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ရညရွ်ယခ်ျက ်
 

“အလပ်ုခွငသ် ု ို့ လလ ျှောကလ်မ်ှ်းရျှောလမ််း - အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှော 

ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းသ ု ို့ အလပ်ုရှျှောသလူမ််းညွှန်”က  ုအလပ်ုရရှ မှုနွဲ ို့ 

သငတ်န််းလ အုပ်ချကရှ် တွဲို့ မသန်စွမ််းသလူတဆွ ီသတင််းအချက်အလကလ်တ ွလပ်းဖ ု ို့ 

စီစဉ်ထတုလ်ုပ်ခွဲို့တျှောခဖစ်ပါတယ်။ 

 

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှော ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း (VR) 

ဟျှော 1920 ခုနစှ်မှျှော စတငတ်ည်လထျှောငခ်ွဲို့တွဲို့ ခပည်နယ-်

အစ ု်းရပူ်းလပါင််းလဆျှောငရွ်ကမ်ှုပရ ုဂရမ်တစ်ခုခဖစ်ပါတယ။် VR ရွဲ ို့ရည်ရွယခ်ျကက် 

လစျှောလကျှောင််းတွဲို့ အလုပ်ရရှ လရ်း လအျှောငခ်မငလ်စဖ ု ို့ အရည်အချင််းခပညို့်မီတွဲို့ 

မသန်စွမ််းသလူတကွ  ုကူညီလပ်းဖ ု ို့ ခဖစ်ပါတယ။် VR ပရ ုဂရမ်ရွဲ ို့အဓ ကဦ်းစျှော်းလပ်းက 

ထ သုဟူျှော သ/ူသမူရွဲ ို့ ခပန်လည်လနရျှောချထျှော်းလရ်းပရ ုဂရမ်ရွဲ ို့ လနျှောကက်ယွက် 

အငအ်ျှော်းခဖစ်လကကျှောင််း လသချျှောလစဖ ု ို့ ခဖစ်ပါတယ။် 

 
အရည်အချင််းက ကုည်ီတွဲို့သလူတအွျှော်းလံ်ုးဟျှော သငို့လ်လျျှော်တွဲို့အလုပ်အက ငုဆ်ကီ  ု

လရျှောကရှ် ဖ ု ို့ အဓ ပပျှောယရှ် ပပီ်း သတင််းသ ရှ ပပီ်းသျှော်း လရွ်းချယမ်ှုလတခွပ လပ်ုရျှောမှျှော 

ပါဝငပ် ုငခွ်ငို့ရှ် တယ်လ ု ို့ ကျွန်ပ်ုတ ု ို့ယံကုကည်ပါတယ။် ဒလီရွ်းချယမ်ှုလတမှွျှော 

အလပ်ုရွဲ ို့ရလဒ၊် ရလဒက် လုရျှောက်ရှ န ငုဖ် ု ို့ လ အုပ်တွဲို့ အထ်ူးခပ ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတ၊ွ 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းသ(ူလတ)ွနွဲ ို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုရရှ ဖ ု ို့အတကွ ်နည််းလမ််းလတ ွပါဝငပ်ါတယ။် 
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သငက် VR အတကွ ်ခပညို့်မီပပီ်း ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ ်

ပွငို့လ်င််းလသျှောဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းတစ်ခုမှျှော လနရျှောချထျှော်းခံရတယဆ် ရုင ်

(စျှောမျကန်ျှှော 8 မှျှောရှ တွဲို့ လရွ်းချယမ်ှုအစဉ်လ ကု ်လအျှောကမှ် အချက်အလကမ်ျျှော်းက  ု

ထပ်မံကကညို့်ရှုန ငုပ်ါတယ်) သင်ို့အတကွ ်က ကုည်ီတွဲို့ အလုပ်တစ်ခုမရရှ မချင််း 

ကျွမ််းကျငအ်ကကံလပ်းတစ်ဦ်းနွဲ ို့ အတပူူ်းလပါင််းလပ်ုလဆျှောငဖ် ု ို့ 

အခွငို့အ်လရ်းရမှျှောခဖစ်ပါတယ။် သငို့အ်ကကလံပ်းသကူ သငို့က်  ုသတင််းအချကအ်လက်နွဲ ို့ 

ညွှန််းဆ ဝုန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းအခပင ်အလပ်ုလမ််းလကကျှောင််းစီစဉ်လရ်းဆွွဲခခင််းနွဲ ို့အတ ူ

အကကလံပ်းခခင််း၊ လမ််းခပခခင််းတ ု ို့ လထျှောကပံ်ို့လပ်းပါလ မို့်မယ။် အလပ်ုရှငဘ်ကမှ် 

ထ ကု်သငို့တ်ွဲို့လနရျှောထ ငုခ်င််းစီစဉ်မှုလတ ွလုပ်လဆျှောငလ်ပ်းပပီ်းလနျှောက် VR က 

အလပ်ုခန ို့်အပ်မှုအတကွ ်လ အုပ်တွဲို့ ဘယလ် ုအကူအညီနည််းပညျှောက မုဆ ု 

လထျှောကပံ်ို့လပ်းန ငုပ်ါလသ်းတယ။် အထ လရျှောကဆ်ံ်ုးနွဲ ို့ အထ ကု်သငို့ဆ်ံ်ုးအသငွန်ွဲ ို့ 

လထျှောကပံ်ို့လပ်းထျှော်းလကကျှောင််း လသချျှောလစရန် ဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းလပ်းပ ု ို့မှုက  ုရရှ ခခင််းနွဲ ို့ 

ည  နှု င််းခခင််းတ ု ို့မှျှော သငို့အ်ကကလံပ်းက ကညီူလပ်းပါလ မို့်မယ။် 

 
ကျွန်ပ်ုတ ု ို့က သငန်ွဲ ို့အတ ူအလပ်ုလပ်ုန ငုမ်ယို့ ်အခွငို့အ်လရ်းက  ုကက  ဆ ပုါတယ။် 

 

ခွွဲခချှော်းဆကဆ်မံှုမရှ ခခင််း 

 
VR ပရ ုဂရမ်ဟျှော အသကလ်မွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှော 

ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းအတကွ် တစ်ဦ်းချင််းစီရွဲ ို့ ခပညို့်မီမှုက  ု

ဆံ်ုးခဖတခ်ခင််း သ ု ို့မဟုတ ်လ အုပ်တွဲို့ အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှော 

ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းလထျှောကပံ်ို့လပ်းခခင််းတ ု ို့မှျှော လမူျ  ်း၊ 

အသျှော်းအလရျှောင၊် န ငုင်သံျှော်းခဖစ်မှု၊ ဘျှောသျှောအယဝူါဒ၊ အသကအ်ရွယ၊် 
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လနထ ငုသ်ညို့်ကျှောလ၊ သ ု ို့မဟုတ ်မသန်စွမ််းမှုတ ု ို့က  ုခွွဲခချှော်းဆကဆ်မံှုမရှ ပါ။ 

တ ငုက်ကျှော်းလ သုညို့်ခဖစ်ရပ်မျ  ်းမှျှော VI/ADA ည  နှု င််းလရ်းမ ်းက  ုလခါင််းစဉ်တပ်၍ 

ddrsadaCoordinator@fssa .IN .gov သ ု ို့ အ်ီးလမ်းလလ်ပ်းပ ု ို့ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 
VR ပရ ုဂရမ်မှျှော ပါဝငန် ငုဖ် ု ို့ သငို့ရ်ွဲ ို့လလ ျှောကထ်ျှော်းမှုနွဲ ို့ 

အရညအ်ချင််းခပညို့မီ်မှု 

 
VR ပရ ုဂရမ်အလကကျှောင််း ထပ်မံသ ရှ ဖ ု ို့ VR အကကံလပ်းတစ်ဦ်းနွဲ ို့ လတွျှို့ဆံရုပါလ မို့်မယ။် 

လတွျှို့ဆံုတွဲို့အခါ လလ ျှောက်ထျှော်းမှု အပပီ်းအစီ်းလပ်ုလဆျှောငမ်လျှော်း လမ်းပါလ မို့်မယ။် 

သငက် ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ် အရည်အချင််းခပညို့်မီမှုရှ မရှ  ဆံု်းခဖတဖ် ု ို့ 

ဘျှောအချက်အလက်လတလွ ုအပ်မလွဲဆ တုျှောက လုည််း သငန်ွဲ ို့ သငို့အ်ကကလံပ်းက 

လဆ်ွးလန်ွးရပါလ မို့်မယ။် 

 
အရည်အချင််းခပညို့်မီမှုဟျှော လအျှောကပ်ါလ အုပ်ချကမ်ျျှော်းက ု အလခခခံပါတယ ်- 

 
• သငို့မှ်ျှော အလပ်ုရရှ လရ်းအတကွ ်သ သျှောထငရှ်ျှော်းတွဲို့အဟန ို့်အတျှော်းတစ်ခု ခဖစ်လစတွဲို့ 

ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ျှော သ ု ို့မဟတု ်စ တပ် ုင််းဆ ငုရ်ျှောချ  ျှို့တွဲို့မှုတစ်ခု ရှ လနခခင််း 
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(ဆ လု သုည်မှျှော သငို့ရ်ွဲ ို့လဆ်းဘက်ဆ ငုရ်ျှော၊ စ တပ် ုင််း-ဆငခ်ခငသ်ံ်ုးသပ်မှုဆ ငုရ်ျှော၊ 

အသက်လမွ်းမှုဆ ုငရ်ျှော၊ ပညျှောလရ်းရျှောနွဲ ို့ အခချှော်းသက်ဆ ငုရ်ျှောအချက်လတကွ  ုအလခခခံပပီ်း 

အလပ်ုတည်ပမွဲမှု ခ ုငမ်ျှောလစခခင််း၊ ခမ ငို့တ်ငခ်ခင််း သ ု ို့မဟတု ်

ခပန်လည်ရရှ ခခင််းတ ု ို့အတကွ ်လုပ်န ငုစ်ွမ််းလတကွ ု အဟန ို့်အတျှော်းခဖစ်လစတွဲို့ 

ရုပ်ပ ုင််းဆ ငုရ်ျှော သ ု ို့မဟတု ်စ တပ် ုင််းဆ ငုရ်ျှောချ  ျှို့တွဲို့မှုတစ်ခု 

သငို့မှ်ျှောရှ လနခခင််းခဖစ်ပါတယ)် 

 
• အလပ်ုခ ုငပ်မွဲလစဖ ု ို့၊ ထ န််းသ မ််းန ငုဖ် ု ို့၊ ခမ ငို့တ်ငန် ငုဖ် ု ို့ သ ု ို့မဟတု ်ထ န််းသ မ််းန ငုဖ် ု ို့ 

သငို့အ်လနနွဲ ို့ အသကလ်မွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှော 

ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ ု လ အုပ်လနခခင််း တ ု ို့ခဖစ်ပါတယ။် 

 
• သငို့အ်လနနွဲ ို့ အလပ်ုလုပ်န ငုဖ် ု ို့အတကွ ်သငို့ရ်ွဲ ို့ချ  ျှို့တွဲို့မှု နငှို့/်သ ု ို့မဟုတ ်အဟန ို့်အတျှော်းက 

အရမ််းသ သျှောထငရှ်ျှော်းလနလကကျှောင််း ရှင််းလင််းခ ုငမ်ျှောတွဲို့အလထျှောက်အထျှော်းမခပန ငုမ်ချင််း 

အစမ််းသလဘျှောအလပ်ုအလတွျှို့အကက ံတစ်ခုမှျှော ပါဝငလ်စပပီ်းလနျှောက် 

အလပ်ုရလဒတ်စ်ခုအျှော်းခဖငို့ ်သငို့က်  ုVR ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွလန 

အကျ  ်းခံစျှော်းခွငို့ရ်ရှ န ငုမ်ယလ် ု ို့ ယဆူရပါတယ။် 

 
သင်ို့မှျှော သငရ်ရှ လနတွဲို့ မသန်စွမ််းဆ ငုရ်ျှောလမူှုဖူလံလုရ်းအျှောမခံ (SSDI) ခံစျှော်းခွငို့ ်

သ ု ို့မဟုတ ်ခဖညို့်စွကဖူ်လံလုရ်းဝငလ်င ွ(SSI) လပ်းလချမှုလတအွတကွ် မျကစ် မခမငခ်ခင််း 

သ ု ို့မဟုတ ်အခချှော်းမသန်စွမ််းမှုတစ်ခုရှ လနရင ်အလပ်ုရလဒက်  ု

လအျှောငခ်မငဖ် ု ို့ရည်ရွယ်တယဆ် ရုင ်သငဟ်ျှော 

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ် 

ခပညို့်မီတယ်လ ု ို့ ယဆူရပါတယ။် သင ်အလပ်ုခွငခ်ပန်ဝငန် ငုခ်ခင််းရွဲ ို့ 

စီ်းပွျှော်းလရ်းခံစျှော်းခွငို့က်  ုပ ုမျျှော်းလစဖ ု ို့ သငို့အ်ကကလံပ်းသကူ ကူညီန ငုပ်ါတယ။် 
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သငို့အ်လနနွဲ ို့ ခဖစ်ရပ်အျှော်းလံ်ုးမှျှော သငို့ရ်ွဲ ို့ခပညို့်မီမှုနွဲ ို့ အသကလ်မွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှော 

ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းလ ုအပ်ချကလ်တကွ ု ဆန််းစစ်ပ ုငခွ်ငို့ရှ် ပါတယ။်  

 

သငို့ရ်ွဲ ို့ခပညို့်မီမှုက  ုကူညီအကွဲခဖတန် ငုဖ် ု ို့ အလပ်ုရှငလ်တ၊ွ ဆရျှောဝန်လတ၊ွ လဆ်းရုံလတ၊ွ 

လကျျှောင််းလတ၊ွ စတျှောလတဆွကီ ရှ ပပီ်းသျှော်း အစီရငခံ်စျှောလတကွ လုပ်းဖ ု ို့ 

လတျှောင််းဆ လုျှောန ငုပ်ါတယ။် ရှ ပပီ်းသျှော်းအစီရငခံ်စျှောလတ ွမရန ငုရ်င ်သ ု ို့မဟုတ ်

