
ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခဲြမႈ လမ္းညႊန္

လြယ္ကူသည့္ လြယ္ကူသည့္ 
အဆင့္ အဆင့္ 



သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင္ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈတစ္ခုရရိွရန္ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႔ သင္ လာေရာက္ခ့ဲသည္၊ 
ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္လုပ္ကာ သင္ရရိွခ့ဲသည့္ ဤေငြကို သင္ ဂရုစိုက္ပါ။ 
ဤေငြကို လံုၿခံဳစြာထားရိွၿပီး စုေဆာင္းပါ။

သင့္ေငြကို စီမံခန္႔ခဲြရန္အတြက္ လြယ္ကူေသာ အဆင့္ ၆ ဆင့္ကို ၆ ဆင့္ကို ေပးထားပါသည္။

မိတ္ဆက္မိတ္ဆက္

1 သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ (မ်ား) ကို ေရးခ်ပါ။ – စာမ်က္ႏွာ ၄

2 ရသံုးေငြစာရင္းတစ္ခုကို ေရးဆဲြပါ။ – စာမ်က္ႏွာ ၆

3 သင္၏ “လိုအပ္သည့္ အရာမ်ား” ႏွင့္ “လိုခ်င္သည့္ အရာမ်ား” 
ကိုခြျဲခား သိပါ။ – စာမ်က္ႏွာ ၈



4 သင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို မွတ္တမ္း ျပဳစုထားပါ။ – စာမ်က္ႏွာ ၁၀

5
6 ေငြစုသည့္ အေလ့အထတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။ – စာမ်က္ႏွာ ၁၄

သင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား တိုးပြားေနသလား ပံုမွန္ စစ္ေဆးပါ။  
– စာမ်က္ႏွာ ၁၂
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အဆင့္ ၁၊အဆင့္ ၁၊

သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ (မ်ား) ကုိ ေရးခ်ပါ။သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ (မ်ား) ကုိ ေရးခ်ပါ။



သင့္ အနာဂတ္အတြက္ သင္ လိုခ်င္သည့္ သင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမွာ သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သင့္ အနာဂတ္အတြက္ သင္ လိုခ်င္သည့္ သင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမွာ သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ 

သင့္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ အနည္းငယ္ထား၍ ရသည္။ သင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္ (မ်ား) ကို ေရးခ်ပါ။
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(ဥပမာ၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ပုိင္ဆိုင္ရန္)

(ဥပမာ၊ မိမိ၏ ကေလးမ်ား ပညာေရးအတြက္ 
ေပးေခ်ရန္)

(ဥပမာ၊ မိမိ၏ တိုင္းျပည္တြင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း 
စတင္ရန္)

(ဥပမာ၊ မိမိ မိသားစု၏ ေနထိုင္စရိတ္မ်ားကို 
ေပးေခ်ရန္)

(ဥပမာ၊ မိမိ၏ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ဆပ္ရန္)

(ဥပမာ၊ပၫာ ဆက္လက္သင္ယူရန္)

ကၽြႏု္ပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ သိသည္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ သိသည္

# 1သမိုင္းမွတ္တုိင္သမိုင္းမွတ္တုိင္

သင့္ အနာဂတ္အား သင္ မည္သို႔ ျဖစ္ေစလိုသည္ကို စတင္၍ ေရးပါ။သင္စတင္ေရးႏုိင္ေစရန္ 
ေမးခြန္း အနည္းကို ေပးထားပါသည္။ 

a) စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္သနည္း။

b) ဤႏုိင္ငံတြင္ သင္ မည္မွ် ၾကာေအာင္ အလုပ္လုပ္လိုသနည္း။

c) ဤႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီးေနာက္ သင္ မည္သည့္ အရာကို ရယူလိုသနည္း။

d) သင္္ ႏွင့္သင့္ မိသားစုအတြက္ အနာဂတ္တြင္ သင္ မည္သည့္အရာကို လိုခ်င္သနည္း။



ရသုံးေငြစာရင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆဲြပါ။ရသုံးေငြစာရင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆဲြပါ။
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BUDGET 

