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              နပွိနေ်ဖာင်ေဒး�ှင်း၊ ေစတနာအဖ�ဲသည် နယ်စပ်ေဒသ�ှင့် တိင်ုးရင်းသားလမူျ�ိးများ ဖ�ံ��ဖိ�း
တိးုတက်ေရး ဦးစီးဌာန�ှင့် ေပါင်းစပ်ည�ိ�ှ�ိင်း၍ “�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့် ဖ�ံ��ဖိ�းတုိးတက်ေရးအတွက်
ပညာသင်�ကားြခင်း EPD စီမံကိနး်” ကုိ ၂၀၀၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ်တင်ွ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲသြဖင့် 
 ယခု ၂၀၂၂  ခု�ှစ်၊ ေမလကုနတ်င်ွ �ှစ်ေပါင်း (၂၀) တိတိ ြပည့်ခ့ဲ�ပီ ြဖစ်ပါသည်။ �ိင်ုငံတကာအဖ�ဲအစည်း

အသီးသီးမှ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး�ှင့် စီးပွားေရးစသည့် အကူအညီေထာက်ပ့ံြခင်းစီမံကိနး်များမှာ (၃)�ှစ်မှ (၅)�ှစ်အထိသာ ေထာက်ပ့ံေလ�ိှ့�ပီး
ဆယ်စု�ှစ်တစ်ခုြပည့်ေအာင် ေထာက်ပ့ံသည်ဟ၍ူ မ�ိှေ�ကာင်းလည်း သိ�ိှရပါသည်။ ေစတနာအဖ�ဲ၏ “�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့် ဖ�ံ��ဖိ�းတုိးတက်ေရး
အတွက် ပညာသင်�ကားြခင်းစီမံကိနး်” မှာ ဆယ်စု�ှစ်�ှစ်ခုပင် ြပည့်ခ့ဲ�ပီြဖစ်ပါသည်။
          နယ်စပ်ေရးရာဝန�်ကီးဌာန၊ နယ်စပ်ေဒသ�ှင့်တိင်ုးရင်းသားလမူျ�ိးများဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးဦးစီးဌာန၏ ေပါင်းစပ်ည�ိ�ှ�ိင်းလမ်း��နမ်�၊ အလ��ှင်
ြဖစ်ေသာ၊ ဂျပန�်ိင်ုငံ၊ အစုိးရမဟတ်ုေသာ ပုဂ�လိကအဖ�ဲအစည်းြဖစ်သည့် နပွိနေ်ဖာင်ေဒး�ှင်းမှ ေစတနာသဒ�ါတရားြပည့်ဝစွာြဖင့် လိေုလေသးမ�ိှ
ရေအာင် လ�ဒါနး်မ�၊ စာသင်ေကျာင်းေဆာင်သစ် ေဆာက်လပ်ုခွင့်�ှင့် စာသင်ေကျာင်းေဆာင်ေဟာင်းြပင်ဆင်ခွင့်ရ�ိှေသာ ေဒသခံြပည်သူအေပါင်းမှ
အားသွနခွ်နစုိ်က်ပူးေပါင်းပါဝင်မ�၊ ေစတနာအဖ�ဲဝင်များ၏ ေစတနာ၊ အနစ်နာ၊ စိတ်�ှည်သည်းခံစွာြဖင့် စွမ်းေဆာင်မ�တိ� ေ�ကာင့် စီမံကိနး်ေအာင်ြမင်ခ့ဲ
ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဤက့ဲသိ�  �ှည်လျားေသာ အ�ှစ် (၂၀) ခရီးတေလ�ာက်၊ စီမံကိနး်လပ်ုငနး်များ ေအာင်ြမင်ေအာင် ပူးေပါင်းပါဝင်သူများအားလံးုကုိ
လနွစွ်ာမှ ေကျးဇူးတင်ေ�ကာင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။

တင်ေလး
အမ�ေဆာင်ဒါ�ုိက်တာ၊ ေစတနာအဖ�ဲ (လား���ိး�ုံး)

