CPJ အရ ေးရ ေါ် အန္တ ာယ်အကဲဖြတ်မှု ံုံစံ
ဤ အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု ပံုံစံကုံ သတင််းသမာ်း ၊ သတင််းပအြ
ုံ ို့ ဲွဲ့(သ)ုံ ို့ တာဝန်ကျ အယ်ဒတ
ီ ာက
အသံုံ်းချ န္င
ုံ သ
် ည်။ နယ်ပယ် အချ ွဲ့တင် သင်၏ သတ်မှတ်ထာ်းတဲို့ တာဝန်န္င
ှ အ
်ို့ လုံပ်မျာ်းကုံ သက်ဆုံငမ
် ှု
မရှန္င
ုံ ပ
် ါ- ဤ ပံုံစံသည် အန္တရာယ် အကဲဖြတ်မှု ဖြည်ို့စက်ပပီ်းသသာအခါ လက်သတွဲ့ ကျင်သ
ို့ ံုံ်းရမည်ို့
အသကာင််းဆံုံ်း လုံပ်နည််း လမ််းညွှန် အဖြစ် အသံုံ်းချရန် ရည်ရယ်ပါသည်။
ပံုံစံကုံ မဖြည်ို့စက်မီ သက်ဆုံငရ
် ာ အယ်ဒတ
ီ ာမျာ်း၊ မသာ်းစုံဝင်မျာ်း၊ သတင််းသမာ်းမျာ်း အလတ်သတင််း
သထာက်မျာ်း သဆ်းသန္်းသင်သ
ုံ ို့ ုံလည််း ဖြည်ို့စက် မတတူမျာ်းကုံ မျှသဝသပ်းသင်ပ
ို့ ည်။ သူတက
ို့ ါသည်။
ဤပံုံစံကုံ ဖြည်ို့စက်သည်ို့အခါ အန္တရာယ်မျာ်းကုံ အသသ်းစပ် တတ်န္င
ုံ သ
် မျှ မှတ်တမ််းတင်ရန် အသရကကီ်း
ပါသည်။ သတင််းသမာ်း (သ)ုံ ို့ သတင််းပုံ အြ
ဲွဲ့ န္ှင်ို့ ထသတွဲ့ န္င
ုံ သ
် ည်။ ထုံ အန္တရာယ်မျာ်းကုံ ဘယ်လုံ
ို့
သလျှာို့ချ မည်ကုံ အကဲဖြတ်ရန်၊ ပပီ်းသတာို့ အသရ်းသပေါ် အစီအမံကုံ ထည်ို့သင််းပါဝင်သအာင်
ဖြည်ို့စက်သင်ပ
ို့ ါသည်။
ထည်ို့သင််းစဉ်းစာ်းသင်သ
ို့ သာ သမ်းခန််းမျာ်းန္ှင်ို့ သတင််းအချက်အလက် အသသ်းစပ် ထပ်မံ
ပါဝင်သင်သ
် ာ CPJ ၏ လံုံဖခံ မှု မှတ်စုံကုံ ြတ်ပါ။
ို့ ည်။ သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသဖခခံကက တင်ဖပင်ဆင်မှုဆုံငရ

အရဖြေြေံ အြေျက်အလက်မျာေး ဖြည့်် န်
တာဝန်သြာ်ဖပချက်
တည်သနရာ (မျာ်း)
စီမံကန််း အချန်ဇယာ်း
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ ရက်စဲမျာ်း၊ သနရာထုံငခ
် င််းမျာ်း န္ှငို့်
သယ်ယူပသဆာင်
ုံ ို့
သရ်း အချက်အလက်မျာ်းကုံ ထည်ို့သင််းပါ။
(ဥပမာ၊ သလယာဉ/ ရထာ်းလက်မှတ်မျာ်း)

အြဲွဲ့ဝင် (မျာ်း) အမည်အဖပည်ို့အစံုံန္င
ှ ်ို့
ဆက်သယ်ရန် နံပါတ်(မျာ်း)

အရ ေးရ ေါ်ဆက်သယ
ွ ် န် အရသေးစိ ်

သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ နာမည်အဖပည်ို့အစံုံ၊ ဆက်သယ်ရန် နံပါတ်န္င
ှ ်ို့
အြဲွဲ့ဝင်တုံင်း် ၏ မဘသဆမျ ်း၊ အသရ်းသပေါ်အဆက်အသယ်။
ရုံပ်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာလံုံဖခံ မှု ထုံတ်လွှင/်ို့ ထုံတ်သဝ အတင််းန္ှင်ို့ ပပီ်းသည်ို့သနာက် ဖြစ်သပေါ်လာန္င
ုံ မ
် ည်ို့
အန္တရာယ်ကုံ သြာ်ဖပပါ။
သင် အန္တရာယ်မျာ်းကုံ မည်သုံ သလျှ
ာို့ချမည်ကုံ ထည်ို့သရ်းပါ။
ို့
လက်သတွဲ့ ကျင်သ
ို့ ံုံ်းရမည်ို့ အသကာင််းဆံုံ်းလုံပ်နည််း သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ CPJ Safety Kit ကုံ ကကည်ို့ပါ။

