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လူေတြကို
လႈပ္ရွားမႈထဲဆြဲေခၚပါ။
လူေတြကို
ေဆာ္ၾသစည္းရုံးပါ။

ဒီနည္းက အၿဖစ္အပ်က္တခုအတြက္
လူေတြကို အြန္လုိင္းမွာ
လူခ်င္းေတြ႔ဆုံစုရုံးလာဖုိ႔ ပံ႔ပိုးရာမွာ
သင္႔ေတာ္တယ္။

လူေတြကို ေဆာ္ၾသစည္းရုံးပါ။ - ၂

l ဒီယိုေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားက နယ္ေၿမအခြင္႔အေရးအတြက္
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l ပန္းႏုေရာင္ ခ်ာဒီ (Chaddi) စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ
အိႏိၵယ အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္က ေရွ႕ေနလုိက္ေၿပာသူမ်ား
Facebook နဲ႔ သူတုိ႔ဘေလာ႔ဂ္ေတြကတဆင္႔ စည္းရုံးၿပီး Pub ေတြမွာ
အရက္ေသာက္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ပံ႔ပုိးသူလက္
ယာယိမ္းအုပ္စုအဖြဲ႔၀င္ေတြဆီ ပန္းႏုေရာင္ ခ်ာဒီ (ေအာက္ခံေတြ)ပုိ႔ဖုိ႔
အိႏိၵယ အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္က ေရွ႕ေနလုိက္ ေထာက္ခံေပးသူေတြကို
ေတာင္းဆုိခဲ႔ၾကတယ္။

အသုံးၿပဳခဲ႔ေသာ Tool မ်ား - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗီဒီယိုမ်ား၊ တည္းၿဖတ္ေရး
ေဆာ႔ဖ္၀ဲ၊ ယူက်ဴ၊ ၿမင္ကြင္းက်ယ္ ၿပစက္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွာ ၿပဖုိ႔နဲ႔
လူထုကြန္ယက္မ်ားအတြက္ ဗီဒီယိုနဲ႔ ဒီဗီဒီမ်ား။

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - Facebook၊ ဘေလာ႔ဂ္ပုိ႔စ္မ်ား၊ Flickr၊ ပိုစတာမ်ား၊
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား

l မိတ္မဖြဲ႔ပဲ လူတုိင္းၿမင္သာေသာပရိုဖိုင္တခု သုံးၿခင္း
လက္ဘႏြန္က LGBT အေရးလႈံ႔ေဆာ္သူေတြူ
မိန္းမခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူ၊ ေယာက္်ားခ်င္းလိင္ဆက္ဆံသူ၊
လိင္တူလိင္ကြဲဆက္ဆံသူနဲ႔ လိင္ေၿပာင္းသူေတြ (LGBT)
ဘက္က ေရွ႕ေန႔လုိက္ေၿပာေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ (ဒီေနရာမွာ
ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင္႔ေၾကာင္႔ နာမည္မေဖာ္ၿပထား) က ဓာတ္ပုံနဲ႔
မိတ္ေဆြေတြမပါတဲ႔ Facebook ပရုိဖုိင္ တခု ဖန္တီးခဲ႔တယ္။ ပရုိဖုိင္ကို
လက္ဘႏြန္မွာ ေထာက္ခံခ်င္တဲ့ LGBT မိတ္ေဆြရွာေဖြေနသူေတြ
အလြယ္ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး လူေတြကို အဖြဲ႔အစည္း၀ဘ္ဆုိဒ္ဆီ
တုိက္ရုိက္လမ္းညႊန္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ LGBT အဖြဲ႔နဲ႔ လူသိရွင္ၾကား
ခ်ိတ္ဆက္လုိ႔ လူေတြရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင္႔နဲ႔ အမည္မေဖာ္လုိမႈကို
မထိခုိက္ေစရပါဘူး။
သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - Facebook
ဆက္ေလ႔လာဖုိ႔လင္႔ခ္မ်ား Facebook ပရုိဖုိင္တခု ဖန္တီးၿခင္း - http://bit.ly/w1dTv
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ဆက္ေလ႔လာဖုိ႔လင္႔ခ္မ်ား စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ဘေလာ႔ဂ္ - http://thepinkchaddicampaign.
blogspot.com/
Pink Chaddi Campaign

