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

ဆောင်းပါး

လူငယ်များ သက်မွေးပညာ အထောက်အပံ့ရရှိခြင်း
သာမန်ရိုးရှင်းသော မိသားစုဘဝမှ ဆင်းသက်လာသည် မောင်အောင်အောင်သည် သူ၏မိဘ၊ မောင်နှမများနှင့်အတူ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
သူသည်အသက် ၁၇ ရှိပြီဖြစ်ပြီး မွေးချင်းများအနက် အကြီးဆုံးသားလည်းဖြစ်သည်။ သူတို့တွင် မိသားစုဝင်ငါးဦးရှိကာ ရှမ်းပြည်နယ်
မြောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သည်လည်းဖြစ်သည်။
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သူအနေဖြင့် သင်ယူရန် စိတ်အားထက်သန်ပြီး ဘဝအတွက်အကျ ိုးရှိသော သင်တန်းတစ်ခုခုကိုလည်း တက်ချင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်သူတို့ဒေသတွင်
လူငယ်အများစုမှာ တခြားသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် တချ ို့မှာလည်း လျှပ်စစ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင်
ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လူငယ်များအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင့်တက်နေသည်ကိုလည်း
သူမြင်တွေ့နေရသည်။ ယင်းသို့အခြေအနေ အကြောင်းရင်းများစွာ ကြောင့် ရှမ်းမြောက်ဒေသတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သွားကြခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်းစသည့် စိန်ခေါ်မှုများက ရှိနေသည်။
သိပ်မကြာမီမှာပင် ADRA စီမံကိန်းမှပေးသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအကြောင်းကို ကြားသိခဲ့ရာတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်း
သင်တန်းကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး တက်ရောက်ရန်လည်း သူ့အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်နိုင်စွာ ချခဲ့သည်။
LIFT Myanmar မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော VESI စီမံကိန်းသည် မိတ်ဖက် AVSI၊ FRC တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ
စစ်ရှောင်စခန်းများမှ လူငယ်များအား ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေတိုးတက်လာစေရေးနှင့် အလုပ်သမားစျေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်များကို
ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ADRA သည် ယင်းသင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် စားသောက်စရိတ်အတွက် ထောက်ပံ့ကြေး၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် Covid-19
အကာအကွယ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (Mask၊ Handgel၊ Faceshield) တို့ကိုလည်း ထောက်ပံ့ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်ဖြစ်သည်။
သူ့အနေဖြင့် သင်တန်းကာလ ၃၆ ရက်ကြာ ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သင်တန်းတွင် သူသည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အကူပြု ဘာသာရပ်များစွာကို သင်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ သူ့၏ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်
ဗဟုသုတများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ သူ့အနေဖြင့် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ချ ိန်မှစတင်၍ လူမှုဘဝ၊ အတတ်ပညာနှင့် အသက်မွေး၀မ်းကြောင်းစွမ်းရည်များ
ယခင်ကထက် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်။ ယခုအခါ သူ့အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိနေပြီး
သူ၏ မိဘများကလည်း သူ့အားယုံကြည်လက်ခံအားပေးကြသည်။ သူ့၏မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်မှာလည်း အနာဂတ်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်
တစ်ဦး ဖြစ်လာရန်ပင်ဖြစ်သည်။

“

ကျွန်တော်တို့အတွက် သက်မွေးပညာတွေထောက်ပံ့ပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီပံ့ပိုးပေးမှုတွေက
ကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက် တကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အခုလိုအထောက်အပံ့တွေအတွက် အလှူရှင်နဲ့ ADRA ကို
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

