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ေကျာင်း၏ သမုိင်းေ�ကာင်း

Myanmar International School Yangon (MISY) သည် ၂၀၀၉ခု�ှစ် ဩဂုတ်လတင်ွ

စတင်တည်ေထာင်ခ့ဲ�ပီး အမှတ် (၂၄)၊ ဆည်ေြမာင်းလမ်း၊ ၁၁ရပ်ကွက်၊ ရနက်င်း�မိ�နယ်၊

ရနကု်နတိ်င်ုး  ေ◌ဒသ�ကီး၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ တည်�ိှပါသည်။ ေကျာင်း�ိှ အတနး်များမှာ

မူလတနး်အ�ကိ�တနး် (Nursery, Reception အတနး်များ) �ှင့် Years 1 မှ Years 13အထိ

ြဖစ်�ကပါသည်။

ေကျာင်းေဆာင်သစ်အား ၂၀၁၈ခု�ှစ် ဩဂုတ်လတင်ွ မ��ေလးတိင်ုးေဒသ�ကီးတင်ွ

ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပါသည်။ ထုိေကျာင်း�ိှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု�ှစ် စာသင်�ှစ်အတက်ွ အတနး်များမှာ Nursery မှ

Year 11 အထိ ြဖစ်ပါသည်။

MISY သည် ၂၀၂၀ခု�ှစ် ေဖေဖ�၀ါရီလတင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ပထမဦးဆုံး Council of International

Schools (CIS) အဖ�ဲ၀◌င်ေကျာင်းတစ်ေကျာင်း ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။

CISသည် �ိင်ုငံတကာ�ိှေကျာင်းများ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးများ�ှင့်

တစ်ဦးချင်းတစ်ေယာက်ချင်းဆီအတက်ွ ပေရာ်ဖက်�ှင်နယ် ၀နေ်ဆာင်မ�များမှတစ်ဆင့်

�ိင်ုငံတကာပညာေရးအား ပုံေဖ� �ိင်ုရန် ပူးေပါင်း လပ်ုေဆာင်ေန�ကေသာ

အဖ�ဲအစည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။

CIS သည် ပညာေရးအဆင့်အတနး်အား �ိင်ုငံတကာအဆင့်မီှြဖစ်ေစေသာေ�ကာင့်

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အသိအမှတ်ြပ�မ�အား တိးုတက်ေစသည်၊ �ိင်ုငံတကာအသိအမှတ်ြပ�

ေကျာင်းပါတ်၀◌နး်ကျင်အြဖစ် ြဖစ်ေပ�လာေစြခင်းတိ�အြပင် �ိင်ုငံတကာယ�်ေကျးမ�များအား

ေလသ့ာသင်ယူ�ပီး ကမာ◌��ိင်ုငံသားများ ြဖစ်လာေစပါသည်။

CIS အဖ�ဲအစည်းတင်ွ �ိင်ုငံေပါင်း ၁၁၀ေကျာ်အား ကုိယ်စားြပ�ေသာ ေကျာင်းေပါင်း ၇၂၀�ှင့်

တက� သုိလ်၊ ေကာလိပ်ေပါင်း ၅၄၀ပါ၀◌င်ပါသည်။

Website: www.cois.org

ေမ�ာမှ်နး်ချက် (VISION)
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တာဝနယူ်တတ်ေသာ၊ ဆနး်သစ်တီထွင်မ� �ိှ�ပီး ကုိယ်ချင်းစာတရား�ှင့် ြပည့်ဝေသာ ကမ�ာ့

�ိင်ုငံသားများ ြဖစ်လာေစရန ်အစ�်ရင်း�ှးီ ြမ��ပ်�ှံ လျက်�ိှပါသည်။

ရညရွ်ယ်ချက် (MISSION)

ေကျာင်းသား/သူ တစ်ဦးချင်းစီ အေနြဖင့် ေအင်ြမင်မ�ရ�ိှရန် လိအုပ်ေသာ ဗဟသုုတ �ှင့်

က�မ်းကျင်မ�အရည်အေသွးများ ြပည့်စုံေစရန် သင်�ကားေပးလျက် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ အတက်ွသာမက

ကမ�ာ�ကီးအတက်ွပါ အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ ပ့ံပုိးမ�များ ေဆာင်ရွက်�ိင်ုေသာ ေကျာင်းသား/သူ

များ ေမွးထုတ်ေပးရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။

MISY ၏အရညအ်ေသွးများ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များသည် MISY အေနြဖင့် ဝနထ်မ်းများတင်ွ �ိှေစလိေုသာ

စိတ်သေဘာထား �ှင့် အရည်အေသွးများကုိ ေဖာ်ြပထား ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

စူးစမ်းသင်ယူလိစိုတ် - မိမိ၏ ပတ်ဝနး်ကျင်သာမက ကမ�ာေပ�တင်ွြဖစ်ေပ�

ေြပာင်းလဲလျက်�ိှေသာကိစ�ရပ်များကုိ နားလည်သိ�ိှေစရန။် မိမိ၏ ဘဝတစ်ေလ�ာက်တင်ွ

စူးစမ်းေလလ့ာသင်ယူြခင်းကုိ ချစ်ြမတ်�ိးုသူများ (lifelong learner)ြဖစ်လာေစရန။်

အသိပညာဗဟုသုတ-စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများကုိလိက်ုနာလျက်အသိပညာဗဟသုုတများနားလည်

ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေစရန။်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွးသာမကကမ�ာလံးုဆုိင်ရာ�ကံ�ေတ�ေနရေသာ ြပဿနာများကုိ

သိ�ိှေနေစရန။်

သုံးသပ်စ�်းစားေတွးေခ� ြခင်း -

��ပ်ေထွးနက်နေဲသာြပဿနာရပ်များကုိသုံးသပ်ဆနး်စစ်ရာတင်ွမိမိတိ�၏ ကုိယ်ပုိင်

စ�်းစားဆင်ြခင်�ိင်ုစွမ်းကုိအသုံးြပ�၍သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်မျာ

◌း ချမှတ်�ိင်ုေစရန။်
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ေြပာဆုိဆက်ဆံေရး - အြခားသူများ၏ အြမင်များကုိ ဂ�ုတစ်စုိက်ေလးစားစွာ

လက်ခံနားေထာင်�ပီး မိမိတိ�၏စိတ်ကူးများကုိ တစ်ပါးသူ ယုံ�ကည်စိတ်ချမ��ိှ�ိှ လက်ခံ�ိင်ုေအာင်

ေြပာဆုိဆက်သွယ်ြခင်း။  အြခားသူများ �ှင့် ပူးေပါင်း�ပီး ထိေရာက်စွာ လပ်ုကုိင်�ိင်ုရန။်

အေြခခံစညး်မျ�်း - အြခားသူများ၏ ဂုတ်သိက�ာကုိ ေလးစားမ��ိှြခင်း၊ တရားမ�တမ�ကုိ

တနဖုိိ်းထားလိက်ုနာလျက် �ုိးသားစွာေြပာဆုိဆက်ဆံရန။် မိိမိတိ� ကုိယ်ပုိင်လပ်ုရပ်များ၏

အကျ�ိးဆက်များ အေပ�တာဝနယူ်တတ်သူများြဖစ်ေစရန။်

အြပ�သေဘာေဆာင်၍လက်ခံလယ်ွေသာစိတ်ဓာတ် - မိမိတိ�၏ကုိယ်ပုိင်ြမနမ်ာသ့မုိင်း�ှင့်

ယ�်ေကျးမ�များကုိသာမက ကမ�ာသ့မုိင်း�ှင့် ယ�်ေကျးမ�များကုိပါ ��ေထာင့်မျ�ိးစုံမှ သေဘာေပါက်

လက်ခံ�ိင်ုမ��ိှေစရန။် ယ�်ေကျးမ�အသစ်များကိ◌်ု သင်ယူတတ်ေစရန် �ှင့် လိက်ုေလျာညီေထွစွာ

ေနထုိင်တတ်ေစရန။်

ဂ�ုစုိက်ကူညေီဖးမြခင်း - တစ်ပါးသူ၏လိအုပ်ချက်�ှင့် စိတ်ခံစားချက်များကုိ

ကုိယ်ချင်းစာနာတတ်ေစရန။် မိမိပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် အြခားသူများအေပ� အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ

ေြပာင်းလဲမ�များလပ်ုေဆာင် တတ်သူများြဖစ်ေစရန။်

ရဲစွမ်းသတ� ိ - မိမိတိ�၏ လပ်ု�ုိးလပ်ုစ�် မဟတ်ုေသာ စိနေ်ခ�မ�အသစ်များအတက်ွ

နည်းဗျ�ပာာအသစ်များ �ှင့် စူးစမ်းေလလ့ာမ�များ ြပ�လပ်ုရဲေသာ သတ� ိ�ိှသူများ ြဖစ်ေစရန။်

ည�ီ�တ်မ�တမ� - မိမိတိ�အေနြဖင့် ပုဂ�ိ�လ်သုခ�ှင့် ြပည့်စုံေစရန် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ဉာဏ်ဏ�ှင့်

ကာယပုိင်းဆုိင်ရာတိ�၏ ဟနခ်ျက်ညီအေရးပါမ�ကုိ သိ�ိှနားလည်ေစရန။်

ေရာင်ြပနသ်က်ေရာက်မ� - မိမိတိ�၏ကုိယ်ပုိင် ဖံွ�ဖိ�းတိးုတက်မ�ကုိ အေထာက်အကူြပ�ရန်

အေတ�အ�ကံ�များကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရန�ှ်င့် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကုိ

သုံးသပ်အကဲြဖတ်ရန။်
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ေကျာင်း၏အမှတ်တံဆိပ်

ေနာက်ခံအမျ�ိးမျ�ိး�ှင့်�ိင်ုငံအရပ်ရပ်မှေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများစွာ

စုေပါင်းေလလ့ာသင်ယူြခင်းြဖင့် မိမိတိ�၏ စိတ်ကူးများ�ှင့်အေတ�အ�ကံ�များစွာကုိမ�ေဝ�ပီး

အတတူကွလက်တွဲလပ်ုေဆာင်ြခင်းြဖင့် ေအာင်ြမင်မ�ပနး်တိင်ုသိ� ေရာက်�ိှလိမ့်မည်ဟု

ယုံ�ကည်ပါသည်။ က��်ပ်ုတိ�၏ေကျာင်းအမှတ်တံဆိပ်တင်ွပါ�ိှေသာ ဖေယာင်းတိင်ုသည် ေကျာင်းတွ

င်ပညာသင်ယူလျက်�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအတက်ွ ေတာက်ပေကာင်းမွနေ်သာ

အနာဂတ်များကုိ ဖနတီ်းေပး�ိင်ုရနရ်ည်ရွယ်ပါသည်။

အမှတ်တံဆိပ်တင်ွ Myanmar International School Yangon အက�ရာများကုိ

တစ်စုတစ်ေပါင်းတည်းေဖာ်ြပရြခင်းမှာ အတတူကွေပါင်းစပ်မ��ှင့်တကွ

မိသားစုစိတ်ဓါတ်အြပည့်�ိှေသာ အနက်အဓိပ�ါယ်ကုိ ေဖာ်��နး်ပါသည်။

အေရာင်မျ�ိးစုံေပါင်းစပ်ထားြခင်းသည် MISYတင်ွ မတကဲွူြပားြခားနားေသာ ယ�်ေကျးမ�များ၏

စည်းလံးုစွာတည်�ိှြခင်းကုိ ကုိယ်စားြပ�ပါသည်။ အချ�ပ်အားြဖင့်ဆုိေသာ်

ကဲွြပားေသာအရည်အေသွး၊ တနဖုိ်း�ှင့်ထူးကဲေကာင်းမွနမ်�များြဖင့်

စုေပါင်းဖနတီ်းထားေသာအရာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

MISY ဝနထ်မ်းများ

MISY ေကျာင်းတင်ွ ကဲွြပားြခားနားေသာ �ိင်ုငံအသီးသီးကုိယ်စားြပ�ေသာ �ိင်ုငံေပါင်း ၁၃ �ိင်ုငံမှ

အရည်အေသွး ြပည့်ဝ၍ အေတ�အ�ကံ��ိှေသာ သင်�ကားေရး ဆရာ၊ဆရာမ (၁၀၀) ဦးခန ့ကုိ် ခန ့အ်ပ်

ထား�ိှပါသည်။ ထုိ ဆရာ၊ဆရာမများမှ မူလတနး် (Nursery မှ Year 6) �ှင့် အထက်တနး် (Year 7 မှ

Year 13) အတနး်များကုိ တာဝနယူ် သင်�ကားသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ �ုံးဝနထ်မ်းေပါင်း

(၁၀၀)ဦးခန ့လ်ည်း ခန ့အ်ပ် ထား�ိှ ထားပါသည်။
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အ�ကီးတနး်ေခါင်းေဆာင်မ�အဖ�ဲ (Senior Leadership)

၂၀၂၁-၂၂ ခု�ှစ်၏ Senior Leadership Team မှာ ေအာက်ေဖ� ြပပါအတိင်ုးြဖစ်ပါသည်။

● Head of School Lynda Howe

● Head of Primary Jennifer Mills

● Head of Secondary Warren Townsend

● Senior Business Manager Witye Win Ko

MISY၏ ဒါ�ုိက်တာဘုတ်အဖ�ဲ

● ဦးထင်ေကျာ် (ဥက� �)

● ေဒ�ေထွးေထွးစုိးမင်း (အမ�ေဆာင်ဘုတ်အဖ�ဲဝင်)

● ေဒ���ုေုအး

● ေဒ� အိအိဇင်

● ေဒ�တင့်ေရ�စင်

● ဦးရန၀်င်းေအာင်

ေကျာင်း�ုံးခနး်ဖွင့်ချနိမ်ျား

အစုိးရ�ုံးပိတ်ရက်များ

အများြပည်သူအားလပ်ရက်ြဖစ်ေသာ အစုိးရ�ုံးပိတ်ရက်များတငွ်ေကျာင်း�ုံးခနး်ပိတ်ပါသည်။

ေကျာင်းပိတ်ရက်များ

ေကျာင်းပိတ်ရကားတင်ွေကျာင်း�ုံခနး်မှာ တနလာေန�မှ့ ေသာ�ကာေနအ့တင်ွး မနက် ၉နာရီ မှ ညေန

၄နာရီ အထိ ဖွင့်လှစ်ထားမည်ြဖစ်ပါ သည်။
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ေကျာင်းဖွင့်ရက်များ

ေကျာင်း�ုံးခနး်ကုိ တနလာေန� ့ မှ စေနေနအ့တင်ွး မနက် ၈နာရီ မှ ညေန ၄နာရီ မိနစ် ၃၀ အထိ

ဖွင့်လှစ်ထားမည်ြဖစ်�ပီး တနဂ�ေ�ေွနတိ့င်ုးတင်ွ ေကျာင်း�ုံးခနး် ပိတ်ပါသည်။

● (+၉၅)၀၁-၆၅၇၈၈၅/၀၁-၆၅၇၈၈၆-/၀၁-၆၅၇၈၈၇

● (+၉၅)၀၉-၄၀၄၀၆၂၂၇၇/(+၉၅)၀၉-၄၀၄၀၆၂၂၈၈/

● (+၉၅) ၀၉-၄၀၄၀၆၂၂၉၉

ေနစ့�် ေဆာင်ရွက်မ�များ �ှင့် လပ်ုထုံးလပ်ုနညး်များ
(ဤလက်စဲွစာအပ်ု၏ အဆုိပါအပုိင်းကုိ အဂ�လိပ်အက�ရာစ�်ြဖင့်ဖ�ဲစည်းထားပါသည်။)

ပညာသင်�ှစ်

MISY တင်ွပညာသင်�ှစ်ကုိ Term (၃) ခုခဲွြခားသတ်မှတ်ထားပါသည်။ Term 1 အား

�သဂုတ်လေ�ှာင်းပုိင်းတင်ွ စတင်၍ ဒီဇင်ဘာလအလယ်တင်ွ �ပီးဆုံးပါသည်။ Term 2 အား

ဇနန်ဝါရီလအေစာပုိင်းတင်ွ စတင်၍ ဧ�ပီလ အေစာပုိင်းတင်ွ �ပီးဆုံးပါသည်။ Term 3 အား

ဧ�ပီလအကုနတ်င်ွ စတင်၍ ဇွနလ်အကုနတ်င်ွ �ပီးဆုံးပါသည်။

စာသင်�ှစ်တစ်�ှစ်စီ၏ စုစုေပါင်းသင်�ကားမ� ရက်ေပါင်းမှာ ၁၈၀ ရက်ြဖစ်ပါသည်။

သိ� ရာတင်ွလည်း Term (3) ခုလံးုအတက်ွ ထုိရက်ေပါင်း ၁၈ဝရက်အား

အညီအမ�ခဲွြခားမည်မဟတ်ုပါ။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆုိေသာ် Term 1 သည် အ�ှည်�ကာဆုံးြဖစ်�ပီး

Term 3 သည်အချနိက်ာလတိေုသာေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။ Term အသီးသီး၏ ရက်အေရအတက််ွ

အနည်းအများသည် အများြပည်သူ�ုံးပိတ်ရက် အစ�ိှသည့် အေြခအေနများေပ�တင်ွ မူတည်၍

ကဲွြပားြခားနားမ��ိှပါသည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များ ပုိမုိသိ�ိှ�ိင်ုရန် ေကျာင်း၏ကုိယ်ပုိင်စာမျက်�ှာ�ိှ ြပက�ဒိနတ်င်ွ

သွားေရာက် �ကည့်���ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းဝင်ခွင့်
MISY သည် လမူျ�ိးမေရွး၊ ဘာသာမေရွး အားလံးုတက်ေရာက်�ိင်ုေသာ

ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းြဖစ်ပါသည်။ MISY မှ သတ်မှတ်ထားေသာ သင်�ုိး��နး်တမ်းအတိင်ုးလိက်ုပါ

Last update 29th July 2021 LH

12



သင်ယူ�ိင်ုမည့် အရည်အချင်း�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွကုိ

ေြဖဆုိရနလိ်အုပ်ပါသည်။ ေလလ့ာသင်ယူမ�တင်ွ အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေစရန�ှ်င့် ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများကုိတစ်ဦးချင်းစီအထိ လိအုပ်ေသာ အကူအညီ�ှင့် ေစာင့်ေ�ှာက်မ�များ

ေပး�ိင်ုရနအ်တက်ွ စာသင်ခနး် တစ်ခနး်တင်ွ တက်ေရာက်သင်�ကား �ိင်ုေသာလဥူ◌းီေရကုိ

အတနး်အလိက်ုကန ့သ်တ်ထား�ိှပါသည်။

အတနး်သတ်မှတ်ြခင်း
ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိ တက်ေရာက်မည့်�ှစ်၏ ဇူလိင်ုလ ၃၁ ရက်ေနတ့င်ွ ကျေရာက်ေသာ

၎င်းတိ�၏ အသက်ေပ�မူတည်၍ တက်ေရာက်ရမည့်အတနး်ကုိ ေအာက်ပါအတိင်ုး

ခဲွေဝသတ်မှတ်ပါသည်။

Nursery 3 years

Reception 4 years

Year 1 5 years

Year 2 6 years

Year 3 7 years

Year 4 8 years

Year 5 9 years

Year 6 10 years

Year 7 11 years

Year 8 12 years

Year 9 13 years

Year 10 14 years

Year 11 15 years

Year 12 16 years

Year 13 17 years

ေကျာင်းဝင်ခွင့်လက်ခံြခင်း �ှင့် အတနး်သတ်မှတ်ြခင်းကုိ ေကျာင်းအပ်ု�ကီးမှ ေနာက်ဆုံး

ဆုံးြဖတ်ေပးမည်

ြဖစ်ပါသည်။
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 စာသင်ခနး်တစ်ခနး်တွင် တက်ေရာက်�ုိင်မည့် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ

အေရအတွက်
စာသင်ခနး် တစ်ခနး်တင်ွ အများဆုံးလက်ခံသည့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ အေရအတက်ွကုိ

ေအာက်ပါအတိင်ုး သတ်မှတ်ထားပါသည်။

Nursery (၁၆) ေယာက်

Reception (၂၀) ေယာက်

Years 1 - 13 (၂၃) ေယာက်

၇ တနး်မှ ၁၃ တနး်အထိေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် ၎င်းတိ�၏ စွမ်းရည်အား

အကဲြဖတ်�ိင်ုရန် အနွလိ်င်ုးစစ်ေဆးမ� (CAT4)အား ေြဖဆုိရပါမည်။ အထက်တနး်မှေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများသည် အဂ�လိပ်စာစွမ်းရည်အေထာက်အပ့ံ (EAL) လိအုပ်ြခင်း �ိှမ�ိှသိ�ိှ�ိင်ုရန်

အဂ�လိပ်စာစွမ်းရည်စစ်ေဆးမ� (WIDA)အား ေြဖဆုိရနလိ်အုပ်ပါသည်။

မူလတနး်ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် ေကျာင်းဝင်ခွင့်စာေမးပဲွေြဖဆုိရန် လိအုပ်ပါသည်။ မူ�ကိ�

(Nursery) မှ Year 1 အထိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် အတနး်ပုိင်ဆရာများမှ

စီစဥ◌ထ်ားေသာ လက်ေတ�စမ်းသပ်မ�အားေြဖဆုိရမည်ြဖစ်သည်။ Years 2 မှ 6အထိ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများသည် သခ�ျာ�ှင့်အဂ�လိပ်စာတိးုတက်မ�စာေမးပဲွများကုိ ေြဖဆုိရပါမည်။ လိအုပ်ပါက

မူလတနး်ေကျာင်းသားများကုိ WIDA စာေမးပဲွများ ေြဖဆုိရ�ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပ လ�ပ်�ှားမ�များ (After School Activities -ASAs)

Year 2 မှ Year 13 အထိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ပါဝင်�ိင်ုမည့် အမျ�ိးမျ�ိးေသာ

ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပ လ�ပ်�ှားမ�များကုိ စီစ�်ေပးထားပါသည်။ MISY သည်ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအတက်ွ အားကစား၊ အေတ� အ�ကံ�များအေပ� ေလလ့ာသင်ယူြခင်း၊

ပညာရပ်ဆုိင်ရာများ �ှင့် ေတးဂီတ အ�ပုညာများ စေသာ လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်မ�အမျ�ိးမျ�ိး

ရ�ိှေစရနအ်စ�်အ�မဲ �ကိ�းစားလ�က်�ိှပါသည်။ ဤလ�ပ်�ှားမ� အစီအစ�်များသည် ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအတက်ွ ေကျာင်းသင်ခနး်စာများ ေလလ့ာမ�ကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစ�ုံမ�သာမက

အြခားေသာ နယ်ပယ်က�အသစ်များကုိ တိးုချ�ဲေလလ့ာ�ိင်ုမည့် အခွင့်အေရးြဖစ်ေပရာ ၎င်းတိ�၏

ပင်ကုိအရည်အေသွး ထက်ြမက်မ�ကုိ တိးုတက်ေစ�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ စာသင်�ှစ်တစ်�ှစ်တင်ွ

ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပလ�ပ်�ှားမ� (၃) ပုိင်း�ိှပါသည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးသည်

လ�ပ်�ှားမ�တစ်ခုတင်ွပါဝင်ရန် စာရင်းေပးသွင်းထားပါက ထုိလ�ပ်�ှားမ�၏ အတနး်များအားလံးုကုိ

တက်ေရာက်ပါဝင်ေစလိပုါသည်။ ထုိလ�ပ်�ှားမ�များအ�ပီးတင်ွ မိမိတိ�၏ သား၊ သမီးများကုိ
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အချနိမီ်�ကိ��ိင်ုရန် မိဘများအေနြဖင့် စီစ�်ရပါမည်။ MISY သည် ထုိလ�ပ်�ှားမ�များအားလံးု

မပျက်ယွင်းေစရန် အထူးအေလးထားေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း၊

ေကျာင်းတင်ွထုိအစီအစ�်များကုိ ရပ်နားရနလိ်အုပ်သည့် မေမ�ာ်လင့်ေသာအေြခအေနများ

ေပ�ေပါက်လာပါက မိဘများကုိ�ကိ�တင်၍ အေ�ကာင်း�ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ASDAN

MISYသည် ASDAN (Award Scheme Development and Accreditation Network)

မှတ်ပုံထားေသာေကျာင်းတစ်ေကျာင်းြဖစ်ပါသည်။အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ

www.asdan.org.uk တင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည် သိ� မဟတ်ု Head of Secondary �ှင့်

appointment ရယူရန ်ေကျာင်းသိ� ဆက်သွယ်�ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းသားစုံည ီအစညး်အေဝး

ေကျာင်းသားစုံညီအစည်အေဝးများသည် ေကျာင်းသားဘဝ၏

ပုံမှနအ်စိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ထုိအစည်းအေဝးများတင်ွ ဆုများချးီြမ�င့်ြခင်း၊

သတင်းအချက်အလက်များ အသိေပးြခင်း၊ ေကျာင်း၏ကိစ�ရပ်များ ေဆွးေ�းွတိင်ုပင်ြခင်း၊

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိ �ကည့်��အကဲခတ်ြခင်း �ှင့် �ုိးရာယ�်ေကျးမ��ှင့်ဆုိင်ေသာ

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ�များကုိ ကျင်းပြခင်းများ ြပ�လပ်ုေလ�ိှ့ပါသည်။

ေကျာင်းသားစုံညီအစည်းအေဝးများသည် ေကျာင်းအဖ�ဲအစည်းစိတ်ဓာတ်�ှင့်

သက်ဆုိင်သည့်အရာတင်ွ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းဟေူသာ ခံစားမ�ကုိ ြဖစ်ေပ�ေစ�ိင်ုပါသည်။

ထုိအစည်း အေဝးပဲွများမှ �ကီးမားေသာအဖ�ဲအစည်းတစ်ခုတင်ွ ပူးေပါင်းပါဝင်ရသည့်

အေတ�အ�ကံ�အြပင် ပရိတ်သတ်တစ်ေယာက် အေနြဖင့် ပါဝင်�ကည့်��ရသည့်

အေတ�အ�ကံ�ကုိလည်းရ�ိှေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသားစုံညီအစည်းအေဝး ကျင်းပရာတင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့်

မိမိကုိယ်ကုိသင့်ေတာ်စွာ ြပ�မူေနထုိင်ရန�ှ်င့် အြခားသူတစ်ဦးချင်းစီ�ှင့် အဖ�ဲအစည်းအေပ�တင်ွ

ေလးစားမ��ိှစွာြပ�မူဆက်ဆံေစလိပုါသည်။

ေကျာင်းသားစုံညပဲွီေတာမ်ျား
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ေကျာင်းသားစုံညီပဲွေတာ်များတင်ွ ြမနမ်ာ�ုိ့းရာသ�က�နပဲွ် ၊တ�ုတ်�ုိးရာ�ှစ်သစ်ကူးပဲွ က့ဲသိ� ေသာ

အထူးစုံညီပဲွေတာ်များကုိကျင်းပ�ပီး ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းလံးုပါဝင်ဆင်�ွ�ဲကပါသည်။

ေကျာင်းေခ�ချနိ ်စညး်ကမ်းများ

ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများကုိ ေကျာင်းဖွင့်ချနိတ်င်ွ ေကျာင်းတက်ေရာက်�ိင်ုသည့် ကျနး်မာသည့်

အေြခအေန�ိှေနသ၍ ေနစ့�်ပုံမှနေ်ကျာင်းတက်ေစလိပုါသည်။ မိမိတိ�ေကျာင်းမှလည်း ေကျာင်းသား

ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းတက်မှနေ်စရန် သင့်ေတာ်ေကာင်းမွနေ်သာ အစီအစ�်များကုိစီစ�်ေရးဆဲွ၍

အစွမ်းကုန် �ကိ�းစားပ့ံပုိးေပးလ�က်�ိှပါသည်။ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ

ေကျာင်းတက်မှနေ်စမည့် အေရး�ကီးေသာ အဓိကအချက်ြဖစ်သည် မိမိတိ�ေကျာင်းအေပ� သိ�

အေကာင်းြမင်ြခင်းသည် ေ�ကာင်းြဖစ်သည်ဟယုံု�ကည်ပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့်လည်း MISY အေနြဖင့်

ေကျာင်းသား ေကျာင်းသူများအားလံးုအတက်ွ ေပျာ်ရ�င်စရာေကာင်း၍ အကျ�ိး�ိှေစသည့်

အေတ�အ�ကံ�ေကာင်းများ ေပး�ိင်ုေသာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်ေစရန�်ကိ�းစားေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။

အေ�ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေ�ကာင့် ေကျာင်းမတက်ေရာက်�ိင်ုသြဖင့်

ေကျာင်းတက်ပျက်ကွက်ေသာေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတက်ွ လည်း အေကာင်းဆုံး

ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ထားမ�များလည်း�ိှပါသည်။

ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်သည် သာမနအ်ေြခအေနအားြဖင့် ေကျာင်းတက်ရက်အားလံးု၏ ၁၀

ရာခုိင်��နး်

ထက်ပုိ၍ ေကျာင်းပျက်ခွင့်မ�ိှပါ။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းပျက်ကွက်မည်ဆုိပါက

မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများမှ ေကျာင်းတက်စတင်ပျက်ကွက်မည့် ပထမဆုံးေန မ့နက် ၈ နာရီ မတိင်ုမီတင်ွ

ဖုနး်ြဖင့် MISY �ုံးခနး်သိ� ေကျာင်းပျက်ကွက်ရသည့် အေ�ကာင်းအရင်းအား

ဆက်သွယ်၍ခွင့်တိင်ု�ကား ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ရက်�ှည်ေကျာင်းတက်ပျက်ကွက်မည့်

အစီအစ�်များ�ိှပါက မိဘများမှ

အနည်းဆုံး ၅ရက်ခန ့် �ကိ�တင်၍ ခွင့်တိင်ု�ကားရပါမည်။ မိဘများအေနြဖင့်

ေကျာင်းအားလပ်ရက်များ၌သာ

မိမိတိ�၏သားသမီးများ�ှင့်အတအူလည်အပတ်ခရီးသွားရနတိ်က်ုတနွး်လိပုါသည်။

ေကျာင်းရက်�ှညပ်ျက်ြခင်း
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ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ဖျားနာ၍ ရက်အတန�်ကာအိမ်တင်ွ အနားယူရနလိ်အုပ်ပါက

ေကျာင်းသင်ခနး်စာများ�ှင့် အဆက်မြပတ်ေစရနအ်တက်ွ အိမ်တင်ွေဆာင်ရွက်�ိင်ုေသာ

သင်ခနး်စာများကုိ

ေကျာင်းတင်ွ လာေရာက် ယူေဆာင်�ိင်ုရန် ြပင်ဆင်ေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားေသာ

အေ�ကာင်းတစ်စုံ

တစ်ရာေ�ကာင့် ေကျာင်းရက်�ှည်ပျက်ကွက်ပါက သင်ခနး်စာများကုိ ြပနလ်ည်ပ့ံပုိးေပးမ�ရ�ိှ�ိင်ုရန်

