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အယ်ဒီတာအြွဲ့

အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မနန်းစံနွန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ်မပမာက်ြိုင်း လားရှိုးပမို့နယ်တွင် မနထိုင်သူတစ်ဦးလည်းပြစ်သည်။ သူမတွင် မိသားစုေင်
မလးဦးရှိပြီး သူမ၏မိဘများသည် မတာင်ယာလုြ်ကိုင်ကာ အသက်မမွးေမ်းမြကာင်းပြုြကသည်။ 

 မဆာင်းြါး

မနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်းအြျက်အလက်များ ၆   အလုြ်မြါ်စာများ/ တင်ဒါမြါ်ယူမှုများ

ကျွန်ုြ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန်
 ၁၁ 

ရှမ်းပြည်မပမာက်ြိုင်းတွင် မှိုစိုက်ြျ ိုးပြင်း  



ADRA နှင့် အလုြ်လုြ်စဉ်မှာ ADRA ရဲ့အလုြ်ဟာ တန်ြိုးရှိမြကာင်း Church အြွဲ့
ေင်မတွနဲ့ မိတ်မဆွမတွက မပြာဆိုြဲ့ြူးြါတယ်။ ဒါက မှန်မသာ်လည်း၊ ဘုရားသြင်
နှင့်အတူ လုြ်မဆာင်သမျှဟာ တန်ြိုးရှိတယ်လို့ ကျွန်မတာ်အမနနှင့် ယူဆြါတယ်။ 
အသင်းမတာ်၊ ြရစ်မတာ်ရဲ့ ကိုယ်ြန္ဓာအတွက် လုြ်မဆာင်တဲ့အြါ၊ အလုြ်တစ်ြုစီ
တိုင်းက ဘုရားသြင်ရဲ့ပြန်လာပြင်းနဲ့ သူ၏နိုင်ငံမတာ်တည်မဆာက်ပြင်းအတွက် 
လုြ်မဆာင်ြျက်အသီးသီးရှိတယ်လို့ ယုံြကည်ြါတယ်။ မပြြေါးက မပြြေါးလို
မျက်လုံးက မျက်လုံးလိုြဲ အလုြ်လုြ်လုြ်မနြကတာြဲ ပြစ်ြါတယ်။ 

ဒါဆို ADRA က ြရစ်မတာ် ကိုယ်ြန္ဓာရဲ့ ဘယ်လိုအစိတ်အြိုင်းပြစ်မလဲ။ ဘုရားသြင်
က ြျစ်ပြင်းမမတ္တာနဲ့ ကရုဏာ ပြစ်မတာ်မူတယ်။ ADRA ရဲ့အလုြ်က
ဧေံမင်္လိတရားမဟာပြင်းထက် ဘုရားသြင်ရဲ့ မမတ္တာ၊ ကရုဏာမတွကို လူမတွသိ
ြို့အတွက် ‘ေင်မြါက်’ တစ်ြုပြစ်မနတယ်လို့ ယုံြကည်ြါတယ်။ 
သမ္မာကျမ်းစာအရ ြရစ်မတာ်သည် လူတို့ကို စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာတို့
ကိုြါ ကုသမြးြါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လိုအြ်ြျက်မတွကို ပြည့်ဆည်းပြီးတဲ့သကာလ 

သူမသည် ြညာမရးအမနပြင့် ၇ တန်းအထိ မအာင်ပမင်ပြီးမပမာက်ြဲ့ပြီး COVID-19 ကြ်မရာင်္ါမြကာင့် မကျာင်းဆက်မတက်နိုင်မတာ့မြ။ 
များမြကာမီတွင် BRIGHT စီမံကိန်းသည် သူမတို့ရွာသို့ မရာက်ရှိလာပြီး အသက်မမွးေမ်းမြကာင်းဆိုင်ရာ မလ့ကျင့်မရးအစီအစဉ်တစ်ြုကို 
မိတ်ဆက်မြးြဲ့သည်။ 

သူမသည် အဆိုြါသင်တန်းသို့ တက်မရာက်ရန် စိတ်ေင်စားြဲ့ရာ ၂၀၂၁ ြုနှစ်၊ နိုေင်ဘာလတွင် ပြုလုြ်သည့် အမပြြံမှိုစိုက်ြျ ိုးပြင်းဆိုင်ရာ
သင်တန်းသို့ တက်မရာက်နိုင်ြဲ့သည်။

