es. Senior Laﬀ should
regularly review the number and types of reports being received. Reports should trigger immediate
response and assessment of the report, as delays may lead to further harm, including repeated abuse,
exploita6on or in6mida6on of survivors.

21.4. References
Links to these and additional resources are available online.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

‘Food Security and Nutri6on’, The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum
Standards in Humanitarian Response, Sphere Associa6on, 2018.
The Gender Handbook in Humanitarian Ac*on, IASC, 2017.
‘IASC Task Team on Inclusion of Persons with Disabili6es in Humanitarian Ac6on’, IASC, 2019.
Protec*on in Prac*ce: Food AssiCance with Safety and Dignity, World Food Programme (WFP),
2013.
FAO Guidance Note: Child Labour in Agriculture in ProtraIed Crises, Fragile and Humanitarian
Contexts, FAO, 2017.
‘LiveLo\ Emergency Guidelines and Standards (LEGS)’. [Website]
Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabili*es, CBM
Interna6onal, Bensheim, HelpAge Interna6onal, London, Handicap Interna6onal, Lyon, 2018.
Cash Transfer Brieﬁng Pa[age for Food Security CluCer Coordinators 2017, Global Food Security
CluLer, 2017.
Child Safeguarding in Cash Transfer Programming: A Prac*cal Tool, The Cash Learning
Partnership, Save the Children, Women’s Refugee Commission, 2012. [Update Pending]
Cash Based AssiCance: Programme Quality Toolbox, The Cash Learning Partnership (CALP),
2018.
Toolkit for Op*mizing Cash-based Interven*ons for Protec*on from Gender-based Violence:
MainCreaming GBV Considera*ons in Cash-based Ini*a*ves and U*lizing Cash in GBV Response,
Women’s Refugee Commission, 2018.
‘Keeping Children Safe’. [Website]

စံ#$န်း ၂၂။ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း#ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရး

'အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း' တစ်ခဆ
ု သ
ို ည်မာှ (သူတိုG၏ အေြခခံ Kှင့် မရှိမြဖစ် လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန်
လံုေလာက်ေသာ ဝင်ေငွရရှိရန်) အလုပ်လုပ်ကိုင်Kိုင်ရန် လူတစ်ဦးချင်းစီ၊ မိသားစုများKှင့် ရပ်ရVာများအတွက်
လိုအပ်ေသာ စွမ်းရည်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မWများ၊ အခွင့်အလမ်းများ Kှင့် လWပ်ရှားမWများကို Xကည့်YWေသာ စီးပွားေရး
ြပန်လည်ေကာင်း မွန်လာြခင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားမWဆိုင်ရာ

အကျပ်အတည်းများသည် အလုပ်အကိုင်မရှိြခင်း၊ ေကာင်းမွန်ြပည့်စံုမWမရှေ
ိ သာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများKှင့်
အရည်အေသွး ေကာင်းေသာပညာေရးကင်းမဲ့ြခင်းကဲ့သိုGေသာ ^ကိ_တင်တည်ရှိေနေသာ အခက်အခဲများကို
ြပ_လုပ်ြခင်းြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းကို ဆိုးရVားစွာ သက်ေရာက်ေလ့ရှိသည်။

လံုေလာက်ေသာ အစားအစာ၊ ေနစရာ၊ ပညာေရး Kှင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWတိုGကို ေပးရန် မိသားစုတစ်စု၏ စွမ်းရည်
ေလျာ့နည်းလာေသာအခါ ကေလးများသည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မပ
W ံုစံအားလံုး၏

အKbရာယ်ရှိKိုင်သည်။ ေအာက်ပါတိုGKှင့် ြပည့်စံုေသာ စီးပွားေရး ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာြခင်းKှင့် အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများသည် ကေလးများအေပc သိသိသာသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWေပးေသာ
သက်ေရာက်မWကို ရရှိေစKိုင်သည်။
•
•

ေကာင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားြခင်း၊

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများKှင့် အလုပ်လုပ်ေသာအသက်အရVယ်ကေလး^ကီးများကို သင့်ေလျာ်စွာ ဦးတည်
ပစ်မှတ်ထားြခင်း၊

•
•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူများအတိုင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ြခင်း Kှင့်
အနိမ့်ဆံုးစီးပွားေရးြပန်လည်ထူေထာင်မWစံKWန်းများ (MERS) ကို အေြခခံထားြခင်း။

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအစီအစဉ်လWပ်ရှားမWများသည် ကေလးများအေပc အKbရာယ်များကို မတိုးြမiင့်ပဲ
ထိခိုက်ေစမWမြဖစ်ေပcေစေရး ေသချာေစရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ထိလ
ု Wပ်ရှားမWများ၌
ေပါင်းစပ်ထားရမည်ြဖစ်သည်။

စံKန
W ်း

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများKှင့် အလုပ်လုပ်ေသာအသက်အရVယ်ကေလးများသည် သူတိုG၏ အသက်ေမွး
ဝမ်းေကျာင်းကို အားေကာင်းေစရန် လံုေလာက်ေသာေထာက်ပံ့မW ရရှသ
ိ ည်။

22.1. အဓိကေဆာင်ရ+က်ချက်များ
ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 1ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ:က်သူများ
အတူတကွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ:က်ရန်အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
22.1.1.

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမလံုkခံ_မW Kှင့်/သိုGမဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ
စိုးရိမ်ပူပန်မWများ၏ အKbရာယ်ရှိသည့် အိမ်ေထာင်စုများကို အတူတကွ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း Kှင့် တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်ြခင်းတိုGအတွက် လက်ရှိ
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းများKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဆန်းစစ်မမ
W ျား၊
ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာသည့်ကိရိယာများ၊ နည်းပညာများKှင့် အnoန်းကိန်းများကို
အလိုက်သင့်ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲပါ။
•

ကေလးများKှင့် မိသားစုများ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းKှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
အေြခအေနအေပc အေြခခံအချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခင်း၊

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မWများသည်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအေြခအေနကို ပိုမိုေကာင်းမွန်လာသည် သိုGမဟုတ်
ပိုမိုဆိုးရVာလာသည်ကို ဆံုးြဖတ်ြခင်း၊
•

ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းKှင့် ဆန်းစစ်ြခင်းအားလံုး၌ ကေလးများ၏ကိုယ်ပင
ို ်အြမင်များ
ပါဝင်ြခင်း Kှင့်

•
22.1.2.

အချက်အလက်များကို အနိမ့်ဆံုး ကျား/မ၊ အသက်အရVယ်Kှင့် မသန်စွမ်းမWအားြဖင့် ခွဲထုတ်ြခင်း။

ဆန်းစစ်ချက်များ၊ အကဲြဖတ်ချက်များKှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမWများမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်
ေဝမpမWအတွက် အထိေရာက်ဆံုး ပူးတွဲစနစ်Kှင့် ပတ်သက်qပီး သေဘာတူညီမWရယူပါ။

22.1.3.

ကေလးများအပါအဝင် ရပ်ရVာများKှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေKွးြခင်းြဖင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းKှင့်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် အများKှင့်သက်ဆိုင်ေသာ စိုးရိမ်ဖွယ်ေနရာများကို
ေဖာ်ထုတ်ပါ။
22.1.4.

အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများ Kှင့် အိမ်ေထာင်စုများကို ဦးတည်ရန်အတွက် ပူးတွဲ ဦးစားေပး
စံသတ်မှတ်ချက်များကို တည်ေဆာက်ပါ။

22.1.5.

အစီအစဉ်သံသရာစက်ဝိုင်း၏အဆင့်အားလံုး၌ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမလံုkခံ_မW Kှင့် /သိုGမဟုတ်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မW အKbရာယ်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများအတွက်
တံုGြပန်Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။
22.1.6.

အစီအစဉ်စက်ဝိုင်းသံသရာ၏ အဆင့်အားလံုး၌ Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ပါ။

22.1.7.

ဆံုးြဖတ်ချက်ချသည့်ြဖစ်စဉ်များ၊ ရပ်ရVာအေြခြပ_ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မWဖွဲsစည်းပံုများ Kှင့် အသက်ေမွး
ဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများKှင့်ဆက်Koယ်သည့်တည်ေနရာအုပ်ချ_ပ်ေရးစနစ်များ၌ ကေလးများ၏
လံုေလာက်ေသာကိုယ်စားြပ_မWကို ေသချာေအာင်ေဆာင်ရVက်ပါ။ (မူများ ကို Xကည့်ပါ။)

22.1.8.

မေတာ်မတရားြပ_ြခင်း၊ လျစ်လျtYWြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သိုGမဟုတ် အXကမ်းဖက်ြခင်း
uကံ_ေတွsဖူးသည့် သိုGမဟုတ် အKbရာယ်ရှသ
ိ ည့် ကေလးများ (Kှင့် သူတိုG၏မိသားစုများ) အတွက် ပူးတွဲ
အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများKှင့် ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ၊ ကwေပါင်းစံု
လpိ_sဝှက် ထိန်းသိမ်းေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့် ေရှာက်ေရးnoန်းပိုGမစ
W နစ်များကို
တည်ေဆာက်qပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ပါ။

22.1.9.

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ လိင်Kှင့် ကျား/မအေြခြပ_အXကမ်းဖက်မWKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်များကို ေဘးကင်းလံုkခံ_စွာ၊ မှန်ကန်စွာKှင့် ထိေရာက်စွာ noန်းပိုGKိုင်ရန်

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
စိုးရိမ်ပူပန်မWများ၊ မူများKှင့် ချဉ်းကပ်မWများKှင့်ပတ်သက်qပီး သင်တန်းေပးပါ၊
22.1.10.

ေအာက်ပါအကျိ_းသက်ေရာက်မWKှင့် ဆက်စပ်၍ မည်သည့်မရည်ရVယ်ထားေသာဆိုးကျိ_းများကို
မှတ်တမ်းတင်qပီး ရင်ဆိုင်ရန် Kှင့် ေမpာ်လင့်ချက်ရှိေသာ အေလ့အထများကို ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ပါ။
•

ကေလးများ၏ လံုkခံ_မWKှင့် ေကာင်းကျိ_းအေပc အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ Kှင့်

•

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများအေပc ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ။

22.1.11.

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၌ ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး သတင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပါ။

22.1.12.

ထိခိုက်ခံရေသာလူများအေပcတာဝန်ခံမW (AAP)၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေနြဖင့် ကေလးရင်းKှီး

ကvမ်းဝင်ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ၊ လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ ပူးတွဲတံုGြပန်မWKှင့် တိုင်XကားမWစနစ်
များကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲ ရန်၊ တည်ေဆာက်ရန် Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန် ကေလးများ Kှင့်
အြခားပါဝင်သူများKှင့် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရVက်ပါ။

22.1.13.

မဟာဗျtဟာ၊ ^ကိ_တင်ြပင်ဆင်မWနဲG အေရးေပc အစီအစဉ်များ၊ တံုGြပန်မWအကဲြဖတ်ချက်များ၊

အေစာပိုင်းြပန်လည်န[လန်ထူေရး Kှင့် ရင်းြမစ်ခွဲေဝမW Kှင့်ပတ်သက်qပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းKှင့်
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင်ေရှာက်ေရးXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျား Kှစ်ခXု ကား ဆက်သွယ်မWကို
ေသချာေစပါ။
22.1.14.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း Kှစ်ခုXကား ဆက်သွယ်မမ
W ျား
Kှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို ြခားန[း၍ ြပန်လည်သံုးသပ်ပါ။

22.1.15.

ေအာက်ပါတိုGKှင့်ြပည့်စံုေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအစီအစဉ်များKှင့် Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ
ကို ^ကိ_တင်ြပင်ဆင်မW၊ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ြခင်း၊ ေစာင့်Xကည့်
ေလ့လာြခင်းKှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းတိုG၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးပါဝင်ရန်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရVက်သူများKှင့် ရပ်ရVာများKှင့် ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
•

အKbရာယ်အများဆံုးကျေရာက်Kိုင်သည့်ကေလးများ အပါအဝင် ကေလးများအားလံုးအတွက်
လံုkခံ_ေသာ၊ ပါဝင်ေသာ၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
W ပးေသာ Kှင့် လက်လှမ်းမီရရှေ
ိ သာ၊

•

ကေလးများ၏ မတူညီေသာ ကျားမ၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWများ၊ ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မW
အဆင့်များ၊ ထိခိုက်လွယ်မမ
W ျားKှင့် မိသားစုအေြခအေနများကို ကိုင်တွယ်ေပးေသာ၊

•

ေကျာင်းတက်ေရာက်ြခင်းကို အေKှ[င့်အယှက်မေပးေသာ Kှင့်

•

မူလြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများသည် ကေလးများကို အKbရာယ် ထိေတွsမW မရှိေစပဲ ပါဝင်Kိုင်ရန်
လက်ရှိ (သိုGမဟုတ် အသစ်) ကေလးြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မW အရင်းအြမစ်များKှင့် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရVက်ေသာ။

22.1.16.

ကေလးများ၏ ပညာေရးKှင့် အပန်းေြဖမWအတွက် သီးသနG်ေနရာများအပါအဝင် လံုkခံ_ေသာ၊
ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ၊ ပါဝင်ေသာ Kှင့် လက်လှမ်းမီေသာ အေဆာက်အအံုများ၊ ယKbရားများ
Kှင့် မရှမ
ိ ြဖစ်လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မWများ၏ ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မWKှင့် ပံုမန
ှ ်ဆန်းစစ်မက
W ုိ
ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ပါ။

22.1.17.

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းအားလံုးသည်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး မူဝါဒများKှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို သင်တန်းရရှိqပီး
လက်မှတ်ထိုးqပီးေXကာင်း ေသချာေစပါ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ:က်သူများ အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
22.1.18.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးသတင်းအချက်အလက်များ၌ ကေလးများ၊ ြပ_စုေစာင့်

ေရှာက်သူများKှင့် မိသားစုများအတွက် ရရှိKိုင်သည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ေထာက်ပံ့မW ဆိုင်ရာ
သတင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပါ။
22.1.19.

ေအာက်ပါတိုGKှင်ြပည့်စံုေသာကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလWပ်ရှားမWများ၌ စီးပွားေရး
ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာြခင်း၊ ေငွသားKှင့် ကူပန
ွ ်အကူအညီKှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်း
များ ေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မWများသိုG noန်းပိုမWများကို ပံ့ပိုးေပးပါ။ –

•

noန်းပိုGထားသည့်အိမ်ေထာင်စမ
ု ျား၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ြခင်း
Kှင့်

•
22.1.20.

ကေလးများKှင့် မိသားစုများ၏ လpိ_sဝှက်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းြခင်း။

လက်ရှိ လူမက
W ာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မWများ၏ အားသာချက်များKှင့် အားနည်းချက်
များကို ေဖာ်ထုတ်qပီး ကေလးများ၏ လက်လှမ်းမီမWအေပc မည်သည့်ကွာဟချက်၊ ပိတ်ဆိုGမWများ
သိုGမဟုတ် အတားအဆီးများကို ေလျာ့နည်းေစပါ။

22.1.21.

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများေဆာင်ရVက်သည့်အခါ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအသင်းများ၌ ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများ (ဥပမာ အဓိကတာဝန်ယူထားသူတစ်ဦး သိုGမဟုတ်
ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်Kှင့် အကူအညီေတာင်းခံKိုင်သည့်ေနရာတစ်ခ)ု
ကို ထည့်သွင်းပါ။
•

အKbရာယ်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများKှင့် အကျိ_းခံစားသူများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

•

ေပးေဝြဖနG်ြဖtးမWများကို ေဆာင်ရVက်ြခင်း Kှင့်

•

တံုGြပန်မWလုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း။

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရ:က်သူများအတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
22.1.22.

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအစီအစဉ်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ အဆင့်အားလံုး၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် ကေလးများ၏ပါဝင်ေဆာင်ရVက်ြခင်းကို ထည့်သွင်းပါ။ •

ကေလးြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWKှင့် ေကျာင်းတက်ေရာက်မWအေပc အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၏ အကျိ_းသက်ေရာက်မWကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊

•

အသက်ပို^ကီးေသာကေလးများKှင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် ေခါင်းပံုြဖတ် အြမတ်ထုတ်
Kိုင်ေြခ သိုGမဟုတ် လံုkခံ_မWမရှိေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများကို ေရှာင်Xကဉ်ြခင်း Kှင့်

•

အစီအစဉ်၏ကwအားလံုး၌ အလုပ်လုပ်ေသာအသက်အရVယ်ကေလးများ၏ ကျား/မ၊
အသက်အရVယ်Kှင့် မသန်စွမ်းမWKှင့် ဆက်Koယ်သည့် လိုအပ်ချက်များကို ေပါင်းစပ်ပါ။

22.1.23.

အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းေရးဆွဲေနစဉ်အတွင်း ေအာက်ပါတိုGပါဝင်သည့် အKbရာယ်ဆန်းစစ်မတ
W စ်ခုကို
ြပ_လုပ်ပါ။ –
•

စာတတ်ေြမာက်ြခင်း သိုGမဟုတ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်းကဲ့သိုGေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဝန်ေဆာင်မW
လက်ခံရရှိသူများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

•

Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWအတွက် အေကာင်းဆံုးအချိန်ကို ဆန်းစစ်ြခင်း Kှင့်

•

ကေလးငယ်များကို ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်ေပးသူများကဲ့သိုGေသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုများ၏
လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ေပးြခင်း။

22.1.24.

ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ြခင်းြဖင့် အကူအညီများသည် ထိခိုက်ခံရသူများအားလံုးဆီသိုG ေရာက်ရှိေရး
ေသချာေစပါ။ –

•

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ေထာက်ပံ့မWရရှိရန် အခက်အခဲရှိKိုင်သည့် ကေလးများKှင့် မိသားစုများ
ကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ဆန်းစစ်မWများ အသံုးြပ_ြခင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများရရှိရန်
အတားအဆီးများ၌ ေအာက်ပါတိုGပါဝင်Kိုင်သည် –
o

လံုkခံ_မWအKbရာယ်များ၊

o

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအခွင့်အလမ်းများကို မမpတစွာရရှိြခင်း Kှင့်

o
•

ကျားမ၊ မသန်စွမ်းမW၊ အိမ်ေထာင်စုဖွဲsစည်းမW စသည်တိုGအေပc အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း။

အတားအဆီးများကို ေကျာ်လoားရန် နည်းဗျtဟာများကို ေဖာ်ထုတ်qပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရVက်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့် ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရVက်ြခင်း။

•

မယားqပိ_င်ဓေလ့ကျင့်သံုးသည့်ေနရာများ၌ ေန[က်ဆက်တွဲဇနီးများKှင့် သားသမီးများကို

ကျန်ရစ်ြခင်းကို ေရှာင်Xကဉ်ရန် အရVယ်ေရာက်qပီးေသာအမျိ_းသမီးအားလံုးကို အဓိကအကူအညီ
လက်ခံရရှိသူများအြဖစ် စာရင်းသွင်းြခင်း။
22.1.25.

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရVက်ြခင်းKှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းတိုG၌ ထိခိုက်ခံသူလဦ
ူ းေရ၏ အုပ်စုခွဲများအားလံုး
ပါဝင်ေစပါ။

22.1.26.

သူတိုGကိုယ်ပိုင်အမည်များြဖင့်ကူညီမWရရှိရန် အိမ်ေထာင်ဦးစီးရသည့်ကေလးများ၊ အုပ်ထိန်းမWမရှိသည့်
ကေလးများ သိုGမဟုတ် ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများကို အကျိ_းခံစားသူကတ်များ ေပးပါ။ (က)

မိသားစုများကို ထပ်ဆင့်အကျိ_းေကျးဇူးများ ရရှိြခင်းမှ ရည်ရVယ်ချက်ြဖင့် ခွဲထုတ်ြခင်းကို ဟနG်တားရန်
Kှင့် (ခ) ကေလးများကို ခိုးယူမW သိုGမဟုတ် ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မW၏ ပစ်မှတ်များ အြဖစ်

ြပ_လုပ်ြခင်းကို ေရှာင်Xကဉ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများ Kှင့်
အလုပ်လုပ်ပါ။
22.1.27.

ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ ကာကွယေ
် စာင့်ေရှာက်ေရး
Kှင့် ေငွသားKှင့် ကူပန
ွ ် အကူအညီ သိုGမဟုတ် (ေငွသားဆိုင်ရာ အလုပ်လုပ်ေသာအဖွဲsကဲ့သိုG)
ေဈးကွက်အေြခြပ_အစီအစဉ်ေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
•

သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲsအစည်းဆိုင်ရာ ေြမပံုေရးဆွဲြခင်း၊

•

အလုပ်အကိုင်၊ ေဈးကွက်Kှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက် ဆန်းစစ်မWများကို ြပ_လုပ်ြခင်း Kှင့်

•

ကေလးအလုပ်သမား၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မW၊ အရည်အေသွးမေကာင်းေသာ
ကေလးြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWKှင့် ပံုမှန်ေကျာင်းတက်ေရာက်မမ
W ရှိြခင်းတိုG၏ အKbရာယ်များကို
ေလျာ့နည်းေစသည့် အကျိ_းအြမတ်ရ၍ လက်လှမ်းမီqပီး ေကာင်းမွန်ေသာ အသက်ေမွး
ဝမ်းေကျာင်းလWပ်ရှားမWများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း။

22.1.28.

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားသည် ေအာက်ပါတိုGြပည့်စံုမWရှိေရး ေသချာေစပါ။
•

တရားဝင်တာဝန်ခံေစေသာ Kိုင်ငံKှင့် Kိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားဥပေဒများKှင့် သက်ဆိုင်ေသာ
စံKWန်းများကို လိုက်န[ြခင်း။

•

လက်လှမ်းမီရရှိြခင်း Kှင့် ပါဝင်ြခင်း၊

•

ကေလးြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWKှင့် ေကျာင်းတက်ေရာက်မWအေပc သူတိုG၏အကျိ_းသက်ေရာက်မWကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း Kှင့်

•
22.1.29.

ကေလးများ၏ ေယဘုယျေကာင်းကျိ_းအေပc ေကာင်းမွန်စွာ သက်ေရာက်မWရှိြခင်း။

အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများKှင့် အိမ်ေထာင်စုများကို သင့်ေလျာ်ေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း၊
ပညာေရး Kှင့်/သိုGမဟုတ် အသက်ေမွးမW အစီအစဉ်များသိုG noန်းပိုGြခင်းအတွက် ပူးတွဲ တံုGြပန်မWKှင့်
တိုင်XကားမWယKbရားများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးKှင့် ပညာေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ပါ။

22.1.30.

ေအာက်ပါကဲ့သိုG လိုက်ဖက်ေသာအစီအစဉ်လWပ်ရှားမWများ ပံ့ပိုးေပးရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် ပညာေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ပါ။
•

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများသည် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၌ ပါဝင်Kိုင်ရန်
ကေလးြပ_စုေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ေဆာင်မWများ သိုGမဟုတ် ရပ်ရVာကေလးြပ_စုေစာင့်ေရှာက်ေရး
စနစ်များကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

•

ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက် ဘဝတွက်တာကvမ်းကျင်မWများ၊ စာတတ်ေြမာက်မWKှင့်
ကိန်းဂဏန်းအေြခခံ၊

•

ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက် အလုပ်သင်အခွင့်အလမ်းများ Kှင့်

•

ေငွစုေဆာင်းြခင်းအေလ့အထများKှင့် အိမ်တွင်းအရင်းအြမစ်စီမံခနG်ခွဲမW တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစ
ရန် ပံ့ပိုးမWKှင့် အခွင့်အလမ်းများ။

22.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများKှင့်ပတ်သက်သည့် အnoန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWKှင့် အြခားသက်ဆိုင်
ရာ ကွဲြပားြခားန[းမWအေXကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အnoန်းကိန်းများသည် kခံ_ငံုစံKWန်း
အေပc တိုးတက်မWကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အnoန်းကိန်းများKှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌noန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသKှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ_လုပ်Kိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်Koယ်ေသာ အnoန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိKိုငပ
် ါသည်။
အnoန်းကိန်း

22.2.1. အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပံ့ပိုးမWလက်ခံရရှိqပီး

ရည်မန
ှ ်းချက်

၉၀%

မှတ်ချက်

အေြခအေနအရ 'ထိခိုက်လွယ်မ'W ကို

ေန[က် တည်qငိမ်ေသာဝင်ေငွရရှိသည်ဟု

ဖွဲsစည်းသည့်အရာကို အဓိပàါယ်

အစီရင်ခံသည့် စစ်တမ်းေြဖဆိုေသာ

သတ်မှတ်ပါ။ ၎င်း၌ သက်^ကီးရVယ်အို

ထိခိုက်လွယ်သည့်အေြခအေနများ၌

သိုGမဟုတ် မကျန်းမာေသာ

ေနထိုင်သည့်ကေလးများ၏

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများKှင့်အတူရှိသည့်

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ သိုGမဟုတ်

ကေလးများ သိုGမဟုတ်

ကေလးဦးေဆာင်သည့်အိမ်ေထာင်စု၌

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲsများ သိုGမဟုတ်

ေနထိုင်သည့် ကေလး ရာခိုင်KWန်း

အုပ်စုများမှ လွတ်ေြမာက်လာသည့်
ကေလးများ ပါဝင်Kိုင်သည်။
ဤအnoန်းကိန်းကို ေစာင့်Xကည့်
ေလ့လာရန် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခု (၃လ၊
၆လ Kှင့် ၁၂လေကျာ် ကဲ့သိုG)
ထပ်ထည့်Kိုင်သည်။

22.2.2. အKbရာယ်ရှိေသာ သိုGမဟုတ် ထိခိုက်ေသာ

၉၀%

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်နည်းဗျtဟာအnoန်း

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများအသံုးြပ_

(CSI) Kှင့် ေလpာ့ချလိုကသ
် ည့် ကိုင်တွယ်

မW ေလျာ့ကျလာသည်ဟု အစီရင်ခံထားသည့်

ေြဖရှင်းသည့် နည်းဗျtဟာအnoန်းတိုGသည်

သိုGမဟုတ် ေလpာ့ချလိုကသ
် ည့်

အိမ်ေထာင်စအ
ု စားအစာမဖူလံုမW၏

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် နည်းဗျtဟာအnoန်း

အစားအစာဖူလံုမWတိုင်းတာြခင်း

(RCSI) ၌ တိုးတက်လာေသာ ရမှတ် ရရှိသည့်

ကိရယ
ိ ာများြဖစ်သည်။ သူတိုG၏ အစား

အသက်ေမွးဝမ်ေကျာင်းပံ့ပိုးမWများအတွက်

အစာလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန်

noန်းပိုGထားသည့် အိမ်ေထာင်စု ရာခိုင်KWန်း

^ကိ_းစားသည့်အခါ အိမ်ေထာင်စုများသည်
ကေလးများအေပc ထိခိုက်ေစေသာ
ေရVးချယ်မWများ ြပ_လုပ်Kိုင်သည့် ြဖစ်Kိုင်ေြခ
အြဖစ် ရမှတ်ကို အဓိပàါယ်ေကာက်Kိုင်
သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးရည်ရVယ်ချက်များအတွက် CSI
အသံုးြပ_မWကို ေပါင်းစပ်ထားသည့်
ချဉ်းကပ်မWနည်းလမ်းတစ်ခု၏ အပိုင်းတစ်ခု
အြဖစ် Kှင့် ကwKှစ်ခုXကား ပူးတွဲခွဲြခမ်း
စိတ်ြဖာြခင်း အြဖစ် စားနပ်ရိကêာဖူလံုေရး
ကwလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များKှင့်အတူ
ပူးတွဲေဆာင်ရVက်သင့်သည်။ CSI Kှင့်
ပတ်သက်qပီး အချက်အလက်ပိုမိုရရှိရန် Kှင့်
အနီးကပ်သင်ြပေပးမWအတွက် ေအာက်ပါ
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို သွားေရာက်ေလ့လာပါ။
https://resources.vam.wfp.org/node/6

22.3. လမ်း45န်ချက်မှတ်စုများ
22.3.1. အ1Bရာယ်ရှိေသာကေလးများ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် စီးပွားေရးြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာြခင်း Kှင့် အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရVက်သူများသည် အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ^ကိ_းပမ်းအားထုတ်မW
များကို ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်သင့်သည်။ အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများအေပc အေသးစိတ်အချက်အလက်များ

အတွက် CPMS မိတ်ဆက်ြခင်းကို Xကည့်ပါ။ ဆန်းစစ်မWများKှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းတိုGကို ေဆာင်ရVက်သည့်

အခါ 'အိမ်ေထာင်စ'ု သည် ကေလးအားလံုးအတွက် သက်ဆိုင်ေသာတိုင်းတာချက်ယူနစ်တစ်ခုမဟုတ်Kိုင်ေXကာင်း
သတိရရန် အေရး^ကီးသည်။

တချိ_sအုပ်စမ
ု ျားအား ေအာက်ပါအKbရာယ်များကို တိုးြမiင့်ေပးသည့် အလုပ်Kှင့်ပတ်သက်qပီး ေဒသဆိုင်ရာ၊
ကျားမဆိုင်ရာ Kှင့်/သိုGမဟုတ် ခွဲြခားဆက်ဆံသည့် အြမင်များKှင့် အကvမ်းတဝင်ရလ
ှိ ာသည်။ •

အြခားသူများအေပc စီးပွားေရးအရမှခ
ီ အ
ုိ ားထားမW၊

•

သမားYိုးကျအလုပ်များမှ ထုတ်ပယ်ြခင်း၊

•

ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းသည့် သမားYိုးကျမဟုတ်ေသာ အလုပ်ဝန်းကျင်များ၊ Kှင့်/သိုGမဟုတ်

•

မေတာ်မတရားြပ_ကျင့်ေသာဆက်ဆံေရးများ။

ကျားမ သိုGမဟုတ် အုပ်စမ
ု ျားအတွက် သင့်ေလျာ်သည့်အလုပ်Kှင့်ပတ်သက်qပီး အစဉ်အလာအရ သတ်မှတ်ထား
ေသာ ပံေ
ု သကားကျပံစ
ု ံများကို သတိြပ_ပါ။ အမျိ_းသမီးများ၊ ဆယ်ေကျာ်သက်မိန်းကေလးများKှင့်

အြခားအKbရာယ်ရှိေသာအုပ်စုများသည် ကျား/မ သိုGမဟုတ် ယဉ်ေကျးမWစံKWန်းများKှင့်ဆက်Koယ်သည့်
အတားအဆီးများကို ရင်ဆိုင်ရေလ့ရှိသည်။ ဤစံKWန်းများသည် အြခားသူများအေပc

စီးပွားေရးအရမှီခိုအားထားမWကို တိုးြမiင့်ေပးYံုသာမက အXကမ်းဖက်မWအေပc သူတိုG၏ထိခိုက် လွယ်မက
W ိုလည်း

တိုးများေစKိုင်သည်။ သမားYိုးကျအလုပ်များမရှိသည့်အခါ အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများသည် ေအာက်ပါတိုGကို
uကံ_ေတွsKိုင်သည်။
•

သမားYိုးကျမဟုတ်ေသာစီးပွားေရး၌ အလုပ်ရှာြခင်း၊

•

ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်သည့်လုပ်ငန်းဝန်းကျင်များသိုG ဝင်ေရာက်ြခင်း၊

•

မေတာ်မတရားြပ_မူသည့်ဆက်ဆံေရးများ၌ မှခ
ီ ုိေနရြခင်း သိုGမဟုတ် ပိတ်မိေနြခင်း Kှင့်

•

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မW uကံ_ေတွsရြခင်း။

22.3.2. အဓိကတာဝန်ယူထားသူများ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအKbရာယ်များကို ပူးတွဲေဖာ်ထုတ်ြခင်း Kှင့် ေလျာ့ချြခင်းကို ေထာက်ပံ့
ရန် ေအာက်ပါတိုGကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
•

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအသင်းများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဓိကတာဝန်ယူမည့်သူ
များကို သတ်မှတ်ြခင်း၊

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့်ပတ်သက်qပီး လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များKှင့်
ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ြခင်း Kှင့်/သိုGမဟုတ်

•

သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာများ၌ လက်ရရ
ှိ ပ်ရVာ/ေကျးရVာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေရးေကာ်မတီများKှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ြခင်း။

အဓိကတာဝန်ယူထားသူများသည် ပူေပါင်းေဆာင်ရVက်မWကို ပံ့ပိုးြခင်း၊ အဓိကဆံုးြဖတ်ချက်များKှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ
အေပc သေဘာတူညီမက
W ုိ အားေပးြခင်း၊ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပပ
ူ န်မWများကို noန်းပိုGေပး
ြခင်း Kှင့် ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်၍ လက်လှမ်းမီqပီး လံုkခံ_ေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မW
များေသချာေစြခင်း အစရှိသည်တိုG ြပ_လုပ်Kိုင်သည်။

22.3.3. အိမ်ေထာင်စု1ှင့်မိသားစုတာဝန်များကို စီမံခနE်ခွဲြခင်း
ထိခိုက်ခံရေသာလူဦးေရမှ ခွဲထုတ်ထားေသာလူအုပ်စုများြဖင့် ေအာက်ပါအေXကာင်းအရာများKှင့် ပတ်သက်qပီး
ပံုမှန်တိုင်ပင်ေဆွးေKွးသည်။
•

ဝင်ေငွတိုးလုပ်ငန်း၊ ရပ်ရVာစီမံချက်များ၌ယာယီအလုပ်ထမ်းေဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ Kှင့်
အြခားအိမ်ေထာင်စုလိုအပ်ချက်များအတွက် သူတိုG၏ သာ၍Kှစ်သက်မWများKှင့် ဦးစားေပးမWများ၊

•

တစ်ဦးချင်းစီ၏ အလုပ်ပမာဏ Kှင့်

•

Yိးု ရာ ကျားမ အခန်းကwေြပာင်းလဲမWများKှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ မည်သည့်အိမ်ေထာင်စုတင်းမာမWများ။

22.3.4. တံုEြပန်မH1ှင့်တိုင်IကားမHယ1Bရားများ
လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ၊ ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ Kှင့် လိုက်ဖက်ေသာ ထိခိုက်ခံရေသာ
လူများအေပcတာဝန်ခံမW (AAP) တံုGြပန်မW Kှင့် တိုင်XကားမWစနစ်များကို လိုအပ်ေသာအခါ တံုGြပန်မWများ လက်ခံရရှိ

ရန် Kှင့် စွပ်စွဲချက်များကို စံုစမ်းစစ်ေဆးရန် ရပ်ရVာများKှင့် ပူးေပါင်း၍ ဖွဲsစည်းသင့်သည်။ လက်ခံရရှိေသာ တံုGြပန်မW
အေရအတွက် Kှင့် အမျိ_းအစားများကို အ^ကီးတန်းဝန်ထမ်းများက ပံမ
ု ှန် ြပန်လည်သံုးသပ်သင့်သည်။ ေKှ[င့်ေKှးမW
များသည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများကို အ^ကိမ်^ကိမ်ြပ_လုပ်ေသာ မေတာ်မတရားြပ_ြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်
ြခင်း သိုGမဟုတ် qခိမ်းေြခာက်ြခင်း အပါအဝင် ေန[က်ထပ်ချိ_းေဖာက်မWများကို ဦးတည်ေစKိုင်ေသာေXကာင့်

