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အယ်ဒီတာအြွဲ့

TEES ဆရာတစ်ဦးပြစ်ေူ စိုင်းဇာေူေည် ရှမ်းပေည်နယ်လပမာက်ေိုင်း တန့်ယန်းပမို့နယ်မှ ပြစ်ေည်။ ေူေည် အေက် ၂၂ နှစ်ရှိပေီး 
လမွးချင်းနှစ်ဦးရှိကာ မိဘများေည် ေယ်ယာေုေ်ကိုင်ြကေည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ေူ၏ေညာ လရးကို ရေ်တန့်ခဲ့ပေီး တန့်ယန်းပမို့နယ်ရှိ 
လကျးရွာတစ်ရွာတွင် မိခင်ရှမ်းဘာောစကားေင်ြကားလေးလော ဆရာတစ်ဦးအပြစ် စတင်ေုေ်ကိုင်ခဲ့ေည်။ 

 လဆာင်းေါး

လနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်းအချက်အေက်များ ၆   အေုေ်လခါ်စာများ/ တင်ဒါလခါ်ယူမှုများ

ကျွန်ုေ်တို့ကို ဆက်ေွယ်ရန်
 ၈ 

ကလေးများအား လမှော်ေင့်ချက်နှင့် အနာဂတ်ကိုလေးလော TEES ဆရာ



ယုံြကည်ပခင်းဆိုတာကလတာ့ အားအေွန်လကာင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက် တစ်ခုေည်း 
ပြစ်ေါတယ်။ ဒီဟာက ေူေားလတွကို အလမှာင်မိုက်ဆုံးအချနိ်မှာလတာင် 
ထိန်းထားလေးနိုင်ေါတယ်။ ေူ့အြွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အားနည်းချက်အမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ 
နားေည်ေက်ခံလေးနိုင်စွမ်းထက်ကို လကျာ်ေွန်ပေီးလတာ့ အခက်အခဲလတွကို 
ရင်ဆိုင်လနရတဲ့ အိန္ဒိယေိုနိုင်ငံမျ ိုးမှာလတာင် ယုံြကည်ပခင်းနဲ့ လမှော်ေင့်ချက်ဟာ 
အကကီးမားဆုံးလော လမာင်းနှင်အားလတွပြစ်လနတတ်ေါတယ်။ 

ယုံြကည်ပခင်းကလတာ့ ADRA ေိုမျ ိုးအြွဲ့အစည်းတစ်ခုက ေူလတွကို လေးစွမ်းနိုင်တဲ့ 
အရာလတွထဲက တစ်ခုေည်းပြစ်ေါတယ်။ ADRA  အလနနဲ့ ေန်းနဲ့ချတီဲ့ေူလတွရဲ့ 
ဘေအတွက် တစ်ြက်တစ်ေှမ်းက ကိုင်တွယ်အကူအညီလေးရတဲ့အခါမှာဆိုရင်
ေည်း ေူတို့ကိုဂရုစိုက်ပေီး ေူတို့ေိုမိုလကာင်းမွန်တဲ့ဘေရရှိြို့၊ ေညာလရး၊ 
ကျန်းမာလရး လစာင့်လရှာက်မှုနှင့် အေက်လမွးေမ်းလြကာင်းအခွင့်အေမ်းလတွရရှိလစ
နိုင်ြို့  ဆင်းရဲလမွလတမှုေံေရာကို ချ ိုးြျက်ြို့အတွက်နဲ့ ချမ်းောေုခကို 

ယင်းလနာက် ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် CASE2Learn စီမံကိန်းမှေံ့ေိုးလေးလော အချနိ်ပေည့် TEES ဆရာတစ်ဦး ပြစ်ောေည်။ ေူအလနပြင့် ADRA 
နှင့် RISE တို့အတူတကွ ေူးလေါင်းလဆာင်ရွက်ပေီး ဥလရာေေမဂ္ဂက လထာက်ေံ့ထားလော CASE2Learn  စီမံကိန်းတွင် လေ့ကျင့်ေင်ြကားထားလော 
TEES ဆရာများအနက်မှ ဆရာတစ်ဦးေည်းပြစ်ောေည်။ 

