ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္
စကားျပန္လမ္းၫႊန္
ခရီးသြား ဧည့္လမ္းၫႊန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

စကားျပန္လုပ္ျခင္း

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ၁။ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေဂဟစနစ္ျဖစ္စဥ္မ်ား
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္
ကူညီျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိကက်ေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေကာင္းဆုံးအသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
၂။ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စစ္မွန္မႈကို ေလးစားၿပီး၊ သူတို႔၏
တည္ေဆာက္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာထုံးတမ္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာ၊
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ သည္းခံစိတ္ကို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။
၃။ တည္ၿငိမ္ေသာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ၀င္ေငြရႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
လူမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွ်တစြာျဖန႔္ေဝထားေသာ လူမႈစီးပြား
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အလားအလာေကာင္းေသာ
ေရရွညစ
္ းီ ပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လုပင
္ န္းမ်ားကို အိမရ
္ င
ွ လ
္ အ
႔ူ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပသ
္ င့ပ
္ ါသည္။
(UNWTO)
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စကားျပန္လုပ္ျခင္း

စကားျပန္လုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
စကားျပန္လုပ္ျခင္းသည္ လူတို႔အား ခရီးသြားေနရာမ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ ကူညီေပးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္း တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
စကားျပန္လုပ္ျခင္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္
အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးပါသင့္သည္ကို ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
နားလည္ႏိုင္ရန္လည္း ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

စကားျပန္မ်ား (လမ္းၫႊန္မ်ား) သည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ
ပါ၀င္ပါသည္။

ျမင္သာထင္သာအခ်က္အလက္မ်ား

မျမင္ႏိုင္ေသာတန္ဖိုးမ်ား
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စကားျပန္လုပ္ျခင္း

အဘယ္ေၾကာင့္ စကားျပန္လုပ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသနည္း?
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို
ရရွိေစႏိုင္သည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ စကားျပန္လုပ္ျခင္းသည္
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား လူမ်ား၊
ပုံျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ထူးျခားသည့္
သဘာဝႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕စဥ္းစားရန္
သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။
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အဖြဲ႕အစည္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
အဖြဲ႕အစည္းသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို
ပိုမိုအဆင္ေျပ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစရန္၊
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အသားက်ေစရန္၊ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ လူတို႔အား
ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာကို နားလည္ရန္ ကူညီသည့္
မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္
မႈကို ႀကိဳတင္စီစဥ္သူဟု ေခၚပါသည္။

လူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည္။

တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ

လူမ်ားသည္ ေငြႏွင့္အခ်ိန္ႏွစ္ခုစလုံးျဖင့္
စကားျပန္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားတြင္ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏၾံွ ကသည္။
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွ
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ အခ်ိန္ေပးရက်ိဳးနပ္ရပါ
မည္။

သင္၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍
မသိေသးေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္
ပိုမိုနားလည္လြယ္ေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္
ေဖာ္ျပရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားအျပားတြင္ ေယဘုယ် က်သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ အစားအစာ၊ မိသားစု
သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ား အလြယ္တကူ
နားလည္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ သင္၏ယဥ္ေက်းမႈအား ပိုမို
နားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။

စကားျပန္လုပ္ျခင္း

အဘယ္ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာသည္ အေရးႀကီးရတာလဲ?
အေၾကာင္းအရာကို သိေစျခင္း
အေၾကာင္းအရာတစ္ခဆ
ု သ
ုိ ည္မာွ သတင္းစကားတစ္ခပ
ု င္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ သင့အ
္ ေနျဖင့္ ခရီးသြားဧည့သ
္ ည္မ်ားကို
သင္၏ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
နားလည္ၿပီး အမ်ားဆုံးမွတ္မိေနေစလိုသည့္ အရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂံ (ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသ၊ ျမန္မာ)

ငါ မွတ္မိၿပီ…
အရမ္း အေရးႀကီးတာေပါ့!

လူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္မိတတ္ၾကေသာ္လည္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမ့သြားတတ္ၾကသည္။
- ဆမ္ဟမ္ -
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စကားျပန္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

အဆင့္ ၁

နမူနာခရီးစဥ္ေလ့လာခ်က္
ဖူဂ်ီေတာင္၊ ဂ်ပန္

ေနရာအတြက္ အေကာင္းဆုံးေခါင္းစဥ္ကို ေ႐ြးပါ
ေခါင္းစဥ္ ၁။

ဖူဂ်ီေတာင္
ေရ

ေခါင္းစဥ္ ၅။

အစားအစာ
Topic option 3:

Sake

ေခါင္းစဥ္ ၂။

ေခါင္းစဥ္ ၄။

ဂ်ပန္အရက္
ဆာေကး

ငါး

ေခါင္းစဥ္ ၃။

ေက်ာင္း

ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္

ဖူဂ်ီေတာင္ေရ
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အင္ယာ ဖူဂ်ီေတာင္ သဘာဝခရီးစဥ္မ်ား (mtfujiecotours.com)

စကားျပန္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

အဆင့္ ၂

နမူနာခရီးစဥ္ေလ့လာခ်က္
ဖူဂ်ီေတာင္၊ ဂ်ပန္

ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ေခါင္းစဥ္ေပၚ အေျခခံၿပီး ခိုင္မာေသာ
အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ပါ။

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းေသာစာေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။
အေၾကာင္းအရာကို ႐ိုးရွင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍
သင္ေဖာ္ျပလိုသည့္အရာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ေစသည္။

မေကာင္းေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ဥပမာ

ဖူဂ်ီေတာင္က အေရးႀကီးတယ္!

(မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ။ "အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္"ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

ဖူဂ်ီေတာင္၏ အျမင့္သည္ ၃,၇၇၆ မီတာ ျဖစ္ပါသည္။

(မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ။ အဲဒီ့ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။ ဒါဟာ
သတင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။)

ဖူဂ်ီေတာင္၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမႈ

(မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ။ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းျဖင့္
ရွင္းျပရန္ လိုအပ္သည္။)

ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ။

ဖူဂ်ီေတာင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္
ဘဝကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
(ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာ။ အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖေပးထားၿပီး ဝါက်တစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းျပထားသည္။)
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စကားျပန္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

အဆင့္ ၃

နမူနာခရီးစဥ္ေလ့လာခ်က္
ဖူဂ်ီေတာင္၊ ဂ်ပန္

အဓိကအေၾကာင္းအရာကို ပံ့ပိုးေပးရန္
အေၾကာင္းအရာငယ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ႏွင့္
ပုံျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

အေၾကာင္းအရာငယ္ ၁။ ရွီရာအီတိုေရတံခြန္မ်ားသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာဖူဂ်ီေတာင္မွ ေပးေသာ
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။
လႈပ္ရွားမႈ။ ရွီရာအီတို ေရတံခြန္မ်ားဆီသို႔ ခရီးစဥ္
ပုံျပင္။ ေဒသခံလမ္းၫႊန္တစ္ေယာက္မွ ေရတံခြန္မ်ား၏ ဘူမိေဗဒ၊ သမိုင္းႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ဘာသာျပန္ ရွင္းလင္းျပသည္။

အေၾကာင္းအရာငယ္ ၂။ ဖူဂ်ီေတာင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ ထူးျခားေသာယဥ္ေက်းမႈကို
ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည္။
လႈပ္ရွားမႈ။ ေက်းလက္ စက္ဘီးစီးျခင္း
ပုံျပင္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေဒသခံလမ္းၫႊန္တစ္ေယာက္မွ ဘာသာျပန္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ရင္း
ဖူဂ်ီေတာင္ကိုေနာက္ခံထားသည့္ သဘာဝေက်းလက္ေဒသရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စပါးခင္းမ်ားကို
ျဖတ္၍ ေဒသခံေက်း႐ြာမ်ားဆီသို႔ စက္ဘီးစီးပါ။
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စကားျပန္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

နမူနာခရီးစဥ္ေလ့လာခ်က္
ဖူဂ်ီေတာင္၊ ဂ်ပန္

အေၾကာင္းအရာငယ္ ၃။ ေကာင္းမြန္ေသာေရသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအစားအစာကို ျပဳလုပ္သည္။
လႈပ္ရွားမႈ။ ႐ိုးရာေခါက္ဆြဲျပဳလုပ္ျခင္း
ပုံျပင္။ ေဒသခံအႀကီးအကဲခ်က္ျပဳတ္ေရးအဖြဲ႕မွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ေဒသထြက္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားျဖင့္
ျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ပန္ တန္ပူရာအေၾကာ္ႏွင့္ ႐ိုးရာေခါက္ဆြဲမ်ား ျပဳလုပ္နည္းကို သင္ေပးသည္။

