
စာမူမ ာျား ရ ျားသာျားရပျားပ  ို့ခြင ျား 

 

 ည ညွှန ျားhttps://teacircleoxford.com/submissions/  Tea Circle လဘက်ရည်ဝ ိုင််းသ ို ို့ ရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့တငပ်ပ 

ပြင််းက ိုအစဉ် ကက ြိုဆ ိုပါသည်။ မ မ စ မူသည် အပြ ်းမည်သညို့် ရေရ တွငမှ် မရ  ်ပပပဲ Tea Circle သည်သ ပထမဦ်းဆ ို်းနငှို့ ်

တစ်ြိုတည််းရသ  ထိုတ်ရဝတငပ်ပရေ ်ရေရ ပ စ်သည် ဆ ိုသညို့် အရပြအရေ ဆ ိုလျှင ်Tea Circle လဘက်ရည်ဝ ိုင််း သည် 

ရအ က်ပါအြျက်မျ ်းနငှို့ပ်ပညို့်စ ိုပါက  မည်သညို့် စ မူက ို မဆ ိုဝမ််းရပမ က်စွ လက်ြ စဉ််းစ ်းပါသည်။ ပမေမ် ပပည်မှရပေါ် 

ထွက်လ သညို့် ထွေ််းသစ်စ ပည ရှငမ်ျ ်း၏ လက်ရ မျ ်းက ို အထူ်းစ တ်ဝငစ် ်းပါသည်။ 

• ရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့တငပ်ပပြင််း ဆ ိုငရ် မူဝါဒ 

• ပမေမ် ဘ သ ပ ငို့ရ်ရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့တငပ်ပပြင််း 

• ရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့သညို့်အရ က င််းအရ အမျ ြို်းအစ ်း 

• ရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့တငပ်ပရေလ်မ််းညွှေ် 

• မည်သူမည်ဝါအမည် မရ  ်ပပသညို့်ပ ို ို့စ်မျ ်း နငှို့အ်ပြ ်း ကရလ ငအ်မည် (အမည်ဝှက်)သ ို်းရ  ်ပပသညို့်ထိုတ်ရဝ 

ပြင််း 

• က ို်းက ်းြျက် Hyperlink, မှတ်ြျက်မျ ်းနငှို့ ်အရက င််းဆ ို်း လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််းမျ ်း 

• ြ ို်းကူ်းပြင််းနငှို့ ်စ ရပ ပည သ ကခ  

 

ရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့တငပ်ပပြင််းဆ ိုငရ် မူဝါဒ 

 

Tea Circle က ို အပပေအ်လှေ ်ရဆွ်းရန်ွး ပငင််းြ ို န ိုငသ်ညို့် ရေရ တစ်ြို ပ စ်ရေရ်ည်ရွယ်ပါသည်၊  ဝက်ဘ်ဆ ိုက် 

ပပငပ်တွငလ်ည််း ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ပ ို ို့စ်မျ ်းသည် စက ်းဝ ိုင််းတွင ်ရပပ ဆ ိုစရ  အရ က င််းအရ  တစ်ြိုပ စ်ရေလ်ည််း 

ရမျှ ်လငို့ပ်ါသည်။ယြိုဘရလ ို့ဂ်က ို တ ိုရွေတ် ို တကကသ ိုလ် အရရှှေ့ရတ ငအ် ရှရလို့လ ရရ်း ဗဟ ို ဌ ေ Centre for 

 South East Asian Studies က လက်ြ ပပြိုလိုပ်ရပ်းရသ ်လည််း ပည ရှငမ်ျ ်းနငှို့ ် ပည ရှငမ်ဟိုတ်သူမျ ်း အတွက်ပါ  

အရထ က်အကူရပ်းန ိုငရ်ေအ် သီသရှ ပါသည်။ ပ ို ို့စ်မျ ်းတွင ်သိုရတသေပပြိုလိုပ်ြျက်က ိုအရပြြ ရသ ပ ို ို့စ် သ ို ို့မဟိုတ် 

ရပမပပငအ်ရ က င််းအရ မျ ်းက ိုအရပြြ ရသ  ပ ို ို့စ် နငှို့ ်တစ်ဦ်းတစ်ရယ က်ြျင််း၏ထငပ်မငရ်တွ်းဆြျက်မျ ်းက ိုရရ်းသ ်း 

သညို့်ပ ို ို့စ် ဟို ြွဲပြ ်းန ိုငရ်ေက်က ြို်းစ ်းထ ်းပါသည်။  

 

အွေလ် ိုင််းရက ်မေ် ို့(မှတ်ြျက်)မျ ်းတွငရ်တွှေ့ရရလို့ရှ ရသ  ပိုဂ္ ြိုလ်ရရ်းအရတ ိုက်ြ ိုက်ပြင််း၊ မည်သူမှေ််းမသ  အမိုေ််းစက ်းမျ ်း 