Global Affairs Canada နှင့် ADRA Canada တို့မှ ရန်ြုံမငွြံ့ြိုးထားမသာ BRIGHT စီမံကိန်းသည် မေးလံမြါင်သီမသာမဒသများရှိ မကျာင်းပြင်ြ
ကမလးများ၏ အသက်မမွးေမ်းမြကာင်းြညာမရးကို အဓိကထားမဆာင်ရွက်မနပြင်းပြစ်သည်။ 

“ဒီသင်တန်းက ကျွန်မတို့အတွက် အရမ်းထိမရာက်တယ်။ မစျးကွက်မှာမရာင်းြို့ မှိုစိုက်ြျ ိုးြို့နဲ့ မြာက်သည်မတွကို ဘယ်လိုရှာပြီး မစျးကွက်
ရမအာင်လုြ်ရမလဲဆိုတာကို စိတ်ကူးရှိြဲ့ြူးတယ်။ အြုဆို ဓာတုကင်းစင်တဲ့ မှိုမတွ စိုက်ြျ ိုးနည်းနဲ့ အရင်းအနှီးနည်းတဲ့ ြတ်ေန်းကျင်ကို ပြုစု
ြျ ိုးမထာင်နည်းမတွကိုလည်း ကျွန်မအမနနဲ့ သိလာြါပြီ။ မနာက်ပြီးမိသားစုစားြို့အတွက်လည်း မှိုအလုံအမလာက်ရမနြါပြီ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မတို့
အိမ်နီးနားြျင်းမတွနဲ့လည်း မေမျှစားလို့ရမနြါပြီ”

မှိုသင်တန်းပြီးဆုံးြျနိ်တွင်မတာ့ သူမအမနပြင့် မှိုစိုက်ြျ ိုးနည်းလမ်းများကို မကျးရွာရှိ အပြားသူများနှင့်လည်း အတူတကွ ပြန်လည်မျှမေြဲ့သည်။ 
BRIGHT စီမံကိန်းအမနပြင့်လည်း တစ်ြက်တစ်လှမ်းမှမန၍ မှိုမျ ိုးမစ့များကို မထာက်ြံ့မြးပြီး ရွာသူရွာသားများကလည်း မှိုများစွာစိုက်ြျ ိုး
မမွးပမူထားနိုင်မသာ မှိုစိုက်ြျ ိုးမရးအိမ်တစ်လုံးတည်မဆာက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအြ်မသာေါးများကို ြံ့ြိုးကူညီမြးြကသည်ပြစ်သည်။ 

ယြုအြါတွင် သူမအမနပြင့် BRIGHT စီမံကိန်း၏ ြံ့ြိုးကူညီမြးမှုပြင့် သူမ၏ကိုယ်ြိုင် မှိုြျ ိုးဥယျာဉ်မလးတစ်ြုကို တည်မထာင်နိုင်ရန်လည်း 
များစွာြင် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိသည်။ 

        ဒီသင်တန်းကို တက်ြွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းေမ်းသာြါတယ်။ ကျွန်မတို့ရွာမှာ ဒီလိုအသက်မမွးေမ်းမကျာင်းြညာမရး
ကို ြံ့ြိုးမြးတဲ့ အလှူရှင်နဲ့ ADRA ကိုလည်း မကျးဇူးတင်ြါတယ်”

သတင္းစကား ြရစ်မတာ်ရဲ့မည်သည့်ကိုယ်ြန္ဓာအစိတ်အြိုင်းဟာ ADRA ရဲ့အလုြ်ပြစ်
သလဲ

“
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“လာြက ငါ့မနာက်သို့ လိုက်မလာ့” ဟုမိန့်မတာ်မူြဲ့တယ်။ ADRA ရဲ့အလုြ်ဟာ ‘ကုသပြင်း’ အြိုင်းပြစ်ြါတယ်။
အပြစ်မြကာင့်ပြစ်လာတဲ့ ဒုက္ခမတွနဲ့ နာကျင်မှုမတွကမန လူမတွကိုလွတ်မပမာက်မစမယ်လို့လည်း ယုံြကည်ထားြါတယ်။ ဘုရားသြင်ရဲ့ ြျစ်ပြင်း
မမတ္တာကို လူမတွသိြို့’ေင်မြါက်’တစ်ြုလည်းြဲ ပြစ်ြါတယ်။

