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အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ကြ်န္မနာမည္က ေဒၚဇာဇာႏိုင္ပါ။ အသက္ကေတာ့ ၃၅ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဒီကဒီကံေက်းရြာမွာ ကြ်န္မအမ်ိဳးသားရယ္ သမီးသံုးေယာက္ရယ္နဲ႔ 
အတူတူေနပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကြ်န္မတို႔ ဒီကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ကို ေျပာင္းလာတာပါ။ ကြ်န္မမၾကာေသးခင္တုန္းက 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာတဲ့ကေလးကို အႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ေမြးႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကေတာ့ ၾကက္ေတြ၊ ဆိတ္ေတြေမြးတာရယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးရယ္ပါ။တစ္ခါတစ္ေလေတာ့

ေဆာင္းပါး

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

အလုပ္ေခၚစာမ်ား/ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား
ဆက္သြယ္ရန္၆ ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား၇
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အပိုဝင္ေငြရေအာင္ ကၽြန္မအမ်ိဳးသားက အျပင္မွာ အလုပ္ထြက္လုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔႐ြာကို EMBRACE စီမံကိန္းမဝင္လာခင္တုန္းကေတာ့ 
ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ က်မ္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အာဟာရမၽွတေအာင္ ဘယ္လိုခ်က္ျပဳတ္ရမလဲ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြကိုဘယ္လို
စိုက္ပ်ိဳးရမလဲဆိုတာ ေသခ်ာမသိခဲ့ရဘူး။ အရင္ကေလးေတြကိုလည္း ကၽြန္မအိမ္မွာပဲေမြးခဲ့တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 
က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ေတြကို မသိခဲ့တာေၾကာင့္ ေဆးခန္းလည္းပုံမွန္သြားၿပီး စစ္ေဆးမႈမခံယူခဲ့မိပါဘူး။

ကၽြန္မအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔အာဟာရသင္တန္းကိုတက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အသိပညာေတြအမ်ားႀကီးရလာတယ္။ ဒီေတာ့ကၽြန္မအေနနဲ႔
အိမ္မွာလက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔တစ္ဆင့္ခ်င္းတစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒါကလြယ္လြယ္ကူကူလိုက္
လုပ္လို႔ရလာတယ္။ အခုလည္းကၽြန္မအေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့အႏၲရာယ္ေတြကိုသိလာတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေဆးခန္းပုံမွန္သြားၿပီး ေဆးခန္းမွာပဲကေလးေမြးဖို႔အတြက္ ကၽြန္မအမ်ိဳးသားကလည္း အားေပးတယ္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ 
တတ္ႏိုင္သမၽွ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အေရးေတြကို ဒီကေလးေလးကို ေပးခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုအေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ 
က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ကေလးေလးေမြးဖြားဖို႔ ကြ်န္မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို အခုကြ်န္မစတုတၳေျမာက္သမီးေလးကို ေဆးခန္းမွာပဲက်န္းမာစြာေမြးဖြားႏိုင္
ခဲ့ပါတယ္။  

“ ADRA နဲ႔ အလွဴရွင္တို႔ကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စီမံကိန္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာကို ေရာက္လာတဲ့အခါ 
အရင္ကကြ်န္ေတာ္တို႔မသိခဲ့တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ က်န္းမာတဲ့လူေနမႈဘဝေနထိုင္ေရးတို႔ကိုပါ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ခဲ့တယ္” ဟု 
ေဒၚဇာဇာႏိုင္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္။
 
EMBRACE စီမံကိန္းကို Global Affairs Canada ႏွင့္ ADRA Canada တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း 
အာဟာရရရွိမႈႏႈန္းတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရရွိလာေစရန္ အဓိကရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ADRA စီမံကိန္းကေနၿပီးေတာ့ရလိုက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္လာႏိုင္တယ္။
 ဒါေၾကာင့္ ADRA နဲ႔ အလွဴရွင္ Global Affairs Canada ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

