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ထိုင်းုိင်ငံအတင်ွးရှိ ေရေြပာင်းပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပ အေြခခံသည့် 
လထူပုးူေပါင်းပါဝင်ေသာ သုေတသန

ုိဝင်ဘာလ ၂၀၁၉ 



 

၁။ သေုတသန အကျV်းချuပ် 
 
 
Save the Children ှင့် World Education အဖဲွအစည်းများက ေရေြပာင်းပညာေရးှင့်ပတ်သက်ပီး ေနာက်ဆုံးအကိမ် သုေတသနစီမံကိန်း အြပည့်အစုံကုိ 

စတင်ြပလုပ်ေသာအချန်ိမှစ၍ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းကေလးများ၏ ပညာေရးေမာ်လင့်ချက်များသည် (၂၀၁၅) ခုှစ်မှစတင်ကာ 

ပုိမုိအသက်ဝင်လာခ့ဲပါသည်။ အထူးသြဖင့် ေရေြပာင်းကေလးအများစုသည် အစုိးရအသိအမှတ်ြပေသာ ပညာေရးကုိ စတင်ရရိှခ့ဲပါသည်။ ေရေြပာင်း 
စာသင်ေကျာင်းများသည် အသိအမှတ်ြပထားသာ (ြမန်မာအစုိးရေကျာင်းှင့်တကွ ြမန်မာေကျာင်းြပင်ပ ှင့် ထုိင်းေကျာင်းြပင်ပ) သင်ုိးန်းတမ်းကုိ 

အသုံးြပေသာေကာင့် ၎င်းတုိ၏ ေကျာင်းသားများအား အစုိးရအသိအမှတ်ြပ ပညာေရးသက်ေသခံလက်မှတ်ကုိ ထုတ်ေပးုိင်ခ့ဲပါသည်။ (၂၀၁၈) ခုှစ်တွင် 

အားလုံး ပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး(EFA)အတွက် ဝန်ကီးဌာနအဆင့် ေကညာချက်သည် ေရေြပာင်းကေလးများအား ထုိင်းေကျာင်းများသုိ ေကျာင်းအပ် 
ံှရန်အတွက် တားဆီးထားေသာ တရားဥပေဒဆုိင်ရာ အဟန်အတားများကုိ ဖယ်ရှားေပးခ့ဲပါသည်။  

ဤအကျိးရလဒ်များကုိ ရရိှခ့ဲေသာ်လည်း၊ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းေကျာင်းသား ထက်ဝက်ေကျာ်ခန်သည် ေကျာင်းြပင်ပတွင်သာ ရိှေနေသးပါသည်။ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ှင့် ေရေြပာင်းေဒသ အဖဲွအစည်းများ (၂၀၁၈) သည် ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးဦးေရ (၂၀၀၀၀၀) သုိမဟုတ် (၂၀၀၀၀၀) ထက်မက 

ရိှေကာင်း ခန်မှန်းထားပါသည်။ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းလူဦးေရသည် လွန်ခ့ဲေသာ အှစ် (၃၀) အတွင်းတွင် တုိးပွားလာသည်ှင့်အမ အရည်အေသွး 
ြပည့်မီေသာ ပညာေရးရရိှရန်အတွက် အေထာက်အပ့ံေပးရန် လုိအပ်ချက်များလည်း ပုိတုိးလာခ့ဲပါသည်။ ေရေြပာင်းကေလးများှင့် ေကျာင်းြပင်ပေရာက် 
ကေလးများအား အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရးှင့် တရားမတမရိှေသာ ပညာေရးကုိေဖာ်ေဆာင်ေပးရန်အတွက်၊ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် 

ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန်ှင့် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းှင့်၎င်းတုိ၏ ဆရာ/မများကုိ ဥပေဒှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ြခင်းကုိ အေထာက်အပ့ံေပးရန်စသည့် 

လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများစွာ ကျန်ရိှေနပါေသးသည်။ 

ဤသုေတသနစာတမ်းသည် Save the Children ှင့် World Education အဖဲွအစည်းများ၏ (၂၀၁၅) ခုှစ် သုေတသနအေပအေြခခံပီး လူထုပူးေပါင်း 
ပါဝင်ေသာသုေတသန (PAR) ပေရာဂျက်ကီးတစ်ခုကုိ အစီရင်ခံထားပါသည်။ ဤ PAR ပေရာဂျက်သည် မိဘများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ပညာေရးေခါင်းေဆာင် 
များှင့် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင်သာမက ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ ကေလးများ၏ အြမင်များကုိလည်း ကိးစားရှာေဖွစုေဆာင်း ခ့ဲပါသည်။  

ဤစစ်တမ်းထဲတွင် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း (MLCs) (၃၂) ေကျာင်းှင့် တာ့ခ်ှင့် ရေနာင်း ခုိင်တွင်ရိှေသာ ေဒသ (၅) ခုမှ ထုိင်းအစုိးရစာသင်ေကျာင်း (TFGSs) 
(၁၅) ေကျာင်းအပါအဝင် ေနရာေဒသစုစုေပါင်း (၄၇) ေနရာမှ ပူးေပါင်းပါဝင်သူ (၁၇၆၃) ေယာက်ရိှခ့ဲပါသည်။  

အရည်အေသွး - ေရO2ေြပာင်းကေလးများအတကွ် အားလံးုပါဝင်8ိုင်ေသာ ပညာေရးတငွ် ေရO2ေြပာင်းေကျာင်းများ 8ှင့် 
အစိုးရေကျာင်း8စှ်မျuိးလံးု ပးူေပါင်းပါဝင်ရန်အပ်ပါသည်   

ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းတွင်ြဖစ်ေစ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင်ြဖစ်ေစ စာသင်ကား 
ေနေသာ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများသည် အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ပညာေရးကုိ 
ရရိှကသည်ဟု တစုိက်မတ်မတ် ေဖြပထားေသာ အြပသေဘာေဆာင်သည့် 
အေကာင်းြပချက်များကုိ ကနဦး ေလ့လာေတွရိှချက်တွင် ေဖြပထားပါသည်။ ထုိနည်းတူ 
ေကျာင်း သားမိဘများသည် သူတုိ၏ ကေလးများအား ေကျာင်းအပ်ံှ ရာတွင် သူတုိ၏ 
ေရွးချယ်မများကုိ အလွန်ပင်စိတ်ေကျနပ်မ ရိှေကာင်းှင့် သူတုိ၏ သားသမီးများအား 
အပ်ံှထားေသာ ေကျာင်းများသည် ကေလးများ၏ အနာဂတ်အတွက် အခွင့်အေရးများစွာ 
ဖန်တီးေပးုိင်မည်ဟု ယုံကည်ထားကပါသည်။ ဥပမာ - ကေလးများ၏ အနာဂတ် 
ေအာင်ြမင်မအတွက် မည်သည့်ဘာသာစကားက အေရးကီးဆုံးြဖစ်မည်နည်းဟု 
ေမးြမန်းေသာအခါ၊ TFGSs ေကျာင်းများတွင် စာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် 

မိဘများသည် မကာခဏဆုိသလုိ ထုိင်းဘာသာစကားသည် အေရးကီးဆုံးြဖစ်ေကာင်းှင့် ဒုတိယအေရးကီးဆုံးမှ အဂလိပ်ဘာသာစကားြဖစ်ေကာင်း 
ေြဖကားခ့ဲပါသည်။ ထုိနည်းတူ၊ MLCs ေကျာင်းများတွင် စာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများက အဂလိပ်ဘာသာစကားသည် 
အေရးကီးဆုံးြဖစ်ေကာင်းှင့် ဒုတိယ အေရးကီးဆုံးမှာ ြမန်မာဘာသာစကားြဖစ်ေကာင်း ယုံကည်ကပါသည်။  
ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများသည် နယ်စွန်နယ်ဖျားတွင် ေနထုိင်ေသာ ကေလးများအတွက် ပညာေရးအခွင့်အလမ်းကုိ အေထာက်အပ့ံေပးြခင်းြဖင့် 
ထုိင်းအစုိးရ၏ ပညာေရးစနစ်ကုိ ြဖည့်စွက်ထားပါသည်။ MLCs ေကျာင်းများသည် လစ်ဟာေနေသာ ကွက်လပ်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းှင့် 
ေရေြပာင်းကေလးများအား ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် ရိှေနေသာအတားအဆီးများကုိ ရင်ဆုိင်ေကျာ်လားြခင်းြဖင့်၊ ထုိင်းုိင်ငံ အား 
၎င်းတုိ၏ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာ ပညာေရးေပလစီများ၏ ရည်မှန်းချက်ကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ရန်အတွက် ကူညီေပးပါသည်။  

 
“ကန်ေတာ်/ကန်မ သင်ကားခ့ဲတ့ဲ ေရေြပာင်းေကျာင်း 
သားေတွဟာ စာအရမ်းကိးစားကပီး သူတုိရဲ ပညာေရး 
မှတ်တမ်းေတွဟာ ထုိင်းေကျာင်းသား ေတွထက် အများ 
ကီး သာပါတယ်။”  
     - ထုိင်း အစုိးရေကျာင်းဆရာ၊ဆရာမေဟာင်းတစ်ဦး၊   

ထေဆာင်ရမ်း ခရုိင္ 
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အသအိမတှ်ြပuြခင်း - ေရO2ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများသည် ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးများထံသိုT လက်လမှ်းမ ီရန် 
အတကွ် ြဖစ်8ိုင်ေချအများဆံးု ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ ထိုသိုTြပuလပု်ရန် အကအူညလီိုအပ်ပါသည်။  
လွန်ခ့ဲေသာ ှစ်သုံးဆယ်အတွင်း ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများသည် ြမန်မာုိင်ငံမှ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် ေဒသရအေြခအေနများှင့် ကုိက်ညီပီး၊ 
ယ်ေကျးမှင့်သဟဇာတရိှေသာ မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပ ပညာေရးမျိး သင်ကားေပးခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ရိှေသာ ဆရာ၊ 
ဆရာမ (၇၀%)၏ အလုပ်အကုိင် ရည်မှန်းချက်မှာ ေကျာင်းဆရာ၊ဆရာမများြဖစ်ေကာင်း ေဖြပခ့ဲကပါသည်။ ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများတွင် အစုိးရ တရားဝင် 
ခွင့်ြပထားချက် သုိမဟုတ် အသိအမှတ်ြပထားေသာလက်မှတ် မရိှေသာ်လည်း၊ သူတုိ၏ အေတွအြကံ၊ တက်ေရာက်ခ့ဲေသာ သင်တန်းှင့် ပညာေရး 
ေနာက်ခံသမုိင်းေကာင်းများအတွက် ခုိင်လုံေသာ သက်ေသအေထာက်အထားကုိ စစ်တမ်းများအရ ေတွရိှခ့ဲရပါသည်။     

