
CPJ အရ ေးရ ေါ် အန္တ ာယ်အကဲဖြတ်မှု ံုံစံ 

ဤ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု ပံုံစံက ုံ သတင််းသမာ်း ၊ သတင််းပ ုံ ို့အြ ဲွဲ့(သ ုံ ို့) တာဝနက်ျ အယ်ဒတီာက 

အသံုံ်းချ န္ ုံငသ်ည်။ နယ်ပယ် အချ  ွဲ့တ င ်သင၏် သတ်မှတ်ထာ်းတဲို့ တာဝန်န္ငှ်ို့အလုံပ်မျာ်းက ုံ သက်ဆ ုံငမ်ှု 

မရှ န္ ုံငပ်ါ- ဤ ပံုံစံသည် အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု ဖြည်ို့စ က်ပပီ်းသသာအခါ လက်သတ ွဲ့ ကျင်ို့သံုံ်းရမည်ို့ 

အသကာင််းဆံုံ်း လုံပ်နည််း လမ််းညွှန ်အဖြစ် အသံုံ်းချရန ်ရည်ရ ယ်ပါသည်။ 

 

ပံုံစံက ုံ မဖြည်ို့စ က်မီ သက်ဆ ုံငရ်ာ အယ်ဒတီာမျာ်း၊ မ သာ်းစုံဝငမ်ျာ်း၊ သတင််းသမာ်းမျာ်း အလ တ်သတင််း

သထာက်မျာ်း သဆ ်းသန္ ်းသင်ို့သည်။ သူတ ုံ ို့က ုံလည််း ဖြည်ို့စ က် မ တတ ူမျာ်းက ုံ မျှသဝသပ်းသင်ို့ပါသည်။ 

 

ဤပံုံစံက ုံ ဖြည်ို့စ က်သည်ို့အခါ အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ အသသ်းစ ပ် တတ်န္ ုံငသ်မျှ မှတ်တမ််းတငရ်န ်အသရကကီ်း

ပါသည်။ သတင််းသမာ်း (သ ုံ ို့) သတင််းပ ုံ ို့ အြ ဲွဲ့ န္ငှ်ို့ ထ သတ ွဲ့ န္ ုံငသ်ည်။ ထ ုံ အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ ဘယ်လ ုံ 

သလျှာို့ချ မည်က ုံ အကဲဖြတ်ရန၊် ပပီ်းသတာို့ အသရ်းသပေါ် အစီအမံက ုံ ထည်ို့သ င််းပါဝငသ်အာင ်

ဖြည်ို့စ က်သင်ို့ပါသည်။  

 

ထည်ို့သ င််းစဉ်းစာ်းသင်ို့သသာ သမ်းခ န််းမျာ်းန္ငှ်ို့ သတင််းအချက်အလက် အသသ်းစ ပ် ထပ်မံ 

ပါဝငသ်င်ို့သည်။ သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသဖခခံကက  တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုဆ ုံငရ်ာ CPJ ၏ လံုံဖခံ မှု မှတ်စုံက ုံ ြတ်ပါ။ 

 

အရဖြေြေံ အြေျက်အလက်မျာေး ဖြည့်် န် 

တာဝနသ်ြာ်ဖပချက်   

တည်သနရာ (မျာ်း)   

စီမံက န််း အချ နဇ်ယာ်း  

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ ရက်စ ဲမျာ်း၊ သနရာထ ုံငခ်င််းမျာ်း န္ငှ်ို့ 

သယ်ယူပ ုံ ို့သဆာငသ်ရ်း အချက်အလက်မျာ်းက ုံ  ထည်ို့သ င််းပါ။ 

 (ဥပမာ၊ သလယာဉ/ ရထာ်းလက်မှတ်မျာ်း) 

 

အြ ဲွဲ့ဝင ်(မျာ်း) အမည်အဖပည်ို့အစံုံန္ငှ်ို့  

ဆက်သ ယ်ရန ်နပံါတ်(မျာ်း)  

 

 

