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ပည်ာေရး

ဝန္ၾကီးဌ်ာနအ်ား ျပီးေျမ်ာက္သြ်ားျပီ ျဖစ္သည္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ ်ားကွိို ဒီကေန႔တြင္ လႊဲေျပ်ာင္းေပးအပ္ခဲၾကသည္။
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ယင္းလႊဲေျပ်ာင္းေပးအပ္ျခင္း

အခမ္းအန်ားကွိို
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အသွိင
ို ္းအဝွိိုင္းေပါင္းစငိုမရ

ကေလးသူငယ္

၂၅,၀၀၀ေက ်ာ္

အတြက္

အက ွိိဳးေက းဇူး ရရရွိႏွိိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက ်ာင္းတည္ေဆ်ာက္ျခင္းလိုပ္ငန္းအျပင္ ဆရ်ာတတ္သင္
သင္တန္းမ ်ား၊

ေက ်ာင္းအိုပ္ခ ိဳပ္ေရးမရ းဆွိိုငရ
္ ်ာ

ေက ်ာပွိးို အွိတ္ႏရင္

အျခ်ား

သင္ၾက်ားေရး

သင္တန္းမ ်ား

ေပးျခင္းႏရင္

ကေလးသူငယ္မ ်ားအတြက္

အေထ်ာက္အကူျပိဳပစၥည္းမ ်ားျဖစ္သည္

whiteboardမ ်ား၊

ေရရးဦးသူန်ာျပိဳပစၥည္းမ ်ား၊ ေဆ်ာကစ်ားႏွိိုင္မည္ ပစၥည္းမ ်ားပါဝင္သည္ “School Kits” မ ်ားကွိို ယူနဆ
ီ က္ႏရင္
မွိတ္ဖက္အဖြ႔မ
ဲ ်ားမရ ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ခၾကသည္
ဲ
။
“ဒီကေန႔ဟ်ာ

ဒီလွိိုစ်ာသင္ေက ်ာင္းေတြသ်ာမကပဲ

ေအ်ာင္ျမင္မႈမတ
ရ ္တင
ွိို ္တခိုပါ။”
အက္(ဒ္)ဝါဒ္(စ္)

က

ဟို

ေျပ်ာသည္။

ယူနဆ
ီ က္မရ

ရပ္ရ်ာြ အသွိိုင္းအဝွိိုင္းအတြကပ
္ ါ
ျမန္မ်ာႏွိိုင္ငဆ
င ွိိုင္ရ်ာ

“ရခွိင
ို ျ္ ပည္နယ္မ်ာရ ရရတ
ွိ ဲ

က ယ္ျပန္႔ျပီး

အေရးပါတဲ

ဒိုတယ
ွိ ဌ်ာေနကွိယ
ို ္စ်ားလရယ္

ကေလးသူငယ္ေလးေတြရဲ႕

ေပါလ္

ပည်ာေရးအတြက္

ရင္းႏရီးျမရိဳပ္ႏရငေပးျခင္းျဖင္ ကေလးငယ္ေတြရ႕ဲ မွိဘေတြကယ
ွိို ္တွိိုင္ ေတြ႔ၾကငိဳရတဲ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သငသရ်ာၾကီးကွိို
ေဖ ်ာက္ဖ က္လက
ွိို ္ႏွိိုင္မရ်ာျဖစ္ျပီး

ကေလးသူငယ္ေလးေတြအတြက္

ပွိမ
ို ေ
ိုွိ က်ာင္းမြနတ
္ ဲ

အန်ာဂတ္ကွိိုလည္း

ဖန္တီးေပးႏွိိုင္မရ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။”
UNICEF in Myanmar
UNICEF အေနျဖင့္ ျမန္မမာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၁၉၅၀ခုာႏွစ္ကတည္းက စတင္ လုပ္ေဆမင္ေနေသမ အဖြ႔ျြဲ ဖစ္သည္။ UNICEF အေနျဖင့္ အစိုးရာႏွင့္
လူမႈအေျခစိုက္အဖြ႔မ
ြဲ မးျဖင့္

မိတ္ဖြ႔က
ြဲ မ

ကေလးေသဆံုးမႈာႏႈန္း

ေလ မ့ခ ေရး၊

ကေလးမ မး

အရည္အေသြးျပည့္ဝေသမ

ပညမေရးကို

သင္ၾကမးာႏိုင္ေစေရးာႏွင့္ ကေလးမ မးအမး အၾကမ္းဖက္မႈမွကမကြေ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစတ္တို႔ကို ေဆမင္ရြက္လွ က္ ရိွသည္။
UNICEFာႏွင့္ပက္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအမက္ပါလိပ္စမအတိုင္း ရွမေဖြာႏိုင္ပါသည္။
Website: http://www.unicef.org/myanmar
Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar

ျမန္မ်ာႏွိိုင္ငငဆွိိုင္ရ်ာ ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငသငရငိုးႏရင္ ပက္သက္၍ ပွိိုမွိိုသွိရရွိလွိိုပါက ေအ်ာက္ပါလင္ခ္တင
ြ ္ ဝင္ေရ်ာက္ ဖတ္ရႈႏွိိုင္ပါသည္။
http://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html
https://www.facebook.com/在ミャンマー日本国大使館
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ြ ာႏ
္ ိုငပ
္ ါသည္ Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF Myanmar,
09250075238, hoo@unicef.org
Yoko

Yamoto,

Coordinator

for

Economic

Cooperation,

yoko.yamoto@mofa.go.jp
Keita Iwase, Second Secretary, Embassy of Japan in Myanmar
01549644, keita.iwase@mofa.go.jp

Embassy
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Japan

in

Myanmar,

09252927300,

