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ကွာရန်တင််းနနထိုငရ
် န် သမဟို
ို ို့ တ် အမ်တင် သ်းခခွာ်းခွဲနနခခင််းကို ခပြုလိုပ်ရန်
နခပွာဆခို ခင််း ခံထွာ်းရသူမ ွာ်းအတက်
ကိုရို နွာဗိုင်း် ရပ်စ် (ကိုဗစ်-၁၉) ကူ်းစက်ခံရသူအမ ွာ်းစိုမွာ သပ်မခပင််းထန်နသွာ နရွာဂါ လကခဏွာမ ွာ်းကိုသွာ
ခံစွာ်းရနသွာ်လည််း အခ ြုျို့ မွာ ခပင််းထန်စွာခံစွာ်းရပပ်း အသက်ဆို်းံ နင
ို သ
် ည်။ ထအတ
ို ို့
က်န ကွာင ို့်
အသိုက်အဝန််းတင််း ကူ်းစက်မှုခပနပ
် ို့ ွာ်းခခင််းကို နလ ွာန
ို့ ည််းနစရန် ကကြု်းပမ််းနနခခင််းခြစ်သည်။
နနွာက်ထပ်နရွာဂါကူ်းစက်မက
ှု ိုကွာကယ်ရန် ကရ
ို ို နွာဗိုင်း် ရပ်စ်ရနနသူမ ွာ်းသည်
အခခွာ်းလူမ ွာ်းနငလ
ို ို
ို့် ံို်းဝသ်းခခွာ်းနနရမည်။ ကူ်းစက်ခံရသည်ဟိုယူဆရနသွာမည်သူမဆက
ကွာရန်တင််းတင်ထွာ်းရမည်။
သ်းခခွာ်းခွဲထွာ်းခခင််းနင ို့် ကွာရန်တင််းသည်နရ်းခ ယ်စရွာမဟိုတ်ပါ။ သငဆ
ို ို့ တ် ပမြုျို့နယ်က
ို့် ရွာဝန် သမဟို
ကွာရန်တင််း သမဟို
ို ို့ တ် သ်းခခွာ်းထွာ်းရမည်ဟို သငအ
ို့် ွာ်းနခပွာလျှင ် ၎င််းအတက်
စည််းကမ််းခ က်မ ွာ်းနငအ
်ို့ ကံဉွာဏ်မ ွာ်းကို သင်လိုက်နွာရမည်။ မလိုက်နွာသူကို ဒဏ်နင သမဟို
ို ို့ တ်
နထွာင်ဒဏ်အခပစ်နပ်းနင
ို သ
် ည်။ ဥပနဒအရမလအ
ို ပ်ဘွဲ အမ်တင်နနရန်လည််း သငအ
ို သ
် ည်။
ို့် ွာ်းနတွာင််းဆိုနင
သ်းခခွာ်းနနထင
ို ခ် ခင််းဆတ
ို ွာ ဘွာကိုဆိုလိုတွာလွဲ။
သငတ
ို ို နွာဗိုင်း် ရပ်စရ
် ပါက သ်းခခွာ်းနနရန် သငအ
ို့် င် ကရ
ို့် ွာ်းနခပွာလမို့်မည်။ ဆိုလိုသည်မွာ သင်သည်
သင်နငအ
်ို့ တူနနထင
ို သ
် ူမ ွာ်းအပါဝင် အခခွာ်းလူမ ွာ်းအန်း မနနသငပ
်ို့ ါ။ သင်တစ်ဦ်းတည််း
အခန််းထွဲမွာခွဲနနသငပို့် ပ်း၊ ဒအခန််းထွဲမွာစွာ်းပပ်း အခခွာ်းသူမ ွာ်းနငန
ို့် ရခ ြု်းခန််း၊ အမ်သွာနငမ
ို့် ်းြိုနခ ွာင်ကို
မျှနဝမသံို်းပါနင။်ို့ သင်အခပင်မထက်ရပါ။ ကနလ်းငယ်မ ွာ်း သမဟို
ို ို့ တ် အကူအညလိုအပ်သူမ ွာ်းသည်
သူတ၏ပံ
ို ို့ ိုမန်နစွာငန
ှု ို ခံယူရမည်။
ို့် ရွာက်မက
သ်းခခွာ်းနနရန်သငန
ို ွာနြရန် ကူညလမို့်မည်။
ို့် တွာ်နသွာနနရွာမရလျှင ် ပမြုျို့နယ်ကသငအ
ို့် ွာ်း တစ်နနရွာရွာကရ
သင်ကအခခွာ်းသူမ ွာ်းကို မကူ်းစက်နင
ို န
် တွာဟ
ို သ
် ည်။
ို့ ို ဆရွာဝန်မနခပွာခင်အထ သ်းခခွာ်းထွာ်းနင
သင်မက န််းမမွာခြစ်နနပါက သမဟို
ို ို့ တ် နဆ်းကိုသမှုခံယရ
ူ န် လိုအပ်ပါက ဆရွာဝန်
သမဟို
ို ို့ တ်အနရ်းနပေါ် ခပင်ပနဆ်းခန််း (တယ်လြိုန်း် ၁၁၆ ၁၁၇) ကိုဆက်သယ်ပါ။ တခ ြုျို့လူမ ွာ်းသည်
အလန်နနမနကွာင််းခြစ်နသွာန ကွာင ို့် နဆ်းရံိုသသ
