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္သ
ဆ ည္ွာတ ဘာပါလဲ နတင့္ ယင္းအားဘာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါသလဲ။

န္ဆင္ငံေ္ာ္ ရာဇဝ္္ွႈ

္ဆင္ရာ ေအဂ်င္စီ (NCA) နတင့္

ပဏာွေျခလတွ္း္စ္ခဆ္င
ြ ္

ACRO ရာဇဝ္္ွႈ ္ဆငရ္ ာ ွတ္္္ွ္းွ်ားရံဆး ္္ဆ႕ ပူးေပါင္းျပဳလဆဆပ္သည့္

ICPC က္ဆ ္ည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ICPC က ယူေကျပင္ပ္ြင္ ေနထ္ငဆ ္ေသာ ကေလးွ်ားအား

ယူေကန္ဆင္ငံသားွ်ား သ္ဆ႕ွဟဆဆ္္ ယူေကန္ဆင္ငံ္င
ြ ္း ေနထ္င
ဆ ္ခဲ့သူွ်ားက ထ္ခ္ဆက္လြယ္ေသာကေလးွ်ားက္ဆ ေဘးအႏၱရယ္ျပဳရန္
အ္ြက္

၄င္း္္ဆ႕အားအလတွ္းွတီွႈရရတ္ရန္ခရီးသြားသူွ်ား၏

ကေလးွ်ားအား လ္င္ပ္ဆင္း

ျခ္ွ္းေျခာက္ွႈွတ

္ဆင္ရာ အလြဲသံဆးစားျပဳွႈ၊ ရဆဆပ္ပ္ဆင္း

ကာကြယ္ေပးရာ္ြင္

္ဆငရ
္ ာ အႏၱရာယ္၊ စ္္္ပ္ဆင္း

ကူညီပါသည္။

ICPC က

္ဆင္ရာ အႏၱရာယ္ နတင့/္ သ္ဆ႕ွဟဆဆ္္

လ်စ္လ််ဴရႈွည့္ ေဘးရန္စြယ္္စ္ခဆျပဳရန္ က္ဆယ္ထင္ျပေနသူွ်ားထံွတ ကာကြယ္ရာ္ြင္ ကူညီပါသည္။ ယင္းသ္ဆ႕က််ဴးလြန္သူွ်ားက
အလဆဆပ္ခန္႕အပ္ွႈ၊ ေစ္နာ့ဝန္ထွ္းအျဖစ္လဆပ္အားေပးွႈ နတင့္ ပရ္ဟ္္အလဆဆပ္ွ်ားွတ္
ၾက္ဳးပွ္းရတာေဖြပါသည္။ အ
ICPC
စစ္ေ

္ဆသည္ွတာ

္ဆပါသူွ်ား ယင္းသ္ဆ႕ျပဳလဆဆပ္ျခင္းွတ ကာကြယ္ရန္ ICPC က္ဆ ျပင္

ယူေက္ြင္းရတ္

ရဲ

နတင့္

စံဆစွ္းစစ္ေ

းေရး

ေ္ာင္း

ယူေကန္ဆင္ငံသားအားလံဆး.
္ဆန္ဆင္ပါသည္။

(ယူေကန္ဆင္ငံ္င
ြ ္

ICPC

က္ဆ

အလဆဆပ္လဆပ္ေနသူွ်ားအ္ြက္လည္း ေ္ာင္း

င္ပဆစ
ံ ံထဆ္္ထားပါသည္၊

ွတ္္္ွ္းရံဆးွ်ားနတင့္
္ ္ဆက္

းွႈ္စ္ချဆ ဖစ္ပါသည္။ အဖြ႕ဲ အစည္းွ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသ္ဆ႕စစ္ေ