ေက်ရှိတွင် အိမ်လထာင်စု ၅၀ ခန့်ရှိလော ရွာတစ်ရွာတွင် လကျာင်းေား ၄၂ ဦးကို စာေင်ြကားလေးေျက်ရှိေည်။ အဆိုေါလကျာင်းတွင် Grade 1 
မှ Grade 4 အထိရှိပေီး Teacher Preparation Center(TPC) (ေို့)Pre- service training အစီအစဉ်မှ ေင်တန်းပေီးစီးထားလော 
ဆရာတစ်ဦးကေည်း လကျာင်းတွင် ေူ့အားေိုင်းေန်းကူညီေင်ြကားလေးေျက်ရှိေည်။ 

ယင်းလကျာင်းေည် စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် ေင်လထာက်ကူေစ္စည်းများနှင့် ေင်ြကားလရးေစ္စည်းများကို အလထာက်အေံ့ရရှိပေီး တစ်ဆက်တည်းမှာေင် 
စီမံကိန်းကေည်း ဆရာများအတွက် လထာက်ေံ့လြကးကိုေည်း ေံ့ေိုးလေးေည်ပြစ်ေည်။ 

TEES လကျာင်းေည် မိတ်ြက်များ၊ ရွာေူရွာေားများ၊ ဘာောလရးလခါင်းလဆာင်များနှင့် ဆရာများ၊ လကျာင်းေားများကို ေိုမိုရင်းနှီးောလစရန် 
လဆာင်ကျဉ်းလေးနိုင်ေည့် လနရာတစ်ခုေည်းပြစ်ောေည်။ ေားေမီးများ၏ေညာလရးအတွက် ေိုမိုလကာင်းမွန်လော ညှိနှိုင်းလဆာင်ရွက်မှု 
များရှိလနပေီး လကျာင်းလကာ်မတီများေည်း ြွဲ့စည်းနိုင်ောလစေည်။ ကလေးများအတွက် မိခင်ဘာောစကားေင်ြကားလေးပခင်းအပေင် ပမန်မာနှင့် 
အဂဂေိေ် ဘာောစကား လေ့ောေင်ြကားလေးမှုတွင်ေည်း ေူမှုအေိုင်းအေိုင်းကေည်း တစ်ြက်တစ်ေှမ်းမှ ကူညီေံ့ေိုးလေးေါေည်။ 

Teachers Establishing Education Services (TEES) တွင်ကျယ်ောေည်နှင့်အမှေ ရွာရှိမိဘများမှာေည်း မိမိတို့၏ေားေမီးများ 
လကျာင်းေွားလနချနိ်တွင် မိမိတို့၏ေယ်ယာအေုေ်ကို စိတ်လပြာင့်စွာနှင့် ေုေ်ကိုင်နိုင်ြကပေီး ေားေမီးများေည်း လဘးကင်းေည်ဟုခံစားရေည့်
အတွက်လြကာင့် ၄င်းတို့အလနပြင့် ေားေမီးများ၏ ေညာလရးကိုေည်း ေိုမိုစိတ်ေါေင်စားောြကေည်။

ေင်ြကားပခင်းနှင့် လေ့ောပခင်းဆိုင်ရာ ေံ့ေိုးလေးမှုများလြကာင့်ေည်း ကလေးများေည်  ေင်ယူလေ့ောမှုကို ေိုမိုအားထုတ်ောြကပေီး 
ေိုမိုကကိုးစားြကေည်။ မိဘများအလနပြင့်ေည်း ေားေမီးများ၏ ေညာလရးအတွက် ေိုမိုစိတ်ေါေင်စားောပေီး အနာဂတ်အတွက်လမှော်ေင့်ချက်များ 
ရှိောြကေည်။ ေားေမီးများအား အတန်းေညာများပေီးလပမာက်လစကာ ေညာတတ်ကကီးများပြစ်ောလစရန် ဆန္ဒများရှိလနေည်။ 
 

                   TEES ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းပြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိေါတယ်။ ရောတဲ့ ဗဟုေုတလတွကို 
ကလေးလတွကို ပေန်ေင်လေးနိုင်ေေို ပမန်မာဘာောစကားကိုေည်း ေင်လေးနိုင်ေို့ ဂုဏ်ယူမိေါတယ်။ 

သတင္းစကား ယုံြကည်ပခင်းေည် ကုစားနိုင်လော တန်ခိုးရှိပခင်း
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www.adramyanmar.org
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ရရှိြို့အတွက် လတွးလတာလေးလနေူလတွေည်း ရှိလနလေးတယ်ဆိုတာမျ ိုးကို ယုံြကည်မှုလေးလစေါတယ်။ 

