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အယ်ဒီတာအြွဲ့

အသက် ၂၅ နှစ်အေွယ် မဖမင့်ဖမင့်သည် ရိုးေှင်းမသာ မိသားစုတစ်ြုမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ သူမအပါအဝင် မိသားစုဝင် ြုနစ်ဦးေှိပပီး 
သူမ၏ မိဘများက အသက်မမွးဝမ်းမကျာင်းအမနဖြင့် လယ်လုပ်ကိုင်ြကသည်။ သူမသည် မမာင်နှမများအနက် အကကီးဆုံးသမီးလည်းဖြစ်သည်။ 
သူမတို့မဒသ ေှမ်းဖပည်နယ်မဖမာက်ပိုင်းေှိ လူငယ်အများစုသည် အလုပ်အကိုင်မကာင်းမကာင်းကို ေေှိေန် ရုန်းကန်မနြကေသည်။ လူငယ်
အများစုသည် အဖြားအလုပ်အကိုင် အြွင့်အလမ်းများကို ေှာမြွေန် မေှေ့မဖပာင်းမနထိုင်ြကပပီး ကျန်သူများကလည်း လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးမေး
နှင့် စိုက်ပျ ိုးမေးလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်မောက်လုပ်ကိုင်ြကေသည်ဖြစ်သည်။ များမြကာမီတွင် ADRA Myanmar ၏ VESI စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် 

 မဆာင်းပါး

မနာက်ဆုံးေ စီမံကိန်းအြျက်အလက်များ ၆   အလုပ်မြါ်စာများ/ တင်ဒါမြါ်ယူမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ေန်
 ၉ 

လူငယ်များအတွက် အသက်မမွးဝမ်းမြကာင်းမလ့ကျင့်မေး ပံ့ပိုးမှုမှတစ်ဆင့် အိပ်မက်များ တကယ်ဖြစ်လာဖြင်း 



ကျွန်မတာ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုေင် မိဘမတွနဲ့ လူကကီးမတွက  ကျွန်မတာ်တို့
ကို မကျွးမမွးဖပုစု မစာင့်မေှာက်ြဲ့ြကတယ်။ ဖမန်မာနိုင်ငံမှာ မိဘမတွ အသက်ကကီး
လာတဲ့အြါ သူတို့ကို ဖပန်ပပီး ဖပုစုမစာင့်မေှာက်ြကပါတယ်။ ဒါကလည်း သမိုင်း
တစ်မလှောက် ကျင့်သုံးြဲ့တဲ့ မမတ္တာယဉ်မကျးမှုတစ်ြု ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ
မကာင်းတဲ့ မြါင်းမဆာင်တစ်ဦးဖြစ်ြျင်တယ်ဆိုေင်  သင်က သူတစ်ပါးကို အမစြံ 
ေမယ်လို့ မယရှုက ေှင်းလင်းစွာ မဖပာြကားြဲ့ပါတယ်။ 

(မဿဲ ၂၀: ၂၆-၂၈) အကဲအမှူးတို့သည် အာဏာထားတတ်ြက၏။ သင်တို့မူကား 
ထိုသို့မဖပုြကနှင့်။ လူသားသည် သူတပါးကိုမစစားဖြင်းငှါမလာ၊ သူတပါးအမစကို 
ြံဖြင်းငှါ၎င်း၊ မိမိအသက်ကိုစွန့်၍ လူများကိုမေွးဖြင်းငှါ၎င်း၊ ကကလာသည်ဖြစ်၍၊ 
ထိုနည်းတူ သင်တို့တွင်အကဲအမှူးဖပုလိုမသာသူကို သင်တို့အမစြံဖြစ်မစ။ သင်
တို့တွင်အထွဋ်အဖမတ် လုပ်ြျင်မသာသူကိုလည်း သင်တို့ကျွန်ဖြစ်မစဟု မိန့်မတာ်
မူ၏။

