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 ‘ မင်္ဂောြါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းေွှာပြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်ေတွင် ပြန်ေည် 
မိတ်ဆျ်ထုတ်ကေပြင်းပြစ်ြါသည်။ ယင်းသတင်းေွှာြါဓာတ်ြုံမေားနှင့် အကြျာင်းအောမေားသည် ADRA 
Myanmar ၏ မူြိုင်ေည်းပြစ်ြါသည်။
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ျျွန်ုြ်တို့ေန်ထမ်းမေားနှင့် ကတွ့ဆုံပြင်း

ျျွန်ုြ်တို့ေန်ထမ်းမေားနှင့် ကတွ့ဆုံပြင်း
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မေျ်နှာြုံးဓာတ်ြုံ
ယြုေအတွျ် 
မေျ်နှာြုံးဓာတ်ြုံမှာ SEAQE2 
စီမံျိန်းမှ အျေ ိုးြံစားြွင့်ေှိသူ 
မကနာ်ထူးြင် ပြစ်သည်။ 
Photo: © ADRA Myanmar 

အယ်ဒီတာအြွဲ့

အသျ် ၂၈ နှစ်အေွယ် မကနာ်ထူးသည် သူမ၏တြည့်မေားအတွျ် အံ့ြသြွယ်ကျာင်းကသာ ဆောမတစ်ဦးေည်းပြစ်ကြသည်။ သူမတွင် 
အစ်ျိုနှစ်ဦးနှင့် ညီမတစ်ဦးေှိပြီး မိဘမေားသည် သူမတို့အားကထာျ်ြံ့ေန်အတွျ် ေယ်ယာေုြ်ငန်းျိုအဓိျထား ေုြ်ျိုင်ြျသည်။ 

ကနာ်ထူးသည် ဒုျ္ခသည်စြန်းတစ်ြုတွင် ၂၀၁၈ ျ သူမ၏ြညာကေးျို ပြီးကပမာျ်ြဲ့ပြီး သူမကမာင်နှမမေား၏ ြညာကေးအတွျ် အကထာျ်အြံ့ 
မေားျို သူမဆျ်ေျ်ကြးြဲ့သည်။ 

 ကဆာင်းြါး

 NFE အစီအစဉ်မှသည် ကျောင်းပြင်ြကောျ်ျကေးမေား ကျောင်းပြန်ေည်တျ်ကောျ်ောကစပြင်း

ကနာျ်ဆုံးေ စီမံျိန်းအြေျ်အေျ်မေား ၆   အေုြ်ကြါ်စာမေား/ တင်ဒါကြါ်ယူမှုမေား

ျျွန်ုြ်တို့ျို ဆျ်သွယ်ေန်
 ၈ 



သင့်ေဲ့ဘေအသျ်တာအတွျ် ဘုေားသြင်ေဲ့ အံ့ြသြွယ်အစီအစဉ်အတိုင်းသာ 
ကနထိုင်ြါ။

ျျွန်ကတာ်အကျိုျ်ဆုံးျေမ်းြေျ်ကတွထဲျ တစ်ြုျကတာ့ “သူြိုးဟာ ြိုးြို့၊ 
သတ်ြို့နဲ့ ြေျ်ဆီးြို့ အတွျ်သာ ောပြင်းပြစ်ြါတယ်။ ငါမူျား သိုးတို့သည် 
အသွျ်ေတ်ရုံမျှမျ အထူးသပြင့် အသျ်ပြင့်ပြည့်စုံကစပြင်းအေို့ငှာ ောသ 
တည်းဟူကသာ” စာသားြါသည့် ကယာဟန်အြန်းကျီး ၁၀: ၁၀ ြဲ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဒီျေမ်းြိုဒ်ျ ျျွန်ကတာ့အတွျ် ြွင့်ဆိုြေျ်တစ်ြုပြစ်ောပြီး ကယရှုအတွျ် 
ျျွန်ကတာ့ဘေ ပြန်ေမယ့်အြေနိ်ထိ စိတ်ျိုစွဲကနကအာင်၊ ကန့တစ်ကန့တာျို 
နည်းနည်းကေးမှ ေြ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာေည်း သိောြါတယ်။ 
သြင်ကယရှုျ သူ့ဆီမှာ ျျွန်ကတာ်တို့ ဒီဘေျိုြံစားနိုင်ပြီး ကျယ်ေစွာေနိုင်တယ် 
ဆိုတာျိုေည်း ဒီကနောမှာ ေှင်းေှင်းေင်းေင်း ကပြာပြထားြါတယ်။ 