သတင္းစကား

စိုးရိမ်ပူပန်မှု
စိုးရိမ်မှု၊ သံသယများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် ဘဝ၏ ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတွင် များစွာသောအရာများကို စိတ်ပူပန်ပြီး ထိုမှ
တစ်ဆင့် စိတ်မသက်သာမှုများကို သယ်ဆောင်လာပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက
စိတ်မပူပါနဲ့လို့ ပြောထားတာကို ကျွန်တော်တို့အများစု သိကြပါတယ်။
သခင်ယေရှုက အမှတ်ရဖွယ် မိန့်တော်သည်မှာ “ထို့ကြောင့် မနက်ဖြန်အဘို့ မစိုးရိမ်
ကြနှင့်။ နက်ဖြန်နေ့သည် မိမိအဘို့ စိုးရိမ်လိမ့်မည်။ ယခုနေ့၌ရှိသော မကောင်း
မသင့်သောအရာသည် ယခုဘို့ လုံလောက်ပေ၏။” (မဿဲ ၆: ၃၄) ဒါပေမဲ့ အပြောက
အလုပ်ထက်လွယ်ပါတယ်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးကျပ်တဲ့အခါ၊ ဆက်ဆံရေးတွေ
တင်းမာနေတဲ့အခါ၊ ဘဝရဲ့တာဝန်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ လုံလောက်တဲ့အချ ိန်ရှိပုံ
မပေါ်တဲ့အခါ၊ စိုးရိမ်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်မရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စိုးရိမ်စိတ်ကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ စိုးရိမ်မှုတွေကို
ဘယ် လို ကို င် တွ ယ် ဖြေ ရှ င်း မလဲ ၊ ဘယ် လို ကျော် လွှားမလဲ ဆို တဲ့ လ မ်း ညွှ န် ချက် တွေ
အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့
အဖြေကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။
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ကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ ဘုရားသခင် ကတိပေးထားတဲ့ အောက်ပါကျမ်းချက်တွေမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
တရားဟောရာကျမ်း ၃၁:၈ “သင့်ရှေ့မှာ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တိုင်ကြွ၍ သင်နှင့်ရှိတော်မူလိမ့်မည်။ သင့်ကိုစွန့်တော်မမူ၊ ပစ်ထားတော်မမူ။
မစိုးရိမ်နှင့်၊ စိတ်မပျက်နှင့်”
ဟေရှာယ ၄၁: ၁၀ မစိုးရိမ်နှင့်။ ငါသည် သင့်ဘက်မှာ ရှိ၏။ မကြောက်နှင့်။ သင်၏ဘုရားသခင် ငါသည် သင့်ကို ခိုင်ခံ့ စေမည်။ သင့်ကို စောင့်မမည်။
ငါ့သစ္စာလက်ျာလက်ဖြင့် ထောက်ပင့်မည်။
မဿဲ ၁၁:၂၈ ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသော သူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။
လုကာ ၁၂:၂၉-၃၁ ထိုကြောင့် အဘယ်သို့ စားရအံ့နည်း။ အဘယ်သို့ သောက်ရအံ့နည်းဟူ၍ မရှာဖွေကြနှင့်။ သောကမွှေနှောက်ခြင်းလည်း
မရှိကြနှင့်။ထိုအရာများကို လောကီသားအမျ ိုးမျ ိုးတို့သည် ရှာဖွေတတ်ကြ၏။ ထိုအရာများကို သင်တို့သည် အသုံးလိုကြောင်းကို သင်တို့အဘ
သိတော်မူ၏။ သင်တို့မူကား ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို ရှာကြလော့။ နောက်မှ ထိုအရာများကို ထပ်၍ ပေးတော် မူလတံ့။
ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဂရုစိုက်ကြောင်းဖော်ပြတဲ့ သမ္မာကျမ်းချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဒီသန့်ရှင်းတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာကို
များများဖတ်လေ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုအားလုံးကို ဘယ်လိုကျော်လွှားရမလဲဆိုတာကို ပိုမိုသိလာပါလိမ့်မယ်။
FRANCIS | Advocacy Officer, ADRA Myanmar

မီဒီယာမှ

www.adramyanmar.org

လတ်တလောအခြေအနေအရ ယခုကဏ္ဍသည် ဖော်ပြ၍မရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

