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SUBMISSION GUIDELINES 

 ဗ ြာထပြိုးပ ု ို့ခြငြ်ိုး လမ်ြိုးညွှနြ်  ်မ ြာြိုး 

1. All poems are to be submitted in .pdf or .docx format in 12 point Times New Roman.

၁။  ဗ ြာမ ြာြိုးအြာြိုးလ ုြိုး   ု.pdf သ ု ို့မဟုတ် .docx ပ ုစ ခြငို့ ်ထပြိုးပ ု ို့ရနခ်ြစ်သည်။ စြာလ ုြိုးအမ   ြိုးအစြာြိုး Times New 

Roman    ုစြာလ ြုိုးအရွယ်အစြာြိုး 12 point ခြငို့ ်ထပြိုးပ ု ို့ရနခ်ြစ်သည်။ 

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။ သင၏်  ဗ ြာထပြိုးပ ု ို့ခြငြ်ိုးတွင ်ထအြာ ်ပါ အထသြိုးစ တအ်ြ  ်အလ ်မ ြာြိုး   ုပါဝငပ်ါထစ။ 

• သင၏် အမည် အခပညို့်အစ ု

• သင၏် ထမြွိုးသ က ရြာဇ်

• သငထ်န  ငုရ်ြာ န ငုင် 

• သငို့ ်  ုထမြွိုးြွြာြိုးရြာ န ငုင် 

• သငထ်ခပြာဆ ုထသြာ ဘြာသြာစ ြာြိုးမ ြာြိုး

• အတထ  ပပတ  အ  ဉြိုးြ  ပ် (စြာထက ြာငြ်ိုးထရ ၃ ထက ြာငြ်ိုးမှ ၄ ထက ြာငြ်ိုး)

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။ အ ယ၍် တ ်ထရြာ ရ်န ်ြ တ်က ြာြိုးြ ရလျှင ်သင၏်  ဗ ြာအြာြိုး မျှထဝရန ်ဂ ပနန် ငုင်    ုထဘြိုးမမ  ြို့ 

အြာရှပစ ြ တ ်နြာတြာရှည်ထဆြိုးရ ု ညီလြာြ  အြာြိုး ၂၀၂၁ န ဝုငဘ်ြာလ ၁၁-၁၃ အတွငြ်ိုး တ ်ထရြာ ်ရန ်

http://athousandcranes.org/


စ တ်ဝငစ်ြာြိုးမှုရှ မရှ နငှို့ ်တ ်ထရြာ ်န ငုခ်ြငြ်ိုးရှ မရှ   ု ထ  ြိုးဇ ြိုးခပ မပီြိုး ထြြာ်ခပပါ။ ြရြီိုးသွြာြိုးစရ တ်နငှို့ ်

တည်ြိုးြ ုစရ တ်အြာြိုး စီစဉထပြိုးမည်။ 

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။ အ  ပ်ါတ ု ို့  ု ခပငဆ်ငမ်ပီြိုးလျှင ်ဤ ဗ ြာစြာစုသ ု ို့ သင၏်  ဗ ြာ   ုထပြိုးပ ု ို့ခြငြ်ိုးအတွ ် 

အထက ြာငြ်ိုးခပြ  ်မ ြာြိုး   ုအတ ုြ  ပ်ရှငြ်ိုးခပ ြာြိုးသညို့် အထက ြာငြ်ိုးက ြာြိုးစြာနငှို့ ်တ ွ နြာတြာရှည်ထရြာဂါ နငှို့ ်

ထဆြိုးဝါြိုး ုသ  ြာ ွယ်ထစြာငို့ထ်ရှြာ ်မှု (အ ယ၍် ရှ ြ ို့လျှင)် သင၏်   ုယ်ထတွြို့ အထတွြို့အက   မ ြာြိုးအပါအဝင ်

submission@athousandcranes.org  သ ု ို့ထပြိုးပ ု ို့ပါ။ 

SUBMIT 

ထပြိုးပ ု ို့ပါ 

________________________________________ 

ABOUT THE ANTHOLOGY 

 ဗ ြာစြာစုအထက ြာငြ်ိုး 

Coping with death and dying is not a topic that’s often discussed, and yet it’s an inevitable 

reality of every human life. 

ထသခြငြ်ိုးတရြာြိုးနငှို့ ်ထသဆ ြုိုးခြငြ်ိုးတ ု ို့   ုရငဆ် ုငြ် ု ို့အတွ ် ဆ ုတြာ မက ြာြဏ ထဆွြိုးထနြွိုးထလို့ရှ တ ို့ 

ထြါငြ်ိုးစဉတစရ်ပ်မဟုတ်ပါ။ ဒါထပမယို့် လ သြာြိုးတ ုငြ်ိုး ဘဝမှြာ မလွ ဧ နက်   ထတွြို့ရမှြာခြစ်တ ို့ 

အမှနတ်ရြာြိုးတစ်ြုခြစ်ထနတယ်။  

 

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. 

