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ရန္
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ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပ်ားေနေသာ

အစ်ားရမဟတ္ေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ ာ်ား၊ သေတသီမ ာ်ား၊ ႏွင႔္ ေဒသႏၱရ အစ်ားရမ ာ်ားတ႔ ႏွင္႔
တြဘ
ြဲ က္လပ္ေဆာင္ ေနသည္႔ လပ္ငန္်ား”

ကေလ်ားမ ာ်ား ၏ “ဒီေရေတာ ျပကၡဒန္” အတြက္ ပန္်ားခ ီ ၿပွဳငပ
္ ြြဲ သ႔၀င္ေရာက္
ယွဥၿ္ ပွဳငရ
္ န္ ဖတ္ေခၚၿခင္်ား
လပ္စာ ။ ။ PO Box 1854 Port Angeles, WA 98362-0279 USA phone/fax (360) 452-5866
e-mail: mangroveap@olympus.net website: www.mangroveactionproject.org

ဒီေရေတာ မတ္ေဆြမ ာ်ား
သင္တ႔၏နွဳင္ငံမွ ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ား အာ်ား စတ္ကူ်ားျဖင္႔ဖန္တ်ားီ ရေသာ ယချပွဳလပ္သည္႔ ပညာေပ်ားယွဥျ္ ပွဳင္မွွဳ
သ႔ပါ၀င္ၾကရန္ မမတ႔မွ ဖတ္ေခၚလပါသည္။ ယခယွဥ္ျပွဳင္မွွဳ ျပွဳလပ္ပသ
ြဲြ ည္ မ ွဳ်ားဆက္သစ္ လူငယ္ေလ်ား မ ာ်ားအာ်ား
ကမၻာတစ္လြာွ ်ား ရွ ကမ္်ားရ်ားတန္်ားမ ာ်ားတြင္ေနထင္သူမ ာ်ား ႏွင႔္ ပင္လယ္ေရျပင္တြင္ေနထင္ သြာ်ားလာ က က္စာ်ား ေသာ
သက္ရွဘ၀တ႔၏ ေလာကတြင္ ဒီေရေတာမ ာ်ား၏ အေရ်ားပါေသာအခန္်ားက႑ က ေလ႔လာမွတသ
္ ာ်ားႏွွဳင္ ျခင္်ား ႏွင႔္
၄င္်ားတ႔၏ စတ္ကူ်ားစြမ္်ားရည္ က စမ္်ားသပ္စစ္ေဆ်ားႏွွဳင္ျခင္်ား ႏွင႔္ ယခကြဲ႔သ႔ေသာ အနပညာ ဖန္တ်ားီ ျခင္်ားအာ်ားျဖင္႔
ေပ ာ္ရွြင္မွွဳရႏွွဳင္ျခင္်ား အခြင႔အ
္ လန္်ားတစ္ရပ္ က ခံစာ်ားရေစမည္ျဖစ္သည္။
ယချပွဳင္ပြဲြ သည္ အစ်ားရမဟတ္ေသာအဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ ာ်ား အေနျဖင္႔ ေက ာင္်ားဆရာ-ဆရာမမ ာ်ား ႏွင႔္ ဆက္ဆံေရ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္်ားတြင၄
