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ေဆာင္းပါး

ပဋိပကၡေ
 ၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းမွာ မသန္စြမ္းဘဝနဲ႔ေနထိုင္ေနရသူ ဦးေယာဟန္

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ပဋိပကၡေတြမျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစုရြာမွာအတူတကြေနထိုင္ၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးခဲ႔ၾကပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အငယ္ဆံုးသားကေတာ့ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္မွာ ဆံုးပါးသြားခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေန႔မွာေတာ့ ပဋိပကၡေတြဟာစတင္လာပါေတာ့တယ္။ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ရြာဘက္ကိုပစ္ၾကခတ္ၾကလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ေဘးလြတ္ရာကိုထြက္ေျပးဖို႔
ႀကိဳးစားခဲ႔ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အနားကို လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲလို႔ ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းနဲ႔ေျခေထာက္မွာလည္းဒဏ္ရာေတြရခဲ႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ္
သားမွာဆိုရင္လည္းဆိုးဆိုးရြားရြားဒဏ္ရာေတြရခဲ႔တယ္။
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ဒါနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔အကူအညီေတာင္းၿပီးေဆးရံုကိုသြားခဲ႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သားက ၾကာၾကာမခံခဲ႔ပါဘူး။ ေဆး႐ုံမွာပဲ ဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္။
သူ႔အတြက္အေခါင္းလုပ္ေပးဖို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာအခ်ိန္မရွိခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္သူ႔အေလာင္းကို ပလတ္စတစ္နဲ႔ပဲပတ္ၿပီးအဲညမွာပဲသၿဂိဳဟ္ခဲ႔ရပါတယ္။
သားကကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာေတာ့အသက္က၂၁ ႏွစ္ရွိေနပါၿပီ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာကေနထြက္ေျပးလာၾကတာ လူကစုစုေပါင္းသံုးရာေလးရာေလာက္ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သားကို ဆံုးရႈုံးသြားရသလို မိသားစုေတြလည္း
အကုန္တစ္ကြဲတစ္ျပားစီျဖစ္ကုန္တာလည္းရွိပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြကလည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္လေလာက္နီးပါး ေတာထဲမွာပဲ
ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ခဲ႔ရတယ္။ မိုးကလည္းရြာသလို အစားအစားလည္း လံုလုံေလာက္ေလာက္မရွိေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးနဲ႔ပဲ ေဝငွစားေသာက္ခဲ႔ရတယ္။
အဲဒီေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးေဂ်ာ္မဆတ္ဘုရားေက်ာင္းကိုေရာက္သြားတယ္။ အခုေနေနတဲ႔စစ္ေရွာင္စခန္း
အသစ္ကိုမေရာက္ခင္ အဲဒီမွာရွစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ေနခဲ႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း ေျခေထာက္က ထိခိုက္ထားေတာ့သူမ်ားေတြလို
အလုပ္လုပ္ဖို႔ကအခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္။
ဒါေပမဲ႔သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာဒရာျမန္မာကလုပ္တဲ႔ SCAIDP စီမံကိန္းအေၾကာင္းၾကားသိခဲ႔ရတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက မသန္စြမ္းသူေတြကိုေထာ
က္ပံ႔တာေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မသန္စြမ္းသူေတြကို လစဥ္ေထာက္ပံ႔တဲ႔ ေငြတစ္ေသာင္းက်ပ္အျပင္ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ႔တဲ႔
အစီအစဥ္ကေန ငါးေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရရွိခဲ႔တယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒီစစ္ေရွာင္စခန္းကို ေရာက္လာေတာ့ အာဒရာက ေရႏွင့္မိလႅာစနစ္ေကာင္းမြန္ဖို႔ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းဖို႔အျပင္ က်ားမေရးရာနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အသိပညာေပးတာေတြလုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေတြအမ်ားႀကီးရလာတယ္။
အခုဒီစခန္းမွာလူဦးေရ ၆၆၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္တယ္။ အခုေတာ့စခန္းမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ႔အိမ္သာေတြနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ လက္ေဆးတဲ႔ေနရာေတြလည္း
သီးသန္႔ရွိလာပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ဒီစီမံကိန္းကေန အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။
SCAIDP စီမံကိန္းကို Global Affairs Canada ႏွင့္ ADRA Canada တို႔က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စစ္ေရွာင္စခန္း ၄၈
ခုအပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးတို႔အတြက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“

အခုလိုစခန္းမွာလာေရာက္ကူညီေပးတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစုကိုလည္းလာေရာက္
ေထာက္ပံ႔ေပးလို႔လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္

