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အယ်ဒီတာအြေဲ့

သာမန်ရိုးရှင်းမသာ မိသားစုဘေမှ ဆင်းသက်လာသည် မမာင်မအာင်မအာင်သည် သူ၏မိဘ၊ မမာင်နှမများနှင့်အတူ မနေိုင်ကကီးခပင်းလာြဲ့သည်။ 
သူသည်အသက် ၁၇ ရှိပပီခြစ်ပပီး မမေးြျင်းများအနက် အကကီးဆုံးသားလည်းခြစ်သည်။ သူတို့တေင် မိသားစုေင်ငါးဦးရှိကာ  ရှမ်းခပည်နယ် 
မခမာက်ပိုင်းတေင် မနေိုင်သည်လည်းခြစ်သည်။ 

 မဆာင်းပါး
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လူငယ်များ သက်မမေးပညာ အမောက်အပံ့ရရှိခြင်း



စိုးရိမ်မှု၊ သံသယများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် ဘေ၏ ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ြု 
မျှသာ ခြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘေတေင် များစောမသာအရာများကို စိတ်ပူပန်ပပီး ေိုမှ 
တစ်ဆင့် စိတ်မသက်သာမှုများကို သယ်မဆာင်လာပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက 
စိတ်မပူပါနဲ့လို့ မခပာေားတာကို ကျွန်မတာ်တို့အများစု သိြကပါတယ်။ 

သြင်မယရှုက အမှတ်ရြေယ် မိန့်မတာ်သည်မှာ “ေို့မြကာင့် မနက်ခြန်အဘို့ မစိုးရိမ် 
ြကနှင့်။ နက်ခြန်မန့သည် မိမိအဘို့ စိုးရိမ်လိမ့်မည်။ ယြုမန့၌ရှိမသာ မမကာင်း 
မသင့်မသာအရာသည် ယြုဘို့ လုံမလာက်မပ၏။” (မဿဲ ၆: ၃၄) (မဿဲ ၆: ၃၄) ဒါမပမဲ့ အမခပာက 
အလုပ်ေက်လေယ်ပါတယ်။ မငေမရး၊ မြကးမရးကျပ်တဲ့အြါ၊ ဆက်ဆံမရးမတေ 
တင်းမာမနတဲ့အြါ၊ ဘေရဲ့တာေန်အားလုံးကို ခြည့်ဆည်းြို့ လုံမလာက်တဲ့အြျနိ်ရှိပုံ
မမပါ်တဲ့အြါ၊ စိုးရိမ်စိတ်ကို ေိန်းြျုပ်မရ ခြစ်တတ်ပါတယ်။ 

စိုးရိမ်စိတ်ကို ဘယ်လိုေိန်းြျုပ်မလဲဆိုတာက အမရးကကီးပါတယ်။ စိုးရိမ်မှုမတေကို 
ဘယ်လိုကိုင်တေယ်မခြရှင်းမလဲ၊ဘယ်လိုမကျာ်လွှားမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်ြျက်မတေ 
အများကကီးရှိပါတယ်။ ဘုရားသြင်က ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကို  ဘယ်လိုမခြရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ 
အမခြကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုမပးြဲ့ပါတယ်။

သူအမနခြင့် သင်ယူရန် စိတ်အားေက်သန်ပပီး ဘေအတေက်အကျ ိုးရှိမသာ သင်တန်းတစ်ြုြုကိုလည်း တက်ြျင်ြဲ့သည်။ ေို့ခပင်သူတို့မဒသတေင် 
လူငယ်အများစုမှာ တခြားသို့မခပာင်းမရှေ့မနေိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် တြျ ို့မှာလည်း လျှပ်စစ်နှင့် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်ခပုခပင်မရး လုပ်ငန်းများတေင် 
ေင်မရာက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ြကသည်။ လူငယ်များအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် သူ၏ပတ်ေန်းကျင်တေင် ခမင့်တက်မနသည်ကိုလည်း 
သူခမင်မတေ့မနရသည်။ ယင်းသို့အမခြအမန အမြကာင်းရင်းများစော မြကာင့် ရှမ်းမခမာက်မဒသတေင် အလုပ်အကိုင် အြေင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ 
မရှေ့မခပာင်းမနေိုင်သေားြကခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်းစသည့် စိန်မြါ်မှုများက ရှိမနသည်။ 