SEAQE2 စီမံျိန်းမှြံ့ြိုးကြးထားသည့် NFE အစီအစဉ်တွင် ဆောမတစ်ဦးအပြစ် သူမတာေန်ယူကနသည်မှာ ဒုတိယနှစ်ေှိပြီပြစ်ပြီး သူမအကနပြင့် 
ေုြ်ကြာ်ျိုင်ြျ်မေားနှင့်အတူ သင်ြျားောတွင် အြျ်အြဲမေားစွာ ေင်ဆိုင်ြဲ့ေသည်။ ကျောင်းသား ၃၂ ဦးေှိကသာ စာသင်ြန်းတစ်ြန်းတွင် 
ကျောင်းသားမေားသည် မတူညီျာ ျွဲပြားပြားနားြျသည်။ ထို့ကြျာင့် စာသင်ြန်း၊ သင်တန်းညွန်းတမ်းနှင့် သင်ြန်းစာစီစဉ်မှုမေားျို စီမံေန်
အြျ်အြဲမေားေှိကနသည်။ ယင်းကြျာင့်ဆောမေားအကနပြင့် သင်ြျားမှုေွယ်ျူကစေန်အတွျ် ကျောင်းသားမေားအား ၄င်းတို့၏အသိအပမင် 
ဗဟုသုတအကြါ်တွင် အကပြြံ၍ အုြ်စုနှစ်ြုြွဲ၍ သင်ြျားေန် ဆုံးပြတ်ြဲ့ြျသည်။ 

စိန်ကြါ်မှုမေားစွာေှိကနကသာ်ေည်း ေြ်ေွာေူထုသည် မကနာ်ထူးနှင့် သူမ၏သင်ြျားကေးဆိုင်ော ေုြ်ကြာ်ျိုင်ြျ်မေားအား အေွန်တောြင် ကျိုဆို
အားကြးေျ်ြံကြးေေျ်ေှိသည်။ သူမတို့ကနထိုင်ေန်အတွျ် ကနအိမ်ကေးတစ်ေုံးျိုေည်း ကဆာျ်ေုြ်ကြးထားြဲ့သည်။ 
မိဘဆောအသင်းအြွဲ့ကြါင်းကဆာင်မေားျေည်း ကျောင်းပြင်ြျကေးမေားအတွျ် NFE အစီအစဉ်တွင် တျ်ကျစွာျူညီြါေင်အားပြည့်ကြးြဲ့
ြျသည်။ 

ထို့ပြင် အပြားကျေးေွာမေားမှ စိတ်ြါေင်စားသူမေားျိုေည်း ယင်းအစီအစဉ်တွင်ြါေင်ောနိုင်ကစေန်အတွျ် ကြာင်ြုံစံမေားကေငှကြးတို့ေုြ်ကဆာင် 
ပြင်းအားပြင့် မိဘဆောအသင်းအြွဲ့ကြါင်းကဆာင်မေားသည် တျ်ကျစွာစည်းရုံးကဆာင်ေွျ်နိုင်ြဲ့ြျသည်။ 

ADRA Myanmar အကနပြင့် သင်ြျားကေးအတွျ် စာသင်ကျောင်းမေား ကဆာျ်ေုြ်ကြးပြီးြေနိ်မှစ၍ ကျောင်းပြင်ြကောျ်ျကေးငယ်အမေားစု
သည် ကျောင်းသို့ပြန်ေည်တျ်ကောျ်ြျျာ တြေ ို့မှာေည်း NFE အစီအစဉ်တွင် ြါေင်ေန်အတွျ် အေျ်နှင့် ကဆးေိြ်ကသာျ်သုံးမှုတို့ျို 
ပြတ်ေိုျ်ြျသူမေားြင် ေှိကနသည်ပြစ်သည်။ 

