
 

လိင်ပ  ြောင််းထြော်းသူမ ြော်း၏ ၆၄% သည ်

၄င််းတိ ို့၏ဘဝတငွ် လိင ်ိ င််းဆိ င်ရြော 

အကြမ််းဖြ်မှုြိ ပတွွေ့ကြ ြုံရသည်။ 

 ိ မိ လ  ခ  ြုံ၊  ိ မိ ြ န််းမြောတ ဲ့ 

ြမဘြောတစ ် ြိ တည်ပဆြောြ်  င််း 
တြောဝန်ယူမှုရ ှိပ  ်းအြော်းလ  ်း ါဝင်ပသြောလင်ိမှုပရ်းရြော ညြောပ ေးမှုသည် 

ြ ြော်းမပရြောပ  ှောမှုအပ  အပနတွင်  အသြအ်ရွယ်  ငဲ့်သငဲ့ပ်လ ြော် 

ပသြောအ  ြမ် ြော်း  ဲ့ ိ ်းပ ်း  င််း၊ ဆြ်သွယ်ပရ်း  ငဲ့်ဆြ်ဆ ပရ်း 

စွမ််းရညမ် ြော်း ဖွ ွေ့ပဖိြုံ်းတိ ်းတြ်  င််း  ငဲ့် အ  ြော်းသူမ ြော်းြိ ပလ်းစြော်း  င််း 

အပ ေါ် အပလ်းထြော်း  င််းတှိ ို့အ ေး ဖငဲ့ ် ိ မိ ြ န််းမြောပသြော၊ စိ ်းရမိ် 

ပကြြောြရ်ွ ွေ့မှုနည််းပသြော၊  ိ မိ ၍သြောတူည မျှ ဖစပ်   လူမှု 

အ ှိ င်ေးအဝှိ င်ေးတစ ် ြိ  ဖနတ် ်းပ ်းသည်။  

 

လပူတွအပနန ို့ြ န််းမြောပသြောဆြ်ဆ ပရ်း  ငဲ့် မြ န််းမြောပသြော 

ဆြ်ဆ ပရ်း၏ ဝပိသသလြခဏြောမ ြော်းြိ  နှော်းလည် ည အ်ခ ှိန် 

  ဓှောြိ ယ်၊ လင်ိ  ငဲ့်လိင်မှုပရ်းရြောတိ ို့ တ်သြပ်သြော 

အပကြြောင််းအရြောမ ြော်းြိ  မရ ြမ်ပကြြောြ် ပ  ြောဆိ  ိ င်ရန ်

စွမ််းရည်  ညဲ့ဝ်လြောမည် ဖစ်ပ  ်း လူပတွအတွက်   စ်ဒဏပ် ေးခခင်ေး 

မခံရပ   မပတြောမ်တရြော်း  ြုံမှု၊ မှိတ်ဖကမ် ြော်းြိ ကြိြုံ်းြိ င် 

  ယ်လ ယ်  င််း သိ ို့မဟ တ ်ပစြောြ်ြော်း  င််းတိ ို့ြိ  ဖ  ်းြွယ်ရန်အတွြ် 

 ိ မိ ၍ အလနွ ်ြ်  မည် ဖစ်သည်။  

တြောဝန်ယူမှုရ ှိပ  ်း 
အြော်းလ  ်း ါဝင်ပသြော 
လိင်မှုပရ်းရြော 
 ညြောပ ေးမှု 

RISE သည် TN ဒေသ မ   ြို့က  ြီးသ  ြီးမ   ြို့နှင ်ပြည်နယ်အနှ ှံ့တွင် စ တ်ေဏ်ရာ 

   န ြီးလည်မြ ြီး အချ ်အလ ်    အဒပခခ ဒသာ လ င် ှုဒရြီးရာ 

ြညာပ ေးမှု ြ  ြ  ြီးပခင်ြီးနှင ် ပ ြှင ်တင်ပခင်ြီးတ  ှံ့က ို ပြ လ ြ်သည်။  ျွန် ြ်တ  ှံ့၏ 

