
Sight For All 

ကလ ေး အကာအကယွလ် ေးလ ေး မူဝါဒ 

အချကအ် ကစ်ာလစာင ်

 
ကလ ေးသငူယမ်  ေးတွင ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းနငှ  ် လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းတ ုံ  မှ 

အက အကွယ်ရရနန်ငှ  ် ုံပြ ြုလ ေးကငေ်းရန ် အြွင အ်လရေးရှ သည်။ ကလ ေးသငူယ ် မ  ေးအ ေး 

အက အကွယ်လ ေးရန ် ုံအ ်ြ က်မှ   ူထုံအသ ုံကအ်ဝနေ်းအ ေး  ုံေးအတွက် အြရ က သည်။ ကမဘ တစ်ဝနေ်းတွင ်

ကလ ေးမ  ေးသည် လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းနငှ  ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းတ ုံ  က ုံ ြ စ ေးကကရပ  ေး   ငဆ် ုံငရ် ၊ 

ရုံ ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ် နငှ စ် တ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ်  က  ေး ွနမ်ှုတ ုံ  က ုံ ကက ြုလတွွေ့ ကကရသည်။ အမ  ေးအပ  ေးမှ  လြေါငေ်း  ုံပြတအ်ပမတ်ထုံတ်သည  ်

အ ုံ ်၊ စ ေး ွ ေးပြစ်   ငဆ် ုံငရ်  လြေါငေ်း  ုံပြတ်ပြငေ်းအ ေါအဝငတ် ုံ  တွင ်အတငေ်းအက  ်  ုံ ် ြ ုံငေ်းလစပြငေ်းြ ရသည်။  

ကလ ေးသငူယ ်မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းနငှ  ်လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတပ်ြငေ်းက ုံ မည်သ ုံ  မျှ  က်မြ န ုံင ်ေါဟုံ Sight For All 

က ြ ယူ ေါသည်။ ကလ ေးမ  ေးတငွ ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းနငှ  ် လြေါငေ်း  ုံပြတအ်ပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းမှ 

အက အကွယ်လ ေးြ ရရနန်ငှ  ် လ ေးကငေ်း  ုံပြ ြုရန ် အြွင အ်လရေးရှ ပ  ေး Sight For All သည် ကလ ေး 

မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းနငှ  ်လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းအလ ေါ်   ုံေးဝ သည်ေးမြ  ေါ။ 

Sight For All ၏ ကလ ေးသငူယ် အက အကွယ်လ ေးလရေး မဝူေါဒသည် ကလ ေးမ  ေးအ ေါအဝင ်မ မ နငှ  ်ုံ ်က ုံငသ်ည သ်ူမ  ေး ၏ 

လ ေးကငေ်း  ုံပြ ြုလရေးက ုံ လသြ  လစရနပ်ြစ် ေါသည်။ 

ဤအြ ကအ် က်စ လစ ငတ်ွင ် Sight For All ၏ ကလ ေးသငူယ ် အက အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒက ုံ 

ပြ ြုင ုံလြ ်ပ ထ ေးလသ  ်ည်ေး ၎ငေ်းသည် မရူငေ်းမူဝေါဒက ုံ အစ ေးထ ုံေး  ုံက်သည် မဟုံတ် ေါ။  

Sight For All အက အကယွ်လ ေးလရေး မဝူေါဒသည် အ ေး  ုံေးလသ  Sight For All အမှုထမ်ေးမ  ေးအလ ေါ် သကဆ် ုံငသ်ည်၊ 

 ေါဝငသ်ည်မှ -  ုံတအ်ြွ ွေ့ ညွှနက်က ေးလရေးမ ေးမ  ေး၊ အ ုံ ်သမ ေးမ  ေး၊ လဆေး က်လစတန  ဝနထ်မ်ေးမ  ေး (ဗစ်ရှငေ်းအြွ ွေ့) ၊ 