ဆက္ေလ႔လာစရာလင္႔ခ္မ်ား ဗီဒီယိုေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ား - http://www.videovolunteers.org/

Video Volunteers

ဗီဒီယိုမွ ဥပမာမ်ား အားလုံး

လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ပါ
l ဒီစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အခ်က္အလက္ကို လူေတြ႔လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၾကတယ္။

ဥပမာ - အိိႏိၵယက တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူေတြ ထုတ္လုပ္တဲ႔ ဗီဒီယုိေတြကို ေက်းရြာေတြမွာၿပသရုံသာမက
အြန္လုိင္းေပၚမွာပါ လႊင္႔တင္ခဲ႔ပါတယ္။ (သုိ႔မဟုတ္) စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးဘေလာ႔ဂ္ေတြနဲ
႔ လူမူဆက္ဆံေရး၀က္ဆုိဒ္ေတြမွာ ဆႏၵၿပတဲ႔အေနနဲ႔ ပို႔ခဲ့ၾကတဲ႔ ပန္းႏုေရာင္ေအာက္ခံပုံႀကီး ဓာတ္ပုံေတြကို
ေ၀မွ်ၿခင္း။

l Facebook သုိ႔မဟုတ္ Orkut လုိလူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ေတြကို ေထာက္ခံသူေတြစုေဆာင္းရန္

သံုးခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူအမ်ားႀကီးဆီ မက္ေဆ႔ခ်္ေတြအမ်ားႀကီး တၿပိဳင္ထဲပို႔ေပးႏုိင္ဖုိ႔
ႀကိဳးစားရပါမယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္အၿပင္ဘက္က လူေတြဆီကိုပါ မက္ေဆ႔ခ်္ပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ လူေတြရဲ႕
အဆက္အသြယ္ေတြ စုေဆာင္းဖို႔ တၿခားနည္းရွာပါ။

l ၿပက္လုံးေတြနဲ႔ အံ႔အားသင္႔စရာေတြကို သုံးၿပီး လူေတြအာရုံကို ဖမ္းစားႏုိင္ၿပီး

ကုိယ့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လူေတြ၊ သူတုိ႔မိတ္ေဆြေတြဆီပ်ံ႕ႏွံ႕ဖို႔ အခြင္႔အလမ္းေတြ တုိးလာႏုိင္ပါတယ္။
လူမႈဆက္ဆံေရး၀ဘ္ဆုိဒ္ေတြက စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ သိရလုိ႔ ကုိယ့္အေရးကိစၥကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္္ ပုိ
လြယ္လြယ္ကူကူခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။

- ပန္းႏုေရာင္ ခ်ာဒီလႈံ႔ေဆာ္ေရးလုိမ်ိဳး၊ ဒီဓာတ္ပုံေတြကို ဘယ္လုိသုံးမယ္ဆုိတာကို ရွင္းလင္းစြာ
အသိေပးထားပါ။ သင္႔ရဲ႕စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဆီ မီဒီယာ အာရုံစုိက္မႈရေအာင္လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီအခ်က္က
အေရးႀကီးပါတယ္။

l လူေတြ ကုိယ့္မက္ေဆ႔ခ်္ကို နားလည္ၿပီး ဘယ္လုိတုံ႔ၿပန္တယ္ဆုိတာ အပါအ၀င္

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ထိေရာက္ေအာင္ၿမင္မႈကို ဘယ္လုိေစာင္႔ၾကည္႔ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ထည္႔စဥ္းစားပါ။
ဗီဒီယိုေစတနာ႔၀န္ထမ္းေတြ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ဆီ မီဒီယာကထုိးေဖာက္ဆက္စပ္ေပးဖုိ႔
အေၿခတက်ရွိတဲ႔ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းတေယာက္ ထားဖုိ႔ အႀကံၿပဳၾကတယ္။ သူက တရြာၿပီး တရြာ ကူးၿပီး
လုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဗီဒီယိုၿပပြဲေတြ လုပ္ေပးတယ္။
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l လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ တစိတ္တပုိင္းအေနနဲ႔ ဓာတ္ပုံ(သုိ႔) ဗီဒီယိုေတြ ပုိ႔ဖုိ႔ လူေတြကို ေတာင္းဆုိတဲ႔အခါ၊ ဥပမာ