ေစတနာအဖ�ဲ၏�ှညလ်ျားေသာခရီးစ�်ေစတနာအဖ�ဲ၏�ှညလ်ျားေသာခရီးစ�်

        ေစတနာအဖ�ဲ၏ “�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ဖ�ံ ��ဖိ�းတုိးတက်ေရးအတွက် ပညာသင်�ကားြခင်းစီမံကိနး်"
(Education for Peace and Development Project - EPD) ကုိ ၂၀၀၂ ခု�ှစ်၊ ဇွနလ် (၁) ရက်ေနမှ့
စတင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လာသည်မှာ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ေမလ (၃၁) ရက်ေန ့�တွင် �ှစ် (၂၀)

တိတိြပည့်ခ့ဲ�ပီြဖစ်ပါသည်။ ေစတနာအဖ�ဲအေနြဖင့် ဤက့ဲသိ�  စီမံကိနး်လပ်ုငနး်များကုိ �ှစ်ေပါင်း (၂၀)

တိင်ုေအာင် အဆင်ေြပေချာေမ��စွာေဆာင်ရွက်�ိင်ုခ့ဲြခင်းမှာ ေစတနာအဖ�ဲတစ်ဖ�ဲတည်း၏ လပ်ုေဆာင်ချက်
ေ�ကာင့် မဟတ်ုပါ။ နယ်စပ်ေဒသ�ှင့်တိင်ုးရင်းသားလမူျ�ိးများ ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက် ေရးဦးစီးဌာန၏  ေပါင်းစပ်
ည�ိ�ှ�ိင်းမ�၊ ဂျပန�်ိင်ုငံ  The Nippon Foundation  ၏ ရနပုံ်ေင ွေထာက်ပ့ံမ�၊  ေဒသအာဏာပုိင်များ�ှင့်

ပညာေရးဌာန၏ ကူညီပ့ံပုိးမ��ှင့် ေဒသခံြပည်သူများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မ�တိ� ေ�ကာင့် ေစတနာအဖ�ဲ၏ စီမံကိနး်လပ်ုငနး်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်�ိင်ုခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သိ� �ြဖစ်ပါ၍ ေစတနာအဖ�ဲကုိပ့ံပုိးကူညီေပးသူများ�ှင့် ေကျးဇူးတင်ထုိက်သူများအားလံးုကုိ ေစတနာအဖ�ဲမှ အထူး
ေကျးဇူးတင်�ိှပါသည်။
        ေဒသခံြပည်သူများအေနြဖင့် လထုူဖ�ံ��ဖိ�းေရးေကာ်မတီမှ ဦးေဆာင်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လထုူဖ�ံ��ဖိ�းေရးလပ်ုငနး်တင်ွ
လည်း ေကျာင်းေဆာင်ေဆာက်လပ်ုေရးလပ်ုငနး်ကုိ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲစဥ်ကက့ဲသိ� ပင် ပူးေပါင်းပါဝင်အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်�ပီး မိမိတိ� ေကျာင်း�ှင့် ေကျးရွာ
ေဒသကုိ အစဥ်ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်ေအာင် စည်းလံးုညီ�ွတ်စွာြဖင့် ဝုိင်းဝနး်�ကိ�းပမ်း�ကပါရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။

ေအးေအးသန ့်
ေဒသဆုိင်ရာစီမံကိနး်ဒါ�ုိက်တာ၊ ေစတနာအဖ�ဲ (ေတာင်�ကီး�ုံး)
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ြပည့်ကျပ်ေနတဲစ့ာသင်ခနး်ေတကွေန ကျယ်ကျယ်ဝနး်ဝနး်�ှင့် စနစ်တကျြဖစ်သွားတဲအ့တက်ွ ကေလးေတကုိွ

စနစ်တကျထိနး်ေကျာင်းမ�ေတ ွ ြပ�လပ်ုလာ�ိင်ုပါတယ်။ လက်�ိှြဖစ်ပွားေနတဲ ့Covid-19 နဲေ့တာ ့ေတာ်ေတာ်ေလး