သိပ်မြကာမီမှာပင် ADRA စီမံကိန်းမှမပးမသာ အသက်မမေးေမ်းမကျာင်းသင်တန်းအမြကာင်းကို ြကားသိြဲ့ရာတေင် မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်ခပုခပင်ခြင်း 
သင်တန်းကို စိတ်ပါေင်စားပပီး တက်မရာက်ရန်လည်း သူ့အမနခြင့် ဆုံးခြတ်ြျက်ပိုင်နိုင်စော ြျြဲ့သည်။ 

LIFT Myanmar မှ ရန်ပုံမငေမောက်ပံ့ေားမသာ VESI စီမံကိန်းသည် မိတ်ြက် AVSI၊ FRC တို့နှင့်အတူ ပူးမပါင်း၍ ရှမ်းခပည်နယ်မခမာက်ပိုင်းရှိ 
စစ်မရှာင်စြန်းများမှ လူငယ်များအား ၎င်းတို့၏ ေင်မငေတိုးတက်လာမစမရးနှင့် အလုပ်သမားမစျးကေက်၏ လိုအပ်ြျက်များကို 
ခြည့်ဆည်းမပးနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်မဆာင်ရွက်မနခြင်းခြစ်သည်။ 

ေို့ခပင် ADRA သည် ယင်းသင်တန်းတစ်မလျှာက်လုံးတေင် စားမသာက်စရိတ်အတေက် မောက်ပံ့မြကး၊ သင်မောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် Covid-19 
အကာအကေယ်ပစ္စည်းများခြစ်မသာ (Mask၊ Handgel၊ Faceshield) တို့ကိုလည်း မောက်ပံ့ခြန့်မေမပးြဲ့သည်ခြစ်သည်။ 

သူ့အမနခြင့် သင်တန်းကာလ ၃၆ ရက်ြကာ ဆိုင်ကယ်ခပုခပင်ခြင်းသင်တန်းကို တက်မရာက်ြဲ့ပပီး သင်တန်းတေင် သူသည်မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်
ခပုခပင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်မသာ အမောက်အကူခပု ဘာသာရပ်များစောကို သင်ယူနိုင်ြဲ့သည်။ သို့ခြစ်ရာ သူ့၏ဘေအသက်မမေးေမ်းမကျာင်းအတေက် 
ဗဟုသုတများစော ရရှိြဲ့သည်။ သူ့အမနခြင့် စီမံကိန်းတေင် ပါေင်ြဲ့ြျနိ်မှစတင်၍ လူမှုဘေ၊ အတတ်ပညာနှင့် အသက်မမေး၀မ်းမြကာင်းစေမ်းရည်များ 
ယြင်ကေက် တိုးတက်မခပာင်းလဲလာသည်။ ယြုအြါ သူ့အမနခြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပေားမရးကို အမကာင်အေည်မြာ်ရန် စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိမနပပီး 
သူ၏ မိဘများကလည်း သူ့အားယုံြကည်လက်ြံအားမပးြကသည်။ သူ့၏မမျှာ်လင့်ြျက်အိပ်မက်မှာလည်း အနာင်္တ်တေင် စီးပေားမရးလုပ်ငန်းရှင် 
တစ်ဦး ခြစ်လာရန်ပင်ခြစ်သည်။  

      ကျွန်မတာ်တို့အတေက် သက်မမေးပညာမတေမောက်ပံ့မပးလို့ မကျးဇူးအများကကီးတင်ပါတယ်။ ဒီပံ့ပိုးမပးမှုမတေက
ကျွန်မတာ်တို့မဒသအတေက် တကယ်ကို အမရးကကီးပါတယ်။ အြုလိုအမောက်အပံ့မတေအတေက် အလှူရှင်နဲ့ ADRA ကို 
မကျးဇူးတင်ပါတယ်။