တိုင်XကားမWများသည် ချက်ချင်း တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျား Kှင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးမWများဆီသိုG ဦးတည်ေစသင့်သည်။

22.3.5. ေငွသား1ှင့်ကူပွန်အကူအညီ
အေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန် ရည်ရVယ်ချက်အမျိ_းမျိ_းအတွက်အသံုးြပ_ရေသာေငွသား သိုGမဟုတ်
ေငွသားသည် အချိ_s အေြခအေနများ၌ မိသားစုများ Kှင့် ကေလးများ၏ အေြခခံလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန်
သူတိုG၏စွမ်းရည်များ တိုးြမiင့်ေပး ေXကာင်း ြပသခဲq့ ပီးြဖစ်သည်။ အြခားဝန်ေဆာင်မWများKှင့်ေပါင်းစပ်ပါက

သူတိုGသည် ကေလးအလုပ်သမား သိုGမဟုတ် ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ_ြခင်းကဲ့သိုGေသာ မေကာင်းေသာကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများကို ေလျာ့နည်းေစKိုင်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးရလဒ်များ
အေပc ရည်ရVယ်ချက်အမျိ_းမျိ_းအတွက်အသံုးြပ_ရေသာေငွသား၏ အကျိ_းသက်ေရာက်မWကို အနီးကပ်
ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာသင့်သည်။
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အခန်း ၂၃။ ပညာေရး#ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် ပညာေရးစပ်Xကား သဘာဝအေလျာက်ဆက်Koယ်မWများစွာရှိသည်။
ပညာေရးအခွင့်အလမ်းကင်းမဲ့ြခင်းသည် ကေလးများ၏ ေကာင်းကျိ_း Kှင့် ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မWအေပc တိုက်Yိုက်

ဆိုးကျိ_းများ ရှိသည်။ ေကျာင်းမေနသည့်ကေလးများသည် ပိ၍
ု ^ကီးမားေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်

ေရှာက်ေရးအKbရာယ်များကို ရင်ဆိုင်ရKိုင်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပပ
ူ န်မWများသည်
ကေလးများ၏ ပညာေရးလက်လှမ်းမီမWကို တားဆီးKိုင်ြခင်း သိုGမဟုတ် ပညာေရးရလဒ်များကို ေလျာ့နည်းေစKိုင်
သည်။
အရည်အေသွးေကာင်းေသာပညာေရးဆိုသည်မှာ အေရးေပcအေြခအေနများ၌ ပညာေရးအတွက် ေအဂျင်စီ

အချင်းချင်း ကွန်ယက် (INEE) က "ရရှိKိုင်ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ၊ လက်ခံKိုင်ေသာ၊ အလိုက်သင့်ြပ_ြပင်Kိုင်ေသာ
ပညာေရး" Kှင့် ကွဲြပားြခားန[းမWကို တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်ြခင်း အြဖစ် အဓိပàါယ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ပညာေရးေဆာင်ရVက်သူများ အXကား အားေကာင်းေသာ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်မWသည် ေအာက်ပါတိုGကို ြပ_လုပ်ေပးKိုင်သည်။
•

ကေလးများ၏ ခံKိုင်ရည်ကို တိုးြမiင့်ေပးြခင်း၊

•

စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာ၊ သိမWဆိုင်ရာ Kှင့် Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံsqဖိ_းမWတိုGကို ပံ့ပိုးြခင်း၊

•

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအKbရာယ်များကို ေလျာ့ပါးေစြခင်း၊

•
•

ေကာင်းမွန်ေသာ ရVယ်တူချင်းဆက်ဆံေရးများKှင့် လူမေ
W ပါင်းစည်းညီnွတ်မတ
W ိုGကို ပံ့ပိုးေပးြခင်း Kှင့်

ကေလးများ၏စွမ်းရည်များKှင့် ယံုXကည်မWကို ေထာက်ပံ့ေပးသည့် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ဘဝတွက်တာ
ကvမ်းကျင်စရာများကို ြမiင့်တင်ေပးြခင်း။

ဤစံKWန်းသည် ကေလးများ၏ ေကာင်းကျိ_းကို ပံ့ပိုးရန် ြဖည့်စွက်မWအေပc အေြခခံqပီး ပညာေရး Kှင့် ကေလး

သူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများသည် မည်ကဲ့သိုG ပိုမိုစနစ်တကျ အတူတကွ လုပ်ေဆာင်Kိုင်

သည်ကို အXကမ်းဖျင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ နက်နက်နဲနဲပညာေရးလမ်းnoန်ချက်အတွက် INEE အနိမ့်ဆံုးစံKWန်းများ
များကို ရည်noန်းပါ။

မှတ်ချက်။ ပညာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေဆာင်ရVက်သူများသည် ေကျာင်းေနကေလး

များ Kှင့်/သိုGမဟုတ် ေကျာင်းမေနသည့်ကေလးများကို ဦးတည်ထားသြဖင့် လWပ်ရှားမWအများစုကို ပူးတွဲေဆာင်ရVက်
Xကသည်။ ထိုGေXကာင့် ဤစံKWန်းရှိ အဓိကေဆာင်ရVက်ချက်အားလံုးသည် ကwKှစ်ခုစလံုး၏ေဆာင်ရVက်သူများ
အတွက် အကျံ_းဝင်သည်။ ဤစံKWန်း၏ ဖွဲsစည်းပံသ
ု ည် CPMS ၏ ေပါင်းစပ်ထားသည့်စံKWန်းများအခန်းရှိ
အြခားသူများKှင့် မတူကွဲြပားသည်ဟု ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။
စံKန
W ်း

ကေလးများအားလံုးသည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWေပးqပီး ပါဝင်ေသာ၊ မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် လုပ်ေဆာင်မW
အားလံုး၌ ဂုဏ်သိကêာKှင့် ပါဝင်မWကို ြမiင့်တင်ေပးသည့် အရည်အေသွးေကာင်းေသာ ပညာေရးကို ရရှိသည်။

ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 1ှင့် ပညာေရးေဆာင်ရ:က်သူများ အတူတကွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ရ:က်ရန်အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
NကိOတင်ြပင်ဆင်ြခင်း
23.1.1.

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ Kှင့် လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ ပူးတွဲ ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးတံုGြပန်မWKWင့်တိုင်XကားမWယKbရားများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရန်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်

ရVက်ရန်Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန် ကေလးများKှင့် အြခားပါဝင်သူများKှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်
ပါ။
23.1.2.

ကwေပါင်းစံုnoန်းပိုGသည့်လမ်းေXကာင်းများချမှတ်qပီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWလအ
ို ပ်ချက်များ
ရှိသည့် ကေလးများကို မည်ကဲ့သိုG လံုkခံ_စွာ noန်းပိGုရမည်ကုိ ပညာေရးဝန်ထမ်းများအား
သင်တန်းေပးပါ။

23.1.3.

ပညာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည် Yိုက်Kှက်
(Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) အြပစ်ေပးြခင်းKှင့် အြခားအရှက်ရေစေသာ အြပစ်ေပးမWပံုစံများကို တားြမစ်သည့်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများKှင့် မူဝါဒများကို လက်မှတ်ေရးထိုးqပီး
သင်တန်းရရှိထားေXကာင်း ေသချာေစပါ။ (စံKWန်း ၂ Kှင့် ၈ ကိုXကည့်ပါ။)

23.1.4.

ေအာက်ပါအေXကာင်းအရာများအေပcသင်တန်းေပးြခင်းအပါအဝင် ပိုမိုကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မW
ေပးေသာသင်ယူမWပတ်ဝန်းကျင်များပံ့ပိုးေပးသည့် ဆရာေလ့ကျင့်ေရး သင်Yိုးnoန်းတမ်းကို ေရးဆွဲပါ။
•

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ_စုြခင်း၊

•

လူမWေရးKှင့် စိတ်ခံစားမWဆိုင်ရာ သင်ယူမW (SEL)၊

•

ကျားမ Kှင့် မသန်စွမ်းမW အသိရိေ
ှ သာ ချဉ်းကပ်မန
W ည်းလမ်းများ၊

•

အြပ_သေဘာေဆာင်သည့်စည်းကမ်းေပးြခင်း၊

•

ပါဝင်ေဆာင်ရVက်ေသာနည်းလမ်းများ Kှင့်

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူများKှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မWများ။ (INEE Teachers in Crisis

Contexts (TiCC) Training and Peer Coaching Packs Kှင့် INEE Guidance Note on
Psychosocial Support (PSS) and Social and Emotional Learning (SEL) ကို Xကည့်ပါ။)

လိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ြခင်း1ှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း
23.1.5.

ေအာက်ပါတိုGကို အာYံုစက
ို ်သည့် ပူးတွဲပညာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
ဆန်းစစ်မWKှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမWကို ြမiင့်တင်ပါ။
•
•

ကေလးအားလံုး (ပညာေရးရရှိသည့်ကေလးများKှင့် မရရှိသည့်ကေလးများ)၊

ကျား/မ၊ ပါဝင်ြခင်း၊ မသန်စွမ်းမW၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မK
W ှင့် အကျပ်အတည်းမတိုင်မီ
အေြခအေနများKှင့်ဆက်Koယ်သည့် ြပဿန[များ၊

•

ပညာေရးကို လက်လှမ်းမီရရှိရန် အတားအဆီးများ (Yုပ်ပိုင်း၊ ဆက်သွယ်ေရးKှင့်
သေဘာထားဆိုင်ရာ အတားအဆီးများအပါအဝင်) Kှင့်

•
23.1.6.

ေကျာင်း၌ဆက်လက်ရှိေနြခင်းကို ထိခိုက်ေစသည့် ြပဿန[များ။

သင်ယူမWဝန်းကျင်အတွင်းKှင့် အနီးတစ်ဝိုက်၌ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မW

များအပါအဝင် ပညာေရးကို လက်လှမ်းမီရရှိရန် အတားအဆီးများKှင့်ပတ်သက်၍ ကေလးများ၊
မိသားစုများKှင့် အြခားရပ်ရVာလူထုများKှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေKွးပါ။
23.1.7.

ဆန်းစစ်မWေတွsရှိချက်များကို တိုင်ပင်ေဆွးေKွးခံရသူများအပါအဝင် ပညာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ထမ်းများKှင့် သက်ဆိုင်ေသာပါဝင်သူများအားလံုးကို တင်ြပပါ။

23.1.8.

ေအာက်ပါအKbရာယ်များရှိသည့် ေကျာင်း Kှင့် ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးဆိုင်ရာ အေဆာက်အအံုများကို
ေြမပံုေရးဆွဲပါ။
•
•

စစ်တပ်အဖွဲsများKှင့် နီးကပ်ြခင်း၊

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ စစ်လက်နက်ပစ§ည်းများ (EO) ရှိေနြခင်း၊

•

စစ်တပ်များ၏ တိုက်ခိုက်မW သိုGမဟုတ် အသံုးြပ_မW အKbရာယ်ရှိြခင်း၊

•

ေဘးအKbရာယ်များ သိုGမဟုတ် ေဘးဒုကêများ uကံ_ေတွsKိုင်ြခင်း သိုGမဟုတ်

•

ရပ်ရVာရှိယာယီခိုလံWရာေနရာများအြဖစ် အသံုးြပ_ြခင်း။

စီစဉ်ြခင်း
23.1.9.

ေကျာင်းပညာေရး Kှင့် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရးကို မရရှိသည့်ကေလးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ြခင်းKှင့်ဆက်Koယ်သည့် တိုးတက်မမ
W ျားကို ေြခရာခံရန် အnoန်းကိန်းများကို သေဘာတူပါ။

23.1.10.

ေကျာင်းပညာေရးKှင့် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး သင်Yိုးnoန်းတမ်းKှင့် ချဉ်းကပ်မWနည်းလမ်း Kှစ်ခုစလံုး၌
ေအာက်ပါတိုGြဖစ်ေရး ေသချာေစပါ –
•

ဘက်စံပ
ု ါဝင်ြခင်း၊

•

လက်ခံKိုင်ြခင်း (အေြခအေနအလိုက် ဆင်ြခင်qပီး အေကာင်အထည်ေပcြခင်း)၊

•

ခွဲြခားဆက်ဆံမWမရှိြခင်း Kှင့်

•

ကေလးများအားလံုး၏ ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မWကုိ ပံ့ပိုးေပးြခင်း (န[းေထာင်သည့်ကိရိယာများKှင့်
ပညာေရးဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းအက်ပလီေကးရှင်းများကဲ့သိုGေသာ အကူအညီေပးနည်းပညာများကို
အသံုးြပ_ြခင်းမှတဆင့် အပါအဝင်)။

23.1.11.

ေအာက်ပါတိုGKှင့်ြပည့်စံုသည့် အေဆာက်အံုများ ေသချာေစရန်
ကမာ◌္ဘလံုးဆိုင်ရာဒီဇိုင်းစံKWန်းများKှင့် အညီ ပညာေရးအေဆာက်အအံမ
ု ျားကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။

23.1.12.

•

ေဘးအKbရာယ်ခံKိုင်ရည်ရှိြခင်း၊

•

လံုkခံ_မWရှိြခင်း၊

•

ဂုဏ်သိကêာရှိြခင်း Kှင့်

•

ကေလးများအားလံုးအတွက် လက်လှမ်းမီြခင်း။

ေကျာင်းအပ်KှံGြခင်းKှင့်ပတ်သက်သည့်အဟနG်အတားများ Kှင့် မိန်းကေလးများ၊ ကေလးမိခင်များ
ကဲ့သိုG သတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုများအတွက် ေကျာင်း၌ ဆက်လက်ရှိေနြခင်းKှင့်ဆက်Koယ်သည့်
ြပဿန[များကို ေြဖရှင်းရန် လိုအပ်ချက်များခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမWတစ်ခက
ု ို အသံုးြပ_ပါ။

23.1.13.

အသက် ၀-၅ Kှစ်အရVယ်ကေလးများအတွက် ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်သည့် ပူးတွဲ Xကားဝင်
ေဆာင်ရVက်မWများကို အစီအစဉ်ဆွဲပါ။
•

23.1.14.

ကwကvမ်းကျင်မWများအေပc အေြခခံြခင်း၊

•

အေစာပိုင်းကေလးဘဝ ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မWကို အားေပးအားေြမiာက်ြပ_ြခင်း Kှင့်

•

ဤအသက်အရVယ်အုပ်စုအလိုက်ြဖစ်ေသာစိုးရိမ်ပူပန်မWများကို ေြဖရှင်းြခင်း။

လိုက်ဖက်မWကိုြမiင့်တင်ရန် လံုkခံ_ေသာေနရာများ၊ အုပ်စုလုပ်ေဆာင်မWများKှင့် ယာယီသင်ယူရာ
ေနရာများကို ပူးတွဲ စီစဉ် ဖွဲsစည်းပါ။ (စံKWန်း ၁၅ ကို Xကည့်ပါ။)

23.1.15.

ေကျာင်းများ၌ အလယ်တန်းပညာေရး၊ အရှိန်ြမiင့်သင်ယူြခင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသင်တန်းKှင့်
ဘဝတွက်တာကvမ်းကျင်စရာများအပါအဝင် အဆင့်အားလံုးရှိ ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက်

သင့်ေလျာ်ေသာ ေကျာင်းပညာေရးKှင့် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရးဆိုင်ရာ ေရVးချယ်စရာများကို ေပးပါ။

ေကျာင်းပညာေရးကို လက်လှမ်းမမီKင
ို ်ပါက ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက် အုပ်စုလုပ်ေဆာင်မWများ၌
ေကျာင်းြပင်ပပညာေရးကို ေပါင်းစပ်ပါ။
23.1.16.

ကေလးများ၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလိုအပ်ချက်များကို အသိရqိှ ပီး (မသန်စွမ်းသူများကဲ့သိုG)
လူဦးေရ၏အုပ်စလ
ု ိုက်ကို ထင်ဟပ်ေစသည့် ဝန်ထမ်းခနG်အပ်ေရးKှင့် ေရVးချယ်မWလုပ်ငန်းစဉ် များကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ပါ။

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ:က်ြခင်း1ှင့် ေစာင့်Iကည့်ေလ့လာြခင်း
23.1.17.

ပူးတွဲ မူဝါဒများ၊ နည်းဗျtဟာများKှင့် ေထာက်ခံအားေပးမW အကျဉ်းချ_ပ်များကို ေရးဆွဲပါ။

23.1.18.

မည်သည့်မူဝါဒKှင့် ေထာက်ခံအားေပးမWလုပ်ငန်းအပါအဝင် မဟာဗျtဟာအစီအစဉ်၏ တိုးတက်မWကို
ပံုမှန်ြပန်လည်သံုးသပ်သည့် ပူးတွဲ ညiိKိWင်းေရးအဖွဲsများ တည်ေဆာက်ပါ။

23.1.19.

အြပ_အမူဆိုင်ရာလိုက်န[ရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ေကျာင်းမူဝါဒများKှင့် ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်
ေသာ တံုGြပန်မWKှင့် တိုင်XကားမWယKbရားများKှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို
ကေလးများ၊ ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများKှင့် ရပ်ရVာအား ြဖနG်ေဝပါ။

23.1.20.

မူလြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ မိဘ-ဆရာအသင်းများKှင့် အြခားအုပ်စမ
ု ျားကို ေအာက်ပါတိုGကို
ေလ့လာရန် ပံ့ပိုးပါ။
•
•

အြပ_သေဘာေဆာင်ေသာ ကေလး ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မW၊

အKိုင်ကျင့်ြခင်းကိုဆနG်ကျင့်ြခင်း Kှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမက
W ိုဆနG်ကျင်ေရး Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ
Kှင့်

•
23.1.21.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှGင် ဆက်Koယ်သည့် အြခားေခါင်းစဉ်များ။

ကေလးများ၏ လံုkခံ_မW၊ ပညာေရးအေဆာက်အအံမ
ု ျား (သင့်ေတာ်သည့် အိမ်သာအေဆာက်အအံမ
ု ျား
ကဲ့သိုG) ကို ဂုဏ်သိကêာရှိစွာရရှိမက
W ုိ တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် ကေလးများKှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ကwများKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။

23.1.22.

ေကျာင်းေနကေလးများKှင့် ေကျာင်းမေနသည့်ကေလးများကို ေအာက်ပါအေXကာင်းအရာများ
ပါဝင်သည့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် အြခားကwဆိုင်ရာ သတင်းအချက်
အလက်များကို ပူးတွဲ ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်qပီး ြဖနG်ေဝပါ။
•
•

ဘဝတွက်တာကvမ်းကျင်မWများ၊

•

လိင်Kှင့် မျိ_းဆက်ပွားကျန်းမာေရး၊

•
•
23.1.23.

အKbရာယ်ေလျာ့ပါးြခင်း၊

တစ်ကိုယ်ေရKှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သနG်ရှင်းေရး Kှင့်

ကူးစက်ေရာဂါများ ပျံsKှံGမက
W ုိ ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း။

မိန်းကေလးများ၊ မသန်စွမ်းကေလးများ Kှင့် ဒုကêသည်ကေလးများ သိုGမဟုတ် Kိုင်ငံေရးမဲက
့ ေလး များ
အပါအဝင် ကေလးအားလံုးအတွက် ပညာေရးအခွင့်အလမ်းများရရှိရန်အတွက် အေရးဆိပ
ု ါ။

23.1.24.

Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများသတ်မှတ်ရန် Kှင့် တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် အေစာပိုင်းကေလးဘဝ
ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မW (ECD) အရVယ်ကေလးများ Kှင့် ေကျာင်းေနအရVယ်ကေလးများအတွက်

ပညာေရးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို လိင်၊ အသက်အရVယ်Kှင့် မသန်စွမ်းမWတိုGြဖင့် ခွဲထုတ်ပါ။

23.1.25.

Kိုင်ငံအဆင့်ပညာေရးသတင်းအချက်အလက်စီမံခနG်ခွဲေရးစနစ်များ၌ အချက်အလက်များ
ခွဲထုတ်ြခင်းအတွက် အေရးဆိပ
ု ါ။

23.1.26.

ဆက်လက်ပညာေရးKှင့်ဆက်Koယ်ေနေသာ အKbရာယ်များ၊ အတားအဆီးများKှင့် ဦးတည်ရာများကို
ေဖာ်ထုတ်ရန် ေကျာင်းတက်ေရာက်ြခင်းKှင့် ေကျာင်း၌ဆက်လက်ရှိေနြခင်းကို ပညာေရးဆိုင်ရာ

အဆင့် (အတန်းပညာ) အားြဖင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာပါ။ ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ စိုးရိမ်ပူပန်မWများကို
ေြဖရှင်းရန် ပါဝင်သူအားလံုးKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
23.1.27.

ေအာက်ပါတိုGကို ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာqပီး ြပန်လည်သံုးသပ်ပါ။
•

noန်းပိုGသည့်လမ်းေXကာင်းများ အသံုးြပ_ြခင်း၊

•

အြပ_အမူဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်န[ြခင်း (Yိုက်Kှက်အြပစ်ေပးြခင်း Kှင့် PSEA
ြဖစ်ပွားမWများ ကဲ့သိုG) Kှင့်

•

ပညာေရးအေဆာက်အအံုများKှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
အေြခအေန။

23.1.28.

(က) ပညာေရးဝန်ေဆာင်မWများကို လက်လှမ်းမီရန် အဟနG်အတားများ Kှင့် (ခ) ပညာေရးအေဆာက်
အအံုများKှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအKbရာယ်များကို မည်ကဲ့သိုG
ေဖာ်ထုတ်qပီး တိုင်Xကားရမည်Kှင့်ပတ်သက်သည့် ကေလးများKှင့် ရပ်ရVာလူထု၏ အသိပညာကို
ြမiင့်တင်ပါ။

23.1.29.

လိုအပ်သည့်ေနရာများ၌ ပညာေရးအေဆာက်အအံုများကို စစ်ေြမြပင်Kှင့် သဘာဝအKbရာယ်များ
ကဲ့သိုGေသာ အKbရာယ်များမှ ေဝးကွာေသာ ေနရာများသိGု ေြပာင်းပါ။

23.1.30.

လံုkခံ_ေသာေကျာင်းများေXကညာစာတမ်း ကို အတည်ြပ_ရန် Kှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်
ရန် Kိုင်ငံအစိုးရများKှင့် အေရးဆိုပါ။

23.1.31.

လက်နက်ကိုင်ပဋိပကêအတွင်း ေကျာင်းများKှင့် တက´သိုလ်များကို စစ်ေရးအသံုးြပ_မWမှ
ကာကွယ်ရန်အတွက် လမ်းnoန်ချက်များ ကို အသံုးြပ_ပါ။

အကဲြဖတ်ြခင်း
23.1.32.

ကေလးများKှင့် အသိုင်းအဝိုင်း အဖွဲsဝင်များKှင့်အတူ ကေလးများ၏ လံုkခံ_မWKှင့် ကျန်းမာေရးအေပc
(က) ကေလးများ၏လံုkခံ_မWKှင့် ေကာင်းကျိ_း (ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး) အေပc
အရည်အေသွးေကာင်းေသာ ပညာေရး Kှင့် (ခ) ပညာေရး၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရး၏ အရည်အေသွး Kှင့် လက်လှမ်းမီမWအေပc ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၏ရလဒ်အေပc အကျိ_းသက်ေရာက်မမ
W ျားကို ဆန်းစစ်qပီး မှတ်တမ်း
တင်ရန် ကေလးများKှင့် ရပ်ရVာလူထုြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။

23.1.33.

အကဲြဖတ်ချိန်အတွင်း ေတွsရသည့် ေမpာ်လင့်ချက်ရှိေသာအေလ့အထများကို ြပန်လည်ထုတ်လုပ်qပီး
မည်သည့်မရည်ရVယ်ထားေသာဆိုးကျိ_းများကို ေြဖရှင်းပါ။

23.1. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများKှင့်ပတ်သက်သည့် အnoန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWKှင့် အြခားသက်ဆိုင်
ရာ ကွဲြပားြခားန[းမWအေXကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အnoန်းကိန်းများသည် kခံ_ငံုစံKWန်း
အေပc တိုးတက်မWကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အnoန်းကိန်းများKှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌noန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသKှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ_လုပ်Kိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်Koယ်ေသာ အnoန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိKိုငပ
် ါသည်။
အnoန်းကိန်း

23.2.1. သေဘာတူညီထားသည့် လံုkခံ_မWစံKWန်း Kှင့်

ရည်မန
ှ ်းချက်

၁၀၀%

မှတ်ချက်

‘လံုkခံ_ေရးစံKWန်း’ များကို ေဘးကင်း

ကမာ◌္ဘလံုးဆိုင်ရာဒီဇိုင်းစံKWန်းများကို ၁၀၀%

လံုkခံ_ေသာအေြခခံအေဆာက်အအံု၊

ြပည့်မီေသာ ဦးတည်ေနရာရှိ စစ်တမ်း

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ စစ်လက်နက်

ေကာက်ယူထားသည့် သမားYိုးကျမဟုတ်ေသာ

ပစ§ည်းများ (EO) မရှသ
ိ ည့် ေနရာ၊

သိုGမဟုတ် သမားYိုးကျ သင်ယူမW စင်တာများ

သင့်ေလျာ်ေသာအေဆာက်အအံုများ၊

ရာခိုင်KWန်း

လံုေလာက်ေသာေနရာလပ်၊ လက်လှမ်း
မီရရှမ
ိ W (သင်ယူေရးစင်တာ အတွင်း Kှင့်
ပတ်ဝန်းကျင် Kှစ်ခုစလံုး) Kှင့် ပါဝင်
ေသာပတ်ဝန်းကျင်များ (တည်ေနရာ၊
ကျားမ၊ ဘာသာစကား၊ လူမျိ_း၊
ဘာသာေရး၊ သင်ယူမWပတ်ဝန်းကျင်
အရ) တိGု ပါဝင်သည့် Kိုင်ငံအတွင်းမှာ
အသံုးြပ_သည့် စစ်ေဆးေရး စာရင်း
တစ်ခုြဖင့် ဆံုးြဖတ်သင့်သည်။
ကမÆာလံုးဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းစံKWန်းများ၏
အဓိပàါယ်သတ်မှတ်ချက်ကုိ ခက်ဆစ်
အဘိဓာန်၌ Xကည့်ပါ။ ရည်မှန်းချက်ကို
ြပည့်မီရန် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုကို
အေြခအေန အရ ထည့်သွင်းKိုင်သည်။

23.2.2. ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ေသာ၊ ပါဝင်ေသာ၊
အြပ_သေဘာေဆာင်ေသာစည်းကမ်းေပးြခင်း

၁၀၀%

သင့်ေလျာ်ေသာချဉ်းကပ်မWနည်းလမ်း
များသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

Kှင့် ကျားမ-အသိရှိေသာချဉ်းကပ်မWနည်းလမ်း

ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ပညာေရး

များ Kှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာများကို

Kှစ်ခုစလံုး၏ အနိမ့်ဆံုးစံKWန်းများKှင့်

လက်ေတွsြပသထားသည့် ပညာေရးဝန်ထမ်း

ကိုက်ညီသင့်qပီး Kိုင်ငံတွင်း၌

ရာခိုင်KWန်း

အလိုက်သင့် ြပ_ြပင်သင့်သည်။

23.2.3. ပညာေရးဝန်ထမ်းများမှ ြပ_လုပ်ေသာ

Kိုင်ငံ

‘လံုkခံ_qပီး ကျင့်ဝတ်Kှင့်ညီေသာ

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

သိုGမဟုတ်

noန်းပိုGမWများ’ ဆိုသည်မှာ လူသားချင်း

ဝန်ေဆာင်မWများသိုG ကေလးများကို လံုkခံ_qပီး

အေြခအေန စာန[ေထာက်ထားမWဆိုင်ရာမူများ Kှင့်

ကျင့်ဝတ်Kှင့် အညီ noန်းပိုGမW အေရအတွက် Kှင့်
ရာခိုင်KWန်း

အလိက
ု ်
ဆံုးြဖတ်ရန်

ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ_းစီးပွား၊
လpိ_sဝှက်စွာထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ေလးစားမW
Kှင့် လံုkခံ_မW မူများကို လိုက်န[ြခင်းြဖစ်
သည်။

23.2. လမ်း4ွန်ချက်မှတ်စုများ
23.3.1. ပညာေရးဝန်ထမ်းများ
ဤစံKWန်းအရ 'ပညာေရးဝန်ထမ်းများ' ၌ ေအာက်ပါ ပညာေရးဝန်ထမ်းအားလံုး ပါဝင်သည်။
•
•

ဝန်ထမ်းများ (ဆရာ/မများ၊ ေကျာင်းအုပ်များ/ဒါYိုက်တာများ အစရှသ
ိ ြဖင့်) Kှင့်

အုပ်ချ_ပ်ေရးဝန်ထမ်းများKှင့် ေထာက်ပံ့ေပးသူများ (မန်ေနဂျာများ၊ လူØအရင်းအြမစ်မန်ေနဂျာများ၊
အုပ်ချ_ပ်ေရးမှtးများ၊ မူဝါဒအuကံေပးသူများ၊ သနG်ရှင်းေရးဝန်ထမ်းများ၊ ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ
အစရှသ
ိ ြဖင့်)

၎င်း၌ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ကvမ်းကျင်ပညာရှင်များ သိုGမဟုတ် အကူကvမ်းကျင်ပညာရှင်များ (လစာ Kှင့်
ေစတန[့ဝန်ထမ်း Kှစ်ဦးစလံုး) Kှင့် အစိုးရ သိုGမဟုတ် အရပ်ဖက်အဖွဲsအစည်းများက စာချ_ပ်ချ_ပ်ဆိုထားေသာ

ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည်။ (က) လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားမWKှင့် ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်ေရး ေအဂျင်စီများအတွက်
အလုပ်လုပ်ေသာ Kှင့် (ခ) ပညာေရးစနစ်ကို ေထာက်ပံ့ေပးေသာ ဝန်ထမ်းများလည်း ပါဝင်သည်။

23.3.2. အရည်အေသွးေကာင်းေသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မHေပးေသာ ပညာေရး
ကေလးများအားလံုးကို လံုkခံ_မW၊ ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မW Kှင့် ေလးစားမWကို ြမiင့်တင်ေပးသည့် အစုလိုက်အkပံ_လိုက် Kှင့်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWေပးေသာ သင်ယမ
ူ Wဝန်းကျင်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် ပညာသင်Xကားေပးသူများ၌
တာဝန်ရှိသည်။ ပညာသင်Xကားေပးသူများကို ကေလးဗဟိြု ပ_ေသာ၊ ပါဝင်ေဆာင်ရVက်ေသာသင်Xကားေရး

နည်းလမ်းများ၊ ကျား/မKှင့် မသန်စွမ်း-အသိရိ-ှ စာသင်ခန်းများကို စီမံခနG်ခွဲြခင်းKှင့် အြပ_သေဘာေဆာင်ေသာ
စည်းကမ်းေပးြခင်းတိုGကို သင်တန်းေပးရမည်ြဖစ်သည်။

23.3.3. အုပ်ချOပ်မHပိုင်းဆိုင်ရာေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ရှိမH
ေကျာင်းများကို အုပ်ချ_ပ်သည့်ပံုစံ၌ ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ရှမ
ိ သ
W ည် ေကျာင်းအပ်Kှံြခင်းKှင့် ေကျာင်း၌ ဆက်လက်
ရှိေနြခင်းကို တိုးြမiင့်ေပးKိုင်သည်။

ေကျာင်းအပ်Kှံသည့်အခါ ကေလးများအတွက် ေမွးစာရင်းရှိရန် လိုအပ်မWကို ဖယ်ရှားြခင်းသည် ေကျာင်းအပ်KှံမW
KWန်းကို တိုးများေစKိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများသည်

ေမွးဖွားမWမှတ်ပံုတင်ြခင်းKှင့် စာရVက်စာတမ်းများကို ဆက်လက်၍ြမiင့်တင်ေပးKိုင်သည်။ မည်သည့်အဆင့်၌မဆို

မဆို ပညာေရးသိုG ဝင်ေရာက်ရာ၌ ကေလးများကို စာရVက်စာတမ်းမပါပဲ ဝင်ေရာက်ခွင့်Kှင့် အတန်းတက်ခွင့်ြပ_ရန်
စွမ်းရည်Kှင့် အရည်အချင်းအေြခခံေသာစမ်းသပ်မWအေပc အေြခခံသင့်သည်။
အတန်းအချိန်ဇယားများ၊ Kှစ်စဉ်အချိန်ဇယားများ Kှင့် အေဆာက်အအံုဒီဇိုင်းများကို ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲရန်
ြဖစ်Kိုင်သည်။ တည်ေနရာ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ Kှင့် ယာယီ သိုGမဟုတ် အqမဲတမ်း ပညာေရးဆိုင်ရာအေဆာက်အဦး

များ Kှင့်ပတ်သက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များကို ကေလးများ၊ မိသားစုများ၊ ရပ်ရVာများ Kှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်
များKှင့် ပူးေပါင်း၍ ြပ_လုပ်သင့်သည်။ ကေလးများသည် ေကျာင်းသိုGသွားရန် သိုGမဟုတ် အုပ်စုလိုက် စုေဝးရန်

မလံုkခံ_ပါက ေရVsလျားအတန်းများကဲ့သိုG ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ေသာအြခားေရVးချယ်စရာများသည် သင့်ေလျာ်Kိုင်
သည်။

23.3.4. တန်းတူညီမQမH1ှင့် ပါဝင်ြခင်း
ပညာေရး၌ မညီမpမWသည် ထိခိုက်မW ြဖစ်ေပcKိုင်qပီး ေကျာင်းထွက်KWန်းကို တိုးြမiင့်ေပးKိုင်သည်။ ပညာေရး၌
တန်းတူညီမpမWသည် ကေလးများ၏ပညာေရးရရှိခွင့်Kှင့် သင်ယူKိုင်စွမ်းကို ဩဇာလoမ်းမိုးသည့် မတူညေ
ီ သာ
ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ၊ စီးပွားေရး သိုGမဟုတ် လူမWေရးအရင်းအြမစ်များရှိသည့် ကေလးများအတွက်

ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲမWများ လိုအပ်သည်။ တန်းတူညီမpမWကို ြမiင့်တင်ေပးသည့် ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲမWများ၌
ေအာက်ပါတိုGပါဝင်သည်။
•

ခွဲြခားဆက်ဆံမW Kှင့်/သိုGမဟုတ် ထိခိုက်ေစေသာအေXကာင်းအရာများအတွက် သင်Yိုးnoန်းတမ်းများကို
ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း၊

•

ကေလးများအား အခမဲ့သင်ယူေရးပစ§ည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

•

အမျိ_းသမီးလစဉ်သံုးပစ§ည်းများေထာက်ပံ့ေပးြခင်းKှင့် အသိပညာေပးြခင်း၊

•

ေန[က်ထပ်အကူအညီလိုအပ်ေနသည့်ကေလးများကို ထိေရာက်စွာ သင်Xကားရန် ဆရာ/မများကို
ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း (လက်ေထာက်ဆရာများ သိုGမဟုတ် ေကျာင်းအေြခြပ_ မိသားစုေထာက်ပံ့ေရး
ဝန်ထမ်းများပံ့ပိုးေပးြခင်း ကဲ့သိုG) Kှင့်

