
ႀကိဳပုိ႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆုိမႈ လုပ္ငန္းစဥ္  
ေမးေလ့ေမးထရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား 

SY2019-20 
 
 

  ၀၅/၂၂/၁၉ တြင္ျပငဆ္င္ခဲသ့ည ္- TP 

ေမးေလေ့မးထရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား 

ေမး - ခၽြငး္ခ်ကေ္တာငး္ဆိမုႈကိ ုေက်ာငး္ႏစွစ္ မစတငမ္ ီထပမ္တံငသ္ြငး္ရနမ္လိဟု ုကၽြႏု္ပၾ္ကားသထိားပါသည။္ အဒဲါဟတုပ္ါသလား? 

ေျဖ - အကယ္၍သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ၿပီးခဲ့သည္ႏွစ္က နယ္နမိတ္ မွတ္တိုင္တစ္ခု  
(လမ္းဆံု သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလိပ္စာ တစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ) မွခၽြင္းခ်က္ အတည္ျပဳထားသူ 
တစ္ေယာက္အျဖစ္ႏငွ့္ စီးနင္းသူျဖစ္ၿပီး ၁) ထိုေက်ာင္းသားသည္ ယင္းေက်ာင္းတြင္ပင္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ၂) မူလခၽြင္းခ်ကေ္တာင္းဆိမုႈ 
အတည္ျပဳစဥ္ကပါရွိေသာ ေခၚယူသည့္ေနရာႏွင့္ ပို႔သည့္ေနရာတို႔ကို မေျပာင္းလဘဲ ဲ
ဆက္လက္အသံုးျပဳေနပါက သင္သည္ေနာက္ ေက်ာင္းႏွစ္သစအ္တြက္ ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာငး္ဆိုမႈ အသစ္ကို 
ထပ္မံတင္သြင္းရန္ မလိုအပ္ပါ။  

အကယ္၍သင့္ေက်ာင္းသားသည္ ၿပီးခဲ့သည္ႏွစ္က အထူးပညာေရး မွတ္တိုင္တစ္ခု (လမ္းနံပါတ္ႏွင့္ 
လမ္းအမည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ) မွခၽြင္းခ်က္ အတည္ျပဳထားသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ဘတ္စ္ (သို႔) အျခားႀကိဳပို႔
ယာဥ္ကို စီးနင္းသူျဖစ္ပါက ေနာက္ႏွစ္တြင္ သင့္မွတ္တိုင္ ပါရွိႏုိငမ္ႈကို အာမ 
မခံႏုိင္ပါ။ အကယ္၍သင္သည္ ေက်ာင္းႏွစ္သစ္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုရရွိလိုပါက သင္သည ္ႀကိဳပို႔ 
ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ အသစတ္စ္ခုကို တင္သြင္းရန္လိုပါသည္။      

ေမး - ကၽြႏု္ပ၏္ ေက်ာငး္သားသည ္ၿပးီခဲေ့သာႏွစက္ ေက်ာငး္ကားကိ ုခၽြငး္ခ်ကႏ္ငွ့္စးီခြင့္ ရရွခိဲသ့ည၊္ သို႔ေသာ္ယခႏွုစတ္ြင ္ေနရာမရွပိါဟ ု
ၾကားပါသည။္  ေက်ာငး္ကားတြင ္ေနရာရရန ္အာမခခံ်ကရ္ွသိညဟ္ ုကၽြႏု္ပထ္ငခ္ဲသ့ညမ္ာွ ဟတုပ္ါသလား?   

ေျဖ - ခၽြင္းခ်က္အတည္ျပဳမႈသည္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ၀နေ္ဆာင္မႈေပးေသာ ယာဥ္ေပၚ၌ ရႏုိင္ေသာေနရာေပၚ 
မူတည္ပါသည္။ အကယ္၍ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားသည္ 
ထုိလမ္းေၾကာင္းကို သံုးၿပီး သူတို႔ကို ထိုလမ္းေၾကာင္းတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
ယာဥ္ကိုအသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ပါက ခၽြင္းခ်က္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေနရာက်န္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။      

ေမး - အကယ၍္ကၽြႏု္ပ၏္ ကေလးသည ္ေနာကေ္က်ာငး္ႏစွတ္ြင ္လကရ္ွစိးီေသာ ယာဥက္ိသုာ ဆကလ္ကစ္းီႏုိငရ္န ္ခြင့္ျပဳမညလ္ား?  

