


SEA-PLM အစအီစဥ္ အကဥ်္◌းခ်ပဳ္



SEA-PLM ဆိတုာ ဘာလ။ဲ
• ေအရွေ႕တာင�ာရွ မလူတန္◌းပညာသင�ူတတ္ေ◌◌ျမာက�ႈ တိင္ု◌းတာစစေ္◌ဆးေ◌ရးစံ (SEA-PLM) သည္-

• ေအရွေ႕တာင္ အာရွႏ◌◌ိငု�မံ်ားရိွ 5 တန္◌းေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၏ စာဖတ္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ရးသား◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ သခၤ်◌ာဆိငု�ာြစမ္◌းရ��ို

စစ္ေ◌ဆးအက◌ဲျဖတ္◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ါသည္

• သင�ူမႈရလဒ�ာ်းကို တိငု္◌းတာရန္ ြစမ္◌းရည္◌ျမႇင◌့္တင�ို ႔ ရည္ြ႐ယ� ည္

• ေ◌ဒသ�တင္◌းရိွ မူဝါဒမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ကင်္◌သ့◌ံ◌ုးမႈမ်ားအ�တက္ အခင်္◌းခင်္◌း ဖလ�ွယ�င◌့္◌ျပဳသည္

• SDG 4 ေ◌အာင္◌ျမင�န္ ◌ႏ◌◌ိငု�မံ်ား၏ႀကိ ဳးပမ္◌းအားထတု�ႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေ◌ပးၿပီး SDG 4.1.1 ◌ႏ◌ငွ◌့္ SDG 4.7 �တင္ တိးုတက�ႈကို ေ◌◌ျခရာခံ

ေ◌စာင္◌ၾ့ကည္◌ပ့ါသည္

• 2019 ခုႏ◌�ွစ�င္ ◌ျပဳလပု္ေ◌သာ အဓိက စစ�မ္◌း�တင္ ေကမာၻဒးီယား၊ လာအို၊ ဖိလစ�ိုင္၊ ေမလးရွား၊ ◌ျမ��ာႏ◌ငွ◌့္ ဗီယက�မ�ူ၍ ◌ႏ◌◌ိငု�ံ 6

◌ႏ◌◌ိငု�ပံါဝင�ဲသ့ည္

• ေ◌နာက�ေံ◌မးြခန္◌းလႊ◌ာမ်ားမွ ေ◌ဒတာမ်ားကိလုည္◌း ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ကာ်င္◌းအုပ�်ားမထွံ

ေ◌ကာက� ူစေု◌ဆာင္◌းခဲပ့ါသည္

• ေ◌ကာ်င္◌းသားႏ◌ငွ◌့္ ဆရာမ်ား၏ ေ◌မးြခန္◌းပံစုံမ်ား�တင္ ကမာၻသားေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ�ႈဆိငု�ာ ေသဘာထားအျမင�ာ်းကို

ေ◌မး◌ျမန္◌းခဲပ့ါသည္



SEA-PLM ေ◌လလ့ာမဳွအတိငု္◌းအတာႏ◌ငွ္◌ ့
နည္◌းလမ္◌း
• အက◌ဲျဖတ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌မးြခန္◌းလႊ◌ာေ◌◌ျဖၾကားခက်�ာ်းကို ခတဲ/ံစာြ႐က္◌ျဖင◌့္ ေ◌◌ျဖဆိ၍ု
ေ◌ကာက� ူခဲသ့ည္

• ေ◌ကာ်င္◌းသားနမနူာသည္ ◌ႏ◌◌ိငု�တံစ္◌ႏ◌◌ိငု�၌ီ 5 တန္◌း�တင္ စာရင္◌း�သင္◌းထားေ◌သာ
ေ◌ကာ်င္◌းသားဦးေ◌ရကို ကိယု�ား◌ျပဳပါသည္။

• ေကလးတစ္ဦးစသီည္ ပင�န္◌း◌ႏြ◌မ္◌းနယ�ႈစမ္◌းသပ္◌ျခင္◌းကို ကန႔�တ�န္ လညွ◌့္ပတ� ားေ◌သာ
စာအုပ�ယ�ဇုိီင္◌း အသံးု◌ျပဳထားသည္◌ ့သင�ူမႈနယ�ယ္ ေ◌မးြခန္◌း 3 ခအုနက္ 2 ခကုို ေ◌◌ျဖဆိခုဲပ့ါသည္။

• ေကလးတစ္ဥးီစသီည္ စာေ◌မး�ပဲေ◌◌ျဖဆိၿုပီးဖုိ႔ 1 နာရီ အခ်�ိ �ၿပီး စစ�မ္◌းေ◌မးြခန္◌းေ◌◌ျဖဆိဖုို႔ မနိစ္
30 အခ်�ိ�သည္။

• နည္◌းလမ္◌းမာ်းကို ◌ႏ◌◌ိငု�အံားလ◌ံ◌ုး�တင္ စသံတ��တ� ားၿပီး အဂၤလပိ�ူ ရင္◌းမွ ◌ႏ◌◌ိငု�အံလိက္ု မခိင္
ဘာသာစကားသိ႔ု ဘာသာ◌ျပ��ိ ုထားသည္။



◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ံ အ�တက္ SEA-PLM စစ�မ္◌းေ◌လလ့ာမႈ

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၌ံ ◌ျပ��ယ္/တိင္ု◌းေ◌ဒသႀကးီ 18 ခမုွ

ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ကာ်င္◌းမာ်းကို

နမနူာယခူဲပ့ါသည္။

• ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါဇယား�တင္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ ေ◌နာက� ံု း

ပါဝင�ူေအရအ�တက� ို ◌ျပသထားသည္။



စာဖ�တ�မ္◌းရည္၊

စာေ◌ရးသားမႈြစမ္
◌းရည္◌ႏ◌ငွ္◌ ့
သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရည္

ေ◌လလ့ာသင�ူမႈ

ရလဒ�ာ်း



◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ စာဖတ� တ္ေ◌◌ျမာကေ္◌ရး

ြစမ္◌းရည္• SEA-PLM စာဖတ� တ္ေ◌◌ျမာက္ေ◌ရး စာေ◌မး�ပဲရလဒ�ာ်းသည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ စာဖတ� တ္ေ◌◌ျမာက�ႈ အဆင◌့္မ်ားကို
နားလေ��ဘာေ◌ပါက�န္ ပညာေ◌ရးဆိငု�ာ ပါဝင�တ� က� ူမ်ားအ�တက္ ေအထာက�ကူ ◌ျဖစ္ေ◌စပါသည္

• SEA-PLM အနက္ ရလဒ�စ�ုသည္ စာဖတ�ႈ◌ျခင္◌းအ�တက္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာက�ၽမ္◌းကင်�ို င္◌ႏ◌◌ိငု��ဳ ြစမ္◌းရည္ (DPS) ကို
ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါသည္

• DPS သည္ ခက္ေ◌သာ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားကို �ခထဲတု�ပီး ေ◌ကာ်င္◌းသားြစမ္◌းရ��ို ရမွတ�ာ်းအျဖစ္ ပိုင္◌း◌ျခားေ◌ပးပါသည္

• SEA-PLM စာဖ�တ�မ္◌းရည္ ရမွတ�ာ်းက◌ုိ စံသတ��တ�က္် (Band) “2 ◌ႏ◌ငွ◌့္ေ◌အာက္” မွ “6 ◌ႏ◌ငွ◌့္အထက္” အထိ
အတန္◌းအစား�ခဲထားပါသည္

• (Band) ရမွတ� ဆင္◌ ့6 ◌ႏ◌င္ွ◌အ့ထ�က� င��ေိ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္- မူလတန္◌းေ◌ကာ်င္◌းၿပီးေ◌◌ျမာက� ည္◌အ့ခါ
ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းရလဒ္၏အၫႊန္◌းကနိ္◌းမ်ားအားလ◌ံ◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌မီ့ေ◌ၾကာင္◌း စာဖ�တ�မ္◌းရ��ိုင္◌ႏ◌◌ိငု�ႈကို
◌ျပသပါသည္

• မူလတန္◌းေ◌ကာ်င္◌းၿပီးဆ◌ံ◌ုးသည္ သိ႔ုမဟတ္ု ၿပီးဆ◌ံ◌ုးခါနးီၿပီး◌ျဖစ�ည္◌ ့ရမွတ္ 4၊ 3၊ ◌ႏ◌ငွ◌့္ 2 ◌ႏ◌ငွ◌့္
ေ◌အာ�က� င��ေိ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ အလယ� န္◌းေ◌ကာ်င္◌းသိ႔ု ကးူေ◌◌ျပာင္◌းရာ�တင္ ခက�ပဲါလမိ့◌္မည္



• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ 5 တန္◌း
ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း�တင္
မတညူ၍ီ
ကယ္်◌ျပန႔္ေ◌သာ
ြစမ္◌းရ��်ားရိွေ◌နပါသည္

• ဤဂရပ�ည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ
စာဖ�တ�မ္◌းရည္ ရမတွ� စ�ု
စတီိင္ု◌းရိွ 5 တန္◌း
ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း၏
ရာခိင္ု◌ႏ◌ႈန္◌းကို SEA-
PLM ပ်မ္◌းမွႏ်◌ငွ◌့္
ယဥ္ွ◌ျပသည္



• ဤဇယားသည္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ

ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၏ �ကၽမ္◌းကင်�ႈမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ရမွတ� စ�ုစီရိွ

ေ◌ကာ်င္◌းသား ရာခိုင္◌ႏ◌ႈန္◌းမ်ားကို ◌ျပသထားသည္

• သ႐ုပ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က�ာ်းသည္ ေစကး၏ မတညူေီ◌သာ

ေ◌ဒသမ်ားရိွ အဓိကတိးုတက�ႈအဆင◌့္မ်ားကို ထင�ပေ္◌စသည္

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ စာဖတ� �ၽမ္◌းကင်�ႈ ပ်မ္◌းမွ် အလယ�လတ��ာ

ရမွတ္ 4 ◌ျဖစ�ါသည္

• DPS ကို ရည္◌ၫ◌ႊန္◌း◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္၊ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ

ေ◌ကာ်င္◌းသား ပ်မ္◌းမွ်သည္ "၎တိ႔ု၏ကိယု္ေ◌ရးကိယု� ာ

ေအ�တ႕အႀကဳ ံႏ◌င္ွ◌ ့သပိ�ဆိငု�ည္◌ ့အႀကဥံာဏ�ာ်းႏ◌ငွ◌့္

အခ်က� လက� ခ် ိ ဳ႕ပါရိွေ◌သာ ႐ုိးရွင္◌းသည္◌ ့စာသားမ်ားကို

နားလည္◌ႏ◌◌ိငု�ည.္.." ဟုဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္

28%

26%

19%

11%

16%

11%

16%



• ဤဂရပ�ည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ 5
တန္◌း ေစကးရမတ္ွ
ရာခိင္ု◌ႏ◌ႈန္◌းမာ်းကို
◌ျပသသည္

