် ၁၆ ရက်
တနာက်ဆံိုှားသတင်ှားလာ အမတ် - ၁၈ - ၂၀၂၀ ပညို့်နစ် ဇွေနလ

်ကိုရို နာဗင
ို ှား် ရပ်စ် (COVID-19) နငစ
ို့် ပ်လ ဉှားသညို့် တနာက်ဆိုှားံ ရသတင်ှားအခ က်အလက်မ ာှား
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ံ ို့ ကကက်တ ခနီအသင်ှားခွေဲမ ာှားနငို့် ရပ်ရွောအတ ခ ပ ကကက်တ ခနီ တစတနာလိုပ်အာှားရင်မ ာှား၏ ပံို့ပိုှားကူညီမှု ြငို့် တဆာင်ရွေက်တသာ မန်မာနင
ို ်ငံ ကကက်တ ခနီအသင်ှား၏ လှုပ်ရာှားတဆာင်ရွေက်မှုမ ာှား
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Red Cross volunteers
#COVID19
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် ကမဘာအနတွေ
ံ င ် ထခက
ို ်အလွေ ်ဆံိုှားသူမ ာှားကို ကူညီပံပိုှား ခင်ှား
ို့

ို့

ကကက်တ ခနီတစတနာလိုပ်အာှားရင်မ ာှား၏
လှုပ်ရာှားမှုပံိုရပ်မ ာှား တရာဂ ကာကွေ
စကာှား ြငို့်

်တရှားအတွေက် တဒသခံ ဘာသာ

သတင်ှားအခ က်

အလက်မ ာှားကို

မ တဝတ ပာကကာှား ခင်ှားသည်
အလွေနအ
် တထာက်အကူ ြစ်သည်။

တစ်ဦှားနငို့တ
် စ်ဦှား
တ ပာဆိုဆက်သွေ

်မှု

ကွေဲ ပာှား ခာှားနာှားသညို့်
ဆက်သွေ
မမတသည်
ို ို့

ရပ်ရွောလူထိုအတွေငှား်

ထင် မင် အကကံ ပ ခ က်မ ာှားကို ရ
အမ ှားသာှားမ ာှား၊ လူင

မနတတလှားတိုငှား် တဒသကကီှား

ကခ င် ပည်န

ဧရာဝတီတိုငှား် တဒသကကီှား

ရခိုင် ပည်န
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်ပံိုမ ာှား။

သတင်ှားအခ က်အလက်မ ာှားကို

ပံို့ပိုှားတပှားပပီှား

ူသညို့် နည်ှားလမ်ှားမ ာှား ြငို့် အမ ှားသမီှားမ ာှား၊

်မ ာှား ၊ သက်ကကီှားရွေ

်အိုမ ာှားနငို့် မသန်စွေမ်ှားမ ာှားစသညို့်

လူအမ ာှားထံခ ဉှားကပ်ရမည် ြစ်ပ သည်။ သမ
ို ို့ သာ

ထင် မင်အကကံ ပ ခ က်မ ာှား

သာမက ရပ်ရွောလူထိုအာှားလံှားို ကပ ပူှားတပ င်ှားပ ဝင်လာမည် ြစ်သည်။

Learn more here
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တနသသာရီတိုငှား် တဒသကကီှား
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်
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ကက တင်ကာကွေ
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ရပ်ရွောတွေငှား်

်ထန်ှားခ ပ်တရှားဆိုငရ
် ာ

အကွောအတဝှား ခာှားနာှားတနရာ
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ဆငို့ပ
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မ ာှားကို

ရပ်ရွောလူထိုအာှားစည်ှားရို ှားံ တရှားနငို့်

COVID-19
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ကျွနတ
် တာ်တို ို့ စင်တာကို
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် ာ အာှားတပှားကည
ူ ီကကပ တ
အတတွေြို့အကကံ တတွေအတကကာင်ှား
တစ်ကို

တ ပာ ပကကပပီှား၊

ရ
် ည်သနရ
် ို့ င်ှားတရှားပစစညှား် တတွေဝ

ြ
် ို ို့

ဘာလိုပ်ရမလဲဆိုတဲို့
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စာှားနပ်ရကခာ