ဒါ့အပြင် လူ့အသိုင်းအေိုင်းကို အကျ ိုးပြုြို့နဲ့ အပြားသူမတွကို အကျ ိုးပြုတဲ့အရာမတွကို လုြ်မဆာင်ြို့က ြိုအမရးကကီးတယ်လို့ လူအများစုက 
ယုံြကည်ြကြါတယ်။ ADRA ရဲ့လုြ်မဆာင်မှုမတွအမြကာင်း မလ့လာပြင်းအားပြင့် လူမတွအမနနဲ့လည်း ADRA နဲ့ အသင်းမတာ်အမြကာင်းကို ြိုမို
သိရှိလာမှာလည်းပြစ်ြါတယ်။ ဒါကလူမတွအတွက် ဘုရားသြင်ရဲ့ ြျစ်ပြင်းမမတ္တာနဲ့ ကရုဏာကို သိရှိြို့ ေင်မြါက်တစ်ြုပြစ်လာမယ်လို့လည်း 
ယုံြကည်ြါတယ်။ NGO တစ်ြုအမနနဲ့ ADRA ဟာ အကျ ိုးြံစားြွင့်ရှိသူမတွကို ဧေံမင်္လိသတင်းမကာင်းကို တိုက်ရိုက်တရားမမဟာနိုင်ြါဘူး။ 
ဒါမြမဲ့လည်း ADRA ဟာ လူမတွအတွက် ဘုရားသြင်ရဲ့  ြျစ်ပြင်းမမတ္တာနဲ့ ကရုဏာကို သိရှိြို့ ေင်မြါက်တစ်ြုပြစ်လာမယ်လို့ မမျှာ်လင့်ြါတယ်။ 
ြရစ်မတာ်၏ ကိုယ်ြန္ဓာကဲ့သို့ ဘုရားသြင်ရဲ့ ဘုန်းတန်ြိုးကို ထင်ရှားမစပြင်းကလည်း ADRA ရဲ့ အလုြ်ပြစ်တယ်လို့ ကျွန်မတာ်အမနနဲ့ ယုံြကည်
ြါတယ်။

 ကျွန်ုြ်တို့ေန်ထမ်းနှင့်

 မတွ့ဆုံပြင်း MYAT WUTT YEE 
Accountant | Yangon Head Office

Q1 ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါလဲ။ ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားြါလဲ။ 
အရှိုြျင်းလူမျ ိုးြါ။ 

Q2  အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာြါလဲ။
တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာများ။

Q3  အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ြါလဲ။ အကကိုက်ဆုံးအမရာင်က ဘာအမရာင်ြါလဲ။
ြရမ်းမရာင်ြါ။

Q4 မြျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ မြျာ်ရွှင်ြို့အတွက် ဘာကိုလုြ်ရတာ အကကိုက်ဆုံးလဲ။ 
ြရီးထွက်ရတာြါ။ 

 လတ်တမလာအမပြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ပြ၍မရြါ။ လတ်တမလာအမပြအမနအရ ယြုကဏ္ဍသည် မြာ်ပြ၍မရြါ။
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Kazuhiro Ishibashi | Marketing Officer, ADRA Japan
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Q7 Q8

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိြ္ပာယ် 
ြွင့်ြျင်လဲ။ ြွင့်ြျင်လဲ။ 

Love Simple & Honest!
Hate Pretend!

  ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်မရာက်ြဲ့တာြါလဲ။ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ေင်မရာက်ြဲ့တာြါလဲ။

၂၀၀၇ ြုနှစ်၊ မတ်လ

 ADRA မှာ အလုြ်လုြ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ြါသလဲ။ ADRA မှာ အလုြ်လုြ်ရတာ ဘာမြကာင့်ကကိုက်နှစ်သက်ြါသလဲ။

ဘုရားမကျာင်းအမပြပြုတဲ့ အြွဲ့အစည်းတစ်ြုပြစ်တာမြကာင့်ြါ။

Q5 ဘယ်မနရာမဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ြါသလဲ။ ဘယ်မနရာမဒသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ြျင်ြါသလဲ။ 

New Zealand

ယြုလအတွက် 

ဧပြီလ

ဓာတ်ြုံ

ဓာတ်ြုံရိုက်ကူးသူအမည် 

MOFA PROJECT

ဓာတ်ြုံ၏အမြကာင်း

The Ministry of Foreign Affairs of Japan နှင့် ADRA Japan တို့က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့မြးထားမသာ MOFA စီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ 
မကျာင်းသား၊ မကျာင်းသူများအတွက် တစ်ကိုယ်မရသန့်ရှင်းမရးနှင့် ကျန်းမာမရးအမထာက်အကူပြုြစ္စည်းများကို မြးအြ်ြဲ့သည်။
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VESI

LIFT က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားပြီး မိတ်ြက် 
AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်မနမသာ  
VESI စီမံကိန်းသည် မအာက်ြါလုြ်ငန်းများကို 
ပြီးမပမာက်ြဲ့သည်။ 

၁။ ရှမ်းပြည်နယ်မပမာက်ြိုင်းတွင် အမပြြံ
မမာ်မတာ်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ပြင်း၊ အမပြြံစက်ြျုြ်
ပြင်းနှင့် ကွန်ြျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် ၈ ြွင့်ြွဲ
အြမ်းအနားကို ကျင်းြြဲ့သည်။ 

၂။ ကွတ်ြိုင်ပမို့နယ် တအာင်းယဉ်မကျးမှုြန်းမ၌ 
မဒသြံြုင်္္ဂလိကသင်တန်းဆရာများနှင့် လုြ်ငန်း
ရှင်များနှင့် လုြ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအမေးကို 
ကျင်းြြဲ့သည်။ အဆိုြါအစည်းအမေးသို့ 
သက်ဆိုင်ရာတာေန်ရှိသူ ၁၉ ဦးတက်မရာက်
ြဲ့ပြီး မလ့ကျင့်မရးသင်တန်းဆရာများနှင့် 
သမဘာတူစာြျုြ်ကို ြျုြ်ဆိုြဲ့သည်။ 

၃။ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၈ မှ သင်တန်းသား ၁၅၀ 
ဦးအတွက် Life Skills Training မြးပြင်းကို 
ကွတ်ြိုင်ပမို့နယ်တွင် မပြာက်ရက်ြကာ ပြုလုြ်
ြဲ့ပြီး Life Skills and Business Skills Officer 
ပြစ်သူကလည်း သင်ြကားြို့ြျမြးြဲ့သည်။

BRIGHT

ယြုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့် 
ADRA Canada တို့က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့မြး
ထားမသာ BRIGHT စီမံကိန်းသည် လားရှိုး
ပမို့နယ် Nant Maw Gyan မကျးရွာတွင် လူထု
လှုြ်ရှားမှုစီမံြျက် အလုြ်ရုံမဆွးမနွးြွဲကို 
ပြုလုြ်ြဲ့သည်။ 

အဆိုြါမဆွးမနွးြွဲတွင် ရြ်ရွာအြွဲ့ေင်များ၊ Col 
MEL မကာ်မတီ၊ CMC မကာ်မတီ၊ ရြ်ရွာအြွဲ့
ေင်များ၊ ADRA ေန်ထမ်းများနှင့် မိတ်ြက်အြွဲ့
မှ ေန်ထမ်းများ စုစုမြါင်း သင်တန်းသား ၃၃ 
ဦး ြါေင်ြဲ့သည်။ 

အသက်မမွးေမ်းမြကာင်းကဏ္ဍအမနပြင့် 
ရှမ်းပြည်နယ်မပမာက်ြိုင်း တန့်ယမ်းပမို့နယ်ရှိ 
နန့်ဟူးနှင့် မန်ြန်မကျးရွာအြါအေင်ရွာမလး
ရွာမှ မဒသြံအကျ ိုးြံစားြွင့်ရှိသူ ၃၃ ဦးထံသို့ 
မှိုစိုက်ြျ ိုးမရးလုြ်ငန်းသုံးြစ္စည်းကိရိယာများ
ကို မထာက်ြံ့ပြန့်မေမြးြဲ့သည်။ 