လဆေး က်မဟုံတ်သည ် လစတန  ဝနထ်မ်ေးမ  ေး၊ မ က်စ ကုံသလရေး လက ေး က် အရ ရှ မ  ေး၊ စ မ က နေ်း  ုံ ်လဆ ငသ်ူမ  ေး၊ 

မ က်စ ဌ န ညွှနက်က ေးလရေးမ ေးမ  ေး၊ ကနထ်ရ ုံက် ုံ ်သူမ  ေး၊ Sight For All စ မ က နေ်းမ  ေးတငွ ်  ေါဝင ်ုံ ်လဆ ငလ်သ  

လက ေး က်ရှ  က ုံယ်စ ေး ယှ်မ  ေး၊ နငှ  ် Sight For All နငှ  ် တရ ေးဝင ် စ ြ ြု ်အရ ဆက်ဆ လရေးရှ သည  ်

မ တ်ြက်သူမ  ေးတ ုံ  ပြစ်သည်။ 

 

အဆ ို ါ မူဝါဒက ို လအာက ်ါ အလ ခခံစည်ေးမျဥ်ေး ငါေးခို ြင  ်လကျာလထာကလ် ာကခ်ံ  ြုထာေးသည်- 

အလပြြ စည်ေးမ ဥ်ေး ၁- ကလ ေးသူငယ် လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်မှုနငှ  ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုမှုအလ ေါ်   ုံေးဝ 

သည်ေးမြ ပြငေ်း 

အလပြြ စည်ေးမ ဥ်ေး ၂- ကလ ေးသူငယ်က ုံ အလက ငေ်းဆ ုံေး လက ငေ်းက  ြုေးပ ြုပြငေ်းမ  ေး 

အလပြြ စည်ေးမ ဥ်ေး ၃- အနတရ ယ်မ  ေးက ုံ သ ရှ ပြငေ်းနငှ  ်စ မ ထ နေ်းြ ြု ်ပြငေ်း 

အလပြြ စည်ေးမ ဥ်ေး ၄- ကလ ေးသူငယ်လ ေးကငေ်း  ုံပြ ြုလရေးဆ ုံငရ်  တ ဝနမ်  ေး  

အလပြြ စည်ေးမ ဥ်ေး ၅- တ ုံငတ်နေ်းပြငေ်းနငှ  ် ုံ ်ထ ုံေး ုံ ်နည်ေးဆ ုံငရ်  တရ ေးမျှတမှု  

 
 

အဓ က အဓ  ပါယြွ်င ဆ် ိုချကမ်ျာေး 

ကလ ေးသငူယမ်  ေး-  



ကလ ေး၏အြွင လ်ရေးမ  ေးနငှ  ်တ်သက်၍ ကုံ သမဂ္ဂ စ ြ ြု ်နငှ အ်ည  ကလ ေးသငူယ ် ဆ ုံသည်မှ  ကလ ေးအလ ေါ် 

အ ဏ သက်လရ က်သည  ် ဥ လဒအရ လစ စ ေးစွ  အရွယ်လရ က်သည်မှ ွ ၍ အသက ် ၁၈ နစှ်လအ က်အရွယ ်

 ူသ ေးတ ုံငေ်းက ုံဆ ုံ  ုံသည်။ 

 
မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်း 

ရို ်  ိုငေ်းဆ ိုင ်ာ မလတာ်မတ ာေး  ြုကျင မ်ှု—ကလ ေးသူငယအ် ေး အနတရ ယ်ပြစ်လစသည ် ရုံ ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ်  အငအ် ေးသ ုံေးပြငေ်း။ 

ရုံ ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ်  မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်း အပ ြုအမူတငွ ်တွနေ်းြယ်ပြငေ်း၊ ရ ုံက်ပြငေ်း၊  ုံတ်ပြငေ်း၊ ြေါယမ်ေးပြငေ်း၊  စ်လ ေါက်ပြငေ်း၊ 