လူစို ျာြီးသည်  တူည ဒသာစွ ်ြီးရည် ျာြီး၊    ယ်ြ  င်ပြစ်တည် ှု 

လ ခဏာ ျာြီးနှင ်အဒတွြို့အက    ျာြီးရှ မြ ြီး  ျွန် ြ်တ  ှံ့၏ ချဥ်ြီး ြ် ှုသည် 

သ ဒတသနနှင ထ်ိုတ်ပ  ်ထာြီးဒသာ လ  အြ်ချ ်မ  ေးအဒြေါ် 

အဒပခခ သည်။  

 ၄၂၃-၂၅၀-၃၀၄၆ 

TN Coalition သည် ပ ည်သူူ့ ူဝါဒပထ က်ခံအ ေးပ ေးမှု၊  ည  

ပ ေးမှု၊ ယဥ်ဒ ျြီး ှုဒပြာငြ်ီးလဲပခင်ြီးနှင  ်တ  ှံ့ပြန်ဒ ာင်ရွ ်ဒသာ 

အြွဲြို့အစည်ြီး ျာြီး   ြ  ြ  ြီးဒြြီးပခင်ြီးတ ိုို့အာြီးပြင ် Tennesseans ရှ  

လူူ့ဘဝမ  ေးတွင ်အ မ်တငွ်ေးနငှ ်လ င်အကကမ်ေး က်မှုမ  ေး 

အဆံိုေးသတ်ရနလ် ြ်ဒ ာင်သည်။  

အမ ြိုံ်းသြော်းအဆငဲ့် 

အိမ်တွင််းအကြမ််းဖြ်မှု 

အပရ်းပ ေါ်ဖ န််းလိ င််း 

၈၀၀-၇၉၉-၇၂၃၃ 

၆၁၅-၃၈၆-၉၄၀၆ 

ဤစ     န်ြီး    Tennessee ပြစ် ှု   င်ရာတရာြီး ျှတ ှုအစ အစဥ်ရ  ြီး 

 တှဆင ် ပြစ် ှု ျ ြီးလွန်ခ ရသူ ျာြီး   င်ရာရ  ြီး၊ တရာြီး ျှတဒရြီးအစ အစဥရ်  ြီး၊ 

အဒ ရ  န်တရာြီး ျှတဒရြီးဌာနမ ှပထ က် ံ ပငအွမှတ် ၂၀၁၇-VA-GX-

၀၀၅၁ အရ ဒထာ ် ံ ပ ေးသည။် လူ ှုဒရြီးတာဝန်ခ  ှုအတွ ် Unitarian 

Universalist ရန်ြ  ဒငွ ှ ဒထာ ်ြ  ဒငွပြင ်တစ်စ တ်တစြ်  င်ြီးပြစ်ဒပ ာ ်ဒစ 

သည။်  

 ©၂၀၂၀  RISE: ဘဝအတွြ်ြ န််းမြောပရ်း 

 

လိင် ိ င််းဆိ င်ရြောပစြော်ြြော်းမှု  ငဲ့် 

အိမ်တငွ််းအကြမ််းဖြ်မှု 

မခဖစ် ွ ေးခင် 

ရ  ်

တြောဝန်ယူမှုရ ှိပသြော 

အြော်းလ  ်း ါဝငပ်သြော 

လငိ်မှုပရ်းရြော 

 ညြောပ ေးမှု 

တ ိို့  ငဲ့်အတူ..... 

RISE - ဘဝအတွြ်ြ န််းမြောပရ်း  ငဲ့် အိမတ်ွင််း  ငဲ့် 

လိင် ိ င််းဆိ င်ရြောအကြမ််းဖြ်မှုအဆ  ်းသတ်ရန်အတွြ်  

TN Coalition 



 

လငိ် ိ င််းဆိ င်ရြောပစြော်ြြော်း  င််း  ငဲ့အ်ိမတ်ွင််း 

အကြမ််းဖြမ်ှုဆှိ တ ဘ လဲ။ 
လိင် ိ င််းဆိ င်ရြောပစြ်ောြြော်း  င််းဆိ သည်မ ြော အပခာြီးသူနှင  ်သပဘြောမတူဘ  

လိင် ိ င််းဆိ င်ရြောထိပတွွေ့မှု ဖစ်သည်။ ယင်ေးတွင် လ င်ြ  င်ြီး   င်ရာထ ဒတွြို့ ှု  ှ

အဓ မပြ  ျင ် ှု (အတင်ြီးအဓ မထ  ြီးသွင်ြီးပခင်ြီး) အထ ပြစ်န  င်သည်။  
 

အိမ်တွင််းအကြမ််းဖြ်မှုဆိ သည်မ ြော ရငြ်ီးနှ ြီးဒသာ  တ်ြ ် သ  ှံ့ ဟ တ် 

  သာြီးစ ဝင်တစ်ဥ ြီးဥ ြီး    ထိန််း  ြုံ ်ရန်သိ ို့မဟ တ် ပ ိမ််းပ  ြောြ်ရန်ကြိြုံ်း မ််း 