မှိုစိုက်ြျ ိုးမှုအတွက် မျ ိုးမစ့ြုလင်းများ၊ 
မပြာင်းြူးမှုန့် ၊ ဆန်မှုန့်၊ သမရကွင်း၊ ဆားြါး၊ 
သြကား၊ ထုံးမှုန့်နှင့် အရက်ြျစံသည့် လိုအြ်
သည့် ြစ္စည်းကိရိယာများကိုမထာက်ြံ့မြးအြ်
ြဲ့သည်။

 မနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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MOFA

င်္ျြန်နိုင်ငံ နိုင်ငံပြားမရးေန်ကကီးဌာနနှင့် ADRA 
Japan တို့က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့မြးထားမသာ 
MOFA စီမံကိန်းသည် မအာက်ြါလုြ်ငန်းများကို 
မဆာင်ရွက်ြဲ့သည်။ 

၁။ တစ်ကိုယ်မရသန့်ရှင်းမှုနှင့် အမပြြံ
ကျန်းမာမရး အသိြညာမြးပြင်းလှုြ်ရှားမှုကို 
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မကျးရွာနှစ်ရွာတွင် 
ဧပြီလ ၄ ရက်မှ ၈ ရက်မန့အထိ ပြုလုြ်ြဲ့သည်။ 

၂။ ထြ်မံ၍ အဆိုြါမကျးရွာနှစ်ရွာတွင် ဧပြီလ 
၂၁ ရက်မန့၌ မကျာင်းစီမံြန့်ြွဲမှုမကာ်မတီ 
အစည်းအမေးကို ကျင်းြြဲ့သည်။

 ၃။ စာသင်မကျာင်းမဆာင်မဆာက်လုြ်ပြင်း
ကို ဧပြီလမှ စတင်အမကာင်အထည်မြာ်မန
ပြီး စီမံကိန်းမှမန၍ မကျာင်းအမဆာက်အအုံ
မဆာက်လုြ်ပြင်း၊ ြရိမဘာင်္များ၊ မကျာင်းသုံး
ြစ္စည်းများမထာက်ြံ့မြးပြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်မရ
သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ အသိြညာမြးသင်တန်းများ
ကို ြံ့ြိုးမြးသွားမည်လည်းပြစ်သည်။

AEON5

ယြုလတွင် AEON 1% Club နှင့် ADRA 
Japan တို့က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားမသာ 
AEON5 စီမံကိန်းသည် လှိုင်းဘွဲ့နှင့် 
မကာ့ကရိတ်ပမို့နယ်ရှိ ACS မကျာင်း ၆ 
မကျာင်းသို့ ြညာမရးဆိုင်ရာ ြစ္စည်းများကို 
ပြန့်မေမြးြဲ့ြါသည်။ 

တစ်ကိုယ်မရသန့်ရှင်းမရးသုံး ြစ္စည်းများ
ပြစ်မသာ (ြလြ်စတစ်မရကန်၊ လက်မဆး
မဘစင်နှင့် မရသန့်စင်စက်)စသည့်ြစ္စည်း
များ၊ ြညာမရးဆိုင်ရာ အသုံးအမဆာင်
ြစ္စည်းကိရိယာများ၊ တစ်ကိုယ်မရသန့်ရှင်း
မရးသုံးြစ္စည်းများနှင့် အသိြညာမြးြိုစတာ
များ၊ ကမလးကစားကွင်းသုံး ြစ္စည်းများနှင့် 
စာသင်မကျာင်းများအတွက် အားကစားြစ္စည်း
များကို မထာက်ြံ့မြးြဲ့သည်။  

စီမံကိန်းမဆာင်ရွက်သည့် စာသင်မကျာင်းများ
မှာ ပမမတီြီး၊ ထီးမူးထ၊ ေကျဲ၊ ကွီးမသ့ြူး၊ ြဒဲ
မကာနှင့် ထီးဟူးသံမကျာင်းတို့ ပြစ်သည်။

 မနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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ELACAP

USAID က ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားပြီး မိတ်ြက် 
KDHW နှင့် အတူြူးမြါင်းမဆာင်ရွက်မနမသာ 
ELACAP စီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း 
ြကာအင်းဆိြ်ကကီးပမို့နယ်၌ ရြ်ရွာမရတွင်း 
၅ တွင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်မရး မဆာင်ရွက်ြဲ့
သည်။ 

