ယဥ္ေးက်းမႈေးပါင္း်းစံးးဆိုုငာရ မူစည္း်းမဥ္း်းမာ်း
Multicultural Principles

မူစည္း်းမဥ္း်း 1
လူတိုုင္း တစ္္ဥ တစ္ေးယာက္တ
ဥ ိုုငး
္ တတင္ ယ္္ေးက မႈ အျမစ္ စြယ္းျငလက္ရေးပသည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 2
တကးး း္းးပြ ိုုိုု႔ အစဥအစ္္၏ လူမႈအသိုုင္း အ၀ိုုိုုင္း မာ း းင္း မသာ စိုုမာ အတတင္း ကိုုယာ္ းျပဳေးသာ ယ္္ေးက မႈဆိုုငာ္ အိုုပ္ိုုိုုမာ သည္ ယ္္ေးက မႈအရ
ဆက္း ြးယသကိုုိုုင္ေးသာ အစဥအစ္္ေးရ ဆဆြဲးျခင္း အတတက္ ေအးျခခံကသည္း အရင္း အျမစာ းျဖစ္ေးပသည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 3
ယ္္ေးက မႈအရ ဆက္း ြးယသကိုုိုုင၍
္ မ စံးဳ းဆကြဲးျပာ ေးသာ အစဥအစ္္ေးရ ဆဆြဲးျခင္း အတတက္ာရ အိုုပ္ိုုိုုမ စံးဳ း၏ ယ္္ေးက မႈမာ းင္းပတသက္ေးသာ တကမန္က န္သ ည္း
အခကအလကာ ကိုု သငယ ူေးလလာရန္ း းင္း ေအပၚယံၾကည္းရႈဆံးးး းျဖတသည္းေအလအကင္းမာ ကိုု ြစန္႔လႊတ္န္ လိုုအပ္ေးပသည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 4
သင္ိုုိုု ညႊန္း တန္း ဆိုုငာ္ ေးရ ခယႈမာ း းင္း ကင္းသံးးး လကခံမႈမာ းျပဳလိုုပ္ာတတင္ ယ္္ေးက မႈဆိုုငာ္ ဆက္း ြးယသကိုုိုုငႈအာ ထည္းတသင္း ေးးျဖရင္း
ေးဆာရင္ကန
္ ္ လိုုအပ္ေးပသည္၊ ြဖံ႕ းျဖ တ
ဳ ိုု တကႈအပိုုင္း အတတက္ သင္းေးတား္ေးသာ ေအလအကင္းတစခိုုိုုးျဖစ္ေးပသည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 5
လူတိုုင္း တစ္္ဥ တစ္ေးယာက္တ
ဥ ိုုငး
္ သည္ တကးး း္းးပြ ိုုိုု႔၏ မတူမ စံးဳ းဆကြဲးျပာ ေးသာ လူမႈအသိုုငး
္ အ၀ိုုိုုငး
္ အတတင္း ကငလ ည္ေးဆာရင္ကန္
္ ာ္ရ လိုုအပ္ေးသာ
တကးမ္း ကငႈ အရည္အခင္း မာ အာ ရရရ န္ၾက ပမ္
ဳ း လက္ရစစ္ ္ြင္ သူ သိုု႔မဟိုုတ္ သူမ၏ ကိုုယိုုိုုင္ မည္သူမည္၀ိုုါးျဖစ္ေးၾကာင္း ေအထာကအထာ အာ လည္း
ထန္း သမ္း း းးးင္ေးသာ အြခင္းေအရ ရေးပသည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 6
အဂၤလပဘာသာစကာ ထကိုုိုု ငလင္
ရ အျခာ ေးသာ ဘာသာစကာ မာ အာ ေးးျပာဆိုုေးသာ ေကလ မာ အတတက္ ထေးရာကႈရေးသာ အစဥအစ္ာ းျဖစ္ေးစရ န္အ တတက္ရာ
အဂၤလပဘာသာစကာ အာ ေးခာေးြမ႕ ြစာအသံးးး းျပဳ းးးငိုုိုု႔ သငယ ူလက္စစ္
ဳ
ကကသာ ရန္
ရ ္ြင္ တစက္၌လည္း မခငဘာသာစကာ အာ ဆကလက္၍ ြဖံ႕ းျဖ ေးဆာရင္
လိုုအပ္ေးပသည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 7
ယ္္ေးက မႈအရ ဆက္း ြးယသကိုုိုုင္ေးသာ အစဥအစ္္ေးရ ဆဆြဲးျခင္း အတတက္ရာ း းစက္လး
ံ းး အာ ေးရာင္းျပန္သး
ံ းး သပ္၍ မမ၀ိုုန္ေးဆာငႈ ေးပ ေးေနသာ
လူမႈအသိုုင္း အ၀ိုုိုုင္း း းင္း မသာ စိုုမာ သိုု႔ တာ၀ိုုန္ယ ူမႈရေးသာ ၀ိုုန္ထမ္း မာ အာ လိုုအပ္ေးပသည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 8
ေကလ မာ အတတက္ ယ္္ေးက မႈေးပါင္း စံးးဆိုုငာ္ အစဥအစ္္ေးရ ဆဆြဲးျခင္း သည္ ေကလ မာ အာ တစ္္ဥ တစ္ေးယာက္၏
ဥ ယ္္ေးက မႈ းျခာ နာ မႈမာ ကိုု
သရနာ လည္လာေးစရန္၊ ေးလ စာ သမႈရေးစရန္ း းင္း ၀ိုုမ္း ေးးျမာက္ိုုိုုဏ္ယူအသအမတ္းျပဳတန္ိုု ထာ တတ္ေးစရန္ ြစမ္း ေးဆာင္ေးပ မည္ းျဖစသ ည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 9
ယ္္ေးက မႈအရ ဆက္း ြးယသကိုုိုုငႈရ၍ မ စံးဳ းဆကြဲးျပာ ေးသာ အစဥအစ္္ေးရ ဆဆြဲးျခင္း သည္ အဖဖြဲ႕အစည္း ဆိုုငာ္ း းင္း ပိုုဂ လ္
ဳ ေးရ ဆိုုငာ္ ေသဘာထာ
ယမ္း ယိုု ငဘကလိုုိုုကႈမာ ကိုု စစ္ေးဆ ၊ စန္ေးခၚတသာ မည္ းျဖစသ ည္။
မူစည္း်းမဥ္း်း 10
ယ္္ေးက မႈအရ ဆက္း ြးယသကိုုိုုငႈရ၍ အမ စံးဳ းဆကြဲးျပာ ေးသာ အစဥအစ္္ေးရ ဆဆြဲးျခင္း း းင္း ေအလအကင္းမာ အာ အာ လံးးး ေးသာ စနစာ းင္း
၀ိုုန္ေးဆာငႈမာ အတတင္း ေးပါင္း ထည္းေးဆာရင္က္ တသာ မည္းျဖစ္းျပဥ ၊ လူၾကဥ း းင္း ေကလ မာ အာ လံးးး အတတက္ အက းျဖစ္
ဳ စထန္း ေးစမည္ းျဖစသ ည္။
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