
 

 

         ကျွနတ်တာ်တ ို ို့ စငတ်ာက ို တရာက်လာတဲို့ လှုပ်ရ ာှားသွောှားလာရနခ်က်ခဲတဲို့သူတတွေထဲမ ာဆ ိုရင ် သူက တလှားတ ာကတ် မာက်တပ ို့။ သူဟာ မကကာတသှားမီက ဆ ိုငက် ်မတတာ်တဆမှုနဲ ို့ 

တ ခတထာက်က   ှားသွောှားပပီှား၊ ထ ိုငှ်ားန ိုငင်မံ ာ သွောှားတရာက်ခွေစဲ တ်ကိုသမှုခံ ူခဲို့သူ  ြစ်ပ တ ်။ သူ ပနတ်ရာကလ်ာတဲို့အခ  နမ် ာ ကျွနတ်တာရ် ၊် ကျွနတ်တာို့ ် ပမ  ြို့န ်က 

ကကက်တ ခနတီစတနာလိုပ်အာှားရ ငတ်စ်ဦှားရ ၊် သူ ို့အတမရ  ် ကညူီတပှားခဲို့ရပ တ ်။ အသွောှားအလာကန ို့သ်တ်တစာငို့က်ကပ်ကကညို့ရ်ှုတရှားစငတ်ာတတွေမ ာ ဓ တ်တလ ကာှားမရ  တတာို့ တနထ ိုငရ် 

လွေ က်ူတစရနအ်တွေက ် သူ ို့က ို တ မညီထပ်မ ာ တနရာခ ထာှားတပှားခဲို့ပ တ ်။ သူအကအူညီလ ိုတဲို့အခ  န ် ဆက်သွေ ြ် ို ို့လည်ှား ကျွနတ်တာတ် ို ို့ရဲ ို့ ြိုနှ်ားနပံ တ်တတွေတပှားထာှားတ ်။ ကျွနတ်တာို့အတနနဲ ို့တတာို့ 

စငတ်ာတတွေမ ာ လ ိုတဲို့သူတတွေသံိုှားလ ို ို့ရတအာင ်ဝ ှီားခ  ဲ(Wheel Chair) တတွေရ  ထာှားရင ်တကာငှ်ားမ ်လ ို ို့တမ ာ်လငို့မ် တ ်။ 

 

ကကက်တ ခနတီစတနာလိုပ်အာှားရ ငတ်တွေဟာ အသွောှားအလာကန ို့သ်တ်တစာငို့က်ကပ်ကကညို့ရ်ှုတရှားစငတ်ာမ ာရ  တနသူတတွေအတွေက်သာမက အခ ငှ်ားခ ငှ်ားလညှ်ား စ တ်ပ ိုငှ်ားဆ ိုငရ်ာ အာှားတပှားကညူီကကပ တ ်။ မ မ တ ို ို့ရဲ ို့ 

အတတွေြို့အကကံ တတွေအတကကာငှ်ား တ ပာ ပကကပပီှား၊ ဘာလိုပ်ရမလဲဆ ိုတဲို့ အကကံဉာဏတ်တွေလည်ှားတပှားကကတ ်။ ဒမီ ာတရာက်တနတဲို့သူတခ   ြို့က စာှားနပ်ရ ကခာ၊ တသာကတ်ရ၊ 

တစ်က ို ရ်ည်သန ို့ရ် ငှ်ားတရှားပစစညှ်ားတတွေဝ ြ် ို ို့ ပ ိုက်ဆံမရ  ကကဘူှား။ တစ်ခ   ြို့ဆ ိုရင ် ဒတီနရာကတန အ မ် ပနြ် ို ို့တတာင ် တငွေတကကှားမတတ်န ိုငက်ကဘူှား။ အ မ်ကမ သာှားစိုက စာှားနပ်ရ ကခာ 

လာမပ ို ို့တပှားန ိုငတ်ဲို့သူတတွေအတွေက်ဆ ိုရင ် စငတ်ာက စီမံခန ို့ခ်ွေဲသူတတွေက တငွေတကာက်ပပီှား အစာှားအစာအတွေက် စီမံတပှားပ တ ်။ တငွေတကကှားခ   ြို့တဲို့တဲို့ သူတတွေအတွေက်တတာို့ အဲို့ဒထဲီက အစာှားအစာတတွေက ို 

မ တဝတပှားပ တ ်။ သူတ ို ို့အတွေက ်အစာှားအစာ၊ တသာက်သံိုှားတရ၊ တစ်က ို ရ်ည်သန ို့ရ် ငှ်ားတရှားပစစညှ်ားတတွေနဲ ို့ အ မ် ပနြ် ို ို့ တငွေတကကှားအတထာက်အပံို့ရန ိုငမ် ်ဆ ိုရင ်တကာငှ်ားမ ်လ ို ို့ထငပ် တ ်။”   

 