အရ ေးရ ေါ်ဆက်သယွ် န် အရသေးစိ ် 

https://cpj.org/2018/09/basic-preparedness-risk-assessment/


သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ နာမည်အဖပည်ို့အစံုံ၊ ဆက်သ ယ်ရန ်နပံါတ်န္ငှ်ို့ 

အြ ဲွဲ့ဝငတ် ုံင််း၏ မ ဘသဆ မျ  ်း၊ အသရ်းသပေါ်အဆက်အသ ယ်။ 

ရုံပ်ပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာလံုံဖခံ မှု ထုံတ်လွှင်ို့/  ထုံတ်သဝ အတ င််းန္ငှ်ို့ ပပီ်းသည်ို့သနာက် ဖြစ်သပေါ်လာန္ ုံငမ်ည်ို့ 

အန္တရာယ်က ုံ သြာ်ဖပပါ။ 

သင ်အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ မည်သ ုံ ို့ သလျှာို့ချမည်က ုံ ထည်ို့သရ်းပါ။ 

လက်သတ ွဲ့ ကျင်ို့သံုံ်းရမည်ို့ အသကာင််းဆံုံ်းလုံပ်နည််း သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ CPJ Safety Kit က ုံ ကကည်ို့ပါ။ 

 

 

 

ပဋ ပကခန္ငှ်ို့ အကကမ််းြက်မှုန္ငှ်ို့ သက်ဆ ုံငသ်သာ 

 ပခ မ််းသဖခာက်မှု အလာ်းအလာက ုံ စဉ်းစာ်းကကည်ို့ြူ်းပါသလာ်း?။ 

ပခ မ််းသဖခာက်မှုမျာ်းက ုံ မည်သ ုံ ို့ သလျှာို့ချမည်နည််း?။  

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သနာက်ထပ် အချက်အလက်မျာ်းအတ က်  

CPJ ၏ စစ်သတင််းပ ုံ ို့မှု  

လံုံဖခံ သရ်း သကာက်န္ုံတ်ချက်က ုံကကည်ို့ပါ။  

 

 

အကကမ််းတ ုံက်ခ ုံက်မှု ရှ ပါသလာ်း?။  

အန္တရာယ်က ုံ မည်သ ုံ ို့ သလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

အသသ်းစ ပ် အချက်အလက်က ုံ သကျ်းဇူ်းဖပ ၍  

CPJ ၏ အကကမ််းြက်တ ုံက်ခ ုံက်မှုမျာ်း 

သကာက်န္ုံတ်ချက်ရှု။ 

 

ဖပနသ်ပ်းဆ ဲ ပခ မ််းသဖခာက်မှု ကဲို့သ ုံ ို့သသာ ရာဇဝတ် 

 ပခ မ််းသဖခာက်မှုမျာ်းက ုံ စဉ်းစာ်းပပီ်းပပီလာ်း?။  

အဲို့ဒ ီအန္တရာယ်က ုံ မည်ကဲို့သ ုံ ို့ သလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

 

ယခင ်သပ်းပ ုံ ို့ခဲို့သသာ သတင််းန္ငှ်ို့ပတ်သက်၍  

တဦ်းချင််းဖြစ်သစ အြ ဲွဲ့လ ုံက်ဖြစ် သနာက်ဆက်တ ဲ  

အန္တရာယ် ရှ ပါသလာ်း။ ယင််းပခ မ််းသဖခာက်မှုမျာ်းက ုံ  

သလျှာို့ချရနမ်ည်သ ုံ ို့ စီမံမည်နည််း?။ 

 

သင ်သတင််းပ ုံ ို့သည်ို့ သနရာမှ ကူ်းစက်သရာဂါန္ငှ်ို့  

အဖခာ်းသသာသရာဂါ အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ  

 

https://cpj.org/safety-kit/
https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2019/10/physical-safety-war-reporting/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-terrorist-attacks/


သုံသတသန လုံပ်ပပီ်းပါပပီလာ်း။  

ယင််း အန္တရာယ်မျာ်း သလျှာို့ချရန ် 

ဘယ်လ ုံ သဆာငရ် က်မည်နည််း?။ 

အလာ်းအလာရှ သသာ ဆန္ဒဖပမှု၊ ချီတက်ပ ဲမျာ်းန္ငှ်ို့ 

ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်မျာ်း ရှ ပါသလာ်း။  အန္တရာယ်  

