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မျက်နှာြုံးဓာတ်ေုံ
ယြုလအတွက် မျက်နှာြုံးဓာတ်ေုံ
မှာ BRIGHT စီမံကိန်းမှ အကျ ိုး
ြံစားြွင့်ရှိသူ မြျမ်းခလာင်ေင် 
ခြစ်သည်။ 

အယ်ဒီတာအြွဲ့

ကျွန်မနာမည် မြျမ်းခလာင်ေါ အသက်ကခတာ့ ၂၂ နှစ်ရှိေါပေီ။ ကျွန်မမိသားစုခတွနဲ့ ရှမ်းခေည်နယ်ခခမာက်ေိုင်းမှာ ခနထိုင်ေါတယ်။ ကျွန်မတို့
မိသားစုမှာ မိသားစုဝင်ငါးဦးရှိပေီးခတာ့ အလုေ်အကိုင်ကခတာ့ အိမ်မှာ ြကက်နဲ ဝက်ခမွးေါတယ်။ သိေ်မြကာမီမှာေဲ Global Affairs Canada နဲ့ 
ADRA Canada တို့က ရန်ေုံခငွခထာက်ေံ့ခေးထားပေီးခတာ့ အသက်ခမွးဝမ်းခကျာင်း အြွင့်အလမ်းနဲ့ အမျ ိုးသမီးခတွရဲ့ စွမ်းခဆာင်ရည်ခမှင့်တင်
ခရးနဲ့ ခဝးလံခြါင်သီတဲ့ ခဒသခတွမှာရှိတဲ့ ခကျာင်းခေင်ေကခလးခတွအတွက် ေညာခရးကို အဓိကထားခဆာင်ရွက်ခေးတယ်ဆိုတဲ့ BRIGHT 

 ခဆာင်းေါး

ခနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်းအြျက်အလက်များ ၆   အလုေ်ခြါ်စာများ/ တင်ဒါခြါ်ယူမှုများ

ကျွန်ုေ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်
 ၉ 

“ကစားခြင်းခြင့် သင်ယူခြင်း”အခခြြံမူများက ရှမ်းခခမာက်ရှိ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းကို ခခောင်းလဲခစခြင်း



စိတ်ြိစီးမှုနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျမှုတို့သည် အသက်အရွယ်၊ ကျား၊ မ၊ ခနာက်ြံမခရွးဘဲ 
လူသားအားလုံးမှာ ခြစ်ေွားနိုင်ေါတယ်။ ကျွန်ခတာ်တို့ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာခရးဟာ 
ကျန်းမာခရးအတွက် အခရးကကီးပေီး အထူးသခြင့် COVID19 ကူးစက်ခရာင်္ါခြစ်ေွား
ခနြျနိ်နဲ့ အြုလို ခမန်မာနိုင်ငံမှာကကုံခတွ့ခနရတဲ့ လက်ရှိအကျေ်အတည်းလို 
ကာလမျ ိုးမှာ စိတ်ြိစီးမှုခြကာင့် သက်ခရာက်မှုခတွ ရှိနိုင်ေါတယ်။ စိတ်ေိုင်းဆိုင်ရာ
နဲ့ ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာခရးက ြန္ဓာကျန်းမာခရးအတွက် တူညီတဲ့အခရးကကီးတဲ့ 
အစိတ်အေိုင်းခတွလည်းခြစ်ေါတယ်။ 
မိသားစု ေဋိေက္ခခတွ အလုေ်အကိုင်ခတွ ဆုံးရှုံးတဲ့ အြက်အြဲခတွနဲ့  ကျွန်ခတာ်
တို့ရဲ့ အခခြြံလိုအေ်ြျက်ခတွအတွက် မတတ်နိုင်ခတာ့တဲ့အြါ စိတ်ြိစီးမှုများတဲ့ 
အခခြအခနခတွနဲ့ ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အြါ ကျွန်ခတာ်တို့အခနနဲ့ စိတ်ြိစီးမှုခတွကို 
အမျ ိုးမျ ိုးတုံ့ခေန်လာြကေါတယ်။ 