္ င္်ား၊ ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ားအာ်ား ၄င္်ားတ႔၏ပတ္၀န္်ားက င္ အေၾကာင္်ား စဥ္်ားစာ်ားေတြ်ားေခၚရာတြင္
၄င္်ား သရွနာ်ားလည္မွွဳဖ႔ျြံ ဖွဳ်ားလာေစရန္ အတြက္ အလြန္ေကာင္်ားမြန္ေသာ နည္်ားလမ္်ားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
ဒီေရေတာ ႏွင႔္ ကမ္်ားရ်ားတန္်ား သက္ရွ၀န္်ားက င္ ဇီ၀အသက္အ၀န္်ား၏ အေရ်ားပါမွွဳ အေၾကာင္်ား အသပညာေပ်ား ျခင္်ားသည္
ကာလရွည္ေျပာင္်ားလြဲမွွဳ၏ အက ွဳ်ားသက္ေရာက္မွဳွ အတြက္ လြန္စြာအေရ်ားပါေပသည္။
ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ား သည္ အနာဂါတ္အတြက္ ဆံ်ားျဖတ္ခ က္ေပ်ားရမည္႔ မ ွဳ်ားဆက္သစ္မ ာ်ား ျဖစ္သျဖင္႔ ၄င္်ားတ႔ အာ်ား
သဘာ၀ေလာက ၏ တန္ဘ်ား အေၾကာင္်ား၊ ပတ္၀န္်ားက င္ အေပၚတြင္ အစဥ္ထာ၀ရ တန္ဘ်ားထာ်ားေလ်ားစာ်ား အသ
အမွတ္ ျပွဳတတ္လာၾကေစရန္ သင္ၾကာ်ားေပ်ားခြင႔္ ရွေပသည္။
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MAP မွ သင္တ႔အာ်ား ေအာက္ပါအေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားက ေမတၱာရပ္ခံေတာင္်ားဆအပ္ပါသည္။
သင္႔ေဒသအတြင်ား္ ရွ ေက ာင္်ားမ ာ်ား က ယချပွဳလပ္သည္႔ ျပွဳငပ
္ ြြဲ အေၾကာင္်ားသတင္်ား ပါ်ားေပ်ားပါရန္
MAP ႏွင႔္ ေက ာင္်ားမ ာ်ား အၾကာ်ား ဆက္သယ
ြ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ သ
္ အ
ူ ျဖစ္ - ဒီေရေတာ ႏွင႔္ သက္ရသဘာ၀
ွ
၀န္်ားက င္
ဆက္ႏြယမ
္ ွဳွ ဆင္ရာ သတင္်ားအခ က္အလက္ ပံ႔ပ်ားေပ်ားရန္
သင္၏နွဳငင
္ တ
ံ င
ြ ်ား္ ရွ ေက ာင္်ားမ ာ်ားမွ ယွဥျ္ ပွဳငေ
္ ရြ်ားခ ယ္ခရ
ံ ေသာ ဆရရွသူမ ာ်ား၏ ပန္်ားခ က
ီ ာ်ားမ ာ်ား က စစည္်ားကာ
အေကာင္်ားဆ်ားံ (၃) ခ က MAP သ႔ေပ်ားပ႔ရန္
ေနာက္ဆ်ားံ အဆင္႔၀င္ ပန္်ားခ က
ီ ာ်ား (၃) ခ က ေအာက္တြင္ေဖၚျပေသာ လပ္စာသ႔ ပ႔ေပ်ားပါရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္်ား
ပန္်ားခ က
ီ ာ်ား

