I21 |DEC 21

း
်
င
ာ
ြေ
က
်
တ
ာ
ဇ
၏
့
်
ဘုန်းပြည
ကရင်ပြည်နယ်တွင် သက်မွေးပညာ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း

မာတိကာ
အတွဲ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၅

၂

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ

ဆောင်းပါး
မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံ

၃

အယ်ဒီတာအဖွဲ့

၆

ဆောင်းပါး
သတင်းစကား

နောက်ဆုံးရ စီမံကိန်းအချက်အလက်များ

၄

သတင်းစကား
မီဒီယာမှ
ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

၈

အလုပ်ခေါ်စာများ/ တင်ဒါခေါ်ယူမှုများ
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်

အယ်ဒီတာအဖွဲ့
မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံ
ယခုလအတွက် မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံ
မှာ SEAQE2 စီမံကိန်းမှ အကျ ိုး
ခံစားခွင့်ရှိသူ ကိုဘုန်းပြည့်ပင် ဖြစ်
ပါသည်။
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‘ မင်္ဂလာပါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းလွှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် ပြန်လည်
မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသတင်းလွှာပါဓာတ်ပုံများနှင့် အကြောင်းအရာများသည် ADRA
Myanmar ၏ မူပိုင်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်းပါး

ကရင်ပြည်နယ်တွင် သက်မွေးပညာ အထောက်အပံ့ပေးခြင်း
ကိုဘုန်းပြည့်သည် ယခုအခါ ဆံပင်ညှပ်ဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပြီး သူ၏ဘဝသည် သိသာစွာ တစ်ဆစ်ချ ိုး ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူသည် မွေးချင်း
လေးယောက်တွင် ဒုတိယမြောက်သားယောက်ျားလေးအဖြစ် ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး မောင်နှမများအနက် တစ်ဦးတည်းသော သားယောက်ျားလေး
ဖြစ်သောကြောင့် မိဘများနှင့် အစ်မများ၏ ချစ်ခင်မှုကို ပိုမိုရရှိခဲ့သည်။

|၂

ကံအကြောင်းမလှစွာဖြင့် သူသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို ကျရှုံးသောအခါ စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီး ကျောင်းဆက်မတက်ချင်တော့ပေ။
ထို့ကြောင့် သူ့ဘဝ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ မိဘများနှင့် မောင်နှမများ၏အားပေးနှစ်သိမ့်မှုကိုလည်း သူမလိုချင်တော့ပေ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် သူသည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကော်ဇောစက်ရုံတွင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူအနေဖြင့်ပင်ပင်ပန်းပန်း မ
လုပ်ကိုင်ဖူးသည့်အတွက် ပင်ပန်းကြမ်းတမ်းခဲ့ပြီး ငွေ၏တန်ဖိုးကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ခြောက်နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်
မူ သူနေရပ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ယင်းနောက်တွင် သူ့အနေဖြင့် ဘဝရှေ့ခရီးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုခုအား သင်ယူရန်
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။
ယင်းမကြာမီတွင် Norad နှင့် ADRA Norway တို့မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 ပရောဂျက်မှတစ်ဆင့် ဘားအံတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချ
ပေးလျက်ရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများအကြောင်းကို သူကြားသိခဲ့ရပြီး အမျ ိုးသားဆံပင်ညှပ်သင်တန်းကို တက်ရောက်ရန်
ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းအစပိုင်းတွင် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံခဲ့ရသော်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော သင်ကြား
မှုတို့က လွယ်ကူစွာ သင်ယူနိုင်စေရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။
“လေ့လာလိုစိတ် အပြည့်နဲ့ ကျွန်တော် သင်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တဲ့အထိကို သင်တန်းကလည်း လေ့ကျင့်သင်ကြား
ပေးပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
သူ့အနေဖြင့်ဝါသနာပါရာကို လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးချ ိန်တွင် တတိယဆုကို ရရှိခဲ့သဖြင့် အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည်။ သူသည်
ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို လည်ပတ်နိုင်ပြီး ဖောက်သည်များစွာကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလာနိုင်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှဝင်ငွေသည်လည်း တစ်လလျှင် ငွေကျပ်
ခြောက်သောင်းအထက်ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင်မူ ဝင်ငွေရရှိမှုပိုမိုတိုးလာမည်ဟုလည်း သူသည်ယုံကြည်ထားသည်။ သူ၏အိပ်မက်မှာ
အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသော စတိုးဆိုင်ဖွင့်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သူ့အနေဖြင့် သင်ယူတတ်မြောက်ထားသည်များကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေလို
ပြီး သင်ယူလိုသော ကျောင်းသားများကို လက်ခံ၍လည်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် ဆန္ဒများလည်းရှိနေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သူ့အနေဖြင့် အနာဂတ်၏ အလင်းရောင်ကို သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

