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အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ Saw Pu Khar ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း။ 

KECD က ADRA နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး သက္ေမြးပညာေလ့က်င့္ေရး စင္တာအသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေနတယ္လို႔ ပထမဦးဆုံးၾကားသိခဲ့ရေတာ့ 
ကြၽန္ေတာ္အရမ္းေပ်ာ္သလို ဝမ္းလည္းသာတယ္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ဒီဟာကအရမ္းကိုအသုံးဝင္တယ္၊ 
အက်ိဳးရွိတယ္လို႔ သိပါတယ္။ သက္ေမြးပညာသင္တန္းက  Formal ပညာေရး မဟုတ္ေသာ္လည္း လူေနမႈဘဝေကာင္းမြန္စြာရရွိဖို႔အတြက္ 

ေဆာင္းပါး

သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းမွသည္ ကရင္ျပည္နယ္အား ပညာေရးအခြင့္အလမ္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးျခင္း 

ေနာက္ဆံုးရစီမံကိ္န္း အခ်က္အလက္မ်ား
 ၆   
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အဆင့္ျမင့္ပညာကလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါကိုေလ့လာရတာက တကယ္ကိုအသုံးဝင္တယ္လို႔ အၿမဲေျပာခဲ့တယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ သင္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ဖို႔ ေငြေရးေၾကးေရးအရေတာ့ အမ်ားႀကီးမကူညီႏိုင္ေပမယ့္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ေလးေတာ့ 
ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီ ေနရာရွင္းလင္းေရးေတြလုပ္ဖို႔ ရပ္႐ြာလူထုကိုလည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ 
စည္း႐ုံးဖို႔အတြက္ အျခားေက်း႐ြာေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္လုပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 
ေက်ာင္းကိုသြားတဲ့ လမ္းပိုင္းေတြခင္းတာနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေဆာင္သစ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီဟာ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း KECD၊ မဲကနဲ၊ ႏို႔ဖိုး၊ ထီးမူထစတဲ့ ေက်း႐ြာသုံး႐ြာက ေဒသခံေတြကလည္း ပါဝင္ကူညီ 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ADRA Myanmar က အဲဒါကိုေထာက္ပံ့ေပးမယ္ဆိုတာသိရလို႔ ကြၽန္ေတာ္အရမ္းေပ်ာ္ခဲ့တယ္။ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရးစင္တာ 
ဆိုတာမ်ိဳးက ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္ေနတယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေဒသမွာ သက္ေမြးပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထာဝရတည္တံ့ေနတာကိုလည္း လိုခ်င္ပါတယ္။ ကရင္လူမ်ိဳးေတြဟာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားခဲ့ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဟာေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ KECD ကေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ရပ္႐ြာလူထုကိုလည္း တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း 
တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားကူညီေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။

ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ကာလတိုသက္ေမြးသင္တန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ မွာ
ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ျမင္လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရရွိၿပီး မိသားစုေတြကိုျပန္ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွာပါ။  တစ္ႏွစ္၊ 
ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္နဲ႔ပဲ ဒါေတြကို မေပ်ာက္ပ်က္သြားေစခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကြယ္လြန္ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္အထိ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ 
ထာဝရတည္တံ့ေစလိုပါတယ္။
 

  ဆရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေၾကးအျပင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးလို႔ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီလိုအကူအညီက တကယ္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီသက္ေမြးပညာေလ့က်င့္ေရးစင္တာကို
လာေရာက္ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ADRA Myanmar ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

သတင္းစကား

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ခံစားခ်က္တစ္ခု (ဒါမွမဟုတ္) အထူးသျဖင့္ တစ္ခုခုျဖစ္လိုတဲ့ဆႏၵ

တစ္ခုခုေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြႀကီးမားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၀

 မွာ  COVID-19 စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာနဲ႔အတူ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အရာရာတိုင္းပိုမိုေကာင္းမြန္ 

လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ၾကတယ္။ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေလ်ာ့ပါးသြားမယ္၊ ႏွာေခါင္းစည္းေတြ 

လည္း အၾကာႀကီးတပ္ရဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ဘူး၊ ခရီးသြားလာလို႔ရလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ၊ မိသားစုေတြကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး ဒါ့ထက္အေရးႀကီးတာက 

လုံၿခဳံမႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထင္ထားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္မလာ 

ခဲ့ပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္ မၾကာခဏဘဝမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္ပ်က္မႈေတြကိုခ်န္ရစ္ထားခဲ့ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ကိစၥတစ္ခုက မျဖစ္လာခဲ့ရင္ စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက ေနရာမ်ားလြဲေခ်ာ္ေနတာျဖစ္ရင္ေရာ။

သမၼက်မ္းစာကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

“
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ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟာ ထာဝရအရာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ပ်က္စီးတာ ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

မနက္ျဖန္ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာကို မသိတဲ့ မေရရာမႈမ်ားစြာနဲ႔ အနာဂတ္ကလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ 

ခရစ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္တဲ့အခါ ဒီဘဝမွာသာ သာမက ေနာင္လာမဲ့အရာေတြမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အနာဂတ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေသခ်ာမ

သိႏိုင္ေပမယ့္္လည္း ဘုရားသခင္ကို အပ္ႏွင္းထားႏိုင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း ဘုရားသခင္က ကူညီပါလိမ့္မယ္။ 

တစ္ေန႔တာကိုျဖတ္သန္းရတဲ့အခိုက္မွာ ဘုရားသခင္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ အဓိကအရင္းအျမစ္အမွန္ဆိုတာနားလည္ဖို႔နဲ႔ သူဟာသင္တို႔နဲ႔အတူေျခလွမ္းတိုင္းမွာ 

ရွိေနတယ္ဆိုတာကို သိရွိၿပီးေတာ့ ခြန္အားယူအားေပးပါ။ 

“သင္တို႔သည္ သန႔္ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္   ႂကြယ္ဝျပည့္စုံေစျခင္းငွါ၊ ယုံၾကည္ေသာ စိတ္ရွိ၍ ဝမ္းေျမာက္သက္သာ

ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ အရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မသနားေတာ္မူပါေစသာ” ေရာမၾသဝါဒစာ ၁၅: ၁၃

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

CING HUAI NUAM
Finance/Admin Assistant | PRICE

Q1 ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။ 
ခ်င္းလူမ်ိဳးပါ။

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။ 

ကိုရီးယားအစားအစာပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။ 

အနက္ေရာင္ပါ။

Q4 ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။ 

ခရီးသြားရတာနဲ႔ ေစ်းဝယ္ထြက္ရတာပါ။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနတို႔ေၾကာင့္ ဤက႑သည္ ယခုအခါတြင္ ေဖာ္ျပ၍ မရႏိုင္ပါ။ 



ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု 

ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ

Naw Tamalar Paw /Field Assistant, AEON

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ပါရာေက်းရြာတြင္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေနသည္ကို 
ေတြ႕ရစဥ္။

Q6

Q7 Q8

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။  

Sociable ၊ Friendly

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလပါ။ 

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို သင္မည္သည့္အရာေတြကို 
ႏွစ္သက္ပါသလဲ။ ႏွစ္သက္ပါသလဲ။  

လူတိုင္းကတူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုမွ်ေဝၿပီး အသင္းေတာ္အတြက္ 
ကိုဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားပါတယ္။ ဒါကလည္းလူတိုင္းကတစ္ဦးအတြက္ 
တစ္ဦးအေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ မိသားစုလိုမ်ိဳးပတ္ဝန္းက်င္ကို
ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။ 
Switzerland
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AEON

AEON 1% Club Foundation ႏွင့္ ADRA Japan 
တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON 
စီမံကိန္းသည္ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈ ၆ ခုကို 
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

