နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား
ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္
ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ၾကံ့ခိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊
ျပန္လည္ထူေထာင္ရာ အကူအညီေပးေရး

စခန္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ပညာေရး
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး

က်န္းမာေရး

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

အာဟာရ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ
သန္႔ရွင္းေရး

IASC
Inter-Agency Standing Committee

This Myanmar edition of ပညာေရး is published by UNFPA Myanmar in 2017. This is a translation from the English edition of
Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery,
Education, first published in 2015.

These GBV Guidelines were independently translated by UNFPA Myanmar. myanmar.unfpa.org

ဤက႑မွ ေလ့လာသိရွိမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
►► ပညာေရးဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
►► ပညာေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား (ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူး)၊ NGOs ၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ
လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အမ်ိဳးသားၾကက္ေျခနီ/လျခမ္းနီအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs)၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ား
►► ေဒသေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား ( ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ား/ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား/
လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕မ်ား
►► ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္အစိုးရ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္
အျခားေသာ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား

က်ားမ ေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV)
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္
ပညာေရးက႑၏ အေလးထားစရာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ ေနသလဲ။
လူသားခ်င္စာနာေထာက္ထားသည့္အကူအညီ လိုအပ္ေသာ ေဒသမ်ား၌ အေရးအေပၚ အေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းတက္
ရျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ လူသားခ်င္စာနာ ေထာက္ထားမႈ
၏ အေရးအေပၚ အေျခအေနမ်ားက လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း၏ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေရး နည္းစနစ္မ်ား
ယိုယြင္းလာျခင္းေၾကာင့္

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္

ပညာေရးဝန္းထမ္းမ်ားက

အထူးသျဖင္႔

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ ေသြးေဆာင္
ျဖားေယာင္းမႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းသြား ေက်ာင္းျပန္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပုိမုိႀကံဳေတြ႔ႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ျပည္႔ႀကီးၾကပ္သည့္
ဝန္ထမ္းမရွိျခင္းသည္လည္း အႏုိင္က်င္႔ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္ယွက္ေပးျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားျခင္း
စသည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ပင္ျဖစ္ပြားၿပီး သက္တူရြယ္တူမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင္႔ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားက
ျပဳက်င္႔ျခင္းမ်ားကုိ ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္သည္။
က်င္႔ဝတ္သိကၡာမရွိေသာ

ဆရာမ်ားအေနျဖင့္

၎တုိ႔၏ရာထူး၊အဆင္႔တန္းမ်ားကုိ

အသံုးခ်ကာ

ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္၊ အျမတ္ထုတ္ေနမႈမ်ားလဲ ရွိႏုိင္သည္။ UNHCR ႏွင္႔ Save the Children UK
အဖြဲ႔တုိ႔၏ ၂၀၀၂ အစီရင္ခံစာသည္ အာဖရိကအေနာက္ဘက္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာလုပ္သားမ်ားက
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္ဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ လူအမ်ားက
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ လာသည္။ ဆရာမ်ားသည္ က်ဴးလြန္သူအုပ္စုထဲက အဓိက တစ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိၿပီး
ေက်ာင္းသူ/မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ရာထူးအာဏာကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အမွတ္/
အဆင့္ ႏွင့္ အထူးအခြင့္ေကာင္းေပးၿပီး ၎တို႔ဆီမွ လိင္မႈကိစၥကို ရယူၾကသည္။
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အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ ဓေလ့အရ ပညာေရးစနစ္ ပ်က္ျပား လာေသာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈ
တစ္ရပ္ျဖစ္လာေပးသည္။
►► ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမွကေလးမ်ား/ အိုးအိမ္မဲ့ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခ
မတတ္ႏိုင္ေသာအခါ သို႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မ်ားေနေသာအခါ
၎တို႔အေနျဖင့္ ခက္ခဲစြာ ေက်ာင္းတက္ရသည္။
►► စခန္းေနရာတြင္ ရွိေနေသာ ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ားသည္ မူလတန္းအဆင့္ မရွိပါ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္မႈ
ရွိေနပါသည္။
►► မသန္စြမ္းကေလးမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီဇိုင္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာ
ေနရာထုိင္ခင္း မရွိသည့္ ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ၎၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးႏိုင္သည္။
►► မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသြား/ျပန္လမ္းမွာ GBV အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕မည္ ကို
စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ပို႔ရန္ စိုးရိမ္ေနႏိုင္သည္။
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3

GVB၏ အႏၲရာယ္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပညာသင္ၾကားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္
လက္လွမ္းမွီမႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လားပါ။ (ဥပမာ ေက်ာင္းမွအိမ္သို႕ အသြားအျပန္ခရီး၊ မိန္းကေလးငယ္ ေယာက္်ားေလး
သီးျခား သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေသာ ေက်ာင္းသံုးအိမ္သာမ်ား၊ အေဆာက္အဦး အတြင္းအျပင္ႏွင့္
အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ လံုေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္ရရွိမႈ၊ ေက်ာင္းလံုၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ား၊ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသူ/သား မ်ားႏွင့္
ဆရာ/မ မ်ား၏ အကာအကြယ္ရရွိမႈ စသည့္အားျဖင့္……)

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား- အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၏ ပညာေရးသင္ၾကားသည့္ အခြင့္အလမ္းကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။
( ဥပမာ- မိန္းကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္သည့္ အိမ္မႈကိစၥတာဝန္မ်ား၊ ကေလးမ်ား
သို႕မဟုတ္ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ေစျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုး တကိုယ္သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ
ပစၥည္းမ်ား မရရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းလခ၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ယူမႈအေပၚ ထားရွိေသာ က်ားမေရးရာညီမွ်မႈ
မရွိေသာစိတ္ေနသေဘာထားမ်ား၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာအဖြဲ႕၏ကဲ့ရဲ႕ေဝဖန္မႈမ်ား စသည္အားျဖင့္)

ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္၏ ရႈေထာင့္အားလံုးမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္း ကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
အႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ပါ။ (ဥပမာ- အမ်ိဳးသား/
သမီး ပညာေရးဝန္ထမ္း၏ အခ်ိဳး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္းထမ္းမ်ား (administrative)၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္
ဆက္လက္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳပညာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
(သင့္ေတာ္မည့္ေနရာ) ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ့္္ အုပ္စုမ်ား၏ ပါဝင္မႈမ်ား စသည္အားျဖင့္)

ပညာေရးအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
အႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ား၏ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အားေပးႁမွင့္တင္ပါ

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
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GBV ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္
ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လူထုကြင္းဆင္း အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ၊ ( တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္
ေဘးအႏၲရာယ္ကို သတင္းပို႔တိုင္တန္း ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္)

GBV ကိုတားဆီးကာကြယ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
လက္ရွိ/အထက္သို႔ တင္ျပထားေသာ သင္ၾကားေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ( ဥပမာ- က်ားမ
ေရးရာတန္တူညီမွ်မႈ၊ GBV၊ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွ သတင္းပို႔တိုင္တန္းလာေသာ GVB ျဖစ္စဥ္အေပၚ ပညာေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၏
ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တံု႔ျပန္မႈစြမ္းရည္ တို႔ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ပါ( ေလ့က်င့္ထားေသာျဖစ္ရပ္
ဝန္္ထမ္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္တန္းမႈနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ား၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊GBV
ျဖစ္စဥ္ကို တိုင္းတန္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ေနရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသိဗဟုသုတ၊
ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈအေပၚ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္အေရးယူမႈ
စသည္)

လူမႈစံႏႈန္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ က်ားမေရးရာ၊ GVB၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးအရေဘးဖယ္ခံရမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေႏွာ
င့္ယွက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသိအျမင္ဗဟုသုမ်ားကို
ဆန္းစစ္ေလ့လာပါ (ဥပမာ- အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို သတင္းပို႔တိုင္တန္းႏိုင္ေသာေနရာ
ႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ ကုသမႈခံယူႏိုင္ေသာေနရာ၊ GVB အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပညာေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲ ေရး
ခ်ိတ္ဆက္မႈ စသည့္ အသိပညာဗဟုသုမ်ား ပါဝင္ပါသည္)

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
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အမ်ိဳးသမီးဦးတည္အုပ္စုႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုမ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ
သင္တန္းမ်ား အထူသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈျဖစ္စဥ္တြင္ သူတို႔ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်ပါ။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း (ပထမဆုံးတံု႔ျပန္သူ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား)ႏွင့္
ဆီေလ်ာ္ေသာရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အပါအဝင္ GBV အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဒီဇိုင္ ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးပါ။

GBV ကိုေလ်ာ့ပါးေစသည့္ ပညာေရးအတြက္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ
သင့္ေတာ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္္လည္ထားရွိပါ။( ဥပမာ အျခား အေရးေပၚပညာေပး
ပစၥည္းထားရွိမႈ၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပြားအရြယ္ရွိ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္
ဆရာမမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရုာ တကိုယ္ေရး သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား စသည္…)

GBV အႏၲရာယ္ထိခိုက္ခံရေသာ လူအုပ္စုအတြက္ GBV အႏၲရာယ္၏ အသိျမင္ဗဟုသုတႏွင့္ ထိုေဘးအႏၲရာယ္ကို
ေလွ်ာ့ခ်သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္ ပညာေရးစီမံခ်က္ အဆိုျပဳလႊာေရးသားပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ားစည္းရုံးစုေဆာင္းျခင္း



























ျခင္း
အဆင့္

အေန



ထူေထာင္

ေသာ

အေျခ



ကာကြယ္

ႀကိဳတင္

အေျခအေန

အေရးေပၚ တည္ၿငိမ္ ျပည္လည္

အေရးေပၚအေနေျခ အဆင့္မ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အေရးေပၚ

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ
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ပညားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဝန္းထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ GBV ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္အျပတ္
အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားကို ႁမွင့္တင္ပါ။ (ဥပမာက်ားမေရးရာ၊ GBV၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူမႈေဘးဖယ္ခံရမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ သင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးအား လိုက္နာရမည့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နာလည္းသေဘာေပါက္ေစရန္
လက္မွတ္ထိုးေစၿပီး ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းစင္းေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးရန္ စသည္အားျဖင့္

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ႁမွင့္တင္ေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား (အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး) လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအတြက္
ပညာေရးသင္ၾကားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ
(သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူမ်ားျပန္လည္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ေက်ာင္းအသံုးစရိတ္အတြက္ ရန္ပံုေငြ၊ ေက်ာင္းျပင္ပကေလးမ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္ႏွင့္
ဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္း စသည့္တို႔ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း)

ပညာေရးစီမံခ်က္ ေရးဆြဲရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္
ေသာ္လည္ေကာင္း ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း ပါဝင္ေစပါ (GBV ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား တိုးမ်ားလာျခင္း
သို႕မဟုတ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ေနရာကို သတိခ်ပ္ပါ)

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ

စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေဘးဒဏ္ခုခံႏိုင္မႈႁမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈကို
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ဆီေလ်ာ္ေသာ GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ား၏
မူဝါဒမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါ(ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္
တန္းတူအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္
မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို
အကာအကြယ္ျပဳေပးၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းမႈရွိသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်မည့္ လုပ္ထံုလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္
က်င့္ဝတ္မ်ား စသည္အားျဖင့္)

►► ေပၚလစီမ်ား

အေရးေပၚကာလၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ား အတြက္
က်ားမေရးရာ မညီမွ်ေသာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းသည့္ ဓေလ့မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေလးစားမႈမ်ား
စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါ (ဥပမာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား
စြမ္းေဆာင္ရည္ႁမွင့္တင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဦးတည္ေရးဆြဲျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊
က်ားမေရးရာ စံသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား၊ HIV ၊ ရင္းႏွီတည္ေဆာက္မႈစြမ္းရည္၊ GBV ႏွင့္ ပဋိပကၡ အသြင္ေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား စသည္အားျဖင့္)

GBV ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈရွိေသာ ဆီေလ်ာ္ေသာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ (ဆိုလိုသည္မွာ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ားကို
လြဲေျပာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္မွ
လြတ္မေျမာက္လာသူအား အကူအညီအေထာက္အပံ့ ရႏိုင္မည့္ေနရာမ်ား ႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံစြမ္းရည္မ်ား ရွိေအာင္ ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ပါ။

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ

စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေဘးဒဏ္ခုခံႏိုင္မႈႁမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈကို
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ေက်းရြာအဆင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ GBV ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
(ေဘးအႏၲရာယ္ကို တိုင္တန္းသည့္ေနရာႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရမည့္ေနရာမ်ားပါဝင္သည့္
တားဆီးကာကြယ္ျခင္းမ်ား )ထည့္သြင္းပါ။

လူသားခ်င္စာနာ ေထာက္ထားသည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး
က်င့္ဝတ္စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေဝမွ်သည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္း စီစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။
(ဥပမာ- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ ၎၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုအေပၚ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစေသာအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ၎၏ ဂုသိကၡာကို ထိခိုက္ေစမႈမရွိေစေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေဝမွ်ျခင္း။

GBV ျဖစ္စဥ္သတင္းပို႔တိုင္တန္ျခင္း/ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပညာေရးက႑ႏွင့္

►► ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္း

ပညာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး
နည္းဗ်ဴဟာ ထည့္သြင္း ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာရန္ပံုေငြခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ ညွိႏိႈင္းတင္ျပ ေဆြးေႏြးပါ။
(ဥပမာ- မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုမ်ား အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ပညာသင္ၾကားမႈကို
အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံသည့္ အမူအက်င့္ဆိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္
စသည္အားျဖင့္)

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း



















ျခင္း
အဆင့္

အေန



ထူေထာင္

ေသာ

အေျခ





ကာကြယ္

ႀကိဳတင္

အေျခအေန

အေရးေပၚ တည္ၿငိမ္ ျပည္လည္

အေရးေပၚအေနေျခ အဆင့္မ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အေရးေပၚ

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ

စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေဘးဒဏ္ခုခံႏိုင္မႈႁမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈကို
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အသက္အရြယ္ ၊





























ျခင္း
အဆင့္

အေန



ထူေထာင္

ေသာ

အေျခ



ကာကြယ္

ႀကိဳတင္

တိအဝတ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအပိုင္း၂ေခါင္းစဥ္အလိုက္ လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းတြင္ ေလ့လာပါ။

အထူးသျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန၏ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ထိုအႀကံျပဳထားသည့္ အေျခခံကတိကဝတ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၿပီးအျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေနာက္ပိုင္းမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။အေျခခံက

အေကာင္းဆံုးစံျပပံုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုအပ္ပါ။အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဇယားကြက္တြင္ထိုကတိကဝတ္မ်ားသည္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္အၿမဲတန္းပထမ ဦးစားေပးမႈ ျဖစ္စရာမလိုပါ။ လုပ္ငန္းအားလံုးကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ပါက

အေရးေပၚအေျခအေန အေစာဆံုးအဆင့္မွာ ပညာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳထားသည့္ အေျခခံကတိကဝတ္မ်ားျဖစ္ေပးသည္။ ထိုအႀကံျပဳထားသည့္ အေျခခံကတိကဝတ္မ်ားကိုစီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္

မွတ္ခ်က္။ ။အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအဓိကလုပ္ငန္းမ်ားသည္စီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္အေကာင္းဆံုးစံျပပံုတစ္ခုအရႏွစ္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ျပဳစုထားပါသည္။အနက္ေရာင္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈကို ေသခ်ာေစရန္ အသံုးျပဳပါ။

(ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအပါအဝင္) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္သူမ်ားထံ

စီမံကိန္းရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာျခင္းအားျဖင့္ GBV ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုအကဲျဖတ္ပါ။

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

က်ားမ၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားၿပီး အဓိကက်ေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားကို

စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ GBV ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း

