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MAP-Logo “ဒီေရေတာမ ာ်ား ႏွင္႔ ဆက္စပေ္နေသာ ကမ်္ားရ  ်ားတန်္ားေဒသ ရွ  
သက္ရွ ၀န်္ားက ငဇ္၀ီအသ  က္ အ၀န်္ားမ ာ်ားအာ်ား ထ န်္ားသ မ်္ား ကာကြယ္ရန ္ ႏွင္႔ ေက ်ားလက္ေဒသ 
က   အေျခခသံည္႔ ကမ်္ားရ  ်ားတန်္ား သယံဇာတ စမီခံန္႔ခြြဲမွွဳ ေရရည္ွတည္တံ႔ ရန ္ - 
ဒီေရေတာအသ  က္အ၀န်္ားမ ာ်ား၊ ေအာက္ေျခတြင ္ ေဆာငရ္ြက္ေပ်ားေနေသာ 
အစ  ်ားရမဟ တ္ေသာ အဖြြဲ႔အစည္်ားမ ာ်ား၊ သ ေတသီမ ာ်ား၊ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရ အစ  ်ားရမ ာ်ားတ  ႔ ႏွင္႔ 
တြြဲဘက္လ ပေ္ဆာင ္ေနသည္႔ လ ပင္န်္ား” 
 

ကေလ်ားမ ာ်ား ၏ “ဒေီရေတာ ျပကၡဒ န”္ အတြက္ ပန်္ားခ  ီၿပ ွဳငပ္ြြဲ သ  ႔၀ငေ္ရာက္ 
ယွဥၿ္ပ ွဳငရ္န ္ဖ တ္ေခၚၿခင်္ား 

 
လ ပစ္ာ ။ ။ PO Box 1854 Port Angeles, WA 98362-0279 USA phone/fax (360) 452-5866 
e-mail: mangroveap@olympus.net website: www.mangroveactionproject.org 
 
ဒေီရေတာ မ တေ္ဆြမ ာ်ား 
သငတ္  ႔၏န ွဳင္ငံမ ွ ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ား အာ်ား စ တက္ူ်ားျဖင္႔ဖန္တ်ီားရေသာ ယခ ျပွဳလ ပသ္ည္႔ ပညာေပ်ားယွဥျ္ပ ွဳင္မွွဳ 
သ  ႔ပါ၀င္ၾကရန ္ မ မ တ  ႔မွ ဖ တ္ေခၚလ  ပါသည္။ ယခ ယွဥ္ျပ ွဳင္မွွဳ ျပွဳလ ပ္ပြြဲသည ္ မ  ွဳ်ားဆကသ္စ ္ လူငယ္ေလ်ား မ ာ်ားအာ်ား 
ကမၻာတစလ္ွြာ်ား ရွ  ကမ္်ားရ  ်ားတန္်ားမ ာ်ားတြင္ေနထ  င္သူမ ာ်ား ႏွင္႔ ပင္လယ္ေရျပငတ္ြင္ေနထ  င္ သြာ်ားလာ က က္စာ်ား ေသာ 
သက္ရွ ဘ၀တ  ႔၏ ေလာကတြင္ ဒီေရေတာမ ာ်ား၏ အေရ်ားပါေသာအခန္်ားက႑ က   ေလ႔လာမတွသ္ာ်ားႏွ ွဳင္ ျခင္်ား ႏွင္႔ 
၄င္်ားတ  ႔၏ စ တက္ူ်ားစြမ္်ားရည္ က   စမ္်ားသပ္စစ္ေဆ်ားႏွ ွဳင္ျခင္်ား ႏွင္႔ ယခ ကြဲ႔သ  ႔ေသာ အန ပညာ ဖန္တ်ီားျခင်္ားအာ်ားျဖင္႔ 
ေပ ာ္ရွြင္မွွဳရႏွ ွဳင္ျခင္်ား အခြင္႔အလန္်ားတစ္ရပ ္က   ခံစာ်ားရေစမည္ျဖစ္သည။္ 
 
ယခ ျပ ွဳင္ပြြဲ သည ္ အစ  ်ားရမဟ တ္ေသာအဖြြဲ႔အစည်္ားမ ာ်ား အေနျဖင္႔ ေက ာင်္ားဆရာ-ဆရာမမ ာ်ား ႏွင္႔ ဆကဆ္ံေရ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္်ားတြင္၄င္်ား၊ ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ားအာ်ား ၄င္်ားတ  ႔၏ပတ္၀န္်ားက င ္ အေၾကာင္်ား စဥ္်ားစာ်ားေတြ်ားေခၚရာတြင္ 
၄င္်ား သ ရွ နာ်ားလညမ္ွွဳဖြံ႔ျဖ ွဳ်ားလာေစရန ္အတြက ္အလြန္ေကာင္်ားမြန္ေသာ နည္်ားလမ္်ားတစ္ရပ္ ျဖစသ္ည္။  
 