အသက်မမွးဝမ်းမကျာင်းသင်တန်းများ ပို့ြျမပးမနသည့်အမြကာင်း သူမြကားသိေမသာအြါ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၅ မှ ၅၄ ေက်ြကာ အမဖြြံ
အပ်ြျုပ်သင်တန်းကို တက်မောက်ေန် စာေင်းမပးသွင်းြဲ့သည်။ 

“ကျွန်မအမနနဲ့ အပ်ြျုပ်ေတာ ဝါသနာပါတာမြကာင့် ေက်တိုသင်တန်းအတွက် မေွးြျယ်ြံေတဲ့အြါမှာလည်း အေမ်းမပျာ်မိပါတယ်” 

အဆိုပါသင်တန်းတွင် သင်တန်းသားများသည် အပ်ြျုပ်ကိေိယာများနှင့် စက်များကို စနစ်တကျအသုံးဖပုပုံနှင့် အမျ ိုးသား၊ အမျ ိုးသမီးနှင့် ကမလး
ငယ်များအတွက် ဒီဇိုင်းအမျ ိုးမျ ိုး ြျုပ်နည်းအစုံကို သင်ယူမလ့လာြဲ့ြကသည်။ 

LIFT Myanmar က ေန်ပုံမငွပံ့ပိုးမပးထားပပီး မိတ်ြက် AVSI ၊ Finnish Refugee Council တို့နှင့်အတူ ပူးမပါင်းမဆာင်ေွက်မနမသာ VESI 
စီမံကိန်းသည် ေှမ်းဖပည်နယ်မဖမာက်ပိုင်းေှိ စစ်မေှာင်စြန်းများေှိ လူငယ်များအား ၎င်းတို့၏ ဝင်မငွတိုးပွားမစပပီး လုပ်သားမေးကွက် လိုအပ်ြျက်
ကို ဖြည့်ဆည်းမပးေန် ေည်ေွယ်ကာ မဆာင်ေွက်မနဖြင်းဖြစ်သည်။ 

စီမံကိန်းအမနဖြင့်လည်း သင်တန်းကာလတစ်မလှောက် မကျာင်းသားများအား စားမသာက်စေိတ်မထာက်ပံ့မြကးများ၊ သင်မထာက်ကူပစ္စည်းများ
နှင့် COVID-19 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ (Mask၊ Hand gel၊ Face shield) စသည်တို့ကို ပံ့ပိုးမပးြဲ့သည်။ သင်တန်းပပီးဆုံးပပီးမနာက် သူမအမန
ဖြင့် မနအိမ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အပ်ြျုပ်ဆိုင်မလးတစ်ဆိုင် ြွင့်လှစ်နိုင်ြဲ့သည်။ သူမသည် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝင်မငွဖြင့် မိသားစုကိုမထာက်ပံ့နိုင်မည့် တစ်
လလှေင် ကျပ် ၂၀၀,၀၀၀ ြန့်ေေှိမသာ အထည်၂၀ ြျုပ်လုပ်ေန်အတွက် မအာ်ဒါများကိုလည်း လက်ြံေေှိြဲ့သည်။ 

 “ကျွန်မေဲ့ အမသးစားစက်ြျုပ်လုပ်ငန်းကို စလုပ်ြဲ့မပမယ့် တဖြားလိုအပ်တဲ့ စက်မတွနဲ့ ကိေိယာမတွအတွက် အေင်းအနှီးပိုလိုပါမသးတယ်” ဟု 
သူမက ဆိုသည်။ 

ယင်းအသက်မမွးဝမ်းမြကာင်း ေက်တိုသင်တန်းမှ ေေှိမသာ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ြုစတင်ေန် လုံမလာက်
မသာ ယုံြကည်မှုကို မပးစွမ်းနိုင်ကာ ပိုမိုမကာင်းမွန်မသာဘဝနှင့် မနာက်ထပ် အသက်မမွးဝမ်းမြကာင်း အြွင့်အလမ်းများ ြန်တီးမပးနိုင်စွမ်း
ေှိမြကာင်း သူမက မဖပာဆိုသည်။ သူမတို့မဒသတွင် လူငယ်အများစုအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအမဖြြံသက်မမွးသင်တန်းများမပးဖြင်းနှင့် စိတ်ြျေ
မသာ အသက်မမွးဝမ်းမကျာင်း အလုပ်အကိုင်မကာင်းများ မေှိသမလာက်နည်းပါးသည်ဖြစ်၍ မဒသေှိ လူငယ်များအတွက် ADRA စီမံကိန်းသည်
တစ်ြက်တစ်လမ်းမှ လိုအပ်သည်ဟုလည်း သူမယုံြကည်ထားသည်။ 

