မတူကပြ
ွ ်းမှု၊သ တူညီမျှမှု၊အလို်းစိုြါဝငော်မက
ှု ို
လကော်တတွွေ့ထညော်သ
့် ွင်းော် စးော််းစ ်း အတက ငော်အထညော်တ ေါ်တင ငော်ုိုငော်တ့််ညော််း (၅) သွယော်
ထက်မြက်ထိရ ောက်တဲ့ရ
ွဲ ေါင််းရ
လို ်ငန််း ွေင်ရတွေြော

ောင်ရတွေ ြတူကွေွဲမ ော်းြှုရတွေကိိုလက် ံကကိြို

ိိုတတ် တောမြစ်သလိို

ိို တတ်ကျွြ််းြှုအသစ်ရတွေနသ
ွဲဲ့ ောတူညီြျှ ိမ င််းကိိုအော်းရ ်းြီး  ီ်း အော်းလံို်း ေါငင်

နိင
ို ်ြက
ိုဲ့ိ ိို ေါ အရကောင်အထည်ရြေရ
ဘက်စံိုတို်းိ တက်ြက
ှု ိို

ောင် ်က် တောမြစ် ေါတ။်သ သိြ
ိုဲ့ သောလျှင် ငန်ထြ််းအော်းလံို်း ွဲ

ိနိိုင်ြောမြစ် ေါတ။်သ

5 Powerful Ways to Take Real Action on Diversity, Equity, & Inclusion” ရ

ောင််း ေါ်းထွဲြော

Center for Creative Leadership ကရနအကကံမ ြိုတောက သောတူညီြျှြှု နွဲဲ့ အော်းလံို်း ေါငင်ြက
ှု ိို
ဦ်းတည်တဲ့ွဲ စိတ်ထော်း၊အြူအကျင်ဲ့၊လက်ရတွေလို ်ရ

ောင်ြှု စတောရတွေ ိြဲ့မိို ြစ် ေါတ။်သ

၁သ သငော့််တတ ော်တ့်အခွငော့််အလမော််းတတွကိုတ ေါ်ပြြါ။ အြွေွဲ ွဲ ထိ ်တန််းရ ေါင််းရ

ောင်ရတွောော ြိြိအြွေွဲ

အတွေင််းအရမ အရနကိိုရလဲ့လောကော ြတူကွေွဲမ ော်းြှု၊သောတူညီြျှြှု၊ အော်းလံို်း ေါငင်နိိုင်ရ ်းအစ ိသည်
တိဲ့န
ို င်ဲ့ တ်သက် ြီး  ီ်းဘောရတွေ ဘ။်လိို ိုြီး ိ ီ်းရကောင််းရအောင်လို န
် ိိုင်တအ
ွဲဲ့
ွေင်ဲ့အရ ်း ိသလွဲ

ိိုတောကိို

ောရြွေသင်ဲ့ ေါတ။်သ ြိြိငန်ထြ််းရတွေကိိုလည််း ွေင်ဲ့ ွေင်ဲ့လင််းလင််း ျဉ််းက ်ြီး  ီ်း ဒေါရတွေအော်းလံို်းာောအြွေွဲ
အစည််း တွေင််း ရ ေါင််းရ

ောင်ြ၊ှု လို ်ငန််းနွဲဲ့ တ်သက်တဲ့ွဲ ျဉ််းက ် ံို၊မ င် နွဲဲ့ရမ ော

ိို

က်သွေ။်ြှု ရတွေ

PHOTO | DeBoer Fellowship Archive

အရ ေြောဘ။်လိို တ်သက်ြရ
ှု တွေ ိနိုင
ိ ်ရာကောင််း ရထောက်မ ရ

ွေ်းရနွေ်းသင်ဲ့ ေါတ။်သ

၄သ စိုတြါငော််းတခါငော််းတင ငော်မတ
ှု ညော်တင ကော်ြါ။ ြတူတဲ့အ
ွဲ မြင်နရ
ွဲဲ့ ှုရထောင်ဲ့ရတွေကိို ထည်ဲ့သွေင််း
စဉ််းစော်းတွဲအ
ဲ့
ေါြောရ ေါင််းစည််း ေါငင်ြက
ှု ိို ။ူနိိုင်သလိို ြိြိနင်ဲ့သက်