စီမံကိန်းမိတ်ြက်အြွဲ့အစည်း CIDKP နှင့် 
ြူးမြါင်း၍ သန့်ရှင်းမသာ မရရရှိရန် ရည်ရွယ် 
မဆာင်ရွက်သည့် အဆိုြါြံ့ြိုးကူညီမှုမှ 
အိမ်မထာင်စု ၄၃ စု (အမျ ိုးသား ၂၁၉ ဦး၊ 
အမျ ိုးသမီး ၃၃၈ ဦး) သည် တိုက်ရိုက်
အကျ ိုးြံစားြွင့်ရရှိြဲ့ပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် 
စုစုမြါင်း အိမ်မထာင်စု ၅၀၁ စု (အမျ ိုးသား 
၁၃၆၀ ဦး၊ အမျ ိုးသမီး ၁၃၈၃ ဦး) သည်လည်း 
ဆင့်ြွားအကျ ိုးြံစားရရှိမည်ပြစ်သည်။

MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့ကရန်ြုံမငွ 
ြံ့ြိုးမြးထားမသာ Sustainable Health 
Agriculture Protection and Empowerment 
(SHAPE) စီမံကိန်းသည် ယြုလအတွင်း 
မအာက်ြါလုြ်ငန်းများကို ပြီးစီးြဲ့သည်။

၁။ ြျင်းပြည်နယ်၊ မတူြီပမို့နယ်ရှိ စီမံကိန်း
မကျးရွာ ၂ ြုတွင် ေဥစိုက်ြျ ိုးပြင်း သင်တန်းကို 
ကျင်းြပြုလုြ်ြဲ့ရာ အဆိုြါသင်တန်းသို့ 
မတာင်သူ စုစုမြါင်း ၄၉ ဦး တက်မရာက်ြဲ့သည်။

၂။ အိမ်တွင်းဥယျာဉ်စိုက်ြျ ိုးတည်မထာင်ပြင်း
ဆိုင်ရာ အကျ ိုးြံစားြွင့်ရှိသူ မရွးြျယ်ပြင်းကို 
ဧပြီလအတွင်း မဆာင်ရွက်ြဲ့ရာ အမျ ိုးသမီး 
ဦးမဆာင်သည့် အိမ်မထာင်စု ၅၅ စုနှင့် 
ေင်မငွနည်းမသာ အမျ ိုးသား ဦးမဆာင်သည့် 
အိမ်မထာင်စု ၅ စု စုစုမြါင်း အကျ ိုးြံစားြွင့်ရှိသူ 
၆၀ ဦးကို မရွးြျယ်နိုင်ြဲ့သည်။ SHAPE စီမံကိန်း
သည် မကျးရွာများ၌ အိမ်တွင်းဥယျာဉ်များ 
တည်မထာင်မစပြင်း၊ သီးနှံမျ ိုးမစ့များ ြံ့ြိုးမြး
ပြင်းနှင့် မရြိုက်များကဲ့သို့မသာ သက်ဆိုင်ရာ 
စိုက်ြျ ိုးမရးလုြ်ငန်းသုံးြစ္စည်းများအား ြံ့ြိုး
ကူညီမြးပြင်းပြင့် မိသားစုများ၏ အာဟာရ 
ရရှိမှုနှုန်းကို ပမှင့်တင်မြးနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်
မဆာင်ရွက်မနပြင်းပြစ်သည်။ 

SHAPE

 မနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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CASE2Learn
ဥမရာြသမင်္္ဂက ရန်ြုံမငွမထာက်ြံ့ထားပြီး 
မိတ်ြက်အြွဲ့အစည်းများပြစ်မသာ ADRA 
UK ၊ ADRA Germany၊ RISE တို့နှင့် ြူးမြါင်း
မဆာင်ရွက်မနမသာ CASE2Learn စီမံကိန်း
သည် မအာက်ြါလှုြ်ရှားမှုများကိုမဆာင်ရွက်ြဲ့
သည်။