• 90 ရာခိင္ု◌ႏ◌ႈန္◌းကို
ၾကည္◌◌့ျခင္◌း အား◌ျဖင္◌ ့
SEA-PLM ပ်မ္◌းမွ် ရမတ္ွ 328 
သိ႔ုမဟတ္ု
ထိေု◌အာက္◌ႏ◌င္ွ◌ ့
◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယဥွ��င္်
◌ျမ��ာေ◌ကာ်င္◌းသား 90% 
ကရမတ္ွ 318သိ႔ုမဟတ္ု
ထိေု◌အာက�ရိွေ◌ၾကာင္◌း
က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ုေ႔�တ႕ရိွရသ
ည



SDGs ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိကု� ြီစာ◌ျဖစ� ည္◌ ့SEA-PLM 2019 

စာဖတ� တ္ေ◌◌ျမာက�ႈြစမ္◌းရည္
• SDG 4.1.1a အၫႊန္◌းကန္ိ◌းသည္ ‘ေအ◌ျခခမံလူတန္◌းအဆ◌ံ◌ုး’ အ�တက္အနမ္ိ◌ဆ့◌ံ◌ုး
စာဖ�တ�မ္◌းရ��ိုင္◌ႏ◌◌ိငု�ႈကို သတ��တ္ေ◌ပးသည္

• SEA-PLM ရမတ္ွ 3 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက�ရိွေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ဤ
ေအ◌ျခခမံလူတန္◌းအဆ◌ံ◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌မ့ီ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ကာ်◌္ေ◌နသည္◌ ့
စာဖ�တ�မ္◌းရ��ဆင◌့္�တင္ ရိွေ◌နပံ◌ရုပါသည္

• SDG 4.1.1b အၫႊန္◌းကန္ိ◌းသည္ ‘မလူတန္◌းအဆ◌ံ◌ုး’ အ�တက္အနမ္ိ◌ဆ့◌ံ◌ုး
စာဖ�တ�မ္◌းရ��ိုင္◌ႏ◌◌ိငု�ႈကို သတ��တ္ေ◌ပးသည္

• SEA-PLM ရမတ္ွ 3 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက�ရိွေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ဤ
ေအ◌ျခခမံလူတန္◌းအဆ◌ံ◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌မ့ီ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ကာ်◌္ေ◌နသည္◌ ့
စာဖ�တ�မ္◌းရ��ဆင◌့္�တင္ ရိွေ◌နပံ◌ရုပါသည္

ိ ံ ိ ် 11% SDG 4 1 1b  � ႔ိ ိ � ိ ါ



SDG အၫႊန္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယဥွ�ားေ◌သာ

◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ ြစမ္◌းေ◌ဆာင�ည္



လငိ္၊ SES ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းေ◌နရာအလိကု္

SEA-PLM 2019 စာဖ�တ�မ္◌းရည္ ရလဒ္ ရမွတ္
• ၿမိ႕ဳျေပကာ်င္◌းမ်ားသည္ ေ◌ကး်လက္ေ◌ကာ်င္◌းမ်ားထက္ ရမွတ္ ပိုမို◌ျမင◌့္မားသည္

• လမူႈစီးြပားအဆင◌့္အတန္◌း (SES) ◌ျမင◌့္မားေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ SES နမိ့◌္ေ◌သာသမ်ူားထက္
ရမွတ္ ပိုမိုေ◌ကာင္◌းြမ��ည္

• မိန္◌းေကလးမ်ားသည္ ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လးမ်ားထက္ ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ိုေ◌ကာင္◌းသည္
(အနည္◌းငယ� ာသည္)

• SEA-PLM ပွ်မ္◌းမွ်ႏ◌င္ွ◌ ့◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယဥွ��်င္ ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လး၊ မိန္◌းေကလး၊ ၿမိ႕ဳျေပကာ်င္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္
ေ◌ကး်လက္ေ◌ကာ်င္◌းမ်ား�တင္ ပ်မ္◌းမွ်စာဖတ္◌ျခင္◌းရမွတ�ာ်းသည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ နည္◌းပါးပါသည္



• ဤပံ၏ုညာဖက္◌ျခမ္◌းရိွ ေ◌ဒါင�ိုက� ားသည္
◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ မတညူေီ◌သာ SES 
�ကာတိင္ု◌းမာ်းအလိက္ု ၿမိ႕ဳျပႏ◌ငွ◌့္
ေ◌ကး်လက္ေ◌ကာ်င္◌းမာ်းရိွ
ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လး၊ မန္ိ◌းေကလး၊
ေ◌ကာ်င္◌းသား၊ ေ◌ကာ်င္◌းသမူာ်း၏
ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ို
◌ႏ◌ႈ◌င္ိ◌းယဥ္ွေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္

• ဘယ� က္◌ျခမ္◌းရိွ ေ◌ဒါင�ိုက� ားသည္ SEA-PLM 
ပါဝင�ည◌့္ ◌ႏ◌◌ိငု�အံားလံးု၏ ပ်မ္◌းမွအ်ား◌ျဖင◌့္
တညူေီ◌သာအုပ�ု မာ်း၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ို
◌ျပသသည္

• ပံတုစ�ံု လံးုရိွ အလာ်းလိက္ု◌ျဖတ္အနက္ေ◌ရာင္
အစက�ဥ္်◌းသည္ SEA-PLM 2019 ရလဒ�ာ်း၏
ေ◌ယဘယုပ််မ္◌းမွရ်မတ္ွ ◌ျဖစ�ါသည္



◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရည္ တတ္ေ◌◌ျမာက�ႈ

• SEA-PLM သခၤ်◌ာမာွ “2 ◌ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌အာက္” မွ “9 ◌ႏ◌ငွ◌့္ အထက္” အထိ
ရမတွ�ာ်းအဆင္◌ဆ့င္◌ရိွ့ပါသည္

• ရမတွ� ဆင္◌ ့6 ◌ႏ◌င္ွ◌အ့ထ�က� င��ေိ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္-
မလူတန္◌းေ◌ကာ်င္◌းၿပီးေ◌◌ျမာက� ည္◌အ့ခါ ေ◌မွာ်◌္မနွ္◌းရလဒ္၏
အၫႊန္◌းကနိ္◌းမာ်းအားလ◌ံ◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌မ့ေီ◌ၾကာင္◌း သခၤ်◌ာြစမ္◌းရ��ိုင္◌ႏ◌◌ိငု�ႈကို
◌ျပသပါသည္

• မလူတန္◌းေ◌ကာ်င္◌း �ကၽမ္◌းကင်�ႈအဆင◌့္သိ႔ု ေမရာက္ေ◌သးဘ၊ဲ သိ႔ုမဟတ္ု
ေ◌ရာက�ါနးီ◌ျဖစ�ည္◌ ့ရမတ္ွ 6 ေ◌အာက��ိ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ ၎တိ႔ု၏မလူတန္◌းပညာေ◌ရးကို
ၿပီးေ◌◌ျမာကေ◌စရန◌ႏ◌င◌/သ႔ိမဟတအလယန◌းေ◌ကာ်င◌းသ႔ိ ကးေ◌◌ျပာင◌းရန



• ဤဂရပ�ည္
◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ သခၤ်◌ာ
ရမတွ� စ�ု စတီိင္ု◌းရိွ 5 
တန္◌း ေ◌ကာ်င္◌းသား
မာ်း၏ ရာခိင္ု◌ႏ◌ႈန္◌းကို
SEA-PLM ပ်မ္◌းမွႏ်◌ငွ◌့္
ယဥွ္◌ျပသည္

• ရမတွ�ို ◌ျမင္◌ေ့◌သာသူ
မာ်းက ရမတ္ွ 6 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့7
◌ႏ◌ငွ္◌ ့12% 
ခန္႔ရိွပါသည္



• ဤဇယားသည္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ
ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၏ �ကၽမ္◌းကင်�ႈမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ရမွတ� စ�ုစီရိွ
ေ◌ကာ်င္◌းသား ရာခိုင္◌ႏ◌ႈန္◌းမ်ားကို ◌ျပသထားသည္

• သ႐ုပ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က�ာ်းသည္ ေစကး၏ မတညူေီ◌သာ
ေ◌ဒသမ်ားရိွ အဓိကတိးုတက�ႈအဆင◌့္မ်ားကို ထင�ပေ္◌စသည္

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ သခ်ၤ◌ာ ြစမ္◌းရ���ၽမ္◌းကင်�ႈ
ပ်မ္◌းမွ်အလယ�လတ��ာ ရမွတ္ 4 ◌ျဖစ�ါသည္

• DPS ကို ရည္◌ၫ◌ႊန္◌း◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ
ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၏ 'ပ်မ္◌းမွ်' သည္ "ကနိ္◌းဂဏန္◌း
ဂုဏ� တၱမ်ိားႏ◌ငွ◌့္ တိင္ု◌းတာမႈယနူစ�်ားကို အသံးုခ်ႏ◌◌ိငု�ည္..." 
ဟုဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္

3%

28%

0%

22%

0%

9%

24%

14%



• ဤဂရပ�ည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ 5 
တန္◌းသခၤ်◌ာ ြစမ္◌းရည္
ရမတ္ွ ရာခိင္ု◌ႏ◌ႈန္◌းမာ်းကို
◌ျပသသည္

• 90 ရာခိင္ု◌ႏ◌ႈန္◌းကို
ၾကည္◌◌့ျခင္◌းအား◌ျဖင္◌ ့
SEA-PLM ပ်မ္◌းမွ် ရမတ္ွ 327 
သိ႔ုမဟတ္ု
ထိေု◌အာက္◌ႏ◌င္ွ◌ ့
◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယဥွ��င္်
◌ျမ��ာေ◌ကာ်င္◌းသား 90% 
ကရမတ္ွ 310သိ႔ုမဟတ္ု
ထိေု◌အာက�ရိွေ◌ၾကာင္◌း
က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ုေ႔�တ႕ရိွရသ
ည



SDGs ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိကု� ေီ◌သာ SEA-PLM 2019 

သခ်ၤ◌ာဘာသာရပ္
• SEA-PLM ရမတ္ွ 4 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက�ရိွေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ဤ
ေအ◌ျခခမံလူတန္◌းအဆ◌ံ◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌မ့ီ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ကာ်◌္ေ◌နသည္◌ ့သခၤ်◌ာ
ြစမ္◌းရ��ဆင◌့္�တင္ ရိွေ◌နပံ◌ရုပါသည္

• SEA-PLM ရမတ္ွ 6 ◌ႏ◌င္ွ◌ ့အထက�ရိွေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ဤ
ေအ◌ျခခမံလူတန္◌းအဆ◌ံ◌ုး◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ျပည္◌မ့ီ သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ကာ်◌္ေ◌နသည္◌ ့သခၤ်◌ာ
ြစမ္◌းရ��ဆင◌့္�တင္ ရိွေ◌နပံ◌ရုပါသည္

• SEA-PLM �တင္ ပါဝင္ေ◌သာႏ◌◌ိငု�မံာ်းရိွ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း၏ ပ်မ္◌းမွ် 35% ◌ႏ◌ငွ◌့္ ◌ႏ◌ႈ◌င္ိ◌းယဥွ��င္်
◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း၏ 12% သည္ SDG 4.1.1b �တင္သိ႔ုမဟတ္ုအထ�က� င္ ရိွပါသည္။