်။ တငွေတကကှားခ ြို့တဲို့တဲို့ သူတတွေအတွေက်တတာို့ အဲို့ဒထ
ီ က
ဲ
အစာှားအစာတတွေကို

ရ
် ည်သနရ
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မာနင
ို standing
င
် ရ
ံ တ ပာင်ှားလ
ဲတနတသာအတ
ခအတနမ ာှားsituations
ကို ရင်ဆိုငရ
် န်
် ပင်ဆင် ခင်ှား
#COVID19
Preparing
theပင်
communities
ready
for changing
inအသငို့
Myanmar

ရခိုင် ပည်န

်

မွေန် ပည်န

လူတနရာ အကွောအတဝှား ခာှားနာှားတနရာ
နငို့် တရာဂ ကာကွေ

ူ ခင်ှား ဆိုငရ
် ာ အသပညာ မြှငို့်တင် ခင်ှား

န

်တရှား အခ က်အ လက်မ ာှား ြနတ
် ို့ ဝတပှား ခင်ှား တက
ို ို့ ို မမ ြို့နယော်

၂၄၀ မမ ြို့နယော်တင
ွ ော်

ှု ပော်ရှ ိုးမှုလပေါငော်ိုး ၁၆,၃၀၆ လက ော် ပ

်စပ်တဒသနငို့် ရပ် ရွောအတွေင်ှား ကို

COVID – 19 တကကာငို့်စတ်အာှားင

် အပူခ န်တိုင်ှားတာ ခင်ှား၊ ပိုှားသတ် တဆှား ြန်ှား ခင်ှား နငို့်

်တနသူ မ ာှားကို စတ် ပိုင်ှားဆို င်ရာ စတ်ပိုင်ှားလူ မှုပိုင်ှားဆို င်ရာ

အသွောှားအလာကနသ
် ို့ တ်တစာငို့်ကကပ်ကကညို့် ရှုတရှား တဆာင်ရွေက်တပှား ခင်ှားတက
ို ို့ ို မမ ြို့နယော် ၂၄၅

အာှားတပှားကူညီ ခင်ှား နငို့် စတ်ပိုင်ှားလူ မှုပိုင်ှားဆို င်ရာ ကနဉီှားကူညီ တစာငို့်တရာက်တရှား

မမ ြို့နယော်တွငော် လှု ပ်ရာှားမှု တပ င်ှား ၄၁တက ာ် ပ လို ပ်ခဲို့ပ သည်။ ၆၁၀,

သင်တန်ှားတပှား ခင်ှားတက
ို ို့ ို မမ ြို့ နယော် ၈၆ မမ ြို့နယော် တွငော် လှုပ်ရာှားမှု တပ င်ှား ၃ တက ာ်တွေင် ၁၇၂,

ို ပော်ြေေ့ ပေါသညော်။

အတ ခခံလိုအပ်ခ က်မ ာှားကို တိုှား မြှငို့တ
် ပှားအပ် ခင်ှား

စတ်ပိုငှား် လူမှုပင
ို ှား် ဆိုငရ
် ာ အာှားတပှားကူညီ ခင်ှား

အစိုှားရကို ပံပ
ှု ာှား
ို့ ိုှားကူညီသညို့် လှုပ်ရာှားတဆာင်ရွေက်မမ

ထခက
ို ်ဆံိုှားရှုံှားနင
ို တ
် ခ အသတပှား ခင်ှားနငို့် ရပ်ရွောနငို့် ထတတွေြို့ဆက်ဆံမှု

ဧရာဝတီတိုငှား် တဒသကကီှား

ရန်ကိုနတ
် ိုငှား် တဒသကကီှား
်

ထခိုက်လွေ

် ပည်သူမ ာှားအာှား စာှားနပ်ရကခာ ြနတ
် ို့ ဝတပှား ခင်ှားနငို့် တရ ြို့ တန်ှားမ
လှုပ်ရာှားတဆာင်ရွေက်သူမ ာှားနငို့် လိုအပ် သူမ ာှားအာှား

တစ်ကို

ပ လိုပ်ခဲို့ပ သည်။

်ရည်ကာကွေ

်တရှားကရ

ာမ ာှား ကို ပံို့ပိုှားတပှားအပ် ခင်ှား။

လူတတွေြို့ ရဲ ို့
ဘဝတတွေတ ပာင်ှားလဲနင
ို ြ
် ို ို့
ကျွန်ပ
ို ်တက
ို ို့ ို ကူညီပ ။

