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ကလေးများအား မျှော်လင့်ချက်နှင့် အနာဂတ်ကို ပေးသော TEES ဆရာ
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‘ မင်္ဂလာပါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းလွှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် ပြန်လည်
မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသတင်းလွှာပါဓာတ်ပုံများနှင့် အကြောင်းအရာများသည် ADRA
Myanmar ၏ မူပိုင်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်းပါး

ကလေးများအား မျှော်လင့်ချက်နှင့် အနာဂတ်ကိုပေးသော TEES ဆရာ
TEES ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ စိုင်းဇာလူသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ်မှ ဖြစ်သည်။ သူသည် အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီး
မွေးချင်းနှစ်ဦးရှိကာ မိဘများသည် လယ်ယာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် သူ၏ပညာရေးကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး တန့်ယန်းမြို့နယ်ရှိ
ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် မိခင်ရှမ်းဘာသာစကားသင်ကြားပေးသော ဆရာတစ်ဦးအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
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ယင်းနောက် ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် CASE2Learn စီမံကိန်းမှပံ့ပိုးပေးသော အချ ိန်ပြည့် TEES ဆရာတစ်ဦး ဖြစ်လာသည်။ သူအနေဖြင့် ADRA
နှင့် RISE တို့အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂက ထောက်ပံ့ထားသော CASE2Learn စီမံကိန်းတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော
TEES ဆရာများအနက်မှ ဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်လာသည်။
လက်ရှိတွင် အိမ်ထောင်စု ၅၀ ခန့်ရှိသော ရွာတစ်ရွာတွင် ကျောင်းသား ၄၂ ဦးကို စာသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါကျောင်းတွင် Grade 1
မှ Grade 4 အထိရှိပြီး Teacher Preparation Center(TPC) (သို့)Pre- service training အစီအစဉ်မှ သင်တန်းပြီးစီးထားသော
ဆရာတစ်ဦးကလည်း ကျောင်းတွင် သူ့အားဝိုင်းဝန်းကူညီသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။
ယင်းကျောင်းသည် စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် သင်ကြားရေးပစ္စည်းများကို အထောက်အပံ့ရရှိပြီး တစ်ဆက်တည်းမှာပင်
စီမံကိန်းကလည်း ဆရာများအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသည်ဖြစ်သည်။
TEES ကျောင်းသည် မိတ်ဖက်များ၊ ရွာသူရွာသားများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများကို ပိုမိုရင်းနှီးလာစေရန်
ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သည့် နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာသည်။ သားသမီးများ၏ပညာရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု
များရှိနေပြီး ကျောင်းကော်မတီများလည်း ဖွဲ့စည်းနိုင်လာစေသည်။ ကလေးများအတွက် မိခင်ဘာသာစကားသင်ကြားပေးခြင်းအပြင် မြန်မာနှင့်
အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား လေ့လာသင်ကြားပေးမှုတွင်လည်း လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကလည်း တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Teachers Establishing Education Services (TEES) တွင်ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ ရွာရှိမိဘများမှာလည်း မိမိတို့၏သားသမီးများ
ကျောင်းသွားနေချ ိန်တွင် မိမိတို့၏လယ်ယာအလုပ်ကို စိတ်ဖြောင့်စွာနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပြီး သားသမီးများလည်း ဘေးကင်းသည်ဟုခံစားရသည့်
အတွက်ကြောင့် ၄င်းတို့အနေဖြင့် သားသမီးများ၏ ပညာရေးကိုလည်း ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားလာကြသည်။
သင်ကြားခြင်းနှင့် လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးမှုများကြောင့်လည်း ကလေးများသည် သင်ယူလေ့လာမှုကို ပိုမိုအားထုတ်လာကြပြီး
ပိုမိုကြိုးစားကြသည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်း သားသမီးများ၏ ပညာရေးအတွက် ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားလာပြီး အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်များ
ရှိလာကြသည်။ သားသမီးများအား အတန်းပညာများပြီးမြောက်စေကာ ပညာတတ်ကြီးများဖြစ်လာစေရန် ဆန္ဒများရှိနေသည်။

“

TEES ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ရလာတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို
ကလေးတွေကို ပြန်သင်ပေးနိုင်သလို မြန်မာဘာသာစကားကိုလည်း သင်ပေးနိုင်လို့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။