သငို့ရ်ွဲ ို့လကရှ် အလခခအလနက  ုမလဖျှော်ခပန ငုရ်င ်သငို့က်  ုလဆ်းဘက်ဆ ငုရ်ျှော၊ 

စ တပ် ုင််းဆ ငုရ်ျှော နငှို့/်သ ု ို့မဟုတ ်အသက်လမွ်းမှုဆ ုငရ်ျှော အကွဲခဖတဆ်န််းစစ်မှုခံယဖူ ု ို့ 

သငို့အ်ကကလံပ်းသကူလခပျှောလျှောန ငုပ်ါတယ။် သငို့ရ်ွဲ ို့ခပညို့်မီမှုက  ုဆံ်ုးခဖတလ်ပ်းဖ ု ို့ 

လ အုပ်တွဲို့ အကွဲခဖတဆ်န််းစစ်မှုအျှော်းလံ်ုးက ု သငို့ဘ်ကမှ် ကုန်ကျစရျှောမလ ဘုွဲ 

လထျှောကပံ်ို့လပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

 
သငို့အ်လနနွဲ ို့ VR အတငွ််း သငို့ပ်ါဝငမ်ှုတလလ ျှောက ်စီစဉ်ထျှော်းလသျှော 

အကွဲခဖတခ်ခင််းချ န််းဆ မုှုအျှော်းလံ်ုးနွဲ ို့ လနျှောကပ် ုင််းချ န််းဆ မုှုတ ငု််းက ု ပါဝငလ်ပ်ုလဆျှောငဖ် ု ို့နွဲ ို့ 

လစျှောငို့ထ် န််းဖ ု ို့ အလရ်းကက်ီးပါတယ။် သငို့ရ်ွဲ ို့ပူ်းလပါင််းပါဝငမ်ှုနွဲ ို့အတ ူ

သငရ်ွဲ ို့အကကလံပ်းသကူ အချကအ်လကသ် ရှ ပပီ်းသျှော်းလရွ်းချယမ်ှုလတွ ခပ လပ်ုရျှောမှျှော 

သငို့က် ကုူညီလပ်းန ငုမှ်ျှော ခဖစ်ပါတယ။် သငို့ရ်ွဲ ို့အလပ်ုပန််းတ ငုက် ုလရျှောကရှ် န ငုဖ် ု ို့ 

သငို့အ်တကွလ် ုအပ်တွဲို့ လခခလမ်ှ်းတ ငု််းက  ုလ ကုန်ျှောလုပ်လဆျှောငဖ် ု ို့ 

သငို့မှ်ျှောတျှောဝန်ရှ ပါတယ။် 

SSDI နငှို့/်သ ု ို့မဟုတ ်SSI အကျ  ်းခံစျှော်းခွငို့လ်တမှွျှော အလခပျှောင််းအလွဲမျျှော်း၊ 

လ ပ်စျှောအလခပျှောင််းအလွဲမျျှော်း၊ သငတ်န််းအတငွ််း သငို့သ်ငရ် ု ်းမျျှော်းအလခပျှောင််းအလွဲ၊ 

သငို့အ်လပ်ုအလနအထျှော်းအလခပျှောင််းအလွဲ တ ု ို့လ  ုVR 

ပရ ုဂရမ်ဆသီငို့ရ်ွဲ ို့ပါဝငမ်ှုနွဲ ို့သက်ဆ ငုတ်ွဲို့ အချက်အလကအ်ျှော်းလံ်ုးနွဲ ို့ ပတသ်ကပ်ပီ်း 

သငို့ရ်ွဲ ို့အကကလံပ်းသကူ  ုအသ လပ်းပါ။ 
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သငို့ရ်ွဲ ို့ခပညို့်မီမှုဆံ်ုးခဖတခ်ျကက်  ုလရ်းသျှော်းထျှော်းတွဲို့ အသ လပ်းစျှောတစ်လစျှောငက်  ု

လကခံ်ရရှ ပါလ မို့်မယ။် အသ လပ်းစျှောမှျှော အယခံူဝငခွ်ငို့ ်ပါဝငပ်ါလ မို့်မယ။် 

 
လ   ျှို့ ဝှကထ်ျှော်းရှ မှု 

 
သငို့ရ်ွဲ ို့ခပညို့်မီမှုက  ုဆံ်ုးခဖတဖ် ု ို့၊ သငို့က်  ုသငို့လ်လျျှော်တွဲို့ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတလွပ်းဖ ု ို့၊ နွဲ ို့ 

သငို့အ်သက်လမွ်းမှုပန််းတ ငုန်ွဲ ို့ က ုကည်ီလရ်း သငို့တ် ်ုးတကမ်ှုက ုလ ုကန် ငုဖ် ု ို့ 

သငန်ွဲ ို့ပတသ်က်တွဲို့အချကအ်လကလ်တကွ  ုစုလဆျှောင််းဖ ု ို့ လ ုအပ်ပါတယ။် VR 

လလ ျှောကထ်ျှော်းခွဲို့တွဲို့ အချကအ်ပါအဝင ်သငန်ွဲ ို့ပတသ်ကတ်ွဲို့ အချကအ်လက်အျှော်းလံ်ုးက ု 

လ   ျှို့ ဝှကထ်ျှော်းရှ ပါတယ။် 

 
သငန်ွဲ ို့ပတသ်က်တွဲို့အချကအ်လကလ်တကွ  ုရယဖူ ု ို့နွဲ ို့ 

သငို့ရ်ွဲ ို့ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းပရ ုဂရမ်မှျှော ပါဝငတ်ွဲို့ တခချှော်းသလူတဆွ ီမ လဝဖ ု ို့ 

သငို့ရ်ွဲ ို့အကကလံပ်းသကူ  ုသလဘျှောတညီူမှုလပ်းဖ ု ို့ လတျှောင််းဆ ုခံရန ငုပ်ါတယ။် VR 

ပရ ုဂရမ်အတကွ ်ဘယအ်ချကအ်လကက် မုဆ ု ရယဖူ ု ို့ သ ု ို့မဟုတ ်မ လဝဖ ု ို့ 

သငို့ရ်ွဲ ို့သလဘျှောတညီူချကလ်ပ်းဖ ု ို့ ခငင််းဆ ခွုငို့ရှ် ပါတယ။် သငို့ရ်ွဲ ို့ခငင််းဆ မုှုက ခပညို့်မီမှုက  ု

ဆံ်ုးခဖတဖ် ု ို့ သ ု ို့မဟတု ်အလပ်ုရလဒအ်ထ  ဆက်လကသ်ျွှော်းန ငုဖ် ု ို့ မခဖစ်န ငုဘ််ူးဆ ရုင ်

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ုဆကလ်က်ရရှ မှျှောမဟတုပ်ါ။ 
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သငန်ွဲ ို့ပတသ်က်တွဲို့အချကအ်လကလ်တကွ  ုသငို့ရ်ွဲ ို့အမှုမှတတ်မ််းမှျှော 

သ မ််းဆည််းထျှော်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် ခခင််းချကတ်ချ  � မှျှောလတျှောို့ သငဟ်ျှော 

သငို့ရ်ွဲ ို့အမှုမှတတ်မ််းမှျှောရှ တွဲို့ အချကအ်လကလ်တကွ ု စစ်လဆ်းကကညို့်ပပီ်း 

က်ူးယခွူငို့ရှ် ပါတယ။် သငဟ်ျှော သငို့ရ်ွဲ ို့အမှုမှတတ်မ််းက  ုသငို့ရ်ွဲ ို့က ုယပ် ုငမှ်တခ်ျကလ်တ ွ

လပါင််းထညို့်ခွငို့လ်ည််းရှ ပါတယ်။ သငို့အ်မှုမှတတ်မ််းက  ုခပန်လည်သံ်ုးသပ်ဖ ု ို့၊ က်ူးယဖူ ု ို့ 

သ ု ို့မဟုတ ်မှတခ်ျကထ်ညို့်သငွ််းဖ ု ို့ လတျှောင််းဆ ုချကအ်ျှော်းလံ်ုးက ု သငို့ရ်ွဲ ို့ VR 

အကကလံပ်းသဆူ ီလရ်းသျှော်းတငခ်ပရပါမယ။် 

 
လယဘယုျအျှော်းခဖငို့ ်VR က သငန်ွဲ ို့ပတသ်က်တွဲို့ အချကအ်လက်လတကွ ု 

သငို့ရ်ွဲ ို့ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းပရ ုဂရမ်မှျှော ပါဝငသ်လူတဆွကီ ပုွဲ 

ထတုလ်ပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် ဒါလပမယို့ ်လတျှောင််းဆ ုလျှောရင ်ဥပလဒအရလ အုပ်တွဲို့အတ ငု််း 

လအျှောကပ်ါတ ု ို့အတကွ ်သငို့အ်လကကျှောင််းအချကအ်လကလ်တကွ  ုထတုလ်ပ်းရန ငုပ်ါတယ ်

- 

• အစီရငခံ်ခခင််းနွဲ ို့ စျှောရင််းသငွ််းခခင််းရည်ရွယခ်ျကမ်ျျှော်းအတကွ် ဗဟ အုစ ု်းရဆ ီ
 

• အချကအ်လကလ်တကွ  ုတရျှော်းရုံ်းအမ န် ို့အရ လတျှောင််းဆ ရုင ်သ ု ို့မဟတု ်

ဆငို့လ်ခေါ် ခံရရင ်တရျှော်းရုံ်းလတျှော်ဆ ီသ ု ို့မဟုတ ်
 

• သငက် ရျှောဇဝတခ်ပစ်မှုတစ်ခုမှျှော ပါဝငပ်တသ်က်ခွဲို့ရင ်သကဆ် ငုရ်ျှော အရျှောရှ လတဆွ ီ

ခဖစ်ပါတယ။် 
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ဒနီည််းလမ််းလတထွွဲက တစ်နည််းနည််းနွဲ ို့ VR က သငို့က်  ုအ်ီးလမ်းလက်လန 

ဆကသ်ယွပ်ါလ မို့်မယ။် ဒအီ်ီးလမ်းလလ်တမှွျှော VR ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတနွွဲ ို့ပတသ်ကတ်ွဲို့ 

က ယုလ်ရ်းအချက်အလက်လတ ွပါဝငန် ငုပ်ါတယ။် သငို့ရ်ွဲ ို့က ယုလ်ရ်းလံခုခံ မှုက  ု

ကျှောကယွဖ် ု ို့ VR က အ်ီးလမ်းလ်က  ုလံခုခံ လစဖ ု ို့နွဲ ို့ အခချှော်းသလူတ ွမဖတန် ငုလ်စဖ ု ို့ 

လ   ျှို့ ဝှကလ်ံခုခံ အ်ီးလမ်းလလ်ပ်ုငန််းစဉ်က ု အသံ်ုးခပ ပါတယ်။ ဒအီ်ီးလမ်းလလ်တကွ ု 

ဘယလ် ဖွုငို့က်ကညို့်ရမလွဲဆ တုျှော ကျွန်ပ်ုတ ု ို့က သငို့က် ုအချက်အလကလ်တ ွ

လပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် ဒလီနရျှောမှျှော လ   ျှို့ ဝှကလ်ံခုခံ အ်ီးလမ်းလက် ု ဖွငို့တ်ွဲို့အခါတ ငု််း 

အပ ုလပ်ုငန််းစဉ်တစ်ခု လပ်ုဖ ု ို့လ ုပါတယ။် 

 
အလပ်ုရရှ လရ်းဆ ငုရ်ျှောတစဦ််းချင််းအစအီစဉ် 
 

သငဟ်ျှော 

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းအတကွ် 

ခပညို့်မီလကကျှောင််း အသ လပ်းစျှောရရှ ခွဲို့ရင ်အလုပ်ရရှ လရ်းဆ ငုရ်ျှော တစ်ဦ်းချင််းအစီအစဉ် 

(IPE) လပ်ုလဆျှောငခ်ခင််းအတကွ ်သငို့ရ်ွဲ ို့လရွ်းချယစ်ရျှောလတကွ  ုသ ရှ နျှော်းလည်ဖ ု ို့ 

သငို့အ်ကကလံပ်းသကူကူညီလပ်းပါလ မို့်မယ။် 

 

သငို့ရ်ွဲ ို့ သ်ီးသန ို့်အျှော်းသျှောချကလ်တ၊ွ ရင််းခမစ်လတ၊ွ ဦ်းစျှော်းလပ်းအရျှောမျျှော်း၊ စ ု်းရ မ်မှုမျျှော်း၊ 

စွမ််းရည်မျျှော်း၊ လပ်ုန ငုစ်ွမ််းမျျှော်းနွဲ ို့ စ တဝ်ငစ်ျှော်းမှုမျျှော်းနွဲ ို့အညီ သငစ်ီစဉ်ထျှော်းတွဲို့ 

အလပ်ုရလဒက်  ုလရျှောကရှ် န ငုလ်စဖ ု ို့ IPE က  ုစီစဉ်ထျှော်းတျှောခဖစ်ပါတယ။် သငို့ရ်ွဲ ို့ IPEက 

သငလ်က်ခံရရှ မယို့ဝ်န်လဆျှောငမ်ှုလတ၊ွ သတူ ု ို့က လုထျှောကပံ်ို့လပ်းမယို့သ်လူတ၊ွ 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုအတကွ်လပ်းလချမယို့သ်လူတ ွနွဲ ို့ သကဆ် ုငရ်ျှောအချ န်သတမှ်တခ်ျကလ်တကွ ု 

အလသ်းစ တလ်ဖျှော်ခပမှျှောပါ။ သငို့ရ်ွဲ ို့တျှောဝန်လတနွွဲ ို့ သငို့ ်VR အကကံလပ်းသ၊ူ 

သငို့ရ်ွဲ ို့အသက်လမွ်းမှုပန််းတ ငုက်  ုလရျှောကရှ် ဖ ု ို့ 

အကအူညီလပ်းလနတွဲို့အခချှော်းလအဂျငစ်ီလတရွွဲ ို့တျှောဝန်လတကွ လုည််း လဖျှော်ခပထျှော်းမှျှောပါ။ 
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သငန်ွဲ ို့သငို့အ်ကကလံပ်းသတူ ု ို့က သငို့အ်လပ်ုရလဒက် ပုပီ်းလခမျှောကန် ငုဖ် ု ို့ 