$

အဆင့္ ၂၊ အဆင့္ ၂၊ 



စုေဆာင္းေငြသည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြက္လည္း 
အေရးႀကီးသည္၊ ဥပမာ သင္ ခ်စ္ခင္ရသူတစ္ေယာက္သည္ မိမိ တိုင္းျပည္တြင္ ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး 
ေဆးကုသစရိတ္အတြက္ သင္ ေငြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပါက သင့္တြင္ စုေဆာင္းေငြ ရိွေသာအခါ 
ဤက့ဲသို႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေသာ္လည္း သင္ မည္သူ႔ထံမ ေငြေခ်းရန္ 
မလိုအပ္ေပ။

ေငြကို လွ်င္ျမန္စြာ စုေဆာင္းရန္ သင့္အား ကူညီမည့္ အႀကံဥာဏ္အခ်ိဳ႕ကို ထပ္ေပးထားပါသည္။

ဥပမာ၊
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ကၽြႏု္ပ္၏ 
စုေဆာင္းေငြ 

လက္က်န္ေငြ 
(သံုးရန္ အတြက္) 

- - =S$ S$ S$ S$

$

$
$

ကၽြႏု္ပ္၏ ကၽြႏု္ပ္၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရိွေရးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရိွေရးတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳရန္ ေငြကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ေငြကုိ 
လစဥ္ စုေဆာင္းေငြအျဖစ္ လစဥ္ စုေဆာင္းေငြအျဖစ္ 
ဖယ္ထားပါမည္။ဖယ္ထားပါမည္။

#2သမိုင္းမွတ္တုိင္သမိုင္းမွတ္တုိင္

သင္၏ လစဥ္ လစာေငြမွ မူေသ ပမာဏတစ္ခုကို စုေဆာင္းေငြအျဖစ္လစဥ္ ဖယ္ထားပါ။ 
လက္က်န္ေငြမွာလစဥ္ သံုးရန္ သင့္တြင္ က်န္ရိွႏုိင္သည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ လစာ 
(တစ္လလွ်င္)

အိမ္ျပန္ပို႔ရန္ ပမာဏ 
(တစ္လလွ်င္) 

စုေဆာင္းေငြကို ဦးစြာ ဖယ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္၊ အေၾကာင္းမွာ သင့္ စုေဆာင္းေငြသည္ စုေဆာင္းေငြကို ဦးစြာ ဖယ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္၊ အေၾကာင္းမွာ သင့္ စုေဆာင္းေငြသည္ 
အခ်ိန္ကာလၾကာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားလာၿပီး သင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရိွရန္ အေထာက္အကူ အခ်ိန္ကာလၾကာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားလာၿပီး သင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရိွရန္ အေထာက္အကူ 
ျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

သင့္ 
ရသံုးေငြစာရင္းအတိုင္း 
လိုက္နာပါ။

စုေငြကို သံုးပစ္ရန္ 
ဆဲြေဆာင္ျခင္း မခံရေစရန္ သင့္ 
စုေဆာင္းေငြကို ဘဏ္စာရင္း 
တစ္ခုတြင္ ထည့္ထားပါ။

အေကာင္းဆံုး ႏႈန္းထားမ်ားေပးသည့္ 
ေငြလႊဌဲာနကုိ ရွာေဖြပါ၊ 
သင့္ထက္ စကၤာပူတြင္ ပုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံပါ။



“လိုခ်င္သည့္ အရာ” တစ္ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္ရသည္မွာ 
စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင္ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ား၏ 
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ မလုိအပ္သည့္ 
ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေနာက္ဆံုးေပၚ 
လက္ကိုင္ဖုန္း၊ လက္ကုိင္အိတ္မ်ား၊ 
လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊

vs
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အဆင့္ ၃၊ အဆင့္ ၃၊ 

စုေဆာင္းေငြကို ဖယ္ထားၿပီးေနာက္ က်န္ေငြမ်ားကို သင္ မည္သို႔ အေမ်ွာ္အျမင္ရိွရွိ 
သံုးစဲြေလ့ရိွသနည္း။

