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မိသားစုစီမံကိန္းအတြက္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း 

အပိုင္း ဿ  
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မိသားစုစီမံကိန္းအတြက္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိ ုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ 
-  

• အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ အသိေပးကာ ေရြးခ်ယ္ေစျခင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕ှွက္ခ်က္ အား 
ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းတို႔ကိ ုမည္သို႔ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကိ ုရွင္းျပ ႏိုင္ရမည္။  

• စိတ္ကသိကေအာက္မျဖစ္ဘဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။  

• ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးသည့္ သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အေဖာ္မ်ားႏွင့ ္FP အသံုးျပဳမႈ 
အေၾကာင္းကိ ုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏိုင္ေအာင္ မည္သုိ႔ ကူညီေပးရမည္ဆိုသည္ကိ ု
လက္ေတြ႕သရုပ္ျပႏိုင္ရမည္။  

• ထိေရာက္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမည့္ ယံုၾကည္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကိ ုသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရမည္။  

• FP အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈ၏ အဆင့္ေလးဆင့္ႏွင့္ FP နည္းလမ္းမ်ား 
ေရြးခ်ယ္မႈအေပၐ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကိ ုေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။  
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မိသားစုစီမံကိန္းအတြက္ ႏစွ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 

(အဆက္) 

• ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈ အေထာက္အကူနည္းလမ္းတစ္ခုႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ 
ငန္း အေထာက္အကူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳပံုကို လက္ေတြ႕ျပသႏိုင္ရမည္။  

• ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပး ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္ 
အေသြးမ်ားကို လက္ေတြ႕ျပသႏိုင္ရမည္။  

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ အသိေပးကာ ေရြးခ်ယ္ေစသည့္ FP အတြက္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္ရမည္။ 

(မျဖစ္မေနတတ္ေျမာက္ရန္ မလိုပါ) - မီးတြင္းႏွင့္ သားပ်က္သားေလွ်ာထားေသာ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့ ္လူငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး 
ပညာေပးျခင္း အေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပႏိုင္ရမည္။  

• ရိုးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ အစဲြအလမ္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ FP အား လြတ္လပ္ 
စြာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းကုိ မည္သို႔ ကန္႕သတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏိုင္ရမည္။  
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FP ဆုိင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းအတြက္ 
ထားရိွေသာ ကုိယ္ပိုင္ပန္းတုိင္မ်ား 

• က်န္းမာေရးလုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ႏွင့္ FP ဆုိင္ရာ ႏစွ္သိမ့္ေဆြးေႏြး 
ပညာေပးျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာသင္ယူရန္ သင့္အား မည္သည္က 
ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့သနည္း။  

• ရပ္ရြာလူထုမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္၏ လူနာမ်ားအတြက္ FP အေၾကာင္း 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးရာတြင္ သင္အေနျဖင့္ ထားရွိေသာ 
ပန္းတိုင္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ဘာျဖစ္လာမည္ဟ ု
သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသနည္း။ 

• ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ FP ဆုိင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး 
ပညာေပးမႈသည္ မည္သည့္ ရပ္ရြာလူထ ု ျပႆနာမ်ားကိ ု
ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္နည္း။  
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အခ်က္အလက္အားလုံးကုိ သိရွိၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္မႈ (Informed 
Choice) ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း 

မိသားစုစီမံကိန္းသုံးစဲြသူမ်ားအားလုံး (clients) သည္ အခ်က္အလက္မ်ား 
အားလုံးကုိ သိရွိၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရိွရပါမည္။ ထုိရပိုင္ခြင့္တြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ ပါှင္ပါသည္ - 

• ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး 

ႏွင့ ္

• သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 
နားလည္လြယ္ကာ ျပည့္စံုတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
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 Clinet မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္  

 ေအာက္ပါတို႔အား ၎တို႔သေဘာအတိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ 
• ကေလးယ/ူ မယႏူွင့ ္ဘယ္ႏေွယာက္ယူမည္ 

• FP ကိ ုသံုး/ မသံုး 

• STIs/HIV ရွ၊ိ မရွ ိအစစ္ေဆးခံ/မခံ 

• ကြန္ဒုံး သံုး/မသံုး 

• လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ား ရွ၊ိ မရွ ိ 

• ကြန္ဒံုး သို႔မဟုတ္ FPအေၾကာင္း အေဖာ္ႏွင့ ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳ/မျပဳ 

• ၎တို႔၏ HIV ရွ၊ိ မရွိဟူသည့္ အေနအထားႏွင့ ္ပတ္သက္၍ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း ျပဳမည္/မျပဳမည္  
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လွ်ိဳ႕ှွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း 

• လွ်ိဳ႕ှွက္ထိန္းသိမ္းမႈသည္ သင္ ေဆြးေႏြးပညာေပးရမည့္သူ (client) ၏ 
ရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

• FP clinent မ်ားႏွင့ ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလုံုးအား လွ်ိဳ႕ှွက္ထိန္းသိမ္း 
ေပးထားရပါမည္။   