မ ာ်ားသည္

ေနာက္ဆ်ားံ အကြဲျဖတ္မွွဳတြင္

ပါ၀င္ထည္႔သြင္်ားခံရမည္ျဖစ္ျပီ်ား

ျပကၡ ဒန္

ျပကတန္တြင္

ေဖၚျပခံရႏွွဳငေ
္ ျခ ရွပါသည္။ MAP ရံ်ားတင
ြ ္ ဇူလင္လ (၃၁) ရက္ အမွီ လက္ခရ
ံ ရွရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပွဳင္ပြႏ
ြဲ ွင္႔ပတ္သက္သည္႔အေၾကာင္်ားအခ က္ က ပူ်ားတေ
ြြဲ ပ်ားထာ်ားပါသည္။ ၄င္်ားတင
ြ ္ ဆက္သယ
ြ ္ရမည္႔ေဒသခံ
ကယ္စာ်ားလယ
ွ ္ ၏ အမည္ က ေဖၚျပရန္ အသင္႔ ပါရွပါသည္။ အျခာ်ား ဆရာ၊ဆရာမ မ ာ်ား ထံသ႔ လည္်ား ျဖန္႔ေ၀ေပ်ား
ႏွွဳင္ရန္ ဆင္႔ပြာ်ား ေပ်ားပါ။
သင္႔ေက ာင္်ားမွ ပါ၀င္မည္ ဆပါလွ င္ Monica သူ၏ email: monicagquarto@olympus.net သ႔ ဆက္သြယ္ ေပ်ားပါ။
အေၾကာင္်ားအခ က္အလက္မ ာ်ား ထပ္မသ
ံ ရွ/ကူညီပ႔ပ
ံ ်ားမွွဳ လပါက မမ တ႔ထံဆက္သယ
ြ ္ ႏွွဳင္ပါသည္။
စတ္၀င္စာ်ားဖယ
ြ ္ေကာင္်ားလွေသာ ယခ ပညာေပ်ားစမ
ီ ံခ က္ က သင္႔နွဳင္ငံတင
ြ ္ ျပွဳလပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ရာတြင္
အေကာင္်ားဆ်ားံ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပ်ား ႏွွဳင္ရန္ လည္်ား ၾကွဳ်ားပမ္်ားသာြ ်ားပါမည္။
ဆရရွ ေက ာင္်ားသာ်ား၊သူမ ာ်ား၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပ်ားၾကေသာ အစ်ားရမဟတ္ေသာအဖြြဲ႔မ ာ်ား

ႏွင႔္ ေက ာင္်ားမ ာ်ား က

ျပကတန္မ ာ်ား ေပ်ားပ႔မည္ျဖစ္ျပီ်ား ဆရရွသူ ေက ာင္်ားသာ်ား၊သူမ ာ်ား ကမူ “ကေလ်ားမ ာ်ား ၏ ဒီေရေတာ ပန္်ားခ ီျပွဳင္ပ”ြြဲ တြင္
၄င္်ားတ႔၏ထူ်ားခ ြန္ေျပာင္ေျမာက္မွွဳကအသအမွတ္ျပွဳ

ေသာ

အာ်ားျဖင္႔

လက္မတ
ွ ္ေရ်ားထ်ားထာ်ားေသာ

ေအာင္ျမင္မွွဳအသအမွတ္ခလ
ံ က္မွတ္ က ရရွၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တ႔ ပါ၀င္ကူညီ ေရ်ားဆထ
ြြဲ ာ်ားေသာ ေရာင္မ ွဳ်ားစလင္
ံ
ပန္်ားခ လ
ီ က္ရာ က ေမွ ာ္လင္႔ ေနပါမည္။
ရ်ားသာ်ားစြာျဖင္႔ သင္႔
(ေမာ္နီကာ အလစ္ ဇီယာ ပါ-ဂူတာရက္-စ္ ကာတ)
Monica Alicia Paz Gutierrez-Quarto,
Calendar Project Coordinator
Mangrove Action Project
monicagquarto@olympus.net
Tel. (360) 452-5866
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အစ်ားရမဟတ္ေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ ာ်ား၊ သေတသီမ ာ်ား၊ ႏွင႔္ ေဒသႏၱရ အစ်ားရမ ာ်ားတ႔ ႏွင္႔
တြဘ
ြဲ က္လပ္ေဆာင္ ေနသည္႔ လပ္ငန္်ား”

ကေလ်ားမ ာ်ား ၏ “ဒီေရေတာ ျပကၡဒန္” အတြက္ ပန္်ားခ ီ ၿပွဳငပ
္ ြဲြ ၏ ၿပွဳငပ
္ လ
ြဲြ မ္်ားညြန
ွ ္
လပ္စာ - PO Box 1854 Port Angeles, WA 98362-0279 USA phone/fax (360) 452-5866
e-mail: mangroveap@olympus.net website: www.mangroveactionproject.org
လမ္်ားညြန
ွ ္ခ က္မ ာ်ား