သညဲ့်အ  ြုံအမူ ဖစ်သည်။ ၄င်ြီးတွင် ပခယ်လှယ်ပခင်ြီး၊ အထ ြီး ျန်ဒစပခင်ြီး 

သ  ှံ့ ဟ တ ်ရ ြ်ြ  င်ြီး   င်ရာ၊ စ တ်ြ  င်ြီး   င်ရာ သ  ှံ့ ဟ တ် စ ြီးြွာြီးဒရြီး   င်ရာ 

 ဒတာ် တရာြီးပြ  ှုတ  ှံ့ြါဝင်န  င်သည်။  
 

လိင် ိ င််းဆိ င်ရြောပစြော်ြြော်း  င််း  ငဲ့်အိမ်တွင််းအကြမ််းဖြ်မှုသည်  
• လ ြ်ြ  င်ခွင ်/ထ န်ြီးချ ြ ်ှု   ထိုတဒ်ြာ်ပခင်ြီး ျာြီး 

• လူတ  ငြ်ီး၏ပြဿန  

• ဒစာ် ာြီးသူ/ ဒတာ ်တရာြီးပြ သူ၏အ ှာြီး တိ ို့ ဖစ်သည်။  

လင်ိ ိ င််းဆိ င်ရြောပစြော်ြြော်း  င််း  ငဲ့်အိမ်တွင််းအကြမ််းဖြမ်ှုသည ် 
• အချစ်ဒရြီး 

• လ င် ှုဒရြီးရာ 

• သာြီးဒ ာင်/အသ ်ရငှ် ျန်ရစ်သူ၏အ ှာြီး 

• ပြစ်ဒန ျအရာ 

• အ င်ဒပြ ှု  တိ ို့မဟ တ်ပ ။  

သြော်းပြြောင်  ငဲ့ြ်  ်းလနွ ် ရသူမ ြော်း - 
• ဝင်ဒငနွှင ်ြညာဒရြီးအ င ်အတန်ြီးအာြီးလ  ြီး၊ အသ ်အရွယ်၊  ျာြီး ၊ 

ယ  က ည် ှု၊ ရြ်တည်ချ ်နှင ်အသာြီးအဒရာငအ်ာြီးလ  ြီးတ  ှံ့မ ှပ စ်န ိုင်သည်။  

•  ျာြီးဒသာအာြီးပြင ် န ရ် ှုငြ်ီးစွာ ဒ ျှာလ်င ်ချ ် ဲ ပခငြ်ီး၊ အရှ ရ်ပခငြ်ီးနငှ ် 

ဒက ာ ်ရွ ြို့စ  ြီးရ  ်ြီးပခင်ြီးခ စာြီးရသည်။  

ပစြော်ြြော်းသူ  ငဲ့်မပတြောမ်တရြော်း  ြုံသူမ ြော်း 
• ဝင်ဒငနွှင ်ြညာဒရြီးအ င ်အတန်ြီးအာြီးလ  ြီး၊ အသ ်အရွယ်၊  ျာြီး ၊ 

ယ  က ည် ှု၊ ရြ်တည်ချ ်နှင ်အသာြီးအဒရာငအ်ာြီးလ  ြီးတ  ှံ့မ ှပြစ်န ိုငသ်ည်။  
•  ျာြီးဒသာအာြီးပြင ် ၄ငြ်ီးတ  ှံ့၏ြစ ်ှတ ်ျာြီး   ပြဒသာ ျ ်နှ ထ  ်

ကမဘ က  ြီး    မတူညီဒသာ ျ ်နှ ပြင ်ပြပလ ရှ သည်။   

ယငေ်းြိ  လငိမ်ှုပရ်းရြော ညြောပ ေးမှု ဖငဲ့် 

ဘ လ  ်ပဆြောငမ်ည်နည််း။  

ြျွ ်  ်တိ ို့အြော်းလ  ်းသည်  ျွန် ြ်တ  ှံ့ ဒလြီး ျာြီး၊ သူငယခ်ျင်ြီး 

 ျာြီး၊ ကျွန်ို ်တ ိုို့၏  ဘ ျာြီးအတွ ်ြင် လိင်မှုပရ်းရြော ညြော 

ပ ်းသမူ ြော်း ဖစ်သည်။  

 

အချ ်အလ ်ပြင ်သင်က ာြီးဒြြီးပခင်ြီးသည် ယ  ကြည်မှုြိ  

တိ ်း ွြော်းပစပ  ်း အဒရြီးက  ြီးဒသာဒ ြီးခွန်ြီး ျာြီးနှင ်ပဆွ်းပ ွ်းမှု 

မ ြော်းြိ အြော်းပ ်းသည်သာ    ိ မိ ၍ တြောဝန်ယမူှုရ ိပသြော 

ဆ  ်း ဖတ်  ြ်  မ တ်မှုြိ  ဖစ်ပ ေါ်ပစသည်။  

 