ဒီအရာကေည်း များစွာလောေူလတွရဲ့ ဘေလတွကို လပောင်းေဲြို့အတွက် ADRA လစတနာ့ေန်ထမ်းလတွနဲ့ စည်းရှုံးေှုံ့လဆာ်ေူလတွကို တကယ့် 
ေက်လတွလပမပေင်လေါ် တွန်းေို့လေးလနတဲ့ အရာေည်းပြစ်ေါတယ်။ ေူလတွရဲ့ဘေနဲ့ ေူတို့ဘေမှာ အမှန်တကယ်အကျ ိုးေက်လရာက်မှု 
ရှိလစနိုင်တယ်ေို့ ယုံြကည်လစတာေည်း ပြစ်ေါတယ်။ 

ယုံြကည်ပခင်းဟာ တပခားေူလတွထက် ေိုမိုစိန်လခါ်မှုခံစားရတဲ့လနရက်လတွမှာ ADRA မှာကကီးမားတဲ့အကျ ိုးေက်လရာက်မှုနဲ့ အချနိ်တိုင်းလရှ့ဆက်ြို့ 
ကကိုးစားအားထုတ်ြို့အတွက် ကျွန်မတို့အားေုံးကို ကူညီလေးလနတဲ့အရာေည်း ပြစ်ေါတယ်။ ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ရာ ADRA ကွန်ရက်အလနနဲ့ ေူလတွရဲ့ 
ယုံြကည်ပခင်းကို ဘယ်လတာ့အခါမှ မလေဆုံးဘူးဆိုတာကို လေချာစွာေိရှိနိုင်ြို့အတွက် စုစည်းထားတဲ့ ေူမှုအေိုင်းအေိုင်းတစ်ခုေည်းပြစ်လနေါ
လတာ့တယ်။ 

 ကျွန်ုေ်တို့ေန်ထမ်းနှင့်

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

Q1 ဘာေူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံေားေါေဲ။ ဘာေူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံေားေါေဲ။ 

 ချင်းေူမျ ိုးေါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာေါေဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာေါေဲ။
ေက်ြက်ေုေ်။ 

Q3  အကကိုက်ဆုံးအလရာင်က ဘာအလရာင်ေါေဲ။ အကကိုက်ဆုံးအလရာင်က ဘာအလရာင်ေါေဲ။

 အနက်လရာင်ေါ။ 

Q4 လေျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုေုေ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးေဲ။ လေျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုေုေ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးေဲ။ 
လစျးေယ်ထွက်ရတာကို ကကိုက်နှစ်ေက်ေါတယ်။ 

 ေတ်တလောအလပခအလနအရ ယခုကဏ္ဍေည် လြာ်ပေ၍မရေါ။ ေတ်တလောအလပခအလနအရ ယခုကဏ္ဍေည် လြာ်ပေ၍မရေါ။
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Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားေုံးတစ်ေုံးတည်းနဲ့ ဘယ်ေိုအဓိေ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားေုံးတစ်ေုံးတည်းနဲ့ ဘယ်ေိုအဓိေ္ပာယ် 
ြွင့်ချင်ေဲ။ ြွင့်ချင်ေဲ။ 

 Kind

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်လရာက်ခဲ့တာေါေဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်လရာက်ခဲ့တာေါေဲ။

 September, 2014

 ADRA မှာ အေုေ်ေုေ်ရတာ ဘာလြကာင့်ကကိုက်နှစ်ေက်ေါေေဲ။ ADRA မှာ အေုေ်ေုေ်ရတာ ဘာလြကာင့်ကကိုက်နှစ်ေက်ေါေေဲ။

ေူေားချင်းစာနာလထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီလေးလရး
အြွဲ့အစည်းတစ်ခုပြစ်တာလြကာင့် ကကိုက်နှစ်ေက်ေါတယ်။ 

Q5 ဘယ်လနရာလဒေ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို ေွားေည်ချင်ေါေေဲ။ ဘယ်လနရာလဒေ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို ေွားေည်ချင်ေါေေဲ။ 

