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ကာကယွေ်ရးဆိငုရ်ာ ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမ�များအတကွ ်ကိဗုစ ်၁၉ 

ကပ်ေရာဂါ ေငေွ�ကး�ငှ့ ်ေြပစာ  

-၂၀၂၀ ခု�စှ ်ဧ�ပီလ၊ အချိန်အခါအလိကု ်ြပုြပငမွ်မ်းမံရန် 

  

ကုိဗစ်- ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွငး် ကာကွယ်မ� ရလဒမ်ျား အတွက် ကုိဗစ် ၁၉ ကပ်ေရာဂါ ေငေွ�ကး�ငှ့ ်

ေြပစာအကူအည ီ (CVA) အေပါ် လမ်း��နခ်ျက်သည် ကာကွယ်ေရးအတွက် ေငေွ�ကး�ငှ့ ် ဆိငုသ်ည့ ် ဂျီပီစီ 

(GPC) လုပ်ငနး် အဖဲွ�ဝငမ်ျားမှ အားစုိက်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များြဖင့ ် ြပငဆ်ငထ်ားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ယငး်ကုိ 

စီဗီေအ (CVA) �ငှ့ ် ေရွ�ေြပာငး်ေနရာချထားြခငး် ခံရသမူျား�ငှ့ ် အမ်ိ�ှငမ်ျားအား ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ 

ရလဒမ်ျားအတွက် စီဗီေအ အသံးုြပုရာတွင ် တုိက်�ုိက်လုပ်ေဆာငေ်နေသာ 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ေဖာ်ကုိငဖ်က်များအား အေထာက်အကူေပးရနအ်တွက် လ�ငြ်မနေ်သာ ရည�်ွနး် 

ကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် ရည်ရွယ်ပါသည။် ဤလမ်း�ွနခ်ျက်က ေဖာ်�ွနး်သည်မှာ ( ၁) ပုဂ�လကိ 

က�အတငွး် ကာကယွေ်ရး ရလဒမ်ျားအတကွ ် စဗီီေအ ( ၂) ပုဂ�လကိ က�အတငွး် ကာကယွေ်ရး 

ရလဒမ်ျားအတကွ ်စဗီီေအ အသံးုချြခငး်�ငှ့ ်ေဘးကငး်စွာ ေပးအပ်�ိငုမ်�အား ေသချာေစရန်။ ဤစာတမ်းကုိ 

အခါအားေလျာ်စွာ မွမ်းမံြပငဆ်ငမ်ည ် ြဖစ်ကာ အချိန�်ငှ့အ်မ� ၄ငး်၏ အတုိငး်အတာကုိ ကျယ်ြပန ့ေ်စရန ်

ရညရွ်ယ်ပါမည။် ၎ငး်ကုိ ဂျီပီစီ၏ ကုိဗစ် - ၁၉ တုံ ့ြပနမ်��ငှ့ ် ြပငဆ်ငမ်� ဆိငုရ်ာ တုိငး်တာချက်များ၊ 

ကာကွယ်ေရး အစီအမံ လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ် လက်�ှိတည�်ှိေနေသာ ေငေွ�ကးအေြခြပု 

�ကားဝငစွ်က်ဖက်ြခငး်များတွင ် ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ အေထေွထ ွ လမ်း�ွနခ်ျက်များ အပါအဝငြ်ဖစ်ေသာ 

ကမ�ာလုံးဆိငုရ်ာ ကာကွယ်ေရး အေပါငး်အစု ကုိဗစ် - ၁၉ လမ်း�ွနခ်ျက်အားလုံး�ငှ့အ်တူ ပူးေပါငး် 

ဖတ်�ူသင့ပ်ါသည။်           ။  

 

ကာကယ်ွြခငး်အတွက ်ေငေွ�ကးဆိသုညမ်ှာ ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ ရလဒမ်ျား ရ�ှိေစရနအ်တွက် ေငေွ�ကး�ငှ့ ်

ေဘာက်ချာ အသံးုြပုြခငး်ကုိ ေဖာ်ြပသည့ ်ေဝါဟာရတစ်ခုြဖစ်ပါသည။် 

 

ကာကယွေ်ရး သံးုသပ်ချကမ်ျားအတကွ ်အဓိက ကိဗုစ ်၁၉ �ငှ့ ်စဗီီေအ 

စဗီီေအသည ်ကာကယွေ်ရးဆိငုရ်ာ ရလဒမ်ျားကိ ုေထာကက်ေူပးရန်အတကွ ်အလားအလာ�ိှသည ်- 

https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://www.globalprotectioncluster.org/covid-19/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.globalprotectioncluster.org-252Fwp-2Dcontent-252Fuploads-252FGPC-2DCOVID-2D19-2DOperational-2DAdvisory-2DNote-2D31.03.2020-2DAnnex-2D1-2DProtection-2DProgramming.pdf-26data-3D02-257C01-257Cchemaly-2540unhcr.org-257C9059e5f2560d4d60b06108d7d5965b23-257Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be-257C0-257C0-257C637212714405843709-26sdata-3DBErJTvr2kay7LIDGBZF1j4yIAINDBZjuT2QjkkuKhlY-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAg&c=0u3nQZwm2He4OdaqbWh55g&r=WwaezvR42NUDnhvCxYdf5c_WT32ETj7s0riuU8KqmPE&m=_0cM2AuwRtXpcGXdqQ2jVNZKOVhOWXKM3FkhnJ0D7vc&s=JGmVbTlH6ElLgQnTp2libSKUbcShg6WMB-FtzeJFmcs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__eur02.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.globalprotectioncluster.org-252Fwp-2Dcontent-252Fuploads-252FGPC-2DCOVID-2D19-2DOperational-2DAdvisory-2DNote-2D31.03.2020-2DAnnex-2D1-2DProtection-2DProgramming.pdf-26data-3D02-257C01-257Cchemaly-2540unhcr.org-257C9059e5f2560d4d60b06108d7d5965b23-257Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be-257C0-257C0-257C637212714405843709-26sdata-3DBErJTvr2kay7LIDGBZF1j4yIAINDBZjuT2QjkkuKhlY-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAg&c=0u3nQZwm2He4OdaqbWh55g&r=WwaezvR42NUDnhvCxYdf5c_WT32ETj7s0riuU8KqmPE&m=_0cM2AuwRtXpcGXdqQ2jVNZKOVhOWXKM3FkhnJ0D7vc&s=JGmVbTlH6ElLgQnTp2libSKUbcShg6WMB-FtzeJFmcs&e=
https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-protection/
https://www.globalprotectioncluster.org/tools-and-guidance/essential-protection-guidance-and-tools/cash-based-interventions-and-idp-protection/
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● လုိအပ်ေနေသာ သမူျားထ ံ အြခားေသာ အေရးေပါ် အကူအညီများထက် ပုိ၍ လ�ငြ်မနစွ်ာ�ငှ့ ်

သက်သာေသာ ကုနက်ျစရိတ်ြဖင့ ်ထေိရာက်စွာ ေရာက်�ှိ�ိငုြ်ခငး်။ 

● အ�ကမ်းဖက်မ�အား ထတ်ုေဖာ်ေြပာဆိုကာ အေရးပါေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ရ�ှိ�ိငုြ်ခငး်အပါအဝင ်

ကုိဗစ် - ၁၉ မှ ြပနလ်ည ် နာလနထ်�ူိငုေ်စရနအ်တွက် ကာကွယ်ေရးဆိုငရ်ာ အ��ရာယ်များကုိ 

ခံစားဖူးေသာလူများအတွက် ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်။  

● အဓိကဝငေ်င�ွှာသမူျားက မိမိဘာသာ သးီသန ့ေ်နထိငုေ်သာ / လူမ�ေရးအရ ခပ်ခွာခွာ ေနထိငုေ်သာ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် သတုိူ ့ အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာငး်အလုပ်များ ဆံးု�ူံးခဲရ့ေသာ သိုမ့ဟုတ် ဝငေ်ငရွ�ိငုသ်ည့် 