မည္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ “လိုအပ္သည့္ အရာမ်ား” ႏွင့္ “လိုခ်င္သည့္ အရာမ်ား”ဟုခြဲျခား 
သိျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကိုသာ သင္ သံုးသင့္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
အေရးႀကီးသည္။

“လိုအပ္သည့္ အရာ” တစ္ခု ဆုိသည္မွာ 
သင္ကုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ 
ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအတြက္ကုန္က်ရန္ သင္ 
သံုးစဲြရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္၊ ဥပမာ 
အစားအစာ၊ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ 
ကုိယ္တုိင္အတြက္ သန္႔ရွင္းေရး 
ပစၥည္းမ်ား၊ သင့္ မိသားစု၏ အိမ္ေထာင္မႈ 
အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ 
ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား၊

သင္၏ “လုိအပ္သည့္ အရာမ်ား” ႏွင့္ “လုိခ်င္သည့္ သင္၏ “လုိအပ္သည့္ အရာမ်ား” ႏွင့္ “လုိခ်င္သည့္ 
အရာမ်ား” ကုိ ခြဲျခား၍ သိပါ။အရာမ်ား” ကုိ ခြဲျခား၍ သိပါ။

လုိအပ္သည့္ အရာမ်ား လုိအပ္သည့္ အရာမ်ား လုိခ်င္သည့္ အရာမ်ားလုိခ်င္သည့္ အရာမ်ား



“လိုခ်င္သည့္ အရာမ်ား” အတြက္ေလ်ာ့သံုးပါ။ “လိုခ်င္သည့္ အရာမ်ား” ကုိ ဝယ္ယူရန္ 
မည္သည့္အခါမွ် ေငြေခ်းမယူပါႏွင့္။ တစ္စံုတစ္ရာ မဝယ္ယူမီ သင့္ကုိယ္ သင္ ေမးပါ။

a) ဤပစၥည္းသည္ “လိုအပ္သည့္ အရာ” လား သို႔မဟုတ္ “လိုခ်င္သည့္ အရာ” လား၊

b) အကယ္၍ အေရးႀကီးပါက ေငြေခၽြတာရန္အတြက္ ပုိေစ်းသက္သာ ေသာ အျခားအရာတစ္ခုကုိ 
 ဝယ္လုိ႔ ရႏုိင္သလား။

c) အကယ္၍ ဤေငြကုိ သင္ မသံုးခ့ဲပါက ဤေငြျဖင့္ သင္ အျခားဘာမ်ား လုပ္ႏုိင္ခ့ဲမည္လဲ။
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 “လုိအပ္သည့္အရာ”  “လုိအပ္သည့္အရာ” 
တစ္ခုႏွင့္ “လုိခ်င္သည့္ တစ္ခုႏွင့္ “လုိခ်င္သည့္ 
အရာ” တစ္ခု အၾကား အရာ” တစ္ခု အၾကား 
ျခားနားမႈကုိ ငါ သိသည္။ျခားနားမႈကုိ ငါ သိသည္။

#3သမိုင္းမွတ္တုိင္သမိုင္းမွတ္တုိင္

အနည္းငယ္ျဖစ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ပင္လွ်င္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အနည္းငယ္ျဖစ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ပင္လွ်င္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် 
မ်ားျပားလာၿပီး သင့္အား သင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ ပုိေဝးရာသုိ႔ မ်ားျပားလာၿပီး သင့္အား သင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ ပုိေဝးရာသုိ႔ 
ေဆာင္ယူသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။ေဆာင္ယူသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။



သင္၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ လစဥ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေအာက္ပါ ဇယားကုိ အသံုးျပဳပါ။

သင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္း ျပဳစုထားပါ။သင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္း ျပဳစုထားပါ။