အေၾကာင္းအရာငယ္ ၄။ ရပ္႐ြာလူထု၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
လႈပ္ရွားမႈ။ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ခရီးစဥ္
ပုံျပင္။ ေဒသခံေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးသည္
ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေဒသခံမ်ားမွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
စီမံခန႔္ခြဲမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို သင္ၾကားေပးသည္။
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စကားျပန္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ နမူနာမ်ား

႐ိုးရွင္းေသာ ဝါက်မ်ားအျဖစ္
ေဖာ္ျပထားသည္

ျပဴရီတို-ပရင္စီဆာ ေျမေအာက္ျမစ္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္
(ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသ၊ ဖိလစ္ပိုင္)

အေၾကာင္းအရာ။

ဥယ်ာဥ္သည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္
အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳသည္။

ပင္လယ္လိပ္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ။

10

ပင္လယ္လိပ္မ်ား၏အနာဂတ္ကို ေသခ်ာစြာတည္ရွိေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အကူအညီ
လိုအပ္ပါသည္။

စကားျပန္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ နမူနာမ်ား

႐ိုးရွင္းေသာ ဝါက်မ်ားအျဖစ္
ေဖာ္ျပထားသည္

လြမ္ပရာဘမ္ၿမိဳ႕ (ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသ၊ လာအို)

အေၾကာင္းအရာ။

လြမ္ပရာဘမ္ၿမိဳ႕သည္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ်သာမဟုတ္ဘဲ ၎၏႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္
ယေန႔ေခတ္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ဆက္လက္ရွင္သန္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဟားေလာင္းပင္လယ္ေအာ္ (ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသ၊ ဗီယက္နမ္)

အေၾကာင္းအရာ။

ဟားေလာင္းပင္လယ္ေအာ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံမွလူမ်ားအား
၎တို႔၏ေျပာင္းလဲေနေသာ ရႈခင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈကို စူးစမ္းရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္။
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စကားျပန္ နည္းစနစ္မ်ား

ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ
ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရာတြင္ ၎တို႔လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္လူမ်ားႏွင့္ ရွည္ၾကာေသာ ရင္းႏွီးဆက္သြယ္မႈ တည္ေဆာက္လိုေသာ ဆႏၵရွိၾကသည္။

၁။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏
စစ္မွန္မႈကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈ၊
သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးပါ။
၂။ ခရီးသြားမ်ားကို ေဒသထြက္ကုန္မ်ားအား
အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္
ဝယ္ယူေစရန္ တိုက္တြန္းေသာအားျဖင့္
ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ေဒသထြက္
အဝတ္အစားမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္မ်ား (အိတ္
စသည္ျဖင့္) ဝတ္စားဆင္ယင္ပါ။

၄။ ေဒသခံလူထု ကိုယ္တိုင္
ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္မ်ားျဖစ္လာရန္
အားေပးျခင္းအားျဖင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္
မ်ားသည္ ရပ္႐ြာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဆီသို႔
တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ (လိုအပ္ပါက
ဘာသာျပန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပါ။)

၃။ ေဒသခံမ်ား ျပင္ဆင္၍
အဆိုပါေဒသအတြက္
ေက်ာ္ၾကားေသာ ေဒသအစားအစာျဖင့္
ခရီးစဥ္ အေၾကာင္း အရာကို ပံ့ပိုးပါ။
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စကားျပန္ နည္းစနစ္မ်ား

၅။ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားသို႔ ဧည့္သည္မ်ား
ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္အတြက္
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲပါ။

၆။ ေမးခြန္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး
စကားစျမည္ေျပာျခင္းမ်ားကို အားေပးပါ။
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စကားျပန္ နည္းစနစ္မ်ား