•

အထူးသြဖင့် ေအာက်ပါကေလးများအေနြဖင့် တန်းတူညီမpမWနဲG ပညာေရးကို ေဘးကင်းစွာ ရရှိမK
W င
ှ ့်
ဆက်စပ်ေနသည့် အြပ_သေဘာေဆာင်သည့် လူမWေရးအေြပာင်းအလဲများကို အားေပးရန်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ကျား/မ အေြခြပ_အXကမ်းဖက်မW ကvမ်းကျင်သမ
ူ ျားKှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ြခင်း
o
o

မိန်းကေလးများ၊

လိင်စိတ်တိမ်းnွတ်မ၊W ကျား/မဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လကêဏာKှင့် ထုတ်ေဖာ်ြပသမWများ Kှင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစYိုက်လကêဏာများ အမျိ_းမျိ_းကွဲြပားစွာရှိသည့်ကေလးများ

o

တရားဥပေဒKှင့် ရင်ဆိုင်ေနရေသာကေလးများ၊

o

စုန်းကေဝအတတ်Kှင့် စွပ်စွဲခံရသည့် ကေလးများ၊

o

မသန်စွမ်းကေလးများ၊

o

ဒုကêသည်ကေလးများ၊ ေနရပ်စွနG်ခွာသူကေလးများ သိုGမဟုတ် ေရ±sေြပာင်းေနထိုင်သူကေလးများ Kှင့်

o

သူတိုGရပ်ရVာများက ကဲ့ရဲsYWတ်ချခံရKိုင်သည့် မည်သည့်အြခားကေလးမဆို။

23.3.5. ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၏ သင်တန်း1ှင့် ေကာင်းကျိOး
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
W ပးေသာ သင်ယူမWဝန်းကျင်များကို ြမiင့်တင်ေပးရန်အတွက် ဆရာ/မများKှင့်
ပညာေရးအုပ်ချ_ပ်ေရးဝန်ထမ်းများ၏ ေကာင်းကျိ_းကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းKှင့် ေသချာေစရန် အေရး^ကီးသည်။
လWပ်ရှားမWများ၌ ေအာက်ပါတိုG ပါဝင်သည်•

ဆရာ/မများအား ရVယ်တူချင်းေထာက်ပံ့မW Kှင့် အဆက်မြပတ် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကvမ်းကျင်မWများ
ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်ေစရန် ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊

•

စိတ်ထိခိုက်စရာအြဖစ်အပျက်များေXကာင်း ထိခိုက်ခံရသည့် ဆရာ/မများကို စိတ်ကျန်းမာေရး Kှင့်
စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မမ
W ျား ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊

•
•

စာသင်ခန်းအရVယ်အစားကို ကနG်သတ်ြခင်း Kှင့်

ဆရာ/မများ၏ လက်ေတွsမကျေသာ ေမpာ်လင့်ချက်များကို တားဆီးြခင်း။

23.3.6. သင့်ေလျာ်ေသာသင်ယူေလ့လာေရးအေဆာက်အအံုများ
ပညာေရးအေဆာက်အအံုများသည် ကမာ◌္ဘလံုးဆိုင်ရာဒီဇိုင်းမူများကို လိုက်န[သင့်သည့်အြပင် အရည်အေသွး
ေကာင်းေသာပစ§ည်းများကို အသံုးြပ_သင့်qပီး သင်ယူသတ
ူ စ်ဦးစီKှင့် ပညာေရးဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီ၏ လံုkခံ_မW၊

ေကာင်းကျိ_းKှင့် ဂုဏ်သိကêာကို ြမiင့်တင်ေပးသင့်သည်။ ပညာေရးအေဆာက်အအံုးများကို kခံခတ်ထားသင့်qပီး
အဝင်အထွက်ကို ကနG်သတ်ြခင်း သိုGမဟုတ် ေစာင့်Xကည့်မW ရှိရမည့်အြပင် အမျိ_းသမီးဓမ≤တာသနG်ရှင်းေရးစီမံ ခနG်ခွဲမW
အပါအဝင် မှန်ကန်ေသာ တစ်ကိုယ်ေရKှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သနG်ရှင်းေရး Kှင့် စွနG်ပစ်ပစ§ည်းစီမံခနG်ခွဲမWကို

ြမiင့်တင်ေပးသည့် သနG်ရှင်းေသာေရ၊ အိမ်သာKှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရးသံုးပစ§ည်များ ထားရှိသင်သ
့ ည်။ (စံKWန်း
၂၆ ကို Xကည့်ပါ။)

23.3.7. ပညာေရး၌ ကေလးများကို မေတာ်မတရားြပOမHကို NကိOတင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း1ှင့်
တံုEြပန်ေဆာင်ရ:က်ြခင်း
ဝမ်းနည်းစရာမှာ ပညာေရးဝန်ထမ်းများသည် တစ်ခါတစ်ရံ ကေလးများကို ခွဲြခားဆက်ဆံတတ်သည်။

ေကျာင်းသားများသည် တစ်ခါတစ်ရံ အြခားေကျာင်းသားများကို အKိုင်ကျင့်တတ်Xကသည်။ ပညာေရးဝန်ထမ်း
များသည် အွန်လိုင်းေပc၌မေတာ်မတရားြပ_မူြခင်းအပါအဝင် မည်သည့်မေတာ်မတရားြပ_မWြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်

အြမတ်ထုတ်ြခင်း သိုGမဟုတ် အေKှ[င့်အယှက်ေပးြခင်း ပံုစံမှန်သမpကို ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ရန်Kှင့် တံုGြပန်
ေဆာင်ရVက်ရန် ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ ေဆာင်ရVက်မWများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရမည်
ြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သိုGေသာ ေဆာင်ရVက်မWများ၌ ေအာက်ပါတိုG ပါဝင်သည်။
•

လံုkခံ_qပီး အသံုးြပ_သူရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ တိုင်Xကားြခင်း Kှင့် noန်းပိုGြခင်း လမ်းေXကာင်းများ၊

•

ြဖစ်ရပ်များကို မည်သည့်ေနရာKှင့် မည်ကဲ့သိုG တိုင်Xကားရမည် သိုGမဟုတ် ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ရ
မည် Kှင့်ပတ်သက်qပီး ရပ်ရVာသင်တန်း၊

•

ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသား/သူများ သိုGမဟုတ် အြခားသူများမှ ကျtးလွန်ေသာ မေတာ်မတရား
ြပ_မWတိုင်Xကားချက်များအေပc လံုkခံ_qပီး ကျင့်ဝတ်Kှင့်ညီေသာ အချိန်မီ တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျား Kှင့်

•

သက်ဆင
ို ်ေသာ အြပ_အမူဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို ရပ်ရVာ၏အသိပညာ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ပညာေရးဝန်ထမ်းများ၊ ကေလးများ၊ မိသားစုများ Kှင့် ရပ်ရVာများ
သည် တံုGြပန်မWKင
ှ ့်တိုင်XကားမWယKbရားများ ချမှတ်ရန်၊ ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန် Kှင့် အကဲြဖတ်ရန် အတူတကွ
လုပ်ေဆာင်သင့်သည်။

23.3.8. တိုက်ခိုက်မHများ
ပညာေရးအေဆာက်အအံုများသည် ကေလးများအေပcအXကမ်းဖက်မအ
W တွက် ပစ်မှတ်များ သိုGမဟုတ်

လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲsများ သိုGမဟုတ် အုပ်စုများမှ ကေလးများကို စုေဆာင်းရန်အတွက် ပစ်မှတ်များ ြဖစ်Kိုင်သည်။
အချိ_sအေြခအေနများ၌ မိန်းကေလးများကို ^ကိ_ဆိုေသာ ပညာေရးအေဆာက်အအံုများ (Kှင့် မိန်းကေလးများ

ကိုယ်တိုင်ကပင်) ကို မိန်းကေလးများ၏ပညာေရးကို ဆနG်ကျင်သည့် လူတစ်ဦးချင်းစီ သိုGမဟုတ် အုပ်စုများက

ပစ်မှတ်ထားKိုင်သည်။ လက်နက်ကိုင်ေဆာင်သူများက ပညာေရးအေြခခံအေဆာက်အအံုကို အသံုးြပ_ေသာအခါ
အXကမ်းဖက်မW Kှင့် တိုက်ခက
ို ်မW အKbရာယ်များ တိုးများလာသည်။
ဤအKbရာယ်များရှိေနပါက ေကျာင်းများအတွက် ေအာက်ပါ ကနဦးဆန်းစစ်မW Kှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မW
ေပးေသာနည်းဗျtဟာများ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်သည်။
•
•

အXကမ်းဖက်မW ြဖစ်Kိုင်ေြခနည်းသည့် ေကျာင်းများKှင့် သင်ယူရာေနရာများ တည်ေဆာက်ြခင်း Kှင့်

ပညာေရးအေဆာက်အအံုများ လက်လှမ်းမီရရှိမK
W ှင့်ဆက်Koယ်သည့် အKbရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစြခင်း။

ေကျာင်းအသွားအြပန်လမ်းေပc၌ အေKှ[င့်အယှက်ေပးမWKှင့် Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိုGမဟုတ် လိင်ဆိုင်ရာ ေစာ်ကားမW
အKbရာယ်များကို ပညာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများ၊ ကေလးများ၊

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများKှင့် ရပ်ရVာများ၏ ေထာက်ပံ့မWြဖင့် ပံမ
ု န
ှ ် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာqပီး ေလျာ့နည်းေစသင့်သည်။
ေလpာ့ချြခင်း၌ ပညာေရးအေဆာက်အအံုများကို ေရ±sေြပာင်းြခင်း သိုGမဟုတ် ေြမြမiပ်မိုင်းများကို ရှင်းလင်းြခင်း
ကဲ့သိုGေသာ အKbရာယ်များကိုဖယ်ရှားြခင်းလည်း ပါဝင်Kိုင်သည်။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ပညာေရးေဆာင်ရVက်သူများသည် ေထာက်ခံအားေပးမW၊ ေစာင့်

Xကည့်ေလ့လာြခင်း Kှင့် တိုင်Xကားြခင်းအတွက် အခန်းကwများ Kှင့် တာဝန်ဝတ≥ရားများအေပc သေဘာတူညီမW
ယူသင့်သည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများသည် သK¥ိဌာန် ၁၆၁၂ ၌ ေပးထား

ေသာလမ်းnoန်ချက်များကို လိုက်န[သင့်qပီး ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းKှင့် တိုင်Xကားြခင်းယKbရား ကို သင့်ေလျာ်
သလို အသံုးြပ_သင့်သည်။

23.3.9. သတင်းအချက်အလက်ေပးြခင်း
ပညာေရးသည် ကေလးများအတွက် မရှိမြဖစ် ပညာေရးဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ လက်ေတွsကျေသာ န[းလည်

သေဘာေပါက်မWKှင့် ဘဝတွက်တာစွမ်းရည်များကို ပံ့ပိုးေပးသည်။ န[းလည်သေဘာေပါက်မWKှင့် အKbရာယ်
ေလျာ့နည်းေစေသာပစ§ည်းများကို အထူးသြဖင့် မသန်စွမ်းကေလးများ Kှင့် ေကျာင်းမေနသည့်ကေလးများ

အပါအဝင် ကေလးများအားလံုးအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိရမည်ြဖစ်သည်။ ပညာေရး Kှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည် ေအာက်ပါတိုGအပါအဝင် မရှိမြဖစ် လိုအပ်ေသာ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
မWဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် Kှင့် ြဖနG်ေဝရန် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများKှင့်အတူ
ေဆာင်ရVက်ရမည်ြဖစ်သည်။

•

မိသားစုကွဲကွာြခင်း၊ ေပါက်ကွဲေစေသာ စစ်လက်နက်ပစ§ည်းများ၊ ကေလးစစ်သားစုေဆာင်းြခင်း၊

ကေလးအလုပ်သမား၊ ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ_ြခင်း၊ ကူးစက်တတ်ေသာေရာဂါများ၊ အKိုင်ကျင့်ြခင်း၊
အွန်လိုင်းေပc၌မေတာ်မတရားြပ_မူြခင်း Kှင့် အြခားအKbရာယ်များကို ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်းKှင့်
ေလျာ့နည်းေစြခင်း၊
•

သတ်သတ်မှတ်မှတ် ေဘးအKbရာယ်များအတွက် ေဘးကင်းရာသိုGေြပာင်းေရ±sေပးြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများ Kှင့် ေဘးအKbရာယ်ေလျာ့ပါးေရး၊ (စံKWန်း ၇ ကို Xကည့်ပါ။)

•

လွတ်လပ်ြခင်း၊ အရပ်ဖက်ပူးေပါင်းပါဝင်မWKှင့် လူလူချင်းဆက်ဆံမWများကို ေထာက်ပံေ
့ ပးသည့်
ဘဝတွက်တာ ကvမ်းကျင်စရာများ Kှင့်

•

ကေလးများ၏အခွင့်အေရးများ၊ ေဝဖန်ပိုင်းြခားသံုးသပ်Kိုင်ေသာအေတွးအေခc၊ ပဋိပကê^ကိ_တင်တားဆီး
ကာကွယ်ြခင်း၊ အြပ_သေဘာေဆာင်ေသာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း၊ ကျန်းမာေသာေြပာဆိဆ
ု က်သွယ်ေရး
Kှင့် ေခါင်းေဆာင်မWစွမ်းရည်များ အစရှိသည့် ေခါင်းစဉ်များ။
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စံ#$န်း ၂၄။ ကျန်းမာေရး#ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
.

ကျန်းမာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်သည် လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားေသာ
လုပ်ေဆာင်မ၌
W ကေလးများ၏ လံုkခံ_မW Kှင့် ေကာင်းကျိ_းကို ေသချာေစရန် အေရးပါqပီး ဆက်စပ်ေသာ အခန်း

ကwများ၌ ပါဝင်သည်။ ကေလးများ၏ကျန်းမာေရးကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းသည် ကေလးများ၏ ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်မWေပးေသာအေXကာင်းရင်းများကို တိုးပွားေစqပီး ကေလးများ၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWကို ပံ့ပိုးြခင်းသည်
ကေလးများ၏ Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာေရး Kှင့် ေကာင်းကျိ_းကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစKိုင်/သင့်သည်။

ကျန်းမာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ေပါင်းစပ်သည့်ချဉ်းကပ်မသ
W ည် ေအာက်ပါတိုGကို
ြဖစေပcေစသည့် အရာတစ်ခုြဖစ်သည်။
•

လံုkခံ_မW။

•

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWေပးြခင်း။

•

ပါဝင်ြခင်း၊

•

စနစ်တကျြဖစ်ြခင်း၊

•

လိုက်ဖက်ြခင်း၊

•

ကwအားလံုးအတွက် ခိုင်လံြု ခင်း Kှင့်

•

ကေလးများ၊ မိသားစုများKှင့် ရပ်ရVာများအတွက် ပါဝင်ြခင်း။

စံKန
W ်း

ကေလးများအားလံုးသည် သူတိုG၏အြမင်များ၊ အသက်အရVယ် Kှင့် ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မလ
W ိုအပ်ချက်များကို
ထင်ဟပ်သည့် အရည်အေသွးေကာင်းqပီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWေပးသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မWများကို
ရရှိသည်။

24.1. အဓိကေဆာင်ရ+က်ချက်များ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 1ှင့် ကျန်းမာေရးေဆာင်ရ:က်သူများ အတူတကွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ:က်ရန်အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
24.1.1.

ကျန်းမာေရး Kှင့်/သိုGမဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မWများ အKbရာယ်ရှိ
ေသာ အိမ်ေထာင်စမ
ု ျားကို ပူးတွဲ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း Kှင့်
တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်ြခင်းအတွက် လက်ရှိ ဆန်းစစ်ြခင်း Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းကိရိယာများ၊
နည်းလမ်းများKှင့် အnoန်းကိန်းများကို အလိုက်သင့်ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
•

ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းKှင့် ဆန်းစစ်မအ
W ားလံုး၌ ကေလးများ၏ ကိုယ်ပိုင်အြမင်များ
ပါဝင်သင့်သည်။

•

အချက်အလက်များကို အနိမ့်ဆံုး ကျားမ၊ အသက်အရVယ်Kှင့် မသန်စွမ်းမWတိုGြဖင့် ခွဲထုတ်သင့်
သည်။

•

ကျန်းမာေရး Kှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြပဿန[များကို တစ်ခုKှင့်တစ်ခ၏
ု
ဆန်းစစ်မမ
W ျား Kှင့် ခွဲြခားစိတ်ြဖာမWများ၌ ထည့်သွင်းပါ။

24.1.2.

ကျန်းမာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် ဘံု စိုးရိမ်ပူပန်ရသည့်ကwများ
ကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။

24.1.3.

ထိေရာက်မWအရှိဆံုး သတင်းအချက်အလက် ေဝမpြခင်း ယKbရားများကို သေဘာတူပါ။

24.1.4.

အစီအစဉ်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ အဆင့်အားလံုး၌ ကျန်းမာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးXကား ဆက်သွယ်မWများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေပးသည့် Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို
ထည့်သွင်းပါ။

24.1.5.

(က) ကေလးများ၏ လံုkခံ_မW Kှင့် ေကာင်းကျိ_းအေပc ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျား
Kှင့် (ခ) ကေလးများ၏ ကျန်းမာေရးအေပc ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျား၏ အကျိ_းသက်ေရာက်မမ
W ျားကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

24.1.6.

မည်သည့်မရည်ရVယ်ထားေသာဆိုးကျိ_းများကို ေြဖရှင်းqပီး ေမpာ်လင့်ချက်ရေ
ှိ သာအေလ့အထများကို
ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ပါ။

24.1.7.

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ Kှင့် လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ ပူးတွဲ ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးတံုGြပန်မWKWင့်တိုင်XကားမWယKbရားများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရန်၊ တည်ေဆာက်ရန်၊ အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန်Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန် ကေလးများKှင့် အြခားပါဝင်သူများKှင့်အတူ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။

24.1.8.

ကျန်းမာေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းအားလံုးသည် ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးမူဝါဒများKှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို လက်မှတ်ေရးထိုးqပီး သင်တန်းရရှိထားေXကာင်း
ေသချာေစပါ။

24.1.9.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်များကို မှန်ကန်စွာ ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်Kိုင်
ရန်၊ ေဖာ်ထုတ်Kိုင်ရန်၊ ေလျာ့နည်းေစKိုင်ရန် Kှင့်/သိုGမဟုတ် noန်းပိုGေပးKိုင်ရန် ကေလးသူငယ်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မWများ၊ မူများKှင့် ချဉ်းကပ်မWများအေပc ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မWဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးပါ။
24.1.10.

ကျန်းမာေရးြပဿန[များကို မှန်ကန်စွာ ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်Kိုင်ရန်၊ ေဖာ်ထုတ်Kိုင်ရန်၊

ေလျာ့နည်းေစKိုင်ရန် Kှင့်/သိုGမဟုတ် noန်းပိုGေပးKိုင်ရန် ကျန်းမားေရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မWများ၊
မူများKှင့် ချဉ်းကပ်မWများအေပc ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWဝန်ထမ်းများကို
သင်တန်းေပးပါ။
24.1.11.

ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားချိန်အတွင်း ေအာက်ပါတိုG ြပ_လုပ်ရန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။ •

မည်သည့်မျက်Kှ[ချင်းဆိုင်ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ရှားမWများအတွက်
ေရာဂါထိန်းချ_ပ်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ကျင့်သံုးရန်။

•

ကျန်းမာေရး Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများေXကာင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
အKbရာယ်များ တိုးများလာြခင်းကို တားဆီးြခင်း Kှင့်

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားကို ေစာစီးစွာေရာဂါရှာေဖွေတွsရှိ
ြခင်း Kှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မn
W oန်းပိုGသည့်ယKbရားများအေပc သင်တန်းေပးြခင်း။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေဆာင်ရ:က်သူများ အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
24.1.12.

ေအာက်ပါတိုGKှင့်ြပည့်စံုေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပ်ရှားမWများ၌ ကျန်းမာေရး
ဝန်ေဆာင်မWများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များKှင့် noန်းပိုGြခင်းများ ထည့်သွင်းပါ။
•

noန်းပိုGထားသည့်အိမ်ေထာင်စမ
ု ျား၏ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ေသာ၊
Kှင့်

•
24.1.13.

ကေလးများKှင့် မိသားစုများ၏ လpိ_sဝှက်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းေသာ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မWများအXကား ချိတ်ဆက်မW
များကို ပံ့ပိုးေပးqပီး ကေလးများ၏ လက်လှမ်းမီမWအေပc မည်သည့်ကွာဟချက်၊ ပိတ်ဆိုGမWများ
သိုGမဟုတ် အတားအဆီးများကို ေလျာ့နည်းေစပါ။

24.1.14.

ထိခိုက်ခံရသူလူဦးေရKှင့် အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်အခါ လူေနမWပတ်ဝန်းကျင်Kှင့် ကျန်းမာေရး
ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မWများ၏ အကျိ_းသက်ေရာက်မWကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားqပီး သင့်ေတာ်သည်ေနရာ
တိုင်း၌ ကျန်းမာေရးလုပ်သားများကို တိုင်ပင်ေဆွးေKွးမWများ၌ ပါဝင်ရန် ဖိတ်ေခcပါ။

24.1.15.

စိတ်ကျန်းမာေရးKှင့် စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမW Kှင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခနG်ခွဲမWအတွက် ကwေပါင်းစံု
ညiိKိWင်းေရး စနစ်တစ်ခရ
ု ှိ ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။ (စံKWန်း
၁၀ ကို Xကည့်ပါ။)

24.1.16.

ELablish connec6ons between birth regiLra6on and reproduc6ve health (su: as poLnatal
care and vaccina6ons).
ေမွးဖွားမWမှတ်ပံုတင်ြခင်းKှင့် မျိ_းဆက်ပွားကျန်းမာေရး (မီးဖွားqပီးေန[က်ေစာင့်ေရှာက်မWKှင့်
ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းကဲ့သိုGေသာ) အXကား ဆက်သွယ်မWများကို တည်ေဆာက်ပါ။

24.1.17.

ြဖစ်Kိုင်qပီး သင့်ေလျာ်ပါက noန်းပိုGမWများKှင့် ေဆးYံုတင်ခွင့်ကာလအတွင်း ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ
Kှင့် ကေလးများကို အတူတကွ ရှိေစရန် ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ
အလုပ်လုပ်ပါ။

24.1.18.

ကေလးများအားလံုးအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ၊ အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေသာ၊ ပါဝင်ေသာ Kှင့်

လက်လှမ်းမီေသာ ေဆးကုသမW၊ ခွဲစိတ်ကုသမW၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး Kှင့် Yိးု ဆက်အတုထည့်ြခင်း
ဝန်ေဆာင်မမ
W ျားအတွက် အေရးဆိပ
ု ါ။

ကျန်းမာေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရ:က်သူများအတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက် များ
24.1.19.

ကျန်းမာေရးအစီအစဉ်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ အဆင့်အားလံုး၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ေရးKှင့် ကေလးများ၏ပါဝင်ေဆာင်ရVက်င်ြခင်းကို ထည့်သွင်းပါ။

24.1.20.

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဝ
W န်ထမ်းများအတွက် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်
များကို လံုkခံ_စွာKှင့် ထိေရာက်စွာ noန်းပိုGရန် ယKbရားတစ်ခု တည်ေဆာက်ပါ။

24.1.21.

သင့်ေလျာ်သည့်ေနရာများ၌ ကျန်းမာေရးXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျား၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရး သတင်းအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပါ။

24.1.22.

ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ြခင်းြဖင့် အကူအညီများသည် ထိခိုက်ခံရသူများအားလံုးဆီသိုG ေရာက်ရှိေရး
ေသချာေစပါ။
•

ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မWများ ရရှိရန် အခက်အခဲရှိKိုင်သည့် ကေလးများKှင့် မိသားစုများကို
ေဖာ်ထုတ်ရန် ဆန်းစစ်မWများ အသံုးြပ_ြခင်း၊

•

ကေလးများရင်ဆိုင်ေနရသည့် အတားအဆီးများကို ေကျာ်လoားရန် နည်းဗျtဟာများကို
ေဖာ်ထုတ်qပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
ေဆာင်ရVက်သူများKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ြခင်း Kှင့်

•

အိမ်ေထာင်ဦးစီးရသည့်ကေလးများ Kှင့် အုပ်ထိန်းမWမရှိသည့် သိုGမဟုတ် ကွဲကွာေနသည့်
ကေလးများ အားလံုးကို စာရင်းသွင်းြခင်း။

24.1.23.

ေအာက်ပါတိုG ပံ့ပိုးေပးသည့် အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းအတွင်း၌ အKbရာယ်ဆန်းစစ်မWတစ်ခု ြပ_လုပ်ပါ။
•

ကေလးများ၏ကျန်းမာေရးKှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအေြခအေနKှင့်ပတ်သက်သည့်
အေြခခံအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊

•

သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မWဝန်ေဆာင်မWများကို လက်ခံရရှိသည့်
ကေလးများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

•

ကျန်းမာေရးXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများအတွက် (ပညာေရးKှင့် အြခားကေလးဘဝလုပ်ရှားမWများ
ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း) အေကာင်းဆံုးအချိန်ကို ဆန်းစစ်ြခင်း Kှင့်

•
24.1.24.

သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကေလးအုပ်စမ
ု ျား၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆံုးြဖတ်ြခင်း။

သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာေရး သတင်းအချက်အလက်များကို ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
ေဆာင်ရVက်သူများKှင့် ေဝမpပါ။

24.1.25.

(က) မိသားစုများကို ထပ်ဆင့်အကျိ_းေကျးဇူးများ ရရှိြခင်းမှ ရည်ရVယ်ချက်ြဖင့် ခွဲထုတ်ြခင်းကို
ဟနG်တားရန် Kှင့် (ခ) ကေလးများကို ခိုးယူမW သိုGမဟုတ် ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မW၏ ပစ်မှတ်များ
အြဖစ် ြပ_လုပ်ြခင်းကို ေရှာင်Xကဉ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများ
Kှင့် အလုပ်လုပ်ပါ။

24.1.26.

အသတ်ခံရသည့်ကေလး သိုGမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့် ကေလးအေရအတွက်၊ ဘာ/ ဘယ်သူ
အားြဖင့်၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်ေနရာ Kှင့် ဘာေXကာင့် (အေြခအေနက ဘာလဲ) Kှင့် ပတ်သက်သည့်
အချက်အလက်များအေပc ကျန်းမာေရးKှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာေစာင့်Xကပ်သည့်စနစ်များအတွက်
ခွဲထုတ်ထားသည့် အချက်အလက်များ ေကာက်ယူပါ။ (စံKWန်း ၇ ကို Xကည့်ပါ။)

24.1.27.

အုပ်ထိန်းမWမရှသ
ိ ည့်ကေလးများ ေဆးYံုတင်ြခင်း၊ ကုသြခင်းKှင့် ေဆးYံုဆင်းြခင်းအတွက်
လက်လှမ်းမီqပီး စိတ်ဒဏ်ရာ-အသိရသ
ိှ ည့် ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများ
Kှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါ။
24.1.28.

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဆ
W ိုင်ရာnoန်းပိုGသည့်ယKbရားများ Kှင့် ေစာစီးစွာေရာဂါရှာေဖွေတွsရှိြခင်း
အေပc ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများကို သင်တန်းေပးပါ။

24.1.29.

သင့်ေလျာ်သည့်ေနရများ၌ ကေလးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရာ၌ ကvမ်းကျင်မWရှိ

ေသာ လူမဝ
W န်ထမ်းများ၊ ကေလးစိတ်ပညာရှင်များKှင့် စိတ်ကျန်းမာေရးပညာရှင်များကို ခနG်အပ်ြခင်း
ကို ြမiင့်တင်ေပးရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ ပူးေပါင်း
လုပ်ေဆာင်ပါ။

24.1.30.

စိတ်ကျန်းမာေရးKှင့် စိတ်လူမWပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမW Kှင့် ြဖစ်ရပ်စီမံခနG်ခွဲမWအတွက် ကwေပါင်းစံု

ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်မWစနစ်များ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ
အလုပ်လုပ်ပါ။ (စံKWန်း ၁၀ Kှင့် ၁၈ ကို Xကည့်ပါ။)
24.1.31.

ကေလးများအားလံုးသည် လက်လှမ်းမီေသာ၊ ပါဝင်ေသာ Kှင့် အသက်အရVယ်Kှင့်သင့်ေလျာ်ေသာ
ေအာက်ပါ လိင်Kှင့် မျိ_းဆက်ပွားကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မWများ၊ ေထာက်ပံ့ပစ§ည်းများKှင့် သတင်း
အချက်အလက်များရရှေ
ိ Xကာင်း ေသချာေစရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်
သူများKှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါ။
•

ဆယ်ေကျာ်သက် လိင်မWKှင့် မျိ_းဆက်ပွားကျန်းမာေရး၊

•

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာKှင့် အိမ်တွင်းအXကမ်းဖက်မWKှင့် သေဘာတူခွင့်ြပ_ြခင်း၊

•

လက်ထပ်ြခင်း၊

•
•

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း Kှင့်
မိဘအုပ်ထိန်းမW။

24.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများKှင့်ပတ်သက်သည့် အnoန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWKှင့် အြခားသက်ဆိုင်
ရာ ကွဲြပားြခားန[းမWအေXကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အnoန်းကိန်းများသည် kခံ_ငံုစံKWန်း
အေပc တိုးတက်မWကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အnoန်းကိန်းများKှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌noန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသKှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ_လုပ်Kိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်Koယ်ေသာ အnoန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိKိုငပ
် ါသည်။
အnoန်းကိန်း

24.2.1. မေတာ်မတရားြပ_ြခင်း၊ လျစ်လျtYWြခင်း၊

ရည်မန
ှ ်းချက်

၈၀%

မှတ်ချက်

သင်တန်း၌ မေတာ်မတရားြပ_ြခင်း၊

ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သိုGမဟုတ်

လျစ်လျtYWြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ် အြမတ်

အXကမ်းဖက်ြခင်း သက်ေရာက်ခံရသည့်

ထုတ်ြခင်း သိုGမဟုတ် အXကမ်းဖက်

ကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းKှင့်

ြခင်းေXကာင့် Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊

ပတ်သက်qပီး သင်တန်းရထားသည့်

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Kှင့် စိတ်ခံစားမWပိုင်း

ဦးတည်ေနရာရှိ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မW

ဆိုင်ရာ လကêဏာများပါဝင်သင့်

ဝန်ထမ်းများ အေရအတွက် Kှင့် ရာခို◌်ငKWန်း

သည်။ Kိုင်ငံအတွင်း သတ်မှတ်
ကာလတစ်ခု (‘ခနG်ထားqပီး
တစ်လအတွင်း’) ကို လည်း
ထည့်သင့်သည်။

24.2.2. တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထားသည့် ကျန်းမာေရး

၁၀၀%

အေဆာက်အအံတ
ု စ်ခုရှိ ေမွးဖွားမW ရာခိုင်KWန်း
24.2.3. ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာဝန်ေဆာင်မW

၁၀၀%

အေဆာက်အအံုများကို ေြမပံုေရးဆွဲ

များ ပံ့ပိုးသည့် ဦးတည်ေနရာရှိ ကျန်းမာေရး

သည့်အခါ ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်

ေစာင့်ေရှာက်မW အေဆာက်အအံု

သည်ဟု ယူဆထားသည့်

အေရအတွက် Kှင့် ရာခိုင်KWန်း

ဝန်ေဆာင်မWများ စစ်ေဆးေရး
စာရင်းတစ်ခု

24.3. လမ်း45န်ချက်မှတ်စုများ
24.3.1. အ1Bရာယ်ရှိေသာကေလးများ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဝ
W န်ထမ်းများသည် မေတာ်မတရားြပ_
ြခင်း၊ လျစ်လျtYWြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သိုGမဟုတ် အXကမ်းဖက်ြခင်း အKbရာယ်ရှိေသာ ကေလးများ
ကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ^ကိ_းပမ်းမWများကို ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်သင့်သည်။ ကျန်းမာေရးအKbရာယ်များကို အထိခိုက်လွယ်
ဆံုးကေလးများ သိုGမဟုတ် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မWကို လက်လှမ်းမီရရှိမWအတွက် အ^ကီးမားဆံုး အတား

အဆီးများကို ရင်ဆိုင်ရသည့် ကေလးများ၌ အုပ်ထိန်းမWမရှိသည့်၊ ကွဲကွာေနသည့် သိုGမဟုတ် အြခားနည်းလမ်းြဖင့်
ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWအစီအစဉ်များ၌ပါဝင်ေနသည့် ကေလးများ၊ မသန်စွမ်းကေလးများ၊ အဆိုးရVားဆံုးကေလး
အလုပ်သမားပံုစံများ (WFCL) ၌ ပါဝင်ေနသည့်ကေလးများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ/ကျားမဆိုင်ရာလူနည်းစု

(လိင်တူဆက်ဆံေသာမိန်းမ/ ေယာကျာ်း၊ လိင်တူလိင်ကွဲKှစ်မျိ_းလံုးကိုစိတ်ဝင်စားသူများ၊ လိင်ေြပာင်ထားသူများ
Kှင့် လိင်အဂπါKှစ်ခုပါသူများ [LGBTI]) အြဖစ် ေဖာ်ထုတ်ထားသည့်ကေလးများ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲsများ သိုGမဟုတ်
အုပ်စုများKှင့် ဆက်စပ်ေသာကေလးများ Kှင့် ကေလးအိမ်ေထာင်ြပ_ြခင်း၌ ေနထိုင်သမ
ူ ျား အပါအဝင်

မိန်းကေလးများ ပါဝင်Kိုင်သည်။ ဆန်းစစ်မWများKှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းတိုGကို ေဆာင်ရVက်သည့်အခါ
'အိမ်ေထာင်စ'ု သည် ကေလးအားလံုးအတွက် သက်ဆိုင်ေသာတိုင်းတာချက်ယူနစ်တစ်ခုမဟုတ်Kိုင်ေXကာင်း
သတိရရန် အေရး^ကီးသည်။

24.3.2. ေပါင်းစပ်ထားေသာ ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး1ှင့် ကျန်းမာေရး
Iကားဝင်ေဆာင်ရ:က်မHများ
မေတာ်မတရားြပ_ြခင်း၊ လျစ်လျtYWြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သိုGမဟုတ် အXကမ်းဖက်ြခင်းတိုGမှ
ရှင်သန်ကျန်ရစ်သက
ူ ေလးများသည် သီးြခားကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မWများကို ရရှိရမည်ြဖစ်သည်။ အမျိ_းသမီး

ဝန်ေဆာင်မေ
W ပးသူများKှင့် အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန် ပိုKှစ်သက်သည့် (သိုGမဟုတ် ယဉ်ေကျးမWအရလိုအပ်ေသာ)
ကေလးများအတွက် အမျိ_းသမီးကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မပ
W ံ့ပိုးသူများကို ရရှသ
ိ င့်သည်။
ကျန်းမာေရးKှင့်ဆက်Koယ်ေသာအေဆာက်အအံုများKှင့် ဝန်ေဆာင်မမ
W ျားအားလံုးကို ကေလးများအားလံုးအတွက်
လက်လှမ်းမီရရှိqပီး သင့်ေလျာ်၍ ပါဝင်သင့်ကာ ပံုမှန်အားြဖင့် ေအာက်ပါတိုG ပါဝင်သင့်သည်။ •

