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ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် မှိုစိုက်ပျ ိုးခြင်း
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‘ မင်္ဂလာပါ ’ သည် ADRA Myanmar ၏ သတင်းလွှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် ပြန်လည်
မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသတင်းလွှာပါဓာတ်ပုံများနှင့် အကြောင်းအရာများသည် ADRA
Myanmar ၏ မူပိုင်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်းပါး

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် မှိုစိုက်ပျ ိုးခြင်း
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မနန်းစံနွန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူမတွင် မိသားစုဝင်
လေးဦးရှိပြီး သူမ၏မိဘများသည် တောင်ယာလုပ်ကိုင်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
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သူမသည် ပညာရေးအနေဖြင့် ၇ တန်းအထိ အောင်မြင်ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ပေ။
များမကြာမီတွင် BRIGHT စီမံကိန်းသည် သူမတို့ရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကို
မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
သူမသည် အဆိုပါသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်သည့် အခြေခံမှိုစိုက်ပျ ိုးခြင်းဆိုင်ရာ
သင်တန်းသို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
Global Affairs Canada နှင့် ADRA Canada တို့မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားသော BRIGHT စီမံကိန်းသည် ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများရှိ ကျောင်းပြင်ပ
ကလေးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးကို အဓိကထားဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီသင်တန်းက ကျွန်မတို့အတွက် အရမ်းထိရောက်တယ်။ စျေးကွက်မှာရောင်းဖို့ မှိုစိုက်ပျ ိုးဖို့နဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ဘယ်လိုရှာပြီး စျေးကွက်
ရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို စိတ်ကူးရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အခုဆို ဓာတုကင်းစင်တဲ့ မှိုတွေ စိုက်ပျ ိုးနည်းနဲ့ အရင်းအနှီးနည်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြုစု
ပျ ိုးထောင်နည်းတွေကိုလည်း ကျွန်မအနေနဲ့ သိလာပါပြီ။ နောက်ပြီးမိသားစုစားဖို့အတွက်လည်း မှိုအလုံအလောက်ရနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မတို့
အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့လည်း ဝေမျှစားလို့ရနေပါပြီ”
မှိုသင်တန်းပြီးဆုံးချ ိန်တွင်တော့ သူမအနေဖြင့် မှိုစိုက်ပျ ိုးနည်းလမ်းများကို ကျေးရွာရှိ အခြားသူများနှင့်လည်း အတူတကွ ပြန်လည်မျှဝေခဲ့သည်။
BRIGHT စီမံကိန်းအနေဖြင့်လည်း တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှနေ၍ မှိုမျ ိုးစေ့များကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ရွာသူရွာသားများကလည်း မှိုများစွာစိုက်ပျ ိုး
မွေးမြူထားနိုင်သော မှိုစိုက်ပျ ိုးရေးအိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောဝါးများကို ပံ့ပိုးကူညီပေးကြသည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် သူမအနေဖြင့် BRIGHT စီမံကိန်း၏ ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုဖြင့် သူမ၏ကိုယ်ပိုင် မှိုပျ ိုးဥယျာဉ်လေးတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ရန်လည်း
များစွာပင် စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိသည်။

“

ဒီသင်တန်းကို တက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရွာမှာ ဒီလိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး
ကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အလှူရှင်နဲ့ ADRA ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”

