နင
ို င
် တ
ံ ာကာလိုပ််ော် ာ်
ော်

ာင် က်မ ာျားရ ဲ့

စစ်တမ်ျားအစီအရင်ခံ
ခ က်

ော်က ျားဇျားတင်ပ်ါသည်
မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ ပါအဝင်၊ တစ်ကြဘာလံုံးို က လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ဂီတအာုံးမဖင ်ဲ့ သင်ကကာုံးမပသဖရုံး

ာင်ဖက်ဖတွေဟာ ‘Music as Therapy International’ ရ အထ
ုံးပညာဖရုံးကလ
ို အ
ို ပ်တဲ့ ကဖလုံး၊ လငယ်အရွေ ယဖ
် တွေကို
ဲ့

တ
ို ဲ့ ရပါရံိုကကီုံးကို ဖဖာ်ဖ

ာင်ရာြာ အရြ်ုံးကအ
ို ဖရုံးပါတအ
ဲ့ ခန်ုံးကဏ္ဍြာ ပါဝင်ကကသဖတွေမဖစ်ပါတယ်။ အဖွေွဲ့အစည်ုံးအဖနန လ
ို ပ်တဲ့
ဲ့ အ

သင်ကကာုံးပချမခင်
ို ဲ့
ုံးဖတွေ၊ သင်ဖထာက်ကပစည်ုံးဖတွေကလ
ို ည်ုံး စီြံဖ

ာင်ရွေကဖ
် ပုံးနင
ို ပ
် ါတယ်၊ ဒါဖပြဲ့ တကယဲ့လ
် က်ဖတွေွဲ့ ြာ ဒီအရာဖတွေကို ဖဖာ်ဖ

အဖွေွဲ့အစည်ုံးရလက်
ဖဖာ်ဖ
ဲ့

ဖ
ို တာ၊ဲ့ လက်ဖတွေလပ
ို ်ဖ

လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေကယ
ို တ
် င
ို ပ
် မဖစ်ပါတယ်။

ာင်မခင်ုံးကို အထဖရာက်

ာင်ကကသဖတွေဟာ

ုံးိုံ မဖစ်နင
ို ဖ
် အာင်၊ အဖွေွဲ့အစည်ုံးအဖနန ဲ့

ာင်ဖက်ဖတွေရ လို
ို င်ကကာုံးမခင်ုံးဖတွေက ကဖလုံးဖတွေကို ဘယ်အတင
ို ုံး် အတာအထ
ဲ့ ပ်ငန်ုံးဖတွေမဖစ်တ၊ဲ့ ကဖလုံး/လငယ်ဖတွေကို သင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံး၊ ဒီလသ

အကျြုုံးမပြုပါသလ အစရတာဖတွေကို သနင
ို သ
် ြျှသဖို ဲ့ကကြုုံးစာုံးကကရပါတယ်။ (၂ဝ၁၉-၂ဝ) ြာ၊ နင
ို င
် တ
ံ ကာကလိုပ်ဖဖာ်ဖ
စာရင်ုံးဖကာက်ယပပီုံးဖတာ၊ဲ့ အဖွေွဲ့အစည်ုံးရ လို
ဲ့ ပ်ဖ

ာင်ဖနတာဖတွေ ဘယ်အတင
ို ုံး် အတာအထ ထဖရာက်ြှုရတယ်

ာင်ဖက်ဖတွေရ လို
ဲ့ ပ်ငန်ုံးနသက်
ဲ့

င
ို တ
် ာဖတွေကို

တ
ို ာကို သနင
ို ဖ
် ို ဲ့ကကြုုံးစာုံးခကဲ့ ကပါတယ်။ ကကြုုံးစာုံးပပီုံးဖတာဲ့

ပါဝင်ခကဲ့ ကတသ
ဲ့ ဖတွေအာုံးလံုံးို ကို အထုံးဖကျုံးဇုံးတင်ဖကကာင်ုံးကလ
ို ည်ုံး သရဖစလပ
ို ါတယ်။

စာရင်ုံးဖကာက်တအ
ဲ့ ခါြာ၊ နင
ို င
် ံ (၇) နင
ို င
် က
ံ ဖကျာင်ုံးဖပါင်ုံး (၅၆) ဖကျာင်ုံးက

ရာ/

ရာြဖပါင်ုံး (၇၂) ဦုံး ပုံးဖပါင်ုံး ပါဝင်ခကဲ့ ကပါတယ်။ သတို ဲ့

ထညဲ့ဝ
် င်ဖမပာကကာုံးထာုံးတအ
ဲ့ ရာဖတွေ၊ အချက်အလက်ဖတွေဟာ အဖွေွဲ့အစည်ုံးအတွေက် အလွေနအ
် သံုံးို ဝင်ပပီုံးဖတာ၊ဲ့ ဖရ ွဲ့

က်ထပ်တုံးို လိုပ်ဖ

ာင်ဖို တ
ွေ ုံး် အာုံးဖတွေမဖစ်ဖစပါတယ်။
ဲ့ န

စာရင်ုံးဖကာက်ယြှုြာ ပါဝင်တဲ့ သဖတွေအာုံးလံုံးို ရ တို
ို ဖ
် ပြလ
ို တ
် အ
ဲ့ ချက်အလက်ဖတွေအာုံးလုံးံို ကို စိုစည်ုံးပပီုံးဖတာဲ့
ဲ့ နမ် ပန်
ဲ့ ချက်ကို ြရနင
ဲ့ ည်ုံး၊ အဖွေွဲ့အစည်ုံးအဖနန ရ
ဲ့ နင
ရရလာတအ
ဲ့ ရာဖတွေက လိုပ်ဖဖာ်ဖ
လိုပ်ဖဖာ်ဖ

လိုပ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေရ အဖတွေ
ွဲ့အကကံြုဖတွေကို ကယ
ို စ
် ာုံးမပြုဖဖာ်မပဖပုံးနင
ို တ
် ယ် လို ယ
ဲ့
ဲ့ ကံို ကည်ခံယပါတယ်။ ဖဒသ

ာင်ဖက်ဖတွေရ အလို
ပ်အဖပေါ်ြာဂိုဏယ
် ရတအ
ဲ့ ရာဖတွေန သ
ို ဲ့ ပ်ဖ
ဲ့
ဲ့ တလို

င
ို ရ
် ာဖအာင်မြင်ြှုအချြုွဲ့၊

ာင်ြှု ရ အကျ
ြုုံးသက်ဖရာက်ြှုဖတွေကို ဖဖာ်မပသလတ
ို အ
ဲ့ ဖနန ဲ့အစီရင်ခံချက်အချြုွဲ့ကို
ဲ့

