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

ေဆာင္းပါး

ေစာထီးခူဝါး၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း - ပညာေရႊအိုး လူမခိုး
ခရစ္ယာန္မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ေစာထီးခူဝါးသည္ သူ၏မိခင္၊ အစ္ကိုႏွစ္ဦးႏွင့္ ညီမသုံးဦးတို႔ႏွင့္အတူ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။
သူ၏ဖခင္ျဖစ္သူမွာ သူသုံးတန္းအ႐ြယ္ကပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္သူ႕အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရရွိၿပီး ကရင္ျ
ပည္နယ္၊ ဘားအံရွိ South East Adventist Seminary သို႔တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ထို႔ေနာက္တြင္ ဆရာအျဖစ္ငါးႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထ
မ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္သူသည္ ACS ကြင္းဆင္းၫွိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာအခါ အလုပ္အသစ္အတြက္ ေမာ္လၿ
မိဳင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။
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ထိုအခ်ိန္က သူအေနျဖင့္ အလုပ္သေဘာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အျပည့္အဝမရွိေသးေသာ္လည္း သူ၏ အ
ခန္းက႑ကိုမူ ေကာင္းစြာျဖည့္ဆည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏အလုပ္တြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ တြက္
သူသည္ပိုမိုေလ့က်င့္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟုလည္း ခံယူထားသည္။
သူ႔အေနျဖင့္ Norad ႏွင့္ ADRA Norway တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ ပို႔ခ်ေသာ၂၁ ရာစု
ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးသင္တန္း၊ CSS သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္း
သင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ယင္းသို႔ စီမံကိန္းမွေန၍ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား
အေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာႏိုင္သည့္အေပၚတြင္လည္း သူ႕အေနျဖင့္မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရသည္။
ထို႔ေနာက္တြင္ သူတက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ေသာ သင္တန္းမ်ားမွရရွိသည့္အရာမ်ားကို အသုံးခ်၍ ACS ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္
သင္တန္းေရးသင္တန္း သုံးခုကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ COVID-19 ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ၿပီးပါကလည္း သူ႕အေနျဖင့္
ACS စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားပိုမိုေပးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ေသာ
ဗဟုသုတႏွင့္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က ခိုးယူ၍မရႏိုင္ေၾကာင္း ‘ပညာေရႊအိုး လူမခိုးႏိုင္’ေၾကာင္း သင္
ယူတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ သူ၏ဘဝအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟုလည္း နားလည္လက္ခံ ထား
သည္။
ယင္းေၾကာင့္သူရရွိခဲ့ေသာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ သူ၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး
ရပ္႐ြာေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း သင္ၾကားေရးကို ထိေရာက္စြာျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟုလည္း
သူ႕အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ထားသည္။

“
သတင္းစကား

သင္ယူေလ့လာမႈေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွၿပီးဆုံးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း သင္ယူေလ့လာရတာကို ႀကိဳ
က္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆရာေတြနဲ႔ စာသင္ခန္းကို ဘယ္လိုအဆင့္ျမႇင့္တင္မလဲဆိုတာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မဟာဗ်ဴ
ဟာေတြကို ေလ့လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ့အတြက္ေတာ့ ဒါဟာအလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရးပါပဲ

အရာအားလုံးက အသစ္
ကၽြန္မတို႔ေနာ္ေဝမွာဆိုရင္ ရာသီဥတုက ေလးရာသီရွိပါတယ္။ ေႏြရာသီဟာ ပုံမွန္ဆိုရင္ ဇြန္လမွ ၾ
သဂုတ္လအထိ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေနာ္ေဝလူမ်ိဳးအမ်ားစုကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အားလပ္ရပ္ေတြ ယူၾက
ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြက ဒါဟာေႏြးတယ္လို႔မထင္ႏိုင္ေပမယ့္ ဒီဟာကေတာ့ ဒီမွာ
အေႏြးဆုံးကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ဘက္ပိုင္း တခ်ိဳ႕ေဒသေတြဆိုရင္လည္း ေနမဝင္တဲ့အတြက္
သန္းေခါင္ယံမွာေတာင္ ေနအလင္းေရာင္ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မေနတဲ့ေနရာမွာဆိုရင္လည္း
ေႏြကာလျဖစ္ေနပါေစ တစ္ညတာလုံးက ေမွာင္ရီပ်ိဳးစအခ်ိန္လိုမ်ိဳးပဲ။
ေဆာင္းဦးရာသီကေတာ့ စက္တင္ဘာမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြမွာရွိတဲ့အ႐ြက္
ေတြဟာဆိုရင္လည္း အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္နဲ႔ အနီေရာင္ေတြအျဖစ္ အေရာင္ေတြအားလံုး
ေျပာင္းသြားၿပီး တစ္ပင္လုံးဘာမွမက်န္ေအာင္ ေႂကြက်ပါတယ္။ ေဆာင္းရာသီဟာ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ
ဇင္ဘာလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပုံမွန္ႏွင္းက်ေလ့ ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေန႔ေတြမွာဆိုရင္ မ
နက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၃ နာရီအထိ ေန႔ဘက္ေတာင္ ပိန္းပိုက္ေမွာင္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါၿပီးရ
င္ေတာ့ေႏြဦးရာသီ မတ္လနဲ႔ ေမလလာပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံး ရာသီဥတုကို
ေဖာ္ျပပါဆိုရင္ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေႏြဦးရာသီကိုပဲ ကၽြန္မေ႐ြးခ်
ယ္ရပါလိမ့္မယ္။