အဆိုြါစာသင်ြျားပြင်းအစီအစဉ်သည် ငါးေြျာပမင့်ပြီး သင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ြု ြွဲထားသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် ပြီးကပမာျ်ြဲ့ကသာ 
ကျောင်းသားအြေ ို့သည် ျေင်ပြည်နယ်အတွင်း ADRA Myanmar ျ ြံ့ြိုးကြးေေျ်ေှိကသာ TVET အသျ်ကမွးေမ်းကြျာင်းသင်တန်းသို့ 
တျ်ကောျ်ြျသည်ေည်း ပြစ်သည်။ 

            ဒီအစီအစဉ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအကနနဲ့ ြါေင်ြွင့်ေတဲ့အတွျ် ကျေးဇူးအမေားကျီးတင်ြါတယ်။ 
ကျောင်းပြင်ြကောျ်ကနတဲ့ ျကေးကတွအတွျ်ေည်း အေမ်းျို အျေ ိုးေှိမယ်ေို့ ကမျှာ်ေင့်ြါတယ်။

သတင္းစကား သင့်၏ဘေအသျ်တာအတွျ် ဘုေားသြင်ေဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသာ 
ကနထိုင်ြါ 

“
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www.adramyanmar.org
မီဒီယာမှ

ဒါဆိုေင်ဘာကြျာင့် ေူကတွဟာ သူတို့ေဲ့ဘေျိုပငိမ်းြေမ်းစွာ၊ ကြော်ေွှင်မှုနဲ့ ကောင့်ေဲစွာနဲ့ေှင်သန်ြို့အတွျ် ရုန်းျန်ကနေတာေဲ။ ဒီအတွျ် 
အကြျာင်းေင်းမေားစွာထဲမှာကတာ့ တစ်ျိုယ်ကျာင်းဆန်ပြင်းနဲ့ မေိုျ်နာပြင်းကြျာင့်ြဲပြစ်ြါတယ်။ ြေစ်ကတာ်နဲ့ဆျ်ဆံကေးဟာေည်း  
ကျာင်းမွန်ကျီးထွားောတာနဲ့အမျှ ျျွန်ကတာ်တို့ျို ကြးသနားြို့ အကျာင်းဆုံးကသာအသျ်တာ ဘုေားသြင်ေဲ့ြေစ်ပြင်းနဲ့ အပြားသူကတွျို 
ျူညီပြင်းတို့ျို ကတွ့ောေြါတယ်ဆိုတာျိုေည်း ဒီနှစ်ကတွအတွင်းမှာ ျျွန်ကတာ်သင်ယူမိြါတယ်။ 

ျျွန်ကတာ်တို့ ဘုေားသြင်ျိုြေစ်တဲ့အြါ ျျွန်ကတာ်တို့အကနနဲ့ သူ့ျိုစိတ်ကျေနြ်ကစပြီး ျျွန်ကတာ်တို့ ဘေမှာေည်း သူေဲ့ဦးကဆာင်မှုျို 
နာြံေိုျ်နာြျြါတယ်။ ကယရှုျကယာဟန် ၈:၃၁ (AMP) ၌ မိန့်ကတာ်မူထားတာျ “သင်တို့သည် ငါ၏ကဒသနာ၌ တည်ေျှင် ငါ့တြည့်အမှန် 
ပြစ်ြျ၏” 

ဒါကြျာင့် ဘုေားသြင်ျို ြေစ်ပြင်းကမတ္တာတိုးြွားြို့ျေည်း ျျွန်ကတာ်တို့အတွျ် အေွန်ျိုြဲအကေးကျီးြါတယ်။  ဘာပြစ်ေို့ေဲဆိုကတာ့
ျျွန်ကတာ်တို့ဘေအသျ်တာကနောတိုင်းမှာ ဘုေားသြင်ျိုနာြံြို့၊ သူ့အတွျ် အသျ်ေှင်သန်ြို့ တွန်းအားကြးကနတဲ့အောေည်းြဲ ပြစ်ြါတယ်။ 

 ျျွန်ုြ်တို့ေန်ထမ်းနှင့်

 ကတွ့ဆုံပြင်း
KHIN KHIN YEE
Sewing Trainer | SEAQE2

Q1 ဘာေူမေ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါေဲ။ ဘာေူမေ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါေဲ။ 