• Client မ ွသင့္အား ေျပာျပသည္မ်ားကို အျခားမည္သ႕ူကုိမွ် ျပန္မေျပာျပ 
ရပါ။ client ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအား က်န္းမာေရး ှန္ေဆာင္မႈေပးသူမွလြဲ၍ 
မည္သ႕ူကိုမွ် မျပရပါ။  

• လွ်ိဳ႕ှွက္ထိန္းသိ္မ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း client အား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေစ 
ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔အား ပိုမိ ုသက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာဆိုလာေအာင္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။  
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FP ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းအား ထိေရာက္ေစေသာ 
အခ်က္မ်ား 

• သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုအဓိကပံ့ပိုးေပးႏိုင္ 
စြမ္းအပါအှင ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့ ္ႏစွ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးေရး 
စြမ္းရည္မ်ား  

• ႏစွ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ client မ်ားအား 
လမ္းညႊန္္ေပးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္  

• FP နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  



 Session 1, Slide #9 9 

မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ၾကသနည္း 
လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရာတြင္ - 

• စကားျဖင့္မဟုတ္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ -  

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြးအေခၐမ်ား သို႔မဟုတ္ ခံစားခ်က္ 
မ်ားအား မ်က္ႏာွအမူအရာ၊ ကိုယ္ဟန္အမူအရာႏွင့ ္ခႏၶာကိုယ္အေန 
အထားမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏာွခ်င္းဆိုင္ ဖလွယ္ျခင္း  

• စကားျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း  

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြးအေခၐမ်ား သို႔မဟုတ္ ခံစားခ်က္ 
မ်ားအား စကားသံကို အသံုးျပဳကာ မ်က္ႏာွခ်င္းဆိုင္ ဖလွယ္ျခင္း  
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စကားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ျခင္း 

• အျပည့္အှအာရံုစိုက္ျခင္း — နားစိုက္ေထာင္ျခင္း 

• ေဆြးေႏြးေပးရမည့္သူအား သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့ ္ႀကိဳဆိုလက္ခံေသာ 
ကိုယ္ဟန္အေနအထားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း  

• စိတ္ှင္စားမႈ၊ လက္ခံမႈႏွင့ ္အေလးထားမႈမ်ားကို ျပသသည့္ 
မ်က္ႏာွအမူအရာ ရွိျခင္း (ၿပံဳးျခင္း)  

• အားေပးသည့္ ကိုယ္ဟန္အမူအရာမ်ား (ေခါင္းညိတ္ျခင္း)  

• အျပစ္ရွာသည့္အၾကည့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကည့္လဲႊထားျခင္းမ်ားကို 
မျပဳလုပ္ဘ ဲေရွာင္ရွားျခင္း တို႔သည္ -  

ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္ 
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စကားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ျခင္း 

ထိေရာက္တက္ၾကြစြာ နားေထာင္ေပးျခင္း 

• အားေပးစကားမ်ား ေျပာျခင္း  

• သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလသံအနိမ့္အျမင့္အတက္အက်ကို အသံုးျပဳျခင္း 

• Client ေျပာသည့္ စကားမ်ားကို အျခားတစ္နည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ 
ေျပာျပကာ အတည္ျပဳျခင္း (paraphsing)  

• ခံစားခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပသျခင္း (reflecting feelings)  
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Paraphrasing ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားအား ထင္ဟပ္ျပသျခင္း  

ရည္ရြယ္ခ်က္  
• သင္နားေထာင္ေနေၾကာင္း client သိရွိေစရန္  
• သင္ ေကာင္းစြာ နားလည္သလားဆိုသည္ကို စစ္ေဆးရန္  
• အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ client ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ျပသရန္  
• Client ေျပာခဲ့သည္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္  

ကိုယ္ခ်င္းစာသနားျခင္း (sympathy) မဟုတ္ဘဲ မွ်ေှခံစားစာနာမႈ 
(empathy) ကိ ုျပသရန္  
• Client - ကၽြန္မကေလးက ခဏခဏ ႏို႔စို႔ေတာ့ ကၽြန္မ အရမ္းပင္ပန္းတယ္။   
• က်န္းမာေရးလုပ္သား - ဒါဆိ ုရွင္ တစ္ခ်ိန္လံုး ပင္ပန္းေနမွာေပါ့ေနာ္။  
• ဤသုိ႔ မေျပာရပါ - ရွင္ ဘယ္လုိ ခံစားရလဲ ကၽြန္မ သိပါတယ္။ ကၽြန္မကေလး 
တုန္းကလည္း အရမ္းႏို႔စို႔လို႔ ကၽြန္မဆိ ုအရမ္းပင္ပန္းခဲ့တာ။ 
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ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ စကားမ်ားကုိ သုံးႏႈန္းေျပာဆုိျခင္း 

• Client မ်ား နားလည္လြယ္မည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ 
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိ ုအသံုးျပဳပါ။  

