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ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ အပ္ႏွင္းသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလုိမာသည္ အရည္အေသြး စံႏႈန္းျမင့္မားသည့္ သင္ရုိးညႊန္းတန္း ပါဝင္မႈမ်ား၊ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်မႈမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳထားပါသည္။ ယင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္က သိသာထင္ရွားသည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္၊ 
လုပ္ငန္းကမၻာ နယ္ပယ္အတြက္၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္မႈကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။  

 

အေထြေထြ သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ အေထြေထြ သင္ခန္းစာအတြက္ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား (General or the Combined General Course 
Course of Study Requirements) 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းၿပီးစီးရန္၊ အထက္တန္း ဒီပလုိမာ ရရိွရန္ ဆယ္မီစတာ နာရီ 240 (24 ယူနစ္မ်ား) လုိ 
အပ္ပါသည္။ ေအာင္လက္မွတ္ (Transcripts) တြင္ ေလ့လာထားသည့္ ပါဝင္ေသာအစီအစဥ္မ်ား ကြဲလြဲသည့္အတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
စုေပါင္း ႏွင့္ အေထြေထြ ဒီပလုိမာအတြက္ အထူးပညာေရး (special education) သတ္မွတ္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ 140 ဆယ္မီစတာနာရီ 
သင္ခန္းစာ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပါဝင္သည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
  

ဒီပလုိမာ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထြေထြ သင္ခန္းစာမ်ား 

 

Semester Carnegie 

သင္ခန္းစာမ်ား (Course)  ရမွတ္ 
Credits  

ယူနစ္ 
Units  

1. ဘာသာစကား ဝိဇၹာဘာသာရပ္ Language Arts – စာေပမိတ္ဆက္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပံု 1 & 2 ကို ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 
ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္)၊ အေမရိကန္ စာေပ 1 & 2 ကုိ ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမႈ 
အပါအဝင္၊ အနည္းဆံုး 40 ဆယ္မီ စတာနာရီ (4 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။ ကမၻာ့စာေပ၊ သို႔မဟုတ္ အထက္တန္း စာေရးသားမႈ 
သင္ခန္းစာ ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အျခား ဘာသာစကား ဝိဇၹာဘာသာရပ္ 
(Language Arts) ကို ေလ့လာမႈ ေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။  

40  4.0  

2. သခ ၤ်ာ – 40 ဆယ္မီစတာနာရီ (4 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။ အယ္လ္ဂ်ီဘရာႏွင့္ အျခားေပါင္းစည္း ညီမွ်ကိန္းမ်ား (its 
integrated equivalent) ကို ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။ ဂ်ီၾသေမႀတီ ႏွင့္ ယင္း၏ 
ေပါင္းစည္း ညီမွ်ကိန္းမ်ား (its integrated equivalent) ကုိ ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။ 
အယ္လ္ဂ်ီဘရာ 2 ႏွင့္ (its integrated equivalent) ကုိ ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။ 
အယ္လ္ဂ်ီဘရာထက္ ပို၍အဆင့္ျမင့္ သခ ၤ်ာကို ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။  

40  4.0  

3. သိပၸံ – 30 ဆယ္မီစတာနာရီ (3 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သိပၸံရမွတ္ credit အတြက္ 30 ဆယ္မီစတာ 
နာရီ (3 ယူနစ္) ကုိ ၿပီးစီးရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ကမၻာေျမသိပၸံ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ရူပေဗဒတုိ႔အတြက္ 20 ဆယ္မီစတာနာရီ (2 
ယူနစ္) ကုိ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။  

30  3.0  

4. လူမႈေရး ေလ့လာမႈမ်ား – 30 ဆယ္မီစတာနာရီ (3 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုသမိုင္းေလ့လာမႈ 
အတြက္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးေလ့လာမႈအတြက္ 5 ဆယ္မီစတာနာရီ (0.5 
ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခား လူမႈေရး ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ 15 ဆယ္မီစတာနာရီ (1.5 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။  

30  3.0  

5. ကုိယ္ကာယ ပညာေရး/ အက၊ ၿမိ ႔ဳေတာ္တခြင္ ခ်ီတက္သည့္ ဘင္တပ္ဖြဲ႔၊ ROTC, သုိ႔မဟုတ္ DPS အားကစားမ်ား – 10 
ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။ သုိ႔မဟုတ္ အားကစားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။  

