ADRA ျမန္မာက ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းလႊာ
အတြဲ ၇ စက္တင္ဘာလ၂၀၂၀

ေဒၚေငြၾကည္ ပံုျပင္
ရက္ကန္းရက္ျခင္းက ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဘဝကိုေျပာင္းလဲျခင္း

မာတိကာ
အတြဲ ၇ စက္တင္ဘာလ ၂၀၂၀

၅

၂

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

ေဆာင္းပါး
မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

၆

၃

ေဆာင္းပါး

၄

သတင္းစကား

အလုပ္ေခၚစာမ်ား/ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား
ဆက္သြယ္ရန္

၇

သတင္းစကား
မီဒီယာမွ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ား

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔
မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု
ယခုလအတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုမွာ
PRICE စီမံကိန္းမွ အကိ်ဳးခံစားခြင့္ရ
ရွိသူ ေဒၚေငြၾကည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
Photo: © 2020 ADRA Myanmar |
Emma McCrow

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္/ ဒီဇိုင္နာ		
Emma McCrow			

လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ/ ဘာသာျပန္
Pyae Phyo Lin

ပံ႔ပိုးအားျဖည့္သူမ်ား			
Ashley Stanton, David Cung Lan Thang,
Win Naing, Crystal White, Saw Lay Wah,
Nang Nom Hsaing, Saw Aye Chan

ထုတ္ေဝသူ
ADRA Myanmar

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

ေဆာင္းပါး

ရက္ကန္းရက္ျခင္းက ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ဘဝကိုေျပာင္းလဲျခင္း

ကၽြန္မနာမည္က ေဒၚေငြၾကည္ပါ။ အသက္က ၃၁ ႏွစ္ရွိၿပီး ဆမ္ပီးေက်း႐ြာမွာေနထိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မညီမေလးကေတာ့ေက်ာင္းသူ
ပါ။ သမီးေလးကေတာ့ KG တက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မအေဒၚကကၽြန္မတို႔နဲ႔ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိဘေတြက
လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ လပိုင္းပဲျခားၿပီးေတာ့ ဆုံးပါးသြားပါတယ္။ ကၽြန္မအမ်ိဳးသားနဲ႔ ကၽြန္မကိုလည္း မိဘေတြက သေဘာမတူခဲ့
ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မတို႔ ကြာရွင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းကၽြန္မအေနနဲ႔ ဘဝကိုတစ္ေယာက္တည္း႐ုန္းကန္ခဲ့ရတယ္။
ADRA MYANMAR ‘MINGALABA’ V7 Sep 20 | ၂