မိဘများမှ သက်ဆုိင်ရာေကျာင်းအပ်ု သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းအပ်ု�ကီး�ှင့် ေဆွးေ�းွရပါမည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ MISY website �ိှ ေကျာင်းေခ�ချနိမူ်ဝါဒတင်ွ

ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

ဆုများ ချးီြမ�င့်ြခင်း

MISY ထူးခ�နဆု်များ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ၎င်းတိ�၏ အရညအ်ေသွးများ

ထုပ်ေဖာြ်ပသ�ုိင်ြခင်းများအတွက်

ေကျာင်းသားစုံည ီအစညး်အေဝးများတွင် အသိအမှတ်ြပ�ဆုများ ချးီြမ�င့်ေပးပါသည။်

1. လစ�်လတိင်ုးတင်ွ မိမိတိ�၏ ထူးခ�နမ်� အရည်အေသွး များကုိ ေပ�လင်ွေအာင်ြပသ�ိင်ုေသာ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ များအား အသိအမှတ်ြပ� ဂုဏ်ြပ�လက်မှတ်များ

ချးီြမ�င့်ေပးပါသည်။

2. Primary School တင်ွသင်�ကားေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမများ အေနြဖင့် MISY

၏အရည်အေသွးကုိ ေဖာ်ေဆာင်�ိင်ုေသာ ေကျာင်းသူ၊ေကျာင်းသား တစ်ဦးချင်စီ၏

သ�ုပ်ြပမ�များကုိ စီစစ်သွား�ပီး assemblies များတင်ွအသိအမှတ်ြပ�သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

စာသင်�ှစ်ဆုံးတွင်ချးီြမ�င့်ေသာဆုများ

စာသင်�ှစ်ဆုံးဆုေပးပဲွများ
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ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသားများ၏ စာသင်ခနး်အတင်ွး ပညာေရးဆုိင်ရာ ထူးခ�နေ်အာင်ြမင်မ�များ

�ှင့်

တိးုတက်မ�များကုိ ဂုဏ်ြပ�ဆုလက်မှတ်များေပးအပ်ချးီြမ�င့်၍ အသိအမှတ်ြပ�လိေုသာေ�ကာင့်

စာသင်�ှစ်ဆုံး

ဆုေပးပဲွများကုိ ကျင်းပရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

မူလတနး်တင်ွ ဆရာ၊ဆရာမများမှ ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိက်ု ဆုများေပးအပ်ရန်

ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအား အမည်စာရင်းတင်သွင်း ေရွးချယ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

1.    စွမ်းေဆာင်ရည ်ထူးခ�နဆု်

● တစ်�ှစ်တာအတင်ွး ထူးခ�နစွ်ာ အားထုတ်�ကိ�းပမ်းသူများ �ှင့်

ထူးခ�နေ်သာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရ�ိှသူများ။

● တစ်�ှစ်တာအတင်ွး တစ်စုိက်မတ်မတ် �ကိ�းစားအားထုတ်ေသာသူများ။

2.    စွမ်းေဆာင်ရည ်တုိးတက်မ�ဆု

● လိအုပ်ချက်များ�ိှေသာအေြခအေနမှ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ အေြခအေနသိ�

ေရာက်�ိှသွားေသာ သူများ။

● ပုိမုိ ေကာင်းမွနေ်သာအေြခအေန မှ ထူးခ�နအ်ဆင့်အတက်ွ

�ကိ�းစားအားထုတ်၍တိးုတက်မ��ိှေသာ သူများ။

● ထူးခ�နအ်ဆင့် မှ ပုိ၍ ထူးခ�နက်ာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ေကာင်းများ ရ�ိှေသာ သူများ။

မူလတနး်တင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ တစ်ေယာက်စီတိင်ုးမှ ဂုဏ်ြပ�ဆုလက်မှတ်

အနည်းဆုံးတစ်ခု ရ�ိှမည် ြဖစ်ပါသည်။ စွမ်းေဆာင်ရည် ထူးခ�နဆု်များကုိ အတနး်တင်ွး�ိှ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအားလံးု ရ�ိှ�ိင်ုကာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ တစ်ေယာက်လ�င်

အများဆုံး (၃) ဆုအထိ ရ�ိှ�ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာများသည် စွမ်းေဆာင်ရည်ဆုကုိ ေကျာင်းသားတစ်ဥ◌းီထက်ပုိ၍ ေပးအပ်�ိင်ုပါသည်။ ဥပမာ-

ဘာသာရပ်တစ်ခုတင်ွ စွမ်းေဆာင်ရည်ဆု�ှစ်ခုြဖစ်�ိင်ုပါသည်။

3.    Shwe Award
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Shwe Award ကုိ မူလတနး်�ှင့် အထက်တနး် ဆရာ၊ဆရာမများမှ ေရွးချယ် ချးီြမ�င့်သွားမည် ြဖစ်�ပီး

သတ်မှတ်ထားေသာ MISY ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ဂုဏ်ရည် အရည်အချင်းများ �ှင့်

ကုိက်ညီမ� အများဆုံး�ိှေသာ အတနး်တစ်တနး်စီမှ ေယာကျာ်းေလးတစ်ဦး �ှင့် မိနး်ကေလး

တစ်ဦးစီအား ေရွးချယ် ချးီြမ�င့်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

Phoenix Award ဆုအတက်ွ Shwe Award ရ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများထဲမှ ေရွးချယ်

ချးီြမ�င့်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

 

4.    Phoenix Award (သတ်မှတ်စာသင်ကာလ၏ ေနာက်ဆုံးေနတွ့င် ချးီြမ�င့်ေသာ) Shwe

Award

ရ�ိှသူများထဲမှ ေရွးချယ်ချးီြမ�င့်ေသာဆု

သတ်မှတ်ထားေသာ MISY ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ဂုဏ်ရည် အရည်အေသွးများ �ှင့်

ကုိက်ညီမ�အ�ိှဆုံးေသာ မူလတနး်မှ ေယာကျာ်းေလးတစ်ဦး၊ မိနး်ကေလးတစ်ဦးစီ �ှင့်

အထက်တနး်မှ ေယာကျာ်းေလးတစ်ဦး၊ မိနး်ကေလးတစ်ဦးစီတိ�အားအသီးသီး

ေရွးချယ်ချးီြမ�င့်ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများမှ မိမိတိ�အတနး်၏ Shwe Award

ရ�ိှထားသူများအား Phoenix Award အတက်ွ

အမည်စာရင်းေပးသွင်းလိပုါက ဆုချးီြမ�င့်ရန် သင့်ေတာ်မ��ိှသည့်အေ�ကာင်းကုိ စာပုိဒ်တစ်ပုိဒ်

အတိခုျ�တ်ေရး၍ တင်ြပရပါမည်။

5.    The Schaefer Award (သတ်မှတ်စာသင်ကာလ၏ ေနာက်ဆုံးေနတ့င်ွ ချးီြမ�င့်ေသာဆု)

House points (အသင်းလိက်ုရမှတ်) အများဆုံး ရ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား

ေပးအပ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

House points (အသင်းလိက်ုရမှတ်) များကုိ House Coordinator မှ တက်ွချက်ေပးပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ပညာသင်�ကားရာတွင် ထား�ိှရမည့် အြပ�အမူများ

MISY သည် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတိင်ုး ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရွက်တတ်ေသာ အေလအ့ကျင့်

�ှင့် နည်းလမ်းများ တိးုတက်ေစရန၊် ေအာင်ြမင်မ�ရ�ိှေစရန၊် အားလံးုပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ိင်ုေသာ

အခွင့်အလမ်းများ ရ�ိှ�ိင်ုရန် �ှင့် ထိေရာက်�ပီး အကျ�ိး�ိှေသာ သင်�ကားမ�၊ သင်ယူမ�များ

ြဖစ်ထွနး်လာေစရန် အတက်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား လိအုပ်ေသာ အြပ�အမူ၊

အမူအကျင့်ေကာင်းများြဖင့် ကျင့်သုံးေနထုိင်တတ်ရန် အစ�်အားေပးချးီြမ�င့်ြခင်းြဖင့်
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အားလံးုအတက်ွ လံြုခံ�၍ဂ�ုစုိက်မ�များေပး�ိင်ုေသာ ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုြဖစ်ေစရန်

ရည်ရွယ်�ကိ�းစားထားပါသည်။:

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ေကာင်းမွနေ်သာ အြပ�အမူများအေ�ကာင်း

သင်�ကားေပးြခင်း၊

● အြပ�အမူေကာင်းများ၏ အကျ�ိးရလဒ်များကုိ သင်�ကား၍ ထုိအြပ�အမူများ ရ�ိှေစရန်

ထပ်ေလာင်းအားေပးြခင်း၊

● ေကျာင်းစာသင်ခနး်ကုိ လံြုခံ�၍ ေအးချမ်းတည်�ငိမ်ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုအေနြဖင့်

ဖနတီ်းတည်ေဆာက်၍ ထိနး်သိမ်းထား�ိှြခင်း၊

● ေကာင်းမွနေ်သာ ေကျာင်းစာသင်ခနး် စီမံခန ့ခဲွ်မ�များကုိ အသုံးြပ�ြခင်း၊

● တစ်ကုိယ်ရည်သန ့�ှ်င်းေရး၊ ကျနး်မာေရး ပညာေရး �ှင့် လမူ�ဆက်ဆံေရး (PSHE)

သင်ခနး်စာများကုိအသုံးြပ� သင်�ကားေပးြခင်း �ှင့် စာသင်ချနိမ်ျားတင်ွ အခက်အခဲ

ြပဿနာများကုိမ�ေဝ၍ ေြဖ�ှင်း�ိင်ုရန ်သင်�ကားြခင်း တိ� ကုိေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။

 မူလတနး်အဆင့် အြပ�အမူဆုိင်ရာ အကျ�ိးဆက်များ (အေရးယူမ�များ)

ဆရာ၊ ဆရာမများတင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ေကာင်းမွနစွ်ာ ြပ�မူေနထုိင်တတ်ေစရန်

အတနး်အလိက်ု သင့်ေတာ်ေကာင်းမွနေ်သာ အမူအကျင့်များကုိ ချးီြမ�င့်ရန် ရည်ရွယ်၍

အားေပးေသာအစီအစ�်များ �ိှပါသည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ၎င်းတိ� အြပ�အမူများ

�ှင့်ပတ်သက်၍ြပင်ဆင်ရန် အခွင့်�ိှပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမ များသည်

မလိလုားအပ်ေသာအမူအကျင့်များကုိ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန် ပထမဦးစွာအေနြဖင့် ေ�းွေထွးစွာ

အသိေပးဆုံးမမည်ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ တစ်ဦးဦးသည်

စာသင်ခနး်အတင်ွး၌ြဖစ်ေစ၊ ကစားကွင်းစေသာ တစ်ေနရာရာ၌ြဖစ်ေစ၊ ထုိမလိလုားအပ်ေသာ

အမူအကျင့်များြဖင့် ဆက်လက် ြပ�မူေနထုိင်ေနမည် ဆုိပါကေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်ုး

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ပုိမုိဆုိးရွားေသာ အမူအကျင့် ြဖစ်ရပ်များ�ိှပါက ဆရာ၊ ဆရာမသည်

မူလတနး်စီမံခန ့ခဲွ်မ�အဖ�ဲ�ှင့်တုိင်ပင်၍ အေရးယူရနသ်င့်ေတာမ်ညဟု် ယူဆရေသာ အဆင့်အတုိင်း

အေရးယူေဆာင်ရွက်သွားမညြ်ဖစ်ပါသည။်

 

ပထမအဆင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအား သတိေပးြခင်း။

Last update 29th July 2021 LH

20



● ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲရနလိ်အုပ်သည့် အြပ�အမူများကုိ ��တ်ြဖင့်သတိေပး၍

သေဘာတညီူမ�ရယူြခင်း။

● ေရွးချယ်ခွင့်�ိှေသာ အေရးယူမ�ြဖင့်ေဆာင်ရွက်၍ ��တ်ြဖင့် ထပ်မံသတိေပးြခင်း။

● ေကာင်းမွနစွ်ာ ြပ�မူေနထုိင်လာပါက အသိအမှတ်ြပ� ချးီမွမ်းြခင်း။

● ြပနလ်ည်ဆင်ြခင်သုံးသပ်မ� မှတ်တမ်းတင်ွ ကျ�းလနွထ်ားေသာ အြပ�အမူများ�ှင့်

ပက်သက်၍ ဆရာ၊ ဆရာမ မှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ�ှင့်အတူ ြဖည့်စွက်၍

အေ�ကာင်း�ကားစာအပ်ုတင်ွမှတ်ချက် ြပ�ြခင်း။

ဒုတိယအဆင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း

● အတနး်တင်ွး ထုပ်ပယ်ြခင်း (အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ

အြခားစာသင်ခနး်တင်ွတက်ေရာက် ေစြခင်း)။

● သက်ဆုိင်ရာအတနး်မ�းထံ ြဖစ်စ�်အေ�ကာင်းအရာေရးသား တင်ြပရြခင်း။

● ြပနလ်ည်ဆင်ြခင်သုံးသပ်မ�မှတ်တမ်းများအား ြပနလ်ည်စစ်ေဆးြခင်း။

● အတနး်တင်ွး ထုတ်ပယ်အေရးယူမ�အား မှတ်တမ်းတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

● အေ�ကာင်း�ကားစာအပ်ု မှတဆင့် မိဘများထံ အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားြခင်း။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၏ သင်ခနး်စာများသင်ယူေနချနိအ်တင်ွး အြပ�အမူများကုိ

အပတ်စ�် အြပ�အမူဆုိင်ရာ ေစာင့်�ကည့်မ� မှတ်တမ်းပုံစံတင်ွ

ေစာင့်�ကည့်မှတ်တမ်းတင်ြခင်း။

 

တတိယအဆင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း

● ဒတိုအ�ကိမ် အတနး်တင်ွး ထုပ်ပယ်ြခင်း (အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ

အြခားစာသင်ခနး်တင်ွ တက်ေရာက်ေစြခင်း)။

● မူလတနး်စီမံခန ့ခဲွ်မ�အဖ�ဲ ထံသိ� ြဖစ်စ�်အေ�ကာင်းအရာများ ေရးသားတင်ြပရြခင်း �ှင့်

ထုိအဖ�ဲမှ ထုိေကျာင်းသား၏ တင်ြပထားေသာ ယခင်ြဖစ်စ�်များ�ှင့်ပါ ြခံ�ငံ ုသုံးသပ်ြခင်း။

● မူလတနး်ေကျာင်းအပ်ု�ကီးမှ မိဘများထံတိက်ု�ုိက် အသိေပးြခင်း။

● အြပ�အမူများကုိ ဆနး်စစ်ေလလ့ာြခင်း။

● အပတ်စ�် အြပ�အမူဆုိင်ရာေစာင့်�ကည့်မ�မှတ်တမ်း ပုံစံကုိ ဆက်လက်ြပ�လပ်ုြခင်း။

(အကယ်၍ ေြပာင်းလဲတိးုတက်မ�များမ�ိှပါက စတတု� အဆင့်အတိင်ုး

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ )

စတုတ� အဆင့် အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း
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မူလတနး်ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၊ သက်ဆုိင်ရာအတနး်ပုိင်ဆရာ/ဆရာမ၊ အတနး်မ�း၊ EAL (TLC) �ှင့်

အြခားသင့်ေတာ်ေသာသူ တစ်ဦး ပါဝင်ေသာ ေကျာင်းသား�ကားဝင်ေစ့စပ်ေပးေရး

ေကာ်မတီတစ်ခုအားဖ�ဲစည်းကာ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ မေကာင်းေသာ အြပ�အမူများကုိ

ြဖစ်ေပ�ေစသည့် အေ�ကာင်းအရာများကုိ သက်ေသ အေထာက်အထား၊ ယင်းအချက်အလက်များ

�ှင့်တကွ စတင်စုံစမ်းစစ်ေဆး၍ ဆက်လက်အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစ�်များေရးဆဲွ

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိဆက်လက် အေရးယူေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစ�်

များ�ှင့် ပက်သက်၍မိဘများအား ေခ�ယူေဆွးေ�းွကာ သေဘာတလူက်မှတ်ေရးထုိး

ရမည်ြဖစ်သည်။ အေရးယူေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစ�်အား ေကာ်မတီမှေစာင့်�ကည့်

သုံးသပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

မေကာင်းေသာ အြပ�အမူများ ဆက်လက်�ိှေနမညဆုိ်ပါက

စတတု� အဆင့်အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းမှ တိးုတက်ေြပာင်းလဲမ� မ�ိှေသးပါက ေကာ်မတီမှ

ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံတင်ြပ၍ မူလတနး်စီမံခန ့ခဲွ်မ�အဖ�ဲမှ ထုိေကျာင်းသားအတက်ွ ေကျာင်း�ှင့်

ပတ်သက်ေသာ သင့်ေတာ်မည့် အ�ကံြပ�ဆုံးြဖတ်ချက်များအားချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။

 အထက်တနး်အဆင့်များ အြပ�အမူဆုိင်ရာ အကျ�ိးဆက်များ(အေရးယူမ�များ)

ဆရာ၊ ဆရာမများတင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ေကာင်းမွနစွ်ာ ြပ�မူေနထုိင်တတ်ေစရန်

အတနး်အလိက်ု သင့်ေတာ်ေကာင်းမွနေ်သာ အမူအကျင့်များကုိ ချးီြမ�င့်ရန် ရည်ရွယ်၍

အားေပးေသာ အစီအစ�်များ �ိှပါသည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ၎င်းတိ�

အြပ�အမူများ �ှင့်ပတ်သက်၍ ြပင်ဆင်ရန် အခွင့်�ိှပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမ များသည်

မလိလုားအပ်ေသာအမူအကျင့်များကုိ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန် ပထမဦးစွာအေနြဖင့် ေ�းွေထွးစွာ

အသိေပး ဆုံးမမည်ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ တစ်ဦးဦးသည်

ထုိမလိလုားအပ်ေသာ အမူအကျင့်များြဖင့် ဆက်လက် ြပ�မူေနထုိင်ေနမည် ဆုိပါက

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိင်ုး ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။

ပုိမုိဆုိးရွားေသာ အမူအကျင့် ြဖစ်ရပ်များ�ိှပါက ဆရာ၊ ဆရာမသည်

အထက်တနး်စီမံခန ့ခဲွ်မ�အဖ�ဲ�ှင့် တုိင်ပင်၍ အေရးယူရနသ်င့်ေတာမ်ညဟု် ယူဆရေသာ

အဆင့်အတုိင်း အေရးယူ ေဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည။်

 

ပထမအဆင့် - အတနး်ပုိင်ဆရာမှ ထိနး်သိမ်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအား သတိေပးြခင်း။
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● ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲရနလ်အို ပ်သည့် အြပ�အမူများကုိ ���တ◌ဖ်င့်သတိေပး၍

သေဘာတညီူမ�ယူြခင်း။

● ေရွးချယ်ခွင့်�ိှေသာ အေရးယူမ�ြဖင့်ေဆာင်ရွက်၍ ��တ်ြဖင့် ထပ်မံသတိေပးြခင်း။

● ေကာင်းမွနစွ်ာ ြပ�မူေနထုိင်လာပါက အသိအမှတ်ြပ� ချးီမွမ်းြခင်း။

● ပိတ်ပင်အေရးယူမ�များ - ေနလ့ည်စာစားချနိအ်ား ၅မိနစ် မှ ၁ဝမိနစ်အထိ ေလ�ာခ့ျြခင်း �ှင့်

ကျ�းလနွထ်ားေသာ အြပ�အမူ�ှင့် ဆက်�ယ်ွေသာပညာေပး ေလက့ျင့်ခနး် အစီအစ�်များ

ြပ�လပ်ုေစြခင်း။

ဒုတိယအဆင့် - ဌာနမ�းမှ ထိနး်သိမ်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။

မေကာင်းေသာ အြပ�အမူများ ဆက်လက်�ိှေနေသးပါက ထုိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား

ဌာနမ�းမှ မှထုိအြပ�အမူ�ှင့် ပက်သက်၍ ထုိက်တနေ်သာ ေဆာင်ရွက်ရမည့် တာဝနတ်စ်ရပ်ကုိ

ထမ်းေဆာင်ေစြခင်းြဖင့် ထိနး်သိမ်းေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ကျ�းလနွထ်ားေသာ

အြပ�အမူ�ှင့် ဆက်�ယ်ွေသာပညာေပးေလက့ျင့်ခနး် အစီအစ�်များ ကုိြပ�လပ်ုေစ၍ အစီအရင်ခံစာ

ေရးသားမှတ်တမ်းတင်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 

တတိယအဆင့် - ြပနလ်ညြ်ပင်ဆင်�ုိင်ေရး ေဆွးေ�ွးမ�။

မေကာင်းေသာ အြပ�အမူများ ဆက်လက်�ိှေနေသးပါက ထုိေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ အေနြဖင့်

သက်ဆုိင်ရာ အတနး်မ�း၏ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်�ိင်ုေရး သင်ခနး်စာေဆွးေ�းွမ�ကုိ တက်ေရာက်ရမည်

ြဖစ်ပါသည်။

သက်ဆုိင်ရာအတနး်မ�းမှ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ တစ်စုံတစ်ဦး၏

အြပ�အမူ�ှင့်ပတ်သက်၍စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ေတ� �ိှသည့် ဆရာ၊ဆရာမ�ှင့် တိင်ုပင်ေဆွးေ�းွကာ

�ာနမ�း �ှင့် ထုိေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၏ အတနး်ပုိင်ဆရာ၊ဆရာတိ� ြဖင့် ပူးေပါင်း၍

ေရာက်�ိှရမည့် အြပ�အမူဆုိင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအား သတ်မှတ်ထုတ်ြပန�်ပီး

သတ်မှတ်ထားေသာ သင်ခနး်စာများအားလံးုကုိ သိ�ိှ လက်မှတ်ထုိးရနပ်ညာရည်မှတ်တမ်းတစ်ခု

ထုတ်ြပနသွ်ားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိ� သိ� ေဆာင်ရွက်မ�သည်ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ၏

အြပ�အမူအား အချနိအ်တိင်ုးအတာ တစ်ခုအထိ ေစာင့်�ကည့်ထား�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအားဆက်သွယ်အေ�ကာင်း�ကားကာ ထုိမှတ်တမ်းအား ေနစ့�်

လက်မှတ်ထုိးေစပါမည်။ ထုိသိ� ေဆာင်ရွက်မ�အား ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူမှ

တိးုတက်လာသည်အထိဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

စတုတ� အဆင့် - အတနး်တွင်းမှ ထုတ်ပယ်ြခင်း။
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ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတင်ွ မေကာင်းေသာအြပ�အမူများ ဆက်လက်�ိှေနမည်ဆုိပါ

အတနး်တင်ွးမှ ထုပ်ပယ်ခံရ�ိင်ုပါသည်။ (တစ်ရက် မှ သုံးရက်အတင်ွး စာသင်ချနိ်

အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုတင်ွ တစ်ဦးတည်း အထက်တနး်ေကျာင်းအပ်ု�ှင့်အတူ

သင်ခနး်စာများြပ�လပ်ုရမည်ြဖစ်သည်။)

● ြပနလ်ည်ဆင်ြခင်သုံးသပ်မ�မှတ်တမ်း �ှင့် ပညာေရးမှတ်တမ်းကုိ ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ြခင်း။

● အတနး်တင်ွး ထုပ်ပယ်မ�ကုိ မှတ်တမ်းြပ�လပ်ုထား�ိှြခင်း။

● မိဘအပ်ုထိနး်သူများအား အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားြခင်း။

● ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲရန် လိအုပ်ေသာအြပ�အမူများကုိ အတိင်ုးအတာစံတစ်ခုအေနြဖင့်

သတ်မှတ်�ပီးလ�င် မိဘ အပ်ုထိနး်သူများအား ထုိလိအုပ်ေသာ အြပ�အမူစံ��နး်များ�ှင့်

ပတ်သက်၍ ေခ�ယူေတ�ဆုံ အေသိ ပး�ပီး သေဘာတမူ� လက်မှတ်ေရးထုိး ရမည်ြဖစ်သည်။

ပဥ�မအဆင့် - ေကျာင်းမှ (ယာယီ) ရပ်နားြခင်း

မေကာင်းေသာအြပ�အမူများြဖင့် ဆက်လက်ြပ�မူေနပါက ေကျာင်းမှ ယာယီ

ရပ်နားေစမည်ြဖစ်ပါသည်။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ေကျာင်းမှေပးအပ်ထားေသာ သင်ခနး်စာ၊

ေလက့ျင့်ခနး်များကုိြပ�လပ်ု�ပီး ြပနလ်ည်ေပးပိ� ရန် �ှင့် သင်ခနး်စာအသစ်များ ရယူရန်

ေကျာင်းအပ်ု�ကီးမှ သတ်မှတ်ထားေသာ အချနိတ်င်ွ ေကျာင်းသိ� လာေရာက်၍

ေနစ့�်အစီအရင်ခံ သတင်းပိ� ရနလိ်အုပ်ပါသည်။

● အထက်တနး်ေကျာင်းအပ်ု�ကီး၊ အတနး်မ�း၊ သက်ဆုိင်ရာ အတနး်ပုိင်ဆရာ/ဆရာမ၊ �ှင့်

အြခားဆရာ/ဆရာမများ ပါဝင်ေသာ ေကျာင်းသား �ကားဝင်ေစ့စပ်ေပးေရး

ေကာ်မတီတစ်ခုအား ဖ�ဲစည်းကာေဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ မေကာင်းေသာ

အြပ�အမူများကုိြဖစ်ေပ�ေစသည့် အေ�ကာင်းအရာများကုိ သက်ေသအေထာက်အထား၊

သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့်တကွ စတင်စုံစမ်းစစ်ေဆး၍

ဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစ�်များေရးဆဲွ

အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိဆက်လက်အေရးယူေဆာင်ရွက်မည့်

အစီအစ�်များ�ှင့်ပတ်သက်၍ မိဘများအားေခ�ယူ ေဆွးေ�းွကာ သေဘာတလူက်မှတ်

ေရးထုိးရမည်ြဖစ်သည်။ အေရးယူ ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစ�် အား ေကာ်မတီမှ ေစာင့်�ကည့်

သုံးသပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။

မေကာင်းေသာ အြပ�အမူများ ဆက်လက်�ိှေနမညဆုိ်ပါက
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စတတု� အဆင့်အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းမှ တိးုတက်ေြပာင်းလဲမ� မ�ိှေသးပါက ေကာ်မတီမှ

ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံတင်ြပသွား�ပီးြဖစ်�ပီး ေကျာင်းအ�ကီးတနး်ေခါင်းေဆာင်မ�အဖ�ဲမှ

ဒါ�ုိက်တာဘုတ်အဖ�ဲထံသိ� ထုိေကျာင်းသား အတက်ွ ေကျာင်း�ှင့် ပါတ်သက်၍ သင့်ေတာ်မည့်

ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်�ိင်ုရန် အ�ကြ◌ပုံသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဒါ�ုိက်တာဘုတ်အဖ�ဲမှ

ထုိေကျာင်သား�ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေနာက်ဆုံး ဆုံးြဖတ်ချက်အားချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။

အထူးတားြမစ်ထားေသာ ဆုိးရွားသည့အ်ြပ�အမူများ

ေကျာင်းမှ ချက်ချင်းထုတ်ပယ် အေရးယူ�ုိင်သည့် ဆုိး ရွားေသာ အြပ�အမူ ြဖစ်ရပ်အချ�ိကုိ

ေအာက်တွင်ေဖာြ်ပထားပါသည။် ေအာက်ေဖာြ်ပချက်တွင် မပါ�ိှေသာလ်ညး်

ေကျာင်းမှချက်ချင်းထုတ်ပယ် အေရးယူ�ုိင်သည့် အြခားဆုိးရွားေသာအြပ�အမူ

ြဖစ်ရပ်များလညး်�ိှပါသည။်

● အြခားေသာတစ်စုံတစ်ေယာက်အား �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ (သိ� ) စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ

ဆုိးရွားစွာထိခုိက်ေစြခင်း။

● ေကျာင်းပစ�ည်းများအား ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်ဖျက်ဆီးြခင်း။

● ခုိးယူြခင်း။

● ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ ေကျာင်းမှထွက်ခွာြခင်း။

● ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများ �ှင့် လမူ�ကွနယ်က်များမှ �ခိမ်းေြခာက်အ�ိင်ုကျင့်ြခင်း (cyber

bullying) အပါအဝင် အြခားဆုိး ရွားေသာ အ�ိင်ုကျင့်မ�များ။

● လမူျ�ိးေရးခဲွြခားြခင်း၊ ကျား/မ ြဖစ်တည်မ�အေပ� ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း၊ လတ်ွလပ်စွာ

ကျား/မခံယူစိတ် ကဲွလွဲမ�ကုိ ခဲွြခား�� �ံချြခင်း၊ အြခားသူ၏ ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�ကုိ

ထိပါးြခင်း။

● Electronic စီးကရက်၊ ေဆးရွက်�ကီးပါေသာထုတ်ကုနမ်ျား �ှင့် ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း။

● မူးယစ်ေဆးဝါး �ှင့် အရက်ေသစာများ လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း �ှင့် ေသာက်သုံးြခင်း။

● အ��ရာယ်�ိှေသာ လက်နက်ပစ�ည်း တစ်စုံတစ်ရာ လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း။

ေမွးေနပဲွ့များ ကျင်းပြခင်း
မူ�ကိ� �ှင့် မူလတနး်

MISYမှ ေမွးေနပဲွ့များသည် မိမိတိ�မည်သူြဖစ်ေ�ကာင်း အေရး�ကီးေသာ

အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်ေ�ကာင်း နားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် အခနး်တင်ွး
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ေမွးေနအ့ေသးစားများ ြပ�လပ်ုကျင်းပြခင်းအား ခွင့်ြပ�ထား�ိှပါသည်။ ကေလးတစ်ေယာက်အတက်ွ

ကိတ်မုန ့(်Cup Cake)တစ်ခုဆီ ေပးအပ်ြခင်းြပ�လပ်ု�ိင်ုပါသည်။ ယခုက့ဲသိ� ြပ�လပ်ုြခင်းြဖင့်

သင်ခနး်စာများအား အေ�ှာက်အယှက် အနည်းဆုံးြဖင့် ြပ�လပ်ု�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

အထက်တနး်

အစားအေသာက်များေက�းေမွး၍ ေမွးေနပဲွ့ကျင်းပလိေုသာ အထက်တနး်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် ေမွးေနပဲွ့ ကျင်းပမည့်အေ�ကာင်းကုိ ေကျာင်း�ုံးခနး်သိ� �ကိ�တင်