သတင္းစကား

ခရစ်တော်ရဲ့မည်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းဟာ ADRA ရဲ့အလုပ်ဖြစ်
သလဲ
ADRA နှင့် အလုပ်လုပ်စဉ်မှာ ADRA ရဲ့အလုပ်ဟာ တန်ဖိုးရှိကြောင်း Church အဖွဲ့
ဝင်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေက ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါက မှန်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်
နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သမျှဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်အနေနှင့် ယူဆပါတယ်။
အသင်းတော်၊ ခရစ်တော်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ၊ အလုပ်တစ်ခုစီ
တိုင်းက ဘုရားသခင်ရဲ့ပြန်လာခြင်းနဲ့ သူ၏နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်
လုပ်ဆောင်ချက်အသီးသီးရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးက ခြေဖဝါးလို
မျက်လုံးက မျက်လုံးလိုပဲ အလုပ်လုပ်လုပ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို ADRA က ခရစ်တော် ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ဘယ်လိုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်မလဲ။ ဘုရားသခင်
က ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကရုဏာ ဖြစ်တော်မူတယ်။ ADRA ရဲ့အလုပ်က
ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းထက် ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာ၊ ကရုဏာတွေကို လူတွေသိ
ဖို့အတွက် ‘ဝင်ပေါက်’ တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာအရ ခရစ်တော်သည် လူတို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့
ကိုပါ ကုသပေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့သကာလ

|၃

“လာကြ ငါ့နောက်သို့ လိုက်လော့” ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ ADRA ရဲ့အလုပ်ဟာ ‘ကုသခြင်း’ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ နာကျင်မှုတွေကနေ လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်း
မေတ္တာကို လူတွေသိဖို့’ဝင်ပေါက်’တစ်ခုလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို အကျ ိုးပြုဖို့နဲ့ အခြားသူတွေကို အကျ ိုးပြုတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ လူအများစုက
ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ADRA ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအကြောင်း လေ့လာခြင်းအားဖြင့် လူတွေအနေနဲ့လည်း ADRA နဲ့ အသင်းတော်အကြောင်းကို ပိုမို
သိရှိလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူတွေအတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကရုဏာကို သိရှိဖို့ ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်း
ယုံကြည်ပါတယ်။ NGO တစ်ခုအနေနဲ့ ADRA ဟာ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူတွေကို ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို တိုက်ရိုက်တရားမဟောနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း ADRA ဟာ လူတွေအတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကရုဏာကို သိရှိဖို့ ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးကို ထင်ရှားစေခြင်းကလည်း ADRA ရဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ယုံကြည်
ပါတယ်။
Kazuhiro Ishibashi | Marketing Officer, ADRA Japan

မီဒီယာမှ

www.adramyanmar.org

လတ်တလောအခြေအနေအရ ယခုကဏ္ဍသည် ဖော်ပြ၍မရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းနှင့်
တွေ့ဆုံခြင်း

MYAT WUTT YEE

Accountant | Yangon Head Office

Q1
Q2
Q3
Q4

ဘာလူမျ ိုး / ဘယ်နိုင်ငံသားပါလဲ။
အရှိုချင်းလူမျ ိုးပါ။
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက ဘာပါလဲ။
တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာများ။
အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာအရောင်ပါလဲ။
ခရမ်းရောင်ပါ။
ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဘာကိုလုပ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးလဲ။
ခရီးထွက်ရတာပါ။

|၄

Q5 ဘယ်နေရာဒေသ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နိုင်ငံကို သွားလည်ချင်ပါသလဲ။ Q6
New Zealand

Q7

ADRA ကိုဘယ်တုန်းက စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စကားလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်
ဖွင့်ချင်လဲ။
Love Simple & Honest!
Hate Pretend!

Q8

ADRA မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
ဘုရားကျောင်းအခြေပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ပါ။

ယခုလအတွက်
ဓာတ်ပုံ

ဧပြီလ
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူအမည်
MOFA PROJECT

ဓာတ်ပုံ၏အကြောင်း
The Ministry of Foreign Affairs of Japan နှင့် ADRA Japan တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသော MOFA စီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
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VESI
LIFT က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး မိတ်ဖက်
AVSI ၊ FRC တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော
VESI စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို
ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် အခြေခံ
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်း၊ အခြေခံစက်ချုပ်
ခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ် ၈ ဖွင့်ပွဲ
အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။
၂။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် တအာင်းယဉ်ကျေးမှုခန်းမ၌
ဒေသခံပုဂ္ဂလိကသင်တန်းဆရာများနှင့် လုပ်ငန်း
ရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို
ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ ၁၉ ဦးတက်ရောက်
ခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းဆရာများနှင့်
သဘောတူစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
၃။ သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၈ မှ သင်တန်းသား ၁၅၀
ဦးအတွက် Life Skills Training ပေးခြင်းကို
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် ခြောက်ရက်ကြာ ပြုလုပ်
ခဲ့ပြီး Life Skills and Business Skills Officer
ဖြစ်သူကလည်း သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။