SDG အၫႊန္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယဥွ�ားေ◌သာ

◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ ြစမ္◌းေ◌ဆာင�ည္



လငိ္၊ SES ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းေ◌နရာအလိကု္

SEA-PLM 2019 သခ်ၤ◌ာ ြစမ္◌းရည္ ရလဒ�ာ်း
• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ ၿမိ႕ဳျေပကာ်င္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ကး်လက္ေ◌ကာ်င္◌းမာ်းရိွ
ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင�ည္ �ကာ◌ျခားမႈ ႀကးီမားပါသည္

• ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လးမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့မနိ္◌းေကလးမာ်း၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင����ာမူ
�ကာ◌ျခားမႈမရိွပါ

• လမူႈစးီြပားအဆင◌့္အတန္◌း (SES) ◌ျမင◌့္မားေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ SES 
နမိ◌့္ေ◌သာသမူာ်းထက္ ရမတ္ွ ပိမုိေု◌ကာင္◌းြမ��ည္

• သိေု႔သာ◌္ ေ◌ယဘယူအ်ား◌ျဖင◌့္၊ ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လး၊ မနိ္◌းေကလး၊
မတညူေီ◌သာ SES �ကာတိင္ု◌းမာ်းအ�တက္ SEA-PLM ပွ်မ္◌းမွရ်မတ္ွ◌ႏ◌ငွ္◌ ့
◌ႏ◌ႈ◌င္ိ◌းယဥွ�ါက ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ၿမိ႕ဳျေပကာ်င္◌းမ်ားႏ◌ငွ◌့္
ေ◌ကး်လက္ေ◌ကာ်င္◌းမာ်း၏ ပ်မ္◌းမွသ်ခၤ်◌ာေစကးရမတွ�ာ်း နည္◌းပါးပါသည္



• ဤပံု၏ညာဖက္◌ျခမ္◌းရိွ ေ◌ဒါင�ိ ုက� ားသည္
သခ်ၤ◌ာဘာသာရပ� �တက္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ မတညူေီ◌သာ
SES �ကာတိင္ု◌းမ်ားအလိက္ု ၿမိ႕ဳျပႏ◌ငွ◌့္
ေ◌ကး်လက္ေ◌ကာ်င္◌းမ်ားရိွ ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လး၊
မိန္◌းေကလး၊ ေ◌ကာ်င္◌းသား၊ ေ◌ကာ်င္◌းသမ်ူား၏
ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ို ◌ႏ◌ႈ◌င္ိ◌းယဥ္ွေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္

• ဘယ� က္◌ျခမ္◌းရိွ ေ◌ဒါင�ိ ုက� ားသည္ SEA-PLM 
ပါဝင�ည◌့္ ◌ႏ◌◌ိငု�အံားလံးု၏ ပ်မ္◌းမွ်အား◌ျဖင◌့္
တညူေီ◌သာအုပ�ုမ်ား၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ို ◌ျပသသည္

• ပံုတစ�ံုလံးုရိွ အနက္ေ◌ရာင္ အစက�ဥ္်◌းသည္ SEA-PLM 
2019 ရလဒ�ာ်း၏ ေ◌ယဘယုပ််မ္◌းမွ်ရမွတ္ ◌ျဖစ�ါသည္



◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ စာေ◌ရးသားမႈ ြစမ္◌းရည္
တတ္ေ◌◌ျမာကေ္◌ရး
• SEA-PLM သည္ ေစကးတစ�ု ◌ျဖင္◌ ့စာလံုးမ် ိ ဳးစံႏု◌ငွ◌့္ ဘာသာစကားမ် ိ ဳးစံ�ုတင္
ေ◌ရးသားတတ္ေ◌◌ျမာက�ႈကို အက◌ဲျဖတ�န္ ပထမဆံးု အႀကးီစား
စစ္ေ◌ဆးအက◌ဲျဖတ�ႈ◌ျဖစ�ါသည္

• DPS အရ SEA-PLM စာေ◌ရး ရမတွ�ာ်းသည္ “1 ◌ႏ◌ငွ◌့္ေ◌အာက္” မွ “8 ◌ႏ◌ငွ◌့္အထက္” အထိ
အတန္◌းအစား�ခထဲားပါသည္

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ေ◌ကာ်င္◌းသား 39% သည္ ရမတ္ွ 1 ◌ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌အာက္ ◌ႏ◌ငွ◌့္ ရမတ္ွ 2 �တင္
ရိွေ◌နပါသည္

• ေဤကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ ပံ◌မု�ွ�ား◌ျဖင္◌ ့စစုည္◌းမွဳမရိွေ◌သာ စိတ� ူးမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့
မလံ◌ေု◌လာက္ေ◌သာ ေ◌ဝါဟာ�ျ ဖင္◌ ့အကန္႔အသတ္◌ႏ◌င္ွ◌သ့ာ ေ◌ရးသားႏ◌◌ိငု�ည္

• ဤြစမ္◌းေ◌ဆာင���ဆင◌့္သည္ မလူတန္◌းနမ္ိ◌ ့(ဥပမာ - 2 တန္◌း) ◌ႏ◌ငွ◌့္ အဆင္◌◌့ႏ◌င္ွ◌ ့
တညူပီါသည္။ ရလေဒ��ျဖင◌့္ ေဤကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ ၎တိ႔ု၏ မလူတန္◌းပညာေ◌ရးကို
ၿပီးေ◌◌ျမာက�န္ အခက� ခရိွဲလိမ◌့္မည္



• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ 5
တန္◌းေ◌ကာ်င္◌းသား
မာ်း�တင္ မတညူ၍ီ
ကယ္်◌ျပန႔္ေ◌သာ
ြစမ္◌းရ��်ားရိွေ◌နပါသ
ည္

• ဤဂရပ�ည္
◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ စာေ◌ရး
ရမတွ� စ�ု စတီိင္ု◌းရိွ 5 
တန္◌း
ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း ၏
ရာခိင္ု◌ႏ◌ႈန္◌းကို SEA-
PLM ◌ႏ◌ငွ◌့္
ယဥွ္◌ျပသည္



• ဤဇယားသည္
ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ
◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ
ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၏
�ကၽမ္◌းကင်�ႈမ်ားႏ◌ွ
င◌့္ ရမွတ� စ�ုစီရိွ
ေ◌ကာ်င္◌းသား
ရာခိငု္◌ႏ◌ႈန္◌းမ်ားကို
◌ျပသထားသည္

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၏ံ
စာေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်
င�ႈ
ပ်မ္◌းမွ်အလယ�လတ��ာ
ရမွတ္ 3 ◌ျဖစ�ါသည္

• DPS ကိရုည္
◌ၫ◌ႊန္◌း◌ျခင္◌း◌ျဖင့
◌္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ
ေ◌ကာ်င္◌းသား
'ပ်မ္◌းမွ်' သည္
"႐ိုးရွင္◌းေ◌သာ၊
မလံေု◌လာက္ေ◌သာ
အႀကဥံာဏ�ာ်းႏ◌ငွ◌့္
အကန႔�သတ��ေိ◌သာ
ေ◌ဝါဟာရမ်ား
◌ျဖင◌့္သာ
အ�လ��ကန႔�သ
တ��ေိ◌သာ
ေအရးအသားမ်ားကို
ေ◌ရးသားႏ◌◌ိငု�ည္..." 
ဟုဆိႏု◌◌ိငု�ါသည္

1%

4%

13%

0%

21%

14%

25%

21%



• ဤဂရပ�ည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ
5 တန္◌း ြစမ္◌းရည္
ရမွတ္
ရာခုိင္◌ႏ◌ႈန္◌းမ်ားကို
◌ျပသသည္

• 90 ရာခုိင္◌ႏ◌ႈန္◌းကို
ၾကည္◌◌့ျခင္◌းအား◌ျဖ
င္◌ ့SEA-PLM ပ်မ္◌းမ်ွ
ရမွတ္ 330 သိ႔ုမဟုတ္
ထိေု◌အာက္◌ႏ◌င္ွ◌ ့
◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယွဥ��်င္
◌ျမ��ာေ◌က်ာင္◌းသား
90%ကရမွတ္ 322
သိ႔ုမဟုတ္
ထိေု◌အာက�ရိွေ◌ၾကာင္
◌း
က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ုေ႔�တ႕ရိွရ
သည္



SDGs ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိကု� ြီစာ◌ျဖစ�ည◌္ ့SEA-PLM 
2019 စာေ◌ရးသားမႈ ြစမ္◌းရည္
တတ္ေ◌◌ျမာက�ႈ
• စာဖ�တ�မ္◌းရည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့သခၤ်◌ာြစမ္◌းရ��ို႔႔ႏ◌င္ွ◌ ့မတူဘဲ စာေ◌ရးသာမႈ
ြစမ္◌းရည္တတ္ေ◌◌ျမာက�ႈအ�တက္သတ��တ� ားသည္◌ ့SDG 4.1.1အၫႊန္◌းကိန္◌း
မရိွပါ

• ရလေဒ��ျဖင္◌ ့5 တန္◌းၿပီးဆ◌ံ◌ုးသည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့◌ႏ◌◌ိငု�တံကာ ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား
ရိွသင္◌သ့ည္◌ ့အရ��ခင္်◌းမွာ မ��ည္◌အ့ဆင္◌ရိွ့ႏ◌◌ိငု���ို ◌ၫ◌ႊန္◌းဆိမုႈ မရိွပါ

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ပညာေ◌ရးဆိငု�ာ လူမႈအသိင္ု◌းအဝိုင္◌းသည္
ေ◌ဖာ◌္◌ျပတို႔ႏ◌င္ွ◌အ့ညီ မူလတန္◌းပညာေ◌ရးၿပီးေ◌◌ျမာက� ည္◌အ့�တက္
စာေအရးအသား ပိုင္◌ႏ◌◌ိငု�ႈအဆင္◌သ့တ��တ္ေ◌ပးဖုိ႔ စဥ္◌းစားရ��ိုပါသည္-

• သင္႐ုိး◌ၫ◌ႊန္◌းတမ္◌း၏ အရေ���သး
• ဆရာမာ်း၏က�ၽမ္◌းကင်�ို င္◌ႏ◌◌ိငု�ႈ
• ပညာေ◌ရးအ�တက္ ရင္◌း◌ျမစ�ာ်း ရရိွ◌ျခင္◌း



လငိ္၊ SES ◌ႏ◌ငွ္◌ ့
ေ◌ကာ်င္◌းေ◌နရာအလိကု္◌ျပ SEA-PLM 2019 
စာေ◌ရးသားမႈ ြစမ္◌းရည္ ရလဒ�ာ်း
• စာဖ�တ�မ္◌းရည္◌ႏ◌ငွ◌့္ သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရ��ို႔ကဲသ့ိ႔ုပင္
ၿမိ႕ဳျေပက်ာင္◌းမ်ားသည္ ေ◌က်းလက္ေ◌က်ာင္◌းမ်ားထက္ ရမတွ္
ပိမို◌ုျမင◌့္မားသည္

• စာဖ�တ�မ္◌းရည္◌ႏ◌ငွ◌့္ သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရ���တက္ �ကာဟမႈသည္
SEA-PLM ပ်မ္◌းမွ်ထက�ည္◌းေ◌သာ◌္လည္◌း
လူမႈစီးြပားေ◌ရးအဆင◌့္အတန္◌း (SES)
◌ျမင◌့္မားေ◌သာေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားသည္ SES 
နမိ◌့္ေ◌သာသမ်ူားထက္ ရမတွ�ိုေ◌ကာင္◌းၾကသည္

