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Pennsylvania ဓနသဟာယအဖြ႕ဲ 

Tom Wolf ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွး 
 

ပညာေရးဌာန 

Pedro A. Rivera ၊ အတြင္းေရးမဴွး 
 

မူလတန္း/အလယ္တန္း ပညာေရး ရုံးခန္း 

Matthew Stem ၊ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမဴွး 
 

စာသင္ေက်ာင္း ပံ့ပုိးေထာက္ပ့ံေရး ဗဴ်ရုိ 

Sherri Smith ၊ ဒါရိုက္တာ 
 

ေက်ာင္းသား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနအပုိင္း 

Carmen Medina ၊ ဌာနမဴွး 
 

လူမဳိ်း၊ အသားေရာင္၊ မူလႏုိင္ငံသား၊ (လိင္)က်ား၊မ၊ လိင္ခံယူစိတ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ ဘာသာေရး၊ ဘိုးေဘး၊ သမၼဂအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈ၊ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟခံယူခ်က္၊ AIDS သုိ႔မဟုတ္ HIV အေျခအေန၊ သုိ႔မွမဟုတ္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈျပဳထားသည့္  

အျခားေသာ အမဳိ်းအား တစ္ခုခု အစရွိသည္တုိ႔အေပၚအေျခခံျပီး Pennsylvania ပညာေရးဌာန (PDE) သည္ ၎၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊  

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာ အေလ့က်င့္မ်ားတုိ႔တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤမူ၀ါဒအား 

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈသည္ Pennysylvania လူသားဆက္ဆံေရးမ်ားဆုိင္ရာ အတ္ဥပေဒအပါအ၀င္ ျပည္နယ္ဥပေဒ ႏွင့္ 1964 အရပ္သားအခြင့္အေရးမ်ား  

ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ၏ ေခါင္းစဥ္ VI ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ VII ၊ 1972 ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၏ ေခါင္းစဥ္ IX ၊ 1973 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  

အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ 504 ၊ 1967 အလုပ္ခန္႔အပ္မႈအတြင္း အသက္အရြယ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ အတ္ဥပေဒ ႏွင့္ 1990 မသန္စြမ္းသည့္ 

အေမရီကန္မ်ားဆုိင္ရာ အတ္ဥပေဒ အစရိွသည္တို႔အပါအ၀င္ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားတုိ႔ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

Pennsylvania ပညာေရးဌာန၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္စီမံရန္အတြက္ငွာ ေအာက္ပါ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တာ၀န္ခ်မွတ္ခန္႔အပ္ထားသည္ -  
  
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈအတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ -  

Pennsylvania ပညာေရးဌာန 

တန္းတူညီမ်ွေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဗဴ်ရုိ 

အသံ တယ္လီဖုန္း - (717) 783-5446 

အျခားေသာ Pennsylvania ပညာေရးဌာန အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလံုးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ - 

Pennsylvania ပညာေရးဌာန 

စာသင္ေက်ာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ယူနစ္ ဒါရုိက္တာ 

333 Market Street, 7th Floor, Harrisburg, PA 17126-0333 
အသံ တယ္လီဖုန္း - (717) 783-3750 ၊ ဖက္စ္ - (717) 783-6802 
 

အကယ္၍ ဤထုတ္ေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား တစ္စုံတစ္ရာရိွလ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ မိတၳဴအပုိမ်ားအား ရယူလုိပါလ်ွင္ ဆက္သြယ္ရန္မွာ - 
 

Pennsylvania ပညာေရးဌာန 
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စာသင္ေက်ာင္း ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံေရး ဗဴ်ရို | ေက်ာင္းသား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာနအပုိင္း  

333 Market Street, 3rd Floor, Harrisburg, PA 17126-0333 
အသံျဖင့္ - (717) 783-6466 ၊ ဖက္စ္ - (717) 783-6642 

www.education.pa.gov 
 မီဒီယာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား/စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား အားလုံးအတြက္ - ပုံႏိွပ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ရုံးခန္းထံ (717) 783-9802 သုိ႔ 

ဆက္သြယ္ပါ။  

http://www.education.pa.gov/
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မိဘ ယူနစ္ – ေကာလိပ္ ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္လမ္း  

ယူနစ္ ျခဳံငုံေလ့လာၾကည့္ရႈခ်က္ 

 
ဤသည္မွာ မိဘမ်ား ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ယူနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

ယူနစ္မ်ားတစ္ခုစီထံမွ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းစီမံေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံမွာ မိဘမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကြ်မ္း၀င္မႈ ရွိျပီး၊ 

တိက်ျမန္ဆန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားပါ၀င္မႈသည္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 

အထက္အတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ အကဳံ်း၀င္ကာမိမႈ ရွိသင့္ေပသည္။  

အထူးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား  

 
• ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ မိဘ-ေက်ာင္းသား အစီအစဥ္ 

 
• ပံ့ပုိးေထာက္ပ့ံေရး အဖြဲ႕ 

 
• အထက္တန္းေက်ာင္း ခရစ္ဒစ္မ်ား  

 
• စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္းဆိုင္ရာ မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား  

 
• အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပုိင္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးစာရင္း  
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ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မည္သုိ႔အားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္သနည္း။ 

 
သင့္ကေလးထံ၌ အျမဲတမ္း ျမင္ေတြ႕ ေနရေသာ အားသာခ်က္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားတုိ႔ကို ျပန္လည္စဥ္းစားျပီး၊ 

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ပရုိဖုိင္းတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၎တို႔အား ပါ၀င္ေစရန္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမအား အၾကံျပဳေပးပါ။ 

 
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေပးႏုိင္မည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ 

ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ိုင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား သုံး၊ေလးဦးအား စာရင္းျပဳလုပ္ထားပါ။ 

 
သင့္ကေလး၏ အရည္အခ်င္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈကို ဖြ႕ံ ျဖဳိးတိုးတက္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္သည့္ 

ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္ ကေလးအား ေမးျမန္းပါ။  

 
သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းတက္ေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။  

 
နားေထာင္ေပးပါ၊ နားေထာင္ေပးပါ၊ နားေထာင္ေပးပါ။  

 
သင္ သေဘာမတူႏုိင္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုေနမည့္အစား သင့္ကေလးအား လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ွာက္ အတူ ကူညီ 

လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။  
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ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ျခင္း 

ကြ်ႏ္ုပ္ကေလး၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္မႈအား ကြ်ႏ္ုပ္ မည္သုိ႔ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္နည္း။ 

မိဘမ်ား ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကေလးအေၾကာင္း အေကာင္းဆုံးသိရိွနားလည္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ 

တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား  ႏွင့္ သိရိွနားလည္မႈမ်ားအား ေ၀မ်ွေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ တမူထူးျခားျပီး တန္ဖုိးရိွလွေသာ အေနအထားတစ္ခုတြင္ 

ရိွေနၾကသူမ်ား  ျဖစ္ေပသည္။ မိဘမ်ား ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူ အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ကေလးမွ ဘ၀တြင္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမမွ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ 

အရာအား ရွာေဖြေတြ႕ ရိွသည္ကို စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္တိုင္ မိမိတို႔ကေလး၏ သက္ေမြးလမ္းေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

စိုးရိမ္မႈမ်ား  ရိွေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ သင္သည္ သင့္ကေလးအတြက္ ပန္းတိုင္မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးသင့္ေပသည္။    

ပန္းတုိင္ သတ္မွတ္ျခင္း 

• ပန္းတုိင္သတ္မွတ္ျခင္းအား ျဖစ္ႏုိင္သမ်ွ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ – ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလုံးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ၏ 

ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးကိုသာ အလိုရိွၾကေပသည္။ ပန္းတိုင္မ်ား သတ္မွတ္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ရယူေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 

သင့္ကေလးအား စဥ္းစားေတြးေခၚဖုိ႔ သင္ၾကားေပးပါ။ ဤသည္မွာ ၎တို႔အား ၎တုိ႔ကိုယ္ပိုင္ အေကာင္းဆုံး  ေအာင္ျမင္ရယူမႈ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၎တိ႔ု၏ဘ၀တစ္ေလ်ွာက္ ရလဒ္မ်ားအား  ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစရန္  

၎တုိ႔အား ခြန္အားေပးျပီး၊ ၎တို႔ႏွင့္ထုိက္တန္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအား ရရိွေစမည္ျဖစ္သည္။  

• ေရတုိ ႏွင့္ ေရရွည္ပန္းတုိင္မ်ားအား သတ္မွတ္ပါ – ႏွစ္ဖက္ဓားသြားပါ ဓားတံကဲ့သုိ႔ပင္ ပန္းတုိင္မ်ားအားသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရတို 

