Human Rights Education Training of Trainers Application Form
လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး နည္းျပသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ
အပိုင္း ၁။ ကုိယ္ေရး သတင္း အခ်က္အလက္
အမည္
ေမြးသကၠရာဇ္

____ေန႔ / ____ လ/ ____ နွစ္

လိင္

က်ား

မ

အျခား

အထက္တန္း
ဘြဲ႔ရ

အတန္းပညာအရည္အခ်င္း

ဘြဲ႔လြန္
အျခား ..................................

ရခိုင္
ဗမာ
ခ်င္း

………………….ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္

ကခ်င္
လူမ်ိဳး

ကရင္
ကယား/ကရင္နီ

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ

………………………….. ျပည္နယ္၊ တိုင္း။

မြန္
ရွမ္း
အျခား __________
ဖုန္းနံပါတ္

အီးေမးလ္ လိပ္စာ
အပိုင္း ၂။ အဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာအေတြ႔အႀကံဳမ်ား။

အဖြဲ႔အမည္

မိိမိ၏ တာ၀န္/ရာထူး
အစိုးရဌာန
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႔အစည္း (NGO)

အဖြအ
ဲ႔ မ်ိဳးအစား

ႏိုင္ငံေရးပါတီ
လူထုအေျချပဳအဖဲ႔ြအစည္း

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ျပည္သူလူထု အမ်ိဳးအစား

မိမလ
ိ ုပ္ေဆာင္ေနသည့္
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

မိမိလက္ရလ
ွိ ုပ္ကိုင္ေနရ
ေသာ လုပ္ငန္းအက်ဥ္း

1

………………………….. ၿမဳိ႔

လက္ရွိအဖြဲ႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကာလသက္တမး္။

၁-နွစ္

၂-နွစ္

၃-နွစ္

၄-နွစ္

၅-နွစ္
အထက္

အပိုင္း ၃။ သင္တန္းအေတြ႔အႀကံဳ
အျခား
တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ
သင္တန္းမ်ား ရွိပါသလား။

တက္ဖူးသည္။

ရွိပါက သင္တန္းဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္

လံုး၀ မ တက္ဖူးပါ။

တက္ခဲ့ဖူးပါသလဲ။

ေခါင္းစဥ္
1.
တက္ဖူးပါက
တက္ခဲ့ဖူးေသာ
သင္တန္းအမည္၊
တာ၀န္ယူသည့္
အဖြဲ႔အစည္းအမည္မ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးပါ။

2.
3.
4.

ေန႔စြဲ
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___

မိမိ ဦးတည္
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
လူထုမ်ားအၾကား အဓိက
အျဖစ္မ်ားသည့္ လူ႔အခြင့္
အေရးအေျခအေနမ်ားကို
ေဖာ္ျပပါ။
ထိုလူထုအၾကားတြင္
လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္း
နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ
အေျခအေနႏွင့္
အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
အပိုင္း ၄။ သင္တန္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား

ဘာေၾကာင့္ ဤ
နည္းျပသင္တန္းကုိ
စိတ္၀င္စားသလဲ။

ဤသင္တန္းတြင္ မည္သည့္ွ
အေၾကာင္းအရာ၊ ေခါင္းစဥ္
မ်ားကုိေလ့လာ ခ်င္ပါသလဲ။

ပုိ႔ခ်သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာတြင္
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_____ သင္တန္းမ်ား။
ပုိ႔ခ်သည့္အဖြဲ႔အစည္း

မည္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား
ကို အထူးျပဳေလ့လာလို
ပါသလဲ။

ဤသင္တန္းမွ ရရိွေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားက
မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြက္
ဘယ္လို အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား
ရရွိေစမည္နည္း။

အပိုင္း ၅။ မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ျခင္း
၅= (ကြ်မ္းက်င္အဆင္)့
၄ = (ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား)
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး

၄ = (အထိုက္အေလ်ာက္)

မိမိ၏ ဗဟုသုတအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကြက္တြင္ အမွတ္ျခစ္ေပးပါ။

၂ = (အနည္းငယ္)
၁ = (လံုး၀မသိပါ)

ေခါင္းစဥ္မ်ား

၁

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အယူအဆႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊
ဌာေနထိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရး၊
ႏုိင္ငတ
ံ ကာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ (စီေဒါ)၊
ႏုိင္ငံတကာ ကေလးအခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္၊
ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊
ႏိုင္ငံတကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္
သင္တန္းသားဗဟုိျပဳ သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္း၊
သင္တန္းသားဗဟုိျပဳ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းတီထြင္အသုံးျပဳျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊
သင္တန္းအကဲျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊
ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားျခင္း။
အပိုင္း ၆။ အေထြေထြ
ေရွာင္သည့္
အစားအေသာက္မ်ား။
အထူးလိုအပ္မႈမ်ား။
ဥပမာ - နားၾကားကိရိယာ…

ရွိ
ရွိ

ရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါ။

မရွိ

ရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါ။

မရွိ

အပိုင္း ၇။ လမ္းခရီးကုန္က်စားရိတ္
မိမိေဒသမွ ရန္ကုန္ၿမိဳသ
႔ ို႔လာေရာက္ပါက ကုန္က်မည့္လမ္းစားရိတ(အသြ
္
ားအျပန္) ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ
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ရထား၊ ေလယာဥ္၊ ကားခ