ပဋပကခန္င
ှ ်ို့ အကကမ််းြက်မှုန္င
ှ ်ို့ သက်ဆုံငသ
် သာ
ပခမ််းသဖခာက်မှု အလာ်းအလာကုံ စဉ်းစာ်းကကည်ို့ြူ်းပါသလာ်း?။
ပခမ််းသဖခာက်မှုမျာ်းကုံ မည်သုံ သလျှ
ာို့ချမည်နည််း?။
ို့
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သနာက်ထပ် အချက်အလက်မျာ်းအတက်
CPJ ၏ စစ်သတင််းပမှု
ုံ ို့
လံုံဖခံ သရ်း သကာက်န္တ
ုံ ်ချက်ကကုံ ကည်ို့ပါ။

အကကမ််းတုံက်ခုံက်မှု ရှပါသလာ်း?။
အန္တရာယ်ကုံ မည်သုံ သလျှ
ာခ
ို့
ို့ ျမည်နည််း?။
အသသ်းစပ် အချက်အလက်ကုံ သကျ်းဇူ်းဖပ ၍
CPJ ၏ အကကမ််းြက်တုံက်ခုံက်မှုမျာ်း
သကာက်န္တ
ုံ ်ချက်ရှု။
ဖပန်သပ်းဆဲ ပခမ််းသဖခာက်မှု ကဲို့သသသာ
ုံ ို့
ရာဇဝတ်
ပခမ််းသဖခာက်မှုမျာ်းကုံ စဉ်းစာ်းပပီ်းပပီလာ်း?။
အဲို့ဒ ီ အန္တရာယ်ကုံ မည်ကဲို့သုံ သလျှ
ာို့ချမည်နည််း?။
ို့
ယခင် သပ်းပခဲ
ုံ ို့ ို့သသာ သတင််းန္ှငပ
်ို့ တ်သက်၍
တဦ်းချင််းဖြစ်သစ အြဲွဲ့လုံက်ဖြစ် သနာက်ဆက်တဲ
အန္တရာယ် ရှပါသလာ်း။ ယင််းပခမ််းသဖခာက်မှုမျာ်းကုံ
သလျှာို့ချရန်မည်သုံ စီ
ို့ မံမည်နည််း?။
သင် သတင််းပသည်
ုံ ို့
ို့ သနရာမှ ကူ်းစက်သရာဂါန္ှင်ို့
အဖခာ်းသသာသရာဂါ အန္တရာယ်မျာ်းကုံ

သုံသတသန လုံပ်ပပီ်းပါပပီလာ်း။
ယင််း အန္တရာယ်မျာ်း သလျှာို့ချရန်
ဘယ်လုံ သဆာင်ရက်မည်နည််း?။
အလာ်းအလာရှသသာ ဆန္ဒဖပမှု၊ ချီတက်ပဲမျာ်းန္ှင်ို့
ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်မျာ်း ရှပါသလာ်း။ အန္တရာယ်
သလျှာို့ချရန်မည်သုံ စီ
ို့ မံထာ်းပါသလဲ။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစပ်အချက်အလက်ကုံ CPJ ၏
လူထုံ မပငမ်သက်မှုမျာ်း သကာက်န္တ
ုံ ်ချက်တင် ရှု ။
တာဝန်ထမ််းသဆာင်စဉအတင််း တကုံယ်သရသံုံ်း
ကာကယ်သရ်း ဝတ်စံုံမျာ်း (PPE) လုံအပ်မှု ရှမရှ
စဉ်းစာ်းြူ်းပါသလာ်း?။ အကယ်၍ လုံအပ်ပါက
ဘယ်လုံ PPE ဝတ်စံုံသံုံ်းမလဲ?။ ညွှန်း် ထာ်းတဲို့
PPE ဝတ်စံုံကုံ ဘယ်လုံ ဝတ်ဆင် အသံုံ်းဖပ ရမယ်ဆုံတာ
အြဲွဲ့ဝင်တုံင်း် သပါသလာ်း?။
န္ုံတ်ပုံင်း် ၊ ရုံပ်ပုံင်း် န္ှင်ို့ လင်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာ ပခမ််းသဖခာက်မှု
အန္တရာယ် ရှပါသလာ်း?။ အဲဒ ီ အန္တရာယ်မျာ်းကုံ
ဘယ်လုံ သလျှာို့ချမည်နည််း?။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစပ်အချက်အလက်ကုံ CPJ ၏
လင်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာ အကကမ််းြက်မှု တင် ရှု ။

