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ADRA Myanmar

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

ေဆာင္းပါး

ေကာ့ေဖာင္း- သင္ယူေလ့လာမႈဝန္းက်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ေကာ့ေဖာင္းေက်းရြာသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရွိၿပီး ေကာ့ေဖာင္းမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ယခုအခါ
KG မွ ေလးတန္းအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း ၆၉ ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ကေက်ာင္း၏ဝန္းက်င္သည္
ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သည္ မက်ယ္ဝန္းသည့္အတြက္ ဆရာမ်ားအတြက္႐ံုးခန္းႏွင့္
စာၾကည့္တိုက္မွာလည္းသီးသန္႔မထားရွိႏိုင္ေပ။ မိုးရာသီကာလဆိုပါက စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မွာ မိုးမလံု၊ ေလမလံုသည့္အတြက္
ကေလးငယ္မ်ားစာသင္ၾကားရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိခဲ့ရသည္။
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ADRA သည္ AEON စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ခဲ့သည္။ ယခုအခါ
ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်ယ္ဝန္းေသာစာသင္ခန္းတြင္ စာသင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္အတြင္း သင္ယူမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း ယခင္ထက္ပို၍ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ကေလးငယ္မ်ား၏ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္
သြားတိုက္ေဆး၊ သြားပြတ္တံႏွင့္ ဆပ္ျပာစသည့္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး လက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာတတ္ေစရန္လည္း
သင္ၾကားျပသေပးခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ့ေဖာင္း(အမက) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚနန္းသႏၲာစိုးက “ဒါကကေလးေတြအတြက္
အရမ္းအက်ိဳးရွိပါတယ္။ သူတို႔ကိုေန႔လည္စာမစားမီနဲ႔ စားၿပီးခ်ိန္မွာ လက္ေတြကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ေဆးေၾကာခိုင္းပါတယ္။ သြားလည္း
တိုက္ခိုင္းပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္းတိုက္တတ္ေနပါၿပီ။ ဒါဟာသူတို႔အတြက္အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပါပဲ” ဟု ေျပာဆိုသည္။
“ADRA က ကြ်န္မတို႔ဆရာေတြကိုလည္း သင္ၾကားနည္းအဆင့္ဆင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းေပးတာရွိပါတယ္။ ဒါကကြ်န္မတို႔အတြက္
သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာ အရမ္းကိုအေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မအေနနဲ႔အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ကေလးေတြကို
ပညာတတ္ႀကီးေတြျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကြ်န္မတို႔အနားယူသြားတဲ့တစ္ေန႔မွာ ကေလးေတြအေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းမွာျပန္လာၿပီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစ
ခ်င္တယ္” ဟု၍လည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကေလးမ်ားပညာေရးအတြက္ အသိအျမင္မ်ားပိုမိုရွိလာၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ကေလးမ်ားကိုစာသင္ၾကားေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ တြန္းအားေပးလာၾကသည္။ ယင္းမွ်မကဘဲ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းပါဝင္ၾကၿပီး
ေက်ာင္းေကာ္မတီကိုလည္းဖြဲ႕စည္းကာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရျပည့္ဝေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေစရန္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြး
ေမြးၾကေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚနန္းသႏၲာစိုးက ေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ကာပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အဘြားျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းသန္းက “ကြ်န္မေျမးႏွစ္ေယာက္က
အခုလက္ရွိ ဒီေက်ာင္းမွာတက္ေနတာပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ သူတို႔အတြက္ စာသင္ခန္းက က်ဥ္းတယ္။ အဆင္မေျပဘူး။
အခုေတာ့စာသင္ခန္းအသစ္က အရမ္းကိုေကာင္းသြားၿပီ။ ADRA က စာသင္ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုအျပင္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂေတြနဲ႔
တျခားသင္ၾကားေရးပစၥည္းေတြကိုေထာက္ပံ႔ေပးခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္ကေလးေတြကလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔စာသင္ၾကားေနႏိုင္ပါ
ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

“

ကြ်န္မတို႔အတြက္ အရမ္းကိုအက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းက စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္အေဟာင္းမွာ
မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေတြကို အခုအေဆာက္အအံုသစ္မွာ အကုန္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါၿပီ။ ကြ်န္မတို႔ပိုၿပီး ဖန္တီးလာႏိုင္ပါၿပီ။

