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 ‘ ွင်္ဂလာြါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းလွှာပြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ွတ်လတွင် ပြန်လည် 
ွိတ်ဆက်ေုတ်မေပြင်းပြစ်ြါသည်။ ယင်းသတင်းလွှာြါဓာတ်ြုံွျားနှင့် အမြကာင်းအရာွျားသည် ADRA 
Myanmar ၏ ွူြိုင်လည်းပြစ်ြါသည်။
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ွျက်နှာြုံးဓာတ်ြုံ
ယြုလအတွက် ွျက်နှာြုံးဓာတ်ြုံ
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အယ်ဒီတာအြွဲ့

ကိုဘုန်းပြည့်သည် ယြုအြါ ဆံြင်ညှြ်ဆရာအပြစ် လုြ်ကိုင်မနပြီး သူ၏ဘေသည် သိသာစွာ တစ်ဆစ်ြျ ိုး မပြာင်းလဲြဲ့သည်။ သူသည် မွွးြျင်း
မလးမယာက်တွင် ဒုတိယမပွာက်သားမယာက်ျားမလးအပြစ် ကကီးပြင်းလာြဲ့ပြီး မွာင်နှွွျားအနက် တစ်ဦးတည်းမသာ သားမယာက်ျားမလး
ပြစ်မသာမြကာင့် ွိဘွျားနှင့် အစ်ွွျား၏ ြျစ်ြင်ွှုကို ြိုွိုရရှိြဲ့သည်။ 

 မဆာင်းြါး

မနာက်ဆုံးရ စီွံကိန်းအြျက်အလက်ွျား ၆   အလုြ်မြါ်စာွျား/ တင်ဒါမြါ်ယူွှုွျား

ကျွန်ုြ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်
 ၈ 

ကရင်ပြည်နယ်တွင် သက်မွွးြညာ အမောက်အြံ့မြးပြင်း



 အပွဲတွ်းပြုံးြါ။ ကျွန်မတာ်တို့ရဲ့ ွျက်နှာမတွဟာ ဘေရဲ့ မြကာ်ပငာမတွကိုပွင်

ရွယ့် အမကာင်းဆုံး မြကာ်ပငာမဘဘုတ်စာွျက်နှာမတွလည်း ပြစ်ြါတယ်။ 

သွ္မာကျွ်းစာွှာဆိုရင် “သြင်ဘုရားက  သင်နှင့်အတူရှိမတာ်ွူမသာအြါ 

အဘယ်မြကာင့် စိုးရိွ်ရသနည်း” ဟုဆိုေားြါတယ်။ 

ကွ္ဘာကကီးက ဘာလိုအြ်တာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ွမွးြါနဲ့။ အသက်ရှင်လာ

မအာင်လုြ်မြးတဲ့ အရာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်မွးပြီး အဲဒါကိုသွားလုြ်ြါ။ ဘာပြစ်

လို့လဲဆိုမတာ့ ကွ္ဘာကကီးရဲ့ လိုအြ်ြျက်မတွဟာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်မနသူမတွ 

အတွက်ြဲ ပြစ်ြါတယ်။ 

ကျွန်မတာ်တို့ရဲ့ စစ်ွှန်ွှုအရှိဆုံးအရာကလည်း ဆင်းရဲဒုက္ခကို  ကကံ့ကကံ့ြံမကျာ်လွှား

ြို့အတွက် ြျစ်ပြင်းမွတ္တာနဲ့ ကိုယ်ြိုင်စိတ်ြွန်အား စွွ်းရည်မတွြဲပြစ်ြါတယ်။ 

ကံအမြကာင်းွလှစွာပြင့် သူသည် တက္ကသိုလ်ေင်တန်းစာမွးြွဲကို ကျရှုံးမသာအြါ စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီး မကျာင်းဆက်ွတက်ြျင်မတာ့မြ။ 
ေို့မြကာင့် သူ့ဘေ၏ ရည်ရွယ်ြျက်ွှာ မြျာက်ဆုံးသွားြဲ့ရသည်။ ွိဘွျားနှင့် မွာင်နှွွျား၏အားမြးနှစ်သိွ့်ွှုကိုလည်း သူွလိုြျင်မတာ့မြ။ 