GBV အတြက္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ လမ္းညႊန္ေပးရန္အတြက္ GBV ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ႏွင့္
လိုအပ္ပါက ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ခံအေနျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး GBV ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝးတြင္
ပံုမွန္တက္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ GBV ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အေျခေအန

အေရးေပၚ တည္ၿငိမ္ ျပည္လည္

အေရးေပၚအေနေျခ အဆင့္မ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အေရးေပၚ

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ

စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေဘးဒဏ္ခုခံႏိုင္မႈႁမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈကို

မေျပလည္ေသာမိသားစုမ်ားသည္

သားေယာက္်ားေလးမ်ား၏

ပညာေရးကိုဦးစားၿပီး

သမီးမိန္းကေလးအတြက္

ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ အျခားေသာ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံျခင္းမရွိပါ။ ထိုအခ်က္တုိ႔သည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ

စရိတ္မ်ားအတြက္

စီးပြားေရးဆိုးက်ိဳးႏွင့္

လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ

ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအႏၲရာယ္ကို ျမင့္မားစြာႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ေယာက္်ားေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ရရွိေနေသာ အခ်ိန္တြင္
မိန္းကေလးငယ္မ်ားက ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရရွိျခင္းသည္လည္း GBV ၏အသြင္သ႑ာန္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မရွိျခင္း၊ ရာသီလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ဓေလ့အရ

မၾကားဝံ့

ဆယ္ေက်ာ္သက္

မနာသာျဖစ္ေနသည့္

ရိုးရာအစြဲအလမ္းမ်ားႏွင့္

မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္

ျမင့္မားလာေစသည္။

မိသားစုေစာင့္ေရွာက္ရန္

ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ျခင္းတို႔သည္

ေက်ာင္းမွန္မွန္
တာဝန္မ်ား၊

မတက္ေတာ့ဘဲ

သက္ငယ္လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္

ရာသီလာေသာ
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း

တို႔သည္လည္း မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။
မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရန္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ အေရအတြက္ မ်ားေသာ္လည္း မူလတန္းၿပီး
ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းက တစ္ခါတစ္ရံ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ မ်ားေနသည္။
ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္

သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားကလည္း

GBV

ကိုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ

ထားသည့္

က်ားမေရးရာက႑ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ရိုးရာအယူအဆမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေနသည္။
ထိုျပႆနာမ်ားသည္

ဆရာမအေရအတြက္နည္းေသာေက်ာင္းတြင္

(အထူးသျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်ႏိုင္သည့္

တာဝန္ခံရာထူး) ပိုမိုးဆိုးဝါး လာေစသည္။လိင္ကြဲ၊လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား၊ မိန္းမလ်ာမ်ား၊ေယာက္်ားလ်ာႏွင့္ လိင္တူ
လိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို စိတ္ဝင္စားေသာကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ (ႏွစ္ဖက္ခၽြန္) အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္
အႏိုင္က်င့္

ခံရႏိုင္ေျခ

ပိုမ်ားသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ

ေက်ာင္းတာဝန္ခံမ်ားတြင္

နားလည္မႈအားနည္းေနျခင္းက

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကြဲျပားမႈ

ရွိေသာ

ေဘးဖယ္ထားျခင္းရွိႏိုင္သည္။ ယံုၾကည္ရေသာ လူႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္
ႀကံဳေတြ႕ရေသာကေလးငယ္မ်ားႏွင့္

လူငယ္မ်ားအား

အသံုးအႏႈန္း၊

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေပၚ

GBV ႏွင့္ အျခား GBV ပံုစံမ်ား

ပထမဦးစြာတံု႔ျပန္ေပးႏိုင္မည့္သူမ်ား

ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။

ဖြင့္ဟေျပာဆိုမႈအေပၚ ၎တို႔၏ တံု႔ျပန္မႈသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပဓာနက်ေသာ ရလဒ္ျဖစ္ေနသည္။

10

က်ားမေရးရာ

INEE အေျခခံက်ေသာစံသတ္မွတ္ခ်က္က ဘာေတြေျပာထားလဲဲ
လက္လမ္းမွီမႈႏွင့္ ပညာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းဝန္က်င္ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၂ ။ ။
အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ သုခရရွိမႈ
ပညာသင္ၾကားေရး စီမံခ်က္မ်ားသည္ ကာယိေျႏၵေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ လိင္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈျပႆနာမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္အေရယူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ မိဘမ်ား ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္
ေက်ာင္းအသြား/ျပန္ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို သေဘာတူ
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
►► လိင္မႈဆိုင္ရာ ကာယိေျႏၵေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ အျခားပံုစံ GBV
အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲ ၿပီး ေၾကျငာကပ္ထားသင့္သည္။
►► မည္သည့္အျပဳအမူက လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အျပဳအမူဟု သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္
အျခားပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔လိုက္နာရမည့္ စံသတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းထဲတြင္ ထိုစည္းမ်ဥ္းကို
ထည့္သြင္းပါ။
►► အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရအတြက္ကို သင္ၾကားေရးတြင္ ပိုၿပီးပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ပညာသင္ၾကား
ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈကို အေသအခ်ာေပးႏိုင္မည္။
က်ားမေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားပါက လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈရွိၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ သတင္းပို႔
တိုင္တန္း တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ စနစ္မ်ားက အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။
ဆီေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ စိတ္လူမႈႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ကာကြယ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒအေထာက္အပံ့မ်ားကို
အႏၲရာယ္မွ လြတ္မေျမာက္လာသူ အေနျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎အျပင္ ေကာင္းမြန္စြာ ညွိႏႈိင္းထား
ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ လမ္းေျပာင္းစနစ္ကို ရရွိသင့္ပါသည္။
ဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၂- လုပ္ငန္းအေျခအေန
လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းက ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အမူအက်င့္ ဆိုင္ရာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ အျပဳအမူႏွင့္ဆိုင္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ ထားၿပီး
လိုက္နာက်င့္သံုးမႈမရွိေသာ သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါရွိသည္။ ပညာေရးပုဂၢိဳလ္မ်ား
အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးေသာ၊ လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ပညာေရးဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္မႈ
ဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္မႈကင္းေဝးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရး သင္ၾကားေနသူမ်ား၏ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ ခံရမႈႏွင့္
ေဘးဖယ္ထားခံရမႈ စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
(Excerpted from Inter-Agency Network for Education in Emergencies. 2010. Minimum Standards for Education:
Preparedness, response, recovery, <http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards>)
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ပညာေရးစီမံကိန္း အားနည္းခ်က္ရွိျခင္းသည္ GBV ျပႆနာကို ႀကီးထြားႏိုင္ေစၿပီ ပညာေရးစီမံကိန္း ေကာင္းမြန္ျခင္း
သည္ GBV ေလ်ာ့က်မႈ အတြက္ အဓိက က်သည္။
အကယ္၍ ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇိုင္ေရးဆြဲပါက ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္ေထာက္ကူမ်ားသည္
ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ GBV အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။
အေတြးေခၚေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲသည့္ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္
စခန္းတြင္းရွိ အႏၲရာယ္ရွိေသာဇံုမွ ေဝးေသာေနရာမ်ားသို႔ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား ေျပာင္းေရြ႕ထားရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ
မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာအလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုအား

အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းက

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား

ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ

အသြင္သ႑ာန္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ GBV အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ ထပ္ေလာင္း၍ အလယ္တန္းဆက္လက္တက္ခိုင္းထားသူမ်ားတြင္
ေစာစီးစြာ လက္ထပ္ျခင္း (သို႔) လိင္မႈလုပ္ငန္းျဖင့္ ဝင္ေငြရွာမႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္ အလားအလာနည္းသည္။
ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ရိုးရာဓေလ့မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ႏိုင္ၿပီး က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို
ျပန္လည္းပံုေဖၚေစႏိုင္ကာ GBV အႏၲရာယ္ကိုလည္း တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရိုး
ရာဓေလ့ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာဘာသာရပ္မ်ားကို မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ၂ ခုလံုးတြင္ သင္ၾကားေပးျခင္းသည္လည္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းေသာဓေလ့၊
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္

ေလးစားမႈကိုႁမွင့္တင္ေပးမည့္

အခြင့္အလမ္းကို

ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းမ်ားသည္

မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ က်ားမေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊
ေစာ္ကာခံရမႈ ကာကြယ္ေရး၊ ပဋိပကၡညွိႏိႈင္းေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာေနရာမ်ားလည္း
ျဖစ္သည္။ လူထုထံကြင္းဆင္းသည့္ နည္းမ်ားက ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈကိုရရွိေစၿပီး ေက်ာင္း၌
ေက်ာင္းသူ/သားသင္ယူေနေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အေလ့အထမ်ားကို အားေပးသည့္
ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။
►► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စြမ္းရည္္ႁမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ GBV အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားအား
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း- မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္အမ်ိဴးသမီးမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ
စြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ႁမွင့္ေပးျခင္း အားျဖင့္ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္
ေက်ာင္းျပင္ပ ႏွစ္ေနရာစလံုးတြင္ GBV တားဆီးကာကြယ္မႈကို ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္
ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတူလက္တြဲၿပီး ေရရွည္က
ယံုၾကည္လက္ခံထားေသာ ေယာက္်ားဖိုသဘာဝႏွင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္စသည့္
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။
►► ပညာေရးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအတြက္
အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အဖိုးတန္အရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။
ပညာေရးသည္ က်ားမ ေရးရာဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ရရွိေစၿပီး ဗဟုသုတႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈလည္း ရႏိုင္သည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ
အလယ္တန္းပညာသင္ၾကားျခင္း အခြင့္အလမ္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူထုတြင္း
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑၌ ပါဝင္ႏိုင္၍ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
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►► ပညာေရးက႑မွ GBV ကာကြယ္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ GBV အထူးျပဳမ်ား၊
GBV လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ ပညာေရး က႑တြင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ
(MHPSS)၊ HIV၊ အသက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မိတ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ (ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ)

စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ က်ားမ ေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
GBV ကိုသတ္မွတ္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBV အတြက္
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အဓိက အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ေမးခြန္းမ်ားသည္

ပညာေရးက႑တြင္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပုံမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ မ်ားျပားေသာအကဲျဖတ္မႈတြင္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ
စူးစမ္းမႈနယ္ပယ္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါကစူးစမ္းမႈမ်ားက ဌာနတြင္းႏွင့္ ဌာနတြင္းစည္းကမ္း၊
ေဘာင္အတြင္း ပညာေရးက႑အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ား၊ GBV အထူးျပဳမ်ားႏွင့္
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ဤစူးစမ္းေလ့လာမႈနယ္ပယ္သည္ “ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း” ေအာက္တြင္ရွိေသာ အဓိကတာဝန္ဝတၱရား ၃
ခုျဖစ္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။

မူဝါဒႏွင့္

စူးစမ္းေလ့လာမႈနယ္ပယ္မွ

တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းႏွင့္

ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္

ထြက္ရွိလာေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

လြတ္ေျမာက္လာသူကို

တံု႔ျပန္မႈေပးသည္

GBV

အႏၲရာယ္

ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ေရးဆြဲျခင္းကို အေထာက္အပ့ံရေစရန္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္
လက္ရလ
ွိ ပ
ု င
္ န္းစဥ္မ်ားက ို ျပန္လည္ညွိႏင
ႈိ ္းေရးျခင္းႏွင့္ လုပင
္ န္းစဥ္အသစ္ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ဦးစားေပးမႈႏင
ွ ့္ လုအ
ိ ပ္ခ်က္မ်ားကို
သတ္မွတ္

ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္

ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ား၊

ေဘးကင္းၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္စီမံမႈႏွင့္ ေဝမွ်မႈမ်ားအတြက္ အပိုင္း (၂)
သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။
ေအာက္ေပၚျပပါ စူးစမ္းမႈဧရိယာမ်ားသည္ လက္ရွိရွိေနေသာ လမ္းညႊန္သည္ ပညာေရးတြင္ က်ားမေရးရာႏွင့္ GBV
ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ပညာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ၊
တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈတို႔ပါရွိသည္

INEE အေျခခံစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအသံုးျပဳ သင့္ပါသည္။ (<http://

toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards>).

The

JointNeeds

Assessment

Toolkit

(<www.

savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Ed_NA_Toolkit_Final_1.pdf>)။ ထို႔အျပင္ Global Education
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ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိအုပ္မ်ားတြင္

ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊

အသက္ႀကီးအမ်ိဳးသမီး၊

အိိမ္ေထာင္ဦးစီး

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၍ေမြးဖြားလာေသာ

ကေလးမ်ား၊

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာေရးအုပ္စု ငယ္မ်ား၊ ေယာက္်ားလ်ာ၊ လိင္တူဆက္ဆံသူ၊ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္လိင္ေျပာင္းသူႏွင့္ intersex (LGBTs)၊
HIV ေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လိင္မႈလုပ္ငန္းသို႔ တြန္းပို႔ခံရသူမ်ား၊ လိင္မႈလုပ္ငန္းေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရသည့္ ကေလးမ်ား၊
အက်ဥ္းက်သူမ်ား၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ေဝကြာေနသူမ်ား၊ မိဘမဲ့၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားပါဝင္သည္။
ဤအုပ္စုအတြက္ ကာကြယ္မႈမ်ား အခြင့္ အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၁၁ တြင္ၾကည့္ပါ။
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Cluster အဖြဲ႕သည္လည္း အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ပညာေရးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေျခခံက်ေသာ
လမ္းည႔ႊန္စာတမ္းမ်ားကို ျပဳစုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
►► ပညာေရး၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ မိဘဆရာအသင္း၊ GBV ၊ က်ားမေရးရာႏွင့္
မတူကြဲျပားမႈမ်ား (Diversity)အထူးျပဳမ်ား
►► ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား
►► ေဒသတြင္းေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္း၊ အိမ္ရွင္လူထုမ်ား