သငသ်ည် နြာတြာရှည်ထရြာဂါ ျွမ်ြိုးခြငြ်ိုးနငှို့ ်ရငဆ် ငုထ်နရသ  လ နြာတစ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊ မ သြာြိုးစုဝငတ်စ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊ 

မ တ်ထဆွတစ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊   နြ်ိုးမြာထရြိုးထစြာငို့ထ်ရှြာ ်မှု  ျွမြ်ိုး  ငပ်ညြာရငှတ်စ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊  

တ ညီထသြာအထတွြို့အက    ထတွြို့ က   ြ ြိုးထသြာ အခြြာြိုးသ မ ြာြိုး  မှ က ြာြိုးနြာြ ြိုးသည်ခြစ်ထစ နစ်ှသ မို့်မှုနငှို့ ်

ြွနအ်ြာြိုးထပြိုးသ တစ်ဦြိုး ခြစ်န ငုပ်ါသည်။ 

 

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. 

ဤ ဗ ြာစုခြငို့ ်Sing Lit Station (SLS) နငှို့ ်Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) 

အြာရ ှပစ ြ တ ်နြာတြာရှည်ထဆြိုးရ ု ထဆြိုးဝါြိုး ုသ  ြာ ွယ်ထစြာငို့ထ်ရှြာ ်မှု  ွနရ် အ်ြွ ြို့ မှ နြာတြာရှည်ထဆြိုးရ ု နငှို့ ်
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ထဆြိုးဝါြိုး ုသ  ြာ ွယ်ထစြာငို့ထ်ရှြာ ်မှု သထဘြာတရြာြိုးဆ ငုရ်ြာ ဗဟုသုတနငှို့ ်နြာြိုးလည်သထဘြာထပါ ်မှု 

တ ုြိုးခမငို့လ်ြာထစရန၊် ဤ အထက ြာငြ်ိုးအရြာပ ငုြ်ိုးဆ ငုရ်ြာ လုပ်ထဆြာငြ်  ်မ ြာြိုးအြာြိုး အ  ယ်တဝငို့ ်

ထရြိုးသြာြိုးထဟြာထခပြာခြငြ်ိုး   ုထသြ ြာစွြာစဉြိုးစြာြိုးလုပ်  ငုခ်ြငြ်ိုး  ု လယွ်  ထြ ြာထမွြို့ထစရန ်ရည်ရွယသ်ည်။ 

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. 

ထဆြိုးဝါြိုး ုသ  ြာ ွယ်ထစြာငို့ထ်ရှြာ ်မှု၏ အ    ြိုးထ  ြိုးဇ ြိုးမ ြာြိုးရြ ြိုးထသြာ အြာရှပစ ြ တ်ထဒသတွင ်

ထန  ငုက် သ မ ြာြိုးအြာြိုးလ ုြိုး  ု ၎ငြ်ိုးတ ု ို့၏ ဗ ြာမ ြာြိုး   ုဤ ဗ ြာစြာစုသ ု ို့ပါဝင ်ထပြိုးပ ု ို့ရန ်က   ဆ ုပါသည်။ 

အြာရှပစ ြ တ်ထဒသတွင ်အဓ  ထခပြာဆ ုထသြာ မည်သညို့်ဘြာသြာစ ြာြိုးမ ြာြိုးခြငို့မ်ဆ ု ထပြိုးပ ု ို့ခြငြ်ိုးမ ြာြိုး   ု

လ ်ြ ပါလ မို့်မည်။ 

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. 

 ဗ ြာထပြိုးပ ု ို့ြွငို့ရ် ထဒသမ ြာြိုး: ကသစထကတြိုးလ ြာြိုး၊ ဘဂဂလြာြိုးထဒို့ရှ်၊ ဘ တန၊် ဘရ န ငုြ်ိုး၊  ထမဘြာဒြီိုးယြာြိုး၊ တရုတ်၊ 

ထဟြာငထ် ြာင၊် အ နဒ ယ၊ အငဒ် နုြီိုးရှြာြိုး၊ ဂ ပန၊် လြာအ ု၊ မထလြိုးရှြာြိုး၊ မွနဂ် ုလီြိုးယြာြိုး၊ ခမနမ်ြာ၊ နထီပါ၊ နယ ြိုးဇီလန၊် 