ာင်ထာုံးပါတယ်။
2

နင
ို င
် တ
ံ ကာလိုပ််ော် ာ်
ော်

ာင် က်ော်တွေကို

ခခံြုံငော်
ံို ာ်ခပ်ော်ပ်ျားခခင်ျား

နင
ို င
် တ
ံ ကာလိုပ််ော် ာ်ော်
ခခံြုံငော်
ံို ာ်ခပ်ော်ပ်ျားခခင်ျား

ာင် က်ော်တွေကို

ဖအာက်ြာမပထာုံးတဲ့ ဇယာုံးကဖတာဲ့ အဖွေွဲ့အစည်ုံးရ တစ်
ကြဘာလံုံးို
ဲ့

လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေ ရသလို၊ (၂ဝ၂၁) အထလည်ုံး

ာင်ခဲ့ကကတဲ့ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေထပ် တိုုံးလာတာရပါတယ်။ အြျာုံးစိုကဖတာ၊ဲ့ ယခိုအချန်ထ

ဂီတကို အသံုံးို မပြုပပီုံးသင်ကကာုံးဖပုံးဖန
နင
ို င
် တ
ံ ကာကလိုပ်ဖဖာ်ဖ

မဖစ်ပါတယ်၊ ပျြ်ုံးြျှအာုံးမဖင်ဲ့

ာင်ဖက်ဖတွေ

အဒီြဖတွေကိုလိုက်နာပပီုံး သင်ကကာုံးဖပုံးဖနကကတာဖတွေရပါတယ်။ အချြုွဲ့ဖသာသဖတွေကဖတာဲ့
ကိုယ်ပိုငဟ
် န်န ဲ့ ြြတသင်
ို ဲ့ ကကာုံးဖပုံးဖနတအ
ဲ့ ဖမခအဖန၊ ဖဒသနက
ဲ့ ိုက်ညီြှုရတဲ့

လိုပ်ဖ

ာင်ဖက်ြျာုံးက ြြတသင်
ို ဲ့ ကကာုံး ခံယရတအ
ဲ့ ရာြျာုံးက ြြတသင်
ို ဲ့ ကကာုံးမခင်ုံး၊

ာင်မခင်ုံးန မဲ့ ပြုစိုပျြုုံးဖထာင်သညဲ့န
် ည်ုံးလြ်ုံးြျာုံးကို ြျာုံးစွော အကျြုုံးသက်ဖရာက်ြှုရဖစဖကကာင်ုံး
ကို ကပါတယ်။

အလွေနင
် ယ်ရွေယဖ
် သာ ကဖလုံးြျာုံး (ဝ-၅ နစ်)

(၉၂%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ငယ်ရွေယဖ
် သာကဖလုံးြျာုံး (၆-၁၂ နစ်)

ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံးသာြက၊ အမခာုံးလိုပ်ဖ
(၉၇%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ြျာုံးက၊ ြြတလို
ို ဲ့ ပ်ဖ

(၉၄%) သြျာုံးက ပိုြိုယကံို ကည်ြှု ရလာ ဖကကာင်ုံးဖမပာ

(၉ဝ%) ဖသာသြျာုံးက ြြတလို
ို ဲ့ ပ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေဟာ အထုံးပညာဖရုံးလအ
ို ပ်တဲ့

အာရံိုစုံးစိုကဖ
် ို ခ
ဲ့ က်ခတ
ဲ့ ၊ဲ့ သင်ယြှု

ာင်ြှုနယ်ပယ်ြျာုံးကလ
ို ည်ုံး
ာင်တဲ့ ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးမခင်ုံးကို

အလွေနဂ
် ိုဏယ
် ြဖကကာင်ုံး ြတ်ချက်မပြုကကပါတယ်။

လကကီုံးြျာုံး (၆၆ နစ် +)

အဒီလပ
ို ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ြျာုံးက ြြတသင်
ို ဲ့ ကကာုံး ခံယချက်ြျာုံးက

အကျြုုံးသက်ဖရာက်ြှု ရဖကကာင်ုံး သတမပြုြကကပါတယ်။

လလတ်ပင
ို ုံး် ြျာုံး (၂၅-၆၅ နစ်)

က်သင်ကကာုံးမပသဖပုံးခဲ့တဲ့ ဂီတန ဲ့ င
ို တ
် ဲ့ သင်ခန်ုံးစာဖတွေ (သ)ို ဲ့

က်သင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံးစီြံကန်ုံး စတင်ကတည်ုံးက၊ -

(၉၉%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ဖမပာ

လငယ်ြျာုံး (၂ဝ-၂၅ နစ်)

ာင်ဖက်ဖတွေကဖတာ၊ဲ့

အဖွေွဲ့အစည်ုံးချြတ်ြတ်

င
ို ရ
် ာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ယ်ဖကျာ်သက်ြျာုံး (၁၃-၁၉ နစ်)

ာင်ဖက်ဖတွေဟာ ဂီတကို အသံုံးို မပြုပပီုံးသင်ကကာုံးဖပုံးလာကကတာ

(၇) နစ်တာ ရလာခဲ့ပပီမဖစ်ပါတယ်။
အချြုွဲ့ဖသာလိုပ်ဖဖာ်ဖ

ြတ်

သင်ကကာုံးမပသ ဖပုံးဖနတဲ့ ဖကျာင်ုံးသာုံး/သဖတွေရ အသက်
အရွေ ယမ် ဖစ်ပါတယ်။
ဲ့

‘Music as Therapy International’ န ဲ့ (၁၉၉၈) ကတည်ုံးက
စတင်လက်တွေလိုပ်ဖ

မတ် က်သင်ကကာျားော်ပ်ျားခခင်ျားစီမံကန်ျား၏ အက ြုံျားသက်ော်ရာက်မ

လိုပ််ော် ာ်ော် ာင် က်ော်တွေသင်ကကာျားော်ပ်ျားတဲ့
အထျားသင်ကကာျားခံ ိုလ
ို သ
ဲ့ မ ာျား
ဲ့ တ

က်သယ
ွေ ြ
် ှု

င
ို ရ
် ာအခက်အရတ၊ဲ့

င
ို ရ
် ာအခက်အခရတ၊ဲ့ အလွေနအ
် ြင်ုံးတက်ကကတဖ
ဲ့ နတဲ့

ကို ကပပီုံး။

ာင်ြှုတာဝန်ပိုြိုကကီုံးြာုံးကျယ်မပနလ
် ဲ့ ာဖကကာင်ုံး

ဖတွေွဲ့ ရရပပီုံးဖတာ။ဲ့
(၉၂%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ြျာုံးက ြြတအလို
ို ဲ့
ပ်ြာ ပိုြိုနစ်မြြှပ်လပ
ို ်ဖ

ာင်လာကကဖကကာင်ုံးကို

ကဖလုံး/လကကီုံးဖတွေ အတွေက် ဂီတကို အသံုံးို ပပီုံး သင်ကကာုံးဖပုံးဖနကကတာ မဖစ်ပါတယ်။

စစ်တြ်ုံးအရ ဖလဲ့လာဖတွေွဲ့ ရရပါတယ်။

ဂီတအသံျားို ခပ်ြုံပပ်ီ ျားသင်ကကာျားခ န်မ ာျား

ဂီတအသံျားို ခပ်ြုံသင်ကကာျားခခင်ျားရ ဲ့ အက ြုံျားသက်ော်ရာက်မ

ဖကျာင်ုံးသာုံးဖပါင်ုံး (၉၈၆၈)

