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NFE အစီအစဉ်မှသည် ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးများ ကျောင်းပြန်လည်တက်ရောက်လာစေခြင်း
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‘ မင်္ဂလာပါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းလွှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် ပြန်လည်
မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသတင်းလွှာပါဓာတ်ပုံများနှင့် အကြောင်းအရာများသည် ADRA
Myanmar ၏ မူပိုင်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်းပါး

NFE အစီအစဉ်မှသည် ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးများ ကျောင်းပြန်လည်တက်ရောက်လာစေခြင်း

အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် မနော်ထူးသည် သူမ၏တပည့်များအတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဆရာမတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပေသည်။ သူမတွင်
အစ်ကိုနှစ်ဦးနှင့် ညီမတစ်ဦးရှိပြီး မိဘများသည် သူမတို့အားထောက်ပံ့ရန်အတွက် လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။
နော်ထူးသည် ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုတွင် ၂၀၁၈ က သူမ၏ပညာရေးကို ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး သူမမောင်နှမများ၏ ပညာရေးအတွက် အထောက်အပံ့
များကို သူမဆက်လက်ပေးခဲ့သည်။
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SEAQE2 စီမံကိန်းမှပံ့ပိုးပေးထားသည့် NFE အစီအစဉ်တွင် ဆရာမတစ်ဦးအဖြစ် သူမတာဝန်ယူနေသည်မှာ ဒုတိယနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး သူမအနေဖြင့်
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ သင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကျောင်းသား ၃၂ ဦးရှိသော စာသင်ခန်းတစ်ခန်းတွင်
ကျောင်းသားများသည် မတူညီကာ ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ ထို့ကြောင့် စာသင်ခန်း၊ သင်တန်းညွန်းတမ်းနှင့် သင်ခန်းစာစီစဉ်မှုများကို စီမံရန်
အခက်အခဲများရှိနေသည်။ ယင်းကြောင့်ဆရာများအနေဖြင့် သင်ကြားမှုလွယ်ကူစေရန်အတွက် ကျောင်းသားများအား ၄င်းတို့၏အသိအမြင်
ဗဟုသုတအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အုပ်စုနှစ်ခုခွဲ၍ သင်ကြားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေသော်လည်း ရပ်ရွာလူထုသည် မနော်ထူးနှင့် သူမ၏သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား အလွန်တရာပင် ကြိုဆို
အားပေးလက်ခံပေးလျက်ရှိသည်။ သူမတို့နေထိုင်ရန်အတွက် နေအိမ်လေးတစ်လုံးကိုလည်း ဆောက်လုပ်ပေးထားခဲ့သည်။
မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကလည်း ကျောင်းပြင်ပကလေးများအတွက် NFE အစီအစဉ်တွင် တက်ကြွစွာကူညီပါဝင်အားဖြည့်ပေးခဲ့
ကြသည်။
ထို့ပြင် အခြားကျေးရွာများမှ စိတ်ပါဝင်စားသူများကိုလည်း ယင်းအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်လာနိုင်စေရန်အတွက် ဖောင်ပုံစံများဝေငှပေးတို့လုပ်ဆောင်
ခြင်းအားဖြင့် မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များသည် တက်ကြွစွာစည်းရုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
ADRA Myanmar အနေဖြင့် သင်ကြားရေးအတွက် စာသင်ကျောင်းများ ဆောက်လုပ်ပေးပြီးချ ိန်မှစ၍ ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးငယ်အများစု
သည် ကျောင်းသို့ပြန်လည်တက်ရောက်ကြကာ တချ ို့မှာလည်း NFE အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်အတွက် အရက်နှင့် ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှုတို့ကို
ဖြတ်လိုက်ကြသူများပင် ရှိနေသည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစာသင်ကြားခြင်းအစီအစဉ်သည် ငါးလကြာမြင့်ပြီး သင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ခု ခွဲထားသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် ပြီးမြောက်ခဲ့သော
ကျောင်းသားအချ ို့သည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ADRA Myanmar က ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသော TVET အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းသို့
တက်ရောက်ကြသည်လည်း ဖြစ်သည်။

“

ဒီအစီအစဉ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက်လည်း အရမ်းကို အကျ ိုးရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