သတင္းစကား စိုးရိမ်ပူပန်မှု
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ကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခမရာက်တဲ့အြါ ဘုရားသြင် ကတိမပးေားတဲ့ မအာက်ပါကျမ်းြျက်မတေမှာလည်း မတေ့နိုင်ပါတယ်။
တရားမဟာရာကျမ်း ၃၁:၈တရားမဟာရာကျမ်း ၃၁:၈ “သင့်မရှ့မှာ ောေရဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်ကက၍ သင်နှင့်ရှိမတာ်မူလိမ့်မည်။ သင့်ကိုစေန့်မတာ်မမူ၊ ပစ်ေားမတာ်မမူ။ 
မစိုးရိမ်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်”
မဟရှာယ ၄၁: ၁၀ မဟရှာယ ၄၁: ၁၀ မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မမြကာက်နှင့်။ သင်၏ဘုရားသြင် ငါသည် သင့်ကို ြိုင်ြံ့ မစမည်။ သင့်ကို မစာင့်မမည်။ 
ငါ့သစ္စာလက်ျာလက်ခြင့် မောက်ပင့်မည်။
မဿဲ ၁၁:၂၈ မဿဲ ၁၁:၂၈ ေန်မလး၍ ပင်ပန်းမသာ သူအမပါင်းတို့၊ ငါ့ေံသို့ လာြကမလာ့။ ငါသည် ြျမ်းသာမပးမည်။
လုကာ ၁၂:၂၉-၃၁လုကာ ၁၂:၂၉-၃၁ ေိုမြကာင့် အဘယ်သို့ စားရအံ့နည်း။ အဘယ်သို့ မသာက်ရအံ့နည်းဟူ၍ မရှာမြေြကနှင့်။ မသာကမမွှမနှာက်ခြင်းလည်း 
မရှိြကနှင့်။ေိုအရာများကို မလာကီသားအမျ ိုးမျ ိုးတို့သည် ရှာမြေတတ်ြက၏။ ေိုအရာများကို သင်တို့သည် အသုံးလိုမြကာင်းကို သင်တို့အဘ 
သိမတာ်မူ၏။ သင်တို့မူကား ဘုရားသြင်၏ နိုင်ငံမတာ်ကို ရှာြကမလာ့။ မနာက်မှ ေိုအရာများကို ေပ်၍ မပးမတာ် မူလတံ့။

ဘုရားသြင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို င်္ရုစိုက်မြကာင်းမြာ်ခပတဲ့ သမ္မာကျမ်းြျက်မတေ အများကကီးရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဒီသန့်ရှင်းတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာကို 
များများြတ်မလ၊ ဘုရားသြင်ရဲ့မကျးဇူးမတာ်အားခြင့် ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုအားလုံးကို ဘယ်လိုမကျာ်လွှားရမလဲဆိုတာကို ပိုမိုသိလာပါလိမ့်မယ်။ 

 ကျွန်ုပ်တို့ေန်ေမ်းနှင့်

 မတေ့ဆုံခြင်း
MYO ZAW HTWE
Procurement & Logistic Coordinator

Q1 ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။ 

 ြျင်းလူမျ ိုးပါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
အစပ်အရသာရှိတဲ့ ခမန်မာ့ရိုးရာအစားအစာမတေပါ။ 

Q3  အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ပါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ပါလဲ။

 မီးြိုးမရာင်ပါ။ 

Q4 မပျာ်ရှေင်ြို့အတေက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ မပျာ်ရှေင်ြို့အတေက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
အသင်းအြေဲ့ စုစည်းမှုအားမကာင်းမစတဲ့ လှုပ်ရှားမှုင်္ိမ်းမျ ိုးမတေ 
ခပုလုပ်ရတာပါ။ 

 လတ်တမလာအမခြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ခပ၍မရပါ။ လတ်တမလာအမခြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ခပ၍မရပါ။

 | ၄

FRANCIS | Advocacy Officer, ADRA Myanmar 



Q6

Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ် 
ြေင့်ြျင်လဲ။ ြေင့်ြျင်လဲ။ 

“Coming together is a BEGINNING, Keeping together is 
PROGRESS, Working together is SUCCESS.”