၁။ Disability Development Initiative (DDI) 
သည် မသန်စွမ်းကမလး ၅၀ ဦးအတွက် မနအိမ်
အမပြပြုသင်ြကားမရး အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်
လုြ်မဆာင်မနသည်။ အြွဲ့သည် မကျာင်းသား
များ၏ မနအိမ်အမပြပြု သင်ြကားမှုနှင့် သင်ယူ
မှုတို့အမြါ် အကဲပြတ်ပြင်းလုြ်မဆာင်ပြီး ယင်း
အကဲပြတ်ပြင်းတွင် DDI သည် မကျာင်းသား
တစ်ဦးြျင်းစီတိုင်း၏ တိုးတက်မှုအမပြအမနတို့
ကို စုမဆာင်းသည်။ 

၂။ Supporting Essential Education (SEE)
မှ MTTs နှင့် SMA များသည် ြယ်ြုံပမို့နယ်တွင် 
မနွရာသီ အသက်မမွးေမ်းမကျာင်းသင်တန်းများ 
ြံ့ြိုးမြးြဲ့သည်။ အဆိုြါသင်တန်းအား ဧပြီလ 
၅ ရက်မန့မှ စတင်ြဲ့ပြီး မမလ ၂ ရက်မန့တွင် 
ပြီးဆုံးသည်။

 ၃။ CDN အြွဲ့အစည်းမှ မကျာင်းသားသည် 
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဆီဆိုင်ပမို့နယ်တွင် မကျာင်းသား
မကျာင်းသူကမလးငယ်များအား အမပြြံင်္ဏန်း
ြညာတွက်ြျက်နည်းများကို မလ့ကျင့်သင်ြကား
မြးြဲ့သည်။

SEAQE2

Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ြုံမငွ
မထာက်ြံ့ထားမသာ SEAQE2 စီမံကိန်းသည် 
Mountain View Academy (MVA) နှင့် 
ြူးမြါင်း၍ TVET ရက်တိုသင်တန်း သင်တန်း  
မြးပြင်းကို ဧပြီလ၂၂ ရက်မန့တွင် စတင်ြဲ့သည်။ 
အဆင့်ပမင့်စက်ြျုြ်ပြင်း၊ ဆံြင်ညှြ်ပြင်း၊ ဆံြင်
အလှပြုပြင်ပြင်း၊ မကျးလက်စက်ပြင်နှင့် သံင်္မဟ
ဆက်ပြင်းရက်တိုသင်တန်းများကို ြို့ြျမြးလျက်ရှိ
ပြီး သင်တန်းသား စုစုမြါင်း ၈၂ ဦး တက်မရာက်
ြဲ့သည်။ အဆိုြါ သင်တန်းသည် သင်တန်းကာလ
စုစုမြါင်း ရက် ၄၀ နှင့် အလုြ်သင်အစီအစဉ်
အတွက် ရက် ၂၀ ြကာပမင့်မည်ပြစ်သည်။ 

-SEAQE2 စီမံကိန်း ေန်ထမ်းများအတွက် 
ေန်ထမ်းစွမ်းရည်ပမှင့်တင်မရး သင်တန်းကို 
ကရင်ပြည်နယ်၊ Perfect Hotel တွင်ပြုလုြ်ြဲ့
သည်။ အဆိုြါသင်တန်းသည် ေန်ထမ်းများအား 
လုြ်ငန်းြွင်အတွင်း စိတ်ြိစီးမှုများကို ကိုင်တွယ်
မပြရှင်းရန်နှင့် လုြ်ငန်းြွင်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ 
ကကိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို နားလည်သမဘာမြါက်
မစရန် အဓိကကူညီမြးသည်။

-ကဒါးနှင့် ထီးမုထာမကျာင်းတို့အတွက် မကျာင်း
အမိုးနှင့် ြကမ်းြင်းများ ပြုပြင်မွမ်းမံမြးမနပြီး 
ACS စာသင်မကျာင်းမလးမကျာင်းစီအတွက် 
သန့်စင်ြန်းများကိုလည်း မဆာက်လုြ်မြးမည်
ပြစ်သည်။

 မနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ
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SEAQE2 Emergency

Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ြုံမငွ
မထာက်ြံ့ထားမသာ SEAQE2 အမရးမြါ်
စီမံကိန်းသည် ACS နှင့် ြူးတွဲလုြ်မဆာင်မှုတစ်ြု 
အမနပြင့် South-East Adventist Seminary 
တွင် “Union Wide ASAP Teacher and 
Worker Training” ကို ကျင်းြပြုလုြ်ြဲ့သည်။ 

KEHOC နှင့် ြူးမြါင်း၍လည်း ကမမမာင်း
မကျးရွာရှိ အိမ်မထာင်စု ၃၇၂ စုအတွက် အနိမ့်
ဆုံး အသုံးစရိတ်အမြါ်အမပြြံ၍ တစ်ကကိမ်လျှင် 
မငွကျြ်တစ်သိန်း မထာက်ြံ့မြးြဲ့သည်။ 
ယင်းမထာက်ြံ့မှုသည် ထိြိုက်လွယ်မသာ 
အိမ်မထာင်စုများကို ြညာမရးအြါအေင် 
အစားအစာနှင့် အပြားမရှိမပြစ်လိုအြ်မသာ 
ြစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်
ြံ့ြိုးမြးပြင်းလည်းပြစ်သည်။ 

ထို့ပြင်စီမံကိန်းအမနပြင့် KECD နှင့် ACS 
မကျာင်း၂၄ မကျာင်းအား COVID-19 ကကိုတင်
ကာကွယ်ကိရိယာများနှင့် မရှးဦးသူနာပြုစုမရး 
ြစ္စည်းများကို မထာက်ြံ့မြးသွားမည်ပြစ်ရာ 
ယြုအြါ မကျာင်းမြါင်းရှစ်မကျာင်းကို ပြန့်မေ
ထားပြီးပြစ်သည်။ ACS နှင့် ြူးမြါင်း၍လည်း 
KECD မကျာင်းသားများအတွက် မနအိမ်
အမပြပြုြညာသင်ြကားမရး ြစ္စည်းများ
ကို မထာက်ြံ့မြးလျက်ရှိပြီး စုစုမြါင်း 
မကျာင်းသား ၃၀၃ ဦးသည် ယင်းသင်ြကားမရး
အမထာက်အကူပြုြစ္စည်းများကို လက်ြံရရှိြဲ့
သည်။

 မနာက်ဆုံးရ စီမံကိန်း

 အြျက်အလက်များ



 အလုြ်မြါ်စာများနှင့်          

 တင်ဒါ်မြါ်ယူမှုများ 
မအာက်မြာ်ပြြါရာထူးများနှင့် ြတ်သက်၍ မည်သို့မလျှာက်ထားရမည်ကို မအာက်မြာ်ပြြါရာထူးများနှင့် ြတ်သက်၍ မည်သို့မလျှာက်ထားရမည်ကို 
အမသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် အမသးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် www.adramyanmar.org/jobs တွင် 
ေင်မရာက်မလ့လာနိုင်ြါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် မြးြို့မလျှာက်ထားမှုများကိုမူ ေင်မရာက်မလ့လာနိုင်ြါသည်။ Facebook မှတစ်ဆင့် မြးြို့မလျှာက်ထားမှုများကိုမူ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ြါ။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ြါ။ 

ADRA Myanmar အမနပြင့် လိမ်လည်ပြင်း၊ အကျင့်ြျက်ပြစားပြင်းနှင့် ADRA Myanmar အမနပြင့် လိမ်လည်ပြင်း၊ အကျင့်ြျက်ပြစားပြင်းနှင့် 
ကမလးသူငယ်များကို ထိြါးမနှာင့်ယှက်ပြင်း စသည့်ကိစ္စရြ်များနှင့် ကမလးသူငယ်များကို ထိြါးမနှာင့်ယှက်ပြင်း စသည့်ကိစ္စရြ်များနှင့် 
ြတ်သက်၍ လုံးေလက်ြံသည်မဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိစ္စရြ်များနှင့် ြတ်သက်၍ လုံးေလက်ြံသည်မဟုတ်ြါ။ အဆိုြါကိစ္စရြ်များနှင့် 
ြတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် မြးြို့တင်ပြနိုင်ြတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် မြးြို့တင်ပြနိုင်
ြါ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

ကျွန်ုြ်တို့နှင့်       

 ဆက်သွယ်ြါ။ 
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