
ပညာေရးအရည္အေသြး တိုးတ ္မႈ ို ်ဥ္း ပ္ေသာ နည္း န ္မ်ား ်ိဳ႕တဲ့ျ ္း

ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးေ ်ာ ္းမ်ား အၾ ား သတ္မွတ္ထားရွိေသာ အရည္အေသြးအ ့္မ်ား မညီမွ်ျ ္း

ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးေ ်ာ ္းအမ်ားအျပား၌ ေရရွည္တည္တံ့မႈ အ ီအ ဥ္မ်ား မထားရွိျ ္း

အသံုးျပဳရရွိႏို ္ေသာ ပညာေရးလမ္းေၾ ာ ္းမ်ားႏွ ့္ အ ြ ့္အလမ္းမ်ားအား မသိရွိထားျ ္း

ေ ်ာ ္းထြ ္ႏႈန္းျမ ့္မားျ ္း၊ ္းရဲႏြမ္းပါးျ ္းႏွ ့္ ဘဝလံုျ ံဳမႈမရွိျ ္းမ်ား  ေလးမ်ားအတြ ္ 
အ ာအ ြယ္မဲ့ေသာ အေျ အေနမ်ားသို႔ ေရာ ္ရွိေ ျ ္း

ပညာေရး အရည္အေသြးႏွ ့္ ပတ္သ ္ေသာ အ ် ္အလ ္မ်ားမရွိျ ္း  ေ ်ာ ္းႏွ ့္ ပညာေရး န ္မွ 
ၾ ံဳေတြ႕ရေသာ ိန္ေ ၚမႈအ ္အ ဲမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေျဖရွာရန္ ္ ဲေ ျ ္း

အ ်ဥ္း ်ဳပ္

(EQF) ပညာအရည္အေသြး မူေဘာ ္ ို ေရး ြဲ ဲ့ျ ္းမွာ (MLCs) ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးေ ်ာ ္းမ်ားတြ ္ တည္ျ ိမ္၍ ညီမွ်ေသာ ပညာေရးအရည္အေသြး 
အ ့္အတန္း ို ရရွိေ ရန္ျဖ ္သည္။ ထိုသို႔ေရး ြဲရာတြ ္ ၂၀၁၅ ုႏွ ္၊ ႏိုဝ ္ဘာလတြ ္ တ ္၍ လုပ္ န္း ဥ္တေလွ်ာ ္လံုး ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးတြ ္ 
အဓိ ပါဝ ္သ ္ ို ္သူမ်ားႏွ ့္ ေတြ႕ ံုေ ြးေႏြးမႈမ်ား ို အျပည့္အဝ လုပ္ေ ာ ္ ဲ့ပါသည္။ ထိုပညာေရးအရည္အေသြးမူေဘာ ္ ို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
ပညာသ ္ႏွ ္အတြ ္း မ္းသပ္အသံုးျပဳၿပီးသည့္ေနာ ္ပို ္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသ ္ႏွ ္တြ ္ ေ ်ာ ္းအုပ္ ရာ/မ မ်ား၏ အ ူအညီျဖ ့္ 
ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးေ ်ာ ္းေပါ ္း (၃၈) ေ ်ာ ္းတြ ္ အေ ာ ္အထည္ေဖာ္ တ ္အသံုးျပဳ ဲ့ပါသည္။ ပညာေရးအရည္အေသြးမူေဘာ ္ ို ျမန္မာဘာသာ၊ 
ထို ္းဘာသာႏွ ့္ အ ၤလိပ္ဘာသာမ်ားျဖ ့္ ရရွိႏို ္ၿပီး ထို ္းႏို ္ ံအ ိုးရ၏ ပညာေရးဝန္ၾ ီးဌာနမွ အတည္ျပဳျ ္း ံထားရပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးေ ်ာ ္းမ်ား 
ၾ ံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ား၏ အရ ္းအျမ ္မ်ားႏွ ့္ ေ ်ာ ္းမ်ား၌ ် ့္သံုးေသာ န ္မ်ား၏ အ ့္ ့္ တည္ေ ာ ္ပံုမ်ား ို အထူးသျဖ ့္ ဦးတည္ရည္ရြယ္၍ 
ပညာအရည္အေသြးမူေဘာ ္ (EQF) ို ဖန္တီးထားပါသည္။