• သိေု႔သာ◌္ စာေ◌ရးသားမႈြစမ္◌းရ���တက္ မိန္◌းေကလးမ်ားႏ◌ငွ◌့္
ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လးမ်ားၾကား ◌ျခားနားခ်က��ာ ပိ၍ုထင��ားၿပီး
မိန္◌းေကလးမ်ားသည္ ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လးမ်ားထက္ ရမတွ္ 10
မတွ�န႔္ ပိမ်ုားသည္



• ဤပံ၏ုညာဖက္◌ျခမ္◌းရိွ ေ◌ဒါင�ိုက� ားသည္
◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ မတညူေီ◌သာ SES 
�ကာတိင္ု◌းမာ်းအလိက္ု ၿမိ႕ဳျပႏ◌ငွ◌့္
ေ◌ကး်လက္ေ◌ကာ်င္◌းမာ်းရိွ ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လး၊
မန္ိ◌းေကလး၊ ေ◌ကာ်င္◌းသား၊ ေ◌ကာ်င္◌းသမူာ်း၏
ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ို
◌ႏ◌ႈ◌င္ိ◌းယဥ္ွေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္

• ဘယ� က္◌ျခမ္◌းရိွ ေ◌ဒါင�ိုက� ားသည္ SEA-PLM 
ပါဝင�ည◌့္ ◌ႏ◌◌ိငု�အံားလံးု၏ ပ်မ္◌းမွအ်ား◌ျဖင◌့္
တညူေီ◌သာအုပ�ု မာ်း၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ို
◌ျပသသည္

• ပံတုစ�ံု လံးုရိွ အနက္ေ◌ရာင္ အစက�ဥ္်◌းသည္ SEA-PLM 
2019 ရလဒ�ာ်း၏ ေ◌ယဘယုပ််မ္◌းမွရ်မတ္ွ ◌ျဖစ�ါသည္



◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္

သင�ကားပုိ႔ခ်မႈႏ◌င္ွ◌ ့
သင�ူေ◌လလ့ာမႈ

ရလဒ�ာ်းအား

လႊမ္◌းမုိသည္◌ ့
ဆက�ပ�ခ်က� လက�ာ်း



နိဒါန္◌း
• ေ◌ကာ်င္◌းသားသင�ူသည္◌ ့ေအၾကာင္◌းအရာ ေအ◌ျခေအနမ်ားြစာကို နားလ��န္ ေအရးႀကးီသည္

• မိဘ/အုပ�ိန္◌းသ၏ူ ေကလးေ◌ကာ်င္◌းပညာေ◌ရး�တင�ါဝင�ႈ၊ အ�ိမ� င�◌ံ◌ုးသည္◌ ့ဘာသာစကား၊ မူႀကိေဳ◌ကာ်င္◌း

ပညာေ◌ရး၊ ေ◌ကာ်င္◌းတက���ဆင�င◌့္◌ျဖစ�ႈ၊ ေ◌ကာ်င္◌းအြ႐ယ� စား၊ ေ◌ဒသအ�တင္◌းရိွ အရင္◌းအျမစ�်ားႏ◌ငွ◌့္

သင�ူမႈဆိငု�ာ အရင္◌းအျမစ�်ား အစရိွသည◌့္အခ်က�ာ်းကို ၾကည◌့္ရႈမည္◌ျဖစ�ါသည္

• ကာ်း-မ (လင္ိ) ၊ SES ◌ႏ◌ငွ◌့္ ေ◌ကာ်င္◌းတည္ေ◌နရာ (ေ◌ကး်လက္/ၿမိ႕ဳျပ) တိ႔ုကို ေအစာပိုင္◌း၌

ေ◌လလ့ာခဲၿ့ပီး◌ျဖစ္၍ဤက႑ဆလိ�ုက� င္ ထည္◌�့သင္◌း စမ္◌းစစ���ဟတု�ါ

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၌ံ နမူနာေ◌ကာက� ူထားသည◌္ ့ေ◌ကာ်င္◌းသား အမ်ားစုသည္ အထးူ◌ျပဳပညာေ◌ရးလိအုပ�်က�ာ်း မရိွသျဖင◌့္

ရလဒ�ာ်းကို ထပ�ံ ပိုင္◌း◌ျခား၍မေရပ

• ေ◌ကာ်င္◌း အြ႐ယ� စားမွာလည္◌း ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင����င္ ေအရးပါေ◌သာ

အခ်က�ဟတ္ုေ◌ၾကာင္◌း ေ◌�တ႕ရိွရပါသည္



မိဘ/အပု�ိန္◌းသ၏ူ ပါဝင�တ�က�ႈ
• အ�ိမ�င္ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားပညာေ◌ရး၌ မိဘမ်ား မ���်ပါဝင္ေ◌လရိွ့သ��ူေ◌သာ ေ◌မးြခန္◌းေ◌◌ျခာက�ုကို
ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားအား ဆက� ို က္ေ◌မး◌ျမန္◌းခဲသ့ည္ (ဥပမာ - အမိ�ာလပု္◌ျခင္◌း ရိွ၊ မရိွ စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း၊ ေ◌ကာ်င္◌းစာ
ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း၊ ေ◌အာင္◌ျမင�န္ လႈ◌ေံ႕ဆာ◌္မႈေ◌ပးသည္)။

• အထးူ ပါဝင�ုပ္ေ◌ဆာင�ည္◌ ့မိဘမ်ားရိွေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ နယ�ယ� ံု းခုစလံးု�တင္ အမွတ�ို မ်ားသည္။

* ◌ျခားနားခ်က�်ားကို အနးီစပ�ံ◌◌ုးေ◌ကာက� ူ◌ျခင္◌းမွာ ေစကးရမတွ�်ား�တင္ �ကာ◌ျခားခ်က�်ားသည္ ဇယားရိွ ေစကးရမတွ�်ား၏အတိအက်�ကာ◌ျခားခ်က� ို ထင�ပ္◌ႏ◌◌ိငု���ဟုတ္ေ◌ပ

နယ�ယ္
ပ်မ္◌းမ်ွ ေစကး ရမွတ္

ေစကးရမွတ္
◌ျခားနားခ်က္မိဘပါဝင�တ� က�ႈအလိက္ု◌ျပ

Bottom Quarter
မိဘပါဝင�တ� က�ႈအလိက္ု◌ျပ Top 

Quarter

စာဖ�တ�မ္◌းရည္ 286 310 15*
စာေ◌ရးသားမႈြစမ္

◌းရည္ 296 306 11*

သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရည္ 283 296 14*



မူႀကိေဳ◌ကာ်င္◌း တက္ေ◌ရာက္◌ျခင◌္း
• မႀူကိေဳ◌ကာ်င္◌း
တက္ေ◌ရာက္ေ◌သာ
ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္
မတက�ူးသမူာ်းထက္
ေ◌အာင္◌ျမင�ႈအဆင◌့္
◌ျမင◌့္မားသည္

• ၾကာၾကာတက္ေ◌ရာ
က� ူမာ်းသည္ နယ�ယ္
သံးုခစုလံးု�တင္
သသိသိာသာ◌ျမင◌့္မားေ◌
သာ ရမတွ�ာ်းရရိွခဲၾ့ကသည္



အမိ္၌ ေ◌◌ျပာသည္◌ ့ဘာသာစကား
• စာေ◌မး�ပဲစစ�ည္◌ ့ဘာသာစကားကို အမိ္၌

ေ◌◌ျပာဆိသုည္◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားက

ဒိမုိန္◌းအားလ◌ံ◌ုး�တင္

အျခားဘာသာစကားေ◌◌ျပာသည္◌ ့
ေ◌ကာ်င္◌းသားထက္ထးူ◌ျခားြစာ

သာ�လန္၍

စာေ◌မး�ပဲေ◌◌ျဖဆိႏု◌◌ိငု�ကပါသည္

• ◌ျမ��ာရိွ ေ◌ကာ်င္◌းသား 30% ခန္႔သည္

ဘာသာစကားဆန္◌းစစ�ႈ

ေအထာက� ပံ့အ�တက္

◌ျပဠာန္◌းခက်��သိည္◌ေ့◌ကာ်င္◌း�တင္

တက္ေ◌ရာက� ကသည္။ ◌ျဖစ� ပ�မ်ားစု�တင္

ယင္◌းကအခမ့◌◌ဲျဖစ�ည္။ အခ် ိ ဳးအစား

အနည္◌းငယ� ို မိဘမ်ားက

ေ◌ပးေ◌ဆာင�ဲသ့ည္။



ေ◌ကာ်င္◌းတက�ို ႔ အသင္◌◌့ျဖစ္◌ျခင◌္း
• မိဘမ်ားအား ၎တို႔၏ေကလးမ်ားသည္
ေ◌က်ာင္◌းမတက�ီ
မ��ည◌့္ြစမ္◌းရ��်ား (စာရင္◌းမ)ွ 
ရိွေ◌ၾကာင္◌း◌ၫ◌ႊန္◌ျပခိငု္◌း◌ျပပါသ
ည္ (ဥပမာ- အကၡရာစာလံုးအမ်ားစုကို
မွတ�ိ◌ျခင္◌း၊ စကားလံုးအခ် ိ ဳ႕ကို
ဖတ� တ္◌ျခင္◌း၊ သကူိုယ� ို င္ 10
အထေိ◌ရ�တက�တ္◌ျခင္◌း၊
ေအရာင�ာ်းကို မွတ� ားႏ◌◌ိငု္◌ျခင္◌း၊
သ႔ူအမည္ေ◌ရးသားႏ◌◌ိငု္◌ျခင္◌း)

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ ြစမ္◌းရည္ 10
ခႏု◌ငွ္◌အ့ထက��ိေ◌သာ
ေ◌က်ာင္◌းသားမာ်းသည္ ြစမ◌္းရည္ 10
ခေု◌အာက��ိေ◌သာ
ေ◌က်ာင္◌းသားမာ်းထက္ နယ�ယ္ 3
ခစုလံ◌◌ုး�တင္
သာ�လန◌္ျမင◌္မ့ားပါသည္



• ေ◌ကာ်င္◌း၏ နယ�ံ ဧရိယာ�တင္ ရင္◌း◌ျမစ္ 12 ခု (ဥပမာ အမ်ားသ◌ံ◌ုး စာၾကည္◌တ့ိက္ု၊ ပန္◌း◌ျခံ၊ ◌ျပတိက္ု၊ အားကစားခန္◌းမမ်ား၊ ေ◌ဆး႐ုံ) ရိွ၊ မရိွ
ေ◌ကာ်င္◌းအုပ�ကးီမ်ားကို “ဟတ္ု” သိ႔ုမဟတ္ု “မဟတ္ု” ေ◌◌ျဖခိုင္◌းခဲပ့ါသည္။

