
 

 

About Counselling Corner 

 

စတိက်ျန််းမာနနခြင််းဟာအနရ်းကက ်းပါတယဗ်ျ အ ဲ့စတိက်ျန််းမာနနခြင််းက ကျွနန်တာ်တို ဲ့ရ ဲ့ ရုပ်ပုိင််းဆိငုရ်ာ ကျန််းမာမှုကိ ု

တိ်ုးတကန်စပပ ်း ကျွနန်တာ်တို ဲ့ရ ဲ့ နန ဲ့စဉ်ဘဝမ ာ ခပြုလပ်ုရမယဲ့ ် နန ဲ့စဉ်ဆ ်ုးခြတြ်ျကန်ကာင််းနတွေ ကျွနန်တာ်တို ဲ့ပတဝ်န််းကျငမ် ာ 

ရ ိနနတ ဲ့လနူတွေန ဲ့ ဆကဆ် နရ်းကိထုနိ််းသနိ််းြုိ ဲ့န  ငဲ့ပုိ်မုိကျယခ်ပနန်စရန ် ကျွနန်တာ်တို ဲ့ရ ဲ့စတိက်ျန််းမာနနရန ် အလွေနအ်နရ်းကက ်းပါတယ ်

ြငဗ်ျ။ ဒ န ကာခငာြျကန်လ်းမ ာနတာဲ့ သငက်ိယုတ်ိငု ် ဒါမ မဟတု ် သငဲ့ရ် ဲ့ဝနထ်မ််းမျာ်း သာမက သငက်ိယုတ်ိငုပ်ါဝငန်နတ ဲ့ 

နကာ်မတ မျာ်းက အခြာ်းနသာလမူျာ်းကိလုည််း ကျွနန်တာ်တို ဲ့ Counselling Corner ဘယလ်ိကုညူ နပ်း နိငုသ်လ ဆိသုညဲ့ ်

အန ကာင််းအရာကိ ုရ င််းခပနပ်းသွော်းမ ာ ခြစပ်ါတယ။် 

 

စတိပိ်ိုင််းဆိိုငရ်ာကျန််းမာခြင််းအက ကာင််း 

ကမဘာနပေါ်မ ာရ ိနနတ ဲ့ လသူာ်းနတွေဟာ သတူို ဲ့ရ ဲ့ စတိက်ျန််းမာနရ်းန ငဲ့ ်

ပကသ်ကပ်ပ ်း ခပဿနာနလ်းရ ိနနတ ဲ့အြျိနက်ိ ု သတူို ဲ့ရ ဲ့ဘဝမ ာ 

သာမာနအ်ာ်းခြငဲ့ ် နတွေွေ့  က ြုပပ ်းသာ်း ခြစပ်ါတယဗ်ျ။ ဒ စတိက်ျန််းမာနရ်းန ဲ့ 

ပကသ်ကပ်ပ ်း ခပဿနာရ ိနသာလမူျာ်းက ပငပ်န််းမယ ် စတိရ်ှုပ်နထွေ်းမယ ်

စတိထ် မ ာဝမ််းနည််းနနမယ ် စတိမ်ရ ညန်တာဲ့ဘ်ူး ညဘကအ်ပ်ိြျိနန်တွေ 

နည််းလာမယ ် အပ်ိြျငမ် လည််းအပ်ိခြစန်တာဲ့မယ ် ကစိစနလ်းတစြ်ကုိ ု

အာရ ုမစိကုန်ိငုန်တာဲ့ဘ်ူး သို ဲ့မဟတု ် အ ဲ့ကစိစနလ်းတစြ်ကုိနုတာင ်

တစြ်ျိနလ် ်ုးမရပ်မနာ်း နတွေ်းနနမိမယ ် ဆိတု ဲ့ြ စာ်းြျက် နတွေကိ ု လ ်ုးဝ 

ြ စာ်းရပါလမိဲ့်မယ။် 

တစြ်ါတစရ် ကျခပနန်တာဲ့လည််း စတိပုိ်င််းဆိငုရ်ာခပဿနာနတွေက မ ကာနသ်းမ  ကမ  ခြစတ်တပ်ါတယ ် (ဥပမာဆိရုငသ်ငတ်ို ဲ့ြျစတ် ဲ့ 

လတူစန်ယာကက်ိ ု ဆ ်ုးရ   ်းရတာမျိြု်းနပါဲ့ဗျာ) တစြ်ျိြုွေ့အြျိနန်တွေ ကခပနန်တာဲ့လည််း ဟိ်ုးလွေနြ် ဲ့တ ဲ့န  စန်တွေတနု််းက  က ြုနတွေွေ့ ြ ဲ့ရနသာ 

ဆိ်ုးရွော်းတ ဲ့အနတွေွေ့အ က ြု အခြစအ်ပျကန်တွေနပါဲ့ နခပာရမယ ်ဆိကုျွနန်တာ်တို ဲ့ကိအုခပငပုိ်င််းကနနလွှမ််းမုိ်းနိငုတ် ဲ့အရာနတွေနပါဲ့ဗျာ 

(ဥပမာနခပာရမယ ်ဆိရုင ်မနကာင််းသတင််း သို ဲ့မဟတု ်သတင််းဆိ်ုးနတွေကိ ုအမျာ်းကက ်း ကညဲ့တ်ာမျိြု်းနပါဲ့) ဒါမ မဟတုလ်ည််း မိသာ်းစ ု

န ဲ့ပ ုမ နအ်တိငု််းခြတသ်န််းရတယဲ့ ်အြျိနလ်ိမုျိြု်းနတွေနပါဲ့ဗျာ။ ဒ စတိန်ရာဂါဆိတု ဲ့အရာဟာ တခြာ်း ရုပ်ပုိင််းဆိငုရ်ာထြိိကုရ် နာ သက ဲ့သို ဲ့ 

ကသုလို ဲ့ရပါတယြ်ငဗ်ျ အနရ်းကက ်းတာက သငတ်ို ဲ့ရ ဲ့စတိက်ိဂုရုစိုကပ်ပ ်း စတိြ်ျမ််းသာနနြုိ ဲ့ပါပ ြငဗ်ျ။ 

ခမနမ်ာနိငုင် အနနန ဲ့ COVID-19 နရာဂါလိမုျိြု်း သို ဲ့မဟတု ်ပ ုမ န ်မဟတုတ် ဲ့ လကရ် ိ နိငုင် နရ်း အနခြအနနဟာ ရမ််းကိစုတိပ်ငပ်န််းစရာ 

နကာင််းလွေန််းတ ဲ့ အြျိနန်တွေကိခုြတသ်န််းနနရတယဆ်ိနုတာဲ့ခြငဲ့ ်ခပညသ်လူထူအုတွေက ်စတိဓ်ာတအ်တကအ်ကျရ ိပပ ်း စတိန်ဝဒနာ 