MYO ZAW HTWE

Procurement & Logistic Coordinator

Q1
Q2

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
ချင်းလူမျ ိုးပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
အစပ်အရသာရှိတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာတွေပါ။

Q3

အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။

Q4

ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။

မီးခိုးရောင်ပါ။

အသင်းအဖွဲ့ စုစည်းမှုအားကောင်းစေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဂိမ်းမျ ိုးတွေ
ပြုလုပ်ရတာပါ။
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Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
Lake Geneva/ Switzerland

Q7

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
မေလ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။

ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။
“Coming together is a BEGINNING, Keeping together is
PROGRESS, Working together is SUCCESS.”

Q8

ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
ဘုရားကျောင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ပါ။

ယခုလအတွက် ဆုရဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူ
Mar Cu Ri Co
Extension Worker | SURE Project

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
SURE စီမံကိန်း၏ ပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် တောင်သူ
ဒေါ် Shwe Khar သည် သူမ၏ စိုက်ခင်းအတွင်း
ငရုတ်စိုက်ပျ ိုးရခြင်းကို နှစ်သက်ပြီး ယခုအခါ သူမ၏
ငရုတ်ခင်းသည် အောင်မြင်မှုရရှက
ိ ာ သီးနှမ
ံ ျားကိလ
ု ည်း
အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူ ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့သည်။

နောက်တစ်ခါ သင့်အလှည့်လား
သင်၏ဓာတ်ပုံကို မင်္ဂလာပါ သတင်းလွှာတွင်
တွေ့မြင်လိုပါသလား။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေးပို့
လိုက်ပါ။ ရွေးချယ်ခံရသည့်ဓာတ်ပုံကို ဤတွင်
သာမက ADRA Myanmar Website၊ Facebook
နှင့် Instagram တို့အပြင် ADRA Myanmar ၏
web portal တွင်လည်း ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်
သင်၏ဓာတ်ပုံ ဆုရရှိရေးအတွက်
အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
- ADRA Myanmar ၏ ဝန်ထမ်း၊ မိတ်ဖက်
သို့မဟုတ် အလှူရှင်တစ်ဦးဦးဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။
- ADRA Myanmar စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးခံစားခွင့်
ရှိသူ တစ်ဦးဦး၊ ဝန်ထမ်း(သို့) စီမံကိန်း
လုပ်ဆောင်မှုများကို ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်ရမည်။
- အမြင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:
2480 x 3508 pixels)
- Landscape သို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ပုံများသာ
လက်ခံသည်။
- ဓာတ်ပုံအလင်းအမှောင်နှင့် Focus ကြည်လင်
ပြတ်သားရမည်ဖြစ်သည်။
- JPEG သို့မဟုတ် RAW files လက်ခံသည်။
- ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသည့် မူရင်းဓာတ်ပုံ ဖြစ်ရမည်။
-ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်းအရာအကျဉ်းကို ဖော်ပြထား
ပေးရမည်။
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SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 စီမံကိန်းသည်
အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်သစ်လွှဲပြောင်း
ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကို လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊
တောင်ကလေး ၂ ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ
လမ်းညွှန်ချက်အစီအမံများကို လိုက်နာသော
အားဖြင့် အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ရာ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ၊ မိဘဆရာ
အသင်းခေါင်းဆောင်၊ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ကော်မတီ၊ မိဘ၊ ဆရာအသင်းအဖွဲ့တို့မှ
တာဝန်ရှိသူ များ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများအပါအဝင် စုစုပေါင်း
၁၅ ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားအတွင်း ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့က
ADRA အား ကျေးဇူးတင်စကားများပြန်လည်ပြော
ကြားခဲ့သည်။
SEAQE2 စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျောင်းအုပ်
ကြီးနှင့် ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင်သူတို့အား
ကျောင်းဆောင်သစ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်
ခြင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ယင်းအခမ်းအနားအပြီးတွင် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်
ပညာရေးဦးစီးဌာနသို့ သွားရောက်၍
ကျောင်းဆောင်သစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း
ဆိုင်ရာ စာအုပ်ကိုလည်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။

