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ေဆာင္းပါး

စိုက္ပ်ိဳးေရးေလ့လာမႈခရီးမွသည္ ခ်င္းျပည္အေျခစိုက္ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူအား အက်ိဳးရွိေစျခင္း

အသက္ ၄၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူ ဦးထန္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူဦးေရ ၄၀၉ ဦးခန္႔ ေနထိုင္ေသာ ႐ြာေလးတစ္႐ြာမွ
ဖခင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ေကာ္ဖီပင္ မစိုက္ပ်ိဳးမီက သူသည္ဝဥကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း
ႏွစ္ရွည္ပင္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းက ပို၍သင့္ေတာ္သည္ဟု သူသိရွိနားလည္ထားသည္။ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းသည္လည္း ႏွစ္စဥ္သီးႏွံရင့္မွည့္ခ်ိန္၌
ရိတ္သိမ္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္အစပထမပိုင္းတြင္ ေကာ္ဖီပင္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားက ရွိေနသည္။
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ယင္းေနာက္သူသည္ COVID မတိုင္မီတြင္ စီမံကိန္း၏ စီစဥ္ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ေကာ္ဖီၿခံမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အေတြ႕အႀကဳံရွိ
ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈအခ်ိဳ႕အတြက္ အေျဖႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကိုရရွိခဲ့ၿပီး
အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ျမႇင့္တင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။
အဆိုပါေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သူေလ့လာရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ သုံးဧကက်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေနရာေပၚတြင္
ေျမကိုျပင္ဆင္ၿပီး ပ်ိဳးခင္းတစ္ခုကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ပ်ိဳးပင္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ မွာ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။
သူေလ့လာရရွိခဲ့သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးခဲ့ရာတြင္ အပင္မ်ား၏ရွင္သန္မႈႏႈန္းမွာ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
တိုးတက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
သူ႔အေနျဖင့္ အနည္းဆုံးပ်ိဳးပင္ ၅၀၀၀ ကို အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး အကယ္၍ေျမေနရာ လုံေလာက္မႈမရွိပါက ပ်ိဳးပင္
မ်ားအား ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ေတာင္သူမ်ားအား တစ္ပင္လွ်င္က်ပ္ ၅၀၀- ၇၅၀ ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရန္လည္း
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။
ထို႔ျပင္ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သူသည္ ေဒသခံလူထုအမ်ားစု၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတြင္ အေျခခံက်ေသာ
ေျပာင္းလဲမႈကို အဓိကေတြ႕ျမင္လိုျခင္း ဆႏၵလည္းသူ႔တြင္ရွိေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူအေနျဖင့္ ေကာ္ဖီပင္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ၿခံတစ္ၿခံႏွင့္အတူ ေစ်းကြက္ကို အျပည့္အဝတာဝန္ယူၿပီး လက္ခံႏိုင္ေသာ
အရည္အေသြးျဖင့္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီရန္အတြက္မွာ
တန္ဖိုးျမႇင့္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွစ္ခုစလုံးတြင္လည္း စီမံကိန္း၏အေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း
သူကေျပာၾကားသည္။

“

ကြၽန္ေတာ္အရင္ပ်ိဳးခင္းအတြက္ႀကိဳးပမ္းမႈတုန္းကေတာ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာေတာ့
ေတာင္သူေတြနဲ႔ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပႆနာကိုအေျဖရွာေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့
ကြၽန္ေတာ့စိုက္ခင္းက ေအာင္ျမင္ေနပါၿပီ။
DAVID CUNG LAN THANG | M&E Officer

