
 

အြနလို္င္္း  မငင္္ယ င္္းအင္းအ္အာက္အပံ့ -  မိး္းစ ု တ္မး္းရနအ္ ်အ္ ်း္း 

အ ်နိဇ္ငး္းမတ ္ တင္ာ္းာပါ 
ငနရး္ုိင ္င္္းယာင ္ငယ္ာ ယာငင္ာ္းာပါ  
မင္ံ့အငလ္းငအ်းင္္းမး္းမင္င္ရန္အတြအ္အင္ းအ္အင အ္အင္္း 
ငမးအ ်ိန္္ငနရးတုိ အုိ န္တဖ္းယာင ္င္ငာ္းာပါ 

● စးမင္င္ရန္တိအ်ငမးငနရးယ စ္ယာဖ္းအင္ းအ္အင အ္ ရ ိငမး  
ငနရးယာ လုာ္ငာ္းာပါ 
○ အင္ းအ္အင အ္ ုိရးတြင္-မငံ့္အငလ္းအနး္းတြင္အယ း္း   
   အငလ္း ်း္းအစး္းငနယ င္္း္ တဖဗဖ္ မဖ ်င္္း္ အယ း္း ္ညက္အပငမး 
   အမက္အပ ်း္း္ အိ ္င ြ္းတိရစးာန္ ်း္းးယာင္ာအမက္အပ ်း္း္  မန္ ရ င္္း   
  းငမး/ရႈာ္ာြငနငမး/အန က္အပအမအ္ ငအးင္္းငမးငနရး(မို ) 

         အဖလအ္္ငရးနစ္ာစၥည္္း ်း္းးအနဖ္းအနး္းတြင္ ယ စ္ငစရစရ။ 

●  ္လတန္္းငအ်းင္္းမး္း ်း္း္ င္ံ့အိုင္အဖ္းာဖအ္္္းာညးငရ္းအစဖ  
အစဥ္  ငအ်းင္္းမး္း ်း္းအိုအြန္လုိင္္းတြင္မင္င္ ္ုိင္ရန္အ ်ိန ္
ဇငး္းယာ လုာ္္တုိ္းတအ္ ႈရ ိာပါငစ္အ ်ိန္အုိတိအ်စြးနးရဖအို 
္ႈိ္းစအ္ငာ္း္း္းယာဖ္းမင္င္ ႈရ ိာပါငစစရ။  

● အ္အ္တန္္းငအ်းင္္းမး္း ်း္းအုိ င္္းတုိ းးးမးရာ္ ုိင္ရး  
အ ်ိန္ဇငး္းအတုိင္္းစးမင္ န္္းတြင္ရ ိငနရ ည္ံ့အတုိင္္းအြန္လုိင္္း 
  မင္င္ရန္တုိအ္တြန္္းအး္းငာ္းာပါ  

 

ငာ္း္း္းငမးမင ္န္္းစး/အ ုိင္္း င္ံ့ ်း္းယာဖ္းစဖ္းငအးင ္
လာုယ္ င္္း 
ငာ္း္း္းငမးမင္ န္္းစး/အ ုိင္္း င္ံ့ ်း္း/အရး၀တ  ာစၥည္္း  ်း္းအို 
(ဗိဖဒဖငုိ္စး တ္ယ င္္း)  ်း္း  ္င္ံ့ အယ း္းမင္င္ငလံ့အ်င္ံ့ရ ည္ံ့စး ်း္းအု ိ
လုာ္ရန္တုိအ္တြန္္းအး္းငာ္းာပါ 

● အြန္လုိင္္း  ငအ်းင္္းင ္ ်ိန္  တ္မး္းမည္ံ့စည္္းအ ္္း ငာ္လစဖရ ိလ ်င္ 
င္္ုိလိုအာ္ ်အ္ စည္္းအ ္္းအတုိင္္းလိုအ္နးယာဖ္းငအ်းင္္းင ္ ်ိန္ရ  
ရ ိရန္ယာ လုာ္ရ ည ္

● မင္ံ့အငလ္းအုိ င္္းးအတန္္း ရး/  ်း္း္ းးမးရာ္ ုိိင္ရး  
 ရး/  ်း္း  ္င္ံ့အ အ္အမြင္လုာ္ရန္္ နး္း လည္ငမး 
းးမးရာ္ ်း္း္င ္း ြန္္း ်း္းအိုငအ်းင္္းးမင္င္ ႈစနစ ္်း္း  
ယ စ္မည္ံ့(Google Classroom,Canvas)္ င္ံ့ ုက္အပ္း္အဖ္းင ္းလ္ ်း္း 
ယ ငံ့္ အ္မြင္ရန္မတိငာ္းာပါ 

