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【မာတိကာ】 

၁ ။ အလယ္တန္းေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္အားလုံးအထက္တန္းေက်ာင္းတက္လား။ ～ ဂ်ပန္ပညာေရးစနစ္ ～・・・・・・၂ 
   ( ၁ ) ေက်ာင္းပညာဆက္လက္ဆည္းပူးျခင္း၊အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြျခင္း 
   ( ၂ ) ေက်ာင္းပညာဆက္လက္ဆည္းပူးျခင္း 
         အထက္တန္းေက်ာင္း(သုိ ့မဟုတ္)အျခားေသာေက်ာင္းသုိပညာဆက္လက္ဆည္းပူးျခင္း 
   ( ၃ ) အလုပ္ခြင္သုိ ့ဝင္ေရာက္ျခင္း (အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြျခင္း) 
   ( ၄ ) အထက္တန္းေက်ာင္းဆုိသည္မွာ 
         အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္အေၾကာင္းအရာ၊သင္ၾကားပုိ ့ခ်သည့္အခ်ိန္ (＝သင္ရုိး ) 
         သင္ၾကားပုိ ့ခ်သည့္အေၾကာင္းအရာ (＝ဘာသာရပ္ ) ၊ ၁ ႏွစ္ ၁ တန္းတက္တ့ဲစနစ္ႏွင့္ယူနစ္စနစ္ 
 
၂ ။ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ရင္ကုန္က်စရိတ္ဘယ္ေလာက္လည္း။ ～ ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းစရိတ္ ～・・၇ 
   ( ၁ ) ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္း ၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္း 
            ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းစရိတ္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းစရိတ္ 

( ၂ ) ေက်ာင္းစရိတ္ေပးေဆာင္ရန္အခက္အခဲရိွပါက 
             ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
 
၃။ အထက္တန္းေက်ာင္းကုိမည္သုိ ့ေရႊးခ်ယ္ရမလည္း။～မိမိတက္ေရာက္လုိသည့္ေက်ာင္းကုိဆုံးျဖတ္ရန္အခ်က္မ်ား ～・・・၁၀ 
   ( ၁ ) ေက်ာင္းနဲ ့ပတ္သက္ၿပီးစုံစမ္းရမည္ ၊ သြားေရာက္ေလ့လာရမည္ ၊ ပါဝင္ရမည္ 
   ( ၂ ) မိမိ၏ပညာစြမ္းရည္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာေက်ာင္းကုိသာေရႊးခ်ယ္ပါ။ 
   ( ၃ ) အစမ္းစာေမးပဲြ၌မိမိ၏လက္ရိွအေျခအေနကုိသိရိွရန္။ 

 ( ၄ ) အုပ္ထိန္းသူ၊ ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီး။ေနာက္ဆုံးမိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္္တက္ေရာက္လုိသည့္ေက်ာင္း 
ကုိဆုံးျဖတ္ရန္ 

 
၄။ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ရန္အားလုံးဝင္ခြင့္စာေမးပြကုိ္ဲေျဖရမွာလား။ ～ ဝင္ခြင့္စာေမးပြစဲနစ္ ～・・・・・・・・・・၁၂ 
   ( ၁ ) ပုံမွန္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ  ႏွင့္ ေထာက္ခံစာႏွင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ
        ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြ၊ဲ ပုဂၢလိကေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ
   ( ၂ ) ဝင္ခြင့္စာေမးပြအဲမ်ိဳ းအစား 
   ( ၃ )「ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း」ဆုိဒါဘာလည္း။ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလည္း။ 
   ( ၄ )「ပညာရည္အဆင့္」 
 
၅။ ဘယ္ခ်ိန္မွာဘာလုပ္ရမလည္း။～ စာေမးပြအဲတြက္ျပင္စဥ္ရန္ ～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・၁၉ 
 
၆။ ေက်ာင္ဝင္ခြင့္စားေမးပြအဲတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း  
～ ဝင္ခြင့္စာေမးေျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသားႏွင့္အုပ္ထိန္းသူ၏လုပ္ေဆာင္ရန္～・・・・・・・・・・・・・・・・・・၂၀ 
( ၁ ) ဝင္ခြင့္စာေမးေျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသား၏လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား 
( ၂ ) အုပ္ထိန္းသူ ၏လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား 
 

ရ။ ေမးျမန္းေလ့ရိွေသာေမးခြန္းမ်ား  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・၂၁
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၁ ။ အလယ္တန္းေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္အားလုံးအထက္တန္းေက်ာင္းတက္လား။ ～ ဂ်ပန္ပညာေရးစနစ္ ～ 
 

အလယ္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္「ေရွ  ့ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္း」ကုိ္စဥ္းစားရန္အလုိ ့ငွာ၊မိမိ၏အနာဂတ္နဲ ့「ဘဝရပ္ 
တည္မႈ」ကုိစဥ္းစားရန္အေရးႀကီးပါသည္။「အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ဆက္လက္ပညာသင္ယူျခင္း」「တကၠသုိလ္သုိ ့ဆက္လက္ပညာ 
သင္ယူျခင္း」「အလုပ္ဝင္ျခင္း」က「ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္」မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ ့လုိ ့ဘာလုပ္ခ်င္လည္း၊ ဘာလုပ္ႏုိင္မလည္းဆုိ 
ဒါကုိစဥ္းစားၾကရေအာင္။ 

 သင္သည္ယခုဘာကုိစိတ္ဝင္စားသလဲ။ 
 သင္ရဲ  ့ပင္ကုိယ္အရည္အေသြးကဘာလည္း။ 
 သင့္အနာဂတ္ကုိဘယ္လုိျဖစ္ေစခ်င္သလဲ။ 
အရင္ဆုံးမိမိကုိယ္ကုိိသိဖုိ ့လုိပါတယ္။ 

 
( ၁ ) ေက်ာင္းပညာဆက္လက္ဆည္းပူးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြျခင္း 
 
 မူလတန္း ၆ ႏွစ္၊အလယ္တန္း ၃ ႏွစ္စုစုေပါင္း ၉ ႏွစ္တာကာလသည္「မသင္မေနရပညာေရးစနစ္」ျဖစ္ပါတယ္။အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္「မသင္မေနရပညာေရးစနစ္」မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မိသားစု၊ ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားႏွင့္အတူတုိင္ပင္ၿပီး「သင္ကုိယ္ 
တုိင္」က「မိမိကုိယ္တုိင္」「မိမိ၏」ေရွ  ့ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကုိဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ 
ဦးစြာအလယ္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္「ေက်ာင္းပညာဆက္လက္ဆည္းပူးျခင္း」သုိ ့မဟုတ္「လုပ္ငန္းခြင္သုိ ့ဝင္ေရာက္လုပ္ 
လုိျခင္း」ကုိဆုံးျဖတ္ရပါမည္။「အနာဂတ္ဘယ္လုိျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုိဒါ」ကုိစဥ္းစာၿပီး၊အဲဒီအတြက္မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကုိေရြးခ်ယ္ရ 
မည္ကုိပါစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဥပမာ အနာဂတ္မွာ「သူနာျပဳဆရာ/ဆရာမ」ျဖစ္ခ်င္ပါက「အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြ」ဲကုိေျဖဆုိေအာင္ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီ 

အတြက္ဘယ္လုိေက်ာင္းမ်ိဳ းမွာသင္ယူလုိ ့ရႏုိင္သလဲ?အဲဒီေက်ာင္းမွာပညာသင္ၾကားခြင့္ရႏုိင္ဖုိ ့ဘယ္လုိမ်ိဳ းျပင္ဆင္က်က္မွတ္ရမလဲ? 
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( ၂ ) ေက်ာင္းပညာဆက္လက္ဆည္းပူးျခင္း 
 

 အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ပညာဆက္လက္သင္ယူျခင္း 
 

 လက္ရိွအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ဆက္လက္၍ပညာဆည္းပူးမႈႏႈန္းမွာ ၉၇ % ေက်ာ္ျဖစ္ပါသည္။ 
 အထက္တန္းေက်ာင္းမေအာင္ျမင္ခ့ဲပါကယူခြင့္မရႏုိင္သည့္လုိင္စင္အမ်ိဳးအစားရိွပါသည္။ 

လုပ္ငန္းေပၚမူတည္ၿပီးလုပ္ခန္းခြင္အရည္အခ်င္းလုိင္စင္လုိ္အပ္သည္။ 
 ပုံမွန္အားျဖင့္ ၃ ႏွစ္ျဖင့္ေက်ာင္းၿပီးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊အလယ္တန္းႏွင့္ျခားနားခ်က္သည့္ အတန္းက်(တတန္းကုိ ၂ ႏွစ္ထုိင္) 

ရိွပါသည္။ 
 အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းရိွပါသည္။အခ်ိန္ပုိင္းေက်ာင္းႏွင့္အေဝးသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။  

 
 အျခားေက်ာင္းသုိ ့ပညာဆက္လက္သင္ယူျခင္း 

 
① အသက္ေမြးပညာသင္အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ပညာဆက္လက္သင္ယူျခင္း ( KOSEN ) 

အသက္ေမြးပညာသင္အထက္တန္းေက်ာင္းသည္လက္ေတြ ့၊စက္မႈအတတ္ပညာဖန္တီးရွင္ကုိေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ 
ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ဂ်ပန္တႏုိင္ငံလုံးတြင္ အစုိးရေက်ာင္း နဲ ့ပုဂၢလိကေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၅၇ ေက်ာင္းရိွပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၅ 
ႏွစ္အတြင္းေက်ာင္းၿပီးပါသည္။ထုိေနာက္တြင္တကၠသုိလ္ တတိယႏွစ္သုိ ့ဝင္ေရာက္သင္ယူသူအမ်ားအျပားရိွသည္။ 

② အထူးပညာရပ္ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသုိ ့ပညာဆက္လက္သင္ယူျခင္း 
     အထက္တန္းအထူးပညာရပ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအစရိွေသာေက်ာင္းမ်ားရိွပါသည္။ 
③ အေဝးသင္အထက္တန္းေက်ာင္းအခ်ိန္ပုိေက်ာင္း (ေထာက္ပ့ံမႈေက်ာင္း) သုိ ့ပညာဆက္လက္သင္ယူျခင္း 

အေဝးသင္အထက္တန္း အခ်ိန္ပုိေက်ာင္းဆုိသည္မွာ အေဝးသင္ေက်ာင္းသုိ ့တင္ျပရမည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားျခင္းမ်ားကုိ 
ေထာက္ပ့ံမႈေပးေသာအရပ္သားေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။အေဝးသင္အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္အကူအညီေပးၿပီးမိမိ 
တက္ေရာက္ေသာအေဝးသင္အထက္တန္းေက်ာင္း၏ေက်ာင္းစရိတ္အျပင္ထုိေထာက္ပ့ံပုိးေပးေသာေက်ာင္းသုိ ့လည္းေက်ာင္း 
စရိတ္ေပးသြင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 
( ၃ ) အလုပ္ခြင္သုိ ့ဝင္ေရာက္ျခင္း 
 
 Helloworkမွတဆင့္လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားလုိအပ္သည့္အရည္အခ်င္း ၊ အနာ 
ဂတ္အတြက္အလားအလာ၊ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈအေျခအေနအစရိွသည္တုိ ့ကုိေသခ်ာေအာင္စစ္ေဆးၿပီး အလုပ္ရွာေဖြျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ 
ရပါမည္။အလုပ္လုပ္ရင္းျဖင့္အခ်ိန္ပုိင္းေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ယူေနသူလည္းရိွပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「အလယ္တန္းပညာအဆင့္အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြ」ဲ 

 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္အလယ္တန္းေက်ာင္း မေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ဤ  အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြေဲျဖဆုိၿပီး 

ေအာင္ျမင္ပါက အထက္တန္းေက်ာင္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲကုိေျဖဆုိႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ သူမ်ား ေျဖဆုိခြင့္ 
ရိွပါသည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္း၏ ဂ်ပန္စာ၊ လူမႈေရး၊ သခ်ာၤ၊ သိပၸံ၊ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား (အဂၤလိပ္) အစရိွေသာ ၅ 
ဘာသာရပ္ ကုိေျဖဆုိရပါမည္။ 
အေသးစိတ္ကုိ သိပၸံၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sotugyo/1358231.htm 
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( ၄ ) အထက္တန္းေက်ာင္းဆုိသည္မွာ 

 အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္အေၾကာင္းအရာ 
① ႏုိင္ငံပုိင္ အမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္း၊ၿမိဳ  ့နယ္ပ္ုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္း တုိ ့ရိွပါသည္။ 
② 「သင္ၾကားပုိ ့ခ်သည့္အခ်ိန္ (＝သင္ရုိး)」ေပၚမူတည္ၿပီး၊ အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပုိင္း၊ အေဝးသင္ စနစ္ရိွပါသည္။ 
③ 「သင္ၾကားပုိ ့ခ်သည့္အေၾကာင္းအရာ (＝ဘာသာရပ္)」ကုိအၾကမ္းအားျဖင့္ 「ပုံမွန္ဘာသာရပ္」・「အထူးျပဳဘာသာရပ္」・

「အေထြေထြဘာသာရပ္」တုိ ့ရိွပါတယ္။ 
④ 「ယူနစ္စနစ္ ယူနည္း」ကေတာ့「၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္ (ယူနစ္စနစ္ႏွင့္အတူ)」ႏွင့္「ယူနစ္စနစ္ ယူနည္း」တုိ ့ရိွပါတယ္။ 

◎ ႏုိင္ငံပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းသည္တုိက်ိဳ ၿမိဳ  ့တြင္းတြင္ ၉ ေက်ာင္းရိွပါသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရန္ခက္ခဲသည္။ 
   
 သင္ၾကားပုိ ့ခ်သည့္အခ်ိန္ (＝သင္ရုိး ) 

 
① 「အခ်ိန္ျပည့္ သင္ရုိး」 

   ပုံမွန္အားျဖင့္ ၃ ႏွစ္ တြင္ေက်ာင္းၿပီးပါမည္။ေန ့အခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းတက္ရပါမည္။ 

② 「အခ်ိန္ပုိင္း သင္ရုိး」( TEIJISEI ) 
 ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ တြင္ေက်ာင္းၿပီးပါမည္။ညအခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းတက္ရပါမည္။ 

   ယခုအခါ နံနက္ပုိင္း၊ ေနခင္းပုိင္း၊ ညပုိင္း တုိ ့မွေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္။「ေနခင္းႏွင့္ညအခ်ိန္ပုိင္းေက်ာင္း」ႏွင့္၃ ႏွစ္စနစ္၊ 
၄ ႏွစ္စနစ္ စသျဖင့္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းရိွပါသည္။ 

③ 「အေဝးသင္ သင္ရုိး」 
  ၃ ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ေက်ာင္းၿပီးပါမည္။အစီရင္ခံစာ၊အမွားျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊အင္တာဗ်ဴ းလမ္းညႊန္၊စာေမးပဲြအစရိွသည္တုိ ့ျဖင့္ 
ယူနစ္ကုိယူပါမည္။ပညာအရည္အခ်င္းစစ္မည့္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပဲြမရိွပါ။ 

 အခ်ိန္ျပည့္သင္ရုိး အခ်ိန္ပုိင္းသင္ရုိး အေဝးသင္ သင္ရုိး 

ၿမိဳ ့နယ္
ပို္င္အ

ထ
က္

တ
န္းေက

်ာင္ း 

ေက်ာင္းတက္ရက္
・ေက်ာင္းခ်ိန္ 

ေန ့စဥ္(မနက္ မွ ညေန) 
ေန ့စဥ္・နံနက္၊ညေန ၊ညပုိင္း 

တုိ ့မွေရြးခ်ယ္ရပါမည္ 
၁ လတြင္ ၂ႀကိမ္သင္တန္း 

ေက်ာင္းကာလ ၃ႏွစ္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ 

ဘာသာရပ္ 

・ပုံမွန္ဘာသာရပ္ 
（၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္・
ယူနစ္စနစ္） 
・အထူးျပဳဘာသာရပ္    
（၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္・
ယူနစ္စနစ္） 
・အေထြေထြဘာသာရပ္ 

（ယူနစ္စနစ္） 

・ ပုံမွန္ဘာသာရပ္ 
（၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္・
ယူနစ္စနစ္） 
・အထူးျပဳဘာသာရပ္       
（၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္・
ယူနစ္စနစ္） 
・ အေထြေထြဘာသာရပ္    
（ယူနစ္စနစ္） 

・ ပုံမွန္ဘာသာရပ္ 

ပုဂၢလိ
က

အ
ထ

က္
တ

န္းေက
်ာင္း 

ေက်ာင္းတက္ရက္
・ေက်ာင္းခ်ိန္ 

ေန ့စဥ္(မနက္ မွ ညေန) 

- 

၁ လတြင္ ၂ႀကိမ္သင္တန္း 

ေက်ာင္းကာလ ၃ႏွစ္ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ 

ဘာသာရပ္ 

ေက်ာင္းအလုိက္မတူပါ 
＊ကုိယ္ပ္ုိင္သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
＊သင္ရုိးအမ်ိဳးမ်ိဳ း 

ေက်ာင္းအလုိက္မတူပါ 
＊ကုိယ္ပ္ုိင္သင္ရုိးညႊန္းတမ္း 
＊သင္ရုိးအမ်ိဳးမ်ိဳ း 
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 သင္ၾကားပုိ ့ခ်သည့္အေၾကာင္းအရာ (＝ဘာသာရပ္) 

 

① 「ပုံမွန္ဘာသာရပ္」  
ပုံမွန္ဘာသာရပ္မ်ားကုိအဓိကထားၿပီး အသိပညာဗဟုသုတကုိ က်ယ္ျပန္ ့စြာ သင္ယူရပါမည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းက့ဲသုိ ့ 

ပင္( ဂ်ပန္စာ၊ လူမႈေရး၊ သခ်ာၤ၊ သိပၸံ အစရိွေသာ) ဘာသာရပ္မ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္သင္ယူရမွာျဖစ္သည္။ ရုိးရုိးဘာသာရပ္ထဲ 
တြင္ ေက်ာင္းပညာဆက္လက္သင္ယူရန္အထူးသင္တန္း၊ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားသင္တန္း၊သိပၸံႏွင့္သခ်ာၤသင္တန္းအစရိွေသာ 
သင္တန္းမ်ားကုိသင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။ 
 

 ※ အထက္တန္းေက်ာင္း၏သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသည္ ေက်ာင္းအေပၚမူတည္ ၿပီးကြျဲပားပါသည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္မတူပါ။ 
    အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ေနာက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသုိ ့ဆက္လက္ပညာသင္ၾကား 

မည္ဆုိပါက မိမိေရြးခ်ယ္သည့္ေက်ာင္းမွာ ဝိဇာဘာသာရပ္တြင္အားသာသည့္ေက်ာင္းလား၊ သိပၸဘံာသာရပ္တြင္အားသာသည့္ 
ေက်ာင္းလားဆုိသည္ကုိေသခ်ာေလ့လာရမွာျဖစ္တယ္။ 

 
② 「အထူးျပဳဘာသာရပ္」 

    စုိက္ပ်ိဳ းေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ သိပၸံႏွင့္သခ်ာၤ၊ အားကစား အစရိွေသာ ဘာသာရပ္မ်ားရိွပါသည္။ ေက်ာင္းၿပီးသည့္အခါ လုိင္စင္ 
တခါတည္းရသည့္ ဘာသာရပ္လည္းရိွပါသည္။ 

 
③ 「အေထြေထြဘာသာရပ္」 

   ပုံမွန္ဘာသာရပ္ ႏွင့္အထူးျပဳဘာသာရပ္ ႏွစ္မ်ိဳ းစလုံး သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြဘာသာရပ္သည္
「ယူနစ္စနစ္ 」ျဖစ္သည္။ မသင္မေနရဘာသာရပ္ အျပင္မိမိ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ဝါသနာ၊ဆႏၵ အေပၚမူတည္ၿပီး၊ ပုံမွန္ဘာသာရပ္ ႏွင့္ 
 အထူးျပဳဘာသာရပ္ ( စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အစရိွေသာ) ကုိႏွစ္မ်ိဳ းစလုံးမွ မိမိသင္ၾကားလုိေသာ ဘာသာရပ္ကုိ ေရြး 
 ခ်ယ္ၿပီး၊ မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္အခ်ိန္ဇယားကုိေရးဆြၿဲပီး သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
  

 ၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္ ႏွင့္ ယူနစ္စနစ္ 
 

အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္မတူသည့္အရာမွာ ဘယ္ေက်ာင္းမဆုိ「ယူနစ္စနစ္」မျပည့္မီွပါကေက်ာင္း 
မၿပီးပါ။ေက်ာင္းေပၚမူတည္ၿပီး「၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္ (ယူနစ္စနစ္ႏွင့္အတူ) ပညာေရး」ႏွင့္「ယူနစ္စနစ္ ပညာေရး」တုိ ့ရိွ 
ပါသည္။ 

 
① 「၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္ (ယူနစ္စနစ္ႏွင့္အတူ)」 

 
အတန္းတုိင္း အတန္းသစ္တက္ရန္ အတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္ရုိးေအာင္ျမင္မႈဆုံးျဖတ္ခ်က္ရရိွမွသာအတန္းတက္ရပါ 

မည္။အတန္းတုိင္း၏ ေနာက္ဆုံး တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္ရုိးေအာင္ျမင္မႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မရရိွပါက အတန္းက်ပါမည္။ 
ေနာက္တႏွစ္ ထုိအတန္း၌ပင္ ဘာသာရပ္အားလုံး ကုိျပန္၍သင္ယူရမည္။ 

   
②  「ယူနစ္စနစ္」 

 
  သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတုိင္းအတာ (အခ်ိန္ျပည့္ ၃ ႏွစ္)ေက်ာင္းတက္ၿပီး၊ထုိကာလအတြင္းတြင္လုိအပ္သည့္ယူနစ္္ျပည့္ 

မီွပါကေက်ာင္းၿပီးခြင့္ရိွပါသည္။အတန္းက်တယ္ဆုိဒါမရိွေပမယ့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ယူနစ္မျပည့္ပါကေက်ာင္းမၿပီးပါ။ 
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အျခားၿမိဳ  ့့နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းတုိ ့တြင္လည္းဤက့ဲသုိ ့ေသာေက်ာင္းရိွသည္！ 
 အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေနာက္တေခါက္အေျခခံမွျပန္လည္သင္ၾကားလုိသူမ်ားအတြက္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ 
 

 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္ေက်ာင္းတက္မမွန္သည့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္း 

Challenge Schools 

ပညာရည္အားနည္းေသာေက်ာင္းသားမ်ား 
အတြက္ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္း 

Encourage Schools 

သင္တန္း 
ေန ့ခင္းႏွင့္ညအခ်ိန္ပုိင္းးေက်ာင္း 
မနက္ပုိင္း၊ ညေနပုိင္း ၊ညပုိင္း တုိ ့မွေရြးခ်ယ္ရပါမည္ 

အခ်ိန္ျပည့္သင္ရုိး 

ေက်ာင္းကာလ ၃ႏွစ္ေက်ာ္ ၃ႏွစ္ 

ဘာသာရပ္ 
・အေထြေထြဘာသာရပ္（ယူနစ္စနစ္） ・ပုံမွန္ဘာသာရပ္（၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္） 

・ပုံမွန္အထူးျပဳဘာသာရပ္（၁ႏွစ္၁တန္းတက္တ့ဲစနစ္） 

ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြ 
ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္လူေတြ ့စစ္ေဆးမႈ၊ စာစီစာကုံး 
＊ပညာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈမရိွ 
＊ေက်ာင္းမွတ္တမ္းလည္းမလုိ(စာမ်ာက္ႏွာ ၁၆) 

အင္တာဗ်ဴး၊ စာတမ္းတုိ(အက္ေဆး)၊ လက္ေတြ ့အစရိွေသာ 
＊ပညာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈမရိွ 

