တ ာ့ခ်ခရင
ို ်အတွင််းရ ရရွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းလူငယ်ရခေါင််းရ

င်မ ်းအတွက် ရလ က်လ ရခေါ်ယခူ ခင််း

ရရွှေ့ရမပြောင််းအလုပသ
် မြော်းအခွင်အရရ်းမမြှငတ
် င်ရရ်းဆုင်ရြောအရပ်ဖက်အဖွွှေ့အစည််းမ ြော်းအတွက်ဖွွှေ့ဖဖ ်းတု်းတက်ရရ်းစီမကန််း
(CSO-DPAMR)

လူငယ်မ ြော်းအတွက် ရခေါင််းရဆြောင်မှုနှင် စည််းရု်းလှုွှေ့ရဆြော်ရရ်း အရည် အရသွ်းမမြှင်တင်ရရ်းဆုင်ရြော
သင်တန််းအစီအစဉ်

လူငယ်မ ြော်းသည် အသပညြောရရှဖပီ်း လုပ်ပုင်ခွင်မ ြော်းရပ်းခရရသြောအခေါ
၎င််းတလ
ုို့ ုပ်ရဆြောင်ရသြောအရြောသည်အမှန်တကယ် ထူ်းမခြော်းမှုရှသည်ကု သရသြောအခေါ ကမဘြောကကီ်းကု
အမှန်ပင်ရမပြောင််းလရစနုင်သည်။– Jane Goodall

ဥရရ ပသမဂ္ဂ European Union (EU)မ ရန်ပိုရငွနငာ့် ADRA UK နငာ့် အခခ ်းအလှူရင်မ ်း၏ ပူ်းတွွဲရ
“ရရွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းအခွငာ့်အရရ်းခမြှငာ့်တင်ရရ်း
စီမကန််း” ကို ADRA Thailand မစတင်လပ
ို ်ရ

က်ပာ့ မှု ခြငာ့်

ိုင်ရ အရပ်ြက်အြွွဲွေ့အစည််းမ ်းအတွက် ြွွေ့ဖြ ်း တ်းို တက် ရရ်း

င်ြက
ိုို့ မ််းလမ််းလ ခွဲာ့ပေါသည်။

ဒီစမ
ီ ကန််းအတွကT
် eacherFOCUS သည် ၂၀၂၀ ခိုနစ်တင
ွ ် လူငယ် ၃၀ ကိုရရ်းခ ယ်ဖပီ်း၎င််းတအ
ိုို့ တွက် အရည်အရသွ်းခမငာ့်
တင်မှု မ ်း လိုပ်ရ

င်ရပ်းသွ ်းမည်ခြစ်သည်။

ထိုရ ွေ့ရ ြောင််းလူငယ် ၃၀ ဦ်းအတွက် ရခေါင််းရဆြောင်မန
ှု ှင် စည််းရု်းလှုွှေ့ရဆြော်ရရ်း အရည် အရသွ်းမမြှင် တင်ရရ်း ဆင
ု ်ရြော သင်
တန််းအစီအစဉ် ကို ၂၀၂၀ ရအြောက်တိုဘြောလ၊ နဝ
ို င်ဘြောလနှင် ဒီဇင်ဘြော (၃လတြော ကြော လ အ တွင်း် ) တွင်

ြု လို ် သွြော်း

ါမည်။ ထိုသင်တန််းတွင်လူငယ်မ ြော်းသည် အလို ်သမြော်း အခွင်အ ရ ်း၊ မူ ဝါဒ၊ ဥ ရဒ မ ြော်းနှင်ရ ြောဆို ဆက် သွယရ
် ်း
ဆိုင် ြောစွမ်း် ည် ၊ရခါင််းရဆြောင်မန
ှု ှငစ
် ည််းရ်းို လွေ့ှု ရဆြော်မှု စွမ်း် ည် မ ြော်းတို်းတက် ရစ န် ရလလြော သင် ယူခွင် မည်။ သင်
တန််းတစ်ခစ
ို ီသည် ၂ က်ကကြော မည် ြစ်ပ ီ်း အို စ
် ို လိုက် လှု ် ှြော်းမှုမ ြော်း၊ ရ
ြောသရို ် မှုမ ြော်းနှင် အ