သတင္းစကား

သင့်၏ဘဝအသက်တာအတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းသာ
နေထိုင်ပါ
သင့်ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ အံ့သြဖွယ်အစီအစဉ်အတိုင်းသာ
နေထိုင်ပါ။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကျမ်းချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ “သူခိုးဟာ ခိုးဖို့၊
သတ်ဖို့နဲ့ ဖျက်ဆီးဖို့ အတွက်သာ လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါမူကား သိုးတို့သည်
အသွက်လတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်ဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းအလို့ငှာ လာသ
တည်းဟူသော” စာသားပါသည့် ယောဟန်အခန်းကြီး ၁၀: ၁၀ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်တော့အတွက် ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး ယေရှုအတွက်
ကျွန်တော့ဘဝ ပြန်ရမယ့်အချ ိန်ထိ စိတ်ကိုစွဲနေအောင်၊ နေ့တစ်နေ့တာကို
နည်းနည်းလေးမှ ရပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိလာပါတယ်။
သခင်ယေရှုက သူ့ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘဝကိုခံစားနိုင်ပြီး ကြွယ်ဝစွာရနိုင်တယ်
ဆိုတာကိုလည်း ဒီနေရာမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြထားပါတယ်။
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ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့် လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းစွာ၊ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ရောင့်ရဲစွာနဲ့ရှင်သန်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်နေရတာလဲ။ ဒီအတွက်
အကြောင်းရင်းများစွာထဲမှာတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနဲ့ မလိုက်နာခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာလည်း
ကောင်းမွန်ကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ကို ပေးသနားဖို့ အကောင်းဆုံးသောအသက်တာ ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ အခြားသူတွေကို
ကူညီခြင်းတို့ကို တွေ့လာရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာ ကျွန်တော်သင်ယူမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သူ့ကိုစိတ်ကျေနပ်စေပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာလည်း သူရဲ့ဦးဆောင်မှုကို
နာခံလိုက်နာကြပါတယ်။ ယေရှုကယောဟန် ၈:၃၁ (AMP) ၌ မိန့်တော်မူထားတာက “သင်တို့သည် ငါ၏ဒေသနာ၌ တည်လျှင် ငါ့တပည့်အမှန်
ဖြစ်ကြ၏”
ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတိုးပွားဖို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် အလွန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာနေရာတိုင်းမှာ ဘုရားသခင်ကိုနာခံဖို့၊ သူ့အတွက် အသက်ရှင်သန်ဖို့ တွန်းအားပေးနေတဲ့အရာလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

မီဒီယာမှ

www.adramyanmar.org

လတ်တလောအခြေအနေအရ ယခုကဏ္ဍသည် ဖော်ပြ၍မရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

KHIN KHIN YEE
Sewing Trainer | SEAQE2

Q1
Q2

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
အရှို(ချင်း)ပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
ရခိုင်မုန့်တီ။

Q3

အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။

Q4

ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။

အပြာရောင်ပါ။

ဝါသနာပါရာအလုပ်ကိုလုပ်ရတာကြိုက်တယ်။
ဥပမာ- စက်ချုပ်တာ
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Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
Korea

Q7

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
ဇန်နဝါရီလ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။

ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ

Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။
နားလည်ပေးခြင်း ပါရမီရှိသူ။
ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် အတူတကွ လုပ်ကိုင်ရတာကို
နှစ်သက်ပါတယ်။

ယခုလအတွက် ဆုရဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူ
Zoe Bawi

Extension Worker | SURE Project

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
Daw Ka သည် ချင်းပြည်နယ်မှ ပျ ိုးခင်းအဖွဲ့ဝင်
တစ်ဦးဖြစ်ပြီး SURE စီမံကိန်းအကူအညီဖြင့်
ပျ ိုးပင်များကို ဥယျဉ်၌ ပျ ိုးထောင်ခဲ့ပြီးနောက်
သူမသည် စိုက်ခင်းမြေသို့ တစ်နှစ်သားအရွယ်
ပျ ိုးပင်များအား ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျ ိုးနိုင်ခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခါ သင့်အလှည့်လား
သင်၏ဓာတ်ပုံကို ထပ်မံထွက်ရှိမယ့် မင်္ဂလာပါ
သတင်းလွှာတွင် တွေ့မြင်လိုပါသလား။သင့်ရဲ့ဓာတ်
ပုံကို ပေးပို့လိုက်ပါ။ အနိုင်ရရှိသည့်ဓာတ်ပုံကို
ဤနေရာတွင်သာမက ADRA Myanmar ၏
Website နှင့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများဖြ
စ်သည့် Facebook နှင့် Instagram တို့အပြင်
ADRA Myanmar ၏ web portal တွင်လည်း
ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။

ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်
သင်၏ဓာတ်ပုံ ဆုရရှိရေးအတွက် အောက်ပါ
သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်
- ADRA Myanmar ၏ ဝန်ထမ်း၊ မိတ်ဖက်
သို့မဟုတ် အလှူရှင်တစ်ဦးဦးဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။
- ADRA Myanmar စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
တစ်ဦးဦး၊ ဝန်ထမ်း သို့မဟုတ်
စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ရိုက်ကူးထားခြင်း
ဖြစ်ရမည်။
- အမြင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:
2480 x 3508 pixels)
- Landscape သို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ပုံများသာ
လက်ခံသည်။
- ဓာတ်ပုံအလင်းအမှောင်နှင့် Focus ကြည်လင်
ပြတ်သားရမည်ဖြစ်သည်။
- JPEG သို့မဟုတ် RAW files သာလက်ခံသည်။
- ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိသော မူရင်းဓာတ်ပုံလည်း
ဖြစ်ရမည်။
- ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာအကျဉ်းကို ဖော်ပြထား
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BRIGHT
ယခုလတွင် Global Affairs Canada နှင့် ADRA
Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးသော BRIGHT
စီမံကိန်းသည် အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ TEES ဆရာများသင်တန်းကို စတင်ခဲ့သည်။
စီမံကိန်းမှပညာရေးအရာရှိများသည် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ
မိဘမဲ့ကျောင်းများနှင့် လူငယ်စင်တာများတွင် TEES
သင်တန်းအတွက် အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများကို
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂။ ရွေးချယ်ခံထားရသော စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများသည်
Salanga မှပံ့ပိုးပေးသော လူထုဦးဆောင်သည့်
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်
သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း
ကို ၄ ရက်ကြာ အွန်လိုင်း Zoom မှတစ်ဆင့်
တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၃။ ရှမ်းမြောက်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့ရှိလုံခြုံစိတ်ချ
ရသော အိမ်နှစ်လုံးတွင် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်
ခံရသူများအား စောင့်ရှောက်ထားရှိပေးခြင်းကိုလည်း
ဒေသခံအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများက ပုံမှန်အတိုင်း
ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင်လူမှုအသိုင်းအ
ဝိုင်းအတွင်း လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေးနှင့်
စီးပွားရေးဆိုင်ရာတို့အား အလုံးစုံချဉ်းကပ်နည်းဖြင့်
ကူညီထောက်ပံ့ပေးပြီး အရေးကိစ္စများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များနှင့်
ထိခိုက်နစ်နာသူများကိုလည်း ငွေသားအကူအညီများ
ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။

CASE2Learn
ယခုလတွင် ဥရောပသမဂ္ဂက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့
ထားသော CASE2Learn စီမံကိန်းသည်
အောက်ပါ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်၌ TEES ကျောင်း ၁၇ ကျောင်းကို
ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၂။ MTTs နှင့် SMAs များသည်ဆရာများလေ့လာ
စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း
နှင့်SMC/PTA အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်
မိုဘိုင်းလ်သွားလာခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလတွင် ကျောင်း ၄၈ ကျောင်းသို့
ထပ်မံသွားရောက်၍ လေ့လာမည်ဖြစ်သည်။
၃။ COVID-19 အသိပညာပေးခြင်းနှင့်
ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကို သြဂုတ် ၁၀
ရက်နေ့နှင့် ၁၁ ရက်နေ့တို့တွင် TEES ၃၀ ဦးအား
အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
၄။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် MTTs နှင့် SMAs များသည်
ရှမ်းဘာသာစကားနှင့် အခြားဘာသာရပ်များကို
သင်ကြားနေပြီး COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး
ပစ္စည်းများကိုလည်း ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၅။ MTTs နှင့် SMAs များသည် COVID
ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် အိမ်အခြေပြုသင်ကြား
ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပတ်သက်၍
ရပ်ရွာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသို့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။