အေ�ကာင်း�ကားရမည်ြဖစ်�ပီး အစားအေသာက်များေကျာင်းသိ� လာမပိ� ခင်အချနိတ်င်ွ

ယင်းအတက်ွကျသင့်ေငကုိွ ေကျာင်း�ုံးခနး်သိ�

�ကိ�တင်ေပးအပ်ထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေမွးေနပဲွ့မကျင်းပမီ သတ်မှတ်ထားေသာ အချနိတ်င်ွ

ထုိအစားအေသာက်များကုိ လာေရာက်ယူေဆာင် �ိင်ုပါသည်။ ေမွးေနပဲွ့ကျင်းပမည့်

အချနိမ်ျားမှလ�ဲ၍ မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ အစားအေသာက်များ

ေကျာင်းသိ� လာေရာက်ပိ� ေဆာင်ရန ်ြပင်ပမှ မှာယူြခင်းကုိခွင့် မြပ�ပါ။

နားေနချနိ ်�ှင့် ေနလ့ညစ်ာစားချနိ်

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ လက်ေသချာစွာေဆးရန၊် အစားအေသာက်များမှာယူသည့်အခါ

စနစ်တကျ တနး်စီတတ်ေစရန် �ှင့် ေကာင်းမွနစွ်ာ စနစ်တကျ စားေသာက်တက်သည့်

အေလအ့ကျင့်�ိှေစရန ်တာဝနက်ျ ဆရာ၊ ဆရာမများမှအထူး�ကီး�ကပ်ေပးပါသည်။

မူ�ကိ�တနး်များ

မူ�ကိ�တနး်များမှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ေနလ့ည်စာ �ှင့် မုန ့မ်ျားကုိ

မိမိတိ�၏စာသင်ခနး် ထဲတင်ွ စားေသာက်ရပါမည်။

Years 1-13 အတနး်များ

Years 1-13 အတနး်မှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ေနလ့ည်စာ �ှင့် မုန ့မ်ျားကုိ

ေကျာင်းကနတ်င်းတင်ွစားေသာက်ရပါမည်။

အ�ုိင်ကျင့်ဗုိလက်ျြခင်း
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MISY သည် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အရွယ်တြူခင်းြဖစ်ေစ၊ ကေလးသူငယ်များ�ှင့်

အရွယ်ေရာက် အတနး်�ကီးများြဖစ်ေစ၊ လငူယ်လရွူယ်များြဖစ်ေစ တစ်ဦးေပ�တစ်ဦး

အ�ိင််ုကျင့်ဗုိလ်ကျြပ�မူ ေ�ှာက်ယှက်မ� များကုိဆန ့က်ျင်ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ေကာင်းတစ်ခု

ြဖစ်ေပ�ထွနး်ကားလာေစရန ်အစ�်အ�မဲ �ကိ�းစားလျက်�ိှပါသည်။

MISY လမူ�ပတ်ဝနး်ကျင်သည် ဝနထ်မ်းများအားလံးုကုိ ဗုိလ်ကျအ�ိင်ုကျင့်မ�များမှ

တားဆီးကာကွယ် ေပးပါသည်။

အ�ိင်ုကျင့်ဗုိလ်ကျေ�ှာင့်ယှက်သည့် အြပ�အမူများကု သင့်ေလ�ာ်မှနက်နေ်သာ နည်းလမ်းကုိသုံး၍

ချက်ချင်း ကုိင်တယ်ွ ေြဖ�ှင်းေဖာ်ထုတ်ြခင်းြဖင့် ေစ့စပ်ြဖနေ်ြဖေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ လံြုခံ�စိတ်ချစွာြဖင့် ပညာသင်ယူ�ိင်ုရန် �ှင့် အ�ိင်ုကျင့်ဗုိလ်ကျမ�ကုိ

ဆန ့က်ျင်သည့် မူဝါဒကုိသိ�ိှ လိက်ုနာ�ကရန်

အတက်ွေကျာင်းမှမည်သည့်အ�ိင်ုကျင့်င့်ဗုိလ်ကျမ�မျ�ိးကုိမဆုိ ထိေရာက်ြပတ်သားစွာကုိင်တယ်ွ

ေြဖ�ှင်းသွားမည် ြဖစ်ေ�ကာင်းကုိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအားလံးု

သေဘာေပါက်နားလည်ေစရနေ်သချာစွာအသိေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ MISY website �ိှအ�ိင်ုကျင့်ဗုိလ်ကျမ� ဆန ့က်ျင်�ှမ်ိ�ှင်းေရး

မူဝါဒတင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

Cambridge Assessment International Examinations

MISY သည် Cambridge Assessment International Examinations (CAIE)တင်ွ

မှတ်ပုံတင်ဝင်ေရာက်ထားေသာ စာစစ်�ာနတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ CAIE �ှင့်ပတ်သက်ေသာ

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ www.cambridgeinternational.orgတင်ွ ၀င်ေရာက်

�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

IGCSE �ှင့် A level များတွင် အြခားထပ်ေဆာင်း ဘာသာရပ်များ

ေလလ့ာသင်ယူြခင်း

MISY တင်ွ IGCSE �ှင့် A level များ၌ သင်�ကားရေသာ ဘာသာရပ်အေရအတက်ွကုိ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ ကမ�ာတစ်ဝနး်�ိှ ထိပ်တနး် တက� သုိလ်များသိ� တက်ေရာက်ရန ်ေလ�ာက်ထားရာတင်ွ

အသုံးချ�ိင်ုရနအ်တက်ွ စီစ�်သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ Cambridge

စာစစ်�ာနတစ်ခုအေနြဖင့် MISYတင်ွ တက်ေရာက် မသင်ယူ�ိင်ုေသာ
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ဘာသာရပ်များကုိေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများမှ ေရွးချယ်၍ စာေမးပဲွေြဖဆုိလိပုါက

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများ�ှင့်ကုိက်ညီမ��ိှလ�င်ခွင့်ြပ�ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

1. MISYတင်ွေြဖဆုိရေသာ ေနာက်ဆုံ�ှစ်စာေမးပဲွတင်ွ ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ထားေသာ

အဆင့်ရ�ိှရနအ်တက်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့်

�ကိ�းစားအားထုတ်ရနလိ်အုပ်ပါသည်။

2. ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် သတ်မှတ်ထားေသာ ေကျာင်းေခ�ချနိမှ်တ်တမ်း

ြပည့်မီှရမည်ြဖစ်�ပီး MISY မှသင်�ကားေသာ ဘာသာရပ်များ၏ အတနး်ချနိမ်ျား �ှင့်

စာေမးပဲွများတင်ွ တက်ေရာက်ေြဖဆုိရပါမည်။

3. ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအေနြဖင့်MISYတင်ွအစမ်းစာေမးပဲွေြဖဆုိရနလိ်အုပ်ပါသည်။

4. ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် IGCSE တင်ွ (၉)ဘာသာ အထက်ေြဖဆုိရန်

မသင့်ပါ။

5. စာေမးပဲွများအား စာေရးသားေြဖဆုိရမည်ြဖစ်�ပီး ��တ်ေြဖစာေမးပဲွ �ှင့် လက်ေတ� သ�ုပ်ြပ

ေြဖဆုိြခင်းများအား ခွင့်မြပ�ပါ။

ေကျာင်းအတွင်းစားေသာက်ဆုိင်

မိဘများအေနြဖင့် မိမိတိ� ကေလးများ၏ မနက်စာကုိေကျာင်းကနတ်င်းတင်ွဝယ်ယူစားသုံး�ိင်ု

ပါသည်။

မိဘများမှ မနက်စာ စားသုံးလိပုါက မနက် ၉နာရီထက် မေကျာ်လနွပဲ်စားေသာက်�ပီးစီး

ေစလိပုါသည်။

သိ� မှသာ ေကျာင်းဝနထ်မ်းများ အေနြဖင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတက်ွနားေနချနိ�ှ်င့်

ေနလ့ည်စာ

စားချနိတိ်�တင်ွ အချနိမီ်အစားအေသာက်များ အဆင်သင့်ြပင်ဆင်ထား�ိှ�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းစားေသာက်ဆုိင်ဖွင့်ချနိ ်(Primary)

07:30 – 08:10

10:00 – 10:15

11:45 – 12:25

13:15 – 13:30

14:45 – 15:00
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ေကျာင်းစားေသာက်ဆုိင်ဖွင့်ချနိ ်(Secondary)

07:30 – 08:10

10:15 – 10:30

12:25 – 13:15

13:15 – 14:05 (Only for students in Years 12 or 13.)

15:00 – 15:15

ကနတ်င်းမနေ်နဂျာသည် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် မထိခုိက်ေစေရးအတက်ွ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၊ ဝနထ်မ်းများ �ှင့်အတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။

ပလပ်စတစ်အသုံးြပ�မ�များကုိ ေလ�ာခ့ျသွားမည်ြဖစ်�ပီး Mondayတိင်ုးတင်ွ

သက်သက်လတ်ွစားသုံးေသာေနအ့ြဖစ် သတ်မှတ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ကေလးသူငယ်ဆုိင်ရာ ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး (ေဘးကင်းလံြုခံ�ေရး)

ကေလးသူငယ်ဆုိင်ရာ ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး သင်တနး်ကုိ ေကျာင်းဝနထ်မ်းများ အားလံးုအား

တစ်�ှစ်လ�င်အနည်းဆုံးတစ်�ကိမ်ခန ့် ပိ� ချထားပါသည်။ ပုံမှနအ်ားြဖင့် စာသင်�ှစ်၏အစတင်ွ

ြပ�လပ်ုေလ�ိှ့ပါသည်။

MISY ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ေဘးကင်းလံြုခံ�ေရးအတက်ွ က��်ပ်ုတိ�၏

ကေလးသူငယ်ဆုိင်ရာ

ကာကွယ် ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး တာဝနခံ်မှ �ကီး�ကပ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ ကေလးသူငယ်ဆုိင်ရာ

ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး မူဝါဒကုိ ေကျာင်း website တင်ွဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

Code of Ethics

Council of International Schools (CIS) အဖ�ဲ၀◌င်ေကျာင်းတစ်ခုအေနြဖင့် ေအာက်ေဖ� ြပပါ CIS

Code of Ethics အားက��်ပ်ုတိ� လိက်ုနာ�ကပါသည်။

CIS Code of Ethics ၏ ရည်ရွယ်ချစာချ�ပ်များ�ှင့်က်မှာ CIS အဖ�ဲ၀◌င်များမှ ၄င်းတိ�၏

လမ်းစဥ်များ�ှင့် ပေရာ်ဖက်�ှင်နယ် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိအေြခခံ၍ ေမျာ်လင့်ေဖ� ြပထားေသာ

အေြခခံမူများအား ေဖ� ြပရနြ်ဖစ်ပါသည်။ CIS အဖ�ဲ၀◌င်များသည်-
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● လမ်း��နခ်ျက်များ၊ မူ၀ါဒများ၊ ေ�ကညာများတင်ွေဖ� ြပထားေသာ

ကတိက၀◌တ်များအတိင်ုး ြပည့်စုံေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။

● ထူးခ�နရ်န ်�ကိ�းပမ်းရမည်။

● ေကျာင်းသားများ၏ ပညာေရး၊ လံြုခံ�ေရး၊ ကျမ်းမာေရး �ှင့် အြခားအရာများအား

ေစာင့်ေ�ှာက်တက်ေသာ ထုံးတမ်းစဥ်လာအား ေမွးြမ�ရမည်။

● သက်ဆုိင်ေသာ ဥပေဒများ�ှင့် စည်းမျဥ◌း်များအားလိက်ုနာရမည်။

● တစ်ဦးတစ်ေယာက်၊ အပ်ုစုတစ်ခုတိင်ုးစီ၏ ယ�်ေကျးမ�များ�ှင့် ဂုဏ်သိက�ာအား

ေလးစားရမည်။

● global citizenship ြဖစ်မ�ကုိြမင့်တင်ရမည်။

ဆက်သွယ်ရနလ်ိအုပ်ေသာ လပ်ိစာအချက်အလက်များ

အကယ်၍ ေကျာင်းစာသင်�ှစ်အတင်ွး အိမ်လိပ်စာ သိ� မဟတ်ုဖုနး်နပံါတ်များ တစ်စုံတစ်ရာ

အေြပာင်းအလဲ�ိှပါက မိဘများမှ ေကျာင်း�ုံးခနး်သိ� အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားရန်

အလနွအ်ေရး�ကီးပါသည်။ အေရးေပ�အေြခအေန တစ်စုံတစ်ရာ ြဖစ်ေပ� ခ့ဲ၍ ဆက်သွယ်ရန်

ဖုနး်နပံါတ် အမှနမ်�ိှပါက က��်ပ်ုတိ�အားလံးုအပါအဝင် အထူးသြဖင့် ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအတက်ွ များစွာ ထိခုိက်နစ်နာမ�များ �ိှ�ိင်ုပါသည်။

ထိ� ေ�ကာင့်ဆက်သွယ်ရမည့်-

● အီးေမး(လ်) လိပ်စာ

● အိမ်လိပ်စာ

● အိမ်တယ်လီဖုနး် နပံါတ်များ

● လက်ကုိင်ဖုနး်နပံါတ်များ �ှင့်

● လပ်ုငနး်ခွင်ဖုနး်နပံါတ်များအား ေကျာင်းသိ� တိကျေသချာစွာြဖင့်ေပးထားေစလိပုါသည်။

မိဘ �ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ဆက်သွယ်ြခင်း

မိဘများ�ှင့်က��်ပ်ုတိ�ဆက်သွယ်�ိင်ုသည့်နည်းလမ်းများစွာ�ိှပါသည်။
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Engage School Management System: မိဘြမား Portal မှတဆင့် မိမိက ေလး

ေကျာင်းေခ�ချနိ�ှ်င့်တိးုတက်မ�အစီရငျခံစာြမားအပါအဝငျ)အခ�က◌ျအလကျြမားအားအီးေမးလျ

လငျ�ချတစျခုသိ� မဟတုျEngage Application မှတဆငျ�ကွ�ျ����ိငုျသ�ျ။ ေကျာင်းမှ

မိဘများအားေပးပိ�  ေသာ အ ေ�ကာင်း�ကားစာ များကုိလည်း ဖတ်���ိင်ု�ပီး၊ မိဘဆရာေတ ◌�ဆုံပ ◌ွဲ

အတ ◌က်ွ ချနိး်ဆုိမ�များလည်းြပ�လပ်ု�ိင်ုပါသည်။

ClassDojo: ၎င်းကုိမူလတနး်တင်ွဆရာ�ှင့်ဆက်သွယ်ေသာ နည္◌းလမ္◌းအျဖစ္

မိဘများအသံ◌းု◌ျပဳႏ◌◌ုငိ�ည္။

သင်�ုိး��နး်တမ်း�ှင့်အတနး်လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကုိေကျာ

င်းစာများ�ှင့်အေရး�ကီးေသာသိ� မဟတ်ုအေရးေပ�စာတိမုျားမ�ေဝသည်။

Phone calls: Primary �ှင့် Secondary Admin Assistant များ �ှင့်�ုံးအဖ�ဲမှ တာဝန�ိှ်သူများသ

ည်မိဘများ ကုိဖုနး်ြဖင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ မိမိတိ�၏ကေလးများ

ေကျာင်းပျက်ကွက်မည့်အေ�ကာင်း �ှင့် ေနာက်ကျမည့်အေ�ကာင်းများကုိ ေကျာင်း�ုံးခနး်သိ�

ဆက်သွယ်အေ�ကာင်း�ကား အသိ ေပးရမည်မှာ မိဘများ၏တာဝနြ်ဖစ်ပါသည်။

SMS:၎င်းသည်ေကျာင်းမှအေရး�ကီးေသာစာများသိ� မဟတ်ုအေရးေပ�အေြခအေနတင်ွေပးပိ� ရနအ်

သုံးြပ�သည်။ မိဘများအေနြဖင့် SMS ကုိ အသုံးြပ�၍ တနု ့ြ်ပန�်ိင်ုြခင်းမ�ိှပါ။

Website �ှင့် လမူ�ကွနရ်က်များ: က��်ပ်ုတိ�သည် ေကျာင်းအသုိင်းအဝုိင်းအတက်ွ

ေနာက်ဆုံးေပ�သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့် MISY ၏လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် အြဖစ်အပျက်များကုိ မ�

ေဝ�ိင်ုရနဤ်အရာကုိအသုံးြပ�သည်။

Meetings: မိဘေကျာင်းသားေဆွးေ�းွပဲွများ (PSTCs) ကုိတစ်�ှစ်လ�င်�ှစ်�ကိမ်စီစ�်ေပးသည်

(အကဲြဖတ်ြခင်း�ှင့်အစီရင်ခံြခင်းအပုိင်းကုိ�ကည့်ပါ)။ မိဘများ�ှင့် သီးြခားေတ ◌�ဆုံရနလိ်အုပ်လ�င်

မိိဘ (သိ� မဟတ်ု) ဆရာေတာင်းဆုိချက်ြဖင့် သီးြခားအစညး◌် အ ေဝးကုိ ထပ်မံချနိး်ဆုိ�ိင်ုပါသည်။

ဘာသာြပနလိ်အုပ်လ�င်လည်း ကူညီေပးပါမည်။

Written information: အထူးြဖစ်ရပ်များ သိ� မဟတ်ုြပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့်ပတ်သက်ေသာစာများ

ကုိအတနး်ဆရာသိ� မဟတ္ု ဘာသာရပ်ဆရာ မှတဆင့် ေကျာင်းသားကုိ ေပး�ပီး

သက်ဆုိင်ရာေကျာင်းသားမှ တဆင့် မိမိတိ�  မိဘများကုိ ြပနလ်ည် အ ေ�ကာင်း�ကား ေပးပါမည်။
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Coffee Mornings: ေကျာင်းတင်ွ တစ်�ှစ်ပတ်လံးု လ�ပ်�ှား ေဆာင်ရွက်မည့်

အေ�ကာင်းအရာများအား အသိေပးအေ�ကာင်း�ကား�ိင်ုရနအ်တက်ွ မိဘများ�ှင့် ေတ�ဆုံေသာ

coffee mornings အစီအစ�်များကုိ စီစ�်ြပ�လပ်ုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

သင်�ုိး��နး်တမ်း
MISY သည် အဂ�လန�်ိင်ုငံ အစုိးရ သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ အေြခခံကာ �ိင်ုငံတကာေကျာင်းများ၏

အေလအထ့ သဘာဝများအတိင်ုး ြဖစ်ေစရနည်�ိ��င်ိးေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။

မူ�ကိ�တနး်များ (Nursery and Reception)

မူ�ကိ�တနး်များ (Early Years) သင်�ုိး��နး်တမ်းတင်ွ အေလးေပးသင်�ကားေသာ သင်ယူမ�နယ်ပယ်

(၆)ခုမှာ-

● ကုိယ်ေရကုိယ်ေသွး၊ လမူ�ေရး�ှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�။

● ဘာသာစကား�ှင့် စာေပ ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�။

● ဂဏနး်သချာ်ဆုိင်ရာ စွမ်းရည်ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�။

● မိမိပတ်ဝနး်ကျင် ကမ�ာအေ�ကာင်းသိ�ိှနားလည်မ�။

● �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�။

● တီထွင်ဖနတီ်းမ� စွမ်းရည်ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�။

Key Stages 1, 2 & 3 (Years 1-9)

ဤအတနး်တင်ွ သင်�ကားေပးေသာ ဘာသာရပ်များမှာ-

● ပနး်ချအီ�ပုညာ

● ကွနပ်ျ�တာ

● အ�ပုညာြပဇာတ် (Years 5-9 only)

● အဂ�လိပ်စာ

● ပထဝီဝင် (Years 7-9 only)

● သမုိင်း (Years 7-9 only)

● လမူ�ေရး(Years 1-6 only)

● တ�ုတ်ဘာသာစကား (Years 1-11)

● သချာ်

● ဂီတ
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● ြမနမ်ာဘာသာစကား �ှင့် ယ�်ေကျးမ� (Years 1-11)

● ကုိယ်ရည်ကုိယ်ေသွး၊ လမူ�ေရး �ှင့် ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ ပညာရပ် (PSHE)

● အားကစား �ှင့် ကာယပညာ (PE)

● သိပ�ံ

Key Stage 4 (Years 10 & 11)

Key Stage 4 တင်ွ IGCSE (�ိင်ုငံတကာအထက်တနး်ပညာေရး �ပီးဆုံးမ� အသိအမှတ်ြပ�လက်မှတ်)

သည်အြမင့်ဆုံးြဖစ်�ပီး ထုိစာေမးပဲွများကုိ Year 11 စာသင်�ှစ်ဆုံးတင်ွ ေြဖဆုိရပါမည်။

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် Year 9 တင်ွ �ှစ်ကုနပုိ်င်းမှ စတင်၍ IGCSE ဘာသာရပ်များကုိ

ေရွးချယ်သွားရမည်ြဖစ်�ပီး ေကျာင်းမှလည်း ထုိသိ� ေရွးချယ်ရာတင်ွ လိအုပ်ေသာ အ�ကံေပးမ�များ

ေဆာင်

ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မိဘများ �ှင့် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအာထုိသိ� ေတ�ဆုံအ

�ကံြပ��ပီးေနာက်

Year 10 �ှင့် Year 11တင်ွ သင်�ကားရနေ်ရွးချယ်ထားေသာ ဘာသာရပ်များအား ေနာက်ဆုံး အတည်

ြပ�ေပးပါမည်။

Key Stage 5 (Years 12 & 13)

Key Stage 5 ကုိအများအားြဖင့် Sixth Form ဟ၍ူ သင်�ုိးအား Year 12 တင်ွAS level �ှင့် Year

13 တင်ွ A2 level ဟ၍ူ �ှစ်ပုိင်းခဲွထားပါသည်။ Year 12 တင်ွေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ

အများစုမှာ (၄)ဘာသာသင်ယူရမည် ြဖစ်�ပီး Year 13 တင်ွ သုံးဘာသာ သင်ယူရမည် ြဖစ်ပါသည်။

A level များတင်ွသင်ယူမည့် ဘာသာရပ်များကုိ Year 11 �ှစ်ကုနပုိ်င်းတင်ွ စတင်ေရွးချယ်ရမည်

ြဖစ်�ပီး

ထုိသိ�  ေရွးချယ်ရာတင်ွ ေကျာင်းမှ အ�ကံဉာဏ်များ ေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မိဘများ �ှင့်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား ထုိသိ� ေတ� ဆုအံ �ကြ◌ပုံ�ပီးေနာက်Year 12 �ှင့် Year 13

တင်ွသင်�ကား

ရနေ်ရွးချယ်ထားေသာ ဘာသာရပ်များအား ေနာက်ဆုံး အတည်ြပ�ေပးပါမည်။ ထုိ A level

သင်�ုိးများသည်ကမ�ာတစ်ဝနး်မှ �ိင်ုငံများအားလံးုနးီပါး�ိှ တက� သုိလ်များမှလက်ခံေသာ

သင်�ုိးများ ြဖစ်ပါသည်။
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ပဲွအခမ်းအနားများ

�ှစ်စ�် MISY တင်ွေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ �ှင့် ဝနထ်မ်းများပါဝင်ေသာ

အထိမ်းအမှတ်ပဲွများကုိ ကျင်းပရာတင်ွ အချ�ိေသာပဲွေတာ်များသိ� မိသားစုများ �ှင့်

မိတ်ေဆွများပါအတူ ပါဝင်�ိင်ုပါရန် ဖိတ်�ကားြခင်း လည်း�ိှပါသည်။ ၎င်းတိ� မှာ

�ိင်ုငံတကာရက်သတ� ပတ်၊ ြမနမ်ာယ့�်ေကျးမ�ေန ့၊ တ�ုတ်�ှစ်သစ်ကူးပဲွေတာ်

�ှင့်မဟာသ�က�နပဲွ်ေတာ်တိ� ြဖစ်ပါသည်။ ထိ� အြပင် ခရစ်စ�မတ် အခါသမယတင်ွ

ေတးဂီတေဖျာ်ေြဖပဲွ �ှင့် ေကျာင်းြပဇာတ်ပဲွများကုိ လည်း စီစ�်ကျင်းပပါသည်။

ထုိအခမ်းအနားများ�ှင့်

ပတ်သက် ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေကျာင်း၏ အင်တာနက်စာမျက်�ှာ (website)၊

အေ�ကာင်း�ကားစာများ၊ အီးေမး(လ်) �ှင့် ဖုနး်ေဆာဝဲ့(လ်) apps တစ်ခုြဖစ်သည့် Class Dojo

စသည်တိ� မှတဆင့် အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အ�ကံေပးလမ်း��နြ်ခင်း

MISY တင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ

ကုိယ်စီစိတ်ကျနး်မာေပျာ်ရ�င်ေရးသည်အဓိကအေလးထား

စ�်းစားသည့် အချက်ြဖစ်ပါသည်။ မူ�ကိ�၊ မူလတနး် �ှင့် အလယ်တနး်တိ�တင်ွအတနး်ပုိင်ဆရာ၊

ဆရာမများ

သည် ကေလးများ�ှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်စုိးရိမ်ပူပနစ်ရာ ကိစ�မျ�ိးကုိမဆုိ မိဘများ �ှင့်

ပူးေပါင်း

ေြဖ�ှင်းမည့် အဓိကဆက်သွယ်ရမည့်သူများြဖစ်ပါသည်။ ထိ� အြပင် က�မ်းကျင်ေသာ

အ�ကံေပးဆရာ၊ဆရာမများမှလည်း အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာ လိအုပ်ေနေသာ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား အတနး်ပုိင်ဆရာ၊ ဆရာမများ �ှင့် ပူးေပါင်း၍

အချနိ�ှ်င့်တေြပးညီ ကူညီလမ်း��နေ်ပး�ိင်ုရန�ိှ်ေနပါသည်။ MISY ေကျာင်းသည်

က�မ်းကျင်ကူညီမ�များေပး�ိင်ုသည့် ြပင်ပအဖ�ဲအစည်းများ �ှင့်လည်းအဆက်အသွယ်�ိှ�ပီး

လိအုပ်ပါက မိဘများအားထုိ အဖ�ဲအစည်းများ �ှင့်ေတ�ဆုံ ရနတိ်က်ုတနွး်မည်ြဖစ်သည်။
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မိမိတိ� ေကျာင်းတင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား တက� သုိလ် က့ဲသိ� ေသာ အြခားပညာေရး

အဖ�ဲအစည်းများသိ� တက်ေရာက်ရန် လိအုပ်ေသာ အ�ကံဉာဏ်များ�ှင့် လမ်း��နမ်�များ ေပး�ိင်ုသည့်

ပညာေရးဝနထ်မ်းလည်း �ိှပါသည်။

 

 တစ်ေနတ့ာအချနိဇ်ယားများ

Nursery

08:15 - 08:30 Registration

08:30 - 09:15 Period 1

09:15 - 10:00 Period 2

10:00 - 10:15 Morning Break

10:15 - 11:00 Period 3

11:00 - 11:45 Period 4

11.45 Home time

Reception

08:15 - 08:30 Registration

08:30 - 09:15 Period 1

09:15 - 10:00 Period 2

10:00 - 10:15 Morning Break

10:15 - 11:00 Period 3

11:00 - 11:45 Period 4

11:45 - 12:30 Lunch

12:30 - 13:15 Period 5

13:15 - 13:30 Home time

Year 1

08:15 - 08:30 Registration
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08:30 - 09:15 Period 1

09:15 - 10:00 Period 2

10:00 - 10:15 Morning Break

10:15 - 11:00 Period 3

11:00 - 11:45 Period 4

11:45 - 12:30 Lunch

12:30 - 13:15 Period 5

13:15 - 13:30 Afternoon Break

13:30 - 14:20 Period 6

14.20                        Home time

Year 2

08:15 - 08:30 Registration

08:30 - 09:15 Period 1

09:15 - 10:00 Period 2

10:00 - 10:15 Morning Break

10:15 - 11:00 Period 3

11:00 - 11:45 Period 4

11:45 - 12:30 Lunch

12:30 - 13:15 Period 5

13:15 - 13:30 Afternoon Break

13:30 - 14:30 Period 6

14.30 Home time

 Years 3မှ 6အထိ

08:15 - 08:30 Registration

08:30 - 09:15 Period 1

09:15 - 10:00 Period 2

10:00 - 10:15 Morning Break

10:15 - 11:00 Period 3

11:00 - 11:45 Period 4

11:45 - 12:30 Lunch
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12:30 - 13:15 Period 5

13:15 - 13:30 Afternoon Break

13:30 - 14:15 Period 6

14:15 - 14:45 Period 7

14.45 Home time

Years 7မှ 13အထိ

08:15 - 08:25 Registration

08:25 - 08:30 Transition

08:30 - 09:20 Period 1

09:20 - 09:25 Transition

09:25 - 10:15 Period 2

10:15 - 10:30 Break

10:30 - 10:35 Transition

10:35 - 11:25 Period 3

11:25 - 11:30 Transition

11:30 - 12:20 Period 4

12:20 - 12:25 Transition

12:25 - 13:15 Lunch

13:15 - 14:05 Period 5

14:05 - 14:10 Transition

14:10 - 15:00 Period 6

15.00 Home time

ေနစ့�်လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများ

မနက်ေကျာင်းသိ� ပိ�ေဆာင်ြခင်း

MISY ဆုိင်းဘုတ်အနးီ�ိှ လမ်းမဘက်ြခမ်းတင်ွ ေဘာလံးုကွင်း ဘက်သိ� ဦးတည်ေနသည့်

ဂိတ်ဝင်ေပါက် �ိှပါသည်။ ထုိဂိတ်ဝင်ေပါက်ကုိ ေနစ့�်မနက်၈နာရီ၁၅မိနစ်မတိင်ုမီ

ဖွင့်ေပးမည်ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် အတနး်�ကီးေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည်
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ထုိေလ�ာက်လမ်းမှတဆင့်ကားပိတ်ဆိ� မ�များအား ေစာင့်ဆုိင်း ေနရနမ်လိဘဲုေကျာင်းဝင်းအတင်ွးသိ�

အ��ရာယ်ကင်းစွာြဖင့် ဝင်ေရာက်�ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။

မူ�ကိ� �ှင့် Years 1, 2 ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ မိဘများသည်ေနစ့�်ေကျာင်းပိ� ရာတင်ွ

ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်၍ စာသင်ခနး်သိ� မိမိတိ�၏ ကေလးများကုိ

တိက်ု�ုိက်ပိ� ေဆာင်�ိင်ု�ပီး မနက် ၈နာရီ မိနစ် ၃ဝ ေနာက်ဆုံးထား၍ စာသင်ခနး်မှ

ြပနလ်ည်ထွက်ခွာေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားအတနး်များမှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏

မိဘများမှာ စာသင်ခနး်အတင်ွးသိ�  ဝင်ေရာက်ပိ� ေဆာင်

ရနခွ်င့်မြပ�သည်ြဖစ်ရာ မိမိတိ�၏ကေလးများကုိ ေကျာင်းအေဆာက်အအံဝုင်ေပါက်ေ�ှ�ထိသာ

ပိ� ေဆာင်ရမည်ြဖစ် ပါသည်။ မိဘများသည် ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်မည်ဆုိပါက ID