ြောရ ြောမညဧ
် ည်သည်မ ြော်း၊ သင်ကကြော်းမှု ဆိုင်

န် အလှန်ရဆွ်းရနွ်းမည် အခန််း ကဏ္ဍ မ ြော်းလည််း ါဝင်မည် ြစ်သည်။

ရအြောက်ပေါအခ က်မ ြော်းနှငမ် ပညစ
် ုလျှင် ရလျှြောက်ထြော်းနုငပ
် ေါသည်။
•

ရခေါင််းရ

င်မှုနငာ့် စည််းရို်းလှုွေ့ရ

ဖပီ်းရခမ က် ရအ င်ခမင်သည်အ
•

်ရရ်း အရည် အရသွ်းခမြှငတ
ာ့် င်ရရ်း

င
ို ်ရ သင်တန််းအစီအစဉ် (၃) ကကမ်

တက်ရရ က်ပေါဝင်ရပ်း ရမည်။

သင်တန််းတက်ရရ က်ရနစဉ်က လအတွင််း စတ်ပေါဝင်စ ်း မှုရရမည်ခြစ်သလို စတ်အ ်း

က် သန် ရမည်

ခြစ်သည်။
•

အသက် ၁၈ နစ်မ ၃၀ နစ်ကက ်းခြစ်ရမည်။

•

နယ်စပ်ရဒသတွင်ရရသ ရရွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းအရရ်းနငာ့် ပတ်သက်ဖပီ်း လက်တပ
ွွဲ ်းူ ရပေါင်း်
လိုပ်ရ

င်ခွဲာ့ြ်းူ သညာ့် အရတွွေ့အကက ရရမည်။

•

ရခေါင််းရ

င်နိုငမ
် ှုစမ
ွ ််းရည်၊ ခပဿနာရခြရင််းနင်မစ
ှု ွမ်း် ရည်နငာ့် အသင််းအြွွဲွေ့နငာ့်အတူ လိုပ်ကင
ို ် နိုင်သညာ့်

စွမ်း် ရည်မ ်းရရမည်။
ဘယ်လရ
ု လျှြောက်ရမလ
ရနရ တွင်နပ်၍ရလ က်လ ပစ
ို ကိုခြညာ့်ပေါ။
အရည်အခ င််းခပညာ့်မီရသ ရလ က်
ရခေါင််းရ

င် ၃၀ ဦ်းကို ရခေါင််းရ

်းသူမ ်းအ ်း ရတွွေ့
င်မှုနငာ့် စည််းရို်းလွေ့ှု ရ

ိုရမ်းခမန်ရန်

က်သယ
ွ ပ
် ေါမည်။

ရ
ိုို့ နာက်ရရွေ့ရခပ င််းလူငယ်

်ရရ်း အရည် အရသွ်းခမြှငာ့် တင် ရရ်း

ိုင်ရ သင်တန််း အစီ

အစဉ်ပေါဝင်တတ်ရရ က်နင
ို ်ရန်ရရ်းခ ယ်သွ ်းမည်ခြစ်သည်။
ထပ်မရနုငမ
် ည်အခွင်အလမ််းမ ြော်း
၂၀၂၀ ခိုနစ် ဒီဇင်ဘ လတွင် ရခေါင််းရ
အစီအစဉ်မ ်း ဖပီ်း
အရတ ်

င်မန
ှု ငာ့် စည််းရ်းို လွေ့ှု ရ

်ရရ်း အရည် အရသွ်းခမြှငာ့် တင်ရရ်း

ိုင်ရ သင် တန််း

်းို သွ ်းသညာ့်အခေါ လူငယ် ၃၀ ဦ်း အနက်မ ၈ ဦ်းကို ရရွေ့ရခပ င််း အလိုပသ
် မ ်း အခွငာ့် အရရ်း အတွက်