ရတယဆ်ိတုာ ခြစန်လဲ့ခြစထ်ရ ိတ ဲ့အရာကက ်း တစြ်လုိခုြစန်နပါပပ ။  

 

 



ကဆ ်းကန ်းခြင််းနငှ  ်စတိက်ရာဂါကိုထ ို်းအက ကာင််း။                                                         

အကယ၍်  သငဟ်ာ “သငဲ့ရ် ဲ့ဦ်းနနာကထ် မ ာ နတွေ်းရတာနတွေ မနကာင််း 

နတာဲ့ဘ်ူး”၊  ”စတိန်တွေရှုပ်နထွေ်းလာပပ ”၊ ပပ ်းနတာဲ့သငဟ်ာ ”သငဲ့က်ိယုသ်င ်

မဟတုဘ််ူးလို ဲ့” ြ စာ်းနနပပ ဆိရုငန်တာဲ့ သင၏်စတိက်ျန််းမာနရ်း အနပေါ်မ ာ 

အလပ်ုစလပ်ုသငဲ့ပ်ါပပ ။ မလန ဲ့သ်ွော်းပါန ဲ့ဗျ မျာ်းခပာ်း ကျယခ်ပန ဲ့လ် တ ဲ့ 

စတိက်ျန််းမာနရ်း ခပဿနာမျာ်း အတွေက ် အ ဲ့ခပဿနာတိငု််းမ ာ နခြရ င််းြျက ်

ဆိတုာ ရ ိနိငုပ်ါတယဗ်ျ ရုိ်းရုိ်းရ င််းရ င််းနလ်း နခပာရမယဆ်ိလုျှင ်စကာ်းနခပာခြင််း၊ 

အစ အစဉ်ြျပပ ်း နဆွေ်းနနွေ်းတိငုပ်ငတ် ဲ့နနရာမ ာ ကျွမ််းကျငန်သာ နဆွေ်းနနွေ်းနပ်း 

သညဲ့သ် ူန ငဲ့ ်အလပ်ုလပ်ုခြင််း တို ဲ့ခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျ။ အလွေနခ်ပင််းထနန်သာ အနခြ 

အနန တစရ်ပ်မ ာရ ိနနတ ဲ့ လသူာလျှင ်နဆ်းနပ်းနိငုန်သာစတိန်ရာဂါအထ်ူးကဆုရာဝနန် ငဲ့ ်ကသုရနပုိ်လိအုပ်ပါသည။် 

နဆွေ်းနနွေ်းတိငုပ်ငမ်ှု တွေင ်ကျွနန်တာ်တို ဲ့ဟာ လနူတွေရ ဲ့စတိပုိ်မုိ ြိငုမ်ာလာနအာင ်သနမ်ာလာနအာင ်ဒါ ဲ့ထကမ်က ဒ စတိက်ျန််းမာနရ်း 

ခပဿနာပုိမိ ုမဆိ်ုးရွော်းလာနအာင ်ကာကွေယန်ပ်းခြင််း တို ဲ့ကိ ုအဓိကအာရ ုထာ်းပါတယြ်ငဗ်ျ။ အမျာ်းအာ်းခြငဲ့ ် ဒ ပါဝငလ်ာသမူျာ်းကိ ု

သတူို ဲ့၏ စတိြ် စာ်းမှုကိ ု နခပာခပြွေငဲ့ခ်ပြုခြင််း ထိစုတိြ် စာ်းြျကမ်ျာ်းကို နာ်းလည ်လကြ် နိငုခ်ြင််း ပပ ်းနနာက ်စတင ်အလပ်ုလပ်ုသည ်

တည််းက ပါဝငလ်ာသ ူအတွေက ် နခြရ င််းနပ်းရနလ်ပ်ုခြင််းခြငဲ့ ် နအာငခ်မငပ်ပ ်းနခမာကသ်ွော်းတာမျာ်း ပါတယြ်င ်ဗျ။  ဒ ကျွနန်တာ်တို ဲ့ 

လကန်တွေွေ့ စတိန်ရာဂါကထု ်ုးမ ာဆိရုငန်တာဲ့ခြငဲ့ ် ကျွနန်တာ်တို ဲ့ဟာ စတိက်ျန််းမာနရ်းခပဿနာမ ြ စာ်းနနရသညဲ့ ် လတူစန်ယာကက်ိ ု

သတူို ဲ့၏ စတိက်ိခုပနလ်ညခ်ြညဲ့တ်င််းနပ်းခြင််းအာ်းခြငဲ့ ် အလပ်ုလပ်ုပါတယြ်ငဗ်ျ။ ဒ အနခြအနနန စရ်ပ်စလ ်ုးမ ာ ကျွနန်တာ်တို ဲ့ဟာ 

ပထမဆ ်ုးအနနန ဲ့ အနရအတွေကအ်လိကု ်အြန််းကဏ္ဍ(session) ြွေ လိကုခ်ြင််းန ဲ့စပါတယ ်ပပ ်းတ ဲ့အြါကျနတာဲ့ ပါဝငလ်ာနသာ သကူိ ု

သ၏ူ စတိြ် စာ်းြျကမ်ျာ်းကိ ုနြာ်ခပြွေငဲ့ခ်ပြုပါတယြ်ငဗ်ျ ပပ ်းနနာက ်ထိပုါဝငလ်ာသကူိ ု “တညပ်ငမိ်”န ငဲ့ ် နတွေ်းခြင််း န ငဲ့ ် နဆွေ်းနနွေ်းခြင််း 

သာမက ပုိနကာင််းနသာ အနခြနနနရာကန်အာင ် ဘယလ်ိခုပြုလပ်ုရမလ ဆိတုာ ကိပုါ နဆွေ်းနနွေ်းြွေငဲ့ခ်ပြုပါတယ ် ြငဗ်ျ။ 

ထိအုရာမျာ်းအာ်းလ ်ုးဟာ စကာ်း နခပာခြင််း န ငဲ့န်ာ်းနထာငခ်ြင််းမျာ်းကိအုနခြြ ကာ client တစန်ယာကဟ်ာ “လှုငိန်ြါင််းတစြ်၏ု 

အ ဆ ်ုးမ အလင််း” ကိခုမငရ်သက ဲ့သို ဲ့ြ စာ်းရနသာ အနခြအနနတစရ်ပ် အခပင ်ထိသု/ူသမူ ကိယုဲ့န်ခြနထာကန်ပေါ်ကိယုထ်ပ်မ  ရပ်တည ်