 အရှို(ြေင်း)ြါ။ 

Q2  အကျိုျ်ဆုံးအစားအစာျ ဘာြါေဲ။ အကျိုျ်ဆုံးအစားအစာျ ဘာြါေဲ။
 ေြိုင်မုန့်တီ။ 

Q3  အကျိုျ်ဆုံးအကောင်ျ ဘာအကောင်ြါေဲ။ အကျိုျ်ဆုံးအကောင်ျ ဘာအကောင်ြါေဲ။

 အပြာကောင်ြါ။ 

Q4 ကြော်ေွှင်ြို့အတွျ် ဘာျိုေုြ်ေတာ အကျိုျ်ဆုံးေဲ။ ကြော်ေွှင်ြို့အတွျ် ဘာျိုေုြ်ေတာ အကျိုျ်ဆုံးေဲ။ 
ေါသနာြါောအေုြ်ျိုေုြ်ေတာကျိုျ်တယ်။ 
ဥြမာ- စျ်ြေုြ်တာ

 ေတ်တကောအကပြအကနအေ ယြုျဏ္ဍသည် ကြာ်ပြ၍မေြါ။ ေတ်တကောအကပြအကနအေ ယြုျဏ္ဍသည် ကြာ်ပြ၍မေြါ။
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Q6

Q7 Q8

ျိုယ့်ျိုယ်ျိုယ် စျားေုံးတစ်ေုံးတည်းနဲ့ ဘယ်ေိုအဓိြ္ပာယ် ျိုယ့်ျိုယ်ျိုယ် စျားေုံးတစ်ေုံးတည်းနဲ့ ဘယ်ေိုအဓိြ္ပာယ် 
ြွင့်ြေင်ေဲ။ ြွင့်ြေင်ေဲ။ 
နားေည်ကြးပြင်း ြါေမီေှိသူ။ 

  ADRA ျိုဘယ်တုန်းျ စတင်ေင်ကောျ်ြဲ့တာြါေဲ။ADRA ျိုဘယ်တုန်းျ စတင်ေင်ကောျ်ြဲ့တာြါေဲ။

 ဇန်နေါေီေ ၂၀၀၈ ြုနှစ်။ 

 ADRA မှာ အေုြ်ေုြ်ေတာ ဘာကြျာင့်ကျိုျ်နှစ်သျ်ြါသေဲ။ ADRA မှာ အေုြ်ေုြ်ေတာ ဘာကြျာင့်ကျိုျ်နှစ်သျ်ြါသေဲ။

ြူးကြါင်းြါေင်ပြင်းအားပြင့် အတူတျွ ေုြ်ျိုင်ေတာျို 
နှစ်သျ်ြါတယ်။ 

Q5 ဘယ်ကနောကဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံျို သွားေည်ြေင်ြါသေဲ။ ဘယ်ကနောကဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံျို သွားေည်ြေင်ြါသေဲ။ 

Korea

 ဓာတ်ြုံပြိုင်ြွဲ

ကနာျ်တစ်ြါ သင့်အေှည့်ေားကနာျ်တစ်ြါ သင့်အေှည့်ေား

သင်၏ဓာတ်ြုံျို ထြ်မံထွျ်ေှိမယ့် မင်္ဂောြါ သင်၏ဓာတ်ြုံျို ထြ်မံထွျ်ေှိမယ့် မင်္ဂောြါ 
သတင်းေွှာတွင် ကတွ့ပမင်ေိုြါသေား။သင့်ေဲ့ဓာတ်သတင်းေွှာတွင် ကတွ့ပမင်ေိုြါသေား။သင့်ေဲ့ဓာတ်
ြုံျို ကြးြို့ေိုျ်ြါ။ အနိုင်ေေှိသည့်ဓာတ်ြုံျို  ြုံျို ကြးြို့ေိုျ်ြါ။ အနိုင်ေေှိသည့်ဓာတ်ြုံျို  
ဤကနောတွင်သာမျ ADRA Myanmar ၏ဤကနောတွင်သာမျ ADRA Myanmar ၏
Website နှင့် ေူမှုျွန်ေျ်စာမေျ်နှာမေားပြWebsite နှင့် ေူမှုျွန်ေျ်စာမေျ်နှာမေားပြ
စ်သည့် Facebook နှင့် Instagram တို့အပြင် စ်သည့် Facebook နှင့် Instagram တို့အပြင် 
ADRA Myanmar ၏ web portal တွင်ေည်း ADRA Myanmar ၏ web portal တွင်ေည်း 
ကြာ်ပြသွားမည်ပြစ်သည်။ကြာ်ပြသွားမည်ပြစ်သည်။