အဆင်ေြပ�ပီး အသက်��ေချာင်သွားပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် အဲဒီ့ေကျာင်းေဆာင်သစ်မှာ အတနး်�ကီးေတကုိွပဲထားတဲ့

အတက်ွ ကျနတဲ်အ့တနး်ငယ်ေတအွေနနဲ ့ ေကျာင်းသစ်�ကီးမှာ ေနချင်၊ တက်ချင်၊ သင်ချင်�ကေတာ ့အတနး်�ကီး 

ေရာက်ေအာင် ယခင်ကထက် ပုိမုိ�ကိ�းစားလာ�ကတယ်။ ဒီစိတ်နဲပဲ့ မလိလုားအပ်တဲေ့ကျာင်းထွက်မ�ေတွ

ေလျာက့ျသွား�ိင်ုမယ်လိ�  ထင်ပါတယ်။

၁။  ၂၀၂၁ EPD စီမံကိနး်ေဆာင်ရွက်ြခင်းေ�ကာင့် ကေလးများ၏ ပညာသင်�ကားေရးတွင် အကျ�ိးသက်ေရာက်မ��ှင့် တုိးတက်ေြပာင်းလဲမ�
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ ေကျာင်းအုပ်�ကီးတစ်ဦး၏ ေြပာ�ကားချက်။ (ေကျာက်စု အလက - ပင်းတယ�မိ�နယ်)

ေစတနာအဖ�ဲ�ှင့်အတ ူEPD စီမံကိနး်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရသည့်အတက်ွ ရပ်ရွာေဒသခံ ြပည်သူ

လထုူမှာ တိးုတက်ေြပာင်းလဲမ�များ�ိှလာပါသည်။ ေကျာင်းေဆာင်သစ် ေဆာက်လပ်ုချနိတ်င်ွ ေငစွာရင်း ေရးသွင်း

နည်းစနစ်များကုိ ေစတနာအဖ�ဲမှ လမ်း��နသ်င်�ကားေပးခ့ဲသြဖင့် ေငေွ�ကးစီမံခန ့�်ခွဲမ��ှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟသုုတ

ရ�ိှခ့ဲပါသည်။ ထိ� �ြပင် လထုူဖ�ံ��ဖိ�းေရးရနပုံ်ေငကုိွ ပ့ံပုိးေပးခ့ဲသည့်အတက်ွ ထုိရနပုံ်ေငကုိွ အရင်းမေပျာက်ေအာင်

မတည်ရင်း�ှးီေငအွြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ ရ�ိှလာေသာအတိးုကုိ ပညာေရးကဏ� အတက်ွ  အဓိက ပ့ံပုိး

ခ့ဲရာ စာသင်ေကျာင်းဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်လာသည့်အြပင် ေကျာင်းေကာ်မတီအေနြဖင့်လည်း အေသးစာေချးေငွ

လပ်ုငနး်ကုိ အဆင်ေြပစွာ စီမံခန ့�်ခွဲေဆာင်ရွက်�ိင်ုလာပါသည်။

၂။ ေစတနာအဖ�ဲ၏ EPD စီမံကိနး်တွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့ ်ေဒသခံြပညသူ်တစ်ဦး၏ စီမံကိနး်ေဆာင်ရွက်မ�အေပ� ထင်ြမင်
သုံးသပ်ချက်။ (ပင်ငိအုလက - ေတာင်�ကီး�မိ�နယ်)

၃။ အေသးစားစီမံကိနး် (Mini Project) ြဖင့် ေကျာင်းေဆာင်ရ�ိှသည့အ်တွက် မိဘတစ်ဦး၏ ရင်တွင်းပီတိစကားသံများ။
(ေက�ေတာင် (ရွာမ) အမကခဲွ - ပင်ေလာင်း�မိ�နယ်)