10  1.0  



ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား – 90 ဆယ္မီစတာနာရီ (9 ယူနစ္) ကုိ ရရွိမည္။  
 
ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား – 40 ဆယ္မီစတာ နာရီ (4 ယူနစ္) ရရွိမည္။ ယင္းတို႔တြင္ ပန္းခ်ီ၊ အက၊ ျပဇာတ္ 

စသည့္ အႏုပညာဝိဇၹာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဘဝ တက္လမ္းႏွင့္ နည္းပညာ ပညာေရးတုိ႔မွ 10 ဆယ္မီစတာ နာရီ (1 

ယူနစ္) ရရွိမည္။ အဂၤလိပ္/ လူမႈေရး ေရြးခ်ယ္ဘာသာမ်ား၊ ကမၻာ့ဘာသာစကားမ်ား၊ AVID, Gear-Up, and AP/IB 

အပါအဝင္ ျဖစ္သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားမွ 10 ဆယ္မီစတာ နာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။  

အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား – ဘြဲ႔ရရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ဆယ္မီစတာနာရီ 240 (24 ယူနစ္) လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္၊ အျခား 

ေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာရပ္မ်ားမွ 50 ဆယ္မီစတာ နာရီ (5 ယူနစ္) ရရိွႏိုင္သည္။ ပင္မ သင္ရိုးညႊန္းတန္းပါ ဘာသာရပ္မ်ား တြင္ 

ေရြးခ်ယ္စရာ အစီအစဥ္ အမ်ားအျပား ထားရွိေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အႏုပညာ၊ စီးပြားေရး ဘိဇနက္/ 

ေစ်းကြက္တင္ျခင္း ပညာ၊ စားသံုးသူႏွင့္ မိသားစု ေလ့လာေရး၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘာသာစကား၊ စက္မႈ နည္းပညာ (industrial 

technology)၊ ဂီတ၊ ကိုယ္ကာယ ပညာေရး/အက၊ အျခား ကမ္းလွမ္းပုိ႔ခ်မႈမ်ားမွေန၍လည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။  

ရပ္ရြာအေျချပဳ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား –  ဒီပလိုမာအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဆယ္မီစတာနာရီ 240 (24 ယူနစ္) လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္၊ 
အနည္းဆံုး 220 ဆယ္မီစတာ နာရီ (22 ယူနစ္) ကုိ စာသင္ခန္းအေျချပဳ ပုိ႔ခ်ေလ့လာမႈမ်ားမွ ရရွိမည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္၊ အျမင့္ဆံုး ဘြဲ႔ရရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူမႈ အသုိက္အဝန္း အေျချပဳ အေတြ႔အၾကံဳ 
မ်ားမွ 20 ဆယ္မီစတာ နာရီ (2 ယူနစ္) ရရွိႏိုင္သည္။ ယင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း 
အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ အလုပ္သင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ဤမွ်ႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း 
မဟုတ္ပါ။  
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စုစုေပါင္း  240  24.0  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား၊ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ အတန္းမ်ားအတြက္ 

DENVER PUBLIC SCHOOLS HIGH SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS  

Class of 2011 & 2012  

 

အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းအတြက္ ရမွတ္ (High School credits) ကုိ ရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- အလယ္ 
တန္းေက်ာင္းတြင္ အယ္လ္ဂ်ီဘရာ-၁ (Algebra 1) ၿပီးစီးသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအဖုိ႔၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ သခ ၤ်ာကုိ ၄-ႏွစ္တာ 
သင္ၾကားရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

  
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား  
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳသည့္ အားကစားကိစၥမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီသူ ေက်ာင္းသားမ်ား 
သည္ ကိုယ္ကာယဆုိင္ရာ ပညာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ရရိွေကာင္း ရရိွႏိုင္သည္။ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအတြက္ 
grade သုိ႔မဟုတ္ ရမွတ္ credit အပ္ႏွင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသုိ႔ကင္းလြတ္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီပလုိမာ ရရိွရန္ လုိအပ္သည့္ စုစုေပါင္း 
နာရီမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကုိယ္ကာယပညာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆယ္မီစတာ 
၂-ခုလံုးတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးေကာင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