ထူးျခားခ်က္ 

・အလယ္တန္းစာကုိျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း 
・အေျခခံဘာသာရပ္ 
・လူနည္းစုစာသင္ျခင္း 
・လက္ေတြ ့သင္ၾကားျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျပည့္အဝ 
ရိွျခင္း 
・စိတ္ဓာတ္ေရးရာအားနည္းမႈကုိဂရုစုိက္၍သြန္သင္ျခင္း 
＊အလယ္တန္းပညာသင္ႏွစ္တြင္ရက္ရွည္ေက်ာင္းပ်က္ 

သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္သည္ 
 

・၁ ႏွစ္ၿပီးရင္ မိနစ္၃၀စာသင္ခ်ိန္တြင္အေျခခံမူရင္းကုိပုိင္ 
ႏုိင္စြာသင္ၾကားျခင္း 

・လူနည္းစုကုိ・သီးျခားၾကပ္မတ္စြာသင္ၾကားျခင္း 
・မနက္ပုိင္းအတန္းထဲတြင္သင္ယူျခင္း 
・ေန ့လည္ပုိင္းလက္ေတြ ့၊မိမိသင္ယူလုိသည္ကုိေရႊးခ်ယ္ 
ႏုိင္ေသာသင္ခန္းစာ 
・တာဝန္ခံဆရာ ၂ ဦး 
＊ဂရုတစုိက္ ေသခ်ာစြာသင္ၾကားေပးသည္ 

 

 
ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းမွာတေက်ာင္းနဲ ့တေက်ာင္းလုံးဝမတူပါ！ 
 
ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ၿမိဳ ့နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္၊ထုိေက်ာင္း၏ထူးျခားခ်က္၊ဓေလ့၊စည္းကမ္း 

တုိ ့ရိွပါသည္။ ထုိ ့အျပင္သင္ၾကားမႈကုိအဓိကထားသည့္ေက်ာင္းႏွင့္အားကစားကုိအဓိကထားသည့္ေက်ာင္းအစရိွေသာေက်ာင္း၏ 
ထူးျခားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳ းရိွပါသည္။ဘယ္လုိေက်ာင္းလည္းဆုိဒါကုိ ေက်ာင္း၏လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိ ေသခ်ာဖတ္ရပါမည္။ 
 ေက်ာင္းစရိတ္ကႏုိင္ငံပုိင္၊ ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္းထက္စာရင္ေစ်းႀကီးပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာေထာက္ပ့ံမႈစနစ္မ်ားရိွေပမယ့္အားကစား 
ႏွင့္ပြလဲမ္းသဘင္တုိ ့တြင္ကုန္က်မည့္စရိတ္တုိ ့ကုိစဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ႏုိင္ငံပုိင္၊ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္းေတြထက္ေတာ့မသက္ 
သာႏုိင္ပါ။ တကၠသုိလ္သုိ ့ဆက္လက္ပညာသင္ဆည္းပူးသင္ယူလုိလွ်င္အထက္တန္းေက်ာင္းတက္သည့္အခ်ိန္တက္ႏုိင္သေလာက္ 
(ပုိက္စံမေခ်းဘဲ)ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရေအာင္။ 
ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိရယ့ူႏုိင္ပါသည္။ 

http://www.tokyoshigaku.com/ 
 

စစ္ေဆးရန္ ! 

http://www.tokyoshigaku.com/
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၂ ။ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ရင္ကုန္က်စရိတ္ဘယ္ေလာက္လည္း။～ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္း၊ပုဂၢလိကေက်ာင္းစရိတ္～ 
 
( ၁ )  ျပည္သူပုိင္ ၊ ပုဂၢလိကပုိင္   
 
「ႏုိင္ငံပုိင္၊ျပည္သူပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း」（ႏုိင္ငံပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း၊ၿမိဳ  ့ နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းအစရိွေသာ）ႏွင့္
「ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္း」တုိ ့တြင္ေက်ာင္းစရိတ္ကအမ်ားႀကီးကြာျခားပါတယ္။ ေက်ာင္းစရိတ္ကႏုိင္ငံပုိင္အထက္တန္း 
ေက်ာင္းကပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္း ထက္စာရင္သက္သာပါတယ္။ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းကပွ်မ္းမ်အားျဖင့္ေက်ာင္း 
စရိတ္ကေစ်းႀကီးတ့ဲအတြက္ ပစၥည္းကရိယာ ကျပည့္စုံဒါမ်ားတယ္။ 
 

 ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းစရိတ္ 
 

 အခ်ိန္ျပည့္ အခ်ိန္ပုိင္း အေဝးသင္ 

ပထမႏွစ္ 
ဒုတိယႏွစ္ 

ႏွင့္ 
တတိယႏွစ္ 

ပထမႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္～ ပထမႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္～ 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာ
ေမးပြေဲၾကး 

၂,၂၀၀ယန္း  - ၉၅၀ ယန္း  - - - 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး ၅,၆၅၀ယန္း - ၂,၁၀၀ ယန္း - ၅၀၀ယန္း - 

ေက်ာင္းလခ ၁၁၈,၈၀၀ ယန္း  ၃၂,၄၀၀ ယန္း  
၃၆၆ ယန္း(၁ ယူနစ္)×သင္ယူသည့္ဘာသာ 
ရပ္ယူနစ္ 

ဖတ္စာအုပ္ဖုိး 
＊ေက်ာင္းတေက်ာင္းနဲ ့ 

တေက်ာင္းမတူပါ 
＊ေက်ာင္းတေက်ာင္းနဲ ့တေက်ာင္းမတူ  

ကုန္က်စရိတ္ ယန္း၁သိန္း～ယန္း၂ သိန္း ယန္း၃ေသာင္း～ ကုန္က်မႈမရိွလွပါ 
ထမင္းစရိတ္ - ＊ေက်ာင္းတေက်ာင္းနဲ ့တေက်ာင္းမတူ - 

စုစုေပါင္း 
ယန္း၃ 
သိန္း～ 

ယန္း၂ သိန္း 
၅ေသာင္း～ 

ယန္း ၈ ေသာင္း～ ယန္း ၈ ေသာင္း～ 

 ပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းစရိတ္ 

 ပထမႏွစ္ ဒုတိယ၊တတိယႏွစ္ 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲၾကး 
ယန္း၁ေသာင္း～
ယန္း၂ ေသာင္း 

－ 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး 
ယန္း ၂ သိန္း～
ယန္း ၄ သိန္း 

 

အေဆာက္အဦးခ ယန္း ၁ သိန္း～ 
ေက်ာင္းလခ ယန္း ၄ သိန္း～ 
ဖတ္စာအုပ္ဖုိး ＊ေက်ာင္းတေက်ာင္းနဲ ့တေက်ာင္းမတူ 

ကုန္က်စရိတ္ 
(PTAအဖြ ့ဲဝင္ေၾကး) 

 ယန္း၂ သိန္း ၅ေသာင္း～ 

ထမင္းစရိတ္ － － 
စုစုေပါင္း ယန္း ၁၀ သိန္း～ ယန္း ၈၀ သိန္း～ 

※အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းစရိတ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ေက်ာင္း၏လမ္းညႊန္စာအုပ္ကုိေကာင္းစြာေလ့လာရပါမည္။ 

★ဒီျပင္ကုန္က်မည့္စရိတ္！ 
・အားကစားစရိတ္ 
（အားကစားအက်ီ ၤ၊ၿပိဳင္ပြဝဲင္ေၾကး） 
・ေက်ာင္းခရီးစဥ္ကုန္က်စရိတ္ 
（၁ သိန္း～ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း） 
・လမ္းစရိတ္

（ရထားျဖင့္ေက်ာင္းေက်ာင္းတက္သူမ်ားအတြက္） 

【ကုိးကား】 
ေဟးေဆး၂၆ႏွစ္ ပညာေရး ယဥ္ေက်းမႈ အားကစား, သိပံၸနည္၊ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန「ကေလးပညာသင္ၾကားေရးစစ္တမ္း」တုိက်ိဳဘဝ 
ယဥ္ေက်းမႈဌာန「၂၇ ႏွစ္တုိက်ိဳပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး」 
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( ၂ ) ေက်ာင္းစရိတ္ေပးေဆာင္ရန္အခက္အခဲရိွပါက 
 
 ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
 

အထက္တန္းေက်ာင္း သုိ ့ဆက္လက္ပညာသင္ယူခ်င္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္  ေက်ာင္းစရိတ္ေပးေဆာင္ရန္ 
အခက္အခဲရိွပါက ေထာက္ပံ့မႈစနစ္လည္းရိွပါသည္။ ၃ မ်ိဳးရိွပါသည္။ 
① 「ေက်ာင္းလခ ကုိေလွ်ာ့ေပးျခင္း（＝ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးစနစ္）」 
② 「ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးျခင္း（＝ေထာက္ပ့ံသည့္စနစ္）」 
③ 「ေငြေၾကးထုပ္ေခ်းသည့္စနစ္（＝ေခ်းေငြစနစ္・ေခ်းေငြ）」 

ေခ်းေငြစနစ္တြင္「အတုိးေပးရန္」ႏွင့္「အတုိးမေပးရန္」ဟူ၍ရိွသည္။ 
 မည္သည့္ေထာက္ပ့ံေၾကးစနစ္မဆုိ ခံစားပုိင္ခြင့္ကုိ အိမ္၏စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ပညာအရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး ေထာက္ပ့ံ 
မႈစနစ္မ်ား ခံစားႏုိင္ပါသည္။မည္သူမဆုိ ခံစားပုိင္ခြင့္မရပါ။ 

 
ႏုိင္ငံပုိင္၊ျပည္သူပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈ      ※ လူတုိင္းခံစားခြင့္မရိွပါ 
အထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေထာက္ပ့ံမႈ ( ႏုိင္ငံ ) 
 ေလွ်ာ့ေပ့ါမႈစနစ္：ေငြသားကုိလက္ဝယ္မေပးပါ       ေက်ာင္းလခ＝၁၁၈,၈၀၀ ယန္း 
ႏုိင္ငံပုိင္၊ျပည္သူပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ပညာရည္ထူးခၽြန္ဆု（ ၿမိဳ  ့တြင္း） 

ပညာသင္ဆု：ျပန္ေပးရန္မလုိ                 ၃၂,၃၀၀ ယန္း～၁၂၉,၇၀၀ ယန္း 
တုိက်ိဳၿမိဳ  ့ ၏ပညာသင္ေခ်းေငြ（ၿမိဳ  ့တြင္း） 

ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား：ျပန္ဆပ္ရန္တာဝန္ရိွ（＝ အေၾကြး）      ၁၈,၀၀၀ ယန္း～၃၅,၀၀၀ ယန္း 

 

ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈ     ※ လူတုိင္းခံစားခြင့္မရိွပါ 
အထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေထာက္ပ့ံမႈ ( ႏုိင္ငံ ) 

ေလွ်ာ့ေပ့ါမႈစနစ္：ေငြသားကုိလက္ဝယ္မေပးပါ    ၁၁၈,၈၀၀ ယန္း＋၅၉,၄၀၀ ယန္း～၁၇၈,၂၀၀ယန္း 
ေက်ာင္းလခေလွ်ာ့ေပါ့ေထာက္ပ့ံမႈ（ၿမိဳ  ့တြင္း） 

ေလွ်ာ့ေပ့ါမႈစနစ္：ေငြသားကုိလက္ဝယ္မေပးပါ            ၉၀,၀၀၀ယန္း～၁၃၅,၀၀၀ယန္း 
ပညာသင္ဆု（  ၿမိဳ  ့တြင္း） 

ပညာသင္ဆု：ျပန္ေပးရန္မလုိ          ၃၉,၈၀၀ ယန္း・၅၂,၆၀၀ယန္း・၁၃၈,၀၀၀ ယန္း 
တုိက်ိဳၿမိဳ  ့ ၏ပညာသင္ေခ်းေငြ（ၿမိဳ  ့တြင္း） 

ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား：ျပန္ဆပ္တာဝန္ရိွ（＝ အေၾကြး）            ၃၅,၀၀၀ ယန္း／လ 
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ႏုိင္ငံပုိင္၊ျပည္သူပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ「ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေထာက္ပ့ံမႈ 」ကုိရရိွပါက「ေက်ာင္းစရိတ္」ေပးသြင္းရန္မလုိပါ။ပုဂၢလိက 
ေက်ာင္းမွာ「ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေထာက္ပ့ံမႈ 」စနစ္ဒါမွမဟုတ္「ေက်ာင္းလခေလွ်ာ့ေပါ့ေထာက္ပ့ံမႈ」ကုိရရိွပါက ေက်ာင္းလခသက္သာ 
ပါမည္။ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိေထာက္ပ့ံမႈရရိွရန္ခက္ခဲပါသည္။မိမိဘက္မွလည္းကုန္က်စရိတ္အတြက္ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ပုဂၢလိကပညာသင္ဆု                  ※ လူတုိင္းခံစားခြင့္မရိွပါ 

ေနထုိင္မႈေထာက္ပ့ံမႈအစီအစဥ္ /  လူမႈဖူလုံေရးေဖာင္ေဒးရွင္း support 21 

တႏွစ္ေထာက္ပ့ံေၾကး ယန္း ၅၀၀၀ မွ ယန္း ၁၀၀၀၀ / လ ( အထက္တန္းေက်ာင္းသားအတြက္) 
http://support21.or.jp/needsupport/scholarship-seikatsu/ 

ဒုကၡသည္ပညာသင္ဆု/ အာရွႏုိင္ငံတကာပ့ံပုိးမႈေဖာင္ေဒးရွင္း 

ေက်ာင္းၿပီးသည့္အထိေထာက္ပ့ံေၾကး ယန္း ၁၀၀၀၀/လ ( အထက္တန္းေက်ာင္းသားအတြက္) 
http://fiaa.or.jp/support.html 

ခ်ီရုိကုိ ပညာသင္ဆု /  REN: refugee empowerment network 
ေက်ာင္းၿပီးသည့္အထိေထာက္ပ့ံေၾကး ယန္း ၂ သိန္း/ႏွစ္  http://ren-nanmin.org/scholarship/ 

ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းေပၚမူတည္၍「ပညာသင္ဆုစနစ္」 
 ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းေပၚမူတည္ၿပီး၊ေက်ာင္းလခအားလုံး(သုိ ့)တခ်ိဳ  ့ကုိေလွ်ာ့ေပါ့သည့္စနစ္ရိွပါသည္။ေက်ာင္းေပၚ 
မူတည္၍သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမတူပါ။ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းႏွင့္ေရးေျဖစာေမးပြ၏ဲအဆင့္ေပၚမူတည္ၿပီးဆုံး 
ျဖတ္သည္။စိတ္ဝင္စားမႈရိွပါက ၊ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္သင့္သည္။ 

「စာေမးပြေဲျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသားအတြက္အရည္အခ်င္းစိန္ေခၚမႈေထာက္ပံ့ေခ်းေငြ」 
တတိယႏွစ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တုိက်ိဳ ၿမိဳ့မွတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည္။မိသားစုအေျခအေနေပၚမူ 

တည္၍ေလွ်ာက္ပုိင္ခြင့္မရသူမ်ားလည္းရိွသည္။အလယ္တန္း တတိယႏွစ္တြင္ က်ဴ ရွင္ခ ယန္း၂သိန္း အထိ၊ အထက္တန္း 
စားေမးပြဝဲင္ေၾကး ယန္း၂၇,၄၀၀ အထိထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။အထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္ပါကေခ်းထားသည့္ 
ပုိက္ဆံျပန္ဆပ္ရန္မလုိပါ။ 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html 

စစ္ေဆးရန္ ! 

http://support21.or.jp/needsupport/scholarship-seikatsu/
http://fiaa.or.jp/support.html
http://ren-nanmin.org/scholarship/
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၃။ အထက္တန္းေက်ာင္းကုိမည္သုိ ့ေရႊးခ်ယ္ရမလည္း။～မိမိတက္ေရာက္လုိသည့္ေက်ာင္းကုိဆုံးျဖတ္ရန္အခ်က္မ်ား ～ 

 
(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍စုံစမ္းရမည္ ၊ သြားေရာက္ေလ့လာရမည္၊ ပါဝင္ရမည္ 

 
မိမိသိရိွလုိသည့္ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးဆရာမ်ားထံတြင္လည္းေကာင္း၊ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားထံတြင္လည္းေကာင္းေနေမးျမန္းယုံ

ႏွင့္ အင္တာနက္၊ စာအုပ္တုိ ့တြင္ေရးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိမိ၏ေရွ ့အနာဂတ္ကုိဆုံးျဖတ္ဖုိ ့ရန္မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။ 
မိမိကုိယ္တုိင္ေက်ာင္းသုိ ့သြားေရာက္ျခင္း။ေက်ာင္း၏ရွင္းလင္းပြမဲ်ားတက္ေရာက္နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ေက်ာင္း၏အေနအထားကုိၾကည့္ရူ
ေလ့လာထားရပါမည္။  

 ေက်ာင္း၏အေနအထား၊ဓေလ့ထုံးစံတုိ ့သည္မိမိႏွင့္လုိက္ေလွ်ာ္ညီေထြမႈရိွမရိွ။ 
 ထုိေက်ာင္းသုိ ့တက္ေရာက္သင္ၾကားသည့္အခါ မိမိ၏သင္ယူလုိသည့္ဘာသာရပ္ ၊ အားကစားတုိ ့အမွန္တကယ္လုပ္ 

ေဆာင္ႏုိင္မည္လား။ 
 ၃ ႏွစ္အတြင္းလမ္းပန္းသြားလာေရးခက္ခဲမရိွဘဲတက္ေရာက္ႏုိင္မည္လား။ 
 ေက်ာင္းၿပီးဆုံးသည့္အထိေက်ာင္းစရိတ္ေပးေဆာင္ႏုိင္မလား။ 
 ေက်ာင္းၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ေက်ာင္းသား၏ေရွ ့ဆက္ပညာသင္ယူမႈအေျခအေနကဘယ္လုိလည္း။သင္၏ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း

ေရွ ့ဆက္ပညာသင္ယူႏုိင္မလား။ 
※ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္ေက်ာင္းတက္မမွန္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ေသာေက်ာင္း Challenge Schools ႏွင့္ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္း တုိ ့ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေျပာင္းသြားႏုိင္ပါသည္။ 
※ ေက်ာင္းမ်ားစြာသုိ ့သြားေရာက္မေလ့လာပါက၊ ေက်ာင္း၏အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္လုိ ့မရပါ။ေက်ာင္းမ်ားသုိ ့ 
   ေစာလ်င္စြာသြားေရာက္ေလ့လာၾကရေအာင္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္အထက္တန္းလမ္းညႊန္မႈ」 
 
 ႏုိင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေက်ာင္းသား သုိ ့့မဟုတ္ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္「ဂ်ပန္ဘာသာစကားသည္မိမိ 
၏မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာမိဘႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္အျခားေသာဘာသာစကားျဖင့္အထက္တန္းလမ္းညႊန္မႈ」
က်င္းပသည္။ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍မိဘေရာေက်ာင္းသားပါအေသအခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးေဆြးေႏြးတုိင္
ပင္ၾကဖုိ ့လုိအပ္ပါတယ္။လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ားအတူတကြသြားေရာက္နားေထာင္သင့္ပါသည္။ 
http://www.tokyoguidance.com/ 
 
※ ၂၀၁၅ ပညာေရးႏွစ္တြင္ေအာက္ပါအတုိင္းက်င္းပခ့ဲပါသည္။ 

၇ လ  ၅ ရက္     Musashino swing Building (Musashino-shi) 
၇ လ ၁၉ ရက္    Ota-ku Ward Offic (Ota-ku) 
၇ လ ၂၆ ရက္   Toyo University Hakusan campus (Bunkyo-ku, Tokyo) 

၁၀ လ ၁၈ ရက္  Hachioji Tokyu Square Building (Hachioji-shi) 
၁၀ လ ၂၅ ရက္  Shinagawa Koyamadai Hall (Shinagawa-ku) 
၁၁ လ ၂၂ ရက္  Toyo University Hakusan campus (Bunkyo-ku, Tokyo)  

http://www.tokyoguidance.com/
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( ၂ ) မိမိ၏ပညာစြမ္းရည္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ေက်ာင္းကုိေရြးခ်ယ္ျခင္း 
 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိဂရုစုိက္ၿပီး မိမိတက္ခ်င္ေသာေက်ာင္းမဟုတ္ဘဲဝင္ေရာက္ေျဖဆုိျခင္း။သူငယ္ခ်င္းမွဝင္ခြင့္ေျဖမည္ဆုိေသာေၾကာင့္ 
မိမိ၏အဆင့္ကုိျမွွင့္တင္ျခင္း၊ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမလုပ္ဘဲနဲ ့၊ မိမိ၏ေရွ ့ေရးအတြက္ရည္မွန္းခ်က္၊ စိတ္ဝင္စားမႈ၊အရည္အခ်င္းမိမိ၏စရုိက္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမည့္ေက်ာင္းကုိသာေရြးခ်ယ္ၾကပါစုိ ့။ 
မိမိ၏အရည္အခ်င္းထက္ျမင့္ေသာအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ဝင္ေရာက္မိသျဖင့္၊မိမိ၏အဆင့္မွာအႏွိမ့္ဆုံးေနရာတြင္ရိွေနတတ္သည္။ 

တနည္းအားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာအထက္တန္းေက်ာင္းမဟုတ္ေသာ္လည္းမိမိႏွင့္အပ္စပ္သည့္အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့တက္ 
ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိ၏အရည္အခ်င္းမွာတဆင့္ၿပီးတဆင္ျ့မွင့္လာျခင္းလည္းရိွတတ္ပါသည္။ 
အထက္တန္းေက်ာင္း၏အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ားကုိေက်ာင္းမွဆရာမ်ားထံေမးျမန္းျခင္း၊ အင္တာနက္ homepage မ်ားတြင္ရွာေဖြ 

ၾကည့္ရူႏုိင္ပါသည္။ 
ေအာက္ေဖၚျပပါ homepage မွၾကည့္ရူႏုိင္ပါသည္။အထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္၊အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားပ့ံပုိးေရးအဆင့္မ်ား 

http://kintaro.boy.jp/ 
 

※ Hensachi＝ေက်ာင္း၏အဆင့္ကုိဂ႑န္းျဖင့္ေဖာ္ျပပါသည္။「၅၀」သည္အလယ္အလတ္ျဖစ္ၿပီး အႏွိမ့္ဆုံး ၃၀ေလာက္မွ ၇၀ အထိ 
ရိွသည္။ 

 
(၃) အစမ္းစားေမးပြေဲျဖဆုိျခင္းျဖင့္မိမိ၏လက္ရိွအမွတ္ကုိသိရိ္ွႏုိင္ျခင္း 

အစမ္းစာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္းအားျဖင့္ မိမိ၏အရည္အခ်င္းအဆင့္ကုိ သိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ တုိက်ိဳ ၿမိဳ့၏အစုိးရ 
ေက်ာင္း၊ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ ့တက္ေရာက္လုိသူမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္(ＶMOGI ) အစမ္းစာေမးပြကုိဲေျဖဆုိၾက 
သည္။ေက်ာင္း သုိ ့မဟုတ္က်ဴ ရွင္မ်ားမွတဆင့္ေျဖခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏုိင္သည္။မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ေျဖဆုိရန္ေလွ်ာက္လႊာကုိ 
တင္သြင္း၍ရသည္။စာေမးပြဝဲင္ေၾကးမွာ ယန္း ၄၅၀၀ ျဖစ္သည္။မိမိတက္ေရာက္လုိေသာ ပထမဦးစားေပးေက်ာင္း၊ ဒုတိယဦးစားေပး၊ 
တတိယဦးစားေပး အစရိွသည္တုိ ့ကုိဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစမ္းစာေမးပြကုိဲ အက်ိဳးရိွစြာျဖင့္ အသုံးခ်သင့္ပါသည္။ 
http://www.shinken.co.jp/index.php 
 
(၄) မိဘအုပ္ထိန္းသူ ၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ရင္းေနာက္ဆုံးတြင္မိမိ၏ဆႏၵအရတက္ေရာက္လုိေသာေက်ာင္း 