အေရးေပc သေKΩတားြခင်းKှင့် ကေလးများအတွက် အလိုက်သင့်ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲထားေသာ HIV အတွက်
ထိေတွsမWအလွန်ေဆးဝါးေသာက်သံုး၍ေရာဂါ^ကိ_တင်ကာကွယ်မW (ေရာဂါ^ကိ_တင်ကာကွယ်ြခင်း)

•

ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ စစ်လက်နက်ပစ§ည်းများKှင့် အြခား Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအKbရာယ်များမှ

ရှင်သန်ကျန်ရစ်သက
ူ ေလးများအတွက် ကေလးKှင့်သင့်ေလျာ်ေသာ အေရးေပc ေရှးဦးြပ_စုမW အေထာက်
အပံ့များ Kှင့်
•

^ကိ_တင်မစီစဉ်ထားေသာကိုယ်ဝန်ေဆာင်မWများကို တားဆီးရန် မိသားစုအစီအစဉ်များ။

24.3.3. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 1ှင့် ကျားမအေြခြပO အIကမ်းဖက်ြခင်းမှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူကေလးများ
ကေလးများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအXကမ်းဖက်ြခင်းKှင့် မေတာ်မတရားြပ_ြခင်းကို တိုင်Xကားရန် အခက်ေတွsေလ့
ရှိသည်။ ဝန်ေဆာင်မပ
W ံ့ပိုးသူများသည် ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ေပးြခင်းြဖင့် ဖွင့်ေြပာရန် (သိုGမဟုတ် ေဖာ်ထုတ်ရန်)
လံုkခံ_ေသာေနရာကို ေထာက်ပံ့ေပးKိုင်သည်။
•

ေတွsေနကျလကêဏာများကို အာYံုစိုက်ြခင်း၊

•

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးကvမ်းကျင်မWများကို အသံုးြပ_ြခင်း၊

•

ကေလးများ၏အြမင်များကို ေမးြမန်းြခင်း Kှင့် န[းေထာင်ြခင်း၊

•

ကေလးဖွင့်ေြပာသည့်အရာများကို Xကင်န[စွာ၊ ကvမ်းကျင်စွာ၊ လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းမWြဖင့် Kှင့် တည်qငိမ်စွာ
တံုGြပန်ြခင်း Kှင့်

•

မည်သည့်အဆိုြပ_ထားေသာတံုGြပန်မေ
W ဆာင်ရVက်ချက်များ၏ ရည်ရVယ်ချက်Kှင့် ြဖစ်Kိုင်ေြခရှိေသာ
ရလဒ်များအေXကာင်းကို ကေလးများအား အသိေပးြခင်း။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ စိတ်ကျန်းမာေရး Kှင့် စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမW Kှင့် ကျန်းမာေရး
ပံ့ပိုးသူများသည် ေအာက်ပါတိုGကို အေြခခံ၍ ေဆာင်ရVက်ချက်များကို ြပ_လုပ်ရမည် ြဖစ်သည်။
•

ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ_းစီးပွား၊

•

လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းထားြခင်း၊

•

မြဖစ်မေန တိုင်Xကားရမည့် သတ်မှတ်ချက်များ Kှင့်

•

ကေလးများအေပc Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိုGမဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအXကမ်းဖက်ြခင်း Kှင့် မေတာ်မတရား
ြပ_ြခင်းတိုGKှင့် ဆက်Koယ်သည့် Kိုင်ငံKှင့် Kိုင်ငံတကာဥပေဒများ။ (စံKWန်း ၉ Kှင့် ၁၀ ကို Xကည့်ပါ။)

24.3.4. ြဖစ်ရပ်စီမံခနE်ခွဲြခင်း
ြဖစ်ရပ်စီမံခနG်ခွဲမWသည် ကေလးတစ်ဦးချင်းစီKှင့် သူတိုG၏ မိသားစုများ၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မW၊ ကျန်းမာေရး

Kှင့်/သိုGမဟုတ် ေကာင်းကျိ_းကို ပံ့ပိုးေပးသည့် Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို သင့်ေလျာ်qပီး ဘက်ေပါင်းစံု စနစ်တကျ
အချိန်မီ စီစဉ်ြခင်းKှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ြခင်း နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ကျန်းမာေရး Kှင့်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ေပါင်းစပ်ထားေသာ ချဉ်းကပ်မန
W ည်းလမ်းတစ်ခ၌
ု ကwKှစ်ခု

အXကား လံုkခံ_မWရှိqပီး လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ noန်းပိုGမWKှင့် သတင်းအချက်အလက်ေဝမpြခင်းကို ေသချာေစေသာ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ပါဝင်သင့်သည်။ (စံKWန်း ၁၈ ကို Xကည့်ပါ။)

24.3.5. ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမHများ
ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမWများကို ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ြခင်း Kှင့် တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်ြခင်း၌ ကwအများအြပား
အXကား အနီးကပ် ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်မW Kှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်မW လိုအပ်သည်။ ၎င်း၌ အနည်းဆံုး ကျန်းမာေရး၊

ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရ သနG်ရှင်းေရး Kှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ပါဝင်သင့်သည်။
ေအာက်ပါတိုGကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်သင့်သည်။
•

ြဖစ်ရပ်များကို ခွဲထုတ်ြခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းKှင့် ေြခရာခံြခင်းတိုGအတွက် စံသတ်မှတ်ထားေသာ
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊

•

သတင်းအချက်အလက်ေဝမpြခင်း Kှင့် အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ြခင်းအတွက် ဘံု လုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများ Kှင့်

•

သက်ဆိုင်ေသာြဖစ်ပွားမW၌ ကေလးများ၏ ထူးြခားေသာအKbရာယ်များKှင့် ထိခိုက်လွယ်မWများအေပc
ရှင်းလင်းqပီး ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ထားေသာ ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်သည့် ရပ်ရVာသတင်းအချက်အလက်
များ ေပးြခင်း။

ဝန်ေဆာင်မWပံ့ပိုးသူအားလံုးသည် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားမWများ၌ ကေလးများ ရင်ဆိုင်ရေသာ ဆင့်ပွားအKbရာယ်
များကို သတိြပ_သင့်qပီး ေလျာ့နည်းေစသင့်သည်။ ေသဆံုးြခင်း၊ ဖျားန[ြခင်း သိုGမဟုတ် ြပည်သူØကျန်းမာေရး

ေဆာင်ရVက်ချက်များကဲ့သိုGေသာ အေXကာင်းြပချက်များေXကာင့် မိဘများKှင့် သီးြခားြဖစ်ေနေသာ ကေလးများ

အတွက် ြဖစ်Kိုင်ပါက ေဆွမျိ_းသားချင်းေစာင့်ေရှာက်မW အစရှသ
ိ ည့် လံုkခံ_ေသာ အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြပ_စုေစာင့်
ေရှာက်မWအစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးေပးသင့်သည်။ အေXကာင်းတစ်ခုခုေXကာင့် မိဘများKှင့် ေခတ≥ကွဲကွာေနသည့်

ကေလးများသည် ြဖစ်Kိုင်ပါက ^ကိ_တင်တွက်ဆ၍ ရေသာ အချိန်များ၌ ြဖစ်ေပcသည့် ဖုန်းေခcဆိုမမ
W ျား သိုGမဟုတ်
^ကိ_တင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒယ
ီ ုိများမှတစ်ဆင့် Kှစ်သိမ့်မWနဲG ေထာက်ပံ့မWကို ရှာေတွsKိုင်သည်။ ကေလးများ၊
မိသားစုများ Kှင့် ရပ်ရVာများသည် ြဖစ်ပွားမWKှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ ေXကာက်ရVံsမW၊ ကွဲကွာြခင်း၊ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊

ဆံုးYံWးမW Kှင့် အြခားစိတ်ဖိစီးမWများကို ေကျာ်လoားရန် အကျပ်အတည်းကာလ အတွင်းKှင့် qပီးေန[က် စိတ်ကျန်းမာ
ေရး Kှင့် စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမW လိုအပ်Kိုင်သည်။ ေစာင့်Xကည့်ြခင်း သိုGမဟုတ် ကုသမWဌာနများ၌ ထားရှိြခင်း၊
ေရာဂါေြခချ_ပ်ြဖင့်ထားြခင်း သိုGမဟုတ် သီးသနG်ထားြခင်း အားြဖင့် ကေလးများ၏ စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာ
ေကာင်းကျိ_းကို ထိန်းသိမ်းရန် အထူးေဆာင်ရVက်ချက်များကို ြပ_လုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။

24.3.6. ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ
Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာuကံ_ေတွsKိုင်သည့် အKbရာယ်သည် ကျားမ၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမW၊ တည်ေနရာ၊
လူမWစီးပွားေရးအေြခအေနအားြဖင့် ကွဲြပားသည်။ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ကျန်းမာေရး

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည် ကေလးများ၏ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမW အKbရာယ်ကို ေလျာ့နည်းေစရန် ေအာက်ပါ
တိုGကို ြပ_လုပ်ြခင်းြဖင့် အတူတကွ လုပ်ေဆာင်Kိုင်သည်။
•

ေယဘုယျထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ရန် ကေလးများ၊ မိသားစုများKှင့်
ရပ်ရVာများကို သင်Xကားေပးြခင်း၊

•

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေသာကေလးအားလံုးကို သင့်ေလျာ်qပီး ပါဝင်ေသာ အေရးေပcေဆးဘက်ဆိုင်ရာ

အကူအညီ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာခွဲစိတ်ကုသမW၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဝန်ေဆာင်မWများ Kှင့် စိတ်ကျန်းမာေရး
Kှင့် စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမWများ ေပးြခင်း Kှင့်
•

^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ေရး Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို အသိေပးရန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများKှင့်
ေသရာပါဒဏ်ရာများ Kှင့် ချိ_sယွင်းမWများအေပc သင့်ေတာ်သည့်ေနရာများ၌ အမည်မေဖာ်ြပပဲ ခွဲထုတ်ထား
သည့် အချက်အလက်များကို ေကာက်ယူြခင်းKှင့် ေဝမpြခင်း။ ကျားမ၊ အသက်အရVယ်Kှင့် မသန်စွမ်းမW

တိုGအြပင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ/ေသဆံုးမWအေXကာင်းရင်း၊ ေနရာKှင့် အေြခအေနများအားြဖင့် အချက်အလက်
များကို ခွဲထုတ်သင့်သည်။

24.3.7. ေဆးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ
ဆရာဝန်များသည် ရာဇဝတ်မWကျtးလွန်မWများေXကာင့် ြဖစ်ေပcလာသည့် မည်သည့်ေရာဂါ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ

သိုGမဟုတ် ေသဆံုးမWမှန်သမpကို တရားဝင်အာဏာပိုင်များအား အသိေပးရန် ဥပေဒအရတာဝန်ရှိေလ့ရှိသည်။

အချိ_sအေြခအေနများ၌ ထိုသိုGေသာြဖစ်ရပ်များကို အစီရင်ခံြခင်းသည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ (သိုGမဟုတ် သက်ေသများ
သိုGမဟုတ် သူတိုG၏မိသားစု) ကို ေန[က်ထပ်အKbရာယ် ြဖစ်ေစKိုင်သည်။ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သ၏
ူ အKbရာယ်ကို
ေလျာ့နည်းေစရန် လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားသည့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မW ပံ့ပိုးသူများက
တရားဥပေဒအရ ြဖစ်Kိုင်သည့် ေနရာများ၌ ေအာက်ပါတိုGကို ြပ_လုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။
•

ဆရာဝန်-လူန[၏ လpိ_sဝှက်စွာထိန်းသိမ်းြခင်းကို ေစာင့်ေရှာက်ပါ၊

•

ထိခိုက်မWမရှြိ ခင်း မူကုိ သတိြပ_မိပါ၊

•

လူန[၏ အေကာင်းဆံုးအကျိ_းစီးပွားKှင့်အညီ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကို ေရးပါ၊

•
•

ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ သိုGမဟုတ် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သအ
ူ ား ေဆးမှတ်တမ်းများကို တိုက်Yိုက်ေပးပါ Kှင့်
ကေလး၏လိုအပ်ချက်များKှင့် ြဖစ်Kိုင်ေြခရှေ
ိ သာ Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို ဆန်းစစ်ရန်Kှင့်

ဦးစားေပးသတ်မှတ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့် ပူးေပါင်း
လုပ်ေဆာင်ပါ။

24.3.8. ေြပာင်းေရYZေပးြခင်း1ှင့် ေဆးကုသမHအတွက် ဝင်ခွင့်
လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားသည့်အကူအညီေပးသူများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ေဒသခံအဖွဲsအစည်း များ
Kှင့် ရပ်ရVာများသည် ေအာက်ပါတိုGကို မြပ_လုပ်မီ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မWတစ်ခုသိုG ကေလးတစ်ဦး၊ မိဘ
သိုGမဟုတ် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူတစ်ဦးကို ေဆးပညာအရ ေြပာင်းေရ±sေပးြခင်း သိုGမဟုတ် ဝင်ခွင့် မြပ_သင့်ပါ။
•

ကေလးKှင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူသည် မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေXကာင်း အေသးစိတ်အချက်အလက်များ
ေကာက်ယြူ ခင်း (အမည်အြပည့်အစံ၊ု ေမွးသက´ရာဇ်၊ ေဆွမျိ_းရင်းချာ၊ မူလေနထိုင်သည့်ရVာများ၊
လက်ရှိေနရပ်၊ ေြပာင်းေရ±sေပးသည့်ေနရာ အစရှသ
ိ ြဖင့်)၊

•
•

သက်ဆိုင်သအ
ူ ားလံုးကို ထိမ
ု ှတ်တမ်းများအား မိတ≥tကူးေပးြခင်း Kှင့်

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားKှင့်အတူ မေနKိင
ု ်သည့် ကေလးများအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ ြပ_စုေစာင့်
ေရှာက်မWအစီအစဉ်များ ြပ_လုပ်ေပးြခင်း။
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စံ#$န်း ၂၅။ အာဟာရ#ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

အာဟာရKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည် အထူးသြဖင့် ကေလးများ၏ ဘဝ
ပထမသံုးKှစ်အတွင်း Kှင့် ဆယ်ေကျာက်သက်အရVယ်၌ ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ရန်အတွက် အဓိက အခွင့်အေရး

များရှိသည်။ အိမ်အတွင်း အာဟာရဆိုင်ရာအေလ့အကျင့်များ၊ တားြမစ်ချက်များKှင့် ခွဲြခားဆက်ဆံမမ
W ျားသည်
လူဦးေရအမျိ_းမျိ_းကို ကွဲြပားြခားန[းစွာ ထိခိုက်ေစKိုင်သည်။ ကေလးများ အထူးသြဖင့် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်

မိန်းကေလးငယ်များသည် အာဟာရနည်းပါးသည့်ပံုစံအားလံုးကို ထိခိုက်လွယ်မWရှိသည်။ မသန်စွမ်းကေလးများ
သည် အထူးသြဖင့် အာဟာရချိ_sတဲ့မWKှင့် ဆက်Koယ်ေသာ ချိ_sယွင်းမWများအေပc ထိခိုက်လွယ်မWရXှိ ကသည်။

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများသည် မိမိတိုGမိသားစုအတွက် အစားအစာ၊ ဝင်ေငွKှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မW ပံ့ပိုး
ေပးရန် Yုန်းကန်ေနရသည့်အခါ အကျပ်အတည်းကာလများ၌ အာဟာရဆိုင်ရာမညီမpမWများသည် ပို၍ဆိုးရVားေလ့
ရှိသည်။ အထူးသြဖင့် မိခင်များKှင့် ကေလးများ၏ ကျန်းမာေရး၊ အခွင့်အေရးများKှင့် ေကာင်းကျိ_းများသည်
ထိခိုက်လွယ်သည်။

စံKန
W ်း

ကေလးများKှင့် သူတိုG၏ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၊ အထူးသြဖင့် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်Kှင့် KိုGတိုက် အမျိ_းသမီးများ

Kှင့် မိန်းကေလးငယ်များသည် လံုkခံ_qပီး လံုေလာက်၍ သင့်ေလျာ်ေသာ အာဟာရဝန်ေဆာင်မWများ ရရှိXကသည်။

25.1. အဓိကေဆာင်ရ+က်ချက်များ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 1ှင့် အာဟာရ ေဆာင်ရ:က်သူများ အတူတကွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ:က်ရန်အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
25.1.1.

အာဟာရချိ_sတဲ့မWအKbရာယ် Kှင့်/သိုGမဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မW
များရှသ
ိ ည့် ကေလးများKှင့် အိမ်ေထာင်စုများကို ပူးတွဲ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊
ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း Kှင့် တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်ြခင်းအတွက် လက်ရှိ အာဟာရKှင့် ကေလးသူငယ်

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆန်းစစ်ချက်Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း ကိရယ
ိ ာများ၊ နည်းလမ်းများ
Kှင့် အnoန်းကိန်းများကို လိုက်ေလျာညီဗထွရှိေအာင်ြပင်ဆင်ပါ။
•

ကေလးများ၏ အာဟာရKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအေြခအေနKှင့်
ပတ်သက်သည့် အေြခခံအချက်အလက်ကို ေကာက်ယူြခင်း၊

•

ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းKှင့် ဆန်းစစ်ြခင်းအားလံုး၌ ကေလးများ၏ ကိုယ်ပိုင်အြမင်များကို
ထည့်သွင်းြခင်း၊

•

အချက်အလက်များကို အနည်းဆံုး ကျားမ၊ အသက်အရVယ်Kှင့် မသန်စွမ်းမWအားြဖင့် ခွဲထုတ်ြခင်း
Kှင့်

•

လံုkခံ_မWKှင့် သူတိုG၏ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWအစီအစဉ်အေြခအေနKှင့်ပတ်သက်qပီး ကေလးများ၏
အြမင်များကို တိုင်းတာချက်များKှင့် စိစစ်အတည်ြပ_ချက်များ ပါဝင်ြခင်း။

25.1.2.

ဆန်းစစ်ချက်များ၊ အကဲြဖတ်ချက်များKှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းတိုGမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်
များကို ေဝမpရန်အတွက် ထိေရာက်မWအရှိဆံုးကwေပါင်းစံုယKbရားကို သေဘာတူညီမWရယူပါ။

25.1.3.

ကေလးများအပါအဝင် ရပ်ရVာများြဖင့် တိုင်ပင်ေဆွးေKွးြခင်းြဖင့် အာဟာရKှင့် ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာ ဘံုစိုးရိမ်ပူပန်မWများကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။

25.1.4.

အာဟာရချိ_sတဲမ
့ WအKbရာယ် Kှင့်/သိုGမဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မW
များရှသ
ိ ည့် ကေလးများKှင့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ ပါဝင်မWအတွက် ပူးတွဲဦးစားေပးစံKWန်းများကို
တည်ေဆာက်ပါ။

25.1.5.

အစီအစဉ်စက်ဝိုင်း၏အဆင့်အားလံုး၌ အာဟာရချိ_sတဲ့မWအKbရာယ်ရှိသည့်အိမ်ေထာင်စုများအတွက်
Kှင့်/သိုGမဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မWများရှိသည့် အသက်အရVယ်
အမျိ_းမျိ_းကေလးများအတွက် ေပါင်းစပ်ထားေသာတံုGြပန်ေဆာင်ရVက်မWXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ပါ။ Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၌ ေအာက်ပါတိုGပါဝင်Kိုင်သည်။
•
•

ကျန်းမာေရးအေဆာက်အအံုများKှင့် ရပ်ရVားများ၌ အေမအချင်းအချင်းပံ့ပိုးမWအုပ်စုများ

•

ေမွးကင်းစများKှင့် ကေလးငယ်များအတွက် စိတ်လူမWပိုင်းဆိုင်ရာလံWsေဆာ်မWဆိုင်ရာလWပ်ရှားမWများ

•
•
25.1.6.

ရပ်ရVာစည်းYံုးလံWsေဆာ်ြခင်း

ကုထံုးဆိုင်ရာေကvးေမွးြခင်းဝန်ေဆာင်မWများ Kှင့်

ေမွးကင်းစေကvးေမွးြခင်းဆိုင်ရာအသိပညာေပးြခင်း

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မWများသည် အာဟာရအေြခအေနကို တိုးတက်
ေကာင်းမွန်ေစသည့် သိုGမဟုတ် ပိုမိုဆိုးရVာေစသည့်ေနရာ၌ မည်သည့်မရည်ရVယ်ထားေသာ
ဆိုးကျိ_းများကို မှတ်တမ်းတင်qပီး ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းပါ။

25.1.7.

အစီအစဉ်စက်ဝိုင်း၏အဆင့်အားလံုး၌ Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို ေအာက်ပါတိုGြပ_လုပ်ြခင်းအား
ြဖင့် ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
•
•

မည်သည့်^ကိ_တင်ရှိKှင့်qပီးေသာညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်မWအုပ်စုများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း Kှင့်
ကwKှစ်ခုXကားအသံုးြပ_ရန် အေကာင်းဆံုးညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်မယ
W Kbရားများအေပc
ဆံုးြဖတ်ချက်ချြခင်း

25.1.8.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် အာဟာရ Kှစ်ခုXကား ဆက်သွယ်မမ
W ျား Kှင့်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို ပံုမှန်ြခား၍ ြပန်လည်သံုးသပ်ပါ။ ေမpာ်လင့်ချက်ရှိေသာ
အေလ့အထများကို ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ပါ။

25.1.9.

အာဟာရKှင်သက်ဆိုင်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့်ြဖစ်စဉ်များKှင့် ရပ်ရVာအေြခြပ_ပါဝင်ေဆာင်
ရVက်ြခင်းဖွဲsစည်းပံုများ၌ ကေလးများ လံုေလာက်စွာကိုယ်စားြပ_မWကို ေသချာေစပါ။ မူများ ကို
Xကည့်ပါ။

25.1.10.

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ (က) အာဟာရXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးသတင်းအချက်အလက်များ Kှင့် (ခ) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
လWပ်ရှားမWများ၌ အာဟာရချိ_sတဲ့မW^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ေရးသတင်းအချက်အလက်များကို
ထည့်သွင်းပါ။

25.1.11.

ဖွင့်ေြပာလာသည့် သိုGမဟုတ် ေဖာ်ထုတ်ထားသည့်ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
ြဖစ်ရပ်များကို မှန်ကန်စွာ noန်းပိုGKိုင်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး စိုးရိမ်ပူပန်မWများ၊
မူများKှင့် ချဉ်းကပ်မWနည်းလမ်းများအေပc အာဟာရဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးပါ။

25.1.12.

အာဟာရဆိုင်ရာ Kှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများသည် ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် အာဟာရချိ_sတဲ့မWြဖစ်ရပ်များကို လံုkခံ_စွာKှင့် ထိေရာက်စွာ
noန်းပိုGKိုင်ရန် ကေလးရင်းနီးကvမ်းဝင်ေသာ ကwေပါင်းစံု noန်းပိုGသည့်ယKbရားများကို ချမှတ်qပီး
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ပါ။ အာဟာရချိ_sတဲ့မWသည် ြဖစ်ရပ်စီမံခနG်ခွဲြခင်း၏စံKWန်းတစ်ခု ြဖစ်
သင့်/မသင့်ကို ဆံုးြဖတ်ပါ။

25.1.13.

uကံ_ေတွsခဲ့သည့် သိုGမဟုတ် အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများ Kှင့် သူတိုG၏ မိသားစုများအတွက် ပူးတွဲ
အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများKှင့် လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာnoန်းပိုGမWယKbရားများ
ကို တည်ေဆာက်ပါ။

25.1.14.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မWများအတွက် ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်
ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ Kှင့် လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ ပူးတွဲ တံုGြပန်မWKှင့် တိုင်XကားမWယKbရားများကို

ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရန်၊ တည်ေဆာက်ရန်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန်Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန်
ကေလးများKှင့် အြခားပါဝင်သူများKှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။

25.1.15.

ဝန်ထမ်းများအားလံုးသည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒများKှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို
လက်မှတ်ေရးထိုးqပီး သင်တန်းရရှိထားေXကာင်း ေသချာေစပါ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ:က်သူများ အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
25.1.16.

ကေလးKှင့် မိသားစု၏လpိ_sဝှက်စွာထိန်းသိမ်းထားြခင်းကို ေစာင့်ထိန်းသည့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးလWပ်ရှားမWများ၌ အာဟာရဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မWများ (ကုထံုးဆိုင်ရာေကvးေမွးြခင်း
ဝန်ေဆာင်မWများKှင့် ေမွးကင်းစေကvးေမွးြခင်းအသိပညာေပးအစီအစဉ်များအပါအဝင်) အတွက်
သတင်းအချက်အလက်Kှင့် noန်းပိုGမWများကို ထည့်သွင်းပါ။

25.1.17.

လက်ရက
ှိ ေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ေဆာင်မမ
W ျားကို ေဖာ်ထုတ်qပီး ကေလးများ၏
လက်လှမ်းမီမWအေပc မည်သည့်ကွာဟချက်များ၊ ပိတ်ဆိုGမWများ သိုGမဟုတ် အတားအဆီးများကို
ေလျာ့နည်းေစပါ။

25.1.18.

ေအာက်ပါလူများကို ေဖာ်ထုတ်qပီး အနီးစပ်ဆံုးကျန်းမာေရးစင်တာ သိုGမဟုတ် အာဟာရဆိုင်ရာအဖွဲs
များထံသိုG noန်းပိုGပါ။
•
•

အာဟာရနည်းပါးသည့်အKbရာယ်ရှိသည့်အိမ်ေထာင်စုများKှင့် ကေလးများ

KိုGတိုက်အမျိ_းသမီးများKှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်မိန်းကေလးများ၊ အထူးသြဖင့်မိခင်KိုGထွက်ရာ၌
အခက်အခဲရှိသူများ Kှင့်/သိုGမဟုတ်

•
25.1.19.

မသန်စွမ်းကေလးများ သိုGမဟုတ် KိုGစိုGရန် သိုGမဟုတ် မျိ_ချရန် အခက်အခဲရှိသည့်ကေလးများ

အေမမရှိသည့်ေမွးကင်းစများအတွက် KိုGတိုကအ
် မျိ_းသမီးများ Kှင့်/သိုGမဟုတ် KိုGတိုက်သူန[ြပ_များ
(သိုGမဟုတ် ေန[က်ဆံုးေရVးချယ်မWအေနြဖင့် သင့်ေလျာ်ေသာအစားထိုးေကvးေမွးြခင်း) ကို
ေဖာ်ထုတ်ပါ။

25.1.20.

အိမ်တွင်းအစားအစာစားသံုးြခင်း Kှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ပံုစံများကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။

25.1.21.

အစားအစာKှင့် ေထာက်ပံ့မWများကို ြဖနG်ေဝပါ။

25.1.22.

အေြခခံအာဟာရစစ်ေဆးမWများကို ေဆာင်ရVက်ပါ။

25.1.23.

အေြခခံအာဟာရတံုြပန်ေဆာင်ရVက်မWေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းလWပ်ရှားမWများကို ြပ_လုပ်ပါ။

25.1.24.

လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားမWဆိုင်ရာ အကူအညီေပးသူများမှ စီမံေနသည့် စာရင်းသွင်းသည့်
စင်တာများ၊ ြဖနG်ေဝသည့်ေနရာများ အစရှေ
ိ သာ ရပ်ရVာလူစုေဝးသည့်ေနရာများအားလံုး၌
KိုGတိုက်မိန်းကေလးများKှင့် အမျိ_းသမီးများအတွက် သ့င်ေတာ်ေသာေနရများ ပံ့ပိုးပါ။

25.1.25.

ကေလးအာဟာရချိ_sတဲ့ြခင်းKှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWအKbရာယ်များကို ေလpာ့ချသည့်
အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးပါ။ (၂၅.၁.၅ ကို Xကည့်ပါ။)

25.1.26.

ြဖစ်Kိုင်ပါက ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWလWပ်ရှားမWများအတွင်း ေမွးကင်းစKှင့်
ငယ်ရVယ်ေသာကေလးများကို ေကvးေမွးြခင်း (IYCF) ပံ့ပိုးမW သိုGမဟုတ် ြဖည့်စွက်စာ ေကvးေမွးြခင်းကို
ပံ့ပိုးပါ။

25.1.27.

ပထမ (၆)လအတွက် မိခင်KိုGတစ်မျိ_းတည်းသာတိုက်ေကvးြခင်းKှင့် ထိုGေန[က် ကေလးအသက်
(၂)Kှစ်Kှင့် ေကျာ်လွန်qပီးသည်အထိ မိခင်KိုGဆက်လက်တိုက်ေကvးြခင်း (အာဟာရြပည့်ဝqပီး
အသက်Kှင့်သင့်ေလျာ်ေသာ ြဖည့်စွက်စာများKှင့်အတူ) ကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ပါ၊ ြမiင့်တင်ပါ၊
ပံ့ပိုးပါ။

25.1.28.

မိခင်KိုG၏ အာဟာရဆိုင်ရာKှင့် ကျန်းမာေရးအကျိ_းေကျးဇူးအေပc အသိပညာြမiင့်တင်ရန်
ဆယ်ေကျာ်သက်ကိုယ်ဝန်ေဆာင်များအတွက် Kှင့်/သိုGမဟုတ် မိခင်KိုGတိုက်ေကvးြခင်းအတွက်
မိခင်KိုGတိုက်ေကvးြခင်းဆိုင်ရာအတန်းများKှင့် ရVယ်တူချင်းပံ့ပိုးမWအဖွဲsများကို စီစဉ်ပါ။

25.1.29.

အာဟာရစင်တာများ၌ ေနရာချထားခံရသည့်ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ၏ ကေလးများအတွက်
ယာယီြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWအစီအစဉ်များကို ေန[က်ဆက်တွဲေလ့လာပါ။

25.1.30.

ပဋိပကê/ေဘးအKbရာယ်အqပီးလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်မက
W ဲ့သိုG အကဲြဖတ်ြခင်းKှင့် ရင်းြမစ်ခွဲေဝေပးြခင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ အာဟာရKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးXကား ဆက်သွယ်မWများကို
ေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် အေရးဆိုပါ။

25.1.31.

အိမ်ေထာင်စုရှိကေလးများအားလံုးအတွက် ေဘးကင်းလံုkခံ_ေရးKှင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWအေနအထား
ကို ဆံုးြဖတ်ရန် အာဟာရဆိုင်ရာအေဆာက်အအံုများKှင့် အစီအစဉ်များ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာစစ်ေဆးမWများကို ြပ_လုပ်ပါ။

25.1.32.

မိခင်အချင်းချင်းအာဟာရလWပ်ရှားမWများ၌ အေစာပိုင်းကေလးဘဝဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မW Kှင့် ကေလး
သူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး တိုGKှင့် ပတ်သက်သည့် ေဆွးေKွးမWများကို ပံ့ပိုးရန် အာဟာရ
ေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါ။

အာဟာရေဆာင်ရ:က်သူများအတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
25.1.33.

ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ရန် အစီအစဉ်စက်ဝိုင်းတစ်ေလpာက် အာဟာရဆိုင်ရာXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မW
များအားလံုးကို ေထာက်ကူေပးသည့် ကေလးသူငယ်ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မWအတွက် ယKbရားများကို
တည်ေဆာက်ပါ။

•

ထိခိုက်အလွယ်ဆံုးကေလးများအပါအဝင် ကေလးများအားလံုးအတွက် ေဘးကင်းလံုkခံ_ရန်၊
လက်လှမ်းမီရရှိရန်Kှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWေပးရန် Kှင့်

•

ကေလးများ၏ ကွဲြပားေသာ ကျားမ၊ ကျားမဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လကêဏာများ၊ အသက်အရVယ်၊
မသန်စွမ်းြဖစ်မW၊ ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မWဆိုင်ရာအဆင့်များ၊ အာဟာရလိုအပ်ချက်များKှင့်
မိသားစုအေြခအေနများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်။

25.1.34.

(က) စိတ်ဖိစီးမWရှိသည့် သိုGမဟုတ် မေကာင်းေသာကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်ယKbရားများ၏ အKbရာယ်
ရှိသည့် မိဘများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် Kှင့် (ခ) အေြခခံစိတ်လူမWပိုင်းဆိုင်ရာ Kှင့် အြပ_သေဘာေဆာင်
ေသာ မိဘအုပ်ထိန်းမWပံ့ပိုးြခင်းကို ေပးရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်
သူများKှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် အာဟာရဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးပါ။

25.1.35.

အာဟာရအဖွဲsတစ်ခုစီ၌ အနည်းဆံုးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား (မဟုတ်ပါက တစ်ဖွဲsလံုးအား) ကေလး
သူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဓိကတာဝန်ယူသူအြဖစ် သင်တန်းေပးပါ။

25.1.36.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအဖွဲsများကို အေြခခံအာဟာရစစ်ေဆးြခင်းနည်းလမ်းများ
(အေပcအလယ်ပိုင်းလက်ေမာင်းပတ်ပတ်လည်တိုင်းတာမWကဲ့သိုG) Kှင့်ပတ်သက်qပီး သင့်ေတာ်သည့်
ေနရာများ၌ သင်တန်းေပးပါ။

25.1.37.

ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ြခင်းြဖင့် ထိခိုက်ခံရေသာလူဦးေရအားလံုးကို ကူညီေထာက်ပံ့မWများ
ေရာက်ရှိေစပါ။
•

အစားအစာများကို လက်လှမ်းမီရရှိရာ၌အခက်အခဲရှိKိုင်သည့်ကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်
ဆန်းစစ်မWများကို အသံုးြပ_ြခင်း၊

•

မတူညီေသာအုပ်စုများအတွက် လက်လှမ်းမီမWရရှိရာ၌ အဟနG်အတားများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

•

အဟနG်အတားမျာကို ေကျာ်လoားရန် နည်းဗျtဟာများကို ေဖာ်ထုတ်qပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရVက်ြခင်း Kှင့်

•

မယားqပိ_င်ဓေလ့ကျင့်သံုးသည့်ေနရာများ၌ ေန[က်ဆက်တွဲဇနီးများKှင့် သားသမီးများကို

ကျန်ရစ်ြခင်းကို ေရှာင်Xကဉ်ရန် အရVယ်ေရာက်qပီးေသာအမျိ_းသမီးအားလံုးကို အဓိကအကူအညီ
လက်ခံရရှိသူများအြဖစ် စာရင်းသွင်းြခင်း။
25.1.38.

အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းကာလာအတွင်း ေအာက်ပါတိုGကိုဆန်းစစ်သည့် အKbရာယ်ဆန်းစစ်မWတစ်ခုကို
ြပ_လုပ်ပါ။
•
•

ြဖနG်ေဝသည့်ေနရများKှင့် ေဈးများကို လက်လှမ်းမီမW၌ ပါဝင်သည့်လံုkခံ_မWဆိုင်ရာအKbရာယ်များ၊
စာတတ်ေြမာက်မW သိုGမဟုတ် မှတ်ပံုတင်ထားြခင်း အစရှေ
ိ သာ လက်ခံရရှိရသူအတွက်
အရည်အချင်းလိုအပ်ချက်များ၊

•

မည်သည့်Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWအတွက်မဆို အေကာင်းဆံုးအချိန် Kှင့်

•

ကေလးငယ်များကို ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများကဲ့သိုG သတ်သတ်မှတ်မတ်အုပ်စုများ၏
လိုအပ်ချက်များ။

25.1.39.

အထူးသြဖင့် ထပ်ဆင့်ပံ့ပိုးမWလိုအပ်သည့်ကေလးများKှင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများအတွက် အာဟာရ
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ြခင်းKှင့်
ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းတိုG၌ ထိခိုက်ခံသူလဦ
ူ းေရ၏ အုပ်စုခွဲများအားလံုး ပါဝင်ေစပါ။

25.1.40.

သူတိုGကိုယ်ပိုင်အမည်များြဖင့်ကူညီမWရရှိရန် အိမ်ေထာင်ဦးစီးရသည့်ကေလးများ၊ အုပ်ထိန်းမWမရှိသည့်
ကေလးများ သိုGမဟုတ် ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများကို အကျိ_းခံစားသူကတ်များ ေပးပါ။

25.1.41.

(က) မိသားစုများကို ထပ်ဆင့်အကျိ_းေကျးဇူးများ ရရှိြခင်းမှ ရည်ရVယ်ချက်ြဖင့် ခွဲထုတ်ြခင်းကို
ဟနG်တားရန် Kှင့် (ခ) ကေလးများကို ခိုးယူမW သိုGမဟုတ် ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်မW၏ ပစ်မှတ်များ
အြဖစ် ြပ_လုပ်ြခင်းကို ေရှာင်Xကဉ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများ
Kှင့် အလုပ်လုပ်ပါ။

25.1.42.

အာဟာရအစီအစဉ်၌ ပါဝင်ခွင့်ရထားသည့် အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများ (အုပ်ထိန်းမWမရှသ
ိ ည့်
ကေလးများ Kှင့် ကွဲကွာေနသည့်ကေလးများ အပါအဝင်) ကို ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာပါ။

25.1.43.

အာဟာရအစီအစဉ်များKှင့် ဆက်Koယ်ေသာလWပ်ရှားမWများက ကေလးသူငယ်ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်ေရး
အေလ့အကျင့်အေပc မည်သည့်ြဖစ်Kိုင်ေြခသက်ေရာက်မWကိုမဆို ဆန်းစစ်qပီး ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းပါ။

25.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများKှင့်ပတ်သက်သည့် အnoန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWKှင့် အြခားသက်ဆိုင်
ရာ ကွဲြပားြခားန[းမWအေXကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အnoန်းကိန်းများသည် kခံ_ငံုစံKWန်း
အေပc တိုးတက်မWကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အnoန်းကိန်းများKှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌noန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသKှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ_လုပ်Kိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်Koယ်ေသာ အnoန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိKိုငပ
် ါသည်။
အnoန်းကိန်း

25.2.1. ဝန်ေဆာင်မWများလိုအပ်ေန

ရည်မန
ှ ်းချက်

မှတ်ချက်

၈၀%

ဝန်ေဆာင်မWေြမပံုေရးဆွဲြခင်းေလ့ကျင့်ခန်းမှတစ်ဆင့်

သည့်ကေလးများ noန်းပိုGမWကို

အေဆာက်အအံုများကို ေဖာ်ထုတ်qပီး ၎င်းတိုGကို

လက်ခံသည့် ေဖာ်ထုတ်ထား

ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာပါ။ ဤအရာများသည် ကေလး

ေသာကျန်းမာေရး အေဆာက်

သူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများက

အအံုများKှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ

ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ အရည်အေသွးစံKWန်းများKှင့်
ကိုက်ညီေသာအေဆာက်အအံမ
ု ျား ြဖစ်သည်။

ေကvးေမွးြခင်းစင်တာများ

Kိုင်ငံတွင်းရှိ 'ဝန်ေဆာင်မWလိုအပ်ေနေသာ

ရာခိုင်KWန်း

ကေလးများ' (KိုGရည်လိုက်ြခင်းဝန်ေဆာင်မမ
W ျား
လိုအပ်ေနသည့် ေမွးကင်းစကေလးများ သိုGမဟုတ်
အာဟာရချိ_sတဲ့ေသာကေလးများအတွက်
ဝန်ေဆာင်မWများ) ကို သတ်မှတ်ပါ။

25.2.2. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်

၁၀၀%

ဝန်ထမ်းအဝင်အထွက်ြမင့်မားKိုင်ေသာေXကာင့်

ေရှာက်ေရးကို သင်တန်းေပး

Kိုင်ငံအတွင်း ဤအnoန်းကိန်းကို တိုင်းတာရမည့်

ထားေသာ အနည်းဆံုး

သတ်မှတ်ကာလတစ်ခု (သံုးလတစ်^ကိမ်

အဓိကတာဝန်ယူထားသူ

ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း ကဲ့သိုG) ကို ဆံုးြဖတ်သင့်

တစ်ဦးြဖင့် ြဖည့်စွက် သိုGမဟုတ်

သည်။

ကုထံုးဆိုင်ရာ ေကvးေမွးေရး
စင်တာများ ရာခိုင်KWန်း

25.3. လမ်း45န်ချက်မှတ်စုများ
25.3.1. စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်း
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများသည် ေအာက်ပါတိုGကို မည်ကဲ့သိုGြပ_လုပ်ရမည်ကို
န[းလည်သေဘာေပါက်သင့်သည်။
•

ေမွးကင်းစKှင့် ငယ်ရVယ်ေသာကေလးများအား ေကvးေမွးြခင်းKှင့် ရရှိKိုင်ေသာ အာဟာရအစီအစဉ်များ၏
ရည်ရVယ်ချက်များKှင့် လုပ်ရှားမWများKှင့်ပတ်သက်သည့် အေြခခံအချက်အလက်များကို တင်ြပရန်၊

•

အမျိ_းသမီးများKှင့် ကေလးများ၏ အာဟာရအေြခအေနကို တိုင်းတာရန်၊

•

အာဟာရဝန်ေဆာင်မWများကို တန်းတူမရရှိေသာ ကေလးများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် Kှင့်

•

အာဟာရချိ_sတဲ့ေသာကေလးများ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်Kှင့် KိုGတိုကမ
် ခ
ိ င်များကို ေဖာ်ထုတ်qပီး noန်းပိုGရန်။

၎င်းသည် အထူးသြဖင့် ေပါင်းစပ်ထားေသာ အာဟာရ Kှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အစီအစဉ်
များ သိုGမဟုတ် အာဟာရဝန်ထမ်းများမရရှိKိုင်ေသာေနရာများ၌ ရပ်ရVာအဆင့်၌ အလုပ်လုပ်ေသာေဆာင်ရVက်သူ
များအတွက် အေရး^ကီးသည် ။

အာဟာရေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျား အထူးသြဖင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများကို လက်လှမ်း
မမီပဲ ေဆာင်ရVက်ရသူများသည် ေအာက်ပါတိုGကို မည်ကဲသ
့ ိုGြပ_လုပ်ရမည်ကို န[းလည်သင့်သည်။
•

သံသယဖွယ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကိစ§များကို ေဖာ်ထုတ်qပီး noန်းပိုGရန်၊

•

အKbရာယ်ရေ
ှိ သာကေလးများကို အာဟာရဝန်ေဆာင်မမ
W ျားကို ပံ့ပိုးေပးရန်၊

•

ဥပမာ (က) အာဟာရေရဒီယိုသတင်းအချက်အလက်များ၌ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းKှင့်ပတ်သက်
သည့် သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းြခင်း Kှင့် (ခ) အမျိ_းသမီးအာဟာရဆိုင်ရာြမiင့်တင်သူ
အေရအတွက် လံုေလာက်စွာ ခနG်အပ်ြခင်း အားြဖင့် ရပ်ရVာအာဟာရကမ်းလင့်ေထာက်ကူြခင်း၌
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ြမiင့်တင်ရန်၊

•

ေမွးကင်းစKှင့် ငယ်ရVယ်ေသာကေလးများအတွက် စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာ လံWsေဆာ်မWကို ြမiင့်တင်ရန်၊

•

ပံ့ပိုးမWလိုအပ်Kိုင်မည့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်Kှင့် လူ^ကီးများKှင့် ကေလးများအတွက်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ_စုမWကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန် Kှင့်

•

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခင်းကvမ်းကျင်မWများကို အသံုးြပ_ရန်။

25.3.2. ြဖစ်ရပ်ေဆာင်ရ:က်သူများ
အာဟာရဆိုင်ရာေနရာများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများ သိုGမဟုတ် ြဖစ်ရပ်
ေဆာင်ရVက်သူများ၏ အခန်းကw၌ ေအာက်ပါတိုG ပါဝင်Kိုသည်။
•
•

ေသဆံုးသွားေသာကေလး၏ မိသားစုများကို ကူညီေပးြခင်း၊

အြပ_သေဘာေဆာင်ေသာမိဘအုပ်ထိန်းမW၊ စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမWKှင့် ကေလးခံKိုင်ရည်ရှိေရး
အစီအစဉ်များကို ေထာက်ပံ့ြခင်း၊

•

ကေလးကွဲကွာြခင်းအပါအဝင် ြဖစ်Kိုင်ေြခရှိေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်များကို
ေဖာ်ထုတ်qပီး ဆန်းစစ်ြခင်း၊

•

အာဟာရဝန်ေဆာင်မWများကို လက်လှမ်းမီရရှိKိုင်မည့် အတားအဆီးများကို ေကျာ်လoားKိုင်ရန်
မိသားစုများကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊

•

အာဟာရဝန်ထမ်းများ၊ ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ Kှင့် ရပ်ရVာလူထုများအXကား ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးြပဿန[များကို အသိပညာေပးြခင်း Kှင့်

•

ကေလးများKှင့် မိသားစုများကို သင့်ေလျာ်ေသာကwေပါင်းစံုဝန်ေဆာင်မWများကို noန်းပိုGေပးြခင်း။

25.3.3. မိသားစုအဆင့်အ1Bရာယ်များ
မိသားစုကွဲကွာြခင်းသည် အာဟာရချိ_sတဲ့မWရှိသည့်ေနရာများ၌ ပို၍ြဖစ်Kိုင်ဖွယ်ရသ
ှိ ည်။ ကေလးများ သိုGမဟုတ်
ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သမ
ူ ျားသည် အKbရာယ်ရေ
ှိ သာအလုပ်များအပါအဝင် လစာရရှိေသာအလုပ်ကို ရှာေဖွရန်

ထွက်သွားKိင
ု ်သည်။ မိသားစုများသည် သူတိုG၏ကေလးများကို အစားအစာရရှိေစရန် သင်တန်းေကျာင်း/ ေဂဟာ
ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မေ
W အာက်၌ ထားရှK
ိ ိုင်သည်။ ကေလးများသည် ေကျာင်းထွက်Kိုင်qပီး ရVယ်တူချင်းေထာက်ပံ့မW
ဆံုးYံWးသွားKိုင်သည်။ ေဆာင်ရက
V ်သူများသည် (က) ထိုအင်အားများKှင့် မိသားစုများ၏ ေရVးချယ်မWများကို
န[းလည်သေဘာေပါက်ရမည်ြဖစ်သည့်အြပင် (ခ) ေကျာင်းထွက်ြခင်း၊ မိသားစုကွဲကွာြခင်း သိုGမဟုတ်

ကေလးအလုပ်သမားများကို အားမေပးေသာ အာဟာရXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရမည်ြဖစ်သည်။

25.3.4. ေမွးကင်းစကေလးများအား ေက\းေမွးြခင်း
မိခင်KိုGတိုက်ေကvးြခင်းသည် ကျန်းမာေရးKှင့် ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မWရလဒ်အေတာ်များများ (ခိုင်မာေသာ မိခင်-ကေလး
တွယ်တာမWသံေယာဇဉ်ကဲ့သိုG) အတွက် အေရး^ကီးပါသည်။ မိခင်KိုGတိုက်ေကvးရန် အခက်အခဲများ uကံ_ေတွsေနရ

ေသာ မိခင်များသည် ထိုသိုG ဆK¡ရှိပါက ေဆွးေKွးလမ်းnoန်မW Kှင့် ပံ့ပိုးမW ရရှိသင့်သည်။ HIV ကူးစက်ခံထားရသည့်

မိခင်များကို သူတိုG၏ေရVးချယ်မWများKှင့်ပတ်သက်qပီး ဆံုးြဖတ် ချက်ချမှတ်Kိုင်ရန် လက်ရရ
ှိ ှိေနေသာလမ်းnoန်ချက်
များကို ေပးပါ။ ေမွးကင်းစကေလးများအား ေကvးေမွးြခင်းKှင့် ပတ်သက်သည့် YိုးရာKှင့်ယဉ်ေကျးမWဆိုင်ရာ

အေလ့အထများကို န[းလည်သေဘာေပါက်ြခင်းြဖင့် အစီအစဉ်များကို အေြခခံထားေXကာင်း ေသချာေစပါ။

မိခင်KိုGတိုက်ေကvးြခင်းကို ြမiင့်တင်ရန်Kှင့် ပံ့ပိုးရန် မိခင် သိုGမဟုတ် ြပ_စု ေစာင့်ေရှာက်သူ ပံ့ပိုးေရးအဖွဲsများကို
အားေပးပါ။

25.3.5. ေပါင်းစပ်ထားေသာအာဟာရချိOZတဲ့ြခင်း/ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအစီအစဉ်များ
ချဉ်းကပ်မWနည်းလမ်းများကို ေပါင်းစပ်ရန် ေအာက်ပါတိုGအပါအဝင် အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါသည်။
•

ပူးတွဲ ြဖစ်ရပ်စီမံခနG်ခွဲမW၊

•

လက်လှမ်းမီရရှK
ိ ိုင်ေသာဝန်ေဆာင်မWများအတွက် ဘက်ေပါင်းစံေ
ု ထာက်ပံမ
့ ၊W

•

သင့်ေတာ်ေသာြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မK
W ှင့် ပျိ_းေထာင်မအ
W တွက် အားေပးမW၊

•

ကုထံုး၊ ြဖည့်စွက်အစားအစာKှင့် အြပ_သေဘာေဆာင်ေသာမိဘအုပ်ထိန်းမWတိုGြဖင့် ပူးတွဲအစီအစဉ်များ Kှင့်

•

ကwKှစ်ခုစလံုး၏ လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် စံုလင်စာွ အသံုးြပ_Kိုင်သည့်ေနရာများ။

ေကvးေမွးေရးအစီအစဉ်များြဖင့် ဦးတည်ခံထားရသူအားလံုးသည် Kိုင်ငံKှင့် Kိုင်ငံတကာ အာဟာရဆိုင်ရာ လုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများြဖင့် ချမှတ်ထားေသာ ဝင်ခွင့်စံKWန်းများကို ြပည့်မီသင့်သည်။ ဝန်ေဆာင်မWလုပ်ငန်းများသည်

မည်သည့်အခါမှ (က) ကဲ့ရဲsYWတ်ချမWကို အားေပးအားေြမiာက်ြပ_ြခင်း (ခ) 'မျက်Kှ[သာေပးြခင်း' ကို ေဖာ်ြပေနြခင်း
သိုGမဟုတ် (ဂ) ကျန်းမာေသာမိသားစု သိုGမဟုတ် ရပ်ရVာ ေကvးေမွးြခင်းဆိုင်ရာ အေလ့အထများကို
အေKှ[င့်အယှက်ေပးြခင်းကို လံုးဝ မြပ_လုပ်သင့်ပါ။

25.3.6. ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ေပါင်းစပ်ည^ိ1ိHင်း ထည့်သွင်းြခင်း
ေပါင်းစပ်ထားေသာချဉ်းကပ်မန
W ည်းလမ်းများ မြဖစ်Kိုင်ပါက ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို
အာဟာရXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၌ ေပါင်းစပ်ညiိKိWင်းထည့်သွင်းပါ။ ဥပမာ ရVယ်တူချင်းေထာက်ပံ့ေရး

ကွန်ရက်များKှင့် မိခင်အုပ်စုများသည် ဆယ်ေကျာ်သက်မိခင်များ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအXကမ်းဖက်ခံရqပီးေန[က်

ကိုယ်ဝန်ရသွားသည့် ဆယ်ေကျာ်သက်မိခင်များ ခံစားရသည့် စိန်ေခcမWများကို ေြဖရှင်းရန် ကူညီေပးKိုင်သည်။
ဖခင်များKှင့် အဖွားကဲ့သိုGေသာ အြခားမိသားစုဆံုးြဖတ်ချက်ချသူများသည် အိမ်တွင်းအစားအစာေရVးချယ်မWများ

အေပc သိသိသာသာXသဇာလoမ်းမိုးေလ့ရှိေသာေXကာင့် အလားတူလုပ်ေဆာင်မWများ၌ ထိုသူတိုGကို ထည့်သွင်းသည်။

25.4. References
Links to these and additional resources are available online.
•
•

•
•
•
•
•

‘Food Security and Nutri6on’, The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum
Standards in Humanitarian Response, Sphere Associa6on, 2018.
‘Food Security and Nutri6on’, Guidelines for Gender-based Violence Interven*ons in
Humanitarian Seangs: Focusing on Preven*on of and Response to Sexual Violence in
Emergencies, IASC, 2005, pp. 49–52.
Women, Girls, Boys and Men: Diﬀerent needs – Equal Opportuni*es (IASC Gender Handbook in
Humanitarian Ac*on), IASC, 2006, pp. 105–110.
Infant and Young Child Feeding in Emergencies: Opera*onal Guidance for Emergency Relief Staﬀ
and Programme Managers Version 2.1, IFE Core Group, 2007.
UNHCR Opera*onal Guidance on the Use of Special Nutri*onal ProduIs to Reduce Micronutrient
Deﬁciencies and Malnutri*on in Refugee Popula*ons, UNHCR, 2011.
Guidelines for Selec*ve Feeding: The Management of Malnutri*on in Emergencies, UNHCR and
WFP, 2011.
‘Nutri6on’, Including Children with Disabili*es in Humanitarian Ac*on, UNICEF.

•
•
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စံ#$န်း ၂၆။ ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် #ှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး (WASH) #ှင့်
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများသည် ကေလးများ၏ လိုအပ်ချက်များKှင့် အလိုက်သင့်
ြပ_ြပင်ထားေသာ ေဘးကင်းလံုkခံ_qပီး သင့်ေတာ်ေသာ WASH ေဆာင်ရVက်ချက်များကို ေပးKိုင်ရန် ေရ၊ ပတ်ဝန်း

ကျင်Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး (WASH) ဝန်ထမ်းများကို လမ်းnoန်၊ အuကံေပးသင့်သည်။ WASH ဝန်ထမ်းများ
သည် ကေလးများKှင့် သူတိုG၏ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
W ပးသည့်နည်းလမ်းြဖင့်
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို ြပ_လုပ်သင့်သည်။ ေအာက်ပါတိုGအပါအဝင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်မW နယ်ပယ်
အများအြပားရှိသည်။
•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျား၌ WASH ဝန်ေဆာင်မWများကို
ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊

•

(က) လက်လှမ်းမီရရှိqပီး ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ရန် Kှင့် (ခ) ကေလးများအတွက် ြဖစ်Kိုင်ေြခရှိေသာ
အKbရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစရန် WASH အေဆာက်အအံုများကို အလိုက်သင့်ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း Kှင့်

•

မိန်းကေလးများအတွက် လံုေလာက်qပီး ေဘးကင်းလံုkခံ_ေသာ ဓမ≤တာသနG်ရှင်းေရးစီမံခနG်ခွဲမW (MHMM)
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း။

စံKန
W ်း

ကေလးများအားလံုးသည် သူတိုG၏ဂုဏ်သိကêာကို ေထာက်ပံ့ေပးqပီး Yုပ်ပိုင်းKှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အXကမ်းဖက်
ြခင်း Kှင့် ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း၏ အKbရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစသည့် သင့်ေလျာ်ေသာ ေရ၊
ပတ်ဝန်းကျင်Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး ဝန်ေဆာင်မWများကို ရရှသ
ိ ည်။

26.1. အဓိကေဆာင်ရ+က်ချက်များ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 1ှင့် ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်1ှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနE်ရှင်းေရး ေဆာင်
ရ:က်သူများ အတူတကွ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ:က်ရန်အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
26.1.1.

WASH Kှင့်KှီးKွယ်ေသာေရာဂါ သိုGမဟုတ် ေရာဂါကူးစက်မW Kှင့်/သိုGမဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရး စိုးရိမ်ပူပန်မWများ အKbရာယ်ရှိေသာအိမ်ေထာင်စုများကို ပူးတွဲေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊
ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်း၊ ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း Kှင့် တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်ြခင်းတိုGအတွက် လက်ရှိ
ဆန်းစစ်မWKှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းကိရိယာများ၊ နည်းစနစ်များKှင့် အnoန်းကိန်းများကို
အလိုက်သင့်ြပ_ြပင်ပါ။
•

ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းKှင့် ဆန်းစစ်မအ
W ားလံုး၌ ကေလးများ၏ ကိုယ်ပိုင်အြမင်များပါဝင်ြခင်း
Kှင့်

•

ထိခိုက်ခံရသူများ၏ လံုkခံ_မWKှင့် ဂုဏ်သိကêာဆိုင်ရာ WASH ကw၏အနိမ့်ဆံုးကတိကဝတ်များ
အေပc တည်ေဆာက်ြခင်း။

26.1.2.

ကေလးများ၏ WASH Kှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မအ
W ေြခအေနအေပc အေြခခံအချက်အလက်များ
ကို ေကာက်ယူပါ။

26.1.3.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မWများသည် ကေလးများအပါအဝင် ရပ်ရVာများ၏
WASH အေြခအေနကို ပိမ
ု ုိတိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစသလား သိုGမဟုတ် ပိမ
ု ုိဆိုးရVားလာေစသလားကို
ဆန်းစစ်ပါ။

26.1.4.

ဆန်းစစ်မWများ၊ အကဲြဖတ်ချက်များ Kှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖတ်မWများမှ ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်
များကို ညiိKိWင်းြခင်း Kှင့် ေဝမpြခင်းအတွက် အထိေရာက်ဆံုး နည်းစနစ်ကို သေဘာတူညီမWရယူပါ။

26.1.5.

WASH Kှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအေပc ေယဘုယျ စိုးရိမ်ပူပန်ရမည့် နယ်ပယ်
များကို ကေလးများအပါအဝင် ရပ်ရVာများKှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေKွးြခင်းြဖင့် ေဖာ်ထုတ်ပါ။

26.1.6.

အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများKှင့် အိမ်ေထာင်စုများကို ဦးတည်ထားေသာ ပူးတွဲဦးစားေပး
စံသတ်မှတ်ချက်များကို တည်ေဆာက်ပါ။

26.1.7.

အစီအစဉ်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ အဆင့်အတန်းအားလံုး၌ WASH Kှင့်ဆက်Koယ်ေသာ ေရာဂါ သိုGမဟုတ်
ေရာဂါကူးစက်မW Kှင့်/သိုGမဟုတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မWများ
အKbရာယ်ရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများကို ပံ့ပိုးပါ။

26.1.8.

WASH Kှင့်ဆက်Koယ်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များKှင့် ရပ်ရVာအေြခြပ_ ပါဝင်
ေဆာင်ရVက်မဖ
W ွဲsစည်းပံုများ၌ ကေလးများ လံုေလာက်စာွ ကိုယ်စားြပ_ေရး ေသချာေစပါ။

26.1.9.

Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWအားလံုးသည် ေအာက်ပါတိုGကို ေသချာေစပါ။
•

အKbရာယ်အများဆံုးအပါအဝင် ကေလးအားလံုးအတွက် လံုkခံ_မW၊ လက်လှမ်းမီရရှိမW၊ ပါဝင်မWKှင့်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWေပးKိုင်ြခင်း Kှင့်

•

ကေလးများ၏ ကျားမ၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမW၊ ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မWအဆင့်များ၊ ေရ၊
ပတ်ဝန်းကျင်Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရးလိုအပ်ချက်များ Kှင့် အိမ်ေထာင်စK
ု ှင့်
ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်ေရးေနရာများကို ကိုယ်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း။

26.1.10.

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခင်းအပါအဝင် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မWများ၊ မူများKှင့် ချဉ်းကပ်မန
W ည်းလမ်းများအေပc WASH ဝန်ထမ်းများ
ကို သင်တန်းေပးပါ။

26.1.11.

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်qပီး ကwေပါင်းစံု ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး noန်းပိုGမW
ယKbရားများ ချမှတ်၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက
V ်qပီး ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးပါ။

26.1.12.

ကေလးရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ၊ အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများ Kှင့် သူတိုG၏ မိသားစုများအတွက် ပူးတွဲ
အချက်အလက်ကာကွယ်ေရးလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများKှင့် လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာnoန်းပိုGမWယKbရားများ
ကို တည်ေဆာက်ပါ။

26.1.13.

ကေလးများကို အသက်ကယ်ဆယ်ေရး၊ မသန်စွမ်းမW Kှင့် ကျားမ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အေXကာင်း
အရာများ ပံ့ပိုးေပးသည့် ပူးတွဲသတင်းအချက်အလက်များကို ကေလးများKှင့် သူတိုG၏မိသားစုများ
အတွက် ြပင်ဆင်ပါ။
•

ေကာင်းမွန်ေသာတစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး၏ အေရးပါမW Kှင့်

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအKbရာယ်များ Kှင့် ^ကိ_တင်တားဆီးကာကွယ်ေရး
နည်းဗျtဟာများ။

26.1.14.

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ၊ လက်လှမ်းမီေသာ Kှင့် လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ ပူးတွဲ ကာကွယ်ေစာင့်
ေရှာက်ေရးတံုGြပန်မWKWင့်တိုင်XကားမWယKbရားများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရန်၊ တည်ေဆာက်ရန်၊ အေကာင်

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန်Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန် ကေလးများKှင့် အြခားပါဝင်သူများKှင့်အတူ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
26.1.15.

WASH ဝန်ထမ်းများKှင့် (တစ်ဆင့်ခံကန်ထYိုက်တာများ၏ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) Kှင့် ကေလး
သူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းများအားလံုးသည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး မူဝါဒများ
Kှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို သင်တန်းရရှိqပီး လက်မှတ်ထိုးqပီးေXကာင်း ေသချာေစပါ။

26.1.16.

ေအာက်ပါအကျိ_းသက်ေရာက်မWKှင့် ဆက်စပ်၍ မည်သည့်မရည်ရVယ်ထားေသာဆိုးကျိ_းများကို
မှတ်တမ်းတင်qပီး ရင်ဆိုင်ရန် Kှင့် ေမpာ်လင့်ချက်ရှိေသာ အေလ့အထများကို ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ပါ။
•

ကေလးများ၏ လံုkခံ_မWKှင့် ေကာင်းကျိ_းအေပc ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး
Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ Kှင့်

•

အိမ်ေထာင်စုများ၏ WASH Kှင့်ဆက်Koယ်ေသာ ေရာဂါ သိုGမဟုတ် ေရာဂါကူးစက်မW အKbရာယ်
အေပc ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ။

26.1.17.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး

Kှစ်ခXု ကား ဆက်သွယ်မWများKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို ပံုမှန်ြခား၍ ြပန်လည်သံုးသပ်ပါ။ WASH
အနိမ့်ဆံုးကတိကဝတ် ၄ Kှင့်အညီ တိုးတက်မWကို ေြခရာခံပါ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ:က်သူများအတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
ေအာက်ပါတိုGကို ြပ_လုပ်ရန် ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ
ပူးေပါင်းပါ။
26.1.18.

ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မW သိုGမဟုတ် အိမ်ေထာင်စု ဖွဲsစည်းပံအ
ု မျိ_းမျိ_း၌ရှသ
ိ ည့် ကေလးများ (သင်တန်း
ေကျာင်း/ေဂဟာများ၏ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မW၊ ကေလးဦးေဆာင်သည့်အိမ်ေထာင်စုများ၊ လမ်းေပcေန
ကေလးများ သိုGမဟုတ် လမ်းေပc၌အလုပ်လုပ်ေသာကေလးများ အစရှသ
ိ ြဖင့်) ၏ ေဘးကင်းလံုkခံ_
ေသာ ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရးပစ§ည်းများ ရရှိမWအဆင့်ကို ဆန်းစစ်ပါ။

26.1.19.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးလုပရ
် ှားမWများ၌ မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်
Kှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများအတွက် အသံုးစရိတ်။

26.1.20.

WASH Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားအားလံုး၌ မတူညေ
ီ သာကေလးများ အထူးသြဖင့် အKbရာယ်အများ
ဆံုးရှေ
ိ သာကေလးများKှင့် ြပည့်စံုေသာ တိုင်ပင်ေဆွးေKွးမWများြပ_လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ တိုင်ပင်
ေဆွးေKွးမWများ၌ ေအာက်ပါတိုG ပါဝင်သင့်သည်။
•
•

WASH အေဆာက်အအံုများ ဝန်းကျင်၌ မိန်းကေလးများ၏ လံုkခံ_မW၊

မိန်းကေလးများ၏ ဓမ≤တာသနG်ရှင်းေရးစီမံခနG်ခွဲမWKှင့် ေထာက်ပံ့မWလိုအပ်ချက်များ၊ အထူးသြဖင့်
မသန်စွမ်းမိန်းကေလးများအတွက် (မှတ်ချက် - ဓမ≤တာလာြခင်းသည် အသက် (၈)Kှစ်အရVယ်မှ
စတင်Kိုင်သည်။)၊

•

တစ်ကယ
ုိ ်ေရသနG်ရှင်းေရးစီမံခနG်ခွဲမWKှင့် ေထာက်ပံ့မမ
W ျား Kှင့်ပတ်သက်သည့် မသန်စွမ်းကေလး
များ၏ လိုအပ်ချက်များ Kှင့်

•
26.1.21.

ဆီးဝမ်းမထိန်းKို◌်ငေသာကေလးများ၏ လိုအပ်ချက်များ။

ကေလးများKှင့် မိသားစုများအတွက် WASH Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများKှင့် ြပဿန[များKှင့်
ပတ်သက်သည့် ရရှိKိုင်ေသာသတင်းအချက်အလက်များကို ဦးစားေပးသတ်မှတ်qပီး ချမှတ်ကာ
ြဖနG်ေဝပါ။

26.1.22.

WASH လုပ်ငန်းေဆာင်ရVက်သူများကို ေအာက်ပါအေXကာင်းအရာများအေပc သတင်းအချက်
အလက်များ သိုGမဟုတ် လမ်းnoန်ချက်များကို ေဝမpပါ။
•

ကေလးဦးတည်ထားေသာ ဝန်ေဆာင်မမ
W ျားအားလံုး၏ တည်ေနရာ Kှင့်

•

ကေလးများအားလံုးအတွက် ေဘးကင်းလံုkခံ_qပီး ရရှိKိုင်ရန် WASH Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားကို
မည်ကဲ့သိုG အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေအာင် ြပ_လုပ်ရမည်။

ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 1ှင့် တစ်ကိုယ်ေရသနE်ရှင်းေရးေဆာင်ရ:က်သူများအတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
26.1.23.

အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းေရးဆွဲေနစဉ်အတွင်း ေအာက်ပါတိုGပါဝင်သည့် အKbရာယ်ဆန်းစစ်မတ
W စ်ခုကို
ြပ_လုပ်ပါ။ –
•

ကေလးများ၏ WASH Kှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအေြခအေနအေပc အေြခခံ
အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးေပးြခင်း၊

•

အထူးသြဖင့် အမျိ_းသမီးများKှင့် မိန်းကေလးများအတွက် WASH အေဆာက်အအံုများ
လက်လှမ်းမီရရှိရာ၌ ပါဝင်သည့် Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလံုkခံ_မWအKbရာယ်များကို ဆန်းစစ်ြခင်း၊

•

စာတတ်ေြမာက်ြခင်း သိုGမဟုတ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်းကဲ့သိုGေသာ လက်ခံရရှိသူများအတွက်
သတ်မှတ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊

•

အေဆာက်အအံုများKှင့် Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မမ
W ျားအတွက် အေကာင်းဆံုးအချိန်Kှင့်

တည်ေနရာကို ဆန်းစစ်ြခင်း Kှင့်
•

ကေလးငယ်များကို ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်ေပးသူများကဲ့သိုGေသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုများ၏
လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ေပးြခင်း။

26.1.24.

WASH Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ြခင်း Kှင့်
ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ ကျား/မ Kှင့် မသန်စွမ်း
ကvမ်းကျင်သမ
ူ ျားကို ပါဝင်ေစပါ။

26.1.25.

WASH အေဆာက်အအံုများေဆာက်လုပ်ရာ၌ ကေလးများ၏ လံုkခံ_မWKှင့် ေကာင်းကျိ_းကို
ဦးစားေပးသတ်မှတ်ပါ။

26.1.26.

တစ်ဦးချင်းKှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကျားမ၊ အသက်အရVယ်၊ မသန◌်စွမ်းမW၊ အရVယ်အစား Kှင့်

ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်မWတိုGKှင့် လိက
ု ်ဖက်ေအာင်ြပ_ြပင်ထားသည့် ကေလးများ၏ ေဘးကင်းလံုkခံ_ေသာ
ေရခပ်ြခင်းကို အားေပးရန် မိဘများ Kှင့် ရပ်ရVာများကို ပံ့ပိုးပါ။
26.1.27.

အမျိ_းသမီးဝန်ထမ်းခနG်အပ်ြခင်းကို ြမiင့်တင်ေပးပါ။

26.1.28.

(က) အသက် ၈Kှစ် မှ (ယဉ်ေကျးမWအရ သင့်ေလျာ်ပါက) ၁၈Kှစ်အရVယ်အထိ မိန်းကေလးများ Kှင့် (ခ)
မသန်စွမ်းကေလးများအား အေြခအေနKှင့်သင့်ေလျာ်ေသာ တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရး၊ ဂုဏ်သိကêာ
Kှင့် အမျိ_းသမီးလစဉ်သံုးပစ§ည်းများကို ေထာက်ပံ့ေပးပါ။ ဤXကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများကို

ထိခိုက်ခံရေသာ ကေလးများ၏ တံုGြပန်မWKှင့်အတူ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲqပီး ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာသင့်သည်။
26.1.29.

WASH အသံုးအေဆာင်ပစ§ည်းကိရိယာ၊ ေငွသားKှင့် ကူပွန်အကူအညီများ ြဖနG်ေဝသည့်အခါ ပါဝင်၍
ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ လမ်းnoန်ချက်Kှင့် ပညာေပးလWပ်ရှားမWများကို ပံ့ပိုးပါ။

ေအာက်ပါတိုGကို ြပ_လုပ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်အတူ ပူးေပါင်းပါ။
26.1.30.