PYAE PHYO LIN
Communications Assistant, ADMIN

သတင္းစကား

ေက်ာင္းျပန္တက္ခ်ိန္
ဟိုးအရင္ႏွစ္ေတြတုန္းက ကြ်န္မဟာဆရာတစ္ေယာက္ပါ။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ မတူညီတဲ့ သင္ယူမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းနဲ႔ မရပ္မနား
တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ကြ်န္မကိုစြဲမက္ေစၿပီး တက္ႂကြေစပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကြ်န္မေမြးရပ္ေျမေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွာ ကေလးေတြကို
ေက်ာင္းပို႔တာက အခြင့္ထူးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့တယ္ဆိုတာကို အမွတ္ရေစပါတယ္။ COVID-19 မတိုင္မီက ကေလး ၇၅ သန္းဟာ
ေက်ာင္းျပင္ပမွာရွိေနၾကပါတယ္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လမွာေတာ့ ကမၻာတစ္ဝန္းက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ ဒီဟာက
၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံအထိကို တိုးလာပါတယ္။ ပညာေရးဆိုတာမရွိဘူးဆိုရင္ ကမၻာႀကီးအေနနဲ႔ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရပါတယ္။
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အခုေတာ့ ေၾကာက္စိတ္က ကေလးအခ်ိဳ႕ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာကိုပါ။ ဆူပူအံုႂကြမႈေတြနဲ႔ စစ္ပြဲေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ ဆူဒန္ႏိုင္ငံမွာ
ေဖေဖာ္ဝါရီလတုန္းက Nyaluak နဲ႔ ကြ်န္မေတြ႕ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေတြၾကာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြကေနလြတ္ေျမာက္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူမက
ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ သူေက်ာင္းတက္ဖို႔အခြင့္အေရးရခဲ့ေပမယ့္ COVID-19 ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူမရဲ႕ေက်ာင္းကိုလည္း
ႏွစ္လအၾကာမွာ ပိတ္ပစ္လိုက္ရပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာတစ္ခုကေတာ့ COVID-19 ဟာ သူမၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အတားအဆီးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ေနတာပါ။
ေက်ာင္းမသြားတာဟာ ေရရွည္အက်ိဳးဆက္ေတြကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ပညာေရးမရွိဘူးဆိုရင္ ကေလးေတြက အၿမဲတမ္း႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
သံသရာကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ အျခားသူေတြကိုကူညီဖို႔နဲ႔ ဆရာဝန္ျဖစ္ဖို႔ကို စိတ္ကူးယဥ္ေနၿပီးေတာ့
သူမရဲ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ADRA က ပါဝင္ပတ္သက္ဖို႔ကိုလည္း သူမေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ဆရာဝန္နဲ႔ သူနာျပဳေတြဟာ လူေတြရဲ႕ အသက္ကို
ကယ္တင္ႏိုင္တယ္လို႔ သင္ထင္ေကာင္းထင္မိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ပညာေရးဆိုတာမရွိဘူးဆိုရင္ ဆရာဝန္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သူနာျပဳေတြဆိုတာလည္း
ရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ပညာေရးကပဲ လူေတြကို ကယ္တင္ႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိ္ုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုပါပဲ ADRA မွာ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕အလုပ္ေတြဟာ ကိန္းဂဏန္းေတြမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ့္လူေတြအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းနဲ႔ ကမၻာႀကီးအေၾကာင္းကို ယေန႔ေခတ္ကေလးေတြက ေရးသားၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔သတိရသင့္ပါတယ္။
GRY HAUGEN | Communications Director, ADRA Norway

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org

ADRA Myanmar

ADRA Myanmar

Published 19 June at 09:57
ဇြန္လ၂၀ ရက္ေန႔သည္ World Refugee Sabbath ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားသည္
ေက်ာင္းမေနႏိုင္ႏႈန္းမွာ ငါးဆပိုမ်ားေနသည္ကို သင္သိပါသလား။ အိမ္မက္မ်ားကိုအေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကိုေမၽွာ္မွန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ ADRA သည္
ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားအား မည္သို႔ကူညီေပးေနသည္ကိုသိရွိႏိုင္ရန္ Amira ၏ ဘဝဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါ။
HERE.
ADRA ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ကမၻာ့ဒုကၡသည္ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာပါ ေနရာတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳရန္အတြက္ ADRA
International ဥကၠ႒ Michael Kruger ၏ သတင္းစကားတိုကို ဤတြင္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ HERE.
World Refugee Sabbath အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါက https://adra.org/worldrefugeesabbath တြင္လည္း
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

Published 24 June at 10:38
ပညာေရးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအတြက္နဲ႔ ရပ္႐ြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ကိုပါ အမွန္တကယ္ကို
လိုအပ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ပညာေရးကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတာကေန
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ကို မတူကြဲျပားျခားနားမႈပုံစံေတြထဲမွာ ဘယ္လိုေနထိုင္ရမလဲဆိုတာကိုျပသႏိုင္ဖို႔
ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြမတူကြဲျပားၾကေပမယ့္ အတူတူပါပဲ။ ~(မ်ိဳးၫြန္႔)
ဦးမ်ိဳးၫြန္႔သည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ
CASE2Learn စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ဆရာမ်ားအား ေဝးလံေခါင္သီၿပီး ပညာေရးလက္လွမ္း
မမွီႏိုင္သည့္ေဒသမ်ားရွိ ၎တို႔၏ရပ္႐ြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပး
ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ပိုမိုဖတ္႐ႈပါ။ HERE.

