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ကလ

လြေါင်ေး ုံပြတ်အပမတ်ထတ
ုံ ်ပြင်ေးနှင ်

ေးသူငယ်မ ေးအ ေး

အက အကွယ်လ ေးရန်

မူဝါဒကို အလကာင်အထည်လြာ် ခင်ေး
Sight For All ကလ

ေးသူငယ်အက အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒကုံ အလက င်အထည်လြ ်ရ ၌ အဓက သတ်မတ
ှ ်ြ က်မ ေးကုံ

လအ က်တွငလ
် ြ ်ပ ထ ေးသည်။ Sight For All သည် လအ က် ေါ
လ

ုံ ်ကုံင ် ုံမ ေးမှတစ်ဆင ် ကလ

ေးသူငယ်မ ေး

ေးကင်ေးလနလစရန် ကကြုေးစ ေးလဆ င်ရွက် ေါသည်။

အ

ုံ ်ြနပ် ြင်ေး

ုံ ်ကုံင ် ုံမ ေး

Sight For All သည်

ူသစ်စလ
ုံ ဆ င်ေးရ တွင ် လ

ရည်မှနေး် ထ ေးပ ေး ကလ

ေးသူငယ်မ ေးအတွက်

သုံမဟုံတ် သွယ်ဝုံက၍
် ပြစ်လစ သ

ေးအနတရ ယ် အကင်ေးဆုံေးနှင ် အသငလ
် တ ်ဆုံေး
က်မြနင
ုံ လ
် သ အနတရ ယ်ရှမည်

က်ပြင ် မည်သညအ
် ြေါမျှ ဆက်သွယ်

ူ ုံဂ္ဂြု

ူမ ေးကုံထ ေးရန်

်တစ်ဦေးအ ေး တုံကရ
် ုံ က်ပြစ်လစ

ုံ ်ကင
ုံ မ
် ည် မဟုံတ် ေါ။

သင်တန်ေး ုံြ လ ေးပြင်ေး
အ ေး

ေးုံ လသ Sight For All

မ က်စဆုံငရ
် လက ေး
ကန်ထရုံ က်

ုံတ်အြွွေ့ ညွှနက် က ေးလရေးမေးမ ေး၊ ဝန်ထမ်ေးမ ေး၊ ဗစ်ရှငအ
် ြွွေ့ဝင်မ ေး၊ လစတန ဝန်ထမ်ေးမ ေး၊

က် အရ ရှ၊ အြွွေ့ဝင်မ ေး၊ စမကန်ေးတွင ် ေါဝင်

ုံ ်သမ
ူ ေးသည် ကလ

ေးသူငယ်အက အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒနှင ် စတ် င
ုံ ေး် နှင ် ရုံ ် င
ုံ ေး် ဆင
ုံ ရ
် အရ

အ ေးနည်ေးြ က်ရသူ
ှ မ ေးဆင
ုံ ရ
် က ငဝ
် တ်ကုံ မတတ တစ်လစ င်
လက င်ေးလသ ြွွေ့ ပြြုေးလရေး

ုံ ်လဆ င်သူမ ေး၊ အရ ရှမ ေးနှင ်

ုံ ်ကုံင ် ုံ လဟ လပ

က်ြရရှပ ေး န ေး

မ
ွ ေးကုံ က င်ေး လ ေးပ ေး ကလ

ည်လကက င်ေး

က်မှတ်ထေးုံ ရ ေါသည်။

ေးသူငယ်

အက အကွယ်လ ေးလရေးနှင ် တ်သက်၍ ပ ေးပ ည်စုံလသ အြန်ေးကဏ္ဍ ေါဝင် ေါသည်။
မတ်ြက်

ုံ ်ကုံငသ
် မ
ူ ေး

Sight For All နှင ်

ုံ ်ကင
ုံ သ
် ည် အစုံေးရ-မဟုံတ်လသ မတ်ြက်

အက အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒမ ေးကုံ ထန်ေးသမ်ေးထ ေးရန်
အစုံေးရ မတ်ြက်
မတ်ြက်သူ သလ