ကျွန်ခတာ်တို့အခနနဲ့ အခြားသူခတွထက် ေိုမိုစိတ်ြိစီးခနတယ်ဆိုရင်လည်း 
အခြားသူများနှင့် သွားပေီး မနှိုင်းယှဉ်ေါနဲ့။ ြံစားြျက်ခတွနဲ့ စိတ်ြံစားမှုခတွက ေုံ
မှန်တုံ့ခေန်မှုများခြစ်ေါတယ်။ ကျွန်ခတာ်တို့အားလုံးမှာ အခကာင်းဆုံးခသာ စိတ်
ကျန်းမာခရးကို ရရှိြို့ စိတ်ြွန်အားခတွရှိပေီး ဒါကို ြွင့်လွှတ်ခြင်း၊ 

စီမံကိန်းအခြကာင်းကို ြကားသိြဲ့ရေါတယ်။  

အဲဒီခနာက်၂၀၂၁ ြုနှစ်မှာခတာ့ ငါးရက်ြကာ “ကစားခြင်းခြင့် သင်ယူခြင်း “သင်တန်းကို တက်ခရာက်ြို့ အြွင့်အလမ်း ရရှိြဲ့ေါတယ်။ 

“ကစားခြင်းခြင့်သင်ယူခြင်း “သင်တန်းသည် ကခလးများ၏ ကစားခြင်းခြင့် သင်ယူခြင်းအြကာင်း၊ ကခလးြွံ့ ပြိုးမှုအဆင့်များ၊ ကခလးြွံ့ပြိုးမှု 
နယ်ေယ်များ၊ မိဘေညာခေးကတ်ခေားနှင့် အစာစားခြင်းစသည့်အခြကာင်းအရာများကို သင်ြကားေို့ြျခေးခြင်းခြစ်သည်။

သင်တန်းကာလအတွင်းမှာခတာ့ ေခရာင်္ျက်က ေံ့ေိုးကူညီမှုအခနနဲ့ တစ်ရက်ကိုတစ်ခသာင်းနှုန်းနဲ့ ခထာက်ေံ့မှုရရှိြဲ့ေါတယ်။  သင်တန်းကခန
တစ်ဆင့် ကျွန်မတို့ေတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကခလးခတွကို ဘယ်လိုခလ့ကျင့်ခေးရမလဲဆိုတာနဲ့ ေတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတခတွ အများကကီးရြဲ့ေါ
တယ်။ အရင်တုန်းကခတာ့ ရွာမှာရှိတဲ့ မိဘခတွက သားသမီးခတွကို ဆုံးမတဲ့နည်းက မှားယွင်းြဲ့တာခြကာင့် ကခလးများအခနနဲ့ ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ရာ
နဲ့ စိတ်ေိုင်းဆိုင်ရာ ထိြိုက်မှုခတွ အနည်းနဲ့အများ ကကုံခတွ့ြဲ့ရေါတယ်။ 

ကျွန်မတိုခကျးရွာမှာ စီမံကိန်းရဲ့ အခထာက်အေံ့ခတွများစွာ လိုအေ်ေါတယ်။ ကခလးအများစုဟာ ဆင်းရဲနွမ်းေါးပေီး မိဘခတွကလည်း စားဝတ် 
ခနခရးကိုေဲ လုံးေန်းခနရတဲ့အတွက် ကခလးခတွကို လည်း ခသြျာင်္ရုမစိုက်နိုင်ေါဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း သင်တန်းတက်ခရာက်ပေီးခနာက် 
ကခလးခတွအခေါ် အခမင်လည်း ခခောင်းလဲသွားေါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် ကခလးခတွကို အရမ်းခဆာ့ရင် မကကိုက်ဘူး။ 
အစားအစာကိုလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်စားရင် ညစ်ေတ်လို့ မစားြိုင်းခြစ်ဘူး။ သင်တန်းတက်ပေီးမှသာ ကခလးခတွ လက်ခြျာင်းသန်မာြို့နဲ့ လျှာ
ကကက်သားခတွသန်မာြို လိုအေ်တယ်ဆိုတာသိပေီး ခေးကစားသင့်တာ ခေးစားသင့်တာ သိနားလည်လာေါတယ်။ 

ရွာမှာ အသိေညာခတွကို ခေန်လည်ခဝမျှတဲ့အြါမှာလည်း မိဘခတွက စိတ်ဝင်စားလာြကတယ်။ သင်တန်းကလည်း ခကျးရွာအလိုက် ကခလး
ခတွအတွက် သင်ခထာက်ကူေစ္စည်းခတွကို ေံ့ေိုးခေးေါတယ်။ ရွာသူရွာသားခတွနဲ့ သင်တန်းတက်တဲ့သူအားလုံးကလည်း သင်တန်းတက်ခရာက်ရ
တာကို များစွာအားရခကျနေ်ပေီး ကခလးများ သူ့အသက်အရွယ်အလိုက် လိုအေ်ြျက်ခတွကိုလည်း သိလာြကေါတယ်။