ဒီေရေတာ ႏွင္႔ ကမ်္ားရ  ်ားတန္်ား သက္ရွ ၀န္်ားက င ္ဇီ၀အသ  ကအ္၀န္်ား၏ အေရ်ားပါမွွဳ အေၾကာင္်ား အသ ပညာေပ်ား ျခင္်ားသည္ 
ကာလရွည္ေျပာင္်ားလြဲမွွဳ၏ အက  ွဳ်ားသက္ေရာက္မွွဳ အတြက ္လြန္စြာအေရ်ားပါေပသည္။ 
 
ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ား သည ္ အနာဂါတအ္တြက ္ ဆံ ်ားျဖတခ္ က္ေပ်ားရမည္႔ မ  ွဳ်ားဆက္သစမ္ ာ်ား ျဖစသ္ျဖင္႔ ၄င္်ားတ  ႔ အာ်ား 
သဘာ၀ေလာက ၏ တနဘ္  ်ား အေၾကာင္်ား၊ ပတ္၀န်္ားက င္ အေပၚတြင္ အစဥထ္ာ၀ရ တနဘ္  ်ားထာ်ားေလ်ားစာ်ား အသ  
အမတွ္ ျပွဳတတလ္ာၾကေစရန္ သင္ၾကာ်ားေပ်ားခြင္႔ ရွ ေပသည။္ 
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MAP  မွ သငတ္  ႔အာ်ား ေအာက္ပါအေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားက   ေမတၱာရပ္ခံေတာင္်ားဆ  အပ္ပါသည္။ 
 

 သင္႔ေဒသအတြင်္ားရွ  ေက ာင်္ားမ ာ်ား က   ယခ ျပွဳလ ပသ္ည္႔ ျပ ွဳငပ္ြြဲ အေၾကာင်္ားသတင်္ား ပါ်ားေပ်ားပါရန ္
 MAP ႏွင္႔ ေက ာင်္ားမ ာ်ား အၾကာ်ား ဆကသ္ြယေ္ဆာငရ္ြကသ္အူျဖစ ္- ဒေီရေတာ ႏွင္႔ သကရ္ွ သဘာ၀ ၀န်္ားက င ္ 

ဆကႏ္ြယမ္ွွဳ ဆ  ငရ္ာ သတင်္ားအခ ကအ္လက ္ပံ႔ပ  ်ားေပ်ားရန ္
 သင၏္န ွဳငင္တံြင်္ားရွ  ေက ာင်္ားမ ာ်ားမ ွယဥွျ္ပ ွဳငေ္ရြ်ားခ ယခ္ရံေသာ ဆ ရရွ သမူ ာ်ား၏ ပန်္ားခ ကီာ်ားမ ာ်ား က   စ စည်္ားကာ 

အေကာင်္ားဆံ ်ား (၃) ခ  က   MAP သ  ႔ေပ်ားပ  ႔ရန ္
 
ေနာကဆ္ံ ်ားအဆင္႔၀င္ ပန္်ားခ ကီာ်ား (၃) ခ  က   ေအာကတ္ြင္ေဖၚျပေသာ လ ပစ္ာသ  ႔ ပ  ႔ေပ်ားပါရန္ျဖစ္ပါသည။္ ၄င္်ား 
ပန္်ားခ ကီာ်ား မ ာ်ားသည ္ ေနာကဆ္ံ ်ားအကြဲျဖတမ္ွွဳတြင္ ပါ၀င္ထည္႔သြင္်ားခံရမည္ျဖစ္ျပီ်ား ျပကၡ ဒ န္ ျပကတ န္တြင္ 
ေဖၚျပခရံႏွ ွဳင္ေျခ ရွ ပါသည။္ MAP ရံ ်ားတြင ္ဇလူ  ငလ္ (၃၁) ရက ္အမွ ီလကခ္ရံရွ ရန ္ျဖစပ္ါသည။္ 
 