ကေလးများမှာ မိမိေကျးရွာအတင်ွးတင်ွပဲ ပညာသင်�ကား�ိင်ု�ပီြဖစ်သည့်အတက်ွ ရပ်ေဝးကုိသွားေရာက်ဖိ�  မလို

ေတာဘူ့း။ မုိးရာသီတင်ွလည်း ေချာင်းများကုိြဖတ်�ပီး ေကျာင်းသွားတက်စရာ မလိေုတာဘူ့း။ လံလံုြုခံ�ြခံ�နဲ ့

ပညာသင်�ကားခွင့်ရသည့်အတက်ွ ကေလးများရဲ�ပညာေရးတင်ွ ပုိမုိ စိတ်ချ�ပီး စိတ်ချမ်းသာလာရပါတယ်။

အချနိပုိ်သင်�ကားရတဲအ့ခါ မုိးချ�ပ်သည်အထိေနလည်း မိဘများ စိတ်ပူစရာမလိေုတာပ့ါ။ မိဘများကလည်း

စိတ်ချလက်ချြဖင့် မိမိတိ� စုိက်ပျ�ိးေရးလပ်ုငနး်ကုိ လပ်ုကုိင်�ိင်ုပါတယ်။

၄။ ေက�ေတာင် (ရွာမ) အမကခဲွမှ ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ အနာဂတ်ရညမှ်နး်ချက်။
ေကျာင်းဆရာတစ် ေယာက်ြဖစ်ချင်ပါသည်။ မိမိရပ်ရွာ၊ ေဒသ�ှင့် �ိင်ုငံအကျ�ိး ၊ လမူျ�ိးအကျ�ိး သယ်ပုိးေပးေသာ

လတူစ်ေယာက်ြဖစ်လိ�ုပီး ခက်ခဲေသာ၊ ေဝးလံေခါင်သီေသာ ေဒသများ�ိှ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများကုိ ပညာ

သင်�ကားေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

Education for Peace and Development ProjectEducation for Peace and Development Project

Voice from CommunityVoice from Community

�ှမ်းြပညန်ယ်ေတာင်ပုိင်းစီမံကိနး်�ှမ်းြပညန်ယ်ေတာင်ပုိင်းစီမံကိနး်
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Education for Peace and Development ProjectEducation for Peace and Development Project

Voice from CommunityVoice from Community

�ှမ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပုိင်းစီမံကိနး်�ှမ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပုိင်းစီမံကိနး်

က�နေ်တာ်တိ�ပညာေရးဌာနအေနနဲ ့ ေကျာက်မဲ�မိ�နယ်အတင်ွးမှာ စာသင်ေကျာင်းေတ ွ အများ�ကီး�ိှတဲအ့တက်ွ

လိအုပ်ချက်ေတလွည်း များစွာ�ိှေနပါတယ်။ ေစတနာအဖ�ဲရဲ� "�ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့် ဖ�ံ��ဖိ�းတုိးတက်ေရးအတွက်

ပညာသင်�ကားြခင်းစီမံကိနး်" ဟာ စာသင်ေကျာင်းေတရဲွ�လိအုပ်ချက်ေတကုိွ ကူညီြဖည့်ဆည်းေပးေနတဲအ့တက်ွ

ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ EPD စီမံကိနး်ြဖင့်ေဆာက်လပ်ုတဲ ့စာသင်ေကျာင်းများဟာ က�နေ်တာ်တိ� �ြပန�်ကည့်စရာ

မလိေုလာက်ေအာင် အေဆာက်အဦးပုိင်းေတ၊ွ မိလ� ာသန ့စ်င်ခနး်ေတအွြပင် ေ�ှ�ဆက်�ပီး ေကျာင်းေဆာင်

ထိနး်သိမ်းေရးကုိ  လပ်ုေဆာင်�ိင်ုဖိ�အတက်ွ ေငပွေဒသာပင်  စီစ�်ထား�ိှပုံေတေွ�ကာင့်  ဒီစာသင်ေကျာင်းေတဟွာ