  
ကုိယ္ကာယဆုိင္ရာ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား  

a. ရာသီတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ (academic eligibility) ရိွထားရမည္။  
b. ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ကိုယ္ကာယပညာေရး (PE) လုိအပ္ခ်က္ ဆယ္မီစတာနာရီ (၅ နာရီ) ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္၊ အားကစား 

ရာသီ တစ္ခုအျပည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။  
c. ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွရန္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားသစ္၊ ဆုိဖိုမုိး (sophomore) သုိ႔မဟုတ္ အတန္းငယ္ 

(junior) ျဖစ္ရမည္။ ကုိယ္ကာယ ပညာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္မီေသးေသာ အတန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ား (Seniors) ဤကင္း 
လြတ္ခြင့္ကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ကိုယ္ကာယ ပညာေရး သင္ခန္းစာကုိ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

  
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ လက္မွတ္သည္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအဖို႔ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ရန္ လုိအပ္သည့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာနယ္ပယ္ ၅-ခုအနက္ တစ္ခုခုကုိ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း သက္ေသခံျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။  

• အေထြေထြေလ့လာမႈ သင္ခန္းစာ (The General Course of Study)  
• သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလ့လာမႈ သင္ခန္းစာ (Designated Course of Study) *  
• ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အေထြေထြ (Combined General) *  
• လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ ေလ့လာမႈ (Work Experience and Study) *  
• ASCENT ဒီပလုိမာ (တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေက်ာင္းအပ္ႏံွျခင္းမွ ေန၍ အျမန္စြမ္းေဆာင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား) (Accelerating 

Students Through Concurrent Enrollment)  

  
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
သခ်ၤာႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ (Literacy CSAP) ကုိ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မရိွသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၊ 9th grade ပညာသင္ႏွစ္၊ ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္ 10th grade ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆသင္ၾကား ေလ့လာရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ အပိုေဆာင္း အတန္းေနရာခ်ထားမႈကုိ ေရြးခ်ယ္စရာဘာသာရပ္ ရမွတ္ (academic elective credit) အျဖစ္ ထည့္ 
သြင္း တြက္ခ်က္မည္ ျဖစ္သည္။   

  
 
 



 
 
ပုံမွန္ ပညာေရးႏွစ္ စာသင္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ 70 ရမွတ္နာရီ credit hours (ဆယ္မီစတာတစ္ခုလွ်င္ 35 credits) အတြက္ 
စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကန္႔သတ္ခ်က္သည္ 80 credits (ဆယ္မီစတာ တစ္ခုလွ်င္ အပုိေဆာင္း 5 credits) သို႔ ေက်ာင္းအုပ္ 
ႀကီး၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အတူ တိုးျမႇင့္ေကာင္း တိုးျမႇင့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 • ေႏြရာသီေက်ာင္းကာလတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အမ်ားဆုံးရရိွႏိုင္သည့္ ရမွတ္ credits သည္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (semester 
hours) ရိွပါသည္။ 

 

ဘြဲ႔ယူေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား  
သူတို႔၏ အတန္းႏွင့္အတူ ဘြဲ႔ယူေရးတြင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၊ 240 ဆယ္မီစတာ နာရီ (semester 
hours) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အတန္းၿပီးေျမာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူတုိ႔၏ အတန္းႀကီး ပညာသင္ႏွစ္ (senior year) အတြက္ လုိအပ္ေသာ သင္ခန္း 
စာမ်ား ၿပီးေျမာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 

ေရႊ႔ေျပာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား  
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ ျပင္ပမွ ေျပာင္းေရႊ႔လာေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္၊ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဒီပလုိမာ ရရိွရန္အတြက္ လုိ 
အပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရပါမည္။ ဘြဲ႔မရမီတြင္၊ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား၌ အနည္းဆံုး ဆယ္မီစတာ ကာလ ၂-ခု ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ အပါအဝင္၊ 
ဘြဲ႔ရရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အားလုံး ျပည့္စံုေစရမည္။ အနိမ့္ဆံုး 50 ဆယ္မီစတာနာရီ၊ (5 ယူနစ္မ်ား) ရမွတ္ credit ရိွထားရမည္။  