၂၀၁၁ ြုနှစ်တွင် သူသည် ေိုင်းနိုင်ငံရှိ မကာ်မဇာစက်ရုံတွင် ြေွဆုံးအမနနဲ့ အလုြ်စတင်လုြ်ကိုင်ြဲ့သည်။ သူအမနပြင့်ြင်ြင်ြန်းြန်း ွ
လုြ်ကိုင်ြူးသည့်အတွက် ြင်ြန်းြကွ်းတွ်းြဲ့ပြီး မငွ၏တန်ြိုးကိုလည်း နားလည်သမဘာမြါက်ြဲ့သည်။ မပြာက်နှစ်ြကာပြီးမနာက်တွင်
ွူ သူမနရြ်သို့ပြန်လာြဲ့သည်။ ယင်းမနာက်တွင် သူ့အမနပြင့် ဘေမရှ့ြရီးအတွက် အသက်မွွးေွ်းမြကာင်းြညာရြ်တစ်ြုြုအား သင်ယူရန် 
ဆုံးပြတ်ြျက်ြျြဲ့သည်။ 

ယင်းွြကာွီတွင် Norad နှင့် ADRA Norway တို့ွှ ရန်ြုံမငွမောက်ြံ့ေားမသာ SEAQE2 ြမရာင်္ျက်ွှတစ်ဆင့် ဘားအံတွင် ြွင့်လှစ်ြို့ြျ
မြးလျက်ရှိမသာ အသက်မွွးေွ်းမကျာင်း သင်တန်းွျားအမြကာင်းကို သူြကားသိြဲ့ရပြီး အွျ ိုးသားဆံြင်ညှြ်သင်တန်းကို တက်မရာက်ရန် 
မရွးြျယ်ြဲ့သည်။  သင်တန်းအစြိုင်းတွင် အြက်အြဲွျားနှင့် ကကုံြဲ့ရမသာ်လည်း ဆရာ၊ ဆရာွွျား၏ လွ်းညွှန်ွှုနှင့် မကာင်းွွန်မသာ သင်ြကား
ွှုတို့က လွယ်ကူစွာ သင်ယူနိုင်မစရန် ကူညီမြးြဲ့သည်။ 

“မလ့လာလိုစိတ် အပြည့်နဲ့ ကျွန်မတာ် သင်ယူြို့ ကကိုးစားြဲ့ြါတယ်။ ကိုယ်ြိုင်ဆိုင်ပြန်ြွင့်နိုင်တဲ့အေိကို သင်တန်းကလည်း မလ့ကျင့်သင်ြကား
မြးြါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ 

သူ့အမနပြင့်ေါသနာြါရာကို မလ့ကျင့်သင်ြကားြဲ့ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးြျနိ်တွင်  တတိယဆုကို ရရှိြဲ့သပြင့် အလွန်မြျာ်ရွှင်ြဲ့ရသည်။ သူသည် 
ဆံြင်ညှြ်ဆိုင်ကို လည်ြတ်နိုင်ပြီး မြာက်သည်ွျားစွာကို ေန်မဆာင်ွှုမြးလာနိုင်ြဲ့သည်။ ြျွ်းွျှေင်မငွသည်လည်း တစ်လလျှင် မငွကျြ် 
မပြာက်မသာင်းအေက်ရရှိြဲ့သည်။ ယင်းမနာက်ြိုင်းတွင်ွူ ေင်မငွရရှိွှုြိုွိုတိုးလာွည်ဟုလည်း သူသည်ယုံြကည်ေားသည်။  သူ၏အိြ်ွက်ွှာ 
အလှကုန်ြစ္စည်းမရာင်းြျမသာ စတိုးဆိုင်ြွင့်နိုင်ရန်ပြစ်သည်။ ေို့ပြင်သူ့အမနပြင့် သင်ယူတတ်မပွာက်ေားသည်ွျားကိုလည်း ပြန်လည်ွျှမေလို
ပြီး သင်ယူလိုမသာ မကျာင်းသားွျားကို လက်ြံ၍လည်း မလ့ကျင့်သင်ြကားမြးရန် ဆန္ဒွျားလည်းရှိမနသည်။ 