စီမံကိန်းက ကခလးခတွကို ေံ့ေိုးခေးတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ဒါခြကာင့်ကခလးခတွရဲ့ အနာင်္တ်ခတာက်ေလာမယ်လို့ ယုံြကည်ေါတယ်။ 
ဒါခြကာင့် ကျွန်မအခနနဲ့ အလှူရှင်၊ ADRA နဲ့ ကူညီခဆာင်ရွက်ခေးတဲ့အြွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်း ခကျးဇူးတင်ေါတယ်။  

                  “ဆရာတစ်ခယာက်အခနနဲ့ခရာ သူတို့ခလးခတွရဲ့ အစ်မတစ်ခယာက်အခနနဲ့ခရာ ကခလးခတွကို ခေျာ်ရွှင်
လွတ်လေ်စွာ ကကီးခေင်းခစြျင်တယ်။ ခနာက်ပေီး သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးခြတ်ြျက်ခတွကို ြျနိုင်ခစြျင်ေါတယ်။” 

သတင္းစကား စိတ်ြိစီးမှု

“
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ခကျးဇူးသိခြင်း၊ နှိမ့်ြျခြင်းနဲ့ ကျန်းမာခရးကို င်္ရုစိုက်ခြင်းတို့ခြင့် ခအာင်ခမင်နိုင်ေါသည်။ ကျွန်ခတာ်တို့အခနနဲ့ လုံခလာက်စွာ အနားယူတာ၊ 
ခလ့ကျင့်ြန်းလုေ်တာ ကျန်းမာခရးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအခသာက်ခတွစားတာအေါအဝင် ကျန်းမာတဲ့ ဘဝခနထိုင်မှုအခလ့အထခတွကခနေဲ 
ကျွန်ခတာ်တို့ရဲ့ ကျန်းမာခရးနဲ့ တခြားသူခတွအတွက် သုြြျမ်းသာကို ခစာင့်ခရှာက်ခေးနိုင်ေါတယ်။ စိတ်ြိစီးမှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျမှုခတွအတွက် 
စိတ်ြွန်အားခေးနိုင်မယ့် သမ္မာကျမ်းစာအြျ ို့ကိုလည်း ခအာက်ေါအတိုင်းြကည့်ရှုနိုင်ေါတယ်။  

ြိလိေ္ပိြသဝါဒစာ ၄:၆ - အဘယ်အမှုကိုမျှ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ အရာရာ၌ ခကျးဇူးခတာ်ကို ြျးီမွမ်းခြင်းနှင့်တကွ ဆုခတာင်းခထာမနာခေုခြင်းအားခြင့် 
သင်တို့ခတာင်းေန်လိုခသာအရာများတို့ကို ဘုရားသြင်အား ြကားခလျှာက်ြကခလာ့။ 

ဆာလံကျမ်း ၉:၉ -ထာဝရဘုရားသည် ညှင်းဆဲခြင်းကို ြံရခသာသူတို့၏ြိုလှုံရာ ခဘးအန္တရာယ်ကျခရာက်သည်ကာလ ြိုလှုံရာခြစ်ခတာ်မှု၏

ဆာလံကျမ်း ၃၀:၅ - အမျက်ခတာ်သည် ြဏထွက်၏ ခကျးဇူးခတာ်မူကား တစ်သက်လုံးတည်၏။ ညဦးယံ၌ ငိုခကကးခြင်းသည်လာ၍ တည်းြို၏ 
နံနက်ယံ၌ကား သီြျင်းဆိုရန်သာ အြွင့်ရှိ၏။

ရှင်မဿဲြရစ်ဝင် ၁၁: ၂၈ ဝန်ခလး၍ ေင်ေန်းခသာသူအခေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့လာြကခလာ့။ ငါသည်ြျမ်းသာခေးမည်။ ဟူ၍ခြစ်သည်။ 

 ကျွန်ုေ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်

 ခတွ့ဆုံခြင်း
PHYO PA PA HLAING
Finance & Admin Assistant | BRIGHT

Q1 ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားေါလဲ။ ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားေါလဲ။ 
ကြျင်လူမျ ိုးေါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာေါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာေါလဲ။
 ြရဲသီး 

