အညႊန္းစံႏွုန္းအမွတ္ေပးစနစ္၊ သင္ံႏွင့္ သင့္ေက ်ာင္းသ်ားအတြက္ မည္သည့္အက းေက းဇး႐ွိွသနည္း
အမ်ားသုးအမွတ္ေပးစနစ္၊ ႐ွိုး႐ွိွင္းမွု႐ွိွေသ်ာ မဘမ်ားံႏွင့္ဆက္သြယ္မွု၊ က်ာင္းသ်ားမ်ားေပၚ ျမင့္မ်ားသည့္ေမွ ်ာ္မွန္းခက္ မ်ားထ်ားမွု

စ်ာသင္ေ က ်ာင္း တ ုင ္း – စ်ာသင္ခ န္း တ ုင ္း
သု ့ဆ ုလ ွ င္…မည္သ ည့္အ ရ်ာမ ်ား ေျပ်ာင္း လဲသ ြ်ာ းသနည္း ?
ယခင္က


ယခု

ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ စ်ာလုးျဖင့္ေဖ်ာ္ျ ပေသ်ာ ရမွတ္ကု ရ႐ွိွၾကသည္



ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ စံႏွုနး္ မ ်ားကု ပုင္ံႏုင္မွုေပၚမွုတည္၍ တုင္းတ်ာ၍ေပးေသ်ာ
အမွတ္ကု ရ႐ွိွၾကသည္



အမ္စ်ာမ ်ားလုပ္ေဆ်ာင္ရၿပး ယင္းအတြက္ အမွတ္ရၾကသည္



အမ္စ်ာမ ်ားကု ေလ့က င့္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆ်ာင္ရသည္



ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏သန်ားလည္မံႏ
ွု ွင့ ္ လုပ္ေဆ်ာင္ံႏုငမ
္ ွုကု နည္းမ းစုျ ဖင့္



ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏သန်ားလည္မံႏ
ွု ွင့ ္ လုပ္ေဆ်ာင္ံႏုငမ
္ ွုကု နည္းမ းစုျ ဖင့္ ျပသံႏုင္သည္



ပည်ာေရးံႏွင့္ အမအက င့္ကု ခြျဲ ခ်ား သးျခ်ား၍ ေဖ်ာ္ျ ပသည္



ခ႐ွိုင္တစ္ခုလုးတြင္ အသုးျပ ေသ်ာ အမွတ္ေပးစနစ္

ျပသံႏုင္သည္


ပည်ာေရးံႏွင့္ အမအက င့္ကု ေရ်ာေထြးက်ာ ပးတြ၍
ဲ
အမွတ္တစ္ခုတည္းေပးသည္



အမွတ္ေပးမွုစနစ္ံႏွင့္ မဝါဒတု ့ကု ဆရ်ာဆရ်ာမတစ္္းတစ္ေယ်ာက္က
ျပ စုလုပ္ေဆ်ာင္ၾကသည္



ေက ်ာင္းစ်ာမ ်ားလုပ္ေဆ်ာင္မွုကု စစ္ေဆးသည့္ အဆင့္ရမွတစ
္ ်ာအုပ္



စံႏွု္န္းံႏွင့္အညတးု တက္မွုေပၚတြင္ စစ္ေဆးသည့္ အဆင့္ရမွတစ
္ ်ာအုပ္



အမွတ္ကုသ်ာ အသ်ားေပးသည့္ အမွတ္ ၁၀၀ တုင္းတ်ာမွစ
ု နစ္



သင္ယမွုံႏွင့္ အသပည်ာ အဆင့္ကု ေဖ်ာ္ျ ပသည့္ ၄ မွတ္ တုင္းတ်ာမွုစနစ္

မည္သ ည့္အ ရ်ာက ပ ုအ ဓ ပၸါ ယ္႐ွိ ွသနည္း ?
သင္သ ည္ က ုယ ္က ်ာယက န္း မ်ာေရးစစ္ေ ဆးရန္အ တြက ္ ဆရ်ာဝန္ထ သြ်ာ းေရ်ာက္သ ည္။
သုးရက္ၾ က်ာေသ်ာအခါ ေဆးစစ္ခ က္အေျဖမ ်ားပါသည့္ စ်ာေရ်ာက္လ်ာသည္။ သင့္အတြက္ မည္သည့္အရ်ာက ပုအကအညျဖစ္ေစမည္နည္း။
က နး္ မ်ာေရးစစေ
္ ဆးမ၊ွု အဆင့္ B

