ှ လပခမ်းနီဒန
ဒပခနီနင

ဆ်းို င်္တင်းလာ အမှတ - ၁၄ - ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ဒမလ ၅ ရ

ိုရို နာဗိုင်းရြစ (COVID-19) နှငစြလျဉ်းင်္ည ဒနာ

ပမနမာနင
ို ငရှ က

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီလြ
ှု ရှာ်းမှု မတဖ

မျာ်း၏ ြြို်း

ဆို်းရင်္တင်းအချ

ူညီမှုမျာ်းနှငအတူ ပမနမာနင
ို ငက

အလ

ဒပခနီအင်္င်း၏ လှုြရှာ်းဒဆာငရွ

မျာ်း
မှုမျာ်း

ဒနာ

မ္ာက

နဗ
ို ယ

#KeepClapping က

ဒပခနီ အဒပခခမူမျာ်း

ို လို

နာ

ျငင်္ို်းဒနက

ချငပြညနယ

ရှမ်းပြညနယဒပမာ

င်္ည က

ဒပခနီဒစတနာလိုြအာ်းရှငမျာ်းအတွ

ြိုင်း

က

တစဉီ်းချင်းစီ၏ ဆင်းရဲေ ို ခနည်းြေါ်း

စစြွဲမျာ်း၌လည်းဒ

င်္

လူမျြု်းဒရ်း၊ ဘာင်္ာဒရ်း င်္ိုမဟိုတ

ြေါ

ခမျာ်း

ို တာ်းဆီ်းရနနှင က

လည်း ဒလျာနည်းင်္

ဒဆာငရွ

ရာတွင

နင
ို ငင်္ာ်း၊ လူမျြု်း၊ ဘာင်္ာဒရ်း ယိုက

ြုဒတွရ
ှေ့

မှု၊ လူတန်းစာ်း၊ နင
ို ငဒရ်း ခယူချ

င်္ာဒစရန

Click to clap

နှင ြတင်္

င်္ည။

ခိုြတီ်းလို ဆ

လ

ဂိုဏပြြုက

ည

ြားနေခခငြား

လတလပခခငြား
ာင်း၊ နင
ို ငဒရ်း၊

က

လည်းဒ

Click to clap

၍ ခွဲခွဲပခာ်းပခာ်းမပြြုြေါ။

က

ာင်း ဘ

လို

ဒပခနီင်္ည လူင်္ာ်းချင်းစာနာ ဒ

ာ

ာ်းမှု ဆိုငရာ လိုြငန်းမျာ်းတွင အစို်းရ၏

ဝေါေဒရ်းရာ အပငင်းြွာ်းမှုမျာ်း၌

တို

ြေါစို။

မွနပြညနယ

ခွဲခခ ြားမှုမရှိ ခခငြား
င်္ာဒစရန ဒဆာငရွ

လ

ရခိုငပြညနယ

ထ ြားခခငြား
လူမှုေ ို

က

ဒနက

လူသ ြားခ ငြားေ ေ နထ
မ္ာဒြေါ် ရှ မညင်္ညဒနရာတွငမဆို

Click to clap

င်္ည ဒရှ ှေ့တန်းမှြူ်းဒြေါင်းြေါဝငဒဆာငရွ

အရနအငအာ်းင်္ဖွယ ဒဆာငရွ

မှုမရှဘဲ

Click to clap

ာ်းဒနင်္ည။

နင
ို င၏ ဥြဒေမျာ်း
လို

နာလျ

န်းင်္မ်း

ပြီ်း

ို ဒလ်းစာ်း

မမ၏ လွတလြမှု

ို

ာ်းင်္ည။

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီ အဒပခခမူမျာ်း

အဒပခခမူမျာ်းင်္ည က

ဒပခနီနင
ှ

လပခမ်းနီလှုြရှာ်းမှု၏ တနဖို်း
လို

နာဒဆာငရွ

ာ်းမှုနင
ှ

ရမည တာဝနြငပဖစင်္ည။ ၁၉၆၅

ခိုနစ
ှ ဗီယငနာတွင ဒက

ပငာခဲဒင်္ာ အဒပခခမူ ၇

ရြင်္ည COVID-19
တိုပြနဒဆာငရွ
ဒဆာငရွ

မှုမျာ်းအြေါအဝင အပခာ်း လှုြရှာ်း