ထို ္း-ျမန္မာနယ္ ပ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးေ ်ာ ္းမ်ား၏ ပညာေရးအရည္အေသြး ို မွတ္တမ္းတ ္ျ ္း

Centers Listed in the 
2017-2018 Academic Year

61 MLCs, 9 Branch Schools 

Enrolling 13,921 Children and 
733 Teachers

EQF အေနျဖ ့္ေအာ ္ပါ
အေၾ ာ ္းအရာမ်ား ုိ 

ျမွ ့္တ ္ေပးႏုိ ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္

ၾ ံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ား

54 indicators
  5 domains 
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5 Domains
54 Indicators

The Education Quality Framework (EQF)



ႏို ္ ံတ ာရွိ တာဝန္ရွိသ ္ ို ္သူမ်ားႏွ ့္ အလွဴရွ ္မ်ားအား အၾ ံျပဳ ် ္မ်ား

EQF Scores by Domain
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EQF ၏ ပ်မ္းမွ်ရရွိေသာ အမွတ္အားလံုးေပါ ္းမွာ ၇၄ ရာ ို ္ႏႈန္းရွိသည္
MLC ေ ်ာ ္း ၃၈ ေ ်ာ ္း၏ ေ ်ာ ္းထြ ္ႏႈန္းမွာ ၄.၃ ရာ ို ္ႏႈန္းရွိသည္

3

မိဘ ရာပူးေပါ ္းပါဝ ္မႈ 
ထို ္းႏို ္ ံ၏ အမ်ိဳးသားဥပေဒတြ ္ပါဝ ္ေသာ ေလးအ ြ ့္အေရး ဥပေဒႏွ ့္အညီ၊ ေဒသ ို ္ရာ ပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ပူးေပါ ္း၍ 

ရာ/မမ်ား၊ ေ ်ာ ္းသားမ်ား၊ ရပ္ ြ ္အဖြဲ႕ဝ ္မ်ားႏွ ့္ ေလးမ်ား ိုယ္တို ္ တ ္ေရာ ္ႏို ္ေသာ ေလးအ ြ ့္အေရးႏွ ့္ ာ ြယ္
ေ ာ ့္ေရွာ ္ေရး သ ္တန္းမ်ား ပို႔ ်ရာတြ ္ ပံ့ပိုး ူညီေပးရန္။ ထိုလုပ္ေ ာ ္မႈမ်ားတြ ္ ရပ္ ြ ္အ ့္ အသိပညာေပးမႈမ်ားႏွ ့္ 

ေလးယူ  မိဘမ်ား၊ ေနရာသ ္သို႔ အေျ ် ါ  မိဘမ်ား ို ဦးတည္ေသာ ြ ္း ္း ည္းရံုးေရးလုပ္ န္းမ်ားလည္း ပါဝ ္ႏို ္သည္။

ေ ်ာ ္းသားမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ မံႈ 
မိဘမ်ားအား ရရွိႏို ္ေသာ ပညာေရး ို ္ရာ လမ္းေၾ ာ ္းမ်ားႏွ ့္ ပ ္သ ္သည့္ အ ် ္အလ ္မ်ားေပးရာတြ ္ ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရး
တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွ ့္ သ ္ ို ္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္။ သို႔မွသာလွ် ္ မိဘမ်ားအေနျဖ ့္ မိမိတို႔၏အနာ တ္ ို ျမ ္ရသည့္အတို ္း 
ပညာေရးႏွ ့္ ို ္ေသာ ံုးျဖတ္ ် ္မ်ား ်ရာတြ ္ အေထာ ္အ ူျဖ ္ေ ပါလိမ့္မည္။

ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရး ေ ်ာ ္း ရာ/မမ်ား အလုပ္ထြ ္ႏႈန္း ျမ ့္မားမႈ ို ေျဖရွ ္းႏို ္ရန္ ေ ်ာ ္း ရာမ်ား ို MLC ေ ်ာ ္းမ်ားတြ ္ 
တရားဝ ္ အလုပ္ န္႔ထားႏို ္ရန္ ထို ္းဥပေဒႏွ ့္အညီ တရားဝ ္ ို ္ေ ာ ္ႏို ္ေသာ ာရြ ္ ာတမ္းမ်ား လိုအပ္သည္။