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်မရာက်ြဲ့တာပါလဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်မရာက်ြဲ့တာပါလဲ။

 မမလ ၂၀၀၈ ြုနှစ်။ 

 ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။ ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။

ဘုရားမကျာင်းအမခြစိုက်အြေဲ့အစည်းခြစ်လို့ပါ။

Q5 ဘယ်မနရာမဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သေားလည်ြျင်ပါသလဲ။ ဘယ်မနရာမဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သေားလည်ြျင်ပါသလဲ။ 

Lake Geneva/ Switzerland

 ဓာတ်ပုံပပိုင်ပေဲ

မနာက်တစ်ြါ သင့်အလှည့်လားမနာက်တစ်ြါ သင့်အလှည့်လား

သင်၏ဓာတ်ပုံကို မင်္ဂလာပါ သတင်းလွှာတေင် သင်၏ဓာတ်ပုံကို မင်္ဂလာပါ သတင်းလွှာတေင် 
မတေ့ခမင်လိုပါသလား။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမပးပို ့မတေ့ခမင်လိုပါသလား။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမပးပို ့
လိုက်ပါ။ မရွးြျယ်ြံရသည့်ဓာတ်ပုံကို ဤတေင် လိုက်ပါ။ မရွးြျယ်ြံရသည့်ဓာတ်ပုံကို ဤတေင် 
သာမက ADRA Myanmar Website၊  Facebook သာမက ADRA Myanmar Website၊  Facebook 
နှင့် Instagram တို့အခပင် ADRA Myanmar ၏ နှင့် Instagram တို့အခပင် ADRA Myanmar ၏ 
web portal တေင်လည်း မြာ်ခပမပးမည်ခြစ်သည်။web portal တေင်လည်း မြာ်ခပမပးမည်ခြစ်သည်။

ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ြျက်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ြျက်
သင်၏ဓာတ်ပုံ ဆုရရှိမရးအတေက် သင်၏ဓာတ်ပုံ ဆုရရှိမရးအတေက် 
မအာက်ပါသတ်မှတ်ြျက်များကို လိုက်နာရမည်။မအာက်ပါသတ်မှတ်ြျက်များကို လိုက်နာရမည်။
 - ADRA Myanmar ၏ ေန်ေမ်း၊ မိတ်ြက်  - ADRA Myanmar ၏ ေန်ေမ်း၊ မိတ်ြက် 
သို့မဟုတ် အလှူရှင်တစ်ဦးဦးခြစ်ရန် လိုအပ်သည်။သို့မဟုတ် အလှူရှင်တစ်ဦးဦးခြစ်ရန် လိုအပ်သည်။
 - ADRA Myanmar စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးြံစားြေင့်  - ADRA Myanmar စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးြံစားြေင့် 
ရှိသူ တစ်ဦးဦး၊ ေန်ေမ်း(သို့) စီမံကိန်း ရှိသူ တစ်ဦးဦး၊ ေန်ေမ်း(သို့) စီမံကိန်း 
လုပ်မဆာင်မှုများကို ရိုက်ကူးေားခြင်း ခြစ်ရမည်။လုပ်မဆာင်မှုများကို ရိုက်ကူးေားခြင်း ခြစ်ရမည်။
 - အခမင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:  - အခမင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi: 
2480 x 3508 pixels)2480 x 3508 pixels)
 - Landscape သို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ပုံများသာ  - Landscape သို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ပုံများသာ 
လက်ြံသည်။လက်ြံသည်။
 - ဓာတ်ပုံအလင်းအမမှာင်နှင့် Focus ြကည်လင်  - ဓာတ်ပုံအလင်းအမမှာင်နှင့် Focus ြကည်လင် 
ခပတ်သားရမည်ခြစ်သည်။ခပတ်သားရမည်ခြစ်သည်။
 - JPEG  သို့မဟုတ် RAW files လက်ြံသည်။ - JPEG  သို့မဟုတ် RAW files လက်ြံသည်။
- ခပင်ဆင်ခြင်းမရှိသည့် မူရင်းဓာတ်ပုံ ခြစ်ရမည်။- ခပင်ဆင်ခြင်းမရှိသည့် မူရင်းဓာတ်ပုံ ခြစ်ရမည်။
-ဓာတ်ပုံ၏အမြကာင်းအရာအကျဉ်းကို မြာ်ခပေား -ဓာတ်ပုံ၏အမြကာင်းအရာအကျဉ်းကို မြာ်ခပေား 
မပးရမည်။မပးရမည်။