မှုမျာ်းတွင ဝန

မ်းမျာ်းနှင

က

ဒပခနီဒစတနာလိုြအာ်းရှငမျာ်းအတွ

က

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီလှုြရှာ်းမှုဆိုငရာ

လိုြငန်းတာဝန နှင ဆို်းပဖတချ
င်္တမှတဒြ်း

တို

ို

အမျြု်းင်္ာ်းအင်္င်းမျာ်း၊ (က

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီ

အင်္င်းမျာ်း)၊၊ အပြညပြညဆိုငရာ က
(ICRC)၊ အပြညပြညဆိုငရာ က
အင်္င်းမျာ်း ဖ
ရွ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေင်္က

ပခနီဒ

ာမတီ

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီ

မ္ာက

ဒပဖ -

မ္ာ က

က

Click to clap

က

ဒမ်း ယခိုနစ
ှ

ဒပဖ -အပခာ်းအချ

ာငင်္ူ

ဝန

က

ဒဖာညန်းက

ြေါင်္ည။

က

မှုအတွ

ရငပြညနယ

မဘ တေဝမြားပ ျံ့ နခခင
ာ့ ြား
မ္ာတစဝန်းတွင လှုြရှာ်း

ဒပခနီ င်္ိုမဟိုတ လပခမ်းနီ

ဒဆာငရွ

င်္ည လိုြငန်းပဖစင်္ည။

အင်္င်းအပဖစ စည်းလို်း ညီညတ
ွ စွာ

ျြု်းအပမတ ရရှဒရ်းဆနဒ အလျဉ်း

ဒဆာငရွ

Click to clap

မ်း

ူ်းပခာ်းဒင်္ာ တနဖို်းမျာ်း

မ္ာက

ဒပခနီဒနရဲ ဒဆာငြိုေ

မျာ်း

စာလျှင ယခိုနစ
ှ တွင

မ်းမျာ်း နှင ဒစတနာလိုြအာ်းရှငမျာ်း၏ အင်္

ိုအတွ

F

ဘာလဲ။

ပြီ်း လူတိုင်းြေါဝငခွငရှင်္ည။

ို

ျွနဒတာတရဲ
ို

ယဆယဒရ်းနှင ဘဝဒပြာင်းလဲဒရ်း

ို အင်္အမှတပြြုဂိုဏယူလိုြေါင်္ည။

ပမနမာနင
ို ငက

လှုြရှာ်း ဒဆာငရွ

ဒမ်း -MRCS င်္ည

ျွနဒတာတိုင်္ည

ဒပခနီ အင်္င်းနှငအတူ

Click to clap

ဒနက

M
လိုြအာ်းရှငမျာ်းနှငဝန

င်္ည
မ်းမျာ်း

လ

ခိုြတီ်းလို ဆ

လ

ခိုြတီ်းပြီ်း အာ်းဒြ်းက

လ

ျန်းမာဒရ်းဝန

ဒပခနီနင
ှ

ွယဒရ်း လိုြငန်းမျာ်းတွင
ဒပခနီ ဒစတနာ

ို အာ်းဒြ်းဂိုဏပြြုဒင်္ာအာ်းပဖင # KeepClapping #

အာ်းဒြ်းဂိုဏပြြုက
ြေါစ။ို

မ်းမျာ်း၊ က

ာ

က

ြေါစို ဟူဒင်္ာ ဒဆာငြိုေအတိုင်း

မ္ာ က

ဒပခနီဒနအတွ

မညင်္ညတို ို

ို ဂိုဏပြြုရန အတွ

ပမနမာနင
ို ငက

လိုြဒဆာငဒနင်္နည်း။
ဒပဖ -

မ္ာက

ဥ က ဌ ဒေေါ

မ္ာတဝန်းရှ မတဖ

လပခမ်းနီ လှုြရှာ်းမှု အင်္င်းမျာ်းမှလည်း COVID-19 ဒရာဂေါ

မ်းအမှှှတဒနတွင မမတို၏ နင
ို ငအတွင်း
ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီ၏