ႏွင့္ ေရရွည္ ပန္းတိုင္မ်ားသည္ ရုိးရွင္းျပီး၊ လက္ေတြ႕ က်ကာ ေအာင္ျမင္ရယူႏုိင္ေျခရိွသင့္ေပသည္။ ေရရွည္ပန္းတိုင္မ်ား အား 

ေအာင္ျမင္ရယူႏုိင္မည့္ ေျခလွမ္းတစ္ဆင့္ခ်င္းစီသုိ႔ ျပန္လည္ပိုင္းျခားရာတြင္ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ဥပမာအားျဖင့္ -   

o ၎တုိ႔၏ အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈအား တိုးတက္လာေစရန္ဟူေသာ ေရရွည္ပန္းတိုင္တစ္ခုတြင္ အပတ္စဥ္ စကားလံုး 

အသစ္သုံးလံုး ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသုံးျပဳပံုအယူအဆအား သင္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေရတုိပန္းတိုင္မ်ား ပါရိွရေပမည္။  

ဤသုိ႔အားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ပညာေရးပိုင္း စကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ားအား တည္ေဆာက္လာႏုိင္ေပမည္။  

• အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ပါ – ေသးငယ္ေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ ပန္းတိုင္ငယ္ေလး မ်ား အား 

ေအာင္ျမင္မႈမွ သင့္ကေလး ရရိွလာေသာ အားရေက်နပ္မႈခံစားခ်က္သည္ ပိုမုိမ်ားျပားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား ရယူႏုိင္ရန္ 

ယံုၾကည္ခ်က္ ႏွင့္ စြမ္းအင္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေသးငယ္ျပီး စီမံေဆာင္ရြက္ရ လြယ္ကူသည့္ ေရတိုပန္းတိုင္မ်ားအား 

ထားရိွေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို နားလည္သိရိွလာေစရန္ အကူအညီေပးေပမည္။    

• စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း ရရိွႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ပါ – သင့္ကေလးမွ ပထမဆုံး အၾကိမ္ 

စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား ႏွင့္ အကူအညီမဲ့ခံစားခ်က္မ်ား ေက်ာင္းတြင္ ခံစားရခိ်န္၌ ရရိွႏုိင္ေသာ  

အရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။  

o မိဘတစ္ဦးအေနႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလး အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ အကူအညီေပးရန္  

မည္သည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သနည္း။ 

o ကြ်ႏု္ပ္အား မည္သူတုိ႔မွ အကူအညီေပးႏုိင္သနည္း။  
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o အထက္တန္းေက်ာင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္ သတိျပဳသိရိွပါသလား။ 

o ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလးအား အကူအညီေပးရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္အား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ 

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။  

****ပန္းတိုင္မ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ သင္၏ ေက်ာင္းသား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေရးဆုိင္ရာ အထူးကြ်မ္းက်င္သူထံမွ အကူအညီအား လြတ္လပ္စြာ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  

မိဘ-ေက်ာင္းသား အစီအစဥ္  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကြက္သည္ စာသင္ေက်ာင္း၏ပန္းတိုင္မ်ား၊ သင့္ကေလး၏ပန္းတိုင္မ်ား ႏွင့္ မိဘတစ္ဦးအေနႏွင့္  သင္၏ 

ပန္းတိုင္မ်ားတို႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္(မ်ား)အား စာရင္းျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ၎အား ေအာင္ျမင္ရယူရန္အစီအစဥ္  

အား ဖန္တီးကာ ေရတို သုိ႔မဟုတ္ ေရရွည္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔စြဲတစ္ခုတို႔ကုိ 

ေဖာ္ျပေပးပါ။  ဤသည္မွာ သင္ ႏွင့္ သင့္ကေလးအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုအား စတင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ 

ျဖစ္သင့္ေပသည္။    

ပန္းတုိင္မ်ား 

ကြ်ႏု္ပ္၏ ပန္းတိုင္အား ေအာင္ျမင္ရယူရန္ အစီအစဥ္ 

(ဆုိလုိသည္မွာ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား (သုိ႔) 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား) 

ေရတုိလား (သုိ႔) 

ေရရွည္လား။ 
ပစ္မွတ္ ေန႔စြဲ 

စာသင္ေက်ာင္း    

ေက်ာင္းသား    

မိဘ    
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ကြ်ႏ္ုပ္၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ မည္သည္တို႔နည္း။  

 
ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလးသည္ ဤသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၌ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါမည္လား။  

 
ဤအမဳိ်းအစားအလုပ္အကုိင္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ဗဟုသုတ ကြ်ႏု္ပ္ကေလးထံ၌ ရိွပါသလား။ 

 
ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလးသည္ ၎တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ခုိင္မာစြာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္လား။  

 
ဤအလုပ္အကုိင္အား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ကေလးသည္ သူ႔ကုိယ္သူ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံႏုိင္ပါမည္လား။ 

 
ဤသက္ေမြးလမ္းေက်ာင္းသည္ ၎အား ေလ့လာရန္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ကေလးအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းမွ ခြဲထြက္သြားေစဖုိ႔ လိုအပ္ပါသလား။ 

 
    

မိဘမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိသည္မွာ “ႏွစ္လမ္းသြား 

လမ္းေၾကာင္း” တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ 

အၾကံေပးမ်ားထံမ ွတန္ဖိုးရွိေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ယူေဆာင္လာႏုိင္သည္။ 

အထက္တန္းေက်ာင္း (သို႔) ေကာလိပ္ 

မတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ား အပါအ၀င ္မိဘမ်ား 

ံ  ြ  
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မိဘမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးခ်က္ 

မိဘတစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သင္သည္ သင့္ကေလး၏ “အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း အဖြဲ႕” တြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါ၀င္ေပသည္။  

သင့္ကေလးထံ၌ အထက္တန္းေက်ာင္း ျပီးေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အရာမွန္သမ်ွရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ငွာ  အျပဳသေဘာ 

ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံမႈရိွသည့္ အခန္းက႑တစ္ခုအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ရေပမည္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းျပီးေနာက္ အလုပ္အကုိင္အတြက္  သုိ႔မဟုတ္ 

ေကာလိပ္ပညာေရးအတြက္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ဦးတည္ေရာက္ရွိေစႏုိင္မည့္ ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ငွာ  သင့္ကေလး၊ 

စာသင္ေက်ာင္းတုိ႔ႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဤဧရိယာမ်ားတြင္ သင္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း  ဆုံးျဖတ္ရန္ 

ဤစစ္ေဆးစာရင္းအား အသုံးျပဳပါ။  

အားသာခ်က္မ်ား 

□ ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလးသည္ ၎၏ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အေကာင္းမြန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ ယုံၾကည္သည္။ 

□ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလးႏွင့္အတူ အဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 

စုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

□ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ကေလးအတြက္ အလုပ္ၾကဳိးစားမႈ၊ မိမိကုိယ္ကိုမီွခုိအားကုိးမႈ ႏွင့္ စြဲျမဲေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔၏ ဥပမာ ျပယုဂ္တစ္ခု 

ျဖစ္လုိပါသည္။   

□ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏ အနာဂါတ္အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ၎ႏွင့္အတူ မၾကာခဏ ေျပာဆုိေလ့ရိွျပီး၊ ၎တို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ နားေထာင္ေပးပါသည္။  

စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား 

□ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အလုပ္ရႈပ္ေနတတ္ျပီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္ကေလးႏွင့္ စကားေျပာဆုိရန္အတြက္ အျမဲတမ္းလုိလို အခိ်န္မရိွတတ္ေပ။  

□ ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မိသားစုအတြင္း ေကာလိပ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ပန္းတိုင္ထားရိွသည့္ ပထမဆုံးေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ 

□ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေတြေ၀တုံ႔ဆုိင္းသည္ သုိ႔မဟုတ္ အကူအညီအား မည္သည္မွ ရရိွႏုိင္သည္ကုိ မသိရွိေပ။  

□ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး လုိအပ္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္ ေသခ်ာ မသိရိွေပ။  

□ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ သိရိွပါသည္။  

□ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏ အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးေနာက္ ေကာလိပ္/သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္ သိရွိပါသည္။   

ၾကိဳတင္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားျခင္း 
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□ ေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ကေလး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔ ေငြေၾကးစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အနစ္နာခံမႈမ်ား အခဳိ်႕ ျပဳလုပ္ရန္ 