သတင္းစကား

ဆုေတာင္းေမတၱာအေပၚ ဘုရားသခင္၏ ေျဖၾကားျခင္း

ကြၽန္မရဲ႕အတိတ္ဘဝနဲ႔ အခုေရာက္ရွိေနတဲ့ေနရာကို ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့
ေတြးေတာမိျခင္းအားျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ အလြန္တရာ တန္ခိုးႀကီးေၾကာင္း
ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ကြၽန္မလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္က ေဆး႐ုံတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔
ဆက္ဆံေရးတြဲဖက္အျဖစ္အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မအေနနဲ႔
ဇာတ္ေၾကာင္းေတြကို ေရးသားရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီးေတာ့ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး
အေထြေထြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရတာကိုလည္း ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္မက
အသစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြေလ့ရွိတယ္။
မိသားစုနဲ႔စကားစျမည္ ေျပာဆိုခ်ိန္မွာလည္း မတူညီတဲ့အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာ
င္းမႈေတြ အေၾကာင္းနဲ႔ ကြၽန္မဘယ္လို ခံစားခ်က္ရွိတယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း
အတူတူမွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဘာလို႔ ADRA မွာသြားမေလွ်ာက္တာလဲ
နင္အဲမွာအလုပ္လုပ္ေနတယ္လို႔လည္း ျမင္ေယာင္မိတယ္လို႔ ကြၽန္မညီမက
ေျပာပါတယ္။ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ဝန္ခံရရင္ေတာ့ ကြၽန္မမွာဒီဆက္သြယ္ေရးအပိုင္းနဲ႔
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ပတ္သက္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီမယ္လို႔ မထင္မိဘူး ေနာက္ၿပီးဒီအပိုင္းက ေခၚတာလည္း သိပ္မရွိဘူးေလ။ သူမကကြၽန္မကို ႀကိဳးစားပါ။
ဘုရားသခင္က နင့္အတြက္ဘယ္လိုအရာသိုမွီး ထားမလဲဆိုတာ နင္မသိႏိုင္ဘူးေလလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။
တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာ ADRA ရဲ႕ website ကို သြားၾကည့္ဖို႔ ေျပာတဲ့ဟာကို ကြၽန္မ ၾကားလိုက္ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ကြၽန္မလည္းသြားၾကည့္တဲ့
အခါ communications specialist အလုပ္ေခၚေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ ကြၽန္မမယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ADRA
မွာ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေခၚတာမရွိသေလာက္ ရွားပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ခ်က္ခ်င္းပဲ ကြၽန္မကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေျပာလိုက္တယ္။
ငါအလုပ္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ။ တစ္လေလာက္ၾကာေတာ့ HR ဌာနကေန အင္တာဗ်ဴးလုပ္ဖို႔ ေမးလ္တစ္ေစာင္လက္ခံရရွိခဲ့ေတာ့
အရမ္းဝမ္းသာေပ်ာ္ခဲ့ရတယ္။ ကြၽန္မျပန္ေရးရမယ္ဆိုတာ သတိရမိတယ္။ ေလးႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ ADRA မွာ အလုပ္လုပ္ရတာဟာ
အံ့ၾသစရာပါ။ ဒီလိုအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရတဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ကိုေက်းဇူးတင္တာ မလုံေလာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကႏုတ္ကေန
ေျပာဆိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တီးတိုးေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္းဆိုသမွ် အရာအားလုံးကို နားေထာင္ေပးေနပါတယ္။ သူလိုအပ္တာက ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔
လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
KIMI-ROUX JAMES | Media Relations Manager, ADRA International

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org

လတ္တေလာအေျခအေနအရ ယခုက႑သည္ ေဖာ္ျပ၍မရပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

PYAE PHYO LIN

Communications Assistant

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ျမန္မာလူမ်ိဳး (ဗမာ)

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲနဲ႔ ၾကက္ေၾကာ္ပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။
မိုးျပာေရာင္ႏွင့္ ပန္းဆီေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
ခရီးသြားရတာနဲ႔ သစ္ပင္စိုက္ရတာပါ။
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Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။

Q6

ကိယ
ု က
့္ ယ
ို ္ကယ
ို ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လအ
ို ဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။

Q7

Q8

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို

New Zealand (Mount Maunganui)

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္- စက္တင္ဘာလပါ။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

Open-minded

ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
ADRA မွာရွိတဲ့သူေတြအကုန္လံုးက ေဖာ္ေရြၾကင္နာတတ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း
႐ိုင္းပင္းကူညီၾကလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာအလုပ္လုပ္ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္။

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ

Saw Meshach, Small Business & Life Skills Trainer, SEAQE2

ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဆံပင္အလွျပဳျပင္ျခင္း
ကာလတိုသင္တန္းတစ္ခုတြင္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေရးျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။

ေနာက္တစ္ခါ သင့္အလွည့္လား
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ထပ္မံထြက္ရွိမယ့္ မဂၤလာပါစာေစာင္တြင္
ေတြ႔ျမင္လိုပါသလား။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ
သင္၏ဓာတ္ပံုကို ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အႏိုင္ရရွိသည့္ဓာတ္ပံုကို
ဤေနရာတြင္သာမကဘဲ ADRA Myanmar ၏ Website ႏွင့္
လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook ႏွင့္ Instagram
တို႔အျပင္ ADRA Myanmar ၏ web portal တြင္လည္း
ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္
သင္၏ဓာတ္ပံု အႏိုင္ရရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာရမည္
- ADRA Myanmar ၏ ဝန္ထမ္း၊ မိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္
အလွဴရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။
- 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
အခ်က္အလက္မ်ား

