
 

တ ာ့ခ်ခရ ိုင်အတွင််းရ   ရရ ွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းလူငယ်ရခေါင််းရ  ငမ်  ်းအတွက် ရလ  က်လ  ရခေါ်ယခူခင််း 

ရရ ွှေ့ရမပြောင််းအလုပသ်မြော်းအခွင ်အရရ်းမမြှင တ်င်ရရ်းဆ ုင်ရြောအရပဖ်က်အဖွ ွှေ့အစည််းမ ြော်းအတွက်ဖွ ွှေ့ဖဖ  ်းတ ု်းတက်ရရ်းစီမ က န််း 

(CSO-DPAMR) 

လူငယ်မ ြော်းအတွက် ရခေါင််းရဆြောင်မှုနှင ် စည််းရ ု်းလ ှုွှေ့ရဆြော်ရရ်း အရည် အရသွ်းမမြှင ်တင်ရရ်းဆ ုင်ရြော 

သင်တန််းအစီအစဉ ်

 

 

လူငယ်မ ြော်းသည် အသ ပညြောရရှ ဖပီ်း လုပ်ပ ုင်ခွင ်မ ြော်းရပ်းခ ရရသြောအခေါ 

၎င််းတ ုို့လုပ်ရဆြောင်ရသြောအရြောသည်အမှန်တကယ် ထူ်းမခြော်းမှုရှ သည်က ု သ ရသြောအခေါ ကမဘြောကကီ်းက ု 

အမနှ်ပင်ရမပြောင််းလ ရစန ုင်သည်။– Jane Goodall 

 

 

ဥရရ ပသမဂ္ဂ European Union (EU)မ  ရနပ် ိုရငွန ငာ့ ်ADRA UK န ငာ့် အခခ ်းအလ ှူရ ငမ်  ်း၏ ပူ်းတွွဲရ  က်ပ ာ့ မှု ခြငာ့ ်

“ရရ ွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းအခွငာ့်အရရ်းခမြှငာ့်တင်ရရ်း  ိုင်ရ အရပ်ြက်အြွွဲွေ့အစည််းမ  ်းအတက်ွ ြွ ွေ့ဖြ  ်း  တ ို်း တက် ရရ်း 

စီမ က န််း” က ို ADRA Thailand မ စတင်လိုပ်ရ  င်ြ ိုို့ကမ််းလ မ််းလ ခွဲာ့ပေါသည်။  

 

ဒီစမီ က န််းအတွက်TeacherFOCUS  သည် ၂၀၂၀ ခိုန စတ်ငွ် လငူယ ်၃၀ က ိုရရ ်းခ ယဖ်ပ်ီး၎င််းတ ိုို့အတွက် အရည်အရသွ်းခမငာ့ ်

တငမ်ှု မ  ်း လိုပ်ရ  င်ရပ်းသွ ်းမည်ခြစသ်ည်။  

 

ထ ိုရ  ွေ့ ရ  ြောင််းလူငယ် ၃၀ ဦ်း အတ ွက် ရခေါင််းရဆြောင်မှုနှင  ်စည််းရ ု်းလ ှုွှေ့ရဆြော်ရရ်း အရည် အရသွ်းမမြှင  ်တင်ရရ်း ဆ ငု်ရြော သင ်

တန််းအစီအစဉ် က ို ၂၀ ၂၀ ရအြောက်တ  ိုဘြောလ၊ န  ိုဝ င်ဘြောလန ှင  ်ဒ ီဇငဘ်ြော (၃လတ ြော ကြော လ  အ တ ွင််း) တ ွင ်  ြု လို  ် သွြော်း  

 ါမ ည်။ ထ ိုသင်တန််း တငွ်လူငယ်မ  ြော်းသည် အလို ်သမ ြော်း အခွင် အ ရ ်း ၊  မ ူ ဝ ါဒ ၊ ဥ ရဒ  မ  ြော်း န ှင် ရ  ြောဆ  ို ဆက် သွယရ် ်း 

ဆ  ိုင် ြောစ ွမ််း  ည် ၊ရခါင််း ရဆ ြောင်မ ှုန ှင စ် ည််း ရ ို်း လ ှုွေ့ ရဆ ြောမ် ှု စ ွမ််း  ည် မ  ြော်းတ  ို်းတ က် ရစ  န ် ရလ လြော  သင် ယခွူင ် မည်။ သင ်