နိငုရ်န ်ရညရ်ွေယပ်ါတယြ်ငဗ်ျာ။ 

နဆွေ်း နနွေ်းခြင််းဆိသုညဲ့အ်ရာဟာ ဆရာ ဒါမ မဟတု ် သြငမ် သင်ဲ့အာ်း ဘာလပ်ုဟနုခပာခြင််းကိ ု နာ်းနထာငရ်ခြင််းမဟတုပ်ါ။ 

ထိသုို ဲ့ဘာလပ်ုဟ ု နခပာဆိခုြင််း ကိနုာ်းနထာငခ်ြင််းအစာ်း ဒ အန ကာင််းအရာဟာ သငဲ့အ်န ကာင််းကိ ု သငခ်ပနန်ာ်းနထာငခ်ြင််းန ငဲ့ ်

နကာင််းမွေနန်သာရလဒမ်ျာ်း ရရ ိရနအ်တွေက ်သငဘ်ယလ်ိအုလပ်ုလပ်ုရနလ်ိအုပ်မလ ဆိသုညဲ့် အန ကာင််းအရာခြစပ်ါတယဗ်ျ။ 

 

Counselling Corner မှသင က်ိိုဘယလ်ိိုပ  ပိို်းကပ်းနိိုငမ်လ ဲ

နဆွေ်းနနွေ်းတိငုပ်ငခ်ြင််း၏ ရညရ်ွေယြ်ျကဟ်ာ ခမနမ်ာနိငုင် မ ာရ ိစတိက်ျန််းမာနရ်း အနခြအနန ကိတုိ်ုးတကန်စနရ်းခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျ။ 

တညန်ထာငသ် ူကိနုအာငမ်င််းသမိ််း သညန်ဆွေ်းနနွေ်းတိငုပ်ငခ်ြင််း ကိ ု ခမနမ်ာနိငုင် သာမကတိငု််းတစပ်ါ်းတွေင ်လကန်တွေွေ့ အနတွေွေ့အ က ြု 

ရ ိြူ်းပပ ်းရ ုမျှမက စတိန်ရာဂါကသုခြင််းန ငဲ့ ် နဆွေ်း နနွေ်းခြင််းမျာ်း ကိလုည််း ဩစနတ်းလျနိငုင် ရ ိ Western Sydney University 

တွေငလ်ည််း မဟာဘွေ ွေ့ရထာ်းသတူစဦ််းလည််း ခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျာ။ ကျွနန်တာ်တို ဲ့နဆွေ်းနနွေ်းသနူတွေဘကမ်  နပ်းနသာဝနန်ဆာငမ်ှုမျာ်းမ ာ 

အကနုလ် ်ုးခမနမ်ာလိပု  ခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျ ကျွနန်တာ်တို ဲ့ဘကက်လည််း သငတ်ို ဲ့ဟ စတိြ် စာ်းမှုမျာ်းကိ ု သငတ်ို ဲ့ဘာသာစကာ်းခြငဲ့ ်

အပမ တစန်စ လွေယက်နူပါဲ့ပါ်းစွော နခပာခပနိငုြုိ် ဲ့ယ  ုကညပ်ါတယြ်ငဗ်ျ။ 



နဆွေ်းနနွေ်းခြင််းဝနန်ဆာငမ်ှုမ နပ်းနသာအန ကာင််းအရာမျာ်းအာ်းလ ်ုးဟာ စတိြ် စာ်းြျကက်ိနုြာ်ခပခြင််း စကာ်းနခပာခြင််း 

အြျည််းအန  ်းခြစခ်ြင််း ဒါမ မဟတု ် စို်းရိမ်န ကာငဲ့ ်ကမှုမျာ်းကိ ု နြာ်ထတုခ်ြင််း ခပနလ်ညထ်နူထာငခ်ြင််းန ငဲ့ ် စတိြ်ွေနအ်ာ်းသနမ်ာ 

လာခြင််း တို ဲ့ပ ခြစပ်ါတယဗ်ျ။ ကျွနန်တာ်တို ဲ့ဟာ ပါဝငလ်ာသမူျာ်းကိ ု သတူို ဲ့ကိယုသ်တူို ဲ့ ပုိမိုနကာင််းမွေနသ်ညဲ့ ် အတွေင််းကျကျ 

ခပနလ်ညထ်နူထာငခ်ြင််း အခပင ် သ အိုရ ကျကျနတွေ်းခြင််း န ငဲ့ ် အ က နပျာကဆ် ်ုးခြင််းဆိသုညဲ့ ် အခပြုအမူမျာ်းကိ ု နခပာင််းလ နပ်းရန ်

ကညူ ပါသညြ်ငဗ်ျ။ Counselling Corner ဟာဆိ ုလျှငဝ်နထ်မ််းမျာ်းကိ ုနထာကပ် ဲ့ ခြင််းအစ အစဉ်၏ ပ ဲ့ပုိ်းခြင််းခြစပ်ပ ်း HRဌာနမျာ်းရ ိ 

ဝနထ်မ််းမျာ်းကိ ုအခပြုသနဘာနခပာင််းလ မှုန ငဲ့ ်စတိြ်ျမ််းသာြုိ ဲ့ရန ်ကညူ နပ်းသမူျာ်းခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျာ။ 

 

နဆွေ်းနနွေ်းစဉ်အြျိနအ်တွေင််းမ ာနတာဲ့ တင််း ကပ်စွောလျိှွေ့ ဝ ကထ်ာ်းပပ ်း ကျွနန်တာ်တို ဲ့လပ်ုငန််း တညန်ထာငသ် ူ ကိနုအာငမ်င််းသမ်ိ်း 

ပါဝငန်သာ ဩစနတ်းလျအ က နပ်းအြွေ ွေ့၏ စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျာ်းကိ ုလိကုန်ာပါတယြ်ငဗ်ျ။  

www.theaca.net.au/counsellor/aung-min-thein  
 

Counselling Corner မ  နပ်းနသာ အဓိက ဝနန်ဆာငမ်ှု 

မျာ်း 

• တစဦ််းြျင််းစ  နဆွေ်းနနွေ်းခြင််း (ြျစသ်စူ ုတွေ မျာ်း, 

      မိသာ်းစုန ငဲ့ ်အစုအြွေ ွေ့ ကထု ်ုးအပါအဝင)် 

• နဆွေ်းနနွေ်းခြင််းမ ာဆိလုျှင ်ခမနမ်ာနိငုင် တွေင ်ဆကလ်က ်

     တိ်ုးပွော်းနနနသာ အနခြအနန န ငဲ့ ်ထနိရာကန်သာ  

     စတိြ်ျမ််းနခမဲ့ြွေယန်ဆွေ်းနနွေ်းမှု 

• Webinars မတညူ နသာနြါင််းစဉ်မျာ်း 

• အနခြြ ၊ အဆငဲ့ခ်မငဲ့၊် နရ ်းဦ်း နဆွေ်းနနွေ်းခြင််း 

     အရညအ်ြျင််းမျာ်း နလဲ့ကျငဲ့န်ပ်းခြင််း  

• Media မ တစဆ်ငဲ့ ်စတိက်ျန််းမာနရ်း အာ်းနပ်းခြင််း 

 

