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iPACE သငတ္န္းေက်ာင္းသည ္အမ်ားကိ ုပိမုိကိုုယစ္ားျပ ၿဳပီး တာဝနခ္မံႈ႐ိသွည္ ့အုပခ္်ဳပ္ေရး ဖြ႕ံၿဖိဳ းလာေစရန ္လူထုပါဝငမ္ႈကို ျမွင္တ့င္ေပးသည္အ့ျပင ္
ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္း ေပၚထြကလ္ာေသာ ဒမီိကုေရစ ီေခါင္းေဆာငမ္်ားအတြက္ အသိပညာတိုးျမွင့္ေရး ေဆာင႐္ြက္ေပးေသာ၊ အေျခခကံ်သည္ ့
ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေစသည့္ ပညာေရး အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
iPACE သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာတြင္ ျပည္သူ႕နီတိႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ နယ္လွည့္သင္တန္းမ်ား ၊ ကြန္ရက္ခ်ိ္တ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာ မွ်ေဝေပးေသာပြဲမ်ားမွ 
တဆင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ျပည္သူလူထုပညာေရး)ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာပြဲ 
မ်ားကိုလည္း သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ က်င္းပေပးပါသည္။
ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သင္တန္းမ်ားကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အသိပညာမ်ားကုိ 
ေပးႏုိင္ရန္ တ္ိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီး႐ိွ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ နယ္လွည့္သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါသည္။

ဌာေနကုုိယ္စားလွယ္၏ အမွာ 

iPACE အေၾကာင္း

iPACE ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား႐ွင့္
iPACE ၏ တတိယေျမာက္ Newsletter ကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
ေဟာင္းမ်ားထံ ျဖန္႕ေဝႏုိင္ျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ 
ဤစာေစာင္မွတဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေစႏုိင္မယ္လုိ႔ iPACE အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
မိပါသည္။
(ယခင္ Newsletter ထုတ္ေဝခဲ့သည့္အခ်ိန္္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ) 
iPACE အေနျဖင့္ ၆ လတာကာလအတြင္း တက္ႄကြစြာ လႈပ္႐ွားခဲ့ပါ 
သည။္ သတင္းထူးမွာ iPACE သည ္တကၠသုလ္ိရပိသ္ာလမ္းႏွင္ ့အင္း 
ယားလမ္းေထာင့္႐ိွ အေမရိကန္စင္တာအသစ္သုိ႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးကို ေခတ္မီွစြာ တည္ေဆာက္ထားၿပီး 
ေကာ္ဖ ီ(သုိ႕မဟုတ)္ မနု႕္စား၍ iPACE-er မ်ားႏွင္ ့စကားေျပာႏုငိသ္ည္ ့
စားေသာက္ဆုိင္လည္း ႐ိွသည္။ မေရာက္ဖူးေသးပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ထံ 
အလည္လာရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 
ေျပာခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာၾကားသင့္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာကို ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ အဆက္အသြယ္ 
ျပတ္ေနေသာ iPACE ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင္လ့ည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ေျပာႏုိ္င္ရန္ ဆက္သြယ္ခ်ိိတ္ 
ဆက္ခ်င္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ iPACE ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္႐ိွပါက ၄င္းတို႔အား ipace@
worldlearning.org သို႔ အီးေမးလ္ပုိ႔၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ေပးရန္ ေျပာၾကားေပးေစလုိပါသည္။ 

ဤစာေစာင္ကုိလည္း ၄င္းတုိ႔ထံ ေပးပို႔ေပးႏုိင္ပါသည္။ 
ဖတ္႐ႈျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
အေနျဖင့္ iPACEႏွင့္ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ 
ဆက္လက္ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိ္င္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဂရက္ခ်န္ခြန္း
ဌာေနကုုိယ္စားလွယ္
World Learning – Myanmar