ထ ုံေးပြငေ်း၊ ကနပ်ြငေ်း၊ က ုံက်ပြငေ်း၊ မ ေးရှု  ွေ့ ပြငေ်း၊  ည် ငေ်းညစ်ှပြငေ်းနငှ  ်အဆ  ်ြတ်ပြငေ်းတ ုံ   ေါဝငသ်ည်။ 

 ျစ် ျျူရှု  ခငေ်း—ကလ ေးသူငယ်တစ်ဦေးအ ေး ၎ငေ်း၏ ရုံ ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ် နငှ  ် စ တ်ြ စ ေးမှုဆ ုံငရ်  ြွ ွေ့ ပြ ြုေးလရေးနငှ  ်

သ ယ လက ငေ်းမွနလ်ရေးအတကွ် မရှ မပြစ်သည က် စစအပြစ ်ယဥ်လက ေးမှုအရ  က်ြ ထ ေးသည ် အလပြအလနမ  ေး (၎ငေ်းတ ုံ  က ုံ 

 ုံ ်က ုံငလ် ေးန ုံင ် က်) မ   သ ုံ  မဟုံတ် လစ င လ်ရှ က်သူမှ   က်ကွက်မှု 

စ တခ်ံစာေးမှုဆ ိုင ်ာနငှ  ်တသ်ကလ်သာ မလတာ်မတ ာေး  ြုမှု—ကလ ေးသူငယအ်လ ေါ် မ   သ ုံ  မဟုံတ် လစ င လ်ရှ က်သူ၏ 

မလတ ်တလ    ် နှုတ်ပြင လ်ဆ ်က ေးမှု သ ုံ  မဟုံတ် ကလ ေးသူငယအ် ေး   ုံလ  ကလ်သ  ရုံ ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ်  မဟုံတ်သည ် 

   ြုေးလထ ငမ်ှုနငှ  ် စ တ်ြ စ ေးမှုဆ ုံငရ် အ  ုံရှ မှု လဆ ငရွ်က်လ ေးရန ် အကက မ်ကက မ်  က်ကွက်မှုက ုံ ရည်ညွှနေ်းသည်။ အဆ ုံ ေါ 

 ုံ ်ရ ်မ  ေးသည် ကလ ေးသူငယ်၏  ငက် ုံယ်အရည်အလသွေး သ ုံ  မဟုံတ်  ူမှုလရေးဆ ုံငရ် နှ ေးလန ှမှုက ုံ   က်စ ေးလစမည  ်

ပြစ်န ုံငလ်ပြမ  ေး ေါသည်။ 

  င ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ာ မလတာမ်တ ာေး  ြုကျင မ်ှု—ကလ ေးသူငယတ်စ်ဦေးအ ေး  ူကက ေးတစ်ဦေး သ ုံ  မဟုံတ် အလတ ် သ သ သ သ  

ကက ေးသည ် ကလ ေးသူငယတ်စ်ဦေး သ ုံ  မဟုံတ် ဆယ်လက  ်သက်ရွယတ်စ်ဦေးက   ငစ် တ်န ုံေးကကလအ င ် အသ ုံေးြ ပြငေ်း။ 

  ငဆ် ုံငရ်  မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င မ်ှု အပ ြုအမူမ  ေးတငွ ်   ငအ်ဂ္ဂ ေါက ုံ ထ က ုံငပ်ြငေ်း၊  က်ပြင က် မဂ္ုံဏြ် စ ေးပြငေ်း၊ 

 ေါေးစ ်ပြင က် မဂ္ုံဏြ် စ ေးပြငေ်း သ ုံ  မဟုံတ်   ငတ် ၊  က်လြ  ငေ်း သ ုံ  မဟုံတ် အပြ ေး အရ ဝတတ ြုပြင  ် စအ ုံထ ထ ုံေးသွငေ်းပြငေ်း၊ 

ရငအ် ုံထ က ုံငပ်ြငေ်း၊   ငက် စစလြ  ငေ်းလပမ ငေ်းကကည ်ပြငေ်း၊ မြွယ်မရ   စ်ပ ပြငေ်း၊ အပ င ်က မစ တ်အပ  စ အုံ ်ရုံ ်ရှငတ် ုံ  က ုံ 

ကလ ေးသငူယအ် ေး ပ သပြငေ်း သ ုံ  မဟုံတ် ကလ ေးသငူယအ် ေး  ေါဝင ်ုံ ်လစပြငေ်းတ ုံ   ေါဝငသ်ည်။ 

 
ကလ ေးသငူယ ် လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းနငှ  ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်း—လအ က် ေါတ ုံ  အနက် တစ်ြုံ သ ုံ  မဟုံတ် 

တစ်ြုံထက်  ုံ၍ ပြစ်သည်— 

- ကလ ေးသူငယအ်လ ေါ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င မ်ှုတစ်ြုံ သ ုံ  မဟုံတ် ပ ြုက င မ်ှုမ  ေး က  ေး ွနပ်ြငေ်း သ ုံ  မဟုံတ် 

အပြ ေးသူတစ်ဦေးအ ေး က  ေး နွရ်န ်အတငေ်းအက  ်ပ ြုပြငေ်း။ 

- ကလ ေးသူငယ်လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတပ်ြငေ်းဆ ုံငရ်  အရ  စစည်ေးက ုံ  က်ဝယ်ထ ေးရှ ပြငေ်း၊ ထ နေ်းြ ြု ်ထ ေးပြငေ်း၊ 

ထုံတ် ုံ ်ပြငေ်း၊ ပြန  လ်ဝပြငေ်း၊ ရယူပြငေ်း သ ုံ  မဟုံတ် အသ ထုံတ် ွှင ပ်ြငေ်း။ 

- ပမ ဆွယ်ပြငေ်း သ ုံ  မဟုံတ် အွန ် ုံငေ်း ပမ ဆွယ်ပြငေ်း  ုံ ်ရ ် သ ုံ  မဟုံတ်  ုံ ်ရ ်မ  ေးက ုံ က  ေး ွနပ်ြငေ်း သ ုံ  မဟုံတ် 

အပြ ေးသူတစ်ဦေးအ ေး က  ေး နွရ်န ်အတငေ်းအက  ်ပ ြုပြငေ်း။ 

 
ကလ ေးသငူယအ်က အကယွ်လ ေးပြငေ်း 

မည်သည ်  ုံစ နငှ မ်ဆ ုံရှ သည  ် အနတရ ယ် ၊ အထေူးသပြင  ် ကလ ေးသငူယ ် လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းနငှ  ်

မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းမှ လ ေါ်လ ေါက်  သည ် အနတရ ယ်မှ ကလ ေးသငူယမ်  ေးအ ေး အက အကယွ်လ ေးရန ်

 ုံ ်ထ ေးသည ်  ုံ ်ရ ်တစ်ြုံ သ ုံ  မဟုံတ် လဆ ငရွ်က်ြ က်တစ်ြုံ။ 

 

 
 



 

မူဝါဒက ို အလကာငအ်ထည်လြာ် ခငေ်း 

Sight For All ကလ ေးသူငယအ်က အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒက ုံ အလက ငအ်ထည်လြ ်ရ ၌ အဓ က သတ်မတှ်ြ က်မ  ေးက ုံ 

လအ က်တွငလ်ြ ်ပ ထ ေးသည်။ Sight For All သည် လအ က် ေါ  ုံ ်က ုံင ် ုံမ  ေးမှတစ်ဆင  ်ကလ ေးသငူယမ်  ေး 