PYAE PHYO LIN
Communications Assistant, ADMIN

“

စူးစမ္းလိုစိတ္က ေၾကာင္ကိုသတ္လိုက္ၿပီလား”ဆိုတဲ့ ေရွးစကားတစ္ခြန္းကို သင္ၾကားဖူးပါသလား။ သင့္အေနျဖင့္ ေၾကာင္မ်ားသည္သိခ်င္စိတ္စူးစမ္းလို 
စိ္တ္ကို ေပးသည့္ အေကာင္းဆံုးဥပမာတစ္ခုဟု သေဘာတူႏိုင္သည္။ သင့္အေနနဲ႔စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိသည္ဆိုပါက အသစ္အသစ္ေသာအရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ 
ႏိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လမ္းဖြင့္ေပးသည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင့္ကိုကြဲျပားျခားနားေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္လမ္းျပႏိုင္ၿပီး 
အေရးႀကီးေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ စူးစမ္းခ်င္စိတ္သိလိုစိတ္သည္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈတို႔ကိုျမႇင့္ 
တင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သင့္အေနျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီး

တီထြင္ဖန္တီးဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ

သတင္းစကား



www.adramyanmar.org

ADRA Myanmar
Published 28 May at 16:55

ဖတ္႐ႈပါ: ဥေရာပသမဂၢ(EU) က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး 
ADRA ႏွင့္ RISE တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ 
CASE2Learn စီမံကိန္းတြင္ ESE ‘Education Sensiti-
sation Events’သည္ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားမွ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ပညာေရး၏တန္ဖိုးႏွင့္ 
မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္အပါအဝင္ 
နန္းခမ္းမတ္ကဲ့သို႔ေသာTEES ဆရာမ်ားသည္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိပုံတို႔ကို 
ေလ့လာပါ။ HERE

မီဒီယာမွ
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၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သင့္၏ဘဝသက္တမ္းအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ျဖစ္သည္။
၂၀၂၀ သည္သာမန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မဟုတ္ပါ။ COVID-19 က ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး ဖန္တီးမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။သင္ဤ
သတင္းလႊာကိုဖတ္ရႈေနခ်ိန္တြင္ သင္သည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရွိမေနဘဲ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနအိမ္မွအလုပ္လုပ္ေနရမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ေလာင္းရဲပါသည္။ 
သင္သတ္မွတ္ထားသည့္အလုပ္သတ္မွတ္ခ်က္ရက္ကိုျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း သင္၏အလုပ္မွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားသည္ကို 
သတိျပဳမိပါသလား။ အလွဴရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကေရာ။ ေကာင္းပါၿပီ။ ဖန္တီးမႈေတြျဖစ္လာဖို႔ တြန္းအားျဖစ္လာပါၿပီ။ 
သင့္အေနျဖင့္၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတူညီေသာအလုပ္တြင္ ရွိခဲ့လွ်င္ သင္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ပါသည္။ သင္သည္ 
သာတူညီမွ်ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါက ပံုမွန္အေျခအေနမွာပင္ သင့္အေနျဖင့္ ဖန္တီးမႈႏွင့္ စူးစမ္းလိုစိတ္တို႔ကို ဆက္လက္
ရွိေနရန္ကြ်ႏ္ုပ္စိန္ေခၚလိုက္ရပါသည္။ သင္၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုၾကည့္ၿပီး သင့္ကိုယ္သင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးလိုက္ပါ။ ယေန႔ငါဘာကိုသိခ်င္သလဲ 
သို႔မဟုတ္ ဘာကို သင္ယူခ်င္လဲ။ ေနာက္ထပ္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမည့္တစ္စံုတစ္ခုကဘာပါလဲ။ ယေန႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဘာေၾကာင့္ဟု 
ကြ်ႏ္ုပ္ေမးႏိုင္သလဲ။ စူးစမ္းလိုစိတ္က ေၾကာင္ကိုသတ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ ယင္းကိုမပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါက သင္၏တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကိုလည္း 
သတ္ပစ္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း သတိရေစလိုပါသည္။

CLAUDIO SANDOVOL | Country Director, ADRA Myanmar

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

မဆုမြန္သိန္း
RESEARCH OFFICER | CASE2LEARN

Q1 ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ 
ဗမာလူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။ 

ကရင္အစားအစာပါ။ 

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။ အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။ 

ပန္းေရာင္ပါ။

Q4 ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ 

ခရီးသြားတာပါ။ 

ADRA Myanmar
Published 31 May at 14:37

LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္ AVSI ႏွင့္ FRC (Finnish Refugee Council) တို႔ျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ VESI စီမံကိန္းသည္ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ လူငယ္မ်ားကို 
အဓိကထားၿပီး ၄င္းတို႔၏ဝင္ေငြတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးတို႔အတြက္ သက္ေမြးပညာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကိုပို႔ခ်ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။ လား႐ႈိးအစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(GTHS) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကာလတိုသင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ
 ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ လၽွပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္းတို႔ကို 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ရာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁ တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၀ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ 
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သင္စတင္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္။ 
VESI စီမံကိန္းသည္ ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကိုေထာက္ပံ့ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၃၂ ခုအပါအဝင္ ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကိုပါ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။



