
ေရ��ေြပာင်းကေလးများအတက်ွ ပူးတွဲသင်�ုိး��နး်တမ်း
Learn Big ပလက်ေဖာင်း ပုိမုိတိးုတက်လာေစေရး
ဆရာများ�ှင့် ေကျာင်းသားများအတက်ွ အနွလိ်င်ုးသင်�ကားမ��ှင့် သင်ယူမ�စွမ်းရည်များ ပုိမုိတိးုတက်လာေစေရး
ေဘးဖယ်ခံရေသာ ပညာသင်ယူသူများ ပုိမုိပါဝင်�ုင်ိသည့် အံဝင်ခွင်ကျ�ိှေသာ ဝင်ခွင့်စနစ်များကုိ စံမံခန ့�်ခဲွရန်
အတက်ွ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဖ�ဲအစည်များ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
လငူယ်များအတက်ွ အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းသင်တနး် (TVET) အခွင့်အလမ်းများ တိးုြမ�င့်ြခင်း
ထုိင်း�ှင့် အဂ�လိပ်ဘာသာစကား သင်ယူမ�ကုိ အဓိကထားတိးုြမ�င်ြခင်း
ကပ်ေရာဂါ၏ �ကီးမားကျယ်ြပန ့ေ်သာ စီးပွားေရးအေ�ှာက်အယှက်များေ�ကာင့် ေရ��ေြပာင်းမိသားစုများစွာသည်
မဆုိစေလာက်�ိှေသာ ပညာေရးစရိတ်ကုိပင် မတတ်�ိင်ု�ကပါ။ ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများ (MLC) ကုိ ဆက်လက်ဖွင့်
လှစ်ထား�ိင်ုရန ်ပုဂ�လိကကုမ�ဏီများ၊ ရနပုံ်ေငလွမ်းေ�ကာင်းအသစ်များ�ှင့် ချတ်ိဆက်လပ်ုေဆာင်ရန ်လိအုပ်ြခင်း 
GED �ှင့် IGCSE အြပင် ေရ��ေြပာင်းကေလးသူငယ်များအတက်ွ �ိင်ုငံတကာအသိအမှတ်ြပ� ေရွးချယ်စရာများကုိ
စူးစမ်း�ှာေဖွြခင်း

ဧ�ပီလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၂၂ တင်ွ ေဘးကင်းလံြုခံ�ေစေသာ ေစာင့်�ှာက်မ� သုေတသန webinar တစ်ခုကုိြပ�လပ်ုခ့ဲ�ပီး  ထုိင်း
�ိင်ုငံတင်ွ�ိှေသာ ပညာေရးအသုိင်းအဝုိင်း နယ်ပယ်အသီးသီးမှကုိယ်စားလှယ်များ၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှကေလးသူငယ်များ
အား ပ့ံပုိးကူညီရာတင်ွ �ကိ�းစားလပ်ုကုိင်ေဆာင်ရွက်ေန�ကေသာ ရပ်ရွာအေြခြပ�အဖ�ဲအစည်း�ှင့် �ိင်ုငံတကာအဖ�ဲ
အစည်း�ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်လံးုမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ထုိင်း�ိင်ုငံ တာ(့ခ်)ခ�ုိက်တင်ွ�ိှေသာ ေရွ�ေြပာင်းကေလးသူငယ်များ
အတက်ွ မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာ ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးလ�က်�ိှေသာ ေကျာင်းဆရာများ�ှင့်
ေကျာင်းအပ်ုများ တက်ေရာက်ခ့ဲ�ကပါသည်။  ေအာက်ပါအေ�ကာင်းအရာများသည် အြပနအ်လှနေ်ဆွးေ�းွခ့ဲ�ကေသာ
အစည်းအေဝးများမှာ ရ�ိှလာေသာ အဓိကလပ်ုေဆာင်ရမည်အချက်များ၊ အ�ကံဉာဏ်များ�ှင့် စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်ေရး စာ
တိမုျားြဖစ်ပါသည်။