ကတ်ြပားများကုိ ချတ်ိဆဲွ�ပီးမှ ဝင်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

မနက်ေကျာင်းေခ�ချနိမှ်တ်တမ်းယူြခင်း

မနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ် ေနာက်ပုိင်းမှ ေကျာင်းသိ� ေရာက်�ိှလာေသာ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများသည် ေကျာင်းဝင်ေပါက်တင်ွ ေရာက်�ိှေ�ကာင်းလက်မှတ်ေရးထုိးရမည်ြဖစ်�ပီး

ေကျာင်းတက်ေနာက်ကျြခင်း “late” ဟလုည်း

ေကျာင်းေခ�ချနိမှ်တ်တမ်းယူြခင်းစနစ်တင်ွထည့်သွင်းမှတ်ထားမည်ြဖစ်သည်။

ေနလ့ညေ်ကျာင်း�ကိ�ြခင်း

ေကျာင်းဆင်းချနိမ်ျားသည်

အတနး်များအလိက်ုတညီူမ�မ�ိှေသာေ�ကာင့်ေကျာင်း�ကိ�ရမည့်အချနိအ်ား မိမိတိ�

ကေလးများ၏ တစ်ေနတ့ာအချနိဇ်ယားများတင်ွ�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းဆင်းချနိတ်င်ွ မူ�ကိ� �ှင့် မူလတနး် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိ

ဆရာ၊ဆရာမများမှ�ကီး�ကပ်၍ မိဘများလာ�ကိ�မည့် ေကျာင်းပင်မဝင်ေပါက်ထိ

လိက်ုလံပိ� ေဆာင်ေပးပါမည်။ ေကျာင်း�ကိ�ရာတင်ွ ေကျာင်းအေဆာက်အဦးအတင်ွးထိ

ဝင်ေရာက်ေခ�ေဆာင်ြခင်းကုိ ခွင့်မြပ�ပါ။ အလယ်တနး် �ှင့်အထက်တနး်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများမှာ ေကျာင်းဆင်းချနိတ်င်ွ မိမိတိ�ဘာသာ ေကျာင်းပင်မဝင်ေပါက်သိ�

လာ�ကိ�မည့်မိဘများထံသိ�  သွားေရာက်ြပနရ် မည်ြဖစ်ပါသည်။
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မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ ကေလးများအား ေကျာင်းဆင်းချနိအ်မီ

လာေရာက်ေခ�ေဆာင်ရပါမည်။ မေမ�ာ်လင့်ေသာ အေ�ကာင်းတစ်စုံတစ်ရာေ�ကာင့်

မိဘအပ်ုထိနး်သူသည်ေကျာင်းလာ�ကိ�ရန် ေနာက်ကျမည်ဆုိပါက မိမိတိ�ကေလးများအား

စုိးရိမ်ပူပနမ်�မ�ိှေစရန် ေကျာင်း�ုံးခနး်သိ� �ကိ�တင်အသိ ေပး အေ�ကာင်း�ကားေစလိပုါသည်။

သိ� ရာတင်ွ မိမိတိ�သည် မိဘများ�ှင့် အပ်ုထိနး်သူများ၊ �ှင့် ၎င်းတိ�၏ ယာ�်ေမာင်းသူများအေနြဖင့်

မိမိတိ�ကေလးများအား အချနိတိ်ကျစွာ အြမနဆုံ်းလာ�ကိ�ေစလိပုါသည်။

ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ြခင်းမ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည်

၎င်းတိ�၏ တစ်ေနတ့ာေနာက်ဆုံးစာသင်ချနိ�်ပီးသည်�ှင့် ေကျာင်းပရဝုဏ်မှ

အချနိမီ်ထွက်ခွာရမည်ြဖစ်�ပီး ေကျာင်း�ုံးခနး်ြပင်ပ�ိှ ထုိင်ခုံေနရာတင်ွ ေစာင့်ဆုိင်း�ိင်ုပါသည်။

ဆရာ၊ ဆရာမများ �ှင့် လက်ေထာက်ဆရာ၊ ဆရာမများမှာ ေကျာင်းဆင်းချနိ�်ပီးေနာက်

ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များ �ှင့် အစည်းအေဝးများ၊ အြခားေသာ

ပညာရပ်ဆုိင်ရာြပင်ဆင်မ�များ �ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိ� ပါ၍ ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ

မပါဝင်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိ အထူး�ကီး�ကပ်ေစာင့်�ကည့်ေပး�ိင်ုမည် မဟတ်ုပါ။

ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့် ေကျာင်းဝနထ်မ်းများသည် မည်သည့်အချနိတ်င်ွြဖစ်ပါေစ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအား လာ�ကိ�ဖူးြခင်းမ�ိှေသာ သူစိမ်းများမှလာ�ကိ�သည့်အခါ ထည့်ေပးလိက်ုမည်

မဟတ်ုပါ။

MISY ေကျာင်းဝနး်အတွင်းယာ�်ေမာင်း�ှင်ြခင်း

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစည်းကမ်းများအား MISY ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏

ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းလံြုခံ�ေရး တစ်ခုတည်းကုိသာရည်ရွယ် ဦးစားေပး၍

ထုတ်ြပနထ်ားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ယခုက့ဲသိ� မိမိတိ� မှ ဦးစားေပးသက့ဲသိ� သင်�ှင့်သင်၏ယာ�်ေမာင်းများအေနြဖင့်လည်း

ေအာက်ပါစည်းကမ်းများအတိင်ုး အထူးသတိြပ�လိက်ုနာေစလိပုါသည်။

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ ယာ�်ေမာင်းများအား ထုိလိက်ုနာရနစ်ည်းကမ်းများ�ှင့်

ပတ်သက်၍ အသိေပးထားရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။

စည်းကမ်းလိက်ုနာြခင်းြဖင့် ေကျာင်းဝင်းအတင်ွးယ�်ပိတ်ဆိ� မ�များမ�ိှေစရန�ှ်င့် ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ ေဘးအ��ရာယ်ကင်း�ှင်းေစရနအ်တက်ွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
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● MISY ဝနထ်မ်း �ှင့် လံြုခံ�ေရးတာဝန�ိှ်သူ၏ ယာ�်လမ်းေ�ကာင်း လမ်း��နြ်ပသမ�ကုိ

အ�မဲလိက်ုနာ ရပါမည်။

● စိတ်�ှည်စွာြဖင့် မိမိအလှည့်ကုိ ေစာင့်ဆုိင်းပါ။ ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး မည်သည့်အချနိမ်�

ဟနွး်မတီးရပါ။

● ေကျာင်းပိ� ေကျာင်း�ကိ�ြပ�လပ်ုရာတင်ွြဖည်းည�င်းစွာေမာင်း�ှင်ပါ။ ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်

အနးီအနားတင်ွ ကေလးများေဆာက့စားြခင်း�ှင့် လမ်းြဖတ်ကူးြခင်းများ �ိှ�ိင်ုသည့်အတက်ွ

အထူးသတိြပ�ရပါမည်။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ေစာင့်ဆုိင်းေနစ�်တင်ွ ကားစက်ရပ်ထားရပါမည်။

သိ� မှသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား အ��ရာယ်ြဖစ်�ိင်ုေသာ ကားအိတ်ေဇာေင�၏

ေလထုညစ်ညမ်းေစမ�မှ ကာကွယ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

● MISY သည်ေကျာင်းအနးီဝနး်ကျင်�ိှအိမ်များ�ှင့် ဆက်ဆံေရးသင့်ြမတ်

ေကာင်းမွနရ်နလိ်အုပ်သည်ြဖစ်ရာ ေကျာင်းပိ� ၊ ေကျာင်း�ကိ�လာေရာက်သည့်အခါတိင်ုး

ေကာင်းမွနယ်�်ေကျးစွာ ေမာင်း�ှင်ြခင်းြပ�ပါ။၊ အြခားအိမ်များ၏ ဝင်ေပါက်များအား

ပိတ်၍ယာ�်ရပ်ထားြခင်း �ှင့် ယာ�်ရပ်နားရန် ခွင့်မြပ�ေသာေနရာများတင်ွ ရပ်နားြခင်းများ

မြပ�လပ်ုရပါ။

● ေကျာင်းပိ� ၊ေကျာင်း�ကိ�ချနိမ်ျားတင်ွ ေကျာင်းဝင်ေပါက်ဝနး်ကျင်တင်ွ

ယာ�်ရပ်နားထားြခင်းမြပ�ရပါ။

● ေကျာင်းအတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်ရန် ေစာင့်ဆုိင်းတနး်စီေနေသာ ကားများအ�ကား၊

�ကားြဖတ်မဝင်ရပါ။

● ေကျာင်းအတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်ရန် ေစာင့်ဆုိင်းတနး်စီေနစ�်တင်ွ ယာ�်ေမာင်းသည်

ကားေပ�မှ ထွက်ခွာြခင်း မြပ�ရပါ။

● ေကျာင်းအတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်ရာတင်ွကားကုိြဖည်းည�င်းစွာ ေမာင်း�ှင်ပါ။ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအား ေစာင့်�ကည့်ကူညီေပးမည့် ေကျာင်းဝနထ်မ်းများလည်း �ိှေနမည်ြဖစ်ရာ

ယာ�်ေ�ကာများ ပိတ်ဆိ� ြခင်း�ှင့် အချနိေ်�ှာင့်ေ�ှး�ကန ့�်ကာမ�များ မ�ိှေစရန်

ယာ�်ေမာင်းများမှ ကားကုိ ထားရစ်၍

ကေလးများအားသွားေရာက်ေခ�ေဆာင်ြခင်းမြပ�ရပါ။

● ေကျာင်းပိ� ၊ ေကျာင်း�ကိ� သွားလာရာတင်ွမိမိတိ�၏ ကေလးများအား

ကားထုိင်ခုံခါးပတ်ပတ်ထားေစရန ်ေသချာစွာစစ်ေဆးပါ။

● အထက်ပါစည်းကမ်းများအား လိက်ုနာြခင်းမ�ိှေသာသူများကုိ MISY

ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွး ဝင်ေရာက်ခွင့်ကုိ ပိတ်ပင်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

 

ကုိယ်တုိင်ယာ�်ေမာင်း၍ ေကျာင်းသိ�လာေရာက်မည့ ်ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ
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မိဘများ၏သေဘာတညီူချက်ြဖင့်ေကျာင်းသိ� ကုိယ်တိင်ုယာ�်ေမာင်း၍ လာေရာက်လိေုသာ

ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ေကျာင်းမှခွင့်ြပ�ချက်ကုိလည်းရ�ိှရန် လိအုပ်ပါသည်။

ထုိသိ� ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှရနမှ်ာ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ဥပေဒများအရ

ယ�်ေမာင်းရနလိ်အုပ်ေသာအချက်

အလက်များ �ှင့်ကုိက်ညီမ��ိှသူ (ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ယာ�်ေမာင်းလိင်ုစင်) �ိှသူြဖစ်ရပါမည်။

တာဝနမ်ျား သတ်မှတ်ချထားြခင်း

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ေနလ့ည်စာစားချနိ် �ှင့် နားေနချနိတိ်�တင်ွ

ေဘးကင်းလြု◌ခုံံေရးအတက်ွ MISYဝနထ်မ်းများအား တာဝနမ်ျား ခဲွေဝချထားပါသည်။

ပညာေရးဆုိင်ရာ ေလလ့ာေရးခရီးစ�်များ(Field Trips)

ေကျာင်းစာသင်ခနး်အတင်ွး သင်ခနး်စာများေလလ့ာမ�ကုိြမင့်တင်�ိင်ုရနအ်တက်ွ ပညာေရးဆုိင်ရာ

ေလလ့ာေရးခရီးစ�်များ စီစ�်ထားပါသည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ေဖျာ်ေြဖေရး၊

ယ�်ေကျးမ�၊ သမုိင်းဆုိင်ရာ �ှင့် စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ေနရာများသိ� သွားေရာက်ေလလ့ာရပါမည်။

ထုိသိ� ခရီးစ�်များ သွားေရာက်�ိင်ုရန် ေကျာင်းဝနထ်မ်းများမှ စီစ�်သွားမည်ြဖစ်�ပီး ေကျာင်းသား

၊ေကျာင်းသူများလိက်ုပါ�ိင်ုရန် မိမိတိ�၏ ကျနး်မာေရးအေြခအေနဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ �ှင့်

ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ၊ အချက်အလက်များ အပါအဝင် မိဘများ၏

ခွင့်ြပ�ချက်များလိအုပ်ပါသည်။ ထုိခရီးစဥ◌မ်ျားအတက်ွ မိဘများအေနြဖင့်

ကျသင့်ေငကုွနက်ျမ�များ�ိှ�ိင်ု�ပီး ခရီးစ�်အတင်ွး ေကျာင်းစည်းကမ်းများအားလံးုသည်

အကျ�ံးဝင်ေနမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေနခ့ျင်းြပန ်�ှင့် ညအိပ်ခရီးစ�်များ(မူလတနး်)

မူ�ကိ�တနး်များ �ှင့် Year 1 မှ Year 5 အထိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများမှာ ပညာေရးဆုိင်ရာ

ေလလ့ာေရးခရီးထွက်ရာတင်ွ ေနခ့ျင်းြပနခ်ရီးများသာ သွားေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ Year 6

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများမှာ တစ်ညအိပ်ခရီးစ�်များ သွားေရာက်ရ�ိင်ုပါသည်။
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ညအိပ်ခရီးစ�်များ (အထက်တနး်ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ)

Year 7 မှ Year 13 အထိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် လပ်ွလပ်စွာ ေလလ့ာြခင်း

ရက်သတ� ပတ် (week without walls) အတင်ွး ညအိပ်ခရီးစ�်များ သွားေရာက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။

ဘာသာရပ်များအေပ�မူတည်၍ ေနခ့ျင်းြပနေ်လလ့ာေရးခရီးစ�်များလည်း သွားေရာက်�ိင်ုပါသည်။

ေလလ့ာေရး ခရီးစ�်များသည် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအတက်ွ အမီှအခုိကင်းစွာ

ေနထုိင်တက်ေရးကုိ ြမ�င့်တင်ေပး�ိင်ုမည့် အခွင့်အေရးြဖစ်ေသာေ�ကာင့်

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် လိက်ုပါ ေစာင့်ေ�ှာက်ရန် မလိအုပ်ပါ။

အေရးေပ�အေြခအေနများ

MISY တင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ ေဘးကင်းလံြုခံ�ေရးသည် အဓိကြဖစ်ပါသည်။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေရးေပ�အေြခအေနများအပါအဝင် ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုေသာ အေရးေပ�အေြခအေန

ကိစ�ရပ်များအတက်ွေလက့ျင့်မ�များကုိ ပုံမှနေ်ဆာင်ရွက်လ�က်�ိှပါသည်။

● မီးေဘးအ��ရာယ် �ှင့် အေဆာက်အဦးမှ စွန ့ခွ်ာထွက်ေြပးရန် လိအုပ်ေသာ အလားတြူဖစ်ရပ်

အေြခအေနများ။

● ေနရာမှစွန ့ခွ်ာ၍ ေဘးကင်းရာသိ�  ေရ�ေြပာင်းရနလိ်အုပ်ေသာ ဗုံးသတိေပးချက်များ။

● ြဖစ်ပွား�ိင်ုမ��ိှေသာ ေပါက်ကဲွမ�များ။

● ေြမငလျင်လ�ပ်ြခင်း။

● ပုနး်ခုိ၍ အကာအကွယ်ယူရန် လိအုပ်ေသာ လက်နက်ကုိင်များမှ

စီးနင်းဝင်ေရာက်�ခိမ်းေြခာက်မ�များ။

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအားလံးုသည် ထုိေလက့ျင့်မ�များတင်ွ တိတ်ဆိတ်�ငိမ်သက်စွာြဖင့်

အစီအစ�်တကျ ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ရပါမည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ထုိေလက့ျင့်မ�များအတင်ွး

၎င်းတိ�၏ အတနး်များ �ှင့်အတူ လိက်ုပါေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်�ပီး သက်ဆုိင်ရာ

စာသင်ခနး်များသိ� ြပန�်ိင်ုသည့် အေြခအေန ေရာက်သည်အထိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်

ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေကျာင်း website �ိှ အေရးေပ� အေြခအေန�ှင့်

ြဖစ်ရပ်များဆုိင်ရာ မူဝါဒတင်ွ ၀◌င်ေရာက်�ကည့်��  �ိင်ုပါသည်။
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ေကျာင်းသင်ခနး်စာအေထာက်အကူြပ� အဂ�လပ်ိစာပ့ံပုိးြခင်း(EAL)

အဂ�လိပ်ဘာသာစကားသည် MISY ေကျာင်းသားအများစု၏ မိခင်ဘာသာစကားမဟတ်ုပါ။

အဂ�လိပ်ဘာသာစကားကုိ အနည်းငယ်သာ ေြပာဆုိတတ်ေသာ သိ� မဟတ်ု

ဘာသာစကားက�မ်းကျင်မ� �ှင့် ပါတ်သက်၍ အကူအညီလိအုပ်ေသာ Year 3 မှ Year 9 အထိ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် အဂ�လိပ်စာပ့ံပုိးေရး အစီအစ�် EAL ကုိ

ရ�ိှ�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။ EAL က�မ်းကျင်ဆရာ၊ ဆရာမများမှေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ

စာသင်ခနး်တင်ွး သင်ခနး်စာ များကုိ ထိေရာက်စွာ ပုိမုိသေဘာေပါက်နားလည်ေစရနအ်တက်ွ

၎င်းတိ�၏ အေရး၊ အဖတ်၊ အေြပာ �ှင့် နားလည်မ�စွမ်းရည်တိ� ပုိမုိတိးုတက်ေကာင်းမွနေ်စရန်

ပ့ံပုိးသင်�ကားေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ EAL က�မ်းကျင်ဆရာ၊ဆရာမများမှ ထုိေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအား ပုံမှနစ်ာသင်ခနး်များတင်ွလိက်ုပါ၍သာမက အထူးသီးြခား

စာသင်ခနး်များစီစ�်ကာ သင်�ကားပ့ံပုိး ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ EAL အစီအစ�်သည်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား IGCSE �ှင့် A-levels များတင်ွ ေအာင်ြမင်မ�ရ�ိှေစရန်

အေထာက်အကူြပ�ေပး�ိင်ု�ပီး အဂ�လိပ်ဘာသာစကားြဖင့်သာသင်�ကားေသာ တက� သုိလ်များ၌

ဆက်လက်တက်ေရာက်ရာတင်ွလည်း အကျ�ိးြဖစ်ေစမည်ြဖစ်သည်။

စာေပတတ်ေြမာက်က�မ်းကျင်မ�တင်ွ က�တစ်ခု၊ �ှစ်ခုခန ့် လိအုပ်ေနေသာ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအား စာေပတတ်ေြမာက်ေရးဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးေပးမ�များကုိ

ပုံမှနစ်ာသင်ခနး်များတင်ွသာမက အထူးသီးြခား အချနိမ်ျားြဖင့်ပါြပ�လပ်ုေပးပါမည်။

ေကျာင်းသင်ခနး်စာအေထာက်အကူြပ� အဂ�လိပ်စာပ့ံပုိးေရး EAL အစီအစ�် �ှင့်

စာေပတတ်ေြမာက်က�မ်းကျင်မ�ဆုိင်ရာပ့ံပုိးေပးေသာ အစီအစ�်များ ရယူတက်ေရာက်ရန်

စာရင်းေပးသွင်းထားေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ များ၏ မိဘများအေနြဖင့်

ထုိဝနေ်ဆာင်မ�များအတက်ွ သီးသန ့က်ျသင့်ေငေွပးသွင်းရနလိ်အုပ်ပါသည်။

ပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့်ပတ်သက်၍တာဝနယူ်မ�များ

သင်၏ေကျာင်းြဖစ်ေသာ MISY တင်ွ ေကျာင်းတင်ွး သန ့�ှ်င်း သပ်ရပ်မ�ကုိ အေလးထားသည်

ြဖစ်ေသာေ�ကာင့် က��်ပ်ုတိ�အားလံးုအေနြဖင့် သန ့�ှ်င်းမ�အတက်ွ ထိနး်သိမ်းေဆာင်ရွက်ရန်

တာဝန�ိှ်ပါသည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုလိ ည်း သန ့�ှ်င်း၊သပ်ရပ်မ� �ိှေစလိပုါသည်။
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ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင် �ှင့် စာသင်ခနး်များတင်ွ အမ�ိက်ပုံးများ �ှင့် ြပနလ်ည်အသုံးြပ��ိင်ုေသာ

စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများ စွန ့ပ်စ်�ိင်ုသည့် အမ�ိက်ပုံးများထား�ိှေပးထားသည်ြဖစ်ရာ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအားလံးု �ှင့် ေကျာင်းသိ� လာေရာက်လည်ပတ်ေသာ ဧည့်သည်များ အေနြဖင့်

အမ�ိက်များကုိ ထုိအမ�ိက်ပုံ များထဲသိ� စနစ်တကျစွန ့ပ်စ်ေစလိပုါသည်။

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ �ှင့် ဧည့်သည်များသည် ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်အတင်ွး စည်းကမ်းမ့ဲ

အမ�ိက်စွန ့ပ်စ်မ�များလံးု၀ မြပ�လပ်ုရပါ။

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် ပတသ် က်ေသာ အခက်အခဲြပဿနာများကု ◌ိ
ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ သိ�ိှနားလည်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထိနး်သိမ်းေရး

ရက်သတ� ပတ်ကုိ ကျင်းပြပ�လပ်ုမည်ြဖစ်�ပီး ေကျာင်းတင်ွလည်း ကုိယ်ပုိင်

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထိနး်သိမ်းေရး ေကာ်မတီတစ်ခု ဖ�ဲစည်းထား�ိှပါသည်။ ထိ� အြပင်

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထိနး်သိမ်းေရးဆုိင်ရာ အသိပညာတို ပွားေစေရးအတက်ွTrash Heroes

(Yangon) �ှင့်ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မ�များ ြပ�လပ်ုထား�ပီး စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများ

ြပနလ်ည်အသုံးြပ��ိင်ုေရး မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းအေနြဖင့် RecyGlo အဖ�ဲ�ှင့် Bokashi

အဖ�ဲသိ� အဖ�ဲဝင်အြဖစ် ဝင်ေရာက်ေဆာင်ရွက်လ�က်�ိှပါသည်။

ေရသန ့ဗူ်းများ

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထိနး်သိမ်းေရးအတက်ွ ပလတ်စတစ် အသုံးြပ�မ� ေလျာခ့ျရန်

ေကျာင်းတင်ွပလတ်စတစ် ေရသန ့ဗူ်းများ ေရာင်းချေပးြခင်းမ�ိှပါ။ သိ� ေသာ် ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ၏ ေရဗူးများကုိ ေရြပနြ်ဖည့်ရနအ်တက်ွ ေရသန ့စ်က်များ ထား�ိှေပးထားပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် ေနစ့�် ကုိယ်ပုိင်ေရဗူးများ ယူေဆာင်လာေစလိပုါသည်။

တနး်တူညမီ�အခွင့်အေရး

ေကျာင်း�ိှဝနထ်မ်းများအားလံးု �ှင့် ေကျာင်းသားများအားလံးု တနး်တညီူမ�အခွင့်အေရး ရ�ိှေစရနမှ်ာ

MISY ၏ မူဝါဒ တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်းစီအေနြဖင့် အြခားသူများ �ှင့် မိမိတိ�၏ကုိယ်ပုိင် ကျား၊ မြဖစ်တည်မ� �ှင့် ယ�်ေကျးမ�များကုိ

အြပ�သေဘာြဖင့် ေလးစားတတ်ေစရန် အစ�်တိက်ုတနွး် အားေပးလ�က်�ိှပါသည်။

မည်သည့်ေမာက်မာ�ုိင်းစုိင်းမ� �ှင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမ�မျ�ိးကုိမဆုိ လက်မခံမည် မဟတ်ုပါ။

ေကျာင်းဝနထ်မ်းများအားလံးုကုိ ကျား၊ မ ကွာြခားမ� �ှင့် အသက်အရွယ်ကဲွြပားမ��ိှြခင်းကုိ

လက်ခံတတ်ေစရန ်အ�မဲ�ကိ�းစားအားထုတ်လ�က် �ိှပါသည်။
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မိဘများ လိက်ုနာရန ်ကျင့်ဝတ်စညး်ကမ်းများ

မိဘ၊ အပ်ုထိနး်သူများ �ှင့် ဧည့်သည်များ အေနြဖင့် ေနအိမ် �ှင့် ေကျာင်းတင်ွ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါလမ်း��နခ်ျက်များအတိင်ုး သေဘာတလိူက်ုနာရန် သတိြပ�ေစလိပုါသည်။

● ေကျာင်း၏ ဂုဏ်သိက�ာ �ှင့် ထုံးထမ်းအစ�်အလာများအား ေလးစားလိက်ုနာရန။်

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်ေစရနအ်တက်ွ ဆရာ၊ ဆရာမများ �ှင့်

မိဘများအတ ူပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ရန ်လိအုပ်ပါသည်။

● အခက်အခဲြပဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ေြဖ�ှင်းရနအ်တက်ွ ေကျာင်းဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးကုိ

သင့်ေလ�ာ်ေသာ အြပ�အမူြဖင့် ချ�်းကပ်အကူအညီေတာင်းရပါမည်။

● ေကျာင်းလမူ�အသုိက်အဝနး်�ိှ မိဘအပ်ုထိနး်သူများ၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၊ ဆရာ၊

ဆရာမများ�ှင့် ဝနထ်မ်း များအားလံးုကုိ သင့်ေလ�ာ်ေသာ အြပ�အမူ၊ စကားအသုံးအ��နး်ြဖင့်

ေလးစားစွာေြပာဆုိဆက်ဆံရပါမည်။

�ငိမ်းချမ်းလံြုခံ�ေသာ ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခု ြဖစ်လာေစရန် မိဘ၊ အုပ်ထိနး်သူများ �ှင့်

ဧည့သ်ညမ်ျားမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အြပ�အမူများ ြပ�မူလာပါက ေကျာင်းမှ လံးုဝလက်ခံမည်

မဟုတ်ပါ။

● ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး မည်သည့်ေနရာ၌မဆုိ ေကျာင်း၏လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများ �ှင့်

ေကျာင်းလ�ပ်�ှားမ�များကုိ ေ�ှာင့်ေ�ှးပျက်စီးေစရန် �ခိမ်းေြခာက် ေ�ှာက်ယှက်ေသာ

အြပ�အမူများ။

● ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး၌ မသင့်ေလ�ာ်ေသာ အြပ�အမူများ။

● ကျေယ◌် လာင်စွာ စကားေြပာဆုြ◌ခိင်း �ှင့် �ုိင်းစုိင်းေသာ စကားအသုံးအ��နး်များ

သုံး��နး်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေဒါသြဖင့် ြပ�မူြခင်း။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိ ြဖစ်ေစ၊ မိဘအပ်ုထိနး်သူများ အချင်းချင်းြဖစ်ေစ၊

ေကျာင်းဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးကုိြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်နည်းလမ်း�ှင့်မဆုိ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း။

● ေကျာင်းပုိင်ပစ�ည်းများအား ပျက်စီးေစြခင်း �ှင့် ဖျက်ဆီးြခင်း။

● ေကျာင်းလမူ�အသုိက်အဝနး်မှ တစ်စုံတစ်ဦးကုိ �ုံ�ရင်း�ကမ်းတမ်းေသာ၊ �ခိမ်းေြခာက်ေသာ

အီးေမးလ်များ၊ စာသားများ၊ အသံဖုိင်များ၊ ဖုနး်စာတိမုျားပိ� ြခင်း သိ� မဟတ်ု

စာများေရးသားေပးပိ� ြခင်း။
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● ေကျာင်း�ှင့် ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေကျာင်း�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ၊ မိဘ အပ်ုထိနး်သူများ �ှင့် ေကျာင်းဝနထ်မ်းများ တစ်ဦးဦး�ှင့်ပတ်သက်၍

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ Facebook �ှင့် အြခားလမူ�ကွနယ်က် စာမျက်�ှာများတင်ွ

အသေရဖျက်ြခင်း၊ �ုတ်ရင်း�ကမ်းတမ်း �ုိင်းစုိင်းေသာ ထင်ြမင်ေဝဖနခ်ျက်များ

ေရးသားေဖာ်ြပြခင်း။

● ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး မိမိ၏ကေလးအား �ုိက်�ှက်ဆုံးမြခင်း၊ အြခားကေလးများ �ှင့်

အရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ရင့်သီးစွာဆက်ဆံြခင်း �ှင့်

ကုိယ်ထိလက်ေရာက်ြပ�မူြခင်း။

● မိမိ၏ကေလးအား အြခားေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦး၏ ဆက်ဆံြပ�မူေသာ

အြပ�အမူကုိမေကျနပ်၍ ထုိေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအား တိက်ု�ုိက်ေြပာဆုိရန် သိ� မဟတ်ု

ြပစ်တင်ေဝဖနဆုံ်းမမ�ြပ�ရန ်ချ�်းကပ် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

● ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်း၊ အရက်ေသစာေသာက်စားြခင်း �ှင့်

တရားမဝင်မူးယစ်ေဆးဝါးများ သုံးစဲွြခင်း။

● (မျက်မြမင်များအား ကူညီလမ်းြပေပးေသာ ေခွးများမှလွဲ၍ ) ေကျာင်းဝင်းအတင်ွးသိ�

ေခွးများေခ�ေဆာင်လာြခင်း၊ စေသာ အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များကုိ

ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွေ်သာသူများကုိ ေကျာင်းဝင်းအတင်ွးဝင်ေရာက်ြခင်းကုိ ကန ့သ်တ်

ပိတ်ပင်တားြမစ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

● ေကျာင်းမှ ထိနး်သိမ်းထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များရယူြခင်း၊

တစ်စုံတစ်ဦးထံမှရယူရန ်�ကိ�းစားြခင်း လံးုဝမြပ�လပ်ုရ။

ဧည့သ်ညမ်ျား

ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်လည်ပတ်ေသာ ဧည့်သည်များသည် ေကျာင်းအဝင်ေပါက်�ိှ

လံြုခံ�ေရးဂိတ်တင်ွ မိမိနာမည်ကုိ စာရင်းေပးကာ ဧည့်ကတ်ြပားချတ်ိဆဲွ၍ ေကျာင်းတင်ွးသိ�

ဝင်ရပါမည်။ ပုံမှနအ်ေြခအေနများတင်ွ �ကိ�တင်ချနိး်ဆုိထားြခင်း (သိ� ) ေကျာင်းဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦး

လိက်ုပါမ�မ�ိှပဲ ေကျာင်းဖွင့်ရက်များတင်ွ ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်ြခင်းကုိခွင့်မြပ�ပါ။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေဟာင်းများ အပါအဝင် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏

ဧည့်သည်များသည်ေကျာင်း�ိှ တစ်စုံတစ်ေယာက်�ှင့် ေတ�ဆုံလိပုါက ေကျာင်းသိ�

�ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကားရပါမည်ြဖစ်�ပီး ပုံမှနအ်ားြဖင့် ေကျာင်းချနိအ်တင်ွး ဝင်ေရာက်ခွင့်

ြပ�မည်မဟတ်ုပါ။
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ေကျာင်းသိ� လာေရာက်ေသာ ဧည့်သည်များအေနြဖင့် ေကျာင်း၀င်ေပါက်တင်ွ ြပသထား�ိှေသာ

ကျင့်၀တ်စည်းမျ�်းများကုိ လိက်ုနာရပါမည်။

အရွယ်ေရာက်�ပီးသူဧည့သ်ညမ်ျားလိက်ုနာရမည့ ်ကျင့်၀တ်စညး်မျ�်းများ

MISYသည် ယဥ◌ေ်ကျးမ��ှင့် အြပနအ်လှနေ်လးစားမ�တိ�အား အားေပးပါသည်။

ဆက်သွယ်ေြပာဆုိမ�အားလံးုသည် အြပနအ်လှနေ်လးစားမ�များ�ှင့် ေကာင်းမွနစွ်ာ

ြပ�မူေြပာဆုိ�ကရပါမည်။

ဧည့်သည်များသည် အချနိတိ်င်ုး သင့်ေလျာ်စွာြပ�မူေြပာဆုိေနထုိင်ရပါမည်။ ၀◌နထ်မ်းများ၊

ေကျာင်းသားများ�ှင့် အြခားဧည့်သည်များအေပ�တင်ွ ရနလိ်ေုသာ၊ �ုိင်းစုိင်းေသာ

အြပ�အမူအေြပာအဆုိများအား လက်မခံပါ။

ဧည့်သည်များသည် ဧည့်၀◌င်ခွင့် ကဒ်ြပားအား ချတ်ိဆဲွထားရပါမည်။

ဓါတ်ပုံ�ှင့် ဗီဒီယုိမ�ုိက်ကူးရန် MISYမှ ခွင့်ြပ�ချက်အား ဥ◌းီစွာေတာင်းခံရပါမည်။ အင်တာနက်

ေပ�တင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ဓါတ်ပုံများအား ြဖန ့ ်ေ◌၀ြခင်းမြပ�လပ်ုရပါ။ အကယ်၍

ခွင့်ြပ�ထားေသာ ရည်ရွယ်ချက်�ပီးဆုံးသွားပါက ေကျာင်းသားများ၏ဓါတ်ပုံများအား

ြပနလ်ည်ဖျက်ပစ်ရပါမည်။

ဧည့်သည်များသည် ၄◌င်းတိ� အသုံးြပ�ရနေ်ပးအပ်ထားေသာ သန ့စ်င်ခနး်များကုိသာ

အသုံးြပ�ရပါမည်။ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ သန ့စ်င်ခနး်များအား သုံးစဲွခွင့်မြပ�ပါ။

ဧည့်သည်များမှ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များ ရယူြခင်း၊

မိမိ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ၊ ဖုနး်နပံါတ်များ၊ လမူ�ကွနယ်က်အေကာင့်များကုိ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအားေပးအပ်ြခင်း မြပ�လပ်ုရပါ။

ဧည့်သည်များသည် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ�ှင့် �ှစ်ေယာက်ထဲသီးသန ့ေ်တ�ဆုံြခင်း၊

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ထိေတ�ကုိင်တယ်ြခင်း၊ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏

အနးီနားသိ� အလနွက်ပ်၍ စကားေြပာြခင်းများမြပ�လပ်ုရပါ။

ဧည့်သည်များသည် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများဆီမှ �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာထိေတ� ြခင်းများအား

တံ� ြပနြ်ခင်းမြပ�ရပါ။ အကယ်၍ ထုိသိ� �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိေတ� ြခင်းများ �ိှလာပါက

ကေလးသူငယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး အဖ�ဲမ�းထံသိ�  အေ�ကာင်း�ကားပါ။
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ဧည့်သည်များသည် အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများအချင်းချင်း�ကား သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအချင်းချင်း�ကားတင်ွ သံသယြဖစ်ဖွယ် အြပ�အမူများ သိ� မဟတ်ု ��တ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ

ကုိယ်ထိလက်ေရာက်ြဖစ်ေစ လက်မခံ�ိင်ုေသာ အြပ�အမူများေတ��ိှပါက

ေကျာင်းမှတာ၀န�ိှ်သူများထံသိ�  တင်ြပရပါမည်။

MISY သည ်ေကျာင်း�ိှ ေကျာင်းသာ၊ေကျာင်းသူများ၏ ကျမ်းမာေရး၊ သာယာ၀ေြပာေရး�ှင့်

လံြုခံ�ေရးအား ကာကွယ်ရန ်ကတိက၀တ်ြပ�ထားပါသည။်

၀နထ်မ်းမျာ�ှင့် ဧည့သ်ညမ်ျားအားလံးုမှလညး် ထုိကတိက၀တ်ကုိ  လိက်ုနာ�ကရန ်ေမ�ာလ်င့်ပါသည။်

ေကျာင်းဆင်းဂုဏ်ြပ� ဘ�ဲလက်မှတ် ချးီြမ�င့်ြခင်း

MISY တင်ွ ပညာသင်�ကားမ� �ပီးဆုံးပါက ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ပညာေရး�ပီးဆုံး

ေအာင်ြမင်မ�ကုိအသိအမှတ်ြပ�ချးီြမ�င့်ေပးေသာ ေကျာင်းဆင်းဂုဏ်ြပ�ပဲွအား တက်ေရာက်ရန်

မိဘများ �ှင့် မိသားစုဝင်များကုိဖိတ်�ကားပါမည်။

ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာေစာင့်ေ�ှာက်မ�များ

ေကျာင်းတင်ွေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ကျနး်မာေရး�ှင့်ပတ်သက်၍ ေ�ှးဦးသူနာြပ�စုြခင်း၊

အေသးစားနာမကျနး်ြဖစ်ြခင်း�ှင့် လိအုပ်ေသာကျနး်မားေရး အ�ကံေပး�ိင်ုရနအ်တက်ွ Healthcare

Manager တစ်ဦး�ိှပါသည်။

ေကျာင်းချနိအ်တင်ွး ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူတစ်ဦးဦး ဖျားနာပါက မိဘအပ်ုထိနး်သူများထံသိ�

မိမိတိ�

ကေလးများအားလာေရာက်ေခ�ေဆာင်�ိင်ုရနအ်တက်ွေကျာင်းမှဖုနး်ြဖင့်ဆက်သွယ်အေ�ကာင်း�ကား

ေပးပါ

မည်။ ြပင်းထနစွ်ာ ဖျားနာလာြခင်း သိ� မဟတ်ုဆုိးရွားေသာ မေတာ်တဆထိခုိက်မ�များ

�ိှလာပါကမိဘအပ်ု ထိနး်သူများထံဖုနး်ြဖင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ် ေ�ကာင်း�ကားေပးပါမည်။

အေရးေပ�အေြခအေနများ တစ်စုံတစ်ရာေပ�ေပါက်လာပါက

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ�ှင့်ပတ်သက် ေသာ အနည်းဆုံးဆက်သွယ်�ိင်ုမည့် �ှင့် ဖုနး်နပံါတ်
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တစ်ခု ေကျာင်းတင်ွ �ိှေနရနမှ်ာအလနွ် အေရး�ကီးပါသည်။ မိဘအပ်ုထိနး်သူများ အေနြဖင့်

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုနး်နပံါတ်များ ေြပာင်းလဲမ��ိှပါက ေကျာင်းသိ� အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားရန်

တာဝန�ိှ်ပါသည်။ ေကျာင်းမှ အေရးကိစ�တစ်စုံတစ်ရာေ�ကာင့် ဆက်သွယ်ရာတင်ွ

မိဘအပ်ုထိနး်သူများမှ ေကျာင်းသိ� ေပးထားေသာ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန် ဖုနး်နပံါတ်မှာ

မှားယွင်းေနြခင်း သိ� မဟတ်ု ဆက်သွယ် ၍မရြခင်းတိ�ေ�ကာင့် မိဘအပ်ုထိနး်သူများထံ

ထုိအေရးကိစ��ှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မ�မရခ့ဲပါက ေကျာင်းမှတာဝနယူ်မည်မဟတ်ုပါ။

ေကျာင်းဝင်ခွင့်ပုံစံတင်ွ ြဖည့်စွက်သည့်အခါ မိမိတိ�ကေလးများ၏ ကျနး်မာေရး�ှင့်ဆုိင်ေသာ

အေြခအေနများ

�ှင့် သင်ယူ ေလလ့ာမ�တင်ွ အခက်အခဲ�ိှ�ိင်ုမ�များကုိ အေသးစိတ် ြပည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းေရးသားရန်

လိအုပ်ပါသည်။ အေရးေပ�အေြခ အေနများတင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား လိအုပ်ေသာ

ေဆးကုသမ�များြပ�လပ်ုရနအ်တက်ွ ေကျာင်းမှ ေဆး�ုံ၊ ေဆးခနး်များ

ပိ� ေဆာင်ေပး�ိင်ုခွင့်ကုိသေဘာတူ လက်ခံရပါမည်။ ထုိသိ� ကုသမ�မျာ၏ကုနက်ျစရိတ်ကုိ

မိဘအပ်ုထိနး်သူမှကျခံရပါမည်။

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူသည်ကူးစက်ေရာဂါတစ်ခုခုေ�ကာင့် ေကျာင်းပျက်ကွက်၍

ေကျာင်းြပနလ်ည်တက် ေရာက်ရာတင်ွ ဆရာဝန၏် ေရာဂါေပျာက်ကင်း ၍

ေကျာင်းြပနလ်ည်တက်ေရာက်ရန် သင့်ေတာ်ေသာ အေြခအေန�ိှပါေ�ကာင်း ေထာက်ခံချက်ကုိ

တစ်ပါတည်း ယူေဆာင်လာရပါမည်။

ပညာေရးဆုိင်ရာ ေလလ့ာေရးခရီးစ�်အတွင်း ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေ�ှာက်မ�

ပညာေရးဆုိင်ရာေလလ့ာေရးခရီးစ�်များသွားေရာက်ရာတင်ွမိဘအပ်ုထိနး်သူများမှမိမိတိ�ကေလးမျ

◌ား၏

ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုေသာ ကျနး်မာေရး အေြခအေနများ၊ ဓာတ်မတည့်မ�များ �ှင့်

လိအုပ်ေသာေဆးဝါးများစေသာ အချက်အလက်များပါဝင်သည့် ခရီးစ�်လိက်ုပါခွင့်ေဖာင်ကုိ

ြဖည့်စွက်၍ ေကျာင်းသိ� အချနိမီ်ေပးပိ� ရပါမည်။

ေဆးဝါးများ ေသာက်သုံးြခင်း

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ေကျာင်းချနိအ်တင်ွးေဆးတိက်ုေပးေစလိေုသာ

မိဘများအေနြဖင့်ေကျာင်း၏Healthcare Managerထံတိက်ု�ုိက်အေ�ကာင်း�ကားရပါမည်။

ေကျာင်းအေနြဖင့် မိဘအပ်ုထိနး်သူများ၏ ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှဘဲ
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ေကျာင်းတင်ွေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား ေသာက်သုံးရနမ်ည်သည့်ေဆးဝါးမဆုိ

ေပးမည်မဟတ်ုပါ။ မည်သည့်အေြခအေနတင်ွမဆုိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား

ေကျာင်းသူနာြပ�မှလွဲ၍ အြခားဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးမှ ေဆးတိက်ုရနခွ်င့်မြပ�ပါ။ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများသည် ကျနး်မာေရးအေြခအေနေ�ကာင့် ေကျာင်းတက်ေရာက်ရန် သင့်၊ မသင့်ကု

ေကျာင်းသူနာြပ�မှအ�ပီးြပတ်ဆုံးြဖတ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသား/သူတစ်ဦးသည်အတနး်တက်ရနမ်သင့်မသင့်ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ Healthcare Manager

မှဆုံးြဖတ်ေပးပါမည်။

ကေလးများအား ကူးစက်ေရာဂါမှ �ကိ�တင်ကာကွယ်ြခင်း

ကူးစက်ေရာဂါအများစုသည်ေရာဂါကူးစက်ခံထားရေသာ

ကေလး၏ပါးစပ်�ှင့်အသက်��လမ်းေ�ကာင်းမှ

တစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်ပါသည်။ ကူးစက်ေရာဂါများ ြပန ့ပွ်ားမ�ကုိကာကွယ်ရန-်

● �ှာေချ၊ ေချာင်းဆုိးရာတင်ွ �ှာေခါင်း �ှင့်ပါးစပ်ကုိ တစ်��း (သိ� မဟတ်ု)

တေတာင်ဆစ်အသုံးြပ�၍

ကာကွယ်ထားရမည်။ အသုံးြပ��ပီးေသာ တစ်��းများကုိ စနစ်တကျစွန ့ပ်စ်ရပါမည်။

● လက်ကုိဆိပ်ြပာြဖင့် မ�ကာခဏေဆးေ�ကာရမည်။ အထူးသြဖင့် ေချာင်းဆုိး၊ �ှာေချ�ပီးေသာ

အချနိတိ်င်ုး �ှင့် အိမ်သာတက်�ပီးေသာ (သိ� မဟတ်ု) Diaper လဲ�ပီးေသာအချနိတိ်င်ုး �ှင့်

အစားမစားခင်အချနိမ်ျားတင်ွလက်ကုိဆိ ပ်ြပာြဖင့် ေသချာစွာေဆးေ�ကာရပါမည်။

● ေရာဂါပုိးမ�ားများ ကူးစက်ြပနပွ်ား�ိင်ုသြဖင့် မျက်လံးု၊ �ှာေခါင်း �ှင့် ပါးစပ်တိ� ကုိ ထိြခင်း

များမှ

ေ�ှာင်�က�်ရပါမည်။

● ဖျားနာေနသူ �ှင့် နးီကပ်စွာ ေနြခင်းမှ ေ�ှာင်�က�်ရပါမည်။

● အြခားသူများ �ှင့်အစားအေသာက်များ မ�ေဝစားေသာက်ြခင်းမှ ေ�ှာင်�က�်ရပါမည်။

သင်�ှင့်သင်၏ကေလးမှာ ဖျားနာေနပါက အြခားသူများအားကူးစက်ေစ�ိင်ုေသာေ�ကာင့်မိမိတိ�

ေနအိမ်တင်ွသာေနထုိင်သင့်ပါသည်။

ကေလးများအားအိမ်တွင်သာထား�ိှရမည့အ်ချနိမ်ျား

ကေလးများ ဖျားနာေနပါက အိမ်တင်ွေနြခင်းသည် အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ပါသည်။

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့်မိမိတိ�၏ ကေလးများ ဖျားနာေနသည်ကုိသိ�ိှပါက

ေကျာင်းသိ� မပိ� သင့်ပါ။ ေကျာင်းသူနာြပ�အခနး်သည် အထူးကုသမ�ေပး�ိင်ုသည့် ေဆးခနး်
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မဟတ်ုသည့်အတက်ွ သာမနဖ်ျားနာမ�များ �ှင့်

အေသးစားမေတာ်တဆထိခုိက်မ�များကုိသာကုသုမ�ေပး�ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များ၊ ေလလ့ာေရးခရီးစ�်များ၊ ကာယေလက့ျင့်မ� �ှင့်

ေရကူးြခင်းစေသာ ေကျာင်းေနစ့�် လ�ပ်�ှားမ�အစီအစ�်များတင်ွပါဝင်ရနလံ်ေုလာက်ေသာ

ကျနး်မာေရး အေနအထားမ�ိှပါက မိမိတိ�၏ ကေလးများအား အိမ်တင်ွသာထား�ိှရပါမည်။

 

မိမိတိ�ကေလးများမှာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ် �ိှေနပါက

အိမ်တင်ွသာထား�ိှရပါမည်။

● အပူချနိ ်၃၇.၂ စင်တီဂရိတ် �ှင့်အထက်�ိှ�ပီး ဖျားနာြခင်း။

● ေခါင်းမ�းြခင်း၊ေအာအ့နြ်ခင်း၊ဝမ်းေလ�ာြခင်း �ှင့် ဗုိက်ေအာင့်ြခင်း။

● မျက်စိနာြခင်း �ှင့် မျက်စိနြီခင်း။

● ေခါင်းတင်ွသနး်များ�ိှေနြခင်း။

● ယားနာက့ဲသိ� ေသာ အေရးြပား�ှင့်ဆုိင်သည့် ေရာဂါများ။

● ေချာင်းဆက်တိက်ုဆုိးြခင်း။

● မျက်စိနာြခင်း �ှင့် မျက်ေမှးေယာင်ြခင်း။

● ြပည်တည်နာြဖစ်ြခင်း။

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ကေလးများတင်ွ ေရေကျာက်၊ မျက်စိနာ၊ ဝက်သက် �ှင့်

ေရယုံက့ဲသိ� ေသာ ကူးစက်�ိင်ုသည့် ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားေနပါက အိမ်တင်ွသာထား�ိှရပါမည်။

ထုိက့ဲသိ� ေရာဂါများြဖစ်ပွားမ��ိှပါက အြခားေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏မိဘများအား

သတိထား သိ�ိှ �ိင်ုေစရနအ်တက်ွေကျာင်းသူနာြပ�ထံ အေ�ကာင်း�ကားရပါမည်။

မိဘအပ်ုထိနး်သူများသည် မိမိတိ�ကေလးများ ေနမေကာင်းဖျားနာ၍ ေကျာင်းပိ� ရန်

သင့်မသင့်ဆုံးြဖတ်ရနမှ်ာ ခက်ခဲမ��ိှ ေ�ကာင်းကုိ ေကျာင်းမှ ေကာင်းစွာ နားလည်သိ�ိှပါသည်။

ေကျာင်းချနိအ်တင်ွးထုိေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၏ အေြခအေနမှာ ပုိ၍ေကာင်းလာမည်

(သိ� မဟတ်ု) ပုိ၍ဆုိးလာ�ိင်ုမည်ကုိ ေြပာ�ိင်ုရနခ်က်ခဲပါသည်။ မိမိတိ�၏ကေလးသည်

ေနမေကာင်းဖျားနာ၍ ေကျာင်းမသွားလိေု�ကာင်း�ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ ေြပာဆုိတင်ြပလာပါက

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် အမှနတ်ကယ် ဖျားနာြခင်း �ိှမ�ိှ�ှင့် ေကျာင်းမသွားလိ၍ု

အေ�ကာင်းြပေနြခင်း ဟတ်ုမဟတ်ုကုိ စ�်းစားသင့်ပါသည်။ ထုိက့ဲသိ� ြဖစ်ေပ�ပါက

အေ�ကာင်းအရင်းများအား ေသချာစွာ ဆနး်စစ်ရနအ်ေရး�ကီးပါသည်။

ေအာက်ပါလမ်း��နခ်ျက်များမှာလည်း ဆုံးြဖတ်ချက်များအတက်ွ

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
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ေရေကျာက်

မိမိတိ�၏ကေလးများသည်ေရေကျာက်ဖုများေပျာက်ကင်း၍ အနာေဖးများကွာကျ�ပီး

ေနာက်�ှစ်ရက်အတင်ွး ေရေကျာက်ဖုများထပ်မံထွက်လာြခင်း မ�ိှေတာသ့ည့်အချနိထိ်

အိမ်တင်ွသာနားေနရမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေရေကျာက် လက�ဏာများ ြပသလာပါက ဆရာဝန�ှ်င့်ြပသ၍ ကုသမ�များြပ�လပ်ုရပါမည်။

ဝမ်းေလ�ာြခင်း �ှင့် ေအာအ့နြ်ခင်း

မိမိတိ�၏ကေလးသည် ဝမ်းေလ�ာြခင်း �ှင့် အ�ကိမ်ဖနမ်ျားစွာ

ေအာအ့နြ်ခင်းများြဖစ်ပါကအိမ်တင်ွသာ နားေနရပါမည်။ ထုိသိ� ဆက်လက်ြဖစ်ပွား၍

အဖျား�ိှလာြခင်း၊ အဖိနး်များထွက်လာြခင်း �ှင့် အားယုတ်ြခင်း များြဖစ်လာပါက ဆရာဝန�ှ်င့်

ြပသရနလိ်အုပ်ပါသည်။

ဖျားနာြခင်း

အပူချနိ် ၃၇.၂ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် �ှင့်အထက်အဖျား�ိှေသာ ကေလးများမှာ

ဖျားနာမ�ေပျာက်ကင်း�ပီးေနာက် ၂၄နာရီအတင်ွး အဖျားြပနတ်က်မလာသည်အထိ

အိမ်တင်ွသာနားေနသင့်ပါသည်။ ေကျာင်းမလာခင်ေဆးတိက်ုထား၍ ကုသမ��ိှပါကလည်း

အဖျားြပနတ်က်လာ�ိင်ု�ပီး အြခားကေလးများသိ� လည်း ကူးစက်�ိင်ုပါသည်။ မိမိတိ�၏ကေလးမှာ

အဖျားတက်၍ နာကျင်ကုိက်ခဲြခင်း၊ အဖုအပိန ့မ်ျားထွက်လာြခင်း၊ အားယုတ်ြခင်း၊ ဝမ်းေလ�ာြခင်း

�ှင့် ေအာအ့နြ်ခင်းများ ြဖစ်လာပါက ဆရာဝန�ှ်င့်အချနိမီ်ြပသသင့်ပါသည်။

အနာစက်များ၊ လက်၊ ေြခေထာက်�ှင့် ပါးစပ်ေရာဂါများ

မိမိတိ�၏ကေလးများတင်ွ (မျက်�ှာ �ှင့် ခ��ာကုိယ်များတင်ွ အနစီက်များ၊ အနာေဖးများတင်ွ

အရည်�ကည်ဖုများ ေပါက်ြခင်း) က့ဲသိ� ေသာ အနာစက်များ�ိှလာပါက ဆရာဝန�်�န�်ကားထားသည့်

အချနိအ်ထိအိမ်တင်ွသာ နားေနရပါမည်။

ေခါင်းတွင်သနး်များ�ိှြခင်း

ကေလးများ၏ေခါင်းတင်ွ သနး်များ�ိှေနပါက ထုိသနး်များ �ှင့် သနး်ဥများကုိ ဖယ်�ှားကင်းစင်၍

ေကျာင်းသူနာြပ�မှ ေကျာင်းြပနလ်ည်တက်ေရာက်ရနခွ်င့်ြပ�ေသာအချနိအ်ထိ

အိမ်တင်ွသာေနထုိင်ရပါမည်။
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ေချာင်းအဆက်မြပတ်ဆုိးြခင်း

ကေလးသည်အေအးမိ၍ ဆုိးရွားစွာ ေချာင်းဆုိးေနပါက အိမ်တင်ွသာ နားေနရ မှာြဖစ်�ပီး

အသက်��ရနခ်က်ခဲလာ၍ အဖျား�ကီးလာပါက ဆရာဝန�ှ်င့် ြပသ၍ကုသမ�ခံယူရပါမည်။

နားကုိက်ြခင်း (သိ� ) နားြပညယုိ်ြခင်း

ကေလးများမှာ နားြပည်ယုိြခင်း သိ� မဟတ်ု နားကုိက်ြခင်းများ ခံစားလာရပါက အိမ်တင်ွသာ

နားေနေစ၍

ဆရာဝန�ှ်င့်ြပသကာ ကုသမ�ခံယူရပါမည်။

မျက်စိနာြခင်း �ှင့် မျက်ေမှးေယာင်ြခင်း

ကေလးများမှာ မျက်ဝတ်များထွက်၍ မျက်စိနေီနပါက ဆရာဝန�ှ်င့်ြပသကာကုသမ�ခံ�ယ�ပီး

ေပျာက်ကင်း

သည်အထိ အိမ်တင်ွသာေနရပါမည်။

ဝဲ �ှင့် ယားနာများေပါက်ြခင်း

မိမိ၏ကေလးမှာ ပုိးမ�ားကပ်ပါးေကာင်များေ�ကာင့်ြဖစ်ေပ�လာေသာ အေရြပားယားယံြခင်း �ှင့်

အဖုအပိတ်

များထွက်၍ ကူးစက်တတ်ေသာ ဝဲ �ှင့် ယားနာများြဖစ်ပွားပါက ကုသုမ�ခံယူရမည်ြဖစ်�ပီး

ေပျာက်ကင်း�ပီး

ေနာက် ၂၄နာရီအထိ အိမ်တင်ွသာေနရပါမည်။

လညေ်ချာင်းနာြခင်း

မိမိ၏ကေလးသည် လည်ေချာင်းနာ၍ အဖျား�ိှြခင်း သိ� မဟတ်ု အဖျားမ�ိှဘဲ

လည်ေချာင်းနာြခင်းများြဖစ်

ပါက အိမ်တင်ွသာ နားေနရပါမည်။ အေအးမိြခင်းမ�ိှဘဲ လည်ေချာင်းနာလာ၍

စတင်ဖျားနာလာပါက

ချက်ချင်းဆရာဝန�ှ်င့် ြပသရပါမည်။

ဗုိက်ေအာင့် ဗုိက်နာြခင်း

မိမိ၏ကေလးသည်ဗုိက်ေအာင့် ဗုိက်နာြခင်းများ ခံစားလာရပါက အထူးသြဖင့် လ�ပ်�ှားတိင်ုး

ဗုိက်နာ
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ကာ အစာစားချင်စိတ်မ�ိှပါက အိမ်တင်ွနားေန၍ ဆရာဝန�ှ်င့်ြပသရပါမည်။

အိမ်စာ

မူ�ကိ�တနး်များ

မူ�ကိ�အရွယ်တင်ွအိမ်စာေပးြခင်းမ�ိှပါ။ သိ� ေသာ် ေကျာင်းချနိအ်တင်ွး သင်ယူမ�ပုိမုိတိးုတက်ေစရန်

အိမ်တင်ွ

သင့်ေတာ်ေသာ လ�ပ်�ှားမ�များ စီစ�်လပ်ုေဆာင်�ိင်ုရန် မိဘအပ်ုထိနး်သူများအား အ�ကံြပ�သွားမည်

ြဖစ်ပါသည်။

မူလတနး်များ

ပုံမှနအ်ားြဖင့် တစ်ပတ်လ�င် တစ်�ကိမ်အိမ်စာ ေပးေလ�ိှ့ပါသည်။ အိမ်စာများ �ှင့်ပတ်သက်ေသာ

အေ�ကာင်း

အရာ အြပည့်အစုံကုိမိမိတိ�ကေလး၏ အတနး်ပုိင်ဆရာ၊ဆရာမ �ှင့်ေတ�ဆုံ ေမးြမနး်�ိင်ုပါသည်။

အထက်တနး်များ

Key Stage 3

Year 7 မှ Year 9 အထိေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည်အိမ်စာများ

လပ်ုရမည့်အချနိစ်ာရင်း�ိှပါသည်။

ဘာသာရပ်တစ်ခုစီတိင်ုး၏ အိမ်စာမှာ မိနစ် ၃ဝထက်ပုိ၍ �ကာြမင့်မည်မဟတ်ုေသေ�ကာင့်

ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအေနြဖင့်တစ်ရက်ချနိ ်မိနစ်၉ဝထက်ပုိမည်မဟတ်ုပါ။

အိမ်စာများ�ပီးရမည့် ရက်ကုိ ဆရာ၊ဆရာမများမှ သတ်မှတ်ေပးထား�ပီး

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ

အေနြဖင့် အိမ်စာများ�ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန် အနည်းဆုံး အချနိ် �ှစ်ရက်ရပါသည်။

အိမ်စာေပး�ပီး ေနာက်တစ်ရက်တင်ွဆရာ၊ဆရာမများထံသိ� အပ်ရနမ်လိပုါ။
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Key Stage 5  (A levels)

Key Stage 5 �ှင့် A level မှ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် သင်�ကားရသည့် ဘာသာရပ်များ

မတညီူေသာေ�ကာင့် အိမ်စာလပ်ုရမည့် အချနိစ်ာရင်း မ�ိှပါ။ သိ�  ေသာ်ဆရာ၊ဆရာမများမှ

သတ်မှတ်ထား

ေသာ အိမ်စာ�ပီးဆုံးရမည့်ရက်အမီ�ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည ်မညသိ်�ေသာ လ�ပ်�ှားမ�မျ�ိးကုိ လပ်ုေဆာင်ရမညန်ညး်။

အိမ်စာများသည် ေကျာင်းတင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ သင်ယူလ�က်�ိှေသာ

သင်ခနး်စာများ �ှင့်အ�မဲဆက်သွယ်ေပးပါသည်။ သိ� ေသာ် အ�မဲတမ်း ေရးရသည့် အိမ်စာများ

မဟတ်ုပါ။ ငယ်ရွယ်သည့်ကေလးများအတက်ွ မိဘအပ်ုထိနး်သူများ�ှင့် စာဖတ်ြခင်း၊ အဂ�လိပ်စာ

�ှင့် သခ�ျာ တိးုတက်ေစမည့်ကစားနည်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။

အထက်တနး် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ အိမ်စာတင်ွ ေအာက်ပါအချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

● အလပ်ု�ပီးေြမာက်ြခင်း

● ဒီဇုိင်းဆဲွြခင်း �ှင့် ဖနတီ်းြခင်း

● အချက်အလက်�ှာေဖွြခင်း

● မိမိလပ််ုေဆာင်ထားမ�များကုိ စာသင်ခနး်တင်ွတင်ြပရနြ်ပင်ဆင်ြခင်း

● စာဖတ်ြခင်း

● ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းြခင်း

● �ုိး�ှင်းေသာ စမ်းသပ်ချက်များြပ�လပ်ုြခင်း တိ� ြဖစ်ပါသည်။

မိမိကေလးများ၏ အိမ်စာများကုိ ကူညေီပးသင့်ပါသလား။

အိမ်စာများသည် ကေလးများ၏ သင်ယူမ�ကုိ ပ့ံပုိးေပး�ိင်ု�ပီး အတနး်တင်ွး သင်�ကားမ�များကုိ

မိဘများ သိ�ိှေစ�ိင်ုပါသည်။ ေကျာင်း �ှင့် အိမ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�သည်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ေအာင်ြမင်မ�ကုိ ရ�ိှေစရန် အလနွ် အေရးပါေသာ

အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ လ�ပ််�ှားမ�များတင်ွ မိဘများပါဝင်ပါက (အလနွအ်က�ပံါဝင်မ�

မြပ�လ�င်) ကေလးများ၏ သင်ယူမ�တင်ွ ပုိမုိအကျ�ိးြဖစ်ထွနး် ေ�ကာင်း ေတ� ြမင်�ိင်ုပါသည်။

