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ေဆာင္းပါး

မသန္စြမ္း IDP လူငယ္မ်ား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မွတစ္ဆင့္ အကူအညီလက္ခံရရွိ

ကၽြန္မနာမည္က မေဘာက္လုံပါ။ ကၽြန္မအသက္က ၁၈ ႏွစ္၊ အခုေ႐ႊစက္ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တုန္းကကၽြန္မတို႔႐ြာနား
မွာပဋိပကၡေတြစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မမွာမိဘေတြရယ္၊ အစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ရယ္ ညီမတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြစခ်ိန္ေသနတ္
သံေတြၾကားရေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေတာထဲကိုသြားပုန္းေနရပါတယ္။ အဲဒီမွာ တစ္ပတ္ေလာက္ေနခဲ့ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၈ ႏွစ္တည္းကစၿပီး
ဒီစခန္းမွာကၽြန္မေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဆိုင္ကယ္မေတာ္မဆမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့လို႔ ကၽြန္မေျခေထာက္က်ိဳးသြားပါတယ္။
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ေျခေထာက္ကအရွင္းမေပ်ာက္ေသးေတာ့ အရမ္းေထာက္လို႔မရပါဘူး။ လမ္းေလၽွာက္ဖို႔အတြက္ အကူအညီလိုပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ မိသားစု
စားဝတ္ေနေရးကေတာ့ အခက္အခဲအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အေမနဲ႔ ညီမေလးက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ထဲသြားၿပီး
ေန႔စားအလုပ္လုပ္ပါတယ္။ အေဖကေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မအေနနဲ႔လည္း
ေက်ာင္းတက္ခ်င္ေပမယ့္ စာမႏိုင္ေတာ့ မတက္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီမွာေနရင္းနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ SCAIDP V စီမံကိန္းအေၾကာင္းသိခဲ့ရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကမသန္စြမ္းေတြနဲ႔ နာတာရွည္လူနာေတြကို ေထာက္ပံ့
ေပးတယ္ဆိုတာပါ။ အဲဒီေနာက္ကၽြန္မအေနနဲ႔ေ႐ြးခ်ယ္ခံရၿပီး တစ္လကို က်ပ္တစ္ေသာင္းအေထာက္အပံ့ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔မိသားစုအ
ေနနဲ႔လည္းအိမ္ေထာင္စုအလိုက္ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ၅၅၀၀၀ က်ပ္ကိုရရွိပါတယ္။ ကၽြန္မေဆးကုသစရိတ္အတြက္ ဒီေငြကို အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။
ဒီပိုက္ဆံကလည္းကၽြန္မတို႔အတြက္လုံေလာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကေန အခုလိုေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အတြက္ ကၽြန္မတို႔မိသားစုဘဝအတြက္
အရမ္းကိုအက်ိဳးရွိပါတယ္။
ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဒီစခန္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈေတြျဖစ္တဲ့အမႈိက္ေကာက္တာတို႔သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာတို႔မွာလည္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းေတြကလည္း အမ်ားႀကီးသင္ေပးေတာ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းေတြ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလႉရွင္နဲ႔ ADRA
ကိုလည္း ေက်းဇူးပါတယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။
“စခန္းေတြမွာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းေတြကိုငွားတယ္။ အဲဒီစခန္းထဲက အိမ္ေထာင္စု ၉၉ စု လူေပါင္း ၅၀၀ ကို ကၽြန္မတို႔အကူအညီ အေထာက္
အပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ADRA Myanmar မွ WASH Officer ျဖစ္သူ Hkawn Din က ေျပာဆိုသည္။
ကၽြန္မက စခန္းမွာေငြေပးတာရယ္နဲ႔ WASH လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ကူညီပါတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ပံ့ပိုးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ဒီကသူေတြအတြက္
အရမ္းကိုထိေရာက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးသူတို႔ကိုလက္ကိုဘယ္လိုေဆးရမလဲဆိုတာလည္းသင္ေပးပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔
ဗဟုသုတအမ်ားႀကီးရပါတယ္။ ဟု ေ႐ႊစက္စစ္ေရွာင္စခန္းမွ WASH ႏွင့္ Cash Volunteer ေဒၚဇယ္ၫြယ္က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“

႐ြာကအိမ္မွာပဲျပန္ေနခ်င္တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွအိမ္ျပန္ရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူး။ ေနာက္တစ္ခါလည္းထြက္မေျပးခ်င္ဘူး။
ေၾကာက္တယ္
PYAE PHYO LIN | Communications Assistant, ADMIN