နင
ို ငအတွင်းတစခိုတည်းဒင်္ာ

လိုြဒဆာငချ မျာ်း

ျင်းြြေါင်္ည။ နှစစဉနှစတိုင်းတွင

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီ အင်္င်းမျာ်းင်္ည
ိုအ

ီ်း

ယဆယဒရ်း လှုြရှာ်းမှု ပဖစင်္ည။

ဒပခနီဒန ဆိုင်္ညမှာအဘယနည်း။
ို တညဒ

ေညြားလြားညီညတခခငြား

ျြု်းဒဆာငပခင်း

မရှဒင်္ာ ဒစတနာဝန

ဒပခနီ ို အပြညပြညဆင
ို ရာ

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီလှုြရှာ်းမှု

ဒနတွင

ိုနတိုင်းဒေင်္က

အ
အ

ပဖစဒင်္ာ ဟငနရီေ်းူ နန၏ ဒမွ်းဒန ပဖစင်္ည ဒမလ ၈
ရ

ရန

နေတေ ာ့ဝေထမြား
လိုြငန်းဒဆာငရွ

ေဒရ်းရှင်း(IFRC) တို ြူ်းဒြေါင်းဒဆာင

ဒစင်္ည အဒပခခမူမျာ်းပဖစင်္ည။

ဒမ်း -

ီ်း

ာ်းြေါင်္ည။ အဒပခခမူမျာ်းင်္ည

ရ

ဒပခနီဒန

ဒပခနီ အင်္င်း

တာ ဒမာငဒမာငပမင ဦ်းဒဆာငမှုပဖင အင်္င်းင်္ည ၂၀၂၀ ပြညနှစ ဒမလ ၈

ဒနတွင အွနလိုင်းပဖင ဂိုဏပြြုပခင်း အခမ်းအနာ်း
ိုအပြင အင်္င်း၏လူမှု

ွနယ

ို စီစဉ ျင်းြမည
ပဖစင်္ည
။
community
quarantine
facilities

စာမျ နှာ ဒြေါ်တွငလည်း က

၇ ချ

ို ပမငြှ တငရန စည်းရို ်း လှုဒဆာမှုမျာ်း

မှစတင

ာ ဒမလ ၈ ရ

ဒနအ

8,799+ services at

ဒပခနီ၏ အဒပခခမူ

ို ၂၀၂၀ ပြညနှစ ဒမလ ၁ ရ

ပြြုလိုြင်္ွာ်းမညပဖစင်္ည။

ဒန

COVID-19 ဒရာဂေါ

ာ

ွယဒရ်းတွင ဒရှ ှေ့တန်း

ြေါဝငဒဆာငရွ

ဒနက

ပြီ်း လူအင်္

ျွနဒတာတို ဒနတိုင်း နင
ို ငအတွင်းင်္ို ဝငလာတဲ
၎င်းတို၏

မျာ်း

ို

ယတငဒနက

ိုနြစစည်းြတဲ
ို

ာ်းင်္မာ်းမျာ်း၏

ိုနြစစည်းမျာ်းပဖင မညင်္ညဒနရာင်္ို င်္ွာ်းမညအဒက ာင်း အချ အလ

ဒရာဂေါ ်းူ စ

နငဒချရှလျ

ဒပြာလို

ြေါတယ။ ေီလိုလိုြရတာ

ဦ်းဒအာငနင
ို ဦ်း၊ က

ျွနဒတာ င်္ဒဘာ

ို ဒရာဂေါမ

ူ်းစ

ျန်းမာဒရ်းဝန

မ်းမျာ်းနှင က

ဒပခနီဒစတနာလိုြအာ်းရှငမျာ်း

ို လ

ခိုြတီ်းပြီ်း ဆ

လ

အာ်းဒြ်းဂိုဏပြြုက

