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1. All poems are to be submitted in .pdf or .docx format in 12 point Times New Roman.
၁။ ဗ ြာမ ြာြိုးအြာြိုးလုြိုး ု .pdf သမဟု
ု ို့ တ် .docx ပုစခြင ို့် ထပြိုးပရန်
ု ို့ ခြစ်သည်။ စြာလုြိုးအမ ြိုးအစြာြိုး Times New
ု စြာလြိုးု အရွ ယ်အစြာြိုး 12 point ခြင ်ို့ ထပြိုးပရန်
ု ို့ ခြစ်သည်။

Roman

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၏ ဗ ြာထပြိုးပခြင်
ု ို့ ြိုးတွင ် ထအြာ ်ပါ အထသြိုးစတ်အြ ်အလ

်မ ြာြိုး

ု ပါဝင်ပါထစ။

• သင်၏ အမည် အခပညို့်အစု
• သင်၏ ထမွြိုးသ က ရြာဇ်
• သင်ထန
• သင ်ို့

င
ု ရ
် ြာ နင
ု င
်

ု ထမွြိုးြွြာြိုးရြာ နင
ု င
်

• သင်ထခပြာဆုထသြာ ဘြာသြာစ
• အတထ ပပတ အ

ဉြိုးြ ပ် (စြာထက

ြာြိုးမ ြာြိုး
ြာင်ြိုးထရ ၃ ထက

ြာင်ြိုးမှ ၄ ထက

ြာင်ြိုး)

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 ယ်၍ တ ်ထရြာ ရ
် န် ြတ်က ြာြိုးြရလျှင ် သင်၏ ဗ ြာအြာြိုး မျှထဝရန် ဂ ပန်နင
ု င
်
ုထဘြိုးမမ ြို့
အြာရှပစြတ် နြာတြာရှည်ထဆြိုးရု ညီလြာြ အြာြိုး ၂၀၂၁ နဝ
ု င်ဘြာလ ၁၁-၁၃ အတွငြိုး် တ

်ထရြာ

ရ
် န်

စတ်ဝင်စြာြိုးမှုရမရှ
ှ နှင ်ို့ တ

်ထရြာ

်နင
ု ခ် ြင်ြိုးရှမရှ

ုထ

ြိုးဇြိုးခပ မပီြိုး ထြြာ်ခပပါ။ ြရီြိုးသွြာြိုးစရတ်နင
ှ ်ို့

တည်ြိုးြုစရတ်အြာြိုး 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
ပ
် ါတု ို့ ု ခပင်ဆင်မပီြိုးလျှင ် ဤ ဗ ြာစြာစုသု သင်
၏ ဗ ြာ ု ထပြိုးပခြင်
ု ို့ ြိုးအတွ ်
ို့
အထက

ြာင်ြိုးခပြ

ထဆြိုးဝါြိုး

ုသ

မ
် ြာြိုး
ြာ

ု အတုြ ပ်ရှငြိုး် ခပ

ွယ်ထစြာငထ
ို့် ရှြာ

်မှု (အ

ြာြိုးသညို့် အထက

ြာင်ြိုးက

ြာြိုးစြာနှင ို့် တ

ယ်၍ ရှြို့လျှင)် သင်၏

ွ နြာတြာရှည်ထရြာဂါ နှင ို့်

ုယ်ထတွြို့ အထတွအ
ြို့ က

မ ြာြိုးအပါအဝင်

submission@athousandcranes.org သထပြိုး
ု ို့ ပပါ။
ု ို့
SUBMIT
ထပြိုးပပါ
ု ို့
________________________________________
ABOUT THE ANTHOLOGY
ဗ ြာစြာစုအထက ြာင်ြိုး
Coping with death and dying is not a topic that’s often discussed, and yet it’s an inevitable
reality of every human life.
ထသခြင်ြိုးတရြာြိုးနင
ှ ို့် ထသဆြိုးု ခြင်ြိုးတု ို့ ု ရင်ဆုငြ
် အတွ
ု ို့
် ဆုတြာ မက ြာြဏ ထဆွြိုးထနွြိုးထလို့ရှတို့
ထြါင်ြိုးစဉတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ ဒါထပမယို့် လသြာြိုးတုငြိုး် ဘဝမှြာ မလွဧ