ျပ ွဳင္ပြြဲႏွင္႔ပတသ္က္သည္႔အေၾကာင္်ားအခ က ္က   ပူ်ားတြြဲေပ်ားထာ်ားပါသည။္ ၄င္်ားတြင ္ဆကသ္ြယ္ရမည္႔ေဒသခ ံ
က  ယ္စာ်ားလယွ ္၏ အမည ္က   ေဖၚျပရန ္အသင္႔ ပါရွ ပါသည္။ အျခာ်ား ဆရာ၊ဆရာမ မ ာ်ား ထသံ  ႔ လည္်ား ျဖန္႔ေ၀ေပ်ား 
ႏွ ွဳင္ရန ္ဆင္႔ပြာ်ား ေပ်ားပါ။ 
 
သင္႔ေက ာင်္ားမ ွပါ၀င္မည ္ဆ  ပါလွ င ္Monica သူ၏ email: monicagquarto@olympus.net သ  ႔ ဆကသ္ြယ္ ေပ်ားပါ။ 
အေၾကာင္်ားအခ ကအ္လက္မ ာ်ား ထပ္မသံ ရွ /ကူညီပံ႔ပ  ်ားမွွဳ လ  ပါက မ မ  တ  ႔ထံဆကသ္ြယ ္ႏွ ွဳင္ပါသည္။ 
 
စ တ္၀င္စာ်ားဖြယ္ေကာင္်ားလွေသာ ယခ  ပညာေပ်ားစမီံခ က ္က   သင္႔န ွဳင္ငံတြင္ ျပွဳလ ပ ္အေကာငအ္ထညေ္ဖၚ ရာတြင္ 
အေကာင္်ားဆံ ်ား ကူည ီေဆာငရ္ြက္ေပ်ား ႏွ ွဳင္ရန္ လည္်ား ၾက ွဳ်ားပမ္်ားသြာ်ားပါမည္။ 
 
ဆ ရရွ  ေက ာင္်ားသာ်ား၊သူမ ာ်ား၊ ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက ္ ေပ်ားၾကေသာ အစ  ်ားရမဟ တေ္သာအဖြြဲ႔မ ာ်ား  ႏွင္႔ ေက ာင်္ားမ ာ်ား က   
ျပကတ န္မ ာ်ား ေပ်ားပ  ႔မည္ျဖစ္ျပီ်ား ဆ ရရွ သူ ေက ာင္်ားသာ်ား၊သူမ ာ်ား က  မ ူ“ကေလ်ားမ ာ်ား ၏ ဒီေရေတာ ပန္်ားခ ီျပ ွဳင္ပြြဲ” တြင္ 
၄င္်ားတ  ႔၏ထ်ူားခ ြန္ေျပာင္ေျမာက္မွွဳက  အသ အမတွ္ျပွဳ ေသာ အာ်ားျဖင္႔ လက္မတွ္ေရ်ားထ  ်ားထာ်ားေသာ 
ေအာင္ျမင္မွွဳအသ အမတွ္ခလံက္မွတ ္က   ရရွ ၾကမည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
သငတ္  ႔ ပါ၀ငက္ူည ီေရ်ားဆြြဲထာ်ားေသာ ေရာင္မ  ွဳ်ားစံ လင ္ပန္်ားခ လီကရ္ာ က   ေမွ ာ္လင္႔ ေနပါမည္။ 
 
ရ  ်ားသာ်ားစြာျဖင္႔ သင္႔ 
(ေမာ္နီကာ အလစ ္ဇီယာ ပါ-ဂူတာရက-္စ္ ကာတ  ) 
Monica Alicia Paz Gutierrez-Quarto, 
Calendar Project Coordinator 
Mangrove Action Project 
monicagquarto@olympus.net 
Tel. (360) 452-5866 

mailto:monicagquarto@olympus.net
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MAP-Logo “ဒီေရေတာမ ာ်ား ႏွင္႔ ဆက္စပေ္နေသာ ကမ်္ားရ  ်ားတန်္ားေဒသ ရွ  
သက္ရွ ၀န်္ားက ငဇ္၀ီအသ  က္ အ၀န်္ားမ ာ်ားအာ်ား ထ န်္ားသ မ်္ား ကာကြယ္ရန ္ ႏွင္႔ ေက ်ားလက္ေဒသ 
က   အေျခခသံည္႔ ကမ်္ားရ  ်ားတန်္ား သယံဇာတ စမီခံန္႔ခြြဲမွွဳ ေရရည္ွတည္တံ႔ ရန ္ - 
ဒီေရေတာအသ  က္အ၀န်္ားမ ာ်ား၊ ေအာက္ေျခတြင ္ ေဆာငရ္ြက္ေပ်ားေနေသာ 
အစ  ်ားရမဟ တ္ေသာ အဖြြဲ႔အစည္်ားမ ာ်ား၊ သ ေတသီမ ာ်ား၊ ႏွင္႔ ေဒသႏၱရ အစ  ်ားရမ ာ်ားတ  ႔ ႏွင္႔ 
တြြဲဘက္လ ပေ္ဆာင ္ေနသည္႔ လ ပင္န်္ား” 

