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1. All poems are to be submitted in .pdf or .docx format in 12 point Times New Roman.
၁။ ကဗျာများအားလံးကိ .pdf သိမဟတ်
.docx ပံစံြဖင ့် ေပးပိရန်
့
့ ြဖစ်သည်။ စာလံးအမျိ းအစား Times New
Roman ကိ စာလံးအရွ ယ်အစား 12 point ြဖင ့် ေပးပိရန်
့ ြဖစ်သည်။
2. Please include the following details in your submission:
o Your full name
o Your date of birth
o Your country of residence
o Your country of origin
o Languages spoken
o A short bio (3-4 lines)
၂။ သင်၏ ကဗျာေပးပိြခင်
့ းတွင ် ေအာက်ပါ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကိ ပါဝင်ပါေစ။
• သင်၏ အမည် အြပည့်အစံ
• သင်၏ ေမွးသကရာဇ်
• သင်ေနထိင်ရာ င်
ိ ငံ
• သငက
့် ိ ေမွးဖွားရာ င်
ိ ငံ
• သင်ေြပာဆိေသာ ဘာသာစကားများ
• အတ ပတိ အကျ းချ ပ် (စာေ ကာင်းေရ ၃ ေ ကာင်းမ ၄ ေ ကာင်း)
3. Please indicate if you are available and interested to attend the Asia Pacific Hospice
Conference in Kobe, Japan between 10–13 November 2021 to share your poetry, if you are
invited to present. Travel and accommodation will be provided.
၃။ အကယ်၍ တက်ေရာက်ရန် ဖိတ် ကားခံရလ င် သင်၏ ကဗျာအား မ ေဝရန် ဂျပန် င်
ိ င ံ ကိေဘး မိ
ိ ဘာလ ၁၁-၁၃ အတွငး် တက်ေရာက်ရန်
အာ ပစိဖိတ် နာတာ ည်ေဆး ံ ညီလာခံ အား ၂၀၂၁ ဝင်

စိတ်ဝင်စားမ ိမ ိ င ့် တက်ေရာက် င်
ိ ြခင်း ိမ ိကိ ေကျးဇးြပ ပီး ေဖာ်ြပပါ။ ခရီးသွားစရိတ် င ့်
တည်းခိစရိတ်အား စီစ ေပးမည်။
4. Once you have prepared the above, submit your poem to programmes@singlitstation.com
with a cover letter briefly explaining your reasons for submitting to this anthology, as well as
your personal experiences (if any) with palliative care and/or terminal illness.
၄။ အထက်ပါတိကိ
၏ ကဗျာကိ ေပးပိြခင်
့ းအတွက်
့ ြပင်ဆင် ပီးလ င် ဤကဗျာစာစသိ သင်
့
အေ ကာင်းြပချက်များကိ အတိချ ပ် င်းြပထားသည့် အေ ကာင်း ကားစာ င ့် တကွ နာတာ ည်ေရာဂါ င ့်
ေဆးဝါးကသ ကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်မ (အကယ်၍ ိခဲ့လ င်) သင်၏ ကိယ်ေတွ အေတွအ ကံ များအပါအဝင်
programmes@singlitstation.com သိေပးပိ
ပါ။
့
့
SUBMIT
ေပးပိပါ
့
________________________________________
ABOUT THE ANTHOLOGY
ကဗျာစာစအေ ကာင်း
Coping with death and dying is not a topic that’s often discussed, and yet it’s an inevitable
reality of every human life.
ေသြခင်းတရား င ့် ေသဆံးြခင်းတိကိ
ိ ဖိအတွ
က် ဆိတာ မ ကာခဏ ေဆွးေ းွ ေလ့ ိတဲ့
့ ရင်ဆင်
့
ေခါင်းစ တစ်ရပ်မဟတ်ပါ။ ဒါေပမယ့် လသားတိင်း ဘဝမာ မလွဲဧကန် ကံ ေတွရမာြဖစ်တဲ့
အမန်တရားတစ်ခြဖစ်ေနတယ်။
Whether you are a patient, family member, friend or healthcare professional dealing with a
terminal illness, hearing from others who have been through the same experience can be a
source of comfort and strength.
သင်သည် နာတာ ည်ေရာဂါက မ်းြခင်း င ့် ရင်ဆင်
ိ ေနရသ လနာတစ်ဦးြဖစ်ေစ၊ မိသားစဝင်တစ်ဦးြဖစ်ေစ၊
မိတ်ေဆွတစ်ဦးြဖစ်ေစ၊ ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် ာက်မ က မ်းကျင်ပညာ င်တစ်ဦးြဖစ်ေစ၊
တညီေသာအေတွအ ကံ ေတွ ကံ ဖးေသာ အြခားသများထံမ ကားနာဖးသည်ြဖစ်ေစ စ်သမ
ိ ့်မ င ့်
ခွနအ
် ားေပးသတစ်ဦး ြဖစ် င်
ိ ပါသည်။
With this anthology, Sing Lit Station (SLS) and the Asia Pacific Hospice Palliative Care Network
(APHN) aim to increase awareness for the concept of hospice and palliative care, and to
facilitate thoughtful discourse surrounding this topic.
ဤကဗျာစြဖင ့် Sing Lit Station (SLS) င ့် Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN)
အာ ပစိဖိတ် နာတာ ည်ေဆး ံ ေဆးဝါးကသ ကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်မ ကွနရ
် က်အဖွဲ မ နာတာ ည်ေဆး ံ င ့်