စာရင်ုံးဖကာက်ယြှုြာပါဝင်ကကတဲ့ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

(၈၉%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ဦုံးဟာ

အသံုံးို မပြုပပီုံး ပံိုြန် သင်ကကာုံး ပချဖပုံးဖနကကသ
ို ဲ့
ဖတွေမဖစ်ပါတယ်။ (၉၂%) ဖသာ

အခါြာ ဖကျာင်ုံးဖပါင်ုံး

ဂီတသင်ခန်ုံးစာဖတွေကို

လိုပ်ဖဖာ်ဖ

(၅၆) ဖကျာင်ုံးက

အဒီလပ
ို ်ဖဖာ်ဖ

ဘယ်လအ
ို သံုံးို မပြုပပီုံးသင်ကကာုံးဖပုံးရြယ်

သင်ကကာုံးြှုဖတွေကို လိုပ်ဖ

ာင်ဖနကက ပါတယ်။

တစ်ကမဘာလံျားို က လိုပ််ော် ာင်ော်

ာင် က်မ ာျား

ဒီလစ
ို ာရင်ုံးဖကာက်ယတဲ့

သက်

င
ို သ
် ဖတွေ

ရာြ/

ပါဝင်ခကဲ့ ကပါတယ်။

ာင်ဖက်

ရာ ဖတွေအာုံးမဖင ်ဲ့

ာင်ဖက်ဖတွေက ြြတန
ို ဲ့ ဲ့သက်

ာင်ဖက်ဖတွေအာုံးလံုံးို ရ (၆၇%)
ဟာ ဂီတကို
ဲ့

ဂီတအာုံးမဖင ဲ့် သင်ကကာုံးမပသမခင်ုံးက ြျာုံးစွော အကျြုုံးရဖစတယ်လို ဖ
ဲ့ ဖာ်မပဖမပာ

င
ို တ
် ဲ့ သဖတွေကို ဂီတကို
တ
ို ာကို ဖဝြျှဖပုံးကကပပီုံးဖတာ၊ဲ့ (၈၃%) ဖသာ သဖတွေက

တမခာုံးသဖတွေန ဂ
ဲ့ ီတအသံုံးို မပြုပပီုံးသင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံးဖတွေကို ဖ

ုံးွေ ဖနွေုံးမဖစ်ကကပါတယ်။

ဖအာက်ြာပါတဲ့ ဖမြပံိုကဖတာဲ့ နင
ို င
် ဖ
ံ တွေရပါဝင်
ြှုအချြုုံးကို မပသဖပုံးထာုံးမခင်ုံးမဖစ်ပါတယ်။
ဲ့

ညာဖက်ြာပါတဲ့ ပံိုချပ် (Venn

ပ်ါလစ်စတင
ို ျား် ော်ဒသ
24%

နင
ို င
် တ
ံ ကာလိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖ

တစ်ဦုံးချင်ုံး

အဖွေွဲ့ နငတ
်ဲ့ စ်ဦုံးချင်ုံး

အဖွေွဲ့လိုက်

၁၀%

၄၆%

၃၃%

ုံးံို အကျြုုံးရလဒ်ဖတွေအဖနန၊ ဲ့ ဖပျာ်ရင
ွှ ြ
် ှု၊ ပုံးဖပါင်ုံးပါဝင်လပ
ို ်ဖ

ာင်ြှု၊

တစ်ကြဘာလံုံးို က လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ြတ်

ာင်ဖက်ဖတွေရ (၈၆%)
ဖသာသဖတွေက
ဲ့

က်သင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံးစီြံကန်ုံးြာ ပါဝင်သင်ကကာုံးခံဖို ဖ
ွေ က
် လာတယ် လို ဲ့
ဲ့ တ်ဖခေါ်ရတာ ပိုြိုလယ

ခံစာုံးကကရပါတယ်။

မပထာုံးဖပုံးတာမဖစ်ပါတယ်။

အီသယ
ီ ျားို ပ်ီျားယာျား
4%

ာင်ြှုြာ ဖတွေွဲ့ရတဲ့

အ ွေွဲ့အစည်ျားန ဲ့ အလိုပ််လပ်
ို ် ရတဲ့ အော်တွေွဲ့အကကံြုံ

diagram) ကဖတာဲ့

အဖွေွဲ့လက
ို ် သင်ကကာုံးမပသြှုကို

ော်ဂ ာ်ဂ ီယာ
7%
အနဒယ
6%

အမြင ်ဲ့

ာင်ဖက်အြျာုံးစိုကဖတာဲ့ သတလို
ို ဲ့ ပ်ဖ

ဖတွေွဲ့ ရရပါတယ်။

က်ဖတွေရ တစ်
ဦုံးချင်ုံး (သ)ို ဲ့
ဲ့

ရို ော်များနီျားယာျား
51%

လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ကို ကပါတယ်။

စတ်ခစ
ံ ာုံးြှုဖဖာ်မပနင
ို မ် ခင်ုံး၊ အာရံိုစုံးစိုကန
် င
ို မ် ခင်ုံးန စ
ို မ် ခင်ုံးဖတွေကို ရရတယ်လို ဲ့
ဲ့ တ်ဖစီုံးြှုဖလျာခ
ဲ့ ျနင

သင်ကကာုံးခံယဖနကကတာမဖစ်
ပါတယ်။

ာင်ဖက်ြျာုံးက အထသင်ကကာုံးြှုလအ
ို ပ်တဲ့ ကဖလုံးငယ်ဖတွေကို

(၉၂%) ဖသာသဖတွေကဖတာဲ့ သင်တန်ုံးြာ ပါဝင်ရတာ ဖပျာ်ရင
ွှ က် ကတယ်လို ဖ
ဲ့ မပာကကပါတယ်။

ခမန်မာ
4%

တစ်ပတ်လျှငအ
် နည်ုံး
စ်ကကြ်
တစ်ပတ်လျှငတ
် စ်ကကြ်

ရဝမ်ဒါ
4%

ုံးံို တ

ဘယ်ဖက်ြာရတဲ့ စက်ဝိုငုံး် ပံိုချပ်
(pie chart) ကဖတာဲ့
ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးမခင်ုံးကို
ပံိုြန်အသံုံးို မပြုဖနကကတဲ့ နင
ို င
် တ
ံ ကာ
လိုပ်ဖဖာ်ဖ

တစ်လလျှငတ
် စ်ကကြ်

လိုပ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေရ ဲ့

ာင်ြှုကို

မပထာုံးဖပုံးတာမဖစ်ပါတယ်။

ပပီုံးဖတာဲ့ (၉၂%) ဖသာလိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေက သင်ကကာုံးဖပုံးတဲ့