န်က

ထတွရ
ြို့ မှြာခြစ်တို့

အမှနတ
် ရြာြိုးတစ်ြုခြစ်ထနတယ်။
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 နြာတြာရှည်ထရြာဂါ ျွမ်ြိုးခြင်ြိုးနင
ှ ို့် ရင်ဆင
ု ထ
် နရသ လနြာတစ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊ မသြာြိုးစုဝင်တစ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊
မတ်ထဆွတစ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊
တညီထသြာအထတွြို့အက

န်ြိုးမြာထရြိုးထစြာငထ
ို့် ရှြာ
ထတွြို့ က

်မှု

ျွမြိုး်

ြြိုးထသြာ အခြြာြိုးသမ ြာြိုး

င်ပညြာရှငတ
် စ်ဦြိုးခြစ်ထစ၊
မှ က

ြာြိုးနြာြြိုးသည်ခြစ်ထစ နှစ်သမို့်မှုနင
ှ ို့်

ြွနအ
် ြာြိုးထပြိုးသတစ်ဦြိုး ခြစ်နင
ု ပ
် ါသည်။
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 ြာစုခြင ို့် Sing Lit Station (SLS) နှင ို့် Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN)
အြာရှ ပစြတ် နြာတြာရှည်ထဆြိုးရု ထဆြိုးဝါြိုး

ုသ

ြာ

ယ
ွ ်ထစြာငထ
ို့် ရှြာ

မ
် ှု

ွနရ
်

အ
် ြွြို့ မှ နြာတြာရှည်ထဆြိုးရု နှင ို့်

ထဆြိုးဝါြိုး

ုသ

ြာ

ွယ်ထစြာငထ
်ို့ ရှြာ

တုြိုးခမငလ
ို့် ြာထစရန်၊ ဤ အထက
ထရြိုးသြာြိုးထဟြာထခပြာခြင်ြိုး

်မှု သထဘြာတရြာြိုးဆင
ု ရ
် ြာ ဗဟုသုတနှင ်ို့ နြာြိုးလည်သထဘြာထပါ

ြာင်ြိုးအရြာပင
ု ြိုး် ဆင
ု ရ
် ြာ လုပ်ထဆြာင်ြ

ု ထသြ ြာစွြာစဉြိုးစြာြိုးလုပ်

င
ု ခ် ြင်ြိုး

်မ ြာြိုးအြာြိုး အ

ု လွယ်

်မှု

ယ်တဝင ို့်

ထြ ြာထမွြို့ထစရန် ရည်ရွယသ
် ည်။

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 ြာ ွယ်ထစြာငထ
ှု အ ြိုးထ ြိုးဇြိုးမ ြာြိုးရြြိုးထသြာ အြာရှပစြတ်ထဒသတွင ်
ို့် ရှြာ ်မ၏
ထန

င
ု က်

သမ ြာြိုးအြာြိုးလုြိုး

အြာရှပစြတ်ထဒသတွင ် အဓ
လ

ု ၎င်ြိုးတ၏
ု ို့

ဗ ြာမ ြာြိုး

ုဤ

ဗ ြာစြာစုသပါဝင်
ု ို့
ထပြိုးပရန်
ု ို့ က

ထခပြာဆုထသြာ မည်သညို့်ဘြာသြာစ

ဆုပါသည်။

ြာြိုးမ ြာြိုးခြငမ
ု ို့ ြိုးမ ြာြိုး
ို့် ဆု ထပြိုးပခြင်

ု

်ြပါလမို့်မည်။

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 ြာထပြိုးပြွ
ု ို့ ငရ
ု ြိုး် ၊ ထမဘြာဒီြိုးယြာြိုး၊ တရုတ်၊
ို့် ထဒသမ ြာြိုး: ကသစထကတြိုးလ ြာြိုး၊ ဘဂဂလြာြိုးထဒရ
ို့ ှ်၊ ဘတန်၊ ဘရနင
ထဟြာင်ထ
ပစြတ်
ဗီယ

ြာင်၊ အနဒယ၊ အင်ဒန
ု ြိုးီ ရှြာြိုး၊ ဂ ပန်၊ လြာအု၊ မထလြိုးရှြာြိုး၊ မွနဂ
် ုလီြိုးယြာြိုး၊ ခမန်မြာ၊ နီထပါ၊ နယြိုးဇီလန်၊
ျွနြိုး် မ ြာြိုး၊ ပါ