၁။ မုဝါ၊ ပါရာ၊ ဘုရားကုန္းေကာ့ကဒါ၊ 
ထီးဘလုထႏွင့္ ေကာ့ဖ်ာစသည့္ ေက်း႐ြာငါး႐ြာတြင္ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

၂။ ေက်း႐ြာငါး႐ြာရွိ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေက်ာင္းသုံး
ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

 ၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ျဖန႔္ေဝခဲ့သည္။ 

၄။ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အတြင္း ေက်ာင္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝး ၈ ခုကို ျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။

၅။ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ endline စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

၆။ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ မိဘမ်ားအား 
စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

PRICE

အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း 
DFAT ႏွင့္ ADRA Australia မွရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့
ထားသည့္ PRICE စီမံကိန္းသည္ ဂန္႔ေဂါႏွင့္ 
လုံငိုးေက်း႐ြာစသည့္ ေနရာႏွစ္ခု၌ အပ္ခ်ဳပ္ 
သင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အဆိုပါသင္တန္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင္တန္းသား 
မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ ခ်ဳပ္လုပ္ထုတ္လုပ္
ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရရွိေစရန္ျဖစ္ၿပီး 
သင္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး 
အဝတ္အထည္ အေျခခံခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ 

သင္တန္းသို႔စီမံကိန္းေက်း႐ြာမ်ားမွ သင္တန္းသား 
၁၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ရာ သင္တန္းသား ၁၀ ဦး 
သည္ သင္တန္းသားအသစ္ျဖစ္သည္။ 
က်န္ေျခာက္ဦးသည္ ယခင္အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းသို႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

လုံကာေက်း႐ြာမွ သင္တန္းသားတစ္ဦးက 
“သင္တန္းနည္းျပက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
အရမ္းစိတ္ရွည္တယ္။ ေလ့က်င့္ေရးသင္ခန္းစာေတြ
နဲ႔ပဲအၿမဲအားတယ္မရွိပါဘူး။ သင္ၾကားပုံကလည္း 
႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ဆိုေတာ့ နားလည္ရလည္း လြယ္ကူ 
ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။ 

“ဒီတစ္လၾကာသင္တန္းမွာ သူတို႔လုပ္ခဲ့တာေတြ 
အတြက္ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဝမ္းသာပါတယ္” ဟု 
သင္တန္းဆရာကလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား
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SEAQE2

Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝက ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ 
ထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္ KECD မွ 
Batch 1/2021 ကာလတိုသင္တန္းမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ၆၇ဦး(အမ်ိဳးသား 
၂၉ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၉ ဦး) ၏ သင္တန္းဆင္းပြဲ 
အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကာလတိုသင္တန္းသုံးခုမွာ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
ေက်းလက္ေဒသစက္ျပင္ျခင္းႏွင့္ ဆံပင္အလွ 
ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က
ႏို႔ဖိုးေက်း႐ြာရွိ KECD သက္ေမြးပညာ 
သင္တန္းစင္တာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ား၊ KECD ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ADRA 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအသီးသီး တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။  

SEAQE2 စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္၍ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ 
အတြက္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ကာလတို 
သင္တန္းမ်ားအတြက္ KECD ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ 
ဇြန္လေနာက္ဆုံးပတ္တြင္လည္း Batch 2/2021 ကို 
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ 

ထို႔ျပင္ဇူလိုင္လတြင္ ၿပီးဆုံးမည့္ကာလတို သင္တန္း 
မ်ားျဖစ္ေသာ အဆင့္ျမင့္အပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဆံပင္အလွ 
ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဆံပင္ညႇပ္ျခင္း၊ ဂေဟဆက္ျခင္းစသည့္ 
သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသား ၄၀ ဦးအတြက္
ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္          
တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ 
www.adramyanmar.org/careers တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Facebook မွတစ္ဆင့္ www.adramyanmar.org/careers တြင္လည္း 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။ 

ယခုလအတြက္ လစ္လပ္ရာထူး (သို႔မဟုတ္) တင္ဒါေခၚယူျခင္းမရွိေသးပါ။ 