ရာ/

ရာြဖတွေက

အရည်အချင်ုံးမပညဲ့ဝ
် တဲ့ နည်ုံးမပဖတွေမဖစ်တယ်လို ဖ
ို ဲ့ ခ
ို ျင်တဲ့
ဲ့ မပာကကပပီုံးဖတာ၊ဲ့ သတလ
အဖတွေွဲ့အကကံြုဖတွေလည်ုံးရထာုံးကကတယ် လို ဖ
ဲ့ မပာကကပါတယ်။
(၈၉%) ကဖတာဲ့ ‘Music as Therapy International’ က ထပ်ြံလပ
ို ်ဖ

ာင်ြှုဖပုံးြှုဖတွေက

အရြ်ုံးကအ
ို ဖရုံးပါတယ်လို ဲ့ ကို ကပါတယ်။
(၈၆%) ကဖတာဲ့ ‘Music as Therapy International’ ကို အမခာုံးသဖတွေကလ
ို ည်ုံး
ပချသင်
ို ဲ့
ကကာုံးဖပုံးဖအတွေ
ို ဲ့
က် တက
ို တ
် န
ွေ ုံး် ကကပါတယ်။

4

ခမန်မာနင
ို င
် ံ

ခမန်မာနင
ို င
် ံ
‘Music as Therapy International’ အဖနမဖင ်ဲ့ မြန်ြာနင
ို င
် ြ
ံ ာ (၂ဝ၁၉)
ကတည်ုံးက စတင်လပ
ို ်ဖ
လက်ရဖနာက်

ရာြတစ်ဦုံးရ ဲ့ လပ
ို ်ဖ

ုံးိုံ သင်ကကာုံး ပချြှု
ို ဲ့ ဖတွေ လိုပ်ဖ

မြန်ြာမပည်က လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ဖအာက်ြာမပထာုံးတဲ့ တင
ို အ
် နြ်အ
ို င
် က
ံ လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ဲ့ မြငမ်ဲ့ ပဇယာုံးချပ်ကဖတာဲ့ မြန်ြာနင

ာင်ဖက်ဖတွေရ (၆၇%)
ကဖတာဲ့
ဲ့

ဖမပာမပထာုံးတဲ့ ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးဖပုံးရာြာ၊ သတို သ
ဲ့ င်ကကာုံးဖပုံးတဲ့ ကဖလုံးငယ်ဖတွေရရခံစာုံးရတဲ့

အဖရုံးပါတအ
ဲ့ ခန်ုံးကဏ္ဍြာပါဝင်လာပပီုံးဖတာ၊ဲ့ ဖကျာင်ုံးရသင်
ဲ့ ကကာုံးြှုြာလည်ုံး

အကျြုုံးသက်ဖရာက်ြှုဖတွေကို ရာခင
ို န
် နှု ုံး် ဖတွေန ဖ
ဲ့ ဖာ်မပဖပုံးထာုံးတာမဖစ်ပါတယ်။
Music session မပင်ပ အမခာုံး

ာင်ဖက်ဖတွေက ဂီတအသံုံးို မပြုပပီုံး

သင်ကကာုံးဖပုံးတာဖတွေကို တစ်ပတ်ြာ တစ်ကကြ် (သ)ို ဲ့ တစ်ကကြ်ထက်ပိုပပီုံးဖတာဲ့ သင်ကကာုံးမခင်ုံးကို

ာင်ဖနတဖ
ဲ့ နရာမဖစ်ပါတယ်။

ပံိုြန်လပ
ို ်ဖ

ာင်ဖနကက ပပီုံး၊ (၃၃%) ကဖတာဲ့ တခါတဖလြာ လိုပ်ဖ

ာင်ဖလဲ့ရတယ်လို ဲ့

မြန်ြာမပည်ကလိုပ်ဖဖာ်ဖ

င်တဲ့ ဖကျာင်ုံးသံုံးို ဖကျာင်ုံးဟာ

လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ဂီတအသံုံးို မပြုပပီုံးသင်ကကာုံးဖပုံး

ရ ကက
ဲ့ ြုုံးပြ်ုံးြှုဖကကာင ဲ့်

(၁ဝဝ%) ဖသာ မြန်ြာမပည်က လိုပ်ဖဖာ်ဖ

တဲ့ ဖကျာင်ုံးဖတွေမဖစ်ပါတယ်၊

အဖယာက် (၉ဝ) ဖသာ

ဂီတကအ
ို သံုံးို မပြုသင်ကကာုံးတာကို လိုပ်ဖ

သတသင်
ို ဲ့ ဖပုံးတအ
ဲ့ ရာဖတွေဟာ

ကဖလုံးငယ်ဖတွေဟာ

ဘယ်လအ
ို သံုံးို မပြုသင်ကကာုံးရြယ်

‘MasT’ ရ ဲ့

ဂီတအသံုံးို မပြုပပီုံးဖတာဲ့

စီြံကန်ုံးတချြုွဲ့ကဖနပပီုံးဖတာဲ့

သင်ကကာုံးဖပုံးတာဖတွေကို

မတ် က်သင်ကကာျားော်ပ်ျားခခင်ျားစီမံကန်ျား၏ အက ြုံျားသက်ော်ရာက်မ

မဖစ်တည်လာကကတာ

ခံယခွေငရ
်ဲ့ ကကပပီုံးမဖစ်ပါတ

မြန်ြာနင
ို င
် က
ံ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ယ်။

မဖစ်ပါတယ်။

ြြတသင်
ို ဲ့ ကကာုံးမခင်ုံး၊ လိုပ်ဖ
(၁ဝဝ%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ဘယ်ဖက်က စက်ဝိုငုံး် ပံိုချပ် (Pie

(ဝ-၅ နစ်)

chart) ကဖတာဲ့ မြန်ြာမပည်က
လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ငယ်ရွေယဖ
် သာကဖလုံးြျာုံး (၆-၁၂

ာင်ဖက်ဖတွေရ ဲ့

သင်ကကာုံးြှုြာပါဝင်တဲ့

နစ်)
ယ်ဖကျာ်သက်ြျာုံး (၁၃-၁၉
နစ်)
လငယ်ြျာုံး (၂ဝ-၂၅ နစ်)