က နး္ မ်ာေရးစစေ
္ ဆးမ ၊ွု အဆင့္ B

မ ွတခ
္ က္၊ သင္ က န္းမ်ာေရး ေက်ာင္းပါသည္။

မ ွတခ
္ က္၊ သင့္က န္းမ်ာေရးစစ္ေဆးမွအ
ု ဆင့္ကု ေအ်ာက္ပါအခ က္ေလးခ က္ေပၚမတည္၍ ဆုးျဖတ္ပါသည္၊


အဟ်ာရ၊

၃

သတ္မွတ္ခ က္ံႏွင့္ကက္
ု ညသည္



ကုလက္စထေရ်ာဓ်ာတ္၊

၄

သတ္မွတ္ခ က္ထက္ ေက ်ာ္လနြ ္သည္



ေသြးအ်ား၊

၃

သတ္မွတ္ခ က္ံႏွင့္ကက
ု ္ညသည္



ေ လ့က ငခ့္ နး္ ၊

၁

သတ္မတ
ွ ္ခ က္ံႏွငက
့္ က
ု ္ညသည့ ္ လုေလ်ာက္ေသ်ာ တးု တက္မ ွု မ႐ွိပါ
ွ

အထက္ပါက န္းမ်ာေရးစစ္ေဆးမွတ
ု ြင္ ည်ာဖက္ျ ခမ္း၌ ေဖ်ာ္ျ ပထ်ားေသ်ာ အခ က္အလက္မ ်ားသည္ သင့္က န္းမ်ာေရးံႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အဓကက သည့္ အေသးစတ္အခ က္
အလက္မ ်ားကု ေဖ်ာ္ျ ပေပးသည္။ ဤအခ က္အလက္မ ်ားက အန်ာဂတ္တြင္ သင့္က န္းမ်ာေရးံႏွင့္ပတ္သက္၍ တုးတက္ေအ်ာင္ မည္သု ့လုပ္ေဆ်ာင္ရမည္ကု ဆုးျဖတ္ရ်ာတြင္
အကအညျဖစ္ေစပါလမ့္မည္။
အညန
ႊ း္ စံႏွုန ္းအမ ွတ္ေပးစနစ ္သည ္ သငံႏ
္ ွင ့္ သငေ့္ က ်ာင ္းသ်ားအတြက္ အကအညျဖစမ
္ ည ့္ ဤကဲသ
့ ု ့ေသ်ာ ႐ွိင
ွ ္းလင ္းျဖတ္သ်ားသည ့္ အဆက္သ ြယ္မမ
ွု းက ု ေပးမညျဖ
္ စ ္ပါသည ္။

သ ု ့ဆ ုလ ွ င္… န ပါတ္မ ်ားက မည္သ ည့္အ ဓ ပၸါ ယ္႐ွိ ွသနည္း ?
နပါတ္မ ်ားကု ေက်ာင္းစြ်ာန်ားလည္ေအ်ာင္ တုင္းတ်ာမွုစနစ္က မည္သု ့ကညေပးံႏုင္ေၾက်ာင္း ‘ေ လ့က င ့္ခ န ္း ’ ္ပမ်ာကု အသုးျပ ၍ ေလ့လ်ာၾကည့္ၾ ကစု ့၊