ကုိဆုံးျဖတ္ျခင္း 

 
ဥပမာအားျဖင့္ မည္သုိ ့ေသာရလဒ္ ( တက္ေရာက္ခြင့္/ရရိွျခင္း/မရရိွျခင္း)ျဖစ္ပါေစ မိမိကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ေနာင္တရေသာ္ 

လည္းေျဖသာႏုိင္ပါသည္။ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး၊မိမိ၏ဘဝေရွ ့ေရးကုိစဥ္းစားရင္း မိမိကုိယ္တုိင္ေက်နပ္ 
စြာတက္ေရာက္ ႏုိင္မည့္ေက်ာင္းကုိေရႊးခ်ယ္သင့္ပါသည္။အထက္တန္းေက်ာင္းသည္မသင္မေနရပညာေရးစနစ္မဟုတ္ပါ။ထုိ ့ေၾကာင့္ 
မိမိကုိယ္တုိင္ေသခ်ာစြာစဥ္းစားေရႊးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ရန္ လုိအပ္သည္။သင္၏ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ 

http://kintaro.boy.jp/
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၄ ။ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ရန္အားလုံးဝင္ခြင့္စာေမးပြကုိ္ဲေျဖရမွာလား။ ～ ဝင္ခြင့္စာေမးပြစဲနစ္ ～ 
 
( ၁ ) 「ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ」ဲ( SUISEN )ႏွင့္「ပုံမွန္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြ」( IPPAN ) 
ၿမိဳ ့နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေရာ ပုဂၢလိကပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေရာ ဝင္ခြင့္စာေမးပြႏွဲင့္ပတ္စက္၍ ၂ မ်ိဳးခြျဲခားထားသည္။

「ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ」ႏွင့္「ပုံမွန္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြ」 ျဖစ္သည္။ 
「ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ」ဲတြင္အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြမဲရိွေသာ္လည္း「ပုံမွန္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြ」တြင္အရည္အခ်င္းစစ္ 
စာေမးပြရိွဲသည္။ 
ၿမ့ိဳနယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း၏「ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ」ဲသည္ေထာက္ခံစာရရိွေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္က်ရူံးသူမ်ား 

ျပားသည္။ ပုဂၢလိကပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း၏「ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ」ဲသည္ေထာက္ခံစာ၏ လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းအရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိက်စြာေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္က်ရူံးသူနည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
 ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း၏ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ 
 

ၿမ့ိဳနယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြကုိဲေအာက္ေဖာ္ျပပါအမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးရိွပါသည္။ 

 

 ေျဖဆုိခြင့္ရိွသူ စာေမးပြပုံဲစံ ရက္စြ ဲ အျခား 

ေထာက္ခံစာျဖင့္ 
ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ

 

အလယ္တန္းေက်ာင္း 
အုပ္၏ေထာက္ခံစာလုိ 
အပ္သည္။  
 

ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း ၊  
ေထာက္ခံစာ+ ကုိယ္တုိင္ေရး 
အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္း +အုပ္ 
စုလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊လူေတြ ့ 
စစ္ေဆးမႈ+စာစီစာကုံး 

ေလွ်ာက္လႊာတင္：၁လ၂၀ရက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 

စာေမးပြရဲက္：၁လပုိင္းအကုန္ 
ေအာင္စာရင္း：၂လပုိင္းမစ 
 

ေအာင္ျမင္သူ 
၉,၁၂၀ ေယာက္ 
ေျဖဆုိသူ  
၂၉,၄၉၆ ေယာက္ 
 
＊ေအာင္ျမင္လွ်င္မ 
တက္မေနရ 

ပုံမွန္ဝင္ခြင့္ 
စာေမးပြ ဲ

အလယ္တန္းေက်ာင္း 
ေအာင္ျမင္မည့္သူေအာင္ 
ျမင္ၿပီးသူမည္သူမဆုိေျဖ
ဆုိခြင့္ရိွသည္ 

အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးျခင္း 
(ၿမိဳ ့နယ္ပုိင္အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္း 
သည္၅ဘာသာရပ္)+ 
ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း 

ေလွ်ာက္လႊာတင္：၂လပုိင္းအစ 
စာေမးပြရဲက္：၂လပုိင္းအကုန္ 
ေအာင္စာရင္း：၃လပုိင္းအစ 

ေအာင္ျမင္သူ 
၃၁,၉၄၁ ေယာက္ 
ေျဖဆုိသူ 
၄၅,၁၄၈ ေယာက္ 
(၂၀၁၅ ႏွစ္အတြက္) 

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား 
အတြက္ေထာက္
ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္ 

စာေမးပဲြ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ ့ေရာက္ 
ရိွၿပီး၃ ႏွစ္အတြင္း 

စာစီစာကုံးႏွင့္ လူေတြ ့စစ္ 
ေဆးျခင္းအဂၤလိပ္ (သုိ ့)ဂ်ပန္ 
စကားျဖင့္+ မိမိ၏အရည္ 
အခ်င္းမွတ္တမ္း 

ေထာက္ခံစာျဖင့္ 
စာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္း 
ႏွင့္တူညီသည္။ 

Asuka High School,   
International High 
School, Tagara High 
School ,Minamikatsus
hika High School 
Katsushika, Takenodai 
high school 
၅ ေက်ာင္း ( ၂၀၁၅ ႏွစ္) 
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၁)  ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္း 
 အမ်ားအားျဖင့္အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေလ ့ရိွသည္။ 
 ပုံမွန္ေထာက္ခံစာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊အားကစား အစရိွသည့္ အထူးေထာက္ခံစာဟူ၍ရိွသည္။ 
 အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြမဲရိွပါ။ဝင္ခြင့္ရ၊မရ သည္မွာအမ်ားအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းႏွင့္လူေတြ ့စစ္ေမးျခင္း 

စာမ်က္ႏွာ၁၆( ကုိယ္တုိင္ေရးအရည္အခ်င္းမွတ္တမ္း ) ၊ အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ဆုံးျဖတ္သည္။ စာတန္းတုိျပဳစုျခင္း၊ 
စာစီစာကုံး၊မိမိ၏ ထူးခၽႊန္မႈမ်ားကုိလက္ေတြ ့စစ္ေဆးေသာေက်ာင္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။ 

 အလယ္တန္းေက်ာင္းတက္စဥ္ေရႊးေကာက္ျခင္းလည္းရိွသည္။အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္၏ေထာက္ခံစာလုိအပ္ေသာ္လည္း၊ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းမွေထာက္ခံစာရရိွေသာ္လည္း ဝင္ခြင့္ရရိွမည္ဟုသတ္မွတ္၍မရပါ။သာမာန္အားျဖင့္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ 
ေထာက္ခံစာျဖင့္မိမိတက္ေရာက္လုိေသာေက်ာင္းသုိ ့ဝင္ခြင့္ရရိွရန္ခက္ခဲသည္ဟုေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ 

 ေထာက္ခံစာျဖင့္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရိွလွ်င္ထုိေက်ာင္းသုိ ့မျဖစ္မေနတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္ရရိွသူ 
သည္သာမာန္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြကုုိဲဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္မရိွပါ။ 
 

အခ်ိန္    လုပ္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ 

၁၂ 
လပုိင္းဝန္းက်င္ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္ထံ ေထာက္ခံစာေတာင္းခံျခင္း။ 
※ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေန ့စဥ္ပညာဆည္းပူးေလ့လာျခင္းႏွင့္ေနထုိင္လႈပ္ရွားမႈအေျခအေနစသည္တုိ ့ကုိေစာင့္ 
ၾကည့္ၿပီးေထာက္ခံစာထုတ္ေပးသင့္မသင့္ကုိဆုံးျဖတ္သည္။ 

၁ လ ၂၀ ရက္ 
ဝန္းက်င္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ တဆင့္အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိရန္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း ၊ ကုိယ္တုိင္ေရးအရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းတင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပရမည္။အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းကုိတင္ျပရမည္။ 

ဇန္နဝါရီလကုန္
ပုိင္း   

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊တဦးျခင္းလူေတြ ့စစ္ေမးျခင္း၊စာတန္းတုိျပဳစုျခင္း(သုိ ့)စာစီ
စာကုံး၊လက္ေတြ ့စစ္ေဆးျခင္းအစရိွသည္တုိ ့ကုိက်င္းပသည္။ 

ေဖဖဝါရီလအစ
ပုိင္း 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း⇒ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္မွတ္ပုံတင္ျခင္း 

 
   
 
ကုိယ္တုိင္ေရးအရည္အခ်င္းမွတ္တမ္း ( JIKO-PR CARD ) 
 
 မိမိကုိယ္တုိင္ေရးသားရမည့္ အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းထဲတြင္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အစာေမးပြေဲျဖဆုိလုိသည့္အေၾကာင္းအရာ၊အလယ္တန္း 
ပညာသင္ကာလအတြင္း မိမိ၏တုိးတက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍၊အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္အစရိွသည္ 
တုိ ့ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတက္ေရာက္လုိသည့္ေက်ာင္း၏သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီွရန္လုိအပ္သလုိျပင္ဆင္ၿပီး 
ေရးသားရမည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ ့ေက်ာင္းတြင္လက္ခံမည့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏စံခ်ိန္စံေသြးမ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွသည္။ 

 
 
အုပ္စုလုိက္ေဆြးေႏြးျခင္း 
 သတ္မွတ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္ကုိအုပ္စုဖြ ့ဲၿပီးေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။မိမိ၏အျမင္သေဘာထားကုိတိက်စြာေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း၊ 
တဖက္သား၏အျမင္၊ သေဘာထားႏွင္ ့ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားကုိေသခ်ာစြာနားေထာင္ျခင္း၊ မိမိ၏စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ားကုိ တဖက္သား 
အေပၚေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း အစရိွသည္မ်ားအေပၚအမွတ္ေပးေလ့ရိွသည္။ 
 

စစ္ေဆးရန္ ! 
 

စစ္ေဆးရန္ ! 
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၂) ပုံမွန္ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္း(အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြျဲဖင့္ေျဖဆုိျခင္း) 
 ပထမအႀကိမ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း၊ဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း၊ခြျဲခားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းတုိ ့ရိွသည္။ 
 အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းမ်ား၏ဝင္ခြင့္ရ၊ မရျခင္းမွာအဓိကအားျဖင့္ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းႏွင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြမဲ်ားအေပၚ 

ဆုံးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။လူေတြ ့စစ္ေဆးျခင္း၊စာတမ္းတုိျပဳစုျခင္း(သုိ ့)စာစီစာကုံး၊လက္ေတြ ့ေျဖဆုိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာေက်ာင္း 
မ်ားလည္းရိွသည္။ 

 အခ်ိန္ပုိင္းေက်ာင္းမ်ား၏ဝင္ခြင့္ရ၊ မရျခင္းမွာအဓိကအားျဖင့္ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းႏွင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြ၊ဲလူေတြ ့စစ္ 
ေဆးေမးျမန္းမႈအေပၚဆုံးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။စာစီစာကုံး၊လက္ေတြ ့ေျဖဆုိျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာေက်ာင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ 

 ပညာရည္အားနည္းေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား၏ ဝင္ခြင့္ရ၊မရျခင္းမွာအဓိကအားျဖင့္ေက်ာင္း 
သားမွတ္တမ္းႏွင့္လူေတြ ့စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ စာတမ္းတုိျပဳစုျခင္း(သုိ ့)စာစီစာကုံး၊ လက္ေတြ ့ေျဖဆုိျခင္းမ်ားအေပၚဆုံးျဖတ္ 
ေလ့ရိွသည္။အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြမဲရိွပါ။ 

 အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္ပုံမွန္ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ေသာ(ေက်ာင္းတက္မမွန္ေသာ)ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဖြင့္လွစ္ထား 
ေသာေက်ာင္းမ်ား၏ ဝင္ခြင့္ရ၊မရျခင္းမွာအဓိကအားျဖင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္လူေတြ ့စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊စာစီစာကုံးမ်ား 
အေပၚဆုံးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း၊ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြမဲရွ္ိပါ။ 

 ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္မရေသာအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ပုံမွန္ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္းျဖင့္ျပန္လည္၍ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ
ေျဖဆုိႏုိင္သည္။ 

