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ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ အဂၤါေန ႔ညေနကစၿပီး ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၅ရက္၊ စေနေန႔ညေနအထိ 
သင္တန္းသားအားလုုံးအတြက္ စားစရိတ္ကုုိ သင္တန္းမွပံ့ပုုိးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၂ဝ၁၄၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၁ရက္၊ အဂၤါေန႔ သင္တန္းသားမ်ားေရာက္ရိွ 
 

• နယ္မွလာတဲ့သင္တန္းသားေတြ နယူးဧရာဟုုိတယ္မွာ စတင္တည္းခုုိ 
o နယူးဧရာဟုုိတယ္၊ ၁၇ဝ၊၁၇၆၊ ဗုုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ဗုုိလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕။ ဗုုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းန႔ဲ ကုုန္သည္လမ္းေထာင့္။ ဖုုန္း - ၂၅၆၉၃၈-၄၄၊ 
၂၅၆၈၅၆၊ ၇၃၈၃၇၃၉  

• ၆နာရီခြဲမွာ နယ္မွသင္တန္းသားေတြန႔ဲ ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္းမွာ သင္တန္းမွဴးေတြနဲ႕ ေတြ႔ၿပီး 
ဘဲေလးစားေသာက္ဆုုိင္မွာ ညစာသြားစား။  



• ရန္ကုုန္ကသင္တန္းသားေတြန႔ဲ ဘဲေလးစားေသာက္ဆုုိင္မွာေတြ႔။ 
သက္သတ္လြတ္အစားအစာမ်ားလည္းရႏုုိင္။  

o ဘဲေလးစားေသာက္ဆုုိင္၊ နန္းသီတာဝင္း၊ ပန္းဆုုိးတန္းဆိပ္ကမ္း၊ 
ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုုန္။ ဖုုန္း - ၂၄၉ ၄၂၁ 

o ၁၈း၄၅-၂ဝး၃ဝ ညစာ - သင္တန္းသားေတြန႔ဲရင္းႏီွးေအာင္၊ 
လာမယ့္သင္တန္းရက္ေတြအေၾကာင္းအက်ဥ္းေျပာ။ ညစာၿပီးေတာ့ 
နယ္မွသင္တန္းသားေတြ ဟုုိတယ္ျပန္။ 

• ** ညစာၿပီးရင္ ဟုုိတယ္တြင္ေနေသာ နယ္မွသင္တန္းသားေတြ Debra Mason ဆီက 
ခရီးစရိတ္ထုုတ္ရန္ 

 
အိမ္စာ - survey မေျဖၿပီးေသးသူေတြက အိမ္စာလုုပ္ၿပီး ဗုုဒၶဟူးေန႔မနက္ သင္တန္းကုုိ 
ယူလာရန္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



သင္တန္းပထမရက္ ၂ဝ၁၄၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၂ရက္၊ ဗုုဒၶဟူးေန႔ 
 
ေနရာ - နယူးဧရာဟုုိတယ္၊ ၁၁လႊာ အစည္းအေဝးခန္းမ၊  
မနက္စာ - ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္း 
 

• ၇းဝဝ - ၉းဝဝ   ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္းမွာ မနက္စာစား၊ 
ရန္ကုုန္သင္တန္သားေတြလည္း လာေရာက္စားေသာက္ႏုုိင္။ 

• ၉းဝဝ - ၉း၂ဝ   ၁၁လႊာ အစည္းအေဝးခန္းမမွာ သင္တန္းဆရာေတြန႔ဲ 
သင္တန္းသားေတြ မိတ္ဆက္ 

• ၉း၂ဝ - ၉း၄ဝ  Brian က သင္တန္းတစ္ပတ္စာအေၾကာင္း ျခံဳငုုံေျပာ 
• ၉း၄ဝ - ၁ဝး၃ဝ  ေကာ္ဖီခ်္ိန္၊ ဘာသာေရးကိစၥေတြန႔ဲပတ္သတ္ၿပီး 
အေထြေထြဗဟုုသုုတ quiz (Eric) 