တစဦ််းြျင််းစကီဆ ်းကန ်းခြင််း 

Counselling Corner မ  ကသုနပ်းသမူျာ်းသည ်အမျိြု်းမျိြု်းနသာနည််းစနစမ်ျာ်းကိ ုနလဲ့ကျငဲ့ပ်ပ ်းနသာ သမူျာ်းခြစန်သာန ကာငဲ့ ်သငဲ့၏် 

စတိအ်နခြ အနနမနကာင််းမှုမျာ်း၊ ကိယုန်ရ်းကိယုတ်ာခပဿနာမျာ်းကိနုခြရ င််းခြင််း သငဲ့၏်ဘဝကိနုခပာင််းလ နပ်းနိငုမ်ယဲ့ ် ကိယုတ်ိငု ်

နခပာင််းလ မ မျာ်း ခပြုလပ်ုမှုမျာ်းကိ ု ပုိ မိုနကာင််းမွေနစ်ွော ြန ဲ့ြ်ွေ  နပ်းရန ်ကညူ နပ်းနိငုပ်ါသည။် ဒ နည််းနတွေ ထ မ ာပါလာနိငုတ်ာ ကနတာဲ့ 

client ကိ ု ဗဟိခုပြုနသာကထု ်ုး၊ အခပြုအမူ သခိမငခ်ြင််းန ငဲ့ဆ်ိငုန်သာ ကထု ်ုး ဒါမ မဟတု ် စတိန်ခပာင််းလ နသာ ကထု ်ုးတို ဲ့ပ  ခြစပ်ါ 

တယဗ်ျ။  

 

သင၏် ပထမဦ်းဆ ်ုးနခြလ မ််းအနနန ဲ့ ကျွနန်တာ်တို ဲ့န  ငဲ့ ် နတွေွေ့ဆ ခုြင််းကိ ု ြုန််းန ငဲ့ ် နသာ်လည််းနကာင််း social media နပေါ်တွေင ်

လည််းနကာင််း ပထမဦ်းစွောအနရအတွေက် အလိကုတ်စန်ာရ  ကာနသာ session အတွေကြ်ျိန််းဆိပုါ။  

http://www.theaca.net.au/counsellor/aung-min-thein


သငဲ့အ်တွေကအ်ဆငန်ခပတယ ် ကကြိုကန် စသ်ကတ်ယလ်ို ဲ့ ြ စာ်းရလျှင ်

သငဘ်ယလ်ိခုပဿနာမျိြု်းကိ ု နဆွေ်း နနွေ်းြျင ်သလ ဆိတုာကိ ုညွှနခ်ပရန ်

အဆငန်ခပနိငုပ်ါတယ ် ဒါမ သာ ကျွနန်တာ်တို ဲ့ကလည််း သင်ဲ့အတွေက ်

သငဲ့န်တာ်မညဲ့ ် နဆွေ်းနနွေ်းသကူိအုလပ်ုနပ်းနိငုမ် ာ ခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျ။ 

နဆွေ်းနနွေ်းနနစဉ် အတွေင််းမ ာ သငန် ငဲ့ ် သငဲ့န်ဆွေ်း နနွေ်းသ ူတို ဲ့ဟာ သငန် ငဲ့ ်

နနာငအ်ပတမ်ျာ်းတွေင ် ရလဒန်ကာင််းမျာ်းရနစမညဲ့ ် သင၏်ခပဿနာ 

မျာ်း အနပေါ်တွေင ်အစ အစဉ်ြျရမ ာခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျ။  

အမျာ်းအာ်းခြငဲ့ ် တစပ်တက်ိ ု session တစြ်(ုတစြ်ကုိမိုနစ၅်၀) အ က နပ်းပါတယ ် ပပ ်းနနာက ် ကျွနန်တာ်တို ဲ့ဟာ sessions 10 

ြအုတွေင််းမ ာ နကာင််းမွေနတ် ဲ့ရလဒန်တွေ ရလာရနက်ကြို်းစာ်းပါတယဗ်ျ။ ဒ  sessions နတွေဟာဆိရုငသ်င၏်အပိငုခ်ြစပ်ါတယ ် သင ်

ကကြိုကန် စသ်ကသ်ညဲ့ ် အြျနိရ်ပ်ရနဆ် ်ုးခြတ၍် ရပါသည။် ဒါမ မဟတုြ်ဏနာ်းြျငလ်ည််းနာ်းလို ဲ့ရသလိ ု တခြာ်းနဆွေ်းနနွေ်းနပ်းသ ူ

တစန်ယာကက်ိနုတာင ်နတာင််း ဆိ၍ု ရပါတယြ်ငဗ်ျ။ သငဲ့ရ် ဲ့ အြျိနန် ဲ့ သငဲ့ရ် ဲ့ အာ်းစိုကထ်တုမ်ှု ကနတာဲ့ သငဲ့အ်တွေက ်နကာင််းကျိြု်း 

နတွေ ဆ  ဦ်းနဆာငပ်ါလမိဲ့်မည။် 

 

အလိုပ်ကဆ ်းကန ်းတိိုငပ်ငခ်ြင််း 

ကျွနန်တာ်တို ဲ့ရ ဲ့နဆွေ်းနနွေ်းတိငုပ်ငတ် ဲ့သ ူနတွေဟာ အခပနအ်လ နအ်နနန ဲ့ ၂နာရ  နဆွေ်းနနွေ်းမှုကိမု  ၂-၂၀ ပါဝငသ်မူျာ်းအတွေက ် တကက်က 

နသာ နာ်းနထာငခ်ြင််း၊ စတိြ် စာ်းြျကမ်ျာ်းနြာ်ခပခြင််း၊ မျှနဝြ စာ်းမှုကိနုြာ်ခပခြင််းန ငဲ့ ်အနတွေွေ့အ က ြုသငယ်မူှုမ တစဆ်ငဲ့ ်တစဦ််းန ငဲ့ ်

တစဦ််းအခပနအ်လ နအ်နထာကအ်ပ ဲ့နပ်းခြင််း တို ဲ့ခြစပ်ါတယ။် လကန်တွေွေ့ နလဲ့ကျငဲ့ြ်န််းသည ်ဒ နဆွေ်းနနွေ်းမှုအတွေင််းတွေင ်ပါဝငပ်ါတယ ်

ြငဗ်ျ (with break-out rooms) ပါဝငလ်ာနသာ သတူိငု််း သငယ်ရူနန် ငဲ့န်န ဲ့စဉ်ပုဂိ္ြုလန်ရ်း န ငဲ့ ်ဘဝမ ာ အရညအ်ြျင််း အသစ ်မျာ်းကိ ု