ယြုလအတေက် ဆုရဓာတ်ပုံ ယြုလအတေက် ဆုရဓာတ်ပုံ 

ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူ
Mar Cu Ri Co
Extension Worker | SURE Project

ဓာတ်ပုံ၏အမြကာင်းဓာတ်ပုံ၏အမြကာင်း
SURE စီမံကိန်း၏ ပံ့ပိုးမပးမှုခြင့် မတာင်သူ 
မဒါ် Shwe Khar သည် သူမ၏ စိုက်ြင်းအတေင်း 
ငရုတ်စိုက်ပျ ို းရခြင်းကို နှစ်သက်ပပီး ယြုအြါ သူမ၏ 
ငရုတ်ြင်းသည် မအာင်ခမင်မှုရရိှကာ သီးနံှများကုိလည်း 
အိမ်နီးြျင်းများနှင့်အတူ မေငှမပးနိုင်ြဲ့သည်။
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SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ပုံမငေ 
မောက်ပံ့ေားမသာ SEAQE2 စီမံကိန်းသည် 
အလယ်တန်းမကျာင်းမဆာင်သစ်လွှဲမခပာင်း
မပးအပ်ခြင်းအြမ်းအနားကို လှိုင်းဘေဲ့ပမို့နယ်၊ 
မတာင်ကမလး ၂ မကျးရွာတေင် ခပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

Covid-19 ကာကေယ်တားဆီးမရးဆိုင်ရာ 
လမ်းညွှန်ြျက်အစီအမံများကို လိုက်နာမသာ
အားခြင့် အြမ်းအနားကို ကျင်းပြဲ့ရာ 
မကျးရွာမြါင်းမဆာင်များ၊ မိဘဆရာ 
အသင်းမြါင်းမဆာင်၊မကျာင်းစီမံြန့်ြေဲမှု 
မကာ်မတီ၊ မိဘ၊ ဆရာအသင်းအြေဲ့တို့မှ 
တာေန်ရှိသူ များ၊ မကျာင်းအုပ်ကကီးနှင့် 
စီမံကိန်းေန်ေမ်းများအပါအေင် စုစုမပါင်း 
၁၅ ဦး ပါေင်တက်မရာက်ြဲ့သည်။ 
အဆိုပါအြမ်းအနားအတေင်း မကျးရွာ 
မြါင်းမဆာင်များနှင့် မကျာင်းအုပ်ကကီးတို့က 
ADRA အား မကျးဇူးတင်စကားများခပန်လည်မခပာ
ြကားြဲ့သည်။
 
SEAQE2 စီမံကိန်းေန်ေမ်းများက မကျာင်းအုပ် 
ကကီးနှင့် ရပ်ရွာလူေုဦးမဆာင်သူတို့အား 
မကျာင်းမဆာင်သစ်လွှဲမခပာင်းမပးအပ်
ခြင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်ကို မပးအပ်ြဲ့သည်။ 
ယင်းအြမ်းအနားအပပီးတေင် လှိုင်းဘေဲ့ပမို့နယ် 
ပညာမရးဦးစီးဌာနသို့ သေားမရာက်၍ 
မကျာင်းမဆာင်သစ် လွှဲမခပာင်းမပးအပ်ခြင်း 
ဆိုင်ရာ စာအုပ်ကိုလည်း မပးအပ်ြဲ့သည်။

SEAQE2
ယြုလတေင် Norad နှင့် ADRA Norwayတို့က 
ရန်ပုံမငေမောက်ပံ့ေားမသာ SEAQE2 
စီမံကိန်းသည် မအာက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို 
ပပီးစီးြဲ့သည်။