Maldives beach

 ဓာတ်ေုံပေိုင်ေွဲ

လနာက်တစ်ခါ ေင့်အေှည့်ေားလနာက်တစ်ခါ ေင့်အေှည့်ေား

ေင်၏ဓာတ်ေုံကို မဂဂောေါ ေတင်းေွှာတွင် ေင်၏ဓာတ်ေုံကို မဂဂောေါ ေတင်းေွှာတွင် 
လတွ့ပမင်ေိုေါေေား။ ေင့်ရဲ့ဓာတ်ေုံကိုလေးေို ့လတွ့ပမင်ေိုေါေေား။ ေင့်ရဲ့ဓာတ်ေုံကိုလေးေို ့
ေိုက်ေါ။ လရွးချယ်ခံရေည့်ဓာတ်ေုံကို ဤတွင် ေိုက်ေါ။ လရွးချယ်ခံရေည့်ဓာတ်ေုံကို ဤတွင် 
ောမက ADRA Myanmar Website၊  Facebook ောမက ADRA Myanmar Website၊  Facebook 
နှင့် Instagram တို့အပေင် ADRA Myanmar ၏ နှင့် Instagram တို့အပေင် ADRA Myanmar ၏ 
web portal တွင်ေည်း လြာ်ပေလေးမည်ပြစ်ေည်။web portal တွင်ေည်း လြာ်ပေလေးမည်ပြစ်ေည်။

ဓာတ်ေုံဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်ချက်ဓာတ်ေုံဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်ချက်
ေင်၏ဓာတ်ေုံ ဆုရရှိလရးအတွက် ေင်၏ဓာတ်ေုံ ဆုရရှိလရးအတွက် 
လအာက်ေါေတ်မှတ်ချက်များကို ေိုက်နာရမည်။လအာက်ေါေတ်မှတ်ချက်များကို ေိုက်နာရမည်။
 - ADRA Myanmar ၏ ေန်ထမ်း၊ မိတ်ြက်  - ADRA Myanmar ၏ ေန်ထမ်း၊ မိတ်ြက် 
ေို့မဟုတ် အေှူရှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ရန် ေိုအေ်ေည်။ေို့မဟုတ် အေှူရှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ရန် ေိုအေ်ေည်။
 - ADRA Myanmar စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးခံစားခွင့်  - ADRA Myanmar စီမံကိန်းမှ အကျ ိုးခံစားခွင့် 
ရှိေူ တစ်ဦးဦး၊ ေန်ထမ်း(ေို့) စီမံကိန်း ရှိေူ တစ်ဦးဦး၊ ေန်ထမ်း(ေို့) စီမံကိန်း 
ေုေ်လဆာင်မှုများကို ရိုက်ကူးထားပခင်း ပြစ်ရမည်။ေုေ်လဆာင်မှုများကို ရိုက်ကူးထားပခင်း ပြစ်ရမည်။
 - အပမင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:  - အပမင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi: 
2480 x 3508 pixels)2480 x 3508 pixels)
 - Landscape ေို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ေုံများော  - Landscape ေို့မဟုတ် portrait ဓာတ်ေုံများော 
ေက်ခံေည်။ေက်ခံေည်။
 - ဓာတ်ေုံအေင်းအလမှာင်နှင့် Focus ြကည်ေင်  - ဓာတ်ေုံအေင်းအလမှာင်နှင့် Focus ြကည်ေင် 
ပေတ်ေားရမည်ပြစ်ေည်။ပေတ်ေားရမည်ပြစ်ေည်။
 - JPEG  ေို့မဟုတ် RAW files ေက်ခံေည်။ - JPEG  ေို့မဟုတ် RAW files ေက်ခံေည်။
- ပေင်ဆင်ပခင်းမရှိေည့် မူရင်းဓာတ်ေုံ ပြစ်ရမည်။- ပေင်ဆင်ပခင်းမရှိေည့် မူရင်းဓာတ်ေုံ ပြစ်ရမည်။
-ဓာတ်ေုံ၏အလြကာင်းအရာအကျဉ်းကို လြာ်ပေထား -ဓာတ်ေုံ၏အလြကာင်းအရာအကျဉ်းကို လြာ်ပေထား 
လေးရမည်။လေးရမည်။