ကြ်ႏု္ပ္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။  

□ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏ အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား ကြ်ႏု္ပ္တြင္ရွိသည္/ေဖာ္ထုတ္ထားရိွမည္ ျဖစ္ျပီး၊ 

ကြ်ႏု္ပ္တြင္ ေငြစုအစီအစဥ္တစ္ခု ရိွသည္။  

□ အလုပ္အကုိင္တစ္ခု ရရိွရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ကေလးအား လမ္းညႊန္ျပေပးဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။  

□ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ပန္းတုိင္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံသည္။  

□ အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္ကေလး၏ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအား ပ့ံပုိးေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္ သိရွိ၊ 

ျပင္ဆင္ထားပါသည္။  

 

ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕ 

မိဘမ်ားအတြက္ ပ့ံပိုးေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ အေရးပါမႈ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း ေအဂ်င္စီမ်ား၊ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ အပန္းေျဖစင္တာမ်ား ႏွင့္ 

မိမိတုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရိွေသာ ယုံၾကည္ခ်က္အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစရိွသည္တို႔ထံသုိ႔ အလွမ္းမီွေရာက္ရိွျခင္း အားျဖင့္ 

မိမိတုိ႔ကေလးမ်ား၏ အနာဂါတ္အား သိရိွ၊ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ဖို႔ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးေပသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  

ပညာေရးပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံမႈ  သုိ႔မဟုတ္ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ေပသည္။ ဤသည္တုိ႔မွာ ပညာေရး 
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ေအာင္ျမင္မႈအတြက္  အေရးၾကီးေသာ  ေသာ့ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤသည္တုိ႔မွာ မိဘမ်ား ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံေပးသူ 

အခန္းက႑မ်ားအား အစားထုိးျခင္း မဟုတ္ေပ၊ စင္စစ္ ကေလးျဖစ္သူ၏ ေအာင္ျမင္မႈအား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ 

အခန္းက႑မ်ားအား ပ့ံပုိး၊ တြန္းအားေပး အားသစ္ေလာင္းရန္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား ေရတုိႏွင့္ 

ေရရွည္ပန္းတုိင္မ်ားတုိ႔တြင္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ငွာ မိမိတုိ႔ကေလး ပါ၀င္ေသာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလုံးအား 

တက္ေရာက္ျခင္း၊ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံျခင္းအားျဖင့္  တက္ၾကြစြာျပဳမူေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ေပသည္။ မိဘမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ႏွင့္ 

အၾကံေပးမ်ားတုိ႔သည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ား ေအာင္ျမင္မႈအား ေတြ႕ ျမင္ႏုိင္ရန္ငွာ မ်ွေ၀ေသာ ပန္းတုိင္တစ္ခုသုိ႔ 

ခီ်တက္အားထုတ္ၾကဳိးပမ္းမႈတစ္ခုအား ဖန္တီးရန္ ပူးေပါင္းပါတနာျပဳေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ဖို႔ လုိအပ္ေပသည္။   
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မိဘမ်ားအတြက ္ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕ 

ဘာသာစကား 

ပ့ံပိုးေထာက္ပ့ံမႈ 
စာသင္ေက်ာင္း 

ေဒသခံ 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း 

ေအဂ်င္စီမ်ား 

စာၾကည့္တုိက္မ်ား 
အပန္းေျဖ 

စင္တာမ်ား 

ယုံၾကည္မႈ 

အေျခခံသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

မိသားစု၀င္မ်ား 

ေက်ာင္းမ်ား 

အားလုံးတြင္ 

ဘာသာစကား 

ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံမႈ 

ဖုန္းလုိင္း 

ရိွသင့္ေပသည္။ 

သင့္ကေလး၏ 

ဆရာမ်ား၊ 

အၾကံေပးမ်ား၊ 

ေက်ာင္းသား 

အုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွးမ်ား ႏွင့္ 

၀န္ထမ္း ပ့ံပုိး 

ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအား 

သိရိွေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း 

အတြင္း မည္သည္ကို 

ကမ္းလွမ္းေထာက္ပ့ံ 

ေပးသနည္း။ 

မည္သည့္ 

အမဳိ်းအစားေသာ 

ပညာေရး လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရုံ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား 

၎တုိ႔ ကမ္းလွမ္း 

ေပးသနည္း။ 

မည္သည့္ 

အမဳိ်းအစားေသာ 

အားကစား 

သုိ႔မဟုတ္ 

အပန္းေျဖ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား 

၎တုိ႔ ကမ္းလွမ္း 

ေပးသနည္း။ 

ကြ်ႏု္ပ္၏ 

ကေလးမ်ားအား 

အကူအညီေပးရန္ 

မည္သည့္ 

အမဳိ်းအစားေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

၎တုိ႔ ေထာက္ပ့ံ 

ေပးသနည္း။ 

ကြ်ႏု္ပ္၏ ကေလးအား 

၎၏ ပညာေရး 

အဆင့္မ်ား 

တစ္ေလ်ွာက္ 

စိတ္ဓာတ္ခြန္အား 

လံႈ႕ေဆာ္မႈ ကူညီ 

ေထာက္ပ့ံေပးရန္ 

ဤမိသားစု၀င္အေပၚ 

ကြ်ႏု္ပ္ 

အားကုိးႏုိင္ပါသည္။ 

ဤပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ သင့္တင့္မွန္ကန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မွာ မည္သူနည္း။  
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ဘာသာစကား ပ့ံပိုးေထာက္ပံ့မႈ စာသင္ေက်ာင္း ေဒသခံ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း ေအဂ်င္စီမ်ား 
စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ အပန္းေျဖစင္တာမ်ား၊ 

ယုံၾကည္မႈ အေျခခံသည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား  

 

အၾကံေပးသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာ 

ပံ့ပုိးေထာက္ပ့ံမႈ ကြန္ယက္မ်ား 

 
 
ဖုန္း__________________ 

 
 
ဘာသာစကား 

 
______________________ 
 
 
ဥပေဒအရ ေက်ာင္းခရုိင္အေနႏွင့္ 

အျခားေသာ ဘာသာစကား 

ေျပာဆုိသူမ်ားအား ပ့ံပိုးမႈ 

ေထာက္ပ့ံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ား 

အေနႏွင့္ ေက်ာင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ 

သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 

တစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ငွာ 

စကားျပန္မ်ား ရရိွဖုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ 

ဤတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ 

အၾကံေပးမ်ား၊ ေက်ာင္းသား 

အုပ္ခဳ်ပ္မဴွးမ်ား ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း 

ပံ့ပုိးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ျဖင့္ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္လည္း 

အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။   

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
အတုိင္ပင္ခံအၾကံေပး 

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
ေက်ာင္းအုပ္/ေက်ာင္းသား အုပ္ခဳ်ပ္ေရးမဴွး 

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္း 

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား 

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
အမႈကိစၥ လုပ္သားမ်ား  

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား  

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

စာၾကည့္တုိက္မဴွးမ်ား 

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
အစီအစဥ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
ဤအစီအစဥ္သည္ မည္သည့္အခိ်န္၌ 

စတင္သနည္း။ 

 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 

 
 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
 
 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 

 
 
 
 
အမည္ _______________________ 

 
ဖုန္း ______________________ 

 
အီးေမးလ္_______________________ 
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မိဘမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕ 
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U.S. တြင္ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလး၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ငွာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္း အတိုင္ပင္ခံ 

အၾကံေပးမ်ား၊ ႏွင့္ အျခားေသာ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံမႈ ၀န္ထမ္းမ်ား (ဥပမာ PA-MEP ၀န္ထမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ) ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံရသည္။  

 

သင့္ကေလး၏ စာသင္ေက်ာင္း အၾကံေပးအတိုင္ပင္ခံ၊ ယံုၾကည္ရေသာ ဆရာ၊ PA-MEP ၀န္ထမ္း ႏွင့္ သင့္ကေလး ၏ 

အၾကံေပးတုိ႔၏ အမည္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္လိပ္စာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လွမ္းမွီသည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ ထားရွိျပီး၊ 

အၾကံေပးခ်က္ ႏွင့္ ပ့ံပုိး  ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား သင္ လုိအပ္ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။  

 

U.S. တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိႏုိင္ေပသည္။ အကယ္၍ သင္ ႏွင့္  

သင့္ကေလးသည္ ျပသနာကိစၥရပ္တစ္ခုအား ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိလ်ွင္ စာသင္ေက်ာင္း အတိုင္ပင္ခံအၾကံေပး၊ ယံုၾကည္ရေသာ ဆရာ  

သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ အၾကံေပးတုိ႔ျဖင့္ အေျဖရွာေဖာ္ထုတ္ရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳပါ။  

 

ထုိနည္းတူ ေအာင္ျမင္မႈအား ေအာင္ပြဲခံက်င္းပရန္အတြက္လည္း သင္၏ “အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈ အဖြဲ႕” ထံသုိ႔ဆက္သြယ္ဖို႔ သတိရပါ။  

အထက္တန္းေက်ာင္း ခရစ္ဒစ္မ်ား 

ေက်ာင္းတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ မတူညီေသာ ေက်ာင္းျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ လုိအပ္မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါသည္ Pennsylvania ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္ကေလး၏ အစီအစဥ္ 

ဘာသာရပ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စာရင္းသည္ ဤသည္ျဖင့္ တူညီေကာင္း တူညီသလုိ ရွိမည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္း၏ လုိအပ္မႈ 

ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား အတိအက်ကို ေသခ်ာေပါက္ သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ၊ သုိ႔မွသာ သင့္ကေလးသည္ အားလုံးေသာ လုိအပ္မႈ 

ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီွေအာင္ အခ်ိန္မီွ ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေပမည္။ အကယ္၍ သင့္ေက်ာင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ တစ္ဆင့္ 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔ သင္ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိလ်ွင္ စာသင္ေက်ာင္း  အၾကံေပးအတိုင္ပင္ခံျဖင့္ ခိ်န္းဆိုမႈ 

တစ္ခုအား ျပဳလုပ္ပါ။ အၾကံေပးအတိုင္ပင္ခံသည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ  

ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။  

 
အစီအစဥ္ဘာသာရပ ္ ဂရိတ ္9 ဂရိတ ္10 ဂရိတ ္11 ဂရိတ ္12 ခရစ္ဒစ္မ်ား 

အဂၤလိပ္ 1 1 1 1 4 

သခ်ၤာ 1 1 1 1 4 

သိပၸံ 1 1 1 1 4 

လူမႈသိပၸံ 1 1 1 1 4 

ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကား   1 1 2 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 1 1   2 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာဘာသာရပ္မ်ား    1 1 2 

က်န္းမာေရး ႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းကာယ ပညာေရး  .5 .5 .5  1.5 
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ေက်ာင္းျပီးေျမာက္မႈ အျခားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား - 

ေက်ာင္းျပီးေျမာက္မႈ ပေရာဂ်က္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ နာရီခိ်န္မ်ား ႏွင့္ 

Keystone စာေမးပြဲမ်ား  
 စုစုေပါင္း 23.5 
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ေက်းဇူးျပဳျပီး သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းခရိုင္ လုိအပ္ခ်က္ သတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ ဇယားကြက္အား ျဖည့္စြက္ပါ -  

 

အကယ္၍ ခရစ္ဒစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ကေလးတြင္ ျပသနာရွိေနခဲ့လ်ွင္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ 

အစီအစဥ္မ်ားတို႔၌ အကူအညီေပးႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိျပီး၊ Pennsylvania ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ပညာေရး 

အစီအစဥ္သည္လည္း ေသခ်ာေပါက္ အကူအညီေပးႏုိင္ေပသည္။ သင့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းရွိ ဤအရင္းအျမစ္မ်ားအား 

မည္သည့္ေနရာ၌ ရွာေဖြရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ေက်ာင္းသား ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံေရးဆိုင္ရာ အထူးကြ်မ္းက်င္သူျဖင့္  

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။  

 

 

  

အစီအစဥ္ဘာသာရပ ္ ဂရိတ ္9 ဂရိတ ္10 ဂရိတ ္11 ဂရိတ ္12 ခရစ္ဒစ္မ်ား 

အဂၤလိပ္      

သခ်ၤာ      

သိပၸံ      

လူမႈသိပၸံ      

ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကား      

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ      

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာဘာသာရပ္မ်ား       

က်န္းမာေရး ႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းကာယ ပညာေရး       

ေက်ာင္းျပီးေျမာက္မႈ အျခားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား - 

ေက်ာင္းျပီးေျမာက္မႈ ပေရာဂ်က္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ နာရီခိ်န္မ်ား ႏွင့္ 

Keystone စာေမးပြဲမ်ား  
 စုစုေပါင္း  

သင္ သိပါရဲ႕လား။ 

Pennsylvania တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ အသက္ 21 ႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရိွခိ်န္အထိ အမ်ားျပည္သူ အခမ့ဲ ပညာေရးအား 

လက္ခံရရိွႏုိင္ခြင့္ ရိွသည္ - ဤသည္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အေျခအေန၊ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ သိျမင္နားလည္မႈ 

သုိ႔မဟုတ္  ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ျဖစ္သည္။ 
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စာေမးပြဲမ်ား ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းဆိုင္ရာ မဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား  

ေနာက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ ဇယားကြက္မ်ားသည္ အလယ္တန္းျပီးေနာက္/သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္  

ေပးထားေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ Keystone စာေမးပြဲမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္နယ္မွမျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား  

အစရွိသည္တို႔ကို စာရင္းျပဳစုထားသည္ - 
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ဂရိတ္ 11th ႏွင့္ 12th မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရာခ်စီစဥ္မႈ စစ္ေဆးမႈမ်ား  

 
 

စစ္ေဆးမႈမ်ား 

PSAT 
 

ကနဦးအဆင့္ 

စေကာ္လာ 

ပညာေရး 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ 

SAT 
 

စေကာ္လာ ပညာေရး 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ 

ACT 
 

အေမရီကန္ 

ေကာလိပ္ 

စစ္ေဆးမႈ 

TOFEL 
 

အဂၤလိပ္စာအား ႏုိင္ငံျခား 

ဘာသာစကား 

တစ္ခုအေနႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ  
 

ASVAB 
 

လက္နက္ကုိင္ 

ထမ္းေဆာင္မႈ သက္ေမြး 

အလုပ္ဆိုင္ရာ ပါရမီအထံု 

ဘက္ထရီ 

 

ဂရိတ္မ်ား 
11 11 ႏွင့္ 12 11 ႏွင့္ 12 12 12 

စစ္ေဆးမႈ 

ကုန္က်စရိတ္ $16 
$45 အက္ေဆး မပါ 

$60 အက္ေဆး 
$62 $195 No Cost 

စစ္ေဆးမႈ ေန႔စြဲမ်ား ေဆာင္း 

ေႏြဦး 

ေႏြ 

ေဆာင္းဦး 

ေဆာင္း 

ေႏြဦး 

ေႏြ 

ေဆာင္း 

ေႏြဦး 

ေႏြ 

ေဆာင္း 

ေႏြဦး 

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 

ခန္႔အပ္သူမွ ဆုံးျဖတ္ရန္ 

စစ္ေဆးမႈ 

အေၾကာင္းအရာ 

သခ်ၤာ 

ေ၀ဖန္ စာဖတ္ရႈျခင္း 

စာအေရးအသား 

စာဖတ္ရႈျခင္း 

စာအေရးအသား 

သခ်ၤာ 

အဂၤလိပ ္

သခ်ၤာ 

စာဖတ္ရႈျခင္း 

သိပၸံ 

စကားေျပာ 

စာအေရးအသား 

စာဖတ္ရႈျခင္း 

နားေထာင္ျခင္း 

သခ်ၤာ 

သိပၸံ 

စာဖတ္ရႈျခင္း 

လွ်ပ္စစ္ 

စက္ယႏၵရားဆုိင္ရာ 

စစ္ေဆးမႈ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 
SAT အတြက ္

ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ဂုဏ္ျပဳ 

စေကာလားရွစ ္

ျပိဳင္ဆုိင္မႈအတြက္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား 

အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီေစရန္ 

အသံုးျပဳသည္ 

ေကာလိပ္အတြက္ 

အဆင္သင့္ျဖစ္မႈအား 

တိုင္းတာသည္ 

ေကာလိပ္အတြက္ 

အဆင္သင့္ျဖစ္မႈအား 

တိုင္းတာသည္ 

ဘာသာစကား 

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသည္ 

စစ္တပ္အတြင္း အလုပ ္

အမ်ိဳးအစား/ ေနရာခ်မႈအား 

ဆုံးျဖတ္သည္။  

 
မျဖစ္မေနေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမွ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား  

 