သူမအမနဖြင့်လည်း ကိုယ်တိုင်ြျုပ်လုပ်ထားမသာ ရိုးောအထည်များနှင့် အပ်ြျုပ်အပိုပစ္စည်းများကို မောင်းြျမပးနိုင်မသာ ကိုယ်ပိုင်စက်ြျုပ်
လုပ်ငန်းအမသးစား လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးအဖြစ် မအာင်ဖမင်ေန်လည်း မမှော်လင့်ထားသည်ဖြစ်သည်။ 

            ကျွန်မေဲ့ အသက်မမွးဝမ်းမြကာင်းလုပ်ငန်းကို တိုးတက်မအာင် ပံ့ပိုးမပးတဲ့အတွက် အေမ်းမကျးဇူးတင်ပါတယ်။ 
ကျွန်မေဲ့အိပ်မက်က မအာင်ဖမင်တဲ့ စက်ြျုပ်လုပ်ငန်းတစ်ြုကို ပိုင်ဆိုင်ြို့ပါ။

သတင္းစကား မမတ္တာဖြင့် အမစြံဖြင်း 
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www.adramyanmar.org
မီဒီယာမှ

တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုမသာ် မမတ္တာမေှိေင် သူတစ်ပါးကို စိတ်မောကိုယ်ပါ အမစြံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ မအာက်ပါကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်မတာ်တို့ကို 
မမတ္တာဖြင့် အြျင်းြျင်း  ဘယ်လိုအမစြံသင့်မြကင်း သင်ဖပမပးမနပါတယ်။

(၁ မကာ ၁၃း ၄- ၇) မမတ္တာသည် စိတ်ေှည်တတ်၏ မကျးဇူးဖပုတတ်၏။ မမတ္တာသည် င်္ုဏ်ပပိုင်ဖြင်းမေှိ ကကားဝါဖြင်းမေှိ မာန်မာနမေှိ။ 
မမလျာက်ပတ်စွာ မကျင့်တတ်၊ ကိုယ်အကျ ိုးကို မေှာတတ်၊ မဒါသအမျက် မထွက်တတ်၊ အဖပစ်ေှိသည်ဟု မထင်တတ်၊ မတေားမသာ အမှု၌ 
ဝမ်းမဖမာက်ဖြင်း မေှိတတ်၊ သမ္မာတေား၌ ဝမ်းမဖမာက်တတ်၏။ ြပ်သိမ်းမသာအောကို ြုံးအုပ်တတ်၏။ ြပ်သိမ်းမသာအောကို ယုံတတ်၏။ 
ြပ်သိမ်းမသာ အောကို မဖမာ်လင့်တတ်၏။ ြပ်သိမ်းမသာအောကို သည်းြံတတ်၏။
 
အမစြံဖြင်းဟူသည် မကာင်းမွန်စွာမနထိုင်နိုင်ေန်ြက်ြဲလှသည့် လှပမသာအယူအဆတစ်ြုဖြစ်သည်။ အြွဲ့အစည်းတစ်ြုတွင် မမတ္တာမေှိဘဲ 
ဝန်မဆာင်မှုမပးဖြင်းသည် အများအားဖြင့် ဆိုးေွားမသာ ေလဒ်များ ဆီသို့သာ ဦးတည်မစမည်ဖြစ်ပါသည်။ မမတ္တာဆိုတာ လူသားမတွအတွက် 
မအာက်ဆီင်္ျင်လိုပါပဲ ၊ ဘုေားသြင်၏ အလိုမတာ်နှင့်အညီ လူတိုင်းအမပါ် မမတ္တာထားဖြင်းဖြင့် သူတစ်ပါးကိုအမစြံကာ ပိုမို မကာင်းမွန်မသာ 
အသက်တာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ြကပါမစလို့ ဆန္ဒဖပုလိုက်ပါတယ်။

 ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်

 မတွ့ဆုံဖြင်း
NAW KA HSER PAW
Receptionist/Office Assistant | Yangon Head Office

Q1 ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။ ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။ 
ကေင်လူမျ ိုးပါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
မမလးေှားမြါက်ဆွဲမြကာ်/ထိုင်းညှပ်မြါက်ဆွဲဖပားမြကာ်/Tea

Q3  အကကိုက်ဆုံးအမောင်က ဘာအမောင်ပါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအမောင်က ဘာအမောင်ပါလဲ။
အဖြူမောင်

Q4 မပျာ်ေှေင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ေတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ မပျာ်ေှေင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ေတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
သစ်ပင်စိုက်ပျ ိုးေတာ 

 လတ်တမလာအမဖြအမနအေ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ဖပ၍မေပါ။ လတ်တမလာအမဖြအမနအေ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ဖပ၍မေပါ။
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Q6

Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ် 
ြွင့်ြျင်လဲ။ ြွင့်ြျင်လဲ။ 

Loyalty 

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်မောက်ြဲ့တာပါလဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်မောက်ြဲ့တာပါလဲ။

၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ မမလ

 ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ေတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။ ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ေတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။

လိုအပ်မသာသူများကို အကူအညီမပးဖြင်းမြကာင့်ပါ။ 

Q5 ဘယ်မနောမဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ပါသလဲ။ ဘယ်မနောမဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ပါသလဲ။ 

ကမလာ/ အင်းမလးကန်

ယြုလအတွက် 

မြမြာ်ဝါေီ

ဓာတ်ပုံ

ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူအမည် 

Htet Htet Shein
Gender Officer, BRIGHT Project

ဓာတ်ပုံ၏အမြကာင်း

ေှမ်းဖပည်နယ်မဖမာက်ပိုင်းေှိ မကျာင်းဖပင်ပကမလးများ၏ ပညာမေးကို အဓိကထားလုပ်မဆာင်မနသည့် BRIGHT စီမံကိန်း အမကာင်အထည်မြာ်ော 
မကျးေွာတစ်ေွာတွင် ပညာသင်ြကားမနသည့် ကမလးများကို မတွ့ေစဉ်။
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CASE2Learn
ဥမောပသမင်္္ဂက ေန်ပုံမငွမထာက်ပံ့ထားပပီး 
မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများဖြစ်မသာ ADRA 
UK ၊ ADRA Germany၊ RISE တို့နှင့် ပူးမပါင်း
မဆာင်ေွက်မနမသာ CASE2Learn စီမံကိန်း
သည် မအာက်ပါလှုပ်ေှားမှုများကိုမဆာင်ေွက်ြဲ့
သည်။

၁။ Education Sensitization Event (ESE) 
လှုပ်ေှားမှုများကို ြယ်ြုံနှင့် ကမလးပမို့တို့
တွင် ဖပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ ESE အြမ်းအနား
တိုင်းတွင် Non- formal ပညာမေးမိတ်ဆက်
ဖြင်း၊ COVID-19 အကျပ်အတည်းအတွင်း စိတ်
ကျန်းမာမေးကို ပံ့ပိုးမပးေန်အတွက် ကမလး
များအတွက် အားကစားပပိုင်ပွဲကျင်းပမပးဖြင်း၊ 
မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုင်ော အသိပညာမပးဖြင်းနှင့် 
မကျာင်းသားသင်ယူမှုတွင် မိဘများ၏ အမေးပါ
မှု၊ ပညာမေးဆိုင်ော ဆောများနှင့် မကျာင်းစီမံ
ြန့်ြွဲမှုမကာ်မတီ(SMC) တို့၏ ပူးမပါင်းပါဝင်မှု၊ 
ပညာမေးမထာက်ပံ့ောတွင် မိဘများ၏အြန်း
ကဏ္ဍ စသည့်အမြကာင်းအောများကို အဓိက
ထား မှေမဝမဆွးမနွးြဲ့ြကသည်။ 