• အထးူ ပါဝင�ုပ္ေ◌ဆာင�ည္◌ ့မိဘမ်ားရိွေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ နယ�ယ� ံု းခုစလံးု�တင္ အမတွ�ို မ်ားသည္။ ရင္◌း◌ျမစ�်ားပိရုရိွသည္◌ေ့◌က်ာင္◌း�တင္
တက္ေ◌နသည္◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ ဒိမိုန္◌း သ◌ံ◌ုးခုစလ◌ံ◌ုး�တင္ ရမတ္ွ ပိေု◌ကာင္◌းၾကပါသည္။ ဤရလဒ�ည္ ေ◌ကာ်င္◌းမာွ ၿမိ႕ဳျပ သိ႔ုမဟတ္ု
ေ◌ကး်လက္ေ◌ဒသျဖစ�ျ ဖစ္◌ႏ◌ငွ◌့္ အ�လ��က�ပ္ေ◌ေနပလမိ◌့္မည္။

* ◌ျခားနားခ်က�်ားကို အနးီစပ�ံ◌◌ုးေ◌ကာက� ူ◌ျခင္◌းမွာ ေစကးရမတွ�်ား�တင္ �ကာ◌ျခားခ်က�်ားသည္ ဇယားရိွ ေစကးရမတွ�်ား၏အတိအက်�ကာ◌ျခားခ်က� ို ထင�ပ္◌ႏ◌◌ိငု���ဟုတ္ေ◌ပ

နယ�ံ ဧရိယာရိွ ရင္◌း◌ျမစ�ာ်း

နယ�ယ္
ပ်မ္◌းမ်ွ ေစကး ရမွတ္

ေစကးရမွတ္
◌ျခားနားခ်က္ရင္◌း◌ျမစ္ Bottom Quarter ရင္◌း◌ျမစ္ Top Quarter

စာဖ�တ�မ◌္းရည္ 288 295 7*

စာေ◌ရးသားမႈ
ြစမ္◌းရည္ 296 290 5*

သခ်ၤ◌ာြစမ◌္းရည္ 286 290 5*



သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရးအ�တက္ ရင္◌း◌ျမစ�ာ်း
• ◌ျမ��ာေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသ
ည္
ေ◌ကာ်င္◌းသားတိင္ု◌းနးီပါး
�တင္
ေ◌ကာ်င္◌းသားတစ္ဦးလွင္်
ေ◌ကာ်င္◌းသံးုစာအုပ� စ� ုပ��ိသျ
ဖင◌့္
◌ျပည္◌စ့◌ံပံု◌ေု◌ပၚပါသည္

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ေ◌ကာ်င္◌းသား
88% သည္
စာၾကည◌့္တိက္ု◌ျဖင◌့္
ေ◌ကာ်င္◌းတက�ဲေ့◌ၾကာင္◌း
အသေိ◌ပးခဲပ့ါသည္



ကမာၻသားေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ�ႈ-

ေကလးမ်ားႏ◌ငွ္◌ ့ဆရာမ်ား၏

ေသဘာထားႏ◌ငွ္◌ ့အျပဳအမူမ်ား



ကမာၻသားေ◌ကာင◌္း◌ျဖစ�ႈ (GC) 

မိတ�က္◌ျခင္◌း• SDG 4.7 ၏ရ���ယ�က်��ာ “ေ◌ရရွ����ံသ့ည္◌ ့ြဖံ႔ၿဖိ ဳးတိးုတက�ႈႏ◌င္ွ◌ ့လေူ◌နမႈဘဝပံ◌စံု၊ လ႔ူအြခင္◌ေ့အရး၊

လငိ�ာတညူမီွ်မွဳ၊ ၿငမိ္◌းခ်မ္◌းေ◌ရး အစဥ�လာႏ◌င္ွ◌ ့အၾကမ္◌းမဖက္ေ◌ရး ◌ျမင္◌တ့င္ေ◌ပး◌ျခင္◌း၊ ကမာၻ႔

◌ႏ◌◌ိငု�သံား၊◌ႏ◌င္ွ◌ ့မတ�ူက◌ဲျပားေ◌သာယဥ္ေ◌ကး်မႈ အသအိမွတ္◌ျပဳ◌ျခင္◌း၊ ေ◌ရရွ���ံ႔ၿဖိ ဳးမႈအ�တက္

ယဥ္ေ◌ကး်မႈ၏ထည္◌ဝ့င္◌ျဖည္◌ဆ့ည္◌းေ◌ပးတိ႔ုမွတဆင္◌ ့အျခားအရာမ်ား အပါအဝင္ ေ◌ရရွ����ံသ့ည္◌ ့

ြဖံ႔ၿဖိ ဳးတိးုတက�ႈအား ◌ျမင္◌တ့င္ေ◌ပးရာ�တင္ သင�ူေ◌လလ့ာသအူားလ◌ံ◌ုးကလိအုပ္ေ◌သာအသပိညာႏ◌င္ွ◌ ့

က�ၽမ္◌းကင်�ႈ ရရိွေ◌ရး ေ◌သခ်ာအာမခံခ်က္ေ◌ပးရန္” ◌ျဖစ�ည္

• SEA-PLM 2019 GC ေ◌မးြခန္◌းပံစံုမ်ားသည္ SDG 4.7 ရရိွဖုိ႔ ေအထာက� ပ့◌◌ံျပဳရန္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�အံား

အရေ���သးႏ◌ငွ◌့္ ေအရအ�တက္ ေ◌ဒတာအသစ�်ား ေ◌ပးေ◌ဆာင�ါသည္

• SEA-PLM 2019 ပါ ေ◌ကာ်င္◌းသားႏ◌ငွ◌့္ ဆရာေ◌မးြခန္◌းလႊ◌ာမ်ား�တင္ GC ေသဘာထားႏ◌ငွ◌့္ စံတ��ို းမ်ားကို

ေ◌မး◌ျမန္◌းခဲသ့ည္



ေ◌ကာ်င္◌း၌ GC ◌ျပႆနာမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား

ထေိ◌�တ႕မႈ
• ေကလး 50% ခန႔္က
သတူိ႔ုသည္
ေ◌ခါင္◌းစဥ�ီးပါးအားလ◌ံ◌ုးေအ
ၾကာင္◌းကို ‘အခ် ိ ဳ႕အဝက’္ မွ
‘ေအ◌ျမာက� မ်ား’ 
အထသိင�ူေရၾကာင္◌း
ေ◌ဖာ◌္◌ျပၾကသည္

• ကမ႓ာၻႏ◌င္ွ◌ ့
ေ◌ဒသ�တင္◌း◌ျဖစ�ပ�်ားေအၾ
ကာင္◌း ဆက�ပ�ည္◌ ့
ေ◌ခါင္◌းစဥ�်ား�တင္
ေကလးမ်ားကသတူိ႔ုသည္
◌ျမ��ာႏ◌င္ွ◌ ့
အမိ�ီးခ်င္◌း◌ႏ◌◌ိငု�မံ်ား�တင္
◌ျဖစ�်က� ည္◌အ့ရာမ်ားကို
အမ်ားဆ◌ံ◌ုး
ေ◌လလာေ◌ၾကာင◌း



GC ပညာေ◌ရးေအၾကာင္◌း ေကလးမ်ားႏ◌ငွ္◌ ့ဆရာမ်ား

ေသဘာထား
• အခ် ိ ဳေ႕သာ ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားသည္ ေ◌ကာ်င္◌း�တင္ သင�ူရန္ မ���်ေအရးႀကးီေ◌ၾကာင္◌း

ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ဆရာမ်ားအား ေ◌မး◌ျမန္◌းခဲပ့ါသည္

• သဘာဝပတ္ဝန္◌းကင္် ကာ�ကယ္ေ◌ရးသည္ စာရင္◌း◌ႏ◌စွ�ုစလံးု၏ထပိ�ံ ုး�တင္ ရိွေ◌နသည္



လမူႈေ◌ရးဆိငု�ာ ◌ျပႆနာမ်ားေအၾကာင္◌း ေကလးမ်ား၏

ေသဘာထားမ်ား
• လမူႈေ◌ရး ◌ျပႆနာမ်ားေအၾကာင္◌း
ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က� မ် ိ ဳးမ် ိ ဳးႏ◌င္ွ◌ ့သတူိ႔ု
ေသဘာတညူပံီ◌ု အဆင္◌က့ို
ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားအား ေ◌မးခဲသ့ည္

• ကမာၻသည္တရားမွ်ေတသာ
ေ◌နရာတစ�ု◌ျဖစ�ပီး တိင္ု◌းရင္◌းသား/
လမ်ူ ိ ဳးစုအားလံးုကို တန္◌းတရူ��ူ
ဆက� သံင◌့္သ��ုေ◌သာ ေသဘာတူ
ညခီ်က� မ်ားအျပားရိွခဲသ့ည္

• အျမင◌့္ဆံးုေ◌သာ ေသဘာတညူခီ်က��ာ
လသူားအားလံးု သဘာဝ ပတ္ဝန္◌းကင်�ိ ု
ကာ�ကယ� င◌့္ဟု ဆိသုည္



သဘာဝပတ္ဝန္◌းကင်္ ေ◌ရရွ����မဲေ◌ရးႏ◌ငွ္◌ ့
စပ�် ဥ္◌း၍ ေကလးမ်ား၏ ေသဘာထားမ်ား

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္

◌ျပႆနာအမ်ားစအု�တက္ ေအတာ◌္အသင္◌ ့
စိးုရိမ�ႈ (“ေအတာ◌္ေ◌လးစိးုရိမ�ည္” ◌ႏ◌ငွ◌့္

“အ�လ��ို းရိမ�ည”္) ကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပခဲသ့ည္

• ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�◌ံျပင�

ညစ�မ္◌းမႈႏ◌ငွ◌့္ပတ� က၍္ စိးုရိမ�ႈအနည◌္းဆံးု

ရိွပါသည္။ သိေု႔သာ◌္လည္◌း ေကလးမ်ား၏

24% ကသာဤေအၾကာင္◌းအရာကို

ေမလလ့ာခဲၾ့ေကၾကာင္◌း

ေ◌ထာက္◌ျပထားေ◌သာေ◌ၾကာင◌့္

စိးုရိမ�ႈသည္ ေ◌ခါင္◌းစေဥ�ၾကာင္◌း

အသပိညာအဆင◌့္ကိလုည္◌း

ထင�ပ္ေ◌စပါသည္။



ကိယု�ို င�မွတ�သားႏ◌ငွ◌့္ပတ�ကေ္◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား၏

ေသဘာထား
• ေ◌ကာ်င္◌းသားအမာ်းစကု
၎တိ႔ုသည္၎တိ႔ုႏ◌◌ိငု�သံားဝင�ျ
ဖစ္ ခစံားေရၾကာင္◌း
“ေသဘာတသူည”္ သိ႔ုမဟတ္ု
“ေ◌လးန�က�ာ ေသဘာတသူည္” 
ဟဆုိသုည္

• ေ◌ကာ်င္◌းသား အမာ်းစသုည္
၎တိ႔ု၏ ◌ႏ◌◌ိငု�ရိွံ
အျခားေကလးမာ်းႏ◌ငွ◌့္ တညူမီႈ
မာ်းြစာရိွေ◌နသ��ုလည္◌း
ခစံားမပိါသည္



