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-75-K "ြမန်မာိုင်ငံကေလးအလုပ်သမားပေပျာက်ေရးအစီအစ်(My-PEC)” အစီမံကိန်း (MMR/13/10/USA) ှင့် Asia Regional Child 
Labour Programme (ARC) -107081 စီမံကိန်းှင့် Achieving reduction of child labour in support of education Programme to 
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ေကျးဇူးတင်လွှာ

ကျွ်ုပ်တို၏ www.ilo.org/childlabour ဝက်ဘ်ဆိုင်တွင် ေလ့လာဖတ်ှိုင်သည်။

RICE Communications Private Limited၊ ရန်ကုန်၊ ြမန်မာိုင်ငံ မှ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲသည်။

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ထုတ်ေဝသည်။



ကေလးေတွဟာ ေပျာ်ပွဲရ�င်ပွဲအခမ်းအနားေတွမှာ ပါဝင်ဆင်ွှဲသင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွဟာ စိတ်ကူးယ်သင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွဟာ အသစ်အသစ်ေတွကို စူးစမ်းေလ့လာသင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွဟာ ေဒသရဗဟုသုတအတွက် အလည်အပတ်ခရီးထွက်သင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွဟာ သင်ယူေလ့လာသင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွဟာ ေတးသီချင်းသီဆိုကာ ေပျာ်ရ�င်သင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိရာ ဖန်တီးိုင်ဖို အခွင့်အလမ်းေတွရှိသင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွကို ချစ်ြမတ်ိုးတတ်ေအာင် ြပစုပျ ိးေထာင်သင့်ပါတယº်



ကေလးေတွကို ကိုယ်ပိုင်အေတွးအြမင်ေတွကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုိုင်ေအာင်

ြပစုပျ ိးေထာင်သင့်ပါတယ်…



ကေလးေတွဟာ သူတိုရဲ စူးစမ်းေလ့လာမှေတွကို လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ဖို

အခွင့်အလမ်းေတွရှိသင့်ပါတယ်…
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