က

ဘာသာစကာ်ား

(၉)

မ ွဳ်ား

ၿဖင္႔

ရရွႏွွဳင္ပါသည္။

အင္တာနက္လပ္စာ

က

-

http://mangroveactionproject.org/childrens-calendar/ တြင္ေလ႔လာႏွွဳင္ပါသည္။
အပူပင္်ားေဒသ ႏွင႔္ အပူေလ ာ႔နည္်ားေသာေဒသပင္်ား တြငတ
္ ည္ရွေသာ နွဳင္ငံမ ာ်ား မွ ဒီေရေတာမ ာ်ားတည္ရွရာ ေနရာ
မ ာ်ားႏွင္႔ နီ်ားစပ္သည္႔ မူလတန္်ားေက ာင္်ား တြငတ
္ က္ေရာက္ေနၾကေသာ ေက ာင္်ားသာ်ား၊သူမ ာ်ား ထံမွ “မမ ႏွင႔္ မမ
ပတ္၀န္်ားက င္ အတြက္ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဒီေရေတာမ ာ်ား က အေရ်ားပါ သနည္်ား” ဆသည္႔ အေၾကာင္်ား က
ပံေဖၚေၿပာၿပႏွွဳင္မည္႔ ပန္်ားခ ီ တစ္ခ ဖန္တီ်ားေပ်ားရန္ ဖတ္ေခၚပါသည္။
ေရြ်ားခ ယ္ခံရေသာသူမ ာ်ား

၏

ပန္်ားခ က
ီ ာ်ားမ ာ်ား

က

ေနာက္ႏွစ္

ပံႏွပ္ထတ္ေ၀မည္႔

ျပကၡဒန္

တြင္ေဖၚၿပေပ်ားသြာ်ားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္်ား ျပကၡဒန္

က နွဳင္ငတ
ံ ကာတြင္ ၿဖန္႔ခ ီသြာ်ားမည္ၿဖစ္ၿပီ်ား- ဒီေရေတာ

“၀န္်ားက င္ေဗဒစံနစ္”

နာ်ားလည္ႏွွဳငရ
္ န္

Ecology

က

အသေပ်ားလၿခင္်ား

ၿဖစ္သည္။

ယခကြဲ႔သ႔တထ
ီ ြင္ေရ်ားဆေ
ြြဲ သာၿပွဳင္ပြြဲမ ွဳ်ား က အာ်ားေပ်ားၿခင္်ား ႏွင႔္ ဒီေရေတာ၀န္်ားက င္ တြင္ ေနထင္ေသာကေလ်ားမ ာ်ား၏
စတ္ကူ်ားစတ္သန္်ားေလ်ားမ ာ်ားက ၾကာ်ားသခြင႔ရ
္ ရွေစၿခင္်ား မွတဆင္႔ ဒီေရေတာမ ာ်ားအေပၚ နာ်ားလည္သေဘာေပါက္မွွဳ ၊
တန္ဘ်ားထာ်ားတတ္မွွဳ ၊ ရွလာရန္ အာ်ားေပ်ားၿမွင႔တ
္ င္လပါသည္။
ယခကြဲ႔သေသာ အခြင႔အ
္ လန္်ား သည္ ေက ာင္်ားဆရာ၊ဆရာမမ ာ်ား၊ အစ်ားရမဟတ္ေသာအဖြ႔ြဲ အစည္်ားမ ာ်ား၊ ႏွင္႔
ေက ာင္်ားသာ်ား၊သူမ ာ်ား