“

“
အရင်တုန်းကတော့ ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် ဒီသင်တန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ
တော့ ကျွန်တော့ဘဝဟာ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်လာပါတယ်။ သင်တန်းကြောင့် ယုံကြည်မှုလည်းပိုရှိ
လာပါတယ်။”

သတင္းစကား

အမြဲတမ်းပြုံးပါ

အမြဲတမ်းပြုံးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်နှာတွေဟာ ဘဝရဲ့ ကြော်ငြာတွေကိုမြင်
ရမယ့် အကောင်းဆုံး ကြော်ငြာဘေဘုတ်စာမျက်နှာတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာမှာဆိုရင် “သခင်ဘုရားက သင်နှင့်အတူရှိတော်မူသောအခါ
အဘယ်ကြောင့် စိုးရိမ်ရသနည်း” ဟုဆိုထားပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးက ဘာလိုအပ်တာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မမေးပါနဲ့။ အသက်ရှင်လာ
အောင်လုပ်ပေးတဲ့ အရာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးပြီး အဲဒါကိုသွားလုပ်ပါ။ ဘာဖြစ်
လို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဟာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေသူတွေ
အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စစ်မှန်မှုအရှိဆုံးအရာကလည်း ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကြံ့ကြံ့ခံကျော်လွှား
ဖို့အတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခွန်အား စွမ်းရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
|၃

ဘုရားသခင်ဟာဆိုရင်လည်း အမှန်တရားကို အဖြေထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာဆိုရင်တောင် သစ္စာရှိတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကနေ
အလွန်တိတ်ဆိတ်တဲ့ ဆုတောင်းသံလေးကိုတောင် ဘုရားသခင်က ကြားသိနိုင်တာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ငိုကြွေး
အော်ဟစ်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အသုံးချပါ။ မသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါနဲ့ မသုံးဘဲထားလိုက်ရင် ပြန်ရနိုင်ဖို့ နေရာမရှိနိုင်တဲ့
အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အသုံးချပါ။ ရယ်မောပါ။ ဘဝကတိုတောင်းလွန်းတဲ့အတွက် တချ ို့အရာတွေကို တွေးတောပြီး စိတ်ပူပန်မနေပါနဲ့တော့
သင့်အတွက် မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ အမြဲပျော်ရွှင်နေပါစေ။

မီဒီယာမှ

www.adramyanmar.org

လတ်တလောအခြေအနေအရ ယခုကဏ္ဍသည် ဖော်ပြ၍မရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

SAW THURA MAUNG

Business Development Officer|SEAQE2

Q1
Q2
Q3
Q4

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
ကရင်လူမျ ိုးပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
ပင်လယ်စာနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်။
အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။
မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်
ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။
သီချင်းနားထောင်ရတာနဲ့ အပင်စိုက်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်
ပါတယ်။
|၄

Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
USA and Newzealand

Q7

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
June 16, 2008

ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။
Funny

Q8

ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ကွင်းဆင်းရတာကိုပါ။

ယခုလအတွက် ဆုရဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူ
Htay Htay Myint

Education Officer, BRIGHT Project

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
Global Affairs Canada နှင့် ADRA Canada တို့
မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားသော BRIGHT စီမံကိန်းအောက်
ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း TEES အစီအစဉ်တွင်
ပညာသင်ကြားနေသော ကလေးငယ်များကို တွေ့ရှိ
ရစဉ်။