ကၽြန္မတို႔႐ြာမွာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ရက္ကန္းရက္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ေမြးျမဴေရးလုပ္ၾကပါတယ္။ကၽြန္မတို႔
မိသားစုရဲ႕ဝင္ေငြကို ဒီရက္ကန္းရက္တာကေနပဲရရွိပါတယ္။ ဒီဝင္ေငြကေတာ့ ကၽြန္မကေလးေတြ ပညာေရးအတြက္ မလုံေလာက္
ခ်င္ပါဘူး။
PRICE စီမံကိန္း ကၽြန္မတို႔႐ြာကိုေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ရက္ကန္းသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္စတဲ့သင္တန္းေတြကိုေပးပါတယ္။
ဒီသင္တန္းက ကၽြန္မအတြက္အျပင္ ႐ြာသားေတြအတြက္လည္း အရမ္းကိုအက်ိဳးရွိပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔လည္း ဘယ္လိုရက္
လုပ္ရတယ္ဆိုတဲ့ပုံစံေတြကိုလည္း မွတ္မိေနပါတယ္။
ကၽြန္မအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို လုံခ်ည္ကြင္း ၈ ကြင္းကေန ၁၀ ကြင္းေလာက္အထိ ရက္လုပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဒီဇိုင္းေတြကေတာ့တစ္ပတ္
ကေန တစ္လေလာက္အထိ ၾကာတတ္ပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးဒီဇိုင္းကေတာ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္ဆိုၿပီးပါတယ္။ ဒီဇိုင္းေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့
အခ်ိန္ကြာပါတယ္။ ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာလည္း ဒီဇိုင္းေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းကကြာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဒီဇိုင္းေတြက တစ္သိန္းကေန
တစ္သိန္းခြဲေလာက္အထိရွိၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ငါးေသာင္းေလာက္ရွိပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးဒီဇိုင္းဆိုရင္ ငါးေသာင္းကေန ေျခာက္ေသာင္း
ၾကားအတြင္းကို ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္လည္းေရာင္းခ်ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလဆိုလည္း ဟားခါးနဲ႔ကေလးမွာသိမ္းထားၿပီးမွ
ေရာင္းခ်တာ ရွိပါတယ္။
PRICE စီမံကိန္းကေနၿပီးေတာ့ ေငြစုေငြေၾကးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးထားတာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လစဥ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပီး
ေတာ့ ပိုက္ဆံဘယ္လိုစုမလဲဆိုတာနဲ႔ စီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈေတြဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို ကြ်န္မတို႔ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ဦးရွိၿပီး လစဥ္ ၅၀၀ က်ပ္စီစုပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ၁၉၀,၀၀၀ က်ပ္ေခ်းပါတယ္။ ဒီပိုက္ဆံကို ဝက္
ကေလးတစ္ေကာင္ဝယ္ဖို႔နဲ႔ ရက္ကန္းရက္ဖို႔ခ်ည္ဝယ္ဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳပါတယ္။
ေနာက္ၿပီးစီမံကိန္းကေနၿပီးေတာ့လည္း က်ပ္တစ္သိန္းစီေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ရက္ကန္းစင္နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ခ်ည္တို႔ကို
ဝယ္ဖို႔အတြက္ သုံးပါတယ္။ အခုဆိုကၽြန္မညီမေလးလည္း ကၽြန္မနဲ႔အတူရက္ကန္းရက္ေနပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔မိသားစု
စားဝတ္ေနေရးက မခက္ခဲေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔မိသားစုကိုအခုလိုေထာက္ပံ့ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

“

အရာအားလုံးက ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက မိဘေတြအေပၚပဲမွီခိုခဲ့တာပါ အခုေတာ့ကၽြန္မကိုယ္တိုင္
မိသားစုကို ဦးေဆာင္ေနရပါၿပီ

