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Ermha ကိ ုမည္သ ူသံုးသနည္း။ 

Ermha ၏ဝန္ေဆာင္မႈ ကုိသုံးေသာလူမ်ားမွာ ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွလာၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့

လူအမ်ားစုသည ္စိတ္ဆင္းရဲမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသုိ႔ လတ္တေလာ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ 

လူအမ်ားအျပားအတြက္ စစ္မက္ႏွင္ ့ကုိယ္စိတ္ဒဏ္သင့္မႈ ႀကံဳေတြ႕ၾကျခင္းေၾကာင္ ့

သူတုိ႔၏အေျခအေနသည ္ပို၍ဆုိးဝါး ပါသည္။ 

 

Ermha သည ္ဘာလုပ္ပါသလဲ။ 

မိသားစုမ်ားႏွင္ ့အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားသည ္မည္က့ဲသုိ႔ က္ုိယ္ေရးကုိယ္တာ စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ားကုိ တုံ႕ျပန္သည္မွာ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အႀကား ကြျဲပားျခားနားၾကေၾကာင္း Ermha ကနားလည္ပါသည္။ ဤကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားကုိ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေလးစားၿပီး လူမ်ားႏွင္ ့သူတုိ႔ႀကိဳက္နစ ္သက္ေသာနည္းမ်ားျဖင္ ့ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ကုိင္ပါသည္။  

 

မိတ္ေဆြမ်ား  သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုႏွင္ ့ေကာင္းေသာဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ပညာသင္ရန ္သုိ႔မဟုတ္ 

အလုပ္ရွာေဖြရန ္အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရး သုိ႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေရး 

က့ဲသုိ႔ သူတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိေအာင ္သူတုိ႔ ေရွာက္လွမ္း စဥ ္လူမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ လူအမ်ားအျပားသည ္လူမ်ားႏွင္ ့မည္သုိ႔ေျပာဆုိၿပီးမိတ္ေဆြဖြ႕ဲရန ္ေလ့လာသင္ယူရာ တြင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္သင္ယူရာတြင ္Ermha ၏ပံ့ပိုးမႈကုိ ယူၾကသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ့သူတုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားႏွင္ ့

ပို၍ သက္ေသာင္ ့သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင္ ့အိမ္ယာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား က့ဲသုိ႔ 

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံမ ွအကူအညီရရွိရန ္ကုိလည္း လူမ်ား အား Ermha ကပံ့ပိုးေပးပါသည္။  

 

Ermha တြင္ ယုံၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ လူမ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ဖန္တီးပါသည္။ 

လူမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင ္လုပ္ရာတြင ္သူတုိ႔ သုံးႏိုင္သည္ ့

ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးစိတ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ လူမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင ္ေအာင ္ဤအေျခခံအုပ္ျမစ္သည ္

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

 

Ermha သည္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖင္၄့င္း၊ သုိမဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္ျဖင္ ့ေတြ႕ဆုံးျခင္းျဖင္၄့င္း လူမ်ားအား 

ေထာက္ပ့ံသည္။ ဥပမာ- အႏုပညာ ဖန္တီးရန္ႏွင္ ့ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွခ်က္ျပဳတ္ပံုကုိ အေျခခံေသာ အစားအစာ 

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအားျဖင္ ့Ermha ကုိအသုံးျပဳသူ လူမ်ားအား စုစည္းေပးပါသည္။  
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လွ်ပ္တစ္ျပက ္အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား 

Ermha သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း 25 ႏိုင္ငံမ ွလူမ်ားႏွင္ ့လုပ္ကုိင္ပါသည္။  

Ermha သည္ အစိုးရအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခ ုမဟုတ္ပါ။ 

Ermha ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သုံးသည့္လူမ်ားသည ္မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ သုံးၾကသည္။ 

Ermha ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည ္အခမဲ ့ျဖစ္သည္။ 

Ermha သည္ လူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အလြန ္ဂရုစိုက္သည္။  