ုံ ်ကုံငသ
် ူမ ေးသည် ၎င်ေးတုံ၏ ကုံယ် င
ုံ ် ကလ

အ
ုံ
် ေါသည်။

ုံ ်ကင
ုံ သ
် မ
ူ ေးနှင ် Sight For All သည် ကလ

ေးသူငယ် က ကွယ်လစ ငလ
် ရှ က်လရေး စနှုနေး် မ ေးမှ

တူစ ြ ြု ်မ ေး၌ ေါဝင်လကက င်ေး လသြ လစရန် အတူ

ုံ ်ကုံငက် က ေါသည်။ ကလ

သသ လသ အနတရ ယ်နင
ှ က် ကြုလတွွေ့ရမည်ဟုံ Sight For All ဝန်ထမ်ေးမ ေးက ယကုံ ကည်လစသည်
မတ်ြက်သူအြွွေ့အစည်ေးနှင ် သလ

ေးသူငယ်

တူစ ြ ြု ် အဆေးုံ သတ်သွ ေးလစ ေါ

ေးသူငယ်မ ေးမှ

ုံ ်ရ ်မ ေးသည်

မ်မည်။

အနတရ ယ်ကုံ စမထန်ေးြ ြု ်လရေး
စမကန်ေး အနတရ ယ် စစစ်မမ
ှု ေးကုံ ကနဦေးအဆငန
် င
ှ ်
စမကန်ေးက
ကလ

တစ်လ

ျှ က်

ုံေး ပ န်

က်ြသည်အဆင၏
် အစတ်အ ုံငေး် အပြစ် လဆ င်ရွက်ပ ေး

ည်စစစ် ေါသည်။ စမကန်ေး အနတရ ယ် စစစ်လရေးမ ေးသည်

ေးသူငယ်အက အကွယ်လ ေးမှု အနတရ ယ်မ ေးကုံ စစစ်ပ ေး အနတရ ယ် အ

သုံမဟုံတ် ြယ်ရှ ေးရန် အလရေးယူ
အြွွေ့အစည်ေးအဆငရ
် ှ ကလ

ေးအ

မ ေးကုံ အနည်ေးဆုံေးပြစ်လစရန်

ုံ ်လဆ င်ြ က်မ ေးနှင ် အကကပ ြုြ က်မ ေး ေါဝင် ေါသည်။

ေးသူငယ်အက အကွယ်လ ေးလရေး အနတရ ယ်မ ေး လစ ငက် က ်ကကည်ရှုပြင်ေးကုံ Sight For All

ုံတ်အြွွေ့ ညွှနက် က ေးလရေးမေးမ ေးက လဆ င်ရွက် ေါသည်။
ကလ

ေးသူငယ်မျာေးအာေး ဓါတ် ံိုရို က် ခင်ေး

ဓေါတ် ုံရုံ ကသ
် ည်အြေါ

Sight

For

All

ကုံယ်စ ေး

ဓေါတ် ုံရုံ က်ြရသူမ ေး၏ အြွငအ
် လရေးမ ေး၊ လ
သကျွမ်ေးပ ေးန ေး
ူ ုံဂ္ဂြု

်၊

ေးကင်ေး

ယ
ှ ်မ ေးသည်

တစ်ဦေးြ င်ေး၏

ဂ္ုံဏသ
် ကခ ကုံလ

ေးစ ေးမှုရပြင်
ှ ေးနှင ်

ုံပြြုလရေးနှင ် သ ယ လက င်ေးမွနလ
် ရေးကုံ လသြ လစပြင်ေးတုံအ ေး

ည်ရမည်ပြစ်သည်။ ဓေါတ် ုံမ ေးမှ အလကက င်ေးအရ နှငအ
် ပြစ်မှနက
် ုံ ရုံ ေးသ ေးစွ ကုံယစ
် ေးပ ြုလြ ်ပ သငပ် ေး