BRIGHT
ယခုလတွင်၊ Global Affairs Canada နှင့်
ADRA Canada တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေး
ထားသော BRIGHT စီမံကိန်းသည် လားရှိုး
မြို့နယ် Nant Maw Gyan ကျေးရွာတွင် လူထု
လှုပ်ရှားမှုစီမံချက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များ၊ Col
MEL ကော်မတီ၊ CMC ကော်မတီ၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့
ဝင်များ၊ ADRA ဝန်ထမ်းများနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့
မှ ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း သင်တန်းသား ၃၃
ဦး ပါဝင်ခဲ့သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍအနေဖြင့်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တန့်ယမ်းမြို့နယ်ရှိ
နန့်ဟူးနှင့် မန်ပန်ကျေးရွာအပါအဝင်ရွာလေး
ရွာမှ ဒေသခံအကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ၃၃ ဦးထံသို့
မှိုစိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ
ကို ထောက်ပံ့ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
မှိုစိုက်ပျ ိုးမှုအတွက် မျ ိုးစေ့ပုလင်းများ၊
ပြောင်းဖူးမှုန့်၊ ဆန်မှုန့်၊ သရေကွင်း၊ ဆားခါး၊
သကြား၊ ထုံးမှုန့်နှင့် အရက်ပျံစသည့် လိုအပ်
သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်
ခဲ့သည်။
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MOFA
ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ADRA
Japan တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသော
MOFA စီမံကိန်းသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် အခြေခံ
ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာနှစ်ရွာတွင်
ဧပြီလ ၄ ရက်မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၂။ ထပ်မံ၍ အဆိုပါကျေးရွာနှစ်ရွာတွင် ဧပြီလ
၂၁ ရက်နေ့၌ ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ
အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။
၃။ စာသင်ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း
ကို ဧပြီလမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေ
ပြီး စီမံကိန်းမှနေ၍ ကျောင်းအဆောက်အအုံ
ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပရိဘောဂများ၊ ကျောင်းသုံး
ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရေ
သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်းများ
ကို ပံ့ပိုးပေးသွားမည်လည်းဖြစ်သည်။

AEON5
ယခုလတွင် AEON 1% Club နှင့် ADRA
Japan တို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော
AEON5 စီမံကိန်းသည် လှိုင်းဘွဲ့နှင့်
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ ACS ကျောင်း ၆
ကျောင်းသို့ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို
ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများ
ဖြစ်သော (ပလပ်စတစ်ရေကန်၊ လက်ဆေး
ဘေစင်နှင့် ရေသန့်စင်စက်)စသည့်ပစ္စည်း
များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်
ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်း
ရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့် အသိပညာပေးပိုစတာ
များ၊ ကလေးကစားကွင်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့်
စာသင်ကျောင်းများအတွက် အားကစားပစ္စည်း
များကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သည့် စာသင်ကျောင်းများ
မှာ မြမတီခီး၊ ထီးမူးထ၊ ဝကျဲ၊ ကွီးသေ့ဖူး၊ ပဒဲ
ကောနှင့် ထီးဟူးသံကျောင်းတို့ ဖြစ်သည်။
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ELACAP
USAID က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး မိတ်ဖက်
KDHW နှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော
ELACAP စီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၌ ရပ်ရွာရေတွင်း
၅ တွင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့
သည်။
စီမံကိန်းမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း CIDKP နှင့်
ပူးပေါင်း၍ သန့်ရှင်းသော ရေရရှိရန် ရည်ရွယ်
ဆောင်ရွက်သည့် အဆိုပါပံ့ပိုးကူညီမှုမှ
အိမ်ထောင်စု ၄၃ စု (အမျ ိုးသား ၂၁၉ ဦး၊
အမျ ိုးသမီး ၃၃၈ ဦး) သည် တိုက်ရိုက်
အကျ ိုးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့်
စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ၅၀၁ စု (အမျ ိုးသား
၁၃၆၀ ဦး၊ အမျ ိုးသမီး ၁၃၈၃ ဦး) သည်လည်း
ဆင့်ပွားအကျ ိုးခံစားရရှိမည်ဖြစ်သည်။

