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၄.၆  
ဘီးလုးယ်း ထော�်လုာ

�ဏ််�းနို�ုင််ထောသာ ထော�ျာ်�ျ းယ်ာ (Resilient Georgia) သည်် �ထောလု�မိုျာ�နိုာင််် မိုသုာ���မိုျာ�
တငွ်် ထောဘီ����ခမိုျာ���ု ���ာ�ခြ�င််�နိုာင််် ထော�ျာ်ခြဖတ်လုနွ််ထောခြမိုာ�်ခြ�င််��ု� ခြမိုှင်််တင််ခြ�င််�တု����ု 
�ည််�း�ပိုါသည််။
ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�သည်ု ACE များ�း�ကျွ�့ ကြိုကျွ�့တို့င်ုကျွးကျွယွ်ုခြ�င်ု�န်ုငှ််ု စော�း�း��းွ ကြားကျွး�ဝင်ု�ကွျွုဖကျွုခြ�င်ု�များတှို့ဆင််ုန်ုငှ််ု 
အစောကျွးင်ု�ဆး�� စော�က်ျွ�င််ုခြပ်�များမူျားတုို့�့�ကျွ�့ များှစောဝခြ�င်ု�တို့့��ခြဖင််ု ��ပ်ုစောဆးင်ုပ်ါသည်ု။ ကျွစော��များ�း�အတို့ကွျွု ပ်�့များ�့
စောကျွးင်ု�များနွ်ုစောသး အန်ာဂတို့ုများ�း�ဖန်ုတို့း�ရန်ုအတို့ွကျွု ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အး��း��တို့ငွ်ု ကျွ့�ယ်ု�းအ�န်ု�ကျွဏ္ဍများ�း�ရှ့သည်ု။

ACE သည်် Georgia ခြပိုည််န်ယ််သာ� မိုျ�ု�ဆုံး�်တ�်��မိုာ ထောန်ာ�်တ�်��သ�ု� လု�်ဆုံးင်််�မို်�ထော�နိုု�င််သည််။
ACE ကျွ�့ စောတို့ွ�ကြုံကျွး��း�း�ရစောသး ကျွစော��များ�း��းွတို့ွင်ု ACE ကျွ�့ စောတို့�ွကြုံကျွး��း�း��့ရ်စောသး များဘ့ သ�့�များဟု�တို့ု စော�းင််ုစောရးှကျွုသရူှ့ကြားကျွသည်ု။ 
အကျွန်�ုအသတို့ုရှ့စောသး များဘ့ခြပ်���ပ်��့�စော�းင်ုများ ု အရည်ုအ��င်ု�များ�း�န်ုငှ််ု အဆ့ပ်ုအစောတို့းကျွုခြဖ�ုစောသး ပ်တို့ုဝန်ု�ကျွ�င်ုများ�း�သည်ု များဘ့များ ှ
သး�သများး�ကျွ�့ �ကျွုဆင််ုကျွများု�စောသးစောကြားကျွးင််ု ၎င်ု�သည်ု များ��့�ဆကျွုစောကျွ�း�်တ့ို့ုဒဏ်ုရး သးသရးကျွ့� ဆကျွု�ည်ုစော�သည်ု။