စတ်ခစ
ံ ာုံးြှု ပင
ို ုံး်

မပသဖပုံးထာုံးတာ မဖစ်ပါတယ်။

၁၀၀%
၁၀၀%

ာင်ြှုနယ်ပယ်ြျာုံးကလ
ို ည်ုံး

အာရံိုစုံးစက
ို ြ
် ှု

င
ို ရ
် ာ အခက်အခ

၆၇%

သင်ယြှု

င
ို ရ
် ာအခက်အခ

၆၇%
၃၃%

ြျာုံး ရရလာမခင်ုံး

၁၀၀%

ဖပျာ်ရွှငစ
် တ်ဖကျနပ်ြှုရမခင်ုံး

၁၀၀%

ာင်တတ်လာမခင်ုံး

၁၀၀%

လိုပ်ဖ

ာင်ဖန်တီုံးလာနင
ို မ် ခင်ုံး

၁၀၀%

ာင်တတ်လာမခင်ုံး

၁၀၀%

င
ို ရ
် ာ စတ်ပါဝင်စာုံးလာမခင်ုံး

၁၀၀%

အစမပြုလိုပ်ဖ
က်

ဖ
ံ ရုံး

ာင်တတ်မခင်ုံး

၁၀၀%

ကကြ်ုံးတြ်ုံးြှုဖလျာဲ့ချမခင်ုံး

၁၀၀%

အာရံိုစုံးစိုက်ြှု

၁၀၀%

တ်ဖစီြှုဖလျာဲ့ချမခင်ုံး

၁၀၀%

စတ်ခံစာုံးြှုဖဖာ်မပနင
ို မ် ခင်ုံး

၁၀၀%

သာသာစကာုံးဖမပာမခင်ုံး

၁၀၀%

ပပန်ြှုဖလျာဲ့ချဖပုံးမခင်ုံး

၁၀၀%

တစ်ဦုံးတည်ုံး ဖနလိုမခင်ုံးကို ဖလျာဲ့ချဖပုံးမခင်ုံး

၁၀၀%

အလညဲ့က
် ျလိုပ်ဖ

စကာုံးလံိုုံးြပါပ
ဦုံးဖ

ာင်လိုပ်ဖ

ာင်ဖက်ြျာုံးက၊ ြြတလို
ို ဲ့ ပ်ဖ

ာင်တဲ့ ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးမခင်ုံးကို

အလွေနဂ
် ိုဏယ
် ြဖကကာင်ုံး ြတ်ချက်မပြုကကပါတယ်။

၆၇%

ာင်တတ်လာမခင်ုံး
ာင်တတ်မခင်ုံး

၃၃%

စာနာသနာုံးတတ်မခင်ုံး

၃၃%

အလိုအဖလျာက် လိုပ်ဖ

အ ွေွဲ့အစည်ျားနအလို
ပ််လပ်
ို ် ရတအ
ဲ့ ော်တွေွဲ့အကကံြုံ
ဲ့
as Therapy International’ န လ
ွေ ပ်ဖ
ဲ့ က်တလို

ာင်ရာြာ၊

အဖွေွဲ့အစည်ုံးထိုတမ် ပန်ထာုံးတအ
ဲ့ ချက်အလက်ဖတွေန သ
ို န
် နှု ုံး် ကို
ဲ့ ဖဘာတညီြှုရတဲ့ ရာခင
သင်ကကာုံးြှုစတင်မခင်ုံးသည်
လွေယက
် ဖချာြွေတ်ြှုရသည်။ (၆၇%)
MasT ထံြ

က်လက်၍အဖထာက်အကရရမခင်ုံးရန်

တ
ို အ
ဲ့ ချက်ကို

အရြ်ုံးသဖဘာကျြပါတယ်။ ဖမပာမပတာကို ပိုပပီုံးနာုံးဖထာင်လာကကသလ၊ို
က်

ဖ
ံ ရုံးကလ
ို ည်ုံး

ပိုြိုနုံးီ စပ်၊ ဖကာင်ုံးြွေနလ
် ာဖစပါတယ်။.”
(‘Flowers Special Education and Physiotherapy Centre’ ၊ ၂ဝ၂ဝ)

၁၀၀%
၈၀%

လိုအပ်ပါသည်။ (၁၀၀%)
MasT ထံြ လိုအပ်ဖသာသတင်ုံးအချက်အလက်ြျာုံး
အလံိုအဖလာက် ရရပါသည်။ (၁၀၀%)

ြတ်

ြြပါဝင်လိုပ်ဖ

က်သင်ကကာုံးမခင်ုံးတင
ွေ ်
ာင်နင
ို ရ
် န် စီြံလိုပ်ဖ

ာင်ရသည်ြာ

၆၀%

လွေယက
် ြှုရသည်။ (၁၀၀%)
MasT အဖနမဖငဲ့်

၄၀%

ြြတ၏လ
ို ဲ့
ိုအပ်ချက်ြျာုံးအာုံးမဖညဲ့်

၂၀%

“သင်ကကာုံးခတ
ံ က
ဲ့ ဖလုံးငယ်ဖတွေကို ဂီတအသံုံးို မပြုပပီုံး ကယ
ို ရ
်ဲ့ စဲ့ တ်ခစ
ံ ာုံးချက်ကို

အခန်ုံးတင
ွေ ုံး် သင်ကကာုံးြှုြာ လအ
ို ပ်တဲ့ အမပန်အလန်

ာင်ဖက်ဖတွေ ဖမပာမပထာုံးတဲ့ ‘Music

ဖဖာ်မပဖပုံးထာုံးတာမဖစ်ပါတယ်။

ကို ကပပီုံး။

ာင်ြှုတာဝန်ပိုြိုကကီုံးြာုံးကျယ်မပနလ
် ဲ့ ာဖကကာင်ုံး

ဖဖာ်မပနင
ို ဖ
် ို အ
ဲ့ ဖထာက်အက မဖစ်ဖစတယ်

၁၀၀%

က်သယ
ွေ ြ
် ှုမပြုမခင်ုံး

ဖအာက်ြာမပထာုံးတဲ့ ဇယာုံးချပ်ကဖတာဲ့ မြန်ြာနင
ို င
် က
ံ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

အကျြုုံးသက်ဖရာက်ြှု ရဖကကာင်ုံး သတမပြုြကကပါတယ်။

(၁ဝဝ%) oဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ ာင်ဖက်ြျာုံးက ြြတအလို
ို ဲ့
ပ်ြာ
ြှ
ပိုြိုနစ်မြပ်လပ
ို ်ဖ ာင်လာကကဖကကာင်ုံးကို စစ်တြ်ုံးအရ ဖလဲ့လာဖတွေွဲ့ ရရပါတယ်။

၆၇%

လှုပ်ရာုံးြလ
ှု န
ွေ က
် မခင်ုံး (Hyperactivity)

ာင်ဖက်ြျာုံးက ြြတသင်
ို ဲ့ ကကာုံး ခံယချက်ြျာုံးက

မပဖပုံးထာုံးတာမဖစ်ပါတယ်။

Autism

၁၀၀%

ပါဝင်လိုပ်ဖ

ကို ကပပီုံး၊ (၆၇%) တမခာုံးသဖတွေန ဲ့

ဖတွေွဲ့ ရရပပီုံးဖတာ။ဲ့

၆၇%

ာင်ရွေက်နင
ို မ် ခင်ုံး

ြြကိုယက
် ိုစီြံဖ

င
ို သ
် ဖတွေကို

အသက်အရွေ ယက
် ို

မြန်ြာမပည်က

ကဖလုံးငယ်ဖတွေရ ရာခ
င
ို န
် နှု ုံး် ကို
ဲ့

ဖ
ံ ရုံးတိုုံးတက်လာမခင်ုံး

ကို ကပါတယ်။

(၁ဝဝ%) ဖသာသြျာုံးက ြြတလို
ို ဲ့ ပ်ဖ

၁၀၀%

၁၀၀%

ဖ
ံ ရုံးတုံးို တက်လာမခင်ုံး

ာင်မခင်ုံးန မဲ့ ပြုစိုပျြုုံးဖထာင်သညဲ့န
် ည်ုံးလြ်ုံးြျာုံးကို ြျာုံးစွော

ကဖလုံးငယ်ဖတွေရ ဲ့

င
ို ရ
် ာအခက်အခ

ဖ
ံ ရုံးတိုုံးတက်လာမခင်ုံး

က်

ာင်ဖက်ြျာုံးက ြြတသင်
ို ဲ့ ကကာုံး ခံယရတအ
ဲ့ ရာြျာုံးက

ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံးသာြက၊ အမခာုံးလိုပ်ဖ
(၁ဝဝ%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

