
ယ ုံကြညရ်သ ော အရွယသ်ရောြပ်  ြီး မူ ောြီး သ ေါ်တယ ်၇ တန်ြီး အစ အစဥ် ဗ ဒ ယ ုံ အကြမ်ြီးသ ော်ပ ခ ြ ်

 

1. မ တဆ်ြ ်

၇ တန််းအတွက် ဆယ်ကက  ်သက် က ိုယ်ဝနရ်ခြင််းနငှ  ်

လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတက်သ ကရ ဂါမ  ်း က ကယွက်ရ်း အစီအစဉ်အက က င််း ကလ လ ရန ်

ပ ်းကပါင််းပါဝငခ်ြင််းအတကွ် ကက ်းဇ ်းတငပ်ါသည။် LifeSmart Youth မ တ်ဆက ်ဗီဒယီ ိုက ို 

န ်းမက  ငရ်ကသ်းပါက   ိုအပ ိုင််းသ ို  ခပနသ် ွ်းပပီ်း အရငန် ်းက  ငက်ပ်းပါ။ 

 

2. အစ အစဉ် အြ ဉ်ြီးခ ျု ် 

၇ တန််းအစီအစဉ်သည ်ဆက်ကက  ်သက်က ိုယ်ဝနရ်ခြင််းမှ က ကယွ်မှု၊ 

လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတက်သ ကရ ဂါမ  ်းက ကယွမ်ှုနငှ  ်က န််းမ ကသ  

ဆက်ဆကံရ်းမ  ်းအက က င််း အဓ ကခြစ်သည။် ကက  င််းတွင ်ဂ နဒ်ါသတ်မှတ်ြွွဲကပ်း  ်းသည  ်

က န််းမ ကရ်း သငြ်န််းစ မ  ်းရှ သည အ်ြါမှလွွဲ၍ က  ်း/မ မကရွ်း လ ငယ်မ  ်းက ို အတ တကွ 

သငက်ပ်းပါသည။် LifeSmart Youth လက်ကတွွေ့ ခြစရ်ပ်ခပ သငရ် ို်း - အြွင အ်ကရ်းမ  ်း၊ 

ကလ်းစ ်းမှုနငှ  ်တ ဝန®်တ ို  မှ ခပြုခပငအ်သံို်းြ မှုမ  ်းက ို အသံို်းခပြုသည။်  

 

အစီအစဉ်၏ ကယဘိုယ  ရညမ်ှန််းြ က်မ  ်းသည ်က န််းမ ကသ  ဆက်ဆကံရ်းမ  ်းက ို 

ခမြှင တ်ငအ် ်းကပ်းရင််း က ိုယ်ဝနရ်ခြင််းနငှ  ်လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတ်ကသ ကရ ဂါမ  ်းက ို 

က ကွယ်ရနအ်တွက ်ဗဟိုသိုတ တ ို်းခမြှင က်စရန၊် အနတရ ယ်မ  ်းက ို န ်းလညက်စရနန်ငှ  ်

ဆက်သယွ်ကခပ ဆ ိုသည အ်ရညအ်ြ င််းမ  ်းက ို ကလ က င က်ပ်းရန ်ခြစ်သည။် အစအီစဉ်က ို 

Indiana Human Sexuality Instruction Law (အငဒ်ယီ န  လ  လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်  ညွှန ်က ်းမှု 

ဥပကဒ)၊ National Sex Education Standards (န ိုငင်လံံို်းဆ ိုငရ်  လ ငပ်ည ကပ်းစံနှုန််းမ  ်း)နငှ  ်

ြ  နည်ြှ   ်းက  Indiana Department of Education Academic Standards (အငဒ်ယီ န  

ပည ကရ်းသင ်က ်းမှုဌ နစနံှုန််းမ  ်း)နငှ  ်က ိုက်ညပီပီ်း Indiana Department of Health 

(အငဒ်ယီ န  က န််းမ ကရ်းဌ န) က အတညခ်ပြုက  က်ြံ  ်းပါသည။် 

 

တြါတရံတငွ ်ကစ င က်ရှ က်မှုကပ်းသ မ  ်းက ၇ တန််းသည ်

လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတက်သ ကရ ဂါမ  ်းအက က င််း ကခပ ရန ်ငယ်လွနက်သ်းသညဟ်ို 