SHAPE
MFAT နှင့် ADRA New Zealand တို့ကရန်ပုံငွေ
ပံ့ပိုးပေးထားသော Sustainable Health
Agriculture Protection and Empowerment
(SHAPE) စီမံကိန်းသည် ယခုလအတွင်း
အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁။ ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်း
ကျေးရွာ ၂ ခုတွင် ဝဥစိုက်ပျ ိုးခြင်း သင်တန်းကို
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါသင်တန်းသို့
တောင်သူ စုစုပေါင်း ၄၉ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂။ အိမ်တွင်းဥယျာဉ်စိုက်ပျ ိုးတည်ထောင်ခြင်း
ဆိုင်ရာ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ရွေးချယ်ခြင်းကို
ဧပြီလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အမျ ိုးသမီး
ဦးဆောင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၅၅ စုနှင့်
ဝင်ငွေနည်းသော အမျ ိုးသား ဦးဆောင်သည့်
အိမ်ထောင်စု ၅ စု စုစုပေါင်း အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၆၀ ဦးကို ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့သည်။ SHAPE စီမံကိန်း
သည် ကျေးရွာများ၌ အိမ်တွင်းဥယျာဉ်များ
တည်ထောင်စေခြင်း၊ သီးနှံမျ ိုးစေ့များ ပံ့ပိုးပေး
ခြင်းနှင့် ရေပိုက်များကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ
စိုက်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား ပံ့ပိုး
ကူညီပေးခြင်းဖြင့် မိသားစုများ၏ အာဟာရ
ရရှိမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်
ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
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CASE2Learn
ဥရောပသမဂ္ဂက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ADRA
UK ၊ ADRA Germany၊ RISE တို့နှင့် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်နေသော CASE2Learn စီမံကိန်း
သည် အောက်ပါလှုပ်ရှားမှုများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့
သည်။
၁။ Disability Development Initiative (DDI)
သည် မသန်စွမ်းကလေး ၅၀ ဦးအတွက် နေအိမ်
အခြေပြုသင်ကြားရေး အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်နေသည်။ အဖွဲ့သည် ကျောင်းသား
များ၏ နေအိမ်အခြေပြု သင်ကြားမှုနှင့် သင်ယူ
မှုတို့အပေါ် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ပြီး ယင်း
အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် DDI သည် ကျောင်းသား
တစ်ဦးချင်းစီတိုင်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့
ကို စုဆောင်းသည်။
၂။ Supporting Essential Education (SEE)
မှ MTTs နှင့် SMA များသည် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင်
နွေရာသီ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ
ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းအား ဧပြီလ
၅ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့ပြီး မေလ ၂ ရက်နေ့တွင်
ပြီးဆုံးသည်။
၃။ CDN အဖွဲ့အစည်းမှ ကျောင်းသားသည်
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်တွင် ကျောင်းသား
ကျောင်းသူကလေးငယ်များအား အခြေခံဂဏန်း
ပညာတွက်ချက်နည်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြား
ပေးခဲ့သည်။