က်
က်

က်သင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံးစီြံကန်ုံး စတင်ပပီုံးဖတာဲ့ -

(၁ဝဝ%) သြျာုံးက ပိုြိုယကံို ကည်ြှု ရလာ ဖကကာင်ုံးဖမပာ

င
ို ရ
် ာ အခက်အခြျာုံး

ာင်ဖက်ဖတွေ

ာင်ဖက်ဖတွေကို ြတ်

အထုံးပညာဖရုံးလအ
ို ပ်တဲ့

ညာဖက်က
က်သယ
ွေ ြ
် ှု

ာင်မပသဖပုံးကကတယ်

၁၀၀%

Music Session ရအဖွေွဲ့သာုံးြျာုံးနငဲ့်

လြှု

ာင်ဖက်ဖတွေက သတန
ို ဲ့ သ
ဲ့ က်

ဖ
ံ ရုံးတိုုံးတက်လာမခင်ုံး

တ
ို ဲ့ အဖကကာင်ုံးဖတွေ ဖမပာမဖစ်ကကတယ်လို ဲ့ ကို ကပါတယ်။

အကျြုုံးသက်ဖရာက်ြှုရဖစဖကကာင်ုံး ဖမပာ

အလွေနင
် ယ်ရွေယဖ
် သာ ကဖလုံးြျာုံး

သင်ယြှုအခက်အခအြျြုုံးြျြုုံးရတဲ့

ရာြနငဲ့်

က်

Music Session မပင်ပအမခာုံးသြျာုံးနငဲ့်

သင်ကကာုံးဖပုံးရာြာလည်ုံး အသံုံးို မပြုတယ်လို ဲ့ ပ
ို ါတယ်။

(၁ဝဝ%) ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

လိုပ််ော် ာ်ော် ာင် က်ော်တွေသင်ကကာျားော်ပ်ျားတဲ့
အထျားသင်ကကာျားခံ ိုလ
ို သ
ဲ့ မ ာျား
ဲ့ တ

သင်ကကာုံးဖပုံးတအ
ဲ့ ခါြာ

ရာ/

ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးပချဖပုံးပပီ
ို ဲ့
ုံး၊ ဖကျာင်ုံးတစ်ဖကျာင်ုံးကဖတာဲ့ တစ်ဦုံးချင်ုံး

မြန်ြာမပည်က

(Bar chart) ကဖတာဲ့

ရာြြျာုံးနငဲ့်

င်ဖက်ဖတွေ အာုံးလံုံးို က အဖွေွဲ့လက
ို သ
် င်ကကာုံးဖပုံးရာြာ

ဒီစစ်တြ်ုံးဖကာက်ယြှုြာပါဝ

တင
ို အ
် နြ်အ
ဲ့ မြငမ်ဲ့ ပဇယာုံးချပ်

Music session အတွေငုံး်

ရာ/

ကို ကပါတယ်။

ာင်ဖက်ဖတွေ

ာင်ဖက်ဖတွေ

ဂီတအသံုံးို မပြုပပီုံးသင်ကကာုံးဖပုံးတာဖတွေက သတအလို
ို ဲ့
ပ်ရ ဲ့

စစ်တြ်ုံးဖကာက်ယြှုြာပါဝင်ခကဲ့ ကတဲ့ (၆၇%)ဖသာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ြှုအာုံးမဖင ဲ့်

အက ြုံျားသက်ော်ရာက်မ

လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ဂီတအသံျားို ခပ်ြုံသင်ကကာျားခခင်ျားရ ဲ့ အက ြုံျားသက်ော်ရာက်မ

အတည်တကျမဖစ်လာတယ်လို ခံစာုံးလာကကပါတယ်။

ာင် သင်ကကာုံးဖပုံး ဖနခတ
ဲ့ ာမဖစ်ပါတယ်။

မြန်ြာနင
ို င
် ဟ
ံ ာ၊ ဒီအဖွေွဲ့အစည်ုံးက

ဂီတအသံျားို ခပ်ြုံပပ်ီ ျားသင်ကကာျားခ န်မ ာျား

အချန်ယလိုပ်ဖ

ည်ုံးဖပုံးရန်

ာင်ဖပုံးသည်။ (၁၀၀%)

၀%
အမခာုံးသြျာုံးအာုံး သင်တန်ုံးတွေငသ
် င်ကကာုံးခံရန်

သင်ကကာုံးမခင်ုံးတွေင် ပါဝင်သင်ကကာုံးခံရမခင်ုံးအာုံး

တိုက်တွေနုံး် ဖမပာကကာုံးလိုပါသည်။ (၁၀၀%)

ဖကျနပ်ဖပျာ်ရွှငြ
် ှုရသည်။ (၁၀၀%)
ြြတအာုံး
ို ဲ့ သင်ကကာုံးဖပုံးသသည်

ြြဖြျှာ်လငဲ့ထ
် ာုံးသည်ထက်ပင်သာလွေနဖ
် ကာင်ုံးြွေန ်

ဤနယ်ပယ်တွေငက
် ျွြ်ုံးကျင်သတစ်ဦုံးမဖစ်သည်။

ဖသာ သင်ကကာုံးြှုြျာုံးရရခသ
ဲ့ ည်။ (၁၀၀%)

ြြတအာုံး
ို ဲ့ သင်ကကာုံးဖပုံးသထံတင
ွေ ်
ြြတသ
ို ဲ့ ရရန်လိုအပ်ဖသာ
အဖတွေွဲ့အကကံြုအမပညဲ့အ
် ဝရသည်။ (၁၀၀%)

(၁၀၀%)
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အဓကသင်ယရရခ က်မ ာျား
ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးဖပုံးတာဟာ အဖွေွဲ့အစည်ုံးရ၊ ဲ့ နင
ို င
် တ
ံ ကာလိုပ်ဖဖာ်ဖ
ရရတအ
ဲ့ မခာုံးအချက်ဖတွေမဖစ်တ၊ဲ့ လာြယဲ့်အနာဂတ်ြာ ြတ်

ာင်ဖက်ဖတွေရ သင်
ဲ့ ကကာုံးလိုပ်ဖ

ာင်ရာြာ အဖရုံးပါတဲ့ အခန်ုံးကဏ္ဍြာ ပါဝင်လာပါတယ်။ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေမဖညဲ့်စွေက်ထာုံးတဲ့ စစ်တြ်ုံးဖတွေြာ အဓကသင်ယ