သတင္းစကား

ကိုဗစ္ကိုရင္ဆိုင္မည့္ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအား
ADRA Myanmar သည္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေပးမႈအတြက္အခက္အခဲမ်ားသာမက COVID-19 ၏ဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသားပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္
စာသင္ႏွစ္အတြင္း ယင္းအေႏွာင့္အယွက္သည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အခ်ိဳးအစားမမွ်တစြာျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္လာေစသည္။ အိမ္တြင္ဆက္
လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္မွာလည္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အသင္းမ်ား
ကျပသခဲ့ေသာၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းတို႔အတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္မိရပါသည္။
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သင္ၾကားေရးကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ နည္းပညာကိုျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားျပန္လည္အဆိုျပဳရန္၊
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ Zabai ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Covid- 19 အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေနရာအသစ္
တစ္ခုျဖစ္လာရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏အြန္လိုင္းအစီအစဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္လာရသည္။
IDP စခန္းမ်ားတြင္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ အသံဇာတ္ေၾကာင္း၊ လက္ျပသေကၤတဗီဒီယိုမ်ား၊ ႐ိုးရွင္းေသာစာသားႏွင့္
အေထာက္အကူျပဳကိရိယာမ်ားစသည့္လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာျဖည့္ဆည္း
ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္လည္း စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေျခအေနတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျဖရွင္း
ႏိုင္ရန္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းေနၿပီး အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ကြ်န္ေတာ္
တို႔၏အလွဴရွင္မ်ား၏ရက္ေရာမႈႏွင့္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ားသည္ COVID-19 ကို
ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ခံႏိုင္ရည္ကိုရွိေစသည္။သာမန္ဖ်ားနာျခင္းအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေရာဂါမ်ားသည္ကာကြယ္ေဆးမရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္
၎တို႔ႏွင့္အတူေနႏိုင္ရန္အတြက္ ေနထိုင္မႈဘဝပံုစံကိုလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္သင္ယူခဲ့ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အက်ပ္အတည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
သည္ ေနအိမ္မွအလုပ္လုပ္ျခင္းအပါအဝင္လံုျခံဳေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
JOHN MUBONDERI | Program Director, ADRA Myanmar

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org

ADRA Myanmar

ADRA Myanmar

Published 6 August at 16:17
ၾကည့္႐ႈရန္ − အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာအိမ္ေထာင္စုလည္းျဖစ္
ေဝးလံေခါင္သီေသာ ခ်င္းေတာင္ေပၚတြင္ေနထိုင္ေနသူ
လည္းျဖစ္သည့္ ေဒၚေငြၾကည္အတြက္ဘဝမွာအၿမဲတမ္းလြယ္ကူ
သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ PRICE စီမံကိန္း၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ရက္ကန္းသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း
ႏွင့္ သူမ၏ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕ထံမွေငြေၾကးတို႔ျဖင့္
ေဒၚေငြၾကည္သည္ သူမ၏မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး
ေငြေရးေၾကးေရးအရ အမွီအခိုကင္းကာေျပလည္မႈရရွိခဲ့သည္။
PRICE စီမံကိန္းကို AusAID ႏွင့္ ADRA Australia တို႔က
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းလိုပါက ADRA Australia ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ
https://www.adra.org.au/project/price-project/ သို႔
သြားေရာက္လႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

Published 19 August at 14:22
ေကလုံးေက်း႐ြာမွ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစဖိန္းတိန္သည္ MFAT ႏွင့္ ADRA နယူးဇီလန္တို႔က ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ေသာ SURE စီမံကိန္းမွ အကူအညီမ်ားကိုရရွိၿပီးေနာက္ ခ်င္းေတာင္ေပၚတြင္ ေကာ္ဖီပ်ိဳးခင္းမ်ားကို
စတင္စိုက္ပ်ိဳးတည္ေထာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လာသည္။ ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္အတြက္ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပါ။ HERE

ယင္းအျပင္စီမံကိန္းအေၾကာင္းပိုမိုေလ့လာလိုပါကကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.adramyanmar.org/livelihoods တြင္
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
ဗီဒီယိုကို ဤတြင္ၾကည့္႐ႈပါ။ HERE

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

PAUNG HOM
M&E OFFICER | VESI

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ရွမ္းလူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။

ေခါက္ဆြဲ၊ ခ်ိစ္Puff၊ တူနာအသားၫွပ္ေပါင္မုန္႔၊ ကြတ္ကီး၊
သစ္ေတာ္သီး

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘယ္အေရာင္ပါလဲ။

မီးခိုးေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ အျဖဴ၊ ေရစိုကာလာ၊ မိုးျပာေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
သီခ်င္းနားေထာင္တာ၊ ခရီးသြားတာနဲ႔ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုၾကည့္ရတာပါ
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။

Q6

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။

Q7

Q8

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို

စပိန္၊ ဂရိ၊ အီဂ်စ္၊ တူရကီနဲ႔ အီတလီပါ။

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
ေမလ၊၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္

႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေနထိုင္ရတာပါ။

ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းနဲ႔ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ရတာကိုႀကိဳက္လို႔ပါ။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ

Aye Chan, Logistician, SURE
ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
လုံးငိုးေက်း႐ြာမွ ေဒၚခင္ျမင့္တင္သည္ စီမံကိန္းမွျဖန္႔ေဝေသာ ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့မွေန၍
ေျပာင္းဖူးကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ခ်င္း႐ိုးရာဆာဘူးသီးဟင္းကို ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့သည္။

ေ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။
Photo: © 2020 ADRA Myanmar | Aye Chan
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

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

စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း
- ADRA Myanmar သည္ Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝးကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းမွေန၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
ေရစင္ႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူလိုပါသည္။
တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ website HERE တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ တင္ဒါေနာက္ဆုံးရက္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။
- ADRA Myanmar သည္ AEON 1% Club Foundation မွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON5 စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို
တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။ တင္ဒါေနာက္ဆုံးရက္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခြဲျဖစ္ပါသည္။ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ website 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

VESI
LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္
AVSI ၊FRC တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
VESI စီမံကိန္းသည္ Business Coordination
အစည္းအေဝးကို ယခုလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔
က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ရွိ Two
Elephants Hotel တြင္က်င္းပခဲ့ရာ သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊အစိုးရ နည္းပညာ
အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊
ေဒသဆိုင္ရာ NGO မ်ား၊ LIFT ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
NSS ၫွိႏႈိင္းေရးမႉးႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္စုစုေပါင္း ၂၇ ဦီး တက္
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအစည္းအေဝး၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာADRA ၏
VESI စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရးအစီအစဥ္ကိုတင္ျပရန္ႏွင့္ အလုပ္သင္
အစီအစဥ္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္လည္းျဖစ္သည္။
အလုပ္သင္အစီအစဥ္သည္ ရက္ေပါင္း ၃၀ (နာရီ
၁၈၀ )သက္တမ္းရွိၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအား
အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားရရွိေစသည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသား ၂၁ ဦးသည္ ဆိုင္ကယ္
ျပဳျပင္ေရးကိုေလ့လာေနဆဲျဖစ္ၿပီးေဒသတြင္းရွိ
ဆိုင္ ၁၀ ဆိုင္၏လက္ခံမႈျဖင့္သင္တန္းသားမ်ား
သည္ အလုပ္သင္အျဖစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

CASE2LEARN
ဥေရာပသမဂၢက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ
CASE2Learn စီမံကိန္းသည္ မိတ္ဖက္ RISE ႏွင့္
ပူးေပါင္း၍ စာသင္ႏွစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္
CDN ႏွင့္ LDN အဖြဲ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားေရး
ႏွင့္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုျဖန္႔ေဝေပးေန
သည္။
ကို႐ိုနာဗိုင္းရစ္ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကို
တားဆီးရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနရာ
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး
ခဲ့ရသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၂၀
ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္
ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါေက်ာင္းမ်ား
ပိတ္ထားရဆဲျဖစ္သည္။ယခုလတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ
၌ ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္းအေနျဖင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကူးစက္မႈမွတစ္ဆင့္
တျခားေသာေဒသမ်ားသို႔ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ရာ
ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွစတင္၍ သီတင္းပတ္
အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေရအတြက္
ႏွစ္ဆတိုးကာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
CASE2Learn အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပညာေရး
စီမံကိန္းမ်ားသည္ေျပာင္းလဲေနေသာ
အေျခအေနႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
ဆရာမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။
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SEAQE2

အခ်က္အလက္မ်ား
ယခုလတြင္ Norad ႏွင့္ ADRA Noway ကရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္
“ကေဘာ္ေထာ” သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၌
KECD မွေက်ာင္းသားမ်ားအား E-learning ႏွင့္
ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကာလတိုသင္တန္းမ်ားကို
တက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္
ျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း e-learningအသံုးခ်မႈ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အျပင္သင္ၾကားမႈနည္းလမ္း
ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈထိေရာက္မႈအေျခအေနကိုစမ္းသပ္
ရန္အတြက္ ADRA Myanmar သည္ Zabai ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအြန္လိုင္း
မွတ္ပုံတင္နည္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္မ်ား
ဖန္တီးနည္း သင္ခန္းစာမ်ားအားေလ့လာအသုံးခ်ပုံ
တို႔ကိုျပသခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ေက်ာင္းသားမ်ားကို
အြန္လိုင္းအသုံးရန္အတြက္ ဖုန္းေဘလ္က်ပ္
ငါးေထာင္စီကိုပါ ျဖည့္သြင္းေပးခဲသည္။
Batch 1/2020 တြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ႏို႔ဖိုး၊
ထီးမူထႏွင့္ ေမာ္ကနဲေက်း႐ြာတို႔မွ
ေက်ာင္းသား ၃၁ ေယာက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ADRA
Myanmar မွ ဝန္ထမ္းငါးဦးႏွင့္ KECD မွ
သင္တန္းဆရာေျခာက္ဦးတို႔ကလည္း
ယင္းမိတ္ဆက္သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္။