|၆

နောက်ဆုံးရ စီမံကိန်း
အချက်အလက်များ

SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 စီမံကိန်းသည်
ဆရာများလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအတွက်
Positive Discipline တစ်ခုကိုလည်း ပြုလုပ်
ခဲ့သည်။
ACS ကျောင်းမှ ဆရာ ၅၂ ဦးနှင့် NFE
အစီအစဉ်မှ ဆရာတစ်ဦး အပါအဝင်
သင်တန်းသား ၅၃ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါသင်တန်းသည် နေ့ဝက်ကျော်ကြာ
ကြာမြင့်ပြီး သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့နှင့်
၁၅ ရက်နေ့တို့တွင် နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
လည်းဖြစ်သည်။

SURE
MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SURE စီမံကိန်းသည်
ကျေးရွာ ၁၂ ရွာမှ တောင်သူလယ်သမား ၁၄၀
ဦးကို ယခုနှစ်အတွင်း ပြောင်းမျ ိုးစေ့များကို
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ယခုအခါ အဆိုပါမျ ိုးစေ့များသည်ဒေသနှင့် လိုက်
လျောညီထွေစွာ စိုက်ပျ ိုးအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း
သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီး ပြောင်းအထွက်နှုန်းမှာလည်း
ဒေသမျ ိုးရင်းထက်သုံးဆမှငါးဆခန့်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်
ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
သူမ၏မြေ ၀.၂၀ ဧကပေါ်တွင် စိုက်ပျ ိုးရန် ပြောင်း
မျ ိုးစေ့နို့ဆီဘူးလေးဘူးစာ စီမံကိန်းမှ အထောက်
အပံ့ရရှိခဲ့သော တောင်သူတစ်ဦးကလည်း
“ကျွန်မအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်း
စီမံကိန်းက ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ပြောင်းဖူးမျ ိုးတွေကို
ဆက်လက်စိုက်ပျ ိုးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်”
ဟု ဆိုသည်။
ယခင်က သူမသည် ဒေသမျ ိုးရင်းများကို စိုက်ပျ ိုး
ခဲ့ရာတွင် အထွက်နှုန်းနည်းပါးခြင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်
မခံနိုင်ခြင်းနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုနောက်ကျပါက
စိုက်ပျ ိုးချ ိန် နောက်ကျကာ စိုက်၍မရခြင်းစသည့်
ပြဿနာများကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။
တောင်သူများသည် ပြောင်းသီးနှံကို ချင်းရိုးရာ
အစားအစားအဖြစ် ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန်နှင့်
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အစားအစာအတွက်
အဓိကထား အသုံးပြုနိုင် အများဆုံးစိုက်ပျ ိုးလေ့ရှိ
ကြသည်။
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အလုပ်ခေါ်စာများနှင့်
တင်ဒါ်ခေါ်ယူမှုများ

အောက်ဖော်ပြပါရာထူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့လျှောက်ထားရမည်ကို
အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင်
ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ပေးပို့လျှောက်ထားမှုများကိုမူ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

ယခုလအတွက် လစ်လပ်ရာထူးနေရာခေါ်ဆိုခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း မရှိသေးပါ။

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်
ဆက်သွယ်ပါ။

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 အနေဖြင့် လိမ်လည်ခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့်
ကလေးသူငယ်များကို ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင်
ပေးပို့တင်ပြနိုင်ပါသည်။
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၂၀၂၁

စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၁

ပြက္ခဒိန်
SUN

MON

တနင်္ဂနွေ

TUE

တနင်္လာ

WED

အင်္ဂ ါ

ဗုဒ္ဓဟူး

THU

FRI

ကြာသပတေး

SAT

သောကြာ

စနေ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

လာမည့်ပွဲအခမ်းအနားများ
•

Time Sheet များသည် လတစ်လ၏ ၂၅ ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

•

ယခုလအတွင်း အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ မရှိပါ။

•

‘မင်္ဂလာပါ ’ နောက်အတွဲ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
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