ရတာေဖြသူ

င့္ ကေလးွ်ားနတင့္ ္္ဆက္ရ္ဆက္ထ္ေ္ြ႕ရန္

္ဆင္ျပီး

ရာဇဝ္္ွွ
ႈ တ္္္ွ္းွ်ားက္ဆ

းွႈက္ဆ ယူေကျပင္ပရတ္ ကေလးွ်ားနတင့္ အလဆဆပ္လဆပ္က္ဆင္ရန္

ယခင္ကေနထ္ဆင္ခဲ့ဖူးေသာ

ကေလးွ်ားနတင့္

ယူေကန္ဆင္ငသ
ံ ားွဟဆဆ္္သူွ်ား

အလဆဆပ္လဆပ္က္ဆင္ရန္

အ္ြက္

အလဆဆပ္ခန္႕အပ္ခံထားရျပီး

္ဆန္ဆင္ပါသည္။

လက္ရတ္ ရတ္ေနသာ ခ္ဆင္ွာသည့္ ကာကြယ္ေရးလဆဆပ္ငန္းစဥ္ွ်ားနတင့္ ္ြဲျပီး အသံဆးျပဳေသာအခါ္ြင္ ICPC က ယူေကျပင္ပ္ြင္
အေျခစ္ဆက္ေသာ ေက်ာင္းွ်ား နတင့္ အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းွ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း္္ဆ႕ အလဆဆပ္ခန္႕အပ္ခဲ့သူွ်ားသည္ ကေလးွ်ားနတင့္
အလဆဆပ္လဆပ္ရန္

ီေလ်ာ္ွႈ ရတ္ွရတ္ နတင့ပ
္ ္္သက္ျပီး က်္ဳးေၾကာင္းသ္ရတ္ေသာ

ံဆးျဖ္္ခ်က္ွ်ားျပဳလဆဆပ္ခြင့ေ
္ ပးပါသည္။

သင္၏ အလဆဆပ္ခန္႕ထားေရးလဆဆပ္ငန္းစဥ္အ္ြင္း ICPC က္ဆ ထည့္သင
ြ ္းျခင္းျဖင့္ သင္ ္ည္ေထာင္ထားျပီးေသာ လဆဆပ္ထံဆးလဆဆပ္နည္း
ွ်ား္ြင္း ထပ္ေ

ာင္းအကာအကြယ္္စ္ခဆ ေပါင္းထည့္ေပးွည္ျဖစ္ကာ ကေလးွ်ားအား အလြဲသံဆးစားလဆဆပ္ရန္ နတင့္ ေခါင္းပံဆျဖ္္

အျွ္္ထဆ္္ရန္ ၾကံရြယ္သူွ်ားထံွတ ကာကြယ္ရာ္ြင္ ကူညီေပးွည့္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလတွ္း္စ္ခဆ ယူသလ္ဆျဖစ္ေစပါလ္ွ့္ွည္။
ေထာက္ခခ
ံ ်က္လက္ွ္
တ က
္ ဘာေ္ြက္ဆ ျပသပါွည္လ။ဲ
ေထာက္ခံခ်က္လက္ွတ္္္ြင္

ယူေကန္ဆင္ငံ္င
ြ ္း

က််ဴးလြန္ခဲ့ေသာ

ရာဇဝ္္က််ဴးလြန္ွႈ

္ဆင္ရာ

ွည္သည့္ေဒ္ာွ

ပါဝင္ွည္ျဖစ္ကာ အျခားန္ဆငင
္ ံွ်ား္ြင္ က််ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ခ်္ဳးေဖာက္ွႈွ်ားအေၾကာင္း လက္ရတ္ လဲလတယ္ေရးနည္းစနစ္ွတ္
ယင္းသ္ဆ႕ေသာ

အခ်က္အလက္ွ်ားက္ဆ

ယူေကန္ဆင္ငံသ္ဆ႕

အခ်က္အလက္ွ်ားလည္း ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္န္ဆငပ
္ ါသည္။ ထပ္ေ
သည္