ေအာက်ပါတိုGကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ဆန်းစစ်မWအချက်အလက်များကို အသံုးြပ_ြခင်းြဖင့် ထိခိုက်ခံရသူများ
အားလံုးဆီသိုG အကူအညီများေရာက်ရှိေရး ေသချာေစပါ။
•
•

WASH အေဆာက်အအံုများKှင့် ေထာက်ပံ့ပစ§ည်းများ ရရှရ
ိ န် အခက်အခဲရှိKိုင်သည့် ကေလးများ၊
မေတာ်မတရားြပ_ြခင်း၊ လျစ်လျtYWြခင်း၊ ေခါင်းပံုြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း သိုGမဟုတ်
အXကမ်းဖက်ြခင်း အKbရာယ်ရှိသည့်ကေလးများ၊

•
•
26.1.31.

သတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုများအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိမWအေပc အတားအဆီးများ Kှင့်

အတားအဆီးများကို ေကျာ်လoားရန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန် နည်းဗျtဟာများ။

ေအာက်ပါတိုGKှင် ြပည့်စံုေသာ WASH အေဆာက်အအံုများကို ပံ့ပိုးပါ။
•

လံုkခံ_မWရှိြခင်း (ေကာင်းစွာအလင်းရြခင်း၊ ေသာ့ခတ်၍ရြခင်း၊ လိင်အားြဖင့် ခွဲထားြခင်း)၊

•

XကာXကာအသံုးခံြခင်း၊

•

မသန်စွမ်းကေလးများအပါအဝင် ကေလးအားလံုးအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိKိုင်qပီး
သင့်ေလျာ်မWရှိြခင်း၊

•

ကမာ◌္ဘလံုးဆိုင်ရာဒီဇိုင်းမူများKှင့် ကိုက်ညမ
ီ ရ
W ိှြခင်း၊

•

ကေလးဗဟိုြပ_ဝန်ေဆာင်မWများ ေထာက်ပံ့ေပးသည့်ေနရာ၌ တည်ရြှိ ခင်း Kှင့်

•

ယဉ်ေကျးမWအရ သင့်ေလျာ်မWရှိြခင်း။

26.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများKှင့်ပတ်သက်သည့် အnoန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWKှင့် အြခားသက်ဆိုင်
ရာ ကွဲြပားြခားန[းမWအေXကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အnoန်းကိန်းများသည် kခံ_ငံုစံKWန်း
အေပc တိုးတက်မWကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အnoန်းကိန်းများKှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌noန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသKှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ_လုပ်Kိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်Koယ်ေသာ အnoန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိKိုငပ
် ါသည်။
အnoန်းကိန်း

ရည်မန
ှ ်းချက်

26.2.1. ကနဦးအKbရာယ်ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမW၊ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲ

၁၀၀%

ြခင်း Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းKှင့်

မှတ်ချက်

စုေပါင်းအေြခအေနများ၌ အnoန်း
ကိန်းများကို WASH ကတိကဝတ် ၅ခု
(ထိခိုက်ခံရသူများ၏

အကဲြဖတ်ြခင်းေဘာင်၌ ကေလး၏လံုkခံ_မWKှင့်

ဂုဏ်သိကêာအတွက် WASH အနိမ့်ဆံုး

ေကာင်းကျိ_းကို ထင်ဟပ်ထားသည့် WASH

ကတိကဝတ်များ၊ WASH အစုအေဝး၊

စီမံချက်များ ရာခိုင်KWန်း

၂၀၁၈) Kှင့် ကိုက်ညီရန် WASH

လုပ်ေဖာက်ကိုင်ဖက်များKှင့် ညiK
ိ ိWင်း
ေဆာင်ရVက်ပါ။
26.2.2. အKbရာယ်ရှိသည့်ကေလးတစ်ဦးကို noန်းပိုG

၉၀%

ေပးKိုင်သည့်ေနရာအမည် အနည်းဆံုး
တစ်ခုကို ေြပာြပKိုင်သည့် စစ်တမ်းေကာက်ယူ
ထားသည့် WASH ဝန်ထမ်း ရာခိုင်KWန်း

26.3. လမ်း45န်ချက်မှတ်စုများ
26.3.1. စွမ်းရည်တည်ေဆာက်ြခင်း
ေအာက်ပါတိုG ပါဝင်ေသာ WASH အေြခခံအေလ့အကျင့်များကို ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းေပးသင့်သည်။
•

လက်၊ မျက်Kှ[Kှင့် ကိုယ်ခKΩ[ ေဆးေXကာြခင်း၊

•

ေဘးကင်းေသာေရKှင့် အစားအစာ ကိုင်တွယ်ြခင်း၊

•

ဓမ≤တာသနG်ရှင်းေရးစီမံခနG်ခွဲမW၊

•

မစင်များKှင့် အမျိ_းသမီးလစဉ်သံုးပစ§ည်းများကို သင့်ေလျာ်စွာ စွနG်ပစ်ြခင်း Kှင့်

•

ေရKုတ်ေြမာင်းKှင့် စွနG်ပစ်ပစ§ည်း စီမံခနG်ခွဲမW။

ေအာက်ပါတိုG ပါဝင်ေသာ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအေြခခံသတင်းအချက်အလက်များကို WASH
ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းေပးသင့်သည်။
•

WASH အေဆာက်အအံု ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကေလးများရင်ဆိုင်ရKိုင်ေသာ အKbရာယ်များ၊

•

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာေရှးဦးြပ_စုြခင်း၊

•

ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်ေသာ ဆက်သွယ်ေြပာဆိေ
ု ရး ကvမ်းကျင်မWများ Kှင့်

•

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး noန်းပိုGမWယKbရားများ။

26.3.2. သတင်းေပးပိုEြခင်း
ကေလးများKှင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ (ြပဇာတ်၊ ကစားြခင်းKှင့် ဂိမ်းများကဲ့သိုG) ကို ဖန်တီးမWလုပ်ငန်းများ၌

ပါဝင်ပတ်သက်ေစြခင်းသည် အြပ_အမူေြပာင်းလဲမက
W ို ရရှိေစသည့် ထိေရာက်ေသာနည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်Kိုင်သည်။
အဓိကကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး သတင်းေပးပိုGြခင်း Kှင့် WASH သတင်းေပးပိုGြခင်းကို ေပါင်းစပ်
ြခင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ကျားမ၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWများKှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ ကွဲြပားြခားန[းမW

အေXကာင်းရင်းများအားလံုးအတွက် သတင်းများKှင့် ပံုစံများသည် လံုkခံ_qပီး သင့်ေလျာ်၍ လက်လှမ်းမီရရှိKိုင်ေရး
ေသချာေစရန် ကေလးများKှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ပါ။ (စံKWန်း ၃ ကို Xကည့်ပါ)

26.3.3. ေဘးကင်းလံု`ခံOေသာ WASH အေဆာက်အအံုများ
WASH အေဆာက်အအံုများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲ၊ တည်ေဆာက်qပီး ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာသည့်အခါ ကေလးများ၏
Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် လံုkခံ_ေရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပန်မမ
W ျားကို ထည့်သွင်း
စဉ်းစားသည်။ ကေလးများ ေရခပ်ခိုင်းေလ့ရှိသည့် အေြခအေနများ၌ ထည့်စရာများသည် အသက်အရVယ်

သင့်ေတာ်မW Kှင့် အရVယ်အစားသင့်ေတာ်မရ
W ေ
ိှ ရး ေသချာေစပါ။ ကေလးများ ေရKိုင်သည်ဟူေသာ ေမpာ်လင့်ချက်ကို
ြမiင့်တင်ေပးြခင်းKှင့် ပတ်သက်qပီး သတိထားပါ။ ထည့်စရာများကို 'ကေလးများအတွက်' ဟု တံဆိပ်တပ်ပါKှင့်။
(က) ကေလးများ ေရရှိရာေနရာများသိုG လမ်းေလpာက်ရသည့်အကွာအေဝးများ Kှင့် ခ) ကေလးများ၏
ေကျာင်းတက်ေရာက်မWကို အေKှ[င့်အယှက်ြဖစ်ေစမWကုိ ေလpာ့ချပါ။ ကေလးများ၏ အိမ်သာများကို

ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ တွင်းအိမ်သာများအတွက် ေမှာင်မဲေသာသစ်သားအိမ်ငယ် Kှင့် ^ကီးမားေသာကျင်းများကို
ေရှာင်Xကဉ်ပါ။

ကေလးများအတွက် •

ပတ်ရံထားြခင်းမရှိေသာေရေနရာများသည် ေရနစ်ြခင်းအKbရာယ်ကို ြဖစ်ေစKိုင်သည်။

•

တွင်းများကို ြငင်းပယ်ြခင်းသည် ေရာဂါအKbရာယ်ရှိေစသည်။ Kှင့်

•

ေဆာက်လုပ်ေရးေနရာများသည် ကိုယ်ခKΩ[ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမWအKbရာယ်ရှိသည်။

ထိုေနရာများပတ်လည်၌ kခံစည်းYိုးများ၊ အဖံုးများ သိုGမဟုတ် အြခားကာကွယ်မမ
W ျား ေထာက်ပံ့ေပးပါ။ မွန်းြခင်း
အKbရာယ်Kှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုးကျိ_းများကို ေလpာ့ချရန် မည်သည့်ြဖနG်ေဝြခင်း၌မဆို ပလတ်စတစ်အိတ်များ
အသံုးြပ_ြခင်း (အြခားေရVးချယ်စရာများရရှိKိုင်ပါက) ကို ေရှာင်Xကဉ်ပါ။

26.3.4. သတ်သတ်မှတ်မှတ်အသက်အရ:ယ်ြဖင့် Iကားဝင်ေဆာင်ရ:က်မHများ
အေဆာက်အအံုများအသံုးြပ_ြခင်းအေပc ေဘးအKbရာယ်မကင်း သိုGမဟုတ် သက်ေသာင့်သက်သာမရှဟ
ိ ု ခံစားရ
ေသာကေလးများသည် ထိုသိုGြပ_လုပ်ြခင်းကို ေရှာင်Xကဉ်ရန် အKbရာယ်ရှိေသာ သိုGမဟုတ် ထိခိုက်ေသာ အြပ_အမူ
များ၌ ပါဝင်ပတ်သက်Kိုင်သည်။ ၎င်း၌ မစင်စွန်Gရန် လူထူထပ်သည့်ေနရာများမှ ထွက်ခွာြခင်း သိုGမဟုတ်

အိမ်သာမXကာခဏအသံုးြပ_မW ေလျာ့နည်းသွားေစရန် စားေသာက်ြခင်းKှင့် ေသာက်သံုးြခင်းကို ေရှာင်Xကဉ်ြခင်းတိုG
ပါဝင်သည်။

26.3.4.1.

ေမွးကင်းကေလးများKှင့် အသက် (၄)Kှစ်အထိ ကေလးငယ်များ

အလွန်ငယ်ရVယ်ေသာကေလးများသည် မိလ√ာKှင့်ဆိုင်ေသာအေဆာက်အအံုများကို တိုက်Yိုက်အသံုးမြပ_Xကေသာ

ေXကာင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများသည် ေလpာ်ဖွပ်မW မည်ကဲသ
့ ိုGအေကာင်းဆံုးြပ_လုပ်ရမည်၊ ေမွးကင်းစကေလးများ
၏မစင်များကို မည်ကဲ့သိုGအေကာင်းဆံုးစွနG်ပစ်ရမည်၊ တစ်ခါသံုး သိုGမဟုတ် ြပန်အသံုးြပ_Kိုင်ေသာ ကေလး

ခါးေတာင်းကျိ_က်ပိတ်စများ၊ ကေလးƒှtးƒှtးအိးု များ သိုGမဟုတ် ဝမ်းသွားြခင်းကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် အြခား
နည်းလမ်းများကို မည်ကဲ့သိုGအေကာင်းဆံုးအသံုးြပ_မည် ကို သိရှိရမည်ြဖစ်သည်။ ေအာက်ပါတိုGကို မည်ကဲ့သိုG

ြပ_လုပ်ရမည်ကို သိရှိသည်ကို ေသချာေစြခင်းြဖင့် တစ်ကိုယ်ေရသနG်ရှင်းေရးKှင့်ဆက်Koယ်ေသာ ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်
မW အေလ့အကျင့်များကို တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန် မိဘများကို ပံ့ပိုးေပးသည်။
•

သနG်ရှင်းေသာကစားစရာေနရာများ၊

•

ေမွးကင်းစကေလးများ၏ ခKΩ[ကိုယ်များကို သင့်ေလျာ်စွာ ေဆးေXကာြခင်း။

•

ေမွးကင်းစကေလးများအား မသနGေ
် သာေြမ^ကီး သိုGမဟုတ် တိရစ≈ာန်အညစ်အေXကးများကို သူတိုG၏
ပါးစပ်ထဲသိုGထည့်ြခင်းမှ တားဆီးြခင်း Kှင့်

•

ကေလးငယ်များအား တိရစ≈ာန်များKှင့် kခံေမွးတိရစ≈ာန်များKှင့် တိုက်Yိုက်ထိေတွsမWမှ တားဆီးြခင်း။

26.3.4.2.

အသက် (၅)Kှစ် မှ (၁၀)Kှစ်အထိ ကေလးငယ်များ

WASH အေဆာက်အအံုများကို လက်လှမ်းမီရရှမ
ိ WKှင့် လံုkခံ_မWအတွက် အလိုက်သင့်ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲသင့်သည်။
အသက် (၈)Kှစ် သိုGမဟုတ် (၉)Kှစ်၌ ဓမ≤တာစလာသည့် မိန်းကေလးများသည် ဓမ≤တာသနG်ရှင်းေရးစီမံခနG်ခွဲမW

ေထာက်ပံ့ပစ§ည်းများ သိုGမဟုတ် သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည့် Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများ၏ လျစ်လျtYWမW
ကို ခံရKိုင်သည်။
26.3.4.3.

အသက် (၁၀)Kှစ်အထက် ဆယ်ေကျာ်သက်များ

သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များအေပc (ဓမ≤တာလာြခင်းကို စီမံခနG်ခွဲမW သိုမဟုတ် သင့်ေလျာ်ေသာ WASH
အေဆာက်အအံုများအတွက် သင့်ေတာ်ေသာပစ§ည်းများကဲ့သိုG) ကျားမ၊ ကျား/မဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင် လကêဏာများ၊
အသက်အရVယ်၊ စွမ်းရည်များ၊ Kိုင်ငံသားများKှင့် အြခားသက်ဆင
ို ်ေသာ ကွဲြပားြခားန[းမWဆိုင်ရာ အေXကာင်းရင်း
အမျိ_မျိ_းရှသ
ိ ည့် ဆယ်ေကျာ်သက်များKှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေKွးပါ။

26.3.5. ကေလးအလုပ်သမား
Kိုင်ငံများစွာ၌ ကေလးများသည် ေရခပ်ြခင်းKှင့် တွင်းအိမ်သာများကို သနG်ရှင်းေရးလုပ်ရန် တာဝန်ရှိXကသည်။
ဤအလုပ်၌ ေအာက်ပါတိုGကို မြပ_လုပ်သင့်ပါ။
•

ခွဲြခားဆက်ဆံမWဆိုင်ရာ အေလ့အထများအေပc အေြခခံ၍ တစ်ခုတည်းေသာ သတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်
လူမေ
W ရးအုပ်စုတစ်စ၏
ု ကေလးများကို တာဝန်မေပးသင့်၊

•

ကေလးများ၏ ပညာေရးကို အေKှ[င့်အယှက်မြဖစ်သင့် Kှင့်

•

ညံ့ဖျင်းေသာသင်ယူမW သိုGမဟုတ် မေကာင်းေသာအြပ_အမူများကို အြပစ်ေပးရန် အသံုးမြပ_သင့်။

ကေလးအလုပ်သမားအKbရာယ်ကို ေလျာ့နည်းေစရန် မည်သည့်လWပ်ရှားမWများ ေဆာင်ရVက်မည်Kှင့် မည်ကဲသ
့ ိုG

ေဆာင်ရVက်မည်Kှင့်ပတ်သက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ၌ ကေလးများကို ပါဝင်ေစပါ။ အနိမ့်ဆံုးအလုပ်လုပ်သည့်

အသက်အရVယ်အထက်ရှိ ကေလးများသာလpင် ေကာင်းမွန်ေသာ WASH Kှင့် ဆက်Koယ်ေသာ အလုပ်များ (cashfor-work programmes အပါအဝင်) ၌ ပါဝင်ေနေXကာင်း စစ်ေဆးပါ။

26.3.6. မိန်းကေလးများ1ှင့် အမျိOးသမီးများ
(က) တွင်းအိမ်သာများKှင့် ေရအိမ်များကို ေဘးကင်းလံုkခံ_qပီး လက်လှမ်းမီရရှိ၍ အိမ်များ၊ ေကျာင်းများ

စသည်တိုGအနီးရှိ ြမင်Kိုင်ေသာေနရာများ၌ ထားရှိြခင်း Kှင့် (ခ) လံုေလာက်ေသာ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်- သိုGမဟုတ်
လpပ်စစ်စွမ်းအင်သံုး မီးများ၊ လက်စွဲမီးအိမ်များ Kှင့်/သိုGမဟုတ် လက်Kှိပ်ဓာတ်မီးများကို ေထာက်ပံြ့ ခင်း အားြဖင့်
အမျိ_းသမီးများKှင့် ကေလးများ၏ အXကမ်းဖက်ြခင်း သိုGမဟုတ် ေခါင်းပံုြဖတ်ြခင်းအKbရာယ်များကို ေလpာ့ချပါ။

သက်ဆိုင်qပီး ြဖစ်Kိုင်သည့်အခါ အများသံုးအေဆာက်အအံမ
ု ျားအစား အိမ်ေထာင်စသ
ု ံုးအေဆာက် အအံမ
ု ျားကို
ဦးစားေပးသတ်မှတ်ပါ။ အမျိ_းသမီးများKှင့် ကေလးများကို မေမှာင်မီ အိမ်သိုGြပန်ေရာက်ခွင့်ေပးသည့်

ေရြဖနG်ေဝေရးအချိန်ဇယားများကို ေရးဆွဲရန် ရပ်ရVာလူထုများ အထူးသြဖင့် အမျိ_းသမီးများKှင့် ကေလးများKှင့်
တိုင်ပင်ေဆွးေKွးပါ။ အမျိ_းသမီးများKှင့် မိန်းကေလးများ၌ အတွင်းမှေသာ့ခတ်၍ရqပီး သိရှိKိုင်ရန်အတွက်

Yုပ်ပံုများြဖင့်ေဖာ်ြပထားေသာစာများပါရှိသည့် သီးြခားအိမ်သာများKှင့် ေရချိ_းခန်းများရှိသင့်သည်။ အမျိ_းသား
အိမ်သာေလးခုတိုင်းအတွက် အမျိ_းသမီးအိမ်သာေြခာက်ခု ရှိသင့်သည်။
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Standard 27: Shelter and se9lement and 3ild protec6on
The following should be read with this standard: Principles; Standard 2: Human
resources; Standard 13: Unaccompanied and separated children; Standard 17:
Community-level approaches; Standard 26: Water, sanitation and hygiene and child
protection; and Standard 28: Camp management and child protection.

Appropriate shelter and se]lements are essen6al to healthy and safe families and communi6es.
Humanitarian shelter and se]lements support safe living environments that allow people to live with
dignity, security and livelihoods. This se,or also (a) promotes physical health by reducing the spread of
disease and (b) contributes to the Lability and psy:osocial well-being of :ildren and families. ‘Shelter’
refers to the household living space, including the items necessary for daily ac6vi6es. ‘Se]lement’ refers
to the wider loca6ons where people and communi6es live.
Child protec6on muL be integrated into shelter and se]lement interven6ons. Family size and
composi6on in displaced popula6ons and hoL communi6es can vary greatly. Children may be living
alone or in new or altered family units, so there is a need for ﬂexibility in the shelter provided (su: as
size and layout). To safeguard families from further exploita6on, violence and forced evic6on,
knowledge of local land and property rights is central to making good decisions on where, how and to
whom shelter is provided.
Standard
All :ildren and their caregivers have appropriate shelter that meets their basic needs, including
safety, protec6on and accessibility.

27.1. Key ac5ons
Key ac'ons for !ild protec,on and shelter and se4lement aEors to implement together
27.1.1.

Adapt exis6ng shelter, se]lement and :ild protec6on assessment and monitoring tools,
methodologies and indicators for joint iden6ﬁca6on, analysis, monitoring of and response
to households at risk of inadequate or unsafe living condi6ons and/or :ild protec6on
concerns:

•

27.1.2.
27.1.3.

27.1.4.
27.1.5.
27.1.6.

27.1.7.
27.1.8.
27.1.9.
27.1.10.
27.1.11.
27.1.12.
27.1.13.
27.1.14.

27.1.15.
27.1.16.

27.1.17.

27.1.18.

Include the safety of :ildren and their families as a sub-objec6ve of ea: shelter and
se]lement interven6on;
• Include :ildren’s perspec6ves in all monitoring and assessments; and
• Disaggregate data by gender, age and disability, at a minimum.
Colle, baseline data on :ildren’s shelter, se]lement and protec6on Latus.
Iden6fy whether :ild protec6on concerns are improving or worsening the shelter or
se]lement situa6on. (For example, iden6fy if a la\ of safe, adequate shelter might be
exposing more girls to sexual violence in an overcrowded camp.)
Agree upon the moL eﬀec6ve joint me:anism for sharing informa6on generated by
assessments, evalua6ons and analysis.
Iden6fy common areas of concern to shelter, se]lement and :ild protec6on through
consulta6on with :ildren, caregivers and community members.
Iden6fy solu6ons to address the situa6ons of :ildren in diﬀerent living situa6ons (su: as
:ildren living in :ild-headed households, residen6al care, foLer or kinship care or on the
Lreets) and of diﬀerent sexes/genders, ages and disabili6es.
ELablish joint priori6sa6on criteria to target :ildren and households at risk.
Implement response interven6ons for households at risk of inadequate or unsafe living
condi6ons and/or :ild protec6on concerns throughout all phases of the programme cycle.
Coordinate interven6ons throughout all phases of the programme cycle.
Ensure adequate representa6on of :ildren in decision-making processes, community-based
par6cipa6on Lru,ures and site governance syLems related to shelter. (See Principles.)
Develop and implement :ild-friendly, mul6se,oral :ild protec6on referral me:anisms so
shelter workers can safely and eﬃciently refer :ild protec6on cases.
Train shelter Laﬀ on :ild protec6on concerns, principles and approa:es so they can
corre,ly refer disclosed or iden6ﬁed :ild protec6on cases.
ELablish joint data protec6on protocols and conﬁden6al referral me:anisms for :ildren
and families at risk of inadequate shelter.
Collaborate with :ildren and other Lakeholders to design, eLablish, implement and
monitor joint, :ild-friendly, accessible and conﬁden6al feedba\, repor6ng and response
me:anisms for :ild protec6on concerns.
Ensure that all Laﬀ have been trained on and signed safeguarding policies and procedures.
Include :ild-friendly :ild protec6on messages in shelter and se]lement interven6ons.
(For example, shelter a,ors can inform :ildren and caregivers about available :ild
protec6on services and :ildren’s ac6vi6es when providing new shelters for families.)
Document and address any unintended nega6ve consequences and reproduce promising
prac6ces in rela6on to the impa, of:
• Shelter and se]lement interven6ons on :ildren’s safety and well-being; and
• Child protec6on interven6ons on shelter and se]lement ac6vi6es.
Review at regular intervals the connec6ons and collabora6on between :ild protec6on and
shelter a,ors.

Key ac'ons for !ild protec,on aEors
27.1.19.

27.1.20.
27.1.21.
27.1.22.
27.1.23.

Coordinate with shelter and se]lement a,ors and community members to include :ild
protec6on in the design, implementa6on, monitoring and evalua6on of shelter and
se]lement programmes and interven6ons that:
• Are safe, accessible, inclusive and protec6ve for all :ildren, including the moL at risk;
and
• Meet the needs of :ildren of all sexes, gender iden66es, ages, disabili6es,
developmental Lages and family serngs.
Include informa6on and referrals for shelter and se]lement services in :ild protec6on
ac6vi6es while maintaining conﬁden6ality and protec6ng personal household data.
Iden6fy exis6ng social protec6on services and mi6gate any gaps, bo]lene\s or barriers to
:ildren’s access.
Work with shelter and se]lement a,ors to iden6fy exis6ng and/or develop new
informa6on-sharing me:anisms.
Have :ild protec6on Laﬀ work with shelter and se]lement Laﬀ to:
• Iden6fy households and individuals who are at risk;
• Address the situa6ons of :ildren in diﬀerent living situa6ons; and
• Condu, response monitoring ac6vi6es.

Key ac'ons for shelter and se4lement aEors
27.1.24.
27.1.25.

27.1.26.

27.1.27.

Include :ild protec6on and :ildren’s par6cipa6on in all phases of the shelter and
se]lement programme cycle.
Ensure assiLance rea:es all members of the aﬀe,ed popula6on by:
• Using assessments to iden6fy :ildren who may have diﬃculty accessing adequate
shelter and se]lement services;
• Iden6fying barriers to access for diﬀerent groups, par6cularly :ildren in :ild-headed
households and :ildren who are unaccompanied or living on the Lreet;
• Collabora6ng with :ild protec6on a,ors to iden6fy and implement Lrategies to
overcome barriers, su: as literacy and iden6ﬁca6on; and
• RegiLering all adult women as the main recipients of assiLance in contexts where
polygamy is prac6ced to avoid excluding subsequent wives and their :ildren.
Condu, a risk analysis during programme design that:
• Assesses the physical safety risks involved in accessing shelter;
• Iden6ﬁes requirements that may cause a barrier to access, su: as needing to be literate
or needing certain documents to access support;
• Assesses the beL 6ming for the interven6on; and
• Determines the needs of speciﬁc groups, su: as those caring for young :ildren.
Involve :ildren and caregivers in iden6fying adequate and safe communal spaces for
:ildren, including spaces for educa6on, :ildren’s ac6vi6es, non-formal educa6on and
cultural ceremonies. With their par6cipa6on, implement shelter and se]lement
interven6ons that:
• Are in safe, appropriate loca6ons;
• Respond to diﬀerences in family size, disability or other barriers to accessing shelters;
and

27.1.28.

27.1.29.
27.1.30.
27.1.31.
27.1.32.
27.1.33.

• Follow principles of universal design.
Provide beneﬁciary cards to :ild heads of households and :ildren who are unaccompanied
or separated so they can access assiLance in their own names. Work with :ild protec6on
a,ors to (a) discourage families from inten6onally separa6ng to access addi6onal beneﬁts
and (b) avoid making :ildren targets of the` or exploita6on.
Review proje, design and implementa6on to ensure shelter and se]lement responses (a)
prevent overcrowding and (b) encourage families to Lay together.
Design shelters and se]lements that provide privacy and physical safety, par6cularly for
adolescent girls, women and female-headed households.
Design shelter responses that can be adjuLed or modiﬁed for :ildren who have diﬃculty
rea:ing, entering, using and moving within/around facili6es and services.
Ensure that all temporary shelters or conLruc6ons are safe and provide adequate privacy.
Advocate for gender balance in shelter and se]lement workforces to support the inclusion
of all :ildren and caregivers.

27.2. Measurement
All indicators about :ildren should be disaggregated by sex, age, disability and other relevant diversity
fa,ors. The indicators below measure progress againL the overall Landard. Indicators and targets can
be contextualised with the goal of mee6ng the indica6ve targets below. Addi6onal related indicators are
available online.
Indicators

27.2.1. % of shelter and se]lement proje,s
where :ild safety and well-being
(including family unity, privacy and
accessibility for :ildren with disabili6es)
are reﬂe,ed in design, monitoring and
evalua6on.

Target

Notes

100%

Deﬁne ‘safety’ and ‘well-being’ incountry. Privacy and accessibility
for :ildren with disabili6es
should also be included.

27.2.2. % of conLru,ed shelters that meet
100%
agreed-upon safety and privacy criteria for
:ildren and adolescents.

‘Shelter’ refers to living spaces as
well as community conLruc6ons.
Child protec6on and shelter and
se]lement Laﬀ should develop
safety and privacy criteria jointly.

27.3. Guidance notes
27.3.1. Assessments and planning
When iden6fying shelter-related protec6on needs, all assessments should involve:
•
•

All adults (including women) and all :ildren (including girls) with and without disabili6es; and
Caregivers of :ildren at risk.

Women and girls should be consulted separately from men and boys, par6cularly regarding se]lement
planning and the 6mes and places for diLribu6ng shelter materials. This will help reduce barriers to
assiLance as well as the risks of abuse, exploita6on and violence. Assessment and monitoring teams and

interpreters should include at leaL 50% women and should syLema6cally consult with women and
groups who face barriers to access.
Site planners muL know the number of :ildren and their related needs to determine the appropriate
number of s:ools, play spaces and other spaces for :ildren’s ac6vi6es. Improving accessibility for
:ildren and caregivers with disabili6es has dire, protec6on outcomes for the whole household and
community. Therefore, site planners should provide dedicated support to households that require
addi6onal assiLance with conLruc6on or access, including by providing them with plots closeL to
essen6al services.

27.3.2. Implementa'on
Child protec6on, shelter and se]lement a,ors need to work together to address the short- and longterm shelter needs of the moL vulnerable groups. Ac6ons may include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilising the wider community to help female-headed households, :ild-headed households,
older people and people with disabili6es to build their shelter units;
Tailoring shelters to promote an accessible, inclusive and protec6ve environment (su: as
providing more space for :ildren with disabili6es or greater privacy for adolescent girls);
Providing adequate indoor and outdoor play spaces for :ildren;
Providing adequate bedding and blankets for girls and boys to sleep separately;
Providing adequate shelter to help reduce family separa6on;
Designing shelters to support the privacy and dignity of women and :ildren, su: as providing
speciﬁc areas for cooking and bathing;
Addressing physical dangers (holes in the ground, open water, etc.) to prevent injuries to
:ildren and caregivers;
Providing suﬃcient ligh6ng at all sites (including water, sanita6on and hygiene facili6es) within
se]lements;
Providing :ildren with safe routes for accessing s:ools and play spaces; and
Screening and monitoring par6cipants to ensure only :ildren over the minimum working age
are involved in decent shelter and se]lement-related work (including cash-for-work type
programmes).

Shelter and se]lement a,ors should always work with a representa6ve cross-sec6on of the aﬀe,ed
popula6on to iden6fy barriers, risks and solu6ons.

27.3.3. Mul'-disciplinary approa1
Shelter and se]lement proje,s muL be coordinated across all se,ors, including :ild protec6on.
Shelter- and se]lement-related issues that should be considered throughout the whole programme
cycle include:
•
•
•
•

Protec6on risks;
Social norms;
Percep6ons of the hoL community; and
The available human, ﬁnancial, physical, environmental and social resources.

27.3.4. Capacity building
Shelter and se]lement specialiLs’ formal professional training may not include :ild protec6on. Child
protec6on a,ors muL support shelter and se]lement a,ors to include :ild protec6on in all shelterand se]lement-related ac6ons. At a minimum, shelter and se]lement Laﬀ should be trained on:
•
•
•
•

Child safeguarding measures, including implemen6ng codes of condu, and protocols;
Protec6on from sexual exploita6on and abuse;
Iden6fying and referring :ild protec6on concerns; and
Consul6ng with :ildren on shelter and se]lement assessments, planning, monitoring and
evalua6ons.

27.4. References
Links to these and additional resources are available online.
•
•
•

•
•
•

‘Shelter and Se]lement’, The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards
in Humanitarian Response, Sphere Associa6on, 2018.
Collec*ve Centre Guidelines, UNHCR and IOM, 2010.
‘Shelter and Site Planning and Non-Food Items’, Guidelines for Gender-based Violence
Interven*ons in Humanitarian Seangs: Focusing on Preven*on of and Response to Sexual
Violence in Emergencies, IASC, 2005, pp. 53–61.
‘Gender and Shelter in Emergencies’, Women, Girls, Boys and Men: Diﬀerent needs – Equal
Opportuni*es (IASC Gender Handbook in Humanitarian Ac*on), IASC, 2006, pp. 97–104.
All Under One Roof: Disability-inclusive Shelter and Seglements in Emergencies, IFRC, Geneva,
2015.
The Right to Adequate Housing Toolkit, Oﬃce of the United Na6ons High Commissioner for
Human Rights (OHCHR).

စံ#$န်း ၂၈။ စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး #ှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး၏ အဓိကပန်းတိုင်များမှာ •

ယာယီအေြခချေနထိုင်ရာေနရာများ၌ (စခန်းများ၊ စုေပါင်း/ေဘးကင်းရာသိုGေြပာင်းေရ±sေရး စင်တာများKှင့်
အလိုအေလျာက် အေြခချေနထိုင်သူများအပါအဝင်) ေနထိုင်ေသာ ဒုကêသည်များ၊ ေနရပ်စွနG်ခွာသူများKှင့်
ေရ±sေြပာင်းသွားလာသူများ၏ မpတqပီး ဂုဏ်သိကêာရှိရှိ လက်လှမ်းမီရရှိမက
W ုိ ပံ့ပိုးေပးရန်၊

•

ေနGရပ်စွနG်ခွဲသူများအြပင် လက်ခံေပးထာသည့်အိမ်ရှင်ရပ်ရVာများအတွက် ဂုဏ်သိကêာရှိေသာ
ေနထိုင်မWအေြခအေနများကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် Kှင့်

•

တာရှည်ခံေသာေြဖရှင်းချက်များကို အေရးဆိုရန်Kှင့် ပံ့ပိုးေပးရန်။

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးေဆာင်ရVက်သူများသည် ေအာက်ပါတိုGကို ြပ_လုပ်ရန် Kိုင်ငံ Kှင့် ေဒသခံ အာဏာပိုင်များKှင့်
မိတ်ဖက်များKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ြခင်းြဖင့် ဤအရာကို qပီးေြမာက်ေစခဲ့သည်။
•

ယာယီအေြခချေနထိုင်ရာများ၌ ဝန်ေဆာင်မWြဖနG်ေဝြခင်းများကို ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ရန် Kှင့်
ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန်၊

•

အုပ်ချ_ပ်မWKှင့် ကိုယ်စားြပ_အေဆာက်အအံုများ တည်ေဆာက်ရန်၊

•

ရပ်ရVာ၏ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မက
W ုိ ပံ့ပိုးရန်၊

•

တံုGြပန်မWKှင့် တိုင်XကားမWယKbရားများ အပါအဝင် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်များကို တည်ေဆာက်ရန်၊

•

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အKbရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစြခင်းအပါအဝင် စခန်း၏ အေြခခံအေဆာက်
အအံုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် Kှင့်/သိုGမဟုတ် အဆင့်ြမiင့်တင်ရန်၊

•
•

ေနရပ်စွနG်ခွာသူလူဦးေရKှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချက်အလက်များကို ေြခရာခံရန်၊

လက်ခံထားသည့်အိမ်ရှင်ရပ်ရVာများအေပc စခန်းများ၏ ြဖစ်Kိုင်ေြခရှိေသာ အကျိ_းသက်ေရာက်မWကို
ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန်Kှင့် အုပ်စုKှစ်စုစလံုးအတွက် အကျိ_းရှိေသာ လWပ်ရှားမWများကို ြမiင့်တင်ရန်၊

•

ဝန်ေဆာင်မWေပးသူများ၊ စခန်းေကာ်မတီများKှင့် အာဏာပိုင်များ၏ စွမ်းရည်Kှင့် အသိပညာကို
တည်ေဆာက်ရန် Kှင့်

•

တာရှည်ခံေသာ ေြဖရှင်းနည်းများကို ထုတ်ေဖာ်ြခင်း Kှင့် ရရှိြခင်းကို ပံ့ပိုးရန်။

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး Kှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည် ကေလးများရင်ဆင
ို ်ရ

ေသာ အKbရာယ်များကို ေလျာ့နည်းေစသည့် လWပ်ရှားမWများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မေ
W ပးေသာ၊ ကေလးပါဝင်
ေဆာင်ရVက်ေသာ နည်းလမ်းတစ်ခုြဖင့် ြပ_လုပ်ရန် အတူတကွ လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်း၌ အKbရာယ်ရှိ
ေသာကေလးများKှင့် လူဦးေရများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ သူတိုG၏ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မWလအ
ို ပ်ချက်များကို
ဆန်းစစ်ြခင်းKှင့် သင့်ေလျာ်စွာတံုGြပန်ေဆာင်ရVက်ြခင်းတိုG ပါဝင်သည်။

စံKန
W ်း

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးလWပ်ရှားမWများသည် အတင်းအXကပ်ေနရပ်စွနG်ခွာမWေXကာင့် ထိခိုက်ခံသည့် ကေလးများ၏
လိုအပ်ချက်များKှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မW စိုးရိမ်ပူပန်မWများကို ြဖည့်ဆည်းေပးသည်။

28.1. အဓိကေဆာင်ရ+က်ချက်များ
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 1ှင့် စခန်းစီမံခနE်ခွဲေရး ေဆာင်ရ:က်သူများ အတူတကွ
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ:က်ရန်အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
28.1.1.