EMMA MCCROW | Communications Officer, ADMIN

သတင္းစကား

Why ADRA?
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္တြင္ တစ္စုံတစ္ဦးက ADRA သို႔ ဘာေၾကာင့္လွဴဒါန္းရန္ေ႐ြးခ်ယ္သင့္လဲ
လို႔ဆိုလာပါက အဆိုပါေမးခြန္းအတြက္အေျဖမွာ အႏွိုင္းမဲ့အဆိုျပဳျခင္းဟုဆိုရေပမည္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဒီအေျဖကို အာရွ-ပစိဖိတ္အေရးအေပၚအေျခအေန
တုံ႔ျပန္မႈဆိုင္ရာသင္တန္း(ERT)ကိုတက္ေရာက္ခဲ့စဥ္က ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ADRA ကလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကိုလည္း
ပထမဆုံးေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာပါ။ အခုဆိုရင္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ADRA ႐ုံးေပါင္း ၁၁၈ ခုရွိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုေမၽွာ္လင့္ေသာသတၱမေန႔အသင္းေတာ္ရဲ႕
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေနနဲ႔ ADRA ႐ုံးေပါင္း ၁၁၈ ခုကို ေယ႐ႈရဲ႕ လက္ေတာ္နဲ႔ ေျခေတာ္အျဖစ္ သေဘာထားဖို႔လည္း ကတိကဝတ္ျပဳထားပါတယ္။
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ဆိုလိုတာက ADRA ႐ုံးေတြဟာ လူသားေတြကိုအေစခံရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတိုင္းအသက္ရွင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။တရားမၽွတမႈ၊
သနားၾကင္နာမႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြက လႈံ႔ေဆာ္ေပးတဲ့ ADRA ႐ုံးေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ ကမၻာ့အႏွံ႔ျပန္႔ႏွံ႔သြား
ေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကိုဘာေၾကာင့္ ADRA ျဖစ္ရတာလဲဟုေမးရင္ ဒီအတိုင္းေျဖပါမယ္။ နံပါတ္တစ္ ADRA ဟာ သူတစ္ပါးကိုအေစခံျခင္းပဲျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါမွသာဘုရားသခင္ ရည္႐ြယ္ထားတဲ့ အသက္တာ၏ ျပည့္စုံမႈကို ခံစားရရွိမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ ADRA ႐ုံးေတြက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္
ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး တူညီတဲ့ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ADRA ဟာလိုအပ္သူေတြအတြက္ တရားမၽွတမႈ၊ သနားၾကင္နာမႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ကို ျဖန္႔ေဝေပးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္သုံး ADRAရဲ႕လုပ္ေဆာင္
မႈေတြကတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အျခားသူေတြထံ မၽွေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (အရွင္ေယာဟန္ရဲ႕ ၾသဝါဒစာ ပထမစာေစာင္အခန္းႀကီး ၃ အခန္း
ငယ္ ၁၈ မွာ ယခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သင္သည္အျခားသူမ်ားအားခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို စကားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ သာမခ်စ္ဘဲ အမွန္တကယ္ စိတ္ပါ
လက္ပါကူညီျခင္းအားျဖင့္ခ်စ္ၾကကုန္အံ့) ADRA သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔အလုပ္မ်ားရဲ႕ ဆုံမွတ္အျဖစ္လို႔ သိျမင္ထားပါတယ္။ (မိကၡာအခန္းႀကီး ၆
အခန္းငယ္ ၈ မွာလည္း သင္၏ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ႏွင့္ က်င့္ေနျခင္းမွ တစ္ပါးအဘယ္သူပူေဇာ္သကၠာကို ထာဝရဘုရားေတာင္းေတာ္မူ
သနည္းဟုဆိုထားပါတယ္) ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မအေနနဲ႔ ADRA ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ယုံၾကည္ပါတယ္။
ASHLEY STANTON| Media & Communications Coordinator, ADRA Australia

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org

ADRA Myanmar

ADRA Myanmar
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ၾကည့္႐ႈရန္-ခင္ပြန္းျဖစ္သူဆုံးပါးသြားၿပီးေနာက္ ေဝးလံေခါင္သီ

ADRA Myanmar သည္ ကၽြန္ပ်ဴတာ၊

ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ ေဒၚငြန္သြီးအဖို႔ ဘဝမွာ

တက္ဘလက္၊ မိုဘိုင္းလ္ devices မ်ားျဖင့္

အၿမဲတမ္းလြယ္ကူေနသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးဦီးေဆာင္

အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈရန္ အဆင္ေျပေသာ

အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုအေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေစရန္ ဘဝ

ဝက္ဘ္ဆိုက္အသစ္စတင္လိုက္ျခင္းကိုအသိေပး

အခက္အခဲမ်ားစြာကို သူမမၾကာခဏ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရသည္။

ေၾကညာရန္အတြက္မ်ားစြာပင္စိတ္လႈပ္ရွားမိ

သို႔ေသာ္ PRICE စီမံကိန္းတစ္ဆင့္ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕၏ရန္ပုံေငြ

ပါသည္။

အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ယခုအခါ သူမ၏မိသားစုကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္
ခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးအခက္အခဲမွာလည္း ေျပလည္မႈရရွိခဲ့သည္။

ADRA ၏အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔
လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကို ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္