စ ို်းရ မ်တတ် ကသည။် လ ငယ်မ  ်းတငွ ်သတင််းအြ က်အလက်အမှနမ်  ်းရှ ရန ်အကရ်းကကီ်းသည။် 

ငယ်ရွယ်သ တဦ်းသည ်လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်  တက်ကကလှုပ်ရှ ်းမကနလျှငက်တ ငမ်ှ ကက  င််းမ ှ

အခြ ်းကက  င််းသ ်း/သ မ  ်း၊ မီဒယီ နငှ  ်အငတ် နကမှ်တဆင  ်မမှနက်နက်သ  



သတင််းအြ က်အလက်မ  ်း ရန ိုငက်ြ  ရှ ကနန ိုငသ်ည။် လ ငယ်မ  ်းသည ်၎င််းတ ို  စဉ််းစ ်းရမည  ်

အနတရ ယ်မ  ်း၊ လက်ရှ အြ  နန်ငှ  ်အန ဂတ်တငွ ်က ိုယ က် ိုက ိုယ် မညက်ွဲ သ ို   

က ကွယ်ရမညဆ် ိုသညတ် ို  က ို သ ရှ ရန ်အကရ်းကကီ်းသည။် 

 

3. အစ အစဉ် အသ ြီးစ တ ်

အစီအစဉ် ကန  ရက်တ ိုင််းတငွ ်အဓ ကရညမ်နှ််းြ က်ရှ သည။် အစီအစဉ်တကလျှ က်လံို်းတွင ်

ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းသည ်က ိုယ်ဝနရ်ခြင််း၊ လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတ်ကသ ကရ ဂါမ  ်းနငှ  ်HIV 

ပ ို်းက ်းစက်ခြင််းတ ို  မှ က ကွယ်ခြင််းအတွက် ကဆ်းဘက်ဆ ိုငရ် အရ မနှက်နပ်ပီ်း 

အြ က်အလက်မနှက်သ  သတင််းမ  ်းက ို ရရှ ပါလ မ မ်ည။် ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းသည ်

ြက်ြွဲကသ  စက ်းကခပ ဆ ိုမှုမ  ်းအတွက်   ကရ က်ကသ  

ဆက်သယွ်ကခပ ဆ ိုမှုနည််းလမ််းမ  ်းက ို ကလ လ ြွင န်ငှ  ်အသံို်းြ ြွင က် ိုလည််း ရရှ ပါမည။် 

ဤအစီအစဉ်တကလျှ ကတ်ွင ်အမ  ြု်းသမီ်းလ ငအ်ဂဂ ါ၊ ပါ်းစပ်နငှ  ်စအ ိုအသံို်းခပြု 

လ ငဆ်က်ဆခံြင််းတ ို  မှ ကရှ ငရ်ှ ်းခြင််းက ိုသ  က ိုယ်ဝနရ်ခြင််းနငှ  ်

လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်ကသ ကရ ဂါမ  ်းက ို ၁၀၀% က ကွယ်န ိုငသ်ည  ်

နည််းလမ််းအခြစ်သတ်မှတပ်ါမည။် 

 

ပ မဆံို်းအပ ိုင််းခြစ်သည  ်အကခပ င််းအလွဲခြစ်ကပေါ် ခြင််းတွင ်အိုပ်စိုစည််းမ ဉ််းမ  ်းက ို 

ကဆွ်းကန်ွးရန ်အြ  နက် ို အသံို်းြ ပါမည။် သ ို  မှသ  အစီအစဉ်၌ရှ ကနစဉ်အတငွ််း ပါဝငသ် တ ိုင််းက 

ကမျှ ်မှန််းြ က်မ  ်းအက က င််းက ို န ်းလညပ်ါမည။်   ို ွဲတွင ်မတ ညမီှုမ  ်းက ို ကလ်းစ ်းခြင််း၊ “I” 

နငှ စ်ကသ  ကခပ ဆ ိုမှုက ို အသံို်းခပြုခြင််းနငှ  ်က ိုယ်ကရ်းက ိုယ်တ  ဇ တလ်မ််းမ  ်းက ို 

ကရှ ငရ် ှ်းခြင််းတ ို   ပါဝငသ်ည။် ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းသည ်ကတွွေ့ ခမငက်နက  ပ  ြုကြ ်ဝင ်