သတင္းစကား

ယုံကြည်ခြင်းသည် ကုစားနိုင်သော တန်ခိုးရှိခြင်း

ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတော့ အားအလွန်ကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက် တစ်ခုလည်း
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာက လူသားတွေကို အမှောင်မိုက်ဆုံးအချ ိန်မှာတောင်
ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အားနည်းချက်အမျ ိုးမျ ိုးနဲ့
နားလည်လက်ခံပေးနိုင်စွမ်းထက်ကို ကျော်လွန်ပြီးတော့ အခက်အခဲတွေကို
ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျ ိုးမှာတောင် ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဟာ
အကြီးမားဆုံးသော မောင်းနှင်အားတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ခြင်းကတော့ ADRA လိုမျ ိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက လူတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့
အရာတွေထဲက တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ADRA အနေနဲ့ သန်းနဲ့ချ ီတဲ့သူတွေရဲ့
ဘဝအတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းက ကိုင်တွယ်အကူအညီပေးရတဲ့အခါမှာဆိုရင်
လည်း သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပြီး သူတို့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရရှိဖို့၊ ပညာရေး၊
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေ
နိုင်ဖို့ ဆင်းရဲမွေတေမှုသံသရာကို ချ ိုးဖျက်ဖို့အတွက်နဲ့ ချမ်းသာသုခကို
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ရရှိဖို့အတွက် တွေးတောပေးနေသူတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမျ ိုးကို ယုံကြည်မှုပေးစေပါတယ်။
ဒီအရာကလည်း များစွာသောသူတွေရဲ့ ဘဝတွေကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ADRA စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စည်းရှုံးလှုံ့ဆော်သူတွေကို တကယ့်
လက်တွေမြေပြင်ပေါ် တွန်းပို့ပေးနေတဲ့ အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ သူတို့ဘဝမှာ အမှန်တကယ်အကျ ိုးသက်ရောက်မှု
ရှိစေနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်စေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ခြင်းဟာ တခြားသူတွေထက် ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုခံစားရတဲ့နေရက်တွေမှာ ADRA မှာကြီးမားတဲ့အကျ ိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ အချ ိန်တိုင်းရှေ့ဆက်ဖို့
ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့အားလုံးကို ကူညီပေးနေတဲ့အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ADRA ကွန်ရက်အနေနဲ့ လူတွေရဲ့
ယုံကြည်ခြင်းကို ဘယ်တော့အခါမှ မသေဆုံးဘူးဆိုတာကို သေချာစွာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် စုစည်းထားတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါ
တော့တယ်။

TRISHA MAHAJAN | Communications Manager, ADRA India

မီဒီယာမှ

www.adramyanmar.org

လတ်တလောအခြေအနေအရ ယခုကဏ္ဍသည် ဖော်ပြ၍မရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

SELYNA (OR) LAL RUAT MAWII
Cashier | Yangon Head Office

Q1
Q2

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
ချင်းလူမျ ိုးပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
လက်ဖက်သုပ်။

Q3

အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။

Q4

ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။

အနက်ရောင်ပါ။

စျေးဝယ်ထွက်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
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Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
Maldives beach

Q7

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
September, 2014

ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။
Kind

Q8

ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။

ယခုလအတွက် ဆုရဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူ
Ko Ko Han

Driver/Logistic Assistant

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
LIFT မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော VESI
စီမံကိန်းအောက်ရှိ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်းမှ
ကျောင်းသားများသည် ငွေကြေးပံ့ပိုးမှု ရရှိကြသည်။

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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CASE2Learn
ဥရောပသမဂ္ဂက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း RISE ၊ ADRA UK၊
ADRA Germany တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်နေသော CASE2Learnစီမံကိန်းသည်
ယခုလအတွင်း အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကို
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁။ TEI; MTT နှင့် SMA များသည် ဒုတိယမြောက်
မိုဘိုင်းလ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် စီစဉ်နေပြီး
တစ်ချ ိန်တည်းတွင် COVID-19 ကိရိယာများကို
ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် TEIအဖွဲ့သည်
နိုဝင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် TEES ကျောင်း
၁၀ ကျောင်းကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်လျက်
ရှိသည်။
၂။ BF နယ်မြေများရှိ TEES ကျောင်း ၂ ကျောင်း
သည် နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် ပိတ်ထားဆဲ
ဖြစ်သည်။ BF အဖွဲ့သည် ဟားခါးနှင့်ထန်တလန်
မြို့နယ်တို့ရှိ ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေး
အတွက် နေအိမ်အခြေပြု ပညာသင်ကြားရေး
ကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေ
သည်။
၃။ CDN; အဖွဲ့သည် မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင်
ESE လှုပ်ရှားမှု နှစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၄။ FPC နှင့် MTTs/ SMA များသည် ESE
ဇာတ်ကြောင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာနှင့်
အခြားအထောက်အကူပြု မှတ်တမ်းများကို
ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။