မနာက်ဆုံးတွင် သူ့အမနပြင့် အနာင်္တ်၏ အလင်းမရာင်ကို သူကိုယ်တိုင်ရှာမြွနိုင်ြဲ့ပြီပြစ်သည်။ 

“        အရင်တုန်းကမတာ့ ဘေရဲ့ ရည်ွှန်းြျက်နဲ့ မွျှာ်လင့်ြျက်မတွ ဆုံးရှုံးြဲ့ရမြွယ့် ဒီသင်တန်းတက်ပြီးတဲ့မနာက်ွှာ
မတာ့ ကျွန်မတာ့ဘေဟာ မွျှာ်လင့်ြျက်နဲ့ ရည်ွှန်းြျက်မတွ ပြည့်လာြါတယ်။  သင်တန်းမြကာင့် ယုံြကည်ွှုလည်းြိုရှိ
လာြါတယ်။”

သတင္းစကား အပွဲတွ်းပြုံးြါ

“
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www.adramyanmar.org
ွီဒီယာွှ

ဘုရားသြင်ဟာဆိုရင်လည်း အွှန်တရားကို အမပြေုတ်မြးနိုင်ြါတယ်။ တစ်ြါတစ်မလွှာဆိုရင်မတာင် သစ္စာရှိတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကမန 

အလွန်တိတ်ဆိတ်တဲ့ ဆုမတာင်းသံမလးကိုမတာင် ဘုရားသြင်က ြကားသိနိုင်တာမြကာင့် သင့်အမနနဲ့ ကျယ်ကျယ်မလာင်မလာင် ငိုမြကး

မအာ်ဟစ်မနြို့ ွလိုမတာ့ြါဘူး။ 

ဒါမြကာင့်ဘေရဲ့အြိုက်အတန့်မတွကို မြျာ်ရွှင်စွာနဲ့ အသုံးြျြါ။ ွသိွ်းဆည်းေားလိုက်ြါနဲ့ ွသုံးဘဲေားလိုက်ရင် ပြန်ရနိုင်ြို့ မနရာွရှိနိုင်တဲ့

အတွက် တတ်နိုင်သွျှ အသုံးြျြါ။ ရယ်မွာြါ။ ဘေကတိုမတာင်းလွန်းတဲ့အတွက် တြျ ို့အရာမတွကို မတွးမတာပြီး စိတ်ြူြန်ွမနြါနဲ့မတာ့ 

သင့်အတွက် ွလိုအြ်မတာ့ြါဘူး။ အပွဲမြျာ်ရွှင်မနြါမစ။ 

 ကျွန်ုြ်တို့ေန်ေွ်းနှင့်

 မတွ့ဆုံပြင်း
SAW THURA MAUNG
Business Development Officer|SEAQE2

Q1 ဘာလူွျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါလဲ။ ဘာလူွျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါလဲ။ 
ကရင်လူွျ ိုးြါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာြါလဲ။
ြင်လယ်စာနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်။ 

Q3  အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ြါလဲ။
ွီးြိုးမရာင်၊ အနက်မရာင်၊ အပြူမရာင် 

Q4 မြျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ မြျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
သီြျင်းနားမောင်ရတာနဲ့ အြင်စိုက်ရတာကို ကကိုက်နှစ်သက်
ြါတယ်။ 

 လတ်တမလာအမပြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ပြ၍ွရြါ။ လတ်တမလာအမပြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ပြ၍ွရြါ။
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Q6

Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် 
ြွင့်ြျင်လဲ။ ြွင့်ြျင်လဲ။ 

Funny

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်မရာက်ြဲ့တာြါလဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်မရာက်ြဲ့တာြါလဲ။

June 16, 2008

 ADRA ွှာ အလုြ်လုြ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ြါသလဲ။ ADRA ွှာ အလုြ်လုြ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ြါသလဲ။