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားလာေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ႏိုင္သည့္ စီမံခ်က္သည္ လူထုႏွင့္ လူငယ္အုပ္စုမွ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္စိတ္ခံစားခ်က္(ownership)
ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (Rachim ႏွင့္ Holland) ၂၀၁၆ UNHCR ၂၀၀၁) ။ ၿပီးေျမာက္ရန္ ရိုးရွင္း
လြယ္ကူေသာ္လည္း မဆီေလ်ာ္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေရြးျခယ္မႈေၾကာင့္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ
အက်ိဳးတက္ေရာက္မႈသာ ရရွိၿပီး လက္ရွိ မညီမွ်မႈကို ပိုၿပီး အားေကာင္းလာေစပါသည္။ သင္တန္းက
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ႁမွင့္တင္ျခင္းပံုစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုး လူငယ္အုပ္စုမ်ားကို
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက
စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည္။ ( Sommres, 2001) စီမံကိန္းက ထိခိုက္နစ္နာသူ
လုထု၏ လိုအပ္ခ်က္က ျမင္သာေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား မီွခိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
သို႕ေသာ္ မိန္းကေလးမ်ားထံေရာက္ႏိုင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ အထူးသျဖင့္ “ ရပ္ရြာတြင္ မျမင္သာေသာသူမ်ား”
ထံေရာက္ရမည္။ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရိုးရွင္းေသာ စကားလံုးမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ေရးသားထားပါ။ ( Sommres,
2001)။ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း လူထုအားလံုးပါဝင္ ေစျခင္းနည္းလမ္းက စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အလြန္အေရးပါသည္။
(Adapted from Zeus, B., and Chaffin, J. 2011. Education forCrisis-Affected Youth: A literature
review. INEE Adolescentand Youth Task Team, <www.ineesite.org/uploads/files/resources/AYTT_
LitReview_2012-02-14.pdf>)
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စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမ်ားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိပါ)
ပညာေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ
(က) ပညာေရးဝန္ထမ္းေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးအပါအဝင္ က်ား/မ အခ်ိဳးက ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။
►► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းႏွင့္ ထပ္မံသင္တန္းေပးသည့္ စနစ္ရွိပါသလား။
►► GBV အႏၲရာယ္တိုးေစႏိုင္ေသာ ထံုးတမ္း (သို႔) လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားက သူတို႔၏ အလုပ္ခန္႔ထားမႈႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွိပါသလား။
(ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုမ်ားသည္ လူထုအေျချပဳပညာေ
ရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိပါသလား။ (ဥပမာ- မိဘဆရာအသင္း၊ ရပ္ရြာလူထုေကာ္မတီ
စသည္မ်ား) ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သူတို႔ေတြက ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ေတြမ်ား ပါဝင္ပါသလား။
(ဂ) အမ်ိဳးသမီးအတတ္ပညာရွင္ (သို႔) လူထုတြင္ သင္ၾကားေရး၊ ညႊန္းၾကားေပးသူ (ဂုရု) (သို႔) အျခားနည္းျဖင့္
မိန္းကေလးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သူ အထူး သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးလူငယ္မ်ား ေက်ာင္းတြင္ ရွိပါသလား။
(ဃ) ပညာေရးတြင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို
သိျမင္နားလည္ၿပီး (လမ္းညႊန္အပါအဝင္) GBV ကိုေစာင္ေပးေသာ အေလးထားမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး
မဟာဗ်ဴဟာကို သူတို႔လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ သိျမင္သေဘာေပါက္ပါသလား။
ဓေလ့ထံုးတမ္း၊လူထုစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား
(င) ပညာေရးစီမံခ်က္အေပၚ လက္လွမ္းမွီမႈႏွင့္ရရွိႏိုင္မႈအတြက္ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား
အႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအေပၚ ျပႆနာက မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးတက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သနည္း။
(စ) မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင္တြင္ မည္သည့္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားက ေက်ာင္းမတက္တာလဲ (သို႔)
ေက်ာင္းတက္ရန္ အခက္အခဲရွိသလဲ။ (ဥပမာ- ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား၊ ကေလးဦးစီးေသာ အိမ္ေထာင္စု၊
ကေလးအေမျဖစ္ေသာမိန္းကေလးငယ္၊ လိင္ေစာ္ကားမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းေယာက္်ားေလး/မိန္းကေလးမ်ား ၊( LGBT)၊ ၿမိဳ႕ေပၚဒုကၡသည္ကေလးမ်ား)
►► ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအတားအဆီးကို
ရင္ဆိုင္ရလဲ။ (ဥပမာ- က်ားမေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားက မိန္းကေလးႏွင့္
ယွဥ္လွ်င္ ဦးစားေပးခံရျခင္း၊ က်ားမေရးရာ အရ မိန္းကေလးအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ ေသာ သေဘာထား၊
ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္တြင္ ကေလးႏွင့္ (သို႔) အဓမၼလက္ထပ္ခိုင္းျခင္း၊ အိမ္မႈကိစၥတာဝန္မ်ား…)
►► အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမွ ကေလးမ်ားပညာသင္ၾကားရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြက
ဘာေတြလဲ။ (ဥပမာ- ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဆင္းရဲျခင္းမိသားစုမွ အေမြဆက္ခံျခင္းႏွင့္
ဆိုင္ေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ LGBT လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရးကို
မပံ့ပိုးရေသာအေၾကာင္းမ်ား လူမႈဝန္းက်င္က ဖယ္ခံရျခင္း (သို႔) လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာကေလးမ်ား အခ်ဳပ္ခံရျခင္း၊ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ား ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္း ေက်ာင္းမ်ားက
လက္မခံျခင္း…)
►► ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ားက ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္အတြက္
အက်ံဳးဝင္လား။
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စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမ်ားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိပါ)
(ဆ) ပညာေရးတြင္ မိဘ/ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အေျခအေနက ဘာေတြလဲ။
►► မိဘဆရာအသင္း (PTA) သို႔ အျခားအလားတူအဖြဲ႕အစည္းရွိလား။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဴးသားမ်ား ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ပါဝင္လဲ။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈရွိလား။
(ဇ) ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ အျမင္၊ မိန္းကေလးမ်ားက
အျခားမိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အျမင္ႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားက ေယာက္်ားေလးမ်ားေပၚ
အျမင္က ဘယ္လိုရွိလဲ။
►► က်ားမေရးရာမညီမွ်မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ာအေပၚ အေထာက္အထား
ရွိသလား။
►► ဤစိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေရွးရိုးစြဲအယူကို မိန္းကေလးမ်ားက
စြဲမွတ္က်င့္သံုးေနလား။ (အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား)
(စ်) ေက်ာင္းသြား/ျပန္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ မိန္းကေလးမ်ားက ဘယ္အရာမ်ားကို သတိခ်ပ္ရမလဲ။ ေယာက္်ားေလးမ်ား
အတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ရတာမ်ိဳးရွိလား။ (က်ားမ
အေျချပဳျခင္း ျဖစ္သည္/ မျဖစ္သည္)
GBV အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးမ်ား၏ ပံုမွန္အကူအညီေတာင္းသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားက
ဘာေတြလဲ။ အျခားပံုစံ အၾကမ္းဖက္မႈ အတြက္ေကာ ဘာေတြရွိလဲ။ ျဖစ္စဥ္ကို သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
အႏၲရာယ္ေတြက ဘာေတြလဲ။ (လံုၿခံဳမႈ၊ ဝိုင္းပယ္ခံရမႈ)
အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ
(ည) ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသင္ၾကားေရးေနရာမ်ားက အမ်ိဴးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိ
အုပ္စုမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳၿပီး တန္းတူညီမွ်စြာ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္မည့္ ေနရာတြင္ရွိသလား။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားက လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသည့္ေနရာအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ေပးရာတြင္ ပါဝင္မႈရွိသလား။
►► ပညာသင္ၾကားေရးအဆင့္အားလံုး (မူလတန္းသာမဟုတ္) ကို သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ကို ညီတူစြာရရဲ႕လား။
►► ေက်ာင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးတက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စံညႊန္းကို အေျခခံထားပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာေနရာ ျဖစ္ပါသလား။ ( ဥပမာ- ကိုယ္ကာယ
မသန္စြမ္းသူ၊ ဒဏ္ရာရွိေနသူမ်ား ၊ အျမင္ (သို႕) အျခားအာရုံခံစားခြင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ား)
(ဋ) ေက်ာင္းတက္ရသည့္ အကြာအေဝး လမ္းေၾကာင္းသြားလာမႈတြင္ ေက်ာင္းသားအားလံုး (အထူးသျဖင့္
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ) လံုၿခံဳမႈ ရွိသလား။ မိဘမ်ား လက္ခံႏိုင္ၾကသလား။
►► လိုအပ္လွ်င္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေက်ာင္းသြား/ျပန္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ အေဖာ္လိုက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိသလား။
►► ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားက လံုၿခံဳမႈအတြက္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ား
အတူတကြ ေဖာ္ထုတ္ ပံုေဖာ္ၾကည့္ တာမ်ိဳးရွိလား။
►► မလံုၿခံဳမႈအလားအလာအတြက္ေကာ အေစာင့္ေတြထားရွိရန္ အစီအစဥ္ရွိလား။
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စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမ်ားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိပါ)
စာသင္ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္က အျမင္အားျဖင့္ လံုၿခံဳမႈရွိလား။
►► လံုေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္းရွိရဲ႕လား။
►► အိမ္သာမ်ား သံုးလို႔ရရဲ႕လား။သီးသီးသန္႔သန္႔ျဖစ္ရဲ႕လား။ လံုၿခံဳေသာေနရာမွာေကာ ရွိရဲ႕လား။ အေရအတြက္
အားျဖင့္ လံုေလာက္ရဲ႕လား။ က်ား မ သံုးရန္ ခြဲျခားထားလား။
►► တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို မ်ိဳးဆက္ပြားအရြယ္ရွိ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္
ဆရာမမ်ားအတြက္ ထားရွိပါသလား။
►► ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုမ်ားအတြက္ GBV ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေတြ႕ႀကံဳေလ့ရွိေသာ
အႏၲရာယ္က ဘာေတြလဲ။ (ဆရာမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လိင္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း
(သို႔) ေက်ာင္းတြင္း အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ေက်ာင္းသားမ်ား အထူးသျဖင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား၊
ေက်ာင္းစရိတ္ေပးရန္အတြက္ လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆက္စပ္မႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ိဳး ရွိပါသလား။
သတင္းပို႔တိုင္တန္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ (လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား)
(ဍ) GBV အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ဆီေလ်ာ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေထာက္အကူရႏိုင္မည့္
လႊဲေျပာင္းေပးထားေသာ လမ္းေၾကာင္းရွိသလား။ ဤနည္းလမ္းမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ေရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသလား။
►► ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္မ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ ေစာ္ကားမႈ အပါအဝင္
GBV အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ၿပီး သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားကို
သတင္းေပးျခင္း ရွိသလား။
►► GBV အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို က်ားမေရးရာႏွင့္ အသက္အရြယ္လိုက္ ဝန္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့
ေပးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ပညာသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရရွိရဲ႕လား။
►► ဥပေဒအထိမ္းအကြပ္က အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွ သက္တူရြယ္တူေစာ္ကားမႈကို ဆရာမ်ားအား
တိုင္ၾကားျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္လား။ (သို႕) တိုင္တန္းမႈကို တံု႔ျပန္လွ်င္ ဆရာ/မ မ်ားအတြက္ေကာ
အႏၲရာယ္ရွိလား။
►► ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္မ်ား၏အရည္ေသြးမ်ားအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္
အျမင္မ်ားကို ပံုမွန္ေမးျမန္းေလ့ရွိလား။
ပညာေရးဝန္ထမ္းကို သင္တန္းေပးရာတြင္
►► GBV အႏၲရာယ္ဖြင့္ဟေျပာဆိုသည့္ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို တေလးတစားႏွင့္
ထိထိေရာက္ေရာက္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံရမည္နည္း။
►► လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေသာ က်င့္ဝတ္ကိုက္ညီေသာ ခ်က္ျခင္းလႊဲေျပာင္းမႈကို မည္ကဲ့သို႕
ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေျပာျပပါသလား။
►► အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္လာသူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းတက္ရန္ (သို႔) ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္္
မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အကူေပးမလဲ။
(ဏ) GBV အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးမႈမ်ိဳးရွိလား။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားက
ပညာေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိလား။
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စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမ်ားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိပါ)
သင္ၾကားသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္း
(က) ဆရာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက မိန္းကေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား စြမ္းရည္
ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္းရရဲ႕လား။
►► ဆရာျဖစ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ အျခားက်ားမေရးရာႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ရွင္းလင္းစြာ
ထည့္သြင္းထားတာ ရွိလား။ (ဥပမာ- က်ားမ ေရးရာ အေလးထားမႈပါေသာ သင္ၾကားနည္း မိန္းကေလးမ်ား
ေယာက္်ားေလးမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေက်ာင္းေနျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္စသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား)
►► ဤသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းက အသက္၊ လိင္- က်ားမေရးရာတို႔၏ ဓေလ့ႏွင့္ ေကာ
ဆီေလ်ာ္မႈရွိလား။
(ထ) သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားက မိန္းကေလးႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုအတြက္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္
ပစၥည္းမ်ားဟုတ္ရဲ႕လား။
►► သူတို႔က က်ားမေရးရာေရွးရိုးစြဲအယူကို ေရွာင္ၾကလား
►► မူလတန္း အလယ္တန္းသင္ၾကားနည္းမ်ားက မိန္းကေလမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈကို အေလထားရဲ႕လား။
(ဥပမာ- မိန္းကေလးမ်ားကို ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ တန္းတူေမးခြန္းမ်ားစြာေမးရန္ အားေပးမႈမ်ိဳး၊
ေယာက္်ားေလးမ်ားအား အုပ္စုတြင္လႊမ္းမိုးမႈမရွိန္ စသည္တို႔ သန္႕ရွင္းေရးအလုပ္ကို ေယာက္်ားေလးမိန္းကေ
လးတန္းတြဲခြဲျခားထားတာမ်ိဳးရွိလား)
►► သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားတြင္ ေဒသအသိဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အက်င့္တို႔အေပၚအေျခခံၿပီး က်ားမေရးရာ
တန္းတူညီမွ်မႈ GBV၊ HIV ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အေၾကာင္းပါရဲ႕လား။
အရည္အေသြးျပည့္မွီၿပီး တိက်မႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ လိင္မႈဆိုင္ရာ ပညာေရးကို ေက်ာင္းသားအားလံုးတို႔
အသက္ က်ားမေရးရာႏွင့္ ဓေလ့ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။

ပညာေရးေပၚလစီမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား
(က) GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားက ပညာေရးစီမံခ်က္၏ ေပၚလစီမ်ား၊ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား၊
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရဲ႕လား။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားက ပညာေရးေပၚလစီ၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
လမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပါဝင္ၾကရဲ႕လား။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရာသည္
၎တို႔၏ အခြင့္အေရးကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔သည္ GBV ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ပါဝင္ပါသနည္း။
►► ဤေပၚလစီမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ (လိုအပ္ခဲ့လွ်င္) သီးျခားစီ ဆက္သြယ္မႈရွိရဲ႕လား။
►► ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဤေပၚလစီမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္
သင္ၾကားေပးထားသလား။ ဒါအျပင္လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါသလား။
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စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမ်ားသည့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိပါ)
(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ဆိုင္ရာ ပညာေရးက႑မွ ေပၚလစီမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္အျခား
အႏၲရာယ္ရွိေသာအုပ္စုမ်ားအား ပညာသင္ခြင့္အလမ္းရွိမႈအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရိွလား။သို႔မဟုတ္ပါက
၎တို႔၏လံုၿခံဳမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသလား။ (ဥပမာ- ကိုယ္ဝန္ရွိေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား
ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားရျခင္း)
(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ဆိုင္ရာ ပညာေရးက႑မွ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ GBV
ဆက္စပ္ေသာ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲတာမ်ိဳးရွိလား။ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္
ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ ရံပံုေငြခြဲေဝမွ်ထားျခင္းမ်ိဳးွရွိလား။

ပညာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းေဝမွ်ျခင္း
(က) ပညာေရးစီမံခ်က္က လူထုအတြင္း (ဥပမာ- မိဘဆရာအသင္း (သို႕) လူထု- မိဘပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္
လုပ္ငန္းတြင္GBV အႏၲရာယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား
အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း အျမင္ဖြင့္ေျပာၾကားရဲ႕လား။
►► အႏၲရာယ္ေတြ႕လွ်င္ ဘယ္မွာ သတင္းပို႔ရန္ ဘယ္မွာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ယူရန္စသည့္ အသိအျမင္ေပးသည့္
လုပ္ငန္းမ်ိဳးရွိရဲ႕လား။ (လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာထိန္းသိမ္းထား ျခင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာတြင္ လူထုအဆင့္တြင္
ထားရွိမႈအပါအဝင္)
►► သတင္းေပးရာတြင္ အသက္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ဆီေလ်ာ္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးရဲ႕လား။
►► အမ်ိဳးသားမ်ား အထူးသျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္က ဤအသိျမင္ဖြင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြက္ ေျပာင္းလဲမႈ
ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ပါဝင္ၾကသလား။

အရင္းအျမစ္ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ရာတြင္ GBV ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား

ပညာေရးစီမံခ်က္ အဆိုျပဳလႊာေရးရာတြင္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္စည္းရုံးမႈမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္
အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း

အေလးထားေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေရးေပၚမတိုင္မွီရံပံုေငြ (သို႔)

အေရးေပၚၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ (သို႔) ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိ္ဳးေရး အတြက္ မည္သည့္ရံပံုေငြေတာင္းခံရာတြင္
အဆိုျပဳလႊာတြင္ GBV ၏ထူးျခားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ဤအႏၲရာယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္
ဗဟုသုတမ်ားပါရွိပါက အဆိုျပဳလႊာအတြက္ အားျဖည့္ေပးလိမ္မည္။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
ရံပုံေငြရရွိမႈကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး
အရင္းအျမစ္စည္းရုံးျခင္းသည္ ရံပံုေငြရရွိမႈတစ္ခုသာ မဟုတ္ဘဲ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားေထာက္ပံ့မႈ၊
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အလႈရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္ကို ျမွင့္တင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္စည္းရုံးေရးႏွင့္
ဆိုင္ေသာ အေထြေထြစဥ္းစားမႈမ်ားကို အပိုင္း ၂ သမိုင္းေၾကာင္း တြင္ေလ့့လာပါ။ ထပ္ေလာင္းၿပီး လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ ထားေသာအဖြဲ႕/ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အရင္းအျမစ္စည္းရုံးျခင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
ေအာက္တြင္ရွိေသာ “ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္တြင္ စားျပဳစုေဖာ္ျပထားပါသည္။
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လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ လိုအပ္ခ်က္၏ လႊမ္းၿခံဳရႈျမင္မႈ
►► အဆိုျပဳလႊာသည္ ပညာေရးနယ္ပယ္ရွိ GBV ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လံုၿခံဳမႈအႏၲရာယ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္သူ လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ား ေရးသားထားပါသလား။
►► GBV ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုးကားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ GBV ၏ သီးျခားပံုစံမ်ားအတြက္
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ( လိင္မႈဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ၊ အရင္းႏွီးေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါ
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အသက္ငယ္ လက္ထပ္ျခင္း စသည္) ကို ေဖာ္ျပၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ ပါသလား။
►► ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ သင္ၾကားေရးလက္လွမ္းမွီမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား နားလည္
သေဘာေပါက္ပါသလား။ လိင္ အသက္ မသန္စြမ္းႏွင့္ အျခားေသာ ဆီေလ်ာ္ေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္
အခ်က္မ်ား စသည့္ ခြဲျခားထားပါသလား။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္မိန္းကေလးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေသာ
ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ GBV ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေသာသူမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားပါသလား။
►► အဆိုျပဳလႊာက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ညႊန္းဆိုထားပါသလား။
• မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလး အၾကား ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္း
ဆက္လက္ထားရွိျခင္း အခ်ိဳးကို မူူလတန္း အလယ္တန္းပညာ သင္ၾကားေရးတြင္ ညႊန္းဆိုျခင္းရွိပါသလား။
• ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ေစာ္ကားခံရျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ လိင္ အသက္ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အျခား
အျခားထိခိုက္လြယ္ေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားမႈ ရွိပါသလား။
• ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား၏ က်ား-မ အခ်ိဳးစသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရဲ႕လား။
►► ပညာေရးက႑တြင္ GBV အေၾကာင္းသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ႀကိဳတင္မွန္းဆထားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတင္ျပထားရဲ႕လား။ (ဥပမာ- ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လံုၿခံဳမႈ အႏၲရာယ္မ်ား ၊
အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ၊ လူထုႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္
က်ား မေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၊သင္ၾကားေရးဌာန၏ GBV ကာကြယ္ေရးတံု႔ျပန္ေရးအတြက္
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ) ရွိသလား။

စီမံခ်က္က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ
►► အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ အဆိုျပဳလႊာေရးသားရာတြင္
• GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ေရးအစီအစဥ္ကို ပညာေရးတြင္ လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အသက္၊ က်ား မ
ေရးရာ၊ ထံုးတမ္းအလိုက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေထာက္အကူမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ ရွိပါသလား။
(ဥပမာ- က်ားမေရးရာ အေလးထား၍ ခိုင္ခံ့မႈရွိေသာ အေရးေပၚ ေဆးေသတၱာထားရွိမႈ၊ ေရခ်ိဳးခန္း
အိမ္သာအလင္းေရာင္ရရွိမႈ၊ ေက်ာင္းဝတ္စံု (သို႔) အျခားဆီေလ်ာ္ေသာ အဝတ္အထည္မ်ား၊
အရြယ္ေရာက္ေသာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားတြက္ က်န္းမာေရးသံုး ပစၥည္း၊ မသန္စြမ္းမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အထားအသို စသည္ျဖင့္)
• အစိုးရ၊ ပညာေရးဝန္ထမ္း (ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ပထမတံု႔ျပန္မႈေပးမည့္သူ စသည္အပါအဝင္)
သင့္ေတာ္ေသာ လူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး အေၾကာင္း
သင္တန္းေပးထားရဲ႕လား။
• ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးပါရွိေသာ ပညာေပးပစၥည္းမ်ားအတြက္
အပိုကုန္က်စရိတ္ထပ္၍ လိုအပ္ပါသလား၊ (ဥပမာ- မ်က္မျမင္၊ နားမၾကားသူစသည္တို႔အတြက္
ရုပ္ပံုကားခ်ပ္စသည္ ပညာေပးပစၥည္း)
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►► အေရးေပၚ အေျခအေနတုံ႔ျပန္မႈအတြက္ အဆိုျပဳလႊာေရးရာတြင္
• GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ပညာေရးစီမံခ်က္က မည္ကဲ့သို႔အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ကို ရွင္းလင္း
စြာေဖာ္ျပထားပါသလား။(ဥပမာ-သင္ရိုးညႊန္တမ္း၊ သင္ၾကားေရးဝန္က်င္၏ တည္ေနရာႏွင့္ ဒီဇိုင္း)
• SPHERE လက္စြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရဲ႕လား
• ပညာေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈ၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ရန္
ကုန္က်စရိတ္အပို ထပ္မံလိုအပ္ပါသလား။ (ခရီးသြားရမည့္ ကိစၥအပါဝင္ တာဝန္မ်ာကို အမ်ိဳးသမီး
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထက္မက ခန္႔အပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း၏ မိသားစုဝင္ အမ်ိဳးသားအား
ခရီးစရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား အေဖာ္ျပဳေပးေစျခင္း)
►► အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာေရးရာတြင္
• ပညာေရးစီမံခ်က္က GBV အႏၲရာယ္ရွိသူ၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္းႁမွင့္တင္ေပး
သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ GBV ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
အေပၚ ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပါရွိပါသလား။ (ဥပမာ- အစိုးရအေနျဖင့္
က်ားမ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၏
စြမ္းရည္ႁမွင့္တင္ျခင္းကို အားေပးသည့္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္သင္ရိုးညႊန္တမ္းတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း)
• ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ရရွိေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အတူတကြအလုပ္လုပ္မည့္ ကတိကဝတ္ကို
အဆိုျပဳလႊာတြင္ ထင္ဟပ္ေစပါသလား။

စီမံခ်က္အားရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
►► အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္မွလြတ္ေျမာက္လာသူအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္
ပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္စီမံခ်က္အတြက္ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အဓိကခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းကို
ထင္ဟပ္ေစသလား။ (လူ႔အခြင့္အေရး အေျချပဳ၊ လြတ္ေျမာက္လာသူဗဟိုျပဳ ႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ)
►► အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးႁမွင့္လာေအာင္ႏွင့္
ဗ်ဴဟာက်က်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားလူမႈေရး လူသားခ်င္စာနာေထာက္ထားေသာ
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။
►► စီမံခ်က္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုအား ပညာေရးဝန္ထမ္းအေနျဖင့္
လူထုအေျချပဳ ပညာေရးေကာ္မတီအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အားေပးပါသလား
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ GBV ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အဓိက အခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီ လိုအပ္သည့္ ေနရာတြင္
ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေတြ႔ေနက်ျဖစ္သည္ ့GBV ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤစဥ္းစား ေတြးေခၚရမည့္ အခ်က္မ်ားသည္ အေျခအေနႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္
က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး အၿမဲတန္းထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ အခ်က္မ်ားက ဦးတည္ထားသည့္ ရပ္ရြာ၏ အေရးႀကီးေသာ
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္

ပညာေရးစီမံကိန္းတြင္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈကို ေပါင္းထည့္ျခင္း
(၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုမ်ားကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပညာေရးစီမံကိန္းတြင္
ပါဝင္ေစပါ။ (ဤအေျခအေနက လံုၿခံဳမႈအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ျခင္း (သို႕) GBV အႏၲရာယ္မ်ား မည္တို႔ကို သတိျပဳပါ)
►► ပညာေရး႑တြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ား ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ၅၀% ပါဝင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါ။
စနစ္တက်ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေနရာရမႈဦးတည္၍ သင္တန္းေပးပါ။ (ဥပမာအတန္းငယ္ အေရးမႀကီးေသာဘာသာသင္ၾကားေစျခင္းထက္ ရာထူးႀကီးေသာေနရာတြင္ ထားရွိရန္)
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား( ဆီေလ်ာ္လွ်င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား) ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေစပါ။ အမ်ိဴးသမီးအခန္းက႑ ေျပာင္းရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ တင္းမာမႈ အလားအလာရွိႏိုင္မႈကို သတိျပဳပါ။
လိုအပ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ စကားအေျခအတင္ေျပာရာတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းက အမ်ိဳးသားမ်ား၏
ကူညီမႈလည္းရႏိုင္သည္။
►► လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ အျခားလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စီမံကိန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ပါဝင္ရန္ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈ
ရွိသလိုခံစားရၿပီး အကူညီလည္းရႏိုင္သည္။
►► အႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပညာေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းေပးသည့္
ရာထူးကို ခန္႔ထားပါ။ စီမံခ်က္တြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို လံုေလာက္စြာသတ္မွ
တ္ေဖာ္ထုတ္မႈရွိမရွိ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၎၏သြင္းအားစုမ်ားကို ပါဝင္ေစပါ။
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ေအာင္ျမင္ရန္ အလားလာေကာင္းေသာ အေလ့အထမ်ား
ဆူဒန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးဆရာမအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္
ေက်ာင္းထဲတြင္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးစံျပ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ျပသူမရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ေက်းရြာပညာေရးစြမ္းရည္ႁမွင့္တင္ေရး EVE ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိကပညာေရးယံုၾကည္ခ်က္
(AEP) ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္ကို အစိုးရပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္၍ လိုအပ္ခ်က္
ကြက္လပ္ျဖည့္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမိခင္မ်ား ( School Mother) အေယာက္ (၁၀၀)ကို EVE
လူထုမႈေရြးခ်ယ္ၿပီး ေက်ာင္းမိခင္မ်ားအျဖစ္ထားရွိသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းတြင္
မိန္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ အေထာက္အပံံျဖစ္ေစသည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခု
ဖန္တီးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမိခင္ အဖြဲ႕က မိန္းကေလးမ်ားအား က်န္းမာေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး
ကဲ့သို႕ေသာ ျပႆနာႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကူညီႏွင့္အႀကံ ဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းတြင္း ျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပံ့ပိုးေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ ေပးသည္။
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ မိဘထံတင္ျပေပးၿပီး ညွိႏႈိင္း
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားမႈက
အေရးပါေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း အျမင္ဖြင့္ေျပာၾကား ေပးသည္
(Adapted from the African Educational Trust. 2011. Empowering Village Education: Improving
enrolment and retention of girls in primary schools in South Sudan, <http://africaeducationaltrust.
org/wp-content/uploads/2014/07/2011-Empowering-Village-Education.pdf>)
၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအတြက္ ပညာေရးစီမံခ်က္၏ လက္လွမ္းမွီမႈကို
က်ယ္ျပန္႔စြာရႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ပါ။
►► အေရးေပၚအေျခအေနစတင္ၿပီးေနာက္ ေဒသခံကၽြမ္းက်င္မႈကို သံုးၿပီး အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလး၊
ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားတို႔ျဖင့္ တိုင္ပင္ၿပီး မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္
ပညာသင္ၾကားေရးကို အျမင့္ဆံုးျပန္လည္ထူေထာင္ပါ။ ေက်ာင္းမ်ားမရွိရင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေနရာ
အသစ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားတြက္ လံုၿခံဳမႈေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းေနရာသစ္ကို ဖန္တီးပါ။ သင္ၾကားေရး
အစီအစဥ္ ရပ္တန္႔သြားမည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားပါ။
►► ပံုစံတက်မဟုတ္ေသာ (သို႔) သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ (သို႔) ဓေလ့ထံုးတမ္းအရမဟုတ္ေသာ ပညာေရး
စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ (ဥပမာ- ညစာက်က္ဝိုင္၊ အေဝးသင္၊ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၊
ရပ္ရြာလုပ္ငန္း၊ ယာယီသင္ၾကားေရးေနရာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံၿပီး ျပန္လွန္ သင္ၾကားေစျခင္း
စသည္)။ ဤသမရိုးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းသည္ ပံုမွန္ေက်ာင္းေဆာင္မရွိႏိုင္ေသာ သို႕မဟုတ္
လက္လွမ္းမမွွီႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားအခ်ိဳ႕အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ငယ္ရြယ္သူမိခင္မ်ား အိမ္မႈတာဝန္ယူေနရေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္သူမ်ား၊
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာကေလးမ်ား စသည္)
►► ပညာေရးစီမံခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ား
ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည့္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။
• အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ အိမ္မႈတာဝန္ႏွင့္ပိေနေသာ အမ်ိဴးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ သမရိုးက်ႏွင့္ သမရိုးက်မဟုတ္ေသာ ပညာေရးစီမံခ်က္၏ အခ်ိန္ႏွင့္
တည္ေနရာကို ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ငယ္ရြယ္သူကေလးအေမမ်ားအတြက္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာပူးေ
ပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ ကေလးအား လံုၿခံဳမႈရွိစြာ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးပါ။
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• အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီဇိုင္းႏွင့္လက္ရွိ အေဆာက္အဦးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစျခင္းသည္
မသန္စြမ္းမ်ားလည္း လာေရာက္ႏိုင္သည္။
• ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သမရိုက်မဟုတ္ေသာ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေက်ာင္းစရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ိဳး
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါ။ (ဥပမာ- ပညာသင္ဆု၊ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ေငြလႊဲေပးျခင္း၊
ေက်ာင္းပစၥည္းအသံုးအေဆာင္၊ ေက်ာင္းဝတ္စံု၊ ေက်ာင္းတြင္အစားအစာေကၽြးျခင္း… စသည္)

ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အလားအလာေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
WFP ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မွ ေက်ာင္းအဟာရေကၽြးစီမံခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္
မိန္းကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ ေရာက္သည့္အေရအတြက္ျမင့္မားလာသည္။ ပညာေရးသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။
ခ်က္ႏွင့္ကြန္ဂို ျဖစ္ရပ္မ်ားက မိန္းကေလးမ်ားအား အစားအေသာက္ေဝစုကို အိမ္ကိုျပန္ယူသြားရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းက
လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ထက္စာရင္ ေစာစီးစြာလက္ထပ္ျခင္း အေရအတြက္ သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာသည္ကို
ေထာက္ျပေနပါသည္။ Kenya တြင္ ေက်ာင္းတြင္ အစားအေသာက္ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္က ေျမာက္ပိုင္းေျ
ခာက္ေသြ႕ေသာေဒသတြင္းရွိ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ WFP အေနျဖင့္
အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ျခင္းမွ ထြက္ေျပးလာေသာမိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေနရန္အတြက္
အစိုးရဌာနကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
(Excerpted from Pattugalan, G. 2014. ‘LinkingFood Security, Food Assistance and Protectionfrom
Gender-Based Violence: WFP’s experience’,Humanitarian Exchange, Number 60, pp. 30–33,<www.
odihpn.org/humanitarian-exchangemagazine/issue-60>)