SEAQE2
ယခုလတွင် Norad နှင့် ADRA Norwayတို့က
ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2
စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို
ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ SEAQE2 စီမံကိန်းသည် KECD နှင့်အကြား
ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို စက်တင်ဘာလ ၁၆
ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး၏
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ADRA နှင့်KECD တို့ အကြား
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းလာစေရန်
နှင့် ADRA Myanmar ၏ ပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် KECD
က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော
NFE အစီအစဉ်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်
သည်။
၂။ SEAQE2 စီမံကိန်းသည် ဆံပင်အလှပြုပြင်
ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်
အပ်ချုပ်ခြင်း ကာလတိုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)
သင်တန်းဆင်းပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်
နေ့ကကျင်းပခဲ့သည်။ယင်းသင်တန်းကို မေလ
၂၆ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့သော်လည်း ကိုဗစ် ၁၉
ကြောင့် သင်တန်းအား ယာယီရပ်နားခဲ့ရသည်။
သို့သော်ယခုအခါတွင်မူ အလုပ်သင်ကာလရက်
၂၀ အပါအဝင် ကာလတိုသင်တန်းများအား
အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းမှ
ကျောင်းသား ၄၀ ဦး သင်တန်းဆင်းခဲ့ပြီး
အလုပ်သင်အစီအစဉ်တွင် သင်တန်းသား ၃၉
ဦးပါဝင်ခဲ့သည်။
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CASE2Learn
ယခုလတွင်ဥရောပသမဂ္ဂ(EU)က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော CASE2Learnစီမံကိန်းသည်
အောက်ပါလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ TSYU MTTs/SMAs များသည် TEES ဆရာ
၄၁ ဦးအား သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များ
အပါအဝင် ကိုဗစ်၁၉ အသိပညာပေးခြင်းအတွက်
အွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂။ SEE မှ MTTs/ SMAs များသည်
ကယန်းဒေသရှိ IDP TEES များသို့ TEESဆိုင်ရာ
အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဖြန့်ဝေ
ပေးခဲ့သည်။
၃။ SENG ဒေသများ၌ MTTs/ SMAs များသည်
သွားရောက်လေ့လာမှုအစီအစဉ် ပြီးစီးခဲ့ပြီး
ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
အသိပညာပေးခြင်း အပါအဝင် ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲ
မှုကော်မတီနှင့် မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့များတွေ့
ဆုံခြင်း အခမ်းအနားကိုလည်း ကျင်းပခဲ့သည်။
၄။ MTT အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ အစီအစဉ်
ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်
ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၇
ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့အတွင်း
လုပ်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

BRIGHT
ယခုလတွင် Global Affairs Canada နှင့်
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထား
သော BRIGHT စီမံကိန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ်
မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့တွင် TEES ဆရာများ
သင်တန်းကို ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါသင်တန်းတွင် ရွေးချယ်ထားသော
ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀ ဦး (အမျ ိုးသား ၃ ဦး၊အမျ ိုး
သမီး ၇ ဦး) သည် ၁၄ ရက် လေ့ကျင့်သင်ကြား
မှု အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့သည်။သင်တန်း၏
ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစိုးရကျောင်းမဟုတ်သော
ကျောင်းများမှ ကျောင်းပြင်ပရောက်
ကလေးများအတွက် ဆရာများ၏သင်ကြားရေး
စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး သင်တန်း
အကြောင်းအရာများမှာ ကလေးသူငယ်
သဟဇာတဖြစ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရေး၊
ကလေးဗဟိုပြုချဉ်းကပ်သင်ကြားမှု၊
ကျားမရေးရာနှင့် ကိုဗစ်၁၉ရောဂါအသိပညာ
ပေးခြင်းအစရှိသော ပံ့ပိုးပေးမှုဆိုင်ရာ
အကြောင်းအရာများပါဝင်သည် ဖြစ်သည်။
ယခုသင်တန်းပြီးနောက် သင်တန်းဆရာ၁၀ ဦး
အနေဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော ကျေးရွာ ၉ ရွာ
သို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် TEES
သင်တန်းကိုလည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍ တစ်ပတ်လျှင်
သုံးရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
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နောက်ဆုံးရ စီမံကိန်း
အချက်အလက်များ

