Burmese: The Role of the Refugee Minor Program

ျမန္မာ- ကေလးသူငယ္ ခိုလံႈဒုကၡသည္ AစီAစU္ (RMP) ၏Aခန္းက႑
ကေလးသူငယ္ ခိုလံႈဒုကၡသည္ AစီAစU္

(Refugee Minor Program, (RMP)) ၏Aခန္းက႑သည္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ရွိ မိဘမဲ့ျဖစ္ေသာ
(Unaccompanied Humanitarian Minor, (UHM)) Aတြက္ Aေျခခ်ေရး လုပ္ငန္းစU္ကို

Aုပ္ထိန္းသူမ့ဲ လူသားဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္

Aေထာက္Aပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ ေစာစီးစြာစြက္ဖက္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္မိသားစုAား ႀကိဳတင္ ကူညီေပးျခင္းAားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈAစီAစU္မ်ား
ပ်က္သုU္းေရးကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

RMP သည္ေAာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးသည္ -

ရည္ညြန္းလ ႊဲပို႔ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေAာက္ပါကိစၥမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း ကဲ့သိုေသာ Aေျခခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Aမ်ဳိးမ်ဳိးကို တိုက္ရိုက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္း -



မိသားစုႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး AစီAစU္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း



က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္ကုစားေပးျခင္း တို႔ကိုရယူေစျခင္း



ေငြေၾကးစီမံမႈႏွင့္တကြ စင္တာလင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ AကူAညီကို ညွိႏိႈင္းေပးျခင္း



ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္တန္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ Aလုပ္Aကိုင္ရွာေဖြေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေပးျခင္း



ကမာၻ႕ၾကက္ေျခနီAဖြဲ႕ကဲ့သို႔ေသာ လူေပ်ာက္ရွာေဖြေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုAသံုးခ်၍ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ေဆြမ်ဳိးမ်ားAား ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္Aေျခခ်ရန္ဗီဇာAတြက္ (သင့္ေတာ္ေသာ/ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥ၌) ေဆြးမ်ဳိးမ်ားAား တာဝန္ယူေခၚေဆာင္ရန္ႏွင့္စပ္လ်U္းသည့္
AကူAညီကိုရယူရန္ သင့္ေတာ္ေသာ Uပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ/လူဝင္မႈကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔ႏွင့္



UHM Aား ဆက္သြယ္ေပးျခင္း

Aားကစား၊ Aပန္းေျဖ၊ ယU္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္စရာမ်ား ကိုရယူေပးျခင္း

ေAာက္ပါတို႔ AပါAဝင္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ Aေျခခ်ရန္လိုAပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတတို႔ကို ဖြံၿဖိဳးလာေAာင္ ကူညီေပးျခင္း၊ -



ဒုကၡသည္ ဗီဇာAဆင့္Aတန္းႏွင့္ ၄င္း၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကိုနားလည္ျခင္း



ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ား မည္သို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္ကို နားလည္ျခင္း



စင္တာလင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ Aျခား လူမႈ႕ေထာက္ပံ့ေၾကး ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ကိုနားလည္ျခင္း



AစိုးရAိမ္ယာ၊ ပုဂၢလိက Aိမ္ယာႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုမည္သို႔ရယူေၾကာင္း နားလည္ျခင္း



တရားUပေဒ စနစ္ ကိုနားလည္ျခင္း



Aခက္Aခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားကိုယ္စား Aျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
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Aမႈကိစၥစီမံေဆာင္ရြက္မႈသည္ Aမႈကိစၥ စီမံေရးဆြဲေရးျဖစ္စU္Aရ ထိေရာက္ေသာ AစီAစU္ေရးဆြဲေရး၊ ညွိႏိႈင္းေပးေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုခ်ေပးျခင္းတို႔
ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္စU္တြင္ မိသားစု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး
ထပ္ဆင့္၍ ဖြဲ႕စည္းေရး တို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

(Family Decision Making, (FDM)) စံျပ ျဖစ္စU္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးAဖြဲ႕ကို
RMP ဝန္ေဆာင္မႈ၏ ဤAဆင့္တြင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၏ ”ကေလးမ်ားလုပ္ငန္းAတြက္