အလတွ္းွတီရရတ္ေသာ

ကာကြယ္ေရး

ေထာက္လတွ္းေရးအခ်က္ွ်ားအေပၚ

္ဆင္ရာ အက်္ဳးစီးပြားနတင့္

ဖြင့ဟ
္ ေဖာ္ထဆ္္ျပီးသည့္

ရာဇဝ္္က််ဴးလြန္ွႈ

္ဆ
င့္

္ဆင္ရာ

ာင္းျပီး ICPC လဆဆပ္ငန္းစဥ္၏ ္စ္စ္
္ ္္စ္ပ္ဆင္းအေနျဖင့္ NCA
သံဆးသပ္

န္းစစ္္စ္ခဆ

ျပဳလဆဆပ္ွည္ျဖစ္ျပီး

ကေလးသူငယ္

က္စပ္ေလ်ာ္ညီသည့္ အရာ္စ္ခဆခဆက္ဆလည္း ေထာက္ခံခ်က္လက္ွတ္္ေပၚ္ြင္ ဖြင့ဟ
္

ေဖာ္ျပပါလ္ွ့ွ
္ ည္။
ေထာက္ခံခ်က္လက္ွတ္္ေပၚ္ြင္ အပ္ဆင္းနတစ္ပ္ဆင္း ပါဝင္ပါသည္ 

အပ္ဆင္း ၁ – ACRO step-down model အရ ယူေက ရဲ ေဒ္ာွတ္္္ွ္းွ်ားေပၚ္ြင္ ္င္ထားေသာ က််ဴးလြန္ွႈွ်ား၊
ခံရေ္ာ့ွည့္
လက္ရတ္စံဆစွ္းစစ္ေ

္ရားစြဲ

္ဆွႈွ်ား၊

းွႈွ်ား ွည္သည္ွ

ၾက္ဳ္င္သ္္ျပဳခ်က္ွ်ား၊
္ဆက္ဆ ဖြင့ဟ
္ ေဖာ္ထဆ္္ျခင္း။

ေခၚယူ

ံဆးွခံရွႈွ်ား၊

သ္္ေပးခ်က္ွ်ား

နတင့္

Burmese


အပ္ဆင္း ၂ – ေလတ်ာက္ထားသူ္စ္ဦးွတ ကေလးွ်ား သ္ဆ႕ွဟဆဆ္္ လူငယ္ွ်ားေပၚ က္ဆယ္ထင္ျပေနသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္က္ဆ
လက္

င့္ကွ္းရန္အလ္ဆ႕ငတာ

သံဆးသပ္

ဖြင့္ဟေဖာ္ထဆ္္ရန္အ္ြက္

န္းစစ္ထားေသာ ွည္သည့္အခ်က္အလက္ွ

ီေလ်ာ္သက္

္ဆင္ျပီး အခ်္ဳးအစားက်သည္ဟဆ NCA ွတ

္ဆက္ဆ ထည့္သြင္းျခင္း။

အေရးၾကီးပံဆ - ICPC ္စ္ခဆက ေလတ်ာက္ထားသူ္စ္ဦးအေနျဖင့္ ကေလးွ်ားနတင့္ အလဆဆပ္လဆပ္ရန္
ွ