က ိုလ  ော်စ ိုိုး၊ ကကကော်လ ြေနီလစတန  ိုပော်အ ိုးရငှော်၊ တ ြေ ီ  တော်မမ  ြို့နယော်၊ ရှမော်ိုး ပညော်နယော် (အလရှြို့ ပ ိုငော်ိုး)။ 

 

 

 
 

   န ိုဗ ်က ိုရ ိုနာဗ ိုငှ်ားရပ်စ် (COVID-19) န ငို့စ်ပ်လ ဉှားသညို့ ်တနာက်ဆံိုှားရသတငှ်ားအခ က်အလက်မ ာှား 

  မနမ်ာန ိုငင်အံန ံ ို့ရ   ကကက်တ ခနအီသငှ်ားခွေဲမ ာှားန ငို့ ်ရပ်ရွောအတ ခ ပ ကကက်တ ခန ီတစတနာလိုပ်အာှားရ ငမ် ာှား၏ ပံို့ပ ိုှားကူညီမှု ြငို့ ်တဆာငရ်ွေက်တသာ  မနမ်ာန ိုင်င ံကကက်တ ခနအီသငှ်ား၏ လှုပ်ရ ာှားတဆာငရ်ွေက်မှုမ ာှား 

 MRCS’s activities supported by its nation-wide branches & community-based Red Cross volunteers 
 

              

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#COVID19 ဆ ိုငရ်ာ တဒသတွေငှ်ား လှုပ်ရ ာှားတဆာငရ်ွေက်မှုမ ာှား ြငို့ ် မနမ်ာန ိုငင်နံ  ငို့ ်ကမဘာအန ံ ို့တွေင ်ထ ခ ိုက်အလွေ ်ဆံိုှားသူမ ာှားက ို ကူညီပံို့ပ ိုှား ခငှ်ား 

 ကကက်တ ခနတီစတနာလိုပ်အာှားရ ငမ် ာှား၏  

လှုပ်ရ ာှားမှုပံိုရ ပ်မ ာှား -  

တရာဂ ကာကွေ ်တရှားအတွေက် တဒသခံ ဘာသာ 

စကာှား ြငို့ ် သတငှ်ားအခ က် အလက်မ ာှားက ို 

မ တဝတ ပာကကာှား ခငှ်ားသည် 

အလွေနအ်တထာကအ်ကူ ြစ်သည်။ 

 

မနတတလှားတ ိုငှ်ားတဒသကကှီား 

 

ကခ င ်ပည်န  ်

 

ဧရာဝတီတ ိုငှ်ားတဒသကကှီား 

 

ရခ ိုင ်ပည်န  ်

 

တနသသာရီတ ိုငှ်ားတဒသကကီှား 

 

တစ်ဦှားန ငို့တ်စ်ဦှား 

တ ပာဆ ိုဆက်သွေ ်မှု 

ကွေဲ ပာှား ခာှားနာှားသညို့် 

ဆက်သွေ ်ပံိုမ ာှား။ 

မ မ တ ို ို့သည် ရပ်ရွောလူထိုအတွေငှ်ား သတငှ်ားအခ က်အလက်မ ာှားက ို ပံို့ပ ိုှားတပှားပပီှား 

ထင ်မင ် အကကံ ပ ခ က်မ ာှားက ို ရ ူသညို့် နညှ်ားလမ်ှားမ ာှား ြငို့ ် အမ   ှားသမီှားမ ာှား၊ 

အမ   ှားသာှားမ ာှား၊ လူင ်မ ာှား ၊ သက်ကကီှားရွေ ်အ ိုမ ာှားန ငို့ ် မသနစ်ွေမ်ှားမ ာှားစသညို့် 

လူအမ ာှားထံခ ဉှားကပ်ရမည်  ြစ်ပ သည်။ သ ို ို့မ သာ  ထင ်မငအ်ကကံ ပ ခ က်မ ာှား 

သာမက ရပ်ရွောလူထိုအာှားလံိုှားကပ  ပူှားတပ ငှ်ားပ ဝငလ်ာမည ်  ြစ်သည်။ 

Learn more here 

ကခ င ်ပည်န  ်

 

စစ်က ိုငှ်ားတ ိုငှ်ားတဒသကကီှား 

 

မွေန ်ပည်န  ်

 ထ ခ ိုက်ဆံိုှားရှု ံှားန ိုငတ် ခ အသ တပှား ခငှ်ားန ငို့ ် ရပ်ရွောန ငို့ ် ထ တတွေြို့ဆက်ဆံမှု၊ န ငို့ ် တာဝန ူ်မှု တာဝနခ်ံမှု သည် ရပ်ရွောတ ြရ ငှ်ားခ က်မ ာှားအတကကာငှ်ားက ို သ ရ  တစပပီှား ပံို့ပ ိုှားတပှားရနန် ငို့ ်  ြစ်တပေါ်တနတသာ ပတဟဠ မ ာှား၊ စ ိုှားရ မ်ပပူနမ်ှုမ ာှားန ငို့ ် တကာလဟာလမ ာှားက ို 