လ ေးကငေ်းလနလစရန ်ကက ြုေးစ ေးလဆ ငရွ်က် ေါသည်။  

အ ုံ ်ြန  ပ်ြငေ်း  ုံ ်က ုံင ် ုံမ  ေး 

Sight For All သည်  ူသစစ်ုံလဆ ငေ်းရ တွင ်လ ေးအနတရ ယ် အကငေ်းဆ ုံေးနငှ  ်အသင လ်တ ်ဆ ုံေး ူမ  ေးက ုံထ ေးရန ်

ရည်မှနေ်းထ ေးပ  ေး ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ ် က်မြ န ုံငလ်သ  အနတရ ယ်ရှ မည ်  ူ ုံဂ္ဂ ြု ်တစ်ဦေးအ ေး တ ုံက်ရ ုံက်ပြစလ်စ 

သ ုံ  မဟုံတ် သွယ်ဝ ုံက်၍ပြစ်လစ သ   က်ပြင  ်မည်သည အ်ြေါမျှ ဆက်သွယ် ုံ ်က ုံငမ်ည် မဟုံတ ်ေါ။  

သငတ်နေ်း  ုံ  ြ လ ေးပြငေ်း 

အ ေး  ုံေးလသ  Sight For All  ုံတ်အြွ ွေ့ ညွှနက်က ေးလရေးမ ေးမ  ေး၊ ဝနထ်မ်ေးမ  ေး၊ ဗစရ်ှငအ်ြွ ွေ့ဝငမ်  ေး၊ လစတန  ဝနထ်မ်ေးမ  ေး၊ 

မ က်စ ဆ ုံငရ်  လက ေး က် အရ ရှ ၊ အြွ ွေ့ဝငမ်  ေး၊ စ မ က နေ်းတွင ် ေါဝင ်ုံ ်လဆ ငသ်ူမ  ေး၊ အရ ရှ မ  ေးနငှ  ်

ကနထ်ရ ုံက် ုံ ်သမူ  ေးသည် ကလ ေးသငူယအ်က အကယွ်လ ေးလရေး မူဝေါဒနငှ  ်စ တ်  ုံငေ်းနငှ်  ရုံ ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ် အရ 

အ ေးနည်ေးြ က်ရှ သူမ  ေးဆ ုံငရ်  က င ဝ်တ်က ုံ မ တတ  တစ်လစ င ် က်ြ ရရှ ပ  ေး န ေး ည်လကက ငေ်း  က်မှတ်ထ ုံေးရ ေါသည်။  

လက ငေ်းလသ  ြွ ွေ့ ပြ ြုေးလရေး ုံ ်က ုံင ် ုံ လဟ လပ   ွ မ  ေးက ုံ က ငေ်း လ ေးပ  ေး ကလ ေးသူငယ် 

အက အကွယ်လ ေးလရေးနငှ  ်တ်သက်၍ ပ  ေးပ ည် စ ုံလသ အြနေ်းကဏ္ဍ ေါဝင ်ေါသည်။ 

မ တ်ြက် ုံ ်က ုံငသ်မူ  ေး 

Sight For All နငှ  ်ုံ ်က ုံငသ်ည ် အစ ုံေးရ-မဟုံတ်လသ  မ တြ်က် ုံ ်က ုံငသ်ူမ  ေးသည် ၎ငေ်းတ ုံ  ၏ က ုံယ်  ုံင ်ကလ ေးသူငယ် 

အက အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒမ  ေးက ုံ ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရန ်  ုံအ ် ေါသည်။ 

အစ ုံေးရ မ တ်ြက် ုံ ်က ုံငသ်မူ  ေးနငှ  ်Sight For All သည် ကလ ေးသငူယ ်က ကွယ်လစ င လ်ရှ က်လရေး စ နှုနေ်းမ  ေးမှ  

မ တ်ြက်သူ သလ  တူစ ြ ြု ်မ  ေး၌  ေါဝငလ်ကက ငေ်း လသြ  လစရန ်အတူ ုံ ်က ုံငက်က ေါသည်။ ကလ ေးသငူယ်မ  ေးမှ  