လ အုပ်တွဲို့ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ ု သလဘျှောတပူပီ်းလနျှောက ်IPE က  ု

လကမှ်တလ်ရ်းထ ်ုးမှျှောခဖစ်ပါတယ။် သငို့က်  ုIPE မ တတ ူတစ်လစျှောငန်ွဲ ို့ 

လနျှောကဆ်က်တွွဲခပငဆ်ငခ်ျက်တ ငု််းက ု နျှော်းလည်လယွတ်ွဲို့ လဖျှောမတန်ွဲ ို့ သငို့မှ်တတ်မ််းမှျှော 

လထျှောကပံ်ို့လပ်းထျှော်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

 
သငို့ရ်ွဲ ို့တ ်ုးတကမ်ှုက  ုလဆ်ွးလန်ွးဖ ု ို့နွဲ ို့ လခပျှောင််းလွဲဖ ု ို့လ ုအပ်သလျှော်းဆ တုျှော ဆံ်ုးခဖတဖ် ု ို့ သငို့ ်

IPE က  ုသငန်ွဲ ို့ သငို့အ်ကကလံပ်းသကူ အနည််းဆံ်ုးတစ်နစှ်က တုစ်ကက မ် 

ခပန်လည်သံ်ုးသပ်မှျှောခဖစ်ပါတယ်။ သငို့ ်IPE က  ုလ ုအပ်သလ  ုမကကျှောခဏ 

ခပငဆ်ငန် ငုပ်ါတယ။် 

 
အလခပျှောင််းအလွဲလတလွပ်ုဖ ု ို့ လ ုအပ်တယလ် ု ို့ သငယ်ံကုကည်တွဲို့အခါတ ငု််း သငို့ ်IPE က  ု

သငို့အ်ကကလံပ်းသနူွဲ ို့အတ ူခပန်လည်သံ်ုးသပ်န ငုပ်ါတယ။် ဝန်လဆျှောငမ်ှုအပ ုင််းမှျှော 

ဘယလ်ခပျှောင််းလွဲမှုမဆ  ုမခပ လုပ်မီ သငို့ခ်ပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းပရ ုဂရမ်အတငွ််း 

စ ု်းရ မ်မှုတ ငု််းက  ုသငို့အ်ကကံလပ်းသနူွဲ ို့ လဆ်ွးလန်ွးရမှျှောခဖစ်ပါတယ။် သငို့ ်IPE 

အလပေါ် ခပငဆ်ငမ်ှုတ ငု််းက  ုလရ်းသျှော်းစျှောရင််းသငွ််းထျှော်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် 



12  

ဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း 
 
VR က သငို့အ်လပ်ုရလဒက် လုရျှောကရှ် န ငုဖ် ု ို့ သငို့အ်တကွ ်အသက်လမွ်းမှုအရ 

သကဆ် ငုပ်ပီ်း လ အုပ်သလ  ုစျှောရင််းသငွ််းထျှော်းတွဲို့ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတ ွလပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ုခပည်နယ်နွဲ ို့ဗဟ အုစ ု်းရကကပ်မတမ်ှုလတနွွဲ ို့အညီ 

လထျှောကပံ်ို့လပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

 

ပရ ုဂရမ်ရန်ပုံလင၊ွ လကျျှောင််း သ ု ို့မဟတု ်သငတ်န််းပရ ုဂရမ်ဖွငို့လ်စှ်ခခင််းမျျှော်းနွဲ ို့ 

အခချှော်းအချက်လတ ွရရှ န ငုမ်ှုက သငို့ဝ်န်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ုလနျှှောငို့လ်န်ှးလစန ငု ်သ ု ို့မဟတု ်

ထ ခ ုက်လစန ငုပ်ါတယ။် ဒလီ လုနျှှောငို့လ်န်ှးမှု သ ု ို့မဟုတ ်လခပျှောင််းလွဲမှုမျျှော်းခဖစ်လျှောတွဲို့အခါ 

သငို့အ်ကကလံပ်းသကူ သငို့က်  ုအသ လပ်းပါလ မို့်မယ။် 

 
အသကလ်မွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှောခပန်လညထ်လူထျှောငလ်ရ်း 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ် ဘယသ်လူပ်းလချမှျှောလွဲ 

 
VR က သငို့အ်လပ်ုရလဒက် လုရျှောကရှ် န ငုဖ် ု ို့ သငို့အ်တကွ ်လ အုပ်တွဲို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတ၊ွ 

ပစစည််းက ရ ယျှောလတနွွဲ ို့ အခချှော်းအကအူညီလတ ွလထျှောက်ပံို့လပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် ထ ု ို့ခပင ်

VR က သငို့အ်သကလ်မွ်းမှုဆ ုငရ်ျှောလ အုပ်ချကလ်တကွ  ုကုန်ကျစရ တအ်နည််းဆံ်ုးနွဲ ို့ 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် ပရ ုဂရမ်အတငွ််း သငမ်ပါဝငမီ် သ ု ို့မဟုတ ်VR ဆကီ 

အတည်ခပ ချကန်ွဲ ို့ ခွငို့ခ်ပ ချကမ်ရမီ သငလ်ကခံ်ရရှ ခွဲို့တွဲို့ 

ဘယဝ်န်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ်မှ VR က လပ်းလချန ငုမှ်ျှောမဟတုပ်ါဘ်ူး။ 
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သင်ို့အလနနွဲ ို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုအချ  � ရွဲ ို့ကန်ုကျစရ တအ်တကွ ်ထညို့်ဝငဖ် ု ို့ လမ ျှော်လငို့ရ်သလ  ု

အခချှော်းအကူအညီရင််းခမစ်လတရွရှ န ငုမ်လျှော်း ဆံ်ုးခဖတန် ငုဖ် ု ို့ သငို့ ်VR အကကလံပ်းသကူ  ု

စျှောရွကစ်ျှောတမ််းလတ ွလပ်းဖ ု ို့ လတျှောင််းဆ ခံုရန ငုပ်ါတယ။် 

 
သငို့အ်တကွရ်ရှ န ငုမ်ယို့ ်အခချှော်းခပည်နယ၊် လဒသဆ ငုရ်ျှောအစ ု်းရလအဂျငစ်ီလတ၊ွ 

ကျန််းမျှောလရ်းအျှောမခံ သ ု ို့မဟတု ်ဝန်ထမ််းခံစျှော်းခွငို့လ်တရှွ တယဆ် ုရင ်ဗဟ ဥုပလဒအရ 

VR က  ုရန်ပုံလငဝွန်လဆျှောငမ်ှု တျှော်းခမစ်ထျှော်းပါတယ။် 

အခချှော်းလအဂျငစ်ီလတနွွဲ ို့ပရ ုဂရမ်လတဆွကီ ရရှ န ငုတ်ွဲို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ုVR 

ရန်ပုံလငလွတ ွအသံ်ုးမခပ မီ သံ်ုးရမှျှောခဖစ်ပါတယ။် ဝန်လဆျှောငမ်ှုတစ်ခုအတကွ ်

လပ်းလချန ငုတ်ွဲို့ အခချှော်းပရ ုဂရမ်လတကွ  ုလလ ျှောကထ်ျှော်းဖ ု ို့ သငို့အ်ကကလံပ်းသကူ 

သငို့က် ုလခပျှောလျှောပါလ မို့်မယ။် လခပျှောလျှောချ န်မှျှော အခချှော်းပရ ုဂရမ်လတ ွ

မလလ ျှောကခ်ဖစ်ခွဲို့ရင ်VR က အွဲဒဝီန်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ ်လပ်းလချမှျှော မဟတုပ်ါဘ်ူး။ 

သငက် မသန်စွမ််းဆ ုငရ်ျှောလမူှုဖူလံလုရ်းအျှောမခံ (SSDI) ခံစျှော်းခွငို့ ်သ ု ို့မဟုတ ်

ခဖညို့်စွကဖူ်လံလုရ်းဝငလ်င ွ(SSI) လပ်းလချမှုလတကွ လုကခံ်ရရှ လနတျှောဆ ရုင ်VR က 

လငလွကက်းပါဝငမ်ှု လ အုပ်မှျှောမဟုတပ်ါ။ 

 
လတူစ်ဦ်းနွဲ ို့ VR က ဗဟ ုအစ ု်းရလကျျှောင််းသျှော်းလထျှောက်ပံို့လကက်း အပါအဝင ်

အခချှော်းရင််းခမစ်လတဆွကီ အကူအညီလတ ွရရှ လစဖ ု ို့ 

အလကျှောင််းဆံ်ုးအျှော်းထတုထ်ျှော်းချ န်မှျှော VR က အထကတ်န််းလနွ်ပညျှောလရ်းက ု 

ကညီူလထျှောကပံ်ို့လပ်းန ငုပ်ါတယ။် ထပ်မံသ ရှ လ ပုါက VR မှ ထတုတ်ွဲို့ 

အထက်တန််းလနွ်ပညျှောလရ်းဆ ုငရ်ျှော 
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သင်ို့အလနနွဲ ို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုအချ  � ရွဲ ို့ကန်ုကျစရ တအ်တကွ ်ထညို့်ဝငဖ် ု ို့ လမ ျှော်လငို့ရ်သလ  ု

အခချှော်းအကူအညီရင််းခမစ်လတရွရှ န ငုမ်လျှော်း ဆံ်ုးခဖတန် ငုဖ် ု ို့ သငို့ ်VR အကကလံပ်းသကူ  ု

စျှောရွကစ်ျှောတမ််းလတ ွလပ်းဖ ု ို့ လတျှောင််းဆ ခံုရန ငုပ်ါတယ။် 

 
သငို့အ်တကွရ်ရှ န ငုမ်ယို့ ်အခချှော်းခပည်နယ၊် လဒသဆ ငုရ်ျှောအစ ု်းရလအဂျငစ်ီလတ၊ွ 

ကျန််းမျှောလရ်းအျှောမခံ သ ု ို့မဟတု ်ဝန်ထမ််းခံစျှော်းခွငို့လ်တရှွ တယဆ် ုရင ်ဗဟ ဥုပလဒအရ 

VR က  ုရန်ပုံလငဝွန်လဆျှောငမ်ှု တျှော်းခမစ်ထျှော်းပါတယ။် 

အခချှော်းလအဂျငစ်ီလတနွွဲ ို့ပရ ုဂရမ်လတဆွကီ ရရှ န ငုတ်ွဲို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ုVR 

ရန်ပုံလငလွတ ွအသံ်ုးမခပ မီ သံ်ုးရမှျှောခဖစ်ပါတယ။် ဝန်လဆျှောငမ်ှုတစ်ခုအတကွ် 

လပ်းလချန ငုတ်ွဲို့ အခချှော်းပရ ုဂရမ်လတကွ ု လလ ျှောကထ်ျှော်းဖ ု ို့ သငို့အ်ကကလံပ်းသကူ 

သငို့က် ုလခပျှောလျှောပါလ မို့်မယ။် လခပျှောလျှောချ န်မှျှော အခချှော်းပရ ုဂရမ်လတ ွ

မလလ ျှောကခ်ဖစ်ခွဲို့ရင ်VR က အွဲဒဝီန်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ ်လပ်းလချမှျှော မဟတုပ်ါဘ်ူး။ 

သငက် မသန်စွမ််းဆ ုငရ်ျှောလမူှုဖူလံလုရ်းအျှောမခံ (SSDI) ခံစျှော်းခွငို့ ်သ ု ို့မဟုတ ်

ခဖညို့်စွကဖူ်လံလုရ်းဝငလ်င ွ(SSI) လပ်းလချမှုလတကွ လုကခံ်ရရှ လနတျှောဆ ရုင ်VR က 

လငလွကက်းပါဝငမ်ှု လ အုပ်မှျှောမဟုတပ်ါ။ 

 
လတူစ်ဦ်းနွဲ ို့ VR က ဗဟ ုအစ ု်းရလကျျှောင််းသျှော်းလထျှောက်ပံို့လကက်း အပါအဝင ်

အခချှော်းရင််းခမစ်လတဆွကီ အကူအညီလတ ွရရှ လစဖ ု ို့ 

အလကျှောင််းဆံ်ုးအျှော်းထတုထ်ျှော်းချ န်မှျှော VR က အထကတ်န််းလနွ်ပညျှောလရ်းက ု 

ကညီူလထျှောကပံ်ို့လပ်းန ငုပ်ါတယ။် ထပ်မံသ ရှ လ ပုါက VR မှ ထတုတ်ွဲို့ 

အထက်တန််းလနွ်ပညျှောလရ်းဆ ုငရ်ျှော 
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နစှ်စဉ်ပညျှောသငလ်ကက်းအချ န်ဇယျှော်းမှျှော ကကညို့်ရှုန ငုပ်ါတယ။် 

ဗဟ အုစ ု်းရလကျျှောင််းသျှော်းလထျှောကပံ်ို့လကက်းဆ ငုရ်ျှောအခမွဲို့အကပ်လလီက်းရှင််း (FAFSA) 

မှျှော လဖျှော်ခပထျှော်းတွဲို့ အချက်အလကလ်တကွ ု သံ်ုးပပီ်း 

အထက်တန််းလနွ်ပညျှောလရ်းအတကွ် တစ်ဦ်းတစ်လယျှောက ်သ ု ို့မဟတု ်မ သျှော်းစုရွဲ ို့ 

လငလွကက်းထညို့်ဝငမ်ှုရှ န ငုပ်ါတယ်။ 

 
ဘယဝ်န်လဆျှောငမ်ှုလတကွ မုဆ  ုမလပ်းပ ု ို့မီ လငလွကက်းဆ ုငရ်ျှောတျှောဝန်ရှ မှုတ ငု််းက ု သငို့ ်VR 