Q6

Q7 Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  

ပြင့္လင္းမႈနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းပါ

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ၊၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို သင္မည္သည့္အရာေတြကို 
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။ ႏွစ္သက္ပါသလဲ။  

ADRA ကႏြမ္းပါးတဲ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ 
စာနာေထာက္ထားမႈေတြနဲ႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေနတာမို႔လို႔ေၾကာင့္ပါ။ 
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ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု 

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Thawng Lian Thang, Field Officer, SURE 

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
ဤသည္မွာ ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚရွိ လံုငိုးေက်းရြာမွ SALT လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး
သင္တန္းတြင္ပါဝင္ေသာ SURE စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိသူ Ding Lia Thang 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လားေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား

သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေနာက္တစ္ခါထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္ 
ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔မတိုင္မီ သင္၏ဓာတ္ပံုကို
 emma.mccrow@adramyanmar.org သို႔ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အႏိုင္ရရွိသည့္ဓာတ္ပံုကို  
ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔တြင္လည္း အမည္ႏွင့္
တကြ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဓာတ္ပံု လမ္းၫႊန္ခ်က္ဓာတ္ပံု 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။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ 
Lord of the Ring ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ နယူးဇီလန္ကို 
သြားလည္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကကြ်န္မသြားလည္ခ်င္ဆံုးေနရာတစ္ခုပါပဲ။ 

Photo: © 2020 ADRA Myanmar | Thawng Lian Thang
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္          
တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ 
www.adramyanmar.org/careers တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္ www.adramyanmar.org/careers တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္ 
ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ 

ADRA Myanmar အေနျဖင့္ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ ADRA Myanmar အေနျဖင့္ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
www.adramyanmar.org/report တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။www.adramyanmar.org/report တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

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

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္       
ဆက္သြယ္ပါ။ 

PROJECT MANAGER
Location/Project: Chin State | ELS
Deadline: 7 June 2020

EDUCATION OFFICER
Location/Project: Kachin State | ELS
Deadline: 7 June 2020

COMMUNITY MOBILISOR (3 posts)
Location/Project: Chin State | ELS
Deadline: 7 June 2020

COMMUNITY MOBILISOR (1 post)
Location/Project: Kachin State | ELS
Deadline: 7 June 2020

FINANCE/ADMIN ASSISTANT
Location/Project: Chin State | ELS
Deadline: 7 June 2020

CIVIL ENGINEER
Location/Project: Chin State | ELS
Deadline: 7 June 2020
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

PRICE

AusAID and ADRA ၾသစေၾတးလ်တို႔က ရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အေျချပဳ PRICE စီမံကိန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
မေကြးတိုင္းအတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္တံု႔ျပန္ကာကြယ္ 
ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေရး
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားအပါဝင္ ဆန္၊ 
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကိုျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္
အတြက္ ရန္ပံုေငြကိုခြဲေဝခ်ထားခဲ့သည္။ 

PRICE စီမံကိန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ေက်းရြာ ၁၇
ရြာကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမွ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူဦးေရမွာ အိမ္ေထာင္စု ၈၁၀ မွ 
လူဦးေရ ၃၂၇၀ ဦးျဖစ္သည္။ ေက်းရြာမ်ားမွ 
ေဒသခံမ်ားအား ဆန္ရွစ္ျပည္ပါတစ္အိတ္၊
 ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္ေဆးရည္၊ လက္အိတ္ႏွင့္ 
ဆပ္ျပာေတာင့္မ်ားကိုေထာက္ပံ႔ေပးခဲ့ၿပီး 
ေက်းရြာအလိုက္ အပူခ်ိန္တိုင္းသာမိုမီတာႏွင့္ 
လက္ေဆးေဘစင္တို႔ကိုပါ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ့သည္။ 

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားကို ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕မွ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ရွိ လံုးငိုး 
ေက်းရြာအထိသို႔သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ေက်းရြာသို႔သြား
ရာတြင္သြားလာေရအခက္အခဲရွိသည့္အတြက္ 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္တစ္ဆင့္သယ္ေဆာင္ကာ
ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါးအျပည့္အစံုကို ဖတ္႐ႈပါ။ 
HERE