ို ို့ ွာ်းရသည်။ ဒါကို ဆရွာဝန်က ဆံ်းို ခြတ်ပါလမို့်မည်။
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သငတ
ို ို နွာဗိုင်း် ရပ်စရ
် သည်ဟို နခပွာလွာပါက ပမြုျို့နယ်မ သငအ
ို့် င် ကရ
ို့် ွာ်း “ထနတျို့ မှု နခခရွာခံခခင််း” ခပြုလိုပ်ရန်
နခေါ်လမို့်မည်။ ၎င််းသည် ကူ်းစက်မှုကိုရပ်တနရ
် ို့ န် အနရ်းကက်းပါသည်။
သင်နငအ
ို န
် သွာသူအွာ်းလံ်းို နင ို့် မ ကွာနသ်းမကသင်နင ို့် ထနတျို့ မှုရခွဲသ
ို့် တူနနထင
ို့ ူတိုင်း် ကို
ကွာဂန်တင််းထွာ်းရမည်။
ပမြုျို့နယ်တင် လ ြုျို့ ဝက်ခ က်ထန််းသမ််းရန် တွာဝန်ရသည်။ အခ င််းခ င််းနွာ်းလည်ရန်အနရ်းကက်းသည်၊ ထန
ို ို့ ကွာင ို့်
သင်၌နမ်းခန််းမ ွာ်းရလျှင ် နမ်းပါ။ ဘွာသွာစကွာ်းကို နွာ်းလည်ရန်အခက်အခွဲရပါက ဘွာသွာခပန်သူကို
သင်နတွာင််းဆိုနင
ို သ
် ည်၊ ၎င််းသည် အခမွဲခို့ ြစ်သည်။
ကွာရန်တင််းဆိုတွာ ဘွာကိုဆလ
ို ိုတွာလွဲ။
အကယ်၍ သငအ
ို့် ွာ်းနရွာဂါကူ်းစက်ခံထွာ်းရန ကွာင််း သငက
ို့် ိုနခပွာခပပါက၊ သင်ကွာရန်တင််း
နနရမည်ခြစ်သည်။ သင်သည် အခခွာ်းနင
ို င
် မ
ံ ွာ်းစွာမ နနွာ်နဝသသ
ို ို့ ွာ်းလျှငလ
် ည််း အလွာ်းတူခြစ်သည်။
ကွာရန်တင််းဆိုသည်မွာ သင်နင ို့် နနထင
ို န
် သွာသူမ ွာ်း အပါအဝင် လူတိုင်း် နင ို့် ရိုပ်ပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ွာ အကွာအနဝ်းကို
ထန််းသမ််းရမည်ဟိုဆလ
ို ိုသည်။ ကနလ်းငယ်မ ွာ်းနင ်ို့ ပံိုမန်နစွာငန
်ို့ ရွာက်မှုခယ
ံ ူရမညို့်
အကူအညလိုအပ်သူမ ွာ်းအတက် ချွင်း် ခ က်မ ွာ်းရနင
ို သ
် ည်။
နနွာ်နဝသနရွာက်
ို ို့
နသွာအခါ လူအမ ွာ်းစိုတသည်
ို ို့
ကွာရန်တင််းထွာ်းနသွာဟိုတယ်တင်
ရက်နပါင််းမ ွာ်းစွာနနပပ်း ယင််းအတက်သူတဘွာသွာ
ို ို့
ကိုနက
် ခံရမည်ခြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမ်၌
ကွာရန်တင််းနနလိုပါက သငတ
် ခန််းရသငပို့် ပ်း အခခွာ်းသူမ ွာ်းရသညို့် ဘံအ
ို ခန််းမ ွာ်းကမ
ို သံို်းသငပ
ို့် င်ကိုယ်ပိုငအ
ို့် ါ။
အကယ်၍ သင်နနထင
ို ရ
် ွာနဒသ၌ မခြစ်နင
ို ပ
် ါက အခခွာ်းနနရွာမ ွာ်းတင်နနထင
ို ရ
် န်
သငအ
ို သ
် ည်။ ဥပမွာ - ကွာရန်တင််း ဟိုတယ်။
ို့် ွာ်းကမ််းလမ််းထွာ်းနင
သင်သည် နက ွာင််းသွာ်းခခင််း၊ အလိုပ်သွာ်းခခင််း သမဟို
ို ို့ တ် အခခွာ်းလှုပ်ရွာ်းမှုမ ွာ်းတင် ပါဝင်ခခင််းမ ွာ်း
မခပြုလိုပ်သငပ
ို့် ါ။
အမ ွာ်းသံို်းသယ်ယူပနဆွာင်
ို ို့
နရ်း (ဘတ်စ်ကွာ်း၊ နခမနပေါ်ရထွာ်း၊ နခမနအွာက်ရထွာ်း၊ ရထွာ်း၊ နလယွာဉ်
သမဟို
ို ို့ တ် ကူ်းတယွာဉ်)
ို ို့