• ၁ဝး၃ဝ - ၁၂းဝဝ Overview of global religious demographics and 
tensions with group discussion of Myanmar and regional issues (Debra 
and Brian and Sanda)   

• ၁၂းဝဝ - ၁၂း၃ဝ  ကုုိယ္ပုုိင္ယုုံၾကည္မႈန႔ဲ အေလးထားတန္ဖုုိးထားမႈကိ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္၊ ဒီသေဘာတရားေတြက ဘာသာေရးသတင္းေရးတဲ့အခါ 
ဘယ္ေလာက္လႊမ္းမုုိးမႈရိွသလဲ ဆုုိတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးရန္။ (Eric and 
Sanda) 

• ၁၂း၃ဝ - ၁၃း၃ဝ ဟုုိတယ္မွာ ေန႔လည္စာစား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားရဲ႕ 
ေယဘူယ်အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေဆာင္းပါးေရးသည့္အခါရင္ဆုုိင္ရေသာ 
အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ 

• ၁၃း၃ဝ - ၁၄း၁၅ Overview of ORACLE and FACTS models of religion 
reporting (Eric) 

• ၁၄း၁၅ - ၁၄း၄၅ အဲဒီအခက္အခဲေတြကုုိ ႏုုိင္ငံေရးန႔ဲ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းနည္းကုုိ 
သင္တန္းသားမ်ားအဖြ႔ဲဖြ႔ဲၿပီး ေဆြးေႏြးရန္၊ အဖြ႔ဲမ်ားမွ အေကာင္းဆုုံးေျဖရွင္းခ်က္ 
၅ခုုေပးရန္။ 

• ၁၄း၄၅ - ၁၅းဝဝ  ေကာ္ဖီခ်ိန္ 
• ၁၅းဝဝ - ၁၆းဝဝ ဦးသီဟေစာက စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္မွ 
ဘာသာေရးက႑အေၾကာင္းေျပာရန္။  

• ၁၆းဝဝ - ၁၆း၄၅  အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ဘာသာတရားႏွင့္ 
စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ - Brian 

• ၁၆း၄၅ - ၁၇း၁၅ တစ္ေန႔တာသင္ထားသမွ် ျပန္လည္သုုံးသပ္၊ 
မတူညီတဲ့ေနရာေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ဘာသားေရးသတင္းေရးသားရန္စိတ္ကူးရဖုိ႔ 
စဥ္းစားနည္းလမ္းရွာ 

• ၁၇း၁၅ - ၁၈း၃ဝ  နားခ်ိန္ 



• ၁၈း၃ဝ - ၂ဝး၃ဝ Monsoon စားေသာက္ဆုုိင္မွာ ညစာစား။ ၈၅၊၈၇ သိမ္ျဖဴလမ္း 
(ကမ္းနားလမ္းန႔ဲကုုန္သည္လမ္းၾကား) ဖုုန္း - ၂၉ ၅၂၂၄ 

 
သင္တန္းသားမ်ား ညဘက္အိမ္စာလုုပ္ျခင္းဟာ သင္တန္းသားေတြရဲ႕စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ 
သတင္းေရးသားျခင္း၊တင္ဆက္ျခင္းေတြကုုိ အေထာက္အကူမ်ားစြာေပးပါတယ္။ 
အိမ္စာေတြအားလုုံး ေနာက္ေန႔မနက္စာမစားခင္  ၿပီးရမယ္။ 
 