ေန်ေွ်းမတွနဲ့ ကွင်းဆင်းရတာကိုြါ။ 

Q5 ဘယ်မနရာမဒသ ဒါွှွဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ြါသလဲ။ ဘယ်မနရာမဒသ ဒါွှွဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ြါသလဲ။ 

USA and Newzealand  

 ဓာတ်ြုံပြိုင်ြွဲ

မနာက်တစ်ြါ သင့်အလှည့်လားမနာက်တစ်ြါ သင့်အလှည့်လား

သင်၏ဓာတ်ြုံကို ွင်္ဂလာြါ သတင်းလွှာတွင် သင်၏ဓာတ်ြုံကို ွင်္ဂလာြါ သတင်းလွှာတွင် 
မတွ့ပွင်လိုြါသလား။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ြုံကိုမြးြို ့မတွ့ပွင်လိုြါသလား။ သင့်ရဲ့ဓာတ်ြုံကိုမြးြို ့
လိုက်ြါ။ မရွးြျယ်ြံရသည့်ဓာတ်ြုံကို ဤတွင် လိုက်ြါ။ မရွးြျယ်ြံရသည့်ဓာတ်ြုံကို ဤတွင် 
သာွက ADRA Myanmar Website၊  Facebook သာွက ADRA Myanmar Website၊  Facebook 
နှင့် Instagram တို့အပြင် ADRA Myanmar ၏ နှင့် Instagram တို့အပြင် ADRA Myanmar ၏ 
web portal တွင်လည်း မြာ်ပြမြးွည်ပြစ်သည်။web portal တွင်လည်း မြာ်ပြမြးွည်ပြစ်သည်။

ဓာတ်ြုံဆိုင်ရာ လွ်းညွှန်ြျက်ဓာတ်ြုံဆိုင်ရာ လွ်းညွှန်ြျက်
သင်၏ဓာတ်ြုံ ဆုရရှိမရးအတွက် သင်၏ဓာတ်ြုံ ဆုရရှိမရးအတွက် 
မအာက်ြါသတ်ွှတ်ြျက်ွျားကို လိုက်နာရွည်။မအာက်ြါသတ်ွှတ်ြျက်ွျားကို လိုက်နာရွည်။
 - ADRA Myanmar ၏ ေန်ေွ်း၊ ွိတ်ြက်  - ADRA Myanmar ၏ ေန်ေွ်း၊ ွိတ်ြက် 
သို့ွဟုတ် အလှူရှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ရန် လိုအြ်သည်။သို့ွဟုတ် အလှူရှင်တစ်ဦးဦးပြစ်ရန် လိုအြ်သည်။
 - ADRA Myanmar စီွံကိန်းွှ အကျ ိုးြံစားြွင့်  - ADRA Myanmar စီွံကိန်းွှ အကျ ိုးြံစားြွင့် 
ရှိသူ တစ်ဦးဦး၊ ေန်ေွ်း(သို့) စီွံကိန်း ရှိသူ တစ်ဦးဦး၊ ေန်ေွ်း(သို့) စီွံကိန်း 
လုြ်မဆာင်ွှုွျားကို ရိုက်ကူးေားပြင်း ပြစ်ရွည်။လုြ်မဆာင်ွှုွျားကို ရိုက်ကူးေားပြင်း ပြစ်ရွည်။
 - အပွင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi:  - အပွင့်ဆုံး resolution (preferable at 300ppi: 
2480 x 3508 pixels)2480 x 3508 pixels)
 - Landscape သို့ွဟုတ် portrait ဓာတ်ြုံွျားသာ  - Landscape သို့ွဟုတ် portrait ဓာတ်ြုံွျားသာ 
လက်ြံသည်။လက်ြံသည်။
 - ဓာတ်ြုံအလင်းအမွှာင်နှင့် Focus ြကည်လင်  - ဓာတ်ြုံအလင်းအမွှာင်နှင့် Focus ြကည်လင် 
ပြတ်သားရွည်ပြစ်သည်။ပြတ်သားရွည်ပြစ်သည်။
 - JPEG  သို့ွဟုတ် RAW files လက်ြံသည်။ - JPEG  သို့ွဟုတ် RAW files လက်ြံသည်။
- ပြင်ဆင်ပြင်းွရှိသည့် ွူရင်းဓာတ်ြုံ ပြစ်ရွည်။- ပြင်ဆင်ပြင်းွရှိသည့် ွူရင်းဓာတ်ြုံ ပြစ်ရွည်။
-ဓာတ်ြုံ၏အမြကာင်းအရာအကျဉ်းကို မြာ်ပြေား -ဓာတ်ြုံ၏အမြကာင်းအရာအကျဉ်းကို မြာ်ပြေား 
မြးရွည်။မြးရွည်။