ရာ/မ မ်ား အရည္အေသြးႏွ ့္ ပံ့ပိုးမႈ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေလးမ်ား၊ အသ ္လြန္ ေလးမ်ားႏွ ့္ ေ ်ာ ္းျပ ္ပ ေလးမ်ားအတြ ္ ထို ္းႏို ္ ံႏွ ့္ ျမန္မာႏို ္ ံ ေ ်ာ ္းျပ ္ပ 
သ ္ၾ ားေရးအေထာ ္အ ူမ်ား ို ်ယ္ ်ယ္ဝန္းဝန္း ျဖန္႔ေဝေပးရန္။ ထိုလုပ္ န္း ို တာဝန္ယူလုပ္ေ ာ ္ရန္ ေ ်ာ ္း ရာ/မမ်ား ို 
သ ္တန္းပို႔ ်ေပးရန္ႏွ ့္ န္႔အပ္ထားရန္အတြ ္ ပညာေရး ို ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ဘတ္ ် ္မ်ား ်ေပးရပါမည္။

ေရႊ႕ေျပာ ္း ေလးမ်ား၏ ပညာေရးေထာ ္ပံ့မႈတြ ္ အ ိုးရမ်ား၏ ပါဝ ္လုပ္ေ ာ ္မႈ ပို၍ရရွိရန္ ၾ ိဳးပမ္းလုပ္ေ ာ ္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာ ္း
ပညာေရး ို ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ပူးေပါ ္းဦးေ ာ ္မႈမ်ားျဖ ့္ ပံ့ပိုးေပးရန္။ ေ ်ာ ္း ရာ/မမ်ား၊ ေ ်ာ ္းသားမ်ားႏွ ့္ ေရႊ႕ေျပာ ္း
ေ ်ာ ္းမ်ား ို အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိလာရန္ ပြ ့္လ ္းျမ ္သာမႈရွိေသာ ံ ်ိန္ ံႏႈန္း ႏွ ့္ အလြယ္တ ူေျပာ ္းလဲႏို ္ေသာ လမ္းေၾ ာ ္းမ်ား

ို ္ရာ ေ ြးေႏြးမႈမ်ားအား အ ဥ္မပ် ္ လုပ္ေ ာ ္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

ေလး ာ ြယ္ ေ ာ ့္ေရွာ ္ေရး
လ ္ရွိ ေလးလံုျ ံဳေရး ို ္ရာ ြန္ရ ္ ို ပိုမိုအားေ ာ ္းလာေအာ ္ ျပဳလုပ္ရန္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြ ္ ျဖ ္ ဥ္ ီမံ န္႔ ြဲမႈႏွ ့္ ပ ္သ ္၍ 
သ ္ ို ္မႈရွိေသာ အ ် ္အလ ္မ်ားအား အေသး ိပ္ျဖည့္ ြ ္ ် ္မ်ားႏွ ့္အတူ လံုေလာ ္ ြာ တ ္ျပေပးရမည္။

ေထာ ္ပ့ံမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာျ ္း
MLC ဘတ္ ် ္ အ ်ပ္အတည္းမ်ား ို ေျဖရွ ္းႏို ္ရန္ ေ ်ာ ္းတို ္းတြ ္ ဝ ္ေ ြရွာေဖြျ ္း (သို႔) ထိန္းသိမ္းျ ္းအတြ ္ 
ေရရွည္တည္တံ့ ို ္ျမဲေသာ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ေ ်ာ ္း ိုအေျ ံေသာ ဝ ္ေ ြရွာေဖြေရး ီမံ ိန္းမ်ားအတြ ္ 
လုပ္အား ြမ္းရည္ျမ ့္တ ္ျ ္းမ်ား ပူးတြဲပါဝ ္ရန္ လိုအပ္သည္။



ပညာေရး အရည္အေသြးႏွ ့္ ပတ္သ ္ေသာ 
အ ် ္အလ ္မ်ားမရွိျ ္း  ေ ်ာ ္းႏွ ့္ 
ပညာေရး န ္မွ ၾ ံဳေတြ႕ရေသာ ိန္ေ ၚမႈ
အ ္အ ဲမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေျဖရွာရန္ 