Q3  အကကိုက်ဆုံးအခရာင်က ဘာအခရာင်ေါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအခရာင်က ဘာအခရာင်ေါလဲ။
အခောခရာင် 

Q4 ခေျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုေ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ ခေျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုေ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
ခစျးဝယ်ထွက်ရတာ 

 လတ်တခလာအခခြအခနအရ ယြုကဏ္ဍသည် ခြာ်ခေ၍မရေါ။ လတ်တခလာအခခြအခနအရ ယြုကဏ္ဍသည် ခြာ်ခေ၍မရေါ။
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Q6

Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိေ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိေ္ပာယ် 
ြွင့်ြျင်လဲ။ ြွင့်ြျင်လဲ။ 

Kind

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ခရာက်ြဲ့တာေါလဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ခရာက်ြဲ့တာေါလဲ။

August, 2017

 ADRA မှာ အလုေ်လုေ်ရတာ ဘာခြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ေါသလဲ။ ADRA မှာ အလုေ်လုေ်ရတာ ဘာခြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ေါသလဲ။

ရေ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းကို ေံ့ေိုးခေးရတာခြကာင့်ေါ။ 

Q5 ဘယ်ခနရာခဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ေါသလဲ။ ဘယ်ခနရာခဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ေါသလဲ။ 

အင်းခလးကန်

ယြုလအတွက် 

ဇန်နဝါရီ

ဓာတ်ေုံ

ဓာတ်ေုံရိုက်ကူးသူအမည် 

Thet Paing Oo
Business & Life Skills Officer, VESI Project

ဓာတ်ေုံ၏အခြကာင်း

COVID-19 တုံ့ခေန်ခဆာင်ရွက်ခရးအခနခြင့် ရှမ်းခေည်နယ်ခခမာက်ေိုင်း၊ ကွတ်ြိုင်ပမို့နယ်ရှိ စစ်ခရှာင်စြန်းတစ်ြုမှ အကျ ိုးြံစားြွင့်ရှိသူများအား 
ကိုဗစ်ကာကွယ်ခရး ေစ္စည်းများကို VESI စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် ခြန့်ခဝခေးခနသည်ကို ခတွ့ရစဉ်။ 
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CASE2Learn

ဥခရာေသမင်္္ဂက ရန်ေုံခငွခထာက်ေံ့ထားပေီး 
မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများခြစ်ခသာ ADRA 
UK ၊ ADRA Germany၊ RISE တို့နှင့် ေူးခေါင်း
ခဆာင်ရွက်ခနခသာ CASE2Learn စီမံကိန်း
သည် ခအာက်ေါလှုေ်ရှားမှုများကိုခဆာင်ရွက်ြဲ့
သည်။

၁။ CDI; FPC နှင့် အြွဲ့သည် တီးတိန်ပမို့နယ်၊ 
Kap Teel ခကျးရွာတွင် ၂၀၂၁ ြုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 
၂၀ ရက်ခန့မှ ၂၁ ရက်ခန့အထိ Education 
Sensitization Event (ESE) လှုေ်ရှားမှုကို 
ဦးခဆာင်ကျင်းေြဲ့ေါသည်။ 

ယင်းအြမ်းအနားတွင် ေညာခရးတွင် MTB-
MLE ၏ အခရးေါမှု၊ လက်ရှိေညာခရးစနစ် မိတ်
ဆက်မှုနှင့် ေညာခရးကဏ္ဍတွင် မိဘများ၏ 
ေူးခေါင်းေါဝင်မှု အခရးေါမှုတို့ကို ထည့်သွင်း
ခဆွးခနွးြဲ့ေါသည်။ ထို့အခေင် အားကစားနှင့် 
စာစီစာကုံးပေိုင်ေွဲများကိုလည်း ေါဝင်ယှဉ်ပေိုင်ခစ
ြဲ့ေါသည်။ 