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္
ယူဂန္ဒါေျမာက္ပိုင္း Amurce & Gulu ေဒသတြင္ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးသည္ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားက
ေက်ာင္းတြင္ က်န္ေနခဲ့ၿပီး ရာသီလာခ်ိန္မိန္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈမျဖစ္ေအာင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
ေယာက္်ားေလးမ်ားက ေစ်းခ်ိဳသာသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးအသံုးအေဆာင္ (အမ်ိဳးသမီးလစဥ္)ကို
လုပ္ၾကသည္။ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ဂြမ္းႏုကို စာအုပ္၊ ေဘာ္လီသင္းအုပ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး
လစဥ္သံုးေဆာင္ကို လုပ္ၾကသည္။ ဤပစၥည္းထပ္ခါတလဲလဲေလွ်ာ္သံုးႏိုင္ၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာလည္း ခံသည္။
ေစ်းႏႈန္းႀကီးေသာ ေဒသခံဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းသည့္ပစၥည္းအတြက္ အစားသံုးႏိုင္သည့္ ယူဂန္ဒါရွိလင္ - ၅၀၀၀
ခန္႔သာက်ၿပီး ၂.၅၀ မတတ္ႏိုင္သူအတြက္ အျခားအေျပာင္းလဲနည္းျဖစ္သည္။
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအသံုးအေဆာင္မရွိျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အနည္းငယ္ (သို႔) သီးသန္႔ထားေသာ
ေရခ်ိဳးခန္းမရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဆရာမရွိျခင္း စသည္ အေၾကာင္းမ်ားက ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊
ေက်ာင္းပ်က္မႈျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။ Gulu တြင္ မိန္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းပ်က္ျခင္းမွ
ေလ်ာ့က်ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ က်န္းမာေရးအသံုးအေဆာင္(အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုး)ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူထုအား
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာသင္ၾကားမႈအတြက္ အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းက အခ်ိဳ႕ေက်ာင္း မ်ားတြင္ မိန္းကေလးအဝတ္လဲခန္းဖြဲ႕ေပးျခင္း၊
အမ်ိဳးသမီးဆရာမမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း အတတ္ပညာ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ Awich
စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၀ တြင္ မူလတန္းအစပ်ိဳးခဲ့ရာ မိန္းကေလးမ်ားေက်ာင္းျပန္ဝင္သည့္ အေရအတြက္ ၂၀၁၀ တြင္
(၂၆၈)ႏွင့္ ၂၀၁၁ တြင္ ၁၀၀ အထိတိုးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(Adapted from <www.irinnews.org/report/93291/uganda-sanitary-pads-keep-girls-in-school>)
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►► ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္အေရအတြက္
ေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါ။ (ဥပမာ- အသက္၊ က်ားမ
ေရးရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အေလးထားသည့္ ကြင္းဆင္းအစီအစဥ္၊စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ
ေယာက်ာ္းေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေက်ာင္းစာရင္းသြင္းသည့္ အစီအစဥ္၊
ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေပါင္းကူး အစီအစဥ္၊ ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း စားသြင္းထားရွိရန္ အတြက္ အခ်က္အလက္သံုးစနစ္…..
•

ရပ္ရြာထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ားမေရးရာျပႆနာသည္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ႏွင့္
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးတို႔၏ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္
ထိုျပႆနာတို႔အား ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ေစရန္ႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

• ေက်ာင္းေနေသာ၊ေက်ာင္းေနလိုေသာ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ တိုးမ်ားလာသည့္ GBV
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ၂ ခုလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
၃။ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အနီတစ္ဝိုက္တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈျမင့္မားလာေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္ပါ။
►► ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တင
ြ ္ အလားအလာရွသ
ိ ည့္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႏၲရာယ္
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ပါ။ (ဥပမာ- က်ားမ သီးသန္သ
႔ တ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အိပေ
္ ဆာင္၊ အိမသ
္ ာ၊
ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား ထားေပးပါ။ ေရမရႏိင
ု ေ
္ သာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ကယ
ုိ ေ
္ ရသန္႕ရွငး္ ေရးႏွငဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ
ပစၥညး္ မ်ားရရွမ
ိ အ
ႈ တြက္ ေရေပးေဝမႈရေ
ိွ သာေနရာတြင္ ေက်ာင္းေနရာသတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ သြားလာလမ္းေၾကာင္း
အလင္းေရာင္ရရွမ
ိ ၊ႈ ေဘးကင္းရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိင
ု သ
္ ည္လ
့ မ္းေၾကာင္း လံၿု ခံဳမႈ…)
►► ဆီေလွ်ာ္မႈရွိမည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိလူထုကာကြယ္ေရးနည္းမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္မ်ားအား
အႏၲရာယ္အလားလာရွိႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ျဖည့္ထားပါ။ (ဥပမာ- ေက်ာင္းအိမ္သာ
တစ္ဝိုက္၊ ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္လမ္း) လိုအပ္သလို လံုၿခံဳေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ) လူထုႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပူးေပါင္းပါ။ လိုအပ္ခဲ့လွ်င္
ေက်ာင္းသြား/ျပန္ အေစာင့္ ထားေပးပါ။
►► အႏၲရာယ္က်ေရာက္လာလွ်င္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးေပၚ လံုၿခံဳေရးလုပ္ထံုးမ်ားကို သံုးစြဲႏိုင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ဥပမာ- လက္ကိုင္ဖုန္းအေရးေပၚေခၚအေဖာ္ထားသည့္စနစ္၊ အၿမဲအဆင္သင့္ရွိေနသူ
(stand-by)
၄။ ပညာသင္ၾကားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္
ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးပါ။
►► ေဒသတြင္းအေလ့အက်င့္မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး က်ားမေရးရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း အကဲဆပ္သည့္
ဘာသာစကားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳကာ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္းပညာေရးဝန္ထမ္းအားလံုး
( အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးစသည္တို႕ အပါအဝင္) ကို က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈဝန္းက်င္ကဖယ္ထားျခင္းႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ်ား သင္တန္းပို႔ခ်ေပးပါ။
ဆရာမမ်ားကို က်ား-မေရးရာ အကဲဆပ္မႈရွိသည့္ သင္ၾကားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို သင္တန္းေပးၿပီး ေရရွည္
တည္တံ့မႈ ရရွိေစရန္အလို႕ငွာ အနာဂတ္မွာ ဆရာျဖစ္လာမည့္ ဆရာ/မအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေထာက္ပံ့မႈေပးပါ။
ပညာသင္ၾကားေရးဝန္းက်င္တြင္ GBV ကို လ်စ္လ်ဴရႈသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဓေလ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
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စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။
►► ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖမ္းမႈကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္
ပညာဝန္ထမ္းမ်ား နားလည္မႈရွိျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အေသအခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။
ထိုလိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဆရာမ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ
လိင္မႈဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိက်ေသာ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။
►► GBV ျပႆနာကို ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေျဖရွင္းေနရသည့္
ဆရာ/မ မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ လက္ရွိစိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ႏွစ္သိမ္႔ေဆႊးေႏြး ေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ဆရာႏွင့္
ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္ လံုးအတြက္ GBV အႏၲရာယ္ျမင့္မားလာေစသည့္ အႏုတ္သေဘာ သို႔မဟုတ္
အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။
►► ဆရာမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈကင္းသည့္ ဝန္းက်င္ဖန္တီးျခင္း၊
GBV ကို လ်စ္လ်ဴရႈသည့္ ဖိုဆန္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား စိန္ေခၚျခင္း
စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ေစၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားႏွင့္ ဆရာ/မ
အားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈကင္းသည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္းတီရာတြင္ ၎တို႔၏
အခန္းက႑ကို သတ္မွတ္ေစပါ။
►► ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ ေက်ာင္းတြင္ ႀကီးမားေသာႀကိဴးပမ္းမႈမ်ားကို
GBV ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား
ေတာင္အာဖရိကရွိ စီမံခ်က္ ႏွစ္ခုက ဆရာ/မမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ကို
အာရုံစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ Western Cape မွာရွိေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေက်ာင္းရွိ
သင္တန္းစီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ မူလတန္းဆရာ/မ မ်ားအား ၎တို႔ က်ားမေရးရာ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ထားရွိသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေစၿပီး ၎တို႔၏ စကားလံုးႏွင့္
အျပဳအမူမွတစ္ဆင့္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပန္လည္းသံုးသပ္ေစသည္။ ေက်ာင္းတြင္းရွိ က်ားမေရးရာ
အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို နားလည္ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ေနစဥ္ဘဝတြင္ရွိေသာ
ျပႆနာမ်ားကို ေလ်ာ့က် ေစႏိုင္သည္။အာဖရိကေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ားမေရရာ
အေျချပဴအၾကမ္းဖက္မႈ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ “ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားကို ဖြင့္ထားသည္” အမည္ရွိ
သင္တန္းလက္စြဲစာအုပ္သည္ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိေသာ
ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ကိရိယာျဖစ္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းတစ္ခုလံုး ခ်ဥ္ကပ္နည္းလမ္းႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားေရးဆြဲႏိုင္ရန္
စမွတ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ လက္စြဲစာအုပ္သည္ GBV ႏွင့္ HIV အၾကား အေရးႀကီးသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုကို
ဖန္တီးေပးသည့္အျပင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ခိုင္မာသည့္ နည္ဗ်ဴဟာကို
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
(Excerpted from Ward, J. 2007. From Invisible to Indivisible:Promoting and protecting the right of
the girl child to be free from violence. UNICEF, <https://www.unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_
Medien/Info-Material/Maedchen_und_Frauen/From_Invisible_To_Indivisible_-_Rights_of_Girl_Child.
pdf>.For more information, see Department of Education, Republic ofSouth Africa. 2011. Opening
Our Eyes: Addressing gender-basedviolence in South African schools. Canada–South Africa
EducationManagement Programme, <www.unicef.org/southafrica/SAF_request_openingoureyes.
pdf>)
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ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ အေလ႔အက်င္႔
IRC မွ(ကေလးသူငယ္မ်ား)ပဋိပကၡႏွင္႔ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ(ကေလးမ်ား လူငယ္မ်ား)ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္
ထိခုိက္မႈမ်ားေပ်ာက္ကင္းေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။ပညာေရး စီမံခ်က္သည္ လံုၿခံဳမႈရွိၿပီ ေစာ္ကားမႈ၊ေခါင္းပံုျ
ဖတ္မႈကင္းျခင္း၊ေစာင္႔ေရွာက္မႈ”စံျပ”အျဖစ္ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္၊ အသက္/ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရ ဆီေလ်ာ္ေသာ
လူမႈေရးစိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရးတုိ႔တြင္ အရည္အေသြးျပည္႔ဝသည့္ ပညာေရးကုိ ပဋိပကၡေၾကာင္႔
ထိခုိက္ရသည္႔ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သင္တန္းေပးၾက သည္။’’ကုသမႈပါေသာအတန္းမ်ား” ခ်ဥ္းကပ္နည္းကုိ IRC၏ႏွစ္(၃၀)
ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳကုိ အေျခခံျခင္း အာဖဂန္နစ္စတန္၊
အီသီယုိးပီးယား တြင္ (၄)ႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ သုေတသနကုိ အေျခခံသည္။ခ်ဥ္းကပ္နည္းတြင္ ဆရာမ်ားက
ကုသႏုိင္မႈႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မႈျဖင္႔ ကေလးမ်ားျပန္လည္ေကာင္းမြန္ ႀကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈကုိ အာရံုစုိက္သည္။
ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသေသာ အတန္းမ်ားက ေက်ာင္းမ်ားမွဆရာမ်ားက စိတ္ဓါတ္ေရးရာျပန္လည္
ေကာင္းမြန္ေရးျမႇင္႔ျခင္း၊ ခ်မ္းေျမ့သာယာ မႈႏွင္႔ လူမႈေရးစိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာကုိ ကေလးမ်ား လူငယ္ လူရြယ္မ်ား
အတြက္ ျမႇင္႔တင္ေပးသည္။ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျခင္းကုိ သတိျပဳမိသည္မွာ စာသင္ခန္းမွ ဆရာမ်ား ဒုကၡႀကံဳေတြ႔စဥ္၊
ႀကံဳေတြ႔ၿပီးေနာက္ ကေလးမ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင္႔ သင္တန္းကုိ ၎တုိ႔
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင္႔ ဦးစားနားလည္သင္တန္းေပးခဲ႔သည္။ Congoႏုိင္ငံ တြင္ IRC က အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈ(၃)
ခုဖန္တီး၍ သင္ၾကားမႈ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ေပးခဲ႔သည္။
►► သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကုိ စာနာနားလည္ေစေသာ နည္းျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ႔သည္
►► ေက်ာင္းအေျချပဳစနစ္၊အလုပ္ခြင္တြင္ ဆရာမ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခင္း၊ေလ႔က်င္႔ေပးျခင္းႏွင္႔
►► ေက်ာင္း၏စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မဏီႏွင္႔ မိဘ-ဆရာအသင္းမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးျခင္းမွ လူထုပါဝင္မႈ ပုိလာၿပီး၊
ပညာေရးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေလ်ာ႔ေစသည္။
(Adapted from Fancy, K., and McAslan Fraser, E. 2014. ‘DFID Guidance Note on Addressing
Violence against Women and Girls (VAWG) in Education Programmes’, p. 13, <https://www.gov.
uk/government/publications/violence-against-women-and-girlsaddressing-violence-against-womenand-girls-in-education-programming>)