၅။ ေစတနာအဖ�ဲ၏ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့် ဖ�ံ��ဖိ�းတုိးတက်ေရးအတွက် ပညာသင်�ကားြခင်း (EPD) စီမံကိနး်�ှင့် ပတ်သက်၍ �မိ�နယ်ပညာေရး
ဌာနဝနထ်မ်းတစ်ဦး၏ ထင်ြမင်သုံးသပ်ချက်။ (ေကျာက်မဲ�မိ�နယ် ပညာေရးဌာန)

�ပီးြပည့်စုံတဲေ့ကျာင်းေတြွဖစ်ေ�ကာင်း က�နေ်တာ်တိ�အေနနဲ ့ အသိအမှတ်ြပ�ပါတယ်။ ယခုလိ ု �ှစ် ၂၀ လံးုလံးု က�နေ်တာ်တိ� �ှမ်းြပည်နယ်အတက်ွ တကယ်

လိအုပ်ချက်�ိှေနတဲ ့အေြခခံပညာေကျာင်းေတကုိွ �ကိ�းစားအားထုတ်�ပီးေတာ ့ေဆာက်လပ်ုေပးခ့ဲတဲအ့တက်ွေ�ကာင့် ေစတနာအဖ�ဲကုိ ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။

ေကျာင်းေဆာင်သစ်မေဆာက်လပ်ုခင်က က�နမ်တိ�ေကျာင်းမှာ စာသင်ခနး်မလံေုလာက်မ�များစွာ �ိှခ့ဲတဲအ့တက်ွ

ကေလးေတရဲွ�သင်�ကားသင်ယူမ�မှာ အခက်အခဲေတ ွအများ�ကီး �ကံ�ေတ�ခ့ဲရပါတယ်။ ယခု ေကျာင်းေဆာင်သစ်

ေဆာက်လပ်ု�ပီးစီးချနိမှ်ာေတာ ့စာသင်ခနး်အေရအတက်ွလိအုပ်ချက်မ�ိှေတာတ့ာေ�ကာင့် ကေလးေတပွညာေရး

မှာ ပုိမုိထိေရာက်ေအာင်ြမင်လာတယ်လိ�  ထင်ပါတယ်။ အရင်ကဆုိ ေကျာင်းစတက်ရတဲ ့ ေကျာင်းေနအရွယ်

ကေလးေတဟွာ ေကျာင်းကုိမလာချင်�ကဘူး။ အခုလိ ုကစားကွင်း�ိှသွားတဲအ့ခါ ကစားကွင်းကုိ ြမင်ရတာနဲတ့င်

ေကျာင်းတက်ချင်�ကပါတယ်။  အဲအ့တက်ွ  ဝမ်းသာ�ကိ�ဆုိပါတယ်။ ဒါအ့ြပင်  ေကျာင်းမှာ စာချည်းပဲသင်ေနရင်

၆။ ၂၀၂၀ EPD စီမံကိနး်ေဆာင်ရွက်ြခင်းေ�ကာင့် ကေလးများ၏ ပညာေရးတုိးတက်ေြပာင်းလဲမ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမ
တစ်ဦး၏ ေြပာ�ကားချက်။ (မက်မနး်ကုနး်သာ အမကမူလွန ်- ေကျာက်မဲ�မိ�နယ်)

 ေကျာင်းသားေကျာင်းသူေတအွတက်ွ �ငီးေင�စရာေကာင်းေပမ့ဲ ယခုအခါ ေကျာင်းေဆာင်�ှင့်တကွ ေကျာင်းကစားကွင်းပါ ရ�ိှခ့ဲတာေ�ကာင့် အားလပ်ချနိေ်တွ

မှာ ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားအားကစားေတ ွလပ်ုခုိင်းြခင်းအားြဖင့် ကေလးေတရဲွ� ကျနး်မာေရးနဲ ့ ကုိယ်ခ��ာ �က့ံခုိင်မ�ကုိလည်း အေထာက်အကူြပ�ပါတယ်။