S$
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အဆင့္ ၄၊ အဆင့္ ၄၊ 

ေန႔စဲြ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္သည့္ လိုခ်င္သည့္
သံုးစဲြသည့္ 
ပမာဏ S$ 

စုစုေပါင္းစုစုေပါင္း

သင့္ မွတ္တမ္းသည္ သင့္အား ပုိ၍ မသံုးမိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ သင့္ မွတ္တမ္းသည္ သင့္အား ပုိ၍ မသံုးမိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ မွတ္တမ္းသည္ စုေငြအျဖစ္ လစဥ္ ေငြ ပုိမုိ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ မွတ္တမ္းသည္ စုေငြအျဖစ္ လစဥ္ ေငြ ပုိမုိ 
ဖယ္ထားႏုိင္သလားဆုိသည္ကုိလည္း ျပလိမ့္မည္။ဖယ္ထားႏုိင္သလားဆုိသည္ကုိလည္း ျပလိမ့္မည္။



ဥပမာ၊

စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္မွာ ၅ ႏွစ္ ရိွၿပီျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား 
အိမ္အကူလုပ္သား Sarah သည္ လစဥ္ စုေငြ မ်ားမ်ားစားစား မ ရိွ ေၾကာင္း မၾကာမၾကာ 
ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ သူသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ေရးခ်ခဲ့ၿပီး သူ႔ 
နားရက္မ်ားတြင္ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ 
အသံုးစရိတ္ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရိွလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဧၿပီလမွ စ၍“လိုခ်င္သည့္ 
အရာမ်ား” အတြက္ သူ႔ အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သူ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

Sarah ၏ အသံုးစရိတ္မ်ား (၂၀၁၉ မတ္လ)

ေငြလႊဲ- မိသားစု အာမခံ

ေငြလႊဲ- အိမ္ေထာင္စု အသံုးစရိတ္

စကၤာပူ - ေျမဝယ္ရန္ စုေငြ

စကၤာပူ- အၿငိမ္းစားယူမႈ၊ အေရးေပၚအတြက္ စုေငြ 

စကၤာပူ- အကႌ်ႏွင့္ မိတ္ကပ္၀ယ္

စကၤာပူ- အကႌ်ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္၀ယ္  

စကၤာပူ- ဖုန္းကတ္ ေငြျဖည့္ 

စကၤာပူ- အကႌ်ႏွင့္ အိတ္တစ္လံုး၀ယ္

ေန႔စဲြ

စုစုေပါင္း $650

အသံုးစရိတ္ လိုအပ္သည လိုခ်င္သည့္

၀၃ မတ္လ ၂၀၁၉ $20

$150

$120

$120

$60

$90

$20

$70

၀၃ မတ္လ ၂၀၁၉

၀၃ မတ္လ ၂၀၁၉

၀၃ မတ္လ ၂၀၁၉

၁၀ မတ္လ ၂၀၁၉

၁၇ မတ္လ ၂၀၁၉

၁၇ မတ္လ ၂၀၁၉

၂၄ မတ္လ ၂၀၁၉

– 11 –

ကၽြႏု္ပ္၏ လစဥ္ ကၽြႏု္ပ္၏ လစဥ္ 
အသံုးစရိတ္ကုိ အသံုးစရိတ္ကုိ 
ေျခရာခံရမည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္၏ ေျခရာခံရမည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္၏ 
ယခု သိသည္ယခု သိသည္

#4သမိုင္းမွတ္တုိင္သမိုင္းမွတ္တုိင္

သံုးစဲြသည့္ 
ပမာဏ S$



ကၽြန္ေတာ္ ေငြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ရင္ 
ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

1ေမး၊ေမး၊

– 12 –

သင့္ရဲ႕ စုေဆာင္းေငြမွ
အၿမဲတမ္း အရင္ဆံုး သံုးပါ။ 
ပံုမွန္စုေဆာင္းျခင္းဟာသင့္ မွာ 
အေရးေပၚ လုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ 
စုေဆာင္းေငြေတြ ရိွေၾကာင္းကုိ 
ေသခ်ာေစဖုိ႔ 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။