သလျှာို့ချရနမ်ည်သ ုံ ို့ စီမံထာ်းပါသလဲ။  

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစ ပ်အချက်အလက်က ုံ CPJ ၏  

လူထုံ မပင မ်သက်မှုမျာ်း သကာက်န္ုံတ်ချက်တ င ်ရှု။  

 

တာဝနထ်မ််းသဆာငစ်ဉအတ င််း တက ုံယ်သရသံုံ်း 

ကာက ယ်သရ်း ဝတ်စံုံမျာ်း (PPE) လ ုံအပ်မှု ရှ မရှ   

စဉ်းစာ်းြူ်းပါသလာ်း?။ အကယ်၍ လ ုံအပ်ပါက  

ဘယ်လ ုံ PPE ဝတ်စံုံသံုံ်းမလဲ?။ ညွှန််းထာ်းတဲို့  

PPE ဝတ်စံုံက ုံ ဘယ်လ ုံ ဝတ်ဆင ်အသံုံ်းဖပ ရမယ်ဆ ုံတာ  

အြ ဲွဲ့ဝငတ် ုံင််း သ ပါသလာ်း?။ 

 

 

န္ုံတ်ပ ုံင််း၊ ရုံပ်ပ ုံင််းန္ငှ်ို့ လ ငပ် ုံင််းဆ ုံငရ်ာ ပခ မ််းသဖခာက်မှု  

အန္တရာယ် ရှ ပါသလာ်း?။ အဲဒ ီအန္တရာယ်မျာ်းက ုံ  

ဘယ်လ ုံ သလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစ ပ်အချက်အလက်က ုံ CPJ ၏ 

လ ငပ် ုံင််းဆ ုံငရ်ာ အကကမ််းြက်မှု တ င ်ရှု။ 

 

ြမ််းခံရ၊ ထ န:်သ မ််းခံန္ ုံငရ်တဲို့ အန္တရာယ် ရှ ပါသလာ်း?။  

အဲဒ ီအန္တရာယ်မျာ်းက ုံ ဘယ်လ ုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

 

လမ််းခရီ:န္ငှ်ို့ ပတ်သက်တဲို့ အခက်အခဲသတ က ုံ  

သငအ်သနန္ငှ်ို့ စဉ်းစာ်းပပီ်းပပီလာ:? အသရ်းသပေါ်အစီအစဉက ုံ 

ဒမှီာ ချသရ်းထာ်းပါ။  

 

အကျင်ို့ပျက် ဖခစာ်းမှုသတ န္ငှ်ို့ ပတ်သက်၍ အန္တရာယ် 

ရှ ပါသလာ်း?။ အဲဒ ီအန္တရာယ်မျာ်းက ုံ 

ဘယ်လ ုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

 

ရာသီဉတုံ၊ ပတ်ဝန််းကျငအ်သနအထာ်းမျာ်းန္ငှ်ို့   

https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder/
https://cpj.org/2019/09/physical-safety-mitigating-sexual-violence/


ပတ်သက်၍ အန္တရာယ် ရှ ပါသလာ်း?။ 

အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ ဘယ်လ ုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစ ပ်အချက်အလက်က ုံ CPJ ၏ 

ရာသီဉတုံ သဘာဝသဘ်းအန္တရာယ် တ င ်ရှု။ 

အဖခာ်း သတင််းသမာ်းသတ  ဒသီတင််းသရ်းသာ်းခဲို့လ ုံ ို့ ဖပဿနာ 

ရှ ခဲို့တာမျ  ်း ဖြစ်ခဲို့သလာ:? ရှ ခဲို့လျှင ်ဖပဿနာက ုံ သလို့လာပပီ်း 

အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ ဘယ်လ ုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

 

အငတ်ာနက်သပေါ်က မ မ ရဲ ို့အသကကာင််းသတ က ုံ စီစစ်ပါ။  

သရ်းသာ်းထာ်းတဲို့ သတင််းန္ငှ်ို့ ပတ်သက်၍ မ မ က ုံ 

အန္တရာယ်သပ်းန္ ုံငသ်လာ:? အန္တရာယ်က ုံ ဘယ်လ ုံသရှာချ 

မလဲဆ ုံတာက ုံ အသသ:စ တ်သြေါ် ဖပပါ။  

 