NAW KAPAW MOO OLIVER
PROJECT MANAGER |AEON4

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ကရင္လူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
ကရင္အစားအစာပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။
အနက္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
ခရီးသြားတာ၊ ေတာင္တက္တာ၊ ႐ႈခင္းၾကည့္ရတာ
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။

Q6

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။

Q7

Q8

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို

ဘူတန္ႏိုင္ငံပါ။

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
ေဖေဖာ္ဝါရီ၊၂၀၀၈ ခုႏွစ္

ၾကင္နာတယ္။ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြတယ္။

ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
စည္းလုံးညီၫြတ္တာရယ္၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေဖးမကူညီတာရယ္ေၾကာင့္ပါ။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Aye Chan, Finance/Admin Assistant, SURE
ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
ဤသည္မွာ ဆဲမ္ပီးေက်းရြာမွ SURE စီမံကိန္း၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ
ေဒၚႏွင္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ စီမံကိန္းမွျဖန္႔ေဝထားေသာအပင္မ်ိဳးမ်ားကို သူမ၏
လယ္ယာျခံေျမအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူလည္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေနာက္တစ္ခါထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္
ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မတိုင္မီ သင္၏
ဓာတ္ပံုကို emma.mccrow@adramyanmar.org သို႔ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အႏိုင္ရရွိ
သည့္ဓာတ္ပံုကို ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website ႏွ
င့္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔တြင္
လည္း အမည္ႏွင့္ တကြ ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဓာတ္ပံု လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္၏ဓာတ္ပံု အႏိုင္ရရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ
ရမည္
- ADRA Myanmar ၏ ဝန္ထမ္း၊ မိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္
ရန္လိုအပ္သည္။
- ADRA Myanmar စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦး၊ ဝန္ထမ္း သို႔မ
ဟုတ္ 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။

Photo: © 2020 ADRA Myanmar | Aye Chan
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

PROJECT MANAGER
Location/Project: Gangaw | SURE
Deadline: 5 July 2020
CONSULTANT
Topic: Conflict Sensitivity Study
Location/Project: Shan State | VESI
Deadline: 8 July 2020

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

CALL FOR TENDERS
STUDENT KITS
Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝတို႔၏ ေငြေၾကးထာက္ပံ႔မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းတြင္
ေက်ာင္းသံုးသင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ယင္းပ
စၥည္းေပးသြင္းမည့္သူမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။
ေနာက္ဆံုးရက္မွာ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး www.adramyanmar.org/tenders
တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

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 ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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အခ်က္အလက္မ်ား

AEON4
ယခုလတြင္ AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA
Japan တို႔၏ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ AEON
စီမံကိန္းသည္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွာ
ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
AEON4 စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
-အဓိကရည္မွန္းထားေသာ ေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတြင္
School Maintenance Plan ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ SMC
အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။
-အဓိကရည္မွန္းထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ KG
ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
-ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းျခံစည္း႐ိုးခတ္ျခင္း
အျပင္ အမႈိက္မီး႐ႈိ ့စက္ႏွင့္ လက္ေရတြင္းမ်ားကို
ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
AEON စီမံကိန္း၏ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္
တတိယစီမံကိန္းအဆင့္သုံးခုတြင္ အဓိကရည္မွန္းထား
ေသာေက်ာင္းမ်ားရွိ ကစားကြင္းမ်ားအတြက္လည္း
လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
AEON4 စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္
ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ရာ စီမံကိန္းအဆင့္ ၅ ျပင္ဆင္မႈအတြက္
ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းစစ္တမ္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