ပ ငို့ရ်ရ်းသ ်းပြင််း တ ို ို့က ိုရရှ ငရှ် ်းရေ ်အတွက် ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ဝက်ဘ်ဆ ိုက်ရပေါ်တွင ်ရက ်မေ် ို့ရပ်း ၍ မရန ိုငပ်ါ။ သ ို ို့ရသ ်  

 တ်ရ ှေ့သူပရ သတ် မှ ရဆ င််းပါ်းတြိုြို အရပေါ် (နစ်ှသက်သည်ပ စ်ရစ၊မနစ်ှသက်သည်ပ စ်ရစ၊ထ ိုသ ို ို့မဟိုတ်ပဲ အလယ် 

အလတ်ပ စ်ရစ) ပပင််းပပသညို့် တိုေ် ို့ပပေြ်ျက်တစ်ြိုြိုရှ ြဲို့လျှင ်ထ ိုတိုေ် ို့ပပေြ်ျက်က ို ပပေလ်ည်တငပ်ပရေ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့မှ အ ်းရပ်း 

တ ိုက်တွေ််းပါသည်။ အမယ်စ ိုပါဝငသ်ညို့် ပူ်းရပါင််း ပါဝငတ်ငပ်ပြျက်မျ ်းက ိုြွငို့ပ်ပြိုပြင််း ပ ငို့ပ်မေမ် န ိုငင် နငှို့သ်က်ဆ ိုငသ်ညို့်  

အရ က င််းအရ မျ ြို်းမျ ြို်းက ို ရ ှေ့ရထ ငို့ရ်ပါင််းစ ို မှ မျှရဝတငပ်ပပြင််းက ိုအ ်းရပ်းရ ရရ က်မည်ဟိုြ ိုငြ် ိုငမ် မ  ယ ို ကည်ပါသည်။ 

 

ဤေည််းလမ််းပ ငို့ ်ြျဉ််းကပ်ရ တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့ဝက်ဘ်ဆ ိုက်ရပေါ်တွငရ်  ်ပပထ ်းသညို့်အတ ိုင််း အယ်ဒတီ အ ဲွှေ့ မှအ ဲွှေ့ဝငမ်ျ ်း 

https://teacircleoxford.com/submissions/


သရဘ မတူသညို့် အပငင််းပွ ်းစရ ၊ သ ို ို့မဟိုတ်လူကက ြိုက်ေသဲညို့်ရ ှေ့ရထ ငို့မှ်ရရ်းသ ်းထ ်းရသ ရဆ င််းပါ်းမျ ်းက ိုပါထိုတ်ရ  ် 

တငပ်ပရသညို့်အြါမျ ြို်းလည််းရှ ရပလ မို့်မည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို ို့အယ်ဒတီ မျ ်းမှလည််း လမ််းညွှေ ်မူဝါဒမျ ်းက ို အထူ်းဂရိုပပြို စဉ််းစ ်း 

ပပီ်း၊ ဆဲရရ်းညစ်ညမ််း ရသ  သ ို ို့မဟိုတ်တစ်စ ိုတစ်ရယ က် က ို ရစ က် ်းရသ  ရရ်းသ ်းမ မျ ်း က ိုတငပ်ပပြင််းမှ ရရှ င ်ကဉ်န ိုင ်

ရအ ငအ်ထူ်းကက ြို်းစ ်း ပါရသ ်လည််း ကျွန်ိုပ်တ ို ို့တငပ်ပသညို့် စ ရပမျ ်းက ို စ ရ သူပရ သတ် အြျ ြို ှေ့ မှ မနစ်ှ သက်ပြင််းသ ို ို့မဟိုတ်  

ကေ် ို့ကွက်ပြင််းမျ ်း ရှ န ိုငသ်ည်က ိုသ ပါသည်။ ရရ်းသ ်းတငပ်ပြျက်မျ ်းက ို ပ ို ို့စ်မတငပဲ် ပငင််းဆေ ်န ိုငြ်ွငို့က် ိုလည််းကျွန်ိုပ်တ ို ို့ 

လက်ဝယ် ထ ေ််းသ မ််းထ ်းပါသည်။ 

 

ယြိုမူဝါဒက ို ရှင််းပပပပီ်းရေ က်၊ ဝက်ဘ်ဆ ိုက်ရပေါ်တွင ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ အကဲပ တ်ပြင််းဆ ိုငရ် စ မျ ်း နငှို့ ်၊ ရထ ငို့ရ်ပါင််းစ ို မှ 