ယခုေအတွက် ဆုရဓာတ်ေုံ ယခုေအတွက် ဆုရဓာတ်ေုံ 

ဓာတ်ေုံရိုက်ကူးေူဓာတ်ေုံရိုက်ကူးေူ
Ko Ko Han
Driver/Logistic Assistant

ဓာတ်ေုံ၏အလြကာင်းဓာတ်ေုံ၏အလြကာင်း
LIFT မှ ရန်ေုံလငွလထာက်ေံ့ထားလော VESI 
စီမံကိန်းလအာက်ရှိ အလပခခံစက်ချုေ်ေင်တန်းမှ 
လကျာင်းေားများေည် လငွလြကးေံ့ေိုးမှု ရရှိြကေည်။ 
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CASE2Learn
ဥလရာေေမဂ္ဂက ရန်ေုံလငွလထာက်ေံ့ထားပေီး 
မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်း RISE ၊ ADRA UK၊ 
ADRA Germany တို့နှင့်အတူ ေူးလေါင်း 
လဆာင်ရွက်လနလော CASE2Learnစီမံကိန်းေည် 
ယခုေအတွင်း လအာက်ေါေှုေ်ရှားမှုများကို 
ပေုေုေ်ခဲ့ေည်။ 

၁။ TEI; MTT နှင့် SMA များေည် ဒုတိယလပမာက် 
မိုဘိုင်းေ်ေှုေ်ရှားမှုများအတွက် စီစဉ်လနပေီး 
တစ်ချနိ်တည်းတွင် COVID-19 ကိရိယာများကို 
ပြန့်လေေွားမည်ပြစ်ေည်။ ထို့ပေင် TEIအြွဲ့ေည် 
နိုေင်ဘာေ လနာက်ဆုံးေတ်တွင် TEES လကျာင်း 
၁၀ လကျာင်းကို ပေန်ေည်ြွင့်ေှစ်ရန် စီစဉ်ေျက် 
ရှိေည်။ 

၂။ BF နယ်လပမများရှိ TEES လကျာင်း ၂ လကျာင်း
ေည် နိုင်ငံလရးအလပခအလနလြကာင့် ေိတ်ထားဆဲ
ပြစ်ေည်။ BF အြွဲ့ေည် ဟားခါးနှင့်ထန်တေန်  
ပမို့နယ်တို့ရှိ လကျာင်းေားများ၏ ေညာလရး 
အတွက် လနအိမ်အလပခပေု ေညာေင်ြကားလရး 
လကျာင်းများကို ြွင့်ေှစ်နိုင်ရန် လဆာင်ရွက်လန 
ေည်။

၃။ CDN; အြွဲ့ေည် လမာ်ေပမိုင်ပမို့နယ်တွင် 
ESE ေှုေ်ရှားမှု နှစ်ခုကို ပေုေုေ်ခဲ့ေါေည်။ 

၄။ FPC နှင့် MTTs/ SMA များေည် ESE 
ဇာတ်လြကာင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာနှင့် 
အပခားအလထာက်အကူပေု မှတ်တမ်းများကို 
ပေင်ဆင်ခဲ့ေည်။ 

BRIGHT

ယခုေတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ရန်ေုံလငွလထာက်ေံ့ 
ထားလော BRIGHT စီမံကိန်းေည် လအာက်ေါ 
ေုေ်ငန်းများကို လဆာင်ရွက်ခဲ့ေည်။ 

၁။ မှိုလမွးပမူထိန်းေိမ်းပခင်း ေင်တန်းကို 
နိုေင်ဘာ ၂၄ ရက်လန့မှ၂၆ ရက်လန့အထိ 
ေားရှိုးတွင် ကျင်းေခဲ့ေည်။ လကျးရွာနှစ်ရွာမှ 
ေင်တန်းေား ၁၂ ဦး တက်လရာက်ခဲ့ပေီး 
ေင်တန်းအပေီးတွင် စီမံကိန်းမှ 
ေင်တန်းေားများအား လဆးြျန်းကိရိယာများ၊ 
မှိုလစ့နှင့် ေုေ်ငန်းေုံးအေုံးအလဆာင်များကို 
လထာက်ေံ့လေးအေ်ခဲ့ေည်။ 