ယြုလအတွက် ဆုရဓာတ်ြုံ ယြုလအတွက် ဆုရဓာတ်ြုံ 

ဓာတ်ြုံရိုက်ကူးသူဓာတ်ြုံရိုက်ကူးသူ
Htay Htay Myint
Education Officer, BRIGHT Project

ဓာတ်ြုံ၏အမြကာင်းဓာတ်ြုံ၏အမြကာင်း
Global Affairs Canada နှင့် ADRA Canada တို့
ွှ ရန်ြုံမငွြံ့ြိုးေားမသာ BRIGHT စီွံကိန်းမအာက်
ရှိ ရှွ်းပြည်နယ်မပွာက်ြိုင်း TEES အစီအစဉ်တွင် 
ြညာသင်ြကားမနမသာ ကမလးငယ်ွျားကို မတွ့ရှိ
ရစဉ်။ 
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 မနာက်ဆုံးရ စီွံကိန်း

 အြျက်အလက်ွျား CASE2Learn

 ဥမရာြသွင်္္ဂက ရန်ြုံမငွမောက်ြံ့ေားပြီး ွိတ်
ြက်အြွဲ့အစည်းွျားပြစ်မသာ ADRA UK ၊ ADRA 
Germany၊ RISE တို့နှင့် ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်မန
မသာ CASE2Learn စီွံကိန်းသည် မအာက်ြါ
လှုြ်ရှားွှုွျားကိုမဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။ 

၁. SEE MTTs/ SMAs ွျားသည် ြယ်ြုံ၊ ြျဉ်းွနား
နှင့် သံမတာင်ကကီးပွို့နယ်တို့ရှိ ဆရာ၊ ဆရာွ ၄၇ 
ဦးအား ြညာသင်ြကားမရးစရိတ်ွျားကို မောက်ြံ့
မြးြဲ့ပြီး TEES အစီအစဉ်အတွက် အမောက်အကူ
ပြုြစ္စည်းအြျ ို့ကို ပြန့်မေမြးြဲ့သည်။ 

၂။ TEI အြွဲ့သည် လားရှိုး၊ နွ္မတူ၊ မကျာင်းွဲနှင့် 
ွိုင်းွစ်ပွို့နယ်တို့တွင် ဒီဇင်ဘာလဆန်းြိုင်း၌ 
TEES မကျာင်း ၁၂ မကျာင်းကို ြွင့်လှစ်ြဲ့သည်။ 
MTTs နှင့် SMA ွျားသည်လည်း ဒုတိယအကကိွ်
မရွ့လျား လှုြ်ရှားွှုွျားအတွက် သက်ဆိုင်ရာ
နယ်မပွအတွင်းရှိမနဆဲပြစ်သည်။ 

၃။ Bawinu မြာင်မဒးရှင်းသည် TEES မကျာင်း
ွျားကို မနအိွ်အမပြပြုသင်ယူပြင်းွှ တစ်ဆင့် 
ပြန်လည်ြွင့်လှစ်ေားပြီး MTTs နှင့် SMAs 
ွျားသည်လည်း ယင်းမကျာင်းွျားသို့ သွားမရာက် 
လည်ြတ်ြဲ့ြါသည်။ မကျာင်းပြန်လည်ြွင့်လှစ်ပြင်း
နှင့် ြတ်သက်၍ မဆွးမနွးရန် MTTs နှင့် SMAs 
ွျားသည် မကျာင်းမြါင်း ၁၃၆ မကျာင်းသို့ ဆက်
သွယ်ေားသည်။ 