သူတုိT၏ အYကီးမားဆုံးေသာ လုိအပ်ချက်အေRကာင်းကုိ ေမးြမန်းရာတွင် ဆရာ၊ဆရာမများ အYကိမ်အေရအတွက် အများဆုံးေြဖဆုိေသာအေြဖမှာ 
လစာတုိးြမZင့်ရန်လုိအပ်ချက် ထက် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပuခံရြခင်း ကုိပုိလုိအပ်ေRကာင်း ေတွ2ရိှခ့ဲရသည်။  

ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းတွင်ရိှေသာ ဆရာ၊ဆရာမများ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပြခင်း မခံရေသးေသာ်လည်း၊ လွန်ခ့ဲေသာ ေလးှစ်အတွင်းတွင် သူတုိ၏ 
ေကျာင်းသားများအတွက် ေြပာင်းလဲမကီးတရပ် ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင်၊ MLCs စာသင်ေကျာင်းအများစုသည်  အသိအမှတ်ြပ ပညာေရး လက်မှတ်များ 
ရရိှုိင်ေသာ သင်ုိးန်းတမ်းမှတစ်ဆင့် ထုိင်း သုိမဟုတ် ြမန်မာ့ပညာေရးစနစ်တွင် ပညာသင်ကားုိင်ေရးအတွက် ေပါင်းကူး တံတားတစ်ခု 
တည်ေဆာက်ေပးခ့ဲပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ MLCs မိဘ (၉၁%)သည် ြမန်မာြပည်သုိ ြပန်သွားေသာတစ်ေနတွင် သူတုိ၏ ကေလးများအား 
ြမန်မာအစုိးရေကျာင်းတွင် ေကျာင်း အပ်ံှုိင်ေကာင်း ယုံကည်မရိှကပါသည်။  

သုိေပမယ့်လည်း၊ ရာေထာင်ချေီသာ ေရေြပာင်းကေလးများသည် မည်သည့်ေကျာင်းတွင်မှ ေကျာင်းမအပ်ံှရေသးပါ။ ြခံငုံသုံးသပ်ကည့်လင်၊ ေအာက်ပါပုံတွင် 
ြမင်ေတွရသည့်အတုိင်း၊ ေကျာင်းသားမိဘများှင့် ဆရာ၊ဆရာများသည် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများကုိ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးများအတွက် 
လက်လှမ်းအမီှုိင်ဆုံး ပညာေရးေရွးချယ်မအြဖစ် ြမင်ကပါသည်။ 

ယခုလက်ရိှ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ေရO2ေြပာင်းကေလးများအတွက် လက်လှမ်းအမီှ8ုိင်ဆုံး ပညာေရးေရ[းချယ်မMအေပLအြမင်များ 

 



 

ပညာသင်Rကား8ိုင်ြခင်း - ေရO2ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများသည် ေကျာင်းပညာေရးစနစ်ကုိ လက်လှမ်းမမီ8ုိင်ေသာ 
ေရO2ေြပာင်းေနထုိင်သူများအတွက် အလွန်အေရးပါေသာ ြဖည့်စွက်မMတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 
  

မကာေသးခင်က ြပန်လည်သုံးသပ်ထားေသာ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး 

ေပလစီ၏ လမ်းန်မများေကာင့် ထုိင်းအစုိးရပညာေရးစနစ်သည် အားလုံးပါဝင် 
ုိင်ေသာ အားကျဖွယ်ရာစနစ်တစ်ခု ြဖစ်လာပါသည်။ မည်သည့်ုိင်ငံသား ြဖစ်သည်ကုိ 

ပဓာနမထားဘဲ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ကေလးများအားလုံးသည် အခမ့ဲ အေြခခံ 
ပညာေရးကုိ (၁၅) ှစ်တာ ရရိှုိင်သည်။ သုိေသာ်လည်း၊ ဘာသာစကားှင့် သက်ေသ 
အေထာက်အထား အခက်အခဲရိှေသာ ေရေြပာင်းမိသားစု အများစုအတွက် 

ဤအခွင့်အေရးကုိ ရရိှရန် ကီးမားေသာ အဟန်အတားများ ရိှေနပါေသးသည်။ 

ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများထဲမှ 

(၆၂%) သည် သူတုိကေလးများကုိ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန် 
အတွက် သူတုိ၏အိမ်နီးနားချင်းများထံမှ အကူအညီ ရရိှသည်သာ မက ရွာသူကီးများ၊ 

အဖဲွအစည်းများှင့် ထုိင်းဆရာ၊ဆရာမများ ထံမှလည်း အကူအညီ ရရိှခ့ဲေကာင်း 

ေဖြပခ့ဲပါသည်။  ေရေြပာင်းမိဘများအတွက် ေနာက်ထပ် အေထာက်အပ့ံေပးြခင်း 

နည်းလမ်းများသည် ေရေြပာင်းကေလးများ အတွက် ယခုထက်ပုိေသာ ေကျာင်းအပ်ံှမ 

ြဖစ်လာေစုိင်ပါသည်။ သုိေသာ်လည်း၊ ကနဦးစာတမ်းထဲတွင် ကုိးကားထားပီး 

ဤသုေတသနတွင် အတည်ြပထားေသာ အတားအဆီး များစွာ ရိှေနပါေသးသည်။ 

 
ဤလူဦးေရ၏ ပညာေရးအေပ ရင်းီှးြမပ်ံှထားေသာ ေရေြပာင်း စာသင်ေကျာင်း 
များအတွက် ပညာသင်ကားုိင်ေရးအေြခအေနမှာ အလွန်ပင် ကွာြခားမ ရိှပါသည်။ 