ဓာတ်ြုံဆိုင်ော ေမ်းညွှန်ြေျ်ဓာတ်ြုံဆိုင်ော ေမ်းညွှန်ြေျ်

သင်၏ဓာတ်ြုံ ဆုေေှိကေးအတွျ် ကအာျ်ြါ သင်၏ဓာတ်ြုံ ဆုေေှိကေးအတွျ် ကအာျ်ြါ 
သတ်မှတ်ြေျ်မေားျို ေိုျ်နာေမည်သတ်မှတ်ြေျ်မေားျို ေိုျ်နာေမည်
 - ADRA Myanmar ၏ ေန်ထမ်း၊ မိတ်ြျ်  - ADRA Myanmar ၏ ေန်ထမ်း၊ မိတ်ြျ် 
သို့မဟုတ် အေှူေှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ေန် ေိုအြ်သည်။သို့မဟုတ် အေှူေှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ေန် ေိုအြ်သည်။
 - ADRA Myanmar စီမံျိန်းမှ အျေ ိုးြံစားြွင့်ေှိသူ  - ADRA Myanmar စီမံျိန်းမှ အျေ ိုးြံစားြွင့်ေှိသူ 
တစ်ဦးဦး၊ ေန်ထမ်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးဦး၊ ေန်ထမ်း သို့မဟုတ် 
စီမံျိန်းေုြ်ကဆာင်မှုမေားျို ရိုျ်ျူးထားပြင်း စီမံျိန်းေုြ်ကဆာင်မှုမေားျို ရိုျ်ျူးထားပြင်း 
ပြစ်ေမည်။ပြစ်ေမည်။
 - အပမင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:  - အပမင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi: 
2480 x 3508 pixels)2480 x 3508 pixels)
 - Landscape သို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ြုံမေားသာ  - Landscape သို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ြုံမေားသာ 
ေျ်ြံသည်။ေျ်ြံသည်။
 - ဓာတ်ြုံအေင်းအကမှာင်နှင့် Focus ြျည်ေင်  - ဓာတ်ြုံအေင်းအကမှာင်နှင့် Focus ြျည်ေင် 
ပြတ်သားေမည်ပြစ်သည်။ပြတ်သားေမည်ပြစ်သည်။
 - JPEG  သို့မဟုတ် RAW files သာေျ်ြံသည်။ - JPEG  သို့မဟုတ် RAW files သာေျ်ြံသည်။
 - ပြင်ဆင်ထားပြင်းမေှိကသာ မူေင်းဓာတ်ြုံေည်း  - ပြင်ဆင်ထားပြင်းမေှိကသာ မူေင်းဓာတ်ြုံေည်း 
ပြစ်ေမည်။ပြစ်ေမည်။
 - ဓာတ်ြုံ၏အကြျာင်းအောအျေဉ်းျို ကြာ်ပြထား  - ဓာတ်ြုံ၏အကြျာင်းအောအျေဉ်းျို ကြာ်ပြထား 
ကြးေမည်။ကြးေမည်။

ယြုေအတွျ် ဆုေဓာတ်ြုံ ယြုေအတွျ် ဆုေဓာတ်ြုံ 

ဓာတ်ြုံရိုျ်ျူးသူဓာတ်ြုံရိုျ်ျူးသူ
Zoe Bawi
Extension Worker | SURE Project

ဓာတ်ြုံ၏အကြျာင်းဓာတ်ြုံ၏အကြျာင်း
Daw Ka သည် ြေင်းပြည်နယ်မှ ြေ ိုးြင်းအြွဲ့ေင် 
တစ်ဦးပြစ်ပြီး SURE စီမံျိန်းအျူအညီပြင့် 
ြေ ိုးြင်မေားျို ဥယေဉ်၌ ြေ ိုးကထာင်ြဲ့ပြီးကနာျ် 
သူမသည် စိုျ်ြင်းကပမသို့ တစ်နှစ်သားအေွယ် 
ြေ ိုးြင်မေားအား ကပြာင်းကေွှ့စိုျ်ြေ ိုးနိုင်ြဲ့သည်။
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BRIGHT
ယြုေတွင် Global Affairs Canada နှင့် ADRA 
Canada တို့ျ ေန်ြုံကငွကထာျ်ြံ့ကြးကသာ BRIGHT 
စီမံျိန်းသည် ကအာျ်ြါတို့ျိုကဆာင်ေွျ်ြဲ့သည်။ 