မိဘများအေနြဖင့် မည်က့ဲသိ� ပါဝင်ကူညီရမည်ကုိ ေသချာစွာ မသိ�ိှပါက မိမိတိ�ကေလးများ၏

အတနး်ပုိင်ဆရာ၊ဆရာမ �ှင့်ေဆွးေ�းွ�ိင်ုပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာများသည် မိဘများအား ထုိသိ�

ေဆွးေ�းွေပးရန�ှ်င့်မ�တေသာအခွင့်အေရး ရ�ိှရနေ်ကျနပ်စွာြဖင့်ကူညီေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။

ကေလးများ၏ သင်ယူမ�အတွက် မိဘများမှ ကူညေီပး�ုိင်ေသာ အချက် (၁၂)ချက်
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1. မိမိတိ�ကေလးများကုိ ချးီြမ�င့်ြခင်း၊ အားေပးစကားေြပာြခင်းြဖင့် ကေလးများ၏

မိမိကုိယ်ကုိယုံ�ကည် မ�ကုိတိးုြမ�င့်ေပးြခင်း။

2. ေနစ့�်ကေလးများအားစာဖတ်ြပြခင်း �ှင့်အတစူာဖတ်ြခင်း။

3. ကေလးများအား စူးစမ်းေလလ့ာရနအ်ားေပး၍ ၄င်းတိ�၏ ေတ� ြမင်၊ခံစားရမ�များ �ှင့်အေတးွ

အြမင်များ အေ�ကာင်းေဆွးေ�းွြခင်း။

4. ေကျာင်းစာ�ကည့်တိက်ုအသုံးြပ�ေစြခင်း။

5. ြပတိက်ုများ၊ ပနး်ြခံများ �ှင့် ကေလးများစိတ်ဝင်စား�ိင်ုေသာ ေနရာများသိ� သွားေရာက်

လည်ပတ်ြခင်း။

6. မိမိတိ�ကေလးသည်�ုပ်ြမင်သံ�ကား �ကည့်�� ြခင်းကုိ �ှစ်သက်ပါက တစ်ခါတစ်ရံ

အတ�ူကည့်�� �ေပး၍ �ကည့်�� �ပီးေသာ အေ�ကာင်းအရာများအား ြပနလ်ည်ေြပာဆုိေစြခင်း။

ကေလးများသည်၄င်းတိ�၏

7. အေတ� အ�ကံ�များအား မ�ေဝရန် စိတ်အားထက်သန�်က�ပီး ထုိသိ� ေဆွးေ�းွ

ေြပာဆုိြခင်းများမှ အကျ�ိးေကျးဇူး ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

8. မိမိ၏က ေလး အိမ်စာလပ်ုေနစ�်တင်ွ သင့်ေတာ်ေသာေနရာ၌ တိတ်ဆိတ်စွာေန ြခင်းြဖင့်

မိသားစုဝင်များအားလံးုမှ အိမ်စာြပ�လပ်ုေနြခင်းအေပ� တနဖုိ်းထား ေလးစားေ�ကာင်း

ြပသြခင်း။

9. ကေလးများအား မိမိကုိယ်တိင်ု အိမ်စာလပ်ုသည့် အေလအ့ကျင့်�ိှေစရန် အချနိမ်ျား

သတ်မှတ်ေပးြခင်း။

10.ဆရာ၊ဆရာမများ၏မှတ်ချက်အပါအဝင် မိမိကေလး�ှင့် အိမ်စာများ�ှင့် ပတ်သက်၍

ေဆွးေ�းွြခင်း။

11. အိမ်စာလပ်ုြခင်းအား ေပျာ်ရ�င်ဖွယ်��ေထာင့်မှ အေကာင်းြမင်တတ်ေစရန်

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

12.ကေလးများအား အိမ်စာ၏အေရး�ကီးမ�ကုိ သိ�ိှေစရနကူ်ညီလမ်းြပေပးြခင်း၊ မိမိကုိယ်ကုိ

အားကုိး တတ်ေစရန�ှ်င့် အသက်အရွယ်

�ကီးလာသည့်အေလ�ာက်မိမိကုိယ်တိင်ုပုိမုိတာဝနယူ်တတ်ေစရန် သင်ြပေပးြခင်း။

13. မိမိကေလးများအား အချနိမီ်အိမ်စာများ�ပီးစီးေစရန၊် �ှင့် သက်ဆုိင်ရာ

ဘာသာရပ်ဆရာ၊ဆရာမ များအား အပ်�ှရံနသ်တိ ေပးြခင်း။

အသင်းဖ�ဲစညး်ြခင်းစနစ်
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အသင်းစနစ်၏ေယဘုယျရည်ရွယ်ချက်မှာ ေကျာင်းတင်ွးတစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ရင်း�ှးီမ��ိှေစရန၊်

ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအခွင့်အေရးများရ�ိှေစရန�ှ်င့်၊

တစ်ဦးချင်းဘက်စုံထူးခ�န�်ပီး ယုံ�ကည်မ�ပုိမုိရ�ိှ ေစရနအ်လိ� ငှာ မိမိတိ�၏ စွမ်းရည်�ှင့်

အေတ◌�အ�ကံ�များ တိးုတက် ေစေသာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအြဖစ် ပ့ံပုိးမ�ေပးပါသည်။

အသင်းဝင်များသည် အသင်း�ပိ�င်ပဲွများတင်ွ ပါဝင်ဆင်��ရဲပါသည်။ စာသင်ခနး်အတင်ွး�ှင့်

အြပင်တင်ွ အြပ�အမူေကာင်းများကုိ ြပသေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသတူ စ်ဦးချင်းစီကုိ

အသင်းရမှတ်များ

ချးီြမ�င့်ပါသည်။ ရမှတ်စုစုေပါင်းကုိ ေကျာင်းသားစုံညီ အစည်းအေဝးတင်ွ အ�မဲမ�ေဝပါသည်။

 အသင်းခဲွြခင်း

 ေကျာင်းဝင်ခါစတင်ွေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများတိင်ုး�ှင့် ဝနထ်မ်းများကုိ

အသင်းတိင်ုးတင်ွေနရာချထား ပါမည်။ မိသားစုဝင်များကုိ တညီူေသာအသင်းတင်ွ

ေနရာချထားေပးပါမည်။

 

 

 အသင်းအမညမ်ျား�ှင့်အေရာင်များ

မတညီူေသာ အသင်း (၄) သင်းတင်ွ၎င်းတိ�၏ ကုိယ်ပုိင်အထိမ်းအမှတ် အေရာင်များ�ိှပါသည်။

● ေ�မေဟာက်အသင်း (အစိမ်း)

● လင်းယုနအ်သင်း (အြပာ)

● ကင်းမီှးေကာက်အသင်း (အန)ီ

● ကျားအသင်း (အဝါ)

 

 အသင်းဝတ်စုံ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးချင်းစီတိင်ုးသည် ေကျာင်းဝတ်စုံအေရာင်းဆုိင်တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုေသာ

အသင်း

ဝတ်စုံ�ိှရပါမည်။ ထုိအသင်းဝတ်စုံများကုိ အသင်းအလိက်ု လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ဝတ်ဆင်ရန�ှ်င့်

ေသာ�ကာ

ေနမ့ျားတင်ွလည်း ဝတ်ဆင်ရပါမည်။

ယ�်ေကျးမ�ကုိနားလညြ်ခင်း
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ေကျာင်း၏ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုကုိ ေအာင်ြမင်ေစရနအ်တက်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ�ှင့်

ဆရာ၊ ဆရာမများ ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ေသာ ပညာေရးြဖစ်ရနလိ်အုပ်ပါသည်။ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများသည် အြခားသူများ�ှင့် အြခားသူများ၏ ယ�်ေကျးမ�များကုိ

ဦးတည်ဘက်လိက်ုေသာ သေဘာထား�ိှြခင်းမှ ေကျာ်လ�ားရာတင်ွ အကူအညီြဖစ်ေစရနအ်တက်ွ

ေကျာင်း၏သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ �ိင်ုငံတကာ�ှင့်အညီ ေရးဆဲွထားပါသည်။ MISY ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများသည်မိမိတိ�၏ အိမ်�ှင်�ိင်ုငံြဖစ်ေသာ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မ�၊

အမူအကျင့်�ှင့်တနဖုိ်းများကုိအေလးထားရပါမည်။

အာမခံထားြခင်း

ေကျာင်းပရဝုဏ်အတွင်း

လက်�ိှအချနိတ်င်ွ MISY �ိှေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတက်ွေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွး

မည်သည့်အာမခံမ�ထား�ိှြခင်းများ

မ�ိှပါ။

ပညာေရးဆုိင်ရာေလလ့ာေရးခရီးစ�်များအတွင်း

မိမိတိ�၏ ကေလးများလိက်ုပါေသာ ေလလ့ာေရးခရီးစ�်များတင်ွ အာမခံထား�ိှမ��ှင့်ပတ်သက်၍

ခရီးစ�်ကုိဦးေဆာင်ေသာ ဆရာ၊ဆရာမထံသိ� ေမးြမနး်စုံစမ်း�ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းပရဝုဏ်အတွင်းမှထွက်ခွာြခင်း

ေကျာင်း�ုံးခနး်မှခွင့်ြပ�ထားြခင်းမ�ိှဘဲေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွးမှထွ

က်ခွာြခင်း ခွင့်မြပ�ပါ။ ေကျာင်း�ုံးခနး်အေနြဖင့်လည်း မိဘများ �ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏

အတည်ြပ�ချက်ြဖင့်သာ ခွင့်ြပ�မည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းစာ�ကည့တုိ်က် �ှင့် ပုံ�ိှပ်စာအုပ်များ

 တညေ်နရာ

ေကျာင်းစာ�ကည့်တိက်ု၏ဝင်ေပါက်သည် ေြမညီထပ်တင်ွတည်�ိှပါသည်။
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 မူလတနး်ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများမှစာအုပ်များငာှးရမ်းြခင်း

မူလတနး်ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတိင်ုးသည်တစ်ပတ်လ�င် စာအပ်ု �ှစ်အပ်ုငှား�ိင်ုပါသည်။

သက်ဆုိင်ရာ

အတနး်များအလိက်ု စာ�ကည့်တိက်ုအချနိမ်ျားတင်ွ စာအပ်ုများငှားရမ်းြခင်း �ှင့်

ြပနလ်ည်အပ်�ှြံခင်းများ

ြပ�လပ်ုရပါမည်။

 အထက်တနး်ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများမှစာအုပ်များငာှးရမ်းြခင်း

အထက်တနး်ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် တစ်ပတ်လ�င် စာအပ်ု �ှစ်အပ်ု

ငှား�ိင်ုပါသည်။

စာအပ်ုများငှားရမ်းြခင်း �ှင့် အပ်�ှြံခင်းများကုိ နားေနချနိ၊် ေနလ့ည်စာစားရနန်ားချနိ် �ှင့်

ေကျာင်းဆင်း

ချနိမ်ျားတင်ွြပ�လပ်ုရမည်ြဖစ်သည်။

ပုံ�ိှပ်စာအုပ်များ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည်မိမိတိ�၏ေပါဆ့မ�ေ�ကာင့်ပုံ�ှပ်ိစာအပ်ုများပျက်စီးြခင်း၊ေပျာ

က်ဆုံးြခင်း�ှင့်

ခုိးယူခံရြခင်းများ�ိှခ့ဲပါကသယ်ယူပိ� ေဆာင်ခအပါအဝင်စာအပ်ု၏တနဖုိ်းအတိင်ုးေပးေလ�ာ်ရပါမည်

။ ထုိသိ� ြဖစ်ပွားပါက စာ�ကည့်တိက်ုအသုံြပ�ခွင့်ကုိလည်း အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ

ရပ်ဆုိင်းထားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ပစ�ညး်များေပျာက်ဆုံးြခင်း �ှင့် ေကာက်ရြခင်း

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ေပျာက်ဆုံးေကာက်ရ ပစ�ည်းများကုိေကျာင်းတင်ွ ေတ�

�ိှေကာက်ရပါက

ထိနး်သိမ်းထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား မိမိတိ�၏ကုိယ်ပုိင်ပစ�ည်းများ �ှင့် ေကျာင်းပစ�ည်းများကုိ

ဂ�ုတစုိက်

ထိနး်သိမ်းအသုံးြပ�ေစလိပုါသည်။
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ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် တနဖုိ်း�ကီးပစ�ည်းများြဖစ်ေသာ လက်ဝတ်ရတနာများ၊

လက်ကုိင်

ဖုနး်များ၊ iPad များ၊ လက်ပ်ေတာမ့ျား၊ ကွနြ်ပ�တာဂိမ်းများ �ှင့် များြပားေသာေငေွ�ကးများကုိ

ေကျာင်းသိ�

ယူဆာင်မလာေစလိပုါ။ အကယ်၍ ထုိက့ဲသိ� ေသာ ပစ�ည်းများ ယူေဆာင်လာခ့ဲပါက အထူးဂ�ုစုိက်

ထိနး်သိမ်းရပါမည်။ ထုိသိ� ယူေဆာင်လာ၍ ေပျာက်ဆုံး၊ ပျက်စီးမ�များ �ိှလာပါက ေကျာင်းမှ

တာဝနယူ်မည်

မဟတ်ုပါ။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအချင်းချင်း ပစ�ည်းငှားရမ်းြခင်းများ မြပ�လပ်ု�ကပါရန်

�ကံ�ြပ�အလိပုါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ ပစ�ည်းများ တစ်စုံတစ်ရာ ေပျာက်ဆုံးပါက ဆရာ၊

ဆရာမ

များအား အသိေပးအေ�ကာင်း�ကား၍ စစ်ေဆးြခင်း၊

မိမိတိ� သွားလာခ့ဲသည့်ေနရာများတင်ွြပနလ်ည်စစ်ေဆး

ြခင်း �ှင့် ေကျာင်း�ုံးခနး်သိ� သွားေရာက်ေမးြမနး်ြခင်းများြပ�လပ်ုသင့်ပါသည်။ ေကျာင်းစာအပ်ုများ

အားလံးုကုိအထူးဂ�ုစုိက်ရပါမည်။

ေပျာက်ဆုံးပစ�ည်းများေတ��ိှပါက မူလတနး်ေကျာင်းအပ်ု�ုံးခနး်အနးီ�ိှ မိတ� �ကူးသည့်ေနရာတင်ွ

လာေရာက်

အပ်�ှ�ံိင်ုပါသည်။ ပစ�ည်းတစ်စုံတစ်ရာ ေပျာက်ဆုံးေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအား

ထုိေနရာသိ�

သွားေရာက်ေမးြမနး်ရနကူ်ညီေစလ�တ်ရပါမည်။

ြမနမ်ာဘာသာစကား �ှင့် ယ�်ေကျးမ�

ြမနမ်ာစာသည် ေကျာင်းသင်�ုိး��နး်တမ်း၏ အထူးအေရးပါေသာ ဘာသာရပ်ြဖစ်ပါသည်။

ြမနမ်ာေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အေနြဖင့်မိမိတိ�၏ ကုိယ်ပုိင်ဘာသာစကား

�ှင့်ယ�်ေကျးမ�ကုိသိ�ိှနားလည်ရနလိ်အုပ်ပါသည်။ ြမနမ်ာလမူျ�ိး မဟတ်ုေသာ ေကျာင်သား၊

ေကျာင်းသူများသည်လည်း မိမိတိ� ေနထုိင်ရာ�ိင်ုငံ၏ ဘာသာစကား�ှင့်ယ�်ေကျးမ�များကုိ

ေလလ့ာသင်ယူရနလိ်အုပ်ပါသည်။
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ြမနမ်ာစာ ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ဆရာကနေ်တာပဲွ့၊ ြမနမ်ာယ့�်ေကျးမ�ေန ့

�ှစ်သစ်ကူးသ�က�နပဲွ်များ အပါအဝင်ြမနမ်ာ�ုိ့းရာ ယ�်ေကျးမ� �ှင့်ဆုိင်ေသာ ပဲွအခမ်းအနားများကုိ

�ှစ်စ�်ကျင်းပ�ိင်ုရန ်စီစ�်ေပးပါသည်။

အွနလ်ိင်ုးသင်�ကားသင်ယူမ�စနစ်

ယခုက့ဲသိ� အနွလိ်င်ုးသင်�ကားမ�စနစ်ကုိတိးုြမ�င့်လိက်ုသည့်အချနိတ်င်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏
ပုဂ�ိ�လ်ေရးလံြုခံ�မ��ှင့်သာယာဝေြပာေရးတိ�အတက်ွ အြမင့်ဆုံးေသာစံ��နး်များရ�ိှေစရနအ်တက်ွက�နေ်တာ်တိ�
အေနြဖင့်ေသချာေစလိပုါသည်။

က�နေ်တာ်တိ�အေနြဖင့် MISYကာကွယ်မ� မူဝါဒ�ှင့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ�ှင့်
နည်းပညာသုံးစဲွသူမူဝါဒ�ှင့်
သေဘာတညီူချက်များကုိအေြခခံလမ်း��နခ်ျက်များအြဖစ်အသုံးြပ�လျက်�ိှပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်
အလက်များကုိ ေကျာင်း၏ websiteတင်ွေလလ့ာဖတ်�ူ�ိင်ုပါသည်။

မိဘများအေနြဖင့် လ�ူကီးမင်းတိ�၏ သား၊သမီးများ စာသင်ချနိ�ှ်င့်ြပင်ပအချနိမ်ျားတင်ွ အနွလိ်င်ုးေပ�
၌လံြုခံ�မ��ိှေစရနအ်တက်ွ အ ေရး�ကီးေသာအစိတ်အပုိင်းမှပါဝင်ေနပါသည်။ လ�ူကီးမင်း၏ ကေလးငယ်အား
အနွလိ်င်ုးေပ�တင်ွမည်က့ဲသိ� ပ့ံပုိးေပး�ိင်ုပုံ�ှင် ပတ်သက်၍အ�ကံ�ြပ�ချက်အချ�ိကုိ
ေအာက်တင်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။

● အတတူကွ�ှာေဖွေလလ့ာြခင်း။ ။သင်၏ကေလးငယ်အား၎င်းတိ�၏အနွလိ်င်ုးသင်ယူမ�
ပလက်ေဖာင်း�ှင့် အသုံးြပ�ေနေသာ ဝက်ဆုိက်များ ၊ apps များကုိမိမိအားြပသရနေ်တာင်းဆုိပါ။

● နားေထာင်ပါ။ ။မိမိအေနြဖင့် စိတ်ဝင်စားမ�ကုိြပသ�ပီး site (သိ� ) app များ၏အေြခခံကုိမိမိအား
သင်ေပးရန ်အားေပးပါ။

● အနွလိ်င်ုးလံြုခံ�မ�အေ�ကာင်းမ�ကာခဏေဆွးေ�းွပါ။
။ေကျာင်းပိတ်ချနိအ်တင်ွးသင်ယူမ�ဝက်ဆုိက်အသစ် များ၊app အသစ်များအသုံးြပ�ေနပါက
အသုံးြပ�ေနေသာဝနေ်ဆာင်မ��ှင့်ပတ်သက်၍ ေယဘုယျအားြဖင့်
မည်က့ဲသိ� လံြုခံ�စွာအသုံးြပ�ရမည်ကုိ ေြပာြပေဆွးေ�းွဖိ� အခွင့်အေရးယူပါ။

● ေကျာင်းမှအသုံးြပ�ေနေသာအနွလိ်င်ုးပလက်ေဖာင်းများအားလံးုကုိေသချာစွာေစာင့်�ကည့်ေနမည်ြဖ
စ်�ပီး သင့်အားေကျာင်းမှဆက်သွယ်အသိမေပးဘဲ
အြခားမည်သည့်ပလက်ေဖာင်းများကုိသုံးရနေ်တာင်းဆုိ မည်မဟတ်ုပါ။

● ဖုနး်နပံါတ်များက့ဲသိ� ေသာ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်�ှင့်
မ�ေဝြခင်းမြပ�ရန ်မိမိ၏ကေလးငယ်များအား သတိေပးပါ။

● မိမိ၏ကေလးငယ်အေနြဖင့် စုိးရိမ်မ�များေပ�ေပါက်လာပါက ယုံ�ကည်စိတ်ချရ�ပီး အကူအညီေပးနင်ိ
မည့်လ�ူကီးများကုိ ကူညီ�ှာေဖွေပးပါ။
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● အနွလိ်င်ုးတင်ွ�ိှေနစဥ် တစ်ခုခုေသာအေ�ကာင်းအမျ�ိးမျ�ိးေ�ကာင့် စုိးရိမ်မ�များေပ�ေပါက်ဖူးသလားဟု
မိမိ၏ကေလးအားေမးြမနး်ပါ။

● ကေလးငယ်အေနြဖင့် စုိးရိမ်မ�တစ်စုံတစ်ရာ�ိှပါက သင်(သိ� ) ယုံ�ကည်ရေသာ လ�ူကီးတစ်ဦးဦးအား
ေြပာြပြခင်းြဖင့်အကူအညီရယူ�ိင်ုသည့်အေ�ကာင်းကုိ ကေလးငယ်အားေသချာစွာသိ�ိှပါေစ။
ဤတင်ွ သင်ကုိယ်တိင်ုသာမက အိမ်မှအြခားလ�ူကီးများ�ှင့် ေကျာင်းမှလ�ူကီးများပါဝင်သည်။
မိမိ၏ကေလးအား ပုံဆဲွေစြခင်း(သိ� ) ယုံ�ကည်ရသည့်လ�ူကီး၏ စာရင်းြပ�စုဖိ� တနွး်အားေပးပါ။

● မိမိကေလး၏အနွလိ်င်ုးအသုံးြပ�မ�များကုိ�ကီး�ကပ်ပါ။
● မိမိ၏ကေလးအသုံးြပ�သည့်စက်အား လ�ူကိးများ�ကီး�ကပ်�ိင်ုသည့် အိမ်၏အများသုံးေနရာတင်ွ

ထား�ိှပါ။ ကေလးငယ်များအေနြဖင့် အနွလိ်င်ုးသင်�ကားမ�
ပလက်ေဖာင်း(သိ� )အင်တာနက်အား�ကီး�ကပ် မ�မ�ိှေသာအိမ်ခနး်ထဲ(သိ� )သီးသန ့ေ်နရာများတင်ွ
အသုံးမြပ�သင့်ပါ။ အနွလိ်င်ုးသင်�ကားမ�အားလံးုကုိ ေကျာင်းချနိအ်တင်ွးြဖစ်သည့် နနံက်
၈:၁၅နာရီမှာ ညေန ၃:၀၀နာရီအတင်ွးြပ�လပ်ုသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိ� ြဖစ်ပါေသာေ�ကာင့်
ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ�ှင့် ဆရာ/ဆရာမများ အ�ကားအြပနအ်လှန် ဆက်သွယ်မ�သည်
အထက်တင်ွေဖာ်ြပပါအချနိမ်ျားအတင်ွးသာ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။

● မိမိကေလးငယ်၏အနွလိ်င်ုးလပ်ုေဆာင်ချက်များသည် အြခားသူများအေပ�မည်က့ဲသိ� သက်ေရာက်မ�
�ိှသည်ကုိေြပာြပပါ။

● သင့်ကေလးသည် အြခားေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ (သိ� ) ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့် အနွလိ်င်ုးတင်ွ ေြပာဆုိ
ဆက်ဆံရပါက် အ�မဲယဥ်ေကျးစွာဆက်ဆံရနသ်တိေပးပါ။ ေကျာင်းသူ၊ေကျာင်းသူများအေနြဖင့်
အနွလိ်င်ုးသင်ခနး်စာြပင်ပတင်ွ အြခားေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူတစ်ေယာက် (သိ� ) ဆရာ၊ဆရာမ
တစ်ေယာက်၏ဓာတ်ပုံ/ဗီွဒီယုိကုိ ေဝမ�လိပုါက သက်ဆုိင်သူအား
ခွင့်ြပ�ချက်အရင်ေဆာင်းဆုိရပါမည်။

● မိဘအပ်ုထိနး်မ�များ။ ။သင့်ကေလးသည် ပုံမှနထ်က်ပုိ၍
အနွလိ်င်ုးတင်ွအချနိကု်နဆုံ်းေန�ိင်ုပါသည်။
အိမ်�ိှအင်တာနက်ချနိစ်က်အသုံးြပ��ိင်ုေသာစက်အားလံးုကုိမိဘများအေနြဖင့် စစ်ေဆးပါ။
လ�ူကီးမင်းတိ�အေနြဖင့် အကူအညီရယူလိပုါက ေကျာင်း၏ websiteတင်ွ အချက်အလက်များ
ေဖာ်ြပထားပါသည်။

မိဘအုပ်ထိနး်သူများ၏တာဝနမ်ျား

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတက်ွအေကာင်းဆုံး သင်ယူေလလ့ာ�ိင်ု၍

ေနထုိင်�ကီးြပင်း�ိင်ုေသာ

ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခု ြဖစ်ေပ�လာေစရနအ်တက်ွေကျာင်း �ှင့် ေနအိမ်တင်ွအတတူကွ

နးီကပ်စွာပူးေပါင်း
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ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ေအာက်ေဖာ်ြပပါအ�ကံြပ�ချက်များကုိလိက်ုနာြခင်းအားြဖင့် မိမိတိ�၏

ကေလးများအတက်ွ အေကာင်းဆုံးြဖစ်�ိင်ုသည့် ေလလ့ာသင်ယူ�ိင်ုေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခု

ြဖစ်ထွနး်လာေစရန ်ေဆာင်ရွက်ေစလိပုါသည်။

● မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ကေလးများအား ေနစ့�်ေကျာင်းစာများလပ်ုရန်

ကူညီအားေပးသင့်ပါသည်။

● ေကျာင်းစာများ�ပီးေြမာက်�ိင်ုေစရနအ်တက်ွ ကျ��ှင် ဆရာ၊ ဆရာမ

ေခ�ယူေပးြခင်းများမြပ�လပ်ု သင့်ပါ။

● မိဘအပ်ုထိနး်သူများသည် ေကျာင်း �ှင့် မိမိတိ�ကေလးများ၏ ဆရာ၊ ဆရာမများသိ� ပုံမှန်

ဆက်သွယ်မ�များ လပ်ုေဆာင်ရနလိ်အုပ်ပါသည်။

● ေကျာင်းတက်ရက်များအတင်ွး မိဘ�ှစ်ပါးလံးုမှ ခရီးသွားရန�ိှ်ပါက ထုိကာလအမိမိတိ�၏

ကေလးအား တာဝနယူ်ေပးမည့်သူ�ိှ ြခင်းကုိ ေကျာင်းသိ� �ကိ�တင်အသိေပး

အေ�ကာင်း�ကားရန ်လိအုပ်ပါသည်။.