ံဆးျဖ္္ေပးပါ။

ထည့္သင
ြ ္း

ယင္းအစား

အလဆဆပ္ရတင္္စ္ဦးအေနျဖင့္

ံဆးျဖ္္ခ်က္ွ်ားနတင့္ ္ြဲျပီး က်္ဳးေၾကာင္းသ္ရတ္

၄င္း္္ဆ႕

အဖြ႕ဲ အစည္း၏

ီေလ်ာ္ွႈရတ္ွရတ္

ထံဆး္ွ္းစဥ္လာ

္ဆသည္က္ဆ

ကာကြယ္ေရး

ံဆးျဖ္္ခ်က္္စ္ခဆ ျပဳလဆဆပ္ရာ္ြင္ အသံဆးျပဳရန္ အပ္ဆေ

္ဆင္ရာ

ာင္းက္ရ္ယာ

္စ္ခဆအေနျဖင့္သာ ယင္းက္ဆ အသံဆးျပဳသင့္ပါသည္။
ေက်ာင္းွ်ားနတင့္ အျခားအဖြ႕ဲ အစည္းွ်ားက ICPC က္ဆ ွည္သ႕္ဆ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသလဲ။
ICPC လဆဆပ္ငန္းစဥ္က္ဆ အလတွ္းွတီရယူရန္ အဖြ႕ဲ အစည္း္စ္ခဆအေနျဖင့္ ေအာက္ပါဝ္ေသွ်ားနတင့္ က္ဆက္ညီသင့္ပါသည္ 

ကေလးွ်ားနတင့္ အလဆဆပ္လဆပ္ရန္ အ



ယူေက္ြင္းယခင္ကေနထ္ဆင္ခဖ
ဲ့ ူးသူွ်ား အပါအဝင္ ယူေကွတ ဝန္ထွ္း နတင့္ လဆဆပ္အားေပးွ်ားက္ဆ ခန္႕အပ္ျခင္း၊



ယူေက နတင့္ ္ရားဝင္

က္အစပ္ရတ္ျခင္း၊

က္စပ္ွွ
ႈ ်ားွရတ္ပဲ ယူေက၏ ဖြင့ဟ
္ ေဖာ္ထဆ္္ွႈ နတင့္ ပ္္္ပင္ေရးဝန္ေ

ာင္ွႈ (DBS) က္ဆ အလတွ္းွတီ

ွရရတ္နင
္ဆ ္ျခင္း။
ICPC ္စ္ခဆက္ဆ အလဆဆပ္ရတာေနသူ္စ္ဦးွတ ေငြေပး၍ရယူန္ဆင္ပါသည္။ ေစ်းနႈန္းအေၾကာင္း အေသးစ္္္သ္ရတ္ရန္အ္ြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍
www.acro.police.uk/icpc က္ဆ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ ေထာက္ခံခ်က္လက္ွတ္္ွ်ားက္ဆ အလဆဆပ္ေလတ်ာက္ထားသူွတ ေ္ာင္း

္ဆွတသာ

ေပးအပ္န္ဆင္ပါသည္၊ အလဆဆပ္ရတင္္စ္ဦးွတ ၄င္း္္ဆ႕က္ဆယ္စား ွေလတ်ာက္ထားေပးန္ဆင္ပါ။ အဖြ႕ဲ အစည္းွ်ားွတ ICPC က္ဆေပးအပ္ျခင္းအား
အလဆဆပ္ခန္႕အပ္ွႈွ္္ဆငွ
္ ီ
အၾကံျပဳပါသည္။

စစ္ေ

းရန္လ္ဆအပ္ခ်က္္စ္ခဆအျဖစ္

လက္ရတ္ရတ္ေနေသာ

ဝန္ထွ္းွ်ားအေနျဖင့္

ျပဳလဆဆပ္ျခင္းျဖင့္

ဝန္ထွ္းွ်ားက္ဆ

၄င္း္္ဆ႕၏

က္ွျပ္္စစ္ေ

အ

္စ္စ္္္္စ္ပ္ဆင္းအေနျဖင့္ ICPC ္စ္ခဆက္ဆ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလဆဆပ္ေပးရန္ ေ္ာင္း

အားေပး္္ဆက္္န
ြ ္းေပးရန္
းေရး

လဆဆပ္ထံဆးလဆဆပ္နည္း၏

္ဆန္ဆငပ
္ ါသည္။

အကယ္၍ အလဆဆပ္ရတင္္စ္ဦးက လူ္စ္ဦးဦးအား ICPC ေထာက္ခံခ်က္လက္ွတ္္္စ္ေစာင္ ေပးအပ္ရန္ ေ္ာင္း
ေလတ်ာက္လႊာပံဆစံက္ဆျဖည့္ရန္၄င္း္္ဆ႕အေနျဖင့္

