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အသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ 
 
 
 
ဤအစီရင်ခံစာကုိ BRIDGES အြဖစ် မှတ်သားထားပါသည်။  
 
ေပါင်းကူးတံတားများသည်အလွန်ပင် အေရးကီးပါသည်။ ကေလးများအားလုံးသည် သူတုိအတွက်အနာဂတ်အခွင့်ေရးများသုိ  ဦးတည်ေပးေသာ ပညာေရး 

လုိအပ်ေနပီး၊ ဤပညာေရး ေပါင်းကူးတံတားများသည် ကေလးအားလုံးအတွက် မတူညီကပါ။  
 
ကေလးတစ်ေယာက်သည် မည်သည့်နယ်နိမိတ်တွင် ေမွးဖွားပါေစ၊ ထုိင်းုိင်ငံ၏ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး (EFA) ေပလစီ ြပာန်းချက်များအတုိင်း ဤ 
အေကာင်းအရာသည် မှန်ကန်ေနဆဲပင်ြဖစ်သည်။ ကေလးများ၏ ပန်းတုိင်များမှာ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်းြဖစ်ေစ၊ သုိမဟုတ် John Dewey စကားအရ 
ေြပာရလင် “ပညာေရး၏ ပန်းတုိင်သည် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းစီကုိ ပညာဆက်လက်သင်ကားုိင်ေစြခင်း” ြဖစ်ေစ ဤအေကာင်းအရာသည် မှန်ကန်ေန 
ဆဲပင်ြဖစ်သည်။ 

အထူးသြဖင့် “အိမ်” ဟူသည့်စကားလုံးအတွက် အဓိပါယ်ပ်ေထွးမရိှေသာ ကေလးများ၊ ေကျာင်းတစ်ခါမ မတက်ေရာက်ဖူးေသာ၊ ေကျာင်းထွက်သွားေသာ၊ ေခါင်း 
ပုံြဖတ်ခံရေသာ၊ အလဲွသုံးစားခံရေသာ၊ လျစ်လခံရေသာ အရာယ်ရိှသည့် ကေလးများအား သူတုိေနထုိင်ေသာ ုိင်ငံ၏ ဖဲွစည်းတည်ေဆာက်မ ှင့် 
အချက်အလက်စနစ်များအေပ ထည့်သွင်းစ်းစားမများတွင် ေရေြပာင်းကေလးများအား မကာခဏဆုိသလုိ  ေမ့ေလျာ့ေနကြခင်းသည် မှန်ကန်ေနဆဲပင် 
ြဖစ်သည်။  

UNESCO ၏ (၂၀၁၉) ခုှစ် ကမာ့ပညာေရး ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမ အစီရင်ခံစာ၏ ေခါင်းစ်ြဖစ်ေသာ ေရေြပာင်းေနထုိင်ြခင်း၊ အုိးအိမ်ေရေြပာင်းခံရြခင်း ှင့် 

ပညာေရး - ေပါင်းကူးတံတားများတည်ေဆာက်ပါ၊ တံတုိင်းနံရံများ မတည်ေဆာက်ပါှင့်  (Migration, Displacement and Education – Building Bridges, 
not Walls) သည် ဤအရာယ်များကုိ အသိအမှတ်ြပေဖြပထားပါသည်။ အမဲတမ်းလုိလုိ ေရေြပာင်းေနထုိင်မန်းြမင့်ေနသည် ှင့်အမ ေရေြပာင်းကေလးများ 
အတွက် “တရားဝင်အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းကုိ ေဖေဆာင်ရာတွင် လူတုိင်းှင့်ကုိက်ညီမရိှေသာ ေြဖရှင်းနည်း တစ်မျိးတည်းမရိှပါ  ဟု 

Forced Migration Review တွင် Purkey ှင့် Irvin (2019) တုိက ေရးထားပါသည်။  

အယ်ဒီတာှင့် သုေတသနအဖဲွသည် ဤသုေတသန ပေရာဂျက်တွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ပီး အြကံြပေဆွးေွးေပးေသာ အစုိးရဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ 

ေကျာင်းအုပ်ချပ်သူများ၊ မိဘများှင့် ေကျာင်းသားများအားလုံးကုိ ေလးစားစွာ အသိအမှတ်ြပပါသည်။ တန်ဖုိးမြဖတ်ုိင်ေသာ စာတည်းြဖတ်ြခင်း အေထာက်အပ့ံ 

အတွက် Louisa Gilder ှင့် Mary Ellen Gilder ကုိလည်း ေကျးဇူးအထူးတင်ရိှပါသည်။   

ကု်ပ်တုိ၏ အုိးသားဆုံးေသာ ေမာ်လင့်ချက်မှာ ဤအစီရင်ခံစာထဲတွင် ေတွရိှေသာ အချက်အလက်များသည် ရိှေနပီးသား ပညာေရး ေပါင်းကူးတံတား များကုိ 

ဆက်လက်တည်ေဆာက်ေရးှင့် ပုိ၍ခုိင်မဲေအာင်ြပလုပ်ေရးတွင် အသုံးဝင်ရန်ှင့် ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်း ေကျာင်းသားများ၊ သူတုိ၏ မိဘများှင့် 

ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ကဲွြပားြခားနားေသာ လုိအပ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီမရိှရန်အတွက် ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲေသာ ပညာေရး အခွင့်အလမ်းများကုိ ြမင့်တင်ရာတွင် 

အသုံးဝင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤသုေတသနြဖစ်ေြမာက်ရန် အထူး ေထာက်ပ့ံေပးခ့ဲေသာ Childs’ Dream Foundation အား အထူးေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ 
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၁ ။ သ ေု တ သ န အ က ျ V ်းခ ျ uပ ် 
 
 
Save the Children ှင့် World Education အဖဲွအစည်းများက ေရေြပာင်းပညာေရးှင့်ပတ်သက်ပီး ေနာက်ဆုံးအကိမ် သုေတသနစီမံကိန်း အြပည့်အစုံကုိ 

စတင်ြပလုပ်ေသာအချန်ိမှစ၍ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းကေလးများ၏ ပညာေရးေမာ်လင့်ချက်များသည် (၂၀၁၅) ခုှစ်မှစတင်ကာ 

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

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

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

ဤအကျိးရလဒ်များကုိ ရရိှခ့ဲေသာ်လည်း၊ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းေကျာင်းသား ထက်ဝက်ေကျာ်ခန်သည် ေကျာင်းြပင်ပတွင်သာ ရိှေနေသးပါသည်။ 

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

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

ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန်ှင့် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းှင့်၎င်းတုိ၏ ဆရာ/မများကုိ ဥပေဒှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ြခင်းကုိ အေထာက်အပ့ံေပးရန်စသည့် 

လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများစွာ ကျန်ရိှေနပါေသးသည်။ 

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

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

အရည်အေသွး - ေရO2ေြပာင်းကေလးများအတကွ် အားလံးုပါဝင်8ိုင်ေသာ ပညာေရးတငွ် ေရO2ေြပာင်းေကျာင်းများ 8င့်ှ 
အစိုးရေကျာင်း8စှ်မျuိးလံးု ပးူေပါင်းပါဝင်ရန်အပ်ပါသည်   

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

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

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

ထေဆာင်ရမ်း ခရုိင္ 

6



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ဓါ
တ
္ပံုမ

ွတ
္တ
မ္း

 - 
M

AF
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

 

 __
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

မွတ
္တ
မ္း
ဓါ
တ
္ပံု 

-T
ea

ch
er

FO
CU

S 

ဓါ
တ
္ပံုမ

ွတ
္တ
မ္း

 - 
T
e
a
ch

e
rF

O
C

U
S
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

 

7



 

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

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

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

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

ယခုလက်ရိှ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ေရO2ေြပာင်းကေလးများအတွက် လက်လှမ်းအမီှ8ုိင်ဆုံး ပညာေရးေရ[းချယ်မMအေပLအြမင်များ 
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ပ ည ာ သ င ်R က ာ း 8 ိုင ်ြ ခ င ်း - ေရO2ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများသည် ေကျာင်းပညာေရးစနစ်ကုိ လက်လှမ်းမမီ8ုိင်ေသာ 
ေရO2ေြပာင်းေနထုိင်သူများအတွက် အလွန်အေရးပါေသာ ြဖည့်စွက်မMတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ 
  

မကာေသးခင်က ြပန်လည်သုံးသပ်ထားေသာ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး 

ေပလစီ၏ လမ်းန်မများေကာင့် ထုိင်းအစုိးရပညာေရးစနစ်သည် အားလုံးပါဝင် 
ုိင်ေသာ အားကျဖွယ်ရာစနစ်တစ်ခု ြဖစ်လာပါသည်။ မည်သည့်ုိင်ငံသား ြဖစ်သည်ကုိ 

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

ဤအခွင့်အေရးကုိ ရရိှရန် ကီးမားေသာ အဟန်အတားများ ရိှေနပါေသးသည်။ 

ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများထဲမှ 

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

အဖဲွအစည်းများှင့် ထုိင်းဆရာ၊ဆရာမများ ထံမှလည်း အကူအညီ ရရိှခ့ဲေကာင်း 

ေဖြပခ့ဲပါသည်။  ေရေြပာင်းမိဘများအတွက် ေနာက်ထပ် အေထာက်အပ့ံေပးြခင်း 

နည်းလမ်းများသည် ေရေြပာင်းကေလးများ အတွက် ယခုထက်ပုိေသာ ေကျာင်းအပ်ံှမ 

ြဖစ်လာေစုိင်ပါသည်။ သုိေသာ်လည်း၊ ကနဦးစာတမ်းထဲတွင် ကုိးကားထားပီး 

ဤသုေတသနတွင် အတည်ြပထားေသာ အတားအဆီး များစွာ ရိှေနပါေသးသည်။ 

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

စာသင်ကားခွင့်ကုိ ကီးကီးမားမားဆုံးံးခ့ဲရေသာ ေကျာင်းသားများ သုိမဟုတ် 

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

ထုိင်းပညာေရး စနစ်ထဲတွင် စာသင်ကားခွင့်မရဘဲ အသက်ကီးပီး အရွယ်လွန်ေသာ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် ဤစာသင်ေကျာင်းများက 

ပညာဆက်လက်သင်ကားခွင့်ေပးပါသည်။ ယခင်က ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှထားေသာ သက်ကီးကေလးများသည် ေကျာင်းထွက်န်းများြခင်း 

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

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

လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်စွက်ရန် လုိအပ်ေနပါေသးသည်။ 
 
ေ ရ ရ ညှ ်တ ည ်တ ံေ့ ရ း - ေရO2ေြပာင်းေနထုိင်သူလူဦးေရ အများအြပားသည် ေနBင်အနBဂတ်တွင် ထုိင်း8ုိင်ငံတွင်သာ ေနထုိင်ရန် 

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

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

ြပလုပ်ရမည့် ြဖစ်ုိင်ေြခရိှပါသည်။ ေရေြပာင်းပညာေရး ြပဿနာများကုိ ေြဖရှင်းရာတွင် အထိေရာက်ဆုံးှင့် ေငွေကးအရ တွက်ေြခအကုိက်ဆုံးေသာ 

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

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

ကေလးများအား TFGSs တွင် ေကျာင်းအပ်8ံှရန်အတွက် 
ေရO2ေြပာင်းမိသားစုများကုိ ေထာက်ခံအားေပးသူ 
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များသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန်ှင့် ေအာင်ြမင်မရရိှရန် အဟန်အတားများ ရိှေနပါေသးသည်။ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာ ပညာေရးကုိ 

အသိအမှတ်ြပရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းများစွာ ကျန်ရိှေနပါေသးသည်။ အလှရှင်များ၏ ဦးစားေပးသတ်မှတ်ချက်များ ေြပာင်းလဲသွားသည့်အေပ 

ေရေြပာင်းပညာေရးပ့ံပုိးေပးသူများသည် သူတုိ၏အံသဖွယ်ေကာင်းေသာ ြက့ံြက့ံခံုိင်မကုိ ြပခ့ဲကေသာ်လည်း၊ ဤအေြခအေနက လုံေလာက်မရိှမေနခ့ဲေသာ 

ပညာေရးအသုံးစရိတ်အေပ ဖိအားများစွာ ထပ်တုိးေစခ့ဲပါသည်။ လက်လှမ်းမမီှုိင်ေသာ ေရေြပာင်းကေလးများှင့် ၎င်းတုိ၏မိဘများဘက်မှကည့်လင်၊ 

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

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

“ေဘးကင်းလုံြခံေသာအသုိက်အြမံ” က့ဲသုိ အေရးပါေသာ အခန်းကတွင် ပါဝင်ေနပါသည်။ ဤက့ဲသုိ အေရးကီးေသာ လုပ်ငန်းများကုိ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် MLCs ေကျာင်းများသည် အလုိက်သင့် ေြပာင်းလဲုိင်ပီး ြဖစ်ုိင်ေြခရိှေသာ စံန်းများရိှသည့် ရှင်းလင်းတိကျေသာ 

တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု လုိအပ်ပါသည်။ 

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

ြပည့်မီေသာသင်တန်းများစွာကုိ ရရိှထားကပါသည်။ သုိေသာ်လည်း သူတုိ အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနေသာ စာသင်ေကျာင်းများှင့်နည်းတူ၊ သူတုိသည် လည်း 

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

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

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

ေရရှည်တည်မဲမကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်အတွက် တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတုိင်း တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် သက်ေသအေထာက်အထားများ 

လုိအပ်ပါသည်။ 

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

ေကညာချက်ထဲတွင် ထုိင်းုိင်ငံ၏ ကတိကဝတ်များကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်၊ ကေလးများသည် သူတုိ၏ကုိယ်စား ညိိင်းေဆာင်ရွက်ေပးေသာ 

ကိးစားအားထုတ်မများ လုိအပ်ပါသည်။ 

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

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

ပူးေပါင်းပါဝင်ထားသည်ြဖစ်ေစ မိဘများှင့် ဆရာ၊ဆရာမများသည် ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ေရေြပာင်းကေလးများအား ေကျာင်းအပ်ံှရာတွင် 

MLCs စာသင်ေကျာင်းများသည် အလုိက်သင့်ေြပာင်းလဲုိင်ဆုံးေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းြဖစ်ပီး အဟန်အတားအနည်းဆုံးရိှေသာ စာသင် 
ေကျာင်းများအြဖစ် အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။ 

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

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

ေဒသရအစုိးရများ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအစည်းများမှဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် ေရေြပာင်းကေလးများကုိ ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် 

အကူအညီေပးေသာသူအားလုံးသည် သတင်းအချက်အလက်များကုိ မေဝရန်အတွက် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ုိင်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု လုိအပ်ပါသည်။ 
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ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ရိှေနပီးေသာ မိဘဆရာအသင်းများ (PTAs)သည် ေဒသအတွင်းေထာက်ခံထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုြဖစ်ပီး 

အလုပ်လုပ်ေသာအချန်ိများ၊ ဘာသာစကား ှင့် ကဲွြပားေသာယ်ေကျးမများအတွက် သတိြပရပါမည်။  လက်ရိှ ရိှေနပီးသား PTAsတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှပီး 

ဤပုံစံအတုိင်း ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် တုိးချဲြခင်းအားြဖင့် ရရိှုိင်ေသာပညာေရးလမ်းေကာင်းများ၊ ဆက်ွယ်မရိှေသာ ေကျာင်းအပ်ံှေရး 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ေကျာင်းအပ်ံှရန် ေနရက်များှင့် ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် အဟန်အတားများကုိ တင်ြပုိင်ေသာနည်းလမ်းများ က့ဲသုိေသာ 

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

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

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

ကေလးများကုိ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ပုိမုိအပ်ံှုိင်မည်ြဖစ်ပီး၊ ထုိမှတစ်ဆင့် သူတုိ၏ ကေလးများကုိ ပ့ံပုိးေပးုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

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

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

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

ေပလစီများ၊ ထိေရာက်ေသာ အကျိးသက်ေရာက်မမရိှမီ အချန်ိကာလတွင် အစုိးရများသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများှင့် ေရေြပာင်းစာသင် ေကျာင်းများအား 

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

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

အေြမာ်အြမင်ရိှေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမတစ်ခု ြဖစ်လိမ့်မည်။  
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၂ ။ ေ န B က ်ခ ံအ ေ Rက ာ င ်းအ ရ ာ 
 
 
 
ထုိင်းုိင်ငံတွင် ယခုလက်ရိှ ေနထုိင်ကေသာ ေရေြပာင်းကေလး (၃၀၀,၀၀၀ - ၄၀၀,၀၀၀) သိန်းထဲမှ ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ကေလးဦးေရ (၂၀၀,၀၀၀) သိန်း 
အထက် ရိှေကာင်း ခန်မှန်းထားပါသည် (Ministry of Education and Migrant Working Group, 2018)။ ခန်မှန်းထားေသာ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးဦးေရ 
သည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် ေနထုိင်ကေသာ ေရေြပာင်းကေလးဦးေရစုစုေပါင်း၏ ထက်ဝက်ခန် ထက် ပုိပါသည်။ ဤကေလး အများစုသည် ြမန်မာုိင်ငံမှ လာေရာက် 
ေနထုိင်ကပီး ုိင်ငံေရးအေြခအေန၊ ပဋိပက သုိမဟုတ် ဆင်းရဲမဲွေတမ က့ဲသုိေသာ တွန်းအားများ ှင့်/သုိမဟုတ် စီးပွားေရး ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း အခွင့် 
အေရးများ က့ဲသုိေသာ ဆဲွအားများေကာင့် ထုိင်းုိင်ငံသုိ ဝင်ေရာက်ေြပာင်းေရေနထုိင်ကေသာ သူတုိ၏ မိဘများှင်အတူ လုိက်ပါလာကသည် (IOM, 2016)။  
ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းလူဦးေရသည် (၁၉၉၀) ခုှစ်တွင် (၂၂၉,၅၀၄) ဦး မှ (၂၀၁၅) ခုှစ်တွင် (၁,၉၇၈,၃၄၈) ဦးအထိ လွန်ခ့ဲေသာ အှစ်သုံးဆယ် 
အတွင်း တုိးပွားလာခ့ဲေကာင်း Myanmar Population and Housing Census Main Report (2014) တွင် ေဖြပထားပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများကုိ 
ိင်းယှ်ကည့်လင်၊ ြမန်မာုိင်ငံရိှ လူဦးေရ (၁၀%) သည် ြပည်ပတွင် ေနထုိင်ကေကာင်း IOM (2009) ကခန်မှန်းထားပါသည်။ ေရေြပာင်းေနထုိင်သူများ သည် 
ထုိင်းုိင်ငံ၏ စုစုေပါင်းြပည်တွင်းထုတ်ကုန် (GDP) ကုိ (၄.၃%) မှ (၆.၆%) ကား အေထာက်အကူြပေကာင်း ခန်မှန်းထားပါသည် (ILO and OECD, 2017)။ 
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ က့ဲသုိေသာ လုပ်ငန်းတစ်ချိတွင် ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမားအင်အား စုစုေပါင်း၏ (၈၀%) 
အထက် ကုိယ်စားြပေကာင်း World Bank (2016)က ခန်မှန်းထားပါသည်။ ေရေြပာင်းေနထုိင်သူ တုိးပွားလာသည်ှင့်အမ၊ မိဘများ ှင့်အတူ လုိက်ပါလာေသာ 
ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများအတွက် အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ပညာေရး ေရွးချယ်ခွင့်များကုိ စီစ်ေပးရန် လုိအပ်ချက်များလည်း ရိှလာပါသည်။  
 
ဤလုိအပ်ချက်ကုိ ေြဖရှင်းရန်အတွက် ေရေြပာင်းလူမအသုိင်းအဝုိင်းသည် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ (MLCs)ကုိ စတင်တည်ေထာင်ခ့ဲကပါသည်။ ဇယား (၁) 
တွင် ေတွခ့ဲရသည့်အတုိင်း ယခုလက်ရိှ အချန်ိတွင် ထုိင်းုိင်ငံတစ်ုိင်ငံလုံး၌ MLCs ေကျာင်းေပါင်း (၁၁၀)ေကျာင်း ရိှပါသည်။ မကာေသးမီ ှစ်များတွင်၊ ဤ MLCs 
ေကျာင်းများသည် ြမန်မာုိင်ငံမှ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် ထုိင်းပညာေရးဝန်ကီးဌာနထံမှြဖစ်ေစ၊ ြမန်မ့ာပညာေရးဝန်ကီးဌာန ထံမှြဖစ်ေစ 
အစုိးရအသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်တစ်ခု အေသအချာရရိှရန် အရိှန်အဟုန်ြပင်းေသာ ေြခလှမ်းများစွာကုိ စတင်ခ့ဲပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင် ှစ်တွင် 
ထုိင်းုိင်ငံသား မဟုတ်ေသာ ကေလးများသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်း

1  (TFGSs)တွင် (၁၄၅,၃၇၉) ဦး ေကျာင်းအပ်ံှခ့ဲပီး၊ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း များတွင် 
ေကျာင်းအပ်ံှသူ (၁၆,၃၅၀) ဦး ှင့် ထုိင်းအစုိးရ ေကျာင်းြပင်ပပညာေရး (NFE)တွင် ေကျာင်းအပ်ံှသူ (၂,၅၆၂) ဦး ထဲမှ ေကျာင်းသား (၃၆၀) ဦး သည် MLCs 
ေကျာင်းများတွင်စာသင်ကားေနပါသည် (Ministry of Education and Migrant Working Group, 2018)။ အကျိးအြမတ်မယူေသာ အဖဲွအစည်းများ (NGOs၊ 
INGOs သုိမဟုတ် တစ်သီးပုဂလအလှရှင်များ)သည် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများအတွက် အဓိက အလှရှင်များ ြဖစ်က ပါသည်။ ယခုှစ်များတွင် 
အလှရှင်များသည် ၎င်းတုိ၏ ဦးစားေပးသတ်မှတ်ချက်များကုိ ထုိင်းုိင်ငံမှ ြမန်မာုိင်ငံသုိ ေြပာင်းလဲလုိက်ေသာေကာင့် MLCs ေကျာင်းများအတွက် 
ေငွေကးအေထာက်အပ့ံများ သိသိသာသာ ေလျာ့နည်းလာခ့ဲပါသည်။  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 ထိုင်းအစိုးရေကျာင်းများကို ဤစာတမ်းတငွ်ေဖြပထားပါသည်။ ဤစာတမ်းတငွ ်ထိုင်းေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး ငှ့် ထိုင်းအစိုးရေကျာင်းတငွ်းပညာေရးကို ကွဲကွဲြပားြပား 
သရိှိေစရန်အတကွ် ထိုင်းအစိုးရေကျာင်းများကို(TFGS) ဟ ုသံးုန်းထားပါသည်။ 
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                              ဇယား (၁) ေရO2ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း၏ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ေကျာင်းအပ်8Mန်း 

ခုိင် 
ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း 

အေရအတွက် 

ေကျာင်းအပ်ံှေသာ 

ေကျာင်းသားဦးေရ 

Bangkok  ၃ ၁၃၉ 

Chiang Mai  ၂ ၄၄ 

Chiang Rai  ၄ ၁၉၀ 

Chumphon  ၂ ၇၂ 

Kanchanaburi  ၁ ၂၃၃ 

Pathum Thani  ၄ ၁၉၃ 

Phang Nga  ၃ ၃၀၀ 

Ranong  ၁၃ ၂,၄၆၂ 

Rayong  ၁ ၅၀ 

Samut Prakan  ၂ ၄၇ 

Samut Sakhon  ၄ ၅၁၀ 

Tak  ၇၀ ၁၂,၀၈၅ 

Trat  ၁ ၂၅ 

စုစုေပါင်း ၁၁၀ ၁၆,၃၅၀ 
Migrant Working Group and Tak Primary Educational Service Area Office 2 (2018) in 
United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (2019) 

 
ေရေြပာင်းကေလးများအား ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန်ှင့် ပညာဆုံးခန်းတုိင်ေအာင် သင်ကားရန်အတွက် ေအာက်ပါ အေကာင်းအရာများ 

အပါအဝင် အဖက်ဖက်မှ ကီးမားေသာ အတားအဆီများစွာ ရိှေနပါေသးသည် -   
• ဘာသာစကား၊ ယ်ေကျးမ ှင့် လူမေရး အဟန်အတားများ  
• ပညာေရး ကုန်ကျစရိတ်များ 
• ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများအေပ အဆုိးြမင်ေသာ စိတ်သေဘာထားများှင့် သိြမင်နားလည်မများ 
• အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး (EFA) ေပလစီ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ေကျာင်းအဆင့်တွင် အေကာင်အထည်ေဖရန် 

နားလည်သေဘာေပါက်မ ှင့် စွမ်းေဆာင်ုိင်စွမ်းမရိှြခင်း 
• သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးကုိရရိှြခင်း ှင့် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး ကုန်ကျစရိတ်များ 
• အစုိးရ၏ ဝန်ေဆာင်မများကုိရရိှရန်အတွက် သက်ေသအေထာက်အထားမြပည့်စုံြခင်းှင့် ပတ်သက်ေသာ မိဘများ၏သံသယများ 
• ရရိှုိင်ေသာ အခွင့်အေရးများှင့် ေကျာင်းအပ်ံှေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ေရေြပာင်းလူမအသုိင်းအဝုိင်းများက 

နားလည်သေဘာေပါက်မ နည်းြခင်း  
• အလွန်အမင်း ဆင်းရဲချိတ့ဲြခင်း - ေရေြပာင်းမိသားစုအချိတွင် သူတုိ၏ ကေလးများ အလုပ်လုပ်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ 
• ေကျာင်းတက်ေနေသာကေလး၊ ေကျာင်းထွက်သွားေသာကေလး၊ ေကျာင်းတစ်ခါမှမတက်ဖူးေသာကေလးှင့် ပတ်သက်ေသာ 

ေရေြပာင်းကေလးဦးေရအချက်အလက် တိတိကျကျမရိှြခင်းေကာင့် ဝန်ေဆာင်မေပးသူများသည် တိကျမှန်ကန်စွာ စစ်ေဆးရန်ှင့် 
ပညာေရး လုိအပ်ချက်ကုိ မည်သုိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန် အခက်အခဲရိှြခင်း 