●  ရး ်း္း(မုိ ) ိး ်း္းအင ္း ြန္္းင ္းရန္္အ ်ိန္ငာ္းမည္အ္ိ 
ငအ်းင္္းမး္းအမ္းင ္း ြန္္းအို  တ္မး္း္း္းယာဖ္းင ္းယ န္္းရန ္
အြန္လုိင္္းမင္င္ ႈအုိတုိ္းတအ္နး္းလည္ရ ည္ 
 

ငအ်းင္္းမး္းအင္းအအ္ာက္အပံ့္  င္ံ့ အအအ္ညဖငတးင္္း က္အပ ႈ 
 
မင္ န္္းစး ်း္း  း အ္ ခယာဖ္းးးမးယာန္ငာ္းရန္ လြင္အ္မညံ့္အ ်ိန္/အငယ  
အငနတုိ တြင္  ိမး္းစု၀င္ ်း္းအတြအ္  ရး ်း္း က္္အပ  အအ္အညဖလိုအာ္ ည္ 
္ိုအ ပါငအးအ္ာပါင ္း ြန္္း ်း္းအ အ္မြင္ငယား ုိရန္အ္းအ္အအရ္နုိင္ 
မည္  
 
 
 လ္တန္္း 
●အအ္အညဖအတြအ္နည္္းလ ္္း ်း္းအုိအုအက္အပဥးံ္ငာ္း္ုိင္ လး္း? 
●ငာ္း္း္းငမးအရး၀တ  ာစၥည္္း ်း္းအိုးငအ်းင္္းမး္းာုိ ုိနး္းလည္ရန္ 
  ာုက္အပ  န္ ည္မို အ် ိ္းစး္းအ္ညဖမလခ? 
●အ ုိင္္း င္ံ့ ်း္းအိုအငမ္းစိတ္ာုိ ုိနး္းလည္ရန္ယာ လုာ္ငယား ုိ္ုိင္မည္ံ့ 
  နည္္းလ ္္းရ ိမလး္း? 
 
 

အ္အတ္န္္း 
●အြ်္ု္ာ္တုိ ာုက္အပ  န္အလာု္ ်ိန္အတြင္္းငတြ  ုက္အပင ြ္းင္ြ္း္ုိင္မလး္း?    

 
လ ္ႈငရ္းရး/ ိုရ င္္  င္ံ့ စတိာ္ုိင္္း ုိငရ္းလုိအာ ္်အ ္်း္း 
 

အငလ္း ်း္းအိုအယာည္ံ့ံ့အ၀အ္ညဖင္းအ္ာံ့က္အပရန္အငရ္းုအဖ္းမည္  

● ငအးင္ယ င ္ႈအတြအ္လအ္ငတြ ယ စ္္ ုိင္မည္ံ့င  ်း္လငံ့္ ်အ္ ်း္းအုိယာ လုာ္ 
ငာ္းာပါ္ မင္္ င္ံ့ မင္ံ့အငလ္းငအ်းင္္းမး္းအတြအ္အ ်ိန္င္ာပါ/အနး္း 
င္ာပါ္ မင္င္မညံ့္ာုက္အပစက္အပ ်း္း  း အး္းလုက္အပ္းအတြအ္အမစ္ယ စ္ငနမည္္ 
မငံ့္အငလ္းမည္အငအးင္္း ုက္အပ္းယ စ္မည္အိုမင္မိမည္္ မင္ံ့အငလ္း 
အ ်ိန္ ည္  ်ုအးုအးအးရုက္အပစ္္းစုိအ္္ုိင္မည္္  ိမး္းစုးအ ်ိန္ဇငး္း္ င္ံ့ 
အအင္္ မင္ံ့အငလ္းအာုိ ုိအးရက္အပုစုိအ္္ုိင္လးလ ်င္ ာုိ ုိ အ္မည္ံ့ 
အလုာ္ ်း္းအုိလုာ္ ုိင္္းရန္စဖစဥ္္း္းာပါ 

●  ္လတန္္းငအ်းင္္းမး္း ်း္းအတြအ္တအ္ုအြ္ ုိ္းုအး္းငမးဥဖ္းင္ းအ္အို 
တငန တးအတြအ္အနး္းငာ္းရန္အ ်ိန္ယာ လုာ္ငာ္းာပါ  

● မင္ံ့ငအ်းင္္းမး္းးအစး္းအငမးအ္အငလံ့အ္္ 
အ းငယာအစး္းအစးတုိ အိုအလ ညံ့္အ်အ်န္္း းငရ္း္ င္ံ့ညဖညြတ္ငမး 
အစး္းအစးအုိအလ ခ အ်ငအြ် ္းရန္မတိယာ ာပါ  

● မငံ့္အငလ္းအတြအ္လုက္အပယ က္အပ ငမး္ အ္ ၱရင္အင္္းငမးငာပါင္္းမင္္း အ ္
 က္အပငရ္းအတြအ ္စိဖစဥ္ငာ္းာပါ 