ဝန္ထွ္းအား

ACRO

ဝက္ဘ္

္ဆက္

(www.acro.police.uk/icpc)

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ လွ္းညႊန္ေပးန္ဆင္ပါသည္။ လဆဆပ္ငန္းစဥ္အ္ြက္ လွ္းညႊန္ခ်က္က္ဆ ဝက္ဘ္
ICPC က ယင္းက္ဆ ထဆဆ္္ျပန္ခ်္န္္င
ြ ္ အလတွ္းွတီရာ ရဲ နတင့္ စံဆစွ္းစစ္ေ
ထားခဲ့သည့္အရာွ်ားက္ဆသာ
ွည္သည့္က််ဴးလြန္ွႈွ်ားွ

ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါသည္၊
္ဆက္ဆ

ျပသွည္ွဟဆဆ္္ပါ။

အသစ္လသ
ဲ င့္ေၾကာင္းက္ဆ အလဆဆပ္ရတင္ွတ

သ္ဆ႕

္ဆက္ေပၚ္ြင္ ရရတ္န္ဆင္ပါသည္။

းေရး ေဒ္ာွတ္္္ွ္းွ်ားေပၚ္ြင္ ွတ္္္ွ္း္င္

ထ္ဆ႕အ္ြက္ေၾကာင့္
၄င္း္္ဆ႕၏

္ဆလ္ဆပါက

ယင္းေန႕စြေ
ဲ နာက္ပင
္ဆ ္းွတ

ဝန္ထွ္းအေနျဖင့္

ICPC

က္ဆ

ွတ္္္ွ္း္င္ခဲ့ေသာ

ွည္ွတ်ၾကာလတ်င္

္စ္ၾက္ွ္

ံဆးျဖ္္ရပါွည္။

အဖြ႕ဲ အစည္းွ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း္္ဆ႕၏ဝန္ထွ္းက္ဆယ္စား ေလတ်ာက္လႊာွ်ားက္ဆ ္င္န္ဆင္ပါေသာ္လည္း ေ လတ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္
က္ဆယ္္္ဆင္ ပံဆစံက္ဆ ျဖည့္ကာ လက္ွတ္္ထ္ဆးသင့္ပါသည္။ ICPC က္ဆ ေလတ်ာက္ထားသူထံသ္ဆ႕ ္္က
ဆ ္ရ္ဆက္ေပးအပ္ပါလ္ွ့္ွည္၊ ယင္းက္ဆ
အဖြ႕ဲ အစည္းထံသ္ဆ႕ ွပ္ဆ႕ေပးန္ဆင္ပါ။

DBS စစ္ေ

းွႈွ်ားက္ဆ အလတွ္းွတီရယူန္ဆင္ွရ
ႈ တ္သည့္ ယူေကျပင္ပရတ္ အဖြ႕ဲ အစည္းွ်ားအေနျဖင့္ လက္ရတ္ရတ္လက္စ ဝန္ထွ္းွ်ား

သ္ဆ႕ွဟဆဆ္္

အလဆဆပ္ခန္႕အပ္ခံရသူွ်ားသည္

ယင္းသ္ဆ႕ေသာအေျခအေနွ်ား္ါင္ DBS ွတ္
ICPC

နတင့္ပ္္သက္ျပီး

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

ICPC

္စ္ခဆ

ရယူရန္

အၾကံွေပးန္ဆငေ
္ ၾကာင္း

ေက်းဇူးျပဳျပီးွတ္္သားပါ။

င့္ ပံဆွတန္ေလတ်ာက္ထားွႈလွ္းေၾကာင္း သက္ေရာက္ပါလ္ွ့္ွည္။

အခ်က္အလက္ွ်ားပ္ဆွ္ဆ

ရရတ္ရန္အ္ြက္

ေက်းဇူးျပဳ၍

www.acro.police.uk/icpc

ဝက္ဘ္

္ဆက္က္ဆ