တံုGြပန်ေဆာင်ရVက်မW၏ အဆင့်အားလံုး၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအKbရာယ်များကို
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက်
ဘံစ
ု ိုးရိမ်ဖွယ်နယ်ပယ်များကို ေဖာ်ထုတ်qပီး Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWနည်းဗျtဟာများကို ညiိKိWင်း
ေဆာင်ရVက်ပါ။

28.1.2.

ေကာက်ယူထားသည့်အချက်အလက်များသည် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး စိုးရိမ်
ပူပန်မWများကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ကူညေ
ီ ပးေရး ေသချာေစရန် သတင်းအချက်အလက် စီမံခနG်ခွဲေရး
ကိရယ
ိ ာများကို ချမှတ်ပါ။ (အချက်အလက်ေကာက်ယြူ ခင်းKှင့် သိုေလှာင်ြခင်းKှင့်ပတ်သက်၍
ပိုမိုသိရှိရန် စံKWန်း ၅ ကို Xကည့်ပါ။)

28.1.3.

ေနရပ်စွနG်ခွာေရ±sေြပာင်းသည့်ေနရာများ၌ အေရးတ^ကီးကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
အKbရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ပံုမှန် ပူးတွဲ အKbရာယ် Kှင့် /သိုGမဟုတ် လံုkခံ_ေရး ဆန်းစစ်မမ
W ျား၌
ပါဝင်ပါ။

28.1.4.

မည်သည့်ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အKbရာယ်များကို ေြဖရှင်းေပးသည့် သေဘာတူ
ထားေသာ ဘက်စံေ
ု ပါင်းစည်းထားေသာ (ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့်
စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး) လုပ်ရှားမWများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ပါ။

28.1.5.

ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ရန် ဘက်စံေ
ု ပါင်းစည်းထားေသာလုပ်ရှားမWများကို ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာqပီး
မှတ်တမ်းတင်ပါ။

•

ကေလးများ၏လံုkခံ_မWKှင့် ေကာင်းကျိ_းအေပc မည်သည့်အကျိ_းသက်ေရာက်မWကိုမဆို
ေဖာ်ထုတ်ရန်၊

28.1.6.

•

မရည်ရVယ်ထားေသာ မည်သည့်ဆိုးကျိ_းကိမ
ု ဆို ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရန် Kှင့်

•

ေမpာ်လင့်ချက်ရှိေသာ အေလ့အထများကို ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်။

တံုGြပန်မWKှင့် တိုင်XကားမWယKbရားများအပါအဝင် ကေလးရင်းKှီးကvမ်းဝင်qပီး လက်လှမ်းမီရရှိသည့်

လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းထားေသာ ဆက်သွယ်ေရးစနစ်များကို ပူးတွဲ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရန်၊ တည်ေဆာက်ရန်၊

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန်Kှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာရန် ကေလးများKှင့် အြခားပါဝင်သူများ
ြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
28.1.7.

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ထမ်းအားလံုး
သည် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး မူဝါဒများKှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို သင်တန်းရရှိqပီး
လက်မှတ်ထိုးqပီးေXကာင်း အတည်ြပ_ပါ။

28.1.8.

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးKှင့ဆ
် က်Koယ်သည့် ရပ်ရVာအေြခြပ_ပါဝင်ေဆာင်ရVက်ြခင်း၊ ဆံုးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း
Kှင့် အုပ်ချ_ပ်ေရးစနစ်/ဖွဲsစည်းပံမ
ု ျား၌ ကေလးများ၏ လံုေလာက်ေသာ ကိုယ်စားြပ_မW ထည့်သွင်းပါ။

28.1.9.

ကေလးများကို ထိခိုက်ေစသည့် အြဖစ်အပျက်များအပါအဝင် ထိလွယ်ရှလွယ်ေသာ သတင်းအချက်
အလက်များကို ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများထံ ချက်ချင်း

သတင်းပိုGေရး ေသချာေစရန် လံုေလာက်qပီး လံုkခံ_သည့် လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာ လမ်းေXကာင်းများ
Kှင့်/သိုGမဟုတ် noန်းပိုGလမ်းေXကာင်းများ◌ိကု ပူးတွဲ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲqပီး တည်ေဆာက်ပါ။

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရ:က်သူများ အတွက် အဓိကေဆာင်ရ:က်ချက်များ
28.1.10.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဆန်းစစ်ချက်များ၊ တိုင်ပင်ေဆွးေKွးမWများKှင့် တံုGြပန်မK
W ှင့်
တိုင်XကားမWစနစ်များ (ေယဘုယျဦးတည်ရာများKှင့် ေနရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်အေပc စိုးရိမ်ပူပန်မW

များအပါအဝင်) ၏ ရလဒ်များကို သူတိုG၏လုပ်ေဆာင်မWများကို အသိေပးရန် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးေဆာင်
ရVက်သမ
ူ ျားKှင့် ေဝမpပါ။
28.1.11.

ကေလးများအားလံုးကို ရည်ရVယ်သတ်မှတ်ထားေသာ၊ မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မWများ
(ြဖနG်ြဖtးြခင်း၊ ေရအေဆာက်အအံုများ၊ ပညာေရးေနရာများ စသည်ြဖင့်) အေပc ြပင်ဆင်မWများ/

ဆီေလျာ်ေအာင် ြပ_ြပင်မWများကို ြပလုပ်ရန်အတွက် အuကံြပ_ချက်များKှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ
/အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ေရး အေထာက်အပံ့များ ေပးပါ။
28.1.12.

ထိေရာက်ေသာ ပူးတွဲ ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်မK
W ှင့် သတင်းေဝမpြခင်း ယKbရားများကို သေဘာတူညီမW
ရရန် Kှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ရန် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်
အလုပ်လုပ်ပါ

28.1.13.

လံုkခံ_မW၊ ဝန်ေဆာင်မWများ လက်လှမ်းမီရရှိမW Kှင့် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး၌ သူတိုG၏ကိုယ်စားြပ_မWKှင့်

ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မဆ
W ိုင်ရာအေပc ကေလးများ (အသက်အရVယ်အသီးသီး၊ ကျားမ၊ မသန်စွမ်းမWများKှင့်
ေနထိုင်မWအေြခအေနအမျိ_းမျိ_း)၊ ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများKှင့် ရပ်ရVာလူထုများKှင့် တိုင်ပင်ေဆွးေKွး
ရန် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးဝန်ထမ်းများကို ေထာက်ပံ့ပါ။
28.1.14.

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးKှင့ဆ
် က်Koယ်သည့် သူတိုG၏ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မမ
W ျားအတွက်
ေြဖရှင်းချက်များကို ရှာေဖွရန် နင့် ထိုေတွsရှိချက်များကို စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်
ေဝမpရန် ကေလးများKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။

28.1.15.

ကေလးများKှင့် သူတိုG၏မိသားစုများသည် ေအာက်ပါတိုGကို လက်လှမ်းမီရရှိေရး ေသချာေစရန်
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး ေဆာင်ရVက်သူများ Kှင့် (ခ) Kိုင်ငံ Kှင့်
ရပ်ရVာအေြခြပ_ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဝန်ေဆာင်မမ
W ျား Xကား
ဆက်သွယ်ေရးစနစ်တစ်ခု တည်ေဆာက်ပါ။
•
•

သင့်ေလျာ်ေသာဝန်ေဆာင်မWများ Kှင့်

Kိုင်ငံ Kှင့် Kိုင်ငံတကာဥပေဒများKှင့် ကေလး၏အေကာင်းဆံုးအကျိ_းစီးပွားKှင့် ကိုက်ညီေသာ
လpိ_sဝှက်ထိန်းသိမ်းေသာြဖစ်ရပ်စီမံခနG်ခွဲမW။

28.1.16.

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးြဖစ်ရပ်များကို သင့်ေလျာ်စွာ လoဲေြပာင်းေပးKိုင်ရန်

စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးဝန်ထမ်းများကို ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး မူဝါဒများ၊ ချဉ်းကပ်မW
နည်းလမ်းများKှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မWများအေပc သင်တန်းေပးပါ။
28.1.17.

အKbရာယ်ရှိေသာကေလးများကို အဆက်မြပတ်Kှင့် သင့်ေလျာ်စွာ ေဖာ်ထုတ်qပီး noန်းပိုGရန်
စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးေဆာင်ရVက်သူများကို ပံ့ပိုးပါ။

စခန်းစီမံခနE်ခွဲေရးေဆာင်ရ:က်သူများအတွက် အဓိက ေဆာင်ရ:က်ချက်များ
28.1.18.

လWပ်ရှားမWများကို စီစဉ်ြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်ြခင်းKှင့် ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း
အပါအဝင် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးလုပ်ေဆာင်မWများ၌ ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို

ေပါင်းစပ်ညiိKိWင်းထည့်သွင်းရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများKှင့်
အလုပ်လုပ်ပါ။
28.1.19.

ကေလးသူငယ်များ၏ လိုအပ်ချက်များKှင့် အြမင်များကို ေပါင်းစပ်ထားသည့် စခန်း အေြခခံ
အေဆာက်အအံမ
ု ျားKှင့် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာဝန်ေဆာင်မမ
W ျား ဖွဲsစည်းပံုကို ညiိKိWင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
ေအာက်ပါအဓိကကwများပါဝင်သည်။
•
•

လက်လှမ်းမီရရှိြခင်း

အသက်အရVယ်အသီးသီး၊ ကျားမ၊ မသန်စွမ်းမWများKှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာ
ကွဲြပားြခားန[းမWအေXကာင်းအရင်းများရှိ ကေလးများအတွက် ေဘးကင်းလံုkခံ_မW Kှင့်

•

ကစားကွင်းများ၊ ေကျာင်းများ Kှင့် လံုkခံ_ ေသာေနရာများ စသည့် ကေလးများအတွက်
ရည်ရVယ်သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများ။

28.1.20.

ြပည့်စံုqပီး လက်လှမ်းမီ၍ ေအာက်ပါကေလးများအားလံုးပါဝင်သည့် စာရင်းသွင်းြခင်းစနစ်များ
ြဖစ်ေရး ေသချာေစပါ။
•
•

28.1.21.

အုပ်ထိန်းမWမရှသ
ိ ည့်ကေလးများKှင့် ကွဲကွာေနေသာကေလးများ၊
မသန်စွမ်းကေလးများ၊

•

ကေလးဦးေဆာင်သည့် အိမ်ေထာင်စမ
ု ျား၌ ေနထိုင်Xကသည့် ကေလးများ Kှင့်

•

မိသားစုများစွာရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများ၌ ေနထိုင်Xကသည့် ကေလးများ။

အချက်အလက်ေကာက်ယေ
ူ ရးစနစ်များသည် အနိမ့်ဆံုး လိင်၊ အသက်အရVယ်Kှင့် မသန်စွမ်းမWတိုGြဖင့်
ခွဲထုတ်ထားေရး ေသချာေစပါ။

28.1.22.

လိုအပ်ေသာ Kိုင်ငံသားဆိုင်ရာစာရVက်စာတမ်း (ေမွးစာရင်းများ/ ေသဆံုးေXကာင်းေထာက်ခံစာများ၊
မှတ်ပံုတင်ကတ်များ အစရှသ
ိ ြဖင့်) ကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ေထာက်ပံ့ေပးရန်အတွက်

ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးKှင့် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားKှင့်အတူ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ပါ။
28.1.23.

(က) ဝန်ေဆာင်မWြဖနG်ေဝမWများကို ကေလးများ၏ လက်လှမ်းမီရရှိမWကို ေစာင့်Xကည့်ေလလာရန် Kှင့်

(ခ) ကေလးများကို ထိခိုက်ေစသည့် အတားအဆီးများKှင့် လံုkခံ_ေရးအKbရာယ်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်
ပံုမှန်လံုkခံ_ေရးစစ်ေဆးမWများKှင့် အြခားချဉ်းကပ်ပံန
ု ည်းလမ်းများကို အသံုးြပ_ပါ။
28.1.24.

စခန်းအတွင်းရှိ ကေလးများအားလံုးအတွက် လက်လှမ်းမီရရှိqပီး သင့်ေလျာ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မြW ဖနG်ေဝ
ေရးအတွက် အေရးဆိပ
ု ါ။

28.1.25.

ကေလးများ၏ ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ အKbရာယ်များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် နည်းလမ်းများြဖင့်
အစီအစဉ်များကို ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲရန် သက်ဆိုင်ရာ ကwများKှင့် မိတ်ဖက်များKှင့် ညiိKိWင်း
ေဆာင်ရVက်ပါ။

28.1.26.

ြဖစ်ရပ်တစ်ခြု ဖစ်qပီးေန[က် noန်းပိုGမWများကို ေထာက်ပံ့ေပးရန် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးအဖွဲsများKှင့်
အဓိကကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားအXကား ထိေရာက်ေသာ
ဆက်သွယ်ေရးစနစ်တစ်ခက
ု ုိ တည်ေဆာက်ပါ။

28.1.27.

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ကေလးများအားလံုးKှင့် ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်သူများ ပါဝင်မWတစ်ခု ေသချာေစရန်
စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးဝန်ထမ်းအင်အား၌ ကျားမ မpတမWအတွက် အေရးဆိပ
ု ါ။

28.1.28.

ြဖစ်ရပ်များကို သင့်ေလျာ်စွာ noန်းပိုးေပးKိုင်ရန် သူတိုGကို ဖွင့်ေြပာလာသည့်ြဖစ်ရပ်များရှိသည့်

အေြခအေနများအတွက်အပါအဝင် ကေလးသူငယ်ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးမူဝါဒများ၊ ချဉ်းကပ်မW

နည်းလမ်းများKှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မWများအေပc စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးရန်
ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ေဆာင်ရVက်သူများKှင့် မိတ်ဖက်ပါ။
28.1.29.

တာရှည်ခံေသာေြဖရှင်းချက်များကို ေဖာ်ထုတ်သည့်အခါ မသန်စွမ်းကေလးများအပါအဝင်
ကေလးများ၏ YWေထာင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

28.2. တိုင်းတာြခင်း
ကေလးများKှင့်ပတ်သက်သည့် အnoန်းကိန်းအားလံုးသည် လိင်၊ အသက်အရVယ်၊ မသန်စွမ်းမWKှင့် အြခားသက်ဆိုင်
ရာ ကွဲြပားြခားန[းမWအေXကာင်းရင်းများြဖင့် ခွဲထုတ်ထားသင့်သည်။ ေအာက်ပါ အnoန်းကိန်းများသည် kခံ_ငံုစံKWန်း
အေပc တိုးတက်မWကို တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ အnoန်းကိန်းများKှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ေအာက်၌noန်ြပ

ထားေသာရည်မှန်းချက်များကို ေရာက်ရှိရမည်ဟူေသာပန်းတိုင်ြဖင့် ေဒသKှင့်ေလျာ်ညီစွာ ြပ_လုပ်Kိုင်သည်။
ထပ်ဆင့်ဆက်Koယ်ေသာ အnoန်းကိန်းများကို အွန်လိုင်း ၌ ရရှိKိုငပ
် ါသည်။
အnoန်းကိန်း

28.2.1. ြဖစ်ရပ်များKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ရည်မန
ှ ်းချက်

၁၀၀%

မှတ်စု

'ြဖစ်ရပ်များ' သည် ကေလးတစ်ဦး

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစိုးရိမ်ပူပန်မWများကို

အေပc ထိခိုက်ေစသည့် Kှင့်

တိုင်Xကားရန် အသက်ဝင်ေသာ noန်းပိုGမW

စခန်းတစ်ခ၌
ု ေဘးကင်းလံုkခံ_ေရး

လမ်းေXကာင်းြဖင့် စီမံခနG်ခွဲေသာ ေနရာများ

ေဆာင်ရVက်မWများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ရာခိုင်KWန်း

အXကမ်းဖက်မWြဖစ်ရပ်များ
ြဖစ်ေပcေစသည့် ညံ့ဖျင်းေသာ
အလင်းေရာင်များ သိုGမဟုတ်
ေချာင်ကျေသာ/ ေဝးလံေသာ
ေရေနရာများ/ တွင်းအိမ်သာများ
ကဲ့သိုG) မရှိြခင်းေXကာင့် ြဖစ်ေပcသည့်
အြဖစ်အပျက်များကို
သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရည်noန်းသည်။

28.2.2. ကေလးသူငယ်များ၏ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မW
အတွက် တရားဝင်ဖွဲsစည်းပံုများြဖင့် စီမံခနG်ခွဲ
ေသာေနရာများ ရာခိုင်KWန်း

၁၀၀%

28.3. လမ်း45န်ချက်မှတ်စုများ
ကေလးများ၏ပါဝင်ေဆာင်ရ:က်မH
ပါဝင်ေဆာင်ရVက်ြခင်းသည် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး၏ ေဒါင့်တိုင်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ကေလးများ၏ အဓိပàါယ်ရှိေသာပါဝင်
ေဆာင်ရVက်မက
W ို ေသချာေစရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး Kှင့် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရး ေဆာင်ရVက်သူ
များသည် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်ရန် လိုအပ်သည်။ ေအာက်ပါတိုGကို ြပ_လုပ်ရန် ယKbရားများကို တည်ေဆာက်
ထားKိုင်သည်။
•

အစီအစဉ်များကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း၊ ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်းKှင့် ြပ_ြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းတိုG၌
ကေလးများကို ထည့်သွင်းရန်၊

•

သူတိုGရရှိKိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မWများKှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ကေလးများ
လက်လှမ်းမီရရှိေရး ကူညီေပးရန်၊

•
•

ကေလးများ တံုGြပန်မWေပးေရး ေသချာေစရန်၊

လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားမWဆိုင်ရာေဆာင်ရVက်ချက်Kှင့်ပတ်သက်၍ သူတိုG၏အြမင်များကို

ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုရန် ကေလးများအတွက် လက်လှမ်းမီေသာလမ်းေXကာင်းများကို ပံ့ပိုးေပးရန်၊
•

ဆံုးြဖတ်ချက်ချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များKှင့် စခန်းအုပ်ချ_ပ်ေရးဖွဲsစည်းပံုများ၌ ကေလးများပါဝင်Kိုင်ေရး
ေသချာေစရန် Kှင့်

•

လူမWေရးKှင့် အပန်းေြဖမW လWပ်ရှားမWများ၌ ကေလးများ ပါဝင်Kိုင်ေရး ေသချာေစရန်။

ဥပမာ အသက်အရVယ်အမျိ_းမျိ_း၊ ကျားမ၊ မသန်စွမ်းမWနဲG တြခားသက်ဆိုင်ေသာ မတူကွဲြပားမW အေXကာင်းရင်း

အမျိ_းမျိ_းရှိေသာ ကေလးများအားလံုးသည် (က) စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးဖွဲsစည်းပံမ
ု ျား၌ အဓိပàာယ်ရှိေသာ ကိုယ်စား
ြပ_မWရှိေရး Kှင့် (ခ) ေဆာင်ရVက်qပီးသည့်လုပ်ေဆာင်ချက်များKှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိေရး
ေသချာေစရန် ကေလးများသည် အဓိကတာဝန်ယူထားသူများအြဖစ် လုပ်ေဆာင်Kိုင်သည်။ ကေလးသူငယ်
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည် ကေလးများ၏ပါဝင်ေဆာင်ရVက်မWအားေကာင်းေစရန်
ကေလးအဓိကတာဝန်ယူထားသူများကို ေထာက်ပံ့ေပးqပီး နည်းြပေပးKိုင်သည်။

ရပ်ရ:ာအေြခြပOကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး
လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားေသာလုပ်ေဆာင်ချက်သည် လက်ရှိ ရပ်ရVာအေြခြပ_ကေလးသူငယ်ကာကွယ်

ေစာင့်ေရှာက်ေရးစနစ်များ Kှင့် ဖွဲsစည်းပံုများKှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်သင့်qပီး တည်ေဆာက်သင့်သည်။ လက်ရှိ
စနစ်များKှင့် ဖွဲsစည်းပံမ
ု ျားအေပc တည်ေဆာက်ြခင်းသည် ထိေရာက်မWကို တိုးြမiင့်ေပးKိုင်qပီး ရပ်ရVာပိုင်ဆိုင်မWကို

ေထာက်ပံ့ေပးKိုင်သည်။ (စံKWန်း ၁၇ ကို Xကည့်ပါ။) ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားက
ရပ်ရVာအဆင့်Xကားဝင်ေဆာင်ရVက်မWများသည် ရပ်ရVာအေြခြပ_ြပ_စုေစာင့်ေရှာက်မWမူဝါဒများKှင့် အေကာင်းဆံုး

အကျိ_းြဖစ်ထွန်းြခင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကို ချမှတ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရVက်မWရရ
ှိ န် ေသချာေစသင့်
သည်။ ဤနည်းလမ်းြဖင့် လူသားချင်းစာန[ေထာက်ထားမWဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းသည် လက်ရှိအြပ_သေဘာ
ေဆာင်ေသာ ဖွဲsစည်းပံုများကို အားေကာင်းေစရန် အခွင့်အေရးတစ်ခု ြဖစ်လာKိုင်သည်။

တန်းတူရရှိမH
ကေလးများအားလံုးသည် သူတိုG၏လိုအပ်ချက်များကို ြပည့်မီေစသည့် ပညာေရးဆိုင်ရာအေဆာက်အအံုများ၊
ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မW၊ စိတ်လူမပ
W ိုင်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မWများ၊ အပန်းေြဖမWဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ Kှင့်

ဘာသာေရးလWပ်ရှားမWများကို လက်လှမ်းမီရရှိရန် အခွင့်အေရး ရှိသည်။ စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည်
Kိုင်ငံအတွင်း ဝန်ေဆာင်မပ
W ံ့ပိုးသူများထံမှ ခွဲထုတ်ထားေသာအချက်အလက်များကို ပံုမှန် ေရှာင်တခင်စစ်ေဆးမW
များ ြပ_လုပ်ြခင်း Kှင့် ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာြခင်းြဖင့် စခန်းဝန်ေဆာင်မWများ၏ ပါဝင်မက
W ုိ ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာKိုင်သည်။
သူတိုGသည် အေရးပါေသာသတင်းအချက်အလက်များကို တန်းတူရရှိမW အလားတူေသချာေစKိုင်သည်။

ေနရာစီစဉ်ြခင်း1ှင့် ေနရာတိုးတက်ေကာင်းမွန်ြခင်း
စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးKှင့် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သမ
ူ ျားသည် သင်ယူရန်Kှင့်
ေဆာ့ကစားရန် လံုkခံ_qပီး လက်လှမ်းမီရရှိKိုင်ေသာေနရာများအတွက် ကေလးများ၏လိုအပ်ချက်ကို မည်ကဲ့သိုG

ြပည့်မီKိုင်မည်ကို ပူးတွဲ စဉ်းစားရန် အေရးပါသည်။ ဤပူးေပါင်းေဆာင်ရVက်မWသည် ေနရာစီစဉ်ြခင်း၏ အေစာဆံုး
အဆင့်များ၌ စတင်သင့်qပီး မည်သည့်ေနရာတိုးတက်ေကာင်းမွန်မWလုပ်ငန်းစဉ်များ၌မဆို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်

သင့်သည်။ သင့်ေတာ်ေသာစီစဉ်မသ
W ည် ကေလးများ၏ေနရာများကို အKbရာယ်ရှိေသာေနရာများ (စခန်းနယ်နိမိတ်
များ သိုGမဟုတ် ကေလးများ၏အိမ်များမှ ေဝးကွာြခင်းများ ကဲ့သိုG) ၌ တည်ရှိြခင်း သိုGမဟုတ် ေြမကွက်မရှိြခင်း
ေXကာင့် ထိုေနရာများကို လံုးဝဖယ်ထုတ်ြခင်းမှ ^ကိ_တင်တားဆီးေပးသည်။

လံု`ခံOမH
စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Kှင့် ကျားမအေြခခံြပ_အXကမ်းဖက်မW၊ ြပန်ေပးဆွဲြခင်း၊ Yုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
တိုက်ခိုက်မWများ၊ ကေလးအလုပ်သမားများ Kှင့် အြခားအKbရာယ်များ (ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ စစ်လက်နက်

ပစ§ည်းများ၊ ေရနစ်ြခင်း သိုGမဟုတ် မီးေလာင်ြခင်း အစရှိ) ကဲ့သိုGေသာ လံုkခံ_ေရးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မWများကို ေစာင့်
Xကည့်ေလ့လာသင့်သည်။ ေအာက်ပါတိုGကိုြပ_လုပ်ရန် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဆာင်ရVက်သူများ
သည် စခန်းစီမံခနG်ခွဲေရးKှင့် အလုပ်လုပ်Kိုင်သည်။
•
•

လက်လှမ်းမီရရှိမK
W ှင့် လံုkခံ_ေရးစစ်ေဆးမWများကို ေဆာင်ရVက်ရန်၊

သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး အKbရာယ်များKှင့် လိုအပ်ချက်များ၏
ေလ့လာချက်များကို ဖွံsqဖိ_းတိုးတက်ေစရန် Kှင့်

•

လံုkခံ_ေရးေထာက်ပံ့မWများ၌ ေဖာ်ထုတ်ထားေသာအKbရာယ်များ Kှင့် လိုအပ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်
ေြဖရှင်းရန်။

ေယဘုယျ အKbရာယ်ေလျာ့နည်းေစေရး လုပ်ေဆာင်မWများ၌ အမျိ_းသမီးများKှင့် ကေလးများ (မိန်းကေလးများKှင့်
ေယာက်ျားေလးများ) မXကာခဏ အသံုးြပ_ေလ့ရှိေသာ ေနရာများ၌ သင့်ေလျာ်ေသာမီးများ ထားရှိြခင်း၊ ထင်းေခွ

သည့်လမ်းေXကာင်းများကို ကင်းလှည့်ြခင်း၊ ေကျာင်းအသွားအြပန်လမ်းေXကာင်းများကို ေစာင့်Xကည့်ေလ့လာြခင်း၊
ေပါက်ကွဲေစေသာစက်လက်နက်ပစ§ည်းများရှိသည့်ေနရာများကို အမှတ်အသားြပ_လုပ်ြခင်း သိုGမဟုတ် ပတ်ရံထား
ြခင်းမရှိေသာေရေနရာများကို kခံစည်းYိုးခတ်ြခင်းတိုG ပါဝင်သည်။
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Annex 1: Glossary
Annex 1: Glossary
See online version for more detailed deﬁni6ons and full liL of terms.

Abuse

A deliberate a, with a,ual or poten6al nega6ve eﬀe,s upon a :ild’s safety, well-being,
dignity, and development. It is an a, that takes place in the context of a rela6onship of
responsibility, truL, or power.

Access

The propor6on of the popula6on that can use a service or facility.

Accessibility

Entails the removal or mi6ga6on of barriers to people’s meaningful par6cipa6on. These
barriers and the measures needed will vary according to disability, age, illness, literacy
level, Latus of language, legal and/or social Latus, etc.

Accountability

The process of using power responsibly, taking account of, and being held accountable
by, diﬀerent Lakeholders, and primarily those who are aﬀe,ed by the exercise of su:
power.
See Quality.

Adequate care

Where a :ild's basic physical, emo6onal, intelle,ual and social needs are met by his or
her caregivers and the :ild is developing according to his or her poten6al.

Adolescents

Deﬁned generally as a person 9–19 years. In the CPMS, the term refers speciﬁcally to
persons aged 9–17 years old, given the focus on :ildren as deﬁned in the Conven6on on
the Rights of the Child.
Adolescence can be broken down into the following sub-group: pre-adolescence (9–10),
early adolescence (10–14), middle adolescence (15–17) and late adolescence (18–19).

Alterna4ve care

The care provided for :ildren by caregivers who are not their usual primary caregiver.
See Kinship care and Fo:er care.
See online version for Ins4tu4onal care and Residen4al care.

Alterna4ves to
deten4on or to
depriva4on of
liberty

Measures (legisla6on, policy, or prac6ce) aimed at preven6ng the unnecessary deten6on
of persons, including :ildren being formally processed through the criminal jus6ce
syLem and :ildren who are migrants. Alterna6ves to deten6on do not involve
depriva6on of liberty.

Assent

See Informed assent.

Assessment

The process of eLablishing the impa, of a crisis on a society, including needs, risks,
capaci6es and solu6ons.
See Standard 4 on Programme Cycle Management for informa6on on types of
assessments for Child Protec6on.

At-risk groups /
individuals

Children who are at risk of their protec6on rights being violated.
See Risks and Vulnerability.

Be: intere:s of the The right of the :ild to have his or her beL intereLs assessed and taken as a primary
Eild
considera6on in rea:ing a decision. It refers to the well-being of a :ild and is
determined by a variety of individual circumLances (age, level of maturity, the presence
or absence of parents, the :ild's environment and experiences). See Principle 4.
Be: Intere:s
A formal process with Lri, procedural safeguards designed to determine the :ild’s beL
Determina4on (BID) intereLs for par6cularly important decisions aﬀec6ng the :ild. It should facilitate
adequate :ild par6cipa6on without discrimina6on, involve decision-makers with
relevant areas of exper6se and balance all relevant fa,ors in order to iden6fy and
recommend the beL op6on. (UNHCR BeL IntereLs Determina6on Handbook 2011, p.
110)
Be: Intere:s
Procedure
(BIP)

UNHCR’s individual case management procedure to ensure that the beL intereLs
principle (set out in Ar6cle 3 of the UN Conven6on on the Rights of the Child) is respe,ed
in work with individual :ildren of concern. It is a mul6-Lep process that goes through
iden6ﬁca6on, assessment, case ac6on planning, implementa6on, follow-up and case
closure. It includes two important procedural elements: the BeL IntereLs Assessment
(BIA) and the BeL IntereLs Determina6on (BID). States and other a,ors are also obliged
to eLablish formal procedures for assessing and determining the beL intereLs of an
individual :ild or a group of :ildren where decisions would have a major impa, on the
:ild or group of :ildren. (See CRC General Comment No. 14)

Caregiver

An individual, community, or ins6tu6on (including the State) with clear responsibility (by
cuLom or by law) for the well-being of the :ild. It moL o`en refers to a person with
whom the :ild lives and who provides daily care to the :ild.

Caregiving
environment

The dire, physical and human environment :ildren live in, whi: is unique for every
:ild.

Case management

An approa: to address the needs of an individual :ild and their family in an
appropriate, syLema6c and 6mely manner, through dire, support and/or referrals.

Caseworker

The key worker in a case who maintains responsibility for the :ild’s care from case
iden6ﬁca6on to case closure, in a case management approa:. Other social service
prac66oners (su: as social workers) or even other professionals (su: as health workers)
may take on a caseworker role as well.

Cash and vouEer
assi:ance (CVA)

All programmes where cash transfers or vou:ers for goods or services are dire,ly
provided to recipients.

Centrality of
Protec4on

Refers to the recogni6on that the protec6on of all persons aﬀe,ed and at risk muL
inform humanitarian decision-making and response, including engagement with States
and non-State par6es to conﬂi,. Protec6on is recognised as the purpose and intended
outcome of humanitarian ac6on and muL be central to preparedness eﬀorts, as part of
immediate and life-saving ac6vi6es, and throughout the dura6on of humanitarian
response and beyond.

Child

Persons below the age of 18 years.

Child-friendly

Working methods that do not discriminate againL :ildren and that take into account
their age, evolving capaci6es, diversity and capabili6es. These methods promote
:ildren’s conﬁdence and ability to learn, speak out, share and express their views.
Suﬃcient 6me and appropriate informa6on and materials are provided and
communicated eﬀec6vely to :ildren. Staﬀ and adults are approa:able, respecwul and
responsive.

Child-friendly
spaces (CFS)

Safe spaces where communi6es (and humanitarian a,ors) create nurturing
environments in whi: :ildren can access free and Lru,ured play, recrea6on, leisure
and learning ac6vi6es.
See Standard 15: Group ac6vi6es for :ild well-being.

Child-headed
household

A household in whi: a :ild or :ildren (typically an older sibling) assumes the primary,
day-to-day responsibility for running the household, and providing and caring for those
within it.

Child in contaL
with the jus4ce
sy:em

Any :ild who comes into conta, with the juvenile jus6ce syLem or the criminal jus6ce
syLem as a vic6m/survivor, witness or in conﬂi, with the law, and/or any :ild who
comes into conta, with the civil and/or adminiLra6ve jus6ce syLems. This term is
broader than ‘:ild in conﬂi, with the law’.

Child labour

Work carried out to the detriment and endangerment of a :ild, in viola6on of
interna6onal law and na6onal legisla6on. It either deprives :ildren of s:ooling or
requires them to assume the dual burden of s:ooling and work.
See Standard 12: Child labour and WorL Forms of Child Labour.

Child par4cipa4on

The manifeLa6on of the right of every :ild to express his or her view, to have that view
given all due considera6on, to inﬂuence decision-making and to a:ieve :ange. It is the
informed and willing involvement of all :ildren, including the moL marginalised and
those of diﬀerent ages, genders and disabili6es, in any ma]er concerning them.
See Principle 3.

Child protec4on in The preven6on of and response to abuse, negle,, exploita6on and violence againL
humanitarian ac4on :ildren in humanitarian ac6on.
(CPHA)
Child safeguarding

The responsibility that organisa6ons have to make sure their Laﬀ, opera6ons, and
programmes do no harm to :ildren. It includes policy, procedures and prac6ces to
prevent :ildren from being harmed by humanitarian organisa6ons as well as Leps to
respond and inves6gate when harm occurs.