နယ်စပ်ေဒသတွင်�ိှေသာအေြခအေနများ�ှင့် အင်အားစုများေြပာင်းလဲမ�ေ�ကာင့် ေရ� �ေြပာင်းကေလးများအတွက်
ပညာေရးကုိလညး် ေြပာင်းလဲရနလုိ်အပ်ပါသည။် ေရ��ေြပာင်းကေလးများအား ဆက်လက်ပ့ံပုိး�ိင်ုရနအ်တက်ွ ကေလး
များအားလံးု ပညာသင်�ကား�ုင်ိေရးကုိ မထမဦးဆုံးေသချာေအာင်ြပ�လပ်ုရန ် လိအုပ်ပါသည်။ ေရ�ှည်တင်ွ ပညာေရး
ကုိ အသိအမှတ်ြပ�လက်ခံေ�ကာင်း ေသချာေစရနတ်က်ွ ေြဖ�ှင်းချက်အသစ်များ လိအုပ်ပါသည်။ ေြဖ�ှင်းချက်များ
တင်ွ ေအာက်ပါတိ�  ပါဝင်�ိင်ုပါသည် - 

စညး်�ုံးေရးလုပ်ငနး်စဥ်  အကျဥ်းချ�ပ်

ေဘးကင်းလုံြခံ�ေစေသာ ေစာင့်ေ�ှာက်မ� - တာ(့ခ်)ခ�ုိင်တွင်�ိှေသာ ေရွ�ေြပာင်းကေလး
များအတွက် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး အေြခအေနအေပ� ြခံ�ငံသုံုးသပ်ချက်

MLC ေကျာင်းအုပ်များ၏ အသံများ



ထုိင်းပညာေရးလမ်းေကျာင်းများ (ေကျာင်းတင်ွး�ှင့် ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး�ှစ်ခုလံးု) သည် အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းခံ
ရေသာေ�ကာင့် ေရ��ေြပာင်းကေလးများေကျာင်းတက်�ိင်ုရန ် ပ့ံပုိးကူညီေပးြခင်း။ ဘာသာစကား၊ စာရွက်စာတမ်း ရ
�ိှ�ုင်ိခွင့်�ှင့် ပညာေရး�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ကုနက်ျစရိတ်များအပါအဝင် လက်�ိှြဖစ်ေပ�လျက်�ိှေသာ အတားအဆီး
များကုိ ေကျာ်ြဖတ်ရနအ်တက်ွ �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်မ�များ လိအုပ်ပါမည်
အနွလိ်င်ုး�ှင့် မူပုိင်ခွင့်ကန ့သ်တ်ချက်မ�ိှေသာ သင်ယူမ�ေရွးချယ်စရာများအား ပ့ံပုိးေပးြခင်းအပါအဝင်
လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှေသာ ပညာေရးေရွးချယ်မ�များကုိ တိးုချ�ဲေပးြခင်း
ေရ� �ေြပာင်းကေလးများ ေကျာင်းေြပာင်းြခင်း သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းထွက်ြခင်းက့ဲသိ� ေသာ အေြခအေနမျ�ိးတင်ွ၊ 
ကေလးများ ေကျာင်းြပနအ်ပ်�ိင်ု�ပီး သူတိ�ရပ်တန ့ခ့ဲ်သည့်ေနရာမှစ၍ ပညာဆက်လက်သင်ယူ�ိင်ုရန ်ခရက်ဒစ်စနစ်
လိ�အပ်ြခင်း
တစ်သက်တာသင်ယူမ�အတက်ွ တရားဝင်လက်မှတ်ရ�ိှထားေသာ အေတ�အ�ကံ� သိ� မဟတ်ု က�မ်းကျင်မ�အေြခခံ
သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း။ ၎င်းတင်ွ အချနိတိ်သုင်ယူမ�အေထာက်အထားများ ပါဝင်�ိင်ုသည်
ပုိမုိပါဝင်�ိင်ုေသာ သင်ယူ�ိင်ုမ�အတက်ွ အမျ�ိးသမီးငယ်များအား အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းသင်တနး်များ တက်
ေရာက်ခွင့်ကုိ တားြမစ်ထားသည့် ကျားမေရးရာအတားအဆီးများကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်းရန�ှ်င့် �ဖိ�ဖျက်ရနလိ်အုပ်
ြခင်း
အစားထုိးပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများ�ှင့်ပတ်သက်၍ မိဘများနားလည်ေ�ကာင်း ေသချာေစရနအ်တက်ွ
အသိပညာေပးြခင်းများ လိအုပ်ြခင်း။ အကယ်၍ ရ�ိှ�ိင်ုေသာ ပညာေရးအတက်ွေရွးချယ်မ�များသည် အသက်ြပ
ည့်ေသာကေလးများ သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းထွက်သွားေသာ ကေလးများအတက်ွ မသင့်ေလျာ်ပါက၊ သူတိ�အား
အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်း�ှင့် ေကျာင်းြပင်ပပညာရး ေရွးချယ်မ�များ�ှင့် ချတ်ိဆက်ေပးသင့်ပါသည်