ရ ှေ့ ပမငြ်ျက် ပါဝငရ်ေပြင််းကပငလ်ျှင ်ပငင််းြ ိုစရ ၊ ရဆွ်းရန်ွးစရ  အလ ်းအလ ရက င််းမျ ်း ပ စ်ရေသည်ဟို ယ ို ကည်ပါသည်။  

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့တငထ် ်းသညို့်ပ ို ို့စ်မျ ်းက ိုတိုေ် ို့ပပေရ်သ  ဆက်လက်ရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့သညို့်မည်သညို့်စ မူလွှ မျ ်းက ို မဆ ို 

ကက ြိုဆ ိုလျက်၊ Tea Circle ၏သရဘ ထ ်း ြ ယူြျက် က ို အရရ်းပါသညို့် ထငဟ်တ်မ မျ ြို်းပ ငို့ ် အရပြပပြို ရရ်းသ ်းရပ်း 

ပ ို ို့ြျက်မျ ်းက ိုလည််း အရလ်းထ ်း စဉ််းစ ်းပါမည်။ 

 

ပမေမ် ဘ သ ပ ငို့ရ်ရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့ပြင််း 

  

လက်ရှ  လက်ရရွ်းစင ်ပ ို ို့စ်မျ ်းနငှို့ ်ရေ က်ထပ်ရပ်းပ ို ို့သညို့်ပ ို ို့စ်မျ ်း က ို  ပမေမ် ဘ သ ပပေဆ် ို ၍ ဝက်ဘ်ဆ ိုက်တွင ်လက်ြ  

တငပ်ပန ိုငပ်ြင််း အတွက် Tea Circle မှ ဝမ််းရပမ က်မ ပါသည်။ ပမေမ် ဘ သ ပပေဆ် ိုထ ်းရသ  အရ က င််းအရ မျ ်းက ို 

ရလ ရလ ဆယ်တငဆ်က်ရေရသ ်လည််း ယြိုအြျ ေတ်ငွ ်ပမေမ် ဘ သ ပ ငို့ရ်ရ်းသ ်းထ ်းသညို့် ရဆ င််းပါ်းမျ ်းလက်ြ  

ရပြင််းမရှ ရသ်းပါ။  

 

လ မညို့်လမျ ်းအတွင််း အထူ်း ပမေမ်   ိုရမ်တစ်ြို ကျင််းပရေစီ်စဉ်ရေပပီ်း ရဆ င််းပါ်းမျ ်းရပ်းပ ို ို့ပါရေ ်လူမ ှေ့မီဒယီ နငှို့ ်

ဝက်ဘ်ဆ ိုက်တွင ်  တ်ရြေါ်ရ ကပင သွ ်းမည်ပ စ်ပါသည်။ ရေ က်ဆ ို်းသတင််းမျ ်းသ ရှ ရေရ်ကျ်းဇူ်းပပြို ၍ ပ ိုမှေစ်စ်ရဆ်းရပ်းပါ။ 

အထက်ပါအရ က င််းအရ မျ ်းနငှို့ပ်တ်သက် ၍ စ ိုစမ််းရမ်းပမေ််းလ ိုပါက editor@teacircleoxford.com  သ ို ို့ ဆက်သွယ်န ိုင ်

ပါသည်။  

 

ရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့ြျက် အမျ ြို်းအစ ်း 

 

Tea Circle တွင ်ပ ို ို့စ်အမျ ်းစိုမှ  စ လ ို်းရရ ၁၀၀၀ မှ ၂၀၀၀ အ က ်းရှ  ကပပီ်း ထ ို ို့ထက်ပ ိုရှည်လျ ်းရသ  သ ို ို့မဟိုတ် ပ ိုတ ိုရသ  

ရရ်းသ ်းြျက်မျ ်းမှ  “မှတ်စို” (စ လ ို်းရရ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀  က ်း) သ ို ို့မဟိုတ် “စ ပေ််းက ို်း”(စ လ ို်းရရ ၂၀၀၀ရကျ ်)  

ပ စ်န ိုငပ်ါသည်။ 

  

သ ရေသန မေှ ေမ ျားမ ာျား သည် ရကျ င််းသ ်းမျ ်း၊သိုရတသေပည ရှငမ်ျ ်းနငှို့လ်က်ရတွှေ့ရဆ ငရွ်က်ရေသူမျ ်း အ ်း 

သူတ ို ို့လတ်တရလ ရဆ ငရွ်က်ရေသညို့် သိုရတသေပပြိုြျက်မျ ်းက ို အလွတ်သရဘ  အကျဉ််းြျြိုပ်တငပ်ပ န ိုငရ်ေအ်ြွငို့ ်

အရရ်းရပ်းပြင််းပ စ်သည်။  Tea Circle သည် ပည ရပ်ဆ ိုငရ်  ဂျ ေယ်မဟိုတ်ပါ၊သ ို ို့ရသ ် ပမေမ် ပပည်အရ က င််း 