SEAQE2
Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝတို႔၏ေထာက္ပံ႔မႈျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ SEAQE2 စီမံကိန္းမွာ
ဇြန္လအတြင္း ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးစီးခဲ့သည္။
ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ ႏို႔ဖိုးေက်းရြာတြင္ TVET
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေနမႈမွာ
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖ
စ္ပြားမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ယခုအခါေဒသ
အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳမႈေၾကာင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္
စတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းအေဆာက္အံုကို KECD
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Royal King ကုမၸဏီကေဆာက္လုပ္
ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ယခုလအတြင္းၿပီးစီးရန္လည္း လ်ာထားသည္။
၂၁ ရာစု ToT လက္စြဲစာအုပ္ကို Zabai ႏွင့္
Point b တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
အဆိုပါလက္စြဲစာအုပ္ကို SEAQE2 စီမံကိန္းမွ
ေထာက္ပံ႔ထားေသာ အစိုးရနည္းပညာအထက္
တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
ရပ္ရြာစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ADRA
သင္တန္း နည္းျပမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္
ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုတြင္
လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲ
ေဆာင္ရြက္ေနေသာပညာေပးသူမည္သူမဆိုအတြက္
အလြန္အသံုးဝင္သည့္လက္စြဲစာအုပ္လည္းျဖစ္သည္။
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SURE

အခ်က္အလက္မ်ား
MFAT ႏွင့္ ADRA နယူးဇီလန္တို႔၏ရန္ပံုေငြျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေသာ SURE စီမံကိန္းတြင္ေအာက္ပါ
စီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ၿပီးစီးခဲ့သည္။
ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈ - ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
အတြက္ တူးေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးျခင္းႏွင့္
လယ္သမားမ်ား ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ား
ေရရရွိေရးအတြက္
ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး- ေျပာင္း၊ ပဲမ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ ေဘာစကိုင္း
တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။
စပါးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအား မိ႐ိုးဖလာ
စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မွ နည္းပညာအသစ္ျဖစ္ေသာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
ေဆာင္႐ြက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။
သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ- ေက်းရြာရွိ
ပ်ိဳးခင္းမ်ားႏွင့္ ပ်ိဳးခင္းဆက္လက္တည္ေထာင္ေရး
အတြက္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေထာပတ္ပင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကို
ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း။
Value Chain- ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး
အေျခာက္ခံစက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
ဆက္လက္အသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း။
ရည္မွန္းထားေသာေက်းရြာ ၁၄ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု
၉၁၇ စုကို စားနပ္ရိကၡာမ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္၊ ဆီႏွင့္
ပဲတို႔အား ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကို႐ိုနာ
ဗိုင္းရပ္စ္တံု႔ျပန္ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

Thriving Nurseries
SURE စီမံကိန္းသည္ ေက်းရြာေျခာက္ရြာတြင္
ပ်ိဳးခင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားရာ၌
ခရီးသြားလာမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိ၍
ပ်ိဳးခင္းမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ တိုးတက္မႈ
အေျခအေနကိုစစ္ေဆးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။
သို႔ေသာ္ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေသာ
နည္းပညာေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၿပီး
အလုပ္လုပ္ေသာ EWs ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ပ်ိဳးခင္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို
ဓာတ္ပံုမ်ားေပးပို႔ျခင္းအားျဖင့္ စာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ႏိုင္ခဲ့သည္။
ယင္းဓာတ္ပံုမ်ားအရ SURE စီမံကိ္န္းမွ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိ
ဦးဝင္းလြင္ၿဖိဳးသည္ လုံငိုးေက်းရြာပ်ိဳးခင္းတြင္
ပိုးမႊားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို
ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မည္သိုကုသျပဳစုရမည္ကို
အသိေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္သည့္ အပင္မ်ားကို
ခြဲထုတ္ကာ သဘာဝပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ပက္ဖ်န္းျပဳစု
ေပးခဲ့သည္။
အလားတူ ဆဲမ္ပီးေက်းရြာရွိ ပ်ိဳးခင္းတြင္လည္း
ပ်ိဳးပင္မ်ားမွာ အပူလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕
တဲ့မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

EWs ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပ်ိဳးပင္မ်ားထပ္မံႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစ
ရန္ႏွင့္ မည္သို႔ကုသမႈေပးရန္လိုအပ္သည္ကို ၫႊန္ၾကားျပသရန္
ပ်ိဳးခင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဦးဝင္းလြင္ၿဖိဳးထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ယခုအခါတြင္ေတာ့ လံုငိုးႏွင့္ ဆဲမ္ပီးေက်းရြာရွိ ပ်ိဳးခင္းမ်ားမွာ
ဆက္လက္ရွင္သန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားသည္
အေျခအေနအသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္
ေဒသခံလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအၾကားတက္ႂကြစြာပါဝင္ျခင္းအား
ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိရန္ သင္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ထို႔ျပင္
နည္းပညာ၏အခန္းက႑သည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးေနေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ADRA ကိုလည္း
ဆက္သြယ္ေပးေစသည္။
Reported by Win Lwin Phyo, NRM Officer
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