Aဓိကရလဒ္Aေျဖမ်ား” သို႔လည္း ေထာက္ခံတင္ျပရပါသည္။
Aမႈကိစၥစီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ Aခန္းက႑ပါၿပီး ၄င္းတြင္ Aျခားလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ Aျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားပင္ တြင္ရွိသည့္
”Aမႈကိစၥမန္ေနဂ်ာမ်ား” Aား လႊမ္းမိုးေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဤAျခား Aမႈကိစၥမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ Aမႈကိစၥ စီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္

RMP Aမႈကိစၥမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ကြာျခားေကာင္း ကြာျခားႏိုင္သည္။ RMP Aမႈကိစၥစီမံေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာမန္Aားျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား
ႏွင့္၄င္းတို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား တို႔Aား တိုက္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ က႑ ပါဝင္ပါသည္။

RMP ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူ AားလံုးAတြက္ Aမႈကိစၥစီမံေဆာင္ရြက္ေရး တာဝန္သည္ RMP ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္
ေက်းလက္ေန ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားကိစၥတြင္ ပ႗ိUာည္Aရ ေဆာင္ရြက္သည့္ Aသိုင္းAဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ Aဖြဲ႕Aစည္းေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
က်ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ Aမႈကိစၥ စီမံေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေAာက္ပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္ -



ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ႏွင့္ လူမႈ႔Aေထာက္Aပံ့



တစ္Uီးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္သူ စိစစ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္ခ်က္



ဝန္ေဆာင္မႈ AစီAစU္ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ Aရင္းAျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရး



လိုAပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူAား ဆက္စပ္ေပးျခင္း



ဝန္ေဆာင္မႈ ခ်ေပးျခင္း ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးျခင္း



ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးAပ္ျခင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ေပးျခင္း



ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း



ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ လုပ္ေဆာင္စြမ္းကို စိစစ္Aကဲျဖတ္ေပးျခင္း

ဤAဆင့္ AေတာAတြင္းတြင္ Aမႈကိစၥ AစီAစU္ကို Aၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း လိုAပ္သလို Aခ်ိန္မေရြး Aမႈကိစၥ
AစီAစU္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွႈင့္ ညွိွႏိႈင္းကိုက္ညီရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း Aေရးႀကီးပါသည္။ Aမႈကိစၥ AစီAစU္ကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ က်န္းမာေရး
ႏွင့္ပညာေရး တို႔AပါAဝင္ျဖစ္ေသာ Aဓိက Aရည္Aခ်င္းမ်ားေပၚ Aေျခခံထားပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူ ႏွင့္၄င္းတို႔၏ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားAား
Aေထာက္Aပံ့ေပးေရး Aေပၚ ေလးေလးနက္နက္ Aထူးျပဳထားပါသည္၊ Aဓိကဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ေပါင္းတည္း ေပးAပ္ရန္Aေထာက္Aကူျပဳေသာ
Aေနျဖင့္ ေAဂ်င္စီရံုး Aခ်င္းခ်င္း လႊဲေျပာင္းေပးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၱရားကို တြဲဖက္ထားပါသည္။

Aနည္းဆံုးလိုAပ္ခ်က္တစ္ခုAေနျဖင့္ Aမႈကိစၥ AစီAစU္ကို ႏွစ္စU္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ လိုAပ္သလို ပံုမွန္ မၾကာခဏ
ျပန္လည္သံုးသပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ AမႈကိစၥစီစU္ေရး လုပ္ကိုင္ပံုတြင္ Aားနည္းခ်က္ရွိေနသည္ဟု

RMP ကAသိAမွတ္ျပဳထားသည့္တိုင္ RMP သည္

ဲ ည္းေရးႏွင့္စပ္လ်U္းသည့္
Aနာဂတ္တြင္ ဤAပိုင္း၌ ထပ္ဆင့္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ယူထားပါသည္။ Aမႈကိစၥ AစီစU္ေရးဆြဲေရး လုပ္ကိုင္ပံု ဖြ႔စ
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