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

ေဆာင္းပါး

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ADRA က ပံ့ပိုးေပးျခင္း

ကြၽန္ေတာ့နာမည္က ဦးေစာပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးပါ။
ကြၽန္ေတာ္ေကာလိပ္ကေနဘြဲ႕ရတဲ့အခါ အလုပ္ရွာလို႔မရခဲ့တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၿပီး ေရခဲမုန္႔ဆိုင္မွာ ရွစ္လေလာက္
အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္မၾကာမီမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွာ သုံးႏွစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္။
အဲဒီေနာက္ပိုင္း၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ့လက္ရွိေက်ာင္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဒီေက်ာင္းကိုေရာက္ခါစကေတာ့ ဆရာေတြေရာ
ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂပစၥည္းေတြေရာက မလုံေလာက္ဘူး။
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႐ြာသားေတြကလည္း ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအစည္းအေဝးေတြကို လုပ္တာမ်ိဳးမရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြနဲ႔ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ေက်ာင္းသားေတြက ျမန္မာ(ဗမာ)စကားသင္ယူဖို႔ေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့ျပန္တယ္။
ေနာက္ၿပီးေက်ာင္းကလည္း ေဟာင္းႏြမ္းယိုယြင္းတာေတြရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ဖို႔
ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။
AEON စီမံကိန္း ဒီ႐ြာကိုေရာက္လာတဲ့အခါ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ADRA အေနနဲ႔ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသေတြမွာ စာသင္ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီး
ေဆာက္ေပးခဲ့တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ ပရိေဘာဂအသစ္ေတြနဲ႔ စာသင္ခန္းေတြလည္း
လိုအပ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ေႏြရာသီမွာဆိုရင္လည္း ဆရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စာသင္ခန္းက အရမ္းပူအိုက္လြန္းပါတယ္။
အပူဒဏ္ကိုအရမ္းခံခဲ့ရတယ္။
ေနာက္ေက်ာင္းဝင္းကို ၿခံစည္း႐ိုးခတ္တာ၊ ေက်ာင္းဆိုင္းဘုတ္တင္တာ၊ ေရစည္နဲ႔ အိမ္သာေဆာက္တာတို႔နဲ႔ ေက်ာင္းတံခါးတပ္ဆင္ျပဳျပင္တာ
မ်ိဳးလိုအလုပ္ေတြကို ႐ြာသားေတြနဲ႔ ပါဝင္ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈနဲ႔လုပ္တာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ၿပီးစီးဖို႔က ေလးလေလာက္ေတာ့ ၾကာခဲ့ပါတယ္။
သဲတို႔အုတ္တို႔ေက်ာက္တို႔လို ေဒသထြက္ပစၥည္းေတြရဖို႔ အလုပ္သမားေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ကူညီခဲ့တယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိစၥတစ္ခုခုရွိတယ္ဆိုရင္လည္း AEON စီမံကိန္းက အင္ဂ်င္နီယာကို အၿမဲေခၚၿပီး အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါတယ္။
သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ တစ္လတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးေတြလုပ္ၿပီး
မိဘေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြပညာေရးမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္ေပးဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကေလးေတြအေနနဲ႔
လည္း ေပ်ာ္႐ႊင္ၿပီးေက်ာင္းဆက္တက္ခ်င္ၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကလည္း အခုေက်ာင္းကို အလယ္တန္းအဆင့္အထိ
တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္ကိုလည္း ႐ြာသူ႐ြာသားေတြနဲ႔အတူတကြ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

“

ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈၿပီးစီးသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ အဲဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စာသင္ၾကားေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳသလို

ကေလးေတြအတြက္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္း လုံလုံၿခဳံၿခဳံနဲ႔ စာသင္ၾကားႏိုင္တဲ့အတြက္ အရမ္းအေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။
အခုေတာ့ စာသင္ခန္းေတြနဲ႔ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြလည္း လုံေလာက္ေနပါၿပီ။
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သတင္းစကား

ၾကင္နာျခင္းနဲ႔ စာနာေထာက္ထားတတ္ျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈ

“ၾကင္နာမႈနည္းနည္းေလးက အမ်ားႀကီးထိေရာက္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး”
ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို ၾကားဖူးပါသလား။ ဒါကေတာ့ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုသာ
မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အမွန္တကယ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို
ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ဒါမွမဟုတ္တစ္ေယာက္ေယာက္ကသင့္အတြက္ေကာင္းတာ
လုပ္ေပးမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ သင့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကေနေကာင္းမြန္တဲ့ေဟာ္မုန္းလ္ေတြကို
ထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္လို႔လည္း သိပၸံပညာအရ သက္ေသျပထားၿပီးသားပါ။
ဒါေတြကေတာ့ သင့္ကို စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြကို
ျဖစ္ေစတဲ့ neurotransmitters ေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္သင္တစ္ေယာက္ယာက္ကို
ကူညီလိုက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ သင္ကိုယ္တိုင္ေရာ တျခားသူတစ္ဦးကိုပါ
ေပ်ာ္႐ႊင္ေစပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔သိတဲ့
လူေတြကိုပဲ ၾကင္နာတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ကိုယ္နဲ႔
မသိတဲ့လူေတြကိုလည္း ၾကင္နာတတ္ဖို႔ဆိုတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။
ၾကင္နာမႈဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းသာ ျပသရတဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။
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ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ၾကင္နာရပါမယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ တိရိစာၦန္ေတြကလည္း ထပ္တူထပ္မွ်
အေရးႀကီးပါတယ္။
ၾကင္နာျခင္းဆိုတာမ်ိဳးက လႈိင္းပုတ္သလိုမ်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္ကမ်ားမ်ားလုပ္ေလေလ တျခားသူေတြကိုလည္း အတူ
တူလုပ္ဖို႔လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲသင္ဟာဘယ္လိုလူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕စ႐ိုက္နဲ႔ ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလဲဆိုတာ
ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ Covid-19 ကပ္ေရာဂါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးအေပၚနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ဒီလိုခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ အခ်င္းခ်င္းၾကင္နာတတ္ဖို႔ကလည္း အင္မတန္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။
ဒါက ADRA လုပ္တာ ၊ ADRA က စီစဥ္ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ သတင္းစကားပါပဲ။ သတၱမေန႔အသင္းေတာ္ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့လက္
႐ုံးအေနနဲ႔ ADRA က ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၈ ႏိုင္ငံမွာလည္း ႏြမ္းပါးအားနည္းတဲ့သူေတြကို အကူအညီေပးေနပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကတစ္ဆင့္ လူေတြကိုၾကင္နာသနားစာနာတတ္ေအာင္လည္း လႈံေဆာ္ေပးေနပါတယ္။
SHENAL HETTIARACHCHI | PR & Communications Officer, ADRA Sri Lanka

မီဒီယာမွ

www.adramyanmar.org

လတ္တေလာအေျခအေနအရ ယခုက႑သည္ ေဖာ္ျပ၍မရပါ။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေတြ႕ဆံုျခင္း

TUN TUN OO

Admin/Finance Assistant | VESI

Q1

ဘာလူမ်ိဳး / ဘယ္ႏိုင္ငံသားပါလဲ။
ျမန္မာလူမ်ိဳး (ဗမာ)

Q2 အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာကဘာပါလဲ။
ထိုင္းအစားအစာပါ။

Q3 အၾကိဳက္ဆုံးအေရာင္ကဘာအေရာင္ပါလဲ။
အျဖဴေရာင္ပါ။

Q4

ေပ်ာ္ရႊင္ဖု႔ိအတြက္ဘာကုိလုပ္ရတာအႀကိဳက္ဆံုးလဲ။
စာဖတ္ရတာနဲ႔ သီခ်င္းနားေထာင္ရတာပါ။
|၄

Q5 ဘယ္ေနရာေဒသ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို သြားလည္ခ်င္ပါသလဲ။

Q6

ကိယ
ု က
့္ ယ
ို ္ကယ
ို ္စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႔ဘယ္လအ
ို ဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်င္လဲ။

Q7

Q8

ADRA မွာအလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္မည္သည့္အရာေတြကို

ကမ္းေျခပါ။

ADRA ကိုဘယ္တုန္းကစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔တာပါလဲ။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္- ႏိုဝင္ဘာလပါ။

ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲ

Honest

ႏွစ္သက္ပါသလဲ။
ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလို႔ပါ။

ယခုလအတြက္ ဆုရဓာတ္ပံု
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသူ
Ko Ko Han
Driver/Logistic Assistant
VESI
ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္း
LIFT၏ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ
VESI စီမံကိန္းမွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္ေရး
သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္းသားမ်ား
အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေ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 ဆုရရွိေရးအတြက္ ေအာက္ပါ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္
- ADRA Myanmar ၏ ဝန္ထမ္း၊ မိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္
အလွဴရွင္တစ္ဦးဦးျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။
- ADRA Myanmar စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ
တစ္ဦးဦး၊ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္
စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။
- အျမင့္ဆံုး resolution (preferable at 300ppi: 2480
x 3508 pixels)
- Landscape သို႔မဟုတ္ portrait ဓာတ္ပံုမ်ားကိုသာ
လက္ခံသည္။
- ဓာတ္ပံုအလင္းအေမွာင္ႏွင့္ Focus ၾကည္လင္ျပတ္သား
ရမည္ျဖစ္သည္။
- JPEG သို႔မဟုတ္ RAW files မ်ားကိုသာ လက္ခံ
သည္။
- ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ မူရင္းဓာတ္ပံုျဖစ္ရမည္။
- ဓာတ္ပံု၏အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းကို ေဖာ္ျပထား
ေပးရမည္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား

AEON
ယခုလတြင္ AEON 1% Club ႏွင့္ ADRA Japan
တို႔က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ AEON
စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းကိုလည္း
အၿပီးသတ္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ(SMC)အစည္း
အေဝးမ်ားကိုလည္း အသီးသီးက်င္းပခဲ့ၿပီးလုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ AEON စီမံကိန္းအေနျဖင့္
SMC ေကာ္မတီဝင္မ်ားအားေက်ာင္းအေဆာက္
အအုံမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းသြားေစရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္လုပ္ငန္းအားလုံး အၿပီးသတ္သည္ႏွင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္ SMC ေကာ္မတီဝင္မ်ားထံသို႔
လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္း၏
လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားႏွင့္
လက္ေဆးေဘစင္မ်ားထားရွိျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေရ
ႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး
တပ္ဆင္ေရးစသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သေဘာတူညီမႈထားရွိခဲ့သည္။

CASE2Learn
ဥေရာပသမဂၢ(EU)က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး
မိတ္ဖက္ RISE ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ
CASE2Learn စီမံကိန္းသည္ယခုလတြင္
စီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္၌ က်န္ရွိေနေသးေသာ
ဆရာ၊ဆရာမ ၁၄၅ ဦးအတြက္ ပညာသင္စရိတ္
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး TEESေက်ာင္း
မ်ားမွ ေက်ာင္းျပင္ပကေလးမ်ား၏သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ TEES ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ECCDေက်ာင္း
၅၁ ေက်ာင္းသို႔ Covid-19 ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို
ျဖန္႔ေဝရန္ စီစဥ္ေနၿပီး TEES ဆရာ ၁၅ ဦးကို
လည္း ေက်ာင္းအသစ္မ်ားသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေနရာမ်ားတြင္
ေက်ာင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကိုလည္း
အသီးသီး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ျပင္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေဒသ
အသီးသီးရွိ TEES ေက်ာင္း ၁၅၇ ေက်ာင္းမွ
ေက်ာင္းထြက္သူ၊ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕သူႏွင့္
ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ေနေသးေသာ
ေက်ာင္းသားဦးေရစာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ယူခဲ့သည္။
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ေနာက္ဆံုးရ စီမံကိန္း
အခ်က္အလက္မ်ား

SEAQE2
Norad ႏွင့္ ADRA Norway က ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ SEAQE2 စီမံကိန္းသည္
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ Business
Linkage အစီအစဥ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါပြဲကို Hotel Perfect တြင္
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၆
ဦးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားလည္း အသီးသီး
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး အလွျပင္ဆိုင္၊ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္၊
အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္၊ ဒီဇိုင္နာႏွင့္သံဂေဟေဆာ္ျခင္း
စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း
ျဖစ္ၾကသည္။
အဆိုပါအစီအစဥ္ကို တက္ေရာက္သူမ်ား၏
အမည္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္
ျခင္း၊ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားအားမွ်ေဝျခင္း၊
စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာက ေက်းဇူးတင္စကား
ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ အေကြၽးအေမြးတို႔ျဖင့္
တည့္ခင္းဧည့္ခံဂုဏ္ျပဳျခင္းစသည့္ အဓိက
အေၾကာင္းအရာေျခာက္ခုျဖင့္ ၂ နာရီခန္႔ၾကာ
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

VESI
LIFT က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး မိတ္ဖက္
AVSI၊ FRC တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေန
ေသာ VESI စီမံကိန္းသည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
ျပဳျပင္ျခင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၄ အတြက္
သင္တန္းဆင္းပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က
က်င္းပျပဳလုပ္ေသာအဆိုပါသင္တန္းဆင္းပြဲသို႔
သင္တန္းဆရာ ၇ ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ၃၅ ဦး
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခမ္းအနား၌
VESI စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာက အမွာစကား
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားကလည္း
အမွတ္တရစကားမ်ားအသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾက
သည္။
ယင္းေနာက္သင္တန္းၿပီးဆုံးေသာ ေက်ာင္းသား
မ်ားအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကိုေပး
အပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကလည္း
သင္တန္းသားမ်ားအားလုံး၏ ကိုယ္စား
ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္သည့္သင္တန္းဆရာ
တစ္ဦးကလည္း ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားရွိ
လူငယ္မ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သို႔သက္ေမြးပညာ
သင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အတြက္
ADRA အားေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့
သည္။
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အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါရာထူးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္

တင္ဒၚေခၚယူမႈမ်ား

ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုမူ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

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

ယခုလအတြက္ လစ္လပ္ရာထူးေနရာေခၚဆိုျခင္း (သို႔မဟုတ္) တင္ဒါေခၚယူျခင္း 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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