စာသင်ကားခွင့်ကုိ ကီးကီးမားမားဆုံးံးခ့ဲရေသာ ေကျာင်းသားများ သုိမဟုတ် 

ထုိင်းအစုိးရ ပညာေရးစနစ်တွင် ေအာင်ြမင်ရန် လုိအပ်ေသာ၊ ထုိင်းဘာသာစကား ကမ်းကျင်မ မရိှေသာ ကေလးများအတွက် MLCs ေကျာင်းများက “လမ်းစ” 
တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ မိဘှင့်အတူ ထုိင်းုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်လာပီး အသက်အရွယ်ေပမူတည်၍ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ပညာသင်ကားခ့ဲေသာ၊ အတန်းှင့် ထပ်တူကျေသာ 

ထုိင်းပညာေရး စနစ်ထဲတွင် စာသင်ကားခွင့်မရဘဲ အသက်ကီးပီး အရွယ်လွန်ေသာ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် ဤစာသင်ေကျာင်းများက 

ပညာဆက်လက်သင်ကားခွင့်ေပးပါသည်။ ယခင်က ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှထားေသာ သက်ကီးကေလးများသည် ေကျာင်းထွက်န်းများြခင်း 

သုိမဟုတ် အငယ်တန်းမှ ေကျာင်းစတက်ရန် ဖိအားေပးမက သူတုိ၏ ပညာေရးကုိ အလွန်ပင် အေှာင့်အယှက် ြဖစ်ေစခ့ဲပါသည်။ TFGSs ေကျာင်းများတွင် 

ဘာသာစကားှစ်မျိး အသုံးြပေသာ စာသင်ကားေရးအစီအစ်များ အခုိင်အမာမရိှေသးဘဲ၊ ထုိင်းုိင်ငံသည် ၎င်းတုိ၏ ဘာသာစကားကုိ ကမ်းကျင်စွာ 
မေြပာဆုိုိင်ေသာ ေရေြပာင်းေနထုိင်သူ လူဦးေရအများအြပားကုိ လက်ခံေနေသးသ၍ MLCs ေ./0ေြပာငး်ေကျာင်းများသည် ထုိင်းအစုိးရ ေကျာင်းများ၏ 

လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်စွက်ရန် လုိအပ်ေနပါေသးသည်။ 
 
ေရရညှ်တည်တံေ့ရး - ေရO2ေြပာင်းေနထုိင်သူလူဦးေရ အများအြပားသည် ေနBင်အနBဂတ်တွင် ထုိင်း8ုိင်ငံတွင်သာ ေနထုိင်ရန် 

ေမ^ာ်လင့်ထားပါသည်။ 
စစ်တမ်း ေကာက်ယူထားေသာ ဆရာ၊ဆရာမများထဲမှ (၅၉%) ှင့် ေရေြပာင်းမိဘ (၇၁%) သည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် (၁၀) ှစ်အထက် ေနထုိင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း ေဖြပ 
ထားပါသည်။ ထုိမမက၊ စစ်တမ်းအရ ဆရာ၊ဆရာမ (၄၀%)ှင့် ေရေြပာင်းမိဘ (၄၃%)သည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် (၁၀) ှစ် အထက် ေနထုိင်မည်ဟု 

ေမာ်လင့်ထားကပါသည်။ အေတာ်အသင့် တည်မဲေသာ လူမအသုိင်းအဝုိင်းှင့် ေနာင်လာမည့်ှစ်များတွင် ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် မိခင်ဘာသာ စကား 
အေြခြပပညာေရးကုိ ဆက်လက်သင်ကားေပးရန် ကတိကဝတ်ြပထားေသာ ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများ ရိှမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် ေရရှည် ပညာေရးစီမံချက် 

ြပလုပ်ရမည့် ြဖစ်ုိင်ေြခရိှပါသည်။ ေရေြပာင်းပညာေရး ြပဿနာများကုိ ေြဖရှင်းရာတွင် အထိေရာက်ဆုံးှင့် ေငွေကးအရ တွက်ေြခအကုိက်ဆုံးေသာ 

ေြဖရှင်းချက်မှာ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများှင့် ၎င်းတုိ၏ ဆရာ၊ဆရာမများကုိ အသိအမှတ်ြပ လက်ခံြခင်းှင့် ၎င်းတုိတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှြခင်းများပါဝင်ေကာင်း 

ဤသုေတသနက အြကံြပထားပါသည်။ ေရေြပာင်းမိဘများသည် ၎င်းတုိ၏ကေလးများကုိ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ဆက်လက်အပ်ံှကသည့် 
အေကာင်းရင်းမှာ ဤစာသင်ေကျာင်းများသည် သူတုိကေလးများ၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ အနာဂါတ်အိပ်မက်များှင့် ထပ်တူကျေသာ ပညာေရးကုိ သင်ကားေပး 
ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ ေရေြပာင်းကေလးများ ထုိင်းပညာေရးကုိ ရရိှုိင်ရန်အတွက် ခုိင်မာေသာ ေြခလှမ်း များြဖင့် စတင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ေရေြပာင်းကေလး 

ကေလးများအား TFGSs တွင် ေကျာင်းအပ်8ံှရန်အတွက် 
ေရO2ေြပာင်းမိသားစုများကုိ ေထာက်ခံအားေပးသူ 



 

များသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန်ှင့် ေအာင်ြမင်မရရိှရန် အဟန်အတားများ ရိှေနပါေသးသည်။ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာ ပညာေရးကုိ 

အသိအမှတ်ြပရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းများစွာ ကျန်ရိှေနပါေသးသည်။ အလှရှင်များ၏ ဦးစားေပးသတ်မှတ်ချက်များ ေြပာင်းလဲသွားသည့်အေပ 