 

ဒဂီျစ်တယ် (အငတ်ာနက်) လံုံဖြေံြုံရ : 

သတင််းသရ်းသာ်းထုံတ်လ င်ို့တာသနတဲို့ အချ နန်္ငှ ်သနာက်ပ ုံင််းမှာ ဒဂီျစ်တယ် လံုံဖခံ သရ: ပတ်သက်လ ုံ ို့ ဖြစ်သပေါ်လာန္ ုံငတ်ဲို့ 

အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ အသသ:စ တ်သြေါ် ဖပပါ။ အန္တရာယ်က ုံ ဘယ်လ ုံသရှာချ မလဲဆ ုံတာက ုံ အသသ:စ တ် ဒမှီာ ထည်ို့သ င််းသြေါ် ဖပပါ။ 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစ ပ်အချက်အလက်က ုံ CPJ ၏ ဒဂီျစ်တယ် (အငတ်ာနက်) လံုံဖခံ သရ:တ င ်ရှု။ 

 

 

သငရ်ဲ ို့ သတင််း၊ သနရာန္ငှ်ို့ ပတ်သက်လ ုံ ို့ 

အငတ်ာနက်ကသန ပခ မ််းသဖခာက်မှုန္ငှ်ို့ 

ပတ်သက်ပပီ: သလို့လာပပီ်းပပီလာ:? 

အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ ဘယ်လ ုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။ 

 

သင်ို့ရဲ ို့ သတင််း ရင််းဖမစ်န္ငှ်ို့ ပတ်သက်ပပီ: ဘယ်လ ုံ 

ဆက်သ ယ်မလဲဆ ုံတာ စဉ်းစာ်းပပီ်းပပီလာ:?။ 

ဘယ်လ ုံ အဆက်အသ ယ်လုံပ်မှာလဲ?။ 

 

သတင််းအချက်အလက်သတ က ုံ ဘယ်လ ုံ 

လံုံဖခံ သအာင ်သ မ််းထာ်း၊ သယ်သဆာငမှ်ာလည််း?  

ဘယ်လ ုံလုံပ်သဆာငမ်လဲဆ ုံတာက ုံ အသသ:စ တ် 

သြေါ် ဖပပါ။ 

 

https://cpj.org/2018/09/physical-safety-natural-disasters-and-extreme-weat/
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-natural-disasters-and-extreme-weat/
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists/


အငတ်ာနက်သပေါ်မှာ ဘယ်လ ုံ လံုံဖခံ သအာင ်

သုံသတသန လုံပ်မယ်လ ုံ ို့ စဉ်းစာ်းပပီ်းပပီလာ:? 

အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ ဘယ်လ ုံသလျှာို့ချသအာင ်

ဘယ်လ ုံ ို့ လုံပ်သဆာငမ်ည်နည််း?။ 

 

သင်ို့ရဲ ို့ က နဖ်ပူတာ အချက်အသတ  သ ုံသလာငတဲ်ို့ 

က ရ ယာထဲမှာ ဘာသတ သတင််းသတ  

ပါတယ်ဆ ုံလာ်း သ ပါသလာ:? ဒါသတ သကကာင်ို့ 

သငက် ုံ အန္တရာယ်သပ:န္ ုံငတ်ယ်ဆ ုံ သ ပါသလာ:? 