Ermha သည္ လူမ်ားႏွင္ ့ဆက္သြယ္ရာတြင ္တတ္ကြ်မ္းသည့္အတတ္ပညာရွင ္စကားျပန္မ်ားကုိ သုံးသည္။ 

Ermha ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လူမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ အသက္၊ လိင္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ 

ဘာသာေရး၊ တုိင္းရင္းလူမ်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ ဗီဇာအဆင့္အတန္း တုိ႔ကုိမခြျဲခားဘဲ အလုိရွိေစသည္။ 

Burmese 

 
Ermha ကိ ုမည္သ ူသံုးသနည္း။ 

Ermha ၏ဝန္ေဆာင္မႈ ကုိသုံးေသာလူမ်ားမွာ ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွလာၾကပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ ့

လူအမ်ားစုသည ္စိတ္ဆင္းရဲမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသုိ႔ လတ္တေလာ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ 

လူအမ်ားအျပားအတြက္ စစ္မက္ႏွင္ ့ကုိယ္စိတ္ဒဏ္သင့္မႈ ႀကံဳေတြ႕ၾကျခင္းေၾကာင္ ့

သူတုိ႔၏အေျခအေနသည ္ပို၍ဆုိးဝါး ပါသည္။ 

 

Ermha သည ္ဘာလုပ္ပါသလဲ။ 

မိသားစုမ်ားႏွင္ ့အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားသည ္မည္က့ဲသုိ႔ က္ုိယ္ေရးကုိယ္တာ စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ားကုိ တုံ႕ျပန္သည္မွာ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အႀကား ကြျဲပားျခားနားၾကေၾကာင္း Ermha ကနားလည္ပါသည္။ ဤကြျဲပားျခားနားမႈမ်ားကုိ 

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေလးစားၿပီး လူမ်ားႏွင္ ့သူတုိ႔ႀကိဳက္နစ ္သက္ေသာနည္းမ်ားျဖင္ ့ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ကုိင္ပါသည္။  

 

မိတ္ေဆြမ်ား  သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုႏွင္ ့ေကာင္းေသာဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ပညာသင္ရန ္သုိ႔မဟုတ္ 

အလုပ္ရွာေဖြရန ္အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရး သုိ႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တုိးတက္ေရး 

က့ဲသုိ႔ သူတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိေအာင ္သူတုိ႔ ေရွာက္လွမ္း စဥ ္လူမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည ္

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ လူအမ်ားအျပားသည ္လူမ်ားႏွင္ ့မည္သုိ႔ေျပာဆုိၿပီးမိတ္ေဆြဖြ႕ဲရန ္ေလ့လာသင္ယူရာ တြင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္သင္ယူရာတြင ္Ermha ၏ပံ့ပိုးမႈကုိ ယူၾကသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ့သူတုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားႏွင္ ့

ပို၍ သက္ေသာင္ ့သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင္ ့အိမ္ယာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား က့ဲသုိ႔ 

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံမ ွအကူအညီရရွိရန ္ကုိလည္း လူမ်ား အား Ermha ကပံ့ပိုးေပးပါသည္။  

 

Ermha တြင္ ယုံၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ လူမ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ဖန္တီးပါသည္။ 

လူမ်ားအေနျဖင္ ့မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင ္လုပ္ရာတြင ္သူတုိ႔ သုံးႏိုင္သည္ ့

ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးစိတ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ လူမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင ္ေအာင ္ဤအေျခခံအုပ္ျမစ္သည ္

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

 

Ermha သည္ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖင္၄့င္း၊ သုိမဟုတ္ အဖြဲ႔ငယ္ျဖင္ ့ေတြ႕ဆုံးျခင္းျဖင္၄့င္း လူမ်ားအား 

ေထာက္ပ့ံသည္။ ဥပမာ- အႏုပညာ ဖန္တီးရန္ႏွင္ ့ကမာၻတစ္ဝန္းမ ွခ်က္ျပဳတ္ပံုကုိ အေျခခံေသာ အစားအစာ 

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအားျဖင္ ့Ermha ကုိအသုံးျပဳသူ လူမ်ားအား စုစည္းေပးပါသည္။  
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