ACE သည်် ဖွး�ပြီးဖု��မို���ု ��ု�ု�်ထော�သည််။
ကျွစော�� သ�့�များဟု�တို့ု မြီးများး�စောကျွးင်ုစောပ်ါကျွု အစောန်ခြဖင််ု ACE တို့�ု�� သ�့�များဟု�တို့ု များ�း��းွကျွ�့ ကြားကျွးရညှ်ု�းွ �စ့ောတို့�ွများသုည်ု အဆပ့်ုစောတို့းကျွုရှစ့ောသး �တ့ို့ုဖ�့း�များကုျွ�့ ခြဖ�ုစော�သည််ု �န်ုာာကျွ�့ယ်ု၏ 
�တ့ို့ုဖ�့း�တို့း��ခြပ်န်ုများကုျွ�့ စောရရညှ်ုသကျွုဝင်ုတို့း��ခြပ်န်ုစော�ခြ�င်ု�ကျွ့� ခြဖ�ုစော�န်ု့�င်ုသည်ု။ အဆပ့်ုစောတို့းကျွုရှစ့ောသး �တ့ို့ုဖ�့း�များကုျွ�့ သင််ုစော��းု�းွ ရးှစောဖသွရ့ှ့မြီးပ်း� များစော�ှး�်�န်ု�့င်ုပ်ါကျွ ၎င်ု�သည်ု ဉီးး�စောန်ုာှကျွု
များည်ုကျွ့သ်�့� ဖးွ�မြီးဖ�့�သည်ုကျွ့� ရု�တို့ု��ည်ု�စောခြပ်းင်ု��့စော�န်ု့�င်ုမြီးပ်း� ကျွစော��အစောန်ခြဖင််ု သင်ုကြားကျွး�များနု်ုငှ််ု အခြပ်�အများဆူ�့င်ုရး ခြပ်ဿန်ာများ�း�သ�့� ဉီးး�တို့ည်ုန်ု�့င်ုစော�သ�့� အရယွ်ုစောရးကျွုမြီးပ်း�သအူစောန်ခြဖင််ု 
အသကျွုအန်ုတရးယ်ုရှစ့ောသး အစောတို့�ွများ�း�သည််ု ကျွ�န်ု�များးစောရ� အစောခြ�အစောန်များ�း�သ့�� ဦး�တို့ည်ုစော�န်ု�့င်ုသည်ု။၂

အစော�းပ့်�င်ု�ကျွစော��ဘဝအတို့ကွျွု အစောပ်ါင်ု��ကျွခဏ်းခြဖ�ုစောသး အစောခြ�အစောန်များ�း� ခြဖ�ုစော�ခြ�င်ု�န်ုငှ််ု အန်ုတရးယ်ုရှ့စောသး များသ့း���များ�း�ကျွ့� တို့တို့ုန်ု�့င်ုသများှ စော�း��င်ု�းွ ပ်းပ််�့�စောပ်�ခြ�င်ု�ခြဖင််ု ACE 
ကျွ�့ ကြိုကျွ�့တို့င်ုကျွးကျွယွ်ုန်ု�့င်ုစောသး များဝူါဒများ�း�န်ုငှ််ု �းများးကျွန့်ု�များ�း�ကျွ�့ စောင်စွောကြားကျွ�စော�းကျွုပ်းခ်ြ�င်ု�သည်ု စောဘ�ဒ�ကျွခများ�း�၏ အကျွ��့�ဆကျွုများ�း�ကျွ့� စောန်ာင်ုများ ှစောခြဖရငှ်ု�ရန်ု ကြိုကျွ�့��း�ခြ�င်ု��ကျွု ပ်�့များ�့�့
စောရးကျွုမြီးပ်း� ကျွ�န်ုကျွ��ရတ့ို့ု ပ်�့န်ည်ု�သည်ု။

* ရင်ု�ခြများ�ု - CDC ��တို့ုစောဝများ ု(Fang X, Brown D, Florence C & Mercy J, 2012) ၂၀၁၀ ��န်ုှ�ု စောဒ်�းတို့န်ုဖ့��များ�း�န်ုငှ််ု �န်�ုများှန်ု�
တို့ကွျွု��ကျွု�း�မြီးပ်း� စောင်စွောဖးင်ု�ပ်မွျား ု၁.၁၉ စောဒ်�းတို့န်ုဖ�့�အသး��ခြပ်�မြီးပ်း� ၂၀၂၀ ��န်ုှ�ု စောဒ်�းတို့န်ုဖ့��သ�့� စောခြပ်းင်ု��့�း�သည်ု။၅