အခ်ိန္ကာလ လုပ္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ 

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း 
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္းအတန္းပုိင္ဆရာတုိ ့ႏွင့္မိမိ၏တက္ေရာက္လုိသည့္ေက်ာင္းကုိေရႊး 
ခ်ယ္ရမည္။ 

ေဖဖါဝါရီလအစပုိင္း 

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း။ 
လူေတြ ့စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းရိွေသာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကုိယ္တုိင္ေရးအရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းကုိလည္း 
တင္ျပရမည္။ 
※ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီးေသာ္လည္းအျခားေက်ာင္းသုိ ့ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ 

ေဖဖါဝါရီလကုန္ပုိင္း ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိမည့္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြကဲ်င္းပမည္။ 

မတ္လအစပုိင္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ⇒ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္မွတ္ပုံတင္ျခင္း 

 

၃)  ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေထာက္ခံစာျဖင့္ေျဖဆုိျခင္း 

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ ့ေရာက္ရိွၿပီး ၃ႏွစ္အတြင္းေျဖဆုိႏုိင္သည္။ 
 အဂၤလိပ္(သုိ ့)ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္စာစီစာကုံးႏွင့္လူေတြ ့စစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြရိွဲသည္။အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြမဲရိွပါ။ 
 ၁၁ လ မွ ၁၂ လ ေလာက္အတြင္း ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရိွ/မရိွစစ္ေဆးပါမည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubi(furikana)အသံထြက္စာေမးပြ၊ဲအဘိဓာန္အသုံးျပဳလုိ ့ရသည့္စာေမးပြ ဲ
 
 ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ ့ေရာက္ရိွၿပီး ၃ ႏွစ္အတြင္း 
ျဖစ္ပါက၊အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြတဲြင္ ဂ်ပန္စာခန္းခ်ိ အသံထြက္ေဖာ္ျပေပးပါရန္ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ 
ထုိအျပင္ဂ်ပန္စာဘာသာရပ္မွလဲြ၍အျခားေသာဘာသာရပ္မ်ားေျဖဆုိခ်ိန္တြင္အဘိဓာန္အသုံးျပဳရန္သယ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္ 
ထားႏုိင္သည္။ထုိသုိ ့ေလွ်ာက္ထားေသာေက်ာင္းသားသည္စာေမးပြေဲျဖဆုိခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ အပုိရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
 

 



15 
 

 ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္း 
 

ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ေက်ာင္းအေပၚမူတည္ၿပီးဝင္ခြင့္စာေမးပြပုံဲစံမွာကြျဲပားသည္။တက္ေရာက္ရန္ဆႏၵရိွသည့္ေက်ာင္း 
သည္မည္သုိ ့ေသာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈပုံစံရိွသည္ကုိႀကိဳတင္ေလ့လာၾကပါစုိ ့။ ထုိ ့အျပင္ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိျခင္း သာမက 
ပုံမွန္ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္းအတြက္ပါ ေက်ာင္း၏ရွင္းလင္းပဲြမ်ားကုိ မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ျခင္း၊ သီးသန္ ့ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားပါ 
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။သီးသန္ ့ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္အမွတ္ျမွင့္တက္လာျခင္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလမ္းညႊန္ေပး 
ျခင္းမ်ားရိွတတ္ပါသည္။ 

 
① ေထာက္ခံစာျဖင့္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေျဖဆုိျခင္း 

 ၿမ့ိဳနယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား နည္းတူအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြေဲျဖရန္မလုိအပ္ဘဲ၊ ဝင္ခြင့္ရျခင္း/မရျခင္းမွာအမ်ားအားျဖင့္ 
ေထာက္ခံစာႏွင့္ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း၊လူေတြ ့စစ္ေဆးျခင္း၊စာစီစာကုံးမ်ားအေပၚဆုံးျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ 

 အထူးလက္ခံေသာစနစ္ ပညာထူးခၽႊန္ေသာ၊အားကစားထူးခၽႊန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းအလုိက္ကြျဲပား 
ေသာ္လည္းေထာက္ခံစာျဖင့္လက္ခံေသာစနစ္ရိွသည္။ 

 ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္အဆင့္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၇) စာေတြ ့လက္ေတြ ့အမွတ္ေပါင္းမဟုတ္ဘဲ စာေတြ ့လက္ေတြ ့ 
အမွတ္ေပါင္းျဖစ္သည္။ 

 
② ပုံမွန္ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိျခင္း ( အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြကဲ်င္းပေသာဝင္ခြင့္ )  

 
 အမ်ားအားျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာ၊အဂၤလိပ္ဘာသာ၊သခ်ာၤဘာသာရပ္ ( ၃ ) ခု၏ေရးေျဖစာေမးပြ၊ဲလူေတြ ့စစ္ေဆးျခင္း၊ 

ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားအားျဖင့္ဝင္ခြင့္ရိွ/မရိွဆုံးျဖတ္သည္။ 
 ဘာသာရပ္ ၂ ခု၊ဘာသာရပ္ ၅ ခု၏ေရးေျဖစာေမးပြကုိဲစစ္ေဆးေသာေက်ာင္း၊စာစီစာကုံး၊လက္ေတြ ့စစ္ေဆးျခင္း၊ 

ဒုတိယအႀကိမ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိရန္လက္ခံေသာေက်ာင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ 
 ေမးခြန္းပုံစံ၊ေမးခြန္းလႊာမွာလည္းေက်ာင္းအလုိက္ကဲြျပားသည္။ 

 
 
 
အထူးအခြင့္အေရးစနစ္ ( TOKUTAISEI ) 
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြတဲြင္လည္းေကာင္းေန ့စဥ္အတန္းထဲတြင္လည္းေကာင္ ၊ ပညာထူးခၽႊန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

ပညာသင္စရိတ္တခ်ိဳ  ့တဝက္ (သုိ ့) အားလုံးကင္းလႊတ္ခြင့္( ပညာသင္ဆုေၾကးေငြ ) ေပးေသာစနစ္ျဖစ္သည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ျပန္ 
ေပးရန္မလုိပါ။ 
 
အားကစားေထာက္ခံစာ 
သတ္မွတ္ထားေသာအားကစားႏွင့္ပတ္သက္၍တႏုိင္ငံလုံးၿပိဳင္ပြတဲြင္အႏုိင္ရအားကစားထူးခၽႊန္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိေရႊးခ်ယ္ 

ၿပီးေထာက္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။အထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ၿပီးေနာက္ ထုိအားကစားကုိဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ကတိဝန္ခံခ်က္ 
ျပဳရသည္။ 
 
အျခားေက်ာင္းႏွင့္ပူးတြေဲလွ်ာက္ျခင္း  ( HEIGAN YUUGUU ) 
မိမိဝင္ေရာက္လုိသည့္ ပထမဦးစားေပးေက်ာင္းသည္ အျခား ၿမိဳ့နယ္ပုိင္ (သုိ ့) ပုဂၢလိကပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ၿပီးပထမဦးစား 

ေပးေက်ာင္းသုိ ့ဝင္ခြင့္က်ရူံးခ့ဲလွ်င္「ထုိေက်ာင္းသုိ ့တက္ကုိတက္ပါမည္ဟူေသာကတိဝန္ခံခ်က္ျဖင့္အျခားေသာေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမး 
ပြမဲေျဖဆုိမီွ၊ေစာလွ်င္စြာဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲအာင္ျမင္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ထုိစနစ္ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ 
ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းႏွင့္ပညာအရည္အခ်င္းစာေမးပြအဲျပင္လူေတြ ့စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းတုိ ့ကုိျပဳလုပ္သည္။ 
ဤစနစ္အရေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေျဖဆုိမည္ဆုိလွ်င္ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္ေက်ာင္း၏ဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းတြင္ေလွ်ာက္ခြင့္မရိ္ွ 

စစ္ေဆးရန္ ! 
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ေတာ့ပါ။ဤစနစ္ရိွ/မရိွႏွင့္္လုိအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ကဲြျပားတက္ေသာေၾကာင့္ အတန္းပုိင္ဆရာထံေသခ်ာေမးျမန္း 
ရန္လုိအပ္သည္။ထုိ ့အျပင္ေက်ာင္းဝင္ေၾကးသြင္းရန္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိလည္းေသခ်ာစြာစုံစမ္းၾကပါစုိ ့။ 
 
ေက်ာင္းတေက်ာင္း၌သာေလွ်ာက္ထားျခင္း ( TANGAN ) 
 
「ေက်ာင္းတေက်ာင္းသာဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲေျဖဆုိၿပီးထုိေက်ာင္း၌ပင္ ေသခ်ာေပါက္ေက်ာင္းတက္ပါမည္」ဟူေသာ ဝန္ခံခ်က္ျဖင့္ေလွ်ာက္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။「ပူးတြေဲလွ်ာက္ထားျခင္း」（အျခားေသာေက်ာင္း၌လည္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ျခင္း）ထက္ အနည္းငယ္ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္ 
အလမ္းပုိရိွသည္။ 
 
（၂ ）「ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း」ဆုိဒါဘာလည္း？ ဘယ္ေလာက္ထိအေရးႀကီးလည္း？ 
 
ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းဆုိသည္မွာအလယ္တန္းတတိယပညာသင္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ( ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ) အထိအမွတ္စာရင္းႏွင့္ေက်ာင္း 

ေခၚခ်ိန္မွတ္တမ္း၊ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းအစရိွသည္မ်ားကုိေရးမွတ္ထားေသာမွတ္တမ္းျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းမွမွတ္တမ္းတင္သည္။ 
 
 ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းထဲတြင္「 ေက်ာင္းစာေလ့လာမႈအေျခအေန အေသးစိတ္အမွတ္ေပးျခင္း」( ေက်ာင္းစာစိတ္ဝင္စားမႈ အက်င့္ 
စာရိတၱႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အမွတ္ေပးမႈ/A・B・C ) ႏွင့္ဘာသာရပ္ ၉ ခုတုိ ့၏အမွတ္「အဆင့္္」( ၅・၄・၃・၂・၁ ) 
အစရိွသည္တုိ ့ကုိေရးမွတ္ထားသည္။ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္ေျဖျခင္း၌ေသာ္လည္း ေကာင္း သာမာန္ဝင္ခြင့္ေျဖျခင္း၌လည္းေကာင္း 
အေအာင္/အရူံး ကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာအေရးပါသည့္မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းတြင္
「အေသးစိတ္အမွတ္ေပးျခင္း」ကုိအသုံးျပဳေသာရိွေသာ္လည္း နည္းပါးသည္။「 အဆင့္」ကုိၾကည့္္၍ဆုံးျဖတ္မႈမွာပုိ၍မ်ားသည္။ 
 
・ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းအမွတ္（＝အမွတ္ေပါင္း）တြင္စာေတြ ့အမွတ္ေပါင္း ( SONAISHIN ) ႏွင့္စာေတြ ့လက္ေတြ ့အမွတ္ေပါင္း 
( KANSAN NAISHIN ) ရိွသည္။ 

 
● စာေတြ ့အမွတ္ေပါင္း…ပုဂၢလိကေက်ာင္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြတဲြင္အသုံးျပဳသည္။ 
ပညာေရးတုိးတက္မႈမွတ္တမ္း အဆင့္ ၅ ဆင့္ခြထဲားမႈကုိအားလုံးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္၅×၉ ဘာသာ＝၄၅ မွတ္ 
(အမွတ္ျပည့္) 
※ ၃ ဘာသာအမွတ္ေပါင္း… ဂ်ပန္ဘာသာ၊ သခ်ာၤ၊ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ ၃ ခု၏အမွတ္ေပါင္း 
※ ၅ ဘာသာအမွတ္ေပါင္း… ဂ်ပန္ဘာသာ၊ သခ်ာၤ၊ အဂၤလိပ္စာ＋အေထြေထြ・သိပၸ ံဘာသာရပ္ ၅ ခု၏အမွတ္ေပါင္း 

 
● စာေတြ ့လက္ေတြ ့အမွတ္ေပါင္း…ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္ေက်ာင္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြတဲြင္အသုံးျပဳသည္။ 

