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PEDOMAN PENDAFTARAN
1. Seluruh puisi harus dikirimkan dalam format .pdf atau .docx dalam font Times
New Roman 12.
2. Lengkapi informasi berikut pada pendaftaran Anda:
o

Nama lengkap Anda

o

Tanggal lahir Anda

o

Negara tempat Anda tinggal

o

Negara asal Anda

o

Bahasa yang Anda gunakan

o

Biografi singkat (3-4 baris)

3. Berikan pernyataan bahwa Anda bersedia dan tertarik untuk menghadiri Asia
Pacific Hospice Conference di Kobe, Jepang di antara tanggal 10–13 November
2021 untuk membagikan puisi Anda, jika Anda diundang untuk hadir . Biaya
transportasi dan akomodasi akan disediakan.
4. Jika Anda telah menyiapkan segala persyaratan di atas, kirimkan puisi Anda ke
programmes@singlitstation.com dengan surat pengantar yang menjelaskan
secara singkat mengenai alasan Anda ikut serta dalam antologi ini, disertai
pengalaman pribadi Anda (jika ada) dengan layanan paliatif dan/atau
penyakit terminal.
KIRIM

TENTANG ANTOLOGI

Menghadapi kematian dan proses menuju kematian
(dying) bukan merupakan topik yang kerap didiskusikan,
meskipun hal tersebut adalah kenyataan yang tidak dapat
dihindari pada setiap kehidupan manusia. Apakah Anda
seorang pasien, anggota keluarga, teman, atau tenaga
kesehatan yang berhadapan dengan penyakit terminal,
mendengar pengalaman dari orang lain yang telah melalui
pengalaman yang sama dapat menjadi sumber

kenyamanan dan kekuatan. Melalui antologi ini, Sing Lit
Station (SLS) dan Asia Pacific Hospice Palliative Care
Network (APHN) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
akan konsep hospis dan layanan paliatif, dan memfasilitasi
diskusi seputar topik ini
Setiap orang yang tinggal di wilayah Asia Pasifik dan telah bersentuhan dengan
manfaat layanan paliatif dipersilakan untuk mengirimkan puisi dalam antologi ini .
Puisi akan diterima dalam bahasa utama apapun yang digunakan di wilayah Asia
Pasifik.
WILAYAH YANG DAPAT IKUT SERTA: Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei,
Kamboja, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia,
Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Kepulauan Pasifik, Pakistan, Filipina, Singapura,
Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Vietnam.
BAHASA YANG DITERIMA: Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bengali, Bahasa
Birma, Hindi, Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Melayu, Bahasa Mandarin,
Bahasa Monggol, Bahasa Nepal, Sinhala, Tagalog, Bahasa Thai, Bahasa Vietnam
Seluruh puisi yang terpilih akan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris
TENTANG REKAN KITA

Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) berdedikasi untuk
mengembangkan hospis dan layanan paliatif di kawasan Asia Pasifik. Tujuan APHN
adalah untuk memberdayakan dan memberikan dukungan pada organisasiorganisasi serta individu-individu yang berkomitmen untuk meringankan
penderitaan akibat penyakit yang mengancam jiwa.
APHN menyelenggarakan edukasi dan pengembangan keterampilan, meningkatkan
kesadaran dan komunikasi, serta mendorong kolaborasi dan penelitian.