သနာှားကကင်နာတဲို့
အ ပ အမူတစ်ခိုဟာ
တစ်ဦှားတစ်တ

တနပင်
ို့ လဒ န်ှားလိုက်ပ ။

ာက်၏

ဤလငို့ခ
် ်တွေင်

ကမဘာကို တ ပာင်ှားလဲတစ
နင
ို တ
်

ကကညို့်ရှုနင
ို သ
် ည်။

်။
လူအသက်
မ ာှားကို က
ို့

တ
် င်ြအတွေ
ို ို့
က် ကျွနတ
်ို က
ို ို့ ို ကူညီပ ။ အလတငွေ၊ နာတခ င်ှားစည်ှား၊ လက်သနတ
် ို့ ဆှားရည် (သမဟို
ို ို့ တ်) တစ်ကို

်ရည် ကာကွေ

်တရှားသံှားို ပစစညှား် မ ာှား )PPE) လဒ န်ှားနင
ို ရ
် န် ကျွနပ
်ို တ
် က
ို ို့ ို ဆက်သွေ

်ပ ။

here.
တငွေသာှားတထာက်ပံို့ ခင်ှား

အမ ှားသမီှားလညို့်ပတ်ရန်ပံိုတငွေမ ာှားမတဆငို့်

ရခိုင် ပည်န

်ရ

ထခိုက်ခံစာှားရသညို့် ရပ်ရွောလူထို၏ အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာင်ှားလိုပင
် န်ှားမ ာှားကို ကာကွေ
ရခိုင် ပည်န

်အတွေငှား် ရ ရပ်ရွောလူထိုသည် သဘာဝ တဘှားအနတရာ

-

ကာကွေ

COVID-19

စတ်ပိုငှား် လူမှုပိုငှား် ဆိုင ်ရာ

်တရှားတကကာငို့်

အာှားတပှားကူညီ ခင်ှား၊

က ာှားမတရှားရာ နငို့် အာှားလံိုှား အက ံ ှားဝင်ပ ဝင်မှု

် ခင်ှား

ကာကွေ

်တစာငို့တ
် ရာက် ခင်ှား၊

)PGI)

်မ ာှား၊ ဆင်ှားရဲမွေဲတတမှုနငို့် ြစ်တပေါ်လ က်ရသညို့် ပဋပကခမ ာှားတကကာငို့်

ထခိုက်ခံစာှားရမှုမ ာှားသည် အလာစံိုတွေင် ရင်ဆိုငက် ကံ တတွေြို့တနရသည်။ ၎င်ှားတ၏
ို ို့ အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာင်ှား လိုပ်ငန်ှားမ ာှားအတပေါ် COVID19 ၏ သက်တရာက်မက
ှု လည်ှား ရပ်ရွောလူထို ကကံ တတွေရ
ြို့ တသာ စီှားပွောှားတရှား ခက်ခဲမှုမ ာှားကို ထပ်မံ မငို့တ
် က်တစခဲို့သည်။
တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှုမ ာှားတကကာငို့်
၂၀၂၀ ပညို့်နစ် တမလ - ရခိုင ် ပည်န
ကို

်စာှားလ

်၊ မင်ှား ပာှားပမ ြို့န

်တွေင ် အမ ှားသမီှား အြွေဲြို့မ ာှား

်မ ာှားမ မန်မာနင
ို င
် ကံ ကက်တ ခနီအသင်ှားထံမ တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှု ရရတနစဉ။

IFRC

အတ ပာင်ှားအလဲမ ာှား ြစ်တစမှု။

တငွေသာှားအတ ခ ပ စီမံခ က်မ ာှားစွောမတစ်ဆငို့်

၏

အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာင်ှားဆိုငရ
် ာ

အကူအညီ ြငို့်

MRCS

တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှုမ ာှားကို

သည်

ပံို့ပိုှားတပှားလ က်ရပပီှား၊

အြွေဲြို့ဝင်တပ င်ှား ၉၈၇ ဦှား ြငို့ြ
် ွေဲြို့စည်ှားထာှားတသာ အမ ှားသမီှားအိုပ်စို ၈၃ စိုပ ဝင်သညို့် အမ ှားသမီှား လညို့်ပတ်ရန်ပံိုတငွေမ ာှား ကို
ြွေဲြို့စည်ှားလည်ပတ်လ က်ရသည်။

အမ ှားသမီှားအြွေဲြို့မ ာှားသည်

တငွေတကကှားအင်အာှားတတ်နင
ို တ
် စရန်

နငို့်

အြွေဲြို့ဝင်မ ာှား၏

ကပ်တရာဂ ြစ်ပာွေ ှားသညို့်

အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာင်ှားလိုပ်ငန်ှားမ ာှားတွေင်

