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ကေလးတိုင္း ေအာင္ျမင္ရမည္



ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို႔ ေအာင္ျမင္မႈရွိခဲ့ၾကသနည္း။
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကေလးတုိင္းေအာင္ျမင္ရမည ္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို 
ေရာက္ရွိေအာင္ ခရီးႏွင္လွ်က္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္နွစ္အတြင္းတြင္ DPS သည္ မူႀကိဳႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကို 
စဥ္ဆက္မျပက္ တိုးခ်ဲ႔ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ေလာက္ေအာင္ ေက်ာင္းသား အပ္ႏွံမႈ  တိုးတက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း 
ခရိုင္ ၿမိဳ့ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တိုးတက္မႈ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ျခင္း၊ ဘြဲ႔ရရွိမႈနႈန္း 23 % ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း၊ 
ေက်ာင္းမၿပီးဆံုးမႈႏႈန္းကို ထက္ဝက္ တိတိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

မိမိတို႔့တြင္ ရွင္းလင္းေသာ ေျမာ္ျမင္ခ်က္ရွိၿပီး၊ တိက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း မိမိတို႔မ်ားစြာ ႀကိဳးစားရန္ 
လိုအပ္ေနေသးသည္။ မိမိတို႔့အေနႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ား အတြက္ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူ 
ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ DPS သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အရွိန္ဟုန္အျမင့္ဆံုးႏွင့္ တိုးတက္လ်ွက္ရွိေသာ ၿမိဳ့တစ္ခု 
ျဖစ္လာရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႔ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနေသးၿပီး ေက်ာင္းသားတိုင္း ေအာင္ျမင္ရန္ 
လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ DPS သည္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ ထားေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည့္အျပင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာ 
အသစ္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳသြားမည္။ 2014 ခုႏွစ္၏ ႏွစ္ဝက္ အတြင္းတြင္ မိမိတုိ ့သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းဦးေဆာင္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္း အတြင္းမွ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အျခား ခရိုင္ ေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူ သံုးေထာင္ခန္႔  နွင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အေရးႀကီးေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ရယူခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ မိမိတို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ ပန္းတိုင္မ်ား ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ 
မိမိတို႔့ကေလးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ထားေသာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား အားလံုးျဖင့္ ႀကိဳးစားျမႇင့္တင္ ထားပါသည္။ 

နိဒါန္း
ကေလးငယ္တုိင္း၏ ေက်ာင္းစတက္သည့္ ေန႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ား၊ စြမ္းရည္စြမ္းပကားမ်ား နွင့္ 
ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတြက္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔သည္ 
ကေလးငယ္တုိင္း၏ ေလာကကမၻာတံခါးကို အသိပညာျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္တိုင္း သည္ 
စြမ္းရည္မေရြး၊ အသားအေရာင္မေရြး၊ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမေရြး၊ မိဘ၏ ဝင္ေငြ မည္မွ်ပင္ရွိရွိ ထိုအခြင့္အေရးကို ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 
ကေလးတိုင္းသည္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ထို႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးတြင္ 
တာဝန္ရွိသည္။ မိဘမ်ား အေနႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ ရမည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမင့္ျမင့္မားမား ထားရပါမည္။ ထို့ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အားလံုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကေလးငယ္ မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၿမိဳ့၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ လူတိုင္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ရပါမည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပည့္ေနေသာ ေလာကကမၻာကို တံခါးဖြင့္ေပးရံုျဖင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိေပ။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒင္းဗား အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးတုိင္း ေအာင္ျမင္ရမညဟ္ု ရည္မွန္းယံုၾကည္ ထားသည္။  DPS ၏ မည္သည့္ 
ေက်ာင္းတြင္မဆို တက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ သာမက အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ဘဝတြင္ပါ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ား၊ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ရရွိလာၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ မူလတန္းကို စတင္ တက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ ၍ ဘြဲ႔ယူခ်ိန္အထိ 
ယံုၾကည္မႈ ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔က ကေလးငယ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး သြန္သင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဒင္းဗား 2020 အစီအစဥ္သည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုး ေနရာခ် 
ထားရမည္ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ  ခရိုင္အဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ထားရာတြင္ လမ္းညႊန္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
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ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ 
အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ရမည္။

ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ ရမည္။ 

အခြင့္အလမ္း ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ျခင္း

ေကာလိပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနရမည္။

ပန္းတိုင္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

အဓိက ယံုၾကည္မႈမ်ား

ေဝမွ်ခံယူထားေသာ 
အဓိကတန္ဖိုးမ်ား 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

 တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ေက်ာင္းသားသည္သာ 
ပထမ 

တည္ၾကည္မႈ

တန္းတူညီမွ်မႈ

ဦးေဆာင္ျခင္း
သင္ၾကားျခင္း
ေျပာင္းလဲျပင္လြယ္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေျမာ္ျမင္ခ်က္၊ ေက်ာင္းသားတုိင္း ေအာင္ျမင္ရမည္။

ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံပါ
ယဥ္ေက်းမႈ

မိမိတုိ႔သည္ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ 
အစဥ္တုိးတက္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုိ 

မိသားစုတုိင္းရရိွ ရမည္။ 

မိမိတုိ႔၏ ကေလးမ်ားသည္ 
မိမိတို႔ အားလုံးကုိ လုိအပ္သည္။ 

ကေလးတိုင္းတြင္ ပင္ကိုယ္ 
အစြမ္းအစ မ်ားႏွင့္ 
အလားအလာမ်ား ရွိသည္။ 

မိမိတို႔၏ မတူကြဲျပားမႈသည္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ 
ရတနာျဖစ္သည္။ 

မိမိတို႔သည္ အခြင့္အလမ္း 
ကြာဟခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွား 
ႏိုင္သည္ ၊ 
ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ 

ေနရာတုိင္းတြင္ ေက်ာင္းေကာင္းမ်ား ရွိေနရမည္။ 

Denver Plan 2020

DPS အဓိကတန္ဖိုးမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ပထမဆံုးျဖစ္သည္။  
မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္သမွ်ကိစၥ အားလံုးတြင္ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေရွ႔တန္းတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

တည္ၾကည္မႈ
မိမိတို႔က အမွန္တရားကိုသာ ေျပာဆိုမည္။ ေပးသည့္ ကတိမ်ားအတိုင္း တည္မည္။

တန္းတူညီမွ်မႈ
မိမိတို႔က မတူကြဲျပားမႈကို ဂုဏ္ယူသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတာမ်ား 
အားလံုးကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပံ့ပိုး ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိ 
မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုမို တန္းတူညီမ်ွမႈရွိေသာ အနာဂတ္ကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အစုအဖြဲ ့တစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိတို႔့အတူတကြ စဥ္းစားမည္၊ လုပ္ေဆာင္မည္၊ မိမိတို႔့၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေရး အတြက္ တီထြင္ဖန္တီးသြားမည္။

တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ
မိမိတို႔ကတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စုေပါင္းသိႏၷိဌာန္ ျပဳခ်က္္မ်ား အတြက္ တာဝန္ခံ တာဝန္ယူမႈျပဳပါမည္။ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွ မိမိတို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည္။ က်ရံႈးမႈမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူမည္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
မိမိတို႔က အလုပ္ေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိ၍ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔ 
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူေရး အေပၚ စိတ္အား ထက္သန္မႈ 
ရွိေစရန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ
မိမိတို႔၏ မွ်ေဝခံယူထားေသာ အဓိကတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အဓိက ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔ DPS ၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၏ အဓိက အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတုိ႔၏့ မွ်ေဝခံယူထားေသာ အဓိကတန္ဖုိးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးေအာင္ျမင္ရမည္ 
ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ကူညီႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါသည္။ ၾသဂုတ္လ 2012 ခုႏွစ္တြင္ လူေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ 
ဖန္တီးထားေသာ ဤတန္ဖုိးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏့ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရိွရန္ အတြက္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေအာင္ ပုံေဖာ္လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။ 
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မိမိတို႔၏ အဓိက ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား
မိမိတို႔၏ အဓိက ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝခံယူထားေသာ အဓိကတန္ဖိုးမ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ 
ခ်မွတ္ထားသည္။ ထိုယံုၾကည္ခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍ မိမိတို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
မည္ကဲ့သို႔ ဦးစားေပး အသံုးျပဳသြားရမည္ ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို မည္သို႔ တိုင္းတာရမည္ကို 

သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

•	 ကေလးတိုင္း ပင္ကိုယ္စြမ္းစ ရွိၿပီး၊  အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသည္။ 
ကေလးငယ္မ်ားကို ခိုင္မာတိက်ၿပီး ျပည့္စံုေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ 
ပညာမ်ားကို ရရွိေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

•	 မတူကြဲျပားျခင္းသည္ မိမိတို႔ေဒသ၏ တန္ဖိုးထားရာ ျဖစ္သည္။ တန္းတူညီမွ်မႈသည္ မိမိတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။  
ကေလးငယ္တိုင္း၏ မတူညီေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္မ်ား 
တိုးတက္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထ တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ 
သြားမည္။

•	 မိမိတို႔့သည္ ေအာင္ျမင္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ အခြင့္အလမ္းကြာဟခ်က္ မ်ားကို 
ဖယ္ရွားလုပ္ေဆာင္မည္။ 	
မိမိတုိ႔သည္ ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အတားအဆီး အဟန္႔အတားမ်ားကို 
ဖယ္ရွားသြားမည္။ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္မည္။ 
အလိုအပ္ဆံုးေသာကေလးမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့မည္။

•	 ေအာင္ျမင္ေနေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားတြင္္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ 
မိမိတို႔၏ တိုးတက္မႈကို အရႈိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ရမည္။ 
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ ပညာေရးမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း အားျဖင့္ မိမိတို႔့သည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားကို အထက္တန္း ေက်ာင္းၿပီးဆံုးသည္ ႏွင့္ ေကာလိပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ 
ဘဝ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးမည္။

•	 မိသားစုတိုင္းသည္ မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေသာ အရည္အေသြး ျမင့္မားသည့္ 
ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိမည္။	
မိမိတို႔့သည္ ခရိုင္တိုင္းတြင္ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းမ်ား ရွိရမည္ဟု သံႏၷိဌာန္ 
ခ်မွတ္ထားသည္။

•	 မိမိတို႔ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔ အားလံုးကို လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ 
မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား ေဒသတြင္းရွိ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးသည္ အတူတကြ 
DPS အဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
မိမိတို႔သည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္တာဝန္ယူ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ခြန္အားျမႇင့္တင္ေပးမည္။ 
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ေက်ာင္းသားမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားပံု

အဂၤလိပ္စာ မဟုတ္ဘဲ အျခား ဘာသာစကားကို 
အိမ္တြင္ သံုးစြဲသူမ်ား  41%

အခမဲ့/ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ ေန႔လည္စာ 72 %

ေစ်းႏႈန္းျပည့္ ေန႔လည္စာ  28 %

မူလတန္းေက်ာင္း 89 ေက်ာင္း

အလယ္တန္းေက်ာင္း 25 ေက်ာင္း

          6-12

အထကတ္န္းေက်ာင္း 35 ေက်ာင္း

          ECE-8 သို႔မဟုတ ္K-8

          ECE-12 သို႔မဟုတ္ K-12

စုစုေပါင္း ေက်ာင္းအေရအတြက္ 183 ေက်ာင္း

ခရိုင္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ေသာ-

ေက်ာင္း 140 ေက်ာင္း

Charter

လက္တင္အေမရိကန္လူမ်ဳိး 57%

လူျဖဴ    21 %

အာဖရိကန္ အေမရိကန္  14%

အာရွတုိက္သား     3%

လူမ်ဳိး ႏွစ္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ 
ႏွစ္မ်ဳိးထက္ပိုေသာ လူမ်ဳိးမ်ား    3%

အေမရိကန္ အင္ဒီးယန္း (သို႔) 
အလာစကာ ဇာတိ     1%

12
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ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘဝ ပညာေရးတြင္ စတင္ျပင္ဆင္ ထားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ တစ္သက္တာပညာေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သံုးတန္းတြင္ စာေရး၊ စာဖတ္ကို ထိုအတန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 
သို႔မဟုတ္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနတြင္ သင္ယူႏိုင္ပါမွ ဆယ္တန္းတြင္ စာေရး၊ စာဖတ္ ႏွင့္ သခ်ၤာတို႔တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ 