 ၂။  SENG; MTT/SMA များသည် မိုးမိတ်၊ 
ကွတ်ြိုင်နှင့် မိုင်းလုံပမို့နယ်များတွင် NFE ToT 
သင်တန်း ၃ ကကိမ် ဖပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ ယင်းအြွဲ့
သည် လာမည့် ESE လှုပ်ေှားမှုများအတွက်
လည်း ဖပင်ဆင်မဆာင်ေွက်ထားသည်။ 

BRIGHT

ယြုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ေန်ပုံမငွမထာက်ပံ့မပး
ထားမသာ BRIGHT စီမံကိန်းသည် မအာက်ပါ
လုပ်ငန်းများကို မဆာင်ေွက်ြဲ့သည်။

၁။ ေှမ်းဖပည်နယ်မဖမာက်ပိုင်းတွင် Women’s 
LEAD မိတ်ြက်အြွဲ့မှ Women grassroot 
သင်တန်းကို ဦးစီးကျင်းပြဲ့သည်။ အဆိုပါ၃ 
ေက်တာ သင်တန်းတွင် အမျ ိုးသမီး ၂၅ ဦး 
တက်မောက်ြဲ့သည်။ သင်တန်းသားများ
အမနဖြင့် စီမံြန့်ြွဲမှုအေည်အြျင်း၊ SRHR၊ 
SGBV၊ CEFM ဆိုင်ောစမသာအမြကာင်းအော
များနှင့် ဗဟုသုတအသိပညာများမှေမဝဖြင်းတို့
တွင် တက်ကကစွာပါဝင်ြဲ့ြကသည်။ 

၂။ BRIGHT စီမံကိန်းသည် မြမြာ်ဝါေီ ၄ 
ေက်နှင့် ၇ ေက်တို့တွင် မကျးေွာအြျ ို့တွင် မှို
စမ်းသပ်စိုက်ပျ ိုးမှုကို မလ့လာြကည့်ရှုေန်
အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ောမစာင့်ြကည့်
မလ့လာမေးြေီးစဉ်ကို စီစဉ်ြဲ့သည်။ 

၃။ အမဖြြံမှိုသင်တန်းအမှတ်စဉ် ၅ ကို ၂၀၂၂ 
ြုနှစ်၊ မြမြာ်ဝါေီလ ၉ ေက်မန့မှ ၁၁ ေက်မန့
အထိ တန့်ယမ်းပမို့နယ်၊ မန်ပန်မကျးေွာတွင် 
သင်တန်းသား ၂၇ ဦးဖြင့် ကျင်းပြဲ့သည်။ 

 မနာက်ဆုံးေ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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VESI
LIFT က ေန်ပုံမငွမထာက်ပံ့ထားပပီး မိတ်ြက် 
AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ပူးမပါင်းမဆာင်ေွက်မနမသာ  
VESI စီမံကိန်းသည် မအာက်ပါလုပ်ငန်းများကို 
ပပီးမဖမာက်ြဲ့သည်။

၁။ အမဖြြံအပ်ြျုပ်နှင့်ကွန်ပျူတာသင်တန်း 
အမှတ်စဉ် ၅ သင်တန်းဆင်းပွဲကို ဖပုလုပ်ြဲ့
သည်။ ကွတ်ြိုင်၊ သိန်းနီနှင့် နမ္မတူပမို့နယ်တို့
တွင် သင်တန်းဆင်းမကျာင်းသား စုစုမပါင်း 
၅၃ ဦးေှိသည်။ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၆ အမဖြြံ
အပ်ြျုပ်သင်တန်းမှ သင်တန်းသား (၄၁) ဦး 
သင်တန်းပပီးဆုံးြဲ့သည်။ အြမ်းအနားအတွင်း 
စီမံကိန်းအြွဲ့မှ အြွင့်အမှာစကားမဖပာြကားြဲ့
ပပီး သင်တန်းဆောများမှ အကကံဖပုြျက်များအား 
မှေမဝမပးကာ သင်တန်းသားများကလည်း 
မကျးဇူးတင်ေှိမြကာင်း မဖပာြကားြဲ့သည်။ 
အြမ်းအနား၌ သင်တန်းသားများအား င်္ုဏ်ဖပု
လက်မဆာင်များ မပးအပ်ြဲ့ပပီး သင်တန်းဆင်း 
လက်မှတ်များကိုလည်း အသီးသီးမပးအပ်ြဲ့
သည်။