၂သ သ တူညမ
ီ ျှှိမှု
ှ ကိုတှိှွေ့တ်ော််းတငော်ြါ။ သောတူညီြျှ ိြှု

ိို ောြောရတောဲ့ လူတိိုင််းက ြိြိ

စိတ် ံစော်း ျက်ကိိုလည််း

ကိ။
ို ်ြိြိ တိို်းတက်ရအောင်လို ်နင
ိို ်တွဲဲ့အ ွေင်ဲ့အလြ််းကိို

ိြိိုဲ့

တည််းရ

ရသော အ ွေင်ဲ့အလြ််းရတွေြ
ြမြစ်နိိုင်ဘူ်းလိိုဲ့လည််း

ိိုလိိုတော ေါသ သောတူညီြျှ

ိဘွဲနွဲဲ့ ြတူကွေွဲမ ော်းြှုြောအလံို်းစံို ေါငင်နိိုင်မ င််းကိို မြြှင်ဲ့တင်ြိုဲ့ိ

ိို ေါတ။်သ လူြှုအသိိုက်အငန််းထွဲြော ြြျှတြှုရတွေ ိရနတောကိို

အသိအြတ်မ ြိုြဲ့လ
ိို ိိုအ ် ေါတ။်သ သောတူညီြျှအ ွေင်အရ ်း

ိရစနိိုင် ေါတ။်သ အွဲဒီလိို ြူနဲ့လ
ွဲ က်ရတွေ ရ

ောင် က
် ်နင
ိို ်ြသော အြွေွဲ အစည််း

န်တဲ့ွဲ ူ်းရ ေါင််းရ

ိိုင်သည်

ိိုသည်ဲ့

ောင် ်က်ြှု တစ်ြီး  ိြိုင်

ောင် က
် ်ြှုကိို

ြ
ိ ော ေါသ သိြ
ိုဲ့ သော

တြက်ရစောင််းနင််းမြစ်တောြျိြို်းကိိုရ ောင် ော်းနိိုင်ြီး  ီ်း ြတူကွေွဲမ ော်းြှုကိိုလည််း ရလ်းစော်းအသိ
အြတ်မ ြို ောရ ောက်ြောမြစ် ေါတ။်သ

ိိုတောာော လူတိိုင််းအတွေက်

တူမြစ်စ ောြလိိုရာကောင််းကိိုလက် ံြလ
ိုဲ့ိ ိို ေါတ။်သ ။ င် ထော်းတွဲဲ့ ြတူညီ ွဲဲ့တဲ့ွဲ အ ွေင်ဲ့

Center for Creative Leadership ကရတောဲ့ အြွေွဲ အစည််းြျော်း လိိုက်နာကျင်ဲ့သံို်းနိိုင်တဲ့ွဲ နည််း

အရ ်း၊ ောထူ်းနွဲအ
ဲ့ ရမ အရနရတွေအရ ေြောလည််းြျော်းစွေောြူတည် ေါတ။်သ

(၅) ြျိြို်းကိိုအကကံမ ြို ေါတ။်သ

တောငန် တ
ိ ရ
ွဲဲ့ ေါင််းရ

၁။ အပြ်ော်အလှ်ော်တပြ ငိုမှုတတွမှ အတပြ ငော််းအလလိုြော်ြါ။ သောတူညြ
ီ ျှြှု၊ ြတူကွေွဲမ ော်းြှု နွဲဲ့

ောင်ရတွောော သူတိုဲ့ိ ျထော်းတွဲဦ
ဲ့ ်းစော်းရ ်းြှုရတွေအတိိုင််းရနထိိုင်

ကျင်ဲ့ကကံြလ
ိုဲ့ိ ည််း အရ ်းကကီ်း ေါတ။်သ သူတက
ိုဲ့ိ အြွေွဲ အစည််းတွေင််းသောတူညီြျှြှု ိြက
ိုဲ့ိ