ထုိင်း�ုိင်ငံတွင်�ိှေသာ ေရ� �ေြပာင်းကေလးများအတွက် ပညာေရးပံပုိးကူညမီ�များတုိးြမ�င့်ေပးရန ်အခွင့်အလမ်းများစွာ
�ိှပါသည။် ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး�ှင့် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်း�ှင့် ေရ��ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများသိ�  တက်ေရာက်ခွင့်
များအပါအဝင် တည်ေဆာက်ထား�ပီးေသာ တိးုတက်မ�များအေပ�အေြခခံ၍ က��်ပ်ုတိ�  ဆက်လက်အေကာင်အထည်
ေဖ�ရန�ှ်င့် ြမ�င့်တင်ေပးရန ် လိအုပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေနရာအ�ှ�ံအြပားတင်ွ ြဖစ်ေပ�လျက်�ိှေသာ အေ�ှာင့်အယှက်
များေ�ကာင့် လိက်ုေလျာညီေထွမ��ိှ�ပီး အသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ ေရွးချယ်မ�များ ပုိမုိလိအုပ်ပါသည်။ ေ�ှ�ဆက်ရန်
အတက်ွ ေြဖ�ှင်းချက်များထဲတင်ွ ေအာက်ပါတိ�ပါဝင်�ိင်ုပါသည် - 

ေဘးက င်း လံု ြခံ�ေ စ ေသာ  ေစာင့် ေ�ှာ က် မ� သု ေတသန  -  စည်း �ုံး ေရးလု ပ် င နး် စ ဥ်  အကျ ဥ်း ချ� ပ်  

ဆင်းရဲ�မ်ွးပါးေသာ မိသားစုများမှ ကေလးများအတက်ွ ေကျာင်းလခများ ေထာက်ပ့ံရန ်ရနပုံ်ေင�ှွာေဖွြခင်း
ရ�ိှ�ိင်ုေသာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများကုိ ေရ��ေြပာင်းမိဘများအား အသိေပးြခင်း။ ၎င်းတင်ွ ပညာေရး၏တနဖုိ်း
အေ�ကာင်းကုိ ရွယ်တကူေလးများ�ှင့် မ�ေဝရန ်စံနမူနာလငူယ်များအား ပ့ံပုိးကူညီြခင်းတိ�  ပါဝင်�ိင်ုပါသည်
�ပီးြပည့်စုံေသာ ေကျာင်းအာဟာရအစီအစ�်ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း
ဆရာများ၊ မိဘများ�ှင့် ကေလးများအတက်ွ လမူ�ဆက်ဆံေရးဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးကူညီမ�ကုိ အားြဖည့်ေပးြခင်း
အင်တာနက်မ�ိှသူများအတက်ွ လိက်ုေလျာညီေထွ�ိှေသာ သင်ယူမ�အခွင့်အလမ်းများရ�ိှ�ိင်ုမ�ကုိ တိးုြမ�င်ေပးြခင်း

ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်းတွင် ေရ� �ေြပာင်းကေလးငယ် ၂၅၀၀ ေကျာ ် ေကျာင်းထွက်ခ့ဲ�ပီး ကေလးများ�ှင့် ၎င်း
တိ�၏မိဘများ ြပနလ်ညစိ်တ်ပါဝင်စားလာေစရနအ်တွက် ရညရွ်ယ်ချက်�ိှေသာ�ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်မ� လုိအပ်
ပါသည။် ကေလးများ ေကျာင်းြပနအ်ပ်ေရး�ှင့် ေကျာင်းဆက်တက်ေရးကုိ တနွး်အားေပးရနအ်တက်ွ ေအာက်ပါတိ�
လိအုပ်ပါသည် -

ပညာေရးအသုိင်းအဝုိင်း�ှင့် လူထုအေြခြပ� အဖ�ဲအစညး်များ၏ အြမင်များ



ေဘးက င်း လံု ြခံ� ေစ ေသာ  ေစာင့် ေ�ှာ က် မ� သု ေတသန  -  စည်း �ုံး ေရးလု ပ် င နး် စ ဥ်  အကျ ဥ်း ချ� ပ်

လူတနး်စားခဲွြခားြခင်းသည ်လက်ေတ�ကမ�ာတွင် ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ပံပုိးကူညမီ�များ ရ�ိှေရးအတွက် သက်ေရာက်မ�
များ�ိှပါသည။် 'ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူ' သိ� မဟတ်ု 'ဒကု�သည်' ဟေူသာ လတူနး်စားခဲွးြခားြခင်းသည် ေဝါဟာရ�ှင့်သာ
သက်ဆုိက်သည်ဟ ု ထင်ရေသာ်လည်း၊ လိအုပ်ေနသူများအတက်ွ  ၎င်းတိ� �တွင် အမှနတ်ကယ် အကျ�ိးဆက်များ�ိှ
ပါသည်။ �ိင်ုငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်းများအတက်ွ 'ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူ' ဟေူသာ ေဝါဟာရသည် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ
နယ်နမိတ်များြဖတ်ေကျာ်သူများက ၎င်းတိ�၏ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်ရနဆုံ်းြဖတ်ချက်တင်ွ ေရွးချယ်စရာ အစိတ်အပုိင်း
တစ်ခု�ိှသည်ဟ ု ဆုိလိပုါသည်။ အေြခအေနများစွာတင်ွ ထုိက့ဲသိ� မဟတ်ုဘဲ ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူများ�ှင့် ဒကု�သည်
အသီးသီးအတက်ွ စိနေ်ခ�မ�များ�ှင့် အခွင့်အလမ်းများကုိ �ှင်း�ှင်းလင်းလင်းေဖ�ြပရန ် ပုိမုိခိုင်မာေသာ ေထာက်ခံ
အားေပးမ� လိအုပ်ပါသည်။ တစ်ြခားေသာ အေြခအေနများတင်ွ �ိင်ုငံေတာ်အဆင့် ဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံများ�ှင့် �ိင်ုး
ယှဥ်ပါက ေဒသခံအစုိးရများသည် ဤအေရးေပ�ပညာေရးစိနေ်ခ�မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းရာတင်ွ ပုိမုိထိေရာက်မ��ိှပါသည်။
ေရ�ှည်ေြဖ�ှင်းချက်များေပ�ထွက်လာေအာင် �ကိ�းစာလပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ ေဒသခံအာဏာပုိင်များ�ှင့် ပုိမုိခ်ုိင်မာေသာ
ချတ်ိဆက်မ�များ�ိှရန ်လိအုပ်ပါသည်။