ေ◌ကာ်င္◌း၌ GC လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား
• ေကလးမ်ားက GC 
လႈပ��ားမႈမ်ား�တင္
ပါဝင္◌ျခင္◌းရိွမရိွ ဆရာမ်ားအား
ေ◌မး◌ျမန္◌းခဲပ့ါသည္

• အမ်ားဆံးုေ◌�တ႕ရသည္◌ ့
လပု္ေ◌ဆာင�က်��ာ
သဘာဝပတ္ဝန္◌းကင္်
တ��ံေ့◌ရးႏ◌ငွ◌့္ သက� ို င�ါသည္

• အျခားႏ◌◌ိငု�မ်ံားရိွ
ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားေအၾကာင္
◌း ေ◌လလ့ာ◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္
ပတ� က� ည◌့္ ေ◌�တ႕ရသည◌့္
အနည္◌းဆံးုလႈပ��ားမႈ



GC ◌ႏ◌ငွ္◌ဆ့က�ပ္ေ◌သာ

ေ◌ကာ်င္◌းလႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား
• ေကလးအမာ်းစု (60%) က GC

◌ႏ◌င္ွ◌ ့ဆက�ပ�ည္◌ ့
ေ◌ကာ်င္◌းလႈပ��ားမႈအခ် ိ ဳ႕�တင္

သတူိ႔ုပါဝင�ပီး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္
◌း ေ◌◌ျဖဆိခုဲသ့ည္

• စာသင�န္◌း�တင္◌း

ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈႏ◌ငွ◌့္

စနစ�က် ◌ျငင္◌းခံမုႈမာ်းမာွမူ

အနမိ◌့္ဆံးုအဆင◌့္�တင္

ရိွေ◌နသည္



GC ◌ႏ◌ငွ္◌ဆ့က�ပ္ေ◌သာအနာဂတ္

ေ◌ကာ်င္◌းလႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား
• ေ◌ကာ်င္◌းသား 78% က၎တိ႔ုသည္
အတန္◌းေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင�စ္ဦးကို
မေဲ◌ပးရန္
“အ�လန္◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌◌ျခ” 
“ေအတာ◌္အတန္◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌◌ျ
ခ” ရိွေ◌ၾကာင္◌း ◌ၫ◌ႊန္◌ျပခဲသ့ည္

• ေကလးအနည္◌းငယ�
အတန္◌းေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းမႈ�တင္
ပါဝင္ေ◌◌ျပာဆိ◌ုျခင္◌း သိ႔ုမဟတ္ု
စကားရ��ု�ပဲ�တင္
ပါဝင္ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ျခင္◌း
�တင�ါဝင���ိုၫႊန္◌းဆိခုဲသ့ည္



◌ႏ◌◌ိငု�သံားႏ◌င္ွ◌ ့ဆက�ပ�ည္◌ ့အျပဳအမူ�တင္

ပါဝင္ေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ား
• ေကလး 75% ေ◌ကာ်◌္ကသတူိ႔ုသည္
အျပဳအမူမ်ားြစာ�တင္ ပါဝင���ု
◌ၫ◌ႊန္◌ျပခဲသ့ည္။

• သိေု႔သာ◌္ ပိုနည္◌းေ◌သာ
ေကလးေအရအ�တက� သတူိ႔ုသည္
အျခားႏ◌◌ိငု�မံွ ေကလးမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့
မိ�တ�႕ဲမည္ (57%) ဟု ေ◌◌ျဖဆိခုဲသ့ည္

• ဤသ���ာ ေ◌ကာ်င္◌းရိွ GC
ေ◌ခါင္◌းစဥ�်ားေ◌ပၚ�တင္
ေ◌ဒသအလိက္ု အာ႐ုံစိုက�ႈ
ပိုရိွေ◌ေနၾကာင္◌း အႀက◌ံျပဳသည္



GC သင�ကားေ◌ရးအ�တက္ႀကိတဳင္◌ျပင�င�ႈ
• GC ေ◌ခါင္◌းစဥ�်ား သင�ကားရန္ ၎တိ႔ု၏
အႀကိ ဳ-ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ ပညာေ◌ရးသင�န္◌းက မ���်
ေ◌ကာင္◌းြစာ ◌ျပင� င�ားသနည◌္းဟု
ဆရာမ်ားအား ေ◌မး◌ျမန္◌းခဲပ့ါသည္

• ဆရာမ်ားသည္ ေကလးမ်ား၏အြခင◌့ေ္အရးမ်ား၊
ပတ္ဝန္◌းကင္် ကာ�ကယ္ေ◌ရးႏ◌ငွ◌့္
ေ◌ရရွ����ံေ့◌သာ
ြဖံ႕ၿဖိ ဳးတိးုတက�ႈေအၾကာင္◌း သင�ကားရန္
◌ျပင� င�ားမႈ အရိွဆ◌ံ◌ုး◌ျဖစ���ု ခံစားမိပါသည္

• ဆရာမ်ားသည္ ဂလိဘုယ� ို က္ေ◌ဇးရွင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္
ကမာၻလံးုဆိငု�ာ လက��◌ိျဖစ�ပ�်ားေအၾကာင္◌း
သင�ကားရန္ ◌ျပင�င�ႈအနည္◌းဆံးုဟု
ခံစားခဲရ့သည္



GC ေ◌ခါင္◌းစဥ�ာ်း�တင္ သင�ကားပုိ႔ခ်ရာ�တင္

ပုိင္◌ႏ◌◌ိငု�တိ�ရ်မႈ
• GC ေ◌ခါင္◌းစဥ�ာ်းကို သင�ကားရန္
ဆရာမာ်း၏ '◌ျပင�င�ႈ' သည္ GC
ေ◌ခါင္◌းစဥ�ာ်းကို သင�ကားရာ�တင္
၎တိ႔ု၏ယံၾုက��ႈႏ◌ငွ◌့္
ႀကးီမားြစာဆက�ပ္ေ◌နသည္ -
ကမာၻလံးုဆိငု�ာ
လက��◌ိျဖစ�ပ�်ားႏ◌ငွ◌့္
ဂလိဘုယ� ို က္ေ◌ဇးရွင္◌းေအၾ
ကာင္◌း သင�ကားရန္ယံၾုက��ႈ
အနမိ◌့္ဆံးု◌ျဖစ�ည္



ေ◌လလ့ာေ◌�တ႕ရိွခ်
က္ အႏ◌စွ�်ပဳ္



ေ◌လလ့ာေ◌�တ႕ရိွခ်က္ အႏ◌စွ�်ပဳ္-

စာဖ�တ�မ္◌းရည္
• SEA-PLM 2019 ရလဒ�ာ်းသည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ ေ◌ကာ်င္◌းသားရလဒ�ာ်း�တင္သသိာထင��ားေ◌သာ
�က◌ဲျပားမႈမာ်းရိွေ◌ၾကာင္◌း◌ျပေသနၿပီး ယင္◌းက ေအရးႀကးီေ◌သာ
သာတညူမီွမ်ႈ◌ျပႆနာ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း မးီေ◌မာင္◌းထိးု◌ျပပါသည္

• ေ◌ကာ်င္◌းသားသထိားသည္◌အ့ရာႏ◌င္ွ◌ ့ြစမ္◌းေ◌ဆာင္◌ႏ◌◌ိငု�ည္◌အ့ရာႏ◌င္ွ◌ ့ဤသ��
ေအ◌ျခေအနအလိက္ု အခ်န္ိ◌ႏ◌င္ွ◌အ့မွ် ေ◌◌ျပာင္◌းလပံဲ◌အုား နားလည္◌ျခင္◌းသည္သင�ူေ◌လလ့ာမႈ
ရလဒ�ာ်း�တင္သာတညူမီွမ်ႈဟေူ◌သာ ေ◌မးြခန္◌းမာ်းအား နားလည္◌ျခင္◌းေအပၚ ဗဟိ◌ုျပဳပါသည္

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၌ံ မလူတန္◌းေ◌ကာ်င္◌းေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း၏ စာဖ�တ�မ္◌းရ��ည္ SEA-PLM ပ်မ္◌းမွႏ်◌ငွ◌့္
အနမိ◌့္ဆံးု �ကၽမ္◌းကင်�ႈအဆင◌့္◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယဥွ�က� ပ�ကည္◌လ့ွင္် စိးုရိ�မ�ယ�ာ ◌ျဖစ�ါသည္ -
◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု��ံတင္ 5 တန္◌း ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်း၏ 11% ခန႔�ည္လက���ိတင္ဤအနမိ◌့္ဆံးုအဆင◌့္◌ႏ◌ငွ◌့္
ကိကု� ပီါသည္

• ေ◌ကာ်င္◌းသားအခ် ိ ဳ႕သည္ ြစမ္◌းရည္◌ျမင◌့္မားမႈကို သ႐ုပ္◌ျပခဲေ့◌သာ◌္လည္◌း အခ် ိ ဳ႕မာွ စာလ◌ံ◌ုး
တစ�◌ံ◌ုးတည္◌း၊ ရင္◌း◌ႏ◌◌ွ◌ီးၿပီးသား စကားလံးုမာ်းကိသုာ ဖတ�ႈႏ◌◌ိ�ုင�မ္◌းကို ◌ျပသခဲၾ့ကသည္



ေ◌လလ့ာေ◌�တ႕ရိွခ်က္ အႏ◌စွ�်ပဳ-္

စာေ◌ရးသားမႈြစမ္◌းရည္
• ◌ျမ��ာေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ စာေ◌ရးြစမ္◌းရ���တက္ SEA-PLM ပ်မ္◌းမွြ်စမ္◌းေ◌ဆာင္◌ႏ◌ငွ◌့္
ပိမုိနုးီစပ�ါသည္

• ပိစုိးုရိမ�ရာမာွ ေ◌ကာ်င္◌းသား 25% သည္ 1 တန္◌း ◌ႏ◌ငွ◌့္ 2 တန္◌းအဆင္◌ရိွ့
ေ◌မွာ်◌္မန္ွ◌းခက်�ာ်းႏ◌ငွ◌့္ကိကု� ေီ◌သာ ေအရးအသားကို ေ◌ရးသားႏ◌◌ိငု�ည္ - ေဤကာ်င္◌းသားမာ်းသည္
၎တိ႔ု၏မလူတန္◌းပညာေ◌ရးကို ၿပီးေ◌◌ျမာက�န္ အ�လ��က�ႏဲ◌◌ိ�ုင�ယ��သိည္

• ေ◌ကး်လက္ေ◌ဒသရိွ နမ္ိ◌ပ့ါးေ◌သာ SES ေ◌နာက�မံလွာေ◌သာ ေ◌ယာကၤ်◌ာ◌းေ◌လးမာ်း၏ ြစမ္◌းရ��ည္
ၿမိ႕ဳျေပဒသရိွ ◌ျမင္◌မ့ားေ◌သာ SES ေ◌နာက�မံလွာေ◌သာ မန္ိ◌းေကလးမာ်း၏ ြစမ္◌းရ��က္ �လ���ာမွ
ဆိးု��ားေ◌နပါသည္

• ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းသည္ စာေ◌ရး◌ျခင္◌းကို ေ◌လက့င်◌့္ရန္ တညူေီ◌သာအြခင◌့္အလမ္◌းမာ်း ရိွသင◌့္ၿပီး
21 ရာစ�ုတင္ မရိွမျဖစ�ိ ုအပ္ေ◌သာဘဝြစမ္◌းရ��်ား တည္ေ◌ဆာက� ���တက္ ၎တိ႔ု၏
ေအရးအသားြစမ္◌းရ����ို႔တိးုတက္◌ႏ◌◌ိငု�◌ံေုအၾကာင္◌း အႀက◌ံျပဳခက်�ာ်းအား
ပံပိ့းုေ◌ပးသင◌့္သည္



ေ◌လလ့ာေ◌�တ႕ရိွခ်က္ အႏ◌စွ�်ပဳ္-

သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရည္
• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၌ံ 5 တန္◌းက်ာင္◌းသားမ်ား၏ 88% ခန႔�ည္ မူလတန္◌း ၿပီးဆံးုေ◌ရး

အ�တက္သခၤ်◌ာ�ကၽမ္◌းက်င�ႈ�တင္ ◌ႏ◌◌ိငု�တံကာ ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းခက်�်ားႏ◌ငွ◌့္

မျပည◌့္မီေ◌သးပါ

• အဆိပုါ 88% အနက္ 38% သည္ 1 တန္◌းသိ႔ုမဟုတ္ 2 တန္◌း�တင္

ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းထားသည◌့္အဆင◌့္၌သာ ရိွေ◌နၿပီး ေ◌နရာတ��ို း၊

ေအ◌ျခခဂံဏန္◌းသခၤ်◌ာ၊ ႐ုိးရွင္◌းေ◌သာဂရပ�်ားႏ◌ငွ◌့္ တိုင္◌းတာမႈေစကးမ်ားကို

နားလ��န္ ႐ုန္◌းကန္ေ◌နရဆ◌ဲျဖစ�ည္

• SEA-PLM ပ်မ္◌းမွ် 300 ◌ႏ◌ငွ◌့္ ◌ႏ◌ႈ◌င္ိ◌းယွဥ��်င္ ◌ျမ��ာ၏သခၤ်◌ာပ်မ္◌းမွ် 288

◌ျဖစည



အႏ◌စွ�်ပဳ္ –ဆက�ေပ�ၾကာင္◌းအရာမ်ား
• ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား၏ ေ◌နာက�ံအခ်က�်ား၊ ၎တို႔၏ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ေ◌က်ာင္◌းမ်ားစသည္◌ ့
အခ်က� ားလံ◌◌ုးတို႔သည္ ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား၏ ရလဒ�ာ်းကို ဆံးု◌ျဖတ�ာ�တင္ ေအရးႀကီးေ◌သာအခန္◌းက႑မွ

ပါဝင�ါသည္

• ဤအခ်က� ခ် ိ ဳ႕သည္အျခားအခ်က�်ားထက္ 'ထနိ္◌းခ်ပ္ဳ◌ႏ◌◌ိ�ုင�မ္◌း' ပိ◌ုျဖစ္ေ◌သာ◌္လည္◌း ပံပိ့းုမႈႏ◌ငွ◌့္

ၾကားဝင္ေ◌ဆာ�င�က�ႈသည္ ၎တို႔လုပ္ေ◌ဆာင�မည◌့္အခန◌္းက႑ကို နားလ��ာေ◌သာအခါ�တင္

ေအၾကာင္◌းအရာအခ်က�်ားအားလံုးကို ကူညေီ◌ပးႏ◌◌ိငု�ည္

• ဥပမာအား◌ျဖင◌့္၊ က်ား/မသိ႔ုမဟုတ္ ေ◌က်ာင္◌းတည္ေ◌နရာကို ‘ထနိ္◌းခ်ပ္ဳ’ ရန္ မျဖစ္◌ႏ◌◌ိင္ုေ◌သာ◌္လည္◌း

ေ◌က်းလက္ေ◌ဒသမ်ားရိွ ေ◌ယာက္◌◌်ာ◌းေ◌လးမ်ားအား စာဖ�တ�မ္◌းရည္◌ႏ◌ငွ◌့္ စာေ◌ရးသားမႈြစမ္◌းရ���တက္

အပိပံုပိ့းုမႈေ◌ပးရန္ ◌ျဖစ္◌ႏ◌◌ိငု�ည္



အႏ◌စွ�်ပဳ္ –ကမာၻသားေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ�ႈ
• ကမာၻသားေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ�ႈသည္အယအူဆသစ္ ◌ျဖစ�ပီး ◌ႏ◌◌ိငု�သံား◌ျဖစ�ႈႏ◌ငွ◌့္ ◌ျပ��ူ႔နတီ၏ိ
ေသဘာတရားကို ◌ႏ◌◌ိငု�တံကာအထိကယ္်◌ျပန္႔ြစာ ေ◌လလ့ာပါသည္

• GC ေ◌မးြခန္◌းပံစုမံာ်းသည္ မတ�ူက◌ဲျပားမႈ၊ တန္◌းတညူမီွမ်ႈႏ◌ငွ◌့္ လ႔ူအြခင◌့္ေအရးကို တ��ို းထားမႈ၊
သဘာဝပတ္ဝန္◌းကင္် ေ◌ရရွ����ံခ့ိငု �မမဲႈတိ႔ု အပါအဝင္ အမ် ိ ဳးမ် ိ ဳးေ◌သာ ေ◌ခါင္◌းစဥ�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့ဆက�ပ္၍
ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းႏ◌ငွ◌့္ ဆရာမာ်း၏ ေသဘာထားမာ်း၊ စတံ��ို းထားမႈမာ်းကို
ထိးု�ထင္◌းသ◌ိျမင္ေ◌စပါသည္

• ရလဒ�ာ်းအရ ေ◌ကာ်င္◌း�တင္ေ◌�တ႕ျမင�သည◌့္ ေအၾကာင္◌းအရာမာ်းက ေကလးမာ်း၏
ေသဘာထားမာ်းေအပၚလႊမ္◌းမိးုမႈရိွေ◌ေနၾကာင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ သင�ူေ◌လလ့ာဖုိ႔
အြခင◌့္အလမ္◌းရရိွပါက ေ◌ကာ်င္◌းသားမာ်းက ပိမုိေု◌လလ့ာလိစုတိ��ေိ◌ၾကာင္◌း အႀက◌ံျပဳထားသည္



မူဝါဒဆိငု�ာ
အၾက◌ံျပဳခ်က�ာ်း



မူဝါဒဆိငု�ာ အၾက◌ံျပဳခ်က�ာ်း
• စာဖ�တ�မ္◌းရည၊္ စာေ◌ရးသားမႈြစမ္◌းရည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရ��ိုင�ာ SEA-PLM 2019 ရလဒ�ာ်းသည္ ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�၌ံ
ြစမ္◌းေ◌ဆာင�ည္ နည္◌းပါးေ◌သာ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားအား အခ်�ိ �ိ ုအ�တင္◌း ေအထာက� ပံေ့◌ပးဖို႔ ၾကားဝင္ေ◌ဆာ�င�က�ႈ၊
အစီအစဥ�်ား လိအုပ္ေ◌ေနၾကာင္◌း မီးေ◌မာင္◌းထိးု◌ျပပါသည္

• ဤအစီအစဥ�်ားႏ◌င္ွ◌ ့ၾကားဝင္ေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားကို ေ◌ကာ်င္◌းသား၏အစပိင္ု◌း ပညာေ◌ရး�တင္ ေ◌ဆာလ�်င�ာ
◌ျဖည္◌ဆ့ည္◌းေ◌ပးေ◌ရးအ�တက္ ေ◌သခ်ာစီမံထားရန္ အ�လေ��ရးႀကးီပါသည္

• ထိနုည္◌းလည္◌းေ◌ကာင္◌းပင္ 5 တန္◌းအဆင္◌ထ့က� ာ၍ စာေ◌တာ◌္ေ◌နသည္◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားသ��ည◌္း ဆက�က္၍
တိးုတက�ို ႔ ေ◌သခ်ာေ◌စရန္ သင္◌ေ့◌တာ◌္ြစာ ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင�ားသည္◌ ့တိးုခ်႕ဲ အစီအစဥ�်ား လိအုပ္ေ◌နပါသည္

• ◌ျမ��ာႏ◌◌ိငု�ရိွံ ေ◌ကာ်င္◌းသားထသုည္ ေ◌ကာ်င္◌းသား၏ ရလေဒ�ပၚ ႀကးီမားြစာ သက္ေ◌ရာက�ႈရိွသည္◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းသား
ေ◌နာက�အံခ်က�ာ်း သာတညူမီွ်မႈ�တင္ သသိသိာသာ �ကလဲႊ◌◌ဲျခားနားခက်� ို ◌ျပေသနပါသည္

• ေ◌နာက�အံခ်က�ာ်းကို နားလ��ပီး အသအိမတွ္◌ျပဳပါက၊ ေ◌ကာ်င္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ အမိ�ဆင◌့္�တင္ ေ◌◌ျပာင္◌းလထဲားေ◌သာ
ေအလအ့ကင်◌့္မ်ားမတွစ�င◌့္ကိ�ု င�ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ည္◌အ့ျပင္ စနစ္◌ႏ◌ငွ◌့္ မဝူါဒအဆင◌့္�တင္ ကိ�ုင�ယ္ေ◌◌ျဖရွင္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္



အၾက◌ံျပဳခ်က�ာ်း (အခ်က္ 1 မွ 5)-
အၾက◌ံျပဳခ်က္ 1-အားနည္◌းခ် ိ ဳ႕တဲမ့ႈရိွသည္◌ ့ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ ေ◌စာစီးြစာ သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရးကို
ဦးစားေ◌ပးရန္

• အမိ္၌ ◌ျမ��ာစကားေမ◌ျပာေ◌သာ ေကလးမ်ားအ�တက္ ေ◌စာစီးြစာသင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရး နည္◌းလမ္◌းအသစ�ိ ု
စမ္◌းသပ�ကည္◌ၿ့ပီး ရ�ပ�ာႏ◌င္ွ◌ ့မိဘ ပါဝင�တ� က�ႈ�တင္ ခိုင�ာအားေ◌ကာင္◌းေ◌သာအဆင္◌တ့စ�ုအျဖစ္
ထည္◌�့သင္◌းေ◌ပါင္◌းစပ္◌ျခင္◌း။

အၾက◌ံျပဳခ်က္ 2- အားနည္◌းခ် ိ ဳ႕တဲေ့◌သာ ေကလးမ်ားအား အထးူေအလးထားကာ
ေကလးမ်ားအားလ◌ံ◌ုးအ�တက္အခ◌ိ�်�ီ ေ◌ကာ်င္◌းအပ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့တိးုတက�ႈမ်ားမတွစ�င္◌ ့
မလူတန္◌းပညာေ◌ရး�တင္ ခိငု �ာသည္◌ ့စတင�ႈကို အာမခေံ◌ပး◌ျခင္◌း

• တိင္ု◌းရင္◌းသား လနူည္◌းစုရိွသည္◌ ့ေ◌ဒသမ်ားရိွ ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားအ�တက္ ေအထာက�က◌ူျပဳ အစီအစဥ�သစ�်ား
စမ္◌းသပ္ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း။