အကကလံပ်းသကူ သငို့ဆ် ီအသ လပ်းပါလ မို့်မယ။် 

 
အမှု ပ တခ်ခင််း 

 
သငို့အ်မှုက  ုလအျှောကပ်ါအလခခအလနလတမှွျှော ပ တရ်ပါလ မို့်မယ ်- 

 
• သငို့အ်သက်လမွ်းမှုပန််းတ ငုက်  ုလရျှောကရှ် တွဲို့အခါ 

 
• သငက် အရည်အချင််းခပညို့်မီမှုမရှ လကကျှောင််း ဆံ်ုးခဖတခံ်ရရင ်

 
• သငို့လ်တျှောင််းဆ ုချကအ်ရ 

 
• ဝန်လဆျှောငမ်ှုထပ်မံရရှ ရန် အရည်အချင််းမခပညို့်မီခဖစ်လျှောရင ်



15  

• စျှောရွကစ်ျှောတမ််းဆ ငုရ်ျှောကက  ်းပမ််းမှုမျျှော်းစွျှောလနျှောကပ် ုင််း သငို့အ်ကကံလပ်းသကူ သငို့က်  ု

ဆကသ်ယွမ်ရရင ်

 
• သငက် ပူ်းလပါင််းလဆျှောငရွ်ကဖ် ု ို့ ပျကက်ကွတ်ွဲို့အခါတ ု ို့ ခဖစ်ပါတယ။် 

 
သငို့အ်လနနွဲ ို့ VR ပရ ုဂရမ်က  ုလနျှောကပ် ုင််းတစ်ရကရ်ကမှ်ျှော 

ခပန်လည်လလ ျှောကထ်ျှော်းခွငို့ရှ် ပါတယ။် 

 
လရွ်းချယမ်ှုအစဉ်လ ကု ်

 
ခပည်နယအ်သက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းပရ ုဂရမ်က 

အရည်အချင််းခပညို့်မီသအူျှော်းလံ်ုးက ု ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းဖ ု ို့ ရင််းခမစ်မလံလုလျှောကခ်ွဲို့ရင ်

လအဂျငစ်ီအလနနွဲ ို့ ဗဟ ဥုပလဒအရ လရွ်းချယမ်ှုအစဉ်လ ုက(်OOS)လပ်ုငန််းစဉ်က  ု

အလကျှောငအ်ထည်လဖျှော်ဖ ု ို့ လ အုပ်ပါတယ။် သငို့အ်လနနွဲ ို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ု

လလ ျှောကထ်ျှော်းတွဲို့အချ န် OOS အရ VR လပ်ုလဆျှောငလ်ျကရှ် တယဆ် ရုင ်

သငို့အ်ကကလံပ်းသကူ သငို့က်  ုအသ လပ်းပါလ မို့်မယ။် 

 
OOS လပ်ုငန််းစဉ်က မသန်စွမ််းမှုခပင််းထန်မှုလကကျှောငို့ ်ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတလွ ုအပ်ချကန်ွဲ ို့ 

လပ်ုလဆျှောငန် ငုစ်ွမ််းအကန ို့်အသတရှ် မှုလတကွ  ုအလခခခံပပီ်း 

ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းတစ်ခုဆ ီအရည်အချင််းခပညို့်မီသတူ ငု််းက ု 

လွှွဲအပ်လပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် OOS လပ်ုငန််းစဉ်အရ 

သ သျှောထငရှ်ျှော်းတွဲို့မသန်စွမ််းသလူတကွ ု သ သျှောမှုနည််းတွဲို့မသန်စွမ််းသလူတထွက်အရင ်
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ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းရမှျှောခဖစ်ပါတယယ။် VR စျှော်းသံ်ုးသတူ ငု််းက  ု

စျှော်းသံ်ုးသရူွဲ ို့မသန်စွမ််းမှုနွဲ ို့ အလုပ်ရရှ လရ်းအတကွ ်အဟန ို့်အတျှော်းခဖစ်မှုနွဲ ို့ 

ပတသ်ကပ်ပီ်း VR မှျှော ရှ လနတွဲို့ အချကအ်လကလ်တကွ  ုအလခခခံတွဲို့ 

ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းတစ်ခုဆ ီလွှွဲအပ်လပ်းပါတယ။် 

 
ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းလတကွ ု ရင််းခမစ်ရရှ မှုက  ုမူတည်ပပီ်း 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းပါတယ။် ရရှ န ငုတ်ွဲို့ရင််းခမစ်လတကွ ု မူတည်ပပီ်း VR က 

ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းအျှော်းလံ်ုး၊ ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းတစ်ခု သ ု ို့မဟုတ ်နစှ်ခုသျှော 

သ ု ို့မဟုတ ်ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းမပါဘွဲ ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းန ငုပ်ါတယ။် သငက် VR 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတအွတကွ ်အရည်အချင််းခပညို့်မီလကကျှောင််း လတွျှို့ ရှ ရလပမယို့ ်

ထ အုချ န်မှျှော ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းတွဲို့ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းအတကွ် လ အုပ်ချက်လတ ွ

မခပညို့်မီဘ်ူးဆ ရုင ်လရွှျှို့ဆ ငု််းထျှော်းလသျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုစျှောရင််းမှျှော 

သငို့က် ုထျှော်းရှ ပါလ မို့်မယ။် VR က အျှော်းလံ်ုးမဟတုလ်ပမယို့ ်

ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းတစ်ခုအတငွ််း စျှော်းသံ်ုးသတူချ  ျှို့က  ု

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းန ငုမ်ယဆ် ရုင ်VR က ချမှတထ်ျှော်းတွဲို့ရကစ်ွွဲအတငွ််း 

လရွှျှို့ဆ ငု််းထျှော်းလသျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုစျှောရင််းမှျှော ပါဝငသ်လူတကွ  ု

တတန် ငုသ်လလျှောကအ်မျျှော်းဆံ်ုးဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

 
VR စျှော်းသံ်ုးသတူ ငု််းမှျှော လအျှောက်ပါအခွငို့အ်လရ်းလတရှွ ပါတယ ်- 
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• VR လအဂျငစ်ီက OOS လပ်ုငန််းစဉ်အရ လပ်ုလဆျှောငလ်ျကရှ် သလျှော်း၊ 

ဘယဦ််းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းလတကွ ၎င််းရွဲ ို့လပ်ုငန််းစဉ်အရ ပါရှ သလွဲ၊ 

ဘယဦ််းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းလတဆွ ီ၎င််းတ ု ို့က  ုလွှွဲအပ်ထျှော်းသလွဲ ဆ တုျှောနွဲ ို့ အွဲဒ ီ

ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းက ု ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းထျှော်းသလျှော်း ဆ တုျှော သ ရှ ဖ ု ို့၊ 

 
• လရွှျှို့ဆ ငု််းထျှော်းလသျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုစျှောရင််းဆ ီလွှွဲအပ်ခံရတွဲို့အခါ အသ လပ်းဖ ု ို့၊ 

 
• လရွှျှို့ဆ ငု််းထျှော်းလသျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုစျှောရင််းမှျှော ထညို့်သငွ််းခံရရင ်၎င််းတ ု ို့ရွဲ ို့ 

ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းလွှွဲအပ်မှု၊ ဘယ ်ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းက ု လကရှ် မှျှော 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းလနသလွဲဆ ုတျှောနွဲ ို့ လနျှောကပ် ုင််းမှျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ ု ရရှ န ငုသ်လျှော်း 

ပုံမှန်အသ လပ်းချကလ်တ ွလက်ခံရရှ ဖ ု ို့၊ 

 
• ခပန်လည်သံ်ုးသပ်မှုအရ ၎င််းတ ု ို့ရွဲ ို့မသန်စွမ််းမှုမှျှော အချကအ်လကသ်စ် သ ု ို့မဟတု ်

လခပျှောင််းလွဲမှုတစ်ခုက ၎င််းတ ု ို့က  ုပ ုခမငို့မ်ျှော်းတွဲို့ ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းမှျှော 

ရှ လျှောလစန ငုတ်ယဆ် ရုင ်၎င််းတ ု ို့ရွဲ ို့ ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းလွှွဲအပ်မှုက ု 

ခပန်လည်အကွဲခဖတမ်ှု လတျှောင််းဆ ဖု ု ို့ 

 
• ၎င််းတ ု ို့ရွဲ ို့ အမျ  ်းအစျှော်းလွှွဲအပ်မှုက အမှျှော်းအယငွ််းရှ လနတယလ် ု ို့ ယံကုကည်တယ်ဆ ရုင ်

၎င််းတ ု ို့ရွဲ ို့ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်းလွှွဲအပ်မှုနွဲ ို့ ပတသ်ကပ်ပီ်း ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှု 

သ ု ို့မဟုတ ်သမျှောသမတက်ျလသျှော ကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှု လတျှောင််းဆ ဖု ု ို့၊ 
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• ၎င််းတ ု ို့က  ုလရွှျှို့ဆ ငု််းထျှော်းလသျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုစျှောရင််းကလန ဖယရှ်ျှော်းပပီ်း 

အမှုမှတတ်မ််းက ုပ တလ်ပ်းလရ်း လတျှောင််းဆ ဖု ု ို့ တ ု ို့ခဖစ်ပါတယ။် 

 
သငို့အ်ယခူံဝငခ်ွငို့ ်

 
သငို့အ်လနနွဲ ို့ သငလ်ကခံ်ရရှ လနတွဲို့ VR ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတနွွဲ ို့ပတသ်က်တွဲို့ အလရ်းယမူှု 

သ ု ို့မဟုတ ်လရ်းသျှော်းထျှော်းလသျှော အယခံူဝငန် ငုတ်ွဲို့ဆံ်ုးခဖတခ်ျကက် ု သလဘျှောမတပူါက 

ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှု သ ု ို့မဟုတ ်သမျှောသမတက်ျလသျှော ကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှုက  ု

လတျှောင််းဆ ုခွငို့ရှ် ပါတယ။် 

 
အယခံူဝငန် ငုလ်သျှော အလရ်းယမူှု နွဲ ို့ အယခံူမဝငန် ငုလ်သျှော အလရ်းယမူှု ဥပမျှောလတကွ - 

 
အယခူံဝငန် ငုလ်သျှော အလရ်းယမူှုမျျှော်း 

 

• အရည်အချင််းခပညို့်မီမှု သ ု ို့မဟုတ ်မခပညို့်မီမှု ဆံ်ုးခဖတခ်ျက် 

 

• အမှုပ တခ်ခင််း 

 

• လရွ်းချယမ်ှုအစဉ်လ ုကအ်ရ လွှွဲအပ်ထျှော်းလသျှော ဦ်းစျှော်းလပ်းအမျ  ်းအစျှော်း  
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 ဝန်လဆျှောငမ်ှုတစ်ခုက  ုဘယလ် ခုမ ငို့တ်ငမ်ှု၊ ဆ ငု််းငံို့မှု သ ု ို့မဟုတ ်အဆံ်ုးသတမ်ှုမဆ ု 

 

 လတျှောင််းဆ ုထျှော်းလသျှော ဝန်လဆျှောငမ်ှုက  ုခငင််းပယခံ်ရခခင််း 

 

အယခူံမဝငန် ငုလ်သျှော အလရ်းယမူှုမျျှော်း 

 

 ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းသဘူကမှ် လုပ်လဆျှောငတ်ွဲို့ အလရ်းယမူှုမျျှော်း 

 
 လတျှောင််းဆ ုထျှော်းတွဲို့ ဝန်လဆျှောငမ်ှုတစ်ခုအတကွ ်လ ုအပ်ချကက်  ုအကွဲခဖတဖ် ု ို့ 

သ ု ို့မဟုတ ်ဆံ်ုးခဖတခ်ျကခ်ျဖ ု ို့ လ ုအပ်တွဲို့အချက်အလကမ်ျျှော်း လတျှောင််းဆ ခုခင််း 

 

 ချ န််းဆ မုှုအချ န်ဇယျှော်းစျှောလစျှောင ်
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သငို့အ်လနနွဲ ို့ အယူခံတစ်ခု မစဉ််းစျှော်းမီ သငို့ရ်ွဲ ို့ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းပရ ုဂရမ်နွဲ ို့ 

ပတသ်ကတ်ွဲို့ လမ်းခမန််းစရျှောလတ ွသ ု ို့မဟုတ ်စ ု်းရ မ်မှုလတတွ ငု််းက ု သငို့အ်ကကလံပ်းသနူွဲ ို့ 

လဆ်ွးလန်ွးသငို့ပ်ါတယ်၊ ဒါလပမယို့ ်သငို့အ်လနနွဲ ို့ သငို့ ်VR အကကံလပ်းသ ူသ ု ို့မဟတု ်

ဧရ ယျှောတငွ််း ကက်ီးကကပ်သတူ ု ို့နွဲ ို့ ကက  တငလ်ဆ်ွးလန်ွးမှုမရှ ဘွဲ ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှု 

သ ု ို့မဟုတ ်သမျှောသမတက်ျလသျှော ကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှုက  ုလတျှောင််းဆ နု ငုပ်ါတယ။် 

 
အယခံူဝငခွ်ငို့လ်တျှောင််းဆ မုှုအျှော်းလံ်ုးက  ုလရ်းသျှော်းရမှျှောခဖစ်ပါတယ် သ ု ို့မဟုတ ်

လရ်းသျှော်းထျှော်းလသျှောအယခံူဝငန် ငုလ်သျှောအလရ်းယမူှုမျျှော်းအျှော်းလံ်ုးပါဝငတ်ွဲို့ 

စီမံအပ်ုချ ပ်လရ်းဆ ငုရ်ျှောကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှုလတျှောင််းဆ ခုျကပုံ်စံက ု ခဖညို့်စွကပ်ပီ်း 

ခပန်ပ ု ို့လပ်းန ငုပ်ါတယ။် သငို့အ်လနနွဲ ို့ သငို့အ်ယူခံလတျှောင််းဆ ခုျကန်ွဲ ို့ 

အယခံူဝငမ်ယို့်အလကကျှောင််း အသ လပ်းစျှော မ တတ ူတစ်လစျှောင ်ပါဝငရ်မှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

 
အယခံူလရ်းသျှော်းလတျှောင််းဆ စုျှောက ု သငသ်လဘျှောမတတူွဲို့ လရ်းသျှော်းဆံ်ုးခဖတခ်ျက ်

