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

မာတိကာ
ေဆာင္းပါး
မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ေဆာင္းပါး
သတင္းစကား

သတင္းစကား
မီဒီယာမွ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ
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အတြဲ ၅   ဇူလိုင္လ ၂၀၂၀

မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု

ယခုလအတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုမွာ 
PRICE စီမံကိန္းမွ 
ေဒၚငြန္သြီးျဖစ္ပါသည္။ 
Photo: © 2020 ADRA Myanmar |
Emma McCrow

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

ကၽြန္မနာမည္က  ေဒၚငြန္သြီးပါ။ ကၽြန္မတို႔က ခ်င္းျပည္နယ္ဘေလးေက်း႐ြာမွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မအသက္က ၄၉ ႏွစ္ရွိၿပီး သားသမီး 
ခုနစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မအႀကီးသမီးကဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး အလုပ္မရွိေသးလို႔ အခုရက္ကန္းရက္ေနပါတယ္။ အျခားကေလးေတြက     
ေက်ာင္းတက္ေနတုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္ႏွစ္က်မွစာေမးပြဲေျဖရမယ္။  
ကၽြန္မခင္ပြန္းဆုံးသြားတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ဘဝမွာအခက္အခဲေတြရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ကၽြန္မေတာင္သူအလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ပဲ ကၽြန္မကေလးေတြကို 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

ေဆာင္းပါး

 ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္း

အလုပ္ေခၚစာမ်ား/ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား
ဆက္သြယ္ရန္၆ ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား၇
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ေနာက္ၿပီးႏွစ္စဥ္လည္း KG ကေလးေတြအတြက္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မကေလးေတြအကုန္လုံးက 
ေက်ာင္းတက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းစရိတ္လည္းသိပ္မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မအေနနဲ႔ကေလးေတြပညာေရးအတြက္ အျခားကေန 
ေငြေခ်းပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့လည္း PRICE စီမံကိန္းစတင္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ေႏြရာသီဆို ကၽြန္မတို႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ရက္ကန္းနဲ႔ ပညာေရးအတြက္ အသုံးျပဳလိုတဲ့ေငြကို ထုတ္ေခ်းပါတယ္။ 

“အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ြာမွာေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႔ဖြဲ႔ထားပါတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ႐ြာသားေတြအေနနဲ႔ အရမ္းႀကီး စိတ္မဝင္စားေပမယ့္လည္း 
အက်ိဳးရွိတာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ သူတို႔အေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားလာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာတာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လတိုင္းလတိုင္း 
၅၀၀ စီနဲ႔စုပါတယ္။ အကယ္၍ လူ ၁၂ ေယာက္စုရင္ ၆၀၀၀ ရႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီပမာဏကနည္းနည္းေလးပါ။ ဒါေပမဲ့ႏွစ္ၾကာလာေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိန္းႀကီးဂဏာန္းအထိစုလာႏိုင္တယ္။ ဒါကိုသူတို႔စိတ္ဝင္စားလာၾကၿပီး ပါဝင္လာၾကတယ္’ ဟု ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္ 
ဦးေဘြခုန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။ 

ေက်း႐ြာမွအျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေဒၚငြန္သြီးသည္ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သူမအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ ဝဥႏွင့္ ေမြးျမဴရန္
ဝက္တို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ သူမသားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကုန္က်စရိတ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကာမိေစခဲ့သည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚငြန္သြီးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအနက္မွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ၿပီး သူမ၏မိသားစုကို ကိုယ္တိုင္ 
ရွာေဖြေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူလည္းျဖစ္သည္။ 

AusAID ႏွင့္ ADRA ၾသစေၾတးလ်က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ PRICE စီမံကိန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒၚငြန္သြီးကဲ့သို႔ေသာ အားနည္းၿပီးအခက္အခဲရွိေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျဖစ္ေစရန္ အားေပးျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

ဒီစီမံကိန္းက ကြ်န္မတို႔အတြက္ 
အရမ္းကိုအက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကြ်န္မလိုေယာက္်ားမရွိတဲ့သူေတြအတြက္ဆို ပိုေကာင္းတယ္။ 

EMMA MCCROW Communications Officer, ADMIN

“

၂၀၂၀ သည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိလူမ်ားသည္ COVID-19 အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔တစ္ခါမၽွမျမင္ဖူးေသာနည္း 
လမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတစ္ကြခ်ိတ္ဆက္၊ဆက္ႏြယ္မႈရွိခဲ့သည္။ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္“ အိမ္နီးခ်င္း” ဆိုသည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ကၽြန္မတို႔တစ္ခါမွမျမင္ဖူးေသာ 
လူမ်ားပါ၀င္လာသည္အထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအသိုင္းအဝိုင္းအရ ကၽြန္မတို႔၏အျပဳအမူမ်ားကိုအကဲျဖတ္ရန္ဖိအားေပးခံရၿပီး ကၽြန္မတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားက 
သူတစ္ပါးအား မည္သို႔ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားရန္လည္း စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစသည္။