က်သင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံး စီြံကန်ုံးဖတွေကို လိုပ်ဖ

ာင်ရာြာ ဖဒသခံဖတွေကို ပိုြိုနာုံးလည်ဖစတရ
ဲ့ ာန ဲ့လက်ရလိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေကို ဘယ်လိုကညီနင
ို ြ
် လ

တ
ို ဲ့ နည်ုံးလြ်ုံးဖတွေ အစရတအ
ဲ့ ရာဖတွေ

အြျာုံးကကီုံးကိုဖတွေွဲ့ ရရပါတယ်။

ဂီတရကို
ို စ
် ွေမ်ျားအက ြုံျားော်က ျားဇျားမ ာျား - လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ဲ့ သနင

ာင်ဖက်ဖတွေရ အဖတွေ
ွဲ့အကကံြုဖတွေကို အဖမခံခံပပီုံး စစ်တြ်ုံး ဖကာက်ယရာြာ မဖညဲ့်စွေက်ပါဝင်ြှုက အထုံးဖစာငဖ
်ဲ့ ရာက်သင်ကကာုံးြှုလိုအပ်တဲ့ ကဖလုံး၊ လကကီုံးဖတွေကို ယခင်ထက်ပိုတဲ့
ဲ့

သင်ယြှုအခွေငအ
်ဲ့ လြ်ုံးဖတွေကို ရရလာဖစပပီုံးဖတာ၊ဲ့ ပိုြိုထဖရာက်တဲ့ ဝန်ဖ

ာင်ြှုဖတွေကို ဖပုံးစွေြ်ုံးနင
ို ဖ
် ို ဲ့ြျာုံးစွော အဖထာက်အကမဖစ်ဖစပါတယ်။ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

တိုုံးတက်ြှုကိုလည်ုံး အကျြုုံးမပြုဖစပပီုံးဖတာ၊ဲ့ ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးမခင်ုံးက သင်ကကာုံးခံသတရ
ို ဲ့ ြဲ့ သာုံးစိုဝင်အချြုွဲ့ န ဲ့ပိုြိုခိုငပ် ြတဲ့ ချတ်
ြတညီကကသလို၊ သင်ကကာုံးခံသဖတွေရ အဖမခအဖနဖတွေ
လည်ုံး ြတညီကကဖပြယဲ့်၊ နင
ို င
် တ
ံ ကာက လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ဲ့
က်လက်တည်ရော်နမညဲ့ ် အက ြုံျားသက်ော်ရာက်မ - ‘Music as Therapy International’ ရ ြဲ့ တ်
ဂီတအာုံးမဖငသ
်ဲ့ င်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံးဖတွေကို ဖ
လိုပ််ော်

ကျွြ်ုံးကျင်ြှုဖဝြျှကကမခင်ုံးနင်ဲ့ သတရ
ို ဲ့ သက်
ဲ့
လိုပ််ော် ာ်ော်
သက်

က်ြှုြျြုုံးမဖစ်ဖစတယ်

က်သင်ကကာုံးဖပုံးမခင်ုံး ြ တ

ာင်ဖက် အြျာုံးကကီုံးက ဂီတအသံုံးို မပြု သင်ကကာုံးမခင်ုံး

င၊်ဲ့ နင
ို င
် တ
ံ ကာလိုပ်ဖဖာ်ဖ

င
ို ရ
် ာ သင်တန်ုံးဖတွေက သတန
ို ဲ့ သက်
ဲ့

င
ို ရ
် ာ ဖဒသဖတွေြာ ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးမခင်ုံးကို ချွဲ့ထင
ွေ လ
် ိုပ်ဖ

ာင်ကကမခင်ုံးဖကကာင်ဲ့ ဖဒသ

ာင် က်ော်တွေရ လ
ို ပ်် ခ က်မ ာျားကို နာျားစွေန်ခခင်
ဲ့ အ
ဲ့ ျား - အဖွေွဲ့အစည်ုံး အဖနန စ
ဲ့ ီြံကန်ုံးဖတွေကို အဖကာင်အထည်ဖဖာ်ရာြာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

င
ို ရ
် ာဖဒသရ လ
ို ဖ
် ိုမဖစ်
ဲ့ ိုအပ်ချက်ဖတွေကို ထဖရာက်စွော မဖညဲ့်စွေက်ဖပုံးနင
ဲ့ ပါတယ်။ ဒါဖပြဲ့လည်ုံး၊ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေက သတန
ို ဲ့ သ
ဲ့ က်

ဂီတသင်ကကာုံးြှု

•

‘Music as Therapy International’ နင်ဲ့ ချတ်

•

လိုပ်ဖဖာ်ဖ

•

လိုအပ်ချက်ဖပါင်ုံးစံိုရတဲ့ ဖကျာင်ုံးသာုံး/သ အသစ်ဖတွေကို သင်ကကာုံးဖပုံးရာြာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

•

ယခင်ရထာုံးတဲ့ ဂီတတရယာဖတွေကို အသစ်ဖသာအရာဖတွေန ဲ့ထပ်ြံမဖညဲ့်စည်ုံးဖပုံးနင
ို ဖ
် စဖို။ဲ့

ဖဝြျှကကတာ၊

ာင်ဖက်ဖတွေရ လို
ဲ့ ပ်ဖ

င
ို ရ
် ာဖဒသြာရတဲ့ အထုံးသင်ကကာုံးခံယြှုလိုအပ်တဲ့ သဖတွေကို

င
ို ရ
် ာ သင်ကကာုံးမခင်ုံးဖတွေြာ နစ်ရည်လြျာုံး အြီအခိုကင်ုံးစွောမဖင်ဲ့ လိုပ်ဖ

င
ို ရ
် ာဖခါင်ုံးဖ

ာင်နင
ို က် ကြာ မဖစ်ပါတယ်။

ကို ကပါတယ်။ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေအြျာုံးကကီုံးရ ဲ့

ာင်ြှုဖတွေလည်ုံး ခိုငြ
် ာစွော ရပ်တည်လာနင
ို က် ကပါတယ်။

ာင်ဖက်ဖတွေရ ဦုံး
ဲ့ ဖ

ာင်ြှုကို လွေနစ
် ွော အဖလုံးထာုံးပါတယ်၊ ဒီလိုလိုပ်မခင်ုံးအာုံးမဖင်ဲ့ လိုပ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေရ တို
ဲ့ ခါြာ အဒီအ
ဲ့ နမ် ပန်
ဲ့ ချက်ဖတွေကို ဖလဲ့လာကကညဲ့်တအ

ငအ
်ဲ့ ထ ြလိုပ်ဖ

ာင်ဖနတအ
ဲ့ ရာဖတွေကို ပိုြိုပပီုံးဖတာဲ့ အာုံးထညဲ့်လိုပ်ဖ

ာင်ြှုတစ်ခိုချင်ုံးစီက

ာင်နင
ို ဖ
် သုံးတာကို ဖတွေွဲ့ရပါတယ်။ ကကာုံးလွေယ် သလွေယ်တဲ့
ာင်သာွေ ုံးဖို ဲ့လိုအပ်ပါဖသုံးတယ်။

င
ို တ
် ဖ
ဲ့ ဒသဖတွေြာ သတရယ
ို ဲ့ လိုတအ
ဲ့ ဖထာက်အပံဖတွေကို ရင်ုံးလင်ုံးတကျစွောန ဖ
ဲ့ မပာမပဖပုံးထာုံးပါတယ်။ အဒီ အချက်ဖတွေထြာ ဖအာက်ပါအချက်ဖတွေပါဝင်ပါတယ်...