သ ု ို့မဟုတ ်အလရ်းယမူှုရွဲ ို့ ရကစ်ွွဲမှ ရက ်20 အတငွ််း တငသ်ငွ််းရမှျှောခဖစ်ပါတယ။်  
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အယခံူဝငခွ်ငို့အ်တကွ ်လရ်းသျှော်းလတျှောင််းဆ စုျှောမှျှော ပါဝငရ်မယို့်အချကလ်တကွ - 

 လလ ျှောကထ်ျှော်းသ ူသ ု ို့မဟုတ ်စျှော်းသံ်ုးသ ူ(နွဲ ို့ တျှောဝန်လွှွဲအပ်ထျှော်းရင ်

စျှော်းသံ်ုးသရူွဲ ို့က ယုစ်ျှော်းလယှ)်ရွဲ ို့ အမည်၊ လပ်းပ ု ို့ရမယို့လ် ပ်စျှော၊ 

အ်ီးလမ်းလလ် ပ်စျှောနွဲ ို့ ဖုန််းနံပါတ ်

 ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှု သ ု ို့မဟုတ ်သမျှောသမတက်ျလသျှော ကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှုက  ု

လတျှောင််းဆ ုထျှော်းတွဲို့ VR ဝန်ထမ််းမှခပ လပ်ုတွဲို့ ဆံ်ုးခဖတခ်ျကန်ွဲ ို့ လူတစ်ဦ်းရွဲ ို့ 

အခွငို့အ်လရ်း၊ တျှောဝန် သ ု ို့မဟုတ ်ဝတတ ရျှော်းလတကွ  ုထ ခ ုကလ်စတွဲို့ 

ဆံ်ုးခဖတခ်ျကမှ်ျှော ပါဝငတ်ွဲို့ အခပ အမူတ ု ို့နွဲ ို့ ပတသ်က်တွဲို့ 

တ ကျတွဲို့ထတုခ်ပန်ချက် 

 လလ ျှောကထ်ျှော်းသ ူသ ု ို့မဟုတ ်စျှော်းသံ်ုးသကူ သမျှော်းရ ု ်းကျမဟတုလ်သျှော 

ကက်ီးကကပ်သံ်ုးသပ်မှုက  ုလတျှောင််းဆ ထုျှော်းခခင််းရှ မရှ  

 လလ ျှောကထ်ျှော်းသ ူသ ု ို့မဟုတ ်စျှော်းသံ်ုးသကူ ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းခခင််းက ု 

သလဘျှောတခူခင််းရှ မရှ  

 ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှု သ ု ို့မဟုတ ်သမျှောသမတက်ျလသျှော 

ကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှုအတငွ််း ပါဝငဖ် ု ို့လ အုပ်တွဲို့ ဘယလ်နရျှောထ ငုခ်င််းပံို့ပ ု်းမှုမဆ ု 

 လလ ျှောကထ်ျှော်းသ ူသ ု ို့မဟုတ ်စျှော်းသံ်ုးသရူွဲ ို့ လက်မှတ ်
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သငို့ရ်ွဲ ို့ကကျှော်းနျှောမှုမတ ငုမီ် ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုလပ်ုလဆျှောငရ်န် သငဆ်နဒရှ လကကျှောင််း 

လဖျှော်ခပထျှော်းပါက ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းသတူစ်ဦ်းက ု သငို့အ်မှုမှျှော 

တျှောဝန်လွှွဲအပ်မှျှောခဖစ်ပါတယ။် ဧရ ယျှောအတငွ််းကက်ီးကကပ်သကူလည််း 

ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုမှျှော သလဘျှောတရူမှျှောခဖစ်ပါတယ။် သငလ်ရွ်းချယထ်ျှော်းသကူ 

လပ်ုလဆျှောငတ်ွဲို့ ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုအပ ုင််းမှျှော သင ်

က ယုစ်ျှော်းခပ တကလ်ရျှောက်ခွငို့ရှ် ပါတယ။် ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုလုပ်ငန််းစဉ်အတငွ််း သင ်

သ ု ို့မဟုတ ်သငို့က် ယုစ်ျှော်းလယှက် သငို့အ်လနအထျှော်းက  ုလထျှောကပံ်ို့လပ်းဖ ု ို့ 

အလထျှောကအ်ထျှော်းနွဲ ို့ အချက်အလကလ်တ ွတငသ်ငွ််းရမှျှောပါ။ 

 
သငို့ ်ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုအပ ုင််းမှျှော ရှ ခွဲို့တွဲို့ လဆ်ွးလန်ွးမှုအျှော်းလံ်ုးက ု 

လ   ျှို့ ဝှကထ်ျှော်းရှ ပါတယ။် ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုအတငွ််းမှျှော သလဘျှောတညီူမှုရရှ ခွဲို့ရင ်

ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းသကူ သငန်ွဲ ို့ VR လကမှ်တလ်ရ်းထ ်ုးထျှော်းတွဲို့ 

ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုသလဘျှောတညူီချကစ်ျှော တစ်လစျှောငက်  ုခပငဆ်ငရ်မှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းမှုအတငွ််းမှျှော သလဘျှောတညူီမှုမရဘ်ူးဆ ရုင ်ကကျှော်းဝငလ်ခဖရှင််းသကူ 

သငို့ရ်ွဲ ို့စီစဉ်ပပီ်းသျှော်းကကျှော်းနျှောမှုက  ုလပ်ုလဆျှောငမ်ယို့ ်ကကျှော်းနျှောမှုအရျှောရှ က  ု

အသ လပ်းပါလ မို့်မယ။် 

 
သငို့အ်လနနွဲ ို့ ကကျှော်းနျှောမှုခပ လပ်ုမယို့ ်အချ န်၊ ရကစ်ွွဲ၊ လနရျှောတ ု ို့နွဲ ို့ပတသ်ကပ်ပီ်း 

သမျှောသမတက်ျလသျှောကကျှော်းနျှောမှုအရျှောရှ ဆကီလန လရ်းသျှော်းအသ လပ်းစျှော 

လကခံ်ရရှ ပါလ မို့်မယ။် သငို့အ်လနနွဲ ို့ ဥပလဒအကကံလပ်း သ ု ို့မဟုတ ်

အခချှော်းသတူစ်လယျှောကလ်ယျှောကန်ွဲ ို့ က ယုစ်ျှော်းခပ တကလ်ရျှောက်လစဖ ု ို့ 

လရွ်းချယန် ငုပ်ါတယ်။ အယခံူဝငခ်ခင််းလပ်ုငန််းစဉ်အတငွ််း သငို့ရ်ွဲ ို့ 

ဥပလဒအကကံလပ်းအတကွ ်VR က လပ်းလချမည်မဟုတပ်ါ။ 

သငန်ွဲ ို့သငို့က် ယုစ်ျှော်းလယှ်တ ု ို့က သငို့အ်လနအထျှော်းက  ုလထျှောကပံ်ို့လပ်းဖ ု ို့ 
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အလထျှောကအ်ထျှော်း သ ု ို့မဟုတ ်အချကအ်လက်လတကွ  ုတငသ်ငွ််းန ငုသ်လ  ုVR နွဲ ို့ 

၎င််းရွဲ ို့က ယုစ်ျှော်းလယှလ်တကွတငခ်ပတွဲို့ အလထျှောက်အထျှော်းလတ၊ွ အချကအ်လကန်ွဲ ို့ 

မျကခ်မငသ်က်လသလတကွ ု စစ်လဆ်းန ငုပ်ါတယ။် 

 
သမျှောသမတက်ျလသျှောကကျှော်းနျှောမှုအရျှောရှ က စီမံအပ်ုချ ပ်လရ်းဆ ငုရ်ျှောကကျှော်းနျှောမှု 

လနျှောကပ် ုင််း ရက ်30 အတငွ််း ဆံု်းခဖတခ်ျကထ်တုခ်ပန်ပါလ မို့်မယ်။ ဆံ်ုးခဖတခ်ျကက်  ု

နစှ်ဦ်းနစှ်ဖကလ်ံ်ုးဆ ီလပ်းပ ု ို့မှျှောခဖစ်ပါတယ။် 

 
ဆံ်ုးခဖတခ်ျကက်  ုတစ်ဦ်းဦ်းက လကျနပ်မှုမရှ ခွဲို့ရင ်

မသန်စွမ််းနငှို့ခ်ပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းဌျှောနခွွဲ ဒါရ ုကတ်ျှောဆကီ 

စီမံအပ်ုချ ပ်လရ်းဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်သံ်ုးသပ်ချက် လတျှောင််းဆ နု ငုပ်ါတယ။် 

ခပန်လည်သံ်ုးသပ်ချကလ်တျှောင််းဆ မုှုအျှော်းလံ်ုးက ု 

သမျှောသမတက်ျလသျှောကကျှော်းနျှောမှုအရျှောရှ ရွဲ ို့ ဆံ်ုးခဖတခ်ျက်ချပပီ်း ရက ်20 အတငွ််း 

ဒါရ ုက်တျှောဆကီ ရရှ န ငုပ်ါတယ်။ 

ကကျှော်းနျှောမှုဆံ်ုးခဖတခ်ျကလ်ပေါ် ဒါရ ုကတ်ျှောရွဲ ို့ခပန်လည်သံ်ုးသပ်မှုအတငွ််း 

နစှ်ဦ်းနစှ်ဖကစ်လံ်ုးဟျှော ထပ်လဆျှောင််း အလထျှောက်အထျှော်းနွဲ ို့ အချကအ်လက်လတ ွ

တငသ်ငွ််းခွငို့ရှ် ပါလ မို့်မယ။် ဒါရ ုကတ်ျှောက 

စီမံအပ်ုချ ပ်လရ်းဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်သံ်ုးသပ်ချက်လတျှောင််းဆ မုှုက ု လကခံ်ပပီ်း ရက ်30 

အတငွ််း နစှ်ဖကစ်လံ်ုးဆ ီအပပီ်းသတဆ်ံ်ုးခဖတခ်ျကတ်စ်လစျှောင ်လပ်းပ ု ို့ပါလ မို့်မယ။် 

 
ဒါရ ုက်တျှောရွဲ ို့ဆံ်ုးခဖတခ်ျက်က  ုတစ်ဦ်းဦ်းက လကျနပ်မှုမရှ ရင ်ထ ကုသ်ငို့တ်ွဲို့ ခပည်နယ ်

သ ု ို့မဟုတ ်ဗဟ တုရျှော်းရုံ်းတစ်ခုမှျှော တရျှော်းမမှုအခဖစ် အမှုဖွငို့လ်ပ်းန ငုပ်ါတယ။် 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ုတရျှော်းရုံ်းဆကီ သံ်ုးသပ်ချကက် ဆု ုင််းငံို့ထျှော်းပပီ်း 
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ဆကလ်ကလ်ပ်ုလဆျှောငန် ငုပ်ါတယ။် 

 
အလပ်ုအပ်သအူကအူညလီပ်းလရ်းပရ ုဂရမ်  

 
အလပ်ုအပ်သအူကအူညီလပ်းလရ်းပရ ုဂရမ် (CAP) က  ုအငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယ် 

မသန်စွမ််းမျျှော်းအခွငို့အ်လရ်းမျျှော်းဌျှောနမှ စီမံလပ်ုလဆျှောငပ်ါတယ။် သငို့အ်လနနွဲ ို့ 

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှု မျျှော်းက  ု

လလ ျှောကထ်ျှော်း သ ု ို့မဟတု ်လကခံ်ရရှ လနပပီ်း VR နွဲ ို့ပတသ်ကတ်ွဲို့ လမ်းခမန််းစရျှောလတ ွ

သ ု ို့မဟုတ ်စ ု်းရ မ်ပူပန်မှုလတ ွရှ လနတယဆ် ရုင ်CAP က သငို့အ်တကွရှ် ပါတယ။် CAP 

က VR နွဲ ို့ လတွက်င််းစွျှော လပ်ုလဆျှောငပ်ါတယ။် CAP ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ 

အခမွဲို့ခဖစ်ပပီ်း အငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယအ်တငွ််း 

ဘယလ်နရျှောမှျှောလနထ ငုတ်ွဲို့သအူတကွခ်ဖစ်လစ ရရှ န ငုပ်ါတယ။် 

 
CAP က သငို့က်  ုလအျှောကပ်ါတ ု ို့မှျှော ကညူီလပ်းန ငုပ်ါတယ ်- 

 
 VR ပရ ုဂရမ်မှတဆငို့ ်ရရှ န ငုမ်ယို့ဝ်န်လဆျှောငမ်ှုလတကွ ု လဖျှော်ခပခခင််း 

 

 အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ  ု

ဘယလ် ရုရှ န ငုမ်လွဲ နွဲ ို့ VR လပ်ုငန််းစဉ် ဘယလ် ုအလပ်ုလပ်ုသလွဲဆ တုျှော 

ရှင််းခပခခင််း 

 

 VR ပရ ုဂရမ်အတငွ််း သငို့အ်ခွငို့အ်လရ်းနွဲ ို့ တျှောဝန်ဝတတ ရျှော်းမျျှော်းက ု အသ လပ်းခခင််း 
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 VR ပရ ုဂရမ်အတငွ််း သငို့ပ်ါဝငမ်ှုနွဲ ို့ပတသ်က်တွဲို့ စ ု်းရ မ်မှု သ ု ို့မဟုတ ်

လမ်းခမန််းစရျှောမျျှော်းက  ုနျှော်းလထျှောငခ်ခင််း 

 
 သငို့လ်မ်းခွန််းမျျှော်း သ ု ို့မဟုတ ်စ ု်းရ မ်မှုမျျှော်းက  ုစံုစမ််းစစ်လဆ်းလပ်းခခင််းနွဲ ို့ 

သလဘျှောတညီူမှုရလျှောလစဖ ု ို့ သငန်ွဲ ို့သငို့အ်ကကလံပ်းသတူ ု ို့နွဲ ို့အတ ူလုပ်လဆျှောငခ်ခင််း 