AEON

AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA 
Japan တို႔မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားၿပီး 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံ
ကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ AEON သည္ ယခုလအတြင္း 
စီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈႏွစ္ခုကို ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

ပညာေရး၊ ToT သင္တန္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆရာမ်ားကို
ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ စီမံကိန္း End line စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူမႈမွာ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ 
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ 
အစိုးရ၏ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ဖုန္းျဖင့္သာ
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရသည္။ 

ထို႔ျပင္ပညာေရးဆိုင္ရာအသိပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မိဘမ်ားအားေမးျမန္းျခင္း စစ္တမ္းကိုလည္းေကာက္
ယူေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ 

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း
ေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို 
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေသာ္လည္း စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ဘားအံႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးတို႔သို႔ 
သြားေရာက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ေသာ 
ဦးသန္းထိုက္ဦးႏွင့္ ေဒၚခင္ညိဳညိဳေမတို႔ထံ 
သက္ဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားကို အသီးသီးလႊဲေျပာင္း 
ေပးအပ္ခဲ့သည္။
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https://www.adramyanmar.org/single-post/2020/05/25/PRICE-Project-Responds-to-COVID-19-in-Chin-State


ADRA MYANMAR ‘MINGALABA’ V3MAY20 | ၈

SEAQE2

Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝတို႔က ရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးအေျချပဳစီမံကိန္း 
SEAQE 2 သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ကို႐ိုနာ
ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ တံု႔ျပန္ကာကြယ္ေရး 
အတြက္ေဆးဝါးအေထာက္အပံ႔မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ 
အသိပညာေပးပိုစတာမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္
မ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္းတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြကို 
ခြဲေဝခ်ထားခဲ့သည္။ 

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝရာတြင္လည္း 
ဆက္သြယ္သြားလာခြင့္အကန္႔အသတ္ရွိေသာ
ေၾကာင့္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကိုေဒသခံလူထုထံသို႔
ျဖန္႔ေဝရန္ မိဘဆရာအသင္းမ်ား၊ ရပ္႐ြာရွိ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။ 

အဆိုပါျဖန္႔ေဝမႈကို အစိုးရေက်ာင္း ၁၉ ေက်ာင္းႏွင့္ 
ရပ္႐ြာေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း စုစုေပါင္းေက်ာင္းေပါင္း
၃၄ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၅၁၃၉ မွ 
လူဦးေရ ၂၄၆၈၇ ဦးထံသို႔ ေရာက္ရွိရန္လည္း 
ရည္႐ြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ရပ္႐ြာမ်ားသို႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ 
အသိပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ 
ပိုစတာမ်ားအပါအဝင္ လက္ေဆးရည္ႏွင့္  
ဆပ္ျပာေတာင့္မ်ားစသည့္ပစၥည္းမ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပး
ခဲ့သည္။ 

ေဆာင္းပါးအျပည့္အစံုကို ဖတ္႐ႈပါ။ HERE

SURE

Ministry of Foreign Affairs and Trade
(MFAT) ႏွင့္ ADRA New Zealand တို႔က
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔ထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အေျချပဳ SURE စီမံကိန္းသည္ 
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရး
တို႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

စီမံကိန္းေက်းရြာသံုးခုရွိ လယ္သမား ၁၆ ဦး 
အတြက္ စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ 
၁၂ ရြာတြင္လည္းပဲယင္းႏွင့္ ေဘာစကိုင္းမ်ိဳးေစ့မ်ား
ကိုေထာက္ပံ႔ေပးခဲ့သည္။ 

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း ေျမဆီ
လႊာမ်ားပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ SALT 
(Sloping Agricultural Land Technology) ျဖင့္ 
ပဲယင္းႏွင့္ ေဘာစကိုင္းတို႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းေဒသတြင္ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံမ်ားကို 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမလမကုန္မီ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

SURE စီမံကိန္းသည္ မိုးရာသီတြင္ ေျမၿပိဳေတာင္ၿပိဳ 
တတ္ေလ့ရွိေသာ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။ 

SALT နည္းပညာျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ မတ္ေစာက္ 
ေသာေတာင္ေစာင္းေဒသမ်ားတြင္ သီးႏွံမ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ားအားအေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္။  

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

https://www.adramyanmar.org/single-post/2020/05/05/ADRA-Myanmar%E2%80%99s-SEAQE2-Project-Responds-to-COVID-19-in-Myanmar