SEAQE2 စီမံကိန္းသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း
ေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား၊
NFE Consultation အစည္းအေဝးႏွင့္ ACS ၫွိႏႈိင္း
အစည္းအေဝးတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အလယ္တန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းျခင္း
အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က လႈိင္းဘြဲ႕
ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေတာမီးေက်း႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ
ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးအပါအဝင္ DDM မွ
အရာရွိမ်ား၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္၊၊
အလားတူၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ျမဝတီၿမိဳ႕၊
ေဒၚေကဲဟီးေက်း႐ြာတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း
ေဆာင္သစ္တစ္ခုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို
က်င္းပခဲ႔ၿပီး ကရင္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန
အတြင္းေရးမွဴးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာ DDM
ဌာနႏွင့္ KECD မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္
ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ NFE အစီအစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က SEAQE2
စီမံကိန္းသည္ ACS ေက်ာင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားတိုး
တက္မႈအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ACS မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ လူမႈအသိုင္းအ
ဝိုင္းအတြက္ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားတိုးတက္ေစ
ျခင္းအလို႔ငွာ အခ်င္းခ်င္းအၾကား
အနာဂတ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အခက္အခဲ
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
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SURE

အခ်က္အလက္မ်ား
MFAT ႏွင့္ ADRA နယူးဇီလန္တို႔ကရန္ပုံေငြေထာက္
ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္း၏ ပ်ိဳးခင္းမ်ားတြင္
စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေကာ္ဖီ ၃၃၁၄ပင္ႏွင့္ ေထာပတ္
သီးပ်ိဳးပင္၁၂၂၅ ပင္ကိုအမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ
အိမ္ေထာင္စု ၁၃ စုသို႔ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး ေျမဆီလႊာ
တိုက္စားမႈကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ SALTၿခံ၊ဥယ်ာဥ္အတြင္း
စိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္သည္။
ေျမအသုံးခ်မႈစီမံျခင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကိုလိုေတာ္
ေက်း႐ြာတြင္ ငါးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ရာသုံးရက္ကို
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္က်န္ႏွစ္ရက္ကို
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းကို ေက်း႐ြာ ၁၂ ႐ြာ
မွေဒသခံမ်ားExtensions Workers မ်ားႏွင့္အတူ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္သည္အနာဂတ္အရင္းအ
ျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္၍ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ေျမႏွင့္ေရအလားအလာမ်ားကို
စနစ္တက်အကဲျဖတ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အလုပ္
႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေျမယာအသုံးခ်မႈ
စံျပေျမပုံကို ဖန္တီးျခင္း၊ ေျမယာအသုံးခ်မႈေျမပုံ
ေရးဆြဲျခင္းအတြက္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆြဲ
ျခင္း၊ SURE စီမံကိန္းအဖြဲ႕မွက်န္ရွိေနေသးေသာစီ
မံကိန္းေက်း႐ြာမ်ားအတြက္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ကိုပြားယူျခင္းႏွင့္ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္းအဝန္းမွ
လက္ရွိေျမအသုံးခ်မႈကိုထိေရာက္စြာအသုံးခ်ေစ
ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

SURE စီမံကိန္းသည္ Value Chain ႏွင့္
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက႑အတြက္ ေနေရာင္
ျခည္စြမ္းအင္သုံးအေျခာက္ခံအိမ္ ၁၀ လုံးကို
စီမံကိန္းေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။
ရွတလိုင္းႏွင့္ လိုေတာ္ေက်း႐ြာမ်ားအေနျဖင့္
ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံးအေျခာက္ခံစက္
မ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီးပါက လွီးျဖတ္ထားေသာ
ဝဥျပားမ်ားကိုေျခာက္ေသြ႕ေစရန္အသုံးျပဳႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုံးငိုး
ေက်း႐ြာတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္
ရွိသည္။ SURE စီမံကိန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာ
ဦးထြန္းထြန္းသည္ ေနေရာင္ျခည္သုံးအေျခာ
က္ခံစက္အမိုးေဆာက္လုပ္ေရးကို
ဦးေဆာင္ေနၿပီး SURE စီမံကိန္း၀န္ထမ္း
အခ်ိဳ႕သည္လည္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားတြင္ပါဝင္ကူညီလ်က္ရွိသည္။
အဆိုပါေနေရာင္ျခည္သုံးအေျခာက္ခံစက္မ်ား
သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဝဥေတာင္သူမ်ားအား
တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ကူညီေပး
ႏိုင္ၿပီး မိုးရာသီတြင္၎တို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ကို ေျခာက္ေသြ႕ႏိုင္ျခင္းအျပင္ လုပ္အားခ
အတြက္ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း
ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။
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