တ န််းတ စ ်ခိုစ ီသည်  ၂  က်က ကြော မ ည်  ြစ ်ပ ီ်း အို စ် ို လ ိုက် လှု ် ှြော်းမ ှုမ  ြော်း ၊ ရ ြောရ  ြောမ ည ဧ် ည ်သည်မ  ြော်း ၊ သင်က ကြော်း မ ှု ဆ  ိုင ်

 ြောသရို  ်  မ ှုမ  ြော်းန ှင  ်အ   န ်အလနှ ်ရဆ်ွး ရန်ွး မ ည  ်အခန ််း ကဏ္ဍ မ  ြော်း လည််း  ါဝင်မ ည် ြစ ်သည်။  

 

ရအြောက်ပေါအခ က်မ ြော်းနှင မ်ပည စ် ုလျှင ်ရလျှြောက်ထြော်းန ုငပ်ေါသည်။ 

 

• ရခေါင််းရ  ငမ်ှုန ငာ့် စည််းရ ို်းလ ှုွေ့ရ  ်ရရ်း အရည် အရသွ်းခမြှငာ့တ်င်ရရ်း  ိုင်ရ  သငတ်န််းအစီအစဉ် (၃) ကက မ် 

ဖပီ်းရခမ က် ရအ ငခ်မငသ်ည်အ   တက်ရရ က်ပေါဝင်ရပ်း ရမည်။ 

• သင်တန််းတက်ရရ က်ရနစဉ်က လအတငွ််း စ တပ်ေါဝငစ် ်း မှုရ  ရမည်ခြစ်သလ ို စ တ်အ ်း  က် သန ်ရမည် 

ခြစသ်ည်။  

• အသက် ၁၈ န စမ်  ၃၀ န စက်က ်းခြစ်ရမည်။ 

• နယစ်ပ်ရဒသတငွ်ရ  ရသ  ရရ ွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းအရရ်းန ငာ့ ်ပတသ်က်ဖပ်ီး လက်တွွဲပ်ူး ရပေါင််း 

လိုပ်ရ  င်ခွဲာ့ြ်ူးသညာ့ ်အရတွွေ့အကက  ရ  ရမည်။ 

 



 

 

 

• ရခေါင််းရ  ငန် ိုငမ်ှုစမွ််းရည်၊ ခပဿနာရခြရ င််းန င်မှုစွမ််းရည်န ငာ့် အသင််းအြွွဲွေ့န ငာ့်အတူ လိုပ်က ိုင် န ိုင်သညာ့ ်

စွမ််းရည်မ  ်းရ  ရမည်။ 

 

ဘယ်လ ရုလျှြောက်ရမလ  

 

ရနရ တငွ်န  ပ်၍ရလ  က်လ  ပ ိုစ က ိုခြညာ့်ပေါ။ 

 

အရည်အခ င််းခပညာ့်မ ီရသ ရလ  က်  ်းသူမ  ်းအ ်း ရတွွေ့  ိုရမ်းခမန်ရန ်က်သွယပ်ေါမည်။  ိုို့ရနာက်ရရ ွေ့ရခပ င််းလူငယ် 

ရခေါင််းရ  င ်၃၀ ဦ်းက ို ရခေါင််းရ  ငမ်ှုန ငာ့ ်စည််းရ ို်းလ ှုွေ့ရ  ်ရရ်း အရည် အရသွ်းခမြှငာ့် တင ်ရရ်း   ိုင်ရ သငတ်န််း အစီ 

အစဉပ်ေါဝငတ်တ်ရရ က်န ိုင်ရန်ရရ ်းခ ယသွ် ်းမည်ခြစ်သည်။ 

 

ထပ်မ ရန ုငမ်ည ်အခွင ်အလမ််းမ ြော်း 

 

၂၀၂၀ ခိုန စ် ဒီဇငဘ် လတွင ်ရခေါင််းရ  င်မှုန ငာ့ ်စည််းရ ို်းလ ှုွေ့ရ  ်ရရ်း အရည် အရသွ်းခမြှငာ့် တင်ရရ်း   ိုင်ရ  သင် တန််း 