• ◌ျမ��ာအ�တက္ ေ◌ကာ်င္◌း အရေ���သးအာမခံ◌ျခင္◌း မူေ◌ဘာ�င�င္ ေ◌ကာ်င�ား စာေ◌မး�ပဲမ်ားကို ထည္◌�့သင္◌း
ေ◌ပါင္◌းစပ္◌ျခင္◌း။



အၾက◌ံျပဳခ်က�ာ်း (အခ်က္ 2 မွ 5)-
အၾက◌ံျပဳခ်က္ 3-ဒစ�် စ�ယ္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ပါင္◌းစပ�ားသည္◌ ့သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရး နည္◌းလမ္◌းမ်ားအပါအဝင္
ေအ◌ျခခံ ပညာေ◌ရးသင္႐ုိး◌ၫ◌ႊန္◌းတမ္◌းမ်ား�တင္ ရွင္◌းလင္◌းတကိၿ်ပီး တိးုတက�ႈရိွသည◌္ ့
သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရး စံႏႈန္◌းမ်ားကို ေ◌သခာ်ထည္◌�့သင္◌းအာမခ◌ံျခင္◌း။

• ရိွေ◌နႏ◌◌ိင္ုေ◌သာသင္႐ုိးညႊန္◌းတမ္◌း လစ�ာခ်က�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့အားသာခ်က�ာ်းကို ေ◌ဖာ◌္ထတု�န္ ကမာၻလ◌ံ◌ုးဆိငု�ာ
က�ၽမ္◌းကင်�တ္ေ◌◌ျမာက�ႈ မူေ◌ဘာင�တိင္ု◌း မူလတန္◌းေ◌ကာ်င္◌းမ်ားအ�တက္ ◌ႏ◌◌ိငု�အံဆင◌့္
သင္႐ုိး◌ၫ◌ႊန္◌းတမ္◌း ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းခ်က�ာ်းကို ေ◌◌ျမပံ◌ေု◌ရး�ဆ◌ဲျခင္◌း၊ သိ႔ုမွသာ မူလတန္◌းေ◌ကာ်င္◌း
အဆင္◌ၿ့ပီး�သားသည◌္အ့ခါ ေ◌ကာ်င္◌းသား�တင္ ရိွသင္◌သ့ည္◌အ့ရ��ခ်င္◌းမ်ားကို ရွင္◌းလင္◌းြစာ ေ◌ဖာ◌္ထတု�ပီး
တိင္ု◌းတာႏ◌◌ိငု�ည္ ◌ျဖစ�ည္

• SEA-PLM �တင�ါသည္◌ ့အျခားေ◌သာ ◌ႏ◌◌ိငု�မ်ံားႏ◌င္ွ◌ ့◌ႏ◌◌ိႈင္◌းယဥွ�ာ ◌ျမ��ာ သင္႐ုိး◌ၫ◌ႊန္◌းတမ္◌း�တင္
ခ်တိ� က�ႈမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့◌ျခားနားခ်က�ာ်းကို ေ◌ဖာ◌္ထတု�န္ စာဖ�တ�မ္◌းရည္၊ စာေ◌ရးသားမႉ ြစမ္◌းရည္ �င္ွ◌ ့
သခ်ၤ◌ာြစမ္◌းရ��ို႔အ�တက္ SEA-PLM ေစကးလ� ို င္◌းတာစံႏႈန္◌းမ်ားႏ◌င္ွ◌အ့ညီ ◌ႏ◌◌ိငု�အံဆင◌့္
သင္႐ုိး◌ၫ◌ႊန္◌းတမ္◌း ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းခ်က�ာ်းကို ေ◌◌ျမပံ◌�ုဆ◌ဲျခင္◌း။



အၾက◌ံျပဳခ်က�ာ်း (အခ်က္ 3 မွ 5)-
အၾက◌ံျပဳခ်က္ 4- ေအထာက�ကူ◌ျပဳေ◌သာသင�ကားပို႔ခမ်ႈႏ◌ငွ◌့္ အျပဳေသဘာေ◌ဆာငေ္◌သာ
ေ◌က်ာင္◌းပတ္ဝန◌္းကင်�ို႔�တင္ ပါဝင�ည္◌ ့ေအ�တ႔အၾက◌ံရိွဳၿပီး စိတ� ားတက္◌�ႂကသူဆရာမ်ားကို ေ◌ထာက�ံ အားေ◌ပးရန္

• အမိ္၌သိ႔ုမဟတ္ု ေ◌ကာ်င္◌း၌ အလပု္◌ျဖစ�ိေ◌ရာက္ေ◌စမည္◌ ့နည္◌းပညာ◌ျဖင္◌ ့အစားထိးုသင�ကားမႈ◌ျဖစ္ေ◌စမည္◌ ့�အ��ိ ုင္◌း
သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရးကို သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရး ပံ◌စံု နည္◌းလမ္◌း◌ႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ပါင္◌းစပ�ားသည္◌ ့စမ္◌းသပ� င�ကားမွဳကို ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင�န္

• SEA-PLM ၏ေ◌လလ့ာေ◌�တ႕ရိွခ်က္◌ႏ◌င္ွ◌အ့ညီ ◌ျမ��ာဆရာမ်ား၏ ြစမ္◌းရည္ စံႏႈန္◌း မူေ◌ဘာင�ိ ု ◌ျပ����ံ◌◌ုးသပ�န္

• အႀကိ ဳ-ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ ဆရာ ပညာေ◌ရးအစီအစဥ�်ား�တင္ ကမာၻလံးုဆိငု�ာ ေ◌ရရွ����ံေ့◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့ဆက�ပ�ည္◌ ့
ေအၾကာင္◌းအရာဘာသာရပ�ိ ု ထည္◌�့သင္◌းရန္

• ဒစ�် စ�ယ�ည္◌းပညာ◌ျဖင္◌ ့သင�ကားပို႔ခ်ျခင္◌း၊ ေ◌လလ့ာသင�ူ◌ျခင္◌း၊ ေ◌ကာ်င္◌းသားသစ�ုေ◌ဆာင္◌းမႈႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌နရာေခ်ပး◌ျခင္◌း
မူဝါဒတိ႔ု ထည္◌�့သင္◌းရန္ ◌ႏ◌◌ိငု�အံဆင◌့္ သင�ကားပို႔ေခ်ရးႏ◌င္ွ◌ ့သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရး မူဝါဒအား ◌ျပ����ံ◌◌ုးသပ�န္



အၾက◌ံျပဳခ်က�ာ်း (အခ်က္ 4 မွ 5)-
အၾက◌ံျပဳခ်က္ 5- ပိမိုေု◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာသင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရး ပတ္ဝန္◌းက်င္◌ျဖ�စ�န္◌းေ◌ရး
ေ◌ဒတာ၊ ေ◌စာင္◌ၾ့ကည္◌ေ့◌လလ့ာမႈႏ◌င္ွ◌ ့သေု◌တသနကို အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳရန္

• ေသဘာတထူားသည္◌ ့စႏံႈန္◌းမာ်းႏ◌င္ွ◌ ့တိင္ု◌းတာမႈစမံာ်းႏ◌င္ွ◌အ့ညီ ေ◌ကာ်င္◌းသား၏
ြစမ္◌းေ◌ဆာင���ား ပိမုိေု◌ကာင္◌းြမ���ာ စစိစ�◌ံ◌ုးသပ�န္ ဆရာမာ်းအ�တက္ ေပရာဖက��င�ယ္ အစအီစဥ�ာ်း
ေ◌ထာက�အံားေ◌ပးရန္

• ေ◌ကာ်င္◌းသာ၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင�ည္◌ႏ◌င္ွ◌ ့ြစမ္◌းရ��ို႔အ�တက္သင�ူေ◌လလ့ာမႈ�တင္
မသ���မ္◌းရိွသည္◌ေ့◌ကာ်င္◌းသားမာ်းအား စစိစ�န္ စနစ�ာ်းႏ◌င္ွ◌ ့အစအီစဥ�ာ်း ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း
အပါအဝင္ ေ◌ကာ်င္◌း-ေအ◌ျချပဳ စစိစ�◌ံ◌ုးသပ�ႈကို အား◌ျဖည္◌ေ့◌ပးရန္

• ဒစ�် စ�ယ�ည္◌းစနစ္◌ျဖင္◌ ့စစိစ�◌ံသုပ�ႈ◌ျပဳလပ္ုေ◌ရး စနစ�စ�ု အား ေ◌ထာက�အံားေ◌ပးရန္



အၾက◌ံျပဳခ်က�ာ်း (အခ်က္ 5 မွ 5)-
အၾက◌ံျပဳခ်က္ 6- COVID-19 ကပ္ေ◌ရာဂါ◌ျဖ�စ�ားမႈေ◌ၾကာင္◌ ့◌ျဖစ�ာသည္◌ ့အြခင္◌အ့လမ္◌းမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့
စိန္ေ◌ခၚမႈမ်ားအပါအဝင္ အခက� ခကဲာလႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ကာ်င္◌းသာမ်ား �ကာလမွ္◌းမႈအား ရင�ိုင�ာ�တင္ ပိမုိခုိငု �ံေ့◌သာ
ပညာေ◌ရးစနစ�စ�ု တည္ေ◌ဆာက� ���တက္ နည္◌းဗ်ဟဴာမ်ားအား ေ◌ထာက�အံားေ◌ပးရန္

• COVID ၏အက် ိ ဳးဆက္ေ◌ၾကာင္◌ ့ဆရားမ်ားေအ�ျဖင္◌ ့�အ��ိ ုင္◌း◌ျဖင္◌ ့စာသင�ကားပိ႔ုေခ်စႏ◌◌ိငု�ည္◌ ့
ပညာေ◌ရးႏ◌င္ွ◌ ့ေ◌ကာ်င္◌း အက� ဗီတမ်ီားအား ရရိွေ◌ရး ပိုမို ေ◌ထာက�ံရ့န္◌ႏ◌င္ွ◌ ့မူလတန္◌းေ◌ကာ်င္◌း က႑အား
အထးူေအလးထားကာသင�ကားပို႔ေခ်ရးႏ◌င္ွ◌ ့သင�ူေ◌လလ့ာေ◌ရး�တင္ ဒစ�် စ�ယ္ နည္◌းပညာကို ဆန္◌းသ�စ�ာ
အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳမႈအားေ◌ပးသည္◌ ့ေ◌ရရွ��ိုင�မဲေ◌သာ ပညာေ◌ရးစနစ�စ�ု ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာင�န္

• ေ◌ကာ်င္◌းသားမ်ားႏ◌င္ွ◌ ့ဆရာမ်ား၏ စိတ�ို င္◌းဆိငု�ာ ေ◌ကာင္◌းက် ိ ဳးခ်မ္◌းသာေ◌ရးကို အားထပ္◌ျဖည္◌ေ့◌ပးမည◌္ ့
နည္◌းလမ္◌းတစ� ပ�ား ေ◌ထာက�အံားေ◌ပးရန္



ACER မွဤရွင္◌းလင္◌းတင�က�◌ဳကွို

◌ျပဳလပု�ါသည္။ ေ◌နာက� ပ�ခ်က�လက�ယရူန္

www.seaplm.org သိ႔ု �သားေ◌ရာက�ါ
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