CDC စော�်�းများတုို့�ု��ကျွ အခြ�း�ကျွ�န်ု�များးစောရ� ခြပ်ဿန်ာများ�း�န်ုှင််ု န်ု့ုင်ု�ယ်ဉှ်ု�ှင်ု �ထောလု�
ည်ှင််�ပိုန််�နိုာုပို်��်မို�၏ �း�ပိုါွ�ထော��ဆုံးု�င််�ာ ဝန််��ပို်ဝန််ပို�ု�မိုာာ မိုျာ�ခြပိုာ�သသုာသည််ဟု� ACE 
ကြို��ုတင််�ာ�ယွ််ထော�� ကြို�ု��ပိုမို်�မို�မိုျာ�၏ အထော��ပိုါပိုး���ု အသာ�ထောပို�ထောခြပိုာကြား�ာ��င််� 
စောကျွးကျွု��ကျွု��သည်ု။၄

ACE မိုျာ�သည်် အခြဖ�်မိုျာ�သည််။ 

ထော�ျာ်�ျ းယ်ာတငွ်် အ�ယွ််ထော�ာ�်ပြီးပိုး�သး 

၅ ဦး�တငွ်် ၃ ဦး�သည်် အန်ည််�ဆုံးး�� 

ACE တ�်����ု ထောတ�ွကြုံ�း��း�ာ��့�်

သည််။၃

၂၀၂၀��နိုာ�်တငွ်် �ထောလု� ည်ှင််�ပိုန််�နိုာပုို်��်မို� အမို�အသ�်
မိုျာ�နိုာင််် သ�်ဆုံး�ုင််ထောသာ တသ�်တာ �န်�်မိုာန််�
��န််�ျ��တု်မိုာာ ၁၄၇ ဘီးလုးယ်း ထော�်လုာခြဖ�်သည််။

ACE ဆုံး�ုတာဘီာလု့။

ဆုံး�ု��ျ�ု�ခြဖ�်ထော�ထောသာ �ထောလု�သးင်ယ််ဘီဝ 
အထောတ�ွအကြုံ�း�မိုျာ� (Adverse childhood 
experiences, ACE) သည်ု ယ်��အ�ါန်ုှင််ု 
အန်ာဂတို့ုတို့ွင်ု ကျွစော��များ�း�၏ �တ့ို့ုကျွ�န်ု�များးများနု်ုငှ််ု 
ကျွ�န်ု�များးစောရ�အစောပ််တို့ငွ်ု အန်ုတုို့ု�ကျွခဏ်းစောဆးင်ု
မြီးပ်း� စောရရညှ်ုခြဖ�ုန်ု့�င်ုစောသး သကျွုစောရးကျွုများမုျား�း�ရှ့
သည််ု �တ့ို့ုဒဏ်ုရးရစောသး ခြဖ�ုရပ်ုများ�း�ခြဖ�ုသည်ု။၁

•  အန်ု�့င်ုကျွ�င််ုများု
•  ��ု���ရုမုျားု
•  စော�းင််ုစောရးှကျွုသ ူ�တ့ို့ုကျွ�န်ု�များးစောရ� ���့�ယ်ငွ်ု�များု
•  အမ့ျားုစော�းင်ု�� �ည်ုပ်တို့ုများ ု���့�ယ်ငွ်ု�ခြ�င်ု�
•  အ�ပ်ု����့ကျွု အကြားကျွများု�ဖကျွုများု
•  စောတို့ွ�ကြုံကျွး��း�း��့်ရသည််ု �မူျား��့�စောရ��ွ့ခြ�း�များု
•  ပ်�း�န်ုးှ��ှကျွုရှ့စောသး ဆင်ု�ရ့များွ့စောတို့များု
•  ��့အပ်ုစောသး �မူျားဝုန်ုစောဆးင်ုများမုျား�း�ကျွ�့
    များရရှန့်ု�့င်ုများု



ထောန်ာ�်လုာမိုည််် �ပို်ဆုံး�ု� - �တု်နိုာင််် အခြပို�အမိုးဆုံး�ုင််�ာ �ျန််�မိုာထော��

ထော�ျာ်ခြဖတ်လုနွ််ထောခြမိုာ�်နို�ုင််မို���ု ယ်�� ဘီယ််လု�ု�းည်းတည််ထောဆုံးာ�်နို�ုင််မိုလု့

�င််�နိုား�ခြမိုှ�ပို်နိုားမို�အထောပို် 

အ�ျ�ု�ခြပိုန််လုည််��ာု

မို�သည်် ၁ ထော�်လုာ 

�င််�နိုား�ခြမိုှ�ပို်နိုားမို�တ�ုင််�

အတွ�် ၆၅ ထော�်လုာ 

ခြပိုန််လုည််��ာသုည််

အ� ုခြမိုင်််မိုာ�သည််။၉

COVID-19 သည်ု �တ့ို့ုကျွ�န်ု�များးစောရ� ���့�ယ်ငွ်ု�များ ု သ�့�များဟု�တို့ု များ�ူယ်�ုစောဆ�သး���ွ့များုစောကြားကျွးင််ုခြဖ�ုစောသး 
�တ့ို့ုကျွ�ဉီး်ုကျွ��း�ခြဖ�ုများမုျား�း�ကျွ�့ ရင်ုဆ�့င်ုစောန်ရစောသး �မူျား�း�အတို့ွကျွု ကျွ�သများကုျွ�့ အစောန်ုာှင််ုအယ်ကှျွု
ခြဖ�ုစော��့ရ်ုး�သးများကျွ �ဥူီး�စောရ၏ ပ်�့များ�့ကျွ�ယ်ုခြပ်န်�ုစောသး အ�တ့ို့ုအပ်�့င်ု�များ�း�ကျွ့� �တ့ို့ုကျွ�န်ု�များးစောရ� ��့�့ကျွု
များမုျား�း�ခြဖ�ုစော�န်ု�့င်ုသည််ု အန်ုတရးယ်ုရှ့စော��့သ်ည်ု။

COVID ကျွပ်ုစောရးဂါသည်ု အရကျွုန်ုငှ််ု များ�ူယ်�ု
စောဆ� အ�ွ့အသး��ခြပ်�များနု်ုငှ််ု စောသစောကြားကျွးင်ု�ကြုံကျွး�ည်ု
များမုျား ှစောန်ာကျွု�ပ်ု�ပ်ုစောဆးင်ု� စောသဆး��များစုောပ်ါင်ု� 
၇၅,၀၀၀ ကျွ�့ခြဖ�ုစော�န်ု့�င်ု�မ့ျား်ုများည်ု။၆

အရယွ်ုစောရးကျွုမြီးပ်း�သ ူအစောများရက့ျွန်ု အများ�း��� 
(၅၃%) ကျွ ကျွပ်ုစောရးဂါသည်ု ၎င်ု�တို့့��၏ �တ့ို့ု
ကျွ�န်ု�များးစောရ�ကျွ့� ��့�့ကျွုစော�သည်ုဟု� ယ်း�ကြားကျွည်ု
ကြားကျွသည်ု။၇

များကြားကျွး�ဏ်အစောန်ခြဖင််ု အခြပ်�အများဆူ�့င်ုရး ကျွ�န်ု�များးစောရ� ကြိုကျွ�့တို့င်ုကျွးကျွယွ်ုများသုည်ု ရးှ�ပ်ါ�စောသး အးရုး���့ကျွုများနု်ုငှ််ု 
ရင်ု�ခြများ�ုအန်ည်ု�င်ယ်ုကျွ့�သး ရရှ့သည်ု။ သ�့�စောသးုခြင်း��ည်ု� စောကျွ�းင်ု�အစောခြ��း �တ့ို့ုကျွ�န်ု�များးစောရ�စောကျွးင်ု�များနွ်ုများု 
ကြိုကျွ�့��း�အး���တို့ုများကုျွ့သ်�့� �တ့ို့ုကျွ�န်ု�များးစောရ�န်ုငှ််ု များ�ူယ်�ုစောဆ�ဝါ�သး���ွ့များုစောကြားကျွးင််ုခြဖ�ုစောသး �တ့ို့ုကျွ�ဉီး်ုကျွ��း�
ခြဖ�ုများမုျား�း�အတို့ကွျွု အရည်ုအစောသ�ွခြများင််ုများး�စောသး ကြိုကျွ�့တို့င်ုကျွးကျွယွ်ုများုန်ုငှ််ု စော�း�း��းွ ဝင်ုစောရးကျွု�ကွျွုဖကျွုများ ု
�းများးကျွန့်ု�များ�း�သည်ု ၁ ထော�်လုာ �င််�နိုား�ခြမိုှ�ပို်နိုားမို�တ�ုင််�အတ�ွ် ၆၅ ထော�်လုာ ခြပိုန််လုည််��ာသုည််အ� ုခြမိုင်််မိုာ�ထောသာ 
�င််�နိုား�ခြမိုှ�ပို်နိုားမို�အထောပို် ခြပိုန််လုည််အ�ျ�ု��း�ာ��မို�ကျွ�့ ရရှန့်ု့�င်ုသည်ု။၉

