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Youth Connect Foundation Office 

 

Adress: 11 soi Ruamrang 7,  Samaksapphakarn 

 Road Maesot, Tak 63110 

Phone: 088 278 1834 

Email: youthconnect.office@gmail.com  

Website: www.youthconnectthailand.org 

 

                 ေ ဒသခ ံစပီ  ြားေရြားးလပပ္ ငပြားမ  ြား 
Youth Connect Foundation ဒညပေ ဒသံခ စီြားပ  ြားေရြားးလပပ 
္ငပြားမ  ြားး၊ အျသခ ြားအဖ ြဲ႕အစညပြားမ  ြားး၊ အစရ ွိေဒ အဖ ြဲ႕အစညပြား 
ေပ ပ္ြား ၉၀ ေက  ပတွိလို႔ျဖ ပ့္္ းကပတ ြဲးလပပကွိလ ပ္းကပး  ကပရ ွိၿပီြား 
ဒ ပ္တငပြားတကပေရ ကပေငေဒ း၊ တကပေရ ကပၿပီြားးံလြားဒ  ြား 
ေဒ ေက  ပ္ြားဒ ြားးာ္လပမ  ြားအတ ကပ အးလပပဒ ပ္ႏွ ပ့္္ 
အးလပပအကွိလ ပ္ အသခ ပ့္္အးမပြားမ  ြားရရ ွိေအ ပ္ စီစဥပေး ပ္ရ ကပ 
ေပြားေငပ ဒညသည။ 
 

                                      းလပပေဖဖကွိလ္ ပဖကပမ  ြား 
 

                            းွိပပစ  ႏွ ္ ပ့္ တညပေငရ   Youth Connect   Foundation မြဲေး ကပး၊ ထွိလ္ ပြားႏွွိလ္ ပ္ ံ  

                  ေရ ႕ေျပ ္ပြားျမငပမ ေက  ္ပြားမ  ြား 
Youth Connect Foundation ဒညပ ၂၀၀၈ သခလႏွ စပကတညပြားကစတ ပ္၍ 
မြဲေး ကပေ ဒရ ွိ ေရ ႕ေျပ ပ္ြား ျမငပမ ေက  ပ္ြားမ  ြားႏွ ပ့္္းကပတ ြဲးလပပကွိလ ပ္ 
း သခြဲ့္ဒညပသည။လသခလးကပရ ွိအသခ ွိငပတ ပ္ CDC (Children Development 

Center), BHSOH (Boarding House School of Orphans 
Helpess), Hser Htoo Lai, CDTC (Children Development 

Training Centre, Parami, ႏွ ပ့္္ အျသခ ြားျမငပမ ေရ  ႕ေျပ ပ္ြား ေက  ပ္
ေက  ပ္ြားမ  ြားႏွ ပ့္္ းကပတ ြဲးလပပကွိလ ပ္း  ကပရ ွိဒညပသည။ 

ေရ  ႕ေျပ ပ္ြားေက  ပ္ြားမ  ြားတ ္ ပ ပည ဒ ပ္ၾက ြားေငေဒ ေက  ပ္ြား 

ဒ ြား ေက  ပ္ြားဒာမ  ြားႏွ ပ့္္ းလပပ္ငပြားသခ ပ္္ ပ္ရငပစွိတပ္ ပ္စ ြားေဒ  

      းာ္လပး၊ းာရ လပမ  ြားကွိလ ဘ ဒ စက ြားဒ ပ္တငပြား း၊  

          အးလပပဒ ပ္ႏွ ပ့္္အဒကပေမ ြား္မပြားေၾက ပ္ြားဒ ပ္ 

တငပြားမ  ြားကွိလ တကပေရ ကပႏွွိလ ပ္ၿပီြား းလပပ္ငပြားသခ ပ္ဒွိလို႔ းံလျသံခခစွိတပသခ စ   

္ ပ္ေရ ကပႏွွိလ ပ္ရငပစီစဥပေး ပ္ရ ကပေပြားဒညပသည။ 

mailto:youthconnect.office@gmail.com
www.youthconnectthailand.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
အးလပပရ  ေဖ ေရြား စ္ပတ  