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ DPS သည္ အဂၤလိပ္စကားကို မိခင္ ဘာသာ စကားအျဖစ္မသံုးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ မူႀကိဳတန္းမွ သံုးတန္းအထိ 
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ပညာေရးကို ရရွိေအာင္ အျမဲႀကိဳးစားလွ်က္ရွိသည္။ DPS လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တုိင္းတြင္ 

ရိွေသာေက်ာင္းသားတုိင္း အားလံုးသည္ ေက်ာင္းေကာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အတြက္ မိမိတုိ ့ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္ 

အေသြးမ်ားကို အစဥ္တစ္စိုက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ သြားေနေသာခရီး 
ဒင္းဗား ေဒသတစ္ခုလံုးပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔သည္ 2020 ခုႏွစ္တြင္ ျပည့္မီရမည့္ ဖက္စံ ု
အဓိကပန္းတိုင္တစ္ခုကို စုေပါင္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအဓိကပန္းတိုင္ကို ေထာက္ပံ့ေပး ထားေသာ ပန္းတိုင္ေလးခုလည္း 
ပါဝင္သည္။ ထိုပန္းတိုင္ငါးခုျဖင့္ မိမိတို႔ ကေလးမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဓိကထား 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ထိုပန္းတိုင္မ်ားကို ေရာက္ရွိျခင္း အားျဖင့္ အျခား ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ရရွိ လာမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတြင္ေအာင္ျမင္ရန္ အေျခခံ  
အုတ္ျမတ္ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ရမည္။

ေက်ာင္းေကာင္းမ်ား  
ေနရာတိုင္းတြင္ ရွိေစရမည္။

သံုးတန္း စာဖတ္ျခင္း ႏွင့္ အေရး 
အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ယခ ု

60%			

2020

80%
2020 ခုႏွစ္တြင္ DPS သံုးတန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ 80% သည္ စာေရး၊ စာဖတ္ Lectura ႏွင့္ 

Escritura တြင္ Grade Level သို႔မဟုတ္ Grade Level အထက္တြင္ ရွိေနရမည္။*

2020 ခုႏွစ္တြင္ 80% ေသာ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
ေဒသမွ ခရိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မူေဘာင္ႏွင့္ 
တိုင္းတာမႈအရ ေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိေသာ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရမည္။ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ 

ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ

ယခု 2020

61%			 80%

5

ပန္းတိုင ္1

ပန္းတိုင ္2

ပန္းတိုင ္3

ပန္းတိုင ္4

ပန္းတိုင ္5

ပန္းတိုင ္1

ပန္းတိုင ္2

ပန္းတိုင ္3

ပန္းတိုင ္4

ပန္းတိုင ္5

*အေျခခံစံႏႈန္းမ်ဥ္းသည္ အဓိကက်ေသာ တန္ဖိုးထားမႈ ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲဖြယ္ရွိသည္။ ပစ္မွတ္မ်ားကို 2015-16 တြင္ ျပန္လည္စိစစ္သြားရန္ ရွိသည္။



DPS သည္ ကေလးငယ္္မ်ား ဖက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္ အခင္းအက်င္းမ်ားကုိ စီမံထားမည္ဟု သံႏၷဌိာန္ ခ်ထားသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား ျဖစ္ေစရန္ မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ကုိ သူတုိ႔၏ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အရာမ်ားကုိ ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ကုိယ္ကာယ က်န္းမာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပး ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္  လူမႈေရးႏွင့္စိတ္ဓာတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ 
ခံစားခ်က္မ်ားကုိ စီမံခန့္ခြျဲခင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တာဝန္ယူ၍ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား

လည္း ရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။  

မိမိတို႔ေက်ာင္းသား အားလံုးသည္ သူတို႔၏ အျမင့္မားဆံုးေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိသင့္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ 

မိမိတို႔့၏ လူျဖဴေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အာဖရိကန္ အေမရိကန္၊ လက္တင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၾကားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြာျခားမႈမ်ား အျမဲတစ္ေစ 

ရွိေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဖယ္ရွားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ့သည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ ကြာဟမႈ မရွိဘဲ လူမ်ဳိးေပၚတြင္ မူတည္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

အျမဲတစ္ေစ ကြာဟေနသည္ကို အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းသင့္သည္ ဟုယံုၾကည္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ အခြင့္အလမ္း ကြာဟမႈမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ 

အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား ထားရွိရမည္ဟု ခံယူထားသည္။

မိမိတုိ႔သည္ အထူး ပညာသင္ၾကားေရး လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စ၍ အဆင့္ျမင့္အတန္းမ်ားကုိေရာက္ ရိွေနၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အဆင္သင့္ 
ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားလုံးအတြက္ စိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြေစရန္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေစရန္ နွင့္ 

စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္တက္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖင့္ ျပည့္ဝေနေသာ အနာဂတ္ လူငယ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးမည္။ DPS အေနျဖင့္ ေကာလိပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 

အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပုိမုိ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

ဖက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး

အခြင့္အလမ္း ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မည္။

ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္

ဘြဲ႔ရရွိမႈ ႏႈန္း

ယခ ု 2020

68%			 90%

ေကာလိပ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ အတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနေသာ ေက်ာင္းသား

ယခ ု 2020

1100			 2200

အာဖရိကန္ အေမရိကန္ ႏွင့္ လက္တီႏို 
လူမ်ဳိး ၃ တန္း စာဖတ္ ႏွင့္ စာေရး 

ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ယခ ု 2020

50%			 75%

အာဖရိကန္ အေမရိကန္ ႏွင့္ လက္တီႏို 
လူမ်ဳိး ဘြဲ႔ရရွိမႈႏႈန္း

ယခ ု 2020

64%			 89%

2015 ခုႏွစ္တြင္ DPS ဝန္ထမ္းမ်ား ေဒသတြင္းရွိ မိတ္ေဆြမ်ား၊ DPS ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဝန္ေဆာင္္မႈမ်ား ေပးေနေသာ 
ၿမိဳ့တြင္းရွိ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား မွ ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ ့ကို ဤပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာနိုင္ေသာ 

စီမံခ်က္တစ္ခုကို အဆိုတင္သြင္း သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

2020 ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိကန္ အေမရိကန္ လက္တင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္း 
ေအာင္ျမင္ခ်က္သည္ 25 % ျမင့္တက္ရမည္။ 

တတိယတန္း အာဖရိကန္ အေမရိကန္ႏွင့္ လက္တင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာေရး၊စာဖတ္မႈ စြမ္းရည္သည္ 25 % 
တိုးတက္လာရမည္။*

2020 ခုနွစ္တြင္ DPS တြင္ ကိုးတန္းကတည္းမွ စ၍ ေလးႏွစ္တာ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေက်ာင္းၿပီးဆံုးမႈ 90 %  ျမင့္တက္လာေစရန္

2020 ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္က သတ္မွတ္ထားေသာ တင္းက်ပ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အရ 
ေကာလိပ္ေက်ာင္း ၿပီးၿပီး အလုပ္ခြင္ အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ႏွစ္ဆတိုး 

တက္လာေစရန္

6

ပန္းတိုင ္1

ပန္းတိုင ္2

ပန္းတိုင ္3

ပန္းတိုင ္4

ပန္းတိုင ္5
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*အေျခခံစံႏႈန္းမ်ဥ္းသည္ အဓိကက်ေသာ တန္ဖိုးထားမႈ ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲဖြယ္ရွိသည္။ ပစ္မွတ္မ်ားကို 2015-16 တြင္ ျပန္လည္စိစစ္သြားရန္ ရွိသည္။



မည္သို႔ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္သြားမည္နည္း။  
မိမိတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္။ မိမိတို႔၏ ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာသည္ DPS အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပန္းတိုင္မ်ားကို 
ေရာက္ရွိေအာင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အဓိကထား သံုးစြဲသြားမည့္ လိုအပ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခ်မွတ္ သြားမည္ကို လမ္းညြန္ ေပးထားပါသည္။