 

က နဖ်ပူတာ အချက်အလက်သတ  ပါတဲို့ 

က ရ ယာသတ န္ငှ်ို့ နယ်ဖခာ်းဖြတ်တဲို့အခါ လက်သတ ွဲ့ 

ကျင်ို့သံုံ်းရမည်ို့ အသကာင််း ဆံုံ်းလုံပ်နည််း 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစ ပ်အချက်အလက်က ုံ CPJ ၏ 

နယ်ဖခာ်းဖြတတ်ဲို့အချ နမှ်ာ လံုံဖခံ သရ: 

သတ ထာ:ရမည်ို့အချက်မျာ်းတ င ်ရှု။ 

 

 

စိတ ိ်ုံငေ်းဆိုံင ်ာ လံုံဖြေံြုံမှု 

ထုံတ်သဝ/ထုံတ်လွှင်ို့စဉအတ င််း သင ်(သ ုံ ို့) အြ ဲွဲ့ဝငမ်ျာ်းအသပေါ် အကျ  ်းသက်သရာက်န္ ုံငသ်သာ 

စ တ်ပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာ ထ ခ ုံက်န္ ုံငသ်ည် အန္တရာယ်မျာ်းက ုံ သအာက်တ ငသ်ြာ်ဖပပါ။ သဘ်းအန္တရာယ်မျာ်းက ုံ 

မည်သ ုံ ို့သလျှာို့ချမည်က ုံ ထည်ို့သ င််းပါ။ လက်သတ ွဲ့ ကျင်ို့သံုံ်းရမည်ို့ အသကာင််းဆံုံ်း လုံပ်နည််း အတ က် CPJ 

စ တ်ပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာလံုံဖခံ မှု မှတ်စုံ ရှု။ 

 

 

သတင််းနဲ ို့ ပတ်သက်လ ုံ ို့ ဒဂီျစ်တယ်  

ပခ မ််းသဖခာက်မှု သသာ်လည််းသကာင််း  

အ နလ် ုံင််း သန္ာှက်ယှက် သသာ်လည််းသကာင််း  

စ တ်ပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာ အန္တရာယ် ကျသရာက်  

န္ ုံငတ်ယ်ဆ ုံတာ စဉ်းစာ်းထာ်း ြူ်းပါသလာ်း?။ 

 

https://cpj.org/reports/2018/10/nothing-to-declare-us-border-safety-journalist/
https://cpj.org/reports/2018/10/nothing-to-declare-us-border-safety-journalist/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/
https://cpj.org/2018/09/psychological-safety/


အချက်အလက်ပ ုံမ ုံရရှ ြ ုံ ို့ CPJ ရဲ ို့ စ တ်ပ ုံင််းဆ ုံင်ရာလံုံဖခံ မှု၊ 

အ နလ် ုံင််းသန္ာှကယ်ှက်မှုန္ငှ်ို့ စ တ်ကျန််းမာသရ်း 

ဘယ်လ ုံကာက ယ်မလကဲ ုံ ကကည်ို့ပါ။ 

 

သင်ို့က ုံ တာဝနသ်ပ်းမည်ို့ 

အလုံပ်အတ က် အယ်ဒတီာသတ ၊  

ဓာတ်ပံုံဆရာသတ  အလ တ် သတင််းသထာက်သတ   

အပါအဝင ်သတင််းပ ုံ ို့အြ ဲွဲ့အာလံုံ်းအတ က်  

ဖပနလ်ည်စီစစ်ရန ်အစီအစဉရှ ပါသလာ်း?။ 

 

လ ုံအပ်လာပါက အလ တ်သတင််းသထာက် 

အပါအဝင ်ဓာတ်ပံုံဆရာမျာ်း၊ အယ်ဒတီာမျာ်းနဲ ို့  

သတင််းအြ ဲွဲ့သာ်းမျာ်းအတ က် စ တ်ဒဏရ်ာန္ငှ်ို့  

စ တ်ပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာမျာ်း ကုံစာ်းရနန်္ငှ်ို့ 

နလနထ်ူလာသရ်း အစီအစဉ ရှ ပါသလာ်း?။ 

 

 

 

စာ ငေ်းသငွေ်းမှု ကျင့််ထံုံေးန္ငှ့်် အရ ေးရ ေါ် ဆက်သယွ်မှု 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သအာက်ပါအစ တ်အပ ုံင််းက ုံ အသသ်းစ တ် ဖြည်ို့ပါ။ 