၂။ SEE: MTT/SMA နှင့် FPC တို့သည် လွိုင်
ခကာ်ပမို့နယ် ကုန်းသာခကျးရွာတွင် ၂၀၂၂ ြု
နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ခန့တွင် ESE လှုေ်ရှားမှု
ကို ေံ့ေိုးခေးြဲ့ေါသည်။ ESE ခြါင်းစဉ်တွင်  မိဘ
အုေ်ထိန်းသူ ေညာခရး၊ ခကျာင်းစီမံြန့်ြွဲမှု 
ခကာ်မတီနှင့် မိဘဆရာအသင်းတို့၏ အြန်း
ကဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ၊ အကျေ်အတည်းကာလ
အတွင်း ေညာခရးတွင် စိန်ခြါ်မှုများနှင့် 
ခအာင်ခမင်မှုဆိုင်ရာ ခဆွးခနွးမှုများ ေါဝင်သည်။ 

BRIGHT

ယြုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ရန်ေုံခငွခထာက်ေံ့ခေး
ထားခသာ BRIGHT စီမံကိန်းသည် ခအာက်ေါ
လုေ်ငန်းများကို ခဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။

၁။ စီမံကိန်းသည် ရှမ်းခေည်နယ်ခခမာက်ေိုင်း
မှ လားရှိုး၊ သီခေါ၊ ကွတ်ြိုင်၊ တန့်ယန်းနှင့် န
မ္မတူပမို့နယ်ရှိ ခကျးရွာခေါင်း ၁၆ ရွာတွင် 
အခရအတွက်နှင့် အရည်အခသွး ခဒတာ
စုခဆာင်းခြင်းနည်းလမ်းများကို အသုံးခေု၍ 
နှစ်စဉ် Y2 အြျက်အလက်များ စုခဆာင်းခြင်း
ကို ခဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။ 

၂။ ခကျးရွာအဆင့် စီမံကိန်း ညှိနှိုင်း
အစည်းအခဝးကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က တန့်
ယန်းပမို့နယ်ရှိ ခကျးရွာနှစ်ရွာတွင် ကျင်းေြဲ့
သည်။ အဆိုေါအစည်းအခဝးသို့ တာဝန်ရှိသူ 
စုစုခေါင်း ၂၃ ဦး တက်ခရာက်ြဲ့သည်။ 

 ခနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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VESI
LIFT က ရန်ေုံခငွခထာက်ေံ့ထားပေီး မိတ်ြက် 
AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ေူးခေါင်းခဆာင်ရွက်ခနခသာ  
VESI စီမံကိန်းသည် ခအာက်ေါလုေ်ငန်းများကို 
ပေီးခခမာက်ြဲ့သည်။

 ၁။ အခခြြံစက်ြျုေ်၊ အခခြြံကွန်ခေူတာနှင့် 
အခခြြံခမာ်ခတာ်ဆိုင်ကယ်သင်တန်း အမှတ်
စဉ် ၇ စာရင်းသွင်းထားခသာ ခကျာင်းသား
များအတွက် သင်တန်းြွင့်ေွဲအြမ်းအနားကို 
ဇန်နဝါရီလအတွင်း ရှမ်းခေည်နယ်ခခမာက်ေိုင်း၌ 
ကျင်းေြဲ့သည်။ 

၂။ COVID-19 အခရးခေါ်တုံ့ခေန်မှု၏ တစ်စိတ်
တစ်ေိုင်းအခနခြင့် COVID-19 ကာကွယ်ခရး
ေစ္စည်းများကို ရှမ်းခေည်နယ်ခခမာက်ေိုင်းရှိ 
စစ်ခရှာင်ဒုက္ခသည်စြန်းများသို့ အသီးသီး ခြန့်
ခဝခေးြဲ့သည်။ 

၃။ စီမံကိန်းအခနခြင့် အခခြြံအေ်ြျုေ်၊ အခခြြံ
ကွန်ခေူတာနှင့် အခခြြံဆိုင်ကယ်သင်တန်းသား
များအား သင်တန်းဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွန်းတမ်း 
စာအုေ်များ၊ သင်တန်းဝတ်စုံများနှင့် COVID-19 
ကာကွယ်ခရးေစ္စည်းများကို အသီးသီးခထာက်ေံ့
ခေးအေ်ြဲ့သည်။ 

SEAQE2

Norad နှင့် ADRA Norway က ရန်ေုံခငွ
ခထာက်ေံ့ခေးထားခသာ SEAQE2 စီမံကိန်း
သည် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ခအာက်ေါလုေ်ငန်း
များကို ပေီးစီးြဲ့သည်။ 