• ResilientGA.org သ�့�သွး�စောရးကျွုပ်ါ
•  ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�၏ အ�များ့်ခြဖ�ုစောသး �တ့ို့ုဒဏ်ုရးအစောကြားကျွးင်ု� အသစ့ောပ်� စော�က်ျွ�င််ုစောရ� �များု�ခြပ်စောခြများပ်း�န်ုငှ််ု ကျွ�န်ုကျွ��ရတ့ို့ုန်ည်ု�စောသး စော�က်ျွ�င််ု

သင််ုကြားကျွး�များ ုရင်ု�ခြများ�ုများ�း�ကျွ့� ကြားကျွည််ုရုပု်ါ
• သင််ုအဖွ့�အ�ည်ု�အတို့ွကျွု စော�က်ျွ�င််ုစောရ�ကျွ့� ည်ိန့်ု့ုင်ု��းများးပ်ါ
•  ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�၏ များတ့ို့ုဖကျွုများ�း�ကျွ့� ကျွညူ်းရန်ုပ်း�စောင်စွောပ်�မြီးပ်း� ကျွ�န်ုကျွ��ရတ့ို့ုန်ည်ု��းွ သ�့�များဟု�တို့ု �း��ဝအ�များ့ခ်ြဖင််ု အများ�း�ခြပ်ည်ုသသူ�့� စော�က်ျွ�င််ုစောရ� 

အ�ငွ််ုအ�များု�များ�း� ပ့်�များ�့ကျွများု��မှျားု�န်ု�့င်ုစော�ရန်ု ၎င်ု�တို့့��ကျွ�့ ကျွညူ်းပ်ါ
• စောများ��နွ်ု�များ�း�အတို့ွကျွု ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�ကျွ�့  info@resilientga.org တို့ငွ်ု အ��န့်ုများစောရ�ွဆကျွုသယွ်ုပ်ါ
• �တ့ို့ုဝင်ု�း�ပ်ါကျွ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့� ယ်�ူး�စောသး အကျွ့��အကျွး�များ�း�တို့ငွ်ု ဒးစောန်ရးတို့ငွ်ု ကြားကျွည််ုပ်ါ

ယ်ထောန်�ပို့ တ����လု�ပို်ပိုါ။ ထောန်ာ�်လုာမိုည််် အမိုျာ�ခြပိုည််သးဆုံး�ုင််�ာ �ျန််�မိုာထော�� �ပို်ထော�ာ�ါအတ�ွ် �းမိုး�န််နိုာင််် တး��ခြပိုန််�န််အ�ျနု််မိုာာ ယ်��ပိုင််ခြဖ�်သည််။ လုျင််ခြမိုန််�ာွ 
တး��ခြပိုန််ခြ�င််�ခြဖင််် �ွနို်�ပို်တ�ု�၏ လုးမို�အသ�ုင််�အဝ�ုင််�မိုျာ�သည်် ပိုု�မို�ုလုး�ခြုံ�း�၊ ပိုု�မို�ု�ဏ််�းနို�ုင််ပြီးပိုး� ခြပိုန််လုည််တး��ခြပိုန််သည််��် ကြို��ုတင််တး��ခြပိုန််နို�ုင််လုမုို််မိုည််။