ကခပ င််းလွဲမှုမ  ်းက ို ခပနလ်နှ ်ကည ရ်ှုပပီ်း မ  ြု်းပွါ်းအဂဂ ါစနစ်မ  ်း၏ အကခြြံတညက်ဆ က်ပံိုမ  ်းက ို 

ခပနလ်ှန ်ကည ရ်ှုပါမည။်  

 

ဒိုတ ယသငြ်န််းစ သည ်မ  ြု်းပွါ်းခြင််းအကခြြံမ  ်းခြစ်သည။် အဆ ိုပါ သငြ်န််းစ ၏ 

အဓ ကရညမ်ှန််းြ က်မှ  အမ  ြု်းသမီ်းလ ငအ်ဂဂ ါနငှ  ်လ ငဆ်က်ဆပံါက က ိုယ်ဝနရ်န ိုငက်ြ က ို သ ရှ ြ ို   

ဓမမတ စက်ဝန််း၏ အဆင မ်  ်းက ို လ ငယ်မ  ်းန ်းလညက်စရနခ်ြစ်သည။် 

ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းက ို ရ သလီ ခြင််း၊ မ  ြု်းဥကကကခြင််းနငှ  ်သကနေကအ ငခ်ြင််းတ ို  အက က င််း 

သငက်ပ်းပါမည။် ပါ်းစပ်၊ စအ ို သ ို  မဟိုတ် အမ  ြု်းသမီ်းလ ငအ်ဂဂ ါခြင်  လ ငဆ်က်ဆခံြင််း၏ 

အနတရ ယ်မ  ်းက ို ရှင််းခပခြင််းခြင  ်လ ငဆ်က်ဆခံြင််းက ို အဓ ပပါယ်ြငွ ဆ် ိုရန ်အြ  နက် ို 



အသံို်းြ ပါမည။် လံို်းဝကရ ှငရ်ှ ်းခြင််းသညသ်  က ိုယဝ်နရ်ခြင််းနငှ  ်

လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတက်သ ကရ ဂါမ  ်းက ို ၁၀၀% က ကွယန် ိုငသ်ည  ်တစြ်ိုတည််းကသ  

နည််းလမ််းအခြစ် ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းက ို သတ ကပ်းမညခ်ြစ်သည။် က ိုယ်ဝနရ်ခြင််းမှ 

က ကွယ်န ိုငသ်ည  ်နည််းလမ််းမ  ်းက ို ဝ ိုင််းဝန််းစဉ််းစ ်းခြင််းခြင  ်သငြ်န််းစ က ို 

အဆံို်းသတ်ပါမည။် 

 

တတ ယ သငြ်န််းစ မှ  က ကွယ်မှုအကခြြံမ  ်းခြစသ်ည။် ကကလ်းတစ်ကယ က်က ို 

ခပြုစိုပ  ြု်းက  ငရ်န ်တ ဝနမ်  ်းအတွက ်အဆငသ်င  ်မခြစ်မြ င််း က ိုယ်ဝနရ်ခြင််းမှ 

က ကွယ်န ိုငရ်န ်လ ငဆ်ကဆ်မံှုက ို ကန က်ဆိုတ်ခြင််းခြစ်ကစ၊ က ကွယ်န ိုငသ်ည  ်

နည််းလမ််းတစ်ြိုအသံို်းခပြုခြင််းခြစ်ကစ၊ နစှ်ြိုစလံို်းခြစက်စ ခပြုလိုပ်ခြင််း၏ အက  ြု်းကက ်းဇ ်းမ  ်းက ို 

လ ငယ်မ  ်းက ကဆွ်းကန်ွးပါမည။် လ ငယ်မ  ်းသည ်မတ ညကီသ  က ကွယ်မှုအမ  ြု်းအစ ်းမ  ်းက 

ဘ ကတွလွဲ၊ ၎င််းတ ို   ဘယလ် ိုအလိုပ်လိုပ်သလွဲ၊   ကရ က်မှုနငှ  ်၎င််းတ ို  တြိုစီက မညသ်ညတ် ို  က ို 