ရလို့လ သူအသ ိုင််းအဝ ိုင််းတွင ်ရဆွ်းရန်ွးန ိုငရ်ေ၊်ဗဟိုသိုတ  လှယ်ရေ ် က ်းြ ရဆ ငရွ်က်ရပ်းပြင််းပ စ်ပပီ်း သိုရတသေ 

မှတ်တမ််းမျ ်းက ို က ိုယို့်အြျင််းြျင််းသ  သ ေ ်းလည်သညို့် ဘ သ ရပ်ဆ ိုငရ် အသ ို်းအန ေ််းမျ ်း၊အတ ိုရက က်စ လ ို်းမျ ်း၊ 

mailto:editor@teacircleoxford.com


 ဗေ််းစက ်းမျ ်း မပါပဲ  လူတက  တ်ရ ေ ်းလည်န ိုငသ်ညို့် ပ ိုစ ပ ငို့စ်ည််းကမ််းတကျ ရရ်းသ ်းရေ ်ရမတတ  ရပ်ြ ထ ်းပါသည်။  

အပြ ်းသိုရတသေပပြိုထ ်းြျက်မျ ်း၊ သ ို ို့မဟိုတ် ရည်ညွှေ််းြျက်မျ ်းက ို က ို်းက ်း လျှင ်ပ စ်န ိုငသ်ညို့်ရေရ တွင ်hyperlink မျ ်း  

သ ို်းသငို့ပ်ပီ်းရည်ညွှေ််းက ို်းက ်းြျက်၊ ရအ က်ရပြမှတ်စို နငှို့ ်ရေ က်ဆ ို်းမှတ်စိုမျ ်းက ို ေနဲ ိုငသ်မျှေရဲအ င ်ထ ်းသ ိုရေ်ရည်ရွယ် 

ပါသည်။ အပြ ်း တရေရ ရ တွင ်ထိုတ်ရဝပပီ်းသညို့် ရဆ င််းပါ်းအရှည် က ိုစ တ်ဝငစ် ်းရစရေ ်ြျ ြို ှေ့ရရ်းသ ်းထ ်းသညို့် 

ဇတ်လမ််းအကျဉ််းမျ ်းက ိုလည််း ကက ြိုဆ ိုပါသည်။  

 

ကွင ျားဆင ျားမှေ စ မ ာျား သည်ပ ို၍တ ိုရသ  စ တမ််းမျ ်း၊ မှတ်တမ််းမျ ်း နငှို့ ်ရဆ ငရွ်က်ဆဲ သ ို ို့မဟိုတ် ပပီ်းရပမ က်သွ ်းသညို့် 

ကွင််းဆင််း ရဆ ငရွ်က်ြျက်မျ ်းက ို ရယဘိုယျထငဟ်တ် ရ  ်ပပသညို့် မှတ်ြျက်မျ ်းပ စ်သည်။ ကွင််းဆင််းမှတ်စိုမျ ်းသည် 

လက်ရှ ပ စ်ရပေါ်ရေရသ  သ ို ို့မဟိုတ် လတ်တရလ  ပ စ်ြဲို့ရသ  က စစရပ်မျ ်း က ိုဦ်းစွ  သိုရတသေ စ တမ််း အပပညို့်အစ ို 

ပပီ်းစီ်းရေမ်လ ိုပဲ ပရ သတ် အ ်းအြျ ေ ်နငှို့တ်ရပပ်းညီ တငပ်ပြွငို့ ်ရရစသည်။  

 

သေင ျားမ ာျားက  ြွွဲခြာျားစ ေ ခ ာသ  ျားသပ ခြင ျား သည် မီဒယီ  တွငရ်လ ရလ ဆယ်ရ  ်ပပထ ်းသညို့် န ိုငင် တက မှပ စ်ရစ 

ပပည်တွင််းမှပ စ်ရစ ရဆ င််းပါ်းမျ ်းက ို ြွဲပြ ်းစ တ်ပ  သ ို်းသပ်ပြင််းပ စ်သည်။ သတင််းမျ ်းက ိုြွဲပြ ်းစ တ်ပ   သ ို်းသပ်ပပီ်း 

ရပ်းပ ို ို့ရ တွင ်မ မ  သ ို်းသပ်ရသ  သတင််း အမျ ြို်းအမည် ၏ လငို့ြ်် နငှို့်တကွ ပ ိုနှ ပ် ထိုတ်ရဝတငပ်ပ သညို့် အြျက်အလက် 

အပပညို့်အစ ိုပါ တွဲလျက်ပါဝငသ်ငို့သ်ည်။  

 

ထင ခမင ယူဆြ က က  ရ ျားသာျားခြင ျား သည် ပမေမ် ပပည်တွင််းပ စ်ရစ သ ို ို့မဟိုတ် ပ ိုမ ိုကျယ်ပပေ် ို့သညို့် ပမေမ်  