 ၂။ COVID-19 တုံ့ဖပန်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
အမနဖြင့် ကွတ်ြိုင်ပမို့နယ်ေှိ စစ်မဘးမေှာင်
များအတွက် COVID-19 ကာကွယ်မေးဆိုင်ော 
ပစ္စည်းများကို ဖြန့်မဝမပးြဲ့ပါသည်။ 

၃။ ယြင်သင်တန်းဖြစ်မသာမမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်
ဖပုဖပင်ဖြင်းနှင့် အပ်ြျုပ်သင်တန်းတို့မှ
မကျာင်းသား(၂၀)ဦးသည် စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးမပး
မသာ startup kits များကို လက်ြံေေှိြဲ့သည်။ 

SEAQE2

Norad နှင့် ADRA Norway က ေန်ပုံမငွ
မထာက်ပံ့မပးထားမသာ SEAQE2 စီမံကိန်း
သည် ဘားအံ၊ Zwel Kabin Myay Education 
Project School ၌ မြမြာ်ဝါေီ ၁၁ ေက်မန့က 
e- learning တစ်ြုကို သင်တန်းသား ၂၁ ဦး
ဖြင့် ဖပုလုပ်ြဲ့သည်။ 

အဆိုပါသင်တန်းတွင် မကျာင်းသားများအား 
ADRA နှင့် adra.zabai.org e-learning LMS: 
Learning Portal တို့ကို မိတ်ဆက်မပးြဲ့သည်။ 
မကျာင်းသားများအား ၎င်းတို့၏ e-learning 
အမကာင့်ြွင့်နည်းကို သင်ြကားမပးပပီး 
e-learning သင်တန်းများတွင် စာေင်းသွင်း
ဖြင်းအဖပင် အဆိုပါသင်တန်းများကို အွန်လိုင်း
ဖြင့် မလ့လာေန်အတွက် ြုန်းမဘလ် ကျပ်တစ်
မသာင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးမပးြဲ့ပါသည်။ 
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ELACAP
USAID က ေန်ပုံမငွမထာက်ပံ့ထားပပီး မိတ်ြက် 
KDHW နှင့် အတူပူးမပါင်းမဆာင်ေွက်မနမသာ 
ELACAP စီမံကိန်းသည် ကေင်ဖပည်နယ်အတွင်း 
ကျန်းမာမေးနှင့် WASH ဆိုင်ော စီမံကိန်း
လှုပ်ေှားမှုများကို မဆာင်ေွက်ြဲ့သည်။ 

၁။ ယြုလတွင် စီမံကိန်းသည် တစ်ကိုယ်မေ
သန့်ေှင်းမှုဆိုင်ော အသိပညာဖမှင့်တင်ေန် 
ေည်ေွယ်ြျက်ဖြင့် ကေင်ဖပည်နယ်၊ ြကာအင်း
ဆိပ်ကကီးနှင့် ြျင်းဖပည်နယ်၊ မင်းတပ်ပမို့တို့တွင် 
တစ်ကိုယ်မေသန့်ေှင်းမှုဖမှင့်တင်မေးသင်တန်း
ကို ဖပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းနှစ်ြုတွင် 
စုစုမပါင်း သင်တန်းသား (၃၀) ဦး တက်မောက်
ြဲ့သည်။ 

