
 

အႏုပညာ     
တီထြင္ဥာဏ္႐ိွစြာျဖင့္စဥ္းစားကာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳသည္ +    
ဒီဇိုင္းအျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ နားလည္သည္ +    
အႏုပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္စြာပါ၀င္သည္ +    
ေလးစားသည့္အျပဳအမူ ျပသသည္  +    

 

ဂီတ     
လြယ္ကူသည့္ေတးသံမ်ား သီဆိုသည္      
စည္း၀ါးက်ေသာပံုစံမ်ား ထပ္ခါတလဲ႐ြတ္ဆိုသည္      
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္စြာ ပါ၀င္သည္      
ေလးစားသည့္အျပဳအမူ ျပသသည္     

 
ကာယပညာႏွင့္ က်န္းမာေရး     
ကာယက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါ၀င္သည္     
လႈပ္႐ွားမႈမဟုတ္ေသာ အျခားစြမ္းရည္မ်ားျပသည္ [လိမ္ျခင္း၊ လွည့္ျခင္း၊ လႊျဲခင္း၊ လွိမ့္ျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္း]    
လႈပ္႐ွားမႈစြမ္းရည္မ်ားရွိေၾကာင္းျပသည္ [လမ္းေလွ်ာက္၊ ေျပး၊ ခုန္၊ ေျခတစ္ဘက္ျဖင့္ခုန္၊ ဒုန္းစုိင္းေျပး]     
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အဖြဲ႔အလိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ႐ိွေၾကာင္းျပသည္     

     

အမတွေ္ပးရနတ္ိငုး္တာမႈစနစ္ စြမး္ေဆာငမ္ႈ အညႊန္းမ်ား 
၄ - ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအတန္းအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္သည္ ++ စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည္ 
၃ - ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအတန္းအဆင့္ ျပည့္မီသည္ + စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီသည္ 
၂ - ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအတန္းအဆင့္ ျပည့္မီရန္ တိုးတက္လ်က္႐ိွသည္  ^ စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီရန္ 

တိုးတက္လ်က္႐ွ ိသည္  
၁ - ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအတန္းအဆင့္ ေအာက္တြင္႐ွိသည္ - စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီျခင္းမ႐ိွ 

လက္႐ိွအမွတ္ေပးကာလအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ 
 

သက္ဆိငုသ္ည့္အႏုပညာမ်ား  Q1  Q2  Q3  Q4 
 

 

စိန္လူး၀စၥျပည္သပူိုင္ေက်ာင္းမ်ား 

အစီရင္ခံစာကတ္ျပား  
မူလတန္း 

ပထမ သံုးလပတက္ာလ 
ေက်ာင္းသား-  

ေက်ာင္းသား ID-  

ေက်ာင္း-  

ဆရာဆရာမ-   
 

ေက်ာငး္တကမ္ႈ Q1 Q2 Q3 Q4 
ေက်ာင္းတက္ရက္မ်ား     
ေက်ာင္းပ်က္ရက္မ်ား     
ေနာက္က်ရက္မ်ား     

ေစာေစာလႊတ္ျခင္း     
 

ၾကးီၾကပေ္ရးမွဴ း၏အမာွစကား 
 

သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
သင္၏တက္ၾကြစြာပါ၀င္မႈသည္ သင့္ကေလး၏လက္႐ွိႏွင့္ အနာဂတ္ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
အေရးၾကးီပါသည္။  

ဤစာရြကစ္ာတမ္းသည္ သင့္ကေလး၊ သင့္ကေလး၏ဆရာဆရာမ၊ ေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သင့္အားအသေိပးရန္ႏွင့္ ကူညီရန ္အခ်ကအ္လက္မ်ားေပးထားပါသည္။ သင့္တြင္ 
သင့္ကေလး၏အမွတမ္်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ ေမးစရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ေနသည္မ်ား ႐ွိပါက၊ 
သင့္ကေလး၏ ဆရာဆရာမႏွင့္/သို႔မဟုတ ္ေက်ာင္းအုပ္အား ဆကသ္ြယပ္ါ။  

 

(ေဒါကတ္ာ ကယလ္ဗ္င္အယ္ဒမ္းစ္) Dr. Kelvin Adams၊ ၾကီးၾကပေ္ရးမွဴး 

စိနလ္ူး၀စၥ ျပညသ္ပူိုငေ္က်ာင္းမ်ား 
 

 
လကမ္တွမ္်ား- 

ေက်ာင္းအုပ္  ဆရာဆရာမ   
 

မွတ္ခ်က္-  အမွတ္ ျခစ ္ထားပ ါက သင္ ့ကေလးသည္ ေဖာ ္ ျပပ ါအစီအစဥ္မ်ားမ ွအစီရင ္ခ ံခ်က္မ ်ား  ထပ္မ ံရ႐ ွ ိပ ါမည္။     

ပါရမီရွင္ပညာေရး  အထူးပညာေရး  အျခားဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ 