အခင္းအက်င္းအသစ္တစ္ခု

သတင္းစကား
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သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ယေန႔ကၽြႏ္ုတို႔သည္ #EveryChildInSchool 
အသနားခံစာတြင္ လက္မွတ္ေပါင္းတစ္သန္းရရွိခဲ့သည့္
အေပၚဂုဏ္ျပဳလ်က္ရွိၿပီး ဤသည္မွာလည္း သင္တို႔လိုမိတ္ေဆြမ်ား၏ပူးေ
ပါင္းပါဝင္မႈမရွိဘဲ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။
#EveryChildInSchool လႈပ္ရွားမႈသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ 
လတြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ADRA International ႏွင့္ Seventh- day 
Adventist Church တို႔မွ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေ
က်ာင္းျပင္ပကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ အရည္အေသြးရွိေသာ 
ပညာေရး လိုအပ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈအခက္အခဲမွကင္းေဝးစြာေနထိုင္ရ
န္ လိုအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာလည္း အလြန္မ်ားျပားလာသည္။ 
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ လအတြင္း သင္အပါအဝင္ အာဖရိက၊ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ 
လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္
မ်ားကိုအားေပးေထာက္ခံေပးရန္ႏွင့္ အြန္လိုင္းလက္မွတ္မ်ားတိုးပြားလာေ
စရန္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
#EveryChildInSchool ကမ္ပိန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ထပ္မံ၍မည္
သို႔ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက HERE တြင္ 
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မီဒီယာမွ
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ကၽြန္မေနထိုင္ေသာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ေသာေနရာတြင္ ကၽြန္မတို႔သည္ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေန႔စဥ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုခံေနရသည္။ 
ကၽြန္မတို႔တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း မိမိကိုယ္ကိုယ္စဥ္းစားျခင္းကိုရပ္တန္႔ၿပီး စုေပါင္းအက်ိဳးအတြက္ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။

ADRA အေနျဖင့္ ကၽြန္မတို႔သည္ယင္းအက်ပ္အတည္းကို ကြဲျပားျခားနားစြာတုံ႔ျပန္ရန္လည္း စိန္ေခၚျခင္းခံေနရသည္။ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ၊ ျမန္ဆန္မႈႏွင့္ ကၽြန္မတို႔
အၿမဲတမ္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔အသိုင္းအဝိုင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းသို႔မဟုတ္ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြက္ခန္႔မွန္းထားမႈမ်ားအရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
ပညာေရးႏွင့္ အာဟာရအေပၚတြင္ အႀကီးအက်ယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကလည္းရွိေနသည္။ 

ယင္းအက်ပ္အတည္းကိုတုံ႔ျပန္ရာတြင္ ကၽြန္မADRA တြင္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မေတြ႕ဖူးသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္႐ံုးမ်ား 
အခ်င္းခ်င္းစည္း႐ုံးလာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖင့္ အား႐ုံစူးစိုက္ကာအတူတကြစုစည္းကာ အခ်င္းခ်င္းေလ့လာသင္ယူၿပီး 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကမၻာသစ္ကိုသြားေနၿပီး အခ်ိန္မ်ားကုန္လြန္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ယင္းအခြင့္အေရးရရွိရန္ 
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးလိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ အတူတကြစုေဝးစည္း႐ုံးျခင္းျဖင့္ 
တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ အေကာင္းမြန္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

SONYA FUNNA | Senior Director for Programs & Innovation, ADRA International

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

DAVID CUNG LAN THANG
M&E OFFICER | PRICE

Q1 ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ 
ခ်င္းလူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။ 

ခ်င္း႐ိုးရာအစားအစာပါ။ 

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။ အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။ 

ၾကည့္ဖို႔အတြက္က အစိမ္းေရာင္၊ ဝတ္ဖို႔ကအျဖဴ၊ အျပာနဲ႔ အနက္ပါ

Q4 ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ 

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ေလွ်ာက္သြားရတာနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကိုဖလွယ္ရတာပါ

