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iPACE ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား႐ွင့္
၂၀၁၉ ကို iPACE ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ Newsletterနဲ႔ ႀကိဳဆုိ 
ႏႈတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္။
ကၽြန္မက အန္ဒရီယာဝဲ႐ွ္ပါ။ iPACE  မွာ စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး 
အသစ ္အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝငခ္ြင္ရ့တဲအ့တြက ္စတ္ိလႈပ႐ွ္ားမပိါတယ္။ 
ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွာ (၁) ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ 
အတြင္းမွာ iPACE ရ႕ဲ သငတ္န္းေတြ၊ လႈပ႐ွ္ားမႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲၿ့ပီး 
သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ ဆႏၵျပင္းျပမိပါတယ္။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြက iPACE ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ 
အစတိအ္ပုငိ္းျဖစလို္႕ သငယ္ခူဲတ့ဲ ့အသိပညာကုိ အဖြ႕ဲအစည္းေတြႏွင္ ့
အသိုင္းအဝုိ္င္းေတြမွာ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏုိ္င္ဖုိ႕ အတြက္လည္း ပံ့ပိုး 
ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းကြန္ရက္ကို ဂုဏ္ 
ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြ႕ 
ဆံုပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာမွာ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ 
က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူူေက်ာင္းသားေဟာင္းအားလံုး
ကုိ အတန္းေဖာ္ေတြ၊သင္တန္းနည္းျပေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံဖုိ႕ 
အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္လုိ႕ တက္ေရာက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္း 
လုိက္ပါတယ္။ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာလည္း သတင္းမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါ။  
ၾသဂုတ္လမွာ စာေစာင္အမွတ္ (၃) ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ iPACE 
က စက္တင္ဘာလမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 

ညီလာခံႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလမွာ က်ား - မ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
(၁၆)ရက္တာ လႈပ္႐ွားမႈအထိမ္းအမွတ္ပြဲတို႕ကုိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ 
၂၀၁၉ အတြက္လည္း ပြမဲ်ားက်င္းပသြားဖု႕ိ႐ိတွဲအ့တြက ္အီးေမးလ္ႏွင္ ့
Facebook စာမ်က္ႏွာကတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖန္႔ေဝသြားပါမယ္။ 
iPACE အဖြ႕ဲက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းအားလုံးန႕ဲ အဆက္ 
အသြယ္႐ိွေနဖုိ႕ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္႐ိွပါက ဤစာေစာင္ကုိ 
၄င္းတု႕ိထံ ေပးပု႕ိ၍ ဆက္သြယ္ရမည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားကု ိipace@
worldlearning.org ဆီကုိ ေပးပုိ႕ဖို႕ တုိက္တြန္းေပးေစလုိပါတယ္။ 
iPACE မွာ ပါဝင္မႈေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။အေမရိကန္ 
စင္တာမွာ ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႕မွာ သင္တုိ႕ရဲ႕ အ့ံမခန္း လုပ္ေဆာင္ 
ေနမႈေတြအတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္္မိပါတယ္။ 

ေႏြးေထြးစြာျဖင့္

အန္ဒရီယာဝဲရွ္
iPACE 
စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး
World Learning 
Myanmar

iPACE သင္တန္းေက်ာင္းသည္ အမ်ားကုိ ပိုမိုကိုယ္စားျပဳၿပီး တာဝန္ခံမႈ႐ိ ွသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ လူထုပါဝင္မႈကုိ 
ျမွင္တ့င္ေပးသည္အ့ျပင ္ျမနမ္ာႏုငိင္အံတြင္း ေပၚထြကလ္ာေသာ ဒမီိကုေရစ ီေခါင္းေဆာငမ္်ားအတြက္ အသိပညာတိုးျမွင့္ေရး ေဆာင႐္ြက္ေပးေသာ၊ 
အေျခခံက်သည့္ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေစသည့္ ပညာေရး အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
iPACE သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာႏွင့့္္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာတြင္ ျပည္သူ႕နီတိႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ နယ္လွည့္သင္တန္းမ်ား ၊ ကြန္ရက္ခ်ိ္တ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာ မွ်ေဝေပးေသာပြဲမ်ားမွ 
တဆင့္ ျပည္သူ႕နီတိ (ျပည္သူလူထုပညာေရး)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာပြဲ 
မ်ားကိုလည္း သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ က်င္းပေပးပါသည္။
ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး႐ိွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သင္တန္းမ်ားကုိ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အသိပညာမ်ားကုိ 
ေပးႏုိင္ရန္ တ္ိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီး႐ိွ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ နယ္လွည့္သင္တန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါသည္။ 

စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ အမွာ 

iPACE အေၾကာင္း



iPACE အေနျဖင့္ က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း၊ က်ား-မ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႕က်င္ျခင္းစသည့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို 
အေလးထားေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ Gender Equality Network 
(GEN) ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ Advocacy for 
Ending Gender-based Violence ႏွင့္ Training of Trainers 
for Ending Gender-based Violence သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၄င္းသင္တန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အေၾကာင္း နားလည္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ iPACE သည္ က်ား-
မ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး (၁၆) ရက္တာလႈပ္႐ွားမႈအထိမ္း 
အမွတ္ပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ္ဝင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆိုင္ရာ 
အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာ႐ွယ္၏ အဖြင့္အမွာစကား၊ 
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္း 
ေအးႏွင့္ GEN ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္းတို႕၏ 
ေဆြးေႏြးမႈတုိ႕ကုိ နားေထာင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ 

ထုိေန႕မွာပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာတြင္လည္း iPACE 
မႏၲေလးမွ (၁၆)ရက္တာ လႈပ႐ွ္ားမႈအထမိ္းအမွတ္ပြကိုဲ က်င္းပခဲသ့ည။္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၿငိမ္းသက္ႏြယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 
စားလွယ္ ေဒၚစုျမတ္ထက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေ႐ွ႕ေဆာင္ရပ္ဝန္း၏ 
ဒါ႐ုိက္တာေဒၚေလြးေအးနန္းတို႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ က်ား-မအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ 
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ iPACE ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားမွ 
လည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္စရာ စကားဝိုင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

save the date for iPaCe alumni reunion Yangon!

၁၆ ရက္တာ လႈပ္႐ွားမႈအထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြ႕ဆုံပြအဲတြက္ အခ်နိ ္ေရာက္ပါၿပီ

iPACE သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္စင္တာ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၂ ရက္ စေနေန႔၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ 
က်င္းပမည့္ Alumni Reunion ပြဲသုိ႕ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
ေဟာင္းမ်ားအားလုံးကုိ ဖိတ္ေခၚလ္ိုက္ပါသည္။ ဤပြဲသည္ iPACE 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ကြနရ္က္ကို ပုမိုအိားေကာင္း 
ေစရန ္ရည႐္ြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ရနကု္နၿ္မိဳ ႕တြင ္ဒတိုယအႀကိမ ္က်င္းပမည္ ့
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပြဲတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းရန္ 
အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕ 
ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ipacereunion@gmail.com (သို႕မဟုတ္) 
iPACE Facebook စာမ်က္ႏွာ၏ messenger သို႕ မိမိအမည္ႏွင့္ 
iPACE သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္တုိ႕ကို ေဖာ္ျပ၍ စာရင္း 
သြင္းပါ။ ဤပြဲတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အစီအစဥ္မ်ား၊ အစားအေသာက္ 
မ်ားအျပင ္iPACE ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ခ်တိဆ္က္ခြင္ရ့ေစရန ္စစီဥထ္ားပါသည။္ ေန႕ရကႏွ္င္ ့အခ်နိကို္ မွတ္ 
ထားၿပီး အမည္စာရင္းေပး၍ တက္ေရာက္ရန္ ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။



iPACE က ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆုိတာ သိခ်င္ၾကပါသလား
လက္႐ိွ ပုိ႕ခ်ေနေသာ သင္တန္းမ်ား
 Yangon
•	 iPACE	Yangon	2018	Term	4:	Peace	Advocacy;	Leadership	for	Change:	Foundations	for	Community	Development;	