၁။ TEES ဆောမေားသင်တန်းျို စတင်ြဲ့သည်။ 
စီမံျိန်းမှြညာကေးအောေှိမေားသည် ေှမ်းပြည်နယ်ေှိ 
မိဘမဲ့ကျောင်းမေားနှင့် ေူငယ်စင်တာမေားတွင် TEES 
သင်တန်းအတွျ် အျဲပြတ်ကေ့ောမှုမေားျို 
ပြုေုြ်ြဲ့သည်။ 

၂။ ကေွးြေယ်ြံထားေကသာ စီမံျိန်းေန်ထမ်းမေားသည် 
Salanga မှြံ့ြိုးကြးကသာ ေူထုဦးကဆာင်သည့် 
ကစာင့်ြျည့်ကေ့ောပြင်း၊ အျဲပြတ်ပြင်းနှင့် 
သင်ယူပြင်းဆိုင်ော စွမ်းေည်ပမှင့်တင်ပြင်းသင်တန်း 
ျို ၄ ေျ်ြျာ အွန်ေိုင်း Zoom မှတစ်ဆင့် 
တျ်ကောျ်ြဲ့သည်။ 

၃။ ေှမ်းကပမာျ်နှင့် ျယားပြည်နယ်တို့ေှိေုံခြုံစိတ်ြေ 
ေကသာ အိမ်နှစ်ေုံးတွင် ျေားမအကပြပြုအြျမ်းြျ်
ြံေသူမေားအား ကစာင့်ကေှာျ်ထားေှိကြးပြင်းျိုေည်း 
ကဒသြံအမေ ိုးသမီးအြွဲ့အစည်းမေားျ ြုံမှန်အတိုင်း
ကဆာင်ေွျ်ကြးေေျ်ေှိသည်။ ထို့ပြင်ေူမှုအသိုင်းအ
ေိုင်းအတွင်း ေူမှုကေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာကေးနှင့် 
စီးြွားကေးဆိုင်ောတို့အား အေုံးစုံြေဉ်းျြ်နည်းပြင့် 
ျူညီကထာျ်ြံ့ကြးပြီး အကေးျိစ္စမေား စီမံြန့်ြွဲပြင်း၊ 
ေွှဲကပြာင်းပြင်းနှင့် သယ်ယူြို့ကဆာင်ကေးစေိတ်မေားနှင့် 
ထိြိုျ်နစ်နာသူမေားျိုေည်း ကငွသားအျူအညီမေား 
ကထာျ်ြံ့ကြးအြ်ြဲ့သည်။ 

CASE2Learn

ယြုေတွင် ဥကောြသမင်္္ဂျ ေန်ြုံကငွကထာျ်ြံ့ 
ထားကသာ CASE2Learn စီမံျိန်းသည် 
ကအာျ်ြါ ေုြ်ငန်းမေားျို အကျာင်အထည်ကြာ် 
ကဆာင်ေွျ်ြဲ့သည်။ 

၁။ ေှမ်းပြည်နယ်၌ TEES ကျောင်း ၁၇ ကျောင်းျို 
ြွင့်ေှစ်ြဲ့သည်။

၂။ MTTs နှင့် SMAs မေားသည်ဆောမေားကေ့ော 
ကစာင့်ြျည့်ပြင်း၊ အြေျ်အေျ်စုကဆာင်းပြင်း
နှင့်SMC/PTA အစည်းအကေးမေားျေင်းြေန် 
မိုဘိုင်းေ်သွားောပြင်းျို စတင်ြဲ့သည်။ 
စျ်တင်ဘာေတွင် ကျောင်း ၄၈ ကျောင်းသို့ 
ထြ်မံသွားကောျ်၍ ကေ့ောမည်ပြစ်သည်။ 

၃။ COVID-19 အသိြညာကြးပြင်းနှင့် 
ျာျွယ်ပြင်းဆိုင်ော သင်တန်းျို ြသင်္ုတ် ၁၀ 
ေျ်ကန့နှင့် ၁၁ ေျ်ကန့တို့တွင် TEES ၃၀ ဦးအား 
အွန်ေိုင်းမှ တစ်ဆင့် သင်ြျားြို့ြေကြးြဲ့သည်။ 