ြမ််းခံရ၊ ထန်:သမ််းခံန္င
ုံ ရ
် တဲို့ အန္တရာယ် ရှပါသလာ်း?။
အဲဒ ီ အန္တရာယ်မျာ်းကုံ ဘယ်လုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။
လမ််းခရီ:န္ှင်ို့ ပတ်သက်တဲို့ အခက်အခဲသတကုံ
သင်အသနန္ှင်ို့ စဉ်းစာ်းပပီ်းပပီလာ:? အသရ်းသပေါ်အစီအစဉကုံ
ဒီမှာ ချသရ်းထာ်းပါ။
အကျင်ပ
ို့ ျက် ဖခစာ်းမှုသတန္ှင်ို့ ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်
ရှပါသလာ်း?။ အဲဒ ီ အန္တရာယ်မျာ်းကုံ
ဘယ်လုံသလျှာခ
ို့ ျမည်နည််း?။
ရာသီဉတုံ၊ ပတ်ဝန််းကျင်အသနအထာ်းမျာ်းန္ှင်ို့

ပတ်သက်၍ အန္တရာယ် ရှပါသလာ်း?။
အန္တရာယ်မျာ်းကုံ ဘယ်လုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစပ်အချက်အလက်ကုံ CPJ ၏
ရာသီဉတုံ သဘာဝသဘ်းအန္တရာယ် တင် ရှု ။

အဖခာ်း သတင််းသမာ်းသတ ဒီသတင််းသရ်းသာ်းခဲလ
ို့ ုံ ဖပဿနာ
ို့
ရှခဲို့တာမျ ်း ဖြစ်ခဲို့သလာ:? ရှခဲို့လျှင် ဖပဿနာကုံ သလို့လာပပီ်း
အန္တရာယ်မျာ်းကုံ ဘယ်လုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။
အင်တာနက်သပေါ်က မမရဲအသကကာင်
်းသတကုံ စီစစ်ပါ။
ို့
သရ်းသာ်းထာ်းတဲို့ သတင််းန္ှင်ို့ ပတ်သက်၍ မမကုံ
အန္တရာယ်သပ်းန္င
ုံ သ
် လာ:? အန္တရာယ်ကုံ ဘယ်လုံသရှာချ
မလဲဆုံတာကုံ အသသ:စတ်သြေါ် ဖပပါ။
ဒီဂျစ်တယ် (အင်တာနက်) လံုံဖြေံြုံရ :
သတင််းသရ်းသာ်းထုံတ်လင်တ
ှ ် သနာက်ပုံင်း် မှာ ဒီဂျစ်တယ် လံုံဖခံ သရ: ပတ်သက်လုံ ဖြစ်
ုံ တ
် ဲို့
ို့ ာသနတဲို့ အချန်န္င
ို့ သပေါ်လာန္င
အန္တရာယ်မျာ်းကုံ အသသ:စတ်သြေါ် ဖပပါ။ အန္တရာယ်ကုံ ဘယ်လုံသရှာချ မလဲဆုံတာကုံ အသသ:စတ် ဒီမှာ ထည်ို့သင််းသြေါ် ဖပပါ။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစပ်အချက်အလက်ကုံ CPJ ၏ ဒီဂျစ်တယ် (အင်တာနက်) လံဖုံ ခံ သရ:တင် ရှု ။

သင်ရဲ သတင်
်း၊ သနရာန္ှင်ို့ ပတ်သက်လုံ ို့
ို့
အင်တာနက်ကသန ပခမ််းသဖခာက်မှုန္င
ှ ်ို့
ပတ်သက်ပပီ: သလို့လာပပီ်းပပီလာ:?
အန္တရာယ်မျာ်းကုံ ဘယ်လုံသလျှာို့ချမည်နည််း?။
သင်ရ
်း ရင််းဖမစ်န္င
ှ ်ို့ ပတ်သက်ပပီ: ဘယ်လုံ
ို့ ဲ သတင်
ို့
ဆက်သယ်မလဲဆုံတာ စဉ်းစာ်းပပီ်းပပီလာ:?။
ဘယ်လုံ အဆက်အသယ်လုံပ်မှာလဲ?။
သတင််းအချက်အလက်သတကုံ ဘယ်လုံ
လံုံဖခံ သအာင် သမ််းထာ်း၊ သယ်သဆာင်မှာလည််း?
ဘယ်လုံလုံပ်သဆာင်မလဲဆုံတာကုံ အသသ:စတ်
သြေါ် ဖပပါ။