သ သ လသ  အနတရ ယ်နငှ က်က ြုလတွွေ့ရမည်ဟုံ Sight For All ဝနထ်မ်ေးမ  ေးက ယ ုံကကည်လစသည ်  ုံ ်ရ ်မ  ေးသည် 

မ တ်ြက်သူအြွ ွေ့အစည်ေးနငှ  ်သလ  တူစ ြ ြု ် အဆ ုံေးသတ်သွ ေးလစ ေါ  မ ်မည်။ 

အနတရ ယ်က ုံ စ မ ထ နေ်းြ ြု ်လရေး 

စ မ က နေ်း အနတရ ယ် စ စစ်မှုမ  ေးက ုံ ကနဦေးအဆင န်ငှ  ် က်ြ သည ်အဆင ၏် အစ တအ်  ုံငေ်းအပြစ် လဆ ငရွ်က်ပ  ေး 

စ မ က နေ်းက   တစ်လ ျှ က ် ုံေး ပ န ်ည်စ စစ ်ေါသည်။ စ မ က နေ်း အနတရ ယ် စ စစ်လရေးမ  ေးသည် 

ကလ ေးသငူယအ်က အကယွ်လ ေးမှု အနတရ ယ်မ  ေးက ုံ စ စစ်ပ  ေး အနတရ ယ် အ  ေးအ  မ  ေးက ုံ အနည်ေးဆ ုံေးပြစ်လစရန ်

သ ုံ  မဟုံတ် ြယ်ရှ ေးရန ်အလရေးယူ ုံ ်လဆ ငြ် က်မ  ေးနငှ  ်အကက ပ ြုြ က်မ  ေး  ေါဝင ်ေါသည်။ 

အြွ ွေ့အစည်ေးအဆင ရ်ှ  ကလ ေးသူငယ်အက အကွယ်လ ေးလရေး အနတရ ယ်မ  ေး လစ င က်က ်ကကည ်ရှု ပြငေ်းက ုံ Sight For All 

 ုံတ်အြွ ွေ့ ညွှနက်က ေးလရေးမ ေးမ  ေးက လဆ ငရွ်က် ေါသည်။ 

 

ကလ ေးသငူယမ်ျာေးအာေး ဓါတ ံ်ိုရ ိုက ်ခငေ်း 

ဓေါတ်  ုံရ ုံကသ်ည ်အြေါ Sight For All က ုံယ်စ ေး ယှ်မ  ေးသည် တစ်ဦေးြ ငေ်း၏ ဂ္ုံဏသ် ကခ က ုံလ ေးစ ေးမှုရှ ပြငေ်းနငှ  ်

ဓေါတ်  ုံရ ုံက်ြ ရသူမ  ေး၏ အြွင အ်လရေးမ  ေး၊ လ ေးကငေ်း  ုံပြ ြုလရေးနငှ  ် သ ယ လက ငေ်းမွနလ်ရေးက ုံ လသြ  လစပြငေ်းတ ုံ  အ ေး 

သ ကျွမ်ေးပ  ေးန ေး ည်ရမည်ပြစ်သည်။ ဓေါတ်  ုံမ  ေးမှ  အလကက ငေ်းအရ နငှ အ်ပြစ်မှနက် ုံ ရ ုံေးသ ေးစွ  က ုံယ်စ ေးပ ြုလြ ်ပ သင ပ်  ေး 

 ူ ုံဂ္ဂ ြု ်၊ အလကက ငေ်းအရ ၊ တည်လနရ  သ ုံ  မဟုံတ် အလပြအလနက ုံ တ ွ မတငပ် သင  ်ေါ။  ရ ုံက်ယူမည ် 



ဓေါတ်  ုံအ ေး  ုံေးအတွက် အလကက ငေ်းအရ သ ရှ ပ  ေးလ ေးသည ် သလ  တူည ြ က ် ပြစ်ရမည ်အပ င ် Sight For All ရ ုံေးြ ြု ်မှသ ုံ   

