Human Rights Education Training of Trainers Application Form
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္ လဲ ?
Equality

Myanmar

(ညီမ ျခင္ားျမန္မွ်ာ)

မ

ကခ င္ျပည္နယ္၊ ကယွ်ာားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ င္ားျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္ားတုိင္ား၊

လူ႕အခင့္အေရားပညွ်ာေပားနည္ားျပသင္တန္ားကို

မေကားတုိင္ား၊ ရမ္ားျပည္နယ္ေတွ်ာင္ပိုင္ား နင့္ မႏၱေလားတုိင္ား (ေနျပည္ေတွ်ာ္) တုိ႔မ

၂၀၀၀

လူ႕အခင့္အေရားအေၾကွ်ာင္ားအရွ်ာမ ွ်ာားကိုနည္ားျပအဆင့္္ိေလ့လွ်ာလုိသူ အသက္ ၂၂ နစ္

ခုနစ္မ

ယခုအခါတင္

စတင္ျပ်ဳလပ
ု ခ
္ သ
ဲ့ ည္ျဖစ္ရွ်ာ
၁၆

နစ္တိင
ု ခ
္ ၿဲ့ ပီျဖစ္ပါသည္။

မ ၄၀ နစ္ ၾကွ်ာား မည္သူမဆုိေလ ွ်ာက္္ွ်ာားနုိင္ပါသည္။

ယခုနစ္ ၂၀၁၆ တင္လည္ား ကခ င္ျပည္နယ္၊
ကယားျပည္နယ္၊
ခ င္းျပည္နယ္၊

ကရင္ျပည္နယ္၊
ရမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုင္း၊

မည္သည္႕အေၾကွ်ာင္ားအရွ်ာမ ွ်ာားကို သင္ၾကွ်ာားေလ့လွ်ာနုိငမ
္ လဲ ?
 လူ႔အခြင့္အေရး အယူအဆႏင့္ သမုင္းေၾကာင္း၊

စစ္ကုင္းတုင္း၊ မေကြးတုင္း နင့္ မႏၱေလးတုင္း

 အျပည္ျပည္ဆုင္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးေၾကညာစာတမ္း

(ေနျပည္ေတာ္)

 ႏုိင္ငံတကွ်ာ လူ႔အခင့္အေရားစွ်ာခ ်ဳပ္စွ်ာတမ္ား

တု႔မ

အေၾကာင္းအရာမ ားကု

လူ႔အခြင့္အေရး
နည္းျပအဆင့္အထ

ေလ့လာလုသူမ ားအတြက္

လူ႔အခြင့္အေရး

ပညာေပးနည္းျပသင္တန္း ( Human Rights
Education Training of Trainers) တစ္ခက
ု ို
အ္က္ျမန္မွ်ာျပည္တင္ျပ်ဳလပ
ု သ
္ ွ်ာားပါမည္။



လူ႔အခင့္အေရားယႏၱယွ်ာားမ ွ်ာားအေၾကွ်ာင္ား

 အမ းသမးအခြင့အ
္ ေရး၊ ကေလးအခြင့္အေရး၊
 မသန္စြမ္းသူမ ားဆုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ ပ္မ ား
 ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ ဖ႔စ
ဲ ည္ားပံုအေျခခံဥပေဒႏင့္ ဥပေဒမ ွ်ာားကို လူ႔အခင့္အေရားအျမင္ျဖင့္
ဆက္စပ္ေလ့လွ်ာသံုားသပ္ျခင္ား
 လူ႔အခင့္အေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (HR Frame Work)
 ေစ့စပ္ေဆွ်ာ္ၾသသူ/ကူညီပံ႕ပုိားသူ တစ္ဦားအတက္ လိုအပ္ေသွ်ာ စမ္ားရည္မ ွ်ာား
 သင္တန္းသားဗဟုျပ သင္ၾကားမႈပုံစံမ ားအတြက္ သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္း(ADIDS
Module Method)
 သင္တန္းသားဗဟုျပ သင္ၾကားမႈပုံစံမ ားအတြက္
သင္ေထာက္ကူပစၥည္းတထြင္အသုံးျပ ျခင္းနည္းလမ္းမ ား၊
 သင္တန္းသားဗဟုျပ သင္တန္းပု႔ခ ျခင္းမ ား
 သင္တန္ားစီမံခန္႔ခမ
ဲ ႏင့္ အစီရင္ခံျခင္ားဆိုင္ရွ်ာနည္ားလမ္ားမ ွ်ာားကို
လက္ေတြ႔ေလ့လာသြားရမည္ျဖစ္သည္။

“Because a Rights culture is the Right culture”
[Click here to add a caption]

ဘယ္အခ န
ိ ၊္ ဘယ္ေနရွ်ာမွ်ာျပ်ဳလပ
ု သ
္ ွ်ာားမလဲ ?
ယခုသင္တန္ားကို ၂၀၁၆ ခုနစ္ ေဖေဖွ်ာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔အ္ိ
ရက္ေပါင္ား ၃၇ ရက္တုိင္တုိင္ မႏၱေလားတင္ျပ်ဳလုပ္သွ်ာားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္ကဆ
ို က္သယ္ေလ ွ်ာက္္ွ်ာားနုိငမ
္ လဲ ?
သင္တန္းေလ ာက္လႊာကု အျပည့္အစံုေရးျဖည့္ၿပး ၂၀၁၆ ခုနစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔
တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ Equality Myanmar ရံုား Program Coordinator ထံသု႔

More info_

hrtot.eqmm@gmail.com

အီားေမားလ္

ျဖင့္လည္းေကာင္း၊

Equality

,

Myanmar

Mandalay Office၊ အမတ္(ဓ၆/၇၅)၊ ေမခလမ္းသြယ္၊ ၄၁လမ္း နင့္ ၄၂ လမ္းၾကား၊

Equality Myanmar
Ph: 09-402 537 336
Website: www.equalitymyanmar.org
Email: info@equaltiymyanmar.org
Facebook Page: Equality Myanmar

၆၇လမ္း နင့္ ၆၈လမ္းၾကား၊ မဟာၿမ င္အပုင္း (၁)၊ မႏၱေလားၿမိ်ဳ႕ သု႔ လူကုယ္တုင္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

စာတုက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

ျပန္လည္ေပးပ႔န
ု ုင္သည္။

သင္တန္ားသူ၊ သွ်ာားဦားေရ (၃၀) ဦားသွ်ာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ သတ္မတ္ရက္္က္
ေနွ်ာက္က ေသွ်ာ ေလ ွ်ာက္လႊွ်ာေဖွ်ာင္မ ွ်ာားႏင့္ အခ က္အလက္အျပည့္အစံု ေရားသွ်ာားေဖွ်ာ္ျပ
္ွ်ာားျခင္ားမရိေသွ်ာ ေလ ွ်ာက္လႊွ်ာေဖွ်ာင္မ ွ်ာားကို ္ည့္သင္ားစဥ္ားစွ်ာားမည္ မဟုတ္ေၾကွ်ာင္ား
အသိေပားအပ္ပါသည္။ ေရြးခ ယ္ခံရေသာသင္တန္းသားမ ားအား ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရလ
ပထမပတ္ တြင္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္။