၅ ဘာသာအမွတ္（ဂ်ပန္ဘာသာ၊ သခ်ာၤ၊ အဂၤလိပ္စာ＋အေထြေထြ・သိပၸ）ံအမွတ္မ်ားကုိေက်ာင္းသားကဒ္တြင္ေရးထားသည့္ 
အမွတ္ေပါင္းႏွင့္လက္ေတြ ့ ၄ ဘာသာ၏အမွတ္ကုိ ၂ ဆ ေျမာက္ၿပီးေပါင္းထားေသာအမွတ္ေပါင္းကုိေခၚသည္။ 
（အဆင့္ ၅×၅ ဘာသာ）＋（အဆင့္၅×လက္ေတြ ့ ၄ ဘာသာ×၂）＝အဆင့္ ၆၅ (အမွတ္ျပည့္) 
ေန ့စဥ္ပုံမွန္အိမ္စာ ၊ ေက်ာင္းစာမ်ားကုိျပဳလုပ္ၿပီး ဆရာထံတင္ျပျခင္း ၊ ေန ့စဥ္ျပဳလုပ္ေသာစာေမးပြမဲ်ားကုိေျဖဆုိေအာင္ျမင္ျခင္း ၊ 
အားကစား ၊ ဂီတ အစရိွသည့္လက္ေတြ ့ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ စိတ္ပါဝင္စားစြာႀကိဳးစားျခင္း ၊ လပတ္စာေမးပြမဲ်ားတြင္ႀကိဳးစားျခင္း 
စသည္မ်ားကုိေန ့စဥ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ ့။ နည္းပညာ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ 
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（၃）「အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း」 
 
  အဆင့္သတ္မွတ္ေသာဂဏန္းအေနျဖင့္မည္သုိ ့သတ္မွတ္ၿပီးအသုံးျပဳသည္ကုိေအာက္ေဖာ္ျပပါဥပမာျဖင့္ၾကည့္ၾကပါစုိ ့။ 
 

ဂ်ပန္ဘာသာ သခ်ာၤ အဂၤလိပ္စာ အေထြေထြ သိပၸံ ဂီတ အႏုပညာ 
က်န္းမာေရး 
အားကစား 

အိမ္တြင္း 
လက္မႈ 

၃ ၄ ၄ ၂ ၃ ၅ ၃ ၄ ၃ 
 
 စာေတြ ့အမွတ္ေပါင္း  အဓိက ၃ ဘာသာ（ဂ်ပန္ဘာသာ・သခ်ာၤ・အဂၤလိပ္စာ）               ＝ ၁၁ အဆင့္ 

အဓိက ၅ ဘာသာ（ဂ်ပန္ဘာသာ・သခ်ာၤ・အဂၤလိပ္စာ・လူမႈေရး・သိပၸံ）    ＝ ၁၆ အဆင့္္ 
အဓိက ၄ ဘာသာ（ဂီတ・အႏုပညာ・က်န္းမာေရး・အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈ）  ＝ ၁၅ အဆင့္       

 စာေတြ ့လက္ေတြ ့အမွတ္ေပါင္း  ၁၆ အဆင့္＋（၁၅ အဆင့္္×၂ ）＝ ၄၆ အဆင့္ / ၆၅ အဆင့္ 
 
● ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္း ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္  

၃ ဘာသာ ၁၁ အဆင့္／၁၅ အဆင့္္、၅ ဘာသာ ၁၆ အဆင့္္／၂၅ အဆင့္္သည္သင္၏စုစုေပါင္းအမွတ္ျဖစ္သည္။ 
● ၿမိဳ  ့နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ေထာက္ခံစာျဖင့္ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားအတြက္ 

စာေတြ ့၊လက္ေတြ ့ဘာသာရပ္ေပါင္းအမွတ္ 、၄၆ အဆင့္္／၆၅ အဆင့္္သည္သင္၏စုစုေပါင္းအမွတ္ျဖစ္သည္။ 

● ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ပုံမွန္ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ 
   ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္ေက်ာင္း၏ပုံမွန္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္စာေတြ ့စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း(စာေတြ ့၊လက္ေတြ ့အမွတ္) 

အားလုံးေပါင္း ၁၀၀၀ မွတ္ျဖစ္သည္။ဝင္ခြင့္စာေမးပြ၏ဲ စာေတြ ့စစ္ေမးျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းအမွတ္မည္သုိ ့ေသာ အခ်ိဳး 
အစားႏွင့္သုံးမည္မွာ ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိမည့္ စာေမးပြဘဲာသာရပ္၊ ကာလေပၚမူတည္ၿပီးကြျဲပားသည္။ 

  ပထမအႀကိမ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း။ပထမအသုတ္ေလွ်ာက္လႊာခြေဲဝေခၚယူျခင္း၏အခ်ိန္ျပည့္သင္ရုိးတြင္သတ္မွတ္ခ်က္အေနႏွင့္ 
၇း၃အခ်ိဳးျဖစ္သည္။အမွတ္ျပည့္ ၁၀၀၀ မွတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း၏အမွတ္ျပည့္မွာ ၃၀၀ မွတ္ျဖစ္သည္။ 
 
 ＊စာေတြ ့စစ္ေဆးျခင္း：ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း ＝ ၇：၃ ရိွေသာေက်ာင္းသုိ ့ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိမည္ဆုိလွ်င္ 

 အမွတ္ျပည့္ ၁၀၀၀၊ စာေတြ ့စစ္ေဆးျခင္း ၇၀၀ ၊ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းအဆင့္ ၃၀၀ 
        ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းအဆင့္သည္ ၃၀၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ၄၆ အဆင့္× ၃၀၀ ÷ ၆၅＝ ၂၁၂ မွတ္ / ၃၀၀ မွတ္ 
 → ၂၁၂ မွတ္ / ၃၀၀ မွတ္ မွာသင္၏ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းတြင္ရိွေသာအဆင့္ေပၚမူတည္၍တြက္ထားေသာအမွတ္ေပါင္းျဖစ္သည္။ 

 အကယ္၍ ဘာသာရပ္ ၅ ခု၏စာေတြ ့ေျဖဆုိျခင္းတြင္ပွ်မ္းမွ် အမွတ္သည္ ၅၀ မွတ္ေပါင္း၂၅၀ မွတ္ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္္စာေတြ ့စစ္ေဆး 
ျခင္း ၏အမွတ္ျပည့္ ၇၀၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္စာေတြ ့စစ္ေဆးျခင္းအမွတ္မွာ ၂၅၀ မွတ္× ၇၀၀ ÷၅၀၀＝ ၃၅၀ မွတ္ / ၇၀၀ မွတ္ 

   → ၃၅၀ မွတ္ / ၇၀၀ မွတ္ မွာသင္၏ စာေတြ ့စစ္ေဆးျခင္းအမွတ္ေပါင္းျဖစ္သည္။ 
 ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းအဆင့္ရိွ ၂၁၂ ႏွင့္ စာေတြ ့စစ္ေဆးျခင္းရလဒ္ ၃၅၀ ေပါင္း ၅၆၂ သည္ သင္၏ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ 

ေအာင္/ရူံး ကုိဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ 
ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းအဆင့္ေကာင္းေလေလစိတ္ခ်ရေလေလျဖစ္သည္။ 
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(၄)  ဝင္ခြင့္စာေမးပြပုံဲစံ 
 
   ဝင္ခြင့္စာေမးပြပုံဲစံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတဦးနဲ ့တဦးမတူပါ။မိမိကမည္သုိ ့ေသာစာေမးပြပုံဲစံကုိေရႊးခ်ယ္မည္ကုိစဥ္းစားၾကရေအာင္။ 
 
① ၿမ့ိဳနယ္ပုိင္အစုိးရေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္၊အဲဒါတခုထဲနဲ ့ေတာ့စုိးရိမ္တယ္။စီးပြားေရးအေျခအေနအရပုဂၢလိကေက်ာင္းလည္း 

တက္ႏုိင္တယ္။အဆင့္လည္းမဆုိးဘူး။ 
 
⇒ပထမဦးစားေပး＝အစုိးရေက်ာင္း(ေထာက္ခံစာ/ပုံမွန္ဝင္ခြင့္)ဒုတိယဦးစားေပး＝ပုဂၢလိက(အျခားေက်ာင္းႏွင့္ပူးတြေဲလွ်ာက္ျခင္း） 

 
② ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္အစုိးရေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္၊ အဲဒါတခုထဲနဲ ့ေတာ့စုိးရိမ္တယ္။စီးပြားေရးအေျခအေနအရပုဂၢလိကေက်ာင္းလည္း 

တက္ႏုိင္တယ္။အဆင့္သိပ္မေကာင္းဘူး။ 
 
⇒ပထမဦးစားေပး＝အစုိးရေက်ာင္း(ပုံမွန္ဝင္ခြင့္)   ဒုတိယဦးစားေပး＝ပုဂၢလိက(အျခားေက်ာင္းႏွင့္ပူးတြေဲလွ်ာက္ျခင္း） 
 

③ အရမ္းကုိတက္ေရာက္ခ်င္တ့ဲ ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းရိွတယ္၊ဝင္ခြင့္ရ၊မရအတြက္စုိးရိမ္တယ္။စီးပြားေရးအေျခအေန 
အရလည္းတက္ႏုိင္တယ္။အဆင့္လည္းမဆုိးဘူး။ပထမဦးစားေပး ပုဂၢလိကေက်ာင္းေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ရန္စံမမီွဘူး။ 
 
⇒ပထမဦးစားေပး＝ပုဂၢလိက ေက်ာင္း(ပုံမွန္ဝင္ခြင့္)   ဒုတိယဦးစားေပး＝ပုဂၢလိက(အျခားေက်ာင္းႏွင့္ပူးတြေဲလွ်ာက္ျခင္း） 
 

④ အရမ္းကုိတက္ေရာက္ခ်င္တ့ဲ ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းရိွတယ္၊ဝင္ခြင့္ရ၊မရအတြက္စုိးရိမ္တယ္။စီးပြားေရးအေျခအေန 
အရလည္းတက္ႏုိင္တယ္။အဆင့္သိပ္မေကာင္းဘူး။ 
 
⇒ပထမဦးစားေပး＝ပုဂၢလိကေက်ာင္း(ပုံမွန္ဝင္ခြင့္)   ဒုတိယဦးစားေပး＝ပုဂၢလိကေက်ာင္း(ပုံမွန္ဝင္ခြင့္) ၂ ေက်ာင္းထက္မက 

 
⑤ ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္အစုိးရေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္၊အဆင့္သိပ္မေကာင္းဘူး။စီးပြားေရးအေျခအေနအရပုဂၢလိကေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ဘူး။ 

 
⇒ပထမဦးစားေပး＝အစုိးရေက်ာင္း(ပုံမွန္ဝင္ခြင့္)ဒုတိယဦးစားေပး＝အစုိးရေက်ာင္း(ဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း၊ဒုတိယ 

အသုတ္ေလွ်ာက္လႊာခြေဲဝေခၚယူျခင္း) 
 

 
⑥ အရမ္းကတက္ေရာက္ခ်င္တ့ဲ ပုဂၢလိကအထက္တန္းေက်ာင္းရိွတယ္။ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ရန္စံလည္းမီွတယ္။ဒါေပမယ့္ပညာ 

အရည္အခ်င္းကုိစဥ္းစားရင္ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္အစုိးရေက်ာင္းမွာတက္လုိ ့ရမယ့္ေက်ာင္းမရိွဘူး။ 
 
⇒ပုဂၢလိကေက်ာင္းတေက်ာင္း၌သာေထာက္ခံစာျဖင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
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၅ ။  ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာဘာေတြလုပ္ရမလဲ ～ စာေမးပြဝဲင္ခြင့္ျပင္ဆင္ျခင္း～  
 
   သိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္၍ေလ့လာၾကပါစုိ ့ေထာက္ခံစာမ်ားကုိတု္ိင္းျပည္မွမွာယူရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္ ့ၾကာတတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ႀကိဳတင္ၿပီးမွာယူၾကရန္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုေငြေလွ်ာက္လႊာမွာ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြေဲျဖဆုိခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္တတ္ေသာေၾကာင့္လုိအပ္ 
ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ၿပီးၿပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ 
 

အခ်ိန္ကာလ အခ်က္အလက္မ်ား 

၄ လ～ ၇ လ 
လပတ္စာေမးပြ・ဲဘဝေရွ ့ေရးပညာေရးစစ္တမ္း・ေက်ာင္းသား၊မိဘ၊ဆရာသုံးဦးဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 