အသ ်ုးြျခြင််းကိပုိုနသြျာနစရနခ်ြစပ်ါသည။် 

စတိြ် စာ်းမှုန ငဲ့ပ်ကသ်ကတ် ဲ့ အလပ်ုြွေငဟ်ာ အထ်ူးသခြငဲ့ ် ခမနမ်ာ 

နိငုင်  မ ာ ပုိမုိခြစထ်ွေန််းပါတယ ် ခမနမ်ာနိငုင် ရ ဲ့နနာကြ်  တိ်ုးတက ်

လာခြင််းန ငဲ့ ် လနူတွေကိ ု သတူို ဲ့ရ ဲ့ စတိြ် စာ်းြျက ် နတွေကိ ု

ရငဆ်ိငုန်ိငုြုိ် ဲ့ရနန် ငဲ့ ် သတူို ဲ့ရ ဲ့အတတိမ် ာနရာ အနာဂတမ် ာနရာ 

ကိငုတ်ွေယ ် နခြရ င််းမယဲ့ ် စနစက်ိတုညန်ဆာကြုိ် ဲ့ နထာကပ် ဲ့ နပ်း 

ခြင််း တို ဲ့န ကာငဲ့ ် ခြစပ်ါတယ။် ၂နာရ  ကာနသာ sessionမ ာ 

ပါဝငန်သာသမူျာ်း သငရ်မည်ဲ့အရာမျာ်း သည ် စတိြ် စာ်းမှုကိ ု

နြာ်ခပခြင််း၊ နာ်းနထာငခ်ြင််း အရညအ်ြျင််းကိ ုတိ်ုးတကန်စရန၊် သတူို ဲ့တစန်ယာကတ်ည််းမဟတုပ်ါဘ်ူး ဆိသုညဲ့အ်ရာကိ ုနာ်းလည ်

နစရနန် ငဲ့ ်ကိငုတ်ွေယန်ခြရ င််းသညဲ့ ်စကက်ရိိယာတစြ်စုတငတ်ညန်ဆာကခ်ြင််း တို ဲ့ခြစပ်ါသည။်  

 

Webinar 

Webinar တစြ်အုတွေင််းမ ာ နဆွေ်းနနွေ်းသမူျာ်းဟာ စတိက်ျန််းမာနရ်းန ငဲ့ဆ်ကယ် ကန်သာ တကိျသညဲ့န်ြါင််းစဉ်န ငဲ့ ်ဗဟသု ုနဝင ခြင််း 

ကိ ု အာရ ုစိုက ်ကရပါတယ။် တစန်ာရ  ကာ Zoom session တွေင ် (ဥပမာအနနန ဲ့ ပူပငန် ကာငဲ့ ်ကတ ဲ့စတိက်ိ ု ဘယလ်ိ ု ကိငုတ်ွေယ ်

နခြရ င််းရမလ ၊ နဒါသန ငဲ့န်သာကကိ ုဘယလ်ိ ုရငဆ်ိငုန်ခြရ င််းရမလ ၊ စတိြ် စာ်းြျက ်န ငဲ့ ်ကပ်ဆိကုန်သာ အနခြအနန အပါအဝင ်



စသညခ်ြငဲ့)် တို ဲ့အတွေက ်စကာ်းနခပာ ကပါတယ။် Webinar ကအမျာ်းအာ်းခြငဲ့ ်လသူ ်ုးဆယထ်ာ်းပါတယ ်ပါဝငလ်ာသမူျာ်း အတွေက ်

နဆွေ်းနနွေ်းသမူျာ်းကိ ုနမ်းြွေန််း နမ်းနိငုရ်န ်နသြျာနစြျင၍် ခြစပ်ါတယြ်ငဗ်ျ။  

Webinars နတွေကဆိရုင ် ပထမဦ်းဆ ်ုး နဆွေ်းနနွေ်းခြင််းကိ ု

နာ်းလညြ်ျငန်သာ လမူျာ်းန ငဲ့ ် စတိြ်ျမ််းသာြျငန်သာ လမူျာ်း 

အတွေက ် အနကာင််းဆ ်ုးပါပ ြငဗ်ျ။ နဆွေ်းနနွေ်းခြင််း နထာငဲ့သ်ည ်

corporate အြွေ ွေ့အစည််းန ငဲ့ ် NGO ၏ ဆရာမ နကျာင််းသာ်း 

နကျာင််းသမူျာ်း န ငဲ့ ် မတညူ နသာ လထူအုနခြခပြု အြွေ ွေ့အစည််း 

မျာ်း အတွေကဝ်နထ်မ််းမျာ်း အတွေက ် webinars ပပ ်းသွော်းပပ  

ခြစပ်ါတယ။် 

 

ကလ ကျင မ်ှု 

ကျွနန်တာ်တို ဲ့ကနတာဲ့တစန်ိငုင် လ ်ုး စတိက်ျန််းမာနရ်းအနခြအနနကိ ု တိ်ုးတကန်စနိငုြုိ် ဲ့အတွေက ် နလဲ့ကျငဲ့မ်ှုကအနရ်းကက ်းတယလ်ို ဲ့ 

ထငပ်ါတယြ်ငဗ်ျ ပပ ်းနတာဲ့ ကျွနန်တာ်တို ဲ့တစန်ယာကတ်ည််းလည််း လပ်ုလို ဲ့မရဘ်ူးနလ။ ဒါ ဲ့န ကာငဲ့ ် ကျွနန်တာ်တို ဲ့ Counselling 

Corner ကနနပပ ်းနတာဲ့မ  တစန်ိငုင် လ ်ုးတွေငရ် ိနသာ လတူန််းစာ်းမနရွေ်းကိ ု အနခြြ နဆွေ်းနနွေ်းခြင််း အရညအ်ြျင််းန ငဲ့ ် အဆငဲ့ခ်မငဲ့ ်

နဆွေ်းနနွေ်းခြင််းအရညအ်ြျင််း တို ဲ့ကိစုတငန်လဲ့ကျငဲ့န်ပ်းနနပါပပ  ြငဗ်ျာ။ နလဲ့ကျငဲ့ြ်ျိနက်ိ ုနာရ နပါင််း 20  ကာပါမယြ်ငဗ်ျ(၁၀ရကပ်ါ) 

ပပ ်းနတာဲ့ ကျွနန်တာ်တို ဲ့က ပါဝငလ်ာနသာသမူျာ်းကိ ု အမ်ိစာလပ်ုရန ် နမျှာ်လငဲ့ပ်ါတယြ်ငဗ်ျ (သလူ ပျင််းမျှနာရ နပါင််း၂၀နလာက ်