အရ က င််းရလို့လ သူအသ ိုင််းအဝ ိုင််း ၏ အကျ ြို်းအတွက်ပ စ်ရစ လက်ရှ ပ စ်ရပေါ်ရေရသ  ပငင််းြ ိုစရ  ရဆွ်းရန်ွးစရ  

အရ က င််းမျ ်း၊ ပ စ်ရပ်မျ ်းက ို တမူထူ်းပြ ်းသညို့် အပမငမှ် ရ ှေ့ ပမငြ်ွငို့ရ်ပ်းပြင််းပ စ်သည်။ 

 

အင ောဗ  ျား ရေွွေ့ဆ  ရများခမန ျားခြင ျား  ပမေမ် ို့အရရ်း “ကျွမ််းကျငသူ်မျ ်း”နငှို့ရ်တွှေ့ဆ ိုရမ်းပမေ််းပြင််းက ိုကက ြိုဆ ိုပါသည်။ 

ထ ိုကျွမ််းကျငသူ်မျ ်းမှ  ပည ရှငမ်ျ ်း၊လက်ရတွှေ့ေယ်ပယ်တွငရ်ဆ ငရွ်က်ရေသူမျ ်း သ ို ို့မဟိုတ်  

တ ိုင််းပပည်တွငပ် စ်ပျက်ရေရသ ပ စ်ရပ်မျ ်းက ို တကယို့်ရပမပပင ်ဗဟိုသိုတရှ သူ ပိုဂ္ ြိုလ်တစ်ဦ်းြျင််း အလ ိုက်  အ ်းလ ို်းပြ ြို ၍ 

ရြေါ်ရဝေါ် ပြင််းပ စ်သည်။ Tea Circle တွငရ်  ်ပပရေအ်တွက်  အငတ် ဗျ ်း ရမ်းပမေ််းလ ိုပါက ထ ိုသ ို ို့ရမ်းပမေ််းြျက်မျ ်းက ို 

ရ  ်ပပန ိုငရ်စရေ ်အယ်ဒတီ  အ ဲွှေ့သ ို ို့ရကျ်းဇူ်းပပြို ၍ဆက်သွယ်ပါ။  

 

ရကာ မန ို့ မှေ ြ က  မ ာျား မှ  ရယဘိုယျအ ်းပ ငို့(်စ လ ို်းရရ ၆၀၀ ရအ က်ရှ ပပီ်း) တ ိုသည်။ သ ို ို့ရသ ် ထူ်းပြ ်းသညို့် 

ရ ပမငြ်ျက် သ ို ို့မဟိုတ် ရပေါ်ရပါက်လ န ိုငသ်ညို့်ရမ်းြွေ််းမျ ်း၊ရေ ငက် လတွင ်သ ို ို့မဟိုတ်ရေ က်ပ ို ို့စ်တစ်ြိုတငွ ်

ထပ်မ ရဆွ်းရန်ွးစရ အရ က င််း ပ စ်ရက င််းပ စ်န ိုငသ်ညို့်   သတ ပပြိုရလို့လ ြျက်မျ ်းပ စ်သည်။  

 

မီဒယီာ နည ျားပညာခ ငို့  န ေျီားြ က မ ာျား— အသ   ိုငပ် စ်ရစ၊ ပ ိုတြိုပြင််းပ စ်ရစ၊ ဓါတ်ပ ိုဇတ်လမ််းပ စ်ရစ သ ို ို့မဟိုတ် ဗီဒယီ ို 

မျ ်းပ စ်ရစ အ ်းလ ို်းက ိုလက်ြ ကက ြိုဆ ိုပါသည်။ အွေလ် ိုင််း  ိုင ်ပ စ်လျှငရ်ကျ်းဇူ်းပပြို ၍ ရန ိုငသ်ရလ က်လငို့ြ််၊ နငှို့ ်တငပ်ပသညို့် 

အရ က င််းအရ အကျဉ််းြျြိုပ်က ိုပါထညို့်ရပ်းပါ။ 

 
 
 
 
 



 

ရပ်းပ ို ို့ရေအ်တွက် လမ််းညွှေြ်ျကမ်ျ ်း 

 

Tea Circle သ ို ို့ရပ်းပ ို ို့သညို့် စ မ ူမျ ်း က ို format အေဆဲ ို်း word document ပ ငို့ ်editor@teacircleoxford.com သ ို ို့ 

အီ်းရမ်းလ်ရပ်းပ ို ို့န ိုငပ်ါသည်။ ရဆ င််းပါ်း/ စ မူတွင ်စ ရရ်းသူမှ မူပ ိုငြ်ွငို့ရ်ယူထ ်းရသ  ရိုပ်ပ ိုမျ ်း ၊ သ ို ို့မဟိုတ် 

