
 

ကာယပညာႏွင့္ က်နး္မာေရး     
ကာယက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါ၀င္သည္     
လႈပ္႐ွားမႈမဟုတ္ေသာ အျခားစြမ္းရည္မ်ားျပသည္ [လိမ္ျခင္း၊ လွည့္ျခင္း၊ လႊျဲခင္း၊ လွိမ့္ျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္း]    
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင္ ့အဖြဲ႔အလိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ႐ိွေၾကာင္းျပသည္     
က်န္းမာေရးအေတြးအေခၚမ်ား နားလည္သည္     

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

 ဂီတ     
လြယ္ကူသည့္ေတးသံမ်ားကုိသီဆိုသည္     
စည္း၀ါးက်ေသာေတးသြားပုံစံမ်ားကုိသိသည္     
ဂီတအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ေ၀ါဟာရမ်ားကုိနားလည္သည္     
ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္စြာပါ၀င္သည္     

     

အမတွေ္ပးရန ္တိငုး္တာမႈစေကး စြမး္ေဆာငမ္ႈ အညႊန္းမ်ား 

က  ၉၀ - ၁၀၀% ++ စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္သည္ 

ခ   ၈၀ - ၈၉% + စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီသည္ 

ဂ   ၇၀ - ၇၉% ^ စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ တိုးတက္လ်က္႐ိွသည္ 

ဃ   ၆၀ - ၆၉% 

စ  ၅၉% ႏွင္ ့ေအာက္ - စြမ္းေဆာင္မႈရည္မွန္းခ်က ္ျပည့္မီျခင္းမ႐ိွ 

လက္႐ိွအမွတ္ေပးကာလတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္မသက္ဆိုင္ 

 

 သက္ဆုိငသ္ည့္အႏုပညာမ်ား Q1  Q2  Q3  Q4 
 

 

စိန္လူး၀စၥျပည္သပူိုင္ေက်ာင္းမ်ား 

အစီရင္ခံစာကတ္ျပား 
ဒုတိယတန္း 

ပထမ သံုးလပတ္ကာလ 
 ေက်ာင္းသား-  

ေက်ာင္းသား ID-  

ေက်ာင္း-  

ဆရာဆရာမ-  
 

 
ေက်ာငး္တကမ္ႈ Q1 Q2 Q3 Q4 

ေက်ာင္းတက္ရက္မ်ား     
ေက်ာင္းပ်က္ရက္မ်ား     
ေနာက္က်ရက္မ်ား     

ေစာေစာလႊတ္ျခင္း     
 

 ၾကီးၾကပေ္ရးမွဴ း၏အမာွစကား 
 

သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင္ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
သင္၏တက္ၾကြစြာပါ၀င္မႈသည္ သင့္ကေလး၏လက္႐ွိႏွင္ ့အနာဂတ္ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
အေရးၾကးီပါသည္။ 

ဤစာရြကစ္ာတမ္းသည္ သင့္ကေလး၊ သင့္ကေလး၏ဆရာဆရာမ၊ ေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သင့္အားအသေိပးရန္ႏွင့္ ကူညီရန္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးထားပါသည္။ သင့္တြင္ 
သင့္ကေလး၏အမွတမ္်ားႏွင့္ပတ္သက၍္ ေမးစရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ေနသည္မ်ား ႐ွိပါက၊ 
သင့္ကေလး၏ ဆရာဆရာမႏွင့္/သို႔မဟုတ ္ေက်ာင္းအုပ္အား ဆက္သြယ္ပါ။  

 
 

  (ေဒါကတ္ာ ကယလ္ဗ္င္အယ္ဒမ္းစ)္ Dr. Kelvin Adams၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴ း 

စိနလ္ူး၀စၥ ျပညသ္ပူိုင္ေက်ာင္းမ်ား 
 

 

 
လက္မွတ္မ်ား- 

ေက်ာင္းအုပ္   _ ဆရာဆရာမ _    

မွတ္ခ်က-္  အမွတ္ ျခစ္ထားပါက သင္ ့ကေလးသည္ ေဖာ ္ ျပပါအစီအစဥ္မ်ား မွအစီရင္ခံခ်က္မ်ား ထပ္မံရ ႐ိွပါမည္။     