  
ခြဲခြာျခင္း အမွတ္တရ ထူးခၽြန္ဆု Valedictorian/ Salutatorian  
ဆယ္မီစတာ ကာလ ၈ ခုစလုံး၏ ပ်မ္းမွ်ကို ေက်ာင္းတိုင္း၏ ခြဲခြာျခင္း အမွတ္တရ ထူးခၽြန္ဆုရသူ valedictorian/salutatorian အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၃-ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံတက္ေရာက္ 
ရန္ လုိအပ္ၿပီး၊ သူတို႔ ေက်ာင္းၿပီးဘြဲ႔ရသည့္ အတန္းတြင္ အျမင့္ဆံုး ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ grade point average ရွိရမည္။ သုိ႔မွသာ အတန္းတြင္း 
ထူးခၽြန္ဆု valedictorian/salutatorian အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမည္ ျဖစ္သည္။   
  

 

ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အတန္းအဆင့္အလုိက္ ခြဲျခားမႈ Grade 
Level Classification of Students  

60 ဆယ္မီစတာ နာရီ 
120 ဆယ္မီစတာ နာရီ 
170 ဆယ္မီစတာ နာရီ 
240 ဆယ္မီစတာ နာရီ 

Sophomore ဆုိဖိုမုိး 
Junior အတန္းငယ္  
Senior အတန္းႀကီး 

Diploma ဒီပလုိမာရရိွျခင္း  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား 
အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

Denver Public Schools 
                               HIGH SCHOOL GRADUATION REQUIREMENTS  

                             အလုပ္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေလ့လာမႈ  
  

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ အပ္ႏွင္းသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလုိမာသည္ အရည္အေသြး စံႏႈန္းျမင့္မားသည့္ သင္ရုိးညႊန္းတန္း ပါဝင္မႈမ်ား၊ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်မႈမ်ားႏွင့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳထားပါသည္။ ယင္းကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္က သိသာထင္ရွားသည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္၊ 

လုပ္ငန္းကမၻာ နယ္ပယ္အတြက္၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္မႈကုိ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။  

 

 လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေလ့လာမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား  

Grades 9, 10, 11 and 12 တြင္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၏ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေမြးေန႔  ေနာက္ ပိုင္း ပထမဆယ္မီစတာ တေလွ်ာက္တြင္ 
ဆယ္မီစတာ နာရီ 240 (24 ယူနစ္မ်ား) လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းဘာသာရပ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းဝန္ 
ထမ္း အဖြဲ႔ (Staffing team) က ဆံုးျဖတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္လက္မွတ္ (Transcripts) တြင္ ေလ့လာထားသည့္ ပါဝင္ေသာ အစီ 
အစဥ္မ်ား ကြဲလြဲသည့္အတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပါဝင္သည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းေလ့လာမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 vလုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေလ့လာမႈ (Work Experience & Study)  Semester Hours  Carnegie  

 ဒီပလုိမာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား  Required  Units  
Required  

သင္ခန္းစာမ်ား (Course)  ရမွတ္မ်ား  
Credits  

ယူနစ္မ်ား 
Units  

လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေလ့လာမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား (WES)    

ဘာသာစကား ဝိဇၹာဘာသာရပ္မ်ား (Language Arts) – အနိမ့္ဆံုး 40 ဆယ္မီစတာနာရီ (4 ယူနစ္) ရရွိမည္။  30 3.0 

လူမႈေရး ေလ့လာမႈမ်ား – 20 ဆယ္မီစတာနာရီ (2 ယူနစ္) ရရွိမည္။ 10 ဆယ္မီစတာနာရ ီ(1 ယူနစ္) ေလ့လာမႈ 
တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတန္းမ်ား လုိအပ္သည္။  

20 2.0 

သိပၸံ–10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။  10 1.0 

သခ ၤ်ာ – 20 ဆယ္မီစတာနာရီ (2 ယူနစ္) ရရွိမည္။  20 2.0 

Physical Education/Dance, Citywide Marching Band, or ROTC – အျခား IEP က ထူးျခားျပဌာန္းထားမႈ မ်ား 
မရိွလွ်င္၊ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။  