အိမ္စာ - ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ မျပဳလုုပ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း သတင္း၃ပုုဒ(္ideas, 
outline) ေရးပါ။ အခက္အခဲေတြ၊ ဒီေန႔သင္တန္းက ရလာတဲ့အခ်က္အလက္ေပၚမူတည္ၿပီး 
ဒီအခက္အခဲေတြဘယ္လုုိ ေျဖရွင္းမလဲဆုုိတာ အခ်က္အလက္ထုုတ္ပါ။ ဒုုတိယရက္မွာ 
ဒါေတြကုုိ ေဆြးေႏြးဖုုိ႔ယူလာပါ။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
သင္တန္း ဒုုတိယရက္ ၂ဝ၁၄၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၃ရက္၊ ၾကာသာပေတးေန႔ 
 
ေနရာ - နယူးဧရာဟုုိတယ္၊ ၁၁လႊာ အစည္းအေဝးခန္းမ၊  
မနက္စာ - ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္း 
 

• ၇းဝဝ - ၉းဝဝ   ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္းမွာ မနက္စာစား၊ 
ရန္ကုုန္သင္တန္သားေတြလည္း လာေရာက္စားေသာက္ႏုုိင္။ 

• ၉းဝဝ - ၉း၁၅   ပထမရက္မွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအက်ဥ္းျပန္ေျပာရန္ 
• ၉း၁၅ - ၁ဝး၃ဝ  Reporting on Religion Primer (Debra) 
• ၁ဝး၃ဝ - ၁ဝး၄၅ ေကာ္ဖီခ်ိန္ 
• ၁ဝး၄၅ - ၁၂းဝဝ  သင္တန္းသားေတြ အိမ္စာျပ၊ ဆရာေတြက 
သင္တန္းသားေတြဆက္ေရးလုုိ႔ရမယ့္ေဆာင္းပါး တစ္ပုုဒ္၊ႏွစ္ပုုဒ္ေရြးေပး 

• ၁၂းဝဝ - ၁၃းဝဝ  ဟုုိတယ္မွာ ေန႔လည္စာစား၊ ပန္းစကားမွ 
မထုုိက္ထုုိက္ေအာင္က ”စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက 
အင္တာနက္ေပၚမွာဘာသာေရးအမုုန္းစကားမ်ားန႔ဲပတ္သတ္ၿပီး အေကာင္းဆုုံး 
ဘယ္လုုိကုုိင္တြယ္ေရးသားမလဲ” ဆုုိတာ ေျပာ 

• ၁၃းဝဝ - ၁၃း၃ဝ Multimedia packaging of stories (Eric)  
• ၁၃း၃ဝ - ၁၅း၃ဝ ပဋိပကၡဆုုိင္ရာ သတင္းတင္ဆက္ျခင္း (Sanda)  
• ၁၅း၃ဝ - ၁၅း၄၅  ေကာ္ဖီခ်ိန္ 
• ၁၅း၄၅ - ၁၇းဝဝ speaker (သုုိ႔) အခ်ိန္ပုုိ 
• ၁၇းဝဝ - ၁၉ းဝဝ  နားခ်ိန္၊ ဟုုိတယ္မွာ ညစာစား၊ အိမ္စာလုုပ္ဖုုိ႔ 
အခ်ိန္ေကာင္းလည္းျဖစ္တယ္။  
 

• ၁၉းဝဝ - ၂ဝး၄၅  ေဆြးေႏြးပြဲ၊ နယူးဧရာဟိုုတယ္ 
o ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာေရးအဖြ႔ဲမ်ားမွ 
ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္ေတြက ျပည္တြင္းမီဒီယာေလာကမွစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ 
ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကုုိ ဖလွယ္သြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။  
 

o ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား 
ဦးေအးလြင္ Chief Convener, The Islamic Centre of Myanmar; Founding 
Member, Religions for Peace 

o ဦးျမင့္ေဆြ President, Ratana Metta Organization; Chairman, Religions 
for Peace 



o ေဒါက္တာ ေစာလႈိင္ဘြား Professor, Myanmar Institute of Theology 
o ဦးေအာင္ႏုိင္ Hindu community; Executive committee member, Religions 

for Peace 
o သဘာပတိ - ဦးျမင့္ေက်ာ္ Secretary General, Myanmar Journalists’ 