|၃

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က ADRA Thailand ကေန ဧည္သည့္ေတြ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဧၿပီလမွာေရာက္ေတာ့ သူတို႔က ပတ္ဝန္းက်င္ပတ္ပတ္လည္ကို
ၾကည့္ၿပီးေတာ့ “ေသေနတဲ့သစ္ပင္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ မခုတ္တာလဲလို႔” ကၽြန္မကိုေမးတယ္။ တကယ္ေတာ့သစ္ပင္ေတြ မေသေသးဘူးဆိုတာကို ကၽြန္မရွင္းျ
ပရတယ္။ သူတို႔ကိုအနီးကပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အ႐ြက္အသစ္ေတြထြက္ဖို႔အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ အဖူးစိမ္းစိမ္းေလးေတြထြက္ေနၿပီဆိုတာကိုေတြ႕ရပါ
လိမ့္မယ္လို႔ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း ေႏြဦးနဲ႔ ေနာက္တစ္ဖန္သဘာဝအသစ္သက္တမ္းကို ပထမဆုံးႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရလို႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြလည္း
ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးေႏြဦးပန္းပြင့္ေတြဘယ္ေနရာကမွမေပၚလာတဲ့အျပင္ ေန႔ရက္ေတြသာရွည္လာၿပီး ပူျပင္းမႈေတြေၾကာင့္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းကို
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရပါတယ္။
အဲဒီအခါမွာဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္က ကမၻာႀကီးနဲ႔ နိဗၺာန္ဘုံအသစ္ကို ကၽြန္မတို႔အတြက္ ကတိေပးခဲ့တာကိုလည္း သြားသတိရမိပါတယ္။ “ၾကည့္႐ႈေလာ့။ ငါ
သည္ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို အသစ္ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ (Revelation 21:5) ရွည္လ်ားၿပီး ေအးစက္ေမွာင္မိုက္တဲ့ ေဆာင္းရာသီအၿပီးမွာေတာင္ သဘာဝ
ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေစႏိုင္ေအာင္ သူလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အရာအားလုံးကိုလည္း သူလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
BRITT CELINE OLDEBRATEN | Communication & Program Advisor, ADRA Norway

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳမႈကို ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနရာ ဤက႑သည္
ယခုအခါတြင္ ေဖာ္ျပ၍ မရႏိုင္ပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

THAWNG LIAN THANG
Field Officer | SURE

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ခ်င္းလူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
ငါးပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။
အျဖဴေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
ေဘာလံုးကန္ရတာနဲ႔ သီခ်င္းဆိုရတာပါ။
|၄

Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။

Q6

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။

Q7

Q8

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို

Israel

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

သနားၾကင္နာတတ္တယ္။

ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
မတူကြဲျပားမႈေတြၾကားက စည္းလံုးမႈရွိလို႔ပါ။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Naw Tamalar Paw /Field Assistant, AEON

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA Japan တို႔၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ AEON စီမံကိန္းမွ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္သက္
သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
အသစ္ေဆာက္လုပ္ေနမႈအေပၚ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရစဥ္။

