မူှါဒေပၐလစီ JICA - ေက်ာင္းသား ှတ္စားဆင္ယင္မႈ
ဘုုတ္အဖြ႕ဲ မွယံုၾကည္ထားသည္မွာေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ှတ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ မူှါဒေပၐလစီသည္ လံုျခံဳမႈရွိ၍ ေလ့လာသင္ယူျခင္း
သိ႔အ
ု ာရံုျပဳႏိုင္ေသာ၊ ထိ႔ျု ပင္ မလိုလားအပ္ေသာအေႏွာင့္အယွက္မ်ားမွ ကင္းေှးသည့္ေက်ာင္းပတ္ှန္းက်င္ တစ္ခုအားဖန္တီးရာတြင္
အေရးပါေသာရႈေထာင့္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ထားသည္။ ေက်ာင္းတစ္ေန႔တာအတြင္း၊ ေက်ာင္း ခရိုင္ေဒသယာဥ္မ်ားအားစီးနင္း
လိုက္ပါလာစဥ္၊ထိ႔ျု ပင္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသို႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
အားလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္မႈရွိေသာစံှတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပံုပန္းသြင္ျပင္အားလိုက္နာရေပမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ှတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပံုပန္းသြင္ျပင္သည္သန္႔ရွင္းေသသပ္မႈရွိၿပီး လံုျခံဳမႈရွိေသာက်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္သည့္စံသတ္
မွတခ
္ ်က္ျဖင့္ကက
ို ္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားသူမ်ားထံသို႔လည္းေလးစားသမႈရွိမႈအားျပသရေပမည္။ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္သည့္ စံသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္သည့္၊ ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္၊ ေစာ္ကားသည့္သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္သို႔မွမဟုုတ္ သေကၤတ
မ်ား၊ စကားလံုးမ်ားသို႔မဟုုတ္ ရုုပ္ပံုမ်ားအားျဖင့္အျခားသူမ်ားအားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုုတ္ပညာေရးဆိုင္ရာ
လုုပ္ငန္းစဥ္အား သိသာထင္ရွားစြာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ပံုပန္းသြင္ျပင္၊ ှတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားအားလံုးှ သည္းၿငိးခံလိမ့္မည္
မဟုုတ္ေပ။
သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ ှတ္စားဆင္ယင္မႈအားအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည့္ အေသးစိတ္က်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအားထုုတ္ျပန္ရန္
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီသည္ ၎တို႔၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ား (CSC) ျဖင့္ပူးေပါင္း၍ ှတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္
သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေဆာင္ရြက္၊ ထုုတ္ျပန္သင့္ေပသည္။ ေက်ာင္းအုုပ္မ်ားႏွင့္
၎တိ႔၏
ု တာှန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ေက်ာင္းတြင္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ ပါှင္ရာ
တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မည္သည့္ှတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ေပးရန္အဆံုးသတ္အခြင့္အာဏာရွိေပ
သည္။
လက္ခံမေပးႏိုင္ေသာအိုင္တမ္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအိုင္တမ္မ်ားအားစိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟုယူဆထားၿပီးေက်ာင္းေျမျပင္၊ ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသယာဥ္မ်ား၊ သိ႔မ
ု ွမ
ဟုုတ္ေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္လက္သင့္ခံေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ-

1. ေပါင္လယ္ထက္တိုေသာ ေဘာင္းဘီတိုမ်ား၊ ဂါှန္မ်ား၊ စကတ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အျခားတူညီေသာအှတ္အစားမ်ား
2. အေဆာက္အဦးအတြင္းထဲတင
ြ ္ ှတ္ဆင္ေသာ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား၊ ဦးထုုပ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ေခါင္းေဆာင္းပုုှါမ်ား
3. ှမ္းဗိုက္၊ ေနာက္ေက်ာ၊ ရင္သား၊ တင္သားသု႔မ
ုိ ဟုုတ္မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားအစရွိသည္တို႔အားေဖာ္ျပထားသည့္သို႔မဟုုတ္လစ္ဟထားသည့္
မသင့္ေတာ္ေသာပါးလႊာေသာအှတ္ထည္၊ အၾကပ္အတုုပ္မ်ား၊ ေခ်ာင္ပြေနသည္မ်ားသို႔မဟုုတ္တိုတိုေလး ျဖတ္ထားသည့္ အှတ္အ
စားမ်ား။ (ဥပမာဆိုရလွ်င္ ဤအပိုင္းေအာက္တြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအိုင္တမ္မ်ားအားတားျမစ္ထားသည္ - ပိုက္ကြန္၊ ဇာကြက္
သိ႔မ
ု ဟုုတ္ တူညီေသာအထည္စမ်ားျဖင့္ ျပဳလုုပ္ထားေသာအှတ္အစားမ်ား၊ ႏွင့္ခါးေပၐအကၤ်ႌမ်ား၊ ျမင္းလည္ငင္ႀကိဳးသဖြယ္
အေပၐှတ္အက်ၤႌ မ်ား၊ ေနာက္ေက်ာေပၐေနသည့္အှတ္အစားမ်ား၊ ၾကပ္ထုတ္သည့္ ပိုက္လံုးသဖြယ္ အေပၐှတ္အက်ႌမ်ား၊
ၾကြက္သားေဖာ္ျပသည့္ အေပၐှတ္အက်ႌမ်ား၊ ေဖာ္ျပလြန္းေနသည့္ အေပၐှတ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ေႏြရာသီဂါှန္ရွည္မ်ား၊ အစရွိသျဖင့္။)