ထ ုံသတ်မှတ်ထ ေးသည ် သလ  တူည ြ က်ပြင  ်အလထ က်အထ ေး တငပ် ရမည်ပြစသ်ည်။  

 

တ ိုငတ် ်ေး ခငေ်း 

ကလ ေးသငူယ ်မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းနငှ  ်လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းတ ုံ  ၏ အ ေး  ုံေးလသ  စ ုံေးရ မ်မှုမ  ေး၊ 

သ သယပြစ်မှုမ  ေး သ ုံ  မဟုံတ် စွ ်စွ ြ က်မ  ေး၊ ဤမူဝေါဒ သ ုံ  မဟုံတ် Sight All For ၏ က င ဝ်တ် မူဝေါဒ ြ  ြုေးလြ က်မှုတ ုံ  က ုံ 

ြ က်ြ ငေ်း သတငေ်း  ုံ  ရမည်။ Sight For All သည် အ ေး  ုံေးလသ  တ ုံငတ်နေ်းြ က်မ  ေးနငှ  ်စ ုံေးရ မ် ူ နမ်ှုမ  ေးက ုံ လ ေးလ ေးနက်နက် 

က ုံငတ်ွယ်ပ  ေး ြ က်ြ ငေ်း အလရေးယူလဆ ငရွ်က် ေါသည်။ ကလ ေးသူငယ ်မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င မ်ှု သ ုံ  မဟုံတ ်

လြေါငေ်း  ုံပြတအ်ပမတ်ထုံတမ်ှု၏ စ ုံေးရ မ် ူ နမ်ှုမ  ေး သ ုံ  မဟုံတ် စွ ်စွ ြ က်မ  ေးက ုံ စ ုံစမ်ေးစစ်လဆေးရ ၌ Sight For All သည် 

သတငေ်း ျှ ြုွေ့ ဝှက်ထ ေးရှ ပြငေ်းက ုံ လသြ  လစမည်ပြစ်သည အ်ပ င ်သ  ဝက သည်  တရ ေးမျှတမှု အလပြြ စည်ေးမ ဥ်ေးမ  ေးက ုံ 

  ုံက်န  ေါမည်။ 

 မည်သူမဆ ုံ စ ုံေးရ မ်မကငေ်းပြစသ်ည ် သ ုံ  မဟုံတ် အမှနတ်ကယ်ပြစ်သည ် ကလ ေးသူငယ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င မ်ှု သ ုံ  မဟုံတ် 

လြေါငေ်း  ုံပြတအ်ပမတ်ထုံတမ်ှုက ုံ တ ုံငတ်နေ်းန ုံငသ်ည်။ 

Sight For All ၏ ကလ ေးသငူယ် အက အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒ သ ုံ  မဟုံတ် စ တ်  ုံငေ်းနငှ်  ရုံ ်  ုံငေ်းဆ ုံငရ် အရ 

အ ေးနည်ေးြ က်ရှ သူမ  ေး ၏ က င ဝ်တ်က ုံ လြ က်ြ က်န ုံငသ်ည ် စ ုံေးရ မ်မကငေ်းလသ  အပ ြုအမူ တစ်ရ ်ရ ်က ုံ 

တ ုံငတ်နေ်းသင သ်ည်။ ကလ ေးသူငယ် က မဂ္ုံဏအ်ပ  ဓေါတ ် ုံ ရုံ ်ရငှက် ေး သ ုံ  မဟုံတ် ကလ ေး 

လြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်သည ်အရ  စစည်ေးတ ုံ  က ုံ  က်ဝယ်ထ ေးရှ မှု သ ုံ  မဟုံတ် ရယူမှု ဆ ုံငရ်  တ ုံ  ၏ သ သယမကငေ်းမှု 