ယခုလိ ုနပွိနေ်ဖာင်ေဒး�ှင်း၊ ေစတနာအဖ�ဲဝင်များ�ှင့် ရပ်ရွာအဖ�ဲဝင်များ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ပီး   ေပ (၉၀ x ၃၀)

အရွယ်�ိှ ေကျာင်းေဆာင်သစ်�ကီးကုိ ေဆာက်လပ်ုလ�ဒါနး်ေပးတဲအ့ြပင် ေကျာင်းအတက်ွ လိအုပ်တဲ ့စာေရးစားပဲွ

များ၊ ထုိင်ခုံများ�ှင့် Whiteboard၊ Marker Pen များပါမကျန ်လ�ဒါနး်ေပးခ့ဲသည့်အတက်ွ ေကျးဇူးတင်ပါ

တယ်။ ေကျာင်းေဆာင်ေဆာက်လပ်ု�ပီးေနာက် က�နမ်တိ�ေကျာင်းအတက်ွ ထား�ိှေပးခ့ဲေသာ ေငပွေဒသာပင်ကုိ

က�နမ်တိ�ဟာ ရပ်ရွာေကာ်မတီများ ဖ�ဲစည်း�ပီး စနစ်တကျ လပ်ုေဆာင်လျက်�ိှ�ပီး  ၎င်းမှ ရ�ိှလာေသာ အတိးုေငွ

များကုိလည်း ေကျာင်းရဲ�လိအုပ်ချက်များအတက်ွ စနစ်တကျ အသုံးြပ�ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါတယ်။

၇။ EPD စီမံကိနး်ေဆာင်ရွက်ြခင်းေ�ကာင့် မိမိတိ�ေကျာင်း၏ တုိးတက်ေြပာင်းလဲလာမ�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာင်းအုပ်ဆရာမတစ်ဦး၏
ပီတိစကားသံ။ (လွယ်ေခ� အမကမူလွန ်- ေနာင်ချ�ိ�မိ�နယ်)

ေကျာင်းေဆာင်သစ်�ကီးနဲအ့တ ူကစားကွင်းပါ ရ�ိှခ့ဲြခင်းေ�ကာင့် ကေလးေတရဲွ� ေကျာင်းထွက်�ှ�နး် ေလျာက့ျလာ�ပီး ေကျာင်းေနေပျာ်၍ စာ�ကိ�းစားသူများ

ြဖစ်လာ�ိင်ုတယ်လိ�  ယုံ�ကည်ပါတယ်။ ေကျာင်းေဆာင်သစ်�ကီးကုိ လ�ဒါနး်ေပးပါေသာ နပွိနေ်ဖာင်ေဒး�ှင်း�ှင့် ေစတနာအဖ�ဲဝင်များကုိလည်း ေကျးဇူးအထူး

တင်�ိှပါတယ်�ှင့်။ ကစားကွင်းလ�ဒါနး်ေပးပါေသာ ေဒါက်တာမုိတိယုို�ိှကုိလည်း ေကျးဇူးတင်ပါတယ်�ှင့်။
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အိမ်သာသန ့�ှ်င်းေရးအတက်ွ အိမ်သာများညစ်ပတ်ေနလ�င် ေဆးေ�ကာသန ့�ှ်င်း

ေပးပါသည်။ အိမ်သာပတ်ဝနး်ကျင်တင်ွ အမ�ိက်�ှင့် ချ�ံ�ယ်ွများ �ိှေနပါကလည်း

သူငယ်ချင်းများ�ှင့်စုေပါင်း၍ သန ့�ှ်င်းေရးြပ�လပ်ုပါသည်။ ကုိယ်တိင်ုလည်း  မိမိ

ေကျာင်းအိမ်သာသန ့�ှ်င်းေရးအတက်ွ အိမ်သာသုံး�ပီးတိင်ုး စနစ်တကျ ေရေလာင်း

သန ့စ်င်ြခင်းအားြဖင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ အတနး်ငယ်ေသာ