ေရ� �ေြပာင်းပညာေရးကုိ အေရးေပ�အေြခအေနကာလအတွက် ပညာေရး Education in Emergency (EiE) အေြခအေန
တွင် ထည့သွ်င်းစဥ်းစားသင့်ပါသည။် �ကီးမားကျယ်ြပန ့ေ်သာ မလံြုခံ�မ�၊ အပ်ုချ�ပ်ေရးစိနေ်ခ�မ�များ၊ ဆက်လက်ြဖစ်ေပ�
လျက်�ိှေသာ လမူ�ေရး၊ စီးပွားေရး၊ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ေဘးအ��ရာယ်များ၊ ပဋိပက�၏
တိက်ု�ုိက် သိ� မဟတ်ု သွယ်ဝုိက်သက်ေရာက်မ�များ (INEE, 2010) က့ဲသိ� ေသာ EiE ၏ ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည့် စံ
သတ်မှတ်ချက်များစွာ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှသည် ပတ်ဝနး်ကျင်တင်ွ လည်ပတ်ေနချနိ၊် အစုိးရစီမံခန ့�်ခဲွမ�မဟတ်ုေသာ
ပညာေရးစနစ်များသည် �ကီးမားေသာ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ ရနပုံ်ေင ွသိ� မဟတ်ု အြခားေသာ ကာလ
�ှည်အကျပ်အတည်းများရ�ိှထားသည့် ေထာက်ပံမ�မျ�ိးမပါဘဲ ေရ��ေြပာင်းကေလးများ၏ ပညာေရးဆုိင်ရာအခွင့်
အေရးကုိ ဆယ်စု�ှစ်များစွာ အကာအကွယ်ေပးထားသည်။ အေြခခံလိအုပ်ချက်များ ြပည့်မီရန၊် ကေလးများ ေဘးကင်း
ေစရန�ှ်င့် တတ်�ိုင််သေလာက် ကေလးများစွာပညာသင်�ကားခွင့် ေသေသချာချာရ�ိှရနအ်တက်ွ က��်ပ်ုတိ�  ဆက်လက်
လပ်ုေဆာင်ရန ် လိအုပ်ပါသည်။ ထုိအေြခခံအပ်ုြမစ် ခုိင်မာမ�မ�ိှမချင်း၊ ေရ��ေြပာင်းကေလးအတက်ွ အ��ရာယ်
ဆက်လက်�ိှေနပါမည်။ ပညာေရးတနဖုိ်း�ှင့် ပတ်သက်၍ ေရ��ေြပာင်းမိသားစုများအား အသိပညာေပးြခင်းသည်
ေြဖ�ှင်းချက်၏ မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်ေသာအစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ မေသချာမေရရာမ�များထဲတင်ွ ပညာေရးသည်
ကေလးေတကုိွ ဆင်းရဲတင်ွးက လတ်ွေြမာက်ေအာင် ကူညီေပး�ိင်ုေသာ တစ်ခုတည်းေသာ အရာြဖစ်ပါသည်။