၁။ SEAQE2 စီမံကိန်းသည် KECD နှင့်အြကား 
ညှိနှိုင်းအစည်းအမေးကို စက်တင်ဘာလ ၁၆
ရက်မန့က ခပုလုပ်ြဲ့ပပီး အစည်းအမေး၏ 
ရည်ရွယ်ြျက်မှာ ADRA နှင့်KECD တို့ အြကား 
ပူးမပါင်းမဆာင်ရွက်မှုအားမကာင်းလာမစရန်
နှင့် ADRA Myanmar ၏ ပံ့ပိုးမပးမှုခြင့် KECD 
က အမကာင်အေည်မြာ်မဆာင်ရွက်မနမသာ 
NFE အစီအစဉ်အမြကာင်းမဆေးမနေးခြင်းခြစ်
သည်။ 

၂။ SEAQE2 စီမံကိန်းသည် ဆံပင်အလှခပုခပင် 
ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ င်္မဟမဆာ်ခြင်းနှင့် 
အပ်ြျုပ်ခြင်း ကာလတိုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) 
သင်တန်းဆင်းပေဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်
မန့ကကျင်းပြဲ့သည်။ယင်းသင်တန်းကို မမလ 
၂၆ ရက်မန့မှ စတင်ြဲ့မသာ်လည်း ကိုဗစ် ၁၉ 
မြကာင့် သင်တန်းအား ယာယီရပ်နားြဲ့ရသည်။ 
သို့မသာ်ယြုအြါတေင်မူ အလုပ်သင်ကာလရက် 
၂၀ အပါအေင် ကာလတိုသင်တန်းများအား 
မအာင်ခမင်စော ပပီးမခမာက်ြဲ့သည်။ သင်တန်းမှ 
မကျာင်းသား ၄၀ ဦး သင်တန်းဆင်းြဲ့ပပီး 
အလုပ်သင်အစီအစဉ်တေင် သင်တန်းသား ၃၉
 ဦးပါေင်ြဲ့သည်။ 
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CASE2Learn

ယြုလတေင်ဥမရာပသမင်္္ဂ(EU)က ရန်ပုံမငေ 
မောက်ပံ့ေားမသာ CASE2Learnစီမံကိန်းသည် 
မအာက်ပါလုပ်ငန်းများကိုအမကာင်အေည်မြာ် 
မဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။ 

၁။ TSYU MTTs/SMAs များသည် TEES ဆရာ 
၄၁ ဦးအား သင်ြကားမရးနည်းစနစ်များ 
အပါအေင် ကိုဗစ်၁၉ အသိပညာမပးခြင်းအတေက် 
အေန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ြုကို ခပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

၂။ SEE မှ MTTs/ SMAs များသည် 
ကယန်းမဒသရှိ IDP TEES များသို့ TEESဆိုင်ရာ 
အသုံးအမဆာင် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ခြန့်မေ 
မပးြဲ့သည်။ 

၃။ SENG မဒသများ၌ MTTs/ SMAs များသည် 
သေားမရာက်မလ့လာမှုအစီအစဉ် ပပီးစီးြဲ့ပပီး 
ကိုဗစ်၁၉ မရာင်္ါကကိုတင်ကာကေယ်မရး 
အသိပညာမပးခြင်း အပါအေင် မကျာင်းစီမံြန့်ြေဲ
မှုမကာ်မတီနှင့် မိဘဆရာအသင်းအြေဲ့များမတေ့
ဆုံခြင်း အြမ်းအနားကိုလည်း ကျင်းပြဲ့သည်။ 

၄။ MTT အစီရင်ြံတင်ခပခြင်း၊ အစီအစဉ် 
မရးဆေဲခြင်းနှင့် စေမ်းမဆာင်ရည်ခမှင့်တင်ခြင်းဆိုင်
ရာ အလုပ်ရုံ မဆေးမနေးပေဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၇ 
ရက်မန့မှ မအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်မန့အတေင်း 
လုပ်မဆာင်ရန် စီစဉ်ေားသည်။ 