Association 
• ၂ဝး၄၅ - ၂၁း၃ဝ  သင္တန္းသားမ်ားန႔ဲ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ဧည့္သည္မ်ားကုုိ 
အေကၽြးအေမြးန႔ဲဧည့္ခံ 

 
အိမ္စာ - သင္တန္းဆရာေတြန႔ဲေဆြးေႏြးၿပီးသားအုုိင္ဒီယာစိတ္ကူးေတြကုုိ ျပန္လွန္စဥ္းစားၿပီး  
ကုုိယ့္ေဆာင္းပါးေတြကုုိအယ္ဒီတာစိတ္ညြတ္လာေအာင္ဘယ္လုုိေျပာမလဲဆုုိတာ 
တုုိးတက္ေအာင္လုုပ္ပါ။   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
သင္တန္းတတိယရက္ ၂ဝ၁၄၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၄ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ 
 
ေနရာ - မနက္မွာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုုံေနရာေတြသြား၊ ေန႔လယ္မွာ 
သင္တန္းျပန္တက္၊ ေန႔လယ္စာ - လင္းစားေသာက္ဆုုိင္၊ ညစာ - Gekko စားေသာက္ဆုုိင္၊ 
မနက္စာ - ဟုုိတယ္ 
 

• ၇းဝဝ - ၈းဝဝ   ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္းမွာ မနက္စာစား၊ 
ရန္ကုုန္သင္တန္သားေတြလည္း လာေရာက္စားေသာက္ႏုုိင္။ သင္တန္းသားအားလုုံး 
၇း၄၅ ထြက္ခြာဖုုိ႔ အသင့္။ 

• ၈းဝဝ - ၁၂းဝဝ  သကၤန္းကၽြန္း ဘာသာေရးအေဆာက္အအုုံေနရာေတြသြား၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကုုိ ေမးျမန္း 

o ကားေပၚမွာ ေသာက္စရာ၊စားစရာ ရိွ၊ ေရယူလာပါ။ 
o လက္ရွည္၊ ေဘာင္းဘီရွည္ဝတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးထုုပ္ယူလာပါ။  

• ၁၂းဝဝ - ၁၃းဝဝ  လင္းစားေသာက္ဆုုိင္မွာ ေန႔လယ္စာစား၊ သုုမဂၤလမ္း၊ 
သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ 

• ၁၃းဝဝ - ၁၄းဝဝ  ဟုုိတယ္ျပန္လာ 
• ၁၄းဝဝ - ၁၅းဝဝ ဦျမင့္ေက်ာ္က ” မီဒီယာဖံြၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ” အေၾကာင္းေျပာ 

• ၁၅းဝဝ - ၁၆းဝဝ သင္တန္းသားေတြက အဖြ႔ဲႏွစ္ဖြ႔ဲခြဲၿပီး သူတုုိ႔ေဆာင္းပါးရဲ႕ 
“piches” အေၾကာင္းေျပာ 

• ၁၅း၃ဝ   ေကာ္ဖီန႔ဲမုုန္႔ ေရာက္ 
• ၁၆းဝဝ - ၁၇းဝဝ Michael Pan က ” ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာဘာသာေရးကိစၥမ်ား 
တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ” အေၾကာင္းေျပာ။ 

• ၁၇းဝဝ - ၁၈းဝဝ နားခ်ိန္ 
• ၁၈း၃ဝ - ၂ဝး၃ဝ Gekko မွာ ညစာစား၊ မသီတာက ” recent changes in 

media freedom and how reporters can best discuss issues around religion 
in the face of new challenges” အေၾကာင္းေျပာ  
 

 
အိမ္စာ - ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြေပၚမွာ 
ကုုိယ့္ေဆာင္းပါးအၾကမ္းဖ်င္းအခ်က္အလက္ေတြကုုိ အဆုုံးသတ္ၿပီး ေဆာင္းပါးစေရးပါ။  
 
 
 



 
 