ဦးေဆာင္မႈ   
¢ DPS တစ္ခုလံုးတြင္ တန္ဖိုးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ခိုင္မာစြာ တည္ရွိေနေအာင္ 

ျပဳလုပ္မည္။ 

¢ ဦးေဆာင္သည့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း အားျဖင့္ မွ်ေဝ ဦးေဆာင္စနစ္ကို တိုးတက္ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

¢ ခိုင္မာေသာ ဦးေဆာင္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္း၏ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ အဓိကထား 
အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပး၍ ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္မည္။  

¢ မိမိတိုိ႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ မတူညီကြဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရန္ အတြက္ ေက်ာင္းဦးေဆာင္သူမ်ားကို အဆင္သင့္ ျဖစ္ေအာင္၊ 
တာဝန္ယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္။

သင္ၾကားျခင္း
¢ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာသင္ၾကားေနရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ စာသင္ခန္း သင္ၾကားမႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ တိက်ေသခ်ာမႈ တို႔ကို 

သိသာတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ထားပါသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားထဲတြင္ အတန္းလိုက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ သင္ၾကားမႈ 
နည္းဗ်ဴဟာ အေလ့အက်င့္ေကာင္း မ်ားကို ထားရွိေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

¢ အေထာက္အကူျပဳ စနစ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္မည္။ ၎တို႔့မွာ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္ စနစ္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္စနစ္မ်ား ၊ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ 
တိုးတက္ ေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္နည္း စနစ္မ်ား၊ အကဲျဖတ္ နည္းစနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။

¢ မိမိတို႔မွထူးခၽြန္ေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အဓိကလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ 
အကူအညီမ်ား ေပးျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္။

¢ ႏိုင္ငံတစ္ကာ အသိအမွတ္ျပဳ မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေသာ ပညာေရး ကို အတန္းတိုင္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မည္။ 

ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ႏိုင္စြမ္း	
¢ ေက်ာင္းမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးခ်ရမည္ အပါအဝင္ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ ေသာ ေက်ာင္းတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်မ်ား ခ်ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးမည္။ 

¢ ေဒသတိုင္းတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရွိေနၿပီး ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား 
ေက်ာင္းသစ္မ်ား အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာအေျခအေနမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား၊ ခိုင္မာေသာ တာဝန္ယူမွႈ နွင့္ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

¢ ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္္ခ်က္မ်ားကို အဓိက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ 
ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားကို အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 

ငယ္ရြယ္စဥ္ ကတည္းက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံပါ။ 
¢ မိမိတို႔့၏ အငယ္ဆံုးေက်ာင္းသားမ်ား အငယ္ဆံုး ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ အတန္းငယ္မ်ား (မူႀကိဳ- သံုးတန္း) ကတည္းကပင္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ သင္ၾကားရပါမည္။  

¢ ေဒသတြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔၍ ကေလးငယ္မ်ားရွိေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အရည္အေသြးျမင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသြားမည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ တုံးတမ္းစဥ္လာ
¢ မိမိတို႔၏ ေဝမွ်ခံယူထားေသာ အဓိကတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ေနထိုင္ျခင္း ဂုဏ္ယူျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္။

¢ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းမိတ္ေဆြမ်ား ပါဝင္ေသာ မိမိတို႔၏ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္း 
စဥ္လာမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္။ 

¢ ဝန္ေဆာင္္မႈေပးေသာ အေလ့အထ မ်ားကို DPS မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ DPS အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။
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လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း
ကေလးတုိင္း ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္သည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကုိ ရရိွရမည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ေရာက္ရိွေစရန္ 
မိမိတုိ႔သည္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားက ေလ့လာသင္ယူခ့ဲေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေပၚတြင္ 
တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔သည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ စ၍ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အားကုိးအားထား ရပါမည္။ လူတုိင္းကုိ 
တန္ဖုိးထားၿပီး လူတုိင္းသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သည္။ 

DPS တြင္ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ား ႏွင့္ ထိုပန္းတိုင္မ်ားကို 
ေရာက္ရွိေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာ တို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံယူ ပါသည္။  
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