၂။ TEES (Teacher Established Education 
Services) ကို ေားရှိုးပမို့နယ်ရှိ မန်းေွဲဘူတာ
လကျးရွာ၊ နားကွမ်းေံုလကျးရွာ၊ နားဟွယ်နှင့် 
နမ့်လမာ်ဂျန်လကျးရွာ ၄ ရွာတွင် ပေုေုေ်ခဲ့ေည်။ 
ယင်းအစီအစဉ်တွင် လကျာင်းေားလကျာင်းေူ 
စုစုလေါင်း ၁၄၂ ဦး တက်လရာက်ေင်ယူလနပေီး 
၄င်းတို့မှာလကျာင်းပေင်ေ ကလေးများပြစ်ေည်။ 
ေန်းချ၊ီ ဂီတ၊ ကလေးများ၏ စိတ်ကူး၊စိတ်ေန်း 
တီထွင်ြန်တီးနိုင်မှု၊ ကျားမလရးရာေလဘာ 
တရားများ၊ ေဘာေ၀န်းကျင်နှင့်ရာေီဥတု 
လပောင်းေဲမှုကို တုံ့ပေန်လဆာင်ရွက်ပခင်း 
ေလဘာတရားများကိုေင်ြကားလေးပခင်းပြစ်
ေည်။

 လနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အချက်အေက်များ
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VESI
 
ယခုေတွင် LIFT မှရန်ေုံလငွလထာက်ေံ့ထားပေီး 
မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်း AVSI၊ FRC တို့နှင့်အတူ 
ေူးလေါင်းလဆာင်ရွက်လနလော VESI စီမံကိန်းေည် 
လအာက်လြာ်ပေေါေှုေ်ရှားမှုကို ပေီးစီးခဲ့ေည်။ 

အလပခခံစက်ချုေ်ေင်တန်းနှင့် အလပခခံကွန်ေျူတာ 
ေင်တန်းတို့ကို နိုေင်ဘာေ ၁ ရက်လန့မှ ၈ 
ရက်လန့အထိ ေိန်းနီ၊ ကွတ်ခိုင်နှင့် နမ္မတူပမို့နယ် 
၃ ခုတို့တွင် စတင်ြွင့်ေှစ်ခဲ့ေည်။ 

ယင်းလနာက်စီမံကိန်းေည် အလပခခံစက်ချုေ်နှင့် 
ကွန်ေျူတာေင်တန်းတို့မှ ေင်တန်းေား ၅၃ ဦး 
အတွက် အစားအလောက်စရိတ်များကို 
လထာက်ေံ့လေးခဲ့ေည်။ 

ထို့ပေင်ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်ရှိ စစ်လရှာင်စခန်းလေးခုမှ 
ေင်တန်းတက်လရာက်ရန် စာရင်းလေးေွင်းထား
ေည့် ေင်တန်းေား ၆၈ ဦးကိုေည်း Zoom 
အွန်ေိုင်းေင်တန်းအေုံးပေုနည်း ေမ်းညွှန် 
ေို့ချလေးခဲ့ေည်။ 

SEAQE2 

Norad နှင့် ADRA Norway မှ ရန်ေုံလငွ 
လထာက်ေံ့ထားလော SEAQE2 စီမံကိန်းေည် 
လအာက်ေါေုေ်ငန်းများကို ပေီးစီးခဲ့ေည်။ 

၁။ စီမံကိန်းေည် နိုေင်ဘာေ၂၆ ရက်လန့ 
တွင် ပမေတီပမို့နယ်၊ နို့ြိုးလကျးရွာရှိ KECD 
VT Center တွင် လခါင်းလဆာင်မှုဆိုင်ရာ 
ေင်တန်းတစ်ခုကို ပေုေုေ်ခဲ့ေည်။ 

အဆိုေါေင်တန်းေို့ ေင်တန်းေား ၅၂ ဦး 
(ေင်တန်းေား ၄၉ ဦးနှင့် 
ေင်တန်းဆရာ ၃ ဦး) တက်လရာက်ခဲ့ပေီး 
ေင်တန်းေားများေည် အြွဲ့ေိုက် 
ေုေ်လဆာင်မှုများနှင့် ေှုေ်ရှားမှုများတွင် တက်
ကကစွာေါေင်လဆာင်ရွက်ခဲ့ြကေည်။ 

အဆိုေါေင်တန်းတွင် Personal Leadership၊ 
Stage of Leadership၊ Leadership Stylesနှင့် 
Characteristics of Good Leadership အစ 
ရှိလော အလြကာင်းအရာများေါေင်ေည်။ 

၂။ SEAQE2 ေညာလရးအြွဲ့ေည် ACS လကျာင်း 
၅ လကျာင်းနှင့် KECD TVET Center တို့တွင် 
နိုေင်ဘာေ ၂၅ ရက်လန့မှ ၂၉ ရက်လန့အထိ 
နှစ်ေယ်ပေန်ေည်ေုံးေေ်ပခင်းေုေ်ငန်းများကို 
လဆာင်ရွက်ခဲ့ေည်။ 

 လနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အချက်အေက်များ
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 အေုေ်လခါ်စာများနှင့်          

 တင်ဒါ်လခါ်ယူမှုများ 
လအာက်လြာ်ပေေါရာထူးများနှင့် ေတ်ေက်၍ မည်ေို့လေှောက်ထားရမည်ကို လအာက်လြာ်ပေေါရာထူးများနှင့် ေတ်ေက်၍ မည်ေို့လေှောက်ထားရမည်ကို 
အလေးစိတ်ေိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အလေးစိတ်ေိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ေင်လရာက်လေ့ောနိုင်ေါေည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် လေးေို့လေှောက်ထားမှုများကိုမူ ေင်လရာက်လေ့ောနိုင်ေါေည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် လေးေို့လေှောက်ထားမှုများကိုမူ 
ထည့်ေွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ေါ။ ထည့်ေွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ေါ။ 

ADRA Myanmar အလနပြင့် ေိမ်ေည်ပခင်း၊ အကျင့်ေျက်ပခစားပခင်းနှင့် ADRA Myanmar အလနပြင့် ေိမ်ေည်ပခင်း၊ အကျင့်ေျက်ပခစားပခင်းနှင့် 
ကလေးေူငယ်များကို ထိေါးလနှာင့်ယှက်ပခင်း စေည့်ကိစ္စရေ်များနှင့် ကလေးေူငယ်များကို ထိေါးလနှာင့်ယှက်ပခင်း စေည့်ကိစ္စရေ်များနှင့် 
ေတ်ေက်၍ ေုံးေေက်ခံမည်မဟုတ်ေါ။ အဆိုေါကိစ္စရေ်များနှင့် ေတ်ေက်၍ ေုံးေေက်ခံမည်မဟုတ်ေါ။ အဆိုေါကိစ္စရေ်များနှင့် 
ေတ်ေက်၍ေည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ေတ်ေက်၍ေည်း www.adramyanmar.org/report တွင် 
လေးေို့တင်ပေနိုင်ေါေည်။လေးေို့တင်ပေနိုင်ေါေည်။

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

ကျွန်ုေ်တို့နှင့်       

 ဆက်ေွယ်ေါ။ 
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မိတ်ဆက်
    ေန်ထမ်းေစ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်
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တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ စေန
ောမည့်ေွဲအခမ်းအနား

Timesheets များအား 
ေစဉ်ေတိုင်း 
၂၅ ရက်လန့၌ 
တင်ေွင်းရမည်ပြစ်ေည်။

အများပေည်ေူရုံးေိတ်ရက်

ဒီဇင်ဘာေ ၂၅ - 
ခရစ္စမတ်လန့ 

ဒီဇင်ဘာေ ၂၇ ရက်လန့မှ 
၃၁ ရက်လန့အထိေည် 
ADRA ေိတ်ရက်/ နှစ်ေစ် 
ေိတ်ရက်ပြစ်ေည်။ 
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MANISH THAPA
MEAL Specialist

Yangon Head Office

THAWDAR WIN 
Public Health Promoter

UNICEF Emergency 
WASH

ကယားပေည်နယ်ေို့ အလရးလေါ်စားနေ်ရိက္ခာလထာက်ေံ့ပခင်း

ယခုေတွင် ADRA Canada နှင့် ADRA International တို့၏ အလရးလေါ်ရန်ေုံလငွေံ့ေိုးမှုပြင့် Kayah Food Response စီမံကိန်းေည် 
ကယားပေည်နယ်မှ စစ်လရှာင်ဒုက္ခေည်များအေါအေင် အိမ်လထာင်စု ၃၅၀ အား အလရးလေါ် စားနေ်ရိက္ခာများ လထာက်ေံ့လေးခဲ့ေည်။ 
ယင်းလထာက်ေံ့ေှူဒါန်းခဲ့ေည့် စားလောက်ကုန်များမှာ ဆန် ၁ အိတ် (၅၀ ကီေိုဂရမ်)၊ ေဲ ၁၅ ကီေိုဂရမ်နှင့် ဟင်းချက်ဆီ ၁ေီတာ
ဘူးတို့ ေါေင်ေည်။