 ပါရမီရွင္ပညာေရး  အထူးပညာေရး  အျခားဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ 

 



လမူႈေရး/စတိခ္စံားမႈ စြမး္ရညမ္်ား     
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ားကုိ နားေထာင၍္လိကုန္ာသည ္     
မမိအိျပဳအမမူ်ားအတြက္ တာ၀နယ္သူည ္     
အျခားသတူို႔၏ရပိငုခ္ြင့္မ်ား၊ ခစံားခ်ကမ္်ားႏွင္ ့ပိငုဆုိ္ငမ္ႈမ်ားကုိ ေလးစားသည ္     
ျပႆနာမ်ားေျဖ႐ငွး္ရန ္အျပဳအမမူ်ားသံုးမည့္အစား စကားလုံးမ်ားကို သံုးသည ္     
အာဏာပိငုမ္်ားကုိ ေလးစား၍ သင့္ေတာ္စြာတံု႔ျပနသ္ည္     
ပးူေပါငး္ေဆာင႐္ြက္၍ သတူပါးႏွင့္ မွ်ေ၀ခစံားသည ္     
အခ်နိကို္ အက်ိဳ း႐ွစိြာသုံး၍ လပုစ္ရာမ်ားကုိ ျပးီေအာငလ္ပုသ္ည ္     

သခၤ်ာ     
ေျမာွကျ္ခငး္ႏငွ့္စားျခငး္တို႔အတြက ္အေျခခဖံြံ႔ျဖိဳ းမႈ႐ွသိည ္     
႐ိးု႐ိုးနာရႏွီင္ ့ဒစဂ္်စတ္ယန္ာရတီို႔မ ွအနညး္ဆုံးငါးမနိစအ္ထိ အခ်ိနေ္ျပာႏုိင၍္ ေရးႏို္ငသ္ည ္     
တိငုး္တာမႈအတြက ္ညမီွ် ျခငး္သံုးသည ္     
အခ်ကအ္လကမ္်ားကိုကိုယ္စားျပဳရန ္ဂရပမ္်ားေရးဆြဲ၍အသံုးျပဳသည ္     
ပမာဏတစခ္ႏွုင့္ညမီွ်ေသာ ေပါငး္စပထ္ားသည့္ေငြကုိ ႐ာွေတြ႔သည ္     
တကိ်သည့္လကၡဏာမ်ားကုိအေျခခ၍ံ ႐ႈေထာင့္အျမင ္၂ ဘကႏ္ငွ္ ့၃ ဘက႐္ွပိံုမ်ားကုိ သ၍ိ ေရးဆြဲသည ္     
ခ်ဲ႔ျခင္း၊ ႐ိုး႐ိ ုးႏွင့္ စကားလံုးပံ ုစံမ်ားအပါအ၀င္ ၁၀၀၀ အထိ ေနရာတန္ဖ ိ ု း  နားလည္သည္      
၁၀၀၀  အတြငး္ ေရတြကသ္ည၊္ ၅၊ ၁၀၊ ၁၀၀  ေက်ာ္၍ ေရတြကသ္ည ္     
နပံါတ္ ၁၀၀၀  အထ ိျပနလ္ညအ္ပုစ္ခုြဲ၍ ေပါငး္သည၊္ ႏတုသ္ည ္     
အဆင့္ ၁ ဆင့္ႏငွ့္ ၂ ဆင့္ပါ စကားလံုးပစုာၦမ်ားအေျဖ႐ာွရန ္၁၀၀ အတြငး္ အေပါငး္၊ အႏုတတ္ိ ု ႔က ု ိ  သံ ု းသည္     
စီတန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ေျမွာက္သည္     