အေနၿဖင္႔

ေပ ာ္ရွြင္ဖယ
ြ ္ရာေကာင္်ားၿပီ်ား

နည္်ားသစ္တထ
ီ ြင္ၿခင္်ားကလြဲ

ၿဖစ္ထြန္်ားေစေသာ

စီမံခ က္တြင္ အတူတကြ ပူ်ားေပါင္်ားပါ၀င္လာေစမည္႔ ထြန်ား္ လင္်ားေတာက္ပသည္႔ အခြင႔အ
္ လန္်ားတစ္ရပ္ ၿဖစ္သည္။
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သင္႔အေနၿဖင္႔ပါ၀င္လပါလွ င္ Monica ဆသူက သူ၏အီ်ားေမ်ားလလ
္ ပ္စာ monicagquarto@olympus.net
ၿဖင္႔ဆက္သယ
ြ ္ႏွွဳင္ပါသည္။
သင္၏ ဆက္သယ
ြ ္ရန္ (အစ်ားရမဟတ္ေသာအဖြ႔အ
ြဲ စည္်ား) လပ္စာ
အမည္ ေနရပ္ လပ္စာ အီ်ားေမ်ားလ္ လပ္စာ -

မည္သ႔ေသာ ပန္်ားခ ီ လက္ရာ ကေရ်ားဆေ
ြြဲ ပ်ားပ႔ တင္သင
ြ ်ား္ ႏွွဳငပ
္ ါသလြဲ?
နည္်ားပညာ။ ။ ေဆ်ားေရာင္စံမ ာ်ားမ ာ်ားပါေသာ ပန္်ားခ က
ီ ႏွစ္သက္ပါသည္။ အၿဖဴအမြဲမဟတ္ပါ။ ေဆ်ားျဖင္႔ (ဆီေဆ်ား၊
ေရေဆ်ား) Paint ၊ ေရာင္စခြဲ
ံ တံ Color Pencil ၊ မွင္ Ink ၊ ေအာက္ခတ
ံ ြငအ
္ စအနမ ာ်ား ကပ္ခါ ပံေဖၚထာ်ားျခင္်ား Collage
၊ အေရာင္မွွဳန႔္ မ ာ်ားျဖင္႔ ျပွဳလပ္ထာ်ားေသာ ေရာင္စံ Pastel ၊ ဖေယာင္်ားေတာင္႔ ေရာင္စံ Crayons စသည္ၿဖင္႔
ေရ်ားဆသ
ြြဲ မွ

အာ်ားလ်ားံ ကလက္ခံပါသည္။

ကင္်ားဘတ္ပတ္

ကာ်ားခ ပ္

Canvas

သ႔မဟတ္

စာရြက္

Paper

ေပၚေရ်ားဆၿြြဲ ခင္်ားၿဖစ္ႏွွဳင္သည္။
အတင္်ားအတာ ။ ။ ၄၅ စင္တမ
ီ တ
ီ ာ x ၃၀ စင္တမ
ီ တ
ီ ာ သ႔ ၁၈ လက္မ x ၁၂ လက္မ
ပံစံ ။ ။ အလ ာ်ားလက္ပစံ
ံ - ဆလသည္မာွ ပန္်ားခ ီ ကာ်ားသည္ အလ ာ်ားရွည္ၿပီ်ား ၊ အနံတ ရမည္ဟဆလသည္။
သ႔မွသာ ၿပကတန္၏ စာမ က္ႏွာ တြင္ ဆံ႔မည္။ (ယခင္က အထူ်ားေကာင္်ားမြနလ
္ ွပေသာ ပန္်ားခ က
ီ ာ်ားမ ာ်ား က လက္ခံ
ရရွဘူ်ား ေသာ္လည္်ား အသံ်ားၿပွဳရန္ မၿဖစ္ႏွွဳင္သၿဖင္႔ ၀မ္်ားနည္်ားစြာ လက္မခံႏွွဳင္ၿဖစ္ခ႔ရ
ြဲ သည္။ သင္တ႔၏ လက္ရာမ ာ်ားက
စဥ္်ားစာ်ားေပ်ားႏွွဳင္ရန္ ေသခ ာစြာ ဂရစက္ေရ်ားဆြြဲ ေပ်ားၾကပါ)။
ပန္်ားခ ေ
ီ ရ်ားဆသ
ြြဲ အ
ူ တြကသ
္ တ္မတ
ွ ခ
္ က္ ။ ။ မမေရ်ားဆေ
ြြဲ သာ ပန္်ားခ က
ီ ာ်ား၏ ေနာက္ ေက ာတြင္ အမည္၊ အသက္၊
ေက ာင္်ားအမည္၊ ေက ာင္်ား လပ္စာ၊ ၿမွဳ႔အမည္၊ နွဳင္ငံအမည္၊ ႏွင႔္ ပန္်ားခ က
ီ ာ်ားအမည္ မ ာ်ားက English စာၿဖင္႔ေရ်ားသာ်ား
ေဖၚၿပေပ်ားၾကပါ။
အသက္ ကန္႔သတ္ခ က္ ။ ။ ၆ ႏွစ္ မွ ၁၆ ႏွစ္