.org

ေခါင္းစဥ္ - TheyWorkForYou္
ပါ၀င္သူ - ကၽေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႔အစည္း (MySociety)
ေနရာ - ယူေက
၀ဘ္ဆုိဒ္ - http://www.TheyWorkForYou.com
ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္
ယူေကမဲေပးသူေတြက ပါလီမန္အမတ္ေတြ (Members of Parliament
– MP) ဆီ ပစ္မွတ္ထား အီးေမးလ္ေတြပုိ႔ၿပီး အစိုးရက လူထုရန္ပုံေငြ
ဘယ္လုိသုံးစြဲတာကို ေဖာ္ၿပဖုိ႔ေတာင္းဆုိႏုိင္တဲ႔ TheyWorkForYou
ေခၚ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကမ္ပိန္းကို MySociety က ၂၀၀၉ မွာ
တည္ေထာင္ခဲ႔တယ္။ “TheyWorkForYou.com ၀ဘ္ဆုိဒ္ကို
၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈသူေတြထံ အီးေမးလ္သတိေပးခ်က္ေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာ ေန႔စဥ္ပုိ႔ႏုိင္တယ္” လုိ႔ MySociety က တြမ္စတိန္းဘာ႔ဂ္
(Tom Steinberg) ကေၿပာပါတယ္။ ဒီအီးေမးလ္ေတြကေန
လက္တေလာၿဖစ္ေနတာေတြအေၾကာင္း ေမးၿမန္းသူေတြထံ
ေရာက္သြားပါတယ္။ အီးေမးလ္တုိင္းမွာ သူတုိ႔ အမတ္ကိုရွာေဖြၿပီး ကုိ
ယ္႔စိတ္ႀကိဳက္အီးေမးလ္ေတြပုိ႔ႏုိင္တဲ႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္လင္႔ခ္ေတြ ပါ၀င္တယ္။
အီးေမးလ္ပို႔အၿပီး လူေတြကုိ Facebook Group နဲ႔ဆက္ဖုိ႔ ဖိတ္လိမ့္မယ္။ ဒီ
Facebook Group ကို ဆက္သြယ္ရင္ ဆက္သြယ္ခ်င္း သူတုိ႔ Facebook
ပရုိဖုိင္ေပၚမွာ သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးအီးေမးလ္ေတြကို သူတုိ႔
မိတ္ေဆြေတြဆီ အသိေပးႏုိင္တဲ႔ လင္႔ခ္ေတြ အပုိ႔ခံရမွာၿဖစ္တယ္။
၂၀၀၉ မွာ TheyWorkForYou ကယူေကပါလီမန္အမတ္္မ်ားရဲ႕
အသုံးစရိတ္စစ္ေဆးမႈတခုကို စာဖတ္သူေတြဆီ ေအာင္ၿမင္စြာ ၿဖန္႔ၿဖဴးလႈ႔
႔ံေဆာ္ေပးႏုိင္ခဲ႔တယ္။ လြတ္လပ္စြာ အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိမႈၿပဳတာ
ေအာင္ၿမင္ခဲ႔သည္႔တုိင္ အစုိးရက ပါလီမန္အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားရဲ႕ အသုံးစရိတ္ဟာ
လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသင္႔တဲ့အရာဆုိၿပီး ထိန္ခ်န္ရန္ႀကိဳးစားခဲ႔ၾကေသးတယ္။
TheyWorkForyou က ပြင္႔လင္းစြာ ခ်ၿပဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရန္ လူထုကို
ေဆာ္ၾသလႈံ႔ေဆာ္ခဲ႔တယ္။ တြမ္က “ကၽြႏုပ္တုိ႔၏ အီးေမးလ္ၿဖင္႔
စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးက ပါလီမန္ကို လႊမ္းမုိးၿခင္းၿပဳႏုိင္လား
မၿပဳႏုိင္ဘူးလားဆုိတာ အဆုံးအၿဖတ္ေပးဖုိ႔ရာမွာ ပါလီမန္က သိပ္လွ်ိဳ႕၀ွက္လုိ႔
ဘယ္ေတာ့မွ သိႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ TheyWorkForYou
အေနနဲ႔ ၾကည့္တဲ့သူမ်ားၿပီး ၀ဘ္ဆုိဒ္ကို လူေတြသုံးခ်င္ေနတာကသာ