္ ဲေ ျ ္း

အသိအမွတ္ျပဳ ံထားရေသာ ပညာေရး
လမ္းေၾ ာ ္းမ်ား တ ္ ုထ ္မ  
ရွိပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ထုိ ္းႏုိ ္ ံေ ်ာ ္းျပ ္ပ 
ပညာေရး (NFE)၊ ျမန္မာျပည္ ေ ်ာ ္းျပ ္ပ 
မူလတန္းပညာေရး (NFPE) ႏွ ့္ ျမန္မာျပည္ 
ံ ်ိန္ ံညႊန္းမီ ၄တန္း၊ ၈တန္းႏွ ့္ ၁၀တန္း 
ာေမးပြဲမ်ား သျဖ ့္ပါဝ ္သည္။ အ ိုးရ 

ပညာေရးဌာနမ်ားႏွ ့္ပူေပါ ္းေ ာ ္ရြ ္မႈမ်ာ
းလည္း တုိးပြားလာသည္။ အ ်ိဳ႕ေ ်ာ ္း

ရာ/မမ်ား  ျမန္မာျပည္တြ ္ေ ်ာ ္းျပ ္ပ 
မူလတန္းပညာေရးႏွ ့္ ၁တန္းအတြ ္ 
သ ္တန္းမ်ားတ ္ေရာ ္ ဲ့သည္။ 

ေ ်ာ ္း ရာမ်ားမွာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ 
မ ံရေသာေၾ ာ ့္ မေရရာေသာ 
အနာ တ္ျဖ ့္ ၾ ံုေတြ႕ေနရသည္။ 
ေရႊ႕ေျပာ ္းေ ်ာ ္း ရာမ်ား 
အလုပ္ထြ ္ႏႈန္း အလြန္ျမ ့္ေနပါသည္။

ေ ်ာ ္းတုိ ္းတြ ္ မိဘမ်ားပါဝ ္တ ္
ေရာ ္ေသာ အလွည့္ ် အ ည္းအေဝး
မ်ားရိွပါသည္။ 

MLC ေရႊ႕ေျပာ ္းပညာေရးေ ်ာ ္းမ်ားတြ ္ 
အေျ ံ ်ေသာ ေလး ာ ြယ္
ေ ာ ့္ေရွာ ္ေရး န ္ထားရိွၿပီး 

ရာ/မမ်ားအပါအဝ ္ ပညာေရး ို ္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး ႏွ ္ ဥ္ 

ေလး ာ ြယ္ေ ာ ့္ေရွာ ္ေရး 
သေဘာတူညီမႈ ေဖာ ္မ်ား ို 
ျဖည့္ ြ ္လ ္မွတ္ေရးထုိးရပါသည္။ 

မိသား ုမ်ား မေရရာေသာ အနာ တ္ႏွ ့္ 
ၾ ံဳေတြ႔လာသည္ႏွ ့္အမွ် ေလးမ်ားလည္း 
အသိအမွတ္ျပဳ ံရေသာ သ ္ရိုးညႊန္းတမ္း 
တ ္ ုထ ္မ  ေလ့လာသ ္ယူၾ ရသည္။ 
သို႔မွသာလ် ္ ၎တို႔၏မိသား ုမ်ား 
ဘယ္အေျ အေနေရာ ္ေရာ ္ 
ေ ်ာ ္း ္တ ္ေနႏို ္ရန္ ျဖ ္ႏို ္မည္။ 
MLCs မွ ြဲျပားေသာ ေရြး ်ယ္ ရာ 
ပညာေရးလမ္းေၾ ာ ္းမ်ား ို မ္းလမ္းလာ
သည္ျဖ ္၍ မိဘမ်ားအဖို႔ ပညာေရးအတြ ္ 
ေရြး ်ယ္ ရာလမ္းေၾ ာ ္းမ်ား ရွိေၾ ာ ္း 
အသိအျမ ္တိုးလာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေလးမ်ားႏွ ့္ မိဘမ်ား ို ေလး ာ ြယ္
ေ ာ ့္ေရွာ ္ေရးႏွ ့္ ေလးအ ြ ့္အေရး 
သ ္တန္းမ်ားေပးရန္ လုိအပ္ေန ဲျဖ ္သည္။ 
ေ ်ာ ္းျပ ္ပ ေလးမ်ား (OOSC) အား 
ေလ့လာေ ာ ့္ၾ ည့္ျ ္း ိုလည္း 
ပို၍အားေ ာ ္းလာရန္ လုပ္ေ ာ ္ရမည္။ 