နာှားလည်တစပပီှား တ ြရ ငှ်ားတပှားရနအ်တွေက် ထ တရာက်တကာငှ်ားမွေနတ်သာ နည်ှားလမ်ှားတစ်ခို ြစ်သည်။ သ ို ို့မ သာ ၎ငှ်ားတ ို ို့က ို ်တ ိုငန် ငို့ ်၎ငှ်ားတ ို ို့ခ စ်ခငရ်သူမ ာှားအတွေက် လက်တတွေြို့က ပပီှား မ နက်နတ်သာဆံိုှား ြတ်ခ က်မ ာှားက ို ခ မ တ်န ိုငတ်စမ ာ  ြစ်သည်။ အသငှ်ား၏ 

CEA ဆ ိုငရ်ာ အနည်ှားဆံိုှား စံသတ်မ တ်ခ က်မ ာှားက ို အသံိုှား ပ ပပီှား  ပနလ်ည်တ ြကကာှားမှုအတွေက်  ပငဆ်ငထ်ာှားပ သည်။ ဝနထ်မ်ှားမ ာှားန ငို့ ် ကကက်တ ခနတီစတနာလိုပ်အာှားရ ငမ် ာှားအာှားလည်ှား တစတနာလိုပ်အာှားရ ငမ် ာှားအတွေက် ကပ်တရာဂ ထ နှ်ားခ  ပ်တရှား 

သငတ်နှ်ားမ ာှား ECV )င်တွေန ငို့ ် ရပရ်ွောတွေငှ်ား ဆငို့ပ်ွောှားသငတ်နှ်ားမ ာှား CEA) နည်ှားစနစမ် ာှားန ငို့စ်ပလ် ဉှား၍ ထညို့်သွေငှ်ားသငက်ကာှားတလို့က ငို့တ်ပှားပပီှား ြစသ်ည်။ အသငှ်ားအတန ြငို့ ် ရပ်ရွောလူထိုအာှားစည်ှားရံိုှားတရှားန ငို့ ် COVID-19 တရာဂ  

ကက  တငက်ာကွေ ်ထ နှ်ားခ  ပ်တရှားဆ ိုငရ်ာ သတငှ်ားအခ က်အလက်မ ာှားက ို  ြန ို့တ်ဝရာတွေင ် က နှ်ားမာတရှားန ငို့ ် အာှားကစာှားဝနက်ကီှားဌာနမ  သငတ်ထာက်ကူပစစည်ှားမ ာှား )IEC) မ ာှားက ို အသ ပညာတပှားတရှားလှုပ်ရ ာှားမှုမ ာှားတွေင ် တစ်ဦှားန ငို့တ်စ်ဦှား 

အကွောအတဝှား ခာှားနာှားတနရာ ူ ခငှ်ားန ငို့ ် အသံခ ဲြို့စက် ြငို့ ် အသ တပှားမ ာှားက ို တဆာငရ်ွေက်လ က်ရ  သည်။ အတရှားကကီှားဆံိုှားအခ က်မ ာ အသငှ်ား၏ လိုပ်ငနှ်ားမ ာှားက ို ပ ိုမ ိုတ ိုှားတက်တအာငလ်ိုပ်တဆာငန် ိုငတ်စရန်အတွေက်  ရပ်ရွောလူထိုထံမ  

ထင ်မငအ်ကကံ ပ ခ က်မ ာှားက ို နာှားတထာငပ်ပီှား  ပနလ်ညသ်ံိုှားသပ်ကာ လိုပ်ငနှ်ားအစီအစဉမ ာှားက ို  ပငဆ်ငပ်ပီှား တဆာငရ်ွေက်မှုမ ာှားက ို အရ  နအ်ဟိုန ်မြှငို့ ်တ ိုှားခ ဲြို့တဆာငရ်ွေက်လ က်ရ  သည်။ 

 
အသွောှားအလာကန ို့သ်တတ်စာငို့က်ကပ်ကကညို့်ရှုတရှားစငတ်ာမ ာှားရ   လ ိုအပခ် ကအ်မ   ှားမ   ှားက ို တ ြရ ငှ်ား ခငှ်ား 

 

ကွငော်ိုးဆငော်ိုးလ ေ့  မှုမ  ိုးမှကကကော်လ ြေနီတ ို ေ့၏အသမံ  ိုး 

 

ထ ိုငှ်ားန ိုငင်မံ  တနရပ် ပနမ် ာှားအာှား ၎ငှ်ားတ ို ို့ သံိုှားပ တ်ကကာတနထ ိုင်ရမညို့် 