လူေတြကို ေဆာ္ၾသစည္းရုံးပါ။ - ၃

တကယ္အေရးပါတာပါ။ ဒီတခ်က္နဲ႔ပဲ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔
ေထာင္ခ်ီတဲ႔ အီးေမးလ္ေတြ ပါလီမန္အမတ္ေတြဆီ ပုိ႔ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။
ေထာင္ခ်ီတာဟာအမ်ားႀကီးလုိ႔မဆုိႏုိင္ေပမယ္႔ ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္
၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆီေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္ေတြဆီ
ပို႔တဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္အားလုံးဟာ သူတုိ႔ကို မဲေပးမည္႔သူတဦးခ်င္းရဲ႕
မက္ေဆ႔ခ်္ေတြၿဖစ္ပါတယ္။ အထူးပစ္မွတ္ထားတဲ႔ အီးေမးလ္ေတြဟာ
အီးေမးလ္နဲ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးရဲ႕ အထိရာက္ဆုံးပုံစံေတြ ၿဖစ္ခဲ႔တယ္။”
လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ယူေကအစုိးရက
ပါလီမန္အမတ္မ်ားရဲ႕ အသုံးစရိတ္ေတြကို ဖြင္႔ၿပဖုိ႔ သေဘာတူခဲ႔တယ္။
အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - TheyWorkForYou ၿပဳလုပ္ဖုိ႔ သုံးခဲ႔တဲ႔ Open

Source ေဆာ႔ဖ္၀ဲက အေၾကာင္းအရာစီမံခန္႔ခြဲ႔ေရးစနစ္(CMS) ။
Wordpress နဲ႔ Facebook ေတြကိုလည္း ပါလီမန္အမတ္ေတြရဲ့
အသုံးစရိတ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ သုံးခဲ႔ၾကတယ္။
လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဟာ

ယူေကႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ဦးတည္ပါတယ္။
၀က္ဆုိဒ္ဟာ လာေရာက္ၾကည္႔ရႈသူေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ နဲ႔ ယူေကမွာ
ေပါက္သြားခဲ႔ၿပီး ပ်မ္းမွ် တလကုိ ဖတ္ရႈသူေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀
ရွိပါတယ္။
ကုန္က်စရိတ္ - စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရး လည္ပတ္ဖုိ႔ ၀န္ထမ္းလစာ
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၇၀၀
အရင္းအၿမစ္မ်ား - web hosting အတြက္ လွဴတဲ့သူရွိပါတယ္။
အခ်ိန္ - အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈအဆင္႔မွာ ၿပီးတဲ့အထိ ပါလီမန္အမတ္မ်ား
အသုံးစရိတ္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ၅ ရက္ၾကာပါတယ္။ CMS ကေတာ႔
တည္ေဆာက္ၿပီးသား တင္ဆင္ၿပီးသား ၿဖစ္ေနခဲ႔တယ္။
ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆက္အသြယ္ေတြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ Tool ေတြ အတြက္က ၂၊
၄င္းတုိ႔ကို တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ အဆင္႔ ၄။

.org

MySociety

ၿပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ဆက္လက္ေလ႔လာရန္လင္႔မ်ား စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး
ထိေရာက္မႈအေၾကာင္း - http://bit.
ly/5ECg http://bit.ly/DYbiG
MySociety အေၾကာင္း - http://www.
mysociety.org/about/

ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
ေမးၿမန္းခ်က္
l လႈပ္ရွားမႈဆီ လူေတြကို ပိုဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ကုိက္ေပၚတဲ့ ၿဖစ္ရပ္ (သုိ႔) သတင္းေတြ
ရွိတတ္ပါသလား။
l လူေတြဆီ မက္ေဆ႔ခ်္ ၿဖန္႔ရာမွာ သုံးႏုိင္တဲ႔ အရွင္းဆုံး သေကၤတက ဘာလဲ။ ဒါ႔အၿပင္

ဒီမက္ေဆ႔ခ်္ေတြကို သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။

l လႈပ္ရွားမႈက ကုိယ္ေၿပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ႔ ပစ္မွတ္ကို တုိက္ရုိက္ေၿပာင္းလဲေအာင္

အာဏာရွိတဲ႔ လူေတြ (သုိ႔) ပစ္မွတ္ကို လႊမ္းမုိးေအာင္ ေဆာ္ၾသႏုိင္တဲ႔ လူေတြနဲ႔
အဆက္အသြယ္ရွိလား။

l ၀ဘ္ဆုိဒ္ (သုိ႔) လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ေတြေပၚက လူေတြဆီက အာရုံစုိက္ခံရမႈကို

အရင္းၿပဳပီး လူေတြကို ဆက္လႈပ္ရွားဖုိ႔ လမ္းညႊန္မလဲ။

l သတင္းစကားၿဖန္႔ဖုိ႔ လူေတြအတြက္ အလြယ္ဆုံးနည္းက ဘာလဲ - လူမႈကြန္ယ

က္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာလား၊ အီးေမးလ္ (သုိ႔) စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ေတြနဲ႔လား၊
လူေတြ႔စည္းရုံးတာ၊ ဖုန္းေခၚတာေတြလား။