10 1.0 

အႏုပညာ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ျပဇာတ္ သုိ႔မဟုတ္ CTE (Fine Arts: Music, Art, Drama or CTE) – အႏုပညာ ပန္းခ်ီ၊ 
အက၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ ဂီတ စသည္ျဖင့္ ေလ့လာမႈေၾကာင့္ 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။  

10 1.0 

ေရြးခ်ယ္စရာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ Academic Elective – ေရြးခ်ယ္စရာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘာသာမ်ားအတြက္ 10 
ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။ ယင္းတို႔တြင္ အဂၤလိပ္/ လူမႈေရး ေရြးခ်ယ္ဘာသာမ်ား၊ ဘဝတက္လမ္းႏွင့္ 
နည္းပညာ ပညာေရးသင္ခန္းစာမ်ား၊ AVID, Gear-Up, and AP/IB သင္ခန္းစာမ်ား ပါဝင္သည္။  

10 1.0 

သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း Vocations – 10 ဆယ္မီစတာနာရီ (1 ယူနစ္) ရရွိမည္။  10 1.0 

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာရပ္မ်ား (Other electives): ဘြဲ႔ရရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ဆယ္မီစတာနာရီ 240 (24 
ယူနစ္) လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာရပ္မ်ားမွေန၍ 60 ဆယ္မီစတာနာရီ (8 ယူနစ္) ရရွိႏိုင္ 
သည္။ ပင္မ သင္ရိုးညႊန္းတန္းပါ ဘာသာရပ္မ်ား တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အစီအစဥ္ အမ်ားအျပား ထားရွိေပးသည္။ 
ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အႏုပညာ၊ စီးပြားေရး ဘိဇနက္/ ေစ်းကြက္တင္ျခင္း ပညာ၊  

60 6.0 



 

 

စားသုံးသူႏွင့္ မိသားစု ေလ့လာေရး၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘာသာစကား၊ စက္မႈ နည္းပညာ (industrial technology)၊ ဂီတ၊ 
ကိုယ္ကာယ ပညာေရး/အက၊ အျခား လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အထူးျပဳ ပညာေရး ကမ္းလွမ္း 
ပို႔ခ်မႈမ်ားမွေန၍လည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။  

လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား (Work-based experience) – ဒီပလိုမာအတြက္ လုိအပ္သည့္ ဆယ္မီစတာနာရီ 240 
(24 ယူနစ္) လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္၊ အနည္းဆံုး ဆယ္မီစတာနာရီ 60 (6 ယူနစ္) ကုိ လုပ္ငန္းအေျခခံသည့္ အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ား (WES အစီအစဥ္မ်ား) မွ ရရွိႏိုင္သည္။  

60 6.0 

သတ္မွတ္ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာမႈ  
(DESIGNATED COURSE OF STUDY REQUIREMENTS)  

ယင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သင္ခန္းစာေလ့လာမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သင္ရိုးညႊန္း 
တန္း/ပါဝင္သည့္ ဘာသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီပလိုမာ ရရိွေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳရာ၌ 
အကဲျဖတ္နည္းကုိ ေရြးခ်ယ္ စီမံမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ကာယ ခံစားမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အေျပာစြမ္းရည္ မစြမ္းသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲရလဒ္သည္ ေက်ာင္း 
သား၏ ကိုယ္ကာယ ခံစားမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အေျပာစြမ္းရည္ ခ်ဳိ႔တဲ့ေနမႈအေပၚ ထင္ဟပ္ေစမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ 
ယင္း၏ ခံယူႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ရရိွမႈ အဆင့္အတန္းကို တိက်ေသခ်ာ ထင္ဟပ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။  

    

1) အထက္ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာ ဘာသာရပ္မ်ား တစ္ခုခုကို ေလ့လာရန္စြမ္းရည္ အခက္အခ ဲလိုအပ္ခ်က္ ရွိေန 

သည့္၊ အထူးမသန္စြမ္းသည့္ အေျခအေနရိွေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၊ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေရးဆြဲထားသည့္ 
သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေက်နပ္ေအာင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ပါက၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ 
ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။  

2) ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ grades 9, 10, 11, ႏွင့္ 12 သုိ႔ ပုံမွန္တက္ေရာက္ၿပီး/ ေသာ္လည္း၊ ပထမဆယ္မီစတာ 
ကို ေက်ာင္းသား၏ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ေနာက္ပိုင္းမွသာ ျဖတ္သန္းရပါက၊ ယင္းကို IEP အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။   