ေခါင္်ားစဥ္ ။ ။ “မမ ႏွင႔္ မမပတ္၀န္်ားက င္ အတြက္ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ဒီေရေတာမ ာ်ား က အေရ်ားပါ သနည္်ား”
ၿပွဳငပ
္ ၀
ြြဲ င္ ပန္်ားခ မ
ီ ာ်ား က မည္သ႔ အဆံ်ားအၿဖတ္ေပ်ားမည္နည္်ား။ ။ ေက ာင္်ားတစ္ေက ာင္်ားခ င္်ားစမ
ီ ွ မမ တ႔ေက ာင္်ား တြင္
ၿပွဳင္ပြြဲ တစ္ရပ္ၿပွဳလပ္ ျပီ်ား ၄င္်ားတ႔ အထြဲမွ အေကာင္်ား ဆံ်ား (၃) ဦ်ား က ေရြ်ားရန္ၿဖစ္သည္။
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ထေရြ်ားခ ယ္ထာ်ားသည္႔ အထြဲမွ မမတ႔နွဳင္ငတ
ံ စ္ခခ င္်ားစ၏
ီ အစ်ားရမဟတ္ေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ား မွ စေဆာင္်ား ၿပီ်ား MAP
ရံ်ားသ႔ေပ်ားပ႔ရန္ၿဖစ္ၿပီ်ား၊ ၄င္်ား MAP ရံ်ားရွ ပန္်ားခ ီပညာရွင္မ ာ်ားပါ၀င္ေသာအဖြ႔ြဲ မွ အဆံ်ားအၿဖတ္ၿပွဳ ေပ်ားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ဆမ ာ်ား
ပထမဆ

-

အသအမွတၿ္ ပွဳလက္မတ
ွ ္

တစ္ေစာင္၊

ျပကၡဒန္

(၃)