လုပ္ႏုိင္တဲ့ အၿခားနည္းမ်ိဳးစုံ
၁။ ဘာသာၿပန္ဖို႔ လြယ္တဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ အတုိတခုကို ဖန္တီးပါ။ လူေတြကုိ သူတုိ႔ဖာသာ
ေရးထားတဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံ ဆုိင္းဘုတ္ေတြကုိင္ၿပီး ဓာတ္ပုံ ရုိက္ေစကာ ဒီဓာတ္ပုံေတြကို
ကုိယ့္၀က္ဆုိဒ္ေပၚ (သုိ႔) ဗီဒီယို (သုိ႔) စလုိက္ရႈိးေတြနဲ႔ ေပးပို႔ မွ်ေ၀ခုိင္းပါ။
၂။ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတခုေပၚမွာ လႊမ္းမုိးလုိတဲ႔
လူထုပုံရိပ္တခုကို ရုပ္ေၿပာင္လုပ္ရန္ ပရုိဖုိင္(သုိ႔) Fan Page တခုကုိ ဖန္တီးပါ။
ဒိေနာက္ ေထာက္ခံသူေတြကို ဒီပရုိဖုိင္ကုိ မိတ္ေဆြအၿဖစ္ ထည္႔သြင္းဖုိ႔
ေတာင္းဆုိပါ။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားၿဖစ္ ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔
အဖြဲ႔ေတြက ပုိ႔တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္သူကို
အသိအမွတ္ၿပဳၿပီး အဖြ႔ဲ၀င္ၿဖစ္လာသူေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ေတြကုိ
ဘယ္သူပုိင္ဆုိင္လာမယ္ဆုိတာ ထည္႔စဥ္းစားထားပါ။
၃။ ကုိယ့္အေရးကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ႔ ဗီဒီယိုအတုိေလးေတြၿပဳလုပ္ေစၿပီး
ၿပိဳင္ပြဲေတြလုပ္ကာ လူေတြ အႏွစ္သက္ဆုံးဗီဒီယုိကို မဲေပးဆုံးၿဖတ္ခုိင္းပါ။
အႏုိင္ရတဲ႔ ဗီဒီယိုေတြကို လူၾကားထဲ ဒါမွမဟုတ္ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ၿပပါ။ ၿပပြဲေတြကို
အမ်ားပုိင္အေဆာက္အဦးေတြမွာ လုပ္ႏုိင္ၿပီး ေဒသခံမီဒီယာကို ဖိတ္ႏုိင္ပါတယ္။
၄။ သင္႔ရဲ႕စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးကို စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြ
ကုိယ့္မွာမရွိေသးရင္ ေထာက္ခံသူေတြဆီ အီးေမးလ္ေတြပုိ႔ေလ႔ရွိတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုနဲ႔
တြဲဖက္ၿပီး ကုိယ့္လႈပ္ရွားမႈဆီ သူတို႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို လမ္းညႊန္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကည့္ပါ။
၅။ အေရးကိစၥ ေထာက္ခံသူေတြအတြက္ အမည္မေဖာ္လိုမႈ (သုိ႔) ပုဂၢိဳလ္ေရး
လြတ္လပ္ခြင္႔ ရွိလုိမႈေတြအတြက္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးရုပ္သြင္ရဲ႕ အမည္မေဖာ္ၿပတဲ႔
တပုိင္းတေဒသအၿဖစ္ ၿပဳလုပ္ႏုိင္တယ္။ ဥပမာ - လူေတြကို မ်က္ႏွာမေဖာ္ၿပပဲ
သူတုိ႔ရဲ႕ ေၿခေတြ၊ လက္ေတြရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေတာင္းဆုိၿခင္း၊ (သုိ႔) အေရးကိစၥရဲ႕
သေကၤတၿဖစ္ႏုိင္တဲ႔ အရာ၀တၳဳပုံေတြကို ေတာင္းဆုိၿခင္း။ ဒီဓာတ္ပုံေတြကို
လူထု လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္မ်ားေပၚက ပရုိဖုိင္ေတြေပၚမွာ မွ်ေ၀ရန္
ဘေလာ႔ဂ္ပုိ႔စ္ေတြေပၚမွာသံုးၿခင္း (သုိ႔) လူထုၾကားခ်ၿပရာတြင္ အစိတ္အပုိင္းအၿဖစ္
သုံးၿခင္း။

လူ
လူေ
ေတြ
တြက
ကိုို ေဆာ္
ေဆာ္ၾၾသစည္
သစည္းးရု
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ပါ၀င္တဲ့ Tool မ်ား -

မွတ္ခ်က္မ်ား -

ဓာတ္ပုံစလုိက္ရႈိးတခုနဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ပါ
လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနတဲ႔ အြန္လုိင္းစလုိက္ရိႈးတခုဖန္တီးရန္
ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း တၿခားသူမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း
ဓာတ္ပုံအခမဲ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္တဲ႔ Flickr ၀ဘ္ဆုိဒ္ ေပၚကဓာတ္ပုံေတြကို
သုံးႏုိင္ပါတယ္။ (http://www.flickr.com/help/groups/)
လူတုိင္းဓာတ္ပုံေတြအတားအဆီးမရွိ မွ်ေ၀ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႔တခု ဖြဲ႔ဖို႔ အခမဲ႔
Flickr အေကာင္႔တခုဖန္တီးဖုိ႔ေတာ႔ လုိလိမ္႔မယ္။ အဖြဲ႔ကိုႀကီးၾကပ္သူက
ဘယ္သူေတြက ဓာတ္ပုံပုိ႔ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ဆုံးၿဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ့္
Flickr ေပၚက အဖြဲ႔ကို လာဆက္သြယ္တဲ့ Flickr အေကာင္႔ရွိသူတုိင္းကုိ
စလုိက္ရိႈးဓာတ္ပုံေတြ မွ်ေ၀ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ကုိယ့္ကိစၥအတြက္
ပိုက်ယ္ၿပန္တဲ႔ ဓာတ္ပုံတင္သြင္းမႈေတြရလာႏုိင္တယ္။ တင္သြင္းခ်က္ေတြကို
လက္မခံမီ ဘာလုိခ်င္တယ္ဆုိတာ လူေတြကို အသိေပးပါ။
ဒီလုိလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးလုပ္တဲ႔ စလုိက္ရိႈးမွာ ကြဲၿပားတဲ႔ လူမ်ားစြာက
စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈတခုလုပ္ေနတယ္ဆုိတာ ထင္ဟပ္ေနမွာၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီစလုိက္ရိႈးကို မွ်ေ၀ဖုိ႔ အသင္႔ၿဖစ္ၿပီဆုိရင္ေတာ႔ Flickr က လုပ္ေပးထားတဲ႔
Flash Animation ကိုသုံးၿပီး ဒီစလုိက္ရိႈးကို ကုိယ္ပုိင္၀က္ဆုိဒ္မွာ
ထည္႔သြင္းႏုိင္ပါတယ္။