ရ ိပါမယ)်။ နဆ်းဘကဆ်ိငုရ်ာဝနထ်မ််းမျာ်း၊ လမူှူနရ်းလပ်ုသာ်းမျာ်း၊ HR ဝနထ်မ််းသာမက အာ်းနည််းနသာလမူျာ်းန ငဲ့ ် အလပ်ုလပ်ု 

နနနသာ နစတနာဲ့ဝနထ်မ််းမျာ်းသည ်ဒ နလဲ့ကျငဲ့မ်ှု ဟာသတူို ဲ့ရ ဲ့နန ဲ့စဉ်အလပ်ုနတွေမ ာ အလွေနအ်ကအူည ရတာကိ ုနတွေွေ့ ရ ိ ကပါတယ။် 

နလဲ့ကျငဲ့န်နစဉ်အတွေင််းမ ာ နဆွေ်းနနွေ်းမညဲ့ ်နြါင််းစဉ်မျာ်းကနတာဲ့ နာ်းနထာငခ်ြင််း၊ ခပနလ်ညန်ခပာဆိခုြင််း၊ ဂရုစိကုခ်ပခြင််း၊ ကိယုဲ့က်ိယု ်

ကိယုဘ်ယလ်ိကုညူ မလ ၊ ဝနထ်မ််းတစန်ယာကက်ိ ု ဘယလ်ိကုိယုဲ့ြ်ာသာကိ ု အနကာင််းဆ ်ုး နခြရ င််းြျကရ် ာ ြုိ ဲ့နခပာမလ ၊ 

Professional distance တစြ်ဘုယလ်ိထုာ်းမလ ၊ စို်းရိမ်န ကာငဲ့ ်ကမှုကိ ုကိယုတ်ိငုဘ်ယလ်ိ ုကိငုတ်ွေယမ်လ  စသညခ်ြငဲ့။် 

နလဲ့ကျငဲ့ရ်မညဲ့ရ်ကမ်ျာ်းကိ ုကျွနန်တာ်တို ဲ့ရ ဲ့ Facebook page မ ာ န ကခငာ 

ထာ်းပါတယ၊် အနခြြ နဆွေ်းနနွေ်းခြင််းနလဲ့ကျငဲ့မ်ှုကနတာဲ့ အမျာ်းအာ်း ခြငဲ့ ်

တစလ်န ဲ့ ပပ ်းပါတယြ်ငဗ်ျ။ ဒ နလဲ့ကျငဲ့မ်ှုန  ငဲ့လ်ကန်တွေွေ့ နလဲ့ကျငဲ့ြ်န််း 

နတွေဟာ အြွေ ွေ့အစည််းမ  တကိျ သည်ဲ့ လိအုပ်မှုမျာ်းန ငဲ့ ်လိကုြ်ျကမ်ျာ်းန ငဲ့ ်

လိကုြ်က ် နအာင ် ခပငဆ်ငြ် ဲ့ပပ ်းခြစပ်ါ အကယ၍် သငဟ်ာ private 

နလဲ့ကျငဲ့ရ်န ် အြွေ ွေ့အစည််း န င်ဲ့ ဘွေတက်ငြ်ျိတ ် ထာ်းတယ ်ဆိလုျှင ် အြွေ ွေ့ 

တစြ်ွေ ွေ့ကိ ုလ ူ၂၀ ပါဝငပ်ါမယြ်ငဗ်ျ။   

2021 မ ာကျွနန်တာ်တို ဲ့ဟာ န စန်ာရ  နရ ်းဦ်းကထု ်ုးကိလုည််း စတင ်နလဲ့ကျငဲ့ ်

နပ်းနနပပ ခြစပ်ါသည။် (CISM-critical incident stress management) 

 

 

 



ကထာကြ် အာ်းကပ်းမှု 

ကျွနန်တာ်တို ဲ့အနနန ငဲ့ ် စတိက်ျန််းမာနရ်းနဆွေ်းနနွေ်းမှုကိ ု ခမနမ်ာနိငုင် အတွေက ် အသစအ်ဆန််းခြစန်နနသ်းသညက်ိ ု နာ်းလညထ်ာ်းပပ ်း 

ခမနမ်ာလမူျိြု်းမျာ်းအနနန ငဲ့ ် စတိက်ျန််းမာနရ်းန ငဲ့ ် ပတသ်က၍်အနရ်းကက ်းမှုအြန််းကဏ္ဍကိ ု နသနသြျာြျာ နာ်းလညမ်ှုနည််း 

နနန ကာင််းန ငဲ့ ်စတိက်ျန််းမာနရ်းန ငဲ့ ်စပ်လျဉ််းသညဲ့ ်နာ်းလညမ်ှု အလွေ မျာ်းကိလုည််း သထိာ်းပပ ်းခြစပ်ါသည။် ကျွနန်တာ်တို ဲ့လပ်ုငန််းစု 

စတငြ် ဲ့စဉ်ကတည််းက လနူတွေကိစုတိက်ျန််းမာနရ်းန ငဲ့ ် ပတသ်ကန်သာ အသပိညာနပ်းခြင််း လပ်ုငန််းမျာ်းကိ ု ခမနမ်ာဘာသာစကာ်း 

ခြငဲ့ ် စဉ်ဆကမ်ခပတ ် လပ်ုကိငုြ် ဲ့သညမ် ာ အပတစ်ဉ် ြျယရ်  FM တွေငစ်တိက်ျန််းမာနရ်းန ငဲ့ ် ပတသ်ကသ်ညဲ့အ်စ အစဉ်ကိ ု (၃ လ) 

တိငုတ်ိငု ်နဆာငရ်ွေကြ် ဲ့ခြင််း၊ တ ဗွေ ရှု ိ်းမျာ်းတွေင ်ဧညဲ့သ်ညအ်ခြစ ်

နဆွေ်းနနွေ်းနခပာဆိခုြင််း၊ Myanmar Times န ငဲ့ ် အခြာ်း 

စာပ ုန ပ်ိတိကုမ်ျာ်း မ  ထတုန်ဝနသာ စာနစာငမ်ျာ်း တွေင ်

ထညဲ့သ်ွေင််း နြာ်ခြင််း၊  စာနပနဟာနခပာပွေ မျာ်း အြမ််းအနာ်းပွေ  

မျာ်းတွေင ်တကန်ရာက ် နခပာဆိ ု ခြင််း တို ဲ့ခြငဲ့န်ဆာငရ်ွေကြ် ဲ့ပပ ်း 

ခြစပ်ါသည။် အပတစ်ဉ် အဂဂ ါ နန ဲ့တိငု််း ကျွနန်တာ်တို ဲ့ရ ဲ့ 

Facebook page  မ တစဆ်ငဲ့ ် မတညူ နသာနြါင််းစဉ်မျာ်းကိ ု

Live လွှငဲ့န်ခပာဆိပုပ ်း  ကညဲ့ရ်ှု  သမူျာ်းန ငဲ့ ် အတအူနမ်းအနခြ 

ကဏ္ဍမျာ်း ကိလုည််း ခပြုလပ်ု နဆာငရ်ွေကလ်ျကရ် ိပါသည။် 

 