ပစ ြ တ် ျွနြ်ိုးမ ြာြိုး၊ ပါ စစတန၊် ြ လစ်ပ ုင၊် စ ဂြာပ ၊   ရုီြိုးယြာြိုး၊ သရီ လ ဂြာ၊   ငုဝ်မ်၊   ငုြ်ိုး၊ တီထမြာလ ်စ်တီ၊ 

ဗီယ ်နမ် 

ACCEPTED LANGUAGES: English, Bahasa Indonesia, Bengali, Burmese, Hindi, Japanese, 

Korean, Malay, Mandarin, Mongolian, Nepali, Sinhala, Tagalog, Thai, Vietnamese. 

လ ်ြ သညို့်ဘြာသြာစ ြာြိုးမ ြာြိုး: အဂဂလ ပ်၊ ဘြာဆြာအငဒ် နုြီိုးရှြာြိုး၊ ဘဂဂ ါလီ၊ ဗမြာ၊ ဟငဒ်၊ီ ဂ ပန၊်   ရုီြိုးယြာြိုး၊ မထလြိုး၊ 

မနဒ်ရငြ်ိုး၊ မွနဂ် ုလီြိုးယြာြိုး၊ ထနပါလီ၊ ဆငဟ်ြာလြာ၊ တယ်ဂါထလြာို့၊   ငုြ်ိုး၊ ဗီယ ်နမ ်

All shortlisted poems will be translated into English. 

ဆနြ်ါတငထ်ရွြိုးြ ယ်ခြငြ်ိုးြ ရထသြာ  ဗ ြာမ ြာြိုးအြာြိုးလ ုြိုး   ုအဂဂလ ပ်ဘြာသြာသ ု ို့ ခပနဆ် ုမည်ခြစ်သည်။ 

________________________________________ 

ABOUT OUR PARTNER 

 ျွန်ပ်ုတ ု ို့၏အစုစပ်အြွ ြို့ဝငအ်ထက ြာငြ်ိုး 

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. 

အြာရ ှပစ ြ တ ်နြာတြာရှည်ထဆြိုးရ ု ထဆြိုးဝါြိုး ုသ  ြာ ွယ်ထစြာငို့ထ်ရှြာ ်မှု  ွနရ်  ်(APHN) သည် အြာရှနငှို့ ်

ပစ ြ တ်တွင ်နြာတြာရှည်ထဆြိုးရ ု ထဆြိုးဝါြိုး ုသ ြာ ွယ်ထစြာငို့ထ်ရှြာ ်မှု   ုအြာြိုးထပြိုးရန ်ရည်စ ြိုးသည်။ ၎ငြ်ိုးတ ု ို့၏ 

ရည်ရွယ်ြ  ်မှြာ အသ အ်နတရြာယ်  ု မြ မ်ြိုးထခြြာ ်ထနထသြာ နြာမ  နြ်ိုးမှု   ုြ စြာြိုးရခြငြ်ိုး သ ်သြာထစရန ်

http://athousandcranes.org/


ထဆြိုးရ ုသ ု ို့ပ ု ို့ထဆြာငထ်ပြိုးထသြာ အြွ ြို့အစည်ြိုးမ ြာြိုးနငှို့ ်တစ်ဦြိုးတစ်ထယြာ ်ြ ငြ်ိုးစီအြာြိုး လုပ်ပ ုငြွ်ငို့ထ်ပြိုးရန ်နငှို့ ်

ထ ြာ ်ြ အြာြိုးထပြိုးရနခ်ြစ်သည်။ 

The Network promotes education and skills development, enhances awareness and 

communication, and fosters research and collaboration. 

 ွနရ် ်အြွ ြို့သည် ပညြာထရြိုးနငှို့ ် ျွမြ်ိုး  ငမ်ှုမ ြာြိုးတ ြုိုးတ ်ထစခြငြ်ိုးအြာြိုး အြာြိုးထပြိုးသည်။ ဗဟုသုတနငှို့ ်

နြာြိုးလည်သထဘြာထပါ ်မှု တ ြုိုးခမငို့လ်ြာ ခြငြ်ိုးမ ြာြိုး နငှို့ ်ဆ ်ဆ ထခပြာဆ ုခြငြ်ိုးမ ြာြိုးအြာြိုး အြာြိုးထပြိုးသည်။ 

ထစြာငို့ထ်ရှြာ ်သ မ ြာြိုး သုထတသနနငှို့ ်ပ ြိုးထပါငြ်ိုးပါဝငမ်ှုအြာြိုး အြာြိုးထပြိုးသည်။ 