(United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, 2019; Thame and Patrawart, 2017; World Education and Save the 

Children, 2015) 
 
MLC အတွက်ကန်သတ်ထားေသာ ေငွေကးအေထာက်အပ့ံ၏ လက်သင့်ခံရန်ခက်ခဲေသာအမှန်တရားများှင့် TFGS ေကျာင်းသုိ ေကျာင်းတက်ရန်အတွက် 

ဆက်လက်ရိှေနေသာ အတားအဆီးများသည် ေရေြပာင်းကေလးများအား ေကျာင်းြပင်ပသုိ ပုိ၍ေရာက်ရိှုိင်ေသာအရာယ်ထဲသုိ ပုိေဆာင်ေပးေနပါသည်။ 
ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများအတွက် မှတ်ပုံတင်ြခင်းနည်းလမ်းများ တရားဝင်ရရိှုိင်ရန် ထုိင်းှင့် ြမန်မာအစုိးရသည် (၂၀၀၂-၂၀၀၃) ခုှစ်တွင် နားလည် 
သေဘာေပါက်မ သေဘာတူစာချပ်မူကမ်း (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် စီစစ်တည်းြဖတ်ခ့ဲသည်)ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိခ့ဲပါသည်။ သုိေသာ်လည်း၊ သက်ေသ 
အေထာက်အထား မှတ်ပုံတင်ြခင်းနည်းလမ်းများသည် မီှခုိသူများအတွက် မပါဝင်ပါ။ ထုိေကာင့် သူတုိ၏ မိဘများသည် တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေသာ်လည်း၊ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ေနထုိင်ကေသာ ေရေြပာင်းကေလးအများအြပားသည် သက်ေသအေထာက်အထားများမရိှကပါ။ ေရေြပာင်း 
မိသားစုအချိသည် စာရွက်စာတမ်းမရိှေသာ သူတုိ၏ကေလးများကုိ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန် ေကာက်ရံွကေသာေကာင့် သူတုိ၏ကေလးများ 
အား ေဘးဘက်သုိ ပုိေရာက်ေစပါသည်။   

13



 

  

14 

ပုံ (၁) - ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာ ပညာေရးေပလစီ၏အချန်ိဇယား  

ဇူလုိင်လ (၅) ရက်ေန၊ (၂၀၁၅) ခုှစ်တွင် ဝန်ကီးအဖဲွ၏ သဌိာန်ြပချက်ကုိ လက်မှတ်ေရးထုိးြခင်းြဖင့် ထုိင်းုိင်ငံသည် ုိင်ငံသား သက်ေသအေထာက်အထား 

သုိမဟုတ် တရားဝင်ြဖစ်မြဖစ်ကုိ ပဓာနမထားဘဲ ုိင်ငံအတွင်းရိှ ကေလးများအားလုံးအတွက် အခမ့ဲပညာေရးကုိ (၁၅) ှစ်တာ အထိ ေပးရန် အာမခံထားပါသည်။ 

ထုိင်းုိင်ငံတွင် ေမွးဖွားေသာ ကေလးအားလုံးသည်လည်း ေမွးစာရင်းမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ေရေြပာင်းကျန်းမာေရးအာမခံချက် အစီအစ်တွင် နာမည်စာရင်းသွင်းြခင်း 

ှင့် ကေလးသူငယ်များ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး ဝန်ေဆာင်မများ ရပုိင်ခွင့်ရိှပါသည်။ ထုိင်းဘတ်ေငွ (၇၆.၆) ဘီလီယံ ကုိ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်ှစ်တွင် 

လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်စီတုိင်းအတွက် ရံပုံေငွထဲသုိ ခဲွေဝေပးြခင်းြဖင့် ထုိင်းပညာေရးဝန်ကီးဌာနသည် သူတုိ၏ ကတိကဝတ်ကုိ အလုပ်ြဖင့်သက်ေသြပခ့ဲပါသည်။ 

တရားဝင်ြဖစ် မြဖစ်ကုိ ပဓာနမထားဘဲ၊ ေကျာင်းသားအားလုံးသည် လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်စီတုိင်းအတွက် ရံပုံေငွခဲွေဝအသုံးြပမကုိ ညီမစွာ ရရိှခ့ဲကပါသည်။ 

မကာေသးခင်က Office of the Basic Education Commission (OBEC) ြပန်လည်စီစစ်ြပင်ဆင်ထားေသာ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး (EFA) ေပလစီ 
သည် တရားဝင်ြဖစ် မြဖစ်ကုိ ပဓာနမထားဘဲ ထုိင်းုိင်ငံသား မဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းသုိ ပညာသင်ကားုိင်ရန် အားေပးမတွင် 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစခ့ဲပါသည်။ 
 
သုိေသာ်လည်း ေရေြပာင်းကေလးများအားလုံးအတွက် အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာေရးေရွးချယ်ခွင့်များကုိရရိှရန် လုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 
ကျန်ရိှေနပါေသးသည်။ ပုံ (၂) တွင် ြမင်ေတွရသည့်အတုိင်း၊ ယခုအချန်ိတွင် တာ့ခ်ခုိင်တွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် ပညာသင်ကားုိင်ေသာ 

အသိအမှတ်ြပ ပညာေရးလမ်းေကာင်းများစွာ ရိှေနပါသည်။ ပညာေရးလမ်းေကာင်းများစွာ ရိှေသာ်လည်း၊ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ ေရေြပာင်းကေလးတုိင်းသည် 

ဤပညာေရးလမ်းေကာင်းကုိ မရရိှကပါ။ တစ်ချိေသာ ကေလးများသည် အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းတစ်ခုမ မရရိှပါ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ထိ9ငး်:ိ9ငင်အံတငွး်?@ိ ေ./0ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပF အေြခခသံည့ ်လKထ9ပKးေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ9ေတသန 
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ပုံ (၂) - တာ့ခ် ခုိင်တွင်ရိှေသာ ြမန်မာေရွေြပာင်းကေလးများ ရရိှုိင်ေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းများ 

ယခုအချန်ိတွင်၊ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းအများစုသည် အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာေရးဆုိင်ရာ သင်ုိးန်းတမ်း ၁ ခု (တစ်ချိေသာ အေြခအေနတွင် ှစ်ခု) 

ြဖင့် စီမံခန်ခဲွထားပါသည်။ Help without Frontiers Thailand Foundation (HWF)၊ Burmese Migrant Workers’ Education Committee (BMWEC)၊ 
Education Quality Assurance Board (EQAB) ှင့် Marist Asia Foundation (MAF) များ ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ ေရေြပာင်းပညာေရးအဖဲွအစည်းများ 

စွမ်းေဆာင်ုိင်ခ့ဲေသာ ယခုလက်ရိှ ဖံွဖိးတုိးတက်မသည် MLCs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေရေြပာင်းကေလးအများစုကုိ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ 

သက်ေသခံလက်မှတ်ရရိှရန် အခွင့်အေရးေပးထားပါသည်။ သုိေသာ်လည်း၊ ေနရပ်ြပန်ရန်ှင့် ြမန်မာ အစုိးရေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန် ေမာ်လင့်ထားေသာ 

ကေလးများအတွက် မေရရာမေသချာမများ ရိှေနပါေသးသည်။ ဥပမာအားြဖင့်၊ ကယားြပည်နယ်တွင် အထက်တန်းအရွယ် ေကျာင်းသားများသည် ေြပာင်းလဲလျက် 
ရိှေသာ ဝင်ခွင့်စာေမးပဲွစံန်းများှင့် ေကျာင်းလခများက့ဲသုိေသာ စိန်ေခမများ ြကံေတွခ့ဲရပါသည် (Karenni Refugee Repatriation and Reconstruction 
Working Group in TBC, 2018)။ ပညာဆက်လက်သင်ကားရန်အတွက် တိကျရှင်းလင်းမှင့် စံချန်ိစံန်းသတ်မှတ်မများသည် အချိေသာ ေရေြပာင်းကေလး 
များအတွက် စိန်ေခမတစ်ရပ်အြဖစ် ကျန်ရိှေနပါေသးသည်။ ေကျာင်းတက်ေနေသာ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် ဤစုိးရိမ်ပူပန်မကုိ ရင်ဆုိင်ေြဖရှင်းရန်၊ 

(၂၀၁၃) ခုှစ်တွင် BMWECသည် ြမန်မာုိင်ငံပညာေရးဝန်ကီးဌာှင့် ုိင်ငံေတာ်အဆင့် သေဘာတူညီမတစ်ခုကုိ သမုိင်းဝင်လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲပါသည်။ 

ဤသေဘာတူညီမတွင် BMWEC ေကျာင်းေြပာင်းလက်မှတ်ရိှေသာ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများသည် ြမန်မာုိင်ငံရိှ အစုိးရေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားလုိပါက 

သူတုိှင့် ညီမေသာအတန်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် အခွင့်အေရးေပးထားပါသည်။ အြခားေသာ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ၏ ေထာက်ခံစာှင့် 

ပညာေရးမှတ် တမ်းများ ယူေဆာင်သွားေသာ ေနရပ်ြပန်ကေလးများအား ြမန်မာအစုိးရေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန်အတွက် ေဒသအဆင့် သေဘာတူညီမ 
ယူထားေသာ် လည်း၊ အတန်းထပ်တူညီမမများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စာေမးပဲွများ ှင့်ပတ်သက်ေသာ ြပဿနာများသည် တစ်ချိေသာ ေကျာင်းသားများကုိ 

သင့်ေလျာ်ေသာ အတန်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန် တားြမစ်ထားပါသည်။    
 
MLCs ေကျာင်းများ၏ တသမတ်တည်းရိှေသာ အရည်အေသွးစံန်း လုိအပ်ချက်ကုိ ေြဖရှင်းရန်ှင့် အစုိးရအသိအမှတ်ြပမကုိ ပုိ၍ထိေရာက်မရိှစွာ စည်းုံးုိင်ရန် 
အတွက်၊ (၂၀၁၅) ခုှစ်တွင် World Education သည် ပညာေရးအရည်အေသွးမူေဘာင် (EQF) တစ်ခုကုိ ချမှတ်ရန် ပ့ံပုိးေပးခ့ဲပါသည်။  လက်ေတွစမ်းသပ် 
လုပ်ေဆာင်မကုိ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခုှစ်တွင် စတင်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပီးသည့်ေနာက်၊ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခုှစ်တွင် MLCs ေကျာင်းေပါင်း (၃၈) ေကျာင်းက အေကာင်အ 
ထည်ေဖခ့ဲပီး၊ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုှစ်တွင် ေနာက်ထပ် MLCs ေကျာင်းေပါင်း (၄၅) ေကျာင်းက ဆက်လက် အေကာင်အထည်ေဖခ့ဲပါသည်။  ဆရာ၊ဆရာမ 

အရည်အေသွးှင့် အေထာက်အပ့ံ၊ ေကျာင်းသားများအား တရားဝင်အသိအမှတ်ြပမ၊ ကေလးသူငယ် ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ ေကျာင်းစီမံအုပ်ချပ်မှင့် 

မိဘပူးေပါင်းပါဝင်မစသည့် နယ်ပယ် (၅)ခု အပါအဝင် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ ြကံေတွရေသာ အေြခအေနြပဿနာများကုိ EQF ကအဓိက   

BRIDGES 
___________________ 
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ဦးတည်ထားပါသည်။ တာ့ခ်ခုိင်တွင်ရိှေသာ MLCs ေကျာင်းများ သင်ကားေပးသည့် ပညာေရးအရည်အေသွးကုိ တုိင်းတာရန်အတွက်၊ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုှစ် EQF 
အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ အချက်အလက်များကုိ တာ့ခ်ခုိင် ပညာေရးအာဏာပုိင်ြဖစ်ေသာ တာ့ခ်ခုိင် အေြခခံပညာေရးဧရိယာ (၂) (Tak PESAO 2) သုိ 

ပုိေပးခ့ဲပါသည်။ 
 
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်ှစ်တွင် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသား (၁၃,၆၂၀) ဦးသည် တာ့ခ် ခုိင်တွင်ရိှေသာ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများ(TFGSs) တွင် 

ေကျာင်းအပ်ံှခ့ဲကပီး၊ တာ့ခ် PESAO 2 ေအာက်တွင် စာရင်းသွင်းထားေသာ MLCs ေကျာင်းေပါင်း (၇၀) သည် ကေလး (၁၂,၀၈၅) ဦး ကုိေကျာင်းအပ်ံှေပးကာ 

ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမ (၇၀၀) ဦးကုိ အလုပ်ခန်အပ်ခ့ဲပါသည် (MECC, 2018)။ ဤေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းထဲတွင် ြမန်မာအစုိးရစစ် စတုတတန်းစာေမးပဲွကုိ 

ေအာင်ြမင်ပီး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရိှခ့ဲသည့် ေကျာင်းသား (၃၅၁) ဦး၊ ြမန်မာအစုိးရစစ် အဌမတန်းစာေမးပဲွကုိ ေအာင်ြမင်ပီး အသိအမှတ်ြပ 
လက်မှတ်ရရိှခ့ဲသည့် ေကျာင်းသား (၁၄၃) ဦး ှင့် ြမန်မာတကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ (ဒသမတန်း) ေအာင်ြမင်ပီး အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရိှခ့ဲသည့် ေကျာင်းသား (၂၅) 

ဦး ရိှခ့ဲပါသည် (BMWEC and HWF, 2019)။ ဤစာေမးပဲွေအာင်ချက် တစ်ခုချင်းစီသည် ြမန်မာုိင်ငံတွင်ရိှေသာ အစုိးရေကျာင်းများှင့် ြမန်မာအစုိးရ 

သင်ုိးန်းတမ်းကုိ အသုံးြပေသာ နယ်စပ်ေဒသရိှေကျာင်းများအားလုံး၏ ေအာင်ချက်ှင့် တေြပးညီ ရိှေနပါသည်။ ရေနာင်းခုိင်တွင် ေကျာင်းသား (၂,၄၆၂) 
ဦးသည် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း (၁၀) ေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှခ့ဲသည်ဟု ခန်မှန်းထားပီး၊ ြမန်မာေရေြပာင်းကေလး (၁၅၀) ဦးသည် TFGSs ေကျာင်းတွင် 

ေကျာင်းအပ်ံှခ့ဲကသည်ဟု ခန်မှန်းထားပါသည်။ ထုိြပင် ြမန်မာေရေြပာင်းေကျာင်းသား (၂၀၀) ဦးသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး အစီအစ်တွင် 

နာမည်စာရင်းသွင်းခ့ဲေကာင်း ခန်မှန်းထားပါသည် (MAF, 2018)။  
 
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုှစ်တွင် မဲဆာက်၊ ဖုတ်ဖရ၊ မ့ဲရမတ် ှင့် ဘန်ေကာက်တွင်ရိှေသာ MLCs ေကျာင်း (၂၂) ေကျာင်းသည် ြမန်မာေကျာင်းြပင်ပ အေြခခံပညာေရး 

(NFPE) သင်ုိးန်းတမ်းကုိ အသုံးြပခ့ဲပီး ေကျာင်းသား (၇၁၈) ဦးကုိ ေကျာင်းအပ်ံှေပးခ့ဲပါသည် (ဇယား ၂ တွင်ကည့်ရန်)။ ယခုအချန်ိတွင်၊ ြမန်မာ 
ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးတွင် ေကျာင်းအပ်ံှသူဦးေရအများဆုံးေသာ မိနယ်အားလုံးသည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် ရိှေနပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ခုှစ်တွင် ေကျာင်းသား 

(၈၃%) သည် ေကျာင်းြပင်ပမူလတန်းပညာေရး (NFPE) စာေမးပဲွ ကုိ ေအာင်ြမင်ခ့ဲကပီး၊ (၉၅%) သည် ေကျာင်းြပင်ပအလယ်တန်းပညာေရး (NFME) စာေမးပဲွကုိ 

ေအာင်ြမင်ခ့ဲကပါသည်။ 
 

     ဇယား (၂) ြမန်မာ ေကျာင်းြပင်ပမူလတန်းပညာေရး (NFPE) ကုိ ထုိင်းုိင်ငံရိှ MLCs ေကျာင်းများတွင် သင်ကားေပးြခင်း 

ပညာသင်ှစ် MLCs ေကျာင်း 

အေရအတွက် 

ေကျာင်းအပ်ံှေသာ 

ေကျာင်းသားဦးေရ  

ဧရိယာ NFPE ဆရာ၊ဆရာမ 

ဦးေရ 

ပညာသင်ှစ် MLCs ေကျာင်း 

အေရအတွက် 

ေကျာင်းအပ်ံှေသာ 

ေကျာင်းသားဦးေရ  

ဧရိယာ NFPE ဆရာ၊ဆရာမ 

ဦးေရ 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄ ၁၂၀ 2: Mae Sot, Phob Phra ၈ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၅ ၁၆၀ 2: Mae Sot, Phob Phra ၁၀ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇  ၁၇ ၈၁၄ 3: Mae Sot, Phob Phra, Mae 
Ramat 

၃၅ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၇ ၆၄၆ 4: Mae Sot, Phob Phra, Mae 
Ramat, Bangkok 

၃၉ 

                                                                   (Help without Frontiers Thailand Foundation, 2019) 
 
 
အေကာင်းအရာအမျိးမျိးသည် ကေလးတစ်ေယာက်၏ ေအာင်ြမင်မကုိ ပုံေဖေပးေသာ်လည်း၊ သင်ယူမရလဒ်ကုိ လမ်းမုိးမအရိှဆုံးမှာ ဆရာ၊ဆရာမ၏ 

အရည်အေသွးှင့် ကမ်းကျင်မပင်ြဖစ်သည် (Hattie, 2009; Westbrook et al., 2014)။ ပညာေရးလုပ်သားများသည် ေကျာင်းသားများ၏ လုပ်ေဆာင်ုိင်စွမ်းကုိ 

ြမင့်တင်ေပးရန်အတွက် အေရးကီးေသာ အခန်းကတွင် ရိှေသာေကာင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်ေသာ ပညာေရးစနစ်များသည် သူတုိ၏ ဆရာ၊ဆရာမများတွင် 

ရင်းီှးြမပ်ံှပီး တရားဝင်အသိအမှတ်ြပထားပါသည် (OECD, 2011)။ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ခန်အပ်ထားေသာ ပညာေရးလုပ်သားများသည် 

သူတုိ၏ ထိန်းချပ်ုိင်စွမ်းေအာက်တွင် ရိှမေနေသာ ပုံမှန်ေတွြကံရေလ့ရိှသည့် ပညာေရးစိန်ေခမေြမာက်များစွာကုိ ရင်ဆုိင်ေနရပါသည် (ပုံ (၃) တွင်ကည့်ရန်)။ 

မကာေသးမီက ြမန်မာ့ပညာေရးဝန်ကီးဌာနမှေပးေသာ သင်ုိးန်းတမ်းှင့်ပတ်သက်ေသာ သင်တန်းများအပါအဝင် အြခားေသာ သင်တန်းများစွာကုိ တက် 
ေရာက်ခ့ဲေသာ်လည်း MLCs ေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ ဆရာ၊ဆရာမများသည် အသိအမှတ်ြပြခင်းမခံရေသးဘဲ၊ ဆရာ၊ဆရာမ အများစုသည် သက်ေသအေထာက် 
အထားများ မရိှေသာ အေြခအေနတွင်သာရိှေနေသးသည်။ 

                
 
 

ထိ9ငး်:ိ9ငင်အံတငွး်?@ိ ေ./0ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပF အေြခခသံည့ ်လKထ9ပKးေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ9ေတသန 
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ပုံ (၃) MLCs ေကျာင်းဆရာ၊ဆရာမများ ြကံေတွရေသာ စိန်ေခမများ 

 

 

အလုပ်မတည်မဲြခင်း 

 

လစာ၊ ေထာက်ပ့ံေကးေငွများ မလုံေလာက်ြခင်း 

 

တရားဝင် သက်ေသအေထာက်အထားများှင့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မရရိှရန် အကန်အသတ်ရိှြခင်း 

 
သင်ကားမှင့် သင်ယူမအတွက် သင်ေထာက်ကူပစည်းများ မလုံေလာက်ြခင်း 

 

ေကျာင်းများတွင် သင်တန်းများှင့် ကမ်းကျင်မကုိတုိးတက်ေစေသာ အခွင့်အေရးများ တသမတ်တည်းမရိှြခင်း  

 

ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ေသာ ေရွးချယ်မများှင့် အစုိးရပညာေရးဌာန၏ လုံေလာက်ေသာ အသိအမှတ်ြပမ မခံရြခငး် 

 
 
ှစ်ုိင်ငံကား အကျိးရိှေသာ ေပလစီများကုိ ေဆွးေွးညိိင်းရာတွင် ေအာင်ြမင်မများရိှခ့ဲေသာ်လည်း၊ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများှင့် သူတုိ၏ ဆရာ၊ဆရာမ 
များသည် ထုိင်းလူမအသုိင်းအဝုိင်း၏အိှမ်ခံဘဝတွင်သာ ရိှေနပီး၊ အစုိးရအသိအမှတ်ြပြခင်းှင့် အစုိးရပညာေရးစနစ်တွင် ဆက်စပ်ေပးြခင်းြဖင့် သူတုိ၏ 

ေကာင်းကျိးသက်ေရာက်မများကုိ အမဲတမ်း တုိးတက်ေစုိင်ပါသည်။ 
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Save the Children ှင့် World Education (2015) တုိ ြပလုပ်ခ့ဲေသာ သုေတသနအေပ အေြခခံပီး မိဘများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ပညာေရးေခါင်းေဆာင်များှင့် 

ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင်သာမက ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းတက်ေနေသာ ကေလးများ၏အြမင်များကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန်အတွက် လူထုပူးေပါင်း 

ပါဝင်ေသာသုေတသန (PAR) ပေရာဂျက်ကီးတစ်ခု ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ ရေနာင်းခုိင် အပါအဝင် တာ့ခ်ခုိင်တွင်ရိှေသာ ေဒသ (၅) ခုမှ ပူးေပါင်းပါဝင်သူ (၁၇၆၃) 

ဦးကုိ စစ်တမ်းေကာက်ယူခ့ဲပါသည် (ဇယား (၃) တွင်ကည့်ရန်)။ သုေတသနတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ခ့ဲသူများမှာ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် ပညာေရးအေထာက် 

အပ့ံေပးေနေသာ ေဒသအတွင်းအဖဲွအစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနကေသာ ဝန်ထမ်းများြဖစ်ပါသည်။ ဤလူထုပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ သုေတသနသည် 

ပူးေပါင်း ပါဝင်သူများအား သုေတသနလုပ်ငန်းတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရိှရိှ ပူးေပါင်းပါဝင်ုိင်စွမ်းကုိ တည်ေဆာက်ေပးရန်ှင့် ြမန်မာုိင်ငံမှ ေရေြပာင်းလူမအသုိင်း 

အဝုိင်းအေပ သူတုိ၏ကျယ်ြပန်ေသာ အေတွအြကံှင့် ရင်ီှးပီးသားြဖစ်ေသာ ဗဟုသုတ အေပလုပ်ေဆာင်ုိင်စွမ်းကုိ တုိးြမင့်ေပးရန် အခွင့်အေရးတစ်ခု 

ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွများမှတစ်ဆင့်၊ ပူးေပါင်းပါဝင်သူများသည် စာတမ်းများတွင် ရိှေနေသာကွာဟမများကုိ ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ သုေတသနတွင် 

အသုံးြပမည့် အရာများကုိ အတူတကွဖန်တီးြခင်း၊ လူဦးေရးစံနမူနာှင့် သုေသသန ြပလုပ်ချန်ိများကုိ အတူတကွဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ကွင်းဆင်းေလ့လာပီး ကျန်ရိှေန 

သည့် ရှာေဖွမများှင့် အဓိကအြကံြပချက်များေပးရန်အတွက် သုေတသနြပလုပ်ထားေသာ အချက်အလက်များကုိ အတူတကွခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာခ့ဲပါသည်။ ေဒသခံ 

သုေတသီများသည် သုေတသနကျင့်ဝတ်များ၊ ကေလးသူငယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကေလးများကုိ အကာအကွယ်ေပးေသာ လုပ်ထုံးလုပ် 

နည်းများကုိ အလုပ်ုံေဆွးေွးပဲွများတွင် သင်တန်းေပးခ့ဲပါသည်။ ထုိေနာက် သူတုိသည် ကေလးများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများှင့် မိဘများအား စစ်တမ်းေကာက် 

ယူရာတွင် ၎င်းနည်းလမ်းများကုိ ေပါင်းစပ်အသုံးြပခ့ဲပါသည်။ 
 
စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ကေလးများှင့် လူငယ်များ (အသက် ၁၀ - ၂၀) သည် တာ့ခ်ခုိင်ှင့် ရေနာင်းခုိင်ရိှ MLCs ှင့် TFGSs မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ 

အထက်တန်းေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှထားေသာ အချိးအစားတူညီမရိှရန် ပေရာဂျက်သည် ကန်သတ်ပမာဏ စံနမူနာကုိ အသုံးြပခ့ဲပါသည်။ တာ့ခ်ခုိင် 

တွင် ကေလးများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများှင့် မိဘများသည် မဲေဆာက်၊ မ့ဲရမတ်၊ ဖုတ်ဖရ၊ အုံးဖန် ှင့် ထေဆာင်ယမ်း က့ဲသုိေသာ ေရေြပာင်းမိသားစု လူဦးေရအများ 

အြပားေနထုိင်ေသာ ေဒသ (၅) ခုတွင် ေနထုိင်ကပါသည်။ သုေတသီများသည် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း (၃၂) ေကျာင်းှင့် ထုိင်းအစုိးရစာသင်ေကျာင်း (၁၅) 

ေကျာင်း (ပူးေပါင်းပါဝင်ခ့ဲေသာ ေကျာင်းအြပည့်အစုံကုိ ေနာက်ဆက်တဲွစာတမ်း (က) တွင်ကည့်ပါ) ပါဝင်ေသာ စုစုေပါင်းေနရာ (၄၇) ေနရာတွင် စစ်တမ်းေကာက် 