အလကက င်ေးအရ ၊

တည်လနရ

သုံမဟုံတ်

အလပြအလနကုံ

တ

ွမတင်ပ သင ် ေါ။

ရုံ က်ယူမည်

ဓေါတ် ုံအ ေး

ုံေးအတွက် အလကက င်ေးအရ သရှပ ေးလ ေးသည် သလ

ထသ
ုံ တ်မှတ်ထ ေးသည် သလ

တူညြ က် ပြစ်ရမည်အပ င် Sight For All ရုံ ေးြ ြု ်မှသုံ

တူညြ က်ပြင ် အလထ က်အထ ေး တင်ပ ရမည်ပြစ်သည်။

တင
ို တ
်
ေး် ခင်ေး
ကလ

ေးသူငယ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက ငပ် ြင်ေးနှင ် လြေါင်ေး ုံပြတ်အပမတ်ထတ
ုံ ပ် ြင်ေးတုံ၏ အ ေး

ုံေးလသ စုံေးရမ်မှုမ ေး၊

သသယပြစ်မှုမ ေး သုံမဟုံတ် စွ ်စွြ က်မ ေး၊ ဤမူဝေါဒ သုံမဟုံတ် Sight All For ၏ က ငဝ
် တ် မူဝေါဒ ြ ြုေးလြ က်မှုတုံကုံ
ြ က်ြ င်ေး သတင်ေး ုံရမည်။ Sight For All သည် အ ေး

ေးုံ လသ တုံငတ
် န်ေးြ က်မ ေးနှင ် စုံေးရမ် ူ န်မှုမ ေးကုံ လ

ကုံငတ
် ွယ်ပ ေး ြ က်ြ င်ေး အလရေးယူလဆ င်ရွက် ေါသည်။ ကလ

ေးလ

ေးနက်နက်

ေးသူငယ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက ငမ
် ှု သုံမဟုံတ်

လြေါင်ေး ုံပြတ်အပမတ်ထတ
ုံ မ
် ၏
ှု စုံေးရမ် ူ န်မှုမ ေး သုံမဟုံတ် စွ ်စွြ က်မ ေးကုံ စစ
ုံ မ်ေးစစ်လဆေးရ ၌ Sight For All သည်
သတင်ေး
ုံက်န

ျှြုွေ့ ဝှက်ထ ေးရှပြင်ေးကုံ လသြ လစမည်ပြစ်သညအ
် ပ င် သ

ဝက သည် တရ ေးမျှတမှု အလပြြစည်ေးမ ဥ်ေးမ ေးကုံ

ေါမည်။

မည်သူမဆုံ စုံေးရမ်မကင်ေးပြစ်သည် သုံမဟုံတ် အမှနတ
် ကယ်ပြစ်သည် ကလ

ေးသူငယ် မလတ ်မတရ ေးပ ြုက ငမ
် ှု သမဟုံ
ုံ
တ်

လြေါင်ေး ုံပြတ်အပမတ်ထတ
ုံ မ
် က
ှု ုံ တုံငတ
် န်ေးနင
ုံ သ
် ည်။
Sight For All ၏ ကလ

ေးသူငယ် အက အကွယ်လ ေးလရေး မူဝေါဒ သုံမဟုံတ် စတ် ုံငေး် နှင ် ရုံ ် ုံငေး် ဆုံငရ
် အရ

အ ေးနည်ေးြ က်ရသူ
ှ မ ေး ၏ က ငဝ
် တ်ကုံ လြ က်ြ က်နင
ုံ သ
် ည် စုံေးရမ်မကင်ေးလသ အပ ြုအမူ တစ်ရ ်ရ ်ကုံ
တုံငတ
် န်ေးသငသ
် ည်။ ကလ