ေ ်ာ ္း ိုအေျ ံေသာ မွတ္တမ္း
ထိန္းသိမ္းျ ္းႏွ ့္ အ ် ္အလ ္မ်ားအား 
ီမံ န္႔ ြဲမႈ ိုလည္း တုိးတ ္မႈမ်ား 

လုပ္ေ ာ ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မိဘ ရာအသ ္းအဖြဲ႕မ်ား (PTAs) တြ ္လည္ 
ုန္ ် ရိတ္မ်ား မွ် ံျ ္း ပဏာမေျ လွမ္း

မ်ားႏွ ့္ ဝ ္ေ ြဖန္တီးမႈ ီမံ ိန္းမ်ား (IGPs)
 မွတ ့္ ေဒသအလို ္ လုိအပ္ေသာ 
ေ ြေၾ းေထာ ္ပံ့မႈမ်ား ရွာေဖြရာတြ ္ 
အ ္အ ဲမ်ားၾ ံဳေတြ႕ရာ၌လည္း 
မတူညီေသာ အ ့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾ သည္။ 

MLC ေ ်ာ ္းမ်ားတြ ္ ႏွ ္ ဥ္ ေ ြ ာရ ္း
္ေ းျ ္းမ်ား ပါဝ ္ေသာ တာဝန္ ံမႈ 

လုပ္နည္း ို ္နည္းမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ 

ေတြ႔ရွိ ် ္မ်ား

        
        

ရာ/မ မ်ား 
အရည္အေသြးႏွ ့္ ပံ့ပိုးမႈ

ေအာ ္ျမ ္မႈ ္လ ္ရွိေနေသာ
အ ္အ ဲမ်ား 
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ေလး ာ ြယ္ 
ေ ာ ့္ေရွာ ္ေရး 

ေ ်ာ ္းသားမ်ား 
အသိအမွတ္ျပဳ ံရမႈ 

ေ ်ာ ္း ီမံ န္႔ ြဲမႈ 

မိဘ ရာပူးေပါ ္းပါဝ ္မႈ 



EQF မိတ္အဖြဲ႔အ ည္းမ်ား

Migrant Educational Co-ordination Center (MECC)သည္ တာ့ ္ ရို ္ပညာေရး၀န္ေ ာ ္မႈဧရိယာ၂ 
ေအာ ္တြ ္ရွိေသာ အဖြဲ႔အ ည္းတ ္ ုျဖ ္သည္။ MECC မွ ေ ်ာ ္းမ်ား၊ အ ိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊ 
ေဒသတြ ္းအဖြဲ႔အ ည္းမ်ား၊ ႏွ ့္ အ ိုးရအဖြဲ႔မ်ားၾ ား ်ိတ္ ္ေပါ ္း ူးေပးသည္။ ေရႊႊ ႔ေျပာ ္းေ ်ာ ္းမ်ားသည္ 
MECC ၏ ေအာ ္တြ ္ ာရ ္းသြ ္းထားျပီးျဖ ္သည္။ 

The Burmese Migrant Workers' Education Committee (BMWEC) သည္ ထုိ ္းႏုိ ္ ံ မဲေ ာ ္ျမိဳ႕တြ ္ရွိေသာ  
ေရႊ ႔ေျပာ ္းမိသား ုမ်ားအား ပ့ံပိုးေပးေနေသာ ေဒသတြ ္းအဖြဲ႔အ ည္းတ ္ ုျဖ ္သည္။ BMWEC သည္ ၂၀၀၀ 
ုနွ ္တြ ္ တ ္ ဲ့ျပီး၊ တာ့ ္ ရို ္အတြ ္းရိွ ေရႊ ႔ေျပာ ္းေ ်ာ ္း ၂၃ ေ ်ာ ္းအားၾ ီးၾ ပ္ေပးေနေသာ 