အသွောှားအလာကန ို့်သတ်တစာငို့က်ကပ်ကကညို့်ရှုတရှားစငတ်ာသ ို ို့ ကူညီပ ို ို့တဆာငတ်ပှားတနတသာ က ိုတလာ်စ ိုှား  ) ာ)။  
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https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/EN-Listening-Zine-FINAL.pdf


စ တ်ပ ိုငှ်ားလူမှုပ ိုငှ်ားဆ ိုင်ရာ အာှားတပှားကူညီ ခငှ်ား၊ ကာကွေ ်တစာငို့တ်ရ ာက် ခငှ်ား၊ 

က ာှားမတရှားရာ န ငို့ ်အာှားလံိုှား အက ံ ှားဝငပ် ဝငမ်ှု )PGI) 

 

 

 

 

 

ဓ တ်ပံို - COVID-19 ကပ်တရာဂ ကာလအတွေငှ်ား တရ ှားဦှား ပ စို ခငှ်ားက ို အနတရာ ်ကငှ်ားစွော 

လိုပ်တဆာငန် ိုငရ်န်အတွေက်  မနမ်ာန ိုငင်ကံကက်တ ခနအီသငှ်ားမ  ြွေငို့လ် စ်သညို့် 

တရ ှားဦှား ပ စို ခငှ်ားန ငို့ ် တဘှားအနတရာ ်ကငှ်ားရ ငှ်ားတရှား သင်တန်ှားတွေင ်

ကကက်တ ခနတီစတနာလိုပ်အာှားရ ငမ် ာှားအာှား သငက်ကာှား ပသတနပံို။ သင်တန်ှားတွေင ်

COVID-19 တရာဂ ကာကွေ ်တရှား လှုပ်ရ ာှား တဆာငရ်ွေ က်တနခ  န်တွေင ် မည်သ ို ို့ 

စ တ်ပ ိုငှ်ားလူမှုပ ိုငှ်ားဆ ိုင်ရာ အာှားတပှားကူညီန ိုငတ်စရနအ်တွေက်သာမက  ကာကွေ ် 

တစာငို့တ်ရ ာက်တရှား၊ က ာှားမတရှားရာ န ငို့ ် အာှားလံိုှားအက ံ ှားဝငပ် ဝငမ်ှုဆ ိုငရ်ာ 

ထညို့်သွေငှ်ားစဉှားစာှားြွေ ်ရာမ ာှားလည်ှား ပ ဝငသ်ည်။ ဤလငို့်ခ်တွေင ်

တလို့လာန ိုင်သည်။here.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

                       #COVID19 Preparing the communities and standing ready for changing situations in Myanmar  

IFRC ၏  ပနလ်ည်စ စစ်ထာှားတသာ အတရှားတပေါ် တထာက်ပံို့တငွေ အတ ခအတနမ ာှား 
 

IFRC သညော် က နှ်ားမာတရှား တစာငို့တ်ရ ာက်မှုမ ာှား၊ တသာက်သံိုှားတရ န ငို့ ်တစ်က ို ရ်ည်သန ို့ရ် ငှ်ားတရှားတွေင ်ပံို့ပ ိုှားကူညီ ခငှ်ား၊ 

န ငို့ ် ထ ခ ိုကအ်လွေ ်ဆံိုှားလူမ ာှားအတွေက ် လူမှုစီှားပွောှားတရှား သက်တရာက်မှုမ ာှားက ို တလ ာို့ခ တပှား ခငှ်ားသာမက 

အမ   ှားသာှားအသငှ်ားမ ာှား၏ ဝနထ်မ်ှားမ ာှားန ငို့ ် ကကက်တ ခန ီတစတနာလိုပ်အာှားရ ငမ် ာှား၏ စွေမ်ှားတဆာငရ်ည် မြှငို့တ်ငတ်ရှား 

န ငို့ ် တဘှားကငှ်ားလံို ခံ တရှားတ ို ို့အတွေက ် အမ   ှားသာှား ကကက်တ ခနနီ ငို့ ် လ ခမ်ှားနအီသငှ်ားမ ာှားက ို 

တထာက်ပံို့ကညူီရနရ်ည်ရွေ ်၍ ဆစွော်လငလွကကိုး ၁ .၉ ဘ ီီယံ (အလမရ ကနော်လ ေါ်   ၁.၉၅ ဘ ီီယံ ) က ို 

တထာက်ပံို့တပှားလ က်ရ  သည်။ ထ ို လထ ကော်ပံေ့လင ွ ဆွစော်လငလွကကိုး ၁ .၉ ဘ ီီယံ မှ ၄၅၀ သနှ်ားက ို 

အမ   ှားသာှားအသငှ်ားမ ာှားက ို ပံို့ပ ိုှားတထာကက်ူရာတွေင ်IFRC အတွေငှ်ားတရှားမ ှားဌာနမ တဆငို့ ်450 million Swiss francs 

will be raised through the IFRC Secretariat ပံို့ပ ိုှားကူညီတပှားသွောှားမည် ြစ်သည်။  ကော်ရှ က  တငွော် CHF 

၁၄၅၃၇၆ ြေန ေ့ော်  ကော်ြံေရရှ မပီိုး,၆၀၂, ြစ်သည်။) IFRC Go တွေင ်ပ ို၍  ပညို့်စံိုစွော တလို့လာန ိုငသ်ည်။) 

 

 

 

 

 

 

It is never late to be a trained first aider. 