၄ – သ်ာလြန္သည္



၃ – ျပည့္မကုက္ညသည္



လတစ္ေယ်ာက္သည္ တစ္ပတ္လွ င္ ၄-၅ ႀကမ္ခန္ ့ေလ့က င့္ခန္းလုပေ
္ ဆ်ာင္သည္။



ေလ့က င့္ခန္းလုပ္ေနခန္၌ ံႏွလုးခုန္ံႏွုန္းသည္ သတ္မတ
ွ ္ထ်ားသည့္အဆင့္တြင္ တစ္သမတ္တည္း႐ွိွေနသည္။



ံႏွလုး ံႏွင့္ အ်ားစုက္မွု ေလ့က င့္ခန္းံႏွစ္မ းလုးပါဝင္သည္။



လတစ္္းသည္ တစ္ပတ္လွ င္ ၂-၃ ႀကမ္ခန္ ့ ေလ့က င့္ခန္းလုပသ
္ ည္။



ံႏွလုးခုန္ံႏွုန္းသည္ သတ္မွတထ
္ ်ားသည့္အဆင့္သု ့ေရ်ာက္ခါနးျဖစ္သည္ သု ့မဟုတ္ တခါတရေရ်ာက္သည္။



ံႏွလုး သု ့မဟုတ္ အ်ားစုက္မွု ေလ့က င့္ခန္းမ ်ားပါဝင္သည္။



လတစ္္းသည္ အဆင့္ ၂ ပါ အခ က္အလက္မ ်ားံႏွင့ ္ ျပည့္မကုကည
္ ျခင္းမ႐ွိွပါ။

၂ – တုးတက္မွု႐ွိွသည္

၁ – လုေလ်ာက္ေသ်ာ တုးတက္မွုမ႐ွိွပါ

လတစ္ေယ်ာက္သည္ ေလ့က င့္ခန္းကု ေမွ ်ာ္မွန္းထ်ားသည္ထက္ အႀကမ္ေရ ပု၍လုပေ
္ ဆ်ာင္သည္၊
အ်ားက းမ်ာန္တက္လုပ္ေဆ်ာင္သည္၊ အမ းစုေသ်ာ ေလ့က င့္ခန္းကု လုပ္ေဆ်ာင္္သည္။