 
 အခချှော်းနည််းလမ််းလတနွွဲ ို့ သလဘျှောတညူီမှုမရန ငုရ်င ်VR ဆံ်ုးခဖတခ်ျကလ်တကွ ု 

အယခံူဝငရ်ျှောမှျှော သငို့က် ကုူညီခခင််း 

 
သငို့ ်VR အကကလံပ်းက သငို့က်  ုCAP ဆဆီကသ်ယွရ်ျှောမှျှောကူညီလပ်းန ငုပ်ါတယ် 

သ ု ို့မဟုတ ်ဒကီတဆငို့ ်သငဆ်က်သယွန် ငုပ်ါတယ ်- 

 
အလပ်ုအပ်သအူကအူညီလပ်းလရ်းပရ ုဂရမ် 

4701 N. Keystone Avenue, Suite 222 

Indianapolis, Indiana 46205  

www .in .gov/idr 

317-722-5555 သ ု ို့မဟတု ်1-800-622-4845 

 
နံပါတန်စှ်ခုစလံ်ုးက  ုTTY/TDD တပ်ဆငထ်ျှော်းပါတယ။် 
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မျကမ်ခမငန်ငှို့ ်အခမငအ်ျှောရုံချ  ျှို့တွဲို့ခခင််းဆ ငုရ်ျှော ဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း 

 
မျကမ်ခမငန်ငှို့ ်အခမငအ်ျှောရုံချ  ျှို့တွဲို့ခခင််းဆ ငုရ်ျှော ဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း (BVIS) က 

မျကစ် မခမငလ်သျှော သ ု ို့မဟုတ ်အခမငအ်ျှောရုံချ  ျှို့တွဲို့လသျှော အရည်အချင််းခပညို့်မီတွဲို့ 

Hoosiers မျျှော်းက  ုဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းပါတယ။် BVIS က ပရ ုဂရမ်သံ်ုးခုက  ု

စီမံလပ်ုလဆျှောငပ်ါတယ ်- Randolph-Sheppard Business Enterprise Pro- 

gram ၊Older Independent Blind Program နွဲ ို့ Confidential Report of 

Blindness ဒပီရ ုဂရမ်လတနွွဲ ို့ပတသ်ကတ်ွဲို့ အချက်အလကလ်တကွ  ု

လအျှောကပ်ါအတ ငု််းအကကမ််းဖျင််းလဖျှော်ခပထျှော်းပါတယ။် ထပ်မံသ ရှ လ ပုါက 

BVIS@fssa.in .gov က  ုအ်ီးလမ်းလပ် ု ို့ပါ သ ု ို့မဟတု ်877-241-8144 က လုခေါ်ပါ။ 

 
Randolph-Sheppard Business Enterprise Program 

 
Randolph-Sheppard Business Enterprise Program က VR ရွဲ ို့ 

တရျှော်းဝငမ်ျကမ်ခမငအ်လုပ်အပ်သလူတအွတကွ် စွန ို့်ဦ်းတထီငွလ်ုပ်ငန််းဆ ငုရ်ျှော 

အခွငို့အ်လမ််းလတ ွလထျှောကပံ်ို့လပ်းပါတယ။် 

ဒမီျကမ်ခမငစ်ွန ို့်ဦ်းတထီငွလ်ပ်ုငန််းရှငလ်တကွ လကျှော်ဖီဆ ငုလ်တ၊ွ လကျှော်ဖီနွဲ ို့မုန ို့်ဆ ငုတ် ု ို့ 

အပါအဝင ်အစျှော်းအလသျှောကဝ်န်လဆျှောငမ်ှုလပ်ုငန််းလတ၊ွ လနရျှောငျှှော်းရမ််းခခင််း နွဲ ို့ 

အလဝ်းလခပ်းဧရ ယျှော လနရျှောငျှှော်းရမ််းခခင််းတ ု ို့က  ုကျယခ်ပန ို့်စွျှောစီမံလပ်ုလဆျှောငပ်ါတယ။် 

ဒပီရ ုဂရမ်မှတဆငို့ ်လပ်ုန ငုစ်ွမ််းရှ လသျှော၊ အခွန်ထမ််းန ငုင်သံျှော်းလတနွွဲ ို့ လွတလ်ပ်လသျှော 

လ ငုစ်ငရ်မန်လနဂျျှောလတခွဖစ်လျှောလစမယို့ ်သငတ်န််းလတနွွဲ ို့ အခွငို့အ်လမ််းလတ ွ

ရရှ ကကပါတယ။် ထပ်မံသ ရှ လ ပုါက BVIS ပရ ုဂရမ်မန်လနဂျျှောက  ု800-545-7763 
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သ ု ို့လခေါ်ဆ ပုါ။ 

 
Older Independent Blind Program 

 
The Indiana Older Independent Blind (OIB) Program က အသက ်55 

နစှ်နွဲ ို့အထကရှ် ပပီ်း ခပင််းထန်တွဲို့အခမငအ်ျှောရုံချ  ျှို့တွဲို့မှုရှ သလူတအွတကွ် 

လတွလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုလတ ွတ ်ုးချွဲျှို့လပ်းထျှော်းပါတယ။် Older 

Individuals Who Are Blind program အတကွ ်

အလမရ ကန်ပညျှောလရ်းဝန်ကက်ီးဌျှောနရွဲ ို့ လတွလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုဆကီ 

ခွငို့ခ်ပ ချကမှ်တဆငို့ ်Bureau of Rehabilitation Services နွဲ ို့ Blind and 

Visually Impaired Services တ ု ို့က မျကမ်ခမင ်သ ု ို့မဟုတ ်

အခမငအ်ျှောရုံချ  ျှို့တွဲို့လသျှော သကက်က်ီးပ ုင််းလတအွတကွ် ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတမွျျှော်းစွျှောက ု 

စီမံလပ်းဖ ု ို့ န ငုင်အံနှံ ို့လူ ို့အသ ကုအ်ဝန််းပရ ုဂရမ်လတနွွဲ ို့ ပူ်းလပါင််းလုပ်လဆျှောငပ်ါတယ။် 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတမှွျှော ကန ို့်သတထ်ျှော်းခခင််းမဟတုလ်သျှော်လည််း 

အခမငအ်ျှောရုံချ  ျှို့တွဲို့သမူျျှော်းက ု ခပငဆ်ငက်သုလပ်းခခင််း သ ု ို့မဟုတ ်

ခမ ငို့တ်ငလ်ပ်းခခင််းတ ု ို့မှျှော ကညူီခခင််း၊ အခမငအ်ျှောရုံဆ ုငရ်ျှော 

အကအူညီပစစည််းမျျှော်းလပ်းခခင််း၊ အ မ်တငွ််းသငတ်န််းလပ်းခခင််း၊ 

အသျှော်းကျလအျှောငလ်နထ ငုခ်ခင််းနွဲ ို့လရွ ျှို့လျျှော်းန ငုမ်ှုသငတ်န််း၊ 

မျကမ်ခမငစ်ျှောညွှန်ကကျှော်းချက၊် လ ကုလ်လျျှောညီလထနွငှို့/်သ ု ို့မဟုတ ်

အကအူညီလပ်းခခင််းအရည်အလသ်ွးသငတ်န််း၊ သတင််းအချက်အလကန်ွဲ ို့ညွှန််းဆ မုှု၊ 

အချင််းချင််းအကကံလပ်းခခင််းနွဲ ို့ လန ို့စဉ်လနထ ငုလ်ှုပ်ရှျှော်းမှုလတမှွျှော ထ သုလူတကွ  ု

ကညီူလပ်းန ငုဖ် ု ို့ စီစဉ်ထျှော်းတွဲို့ အခချှော်းထ ကု်သငို့တ်ွဲို့ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတ ွပါဝငပ်ါတယ်။ 
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အကျံ ်းဝငမ်ှုအတကွ ်လကျှောငတ်အီလ ကု ်OIB 

လူ ို့အသ ကုအ်ဝန််းပရ ုဂရမ်မျျှော်းစျှောရင််းအတကွ ်ပရ ုဂရမ်ဝဘဆ် ုကစ်ျှောမျကန်ျှှော www 

.in .gov/fssa/ddrs/4902.htm မှျှောကကညို့်ရှုပါ သ ု ို့မဟုတ ်Older Independent 

Blind Pro- gram ဒါရ ုကတ်ျှောဆ ီ877-241-8144 သ ု ို့ လခေါ်ဆ ုဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 
နျှော်းမကကျှော်းခခင််းနွဲ ို့ နျှော်းလလ်းခခင််းဆ ငုရ်ျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း 

 
နျှော်းမကကျှော်းခခင််းနွဲ ို့ နျှော်းလလ်းခခင််းဆ ငုရ်ျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း (DHHS) က 

အငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယ်အနှံ ို့က နျှော်းမကကျှော်းသ၊ူ နျှော်းလလ်းသမူျျှော်းနွဲ ို့ မ သျှော်းစုမျျှော်းရွဲ ို့ 

လ အုပ်ချက်လတကွ  ုခဖညို့်ဆည််းလပ်းဖ ု ို့ ရင််းခမစ်လတကွ  ုရှျှောလဖွသ ရှ န ငုဖ် ု ို့ 

အကအူညီလပ်းပါတယ။် 

 
DHHS ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတမှွျှော - 

 
 အစ ု်းရလအဂျငစ်ီလတအွတကွ ်စကျှော်းခပန်ဝန်လဆျှောငမ်ှုပရ ုဂရမ် 

 
 နျှော်းမကကျှော်း သ ု ို့မဟတု ်နျှော်းလလ်းလနပပီ်း လတွလ်ပ်စျွှောလနထ ငုန် ငုမ်ှုအတကွ် 

အကအူညီလ အုပ်လနသအူတကွ် န ငုင်အံနှံ ို့အမှုစီမံခန ို့်ခွွဲခခင််းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း 

ဝန်လဆျှောငမ်ှုလပ်းသအူျှော်းလံ်ုးက အလမရ ကန်လခခဟန်လကဟ်န်ဘျှောသျှောစကျှော်းမှျှော 

ကျွမ််းကျငက်ကပါတယ။် 

 
 အငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယစ်ကျှော်းခပန်အသ အမှတခ်ပ ပရ ုဂရမ် 
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 အလပ်ုရှငလ်တနွွဲ ို့ ပညျှောရှငလ်တဆွ ီလူ ို့အသ ကုအ်ဝန််းဆ ုငရ်ျှောပညျှောလရ်း 

 
 နျှော်းမကကျှော်း သ ု ို့မဟတု ်နျှော်းလလ်းသလူတအွတကွ ်လရှျှို့လနဝန်လဆျှောငမ်ှု 

 
 အချကအ်လကန်ွဲ ို့ညွှန််းဆ မုှု 

 
 အကကျှော်းအျှောရုံအလထျှောကအ်ကခူပ ပစစည််းဆ ငုရ်ျှောအချကအ်လက် 

 

 VR စျှော်းသံ်ုးသမူျျှော်းအတကွ်  
 

နျှော်းမကကျှော်းသမူျျှော်းဆ ငုရ်ျှောအလဝ်းထ န််းဆက်သယွလ်ရ်းဘျှောသျှောခပန်(CART) 

က ရ ယျှောငျှှော်းရမ််းခခင််း  

ထပ်မံသ ရှ လ ပုါက လအျှောက်ပါတ ု ို့ကလန အချကအ်လက်လတရွရှ န ငုပ်ါတယ် - 

နျှော်းမကကျှော်းခခင််းနငှို့န်ျှော်းလလ်းခခင််းဆ ငုရ်ျှောဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း 

402 West Washington Street, Room W353 - MS 23 
Indianapolis, IN 46204 

www.in.gov/fssa/ddrs/2637.htm  

အ်ီးလမ်းလ ်- DHHSHelp@fssa.IN.gov 

DHHS ခပည်နယပ်ရ ုဂရမ်မန်လနဂျျှော 317-542-3449 DHHS ပရ ုဂရမ်ဒါရ ုက်တျှော - 

317-542-3324  

DHHS ပရ ုဂရမ်ည  နှု င််းလရ်းမ ်း - 317-353-3413 
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လတွလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း 

 
အငဒ်ယီျှော်းနျှော်း လတွလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းပရ ုဂရမ်က 

ပူ်းလပါင််းလဆျှောငရွ်ကလ်ရ်းဧရ ယျှောနစှ်ခုရှ ပါတယ။် ပထမတစ်ခုက 

လတွလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုလ်ရ်းဆ ငုရ်ျှောစငတ်ျှောမျျှော်း (CIL)နွဲ ို့ ဒတု ယတစ်ခုက 

အငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယ်တခွငလ်ွတလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုလ်ရ်းလကျှောငစ်ီ (INSILC) 

တ ု ို့ခဖစ်ပါတယ။် လတွလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုလ်ရ်းဒဿနက စျှော်းသံ်ုးသထူ န််းချ ပ်မှုက ု 

အလလ်းထျှော်းပါတယ၊် မသန်စွမ််းသလူတဟွျှော က ယုို့လ် အုပ်ချကလ်တမှွျှော 

အကျွမ််းကျငဆ်ံ်ုးပညျှောရှငလ်တခွဖစ်ကကပပီ်း ပါဝငလ်ပ်ုလဆျှောငဖ် ု ို့ အလရ်းပါပပီ်း 

တန်ဖ ု်းရှ တွဲို့ရှုလထျှောငို့လ်ည််းရှ ကကတယ၊် သတူ ု ို့ရွဲ ို့အသ ကု်အဝန််းလတထွွဲမှျှော အထ်ူးသခဖငို့ ်

လန ို့စဉ်ဘဝနွဲ ို့ လွတလ်ပ်မှုက  ုသကလ်ရျှောကမ်ှုခပင််းထန်တွဲို့ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတမှွျှော 

ဘယလ် လုနထ ငု၊် အလုပ်လပ်ုပပီ်း ပါဝငမ်လွဲ ဆံ်ုးခဖတဖ် ု ို့ တန််းတညီူတွဲို့အခွငို့အ်လရ်းရဖ ု ို့ 