အော်းလံို်း ေါငင်ြှု ကိစစရတွေနွဲဲ့ တ်သက်လော င် ွေင်ဲ့ ွေင်ဲ့လင််းလင််းနွဲဲ့ တိက
ို ်ရိိုက်ရမ ော

ဦ်းစော်းရ ်းလို ် ြွဲဲ့ ကိစစရတွေြောထည်ဲ့ထော်းြီး  ီ်း သူတက
ိုဲ့ိ ိို။်တိုင
ိ ် ကလည််း လက်ရတွေ

တောကသော အကန်ဲ့အသတ်နအ
ွဲဲ့ တော်းအ

မ ြိုြူရ

အြွေွဲ အစည််းတွေင််း အမ န်အလန်

ောင် ်က်တ။်

ိို င် ြတူကွေွဲမ ော်းြှုရတွေ ိလင်က
ဲ့ စော်း အော်းလံို်းငိိုင််းငန််း ေါငင်နိိုင်

ြှုအတွေက် လိိုအ ်တွဲဲ့အရမ

ံရတွေကိိုတည်ရ

ောက်ရ ်းြီး  ီ်းသော်းမြစ်သွေော်း ေါတ။်သ

ရမ ောင််းလွဲရစ ေါတ။်သ ူ်းရ ေါင််းရ
ြ
ိ ဲ့ိို

၃သ မတူကွပြ ်းမှုကိုလကော်တတွွေ့လကော်ခအတက ငော်အထညော်တ ေါ်ြါ။ ဦ်းရ
သူြျော်း အရနနွဲဲ့ သူတဘ
ိုဲ့ိ ောရတွေရြျှော်လင်ဲ့ထော်းတ။်
ကျရနာ်တိုဲ့ိ ွဲ အမြင် အ။ူအ

က်

ီ်းရတွေကိိုရကျော်လွေော်းနိိုင်ရစြော ေါသ

ိို ရ

ွေ်းရနွေ်း

ွေင်ဲ့လင််းြှုက

ံရ ်း ။ဉ်ရကျ်းြှုကိိုလည််း အမ ြိုသရဘောြက်ကိို

ောင် ်က်ြ၊ှု

န််းသစ်တီထွေင်ြှု လို ်ငန််း ွေင်ြောထိရ ောက်ြှု

ိိုတောရတွေကိို လည််း ိြီး ို ီ်းရကောင််းလောရစနိိုင် ေါတ။်သ

ောင်ြရ
ှု ်းရန

ိိုတောကိို အသိရ ်းြီး  ီ်းသကောလ

ရတွေအရ ေြော ြတူကွေွဲမ ော်းြှုရတွေ ိရနမ င််း ွဲ သက်ရ ောက်

၂။ ခ တော်ငကော်ုိုငော်မှု တ

ငော်ကိုတို်းခ ွေ့ြါ။

က်သွေ။်ရ

ောင် ်က်နိိုင်တဲ့ွဲ အတိင
ို ််းအတောနွဲဲ့

ြောဏကိိုကကိြိုတင်တက
ွေ ် ျက်မ င််းအော်းမြင်ဲ့ အ ျင််း ျင််းအမ န်အလန်

က်

ံရ ်း အ ည်

ြှုကိို သိ ိရအောင်လို ြ
် ဲ့လ
ိို ိို ေါတ။်သ တစ်ြီး  ိြိုင်တည််းြော အော်းလံို်း ွဲ ေါငင်နိိုင်ြန
ှု ည််းလြ််း

