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‘ မဂၤလာပါ ’ သည္ ADRA Myanmar ၏ သတင္းလႊာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပန္လည္
မိတ္ဆက္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသတင္းလႊာပါဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
ADRA Myanmar ၏ မူပိုင္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္းပါး

ခ်င္းေတာင္ေပၚက ဝဥစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနဲ႔ အသက္ေမြးေနသူ

ကြ်န္ေတာ္နာမည္ ဦးဟိုလင္းပါ အသက္ကေတာ့ ၅၂ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ထဲက ရွတလိုင္းေက်းရြာမွာ
ေနထိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာမိသားစုဝင္စုစုေပါင္း ၁၁ ေယာက္၊ သားသမီးေျခာက္ေယာက္ရွိပါတယ္။ သူတို႔အကုန္လံုးေတာ့
ဒီမွာမေနၾကပါဘူး။ အေဝးမွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔အရင္တုန္းကေတာ့ ေတာင္ယာအလုပ္ကိုပဲအဓိကလုပ္ကိုင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးတာေပါ့။
အဲဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက စားဝတ္ေနေရးအတြက္အရမ္းကို ခက္ခဲခဲ႔တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စားစရာအစားအစာေတာင္ျပတ္ေတာက္ခဲ႔ရတယ္။
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ဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝဥကိုေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ႔တယ္။ အဲဒီဟာကလည္းကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသမွာနာမည္ႀကီးတယ္ေလ။
အထူးသျဖင့္တ႐ုတ္ကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်လို႔ရတာေၾကာင့္ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစုအတြက္လည္း ဝဥစိုက္ပ်ိဳးတာက အက်ိဳးရွိမယ္လို႔လည္း
ယံုၾကည္တယ္ေလ။
အစတုန္းေတာ့ အရမ္းကိုအခက္အခဲရွိတယ္။ အရမ္းလည္းႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးေစ့ေတြကိုေတာထဲမွာ
လိုက္ရွာတယ္။ ေရာင္းခ်ႏိုင္တဲ႔အဆင့္ထိေရာက္ဖို႔ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ေစာင့္ဆိုင္းရတယ္။ ႏွစ္စဥ္ဒီဝဥစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္
ကုန္က်စရိတ္က တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္သိန္း ၂၀ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္မိသားစုအတြက္အခက္အခဲရွိတယ္။ အခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မွာ
ဝဥစိုက္ခင္း ၁၅ ဧကရွိပါတယ္။
၂၀၁၇ မွာ ကြ်န္ေတာ္ ADRA စီမံကိန္းအေၾကာင္း ၾကားသိခဲ႔ရတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္
တဲ့ သင္တန္းေတြေပးတာရွိသလို သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးဖို႔အတြက္ မ်ိဳးေစ့ေတြလည္းျဖန္႔ေဝေပးပါတယ္။ ဒါကကြ်န္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို
ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားဖို႔အတြက္လည္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ADRA ကလည္း ဝဥျဖတ္စက္နဲ႔ ဝဥေဆးေၾကာတဲ႔စက္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔တယ္။ အဲဒီစက္ေတြက ဝဥကို ျဖတ္ေတာက္တဲ႔အခါ
အလုပ္သမားအင္အားနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္တာကို သက္သာေစတယ္။ ေနာက္ၿပီး ADRA က ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး အေျခာက္ခံတဲ႔စက္ကို
လည္းေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔တယ္။ အရင္တုန္းက ဝဥအေျခာက္ခံဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေနေရာင္ျခည္ကိုပဲ အားကိုးရတယ္။ မိုးရာသီဆိုရင္
ဝဥကိုအေျခာက္ခံဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးအေျခာက္ခံစက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြအတြက္ အခ်ိန္နဲ႔
ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္။ အရမ္းကိုအေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ရြာလံုးကရြာသားေတြအကုန္ ကြ်န္ေတာ္လို ဝဥစိုက္ေတာင္သူေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။
SURE စီမံကိန္းကို MFAT ႏွင့္ ADRA New Zealand တို႔ကေထာက္ပံ႔ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္စိုက္ပ်ိဳးေရး
အေလ႔အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္
ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုအေထာက္အကူျပဳေစျခင္းျဖစ္သည္။