ြေါစို။

ယ
ို အြူချန ို တိုင်းတာပြီ်း၊

ို မှတတမ်းတငရြေါတယ။

နဲ ဘာဒက ာင ယခိုလို လိုြဒဆာငဒနရဒက ာင်း လူအမျာ်း

ျွနဒတာဒပြာပခငတာ ဒတာ ရို ်းရို ်းဒလ်းြေါ နင
ို ငအတွင်း

င်္ည

ျွနဒတာ

ို ဒမ်းက ြေါတယ။

ဒအာင တာ်းဆီ်းဒနတဲင်္ူ တစဒယာ

ြေါလို

ျတယ။

ဒပခနီ ဒစတနာလိုြအာ်းရှင၊ ပမဝတီခရို င၊

ရငပြညနယ။

Click to clap

Southern Shan state
ျွနမ အခိုတဒလာ အင်္ွာ်းအလာ နင်္တဒစာငက

ြက ညရှုဒရ်းစငတာမျာ်းင်္ို င်္ွာ်း၍ စတြိုင်းလူမှုြိုင်းဆိုငရာ

အာ်းဒြ်း ည
ူ ီမှုဒြ်းဒနြေါတယ။ လူအမျာ်း အ ူအညီလအ
ို ြဒနချနမှာ
အလွနဝမ်းင်္ာမြေါတယ။
လ

ျွနမ လအ
ို ြတာ ဒတာ

အတဒတွ၊ နှာဒခေါင်းစည်းဒတွ၊ မျ နှာ

ဒရာဂေါ ်းူ စ

မှု

ေရှီ ရဆန၊ က

ူညီဒြ်းနင
ို တဲအတွ

ျွနမ ယ
ို တိုငနဲ က

က

ျွနမ

ဒပခနီ ဒစတနာလိုြအာ်းရှင ဆိုင်္ညမှာ

လူင်္ာ်းချင်းစာနာဒ

ဒပခနီဒစတနာလိုြအာ်းရှငဒတွအတွ

ခို

ာဒတွ မျာ်းမျာ်း ရှဒစလိုတာြေါြဲ။ နည်းမှနလမ်းမှန ာ ွယနင
ို ရင

ာ

ာ်းမှုအ

အလွယဆို်းင်္ူမျာ်း
အနတရာယမျာ်း

င်းဒဝ်းနင
ို ြေါတယ။
ဒပခနီ ဒစတနာလိုြအာ်းရှင၊ မ်းို ဒမာ

ပမြုှေ့နယ၊

ို

ူအညီ

ို အလိုအြဆို်းအချနတွင

ူညီဒြ်းရန အတွ

ို ဒ

တာ်းဆီ်းလာင်္ည

ျာလာ်းပခင်းြငပဖစင်္ည။

#KeepClapping

ချငပြညနယ။

Click to clap

MRCS ၂၀၂၀ ပြညနှစ ဒမလ ၁ ရ ဒနအ
MRCS ၏ လှုြရှာ်းဒဆာငရွ

COVID -19 တွင

ိုဗစ-၁၉
အ

မှုမျာ်း

ျြု်းင်္

ဆိုင ရာ
ဒရာ

မျှပခင်းနှင လူ

နင
ို မှုမျာ်း

င်္တင်းအချ

ို ပြညင်္ူလူ

အလ

အစို်းရ

မျာ်းနှင

ို ြြို်း

ူညီင်္ည ဝနဒဆာငမှုမျာ်း

စတြိုင်းဆိုငရာ အာ်းဒြ်း

ည
ူ ီမှု

ိုအာ်း အင်္ဒြ်းဒဝ

ိုြူ်းဒြေါင်းြေါဝငလာဒအာင စည်းရို ်းဒပြာဆိုပခင်း
ပမြုှေ့နယဒြေါင်း ၂၇၈ ပမြုှေ့နယတွ င လိုြဒဆာငမှုဒြေါင်း ၂၁ +,၁၂၂ as of 1 May 2020