•

ခ န်ျားခ က်လပ်
ို ် ော်

င
ို ရ
် ာ သင်ဖထာက်ကဖတွေကို ပိုြိုလိုပ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေဟာ သတန
ို ဲ့ သက်
ဲ့

င
ို တ
် ဲ့ ကျွြ်ုံးကျင်ြှုနယ်ပယ်ကို အြျာုံးကကီုံးတိုုံးတက်ဖစတယ်လို ဲ့

အမြင်တချြုွဲ့ကိုပ နာုံးစွေနြ
် ဲ့ တာြျြုုံးမဖစ်ပပီုံးဖတာ၊ဲ့ အဖွေွဲ့အစည်ုံးရ အာုံး
နည်ုံးချက်ဖတွေကို ပိုြိုသမြင်လာနင
ို ဖ
် စဖိုအတွေ
က် အဖွေွဲ့အစည်ုံးအဖနန ဲ့ယခိုလိုပ်ဖ
ဲ့
ဲ့
အော်ထာက်အပ်ံဲ့ရရနင
ို ရ
် န်စမ
ီ ံ ခခင်ျား - အဖွေွဲ့အစည်ုံးရ လို
ဲ့ ပ်ဖဖာ်ဖ

တ
ို ာကို ဖတွေွဲ့ ရရတယ်လို ဲ့ ကို ကပါတယ်။ နင
ို င
် တ
ံ စ်နင
ို င
် န
ံ ငတ
်ဲ့ စ်နင
ို င
် ံ အဖလုံးထာုံးစုံးစိုက်ြှု

ာင်ဖက်ဖတွေြာ တညီတမဲ့ ဖစ်ရပ်ြျာုံးစွောကို ဖတွေွဲ့ ရရပါတယ်။

ာင်လာနင
ို က် ကပပီမဖစ်ပါတယ်။ ထပ်ြံမဖညဲ့်စွေက် ပံဲ့ပိုုံးဖပုံးမခင်ုံး အာုံးမဖင၊်ဲ့ ဂီတသင်ခန်ုံးစာဖတွေကို သတရ
ို ဲ့ သက်
ဲ့

ာင်နင
ို စ
် ွေမ်ျားခမြှငတ
်ဲ့ င်ော်ပ်ျားခခင်ျား - လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်အြျာုံးကကီုံးကဖတာ၊ဲ့ ဒီလိုအဖတွေွဲ့အကကံြုဖတွေကို ဖလယ်ကကမခင်ုံးအာုံးမဖင၊်ဲ့ သတတစ်
ို ဲ့ ကိုယ်ရည်

ာင်ဖပုံးဖို ဲ့ (အထုံးသမဖင်ဲ့ ဦုံးဖနာက်ထခိုက်ြှုရလို ြ
ဲ့ ဖတွေ (dementia) န စ
ဲ့ တ်ညဏ်ချွတ်ယွေငုံး် မဖစ်တသ
ဲ့ တ်ဒဏ်ရာခံစာုံးရသဖတွေ (trauma) ကို သင်ကကာုံးဖို)။ဲ့

က်ပပီုံး လိုပ်ဖ

ာင်ဖနကကတဲ့ နင
ို င
် တ
ံ ကာက လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေ အချင်ုံးချင်ုံး အဖတွေွဲ့အကကံြုဖတွေ ဖလယ်နင
ို တ
် ဲ့ အခွေငအ
်ဲ့ ဖရုံးဖတွေဖန်တီုံးဖပုံးဖို။ဲ့

ာင်ြှုဖတွေကို ကကီုံးကကပ်ညွှနက် ကာုံးဖပုံးြယဲ့်သဖတွေ ရရနင
ို ဖ
် ို။ဲ့

ာင်ခခင်ျား - ကိုဗစ်ကပ်ဖဘုံးကကီုံးရ ဖန
်ဲ့ က်တာကို ခံရဖပြယဲ့်၊ လိုပ်ဖဖာ်ဖ
ဲ့ ာငယ
က်လက်သင်ယဖနကကတာ ဖတွေက သတန
ို ဲ့ သ
ဲ့ က်

ာင်နင
ို စ
် ွေြ်ုံးကို မြြှငတ
်ဲ့ င်ဖပုံးနင
ို ြ
် ယဲ့် သင်တန်ုံးဖတွေမပြုလိုပ်ဖပုံးဖို။ဲ့

ာင်ဖက်ဖတွေရ အာုံး
တက်သဖရာပါဝင် စစ်တြ်ုံးဖကာက်ယြှုဖကကာင်ဲ့ အဖွေွဲ့အစည်ုံးကို လွေနစ
် ွောအာုံးရလာဖစ ပါတယ်။ ကိုယ်ဖတွေွဲ့ ကကံြု မဖတ်သန်ုံးရတဲ့ အမဖစ်ဖတွေကို
ဲ့

င
ို ရ
် ာဖကျာင်ုံးြာ သတို လ
ဲ့ ိုပ်ဖ

နည်ုံးပညာပိုငုံး် တိုုံးတက်လာြှုဖတွေကို ကကညဲ့်ပပီုံး၊ ဖနာင်လာြယဲ့်အနာဂတ်ြာ လိုပ်ဖဖာ်ဖ

ာင်ဖက်ဖတွေရ လို
ဲ့ ပ်ဖ

ာင်သင်ကကာုံးဖနြှုဖတွေကို ဘယ်ဖလာက်ထ အဖလုံးထာုံးကကတယ်

တ
ို ာကို သသာမြင်သာဖစပါတယ်။ ဖဒသတစ်ခိုချင်ုံးစီြာ၊ အဖွေွဲ့အစည်ုံးရက
ဲ့ ညီပံဲ့ပိုုံးြှုဖတွေန ဲ့

ာင်ဖက်တစ်ဦုံးချင်ုံးစီကို ဂီတအသံုံးို မပြုသင်ကကာုံးမခင်ုံးြာ ဘယ်လို အဖထာက်အကဖပုံးနင
ို ြ
် လ

တ
ို ာက စဉုံးစာုံးကကညဲ့်တာန ဲ့စတ်လှုပ်ရာုံးစရာဖကာင်ုံးလပါတယ်။
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Music as Therapy International
Mowll Street Business Centre
11 Mowll Street
London SW9 6BG

Tel. +44 (0) 20 7735 3231
Email: info@musicastherapy.org
Skype: mastinternational