ယူခ့ဲပါသည်။ ဤသုေတသနကုိ လမ်းန်မေပးေသာ ယုံကည်မတစ်ခုမှာ ေဒသတွင်းပညာေရးတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်သူများသည် သူတုိ၏ ေကျာင်းများှင့် လူမအ 

သုိင်းအဝုိင်းတွင်ရိှေသာ အေကာင်းဘက်သုိေြပာင်းလဲမအတွက် တက်ကွလပ်ရှားေသာ ကုိယ်စားလှယ်များြဖစ်ကပါသည်။ 
 
                           ဇယား (၃) သုေတသနတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်သူများ 

 
စုစုေပါင်း ေရေြပာင်း 

စာသင်ေကျာင်းများ  

ထုိင်း အစုိးရ 

စာသင်ေကျာင်းများ 

ေကျာင်းသားများ  ၇၆၆ ၅၁၄ ၂၅၂ 

မိဘများ ၆၃၈ ၄၂၄ ၂၁၄ 

ဆရာ၊ဆရာမများ ၃၃၁ ၂၃၃ ၉၈ 

ေကျာင်းအပ်ံှေရးဒါုိက်တာများ ၂၆ - ၂၆ 

အေြခခံပညာေရး 

ေကာ်မရှင်ုံး (OBEC) 

၂ - - 

စုစုေပါင်း ၁,၇၆၃ ၁,၁၇၁ ၅၉၀ 

၃ ။ အ သ ံးုြပ uသ ည ့်န ည ်းလ မ ်းမ ျ ာ း 
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၄ ။ ရာှ ေ ဖေွ တ 2ွရ ှမိ Mမ ျာ း 
 

 
အရည်အေသွး၊ အသိအမှတ်ြပြခင်း၊ ပညာသင်ကားုိင်ြခင်းှင့် ေရရှည်တည်တ့ံေရးစသည့် ေခါင်းစ်(၄)ခု အေပအေြခခံ၍ ဤသုေတသနကုိ တည်ေဆာက် 
ထားပါသည်။ သုေတသန၏ အဓိကေမးခွန်းများကုိ ကတစ်ခုစီတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ တစ်ခုလုံးအား ထုိးထွင်းသိြမင်ုိင်ေသာ 

အေကာင်းအရာများှင့် ဆက်စပ်သည့် အေကာင်းအရာအားလုံးကုိ အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။  
 

စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ပူေပါင်းပါဝင်သူများအကား မိမိကုိယ်ကုိယုံကည်မ၊ ေကျနပ်မှင့် နားလည်သေဘာေပါက်မအဆင့်ကုိ တုိင်းတာရန်အတွက်၊ 

စစ်တမ်းများထဲတွင် Likert စေကးကုိ အသုံးြပထားပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာထဲတွင် အဖဲွတစ်ခုချင်းစီ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မကုိ အေြခခံအားြဖင့်ိင်းယှ်ရာတွင် 

သိသာထင်းရှားေစရန်အတွက်၊ Likert အမှတ်များကုိ အေြဖများအဆင့်မည်မရိှေကာင်းကိန်းဂဏန်းြဖင့်အတည်ြပရာတွင် အသုံးြပထားပါသည်။ အေြဖများ 
အဆင့်မည်မရိှသည်ကုိ ၁.၀ ှင့် ၅.၀ အကားကိန်းဂဏန်းများြဖင့်ေဖြပပီး၊ ဇယား (၄) တွင်ေဖြပထားသည့်အတုိင်း ကိန်းဂဏန်းတန်ဖုိးှစ်ခုကားတွင် 

လုိက်ေလျာညီေထွမရိှေသာ အေြဖများအတုိင်း အဓိပါယ်ေကာက်ုိင်ပါသည်။ 
 
             ဇယား (၄) အေြဖများ အဆင့်မည်မရိှသည်ကုိ ေဖြပရန် ကိန်းဂဏန်းှစ်ခုကားတွင် လုိက်ေလျာညီေထွမရိှေသာ Likert တန်ဖုိးများ 

ကိန်းဂဏန်းှစ်ခုကားတန်ဖုိး အဆင့်သတ်မှတ်ြခင်း ယုံကည်မ ေကျနပ်မ 

၁.၀၀ မှ ၁.၇၉ လုံးဝသေဘာမတူပါ လုံးဝ ယုံကည်မမရိှပါ ေကျနပ်မလုံးဝမရိှပါ 

၁.၈၀ မှ ၂.၅၉ သေဘာမတူပါ ယုံကည်မအနည်းငယ် ရိှပါသည် ေကျနပ်မမရိှပါ 

၂.၆၀ မှ ၃.၃၉ မှတ်ချက်မေပးလုိပါ ယုံကည်မ အေတာ်အသင့်ရိှပါသည် မှတ်ချက်မေပးလုိပါ 

၃.၄၀ မှ ၄.၁၉ သေဘာတူပါသည် ယုံကည်မရိှပါသည် ေကျနပ်ပါသည် 

၄.၂၀ မှ ၅.၀၀ လုံးဝသေဘာတူပါသည် လုံးဝ ယုံကည်မရိှပါသည်  အလွန်ေကျနပ်ပါသည် 

 
၄.၁ အ ရ ည ်အ ေ သ းွ - ေရO2ေြပာင်းေကျာင်းသားများအတွက် အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ပညာေရးကုိ တုိးြမZ င့်ေပးရန် မည်သည့် 
ထိေရာက်မMရိှေသာ ပညာေရးစံ8Mန်းများ၊ အချက်အလက်စနစ်များ8ှင့် ေကျာင်းအဆင့် အေထာက်အပံမ့ျား လုိအပ်ပါသနည်း။ 

၄.၁.၁ ။ ပ ည ာ ေ ရ း အ ရ ည ်အ ေ သ းွ 
ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများှင့်ထုိင်းအစုိးရေကျာင်း ှစ်မျိးလုံးတွင် ပညာေရး 
အရည်အေသွးြမင့်မားသည်ဟု ေကျာင်းသားများက တသမတ်တည်း ေဖြပခ့ဲ 
ကပါသည်။ ပညာသင်ကားရာ၌ သူတုိ၏ အားရေကျနပ်မကုိ နယ်ပယ်ငါးခုတွင် 
အဆင့်သတ်မှတ်ခုိင်းေသာအခါ၊ ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးအတွက် Likert စေကး (၅) 
ဆင့် တွင်ရိှေသာ ေကျာင်းသားများ၏ ေြဖဆုိမများသည် တူညီလုနီးပါးရိှပါသည်။ 
၎င်းတုိမှာ ဘာသာစကားသင်ယူမ အေထာက်အပ့ံများ (4.22 MLC/ 4.46 TFGS 
= ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးတွင် အလွန်ေကျနပ်ပါသည်)၊ သင်ကားမ ှင့် သင်ယူမ 
နည်းလမ်းများ (4.26 MLC/ 4.51 TFGS = ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးတွင် ေကျနပ်ပါ 
သည်)၊ အြခားေသာ ေကျာင်းသားများှင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး (4.23 MLC = 
အလွန်ေကျနပ်ပါသည်/ 4.09 TFGS = ေကျနပ်ပါသည်)၊ ဆရာ၊ဆရာမများှင့် 
ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရး (4.50 MLC/ 4.56 TFGS = ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးတွင် 
အလွန်ေကျနပ်ပါသည်)ှင့် ေကျာင်းစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် ေပလစီများ 
(4.35 MLC/ 4.32 TFGS = ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးတွင် အလွန်ေကျနပ်ပါသည်) 
စသည်တုိြဖစ်ပါသည်။  

 

၎င်းတုိကေလးများ၏ အနာဂတ်ေအာင်ြမင်မအတွက် မည် 
သည့် ဘာသာစကားများသည် အေရးကီးဆုံးြဖစ်မည်နည်း ဟု 

ေမးြမန်းေသာအခါ၊ TFGSs ေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကား 

ေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများသည် ထုိင်းဘာသာ 

စကား ပီးေနာက် အဂလိပ်ဘာသာစကားကုိ အကိမ်အေရ 

အတွက် အများဆုံး ေြဖဆုိခ့ဲပါသည်။ ေရေြပာင်းစာသင် 

ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် 

မိဘများအတွက် အဂလိပ်ဘာသာစကားသည် အေရးကီးဆုံး 

ြဖစ်ပီး ြမန်မာဘာသာစကားသည် ဒုတိယ အေရးကီးဆုံး 

ြဖစ်သည်ဟု ယုံကည်ကပါသည်။   
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မိဘများကလည်း သူတုိ၏ ကေလးများအတွက် ေကျာင်းေရွးချယ်မကုိ အားရေကျနပ်မရိှေကာင်း တင်ြပခ့ဲကပါသည်။ MLCs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင် 
ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများက MLCs ေကျာင်းများသည် သူတုိ၏ ကေလးများတွက် အခွင့်အေရးအများဆုံး ေပးုိင်ေသာ အရည်အေသွး 
အြမင့်ဆုံးေသာ ပညာေရးဟု ြမင်ခ့ဲကပီး၊ ြမန်မာုိင်ငံရိှ အစုိးရေကျာင်းများကုိ ဒုတိယေနရာှင့် TFGSs ေကျာင်းကုိ တတိယေနရာတွင် ေရွးချယ်ခ့ဲကပါသည် (ပုံ 
(၄) ှင့် (၅) တွင်ကည့်ပါ)။ ထုိနည်းတူ၊ TFGSs ေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများက TFGSs ေကျာင်းများသည် သူတုိ၏ 
ကေလးများတွက် အခွင့်အေရးအများဆုံး ေပးုိင်ေသာ အရည်အေသွးအြမင့်ဆုံးေသာပညာေရးဟု ြမင်ခ့ဲကပီး၊ ြမန်မာုိင်ငံရိှ အစုိးရေကျာင်းများကုိ ဒုတိယေနရာ 
ှင့် MLCs ေကျာင်းကုိ တတိယေနရာတွင် ေရွးချယ်ခ့ဲကပါသည်။ သူတုိကေလးများ၏ အနာဂတ် ေအာင်ြမင်မအတွက် မည်သည့်ဘာသာစကားသည် အေရးကီး 
ဆုံးြဖစ်မည်နည်းဟု ေမးြမန်းရာတွင်၊ TFGS ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများ အကိမ်အေရအတွက် အများဆုံး ေြဖဆုိေသာ 
အေြဖမှာ ထုိင်းဘာသာစကားြဖစ်ပီး အဂလိပ်ဘာသာစကားသည် ဒုတိယေနရာတွင်ရိှပါသည်။ ထုိနည်းတူ၊ MLCs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 
ကေလးများရိှသည့် မိဘများက အဂလိပ်ဘာသာစကားသည် အေရးကီးဆုံးြဖစ်သည်ဟု ယုံကည်ထားကပီး ြမန်မာဘာသာစကားသည် ဒုတိယေနရာတွင် 
ရိှပါသည်။ 
 
                 ပုံ (၄) ေကျာင်းအရည်အေသွးအေပ မိဘများ၏အြမင်                         

 
ပုံ (၅) ေရွးချယ်ထားေသာ ေကျာင်းများမှ ေပးေသာအခွင့်အေရးများအေပ မိဘများ၏ အြမင်   
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ေယဘုယျအားြဖင့်၊ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ေကျာင်းသားများက သူတုိ၏ ပညာေရးပန်းတုိင်များသည် ယခုလက်ရိှ ပညာသင်ကားေနေသာ ပညာေရး 
လမ်းေကာင်းှင့် ထပ်တူကျေကာင်း ြမင်ကပါသည်။ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသားများ အကိမ်အေရအတွက် 

အများဆုံး ေြဖဆုိထားေသာ ပညာေရးပန်းတုိင်များမှာ ေရေြပာင်းေကျာင်းများတွင် အထက်တန်း ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ရန် (၄၉%)၊ ြမန်မာုိင်ငံတွင်ရိှေသာ 

တကသုိလ်တစ်ခုတွင် ပညာသင်ယူရန် (၄၃%) ှင့် ုိင်ငံတကာ တကသုိလ်တစ်ခုတွင် ပညာသင်ယူရန် (၃၅%) စသည်တုိြဖစ်သည်။ ပုံ (၆) တွင်ြမင်ရသည့်အတုိင်း၊ 

TFGSs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသားများ ေရွးချယ်ခ့ဲေသာ ပညာေရးပန်းတုိင်များမှာ ထုိင်းအစုိးရအထက်တန်းေကျာင်းကုိ ပီးေြမာက် 
ေအာင်ြမင်ရန် (၆၄%)၊ ထုိင်းုိင်ငံရိှ တကသုိလ်တစ်ခုတွင် တက်ေရာက်ရန် (၄၃%) သုိမဟုတ် ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသင်တန်းတစ်ခုကုိ 

တက်ေရာက်ရန် (၂၁%) စသည်တုိြဖစ်သည်။     
 

ပုံ (၆) ေကျာင်းသားများ၏ ပညာေရးပန်းတုိင်များ (ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်အတွက် အေြဖများစွာ ေြဖဆုိခွင့်ေပးထားပါသည်)          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

 
“သမီးက ထုိင်းမှာ ေကျာင်းပီးချင်တယ်။ ပီးေတာ့ သမီးမိဘေတွကုိ 

ေထာက်ပ့ံ ုိင်ဖုိ အလုပ်ေကာင်းေကာင်း တစ်ခု ရချင်တယ်”  
 

– ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းမှ ေကျာင်းသူတစ်ဦး၊ ဖုတ်ဖရေဒသ 
 

ဓါတ်ပံု မတှ်တမ်း: TeacherFOCUS 

___________________ 
 

BRIDGES 
___________________ 
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၄.၁.၂ ။ ပ ည ာ ေ ရ း စ နိ ်ေ ခ L မ Mမ ျ ာ း 
 
ေကျာင်းသား များသည် သူတုိပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းအမျိးအစားေပ 

မူတည်၍၊ မတူညီေသာ စိန်ေခမများကုိ တင်ြပခ့ဲကပါသည် (ပုံ (၇)တွင် ကည့် 

ရန်)။ MLCs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသားများ အကိမ် 

အေရအတွက်အများဆုံး တင်ြပခ့ဲေသာ စိန်ေခမ ှစ်ခုမှာ စာသင်ခန်း အေြခအေန 

များ ွမ်းပါးြခင်း (၂၇%) ှင့် သင်ကားမှင့် သင်ယူမ သင်ေထာက် ကူများ မရိှြခင်း 

(၁၉%) စသည်တုိြဖစ်ပါသည်။ TFGSs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 

ေကျာင်းသားများ အကိမ်အေရအတွက် အများဆုံး တင်ြပခ့ဲေသာ စိန်ေခမ ှစ်ခုမှာ 

ထုိင်းဘာသာစကား စိန်ေခမများ (၅၃%) ှင့် စာလုိက်ုိင်မ အားနည်းြခင်းှင့် 

စာေမးပဲွများကျံးြခင်း (၃၅%) စသည်တုိြဖစ်သည်။ ေကျာင်းသားများေတွ ြကံရ 

ေသာ စာသင်ကားေရးတွင် အသုံးြပသည့် ဘာသာစကားသည် သူတုိ၏ ဘာသာ 

စကား ကမ်းကျင်မအေပ လမ်းမုိးမရိှပါသည်။ ထုိင်း၊ ြမန်မာ ှင့် အဂလိပ်ဘာသာ 

စကား သုံးမျိးထဲမှ၊ TFGSs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသား 

များက ထုိင်းဘာသာစကားသည်  သူတုိယုံကည်မရိှစွာ ေြပာဆုိုိင်ဆုံးေသာ ဘာ 

သာစကား (4.04 = ယုံကည်မရိှသည်) အြဖစ် ြမင်ပီး၊ ြမန်မာဘာသာစကား  (3.70 = ယုံကည်မရိှသည်) သည် ဒုတိယေနရာတွင် ရိှပါသည်။ MLCs ေကျာင်းများ 

တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေကျာင်းသားများက ြမန်မာဘာသာစကားကုိ သူတုိ ယုံကည်မရိှစွာ ေြပာဆုိုိင်ဆုံးေသာ ဘာသာစကား (4.49 = လုံးဝ ယုံကည် 

မရိှပါသည်) အြဖစ် ြမင်ပီး၊ အိဂလိပ်ဘာသာစကား (3.20 = ယုံကည်မ အေတာ်အသင့်ရိှပါသည်) သည် ဒုတိယေနရာတွင်ရိှပါသည်။  
 
ထုိင်းဆရာ၊ဆရာမများသည် သူတုိေကျာင်းသားများ၏ အြမင်များအေပ ေထာက်ခံအတည်ြပပီး သူတုိ၏အြမင်များကုိ ထည့်သွင်းေဖြပခ့ဲပါသည်။ TFGS 

ေကျာင်းဆရာ၊ဆရာမများက ထုိင်းဘာသာစကားကုိ ေရေြပာင်းကေလးများတွက် အကီးမားဆုံးေသာ သင်ယူမစိန်ေခမ (၈၂%) အြဖစ် တင်ြပခ့ဲပီး၊ ေကျာင်းေခ 

ချန်ိ ြပဿနာများ (၃၇%) က ဒုတိယေနရာှင့် အိမ်စာပီးေအာင် ြပလုပ်ရန်အခက်အခဲ (၃၅%) က တတိယေနရာတွင်ရိှပါသည်။ (ပုံ (၈) တွင်ကည့်ရန်)   
 

ပုံ (၇) ေကျာင်းသားများ ေဖြပထားေသာ ပညာေရး စိန်ေခမများ  

 
TFGS ေကျာင်းအပ်ံှေရးှင့် ေကျာင်းဒါုိက်တာများ၏ 

အရည်အေသွးြပ အေြဖတစ်ခုလုံးတွင်၊ ေရေြပာင်းကေလးများသည် 

ေကျာင်းတွင် ေအာင်ြမင်မရိှရန် ေနာက်ထပ်လက်ေတွကျေသာ 

အေထာက်အပ့ံများှင့် အထူးထည့်သွင်းစ်းစားရမည့်အချက်များ 

လုိအပ်ေကာင်း ထင်ထင်ရှားရှား ေတွရပါသည်။  
 
စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ TFGS ဒါုိက်တာများှင့် 

ေကျာင်းအပ်ံှေရးတာဝန်ခံများထဲမှ (၇၀%) (စုစုေပါင်း ၂၆ ဦး) က 

သူတုိ၏ေကျာင်းများတွင် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ကေလးများ 

အတွက် လုိအပ်ေသာ အေထာက်အပ့ံများ ပ့ံပုိးုိင်ရန် ရံပုံေငွ 

လုံေလာက်မမရိှေကာင်း ယုံကည်ကပါသည်။ 
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ပုံ (၈) TFGSs ေကျာင်းများတွင် ရိှေသာ ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများအတွက် ဆရာ၊ဆရာများက ေဖြပေသာ စိန်ေခမများ 

သင်ကားေရးတွင် အသုံးြပေသာ ဘာသာစကားှင့် ေကျာင်းသားများ၏ မိခင်ဘာသာစကား တူညီမမရိှေသာ အတန်းတစ်တန်းကုိ စာသင်ကားြခင်းသည် မေရမ 
တွက်ုိင်ေသာ စိန်ေခမများစွာရိှပါသည်။ TFGSsတွင် စာသင်ကားေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမများသည် ေနာက်ထပ်လုိအပ်ေနေသာ စာသင်ခန်းတွင်း အေထာက် 
အပ့ံကုိ ဘာသာြပန်ေပးုိင်ေသာ အကူဆရာ၊ဆရာမပုံစံြဖင့် ေဖာ်ြပခ့ဲကပါသည် (ပုံ (၉) တွင်ကည့်ရန်)။ ဆရာ၊ဆရာမများသည်လည်း ထုိင်းုိင်ငံသား မဟုတ်ေသာ 

ကေလးများအတွက် ေကျာင်းအပ်ံှေရး၊ သက်ေသအေထာက်အထားလုပ်ငန်းစ်များှင့် ပတ်သက်ေသာ ဗဟုသုတများ (၄၃%) ှင့် ြမန်မာဘာသာစကား 
သင်တန်းသည်လည်း အကျိးရိှမည် (၃၆%) ြဖစ်ေကာင်း ေရွးချယ်ခ့ဲကပါသည်။   
ေထာင့်အမျိးမျိးြဖင့်ကည့်လင်၊ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေရေြပာင်းကေလးများကုိ သူတုိ၏အတန်းေဖာ် ထုိင်းုိင်ငံသားများှင့် 

ိင်းယှ်ကည့်ပါက သူတုိအတွက် ကဲွြပားြခားနားေသာ ဆုိးကျိးရိှေနပါသည်။  ေရေြပာင်းကေလးများသည် ဒုတိယ သုိမဟုတ် တတိယဘာသာစကားြဖင့် 

ပညာသင်ကားေနရပီး များေသာအားြဖင့် မြပည့်စုံေသာ ေနာက်ခံအသုိင်းအဝုိင်းမှလာကာ ဘာသာစကား အခက်အခဲေကာင့် သူတုိ၏ပညာေရးတွင် ပူးေပါင်း 
ပါဝင်ုိင်ေသာ မိဘများမရိှပါ။ ေကျာင်းအဆင့် လုိအပ်ချက်များှင့် ပတ်သက်ပီး ေမးြမန်းရာတွင်၊ TFGSs ေကျာင်းများတွင် စာသင်ကားေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမ 
များက၊ ေရေြပာင်းမိဘများသည် ေကျာင်းဝန်ထမ်းများှင့် ဆက်သွယ်ရန် များစွာေသာ စိန်ေခမများရိှေနြခင်း၊ သက်ေသအေထာက်အထား  စိန်ေခမများသည် 

ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများ၏ ေကျာင်းအပ်ံှေရးကုိ ဆုိးကျိးသက်ေရာက်ေစြခင်း၊ ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများသည် 

ေကျာင်းထွက်မည့်အလားအလာပုိများြခင်း ှင့် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာကေလးများ၏ ေကျာင်းအပ်ံှမသည် ထုိင်းုိင်ငံသား မိဘများ၏ကေလးများကုိ 

ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် အဟန်အတားြဖစ်ေစြခင်း စသည့်အေကာင်းအရာများကုိ ေရွးချယ်ခ့ဲပါသည် (ပုံ (၁၀) တွင်ကည့်ပါ)။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECC ဝန္ထမ်းမ ှTFGS တြင္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအား 
စစ္တမ္းေကာက္ယူေနစဥ္ 

မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု - TeacherFOCUS 
___________________ 

 

BRIDGES 
___________________ 
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ပုံ (၉) ထုိင်းအစုိးရ ေကျာင်းဆရာ၊ဆရာမများ ေတာင်းဆုိေသာ အေထာက်အပ့ံများ 

 
ပုံ (၁၀) ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများအတွက် ေကျာင်းအပ်ံှေရးှင့် ပတ်သက်ေသာ ေကျာင်းအဆင့်စိန်ေခမများအေပ TFGS ဆရာဆရာများ၏ အြမင် 

 
TFGS ေကျာင်းအပ်ံှေရးှင့် ေကျာင်းဒါုိက်တာများ၏ အရည်အေသွးြပ အေြဖတစ်ခုလုံးတွင်၊ ေရေြပာင်းကေလးများသည် ေကျာင်းတွင် ေအာင်ြမင်မရိှရန် 

ေနာက်ထပ်လက်ေတွကျေသာ အေထာက်အပ့ံများှင့် အထူးထည့်သွင်းစ်းစားရမည့်အချက်များ လုိအပ်ေကာင်း ထင်ထင်ရှားရှား ေတွရပါသည်။ အချိေသာ 

TFGSs ေကျာင်းများသည် ေကျာင်းသားများအတွက် လုိအပ်ေသာ သင်ေထာက်ကူပစည်းများ၊ ေကျာင်းဝတ်စုံများ၊ ေနလည်စာများ ှင့် သယ်ယူပုိ 
ေဆာင်ေရးများကုိ ပ့ံပုိးေပးုိင်ေသာအချန်ိတွင် ေကျာင်းအချိသည် ဤလုိအပ်ချက်များကုိ မပ့ံပုိးုိင်ေသာေကာင့် ဤေငွေကး ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးသည် ေကျာင်းသား 
မိသားစုများ၏ပခုံးေပသုိ ြပန်လည်ေရာက်ရိှလာပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ TFGS ဒါုိက်တာများှင့် ေကျာင်းအပ်ံှေရးတာဝန်ခံများထဲမှ (၇၀%) 

ထိ9ငး်:ိ9ငင်အံတငွး်?@ိ ေ./0ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပF အေြခခသံည့ ်လKထ9ပKးေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ9ေတသန 
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(စုစုေပါင်း ၂၆ ဦး)က သူတုိေကျာင်းများတွင် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ကေလးများအတွက် လုိအပ်ေသာ အေထာက်အပ့ံများ ပ့ံပုိးုိင်ရန် ရံပုံေငွ လုံေလာက်မ 
မရိှေကာင်း ယုံကည်ကပါသည်။ 

၄.၁.၁။ ေရO2ေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများ၏ အရည်အေသွး 
 

တရားဝင်အစုိးရ အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ှင့် အေထာက်အထားများ မရိှေသာ် 
လည်း ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများ၏ အေတွအြကံ၊ သင်တန်းှင့် ပညာေရး 

ေနာက်ခံသမုိင်း အခုိင်အမာရိှေကာင်း စစ်တမ်းေြဖဆုိသူများကုိ အေထာက်အထား 
ှင့်တကွ ထုတ်ေဖြပသခ့ဲပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထား ေသာ ဆရာ၊ဆရာများ 
ထဲမှ ဆရာ၊ဆရာမ (၆၈%) (စုစုေပါင်း ၂၂၃ ဦး) သည် စာသင်ကားြခင်း အေတွ 
အြကံ ၄ ှစ် ှင့်အထက်ရိှေကာင်း ေဖြပခ့ဲပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမ (၅၀%)သည် 

စာသင်ကားြခင်း အေတွအြကံ အနည်းဆုံး (၆) ှစ် ရိှပီး၊ (၂၆%) သည် စာသင် 
ကားြခင်း အေတွအြကံ ၁၀ ှစ်ှင့် အထက် ရိှကပါသည် (ပုံ - ၁၁ တွင်ကည့်ပါ)။  

စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ဆရာ၊ဆရာမများထဲမှ (၉၀%) သည် အထက်တန်း 
ေကျာင်း၊ အထက်တန်းလွန် ပညာေရးအစီအစ်

2  ှင့် တကသုိလ်ေအာင်ြမင်ခ့ဲ 
ကပါသည်။ ထုိအြပင်၊ အေတွအြကံရိှေသာ ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်ေပးေသာ သင်တန်းကုိ တက်ေရာက် ေအာင်ြမင်ခ့ဲေသာဆရာ၊ဆရာမ (၇၇%)၊ လုပ်ငန်းခွင် 
အကိ ဆရာ၊ဆရာများအတွက်ေပးေသာ သင်တန်းကုိတက်ေရာက်ခ့ဲေသာ ဆရာ၊ဆရာမ (၇၂%)၊ ြမန်မာ့ပညာေရးဝန်ကီးဌာနထံမှ သင်တန်းတက်ေရာက်ခ့ဲေသာ 

ဆရာ၊ဆရာမ (၆၁%) ှင့် ဘာသာရပ်အထူးြပသင်တန်းကုိ (၇၂%) တက်ေရာက်ခ့ဲပါသည်။ ေရေြပာင်းကေလးများအတွက် မရိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ ပညာေရးဝန် 
ေဆာင်မေပးရန် ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများသည် ကမ်းကျင်မရိှပီး အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံေသာ ပညာေရးလုပ်သားအင်အားကုိ ကုိယ်စားြပထားပါသည်။ 

ဤကိန်းဂဏန်းများသည် အစုိးရအသိအမှတ်ြပ သင်တန်းများထက် ပုိသာပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင်ရိှေသာ အစုိးရစာသင်ေကျာင်းများတွင် စာသင်ကားရန် 

ဆရာ၊ဆရာမများသည် တကသုိလ်ဝင်တန်း (၁၀ တန်း) ေအာင်ြမင်ရမည်ြဖစ်ပီး၊ ပညာေရးေကာလိပ်
3  တွင် ဆရာြဖစ်သင်တန်း (၂) ှစ် တက်ေရာက်ေအာင်ြမင် 

ရမည်ြဖစ်သည်။ ထုိင်းအစုိးရစာသင်ေကျာင်းများတွင် စာသင်ကားရန်အတွက် ဆရာ၊ဆရာမများသည် ဆရာြဖစ်သင်တန်း တကသုိလ်ကုိ (၄) ှစ်တာ တက်ေရာက် 
ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

ပုံ (၁၁) MLC ဆရာ၊ဆရာမများ၏ စာသင်ကားေရးအေတွအြကံရိှေသာှစ်အေရအတွက်                ပုံ (၁၂) - MLC ဆရာ၊ဆရာမ၏ ပညာေရးအဆင့် 
 

 

 
2
အထက်တန်းလနွ်ပိုဂရမ်များသည် များေသာအားြဖင့် သးီသန်စမီံခန်ခွဲကေသာ ကာချနိ် ၆လမှ ၂ စှ်ထိ တက်ေရာက်ရေသာ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးပိုဂရမ်များြဖစ်သည်။ 

၎င်းပိုဂရမ်များသည် ြမန်မာပ့ညာေရးစနစ်၏ အားနည်းေနေသးေသာ စနစ်တစ်ခြုဖစ်သည့် အစိုးရစစ် ၁၀ တန်းစာေမးပွဲများကို မေအာင်ြမင်ခဲေ့သာ ြမန်မာြပည်မှ လငူယ်များ အတကွ ်

ေထာက်ပံ့ေပးကသည်။ ထိုပိုဂရမ်တစ်ခခုျင်းစသီည် သးီသန်ထးူြခားေကာင်းမနွ်ကပးီ အဂလပိ်၊ ဆက်သယွ်ဆက်ဆံေရးငှ့် နည်းပညာ၊ လမူေရး၊ သပိံ ငှ့် ဘဝတကွ်တာ ကမ်းကျင် 

စရာများကို ေလလ့ာကရပါသည်။ ဤပိုဂရမ်များသည ်အများအားြဖင့် အသအိမတှ်ြပမမရကပါ။ 
3 ြမန်မာိုင်ငံတငွ် ဆရာပ့ညာေရး ပိုဂရမ်များကို သင်ကားေပးေနေသာ ပညာေရးေကာလပိ်များသည် မကာခင်အချနိ်က ၄ စှ် တက်ေရာက်ရန် အသစ်ြပန်လည်ြပင်ဆင်ခဲသ့ည်။ 

 
စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများမှ 

ဆရာ၊ ဆရာမ (၇၀%)သည် သူတုိ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း 
အလုပ်ကုိ ဆရာ၊ဆရာမအလုပ် အြဖစ် ြမင်ကပါသည်  
 
စစ်တမ်းေကာက်ယူ ထားေသာ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများမှ 

ဆရာ၊ဆရာမ (၆၈%) သည် စာသင်ကားြခင်း အေတွအြကံ (၄)ှစ် 
ှင့် အထက်ရိှေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

BRIDGES 
___________________ 
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ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများသည် ေရေြပာင်းကေလးများအား အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ပညာေရးကုိ သင်ကားေပးရန်အတွက် စိန်ေခမများစွာ ြကံေတွေန 
ရပါသည်။ ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများသည် သူတုိ၏ ရာထူးကုိ အဘယ့်ေကာင့် စွန်လတ်ရသည်ဆုိေသာ ေမးခွန်းအေပ မကာခဏ ေြဖဆုိထားေသာ အေြဖမှာ 

လုပ်ခလစာနည်းြခင်း သုိမဟုတ် ပုံမှန်လစာမရရိှြခင်းြဖစ်ပီး၊ ေနာက်ဆက်တဲွအေြဖမှာ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းအလုပ်ကုိ တုိးတက်ေအာင်ြပလုပ်ရန် အခွင့်အေရး 
မရိှြခင်းှင့် အသိအမှတ်ြပလက်မှတ်ရရိှရန် အခွင့်အေရးမရိှြခင်းတုိေကာင့် ြဖစ်ပါသည် (ပုံ (၁၃) တွင်ကည့်ပါ)။ ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမ အများစုသည် ထုိင်းုိင်ငံ 
၏ တစ်ရက်စာအတွက် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ ထုိင်းဘတ်ေငွ (၃၀၀) ေအာက် ရရိှကပါသည်။ ေရေြပာင်းကေလးများကုိ အရည်အေသွးြပည့်မီှပီး မိခင်သာသာ 
စကားအေြခြပ ပညာေရးကုိ သင်ကားေပးရန်အတွက် ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများသည် သင့်ေလျာ်ပီးအတည်တကျရိှေသာ လုပ်ခလစာှင့် အလားအလာ 
ရိှေသာ အစုိးရအသိအမှတ်ြပ ကမ်းကျင်မလက်မှတ်ကုိ ရရိှရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

                  
ပုံ - (၁၃) ေလ့လာေတွရိှရေသာ MLC ဆရာ၊ဆရာမများ၏ စိန်ေခမများ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HWF ငှ့် BMWEC ဝန်ထမ်းများ MLC တငွ ်ေကျာင်းသားများငှ့် စစ်တမ်းေကာက်ယေူနချနိ်  
မတှ်တမ်းဓါတ်ပံ ု- TeacherFOCUS 

 

 
“ကန်ေတာ်/ ကန်မတုိ ေကျာင်းကေန ေကျာင်းပီး 
သွားတ့ဲ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားေတွဟာ အသက် 
ေမွးဝမ်းေကျာင်း သင်တန်းတက်ပီးေတာ့ 

အခုချန်ိမှာ အလုပ် ကုိယ်စီရိှကပါတယ်”  
 

– TFGS ဒါုိက်တာ၊ မဲေဆာက်ေဒသ 

ထိ9ငး်:ိ9ငင်အံတငွး်?@ိ ေ./0ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပF အေြခခသံည့ ်လKထ9ပKးေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ9ေတသန 
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၄.၂ ။ အ သ အိ မ တှ ်ြ ပ u ြ ခ င ်း - ေရO2ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ၊ ဆရာ၊ဆရာ မမျ ား၊ ေကျာင်းသားများ 8င့်ှ ထိုင်း8ိုင်ငံ8ငှ့် 
ြမန်မာ8ိုင်ငံ ပညာေရးဝန်Yကးီဌာများ Rကားတငွ်ရိှေသာ ေပါင်းကးူတံတားကို အခိုင်အမာ တည်ေဆာက်ရန်အတကွ် မည ်
သည့်အရာများ လိုအပ်ပါသနည်း။ 

၄.၂.၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း  
တရားဝင် အစုိးရအသိအမှတ်ြပမှင့် ပေရာ်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ေသာ အခွင့် 

အေရးများ မရရိှေသာ်လည်း၊ လွန်ခ့ဲေသာ အှစ် (၃၀)တွင် ေဒသတွင်း 

ေရေြပာင်းပညာေရး ဝန်ေဆာင်မသည် ြမန်မာုိင်ငံမှ ေရေြပာင်းကေလး 

များအတွက် ယ်ေကျးမှင့် ကုိက်ညီပီး မိခင်ဘာသာစကား အေြခြပ 

ပညာေရးကုိ သင်ကားေပးေနပါသည်။ သူတုိအတွက် အကီးမားဆုံးေသာ 

လုိအပ်ချက်ကုိ ေမးြမန်းရာတွင် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပြခင်း လုိအပ်ချက် 

သည် ေရေြပာင်း ဆရာ၊ဆရာမများ အကိမ်အေရအတွက်အများဆုံး ေြဖဆုိ 

ထားေသာ အေြဖြဖစ်ပါသည် (ပုံ - ၁၄ တွင်ကည့်ရန်)။ လစာတုိးြမZင့်ေရးထက် 
တရားဝင် အသိအမှတ်ြပuြခင်းကုိ ေရO2ေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများ အYကိမ်အေရ 
အတွက် အများဆုံး ေြဖဆုိထားပါသည်။ 

 
                    ပုံ (၁၄) ေရO2ေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများ၏ လုိအပ်ချက်များ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“ထုိင်းအစုိးရဟာ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းေတွကုိ 

အသိအမှတ်ြပသင့်ပါတယ်။ ေကျာင်းေတွ ေရရှည်တည်တ့ံ ခုိင်မဲဖုိအတွက် 

ဆရာ၊ဆရာမများအေပမှာ မူတည်ေနပါတယ်။ ဆရာ၊ဆရာမေတွ 

ေဘးကင်းလုံြခံတ့ဲ အချန်ိကျမှ ကေလးေတွရဲ ပညာေရးကုိ အာုံစုိက်ုိင် 
မယ်။" 
 

- MLC ဆရာ၊ဆရာမ၊ မဲေဆာက်ေဒေသ 
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၄.၂.၂ ။ အ သ အိ မ တှ ်ြ ပ u ထ ာ း ေ သ ာ ပ ည ာ ေ ရ း သ က ်ေ သ ခ ံလ က ်မ တှ ်မ ျ ာ း 
 
မည်သည့် ပညာေရးလမ်းေကာင်းသည် ကေလးများအတွက် အေကာင်းဆုံး ြဖစ်မည့် 
အေကာင်းကုိ ေမးြမန်းရာတွင် မိဘအများစုက သူတုိ၏ ကေလးများ ယခုလက်ရိှ 
ေကျာင်းအပ်ံှထားခ့ဲေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းသည် သူတုိအတွက် အေကာင်းဆုံး 
ေရွးချယ်မြဖစ်သည်ဟု ယုံကည်ထားကပါသည် (ပုံ ၁၅ တွင်ကည့်ရန်)။ ပုံ (၁၆) တွင် 
ေဖြပထားသည့်အတုိင်း၊ ဤယခုလက်ရိှ ေရွးချယ်မ၏ အဓိကအေကာင်းအရင်းများမှာ 
သူတုိ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ အများကီး အေထာက်အကူြပေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ MLCs 
ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများအတွက် အကိမ် 
ေရအတွက် အများဆုံး အေြဖများမှာ ြမန်မာဘာသာစကား သင်ယူြခင်း (၈၇%)၊ 
ြမန်မာုိင်ငံမှ အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာသင်ယူြခင်း (၈၅%)၊ အဂလိပ်ဘာ 
သာစကားသင်ယူြခင်း (၇၈%) ှင့် အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ပညာသင်ကားေရးအတွက် 
ေကာင်းေသာ ဂုဏ်သိကာရိှြခင်း (၆၉%) ြဖစ်ပါသည်။ ထုိင်းအစုိးေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများအတွက်  
အကိမ်အေရအတွက်အများဆုံးေသာ အေြဖများမှာ ထုိင်းုိင်ငံက အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာသင်ယူြခင်း (၈၄%)၊ ထုိင်းဘာသာစကား သင်ယူြခင်း (၆၂%)၊  
အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ပညာသင်ကားေရးအတွက် ေကာင်းေသာ ဂုဏ်သိကာရိှြခင်း (၅၇%) ှင့် အိမ် သုိမဟုတ် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် အနီးအနားတွင်ရိှြခင်း 
(၅၃%) ြဖစ်ပါသည်။ မည်သည့်ပညာေရး သက်ေသခံလက်မှတ်သည် သူတုိ၏ကေလးများအတွက် အေရးကီးဆုံး ြဖစ်သနည်းဟု ေမးြမန်းရာတွင်၊ MLCs 
ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများထဲမှ (၈၄%) သည် ြမန်မာအစုိးရစစ် (၄) တန်း၊ (၈) တန်းှင့် တကသုိလ်ဝင်တန်း 
ေအာင်လက်မှတ်များ ကုိအကိမ်အေရ အတွက်အများဆုံး ေြဖဆုိထားပီး၊ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်း ေအာင်လက်မှတ်များ ကုိ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် 
ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများထဲမှ (၉၅%) ကေြဖဆုိထားပါသည်။ အကိမ်အေရအတွက် အများဆုံး ေြဖဆုိထားေသာ 
အေြဖေနာက်တစ်ခုမှာ ြမန်မာုိင်ငံ  (NFPE ှင့် NFME) ၏ ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရး ေအာင်လက်မှတ်ကုိ (၃၈%) ှင့် ထုိင်းုိင်ငံ (NFE) ၏ ေကျာင်းြပင်ပ 
ပညာေရးေအာင်လက်မှတ် ကုိ (၃၀%) ေရွးချယ်ေြဖဆုိခ့ဲပါသည်။  ေရေြပာင်းမိဘများသည် သူတုိ ေရွးချယ်ထားေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းအေပ 
ယုံကည်မရိှပီး၊ သူတုိကေလးများ ပညာတတ်ေြမာက်ရန်အတွက် ရည်ရွယ် ချက်ရိှပီး၊အေြမာ်အြမင်ရိှေသာဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ထားေကာင်း 
ဤအချက်အလက်များက အြကံြပထားပါသည်။ သုိေသာ်လည်း၊ မိဘများထဲမှ ရာခုိင်န်း သိသိသာသာ (၁/၅) ပုံခန်သည်၊ ရိှေနေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းကုိ 
အေသအချာမသိရိှေကာင်း ေရွးချယ်ခ့ဲကပါသည်။ ဤအချက်သည် ေရှဆက် အသိပညာ ဗဟုသုတေပးရန်အတွက် လုိအပ်ချက်ကုိ ေထာက်ြပထားပါသည်။ 

  
  ပုံ (၁၅) ကေလးများအတွက် အေကာင်းဆုံးေသာ ပညာေရးေရွးချယ်မအေပ မိဘများ၏အြမင်  

 

 
MLCs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ 

ကေလး များ ရိှသည့် မိဘများထဲမှ (၉၁%) သည် သူတုိ 

ြမန်မာုိင်ငံသုိ ြပန်သွားေသာ တစ်ေနတွင် သူတုိ၏ 

ကေလးများကုိ ြမန်မာ အစုိးရေကျာင်းများတွင် 

ေကျာင်းအပ်ံှုိင်မည်ဟု ယုံကည့်မ အြပည့်အဝ 

ရိှပါသည်။ 

ထိ9ငး်:ိ9ငင်အံတငွး်?@ိ ေ./0ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပF အေြခခသံည့ ်လKထ9ပKးေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ9ေတသန 
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 ပုံ (၁၆) ကေလးများအတွက် ေရွးချယ်ထားေသာ ယခုလက်ရိှေကျာင်းအေပ မိဘများ၏ အေကာင်းြပချက်များ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“ကန်ေတာ့်ရဲ တပည့်မေလး တစ်ေယာက်က 

တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွကုိ ေအာင်ပီးေတာ့ အခုချန်ိမှာ 

သူက ြမန်မာြပည်မှာ အထက်တန်းြပဆရာမ လုပ်ေန 
တယ်ေလ”  
 

– MLC ဆရာ၊ မဲေဆာက်ေဒသ 
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၄.၃ ။ ပ ည ာ သ င ်R က ာ း 8 ိုင ်ြ ခ င ်း - ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ကေလးများ8ငှ့် ေရO2ေြပာင်းကေလးများ ေကျာင်းအပ်8ှံရန်8ငှ့် 
ေကျာင်းတငွ် ပညာဆက်လက်ဆည်းပးူရန် ေြဖရှင်း8ိုင်ေသာနည်းလမ်းများ မာှ အဘယ်နည်း။ 
 
၄.၃.၁ ။ ေ က ျ ာ င ်း အ ပ ်8 ှံြ ခ င ်း  
 ေရေြပာင်းကေလးများ ေမွးဖွားခ့ဲသည့်ုိင်ငံသည် သူတုိ၏  ပညာေရးှင့် ပတ်သက် 
ေသာ ေရွးချယ်မကုိ အကျိးသက်ေရာက်မရိှပါသည်။ ထုိင်းုိင်ငံတွင် ေမွးဖွားခ့ဲေသာ 
ေရေြပာင်းကေလးများသည် MLC ေကျာင်းထက် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းကုိ ပုိ၍ 
တက်ေရာက်ုိင်ေြခများပါသည်။ စစ်တမ်း ေကာက်ယူထားေသာ TFGSs ေကျာင်း 
များရိှ ကေလး (၆၂%) သည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် ေမွးဖွားခ့ဲပီး၊ MLCs ေကျာင်းများှင့် 
ိင်းယှ်ကည့်လင် ေကျာင်းသားအများစု (၅၅%) သည် ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေမွးဖွား 
ခ့ဲပါသည်။  ထုိနည်းတူ၊ ထုိင်းုိင်ငံတွင် (၁၀) ှစ်အထက် ေနထုိင်ခ့ဲပီး၊ (၁၀) ှစ်အ 
ထက် ေနထုိင်မည်ဟု ေရွးချယ်ခ့ဲေသာ အတည်တကျေနုိင်သူ မိဘများထဲမှ (၅၅%) 
သည် သူတုိ၏ ကေလးများကုိ TFGS ေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှခ့ဲပါသည်။ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများအတွက် သက်ေသအေထာက်အထားများသည် 
ကဲွးြပားြခားနားပီး၊ MLCs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလး အေြမာက်အများသည် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း အနည်းငယ်သာရိှကပါသည်။ 
ေဒသတွင်း ေရေြပာင်းပညာေရးတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ အဖဲွအစည်းများသည်၊ MLCs ေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှထားေသာ ကေလးများအား ေကျာင်းသား 
ကဒ်ထုတ်ေပးြခင်းြဖင့် ဤအေြခအေနကုိ ေြဖရှင်းခ့ဲပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ MLCs ေကျာင်းများမှ ကေလး (၇၀%) သည် ေကျာင်းသားြဖစ်ေကာင်း 
အေထာက်အထားကဒ် ရိှကပါသည်။ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေရေြပာင်းကေလးအများစု (၆၅%) သည် ထုိင်း (၁၀) ခံကဒ်ကုိ ရရိှခ့ဲက 
ပါသည်။ TFGSs တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများကုိ ထုိင်း (၁၀)ှစ်ခံကဒ် မေပးေတာ့ဘဲ၊ ယခုအချန်ိတွင် ကိန်းဂဏန်း (၁၃)လုံးပါေသာ 
အေထာက်အထားကဒ်ကုိ ထုတ်ေပးထားပါသည်။ ဂဏန်း (၁၃)ပါေသာ အေထာက်အထားကဒ်ကုိ TFGSs ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ထုိင်းုိင်ငံ 
သားမဟုတ်သည့် ေကျာင်းသားများကုိသာ ထုတ်ေပးပီး၊ တစ်ချိေသာ ထုိင်း (၁၀) ခံကဒ်များက့ဲသုိ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှင့် အြခားေသာ ဝန်ေဆာင်မမျိး 
မေပးထားပါ။ ဤေပလစီ ေြပာင်းလဲမသည် ေရေြပာင်းမိဘများကား များစွာေသာ ပ်ေထွးမများ ြဖစ်ေပေစခ့ဲပါသည်။ MLCs (၂၃%) ှင့် TFGs (၁၈%) 
ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးတွင်ရိှေသာ ကေလးအေရအတွက် အေြမာက်အများသည် တရားဝင်သက်ေသအေထာက်အထားမရိှေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ တရားဝင်အသိ 
အမှတ်ြပမမရိှြခင်းသည် လူတစ်ဦးချင်းစီကုိ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ လူမေရးဝန်ေဆာင်မများှင့် တရားဥပေဒအကာအကွယ်ေပးမမှ မကာခဏတားြမစ်ထားပီး၊ 
ကီးမားေသာ ေခါင်းပုံြဖတ်မ ှင့် အထူးသြဖင့် ကေလးများအတွက် အေရးကီးေသာ လူကုန်ကူးမအရာယ်များကုိ ြဖစ်ေစုိင်ေသာေကာင့် ဤေလ့လာေတွရိှမက 
အေရးေပလုပ်ငန်းများ၏ လုိအပ်ချက်ကုိ အချက်ြပမီးေမာင်းထုိးထားပါသည်။ 
 
 ပုံ (၁၇) ေရO2ေြပာင်းေကျာင်းသားများ၏ လက်မှတ်အေထာက်အထား  

 
ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများ 
ရိှသည့် မိဘများထဲမှ (၆၂%) သည် သူတုိကေလးများအား 

ေကျာင်းအပ်ံှရာတွင် အကူအညီ ရရိှခ့ဲေကာင်း ေဖြပခ့ဲပါ 
သည်။ 
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ဆရာ၊ဆရာမများ၊ MLCs ှင့် TFGSs ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများအား ယခုလက်ရိှ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် 

ေရေြပာင်းကေလးများ ပညာသင်ကားရန်အတွက် သူတုိထင်ြမင်ယူဆထားေသာ အလွယ်ကူဆုံး ပညာေရးလမ်းေကာင်းကုိ ေမးြမန်းခ့ဲပါသည်။  ဆရာ၊ဆရာမ 
များှင့် မိဘများသည် သူတုိယခုလက်ရိှ အသုံးြပေနေသာ သုိမဟုတ် အလုပ်လုပ်ေနေသာ ေကျာင်းသည် ပညာသင်ကားရန်အတွက် အလွယ်ကူဆုံးြဖစ်မည်ဟု 

အဓိကအားြဖင့် ယုံကည်ထားကေသာ်လည်း၊ TFGSs ေကျာင်းများမှ ဆရာ၊ဆရာမ (၅၃%)က ထုိင်းုိင်ငံသား မဟုတ်ေသာ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးများ 
အတွက် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ ြမန်မာ့ပညာေရးလမ်းေကာင်းသည် ပညာသင်ကားရန်အတွက် အလွယ်ကူဆုံးြဖစ်မည်ဟု ယုံကည်ထား 
ကပါသည်။ ေရO2ေြပာင်းပညာေရး၌ ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ အဖဲွ2အစည်းအသီးသီးကုိ စစ်တမ်းေကာက်ယူရာတွင် ေရO2ေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းကုိ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် 
ကေလးများ (OOSC) အတွက် အသင့်ေတာ်ဆုံးေသာ ပညာေရးလမ်းေRကာင်းအြဖစ် အYကိမ်အေရအတွက်အများဆုံး ေရ[းချယ်ခ့ဲRကပါသည်။ MLCs 
ေကျာင်းများသည် မိခင်ဘာသာစကားကုိအေြခခံကာ ပညာသင်ကားပုိချေပးပီး၊ ေရေြပာင်းမိသားစုများအတွက် ဤပညာေရးကုိရရိှရန် အဟန်အတား 
နည်းပါးေသာေကာင့် MLCs ေကျာင်းများသည် ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ အေထာက်အပ့ံှင့်အတူ OOSC များအတွက် ေအာင်ြမင်မလမ်းစတစ်ခုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေပး 
ုိင်စွမ်းရိှပါသည်။ 

 
ပုံ (၁၈) ယခုလက်ရိှ ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ေရေြပာင်းကေလးများ ပညာသင်ကားရန် အလွယ်ကူဆုံးေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်း 

 
စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ TFGS ဒါုိက်တာများှင့် ေကျာင်းအပ်ံှေရး 

တာဝန်ရိှသူများသည် ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် လုိအပ်ေသာ သက်ေသအေထာက် 

အထားမရိှေသာ ေရေြပာင်းမိသားစုများှင့် ထုိင်းဘာသာစကား ေြပာဆုိုိင်ေသာ 

မိသားစုဝင် တစ်ဦးတစ်ေယာက်မ မရိှဘဲ သူတုိ၏ ကေလးများအား ထုိင်းအစုိးရ 

ေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန် ကိးစားကေသာ ေရေြပာင်း မိသားစုများှင့် 

ေတွြကံခ့ဲရေကာင်း တင်ြပခ့ဲပါသည်။ တရားဝင် သက်ေသအေထာက်အထား 

ြပလုပ်ေသာ နည်းလမ်းများှင့် ရင်ီှးပီး ဘာသာစကားှစ်မျိး ေြပာဆုိုိင်ေသာ 

ဆက်ဆံေရး တာဝန်ခံများသည် ေရေြပာင်းကေလးများအား TFGSs ေကျာင်းများ 

တွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန် အတွက် ပ့ံပုိးကူညီုိင်ေကာင်း သိသာထင်းရှားပါသည်။ 