အသ ို်းပပြိုြွငို့ရှ် ရသ ရိုပ်ပ ိုမျ ်းနငှို့တ်ကွ  မ မ  က ိုယ်ရရ်းအကျဉ််း နငှို့ ်(စ လ ို်းရရ ၉ ၀ ရအ က်) ကရလ ငအ်မည်ပါရမည်။  

စ မူအတွက် ရပ်းလ ိုရသ  ရြါင််းစဉ်အမည်၊ ရပ်းပ ို ို့တငပ်ပသညို့် အရ က င််းအရ နငှို့ဆ် ိုငရ်သ  အဓ ကစက ်းလ ို်း 

မျ ်းလည််းပါရမည်။ ရိုပ်ပ ိုဓါတ်ပ ိုမျ ်းရပ်းပ ို ို့တငပ်ပမည်ဆ ိုပါက word document  တွငမ်ထညို့်ပါနငှို့။် ထ ိုသ ို ို့ထညို့်မညို့်အစ ်း 

အရွယ်အစ ်း အလျ ်းအရှည်ဆ ို်းဘက်တွင ်1200 pixels က ို 72 dpi ပ ငို့ ်သင၏် ကေဦ်း အီ်းရမ်းလ်တွငအ်ရည်အရသွ်းပမငို့ ်

ပ ိုမျ ်း ပူ်းတွဲပ ို ို့ရပ်းပါ။ 

 

မည်သူမည်ဝါ အမည်မရ  ်ပပသညို့်ပ ို ို့စမ်ျ ်း သ ို ို့မဟိုတ် အပြ ်းကရလ ငအ်မည် 

(အမည်ဝှက)်သ ို်း ၍ရ  ်ပပပြင််း 

 

စစ်အ ဏ သ မ််းမ ှေ့ရ က ငို့ ် ပမေမ် ပပည်တွင််းမှ ပ စ်ရစ ပပည်ပမှ ပ စ်ရစ ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို စ မူမျ ်းရရ်းသ ်း ရပ်းပ ို ို့ရေသူမျ ်း 

အတွက် လ ိုပြ ြိုရရ်းသတ  ပ ိုမ ို တင််း ကပ်ရစသည်။ မ မ တ ို ို့၏ စ မူရဆ င််းပါ်းရှင ်စ ရရ်းသူမျ ်းက ို က ကွယ်ရေT်ea Circle မှ 

မည်သူမည်ဝါ အမည်မရ  ်ပပသညို့်ပ ို ို့စ်မျ ်း သ ို ို့မဟိုတ် အပြ ်း ကရလ ငအ်မည် နငှို့ ်ပ ို ို့စ်မျ ်းရပ်းပ ို ို့ရေ ်ကမ််းလှမ််း ထ ်းပါ 

သည်။  

  

မ မ  မည်သူပ စ်သည်က ိုမသ ရစရေ ်က ကွယ်လ ိုပါက ရအ က်ရ  ်ပပပါေည််းနစ်ှမျ ြို်း မှ တေည််း ပ ငို့ရ်ပ်းပ ို ို့ တငပ်ပန ိုငပ်ါသည်။ 

 

၁ ပရ ိုတွေရ်မ်းလ်-  မ မ  ပရ ိုတွေရ်မ်းလ်အရက ငို့မှ် teacircleoxford@protonmail.com သ ို ို့အီ်းရမ်းလ်ပ ို ို့ရေ ်(မှတ်ြျက်- 

    ထ ိုေည််းသည် သငို့ဘ်က်မှလည််း Proton mail အရက ငို့က် ိုသ ို်းမှသ  အပပညို့်အဝ လ ိုပြ ြိုစ တ်ြျ ရသည်။) 

၂ VPN နငှို့ ်Incognito mode - သည် Proton mail အရက ငို့ ်မ ွငို့န် ိုငသ်ညို့် အြါ VPN နငှို့ ်incognito mode (ရိုပ် ျက် 

    ထ ်းသညို့် မိုဒ)် က ို သ ို်းပပီ်း Tea Circle နငှို့ဆ်က်သွယ်ရေ ်က စစအ ်းလ ို်းတွင ်သ ို်းရေအ် က ပပြိုပါသည်။  

 

သင၏်ြွငို့ပ်ပြိုြျက်မရပဲ မည်သညို့် က ိုယ်ရရ်းအြျက်အလက် သ ို ို့မဟိုတ် ဆက်သွယ်ရေ ်အြျက်အလက်က ိုမှ မျှရဝမည် 