BRIGHT
Global Affairs Canada ႏွင့္ ADRA Canada
တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ BRIGHT
စီမံကိန္းသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ျဖစ္ေသာ KNWO ႏွင့္ Women’s LEAD တို႔ႏွင့္
အတူပူးေပါင္း၍ TEES မ်ားအား သင္တန္းမ်ား
ေပးခဲ့သည္။
က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးသေဘာႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
အသိပညာေပးျခင္း သင္တန္းကို TEES ဆရာ
မ်ားအတြက္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္
ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရႈိးၿမိဳ႕၊
မိုင္းေရာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါသင္တန္းကိုစီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ရာ
ေက်း႐ြာ ၁၇ ႐ြာမွ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦး စုစုေပါင္း ၃၀ ဦး
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းမွ Gender Officer
ႏွင့္Education Officer တို႔ကလည္း
က်ားမေရးရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကား
မွွ်ေဝေပးခဲ့သည္။

CASE2Learn
ဥေရာပသမဂၢ (EU) က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး
မိတ္ဖက္ RISE ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
CASE2Learn စီမံကိန္းသည္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ၿပီးစီးခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ ဆရာလိုအပ္ခ်က္အမ်ားဆုံးရွိေသာ ေက်ာင္း
မ်ား၌ TPC ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးက စတင္သင္ၾကားခဲ့
သည္။ စီမံကိန္း၏ဒုတိယႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့
ေၾကးမ်ားကို က်န္ရွိေနေသးေသာ ဆရာမ်ားထံသို႔
ဇြန္လ၂၆ ရက္ေန႔က ေပးအပ္ခဲ့သည္။ FPC ၊ MTTs ႏွင့္
SMAs တို႔သည္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္း ၇၄ ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္
ကြင္းဆင္းခရီးစီစဥ္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
MTTs ႏွင့္ SMAs မ်ားသည္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ
ရန္အတြက္ TEES ေက်ာင္း ၁၆ ေက်ာင္းသို႔လည္း
သြားေရာက္ခဲ့သည္။
SVT သင္တန္းကို ဇြန္ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး
သင္တန္းသားမ်ားကို ဇူလိုင္လတြင္ TEES ေက်ာင္းမ်ားသို႔
ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ Year3 အတြက္ TEES ေက်ာင္း ၅၀ ကို
ဖြင့္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ တအာင္း
ဘာသာစကားႏွင့္ အေထြေထြေလ့လာမႈဘာသာရပ္မ်ားကို
သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။
FPC၊ MTTs ႏွင့္ SMAs မ်ားသည္ ၎တို႔စီမံကိန္းအဓိက
ေဆာင္ရြက္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေနအိမ္အေျချပဳ ေလ့လာ
သင္ၾကားေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
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PROJECT
UPDATES

AEON
AEON 1% Club ႏွင့္ ADRA Japan တို႔က
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON5
စီမံကိန္းသည္ SMC (ေက်ာင္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ
ေကာ္မတီ) အစည္းအေဝးမ်ားကို စီမံကိန္း
အဓိကေဆာင္႐ြက္မည့္ေက်း႐ြာ ၅႐ြာျဖစ္ေသာ
ပါရာ၊ ဘုရားကုန္း၊ ေကာ့ကဒါ၊ ထီးထဘလူထ၊
ေကာ့ဖ်ာဒိုးႏွင့္ မုဝါေက်း႐ြာတို႔တြင္ ဇြန္လ ၁၅
ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ AEON5 စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္မည့္စီမံကိန္း၏
ေနာက္အဆင့္ျဖစ္ေသာ AEON6 အတြက္
ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို
လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