မ ွာ်းကို မသံ်းို ရပါ။
အခပင်တင် တစ်နယွာက်တည််းလမ််းနလျှွာက်နင
ို န
် သွာ်လည််း၊ တခခွာ်းသူမ ွာ်းနင ို့် ၂ မတွာခွာ နနသငသ
ို့် ည်။
အခခွာ်းသူမ ွာ်းကို သငအ
ို ို့ တ် သငအ
ွာ်းပနပ်းရန်
ို ို့
ို့် တက် န ်းဝယ်နပ်းရန် သမဟို
ို့် မ်သို အစွာ်းအစွာမ
ို့
နတွာင််းဆသ
ို ငသ
ို ို့ တ် နဆ်းဝါ်းမ ွာ်းဝယ်ရမည်ဆိုပါက
ို့် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် အစွာ်းအစွာ သမဟို
အခခွာ်းသူမ ွာ်းနငအ
ို့် နဝ်းမွာနန၍ နွာနခါင််းစည််းကို ဝတ်ဆင်ထွာ်းပါ။
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သင်သည် ကွာရန်တင််းစတင်နသွာအခါနင ို့် မပပ်းဆံ်းို မ နစ်ကကမ်စလံို်းနင ို့် သငတ
ို ို နွာဗိုင်း် ရပ်စ်
ို့် င် ကရ
လကခဏွာမ ွာ်း နတရ
ျို့ လျှင ် အခမန်ဆို်းံ စစ်နဆ်းသငပ
် ို စစ်နဆ်းခခင််းသည်
ို့် ါသည်။ ကိုရို နွာဗိုင်း် ရပ်စက
အခမွဲို့ခြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကွာရန်တင််းတင်ရနနစဉ် ကိုရို နွာဗိုင်း် ရပ်စ်လကခဏွာခပလျှင ်
သင်နရွာဂါကူ်းစက်ခံထွာ်းရပပ်းခြစ်နင
ို သ
် ည်။ စစ်နဆ်းမှု အနခြရသည်အထ သင်သ်းခခွာ်းနနရမည်။
သင်နနမနကွာင််းခြစ်လျှင ် (သ)ို ို့ စစ်နဆ်းမှုရလဒ်အတက်နစွာငန
ို့် နစဉ် နဆ်းကိုသမှုခံယူရန်လိုအပ်လျှင ်
ဆရွာဝန်နငဆ
ို့် က်သယ်ပါ။
ကွာရန်တင််းကို နနွာ်နဝ်းနင
ို င
် သ
ံ နရွာက်
ို ို့
ပပ်း (သ)ို ို့ သင်က်းူ စက်ခံရသညို့်နနွာက်ဆ်းိုံ အခ န်မ ၁၀ရက်
ကွာနင
ို သ
် ည်။ အကယ်၍ သင်သည် စစ်နဆ်းမှုတင် နရွာဂါမရအနခြရလျှင၊် နရွာက်ရပပ်း (သ)ို ို့
သင်ထနတျို့ မှုရပပ်း ၇ရက်တင်၊ သငထ
ို့် ံ နရွာဂါလကခဏွာမနတျို့ရလျှင၊် ကွာရန်တင််းပပ်းဆံို်းမည်ခြစ်သည်။

အပမွဲ အပ်ဒတ်လပ
ို ်နနပါ။
အွာဏွာပင
ို မ
် ွာ်းက နနွာ်နဝတင်နနထင
ို န
် သွာလူတင
ို ်း် အွာ်း ကိုရို နွာဗိုင်း် ရပ်စ်နင ို့်
ပတ်သက်နသွာအနရ်းကက်းနသွာအခ က်အလက်မ ွာ်းနငအ
ို့် ကံခပြုခ က်မ ွာ်းကို www.fhi.no နင ို့်
www.helsenorge.no တင်ြတ်ရှုရန်နတွာင််းဆသ
ို ည်။ အ ကံခပြုခ က်မ ွာ်းသည်
မ ကွာခဏနခပွာင််းလွဲလမို့်မည်။ သတင််းအခ က်အလက်မ ွာ်းကို ဘွာသွာစကွာ်းမ ွာ်းစွာခြင ို့် ရရနင
ို သ
် ည်။
အဆိုပါအ ကံခပြုခ က်မ ွာ်းသည် ပမြုျို့နယ်မ ွာ်းအ ကွာ်း ကွဲခပွာ်းလမ်မ
ို ို့ ကွာင ်ို့ သင်နနထင
ို န
် သွာပမြုျို့နယ်နင ်ို့
ို့ ည်။ ထန
သက်ဆိုငန
် သွာအရွာမ ွာ်းကို အပ်ဒတ်ခြစ်နနရန်အနရ်းကက်းသည်။ သတင််းအခ က်အလက်ကိုနွာ်းလည်ရန်
သငတ
်ို့ င်အခက်အခွဲမ ွာ်းရပါက ဘွာသွာခပန်ရန်တစ်စံိုတစ်နယွာက်အွာ်း အကူအညနတွာင််းပါ။