 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သင်ို့ဆ ုံက်သရာက်ချ န၊်  

ချ န််းသည်ို့ သနရာသြာ်ဖပပါ။  

ဆက်သာ်းန္ငှ်ို့ အြ ဲွဲ့ဝငတ်ဦ်းချင််းစီ၏  

လှုပ်ရှာ်းမည်ို့သနရာ၊ အချ န၊် ဆက်သ ယ်ရမည်ို့  

နည််းလမ််းန္ငှ်ို့ ြုံန််းနံပါတ်မျာ်း  

ပါဝငသ်င်ို့ပါတယ်။ (ဥပမာ- Signal, WhatsApp, SMS) 

 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သင်ို့သလျာ်သသာ  

အသက်အာမခံ အချက်အလက် ထည်ို့ပါ။ 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သထာက်ပံို့သူ၏ ၂၄ နာရီ အသရ်းသပေါ် အကူအညီ ြုံန််းနံပါတ်၊  

မူလမ််းစဉန္ငှ်ို့ သက်တမ််းကုံနရ်က်သတ လည််း ပါဝငပ်ါတယ်။ 

 

https://cpj.org/2019/09/psychological-safety-online-harassment-emotional-health-journalists/
https://cpj.org/2019/09/psychological-safety-online-harassment-emotional-health-journalists/


အာမခံအစီအမံန္ငှ်ို့ ပတ်သက်လ ုံ ို့ အလ တ်စာနယ်ဇင််းသမာ်းမျာ်းန္ငှ်ို့  

သဒသခံသတင််းဌာန ရန္ ုံငသ်ချ သတင််းအချက်အလက်။ သကျ်းဇူ်းဖပ ၍  

ACOS မ တ်ြက်အြ ဲွဲ့ ရဲ ို့ အာမခံ စာမျက်န္ာှမှာ သလို့လာပါ။ 

အသရ်းသပေါ်အသဖခအသနတ င ်(ြုံန််းနပံါတ်အပါအဝင)်  

အသံုံ်းဖပ န္ ုံငသ်သာ အဆက်အသ ယ် သြာ်ဖပပါ။ 

 

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ ဒသီနရာမှာ သဆ်းြက်ဆ ုံငရ်ာ 

လုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််း သြာ်ဖပပါ။ 

 

သြာ်ဖပန္ ုံငလ်ျှင ်အသရ်းသပေါ် တရာ်းဝင ်အဆက်အသ ယ် သြာ်ဖပပါ။  

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အဖခာ်းသင်ို့သလျှာ်သသာ အချက်အလက်သြာ်ဖပပါ။  

 

CPJ ၏ အ နလ် ုံင််းလံုံဖခံ သရ်းလက်စ ဲက ုံ စာနယ်ဇင််းသမာ်းမျာ်း၊ ရုံပ်ဝတထ  ပ ုံင််း၊ ဒဂီျစ်တယ်ပ ုံင််းန္ငှ်ို့ စ တ်ပ ုံင််း

ဆ ုံငရ်ာလံုံဖခံ သရ်းအရင််းအဖမစ်မျာ်းန္ငှ်ို့ တနဆ်ာပလာမျာ်း သထာက်ပံို့ပါသည်။ အကူအညီ လ ုံအပ်သသာ 

စာနယ်ဇင််းသမာ်းမျာ်း CPJ က ုံ emergencies@cpj.org မှတဆင်ို့ ဆက်သ ယ်န္ ုံငပ်ါသည်။ 

  

လံုံဖခံ မှုဆ ုံငရ်ာ သတင််း အချက်အလက် အတ က် CPJ safety advisories မှ ပံုံမှန ်အီ်းသမ်းလ် ရရှ ရန ်

ဒမှီာ စာရင််းသ င််းန္ ုံငပ်ါသည်။  

 

ရုံပ်ပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာ၊ ဒဂီျစ်တယ်န္ငှ်ို့ စ တ်ပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာလံုံဖခံ မှု၊ သနာက်ဆံုံ်းရသတင််းမျာ်းအတ က် CPJ အသရ်း

သပေါ်က ုံလည််း စာရင််းသပ်းသ င််းဖခင််းအာ်းဖြင်ို့ ရယူန္ ုံငပ်ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acosalliance.org/insurance
https://cpj.org/safety-kit/
mailto:emergencies@cpj.org
https://cpj.org/about/email-lists/