၁။ SEAQE2 စီမံကိန်းသည် လှိုင်းဘွဲပမို့နယ်
ရှိ ACS ခကျာင်းငါးခကျာင်းနှင့် ခကာ့ကရိတ်
ပမို့နယ်ရှိ ACS ခကျာင်း ၂ ခကျာင်းတို့တွင် 
ETLE tool (Effective Teaching Learning 
Environment) ကို အသုံးခေု၍ ၂၀၂၁ ြုနှစ်
အတွက် ခစာင့်ြကည့်ခလ့လာခရးြရီးစဉ်ကို 
အပေီးသတ်ခဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။

၂။ ခနာ်ခဝနိုင်ငံမှ ေုင်္္ဂလိကအလှူရှင်တစ်ဦး၏ 
လှူဒါန်းမှုခြင့် ကရင်ခေည်နယ်ရှိ ထိြိုက်လွယ်
ပေီး ခနရေ်ခရွှ့ခခောင်း SDA ြရစ်ယာန်အသင်း
ခတာ်အြွဲ့ဝင် အိမ်ခထာင်စု ၁၀၀ အတွက် 
စားနေ်ရိက္ခာအကူအညီ ခထာက်ေံ့ခြန့်ခဝခေး
ခြင်းကို ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်ခန့မှ 
ခြခြာ်ဝါရီလ ၂ ရက်ခန့အတွင်း မိတ်ြက် 
ACS အြွဲ့ဝင်များနှင့် SEAQE2 စီမံကိန်း
ဝန်ထမ်းများက ေူးခေါင်းခဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။ 
ယင်းခထာက်ေံ့မှုတွင် အိမ်ခထာင်စုတစ်စုစီ
အတွက် ဆန် ၁၀ ကီလိုင်္ရမ်၊ ငါးခသတ္တာဘူး 
၂၀၊ ခကွကာအထုေ် ၄၀ ၊ ခြါက်ဆွဲခခြာက်
အထုေ် ၆၀ နှင့် ၁ လီတာ ဆီ၂ ေုလင်းတို့ ေါ၀င်
သည်။ 

 ခနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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ELACAP
USAID က ရန်ေုံခငွခထာက်ေံ့ထားပေီး မိတ်ြက် 
KDHW နှင့် အတူေူးခေါင်းခဆာင်ရွက်ခနခသာ 
ELACAP စီမံကိန်းသည် ကရင်ခေည်နယ်အတွင်း 
WASH တစ်ကိုယ်ခရသန့်ရှင်းခရးဆိုင်ရာ 
အသိေညာခေးသင်တန်းကို ခေုလုေ်ြဲ့သည်။ 

တစ်ကိုယ်ခရသန့်ရှင်းမှုခမှင့်တင်ခရး သင်တန်း
ကို ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ခန့နှင့် ၁၄ ရက်ခန့တို့
တွင် ကျင်းေခေုလုေ်ြဲ့ပေီး သင်တန်း၏အဓိက 
ရည်ရွယ်ြျက်မှာ ေိုမိုခကာင်းမွန်ခသာ 
ကျန်းမာခရး အခခြအခနများအတွက် တစ်ကိုယ်
ခရသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ အသိေညာများခမှင့်တင်
သွားရန်ခြစ်သည်။ 

UNICEF EMERGENCY 
WASH
ယြုလတွင် UNICEF မှ ရန်ေုံခငွခထာက်ေံ့
ထားသည့် UNICEF Emergency WASH 
စီမံကိန်းသည် “တစ်ကိုယ်ခရသန့်ရှင်းမှု 
အသိေညာခေးခြင်း၊ COVID- 19 ခရာင်္ါကူး
စက်ေျ ံ့နှံ့မှု ခလျာ့ေါးခစခရးနှင့် ကျန်းမာခရး
ဝန်ခဆာင်မှုများ” ဆိုင်ရာ အသိေညာခြင်းနှင့် 
လမ်းညွှန်ခြင်း သင်တန်းများကို ပမိုင်ကကီးငူ
နှင့် လှိုင်းဘွဲပမို့နယ်ရှိ ခကျးရွာအသီးသီးတွင် 
ခေုလုေ်ြဲ့သည်။ 