ေျဖ - ျပဳပါသည္။ အကယ္၍သင့္ေက်ာင္းသားသည္ နယ္နမိတ္ မွတ္တိုင္တစ္ခု 
(လမ္းဆံု သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလိပ္စာ တစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ) မွခၽြင္းခ်က္ အတည္ျပဳထားသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ႏွင့္ 
စီးနင္းသူျဖစ္ေနၿပီး သူ သူမသည္ ထိုေက်ာင္းတြင္ပင္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး 
မူလခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ အတည္ျပဳစဥ္ကပါရွိေသာ ေခၚယသူည့္ေနရာႏွင့္ ပို႔သည့္ေနရာတို႔ကို မေျပာင္းလဘဲ ဲ
ဆက္လက္အသံုးျပဳေနပါက ေနာက္ေက်ာင္းႏွစ္သစ္တြင္ မွတတ္ိုင္သည္မေျပာင္းလဘဲ ဲရွိပါမည္။ သို႔ရာတြင္ လမ္းနံပါတ္ႏွင့္ 
ေခၚယူသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ပို႔သည့္အခ်ိန္တို႔သည္ ေျပာင္းလမဲႈရွိႏုိင္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘေပၚတယ္တြင ္
အျမတဲန္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳရန ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။  

ေမး - 
ကၽြႏု္ပခ္ၽြငး္ခ်ကေ္တာငး္ဆိမုႈ ကိတုငလ္ိကုပ္ါသည၊္ ေက်ာငး္ကားလေူတာ္ေတာ္ ျပည့ေ္နသညဟ္ၾုကားပါသည။္   ဘယသ္ေူတြေနရာရမညက္ိ ု
ဘယလ္ိဆုံုးျဖတပ္ါသလ?ဲ     

ေျဖ - ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ “ဦးရာလ”ူ စနစ္ကို သံုးပါသည္။ ႀကိဳပို႔ ခၽြငး္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ တင္သြင္းေသာရက္စြဲက 
မည္သူ၏ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ သည္ဦးစြာျဖစ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္သည္။         

ေမး - ကၽြႏု္ပရ္႕ဲ ခၽြငး္ခ်ကေ္တာငး္ဆိမုႈ အတညျ္ပဳတာကိ ုကၽြႏု္ပဘ္ယလ္ိသုပိါမလ?ဲ    
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ေျဖ - ႀကိဳပို႔ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိမုႈမ်ား ကိုမိဘေပၚတယ္ မွတဆင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္သာ လက္ခံေပးသည္။ သင္ေတာင္းဆိုမႈကို 
တင္သြင္းသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက ္ဆက္သြယ္ျခင္းအားလံုးကို မိဘေပၚတယ္အေကာင့္တြင္ ပါရွထိားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမွ 
တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ပါမည္။ 

ေမး -  မတွတ္ိငုရ္ွ ိအရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မေီသာ ေက်ာငး္သားအားလံုးသည ္ဆကလ္ကစ္းီနငး္မႈမျပဳလွ်င ္ဘာျဖစမ္ညလ္?ဲ   

ေျဖ - အ၀ါေရာင္ေက်ာင္းကား စီးနင္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မွတ္တိုင္သည္ ေက်ာင္းႏွစ္ကုန္သည္အထိ 
ဆက္လက္ထားရွိမည္။ အျခားႀကိဳပို႔ယာဥ္ကို စီးနင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အကယ္၍ ႀကိဳပို႔စီးနင္းခြင့္ရွိေသာ ေမြးခ်င္းမ်ားသည္ 
စီးနင္းျခင္းမျပဳေတာ့ပါက မွတတ္ိုင္ကိုဖယ္ရွားမည္။ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္တြင္ အထူးပညာေရး မတွ္တိုင္မ်ားကို တာ၀န္ခံထားမႈ 
မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥႏွစ္မ်ိဳ းစလံုးတြင္ ခၽြင္းခ်က္စီးနင္းသူမ်ားသည္ ႀကိဳပို႔ခၽြင္းခ်က္ ေတာင္းဆိုမႈကို ေက်ာင္းႏွစ္တိုင္းတြင္ ျပန္လည္ 
ေလွ်ာက္ထားရမည္။ 

ေမး - အကယ၍္ ကၽြႏု္ပအ္မိလ္ပိစ္ာသစသ္ို႔ ေျပာငး္ပါက ခၽြငး္ခ်ကေ္တာငး္ဆိမုႈအသစက္ိ ုတငသ္ြငး္ရနလ္ိပုါသလား? 