ေရေြပာင်းပညာေရးပ့ံပုိးေပးသူများသည် သူတုိ၏အံသဖွယ်ေကာင်းေသာ ြက့ံြက့ံခံုိင်မကုိ ြပခ့ဲကေသာ်လည်း၊ ဤအေြခအေနက လုံေလာက်မရိှမေနခ့ဲေသာ 

ပညာေရးအသုံးစရိတ်အေပ ဖိအားများစွာ ထပ်တုိးေစခ့ဲပါသည်။ လက်လှမ်းမမီှုိင်ေသာ ေရေြပာင်းကေလးများှင့် ၎င်းတုိ၏မိဘများဘက်မှကည့်လင်၊ 

ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများအတွက် ေငွေကးအေထာက်အပ့ံှင့် အစုိးရမှအေထာက် အပ့ံများရရိှရန် အချန်ိေစာလွန်းသည်မရိှပါ။ 
 
အဓိကကျေသာ အEကံြပuချက်များ အကျV်းချuပ် 
(က) တရားဝင် အသိအမှတ်ြပuြခင်း 8ှင့် ေရO2ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများကုိ တရားဝင်ြဖစ်ေအာင်ြပuလုပ်ြခင်း - ယခုအချန်ိတွင် ေရေြပာင်း 

စာသင်ေကျာင်းများသည် ေရေြပာင်းကေလးများှင့် သက်ဆုိင်ပီး အသိအမှတ်ြပထားေသာ မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပ ပညာေရးကုိ သင်ကား 
ေပးေနပါသည်။ ၎င်းတုိသည် ေရေြပာင်းကေလးများအား ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများသုိ ကူးေြပာင်းေပးရန်ှင့် ထုိင်းလူမအဖဲွအစည်းထဲသုိ ေပါင်းစပ် 
ေပးရန်အတွက် ြပင်ဆင်ေပးေသာ ေနရာများအြဖစ် ရိှေနပါသည်။ ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ကေလးများ (OOSC)များ ေကျာင်းအပ်ံှရာတွင် အေကာင်း 
ဆုံးေသာ အေြခအေနတစ်ခုြဖစ်ရန်၊ ဤေရေြပာင်းေကျာင်းများသည် ေဘးဘက်သုိေရာက်ေနသာ ထုိင်းုိင်ငံရိှ ကေလးအများစုအတွက် 

“ေဘးကင်းလုံြခံေသာအသုိက်အြမံ” က့ဲသုိ အေရးပါေသာ အခန်းကတွင် ပါဝင်ေနပါသည်။ ဤက့ဲသုိ အေရးကီးေသာ လုပ်ငန်းများကုိ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် MLCs ေကျာင်းများသည် အလုိက်သင့် ေြပာင်းလဲုိင်ပီး ြဖစ်ုိင်ေြခရိှေသာ စံန်းများရိှသည့် ရှင်းလင်းတိကျေသာ 

တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု လုိအပ်ပါသည်။ 

 
(ခ) ေရO2ေြပာင်းဆရာ၊ဆရာများ၏ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပuမM 8ှင့် လုံ_ခံuမM - ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမအများစုသည် အေတွအြကံ ှင့် အရည်အေသွး 

ြပည့်မီေသာသင်တန်းများစွာကုိ ရရိှထားကပါသည်။ သုိေသာ်လည်း သူတုိ အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနေသာ စာသင်ေကျာင်းများှင့်နည်းတူ၊ သူတုိသည် လည်း 

တရားဝင်အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ လုိအပ်ပါသည်။ ထုိင်းပညာေရးဝန်းကီးဌာနြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာ့ပညာေရးဝန်းကီးဌာနြဖစ်ေစ ဤဆရာ၊ 
ဆရာမများအတွက် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ် ရရိှုိင်ေသာ မွမ်းမံသင်တန်း၊ အေဝးသင်သင်တန်းများ၊ အသိအမှတ်ြပထားေသာ ေွရာသီ သင်တန်းများှင့် 

ဆရာ၊ဆရာမ စွမ်းရည် စစ်ေဆးမများက့ဲသုိေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းတစ်ခုကုိ ေဖေဆာင်ေပးုိင်ပါက၊ ေရေြပာင်း ပညာေရး ၏ အရည်အေသွးှင့် 

တည်မဲမများ ဆက်လက်တုိးတက်လာုိင်ပါသည်။ ထုိနည်းတူ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် လုိအပ်ေနသာ ဆရာ၊ဆရာမ များ၏ လုံြခံေရးှင့် 

ေရရှည်တည်မဲမကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်အတွက် တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတုိင်း တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် သက်ေသအေထာက်အထားများ 

လုိအပ်ပါသည်။ 

 
(ဂ) ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးများတွက် သက်ေသခံလက်မှတ်8ှင့် ေကျာင်းအပ်8ံှြခင်း အစီအစV်များ - OOSCY အေပ ASEAN ၏ ေဒသအဆင့် 

ေကညာချက်ထဲတွင် ထုိင်းုိင်ငံ၏ ကတိကဝတ်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်၊ ကေလးများသည် သူတုိ၏ကုိယ်စား ညိိင်းေဆာင်ရွက်ေပးေသာ 