က ကွယ်ကပ်းန ိုငသ်လွဲဆ ိုသညတ် ို  က ို ကလ လ  ကလ မ ်မည။် ကဆွ်းကန်ွးသည  ်

က ကွယ်မှုနည််းလမ််းမ  ်းတွင ်လံို်းဝကရ ှငရ် ှ်းခြင််း၊ ကွနဒ်ံို်း၊ ကဆ်းဝါ်းမ  ်း၊ ြနေ က ိုယ်ကပ်၊ ကငွ််း၊ 

  ို်းကဆ်း၊ အမ  ြု်းသမီ်းက ိုယတ်ွင််းအဂဂ ါ ည ် သကနေတ ်းပစစည််းမ  ်း၊ က ိုယ်တငွ််း ည ပ်စစည််း၊ 

အခပငပ်န််း ိုတ်ခြင််း၊ အကရ်းကပေါ် သကနေတ ်းကဆ်းနငှ  ်နည််းလမ််းနစ်ှမ  ြု်းသံို်းတ ို   ပါဝငသ်ည။် 

မညသ်ည  ်က ိုယ်ဝနက်ရှ ငပံ်ိုစံ သ ို  မဟိုတ် ကွနဒ်ံို်းမ  ်းက ိုမှ လက်ကတွွေ့ ခပသမည ်မဟိုတ်ပါ။ 

ဤဆံို်းခြတ်ြ က်မ  ်းခပြုလိုပ်ရ တွင ်ယံို ကညရ်သည  ်အရွယ်ကရ က်ပပီ်းသ မ  ်းက ို 

ကခပ ဆ ိုခြင််း၏ အကရ်းပါပံိုအက က င််း လ ငယ်မ  ်းက ို အသ ကပ်းပါမည။်    

 

သငြ်န််းစ  ၄ ခြစ်သည  ်လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတ်ကသ ကရ ဂါမ  ်း၏ အကခြြံမ  ်းတွင ်

ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းသည ်ငယ်ရွယ်သ မ  ်းတွင ်အကတွွေ့ရမ  ်းကသ  

လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတက်သ ကရ ဂါအြ  ြုွေ့အက က င််းက ို ကလ လ ရပါမည။် Chlamydia၊ 

Gonorrhea (ဂန ို/ဆ်ီးပ ကည င််းက )၊ Genital Herpes (လ ငအ်ဂဂ ါတွငက်ရယိုနက်ပါက်ခြင််း)၊ 

HPV၊ Trichomoniasis နငှ  ်HIV။ ပ ို်းမ  ်း ပ ံွေ့ နှံ  ပံို၊ ၎င််းအတွက် 

ကိုသန ိုငသ်ည န်ည််းလမ််း(ရှ ပါက)နငှ  ်က ကွယ်ပံိုက ို န ်းလညက်စရန ်ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းသည ်

ဇယ ်းြ ပ်က ို ခြည ရ်ပါမည။် ကဆွ်းကန်ွးြွဲ သည ်က ကွယ်မှု နည််းလမ််းမ  ်းတွင ်HPV 

က ကွယ်ကဆ်းနငှ  ်HIV က ကွယ်ကသ က်ကဆ်း PrEP အက က င််း ပါဝငပ်ါသည။် 

လ ငပ် ိုင််းဆ ိုငရ်  တက်ကကရန ်ကရွ်းြ ယ်ပါက လ ငမှ်တဆင က် ်းစက်တတ်ကသ ကရ ဂါမ  ်း/HI 

စစ်ကဆ်းမှု၏ အကရ်းပါပံိုက ိုလည််း သငြ်န််းစ က အသ ်းကပ်းကြ ်ခပပါသည။် HIV က ်းစက်ပံို၊ 



က ကွယ်မှု နည််းလမ််းမ  ်းအက က င််း ဗဟိုသိုတတ ို်းခမြှင က်စရနန်ငှ  ်HIV က ်းစကမ်ှုအက က င််း 

ယံိုတမ််းစက ်းမ  ်းက ို ရှင််းလင််းကခပ ဆ ိုရနအ်တွက် လ ငယ်မ  ်းသည ်ဗီဒယီ ိုတစ်ြိုက ို 

 ကည ရ်ပါသည။် 

 

ကန က်ဆံို်းအပ ိုင််းသည ်We Need to Talk (ကျွန်ိုပ်တ ို   စက ်းကခပ ရနလ် ိုသည)် ခြစ်ပပီ်း အဆ ိုပါ 