ပ ိမ််းပ  ြောြ်  င််း၊ ပကြြောြ်ရွ ွေ့  င််း  ငဲ့် အရ ြ်တရြော်းတှိ ို့ 

သည် ည  ြျင်ြီးဒသာဆရ မ  ေးပြစ်သည်။ ထ   ဲ သ  ှံ့ဒသာ 

အပြ အ ူ ျာြီးသည် က  ေးလွန်  ရသူမ ြော်းြိ  စိတ်ဒဏ်ရြော 

တစ်ဖန် ဖစ်ပ ေါ်ပစပ  ်း  ျန်ြီး ာဒသာဘဝအတွ ် 

လ  အြ်ဒသာ အ ာအ ွယ်ဒြြီး ှုနှင ်အဒရြီးက  ြီးဒသာ 

သတင်ြီးအချ ်အလ ် ရရှ ပသ လူမ  ေး ပြစ်ဒစသည်။  

ြျွ ်  ်တိ ို့ဘြောလ  ် ိ ငသ်လ ……. 

မိဘမ  ေးအပန ဖငဲ့်...... 

သူငယ်  င််းမ  ေးအပန ဖငဲ့်..... 

မိတဖ်ြ်မ  ေးအပန ဖငဲ့်...... 

အိမ်န ်း  င််းမ  ေးအပန ဖငဲ့်..... 

 ညြောပ ်းသူမ  ေးအပန ဖငဲ့်...... 

ပြ ြောင််းသြော်းမ ြော်းအပန ဖငဲ့်...... 

 ျွန် ြ်တ  ှံ့အဒနပြင  ်အပခာြီးသူ ျာြီး   ဒဝြန်ပခင်ြီး ပြ ဘဲယ  က ည်န  င်မြ ြီး ၄င်ြီးတ  ှံ့နငှ ် 

အတူ ဤသတင်ြီးစ ာြီး ျာြီး   ဒဝ ျှြါ။ 

လူသည် -  

• တစ် ူထြူီးပခာြီးမြ ြီး ဒ တတဂရ ဏာနှင ဒ်လြီးစာြီး ှုအတွ ် ထ   ်တန်သည်။ 

• အ နှံ့်အသတ် ရှ   တူ ွဲပြာြီးသည်။ 

•        ယ်ြ  င်လ ြဒ် ာင် ှုအတွ တ်ာဝန်ရှ သည်။  

• အပခာြီးသူ ျာြီးထ  ှတစ်ခ ခ အတွ ် အခွင ်မရှ ရ။  

  ဓှောြိ ယ်မ ြော်းသည် -  

• သဘာဝပြစ်သည်။  

• လှြသည်။  

• ြ ဂဂလ  အတွငြ်ီးပရေး  စစပြစ်သည်။  

•        ယ်ြ  င်ပြစ်သည်။  

• ဂရ ပ ြုပစ င ပ်ရှ က်ရန ်အဒရြီးက  ြီးသည်။ 

• ရှ စ်ရာအဒက ာငြ်ီး ရှ ။ 

ြျွ ်  ်တိ ို့အြော်းလ  ်း ပအြောြ် ါတိ ို့အတွြအ် ွငဲ့်ရ ိသည်။  

•  ျွန် ြ်တ  ှံ့၏   ယ်ြ  င်တန်ြ  ြီး ျာြီးပြင အ်သ ်ရငှ်ရန်။  

•  ျွန် ြ်တ  ှံ့၏တန်ြ  ြီး ျာြီးနငှ ်လ  အြ်ချ ်မ  ေး   အဒပခခ မြ ြီး နယ်ြယ်မ  ေး    

ြန်တ ြီးရန်နှင ထ် န်ြီးသ  ်ြီးရန်။  

• လ  ခခ   ှုရှ ရန်။  

• မ မ ဘာသာမ မ ပြစ်ရန်။  

•  ျွန် ြ်တ  ှံ့၏ခနဓ    ယ်မ  ေး   ဒ ျနြ်ရန်နှင တ်န်ြ  ြီးထာြီးရန်။ 

•  ျွန် ြ်တ  ှံ့ခနဓ    ယ် ျာြီးနှင ် ျွန် ြတ်  ှံ့အဒက ာင်ြီးတ  ျဒသာသတင်ြီးအချ ် ျာြီး 

ရရှ ရန်။ 

 