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 
 

အဂၤလပိဘ္ာသာအႏုပညာ      
ဇာတလ္မး္တြငပ္ါသည့္အရာမ်ားကုိ သံုးသပသ္ည ္     
အက်ိဳ းတရားႏွင့္အေၾကာငး္တရား ဆကစ္ပမ္ႈကုိ နားလညသ္ည ္     
စာပုဒ္၊ မိမိႏွင့္ ေလာကတုိ႔ကို ဆက္စပ္သည္      
စတိက္းူယဥမ္ဟတုသ္ည့္စာပုဒ၏္လကၡဏာမ်ားကုိ အသံုးျပဳသည ္     
အတန္းအဆင့္ေ၀ါဟာရမ်ားျပသသည ္     

 

ေျပာစကား/အေရးအသား     
ကးီဘတု၊္ အငတ္ာနကႏ္ငွ့္ ကြနပ္်ဴတာလုပက္ိငုပ္ံုစြမး္ရညမ္်ားကုိ အစပ်ိဳ းေပး၍ၾကိဳ းစားလပုေ္ဆာငၾ္ကည့္သည ္     
မသသိည့္စကားလံုးမ်ားကုိ သေိအာငလ္ပုရ္န ္နညး္မ်ားအသံုးျပဳသည ္     
(ႏႈနး္၊ တကိ်မႏွွင့္ ထတုေ္ဖာ္ေျပာဆုိမႈ) ကၽြမး္က်ငေ္စရန ္သင့္ေတာ္သည့္စာပဒုမ္်ားကုိဖတ္သည္      
ဗဟိအုခ်က္အျခာက်ေသာအဓပိၸာယက္ိျုပဳလပုရ္န္ စာပိဒုမ္်ားအျဖစစ္စီဥထ္ားေသာ ၀ါက်မ်ားျပဳလုပသ္ည ္     
အေရးအသားအမ်ိဳ းအစား၏လိအုပခ္်ကအ္တိငုး္ ပူးေပါငး္စဥး္စားရာမ ွေရးသား၍ထတုေ္၀သည ္     
ေရးသည့္အခါ သဒၵါမနွသုံ္းသည ္     
အတန္းအဆင့္ႏငွ့္အည ီစာလံုးၾကီးမ်ား၊ ပဒုျ္ဖတ္ပဒုခ္်ႏွင့္ စာလံုးေပါင္းတို႔ သံုးသည ္     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 မွတ္ခ်က္မ်ား 

 
 

လမူႈေရးပညာ     
ေကာင္းမြနသ္ည့္ႏိငုင္သံား၊ အစိးုရႏွင္ ့ဒမီိကုေရစတီို႔၏ လကၡဏာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည ္     
မမိႏွိင့္အျခားသမူ်ားအတြက္ ေထာကခ္ေံျပာဆုိ၍ လမူႈေရးတရားမွ်တမႈ အေတြးအေခၚကို သံုးသည ္     
စးီပြားေရးအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အေျခခ ံသေဘာတရားမ်ားကု ိနားလညသ္ည ္     
ပထ၀၀ီငဆုိ္ငရ္ာ အေၾကာငး္အရာမ်ားႏွင့္ သံုးသပခ္်ကမ္်ားကို နားလညသ္ည ္     

 

သပိၸ ံ     
ျဒပ၊္ ထထုညႏ္ငွ့္ အပခူ်နိတ္ို႔ကု ိနားလညေ္ၾကာင္းျပသည ္     
အင္အားႏွင့္လႈပ႐္ာွးမႈတို႔ကုိ နားလညေ္ၾကာငး္ျပသည ္     
အပငမ္်ားႏွင့္တရိစာၦနမ္်ားကုိ နားလညေ္ၾကာငး္ျပသည ္     
ကမၻာေျမၾကီး၏စနစမ္်ားကို နားလညေ္ၾကာငး္ျပသည ္     
ေမးခြနး္မ်ားေမး၍ ႐ုိး႐ငွး္ေသာစူးစမး္ေလလ့ာမႈမ်ားျပဳလပုသ္ည ္     
ေလလ့ာရနႏ္ငွ့္တိငုး္တာရန ္ကရိယိာမ်ားအသံုးျပဳသည ္     

 