အဆင့္ ၅၊အဆင့္ ၅၊

သင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား တုိးပြားေနသလား သိရိွရန္ သင့္ လစဥ္ မွတ္တမ္းကုိ စစ္ေဆးပါ။ 
အကယ္၍ သင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား တုိးပြားမေနလွ်င္ “လိုခ်င္သည့္ အရာမ်ား” 
ဝယ္ယူျခင္းကုိျပန္ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

သင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား တိုးပြားေနသလား ပံုမွန္ စစ္ေဆးပါ။သင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား တိုးပြားေနသလား ပံုမွန္ စစ္ေဆးပါ။
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ကၽြန္ေတာ္ ေငြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေသာအခါ 
စုေဆာင္းေငြ အလံုအေလာက္ မရိွရင္ 
ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

2ေမး၊ေမး၊

သင္အခက္အခဲ
ရင္ဆုိင္ေနရ္ရင္ သင့္ 
ရဲ႕အလုပ္ရွင္ကုိ စကားေျပာဆုိပါ 
ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာမွာ 
ေဖာ္ျပထားတဲ့ 
အဖဲြ႕အစည္းေတြထဲက 
ဘယ္အဖဲြ႕အစည္းဆီမွမဆုိုိ 
အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံပါ။

ကၽြႏု္ပ္၏ စုေငြကုိ ကၽြႏ္ုပ္၏ စုေငြကုိ 
ဖယ္ထားၿပီးေနာက္ ဖယ္ထားၿပီးေနာက္ 
ရိွသည္ကုိသာ ကၽြႏု္ပ္ ရိွသည္ကုိသာ ကၽြႏု္ပ္ 
သံုးသည္သံုးသည္

ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပတ္သက္၍ 
အႀကံဉာဏ္လုိအပ္လွ်င္ အႀကံဉာဏ္လုိအပ္လွ်င္ 
စကားေျပာသင့္သည့္သူကုိ စကားေျပာသင့္သည့္သူကုိ 
ကၽြႏု္ပ္သိသည္။ကၽြႏ္ုပ္သိသည္။

#5သမိုင္းမွတ္တုိင္သမိုင္းမွတ္တုိင္
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အဆင့္ ၆၊ အဆင့္ ၆၊ 

ေငြစုသည့္ အေလ့အထတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။ေငြစုသည့္ အေလ့အထတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။



Blessed Grace Social Services Ltd
www.bgss.org.sg
8428 6377

Adullam Life Counselling
www.adullam.org.sg
6659 7844

Arise2Care Community Services
www.arise2care.sg
6909 0628

Association of Muslim Professionals
www.amp.org.sg
6416 3960

One Hope Centre
www.onehopecentre.org
6547 1011

CDE
www.cde.org.sg
1800 2255 233

FAST
www.fast.org.sg
contact@fast.org.sg
1800 339 4357
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ေငြစုရာတြင္ ေငြစုရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳရန္ အေထာက္အကူျပဳရန္ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ 
နားလည္ပါသည္နားလည္ပါသည္

#6သမိုင္းမွတ္တုိင္သမိုင္းမွတ္တုိင္

သင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကုိ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝၿပီး 
တတ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 
ကုန္ဆံုးေစႏုိင္ပါသည္။  လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ပ့ံပုိးေထာက္ကူမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေပးမႈအတြက္ အိမ္အကူ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စင္တာ (CDE) ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံျခားသား အိမ္အကူ လုပ္သားမ်ား 
အသင္းအဖဲြ႕ (FAST) တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း သင္ 
သင္တန္းတက္ႏုိင္သည္၊သုိ႔မဟုတ္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
လုပ္ႏုိင္သည္။ဤအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
၎တုိ႔ကမ္းလွမ္းသည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေၾကာင္း တုိ႔ကုိပုိမုိ 
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