းလပေပ ဖဖကွိ္လ ဖပ ကပမ ြား

းွိပစပ ႏွ္ပ့္ တညပေငရ

Youth Connect Foundation မြဲေး ကပး၊ ထွိ္လ ြားပ ႏွ္ွိလ ပ္ံ

Youth Connect Foundation Office

`````

ေရ႕ေျပ ္ပြားျမငပမ ေက ္ပြားမ ြား

Youth Connect Foundation ဒညပ ၂၀၀၈ သခလႏွစပကတညပြားကစတ္ပ၍
မြဲေး ကပေ ဒရွိ ေရ႕ေျပ ္ပြား ျမငပမ ေက ္ပြားမ ြားႏွ္ပ့္းကပတး
ြဲ လပပကွိလ္ပ

ေရ႕ေျပ ္ပြားေက ္ပြားမ ြားတ္ပ ပည ဒ္ပၾက ြားေငေဒ ေက ္ပြား

း သခြဲဒ
့္ ညပသည။လသခလးကပရွိအသခ ွိငပတ္ပ CDC (Children Development

Center), BHSOH (Boarding House School of Orphans
Helpess), Hser Htoo Lai, CDTC (Children Development
Training Centre, Parami, ႏွ္ပ့္ အျသခ ြားျမငပမ ေရ႕ေျပ ္ပြား ေက ္ပ
ေက ္ပြားမ ြားႏွ္ပ့္ းကပတး
ြဲ လပပကွိလ္ပး ကပရွိဒညပသည။

ဒ ြား ေက ္ပြားဒာမ ြားႏွ္ပ့္ းလပပ္ငပြားသခ္ပ္္ပရငပစွိတပ္္ပစ ြားေဒ

Adress: 11 soi Ruamrang 7, Samaksapphakarn

းာ္လပး၊ းာရလပမ ြားကွိလ ဘ ဒ စက ြားဒ္ပတငပြား း၊

Road Maesot, Tak 63110

အးလပပဒ္ပႏွ္ပ့္အဒကပေမြား္မပြားေၾက ္ပြားဒ္ပ

Phone: 088 278 1834

တငပြားမ ြားကွိလ တကပေရ ကပႏွွိလ္ပၿပီြား းလပပ္ငပြားသခ္ပဒွိလို႔ းံလျသခံခစွိတပသခ စ

Email: youthconnect.office@gmail.com
Website: www.youthconnectthailand.org

ေ ဒသခံ စီပ ြားေရြားးပ
လ ္
ပ ငပြားမ ြား
Youth Connect Foundation ဒညပေ ဒသခံ စီြားပ ြားေရြားးပ
လ ပ
္ငပြားမ ြားး၊ အျသခ ြားအဖ႕ြဲ အစညပြားမ ြားး၊ အစရွိေဒ အဖ႕ြဲ အစညပြား
ေပ ္ပြား ၉၀ ေက ပတို႔ျွိလ ဖ္ပ့္ းကပတြဲးလပပကွိလ္ပးကပး ကပရွိၿပီြား
ဒ္ပတငပြားတကပေရ ကပေငေဒ း၊ တကပေရ ကပၿပီြားးံလြားဒ ြား
ေဒ ေက ္ပြားဒ ြားးာ္လပမ ြားအတကပ

အးလပပဒ္ပႏွ္ပ့္

အးလပပအကွိလ္ပ အသခ္ပ့္အးမပြားမ ြားရရွိေအ ္ပ စီစဥပေး ္ပရကပ
ေပြားေငပ ဒညသည။

္္ပေရ ကပႏွွိလ္ပရငပစီစဥပေး ္ပရကပေပြားဒညပသည။