ကိးစားအားထုတ်မများ လုိအပ်ပါသည်။ 

၁။  ပထမမှာ သက်ေသခံလက်မှတ် - အဘယ်ေကာင့် ေကျာင်းသားများ ေကျာင်းမတက်ကသနည်း။ သူတုိသည် မည်သည့်ေနရာတွင် ရိှေနက 
သနည်း။ ရိှေနပီးသား လမ်းေကာင်းများသည် ၎င်းတုိအတွက် အဘယ်ေကာင့် အသုံးမဝင်သနည်း။ လုပ်ငန်းမစတင်မီ ဤေမးခွန်းများအတွက် 

အေြဖများ လုိအပ်ပါသည်။   
၂။  ဒုတိယမှာ ေကျာင်းအပ်8ံှြခင်း - ထုိင်းစာသင်ေကျာင်းများှင့် ပူးေပါင်းပါဝင်ထားသည်ြဖစ်ေစ သုိမဟုတ် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများှင့် 

ပူးေပါင်းပါဝင်ထားသည်ြဖစ်ေစ မိဘများှင့် ဆရာ၊ဆရာမများသည် ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ေရေြပာင်းကေလးများအား ေကျာင်းအပ်ံှရာတွင် 

MLCs စာသင်ေကျာင်းများသည် အလုိက်သင့်ေြပာင်းလဲုိင်ဆုံးေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းြဖစ်ပီး အဟန်အတားအနည်းဆုံးရိှေသာ စာသင် 
ေကျာင်းများအြဖစ် အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။ 

၃။ တတိယမှာ မိဘများသည် ဤက့ဲသုိ အားနည်းချက်ရိှေသာ ကေလးများ ပညာေရးဆုံးခန်းတုိင်ေအာင် သင်ကားုိင်ေရးကုိ ေသချာေအာင် 
ြပလုပ်ရန်အတွက် ေနာက်ဆက်တဲွ အေထာက်အပ့ံ လုိအပ်ပါသည်။ မိဘများ၏ စစ်မှန်ေသာ ပူးေပါင်းပါဝင်မကသာ အခက်အခဲများ 
ရင်ဆုိင်ေနရေသာ ေကျာင်းသားများ ပညာဆက်လက်သင်ကားုိင်ရန် အကူအညီေပးုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 
(ဃ) လူထု ပူးေပါင်းပါဝင်8ုိင်ေသာ နBးလည်သေဘာေပါက်မMကုိ တုိးြမZင့်ေပးြခင်း - ရွာလူကီးများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ မိဘများ၊ ေြမပုိင်ရှင်များ၊ 

ေဒသရအစုိးရများ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအစည်းများမှဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် ေရေြပာင်းကေလးများကုိ ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် 

အကူအညီေပးေသာသူအားလုံးသည် သတင်းအချက်အလက်များကုိ မေဝရန်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု လုိအပ်ပါသည်။ 



 

ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ရိှေနပီးေသာ မိဘဆရာအသင်းများ (PTAs)သည် ေဒသအတွင်းေထာက်ခံထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုြဖစ်ပီး 

အလုပ်လုပ်ေသာအချန်ိများ၊ ဘာသာစကား ှင့် ကဲွြပားေသာယ်ေကျးမများအတွက် သတိြပရပါမည်။  လက်ရိှ ရိှေနပီးသား PTAsတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှပီး 

ဤပုံစံအတုိင်း ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် တုိးချဲြခင်းအားြဖင့် ရရိှုိင်ေသာပညာေရးလမ်းေကာင်းများ၊ ဆက်ွယ်မရိှေသာ ေကျာင်းအပ်ံှေရး 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ေကျာင်းအပ်ံှရန် ေနရက်များှင့် ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် အဟန်အတားများကုိ တင်ြပုိင်ေသာနည်းလမ်းများ က့ဲသုိေသာ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေဝမုိင်ရန် အတွက် ခုိင်မာေသာလမ်းေကာင်းများ တည်ေဆာက်ုိင်မည်ြဖစ်သည်။   
(င) လူမMအသုိင်းအဝုိင်းတွင်ရိှေသာ ပညာေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံများ - EFA ေပလစီများှင့် ရင်းီှးကမ်းဝင်ပီး ဘာသာစကား 

များစွာ ေြပာဆုိုိင်ေသာ လူမအသုိင်းအဝုိင်းတွင်ရိှေသာ ပညာေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံများသည် ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးများရိှသည့် ေရေြပာင်း 
မိဘများအား ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းြဖစ်ေစ၊ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင်ြဖစ်ေစ သူတုိ၏ လုိအပ်ချက်ှင့် ကုိက်ညီမရိှေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းများတွင် 

ကေလးများကုိ ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန်အတွက် အကူအညီေပးုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံေကာင်း တစ်ေယာက်သည် သက်ေသအေထာက်အထား 
လုပ်ငန်းစ်များှင့် ပတ်သက်ပီး ဗဟုသုတရိှမည်ြဖစ်ေသာေကာင့်၊ သက်ေသအေထာက်အထား မရိှြခင်းကုိ ဖုံးကွယ်ထားရန် မလုိအပ်ေသာ မိဘများသည် သူတုိ၏ 

ကေလးများကုိ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ပုိမုိအပ်ံှုိင်မည်ြဖစ်ပီး၊ ထုိမှတစ်ဆင့် သူတုိ၏ ကေလးများကုိ ပ့ံပုိးေပးုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 
(စ) ပညာေရးကုိ ဆုံးခန်းတုိင်ေအာင် သင်Rကားရန်အတွက် အစုိးရပ့ံပုိးမM 8ှင့် အေထာက်အပ့ံ - အေထာက်အပ့ံများသည် ေကျာင်းအပ်ံှေရးတွင်သာ 