အစီအစဉမ်  ်း ဖပ်ီး   ို်း သွ ်းသညာ့်အခေါ လငူယ ်၃၀ ဦ်း အနက်မ  ၈ ဦ်းက ို ရရ ွေ့ရခပ င််း အလိုပသ်မ ်း အခွငာ့် အရရ်း အတွက် 

အရတ  ် ို်းစက တင်ခ န်ပီယ မ  ်းအခြစတ်ြန် ခပန်လည် ရရ ်းခ ယသွ် ်းပေါလ မာ့မ်ည်။  

 

၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ခိုန စ်တငွ် လူငယ်ခ နပ်ီယ မ  ်းသည် (၉) လတ အစအီစဥ်က ို တက်ရရ က်ရမ  ခြစပ်ေါသည်။ ပထမ  ၃ လ 

တွင ်အလိုပ်သမ ်းအခွငာ့်အရရ်း  ိုင်ရ  ကဏ္ဍရပေါင််းစ ို က ိုရလာ့လ  သင်ယူခွငာ့်ရ မ  ခြစ်သည်။ 

 

  ိုို့ရနာက် ဒတု ယ  ၃ လတငွ် ၎င််းတ ိုို့စမွ််းရည်ရတွက ိုခမြှငာ့တ်ငြ် ိုို့ မဒီီယ ဒီဇ ိုင််း၊ သိုရတသနလှုပ်ရ  ်းမှု၊ စီမ က န််းရရ်း ွွဲပ ိုရတွ၊  

လူ ိုစက ်းရခပ စွမ််းရည်၊ စည််းရ ို်းလှုပ်ရ  ်ရရ်း  ိုင်ရ နည််းလမ််း အစရ  ရသ စမွ််း ရည် ခမြှငာ့်တင်မှု    ိုင်ရ  

အခွငာ့်အရရ်းမ  ်းလည််း ရရ  ပေါလ မာ့မ်ည်။ 

 

ရနာက်  ို်းတွင ်ခ န်ပယီ မ  ်းသည် ၎င််းတ ိုို့၏ (၆) လ တ က လအတွင််းသင်ယူရလာ့လ ခွဲာ့ရသ  အရ မ  ်းက ို တတ ယ ၃ 

လအတငွ််းတငွ် ခပန်လည်အသ ို်းခ ဖပီ်း တစ်ဦ်းခ င််းစီမ  စည််းရ ို်းလ ှုွေ့ရ  ်ရရ်းစမီ က န််း က ိုအရက င်အ ည်ရြ ် ရ  ငရ် 

မည်ခြစ်သည်။၎င််းတ ိုို့သည်စည််းရ ို်းလ ှုွေ့ရ  ်ရရ်းအစအီစဉတ်စ်ခိုခြစ်ရခမ က်ရအ င်ခမင်ရန် က ိုယတ် ိုင်ဉ်ီး ရ  ငခ်ပင ်င ်

ရမည်ခြစ်သည်။  

 

ဤအစီအစဉ်သည်ခ နပ်ီယ မ  ်းက ို၎င််းတ ိုို့ရရ ွေ့ရခပ င််းအလိုပ်သမ ်းအရရ်းတငွ်တတ်ကကွစွ လှုပ်ရ  ်းသူ မ  ်းခြစ်ရန်လ ို အပ ်

သညာ့်အရည်အရသွ်းမ  ်းက ိုခမြှငာ့တ်င်ရပ်းသည်သ မက  အနာဂ္တတ်ွင်လည််း   ိုစွမ််းရည်မ  ်းက ို မည်သညာ့် လိုပင်န််း ခွင် 

တွငမ်  ို ခပနလ်ည်အသ ို်းခ န ိုင်ရန်ရည်ရ ယ်ပေါသည်။  

 

**အကယ၍် ဤအစီအစဉ်န ငာ့် ပတသ်က်ဖပီ်းရမ်းခွန််းမ  ်းရ  လ ပေါက ရအ က်ပေါတ ဝန်ခ သ ိုို့  က်သွယ်ရမ်းခမန််းန ိုငပ်ေါသည်။ 

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