ေျဖ - အကယ္၍ သင္သည္မတူေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုကို အသံုးျပဳမွသာ ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈအသစ္ကို တင္သြင္းရန္လိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အကယ္၍ ယာဥ္ေပၚတြင္ေနရာရရန္ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းရွိပါက သင္၏ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ အသစ္ကို ထိုယာဥ္အတြက္ စာရင္းတြင္ရွိၿပီးသား 
သူမ်ား၏ ေနာက္တြင္ထားရွိမည္။ 

ေမး - ကၽြႏု္ပ၏္ေက်ာငး္သားအား တနလၤာႏငွ့္ ဗဒုၶဟးူေန႔မ်ားတြင ္တစေ္နရာတြင ္
ႀကိဳပို႔ေပးရနျ္ဖစၿ္ပးီ က်နသ္ည့္ေန႔မ်ားတြင ္အျခားတစေ္နရာတြင ္ႀကိဳပို႔ေပးရန ္ခၽြငး္ခ်ကက္ိ ုတစက္ယဘ္လဲိအုပပ္ါသည။္  ရႏုိငပ္ါမညလ္ား? 

ေျဖ - ထိုေတာင္းဆိုမႈကို ကၽြႏ္ုပတ္ို႔ ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္မွတ္တိုင္တည္ေနရာႏွင့္ 
ညေနမွတ္တိုင္တည္ေနရာတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။     

ေမး - အကယ၍္ ေမြးခ်ငး္မ်ားကိ ုတညူေီသာမတွတ္ိငုမ္ ွလိကုပ္ါစးီနငး္ေစပါက ကၽြႏု္ပသ္ည ္ေမြးခ်ငး္တစေ္ယာကစ္အီတြက ္
ခၽြငး္ခ်ကေ္တာငး္ဆိမုႈကိ ုျဖည့္ရပါမညလ္ား?   

ေျဖ - ျဖည့္ရပါမည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္စီအတြက္ ပံုစံတစ္ခုစီလိုအပ္သည္။ 

ေမး -  အကယ၍္ ကၽြႏု္ပသ္ည ္ေက်ာငး္သို႔သြားေသာ မတွတ္ိငုတ္စခ္ကုိ ုသရိွပိါက ကၽြႏု္ပ၏္ခၽြငး္ခ်ကပ္ံုစကံိ ုလကခ္စံဥး္စားစဥအ္တြငး္ 
ကၽြႏု္ပေ္က်ာငး္သားအား ဘတစ္က္ိစုတငစ္းီခြင့္ ျပဳပါသလား?    

ေျဖ - မျပဳပါ။ သင့္ေက်ာင္းသားအတြက္ ေနရာရရွိဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သုေတသနလုပ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းျပည့္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကိဳပို႔ခၽြင္းခ်က္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ၁၀ ရက္အတြင္း 
လက္ခံစဥ္းစားေပးရန္ ရည္ရြယထ္ားပါသည္။  အတည္ျပဳသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သင့္ေက်ာင္းသားသည္ အျမတဲန္း +Pass 
ကိုသင့္ေက်ာင္းသို႔ မပို႔မီ (ပံုမွန္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရက္ ၇ ရက္အတြင္း) ယာယီ +Pass တစ္ခုကို 
သင့္ေက်ာင္းေရွ႕ ရံုးခန္းမွရယူၿပီး ဘတ္စ္ကိုစတင္ စီးႏိုင္ပါသည္။ +Pass အစီအစဥ္အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္ ဤတြင္ၾကည့္ပါ။ 

ေမး - ကၽြႏု္ပ၏္ ခၽြငး္ခ်ကေ္တာငး္ဆိမုႈကိ ုဘာေၾကာင့္ျငငး္ပယပ္ါသလ?ဲ  ကၽြႏု္ပက္ိ ုအသေိပးပါမညလ္ား? 

ေျဖ - ယာဥ္ျပည့္ေနျခင္း (သို႔) လက္ရွိလမ္းေၾကာင္း မရွိျခင္းစေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မႈ မွတ္ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ 
မကိုက္ညီပါက ခၽြင္းခ်က္ေတာငး္ဆိုမႈကို ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈ အတည္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကို ႀကိဳပို႔ 
ခၽြင္းခ်က္ေတာင္းဆိုမႈကို တငသ္ြင္းခဲ့စဥ္က မိဘေပၚတယ္ အေကာင့္တြင္ ပါရွိထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမွ တစ္ဆင့္ဆက္သြယ္ 
အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 

http://transportation.dpsk12.org/pluspass/