SEAQE2
Norad ႏွင့္ ADRA ေနာ္ေဝမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့
ထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္ ေမလ ၂၃
ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အတြင္း PTA Awareness
အစည္းအေဝးကို ACS ၇ ခုႏွင့္ GoM ေက်ာင္း
၁၆ ေက်ာင္းတို႔မွ တက္ေရာက္သူ ၆၆၁ ဦးႏွင့္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
NFE အစီအစဥ္ ၁/၂၀၂၁ တြင္ သင္တန္းၿပီးဆုံး
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား၇ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး
၂၀ ဦး စုစုေပါင္း သင္တန္းသား၂၇ ဦး၏
သင္တန္းဆင္းပြဲ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကိုလည္း
ဇြန္လ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ NFE အစီအစဥ္ႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးသည့္ ညႇိႏႈိင္း
အစည္းအေဝးကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဆံပင္အလွျပဳျပင္ျခင္း၊ ဆံပင္ညႇပ္ျခင္း၊
အဆင့္ျမင့္အပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ဂေဟေဆာ္ျခင္း
စသည့္ အလြတ္သေဘာ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
သင္တန္းသား ၁၀ ဦးစီ လက္ခံခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း
သင္တန္းခ်ိန္မွာ နာရီေပါင္း ၃၉၆ နာရီ(၂၀၀ နာရီ
သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႕/Life skills အတြက္ ၇၆
နာရီ ၊ အလုပ္သင္အတြက္ နာရီေပါင္း ၁၂၀)
ျဖစ္သည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေက်ာင္းသား ၄၂ ဦး
စာရင္းေပးသြင္းထားသည္။
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SURE
MFAT ႏွင့္ ADRA New Zealan တို႔ကရန္ပံုေငြ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ SURE စီမံကိန္းသည္
င႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္
မ်ိဳးေစ့မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပ်ိဳးပင္မ်ားကိုစတင္ပ်ိဳး
ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း
စိုက္ခင္းအတြင္းသို႔ အပင္ေပါင္း ၆၀၀ ကို
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ စိုက္ပ်ိဳးေစခဲ့သည္။
ပ်ိဳးေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးတာဝန္ခံ၏
လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ Salt Assistant ႏွင့္ EWsမ်ားမွ
ႀကီးၾကပ္၍အပတ္စဥ္ ကြင္းဆင္းၿပီး ေရွ႕ဆက္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား (ေရသြင္းျခင္း၊
ေပါင္းရွင္းျခင္း၊ ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ျခင္း၊
လိုအပ္ေသာအာဟာရဓာတ္ျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္
စိုက္ခင္းအတြင္းအသုံးျပဳရန္ သဘာဝေဆးမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္း) အား အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
ေတာင္သူကိုယ္တိုင္ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးေစခဲ့
သည္။
င႐ုတ္သီးခူးဆြတ္ျခင္းကို ဧၿပီလမွ စတင္ခူးဆြတ္
ခဲ့ရာ ပိသာ ၉၀ ခူးဆြတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ပိသာလွ်င္
က်ပ္၂၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ င႐ုတ္
ခူးဆြတ္ျခင္းကို ၇ ရက္တစ္ႀကိမ္ ခူးဆြတ္ေရာင္း
ခ်သည္။ ယခုကဲ့သို႔ င႐ုတ္စိုက္ခင္း ေအာင္ျမင္ၿပီး
ဝင္ေငြရေနသည့္အျပင္ အိမ္နီးနားျခင္းမ်ားကိုပါ
မွ်ေဝေပးႏိုင္သည့္အတြက္ သူမအေနျဖင့္
ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ေနသည္။

VESI
LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး AVSI ၊FRC
တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ VESI
စီမံကိန္းသည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ျခင္း
သင္တန္း Batch 4 ကို ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္းမွာ ၁၀ ပတ္ခန္႔
ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္
ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းသည္တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္ျဖစ္ၿပီး
ေျခာက္ပတ္မွာ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ေလးပတ္မွာ
အလုပ္သင္ကာလျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ား
အား ၎တို႔၏အလုပ္သင္ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္
ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ေရးအလုပ္႐ုံ ၁၂ ခုႏွင့္ သေဘာ
တူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားတစ္ဦးလွ်င္
၃၆၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံမ်ားသို႔ သင္ၾကား
စရိတ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ယင္းသင္တန္းသို႔ ေက်း႐ြာ ၆ ႐ြာမွ အမ်ိဳးသား
၃၇ ဦး စာရင္းေပးသြင္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး
သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္
လိုအပ္ေသာကြၽမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္
ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိလိမ့္မည္လည္းျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္စီမံကိန္းမွ သင္တန္းသားမ်ားကို ႏွာေခါင္း
စည္း၊ လက္သန္႔ေဆးရည္၊ ဆပ္ျပာစေသာ
COVID-19 ေရာဂါပိုးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
ပစၥည္းမ်ားအျပင္ စားေသာက္စရိတ္တို႔ကိုပါ
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

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

ယခုလအတြက္ လစ္လပ္အလုပ္ေခၚယူမႈႏွင့္ တင္ဒါေခၚယူမႈ မရွိေသးပါ။

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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