ရွာသူကီးများ၊ ေရေြပာင်းမိသားစုများှင့် ထုိင်းအစုိးရ ေကျာင်းများအကား ပူးေပါင်းေဆာက်ရွက်ေသာ ဥပမာေကာင်းများစွာရိှပါသည်။ TFGS ဒါုိက်တာ 

တစ်ဦးက “ရွာသူကီးက ကန်ေတာ်/ ကန်မ တုိေကျာင်းနဲ အတူတူပူး ေပါင်းအလုပ်လုပ်တယ်ေလ။ သူက ေကျာင်းအပ် ံှေရးမှာေကာ၊ မိဘေတွနဲ 

ဆက်သွယ်ေရးမှာေကာ အကူအညီေပးတယ်။” ဟု မှတ်ချက်ေပးခ့ဲပါသည်။ 

 
TFGS ေကျာင်းဒါုိက်တာများထဲမှ (၇၂%)သည် သူတုိ 

ေကျာင်းတွင်ရိှေသာ ေကျာင်းအပ်ံှေရး တာဝန်ရိှသူသည် 

ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသာများအား ေကျာင်း 

အပ်ံှရန်အတွက် လုိအပ်ေသာ  အစွမ်းအစရိှသည်ဟု 

ယုံကည်ကပါသည်။ 

BRIDGES 
___________________ 
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အချိေသာ ရွာသူကီးများသည် ေဒသတွင်း TFGS ေကျာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှလုိေသာ မိသားစုများအတွက် သူတုိ၏ ေနရပ်လိပ်စာှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် 

များပါဝင်ေသာ ေထာက်ခံစာများကုိ ေရးေပးပါသည်။ ေကျာင်းအပ်ံှေရး အကန်အသတ်ပမာဏများထပ်မံတုိးချဲမအေပ TFGS ေကျာင်းဒါုိက်တာများ၏ 

အြမင်များမှာ ကဲွြပားေနပီး၊ သူတုိထဲမှ (၅၂%) သည် သူတုိ၏ သက်ဆုိင်ရာ နယ်ေြမထဲတွင်ရိှသည့ ် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ကေလးများ ပညာသင်ကား 

ုိင်ေရးကုိ ခွင့်ြပရန်အတွက် ေကျာင်းအပ်ံှေရး အကန်အသတ်ပမာဏကုိ ထပ်မံတုိးချဲမည်ဟု ေဖြပထားပါသည်။ ေကျာင်းအပ်ံှေရး အကန်အသတ်ပမာဏကုိ 

ထပ်မံတုိးချဲမည်ဟု ေဖြပထားေသာ ေကျာင်းဒါုိက်တာများက ဤလုပ်ေဆာင်ချက်သည် “ကု်ပ်တုိ၏ လူမအသုိင်းအဝုိင်းထဲတွင် ေနထုိင်ေသာ ေရေြပာင်း 

ကေလးများ ပညာေရးှင့် ဝန်ေဆာင်မများ ရရိှရန်အတွက် ေကျာင်းအပ်ံှေရး အကန်အသတ်ပမာဏကုိ ထပ်မံတုိချဲြခင်းအားြဖင့် အခွင့်အေရးများေပးြခင်း” 

ြဖစ်သည့် အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရးေပလစီ (EFA) ကုိ သေဘာေပါက်နားလည်ရန်အတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည်ဟု အဓိကယုံကည်ထားကပါသည်။ 

အကန်အသတ်ပမာဏကုိ ထပ်မံ မတုိးချဲလုိေသာ ဒါုိက်တာများက အေြခခံအေဆာက်အအုံ၊ ဆရာ၊ဆရာမများှင့် စာသင်ခန်းအရွယ်အစား အကန်အသတ် 
များကုိ ေဖြပခ့ဲကပါသည်။ 

ေနာက်ထပ် မည်သည့်အေထာက်အပ့ံများ လုိအပ်မည်နည်းဟု ေမးြမန်းရာတွင်၊ TFGS ေကျာင်းဒါုိက်တာများ၏ တူညီေသာေတာင်းဆုိမအများဆုံးမှာ 

ေကျာင်းသား အချက်အလက် အေထာက်အပ့ံ (၈၃%)၊ ြမန်မာဘာသာ စကားြပန်များ (၇၅%) ှင့် မတူညီေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများရိှသည့် ထုိင်းုိင်ငံ 
သားမဟုတ်ေသာ ကေလးများကုိ ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် တိကျရှင်းလင်းေသာ လမ်းန်မများ (၇၅%) တုိြဖစ်ကပါသည်။ TFGS ေကျာင်းဒါုိက်တာများသည် 

ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ကေလးများအား ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် လုိအပ်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများအေပ သေဘာမတူညီကပါ။ သူတုိသည် 

ေကျာင်းများအတွက် တိကျရှင်းလင်းေသာ လမ်းန်မများှင့် သက်ေသအေထာက်အထား ရရိှရန်အတွက် မိဘများ လုပ်ေဆာင် ရမည့် နည်းလမ်း အဆင့်အဆင့် 
ကုိ ေတာင်းဆုိခ့ဲပါသည်။ ဤေတာင်းဆုိမှင့်ပတ်သက်ေသာ သင်တန်းများကုိ Help without Frontiers Thailand Foundation ှင့် Migrant Education 
Coordination Center အဖဲွအစည်းများက TFGS ဒါုိက်တာများအတွက်များအား ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ကေလးများအား ေကျာင်းအပ်လက်ခံရန် 
ရိှေနေသာစိန်ေခမများကုိ ေြဖရှင်းုိင်ေသာနည်းများကုိ  တာ့ခ်ခုိင်တွင် သင်တန်းေပးခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရးကုိ နားလည်သေဘာ 
ေပါက်ရန်အတွက် ပုိ၍လက်ေတွကျေသာ သင်တန်းများ ပုိမုိလုိအပ်သည်မှာ သိသာထင်ရှားေနပါသည်။  
မိဘများကမူ သူတုိ၏ ကေလးများကုိ ယခုလက်ရိှတက်ေရာက်ေနေသာ ေကျာင်းအမျိးအစားှင့် မတူညီေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းတွင် ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန် 
အတွက် ယုံကည်မအားနည်းေကာင်း ေဖြပခ့ဲကပါသည် (ဇယား (၅) တွင်ကည့်ရန်)။ ေရေြပာင်းမိဘများသည် သူတုိကေလးများ၏ အနာဂတ်ပညာေရးှင့် 
ပတ်သက်ေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ေကာင်းေကာင်း ချမှတ်ုိင်ရန် နားလည်သေဘာေပါက်မကုိ ြမင့်တင်ြခင်းှင့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေဝမေပးုိင်ေသာ 

လမ်းေကာင်းများသည် သူတုိအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်မည်ဟု အြကံြပထားပါသည်။ မိဘများသည် သူတုိကေလးများ၏ ပညာေရးှင့် ပတ်သက်ေသာ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ေကာင်းများကုိ ချမှတ်ုိင်ရန်အတွက် စွမ်းအားြမင့်တင်ေပးရမည်ဆုိပါက သူတုိသည် သူတုိ၏ကေလးများအား မည်သည့်ပညာေရး လမ်းေကာင်းတွင် 
မဆုိ ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် ယုံကည့်မရိှရန် လုိအပ်ပါသည်။            

ဇယား (၅) ကေလးများကုိ မတူညီေသာ ေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် မိဘများ၏ ယုံကည်မြပ ရာခုိင်န်း  

 
ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများထဲမှ (၆၂%) သည် သူတုိကေလးများကုိ ေကျာင်းအပ်ေသာအချန်ိတွင် အကူအညီရရိှ 
ခ့ဲသည်ဟု ေဖြပခ့ဲပါသည်။ သူတုိကုိ မည်သူက ကူညီခ့ဲကသည့်အေကာင်းကုိ ေမးြမန်းေသာအခါ၊ ဇယား (၁၉) တွင် ြမင်ရသည့်အတုိင်း အိမ်နီးနားချင်းများ၊ 
သူတုိ၏ ရွာသူကီး၊ အဖဲွအစည်းဝန်ထမ်းများှင့် ဆရာ၊ဆရာမများစသည့် အေထာက်အပ့ံေပးသူများကုိ ေရွးချယ်ခ့ဲကပါသည်။ ကေလးများကုိ ေကျာင်းအပ် 
ံှခ့ဲေသာ မိဘအများစုသည် ေကျာင်းအပ်ံှေရးလုပ်ငန်းစ်များတွင် အကူအညီလုိအပ်ခ့ဲသည်ကုိ ကည့်ြခင်းအားြဖင့်၊ ေနာက်ထပ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ပ့ံပုိး 
ေပးပါက ဤေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းတက်ုိင်ရန် အခွင့်အေရးပုိများလာုိင်ပါသည်။။    
 
 
 

 TFGS တငွ ်

ေကျာင်းအပ်ှံြခင်း 

ထိုင်း NFE တငွ ်

ေကျာင်းအပ်ှံြခင်း  

MLC တငွ ်

ေကျာင်းအပ်ှံြခင်း 

NFPE ငှ့်တက ွMLC 

တငွ ်ေကျာင်းအပ်ှံြခင်း 

MLC တငွ ်ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရှိသည့် မဘိများ  ၄၃% ၄၈% ၉၅% ၇၆% 

TFGS တငွ ်ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရှိသည့် မဘိများ ၉၉% ၈၃% ၆၆% ၅၈% 

 
“၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်ှစ်မှာ ကန်ေတာ်/ကန်မတုိရဲ 
NFPE ေကျာင်းသားေတွက NFPE စာေမးပဲွမှာ ပထမ၊ 
ဒုတိယ၊ တတိယနဲ စတုတဆု ရရိှခ့ဲကပါတယ်။ 
ကန်ေတာ်/ ကန်မတုိရဲေကျာင်းသားေတွက NFPE 
မှာတက်ေနတ့ဲ အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ 
ဘာလုိလဲဆုိေတာ့ သူတုိေတွ ဆုရကတယ်ေလ”  

– MLC ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဖုတ်ဖရ ေဒသ 
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ေကျာင်းပီးသွားေသာ ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများှင့် ပတ် 
သက်ပီး TFGSs ေကျာင်းဒါုိက်တာများ ြကံေတွရေသာ အခက်အခဲများ အား 

ေမးြမန်းရာတွင် အကိမ်အေရအတွက်အများဆုံး ေြဖဆုိ ထားေသာ အေြဖများမှာ 

- ေကျာင်းသားများ၏ မှတ်ပုံတင်အမည် ြပဿနာများ (၇၄%)၊ မိဘအမည်များ 

သတ်ပုံမှားယွင်းြခင်းှင့် ပုံေသမရိှြခင်း (၆၈%)၊ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ် ေပးအပ် 
ရန်အတွက် စိန်ေခမများ (၄၂%) ှင့် အထက်တန်းေကျာင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်း 
ေကာင်းေကာလိပ်များှင့် တကသုိလ်များ က့ဲသုိေသာ အဆင်ြမင့်ပညာေရး 
ေကျာင်းများှင့် ချတ်ိဆက်ေပးရန် စိန်ေခမများ (၃၂%) စသည် တုိြဖစ်သည်။ 

မည်သည့် ေကျာင်းအမျိးအစားတွင် ေကျာင်းတက် ေနပါေစ အထက်တန်းေကျာင်း 

ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရးသည် သူတုိကေလးများ အတွက် အလွန်ပင် အေရးကီး 
ေကာင်း ေရေြပာင်းမိဘများ နားလည်ထားပါသည်။ Likert စေကး (၅) ဆင့် 

အေပမူတည်၍ အထက်တန်း ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရးသည် မည်မအေရး 
ကီးေကာင်း မိဘများအား အဆင့် သတ်မှတ် ခုိင်းရာတွင်၊ ဇယား (၆) တွင် 

ြမင်ေတွရသည့်အတုိင်း မိဘအားလုံးနီးပါးသည် အဆင့် (၅) ြဖစ်ေသာ အလွန် 
အေရးကီးသည့်အဆင့်ကုိ ေရွးချယ်ခ့ဲကပါသည်။ ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးရန် 
ှင့် ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ရန် ကေလးများှင့် မိသားစုများအတွက် အေရးပါ 

အရာေရာက်ေသာ ပ့ံပုိးမများ လုိအပ်ပါသည်။ Save the Children ှင့် World 
Education (2015) မှတင်ြပထားခ့ဲသည်မှာ ေရေြပာင်းကေလးများထဲမှ (၁၀%) 

ေအာက်သာ မူလတန်းေကျာင်း ေအာင်ြမင် ခ့ဲကပီး အသက်ကီးေသာ ေရေြပာင်း 
ကေလးများက ကီးမားေသာ စိန်ေခမများစွာကုိ ြကံေတွရပါသည်။ သူတုိသည် 

တတိယတန်း သုိမဟုတ် စတုတတန်း ေရာက်ေသာအခါ သုိမဟုတ် အသက် (၁၀) 

ှစ် သုိမဟုတ် (၁၁) ှစ်တွင် ေကျာင်းထွက်ုိင်ေြခများပါသည်။ 

 
 ဇယား (၆) ကေလးများ အထက်တန်းေကျာင်း ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရးအေပ မိဘများ၏ နားလည်သေဘာေပါက်မ  

MLCs တွင်ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် 

မိဘများ 

TFGS တွင်ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် 

မိဘများ 

၄.၄၈ 
အလွန်အေရးကီးပါသည် 

၄.၇၇ 
အလွန်အေရးကီးပါသည် 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ပုံ (၁၉) ေရေြပာင်းမိသားစုများ၏ ကေလးများကုိ  TFGSs 
ေကျာင်းများ ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် 

 

 
“ကန်ေတာ်/ကန်မတုိရဲ ကေလးေတွအတွက် ထုိင်းနဲ ြမန်မာအစုိးရဆီက အသိအမှတ်ြပြခင်းခံရဖုိ 

လုိအပ်ပါတယ်။ နယ်ပယ်ေဒသ အသီသီးမှာ အေထာက်အပ့ံလုိအပ်ပီးေတာ့ အစုိးရှစ်ဖက်လုံးရဲ 

တရားဝင်အသိအမှတ်ြခင်းခံရဖုိ လုိအပ်ပါတယ်။”  
– MLC ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဖုတ်ဖရေဒသ 

BRIDGES 
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၄.၃.၂ ။ ေ က ျ ာ င ်း ထ ကွ ်ြ ခ င ်း 
မည်သည့်အေကာင်းများေကာင့် ကေလးများ ေကျာင်းထွက်ရသည်ကုိ ေမး 

ြမန်းရာတွင် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများမှ ဆရာ၊ဆရာမများထဲမှ (၈၃%) 

သည် ကေလးများ၏ မိသားစုများ ေနရာေြပာင်းေရ ေနထုိင်ြခင်း 

ေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ေဖြပခ့ဲကပါသည်။ အြခားေသာ အေကာင်းရင်းများမှာ 

စီးပွားေရး စိန်ေခမများ (၅၀%)၊ ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးရန်အတွက် 

မိဘပ့ံပုိးမမရိှြခင်း (၄၆%)၊ ကေလးများ အလုပ်လုပ်ကရသည် သုိမဟုတ် 

မိသားစုဝင်များကုိ ေစာင့်ေရှာက်ရသည် (၄၂%) စသည်တုိြဖစ်သည်။ ေရ 

ေြပာင်းမိသားစုများအေပ မေရတွက်ုိင်ေသာ စီးပွားေရးဖိအားသည် 

ကေလးများအေပ မကာခဏ တုိက်ုိက် ဆုိးကျိးသက်ေရာက်ေစပီး၊ သူတုိ 

၏ပညာေရးကုိ ပီးေြမာက် ေအာင်ြမင်စွာ သင်ကားေရးထက် ကေလးများက 

ဤစီးပွားေရး ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးကုိ ထမ်းရွက်ေနရပါသည်။ MLCs ေကျာင်းတွင် 

စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ကေလးများထဲမှ (၇၃%) ှင့် TFGS 

ေကျာင်းတွင် စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ကေလးများထဲမှ (၇၁%) သည် သူတုိ၏ ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ သူငယ်ချင်းများထဲတွင် ေကျာင်းထွက်သွား 

ေသာသူများရိှသည်ဟု တင်ြပခ့ဲပါသည်။ သူတုိ၏ သူငယ်ချင်းများ ေကျာင်းထွက်သွားရသည့် အေကာင်းအရင်းမှာ သူတုိ၏ မိသားစု ေနရာေြပာင်းေရေနထုိင်ြခင်း 

(MLCs တွင် (၃၂%)၊ TFGSs တွင် (၅၅%)၊ သူတုိ အလုပ်လုပ်ကရသည် သုိမဟုတ် မိသားစုဝင်များကုိ ေစာင့်ေရှာက်ရသည် (MLCs တွင် (၄၄%)၊ TFGSs တွင် 

(၃၃%) သုိမဟုတ် ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးရန်အတွက် မိဘပ့ံပုိးမမရိှြခင်း (MLCs တွင် (၂၅%)၊ TFGSs တွင် (၃၀%)စသည်တုိြဖစ်ေကာင်း  စစ်တမ်းေကာက် 

ယူထားေသာ ေရေြပာင်း ကေလးများမှ တင်ြပခ့ဲပါသည်။ ေနရာအတည်တကျမရိှြခင်းသည် အဓိက ြပဿနာြဖစ်သည်ဟု TFGS ဆရာ၊ဆရာမများက ထင်ြမင် 

ယူဆထားပါသည်။ သူတုိထဲမှ (၉၆%) မှာ ေရေြပာင်းကေလးများ၏ မိသားစုဝင်များ ေနရာေြပာင်းေရေနထုိင်ေသာေကာင့် ေရေြပာင်းကေလးများ ေကျာင်းထွက် 

ရေကာင်း ေဖြပထားပီး၊ ဆရာ၊ဆရာမ ရာခုိင်န်းအနည်းငယ်မှ ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးရန်အတွက် မိဘပ့ံပုိးမမရိှြခင်း (၃၈%) ှင့် မိသားစုကုိ ေထာက်ပ့ံရန် 

အတွက် ေကျာင်းသားများအလုပ်လုပ်ရြခင်း (၃၈%) ြဖစ်ေကာင်း ေဖြပထားပါသည်။ တချိေသာအေြခအေနများတွင် ေကျာင်းသားများ ပညာသင်ကားရန် 

စိတ်ဝင်စားမမရိှြခင်း (၃၀%) ှင့် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးမရိှြခင်း (၂၆%) တုိေကာင့်ြဖစ်သည်ဟု ဆရာ၊ဆရာမများက တင်ြပထားပါသည်။  

သုိေသာ်လည်း၊ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ေရေြပာင်းမိဘအများစု (၇၇%) မှာ ေနရာေြပာင်းေရေနထုိင်မ
4 မရိှေကာင်း ေဖြပခ့ဲပါသည်။ (စစ်တမ်း 

ေကာက်ယူထားေသာ မိဘများကုိ PTA အဖဲွများထဲမှ ေရွးချယ်ခ့ဲေသာေကာင့် ေယဘုယျေရေြပာင်းလူဦးေရှင့် ိင်းယှ်ပါက ပုိ၍ ေနရာအတည်တကျရိှပါသည်။ 

အခန်း (၅) “ကန်သတ်ချက်များ” တွင်ကည့်ပါ။) ကေလးများ၏ ပညာေရးတွင် မိဘများ အခုိင်အမာ ပူးေပါင်းပါဝင်ပါက ေကျာင်းထွက်န်းကုိ ေလာ့ချုိင်မည်ဟု 

TFGSs ေကျာင်းဒါုိက်တာများကယုံကည်ထားကပီး၊ ဤက့ဲသုိလုပ်ေဆာင်ရန် တချိေသာ ဒါုိက်တာများက ကိးစားတုိက်တွန်းကပါသည်။ ဒါုိက်တာ တစ်ဦး 

ရှင်းြပထားသည်မှာ “ကန်ေတာ်/ကန်မတုိမှာ ေကျာင်းထွက်န်းအရာယ်ကုိ ေလျာ့ချဖုိအတွက် မိဘေတွနဲေတွပီး ေကျာင်းသားရဲအေြခအေနကုိ ဆက်လက် 
ေလ့လာဖုိေပလစီတစ်ခုရိှပါတယ်။” “ေကျာင်းသားေတွရဲအိမ်ကုိသွားတယ်..ပီးေတာ့ ပညာေရးကအေရးကီးေကာင်းကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ဖုိအတွက် မိဘ 
ေတွကုိ ေြပာြပတယ်” ဟုအြခားေသာ ဆရာ၊ဆရာမတစ်ဦးက ေြဖဆုိထားပါသည်(စာေရးတတ်၊ဖတ်တတ်မန်း နိမ့်ေဒသများတွင် စာြဖင့်အေကာင်း 
ကားြခင်းသည် ထိေရာက်ေသာ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းတစ်ခု မဟုတ်ပါ)။ မိသားစုများ ေနရာေြပာင်းေရေနထုိင်ကေသာေကာင့် ေရေြပာင်းကေလးများ 

ေကျာင်းထွက်လုိက်ရြခင်းြဖစ်ေကာင်း TFGS ဒါုိက်တာ အများစု ရင်ဆုိင်ြကံေတွခ့ဲရပါသည်။ မိသားစုများက ေကျာင်းကုိ ကိတင်အသိမေပးေသာ အေြခအေန 
မျိးတွင် ေကျာင်းများက အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ ဝန်ေဆာင်မများေပးရန်ှင့် ေကျာင်းသားများကုိ အြခားေကျာင်းသုိ လဲေြပာင်းေပးရန်အတွက် အကူအညီ 
ေပးရန် မြဖစ်ုိင်ေကာင်း ဒါုိက်တာများက ေဖြပထားပါသည်။    

 

 

 

 
4 စစတ်မ်းေကာကယ်KမXတငွ ်“ေ./0ေြပာငး်ေနထိ9ငမ်X”ဟ9ဆိ9ရာဝယ ်မိဘများအေနြဖင့ ်မိမိ၏ သားသမီးများကိ9 အြခားေကျာငး်တစခ်9သိ9 ့ ေြပာငး်ထားရေသာ ေြပာငး်ေ./0 မXကိ9 

ဆိ9လိ9သည။် 

 
စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ မိဘများတွင် ေကျာင်းတက်ရန် အ 
သက်အရွယ်ထက် အသက်ကီးေသာ ကေလးစုစုေပါင်း (၈၂) ဦးရိှပီး 

ေကျာင်းမတက်ကပါ။ သူတုိ၏ကေလးများ ေကျာင်းမတက် ရသည့် 
အေကာင်းကုိ ေရွးချယ်ခုိင်းေသာအခါ၊ အကိမ်အေရအတွက် အများ 
ဆုံး ေြဖဆုိေသာ အေြဖများမှာ သူတုိသည် အလုပ်လုပ်ကရသည်။ 

သုိမဟုတ် မိသားစုဝင်များကုိ ေစာင့်ေရှာက်ရသည် (၄၆%)၊ စီးပွား 
ေရး စိန်ေခမများ (၃၅%)၊ ှင့် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးရန် မိဘ 
ပ့ံပုိးမမရိှြခင်း (၃၀%) ြဖစ်ကပါသည် 

ထိ9ငး်:ိ9ငင်အံတငွး်?@ိ ေ./0ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပF အေြခခသံည့ ်လKထ9ပKးေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ9ေတသန 
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ေကျာင်းသားများ၏ ညီအစ်ကုိေမာင်ှမများထဲမှ အသက် (၅) ှစ် ှင့် (၁၆) ှစ်ကား ယခုလက်ရိှ ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ေနသူ ရိှ မရိှအား စစ်တမ်းေကာက်ယူသူများ 
မှေမးြမန်းခ့ဲပါသည်။ ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ေနသူရိှေသာ ညီအစ်ကုိေမာင်ှမ စုစုေပါင်း (၈၅) စု ကုိေတွရိှခ့ဲပီး၊ အများစုက အေကာင်းြပချက် (၃)ခုေကာင့် 

ေကျာင်းြပပေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ ပုံ (၂၁) တွင်ြမင်ရသည့်အတုိင်း၊ ၎င်းတုိမှာ အလုပ်လုပ်ရန်လုိအပ်ြခင်း သုိမဟုတ် မိသားစုဝင်များကုိ ေစာင့်ေရှာက်ရြခင်း (၄၃%)၊ 
ပညာသင်ကားရန် စိတ်မဝင်စားြခင်း (၃၀%) ှင့် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးရန်အတွက် မိဘပ့ံပုိးမမရိှြခင်း (၂၀%) စသည်တုိြဖစ်ကသည်။  

ပုံ (၂၁) ေကျာင်းသားများ၏ ညီအစ်ကုိေမာင်ှမများ ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ေနေသာ အေကာင်းြပချက်များ  

 

 

 

 

 

 

 

 
HWF ဝန်တမ်းမှ MLC တငွရ်ှိေသာ ေရေြပာငး်ေကျာငး်သားများအား စစ်တမ်းေကာကယ်ေူနစ် 

မှတတ်မ်းဓါတ်ပုံ - TeacherFOCUS 

ထိ#ငး်'ိ#ငင်အံတငွး်,-ိ ေ/01ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပ: အေြခခသံည့ ်လ?ထ#ပ?းေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ#ေတသန 
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၄.၃.၃ ။ ပ ည ာ ေ ရ း အ တ ကွ ်အ ဟ န 5်အ တ ာ း မ ျ ာ း 

ပုံ (၂၂) ကေလးများ၏ ပညာေရးကုိ ပ့ံပုိးေပးရာတွင် မိဘများ ြကံေတွခ့ဲရေသာ စိန်ေခမများ  

 
 

ပုံ (၂၃) စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ မိဘများ၏ ပညာအရည်အချင်း 
ကေလးများ၏ ပညာေရးှင့် ပတ်သက်ပီး စစ်တမ်းေကာက် 
ယူထားေသာ မိဘများအတွက် အကီးမားဆုံးေသာ စိန်ေခမမှာ 

မိဘများသည် သူတုိ ကေလးများ၏ အိမ်စာများကုိ မကူညီုိင် ေကာင်း 
ခံစားရသည့် စိန်ေခမြဖစ်ပါသည် (ပုံ (၂၂) တွင်ကည့်ရန်)။ 
ဤစိန်ေခမသည် မိဘများ၏ ပညာအရည်အချင်း အားနည်းေသာ 
ေကာင့် ြဖစ်ုိင်ပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက် ယူထားေသာ မိဘများ ထဲမှ 