“

ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်င္းျပည္နယ္က အရမ္းကိုဆင္းရဲေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေထာက္ပံ႔ေပးတာက
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသအတြက္ အရမ္းကို အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အလွဴရွင္နဲ႕ ADRA ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

PYAE PHYO LIN
Communications Assistant, ADMIN

သတင္းစကား

ႏွိမ့္ခ်မႈျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း
ခိုင္မာေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ျမင္လာေစရန္ သင္၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို မျပသရဟု သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိထားသည္။
ေက်းဇူးတင္စရာမွာ ဦးေဆာင္သူမ်ားက သင္၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို သင္၏အဖြဲ႔ႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းမွာ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
တို႔ကိုပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္သည္ဟူေသာအေတြးအေခၚကို လက္ခံေသာေၾကာင့္ ဤအယူအဆမ်ားမွာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ
မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း၏ စံျပအရည္အေသြးမ်ားကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္းေယဘုယ်အားျဖင့္
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ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ အားနည္းခ်က္ကို အားသာခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္၏အားနည္းခ်က္ကို
သိေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို မဖံုးကြယ္မိေစရန္လည္း အၾကံေပးလိုသည္။
မိမိကိုယ္ကိုယ္ႏွိမ့္ခ်တတ္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ပို၍ေလးစားတတ္ၾကသည္။ လူမ်ားသည္ သင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
႐ုန္းကန္မႈမ်ားကိုျမင္ၿပီး သူတို႔အေနျဖင့္လည္းေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ဟုယံုၾကည္တတ္သည္။ သင္အေနျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု ဟန္ေဆာင္ပါက သူတို႔အေနျဖင့္
မျပည့္ဝႏိုင္သည္ဟုထင္ႏိုင္ပါသည္။ အဲဒီအခါသင့္ေနာက္လိုက္ရန္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အားေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အကူအညီ
ေတာင္းခံရန္မေၾကာက္ၾကပါ။ အမွန္တကယ္မွာ ဦးေဆာင္လမ္းျပရန္ ဘယ္သူမွမရွိေနသည့္ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။
လူေတြအကူအညီေပးတဲ႔အခါ သူတို႔စိတ္ခ်မ္းသာသည္။ သူတို႔အေနနဲ႔ကူညီမယ့္လူေတြေလ်ာ့နည္းတာကို မစဥ္းစားၾကပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔က ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔
သာခံစားၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္သင္၏အဖြဲ႔လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အျပည့္အဝနားလည္ဖို႔နဲ႔ လူေတြနဲ႔ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္နားလည္ႏိုင္ဖို႔
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကူညီႏွိမ့္ခ်တတ္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို နားလည္ဖို႔အတြက္ သင့္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။
KOREY DOWLING | Vice President for People and Culture, ADRA International
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Published 10 April at 22:54
ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ သင့္အေနနဲ႔
ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲဆိုသည္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔အခ်ိန္ကာလတြင္ ဘုရားသခင္၏ ကတိကဝတ္တို႔အတြက္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ Country Director, Claudio ေျပာၾကားထားသည့္ သတင္းစကားျဖစ္ပါသည္။ ဗီဒီယိုကို
ၾကည့္႐ႈရန္ HERE

Published 13 April at 19:52
Covid 19 ကာလအတြင္း သင့္အေနနဲ႔ဘယ္လိုကူညီ
ႏိုင္သလဲဆိုတာ အံ႔ၾသစရာပါ။
အိမ္မွေန၍ အျခားသူမ်ားကို ကူညီရန္ နည္းလမ္းမ်ား
၁) ေငြေရးေၾကးအတြက္႐ုန္းကန္ေနရသူမ်ားကို ကူညီပါ။
၂) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေဒသခံ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ အစားအစာႏွင့္ ေရကိုဝယ္ယူပါ။
၃) ေက်းဇူးတင္စာေရးသားပါ။ ၿပီးရင္ဖုန္းျဖင့္
ဖတ္ျပေျပာဆိုေပးပါ။
၄) အထီးက်န္ေနသူကိုေခၚဆို၍ ေရာဂါအေၾကာင္း
မဟုတ္ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကိုေျပာ
ဆိုေပးပါ။
၅) ဆုေတာင္းပါ။ သူတို႔အတြက္ သင္ဆုေတာင္းေပး
ေနသည္ကိုလည္းလူအမ်ားသိရွိပါေစ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