iPACE သည ္ရနကု္နၿ္မိဳ ႕ Park Royal ဟိုတယ္တြင ္၂၀၁၈ ခႏွုစ ္ဇလူုငိ ္
၁၄ ရကမွ္ ၁၅ ရက္အထိ Strengthening Tomorrow’s CSO Leaders: 
Alumni Job Fair ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက႑အတြက္ ပထမဆုံးအလုပ္အကိုင္ 
ျပပြဲ ျဖစ္သည္။ ဤပြဲကုိ ရန္ကုန္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ 
တို႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ Job Readiness 
သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္း ၇၂ ေယာက္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္သံ႐ံုးတြင္ ဒုတိယအႀကီးအကဲ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ George Sibley မွ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအား ကမာၻေျမကုိ ပိမုိုေကာင္းမြနသ္ည္ ့ေနရာ  
တစ္ခု ဖန္တီးမည္၊ မိမိ၏ အခန္းက႑ကုိ အေကာင္းဆုံးလုပ္မည္ 
ဟူေသာ စိတ္ေစတနာျပင္းျပမႈတို႕ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း 
ခဲသ့ည။္ အရပဖ္က္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၂၀ နီးပါးက ၄င္းတို႕၏ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဝမွ်ရန္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အလုပ္  
အကိုင္ျပပြဲတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၿပီး အလုပ္အက္ုိင္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား၊ ေခၚယူခန႕္အပမ္ည္ ့အလုပအ္မိ် ဳးအစားမ်ား အေၾကာင္းကု ိ
တက္တက္ႄကြႄကြျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္က “ဤအစီအစဥ္က 
ကၽြႏုပ္အ္တြက္ လိုအပတ္ဲအ့ရညအ္ခ်င္းေတြန႕ဲအရပဖ္က္လူမႈအသုိင္း
အဝိငု္း႐ိ ွအလုပအ္တြက္ ဘာေတြ ျပငဆ္ငဖ္ု႕ိလိုအပ္ေနသလဆိုဲတာကို 
ပုိမိုနားလည္ေစပါတယ္” လို႕ မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။

မေကြးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ နယ္လွည့္သင္တန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပထမဆံုး အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ

iPACE နယ္လွည့္သင္တန္းအစီအစဥ္သည္ ရန္ကုန္ ၿမိ ဳ ႕ႏ ွင့္  
မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျပင္ပ႐ိ ွ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေနရာေဒသမ်ား၏ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ iPACE 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အဖြဲ ႕အစည္းမ်ားႏ ွင့္  
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ iPACE 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားက ၄င္းတု႕ိ၏ လူမႈအသိငု္းအဝိငု္း 
အတြက္ အလုိအပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သင္တန္းကုိ ၅ ရက္တာအတြင္း 
စီစဥ္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ iPACE 
သည္ သင္တန္းအဆုိျပဳလႊာမ်ားအနက္ ခ်င္း၊ ဧရာဝတီ၊ မေကြးႏွင့္ 
႐ွမ္းေဒသတုိ႕ကုိ နယ္လွည့္သင္တန္းေပးရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

သင္တန္းေနရာမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ မေကြးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး iPACE သည္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား ဘဝျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Leader-
ship for Change သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ ဤသင္တန္းသည္ 
မေကြးတ္ုိင္း ေနရာအႏံွ႕မွ မသနစ္ြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ ္
ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာ္လည္း 
သငတ္န္းသားမ်ားသည ္ေခါင္းေဆာငမ္ႈအရညအ္ေသြးမ်ားကု ိတက္ 
ႄကြစြာျဖင့္ သင္ယူခဲ့ၾကသည္။ 

သင္တန္းတက္သူတစ္ဦးက “ဒီသင္တန္းက မိမိဘဝအတြက္ႏွင့္ 
မသန္စြမ္းသူ အသုိင္းအဝို္င္းအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ဖုိ႕ 
ယုံၾကညမ္ႈႏွင္ ့စတ္ိဓာတ္ခြနအ္ားေပးခဲတ့ယ္” လု႕ိ မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည။္ 



iPACE က ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆိုတာ သိခ်င္ၾကပါသလား

iPACE 2018 CoursE offErings
•	 iPACE Yangon Term 2: Peace Advocacy; Foundations for Community Development; Organizational 

Development for Civil Society; Pluralism and Governance; Leadership for Change; Advocacy for Ending 
Gender-based Violence (May 14 - June 23, 2018)

•	 iPACE Yangon Term 3: Communications for Civil Society; TOT for Leadership in Peace Building; Civic 
Education; Strategic Planning for Change; Peace Education (July 30 - September 8, 2018)

•	 iPACE Yangon interterm course: TOT for Ending Gender-Based Violence (July 9 - 13, 2018)
•	 iPACE Mandalay Term 2: Leadership for Change; Pluralism and Governance; TOT for Civic Educators 

(May 7 - June 8, 2018)
•	 iPACE Mandalay Term 3: Peace Advocacy; Organizational Development for Civil Society; Advocacy for 