အရသွေ်းကိို ၍
ိို အော်းရကောင််းရအောင်ရ

ောင် ်က်နိိုင် ေါတ။်သ ြ ည် ်။်ဘွဲ ိရနတတ်တဲ့ွဲ

ရတွေကမိို ြြှငတ
်ဲ့ င်သွေော်းနိိုင်ြလ
ိုဲ့ိ ိိုတော ေါသ

ဘက်လိိုက်မ င််း သိိုြ
ဲ့ ာိုတ် တစ်ြက်သတ်ဦ်းစော်းရ ်းတတ်မ င််းသရဘောရာကောင်ဲ့ မြစ်ရ ေ

လောတတ်တွဲဲ့ အကန်ဲ့အသတ်ရတွေကိိုလည််း ရတွေ လ
ိ ောနိိုင် ေါတ။်သ ိုလိို
အလက်ရတွေအရ ေြော ရ ေါင််းရ

ိလောတွဲဲ့ အ ျက်

ောင်လို သ
် ူက ြိြိနဂိို ိြီး  ီ်းသော်း အငန််းအငိိုင််းထက် ရကျော်ြီး  ီ်း

စဉ််းစော်းနိိုင်ြလ
ိိုဲ့ ိို ေါတ။်သ

၅။ ရိုြော်ြိုငော််းငိုငော်ှိ သွငော်ပြငော်လကခဏ ထကော်တက ော်လွ်ော်ပြီ်းစးော််းစ ်းြါ။ သောတူညီြျှြှု ြ ိ
မ င််း ွဲ ရနာက်ကွေ။်ြောနစ် ည်လြျော်းတည် ိရန ွဲဲ့တွဲဲ့ ရို ် ိိုင််း

အမြင် အ။ူအ

နွဲဲ့ လူြှုတည်ရ

ိိုင် ော ွေွဲမ ော်း တတ်တွဲဲ့

ောက် ံို ြျော်း ရ
ိ နတတ် ေါတ။်သ လူြှု သရို ်သဏ္ဍန်ြော

အသက်အ ်။်၊လူြျိြို်း၊ကိို်းကွေ။်သည်ဲ့ဘောသော၊ ညောရ ်းရနာက် ၊ံ နတာကိို။သ
် န်စွေြ်း် ြှု
၃။ Coaching ်ဲ့ mentoring လိုြော်တြ်းတ မ ်းကို တွ်ော််းအ ်းတြ်းတင ငော်ှိွကော်ြါ။ သောြန်
ငန်ထြ််းရတွေကရတောဲ့သူတိုဲ့ိ ွဲ ြန်ရနဂျောရတွေကွဲဲ့သိိုဲ့ သူတက
ိုဲ့ိ ိိုလြ််းညွှန်လြ််းမ နိင
ို ်ြ။်ဲ့
ရ ေါင််းရ

ောင်ရတွေနွဲဲ့ တိက
ို ်ရိိုက်

က်သွေ။်ြှု ိ ျင်ြ ိြော ေါသ coaching နွဲဲ့ mentoring အရလဲ့

အကျင်ဲ့ကိိုအော်းရကောင််းလို ်နင
ိို ် ေါက အြွေွဲ အစည််းရ ေါင််းရ
ွဲ အသက်ရြွေ်းငြ််းရာကောင််း

ောင်ရတွေအရနနွဲဲ့ ငန်ထြ််း အော်းလံို်း

ိိုင် ောတိ်းို တက်ြအ
ှု တွေက် သောတူညြ
ီ ျှရ

ြီး ိို ီ်းအ ွေင်ဲ့သောနိိုင် ေါတ။်သ ငန်ထြ််းင။်ရတွေအရနနွဲဲ့ ငေါ င်ဲ့ရ ေါင််းရ
အကျိြို်း တ
ိ လ
ွဲဲ့ ြ််းညွေန်ြှုြျော်းစွေော

အရနအထော်း အစ ိသည်တဲ့လ
ိို ည််း ေါငင် ေါတ။်သ ရ ေါင််း ရ

ွဲ ငန်ထြ််းရတွေအာကော်း တူညီြှု ိတော၊ ြတူကွေွဲမ ော်းြှု ိတောရတွေ အော်းလံို်းကိိုရလဲ့လောြီး  ီ်း
လူြှုသရို သ
် ဏ္ဍန်ရာကောင်ဲ့လို ်ငန််း ွေင်အရ ေ သက်ရ ောက်ြှု ိ ရ
ံို တွေကိုလ
ိ ည််း သိ ိ