GBV အထူးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ တုိင္ပင္ၿပီး အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား လံုၿခံဳမႈ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင္႔
ဆီေလ်ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ (ဆုိလုိသည္မွာ လႊဲေျပာင္းလမ္းေၾကာင္း)ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး ပညာေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေျခခံစြမ္းရည္သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးကာ ၎တို႔အေနျဖင့္ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူအား အေထာ
က္အပံ့ရႏိုင္မည့္ေနရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါ။
►► ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအား လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို လြဲေျပာင္းေပးမည့္
ေနရာပါသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္လာေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးဆရာမမ်ားကို ဦးတည္ၿပီး အခ်က္အလက္
မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးပါ။ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/မႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အခ်က္
အလက္ေတြ အဆင္သင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။
►► မူလတန္း၊ အလယ္တန္းပညာေရးပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အသြင္သ႑န္မ်ားစြာ GBV ကုိ မည္သုိ႔စီမံရမည္ကုိ
သင္တန္းေပးပါ။ (ႏႈတ္ျဖင္႔အေႏွာက္ယွက္ေပးမႈ၊ အႏုိင္က်င္႔မႈ၊ လိင္ၿပိဳင္ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ၊
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ) အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိလည္း၊မည္ကဲ႔သုိ႔ ေလးေလးစားစားကူညီ
သတင္းေပးရမည္၊ လံုၿခံဳမႈႏွင္႔လွ်ိဳဝွက္သည္႔ အမူအယာျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ သတင္းေပးပုိ႔ရာတြင္အခြင္႔
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အေရးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊အႏၲရာယ္က်ေရာက္ျခင္းအတြက္ သတင္းပုိ႔ျခင္းကုိ
မည္သုိ႔ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ယူရန္ စသည္တုိ႔ကုိ ေျပာျပေပးပါ။
►► ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္GBVအထူးျပဳသူတစ္ဦးကုိ သင္ၾကားေရးဌာနတြင္ အႏၲရာယ္မွလြတ္ေျမာက္လာသူ
မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းအကူညီေပးျခင္း၊ေနာက္ဆက္တြဲေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားပါ။
၆။ အေရးေပၚအေျခေနၿပီးေနာက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၿပီး ကာလၾကာျမင့္စြာ တည္ရွိေနေသာ
က်ားမေရးရာ မညီမွ်မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ
အုပ္စုမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းသည့္ ဓေလ့ကို ႁမွင့္တင္အားေပးသည့္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို
ေရးဆြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ပါ။
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးလံုးအတြက္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာေရးစီမံခ်က္ထဲတြင္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ GBV ျပႆနာမ်ား အား အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ဓေလ့အရဆီေလ်ာ္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းထဲတြင္
ထည့္သြင္းပါ။ ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား အေျခခံ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သည္၊
ခႏၶာေဗဒအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ၊ ဓမၼတာလာျခင္းအား စီမံျခင္း၊ က်ားမ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ဆက္ဆံေရး
စြမ္းရည္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆက္သြယ္ေရး၊ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္သည့္ HIV၊ ေဘးကင္းေသာ လိင္မႈ၊
မိသားစုအစီအစဥ္၊ GBV အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ လိင္မႈေစာ္ကားမႈ၊ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းမွ
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ ေစျခင္း၊ ရင္းႏွီးအေဖာ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
စသည့္ အေျခခံသတင္းအခ်က္လက္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။
►► သက္တူရြယ္တူအၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္သည့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေပး သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ပါ။
( ဥပမာ- ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပညာေပး၊
မတူကြဲျပားမႈ သင္တန္းမ်ား၊ ေလးစားမႈႏွင့္ သည္းခံမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းေသာ ဖိုဆန္မႈ
စသည္)။ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ေယာက္်ားေလး မ်ားအား - အတူတကြႏွင့္ ခြဲျခားထားျခင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်ားမ ေရးရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက လူငယ္မ်ားအတြက္ လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ရင္းႏွီးဆက္ဆံေရးအတြက္
အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ဓေလ့အရ ဆီေလ်ာ္ေသာအေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးေပးပါ။
►► ဦးတည္အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ စီမံခ်က္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊မိန္းကေလး
ငယ္ႏွင္႔ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အုပ္စု၏ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမွင္႔တင္ပါ။(ဥပမာ-ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသင္တန္း၊ ဘဝရွင္သန္မႈ ကြ်မ္းက်င္သင္တန္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင္႔
အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင္႔ စီမံခ်က္၊
အားကစားအတြက္ အခြင္႔အလမ္း၊ အႏုပညာႏွင္႔ အျခားအပန္းေျဖ ေပ်ာ္စရာအစီအစဥ္မ်ား၊
အထူးသျဖင္႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈေဝမွ်ျခင္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားမွ
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းထူေထာင္ရန္။) လူထုအတြက္ေက်ာင္းအေျချပဳ(သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းထြက္ၿပီး
လူငယ္အားဦးတည္သည့္ ပံုစံ (Model) ႏွစ္ခုတြင္ ရပ္ရြာႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ ပံုစံကို စဥ္းစားပါ။
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
လႊဲေျပာင္းလမ္းေၾကာင္း
“လြႊဲေျပာင္းလမ္းေၾကာင္း” သည့္ အေလ်ာ့အတင္းရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္မွ
လြတ္ေျမာက္လာသူအား အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္လူမႈ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ရဲအကူအညီႏွင့္
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း တရာမွ်တေသာ အေထာက္အပံ့ စသည္တို႔ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။

ပညာေရးေပၚလစီတြင္ GBV တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင္႔ တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ
ထည္႔သြင္းေပါင္းစပ္ပါ
၁။ ပညာေရးစီမံခ်က္၏ လမ္းညႊန္မ်ား ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ GBV ကာကြယ္ျခင္းႏွင္႔ တုန္႔ျပန္ျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ထည္႔သြင္းပါ။
►► (၁) GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ႔ခ်ျခင္း၊ (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔ အႏၲရာယ္ရွိ အုပ္စုမ်ား၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးဝန္ထမ္းႏွင္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင္႔ လူထုအေျချပဳ
ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားသကဲ့သို႔ အားေပးသည့္ စီမံခ်က္ေပၚလစီမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
• ပညာေရးဝန္ထမ္းအတြက္ ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ဆုိင္ေသာ ေပၚလစီ
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူအလုပ္ရရွိေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္
• ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊အလုပ္ခ်ိန္တြင္း GBV ႏွင္႔ လိင္မႈေရးရာ/မ်ိဳးဆက္ပြား
က်န္းမာေရးသင္တန္းေပးမည့္ ေပၚလစီ
• ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေက်ာင္းတတ္ခြင္႔ေပၚလစီ
►► အကယ္၍မရွိခဲ့လွ်င္ GBV ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေစာ္ကာျခင္းကင္းသည့္
အကာကြယ္ေပးေသာ ဝန္းက်င္တစ္ခု ထိန္းသိမ္းမည့္ ကတိကဝတ္ပါသည့္ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ ပညာေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလိုက္နားရမည့္ လုပ္ထံုးနည္းမ်ား (CoC)ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္
သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား လုပ္ေဆာင္ေစပါ။
GBV ႏွင္႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ ေစာ္ကားမႈကင္းရန္
• CoC ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင္ (ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊လူထုအဖြဲ႔
ဝင္မ်ားႏွင္႔ သင္႔ေတာ္ေသာ အစုိးရတာဝန္ရွိသူ) အႀကံဥာဏ္ႏွင္႔ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သည္႔
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳပါ။
• လိင္ပုိင္ဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊အႏုိင္က်င္႔ျခင္းႏွင္႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ
ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ စံုစမ္းရန္ႏွင္႔ သတင္းပုိ႔ရန္အတြက္
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ တုိင္ၾကားခ်က္၊အစီရင္ခံရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသက္ဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
အေရးမႈမရွိေသာ ကိစၥမ်ားကုိင္တြယ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲပါ။
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သင္ခန္းစာ ရရွိမႈ
၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ Sierra Leone ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ UNFPA ႏွင့္ UNICEF ၏
အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဆရာ/မမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္
စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အလႊာေပါင္းစံု ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို
Sierra Leone အႏွံ႕ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ ေနာက္ဆံုးအဆိုတင္မႈကို သတင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းလက္စဲြစာအုပ္ကို UNICEF မွ ေရးသား ျပဳစုၿပီး လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္
မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ၃ ရက္သာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြး ပြဲကို ေက်ာင္းတိုင္းရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
စာသင္ခန္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သင္ၾကားမႈအတတ္ပညာအေပၚ ထားရွိသည့္
ကတိကဝတ္/ စိတ္ေနသေဘာထား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး၊ ကေလးမ်ားအေပၚ
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းေရးမွတ္ျခင္းစသည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည္။ အဓိက သင္ခန္းစာရရွိမႈမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
►► လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ သမဂၢတုိ႔၏
အနီးကပ္ပူးေပါင္းမႈ၏ အေရးပါမႈ
►► ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ႏွင္႔ ေဒသတြင္းအဆင္႔တြင္ လိုက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင္႔
အားေပးျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ သမဂၢ၏ အဓိက အခန္းက႑
►► တုိင္တန္းမႈမ်ားႏွင္႔ ေစာ္ကားမႈျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔ရႈရန္ တၿပိဳင္နက္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း စနစ္မ်ားထားရွိျခင္း၏ အေရးပါမႈ
►► လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားခံမႈႏွင္႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ အသိမွတ္ျပဳပါ။ သုိ႔မွသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင္႔ ျပည္႔မီွေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိ လုပ္ခလစာႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္ ပုိမုိတုိးတက္လာမည္
ျဖစ္သည္။
(Adapted from Fancy, K., and McAslan Fraser, E., 2014. ‘DFID Guidance Note on Addressing
Violence against Women and Girls (VAWG) in Education Programmes’, p. 13, <https://www.gov.
uk/government/publications/violence-against-women-and-girlsaddressing-violence-against-womenand-girls-in-education-programming>)
►► အစုိးရ၊ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး၊မိဘဆရာအသင္း၊ ဆရာမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား
GBV ႏွင္႔ ဆုိင္ေသာ ေက်ာင္းအေျချပဳလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ အတူတကြလက္တြဲၿပီး ေရးဆြဲႏုိင္ရန္
ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ သီးျခားေက်ာင္းမ်ား၏ အေနအထားအရ တည္ရွိႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲပါ။(ဥပမာ- က်ား၊မေရးရာ ညီမွ်ေသာ လူထုလံု
ၿခံဳေရးေကာ္မတီ၊ေက်ာင္း သို႔ အေစာင္႔အေရွာက္မ်ား ထားရွိရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ လူထုအေျချပဳ လံုၿခံဳေရး
အေစာင္႔အေရွာက္မ်ား….
►► အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ ဗဟုိျပဳ၍ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိေသာ GBV
အစီရင္ခံနည္းစနစ္မ်ား၊ ေစာင္႔ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားပါဝင္ေရးဆြဲအေကာင္ထည္ေဖာ္ပါရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဆုိ
လုိသည္မွာ(လႊဲေျပာင္းလမ္းေၾကာင္း) (သင္ၾကားေရးပတ္ဝန္က်င္တြင္ လိင္မႈဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
ေစာ္ကားျခင္း စသည္႔တုိ႔ ပါဝင္သည္။
►► ဤေပၚလစီမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းညြန္းမ်ားကုိ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားၾကား၊က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိရန္ ျဖန္႔ေဝပါက ေဒသအလုိက္ဘာသာစကားမ်ားျဖင္႔ စီစဥ္ႏုိင္လွ်င္ ျဖန္႔ေဝပါ။ မ်က္
မျမင္၊ဆြံ႔အနားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ႏွင္႔ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ရုပ္ပံုကာခ်ပ္မ်ား
အသံဖုိင္မ်ား အသံုးျပဳပါ။ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း ေၾကျငာပါ။
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၂။

GBV

အႏၲရာယ္ေလ်ာ႔ခ်ေရး

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔

ေဒသဆုိင္ရာ

အဆင္႔ပညာေရးဥပေဒႏွင္႔

ေပၚလစီမ်ားတြင္ ထည္႔သြင္း ေပါင္စပ္ျခင္းရန္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ ရန္ပံုေငြခ်ထားမႈအတြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။
►►

အစုိးရ၊ ရုိးရာဓေလ႔ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ပညာေရးလက္လွမ္း
မမွီေသာ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင္႔ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ပညာသင္
ၾကားခြင္႔ရရွိေရးအေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ အေလ့အထမ်ားကို
သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဥပေဒႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားကို ျပန္လည္း သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ အစုိးရ၊
ရုိးရာဓေလ႔ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား

ဥပေဒမ်ား (ထံုးတမ္းစေလ႔ ဥပေဒ

အပါအဝင္) ေထာက္ပံ့ေပးပါ။ ဥပမာ.
• မူလတန္းႏွင္႔အလယ္တန္း အခမဲ႔ပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင္႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္
ေကြ်းေမြးျခင္း ကဲ႔သုိ႔ေသာ ေက်ာင္းႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ႔ခ်ေပးသည္႔
ေပၚလစီမ်ားကုိ ျမွင္႔တင္ရန္
• ဒုကၡသည္/ ေဒသတြင္းေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ား၏ေက်ာင္းမ်ားကုိ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ အသိ
အမွတ္ျပဳရန္ႏွင္႔ အလားတူ ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ခံစားပုိင္ခြင္႔ရရွိေရး တင္ျပေဆြးေႏြးရန္။
• အေရးေပၚအေျခေန၏ အေစာပုိင္းကာလတြင္းရွိ လိင္မႈဆုိင္ရာ၊လူမႈေရးရာေဘးဖယ္ထားမႈ၊
အမ်ိဳးသမီးအခြင္႔အေရး၊ က်ားမေရးရာ စသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ထားသည္႔
ဆရာ/ဆရာမ မ်ားအား အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈအေနျဖင္႔ ခန္႔အပ္ရန္ မႈဒါဒၾကမ္း
• မူလတန္းႏွင္႔ အလယ္တန္းၿပီးေျမာက္ႏိုင္ရန္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင္႔အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးသည္႔
ဥပေဒေပၚလစီမ်ား ေသခ်ာမႈရွိေစရန္
►► ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ GBV ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဘးကင္း
လံုၿခံဳမႈတိုင္းတာျခင္းအတြက္ ေပၚလစီႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။ (ဥပမာႏုိင္ငံေတာ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင္႔
ဒဏ္ေပးျခင္းတုိ႔ ပါရွိေစရန္)
►► ဆီေလ်ာ္ေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ကုိGBVႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာေပၚလစီမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္ ထည္ေ
ဖာ္ေရးဆြဲရာတြင္ပ႔ံပုိးေပးပါ။လူထု၏ အေထာက္အပံ့မ်ားအား အားေပးရန္ႏွင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ား
ေလ်ာ႔ေစရန္၊ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ေပၚလစီမ်ားက လူထုအတြက္ မည္သုိ႔
အက်ိဳးျပဳေၾကာင္း သိရွိရန္ စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈလုပ္ရန္

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းသည္႔ အေလ႔အက်င္႔
နီေပါႏုိင္ငံ-ပဋိပကၡၿပီးေနာက္ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ မိန္းကေလးမ်ား နိမ္႔ကေသာ
လူတန္းစား၊ေဒသတြင္း လူမ်ိဳးစု၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင္႔ ပညာေရးအတြက္ ေထာက္ပ႔ံေၾကး ေပးျခင္းျဖင့္
မိဘမ်ားအား ကေလးေက်ာင္းတက္ရန္ မက္လံုးေပး ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ရန္ ျဖစ္သည္။
(Excerpted from Holmes, R. 2010. ‘The Role of SocialProtection Programmes in Supporting
Education inConflict-Affected Situations’. United Nations Educational,Scientific and Cultural
Organization, <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001913/191354e.pdf>)
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ပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းမွ်ေဝျခင္းတြင္
GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈကို တေပါင္းတည္းထားရန္
၁။ ပညာေရးစီမံခ်က္က ပညာေရးဌာနအတြင္း (သို႔) က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား ေသာ
အဖြဲ႕မ်ားသို႕ GBV သတင္းပို႔တိုင္တန္းမႈ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ရာတြင္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။
►► လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ ၎တို႔မိသားစုႏွင့္ လူထုအား လံုၿခံဳမႈအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည့္ ဌာနခ်င္းႏွင့္ ဌာနအတြင္း သတင္းေဝးမွ်သည့္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စနစ္ (GBVIMS) အသံုးျပဳမႈကို စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး လက္ရွိ
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္္ႏွင့္ (GBVIMS) ၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။
၂။

GBV

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ပညာေရးႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

လူထုသို႔ကြင္းဆင္း

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အသိပညာ အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါ။
►► GBV အထူးျပဳမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္၍ GBV အေၾကာင္း ပညာေရးကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေပါင္းထည့္ပါ။ (ဥပမာ- လူထုႏွင့္ စကားအေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လူထု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား က်န္းမာေရးသတင္းေပး၊ မိဘဆရာအသင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္
မိဘအဖြဲ႕မ်ား စသည္အားျဖင့္)
►► တားဆီးကာကြယ္မႈေပးသတင္း အခ်က္ လက္မ်ား၊လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ရပ္ရြာ
အဆင့္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းထားမႈမ်ား စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေအာင္
အျမင္ဖြင့္လုပ္ငန္း မ်ားအား ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။
►► ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုသံုးပါ။ (ဥပမာ- မ်က္မျမင္အတြက္ Bralie၊ လက္ဟန္ေျခဟန္၊
ရိုးရွင္းေသာ သတင္းရုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား စသည့္ျဖင့္)
►► ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး GBV အေျခခံထားသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား၏အေရးပါမႈကို
ေဆြးေႏြးပါ။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေယာက္်ားေလးမ်ား (လိုအပ္လွ်င္ သီးျခား)
သတင္းစကားျပဳစုျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ အသက္ ၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ဓေလ့အရ
ဆီေလ်ာ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
►► ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား GBV၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္ အေရး/ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူူမႈဝန္းက်င္မွ
ေဘးဖယ္ခံရျခင္း၊ လိင္မႈေရးရာ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာေရွးဦး သူနာျပဳစုမႈ ( ဥပမာ- လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို
သတင္းေပးရာတြင္ လံုၿခံဳမႈက်င့္ဝတ္ အညီလွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းမႈ စသည္တို႔ကို) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးဝန္္ထမ္းမ်ားအား ေၾကေၾက ညက္ညက္ သင္ေပးပါ။
►► ရပ္ရြာထဲရွိ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈ
ေအဂ်င္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္
ဝန္းက်င္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ေစပါ။( ဥပမာ- အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၊
သင္တန္း၊ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ က်ားမေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား
ေဆြးေႏြးျခင္း စသည္)
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►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအား ပညာေရး ကြင္ဆင္းလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕
ရသည့္ အဟန္႔အတားမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲပါ။ (ဥပမာပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ စသည့္)
ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္တြင္ အသက္၊ က်ားမႏွင့္ ဓေလ့အရ အကဲဆပ္မႈျဖစ္ေစရန္ ေရးဆြဲထားေသာ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ (လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အမ်ိဳးသမီး မိန္းကေလးငယ္
မ်ားေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးပံ့ပိုးေပးထားရွိျခင္း) သို႔မွသာ တက္ေရာက္သူ မ်ားအေနျဖင့္
GBV ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ လံုၿခံဳမႈကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

အေရးတႀကီးသိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
တိက်ေသာ GBV သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
လူထုကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ သူမ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္မႈခံစားေနရေသာ
အုပ္စုအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ကို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ GBV သတင္းအခ်က္လက္အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ GBV အထူးျပဳမဟုတ္ေသာ
သူမ်ားအေနျဖင့္ GBV အထူးျပဳမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က႑ႏွင္႔
ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ GBV ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္႔ အဓိကအခ်က္မ်ား
ညိွႏႈိင္းျခင္းပထမအဆင္႔အေနျဖင္႔ ပညာေရးစီမံခ်က္မွ GBV ညိွႏိႈင္းသည္႔ နည္းစနစ္ကုိ ရွာေဖြ၍ GBV အထူးျပဳသူ ႏုိင္ငံတြင္း
ရွိ/မရွိ ေဖာ္ထုတ္ပါ။ GBV အထူးျပဳသူမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစု၍ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္
အကူညီေတာင္းရာတြင္
►► GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေပးသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါ။ ၎အျပင္ ပညာေရးလုက္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ
မ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲ လုပ္ေဆာင္ပါ။
►► ပညာေရးဝန္ထမ္း မ်ား အား က်ား/မ ေရးရာအေၾကာင္း ၊ GBV အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မည္သို႕ ေလးစားမႈ ၊ ပံ့ပိုးမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ စသည္တို႔ကို
သင္တန္းေပးပါ။
►► GBV မွလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားက ပညာေရးဝန္ထမ္းကို ဖြင့္ဟဝန္ခံမည့္ သူအတြက္
စံသတ္မွတ္ခ်က္ပါဝင္သည့္ လြဲေျပာင္းလမ္းေၾကာင္း စနစ္ျပဳစုပါ။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား လံုၿခံဳမႈ၊
က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းသည့္ လြဲေျပာင္းေပးမႈမည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို စသည့္
အေျခခံက်သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ဗဟုသုတတို႔ကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
►► ထိခိုက္မႈရွိေသာ လူထုကို က်ား/မ ေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ GBV ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
အခြင့္အေရး/ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ အျမင္ဖြင့္ေဟာေျပာပြဲမ်ား
လုပ္ေပးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္

ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားက

အျခားလူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
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အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ GBV အႏၲရာယ္ ပိုေလ်ာ့ႏိုင္မည္။ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္
အႀကံျပဳခ်က္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။(လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈတံု႔ျပန္ျခင္းအရ
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္သည့္ က႑မ်ားအရ စဥ္းစားရန္)ဇယားတြင္ မပါေသာ္လည္း ပညာေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက
ရွိခဲ့လွ်င္ အျခားမိတ္ဖက္မ်ားက ရွိခဲ့လွ်င္ အျခားမိတ္ဖက္မ်ားက က်ားမေရးရာ စိတ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ
ပံ့ပိုးမႈ (MHPSS) HIV အသက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ GBV
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္မ်ားကို အပိုင္း ၂ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ လမ္းညႊန္တြင္ ၾကည့္ပါ။

စခန္းတြင္း
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
စခန္းတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

►► CCCM မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ပါ။
ပညာေရးစီမံခ်က္အတြက္ စခန္းအတြင္းရွိ လံုၿခံဳမႈရွိေသာ/မလံုၿခံဳေသာ
ေနရာမ်ားကို(ယာယီစာ သင္ရန္ေနရာ အပါအဝင္) မိန္းကေလးမ်ားႏွင္႔
အျခားအႏၲရာယ္ရွိေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာသတ္မွ
တ္ခ်က္ အေပၚ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။
►► မ်ိးဆက္ပြားအသက္အရြယ္ရွိ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား
ျဖန္႔ေဝးရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးၿပီး ထိုအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားအား
ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္
မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်ပ္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ စနစ္မ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြဲပါ။
►► မည္သည့္လူငယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/မ်ားက ေက်ာင္းတက္/မတက္သည့္
အေျခအေနကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ က်ား မ ခြဲျခားထားၿပီး
ေက်ာင္းတက္သည့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ေဝျခမ္းေရး

ပညာေရး

မွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စခန္းစားရင္းသြင္းထားသည့္ မွတ္တမ္းႏွင့္
တိုက္ကာ စစ္ေဆးၿပီး သင့္ေတာ္သလို လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားအား စီစဥ္ေရးဆြဲပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ား

►► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သူမ်ားကို စားရင္းျပဳစုထားပါ။
►► GBV အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူကေလးမ်ားအား ခ်ဥ္းကပ္ရမည့္
နည္းလမ္း ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး က်င္႔ဝတ္ကိုက္ညီကာ
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ အျမန္ဆံုးလြဲေျပာင္းႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား သင္တန္းေပးပါ။
►► ကေလးသူငယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ခန္႔အပ္ ေရြးခ်ယ္ အကဲျဖတ္သည့္ ေနရာတြင္
ထည့္စဥ္းစားေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။
►► အႏၲရာယ္မွလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ဖြင္႔ဟေျပာဆိုခ်က္အရ
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္
စိတ္လူမႈ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ လႊဲေျပာင္းမည့္ေနရာမ်ားႏွင့္
ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါ။
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ကေလးသူငယ္မ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

►► ကေလးမ်ား၊ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေပးသည္႔
ေနရာ သြားသည္႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈၿပီး
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေသာ လံုၿခံဳမႈမရွိသည့္ေနရာမ်ားအား အမွတ္လုပ္ထားပါ။/
မီးေမွာင္းထိုးထားပါ။
►► လက္ရွိရပ္ရြာလူထု၏ ကာကြယ္ေရးနည္းမ်ားကုိ အားေကာင္း
လာေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊
ေက်ာင္းသြားရန္ လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။ ဥပမာကေလးငယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ၊ေ စာင္႔ၾကည္႔ေကာ္မတီ၊
ေန႔ကေလး ထိန္းဌာနမ်ား၊ ယာယီစာသင္ရန္ေနရာမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီး၊ကေလးႏွင္႔ ဆယ္ေက်ာ္ သက္တုိ႔၏ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာ
ေနရာ၊ ကေလးသူငယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး ကြန္ယက္မ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ ကေလးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားရဲမ်ား၏

ပညာေရး

ေစာင္႔ေရွာက္မႈ စသည္႔ျဖင္႔.

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

►► ေက်ာင္းတြင္း အာဟာရ ေကြ်းေသာအဖြဲ႔၊ အစားအစာ ေဝငွသူမ်ား၏
စာရင္းကုိ ျပဳစုထားပါ။

က်န္းမာေရး

►► က်န္းမာေရးက႑တြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား စာရင္းျပဳစုထားသည္႔
ဆရာမ်ား၊ ဆရာ/မ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊မိဘမ်ားႏွင္႔ ရပ္ရြာ
လူထုအား လိင္မႈေရးရာႏွင္႔ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအေၾကာင္း
သင္တန္းေပးပါ။ (ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊HIV ၊SPI၊ စသျဖင္႔.)
►► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းႏွင္႔ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သလုိ
က်န္းမာေရးသံုးပစၥည္းပါေသာ ပံုးမ်ားေဝပါ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

►► အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ားႏွင္႔အတူ အလုပ္လုပ္ပါ။
• စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာစာေပမ်ား၊
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ
သင္တန္းမ်ား စသည္႔ က႑မ်ားပါဝင္သည့္ သမရုိးက်မဟုတ္ေသာ
ပညာသင္ၾကားေရး စီမံခ်က္အား အေကာင္ထည္ ေဖာ္ပါ။
• ဤစီမံခ်က္ကုိ စီးပြားေရး အားျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည့္
ေက်ာင္းျပင္ပ ေရာက္ လူငယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး ေနသည့္
အသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းစီမံ ခ်က္မ်ားႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။
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အဟာရ

►► အာဟာရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင္႔အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ပါ။
• ပညာေရးစီမံခ်က္တြင္ - ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္
အရြယ္မိခင္မ်ား အပါအဝင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားအား
၎၏ ကေလးမ်ားအား ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းျခင္း၊ကေလးထိန္းေပးျခင္းျဖင့္
ပံ့ပိုးေပးပါ။
• ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရေကြ်းသည္႔ စီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ မိဘမဲ႔ကေလးမ်ားႏွင္႔ ကေလးသူငယ္ ဦးေဆာင္ေသာ
အိမ္ေထာင္မ်ားကုိ အထူး အာရုံစိုက္၍ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း
ျမွင့္တင္ေသာ အားျဖင့္ ထိုကေလးမ်ားသည္လည္း ပညာေရး
သင္ၾကားတက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။

အကာကြယ္ေပးမႈ

►► ေစာင္႔ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေစျခင္းျဖင္႔ သင္ ၾကားေရးပတ္ဝန္က်င္ႏွင့္
အနီးတစ္ဝုိက္တြက္ ကာကြယ္မႈကုိ ေစာင္႔ၾကပ္ပါ။
►► ေဒသတြင္းရွိဥပေဒ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ အေနျဖင့္
ခ်ိတ္ဆက္၍ GBV အႏၲရာယ္ရွိသူ၏ ေက်ာင္းသြား၊ေက်ာင္းျပန္လံုၿခံဳႏွင့္

ပညာေရး

စပ္လ်ဥ္းေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။

ေနထိုင္စရာ၊
ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ

►► SS & R လုပ္သူမ်ားႏ်င္႔အတူ အလုပ္လုပ္ပါ။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီဇုိင္းႏွင့္အညီ သုိ႔မဟုတ္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ
ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳၿပီး သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား
အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားပညာသင္ၾကားေရးေနရာမ်ားကုိ
ဒီဇိုင္းေရဆြဲပါ။
ေက်ာင္းတြင္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနစဥ္တေလွ်ာက္
လံုး၊GBV ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေသာ လံုၿခံဳမႈအေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။

တယ္လီဖုန္း၊ေၾကးနန္းႏွင္႔

►► ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ GBV

ေရဒီယုိ တုိးျမွင္႔ဆက္သြယ္

အႏၲရာယ္ ေလ်ာ႔က်ေစရန္ သတိေပးစနစ္မ်ား ထားရွိပါ။ ဥပမာ-

ျခင္းက႑
ေရ၊ တစ္ကိုယ္ေရ
သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွႈင္းေရး

လက္ကုိင္ဖုန္းႏွင္႔အျခား နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ ေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ
တားဆီးပါ။
►► ေယာက္်ားေလးႏွင့္မိန္းကေလး သီးသန္႔ခြဲျခားထားသည့္
အိမ္သာႏွင့္ ေျခလက္ေဆးသည့္ ေနရာအပါအဝင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ
လက္လွမ္းမွီမႈရွိၿပီး သီးသန္႔ရွိသည့္ တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး
အေထာက္အပံ့ေနရာမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေဆာက္လုပ္ပါ။
►► GBV သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္
ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးုႁမွင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ပါ။
►► တစ္ကုိယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး အသံုးအေဆာင္မ်ားကုိ ဆီေလ်ာ္သည္႔
ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပံ့ပုိးေပးပါ။
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စီမံကိန္းအား ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္းႏွင္႔ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV
ကုိ ထည္႔သြင္းစဥ္းစား ရမည္႔ အဓိက အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းရာနယ္ပယ္တြင္ ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံ အႀကံျပဳခ်က္
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးျပည္စံုမႈ မရွိေသးပါ။ ဤညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး
ရည္ရြယ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ တာဝန္ခံယူမႈကို
တိုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ “ညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္” သည္ ညႊန္ကိန္းကို တိုင္းတာရန္ လိုအပ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ “ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္” သည့္ က႑ သို႔မဟုတ္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
အႀကံျပဳေပးပါသည္။ “ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်က္” မွာ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ “အေျခခံညႊန္းကိန္းမ်ား”မွာ စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုး အခ်ိန္မ်ားတြင္
ေကာက္ယူၿပီး

ေနာက္ထပ္

တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္

ရည္ညႊန္း

အမွတ္အျဖစ္

သံုးရန္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းရလဒ္

(output) မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမင္သာသည့္ လတ္တေလာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းရလဒ္
(outcome) မွာ လူမႈေရး အမူအက်င့္ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္း အေျခအေန တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။
လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ကို လုပ္ငန္းတစ္ခု မေဆာင္ရြက္မွီ သတ္မွတ္သင့္ၿပီး စီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္
စီမံခ်က္၏

အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊

ရရွိႏိုင္ေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔အေပၚ

အေျခခံ၍

လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေစရန္ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး အစီရင္ခံစာ
ပို႔သင့္သည္။ ညႊန္းကိန္းအခ်ိဳးအား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။ (ဇယား၏
ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက အပိုင္း(၂)- အဓိက
အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား- တြင္ၾကည့္ပါ။
ညႊန္းကိန္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အျခားထိခိုက္လြယ္မႈ
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ခြဲျခားေဖာ္ျပသင့္သည္။ အႏၲရာယ္က်လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ပိုမိုသိရွိလိုပါက အပိုင္း (၁) - မိတ္ဆက္ တြင္ၾကည့္ပါ။
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ရင္းျမစ္

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္ရႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းရလဒ္

ညႊန္းကိန္းအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

အေျခခံ

ညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
ပညာေရးက႑အတြက္
ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈ မ်ားတြင္
GBV ေမးခြန္း မ်ားကုိ
ထည္႔သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္းမ်ားx GBV ႏွင္႔

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္႔

ဆက္ႏြယ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္သည္႔

လုပ္ငန္း အေထာက္အကူမ်ား

ပညာေရး က႑ ဆန္းစစ္

၁၀၀%

 

၅၀%

  

၁၀၀%

 

သုိ႔မဟုတ္ က႑ အဆင္႔

ေလ႔လာမႈအေရအတြက္ x ၁၀၀
___________________________
ပညာေရး က႑ေလ႔လာမႈ အေရအတြက္
*ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈ ေမးခြန္းမ်ားတြင္
ဆီေလ်ာ္သလုိ ျပဳျပင္ထည္႔သြင္းႏုိင္ သည္႔
ေလ႔လာရမည္႔ GBV နယ္ပယ္မ်ား အား စာမ်က္ႏွာ
(၁၃)တြင္ ၾကည္႔ပါ။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ

အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀
_________________________
ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆုိသူ

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ
ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္
က႑အဆင္႔

အေရအတြက္
ႏွင္႔
ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈအဖြဲ႔၏အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဝင္
အေရအတြက္ x ၁၀၀
_________________________
ဆန္းစစ္ေလ႔လာမႈအဖြဲ႔ဝင္အေရအတြက္
စာသင္ၾကားသည့္
ပတ္ဝန္းက်င္