သင္တန္းစတုုတၳရက္ ၂ဝ၁၄၊ ႏုုိဝင္ဘာလ ၁၅ရက္၊ စေနေန႔ 
 
ေနရာ - နယူးဧရာဟုုိတယ္၊ ၁၁လႊာ အစည္းအေဝးခန္းမ၊ မနက္စာ - ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္း 
 

• ၇းဝဝ - ၉းဝဝ   ဟုုိတယ္ဧည့္ခန္းမွာ မနက္စာစား၊ 
ရန္ကုုန္သင္တန္သားေတြလည္း လာေရာက္စားေသာက္ႏုုိင္။ 

• ၉းဝဝ - ၁ဝးဝဝ  ေဆာင္းပါးဆက္ေရး 
• ၁ဝး၃ဝ - ၁၁းဝဝ ေကာ္ဖီခ်ိန္ 
• ၁၂းဝဝ - ၁၃း၃ဝ ဟုုိတယ္မွာ ေန႔လယ္စာစား 
• ၁၃း၃ဝ - ၁၅း၃ဝ သင္တန္းသားေတြ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေန သလား ။ 
ႏုုိင္ငံတကာအဆင့္ စာဖတ္သူေတြရဲ႕ အျမင္ကုုိ နားလည္ၿပီး 
ေဆာင္းပါးေရးသလားဆုုိတာ သင္တန္းမွဴးေတြက စီစစ္၊  

• ၁၅း၃ဝ - ၁၆းဝဝ  ေကာ္ဖီခ်ိန္ 
• ၁၆းဝဝ - ၁၇းဝဝ  သင္တန္းကရလာတဲ့ ဗဟုုသုုတေတြန႔ဲ အေတြ႔အႀကံဳေပၚမွာ 
အေကာင္းဆုုံး ဘယ္လုုိေရးသားတင္ဆက္မလဲဆုုိတာ ဆရာေတြန႔ဲအတူတူ ဆုုံးျဖတ္ 

• ၁၇းဝဝ - ၁၇း၃ဝ သင္ၿပီးခဲ့သမွ်ျပန္ေျပာ၊ သင္တန္းက အက်ိဳးရိွမရိွ(evaluation) 
ေဆာင္းပါးအၿပီးသတ္ရမယ့္ေန႔ေျပာ  

• ၁၈းဝဝ - ၂ဝးဝဝ  Le Necha မွာညစာစား 
o ၁၈းဝဝ တိတိမွာ ဟုုိတယ္က ကားထြက္ 
o ညစာမစားလုုိရင္ Brian န႔ဲ ယုုယုုကုုိ ဗုုဒၶဟူးေန႔မနက္ကတည္းက 
အေၾကာင္းၾကားရန္ 

• နယ္မွသင္တန္းသားေတြ ဟုုိတယ္ျပန္ေန (သုုိ႕) ဟုုိတယ္ကထြက္ 
 
** စေနေန႔ညေနမွာ ရန္ကုုန္မွသင္တန္းသားမ်ား Debraန႔ဲေတြ႕ၿပီး ခရီးစရိတ္ထုုတ္ရန္၊ 
အဂၤါေန႔ညစာစားရင္ $50 ရရိွမွာျဖစ္ၿပီး၊ မလာပါက $40 ရရိွမွာပါ။  
 
သင္တန္းၿပီးေနာက္ပုုိင္း ေဆာင္းပါးပုုိ႔ရမယ့္ ေနာက္ဆုုံးရက္ 
ႏုုိင္ဝင္ဘာ၂၄ - သင္တန္းသားမ်ား ေဆာင္းပါးပုုိ႔၊ ဆရာေတြစစ္၊ feedback ေပး 
ဒီဇင္ဘာ ၁   - ဆရာေတြရဲ႕ feedback ေရာက္ 
ဒီဇင္ဘာ ၈   - သတင္းသားေတြရဲ႕ေဆာင္းပါးထုုတ္ 