သင္၏ ခရီးသြားလည္ပတ္သူမ်ားကို သိပါ။
မတူညီေသာ ဧည့္သည္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္။ ခရီးစဥ္မစတင္မီ
သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
၁။ စူးစမ္းရွာေဖြသူမ်ား သည္ အပိုထပ္ေဆာင္း အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ရွာေဖြၾကသည္
(ခရီးသြားစင္တာမ်ားအား လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္တက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ခရီးစဥ္အား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း)
၂။ အေတြ႕အႀကဳံရွာေဖြသူမ်ား သည္ ေနရာတစ္ခုသို႔ လည္ပတ္ရန္ ထိုေနရာသည္ လူသိမ်ား
ေက်ာ္ၾကားေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနၾကည့္ရမည့္ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သြားလိုစိတ္ ရွိၾကသည္။
ထိုသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရီးသြားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၃။ ပံ့ပိုးကူညီသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ား အေကာင္းဆုံး အေတြ႕အႀကဳံ
ရရွိၾကရန္ ကူညီလိုၾကသည္ (မိဘမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား)
၄။ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖည့္ဆည္းသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာကိစၥႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိျခင္း သို႔မဟုတ္
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္သြယ္မႈကို လိုခ်င္ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အပိုေဆာင္းဗဟုသုတမ်ားမရရွိဘဲ အေတြ႕အႀကဳံကို
႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းခံစားျခင္းျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္ႏိုင္သည္။
၅။ ပညာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝါသနာရွင္မ်ား သည္ ၎တို႔၏ အလုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝါသနာမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားတြင္ အေသးစိတ္က်၊ နက္ရႈိင္းေသာ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ား ရွိၾကသည္။
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မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား
လူမ်ားသည္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သင္ယူၿပီး ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာခရီးစဥ္တစ္ခုသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ သင္ယူမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ
အုပ္စုတြင္ရွိေသာ လူတိုင္းသည္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေပ်ာ္ေမြ႕ခံစားၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးရရွိၾကမည္။
၁. နားေထာင္ပါ။ သင္ေျပာတာတစ္ခုတည္းကို နားေထာင္ရမည္ဆိုလွ်င္ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ သင္ေျပာေနေသာ
အေၾကာင္းအရာမွ လြတ္ထြက္သြားႏိုင္ပါသည္။
၂. ျပဳလုပ္ပါ။ ပရိသတ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္မႈသည္ ဧည့္သည္မ်ားကို အျပည့္အ၀ အခ်ိတ္အဆက္ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္
ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ရွင္းလင္းေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။
၃. အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားကိုအသုံးျပဳပါ။ ေျမပုံမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ျပျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားစင္တာမ်ားသို႔ လည္ပတ္ျခင္းတို႔သည္
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ပိုမိုနားလည္လာရန္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။
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အာ႐ုံမ်ားအားလုံးႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ ျပဳလုပ္ပါ။
ၾကည့္ပါ။ သင္၏ ဧည့္သည္မ်ားမွ
လွပေသာေနရာမ်ားကို ခံစားႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါ။
ၾကည့္ရႈသည့္ ေနရာတြင္ ထိုင္ခုံမ်ား
တပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာေသာက္စရာမ်ား
တည္ခင္းေပးျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းေသာ
စိတ္ကူးျဖစ္သည္။

ထိေတြ႕ပါ။ ပန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ထုမ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊
တိရိစာၦန္မ်ား စသည္တို႔ကို ထိေတြ႕ပါ။ ဆူးမ်ားပါရွိသည့္
အပင္မ်ားကို ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ေစျခင္းသည္
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေတြ႕အႀကဳံ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။

အနံ႔ခံပါ။ ပန္းမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊
ေဒသထြက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအပင္မ်ား၊
အစားအစာမ်ား၏ အနံ႔မ်ားအား
ခံစားႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးပါ။
အရသာခံပါ။ ထူးျခားေသာ ေဒသထြက္
အစားအစာမ်ားကို အၿမဲတမ္း
ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။
နားဆင္ပါ။ သဘာဝ၏ အသံ သို႔မဟုတ္
႐ိုးရာဂီတႏွင့္သီခ်င္းမ်ားကို နားဆင္ပါ။
သင္၏ ဧည့္သည္မ်ားအား ေတာအုပ္ထဲရွိ
ငွက္မ်ား၏ေတးသီသံကို နားဆင္ခိုင္းပါ။
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ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းသည္ သင္၏ ဧည့္သည္မ်ားအား သဘာဝႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရႈေထာင့္မ်ားမွ စဥ္းစားေအာင္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။
အေျဖမ်ားကို အၿမဲတမ္း ေလးစားမႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ပါ။
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

သင္ဘယ္ေနရာက လာပါသလဲ?
ဒီေနရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အရာေတြကို သေဘာက်ပါသလဲ?
သင့္အိမ္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္အိမ္ၾကားမွာရွိတဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈတစ္ခုခုကို သင္သတိျပဳမိပါသလား?
သင့္တိုင္းျပည္မွာ အျမင့္ဆုံးေတာင္က ဘယ္ေတာင္လဲ၊ ၿပီးေတာ့ အဲ့ေတာင္က ဘယ္ေလာက္ ျမင့္လဲ?
အကယ္၍ ... ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီနယ္ေျမမွာ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မယ္လို႔ သင္ထင္သလဲ?

မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ပုံျပင္/ဇာတ္လမ္းမ်ားကို မွ်ေဝပါ။
သင့္႐ြာ၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ တိုင္းျပည္အေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွ်ေဝပါ။
ဧည့္သည္မ်ားသည္ သင္၏ ထူးျခားေသာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနထိုင္မႈပုံစံကို နားလည္ခ်င္ၾကသည္။ သင္၏ပုံျပင္/
ဇာတ္လမ္းမ်ားက ၎တို႔ကို သင္ႏွင့္ သင့္လူထုအသိုင္းအဝိုင္းကို ၾကာရွည္စြာ အမွတ္ရေစႏိုင္သည္။
ဥပမာ။
"ဒီျမက္ခင္းျပင္မာွ မင္းအေနနဲ႔ ဘာမွထးူ ျခားခ်က္ ရွမ
ိ ာွ မဟုတပ
္ ါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာဟာ ငါ့အတြကေ
္ တာ့
အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ငါေနမေကာင္းတုနး္ က ေဆးေဖာ္ဖ႔ုိ အပင္ေတြကုိ အဘြားက ဒီေနရာမွာ လာခူးၿပီး
စုေဆာင္းခဲရ
့ တယ္။ ဒီေနရာဟာ ငါတိအ
႔ု တြက္ သဘာဝေဆးဆိင
ု တ
္ စ္ချု ဖစ္ၿပီး ငါတိ႔ု ဒီေနရာကို
ကာကြယရ
္ မယ္!!"

လန္ဘမ္း ဇီဝထု ထိန္းသိမ္းေရး ျမက္ခင္းျပင္၊ ဗီယက္နမ္
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ဘယ္ေတာ့မွ ေလ့လာျခင္းကို မရပ္တန္႔လိုက္ပါႏွင့္။
ဧည့္သည္မ်ားသည္ ခရီးသြားဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအိမ္ရွင္မ်ားကို ထိုေနရာေဒသရွိ
အေၾကာင္းအရာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏
ဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္ ေဒသခံအႀကီးအကဲမ်ား၊ သုေတသီမ်ားႏွင့္ စကားေျပာပါ၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို
ဖတ္ပါ။

႐ိုးသားပါ။
သင္ေမးခြန္းတစ္ခုကို မေျဖဆိုႏိုင္ပါက “ကြၽႏ္ုပ္မသိပါ” ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အေျဖကိုရွာရန္ ႀကိဳးစားၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧည့္သည္မ်ားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္
ကိရိယာမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေျဖၾကားေပးပါ။
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အခ်ိန္မွန္ပါ။
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ သူတို႔၏ အခ်ိန္ဇယားတြင္ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္ရွိသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု၏ ၾကာခ်ိန္
သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရီးစဥ္ မစတင္မီ ၁၅ မိနစ္ အလိုတြင္
ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိပါ။

မ်က္လးံု ခ်င္းဆုၿံ ပီး ေဖာ္ေ႐ြစာြ ဆက္ဆပ
ံ ါ။
ေလးစားမႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈစိတ္ရင္းကို ျပသရန္
ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးႏွင့္
မ်က္လုံးခ်င္းဆုံျခင္းသည္
အေရးႀကီးပါသည္။ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ေတြကို
ေဖာ္ေ႐ြစြာ ေခၚပါ။ သင္၏ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္
စကားေျပာသည့္အခါ သင့္ေနကာမ်က္မွန္ကို
ခြၽတ္လိုက္ပါ။
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လူအမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္
အာ႐ုံစိုက္ေပးပါ
ဧည့္သည္မ်ားမွ အစားအစာ၊ ေရ၊ အမိုးအကာႏွင့္
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ျဖစ္ေစရန္ ထိုအေျဖကို အဓိကဧည့္လမ္းၫႊန္မွ ေျဖၿပီး
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