PRICE စီမံကိန္းကို AusAID ႏွင့္ ADRA ၾသစေၾတးလ်တို႔က

အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပါ။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေလ့လာလိုပါက ကၽြႏ္ုပ္

https://adramyanmar.org/

တို႔၏ website adramyanmar.org/price-project/
တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုကို ဤတြင္ၾကည့္႐ႈပါ။ HERE

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

MANG KHAN LIAN

Logistician | Yangon Head Office

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ဇိုမီး(ခ်င္း)လူမ်ိဳးပါ

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
အိႏၵိယအစားအစာပါ

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။
မိုးျပာေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
ေဘာလံုးကန္ရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ Q6
ေခ်ာင္းသာပါ။

Q7

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
ေမလ၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ပါ။

Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။
ဂ႐ုစိုက္တတ္ျခင္းပါ။
ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
မိသားစုနဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြလိုေၾကာင့္ ADRA မွာအလုပ္လုပ္ရတာကို
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Mar Chu Ri Co , Extension Worker, SURE
ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
လုံငိုးေက်း႐ြာမွ ကေလးေလးေယာက္မိခင္လည္းျဖစ္ မုဆိုးမတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ
ေဒၚခင္ရီသည္ COVID-19 တုံ႔ျပန္ေရးမွ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီအျဖစ္ ဆန္၊ ဆီႏွင့္
ပဲတို႔ကို အေထာက္အပံ့အေနျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေနာက္တစ္ခါထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္
ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မတိုင္မီ သင္၏ဓာတ္ပံုကို
emma.mccrow@adramyanmar.org သို႔ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အႏိုင္ရရွိသည့္ဓာတ္ပံုကို
ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔တြင္လည္း အမည္ႏွင့္တကြ
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 | Mar Chu Ri Co

- ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းအရာကို ေဖာ္ျပထားေပးရမည္။
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

adramyanmar.org/jobs/ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္

စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း
AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA Japan တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON5 စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂမ်ားပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။ တင္ဒါေနာက္ဆုံးရက္မွာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန
၄ နာရီခြဲျဖစ္ပါသည္။
တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ website HERE တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾက
ည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

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
adramyanmar.org/report/ တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား

VESI
LIFT ကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္ AVSI၊ FRC
တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ VESI စီမံကိန္းသည္
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားေနထိုင္ရာ (IDP)
စခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာ္စခန္း ၁ ႏွင့္ ၂ အျပင္ စိန္႔ေသာ
မတ္စ္၊ ပန္လုံႏွင့္ ေနဝန္းနီစခန္းတို႔တြင္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာျမႇင့္တင္မႈ
မ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစခန္းမ်ားမွလူဦီးေရ
စုစုေပါင္း ၁၅၁ ဦးပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၇၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
VESI စီမံကိန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ
လူငယ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
ဆိုင္ရာပညာေရးကိုအသိေပးရန္အတြက္ လုပ္သားေစ်း
ကြက္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ COVID-19 သက္ေရာက္မႈ
အကဲျဖတ္ျခင္း အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကိုက်င္း
ပခဲ့သည္။ အဆိုပါပြဲသို႔ အစိုးရဌာနမ်ား၊ NGO မ်ား၊
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အႀကံေပးအဖြဲ႕မွ Kallene Ryan ႏွင့္
Aung Myaing Htay တို႔က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစတင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္
COVID-19 သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါပြဲအေၾကာင္း
ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

HERE

CASE2LEARN
ဥေရာပသမဂၢ(EU) က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး
RISE ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ CASE2Learn
စီမံကိန္းသည္ ‘MTT and SMA Reporting, Planning
and Capacity Building Work-shop’ ကို Zoom မွ
တစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ADRA Myanmar ကိုယ္စား အဆိုပါအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး
ပြဲကို RISE က ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Plan
Intenational ကလည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဘး
အႏၲရာယ္ကင္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်ေစေရးဆိုင္ရာသင္တန္းကို
သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ
စတင္၍ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ
နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေနေလးနာရီအထိ က်င္းပသြား
မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းသင္တန္း၌ RISE ကြန္ရက္ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ
LDN, CRED, TSYU, STEDF, CDN, ENDO, BF,
SENG and SEE တို႔မွ MTT ႏွင့္ SMA တို႔မွ စုစုေပါင္း
၁၃၈ ဦးတက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။
သင္တန္းအတြင္း အကဲျဖတ္ျခင္း၊ မိခင္ဘာသာစကား
အေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံပညာေရး၊ ဆရာမ်ား
အရည္အခ်င္းမူေဘာင္ႏွင့္ SMC/PTA သင္တန္းမ်ားႏွင့္
ESE ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္
သည္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား

PRICE
AusAID ႏွင့္ADRA Australia တို႔ကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့
ထားေသာ PRICE စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
COVID-19 ျဖစ္ပြားမႈ ဒုတိယလႈိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ
သည္။
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာေလ့လာသင္ယူမႈဝန္းက်င္ကိုရရွိေစ
ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဓိကေဆာင္႐ြက္ရာ ေက်း႐ြာ
၁၆ ႐ြာရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း
၁၄၈၅ ဦးအတြက္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား၊ လက္သန္႔စင္
ေဆးရည္မ်ား၊ လက္ေဆးစင္မ်ား၊ ျဖန္းေဆးမ်ား၊
ေရကန္မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား
ဝန္ႀကီးဌာန၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား
အရ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၂၅ ဦးလၽွင္
လက္ေဆးေဘစင္တစ္ခုႏွင့္ အမႈိက္ပုံတစ္ခုႏႈန္းအား
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလၽွင္
ႏွာေခါင္းစည္းႏွစ္ခုစီ၊ ေရတိုင္ကီမ်ားႏွင့္ လက္ေဆး
ဆပ္ျပာမ်ားကို ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊
ဒီဇင္ဘာလ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုျပန္
လည္ဖြင့္လွစ္ရန္မွာလည္း မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္
သည္။
COVID- 19 တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္
ရွိသူမ်ားမွာ ေဒၚေဒၚဥႏွင့္ ဦးေဂၚယတို႔ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔
အေနျဖင့္လည္း ရရွိေသာအေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာ
အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္စကားဆိုၾကသည္။ ၎
တို႔၏ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုလည္း ေနာက္လကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ မၽွေဝသြားမည္လည္းျဖစ္သည္။

SURE
MFAT ႏွင့္ ADRA နယူးဇီလန္တို႔က ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္းတြင္
အေစ့ထုတ္ေျပာင္း 75 packets/10kg ကို
စီမံကိန္း႐ြာ ၁၂ ႐ြာတြင္ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ျမင္စြာ
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအေစ့ထုတ္ေျပာင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအ
တြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ေတာင္သူေပါင္း၂၄၂ ဦးကို
ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး Extension worker မ်ားက
နည္းပညာမ်ားပံ့ပိုးကူညီ၍ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။
ကို႐ိုနာဗိုင္းရစ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ စို
က္ပ်ိဳးေရးအရာရွိႏွင့္ ေက်း႐ြာအေျချပဳ Extension
worker မ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏တိုးတက္မႈ
အေျခအေနမ်ားကိုလည္း Facebook group ဖြဲ႕၍
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။
ယခုအခါရိတ္သိမ္းမႈတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေအာင္ျမင္ျဖစ္
ထြန္းၿပီး ေျပာင္းအထြက္ႏႈန္းမွာလည္းပုံမွန္ထက္
ႏွစ္ဆသုံးဆပိုမိုထြက္ရွိခဲ့သည္။ အရည္အေသြးႏွင့္
အထြက္ႏႈန္းပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္
တိရစၧာန္အစာအတြက္ ပိုလၽွံသည့္အျပင္ အျခား
ေတာင္သူမ်ားထံသို႔လည္းေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။
ထို႔ျပင္ SURE စီမံကိန္းသည္ ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူ
မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေႁခြေလွ႔ႏိုင္ရန္
အတြက္ ေႁခြေလွ႔စက္မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးရန္
စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
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