BRIGHT
ယြုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ရန်ြုံမငွမောက်ြံ့ ေား
မသာ BRIGHT စီွံကိန်းသည် မအာက်ြါ 
လုြ်ငန်းွျားကို မဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။

၁။ အမပြြံွှိုစိုက်ြျ ိုးနည်းသင်တန်းကို 
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း လားရှိုးနှင့် ကွတ်ြိုင်
ပွို့နယ်တို့ရှိ မကျးရွာ ၂ ရွာတွင် ြို့ြျမြးြဲ့
သည်။ ယင်းသင်တန်းသို့ သင်တန်းသား 
၂၅ ဦး( အွျ ိုးသား ၉ ဦး၊ အွျ ိုးသွီး ၁၆ 
ဦး) တက်မရာက်ြဲ့ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးြျနိ်
တွင် ADRA Canada ွှ အကကီးတန်းစီွံကိန်း
ွန်မနင်္ျာ ွြျ ိုြျ ိုသဲက သင်တန်းသားွျားအား 
သင်တန်းဆင်းလက်ွှတ်ွျား ြျးီပွှင့်မြးအြ်
ြဲ့သည်။ 
၂။ ကမနဒါအလှူရှင်အြွဲ့နှင့် ADRA 
Myanmar ွှ စီွံကိန်းဒါရိုက်တာတို့သည် 
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်မန့ွှ ၂၂ ရက်မန့အေိ 
ရှွ်းပြည်နယ်မပွာက်ြိုင်းတွင် စီွံကိန်း
အမကာင်အေည်မြာ်မနွှုကို မလ့လာြဲ့ရာ 
လားရှိုးနှင့် ကွတ်ြိုင်ပွို့နယ်တို့ရှိ မကျးရွာ 
၄ ရွာနှင့် ွိတ်ြက်အြွဲ့ပြစ်မသာ Women’s 
LEAD ရုံးသို့လည်း သွားမရာက်မလ့လာြဲ့
သည်။ 
၃။ ွိတ်ြက်ွျားပြစ်မသာ Women’s LEAD 
နှင့် KNOW တို့သည် ကျားွမရးရာအမပြပြု
အြကွ်းြက်ွှု ဆန့်ကျင်မရး ၁၆ ရက်တာ 
လှုြ်ရှားွှုွျားကို ရှွ်းပြည်နယ်မပွာက်ြိုင်းရှိ 
ပွို့နယ်သုံးြု၊ လွိုင်မကာ်နှင့် ြရူဆိုပွို့တို့တွင် 
ကျင်းြပြုလုြ်ြဲ့သည်။ 
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 မနာက်ဆုံးရ စီွံကိန်း

 အြျက်အလက်ွျား VESI
 ယြုလတွင် LIFT က ရန်ြုံမငွမောက်ြံ့ေားပြီး 
ွိတ်ြက် AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်
မနမသာ VESI စီွံကိန်းသည် မအာက်ြါ
လှုြ်ရှားွှုွျားကို ပြီးစီးြဲ့သည်။ 

၁။ သင်တန်းအွှတ်စဉ် ၅ အမပြြံစက်ြျုြ် 
သင်တန်းနှင့် ကွန်ြျူတာသင်တန်းွျား၏ 
အမပြအမနကို မစာင့်ြကည့်မလ့လာြဲ့သည်။ 

၂။ ကွတ်ြိုင်ပွို့နယ်တွင် သင်တန်းအွှတ်စဉ် ၅ 
အမပြြံအြ်ြျုြ်သင်တန်းြွင့်ြွဲအြွ်းအနားကို 
ကျင်းြြဲ့သည်။ 

၃။ နွ္မတူပွို့နယ်၊ သီမြါပွို့နယ်နှင့် ကွတ်ြိုင်
ပွို့နယ်တို့ရှိ စစ်မရှာင်စြန်း ၇ ြုသို့ Covid- 19 
ကာကွယ်မရးြစ္စည်းွျားကို စီွံကိန်းွှမန၍ ပြန့်
မေမြးြဲ့သည်။ 