------------

က်ပ္

တည္းခိုခန္းခ

------------

က်ပ္

တကၠစီခ

-------------

က်ပ္

၂

၃

၄

၅

အပိင
ု ္း ၈။ သင္တန္းသူ/ သားမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္အရည္အခ်င္း။


အသက္ ၂၂ - ၄၀ ႏွစ္အတြင္းရွိသူျဖစ္ရမည္။



ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကားကို ေရးႏိုင္၊ ေျပာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။



လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ၀
္ င္စားေလ့လာလိုသူျဖစ္ရမည္။



လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လိင္ (က်ား၊မ)၊ အသားအေရာင္၊ ျခားနားသန္စြမ္းသူ၊ လိင္စိတ္ခံယူမႈအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္။



မိမိ၏လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆင့္ပြားပညာေပးလုပင
္ န္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိသူျဖစ္ရမည္။



သင္တန္းတြင္ခ်မွတ္မည့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။



(၃၇) ရက္တာ သင္တန္းကာလကို အခ်ိန္ျပည့္ မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။



သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားပါက မိမိ၏ ေလ့လာသိရွိခ်က္မ်ားကို မိမိေဒသရွိ လူထုအၾကား အနည္းဆံုးတႀကိမ္ ျပန္လည္ပို႔ခ်ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ (လိုအပ္မည့္
သင္ေထာက္ကူဆိုင္ရာမ်ားကို Equality Myanmar မွ ပ့ံပိုးမည္ျဖစ္သည္။)
အပုိင္း ၉။ ေထာက္ခံခ်က္

သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတခုခမ
ု ွ တာ၀န္ရွိသူ (၁)ဦးေထာက္ခံေပးရန္လုိအပ္သည္။
*

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ယခုသင္တန္းနွင့္ကုိက္ညီသူျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ျဖည့္စြက္ထားသည့္အခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ

အပ္ပါသည္။
ေထာက္ခံေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္

အမည္ :……………………………………………………………………………… တာ၀န္ : ……………………………………………………………………………………
အဖြဲ႔အစည္း

: ………………………………………………………………… ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ: ……………………………………………………………………

တယ္လီဖုန္း

: …………………………………………………………… အီးေမးလ္လိပ္စာ

အေျခခံလ႔အ
ူ ခြင့္အေရး သင္တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ပါက

: ………………………………………………………….………………

သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္

သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးခဲ႔ေသာသင္တန္နည္းျပ

(သုုိ႔မဟုုတ)္

လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္(HREN)မွ နည္းျပ (၁)ဦးေထာက္ခံေပး ရန္လုိအပ္သည္။
*

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ယခုသင္တန္းနွင့္ကုိက္ညီသူျ ဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမွ ျဖည့္စြက္ထားသည့္အခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ

အပ္ပါသည္။
ေထာက္ခံေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္

အမည္ :………………………………………………………………………………တာ၀န္

: ……………………………………………………………………………………

အဖြဲ႔အစည္း

: ……………………………………………………………………ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ: ……………………………………………………………………

တယ္လီဖုန္း

: …………………………………………………………… အီးေမးလ္လိပ္စာ

: ………………………………………………………….………………

* အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ျဖည့္စြက္ထားသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္၀န္
း ခံအပ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူအမည္
ေန႔စ-ြဲ

/

/၂၀၁၆

မွတ္ခ်က္ - *ေထာက္ခံေပးသူ အဖြဲ႕တာ၀န္ခံမ်ား၊ နည္းျပမ်ားအေနျဖင္ေလွ
့
်ာက္ထားသူမ်ား၏ ျဖည္႔စက္
ြ ခ်က္မ်ားမွန္ကန္မႈအေပၚ ေသခ်ာစြာ
စီစစ္ၿပီး ေထာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
*အခ်ိန္ျပည္မပ်က္
့
မကြက္ တက္ေရာက္ႏိုငသည္
္
့ သင္တန္းသူ၊သားမ်ားကိုသာလ်င္ သင္တန္းနည္းျပ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ(္ Training of
Trainers Certificate) ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဆင့္ပြားသင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ပ၀
ါ င္သူမ်ားကုုိ လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္ အဖြ႕ဲ၀င္နွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးနည္းျပ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ေပးပို႔ျခင္း
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က။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာကုိ အျပည့္အစံုေရးျဖည္ၿ့ ပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ Equality Myanmar ရံုး
Program Coordinator ထံသုိ႔ hrtot.eqmm@gmail.com ျဖင္ေ
့ ကာင္း၊ Equality Myanmar Mandalay Office၊ အမွတ္(ဓ၆/၇၅)၊
ေမခလမ္းသြယ္၊ ၄၁လမ္း နွင့္ ၄၂ လမ္းၾကား၊ ၆၇လမ္း နွင့္ ၆၈လမ္းၾကား၊ မဟာၿမိဳင္အပိုင္း (၁)၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၉-၄၀၂ ၅၃၇ ၃၃၆ သုိ႔
လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္း၊ စာတုိက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ေပးပို႔နုိင္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာသင္တန္းသားမ်ားအား ၂၀၁၆
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမပတ္ အတြင္းျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္ ။
ခ။ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ သင္တန္းသူ၊သားမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ေအာက္ပါကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုပ႔ံပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
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ခရီးစဥ္ လမ္းစရိတ္မ်ား



သင္တန္းတြင္း အစားအေသာက္စရိတ္မ်ား



ေနထုိင္မႈမ်ား



စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ား