PYAE PHYO LIN
Communications Assistant, ADMIN

သတင္းစကား

ေသးငယ္ေသာအရာမ်ားမွအစျပဳ၍ ႀကီးမားေသာအရာမ်ားျဖစ္လာျခင္း

ၾသစေၾတးလ်ဂီတပညာရွင္ Paul Kelly ႏွင့္ Kev carmody တို႔ေရးသားထားတဲ႔ မွတ္မိလြယ္ၿပီး ၿငိမ့္ေညာင္း ေပါ့ပါးတဲ႔သီခ်င္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္။
အဲဒါကခိုင္ၿမဲျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္းႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိအေၾကာင္းေတြကို ေရးသားေဖာ္က်ဳးထားပါတယ္။Vincent Lingiari ႏွင့္ Gurindji လူမ်ိဳးေတြဟာ
၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ မတရားမႈကိုအဆံုးသတ္ရန္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးစြာ ကြ်န္စနစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံခဲ႔ရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာလည္း
အာဒရာလုပ္ငန္းမွာလည္း ယင္းကဲ႔သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျခားနားမႈကိုႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ဖို႔
ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခိုင္ၿမဲစြာဆက္သြယ္ျခင္းကိုဆိုလိုတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
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ဗင္းဆင့္သည္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္လာတယ္။ လူမ်ားမွာ လိုက္ပါနားေထာင္ၾကေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းေအာင္ျမင္မႈ ရရွိတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
Gurindji လူမ်ိဳးေတြဟာ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ႔ၾကတယ္။ လူအမ်ားဟာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သနားၾကင္နာျခင္းအျပဳအမူမ်ား အနည္းငယ္သာ
လႊမ္းမိုးႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း ADRA လုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာလည္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာျဖစ္လာလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔
လံု႔လဝီရိယရွိရွိျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္မွာေတာ့ ဒီအလုပ္မ်ိဳးဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲေစတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဗင္းဆင့္နဲ႔ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ဥပေဒကိုေျပာင္းလဲေစခဲ႔တယ္။ Gurindji လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြ
ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၾကတယ္။ ADRA မွာဆိုရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း ေျပာင္းလဲခ်င္လာတယ္။ လူသားတိုင္းရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ့္ကမၻာသစ္တစ္
ခု ရရွိ္ဖို႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ အိပ္မက္မက္ခဲ႔ၾကသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ မတရားမႈေတြနဲ႔ မုန္းတီးမႈေတြမရွိေတာ့ေသာ ကမၻာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ADRA
ရဲ႕ဇာတ္လမ္းမွာ မင္းရဲ႕ပါဝင္မႈဟာ ေသးငယ္တယ္လို႔ ခံစားရခ်င္ခံစားရလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကတိေပးႏိုင္တာကေတာ့ ေသးငယ္တဲ႔
အရာေလးေတြကေန ႀကီးမားတဲ႔အရာေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာပါပဲ။

MARK WEBSTER | Regional Director, ADRA Asia Regional Office

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org
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ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္
၂၀၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ Covid-19 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသူႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္းကို
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၎ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ အေမရိကႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔မွျပန္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ
တီးတိန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ က်န္တစ္ဦးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးသည္
ျမန္မာႏိ္ုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အစိမ္းေရာင္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ
ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ၂
ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္အတည္ျပဳလူနာ၂၀ ဦးရွိေနၿပီး ၈ ဦးမွာ
ျပည္တြင္းကူးစက္မႈျဖစ္၍ တစ္ဦးမွာ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

Published 24 March at 16:33
SEAQE2 စီမံကိန္းသည္ House Wiring ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း သင္တန္းကို
ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ TVET
ကာလတိုသင္တန္းပထမအသုတ္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ
ဆရာမ်ားသည္ ယင္းသင္တန္းအတြက္ျပင္ဆင္ေရးအေနျဖင့္ အဆိုပါ ToT သင္တန္းကို
တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဆရာမ်ားအတြက္သင္တန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ ၁၄
ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသင္တန္းတြင္ ဆရာ သုံးဦးႏွင့္ ဆရာမ သုံးဦးစုစုေပါင္း
ဆရာေျခာက္ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ NSSA အဆင့္ ၁ တပ္ဆင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ ကာလတိုသင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္အိမ္သုံးလၽွပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္း
ဆိုင္ရာလက္စြဲစာအုပ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္းစသည္တို႔လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။ Norad ႏွင့္ ADRA
Norge တို႔၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
website ျဖစ္ေသာ www.adramyanmar.org/education သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

မပြင့္ျဖဴၾကည္
ACCOUNTANT | ADMIN

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ဗမာလူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
ေခ်ာကလက္

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။
ခရမ္းေရာင္

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
စာဖတ္ရတာကို အႀကိဳက္ဆံုးပဲ
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ Q6
ျပင္ဦးလြင္

Q7

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။
ၾကင္နာတတ္တဲ႔ႏွလံုးသားရွိတယ္လို႔
ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈရိွတာေၾကာင့္ပါ

ယခုလအတြက္ ဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Emma McCrow, Communications Officer
ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
ဤအမ်ိဳးသမီးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္းနား KBC စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ေနရပ္ေရႊ႕
ေျပာင္းေနထိုင္ရသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး SCAIDP စီမံကိန္းတြင္ အက်ိဳးခံစားရရွိသူတစ္ဦး
လည္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေနာက္တစ္ခါထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္
ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ ေန႔မတိုင္မီ သင္၏ဓာတ္ပံုကို
emma.mccrow@adramyanmar.org သို႔ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အႏိုင္ရရွိသည့္ဓာတ္ပံုကို
ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔တြင္လည္း အမည္ႏွင့္
တကြ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဓာတ္ပံု လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္၏ဓာတ္ပံု အႏိုင္ရရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္
- ADRA Myanmar ၏ ဝန္ထမ္း၊ မိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ရန္လို
အပ္သည္။
- ADRA Myanmar စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦး၊ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ိုက္ကူးျခင္း ျဖစ္ရမည္။
- အျမင့္ဆံုး resolution (preferable at 300ppi: 2480 x 3508 pixels)
- Landscape သို႔မဟုတ္ portrait ဓာတ္ပံုမ်ားကိုသာ လက္ခံသည္။
- ဓာတ္ပံုအလင္းအေမွာင္ႏွင့္ Focus ၾကည္လင္ျပတ္သားရမည္။
- JPEG သို႔မဟုတ္ RAW files မ်ားကိုသာ လက္ခံသည္။
- ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ မူရင္းဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။
- ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပထားေပးရမည္။
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

www.adramyanmar.org/careers တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔အထိ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ေခၚယူထားျခင္းမရွိေသးပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္
ဆက္သြယ္ပါ။
The Adventist Development & Relief Agency Myanmar
Apartment 3-2, 4th Floor, Block A, E Condominium,
Zay North Street (Off U Wisara Road),
Dagon Township, Yangon MYANMAR 11191
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