ဒ္ပတငပြားဖ္ပ့္းစပရျသခ္ပြားရညပရလပသခ ကပ
းာ္လပအမ ြားစလဒညပ ေက ္ပြားတကပေရ ကပၿပီြားးံလြားဒ ြားေဒ အသခ မွိမွိ
တွိလို႔ဘ္ကွိလ ပွိလမွိလေက ္ပြားမငပေဒ အေျသခအေငတစပသခလတ္ပ ရပပတညပႏွွိလ္ပ
ရငပအတကပအသခ္ပ့္အးမပြားမ ြားကွိလ ရ ေဖး ၾကဒညပသည။ ဒွိလေဒ ပတ
ကလပ့္းကပေတ႕တ္ပေက ္ပြားၿပီြားးံလြားဒ ြားပ က ဘ းကပးလပပရမညပကွိလ
မဒွိၾကေတ ့္ေပသည။ ေငထွိလ္ပသခ္ပ့္ႏွ္ပ့္ အးလပပးလပပကွိလ္ပသခ္ပ့္ မရွိျသခ္ပြားက မမ
တေဒ ေသခ ္ပြားပံလျဖတပ အျမတပထလတပျသခ္ပြားမ ြားကွိလ ျဖစပေပဖး ေစဒညပ့္
အျပ္ပ ထွိလ္ပြားဘ ဒ စက ြားႏွ္ပ့္ထွိလ္ပြားလဥပေက ြားမ္ကွိလ င ြားမးညပျသခ္ပြားက
းညပြားးာ္လပမ ြားအတကပစွိငပေသခဖမ္တစပသခလျဖစပေငေစဒညပသည။ Youth
Connect Foundation အေငျဖ္ပ့္ေရ႕ေျပ္ပြားေက ္ပြားမ ေက ္ပြားၿပီြားးံလြား
ဒ ြားေဒ းာ္လပးာရလပမ ြား ရ္ပးွိလ္ပရမညပ့္ အသခကပအသခြဲ စွိငပေသခဖမ္မ ြား
ကွိလမွိမွိတွိလို႔ကွိလလပတွိလ္ပရ္ပးွိလ္ပေျဖရ္ပြားတတပေစရငပရညပရလပသခ ကပ ျဖ္ပ့္ဤ

အလုပ်သင်

ေက ္ပြားျပ္ပပဒ္ပတငပြား ႏွ္ပ့္ အႏွီြားကပပဒ္ပတငပြား
(သခ) ေက ္ပြားျပ္ပပဒ္ပတငပြား
ပည ကွိလးကပးကပဒ္ပၾက ြားျသခ္ပြား မျပခေတ ့္ပြဲ းလပပ္ငပြားသခ္ပဒွိလ့္

အးလပဒ
ပ ္ပ (၃) း အစီအစဥပ

ို႔္္ပေရ ကပးွိလျသခ္ပြားး၊းလပပ္ငပြားအေတ႕အၾကံခမ ြား ရရွိးွိလျသခ္ပြားစေဒ
ရညပရလပသခ ကပမ ြားရွိပ ကလသခလဒ္ပတငပြားဒွိလို႔စတ္ပတကပေရ ကပ

အငီ ြားကပပ ဒ ္ပ တ ငပ ြားၿပီ ြားးံ လြားဒ ြားတြဲ့္ ေ င ကပ ေက ္ပ ြားဒ ြားမ ြားကွိလ

ႏွွိလ္ပဒညပသည။ အျသခ ြားဒ္ပတငပြားမ ြားႏွ္ပ့္မတာပြဲးရ မဒ္ပၾက ြားျပဒ

အးလ ပပ ဒ ္ပ (၁၂ ပတပ ) ဒ ြားေရ ကပ းလ ပပ ကွိလ ္ပ ရ မညပ ျဖစပ ဒ ညပ သည။

ျသခ္ပြားအငညပြား္လပဒ ပ ္္ပမညပျဖစပၿပီြားဒ္ပတငပြားဒ ြားမ ြားား၏ အ

အးလပပဒ္ပက းအတ္ပြား YCF မရရွိသခြဲ့္ေဒ ကကမပြားက ္ပမ္မ ြားကွိလအ

ေတြားအျမ္ပအလာအးမ ြားကွိလ းတပးပပစ ေးြားေႏွြားဒ္ပလာရ