စစ္ေဆးမႈမ်ား 

PSSAs 
 

PA ျပည္နယ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား 

KEYSTONES WIDA ACCESS စစ္ေဆးမႈ 

ဂရိတ္မ်ား 3 - 8  11 K-12 

စစ္ေဆးမႈ ကုန္က်စရိတ္ ကုန္က်စရိတ ္မရွိ ကုန္က်စရိတ ္မရွိ ကုန္က်စရိတ ္မရွိ 

စစ္ေဆးမႈ ေန႔စြဲမ်ား ဧျပီ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ေမ ေဆာင္းရာသီ 

စစ္ေဆးမႈ 

အေၾကာင္းအရာ 
သခ်ၤာ 

အဂၤလိပ-္ ဘာသာစကား ၀ိဇၹာ 

သိပၸံ 

စာေပ 

ဇီ၀ေဗဒ 

အကၡရာသခ်ၤာ 1 

အဂၤလိပ ္ဖြဲ႕စည္းမႈ 

နားေထာင္ျခင္း 

စကားေျပာ 

စာဖတ္ရႈျခင္း 

စာအေရးအသား 
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စစ္ေဆးမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ 

ေက်ာင္းသား ေအာင္ျမင္မႈအား 

တိုင္းတာသည္ 

ကြ်မ္းက်င္မႈအား သံုးသပ္ရန ္ဒီဇိုင္း 

ေရးဆြဲထားသည့္ ဘာသာရပ္ျပးီေနာက္ 

စစ္ေဆးမႈ 
ESL ေနရာခ်မႈအား ဆုံးျဖတ္ရန္ 

ေနာက္လာမည့္စာရြက္မွာ သင့္ကေလး၏ စစ္ေဆးမႈေန႔စြဲမ်ားအား စာရင္းျပဳထားရန္ သင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ ျပကၡဒိန္ တန္းပလိတ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။  
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သင့္ကေလး ၎၏ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ငွာ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ သင္ ေဆာင္ရြက္မည့္  

အရာမ်ားအား ခ်ေရးေပးပါ။  

စစ္ေဆးမႈ မတိုင္မီွတြင္ -  

စစ္ေဆးမႈ ျပီးေနာက္ -  

အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပိုင္း ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

ဤအပုိင္းသည္ အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပုိင္း ပညာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ငွာ မိဘမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေသာ  

ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားေပၚတြင္ အဓိက အာရုံျပဳထားသည္။ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ေစာစီးစြာ စတင္ထားသင့္ျပီး၊  

ျဖစ္ႏုိင္သမ်ွ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံမႈ ပညာေပးမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေစသင့္သည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္ကေလး၏ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားတုိ႔ျဖင့္ ကုိက္ညီေသာ အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပိုင္း စာသင္ေက်ာင္း / အစီအစဥ္  

အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အဘယ္သုိ႔နည္း။ 
 

• မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ  အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပုိင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သမ်ွ အေစာဆံုး 

ဂရိတ္ 8th သုိ႔မဟုတ္ 9th အရြယ္ကတည္းကပင္ စတင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးထားသင့္သည္။ 

• U.S. ရွိ ေကာလိပ္၊ ကုန္သြယ္ေက်ာင္း ႏွင့္ တကၠသုိလ္ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပုိင္ ၀င္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား  

ရွိေပသည္။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားအား အြန္လုိင္းေပၚတြင္ သုိ႔မဟုတ္ စာသင္ေက်ာင္းအတိုင္ပင္ခံ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံေရး၀န္ထမ္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ရရိွႏုိင္သည္။ 
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• မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခုစီ၌ ရရိွႏုိင္ေသာ ေကာလိပ္အတြ က္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ပ့ံပုိးသင့္ေပသည္။  
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အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ား 

ေကာလိပ္ အမဳိ်းအစား သင္ ရရိွႏုိင္သည့္အရာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဥပမာမ်ား စရုိက္လကၡဏာမ်ား 

အလုပ္သင္ / အလုပ္ခြင္ 

ထရိန္နင္ 
 U.S. အလုပ္သမားဌာနမွ 

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္ ့

အသိအမွတ္ျပဳေသာ အဆင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္  

 1လုပ္အားခရရိွေသာ အလုပ္ 

 2အေၾကြးကင္းစင္ေသာ 

ေကာလိပ္ ခရစ္ဒစ္  

 3လုပ္ငန္းခြင္ျဖင့္သက္ဆုိင္ေသာ 

ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား 

 4ေဆာ့ဖ၀ဲ္ ေရးဆြသူဲ 

 5ေဆးေပးခန္း နည္းပညာရွင္ 

 6စက္ျပင ္

 7အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ 

သူနာျပဳ လက္ေထာက္ 

 8ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သား 

 9လွ်ပ္စစ္ကြ်မ္းက်င္  

 10ဂေဟဆက္သူ 

 11တစ္ရက္ေန႔မွ စတင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း 

 12ဆတိုး လုပ္အားခ တုိးျမင့္မႈမ်ား 

 13ဘ၀တစ္သက္တာတစ္ေလ်ွာက္ 

အျပဳိင္အဆုိင္ေသာ လုပ္အားခမ်ား  

ကုန္သြယ ္/ နည္းပညာ 

ေက်ာင္း 
 14အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

 15ဒီပလိုမာ 

 16၂ႏွစ္သင္တန္း ဒီဂရီ 

 17ကြန္ပဴ်တာ ပရုိဂရမ္မာ 

 18အလွအပကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ 

 19သြားဘက္ဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ 

 20စက္ျပင ္

 21ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ 

 22ပုိက္ျပင္ 

 23ပုိမုိေသးငယ္ေသာ စာသင္ခန္း အရြယ္အစား 

 24ညေနပုိင္း ႏွင့္ စေန၊တနဂၤေႏြပိတ္ရက္ 

သင္တန္းမ်ား ကမ္းလွမ္းေပးထားသည္ 

 25သက္ဆုိင္ရာသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခု 

အတြက္ လုိအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားေပၚတြင္ 

အဓိကအာရုံျပဳသည္ 

လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ေကာလိပ္  26အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 

 27ဒီပလိုမာ 

 28၂ႏွစ္သင္တန္း ဒီဂရီ 

 4-ႏွစ္ ေကာလိပ္ (သုိ႔) 

တကၠသုိလ္သုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္စြမ္း  

 30စာရင္းကုိင္ 

 31ေလယာဥ္ စက္ျပင္ 

 32ဥပေဒဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ 

 33ေဆးစပ္ပညာရငွ ္

 34သြားဘက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 

 35စားေသာက္ဆုိင္ မန္ေနဂ်ာ 

 

 36ပုိမုိေသးငယ္ေသာ စာသင္ခန္း အရြယ္အစား 

 37ညေနပုိင္း ႏွင့္ စေန၊တနဂၤေႏြပိတ္ရက္ 

သင္တန္းမ်ား ကမ္းလွမ္းေပးထားသည္ 

 38တစ္ခါတစ္ရံ 4 ႏွစ္ ေကာလိပ္ (သုိ႔) 

တကၠသုိလ္တစ္ခုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည္ 

 39တစ္ခါတစ္ရံ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း 

ပုိမုိေသးငယ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေတြ႕ 

ရိွရသည္ 

4-ႏွစ္ ေကာလိပ္ 

သုိ႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္ 
 40ပထမဘြ႕ဲဒီဂရီ 

 41မာစတာ ဘြဲ႕ဒီဂရီ 

 42ပါရဂူ ဘြဲ႕ဒီဂရီ 

 43ပါေမာကၡ ဘြ႕ဲဒီဂရီ 

 44အင္ဂ်င္နီယာ 

 45ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇုိင္နာ 

 46ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ 

 47ေလယာဥ္မဴွး 

 48လူမႈေရးလုပ္သား 

 49ေက်ာင္းဆရာ 

 50လူအမ်ားစုမွာ အခိ်န္ျပည့္ တက္ေရာက္သည္ 

 51ကြဲျပားေသာ သင္တန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား 

တက္ေရာက္ရယူႏုိင္သည္ 

 52ပုံမွန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း 

အေဆာင္မ်ား ရိွသည္ 
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ေသာ့ခ်က္စကားလံုးမ်ား 

၂ႏွစ္သင္တန္း ဒီဂရီ - U.S. လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ေကာလိပ္တစ္ခုရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသုိ႔ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင္ၾကားမႈ 

၂ႏွစ္ျပီးေနာက္ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဒီဂရီအမဳိ်းအစား။ 

ပထမဘြဲ႕ဒီဂရီ - ဘြဲ႕မရရိွေသးေသာေက်ာင္းသားမ်ားထံသုိ႔ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေကာလိပ္၌ သင္ၾကားမႈ ေလးႏွစ္ျပီးေနာက္တြင္ 

ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဒီဂရီအမဳိ်းအစား။ 

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း -  သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ သက္ေမြးအလုပ္အကိုင္။  

ေကာလိပ ္- သင့္ကေလးအား ဒီဂရီတစ္ခု ရရွိေစမည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းျပီးေနာက္ မည္သည့္ ပညာေရးမဆို။  

လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း ေကာလိပ္ - ေလးႏွစ္ ေကာလိပ္ပညာေရးတစ္ခု၌ ပထမဆံုး ၂ႏွစ္အား ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပင္ဆင္ေပးသည့္ ေကာလိပ္မ်ား။ 

ဒီဂရီ - သင့္ကေလးသည ္ေကာလိပ္မွ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ်ိန္တြင္ သူ (သုိ႔) သူမ ရရွိသည့္ အရာ၊ ၂ႏွစ္သင္တန္းဒီဂရီ သုိ႔မဟုတ္ 

ပထမဘြဲ႕ဒီဂရီ ကဲ့သုိ႔ေသာ။  

နညး္ပညာ ေကာလိပ္ - အခဳိ်႕ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားသုိ႔ ဦးတည္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား 

သင္ၾကားေပးသည့္ ပရိုဂရမ္မ်ား၊ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတို႔ကုိ ကမ္းလွမ္းေပးသည့္ ေကာလိပ္မ်ား။ 

တကၠသုိလ္ - ဒီဂရီတစ္ခုႏွင့္အတူ အမဳိ်းအစားစုံလင္ေသာ ဘာသာရပ္ေမဂ်ာမ်ားအား ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စာသင္ေက်ာင္း 

အမဳိ်းအစားတစ္ခု။ ၎အား လုိအပ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း အၾကံေပး အတိုင္ပင္ခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ 

ေလ်ွာက္လႊာ အခေၾကး ကင္းလႊတ္ခြင့္မ်ားအား ရရွိႏုိင္သည္။   

 
ေကာင္းမြန္ေသာ စာစီစာကံုး အက္ေဆးတစ္ပုဒ္အတြက္ငွာ မိဘမ်ား သိရွိရန္လိုအပ္သည့္ ေသာ့ခ်က္ အခ်က္အလက္  ငါးခ်က္  

1. ရပ္ရြာလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အက္ေဆး 

ေရးသားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ပုိမုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးေပမည္။  

2. အက္ေဆးေရးသားထားျခင္း မရွိလ်ွင္ ေလ်ွာက္လႊာလုပ္ငန္းစဥ္အား ၾကန္႔ၾကာေစႏုိင္ေပသည္။  

3. သင့္ကေလး၏ အက္ေဆးအား တင္သြင္းျခင္းမျပဳမီွတြင္ ဆရာတစ္ဦးဦးအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေစပါ။  

4. သင့္ကေလးအား အက္ေဆးေရးသားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးျပီး၊ သက္ေတာင္သက္သာရွိ၍ 

အဆင္ေျပလုံေလာက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအား ရရွိေစပါ။  

5. သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနအား ေနာက္ဆက္တြဲလုိက္လံၾကည့္ရႈျပီး၊ ၎တို႔အား သင္ ကူ 

ညီေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္မည့္  ေနာက္ထပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ၎တုိ႔အား ေမးျမန္းပါ။ 
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အထက္တန္းလြန္ပညာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

မိဘမွ စစ္ေဆးရန္ စာရင္း 

9 တန္း 

 53သင့္ကေလးသည္ ေအာင္လက္မွတ္ရရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း အတန္းထဲသုိ႔ စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ သင့္ကေလးအား အထက္ တန္းလြန္ 

ပညာေရး၊ စစ္တပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေမြးမႈ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳေပးႏုိင္ေၾကာင္း စိတ္ခ်မႈရိွေစရန္အတြက္ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ 

ေတြ႕ဆုံရန္ အခိ်န္ဇယား သတ္မွတ္ပါ။  

 စိတ္ပါဝင္စားခ့ဲပါက အထက္တန္းေက်ာင္း၌ 10 တန္းအတြက္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းေပးျခင္းရိွ၊မရိွ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအႀကံေပး 

ပုဂၢဳိလ္အား ေမးျမန္းပါ။ 

 ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းသည့္အစီအစဥ္ကုိ သင္မျပဳလုပ္ရေသးပါက ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ကေလးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ။ 

 သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ သင့္ကေလးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ (Onet.org/miproximopaso.org) – pacareers.org 

 အေျခခံ က်သင့္ေငြစရိတ္မ်ား၊ စုေဆာင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအေၾကာင့္းကုိ ေလ့လာပါ။ 

 သင့္ကေလးအား မိမိတုိ႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေစၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ မိမိကုိယ္ကုိအားကုိးျခင္း၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တတ္ေျမာက္မႈ က့ဲသုိ႔ေသာ ဘဝ၏တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေစသည့္  သင္ရုိးျပင္ပျဖစ္ေသာ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထဲတြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းပါ။   

 
10 တန္း 

 မိမိတုိ႔ ေအာင္လက္မွတ္ရရန္အတြက္ ေသခ်ာေစရန္ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပါ။ 

 ေကာလိပ္ေက်ာင္း/နည္းပညာဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး ႏွင့္ စရိတ္မ်ား၊ ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အင္တာနက္ 

သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕ စာၾကည့္တုိက္ တုိ႔မွတဆင့္ ေလ့လာရွာေဖြျခင္းျပဳပါ။  

 သင့္ကေလးအား ေအာင္လက္မွတ္ရရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ သင္ခန္းစာမ်ား တက္ေရာက္သင္ယူျခင္း ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ျခင္း 

တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ သင္ယူရန္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 သင့္ကေလးအား သင္ရုိးျပင္ပ သုိ႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ဆက္လက္ အားေပးပါ။ 

 54သင့္ကေလးအား ေကာလိပ္ေက်ာင္း/နည္းပညာဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ႏွင့္ ေႏြရာသီ၌ ရိွခ့ဲပါက ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတြက္ 

ျပင္ဆင္ျခင္းပရုိဂရမ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ရန္ စိတ္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ပါ။   

 
11 တန္း 

 မိမိတုိ႔ ေအာင္လက္မွတ္ရရန္အတြက္ ေသခ်ာေစရန္ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ စဥ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 အထက္တန္းေက်ာင္း ေမာင္လက္မွတ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားသည့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း မ်ားထဲသုိ႔ စာရင္းသြင္း 

တက္ေရာက္ရန္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 လုိအပ္ပါက ရြက္ေၾကြရာသီ၌  PSAT ေျဖဆုိရန္အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ (အကယ္၍ မေသခ်ာပါက သင့္ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ။) 

 ေကာလိပ္ေက်ာင္း/နည္းပညာဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ သင့္ကေလးအား စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေစမည့္ ပရုိဂရမ္မ်ားကုိ အမည္စာရင္းကုိ ျပဳစုပါ။  

 ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္း/နည္းပညာဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အဓိကဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သင့္ကေလးႏွင့္ အမဳိ်းအစား 

နည္းႏုိင္သေလာက္ သတ္မွတ္ခြဲထုတ္ပါ။ 



ျပန္လည္စိစစ္ခ်က္ - ဇူလိုင္ 2018 စာမ်က္ႏွာ - 28 / 35 

 ေႏြဦးရာသီ၌ SAT ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ACT ေျဖဆုိရန္အတြက္ စာရင္းသြင္းရန္ သင့္ကေလးအား သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 SAT သုိ႔မဟုတ္ ACT ေျဖဆုိရန္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္  သင့္ကေလးအား သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ ၎၏ အေရးပါမႈ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါ (ရလဒ္မ်ားသည္ 

ေကာလိပ္ေက်ာင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ပညာသ္ဆုမ်ားအတြက္ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္း)။ 

 အဓိကဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ရဳွရန္ ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ သင့္ကေလးအား ဆြဲေဆာင္မႈ   

 သင့္ကေလးအား ေကာလိပ္ေက်ာင္း/နည္းပညာဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ႏွစ္တစ္ေလ်ွာက္လုံး သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျပဳရန္ ဆက္လက္ၿပီး အားေပး တုိက္တြန္းပါ။ 

သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းမွ ကမ္းလွမ္းမႈျပဳေပးႏုိင္သည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း၏ ခရီးစဥ္မ်ားကုိ သိျမင္လာပါ။ 

 သင့္ကေလးစိတ္ဝင္စားသည့္ ေလ့လာမႈ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းေပးသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း/နည္းပညာဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားကုိ အနည္းဆုံး စာရင္းျပဳ လုပ္ထားပါ။  