 
ကေလ်ားမ ာ်ား ၏ “ဒီေရေတာ ျပကၡဒ န”္ အတြက္ ပန်္ားခ  ီၿပ ွဳငပ္ြြဲ  ၏ ၿပ ွဳငပ္ြြဲလမ်္ားညွြန္ 
 
လ ပစ္ာ - PO Box 1854 Port Angeles, WA 98362-0279 USA phone/fax (360) 452-5866 
e-mail: mangroveap@olympus.net website: www.mangroveactionproject.org 
 
လမ္်ားညွြန္ခ ကမ္ ာ်ား က   ဘာသာစကာ်ား (၉) မ  ွဳ်ား ၿဖင္႔ ရရွ ႏွ ွဳင္ပါသည။္ အငတ္ာနက္လ ပ္စာ က   -
http://mangroveactionproject.org/childrens-calendar/ တြင္ေလ႔လာႏွ ွဳင္ပါသည္။ 
 
အပူပ  င္်ားေဒသ ႏွင္႔ အပူေလ ာ႔နည္်ားေသာေဒသပ  င်္ား တြင္တည္ရွ ေသာ န ွဳင္ငံမ ာ်ား မွ ဒီေရေတာမ ာ်ားတည္ရွ ရာ ေနရာ 
မ ာ်ားႏွင္႔ နီ်ားစပ္သည္႔ မူလတန္်ားေက ာင္်ား တြင္တကေ္ရာက္ေနၾကေသာ ေက ာင္်ားသာ်ား၊သမူ ာ်ား ထံမ ွ “မ မ  ႏွင္႔ မ မ  
ပတ၀္န်္ားက င ္ အတြက ္ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဒေီရေတာမ ာ်ား က အေရ်ားပါ သနည်္ား” ဆ  သည္႔ အေၾကာင္်ား က   
ပံ ေဖၚေၿပာၿပႏွ ွဳင္မည္႔ ပန္်ားခ  ီတစ္ခ  ဖနတ္ီ်ားေပ်ားရန ္ဖ တ္ေခၚပါသည္။ 
 
ေရြ်ားခ ယ္ခံရေသာသူမ ာ်ား ၏ ပန္်ားခ ကီာ်ားမ ာ်ား က   ေနာက္ႏွစ္ ပံ ႏွ ပ္ထ တ္ေ၀မည္႔ ျပကၡဒ န ္
တြင္ေဖၚၿပေပ်ားသြာ်ားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္်ား ျပကၡဒ န္  က   န ွဳင္ငတံကာတြင ္ ၿဖန္႔ခ ီသြာ်ားမညၿ္ဖစ္ၿပ်ီား- ဒီေရေတာ 
“၀န္်ားက င္ေဗဒစံနစ္” Ecology က   နာ်ားလညႏွ္ ွဳင္ရန္ အသ ေပ်ားလ  ၿခင္်ား ၿဖစ္သည္။ 
ယခ ကြဲ႔သ  ႔တထီြင္ေရ်ားဆြြဲေသာၿပ ွဳင္ပြြဲမ  ွဳ်ား က   အာ်ားေပ်ားၿခင္်ား ႏွင္႔႔ ဒီေရေတာ၀န္်ားက င ္တြင္ ေနထ  င္ေသာကေလ်ားမ ာ်ား၏ 
စ တက္ူ်ားစ တသ္န္်ားေလ်ားမ ာ်ားက   ၾကာ်ားသ ခြင္႔ရရွ ေစၿခင္်ား မတွဆင္႔ ဒီေရေတာမ ာ်ားအေပၚ နာ်ားလညသ္ေဘာေပါက္မွွဳ ၊ 
တနဘ္  ်ားထာ်ားတတ္မွွဳ ၊ ရွ လာရန္ အာ်ားေပ်ားၿမွင္႔တငလ္  ပါသည္။ 
  