မဟိုတ်ပါ။ ထပ်မ သ ရှ လ ိုသညို့်အြျက်မျ ်းရှ ပါက ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို teacircleoxford@protonmail.comသ ို ို့မဟိုတ် 

editor@teacircleoxford.com သ ို ို့ဆက်သွယ် န ိုငပ်ါသည်။ 

     

က ို်းက ်းြျက်၊ Hyperlink ၊ မှတ်ြျက်မျ ်းနငှို့ ်အရက င််းဆ ို်း လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််းမျ ်း 

 

Hyperlinks မျ ်းထညို့်ပြင််းက ိုအ ်းရပ်းရသ ်လည််း ဘရလ ို့ဂ် ပ ိုစ အထ ်း အသ ိုအတွက် စ ရရ်းသူမျ ်းမှ က ို်းက ်းြျက်မျ ်း 

နငှို့ ်မှတ်ြျက်မျ ်း က ိုကေ် ို့သတ် ရေတ် ိုက်တွေ််းပါသည်။ တ ိုက်ရ ိုက်က ို်းက ်းြျက်မျ ်းပ စ်ရစ သ ို ို့မဟိုတ် အပြ ်းတစ်ဦ်း၏ 

ရဆွ်းရန်ွးြျက်ပ စ်ရစ၊  အပြ ်းသူတစ်ဦ်းဦ်း ၏ရရ်းသ ်းြျက် က ို အတ အကျ က ို်းက ်းမည်ဆ ို ပါက စ ရရ်းသူ၏ တ ဝေ ်

သ ပ စ်ပါသည်။ ဘရလ ို့ဂ်ပ ို ို့စ် အတွက်ပငပ် စ်ရစက မူ မ မ က ို်းက ်းြျက်မျ ်းတွင ်သတ ပ ငို့ ်ရစို့စပ်ရသြျ မ ှေ့၊ရ  ရ   
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သီသီ က ို်းက ်းြျက်မျ ်းရပ်းန ိုငမ် တ ို ို့က ရက င််းမွေပ်ါသည်။ သ သယရှ လျှငက်ျွန်ိုပ်တ ို ို့အယ်ဒတီ အ ဲွှေ့သ ို ို့ အြျ ေမ်ရရွ်း 

ဆက်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ 

 

ြ ို်းကူ်း ပြင််း နငှို့ ်စ ရပ ပည သ ကခ  

 

Tea Circle က ို ရပ်းပ ို ို့ရသ  စ မူမျ ်းက ို အယ်ဒတီ နစ်ှဦ်းမှ စစ်ရဆ်း ကညို့်ရ ပါသည်။ အပြ ်းတစ်ဦ်း၏ ရရ်းသ ်းထ ်းြျက် 

က ို တ ိုက်ရ ိုက်က ို်းက ်းသည်ပ စ်ရစ အပြ ်းတစ်ဦ်း၏ရဆွ်းရန်ွးြျက်က ို ယူသ ို်းသညို့်ပ စ်ရစ က ို်းက ်းြျက်က ိုအတ အကျတင ်

ပပရေမှ် သင၏်တ ဝေသ် ပ စ်သည်။ ဘရလ ို့ဂ် ပ ို ို့စ်မျ ်းတွငပ်ည ရပ်ဆ ိုငရ်  ရရ်းသ ်းြျက်မျ ်း နငှို့န်  င််းစ ပါက တရ ်းဝင ်

က ို်းက ်းြျက်မျ ်း ေပဲါ်းရလို့ရှ  ရသ ်လည််း အပြ ်းတစ်ဦ်းတစ်ရယ က် ၏ရရ်းသ ်းလိုပ်ရဆ ငမ်  က ို က ို်းက ်းရ တွင ်တ တ  

ကျကျ လ ိုရလ က်စွ က ို်းက ်းရေ ်ရမျှ ်လငို့ထ် ်းြျက်မှ တူတူပငပ် စ်သည်။ ဘရလ ို့ဂ်ပ ို ို့စ် အတွက်ပငပ် စ်ရစက မူ မ မ  

က ို်းက ်းြျက်မျ ်းတွင ်သတ ပ ငို့ ်ရစို့စပ်ရသြျ မ ှေ့၊ က ို်းက ်းြျက် အရပမ က်အမျ ်းရပ်းန ိုငမ် တ ို ို့က ရက င််းမွေပ်ါသည်။ 

သ သယရှ လျှင ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့အယ်ဒတီ အ ဲွှေ့သ ို ို့ အြျ ေမ်ရရွ်းဆက်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ 

 

အကယ်၍ Tea Circle တွင ်တငပ်ပြဲို့ရသ  ရဆ င််းပါ်းသည် အပြ ်းတြိုမှ ြ ို်းယူထ ်းသည်ဟို သ သယ ရှ ပါက ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က ို 

editor@teacircleoxford.com တွငဆ်က်သွယ်န ိုငပ်ါသည်။ ထ ိုပပစ်ြျက်နငှို့ ်ပတ်သက်ပပီ်း ပ ို ို့စ်အ ်းြျက်ပြင််းပပေလ်ည်သ ို်းသပ် 