လ�ပ်�ှားမ�များ �ငှ့ ် အပျက်သေဘာဆိုငသ်ည့ရ်ငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်နညး်များြဖစ်သည့ ် (ကေလးလုပ်သား၊ 

ေငေွ�ကး �ငှ့ ် လိင ် လဲလှယ်ြခငး် စသညြ်ဖင့)် တွင ် အြမင့ဆ်ံးုအ��ရာယ် ေရာက်ေနသမူျား သိုမ့ဟုတ် 

�ငှခ်ျခံရမည့ ် အ��ရာယ် သိုမ့ဟုတ် �ခိမ်းေြခာက်မ�ကုိ ရငဆ်ိငုေ်နရသည့ ် လူတစ်ဦးချငး်/မိသားစုများအား 

ေထာက်ပ့ံြခငး်။  

● လက်�ှိကုိဗစ် ၁၉ - ကပ်ေရာဂါ�ငှ့ ် ဆက်�ယ်ွေနသည့ ် အသာွးအလာကန ့သ်တ်မ�များေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေပါ် 

ြမင့တ်က်လာသည့ ် စီးပွားေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ့ ် စိတ်ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ ဖိအားများေ�ကာင့ ် အမ်ိတွငး် 

အ�ကမ်းဖက်မ� တုိးြမင့လ်ာြခငး်အား တုံ ့ြပနမ်�တစ်ခုအတွက် ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်။ 

● မိသားစု ခွဲခွာြခငး်များေ�ကာင့ ် သူတုိ၏့ အမ်ိေထာငစု်များထတွဲင ် ကေလးများအပါအဝင ် ထပ်တုိး 

မီှခိုများကုိ ေက�းေမွးထားရေသာ မိသားစုများအား ေထာက်ပ့ံေပးြခငး်။  

● လူမ�ကွနရ်က်များ�ငှ့ ် အေထာက်အပ့ံ စနစ်များကုိ ထနိး်သမ်ိးြခငး် - အပယ်ခံထားရေသာ 

လူတစ်ဦးချငး်စီအတွက် အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ ေလ�ာခ့ျြခငး်၊ သးီသန ့ ် ခွဲြခားထားြခငး်ခံရေသာ 

မိသားစုဝငမ်ျား (ဥပမာ ြပုစုေပးသူများသည ် ကေလးများြဖင့ ် ခွဲထားြခငး် ခံရသည့အ်ခါ) �ကားတွင ်

ဆက်သယ်ွေပးမ�အတွက် ရ�ှိ�ိငုမ်� (အထးူသြဖင့ ် ဆက်သွယ်ေရး ကိရိယာများ သိုမ့ဟုတ် ဖုနး်ေင ွ

ဝယ်ယူရနအ်တွက် စီဗီေအ)၊ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ သို ့ ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ အမ�ကုိင ်

အလုပ်သမားများြဖစ်ေသာ လူသားချငး်ကာကွယ်ေရး ေ�ှ�တနး်ဝနထ်မ်းများအတွက် ကာကွယ်ေပးမ�ကုိ 

အေထာက်အကူေပးရန။်  

● လူသားချငး်စာနာမ� အေလအ့ကျင့အ်ား ြမင့တ်ငရ်နအ်တွက် အခွင့အ်ေရးတစ်ခုဖနတီ်းေပးြခငး်၊ သိုမှ့သာ 

ကပ်ေဘးခံ လူဦးေရများအတွက် ပုိေကာငး်စွာ လုပ်ေဆာင�်ိငု�်ပီး ေဘးကငး်ေစမည့ ် အသက်- 

လိငကွ်ာြခားမ��ငှ့ ် မသနစွ်မ်းမ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်� လုပ်ငနး်များတွင ် အရငက် �ှိေနသည့ ်

ကွာဟချက်များကုိ �ှငး်လငး်�ိငုမ်ညြ်ဖစ်သည။်  

 
ကိဗုစ ်- ၁၉ တံု ့ြပန်မ�အတငွး်�ိှ ကာကယွေ်ရးဆိငုရ်ာ ရလဒမ်ျားအတကွ ်စဗီီေအ အေနြဖင့ ်-  

● ကုိဗစ် - ၁၉ ကပ်ေဘးအတွငး် စီဗီေအ အေသးစိတ် ကာကွယ်ေရး အ��ရာယ်များ�ငှ့ ်

အကျိုးအြမတ်များအား �က့ံခိုငစွ်ာ စိစစ်ထားေသာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�တစ်ခုအေပါ်တွင ် မူတည်သင့သ်ည။်   

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-protection-risks-and-benefits-analysis-tool-web_en.pdf
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ဤခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�သည ် ခံစားရသမူျား၏ ကုိယ်ပုိငက်ာကွယ်ေပးမ� လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်

အကျိုးအြမတ်များအေပါ် မူတည်အေြခခံသင့သ်ည။် တုိငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်များမှာ ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရး 

လမ်း�ွနခ်ျက်များကုိ ထနိး်သမ်ိးထားရနအ်တွက် လုိအပ်သည့ ် �ကိုတငက်ာကွယ်မ� အစီအမံများကုိ 

ေနရာတကျချထားေပးသင့သ်ည။် 

● ကာကွယ်မ� ရလဒမ်ျားအတွက် စီဗီေအအား တွနး်ကနထ်ား�ိငုရ်န ် အရငက်တညး်က�ှိေနသည့် 

ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ ေဘးအ��ရာယ်များ�ငှ့ ် ချိုးေဖာက်မ�များသာမက ကုိဗစ် - ၁၉ ကပ်ေဘးက 

ဖနတီ်းသည့ ် သိုမ့ဟုတ် ြပုလုပ်သည့ ် ေဘးများ (အထးူသြဖင့ ် အ��ရာယ်များသည့် 

ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်နညး်များ၊ ကေလးများအား ေခါငး်ပုံြဖတ်ြခငး်�ငှ့၊် လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ ေခါငး်ပုံြဖတ်ြခငး်�ငှ့ ်

လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ) ကုိ နားလညရ်န ် အေရး�ကီးပါသည။် ယငး်အတွငး် ေရာဂါ�ငှ့ ်

ဆက်စပ်ေနသည့ ်ကာကွယ်ေရး အ��ရာယ်များလညး် ပါဝင�ုံ်သာမက ေရာဂါ ြပန ့ပွ်ားမ�ကုိ ရပ်တန ့ေ်အာင ်

လုပ်ေဆာငသ်ည့ ် သိုမ့ဟုတ် မလုပ်ေဆာငသ်ည့ ် လုပ်ရပ်များ၏ ရလဒ ် ေဘးအ��ရာယ်များလညး် 

ပါဝငသ်ည။် 

● အေ�ကာငး်အရာဆက်စပ်မ�၊ အာဏာ �ငှ့ ် လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ခိုငမ်ာေသာ ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�တစ်ခုကုိ 

သ�ုပ်ေဖာ်ြပသြခငး်�ငှ့ ် အမှတ်အသား လက�ဏာများ (အသက်အရွယ်၊ လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ခံယူမ�၊ 

လုပ်ေဆာင�်ိငုစွ်မ်း၊ လူမျိုး ဘာသာစကား�ငှ့၊် ဘာသာေရး၊ သိုမ့ဟုတ် တုိငး်ရငး်သား ေနာက်ခံ) ၏ 

ဆက်စပ်ေနေသာ �ူေထာင့မ်ျား သည ် အပယ်ခံရြခငး်�ငှ့၊် ခွဲြခားခံရြခငး်၊ ဖိ�ှပ်ိခံရြခငး်�ငှ့၊် 

ပထတ်ုခံထားရြခငး်�ငှ့ ် ကာကွယ်ေရး ချိုးေဖာက်မ�များ�ငှ့ ် စီဗီေအသည ် မည်သို ့ ထိကုာကွယ်ေရး 