SURE
MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့ကရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SURE စီမံကိန်းသည်
ယခုလအတွင်း သင်တန်းနှစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာ ကျေးရွာ
၁၂ ရွာအနက် ၇ ရွာတွင် ဝဥစိုက်ပျ ိုးခြင်းဆိုင်
ရာပျ ိုးထောင်မှုသင်တန်းကို SALT Assistant
များ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
ဒေသန္တရ ဗဟုသတုများကြွယ်ဝစေရန်နှင့်
စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း
အလားလာကောင်းမွန်သော
သီးနှံတစ်ခုဖြစ်သည့် ဝဥစိုက်ပျ ိုးခြင်းအတွက်
ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျ ိုးရေးအလေ့အကျင့်
ကောင်းများကို မိတ်ဆက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
၁။ အခြားသင်တန်းတစ်ခုကိုလည်း Extension
Worker များက ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SALT
(Sloping Land Agricultural Technology)
မြေယာအမျ ိုးအစားများတွင် စပါး၊ ပြောင်း၊ ဂျင်း၊
ငှက်ပျောနှင့် ထုံးအပါအဝင် မိုးရာသီသီးနှံများ
စိုက်ပျ ိုးခြင်းအား စိုက်ပျ ိုးရေးဆိုင်ရာ
အလေ့အကျင့်များကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

VESI
ယခုလတွင် LIFT ကရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက် AVSI ၊FRC တို့နှင့်အတူတကွပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်နေသောVESIစီမံကိန်းသည်
အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ အခြေခံစက်ချုပ်ပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ်
(၅) အတွက် Quotation ကောက်ယူခြင်းအား
လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နမ္မတူ၊ ကွတ်ခိုင်နှင့်
သိန်းနီမြို့နယ်တို့မှ အပ်ချုပ်ဆရာ စုစုပေါင်း ၆
ဦးပါဝင်သည်။
၂။ အပ်ချုပ်သင်တန်းသား ၃၁ ဦးအားသင်တန်း
အထောက်အကူပြုပစ္စည်းကိရိယာများကို
ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
၃။ သင်တန်းသား ၃၁ ဦးကိုလည်းအွန်လိုင်းဖြင့်
Zoom ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်၍
ညွှန်ကြားပြသပေးခဲ့သည်။
၄။ အကြိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းသင်တန်းကို
Zoom မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်း၏
ပထမနေ့တွင် ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း၊
ဒုတိယနေ့တွင် မသန်စွမ်းဆိုင်ရာ သင်တန်းနှင့်
သင်တန်းတတိယနေ့တွင် ကလေးသူငယ်ကာ
ကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းတို့ကို
အသီးသီး ပို့ချပေးခဲ့သည်။
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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။

|၉

လာမည့်
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁

ပြက္ခဒိန်
SUN

MON

တနင်္ဂနွေ

TUE

တနင်္လာ

WED

အင်္ဂ ါ

ဗုဒ္ဓဟူး

THU

FRI

ကြာသပတေး

31

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

29

30

သီတင်းကျွတ်
ရုံးပိတ်ရက်

24

25

26

သီတင်းကျွတ်
ရုံးပိတ်ရက်

27

သီတင်းကျွတ်
ရုံးပိတ်ရက်

28

လာမည့်ပွဲအခမ်းအနားများ
•

Time Sheet များသည် လတစ်လ၏ ၂၅ ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

•

အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိသည် သီတင်းကျွတ်ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်သည်။

•

‘မင်္ဂလာပါ ’ နောက်အတွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက် ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။
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