BRIGHT
ယခုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့်
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့
ထားသော BRIGHT စီမံကိန်းသည် အောက်ပါ
လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ မှိုမွေးမြူထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းကို
နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှ၂၆ ရက်နေ့အထိ
လားရှိုးတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ကျေးရွာနှစ်ရွာမှ
သင်တန်းသား ၁၂ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး
သင်တန်းအပြီးတွင် စီမံကိန်းမှ
သင်တန်းသားများအား ဆေးဖျန်းကိရိယာများ၊
မှိုစေ့နှင့် လုပ်ငန်းသုံးအသုံးအဆောင်များကို
ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
၂။ TEES (Teacher Established Education
Services) ကို လားရှိုးမြို့နယ်ရှိ မန်းပွဲဘူတာ
ကျေးရွာ၊ နားကွမး် လုကျေ
ံ
းရွာ၊ နားဟွယန
် င
ှ ့်
နမ့မေ
် ာ်ဂျန်ကျေးရွာ ၄ ရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းအစီအစဉ်တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ
စုစုပေါင်း ၁၄၂ ဦး တက်ရောက်သင်ယူနေပြီး
၄င်းတို့မှာကျောင်းပြင်ပ ကလေးများဖြစ်သည်။
ပန်းချ ီ၊ ဂီတ၊ ကလေးများ၏ စိတ်ကူး၊စိတ်သန်း
တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ ကျားမရေးရာသဘော
တရားများ၊ သဘာဝ၀န်းကျင်နှင့်ရာသီဥတု
ပြောင်းလဲမှုကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း
သဘောတရားများကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်
သည်။
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VESI
ယခုလတွင် LIFT မှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း AVSI၊ FRC တို့နှင့်အတူ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော VESI စီမံကိန်းသည်
အောက်ဖော်ပြပါလှုပ်ရှားမှုကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်းနှင့် အခြေခံကွန်ပျူတာ
သင်တန်းတို့ကို နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၈
ရက်နေ့အထိ သိန်းနီ၊ ကွတ်ခိုင်နှင့် နမ္မတူမြို့နယ်
၃ ခုတို့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက်စီမံကိန်းသည် အခြေခံစက်ချုပ်နှင့်
ကွန်ပျူတာသင်တန်းတို့မှ သင်တန်းသား ၅၃ ဦး
အတွက် အစားအသောက်စရိတ်များကို
ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိ စစ်ရှောင်စခန်းလေးခုမှ
သင်တန်းတက်ရောက်ရန် စာရင်းပေးသွင်းထား
သည့် သင်တန်းသား ၆၈ ဦးကိုလည်း Zoom
အွန်လိုင်းသင်တန်းအသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်
ပို့ချပေးခဲ့သည်။

SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway မှ ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 စီမံကိန်းသည်
အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ စီမံကိန်းသည် နိုဝင်ဘာလ၂၆ ရက်နေ့
တွင် မြဝတီမြို့နယ်၊ နို့ဖိုးကျေးရွာရှိ KECD
VT Center တွင် ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ
သင်တန်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား ၅၂ ဦး
(သင်တန်းသား ၄၉ ဦးနှင့်
သင်တန်းဆရာ ၃ ဦး) တက်ရောက်ခဲ့ပြီး
သင်တန်းသားများသည် အဖွဲ့လိုက်
လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်
ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါသင်တန်းတွင် Personal Leadership၊
Stage of Leadership၊ Leadership Stylesနှင့်
Characteristics of Good Leadership အစ
ရှိသော အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။
၂။ SEAQE2 ပညာရေးအဖွဲ့သည် ACS ကျောင်း
၅ ကျောင်းနှင့် KECD TVET Center တို့တွင်
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ
နှစ်လယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
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အလုပ်ခေါ်စာများနှင့်
တင်ဒါ်ခေါ်ယူမှုများ

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

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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ဝန်ထမ်းသစ်
မိတ်ဆက်

ကယားပြည်နယ်သို့ အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ခြင်း
ယခုလတွင် ADRA Canada နှင့် ADRA International တို့၏ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုဖြင့် Kayah Food Response စီမံကိန်းသည်
ကယားပြည်နယ်မှ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များအပါအဝင် အိမ်ထောင်စု ၃၅၀ အား အရေးပေါ် စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ယင်းထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့သည့် စားသောက်ကုန်များမှာ ဆန် ၁ အိတ် (၅၀ ကီလိုဂရမ်)၊ ပဲ ၁၅ ကီလိုဂရမ်နှင့် ဟင်းချက်ဆီ ၁လီတာ
ဘူးတို့ ပါဝင်သည်။

MANISH THAPA
MEAL Specialist
Yangon Head Office

THAWDAR WIN
Public Health Promoter
UNICEF Emergency
WASH

၂၀၂၁ ခုနှစ်
ပြက္ဒဒိန်

DECEMBER 2 0 2 1
SUN

တနဂၤေႏြ

MON

TUE

တနလၤာ

WED

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

1

THU

ၾကာသပေတး

2

FRI

SAT

ေသာၾကာ

3

စေန

4

လာမည့်ပွဲအခမ်းအနား

Timesheets များအား
လစဉ်လတိုင်း
၂၅ ရက်နေ့၌
တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ခရစ္စမတ်နေ့
ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှ
၃၁ ရက်နေ့အထိသည်
ADRA ပိတ်ရက်/ နှစ်သစ်
ပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။

ခရစ္စမတ်နေ့

26

27

28

29

30

31

ADRA ပိတ်ရက်

ADRA ပိတ်ရက်

ADRA ပိတ်ရက်

ADRA ပိတ်ရက် နှစ်သစ်ပိတ်ရက်
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