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စောဟိန
ကရင်ပြည်နယ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း

မာတိကာ
အတွဲ ၂၄

၅

မတ်လ ၂၀၂၂

၂

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ယခုလ ဓာတ်ပုံကဏ္ဍ

ဆောင်းပါး
မျက်နှာဖုံးဓာတ်ပုံ

၃

အယ်ဒီတာအဖွဲ့

၆

ဆောင်းပါး
သတင်းစကား

နောက်ဆုံးရ စီမံကိန်းအချက်အလက်များ

၄

သတင်းစကား
မီဒီယာမှ
ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
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အလုပ်ခေါ်စာများ/ တင်ဒါခေါ်ယူမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်

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

ဆောင်းပါး

ကရင်ပြည်နယ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း
ကိုစောဟိန်းသည် မိသားစုဝင် ၁၄ ဦးရှိပြီး မွေးချင်း ၁၂ ဦးအနက် ခြောက်ယောက်မြောက် သားလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မိသားစု
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ရာသီအလိုက် သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျ ိုးသည်။ မိသားစုအခြေအနေအရပ်ရပ်တို့
ကြောင့် သူသည် ပညာရေးမှာ ခြောက်တန်းနှင့်ပင် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရသည်။ သူသည် ပန်းရန်လုပ်သားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပြီး မိသားစု၏၀င်ငွေကို
တစ်ဖက်တစ်လှမ်းက ကူညီခဲ့သည်။
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“အဲဒီအချ ိန်တုန်းက ဂဟေဆက်ကျွမ်းကျင်မှုကို သင်ယူဖို့ ဆန္ဒရှိပေမယ့် သင်တန်းကြေးပေးဖို့ ပိုက်ဆံမရှိခဲ့ပါဘူး”
ယင်းနောက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်တွင် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအချ ို့ကို ပို့ချပေးနေသည့် ADRA Myanmar ၏ SEAQE2 ပရောဂျက်
အကြောင်းကို ကိုစောဟိန်း ကြားသိခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် သံဂဟေဆက်သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၃ သို့ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရန် သူ့အနေဖြင့်
ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးနောက် စတီးလ်ဂဟေဆက်သင်တန်းကို ဆက်လက်လေ့လာခဲ့သည်။
“ရက်တိုသင်တန်းအတွက် ရွေးချယ်ခံရတော့ ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်”
ထို့ပြင် သင်တန်းမှ ပံ့ပိုးပေးသော Internship အစီအစဉ်မှာလည်း ထိရောက်မှုရှိပြီး ကျောင်းသားများအနေဖြင့် လက်တွေ့အသုံးချခြင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ အသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများစွာကို လေ့လာနိုင်သည်ဟု ၄င်းကယူဆထားသည်။
ကိုစောဟိန်းအနေဖြင့် Norad နှင့် ADRA Norway မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် ရက်တိုသင်တန်း ဂဟေဆက်
သင်တန်းကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး သင်တန်းမှပို့ချပေးသော ဂဟေဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံများကို သိရှိခွင့်ရ
သည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးချ ိန်တွင် သူ့အနေဖြင့် SEAQE2 စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးငွေကျပ် ၂၅၀,၀၀၀ ရရှိခဲ့ပြီး အခြားငွေကြေးပံ့ပိုးမှုများဖြင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခု
ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူ့အနေဖြင့်လည်း ယင်းသင်တန်းသည် သူ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက် နည်းလမ်းမျ ိုးစုံနှင့် ကူညီပေး
နိုင်ခဲ့သည်ဟုလည်း ယုံကြည်ထားသည်။

“

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုဆို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်ပါပြီ။ အနာဂတ်မှာလည်း
လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ ဒီအတတ်ပညာကို သင်ယူလိုတဲ့ သင်တန်းသားတွေကိုလည်း လက်ခံပြီး မျှဝေပေး
သွားမှာပါ”