မရပ်တန်သင့်ပါ။ ေကျာင်းတက်ေနေသာ ေရေြပာင်းကေလးများသည် အရာယ်ရိှုိင်ေသာ အေြခအေနတွင် ရိှေနပါေသးသည်။ ကေလးအများစုသည် အလုပ် 
လုပ်ရန်အတွက် အသက် (၁၀) ှစ် သုိမဟုတ် (၁၁) ှစ်တွင် ေကျာင်းထွက်ကပါသည် (Thame and Patrawart, 2017)။ ဤကေလးများသည် ထုိင်းအစုိးရ 
ေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနသည်ြဖစ်ေစ သုိမဟုတ် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနသည်ြဖစ်ေစ သူတုိပညာဆက်လက်သင် 
ကားုိင်ရန် ေငွေကးအေထာက်အပ့ံ၊ ေကျာင်းသုံး ပစည်းများ၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးှင့် ေနလည်စာများ လုိအပ်ပါသည်။ 

 
(ဆ) ပုိမုိခုိင်မာေသာ အစုိးရ ပူးေပါင်းပါဝင်မM - အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး (EFA) သုိမဟုတ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေသာ ကနဦးစီမံချက်များ က့ဲသုိေသာ 

ေပလစီများ၊ ထိေရာက်ေသာ အကျိးသက်ေရာက်မမရိှမီ အချန်ိကာလတွင် အစုိးရများသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများှင့် ေရေြပာင်းစာသင် ေကျာင်းများအား 

ေနာက်ထပ်လုိအပ်ေသာ ေငွေကးအေထာက်အပ့ံများ ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ယခုလက်ရိှအေြခအေနတွင် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ၏ အေရးကီးေသာ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများသည် ုိင်ငံတကာ အဖဲွအစည်းများ၏ ေငွေကးအေထာက်အပ့ံများ အေပတွင်သာ မီှခုိေနရပါေသးသည်။ ဤအချန်ိကာလတွင်၊ 

အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအစည်းများ၏ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ အရင်းအြမစ်များ နည်းသည်ထက် နည်းလာပါသည်။ ေရှာင်လဲွ၍ မရေသာရလဒ်မှာ ေကျာင်းထွက်န်း 
များလာမည်ြဖစ်ပီး၊ ဆင်းရဲချိတ့ဲပီး ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်းကုိခံေနရေသာ အားဲွသည့်ကေလးငယ်များ ေဘးသုိပုိေရာက်ေစမည်ြဖစ်သည်။  ပညာတတ်ေရေြပာင်းလူဦး 
ေရသည် ထုိင်းလူမအသုိင်းအဝုိင်းှင့် စီးပွားေရး ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်မည့်အစား အကျိးရိှမည် ြဖစ်ေသာေကာင့် အစုိးရတုိင်းအတွက် 

အေြမာ်အြမင်ရိှေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမတစ်ခု ြဖစ်လိမ့်မည်။  
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ဤသုေတသနသည် ထုိင်းိုင်ငံအတွင်းရှိ ြမန်မာေရေြပာင်းကေလးများအတွက် အသိအမှတ်ြပထားေသာ  

အဆင့်ြမင့် ပညာေရးရရှိရန ် အေထာကအ်ကြူပေသာ ေအာကပ်ါအဖွဲအစညး်များ၏ ပးူေပါင်းပါဝင်ေဆာင်  

ရကွမ်ရလဒ် ြဖစပ်ါသည် - 

Migrant Educational Co-ordination Center(MECC) သည် တာခ့ခ်ိုင် ပညာေရး ဝန်ေဆာင်မ 

ဧရိယာ(၂)ေအာက်တွင်ရှိေသာ အဖဲွအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ MECCသည် ေရေြပာငး် ပညာေရးေကျာင်း 
များ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်းများ၊ ေဒသတွင်းအဖဲွအစည်းများ ှင့် အစုိးရအဖဲွများအကား 
ချတိ်ဆက်ေပါင်းကူးေပးသည်။ ေရေြပာင်းေကျာင်းများသည် MECC၏ ေအာက်တွင်စာရင်းသွငး်ထားပီး 
ြဖစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရန် - https://www.facebook.com/Migrant-Educational-Coordination-

Center-TAK-PESAO-2-217234099046282/ 

Burmese Migrant Worders’ Education Committee (BMWEC) သည်ထိုငး်ုိငင်၊ံ မဲေဆာက် 

မိတငွရ်ှိ ေသာ ေရေြပာင်းမိသားစုများ၏ ေကျာင်းေနရွယ်ကေလးများအား ပ့ံပုိးေပးေနေသာ ေဒသတွင်း 
အဖဲွ အစည်းတစ်ခြုဖစ်သည်။ BMWECသည် ၂၀၀၀ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပီး၊ တာ့ခ်ခိုင်အတွင်းရှိ  ေရ 
ေြပာငး်ေကျာငး် (၂၃) ေကျာငး်အား ကးီကပ်ေပးေနေသာ အဖဲွတစ်ဖဲွြဖစ်သည်။ BMWEC အေနြဖင့် 
ကျန်းမာ၊ ေပျာရ်င်ပီး အနာဂတလ်ပှေသာ ေကျာငး်သား၊သူများ ေမွးထတု် ေပးုိင်ရန် ေရေြပာငး်ကေလး 
ငယ်များ အား အရည်အေသွးြပည့်မီှေသာ ပညာေရး ပ့ံပုိးေပးုိငမ်ကို တတတတ်အား လပ်ုေဆာငလ်က် 
ရှိသည်။ ဆက်သွယရ်န်http://www.bmwec.org  