SEAQE2

Norad နှင့် ADRA Norway ွှ ရန်ြုံမငွ
မောက်ြံ့မြးေားမသာ SEAQE2 စီွံကိန်း
သည် မအာက်ြါလုြ်ငန်းွျားကို ပြီးစီးြဲ့သည်။ 

၁။  2021 Head Training (မကျာင်းမဘးကင်း
မရးနှင့် ွဟာဗျူဟာအစီအွံ) ကို Zoom ွှ
တစ်ဆင့် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်မန့ွှ ၁၇ ရက်
မန့အေိ သုံးရက်ြကာ Sagawa ွှ ြံ့ြိုးြို့ြျမြး
ြဲ့သည်။ ယင်းသင်တန်းသို့ ACS မကျာင်းအုြ်
ကကီးွျား၊ ACS ညှိနှိုင်းမရးွှူး၊ KECD သင်တန်း
တာေန်ြံနှင့် SEAQE2 စီွံကိန်းေန်ေွ်းအြျ ို့
တက်မရာက်ြဲ့သည်။ 

2. NFE ဆရာွျားနှင့် TVET သင်တန်း
ဆရာွျား၏ စာသင်ြန်းစီွံြန့်ြွဲွှုစွွ်း
ရည်၊ သင်ြကားနည်းစနစ်ွျားတိုးတက်လာ
မစရည်ရွယ်၍ DBE/NFE ToT သင်တန်းကို 
ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်ွှ ၁၇ ရက်မန့အေိ အွန်
လိုင်းွှတစ်ဆင့် SEAQE2 စီွံကိန်း၏စီစဉ်ွှု
ပြင့် KECD ွှ ြံ့ြိုးသင်ြကားမြးြဲ့သည်။  

၃။ မကျာင်းသုံးစာအုြ်၊ သင်မောက်ကူြစ္စည်း
ွျားနှင့် ွိြင်ဘာသာစကား ြုံပြင်စာအုြ်ွျား
ကို ဘီးလင်း၊ ဘားအံပွို့နယ်ရှိ မကျာင်းအြျ ို့
နှင့် လှိုင်းဘွဲနယ်မပွရှိ ACS မကျာင်းွျားသို့ 
ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ပြန့်မေမြးအြ်ြဲ့သည်။



SEAQE2

Norad နှင့် ADRA Norway ွှ ရန်ြုံမငွ
မောက်ြံ့မြးေားမသာ SEAQE2 စီွံကိန်း
သည် မအာက်ြါလုြ်ငန်းွျားကို ပြီးစီးြဲ့သည်။ 

စီွံကိန်းသည် ဘားအံနှင့် KECD ၏ TVET 
သင်တန်းအွှတ်စဉ် ၂ သင်တန်းဆင်းြွဲ
အြွ်းအနားကို ကျင်းြြဲ့ပြီး အဆင့်ပွင့်
အြ်ြျုြ်၊ အမပြြံအြ်ြျုြ်ဆံြင်ညှြ်၊ ဆံြင်
အလှပြုပြင်ပြင်း၊ မကျးလက်စက်ပြင်ပြင်း
နှင့် င်္မဟမဆာ်ပြင်းစသည့်သင်တန်းွျားွှ 
မကျာင်းသား၊ မကျာင်းသူ ၁၇၂ ဦး သင်တန်း
တက်မရာက် ပြီးစီးြဲ့သည်။  အဆိုြါသင်တန်း
ွျားွှ မကျာင်းသားစုစုမြါင်း ၁၆၇ ဦးအတွက်
ကိုလည်း အလုြ်သင် အစီအစဉ်အတွက် 
ြျတိ်ဆက်မြးနိုင်ြဲ့သည်။ 

လုြ်ငန်းြိုင်ရှင်ွျားနှင့် သင်တန်းဆရာွျား၏ 
ြံ့ြိုးမြးွှုပြင့် သင်တန်းအွှတ်စဉ် ၂ သည် 
၃၇ ရက်ြကာ ကာလတိုသင်တန်းနှင့် ရက် ၂၀ 
ြကာ အလုြ်သင်အစီအစဉ်တို့ွှာ မအာင်ပွင်စွာ 
ပြီးမပွာက်ြဲ့သည်။ 