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည်မည်သည့်အေ�ကာင်းေ�ကာင့်ြဖစ်ေစ

ေကျာင်းပျက်မည်ဆုိပါက

မိဘများအေနြဖင့် ေကျာင်းသိ� အသိေပးအေ�ကာင်း�ကားရန ်တာဝန�ိှ်ပါသည်။

● ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများေကျာင်းချနိမီ် ေရာက်�ိင်ုရနမှ်ာ မိဘအပ်ုထိနး်သူများ၏

တာဝနြ်ဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသိ� အချနိေ်နာက်ကျစွာြဖင့် ေရာက်�ိှလာြခင်းသည်

အတနး်တင်ွး�ိှ အြခားသူများ၏စာသင်�ကားမ�အား အေ�ှာက်အယှက်ြဖစ်ေစပါသည်။

မ�ကာခဏ ေကျာင်းေနာက်ကျြခင်းသည် ေလးစားမ�ကင်းမ့ဲေသာ အြပ�အမူြဖစ်�ပီး

ထုိသိ� မြဖစ်ပွားေစရနအ်တက်ွ မိဘအပ်ုထိနး်သူများမှ တာဝနယူ်ရပါမည်။

လမူ�ေရးဆုိင်ရာေစာင့်ေ�ှာက်မ�များ

လမူ�ေရးဆုိင်ရာေစာင့်ေ�ှာက်မ�များတင်ွ အေထွေထွလမူ�ေရးဆုိင်ရာ ေစာင့်ေ�ှာက်မ�များြဖစ်သည့်

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ပညာရည်တိးုတက်မ�၊ လမူ�ဆက်ဆံေရးတိးုတက်မ��ှင့်

ကျနး်မာေရးကိစ�များ ပါဝင်�ပီး တိးုတက်ဖ�ံ �ဖိ�းေစရနေ်စာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ဆရာ၊

ဆရာမများအားလံးုသည် မိမိတိ�၏ေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေအာက်တင်ွ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူကုိ

ေကာင်းစွာသိ�ိှ�ိင်ုရန�်ကိ�းစားကာ ေပ�ေပါက်လာေသာ အခက်အခဲြပဿနာများကုိ �ကိ�းစားေြဖ�ှင်း

ေပးသွား မည်ြဖစ်ပါသည်။

မိမိတိ�ကေလးများတင်ွ တစ်စုံတစ်ရာြပဿနာအခက်အခဲများ�ိှပါက ၎င်းတိ� �ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ

အတနး်ပုိင် ဆရာ၊ ဆရာမအား အသိေပးေစလိပုါသည်။
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တစ်ပါးသူ၏အ�ကံဉာဏ်ကုိကူးယူေဖာြ်ပြခင်း �ှင့် ပညာေရးဆုိင်ရာ�ုိးသားမ�

MISY မှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ပညာေရးတင်ွ �ုိးသားမ��ှင့်ပတ်သက်၍

အြမင့်မားဆုံး

ြဖစ်ေစလိပုါသည်။ ပညာေရး�ှင့်ပတ်သက်၍ မ�ုိးသားမ�များြဖစ်ေသာ-

●  ကူးယူြခင်း - �ှင်းလင်းတိကျြပတ်သားေသာ အသိအမှတ်ြပ�ဝနခံ်ထားြခင်းမ�ိှဘဲ အြခားသူ

တစ်ဦးဦး၏ အ�ကံဉာဏ်များ၊ စကားလံးုများ သိ� မဟတ်ု အားထုတ်မ�များကုိ ရည်ရွယ်၍

ြဖစ်ေစ၊ မရည်ရွယ်၍ြဖစ်ေစ၊ မိမိ၏ ကုိယ်ပုိင်အေနြဖင့်ကူးြခင်းကုိဆုိလိပုါသည်။

● အြခားေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူတစ်ဦးတစ်ေယာက်က ပညာေရး�ှင့်ပတ်သက်သည့်

လက်မခံ�ိင်ုဖွယ် အြပ�အမူြပ�လပ်ုသည်ကုိ အားေပးအားေြမ�ာက်ြပ�ြခင်း။ (ဥပမာအေနြဖင့်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ တစ်ဦးဦး၏ ပညာရပ်ဆုိင်ရာအားထုတ်မ�ကုိ တစ်ြခားတစ်ဦးက ကူးချရန်

သိ� မဟတ်ု အကဲြဖတ်

စစ်ေဆးမ�အတက်ွ တင်သွင်း�ိင်ုရနခွ်င့်ြပ�ြခင်း)

● ပုံစံတြူပနတ်င်ြပြခင်း - မတေူသာ ေခါင်းစ�် သိ� မဟတ်ု အဓိကအ ချက်တိ�အတက်ွ

ယခင်ကေရးသား ြပ�စုတင်ထားသည့်စာကုိ ြပနလ်ည်တင်ြပြခင်းကုိ ဆုိလိသုည်။

● စားေမးပဲွတင်ွ လက်မခံ�ိင်ုေသာ အြပ�အမူများ ြပ�လပ်ုြခင်း။ (ဥပမာအားြဖင့် စာေမးခနး်အတင်ွး

ခွင့်ြပ�ထားြခင်းမ�ိှေသာ ပစ�ည်းများ ယူေဆာင်လာြခင်း၊ အြခားေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား

အေ�ှာက်

အယှက်ြဖစ်ေစြခင်း သိ� မဟတ်ု အြခားေြဖသူများ�ှင့်စာေမးခနး်အတင်ွး အဆက်အသွယ်လပ်ုြခင်း)

● စာေြဖသူအတက်ွ မမ�တေသာအကျ�ိးရလဒ်များ ရ�ိှေစရနအ်တက်ွ ရည်ရွယ်ေသာ

အြပ�အမူများ။

● ရ�ိှလာေသာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအား ြပင်ဆင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ြပင်ဆင်ရန�်ကိ�းပမ်းြခင်း။

● မိဘအပ်ုထိနး်သူများ သိ� မဟတ်ု ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ လက်မှတ်များကုိ လိမ်လည်၍ထုိးြခင်း။

● မမ�တေသာအကျ�ိးရလဒ်များ ရ�ိှေစရနအ်တက်ွ အီလက်ထေရာနစ်ကရိယာများြဖစ်သည့်

ဂဏနး်

ေပါင်းစက်၊ ဘာသာြပနမ်ျားြပ�လပ်ု�ိင်ုေသာ ပစ�ည်းများ၊ ကွနပ်ျ�တာများ၊ လက်ကုိင်ဖုနး်များ

အသုံးြပ�ြခင်း။
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ကူးယူြခင်းဆုိသည်မှာ အြခားသူတစ်ဦးဦး၏ ကုိယ်တိင်ုအားထုတ်မ�ကုိ မိမိကုိယ်ပုိင်က့ဲသိ�

တင်ြပြခင်းကုိ ဆုိလိပုါသည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနြဖင့် အြခားသူတစ်ဦးဦး၏

အားထုတ်ထားမ� တစ်စုံတစ်ရာကုိ အသုံးြပ�ထားပါက စာသား၊ �ုပ်ပုံ၊ အသံ သိ� မဟတ်ု

အြခားပုံစံတစ်မျ�ိးမျ�ိးြဖင့် မိမိ၏ ကုိးကားထားမ�ကုိေဖာ်ြပ၍ အသိအမှတ်ြပ�မ�ေပးရပါမည်။ မိမိ၏

ကျမ်းကုိးကားရည်��နး်ချက်များကုိ သင့်ေလျာ်သည့် ပုံစံြဖင့် ေဖာ်ြပရပါမည်။ ခုိးယူြခင်း သိ� မဟတ်ု

ကူးယူြခင်းများ ြပ�လပ်ုထားသည့် တင်ြပချက်များကုိ အဆင့်�ှင့် ရမှတ်များ

သတ်မှတ်ေပးသွားမည်မဟတ်ုပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးဦးမှ အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်များ�ှင့်

အကျ�ံးဝင်ေသာ တားြမစ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကုိ ချ�ိးေဖာက်သည်ဟု သိ�ိှပါက ချက်ချင်း ေကျာင်း၏

သက်ဆုိင်ရာသိ� အေသးစိတ် သက်ေသ�ှင့်တကွ တင်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ တစ်ဦးဦးသည် အြခားတစ်ဦးအား ၎င်း၏ပညာရပ်ဆုိင်ရာအားထုတ်မ�ကုိ

အသုံးြပ�ရန် သိ� မဟတ်ု ကူးချရန် ခွင့်ြပ�ြခင်းြပ�ပါက ထုိအားထုတ်တင်ြပထားေသာအရာကုိ

အဆင့်�ှင့် ရမှတ်များ သတ်မှတ်ေပးသွား မည်မဟတ်ုပါ။ အဆုိပါ ချ�ိးေဖာက်မ�များကုိ ြပ�လပ်ုပါက

မိဘများအား အသိေပးသွားမည်ြဖစ်�ပီး အဆုိပါ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူသည်လည်း

အြခားေသာေခါင်းစ�်ြဖင့် အြခားေသာတင်ြပမ�ကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် အချနိအ်တင်ွး

ထပ်မံ�ပီးေြမာက်ေအာင် ြပ�လပ်ုရပါမည်။ ကူးယူြခင်းသည် ထပ်မံြဖစ်ပွားခ့ဲပါက တင်း�ကပ်ေသာ

စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းမ�ြပ�လပ်ုသွားမည်ြဖစ်သည်။ အကယ်၍ ေကျာင်းသားေကျာင်းသူ တစ်ဦးသည်

ချ�ိးေဖာက်မ�များကုိ မ�ကာခဏြပ�လပ်ုမည်ဆုိလ�င် ေကျာင်းမှ ေခတ� ရပ်နားြခင်း သိ� မဟတ်ု

ေကျာင်းမှထုတ်ပယ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ေကျာင်းမှထွက်ခွာရန် အသိေပးြခင်း တိ� ကုိ

ြပ�လပ်ုေဆာင်ရွက်သွား မည်ြဖစ်ပါသည်။

တားြမစ်ထားေသာအြပ�အမူများ �ှင့် ပစ�ညး်များ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအြပ�အမူများ �ှင့် ပစ�ည်းများကုိ ေကျာင်းပရဝုဏ်အတင်ွးတင်ွ ခွင့်မြပ�ပါ။

● ပီေကဝါးြခင်း။

● ေဆးလိပ်၊အရက်ေသစာ�ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွြခင်း။

● တံေတးွေထွးြခင်း။

● အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိင်ုေသာပစ�ည်းများ(အတြုဖစ်ေစ၊ အစစ်ြဖစ်ေစ

မည်သည့်လက်နက်ပစ�ည်းများမဆုိ)

● အများြပည်သူြမင်ကွင်းတင်ွေ�ှာင်�က�်ရမည့်အြပ�အမူများ။
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ေဆးလပ်ိ၊ အရက်ေသစာ �ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစဲွြခင်း

ေကျာင်းတင်ွေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းကုိ လံးုဝခွင့်မြပ�ပါ။  ေကျာင်းြပင်ပအနးီအနားတင်ွြဖစ်ေစ၊

ေကျာင်းဝင်း ြပင်ပတင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းလ�ပ်�ှားမ�များ

ြပ�လပ်ုေနစ�်တင်ွြဖစ်ေစ တားြမစ်ပါသည်။ အရက်ေသစာ၊ ေဆးလိပ်ေဆးရွက်�ှင့်

မူးယစ်ေဆးဝါးများကုိ ေကျာင်း�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ ေဆာင်ရွက်မ�များ တင်ွြဖစ်ေစ၊

ေကျာင်းဝနး်ြပင်ပတင်ွြဖစ်ေစ မည်သည့်အေ�ကာင်းေ�ကာင်း�ှင့်မ�ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ

အားပါဝင်သုံးစဲွခွင့်မြပ�ပါ။ ေကျာင်းတင်ွ

ကျနး်မာေရး�ှင့်ေဆးဘက်ပညာဆုိင်ရာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခု�ှင့် မသက်ဆုိင်ေသာ ေဆးဝါးများကုိ

သုံးစဲွြခင်း၊ လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း၊ ပုိင်ဆုိင်ြခင်း�ှင့်ြဖန ့ြ်ဖ�းြခင်းတိ� ကုိ တင်းကျပ်စွာ တားြမစ်ထား�ပီး

ေတ��ိှေပ�ေပါက်ပါက ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ပညာသင်�ကားရာတင်ွ လိအုပ်ေသာ

ထား�ိှရမည့် အြပ�အမူဆုိင်ရာမူဝါဒအရ ေကျာင်းမှချက်ချင်းအေရးယူမည်ြဖစ်�ပီး လိအုပ်ပါက

ေကျာင်းမှထုတ်ပယ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

အများြပညသူ်ြမင်ကွင်းတွင်ေ�ှာင်�က�်ရမည့အ်ြပ�အမူများ။

MISY တင်ွ မတညီူေသာ အသက်အရွယ်�ှင့် ယ�်ေကျးမ�ေပါင်းစုံ�ိှပါသည်။ ထိ� ေ�ကာင့်

ေကျာင်းသား ၊ေကျာင်းသူများသည် အမျ�ိးမျ�ိးေသာ ယ�်ေကျးမ��ှင့်

လမူျ�ိးစုေနာက်ခံ�ိှ�ကေသာသူများအားလံးု လက်ခံ�ိင်ုမည့် တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံေြပာဆုိေသာ

အြပ�အမူ�ှင့် စိတ်ေနသေဘာထားများ �ိှရန် အေရး�ကီးပါသည်။ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများသည် တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး စစ်မှနေ်သာချစ်ခင်ြခင်း�ိှ�ိင်ုသည် ကုိ ေကျာင်းမှနားလည်

သေဘာေပါက်ေသာ်လည်း ေကျာင်း၏ အေြခခံသေဘာတရားအရ အများြပည်သူ ြမင်ကွင်းတင်ွမူ

မသင့်ေတာ်ေသာအြပ�အမူများကုိ လက်ခံမည်မဟတ်ုေပ။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အေနြဖင့်

အချနိ�်ကာြမ�င့်စွာေပ�ဖက်ြခင်း၊ နမ်း�� ပ်ြခင်း၊ ပွတ်သီးပွတ်သပ်ြပ�မူြခင်း�ှင့် စေသာ

အလားတအူြပ�အမူများအား ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး၌ြဖစ်ေစ၊ ေကျာင်းကားေပ�၌ြဖစ်ေစ၊

ေကျာင်းြပင်ပ ေကျာင်းလ�ပ်�ှားမ�များ၌ြဖစ်ေစ ေ�ှာင်�က�်ရမည်ြဖစ်သည်။
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အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ုိင်ေသာ ပစ�ညး်များ

ေကျာင်းသားေကျာင်းသူများသည်

ေကျာင်းစာသင်ခနး်သင်�ကားေရးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်အသုံးြပ�ရန�်ကိ�တင် ခွင့်ြပ�ထားြခင်းမ�ိှေသာ

လက်နက်�ှင့်ပုံစံတပူစ�ည်းများ သိ� မဟတ်ု လက်နက်တစ်ခုအေနြဖင့်ယူဆ သတ်မှတ်�ိင်ုေသာ

မည်သည့်ပစ�ည်းကုိမဆုိ ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး�ှင့်ေကျာင်းြပင်ပလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ

လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်း၊ ကုိင်ေဆာင်ြခင်း၊ လ�ဲေြပာင်းြခင်းများမြပ�လပ်ုရပါ။

အဆုိပါအေ�ကာင်းအရာများ�ှင့်ပတ်သက်၍ ဤစာအပ်ု၏ ‘ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ

ပညာသင်�ကား ရာတင်ွထား�ိှရမည့် အြပ�အမူများ’ အပုိင်းတင်ွဖတ်���ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏တုိးတက်မ�ကုိ အစီရင်ခံြခင်း

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးသည် ပညာေရး�ှင့်ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း အြခားေသာ

အေ�ကာင်းအရာများ�ှင့် ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း စုိးရိမ်ပူပနစ်ရာများ�ိှပါက

အစီရင်ခံတင်ြပ ေနြခင်း၊ ေကျာင်းသားမိဘေတ�ဆုံပဲွထိ ေစာင့်ဆုိင်းေြဖ�ှင်းြခင်းတိ�

ြပ�လပ်ုမည်မဟတ်ုဘဲ မိဘအပ်ုထိနး်သူ များအား ချက်ချင်းဆက်သွယ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့်လည်း မိမိတိ� ကေလးများ၏ ပညာရည်တိးုတက်မ� သိ� မဟတ်ု

ကျနး်မာေပျာ်ရ�င်မ�များ�ှင့် ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ပူပနစ်ရာများ �ိှပါကလည်း ေကျာင်းသိ�

ချက်ချင်းဆက်သွယ် အေ�ကာင်း�ကားသင့်ပါသည်။

မိဘ၊ ေကျာင်းသားဆရာေတ�ဆုံပဲွများ

မိဘ၊ ေကျာင်းသားဆရာေတ�ဆုံပဲွများကုိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏

စွမ်းေဆာင်ရည်�ှင့်ပတ်သတ်၍ ေဆွးေ�းွရန�ှ်င့် ထပ်မံတိးုတက်လာ�ိင်ုေစရနအ်တက်ွ

နည်းစနစ်များကုိ အ�ကံေပးေဆွးေ�းွရန ်တစ်�ှစ်လ�င် �ှစ်�ကိမ်ကျင်းပြပ�လပ်ုပါသည်။

အစီရင်ခံြခင်း
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မိဘများကုိ ေကျာင်းမှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ပညာရည်တိးုတက်မ��ှင့်ပတ်သက်၍

နည်းစနစ် တကျေသာ်လည်းေကာင်း၊ အလတ်ွသေဘာဆနဆ်နေ်သာ်လည်းေကာင်း

နည်းလမ်း�ှစ်ခုလံးုြဖင့် ြပည့်စုံစွာ အေ�ကာင်း�ကားရန�်ကိ�းစားသွားမည်ြဖစ်�ပီး မိဘများမှလည်း

ထုိသိ� စုိးရိမ်ပူပနမ်�များ�ိှပါက ေကျာင်းသိ� ဆက်သွယ်အေ�ကာင်း�ကားရန် တိက်ုတနွး်ပါသည်။

ပညာရည်တိးုတက်မ�မှတ်တမ်းကုိ တစ်�ှစ်လ�င် စာြဖင့်ေရးသား၍ (၂) �ကိမ်၊ မိဘ၊

ေကျာင်းသားဆရာေတ�ဆုံပဲွများတွင် (၂) �ကိမ် စုစုေပါင်း တစ်�ှစ်လ�င် (၄)�ကိမ်

ပညာရည်တိးုတက်မ��ှင့်ပတ်သတ်၍ ဤသိ� နည်းလမ်းတကျ အစီရင်ခံပါသည်။

ပညာရညမှ်တ်တမ်း

မူ�ကိ��ှင့် Year 10 အထိ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် စာသင်�ှစ်၏ ပထမ�ှင့်တတိယ

ေကျာင်းဖွင့်ချနိက်ာလများအ�ပီးတင်ွ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ

ပညာရည်မှတ်တမ်းကုိရ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။

Year 11၊ Year 12 �ှင့် Year 13 ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် စာသင်�ှစ်၏ ပထမ �ှင့် ဒတိုယ

ေကျာင်းဖွင့်ချနိက်ာလများအ�ပီးတင်ွ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ

ပညာရည်မှတ်တမ်းကုိရ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။

စုိးရိမ်ပူပနမ်��ှင့်ြပသနာများအတွက် ေြဖ�ှင်းြခင်း

ဆ��သေဘာထားမတညီူ၍ြဖစ်ေပ� �ိင်ုေသာပ�ိပက�များေ�ကာင့် အချင်းချင်း�ကားတင်ွ

နားလည်မ�များ လွဲြခင်း၊ အြမင်မတမူ�များြဖစ်ြခင်းသည် အချနိမ်ေရွး ြဖစ်ေပ�လာ�ိင်ုပါသည်။ MISY

သည်စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ေြဖ�ှင်းရာတင်ွ ပွင့်လင်း မ��ိှေသာ၊ �ုိးသားေသာ၊

ေကာင်းမွနေ်သာပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုြဖစ်ေစြခင်းသည် ေကျာင်း၏ ရည်ရွယ် ချက်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ�ှင့် မိဘများအား မိမိတိ�၏ စုိးရိမ်ပူပနမ်��ှင့် အခက်အခဲများအား

က��်ပ်ုတိ�အင်တာနက်စာမျက်�ှာ (Website)တင်ွ ေဖ� ြပထားေသာ တိင်ု�ကားစာလပ်ုထုံးလပ်ုနည်း

(Complaints Procedure)အား အသုံးြပ�၍ လပ်ုေဆာင်�ကပါရန် တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။
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ေကျာင်းလခ

ေကျာင်းလခေနာက်ဆုံးေပးသွင်းရမည့အ်ချနိ်

MISY ေကျာင်းလခကုိ �ှစ်�ကိမ်ခဲွ၍ ေပးသွင်း�ိင်ုပါသည်။

ပထမအ�ကိမ်ေပးသွင်းေငအွား �သဂုတ်လတင်ွစတင်မည် ြဖစ်ေသာ ေကျာင်းစာသင်�ှစ်မတိင်ုမီှ

ေပးသွင်းရပါမည်။ �သဂုတ်လကုနအ်ထိ မေပးသွင်းရေသးပါကရက်လနွအ်ြဖစ် သတ်မှတ်ပါ သည်။

ဒတုယိ အ�ကိမ် ေပးသွင်းရနမှ်ာ ဇနန်ဝါရီလ (၇) ရက်မတိင်ုမီြဖစ်ပါသည်။ ဇနန်ဝါရီလကုနအ်ထိ

မေပးသွင်းရေသးပါက ရက်လနွအ်ြဖစ်သတ်မှတ်ပါသည်။

 

ေကျာင်းလခေပးသွင်းမ�ေနာက်ကျြခင်း

သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လနွ�်ပီးမှေပးသွင်းပါက ေနာက်ကျေ�ကးအြဖစ် ေပးရနက်ျန�ိှ်သည့်

ေငပွမာဏေပ�တင်ွ တစ်လလ�င် ၅% ေပးေဆာင်ရမည်။

ေကျာင်းလခြပနအ်မ်းေပးြခင်း

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးသည် MISY မှ ��တ်ထွက်ရန် အေ�ကာင်း�ိှပါက ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူ�ှင့် ပါတ်သက်သည့် မှတ်တမ်း၊ မှတ်ရာများကုိ လိအုပ်ေသာ တာဝနဝ်တ� ရားများ

ေဆာင်ရွက် ြပည့်စုံ�ပီးမှသာ ထုတ်ေပးပါမည်။ အကယ်၍ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ တစ်ဦးသည်

မေမ�ာ်လင့်ေသာအေ�ကာင်းတစ်ခုခုေ�ကာင့် ေကျာင်းမှ��တ်ထွက်ရန�ိှ်ပါက ေကျာင်းလခများကုိ

ေအာက်ပါအတိင်ုး ြပနအ်မ်းပါသည်။

�သဂုတ်လအလယ်မှ ဇနန်ဝါရီလအလယ်ထိ ( ပထမ�ှစ်ဝက်ေပးသွင်းေင)ွ

● စက်တင်ဘာလမကုနမီ် ��တ်ထွက်ေသာေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား

ပထမ�ှစ်ဝက်ေပးသွင်းေင၏ွ ၄၀%

● ေအာက်တိဘုာလမကုနမီ် ��တ်ထွက်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား

ပထမ�ှစ်ဝက်ေပးသွင်းေင၏ွ ၃၀ %

● �ိဝုင်ဘာလမကုနမီ် ��တ်ထွက်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား

ပထမ�ှစ်ဝက်ေပးသွင်းေင၏ွ ၃၀ % ြပနအ်မ်းမည်ြဖစ်�ပီး
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● Term တစ်ခုမကုနဆုံ်းမီ ဒီဇင်ဘာလအတင်ွး ��တ်ထွက်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိမူ

လံးု၀ ြပနအ်မ်းမည်မဟတ်ုပါ။

ဇနန်ဝါရီလ အလယ်မှ ဇွနလ်အလယ်ထိ ( ဒုတိယ�ှစ်ဝက်ေပးသွင်းေင)ွ

● ေဖေဖာ်ဝါရီလမကုနမီ် မကုနမီ် ��တ်ထွက်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအား

ဒတိုယ�ှစ်ဝက်ေပးသွင်းေင၏ွ၄၀%

● မတ်လမကုနမီ် ��တ်ထွက်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအား၃၀%

● ဧ�ပီလမကုနမီ် ��တ်ထွက်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူအား ၁၅% ြပနအ်မ်းမည်ြဖစ်�ပီး

● စာသင်�ှစ် တစ်ခုမကုနဆုံ်းမီှ ေမလအတင်ွး  ��တ်ထွက်ေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိမူ

လံးု၀ ြပနအ်မ်းမည်မဟတ်ုပါ။

ေကျာင်းမှတ်ပုံတင်ေ�ကးေပးသွင်းေငအွား လံးု၀ ြပနအ်မ်းမည်မဟတ်ုပါ။ ေအာက်ပါကိစ�ရပ်များ�ှင့်

စပ်လျ�်း၍ေကျာင်းလခ ြပနအ်မ်းမည်မဟတ်ုပါ။ အေ�ကာင်းအမျ�ိးမျ�ိးေ�ကာင့်

ေကျာင်းမှထုတ်ပယ်ခံရေသာ ေကျာင်းသားများ၊ လိအုပ်ပါက ေကျာင်းလခ ြပနအ်မ်းေသာ

ကိစ�ရပ်များအား ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးချင်းစီအလိက်ု

ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲ၏ေထာက်ခံချက်ြဖင့် ေြဖ�ှင်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ေကျာင်းတွင်းအကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်း

သင်ခနး်စာများသင်�ကားစ�်အတွင်း အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်း

ေနစ့�်သင်ခနး်စာများ သင်�ကားေနစ�်တင်ွ ဆရာ၊ဆရာမများမှ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များ

လပ်ုေဆာင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဤအကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်းသည် ေကျာင်သား၊ေကျာင်းသူများ၏

သင်ခနး်စာများ�ှင့် ပတ်သက်ေသာ ဗဟသုုတ၊ က�မ်းကျင်မ� �ှင့် နားလည်မ� တိ� ကုိ

စစ်ေဆးြခင်းြဖစ်�ပီး ကွာဟမ�များ �ှင့်လွဲမှားစွာ သေဘာေပါက်မ�များကုိေဖာ်ထုတ်ရာတင်ွလည်း

အသုံးြပ��ိင်ုမည် ြဖစ်သည်။ ဆရာ၊ဆရာမများသည် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ

ေလလ့ာသင်ယူရာတင်ွ အခက်အခဲ�ိှမ�များကုိလည်း ေဖ�ထုပ်�ိင်ုြခင်းြဖင့် ပုိမုိကျစ်လျစ်စွာ

သင်ယူေလလ့ာ�ိင်ုရန် �ှင့် တိးုတက်မ�များ �ိှေစရန် ြပင်ဆင်�ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

ဆရာ၊ဆရာမများအေနြဖင့် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ ေလးနက်စွာ

အားထုတ်ေဆာင်ရွက်ေနမ�များကုိလည်း ေဖာ်ထုတ်သိ�ိှ�ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိ� အြပင်
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ဆရာ၊ဆရာမများအေနြဖင့် သင့်ေတာ်ေသာဆက်စပ်မ��ိှသည့် သင်ခနး်စာအသစ်များကုိလည်း

လိအုပ်သလိ ုတိးုချ�ဲပ့ံပုိးေပး�ိင်ုမည် ြဖစ်ပါသည်။

ထုိအကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များမှ ချင့်ချနိဆုံ်းြဖတ်ြခင်းသည် ဆရာများအားသင်�ုိး��နး်တမ်း၏

အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကုိ သင်�ကားြခင်း�ှင့် အနာဂတ်သင်ခနး်စာများကုိ

အစီအစ�်ချြခင်းများြပ�လပ်ု�ိင်ုေစသည်။ ေကျာင်းသားများအတက်ွ ၄◌င်းတိ�၏ ဗဟသုုတ�ှင့်

သင်ခနး်စာများ၏ရည်ရွယ်ချက်များကုိ နားလည်မ��ှင့် ေအာင်ြမင်မ�များအား

တိင်ုးတာရနကူ်ညီပါသည်။

ေကျာင်းတွင်း သင်ခနး်စာ�ပီးေြမ�ာက်မ� အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်း

သင်ခနး်စာများ�ပီးဆုံးချနိတ်င်ွ စစ်ေဆးေသာ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်းသည်

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ သင်ယူမ� �ှင့် ဆရာ၊ဆရာမများ၏ သင်�ကားေရး

အကျ�ိးသက်ေရာက်မ� �ှစ်ခုလံးုအား စစ်ေဆးအကဲြဖတ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသိ�

အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်းြဖင့် သင်�ုိး��နး်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ�ှင့် စပ်လျ�်းေသာ

ေအာင်ြမင်မ�များကုိ သက်ေသအြဖစ် ေတ� �ိင်ုပါသည်။ ထုိစစ်ေဆးြခင်းသည်

ေနာက်ဆက်တွဲသင်ခနး်စာများ၊ သင်ယူြခင်း �ှင့် သင်�ကားြခင်းအေ�ကာင်း အသိေပးရာတင်ွလည်း

အသုံး၀င်ပါသည်။ အထက်တနး်တင်ွ ဘာသာရပ်အများစုကုိ �ှစ်ကုနစ်ာေမးပဲွအြဖစ်

စစ်ေဆးပါသည်။ IGCSE၊ AS �ှင့် A level အစမ်းစာေမးပဲွများကုိ ဇနန်ဝါရီတင်ွ

အ�မဲေြဖဆုိေစြခင်းြဖင့် Year 11 မှ Year 13 အထိ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည်

ေမလ/ဇွနလ်တင်ွ ေြဖဆုိရမည့် ေနာက်ဆုံးစာေမးပဲွအတက်ွ အဆင်သင့် ြဖစ်ေစ�ိင်ုပါသည်။

ပုံမှနအ်ကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များ(မူလတနး်)
ပုံမှနအ်ကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များကုိ စာသင်�ှစ်အစ �ှင့် ၁၂ပါတ်တစ်�ကိမ်အဆုံးတုိင်းတွင်

စစ်ေဆးမ�ြပ�လပ်ု�ပီး ရလဒ်များအား အကဲြဖတ်ေစာင့်�ကည့သ်ည့စ်နစ်ြဖင့်

မှတ်တမ်းတင်ထားပါမည။်

စာအေရးအသား - Key Stage တိင်ုးတင်ွ အေရးအသားဆုိင်ရာ ပုံမှနအ်ကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�

ေဆာင်ရွက်ရနအ်တက်ွ အေ�ကာင်းအရာများကုိ ဖနတီ်းထားပါသည်။ စာေပတတ်ေြမာက်မ�ဆုိင်ရာ

သေဘာတညီူချက်အတက်ွ ပုံမှနအ်ကဲအြဖတ်စစ်ေဆးမ�တင်ွ �ကည့်���ိင်ုပါသည်။

စာဖတ်ြခင်း - ORT က့ဲသိ�  စာဖတ်မ�စွမ်းရည် စစ်ေဆးမ�များ ြပ�လပ်ုပါသည်။

သချာ◌� - စာသင် �ှစ်ဆုံးတင်ွ သချာစ�ွမ်းရည် အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ� သိ� မဟတ်ု ကွနပ်ျ�တာြဖင့်

ေြဖဆုိရေသာ Progress Test စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
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ြပင်ပအကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များ

သင်�ကားမ�စွမ်းရညစ်စ်ေဆးြခင်း(CAT4)

Year 4 သိ� မဟတ်ု Year 4 �ှင့်အထက် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည်

ဝင်ခွင့်ေြဖဆုိရာတင်ွသင်�ကားမ�၊ သင်ယူမ�စွမ်းရည်စစ်ေဆးမ� (CAT4) ကုိကွနပ်ျ�တာြဖင့်

ေြဖဆုိရပါမည်။

Year 4တင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအားလံးုသည် စက်တင်ဘာလတင်ွ CAT4 ေြဖဆုိရမည်

ြဖစ်�ပီး Year 7 �ှင့် Year 10 တင်ွ ထပ်မံေြဖဆုိရမည် ြဖစ်ပါသည်။

Cambridge စာေမးပဲွများ

Cambridge မှစစ်ေဆးေသာ စာေမးပဲွများြဖစ်သည့် IGCSE စာေမးပဲွကုိ Year 11၊ AS level

စာေမးပဲွကုိ Year 12 �ှင့် A2 level စာေမးပဲွကုိ Year 13 မှ စာသင်�ှစ်ဆုံးတင်ွ အသီးသီး

ေြဖဆုိ�ကရပါမည်။ ထုိစာေမးပဲွများသည် �ိင်ုငံတကာ အသိအမှတ်ြပ� စာေမးပဲွများြဖစ်�ပီး

တက� သုိလ်ဝင်ခွင့်ေလ�ာက်ရနအ်တက်ွ

အေြခခံအြဖစ် အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းလံြုခံ�ေရး

ေကျာင်းလံြုခံ�ေရးဝနထ်မ်းများသည် ေကျာင်းဝနး်အတင်ွး ေနေ့ရာညပါ အချနိြ်ပည့် �ိှေနမည်ြဖစ်�ပီး

ဧည့်သည်များအား ခွင့်ြပ�ချက်ြဖင့်သာ ေကျာင်းတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ MISY

ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့် ဝနထ်မ်းကဒ်များကုိ ဝတ်ဆင်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းဝင်းအတင်ွးသိ� အဖ�ဲလိက်ုဝင်ေရာက်လိပုါက ေကျာင်းသိ� �ကိ�တင်အေ�ကာင်း�ကား

ရမည်ြဖစ်�ပီး ဝင်ေရာက်မည့်ကေလးများ�ှင့် အတလိူက်ုပါမည့်လ�ူကီးများ၏ နာမည်များကုိလည်း

ေကျာင်းသိ� �ကိ�တင် ေပးပိ� ရပါမည်။ ေကျာင်းသိ� ဝင်ေရာက်ချနိတ်င်ွ ေကျာင်း၏လံြုခံ�ေရးဂိတ်၌

ေရာက်�ိှသည့်စာရင်းကုိေပးသွင်း၍ လ�ူကီးများအေနြဖင့် ဧည့်ကဒ်ဝတ်ဆင်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး

ဝင်ေရာက်ေ�ကာင်းမှတ်တမ်းတင်ွ စာရင်းေပးသွင်းရပါမည်။

ေနလ့ည်စာ သိ� မဟတ်ု ကေလးများအတက်ွ ပစ�ည်းတစ်စုံတစ်ရာ လာေရာက်ပိ� ေဆာင်ေပးေသာ

ယ�်ေမာင်းများ၊ ကေလးထိနး်များ �ှင့် မိဘများအား ေကျာင်းချနိအ်တင်ွးတင်ွ
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စာသင်ခနး်အတင်ွးသိ� ဝင်ေရာက်ခွင့် ေပးမည်မဟတ်ု ေသာေ�ကာင့်

လာေရာက်ပိ� ေဆာင်ေသာပစ�ည်းများအား ေကျာင်း�ုံခနး်၌သာေပးပိ� ထားရပါမည်

CCTV လံြုခံ�ေရးကင်မရာများကုိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအားလံးု

ေဘးကင်းလံြုခံ�ေရးအတက်ွ တစ်ေကျာင်းလံးုတင်ွ တပ်ဆင်ထားပါသည်။

မေတာ်တဆမ�တစ်စုံတစ်ရာြဖစ်ပွား၍ လံြုခံ�ေရးကင်မရာများမှ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများကုိ

�ကည့်��ရန ်လိအုပ်ပါက တာဝနခ်ျထားေသာ ဝနထ်မ်းများမှသာ ဝင်ေရာက်

�ကည့်��ခွင့် ရ�ိှမည်ြဖစ်�ပီး ထုိလံြုခံ�ေရးကင်မရာ မှတ်တမ်းများအား မိဘများမှ

ဝင်ေရာက်�ကည့်��ခွင့်မ�ိှပါ။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏တာဝနဝ်တ� ရားများ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ အြပ�အမူများကုိ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ဆုံးမလမ်း��နမ်��ှင့်

ဤစာအပ်ုပါလမ်း��နခ်ျက်များြဖင့်ထိနး်ေကျာင်းသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းစာသင်ခနး်များအားလံးုတင်ွ လိက်ုနာရမည့် အြပ�အမူများအား

ထင်�ှားစွာြပသထားမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် မိမိကုိယ်တိင်ု၊ မိမိ၏မိသားစု�ှင့် MISY ေကျာင်း၏

ဂုဏ်သိက�ာြမင့်မားေစရန် ေြပာဆုိြပ�မူေနထုိင်ရပါမည်ဆုိေသာ အချက်အြပင်

ေအာက်ပါအချက်များကုိလည်း လိက်ုနာရပါမည်။

● ေကျာင်းကုိ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ ေနရာတစ်ခုြဖစ်လာေစရန် �ှင့် အြခားသူများ�ှင့်အတူ

ေအာင်ြမင်မ�ရ�ိှေစရနအ်တက်ွ အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ မ�ေဝမ�များ�ှင့် �ုိင်းပင်းကူညီမ�များ

ြပ�လပ်ုြခင်း။

● စာအပ်ုများ၊ အရာဝတ� �ပစ�ည်းများ�ှင့် အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းများအား

မပျက်စီးေအာင်ထိနး်သိမ်း ကုိင်တယ်ွြခင်း အပါအဝင် အြခားသူများ�ှင့်

ေကျာင်းပုိင်ပစ�ည်းများကုိ ေလးစားတနဖုိ်းထားြခင်း။

● ယ�်ေကျးမ�များ၊ အသားအေရာင်�ှင့် ဘာသာတရားများအားလံးုကုိ ေလးစားြခင်း။

● ေကျာင်းေနာက်ကျတတ်ေသာအကျင့်ကုိ ေ�ှာင်�က�်ြခင်း၊ ခွင့်မတိင်ုဘဲေကျာင်းပျက်ြခင်း

သိ� မဟတ်ု စာသင်ခနး် အတင်ွးအြခားသူများ၏ အခွင့်အေရးကုိ ေ�ှာက်ယှက်ေသာ
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အြပ�အမူများက့ဲသိ� အြခားမသင့်ေလ�ာ်ေသာ အြပ�အမူများကုိ ေ�ှာင်�က�်ြခင်းြဖင့်

ပညာေရးလပ်ုငနး်စ�်�ှင့် အြခားသူများ၏ သင်ယူမ�ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ေလးစားြခင်း။

● ပုံ�ှပ်ိစာအပ်ုများ၊ မှတ်စုစာအပ်ု၊ ခဲတံ ေဘာပင်၊ စာရွက် �ှင့် ဆရာ၊ဆရာမများမှ လိအုပ်ေသာ

အြခားပစ�ည်းများအား အချနိမီ် ြပင်ဆင်၍ အိမ်စာများ�ပီးဆုံးေအာင်လပ်ုကာ

အတနး်ချနိတိ်င်ုးကုိ တက်ေရာက်ြခင်း။

● ရနြ်ဖစ်ြခင်း၊ ဗုိလ်ကျအ�ိင်ုကျင့်ြခင်း �ှင့် မည်သည့်အလွဲသုံးစားြပ�ြခင်းတိ� ကုိမဆုိ

တားြမစ်ထားပါသည်။

● မည်သည့်ဘာသာစကား�ှင့်မ� ဆဲဆုိြခင်းမြပ�လပ်ုရပါ။

● ေကျာင်းဝင်းအတင်ွး �ှင့် ေကျာင်းမှ ြပ�လပ်ုေသာ ပဲွများတင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ

အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မိမိတိ� �ှင့်ပါလာသည့်ြပင်ပဧည့်သည်များ အေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊

မူးယစ်ေဆးဝါး၊ အရက်ေသစာ၊ ေဆးလိပ်တိ� ကုိ သုံးစဲွြခင်း �ှင့် လက်ဝယ်ထား�ိှြခင်းတိ� ကုိ

အထူးတင်းကျပ်စွာ တားြမစ်ပါသည်။ ေသနတ်�ှင့် လက်နက်က့ဲသိ� အလားတအူသုံးြပ��ိင်ုေသာ

ပစ�ည်းများအား ယူေဆာင်လာြခင်းကုိ အထူးတင်း�ကပ်စွာတားြမစ်ထားပါသည်။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းသိ� လာေရာက်ရာတင်ွ မှနက်နေ်သာ

ေကျာင်းဝတ်စုံကုိသပ်ရပ်စွာ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။

● ေကျာင်းပုိင်ပစ�ည်း (သိ� မဟတ်ု) အြခားေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ ပစ�ည်းများကုိ

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဖျက်စီးြခင်းကုိေ�ှာင်�က�်ရမည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးဦးမှ

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဖျက်စီးမ�များ�ိှပါက မိဘအပ်ုထိနး်သူများမှ ေပးေလ�ာ်ရမည်ြဖစ်�ပီး၊

စည်းကမ်းအတိင်ုးအေရးယူ ခံရပါမည်။

● အြခားသူများကုိ အ��ရာယ်�ိှေစြခင်း၊ ထိခုိက်အနာတရြဖစ်ေစြခင်း သိ� မဟတ်ု

�ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေြခာက်လှန ့ြ်ခင်းများ ြပ�လပ်ုပါက ခွင့်ြပ�မည်မဟတ်ုပါ။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ အခွင့်အေရး

● ေကျာင်း၏စွမ်းေဆာင်မ�တင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးချင်းစီ၏

လိအုပ်ချက်များကုိြပည့်စုံေအာင် ြဖည့်ဆည်းေပး�ိင်ုေသာ အဆင့်အတနး်ြမင့်မား၍

အဓိပ�ာယ်�ိှေသာ ပညာေရးကုိသင်ယူရ�ိှ�ိင်ုမည့် အခွင့်အေရး ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများတင်ွ�ိှပါသည်။

● ေကာင်းစွာြပင်ဆင်ေလက့ျင့်ထား၍ အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများမှ

သင်�ကားေပးေသာ အဓိပ�ာယ်ြပည့်ဝ၍ အကျ�ိး�ိှေသာ သင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ

သင်ယူ�ိင်ုမည့်အခွင့်အေရး�ိှပါသည်။
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● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ လိက်ုနာရမည့် စည်းကမ်းများ၊ စည်းမျ�်းများ၊

မူဝါဒများ�ှင့်အေရးယူမ�များ အေ�ကာင်း ကုိ အချနိ�ှ်င့်တေြပးညီ သိ�ိှခွင့်ရ�ိှပါမည်။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာလံြုခံ�ေစမ�၊ သန ့�ှ်င်းလံြုခံ�ေသာ

အေဆာက်အဦး�ှင့် အသုံး အေဆာင်များ အသုံးြပ��ိင်ုေရး အပါအဝင် မိမိတိ�၏

ကုိယ်ပုိင်ပစ�ည်းများကုိ မေပျာက်မပျက်ေစေအာင် ကာကွယ်ေပးမ�စေသာ

အခွင့်အေရးများရ�ိှပါမည်။

● ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ အထူးလိအုပ်ချက်�ိှပါက ဆရာ၊ ဆရာမများ (သိ� မဟတ်ု)

ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်ေရး တာဝန�ိှ်သူများ �ှင့် တိင်ုပင်ေဆွးေ�းွ�ိင်ုခွင့် �ိှရပါမည်။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအားလံးုသည် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ တနး်တူ အချနိေ်ပးမ�၊

ဂ�ုစုိက်မ��ှင့် ေကျာင်းပစ�ည်းများအား တနး်တညီူမ�ခဲွေဝသုံးစဲွခွင့်ကုိရ�ိှပါမည်။

ေကျာင်းသားေကာင်စီအဖ�ဲအစညး်

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ေကျာင်းသားေကာင်စီအဖ�ဲအစည်းတင်ွ ပါဝင်ရန်

တိက်ုတနွး်အားေပးပါသည်။ မူလတနး်�ှင့် အထက်တနး်�ိှ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ�ှင့်

ဖ�ဲစည်းထား�ပီး အေရး�ကီးေသာအေ�ကာင်းအရာများတင်ွ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ၏အြမင်ကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာ�ကားခွင့်�ိှြခင်း၊ ေကျာင်းြပင်ပလ�ပ်�ှားမ�ပဲွများတင်ွ

ေကျာင်းကုိယ်စားြပ�ပါဝင်ြခင်း�ှင့် အထူးစီမံချက်များအတက်ွ ရနပုံ်ေင�ှွာြခင်းစေသာ

အခွင့်အေရးများရ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည် ေကျာင်းသားေကာင်စီကုိယ်စားလှယ်များကုိ အတနး်သူ၊

အတနး်သားများမှ ေရွးချယ်တင်ေြမာက်ပါသည်။

နညး်ပညာဆုိင်ရာအသုံးြပ�သူများ သေဘာတူညခီျက်

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အားလံးုသည် နည်းပညာဆုိင်ရာများကုိ အသုံး ြပ�ရာတင်ွ

လံြုခံ�သင့်ေတာ်စွာအသုံး ြပ�မည့်အေ�ကာင်း သေဘာတရူန် လိအုပ်ပါသည်။ အတနး်�ကီး

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည်နည်းပညာဆုိင်ရာ အသုံးြပ�သူများသေဘာတညီူချက်ကုိ

ကုိယ်တိင်ု လက်မှတ်ေရးထုိးရမည်ြဖစ်�ပီး Year 1 �ှင့် 2 တင်ွ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများကုိယ်စား မိဘအပ်ုထိနး်သူများမှ လက်မှတ်ေရးထုိးရမည် ြဖစ်ပါသည်။
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နည်းပညာဆုိင်ရာ အသုံးြပ�သူများ မူဝါဒ�ှင့် သေဘာတညီူချက်ကုိ

ေကျာင်းအင်တာနက်စာမျက်�ှာြဖစ်ေသာ website တင်ွ ဝင်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

 

လက်ကုိင်ဖုနး်များ

ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ အသုံးြပ�ရန် လိအုပ်ပါက မိဘများ၏သေဘာတညီူမ�ြဖင့် ေကျာင်းသိ�

လက်ကုိင်ဖုနး်များ ယူ ေဆာင်လာ�ိင်ုပါသည်။ စာသင်ချနိတ်င်ွ စာသင်ခနး်အတင်ွး

ဖုနး်ေြပာဆုိြခင်း�ှင့် အသုံးြပ�ြခင်းများ မြပ�ရပါ။ ေကျာင်းသိ� ေရာက်�ိှလာပါက

မိမိတိ�၏လက်ကုိင်ဖုနး်များကုိ ပိတ်ထားရ မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းချနိအ်တင်ွးတင်ွ မိမိတိ�၏

ဖုနး်များြဖင့် ေဆာက့စားြခင်း၊ သီချင်းနားေထာင်ြခင်းများ မြပ�လပ်ုရပါ။ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ၏သိမ်းဆည်းထားေသာဖုနး်များမှ အသံြမည်လာပါက စာသင်ခနး်အတင်ွး�ိှ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား အေ�ှာက်အယှက်ြဖစ်ေစ�ိင်ုေသာေ�ကာင့် ထုိဖုနး်ကုိ

ေကျာင်းဆင်းချနိအ်ထိ သိမ်းဆည်းထားမည်ြဖစ်�ပီး ထုိက့ဲသိ� ထပ်မံြဖစ်ပွားပါက အချနိအ်တိင်ုး

အတာတစ်ခုအထိသိမ်းဆည်း ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏

လက်ကုိင်ဖုနး်များ၊ ကုိယ်ပုိင်ကွနပ်ျ�တာ�ှင့် tablet များ ေပျာက်ဆုံးပျက်စီးပါက

မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ ေကျာင်းမှတာဝနယူ်မည်မဟတ်ုပါ။

စာသင်ခနး်တင်ွး သင်ခနး်စာများ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ အင်တာနက်ြဖင့်သုေတသနများြပ�လပ်ုရန် �ှင့်

အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းရနအ်တက်ွ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏

လမ်း��နခ်ျက်များြဖင့်သာ လက်ကုိင်ဖုနး်ကုိ အသုံးြပ��ိင်ုမည်ြဖစ်ပါသည်။

မူလတနး်ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ဆရာ၊ ဆရာမများမှ

သုေတသနြပ�လပ်ုရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့် လက်ကုိင်ဖုနး် (သိ� မဟတ်ု) iPad

များယူေဆာင်လာရနေ်တာင်းဆုိပါကယူေဆာင်လာသင့်ပါသည်။

ဤမူဝါဒအား ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွေ်သာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ၏ လက်ကုိင်ဖုနး်များကုိ

အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ သိမ်းဆည်းထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိမ်းဆည်းထားေသာ

လက်ကုိင်ဖုနး်များ�ှင့် ကုိယ်ပုိင်ကွနပ်ျ�တာများအား ြပနလ်ည်ထုပ်ယူရန် မိဘအပ်ုထိနး်သူများမှ

ေကျာင်းသိ�  အေ�ကာင်း�ကားေတာင်းဆုိရပါမည်။

ေလလ့ာသင်ယူမ� ဌာန(The Learning Centre-TLC)
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ေလလ့ာသင်ယူရန် အခက်အခဲ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအား

ဘက်စုံဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေစရန် ပ့ံပုိးေသာ အစီအစ�်တစ်ရပ်အား MISY တင်ွ

ေလလ့ာသင်ယူမ��ာန(The Learning Centre -TLC)ဟု ေခ�ေသာ

ပတ်ဝနး်ကျင်များြဖစ်ထွနး်လာေစရန ်စီမံေဆာင်ရွက်လ�က်�ိှပါသည်။

အဂ�လပ်ိ၊ ြမနမ်ာ ဘာသာြပနြ်ခင်း

ဆရာ၊ ဆရာမများ �ှင့် ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွေသာ မည်သည့်ေတ� ဆုံပဲွများတင်ွမဆုိ သိ� မဟတ်ု

ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူ ဆရာ၊ မိဘေတ� ဆုံပဲွများတင်ွ မိဘအပ်ုထိနး်သူများသည် ဘာသာြပနေ်ပးမည့်သူ

လိအုပ်ပါက

ေတာင်းဆုိ�ိင်ုပါသည်။

မူ�ကိ��ှင့် မူလတနး်များတင်ွ စာသင်ခနး်အတင်ွး�ိှ လက်ေထာက် ဆရာ၊ ဆရာမများမှ

ဘာသာြပနြ်ခင်းကုိ

ကူညီေပးပါမည်။

ေကျာင်းပိ�ေကျာင်း�ကိ�ေဆာင်ရွက်ြခင်း

ယခုအခါတင်ွ MISYေကျာင်းအေနြဖင့် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအတက်ွ ေကျာင်း�ကိ�/ပိ�

ကားေြပးဆဲွြခင်းများ မ�ိှပါ။

ကျ��ှင်ယူြခင်း

MISY မှ ဆရာ၊ ဆရာမများ�ှင့် လက်ေထာက်ဆရာ၊ဆရာမများအေနြဖင့် မိမိအတနး်တင်ွး�ိှ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ အား ကုိယ်ပုိင်အစီအစ�်ြဖင့် သီးသန ့သ်င်�ကားေပးြခင်း၊

ကျ��ှင်ေပးြခင်းများကုိ ေကျာင်းမှ ခွင့်ြပ�ထားြခင်းမ�ိှပါ။

မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် ေကျာင်းချနိြ်ပင်ပ ကျ��ှင်ယူရနစီ်စ�်ြခင်းမြပ�မီတင်ွေသချာစွာ

စ�်းစားရန် �ှင့် ေကျာင်းမှ အ�ကံဉာဏ်များရယူရန် တိက်ုတနွး်ပါသည်။ အရည်အေသွးည့ံဖျင်းေသာ

ကျ��ှင်ယူြခင်း�ှင့် အလနွအ်က� ံ ကျ��ှင်ယူြခင်းသည် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ၏

ပညာရည်တိးုတက်မ� �ှင့် ေပျာ်ရ�င်ကျနး်မာြခင်းကုိထိခုိက်�ိင်ုပါသည်။
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ေကျာင်းဝတ်စုံ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် အပတ်စ�် တနလ�ာေနမှ့ �ကာဿပေတးေနအ့ထိ

ေကျာင်းဝတ်စုံကုိ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။ ေသာ�ကာေနမ့ျားတင်ွ မိမိတိ�၏ သက်ဆုိင်ရာ

အသင်းဝတ်စုံများကုိ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။

မူ�ကိ��ှင့်မူလတနး် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ

● အားကစားလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ကစားချနိ် �ှင့် ကာယအချနိမ်ျားမှလွဲ၍

ေကျာင်းပုိလိအုက�ျ�ှီင့် ေကျာင်းအက�ျကုိီ မူ�ကိ� �ှင့် Key Stage 1 ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများမှ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။

● ေအးေသာကာလများတင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ဝတ်ဆင်�ိင်ုရန် အေပ�ထပ်

အေ�းွထည်အကျ◌�များကုိလည်း ဝယ်ယူရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

● ေကျာင်းေဘာင်းဘီ�ှည်�ှင့် ေဘာင်းဘီတိကုို ေယာကျာ်းေလးများ�ှင့် မိနး်ကေလးများပါ

ဝတ်ဆင်�ိင်ုပါသည်။

● ဂျင်းေဘာင်းဘီကုိ ေကျာင်းဝတ်စုံအြဖစ် ၀တ်ဆင်ြခင်းကုိခွင့်မြပ�ပါ။

● မိနး်ကေလးများသည် ေကျာင်းဝတ်စုံစကတ်ကုိလည်း ဝတ်ဆင်�ိင်ုပါသည်။

● မိနး်ကေလးများသည် မည်သည့်အခါတင်ွြဖစ်ေစ အသားကပ်ေဘာင်းဘီကုိ မ၀တ်ဆင်ရပါ။

ဝတ်ဆင်မည်ဆုိပါက အသားကပ်ေဘာင်းဘီမှာ နက်ြပာေရာင်ြဖစ်ရမည်ြဖစ်�ပီး

ေကျာင်းစကပ်ကုိ အေပ�မှ ထပ်မံဝတ်ဆင်ရပါမည်။

● ကာယချနိမ်ျားတင်ွ ေကျာင်းအားကစားဝတ်စုံကုိသာ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။

● ကာယချနိ�ိှ်ေသာ ေနမ့ျားတင်ွ အားကစားဝတ်စုံဝတ်ဆင်၍ ေကျာင်းသိ� လာ�ိင်ုပါသည်။

● အတနး်�ကီး ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ကာယချနိ�်ပီးပါက အားကစားဝတ်စုံကုိ

ြပနလ်ည် လဲလှယ်�ိင်ုရနအ်တက်ွ ေကျာင်းဝတ်စုံ ယူေဆာင်လာေစလိပုါသည်။

● မူလတနး်ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ကာယချနိမ်ျား�ှင့်

အတနး်ြပင်ပကစားချနိမ်ျားတင်ွ ဝတ်ဆင်ရနအ်တက်ွ

မိမိတိ�အသင်းအေရာင်ပါေသာဦးထုပ်�ိှရန ်လိအုပ်ပါသည်။

အထက်တနး် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ
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● အားကစားလ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ပါဝင်ကစားချနိ် �ှင့် ကာယအချနိမ်ျားမှလွဲ၍

ေကျာင်းပုိလိအုကျ◌� ◌ီ �ှင့် ေကျာင်းေဘာင်းဘီကုိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများမှ

ဝတ်ဆင်ရပါမည်။

● ေအးေသာကာလများတင်ွ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ဝတ်ဆင်�ိင်ုရန် အေပ�ထပ်

အေ�းွထည် အကျ◌� ◌မီျားကုိလည်း ဝယ်ယူရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

● ေကျာင်းေဘာင်းဘီ�ှည်�ှင့် ေဘာင်းဘီတိကုို ေယာက်ျားေလးများ�ှင့် မိနး်ကေလးများပါ

ဝတ်ဆင်�ိင်ုပါသည်။

● ဂျင်းေဘာင်းဘီကုိ ေကျာင်းဝတ်စုံအြဖစ် ၀တ်ဆင်ြခင်းကုိ ခွင့်မြပ�ပါ။

● မိနး်ကေလးများသည် ေကျာင်းဝတ်စုံစကတ်ကုိလည်း ဝတ်ဆင်�ိင်ုပါသည်။

● မိနး်ကေလးများသည် မည်သည့်အခါတင်ွြဖစ်ေစ အသားကပ်ေဘာင်းဘီကုိ မဝတ်ဆင်ရပါ။

ဝတ်ဆင်မည်ဆုိပါက အသားကပ်ေဘာင်းဘီမှာ နက်ြပာေရာင်ြဖစ်ရမည်ြဖစ်�ပီး

ေကျာင်းစကပ်ကုိ အေပ�မှ ထပ်မံဝတ်ဆင်ရပါမည်။

● ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ေပါပ့ါး၍ သက်ေတာင့်သက်သာ�ိှေသာ

အားကစားဖိနပ်ကုိသာ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။ ည�ပ်ဖိနပ်များ စီးခွင့်မြပ�ပါ။

● ကာယချနိမ်ျားတင်ွ ေကျာင်းအားကစားဝတ်စုံကုိသာ ဝတ်ဆင်ရပါမည်။

● အားကစားဝတ်စုံကုိ စာသင်ချနိမ်ျားတင်ွ မဝတ်ဆင်ရပါ။

● စာသင်ချနိတ်င်ွ ေကျာင်းဝတ်စုံများ ေခ�းစုိမ�မ�ိှေစရနအ်တက်ွ အားလပ်ချနိ�ှ်င့်

ေနလ့ည်စာစားချနိမ်ျားတင်ွ အားကစားေလက့ျင့်ပါက အားကစားဝတ်စုံ (သိ� မဟတ်ု)

တီ�ှပ်များလဲလှယ်၀တ်ဆင်�ပီး ေလက့ျင့် ကစား�ိင်ုပါသည်။

● ဆံပင်များကုိ သပ်ရပ် သန ့�ှ်င်းစွာထားရမည်။

● ဆံပင်ကုိ သဘာဝအေရာင်မဟတ်ုေသာ ေဆးေရာင်ဆုိးြခင်းများမြပ�လပ်ုရပါ။

● �ှည်၍ တွဲေလာင်းကျေနေသာ နားဆဲွများသည် အလယ်ွတကူ �ငိ�ိင်ု�ပီး

အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိင်ုေသာေ�ကာင့် ဝတ်ဆင်ြခင်းမြပ�ရပါ။

● အားကစားချနိမ်ျားတင်ွ လက်၀တ်ရတနာများ မ၀တ်ဆင်ရပါ။

● တရားဝင် Non uniform day မှလွဲ၍ ေကျာင်းဝတ်စုံမဟတ်ုေသာ အဝတ်အစား

များဝတ်ဆင်ခွင့်မြပ�ပါ။

အထက်ပါစည်းကမ်းများကုိ လိက်ုနာမ�မ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအား ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ ပညာသင်�ကားရာတင်ွထား�ိှရမည့် အြပ�အမူများဆုိင်ရာ မူဝါဒ�ှင့်အညီ

ကုိယ်တယ်ွေြဖ�ှင်းသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။

မိဘအုပ်ထိနး်သူများ၏ အခနး်က�
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MISY ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏ မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ကေလးများ

ေကျာင်း၏ ေကျာင်းဝတ်စုံ မူဝါဒ ကုိ လိက်ုနာေစရန် ကူညီေပးေစလိပုါသည်။ မိမိတိ�၏

ကေလးများအား မှနက်နေ်သာ

ေကျာင်းဝတ်စုံကုိ ေနစ့�်ဝတ်ဆင်ေစရနမှ်ာ မိဘများ၏ တာဝနြ်ဖစ်သည်ဟယုံု�ကည်ပါသည်။

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ေကျာင်းဝတ်စုံများကုိ သန ့�ှ်င်းသပ်ရပ်စွာဝတ်ဆင်ေစရန်

မိဘများအေနြဖင့် အ�မဲဂ�ုတစုိက် �ိှေစလိပုါသည်။

အမျ�ိးမျ�ိးေသာ ယုံ�ကည်မ��ှင့် လမူ�ပတ်ဝနး်ကျင်ေနာက်ခံ�ိှေသာ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူတိင်ုးအား ေကျာင်းမှ အစ�်အ�မဲ�ကိ�ဆုိလက်ခံလ�က်�ိှပါသည်။ ခ�င်းချက်အေနြဖင့်

ဘာသာေရးက့ဲသိ� ေသာ အေ�ကာင်းြပချက်ြဖင့် မိဘများ မှ မိမိတိ�ကေလးများအား

ေကျာင်းဝတ်စုံမဟတ်ုေသာ အြခားဝတ်စုံများကုိ ဝတ်ဆင်ေပး�ိင်ုပါရနေ်တာင်းဆုိလာပါက

ေကျာင်းမှ စာနာစွာြဖင့် စ�်းစားေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ အလားတေူကျာင်းဝတ်စုံသည် မသနစွ်မ်း

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအတက်ွ ဝတ်ဆင်ရန် အခက်အခဲ�ိှလာပါက ေကျာင်းအပ်ု�ကီးထံသိ�

မိဘအပ်ု ထိနး်သူများမှ လာေရာက်တင်ြပ�ိင်ုပါသည်။

မိဘများေစာင့်ဆုိင်းနားေနခနး်(Waiting Room)

ေကျာင်းတင်ွ အချနိ�်ကာြမင့်စွာ ေစာင့်ဆုိင်း�ိင်ုရမည့် မိဘအပ်ုထိနး်သူများ�ှင့် ဧည့်သည်များ

အတက်ွ ေလေအးေပးစက် တပ်ဆင်ထားေသာအခနး်�ိှပါသည်။

မိဘများမှထုိအခနး်အားအသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။

သန ့စ်င်ခနး်

မိဘများအေနြဖင့် ေစာင့်ဆုိင်းေနချနိတ်င်ွ သန ့စ်င်ခနး်အသုံးြပ�လိပုါက မိဘေစာင့်ဆုိင်းနားေနခနး်၏

မျက်�ှာချင်းဆုိင်�ိှ သန ့စ်င်ခနး်ကုိ အသုံးြပ�ရပါမည်။ ေကျာင်းအေဆာက်အဦးအတင်ွး�ိှ

ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအတက်ွထား�ိှေသာ သန ့စ်င်ခနး်ကုိအသုံးမြပ�ရပါ။

ေကျာင်းအင်တာနက်စာမျက်�ှာ(Website)

MISY တင်ွ ေကျာင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များအေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားေသာ

အင်တာနက်စာမျက်�ှာ
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website �ိှပါသည်။ ထုိ website တင်ွတစ်�ှစ်ပါတ်လံးု သတင်းအချက်အလက်များကုိ

အ�မဲတင်ြပသွားမည်ြဖစ်�ပီး www.misyedu.com. တင်ွ ၀င်ေရာက်�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

WIDA

MISY သည် WIDA International School Consortium အဖ�ဲဝင်ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစိတ်အချက်

အလက်များကုိ www.wisc.wceps.org. တင်ွ၀င်ေရာက် ဖတ်���ိင်ုပါသည်။

ေကျာင်းထွက်ြခင်း �ှင့် ပညာေရးမှတ်တမ်းများေတာင်းဆုိြခင်း

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူတစ်ဦးဦးသည် MISY မှ ��တ်ထွက်မည်ဆုိပါက ေအာက်ပါအချက်များကုိ

လိက်ုနာရပါမည်။

● မိဘအပ်ုထိနး်သူများအေနြဖင့် မိမိတိ�၏ ကေလးများသည် ေကျာင်းမှထွက်မည်ဆုိပါက

ေကျာင်းသိ� အချနိမီ် အေ�ကာင်း�ကားရပါမည်။

● အြခားေကျာင်းသိ� ေြပာင်းရာတင်ွ အဆင်ေြပေချာေမ�ေစရနအ်တက်ွ သက်ဆုိင်ရာ

မူလတနး်ေကျာင်းအပ်ု (သိ� မဟတ်ု) အထက်တနး်ေကျာင်းအပ်ုမှ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ

�ှင့် မိဘအပ်ုထိနး်သူများအား ေကျာင်းထွက်ြခင်းအတက်ွ ေတ�ဆုံေမးြမနး်မ�ြပ�လပ်ုပါမည်။

● ေကျာင်းစာအပ်ုများ ြပနလ်ည်အပ်�ှထံား�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့်

ေကျာင်းလခေပးသွင်း�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း ပုံစံကုိ ြဖည့်စွက်ရမည်။ ထုိပုံစံတင်ွ

ေကျာင်းတာဝနခံ်�ှင့် မိဘအပ်ုထိနး်သူမှ လက်မှတ်ေရးထုိး ရပါမည်။

ေကျာင်းထွက်�ပီးသည့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၏ ပညာေရးဆုိင်ရာ မှတ်တမ်းများကုိ

မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ ေတာင်းယူ�ိင်ုပါသည်။ ပုံမှနအ်ားြဖင့် ထုိပညာေရးမှတ်တမ်း

ေတာင်းယူမ�အတက်ွ လိအုပ်ေသာအချက်အလက်များ စုေဆာင်းြပင်ဆင်ရန်

အချနိတ်စ်ပတ်ခန ့�်ကာြမင့်မည်ြဖစ်�ပီး လိအုပ်ပါက လက်ခံမည့်ေကျာင်းသိ�

တိက်ု�ုိက်ေပးပိ� ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
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�ှစ်ချ�ပ်စာအုပ်(Yearbook)

ေကျာင်း၏ တစ်�ှစ်စာ လ�ပ်�ှားမ�များကုိ မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ �ှစ်ချ�ပ်စာအပ်ုကုိ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများ�ှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများမှ စီစ�်ပါသည်။ ထုိစာအပ်ုကုိ ေကျာင်းသား၊

ေကျာင်းသူများအတတူကွ အမှတ်တရြဖစ်ေစရန် တင်ဆက်ထား ပါသည်။ စာသင်�ှစ်အကုနတ်င်ွ

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ တစ်ဦးစီတိင်ုးအား တစ်အပ်ုစီေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
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