(၂၆%) (စုစု ေပါင်း ၆၃၈ ဦး)  မှာ မည်သည့်ေကျာင်းမှ မတက်ဖူး 
ေကာင်း ှင့် (၄၈%)မှာ အေြခခံပညာေရးအဆင့်သာ ပီးေြမာက် 
ေအာင်ြမင်ခ့ဲေကာင်း တင်ြပခ့ဲကပါသည် (ပုံ (၂၃) တွင်ကည့်ရန်)။ 
(မှတ်ချက် - PTA အဖဲွဝင်မဟုတ်ေသာ မိဘများ၏ ပညာအရည်အချင်း 
သည် ဤပညာအရည်အချင်းထက် နိမ့်ုိင်ပါသည်)။ ေရေြပာင်းေဒသ 

ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များကုိ ြပစုေစာင့် ေရှာက်ေသာ ေဆးခန်း များရိှ 

မိခင်များ၏ စာတတ်ေြမာက်မ ှင့်ပတ်သက်ပီး မကာေသး မီက 

ထွက်ရိှထားေသာ အဖဲွအစည်းထုတ် စာေစာင်ထဲတွင် သုံးပုံတစ်ပုံ 
ထက် နည်းေသာ ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များသည် စတုတတန်း သုိမဟုတ် စတုတတန်းအထက် ပီးေြမာက်ေအာင် ြမင်ကပါသည်။ (Gilder et al., 2019)။ 
မိဘများသည် ေကျာင်းစာကုိအကူအညီေပးေသာ အရင်းအြမစ်ြဖစ်သည်ဟု ေကျာင်းသားများ ရံဖန်ရံခါမသာ ေဖြပကပါသည် (MLCs ေကျာင်းသားများမှ (၂၀%)၊ 
TFGSs ေကျာင်းသားများမှ (၈%))။ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများ၊ အထူးသြဖင့် TFGS ေကျာင်းသားများသည် ဆရာ၊ဆရာမ ပ့ံပုိးမအေပတွင် အြပည့်အဝ 

မီှခုိကပါသည်။ ေကျာင်းသားများထဲမှ (၆၃%)သည် သူတုိအကူအညီလုိအပ်လာပါက ဆရာ၊ဆရာမသည် သူတုိအကူအညီ ေတာင်းမည့်သူြဖစ်ေကာင်း 
ေြပာြပခ့ဲပါသည် (ပုံ (၂၄) တွင်ကည့် ရန်)။ မိဘများသည် ေကျာင်းတာဝန်ရိှသူှင့် ဆက်သွယ်ေြပာဆုိရန် မလွယ်ကူေသာ၊ အိမ်စာ မကူညီုိင်ေသာ သုိမဟုတ် 

ေကျာင်းမှ ေပးပုိေသာ စာများကုိမဖတ်ုိင်ေသာေကျာင်းများတွင် ကေလးများကုိေကျာင်းအပ်ံှြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ လူမေရးထိခုိက်မကုိလည်း 
ဤရှာေဖွေတွရိှချက်က မီးေမာင်းထုိးထားပါသည်။ TFGS ဆရာ၊ဆရာများှင့် ဒါုိက်တာများသည်လည်း ဤအချက်ကုိ ေထာက်ြပခ့ဲ ကပီး စကားြပန်ရိှေသာ PTA 
အစည်းအေဝးတွင် မိဘများှင့် မျက်ှာချင်းဆုိင် ေြပာဆုိဆက်ဆံေရးကုိ အဓိက အြကံြပခ့ဲပါသည်။ 

BRIDGES 
___________________ 
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ေရေြပာင်းမိဘများသည် လက်မှတ်အေထာက်အထား၊ ကျန်းမာေရးေစာင့် 
ေရှာက်မ၊ လုံြခံမ ှင့် မိသားစုစီးပွားေရး စသည့် သူတုိအသက်ရှင်ေနထုိင် 
ေသာ ဘဝထဲရိှ ကီးမားေသာ မေသချာမေရရာမ အသွင်အမျိးမျိးကုိ စီမံ 
ခန်ခဲွရမည်ြဖစ်သည်(IOM, 2016)။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ မိဘများ 
ထဲမှ သုံးပုံတစ်ပုံ အထက် (MLC တွင် (၃၆%)၊ TFGS တွင် (၃၈%)) သည် 

သူတုိကေလးများ MLCs တွင် ေကျာင်းတက်ေနသည်ြဖစ်ေစ၊ TFGs တွင် 

ေကျာင်းတက်ေနသည်ြဖစ်ေစ သူတုိကေလးများ၏ အနာဂတ်ပညာေရးှင့် 

ပတ်သက်ေသာ မေသချာမေရရာမမျိး ေဖြပခ့ဲကပါသည်။ ေကျာင်းအတွက် 

ကုန်ကျစရိတ်များသည်လည်း ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးအတွက် စိန်ေခမြဖစ်ပီး၊ 
TFGSs တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများ (၃၆%) 

ှင့် ိင်းယှ်လင် MLCs တွင် ပညာသင် ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် 

မိဘများ (၄၉%) အတွက် စိန်ေခမပုိများပါသည်။ ေကျာင်းတာဝန်ခံများှင့် စကားေြပာဆုိြခင်းသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကား ေနေသာ 

ကေလးများရိှသည့် မိဘများ (၃၅%) အတွက် တစ်မူထူးြခားေသာ စိန်ေခမတစ်ခု ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက် ယူထားေသာ မိဘများသည် သူတုိ၏ 

ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကုိ Likert စေကး (၅) ဆင့်တွင် အဆင့် သတ်မှတ်ခုိင်းေသာအခါ၊ ထုိင်းဘာသာစကား ေြပာဆုိမအေပ ယုံကည် စိတ်ချမ အဆင့် (၂.၇၉) - 

အနည်းငယ်ယုံကည်မရိှသည် ှင့် ိင်းယှ်လင် ြမန်မာဘာသာစကားေြပာဆုိမအေပယုံကည်စိတ်ချမ အဆင့် (၄.၄၇) - အလွန်ယုံကည်မရိှေကာင်း မိမိကုိယ်ကုိ 

အကဲြဖတ်ခ့ဲကပါသည်။ TFGSs တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများ (TFGSs တွင် အဆင့် (၃.၁၆)၊ MLCs တွင် အဆင့် (၂.၆၂))သည် 

ထုိင်းဘာသာစကားကုိ အနည်းငယ် ပုိတတ်ကမ်းကပီး၊ MLCs တွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများ (MLCs တွင် အဆင့် (၄.၅၇)၊ TFGSs 
တွင် အဆင့် (၄.၂၈)) သည် ြမန်မာဘာသာစကားကုိ ပုိတတ်ကမ်းကပါသည်။ 

 
 ပုံ (၂၄) စာှင့်ပတ်သက်ေသာ အကူအညီ လုိအပ်ချန်ိတွင် ေကျာင်းသားများကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးေသာသူ  

 ေကျာင်းပျက်ကွက်မှင့် ပတ်သက်၍ ေကျာင်းသားများထဲမှ 

(၈%) (စုစုေပါင်း ၅၈ ဦး) သည် ေကျာင်း တစ်လထက်မက 

ပျက်ကွက် ခ့ဲေကာင်း ေြဖဆုိခ့ဲပါသည်။ ဖျားနာ ြခင်း (၄၆%)၊ 
မိသားစု ေြပာင်းေရေနထုိင်ြခင်း (၂၀%) ှင့် ပညာသင်ကားရန် 

စိတ်ပါ ဝင်စားမမရိှြခင်း (၁၀%)တုိသည် အကိမ်အေရအတွက် 

အများဆုံး ေရွးချယ်ခံရေသာ အေြဖများြဖစ်ပါသည်။ ေရေြပာင်း  
ကေလးများ ေရှဆက် ကျန်မာေရးေစာင့် ေရှာက်မရရိှရန် အ 
တွက် စိန်ေခမများကုိ ဤရှာေဖွ ေတွရိှချက်က မီးေမာင်းထုိးြပ 
ထားပါသည်။ 

 

 

ေကျာင်းစရိတ်များ၊ ေကျာင်းသုံးပစည်းများ၊ အစားအေသာက်ှင့် သယ်ယူပုိ ေဆာင်ေရးအပါအဝင် ကေလးတစ်ေယာက်အတွက် တစ်ှစ်တာ ကုန်ကျစရိတ်ကုိ 

မိဘများအား ခန်မှန်းကည့်ခုိင်းေသာအခါ၊ MLCsေကျာင်း ှင့် ထုိင်းအစုိးရ ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများ အတွက် 

ပျမ်းမကုန်ကျစရိတ်မှာ အေတာ်အသင့်တူညီမရိှပီး၊ ပျမ်းမအားြဖင့် (၁,၀၀၀) ဘတ် ှင့် (၂,၉၉၉) ဘတ် ကားတွင်ရိှပါသည်။ ဤပျမ်းမကုန်ကျစရိတ်သည် 

အြခားေသာကုန်ကျစရိတ်များထဲမှ တရားဝင် အခမ့ဲ TFGS ပညာေရးစနစ်အတွက် ေပးရေသာ အပုိေဆာင်းေငွကုိ မီးေမာင်းထုိးြပထားပါသည်။ MLCs ေကျာင်းတွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့်မိဘများသည် စာသင်ေကျာင်း လည်ပတ်ုိင်ရန်အတွက် ေကျာင်းလခများကုိေပးရပါသည်။ TFGSsေကျာင်းတွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာကေလးများရိှသည့် မိဘအများစုသည်လည်း သူတုိကေလးများ အခမ့ဲပညာေရးကုိ အကျိးရိှစွာ အသုံးချုိင်ရန်အတွက် သူတုိလုိအပ်ေသာ 

အသုံးအေဆာင်များ၊ ယူနီေဖာင်းများ ှင့် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအတွက် အခေကးေငွများေပးရန် ေငွေကးအသုံးြပရပါသည်။ ပညာေရးစနစ်ှစ်ခုလုံးတွင် 

ပညာသင်ကားေနေသာကေလးများရိှသည့် မိဘအနည်းစုသည် တစ်ှစ်တာ အတွက် ပညာေရးကုန်ကျစရိတ်မရိှြခင်း သုိမဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များြခင်း (၁၀,၀၀၀ 

ဘတ် အထက်) က ကီးမားေသာ တသမတ်တည်းရိှမေနြခင်းကုိ ြပေနပါ သည်။ 

 
“ကန်ေတာ်/ကန်မတုိေတွ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားအချိကုိ 

ပညာေရး နဲပတ်သက်တ့ဲပိင်ပဲွေတွမှာ ယှ်ပိင်ခုိင်းခ့ဲတ့ဲအခါမှာ 

သူတုိေလးေတွ ေရတံဆိပ်ဆုရတယ်ေလ။ ပီးေတာ့လည်း 
ုပ်ရှင်ဇတ်လမ်းတုိ ပိင်ပဲွ မှာလည်း သူတုိအုိင်ရခ့ဲပီး အဲဒါကုိ 

Thai PBS ုပ်သံလုိင်းကေနပီးေတာ့ ထုတ်လင့်ြပသခ့ဲတယ် 
ေလ။"  

 
- TFGS မှ ဆရာ၊ဆရာမတစ်ဦး၊ ရေနာင်းခုိင် 

ထိ#ငး်'ိ#ငင်အံတငွး်,-ိ ေ/01ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပ: အေြခခသံည့ ်လ?ထ#ပ?းေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ#ေတသန 
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၄.၄ ။ ေ ရ ရ ညှ ်တ ည ်တ ံေ့ ရ း - MLCs :င့်ှ ထိုင်းအစိုးရေကျာင်းများတငွ် ပညာသင်@ကားေနေသာ ကေလးများအတကွ် 
အဘက်ဘက်မ@ှကည့်Cပးီ ေရရှည်တည်တံေ့သာ ပညာေရးဆံမုတှ်ကို တိုးြမGင့်ရန် မည့်သည့်အရာများ လိုအပ် 
ေနေသးသနည်း။ 
 
၄.၄.၁ ။ တ ရ ာ း ဝ င ်သ က ်ေ သ အ ေ ထ ာ က ်အ ထ ာ း : ငှ ့် စ နွ 5်စ ာ း မ I 
ေရေြပာင်းလူဦးေရးအေြမာက်အများသည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် အချန်ိကာတစ်ခုအထိ ကာြမင့်စွာ ေနုိင်ခ့ဲပီး ေနာင်အနာဂတ်တွင်လည်း ထုိင်းုိင်ငံတွင်သာ ေနထုိင်ရန် 

ေမာ်လင့်ထားပါသည်။ ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများသည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် အချန်ိကာလကာြမင့်စွာ ေနထုိင်တတ်ကပီး၊ သူတုိကုိ ယာယီအလုပ်သမားများအြဖစ် 

မယူဆသင့်ပါ(Save the Children and World Education, 2015)။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ေရေြပာင်း ဆရာ၊ဆရာမများထဲမှ (၅၉%) ှင့် ေရေြပာင်း 
မိဘများထဲမှ (၇၁%) သည် ထုိင်းုိင်ငံတွင် (၁၀) ှစ်ှင့်အထက် ေနထုိင်ခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခ့ဲပီး၊ ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများထဲမှ (၄၀%) ှင့် ေရေြပာင်း 
မိဘများထဲမှ (၄၃%)သည် (၁၀) ှစ်ှင့်အထက် ေနထုိင်မည်ဟု ေမာ်လင့်ထားပါသည်။ ေရေြပာင်းလူမအသုိင်းအဝုိင်းသည် ြမန်မာြပည်ထဲသုိ အစုလုိက်အြပံလုိက် 

ြပန်ကမည်မဟုတ်ေသာေကာင့်၊ ဤအြခအေနသည် ေရရှည်ပညာေရးစီမံချက်ကုိ   အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အခွင့်အေရးေပးထားပါသည်။ တစ်ချန်ိတည်းမှာပင်၊ 
ဤအေကာင်းအရာသည် ေနာင်လာမည့်ှစ်များတွင် ေရေြပာင်းကေလး များအတွက် မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပပညာေရးကုိ ဆက်လက်သင်ကားေပးရန် 

ကတိကဝတ်ြပထားေသာ ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမအင်အားှင့် သူတုိ၏ လုပ်ေဆာင်ုိင်စွမ်းကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။   
 
ပုံ (၂၅) မိဘများ ထုိင်းုိင်ငံတွင် ေနထုိင်ခ့ဲပီးေသာ အချန်ိကာလ       ပုံ (၂၆)  ေရေြပာင်းမိဘများ ထုိင်းုိင်ငံတွင်ေနထုိင်ရန်ေမာ်လင့်ထားေသာအချန်ိကာလ 

တရားဝင်သက်ေသအေထာက်အထားသည် ေရေြပာင်းလူမအသုိင်း 
အဝုိင်း အဖဲွဝင်များအတွက် ပျံံှေနေသာ စိန်ေခမအြဖစ်ရိှေနပီး၊ 
အထူးသြဖင့် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ 

ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် စိန်ေခမတစ်ခုြဖစ်ေနပါသည် (ဇယား (၇) 

တွင်ကည့်ပါ)။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမ 
များထဲမှ (၂၀%) သာ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကုိင်ခွင့် လက်မှတ်ရိှကပီး၊ 
(၁၅%)သာ ထုိင်း (၁၀) ှစ်ခံကဒ် သုိမဟုတ် ထုိင်းုိင်ငံသား မှတ်ပုံတင် 

က့ဲသုိေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများ ရိှကပါသည်။ ဤစိန်ေခမ 
ကုိ ေြဖရှင်း ရန် Migrant Education Coordination Center (MECC) 
သည် တာ့ခ်ခုိင်ထဲတွင်ရိှေသာ MLCs ေကျာင်းတွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ 

ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများအတွက် သူတုိ၏အလုပ်ှင့် အေရးကီးေသာ 

 
 
“ကန်မမှာ ေနရာအတည်တကျမရိှလုိ ကန်မကေလး ပညာေရး ဆုံး 
ခန်းတုိင်ေအာင် မသင်ကားရမှာကုိ စိတ်ပူတယ်”  
 

–MLC ေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည်  
မိခင်တစ်ဦး၊ ဖုတ်ဖရေဒသ 

BRIDGES 
___________________ 
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အချန်ိတွင် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ပါေသာ ဆရာကဒ်တစ်ခုကုိ ထုတ်ေပးထားပါသည်။ စစ်တမ်း ေကာက်ယူထားေသာ တာ့ခ်ခုိင်ရိှ ဆရာ၊ဆရာမ (၇၄%) သည် 

MECC ကဒ်ကုိ ပုိင်ဆုိင်ထားပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင်၊ ြမန်မာုိင်ငံသား တစ်ေယာက်အတွက် “ဆရာ၊ဆရာမ” အြဖစ် အလုပ်လုပ်ကုိင်ရန် တရားဝင် အလုပ် 
လုပ်ကုိင်ခွင့်လက်မှတ်မရိှပါ။ ဤအတားအဆီးှင့် အြခားေသာ သက်ေသအေထာက်အထား အခက်အခဲများသည် ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းတွင် စာသင်ကား 
ေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမတစ်ေယာက်အတွက် မေရရာ မေသချာမှင့် အရာယ်များြဖင့် ြပည့်ှက်ေစပါသည်။   
 

ေကျာင်းှစ်မျိးလုံးမှ ေကျာင်းသားမိဘများသည် သက်ေသအေထာက်အထား အခက် 
အခဲများကုိ ရင်ဆုိင်ေနရပီး၊ ၎င်းတုိထဲတွင် တစ်ဝက်ခန် (၄၉%) သည် ထုိင်းအစုိးရ 
ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးများရိှသည့် မိဘများြဖစ်သည်။ 
သူတုိအား မည့်သည့်သက်ေသအေထာက်အထားများ ပုိင်ဆုိင်ထားကသည်ကုိ 

ေမးြမန်းရာတွင် မိဘများထဲမှ (၂၅%) သာ (CI) လက်မှတ်ရိှပီး၊ (၁၆%) မှာ ထုိင်း 
(၁၀)ှစ်ခံကဒ်ှင့် (၁၀%) မှာ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကုိင်ခွင့်လက်မှတ် ရိှကပါသည်။ 
စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ မိဘများထဲမှ (၈%)သည် တရားဝင် သက်ေသ 
အေထာက်အထား တစ်ခုမှမရိှေကာင်း ေရွးချယ်ခ့ဲကပါသည်။ 

 
ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများအတွက် နံပါတ် (၁၃) လုံးပါေသာ ကဒ်၏ အကျိးရလဒ်အေပ မိဘများအကား နားလည်မလဲွမှားြခင်းများ ရိှသည့် 
အြပင်၊ TFGS မှေကျာင်းဒါုိက်တာများကလည်း ဤကဒ်များကုိ ထုတ်ေပးရန် အခက်အခဲှင့် ရင်ဆုိင်ြကံေတွခ့ဲပါသည်။ “နံပါတ် (၁၃) လုံးပါ ကဒ်များကုိ ေတာင်းခံ 
ဖုိအတွက် မလွယ်ကူပါဘူး။ ကန်ေတာ်/ကန်မတုိ ခုိင်ုံးကုိ ဆက်သွယ်ရပီးေတာ့ သူတုိေတွက သက်ေသအေထာက်အထားကုိ သုံးသပ်စစ်ေဆးရတယ် ပီးေတာ့ 

စီစ်ရတယ်ေလ” ှင့် “ခုိင်အဆင့်မှာေတာ့ အချက်အလက်ေတွကုိ စုံစမ်းဖုိနဲ စစ်ေဆးဖုိက အချန်ိအများကီး ကာတယ်ေလ” ဟု ဒါုိက်တာများက တင်ြပခ့ဲ 
ပါသည်။ ဤကဒ်များကုိ ေလာက်ထားရန်အတွက် မည်သူက တာဝန်ရိှေကာင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရိှပါ။ ဤလုပ်ငန်းစ်တွင် မိဘများက တာဝန်အများကီးယူရန် 

လုိအပ်ေကာင်း ေကျာင်းတာဝန်ခံအချိက ယုံကည်ထားကပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင် မိဘအများစုက မည်က့ဲသုိယုံကည်ထားကေသာ်လည်း နံပါတ် (၁၃) လုံးပါ 
ကဒ်သည် ေကျာင်းသားများကုိ အသိအမှတ်ြပရန်အတွက်သာြဖစ်ပီး ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မများကုိ ရရိှရန် အခွင့်အေရးမေပးထားပါ။ စစ်တမ်းေကာက် 
ယူထားေသာ TFGSs ေကျာင်းသားများထဲတွင် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများအတွက် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အေထာက်အပ့ံမှာ အတည်တ 
ကျမရိှပါ။ အချိက တင်ြပထားသည်မှာ ကျန်းမာေရး ဝန်ကီးဌာနသည် ကာကွယ်ေဆးများ၊ သွားကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမများ ှင့် ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးမများ 
က့ဲသုိေသာ ဝန်ေဆာင်မမျိးကုိ ေကျာင်းသားအားလုံးအတွက် ေပးပါသည်။  အြခားေသာသူများက ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မများကုိ အေထာက်အပ့ံ မေပးုိင်ေသာ 
ေကာင့် ေကျာင်းသားများအားလုံးအတွက် ေတာင်းခံခ့ဲပါ သည်။  
 
TFGSsတွင်ရိှေသာ ေကျာင်းဒါုိက်တာများှင့် ေကျာင်းအပ်ံှေရး တာဝန်ရိှသူများသည် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများအား ေကျာင်းအပ်ံှရန် 
အတွက် ေဖြပခ့ဲပီးြဖစ်ေသာ အခက်အခဲများကုိ အတည်ြပခ့ဲပါသည်။ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး (EFA)ကုိ အြပည့်အဝအေကာင်အထည်ေဖုိင်ေရး 
အတွက်၊ ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများအား TFGSs ေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ေရးှင့် ပညာဆက်လက်သင်ကားုိင်ေရးကုိ ေသချာ 
ေစရန်  စိန်ေခမရိှေသာေနရာများတွင် အထူးသတိြပရန်လုိအပ်ပါသည် (ပုံ (၂၇) တွင်ကည့်ပါ)။ 
 

ဇယား (၇) MLC ဆရာ၊ဆရာများများ ကုိင်ေဆာင်ထားေသာ တရား 
ဝင်သက်ေသအေထာက်အထား 
တရားဝင် အလုပ် 

လုပ်ကုိင်ခွင့် လက်မှတ်  

၂၀% 

(၁၀) ှစ်ခံကဒ်  ၁၁% 

ထုိင်းုိင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ၄% 

ထိ#ငး်'ိ#ငင်အံတငွး်,-ိ ေ/01ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပ: အေြခခသံည့ ်လ?ထ#ပ?းေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ#ေတသန 
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___________________ 
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ပုံ (၂၇) TFGSs တွင် ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ ေကျာင်းသားများအတွက် ေကျာင်းအပ်ံှရန် နားလည်ထားေသာ အခက်အခဲများ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

“ေရေြပာင်းကေလးတုိင်းကုိ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း မရိှဘဲ   

ထုိင်းကေလးများနဲတန်းတူ အခွင့်အေရးရသင့်ပါတယ်”  
 

   -TFGS ဆရာ၊ဆရာမ၊ မ့ဲရမတ်ေဒသ 
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၅ ။ က န 5်သ တ ်ခ ျ က ်မ ျ ာ း  
 
 
 
လူထုပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ သုေတသန၏ အဓိက သွင်ြပင်လကဏာမှာ ေဒသခံ သုေတသနြပလုပ်သူများက ကွင်းဆင်းေလ့လာမများ ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ PAR သည် 

ေဒသခံများ၏ လုပ်ေဆာင်ုိင်စွမ်းကုိ တည်ေဆာက်ရန် ကိးစားပီး၊ သူတုိ၏ လူမအသုိင်းအဝုိင်းရိှ မသိမသာကဲွြပားေသာ ြပဿနာများကုိ ေဖာ္ြပရန်၊ 
အဓိပါယ်ေကာက်ရန် ှင့် ရှင်းလင်းစွာထုတ္ေဖေြပာဆုိုိင်ရန်အတွက် ေဒသခံများကုိ လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာ ေပးထားပါသည်။ ထုိေကာင့် ေဒသတွင်း ပညာေရးတွင် 

ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေသာအဖဲွအစည်းများမှ ပေရာဂျက်ဝန်ထမ်းများသည် ေကျာင်းများှင့် ရင်းီှးကမ်းဝင်မရိှပီး၊ သူတုိထံမှ ရရိှေသာ အကျိးေကျးဇူးများြဖင့် 

စစ်တမ်းများကုိ စီမံခန်ခဲွခ့ဲပါသည်။ ဤကိးစားမတွင် ေကာင်းကျိးများစွာရိှေသာ်လည်း၊ ြဖစ်ုိင်ေချရိှေသာ ကန်သတ်ချက် အနည်းဆုံး ှစ်ခု ရိှေနပါသည်။  
သုေတသီများသည် ေရှးဦးစွာ ဆုံးြဖတ်ထားခ့ဲသည့် ခဲွတမ်းနမူနာအတုိင်း ေနရာေဒသများကုိ အလျ်းသင့်သလုိ ေရွးချယ်ခ့ဲေသာ်လည်း၊ မိဘများက့ဲသုိေသာ 