ပြင််း၊ အြျ ေမီှ် ဆ ို်းပ တ်ြျက်ြျန ိုငရ်ေန်ငှို့ ်လ ိုအပ်လျှင ်ရဆ င််းပါ်းက ိုယ ယီ ပ ြိုတ်ထ ်းရေ၊် ြျက်ပြင််းရတွှေ့ဆ ို ရမ်းပမေ််းရေက်တ  

ပပြိုပါသည်။ 

 

ပ စ်န ိုငရ်ြျရှ ရသ တိုေ် ို့ပပေပ်ြင််းမျ ်းမှ  စ ရရ်းသူက ို ပ ို ို့စ်အ ်းြျက်ပြင််းပပေလ်ည်ပပငဆ်င ်ြ ိုင််းပြင််း၊ပ ို ို့စ်က ိုလ ို်းဝအပပီ်း ယ်ရှ ်း 

လ ိုက်ပြင််း၊သ ို ို့မဟိုတ် ကျ ်းလွေသ်ညို့်ပပစ်မ  အတ မ်အေက် ရပေါ်မူတည်ပပီ်း အပြ ်းအရရ်းယူရဆ ငရွ်က်ပြင််းမျ ်းပါဝငသ်ည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့မူဝါဒ က ိုရ  က် ျက်ကျ ်းလွေရ်သ မည်သညို့် ပ ို ို့စ်က ိုမဆ ိုပ ြိုတ်ြျပ ိုငြ်ွငို့ရှ် သည်။ Tea Circle သည် ရေ က်ဆ ို်း 

အတည်ပပြို ဆ ို်းပ တ်ပပီ်း ထိုတ်ရဝသညို့်ရဆ င််းပါ်းမျ ်း အရပေါ်  အယ်ဒတီ တ ို ို့၏လွတလ်တ်စွ  ဆ ို်းပ တ်ပ ိုငြ်ွငို့ ်ရှ ပပီ်းထ ိုပ ို ို့စ် 

တစ်ြိုက ိုဆက်ပပီ်းလက်ြ တငပ်ပရေလ်ည််း ဆ ို်းပ တ်ပ ိုငြ်ွငို့ရှ် သည်။  

 

ြ ို်းကူ်းပြင််းနငှို့ ်ပတ်သကပ်ပီ်း  ကျွေပ်် တ ို ို့သည် စ ရပ ပည သ ကခ ပမငို့မ် ်းမ က ို လ ိုက်ေ  သကဲို့သ ို ို့ Tea Circle သည် အငယ် 

တေ််းပည ရှငမ်ျ ်းနငှို့ ်ဂျ ေယ်စ န ေ််း သ ို ို့မဟိုတ် စ ရပ စ န ေ််းမျ ်း နငှို့်ရင််းနှ်ီးကျွမ််းဝငမ် မရှ သညို့် စ ရပရရ်းသ ်းရပ်းပ ို ို့ သူမျ ်း 

ထ မှ စ မူမျ ်း ရပ်းပ ို ို့ရေ ်  တ်ရြေါ် အ ်းရပ်းသညို့်ဘရလ ို့ဂ်ပ စ်ရ က င််း အသ အမှတ်ပပြိုပါသည်။ ပမေမ်  အရပေါ်အထူ်း 

အ ရ ိုစ ိုက် ထငပ်မငြ်ျက်ရပ်း ကရသ  မတူကွဲပပ ်းသညို့် အသ ိုက်အဝေ််းရပါင််းစ ိုက ို ဲွှေ့စည််းသညို့်အြါကျွေပ််တ ို ို့၏ ြျဉ််းကပ်မ ှေ့ 

ေည််းမှ  ပပစ်ဒဏ်ြတ်ပြင််းထက် သင ်က ်းပပသရ ၊ ကိုစ ်းရ ရရ က်ပါသည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မှ  ကျ ်းလွေသ်ညို့်အပပစ် သရဘ  

သဘ ဝ ရပေါ်မူတည်လျက် စ ရရ်းသူက ို သူ၏အမှ ်းက ိုေ ်းလည်ရအ ငရ်ဆ ငရွ်က် ရပ်းသညို့်ေည််းလမ််းက ို ရရွ်းြျယ်မှ  

ပ စ်ပပီ်း အမျ ်းတက မှ ကဲို့ရဲ ို့ ရ  ှေ့ြျသည်ထက်ပ ို ို့စ်က ို ပပေလ်ည်သ ို်းသပ်ပပငဆ်င ်ရေပူ််းရပါင််းကူညီရပ်းမှ ပ စ်ပါသည်။  
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