စစတန်၊ ြလစ်ပုင၊် စ

ဂြာပ၊

ရ
ု ီြိုးယြာြိုး၊ သီရလ

ဂြာ၊

င
ု ဝ
် မ်၊

င
ု ြိုး် ၊ တီထမြာလ

်စ်တ၊ီ

်နမ်

ACCEPTED LANGUAGES: English, Bahasa Indonesia, Bengali, Burmese, Hindi, Japanese,
Korean, Malay, Mandarin, Mongolian, Nepali, Sinhala, Tagalog, Thai, Vietnamese.
လ ်ြသညို့်ဘြာသြာစ ြာြိုးမ ြာြိုး: အဂဂလပ်၊ ဘြာဆြာအင်ဒန
ု ြိုးီ ရှြာြိုး၊ ဘဂဂ ါလီ၊ ဗမြာ၊ ဟင်ဒ၊ီ ဂ ပန်၊ ရ
ု ီြိုးယြာြိုး၊ မထလြိုး၊
မန်ဒရင်ြိုး၊ မွနဂ
် ုလြိုးီ ယြာြိုး၊ ထနပါလီ၊ ဆင်ဟြာလြာ၊ တယ်ဂါထလြာ၊ို့

င
ု ြိုး် ၊ ဗီယ

်နမ်

All shortlisted poems will be translated into English.
ဆန်ြါတင်ထရွ ြိုးြ ယ်ခြင်ြိုးြရထသြာ ဗ ြာမ ြာြိုးအြာြိုးလုြိုး ု အဂဂလပ်ဘြာသြာသု ခပန်
ို့ ဆုမည်ခြစ်သည်။
________________________________________
ABOUT OUR PARTNER
ျွနပ
်ု ်တ၏အစု
ု ို့
စပ်အြွြို့ဝင်အထက ြာင်ြိုး
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.
အြာရှ ပစြတ် နြာတြာရှည်ထဆြိုးရု ထဆြိုးဝါြိုး ုသ ြာ ယ
ွ ်ထစြာငထ
် ှု ွနရ
်
် (APHN) သည် အြာရှနင
ှ ို့်
ို့် ရှြာ မ
ပစြတ်တွင ် နြာတြာရှည်ထဆြိုးရု ထဆြိုးဝါြိုး
ရည်ရွယ်ြ

်မှြာ အသ

အ
် နတရြာယ်

ုသ

ြာ

ု မြမ်ြိုးထခြြာ

ယ
ွ ်ထစြာငထ
ို့် ရှြာ

်မှု

်ထနထသြာ နြာမ

န်ြိုးမှု

ု အြာြိုးထပြိုးရန် ရည်စြိုးသည်။ ၎င်ြိုးတ၏
ု ို့
ု ြစြာြိုးရခြင်ြိုး သ

်သြာထစရန်

ထဆြိုးရု သပ
ု ို့ ထဆြာင်
ု ို့
ထပြိုးထသြာ အြွြို့အစည်ြိုးမ ြာြိုးနင
ှ ်ို့ တစ်ဦြိုးတစ်ထယြာ
ထ

ြာ

်ြ င်ြိုးစီအြာြိုး လုပ်ပုငြ
် ွငထ
်ို့ ပြိုးရန် နှင ်ို့

ြ
် အြာြိုးထပြိုးရန်ခြစ်သည်။

The Network promotes education and skills development, enhances awareness and
communication, and fosters research and collaboration.
ွနရ
်
်အြွြို့သည် ပညြာထရြိုးနင
ှ ်ို့ ျွမြိုး်
င်မမ
ှု ြာြိုးတြိုးု တ ထ
် စခြင်ြိုးအြာြိုး အြာြိုးထပြိုးသည်။ ဗဟုသုတနှင ်ို့
နြာြိုးလည်သထဘြာထပါ
ထစြာငထ
ို့် ရှြာ

်မှု တြိုးု ခမငလ
ို့် ြာ ခြင်ြိုးမ ြာြိုး နှင ို့် ဆ

ဆ
် ထခပြာဆုခြင်ြိုးမ ြာြိုးအြာြိုး အြာြိုးထပြိုးသည်။

သ
် မ ြာြိုး သုထတသနနှင ို့် ပြိုးထပါင်ြိုးပါဝင်မှုအြာြိုး အြာြိုးထပြိုးသည်။