Child well-being

A dynamic, subjec6ve and objec6ve Late of physical, cogni6ve, emo6onal, spiritual and
social health in whi: :ildren:
•
•
•
•
•

Are safe from abuse, negle,, exploita6on and violence;
Have their basic needs, including survival and development, met;
Are conne,ed to and cared for by primary caregivers;
Have the opportunity for suppor6ve rela6onships with rela6ves, peers, tea:ers,
community members and society at large; and
Have the opportuni6es and elements required to exercise their agency based on
their evolving capaci6es.

Child marriage

Child marriage is a formal or informal union where one or both par6es are under the age
of 18. All :ild marriage is considered forced, as :ildren are not able to give full consent
to marriage.

Civil society

Ci6zens who are linked by common intereLs and collec6ve ac6vity but excluding forproﬁt, private se,or organisa6ons. Civil society can be informal or organised into NGOs
or other associa6ons.

Code of conduL

A clear and concise guide of what is and is not acceptable behaviour or prac6ce when
employed or engaged by the organisa6on.

Community-led
Eild protec4on

Approa:es that are led by a collec6ve, community-driven process rather than by an
NGO, UN agency or other outside a,or.

Community-level
approaEes

Approa:es that seek to ensure that community members are able to prote, :ildren
and ensure their right to healthy development.

Conﬁden4ality

The obliga6on that informa6on about an individual will not be disclosed or made
available to unauthorised persons without prior permission. There may be limits on
conﬁden6ality for :ildren in accordance with their beL intereLs as well as mandatory
repor6ng obliga6ons.

Contextualisa4on

The process of interpre6ng or adap6ng the Landards according to context; the process
of deba6ng, determining and agreeing upon the meaning of global guidance in a given
local situa6on; ‘transla6ng’ the meaning and guidance of the Child Protec6on Minimum
Standards for the context of a country (or region) so as to make the content of the
Standards appropriate and meaningful to the given circumLances.

Crisis

See Humanitarian crisis and Humanitarian ac4on.

Consent

See Informed consent.

Danger

An immediate threat to a :ild’s safety, indica6ng circumLances where hazards are
present that have the poten6al to cause harm or injury.

Dignity

The capacity to make one’s own deliberate :oices and consequently to be
a\nowledged as a free subje,. It reﬂe,s the integrity of the person and is the source
from whi: all human rights derive.

Disability

Results from the interac6on between persons with physical, psy:osocial, intelle,ual or
sensory impairments and barriers of artude and the environment that prevent their full
and eﬀec6ve par6cipa6on in society on an equal basis with others.

Disaggregated data

Sta6s6cs separated according to par6cular criteria. As a minimum level of data
disaggrega6on, CPMS proposes sex, age and disability data disaggrega6on.

Disa:er

See Humanitarian crisis.

Disa:er risk
reduc4on (DRR)

The concept and prac6ce of reducing the risk of disaLer through syLema6c eﬀorts to
analyse and manage causal fa,ors. It includes reducing exposure to hazards, lessening
the vulnerability of people and property, wise management of land and the environment,
and improving preparedness for adverse events.

Do no harm

The concept of humanitarian agencies avoiding unintended nega6ve consequences for
aﬀe,ed persons and not undermining communi6es’ capaci6es for peace building and
reconLruc6on.

Duty bearers

Those responsible for fulﬁlling the rights of rights holders.

Early Eildhood

Early :ildhood refers to :ildren from 0–8 years. This can be further speciﬁed as:
•
•
•

Infants: 0–2 years
Pre-s:ool age: 3–5 years
Early s:ool age: 6–8 years.

Early Eildhood
development (ECD)

A comprehensive approa: to policies and programs for :ildren from the prenatal
period to eight years of age.

Early recovery

A mul6-faceted process of recovery guided by development principles that build on
humanitarian programmes and encourages suLainable development opportuni6es.

Economic recovery

The process of s6mula6ng the growth of an area’s local economy through developing
markets, Lrengthening new and exis6ng enterprises and crea6ng jobs in the private
se,or and public ins6tu6ons.

Emergency

See Humanitarian crisis.

Emo4onal
maltreatment

Maltreatment that causes harm to the psy:ological or emo6onal well-being of the :ild.
Also called psy:ological maltreatment.

Epidemic

Occurs when an infec6ous disease spreads rapidly to many people.
See Infec4ous disease outbreak.

Exploita4on

When an individual in a posi6on of power and/or truL takes or a]empts to take
advantage of a :ild for their own personal beneﬁt, advantage, gra6ﬁca6on, or proﬁt.
This personal beneﬁt may take diﬀerent forms: physical, sexual, ﬁnancial, material, social,
military, or poli6cal.

FeedbaR and
repor4ng
meEanism

A formal syLem eLablished and used to allow recipients of humanitarian ac6on (and in
some cases, other crisis-aﬀe,ed popula6ons) to provide informa6on on their experience
with a humanitarian agency or the wider humanitarian syLem. Su: informa6on is then
used for diﬀerent purposes, including taking correc6ve ac6on to improve some element
of the response.

Fo:er care

Situa6ons where :ildren are cared for in a household outside their family. FoLering is
usually underLood to be a temporary arrangement, and in moL cases the birth parents
retain their parental rights and responsibili6es. The care arrangement is adminiLered by
a competent authority whereby a :ild is placed in the domes6c environment of a family
who have been sele,ed, prepared and authorised to provide su: care, and are
supervised and may be ﬁnancially and/or non-ﬁnancially supported in doing so.
See online glossary for deﬁni6ons of Tradi4onal or informal fo:ering, Spontaneous
fo:ering, and Arranged fo:ering.

Gender

The social a]ributes and opportuni6es associated with being male and female and the
rela6onships between women and men and girls and boys. It diﬀers from sex whi: is
deﬁned moL o`en at birth based on biological anatomy.
Non-binary gender iden6ty refers to any gender iden6ty or expression whi: does not ﬁt
the male/female or boy/girl binary.

Gender-based
violence

An umbrella term for any harmful a, that is perpetrated againL a person’s will and that
is based on socially ascribed (i.e. gender) diﬀerences between males and females. It
includes a,s that inﬂi, physical, sexual or mental harm or suﬀering, threats of su: a,s,
coercion, and other depriva6ons of liberty.
See Sexual violence and Sexual and gender-based violence.

Gendertransforma4ve
approaE

Interven6ons that are designed to address the root causes of gender-based
discrimina6on and hence ques6on gendered power rela6ons.

Harmful prac4ces

Tradi6onal and non-tradi6onal prac6ces whi: inﬂi, pain, cause physical or
psy:ological harm and ‘disﬁgurement’ of :ildren. In many socie6es, these prac6ces are
considered a social norm and defended by perpetrators and community members on the
basis of tradi6on, religion, or supers66on. Harmful prac6ces perpetrated primarily
againL girls, like female genital mu6la6on and :ild marriage, are also forms of genderbased violence.

Hazard

Poten6ally damaging physical events, natural phenomenon or human ac6vity that may
cause loss of life, injury or other health impa,s, property damage, loss of livelihoods and
services, social and economic disrup6on or environmental damage. Some deﬁni6ons
suggeL hazards are dangers that can be foreseen but not avoided.

Hazardous work

Work whi:, by its nature or by the circumLances in whi: it is carried out, is likely to
harm the health, safety and morals of :ildren, and whi: muL be prohibited for :ildren
under the age of 18 years (even when this is above the general minimum working age).

Human rights / Eild Rights that every human being is en6tled to enjoy simply by virtue of being human. They
rights
iden6fy the minimum condi6ons for living with dignity that apply to all of us. They are
universal and inalienable: they cannot be taken away. As human beings, :ildren are
human rights holders. Addi6onally, they have a speciﬁc set of human rights – o`en
referred to as :ild rights – pertaining to persons under the age of 18 and enshrined in
the Conven6on on the Rights of the Child (CRC), 1989.

Humanitarian
ac4on

The objec6ves of humanitarian ac6on are to save lives, alleviate suﬀering and maintain
human dignity during and in the a`ermath of human-made crises and disaLers, as well
as to prevent and Lrengthen preparedness for the occurrence of su: situa6ons.
Humanitarian ac6on has two inextricably linked dimensions: protec6ng people and
providing assiLance. It is rooted in humanitarian principles – humanity, impar6ality,
neutrality and independence.
See Humanitarian response.

Humanitarian
aLors

Wide range of authori6es, communi6es, organisa6ons, agencies and inter-agency
networks that all combine to enable humanitarian assiLance to be :annelled to the
places and people in need of it. This include UN agencies, the Interna6onal Red
Cross/Red Crescent Movement, local, na6onal and interna6onal non-governmental
organisa6ons (NGOs), local government ins6tu6ons and donor agencies. The ac6ons of
these organisa6ons are guided by key humanitarian principles: humanity, impar6ality,
independence and neutrality.

Humanitarian crisis

Serious disrup6on of the func6oning of a community or a society involving widespread
human, material, economic or environmental losses and impa,s that exceeds the ability
of the aﬀe,ed community or society to cope using its own resources and therefore
requires urgent ac6on.

Humanitarian
response

One dimension of humanitarian ac6on. It focuses on the provision of services and public
assiLance during or immediately a`er a speciﬁc emergency in order to save lives, reduce
health impa,s, ensure public safety, maintain human dignity and meet the basic
subsiLence needs of the people aﬀe,ed. It should be governed by the key humanitarian
principles.

Impairment

A signiﬁcant devia6on or loss in body func6oning or Lru,ure. Impairments may be either
temporary or permanent, and people may have mul6ple impairments.

Inclusion

A rights-based approa: to programming, aiming to ensure all people who may be at risk
of being excluded have equal access to basic services and a voice in the development and
implementa6on of those services.

Infec4ous disease
outbreak

When an infec6ous disease occurs in greater numbers than expe,ed in a community or
region or during a season. An outbreak may occur in one community or even extend to
several countries.

Informal jus4ce
sy:em

Forms of jus6ce enforcement and dispute resolu6on that are not an integrated part of
the formal jus6ce syLem and whi: have a degree of eﬀec6veness, Lability and
legi6macy within a designated local cons6tuency. Also called cuLomary jus6ce syLems.

Informed assent

The expressed willingness to par6cipate in services. Informed assent is sought from
:ildren who are by nature or law too young to give consent, but who are old enough to
underLand and agree to par6cipate in services. When obtaining informed assent,
prac66oners muL share, in a :ild-friendly manner, informa6on on: services and op6ons

available, poten6al risks and beneﬁts, personal informa6on to be colle,ed and how it
will be used, and conﬁden6ality and its limits.
Informed consent

Voluntary agreement of an individual who has the capacity to take a decision, who
underLands what they are being asked to agree to, and who exercises free :oice. When
obtaining informed consent, prac66oners muL share, in a :ild-friendly manner,
informa6on on: services and op6ons available, poten6al risks and beneﬁts, personal
informa6on to be colle,ed and how it will be used, and conﬁden6ality and its limits.
Informed consent is usually not sought from :ildren under age 15.
See also Informed assent.

Integrated
approaEes

An integrated approa: allows two or more se,ors to work together towards a shared
programme outcome(s), based on capaci6es and joint needs iden6ﬁca6on and analysis,
and, thus, promotes equal beneﬁts or mutually beneﬁcial processes and outcomes
among all involved se,ors.
See Introduc6on to Pillar 4: Standards to work across se,ors.

Internally displaced Persons or groups of persons who have been forced or obliged to ﬂee or to leave their
persons
homes or places of habitual residence and who have not crossed an interna6onally
recognised Late border.
Interna4onal
human rights law

The body of interna6onal trea6es and eLablished legal rules (including cuLomary
interna6onal law) that govern States' obliga6ons to respe,, prote, and fulﬁl human
rights.

Interna4onal
humanitarian law

Besides the provisions of human rights law, situa6ons of armed conﬂi, are also governed
by interna6onal humanitarian law. The speciﬁc provisions that apply depend on whether
the conﬂi, is interna6onal or non-interna6onal (civil) in :ara,er.

Interna4onal
refugee law

A set of rules and procedures that aims to prote,, ﬁrLly, persons seeking asylum from
persecu6on and, secondly, those recognised as refugees under the relevant inLruments.

Kinship care

The full-6me care, nurturing and protec6on of a :ild by someone other than a parent
who is related to the :ild by family 6es or by a signiﬁcant prior rela6onship.

L3 Emergency

The Interagency Standing Commi]ee’s classiﬁca6on for the moL severe, large-scale
humanitarian crisis. It requires a syLem-wide mobilisa6on to signiﬁcantly scale up a
humanitarian response and improve overall assiLance.

Life skills

Skills and abili6es for posi6ve behaviour that enable individuals to adapt to and deal
eﬀec6vely with the demands and :allenges of everyday life. They help people think,
feel, a, and intera, as individuals and as par6cipa6ng members of society.

Livelihood

The capabili6es, assets, opportuni6es and ac6vi6es required to make one's living. Assets
include ﬁnancial, natural, physical, social and human resources.

Maltreatment

Any ac6on, including the failure to a,, that results in harm, poten6al for harm, or threat
of harm to a :ild. Maltreatment is commonly used as an umbrella term for abuse and
negle,.

Mental health and
psyEosocial
support (MHPSS)

Any type of local or outside support that aims to prote, or promote psy:osocial wellbeing and prevent or treat mental health condi6ons. MHPSS programmes aim to (1)
reduce and prevent harm, (2) Lrengthen resilience to recover from adversity, and (3)
improve the care condi6ons that enable :ildren and families to survive and thrive.
See Mental health, PsyEosocial and Child well-being.

Minimum :andards Specify the minimum qualita6ve levels to be a]ained in humanitarian ac6on.
Mi4ga4on

Reducing harmful impa,s or consequences. For humanitarian ac6on, it may include
physical infraLru,ural measures as well as improvements to the environment,
Lrengthening livelihoods or increasing public knowledge and awareness.
See Response.

Monitoring

At programme level, monitoring is an on-going, internal process of data collec6on
focused on inputs and outputs. At coordina6on level, monitoring both the situa6on and
the response is central to op6mising the impa, of eﬀorts to prote, :ildren in
emergencies.
See Standard 6: Child protec4on monitoring.

NegleL

The inten6onal or uninten6onal failure of a caregiver – individual, community, or
ins6tu6on (including the State) with clear responsibility by cuLom or law for the wellbeing of the :ild – to…
(a) prote, a :ild from a,ual or poten6al harm to the :ild’s safety, well-being, dignity
and development or
(b) fulﬁl that :ild’s rights to survival, development, and well-being,
… when they have the capacity, ability, and resources to do so.

Non-discrimina4on

The principle that unfair dis6nc6ons should not be made between :ildren, people or
communi6es on any grounds, including age, sex, gender, race, colour, ethnicity, na6onal
or social origin, sexual orienta6on, HIV Latus, language, civil documenta6on, religion,
disability, health Latus, poli6cal or other opinion, or other Latus. See Principle 2.

Par4cipa4on

The processes and ac6vi6es that allow crisis-aﬀe,ed people to play an ac6ve role in all
decision-making processes that aﬀe, them. Par6cipa6on is a right and is voluntary.
See Child par4cipa4on and Principle 3.

Preparedness

Ac6vi6es and measures taken in advance of a crisis to ensure an eﬀec6ve response to the
impa, of hazards, including issuing 6mely and eﬀec6ve early warnings and the
temporary evacua6on of people and property from threatened loca6ons.

Preven4on

Primary Preven6on addresses the root causes of :ild protec6on risks among the
popula6on (or a subset of it) to reduce the likelihood of abuse, negle,, exploita6on or
violence againL :ildren.
Secondary Preven6on addresses a speciﬁc source of threat and/or vulnerabili6es of a
:ild who is iden6ﬁed as being at par6cularly high risk of abuse, negle,, exploita6on or
violence, due to :ara,eris6cs of the :ild, family and/or environment.
Ter6ary Preven6on reduces the longer-term impa, of harm and reduces the :ance of
recurring harm to a :ild who has already suﬀered abuse, negle,, exploita6on or
violence.
(Adapted from the Center for Disease Control [CDC])

Primary data

Any data that is colle,ed dire,ly from its original source for the objec6ve in ques6on.
See Secondary data.

Protec4on

All ac6vi6es aimed at ensuring the full and equal respe, for the rights of all individuals,
regardless of age, sex, gender, ethnicity, social or poli6cal aﬃlia6on, religious beliefs, or
other Latus.

Protec4on from
sexual exploita4on
and abuse (PSEA)

Term used by the UN and NGO community to refer to measures taken to prevent,
mi6gate and respond to a,s of sexual exploita6on and abuse by their own Laﬀ and
associated persons, including community volunteers, military and government oﬃcials
engaged in the provision of humanitarian assiLance.

Protec4on
main:reaming

The process of incorpora6ng protec6on principles and promo6ng meaningful access,
safety and dignity in humanitarian aid.

PsyEological
di:ress

Unpleasant feelings or emo6ons that can impa, a person’s level of func6oning and
ability to navigate and par6cipate in social interac6ons. Sadness, anxiety, diLrac6on,
disrup6on in rela6onships with others and some symptoms of mental illness are
manifeLa6ons of psy:ological diLress.

PsyEosocial

The interac6on between social aspe,s (su: as interpersonal rela6onships, social
connec6ons, social norms, social roles, community life and religious life) and
psy:ological aspe,s (su: as emo6ons, thoughts, behaviours, knowledge and coping
Lrategies) that contribute to overall well-being.

PsyEosocial
disabili4es

Persons with psy:osocial disabili6es include those who have what is known in medical
terms as ‘mental health condi6ons’, and who face signiﬁcant barriers to par6cipa6ng in
society on an equal basis with others.

Qualita4ve data

Data colle,ed through case Ludies, interviews, etc. to provide descrip6on, experience
and meaning.

Quality

In the humanitarian se,or, quality means eﬀec6veness (impa,), eﬃciency (6meliness
and coLs), appropriateness (taking account of rights, needs, culture, age, gender,
disabili6es and context), and equity (non-discrimina6on and equal access) of elements of
a humanitarian response.

Quan4ta4ve data

Data focused on numbers and La6s6cs.

Referral

The process of direc6ng a :ild or family to another service provider because the
assiLance required is beyond the exper6se or scope of work of the current service
provider.

Refugee

All persons who are outside their country of origin for reasons of a well-founded fear of
persecu6on on one of the grounds liLed in the 1951 Conven6on or because a conﬂi,,
generalised violence or other circumLances that have seriously diLurbed public order
and who, as a result, require interna6onal protec6on.

Resilience

Children’s ability to overcome the damaging eﬀe,s of adversi6es, their adap6ve capacity
to ﬁnd ways to realise their rights, good health, development, and well-being. More
generally in humanitarian context, resilience refers to the ability of an individual,
community, society or country to an6cipate, withLand and recover from adversity - be it
a natural disaLer or crisis. See Principle 10.

Response

See Humanitarian Response.

Risk

In humanitarian ac6on, risk is the likelihood of harm occurring from a hazard and the
poten6al losses to lives, livelihoods, assets and services. It is the probability of external
and internal threats occurring in combina6on with the exiLence of individual
vulnerabili6es.
For :ild protec6on, risk refers to the likelihood that viola6ons of and threats to
:ildren’s rights will manifeL and cause harm to :ildren.
See Hazard.

Risk assessment

A methodology used to review a hazard, how it may cause harm, and determine the
probability of occurrence of harm and the severity of that harm.
In :ild protec6on, it is used to determine the nature and extent of risk by taking into
account poten6al hazards and exis6ng condi6ons of vulnerability that together could
harm :ildren and families.

Safe spaces

Interven6ons used by humanitarian agencies to increase :ildren’s access to safe
environments and promote their psy:osocial well-being. These include for inLance
Child-friendly Spaces and Women and Girls Safe Spaces.

Secondary data

Data colle,ed by someone other than the user.

Secondary trauma
or :ress

Changes in psy:ological, physical or spiritual well-being experienced by prac66oners
over 6me as a result of seeing and liLening to other’s diLressing experiences.
Prac66oners may become overwhelmed by what they see and hear.

Separated Eildren

Children separated from both parents or from their previous legal or cuLomary primary
caregiver, but not necessarily from other rela6ves. These may, therefore, include :ildren
accompanied by other adult family members.

Sex

The biological a]ributes of a person, and, therefore, generally un:anging and universal.
See Gender.

Sexual abuse

A,ual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under
unequal or coercive condi6ons.
See Sexual violence again: Eildren.

Sexual and genderbased violence
(SGBV)

Any a, that is perpetrated againL a person’s will that is based on gender norms and
unequal power rela6onships. It encompasses threats of violence and coercion. It can be
physical, emo6onal, psy:ological, or sexual in nature, and can take the form of a denial
of resources or access to services. It inﬂi,s harm on women, girls, men and boys.

Sexual exploita4on

Any a,ual or a]empted abuse of posi6on of vulnerability, diﬀeren6al power or truL, for
sexual purposes, including, but not limited to, proﬁ6ng monetarily, socially or poli6cally
from the sexual exploita6on of another.

Sexual violence
again: Eildren

Any form of sexual ac6vity with a :ild by an adult or by another :ild who has power
over the :ild. Sexual violence includes both ac6vi6es that involve body conta, and
those without body conta,. (Also referred to as :ild sexual abuse.)

Social norms

Rules of behaviour that are generally expe,ed and supported in a given context.
Violence, abuse, negle, and exploita6on can be prevented by posi6ve social norms or
can be upheld by nega6ve social norms, su: as the ‘right’ of parents to hit their :ildren.

Stakeholder

A person, group or ins6tu6on with intereLs in a proje, or programme.

Su:ainable

Economically viable, environmentally sound and socially juL over the long term.

Unaccompanied
Eildren

Children who have been separated from both parents and other rela6ves and are not
being cared for by an adult who, by law or cuLom, is responsible for doing so.

Unexploded
ordnance

Explosive ordnance that has been primed, fused, armed, or otherwise prepared for use
and used in an armed conﬂi,. It may have been ﬁred, dropped, laun:ed or proje,ed
and should have exploded but failed to do so.

Universal design

The design of produ,s, environments, programmes and services to be usable by all
people, to the greateL extent possible, without the need for adapta6on or specialised
design.

Urban contexts

The deﬁni6on of ‘urban’ varies from country to country. An urban area can be deﬁned by
one or more of the following: adminiLra6ve criteria or poli6cal boundaries (e.g., area
within the jurisdic6on of a municipality or town commi]ee), a threshold popula6on size,
popula6on density, economic func6on or the presence of urban :ara,eris6cs (e.g.,
paved Lreets, ele,ric ligh6ng, sewerage).

Violence again:
Eildren

All a,s that involve the inten6onal use of power or verbal or physical force, threatened
or a,ual, againL a :ild or againL a group of :ildren that either results in or has a high
likelihood of resul6ng in a,ual or poten6al harm to the :ild or :ildren’s safety, wellbeing, dignity, and development.

Vulnerability

The extent to whi: some people may be dispropor6onately aﬀe,ed by the disrup6on of
their physical environment and social support me:anisms following disaLer or conﬂi,.
Vulnerability is speciﬁc to ea: person and ea: situa6on.
For :ild protec6on, vulnerability refers to individual, family, community and societal
:ara,eris6cs that reduce :ildren’s ability to withLand adverse impa, from viola6ons
of and threats to their rights.

Well-being

See Child well-being.

Wor: forms of Eild A term deﬁned in ILO Conven6on No. 182. These forms of :ild labour muL be
labour
prohibited for all people under the age of 18 years and include the following:
All forms of slavery or prac6ces similar to slavery, su: as the sale and traﬃ\ing of
:ildren, debt bondage, serfdom and forced or compulsory labour, including forced or
compulsory recruitment of :ildren for use in armed conﬂi,;

Using, procuring, or oﬀering a :ild for pros6tu6on, the produc6on of pornography, or
for pornographic performance;
Using, procuring, or oﬀering a :ild for illicit ac6vi6es—in par6cular, for the produc6on
and traﬃ\ing of drugs as deﬁned in the relevant interna6onal trea6es; and
Work whi:, by its nature or because of the circumLances in whi: it is carried out, is
likely to harm the health, safety, or morals of the :ild.
See also Hazardous work.
Ws - Who does
what, where and
when (and for
whom)

The 4Ws is a coordina6on tool used to provide key informa6on regarding whi:
organisa6ons (Who) are carrying out whi: ac6vi6es (What) in whi: loca6ons (Where) in
whi: period (When). This informa6on is essen6al to :ild protec6on and other se,or
coordinators and organisa6ons to coordinate their ac6vi6es eﬀec6vely and ensure that
humanitarian needs are met without gaps or duplica6on. The 5Ws add the element of
"for Whom" to the 4Ws.

Annex 2: Relevant legal inAruments
General human rights inIruments and related soJ law
Global:
Universal Declara6on of Human Rights (1948) (Ar6cles 2, 26)
Conven6on on the Preven6on and Punishment of the Crime of Genocide (1951)
Interna6onal Covenant on Civil and Poli6cal Rights (1966)
Interna6onal Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)
Conven6on on the Elimina6on of All Forms of Discrimina6on againL Women (1979)
Conven6on againL Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)
Interna6onal Conven6on on the Protec6on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
Families (1990)
Guiding Principles on Internal Displacement (1998) (Paragraph 23)
Rome Statute of the Interna6onal Criminal Court (1998)
Palermo protocol to prevent, suppress and punish traﬃ\ing in persons, especially women and :ildren,
supplemen6ng the Conven6on on Transna6onal Organized Crime (2000)
Conven6on on the Rights of Persons with Disabili6es (2006)
Interna6onal Conven6on for the Protec6on of All Persons from Enforced Disappearance (2006)
UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the ‘Mandela Rules’) (2015)
Global Compa, on Safe, Orderly and Regular Migra6on (2018)

Regional:
American Declara6on of the Rights and Du6es of Man (1948)
European Conven6on for the Protec6on of Human Rights and Fundamental Freedoms (1953)
European Social Charter (1961)
American Conven6on on Human Rights (1969)
African Charter on Human and Peoples Rights (1981)
Protocol No. 7 to the European Conven6on for the Protec6on of Human Rights and Fundamental
Freedoms (1984)
Addi6onal Protocol to the American Conven6on on Human Rights in the Area of Economic, Social and
Cultural Rights, ‘Protocol of San Salvador,’ (1988)
Arab Charter on Human Rights (2004)

Child-speciﬁc human rights inIruments and related soJ law
Global
Conven6on on the Rights of the Child (1989)
Op6onal protocol to the Conven6on on the Rights of the Child on the involvement of :ildren in armed
conﬂi, (2000)
Op6onal protocol to the Conven6on on the Rights of the Child on the sale of :ildren, :ild pros6tu6on
and :ild pornography (2000)
Op6onal protocol to the Conven6on on the Rights of the Child on a Communica6on procedure (2011)
UN Commi]ee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 (2013) on the right of the :ild
to have his or her beL intereLs taken as a primary considera6on, 29 May 2013, CRC /C/GC/14.
UN Commi]ee on the Rights of the Child, General Comment No. 20 (2016) on the implementa6on of the
rights of the :ild during adolescence, 6 December 2016, UN Doc. CRC/C/GC/20, para. 76.
ILO Conven6on No. 138 on the minimum age for admission to employment and work (1973)
United Na6ons Standard Minimum Rules for the AdminiLra6on of Juvenile Jus6ce (‘The Be~ing Rules’)
(1985)
United Na6ons Rules for the Protec6on of Juveniles Deprived of their Liberty (‘The Havana Rules) (1990)
United Na6ons Guidelines for the Preven6on of Juvenile Delinquency (‘The Riyadh Guidelines’) (1990)
ECOSOC Guidelines for Ac6on on Children in the Criminal Jus6ce SyLem (1997)
ILO Conven6on No. 182, WorL Forms of Child Labour Conven6on (1999)
Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces and Armed Groups (2007)
Paris Commitments to Prote, Children from Unlawful Recruitment or Use by Armed Forces or Armed
Groups (2007) (the ‘Paris Commitments’)
Safe S:ools Declara6on (2015)

Regional
European Conven6on on the Exercise of Children's Rights (1996)
African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1999)
Council of Europe Conven6on on the Protec6on of Children againL Sexual Exploita6on and Sexual Abuse
(2007)

Interna5onal humanitarian law and related soJ law
Global
FirL Geneva Conven6on for the Ameliora6on of the Condi6on of the Wounded and Si\ in Armed Forces
in the Field (1864)

Second Geneva Conven6on for the Ameliora6on of the Condi6on of Wounded, Si\ and Shipwre\ed
Members of Armed Forces at Sea (1906)
Third Geneva Conven6on rela6ve to the Treatment of Prisoners of War, (1929)
Fourth Geneva Conven6on rela6ve to the Protec6on of Civilian Persons in Time of War (1949)
Protocol I rela6ng to the Protec6on of Vic6ms of Interna6onal Armed Conﬂi,s (1977)
Protocol II rela6ng to the Protec6on of Vic6ms of Non-Interna6onal Armed Conﬂi,s (1977)
Conven6on on Prohibi6ons or ReLric6ons on the Use of Certain Conven6onal Weapons Whi: May Be
Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Eﬀe,s (1983)
Amended Protocol II to the 1980 Conven6on: Protocol on Prohibi6ons or ReLric6ons on the Use of
Mines, Booby-Traps and Other Devices (1996); and Protocol V on Explosive Remnants of War (2006)
Conven6on on the Prohibi6on of the Use, Sto\piling, Produc6on and Transfer of An6-Personnel Mines
and on their DeLruc6on (1999)
Conven6on on CluLer Muni6ons (2010)

Interna5onal refugee law and related soJ law
Global
Conven6on Rela6ng to the Status of Refugees (1951)
Conven6on rela6ng to the Status of Stateless Persons (1954)
Conven6on on the Reduc6on of Statelessness (1961)
New York Declara6on for Refugees and Migrants (2016)
Global Compa, on Refugees (2018)
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Children at risk, 22 February 2007, EC/58/SC/CRP.7,
available at: h]p://www.refworld.org/docid/49997afa27.html

Regional
Bangkok Principles on Status and Treatment of Refugees (adopted at the Asian-African Legal
Consulta6ve Commi]ee in 1966)
Protocol rela6ng to the Status of Refugees (1967)
OAU Conven6on Governing the Speciﬁc Aspe,s of Refugee Problems in Africa (1969)
European Union's Council Direc6ve on minimum Landards for the qualiﬁca6on and Latus of third
country na6onals and Lateless persons as refugees or as persons who otherwise need interna6onal
protec6on and content of the protec6on granted (2004)

Annex 3: Key resources for cross-cuFng issues
Links to these and addi6onal resources are available online at: h]ps://alliancecpha.org/en/CPMS_refs.

Adolescents
•
•
•
•
•

A Time of Transi*on: Adolescents in Humanitarian Seangs, Plan Interna6onal, 2016.
‘Adolescent Girls’, Women’s Refugee Commission. [Website]
Girl-Centered Program Design: A Toolkit to Develop, Strengthen and Expand Adolescent Girls
Programs, Popula6on Council, 2010.
‘I’m Here: Adolescent Girls in Emergencies’, Women’s Refugee Commission, 2018. [Website]
‘Gender-Age Marker Toolkit’, ECHO, 2014.

Early Oildhood
•
•
•
•
•
•

Early Childhood Development and Child Protec*on in Emergencies: Te2nical Note, Plan
Interna6onal and UNICEF, 2016.
Early Childhood Development and Child Protec*on Brief for Emergencies, Plan Interna6onal and
UNICEF, 2016.
Early Childhood Development Resource Pa[, UNICEF.
Care for Child Development Pa\age, UNICEF, 2012.
Excessive Stress Disrupts the Ar2iteIure of the Developing Brain: Working Paper 3, Na6onal
Scien6ﬁc Council on the Developing Child, 2005/2014.
A Good Start: Advances in Early Childhood Development, Early Childhood Magers, Bernard van
Leer Founda6on, 2015(24).

Children with disabili5es
•
•
•
•
•

‘Child Protec6on’, Including Children with Disabili*es in Humanitarian Ac*on, UNICEF, 2017.
Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with Disabili*es, CBM
Interna6onal, Bensheim, HelpAge Interna6onal, London, Handicap Interna6onal, Lyon, 2018.
IASC Guidelines on Inclusion of Persons with Disabili*es in Humanitarian Ac*on, 2019. [Pending]
Gender-based Violence AgainC Children and Youth with Disabili*es: A Toolkit for Child Protec*on
AIors, Child Fund, 2016.
Individual Case Management: Iden*fying and Responding to the Needs of Persons with
Disabili*es [Training Tools], Women’s Refugee Commission, 2013.

Gender
•
•
•
•

Promo*ng Gender Equality Through UNICEF-Supported Programming in Child Protec*on:
Opera*onal Guidance, UNICEF, 2011.
Child Protec*on: Thema*c Area Guide for Guidelines for Integra*ng Gender-Based Violence
Interven*ons in Humanitarian Ac*on, Inter-Agency Standing Commi]ee, 2015.
The Gender Handbook in Humanitarian Ac*on, IASC, 2017.
Transforming Inequali*es, Transforming Lives: Save the Children Principles for Gender Equality,
Save the Children, 2014.

•
•

Engendering Transforma*onal Change: Save the Children Gender Equality Program Guidance &
Toolkit, Save the Children, 2014.
Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for Health and Psy2osocial Service
Providers in Humanitarian Seangs, Interna6onal Rescue Commi]ee and UNICEF, 2012.

Child par5cipa5on
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Interagency Study on Child-Friendly Feedba[ and Complaint Me2anisms Within NGO
Programmes, Educo, Plan Interna6onal, Save the Children UK, War Child UK and World Vision
Interna6onal, 2015.
Bennouna, Cyril, Hani Mansourian and Lindsay Stark, ‘Ethical considera*ons for 2ildren’s
par*cipa*on in data collec*on ac*vi*es during humanitarian emergencies: A Delphi review’,
Conﬂi, and Health, 2017 (11:5).
Children's MIRA: LiCening to Children During Emergencies (A Tool for Conduc*ng Mul*-CluCer
Ini*al Rapid Assessments with Children), Save the Children, 2016.
‘Compa, for Young People in Humanitarian Ac6on’, World Humanitarian Summit, 2016.
Children and Young People’s Par*cipa*on: An Essen*al Approa2 for Ending Violence AgainC
Children, World Vision, 2017.
Children’s Par*cipa*on in Decision Making: Why Do It, When to Do It, How to Do It, Inter-Agency
Working Group on Children’s Par6cipa6on (IAWGCP), 2007.
Every Child's Right to Be Heard: A Resource Guide on the UN Commigee on the Rights of the
Child General Comment No 12, Save the Children Fund, 2011.
Guidelines for Children's Par*cipa*on in Humanitarian Programming, Save the Children, 2013.
A Toolkit for Monitoring and Evalua*ng Children’s Par*cipa*on, Save the Children, 2014.
Children's Right to be Heard and Eﬀec*ve Child Protec*on: A Guide for Governments and
Children´s Rights Advocates in Involving Children and Young People in Ending all Forms of
Violence, Save the Children Sweden, 2010.
Take Us Seriously! Engaging Children with Disabili*es in Decisions Aﬀec*ng Their Lives, UNICEF,
2013.

Environmental considera5ons
•
•
•
•
•

The NegleIed Link: EﬀeIs of Climate Change and Environmental Degrada*on on Child Labour,
Terre des hommes, 2017.
‘UN Environment/OCHA Joint Unit: Environment Marker’, UNEP and UNOCHA, 2014.
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