သတင္းစကား

စေတနာ့ဝန်ထမ်းဘဝ

ဆရာအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဆယ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။ ကျောင်းသားတွေရဲ့
ပျော်ရွှင်စွာ ဆူညံသံတွေကပဲ ကျွန်မရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါ
တယ်။ ကလေးတွေကို ချစ်တတ်ပြီး သိပ္ပံပညာသာမက သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ဘဝကို
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တတ်အောင်လည်း သင်ပေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို
လည်း ကျွန်မအနေနဲ့ ဂရုစိုက်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်က လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှု
ကြောင့် ကလေးအနေနဲ့ ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူးလို့ သတင်းပို့တယ်။ ကျောင်းသား
များကို ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အန္တရာယ်များကို ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေဖို့နဲ့ ပိုမို
ဘေးကင်းစေဖို့ ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို ကျွန်မစဉ်းစားခဲ့တယ်။ ADRA
ကစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းအတွက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်တာကိုသိတဲ့အခါ
ဒါက ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာဖို့ ကျွန်မအတွက်
အခွင့်အရေးဖြစ်လာပါတယ်။
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ပထမအကြိမ်သင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးနောက်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေ ကျောင်းသားတွေနဲ့လည်း မျှဝေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို
ကျွန်မရရှိခဲ့ပါသည်။
ADRA ရဲ့သင်တန်းက အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ကျွန်မကို အများကြီးသင်ပေးပါတယ်။ ဒီအသိပညာအသစ်တွေကို
လည်း ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေကို မျှဝေပေးပါတယ်။ အဲဒီအချ ိန်ကစလို့ ကျွန်မအနေနဲ့ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
လျှော့ချရေး ADRA အစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်းက ကျွန်မရဲ့ဘဝ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး အခြားသူတွေအတွက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်စေလိုပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်
က လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို ကူညီဖို့ ဘုရားသခင် ခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေ
ကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းများများ လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ လေးနှစ်လောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ADRA ဝန်ထမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါ
တယ်။ ဒီလိုမျ ိုးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုရလို့လည်း ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
MARIA WINERUNGAN | Communication and Church Relation Officer, ADRA Indonesia

မီဒီယာမှ

www.adramyanmar.org

လတ်တလောအခြေအနေအရ ယခုကဏ္ဍသည် ဖော်ပြ၍မရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

HTAY HTAY MYINT
Education Officer | BRIGHT

Q1
Q2
Q3
Q4

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
ကရင်လူမျ ိုးပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
သစ်သီးတွေပါ။
အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။
ပန်းရောင်ပါ။
ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။
မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ စကားပြောဆိုရတာပါ။
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Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
Israel (Jerusalem)

Q7

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။
Compassion

Q8

ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
ရပ်ရွာတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့်ပါ။

ယခုလအတွက်
ဓာတ်ပုံ

မတ်လ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူအမည်
KNWO, BRIGHT Project

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
BRIGHT စီမံကိန်း မိတ်ဖက် KNWO အဖွဲ့သည် TEES အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိရာ ကယားပြည်နယ် မယ်စဲမြို့နယ်တွင်
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ကို တွေ့ရစဉ်။
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CASE2Learn
ဥရောပသမဂ္ဂက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ADRA
UK ၊ ADRA Germany၊ RISE တို့နှင့် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်နေသော CASE2Learn စီမံကိန်း
သည် အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့
သည်။
၁။ CDI- FPC နှင့် ECCD ကြီးကြပ်ရေးမှူး
များသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်မှ ၂၇ ရက်
နေ့အထိ စီစဉ်ထားသော ECCD သင်တန်း (SVT)
အတွက် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်စီစဉ်
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂။ BF- MTTs/SMA များသည် ဟားခါးမြို့နယ်
ရှိ စာသင်ကျောင်းပေါင်း၂၀ တွင် ဒုတိယအကြိမ်
ရွေ့လျားလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ကို ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၃။ Luhu Development Network တွင် FPC
နှင့် MTT များသည် သင်ခန်းစာအစီအစဉ်၊
လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်စသည်ဖြင့် SVT ကို
ပြင်ဆင်ထားပြီး LDN အဖွဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈
ရက်နှင့် မတ် ၁ ရက်တို့တွင် မိုင်းပင်မြို့နယ်တွင်
ESE လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။

BRIGHT
ယခုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့်
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေး
ထားသော BRIGHT စီမံကိန်းသည် အောက်ပါ
လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ Education Sensitization Events (ESE)
အခမ်းအနားများကို ဖရူဆိုနှင့် လွိုင်ကော်
မြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာ သုံးရွာတွင် ကျင်းပ
ပြုလုပ်ခဲ့ရာ လူဦးရေစုစုပေါင်း ၃၇၄ ဦးတက်
ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သည်။
၂။ ALP အစီအစဉ်အတွက် ရပ်ရွာလူထု
အသိပညာပေးခြင်းကို ကယားပြည်နယ်၊ ဖရူ
ဆိုမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာနှစ်ရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်
ခဲ့သည်။
၃။ Boys and Men champions သင်တန်း
နှင့် Women grassroot သင်တန်းတို့ကို
ကယားပြည်နယ်တွင် အသီးသီးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
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VESI
LIFT က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး မိတ်ဖက်
AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော
VESI စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို
ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
၁။ VESI စီမံကိန်းသည် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်
KBC စခန်းတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်
ခြင်း၊ အခြေခံစက်ချုပ်ခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာ
သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၇ အတွက် သင်တန်းဆင်း
ပွဲ အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ
သင်တန်းများမှ သင်တန်းသားသင်တန်းသူ
စုစုပေါင်း ၆၃ ဦး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
၂။ COVID-19 တုံ့ပြန်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နမ့်ခမ်း
မြို့နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ် မန်စီ
မြို့နယ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် COVID-19
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ဖြန့်ဝေ
ပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင်စီမံကိန်းသည် စစ်ရှောင်
ဒုက္ခသည်များအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
ပညာ ရက်တိုသင်တန်း အသိပညာပေး
ဟောပြောပွဲများကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၃။ စီမံကိန်းသည် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိ အခြေခံ
စက်ချုပ်သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၇ အတွက်
သင်တန်းဆရာကြေးနှင့် သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်
သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်အသီးသီးတို့ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။

SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 စီမံကိန်းသည်
၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် (NFE)
Program of Batch (2/2021) အတွက်
သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပြီး
ကျောင်းသား ၁၇ ဦးသည် အဆိုပါအစီအစဉ်မှ
အောင်မြင်စွာ သင်တန်းပြီးစီးခဲ့သည်။
တစ်ချ ိန်တည်းတွင်၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်
များ၊ SMCs၊ KECD ညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် ADRA
ဝန်ထမ်းများသည် (Batch 1/2022) အတွက်
အနာဂတ်အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးရန်
ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
SEAQE2 စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအချ ို့သည် ၂၀၂၂ ခု
နှစ် မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ပဒဲကော ကျောင်း
ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်၍ မိဘ
များ၊ ကျောင်းသားများနှင့် ဆရာ ဆရာမများ
အား အားပေးကူညီခဲ့ပါသည်။
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ELACAP
USAID က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး မိတ်ဖက်
KDHW နှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော
ELACAP စီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း
ရပ်ရွာအိမ်သာများကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
WASH အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့်
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ဝါးမီးလယ်
ကျေးရွာတွင် ရပ်ရွာလူထုအတွက် အိမ်သာများ
ဆောက်လုပ်နေခြင်းမှာ ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယင်းစီမံကိန်းလှုပ်ရှားမှုမှ အိမ်ထောင်စု ၆၉ စု၊
လူဦးရေစုစုပေါင်း ၃၆၀ ဦးတို့ အကျ ိုးခံစားခွင့်
ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

UNICEF EMERGENCY
WASH
ယခုလတွင် UNICEF မှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့
ထားသည့် UNICEF Emergency WASH
စီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲ့
မြို့နယ်အတွင်း တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး
ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ဖြန့်
ဝေခဲ့သည်။
ယင်းပစ္စည်းများအဖြစ် စီမံကိန်းမှနေ၍ ရေစစ်၊
ပလပ်စတစ်ပုံးများ၊ ရေသန့်စင်ဆေးမှုန့်ထုပ်
များ၊ ရေသန့်စင်ဆေးပြားများ၊ တစ်ကိုယ်ရေ
သန့်ရှင်းမှုကိရိယာ၊ ဆပ်ပြာတုံး၊ လက်သန့်
ဆေး၊ နှာခေါင်းစည်းများနှင့် အသိပညာပေး
ပိုစတာများအား အိမ်ထောင်စု ၃၀၁၃ စုအား
ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ အိမ်ထောင်စု ၁၅၀ စု
အတွက် ယင်လုံအိမ်သာအလုံးရေ ၁၅၀ နှင့်
ကျေးရွာ လေးရွာအား ရေပေးဝေနိုင်ရန် ရေ
သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူမှုစနစ် ၄ ခုတည်ဆောက်
ရေးလုပ်ငန်းကို၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် စတင်
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
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AEON5
ယခုလတွင် AEON 1% Club နှင့် ADRA Japan
တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော AEON5
စီမံကိန်းသည် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်နှင့် ကော့ကရိတ်
မြို့နယ်ရှိ ACS ကျောင်း ခြောက်ကျောင်းတို့မှ
မိဘ၊ ဆရာများနှင့် PTA/SMC အဖွဲ့ဝင်များအား
စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်
အပေါ်အသိပေး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
စီမံကိန်းထပ်ဆောင်းအကောင်အထည်ဖော်မှု
အနေဖြင့် AEON-5 စီမံကိန်းသည် ဆရာများနှင့်
ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းသုံးပစ္စည်း
များ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ တစ်ကိုယ်ရေ
သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့် ကျောင်းကစား
ကွင်းသုံးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
နှင့် ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသွားမည်
ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့် စာသင်ကျောင်းများမှာ
မြမတီခီး၊ ထီးမူးထ၊ ဝကျဲ၊ ကွီးသေ့ဖူး၊ ပဒဲကော
နှင့် ထီးဟူးသံကျောင်းတို့ ဖြစ်သည်။