သ ုံ  မဟုံတ် တ ုံငတ်နေ်းြ က်၊ ကလ ေးသူငယမ်  ေး၏ က မဂ္ုံဏအ်ပ  ရုံ ်ရှငဓ်ေါတ်  ုံက ုံ မသင လ်   ်စွ  ရ ုံက်ကူေးပြငေ်းတစ်ြုံြုံ၊ 

Sight For All  ုံ ်လဆ ငြ် က်မ  ေးတွင ် ေါဝင ်တ်သက်ပြငေ်းလကက င  ်ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအလ ေါ် ပြစ်  န ုံငသ်ည်  

မည်သည် အနတရ ယ် သ ုံ  မဟုံတ် ထ ြ ုံက်နစ်န မှုမဆ ုံက ုံ ည်ေး တ ုံငတ်နေ်းရမည်ပြစ်သည်။ 

တ ုံငတ်နေ်းပြငေ်းမ  ေးက ုံ ၂၄ န ရ အတွငေ်း ပ ြု ုံ ်ရန ်ပြစ်သည်။ 

 

အကယ၍် ကျွန်ို ်  မငလ်တွွေ့ ခ  သည်မှာ ကလ ေးသူငယ် မလတာမ်တ ာေး  ြုကျင မ်ှုနငှ  ်

လခါငေ်း ံို ြတအ် မတထ်ိုတမ်ှု ြစ်သည်က ို ကျွန်ို ် မလသချာ ျှင ်ဘာ ို ် မည် ည်ေး။ 

ကလ ေးသငူယလ်ြေါငေ်း  ုံပြတ်အပမတ်ထုံတ်ပြငေ်းနငှ  ်မလတ ်မတရ ေးပ ြုက င ပ်ြငေ်းလပမ က်လသ  အရ မ  ေး သ ုံ  မဟုံတ် မဝူေါဒအ ေး 

မ  ုံက်န ပြငေ်းလပမ က်သည ် အရ မ  ေးနငှ  ်တ်သက်သည ်  ျှ ြုွေ့ ဝှက်အကက ပ ြုြ က်နငှ  ်

လန က်ထ ်အြ က်အ က်မ  ေးအတွက် ကလ ေးသငူယ်အက အကွယ်လ ေးလရေး အြရ က သည ် ုံဂ္ဂ ြု ် သ ုံ  မဟုံတ် Sight 

For All စီမံချက်အရ ရှ က ုံ ဆက်သွယ် ေါ။ 

တ ိုငတ် ်ေးချကက် ို ကျွန်ို ် မည်သ ို     ြု ို ် မည် ည်ေး။ 

တ ုံငတ်နေ်းြ က်က ုံ https://sightforall.org/complaints/ တငွ ်တ ုံင ်ပ ြု ုံ ်န ုံငသ်ည် သ ုံ  မဟုံတ် လအ က်လြ ်ပ  ေါ Sight For 

All က ုံယ်စ ေး ှယ်မ  ေးအနက် တစ်ဦေးက ုံ ဆက်သယ်ွပြငေ်းအ ေးပြင  ်တ ုံငတ်နေ်းန ုံငသ်ည်။ 

 

Sight For All အမူလဆ င ်အရ ရှ  – jhatswell@sightforall.org 

မွနဂ်္ ုံေး  ေးယ ေး/သ ရ  ကဂ /ပမနမ်  စီမံချက်အရ ရှ  – myanmarcountryofficer@sightforall.org 

ကလမဘ ဒ ေးယ ေး စီမံချက်အရ ရှ  – cambodiacountryofficer@sightforall.org 

သ ရ  ကဂ  စီမံချက်အရ ရှ  – srilankacountryofficer@sightforall.org  

https://sightforall.org/complaints/
mailto:jhatswell@sightforall.org
mailto:myanmarcountryofficer@sightforall.org
mailto:cambodiacountryofficer@sightforall.org
mailto:srilankacountryofficer@sightforall.org