ADRA Myanmar
Published 27 July at 14:06

မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ မနန္းစေနမသည္ Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝမွ ရန္ပုံေငြ 
ပံ့ပိုးထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းတြင္ GTHS ဘားအံႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ကာလတိုသက္ေမြးပညာ 
သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ သူမဖခင္၏ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ သူမ၏ 
ရပ္႐ြာကိုကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာအခြင့္အလမ္းရရွိခဲ့ပါသည္။  ပိုမိုဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပါ။ 
HERE

https://adra.org/We-Did-It!-Worldwide-Church-Enlists-One-Million-Signatures?fbclid=IwAR2-MImm2A1KBSFi1NSHAPL2O1eW1CqnFzcCn_h_kWA9RNo_5SyHmQ01BRU
https://www.adramyanmar.org/single-post/2020/07/27/Nan-Sanay-Ma%E2%80%99s-Story-TVET-Training-Brings-Hope-to-Disabled-Youth?fbclid=IwAR0kweitiyiopVsb6JPAk-FNG3IkOTtwsVNHOLLrHcDmAIx5C8PlUzIIbnI


Q6

Q7 Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  

အနာဂတ္ၾကည့္ေမွ်ာ္ အသက္တာေပါ့

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ 

ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို သင္မည္သည့္အရာေတြကို 
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။ ႏွစ္သက္ပါသလဲ။  

က်န္းမာေသာပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းရွိလို႔ပါ။ 
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ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု 

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Naw Mu Mu Saw, Project Manager, SEAQE2

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
ကိုေစာေက်ာ္မင္းထြန္းသည္ KECD မွ ဆံပင္ၫွပ္သင္တန္းဆရာျဖစ္ၿပီး 
SEAQE2 စီမံကိန္း၌ GTHS (ဘားအံ)က ဖြင့္လွစ္သည့္ 
သက္ေမြးပညာကာလတိုသင္တန္းအမွတ္ Batch 2/2017 ကို တက္ေရာက္
ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လားေနာက္တစ္ခါ 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 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။ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံပါ။  

Photo: © 2020 ADRA Myanmar | Naw Mu Mu Saw  
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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။ 

RESEARCHER
Topic: Ethnic Education Systems
Project: CASE2Learn
Deadline: 10 August 2020

VALUE CHAIN & MARKETING OFFICER
Location/Project: Gangaw | SURE
Deadline: 16 August 2020

GRAPHIC DESIGNER
To Develop a Project Logo
Project: CASE2Learn
Deadline: 21 August 2020

PROJECT MANAGER
Location/Project: Lashio, Shan State | BRIGHT
Deadline: 21 August 2020

PROGRAM OFFICER
Location/Project: Hpa-An, Kayin State | AEON
Deadline: 21 August 2020
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

CASE2LEARN

ဥေရာပသမဂၢက ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံထားၿပီး 
မိတ္ဖက္ RISE ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
CASE2LEARN စီမံကိန္းသည္ မိခင္ဘာသာစကား
ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားအပါအဝင္ သင္ၾကားေရးႏွင့္သင္
ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္
မတိုင္မီေက်ာင္းေပါင္း ၃,၁၆၂ ေက်ာင္း၊
ဆရာမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၁၆,၇၃၀ 
ထံသို႔ေရာက္ရွိျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

အဆိုပါပါပစၥည္းမ်ားမွာ ေဘာပင္၊ မွတ္စုစာအုပ္၊ 
စာေရးကိရိယာ၊ မွတ္တမ္းတင္စာအုပ္၊ 
flipcharts မ်ားႏွင့္ အားကစားပစၥည္းမ်ားစသည့္ 
ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ၃၄ မ်ိဳး ပါဝင္သည္။

ယင္းျဖန္႔ေဝျခင္းကို RISEကြန္ရက္ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ 
BWF, CDN, CRED, ENDO, LDN, SEE, SENG, 
TSYU ႏွင့္ KTWG အဖြဲ႕မ်ားက ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ နာဂႏွင့္ 
ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး RISE အဖြဲ႕ 
ကလည္း ျပင္ဦးလြင္တြင္ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့
သည္။ 

CASE2Learn စီမံကိန္းသည္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းရန္ပံုေငြ 
ေထာက္ပံ့ထားေသာ အစိုးရေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေထာက္အပံ႔မရရွိေသာ ေဒသမ်ား 
မွအစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္ေသာဆရာမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။  
 

SEAQE2

Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ 
ထားသည့္ SEAQE2 စီမံကိန္းအစည္းအေဝးကို 
ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ကေလး ၂
ေက်း႐ြာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုတိယပညာ 
ေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ 
ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ေက်း႐ြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ ADRA 
Myanmar မွ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ၊ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ 
ပညာေရးဆိုင္ရာအရာရွိ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္
ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အစည္းအေဝး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ SMCေကာ္မတီ
ႏွင့္ ေက်း႐ြာေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ 
ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေဆြးေႏြးမႈအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာေဆာက္
လုပ္ေရးေနရာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာအႀကံ
ဥာဏ္မ်ားကို မၽွေဝျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ 
လူထု၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ADRA ၏ ပညာေရး 
ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္
အဆိုျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသည္
ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး ရပ္႐ြာလူထုအေနျဖင့္လည္း 
ADRA အဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဌာနတို႔ျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ားျပဳခဲ့ၾကသည္။
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SURE