ပူးေပါင်းပါဝင်သူတစ်ချိအား အဆင်ေြပသည့်အတုိင်း ေရွးချယ်အသုံးြပခ့ဲပါသည်။ သုေတသီများသည် ေကျာင်း PTA အစည်းအေဝးလာေရာက်ေသာ မိဘများ 
ကုိသာ အဓိက စစ်တမ်းေကာက်ယူခ့ဲကပီး၊ ရေနာင်းက့ဲသုိေသာ အေြခအေနမျိးတွင် သူတုိှင့် အဆက်အသွယ် ရိှထားေသာေကာင့် အချန်ိသတ်မှတ်ြခင်း ပ် 
ေထွးမ ေလျာ့နည်းေစရန်အတွက် သူတုိကုိ ေရွးချယ်ခ့ဲပါသည်။ PTA အစည်းအေဝးများကုိ တက်ေရာက်ေသာ မိဘများ သုိမဟုတ် တာဝန်ရိှသူများှင့် အဆက် 
အသွယ် အမဲတမ်းရိှေသာ မိဘများသည် သူတုိကေလးများ၏ ပညာေရးတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာေကာင့် သူတုိ၏အေြဖများမှာ ပုိ၍တသမတ်တည်း 
ရိှပါသည်။ မိဘများေနေရာေြပာင်းေရေနထုိင်ြခင်းအေပ ကွာဟချက်မှာ PTA အစည်းအေဝး မတက်ေရာက္ေသာ မိဘများ သုိမဟုတ် ကေလးပညာေရးတွင် 

ပူးေပါင်းပါဝင်မနည်းေသာ မိဘများှင့် ိင်းယှ်လင် စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာမိဘများသည် ပုိ၍ ေနရာအတည်တကျ ေနထုိင်ကပါသည်။ ေရေြပာင်းမိသား 
စုများ၏ ေနရာေြပာင်းေရေနထုိင်ြခင်းပုံစံ အတိအကျကုိ ေဖာ္ြပရန်အတွက် ထပ်မံ၍ ေရရှည်သုေတသနြပလုပ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။  
 
စံနမူနာှင့် ေြဖဆုိမအေပ ဘက်လုိက်ြခင်းမျိးလည်း ရိှေကာင်းရိှေနုိင်ပါသည်။ စာေရးတတ်၊ဖတ်တတ်မအားနည်းေသာ လူမအသုိင်းအဝုိင်းကုိ ပါဝင်ေစ 
ရန်အတွက် စာမေရးတတ်၊ မဖတ်တတ်ေသာ မိဘများ၏အေြဖများကုိ ေဒသခံသုေတသီများက ေရးချေပးရပါသည်။ ဤက့ဲသုိ ြပလုပ်ြခင်းသည် 

သူတုိအြမင်အတုိင်း ေြဖဆုိချင်ေသာ အေြဖများေပးရန် ဖိအားြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့်၊ စစ်တမ်းေကာက်ယူေနချန်ိတွင် ပေရာဂျက်ဝန်ထမ်းများ 
ရိှေနြခင်းသည် ပူးေပါင်းပါဝင်သူများ၏ ေြဖဆုိမအေပ လမ်းမုိးမရိှေနုိင်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိ ဘက်လုိက်ေသာအေြဖများကုိ နည်းုိင်သမနည်းေစရန် ေဒသခံ 

သုေတသီများက ပူးေပါင်းပါဝင်သူများအား သူတုိ၏အေြဖများကုိ လိဝှက်ထားမည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ယခုလက်ရိှ ေငွေကးှင့်အေထာက်အပ့ံများကုိ ထိခုိက်မ 
မရိှေကာင်း အသိေပးခ့ဲပါသည်။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု - TeacherFOCUS 
___________________ 
 

 
 

“MLCs မှာရိှတ့ဲ ဝန်ထမ်းေတွကုိ တရားဝင် အေထာက်အထားြပလုပ်ေပးဖုိက 

ထုိင်းအစုိးရရဲ ညင်သာေပျာ့ေြပာင်းမ လုိအပ်တယ်။ ေရေြပာင်းေနထုိင် 
သူေတွက ထုိင်းလူမအသုိင်းအဝုိင်းနဲ စီးပွားေရအတွက် အကျိးြပေနတာကုိ 

ေကျးဇူးြပပီးေတာ့ အသိအမှတ်ြပေပးကပါ” 
– MLC ဆရာ၊ဆရာမ၊ ရေနာင်းခုိင် 
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၆။ နိဂံုး 
  
 
 
 
(၂၀၁၅) ခုှစ်တွင် ေနာက်ဆုံးအကိမ် ြပလုပ်ခ့ဲေသာ ေရေြပာင်းပညာေရးအေပ ကျယ်ြပန်ေသာ သုေတသနြပလုပ်ခ့ဲသည့်အချန်ိမှစ၍ ေရေြပာင်းကေလးများ 
အတွက် အေရးပါအရာေရာက်ေသာ တုိးတက်မ ရိှခ့ဲပါသည် -  

•   MLCs ေကျာင်းများသည် အသိအမှတ်ြပထားေသာ သင်ုိးန်းတမ်း ( ြမန်မာေကျာင်းတွင်း သင်ုိးန်းတမ်း၊ ြမန်မာေကျာင်းြပင်ပ သင်ုိးန်းတမ်း 
ှင့် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းြပင်ပ သင်ုိးန်းတမ်းများ)ကုိ အသုံးြပခ့ဲေသာေကာင့် သူတုိ၏ေကျာင်းသားများအား အစုိးရအသိအမှတ်ြပ ပညာေရး 
သက်ေသခံလက်မှတ်များ ေပးအပ်ုိင်ခ့ဲပါသည်။  

• (၂၀၁၈)ခုှစ် ဝန်ကီးအဆင့် ပူးတဲွေကညာချက်သည် စည်းကမ်းှင့်မကုိက်ညီေသာ ေရေြပာင်းကေလးများအား ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် 

ကီးမားေသာ အဟန်အတားတချိကုိ ေြဖေလာ့ေပးခ့ဲပါသည်။ ေကျာင်းအပ်ံှေရးအတွက် သက်ေသအေထာက်အထား မလုိအပ်ေတာ့ပါ။ 
မည်သည့်ုိင်ငံသားြဖစ်ေစ ကေလးများအားလုံးသည် နံပါတ် (၁၃) လုံးပါ အသိအမှတ်ြပကဒ်ရရိှကပါသည်။    

 
လွန်ခ့ဲေသာ ေလးှစ်တာကာလအတွင်း အဖက်ဖက်မှ တုိးတက်ခ့ဲြခင်းမျိးေတာ့မဟုတ်ပါ။ နယ်စပ်ေဒသတစ်ေလာက်တွင်ရိှေသာ ပရဟိတလုပ်ငန်း၏ ဦးတည် 

ချက်များသည် ြမန်မာြပည်ဘက်သုိ ေရသွားခ့ဲေသာေကာင့်၊ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများအတွက် ေငွေကးအေထာက်အပ့ံများ ဆက်လက်ေလျာ့ 

နည်းလာခ့ဲပါသည်။ အလှရှင်များ၏ ဦးစားေပးသတ်မှတ်ချက်များ ေြပာင်းလဲသွားသည့်အေပ ေရေြပာင်းပညာေရးပ့ံပုိးေပးသူများသည် သူတုိ၏ အံသဖွယ် 

ေကာင်းေသာ ြကံြကံခံုိင်မကုိြပခ့ဲကေသာ်လည်း၊ ဤအေြခအေနက လုံေလာက်မရိှမေနခ့ဲေသာ ပညာေရးအသုံးစရိတ်အေပ ဖိအားအများကီး ထပ်တုိး 
ေစခ့ဲပါသည်။ အဆုိးရွား ဆုံးေသာ အေြခအေနများမှာ တချိေသာ MLCs ေကျာင်းများသည် ေငွေကးအေထာက်အပ့ံ မလုံေလာက်ေသာေကာင့် ေကျာင်းများ 
ပိတ်ခ့ဲရပါသည်။ 
 

 ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများအတွက် ရိှေနေသာ ပညာေရး 
လမ်းေကာင်း အမျိးမျိးသည် လူမအဖဲွအစည်းထဲတွင် ထူးြခားပီး 
လုိအပ်လျက်ရိှေသာ အခန်းကတွင် ရိှေနပါသည်။ ေရရှည်တည် 

တ့ံေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ပန်းတုိင် ေလးခုေြမာက် (SGD 4) မှာ 

အားလုံးပါဝင်ုိင်ပီး တရားမတေသာ အရည်အေသွးရိှသည့် 

ပညာေရးကုိ ရရိှေအာင် အေသအချာ ြပလုပ်ရန်ှင့် အားလုံးအ 

တွက် ရာသက်ပန် ပညာသင်ကားေရးအခွင့်အေရးကုိ အားေပးရန် 

ြဖစ်သည်။ ဤေရရှည်တည်တ့ံေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ပန်းတုိင်၊ 
လုိက်ေလျာညီေထွေသာ (၂၀၃၀) လုပ်ငန်းစ်ှင့် ေကျာင်း 
ြပင်ပေရာက် ကေလးများှင့် လူငယ်များအတွက် ပညာေရးကုိ 

ြမင့်တင်ေပးရန် ASEAN ၏ေကညာချက်အတုိင်း ေပးခ့ဲေသာ ကတိကဝတ်များကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ရန်အတွက်၊ အစုိးရများှင့် ုိင်ငံတကာ 

အလှရှင်များသည် ယခုလက်ရိှ တုိးတက်မတွင်ရိှေသာ အခွင့်အေရးများှင့် ေြပာင်းလဲမ အရိှန်အဟုန်ကုိ မိမိရရဆုပ်ကုိင်ဖမ်းယူရန် လုိအပ်ပါသည်။ 
ထိေရာက်မIအရိှဆုံး:ှင့် ေငွေ@ကး တွက်ေြခအကုိက်ဆုံးေသာ ေြဖရှင်းချက်မှာ ေရQRေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ:ှင့် ၎င်းတုိ5၏ ဆရာ၊ဆရာမများအား အသိအမှတ်ြပu 
လက်ခံြခင်း:ှင့် ၎င်းတုိ5တွင် ရင်း:ီှးြမuပ်:ံှြခင်းများပါဝင်ေ@ကာင်း ဤသုေတသနက အYကံြပuထားပါသည်။  
 
ေရေြပာင်းမိဘများသည် သူတုိ၏ ကေလးများအား ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ဆက်လက်အပ်ံှကသည့်အေကာင်းအရင်းမှာ ဤစာသင်ေကျာင်း 
များသည် သူတုိကေလးများ၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ အနာဂတ်အိပ်မက်များှင့် ထပ်တူကျေသာ ပညာေရးကုိ သင်ကားေပးေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ ဤစာသင် 
ေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ ဆရာ၊ဆရာမများသည် အဓိကအခန်းကတွင် ပါဝင်ေနေသာ်လည်း သူတုိ၏ ကိးစားအားထုတ်မများအတွက် လုံးဝ အသိ 
အမှတ်ြပြခင်း မခံရေသးပါ။ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းှင့် ၎င်းတုိ၏ ဆရာ၊ဆရာမများကုိ ေငွေရးေကးေရး အေထာက်အပ့ံေပးြခင်းသည် ကေလးများအားလုံး 

 
“ထုိင်းနဲ ြမန်မာအစုိးရေတွက ရလဒ်ေကာင်းတစ်ခုရဖုိအတွက် 

အတူတူညိိင်းေဆွးေွးဖုိ လုိအပ်ပီးေတာ့၊ ဘယ်ုိင်ငံကဘဲလာတ့ဲ 

ကေလးေတွ ြဖစ်ပါေစ အဲဒီကေလးေတွရဲ အနာဂတ်ပညာေရးကုိ 

အဓိကထားသင့်တယ်” 

 
–MLC ေကျာင်းတွင်ပညာသင်ကားေနေသာ ကေလးရိှသည် 

ဖခင်တစ်ေယာက်၊ မဲေဆာက်ေဒသ 
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အတွက် အားလုံးပါဝင်ုိင်ပီး တရားမတေသာ အရည်အသွးရိှပညာေရးကုိေပးရန် အေကာင်းဆုံးေသာ နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အရိှန်အဟုန် 
ြမင့်ေသာ အစုိးရပူးေပါင်းပါဝင်မမရိှဘဲ ေြပာင်းလဲမအင်အားများေသာ အေြခအေနမျိးတွင် ေရရည်တည်တ့ံခုိင်မဲေသာ စံနမူနာတစ်ခုကုိ ဆုံးြဖတ်ရန် မြဖစ်ုိင်ပါ။ 
 
ေရေြပာင်းမိသားစုများအတွက် ထုိင်းအစုိးရစာသင်ေကျာင်းများတွင် အြပည့်အဝတက်ေရာက်ုိင်ရန် လူမအသုိင်းအဝုိင်းှင့် ေကျာင်းအဆင့်တွင် ဆက်ဆံေရး 
တာဝန်ခံများ လုိအပ်ပါသည်။ မကာေသးမီက ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားေသာ အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး (EFA) ေပလစီသည် ကေလးများအားလုံး ပါဝင်ုိင် 
ေရးအတွင် မူေဘာင်တစ်ခုအြဖစ် ရိှေနေသာ်လည်း ေပလစီကုိ လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ြခင်းသုိ အသွင်ေြပာင်းရန်အတွက် လုပ်ေဆာင်စရာများစွာ ကျန်ရိှေနပါေသး 
သည်။ ယခုလက်ရိှတွင်၊ ေရေြပာင်းကေလးအများစုမှာ ေကျာင်းြပင်ပသုိ ေရာက်ေနပါသည်။ ေနာက်ထပ် အချက်အလက်များ၊ အရင်းအြမစ်များှင့် ဆန်းသစ်တီ 
ထွင်မများက့ဲသုိေသာ လုပ်ေဆာင်မအသစ်မရိှပါက ဤကေလးများကုိ ေကျာင်းှင့်ေဝးကွာေစေသာ ေချာက်နက်သည် ပုိ၍နက်သထက်နက်လာမည်ြဖစ်ပီး 
ဆုံးံးနစ်နာမများ ပုိများလာမည်ြဖစ်သည်။ 
 
ထုိင်းုိင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရိှေသာ၊ အထူးသြဖင့် ဖံွဖိးတုိးတက် မ 
ြမန်ဆန်ေသာ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ (SEZs) ှင့် ြမန်မာုိင်ငံနယ် 

စပ်ရိှ ဖံွဖိးတုိးတက်မကုိ ထိန်းချပ်မမရိှေသာ အေြခအေနမျိးတွင် 

ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများသည် လူကုန်ကူး 
မှင့် ေခါင်းပုံြဖတ်မခံရုိင် ေြခအများဆုံးရိှေသာ ကေလးတချိကုိ 

ကုိယ်စားြပပါသည်။ ဤအေြခအေနသည် ေကျာင်းြပင်ပေရာက် 

ကေလးများရိှေသာ မိဘများကုိ ေဖထုတ်ရန် ှင့် ရိှေနေသာ ပညာ 

ေရးလမ်း ေကာင်းေပတွင် ေကျာင်းအပ်ံှရန် သုိမဟုတ် ေကျာင်း 
ြပန် လည်အပ်ံှရန်အတွက် အေအာင်ြမင်ုိင်ဆုံးေသာ နည်းလမ်းကုိ 

ဆုံးြဖတ်ရန် ေနာက်ထပ် သုေသသနများ ြပလုပ်ရန် လုိအပ်ပါ သည်။  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

“ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမရိှဘဲ ေရေြပာင်းေကျာင်းသား အားလုံး 
ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းသားေတွလုိ အခွင့်အေရးနဲ အခွင့်အလမ်း ေတွ 

ရသင့်ပါတယ်” 

 
             -TFGS ဆရာ၊ဆရာမ၊ မ့ဲရမတ်ေဒသ 

 
မိခင်ဘာသာစကားကုိအေြခခံေသာ ပညာေရး၊ ြမန်မာ့ပညာေရးဝန်ကီးဌာန အသိအမှတ်ြပထားေသာ ပညာေရးအသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်များှင့် 

အသက်ကီးေသာ ေကျာင်းသားများအတွက် ေကျာင်းြပင်ပ ပညာေရးလမ်းေကာင်းများရိှေသာ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများသည် မိမိကုိယ်ကုိ 
ကာကွယ်ရန် အားနည်းေသာ ကေလးများအတွက် ပညာသင်ကားုိင်ရန် အလွယ်ကူဆုံးေသာ ပညာေရးလမ်းစအြဖစ် ဤသုေတသနက 

န်ြပထားပါသည်။ လက်လှမ်းမမီုိင်ေသာ ေရေြပာင်းကေလးများှင့် သူတုိ၏မိဘများဘက်ကကည့်လင်၊ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း 
များအတွက် ေငွေကး အေထာက်အပ့ံှင့် အစုိးရထံမှအေထာက်အပ့ံများရရိှရန် အချန်ိေစာလွန်းသည်ဟူ၍မရိှပါ။ 
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၇ ။ အ Y က ံြပ uခ ျ က ်မ ျ ာ း  

 
 
 

၇.၁ ။  အ ရ ည ် အ ေ သ းွ - ေ က ျ ာ င ်း မ ျ ာ း က ပ ို၍ ေ က ာ င ်း မ နွ ်ေ သ ာ ပ ည ာ ေ ရ း က ို ေ ရ QR ေ ြ ပ ာ င ်း က ေ လ း မ ျ ာ း အ ာ း 
မ ည ်က ဲသ့ ို5ေ ပ း : ိုင ်မ ည ်န ည ်း ။ 
 

(က) ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများ - 
၁။ ထုိင်းဘာသာစကား အေထာက်အပ့ံများ - ထုိင်းဘာသာစကားသည် ေရေြပာင်းကေလးများအား ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် 

ေကျာင်း အပ်ံှရန်အတွက် အဓိကကျေသာ အဟန်အတားတစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်း၊ အချန်ိကာြမင့်စွာ ေကျာင်းအပ်ံှထားပီးေသာ ေရေြပာင်း 
ကေလးများသည် ထုိင်းဘာသာစကားကုိ လုံေလာက်စွာသင်ယူုိင်ေသာ ပညာေရးေအာင်ြမင်မများရိှေကာင်း ဆရာ၊ဆရာမများက ေဖာ်ြပခ့ဲ 
ပါသည်။  ထုိ ေကာင့်၊ ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများသည် သူတုိအေစာဆုံး ေကျာင်းအပ်ံှေသာအချန်ိ၊ အထူးသြဖင့် သူတုိေကျာင်းအပ်ံှေသာ 

ပထမဆုံးှစ်မူကိ၊မူလတန်းအရွယ် ေကျာင်းအပ်ံှရာတွင် အေထာက်အပ့ံများ လုိအပ်ပါသည်။ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများသည် 

ြမန်မာဘာသာစကား သင်တန်းများ သုိမဟုတ် ေရေြပာင်းေကျာင်းသားများအတွက် ဤအကူးအေြပာင်းကုိ ေအာင်ြမင်မရိှစွာ ရှာေဖွုိင်ရန် 

သူတုိ၏ ဝန်ထမ်းများအား အေထာက်အပ့ံများ ေပးုိင်ေချရိှပါသည်။ 

၂။ အေကာင်းဆုံးေသာ လက်ေတွRလုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ ဝန်ထမ်းများအား မ\ေဝေပးရန် - ထုိင်းုိင်ငံသားမဟုတ်ေသာ 

ကေလးများအတွက် ပါဝင်မရိှပီး အေထာက်အကူေပးေသာ ပညာေရးအတွက် ထိေရာက်မရိှေသာ ဥပမာများသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်း 
များစွာတွင် ရိှပါသည်။ အထက်ပါ ေဆွးေွးထားေသာ ေကျာင်းသားများ (ှင့် သူတုိ၏ မိဘများ)အတွက် ဘာသာစကား အဟန်အတားများ 
အပါအဝင် ေရေြပာင်းကေလးများအား ပညာသင်ကားရာတွင် ြကံေတွုိင်ေသာ စိန်ေခမများကုိ ထိေရာက်မရိှစွာ ရှာေဖွုိင်ရန်ှင့် 

ထုိင်းဘာသာစကား မေြပာဆုိေသာ ေကျာင်းသားများအား တစည်းတလုံးတည်းြဖစ်ေစရန်အတွက် ေကျာင်းအပ်ံှေရး နည်းလမ်းများ၊ 
သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး စိန်ေခမများှင့် ဤေကျာင်းသားများအတွက် လုိအပ်ေသာ ေကျာင်းအသုံးအေဆာင်ှင့် ေကျာင်းဝတ်စုံများအတွက် 

အေထာက်အပ့ံများ အပါအဝင် အြခားေသာ ေကျာင်းအသုံးစရိတ်ှင့် ပတ်သက်ေသာ အေကာင်းဆုံး လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ချက်များအား 
ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းမှ အြခားတစ်ေကျာင်းသုိ ရည် ရွယ်ချက်ရိှရိှ မေဝေပးုိင်ေသာ အခွင့်အေရးများကုိ ဝန်ထမ်းများက လုိအပ်ပါသည်။ 

(ခ) ေရQRေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ - 
၁။ ပညာေရး အရည်အေသွးမူေဘာင် (EQF) ကုိ တုိးချဲRြခင်း - (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင်ှစ်တွင် တာ့ခ်ခုိင်တွင်ရိှေသာ MLCs ေကျာင်း 
(၅၄) ေကျာင်းသည် ဆရာ၊ဆရာမအရည်အေသွးှင့် အေထာက်အပ့ံ၊ ေကျာင်းသားများအား တရားဝင်အသိအမှတ်ြပမ၊ ကေလးသူငယ် 

ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး၊ ေကျာင်းစီမံအုပ်ချပ်မှင့် မိဘပူးေပါင်းပါဝင်မ စသည့် နယ်ပယ်(၅)ခုကုိ စစ်ေဆးခ့ဲေသာ EQF အကဲြဖတ် 
စစ်ေဆးြခင်းတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ခ့ဲပါသည်။  တာ့ခ်ခုိင် အေြခခံပညာေရးဝန်ေဆာင်မဧရိယာ (၂) (TAK PESAO 2)သည် ဤအချက်အလက် 
ကုိ ရရိှခ့ဲပီးေနာက်ပုိင်းတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်ခ့ဲေသာ MLCs ေကျာင်းများအား သက်ေသခံလက်မှတ်တစ်ခုှင့် သူတုိ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မကုိ 

တရားဝင်အသိအမှတ်ြပေသာ လက်မှတ်တစ်ခု ေပးအပ်ခ့ဲပါသည်။ ဤမူေဘာင်သည် ှစ်ပတ်လည် အကဲြဖတ် စစ်ေဆးြခင်းှင့် တသမတ် 
တည်းရိှေသာ ပညာေရးအရည်အေသွး စံန်းများအတွက် အေထာက်အပ့ံများ၊ အထူးသြဖင့် MLCs ေကျာင်းများ ြကံေတွေနရေသာ 

အေြခအေနအရစိန်ေခမများအား အသိအမှတ် ြပြခင်းအတွက် အာမခံချက်ေပးပါသည်။ ေနာက်တစ်ဆင့်မှာ ဤမူေဘာင်ကုိ အသုံးြပရန်ှင့် 

လက်ခံရန်အတွက် အြခားေသာ MLCs ေကျာင်းများ ှင့် အစုိးရအဖဲွအစည်းများကုိ ပူးေပါင်းပါဝင်ေစရန် ြဖစ်သည်။   

၂။ ေရQRေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများ၏ က^မ်းကျင်မIြပ အချက်အလက်များ - ပညာေရး ေနာက်ခံသမုိင်းေကာင်းများ၊ တက်ေရာက်ခ့ဲ 
ဖူးေသာ သင်တန်းများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၏ စွမ်းရည်ကုိ အကဲြဖစ်စစ်ေဆးမ ှင့် သင်ကားမအေတွအြကံရိှေသာှစ် စသည့် ဆရာ၊ ဆရာမ 
များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေကာက်ခံြခင်းအားြဖင့် ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများ၏ အရည်အေသွးကုိ သက်ေသအေထာက် 
များှင့်တကွ ေဖာ်ြပုိင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်သည် ေရေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများအား အသိအမှတ်ြပရန် ေထာက်ခံေြပာဆုိရာတွင် 

အေထာက်အပ့ံ ြဖစ်လာုိင်ပါသည်။ 

45
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 (ဂ) ေရQRေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများအတကွ် သက်ေသခံအေထာက်အထား:င့်ှ ေငေွ@ကးအေထာက်အပံ ့ - ေရေြပာင်း 

ဆရာ၊ဆရာမများသည် လက်မှတ်အေထာက်အထားှင့် မတေသာလုပ်အားခမရရိှဘဲ စာသင်ကားေနကေသာ်လည်း သူတုိသည် အေတွအြကံ 
ရိှပီး ထိေရာက်မရိှေကာင်း ဤေလ့လာချက်တွင် ေတွရိှရပါသည်။ ဤသက်ေသခံအေထာက်အထားှင့် ေငွေကး အေထာက်အပ့ံမရိှြခင်း၏ 

ရလဒ်မှာ အလုပ်ထွက်မန်း ြမင့်မားြခင်းပင်ြဖစ်သည်။ ဤဆရာ၊ဆရာမများအား ဆက်လက်ထားရိှရန်ှင့် အေထာက်အပ့ံေပးရန်အတွက် ေငွေကး 
အေထာက်အပ့ံေပးြခင်း၊ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် သက်ေသခံအေထာက်အထားအတွက် တရားဝင်နည်းလမ်း ှစ်ခုလုံး လုိအပ်ပါသည်။   

 

၇.၂ ။ အ သ အိ မ တှ ်ြ ပ u ြ ခ င ်း - ေ ရ QR ေ ြ ပ ာ င ်း ပ ည ာ ေ ရ း က ို မ ည ်က ဲသ့ ို5 ထ နိ ်း သ မိ ်း ထ ာ း ရ န ် : ငှ ့် တ ည ်C မ ဲေ အ ာ င ်
မ ည ်က ဲသ့ ို5 ြ ပ u လ ပု ်ရ မ ည ်န ည ်း ။ 
 

(ဃ) ေရQRေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများအတွက် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပuြခင်း -  အလုိက်သင့် ေြပာင်းလဲုိင်ပီး ြဖစ်ုိင်ေြခရိှေသာ 