Add yourself in our first aider’s list. 

ဧရာဝတီတ ိုငှ်ားတဒသကကှီား 

 ထ ခ ိုက်ဆံိုှားရှု ံှားန ိုငတ် ခ အသ တပှား ခငှ်ားန ငို့ ်ရပ်ရွောန ငို့ ်ထ တတွေြို့ဆကဆံ်မှု 

 

အစ ိုှားရက ို ပံို့ပ ိုှားကူညီသညို့ ်လှုပ်ရ ာှားတဆာငရ်ွေက်မှုမ ာှား 

 

အတ ခခံလ ိုအပ်ခ က်မ ာှားက ို တ ိုှား မြှငို့တ်ပှားအပ် ခငှ်ား 

 

ရခ ိုင ်ပည်န  ်

 

COVID – 19 တကကာငို့်စ တ်အာှားင ်တနသူမ ာှားက ို စ တ်ပ ိုင်ှားဆ ိုင်ရာ စ တ်ပ ိုင်ှားလူမှုပ ိုင်ှားဆ ိုင်ရာ 

အာှားတပှားကူညီ ခင်ှား န ငို့် စ တ်ပ ိုင်ှားလူမှုပ ိုင်ှားဆ ိုင်ရာ ကနဉီှားကူညီတစာငို့်တရ ာက်တရှား 

သင်တနှ်ားတပှား ခင်ှားတ ို ို့က ို မမ  ြို့နယော် ၈၆ မမ  ြို့နယော်တွငော် လှုပ်ရ ာှားမှုတပ င်ှား ၃ ,၁၇၂ တက ာ်တွေင် 

 ပ လိုပ်ခဲို့ပ သည်။ 

 

ထ ခ ိုက်လွေ ် ပည်သူမ ာှားအာှား စာှားနပ်ရ ကခာ ြန ို့တ်ဝတပှား ခငှ်ားန ငို့ ်တရ ြို့တနှ်ားမ  

လှုပ်ရ ာှားတဆာငရ်ွေ က်သူမ ာှားန ငို့ ်လ ိုအပ်သူမ ာှားအာှား 

တစ်က ို ်ရည်ကာကွေ ်တရှားက ရ  ာမ ာှား  က ို ပံို့ပ ိုှားတပှားအပ် ခငှ်ား။  

လူတနရာ အကွောအတဝှား ခာှားနာှားတနရာ ူ ခငှ်ားဆ ိုငရ်ာ အသ ပညာ မြှငို့်တင ်ခငှ်ား 

န ငို့ ်တရာဂ ကာကွေ ်တရှား အခ က်အလက်မ ာှား  ြန ို့တ်ဝတပှား ခငှ်ားတ ို ို့က ို မမ  ြို့နယော် 

၂၄၀ မမ  ြို့နယော်တငွော်  ှုပော်ရှ ိုးမှုလပေါငော်ိုး ၁၆,၃၀၆ လက  ော်  ပ  ိုပော်ြေ ေ့ပေါသညော်။ 

 

န ်စပ်တဒသန ငို့် ရပ်ရွောအတွေင်ှား က ို ်အပူခ  နတ် ိုင်ှားတာ ခင်ှား၊ ပ ိုှားသတ်တဆှား ြနှ်ား ခင်ှား န ငို့် 

အသွောှားအလာကန ို့သ်တ်တစာငို့်ကကပ်ကကညို့်ရှုတရှား တဆာင်ရွေက်တပှား ခင်ှားတ ို ို့က ို မမ  ြို့နယော် ၂၄၅ 

မမ  ြို့နယော်တွငော် လှုပ်ရ ာှားမှုတပ င်ှား ၄၁ ,၆၁၀ တက ာ်  ပ လိုပ်ခဲို့ပ သည်။  

 
 

ရနက်ိုနတ် ိုငှ်ားတဒသကကီှား 

 စ တ်ပ ိုငှ်ားလူမှုပ ိုငှ်ားဆ ိုငရ်ာ အာှားတပှားကူညီ ခငှ်ား 

 

မွေန ်ပည်န  ်

 

                           #COVID19 ရပ်ရွောလထူိုအာှား ကက  တင ်ပငဆ်င ်ခငှ်ား န ငို့ ် မနမ်ာန ိုငင်ရံ   တ ပာငှ်ားလဲတနတသာအတ ခအတနမ ာှားက ို ရငဆ် ိုငရ်န ်အသငို့ ်ပငဆ်င ်ခငှ်ား 