ကိစ�ရပ်များကုိ မညသ်ို ့ ေလျာပ့ါးေစမည် သိုမ့ဟုတ် ပုိမုိဆိုးဝါးေစမည၊် ထိေုဘးအ��ရာယ်များ�ငှ့ ်

အ�ကမ်းဖက်မ� မေတာ်တဆမ�များသည ် ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေ�ကာင့ ် ပုိမုိဆိးုဝါးလာေစကာ 

အပယ်ခံရဆံးုလူစုအား အချိုးမညမီမ� သက်ေရာက်ေစ�ိငုသ်ည။် ဒခီွဲြခမ်းစိတ်ြဖာမ�အား 

"ေဘးအ��ရာယ်�ှိေနသည့"် လူစုအား ေဖာ်ထတ်ုမ�ထက် ပုိမုိအသံးုချသင့ပ်ါသည။် 

● ခံစားေနရသည့ ် လူထမုျားထ ံ ေရာက်�ှိ�ိငုမ်� အတားအဆးီများအား ေလျာခ့ျသည့ ် အြပုအမူတစ်ခုြဖင့ ်

လုပ်ေဆာငရ်မညြ်ဖစ်�ပီး ေရာဂါ ကူးစက်မ�အား ရပ်တန ့ေ်စရန ် အတတ်�ိငုဆ်ံးု လူ လူချငး် ထေိတွ� မ�ကုိ 

ေလ�ာခ့ျရမညြ်ဖစ်ပါသည။် အြခားေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်�ငှ့ ် အေဝးေရာက် နည်းလမ်းများ ြဖစ်သည့် 

မုိဘိငုး်ပုိက်ဆ�ံငှ့ ် ဖုနး်အေြခြပု စီမံခန ့ခ်ွဲမ� အေထာက်အပ့ံကုိ ကူးစက်�ိငုေ်ချ ေလျာန့ညး်ေစရန ်

အသံးုြပုသင့ပ်ါသည။်  

● ကာကွယ်ေရး ကိစ�များအတွက် စီဗီေအ လဲွေြပာငး်ကိစ�များ�ငှ့ ် ကူးေြပာငး်မ�များသည ် ကာကွယ်ေရး 

ကိစ�ရပ်များအတွက် ရညရွ်ယ်ထားသည့အ်တုိငး် ေြဖ�ှငး်ကာ လက်ခံသမူျားအေပါ် ပုိ၍ 

အ��ရာယ်ကျေရာက်မ�များ မြဖစ်ေစရန ် ေသချာစွာ ေစာင့�်ကည့ေ်ပးရနလုိ်အပ်ပါသည။် 

အတညြ်ပုထားေသာ ကာကွယ်ေရးအကျိုးအြမတ်များအား အစီအစဉ် ေစာင့�်ကည့ေ်ရး 
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လုပ်ငနး်စဉ်များအတွငး်သို ့ ေပါငး်ထည့်ကာ ြဖန ့ေ်ဝ�ပီးေနာက် ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး် (ပီဒအီမ် (PDM)) သို ့ 

အလားတူ ကိရိယာများအား ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး်။ 

 

အဓိကလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား - တာဝန်ဝတ� ရား�ိှသည့ဧ်ရိယာများ (AoRs) အား 

ကာကယွေ်ရး တစခွ်င�ိှ် ကာကယွေ်ရး ရလဒမ်ျားအတကွ ်ပ့ံပုိးေပးရန် အတကွ ်

စဗီီေအအား အသံးုြပုြခငး် 

 

● ကာကွယ်ေရး ကိစ�ရပ်များအား အတညြ်ပု�ိငုရ်နအ်တွက် ကဲွြပားေသာ လမ်းေ�ကာငး်မျိုးစုံ အသံးု ချြခငး်။ 

ဥပမာ ကိစ�ရပ် စီမံမ� ဝနထ်မ်းများ၊ WASH ဝနထ်မ်းများ သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရး ဝနထ်မ်းများ�ကား 

လ�ဲေြပာငး်မ�များ၊ �ှိလက်စ လူထထုအံေရာက် ကွနရ်က်များ၊ ဖုနး်လုိငး်များ�ငှ့ ် မသနစွ်မ်းသူများဆိငုရ်ာ 

အဖဲွ�အစညး်များ (ဒပီီအိ)ု များမှ တစ်ဆင့ ်လ�ဲေြပာငး်မ�များ။  

● ေကာငး်မွနေ်သာ ကာကွယ်ေရး ရလဒမ်ျား ရ�ှိေစရနအ်တွက် ရညစူ်းသည့ ် စီဗီေအသည ်

ပုိမုိကျယ်ြပန ့သ်ည ် ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်များ အတွငး်�ှိ စကားစပ်- အေသးစိတ်အေြခခံ ပါဝင ်

ပစ�ညး်များ၏ အစိတ်အပုိငး် အြဖစ် အ�မဲ ပုံစံေရးဆွသဲင့ပ်ါသည။်  

● ကုိဗစ် - ၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး် ေြပာငး်လဲေနေသာ ထခိိုက်လွယ်မ�များ�ငှ့ ် ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ 

အ��ရာယ်များအား အေြခခံ၍ ထခိိုက်လွယ်မ� မှတ်ေကျာက်များကုိ ကုိက်ညေီအာင ်ြပုလုပ်သည။် 

● စီဗီေအသည ် ခံစားေနရေသာ လူများအတွက် ကာကွယ်ေရး အကျိုးအြမတ်များအား ဖနတီ်းေပးရန ်

အေထာက်အကူြပုကာ အ��ရာယ်�ငှ့ ် ေငေွ�ကး၊ ေဘာက်ချာ၊ အကျိုးအြမတ်များ�ငှ့ ် �ုပ်ပစ�ညး်အရ 

�ကားဝငစွ်က်ဖက်ြခငး် ြပုမြပု ��ငိး်ယှဉ်ပါ ဥပမာ သက်ေသခံြခငး် သို ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

အကန ့အ်သတ်မ့ဲ အေထာက်အပံေပးြခငး် လုပ်ေဆာငမ်ေဆာင ် စဉ်းစားပါ။ အမ�ကိစ� 

လက်ခံထည့်သငွး်ြခငး်�ငှ့ ် စီဗီေအ လ�ဲေြပာငး်မ�များအတွက် စစ်ေဆးြခငး်များအား ဖုနး်မှတစ်ဆင့ ်

အေဝးေရာက် ကျိုးေ�ကာငး်ဆက်စပ်လုပ်ေဆာငပုံ်အေ�ကာငး် စဉ်းစားပါ (ကွနရ်က်များက ခွင့ြ်ပုလ�င)်၊ 

မဟုတ်ပါက ဆနး်စစ်မ�များအား ေလေကာငး်ေလသန ့မ်ျားစွာ�ှိသည့ ် အေဆာက်အဦး သို ့ လုံြခံု 

တိတ်ဆတ်ိေသာ ြပငပ်တစ်ေနရာတွင ်လုိအပ်ပါက လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

● စီဗီေအ သင့ေ်တာ်သည်ဟု ယူဆသည့ေ်နရာတွင ် ေပးအပ်သည့်လုပ်ငနး်စဉ်များ၊ ပမာဏ၊ ကာလ�ငှ့ ်

ကုိဗစ် ၁၉ တုံ ့ြပနမ်� အတွငး် စီဗီေအ �ကိမ်��နး် အတွက် "တစ်ခုတညး်ြဖင့ ် အားလုံးကုိ 

အံဝ့ငခ်ွငက်ျြဖစ်ေစမည့"် အရာ မ�ှိပါ၊ ဒါမှမဟုတ် အြခားေသာ တုံ ့ြပနမ်�လညး် မ�ှိပါ။ စီဗီေအ 

ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ် ကာကွယ်ေရး ပညာ�ှငမ်ျား၏ ပူးေပါငး်လမ်း�ွနခ်ျက်ေအာက်တွင ်
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အကျိုးအြမတ်ခံစားသ ူ အုပ်စုေပါငး်စုံအား ေဘးကငး်ေသာ လဲွေြပာငး်မ� ြဖစ်ေစရန ်