ေးသူငယ် က မဂ္ုံဏအ
် ပ

လြေါင်ေး ုံပြတ်အပမတ်ထတ
ုံ သ
် ည်အရ
သုံမဟုံတ် တုံငတ
် န်ေးြ က်၊ ကလ
Sight For All

စစညေး် တုံကုံ

ဓေါတ် ုံ ရုံ ်ရင
ှ က
် ေး သုံမဟုံတ် ကလ

က်ဝယ်ထ ေးရှမှု သုံမဟုံတ် ရယူမှု ဆုံငရ
် တ၏
ုံ သသယမကင်ေးမှု

ေးသူငယ်မ ေး၏ က မဂ္ုံဏအ
် ပ

တုံငတ
် န်ေးပြင်ေးမ ေးကုံ ၂၄ န ရအတွငေး် ပ ြု

ေးသူငယ်မ ေးအလ ေါ် ပြစ်

နင
ုံ သ
် ည်

ည်ေး တုံငတ
် န်ေးရမည်ပြစ်သည်။

ေးသူငယ် မလတာ်မတ ာေး ြုကျငမ
် ှုနင
ှ ်

လခါင်ေး ံို ြတ်အ မတ်ထတ
ို မ
် ှု ြစ်သည်ကို ကျွန်ို ် မလသချာ

မ

်စွ ရုံ က်ကူေးပြင်ေးတစ်ြုံြုံ၊

ုံ ်ရန် ပြစ်သည်။

အကယ်၍ ကျွန်ို ် မင်လတွွေ့ ခသည်မှာ ကလ

ကလ

ရုံ ်ရှငဓ
် ေါတ် ုံကုံ မသငလ
်

ုံ ်လဆ င်ြ က်မ ေးတွင ် ေါဝင် တ်သက်ပြင်ေးလကက င ် ကလ

မည်သည်အနတရ ယ် သုံမဟုံတ် ထြုံက်နစ်န မှုမဆုံကုံ

ေး

ျှင် ဘာ

ို ် မည် ည်ေး။

ေးသူငယ်လြေါင်ေး ုံပြတ်အပမတ်ထတ
ုံ ်ပြင်ေးနှင ် မလတ မ
် တရ ေးပ ြုက ငပ် ြင်ေးလပမ က်လသ အရ မ ေး သုံမဟုံတ် မူဝေါဒအ ေး
ုံက်န ပြင်ေးလပမ က်သည် အရ မ ေးနှင ် တ်သက်သည်

လန က်ထ ်အြ က်အ

က်မ ေးအတွက် ကလ

ျှြုွေ့ ဝှက်အကကပ ြုြ က်နင
ှ ်

ေးသူငယ်အက အကွယ်လ ေးလရေး အြရ က သည် ုံဂ္ဂြု

် သုံမဟုံတ် Sight

For All စီမံချက်အရ ရှကုံ ဆက်သွယ် ေါ။
တင
ို တ
်
ေး် ချက်ကို ကျွန်ို ် မည်သ ို

ြု

ို ် မည် ည်ေး။

တုံငတ
် န်ေးြ က်ကုံ https://sightforall.org/complaints/ တွင ် တုံင ် ပ ြု
All ကုံယ်စ ေး

ုံ ်နင
ုံ သ
် ည် သုံမဟုံတ် လအ က်လြ ်ပ

ှယ်မ ေးအနက် တစ်ဦေးကုံ ဆက်သယ
ွ ်ပြင်ေးအ ေးပြင ် တင
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ကဂ /ပမန်မ စီမံချက်အရ ရှ – myanmarcountryofficer@sightforall.org

ကလမဘ ဒေးယ ေး စီမံချက်အရ ရှ – cambodiacountryofficer@sightforall.org
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ကဂ စီမံချက်အရ ရှ – srilankacountryofficer@sightforall.org
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