BRIGHT

ယြုလတေင် Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံမငေမောက်ပံ့ေား 
မသာ BRIGHT စီမံကိန်းသည် ရှမ်းခပည်နယ် 
မခမာက်ပိုင်း၊ လားရှိုးပမို့တေင် TEES ဆရာများ 
သင်တန်းကို ကျင်းပြဲ့သည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းတေင် မရွးြျယ်ေားမသာ 
ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀ ဦး (အမျ ိုးသား ၃ ဦး၊အမျ ိုး 
သမီး ၇ ဦး) သည် ၁၄ ရက် မလ့ကျင့်သင်ြကား 
မှု မအာင်ခမင်စောပပီးမခမာက်ြဲ့သည်။သင်တန်း၏ 
ရည်ရွယ်ြျက်မှာ အစိုးရမကျာင်းမဟုတ်မသာ 
မကျာင်းများမှ မကျာင်းခပင်ပမရာက် 
ကမလးများအတေက် ဆရာများ၏သင်ြကားမရး 
စေမ်းရည်ကို ခမှင့်တင်မပးရန်ခြစ်ပပီး သင်တန်း 
အမြကာင်းအရာများမှာ ကမလးသူငယ် 
သဟဇာတခြစ်မသာ ပတ်ေန်းကျင်ခြစ်မရး၊ 
ကမလးဗဟိုခပုြျဉ်းကပ်သင်ြကားမှု၊ 
ကျားမမရးရာနှင့် ကိုဗစ်၁၉မရာင်္ါအသိပညာ 
မပးခြင်းအစရှိမသာ ပံ့ပိုးမပးမှုဆိုင်ရာ 
အမြကာင်းအရာများပါေင်သည် ခြစ်သည်။ 

ယြုသင်တန်းပပီးမနာက် သင်တန်းဆရာ၁၀ ဦး 
အမနခြင့် မရွးြျယ်ေားမသာ မကျးရွာ ၉ ရွာ
သို့  သေားမရာက်မည်ခြစ်သည်။ ေို့ခပင် TEES 
သင်တန်းကိုလည်း ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ 
မအာက်တိုဘာလမှ စတင်၍ တစ်ပတ်လျှင် 
သုံးရက်ြကာ ြေင့်လှစ်သေားမည်ခြစ်သည်။ 
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SURE

MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့ကရန်ပုံမငေ 
မောက်ပံ့ေားမသာ SURE စီမံကိန်းသည် 
ယြုလအတေင်း သင်တန်းနှစ်ြုကိုခပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

၁။ စီမံကိန်းအမကာင်အေည်မြာ်ရာ မကျးရွာ 
၁၂ ရွာအနက် ၇ ရွာတေင် ေဥစိုက်ပျ ိုးခြင်းဆိုင်
ရာပျ ိုးမောင်မှုသင်တန်းကို SALT Assistant 
များ၏ ဦးမဆာင်မှုခြင့် ခပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

အဆိုပါသင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ြျက်မှာ 
မဒသန္တရ ဗဟုသတုများကကယ်ေမစရန်နှင့် 
စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် ြျင်းခပည်နယ်အတေင်း 
အလားလာမကာင်းမေန်မသာ 
သီးနှံတစ်ြုခြစ်သည့် ေဥစိုက်ပျ ိုးခြင်းအတေက် 
မကာင်းမေန်မသာ စိုက်ပျ ိုးမရးအမလ့အကျင့်
မကာင်းများကို မိတ်ဆက်မပးရန်ခြစ်သည်။ 

၁။ အခြားသင်တန်းတစ်ြုကိုလည်း Extension 
Worker များက ဦးမဆာင်ခပုလုပ်ြဲ့ပပီး SALT 
(Sloping Land Agricultural Technology) 
မခမယာအမျ ိုးအစားများတေင် စပါး၊ မခပာင်း၊ င်္ျင်း၊ 
ငှက်မပျာနှင့် ေုံးအပါအေင် မိုးရာသီသီးနှံများ
စိုက်ပျ ိုးခြင်းအား စိုက်ပျ ိုးမရးဆိုင်ရာ 
အမလ့အကျင့်များကို ခမှင့်တင်နိုင်ရန်ခြစ်သည်။ 

VESI

ယြုလတေင် LIFT ကရန်ပုံမငေမောက်ပံ့ေားပပီး 
မိတ်ြက် AVSI ၊FRC တို့နှင့်အတူတကေပူးမပါင်း 
မဆာင်ရွက်မနမသာVESIစီမံကိန်းသည် 
မအာက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို ပပီးစီးြဲ့သည်။ 