ကျွန်ကတာတ်ိို  ၏ ကဆ ်းကန ်းအ က ကပ်းဆရာမျာ်း 

Counselling Corner တွေင ်နိငုင် ခြာ်းသို ဲ့သွော်းနရာက ်ပညာသငယ်ြူ ဲ့ရင််း နလဲ့ကျငဲ့မ်ှုမျာ်းရယြူ ဲ့နသာ ကျွမ််းကျငန်ဆွေ်းနနွေ်းအ က နပ်း 

ဆရာမျာ်း ရ ိပါသည။် ဆရာတစန်ယာကြ်ျင််းစ တိငု််းတွေင ် သူ ဲ့နယပ်ယက်ျွမ််းကျငမ်ှု အပုိင််းန ငဲ့သ်ရူ ိ ကပပ ်း ကျွနန်တာ်တို ဲ့ဆ သို ဲ့ 

နရာကရ် ိလာတ ဲ့ ခပဿနာ အန ကာင််းအရင််းမျာ်း၊ အန ကာင််းအရာတစြ်၏ု ရှုပ်နထွေ်းနကန် မှု အတိငု််းအတာ န ငဲ့ ် ဆရာမျာ်း၏ 

အာ်းလပ်ြျိနမ်ျာ်းကိ ုကိကုည် မှုရ ိနအာင ်ထနိ််းည ပိပ ်း ဝနန်ဆာငမ်ှုနပ်းလျက ်ရ ိပါသည။် 

ကျွနန်တာ်တို ဲ့၏ နဆွေ်းနနွေ်းအ က နပ်း ဆရာမျာ်းသည ် မိမိထ နရာကရ် ိလာသညဲ့ ် အကအူည လိသုမူျာ်း၏ ကိယုန်ရ်းမ တတ်မ််း 

ထနိ််းြျြုပ်မှု၊ ထိသုတူို ဲ့တွေင ်က ြုနတွေွေ့နနရနသာ ခပဿနာမျာ်းအတွေက ်နခြရ င််းမှုပ ုစ အမျိြု်းမျိြု်း န ငဲ့ ်ကထု ်ုးမျာ်းကိ ုအနကာင််းဆ ်ုးခြစန်စ 

ြုိ ဲ့ရာ သတူို ဲ့၏တစက်ိယုရ်ညက်ျန််းမာမှုမျာ်းကိ ုပ ုမ န ်Supervision ြ ယခူြင််းခြငဲ့ ် ကညဲ့ရ်ှုကသုနပ်းလျက ်ရ ိပါသည။် 

အန ကာင််းအရာမျာ်းအာ်းထပ်မ သရိ ိလိပုါက www.counsellingcornermyanmar.com/your-therapist တွေင ်ကညဲ့ရ်ှုနပ်းပါရန ်

အ က ခပြုပါသည။် 

 

လ ိ ျှို့ ဝှကက်စာင ထ်န်ိ်းခြင််း 

နဆွေ်းနနွေ်းအ က နပ်းဆရာမျာ်းအနနန ငဲ့ ် နဆွေ်းနနွေ်းမှုန ငဲ့ ် နလဲ့ကျငဲ့မ်ှုမျာ်းလပ်ုနနစဉ်အတွေင််း ရရ ိလာနသာ အြျကအ်လကမ်ျာ်းကိ ု

သ ်းခြာ်းထနိ််းသမိ််းရနလ်ိအုပ်ပါသည။် ကျွနန်တာ်တို ဲ့ ဆရာမျာ်းအနနန ငဲ့လ်ည််း Australian Counselling Association (ACA) ၏ 

‘Code of Ethics and Practice’ မျာ်းအတိငု််း လိကုန်ာနဆာငရ်ွေကက်ျငဲ့သ် ်ုးလျကရ် ိပါသည။် 

 

 

 

http://www.counsellingcornermyanmar.com/your-therapist


တညက်နရာ၊ ကျန််းမာကရ်းကဆ်းြန််းဖ င ြ်ျိန် နငှ  ်ဆကသ် ယရ်န်နည််းလမ််းမျာ်း 

Counselling Corner သည ် ဘိကုနလ်းန ်းလမ််းရ ိ ခပနလ်ညခ်ပြုခပငမ်ွေမ််းမ ထာ်းနသာ အနမွေအန စအ်နဆာကအ်ဥ ်းတွေင ် တညရ် ိ 

ြွေငဲ့လ် စထ်ာ်းပပ ်း မျကန် ာြျင််းဆိငု ် လနူတွေွေ့ နဆွေ်းနနွေ်း ရနအ်တွေက ် နဆွေ်းနနွေ်းြန််း ၄ ြန််းထာ်းရ ိပါသည။် Workshop မျာ်း၊ အုပ်စြုွေ ွေ့ 

နဆွေ်းနနွေ်းမှုမျာ်းန ငဲ့ ်နလဲ့ကျငဲ့န်ရ်းလပ်ုငန််းမျာ်း အတွေကလ်ည််း နနရာမျာ်းထာ်းရ ိပပ ်းခြစပ်ါသည။် ကျွနန်တာ်တို ဲ့ရ ဲ့ ပ ုမ နလ်ပ်ုငန််း စတင ်

ြျိနမ်ျာ်း ကနတာဲ့ အပတစ်ဉ် တနဂလာနန ဲ့မ စနနနန ဲ့အထ ိမနက ်၈:၃၀ မ  ညနန ၅:၃၀ အထ ိြွေငဲ့လ် စန်ဆာငရ်ွေကလ်ျက ်ရ ိပါသည။် 

 

ကျွနန်တာ်တို ဲ့တွေင ်Zoom software ကိအုသ ်ုးခပြုနသာ online sessions မျာ်းလည််းရ ိသလိ ုသငတ်ို ဲ့အြွေ ွေ့အစည််း၏  လိအုပ်ြျက ်

မျာ်းကိ ုအတတန်ိငုဆ် ်ုး ည နိ ှုငိ််းပပ ်း ဝနန်ဆာငမ်ှုမျာ်း လည််း နပ်းအပ်လျကရ် ိပါသည။် 

 

Sponsorship/ Discounts and CRS 

Counselling Corner အနနန ငဲ့ ်စတိက်ျန််းမာနရ်းအကအူည လိအုပ်နန နသာ်လည််း ကျွနန်တာ်တို ဲ့၏ဝနန်ဆာငမ်ျာ်းန ငဲ့ပ်တသ်က၍် 