 

 

 

သနာှားကကငန်ာတဲို့ 

အ ပ အမူတစ်ခိုဟာ 

တစ်ဦှားတစ်တ ာက်၏ 

ကမဘာက ို တ ပာငှ်ားလဲတစ 

န ိုငတ် ်။ 

 

လူတတွေြို့ ရဲ ို့ 

ဘဝတတွေတ ပာငှ်ားလဲန ိုငြ် ို ို့ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို ကူညီပ ။ 

 တန ို့ပင ်လ ဒ နှ်ားလ ိုက်ပ ။ 

ဤလငို့ခ််တွေင ်

ကကညို့်ရှုန ိုငသ်ည်။  

     here. 

လူ ို့အသက်မ ာှားက ို က တ်ငြ် ို ို့အတွေက ်ကျွန်ိုတ ို ို့က ို ကညူီပ ။ အလ တငွေ၊ န ာတခ ငှ်ားစည်ှား၊ လက်သန ို့တ်ဆှားရည ်(သ ို ို့မဟိုတ်) တစ်က ို ်ရည် ကာကွေ ်တရှားသံိုှားပစစညှ်ားမ ာှား )PPE)  လ ဒ နှ်ားန ိုငရ်န ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို ဆက်သွေ ်ပ ။   

 
တငွေသာှားတထာက်ပံို့ ခငှ်ား  - အမ   ှားသမီှားလ ညို့်ပတ်ရနပံ်ိုတငွေမ ာှားမ တဆငို့ ် ရခ ိုင ်ပည်န ်ရ   COVID-19 ကာကွေ ်တရှားတကကာငို့ ်

ထ ခ ိုက်ခံစာှားရသညို့ ်ရပ်ရွောလူထို၏ အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာငှ်ားလိုပ်ငနှ်ားမ ာှားက ို ကာကွေ ် ခငှ်ား 

ရခ ိုင ်ပည်န ်အတွေငှ်ားရ   ရပ်ရွောလူထိုသည ်သဘာဝ တဘှားအနတရာ ်မ ာှား၊ ဆငှ်ားရဲမွေဲတတမှုန ငို့ ် ြစ်တပေါ်လ က်ရ  သညို့် ပဋ ပကခမ ာှားတကကာငို့ ်

ထ ခ ိုက်ခံစာှားရမှုမ ာှားသည ်အလ ာစံိုတွေင ်ရငဆ် ိုငက်ကံ တတွေြို့တနရသည်။ ၎ငှ်ားတ ို ို့၏ အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာငှ်ား လိုပ်ငနှ်ားမ ာှားအတပေါ် COVID-

19 ၏ သက်တရာက်မှုကလည်ှား ရပ်ရွောလူထို ကကံ တတွေြို့ရတသာ စီှားပွောှားတရှား ခက်ခဲမှုမ ာှားက ို ထပ်မံ  မငို့တ်က်တစခဲို့သည်။ 

တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှုမ ာှားတကကာငို့ ် အတ ပာငှ်ားအလဲမ ာှား ြစ်တစမှု။ IFRC ၏ အကူအညီ ြငို့ ် MRCS သည ်

တငွေသာှားအတ ခ ပ စီမံခ က်မ ာှားစွောမ တစ်ဆငို့ ် အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာငှ်ားဆ ိုငရ်ာ တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှုမ ာှားက ို ပံို့ပ ိုှားတပှားလ က်ရ  ပပီှား၊ 

အြွေဲြို့ဝငတ်ပ ငှ်ား ၉၈၇ ဦှား ြငို့ြ်ွေဲြို့စညှ်ားထာှားတသာ အမ   ှားသမီှားအိုပ်စို ၈၃ စိုပ ဝငသ်ညို့် အမ   ှားသမီှား လ ညို့်ပတ်ရနပံ်ိုတငွေမ ာှား က ို 

ြွေဲြို့စညှ်ားလည်ပတလ် ကရ်  သည်။ အမ   ှားသမီှားအြွေဲြို့မ ာှားသည ် အြွေဲြို့ဝငမ် ာှား၏ အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာငှ်ားလိုပ်ငနှ်ားမ ာှားတွေင ်

တငွေတကကှားအငအ်ာှားတတ်န ိုငတ်စရန ် န ငို့ ် ကပ်တရာဂ  ြစ်ပွောှားသညို့် အတ ခအတနအတွေငှ်ား အတ ခခံလ ိုအပ်ခ က်မ ာှားက ို 

 ြညို့်ဆညှ်ားတပှားန ိုငတ်စရနအ်တွေက ်တငွေသာှားတထာက်ပံမှုမ ာှားက ို လက်ခံရရ  ခဲို့သည်။ 