အင်တာနက်သပေါ်မှာ ဘယ်လုံ လံုံဖခံ သအာင်
သုံသတသန လုံပ်မယ်လုံ စဉ်းစာ်းပပီ
်းပပီလာ:?
ို့
အန္တရာယ်မျာ်းကုံ ဘယ်လုံသလျှာို့ချသအာင်
ဘယ်လုံ လုံ
ို့ ပ်သဆာင်မည်နည််း?။
သင်ရ
ို့ ဲ က
ို့ န်ဖပူတာ အချက်အသတ သုံသလာင်တဲို့
ကရယာထဲမှာ ဘာသတသတင််းသတ
ပါတယ်ဆုံလာ်း သပါသလာ:? ဒါသတသကကာင်ို့
သင်ကုံ အန္တရာယ်သပ:န္င
ုံ တ
် ယ်ဆုံ သပါသလာ:?
ကန်ဖပူတာ အချက်အလက်သတ ပါတဲို့
ကရယာသတန္ှင်ို့ နယ်ဖခာ်းဖြတ်တဲို့အခါ လက်သတွဲ့
ကျင်သ
ို့ ံုံ်းရမည်ို့ အသကာင််း ဆံုံ်းလုံပ်နည််း
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အသသ်းစပ်အချက်အလက်ကုံ CPJ ၏
နယ်ဖခာ်းဖြတ်တဲို့အချန်မှာ လံုံဖခံ သရ:
သတထာ:ရမည်ို့အချက်မျာ်းတင် ရှု ။

စိတ် ိုံငေး် ဆိင
ုံ ် ာ လံုံဖြေံြုံမှု
ထုံတ်သဝ/ထုံတ်လွှငစ
်ို့ ဉအတင််း သင် (သ)ုံ ို့ အြဲွဲ့ဝင်မျာ်းအသပေါ် အကျ ်းသက်သရာက်န္င
ုံ သ
် သာ
စတ်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာ ထခုံက်န္င
ုံ သ
် ည် အန္တရာယ်မျာ်းကုံ သအာက်တင်သြာ်ဖပပါ။ သဘ်းအန္တရာယ်မျာ်းကုံ
မည်သသလျှ
ုံ ို့
ာို့ချမည်ကုံ ထည်ို့သင််းပါ။ လက်သတွဲ့ ကျင်သ
ို့ ံုံ်းရမည်ို့ အသကာင််းဆံုံ်း လုံပ်နည််း အတက် CPJ
စတ်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာလံုံဖခံ မှု မှတ်စုံ ရှု ။

သတင််းနဲ ို့ပတ်သက်လုံ ဒီ
ို့ ဂျစ်တယ်
ပခမ််းသဖခာက်မှု သသာ်လည််းသကာင််း
အန်လုံင်း် သန္ှာက်ယှက် သသာ်လည််းသကာင််း
စတ်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာ အန္တရာယ် ကျသရာက်
န္င
ုံ တ
် ယ်ဆုံတာ စဉ်းစာ်းထာ်း ြူ်းပါသလာ်း?။

အချက်အလက်ပုံမုံရရှြုံ ို့CPJ ရဲ စ
ို့ တ်ပုံင်း် ဆုံင်ရာလံုံဖခံ မှု၊
အန်လုံင်း် သန္ှာက်ယှက်မှုန္င
ှ ်ို့ စတ်ကျန််းမာသရ်း
ဘယ်လုံကာကယ်မလဲကုံ ကကည်ို့ပါ။

သင်က
ို့ ုံ တာဝန်သပ်းမည်ို့
အလုံပ်အတက် အယ်ဒတ
ီ ာသတ၊
ဓာတ်ပံုံဆရာသတ အလတ် သတင််းသထာက်သတ
အပါအဝင် သတင််းပအြ
ုံ ို့ ဲွဲ့အာလံုံ်းအတက်
ဖပန်လည်စီစစ်ရန် အစီအစဉရှပါသလာ်း?။
လုံအပ်လာပါက အလတ်သတင််းသထာက်
အပါအဝင် ဓာတ်ပံုံဆရာမျာ်း၊ အယ်ဒတ
ီ ာမျာ်းနဲ ို့
သတင််းအြဲွဲ့သာ်းမျာ်းအတက် စတ်ဒဏ်ရာန္ှင်ို့
စတ်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာမျာ်း ကုံစာ်းရန်န္င
ှ ်ို့
နလန်ထူလာသရ်း အစီအစဉ ရှပါသလာ်း?။