 
ဒ ပ္တငပြားဒာ း၊ ဒ ပ္တငပြားဒ ြားမ  ြား အေငျဖ ပ့္္ ဒ ပ္တငပြားက း 

(၉ း) ကွိလ ေအ ပ္ျမ ပ္ၿပီြားးံလြားဒ  ြားပ က ဒ ပ္တငပြားဒာ း၊ဒ ပ္တငပြား 

ဒ ြားတစပဦြားတစပေလ ကပသခ ပ္ြားစီ အတ ကပ မွိမွိတွိလို႔ စွိတပ္ ပ္စ ြား 

ေဒ  အးလပပအကွိလ ပ္မ  ြားကွိလ ရ  ေဖ ေပြားဒညပသည။ 

အငီြားကပပဒ ပ္တငပြားၿပီြားးံ လြားဒ  ြားတြဲ့္ေင ကပ  ေက  ပ္ ြားဒ ြားမ  ြားကွိလ  
အးလပပဒ ပ္ (၁၂ ပတပ ) ဒ  ြားေရ ကပ  းလပပကွိလ ပ္ရမညပ ျဖစပဒညပ သည။ 
အးလပပဒ ပ္က းအတ ္ ပြား YCF မ ရရ ွိသခြဲ့္ေဒ ကက မပြားက ပ္မ္မ  ြားကွိလအ 
ဒံလြားသခ ေး့္က ပ့္္ရမညပသည။ ထွိလအးလပပဒ ပ္က းအတ ပ္ြား ဒ ပ္တငပြားမ  
ေထ ကပပံ့္ေဒ  ေထ ကပပ့္ံေၾကြားႏွ ပ့္္ အေး ပ္ရရ ွိမညပျဖစပဒညပသည။ 
ေက  ပ္ြားဒ ြားမ  ြားား၏ တွိလြားတကပမ္အတ ကပ အကြဲျဖတပေစ ပ့္္ၾကညပ့္စစပ 
ေးြားဒ  ြားမညပသည။ 

    းာ္လပအမ  ြားစလဒညပ ေက  ပ္ြားတကပေရ ကပၿပီြားးံလြားဒ  ြားေဒ အသခ  မွိမွိ 
    တွိလို႔ဘ္ကွိလ ပွိလမွိလေက ပ္ြားမ ငပေဒ  အေျသခအေငတစပသခလတ ္ ပ ရပပတညပႏွွိလ ပ္ 
    ရငပအတ ကပအသခ ပ့္္အးမပြားမ  ြားကွိလ ရ  ေဖ း ၾကဒညပသည။ ဒွိလေဒ ပတ 
    ကလပ့္းကပေတ ႕တ ္ ပေက  ပ္ြားၿပီြားးံလြားဒ  ြားပ က ဘ းကပးလပပရမညပကွိလ 
    မဒွိၾကေတ ့္ေပသည။ ေငထွိလ ပ္သခ ပ့္္ႏွ ပ့္္ အးလပပးလပပကွိလ ပ္သခ ပ့္္ မရ ွိျသခ ပ္ြားက မမ   
    တေဒ  ေသခ ပ္ြားပံလျဖတပ အျမတပထလတပျသခ ပ္ြားမ  ြားကွိလ ျဖစပေပဖး ေစဒညပ့္ 
    အျပ ပ္ ထွိလ ပ္ြားဘ ဒ စက ြားႏွ ပ့္္ထွိလ ပ္ြားလဥပေက ြားမ္ကွိလ င ြားမးညပျသခ ပ္ြားက 
    းညပြားးာ္လပမ  ြားအတ ကပစွိငပေသခဖမ္တစပသခလျဖစပေငေစဒညပသည။ Youth  
   Connect Foundation အေငျဖ ပ့္္ေရ ႕ေျပ ပ္ြားေက  ပ္ြားမ  ေက  ပ္ြားၿပီြားးံလြား 
   ဒ  ြားေဒ းာ္လပးာရ လပမ  ြား ရ ပ္းွိလ ပ္ရမညပ့္ အသခကပအသခြဲ စွိငပေသခဖမ္မ  ြား 
   ကွိလမွိမွိတွိလို႔ကွိလလပတွိလ ပ္ရ ပ္းွိလ ပ္ေျဖရ ပ္ြားတတပေစရငပရညပရ လပသခ ကပ ျဖ ပ့္္ဤ 
   ဒ ပ္တငပြားကွိလ ဖ ပ့္္းစပျသခ ပ္ြားျဖစပပ ဒညပသည။ 
 

ဒ္ပတငပြားဖ ္ ပ့္းစပရျသခ္ပြားရညပရ လပသခ ကပ ေက  ္ပြားျပ္ပပဒ္ပတငပြား ႏွ ္ ပ့္ အႏွ ီြားကပပဒ္ပတငပြား                            အလုပ်သင် 

                