ို်းစက တင်ခ န်ပီယမ ်းအခြစ်တြန် ခပန်လည် ရရ်းခ ယ်သွ ်းပေါလမာ့မ
် ည်။

၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ခိုနစ်တင
ွ ် လူငယ်ခ န်ပီယမ ်းသည် (၉) လတ အစီအစဥ်ကို တက်ရရ က်ရမ ခြစ်ပေါသည်။ ပထမ ၃ လ
တွင် အလိုပ်သမ ်းအခွငာ့်အရရ်း

ိုင်ရ ကဏ္ဍရပေါင််းစို ကိုရလာ့လ သင်ယူခွငာ့်ရ မ ခြစ်သည်။

ရ
ိုို့ နာက် ဒုတယ ၃ လတွင် ၎င််းတစ
ိုို့ မ
ွ ်း် ရည်ရတွကခို မြှငတ
ာ့် င်ြိုို့ မီဒီယ ဒီဇိုင်း် ၊ သိုရတသနလှုပ်ရ ်းမှု၊ စီမကန််းရရ်း
လူ

ိုစက ်းရခပ စွမ်း် ရည်၊ စည််းရို်းလှုပ်ရ

်ရရ်း

ိုင်ရ နည််းလမ််း အစရရသ စွမ််း ရည် ခမြှငာ့်တင်မှု

ွွဲပိုရတွ၊

ိုင်ရ

အခွငာ့်အရရ်းမ ်းလည််း ရရပေါလမာ့မ
် ည်။
ရနာက်

်းို တွင် ခ န်ပယ
ီ မ ်းသည် ၎င််းတ၏
ိုို့ (၆) လ တ က လအတွင်း် သင်ယူရလာ့လ ခွဲာ့ရသ အရ မ ်းကို တတယ ၃

လအတွင််းတွင် ခပန်လည်အသ်းို ခ ဖပီ်း တစ်ဦ်းခ င််းစီမ စည််းရ်းို လှုွေ့ရ
မည်ခြစ်သည်။၎င််းတသ
ိုို့ ည်စည််းရ်းို လွေ့ှု ရ

်ရရ်းစီမကန််း ကအ
ို ရက င်အ

ည်ရြ ် ရ

်ရရ်းအစီအစဉ်တစ်ခခို ြစ်ရခမ က်ရအ င်ခမင်ရန် ကယ
ို တ
် င
ို ်ဉ်းီ ရ

င်ရ

င်ခပင်

င်

ရမည်ခြစ်သည်။
ဤအစီအစဉ်သည်ခ န်ပီယမ ်းကို၎င််းတရ
ိုို့ ရွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းအရရ်းတွင်တတ်ကကွစွ လှုပ်ရ ်းသူ မ ်းခြစ်ရန်လို အပ်
သညာ့်အရည်အရသွ်းမ ်းကိုခမြှငတ
ာ့် င်ရပ်းသည်သ မက အနာဂ္တ်တွင်လည််း
တွငမ
်

စ
ို ွမ်း် ရည်မ ်းကို မည်သညာ့် လိုပင
် န််း ခွင်

ို ခပန်လည်အသ်းို ခ နိုင်ရန်ရည်ရယ်ပေါသည်။

**အကယ်၍ ဤအစီအစဉ်နငာ့် ပတ်သက်ဖပီ်းရမ်းခွန််းမ ်းရလ ပေါက ရအ က်ပေါတ ဝန်ခသိုို့

Naw Nay Yu Paw
(TeacherFOCUS)
Phone Number: 062-624-5004
Email address: nawnayyupawteacherfocus@gmail.com

က်သွယ်ရမ်းခမန််းနိုငပ
် ေါသည်။