ယခ ကြဲ႔သ  ေသာ အခြင္႔အလန္်ား သည ္ ေက ာင္်ားဆရာ၊ဆရာမမ ာ်ား၊ အစ  ်ားရမဟ တ္ေသာအဖြြဲ႔ အစည္်ားမ ာ်ား၊ ႏွင္႔ 
ေက ာင်္ားသာ်ား၊သူမ ာ်ား အေနၿဖင္႔ ေပ ာ္ရွြင္ဖြယ္ရာေကာင္်ားၿပီ်ား နည္်ားသစတ္ထီြင္ၿခင္်ားက  လြဲ ၿဖစ္ထြန္်ားေစေသာ 
စီမံခ က္တြင္ အတတူကြ ပူ်ားေပါင္်ားပါ၀င္လာေစမည္႔ ထြန္်ားလင္်ားေတာက္ပသည္႔ အခြင္႔အလန္်ားတစ္ရပ ္ၿဖစ္သည္။ 
 
 

http://mangroveactionproject.org/childrens-calendar/
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သင္႔အေနၿဖင္႔ပါ၀ငလ္  ပါလွ င ္Monica ဆ  သကူ   သူ၏အီ်ားေမ်ားလလ္ ပ္စာ monicagquarto@olympus.net 
ၿဖင္႔ဆကသ္ြယ္ႏွ ွဳင္ပါသည။္   
 
သင္၏ ဆကသ္ြယ္ရန ္(အစ  ်ားရမဟ တ္ေသာအဖြြဲ႔အစည္်ား) လ ပ္စာ 
အမည ္- 
ေနရပ္ လ ပ္စာ - 
အီ်ားေမ်ားလ ္လ ပ္စာ - 
 

 

မည္သ  ႔ေသာ ပန်္ားခ  ီလက္ရာ က  ေရ်ားဆြြဲေပ်ားပ  ႔ တငသ္ြင်္ား ႏွ ွဳငပ္ါသလြဲ? 
 

 နည်္ားပညာ။ ။ ေဆ်ားေရာင္စံ မ ာ်ားမ ာ်ားပါေသာ ပန္်ားခ ကီ  ႏွစ္သက္ပါသည္။ အၿဖဴအမြဲမဟ တ္ပါ။ ေဆ်ားျဖင္႔ (ဆီေဆ်ား၊ 
ေရေဆ်ား) Paint ၊ ေရာင္စံ ခြဲတ ံColor Pencil ၊ မွင္ Ink ၊ ေအာက္ခတံြင္အစအနမ ာ်ား ကပခ္ါ ပံ ေဖၚထာ်ားျခင်္ား Collage 
၊ အေရာင္မွွဳန္႔ မ ာ်ားျဖင္႔ ျပွဳလ ပထ္ာ်ားေသာ ေရာင္စံ  Pastel ၊ ဖေယာင္်ားေတာင္႔ ေရာင္စံ  Crayons စသည္ၿဖင္႔ 
ေရ်ားဆြြဲသမ ွ အာ်ားလံ ်ားက  လက္ခံပါသည္။ ကင္်ားဘတပ္ တ ္ ကာ်ားခ ပ္ Canvas သ  ႔မဟ တ ္ စာရြက ္ Paper 
ေပၚေရ်ားဆြြဲၿခင္်ားၿဖစ္ႏွ ွဳင္သည္။ 
 

 အတ  င်္ားအတာ ။ ။ ၄၅ စငတ္မီတီာ x ၃၀ စငတ္မီတီာ သ  ႔ ၁၈ လကမ္ x ၁၂ လကမ္ 
 

 ပံ စံ ။ ။ အလ ာ်ားလ  က္ပံ စ ံ - ဆ  လ  သည္မွာ ပန္်ားခ  ီ ကာ်ားသည ္ အလ ာ်ားရွည္ၿပီ်ား ၊ အနတံ   ရမည္ဟ ဆ  လ  သည္။ 
သ  ႔မွသာ ၿပကတ န္၏ စာမ က္ႏွာ တြင္ ဆံ႔မည္။ (ယခငက္ အထူ်ားေကာင္်ားမြနလ္ွပေသာ ပန္်ားခ ကီာ်ားမ ာ်ား က   လက္ခ ံ
ရရွ ဘူ်ား ေသာ္လည္်ား အသံ ်ားၿပွဳရန္ မၿဖစ္ႏွ ွဳင္သၿဖင္႔႔ ၀မ္်ားနည္်ားစြာ လကမ္ခံႏွ ွဳင္ၿဖစ္ခြဲ႔ရသည။္ သင္တ  ႔၏ လက္ရာမ ာ်ားက   
စဥ္်ားစာ်ားေပ်ားႏွ ွဳင္ရန ္ေသခ ာစြာ ဂရ စ  က္ေရ်ားဆြြဲ ေပ်ားၾကပါ)။ 
 