Help without Frontiers Thailand Foundation (HwF) သည် ဆငး်ရဲွမ်းပါးမ၊ ခွဲြခားခရံမှင့် 

အကမ်းဖကခ်ရံမများ၏ အဓိကြပဿနာအရငး်အြမစ်ကို ပညာေရး၊ လငူယတ်ိုးတကေ်ရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 
ကေလးများ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှက်ေရးှင့် ေရရည်ှတည်တံ့မအတကွ ် လူမအကျိးြပ လုပ်ငန်းများမှ 

တစ်ဆင့် တိုကထ်တု်ုိငရ်န် ရည်ရယွ်ပါသည်။ ကု်ပ်တိုအေနြဖင့် ထိုငး်-ြမန်မာ နယ်စပ်တစ်ေလာက်တွင် 
ကေလးများ၊ လငူယမ်ျားှင့် သူတို၏ေဒသအတကွ ် ပုိမုိေကာငး်မွန်ေသာ အနာဂတြ်ဖစ်လာေစရန် 

အခွင့်အေရး များေပးပီး ကူညီလုပ်ေဆာင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် - https://helpwithoutfrontiers.org 

The Burmese Migrant Teachers’ Association (BMTA) သည် ေဒသအတငွး်ှင့် ုိငင်တံကာမှ 

ပညာေရးလုပ်ေဆာင်ေသာသူများှင့် ပူးေပါင်း၍ လံေဆာ်ေပးြခင်းြဖင့် ဆရာများ၏ အခွင့်အေရးများ  
ြမင့်တကလ်ာေစရန် လပ်ုေဆာငပ်ါသည်။ BMTA မှ စည်းလံုးမှင့် ဆရာများ၏ တန်ဖုိးကို 
ြမင့်တငေ်ပးုိငရ်န် ဆရာ၊ဆရာမအရည်အေသွးြမင့် သင်တန်းများှင့် အုပ်ချပ်မသင်တန်းများ စီမံ 

ေပးြခငး်ြဖင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ၏ပုံရိပ်ကို ပုိမုိြမင့်တက်လာေစပါသည်။  
ဆက်သွယ်ရန် - https://www.facebook.com/migrant.teachers 

TeacherFOCUS Myanmar သည် ြမန်မာုိငင်ပံညာေရးစနစ်အေပတငွ် အေြခခ၍ံ ြမန်မာဆရာ၊ 

ဆရာမများကဲ့သုိ အကျိးခစံားခွင့်မရေသာ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ အသိအမှတ်ြပခံရမအတွက် သင့်တင့် 
ေလာကပ်တ်ေသာ နည်းလမ်းများ ြမင့်တငေ်ပးုိငရ်န် ရည်ရယွပ်ါသည်။ ကအလိုက ် အရည်အေသွး 
ြမင့်တငမ်များ၊ မီဒီယာအေြခြပြပဿနာ ေြဖရငှး်ြခငး်များှင့် အချကအ်လက်များ အသုံးြပ၍ လံေဆာ် 
ေပးမများ အသုံးြပပီး ဆရာ၊ဆရာမများအတကွ ်အကျိးသကေ်ရာကမ်ရှိေသာ ြမန်မာုိငင်သုိံ ြပန်လည် 

ေပါငး်စည်းမအား ြမင့်တငေ်ပးရန် ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် -  www.teacherfocusmyanmar.org  

Youth Connect Foundation သည် ၎ငး်သငတ်န်းသားများ လံုြခံစိတခ်ျရေသာဘဝှင့် လပ်ုအား 

ေကာငး်ပီး  အမီှအခိုကငး်ေသာဘဝသုိ ကးူေြပာငး်ုိငရ်န်အတကွ် သငတ်န်းများ၊ အလပ်ုသငက်ာလများ ှင့် 
အသကေ်မွးဝမ်းေကာငး် ဝန်ေဆာငမ်များေပးပါသည်။ ေရေြပာငး်စာသငေ်ကျာငး်များှင့်တက ွ ထိုင်း 
ေဒသခံစီးပွားေရးလပ်ုငန်းများှင့် အစုိးရအာဏာပုိငမ်ျားှင့် အလပ်ုလပ်ုကိုငရ်ာမှတစ်ဆင့်  Youth 

Connect Foundation သည် မဲေဆာက်မိတငွရ်ှိေသာ ေရေြပာငး်လငူယမ်ျားအတကွ် တမူထားြခားပီး 
ေအာငြ်မင် မရှိေသာ လမ်းေကာင်းတစ်ခု ေဖေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ http://youthconnectthailand.org  

Marist Asia Foundation (MAF) သည် ြမန်မာေရေြပာငး်မိသားစုများအတကွ ် ကျန်းမာေရးှင့် 

ပညာေရး အစီအစ်များကို အေထာကအ်ပ့ံေပးထားပါသည်။ Marist Asia Foundation သည် ရေနာင်း 
ခိုင်တွင် ၂၀၀၆ ခုှစ်မှ စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပီး ေရေြပာင်းကေလးများှင့် မိသားစုများအား ပုိ၍ေတာက်ပ 

ေသာ အနာဂတတ်စ်ခ ုဖန်တးီေပးရန်အတကွ ် HIV ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်၊ မူကိေကျာငး်၊အလယတ်န်း 
ှင့် အွန်လိုင်းတကသုိလ်အစီအစ်များ ြပလုပ်ေပးခဲ့ပါသည်။  
ဆက်သွယ်ရန် - https://www.maristasiafoundation.org  