ေဆးဝါးကသ ကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်မ သေဘာတရားဆိင်ရာ ဗဟသတ င ့် နားလည်သေဘာေပါက်မ
တိးြမငလ
့် ာေစရန်၊ ဤ အေ ကာင်းအရာပိင်းဆိင်ရာ လပ်ေဆာင်ချက်များအား အကျယ်တဝင ့်
ေရးသားေဟာေြပာြခင်းကိ ေသချာစွာစ းစားလပ်ကိင်ြခင်းကိ လွယ်ကေချာေမွေစရန် ရည်ရွယ်သည်။
Everyone living in the Asia Pacific region who has been touched by the benefits of palliative
care is welcome to submit their poetry for inclusion in this anthology. Submissions will be
accepted in any of the main languages spoken in the Asia Pacific region.
ေဆးဝါးကသ ကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်မ၏ အကျိ းေကျးဇးများရဖးေသာ အာ ပစိဖိတ်ေဒသတွင ်
ေနထိင် ကသများအားလံးကိ ၎င်းတိ၏ကဗျာများကိ
ဤကဗျာစာစသိပါဝင်
ေပးပိရန်
့
့
့ ကိ ဆိပါသည်။
အာ ပစိဖိတ်ေဒသတွင ် အဓိကေြပာဆိေသာ မည်သည့်ဘာသာစကားများြဖငမ
့် ဆိ ေပးပိြခင်
့ းများကိ
လက်ခံပါလိမ့်မည်။
ELIGIBLE REGIONS: Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong,
India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pacific
Islands, Pakistan, Philippines, Singapore, Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor Leste,
Vietnam.
ကဗျာေပးပိခွ့ ငရ
့် ေဒသများ: သစေ တးလျား၊ ဘဂလားေဒ ့ ်၊ ဘတန်၊ ဘ င်
ိ း၊ ကေမာဒီးယား၊ တ တ်၊
် ိလီးယား၊ ြမန်မာ၊ နီေပါ၊ နယးဇီလန်၊
ေဟာင်ေကာင်၊ အိ ယ
ိ ၊ အင်ဒနီ
ိ း ား၊ ဂျပန်၊ လာအိ၊ မေလး ား၊ မွနဂ
ပစိဖိတ်က န်းများ၊ ပါကစတန်၊ ဖိလစ်ပိင်၊ စကာပ၊ ကိရီးယား၊ သီရိလကာ၊ ထိင်ဝမ်၊ ထိင်း၊ တီေမာလက်စ်တီ၊
ဗီယက်နမ်
ACCEPTED LANGUAGES: English, Bahasa Indonesia, Bengali, Burmese, Hindi, Japanese,
Korean, Malay, Mandarin, Mongolian, Nepali, Sinhala, Tagalog, Thai, Vietnamese.
လက်ခံသည့်ဘာသာစကားများ: အဂလိပ်၊ ဘာဆာအင်ဒနီ
ိ း ား၊ ဘဂ ါလီ၊ ဗမာ၊ ဟင်ဒ၊ီ ဂျပန်၊ ကိရီးယား၊ မေလး၊
မန်ဒရင်း၊ မွနဂ
် ိလီးယား၊ ေနပါလီ၊ ဆင်ဟာလာ၊ တယ်ဂါေလာ၊့ ထိင်း၊ ဗီယက်နမ်
All shortlisted poems will be translated into English.
ဆန်ခါတင်ေရွ းချယ်ြခင်းခံရေသာ ကဗျာများအားလံးကိ အဂလိပ်ဘာသာသိ ြပန်
ိ
ြဖစ်သည်။
့ ဆမည်
________________________________________
ABOUT OUR PARTNER
က ပ်
် တ၏အစစပ်
ိ့
အဖွဲဝင်အေ ကာင်း
The Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) is dedicated to promoting hospice
and palliative care in Asia and the Pacific. Their purpose is to empower and support
organisations and individuals committed to alleviating suffering from life-threatening illness.
အာ ပစိဖိတ် နာတာ ည်ေဆး ံ ေဆးဝါးကသ ကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်မ ကွနရ
် က် (APHN) သည် အာ င ့်
ပစိဖိတ်တင
ွ ် နာတာ ည်ေဆး ံ ေဆးဝါးကသကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်မကိ အားေပးရန် ရည်စးသည်။ ၎င်းတိ၏
့
ရည်ရွယ်ချက်မာ အသက်အ ရာယ်ကိ ခိမ်းေြခာက်ေနေသာ နာမကျန်းမကိ ခံစားရြခင်း သက်သာေစရန်

ေဆး ံသိပိ့ ေဆာင်
ေပးေသာ အဖွဲအစည်းများ င ့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီအား လပ်ပိင်ခွငေ
့် ပးရန် င ့်
့
ေထာက်ခံအားေပးရန်ြဖစ်သည်။
The Network promotes education and skills development, enhances awareness and
communication, and fosters research and collaboration.
ကွနရ
် က်အဖွဲသည် ပညာေရး င ့် က မ်းကျင်မများတိးတက်ေစြခင်းအား အားေပးသည်။ ဗဟသတ င ့်
နားလည်သေဘာေပါက်မ တိးြမငလ
့် ာ ြခင်းများ င ့် ဆက်ဆေ
ံ ြပာဆိြခင်းများအား အားေပးသည်။
ေစာငေ
့် ာက်သများ သေတသန င ့် ပးေပါင်းပါဝင်မအား အားေပးသည်။