အတ ခအတနအတွေငှား်

အတ ခခံလိုအပ်ခ က်မ ာှားကို
ဓ တ်ပံို -COVID-19 ကပ်တ ရာဂ ကာလအတွေငှား် တရှားဦှား ပ စို ခင်ှား ကို အနတရာ

ြညို့်ဆည်ှားတပှားနင
ို တ
် စရန်အတွေက် တငွေသာှားတထာက်ပံမှုမ ာှားကို လက်ခံရရခဲို့သည်။

လိုပ်တဆာင်နင
ို ရ
် န်အတွေက်

ရပ်ရွောမ ထပ်မံလိုပ်တဆာင်ရန် လအ
ို ပ်တသာအခ က်မ ာှား

တရှားဦှား ပ စို ခင်ှားနငို့်

-တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှုမ ာှားကို အတရအတွေကန
် ငို့် တငွေသာှားပမာဏ

အမ ိုးသမီိုးအဖွြို့မ ိုး

်ရ

ပည်သလ
ူ ူထို၏

တခ ှားတငွေမ ာှား၊

ရပ်ရွောအတ ခ ပ

ဘဏ္ဍာတရှားရင်ှား မစ်ကို ၎င်ှားတို လက်
လမ်ှားမီနင
ို တ
် စရန် အမန်တက
ို့

ိုအပော် ြေ ကော် မ ိုးကို တိုးို တကော် လက ငော်ိုးမွနော်လ စပံ ို။

ခိုစာအိုပတ
် င
ွေ ် ရပ်ရွောလူထအ
ို တွေငှား် မမတ၏
ို ို့

အသံိုှားဝင်တသာ လမ်ှားညန်ခ က်မ ာှား

ရခိုင် ပည်န

လည်ပတ်နင
ို တ
် စရန်အတွေက်

ှ ညေ့ော်ပတော်ရနော်ပံိုလငွစီမံြေ ကော်သ ညော် ရြေိုင ော် ပညော်နယော်ရှ အမ ိုးသမီိုးမ ိုး၏

အသကော်လမွ ိုးဝမော်ိုး လက ငော်ိုးနှင ေ့ော် အလ ြေြေံ

ထအ
ို ို့ ပင်

လှုပ်ရာှားတဆာင်ရွေက်မမ
ှု ာှားကို ပို၍ တကာင်ှားမန
ွေ တ
် စရန်

တနထိုငမ
် ှုနငို့်

အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာင်ှားလိုပ်ငန်ှားမ ာှားကို

အတသှားစာှားတခ ှားတငွေမ ာှား

ပံိုမန်

ထင် မင်အကကံ ပ ခ က်မ ာှားကို နာှားတထာင်ရန်၊

နငို့်

ထညို့်သွေငှား် စဉှားစာှားြွေ

နငို့်

အသံိုှားဝင်တသာ လမ်ှားညန်ခ က်မ ာှား ပ ဝင်သည်။

တထာက်ပံို့ကည
ူ ီရန်ရည်ရွေ

ဤလငို့ခ
် တ
် င
ွေ ် တလို့လာနင
ို သ
် ည်။

တထာက်ပံို့တပှားလ က်ရသည်။

ကကက်တ ခနီနငို့်

လထ ကော်ပံေ့လငွ

ဆွစော်လငွလကကိုး

၁

သင်တန်ှားတွေင ်

သင်ကကာှား ပသတနပံို။

သင်တန်ှားတွေင ်

လှုပ်ရာှား

တဆာင်ရွေက်တနခ န်တွေင ်

အာှားတပှားကူညီနင
ို တ
် စရန်အတွေက်သာမက

က ာှားမတရှားရာ
်ရာမ ာှားလည်ှား

နငို့်

မည်သို ို့
ကာကွေ

်

အာှားလံိုှားအက ံ ှားဝင်ပ ဝင်မှုဆိုငရ
် ာ
ပ ဝင်သည်။

ဤလငို့်ခ်တွေင ်

သင်သည် တလို့က ငို့သ
် င်ကကာှားတပှားထာှားသညို့်

လ ခမ်ှားနအ
ီ သင်ှားမ ာှားကို

်၍ ဆွစော်လငွလကကိုး ၁ )၉၅ ဘီ ီယ.ံ အလမရကနော်လ ေါ်
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