ဗီဒီယိုေစတနာ႔၀န္ထမ္းေတြက နမီတာဆင္း ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ စည္းရုံးၾကရန္ ဆင္႔ေခၚသံအေပၚ
ေၿပာၾကားခ်က္ “လႈပ္ရွားမႈမပါပဲ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ မရွိႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ အႀကံေပးမႈ တခုမွာ လူေတြကို
တစုံတရာလုပ္ေဆာင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ႔ အားႀကီးၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိတဲ႔ ေခၚသံတခုရွိရပါမယ္။
ေက်းရြာတရြာရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတခုက အၿခားရြာမွာရွိတဲ႔ ေက်းရြာသားေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုလာဖုိ႔
လႊမ္းမုိးမႈတခုအၿဖစ္ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေအာင္ၿမင္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေ၀မွ်ဖို႔ ေသခ်ာပါေစ။”

လူေတြကို ေဆာ္ၾသစည္းရုံးပါ။ - ၅

နည္းပညာရွင္တဦးၿဖစ္တဲ႔ ရီဘက္ကာဆပ္ဆာဒီက အႏၱရာယ္နဲ႔ ထုတ္ေဖာ္မႈအေပၚ ေၿပာၾကားခ်က္ “ထိခုိက္မခံတဲ႔ အေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေနသူေတြကို အႀကံေပးခ်င္တာကေတာ႔
ကုိယ္ပစ္မွတ္ထားမယ္႔လူထုကို ဦးစားေပးစဥ္းစားပါ။ ၿပီးမွ မီဒီယာကို ဒုတိယထားစဥ္းစားပါ။ ပိတ္ပင္ခံထားရတဲ႔
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေလထန္တဲ႔ ေၿပာဆုိဆက္သြယ္မႈမိ်ဳးရွိတတ္ၾကတယ္။ လူထု အၿမင္ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားက
ေနာက္မွလာတယ္။ လူေတြကို ေဆာ္ေၾသာ္စည္းရုံးရာမွာ ကုိယ္က ေၿပာေရးဆုိခြင္႔ရွိရုံသာမက လူၿမင္ခံရမႈကိုပါ
ဂရုမစိုက္ေပမယ္႔ တၿခားလူေတြအတြက္ေတာ့ အေရးစိုက္တဲ႔ ကိစၥဆုိတာ နားလည္ဖုိ႔ လုိတယ္။ လူေတြရဲ႕
ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္ခြင္႔ကို အလြဲသုံးစားမလုပ္ပါဘူးလုိ႔ ကတိေပးထားရင္ ကတိကို ထိန္းပါ။ မဟုတ္ရင္
လူေတြယုံၾကည္ေလးစားမႈကို ဘယ္ေတာ႔မွ မရေတာ႔ဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ပတ္သက္ေနရတဲ႔ လူေတြအေၾကာင္းကို
ေလ႔လာပါ၊ ဘယ္လုိမက္ေဆ႔ခ်္မ်ိဳး ၿဖန္႔ၿဖဴးမယ္ဆုိတာ စဥ္းစားပါ။ ဒိေနာက္မွ ဘယ္လုိမီဒီယာမ်ိဳးကို
အသုံးၿပဳမယ္ဆုိတာ စဥ္းစားပါ။ ’’