ဒံလြားသခ ေး့္က ္ပ့္ရမညပသည။ ထွိလအးလပပဒ္ပက းအတ္ပြား ဒ္ပတငပြားမ

မညပျဖစပဒညပသည။ အဓွိကအ ြားျဖ္ပ့္ ဘ္တကပတ ကကမပြားက ္ပရ ဘ

ေထ ကပပံ့္ေဒ ေထ ကပပ့္ံေၾကြားႏွ္ပ့္ အေး ္ပရရွိမညပျဖစပဒညပသည။

ဒ ရပပ ႏွ္ပ့္ အေျသခသခံထွိလ္ပြားစ း၊ စက ြားအေျပ း၊ အေရြားး၊ အဖတပတွိလ ့္

ေက ္ပြားဒ ြားမ ြားား၏ တွိလြားတကပမ္အတကပ အကြဲျဖတပေစ ္ပ့္ၾကညပ့္စစပ

ို႔ကဒ
ွိလ ္ပၾက ြားရမညပျဖစပဒညပသည။

ေးြားဒ ြားမညပသည။

ဒ္ပတငပြားကွိလ ဖ္ပ့္းစပျသခ္ပြားျဖစပပ ဒညပသည။

အေျသခသခံဒ္ပတငပြားပးွိိ
လ ရမပ
(က) ေက ္ပြားတ္ပြားဒ္ပတငပြား

အငီြားကပပအးလပပသခ္ပ္္ပဒ္ပတငပြား
ေက ္ပြားတ္ပြားဒ္ပတငပြား (ဒွိလို႔) ေက ္ပြားျပ္ပပဒ္ပတငပြား တကပေရ ကပ
ေအ ္ပျမ္ပေဒ ဒ္ပတငပြားဒ ြားမ ြားကွိလ Youth Connect Foundation
ရံလြားတ္ပ အႏွီြားကပပအသခ ွိငပျပညပ့္စ ေတ႕းကပေတ႕ ၁၂ပတပသခငပ႕ၾက
YCF ဒ္ပတငပြားးရ း၊ းရ မမ ြားဒညပ ေရ႕ေျပ ္ပြား
ေ ဒအထကပတငပြားေက ္ပြားေတမ အထကပတငပြားေင ကပးံလြားႏွစပ
ေက ္ပြားဒ ြားေတကွိလ ထွိလ္ပြားဘ ဒ း၊ ဘ္ႏွ္ပ့္ပတပဒကပေဒ ကကမပြား
က ္ပမ္ဒ္ပတငပြားမ ြားကွိလ ဒ္ပၾက ြားပွိလို႔သခ ေပြားေငပ ဒညပသည။

အးလပရ
ပ ေဖေရြား စ္ပတ

ေအ ္ပဒ္ပၾက ြားပွိလို႔သခ ေပြားျသခ္ပြားျဖစပဒညပသည။ ထွိလ္ပြား း၊ ဘ္ႏွ္ပ့္ပတပဒကပေဒ

ဒ္ပတငပြားဒာ း၊ ဒ္ပတငပြားဒ ြားမ ြား အေငျဖ္ပ့္ ဒ္ပတငပြားက း

ကကမပြားက ္ပမ္း၊ းလပပ္ငပြားသခ္ပ္္ပးကပေတ႕ဒ္ပသခငပြားစ း၊ အိၤးွိပပး၊ အေျသခသခံ

(၉ း) ကွိလ ေအ ္ပျမ္ပၿပီြားးံလြားဒ ြားပ က ဒ္ပတငပြားဒာ း၊ဒ္ပတငပြား

ကငပပ ်ဴတ း၊ဒသခ ၤ စဒညပ့္ဘ ဒ ရပပမ ြားကွိလ ၁၂ပတပၾက ေအ ္ပေး့္

ဒ ြားတစပဦြားတစပေလ ကပသခ ္ပြားစီ အတကပ မွိမွိတွိလို႔ စွိတပ္္ပစ ြား

း ဒ္ပၾက ြားရမညပျဖစပဒညပသည။ ဒ္ပတငပြားက း ၁၂ ပတပအတ္ပြားေင
ထွိလ္ပစ ြားေဒ ကပဒ ြားး ရငပ အတကပ ေထ ကပပံ့္ေပြားမညပျဖစပဒညပသည။

ေဒ အးလပပအကွိလ္ပမ ြားကွိလ ရ ေဖေပြားဒညပသည။