• အကယ္၍ client မ်ားသာ နားမလည္ပါက ၎တို႔သည္ -  
– မရွင္းလင္းသည္မ်ားကိ ုျပန္လည္ေမးျမန္းမည္မဟုတ္ပါ။  
– မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ုခ်မွတ္္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။  

– ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။  
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အျခားေသာ အဓိကက်သည့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈ 
စြမ္းရည္မ်ား  

• ေှဖန္ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေှဖန္ဆံုးျဖတ္မႈ 
ျပဳသည့္ စကားလံုးမ်ားကိ ုသံုးစဲြျခင္းမွ ေရွာင္ရွားျခင္း။   

• လိင္မႈသဘာှ (sexuality)ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထ 
မ်ားအေၾကာင္း သက္ေတာင့္သက္သာ ေဆြးေႏြးေပးျခင္း 

• FP အေၾကာင္း အေဖာ္မ်ားႏွင့ ္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ 
client မ်ားကိ ုကူညီေပးျခင္း 

• ေမးခြန္းမ်ားကိ ုထိထိေရာက္ေရာက္ ေမးျမန္းျခင္း  
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ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

• Client ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္အေရးကိစၥမ်ားကို ေလ့လာ 
အကျဲဖတ္ရန္  

• Client အား ပါှင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္  

• ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့ ္စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေအာင္ 
client ကိ ုကူညီေပးရန္  

• စိတ္ှ င္စားမႈႏွင့ ္အေလးထားမႈကို ျပသရန္  

• Client ဘာကို သိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္  

• ျပင္ဆင္တည့္မတ္ေပးရမည့္ လဲြမွားေနေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ယံုမွတ္မွားမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ 
ေပးရန္ 
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FP ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းဆုိင္ရာ  ေမးခြန္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ား  

အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး -  

• အနာဂတ္တြင္ သင္ ကေလးယူလိုပါသလား။  

• ကေန႕ သင့္ကိ ုကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ ကူညီရမည္နည္း။  
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သင့္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ မည္သုိ႔ ကူညီႏုိင္မည္နည္း 

• သင္ ယခ ုမိသားစုစီမံကိန္းနည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳ 
ေနပါသလား။  

• သင္ ကိုယ္ှန္ရသြားမည္ကုိ စိုးရိမ္ပူပန္ေနပါသလား။  
• နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳလိုပါသလား။  
• နည္းလမ္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္း (သို႔) ျပႆနာ 
တစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါသလား။  

• လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား (STIs) သို႔မဟုတ္ 
HIV/AIDs ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနပါသလား။ 

• အျခား လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။  
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ေမးခြန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေမးျမန္းႏုိင္ရန္အတြက္ 
လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏုိင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

• စိတ္ှ င္စားေၾကာင္း ျပသသည့္ အသံေနအသံထားကိ ုအသံုးျပဳပါ။  

• တစ္ႀကိမ္တြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိသာ ေမးပါ။ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈကုိ ေစာင့္ဆုိင္းပါ။  

• Client မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာေအာင္ အားေပးေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးပါ။  

• ကိုယ္လိုသည့္အေျဖရေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးေသာ ေမးခြန္းမ်ား (leading 
questions) ကိ ုေမးျမန္းျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။  

• ေှဖန္ဆံုးျဖတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ―ဘာလုိ႔လုပ္တာလ‖ဲ သုိ႔မဟုတ္ 
―ဘာလို႔ မလုပ္ရတာလ‖ဲ ဟူသည့္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္အစျပဳသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားပါ။ 

• ေမးခြန္းတစ္ခုအား client မွ နားမလည္ပါက ေနာက္တစ္နည္းျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲေမးျမန္းေပးပါ။  

• သိမ္ေမြ႕နက္နေဲသာ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ေမးျမန္းပါက ေမးျမန္းရသည့္ အေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းျပပါ။  
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မိသားစုစီမံကိန္းအသုံးျပဳရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္း 

• အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ အေဖာ္မွ FPအား အသံုးမျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
FP အား မႏွစ္သက္ျခင္းအတြက္ ေပးလာႏိုင္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ အဘယ္နည္း။   

• မိသားစုစီမံကိန္းအသံုးျပဳရန္အတြက္ အေဖာ္ႏွင့ ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး 
ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ client တစ္ဦးအား သင္ မည္သို႔ 
ကူညီေပးႏိုင္မည္နည္း။ 
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ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္းဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ 
မဟုတ္ပါ … 

• Client တစ္ဦး၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း  

• Client တစ္ဦးအား ဘာလုပ္ရမည္ကိ ုေျပာျပျခင္း သို႔မဟုတ္ client 
အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ေပးျခင္း   

• Client တစ္ဦးအား ေှဖန္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ဆံုးမၾသှါဒေပးျခင္း  

• Client တစ္ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း  

• သင္၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံလာေအာင္ သြတ္သြင္းေပးျခင္း  

• Client တစ္ဦးအား နည္းလမ္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳလာေအာင္ 
ဖိအားေပးျခင္း  

• Client တစ္ဦးအား လိမ္ညာျခင္း သို႔မဟုတ္ လွည့္စားျခင္း 