အဆိုေါသင်တန်းတွင် ရေ်ရွာခစတနာ့ဝန်ထမ်း 
၂၉ ဦး တက်ခရာက်ြဲ့သည်။ စီမံကိန်းသည် 
ရေ်ရွာလူထု ၂၅၀၀၀ ကို တစ်ကိုယ်ခရသန့်ရှင်း
မှု အသိေညာခေးခြင်း၊ COVID 19 ခရာင်္ါ
ခေန့်ေွားမှု ခလျာ့ေါးခစရန်နှင့် အဆိုေါ ရေ်ရွာ
ခစတနာ့ဝန်ထမ်းများမှတစ်ဆင့် ကျန်းမာခရး
ဝန်ခဆာင်မှုများ ခေးအေ်သွားရန် ရည်ရွယ်
ခဆာင်ရွက်ခြင်းခြစ်ေါသည်။ 

 ခနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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 အလုေ်ခြါ်စာများနှင့်          

 တင်ဒါ်ခြါ်ယူမှုများ 
ခအာက်ခြာ်ခေေါရာထူးများနှင့် ေတ်သက်၍ မည်သို့ခလျှာက်ထားရမည်ကို ခအာက်ခြာ်ခေေါရာထူးများနှင့် ေတ်သက်၍ မည်သို့ခလျှာက်ထားရမည်ကို 
အခသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အခသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ဝင်ခရာက်ခလ့လာနိုင်ေါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ခေးေို့ခလျှာက်ထားမှုများကိုမူ ဝင်ခရာက်ခလ့လာနိုင်ေါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် ခေးေို့ခလျှာက်ထားမှုများကိုမူ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ေါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ေါ။ 

ADRA Myanmar အခနခြင့် လိမ်လည်ခြင်း၊ အကျင့်ေျက်ခြစားခြင်းADRA Myanmar အခနခြင့် လိမ်လည်ခြင်း၊ အကျင့်ေျက်ခြစားခြင်း
နှင့် ကခလးသူငယ်များကို ထိေါးခနှာင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရေ်များနှင့် ကခလးသူငယ်များကို ထိေါးခနှာင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရေ်များ
နှင့် ေတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်မဟုတ်ေါ။ အဆိုေါကိစ္စရေ်များနှင့် နှင့် ေတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်မဟုတ်ေါ။ အဆိုေါကိစ္စရေ်များနှင့် 
ေတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ခေးေို့တင်ခေနိုင်ေတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ခေးေို့တင်ခေနိုင်
ေါသည်။ေါသည်။

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       

 ဆက်သွယ်ေါ။ 

 ADRA Myanmar မှ ဘားအံပမို့အခခြစိုက်တာဝန်ထမ်းခဆာင်ရန် Office Assistant ရာထူးနှင့် ကိုက်ညီ
သင့်ခလျာ်သူများကို ရှာခြွလျက်ရှိေါသည်။ ခလျှာက်လွှာတင်သွင်းရန်ခနာက်ဆုံးရက်မှာ ခြခြာ်ဝါရီလ 
၁၅ ရက်ခန့ ခြစ်ေါသည်။ 
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၂၀၂၂ ြုနှစ်
ခြခြာ်ဝါရီ ၂၀၂၂

WEDTUEMONSUN THU FRI SAT
တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ စေန လာမည့်ေွဲ 

အြမ်းအနားများ

Timesheets များသည် 
လစဉ် ၂၅ ရက်ခန့
တွင် တင်သွင်းရမည်
ခြစ်သည်။

အများခေည်သူ
ရုံးေိတ်ရက်

ခြခြာ်ဝါရီ ၁၂ - 
ခေည်ခထာင်စုခန့

ၾကာသပေတး
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ခေက္ခဒိန်

‘MINGALABA’
ခနာက်အတွဲ

မတ်လ ၄ ရက်၊ ၂၀၂၂

4

28

1 2 3

မိတ်ဆက်
ဝန်ထမ်းသစ်

ZAW LWIN  
Logistic Officer

MoFAMoFA MoFA MoFA MoFA

WIN WIN THANT
M&E Officer

MIN THUREIN SOE
Logistic Assistant

NAW SAH PAW 
Community Mobilizer 

NAW TAMALAR PAW
Community Mobilizer 

SAW MAUNG AUNG 
Community Mobilizer 

MoFA MoFA MoFA MoFA
ADMIN

SAW EH DOE
Community Mobilizer 

CHIT PHYWE NGE
Junior Finance Officer

SAW DEGARAE
  Security

DR.SU EI MON
Admin& Advocacy 

Coordinator

ခေည်ခထာင်စုခန့