လက် ံနင
ိို ်ြလ
ိိုဲ့ ိိုအ ် ေါတ။်သ

ောင် ်က်ရ ်းနိိုင်ြိုဲ့ိ
ောင်ရတွေ

ီကရန

ိနိိုင် ေါတ။်သ

ရကောင််းြွေနတ
် ွဲဲ့

က်သွေ။်ရ ်းစနစ်၊ သင်တန််း နင်ဲ့

၄။ ြငော်ကိုယော်အှိညော်အတသွ်းအတပခပြ အတလ့်အက ငော့််မ ်းကို သို်းသြော်ြါ။ ငန်ထြ််းရ ််း ျ။်
န်ဲ့ထော်းတွဲစ
ဲ့ နစ် ောထူ်းလို ် ိိုင် ွေင်ဲ့တိို်းရ ်းတွဲစ
ဲ့ နစ်၊ လို ် ည်ကိိုင် ည်ကိိုသံို်းသ ်တွဲဲ့စနစ် အစ
ရ

ိိုသလိို စစ်ရ

င်သင်ဲ့မြစ်ရနြိဲ့လ
ို ိို ေါတ။်သ

ြိြိ ွဲ အမ ြိုအြူ အရမ ောအ
အနိုတ်လကခဏဏောရ

ိရနသလွဲ

ောကျတွဲဲ့ ရ ောဂျက်ရတွေကိို လို ်ရန ြီး  ီ်း

ိို အ။ူအ

က်

င်ဲ့
ံရ ်း

ိိုတောကိိုသိနိိုင် ေါတ။်သ ဒီနည််းနွဲဲ့ ွဲ

ရာကောင်ဲ့ အမ ော်းသူြျော်းနွဲဲ့ လို ်ငန််း ွေင်အရ ေြော

ောင်တဲ့သ
ွဲ က်ရ ောက်ြှု ိနင
ိို ်ရာကောင််း ိို၍သတိမ ြိုနိိုငြ
် ောမြစ် ေါတ။်သ
-------------

ိိုတောကိို အြီး ြွဲရစောင်ဲ့ာကည်ဲ့ ရလဲ့လောြိဲ့ို

အရ ်းကကီ်း ေါတ။်သ ြူငေါဒနွဲဲ့လက်ရတွေ လို ်ငန််း ိိုင််းြော လိိုအ ်တွဲဲ့အရမ ောင််းအလွဲ ကိိုလို ်ြိိုဲ့
အြီး ြအ
ွဲ

ိိုြှုြျော်းြတစ်

်းြှုြျော်းမ ြိုလို ်ြိိုဲ့ အရ ်းကကီ်း ေါတ။်သ ရ ေါင််း

ောင်တစ်ရ။ောက်အရနနွဲဲ့ ဘ။်သူရတွေက အ

ရတောဲ့ အနီ်းက ်လြ််းမ ရ ်းြှုရတွေကိို

က်သွေ။်ရမ ော

ကျရနာ်တိုဲ့ိ ွဲ လူြှုသရို သ
် ဏ္ဍန်က တစ်နင်ဲ့တစ်ဦ်း အမ န်အလန်ထိရတွေ
အရ ေဘ။်လိိုသက်ရ ောက်ြရ
ှု တွေ ိရနသလွဲ

တ
ိ ောရတွေကိိုလည််း အြီး ြွဲ

ောင်ရတွေအရနနွဲက
ဲ့ သူတိုဲ့ိ

ြူ င််းရ

ောင််း ေါ်းကိို အဂဂလိ ဘ
် ောသောမြင်ဲ့ ရအောက် ေါလင်ဲ့ြော ြတ်ရှုနင
ိို ် ေါတ။်သ
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