SHAPE
MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့က
ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးပေးထားသော Sustainable
Health Agriculture Protection and
Empowerment (SHAPE) စီမံကိန်းသည် ယခု
လအတွင်း အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးစီးခဲ့
သည်။
၁။ မတူပီမြို့နယ် လိုတော်၊ ရှတလိုင်း၊ ဆီတာ
လိုင်၊ ထယ်ဆီးနှင့် ရေဆောကျေးရွာတို့တွင်
ဝဥ စိုက်ပျ ိုးခြင်းသင်တန်းကို ကျင်းပပြုလုပ်
ခဲ့သည်။
၂။ ဝေါ်တီး၊ ဘလေး၊ ကေလုံး၊ လုံးငိုး၊ ဆဲမ်ပီး၊
လုံကား၊ ရေဆော၊ ထယ်ဆီး၊ လုံရိန်း၊ လိုတော်၊
ရှတလိုင်း နှင့် လောင်ဗား ကျေးရွာတို့တွင်
ရေပိုက်လိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်း
ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၃။ ရပ်ရွာအခြေပြု သဘာဝအရင်းအမြစ် စီမံ
ခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကို ဝေါ်တီး၊ ဘလေးနှင့် ကေ
လုံးကျေးရွာတို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ
သင်တန်းသည် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ
ဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာများ
နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
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နောက်ဆုံးရ စီမံကိန်း
အချက်အလက်များ

MOFA
ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ADRA
Japan တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသော
MOFA စီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းအဓိကထား
ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာများတွင် စီမံကိန်း
ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အသိပေးရှင်းလင်းခြင်းနှင့်
အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေးများကို
ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်အရ
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်အတွင်း
စာသင်ကျောင်းနှစ်ခုကို ဆောက်လုပ်သွားမည်
ဖြစ်ပြီး အိမ်သာများ၊ ရေတွင်း၊ ဆရာများအတွက်
နေအိမ်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းအပြင် မီးရရှိရေး
အတွက် ဆိုလာစနစ်တို့ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် စီမံကိန်းအနေဖြင့် ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ
များ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေ
သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်းများ
ကိုလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

Myanmar Food
Assistance - MFA
Canadian Foodgrains Bank (CFGB) က
ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသည့် ကရင်ပြည်နယ်
ရှိ ပဋိပက္ခဒဏ်သင့် ပြည်သူများအတွက်
စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ကူညီရေးစီမံကိန်း
(MFA) စတင်ခြင်းအစည်းအဝေးကို မတ်လ ၂၃
ရက်နေ့မှ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့အထိ အွန်လိုင်းမှ
တစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေး အခမ်းအနားတွင်
Canadian Foodgrains Bank (CFGB) နှင့်
ADRA Myanmar မှ ဝန်ထမ်းများက တက်
ရောက်ခဲ့ကြပြီး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်မည့်အစီစဉ်များ၊ အလှူရှင်မူဝါဒ
လိုက်နာမှု၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အထောက်အထား
များရှင်းလင်းခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်
ချက်များ၊ MEAL အစီအစဉ်၊ ကျား၊ မရေးရာ
နှင့် HR မူဝါဒနှင့် အလေ့အကျင့်စသည့်
အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြား
ခဲ့သည်။
စီမံကိန်းကာလသည် ခြောက်လကြာမြင့်မည်
ဖြစ်ပြီး ယင်းစီမံကိန်းအား ADRA Canada၊
ADRA Japan၊ ADRA Korea နှင့် World
Renew တို့မှလည်း အတူတကွ ပံ့ပိုးကူညီပေး
ထားသည်။
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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၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း
နှင့် ကလေးသူငယ်များကို ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များ
နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ခံသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ပေးပို့တင်ပြနိုင်
ပါသည်။
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INTRODUCING
NEW STAFF MEMBERS
To To Parkdeeknunnathum
M&E Officer
MFA
Thanikan Tanaparawong
Finance Officer
MFA
Komson Phayonsakdapas
Project Manager

Khin Ohnmar Htwe
Finance Coordinator

Htet Yadanar Linn
Project Assistant
ELACAP

MFA

Finance (Yangon)

UPCOMING
CALENDAR
SUN

တနဂၤေႏြ

APRIL 2 0 2 2
MON

TUE

တနလၤာ

WED

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

THU

ၾကာသပေတး

FRI

SAT

ေသာၾကာ

စေန

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

အႀကိဳေန႔

17

အက်ေန႔

အၾကတ္ေန႔

အတက္ေန႔

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

UPCOMING
EVENTS
Timesheets များသည်
လစဉ် ၂၅ ရက်နေ့
တွင် တင်သွင်းရမည်
ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူ
ရုံးပိတ်ရက်
ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့မှ
၁၇ ရက်နေ့အထိသည်
သင်္ကြန်ကာလရုံးပိတ်
ရက်ဖြစ်သည်။

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္
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