ရပ်ရွောမ  ထပ်မံလိုပ်တဆာငရ်န ် လ ိုအပ်တသာအခ က်မ ာှား  - တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှုမ ာှားက ို အတရအတွေကန် ငို့ ် တငွေသာှားပမာဏ 

တ ိုှား မြှငို့တ်ပှားအပ် ခငှ်ားတ ို ို့ အပ အဝင ် လူမှုတရှားလံို ခံ စ တ်ခ ရမှု အစီအမံမ ာှားတွေင ် အထူှားရငှ်ားန ှီား မြှ ပ်န တံဆာငရ်ွေက ်ခငှ်ား တ ို ို့  ပ လိုပ်ရန ်

လ ိုအပ်သည်။ ထ ို ို့အ ပင ် ရခ ိုင ်ပည်န ်ရ    ပည်သူလူထို၏ တနထ ိုငမ်ှုန ငို့ ် အသက်တမွေှားဝမ်ှားတက ာငှ်ားလိုပ်ငနှ်ားမ ာှားက ို ပံိုမ န ်

လည်ပတ်န ိုငတ်စရနအ်တွေက ် တခ ှားတငွေမ ာှား၊ ရပ်ရွောအတ ခ ပ  အတသှားစာှားတခ ှားတငွေမ ာှား အစပ   ှားလိုပ်တဆာငမ်ှုမ ာှားမ တဆငို့ ်

ဘဏ္ဍာတရှားရငှ်ား မစ်က ို ၎ငှ်ားတ ို ို့ လက်လ မ်ှားမ ီန ိုငတ်စရန ်အမ နတ်က ်လ ိုအပ်လ ကရ်  သည်။ 

 

၂၀၂၀  ပညို့်န စ် တမလ - ရခ ိုင ်ပည်န ်၊ မငှ်ား ပာှားပမ  ြို့န ်တွေင ်အမ   ှားသမီှားအြွေဲြို့မ ာှား 

က ို ်စာှားလ  ်မ ာှားမ   မနမ်ာန ိုငင်ကံကက်တ ခနီအသငှ်ားထံမ  တငွေသာှားတထာက်ပံို့မှု ရရ  တနစဉ။ 

 

အမ   ိုးသမီိုးအဖွ ြို့မ  ိုး  ှညေ့ော်ပတော်ရနော်ပံိုလငစွီမံြေ ကော်သညော် ရြေ ိုငော် ပညော်နယော်ရှ  အမ   ိုးသမီိုးမ  ိုး၏ 

အသကော်လမွိုးဝမော်ိုးလက  ငော်ိုးနငှေ့ော် အလ ြေြေံ  ိုအပော်ြေ ကော်မ  ိုးက ို တ ိုိုးတကော်လက ငော်ိုးမွနော်လစပံို။ 
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တလို့က ငို့သ်ငက်ကာှားတပှားထာှားသညို့် တရ ှားဦှား ပ စိုသူတစ်ဦှား ြစလ်ာတစရန ်

မည်သညို့်အခ မ  တနာကက် သည်ဟ၍ူ မရ  ပ ။ ကျွန်ိုပတ် ို ို့၏ 

အတ ခခံတရ ှားဦှား ပ စို ခငှ်ားသငတ်နှ်ားတွေင ်စာရငှ်ားတပှားလ ိုကပ် ။ 

 

သငသ်ည ်တလို့က ငို့သ်ငက်ကာှားတပှားထာှားသညို့ ်

တရ ှားဦှား ပ စိုသူတစ်ဦှား ြစ်တနပ က အာှားသာခ က် ပင ်ြစ်သည်။ 

 

လ ေါကော်တ  လနထကော် ငော်ိုး 

ဒိုတ  ည နက်ကာှားတရှားမ ှား၊ က နှ်ားမာတရှားဌာန၊ 

 မနမ်ာန ိုငင်ကံကက်တ ခနအီသငှ်ား 

nayhtetlin@redcross.org.mm      

+95 9 799 531 565 

 

ဂ   ိုးဇကော်မူရမော်ဘ ို 

စီမံက နှ်ားညြှ နှု ငှ်ားတရှားမ ှား 

IFRC  မနမ်ာန ိုငင် ံဌာတနရံိုှား 

joseph.muyambo@ifrc.org     

+95 9 450 719 453  

သတငှ်ားရငှ်ား မစ်မ ာှားန ငို့ ်ဆက်သွေ ်ရန ်အခ က်အလက်မ ာှား 

Daily MoHS update on COVID-19 

WHO global webpage on COVID-19 

Daily MIMU update on COVID-19 

INGO Forum COVID-19 resource collection 

IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard 

MRCS social media (Facebook/Twitter)     

 