ထ ကု်တန်တယ်ဆ တုွဲို့ အ ငုဒ်ယီျှောခဖစ်ပါတယ။် CILs လတဟွျှော မသန်စွမ််းသလူတကွ 

လဒသတငွ််းလူ ို့အသ ကုအ်ဝန််းလတအွတငွ််း စီမံလပ်ုလဆျှောငလ်နကကတွဲို့ 

စျှော်းသံ်ုးသထူ န််းချ ပ်ထျှော်းလသျှော၊ မသန်စွမ််းပညျှောရှငမ်ျျှော်းပါဝငလ်သျှော၊ 

လဒသခံမဟုတလ်သျှော၊ ပုဂဂလ က အကျ  ်းအခမတမ်ယလူအဂျငစ်ီမျျှော်းခဖစ်ပါတယ။် 

စငတ်ျှောတစ်ခုချင််းစီက အမျျှော်းနွဲ ို့မတ ူ

သ်ီးခချှော်းလတခွဖစ်ပပီ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းစွျှောလပ်းလနလပမယို့် တညူီတွဲို့ 

ပငမ်ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတလွအျှောကမှ်ျှော လည်ပတလ်ပ်ုလဆျှောငလ်နတျှောခဖစ်ပါတယ။် 

 
CIL ရွဲ ို့ပငမ်ဝန်လဆျှောငမ်ှုလတကွ - 

 အချင််းချင််းအကကံလပ်းခခင််း 

 အချကအ်လကန်ငှို့ည်ွှန််းဆ မုှု 
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 တစ်ဦ်းချင််းနငှို့စ်နစ်ဆ ငုရ်ျှော အကကလံပ်းခခင််း 

 လတွလ်ပ်စွျှောလနထ ငုန် ငုမ်ှုစွမ််းရည်သငတ်န််းလပ်းခခင််း 

 လဂဟျှောနွဲ ို့ အခချှော်းအငစ်တကီျ လတကွအစ လူ ို့အသ ကုအ်ဝန််းအထ  

အက်ူးအလခပျှောင််းက  ုပံို့ပ ု်းလပ်းခခင််း၊ တကက သ လုဝ်ငခွ်ငို့ရ်ရန်မလယွ်လသျှောသမူျျှော်းက  ု

အကအူညီလပ်းခခင််း၊နွဲ ို့ လငူယ်ဘဝမှ အထက်တန််းလနွ်ပညျှောလရ်းဘဝ 

အက်ူးအလခပျှောင််းက ပံုို့ပ ု်းခခင််း ဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း 

 
ထပ်မံသ ရှ ရန်နငှို့ ်သငို့လ်ကျှောငတ်ဆီ ငုရ်ျှော CIL က  ုလနရျှောသ ရှ န ငုဖ် ု ို့ Independent 

Living Services Program Web ဝဘဆ် ုကစ်ျှောမျကန်ျှှော 

www.in.gov/fssa/ddrs/4981.htm က ကုကညို့်ရှုပါ။ 

INSILC က  ု1-844-4INSILC သ ု ို့ဆက်သယွပ်ါ သ ု ို့မဟုတ ်www.insilc.org က  ု

ဝငလ်ရျှောကက်ကညို့်ရှုပါ။ 



 

အငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယ ်

အသကလ်မွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငု  ်

ရျှောခပန်လညထ်လူထျှောငလ်ရ်း 
လူ ို့စွမ််းအျှော်းခမ ငို့တ်ငလ်ရ်း ဘဝမျျှော်းလခပျှောင််းလွဲလပ်းခခင််း 

 

 

ဒလီမ််းညွှန်ဟျှော အငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယ် 

မ သျှော်းစုနငှို့လ်မူှုလရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းဆ ငုရ်ျှောဦ်းစီ်းဌျှောနရွဲ ို့ တစ တတ်ပ ုင််းအခဖစ် 

ခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းဆ ငုရ်ျှောဗျူရ ု  မှ ဦ်းစီ်းတွဲို့ ခပည်နယ-်

ဗဟ အုစ ု်းရပူ်းလပါင််းလဆျှောငရွ်က်မှုတစ်ခုခဖစ်တွဲို့ 

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ငုရ်ျှောခပန်လည်ထလူထျှောငလ်ရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်း (VR) 

မှခပ လပ်ုထျှော်းခခင််းခဖစ်ပါတယ။် 

 
အကအူညီခဖစ်လစလသျှော လူ ို့အသ ကုအ်ဝန််းရင််းခမစ်လမ််းညွှန်မျျှော်းအတကွ ်

www.in.gov/fssa/ddrs/5435.htm က  ုကကညို့်ရှုပါ 

 

 

အငဒ်ယီျှော်းနျှော်းခပည်နယ် 

မ သျှော်းစုနငှို့လ်မူှုလရ်းဝန်လဆျှောငမ်ှုမျျှော်းဆ ငုရ်ျှောဦ်းစီ်းဌျှောန  

402 W. WASHINGTON STREET, P.O. BOX 7083  

INDIANAPOLIS, INDIANA 46207-7083 

www.fssa.IN.gov 

အငဒ်ယီျောွေးနျောွေးပြည်နယ် မ သျောွေးစိုန ငို့လ်ူမှုမရွေးဝနမ်ဆျောငမ်ှုမ ျောွေးဆ ိုငရ်ျောဦွေးစီွေးဌျောနက 

လူမ   ွေး၊ အသျောွေးအမရျောင၊် န ိုငင်သံျောွေးပြစ်မှု၊ လ ငက် ွဲပြျောွေးမှု၊ အသက်အရ ယ်၊ 

က ိုွေးက ယ်တွဲို့ဘျောသျော သ ို ို့မဟိုတ် န ိုငင်မံရွေးယံိုကကည်ခ က်မ ျောွေးက ို အမပခခံပြီွေး 