အေထာက်အကူတစ်ခု ဖနတီ်းသင့သ်ည။် 

● စီဗီေအေပးအပ်မ�သည ် ထခိိုက်ခံစားေနရသမူျား ၄ငး်တုိ၏့ အမ်ိမှထက်ွကာ စီဗီေအအား 

သာွးေရာက်ယူေဆာင ် အသံးုြပုရနလုိ်အပ်ချက်အား ေလျာက့ျေစသင့သ်ည။် သက်�ကီးရွယ်အိုများ၊ 

မသနစွ်မ်းသူများ�ငှ့ ် ေရာဂါအခ�ံှိသမူျားအေန�ငှ့ ် စီဗီေအအား သာွးေရာက်ယူေဆာင ် အသံးုြပုရပါက 

ဖျားနာမ� �ငှ့ ် ေသဆံးု�ိငုသ်ည့အ်��ရာယ် များြပားပါသည။် ကျနရ်စ်သ ူ အေြခြပု ချဉ်းကပ်မ�၊ အမည်ကုိ 

လ�ို� ဝှက်ထားမ� �ငှ့ ် ယုံ�ကညစိ်တ်ချရမ�တုိအ့ား ေစာင့ထ်နိး်သည့ ် တစ်အမ်ိချငး်စီ 

လုိက်လံေဝမ�သည့စ်နစ်အား ဦးစားေပးသင့သ်ည။် ထစိပ်မ� ေလ�ာခ့ျေပးေသာ 

ပုိေ့ဆာငေ်ပးအပ်ေရးနညး်လမ်းများြဖစ်သည့ ်မုိဘိငုး်ပုိက်ဆ ံတုိအ့ား ြဖစ်�ိငုသ်မ� အသံးုချသင့သ်ည။်  

● လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ �ူေထာင့မ်ျား (အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် အရွယ်ေရာက်မိနး်ကေလးများ၏ နညး်ပညာ�ငှ့ ်

ေစျးကွက် အလှမ်းမီှ ရ�ှိမ�၊ လွတ်လပ်စွာ လ�ပ်�ှားသာွး�ိငုမ်�၊ ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အလုပ်လုပ်ရမည့် 

ေနအ့ချိနမ်ျား၊ ညမထက်ွရအမိန ့မ်ျား၊ စသြဖင့)် တုိအ့ား စီဗီေအ ြဖန ့ေ်ဝမ�များ၏ အချိနမ်ျား�ငှ့ ်

ေနရာများကုိ စဉ်းစားသည့်အခါတွင ်စဉ်းစားပါ။  

● စီဗီေအအား ကာကွယ်ေရး ရလာဒမ်ျားအတွက် အသံးုချ�ိငုရ်န ်သင့ေ်တာ်သည့ ်ေငေွ�ကး�ငှ့ ်

လူသားအရငး်အြမစ်များ လုိအပ်ပါသည-် ရံပုံေင ွအဆိြုပုချက်များ�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းခန ့ထ်ားြခငး် 

ဆံးုြဖတ်မ�များအတွငး်တွင ်ကာကွယ်ေရး ရလဒမ်ျားအတွက် စီဗီေအ ပါဝငသ်င့သ်ည။်  

● အဓိက ပါဝငသ်မူျား (အေဝးေရာက် စွမ်းရညတ်ညေ်ဆာက်ြခငး်၊ အေဝးေရာက် �ကီး�ကပ်ြခငး်၊ 

နညး်ပညာ အသံးုြပုြခငး် စသညတုိ်ကုိ့ စဉ်းစားပါ) အား ေလက့ျင့ေ်ပးရနအ်တွက် နညး်ပညာ�ငှ့ ်

အချိနအ်ား ေသချာေအာင ်ြပုလုပ်ပါ။  

● စီဗီေအအတွက် ကာကွယ်ေရး ကိစ�များအား လဲွေြပာငး်ရာတွငအ်ချက်အလက် ကာကွယ်ေရးအား 

ေသချာေအာငြ်ပုလုပ်ကာ အချက်အလက် မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ်အချက်အလက် သိေုလှာငြ်ခငး်အတွက် 

စညး်ကမ်းများအား လုိက်နာ ေစာင့ထ်နိး်ပါ။ 

● သတငး်အချက်အလက် ြဖန ့ြ်ဖူးြခငး်သည ် ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ ဒဇုိီငး် နညး်ဥပေဒများ�ငှ့ ် အညီ 

ေရးဆွရဲမညြ်ဖစ်ကာ တတ်�ိငုသ်ေလာက် ထည့်သငွး်ပါဝငေ်စ�ပီး ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ 

ပုံစံအရညအ်ေသးွအများမှ တစ်ဆင့ ် ကူးေြပာငး်�ိငုေ်ြခ�ှိရမည။် သက်�ကီးရွယ်အိုများ၊ ဒကု�ိတများ�ငှ့ ်

လူနညး်စုဘာသာစကားေြပာသမူျားသည ် စီဗီေအ အစီအစဉ်တွင ် သတငး်အချက်အလက် ရယူရာတွင ်

စိနေ်ခါ်မ�များရငဆ်ိငုရ်ဖွယ်�ှိ�ပီး ပယ်ထတ်ုခံရြခငး် ေဘးအ��ရာယ်�ှိ�ိငုပ်ါသည။်  

● ကပ်ေရာဂါေဘးေ�ကာင့ ် ပုိမုိဆိးုဝါးလာေသာ လူမ�ေရး တငး်မာမ�များအား ေလျာခ့ျရန ်

ပဍပိက�မြဖစ်ပွားေစရန ်သမ်ိေမွ�ေသာ ချဉ်းကပ်နညး်တစ်ခု အသံးုြပုသင့ပ်ါသည။်  

 

ေအအိအုာ (AoR) - အေသးစတိ ်အ�ကြံပုချကမ်ျား 
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လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာအေြခခံေသာအ�ကမ်းဖကမ်� (GBV) -  

● အရညအ်ချငး်�ှိေသာ ဂျီဘဗီီ (GBV) ဝနထ်မ်းများသည ် စီဗီေအမှ ဂျီဘဗီီအား မညသ်ို ့ တုံ ့ြပန ်

ကူည�ီိငုသ်ည်ဆိေု�ကာငး် ေဖာ်ထတ်ုရနအ်တွက် သးီြခား အမ�ကိစ�စီမံေရး စစ်ေဆးချက်များကုိ သံးုပါ၊ 

ကျနရ်စ်သူများ၏ လုိအပ်ချက်များ ေဘးအ��ရာယ်များအား ပုံမှနစ်စ်ေဆးကာ သင့ေ်တာ်ပါက လ�ို� ဝှက် 

တိတ်ဆတ်ိစွာ စီဗီေအ လဲွေြပာငး်မ�များအား လုပ်ေဆာငပ်ါ။  

● GBV ရလဒမ်ျားအတွက် CVA ကုိေပးပါ (ဥပမာ-IPV၊ အမ်ိတွငး်အ�ကမ်းဖက်မ�၊ 

အရွယ်မတုိငမီ်လက်ထပ်ထမ်ိးြမားြခငး်၊ လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အြမတ်ထတ်ုမ��ငှ့ ်အလဲွသံးုစားမ� (SEA)၊ စသြဖင့)် 

အေြခအေန၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်အြဖစ် - GBV တုံ ့ြပနမ်�ကုိ ေထာက်ပ့ံရန ် သးီသန ့သ်တ်မှတ်ထားေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ (ဥပမာ-အမ�ကိစ� စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်၊ အရညအ်ေသးွမီ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်၊ 

အြပုအမူေြပာငး်လဲေရး လ�ပ်�ှားမ�များ၊ မူဝါဒဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး �ငှ့ ်လူထေုထာက်ခံမ�)။  

● GBV အထးူြပုပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့ ်CVA လ�ပ်�ှားသမူျားအ�ကား အမ�တစ်ခုချငး်စီအတွက် CVA 