ခ၊

ႏွင႔္

နွဳင္ငံအရပ္ရပ္သ႔ၿဖန္႔ခ ီသည္႔

နွဳင္ငတ
ံ ကာအဆင္႔၀င္ ျပကၡဒန္ တြင္ ပံႏွပ္ေဖၚၿပခံရၿခင္်ားအာ်ားၿဖင္႔ အသအမွတ္ၿပွဳၿခင္်ား။
ဒတယဆ - အသအမွတ္ၿပွဳလက္မွတ္ တစ္ေစာင္၊ ျပကၡဒန္ (၁) ခ
တတယဆ - အသအမွတၿ္ ပွဳလက္မွတ္ တစ္ေစာင္၊ ျပကၡဒန္ (၁) ခ
နွဳငင
္ တ
ံ င္်ား မွ ဆရရွေက ာင္်ားသာ်ား၊သူ ၏ ကယ္စာ်ားၿပွဳေက ာင္်ား မွာမူ ျပကၡဒန္ (၂) ခစီရရွမည္ၿဖစ္သည္။
ၿပွဳငပ
္ အ
ြြဲ တြကစ
္ ည္်ားရ်ားံ ေပ်ားေသာ အစ်ားရမဟတ္ေသာ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ား - NGO မွာ ျပကၡ ဒန္ (၈) ခ စီ ရရွမည္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆ်ားံ သတ္မတ
ွ ရ
္ က္ ။ ။ MAP ရံ်ားမွ ၂၀၁၈ ခႏွစ္ ဇူလင္ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္လက္ခံ ရရွၿပီ်ားၿဖစ္ရပါမည္။
စာတက္မေ
ွ ပ်ားပ႔မွဳွ ညွြနၾ္ ကာ်ားခ က္။ ။ ပန္်ားခ က
ီ ာ်ားမ ာ်ားက စာတက္ မွ ပစတာမ ာ်ားကလပ္ၿပီ်ားေပ်ားပ႔သည္႔အတင္်ား
မာေက ာေသာ ကဒ္ထလ
ူ ပ္ဘူ်ား Hard Tube တြငထ
္ ည္႔ၿခင္်ား၊ သ႔မဟတ္ ဘူ်ားၿပာ်ားတြင္ မေခါက္ဘြဲ Unfolded in a flat
box ၿပန္႔ၿပန္႔ၿပဴ်ားၿပဴ်ား ထည္႔ကာေပ်ားပ႔ ရပါမည္။ ပန္်ားခ ီကာ်ား က တရာ်ား၀င္ အသအမွတ္ျပွဳ အမွတ္ အသာ်ား Certified
သ႔မဟတ္

မွတပ
္ တင္
ံ
ျခင္်ား

Registered

Mail

ျပွဳလပ္ျခင္်ားျဖင္သ
႔ ာ

ေအာက္တြင္ေဖၚၿပေသာလပ္စာ

သ႔

ေပ်ားပ႔ရန္သတၿပဴပါ။
လပ္စာ

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
နွဳငင
္ ေ
ံ တာ္အဆင္႔ (ၿပည္ေထာင္စအဆင္႔) တြငေ
္ ရြ်ားခ ယ္ခရ
ံ ေသာ ပန္်ားခ က
ီ ာ်ားမ ာ်ား အာ်ားလ်ားံ ကလည္်ားယခ ေဖၚၿပေသာ
လပ္စာကသာေပ်ားပ႔ရပါမည္။
**********************************************
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ကြင်ား္ ဆင္်ားေလ႔လာျခင္်ား ႏွင႔္ ေက ာင္်ား သင္ခန္်ားစာမ ာ်ား အတြက္ အၾကံျပွဳ တင္ျပခ က္။
ကေလ်ားမ ာ်ားအတြက္

ဒီေရေတာ၀န္်ားက င္ေဗဒစံနစ္

ပညာေပ်ားေရ်ားစီမံခ က္

ႏွင႔္

ယချပွဳလပ္မည္႔ပန္်ားခ ီၿပွဳငပ
္ ြြဲ

တ႔တက္ဆင္ရန္ အၾကံျပွဳလသည္။ သင္ခန္်ားစာအေနျဖင္႔ ဒီေရေတာမ ာ်ားအေရ်ားပါမွွဳ က မီ်ားေမာင္်ားထ်ားသကြဲ႔သ႔ ေပၚ
လြင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ယခ စီမံခ က္ တြင္ ထည္႔သြင္်ား စဥ္်ားစာ်ား ႏွွဳငသ
္ ည္မွာ၁။ ေက ာင္်ားစာသင္ခန္်ား အတြင္်ား ရရွေသာ ဗဟသတသတင္်ားအခ က္အလက္ ႏွင႔္ လမ္်ားညန
ွြ ္ခ က္ - [ဖတ္စာအပ္မ ာ်ား
Text Books ၊ ဒီေရေတာ ႏွင႔္ ပတ္သက္ေသာ သင္ရ်ားညန
ွြ ္်ားတမ္်ား (Mangrove Curriculum) ၊ ဆလက္မ ာ်ား (Slides)
ႏွင႔္ ဗီြဒီယမ ာ်ား (Videos) ၏ အေထာက္အပံ႔အကူအညီျဖင္]႔
၂။ သက္ရမ
ွ ာ်ား ႏွင႔္ ပတ္၀န္်ားက င္ဆင္ရာေလ႔လာေရ်ားခရီ်ားမ ာ်ား - မွာ ဆရာ-ဆရာမ ႏွင္႔ / သ႔မဟတ္ ေဒသခံ
ကြ မ္်ားက င္သူ တ႔၏အကူအညီ ျဖင္႔ ပဏာမ ေလ႔လာေရ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ၄င္်ားသည္ ဒီေရေတာမ ာ်ားကမွီျပီ်ား
ေနထင္က က္စာ်ားၾကေသာ