သငြ်န််းစ ၏ ရညမ်ှန််းြ က်မှ    ကရ က်ကသ  ဆက်သယွ်ကခပ ဆ ိုမှုက ို န ်းလညရ်နန်ငှ  ်

လက်ကတွွေ့စမ််းသပ်ရနခ်ြစသ်ည။် ကဆွ်းကန်ွးမည  ်အဓ က အစ တ်အပ ိုင််း သံို်းြိုမှ  

န ်းက  ငသ် ကက င််းတစ်ကယ က်ခြစ်ခြင််း၊ စက ်းကခပ သည အ်ြါတွင ်ရှင််းလင််းခြင််းနငှ  ်

ညြှ နှု င််းမှုက ို အသံို်းခပြုခြင််းတ ို  ခြစ်သည။်   ကရ က်ကသ  ဆက်သယွ်ကခပ ဆ ိုမှု၏ အဓ က 

အစ တ်အပ ိုင််းမ  ်းက ို အသံို်းခပြုခြင််းမှ  ကွ်ကပေါ် န ိုငသ်ည  ်မတ ညကီသ  ရလဒမ်  ်းက ို 

အသ ်းကပ်းကြ ်ခပရနအ်တကွ် ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းသည ်ဇ တ်လမ််းတ ိုအမ  ြု်းမ  ြု်းတွင ်

ပါဝငသ်ရိုပ်ကဆ င ်ကရပါမည။် ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းအကနခြင  ်၎င််းတ ို  ဘဝတွင ်က ိုယ်စီ 

ပ ိုမ ိုကလ က င လ် ိုသည  ်အရညအ်ြ င််းတစ်ြိုအက က င််း မျှကဝရန ်ကမ်းခမန််းခြင််းခြင  ်သငြ်န််းစ က ို 

အဆံို်းသတ်ပါမည။်  

 

4. အဆ ုံြီး တ ်

ပံိုမှနအ် ်းခြင  ်လ ငယ်မ  ်းသည ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ၇ တန််း အစီအစဉ်တွင ်အ ရံိုစ ိုက်ပပီ်း 

စ တ်ဝငစ် ်းက  ကမ်းြနွ််းမ  ်းစွ  ရှ တတ် ကသည။် အစီအစဉ်တကလျှ က် ပကရ ြ်က်ရှငန်ယ် 

LifeSmart Youth ပည သင ်က ်းကပ်းသ သည ်အသက်အရွယ်နငှ  ်သင က်လ  ပ်ပီ်း 

ကဆ်းဘက်ဆ ိုငရ် အရ တ က မှနက်နက်သ  အြ ကအ်လက်မ  ်းခြင  ်ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်း၏ 

ကမ်းြွန််းမ  ်းက ို ကခြကပ်းပါမည။် အစီအစဉ်က ို က ိုယက်ရ်းက ိုယ်တ လွတ်လပ်ြွင ၊် 

ယံို ကညရ်သည  ်အရွယ်ကရ က်ပပီ်းသ မ  ်းနငှ  ်စက ်းကခပ ခြင််း၏ အကရ်းပါမှုအက က င််း 

ခပနလ်ှနသ်တ ကပ်းြ က်ခြင်  အဆံို်းသတ်မညခ်ြစ်ပပီ်း ကက  င််းသ ်း/သ မ  ်းသည ်

ရင််းခမစ်ကတ်မ  ်းက ို ရရှ လ မ ်မည။် သ ို  မှသ  ၎င််းတ ို  က ိုယ်တ ိုင ်သ ို  မဟိုတ် အသ တဦ်းဦ်း 

အက အညလီ ိုပါက ၎င််းတ ို  အတွက် စတငရ်နက်နရ  ရှ ပါလ မ် မည။်  

 

ဤဗီဒယီ ိုအပ ိုင််းက ို  ကည ရ်ှုကပ်းသည အ်တွက် ကက ်းဇ ်းတငရ်ှ ပါသည။် ကမ်းခမန််းစရ မ  ်းရှ လျှင ်

အစီအစဉ်မ  ်းနငှ်  အကွဲခြတ်စ စစ်မှု ဒါရ ိုက်တ  သံ ို   (317) 667-0343 သ ို  မဟိုတ် 

trustedadults@lifesmartyouth.org မှတဆင်  လတွ်လပ်စွ ဆက်သယွ်န ိုငပ်ါသည။် 