တက ှားဇူှားတင ်ခငှ်ား - MRCS ၏ COVID-19 ဆက်စပလ်ိုပ်ငနှ်ားတဆာငရ်ွေက်မှုမ ာှားက ို MRCS အသငှ်ားခွေဲမ ာှား၊ ကကကတ် ခနနီ ငို့ ်လ ခမ်ှားန ီလှုပရ် ာှားမှု မ တ်ြကမ် ာှား၊ တဒသတွေငှ်ား၊ န ိုငင်အံဆငို့န် ငို့ ်အ ပည် ပည်ဆ ိုငရ်ာမ  

အလ ရ ငမ် ာှားသာမက၊ လူသာှားခ ငှ်ားစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ အြွေဲြို့အစည်ှားမ ာှား၊ ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍရ   မ တ်ြကမ် ာှား၊ တစသီ်ှားပိုဂဂလမ ာှား စသည်တ ို ို့မ  ပံို့ပ ိုှားကူညီတပှား ခငှ်ား ြစပ် သည်။ 

 

 ခိုကကာှား ြတက်ာလ လမ်ှားည နခ် က် သည် 

COVID-19  ြစ်ပွောှားတနခ  နအ်တွေငှ်ား အတဝှားမ  

စ တပ် ိုငှ်ားလှုမှုပ ိုငှ်ားဆ ိုငရ်ာ အာှားတပှား 

ကူညီတစာငို့တ်ရ ာက်မှု န ငို့ ်စပလ် ဉှားသညို့် 

အခ ကအ်လကမ် ာှားက ို  မနမ်ာန ငို့ ်

အဂသလ ပန် စ်ဘာသာ ြငို့ ်တြာ် ပထာှားပ သည်။ 

ဤလငို့ခ်တ်ွေင ်တလို့လာန ိုငသ်ည် Download 

here 

 ခိုလမ်ှားည နခ် က်သည် မ သာှားစိုအတ ခ ပ  ပ စို 

တစာငို့တ်ရ ာက်မှုအတွေက်   ပံို့ပ ိုှားကူညီပံို၊ 

မ သာှားစိုအတွေငှ်ား COVID-19 မ ြစ်တစရန ်

ကာကွေ ်ပံိုန ငို့ ်မ သာှားစိုဝငမ် ာှားအာှား စ တပ် ိုငှ်ားဆ ိုငရ်ာ 

တြှားမကူညီပံိုစသညို့် အဓ က 

န ်ပ ်သံိုှားရပန် ငို့စ်ပလ် ဉှား၍ အတလှားထာှား 

တြာ် ပထာှားသည်။ ဤလငို့ခ်တ်ွေင ်တလို့လာန ိုငသ်ည်။ 

Download here 

 ခိုစာအိုပတ်ွေင ်ရပ်ရွောလူထိုအတွေငှ်ား မ မ တ ို ို့၏ 

လှုပ်ရ ာှားတဆာငရ်ွေက်မှုမ ာှားက ို ပ ို၍ တကာငှ်ားမွေနတ်စရန ်

အတွေက် တဒသခံရပ်ရွော လူထိုမ ာှားထံမ  

ထင ်မငအ်ကကံ ပ ခ ကမ် ာှားက ို နာှားတထာငရ်န၊် 

သံိုှားသပ်ရန၊် တလို့လာရန ်န ငို့ ်လကတ်တွေြို့ 

လိုပတ်ဆာငရ်န ်နည်ှားလမ်ှားမ ာှားန ငို့ ်စပလ် ဉှား၍ 

အသံိုှားဝငတ်သာ လမ်ှားည နခ် က်မ ာှား ပ ဝငသ်ည်။ 

ဤလငို့ခ်တ်ွေင ်တလို့လာန ိုငသ်ည်။ 

Download here 

MRCS န ငို့ ်IFRC စီစဉတသာ အပတ်စဉ COVID -19 တနာက်ဆံိုှားရ အခ ကအ်လက်မ ာှား 

စာတစာင၏် ပပီှားခဲို့သညို့် အပတ်စဉစာတစာငမ် ာှားက ိုတလို့လာလ ိုပ က  ခိုလငို့ခ််က ို 

န  ပ်ပ ။ here. 

https://www.facebook.com/info.mrcs/posts/3371549589545362?__tn__=-R
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://www.youtube.com/embed/TDXIYacgi_Q
mailto:nayhtetlin@redcross.org.mm
mailto:joseph.muyambo@ifrc.org
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://themimu.info/emergencies/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://drive.google.com/drive/folders/1Fu5zBUGm5yQPg0fqpa6B53uCxj3G4FlK
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTYyYTRlNjQtOWY1NS00MTFhLWJlZjMtNzlkNDExYmRjMzI2IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9
https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://twitter.com/MyanmarRedCross?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/06/Remote-PFA-IFRC-Burmese-Translation.pdf
https://coregroup.org/wp-content/uploads/2020/06/Home-Based-Care-tool-15June2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/EN-Listening-Zine-FINAL.pdf
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/myanmar/covid-19-weekly-updates-myanmar/