SEAQE2
Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 စီမံကိန်းသည်
Mountain View Academy (MVA) နှင့်
ပူးပေါင်း၍ TVET ရက်တိုသင်တန်း သင်တန်း
ပေးခြင်းကို ဧပြီလ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။
အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်ခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း၊ ဆံပင်
အလှပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးလက်စက်ပြင်နှင့် သံဂဟေ
ဆက်ခြင်းရက်တိုသင်တန်းများကို ပို့ချပေးလျက်ရှိ
ပြီး သင်တန်းသား စုစုပေါင်း ၈၂ ဦး တက်ရောက်
ခဲ့သည်။ အဆိုပါ သင်တန်းသည် သင်တန်းကာလ
စုစုပေါင်း ရက် ၄၀ နှင့် အလုပ်သင်အစီအစဉ်
အတွက် ရက် ၂၀ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
-SEAQE2 စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအတွက်
ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းကို
ကရင်ပြည်နယ်၊ Perfect Hotel တွင်ပြုလုပ်ခဲ့
သည်။ အဆိုပါသင်တန်းသည် ဝန်ထမ်းများအား
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှုများကို ကိုင်တွယ်
ဖြေရှင်းရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို နားလည်သဘောပေါက်
စေရန် အဓိကကူညီပေးသည်။
-ကဒါးနှင့် ထီးမုထာကျောင်းတို့အတွက် ကျောင်း
အမိုးနှင့် ကြမ်းခင်းများ ပြုပြင်မွမ်းမံပေးနေပြီး
ACS စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်းစီအတွက်
သန့်စင်ခန်းများကိုလည်း ဆောက်လုပ်ပေးမည်
ဖြစ်သည်။
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SEAQE2 Emergency
Norad နှင့် ADRA Norway တို့က ရန်ပုံငွေ
ထောက်ပံ့ထားသော SEAQE2 အရေးပေါ်
စီမံကိန်းသည် ACS နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု
အနေဖြင့် South-East Adventist Seminary
တွင် “Union Wide ASAP Teacher and
Worker Training” ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
KEHOC နှင့် ပူးပေါင်း၍လည်း ကမမောင်း
ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စု ၃၇၂ စုအတွက် အနိမ့်
ဆုံး အသုံးစရိတ်အပေါ်အခြေခံ၍ တစ်ကြိမ်လျှင်
ငွေကျပ်တစ်သိန်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ယင်းထောက်ပံ့မှုသည် ထိခိုက်လွယ်သော
အိမ်ထောင်စုများကို ပညာရေးအပါအဝင်
အစားအစာနှင့် အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော
ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်
ပံ့ပိုးပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်စီမံကိန်းအနေဖြင့် KECD နှင့် ACS
ကျောင်း၂၄ ကျောင်းအား COVID-19 ကြိုတင်
ကာကွယ်ကိရိယာများနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုစုရေး
ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ
ယခုအခါ ကျောင်းပေါင်းရှစ်ကျောင်းကို ဖြန့်ဝေ
ထားပြီးဖြစ်သည်။ ACS နှင့် ပူးပေါင်း၍လည်း
KECD ကျောင်းသားများအတွက် နေအိမ်
အခြေပြုပညာသင်ကြားရေး ပစ္စည်းများ
ကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း
ကျောင်းသား ၃၀၃ ဦးသည် ယင်းသင်ကြားရေး
အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိခဲ့
သည်။
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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၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့်
ကလေးသူငယ်များကို ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍ လုံးဝလက်ခံသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များနှင့်
ပတ်သက်၍လည်း www.adramyanmar.org/report တွင် ပေးပို့တင်ပြနိုင်
ပါသည်။
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INTRODUCING
NEW STAFF

PHYU ZIN THET NAING
Field Education Specialist
BRIGHT Project

UPCOMING
CALENDAR
SUN

တနဂၤေႏြ

MAY 2 0 2 2
MON

TUE

တနလၤာ

WED

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

THU

ၾကာသပေတး

FRI

SAT

ေသာၾကာ

စေန

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Labor Day

UPCOMING
EVENTS
Timesheets များသည်
လစဉ် ၂၅ ရက်နေ့
တွင် တင်သွင်းရမည်
ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူ
ရုံးပိတ်ရက်
မေလ ၁ ရက်နေ့
သည် အလုပ်သမားနေ့
ဖြစ်သည်။
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