သခၤ်ာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား      
၁၀၀ အထိ ခုဂဏန္းႏွင့္ ဆယ္ဂဏန္းမ်ား ေရသည္      
အရာ၀တၳဳအခ်ိ ႔ဳကုိ ၀ မွ ၂၀ အထိ ဖတ္သည္၊ ေရးသည္၊ ကုိယ္စားျပဳသည္     
အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ေရတြက္ျပီး အရာ၀တၳဳတစ္ခုကု ိနံပါတ ္၁ ခုတည္းႏွင့္ တြဲသည ္(၁-၁)     
နံပါတ္တစ္ခုကု ိ“ဘယ္ႏွစ္ခုလဲ” ဆိုသည္ကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ျပသသည္     
အရာ၀တၳဳမ်ာကုိ ႏွစ္စံုႏွင့္အထက္ ႏိႈင္းယွဥ္သည္ (တန္းတူ၊ ပုိမ်ားသည္၊ ပိုနည္းသည္)      
၁၀ အတြင္း အေပါင္းႏွင္ ့အႏုတ္တို႔ကု ိကုိယ္စားျပဳသည္      
ပုံသ႑ာန္မ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ေဖာ္ျပသည္      
အခ်ိန္ႏွင္ ့အတိုင္းအတာတို႔၏ သေဘာတရား အယူအဆမ်ားကုိ နားလည္ေၾကာင္း ျပသသည္      
တစ္ျပား၊ ငါးျပား၊ ဆယ္ျပားႏွင့္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးျပား အေၾကြေစ့မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။      

သပိၸံပညာ ကၽြမး္က်ငမ္ႈမ်ား     
အရာ၀တၳဳ၏လကၡဏာမ်ားကုိ ေလ့လာသည္ (အ႐ြယ္၊ ပုံသ႑ာန္၊ အေရာင္၊ ထုထည္)     
အရာ၀တၳဳတစ္ခု၏လႈပ္႐ွားမႈကုိ ေျပာင္းလနဲည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္ (ေႏွး၊ ျမန္၊ ရပ္)     
သက္႐ိွမ်ား (လူတို႔၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အပင္မ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား)     
ကမၻာေျမ သိပၸံပညာ (ကၽြႏ္ုပ္၏ကမၻာေျမ)     
ေဒသႏၱရရာသိီဥတုအေျခအေနမ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားကု ိအသံုးျပဳ၍ ပုံေဖာ္သည္     

စာအေရးအသားႏွင္ ့ဘာသာစကား ကၽြမး္က်ငမ္ႈမ်ား     
စာလံုးၾကီးႏွင့္စာလံုးငယ္မ်ားႏွင့္အသံမ်ားအမည္မ်ားကုိေျပာ၍ ေရးသည္     
၀ါက်တစ္ေၾကာင္း၏ပထမစာလံုးကုိ စာလံုးၾကီးျဖင့္ေရးသည္၊ ေနရာျခားကာ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္သံုးသည္       
အစ၊ အဆံုးႏွင့္ အလယ္အသံမ်ားပါေသာ တီထြင္စာလံုးမ်ားကုိ အသံုးျပဳသည္     
ရည္မွန္းခ်က္႐ွိ႐ိွစာသားေရးရန္ ေရးဆြဲထားေသာပံုမ်ားႏွင့္ ေျပာစကား/ေရးစကားကုိ အသံုးျပဳသည္     
ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားအတိုင္း တက္ၾကြစြာနားလည္ေၾကာင္းျပသည္     
ပ့ံပိုးပစၥည္း၊ ႐ုပ္ပုံ သို႔မဟုတ ္အျခားျမင္ႏုိင္သည္မ်ားကုိသံုး၍ ကုိယ္ပို္င္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေျပာသည္     
ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားအတိုင္း အလွည့္က် စကားေျပာသည္     
၀ါက်အျပည့္အစုံျဖင့္ စကားေျပာသည္     
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၀ မွတ္ခ်က္မ်ား 

 
လမူႈေရးပညာ ကၽြမ္းက်ငမ္ႈမ်ား      
ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ အစုိးရ (သစၥာဆိုခ်က္၊ ႏုိင္ငံသား၊ သေကၤတလကၡဏာမ်ား)     
သမုိင္း (အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္တို႔ကုိ ႏႈိုင္းယွဥ္သည္၊ ယဥ္ေက်းမႈအသိစိတ္)     
ပထ၀ီ (အေနအထားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္စကားလံုးမ်ားကုိ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍အသံုးျပဳသည္)     
စီးပြားေရး (လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုခ်င္သည့္အရာမ်ား)      

 

စာဖတ၍္နားလညသ္ည့္စြမး္ရညမ္်ား     
ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအတန္းအဆင့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စာဖတ္ျခင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီသည္     
အဖုံး၊ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုံမ်ားကိုအေျခခံ၍ စာသားခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္     
အသံထြကဖ္တ္ျခင္း (သို႔) ရင္းႏီွးသည့္ဇာတ္လမ္းမွ အဓိကအေတြးအေခၚမ်ား (သို႔) အေရးၾကီးသည့္အခ်ကမ္်ား ေျပာျပသည္      
ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္၏အစ၊ အလယ္၊ အဆံုးတို႔ကုိ သိသည္  (ဇာတ္ကြက္မ်ား)     
အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျပဳလုပ္သည္ (စာသားႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္၊ စာသားႏွင့္စာသား၊ စိတ္ကူးယဥ္ႏွင့္ အျဖစ္မွန္)     
ဇာတ္လမ္းတစ္ခု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္ (ေနာက္ခံ၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ အဓိကအျဖစ္အပ်က္မ်ား)     
စာလံုးၾကီးမ်ားႏွင္ ့စာလံုးငယ္မ်ားႏွင့္ အသံမ်ားအားလံုးကို ခြဲျခားျပသည္     
ေျပာဆိုသည့္စကားလံုးမ်ားကုိ သံရင္း ၂ ခု သို႔မဟုတ ္၃ ခုအျဖစ္ ပုိင္းျခားသည္     
CVC စကားလံုးမ်ားကုိ အနက္ေကာက္ရန္ စာလံုးအသံမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္သည္     
အတန္းအဆင့္နွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ အၾကိမ္ေရျမင့္မားစြာေပၚသည့္ စကားလုံးမ်ားကို သိသည္     