နငွေ်းန က်းအြကအ်ြ တစစ် တုစရ်ာရ ိြ ဲ့ပါလျှင ် နစျ်းနှုန််းမျာ်းနလျာဲ့ြျနပ်းခြင််းန ငဲ့ ် ည နိ ှုငိ််းနဆွေ်းနနွေ်းခြင််းမျာ်းကိလုည််း ဝမ််းသာစွော 

လပ်ုနဆာငန်ပ်း လျကရ် ိပါသည။် လမူှုနရ်းအရ တကက်ကစွောလပ်ုကိကုန်နနသာ အြွေ ွေ့အစည််းတစြ်ခုြစသ်ညဲ့အ်နလျာက ်ကျွနန်တာ် 

တို ဲ့န  ငဲ့ ် ပတသ်ကန်သာ လမူှုအြွေ ွေ့အစည််းမျာ်းကိ ု အကအူည နပ်းသလိ ု ထိသုတူို ဲ့၏စတိက်ျန််းမာနရ်းန ငဲ့ပ်တသ်ကန်သာ ကညူ  

နထာကပ် ဲ့မှုမျာ်း ကိလုည််း နဆာငရ်ွေကလ်ပ်ုကိငုလ်ျကရ် ိပါသည။် 

Counselling Corner သည ်ခမနမ်ာနိငုင် အနခြစိုက ်shareholder ၂ ြမု ပုိငဆ်ိငုထ်ာ်းနသာအြွေ ွေ့အစည််းတစြ်ခုြစသ်ညဲ့အ်နလျာက ်

လသူာ်းန ငဲ့က်မဘာအတွေက ် နရရ ညန်စာငဲ့ထ်နိ််းမှုမျာ်းကိ ု အာ်းနပ်း နဆာငရ်ွေကခ်ြင််းကိ ု ယ  ုကညထ်ာ်းရ ိနသာ အြွေ ွေ့အစည််းတစြ် ု

လည််းခြစပ်ါသည။် 

 

ကင ကပ်းကြျခြင််း မူဝါဒ 

Workshop မျာ်း၊ Webinar မျာ်း န ငဲ့ ် နလဲ့ကျငဲ့န်ရ်း ကဏ္ဍမျာ်းအတွေက ်လကင်င််းနငွေနပ်းြျခြင််းစနစက်ိကုျငဲ့သ် ်ုးပပ ်း တစဥ် ်းြျင််း 

နဆွေ်းနနွေ်းမှုမျာ်း အတွေက ်တစလ်လျငတ်စက်ကမိ်နှုန််းနပ်းနြျခြင််း တို ဲ့ထာ်းရ ိနဆာငရ်ွေကပ်ါသည။် ကျွနန်တာ်တို ဲ့အနနန ငဲ့ ်မတညူ နသာ 

အြွေ ွေ့အစည််းမျာ်းသည ် မိမသိကမ် တပ် ု ကိယုစ် ရ ိ ကသညက်ိ ု နာ်းလညထ်ာ်းသညဲ့အ်နလျာက ် နခပခပစန်ြျာနမွေွေ့ စွော နခပာင််းလ  

နဆာငရ်ွေကမ်ှုမျာ်း လည််း ရ ိပါသည။် 

 

References 

ကျွန်ပ်ုတို ဲ့၏လပ်ုငန််းအမျာ်းစသုည ် client တစဦ််း မ နပ်းထာ်းနသာ ယ  ုကညမ်ှုန ငဲ့ ် ကျွမ််းကျငမ်ှုဆိငုရ်ာလျှိြုွေ့ ဝ ကြ်ျကမ်ျာ်း အနပေါ် 

အနခြြ သည။် ထို ဲ့န ကာငဲ့ ်ကျွန်ပ်ုတို ဲ့သည ်မညသ်ညဲ့ ်ကိယုန်ရ်းကိယုတ်ာ အြျကအ်လကက်ိမုျှ ထတုန်ြာ်နခပာဆိနုိငုခ်ြင််း မရ ိပါ။ 

ကျွန်ပ်ုတို ဲ့ခပြုလပ်ုြ ဲ့သညဲ့ ် သငတ်န််းမျာ်းန ငဲ့ ် အလပ်ုရ ုနဆွေ်းနနွေ်းပွေ မျာ်းကိ ု ကျွန်ပ်ုတို ဲ့၏အခြာ်း ၀နန်ဆာငမ်ှုမျာ်းန ငဲ့ ် ၀နန်ဆာငမ်ှု 

ြ ယသူမူျာ်း အနနခြငဲ့ ်ရရ ိြ ဲ့ ကသည။် နိငုင် တကာ NGO မျာ်း၊ ခမနမ်ာနိငုင်  အနခြစိုကန်ိငုင်  စ ုနကာ်ပုိနရ်းရ င််းမျာ်း၊ သ တမနရ် ု ်း မျာ်း 

န ငဲ့ ်ခမနမ်ာနိငုင် ရ ိ လထူအုနခြခပြုအြွေ ွေ့အစည််းမျာ်းပါဝငသ်ည။် 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get in touch! 

ပထမဆ ်ုးနခြလ မ််းတိငု််းဟာ ြကြ် တယဆ်ိတုာ ကျွနန်တာ်တို ဲ့နာ်းလညပ်ါတယဗ်ျာ။ ဒါနပမ ဲ့ မစို်းရိမ်ပါန ဲ့ ကျွနန်တာ်တို ဲ့ကညူ ြုိ ဲ့ ရ ိနန 

ပါတယ။် ကျွနန်တာ်တို ဲ့ ဘယလ်ိကုညူ လို ဲ့ရမလ ဆိတုာန င်ဲ့ ပတသ်ကလ်ို ဲ့ အနသ်းစတိသ်ြိျငပ်ါသညဆ်ိလုျှင ် ထပ်မ နဆွေ်းနနွေ်းလို ဲ့ရ 

နစရန ်ရကြ်ျိန််းမျာ်း မညသ်ည်ဲ့နန ဲ့တွေငရ် ိသညဆ်ိတုာကိ ုစ စုမ််းနမ်းခမန််းလို ဲ့ရပါတယဗ်ျာ။ 

 

Phone: 09-784 509 916 
Email: info@counsellingcornermyanmar.com 
Facebook messenger: www.facebook.com/counsellingcornermyanmar  
WhatsApp / Telegram: +95-9-785 074 173 
www.counsellingcornermyanmar.com  
www.instagram.com/counselling.corner  
https://www.linkedin.com/company/counselling-corner  
 
Office address and counselling centre: 
No.5/9, 1st Floor, Bogalay Zay Street (Lower Block)  
Botahtaung Township, Yangon, Myanmar 
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