တုိင်းြပညကုိ် ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာက်ရနအ်တွက် ပညာေရးသည ် အဓိက ကုိယ်စားလှယ်များထဲမှ တစ်ခုြဖစ်သည။်
ပညာေရးတင်ွ ရင်း�ှးီြမ�ပ်�ှြံခင်းသည် အနာဂတ်မျ�ိးဆက်သစ်များကုိ ေဘးကင်းလံြုခံ�ေစ�ပီး သူတိ�အား လိအုပ်ေသာ
ေဝဖနပုိ်င်းြခားေတးွေခ��ိင်ုစွမ်းများကုိ ြမ�င့်တင်ေပး�ိင်ုပါသည်။ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ �ှင့် အာဏာသိမ်းမ� �ှစ်ခုလံးုတင်ွ
မတညီူေသာ အေရး�ကီးကိစ�ရပ်များ �ိှ�ပီး၊  ဤြပဿနာအားလံးုကုိ တချနိတ်ည်း ေြဖ�ှင်း�ိင်ုမ��ိှမ�ိှကုိ မိမိကုိယ်ကုိ ြပန်
ေမးရန ် လိအုပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ ကေလးသူငယ်များအတက်ွ ပညာေရးကုိ �ိင်ုငံေရးအရ အသုံးချေနြခင်းသည်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ သနး်�ှင့်ချေီသာ ေကျာင်းသားများအား ေကျာင်းထွက်ေစခ့ဲရ�ပီး ထုိင်း�ိင်ုငံတင်ွ ေထာင်�ှင့်ချေီသာ
ေကျာင်းသားများအား ေကျာင်းထွက်ေစခ့ဲပါသည်။ က��်ပ်ုတိ�သည် ေ�ှ�ဆက်ရမည့်နည်းလမ်းများကုိ ဂ�ုတစုိက်
စ�်းစားရန၊် ေဒသ��ရာလမူ�အသုိင်းအဝုိင်းများ၏ အသံကုိ အနးီကပ်နားေထာင်ရန�ှ်င့် ကေလးများ၏ အကျ�ိးစီးပွား
ကုိေ�ှး����ပီး အေကာင်းဆုံးလပ်ုေဆာင်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။

�ုိင်ငံတကာအဖ�ဲအစညး်များ၏ အြမင်များ

ပညာေရးပ့ံပုိးေပးသူများသည် မတညီူေသာပညာေရးအာဏာပုိင်များ�ှင့် ချနိည်�ိြခင်း၏ အားသာချက်များ�ှင့်
အားနည်းချက်များကုိ ချင့်ချနိတ်က်ွဆကာ အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း�ကိ�းတနး်ေပ�တင်ွ ေလ�ာက်လှမ်းေန�ကပါသည်။ ရ�ိှ�ိင်ု
ေသာေရွးချယ်မ�များထဲတင်ွ ြမနမ်ာေကျာင်းြပင်ပ�ှင့်တစ်သက်တာပညာေရးဦးစီးဌာန (DAE)၊ ြမနမ်ာပကညာေရးဦးစီး
ဌာန၊ တိင်ုးရင်းသားစည်းလံးုညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ (NUG) �ှင့် တိင်ုးရင်းသားပညာ ေရးဆုိင်ရာ ဦးစီးဌာန အသီးသီးတင်ွ
ဂ�ုတစုိက်ထည့်သွင်းစ�်းစားရမည့် အခွင့်အလမ်းကုနက်ျစရိတ်များ�ိှပါသည်။ သိသာ�ှင်းလင်းေသာအရာမှာ ဤ
ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့် ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရ��ေြပာင်းကေလးများအတက်ွ
စုေပါင်းအသံတစ်ခုကုိ တတ်�ိင်ုသမ� လိအုပ်ပါသည်။

ပညာေရးဆုိင်ရာအသိအမှတ်ြပ�မ�



ေဘးက င်း လံု ြခံ� ေစ ေသာ  ေစာင့် ေ�ှာ က် မ� သု ေတသန  -  စည်း �ုံး ေရးလု ပ် င နး် စ ဥ်  အကျ ဥ်း ချ� ပ်

က��ု်ပ်တိ�  ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည့ ်ေနာက်ထပ်အဆင့်များ