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 မိတ်
ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ADRA UK ၊ ADRA
Germany၊ RISE တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေ
သော CASE2Learn စီမံကိန်းသည် အောက်ပါ
လှုပ်ရှားမှုများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁. SEE MTTs/ SMAs များသည် ဖယ်ခုံ၊ ပျဉ်းမနား
နှင့် သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တို့ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမ ၄၇
ဦးအား ပညာသင်ကြားရေးစရိတ်များကို ထောက်ပံ့
ပေးခဲ့ပြီး TEES အစီအစဉ်အတွက် အထောက်အကူ
ပြုပစ္စည်းအချ ို့ကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
၂။ TEI အဖွဲ့သည် လားရှိုး၊ နမ္မတူ၊ ကျောင်းမဲနှင့်
မိုင်းမစ်မြို့နယ်တို့တွင် ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်း၌
TEES ကျောင်း ၁၂ ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
MTTs နှင့် SMA များသည်လည်း ဒုတိယအကြိမ်
ရွေ့လျား လှုပ်ရှားမှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
နယ်မြေအတွင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၃။ Bawinu ဖောင်ဒေးရှင်းသည် TEES ကျောင်း
များကို နေအိမ်အခြေပြုသင်ယူခြင်းမှ တစ်ဆင့်
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး MTTs နှင့် SMAs
များသည်လည်း ယင်းကျောင်းများသို့ သွားရောက်
လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် MTTs နှင့် SMAs
များသည် ကျောင်းပေါင်း ၁၃၆ ကျောင်းသို့ ဆက်
သွယ်ထားသည်။

BRIGHT
ယခုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့်
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ ထား
သော BRIGHT စီမံကိန်းသည် အောက်ပါ
လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ အခြေခံမှိုစိုက်ပျ ိုးနည်းသင်တန်းကို
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း လားရှိုးနှင့် ကွတ်ခိုင်
မြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာ ၂ ရွာတွင် ပို့ချပေးခဲ့
သည်။ ယင်းသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား
၂၅ ဦး( အမျ ိုးသား ၉ ဦး၊ အမျ ိုးသမီး ၁၆
ဦး) တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးချ ိန်
တွင် ADRA Canada မှ အကြီးတန်းစီမံကိန်း
မန်နေဂျာ မချ ိုချ ိုသဲက သင်တန်းသားများအား
သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ချ ီးမြှင့်ပေးအပ်
ခဲ့သည်။
၂။ ကနေဒါအလှူရှင်အဖွဲ့နှင့် ADRA
Myanmar မှ စီမံကိန်းဒါရိုက်တာတို့သည်
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် စီမံကိန်း
အကောင်အထည်ဖော်နေမှုကို လေ့လာခဲ့ရာ
လားရှိုးနှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာ
၄ ရွာနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သော Women’s
LEAD ရုံးသို့လည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့
သည်။
၃။ မိတ်ဖက်များဖြစ်သော Women’s LEAD
နှင့် KNOW တို့သည် ကျားမရေးရာအခြေပြု
အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ၁၆ ရက်တာ
လှုပ်ရှားမှုများကို ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ
မြို့နယ်သုံးခု၊ လွိုင်ကော်နှင့် ဖရူဆိုမြို့တို့တွင်
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
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VESI
ယခုလတွင် LIFT က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက် AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
နေသော VESI စီမံကိန်းသည် အောက်ပါ
လှုပ်ရှားမှုများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၅ အခြေခံစက်ချုပ်
သင်တန်းနှင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ၏
အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။
၂။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၅
အခြေခံအပ်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို
ကျင်းပခဲ့သည်။
၃။ နမ္မတူမြို့နယ်၊ သီပေါမြို့နယ်နှင့် ကွတ်ခိုင်
မြို့နယ်တို့ရှိ စစ်ရှောင်စခန်း ၇ ခုသို့ Covid- 19
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို စီမံကိန်းမှနေ၍ ဖြန့်
ဝေပေးခဲ့သည်။

SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway မှ ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ပေးထားသော SEAQE2 စီမံကိန်း
သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ 2021 Head Training (ကျောင်းဘေးကင်း
ရေးနှင့် မဟာဗျူဟာအစီအမံ) ကို Zoom မှ
တစ်ဆင့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်
နေ့အထိ သုံးရက်ကြာ Sagawa မှ ပံ့ပိုးပို့ချပေး
ခဲ့သည်။ ယင်းသင်တန်းသို့ ACS ကျောင်းအုပ်
ကြီးများ၊ ACS ညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ KECD သင်တန်း
တာဝန်ခံနှင့် SEAQE2 စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချ ို့
တက်ရောက်ခဲ့သည်။
2. NFE ဆရာများနှင့် TVET သင်တန်း
ဆရာများ၏ စာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း
ရည်၊ သင်ကြားနည်းစနစ်များတိုးတက်လာ
စေရည်ရွယ်၍ DBE/NFE ToT သင်တန်းကို
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ အွန်
လိုင်းမှတစ်ဆင့် SEAQE2 စီမံကိန်း၏စီစဉ်မှု
ဖြင့် KECD မှ ပံ့ပိုးသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
၃။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်း
များနှင့် မိခင်ဘာသာစကား ပုံပြင်စာအုပ်များ
ကို ဘီးလင်း၊ ဘားအံမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းအချ ို့
နှင့် လှိုင်းဘွဲနယ်မြေရှိ ACS ကျောင်းများသို့
ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ဖြန့်ဝေပေးအပ်ခဲ့သည်။
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SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway မှ ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ပေးထားသော SEAQE2 စီမံကိန်း
သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
စီမံကိန်းသည် ဘားအံနှင့် KECD ၏ TVET
သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၂ သင်တန်းဆင်းပွဲ
အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆင့်မြင့်
အပ်ချုပ်၊ အခြေခံအပ်ချုပ်ဆံပင်ညှပ်၊ ဆံပင်
အလှပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးလက်စက်ပြင်ခြင်း
နှင့် ဂဟေဆော်ခြင်းစသည့်သင်တန်းများမှ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၇၂ ဦး သင်တန်း
တက်ရောက် ပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်း
များမှ ကျောင်းသားစုစုပေါင်း ၁၆၇ ဦးအတွက်
ကိုလည်း အလုပ်သင် အစီအစဉ်အတွက်
ချ ိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များနှင့် သင်တန်းဆရာများ၏
ပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၂ သည်
၃၇ ရက်ကြာ ကာလတိုသင်တန်းနှင့် ရက် ၂၀
ကြာ အလုပ်သင်အစီအစဉ်တို့မှာ အောင်မြင်စွာ
ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
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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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စီမံခန့်ခွဲမှု

ဝန်ထမ်းသစ်
မိတ်ဆက်

ကြေညာချက်

Myat Mon Kyaw
Field Education Specialist
SEAQE2 Emergency Project
Wutt Yee Aye
Finance Officer
SEAQE2 Project
ADRA Myanmar တွင်နှစ်ပေါင်းများ
စွာ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့
ပြီးနောက် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွား
သော Project Manager/Admin
Coordinator ဆရာစမျ ိုးအေးအား
ဆရာ့ရဲ့ ရှေ့ဆက်အနာဂတ်ခရီး
လမ်းမှာ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီး
ပေးပြီး အဆင်ပြေချော့မွေပါစေ
ကြောင်း ADRA Myanmar မိသားစု
အနေနဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း
ပေးလိုက်ပါတယ်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်
ဇ န ် န ဝ ါ ရ ီလ ၂၀၂၂

ပြက္ခဒိန်
SUN

တနဂၤေႏြ

MON

TUE

တနလၤာ

30

31

2

3

WED

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

THU

ၾကာသပေတး

FRI

SAT

ေသာၾကာ

စေန

1

4

5

6

7

8

လာမည့်ပွဲ
အခမ်းအနားများ
Timesheets များသည်
လစဉ် ၂၅ ရက်နေ့တွင်
တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်
ဇန်နဝါရီ ၁ - နှစ်သစ်ပိတ်
ရက်

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ဇန်နဝါရီ ၄ -လွတ်လပ်ရေး
နေ့
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