ေရာင္မ ဴ်ားစလင္
ံ
ေသာ

ငွကမ
္ ာ်ား၊

ငါ်ားမ ာ်ား၊

ဂဏန္်ားမ ာ်ား၊

ကမာေကာင္မ ာ်ား၊

တြာ်ားသြာ်ားသတၱ၀ါမ ာ်ား၊ နွဳ႔တက္သတၱ၀ါမ ာ်ား၊ ႏွင႔္ ပ်ားမွြာ်ားမ ာ်ား တ႔၏ ဘ၀အသြငအ
္ မ ွဳ်ားမ ွဳ်ား၊ ႏွင႔္ ဒီေရေတာပင္မ ာ်ား ႏွင္႔
၄င္်ားအပင္မ ာ်ား ႏွင႔္ ဆက္ႏြယေ
္ နေသာ အပင္မ ာ်ား၏ ထူ်ားျခာ်ားေသာ လကၡဏာမ ာ်ား ကပါတစ္ပါတည္်ားေလ႔လာသရွႏွွဳႈင္
သည္။
၃။ ေလ႔လာေရ်ားခရီ်ားမ ာ်ား သြာ်ားေရာက္စဥ္ တြင္ သ႔မဟတ္ ခရီ်ားသြာ်ားအျပီ်ားတြင္ ကေလ်ားမ ာ်ား သည္ မဘမ ာ်ား၊ သ႔မဟတ္
ေရလပ္ငန္်ားျဖင္႔ အသက္ေမြ်ား ေသာသူ (တံငါမ ာ်ား) မ ာ်ား ႏွင႔္ ေဆြ်ားေႏြ်ား နွွဳင္မည္ျဖစ္ျပီ်ား ေဒသတြင်ား္ ရွ ဒီေရေတာမ ာ်ား
အေၾကာင္်ား၊ ေဒသရွ ဒီေရေတာမ ာ်ား၏ေနာက္ခသ
ံ မင္်ားကပါ ပမ ေလ႔လာမွတသ
္ ာ်ား နွွဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ထ႔အျပင္
ဒီေရေတာမ ာ်ား ၏ အေရ်ားပါမွွဳ ႏွင႔္ ဒီေရေတာမ ာ်ား ပ က္စ်ားီ ဆ်ားံ ရွံွဳ်ားရမွွဳ ေၾကာင္႔ ရင္ဆင္ရမည္႔ ျပသနာမ ာ်ား
ကလည္်ားသရွေစမည္ျဖစ္သည္။
ယခကြဲ႔သ႔ေသာ စီမံခ က္သည္ ကေလ်ားသူငယ္မ ာ်ားအတြက္ ပန္်ားခ ီ အနပညာ ကသာမက ၄င္်ားတ႔ ၏ ဒီေရေတာ မ ာ်ား
အေပၚတြင္ပါ နာ်ားလည္ႏွွဳင္စမ
ြ ္်ားရွလာျခင္်ား ႏွင႔္ တန္ဘ်ားထာ်ား ေလ်ားစာ်ားမွွဳရလာျခင္
ွ
်ား က ေစ႔ေဆာ္ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဟ
ေမွ ာ္လင္႔ပါသည္။
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