အထက်ွဗျူဟာတစ်ခုကုိ ေရာက်ရန ်CVA ရည�်�နး်ပိတ်သမ်ိးေရးကုိ အစီအစဉ်တကျ ေဆာငရွ်က်ပါ။  

● ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့အ်ေထာက်အပ့ံ အစုံတစ်ခုအတွငး် GBV တုံ ့ြပနမ်�အတွက် CVA 

ကုိေသချာစွာေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာပါ။ ရလဒေ်စာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်ကုိ ေအာက်ပါရလဒမ်ျားအေပါ်တွင ်

အာ�ုံစုိက်သင့သ်ည ်- GBV �ငှ့ထ်ေိတွ� မ�အ��ရာယ်ကုိ ေလျာက့ျြခငး် (ဥပမာ-IPV ေလ�ာခ့ျြခငး်)၊ 

အ��ရာယ်�ှိေသာေြဖ�ှငး်နညး်ဗျူဟာများကုိ ေလ�ာခ့ျြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေလျာက့ျေစြခငး် (ဥပမာ-

ေြဖ�ှငး်နညး်ဗျူဟာတစ်ခုအေနြဖင့ ်လိငပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာအလုပ်ကုိ ေလ�ာခ့ျြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ယခငက်ထက်ပုိလုံြခံုေသာနညး်လမ်းြဖင့ ်လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ အလုပ်လုပ်ြခငး်)၊ သိုမ့ဟုတ် 

အစီအစဉ်၏ရညရွ်ယ်ချက်များအတုိငး်သင့ေ်တာ်စွာြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရယူခွင့ ်(ဥပမာ-

မျိုးဆက်ပွားကျနး်မာေရးဝန ်ေဆာငမ်�များကုိပုိမုိေကာငး်မွနစွ်ာ လက်လှမ်းရယူြခငး်။ အထခိိုက်မခံေသာ 

ရလဒမ်ျား (ယခငက် �စ်ှခုကဲသ့ိုေ့သာ) သည ်အမ�တဲွကုိငလု်ပ်သားများ သိုမ့ဟုတ် GBV 

အထးူပညာ�ှငမ်ျား၏ေစာင့�်ကည့်မ� ေအာက်တွငသ်ာ �ှိသင့သ်ည။် 

● GBV တုံ ့ြပနခ်ျက်ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး် စာပုိ ့ြဖန ့ေ်ဝြခငး်ကုိ GBV 

တုံ ့ြပနခ်ျက်ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိတညေ်ထာငထ်ားေသာေနရာများတွငသ်ာ ြပုလုပ်ပါ၊ စာပုိ ့ြခငး်/GBV 

အထးူပညာ�ှငမ်ျား�ငှ့ပူ်းေပါငး်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်အစီအစဉ်ကုိ ြပုစုပျိုးေထာငပ်ါ။ စီဗီေအ (CVA) --- 

�ငှ့အ်သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်မ�ဆိုငရ်ာအစီအစဉ်သည် လုံြခံု၍ရယူလွယ်ေသာ အကူအညအီေပါ် 

တုံ ့ြပနခ်ျက်�ငှ့ ်ဂျီဘဗီီ (GBV) တုံ ့ြပနခ်ျက်ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်

သတငး်အချက်အလက်ြဖန ့ေ်ဝေရးအတွက် အေရး�ကီးေသာ အဝငအ်မှတ်များြဖစ်�ိငုသ်ည။်  
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ေငသွား�ငှ့G်BV အေသးစိတ်အချက်အလက်များစုစညး်မ� �ငှ့ ်ကုိဗစ်-၁၉ တုံ ့ြပနမ်�အတွငး် GPC-IASC 

လိငအ်မျိုးအစားအေပါ်အေြခခံေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�အ��ရာယ်များကုိ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး် �ငှ့ ်

ေလ�ာခ့ျြခငး်အေ�ကာငး် သေိကာငး်စရာစာရွက်စာတမ်း။ GPC ကျားမ အေြခြပုအ�ကမ်းဖက်မ� �ငှ့ ်

ေငသွားအေြခြပု �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များအေ�ကာငး် သေိကာငး်စရာ စာရွက်ကုိလညး် �ကည့်ပါ။ 

 

ကေလးသငူယ ်ကာကယွေ်စာင်ေ့�ှာကေ်ရး (CP) -  

● အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေသာ CP ဝနထ်မ်း (ဆိုလုိသည်မှာ - အမ�ကုိငလု်ပ်သားများ)က CP 

ရလဒမ်ျားအတွက် CVA ကုိဦးေဆာင�်ပီး CP �ငှ့ပ်တ်သက်သည့်ကိစ�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ CVA က 

မညကဲ်သ့ိုအ့ကူအညြီဖစ်ေစေ�ကာငး်ကုိ ခွဲြခားသတ်မှတ်ေပးရန ် တစ်ဦးချငး်အကဲြဖတ်ချက်များကုိ 

လုပ်ေဆာငေ်�ကာငး် ေသချာပါေစ။ 

● ကေလးတစ်ဦးချငး်�ငှ့ ် အမ်ိေထာငစု်တစ်ခုချငး်စီအဆင့မ်ျားတွင ် CP လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်

အ��ရာယ်များကုိ ပုံမှနအ်ကဲြဖတ်ပါ။  

● အ��ရာယ်များေသာ ေြဖ�ှငး်နညး်ဗျူဟာများအေပါ် အလွနအ်က�ံမီှခိုြခငး်ကုိ ေလ�ာခ့ျရန ် ကုိဗစ်-

၁၉ေ�ကာင့ ်ဝငေ်ငရွ�ှိသည့အ်ခွင့အ်လမ်းများ ထခိိုက်သာွးေသာ ကေလး�ှိသည့မိ်သားစုများကုိ CVA �ငှ့ ်

NFI အကူအညမီျားေပးပါ။ 

● ေအဂျငစီ်�ငှ့သ်က်ဆိငုေ်သာ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ�ငှ့အ်ည ီ ကုိဗစ်-၁၉ 

အေရးေပါ်အေြခအေနအတွက် CP ကိစ�စီမံခန ့ခ်ွဲေရး စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများအရ (ေနာက်လာမည့)် 

သင့ေ်တာ်သလုိ CP အမ�ကိစ�များကုိ CVA ရည�်�နး်များထ ံအမည်မတပ်ဘ�ဲငှ့ ်လ�ို� ဝှက်စွာ ရည်��နး်ပါ။  

● အ�ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် ေြပာငး်လဲြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည့်အတွက် ဆက်စပ်ေသာ CP 

ေခတ်ေရစီးေ�ကာငး်များကုိ စဉ်ဆက်မြပတ်အကဲခတ်ေလလ့ာပါ၊ �ကိုတငရ်ညမှ်နး်ထား�ပီးေသာ 

သိုမ့ဟုတ် ြခံုငံေုငသွားလ�ဲြခငး်များ ကုိြဖည့ဆ်ညး်ရန ် ရညမှ်နး်စံ��နး် သိုမ့ဟုတ် 

ေနရာေဒသအသစ်၏ပထဝီဝငအ်ေနအထားများကုိ အမှတ်အသားြပုရန ် CVA လ�ပ်�ှားသူများ�ငှ့ ်

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါ။  

● ပုိများေသာအကူအည�ီငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များအစုအေဝးတစ်ခုအတွငး် CP ရလဒမ်ျားအတွက် CVA 

ရည�်�နး်များကုိ ေသချာစွာ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာပါ။ ရလဒေ်စာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်သည ် (ဥပမာ- 