 သင့္ကေလးအား မိမိတုိ႔၏ စီနီယာႏွစ္၌ SAT ေျဖဆုိရန္အတြက္ လုိအပ္ခ့ဲပါက ျပင္ဆင္မႈျပဳရန္  သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကုိယ္သင့္ကုိယ္သင္အား သတိေပးၿပီး သင့္ကေလး၏ လမ္းညႊန္မႈေပး အႀကံျပဳပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ စဥ္ဆက္ ေျပာဆုိ 

ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ သင့္ကေလးအား ကူညီပါ။ 

 ေႏြရာသီ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ကေလးအား ဆြဲေဆာင္ေျပာဆုိပါ - ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ ေႏြရာသီ ပရုိဂရမ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊ 

သို႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔၏စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး တန္ဖုိးရိွေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သင္မ်ား။ 

 ေႏြရာသီကာလ၌ သင့္ကေလးစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွည့္လည္ၾကည့္ရဳွပါ။ 

 
12 တန္း 

 ေအာင္လက္မွတ္ရရန္အတြက္ ေသခ်ာေစရန္ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ သင့္ကေလး တုိ႔ႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 သင့္ကေလးစိတ္ဝင္စားသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း/နည္းပညာဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားစာရင္းကုိ အမဳိ်းအစားနည္းႏုိင္သေလာက္ သတ္မွတ္ခြဲထုတ္ပါ။  

 ေကာလိပ္ေက်ာင္း ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအားလုံးကုိ ျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ေပးပုိ႔ရန္ သင့္ကေလးအား သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 ေလ်ွာက္လႊာအတြက္ စာစီစာကုံးမ်ားေရးသားရန္ႏွင့္ ဆရာအား ၾကည့္ရဳွသံုးသပ္မႈျပဳေစရန္  သင့္ကေလးအား သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ  ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရရိွႏိုင္ေသာ ပညာသင္ဆုမ်ား အတြက္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ေပးပုိ႔ရန္  သင့္ကေလးအား 

သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ (FAFSA ႏွင့္ PHEAA ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ပါ။  FAFSA ကုိ ပထမဆုံးရက္ ရရိွႏုိင္ေသာေန႔မွာ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ 1 ရက္ေန႔၊ 

studentaid.ed.gov တြင္ ျဖစ္ပါသည္) 

 အေရးႀကီးေသာ ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ၿပီးစီးရန္သတ္မွတ္ထားေသာေနာက္ဆုံးအခိ်န္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသည့္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ သင့္ကေလးအား ကူညီပါ။ 

 အကယ္၍ ေထာက္ခံစာမ်ားကုိ လုိအပ္ခ့ဲပါက သတ္မွတ္ထားေသာေနာက္ဆုံးအခိ်န္ မတုိင္မီ အနည္းဆုံး ေလးပတ္ႀကဳိတင္ ေတာင္းဆုိျခင္းျပဳရန္ သင့္ကေလးအား 

သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 လုိအပ္ခ့ဲပါက SAT သုိ႔မဟုတ္ ACT ေျဖဆုိရန္အတြက္ စာရင္းသြင္းရန္  သင့္ကေလးအား သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။  

 အထက္တန္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ရမွတ္မွတ္တမ္းမ်ားအား သင့္ကေလးေလ်ွာက္ထားသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ 

သင့္ကေလး၏အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အခိ်န္ဇယားေရးဆြဲပါ။ (ႏုိဝင္ဘာလ-မတ္လ)။ 

 သင့္ကေလးအား မိမိတုိ႔ေပးပုိ႔ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကုိ မိတဴၲကူးထားရန္ ႏွင့္ ေပးပုိ႔ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းက လက္ခံရရိွၿပီး 

ျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္ကေလးအား  သတိေပးႏႈိးေဆာ္ပါ။ 

 ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ပက္ေက့ဂ်္မ်ားကုိ ေသခ်ာဂရုစုိက္စြာ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရဳွပါ။ သင္ အကူအညီလုိအပ္ခ့ဲပါက သင့္အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ သို႔မဟုတ္ MEP 

ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ။  
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 သင့္ကေလး ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း/အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းေက်ာင္း သို႔ လက္ခံျခင္းမျပဳခံရေသးမီတြင္ အလည္အပတ္ မျပဳရေသးပါက 

သြားေရာက္လည္ပတ္ပါ။  

 ကေလး၏ ဝင္ခြင့္ျပဳစာ သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ခ်စာ မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ပါ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမလ မတုိင္မီ ၾကားသိရပါသည္။ 

 သင့္ကေလး၏ ေက်င္းလခမ်ား ႏွင့္ အခေၾကးမ်ားကုိ ေပးေခ်ၿပီးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

 သင့္ကေလးအတြက္ အိမ္ခန္းေနရာထုိင္ခင္း ႏွင့္ အစားအစာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေသာ ခရီးစဥ္အတြက္ သင့္ကေလးအား ျပင္ဆင္မႈျပဳေပးပါ။ 
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အလယ္တန္းျပီးေနာက္ပိုင္း ပညာေရးအတြက္ ေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ျခင္း  

ပုံစံကားခ်ပ္ထဲတြင္ ျပသထားသည့္အတုိင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ အမဳိ်းအစား အဓိက ႏွစ္မဳိ်းရိွသည္ - လက္ေဆာင္ (ေထာက္ပံ့ေၾကးဂရန္မ်ား ႏွင့္ 

ပညာသင္ဆုမ်ား) ႏွင့္ မိမိကုိယ္တုိင္-ကူညီမႈ (ေခ်းေငြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရင္း-ေက်ာင္းတက္ျခင္း)။ သင့္ကေလးသည္ ႏွစ္မဳိ်းစလုံးကုိ လုိအပ္ႏိုင္သည္။  

မိမိတုိ႔ လက္ခံရရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံမႈအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး သင္၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈကုိ မိမိတုိ႔ လုိအပ္ႏိုင္သည္။ ေဝါဟာရစကားလုံးမ်ားကုိ 

ပုံစံကားခ်ပ္၏ ေအာက္တြင္ ရွင္းျပေပးထားသည္။  

 

 
စကားလုံးမ်ား 

ဖယ္ဒရယ္အစုိးရ တုိက္ရုိက္ ေခ်းေငြမ်ား (Federal Direct Loans) - အထက္တန္းလြန္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏မိဘမ်ားအား ေခ်းေငြ အတြက္ နည္းေသာ-

အတုိးျဖင့္ စီစဥ္ေပးသည့္ ပရုိဂရမ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖယ္ဒရယ္ ပဲလ္ ေထာက္ပ့ံေၾကးဂရန္ (Federal Pell Grant) - U.S ဖယ္ဒရယ္ အစုိးရ မွ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ရိွေသာ  

ေက်ာင္းသားမ်ားအား စီစဥ္ေပးသည့္ အမေတာ္ေငြ ျဖစ္သည္။ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ (Financial Aid) - အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ေမြးမႈ ေက်ာင္း၌ သင္ ေပးေခ်ရမည့္ 

ပညာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရမွ ကူညီမႈေပးသည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္ပါသည္။  

ေထာက္ပ့ံေၾကးဂရန္မ်ား (Grants) - မ်ားေသာအားျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပန္ေပးေခ်ရန္ မလုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေခ်းေငြမ်ား (Loans) - ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔၏မိဘမ်ားမွ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတြက္ ကူညီေပးေဆာင္ရန္ ေခ်းငွားေသာေငြ  

ျဖစ္ပါသည္။ 

PHEAA - ပင္ဆိုဗီးနီးယား အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ကူညီမႈ ေအဂ်င္စီ (The Pennsylvania Higher Education Assistance Agency) သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

လုိအပ္မႈ အေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ 

ပလတ္စ္ ေခ်းေငြ (Plus Loans) - သင့္ ခရစ္ဒစ္ ရာဇဝင္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္း အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ်ရန္ ရရိွႏိုင္ေသာ ပုဂၢလိက 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသား ကုိယ္ပုိင္ ေခ်းေငြမ်ား (Private Student Loans) - သင့္ ခရစ္ဒစ္ ရာဇဝင္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္း အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေပးေခ်ရန္ 

ရရိွႏုိင္ေသာ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြျဖစ္ပါသည္။ 

ပညာသင္ဆုမ်ား (Scholarships) - အထူး ေအာင္ျမင္မႈ၊ အရည္အေသြး သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ခံသမုိင္း ေၾကာင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား သုိ႔ ေပးအပ္သည့္ 