ပမြုှေ့နယဒြေါင်း ၇၇ ပမြုှေ့နယတွင လို ြဒဆာငမှု ဒြေါင်း ၁ +,၇၈၁ as of 1 May 2020

၂၂၄ ပမြုှေ့နယတွင လိုြဒဆာငမှုဒြေါင်း ၉ +,၉၅၅ as of 1 May 2020

2,802+
11,034+

7,286+

နင
ို ငအတွင်း
ပြညနယတိုင်းဒေင်္/ က

ီ်း ၁၇

ခိုလို်းတွင လိုြဒဆာငမှုဒြေါင်း
၆၉ +,၀၀၀ ဒဆာငရွ

ပြီ်း

as of 1 May 2020

Click to clap

ဦ်းတည ပြညနယနှင တိုင်းဒေင်္က
တိုင်းဒေင်္က

ီ်း ပြညနယနှင -

ရနြိုဒငွ လိုအြချ

ီ်း ၁၇ ခိုလို်း

အဒမရ

ယခို စာတမ်းင်္ည updated လူမှုြတဝန်း

ျင

အင်္ို်းဝငဒင်္ာ လမ်းညနချ

င်္တင်းအချ
ဒရာ

အလ

နင
ို မှု မျာ်း

ိုဗစ-၁၉ ဆိုငရာ
မျာ်းနှင အ

ို ပြညင်္ူလူ

ဒြ်းဒဝမျှပခင်းနှငလူ

၂၀၂၀ ပြညနှစ မတလ ၂၆ ရ

ျြု်းင်္

တိုပြန

အ
ို ာ်း အင်္

ဒ

ိုြူ်းဒြေါင်းြေါဝငလာဒအာင

ာ

ဒဆာင
ြဒငွ

ို

ရွ

စမဒင်္ာငှာ

အင်္ဒြ်းခဲ

ပြနလညစစစ

င်္ည။

19 ေဏခရဒင်္ာ ရြရွ ာမျာ်း င်္ိုမဟိုတ င်္
အ

မျာ်းြေါဝငင်္ည။ ယခိုဒနရာတွင

ဒေေါင်းလိုြရယူြေါ။ here

ူအညီနင
ှ ြြ်းို

၎င်း၏
ဒ

ဒရာ

မဘ အနရာ့ ှိ #coronavirus န
က

အဒရ်းဒြေါ်
ာ

င

နေခပက သညာ့

ဂေါ

ျာခန

ယန ြားအတ

ေြားမ န ြား ဝေထမြားမ ြားနငာ့

နခခေီနေတေ လပအ ြားရငမ ြားအ ြားလြား

ှိ န

ြားဇူြားတငရှိပေါသည။

ြဒငွင်္ည

ခရနင
ို ဒပခရှဒင်္ာ ရြရွ ာမျာ်း

ူညီမဒ
ှု ြ်းရန ၎င်း၏ အဖွဲှေ့ဝငမျာ်း

လတင CHF ၅၉၁၈၃ ခေ ာ့ ၃၄၉

ြုဒတာငက

ာ်းဒင်္ာ
အဒရ်းဒြေါ်

မ်းဒြေါင်း ၇၅၁ ဦ်း နှင

ဒပခနီဒစတနာလိုြအာ်းရှငဒြေါင်း ၄+,၀၀၀ ဒ

တခပေ
ာ့ န

ို

မ်းမျာ်းနှင နင
ို ငတဝန်းရှ

ာ်းဒင်္ာ ေေနပေါငြား CHF ၁၅၀ သေြား ြေါဝငပြီ်း၊ IFRC အဒနပဖင COVID –

ပြနလညစစစ

ာင်း နှငစြလျဉ်း၍

ယခို

ဒနင်္ည အင်္င်းဝန

ဒပခနီ အင်္င်းခွဲဒြေါင်း ၃၃၀ မှတဆင ဝန
က

ဒနတွင IFRC င်္ည launched COVID – 19 ြျှေ့ နှမှု

မညင်္ို ြေါဝငဒစနင
ို ဒက

ယခိုစာတမ်းင်္ည က

ပမြုှေ့နယက

နဒေေါ်လာ ၂),၁၉၀,၀၆၀ ခန(

စည်းရို ်း ဒပြာဆိုပခင်း(RCCE) တွင ၎င်းတအာ်း
ို

လမ်းညနချ

ြေါဝငလှုြရှာ်း ဒဆာငရွ