    

စုစုေပါင္း  240  24.0  
 

* ေပါင္းစပ္ အေထြေထြ ေလ့လာမႈ (Combined General)၊ သတ္မွတ္ဒီဇိုင္းဆြဲထားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာမႈ (Designated Course 
of Study) ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေလ့လာမႈ ေပါင္းစပ္..စသည္ျဖင့္ အထူးပညာေရး လုိအပ္ခ်က္ရိွေနသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား (transcripts) အရ တစ္ခုသို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပုိေသာ 
ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာရပ္သည္ အထူးပညာေရးသင္ၾကားမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါက၊  ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ား ရိွေနပါသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္ခန္းစာေလ့လာမႈသည္၊ မတူကြဲျပားသည့္ ဒီပလုိမာအျဖစ္ 
ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းသား၏ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္း (transcript) တြင္သာ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း 
သားတုိင္း၏ ဒီပလုိမာတြင္၊ "ယခု ဒီပလုိမာသည္ ေက်ာင္းသား၏ တရားဝင္မွတ္တမ္း (transcript) တြင္၊ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတိုင္း 
ေလ့လာမႈ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္" ဟု ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။ 

Grades 9, 10, 11, ႏွင့္ 12 ၿပီးေျမာက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၄ ႏွစ္ (8 ဆယ္မီစတာ) လုိအပ္ 
သည္။ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥမ်ား ရိွသည္။  
• ပင္မသင္ရိုးညႊန္းတန္း/ ေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာရပ္မ်ား လုိအပ္ခ်က္အားလုံး 240 ဆယ္မီစတာ နာရီ (24 ယူနစ္) ကို 3.0 GPA ျဖင့္ 

ၿပီးေျမာက္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆယ္မီစတာ ကာလ ၇ ခုတြင္ ဘြဲ႔ရရိွႏိုင္သည္။  
• ပင္မသင္ရိုးညႊန္းတန္း/ ေရြးခ်ယ္စရာ ဘာသာရပ္မ်ား လုိအပ္ခ်က္အားလုံး 240 ဆယ္မီစတာ နာရီ (24 ယူနစ္) ကို 3.5 GPA ျဖင့္ 

ၿပီးေျမာက္သူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆယ္မီစတာ ကာလ ၆ ခုတြင္ ဘြဲ႔ရရိွႏိုင္သည္။  

 

မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား  
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္မ်ားအားျဖင့္၊ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဒီပလုိမာကုိ ရရိွႏိုင္သည္။  

• မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေထြေထြေလ့လာမႈ သင္ခန္းစာမ်ား General Course of Study  အတုိင္း လုိအပ္ခ်က္ကို 
ျပည့္မီပါက၊ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ဒီပလုိမာ ကုိ ရရိွမည္။  

• မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပူးေပါင္းအေထြေထြေလ့လာမႈ သင္ခန္းစာမ်ား  Combined General Course of Study 
အတုိင္း လုိအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီပါက၊ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ဒီပလုိမာ ကုိ ရရိွမည္။ 



• မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္ Work Experience and Study Program 
အတုိင္း လုိအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီပါက၊ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ဒီပလုိမာ ကုိ ရရိွမည္။ 

• အထူး မသန္စြမ္းခ်ဳိ႔တဲ့မႈ ရိွေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာမ်ာ ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္ 
ခန္းစာ ေလ့လာမႈ (Designated Course of Study) လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစ၊ ျပည့္မီႏုိင္စြမ္းအတြက္ အခက္အခဲရွိေနပါကလည္း  
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ဒီပလုိမာ ကုိ ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။  

သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအၾကံေပးထံ၊ သုိ႔မဟုတ္ အထူးျပဳပညာေရးဆရာထံသို႔ လုိအပ္ခ်က္ သင္ခန္းစာေလ့လာမႈမ်ား အတိအက် သိရိွရန္ 
ဆက္သြယ္ပါ။  
ေက်ာင္းသားက ၿပီးေျမာက္သည့္ သင္ခန္းစာေလ့လာမႈ နယ္ပယ္ကုိ ေက်ာင္းသား၏ တရားဝင္ ေအာင္လက္မွတ္ (official transcript) တြင္ 
ထင္စပ္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။  
 
ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္  
ေက်ာင္းသားမ်ား ပုံမွန္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေသာ္လည္း၊ လုိအပ္သည့္ သင္ခန္းစာ ေလ့လာမႈ (မည္သည့္ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ ၃-ခုတြင္ 
ျဖစ္ေစ) လုိအပ္ခ်က္ မျပည့္မီပါက၊ တက္ေရာက္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ေကာင္း ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

  
အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ယင္းသည္ ေက်ာင္း 
တစ္ခုခ်င္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘတုိ႔၏ ပူးတြဲတာဝန္ယူမႈျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ပညာေရးႏွင့္ ဘဝတက္လမ္း ပန္းတုိင္မ်ားကုိ 
ေသခ်ာက်န ကရုထားေရြးခ်ယ္၍ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အာရုံထား ေလ့လာမႈအေပၚ ေၾကညာထားသည့္ နယ္ပယ္ Declared 
Area of Focus: ေက်ာင္းသားတုိင္းသည္၊ သူ၏ အတန္းငယ္ Junior year ပထမ ဆယ္မီစတာတြင္၊ သူ၏ အာရုံထားေလ့လာမည့္ နယ္ပယ္ 
"area of focus" ကုိ ေၾကညာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားက ဘြဲ႔ရရန္ လုိအပ္ခ်က္ နယ္ပယ္မ်ားအျပင္ အနည္းဆုံး ေလ့လာမႈ 1.0 unit 
ယူနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ (သုိ႔ေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ ဆယ္မီစတာနာရီ 240 ထက္ေက်ာ္လြန္ရန္ မလုိအပ္ပါ)။ ထုိ႔အျပင္ သူ၏ေလ့လာ 
ထားမႈ မွတ္တမ္း (a portfolio of his/her learning) ကုိ ျပဳစုထားရမည္။ ယင္းမွေန၍ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေပၚ မည္မွ် နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း 
နားလည္သေဘာေပါက္သည္ ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးေနာက္ သူ၏ နားလည္ထားမႈကုိ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ မည္သုိ႔အသံုးခ်ရန္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္ကို ေဖာ္ျပေနလိမ့္မည္။  

  
အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းအတြက္ ေက်ာင္းရမွတ္ (High School credits) ရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- အလယ္ 
တန္းေက်ာင္းတြင္ အယ္လ္ဂ်ီဘရာ-၁ (Algebra 1) ၿပီးေျမာက္သူသည္၊ အထက္တန္းတြင္ သခ်ၤာကုိ ၄-ႏွစ္ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား  
ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ပညာေရး ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳသည့္ အားကစားကိစၥမ်ားႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီသူ ေက်ာင္းသားမ်ား 
သည္ ကိုယ္ကာယဆုိင္ရာ ပညာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ ရရိွေကာင္း ရရိွႏိုင္သည္။ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအတြက္ 
grade သုိ႔မဟုတ္ ရမွတ္ credit အပ္ႏွင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသုိ႔ကင္းလြတ္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီပလုိမာ ရရိွရန္ လုိအပ္သည့္ စုစုေပါင္း 
နာရီမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကုိယ္ကာယပညာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆယ္မီစတာ 
၂-ခုလံုးတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးေကာင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

  
ကုိယ္ကာယ ပညာေရး ကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား  

a. ရာသီတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ (academic eligibility) ရိွထားရမည္။  
b. ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ကိုယ္ကာယပညာေရး (PE) လုိအပ္ခ်က္ ဆယ္မီစတာနာရီ (၅ နာရီ) ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္၊ အားကစား 

ရာသီ တစ္ခုအျပည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။  
c. ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရိွရန္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားသစ္၊ ဆုိဖိုမုိး (sophomore) သုိ႔မဟုတ္ အတန္းငယ္ 

(junior) ျဖစ္ရမည္။ ကုိယ္ကာယ ပညာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္မီေသးေသာ အတန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ား (Seniors) ဤကင္း 
လြတ္ခြင့္ကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ကိုယ္ကာယ ပညာေရး သင္ခန္းစာကုိ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

  