အရယွ်ုစောရးကျွုမြီးပ်း�သ ူအစောများရက့ျွန်ု ၃ ပ်း� ၁ ပ်း�ကျွ 
�ကျွုရှတ့ို့ွင်ု �တ့ို့ုကျွ�ဆင်ု�များ ုသ�့�များဟု�တို့ု ��့�ရမ့ျားုများု
�နွ်ုကျွ့များ ုစောရးဂါ�ကျွခဏ်းများ�း� �ကျွုရှတ့ို့ငွ်ု ရှ့
စောန်သည်ု။၈

အ�ျ�်အလု�်အသ�်မိုျာ�� အထောမို��ုန််မိုျာ�သည်် �တု်�ဏ််�ာ�မို� �း�ျနု််တင််ပိုမိုာဏ်��ု �း�ာ�ထောန်�သည််ဟု� ခြပိုသထောန်သည််။

ရင်ု�ခြများ�ု - Adversity in Early Childhood - The Role of Policy in Creating and Addressing 
ACEs, Center for American Progress, Aug 27 2020။

ရင်ု�ခြများ�ု - McKinsey & Company စောဆးင်ု�ပ်ါ� “A holistic approach for the US behavioral health 
crisis during the COVID-19 pandemic”, Aug 6 2020။

ဆုံး�်လု�်ခြဖ�်ပိုါွ�ထောန်ထောသာ COVID-19 �ပို်ထော�ာ�ါသည်် �ထောလု�င်ယ််မိုျာ��ာွ��ုလုည််� 
��ု�ု�်မိုည််မိုာာ အထောသအ�ျာခြဖ�်ပြီးပိုး� �ထောလု�င်ယ််မိုျာ�၏ ဘီဝတငွ်် ထောဘီ����ခခြဖ�်�ပို်
မိုျာ���ု ပို�ုမို�ုဆုံး�ု��ာွ�ထော�ပြီးပိုး� ထောဘီ����ခမိုျာ�အသ�်မိုျာ� ခြဖ�်ထော�နိုု�င််သည််် အလုာ�အလုာ�ာု
သည်််အခြပိုင်် တပြီးပို�ုင််တည််�မိုာာပိုင်် အ�ာ�်�ဖယွ်် ဆုံးင််��့�ျမို်�သာ မိုည်းမိုှမို���ု ပို�ုမို�ုန်�်န့်
ထော�သည််။

COVID �ပို်ထော�ာ�ါနိုာင််် ၎င််�နိုာင်််ဆုံး�်�ပို်ထောသာ �း�ပိုါွ�ထော���ျဆုံးင််�မို�ထောကြား�ာင်််ခြဖ�်ထောသာ 
�တု်ဖ�ုး�မို�၊ �ု���မုို်မို�နိုာင််် လုးမို�ထော��အ� တသး�တခြ�ာ�ပိုု�ခြဖ�်လုာမို�တ�ု�၏ �လု�်ထောကြား�ာင်််
ခြဖ�်ထောသာ အခြပို�အမိုးဆုံး�ုင််�ာ �ျန််�မိုာထော��လုု�အပို်မို� သသုာ�င််�ာာ��ာွ ခြမိုှင်််တ�်လုာမို�
��ု ထောလုျာပ်ိုါ�သ�်ထောသာထော��န််အတ�ွ် ကြို��ုတင််�ာ�ယွ််ခြ�င််�မိုာာ အလုနွ််အထော��ကြို�း�
သည််။

https://www.resilientga.org/
https://www.resilientga.org/trainingroadmap
mailto:info%40resilientga.org?subject=Question%28s%29%20about%20Resilient%20Georgia
https://files.constantcontact.com/6e79dc12801/4e84b501-cf60-46f4-a117-65f1e3f2910b.pdf