ကေလးလုပ်သားခိုငး်ေစမ�၊ အလဲွသံးုစားလုပ်မ�တုိကုိ့ေလျာက့ျြခငး်စသြဖင့)် CP 

ကိစ�များ�ငှ့ထ်ေိတွ� မ�အ��ရာယ်ကုိ ေလ�ာခ့ျရာတွင ်အာ�ုံစုိက်သင့သ်ည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါအတွက် လုိက်ေလျာညေီထြွဖစ်ေစမည့ ် CP သးီြခားရငး်ြမစ်များကုိ CP 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GENDER-BASED-VIOLENCE-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GENDER-BASED-VIOLENCE-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GENDER-BASED-VIOLENCE-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
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မိတ်ဖက်စာမျက်�ာှ- ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ ကျေရာက်စဉ်ကာလအတွငး်ကေလးများကုိကာကွယ်ေရးမှတဆင့ ်

ဝငေ်ရာက်�ိငုသ်ည။် သေိကာငး်စရာများကုိ ပုိသရိန ် GPC ကေလးသငူယ်ကာကွယ်ေရး �ငှ့ ် ေငသွားအေြခြပု 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များအေ�ကာငး် သေိကာငး်စရာစာရွက်ကုိ  �ကည့်ပါ။  

 

အမ်ိရာ၊ ေြမ �ငှ့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်� (HLP) -  

 

● �ငှထ်တ်ုြခငး်များကုိ ယာယီကာကွယ်မ� ချက်ချငး်ြပုလုပ်ရနအ်တွက် 

အေြခအေနြဖင့က်န ့သ်တ်မထားေသာ ေငသွားအကူအညကုိီ ေပးပါ။ �ငှထ်တ်ုြခငး်များသည ်

အြခားမိသားစုဝငမ်ျား�ငှ့ ်ရပ်ကွက်/လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်ဝငမ်ျားအပါအဝင ်�ငှထ်တ်ုသည့ြ်ဖစ်စဉ်တွင ်

ပါဝငေ်သာသမူျားအားလုံးအ�ကားတွင ်ကူးစက်မ�အ��ရာယ်ကုိ ပုိများ�ပီး ပုိဆိးုလာ�ိငုပ်ါသည။် 

● ေငမွေပးေချ�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်အြဖတ်ေတာက်ခံထားရေသာ အသံးုအေဆာငမ်ျားကုိ 

ေလျာ်ေ�ကးေပးရန ်CVA ေပးပါ။  

● အမ်ိရာအစီအမံများကုိ လုံေလာက်ေစရန ်အခွင့ေ်ပးသည့ ်ေဒသတွငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ပစ�ညး်များ၊ 

လုိအပ်သည့်ပစ�ညး်ကိရိယာ အပါအဝင ်အေဆာက်အဦးများ�ငှ့ ်

အေြခခံအေဆာက်အဦးလုိအပ်ချက်များကုိ အမ်ိေထာငစု်များ လ�ငြ်မနစွ်ာရေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်

CVA ကုိ ေပးပါ။  

● ငာှးရမ်းေနထိငုသ်မူျားကုိေပးေသာ CVA သည ်�ငှထ်တ်ုြခငး်များကုိရပ်ဆိငုး်ြခငး်�ငှ့ ်ေရ၊မီးစသည့ ်

အေြခခံလူသံးုပစ�ညး်များြဖတ်ေတာက်ြခငး် တုိ�့ငှ့ပ်တ်သက်၍ အစုိးရေအဂျငစီ်များ�ငှ့ ်

အမ်ိပုိင�်ှငမ်ျားကုိ ဦးတညြ်ပုလုပ်သည့ ်စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်ေရးဆိငုရ်ာ အားထတ်ုမ�များကုိပါ 

https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/CHILD-PROTECTION-AND-CASH-BASED-INTERVENTIONS-TIP-SHEET.pdf
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ြပုလုပ်ေသာ ဥပေဒပုိငး်ဆိငုရ်ာအကူအညီများ�ငှ့ ်တုိငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�လုပ်ေပးြခငး်၊ 

သတငး်အချက်အလက်တုိ�့ငှ့အ်ညေီပးြခငး်ြဖစ်ေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။  

● �ငှထ်တ်ုြခငး်များကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်၍မရ�ိငုေ်သာအခါ သိုမ့ဟုတ် 

သတုိူ၏့လက်�ှိအမ်ိများတွငဆ်က်ေနရန ်တစ်ဦးချငး်အတွက် 

သသိာေသာအ��ရာယ်�ှိေနေသာအခါမျိုးတုိတွ့င ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးကုိ 

ေနာက်ဆံးုအေနြဖင့သ်ံးုပါ၊ ေငေွ�ကးပုိငး်ဆိငုရ်ာ အကူအညအီပါအဝင ်

အမ်ိရာြပနလ်ညခ်ျေပးေရးအတွက် အေရးေပါ်အစီအစဉ်များကုိ ေသချာေအာငြ်ပုလုပ်ပါ။  

● ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ပွားေသာ အေမွဆက်ခံရန ်အြငငး်ပွားမ�များ �ငှ့ေ်သဆံးုြခငး်များေ�ကာင့ ်

ေငေွ�ကးပုိငး်ဆိငုရ်ာေထာက်ပ့ံမ�၊ တုိငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်�ငှ့ ်ဥပေဒပုိငး်ဆိငုရ်ာအေထာက်အပ့ံတုိကုိ့ 

ချက်ချငး်လုိအပ်ေသာ အမ�ကိစ�များတုိးလာမညကုိ် ေမ�ာ်လင့ထ်ားပါ။  

 

ကုိဗစ်ကာလအတွငး် HLP မှလုိက်ေလျာညေီထြွဖစ်ေအာငြ်ပုလုပ်ထား�ပီး - ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ HLP AOR 

(အလုပ်စာရွက်စာတမ်း) �ငှ့G်PC HLP �ငှ့B်I သေိကာငး်စရာများစာရွက်၊  

 

အဓိကလ�ပ်�ှားမ�များ - ကာကယွေ်ရးရလဒမ်ျားကိ ုပ့ံပုိးေပးရန် CVA 

ကိဒုဇုိီငး်ြပုလပ်ုထားသည့ေ်နရာတငွ ်CVA �ငှ့ဆ်ကစ်ပ်ေနေသာ 

ကာကယွေ်ရးအ��ရာယမ်ျားကိ ုခဲွြခားသတမှ်တြ်ခငး်�ငှ့ ်ေလ�ာခ့ျြခငး် 

 

CVA သည ် ပငကုိ်အားြဖင့ ် အြခားေထာက်ပ့ံကူညေီပးသည့ပုံ်စံများထက် ပုိ၍အ��ရာယ်မများပါ (ဥပမာ - 

ေငအွစားထိးုေပးသည့်ပစ�ည်း သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ)။ CVA ကုိ မိတ်ဆက်ေပးြခငး်�ငှ့ဆ်က်စပ်ေနသည့် 

ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ အ��ရာယ်များသည ် ကျိုးေ�ကာငး်ဆက်စပ်မ�၊ အသက်အရွယ်၊ လိငအ်မျိုးအစား �ငှ့ ်

မတူကဲွြပားမ�တုိ�့ငှ့ဆ်က်� �ယ်ေနသည။် ဆက်စပ်ြဖစ်ေပါ်မည့ ် မညသ်ည့အ်��ရာယ်များကုိမဆိ ု

�ကိုတငခ်ွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊ အဆိုပါ အ��ရာယ်များကုိ ေလ�ာခ့ျြခငး် �ငှ့ ် ြဖစ်လာမည့အ်��ရာယ်များ �ငှ့ ်

ေလ�ာခ့ျေရးလုပ်ငနး်စဉ်များ၏ထေိရာက်မ�တုိကုိ့ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်သည ် CVA မှ အကျိုးခံစားခွင့ရ်မည့် 

ထခိိုက်ခံထားရသမူျား အ��ရာယ်�ငှ့မ်ထေိတွ�ေ�ကာငး် ေသချာေစရနြ်ဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်အေရး�ကီးသည။် 

 