ကိုေစာမင္းမင္းဟိန္း
ASSISTANT HAIR CUTTING TRAINER | SEAQE2

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ပိုးကရင္လူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
ပင္လယ္စာ

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။
မိုးျပာေရာင္

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
စာဖတ္ရတာနဲ႔ ပံုဆြဲရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ Q6
ျပင္ဦးလြင္

Q7

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
ဇြန္လ၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ စြမ္းအားတစ္ခုပါ
ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
ဝန္ထမ္းအားလံုးစည္းလံုးညီၫြတ္ၿပီး မိသားစုလိုရွိတာေၾကာင့္ပါ။

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Hkawn Din, WASH/M&E Officer, SCAIDP V
ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
Zahkung သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္း
ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီက ၿပီးဆံုးခဲ႔သည့္ SCAIDP V စီမံကိန္း၏ အ
က်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေနာက္တစ္ခါထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္
ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔မတိုင္မီ 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 ၃၀ ရက္ေန႔အထိ လစ္လပ္ရာထူးေနရာမ်ားမရွိေသးပါ။

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
Phone: +95 1 240 900
Email: admin@adramyanmar.org
Website: www.adramyanmar.org

ADRA Myanmar အေနျဖင့္ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
www.adramyanmar.org/report တြင္ အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား

SEAQE 2
Norad ႏွင့္ ADRA Norway တို႔ကေငြေၾကး
ေထာက္ပံ႔ထားၿပီး SEAQE2 စီမံကိန္း၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး
သင္တန္းေက်ာင္း TVET ၏ ရက္တိုသင္တန္းအစီအစဥ္တြင္
စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကို႐ိုနာ
ဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း အစိုးရနည္း
ပညာအထက္တန္းေက်ာင္းဘားအံမွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
သည့္အတြက္ သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေပ။
သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ အတြက္ သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၁
အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ Zabai က တီထြင္ထားသည့္ မိုဘိုင္းလ္အက္ပ
လီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကား
ခဲ႔သည္။
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Hospitality၊ Life Skills
ႏွင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ႔ၾကသည္။
ပညာေရးအေျချပဳ SEAQE2 စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္သည္
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
စီမံကိန္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ TVET အစီအစဥ္သည္
လူငယ္မ်ားအား အလုပ္အကိုင္ကြ်မ္းက်င္ေစေရးအတြက္
ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကာလတိုသင္တန္းမ်ား
မွတစ္ဆင့္သင္ၾကားပို႔ခ်ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

CASE2Learn
ဥေရာပသမဂၢ၏ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈျဖင့္
ေဆာင္ရြက္သည့္ CASE2Learn စီမံကိန္းတြင္
ADRA Myanmar ၏မိတ္ဖက္ RISE က ၎တို႔
ကြန္ရက္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ေဒသသံုးခုတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္တုံ႔ျပန္ေရး
အတြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။
TSYU (Ta’ang Students and Youth Union)
သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃
ခုတြင္ အသိပညာေပးပိုစတာမ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ ႏွာေ
ခါင္းစည္းမ်ား၊ အရက္ပ်ံႏွင့္ လက္ေဆးရည္မ်ားျဖန္႔
ေဝေပးျခင္းတို႔အျပင္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို
အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေၾကညာေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ က်န္းမာေရး
အသိအျမင္ျမင့္မားေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။
LDN (Lahu Development Network) သည္
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းေက်းရြာ ၃၆ ရြာတြင္
အသိပညာေပးပိုစတာမ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင့္
ေရာဂါတံု႕ျပန္ကာကြယ္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။
ENDO (Eastern Naga Development Organisation) သည္ နာဂေဒသတြင္ အသိပညာေပးပိုစတာမ်ား
ကိုျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ေက်းရြာ ၁၀၀ေက်ာ္ရွိ
ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အသိပညာေပးေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လမ္းၫႊန္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။
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