Ending Gender-based Violence (August 13 - September 14, 2018)
•	 iPACE Alumni Workshop Yangon: Advocacy: How Non-profits Can Partner with the Government and 

Business Sectors (March 9, 2018);  Creative Problem Solving (July 16, 2018)
•	 iPACE Alumni Workshop Mandalay: Project Planning and Proposal Writing (April 4-6, 2018); Participa-

tory Leadership (July 23 - 24, 2018)

“iPACE က လငူယမ္ဝူါဒအေၾကာင္း အစုိးရအရာ႐ိမွ်ားကို တုိက္တြန္း 
ႏုငိ္ေစဖု႕ိ စည္း႐ံုးလွဳ႕ံေဆာ္နည္းမ်ားႏွင္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္တံဝွမ္း႐ိ ွလုပ္ေဖာ္ 
ကုိုငဖ္ကမ္်ားႏွင္ ့လငူယမ္ဝူါဒကု ိအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရာတြင ္မဟာ 
ဗ်ဴဟာေရးဆြဲႏိုင္ဖုိ႕ နည္းစနစ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ iPACE ေက်ာင္းသူေဟာင္း ဂ်ဴးဂ်ဴးသန္းက သူမ၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ iPACE ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မူဝါဒကို ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္သည္ဟု 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ထြက္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာလူငယ္ညီလာခံတြင္ 

ဂ်ဴးဂ်ဴးသန္းသည္ ညိွႏိ ႈင္းေဆြးေႏြးေပးသူအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး လူငယ္မူဝါဒတြင္ လူငယ္တုိ႕၏ အသံကုိပါဝင္ေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္သည့္ လူငယ္စကားဝုိင္းမ်ားတြင္ သူမသည္ ပံ့ပိုးကူညီ 
ခဲ့သည္။ သူမသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူငယ္ 
ေရးရာေကာ္မတ၏ီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ ္ေ႐ြးေကာက္ခရံၿပီး လူငယ္ 
မူဝါဒအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လုပ္ 
ေဆာင္ေနသည္။ 

ဂ်ဴးဂ်ဴးသန္းသည ္iPACE တြင ္၂၀၁၇ ခႏွုစက္ Peace Advocacy ႏွင္ ့
English for Advocates သင္တန္းတုိ႕ကို စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Strategic Planning for Change ႏွင့္ Re-
search Methods & Analysis for Advocates သင္တန္းတို႕ကို 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

လက္႐ိွတြင္ ဂ်ဴးဂ်ဴးသန္းသည္ အစၥလာမ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လူမႈ 
အသိုင္းအဝုိင္းတြင္ ပုိမိုပါဝင္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ 
ေပးသည့္ Az-zahra အမည္႐ိွသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
ကိုလည္း ဦးေဆာင္ေနပါသည္။

ဂ်ဴးဂ်ဴးသန္းသည ္iPACEေက်ာင္းသူေဟာင္းျဖစျ္ခင္း အတြက္ iPACE 
မွ ဂုဏ္ယူပါသည္။

ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအေၾကာင္း

iPACE ႏွင့္ အၿမဲအတူ ႐ိွေနပါ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကြန္ရက္ကုိ အားေကာင္းေစလုိပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား တိုးတက္အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ 
ခငမ္ငရ္င္းႏီွးမႈတညၿ္မဲေနေစရန ္( ႏွင္ ့မတိသ္ဂၤဟမ်ားတုိးေစရန)္ အတန္းေဖာမ္်ားႏွင္ ့အခ်င္းခ်င္း ဆကသ္ြယ္ေနၾကမယလ္ု႕ိ ေမွ်ာလ္င္ပ့ါသည။္
• ဆက္သြယ္ႏုိ္င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲပါက ipace@worldlearning.org သို႔ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ေပးပါ။
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (https://www.facebook.com/ipace.myanmar) မွ တဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။
• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ပြဲမ်ားကုိ တက္ေရာက္ၾကပါ။
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအား စိတ္ဝင္စားသည့္သူမ်ားကုိ Facebook link ေပး၍ လမ္းညႊန္ေပးပါ။ 
• အျခားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင္ ့မွ်ေဝရန ္သင္အ့ေၾကာင္းႏွင္ ့ပတသ္က၍္ စတ္ိဝငစ္ားဖြယ ္သတင္းအခ်ကအ္လက ္

မ်ား႐ိွလွ်င္ ipace@worldlearning.org သို႕ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔လုိက္ပါ။