အကျိုးခံစားမ�များကုိ အများဆံးုရ�ပီး အ��ရာယ်အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစရနအ်တွက် -  

https://docs.google.com/document/d/1iZzmTYLuUMxPFu3t0Zfcn3omJmQZGbu0YUqq8jctH60/edit
https://docs.google.com/document/d/1iZzmTYLuUMxPFu3t0Zfcn3omJmQZGbu0YUqq8jctH60/edit
https://docs.google.com/document/d/1iZzmTYLuUMxPFu3t0Zfcn3omJmQZGbu0YUqq8jctH60/edit
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/HLP-and-CBI-tip-sheet.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/HLP-and-CBI-tip-sheet.pdf
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● အကဲြဖတ်မ�များ၊ ဦးတညခ်ျက်၊ ဒဇုိီငး်၊ အစီအစဉ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�၊ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာမ� �ငှ့ ်

တာဝနခ်ံမ�တုိအ့တွက် အသက်အရွယ်၊ လိငအ်မျိုးအစား�ငှ့ ်မတူကဲွြပားမ� မှနဘ်လူီးများကုိအသံးုချပါ။ 

● လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်၊ အမ်ိေထာငစု်များ �ငှ့ ်

ရပ်ကွက်/လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်များအတွက်အကျိုးေကျးဇူးများ�ငှ့ ် အ��ရာယ်များမှကာကွယ်ေရးကုိ CVA 

က ဖနတီ်းမညလ်ား သိုမ့ဟုတ် ပုိဆိးုေစမည်လားဆိုသညကုိ် စဉ်းစားပါ၊ ထိုေ့နာက် ထခိိုက်နစ်နာသ ူ

တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချငး်၊ ရပ်ကွက်/လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်များ၊ 

လူသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ�ဆိုငရ်ာေအဂျငစီ်များ �ငှ့ ် တာဝနထ်မ်းေဆာငသ်မူျား (အစုိးရများ) 

ေ�ကာင့ ် �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် စုေပါငး်အစီအစဉ်လ�ပ်�ှားမ�များေ�ကာင့ ် အ��ရာယ်အသစ်များကုိ 

မညသ်ည့အ်တုိငး်အတာအထေိလ�ာခ့ျ�ိငုသ်ညကုိ်လညး် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားပါ။  

● ေငသွား၊ ေဘာက်ချာများ၊ ေငအွစားထိးုသံးုစဲွသည့်ပစ�ညး် သိုမ့ဟုတ် ဝတ� ုပစ�ညး် မစွက်ဖက်ြခငး် ဥပမာ - 

ြပညသ်ူအ့ေထာက်အပ့ံ သိုမ့ဟုတ် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အကူအညမီျားကုိ ကန ့သ်တ်ြခငး် တုိ၏့ 

အကျိုးေကျးဇူးများ�ငှ့ ်အ��ရာယ်များကုိ ��ငိး်ယှဉ်ပါ။  

● CVA ကုိေ�ှ �ဆက်လုပ်ေဆာငေ်သာအခါ အ��ရာယ်ေလ�ာခ့ျေရးလုပ်ငနး်စဉ်များကုိ တညေ်ဆာက်�ပီး 

ပုံစံြပုလွယ်ေြပာငး်လွယ်ြဖစ်ေ�ကာငး်ေသချာပါေစ (CVA �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ေငအွစားထိးုပစ�ညး် သိုမ့ဟုတ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�)၊ �ပီးေနာက် ပုိေ့ဆာငေ်ရးလုပ်ငနး်စဉ်များ ြပုလွယ်ေြပာငး်လွယ်�ှိမ� (ဥပမာ-မုိဘိုငး်လ်ေင၊ွ 

အမ်ိတုိငရ်ာေရာက်ေငသွားေပးပုိ ့ြခငး်)တုိသ့ည ်

ေထာက်ပ့ံေရးကွငး်ဆက်များ/ေငေွ�ကးေဖာငး်ပွမ�/ေဘးအ��ရာယ်ကငး်ေရး�ငှ့လုံ်ြခံုေရး တုိကဲ့သ့ိုေ့သာ 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့်ြပဿနာများကုိ ပုိေကာငး်ေအာငလု်ပ်ရနသ်ာမက 

အကျပ်အတညး်ကာလအတွငး်ေြပာငး်လဲေကာငး်ေြပာငး်လဲသာွး�ိငုသ်ည့ ်

အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသ၏ူအ�ကိုက်ကုိလညး် ပုိေကာငး်ေအာငလု်ပ်ရနြ်ဖစ်သည။် 

● အထးူသြဖင့ ် အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခငး်၊ ဒဇုိီငး်�ငှ့ ် ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာ�ပီးအကဲြဖတ်ြခငး်တုိ ့ 

ြပုလုပ်ေနစဉ်အတွငး် ဆက်သယ်ွရန၊် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ် စုေပါငး်က�မ်းကျငမ်�ကုိ 

တွနး်အားေပးရန ် ေဒသတွငး်အဆင့၊် �ိငုင်အံဆင့၊် ေဒသအလုိက်အဆင့�်ငှ့ ် ကမ�ာအ့ဆင့မ်ျားတွင ်

သက်ဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်အဖဲွ�များမှတဆင့ ် ေစ့စပ်ေဆာငရွ်က်�ပီး ေငသွား �ငှ့ ် ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ 

လုပ်ေဖာ်ကုိငဖ်က်များ အတူတကွ အလုပ်လုပ်သင့သ်ည။် အစီအစဉ် 

လည်ပတ်လုပ်ေဆာငေ်နစဉ်တစ်ေလ�ာက်လုံးတွင ် အနမ့်ိဆံးု ကာကွယ်ေရးဆိငုရ်ာ ေမးခွနး်များကုိ 

ထည့ပ်ါ။  

● ကာကွယ်ေရး �ငှ့ ် စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ရည�်�နး်လမ်းေ�ကာငး်မ�ေပးြခငး်များ 

အပါအဝင ် စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေ�ှးဦးြပုစုြခငး်၊ လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ 

အလဲွသံးုစားမ��ငှ့ေ်ခါငး်ပုံြဖတ်ြခငး်မှကာကွယ်တားဆးီေရး �ငှ့ ်

ကေလးသငူယ်ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရးအတွက် CVA ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်ပါတနာများကုိ ေလက့ျင့ေ်ပးပါ။  
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● CVA အစီအစဉ်�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ် သတငး်အချက်အလက်များရ�ှိေရးအတွက် အတားအဆးီများကုိ 

ကုိငတွ်ယ်ေြပာဆိပုါ။ ြဖန ့ေ်ဝသည့်မည်သည့သ်တငး်အချက်အလက်မဆိသုည် ပုံစံမျိုးစုံမှတဆင့�်ငှ့ ်

အများသံးု ဒဇုိီငး်အေြခခံမူများအတုိငး် တတ်�ိငုသ်မ�ပါဝငေ်အာင ် ဒဇုိီငး်ေရးဆွထဲားသင့သ်ည။် 

သက်�ကီးရွယ်အိုများ၊ မသနစွ်မ်းမ� �ှိသူများ၊ လူသံးုနညး်ေသာဘာသာစကား ေြပာဆိသုူများ �ငှ့ ်

အြခားအပယ်ခံအဖဲွ�များသည ် CVA အစီအစဉ်�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များရယူရန ်

စိနေ်ခါ်မ�များကုိ �ကံုရေကာငး်�ကံုရ�ိငု�်ပီး 

ထည့သ်ငွး်မထားသည့အ်��ရာယ်�ငှ့လ်ည်း�ကံုေကာငး်�ကံုရ�ိငုသ်ည။်  

● အြပစ်တငမ်�များ �ငှ့ ် ေဝဖနတုံ် ့ြပနမ်�ေပးသည့ ် လုပ်ငနး်စဉ်များမျိုးစုံအပါအဝင ် အစီအစဉ်များ၏ CVA 

အစိတ်အပုိငး်ကုိ မကန ့သ်တ်သည့ ်တာဝနခ်ံမ�ေဘာငတ်စ်ခု တညေ်ထာငပ်ါ။  

● ပုဂ�ိုလ်ေရးေဒတာကာကွယ်ြခငး် �ငှ့ ် အစုိးရလ�ပ်�ှားသမူျား �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် သးီသန ့က်�တုိ�့ငှ့ ်

အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသ၏ူ ေဒတာများကုိေဝမ�ရာတွင ် ြဖစ်လာ�ိငုသ်ည့်အ��ရာယ်များကုိ 

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစား�ပီး အစီအစဉ် ဆက်တုိက်လုပ်ေဆာငေ်နစဉ်တစ်ေလ�ာက်လုံးတွင ်

ေဒတာကာကွယ်ေရးစညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကုိ ထည့်သွငး်ပါ။ 

 

အဓိကလ�ပ်�ှားမ�များကုိ ပုိသရိနအ်တွက်ေငသွားအေြခြပု�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များတွင ်အကာအကွယ်ေပးေရး 

�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်ERC သေိကာငး်စရာများ �ငှ့ ်ကုိဗစ်-၁၉ တုံ ့ြပနမ်�ကာလအတွငး်  GPC-IASC လိငအ်ေြခြပု 

အ�ကမ်းဖက်မ�အ��ရာယ်များကုိ ခွဲြခားသတ်မှတ်�ပီး ေလ�ာခ့ျရန ် သေိကာငး်စရာစာရွက်များကုိ �ကည့်ပါ။ 

  

အထက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသညမ်ျားအြပင ်အြခားအသံးုဝငေ်သာလင့ခ််များမှာ ေအာက်ပါအတုိငး်ြဖစ်ပါသည ်-  

CBI �ငှ့အ်ကာအကယွေ်ပးြခငး်လမ်း��န်ချက�်ငှ့ ်ကရိိယာများ 

● ေငသွားအေြခြပု�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များတွင ်အကာအကွယ်ေပးေရးဆိငုရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်။ FR 

ြဖင့လ်ညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည် - 

● ေငသွားအေြခြပု �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များတွင ်အကာအကွယ်ေပးေရးဆိငုရ်ာ သေိကာငး်စရာများ။ 

FR ြဖင့လ်ညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည ်-  

● ေငသွားအေြခြပု �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များတွင ်အကာအကွယ်ေပးေရးဆိငုရ်ာ 

အဓိကအ�ကံြပုချက်များ၊FR ြဖင့လ်ညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည ်-  

● ေငသွားလ�ဲေြပာငး်ေရးအစီအစဉ်တွင ်ကေလးများကုိ ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး် 

● ကုိဗစ်-၁၉ တုံ ့ြပနမ်�များအတွက် အေပါ်လ�ာ စံသတ်မှတ်ချက်များ 

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-tips-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-web_en.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/erc-key-recommendations-for-protection-in-cash-based-interventions-fr.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/cash-based-interventions/child-safeguarding-in-ctp_en.pdf
https://spherestandards.org/coronavirus/
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● CaLP ၏ အစီအစဉ်အရည်အေသးွ ကိရိယာများ 

● CaLP ၏ အကာအကွယ်ေပးေရး က�အတွငး် CVA �ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်အေ�ကာငး်အရာအလုိက် 

ဝဘစ်ာမျက်�ာှ 

● CaLP ၏ လုိက်ဖ် CVA �ငှ့ ်ကုိဗစ် -၁၉ လမ်း��နခ်ျက်ကုိ အာရပ်ဘာသာ 

၊အဂင်္လိပ်ဘာသာ၊ြပငသ်စ်ဘာသာ �ငှ့စ်ပိနဘ်ာသာ တုိ ့ြဖင့လ်ညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

● ေငေွ�ကးအေ�ကာငး် ေလလ့ာေရးဆိငုရ်ာ လက်တဲွေဖာ် (ကတ်�ှ်လနး်နငး်ပါတနာ�ှစ်ပ် (CaLP)) မှ ကုိဗစ် 

- ၁၉ အဓိကအရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်CVA စုစညး်မ� 

● CaLP ၏ လိငအ်မျိုးအစား�ငှ့ ်ထည့သ်ငွး်ပါဝငေ်ရး အေ�ကာငး်အရာအလုိက်  ဝဘစ်ာမျက်�ာှ 

● ေငသွား�ငှ့ ်GBV အေသးစိတ်အချက်အလက်များစုစညး်မ� (လင့ခ််တွင ်အဂင်္လိပ်၊ ြပငသ်စ်၊ စပိန�်ငှ့ ်

အာရပ်ဘာသာတုိပ့ါဝငသ်ည)်။ 

● အဂင်္လိပ်ဘာသာ၊ ြပငသ်စ်ဘာသာ၊ စပိနဘ်ာသာ �ငှ့ ် အာရပ်ဘာသာတုိ ့ြဖင့ ် ေငသွား�ငှ့ ် GBV 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များစုစညး်မ�ေလက့ျင့ေ်ရးသင�ုိ်း ။ 

● WRC-IRC-Mercy Corps ၏ ေငသွား�ငှ့ ် GBV ကိရိယာများ (ြပငသ်စ်ဘာသာ၊ အာရပ်ဘာသာ �ငှ့ ်

စပိနဘ်ာသာတုိ ့ြဖင့လ်ညး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည)်  

● GPC မုိငး်လ�ပ်�ှားမ� �ငှ့ ်ေငသွားအေြခြပု�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များ သေိကာငး်စရာစာရွက် 

● IRC ၏ CVA အရငး်အြမစ်များ - ကုိဗစ် - ၁၉ �ငှ့ ် လုိက်ေလျာညေီထေွနထိငုြ်ခငး် �ငှ့ ် တုံ ့ြပနြ်ခငး် -   

လုိက်ေလျာညီေထေွနထိငုြ်ခငး် လမ်း��နခ်ျက်၊  ြဖန ့ေ်ဝြခငး်လမ်း��နခ်ျက်၊ �ငှ့ ်တုံ ့ြပနမ်�လမ်း��နခ်ျက်၊  

● ကုိဗစ်-၁၉ ြဖစ်ပွားမ�အေြခအေနတွင ်   ေငသွားကုိ အေြခခံသည့လ်�ဲေြပာငး်မ�များအတွက် WFP 

လမ်း��နခ်ျက် 

 
 

http://pqtoolbox.cashlearning.org/
http://www.cashlearning.org/sector-specific-cash-transfer-programming/protection-1
http://www.cashlearning.org/sector-specific-cash-transfer-programming/protection-1
http://www.cashlearning.org/sector-specific-cash-transfer-programming/protection-1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D4d396cc262%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=CNGlH1wM0JRGCOsip%2BSWnG3UG526FGvwH%2BOtUrZyQqg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3Db0c13d1d93%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=xgb47Afmbwg9cA6PGXL1%2FESt1eGtVS32ocyOGNMDU74%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3Db0c13d1d93%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=xgb47Afmbwg9cA6PGXL1%2FESt1eGtVS32ocyOGNMDU74%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3Db0c13d1d93%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=xgb47Afmbwg9cA6PGXL1%2FESt1eGtVS32ocyOGNMDU74%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D7c32991f3b%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=IAvxByGMplGKdL534YUSX266gr5Z%2FKCJf5WPCtL8TU0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D3c7ea336a4%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=gBZOwyAK0i48aEta%2BvE6S4mMgopYerFC0jNlHvB8dB8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D3c7ea336a4%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=gBZOwyAK0i48aEta%2BvE6S4mMgopYerFC0jNlHvB8dB8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D1da419bc16%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=j9Yv8TxbHDtQYoCAWTUTgNSydbysFQF7Xt%2BjFBkYVIc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcashlearning.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D74f7b2471e270255e5194abb9%26id%3D1da419bc16%26e%3D944b6125eb&data=01%7C01%7C%7C74ae4270970a4d44b33908d7e20f1873%7Ca11de13374864b67a0480a11db0ab49f%7C0&sdata=j9Yv8TxbHDtQYoCAWTUTgNSydbysFQF7Xt%2BjFBkYVIc%3D&reserved=0
https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vk6ShfDS-_kVVGeGcNzFXhKLSMgK-VyDfa09ZkhWZOE/edit
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