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ထပ္မံထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္ ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အႏိုင္ရရွိ
သည့္ဓာတ္ပံုကို ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website ႏွင့္ လူ
မႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram တို႔အျပင္ ADRA
Myanmar ၏ web portal တြင္လည္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္၏ဓာတ္ပံု အႏိုင္ရရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္
- ADRA Myanmar ၏ ဝန္ထမ္း၊ မိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ အလွဴရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ရန္လို
အပ္သည္။
- ADRA Myanmar စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦး၊ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။
- အျမင့္ဆံုး resolution (preferable at 300ppi: 2480 x 3508 pixels)
- Landscape သို႔မဟုတ္ portrait ဓာတ္ပံုမ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။
- ဓာတ္ပံုအလင္းအေမွာင္ႏွင့္ Focus ၾကည္လင္ျပတ္သားရမည္ျဖစ္သည္။
- JPEG သို႔မဟုတ္ RAW files မ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။
- ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ မူရင္းဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။
- ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းကို ေဖာ္ျပထားေပးရမည္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း

AEON

အခ်က္အလက္မ်ား
AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA
Japan တို႔၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ AEON စီမံကိန္း
သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈ
သုံးခုကို
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာ
င္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
၁. ပါယာ၊ ေကာ့ဖာဒို႔ႏွင့္ မုဝါေက်း႐ြာတို႔
တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ဧၿပီလတြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္မည့္
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးပါက
ကမၺည္းေက်ာက္စာတင္ႏိုင္ရန္အတြက္
လည္း ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားသည္။
၂. ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္း
အေဝးမ်ားကိုလည္း ေကာ့ဖာဒို႔၊ ဘုရားကု
န္း ေကာ့ကဒါ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳ
လုပ္ခဲ့သည္။
၃. ပညာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး
ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ပါယာေက်း႐ြာတြင္

SEAQE2
Norad ႏွင့္ ADRA Norway တို႔က ရန္
ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ထားေသာ SEAQE2 စီမံ
ကိန္းသည္ အဓိကလုပ္ငန္းသုံးခုကို
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
၁. ေတာင္ကေလး ၂ ေက်ာင္း အသစ္
အတြက္ စာသင္ခုံမ်ားႏွင့္ စားပြဲမ်ားကို
၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က
ေပးအပ္ခဲ့သည္။
၂. NFE အစီအစဥ္ Batch 1/ 2021 ကို
ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ေက်ာင္းသား
၃၂ ဦးျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မ
တ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ SEAQE2 ဝန္ထ
မ္းမ်ားသည္ NFE အစီအစဥ္ရွိရာ
ေဒသသို႔သြားေရာက္၍ ရပ္႐ြာလူထု ပါဝ
င္မႈ တိုးတက္ေစရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အႀကီး
အကဲမ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
၃. SEAQE2 ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ACS ေ
က်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းဆင္းပြဲ အခမ္း
အနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ADRA MYANMAR ‘MINGALABA’ V12 Feb 21 | ၆
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား

SURE
MFAT ႏွင့္ ADRA နယူးဇီလန္တို႔က ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္းသည္ ခ်
င္းျပည္နယ္၊ လုံငိုးေက်း႐ြာတြင္ အာလူးကို စန
စ္တက်စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ေတာင္သူမ်ား
အား ေဆာင္းအာလူးစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းကို
စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို စိတ္ပါဝင္စားသူေတာင္
သူ
၁၉ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းတြင္ စတင္
ေျမျပင္သည္မွစ၍ ႏႈတ္သိမ္း သိုေလွာင္သည္
အထိ အပင္သက္တမ္းလိုက္မည္သို႔စနစ္တက်
စိုက္ပ်ိဳးရမည္ကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္တန္း
ပို႔ခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္း သင္တန္းေပးျခင္း
ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးအရာရွိ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္
Extension workers မ်ားက တာဝန္က်ရာ
ေက်း႐ြာအသီးသီးတြင္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ား
ကို ျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးေန
ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆာင္းအာလူးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သင္တန္းေပးျခင္းကို
မတ္လ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယင္းေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္း ေဆာင္႐ြက္
ႏိုင္ရန္အတြက္ SURE စီမံကိန္းမွ နည္းပညာ
အကူအညီမ်ားကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္
ရွိသည္။
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္
တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

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

MoFA ႏွင့္ ADRA Japan တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ MoFA စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနေသာ
ရာထူးေနရာအသီးသီးႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္သူမ်ားကို ယခုအခါရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ေနရာမွာ ကရ
င္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းရန္ ေနာက္ဆုံးရက္မွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔
ျဖစ္ပါသည္။
- Community Mobilizer (4 positions available)
- Driver
- Security Guard
- Field Logistic Assistant
- Field Logistic Officer

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 ကေလးသူငယ္
မ်ားကို ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုးဝလက္ခံမည္မဟု
တ္ပါ။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း
www.adramyanmar.org/report တြင္ ေပးပို႔တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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