ျြ

IFRC ၏ ပြနလညစစစ ာ်းဒင်္ာ အဒရ်းဒြေါ် ဒ ာ ြဒငွ အဒပခအဒနမျာ်း

အတွင်း အဒရ်းမြေါင်္ူမျာ်းအပဖစ င်္တမှတ
ခရင်္ည အိုြစိုမျာ်းနှင

၃ -,၀၅၇,၁၀၀,၅၀၀

ို လ

ို ြြို်း

ည
ူ ီဒြ်းခဲင်္ည။ လ

ရှိ

ခရရှပြီ်း ပဖစင်္ည။ (IFRC Go တွင ြို၍

ပြညစိုစွာ ဒလလာနင
ို င်္ည။)

ြုခဲ

အဒပခအဒနတွင GBV ဆိုငရာအနတရာယမျာ်း

ို

ဒပဖရှင်းနင
ို ဒစရန စမှတမျာ်းပဖစဒင်္ာ
ဒဖာ

တ
ို ပြီ်းင်္ာ်းအဒလအ

ဒပခခလျ

ျငဒ

အလာ်းအလာရှဒင်္ာ

ာင်းမျာ်း

အ
ို

ျာ်းမဒရ်းရာ

အဒပခပြြု အနတရာယ
ဒလျာချဒရ်းလိုြငန်းမျာ်းအနှစချြုြ
ြဏာမတငပြ

ို

ာ်းင်္ည စာတမ်းပဖစင်္ည။

ယခိုဒနရာတွင ဒေေါင်းလိုြရယူြေါ။ here

ယခိုစာတမ်းင်္ည updated WASH ဝနဒဆာင
မှုမျာ်း

အ

နအင်္တ

ျငငယနှင
အြင
ို ်းမျာ်း
ဒြေါ်

ွ

မလလ ာမျာ်းတွင
ရှဒနဒက

ာင်း

ျငက

ဒရာဂေါြို်း

အဒ

ာ

ဒမ်းပမန်း

အစတ

အ

ာ်းင်္ည

ာ

ာ်းမျာ်း

ယ
ွ ပခင်းဆင
ို ရာ WHO
ဒမ်းခွန်းမျာ်းစွာ

ို

ဒပဖက

ို
ာ်း

ာ်းင်္ည။ ယခိုဒနရာတွင ဒေေါင်း လိုြရယူြေါ။

here

MRCS နှင က

အရင်းအပမစမျာ်းနှင ဆ

ီ်း

လာဒနဒင်္ာ အဒပခအဒနမျာ်းတွင COVID

19 တာ်းဆီ်း

ဒြ်း

ရှဒနပြီ်း၊

ဒပခနီနင
ှ လပခမ်းနီလှုြရှာ်းမှုဆိုငရာ မတဖ

န ေါ

င်္ွယရန လငခမျာ်း

Daily MoHS update on COVID-19

ေိုတယညနက

WHO global webpage on COVID-19

ပမနမာနင
ို ငက

Daily MIMU update on COVID-19
INGO Forum COVID-19 resource collection
IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard
MRCS social media (Facebook/Twitter)

အဖွဲှေ့မျာ်းစီစဉဒင်္ာ အြတစဉ COVID -19 ဒနာ

ဆို်းရ အချ

တ နေထ

အလ

ဂ ှိ ြားဇ

လငြား

ာ်းဒရ်းမ်း၊

ျန်းမာဒရ်းဌာန၊

စီမ

မူ မဘှိ
န်းညြှနှုင်းဒရ်းမ်း

IFRC ပမနမာနင
ို င ဌာဒနရို ်း

ဒပခနီအင်္င်း

nayhtetlin@redcross.org.mm

joseph.muyambo@ifrc.org

+95 9 799 531 565

+95 9 450 719 453

မျာ်း စာဒစာင၏ ပြီ်းခဲင်္ည အြတစဉစာဒစာငမျာ်း

ိုဒလလာလိုြေါ

here

ို နှြြေါ။