ေငြျဖစ္သည္။ 

အမေတာ္ေၾကးေပးသည့္ ေခ်းေငြမ်ား (Subsidized Loans) - ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ေျခခံသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အတြင္း ႏွင့္ 

ေအာင္လက္မွတ္ရၿပီးသည့္ေနာက္ ရည္မြန္မႈ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း၌ ေခ်းေငြအေပၚ အစုိးရမွ အမေတာ္ေၾကးေပး (ေပးေဆာင္မႈ) ေပးသည္။ 

အမေတာ္ေၾကးမေပးသည့္ ေခ်းေငြမ်ား (Unsubsidized Loans) - ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ ေျခခံျခင္း မဟုတ္ပါ။ သင္ 

ေငြစတင္ေခ်းငွားသည့္ေန႔ မွစၿပီး ျပန္လည္ေပးေခ်ၿပီးသြားသည့္အထိ သင့္ကေလးအား အတုိးမ်ား ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္လုပ္ရင္း-ေက်ာင္းတက္ျခင္း (Work-Study) - ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတြက္ ကူညီ ေပးေဆာင္ရန္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွတဆင့္ အလုပ္ ကမ္းလွမ္းေပးျခင္း 

ျဖစ္ၿပီး အစုိးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဖယ္ဒရယ္ ေက်ာင္းသား ေထာက္ပံ့မႈ ပရုိဂရမ္မ်ားအျပင္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ားဆုံး ပမာဏမ်ား ႏွင့္ ေခ်းေငြ အတုိးႏႈန္းမ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  

အေသးစိတ္အား www.StudentAid.gov/parent တြင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရဳွပါ။ 

သင့္ကေလးသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔၏ ပညာေရးအား ဆက္လက္သင္ယူျခင္းအတြက္  မည္သည့္ အကဳိ်းေက်းဇူးမ်ား ရွိ 

ပါသနည္း။  

သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္းမွထြက္ၿပီး အလုပ္သမားအျဖစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္မွသာလ်ွင္ သင့္မိသားစု၏ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ 

ဟု  စဥ္းစားေနပါသလား။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သင့္ကေလး၏အနာဂါတ္အတြက္ ေလးနက္ေသာ အကဳိ်းဆက္မ်ားရွိပါသည္။ သင္၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ 

သင့္ကေလး၏  ေက်ာင္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ယုံၾကည့္ရသည့္ ဆရာ၊ ႏွင့္ PA-MEP ဝန္ထမ္း တုိ႔ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိပါ။ မိမိတုိ႔သည္ 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ကုိ သင့္အား ကူညီ ရွာေဖြေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ကားခ်ပ္ (ေနာက္ဆုံးရ) တြင္ ပို၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာေရးသည္ ဝင္ေငြပိုမို ျမင့္မားေၾကာင္း ျပသသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္သည့္  ေက်ာင္းသား 

တစ္ဦးသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္မရွိသူတစ္ဦးထက္ အထူးသျဖင့္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ ၏ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လုံးတြင္  တစ္ပတ္ထက္သာလြန္ေသာ 

ဝင္ေငြကုိ ရရွိသည္။ ဤတြင္ ေက်ာင္းမွထြက္ၿပီး အလုပ္သမားအျဖစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္   ေလးနက္ေသာ အကဳိ်းဆက္မ်ား 

ရွိေၾကာင္း 

http://www.studentaid.gov/parent
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အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အလုပ္လုပ္သည့္အလုပ္သမားအင္အားသုိ႔လမ္းေၾကာင္း 

 

 

သင့္ကေလးအတြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အလုပ္လုပ္သည့္အလုပ္သမားအင္အားသို႔ သြားေရာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ား မ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ၎သည္ ပုံမွန္အတုိင္း  

အစီအစဥ္တက် ျဖစ္ႏုိင္သလုိ သုိ႔မွမဟုတ္ ပန္းတုိင္လမ္းတစ္ေလ်ာက္ မတူညီေသာ ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားျဖင့္ ေလ်ွာက္လွမ္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 
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ဖယ္ဒရယ္ ေက်ာင္းသား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈအကူအညီအတြက္ အခမဲ့ ေလွ်ာက္လႊာ (FAFSA) 

FAFSA သည္ ဖယ္ဒရယ္အစီအစဥ္မ်ား အားလုံးမွ ေငြေၾကး ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံမႈအကူအညီအား ေလ်ွာက္ထားရန္ငွာ အသုံးျပဳေသာ  

စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေလ်ွာက္လႊာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤေလ်ွာက္လႊာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခမ့ဲျဖစ္ျပီး၊ ေလ်ွာက္လႊာေဖာင္အား  အြန္လုိင္းတြင္ 

ရရွိႏုိင္သည္။ FAFSA သည္ ဂရန္႔မ်ား၊ အလုပ္ႏွင့္ပညာေရး၊ ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ အခဳိ်႕ေသာ စေကာလားရွစ္မ်ားကိုပင္လ်ွင္ ရရိွႏုိင္ရန္  

သင့္ကေလး၏ ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။   

မိဘမ်ားအေနႏွင့္ 529 College Savings Plan (529 ေကာလိပ္စုေဆာင္းမႈ အစီအစဥ္) တစ္ခုအားလည္း ဖန္တီးႏုိင္ေပသည္ - မိဘမ်ား 

အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးမ်ား စတင္ စုေဆာင္းထားႏုိင္သည္။ 

529 အစီအစဥ္သည္ အနာဂါတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းမႈအား တိုက္တြန္းအားေပးရန္ငွာ 

ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားသည့္ အခြန္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေသာ ေငြစုအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ “အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ က်ဴရွင္ အစီအစဥ္မ်ား” 

ဟု တရား၀င္သိရွိထားသည့္ 529 အစီအစဥ္မ်ားအား ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔မွ 

စပြန္ဆာေထာက္ပ့ံေပးထားျပီး၊ ျပည္တြင္း၀င္ေငြခြန္ကုဒ္၏ ပုဒ္မ 529 အရ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပဳသည္။ သင့္အေနႏွင့္ 529 အစီအစဥ္အား 

ေကာလိပ္ ႏွင့္ တကၠသုိလ္ အမ်ားစု၊ ထုိ႔ျပင္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီွေသာ ပုိမုိျမင့္မားသည့္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားအား ေပးေခ်ရန္ငွာ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ Pennsylvania 529 

ေကာလိပ္ စုေငြမ်ား အစီအစဥ္သည္ ေငြစု အစီအစဥ္ႏွစ္ခုအား ကမ္းလွမ္းေထာက္ပ့ံေပးသည္။ PA 529 Guaranteed Savings Plan 

(GSP) သည္ ပုိမုိျမင့္မားေသာ ပညာေရး ကဴ်ရွင္ႏွင့္အတူ သင့္ စုေငြမ်ားအား ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ အကူအညီေပးေသာ 

အႏၱရာယ္စြန္႔စားရႏုိင္ေျခနည္းပါးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ PA 529 Investment Plan (IP) မွာမူ သင့္အား The Vanguard 

Group အတြင္းမွ ရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ 16 ခုမွ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ခြင့္ေပးသည္။ ၀င္ေငြ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မရွိေပ၊ ထုိ႔ျပင္ 

မည္သူမဆို ထည့္၀င္ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္အတြက္ https://www.pa529.com သုိ႔ 

သြားေရာက္ပါ။ 

စေကာလားရွစ္မ်ား 

ေကာလိပ္ပညာေရးအား ရယူလုိသည့္ မည္သည့္ ေက်ာင္းသား အမဳိ်းအစားမဆိုအတြက္ စေကာလားရွစ္မ်ား ရွိေပသည္။ 

အခ်ိဳ႕အမဳိ်းအစားေသာ စေကာလားရွစ္မ်ားတြင္ - အျခားအရာမ်ားထက္ဆိုင္လ်ွင္ ပညာေရး၊ အားကစား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ 

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္စုအတြက္၊ အမဳိ်းသမီးမ်ားအတြက္၊ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အစရွိသည္တို႔ 

ပါ၀င္ေပသည္။ သင့္ စေကာလားရွစ္ေလ်ွာက္လႊာအား ပုိ၍ ထူးျခားထင္ရွားေစမည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ အရာမ်ားမွာ -   

• လုပ္အားေပး နာရီခ်ိန္မ်ား 

 
• ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္း ကလပ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းျခင္း  

 

https://www.pa529.com/
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• ေက်ာင္းတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

 
• ရပ္ရြာလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  
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မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အရင္းအျမစ္မ်ား   
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