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ

ေနရာမ်ားတြင္ GBV
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ
အခ်က္မ်ားအား ေဘးဒဏ္သင္႔
လူမ်ားႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ
က်ား/မ၊အသက္
အရြယ္အလုိက္ ခြဲျခားကာ
တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈ

အခ်က္မ်ားအား ထိခုိက္ ခံစားရေသာ

မွတ္တမ္း မ်ား၊ ဦးတည္
အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (FGD)၊

လူထုႏွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး

အဓိက သတင္း အခ်က္

သည္႔သင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္အေရအတြက္

အလက္ ေပးႏုိင္ သူႏွင္႔

X ၁၀၀
________________________
သင္ၾကားေရးဝန္းက်င္ အေရအတြက္
အရည္အေသြးဆုိင္ရာ
စာသင္ၾကားေရးဝန္က်င္
ေနရာမ်ားအတြင္းႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
ထိခုိက္ခံစား ရေသာ လူထုသည္
မည္သုိ႔ေသာ GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေျခ
အမ်ိဳးအစား မ်ားကုိ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါသနည္း။
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အဖြဲ႔ အစည္း ဆုိင္ရာ

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူမ်ား (KII)
ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ ခံစားမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္

ေက်ာင္းတက္ရာတြင္

ေက်ာင္းတက္မည္ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ GBV

ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အႏၲရာယ္ ၏

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရတြက
x ၁၀၀
_______________________

အေၾကာင္းအရင္း

ရင္းျမစ္

စစ္တမ္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း

၁၀၀%





၁၀၀%

 

၁၀၀%

 

ေက်ာင္းတက္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာ
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း
ပညာေရးဆုိင္ရာ

ရန္ပံုေငြ

GBV လမ္းညႊန္းမ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္

အဆုိျပဳ လႊာမ်ား အား

အဆုိျပဳလႊာမ်ား သုိ႔မဟုတ္

ေလ်ာ႔ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း

ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ ျခင္း

နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားတြင္ GBV

သုိ႔မဟုတ္ အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုး

(ေအဂ်င္ စီ အဆင္႔

အႏၲရာယ္ ေလ်ာ႔ခ်ေရးအား

တစ္ခုထည္႔သြင္းထားေသာ

ထည္႔သြင္းျခင္း

သုိ႔မဟုတ္ က႑အဆင္႔

ပညာေရးဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြ အဆုိျပဳလႊာ
သုိ႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္
x ၁၀၀
_______________________
ပညာေရး ဆုိင္ရာရန္ပံုေငြ အဆုိျပဳလႊာ
သုိ႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္

ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား
GBV လမ္းညႊန္း မႈမ်ားကုိ
ေလ႔က်င္႔ သင္တန္းေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္းသင္တန္းတြင္
တက္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္း
အေရအတြက္ x ၁၀၀
___________________
ပညာေရးဝန္ထမ္းအေရတြက္

သင္တန္း တက္
ေရာက္သူမ်ား စာရင္း၊
အစည္း အေဝး
မွတ္တမ္း၊စစ္တမ္း
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ သို႔မဟုတ္
ကဏၱအဆင့္)

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္ရႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းရလဒ္

ညႊန္းကိန္းအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

အေျခခံ

ညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား
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ရင္းျမစ္

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္ရႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းရလဒ္

ညႊန္းကိန္းအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

အေျခခံ

ညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
►► စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
၅၀%



အဖြဲ႕အစည္း မွတ္တမ္း

၁း၁

 

ထိခိုက္မႈရွိေသာေနရာ မ်ားတြင္

ပူးတြဲပညာေရးဆိုင္ရာ

ျပႆနာ

မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားတက္

ပညာသင္ၾကားတက္ ေရာက္သည့္

လိုအပ္ခ်က္ စစ္တမ္း

မျဖစ္မွီ ရွိေသာ



ေရာက္သည့္ ထိခိုက္မႈရွိေသာ

မိန္းကေလးအေရအတြက္
______________________

ေကာက္ယူျခင္း W matrix

အခ်က္အလက္

ပညာေရးဆိုင္ရာ ရပ္ရြာ

ပညာေရးဆိုင္ရာ ရပ္ရြာအေျချပဳေကာ္မတီ

စစ္တမ္း FDG၊ KII

အေျချပဳေကာ္မတီတြင္

တြင္ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္လူအေရအတြက္ x

လူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ

အမ်ိဳးသမီး x ၁၀၀
____________________________



ေျမပံုဆြဲျခင္း

ပညာေရးဆိုင္ရာ ရပ္ရြာအေျချပဳေကာ္မတီ
တြင္ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္လူအေရအတြက္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္
၎တို႔အျမင္က ဘာလဲ။ အတားအဆီး
ေတြက ဘာလဲ။ ပညာေရးဆိုင္ရာ
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕တြင္
မိဘဆရာသင္းလည္းပါသည္။

ထိခိုက္မႈရွိေသာေနရာမ်ားတြင္
ဆရာ/မ၏ အခ်ိဳး

အေရအတြက္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈရွိေသာေနရာတြင္ စာသင္သည့္
ဆရာမအေရအတြက္
________________________
ထိခိုက္မႈရွိေသာေနရာတြင္ စာသင္သည့္
ဆရာအေရအတြက္

ထိခိုက္မႈရွိေသာေနရာ

မိန္းကေလး ေယာက္်ားေလး
အခ်ိဳး

ထိခက
ို ္မႈရွိေသာေနရာ မ်ားတြင္
ပညာသင္ၾကားတက္ ေရာက္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို
အသက္အရြယ္ႏွင့္
GBV အမ်ိဳးအစားအလိုက္
ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါ။
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ေယာက္်ားေလး အေရအတြက္

ေပၚ အေျခခံ
ကာ ဆံုးျဖတ္
မည္



၁၀၀%

 

အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း KII

၁၀၀%

 

GBV ၏ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား

ကြင္းဆင္း

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးပါဝင္ေစသည့္

ျပန္လည္း ဆန္းစစ္ျခင္း

ေလ့လာ သည့္



လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသာ

ေနေသာ ဝန္ထမ္းမွ

ဝန္ထမ္းမွ စံသတ္မွတ္စည္းကမ္းကို

လက္မွတ္ထိုးသူမ်ား

စီမံကိန္း ရလဒ္

ရင္းျမစ္

အဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္း

လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
စံသတ္မွတ္ စည္းကမ္းကို

အခ်က္အလက္ရႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းရလဒ္

ညႊန္းကိန္းအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

အေျခခံ

ညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

လက္မွတ္ထိုးသူအေရအတြက္ x ၁၀၀
_________________________
လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသာဝန္ထမ္း
အေရအတြက္

ေက်ာင္းတြင္းရွိ GBV
လြတ္ေျမာက္လာသူအား
တိုင္တန္းျခင္းႏွင့္
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းစနစ္

GBV လြတ္ေျမာက္လာသူအား
တိုင္တန္းျခင္းႏွင့္
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းစနစ္ရွိသည့္ ေက်ာင္း
အေရအတြက္ x ၁၀၀
________________________
ေက်ာင္းအေရအတြက္/သင္ၾကားေရး
ဌာနအေရအတြက္

►► ေပၚလစီ
ပညာေရးဆိုင္ရာေပၚလစီ၊
လမ္းညႊန္ႏွင့္
စံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ GBV

ပညာေရး ေပၚလစီ၊ လမ္းည႔ႊန္ႏွင့္

(အဖြဲ႔အစည္း၊က႑၊

အခါ ဆံုးျဖတ္

တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္

စံသတ္ခ်က္အေရအတြက္ x ၁၀၀
______________________

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္

ျခင္း

တံု႔ျပန္အေရး ယူမႈအား
ထည့္သြင္းေစျခင္း

ပညာေရး ေပၚလစီ လမ္းညႊန္ႏွင့္

ကမၻာ့အဆင့္)

စံသတ္မွတ္ခ်က္

►► ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈမ်ား
GBV အစီရင္ခံစာမ်ားအား

ေမးျမန္းရာတြင္ GVB အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ

မွ်ေဝေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္

သတင္းကိစၥမ်ားမွ် ေဝမႈတြင္

ခ်က္ထိန္းသိမ္ထားရွိသည့္

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဗဟုသုတ

သိရိွသြားႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
(ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း

၁၀၀%



အဆင့္)

မေဖာ္ျပသင့္ေသာ မွန္ကန္စြာ
ခ်က္ျခင္းေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား
အေရအတြက္ x ၁၀၀
__________________________
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္
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GBV လႊဲေျပာင္းစနစ္
အေၾကာင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို
မည္သည့္ ေနရာကို သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊

အခ်က္အလက္မ်ား

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္

ကို ပညာေရးဆိုင္ရာ

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို

ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေစျခင္း

ရင္းျမစ္

စာအုပ္၊ စာေပ

ကြင္းဆင္း

မွတ္တမ္းမ်ားအား ျပန္လည္

သည့္အခါ

ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊

ဆံုးျဖတ္ရန္

 

အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္

မည္သည့္ေနရာတြင္ လက္လွမ္းမီွရရိွႏိုင္မည္ ေပးနိုင္သူႏွင့္
ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း KII,

င္ေသာလူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သ

စစ္တမ္း (ေအဂ်င္အဆင့္ႏွင့္

ည့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေရအတြက္

က႑အဆင့္)

x ၁၀၀
________________________
လူထတ
ု ြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္
ပညာေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား
အေရအတြက္

ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့

GVB အႏၲရာယ္ေလ်ာ႔ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

KII၊ အစည္းအေဝး

ကြင္းဆင္း

ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ၏

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆြးေႏြးသည့္

မွတ္တမ္းမ်ား၊

သည့္အခါ

ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပညာေရးမဟုတ္ေသာ က႑အေရအတြက္x (ေအဂ်င္အဆင့္ႏွင့္
၁၀၀
က႑အဆင့္)
________________________
လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတစ္ခုတြင္
စခန္းအဆင့္တြင္ပါဝင္ေနၾကေသာ
ပညာေရးမဟုတ္သည့္က႑အေရအတြက္
က႑မ်ားႏွင့္ GBV ေဘးအႏၲရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၆ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

42

ဆံုးျဖတ္ရန္

 

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္ရႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းရလဒ္

ညႊန္းကိန္းအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

အေျခခံ

ညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

Key Resources
►► The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) and its Gender Task
Team have created a series ofresources, including ‘Preventing and Responding to
Gender-Based Violence in andthrough Education’. Inter-Agency Network for Education in
Emergencies, <http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1059/Preventing_
and_Responding_to_GBV.pdf>INEE Toolkit, <http://toolkit.ineesite.org> INEE Toolkit’s
Gender Section, <http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards/implementation_
tools/%3Ch3%3Ekey_thematic_issues%3Ch3%3E/gender> Gender Equality in and

through Education: INEE pocket guide to gender, http://toolkit.ineesite.org/pocket_guide_
to_gender
►► The Joint Education Needs Assessment Toolkit, <www.savethechildren.org.uk/sites/
default/files/docs/Ed_NA_Toolkit_Final_1.pdf>. This resource has been developed by
the Global Education Cluster to enable Education Cluster staff andpartners in the field
to: undertake preparedness planning for emergency assessments collectively design and
conduct an education needs assessment (rapid and/or comprehensive) generate reliable,
comprehensive and timely information needed to guide effective inter-agency education in
emergencies responses highlight immediate, critical education issues and ensure effective
coordination across education partners in an emergency.
►► The Good School Toolkit by Raising Voices in Uganda contains a set of ideas and tools
that will help educators explore what a good school is and guide them through a process
that will help them create one. It was developed with the help of schools in Uganda
and deliberately focuses on ideas and activities that do not require specific financial
resources—just commitment and perseverance. <http://raisingvoices.org/good-school>
►► For a training manual for students on preventing schoolrelated violence against girls, see:
United States Agency for International Development. 2009. ‘Doorways 1: Student training
manual on school-related gender-based violence prevention and response’, http://pdf.
usaid.gov/pdf_docs/pnado240.pdf
►► The IASC has created an online course that provides the basic steps a humanitarian
worker must take to ensure gender equality in programming, including education. To
access the course see Inter-Agency Standing Committee. 2010. ‘Different Needs – Equal
Opportunities: Increasing effectiveness of humanitarian action for women, girls, boys and
men’, <www.interaction.org/iascgender- elearning>
►► For a checklist for ensuring gender-equitable programming in the education sector, see
Inter-Agency Standing Committee. 2006. Gender Handbook in Humanitarian Action,
<https:// interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/ IASC%20
Gender%20Handbook%20%28Feb%202007%29.pdf>
►► For a toolkit and recommendations from UNHCR on preventingand responding to violence
against women and girls in refugeeschools, see United Nations High Commissioner for
Refugees(UNHCR). 2007. Safe Schools and Learning Environment: How to prevent and

respond to violence in refugee schools. Geneva: Technical Support Section, Division of
Operational Services, UNHCR, http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1048/
Codes_of_Conduct_Refugee_Schools.PDF
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►► Fancy, K., and McAslan Fraser, E. 2014. ‘DFID Guidance Noteon Addressing Violence
against Women and Girls (VAWG) in Education Programmes’. London: VAWG Helpdesk,
<https:// www.gov.uk/government/publications/violence-againstwomen-and-girlsaddressing-violence-against-women-andgirls- in-education-programming>
►► United Nations Population Fund and Save the Children. 2009. ‘Adolescent Sexual and
Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings: A companion to the Inter-Agency

Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings’, <www.unfpa.org/
publications/adolescent-sexual-andreproductive- health-toolkit-humanitarian-settings>.
This toolkit provides information and guidance to advocate for adolescent sexual and
reproductive health (ASRH) and implement adolescent-inclusive SRH interventions.
►► For a curriculum to help facilitate dialogue between adults and young people on issues
related to adolescent reproductive health, see Program for Appropriate Technology
in Health (PATH). 2006. Tuko Pamoja: Adolescent reproductive health and life skills

curriculum. Nairobi, www.popcouncil.org/uploads/ pdfs/frontiers/Manuals/KARHP_guide1.
pdf
►► Women’s Commission for Refugee Women and Children. 2005. ‘“Don’t Forget Us”: The
education and gender-based violence protection needs of adolescent girls from Darfur in
Chad’. New York: WRC, www.refworld.org/docid/48aa830f24.html
►► World Bank. n.d. ‘Addressing Violence against Women within the Education Sector’, http://
siteresources.worldbank.org/ INTGENDER/Resources/Education.pdf
►► United Nations High Commissioner for Refugees and Save the Children UK. 2002. ‘Note for
Implementing and Operational Partners: Sexual violence & exploitation – The experience
of refugee children in Guinea, Liberia and Sierra Leone’, <www. savethechildren.org.uk/
sites/default/files/docs/sexual_ violence_and_exploitation_1.pdf>
►► For programme strategies targeting work with boys to end violence against women and
girls, see: Oxfam GB and KAFA. 2011. ‘Women and Men Hand in Hand against Violence:
Strategies and approaches of working with men and boys for ending violence against
Women’, http://policy-practice.oxfam. org.uk/publications/women-and-men-hand-in-handagainstviolence- strategies-and-approaches-of-workin-118174 (English); <www.kafa.org.
lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf18. pdf> (Arabic)
►► For tools and resources for life skills facilitators, see WarChild Holland’s ‘I Deal’ series:
www.warchildlearning.org/
►► For a report documenting and sharing some of the key successes and examples of best
practice emerging from one of the organization’s flagship multi-country girls’ education
initiatives, see ActionAid. 2013. ‘Stop Violence against Girls in School: Success stories’,
www.actionaid.org/sites/files/ actionaid/svags_success_stories.pdf
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<www.gbvguidelines.org>

IASC
Inter-Agency Standing Committee

<http://gbvaor.net>

<https://interagencystandingcommittee.org>