4. ေအာက္ပါတိ႔အ
ု ားရည္ညႊန္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည့္ စကားလံုးမ်ား၊ သေကၤတမ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ရုုပ္ပံုမ်ားပါှင္ေနသည့္ မည္သည့္
အှတ္စား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာ၊ ပံုပန္းသြင္ျပင္မ်ား၊ လက္ှတ္တန္ဆာရတနာမ်ား၊ ဆံပင္အေရာင္ဆိုးျခင္းမ်ား၊ ဖန္စီသံုးပစၥည္း
မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ခႏၶာကိုယ္ဆင္ယင္မႈမ်ားမဆို-

- ေဆးှါး၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္ေသစာ သိ႔မု ဟုုတ္ လက္နက္မ်ားအား ရည္ညႊန္းေနသည့္

- လိင္သဘာှအား ရည္ညႊန္းေနသည့္
- စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ဖြယ္အျပဳမူ၊ ေအာက္လမ္း ေလ့လာလိုက္စားမႈ၊ ရိုင္းျပမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိ႔မု ဟုုတ္ ဥပေဒအရ ေဖာက္ျပန္မႈ
အစရွိသည္တ႔အ
ို ား ရည္ညန
ြ ္းေနသည့္

- ေဆးှါးအသံုးျပဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈသို႔မဟုုတ္ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ဖြယ္အျပဳအမူမ်ားအားေထာက္ခံသည့္လူဆိုးအဖြဲ႕မ်ား၊ အဖြ႕ဲ စည္း
မ်ားသို႔မဟုုတ္ကလပ္မ်ား၊ အစရွိသည္တို႔တင
ြ ္အဖြဲ႕ှင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္အေရာင္ဆင္ယင္မႈ၊ အျပင္အဆင္၊ အမွတ္သား သိ႔မ
ု
ဟုုတ္ အျခားေသာအရာမ်ား

- တစ္စံုတစ္ဦး၏ လံုျခံဳအႏၲရာယ္ကင္းေရး သိ႔မု ဟုုတ္ လူမႈဖူလံုေရးအားၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအရာမ်ား
- ေက်ာင္းသား အျပဳအမူကုဒ္အားျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်အား ျမင့္တင္ေနသည့္အရာမ်ား
- တစ္စံုတစ္ဦး၏ လံုျခံဳအႏၲရာယ္ကင္းေရး သိ႔မု ဟုုတ္ လူမႈဖူလံုေရးသိ႔ၿု ခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္မ်ား သိ႔မု ဟုုတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
အလားအလာ ျဖစ္ေစသည္မ်ား

- ပညာေရးဆိုင္ရာှန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိ႔ခု ်ရာတြင္ ေက်ာင္း၏ရည္မွန္းထားရွိမႈမစ္ရွင္အားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ား
5. ရာဘာ ဖိနပ္ျပား (ေျခညွပ္ဖိနပ္မ်ား) သိ႔မု ဟုုတ္အိပ္ခန္းသံုးစလစ္ပါဖိနပ္မ်ားအပါအှင္ မသင့္ေတာ္ေသာေျခစီးဖိနပ္မ်ား
6. အားကစားှတ္စံုျပည့္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာအားကစားသမားှတ္ဆင့္သည့္အှတ္အစားမ်ား (ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေရးအတန္းမ်ား သိ႔မု
ဟုုတ္အားကစားဆိုင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါှင္ေနစဥ္ှတ္ဆင္ေကာင္းှတ္ဆင္ထားမည့္သင့္ေတာ္ေသာအားက
စားှတ္စံုမ်ားမွလဲြ၍)

7. ေအာက္ခံအှတ္အစားအား ျပင္ပှတ္စံုအျဖစ္ ှတ္ဆင္မႈ
8. မသင့္ေတာ္ေသာ ဆင္ယင္မႈ သို႔မဟုုတ္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ
9. တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေက်ာင္းသို႔သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေက်ာင္းသားှတ္စားဆင္ယင္မႈကုဒ္တြင္တားျမစ္ထားသည့္အျခားေသာှတ္စံု
မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ဆင္ယင္မႈမ်ား မွန္သမွ်
မူှါဒေပၐလစီ JK ႏွင့္ JK-R (ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း) သည္ ဤမူှါဒေပၐလစီအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ေက်ာင္းသားအား
စည္းကမ္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳေပမည္။
ခြ်င္းျခက္ထားရွိမႈ
တစ္စံုတစ္ဦးေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရ၊ ဘာသာေရးအရ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အျခားေသာတူညီသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အရ ှတ္စားဆင္ယင္ရမႈကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဤမူှါဒေပၐလစီသ႔ို ခြ်င္းျခက္ထားရွိမႈမ်ားအား ေက်ာင္းအုုပ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္၎တို႔၏
တာှန္ေပး အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားမွ ျပဳလုုပ္ေကာင္း ျပဳလုုပ္ေပမည္။

ေမလ ဿ၇ရက္၊ ဿ၉၆၅ တြင္ ေမြးစားက်င့္သံုးသည္

ၾသဂုုတ္လ ၀ှရက္၊ ဿ၉၇၆ တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးသည္
ဇန္နှါရီလ ၀ဿရက္၊ ဿ၉၉၉ တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးသည္
ဇြန္လ ၀ဿရက္၊ ၀ှှဿ တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးသည္
ေအာက္တိုဘာလ ဿ၅ရက္၊ ၀ှှ၉ တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးသည္

- JK, ေက်ာင္းသားအျပဳမူႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
GBEBA, ှန္ထမ္း ှတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ဖန္စီသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရ ှန္ထမ္း (ဆရာ၊ဆရာမမ်ား) အတြက္ဆင္ယင္မႈ၊
GBEBA-R, ှန္ထမ္း ှတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ဖန္စီသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရှန္ထမ္း (ဆရာ၊ဆရာမမ်ား) လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
ဆင္ယင္မႈ