ေန်ာက္ထ ပ္သ လ ုပ ါေသးသလ်ား ?
Parent Communication SRG in Burmese
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ဒေမ်ာရစ္ လထုစ်ာသင္ေက ်ာင္းသည္ ပုမုအကအညျဖစ္ေစမည့္ပုစျဖင့္ တုးတက္မွုအ်ား ေဖ်ာ္ျပ အေၾက်ာင္းၾက်ားျခင္းကု ေျပ်ာင္းလဲဖု ့ စတင္လုပေ
္ ဆ်ာင္လ က္႐ွိသည္
ွ
။ ယခင္က
မျမင္ဖးသည့္အရ်ာမ ်ားကု ျမင္ေတြ ့ေနရသည့္အတြက္ ဤေျပ်ာင္းလဲမမ
ွု ်ားသည္ “ကညမွ”ု မျဖစ္သည့္ပုေပါက္ေနေသ်ာ္လည္း ေျပ်ာင္းလဲမွုမ ်ား မည္သု ့ျ ဖစ္ပ က္လ က္႐ွိသည္
ွ
ကု ၾကည့္႐ွိၾွု ကစု ့ …
ယခင္က သင့္ေက ်ာင္းသ်ားသည္ သင္တန္းက်ာလတင
ု ္းအတြက္ စ်ာလုးျဖင့္ေဖ်ာ္ျ ပေသ်ာ အဆင့္မ ်ားကု ရ႐ွိွေလ့႐ွိသည္
ွ
။ စ်ာလုးျဖင့္ေဖ်ာ္ျပေသ်ာ အဆင့္မ ်ားသည္ ေက ်ာင္းတြင္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား
အေျခအေနမည္သု ့႐ွိွေၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျပ ရန္အတြက္ ရည္႐ွိယ
ြ ေ
္ သ်ာ္လည္း ဤအဆင့္၏ေန်ာက္ကယ
ြ ္၌႐ွိွသည့္အရ်ာမ ်ားကု တးေဖ်ာ္ေလ့လ်ာၾကည့္လက
ု ္ေသ်ာအခါ
စ်ာလုးျဖင့္ေဖ်ာ္ျပသည့္အဆင့္ံႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ တကယ့္အဓပၸါ ယ္သည္ ေက ်ာင္းတစ္ေက ်ာင္းံႏွင့္ တစ္ေက ်ာင္း သု ့မဟုတ္ ဘ်ာသ်ာရပ္တစ္ခံႏ
ု ွင့ ္ တစ္ခု သု ့မဟုတ္ စ်ာသင္ခန္းတစ္ခုံႏွင့္
တစ္ခုပင္လွ င္ လုက္ေလ ်ာညေထြမမ
ွု ႐ွိွသေလ်ာက္ျ ဖစ္ေၾက်ာင္း ကၽြံႏ္ုပတ
္ ု ့ေတြ ့႐ွိွရသည္။ သင့္ေက ်ာင္းသ်ားရ႐ွိွေသ်ာ အဆင့္ ‘B’ သည္ ထုသင္တန္းက်ာလအတြင္းရ႐ွိွံႏုင္ေသ်ာ
စုစုေပါင္းအမွတ္မ ်ားမွ ၈၀-၈၉% ရ႐ွိွမွုအတြက္ ေပးေသ်ာအဆင့္ေလ်ာ။ စ်ာတစ္ခက
ု ု ေန်ာက္က ၍အပ္ချဲ့ ခင္းေၾက်ာင့္သ်ာမဟုတလ
္ ွ င္ သမသည္ ‘A’ အဆင့္ေက ်ာင္းသ်ားျဖစ္ံႏုငသ
္ ေလ်ာ။
သ၏စ်ာမ ်ားအ်ားလုးကု အခ န္မၿပးေအ်ာင္လုပေ
္ လ့႐ွိသေလ်ာ။
ွ
သမသည္ စ်ာသင္ခန္းအတြငး္ အကအညေပးတတ္ေလ့႐ွိွသေလ်ာ။ ဤအေၾက်ာင္းအရ်ာမ းစုတု ့သည္ ယခင္က
ေက ်ာင္းသ်ားတစ္္း သင္တန္းက်ာလအတြငး္ သရ႐ွိွသည့္ စ်ာလုးျဖင့္ေဖ်ာ္ျ ပေသ်ာအဆင့္ကု မည္သည့္အတြက္ရ႐ွိွေၾက်ာင့္ ေဖ်ာ္ျ ပသည့္အခ က္မ ်ားျဖစ္သည္။ ထုအခ က္မ ်ားအ်ားလုးအျပင္
ေက ်ာင္းခ႐ွိုင္တင
ြ ္းတေလွ ်ာက္ အမွတေ
္ ပးတုငး္ တ်ာမွစ
ု နစ္မ ်ားလည္း မ းစုကျြဲ ပ်ားေသးသည္။ ေက ်ာင္းတစ္ေက ်ာင္းထဲတင
ြ ္ပင္ ကြျဲ ပ်ားသည့္တင
ု ္းတ်ာမွုစနစ္ ၁၀ ခုအထ ႐ွိွတတ္ေပသည္!
စ်ာလုးျဖင့္ေပးေသ်ာ အဆင့္မွ ကၽြံႏ္ုပ္၏ေက ်ာင္းသ်ားသည္ မည္သည့္အရ်ာမ ်ားတြင္ ေက်ာင္းစြ်ာလုပ္ေဆ်ာင္ံႏုင္သည္၊ မည္သည့္အရ်ာမ ်ားတြင္