 ပန်္ားခ ေီရ်ားဆြြဲသအူတြကသ္တမ္တွခ္ က ္။ ။ မ မ ေရ်ားဆြြဲေသာ ပန္်ားခ ကီာ်ား၏ ေနာက္ ေက ာတြင္ အမည္၊ အသက္၊ 
ေက ာင်္ားအမည္၊ ေက ာင္်ား လ ပ္စာ၊ ၿမ ွဳ႔အမည္၊ န ွဳင္ငံအမည္၊ ႏွင္႔ ပန္်ားခ ကီာ်ားအမည ္မ ာ်ားက   English စာၿဖင္႔ေရ်ားသာ်ား 
ေဖၚၿပေပ်ားၾကပါ။ 
 

 အသက ္ကန္႔သတခ္ က ္။ ။ ၆ ႏွစ ္မွ ၁၆ ႏွစ ္
 

 ေခါင်္ားစဥ ္။ ။ “မ မ  ႏွင္႔ မ မ ပတ၀္န်္ားက င ္အတြက ္အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဒေီရေတာမ ာ်ား က အေရ်ားပါ သနည်္ား” 
 

 ၿပ ွဳငပ္ြြဲ၀င ္ပန်္ားခ မီ ာ်ား က   မညသ္  ႔ အဆံ ်ားအၿဖတေ္ပ်ားမညန္ည်္ား။ ။ ေက ာင်္ားတစ္ေက ာင်္ားခ င္်ားစမီ ွမ မ  တ  ႔ေက ာင္်ား တြင္ 
ၿပ ွဳင္ပြြဲ တစ္ရပ္ၿပွဳလ ပ္ ျပီ်ား ၄င္်ားတ  ႔ အထြဲမွ အေကာင္်ား ဆံ ်ား (၃) ဦ်ား က   ေရြ်ားရန္ၿဖစသ္ည္။  
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ထ  ေရြ်ားခ ယ္ထာ်ားသည္႔ အထြဲမွ မ မ တ  ႔န ွဳင္ငတံစ္ခ ခ င္်ားစ၏ီ အစ  ်ားရမဟ တ္ေသာ အဖြြဲ႔အစည္်ား မွ စ ေဆာင္်ား ၿပီ်ား MAP 
ရံ ်ားသ  ႔ေပ်ားပ  ႔ရန္ၿဖစ္ၿပီ်ား၊ ၄င္်ား MAP ရံ ်ားရွ  ပန္်ားခ ီပညာရငွ္မ ာ်ားပါ၀င္ေသာအဖြြဲ႔ မွ အဆံ ်ားအၿဖတၿ္ပွဳ ေပ်ားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 
 

 ဆ မ ာ်ား 
ပထမဆ  - အသ အမွတၿ္ပွဳလက္မတွ ္ တစ္ေစာင၊္ ျပကၡဒ န ္ (၃) ခ ၊ ႏွင္႔ န ွဳင္ငံအရပ္ရပသ္  ႔ၿဖန္႔ခ ီသည္႔ 
န ွဳင္ငတံကာအဆင္႔၀င္ ျပကၡဒ န ္တြင္ ပံ ႏွ ပ္ေဖၚၿပခံရၿခင္်ားအာ်ားၿဖင္႔ အသ အမတွ္ၿပွဳၿခင္်ား။ 
ဒ တ ယဆ  - အသ အမတွ္ၿပွဳလက္မွတ ္တစ္ေစာင၊္ ျပကၡဒ န္  (၁) ခ  
တတ ယဆ  - အသ အမွတၿ္ပွဳလက္မွတ ္တစ္ေစာင၊္ ျပကၡဒ န ္(၁) ခ  
 
န ွဳငင္တံ  င်္ား မွ ဆ ရရွ ေက ာင်္ားသာ်ား၊သ ူ၏ က  ယစ္ာ်ားၿပွဳေက ာင်္ား မာွမ ူျပကၡဒ န ္(၂) ခ စရီရွ မညၿ္ဖစသ္ည။္ 
 