ရ�ိှ�ိင်ုေသာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများ�ှင့် ပညာေရးတနဖုိ်းများအေ�ကာင်း�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ေရ��ေြပာင်းမိဘ
များအ�ကား အသိပညာေပးရနအ်တက်ွ ေကျာင်းြပနတ်က်ေရး ကမ်ပိနး်ကုိ စတင်ြခင်း
လိက်ုေလျာညီေထွ�ိှေသာ ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်းများ�ှင့်ပတ်သက်၍ ေနာက်ဆက်တွဲ ကွနဖ်ရင့်တစ်ခုကုိ စီစဥ်
ြခင်း
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�လမ်းေ�ကာင်းသစ်များကုိ �ှာေဖွေဖာ်ထုတ်ရန ် ေဒသ��ရပညာေရးဌာနများ၊ နည်းပညာ
ေကာလိပ်များ�ှင့် ေဒသ��ရအစုိးရများထံသိ�  တင်ြပချက်များ ေပးပိ� �ြခင်း
ထုိင်းေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး (ေကာေစာ်ေနာ) ကုိ ေပါင်းကူးေပးရနအ်တက်ွ MLC တင်ွ ထုိင်းဆရာများကုိ ပ့ံပုိး
ကူညီြခင်းြဖင့်
ေရ� �ေြပာင်းကေလးငယ်များ�ှင့် လငူယ်များအတက်ွ ထုိင်းဘာသာြဖင့် လိအုပ်ေသာ ပထမဆုံးေသာ လမ်းစ�်တစ်
ခုကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေပးမည့် ေကျာင်းြပင်ပ ထုိင်းအ�ကိ�ပညာေရးလမ်းေ�ကာင်း  ဖ�ံ��ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတက်ွ
အဆုိြပ�လ�ာတင်သွင်းြခင်း 
အဓိကအဆင့်များ�ှင့် အခွင့်အလမ်းများပါ�ိှေသာ ေကျာင်းြပင်ပပညာေရးေြမပုံကုိ ြပ�စုေရးဆဲွြခင်း
ေကျာင်းြပင်ပပညာေရးအတက်ွ ပညာသင်ဆုများ ပ့ံပုိးေပးြခင်း
ေရ� �ေြပာင်းလငူယ်များအတက်ွ အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းသင်တနး်များ တိးုချ�ဲေပးြခင်း
က��်ပ်ုတိ�၏လပ်ုငနး်အတင်ွး EiE အေကာင်းဆုံးအေလအ့ထများကုိ ေပါင်းစပ်ြခင်း�ှင့် က��်ပ်ုတိ�၏ေလလ့ာ
သင်ယူမ�ကုိ �ိင်ုငံတကာ EiE လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း�ှင့် မ�ေဝြခင်း

Help without Frontiers Thailand Foundation �ှင့် TeacherFOCUS သည် ေရ��ေြပာင်းကေလးများ၏ လိအုပ်ချက်
များ�ှင့် ကုိက်ညီမ��ိှေသာ  ေြဖ�ှင်းချက်များကုိ �ှာေဖွရန ်ကတိကဝတ်ြပ�ထား�ပီး၊ ဤက့ဲသိ�လပ်ုေဆာင်ရနအ်တက်ွ
က��ုပ််တိ�က သင့်အကူအညီ လိအုပ်ပါသည်။ ေနာက်ထပ်လာမည့်လများတင်ွ က��်ပ်ုတိ� �ှာေဖွမည့် အ�ကံဉာဏ်အချ�ိ
ကုိ ဤေနတင်ွေဖာ်ြပထားပါသည်-

က��ု်ပ်တိ��ှင် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။

ေရ��ေြပာင်းကေလးငယ်များအားလံးု ေဘးကင်း�ပီး အရည်အေသွးြမင့်ပညာေရးကုိ ရ�ိှ�ိင်ုရနအ်တက်ွ က��်ပ်ု
တိ�၏�ကိ�းပမ်းအားထုတ်မ�တင်ွ က��်ပ်ုတိ� �ှင့်ပူးေပါင်းပါဝင်ရန ်အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း
ကုိ က��်ပ်ုတိ� �ှာေဖွေနပါသည်။ ေအာက်ပါ ဆက်သွယ်ရန ်အချက်အလက်ကုိ အသုံးြပ�၍ ဆက်သွယ်ပါ -

Help without Frontiers Thailand Foundation 
www.helpwithoutfrontiers.org   

info@helpwithoutfrontiers.org 

TeacherFOCUS
www.teacherfocusmyanmar.org 

infoteacherfocus@gmail.com 

http://www.helpwithoutfrontiers.org/
http://www.teacherfocusmyanmar.org/