၄။ ေှမ်းပြည်နယ်တွင် MTTs နှင့် SMAs မေားသည် 
ေှမ်းဘာသာစျားနှင့် အပြားဘာသာေြ်မေားျို 
သင်ြျားကနပြီး COVID-19 ကောင်္ါျာျွယ်ကေး 
ြစ္စည်းမေားျိုေည်း ပြန့် ပြူးကြးနိုင်ေန် ပြင်ဆင် 
ကဆာင်ေွျ်ေေျ်ေှိသည်။ 

၅။ MTTs နှင့် SMAs မေားသည် COVID 
ျန့်သတ်ြေျ်မေားကြျာင့် အိမ်အကပြပြုသင်ြျား
ကေးေုြ်ကဆာင်နိုင်ေန် ပြစ်နိုင်ကပြနှင့်ြတ်သျ်၍ 
ေြ်ေွာေူမှုအသိုင်းအေိုင်းသို့ဆျ်သွယ်ြဲ့ြျသည်။ 

 ကနာျ်ဆုံးေ စီမံျိန်း

 အြေျ်အေျ်မေား
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SEAQE2

Norad နှင့် ADRA Norway တို့ျ ေန်ြုံကငွ 
ကထာျ်ြံ့ထားကသာ SEAQE2 စီမံျိန်းသည် 
ဆောမေားကေ့ျေင့်သင်ြျားကေးအတွျ် 
Positive Discipline တစ်ြုျိုေည်း ပြုေုြ် 
ြဲ့သည်။ 

ACS ကျောင်းမှ ဆော ၅၂ ဦးနှင့် NFE 
အစီအစဉ်မှ ဆောတစ်ဦး အြါအေင် 
သင်တန်းသား ၅၃ ဦး တျ်ကောျ်ြဲ့ြျသည်။ 

အဆိုြါသင်တန်းသည် ကန့ေျ်ကျော်ြျာ 
ြျာပမင့်ပြီး ြသင်္ုတ်ေ ၁၁ ေျ်ကန့နှင့် 
၁၅ ေျ်ကန့တို့တွင် နှစ်ြိုင်းြွဲ၍ ပြုေုြ်ြဲ့ပြင်း 
ေည်းပြစ်သည်။ 

SURE
MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့ျ ေန်ြုံကငွ 
ကထာျ်ြံ့ထားကသာ SURE စီမံျိန်းသည် 
ကျေးေွာ ၁၂ ေွာမှ ကတာင်သူေယ်သမား ၁၄၀
 ဦးျို ယြုနှစ်အတွင်း ကပြာင်းမေ ိုးကစ့မေားျို 
ကထာျ်ြံ့ကြးြဲ့သည်။ 

ယြုအြါ အဆိုြါမေ ိုးကစ့မေားသည်ကဒသနှင့် ေိုျ် 
ကေောညီကထွစွာ စိုျ်ြေ ိုးကအာင်ပမင်နိုင်ကြျာင်း 
သျ်ကသပြနိုင်ြဲ့ပြီး ကပြာင်းအထွျ်နှုန်းမှာေည်း 
ကဒသမေ ိုးေင်းထျ်သုံးဆမှငါးဆြန့်ြိုမိုပမင့်မားနိုင် 
ကြျာင်း ကတွ့ေှိြဲ့ေသည်။ 

သူမ၏ကပမ ၀.၂၀ ဧျကြါ်တွင် စိုျ်ြေ ိုးေန် ကပြာင်း 
မေ ိုးကစ့နို့ဆီဘူးကေးဘူးစာ စီမံျိန်းမှ အကထာျ် 
အြံ့ေေှိြဲ့ကသာ ကတာင်သူတစ်ဦးျေည်း 
“ျျွန်မအကနနဲ့ောမယ့်နှစ်ကတွမှာေည်း 
စီမံျိန်းျ ြံ့ြိုးကြးတဲ့ ကပြာင်းြူးမေ ိုးကတွျို 
ဆျ်ေျ်စိုျ်ြေ ိုးသွားြို့ စဉ်းစားထားြါတယ်” 
ဟု ဆိုသည်။ 