စံန်းများရိှသည့် ရှင်းလင်းတိကျေသာ အသိအမှတ်ြပလုပ်ငန်းစ်သည် ေရေြပာင်းကေလးများှင့် သက်ဆုိင်မရိှပီး သူတုိပညာသင်ကား 
ုိင်ေသာ မိခင်ဘာသာစကားအေြခြပပညာေရးကုိ သင်ကားေပးရန်ှင့် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းသုိ ကူးေြပာင်းေရးတွင်သာမက ထုိင်းလူမ 
အသုိင်းအဝုိင်းတွင် သဟဇာတြဖစ်ေစရန်အတွက် အကူအညီေပးေသာ စာသင်ေကျာင်းများအြဖစ် ေရေြပာင်းေကျာင်းများကုိ အာမခံချက် 
ေပးုိင်လိမ့်မည်။ ေရေြပာင်းေကျာင်းများသည် ေဘးဘက်သုိေရာက်ေနသာ ထုိင်းုိင်ငံရိှ ကေလးအများစု အတွက် “ေဘးကင်းလုံြခံမပုိက်ကွန်” 
က့ဲသုိေသာ အ ေရးပါေသာ အခန်းကတွင် ရိှေနပါသည်။   

(င) ေရQRေြပာင်းဆရာ၊ဆရာမများအား တရားဝင်အသိအမှတ်ြပuြခင်း - လုံေလာက်ေသာ အေတွအြကံှင့် အရည်အေသွးေကာင်း ေသာ 
သင်တန်းတက်ေရာက်ခ့ဲသည့် ဆရာ၊ဆရာမများအတွက် ထုိင်း ှင့်/သုိမဟုတ် ြမန်မာ့ပညာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ေရေြပာင်းဆရာ ၊ဆရာမ 
များအတွက် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပလမ်းေကာင်းတစ်ခု ေပးရမည်။ ဤက့ဲသုိ လုပ်ေဆာင်ရာတွင်၊ အေတွအြကံရိှေသာ ဆရာ၊ ဆရာမများ 
အား ဆက်လက် သင်တန်းေပးြခင်းှင့် တဲွဖက်အလုပ်လုပ်ေသာ တကသုိလ်တစ်ခုတွင် ပညာသင်ကားေစြခင်း၊ အေဝးသင် သင်တန်းများ၊ 
အသိအမှတ်ြပ ေွရာသီ သင်တန်း များှင့် ဆရာ၊ဆရာမ စွမ်းရည်အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်းများ ပါဝင်ပါသည်။   

(စ) “ပညာေရးလမ်းေ@ကာင်း (၂) မျuိးပါဝင်ေသာ စံနမူနaများ” အားတုိးချဲRြခင်း - ပူးေပါင်းပါဝင်ေသာ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်း အချိသည် 

ြမန်မာေကျာင်းြပင်ပအေြခခံပညာေရး (NFPE) သုိမဟုတ် ထုိင်းေကျာင်းြပင်ပပညာေရး (NFE)  တစ်ခုခုကုိ ြမန်မာအစုိးရ သင်ုိးန်းတမ်းှင့် 

တဲွဖက်၍ သင်ကားေပးပါသည်။ ဤလမ်းေကာင်းများစွာပါဝင်ေသာ စံနမူနာများသည် ေကျာင်းသားများ ြမန်မာုိင်ငံှင့် ထုိင်းုိင်ငံတွင် 

ပညာဆက်လက်သင်ကားုိင်ရန်ှင့် အသက်ကီးေသာ ကေလးများှင့် အလုပ်လုပ်ေနေသာ လူငယ်များအတွက် ေကျာင်းဆင်းချန်ိေနာက်ပုိင်း 
သုိမဟုတ် ည ေကျာင်း ပညာေရးေရွးချယ်မများ ရရိှုိင်ရန် အေသအချာ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ဤက့ဲသုိ ကျယ်ြပန်ေသာ စံနမူနာများကုိ 

တုိးချဲရန်အတွက် ထုိင်း NFE ဆရာ၊ဆရာမများ အလုပ်ခန်ထားြခင်းက့ဲသုိေသာ အရင်းအြမစ်များ လုိအပ်ပါသည်။ 
 

၇.၃ ။ ပ ည ာ သ င ်@ က ာ း : ိုင ်ြ ခ င ်း -  ေ ရ QR ေ ြ ပ ာ င ်း က ေ လ း မ ျ ာ း ေ က ျ ာ င ်း အ ပ ်: ှံရ န ်: ငှ ့် ပ ည ာ ဆ က ်လ က ်ဆ ည ်း 
ပ းူ ရ န ် မ ည ်သ ည ့်ေ ြ ဖ ရ ငှ ်း န ည ်း မ ျ ာ း က အ က အူ ည ေီ ပ း : ိုင ်မ ည ်န ည ်း ။ 

(ဆ) ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ကေလးများအား ေဖbထုတ်ြခင်း:ှင့် ေကျာင်းအပ်:ံှေရး အစီအစc်များ - ေကျာင်းြပင်ပေရာက် ကေလးများ 
ရိှေသာ ေရေြပာင်းမိဘများအား သူတုိကေလးများ၏ လုိအပ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီမရိှေသာ စာသင်ေကျာင်းများကုိ ချတ်ိဆက်ေပး ုိင်ေသာ 

လူမအသုိင်းအဝုိင်းရိှ ေကျာင်းအပ်ံှေရးအဖဲွသည် ေရှဆက်လုပ်ငန်းများအတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ ကနဦးေြခလှမ်းတစ်ခု ြဖစ်လိမ့်မည်။ 
မိမိကုိယ်ကုိကာကွယ်ရန်အားနည်းေသာ ကေလးများ ပညာေရးဆုံးခန်းတုိင်ေအာင် သင်ကားုိင်ရန်အတွက် မိဘများက ေနာက်ဆက်တဲွ 

အေထာက်အပ့ံ များ လုိအပ်ပါသည်။ 
(ဇ) လူမIအသုိင်းအဝုိင်း အသိပညာဗဟုသုတြမGင့်တင်ေပးေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရeက်မI - ေဒသခံ ရွာသူကီးများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ မိဘ 

များ၊ ေြမပုိင်ရှင်များ၊ ေဒသခံအစုိးရ၊ အလုပ်ရှင်များ ှင့် NGO ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ေရေြပာင်းကေလးများကုိ ေကျာင်းအပ်ံှေရးတွင် 

အကူအညီေပး သူအားလုံးသည် သတင်းအချက်အလက်များ ေဝမရန်အတွက် အတူတကွပူးေပါင်းပါဝင်ုိင်ေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု 

လုိအပ်ပါသည်။ ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများတွင် ရိှေနပီးေသာ မိဘဆရာအသင်းများ (PTAs) သည် ေဒသအတွင်း ေထာက်ခံထားေသာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်ခုြဖစ်ပီး အလုပ်လုပ်ေသာအချန်ိများ၊ ဘာသာစကား ှင့် ကဲွြပားေသာယ်ေကျးမများအတွက် သတိြပရပါမည်။ ၎င်း 

ထိ#ငး်'ိ#ငင်အံတငွး်,-ိ ေ/01ေြပာငး်ပညာေရး၏အနာဂတအ်ေပ: အေြခခသံည့ ်လ?ထ#ပ?းေပါငး်ပါဝငေ်သာ သ#ေတသန 
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သည်  ရရိှုိင်ေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းများ၊ ဆက်ွယ်မရိှေသာ ေကျာင်းအပ်ံှေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ေကျာင်းအပ်ံှရန် ေနရက် 
များှင့် ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် အဟန်အတားများကုိ တင်ြပုိင်ေသာနည်းလမ်းများ က့ဲသုိေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေဝမုိင် 
ရန်အတွက် ခုိင်မာေသာလမ်းေကာင်း တစ်ခု ြဖစ်လာုိင်ပါသည်။ 

 (ဈ)လူမIအသုိင်းအဝုိင်းတွင်ရိှေသာ ပညာေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံများ - EFA ေပလစီများှင့် ရင်းီှးကမ်းဝင်ပီး 
ဘာသာစကားများစွာ ေြပာဆုိုိင်ေသာ လူမအသုိင်းအဝုိင်းတွင်ရိှေသာ ပညာေရးအတွက် ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံများသည် 

ေကျာင်းြပင်ပေရာက်ကေလးများရိှသည့် ေရေြပာင်းမိဘများအား ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းတွင်ြဖစ်ေစ၊ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင်ြဖစ်ေစ 

သူတုိ၏ လုိအပ်ချက်ှင့် ကုိက်ညီမရိှေသာ ပညာေရးလမ်းေကာင်းတွင် ကေလးများအား ေကျာင်းအပ်ံှုိင်ရန်အတွက် အကူအညီေပးုိင်မည် 
ြဖစ်သည်။ ဆက်သွယ်ေရးတာဝန်ခံေကာင်းတစ်ေယာက်သည် သက်ေသအေထာက်အထား လုပ်ငန်းစ်များှင့် ပတ်သက်ပီး ဗဟုသုတရိှ 
မည်ြဖစ်ေသာေကာင့်၊ သက်ေသအေထာက်အထား မရိှြခင်းကုိ ဖုံးကွယ်ထားရန် မလုိအပ်ေသာ မိဘများသည် သူတုိ၏ ကေလးများအား 
ထုိင်းအစုိးရစာသင်ေကျာင်းများတွင် ေကျာင်းပုိအပ်ံှုိင်မည်ြဖစ်ပီး ထုိမှတစ်ဆင့် သူတုိ၏ ကေလးများကုိ ပ့ံပုိးေပးုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

(ည) ေရQRေြပာင်းကေလးများအား ေကျာင်းအပ်:ံှရန်အတွက် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းဆရာ၊ဆရာမများအား သင်တန်းေပးြခင်း - Global 
Compact on Migration တွင် ထုိင်းုိင်ငံသည် ေရေြပာင်းေနထုိင်သူများအတွက် အေြခခံဝန်ေဆာင်မများေပးရန် ကတိကဝတ်ြပ ရာတွင် 

(ရည်မှန်းချက် (၁၅)) အြခားေသာ ုိင်ငံအများစု ှင့်အတူ ပူးေပါင်းခ့ဲပီး၊ EFA တွင် အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာ ပညာေရးအတွက် 

ကတိြပခ့ဲပါသည်။ ဤကတိကဝတ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ ပညာေရးဝန်ထမ်းများ 
သည် သက်ေသအေထာက်အထား တူညီမမရိှေသာကေလး၏ ြပဿနာများှင့် ေကျာင်းအပ်ံှေရးတာဝန်ခံဒါုိက်တာများ မကာခဏ 

ေဖာ်ြပေလ့ရိှေသာ စိန်ေခမများအား မည်က့ဲသုိ ေြဖရှင်းရမည်ကုိ အဓိကထားပီး ထုိင်းုိင်ငံသား မဟုတ်ေသာ ကေလးများအား မည်က့ဲသုိ 
ေကျာင်းအပ်ံှရမည့် လက်ေတွသင်တန်းများ လုိအပ်ပါသည်။ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ ဝန်ထမ်းများသည် အချက်အလက်စနစ် 
ကုိရှာေဖွေရးအပါအဝင် ေကျာင်းအပ်ံှေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ဝင်ခွင့်ေပလစီများကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ရန်ှင့် တသမတ်တည်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်း လုိအပ်ပါသည်။ 

(တ)ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများအတွက် ြပင်ဆင်ြခင်းအစီအစc် - ေရေြပာင်းကေလးများ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင် 

ေကျာင်းအပ်ံှရန်အတွက် ြပင်ဆင်ေပးေသာ ဘာသာစကားဆက်ွယ်ေပးမအစီအစ်များသည် ေကျာင်းတက်န်းကုိ ပုိတုိးလာ 
ေစုိင်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိလုပ်ေဆာင်ြခင်းသည် ေကျာင်းကူးေြပာင်းရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း၊ ေကျာင်းသားများ၏ စုိးရိမ်မကုိ 

ေလာ့ကျေစြခင်း၊ ေကျာင်းသားများ ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးရန် အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစြခင်း ှင့် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများတွင်ရိှေသာ 

ဆရာ၊ဆရာမများ၏ ကီးမားေသာဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးကုိ ဖယ်ရှာေပးြခင်းမျိး ြဖစ်လာုိင်ပါသည်။ ြပင်ဆင်ြခင်း အစီအစ်အတွက် 

ထိေရာက်မရိှေသာ စံနမူနာအမျိးအစားတစ်ခုကုိ Labor Rights Protection Network (LPN) က ေရေြပာင်းကေလးများအား TFGSs 
ေကျာင်းတက်ုိင်ရန် အေထာက်အပ့ံေပးေသာ ပုံစံမျိးြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ထုိအြပင်၊ ေကျာင်းကူးေြပာင်းရာတွင် အေထာက် 
အပ့ံေပးသည့် ဘာသာစကားှစ်မျိးေြပာဆုိုိင်ေသာ ဝန်ထမ်းများ (သုိမဟုတ် အကူဆရာများ) ကုိအသုံးြပပီး ဘာသာစကား 
ကမ်းကျင်မမရိှေသာ ေကျာင်းသားများအား ထုိင်းဘာသာစကားကုိ အသုံးြပေသာ စာသင်ကားေရးတွင် ပညာသင်ကားေစေသာအခါ 
ြဖစ်ေပလာသည့် “ှစ်ြမပ်ထားေသာ” ပညာေရးအား ေရှာင်ကျ်ြခင်းအားြဖင့် ေကျာင်းသားများ၏ ပူးေပါင်းပါဝင်မကုိ ပုိမုိတုိးတက် 
ေစုိင်ပါသည်။    

(ထ) ေကျာင်းကူးေြပာင်းေရးအတွက် ပ့ံပုိးမI - ေကျာင်းသားများ အဘယ်ေကာင့် ေကျာင်းထွက်သွားရသည့်ေမးခွန်အတွက် ဆရာ၊ဆရာမများ 
အကိမ် အေရအတွက်အများ ေြဖကားေသာအေြဖမှာ မိသားစုများ ေနရာေြပာင်းေရေနထုိင်ေသာေကာင့်ြဖစ်သည်။ မိသားစုများသည် 

သူတုိ၏ ကေလးများအား ထုိင်းုိင်ငံတွင်ရိှေသာ အြခားေကျာင်းများသုိ ေကျာင်းေြပာင်းေပးုိင်ရန် အကူအညီလုိအပ်ပီး၊ 
ကေလးများကလည်း ပညာ ဆက်လက်သင်ကားရန်အတွက် အကူအညီလုိအပ်ပါသည်။ ေကျာင်းသားများ ေနရာေြပာင်းေရေနထုိင်မကုိ 

ေြခရာခံြခင်းှင့် မိသားစုများ ေနရာေြပာင်းေရ ေနထုိင်ေသာအခါ သူတုိအား ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းမှ အြခားေကျာင်းတစ်ေကျာင်းသုိ 
ကူးေြပာင်းေရးတွင် အကူအညီေပးသည့် စနစ်တစ်ခု လုိအပ်ေနပါသည်။ 

 (ဒ)ေကျာင်းထွက်သွားေသာ ေကျာင်းသားများအား ေြခရာခံြခင်း:ှင့် အိမ်သုိ5အလည်သွားြခင်းအတွက် ပုိမုိေကာင်းမွန်ေသာ 
စနစ်တစ်ခု - ေကျာင်းတွင် အသုံးြပေသာ ဘာသာစကားကုိ မိဘများက မေြပာတတ်၊ မေရးတတ် သုိမဟုတ် မဖတ်တတ်သည့်အခါ မိဘ 
ဆရာ ပူးေပါင်းပါဝင်မအတွက် စိန်ေခမရိှေနပါသည်။ ြဖစ်ုိင်ပါက စကားြပန်အကူအညီယူပီး မျက်ှာချင်းဆုိင် ေြပာဆုိဆက်ဆံရန်အတွက် 

အြကံြပထားပါသည်။ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းဝန်ထမ်းများသည် ကေလးများေကျာင်းပျက်ကွက်မကုိ မိဘများအားအသိေပးရန် အခက်အခဲ 
ရိှေနပီး၊ အိမ်သုိအလည်သွားြခင်းက ဤဆက်သွယ်မခတ်ယွင်းချက်ကုိ ေြဖရှင်းေပးုိင်ပါသည်။ 
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၇.၄ ။ ေ ရ ရ ညှ ်တ ည ်တ ံေ့ ရ း - ထ ိုင ်း : ိုင ်င ံတ ငွ ် ရ ှိေ သ ာ ေ ရ QR ေ ြ ပ ာ င ်း ပ ည ာ ေ ရ း ၏ အ န a ဂ တ ်သ ည ် မ ည ်က ဲသ့ ို5 
ြ ဖ စ ်လ ာ : ိုင ်မ ည ်န ည ်း ။ 
 

(ဓ) ပညာေရးကုိ ဆုံးခန်းတုိင်ေအာင် သင်@ကားရန်အတွက် အစုိးရပ့ံပုိးမI :ှင့် အေထာက်အပ့ံ - အေထာက်အပ့ံများသည် ေကျာင်းအပ်ံှ 
ေရးတွင်သာ မရပ်တန်သင့်ပါ။ ေကျာင်းတက်ေနေသာ ေရေြပာင်းကေလးများသည် အရာယ်ကျေရာက်ုိင်ေသာ အေြခအေနတွင်သာ 

ရိှေနပါေသးသည်။ ကေလးအများစုသည် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အသက် (၁၀) ှစ် သုိမဟုတ် (၁၁) ှစ်တွင် ေကျာင်းထွက်ကပါသည် 

(Thame and Patrawart, 2017)။ ဤကေလးများသည် ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းတွင် ပညာသင်ကားေနသည်ြဖစ်ေစ သုိမဟုတ် ေရေြပာင်း 
စာသင်ေကျာင်းများတွင် ပညာသင်ကားေနသည်ြဖစ်ေစ သူတုိပညာဆက်လက်သင်ကားုိင်ရန် ေငွေကးအေထာက်အပ့ံ၊ ေကျာင်းသုံး 
ပစည်းများ၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးှင့် ေနလည်စာများ လုိအပ်ပါသည်။ 

(န) ပုိမုိခုိင်မာေသာ အစုိးရ ပူးေပါင်းပါဝင်မI - အားလုံးပါဝင်ုိင်ေသာပညာေရး (EFA) သုိမဟုတ် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေသာ ကနဦးစီမံချက်များ 
က့ဲသုိေသာ ေပလစီများ ထိေရာက်ေသာ အကျိးသက်ေရာက်မမရိှမီ အချန်ိကာလတွင်၊ အစုိးရများသည် ထုိင်းအစုိးရ ေကျာင်းများှင့် 

ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများအား ေနာက်ထပ်လုိအပ်ေသာ ေငွေကးအေထာက်အပ့ံများ ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ယခုလက်ရိှအေြခအေနတွင် 

ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ၏ အေရးကီးေသာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မများသည် ုိင်ငံတကာ အဖဲွအစည်းများ၏ ေငွေကးအေထာက်အပ့ံများ 
အေပတွင်သာ မီှခုိေနရပါေသးသည်။ ဤအချန်ိကာလတွင်၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအစည်းများ၏ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ အရင်းအြမစ်များ 
နည်းသထက်နည်းလာပါသည်။ ေရှာင်လဲွ၍မရေသာရလဒ်မှာ ေကျာင်းထွက်န်းများလာမည် ြဖစ်ပီး၊ ဆင်းရဲချိတ့ဲ၍ ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်းကုိ 

ခံေနရသည့် အားဲွေသာကေလးငယ်များအား ေဘးသုိ ပုိေရာက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ပညာတတ်ေရေြပာင်းလူဦးေရသည် ထုိင်းလူမ 
အသုိင်းအဝုိင်းှင့် စီးပွားေရး ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်မည့်အစား အကျိးရိှမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် အစုိးရတုိင်းအတွက် 

အေြမာ်အြမင်ရိှေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမတစ်ခု ြဖစ်လိမ့်မည်။ 
(ပ) ေရQRေြပာင်းမိဘများအတွက် တုိးြမင့်လာေသာ သက်ေသအေထာက်အထား အေထာက်အပ့ံများ - ေရေြပာင်းမိဘများသည် 

သက်ေသအေထာက်အထားလုပ်ငန်းစ်ှင့်ပတ်သက်ပီး သူတုိှင့် သူတုိ၏ ကေလးများအတွက် ရှင်းလင်းပီး ေနာက်ဆုံးသတင်းအချက် 
အလက်များ ရရိှရန်လုိအပ်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် မိဘများအတွက် CI လက်မှတ်၊ အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်၊ ရွာသူကီးထံမှ 

ေထာက်ခံစာရရိှရန် ှင့်/သုိမဟုတ် ကေလးများအတွက် ဂဏန်း (၁၃) လုံးပါကဒ် ှင့် (သက်ဆုိင်မရိှပါက) ထုိင်းေမွးစာရင်း ရရိှရန် လုပ်ငန်းစ် 
များပါဝင်ပါသည်။ 

(ဖ) ေရQRေြပာင်းေနထုိင်သူများအတွက် သက်ေသအေထာက်အထား ြပဿနaးများကုိ ေြဖရှင်းေပး:ုိင်ေသာ “One-Stop Service” - 
ဤသုေတသနတေလာက်လုံးတွင် ေရေြပာင်းမိဘများှင့် သူတုိ၏ကေလးများအတွက် သက်ေသအေထာက်အထားြပလုပ်ရန် 

စိန်ေခမများကုိ ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်နည်းတူ သက်ေသအေထာက်အထားအတွက် ရရိှုိင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများသည်လည်း သိသာထင်ရှားေသာ 
လုိအပ်ချက်တစ်ခု ြဖစ်ေနပါသည်။ ြမန်မာဘာသာစကားေြပာဆုိုိင်ေသာ ဝန်ထမ်းအလုံအေလာက်ရိှပီး (၁) ရက်ထဲတွင် ရရိှုိင်ေသာ ဤက့ဲသုိ 
ဝန်ေဆာင်မများကုိ ေဒသအဆင့်တွင် ရရိှသင့်ပါသည်။ 

(ဗ) ေရQRေြပာင်းပညာေရးညG:ိိIင်းေဆာက်ရeက်မIစင်တာများအား တုိးချဲRြခင်း - Migrant Educational Coordination Center (MECC) သည် 

ေရေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများအား ခုိင်အေြခခံပညာေရးဝန်ေဆာင်မဧရိယာများှင် ချတ်ိဆက်ေပးရန်အတွက် အတည်ြပထားေသာ 

စံနမူနာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်းများက MECCအား ေငွေကးအရ အေထာက်အပ့ံေပးထားပါသည်။ 
MECC စံနမူနာသည် ေရေြပာင်းလူဦးေရများစွာ ေနထုိင်ေသာ တာ့ခ်ခုိင်တွင်သာမက ချင်းမုိင်၊ ဘန်ေကာက်ှင့် ရေနာင်း ခုိင်များအတွက် 

အကျိးရိှုိင်မည်ြဖစ်ပီး၊ ထုိင်းလူမအသုိင်းအဝုိင်းအတွက် အလွန်အေရးကီးေသာေကာင့် ထုိင်းအစုိးရက တုိက်ုိက် အေထာက်အပ့ံေပးသင့်ပါ 
သည်။ 
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၉ ။ ေ န a က ်ဆ က ်တ ွဲစ ာ တ မ ်း 
 

ေ န a က ်ဆ က ်တ ွဲစ ာ တ မ ်း (က) – သ ေု တ သ န စ ံန မ နူ a 

ဇယား (၈) စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ေရQRေြပာင်းစာသင်ေကျာင်းများ:ှင့် အဓိကကျေသာ အဖဲွRအစည်းများ 
Muditar Migrant Learning Center, BMWEC Rose Field Migrant Learning Center, HWF 
Pyo Khin Migrant Learning Center, BMWEC Irrawaddy Flower Garden Migrant Learning Center, HWF 
Hlee Bee Migrant Learning Center, BMWEC P’ Yan Daung Migrant Learning Center, HWF 
Noh Bo Academy, BMWEC Parami Migrant Learning Center, HWF 
Jesus Love Migrant Learning Center, BMWEC Hope Migrant Learning Center, HWF 
Nya Li Ah Hta Migrant Learning Center, BMWEC New Road Migrant Learning Center, HWF 
Future Garden Migrant Learning Center, BMWEC Sauch Kha Hong Sar Migrant Learning Center, HWF 
Hsa Tu Gaw Migrant Learning Center, BMWEC BHSOH Migrant Learning Center, BMTA 
Parahita Migrant Learning Center, BMWEC CDTC Migrant Learning Center, BMTA 
Hsa Thoo Lei Migrant Learning Center, BMWEC Shwe Tha Zin Migrant Learning Center, BMTA 
Emmanuel Migrant Learning Center, BMWEC 48 KM Migrant Learning Center, BMTA 
Divine Love Migrant Learning Center, BMWEC Light Migrant Learning Center, BMTA 
Sunset Migrant Learning Center, BMWEC White Migrant Learning Center, BMTA 
Stree Ranong School Migrant Learning Center, MAF Ban Maria Migrant Learning Center, MAF 
Ranongthani Migrant Learning Center, MAF Wattana Migrant Learning Center, MAF 
The Light ASEAN Myanmar Migrant Learning Center, BMWEC Marist Asia Foundation, MAF 

ဇယား (၉) စစ်တမ်းေကာက်ယူထားေသာ ထုိင်းအစုိးရေကျာင်းများ:ှင့် အဓိကကျေသာ အဖဲွRအစည်းများ 
Ban Hway Nam Nat, MECC Ban Htee Kapoe, MECC 
Ban Hua Fai, MECC Ban Mae Sala, MECC 
Ban Mae Tao Phet, MECC Ban Ton Phung, MECC 
Ban Mae Pa Tai, MECC Ban Ma Kham Pong, MECC 
Ban Mae Pa Nuea, MECC Ban Ta Ard, MECC 
Ban Kham Pi Ban, MECC Eksin Ratpattana, MAF 
Ban Mae Tao Mai, MECC Ranong Pahatthana Mittrapthap, MAF 
 Phichai Rattanakhan, MAF 

ဇယား (၁၀) ေဒသအလုိက် သုေသတနြပuလုပ်ေသာ ေနရာများ 
ေနရာေဒသ MLCs ေကျာင်း အေရအတွက် TFGSs ေကျာင်း အေရအတွက် 

Mae Sot 15 7 

Phob Phra 6 2 

Tha Song Yang 1 1 

Umphang 1 0 

Mae Ramat 4 2 

Ranong 5 3 

Subtotal 32 15 

Total 47 
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