ကေလးများကုိလည်း အိမ်သာကုိ မည်က့ဲသိ�  သန ့�ှ်င်းစွာ အသုံးြပ�သင့်သည်ကုိ

လမ်း��နေ်ပးြခင်းြဖင့်လည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။

ေကျာင်းအိမ်သာသန ့�ှ်င်းေရးအတွက် ေကျာင်းသူတစ်ဦး၏တာဝနသိ်စိတ်။ (ဘုရားေတာင် အထက - ေညာင်ေရ� �မိ�နယ်)

ေကျာင်းေဆာင်သစ်အြပင် ေကျာင်းကစားကွင်းပါ လက်ခံရ�ိှသည့အ်တွက် ေဒသခံတစ်ဦး၏ ဝမ်းသာပီတိစကားသဲံ။
(လွယ်ေခ� အမကမူလွန ်- ေနာင်ချ�ိ�မိ�နယ်)

အားကစားပစ�ည်းများမပျက်စီးေစရန ်စဥ်ဆက်မြပတ် ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ရပါမည်။ လိအုပ်ချက်အနည်းငယ်မှစ၍ ြပ�ြပင်ရပါမည်။ လျစ်လျ����ထား၍

မရပါ။ ကေလးများကစားသည့်အခါတင်ွ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှမ�မ�ိှေစရန ် အတနး်ပုိင်ဆရာမများ�ှင့် ဘာသာရပ်သင်ဆရာမများမှ ေသချာစွာ ေစာင့်�ကပ်

�ကည့်���ရမည်။ မေတာ်တဆ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရ�ိှခ့ဲပါက ေကျာင်း�ကက်ေြခနေီဆးပုံး�ှင့် ေဆးမျ�ိးစုံမှာ အသင့်�ိှေနရမည်။ ကေလးများ စနစ်တကျ�ှင့်

စည်းကမ်း�ိှစွာ ကစားရနအ်တက်ွ ဆရာမများမှ အလှည့်ကျ တာဝနယူ်ေစာင့်�ကည့်ရပါမည်။ အချနိဇ်ယားြဖင့် အတနး်လိက်ုကစားေစကာ ကေလးများအား

ကစားစရာအစုံကုိ အလှည့်ကျကစားေစရပါမည်။

ကေလးအားကစားကွင်းစီမံခန ့�်ခဲွမ��ှင့်ပတ်သက်၍ ေကျာင်းအုပ်�ကီးတစ်ဦး၏အ�ကံြပ�ချက်။ (အမှတ်-၂၊ ဟုိပုံးအထက - ဟုိပုံး�မိ�နယ်)

ေကျာင်းကစားကွင်းတပ်ဆင်ေပးြခင်းေကျာင်းကစားကွင်းတပ်ဆင်ေပးြခင်း

ေကျာင်းအိမ်သာများေဆာက်လုပ်ေပးြခင်းေကျာင်းအိမ်သာများေဆာက်လုပ်ေပးြခင်း

ေကျာင်းေဆာင်သစ်�ကီး ေဆာက်�ပီးသည့်ေနာက် ကေလးအားကစားကွင်းပါ

ထပ်မံရ�ိှေသာေ�ကာင့် အတိင်ုးမသိ ဝမ်းသာပီတိ ြဖစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားကစားကွင်းပစ�ည်းများကုိ လ�ဒါနး်ေပးေသာ ေဒါက်တာမုိတိယုို�ိှ�ှင့်

လပ်ုအားေပးလပ်ုေဆာင်�ကေသာ ေကျးရွာသူ၊ ရွာသားများ၊ ေစတနာ၏

အဖ�ဲဝင်များအားလံးုကုိ ေကျးဇူးအထူးတင်�ိှပါတယ်။ က�နေ်တာ်တိ� ရဲ�

အနာဂတ်ကေလးများအတက်ွ ေနာက်ေနာင်တင်ွလည်း များများ လ�ဒါနး်ေပး

�ိင်ုရနအ်တက်ွ ဆုမွနေ်ကာင်းေတာင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
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