ယြင်ျ သူမသည် ကဒသမေ ိုးေင်းမေားျို စိုျ်ြေ ိုး 
ြဲ့ောတွင် အထွျ်နှုန်းနည်းြါးပြင်း၊ ောသီဥတုဒဏ် 
မြံနိုင်ပြင်းနှင့် မိုးေွာသွန်းမှုကနာျ်ျေြါျ 
စိုျ်ြေ ိုးြေနိ် ကနာျ်ျေျာ စိုျ်၍မေပြင်းစသည့် 
ပြဿနာမေားျို ကတွ့ကျုံြဲ့ေသည်။ 

ကတာင်သူမေားသည် ကပြာင်းသီးနှံျို ြေင်းရိုးော 
အစားအစားအပြစ် ြေျ်ပြုတ်စားကသာျ်ေန်နှင့် 
အိမ်ကမွးတိေစ္ဆာန်မေား၏ အစားအစာအတွျ် 
အဓိျထား အသုံးပြုနိုင် အမေားဆုံးစိုျ်ြေ ိုးကေ့ေှိ
ြျသည်။ 

 ကနာျ်ဆုံးေ စီမံျိန်း 
 အြေျ်အေျ်မေား 
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 အေုြ်ကြါ်စာမေားနှင့်          

 တင်ဒါ်ကြါ်ယူမှုမေား 
ကအာျ်ကြာ်ပြြါောထူးမေားနှင့် ြတ်သျ်၍ မည်သို့ကေျှာျ်ထားေမည်ျို ကအာျ်ကြာ်ပြြါောထူးမေားနှင့် ြတ်သျ်၍ မည်သို့ကေျှာျ်ထားေမည်ျို 
အကသးစိတ်သိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အကသးစိတ်သိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ေင်ကောျ်ကေ့ောနိုင်ြါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ကြးြို့ကေျှာျ်ထားမှုမေားျိုမူ ေင်ကောျ်ကေ့ောနိုင်ြါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ကြးြို့ကေျှာျ်ထားမှုမေားျိုမူ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ြါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ြါ။ 

ADRA Myanmar အကနပြင့် ေိမ်ေည်ပြင်း၊ အျေင့်ြေျ်ပြစားပြင်းနှင့် ADRA Myanmar အကနပြင့် ေိမ်ေည်ပြင်း၊ အျေင့်ြေျ်ပြစားပြင်းနှင့် 
ျကေးသူငယ်မေားျို ထိြါးကနှာင့်ယှျ်ပြင်း စသည့်ျိစ္စေြ်မေားနှင့် ျကေးသူငယ်မေားျို ထိြါးကနှာင့်ယှျ်ပြင်း စသည့်ျိစ္စေြ်မေားနှင့် 
ြတ်သျ်၍ ေုံးေေျ်ြံမည်မဟုတ်ြါ။ အဆိုြါျိစ္စေြ်မေားနှင့် ြတ်သျ်၍ ေုံးေေျ်ြံမည်မဟုတ်ြါ။ အဆိုြါျိစ္စေြ်မေားနှင့် 
ြတ်သျ်၍ေည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ြတ်သျ်၍ေည်း www.adramyanmar.org/report တွင် 
ကြးြို့တင်ပြနိုင်ြါသည်။ကြးြို့တင်ပြနိုင်ြါသည်။

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

ျျွန်ုြ်တို့နှင့်       

 ဆျ်သွယ်ြါ။ 

 ယြုေအတွျ် ေစ်ေြ်ောထူးကနောကြါ်ဆိုပြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ဒါကြါ်ယူပြင်း မေှိကသးြါ။ 

 | ၈



WEDTUEMONSUN THU FRI SAT
 တနင်္ဂကနွ တနေဂာ  အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး ကသာြျာ  စကန

• Time Sheet မေားသည် ေတစ်ေ၏ ၂၅ ေျ်ကန့တွင် တင်သွင်းေမည်ပြစ်သည်။ 

• ယြုေအတွင်း အမေားပြည်သူရုံးြိတ်ေျ်မေား မေှိြါ။

•  ‘မင်္ဂောြါ ’ ကနာျ်အတွဲ  ကအာျ်တိုဘာေ ၁ ေျ် ၊ ၂၀၂၁ ြုနှစ်

ြျာသြကတး
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စျ်တင်ဘာေ ၂၀၂၁
၂၀၂၁     
ပြျ္ခဒိန်

ောမည့်ြွဲအြမ်းအနားမေား 
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