ထပ္ႀ က းစ်ားရန္လအ
ု ပ္ေသးသည္ဟသည့္အရ်ာမ ်ားကု အတအက သ႐ွိွရန္ ခက္ခဲသည္။ သင္တန္းက်ာလအဆုးတြငရ
္ ေသ်ာ အဆင့္ ‘B’က ေက ်ာင္းသ်ားတစ္္းသည္ အပုင္းဂဏန္းတြင္
ေက်ာင္းစြ်ာလုပ္ေဆ်ာင္ံႏုင္ေသ်ာ္လည္း ဒသမကန္းံႏွင့ ္ ရ်ာခုငံႏ
္ ွုနး္ မ ်ား တြက္ခ က္ရ်ာတြင္ အခက္အခဲ႐ွိွေနေသးေၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျ ပံႏုငျ္ ခင္းမ႐ွိွေပ။ ထုအရည္အခ င္းမ ်ားသည္ သခ ်ာ်ာၤဘ်ာသ်ာရပ္ံႏွင့္
ေက ်ာင္းၿပးေန်ာက္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကးေသ်ာအရည္အခ င္းမ ်ားျဖစ္သည္။
အမွတ္ေပးရ်ာတြင္ “အညႊန္းစံႏွုနး္ ” စနစ္သု ့ ကၽြံႏ္ုပတ
္ ု ့ေျပ်ာင္းလဲလက
ု ္ေသ်ာအခါ သင္၏ေက ်ာင္းသ်ားသည္ တက ေသ်ာအေၾက်ာင္းအရ်ာတစ္ခံႏ
ု ွင့ပ
္ တ္သက္၍
ေက်ာင္းစြ်ာလုပ္ေဆ်ာင္ံႏုင္မ႐ွိ
ွု ွမ႐ွိွံႏွင့္ ဘ်ာသ်ာရပ္တစ္ခစ
ု ံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အရည္အေသြးမ ်ားကု ေတြ ့ျ မင္ရဖု ့ေမွ ်ာ္လင့္ံႏုင္ေပသည္။ ဤ “စံႏွုန္းမ ်ား” သည္ ဘ်ာသ်ာရပ္တင
ု ္းအတြက္ ျဖစ္ၿ ပး
ယင္းတု ့သည္ အတန္းအဆင့္အရ ေက ်ာင္းသ်ားတုငး္ သရမည့္၊ လုပ္ံႏုင္ရမည့္ ျပည္နယ္တစ္ခ၏
ု အေျခခေဘ်ာင္ျ ဖစ္ေသ်ာ အုက္အုဝါျ ပည္နယ္၏ ပင္မစံႏွုန္းမွ ဆင္းတက္လ်ာျခင္းျဖစ္သည္။
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား စံႏွုနး္ အသစ္ကု စတင္သင္ယလုပေ
္ ဆ်ာင္ေသ်ာအခါ ဆရ်ာမ ်ားသည္ လုပ္ေဆ်ာင္မွု၏စတင္မံႏ
ွု ွင့ ္ ဖြင့္ၿဖ းမွု အ်ား အမွတ္ ၁ ံႏွင့္ ၂ ကု အသုးျပ က်ာ ၾကည့္႐ွိွုစစ္ေဆးၿပး
တုးတက္မွုကု ေဖ်ာ္ျ ပသြ်ားပါမည္။ ေလ့က င့္မအ
ွု ခ ့ကု လုပ္ေဆ်ာင္ေစျခင္းျဖင့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ သတု ့အတန္းအဆင့္အတြက္ ေမွ ်ာ္မန
ွ ္းထ်ားသည့္ (စံႏွုန္းံႏွင့္ ျပည့္မကက
ု ္ညသည့္)
လုပ္ေဆ်ာင္မွုျ ဖစ္ေသ်ာ အဆင့္ ၃ လုပ္ေဆ်ာင္မက
ွု ု လုပ္ေဆ်ာင္ၾ ကပါမည္။ ရဖန္ရခါ ေမွ ်ာ္မန
ွ ္းထ်ားသည့္အတန္းအဆင့္ထက္ေက ်ာ္လန
ြ ္ေသ်ာ အဆင့္ ၄ လုပ္ေဆ်ာငမွုမ်ားကုလည္း
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား လုပ္ေဆ်ာင္ၾကပါမည္။ ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလုးအ်ား အဆင့္ ၄ လုပ္ေဆ်ာင္မွုမ ်ားကု လုပ္ေဆ်ာင္ရန္ အ်ားေပးကညမွုမ ်ား ေပးသြ်ားပါလမ့္မည္။ သုးလပတ္ကုနဆ
္ ုးေသ်ာအခါတင
ု ္း
သင္ၾ က်ားထ်ားသည့္ အေၾက်ာင္းအရ်ာတုငး္ အတြက္ ရမွတမ
္ ်ားကု ေအ်ာင္စ်ာရင္းတြင္ ေဖ်ာ္ျပေပးသြ်ားပါမည္။
ပည်ာေရးရမွတမ
္ ်ားအျပင္ ံႏုင္ငသ်ားံႏွင့ ္ အလုပ္အကုငံႏ
္ ွင့စ
္ ပ္လ ္္းေသ်ာ အရည္အေသြးအတြက္ ရမွတ္မ ်ားကလ
ု ည္း သင္ေတြ ့ရပါလမ့္မည္။ ဆရ်ာမ ်ားသည္ အမ ်ားသုးကင့္စ္္ကုအသုးျပ ၍
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏ သငယ
္ မ၊ွု အလုပ ္ လုပ ္ေဆ်ာငၿပ
္ းေျမ်ာက္မ၊ွု အျခ်ားေက ်ာငး္ သ်ားမ ်ားံႏွင ့္ လက္တြလု
ဲ ပ ္ေဆ်ာင ္မ၊ွု လႀကးမ ်ားံႏွင ့္ လက္တြလ
ဲ ုပ ္ေဆ်ာင ္မ မ
ွု ်ားကု ေဖ်ာ္ျပေပးသြ်ားပါမည္။
ဤအရည္အေသြးမ ်ားကု ခြျဲ ခ်ားေဖ်ာ္ျ ပေပးျခင္းျဖင့္ ဤအရည္အေသြးမ ်ားသည္ အေရးႀကးေသ်ာ္လည္း ပည်ာေရးအဆင့္မ ်ားအေပၚ ထခုက္မွုမ႐ွိွေၾက်ာင္း ေက ်ာင္းသ်ားမ်ားကု သ႐ွိွေစသည္။
ဤအရ်ာမ ်ားအ်ားလုးက သင့္ကု မည္သု ့ကညမွုျဖစ္ေစမည္နည္း။ ဤအရ်ာမ ်ားက ေက ်ာင္းတြင္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား မည္သည့္လုပေ
္ ဆ်ာင္မွုမ ်ားကု လုပ္ေဆ်ာင္ေနရေၾက်ာင္း သင့္ေက ်ာင္းသ်ားံႏွင့ ္
ေဆြးေံႏြးေျပ်ာဆုံႏုင္ရန္၊ သတု ့၏တုးတက္မက
ွု ု အခ န္တအ
ု တြငး္ ရယၾကည့္႐ွိံႏ
ွု ုငရ
္ န္ ကညေပးပါလမ့္မည္။ ယင္းက ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား ေန်ာက္အဆင့္တစ္ခသ
ု ု ့တက္ေရ်ာက္ဖု ့ မည္သည့္အရ်ာကု
သရန္ံႏွင့္ လုပ္ေဆ်ာင္ံႏုင္ရန္ လုအပ္ေၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျ ပေပးပါလမ့္မည္။ သင့္ကု န်ားလည္ေအ်ာင္ကညေပးသည့္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားသည္ သတု ့၏ဆရ်ာမ ်ားကလ
ု ည္း အကအညျဖစ္ေစပါသည္။
ဆရ်ာမ ်ားသည္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏တုးတက္မေ
ွု ပၚမတည္၍ အုပ္စုဖြဲ ့က်ာ လုပ္ေဆ်ာင္ေဆ်ာင္ေစျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးမ ်ား႐ွိွေၾက်ာင္း ျပသၿပးျဖစ္သည့္ သ်ားေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားကု
ျပန္သင္ၾ က်ားရျခင္းမ း လုပ္စ ရ်ာမလေ
ု တ်ာ့ေပ။
ကၽြံႏ္ုပ္တု ့၏ ဝက္ဘ္ဆက
ု ္ဒ္ျ ဖစ္ေသ်ာ http://grading.dmschools.org တြင္ ေက းဇးျပ ၍ လ်ာေရ်ာက္ၾ ကည့္႐ွိပ
ွု ါ။ မဘဟသည့္ အပုင္းကုံႏွပ္ၿပး ေမးတတ္ေလ့႐ွိသည္
ွ
့ေမးခြန္းမ ်ားံႏွင့္
အျခ်ားေထ်ာက္ကမွုမ ်ားကု ၾကည့္႐ွိံႏ
ွု ုငသ
္ ည္။ သင့္တြင္ အျခ်ားေမးစရ်ာမ ်ား႐ွိွပါကလည္း သင့္ေက ်ာင္းကု ဆက္သယ
ြ ္ရန္ မတြန္ ့ဆုတ္ပါံႏွင့။္

ေျပ်ာင္း လဲမ ွုမ ်ား ံႏွင ့္ပ တ္သ က္သ ည့္ အခ န္ဇ ယ်ား
၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ခ႐ွိုင္အလုပ္အမွုေဆ်ာင္အ အလယ္တန္းေက ်ာင္းမ ်ားတြင္

အလယ္တန္းေက ်ာင္းတြင္

ဤစနစ္သည္

ဖြဲ ့(ဆရ်ာမ ်ား၊္းစးမွးမ ်ား

တစတ္တပုင္း သြတ္သြင္းျခင္း

အျပည့္အဝသြတ္သြင္းျခင္း

ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားံႏွင့္အတ

ံႏွင့္ အေထ်ာက္အက

(အလယ္တန္းေက ်ာင္း

ံႏွင့္ ၉ တန္းဘ်ာသ်ာရပ္မ ်ား

အထက္တန္းအထ

ကု ေ႐ွိြးခ ယ္ျ ခင္း

လုက္ပါသြ်ားမည္

မလတန္းအလုပ္အမွု

၄ ံႏွင့္ ၅ တန္းတြင္ စတင္၍

ေဆ်ာင္အဖြဲ ့

တစတ္တပုင္းသြတ္သြင္းျခင္း

ျပ သမ ်ားျဖင့္ပါဝင္ဖြဲ ့စည္း တုင္းမွေခါင္းေဆ်ာင္ဆရ်ာမ ၅
ထ်ားသည္)

္းစပါဝင္သည္)

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၄ ံႏွင့္ ၅ တန္းတြင္

မလတန္းမွ ၅

အျပည့္အဝသြတ္သင
ြ ္းျခင္း (သခ ်ာ်ာၤ၊

တန္းတြင္

စ်ာေရးစ်ာဖတ္၊ လမွုေရး)

ဘ်ာသ်ာရပ္အ်ားလုး
အ်ား

သငယ္တန္းမွ ၃ တန္းတြင္ စတင္၍

အျပည့္အဝသြတ္

တစတ္တပုင္းသြတ္သြင္းျခင္း

သြင္းျခင္း

(သခ ်ာ်ာၤံႏွင့္ စ်ာေရးစ်ာဖတ္)
သငယ္တန္းမွ ၅ တန္းတြင္
ပန္းခ ပန္းပု၊ ေတးဂတ၊
က်ာယဘ်ာသ်ာရပ္တု ့ကု
အျပည့္အဝသြတ္သြင္းျခင္း
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