 မနာက်ဆုံးရ စီွံကိန်း

 အြျက်အလက်ွျား
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 အလုြ်မြါ်စာွျားနှင့်          

 တင်ဒါ်မြါ်ယူွှုွျား 
မအာက်မြာ်ပြြါရာေူးွျားနှင့် ြတ်သက်၍ ွည်သို့မလျှာက်ေားရွည်ကို မအာက်မြာ်ပြြါရာေူးွျားနှင့် ြတ်သက်၍ ွည်သို့မလျှာက်ေားရွည်ကို 
အမသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အမသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ေင်မရာက်မလ့လာနိုင်ြါသည်။ Facebook ွှတစ်ဆင့် မြးြို့မလျှာက်ေားွှုွျားကိုွူ ေင်မရာက်မလ့လာနိုင်ြါသည်။ Facebook ွှတစ်ဆင့် မြးြို့မလျှာက်ေားွှုွျားကိုွူ 
ေည့်သွင်းစဉ်းစားွည်ွဟုတ်ြါ။ ေည့်သွင်းစဉ်းစားွည်ွဟုတ်ြါ။ 

ADRA Myanmar အမနပြင့် လိွ်လည်ပြင်း၊ အကျင့်ြျက်ပြစားပြင်းနှင့် ADRA Myanmar အမနပြင့် လိွ်လည်ပြင်း၊ အကျင့်ြျက်ပြစားပြင်းနှင့် 
ကမလးသူငယ်ွျားကို ေိြါးမနှာင့်ယှက်ပြင်း စသည့်ကိစ္စရြ်ွျားနှင့် ကမလးသူငယ်ွျားကို ေိြါးမနှာင့်ယှက်ပြင်း စသည့်ကိစ္စရြ်ွျားနှင့် 
ြတ်သက်၍ လုံးေလက်ြံွည်ွဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိစ္စရြ်ွျားနှင့် ြတ်သက်၍ လုံးေလက်ြံွည်ွဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိစ္စရြ်ွျားနှင့် 
ြတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ြတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် 
မြးြို့တင်ပြနိုင်ြါသည်။မြးြို့တင်ပြနိုင်ြါသည်။

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

ကျွန်ုြ်တို့နှင့်       

 ဆက်သွယ်ြါ။ 
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ွိတ်ဆက်
ေန်ေွ်းသစ်

Myat Mon Kyaw
Field Education Specialist
SEAQE2 Emergency Project

Wutt Yee Aye
Finance Officer
SEAQE2 Project

ADRA Myanmar တွင်နှစ်မြါင်းွျား
စွာ တာေန်ွျားကို ေွ်းမဆာင်ြဲ့
ပြီးမနာက် နှုတ်ဆက်ေွက်ြွာသွား
မသာ Project Manager/Admin 
Coordinator ဆရာစွျ ိုးမအးအား 
ဆရာ့ရဲ့ မရှ့ဆက်အနာင်္တ်ြရီး
လွ်းွှာ ဘုရားသြင်မကာင်းကကီး
မြးပြီး အဆင်မပြမြျာ့မွွြါမစ
မြကာင်း ADRA Myanmar ွိသားစု
အမနနဲ့ ဆုွွန်မကာင်းမတာင်း
မြးလိုက်ြါတယ်။ 

၂၀၂၂ ြုနှစ်
ဇန ်နေါရ ီလ ၂၀၂၂

WEDTUEMONSUN THU FRI SAT
တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ စေန လာွည့်ြွဲ

အြွ်းအနားွျား

Timesheets ွျားသည် 
လစဉ် ၂၅ ရက်မန့တွင် 
တင်သွင်းရွည်ပြစ်သည်။

အွျားပြည်သူရုံးြိတ်ရက်

ဇန်နေါရီ ၁ - နှစ်သစ်ြိတ်
ရက်

ဇန်နေါရီ ၄ -လွတ်လြ်မရး
မန့

ၾကာသပေတး
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