စာ င်ေးသွငေး် မှု ကျင်ထ
ွ ်မှု
့် ေးံုံ န္ှင ့်် အရ ေးရ ေါ် ဆက်သယ
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သအာက်ပါအစတ်အပုံင်း် ကုံ အသသ်းစတ် ဖြည်ို့ပါ။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သင်ဆ
ို့ ုံက်သရာက်ချန်၊
ချန််းသည်ို့ သနရာသြာ်ဖပပါ။
ဆက်သာ်းန္ှင်ို့ အြဲွဲ့ဝင်တဦ်းချင််းစီ၏
လှုပ်ရှာ်းမည်ို့သနရာ၊ အချန်၊ ဆက်သယ်ရမည်ို့
နည််းလမ််းန္ှင်ို့ ြုံန်း် နံပါတ်မျာ်း
ပါဝင်သင်ပ
ို့ ါတယ်။ (ဥပမာ- Signal, WhatsApp, SMS)
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သင်သ
ို့ လျာ်သသာ
အသက်အာမခံ အချက်အလက် ထည်ို့ပါ။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ သထာက်ပံို့သူ၏ ၂၄ နာရီ အသရ်းသပေါ် အကူအညီ ြုံန်း် နံပါတ်၊
မူလမ််းစဉန္ှင်ို့ သက်တမ််းကုံနရ
် က်သတလည််း ပါဝင်ပါတယ်။

အာမခံအစီအမံန္င
ှ ်ို့ ပတ်သက်လုံ ို့အလတ်စာနယ်ဇင််းသမာ်းမျာ်းန္ှင်ို့
သဒသခံသတင််းဌာန ရန္င
ုံ သ
် ချ သတင််းအချက်အလက်။ သကျ်းဇူ်းဖပ ၍
ACOS မတ်ြက်အြဲွဲ့ ရဲ အာမခံ
စာမျက်န္ာှ မှာ သလို့လာပါ။
ို့

အသရ်းသပေါ်အသဖခအသနတင် (ြုံန်း် နံပါတ်အပါအဝင်)
အသံုံ်းဖပ န္င
ုံ သ
် သာ အဆက်အသယ် သြာ်ဖပပါ။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ ဒီသနရာမှာ သဆ်းြက်ဆုံငရ
် ာ
လုံပ်ထံုံ်းလုံပ်နည််း သြာ်ဖပပါ။
သြာ်ဖပန္င
ုံ လ
် ျှင် အသရ်းသပေါ် တရာ်းဝင် အဆက်အသယ် သြာ်ဖပပါ။
သကျ်းဇူ်းဖပ ၍ အဖခာ်းသင်သ
ို့ လျှာ်သသာ အချက်အလက်သြာ်ဖပပါ။
CPJ ၏ အန်လုံင်း် လံုံဖခံ သရ်းလက်စဲကုံ စာနယ်ဇင််းသမာ်းမျာ်း၊ ရုံပ်ဝတထ ပုံင်း် ၊ ဒီဂျစ်တယ်ပုံင်း် န္ှင်ို့ စတ်ပုံင်း်
ဆုံငရ
် ာလံုံဖခံ သရ်းအရင််းအဖမစ်မျာ်းန္ှင်ို့ တန်ဆာပလာမျာ်း သထာက်ပံို့ပါသည်။ အကူအညီ လုံအပ်သသာ
စာနယ်ဇင််းသမာ်းမျာ်း CPJ ကုံ emergencies@cpj.org မှတဆင်ို့ ဆက်သယ်န္င
ုံ ပ
် ါသည်။
လံုံဖခံ မှုဆုံငရ
် ာ သတင််း အချက်အလက် အတက် CPJ safety advisories မှ ပံုံမှန် အီ်းသမ်းလ် ရရှရန်
ဒီမှာ စာရင််းသင််းန္င
ုံ ပ
် ါသည်။
ရုံပ်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာ၊ ဒီဂျစ်တယ်န္င
ှ ်ို့ စတ်ပုံင်း် ဆုံငရ
် ာလံုံဖခံ မှု၊ သနာက်ဆံုံ်းရသတင််းမျာ်းအတက် CPJ အသရ်း
သပေါ်ကုံလည််း စာရင််းသပ်းသင််းဖခင််းအာ်းဖြင်ို့ ရယူန္င
ုံ ပ
် ါသည်။