ခ ွဲပချောွေးဆက်ဆမံှုမရ  ြါ။ 

FSSA 1003 (R10/9-17) 5607 5956
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	7  သငို့်အလနနွဲို့ခဖစ်ရပ်အျှော်းလံု်းမှျှောသငို့်ရွဲို့ခပညို့်မီမှုနွဲို့အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ုင်ရျှောခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းလ ုအပ်ချက်လတွက ုဆန််းစစ်ပ ုင်ခွငို့်ရှ ပါတယ်။  သငို့်ရွဲို့ခပညို့်မီမှုက ုကူညီအကွဲခဖတ်န ုင်ဖ ုို့အလုပ်ရှင်လတွ၊ဆရျှောဝန်လတွ၊လဆ်းရံုလတွ၊လကျျှောင််းလတွ၊စတျှောလတွဆီကရှ ပပီ်းသျှော်းအစီရင်ခံစျှောလတွက ုလပ်းဖ ုို့လတျှောင််းဆ ုလျှောန ုင်ပါတယ်။ရှ ပပီ်းသျှော်းအစီရင်ခံစျှောလတွမရန ုင်ရင်သ ုို့မဟုတ်သငို့်ရွဲို့လက်ရှ အလခခအလနက ုမလဖျှော်ခပန ုင်ရင်သငို့်က ုလဆ်းဘက်ဆ ုင်ရျှော၊စ တ်ပ ုင််းဆ ုင်ရျှော
	9  သင်နွဲို့ပတ်သက်တွဲို့အချက်အလက်လတွက ုသငို့်ရွဲို့အမှုမှတ်တမ််းမှျှောသ မ််းဆည််းထျှော်းမှျှောခဖစ်ပါတယ်။ခခင််းချက်တချ  �မှျှောလတျှောို့သင်ဟျှောသငို့်ရွဲို့အမှုမှတ်တမ််းမှျှောရှ တွဲို့အချက်အလက်လတွက ုစစ်လဆ်းကကညို့်ပပီ်းကူ်းယူခွငို့်ရှ ပါတယ်။သင်ဟျှောသငို့်ရွဲို့အမှုမှတ်တမ််းက ုသငို့်ရွဲို့က ုယ်ပ ုင်မှတ်ချက်လတွလပါင််းထညို့်ခွငို့်လည််းရှ ပါတယ်။သငို့်အမှုမှတ်တမ််းက ုခပန်လည်သံု်းသပ်ဖ ုို့၊ကူ်းယူဖ ုို့သ ုို့မဟုတ်မှတ်ချက်ထညို့်သွင််းဖ ုို့လတျှောင််းဆ ုချက်အျှော်းလံု်းက ုသငို့်ရွဲို့အကကံလပ်းသူဆီလရ်းသျှော်းတင်ခပရပါမယ
	11  သင်နွဲို့သငို့်အကကံလပ်းသူတ ုို့ကသငို့်အလုပ်ရလဒ်က ုပပီ်းလခမျှောက်န ုင်ဖ ုို့လ ုအပ်တွဲို့ဝန်လဆျှောင်မှုလတွက ုသလဘျှောတူပပီ်းလနျှောက်က ုလက်မှတ်လရ်းထ ု်းမှျှောခဖစ်ပါတယ်။သငို့်က ုမ တတူတစ်လစျှောင်နွဲို့လနျှောက်ဆက်တွွဲခပင်ဆင်ချက်တ ုင််းက ုနျှော်းလည်လွယ်တွဲို့လဖျှောမတ်နွဲို့သငို့်မှတ်တမ််းမှျှောလထျှောက်ပံို့လပ်းထျှော်းမှျှောခဖစ်ပါတယ်။သငို့်ရွဲို့တ ု်းတက်မှုက ုလဆွ်းလနွ်းဖ ုို့နွဲို့လခပျှောင််းလွဲဖ ုို့လ ုအပ်သလျှော်းဆ ုတျှောဆံု်းခဖတ်ဖ ုို့သငို့်က ုသင်နွဲို့သငို့်အကကံလပ်းသူကအနည််းဆံု်းတစ်နှစ်က ုတစ်ကက မ်ခပန်လည်သံု်း
	12  ဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းကသငို့်အလုပ်ရလဒ်က ုလရျှောက်ရှ န ုင်ဖ ုို့သငို့်အတွက်အသက်လမွ်းမှုအရသက်ဆ ုင်ပပီ်းလ ုအပ်သလ ုစျှောရင််းသွင််းထျှော်းတွဲို့ဝန်လဆျှောင်မှုလတွလပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ်။ဝန်လဆျှောင်မှုလတွက ုခပည်နယ်နွဲို့ဗဟ ုအစ ု်းရကကပ်မတ်မှုလတွနွဲို့အညီလထျှောက်ပံို့လပ်းမှျှောခဖစ်ပါတယ်။ပရ ုဂရမ်ရန်ပံုလငွ၊လကျျှောင််းသ ုို့မဟုတ်သင်တန််းပရ ုဂရမ်ဖွငို့်လှစ်ခခင််းမျျှော်းနွဲို့အခချှော်းအချက်လတွရရှ န ုင်မှုကသငို့်ဝန်လဆျှောင်မှုလတွက ုလနှျှောငို့်လနှ်းလစန ုင်သ ုို့မဟုတ်ထ ခ ုက်လစန ုင်ပါတယ်။ဒီလ ုလနှျှောငို့်လနှ်းမှုသ ုို့မဟု
	13  သင်ို့အလနနွဲို့ဝန်လဆျှောင်မှုအချ  �ရွဲို့ကုန်ကျစရ တ်အတွက်ထညို့်ဝင်ဖ ုို့လမ ျှော်လငို့်ရသလ ုအခချှော်းအကူအညီရင််းခမစ်လတွရရှ န ုင်မလျှော်းဆံု်းခဖတ်န ုင်ဖ ုို့သငို့်အကကံလပ်းသူက ုစျှောရွက်စျှောတမ််းလတွလပ်းဖ ုို့လတျှောင််းဆ ုခံရန ုင်ပါတယ်။သငို့်အတွက်ရရှ န ုင်မယို့်အခချှော်းခပည်နယ်၊လဒသဆ ုင်ရျှောအစ ု်းရလအဂျင်စီလတွ၊ကျန််းမျှောလရ်းအျှောမခံသ ုို့မဟုတ်ဝန်ထမ််းခံစျှော်းခွငို့်လတွရှ တယ်ဆ ုရင်ဗဟ ုဥပလဒအရက ုရန်ပံုလငွဝန်လဆျှောင်မှုတျှော်းခမစ်ထျှော်းပါတယ်။အခချှော်းလအဂျင်စီလတွနွဲို့ပရ ုဂရမ်လတွဆီကရရှ န ုင်တွဲို့ဝန်လဆျှောင်မ
	14  နှစ်စဉ်ပညျှောသင်လကက်းအချ န်ဇယျှော်းမှျှောကကညို့်ရှုန ုင်ပါတယ်။ဗဟ ုအစ ု်းရလကျျှောင််းသျှော်းလထျှောက်ပံို့လကက်းဆ ုင်ရျှောအခမွဲို့အက်ပလီလက်းရှင််းမှျှောလဖျှော်ခပထျှော်းတွဲို့အချက်အလက်လတွက ုသံု်းပပီ်းအထက်တန််းလွန်ပညျှောလရ်းအတွက်တစ်ဦ်းတစ်လယျှောက်သ ုို့မဟုတ်မ သျှော်းစုရွဲို့လငွလကက်းထညို့်ဝင်မှုရှ န ုင်ပါတယ်။ဘယ်ဝန်လဆျှောင်မှုလတွက ုမဆ ုမလပ်းပ ုို့မီလငွလကက်းဆ ုင်ရျှောတျှောဝန်ရှ မှုတ ုင််းက ုသငို့်အကကံလပ်းသူကသငို့်ဆီအသ လပ်းပါလ မို့်မယ်။အမှုပ တ်ခခင််းသငို့်အမှုက ုလအျှောက်ပါအလခခအလနလတွမှျှောပ တ်ရပါလ မို့်မယ်• သငို့်
	15  • စျှောရွက်စျှောတမ််းဆ ုင်ရျှောကက  ်းပမ််းမှုမျျှော်းစွျှောလနျှောက်ပ ုင််းသငို့်အကကံလပ်းသူကသငို့်က ုဆက်သွယ်မရရင်• သင်ကပူ်းလပါင််းလဆျှောင်ရွက်ဖ ုို့ပျက်ကွက်တွဲို့အခါတ ုို့ခဖစ်ပါတယ်။သငို့်အလနနွဲို့ပရ ုဂရမ်က ုလနျှောက်ပ ုင််းတစ်ရက်ရက်မှျှောခပန်လည်လလ ျှောက်ထျှော်းခွငို့်ရှ ပါတယ်။လရွ်းချယ်မှုအစဉ်လ ုက်ခပည်နယ်အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ုင်ရျှောခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းပရ ုဂရမ်ကအရည်အချင််းခပညို့်မီသူအျှော်းလံု်းက ုဝန်လဆျှောင်မှုလပ်းဖ ုို့ရင််းခမစ်မလံုလလျှောက်ခွဲို့ရင်လအဂျင်စီအလနနွဲို့ဗဟ ုဥပလဒအရလရွ်းချယ်မှုအစဉ်လ ု
	19   ဝန်လဆျှောင်မှုတစ်ခုက ုဘယ်လ ုခမ ငို့်တင်မှု၊ဆ ုင််းငံို့မှုသ ုို့မဟုတ်အဆံု်းသတ်မှုမဆ ု လတျှောင််းဆ ုထျှော်းလသျှောဝန်လဆျှောင်မှုက ုခငင််းပယ်ခံရခခင််းအယူခံမဝင်န ုင်လသျှောအလရ်းယူမှုမျျှော်း ဝန်လဆျှောင်မှုလပ်းသူဘက်မှလုပ်လဆျှောင်တွဲို့အလရ်းယူမှုမျျှော်း လတျှောင််းဆ ုထျှော်းတွဲို့ဝန်လဆျှောင်မှုတစ်ခုအတွက်လ ုအပ်ချက်က ုအကွဲခဖတ်ဖ ုို့သ ုို့မဟုတ်ဆံု်းခဖတ်ချက်ချဖ ုို့လ ုအပ်တွဲို့အချက်အလက်မျျှော်းလတျှောင််းဆ ုခခင််း ချ န််းဆ ုမှုအချ န်ဇယျှော်းစျှောလစျှောင်
	20  သငို့်အလနနွဲို့အယူခံတစ်ခုမစဉ််းစျှော်းမီသငို့်ရွဲို့ခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းပရ ုဂရမ်နွဲို့ပတ်သက်တွဲို့လမ်းခမန််းစရျှောလတွသ ုို့မဟုတ်စ ု်းရ မ်မှုလတွတ ုင််းက ုသငို့်အကကံလပ်းသူနွဲို့လဆွ်းလနွ်းသငို့်ပါတယ်၊ဒါလပမယို့်သငို့်အလနနွဲို့သငို့်အကကံလပ်းသူသ ုို့မဟုတ်ဧရ ယျှောတွင််းကကီ်းကကပ်သူတ ုို့နွဲို့ကက  တင်လဆွ်းလနွ်းမှုမရှ ဘွဲကကျှော်းဝင်လခဖရှင််းမှုသ ုို့မဟုတ်သမျှောသမတ်ကျလသျှောကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှုက ုလတျှောင််းဆ ုန ုင်ပါတယ်။အယူခံဝင်ခွငို့်လတျှောင််းဆ ုမှုအျှော်းလံု်းက ုလရ်းသျှော်းရမှျှောခဖစ်ပါတယ်သ ုို့မဟုတ်လရ်းသျှေ
	21  အယူခံဝင်ခွငို့်အတွက်လရ်းသျှော်းလတျှောင််းဆ ုစျှောမှျှောပါဝင်ရမယို့်အချက်လတွက  လလ ျှောက်ထျှော်းသူသ ုို့မဟုတ်စျှော်းသံု်းသူနွဲို့တျှောဝန်လွှွဲအပ်ထျှော်းရင်စျှော်းသံု်းသူရွဲို့က ုယ်စျှော်းလှယ်ရွဲို့အမည်၊လပ်းပ ုို့ရမယို့်လ ပ်စျှော၊အီ်းလမ်းလ်လ ပ်စျှောနွဲို့ဖုန််းနံပါတ် ကကျှော်းဝင်လခဖရှင််းမှုသ ုို့မဟုတ်သမျှောသမတ်ကျလသျှောကကျှော်းနျှောစစ်လဆ်းမှုက ုလတျှောင််းဆ ုထျှော်းတွဲို့ဝန်ထမ််းမှခပ လုပ်တွဲို့ဆံု်းခဖတ်ချက်နွဲို့လူတစ်ဦ်းရွဲို့အခွငို့်အလရ်း၊တျှောဝန်သ ုို့မဟုတ်ဝတတရျှော်းလတွက ုထ ခ ုက်လစတွဲို့ဆံု်းခဖတ်ချက်မှ
	23  အလထျှောက်အထျှော်းသ ုို့မဟုတ်အချက်အလက်လတွက ုတင်သွင််းန ုင်သလ ုနွဲို့၎င််းရွဲို့က ုယ်စျှော်းလှယ်လတွကတင်ခပတွဲို့အလထျှောက်အထျှော်းလတွ၊အချက်အလက်နွဲို့မျက်ခမင်သက်လသလတွက ုစစ်လဆ်းန ုင်ပါတယ်။သမျှောသမတ်ကျလသျှောကကျှော်းနျှောမှုအရျှောရှ ကစီမံအုပ်ချ ပ်လရ်းဆ ုင်ရျှောကကျှော်းနျှောမှုလနျှောက်ပ ုင််းရက်အတွင််းဆံု်းခဖတ်ချက်ထုတ်ခပန်ပါလ မို့်မယ်။ဆံု်းခဖတ်ချက်က ုနှစ်ဦ်းနှစ်ဖက်လံု်းဆီလပ်းပ ုို့မှျှောခဖစ်ပါတယ်။ဆံု်းခဖတ်ချက်က ုတစ်ဦ်းဦ်းကလကျနပ်မှုမရှ ခွဲို့ရင်မသန်စွမ််းနှငို့်ခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းဌျှောနခွွ
	24  ဆက်လက်လုပ်လဆျှောင်န ုင်ပါတယ်။အလုပ်အပ်သူအကူအညီလပ်းလရ်းပရ ုဂရမ်အလုပ်အပ်သူအကူအညီလပ်းလရ်းပရ ုဂရမ်က ုအင်ဒီယျှော်းနျှော်းခပည်နယ်မသန်စွမ််းမျျှော်းအခွငို့်အလရ်းမျျှော်းဌျှောနမှစီမံလုပ်လဆျှောင်ပါတယ်။သငို့်အလနနွဲို့အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ုင်ရျှောခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းက ုလလ ျှောက်ထျှော်းသ ုို့မဟုတ်လက်ခံရရှ လနပပီ်းနွဲို့ပတ်သက်တွဲို့လမ်းခမန််းစရျှောလတွသ ုို့မဟုတ်စ ု်းရ မ်ပူပန်မှုလတွရှ လနတယ်ဆ ုရင်ကသငို့်အတွက်ရှ ပါတယ်။ကနွဲို့လွတ်ကင််းစွျှောလုပ်လဆျှောင်ပါတယ်။ဝန်လဆျှောင်မှုလတွကအခမွဲို့ခဖစ်ပပ
	25   ပရ ုဂရမ်အတွင််းသငို့်ပါဝင်မှုနွဲို့ပတ်သက်တွဲို့စ ု်းရ မ်မှုသ ုို့မဟုတ်လမ်းခမန််းစရျှောမျျှော်းက ုနျှော်းလထျှောင်ခခင််း သငို့်လမ်းခွန််းမျျှော်းသ ုို့မဟုတ်စ ု်းရ မ်မှုမျျှော်းက ုစံုစမ််းစစ်လဆ်းလပ်းခခင််းနွဲို့သလဘျှောတူညီမှုရလျှောလစဖ ုို့သင်နွဲို့သငို့်အကကံလပ်းသူတ ုို့နွဲို့အတူလုပ်လဆျှောင်ခခင််း အခချှော်းနည််းလမ််းလတွနွဲို့သလဘျှောတူညီမှုမရန ုင်ရင်ဆံု်းခဖတ်ချက်လတွက ုအယူခံဝင်ရျှောမှျှောသငို့်က ုကူညီခခင််းသငို့်အကကံလပ်းကသငို့်က ုဆီဆက်သွယ်ရျှောမှျှောကူညီလပ်းန ုင်ပါတယ်သ ုို့မဟုတ်ဒီကတဆငို့်သင်ဆက်သွယ်န ုင
	28  အကျံ ်းဝင်မှုအတွက်လကျှောင်တီအလ ုက်လူို့အသ ုက်အဝန််းပရ ုဂရမ်မျျှော်းစျှောရင််းအတွက်ပရ ုဂရမ်ဝဘ်ဆ ုက်စျှောမျက်နှျှောမှျှောကကညို့်ရှုပါသ ုို့မဟုတ်ဒါရ ုက်တျှောဆီသ ုို့လခေါ်ဆ ုဆက်သွယ်ပါ။နျှော်းမကကျှော်းခခင််းနွဲို့နျှော်းလလ်းခခင််းဆ ုင်ရျှောဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းနျှော်းမကကျှော်းခခင််းနွဲို့နျှော်းလလ်းခခင််းဆ ုင်ရျှောဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းကအင်ဒီယျှော်းနျှော်းခပည်နယ်အနှံို့ကနျှော်းမကကျှော်းသူ၊နျှော်းလလ်းသူမျျှော်းနွဲို့မ သျှော်းစုမျျှော်းရွဲို့လ ုအပ်ချက်လတွက ုခဖညို့်ဆည််းလပ်းဖ ုို့ရင််းခမစ်လတွက ုရှျှောလဖွသ ရှ န
	29   အလုပ်ရှင်လတွနွဲို့ပညျှောရှင်လတွဆီလူို့အသ ုက်အဝန််းဆ ုင်ရျှောပညျှောလရ်း နျှော်းမကကျှော်းသ ုို့မဟုတ်နျှော်းလလ်းသူလတွအတွက်လရှျှို့လနဝန်လဆျှောင်မှု အချက်အလက်နွဲို့ညွှန််းဆ ုမှု အကကျှော်းအျှောရံုအလထျှောက်အကူခပ ပစစည််းဆ ုင်ရျှောအချက်အလက်  စျှော်းသံု်းသူမျျှော်းအတွက်  နျှော်းမကကျှော်းသူမျျှော်းဆ ုင်ရျှောအလဝ်းထ န််းဆက်သွယ်လရ်းဘျှောသျှောခပန်က ရ ယျှောငှျှော်းရမ််းခခင််းထပ်မံသ ရှ လ ုပါကလအျှောက်ပါတ ုို့ကလနအချက်အလက်လတွရရှ န ုင်ပါတယ်နျှော်းမကကျှော်းခခင််းနှငို့်နျှော်းလလ်းခခင််းဆ ုင်ရျှောဝန်လဆျှောင်မှုမျျှ
	30  လွတ်လပ်စွျှောလနထ ုင်န ုင်လရ်းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းအင်ဒီယျှော်းနျှော်းလွတ်လပ်စွျှောလနထ ုင်န ုင်လရ်းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းပရ ုဂရမ်ကပူ်းလပါင််းလဆျှောင်ရွက်လရ်းဧရ ယျှောနှစ်ခုရှ ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကလွတ်လပ်စွျှောလနထ ုင်န ုင်လရ်းဆ ုင်ရျှောစင်တျှောမျျှော်းနွဲို့ဒုတ ယတစ်ခုကအင်ဒီယျှော်းနျှော်းခပည်နယ်တခွင်လွတ်လပ်စွျှောလနထ ုင်န ုင်လရ်းလကျှောင်စီတ ုို့ခဖစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွျှောလနထ ုင်န ုင်လရ်းဒဿနကစျှော်းသံု်းသူထ န််းချ ပ်မှုက ုအလလ်းထျှော်းပါတယ်၊မသန်စွမ််းသူလတွဟျှောက ုယို့်လ ုအပ်ချက်လတွမှျှောအကျွမ််းကျင်ဆံု်းပညျှောရှင်လတွခဖ
	31   တစ်ဦ်းချင််းနှငို့်စနစ်ဆ ုင်ရျှောအကကံလပ်းခခင််း လွတ်လပ်စွျှောလနထ ုင်န ုင်မှုစွမ််းရည်သင်တန််းလပ်းခခင််း လဂဟျှောနွဲို့အခချှော်းအင်စတီကျ လတွကအစလူို့အသ ုက်အဝန််းအထ အကူ်းအလခပျှောင််းက ုပံို့ပ ု်းလပ်းခခင််း၊တကကသ ုလ်ဝင်ခွငို့်ရရန်မလွယ်လသျှောသူမျျှော်းက ုအကူအညီလပ်းခခင််း၊နွဲို့လူငယ်ဘဝမှအထက်တန််းလွန်ပညျှောလရ်းဘဝအကူ်းအလခပျှောင််းက ုပံို့ပ ု်းခခင််းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းထပ်မံသ ရှ ရန်နှငို့်သငို့်လကျှောင်တီဆ ုင်ရျှောက ုလနရျှောသ ရှ န ုင်ဖ ုို့ဝဘ်ဆ ုက်စျှောမျက်နှျှောက ုကကညို့်ရှုပါ။က ုသ ုို့ဆက်သွယ်ပါသ ုို့မဟု
	 အင်ဒီယျှော်းနျှော်းခပည်နယ် အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ုင် ရျှောခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းလူို့စွမ််းအျှော်းခမ ငို့်တင်လရ်းဘဝမျျှော်းလခပျှောင််းလွဲလပ်းခခင််းဒီလမ််းညွှန်ဟျှောအင်ဒီယျှော်းနျှော်းခပည်နယ်မ သျှော်းစုနှငို့်လူမှုလရ်းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းဆ ုင်ရျှောဦ်းစီ်းဌျှောနရွဲို့တစ တ်တပ ုင််းအခဖစ်ခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းဆ ုင်ရျှောဗျူရ ုမှဦ်းစီ်းတွဲို့ခပည်နယ်ဗဟ ုအစ ု်းရပူ်းလပါင််းလဆျှောင်ရွက်မှုတစ်ခုခဖစ်တွဲို့အသက်လမွ်းဝမ််းလကျျှောင််းမှုဆ ုင်ရျှောခပန်လည်ထူလထျှောင်လရ်းဝန်လဆျှောင်မှုမျျှော်းမှခပ
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