၁။ အမခြြံစက်ြျုပ်ပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် 
(၅) အတေက် Quotation မကာက်ယူခြင်းအား 
လုပ်မဆာင်ြဲ့သည်။ နမ္မတူ၊ ကေတ်ြိုင်နှင့် 
သိန်းနီပမို့နယ်တို့မှ အပ်ြျုပ်ဆရာ စုစုမပါင်း ၆
 ဦးပါေင်သည်။ 

၂။ အပ်ြျုပ်သင်တန်းသား ၃၁ ဦးအားသင်တန်း 
အမောက်အကူခပုပစ္စည်းကိရိယာများကို 
ခြန့်မေမပးြဲ့သည်။ 

၃။ သင်တန်းသား ၃၁ ဦးကိုလည်းအေန်လိုင်းခြင့် 
Zoom မဆာ့ြ်ေဲလ်အသုံးခပုပုံနှင့်ပတ်သက်၍ 
ညွှန်ြကားခပသမပးြဲ့သည်။ 

၄။ အကကိုမလ့ကျင့်သင်ြကားခြင်းသင်တန်းကို 
Zoom မှတစ်ဆင့်ခပုလုပ်ြဲ့ပပီး သင်တန်း၏ 
ပေမမန့တေင် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း၊ 
ဒုတိယမန့တေင် မသန်စေမ်းဆိုင်ရာ သင်တန်းနှင့် 
သင်တန်းတတိယမန့တေင် ကမလးသူငယ်ကာ
ကေယ်မစာင့်မရှာက်မရးဆိုင်ရာ သင်တန်းတို့ကို 
အသီးသီး ပို့ြျမပးြဲ့သည်။ 
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 အလုပ်မြါ်စာများနှင့်          

 တင်ဒါ်မြါ်ယူမှုများ 
မအာက်မြာ်ခပပါရာေူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့မလျှာက်ေားရမည်ကို မအာက်မြာ်ခပပါရာေူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့မလျှာက်ေားရမည်ကို 
အမသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တေင် အမသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တေင် 
ေင်မရာက်မလ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် မပးပို့မလျှာက်ေားမှုများကိုမူ ေင်မရာက်မလ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် မပးပို့မလျှာက်ေားမှုများကိုမူ 
ေည့်သေင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ေည့်သေင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

ADRA Myanmar အမနခြင့် လိမ်လည်ခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့် ADRA Myanmar အမနခြင့် လိမ်လည်ခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့် 
ကမလးသူငယ်များကို ေိပါးမနှာင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ကမလးသူငယ်များကို ေိပါးမနှာင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် 
ပတ်သက်၍ လုံးေလက်ြံမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးေလက်ြံမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့် 
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တေင် ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တေင် 
မပးပို့တင်ခပနိုင်ပါသည်။မပးပို့တင်ခပနိုင်ပါသည်။

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

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်       

 ဆက်သေယ်ပါ။ 

 ယြုလအတေက် လစ်လပ်ရာေူးမနရာမြါ်ဆိုခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်ဒါမြါ်ယူခြင်း မရှိမသးပါ။ 
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WEDTUEMONSUN THU FRI SAT
 တနင်္ဂမနေ တနလဂာ  အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူး မသာြကာ  စမန

• Time Sheet များသည် လတစ်လ၏ ၂၅ ရက်မန့တေင် တင်သေင်းရမည်ခြစ်သည်။ 

• မအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်မန့မှ ၂၁ ရက်မန့အေိသည် သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက် ခြစ်သည်။ 

•  ‘မင်္ဂလာပါ ’ မနာက်အတေဲကို နိုေင်ဘာလ ၅ ရက် ၊ ၂၀၂၁ ြုနှစ်တေင် ေုတ်မေသေားမည်ခြစ်သည်။ 

ြကာသပမတး
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မအာက်တိုဘာ ၂၀၂၁
လာမည့်   
ခပက္ခဒိန်

လာမည့်ပေဲအြမ်းအနားများ 
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သီတင်းကျွတ် 
ရုံးပိတ်ရက်

သီတင်းကျွတ် 
ရုံးပိတ်ရက်

သီတင်းကျွတ် 
ရုံးပိတ်ရက်