ၿပ ွဳငပ္ြြဲအတြကစ္ည်္ားရံ ်ားေပ်ားေသာ အစ  ်ားရမဟ တေ္သာ အဖြြဲ႔အစည်္ား - NGO  မွာ   ျပကၡ ဒ န ္(၈) ခ  စီ   ရရွ မည္ ျဖစ္သည္။ 
 

 ေနာကဆ္ံ ်ားသတမ္တွရ္က ္။ ။ MAP ရံ ်ားမ ွ၂၀၁၈ ခ ႏွစ္ ဇူလ  င ္၃၁ ရက္ ေန႔တြင္လကခ္ံ ရရွ ၿပီ်ားၿဖစ္ရပါမည္။ 
 

 စာတ  ကမ္ေွပ်ားပ  ႔မွွဳ ညွြန္ၾကာ်ားခ က။္ ။ ပန္်ားခ ကီာ်ားမ ာ်ားက   စာတ  က ္ မွ ပ  စတာမ ာ်ားက  လ ပ္ၿပီ်ားေပ်ားပ  ႔သည္႔အတ  င္်ား 
မာေက ာေသာ ကဒ္ထလူ ပဘ္ူ်ား Hard Tube တြင္ထည္႔ၿခင္်ား၊ သ  ႔မဟ တ ္ဘူ်ားၿပာ်ားတြင္ မေခါကဘ္ြဲ Unfolded in a flat 
box  ၿပန္႔ၿပန္႔ၿပဴ်ားၿပဴ်ား ထည္႔ကာေပ်ားပ  ႔ ရပါမည္။ ပန္်ားခ ီကာ်ား က   တရာ်ား၀င ္အသ အမတွ္ျပွဳ အမွတ ္အသာ်ား  Certified 
သ  ႔မဟ တ ္ မွတပ္ံ တင္ျခင္်ား Registered Mail ျပွဳလ ပ္ျခင်္ားျဖင္႔သာ ေအာကတ္ြင္ေဖၚၿပေသာလ ပ္စာ သ  ႔ 
ေပ်ားပ  ႔ရန္သတ ၿပဴပါ။ 
 
လ ပစ္ာ 
Monica Gutierrez-Quarto, 
Calendar Project Coordinator 
Mangrove Action Project 
P.O. Box 1854, 4872 Deer Park Rd. 
Port Angeles, WA 98362-0279, USA 
Tel/fax (360) 452-5866 
E-mail: monicagquarto@olympus.net and mangroveap@olympus.net 
 
န ွဳငင္ေံတာ္အဆင္႔ (ၿပညေ္ထာငစ္ အဆင္႔) တြငေ္ရြ်ားခ ယခ္ရံေသာ ပန်္ားခ ကီာ်ားမ ာ်ား အာ်ားလံ ်ား က  လည်္ားယခ  ေဖၚၿပေသာ 
လ ပစ္ာက  သာေပ်ားပ  ႔ရပါမည။္ 
 
********************************************** 
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ကြင်္ားဆင်္ားေလ႔လာျခင်္ား ႏွင္႔ ေက ာင်္ား သငခ္န်္ားစာမ ာ်ား အတြက္ အၾကံျပွဳ တငျ္ပခ က္။ 
 
ကေလ်ားမ ာ်ားအတြက ္ ဒီေရေတာ၀န္်ားက င္ေဗဒစံနစ္ ပညာေပ်ားေရ်ားစီမံခ က ္ ႏွင္႔ ယခ ျပွဳလ ပ္မည္႔ပန္်ားခ ီၿပ ွဳငပ္ြြဲ 
တ  ႔တ  ကဆ္  င္ရန္ အၾကံျပွဳလ  သည္။ သင္ခန်္ားစာအေနျဖင္႔ ဒီေရေတာမ ာ်ားအေရ်ားပါမွွဳ က   မီ်ားေမာင္်ားထ  ်ားသကြဲ႔သ  ႔  ေပၚ 
လြင္ေစမည္ ျဖစသ္ည္။ ယခ  စီမံခ က ္တြင္ ထည္႔သြင္်ား စဥ္်ားစာ်ား ႏွ ွဳငသ္ည္မွာ- 
 