၂။  သန့်ေှင်းမသာမေေေှိမစေန် ေည်ေွယ်၍ 
ကေင်ဖပည်နယ်အတွင်းေှိ အိမ်မထာင်စု ၇၀ 
အတွက် မေသန့်စက်အလုံး ၇၀ ကို ဖြန့်မဝမပး
ြဲ့သည်။ 

၃။ ကေင်ဖပည်နယ်အတွင်းေှိ မဘးဒဏ်သင့်
ဖပည်သူများအတွက် မေနှင့် သန့်ေှင်းမေးဆိုင်ော
ပစ္စည်းများ (WASH kits) ၈၀၀ ကို ဖြန့်မဝမပး
ြဲ့သည်။ 

UNICEF EMERGENCY 
WASH
ယြုလတွင် UNICEF မှ ေန်ပုံမငွမထာက်ပံ့ထား
သည့် UNICEF Emergency WASH စီမံကိန်း
သည် တစ်ကိုယ်မေသန့်ေှင်းမှု အသိပညာမပး 
လှုပ်ေှားမှုများနှင့် လှိုင်းဘွဲပမို့နယ် ပမိုင်ကကီးငူ 
စစ်မေှာင်ဒုက္ခသည် မဖပာင်းမေှေ့မနောြျထား
မေးမနောတွင် COVID-19 ပျ ံ့နှံ့မှု မလျာ့ပါးမစ
ေန်နှင့် ကျန်းမာမေးဆိုင်ော အသိပညာမပး 
လှုပ်ေှားမှုများကို ဖပုလုပ်ြဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ
လှုပ်ေှားမှုများတွင် COVID-19 ကူးစက်ဖပန့်ပွား
မှု တားဆီးကာကွယ်မေး အသိပညာမပး 
ပိုစတာများအပါအဝင် ဆပ်ဖပာများ၊ မေသန့်
မဆးမှုန့်ထုပ်များနှင့် မေသန့်စင်မဆးဖပားများ
စသည့်ပစ္စည်းများကို ေပ်ေွာလူထုသို့ ဖြန့်မဝ
မပးြဲ့သည်။ 

အဆိုပါ မထာက်ပံ့မပးမှုအေ အိမ်မထာင်စု 
၁၁၂၄ စု သည် ယင်းဖြန့် ဖြူးဖြင်းနှင့်အသိပညာ
မပးဖြင်းလုပ်ငန်းများမှ အကျ ိုးြံစားြွင့်ေေှိြဲ့
သည်။ 
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 အလုပ်မြါ်စာများနှင့်          

 တင်ဒါ်မြါ်ယူမှုများ 
မအာက်မြာ်ဖပပါောထူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့မလှောက်ထားေမည်ကို မအာက်မြာ်ဖပပါောထူးများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့မလှောက်ထားေမည်ကို 
အမသးစိတ်သိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အမသးစိတ်သိေှိနိုင်ေန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ဝင်မောက်မလ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် မပးပို့မလှောက်ထားမှုများကိုမူ ဝင်မောက်မလ့လာနိုင်ပါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် မပးပို့မလှောက်ထားမှုများကိုမူ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

ADRA Myanmar အမနဖြင့် လိမ်လည်ဖြင်း၊ အကျင့်ပျက်ဖြစားဖြင်းADRA Myanmar အမနဖြင့် လိမ်လည်ဖြင်း၊ အကျင့်ပျက်ဖြစားဖြင်း
နှင့် ကမလးသူငယ်များကို ထိပါးမနှာင့်ယှက်ဖြင်း စသည့်ကိစ္စေပ်များနှင့် ကမလးသူငယ်များကို ထိပါးမနှာင့်ယှက်ဖြင်း စသည့်ကိစ္စေပ်များ
နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စေပ်များနှင့် နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ြံသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စေပ်များနှင့် 
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် မပးပို့တင်ဖပနိုင်ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် မပးပို့တင်ဖပနိုင်
ပါသည်။ပါသည်။

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

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်       

 ဆက်သွယ်ပါ။ 
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မိတ်ဆက်
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Timesheets များသည် 
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Driver & Logistics Assistant
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