Pluralism	and	Governance;	Voter	Education;	English	for	Advocates	(November	5	–	December	15,	2018)
•	 iPACE	Alumni	Workshop	Yangon:	Effective	Argument	Construction	for	Advocates	(November	16,	2018)
•	 iPACE	Yangon	2019	Term	1:	Democratic	Foundation;	Advocacy	in	Democracy;	Federalism;	Electoral	Observation;	

Strategic	Planning	for	Change;	Communications	for	Civil	Society	(February	5	–	March	16,	2019)
 Mandalay
•	 iPACE	Mandalay	2018	Term	4:	Foundation	for	Community	Development;	Civic	Education;	Peace	Education	(No-

vember	5	–	December	7,	2018)
•	 iPACE	Mandalay	2019	Term	1:	Communications	for	Civil	Society;	Conflict	Transformation;	Democratic	Foundation	

(February	11	–	March	15,	2019)

“လမူႈအသိငု္းအဝိုင္္းကို ပိမုိထုိေရာက္စြာ အက်ိဳ းျပဳႏုငိ္ေစဖု႕ိ iPACE က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အသိပညာကုိ ျမွင့္တင္ေပးတယ္။ iPACE ေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕က ကုယိပ္ိငုအ္လင္းေရာင္ေတြန႕ဲ ေတာက္ပလာတယ္”

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ ထြက္႐ိွၿပီးေနာက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလုံး႐ိွ အေျခခံအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို သိ႐ိွလာၿပီး အလုပ္ခြင္တြင္ လူမဆန္မႈမ်ားကို 
ထတ္ုေဖာ္ေျပာရန ္ပုမိုဆိႏၵ႐ိသွကဲသို့႕ သမဂၢလႈပ႐ွ္ားသူမ်ားႏွင္၊့ ဆႏၵ 

ျပသူ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ထုတ္မႈ၊ အျခား အလုပ္႐ွင္မ်ားကုိ 
အေၾကာင္းၾကားၿပီး နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္းတုိ႕အေၾကာင္းကုိ 
အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရန္ ပုိမုိဝံ့ရဲလာၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္ 
သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုသက္ႏွင္း 
ေအာင္သည္ မႏၲေလးဇာတိ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ 
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စာ စင္တာ႐ိွ iPACE တြင္ Human 
Rights		Documentation	&	Advocacy သင္တန္း၊ Transitional 
Justice သင္တန္းတို႕ကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုသင္တန္းမ်ားမွ 
ကုိသက္ႏွင္းေအာင္သည္ လူအခြင့္အေရးအေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းစြာ 
နားလည္ခဲ့သည္။ အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ 
ကိုသက္ႏွင္းေအာင္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆုံးလုပ္အားခ 
တစ္ေန႕ ၃၆၀၀ က်ပ္မွ ၅၆၀၀ က်ပ္ တိုးျမွင့္ေပးေစေရး လႈပ္႐ွား 
မႈမ်ားစြာကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အစိုးရမွ 
အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ ၄၈၀၀ က်ပ္သုိ႕ တုိးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈကုိ ကာကြယ္ 
ေပးရန္ ကုိသက္ႏွင္းေအာင္သည္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ အာဏာ 
ပုိင္မ်ားအား စည္း႐ံုးတိုက္တြန္းေသာ အစည္းအေဝးမ်ား၊ ႏုိင္ငံ 
တကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား၊ အလုပ္ 
သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကတဆင့္ အလုပ္ 
သမားမ်ား၏ ဘဝကုိ တိုးျမွင့္ေပးျခင္း စသည္တို႕ကို ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ိွသည္။ 

iPACE ႏွင့္ အၿမဲအတူ ႐ိွေနပါ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားထံမွ ၾကားသိလုိပါသည္။ iPACE တြင္ ယခုအခါ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္း ၂၆၀၀ေက်ာ္ 
႐ိွၿပီျဖစ္၍ ဤအားေကာင္းေသာကြန္ရက္က iPACE ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ သင္တန္းမ်ား၊ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႕ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ သိ႐ိွႏုိ္င္ေစရန္ iPACE ႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနဖုိ႕ ႏိႈးေဆာ္လုိပါသည္။ 
• ဆက္သြယ္ႏုိ္င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကု ိ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။ 

တက္ႂကြလႈပ္ ႐ွား iPACE ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား


