


၂၀၁၄ ခု�ှစ်မှ၍ တာ(့ခ်) ခ�ုိင်�ိှ ေရ� �ေြပာင်းေကျာင်းများတွင် စတင်ဖွင့်လှင့်ခ့ဲေသာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများြဖစ်သည့ ် ေကျာင်း
ြပင်ပ မူလတနး် ပညာေရး (NFPE) �ှင့် ေကျာင်းြပင်ပ အလယ်တနး် ပညာေရး (NFME) တိ�သည ်အရွယ်လွနေ်သာ      ကေလး�ှင့် လူငယ်
၃၅၀၀ အထက်အတွက် ေဘးကင်းလုံြခံ�ေစေသာ ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိေပး�ပီး၊ သူတိ�အတွက် ဒုတိယအ�ကိမ် ပညာေရး  အခွင့်အလမ်းကုိ
လညး် ဖနး်တီးေပးခ့ဲပါသည။် ယခုလက်�ိှတင်ွ၊ ေကျာင်းသူ/သား ၂၅၁ ဦး ပညာသင်ယူ�ိင်ုေသာေ�ကာင့်                ဤပ�ုိဂရမ်များကုိ
ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ဤသုေတသနြပ�ချက်သည် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်၊ �ိဝုင်ဘာလ ေနာက်ဆုံးအပတ်တင်ွ NFPE/NFME ေကျာင်းသူကျာင်း
သား ၈၆ ဦး၊ သူတိ�၏မိဘများ�ှင့် သူတိ�၏ဆရာ/မများ အပါအဝင် ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး�ှင့် သက်ဆုိင်သူ ၁၆၆ ဦးကုိ စကားေြပာဆုိ
ေမးြမနး်ခ့ဲပါသည်။

ေလလ့ာေတ��ိှချက်များသည် ေကျာင်းတင်ွးပညာေရးစနစ်များမှတစ်ဆင့် ပညာေရးအခွင့်အလမ်း ဆုံး���ံးခ့ဲရ�ပီး ထိခုိက်လယ်ွေသာ
ကေလးများ�ှင့် လငူယ်များ၏ လိအုပ်ချက်များ�ှင့် အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေသာ စနစ်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းရနအ်တက်ွ လနွခ့ဲ်ေသာ ၈ �ှစ်အတင်ွး
ြပင်းထနေ်သာ �ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�များကုိ မီးေမာင်းထုိးြပခ့ဲပါသည်။ ထုိ�ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�များသည် အားလံးု        ပါဝင်�ိင်ုြခင်း၊
လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှြခင်း၊ လက်ေတ�ကျြခင်း၊ အ�ိှနအ်ဟနုြ်မ�င့်တင်ေပးြခင်း�ှင့် အသိအမှတ်ြပ�ခံရြခင်းအြဖစ် ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာ
များ၊ ဆရာဆရာမများ၊ မိဘများ�ှင့် ကေလးများ အလနွတ်နဖို်းထားရေသာ စနစ်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းေပးခ့ဲပါသည်။

၂၀၂၀ ခု�ှစ် မတ်လမှစ၍ COVID-19 ကပ်ေရာဂါသည ် ကမ�ာတစ်ဝှမ်းလုံး�ိှ ပညာေရးစနစ်များကုိ ဖျက်ဆီးခ့ဲ�ပီးြဖစ်ေသာလ်ညး်
အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းမခံရေသာပညာသင်�ကားသူများကမူ အချ�ိးမညစွီာ ခံစားခ့ဲရသည။် NFPE/NFME ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�ေပး
သူများသည် ေကျာင်းသူ/သားများ၏ ပညာသင်ယူ�ိင်ုမ�ကုိ ဆက်လက်ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုရနအ်တက်ွ သင်�ကားမ�ပုံစံအသစ်များသိ�  
 ေြပာင်းလဲ�ိင်ုရန ်�ကိ�းပမ်းအားထုတ်ခ့ဲ�ကသည်။

သိ� ေသာ်၊ လစုူလေူဝးအေပ� ကန ့သ်တ်ချက်များသည် ေကျာင်းသား၏ အနးီကပ်�ိှေန�ိင်ုချနိကုိ် ြပင်းထနစွ်ာကန ့သ်တ်ထား�ပီး၊      ဒစ်ဂျစ်
တယ်ကိရိယာများမ�ိှြခင်း�ှင့် ေစျးသက်သာ�ပီး ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာအင်တာနက်မ�ိှြခင်းများသည်လည်း တရားမ�တမ��ိှေသာ အနွ်
လိင်ုးသင်ယူမ�အတက်ွ အဓိကအတားအဆီးများြဖစ်ခ့ဲသည်။ 

2021 ခု�ှစ် ေဖေဖာဝ်ါရီလမှစေသာ ြမနမ်ာ�ုိ့င်ငံေရး အကျပ်အတညး်သည ်တာ(့ခ်)ခ�ုိင်တွင် NFPE/NFME ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်�ုိင်
ေရး၊ မလုပ်ေဆာင်�ုိင်ေရးအတွက် ေမးခွနး်ထုတ်စရာြဖစ်လာပါသည။် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ အစားထုိးပညာေရးဌာန (DAE) ထံမှ နည်းပညာ၊
သင်ေထာက်ကူပစ�ည်း�ှင့် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ� ဆုံး���ံးြခင်းတိ� ေ�ကာင့်၊ NFPE/NFME ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများသည် သင်တနး်၊
ဖတ်စာအပ်ုများ သိ� မဟတ်ု ဆရာေထာက်ပ့ံေ�ကးေငမွျားကုိ ဆယ့်�ှစ်လေကျာ်�ကာ မရ�ိှခ့ဲပါ။ အသိအမှတ်ြပ�    ပညာေရးကုိ ဤ
ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်း�ှင့် သက်ဆုိင်သူအားလံးုက ပညာေရး၏ တနဖုိ်းအ�ိှဆုံး က�များထဲမှ တစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူ�ကေသာ်လည်း၊
DAE ထံမှ စီမံခန ့�်ခဲွေရးဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးကူညီမ�များ ဆုံး���ံး�ိင်ုသည့် အလားအလာ�ိှေသာေ�ကာင့် ဤဒတိုယအ�ကိမ်�ှင့် မ�ကာခဏဆုိသလို
ေနာက်ဆုံးအ�ကိမ်ြဖစ်ေသာ ပညာေရးအခွင့်အေရးသည် ေပျာက်ကွယ်သွားမည့် အ��ရယ် �ိှေနပါသည်။ ဤေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး
လမ်းေ�ကာင်းများ ဆက်လက်တည်�ိှေနပါကလည်း၊ ၎င်းတိ� ကုိ အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း        မခံရေသာ ေနာင်အနာဂတ် ပ�ုိဂရမ်များ�ှင့် လို
က်ေလျာညီေတြွဖစ်ေအာင် တနွး်အားေပးခံရ�ိင်ုပါသည်။

ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများသည် ဤလမ်းေ�ကာင်းများကုိ ကာကွယ်မည်ဆုိပါက ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၏ ပထမသုံးလတင်ွ       လျင်ြမန�်ပီး
ခက်ခဲေသာဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရန ် လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤသုေတသနမှ အေထာက်အထားများသည် ထည့်သွင်းစ�်းစားရန်
အဓိကကျေသာ နယ်ပယ်သုံးခုကုိ အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်-

 ၁. NFPE/NFME အတွက် သိသာထင်း�ှားေသာ လုိအပ်ချက်�ိှေနြခင်း၊  

 ၂. အစားထုိးေရွးချယ်စရာလမ်းေ�ကာင်းများသည ်
       အလားအလာ�ှင့် အ��ရာယ်ေပး�ုိင်ြခင်း၊

 ၃. NFPE/NFME တွင် ရင်း�ီှးြမ��ပ်�ံှြခင်းသည ်တနဖုိ်းမြဖတ်�ုိင်ေသာ 
      တုိးတက်မ�များကုိ လ�ံေဆာေ်ပး�ုိင်ြခင်း တိ� �ြဖစ်ပါသည။်

စီမံကိနး်၏အ�ှစ်ချ�ပ်



NFPE/NFME သည ်ပညာေရးဆုိင်ရာ သင်�ကားပိ�ချမ�တွင် အဓိကကျေသာ ကွာဟချက်ကုိ ေပါင်းကူးေပးပါသည။် အလပ်ုလပ်ုကုိင်
ေနေသာ အရွယ်လနွေ်ကျာင်းသားများအတက်ွ၊ ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးစနစ်များကသာ လိက်ုေလျာညီေထွ�ိှေသာ အချနိဇ်ယား
များ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ မတကဲွူြပားေသာ လိအုပ်ချက်များအတက်ွ ကုိက်ညီမ��ိှ�ပီး အ�ိှနအ်ဟနုြ်ဖင့် လက်ေတ�ကျေသာ သင်�ုိး��နး်တမ်း
များကသာ အားလံးုပါဝင်�ိင်ုေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေပး�ိင်ုပါမည်။ ဤသုေတသနတင်ွ ေတ�ဆုံေမးြမနး်ခ့ဲေသာ
ကေလးသုံးပုံ�ှစ်ပုံသည် သူတိ�၏ �ှစ်သက်ရာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းတင်ွ ဤအဂ�ါရပ်များထဲမှ အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်ခ့ဲေ�ကာင်း
ေဖာ်ြပခ့ဲပါသည်။

NFPE/NFME သည် ၎င်း၏လက်�ိှပုံစံတင်ွ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်�ိင်ုြခင်းမ�ိှပါက၊ NFPE/NFME ေကျာင်းသားများ၏ မတူကဲွြပား
ေသာလုိအပ်ချက်များကုိ ြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ုိင်သည့ ်အလားအလာ�ိှေသာ အစားထုိးနညး်လမ်းတစ်ခုအတွက် သိသာထင်း�ှားေသာ 
 သေဘာတူညမီ�မ�ိှေ�ကာင်း သက်ဆုိင်ရာအဖ�ဲအစညး်များ၏ တံ� �ြပနမ်�များက ေဖ�ြပေနပါသည။် NFPE/NFME ပညာေရး
လမ်းေ�ကာင်းများ၏ အကျ�ိးေကျးဇူးများ�ှင့် အားသာချက်များကုိ ပုံစံတေူဖ�ေဆာင်ရနအ်တက်ွ သူတိ�၏ အစွမ်းကုန ် �ကိ�းပမ်း
အားထုတ်မ�များထဲတင်ွ၊ ကေလးများ�ှင့် မိဘအများစုသည် အစားထုိးေရွးချယ်စရာလမ်းေ�ကာင်းများကုိ ေပါင်းစပ်လပ်ုေဆာင်ရန်
စိတ်ဝင်စားေ�ကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲ�က�ပီး၊ MLC ဝနထ်မ်းများသည် ထုိေရွးချယ်မ�များကုိ ပ့ံပုိးေပးရနအ်တက်ွ NFPE/NFME ပ�ုိဂရမ်အား
လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှေအာင် ြပင်ဆင်ည�ိ�ှ�ိင်းရန ် ဆ���ိှေ�ကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ အလွနစုိ်းရိမ်ပူပနစ်ရာေကာင်းသညမှ်ာ၊
NFPE/NFME ပ�ုိဂရမ်များ ဆက်လက်�ိှမေနပါက ေကျာင်းသားများထဲမှ 8% သည ် ပညာဆက်သင်ယူေတာမ့ညမ်ဟုတ်ေ�ကာင်း
ေဖ�ြပခ့ဲပါသည။် ဤကိနး်ဂဏနး်သည ်ေလ�ာတွ့က်ထားသလုိ ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်�ုိင်ပါသည။်

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ှင့် ထုိင်း�ုိင်ငံ�ိှ လက်�ိှအေြခအေနများသည ် ၂၀၂၂ �ှင့် ေနာက်ပုိင်းကာလများတွင် ေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်မ�ကုိ              
 တုိးလာေစ�ုိင်ေသာ အလားအလာ�ိှပါသည။် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်လာေသာ ကေလးများသည် �ိင်ုငံေရးဖိ�ှပ်ိမ�၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ��ှင့်
ပဋိပက�များမှ ထွက်ေြပးလတ်ွေြမာက်လာရမည်ြဖစ်�ပီး၊ ေကျာင်းတင်ွးပညာေရးကုိ အနည်းဆုံး �ှစ်�ှစ် ဆုံး���ံးရလိမ့်မည်။
NFPE/NFME ပညာေရး ကွနရ်က်စနစ်တင်ွ လနွခ့ဲ်သည့် ခု�ှစ်�ှစ်အတင်ွး ဂ�ုတစုိက်ြပ�စုပျ�ိးေထာင်�ပီး ေနာက်ပုိင်းတင်ွ �ှင်သန်
ထွနး်ကားလာခ့ဲေသာ  ပညာေရးဆုိင်ရာက�မ်းကျင်မ�သည် ထိခုိက်လယ်ွ�ပီးအသစ်ေရာက်လာေသာသူများအတက်ွ ေဘးကင်း       
 လံြုခံ�ေသာ ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ ပ့ံပုိးေပးရန ်ေကာင်းမွနေ်သာ အေနအထားတင်ွး�ိှ�ပီးေန�ပီး ၎င်းသည် ဆက်လက်�ိှေနသင့်ပါသည်။

၁ .၁  NFPE/NFME အတွက်  လိုအပ်ချက်

တာ့ ( ခ် )ခ �ုိ င်တွ င် �ိှ ေသာ  ေရွ� ေြပာ င်းကေလးများအတွ က်  ေကျာ င်း ြပ င် ပပညာေရး  အေြခအေနအေပ�  
ြခံ� ငံု သုံးသ ပ်ချ က်

“ေကျာင်းသူ/သားအများစုကေတာ့
လူမျ�ိးစုထဲေတွထဲကြဖစ်�ပီးေတာ့
ဗမာတစ်ချ�ိလညး်�ိှပါတယ်။
ဘာသာစကားကုိ သူတိ�

ေကာင်းေကာင်း သင်ယူဖိ�အတွက်
NFPE/NFME ပညာေရး

လမ်းေ�ကာင်း အသုံးဝင်�ပီးေတာ ့သူ
တိ�  ြမနမ်ာြပညထဲ် ြပနသွ်ားရင်
အသုံးလုိလိမ့်မယ်ေလ။ ဒါက
အနာဂတ်မှာ သူတိ�ရဲ�အခွင့်အေရး
ေတွကုိ စတင်ေပး�ုိင်ပါတယ်။”

 - NFPE ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာ

"က�နေ်တာ/်မ သင်ချင်တ့ဲ ဘာသာရပ်ေတွကုိ ေရွးချယ်�ုိင်
လိ�  ဒီအစီအစဥ်ကုိ �ကိ�က်�ှစ်သက်ပါတယ်။ ဥပမာ -

က�နေ်တာ/်မက စက်ချ�ပ်ရတာ �ကိ�က်တယ်၊ အဲဒါေ�ကာင့်
အဲဒီတစ်ခုကုိ ေရွးတက်တယ်။ ကုိယ်တုိင် ေလ့ကျင့်ရတ့ဲ
အချနိအ်များ�ကီးရလိ�လဲ က�နေ်တာ/်မက အဲဒါကုိ �ကိ�က်

တယ်ေလ။” 
- NFPE ေကျာင်းသူ/သား

"ကေလးေတွကုိ ေကျာင်းတစ်ခုခု
�ပီးေစချင်တ့ဲ မိဘေတွအတွက်ေတာ့

NFE ကအသုံးဝင်တယ်ေလ။
အရွယ်လွနသူ်ေတွနဲ ့ တစ်တနး်�ပီး
တစ်တနး် ြမနြ်မနတ်က်ရမယ့်
ေကျာင်းသူ/သားေတွအတွက်
ကေတာ ့ဒ့ီထက်ေကာင်းတာ မ�ိှ

ေတာဘူ့းေလ။"
- NFPE ဆရာ/မ

 

“ြမနမ်ာ�ုိင်ငံကုိ ြပနသွ်ားချင်တ့ဲ
က�နေ်တာ/်မတိ�ရဲ�ေကျာင်းသားေတွ
အတွက်ကေတာ ့NFPE က အေကင်း
ဆုံးပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းတစ်ခု
ြဖစ်�ပီးေတာ ့NFPE ရဲ� သက်ေသခံ
လက်မှတ်ကုိ သုံး�ပီး ြမနမ်ာအစုိးရ
ေကျာင်းမှာ ေကျာင်းအပ်လိ�ရ

ေ�ကာင်း က�နေ်တာ/်မတိ�  ေတ��ိှရပါ
တယ်။”

 -  NFPE ဆရာ/မ

“အလုိက်သင့် ေြပာင်းလွယ်ြပင်
လွယ်တ့ဲ ပညာေရးကေတာ့

အေကာင်းဆုံးဘဲေလ။ အလုပ်လုပ်
တာဘဲြဖစ်ြဖစ်၊ ေကျာင်းတက်တာ
ဘဲြဖစ်ြဖစ် က�နေ်တာ/်မတိ�

ကေလးေတွရဲ� ေရွးချယ်မ�ေပ�မှာ
လညး် မူတညတ်ယ်ေလ။" 

- NFPE မိဘ



ပုံ ၁ - ေရ��ေြပာင်းပညာေရး လမ်းြပေြမပုံ

မိဘများသည ် သူတိ�၏ အနာဂတ်�ှင့် သူတိ�သားသမီးများ၏ အနာဂတ်ကုိ လွနစွ်ာမှ မေသချာမေရရာြဖစ်ေနပါသည။် �ိင်ုငံေရး
အကျပ်အတည်း မတိင်ုမီတင်ွ မိဘအများစုသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသိ�  ြပနရ်န ်ရည်ရွယ်ထားခ့ဲသည်။ အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းခံထားရေသာ
NFPE/NFME ပညာေရးသည် သူတိ�၏ကေလးများကုိ ပညာဆက်လက်သင်ယူ�ိင်ုခွင့် ေပးခ့ဲလိမ့်မည်။ ယေနမှ့ာဆုိလ�င်ြဖင့်
NFPE/NFME ေကျာင်းသားများ၏ 77% သည် သူတိ�၏အနာဂတ်ကလအတက်ွ ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွသာ ဆက်လက်ေနထုိင်ပါမည်။
အကယ်၍ NFPE/NFME ဆက်�ိှမေန�ိင်ုပါက သိ� မဟတ်ု မိဘများ�ှင့် ေကျာင်းသားများသည် NFE လမ်းေ�ကာင်းကုိ ဆက်မေရွးချယ်
ပါက၊ ကေလးများ�ှင့် လငူယ်များသည် အစားထုိးေရွးချယ်စရာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်း ငါးခုကုိ ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ�ရမည် - 

၁. MLC ေကျာင်းတင်ွး သင်�ုိး��နး်တမ်း၊ 
၂. ထုိင်းေကျာင်းတင်ွး သင်�ုိး��နး်တမ်း၊
၃. ထုိင်း NFE၊
၄. အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ (NUG) ၏ ေနအိမ်အေြခြပ� ပညာသင်�ကားြခင်းလမ်းေ�ကာင်း၊ သိ� မဟတ်ု 
၅. အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းအတက်ွေရွးချယ်စရာများကုိ �ှာေဖွြခင်းတိ� �ြဖစ်ပါသည်။

လမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုစီတိင်ုးသည် အေြပာင်းအလဲတစ်ခုကုိ ကုိယ်စားြပ�ေသာေ�ကာင့် ၎င်းတိ�သည် မတညီူေသာ အားသာချက်များ
�ှင့် အားနည်းချက်များကုိ ယူေဆာင်လာပါသည်။ NFPE/NFME ပ�ုိဂရမ်များထဲတွင် လက်�ိှစာရင်းသွင်းထားေသာ          
 ေကျာင်းသူ/သားများအတွက် �ှင်းလင်းတိကျေသာ အစားထုိးေရွးချယ်စရာများ မ�ိှပါ။ ေကျာင်းသူ/သား�ှင့် မိသားစုတုိင်းသည်
သူတိ�၏ တစ်ဦးချင်းစီအေြခအေနများ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ လမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုစီ၏ အားသာချက်များ�ှင့် အားနညး်ချက်များကုိ
အေသအချာ ထည့သွ်င်းစ�်းစားရန ်လုိအပ်ပါလိမ့်သည။်

ေဘးက င်း လံု ြခံ�ေ စ ေသာ  ေစာင့် ေ�ှာ က် မ�

၁ .၂  အစားထုိးေရွးချယ်စရာလမ်းေ�ကာင်းများသည်  
 အလားအလာ�ှင့်  အ��ရာယ်�ှ စ် ခုလံးုေပး�ို င် ြခ င်း



ဆရာ/မများ�ှင့် ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာများ၏ ���ေထာင့်မှ�ကည့လ်�င်၊ MLC ၏ ေကျာင်းတွင်းသင်�ုိး��နး်တမ်းသည ်အေချာေမ�ဆုံး
ေသာအသွင်ကူးေြပာင်းမ�ကုိ ေဖ�ေဆာင်ေပးပါသည။် ေကျာင်းသူ/သားများသည် ယခင်က သူတိ�ေလလ့ာခ့ဲသည့်အရာများ�ှင့်
ကုိက်ညီမ��ိှေသာ သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ သူတိ�၏ မိခင်�ိင်ုငံဘာသာစကားြဖင့် ပညာဆက်လက်သင်�ကား�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။
NFME/NFPE ပ�ုိဂရမ်အများစုသည် MLC ေကျာင်းများမှတဆင့်လည်ပတ်ေန�ပီး MLC ဝနထ်မ်းများ�ှင့် သူတိ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်   
 ေနေသာ အသုိင်း အဝုိင်းများ�ကားတင်ွ ခုိင်မာေသာပေရာ်ဖက်�ှင်နယ်ဆနဆ်န ် ဆက်ဆံေရးများ�ိှပါသည်။ NFPE/NFME
ေကျာင်းသူ/သားများအတက်ွ MLC ေကျာင်းတင်ွးသင်�ုိး��နး်တမ်းတင်ွ အဓိကအားနည်းချက်�ှစ်ခု�ိှပါသည်။

ပထမအချက်မှာ၊ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းသည် အချနိြ်ပည့်ြဖစ်�ပီး၊ ယခုအချနိတ်င်ွ သင်ယူေလလ့ာသူများအတက်ွ အလပ်ု�ှင့်
ေကျာင်းတစ်�ပိ�င်နက် တက်ခွင့်ေပးသည့် လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှေသာအချနိမ်ျားတင်ွ အတနး်များကုိ စီစ�်ေပးထားြခင်းမ�ိှပါ။
ဒတိုယအချက်မှာ၊ NFPE/NFME ေကျာင်းသူ/သားများသည် သူတိ�လက်�ိှေလလ့ာသင်ယူေနေသာ အတနး်ကုိတက်ေရာက်ရန်
လိအုပ်ေသာေ�ကာင့် သူတိ�ထက် အသက်�ှစ်ေပါင်းများစွာငယ်သည့် ေကျာင်းသူ/သားများ�ှင့် အတနး်တတူ ူတက်ေရာက်မ�ကုိ ြဖစ်
ေစပါသည်။ လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှေသာ အချနိဇ်ယားများ�ှင့် သက်သူရွယ်တ ူ ေကျာင်းသူ/သားများ�ှင့် သင်ယူ�ိင်ုမ�ကုိ
ေကျာင်းသားများ�ှင့် မိဘများက သူတိ� ��ကိ�က်�ှစ်သက်ေသာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းအတက်ွ အေရး�ကီးေသာဦးစားေပးများ
အြဖစ်  ထပ်ခါတလဲလဲ ေဖာ်ြပခ့ဲပါသည်။

သေဘာတရားအရ၊ ထုိင်း NFE စနစ်သည် MLC တင်ွလည်ပတ်ေနသည့် NFPE/NFME စနစ်များက့ဲသိ�  တညီူေသာ ေကာင်းကျ�ိးများစွာ
ကုိ ေပးပါသည် - ၎င်းသည် အရွယ်လနွသ်င်ယူသူများအတက်ွ အားလံးုပါဝင်ြခင်း၏ အဓိကသွင်ြပင်လက�ဏာများကုိ များစွာမ�ေဝ
ေပးြခင်း၊ လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှေသာ အချနိဇ်ယားများ�ှင့် လက်ေတ�ကျ�ပီး အ�ိှနအ်ဟနုြ်မ�င့်တင်ေပးေသာ သင်�ုိး��နး်တမ်းများ
ကုိ ဖနတီ်းေပးြခင်း�ှင့် အေရး�ကီးသည်မှာ ထုိးအစုိးရ၏ အသိအမှတ်ြပ�ခံရြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ သိ�ေသာလ်ညး်၊ ေလ့လာသင်ယူ
သူအများအြပားအတွက် သိသာထင်�ှားေသာအတားအဆီးတစ်ခုမှာ ဝင်ခွင့်လုိအပ်ချက်များအတွက် အေြခခံထုိင်းစာတတ်ေြမာက်
မ�ြဖစ်ပါသည။် ထိ�အြပင်၊ ယူနေီဖာင်းများ၊ ေကျာင်းသုံးပစ�ည်းများအတက်ွ ေနာက်ထပ် မြမင်�ိင်ုေသာကုနက်ျစရိတ်များ �ိှေန�ပီး
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး စီစ�်ေပးြခင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများက စုိးရိမ်ေန�ကပါသည်။

ထုိင်း�ိင်ုငံ ေကျာင်းတင်ွးပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းသည် NFPE/NFME ေကျာင်းသားများအတက်ွ သင့်ေလျာ်သည်ဟ ု                  
 ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာများ�ှင့် ဆရာ/မများစွာက ယုံ�ကည်�ကေသာ်လည်း၊ ေကျာင်းသူ/သား၊ မိဘများ�ှင့် သူတိ�၏ကေလးများသည်
၎င်းကုိ  အလားအလာအနည်းဆုံးေသာလမ်းေ�ကာင်းများထဲတင်ွ အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် MLC ေကျာင်းတင်ွး
သင်�ုိး��နး်တမ်း၏ အားနည်းချက်များ (အချနိြ်ပည့် ေကျာင်းတက်ရြခင်း၊ လိက်ုေလျာညီေထွ�ိှေသာ အချနိဇ်ယားမ�ိှြခင်း၊
ငယ်ရွယ်ေသာ အတနး်ေဖ�များ�ှင့် ေလလ့ာသင်ယူရန ် လိအုပ်ြခင်း) �ှင့် ထုိင်း NFE ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်း၏ အားနည်းချက်များ
(ဘာသာစကား�ှင့် ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ အတားအဆီးများ�ိှြခင်း၊ အပုိကုနက်ျစရိတ်များ�ိှြခင်း) တိ� ကုိ ေပါင်းစပ်ထားသည်။

ထုိင်း�ုိင်ငံတွင် ေရ�ှညေ်နထုိင်လုိေသာ ေကျာင်းသူ/သားများအတွက်၊ ထုိင်း�ုိင်ငံပညာေရးတွင် ေကျာင်းအပ်�ံှေပးြခင်းသည်
အသင့်ေလျာဆုံ်း ေရွးချယ်မ�ြဖစ်�ုိင်ပါသည။် ထုိင်းဘာသာစကား က�မ်းကျင်မ�သည် ေကျာင်းသူ/သားများအား အလပ်ုအကုိင်
ေရွးချယ်ခွင့်များအတက်ွ လိက်ုေလျာညီေထွမ�အ�ိှဆုံး�ှင့် လက်ေတ�ကျဆုံးေသာ လမ်းေ�ကာင်းကုိ ေဖ�ေဆာင်ေပးပါသည်။
သိ� ေသာ်လည်း၊ ထုိင်းစာကုိ စိတ်ဝင်စားမ�မ�ိှေသာ ေကျာင်းသူ/သားများ သိ� မဟတ်ု ြမနမ်ာြပည်သိ�  ြပနရ်န ် ရည်ရွယ်ထားေသာ
ေကျာင်းသူ/သားများအတက်ွ MLC ၏ ေကျာင်းတင်ွးသင်�ုိး��နး်တမ်းလမ်းေ�ကာင်းသည် အသင့်ေလျာ်ဆုံး ြဖစ်�ိင်ုပါသည်။     
 မိဘများအားလံးု ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည့် ေနာက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ COVID-19 ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွားချနိမှ်စ၍ MLC
ေကျာင်းများသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများထက် ပုိမုိတင်းကျပ်ေသာ ကန ့သ်တ်ချက်များကုိ ရင်ဆုိင်�ကံ�ေတ�ခ့ဲရပါသည်။ ထုိင်း  
 အစိုးရေကျာင်းများသည် ပုံမှနပ်ညာသင်�ကားမ�ကုိ MLC ေကျာင်းများထက် များစွာေစာ�ပီး ြပနလ်ည်စတင်�ိင်ုဖွယ်�ိှပါသည်။ 

“တစ်ချနိ်တညး်မှာ  အလုပ်လုပ်�ပီး
စာသင်ယူ�ုိင်တ့ဲ  ပညာေရး
လမ်းေ�ကာင်းကုိ  က�န်ေတာ်/မ
လုိချင်ပါတယ်။  တစ်တနး်�ပီး   
 တစ်တနး်  ြမန်ြမန်တက်�ုိင်ဖိ� နဲ ့
အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းလမ်းကုိ
��န်ြပေပး�ုိင်တ့ဲ  ပညာေရးလမ်း
ေကာင်းကုိ  က�န်ေတာ်/မ  လုိချင်ပါ

တယ်။"  
- NFPE ေကျာင်းသူ/သား

တာ့ ( ခ် )ခ �ုိ င်တွ င် �ိှ ေသာ  ေရွ� ေြပာ င်းကေလးများအတွ က်  ေကျာ င်း ြပ င် ပပညာေရး  အေြခအေနအေပ�  
ြခံ� ငံု သုံးသ ပ်ချ က်



ေရ� �ေြပာင်းမိဘများ�ှင့် သူတိ�၏ ကေလးများသည ် ပညာေရး�ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းများအ�ကား မြဖစ်�ုိင်ေသာ
ဆုံးြဖတ်ချက်များ�ှင့် မ�ကာခဏ ရင်ဆုိင်ရေလ့�ိှပါသည။် ပုံ ၁ �ှင့် ၂ သည် မိသားစုများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းအတက်ွ
ေနာက်ထပ် လမ်း��နခ်ျက်ကုိ ေဖ�ြပထားပါသည်။ NFPE/MFME ၏ ေဘးကင်းလုံြခံ�ေစေသာေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ ဆုံး���ံးြခင်းသည်
ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းကုိ ပုိမုိခက်ခဲေစလိမ့်မည။် COVID-19 ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပွားချနိ်မှ်စ၍ ေရ��ေြပာင်းကေလးငယ် ၅
ဦးထဲမှ ၁ ဦးသည် ပညာေရးမှတ်တမ်းများထဲမှ ေပျာက်ကွယ်သွားခ့ဲပါသည်။ NFPE/NFME ဆုံး���ံးမ�သည ် ေကျာင်းြပင်ပေရာက်
ကေလးငယ်များ ပညာြပနလ်ညသ်င်�ကား�ိုင်ေြခကုိ နညး်ပါးေစလိမ့်မည။်

“က�န်ေတာ်/မက  ေကျာင်းသူ/သားေတွကုိ  သူတိ�ဘဝ
ပုိမုိေကာင်းမွန်ေစတ့ဲ  ဘယ်လုိနညး်လမ်းနဲမ့ဆုိ  
ပညာဆက်လက်  သင်ယူေစချင်တယ်။  ဥပမာ-
ြမန်မာြပည်ထဲမှာ  တက� သုိလ်တက်ချင်တ့ဲ
ေကျာင်းသူ/သားေတွက  ြမန်မာြပည်

အထက်တနး်ေကျာင်းကုိ  ေအာင်ရမယ်၊  �ိုင်ငံြခားမှာ
ပညာသင်ချင်တ့ဲသူေတွကေတာ  ့GED ဒါမှမဟုတ်

TOEFL အရည်အချင်းြပည့်မီေအာင်  ေလ့လာသင်ယူ
ရမယ်ေလ။  ”

- NFPE ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာ  

ပုံ ၂ -  ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်း ဆုံးြဖတ်ချက်ြပေြမပုံ

ေဘးက င်း လံု ြခံ�ေ စ ေသာ  ေစာင့် ေ�ှာ က် မ�



အ��ရာယ် အခွင့်အလမ်း+

ကျင့်ထုံးများ၏အေြခခံမူများ မူဝါဒအေြခခံမူများ

NFE လပ်ုငနး်စဥ်၏ ပုံစံဒီဇုိင်း�ှင့် သင်�ကားပိ� ချမ�တင်ွ
အားလံးုပါဝင်�ိင်ုရန�ှ်င့် ကာကွယ်မ�ေပး�ိင်ုရန ်ေသချာေအာင်

ြပ�လပ်ုေပးြခင်း။ 

အမျ�ိးသားပညာေရးမဟာဗျ�ဟာလပ်ုငနး်စ�်အတင်ွး 
NFE လပ်ုငနး်စဥ်ကုိ ထည့်သွင်းြခင်း။

NFE ပ�ုိဂရမ်များတင်ွ အချနိ၊် ေနရာ�ှင့် သင်�ကားပိ� ချမ�ပုံစံ
အလိက်ု လိက်ုေလျာညီေထွမ�ကုိ တည်ေဆာက်ေပးြခင်း။ 

NFE အခွင့်အလမ်းများရ�ိှရန ်စံမံအပ်ုချ�ပ်ေရး�ှင့်
ဘ�ာေရးဆုိင်ရာ အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားြခင်း။

NFE ပ�ုိဂရမ်များက ေကျာင်းြပင်ပလငူယ်များ�ှင့်
ဆယ်ေကျာ်သက်များ၏ လိအုပ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှ

ေ�ကာင်းကုိ ေသချာေအာင် ြပ�လပ်ုေပးြခင်း။

မူလတနး်လနွ ်က�မ်းကျင်မ�များကုိ ထည့်သွင်းြခင်း�ှင့် NFE မှ
ေကျာင်းတင်ွးပညာေရး၊ မူလတနး်လနွပ်ညာေရး သိ� မဟတ်ု
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အခွင့်အလမ်းများဆီသိ�
ကူးေြပာင်းေရးအတက်ွ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

ကျနး်မာေရး၊ �ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ�၊ စိတ်
ကျနး်မာေရး�ှင့် စိတ်ပုိင်းလမူ�ပုိင်းဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးကူညီမ�

(MHPSS)�ှင့် လငူယ်များ�ှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်များအတက်ွ
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း အခွင့်အလမ်းများကုိ 

ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းေပးေသာ NFE လပ်ုငနး်စဥ်အလံးုစုံကုိ 
စီစဥ်ေရးဆဲွေပးြခင်း။

NFE ပ�ုိဂရမ်များကုိ အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း။

အစီအစဥ်ထဲ�ှင့် NFE လပ်ုငနး်စဥ်အား အေကာင်အထည် 
ေဖ�ရာတင်ွ လငူယ်�ှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်များ၏ 
ပူးေပါင်းပါဝင်မ�ကုိ ြမ�င့်တင်ေပးြခင်း။

NFE လပ်ုငနး်စဥ်အတက်ွ ေရ�ှည်တည်တံေ့သာ ေငေွ�ကး
ေထာက်ပ့ံမ�ကုိ ေသချာကုိ စံမံေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

အေရးေပ�အေြခအေန ကာလအတက်ွ ပညာေရး စာေပအေရးအသား တစ်ေလ�ာက်
လံးုတင်ွ မ�ကာခဏ ေဖာ်ြပခံရေလ�ိှ့ေသာ ေလလ့ာမှတ်သားစရာတစ်ခုမှာ
ေဘးကျပ်နကံျပ်ဟေူသာ ေဝါဟာရအတက်ွ တ�ုတ်သေက�တတင်ွ အ��ရာယ်�ှင့်
အခွင့်အလမ်းဟေူသာ အက�ရာ �ှစ်လံးုပါ�ိှပါသည် (Charland et al. 2021)။ �ိှ�ှင့်ေန
�ပီးသား NFPE/NFME ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများသည် အသိအမှတ်ြပ�မ��ှင့်   
 ရနပုံ်ေငမွျား ဆုံး���ံးမည့် အ��ရာယ်�ိှေနေသာ်လည်း၊ အကျပ်အတည်းများ        
 အတင်ွးတင်ွ အခွင်းအလမ်းများ �ိှေန�ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ �ိှ�ှင့်ေန�ပီးသား
NFPE/NFME ပ�ုိဂရမ်များသည ် ၎င်းတိ�၏ လက်�ိှပုံစံအတုိင်း ဆက်လက်
လုပ်ေဆာင်�ုိင်ြခင်း မ�ိှပါက၊ NFPE/NFME  ပညာေရးကွနရ်က်စနစ်မှ အရင်းအြမစ်
များ�ှင့် က�မ်းကျင်မ�များကုိ ေရ� �ေြပင်းပညာသင်ယူသူများအား အစားထုိး 
 ေရွးချယ်စရာ လမ်းေ�ကာင်းများတွင် ကူညပံ့ီပုိးေပးသည့ ် အံဝင်ခွင်ကျြဖစ်ေသာ   
 ြဖည့စွ်က်ပ�ုိဂရမ်များ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆီသိ�   ဦးတညေ်ပးရန ် သင့်ေလျာ ်     
 ေပမည။် 

၁ .၃  NFPE/NFME တွင်  ရင်း �ှးီ ြမ�� ပ် �ှံ ြခ င်း

ဥပမာ- ထိုင်းအစုိးရစနစ်များတင်ွ ပါဝင်လိေုသာ NFPE/NFME ပညာသင်ယူသူများအတက်ွ၊ ေနာက်ထပ်အတနး်များသည်         
 ထုိင်းဘာသာစကား ပ့ံပုိးမ��ှင့် ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ အေ�ကာင်းအရာများပ့ံပုိးမ�ကုိ ြမနမ်ာဘာသာြဖင့် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပး�ိင်ု
ပါသည်။ ဤေနာက်ထပ်အတနး်များသည် NFPE/NFME ပညာသင်ယူသူများအား သူတိ�၏ ယခုလက်�ိှ လမူ�ေရးပ့ံပုိးမ�          
 ကွနရ်က်များကုိ ဆက်လက်ထိနး်သိမ်းထားေစ�ိင်ု�ပီး ြမနမ်ာစာတတ်ေြမာက်မ��ှင့် ယဥ်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲ          
 ေကျာင်းပညာေရးကုိလည်း ရ�ိှေစ�ိင်ုလိမ့်မည်။ 

�ိှ�ှင့်ေန�ပီးသား ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်း၏ အလားအလား�ိှေသာြပ�ြပင်ြပင်ေြပာင်းမ�အေပ�  NFPE/NFME ပညာေရး�ှင့် သက်ဆုိင်
သူများအား လမ်း��နေ်ပးရနအ်တက်ွ၊ ဤသုေတသနသည် အကျပ်းအတည်း�ှင့် ပဋိပက�ဒဏ်ခံရေသာ အေြခအေနများအတင်ွး
NFE ၏ ေကာင်းဆုံးေသာ ကျင့်ထုံးများအေ�ကာင်း ေနာက်ဆုံးတစ်�ကိမ်ြပ�လပ်ုခ့ဲေသာ သုေတသနအေပ�အေြခခံ၍ ေရးဆဲွထား
ေသာ ကျင့်ထုံးများ�ှင့် မူ၀ါဒများအား ြဖည့်စွက်သုံးသပ်မ� ြပ�လပ်ုခ့ဲပါသည်။ (INEE, 2021)။

တာ့ ( ခ် )ခ �ုိ င်တွ င် �ိှ ေသာ  ေရွ� ေြပာ င်းကေလးများအတွ က်  ေကျာ င်း ြပ င် ပပညာေရး  အေြခအေနအေပ�  
ြခံ� ငံု သုံးသ ပ်ချ က်



COVID-19 �ှင့် ြမနမ်ာ�့ိင်ုငံေရး အကျပ်အတည်းမတိင်ုမီတင်ွ ေရ��ေြပာင်းကေလးများအတက်ွ NFPE/NFME ပ�ုိဂရမ်များသည်
အေကာင်းဆုံးေသာ ကျင့်ထုံး၏ အေြခခံမူများကုိ ခိုင်ခုိင်မာမာ ထင်ဟပ်ေနေ�ကာင်းကုိ ဤသုေတသနမှ ေဖ�ြပထားသည့် ကျယ်ြပန ့်
ေသာ အေြခခံဆနး်စစ်မ�က အ�ကံြပ�ထားေသာ်လည်း၊  ဤပူးတွဲအ�ကပ်အတည်း�ှစ်ခုသည် ဆရာ/မများ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနရသည့်
မူဝါဒဆုိင်ရာ က�အားလံးုကုိ သိသိသာသာ ထိခုိက်ေစခ့ဲပါသည်။

ယခုလက်�ိှ NFPE/NFME ပ�ုိဂရမ်များသည် အများစုကုိပါဝင်ေစ�ပီး အကာကွယ်ေပးပါသည် (ကျင့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၁)။
NFPE/NFME ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများသည် သူတိ�၏ေကျာင်းသူ/သားများ�ှင့် ေဒသခံလမူ�အသုိင်းအဝုိင်းများ၏
လိအုပ်ချက်များကုိ အထူးတလည် သတိြပ�မိေ�ကာင်း သုေတသနတစ်ေလျာက်လံးုတင်ွ �ှင်း�ှင်းလင်းလင်းသိ�ိှရ�ပီး၊ အချနိဇ်ယား
များ၊ ေနရာများ�ှင့် သင်�ကားပိ� ချသည့် ပုံစံများကုိ သူတိ�၏လိအုပ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှေစရန ်မ�ကာခဏ ြပင်ဆင်ည�ိ�ှ�ိင်းေပး
ပါသည်။ COVID-19 ကန ့သ်တ်ချက်များသည် လိက်ုေလျာညီေတမွ��ိှေသာပုံစံြဖင့် ပညာသင်�ကားပိ� ချေပးေနသာ ဆရာ/မများ၏
အရည်အချင်းအေပ� ြပင်းထနစွ်ာ သက်ေရာက်မ��ိှေသာ်လည်း၊ ဆရာ/မများအား အေဝးမှသင်�ကားပိ� ချြခင်း�ှင့် ေပါင်းစပ်
သင်�ကားြခင်းကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုေသာ က�မ်းကျင်မ�အသစ်များကုိလည်း ကူညီပံ့ပုိးေပးခ့ဲပါသည် (ကျင့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၂)။

ေကျာင်းသူ/သားများသည် တစ်မူထူးြခားေသာ NFPE/NFME သင်�ုိး��နး်တမ်းအား မည်မ�တနဖုိ်းထားခ့ဲ�ကသည့် အတိင်ုးအတာကုိ
မ�ကာခဏ ြပနေ်ြပာြပ�ပီး၊ ဒီထ့က်မကေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်း�ှင့် လက်ေတ�ကျေသာ သင်တနး်ကုိ သူတိ� ပုိတနဖုိ်းထား       
 လိမ့်မည် ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ NFPE/NFME ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူတစ်ချ�ိသည် ဤလိအုပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန ်  
 နည်းလမ်းများကုိ �ှာေဖွေန�ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဘက်ဘက်က�ကည့လ်ျင်၊ NFPE/NFME သည ် ေကျာင်းြပင်ပ လူငယ်များ�ှင့်
ဆယ်ေကျာသ်က်များ၏ လုိအပ်ချက်များ�ှင့် သက်ဆုိင်မ�အလွန�ိှ်ပါသည။်

ဤသုေတသန ေလလ့ာမ�သည် ခဲွြခမ်း စိတ်ြဖာမ�ကုိ ေဖ�ြပေပးသည့်အြပင် ကေလးများ�ှင့် မိဘများ၏ အြမင်များအား လထုူ
ပူးေပါင်းပါဝင်မ��ိှေသာ ပ�ုိဂရမ်၏ ဒီဇုိင်း�ှင့် အေကာင်အထည်ေဖ�ေသာ လပ်ုငနး်အတင်ွး ေပါင်းစည်းေရးတင်ွ ဆရာ/မများ�ှင့်
ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာများကုိ ပံပုိးကူညီရနအ်တက်ွ ကေလးများ�ှင့် မိဘများ၏ အသံများကုိထပ်ဟပ်ေစရနအ်တက်ွ ရည်ရွယ်ထား
ပါသည် (ကျင့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၅)။ 

တုိးတက်မ�အတွက် အလားအလာ�ိှေသာ ကျင့်ထုံး၏ တစ်ခုတညး်ေသာ နယ်ပယ်မှာ အလုံးစုံပါဝင်ေသာလုပ်ငနး် ြဖစ်ပါသည ် (ကျ
င့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၄)။ NFPE/NFME ပညာေရး ေဂဟစနစ်သည် �ိှ�ှင့်ေန�ပီးသား စနစ်များကုိ တည်�မဲေစရနအ်တက်ွ လံေုလာက်မ��ိှ
ေသာ ြပင်ပအေထာက်အပ့ံများရ�ိှရနလိ်အုပ်�ပီး၊ အနာဂတ်တင်ွ ေရ��ေြပာင်းလာမည့်သူများအတက်ွ စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်
ရန ်လုိအပ်ပါက၊ ကျနး်မာေရး၊ �ငိမ်းချမ်းေရးတည်ေဆာက်မ�၊ MHPSS �ှင့် လမူ�ေရး�ှင့်စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ သုခချမ်းသာ�ိှမ�ဆုိင်ရာ စွမ်း
ေဆာင်ရည်များ ေပါင်းစည်းြခင်းတင်ွ ထပ်မံအာ�ုံစုိက်ြခင်းြဖင့် ပညာေရးစနစ်အတက်ွအကျ�ိး�ိှလာ�ိင်ုပါသည်။

ြမနမ်ာအ့မျ�ိးသားပညာေရးမဟာဗျ�ဟာလပ်ုငနး်စ�် (ကျင့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၁) �ှင့်ေပါင်းစည်းေရးအတက်ွ ဆုံး���ံးမ�၊ ဘ�ာေရး�ှင့်
စီမံခန ့�်ခဲွမ�အတက်ွ အေထာက်အပ့ံ (ကျင့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၂) �ှင့် အသိအမှတ်ြပ�မ� (ကျင့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၄) များအတက်ွ
ေနာက်ဆက်တွဲ ဆုံး���ံးမ�များသည် NFPE/NFME ေကျာင်း�ပီးဆုံးသူများအား ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ေနာက်ထပ်ပညာေရးအခွင့်အလမ်းများ
ဆီသိ�  ကူးေြပာင်းြခင်း (ကျင့်ထုံး၏အေြခခံမူ ၃) မှ ဟန ့တ်ားထားသည့်အြပင် NFPE/NFME ေရ�ှည်တည်တံခုိ့င်�မဲမ� (ကျင့်
ထုံး၏အေြခခံမူ ၅) ကုိလည်း ဆုိးဆုိးရွားရွားထိခုိက်ေစပါသည်။

ဤမူဝါဒဆုိင်ရာ က�အားလံးု၏ အဟန ့အ်တားများသည် ေရ��ေြပာင်းပညာေရးကွနရ်က်စနစ်အတင်ွး ကာလအတန�်ကာ တည်�ိှ
ေနေသာ ြပဿနာများြဖစ်ပါသည်။ NFPE/NFME စနစ်များ စတင်တည်ေထာင်ြခင်းသည် ဤစိနေ်ခ�မ�များကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းရန်
�ှင့် ထုိင်း�ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ ေရ��ေြပာင်းလာေသာကေလးများအတက်ွ အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ပညာသင်�ကား�ိင်ုမ�
တိးုတက်ေစေရး အတက်ွ အဓိက သမုိင်းမှတ်တိင်ုတစ်ခုြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ NFPE/NFME ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများ ဆုံး���ံးြခင်းသည်
ေရ� �ေြပာင်းပညာေရးကုိ ဆယ်စု�ှစ်တစ်ခုအထိ ေနာက်ြပနဆု်တ်သွားေစလိမ့်မည။်

ေနာက်ဆက်တဲွ ၁ �ိှ�ှင့်ေန�ပီးသား စာေပကုိ  NFE ၏ အေကာင်းဆုံးေသာ ကျင့်ထုံးများ�ှင့် ေပါင်းစပ်ြခင်း (INEE, 2021) �ှင့် 
NFPE/NFME ပညာေရးပိ� ချေပးသူများအတက်ွ အစီအစဥ်ေရးဆဲွြခင်း�ှင့် လပ်ုငနး်စဥ်အားပိ� ချရာတင်ွ ထည့်သွင်းစ�်းစား
ရန ်ဆက်စပ်မ��ိှေသာ အတွဲလိက်ုလမ်းြပေမးခွနး်များကုိ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

ေနာက်ဆက်တဲွ ၂   ေနာက်ဆက်တွဲ ၁ တင်ွ ဖနတီ်းထားေသာ ���ေတာင့်မှတစ်ဆင့် လက်�ိှ NFPE/NFME ပ�ုိဂရမ်များ၏
ကျယ်ြပန ့ေ်သာ အေြခခံဆနး်စစ်မ�ကုိ တင်ြပြခင်း။ 

ေဘးက င်း လံု ြခံ�ေ စ ေသာ  ေစာင့် ေ�ှာ က် မ�



ထုိင်း-ြမနမ်ာနယ်စပ်တစ်ေလ�ာက် လက်�ိှြဖစ်ေပ�ေနေသာ ပညာေရး၏ အေရးေပ�အေြခအေနကာလတွင်  NFPE/NFME
ပညာေရးပ့ံပုိးေပးသူများ၏ ချက်ြခင်းအေရေပ� လုိအပ်ချက်များမှာ တိကျ�ှင်းလင်းေနပါသည-်

        အရင်းအြမစ်များ�ှင့် ေငေွ�ကးအေထာက်အပ့ံ

        

         ဆရာြဖစ်သင်တနး်

          အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းအတွက် ပ့ံပုိးကူညမီ�

NFPE/NFME ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများသည် ဘယ်ေသာအခါမှ တညီူ�ိင်ုေတာမ့ည်မဟတ်ုေသာ်လည်း ပညာေရးပ့ံပုိးေပးသူများ၊
ဆရာ/မများ၊ ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာများ၊ မိဘများ�ှင့် ကေလးများ ရ�ိှခ့ဲေသာ သင်ခနး်စာများကုိ ဤအစီရင်ခံစာတင်ွ အဓိကမက်ေဆ့
ခ်ျ(၆)ချက်အြဖစ် �ှင်း�ှင်းလင်းလင်း အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်-

                   ၁. တာ(့ခ်)ခ�ုိင်�ိှ ေရ��ေြပာင်းကေလးများအတက်ွ NFPE/NFME သည် အံ�့သစရာေကာင်းေသာ ေအာင်ြမင်မ�ြဖစ်စဥ်တစ်ခု  
                         ြဖစ်ေနခ့ဲပါသည်။
                   ၂. ယခုအခါတင်ွ NFPE/NFME စနစ်သည် ယခင်ကထက် ပုိမုိလိအုပ်ပါသည်။

                   ၃. ယခုအခါတင်ွ ြပင်ပပ့ံပုိးကူညီမ�များကုိ ယခင်ကထက် ပုိမုိလိအုပ်ေန�ပီြဖစ်ပါသည်။

                   ၄. NFPE/NFME သည် ထိနး်သိမ်းထား�ုံသာမက ချ�ဲထွင်ရနလ်ည်း ထုိက်တနပ်ါသည်။
                   ၅. အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းခံရေသာ၊ အ�ိှနအ်ဟနုြ်မ�င့်တင်ေပးေသာ၊ လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှေသာ၊ လက်ေတ�ကျေသာ  
                         �ှင့် အားလံးုပါဝင်�ိင်ုေသာ ပညေရးလမ်းေ�ကာင်းများသည် ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ကေလးများအတက်ွ 
                         ေဘးကင်းလံြုခံ�ေသာ ေစာင့်ေ�ှာက်မ�တစ်ခု၏ အလနွတ်နဖုိ်း�ိှေသာလက�ဏာရပ်များ ြဖစ်ပါသည်။
                  ၆. ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှမံ�သည် တည်ေဆာက်ထား�ပီးေသာ စနစ်တစ်ခုကုိ ထိနး်သိမ်းထား�ပီး မုိမုိအားေကာင်းလာေစ�ိင်ုပါသည်၊   
                        သိ� မဟတ်ု တစ်ခုတည်းေသာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းကုိ တီထွင်ဆနး်သစ်ရန�ှ်င့် တိးုတက်လာေစရန ်
                        ခုိင်မာေသာ အေြခခံအတ်ုြမစ်များေပ�တင်ွ တည်ေဆာက်�ိင်ုပါသည်။



အဓိက  အ�ကံြပ�ချက်များ

ထုိင်း�ုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ကေလးများ�ှင့် လူငယ်များအတွက် ထုိင်း NFE (ေကာေစာေ်နာ) တက်ေရာက်�ုိင်မ�ကုိ ြမ�င့်တင်ေပးပါ-
ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ �ှစ်ေပါင်းများစွာ ေနထုိင်�ပီး အလပ်ုလပ်ုခ့ဲ�ကေသာ ေရ��ေြပာင်းမိဘများသည် ယခုက့ဲသိ�  ခက်ခဲေသာကလအတင်ွး
သူတိ�ကေလးများအတက်ွ ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ အသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ ပညာေရးဆုိင်ရာ ေရွးချယ်မ�များကုိ တိးု၍�ှာေဖွလာခ့ဲ�က
ပါသည်။ KSN (ေကာေစာ်ေနာ) ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွအတက်ွ ခန ့မှ်နး်ေြခအားြဖင့် ထုိင်းဘာသာစကား အေရး၊ အဖတ်၊  အေြပာက�မ်းကျင်
မ�တင်ွ ၃ တနး်အဆင့်�ိှရန ် လိအုပ်ပါသည်။ ဤဘာသာစကားအဟန ့အ်တားသည် ေရ��ေြပာင်းကေလးများအား တစ်�ိင်ုငံလံးု
အသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းအတင်ွး ဝင်ေရာက်ပညာသင်�ကားေရးကုိ တားဆီးထားပါသည်။
ထုိင်းစာတတ်ေြမာက်မ�အဆင့်နမ့်ိေသာကေလးများအတက်ွ ဤအလနွအ်ေရး�ကီးေသာကွာဟချက်ကုိ ေပါင်းကူးေပးရန ်KSN (ေကာ
ေစာ်ေနာ) အ�ကိ�အစီအစ�်များ လိအုပ်ပါသည်။ ၎င်းတိ� ကုိ သီးြခားအစီအစ�်များအြဖစ် သိ� မဟတ်ု ယခုလက်�ိှ MLC
သင်�ုိး��နး်တမ်း�ှင့် ေပါင်းစပ်ထား�ိင်ုပါသည်။

ထုိင်း�ုိင်ငံအတွင်း ေကျာင်းြပနတ်က်ြခင်းကမ်ပိနး် - လက်�ိှအေနအထားတင်ွ ထုိင်းစာသင်ေကျာင်းများသည် ေရ��ေြပာင်းပညာေရး
စနစ်များမတိင်ုမီ စာသင်ခနး်အတင်ွး စာသင်�ကားမ�ကုိ ြပနလ်ည်စတင်�ိင်ုေတာမ့ည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤသုေတသနသည် ေရ��ေြပာင်း
မိဘများ၏ အဓိကဦးစားေပး�ှင့် ပုိ၍အေရး�ကီးသည်မှာ ကေလးများ၏ အဓိကဦးစားေပးများ မည်က့ဲသိ�  ေြပာင်းလဲေနသည်ကုိ
မီးေမာင်းထုိးြပထားပါသည်။ အများစုမှာ သူတိ�၏ မူလရည်မှနး်ချက်ထက် ပုိ�ကာေအာင် ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ ဆက်လက်ေနထုိင်ရန်
ရည်မှနး်ထားပါသည်။ �ကီးမားကျယ်ြပန ့ေ်သာ "ေကျာင်းြပနတ်က်ြခင်း" ကမ်ပိနး်သည် ေရ��ေြပာင်းကေလးများအတက်ွ အဓိက
ရည်ရွယ်�ပီး ေဘးကင်းလံြုခံ�ေသာ ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ ပုိမုိကျယ်ြပန ့လ်ာေစရန�ှ်င့် ပုိများေသာကေလးများ ေကျာင်းြပနလ်ာတက်ေစ
ရနအ်တက်ွ ယခင်က ြပ�လပ်ုခ့ဲေသာ ကမ်ပိနး်များ�ှင့် ဆင်တပူါသည်။ ၎င်းသည် ထုိင်း�ုင်ိငံ၏ စဥ်ဆက်မြပတ် ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်ေရး
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများ�ှင့် အားလံးုအတက်ွပညာေရး ကတိက၀တ်များကုိ ြပည့်မီရန ် �ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�များတင်ွ COVID-19
ေ�ကာင့် ပျက်စီးဆုံး���ံးသွားခ့ဲေသာအရာတစ်ချ�ိကုိလည်း ေလျာန့ည်းေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

�ကိ�တင်ြပင်ဆင်ထားမ��ှင့် ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�- NFPE/NFME ပညာေရးစနစ်က့ဲသိ� ပင် အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းခံရေသာ၊ အ�ိှနအ်ဟနု်
ြမ�င့်တင်ေပးေသာ၊ လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှေသာ၊ အားလံးုပါဝင်�ိင်ုေသာ�ှင့် လက်ေတ�ကျေသာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများသည်
�ကိ�တင်ခန ့မှ်နး်�ိင်ုေသာ အနာဂတ်တင်ွ ပုိမုိလိအုပ်လာ�ိင်ုဖွယ်�ိှေ�ကာင်း ဤသုေတသနက ခန ့မှ်နး်ထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ
သည် အ�ကပ်အတည်းကုိသတိြပ�ရေသာ ပညာေရးစီမံကိနး်အတက်ွ အေကာင်းဆုံးေသာ ေခတ်�ပိ�င် သုေတသန အေလအ့ထ�ှင့်
အညီ �ကိ�တင်သတိေပးချက်တစ်ခုကုိ တင်ြပထားပါသည်။ အစပျ�ိးြခင်းများကုိ ေဖ�ထုတ်ရနအ်တက်ွ ေနာက်ထပ် သုေတသန
ြပ�လပ်ုရန ် လိအုပ်ပါသည်။  လာမည့်�ှစ်များအတင်ွး လိအုပ်မ�ြမင့်တက်လာ�ိင်ုသည့် အလားအလာများေသာ အေြခအေနတင်ွ
ကေလးများ၏ သင်ယူမ��ှင့် ကျနး်မာေပျာ်ရ�င်ြခင်းကုိ ကာကွယ်ရနအ်တက်ွ �ကိ�တင်စီစဥ်ထားေသာ လ�ပ်�ှားမ�အစီအစ�်များ�ှင့်
�ကိ�တင်စီစဥ်ထားေသာ ဘ�ာေငမွျားကုိ အေကာင်အတည်ေဖ�ရနအ်တက်ွ ချက်ချင်းလပ်ုေဆာင်ချက် လိအုပ်ပါသည်။ 

အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းခံရေသာ အစားထုိးပညာေရး အခွင့်အလမ်းများကုိ �ှာေဖွြခင်း– အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ပညာေရးကုိ
အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းြဖင့် မသတ်မှတ်ေသာ်လည်း၊ အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းသည် အရည်အေသွးအတက်ွ တနွး်အားြဖစ်ေစ�ပီး
ေကျာင်းသားများအတက်ွ အခွင့်အလမ်းများ ပုိမုိရ�ိှေစပါသည်။ ြမနမ်ာ�့ိင်ုငံေရး အကျပ်အတည်း ပါရာဒိင်ုးေြပာင်းြခင်းေ�ကာင့်
အသိအမှတ်ြပ�ခံရြခင်း ဆုံး���ံးမ�ကုိ သက်ဆုိင်သူအားလံးုက ြပင်းြပင်းထနထ်န ် ခံစားခ့ဲ�ကရပါတယ်။ ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့်
အသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ �ိင်ုငံတကာ အသိအမှတ်ြပ�စနစ်များကုိ အစပျ�ိး�ိင်ုြခင်း �ိှ၊ မ�ိှ သုံးသပ်ရနအ်တက်ွ ေနာက်ထပ် စူးစမ်း
ေလလ့ာမ�များ ြပ�လပ်ုရန ်လိအုပ်ပါသည်။�ိင်ုငံတကာ အေထွေထွ အလယ်တနး်ပညာေရးလက်မှတ် (iGCSE) သည် စူးစမ်းေလလ့ာ
သင့်ေသာ ေရွးချယ်မ�တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

"လမ်းေ�ကာင်း ၂ ခု ပါပုံစံများ" ကုိ တုိးချ�ဲြခင်း- ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းတစ်ချ�ိသည် ၎င်းတိ�၏ ေကျာင်းသူ/
သားများအတက်ွ ြမနမ်ာစာ သင်�ုိး��နး်တမ်း�ှင့်အတ ူြမနမ်ာေကျာင်းြပင်ပ အေြခခံပညာေရး (NFPE) �ှင့် ထုိင်းအစုိးရ ေကျာင်းြပင်
ပ ပညာေရး (NFE) က့ဲသိ�  အြခားေသာ အသိအမှတ်ြပ� ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းကုိ ပ့ံပုိးေပးပါသည်။ ဤလမ်းေ�ကာင်းေပါင်းစုံ ပုံစံ
များသည် ကေလးများအား ထုိင်း�ှင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ှစ်�ိင်ုငံလံးုတင်ွ ပညာဆက်လက်သင်�ကား�ိင်ုရနအ်တက်ွ ေသချာေစရန်
လပ်ုေဆာင်ေပးပါသည်။ အရွယ်လနွ�်ပီး အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေန�ကေသာ ကေလးများ သိ� မဟတ်ု လငူယ်များအတက်ွ ေကျာင်းဆင်းချနိ်
အတနး်များ သိ� မဟတ်ု ညေကျာင်းအတနး်ေရွးချယ်မ�များမှာ ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှပါသည်။ အထူးသြဖင့် ဤြပည့်စုံေသာ ပုံစံများအား
အတိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ ချ�ဲထွင်ရနအ်တက်ွ ထုိင်း NFE ဆရာများကုိ ငှားရမ်းရန ်အရင်းအြမစ်များ လိအုပ်ပါသည်။



“က�န်ေတာ်/မလိုမျ�ိး  ပညာမြပည့်စုံတဲ့အြဖစ်မျ�ိးကုိ  က�န်ေတာ်/မရဲ�  ကေလးကုိ  ေပးမြဖစ်ေစချင်ဘူး။”  -  NFPE မိဘ  

“ဒီအေြခအေနက  က�န်ေတာ်/မကေလးရဲ�  အနာဂတ်အေပ�  ဘယ်လိုအကျ�ိးသက်ေရာက်မ� �ိှမလဲဆုိတာကုိ  ဘယ်လိုေြပာရမလဲမ
သိေတာ့ဘူး။  က�န်ေတာ/မ  ဘာမှမေြပာတတ်ေတာ့ဘူး။  အရင်ကေတာ့ ြမန်မာြပည်ြပန်ဖိ�  စီစဥ်ထားတာ၊  ဒါေပမယ့်  အခုေတာ့

လမ်းေပျာက်ေန�ပီး။  က�န်ေတာ်/မ  ဘယ်လမ်းေ�ကာင်းကုိ  ေရွးရမလဲ။” - NFPE မိဘ

တာ (့ခ်)ခ�ုိင်တွင်�ိှေသာ  ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး၏  အသံများ  

“ေကျာင်းက  ြပန်ဖွင့်ပါအံးုမလား။  က�န်ေတာ်/မ  အသက်�ကီးလာ�ပီး။  က�န်ေတာ်/မ  ဘာလုပ်ရမလဲ။  အလုပ်လုပ်ရမလား။”  
-  NFPE ေကျာင်းသူ/သား

"NFPE ပ�ုိဂရမ်မှာ  တက်ေနတဲ့ေကျာင်းသူ/သားေတွက  သူတိ� ရဲ�  အခွင့်အေရး  ဆုံး ���ံးတယ်ေလ။  NFPE ဆရာ/မေတွကေတာ့
လခမရဘူးေပါ။့  က�န်ေတာ်/မတိ�  တအားသိမ်ငယ်တယ်။  က�န်ေတာ်/မတိ� ရဲ�  ေကျာင်းသူ/သားေတွက  ေကျာင်းဘယ်ေတာ့ဖွင့်မ

လဲေမးတယ်။  သူတိ� ေကျာင်းြပန်တက်ရမှာပါ  လိ� ဘဲ  က�န်ေတာ်/မတိ�  ေြပာ�ိုင်တယ်။"  -  NFPE ေကျာင်းဒါ�ုိက်တာ



ဤသုေတသနကုိ  T e a c h e r F O C U S  �ှ င့်  H e l p  w i t h o u t  F r o n t i e r s  T h a i l a n d  F o u n d a t i o n
( H w F )တိ� မှ  ပူး ေပါ င်း ေဆာ င် ရွ က် ခ့ဲပါသည်။

စာ ေရး သူ  -  T o m  L o w e

သု ေတသန  �ကီး �က ပ် ကွ ပ် ကဲ ေရး မ�း �ှ င့်  ဂရ ပ် ဖ စ် ဒီ ဇုိ င်း  -  L a w i  C h a n

အယ် ဒီတာ  -  G r e g  T y r o s v o u t i s

စာ စီ စာ �ုိ က် �ှ င့် ဒီ ဇုိ င်း  -  L a u r i a n e  A n d r i a m a m p i a n i n a

သု ေတသနအဖ�ဲ  -   N a i n g  W i n ,  T i n  Z a r ,  N w e t  N w e t  W i n ,  N a w  T h ’ B l a y  M o o ,  N a w  N a y  Y u
P a w ,  P a w  P a w ,  A y e  A y e  L i n ,  K y a r  H t a y ,  S a w  L a r  B a r  T u n ,  A u n g  N a i n g  S o e ,  �ှ င့်
J o n a t h a n  J o r d a n .

h t t p s : / / w w w . t e a c h e r f o c u s m y a n m a r . o r g  
h t t p s : / / h e l p w i t h o u t f r o n t i e r s . o r g /