၁။ ေက ာင္်ားစာသင္ခန်္ား အတြင္်ား ရရွ ေသာ ဗဟ သ တသတင္်ားအခ ကအ္လက ္ႏွင္႔ လမ္်ားညွြန္ခ က ္- [ဖတ္စာအ ပ္မ ာ်ား 
Text Books ၊ ဒီေရေတာ ႏွင္႔ ပတသ္က္ေသာ သင္ရ  ်ားညွြန္်ားတမ္်ား (Mangrove Curriculum) ၊ ဆလ  က္မ ာ်ား (Slides) 
ႏွင္႔ ဗီြဒီယ  မ ာ်ား   (Videos) ၏ အေထာက္အပံ႔အကအူညီျဖင္႔] 
 
၂။ သက္ရွ မ ာ်ား ႏွင္႔ ပတ္၀န္်ားက င္ဆ  င္ရာေလ႔လာေရ်ားခရီ်ားမ ာ်ား - မွာ ဆရာ-ဆရာမ ႏွင္႔ / သ  ႔မဟ တ္ ေဒသခ ံ
ကြ မ္်ားက င္သ ူ တ  ႔၏အကအူညီ ျဖင္႔ ပဏာမ ေလ႔လာေရ်ားအတြက္ျဖစသ္ည္။ ၄င္်ားသည ္ ဒီေရေတာမ ာ်ားက  မွီျပီ်ား 
ေနထ  ငက္ က္စာ်ားၾကေသာ ေရာင္မ  ဴ်ားစံ လငေ္သာ ငွကမ္ ာ်ား၊ ငါ်ားမ ာ်ား၊ ဂဏန္်ားမ ာ်ား၊ ကမာေကာင္မ ာ်ား၊ 
တြာ်ားသြာ်ားသတၱ၀ါမ ာ်ား၊ န ွဳ႔တ  ကသ္တၱ၀ါမ ာ်ား၊ ႏွင္႔ ပ  ်ားမွြာ်ားမ ာ်ား တ  ႔၏ ဘ၀အသြငအ္မ  ွဳ်ားမ  ွဳ်ား၊ ႏွင္႔ ဒီေရေတာပင္မ ာ်ား ႏွင္႔ 
၄င္်ားအပင္မ ာ်ား ႏွင္႔ ဆကႏ္ြယေ္နေသာ အပင္မ ာ်ား၏ ထူ်ားျခာ်ားေသာ လကၡဏာမ ာ်ား က  ပါတစ္ပါတည္်ားေလ႔လာသ ရွ ႏွ ွဳႈင္ 
သည္။ 
 
၃။ ေလ႔လာေရ်ားခရ်ီားမ ာ်ား သြာ်ားေရာက္စဥ ္တြင္ သ  ႔မဟ တ ္ခရီ်ားသြာ်ားအျပီ်ားတြင္ ကေလ်ားမ ာ်ား သည ္မ ဘမ ာ်ား၊ သ  ႔မဟ တ္ 
ေရလ ပ္ငန္်ားျဖင္႔ အသက္ေမြ်ား ေသာသ ူ (တံငါမ ာ်ား) မ ာ်ား ႏွင္႔ ေဆြ်ားေႏြ်ား နွ ွဳင္မည္ျဖစ္ျပီ်ား ေဒသတြင္်ားရွ  ဒီေရေတာမ ာ်ား 
အေၾကာင္်ား၊ ေဒသရွ  ဒီေရေတာမ ာ်ား၏ေနာက္ခသံမ  င္်ားက  ပါ ပ  မ   ေလ႔လာမတွသ္ာ်ား နွ ွဳင္မည္ျဖစသ္ည္။ ထ  ႔အျပင္ 
ဒီေရေတာမ ာ်ား ၏ အေရ်ားပါမွွဳ ႏွင္႔ ဒီေရေတာမ ာ်ား ပ က္စ်ီားဆံ ်ားရွံွဳ်ားရမွွဳ ေၾကာင္႔ ရင္ဆ  င္ရမည္႔ ျပသနာမ ာ်ား 
က  လည္်ားသ ရွ ေစမည္ျဖစသ္ည္။ 
 
ယခ ကြဲ႔သ  ႔ေသာ စီမံခ ကသ္ည္ ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ားအတြက ္ပန္်ားခ  ီအန ပညာ က  သာမက ၄င္်ားတ  ႔ ၏ ဒီေရေတာ မ ာ်ား 
အေပၚတြင္ပါ နာ်ားလည္ႏွ ွဳင္စြမ္်ားရွ လာျခင္်ား ႏွင္႔ တန္ဘ  ်ားထာ်ား ေလ်ားစာ်ားမွွဳရွ လာျခင္်ား က   ေစ႔ေဆာ္ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဟ  
ေမွ ာ္လင္႔ပါသည္။  
 
 