YCF ဒ ပ္တငပြားးရ း၊ းရ မမ  ြားဒညပ ေရ ႕ေျပ ပ္ြား 
ေ ဒအထကပတငပြားေက  ပ္ြားေတ မ   အထကပတငပြားေင ကပးံလြားႏွ စပ 
ေက  ပ္ြားဒ ြားေတ ကွိလ ထွိလ ပ္ြားဘ ဒ း၊ ဘ္ႏွ ပ့္္ပတပဒကပေဒ ကက မပြား 
က ပ္မ္ဒ ပ္တငပြားမ  ြားကွိလ ဒ ပ္ၾက ြားပွိလို႔သခ ေပြားေငပ ဒညပသည။ 
 

အေျသခသခဒံ္ပတငပြားပးွိလိ ရမပ 
 

(က) ေက  ္ပြားတ ္ ပြားဒ္ပတငပြား 

(သခ) ေက  ္ပြားျပ္ပပဒ္ပတငပြား 
 

ပည ကွိလးကပးကပဒ ပ္ၾက ြားျသခ ပ္ြား မျပခေတ ့္ပြဲ းလပပ္ငပြားသခ ပ္ဒွိလ့္ 
ို႔္ ပ္ေရ ကပးွိလျသခ ပ္ြားး၊းလပပ္ငပြားအေတ ႕အၾကံခမ  ြား ရရ ွိးွိလျသခ ပ္ြားစေဒ  
ရညပရ လပသခ ကပမ  ြားရ ွိပ ကလသခလဒ ပ္တငပြားဒွိလို႔စတ ပ္တကပေရ ကပ 
ႏွွိလ ပ္ဒညပသည။ အျသခ ြားဒ ပ္တငပြားမ  ြားႏွ ပ့္္မတာပြဲးရ မ ဒ ပ္ၾက ြားျပဒ 
ျသခ ပ္ြားအငညပြား္လပဒ ပ ္ ပ္မညပျဖစပၿပီြားဒ ပ္တငပြားဒ ြားမ  ြားား၏ အ 
ေတ ြားအျမ ပ္အလာအးမ  ြားကွိလ း တပးပပစ  ေး ြားေႏွ ြားဒ ပ္လာရ 
မညပျဖစပဒညပသည။ အဓွိကအ ြားျဖ ပ့္္ ဘ္တ ကပတ ကက မပြားက ပ္ရ ဘ  
ဒ ရပပ ႏွ ပ့္္ အေျသခသံခထွိလ ပ္ြားစ း၊ စက ြားအေျပ း၊ အေရြားး၊ အဖတပတွိလ ့္ 
ို႔ကွိလဒ ပ္ၾက ြားရမညပျဖစပဒညပသည။ 
 

 

 

 
 

အင ီြားကပပအးလပပသခ ္ပ္္ပဒ္ပတငပြား 
 

ေက  ပ္ြားတ ္ ပြားဒ ပ္တငပြား (ဒွိလို႔) ေက  ပ္ြားျပ ပ္ပဒ ပ္တငပြား တကပေရ ကပ 
ေအ ပ္ျမ ပ္ေဒ ဒ ပ္တငပြားဒ ြားမ  ြားကွိလ Youth Connect Foundation  
ရံလြားတ ္ ပ အႏွ ီြားကပပအသခ ွိငပျပညပ့္စ ေတ ႕းကပေတ ႕ ၁၂ပတပသခငပ႕ၾက  
ေအ ပ္ဒ ပ္ၾက ြားပွိလို႔သခ ေပြားျသခ ပ္ြားျဖစပဒညပသည။ ထွိလ ပ္ြား း၊ ဘ္ႏွ ပ့္္ပတပဒကပေဒ  
ကက မပြားက ပ္မ္း၊ းလပပ္ငပြားသခ ပ္္ ပ္းကပေတ ႕ဒ ပ္သခငပြားစ း၊ အိၤးွိပပး၊ အေျသခသံခ 
က ငပပ ်ဴတ း၊ဒသခ ၤ စဒညပ့္ဘ ဒ ရပပမ  ြားကွိလ ၁၂ပတပၾက ေအ ပ္ေး့္ 
း ဒ ပ္ၾက ြားရမညပျဖစပဒညပသည။ ဒ ပ္တငပြားက း ၁၂ ပတပအတ ပ္ြားေင  
ထွိလ ပ္စ ြားေဒ ကပဒ  ြားး ရငပ အတ ကပ ေထ ကပပံ့္ေပြားမညပျဖစပဒညပသည။ 

အးလပပဒ္ပ (၃) း အစအီစဥပ 
 