အဖြဲ႔တ ္ဖြဲ႔ျဖ ္သည္။ BMWEC အေနျဖ ့္ ်န္းမာ၊ ေပ်ာ္ရႊ ္ျပီး အနာ တ္လွပေသာ ေ ်ာ ္းသားမ်ား
ေမြးထုတ္ေပးႏုိ ္ရန္  ေရႊ ႔ေျပာ ္း ေလး ယ္မ်ားအား အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာပညာေရး ပ့ံပိုးေပးႏုိ ္ရန္ 
ိတ္အားထ ္သန္လွ် ္ရွိသည္။ 

Help Without Frontiers Thailand Foundation (HwF) သည္ ္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ြဲျ ား ံရမႈ၊ႏွ ့္ 
အၾ မ္းဖ ္ ံရမႈမ်ား၏ အဓိ  ျပႆနာအရ ္းအျမ ္ ို  ပညာေရး၊လူ ယ္၊ ်န္းမာေရး၊ ာ ြယ္ေရး၊ 
ေရရွည္ရပ္တည္ႏို ္မႈအတြ ္ေဒသတြ ္းလုပ္ ို ္ႏို ္ ြမ္းမ်ားအသုံးျပဳျပီး  တုိ ္ထုတ္ႏို ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖ ့္ ထုိ ္းျမန္မာနယ္ ပ္ တ ္ေလွ်ာ ္တြ ္ ေလးမ်ား၊လူ ယ္မ်ား၊ ႏွ ့္ ၄ ္းတုိ႔၏ ေဒသအတြ ္ 
ပို၍ေ ာ ္းမြန္ေသာအနာ တ္ျဖ ္လာေ ရန္ အ ြ ့္အေရးမ်ားေပးျပီး ူညီလုပ္ေ ာ ္ပါသည္။  

The Burmese Migrant Teachers' Association (BMTA) သည္ ေဒသတြ ္းႏွ ့္ ႏုိ ္ ံတ ာမွ ပညာေရး 
လုပ္ေ ာ ္ေသာသူမ်ားႏွ ့္ ပူးေပါ ္း၍လံွဳ ့ေ ာ္ေပးျ ္းျဖ ့္ ရာမ်ား၏အ ြ ့္အေရးမ်ား ျမ ့္တ ္လာေအာ ္
လုပ္ေ ာ ္ပါသည္။ BMTA မွ ည္းလုံးမႈႏွ ့္ ရာမ်ား၏တန္ဖိုး ိုျမွ ့္တ ္ေပးႏုိ ္ရန္ ရာအရည္အေသြး
ျမွ ့္သ ္တန္းႏွ ့္ အုပ္ ်ဳပ္မႈသ ္တန္းမ်ားေပးျ ္းျဖ ့္ ရာမ်ား၏ပုံရိပ္ ိုပိုမိုျမ ့္တ ္လာေ ပါသည္။ 

TeacherFOCUS Myanmar (TFM) သည္ ျမန္မာႏုိ ္ ံပညာေရး န ္အေပၚတြ ္အေျ ံ၍ လုပ္ ို ္ေနရေသာ္လည္း 
ျမန္မာ ရာမ်ား ့ဲသုိ႔ အ ်ိဳး ံ ား ြ ့္မရေသာ ရာမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳ ံရမႈ အတြ ္ သ ့္တ ့္ေလွ်ာ ္ပတ္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ား ျမွ ့္တ ္ေပးႏုိ ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ႑အလုိ ္အရည္အေသြးျမွ ့္တ ္မႈမ်ား၊ မီဒီယာအေျ ျပဳ
 ျပႆနာေျဖရွ ္းျ ္းမ်ား၊ ႏွ ့္ အ ် ္အလ ္မ်ားအသုံးျပဳ၍ လံွဳ ့ေ ာ္ေပးမႈမ်ား အသုံးျပဳျပီး ရာမ်ားအတြ ္ 
အ ်ိဳးသ ္ေရာ ္မႈရွိေသာ ျမန္မာႏုိ ္ ံသုိ႔ျပန္လည္ေပါ ္း ည္းမႈ အားျမွ ့္တ ္ေပးရန္ျဖ ္ပါသည္။ 
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