MFAT ႏွင့္ ADRA New Zealand တို႔က 
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္းသည္ 
စိုက္ပ်ိဴးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေတာင္သူ 
သင္တန္းေက်ာင္းအမည္ျဖင့္သင္တန္းကို 
စီမံကိန္းေက်း႐ြာ ၁၂ ႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါသင္တန္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ 
လိုေတာ္ေက်း႐ြာတြင္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ 
စပါးႏွင့္ ေျပာင္းဖူး စိုက္ခင္းမ်ားကို စနစ္တက် 
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စပါး၊ေျပာင္းဖူးစိုက္ 
ေတာင္သူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ေသာေတာင္သူမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ SURE စီမံကိန္းမွ 
နည္းပညာမ်ားပံ့ပိုးလ်က္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕အျဖစ္ 
ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္းသင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္
သည္။ 

ယင္းသင္တန္းတြင္ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မၽွေဝခဲ့ၿပီး 
ေျပာင္းႏွင့္ စပါးမ်ိဳးေစ့စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ အပင္ေပါက္ရန္အတြက္
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လက္ရွိလယ္ေျမ၏ႀကီးထြားႏိုင္ႏႈန္း
စသည့္တို႔ကို ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  

SURE

SURE စီမံကိန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ 
လိုေတာ္ေက်း႐ြာတြင္ ေျမဆီလႊာေကာင္းမြန္ေစေရး 
ဗက္တီဗာျမက္စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းနည္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သင္တန္းတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ဇူလိုင္လ၂၃ ရက္မွ ၂၄
 ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
အေတြ႕အႀကဳံရွိသူ သင္တန္းဆရာမ ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးရီက 
သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 

ယင္းသင္တန္းတြင္ ေက်း႐ြာ ၁၂ ႐ြာမွ 
Extension workers ၁၆ ဦးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္း 
၄ ဦး စုစုေပါင္း သင္တန္းသားသင္တန္းသူ၂၀ ဦး 
တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့သည္။ 

အဆိုပါသင္တန္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လည္း Skynet UptoDate သတင္းဌာနက 
သတင္းထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုကို ဤ 
တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ HERE.

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

အခ်က္အလက္မ်ား

https://www.facebook.com/adramyanmarMM/videos/343106580027906/?__xts__[0]=68.ARAauEq2yK6J3xWFKQ-EJhr4ANriU4OCJtqP_mz6YB-36Yn5sSrtM5jcfttgnqhIFTW7u6tqsqnwMV3qz4QBccWPQZkGMxKjsuDfq4uH0_pKiDL6dgQw0vOZRO_WO-BkSetlryoplT8FoWcqg5AeRfFeRPHpvSL5xZNtRLxMP4mxyrLyXrWw8fJelaMhE3SyRb_jvc2QSrXZTWz_HPP6jN78TmlnjRLK1gVbyzUWAPkgJu8_dzj6scweV3YfJwDjeeQeHAiThYG-NfluEfglcNdDUnzrC_T0FntTw2H9jKkjmCqAu3s41jj7F4PnV8uybELaiu7XOa54LiA_bsDP7s3ItxjPKlnfMl7LAg&__tn__=-R


အထူးျမင္ကြင္း
ေဆာင္းပါး

Country Director ႏွင့္ 
မိသားစုကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ADRA Myanmar သည္ Country Director ျဖစ္သူ 
Claudio၊ သူ၏ဇနီး M&E ၫွိႏႈိင္းေရးမွဴး Brenda ႏွင့္
၎တို႔ကေလး၂ ဦးကို Summit Parkview ဟိုတယ္၌ 
ေန႔လည္စာစားပြဲျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ႏႈတ္ဆက္လိုက္ရပါသည္။

Claudio သည္ Country Director အျဖစ္ ေလးႏွစ္ 
ေက်ာ္ၾကာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး Brenda သည္ 
M&E ၫွိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့
ကာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ADRA International 
သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ မိသားစုလိုက္ပါ 
အေမရိကန္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၿပီျဖစ္သည္။

Claudio ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ADRA 
Myanmar သည္စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို ရယူျခင္း၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဓိကsectorsမ်ားကိုျပဳျပင္ျခင္း၊ ေငြေၾကး 
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေဒသခံ Adventist ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္
ပိုမိုခိုင္မာေသာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ဌာေနပညာေရးကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္ေဒသခံ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္အားျဖည့္ျခင္းစသည့္  
အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကိုႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ Claudio၊ Brenda ႏွင့္ ၎တို႔ 
မိသားစုကို ဘုရားသခင္အေနျဖင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 
ေပးပါေစရန္လည္းဆုေတာင္းေပးလိုက္ရပါသည္။ 