★ခ်ဲလင့္ေက်ာင္းပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း 
ေႏြရာသီေက်ာင္း 

ပိတ္ရက္ 
ေက်ာင္းမ်ားသုိ ့သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း・ေက်ာင္းမ်ား၏ရွင္းလင္းပြသုိဲ ့တက္ေရာက္ျခင္း        

★မိခင္တုိင္းျပည္၏ေထာက္ခံစာမ်ားျပင္ဆင္ရန္ 

၉ လ～ ၁၁ လ 
လပတ္စာေမးပြ・ဲဘဝေရွ ့ေရးပညာေေရးစစ္တမ္း・ေက်ာင္းသား၊မိဘ၊ဆရာသုံးဦးဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 
ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေထာက္ခံစာျဖင့္ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိလုိသူမ်ားသည္ေက်ာင္းတြင္္စုံစမ္း 
ေမးျမန္းရန္ 

၁၂ လ 
ေက်ာင္းသား၊မိဘ၊ဆရာသုံးဦးဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေျဖ/မေျဖဆုံးျဖတ္ရန္⇒ဝင္ခြင့္ေျဖမည္ဆုိလွ်င္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ 
လပတ္စာေမးပြ⇒ဲေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းအမွတ္ေပးမႈဆုံးျဖတ္ရန္⇒ဝင္ခြင့္ေျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းကုိေရႊးခ်ယ္ရန္ 

ေဆာင္းရာသီေက်ာင္း 
ပိတ္ရက္ 

မိမိ၏အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းေရးထားျခင္း 

၁ လ ကုန္ 
■ၿမိဳ ့နယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းေထာက္ခံစာျဖင့္ေျဖဆုိျခင္း・ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

ေထာက္ခံစာျဖင့္ေျဖဆုိျခင္း★ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း 
★Rubi(furikana)အသံထြက္ဝင္ခြင့္※ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း 

၂ လ 
■ပုဂၢလိကေက်ာင္းသာမာန္ဝင္ခြင့္   ■ၿမိဳ ့နယ္ပုိင္းေက်ာင္းသာမာန္ဝင္ခြင့္（ခဲြျခားေရွ  ့ပုိင္း） 

★Rubi(furikana)အသံထြက္ဝင္ခြင့္※ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္း 

၃ လ 
■ၿမိဳ  ့နယ္ပုိင္းေက်ာင္းသာမာန္ဝင္ခြင့္（ခဲြျခားဒုတိယအသုတ္）■ညေက်ာင္းဒုတိယအႀကိမ္ေလွ်ာက္လႊာ  
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

 
 
 
 
 
 
  

သုံးဦးဆုံေဆြးေႏြးျခင္း 
 
 ေႏြဦးရာသီ၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ မ်ားတြင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာ သုံးဦးဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကုိျပဳလုပ္ 
ေလ့ရိွသည္။အတန္းပုိင္ဆရာႏွင့္ေတြ ့ဆုံၿပီး ေက်ာင္းသား၏ ေရွ ့ဆက္တက္ရမည့္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြး 
ေႏြးရန္အေရးႀကီးသည့္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္သည္။ဂ်ပန္စကားျဖင့္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ ခက္ခဲမႈရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းဝင္ခြင့္ 
စာေမးပြႏွဲင့္ပတ္သက္၍နားမလည္သည့္အခ်က္မ်ားရိွခ့ဲလွ်င္ ဂ်ပန္မိတ္ေဆြမ်ား သုိ ့မဟုတ္ အခမ့ဲစာသင္ေက်ာင္းရိွတာ 
ဝန္ရိွတာဝန္ခံမ်ားထံသုိ ့အကူအညီေတာင္းခံၿပ္ီး ထုိသူမ်ားႏွင့္အတူေက်ာင္းသုိ ့သြားေရာက္ၿပီး သုံးဦးဆုိင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳ 
လုပ္ၾကပါစုိ ့။ 
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၆။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း ～ စာေမးပြေဲျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ရန္ ～ 
 
( ၁ ) ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွလုပ္ေဆာင္ရန္ 
 
① စည္းစနစ္က်က်ေနထုိင္ရန္ 

စားခ်ိန္၊ အိပ္ခ်ိန္တုိ ့ကုိစည္းစနစ္တက်ရိွရန္ျပင္ဆင္ၾကပါစုိ ့။ခႏာၱကုိယ္က်န္းမာဖုိ ့ထိန္းသိမ္းရန္မိမိကုိယ္ တုိင္၌တာဝန္ရိွသည္။ 
② စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ခ်ိန္အမီွတင္ျပႏုိင္ရန္ 

ဝင္ခြင့္စာေမးပြႏွဲင့္ပတ္သက္၍ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံႏွင့္ အခ်ိန္မီွတင္ျပႏုိင္ရန္ျပင္ဆင္ၾကပါစုိ ့။ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ကုိင္တြယ္ျဖည့္စြတ္ရန္။ေန ့စဥ္အိမ္စာ ၊ ေက်ာင္းစာမ်ားက ုိလုပ္ေဆာင္ၿပီး ဆရာထံပုံ 
မွန္တင္ျပရန္၊ အိမ္စာ၊ ေက်ာင္းစာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရက္အတြင္းမွန္မွန္ တင္ျပႏုိင္လွ်င္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းတြင္ အဆင့္ (၁) 
မွလြေဲရွာင္ႏုိင္သည္။ 

③ အစီအစဥ္ဆြၿဲပီးလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ဝင္ခြင့္စာေမးပြအဲတြက္ေလွ်ာက္လႊာအမ်ိဳးမ်ိဳ းရိွၿပီး၊ေလွ်ာက္လႊာတင္ရက္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥထပ္ေနတတ္သည္။  

ထုိေၾကာင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပြအဲတြက္ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ဆြၿဲပီး လုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ ့။မည္သည့္အခ်ိန္အတြင္း မည္သုိ ့ေသာျပင္ဆင္ 
မႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ သတ္မွတ္ရက္မ်ားျဖင့္ အစီအစဥ္ဆြၿဲပီးလုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ ့။ဤက့ဲသုိ ့ ႀကိဳတင္၍ အစီအစဥ္ဆြၿဲပီး  
လုပ္ေဆာင္ပါက စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစရာမလုိဘဲ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲေျဖဆုိရန္ အသင့္ရိွႏုိင္မည ္ျဖစ္သည္။  
ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ ့သြားေရာက္ ေလ့လာျခင္းကုိလည္းအစီအစဥ္ဆြၿဲပီး လုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ ့။ 
 

( ၂ ) အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားမွလုပ္ေဆာင္ရန္ 
 
① က်န္းမာေရးဂရုစုိက္ေပးရန္ 

ခႏာၱကုိယ္က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းရန္စာေမးပြေဲျဖမည့္ေက်ာင္းသား၏တာဝန္ျဖစ္သလုိအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွလည္းဂရုတစုိက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္အေရးႀကီးသည္။အထူးသျဖင့္ ႏွာေစး၊ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းမ်ားမျဖစ္ရန္ အတြက္အဟာရရိွေသာအစားအစာကုိ 
ျပင္ဆင္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ ဖလူးေရာဂါကူးစက္ျခင္း ကာကြယ္ေဆး ထုိးၾကပါစုိ ့၊ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ 
ဖလူးေရာဂါကူးစက္ျခင္းကာကြယ္ေဆးထုိးထားပါကေဆး၏အာနိသင္သက္ေရာက္မႈမွာမတ္လအထိလုံေလာက္သည္။ 
 

② မတ္ိက် မေရရာေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဗ်ာမမ်ားရန္ 
ဝင္ခြင့္စာေမးပြႏွဲင့္ပတ္သက္၍ အုပ္ထိန္းသူသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳ းေသာသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားၾကားသိမည္ထင္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရိွရန္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း မလုိအပ္ေသာ သတင္းစကား 
မ်ားျဖင့္ဗ်ာမမ်ားရန္မွာလည္းအေရးႀကီးသည္။ အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ သား/သမီးမ်ား ႏွင့္အတ ူရွင္းလင္းပြမဲ်ားသုိ ့တက္ေရာက္ 
ျခင္း၊အထက္တန္းေက်ာင္းသုိ ့သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္သား/သမီးမ်ား၏ တက္ေရာက္ သင္ၾကားလုိေသာေက်ာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ေသခ်ာတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိရယူၾကပါစုိ ့။ 
 

③ သား/သမီးမ်ားႏွင့္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိအေလးထားရန္ 
ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖမည့္သူမွာ သား/သမီးျဖစ္သည္။မိဘ၏ ျဖစ္ေစလုိေသာဆႏၵကုိ ကေလးအေပၚ တဖက္သတ္ဖိအားေပးျခင္း 
မျပဳၾကပါရန္။မိမိ၏ေတြ ့အႀကံဳ၊ မိသားစုစီးပြားေရးအေျခအေန၊ အုပ္ထိန္းသူ၏ဆႏၵ၊ အျမင္မ်ားကုိ ကေလးနားလည္ရန္ေျပာျပ 
သင့္သည္။ကေလးကုိနားလည္မႈအေပးႏုိင္ဆုံးေသာသူအျဖစ္ ကေလးမွအေကာင္းဆုံးအသင့္ေလွ်ာ္ဆုံးေသာ ပညာေရးလမ္း 
ကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေျပာဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါစုိ ့။ေနာက္ဆုံးတြင္ကေလး၏ဆုံးျဖတ္မႈျဖစ္လုိေသာဆႏၵကုိဦးစားေပး 
စဥ္းစားၿပီးအားေပးမႈျပဳၾကပါစုိ ့။ 
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၇။ အမ်ားအားျဖင့္ေမးျမန္းတက္ေသာေမးခြန္းမ်ား 

 

ေမးခြန္း ၁  မိမိ၏တုိင္းျပည္တြင္အလယ္တန္းေအာင္ျမင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရိွပါသလား။ 

သင္ၾကားခြင့္ရိွပါသည္။ 
ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္းစနစ္ရိွေသာ္လည္း၊ ၾကားျဖတ္ေက်ာင္းဝင္ေရာက္ျခင္းမွာမလြယ္ကူပါ။ဂ်ပန္ဘာသာ၊စကား လုံးဝနားမလည္ပါက 
၄ လ ပုိင္းတြင္းက်င္းပမည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြေဲျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲေျဖဆုိရန္အတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာ၊စကားႏွင့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြအဲတြက္ 
သင္ၾကားေပးမႈမ်ားရိွပါသည္။ 

 
①   Multicultural Center Tokyo ( MCT ) 

  Tabunka Free School   Arakawa Campus・Shinjuku Campus 
      Office Tabunka Free School (main campus)  

3F 6-9-7 Nishi-Ogu, Arakawa-ku, Tokyo  
TEL/FAX： 03-6807-7937 

   http://tabunka.or.jp/project/freeschool/ 
②  IWC Kokusai Shimin no Kai  
      အထက္တန္းဝင္ခြင့္စာေမးပြအဲတြက္သင္ၾကားေပးသည္။ 
      6-7-4 Togoshi,Shinagawa-ku,Tokyo 

TEL/FAX：03-6331-4881 
   http://www.npo-iwc.org/gogaku/koukou 
 

ေမးခြန္း ၂   မိမိတုိင္းျပည္တြင္အလယ္တန္းမေအာင္ျမင္ခ့ဲပါ။ယခုအသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္သည္။ 
            ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားခြင့္ရိွပါသလား။ 
သင္ၾကားခြင့္ရိွပါသည္။ 
တုိက်ိဳ ၿမိဳ ့တြင္အမ်ားပုိင္အလယ္တန္းေက်ာင္း၏ညေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္းရိွပါသည္။အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းေၾကာင့္အလယ္တန္းမေအာင္ 
ျမင္ခ့ဲေသာသူ၊ တုိက်ိဳ ၿမိဳ ့တြင္းေနထုိင္ၿပီးအလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနသူ ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ရိွပါသည္။ 
ဂ်ပန္ဘာသာ၊စကား ကုိလည္းေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည္။ 
စာသင္ခ်ိန္သည္ညေန ၅ နာရီခြ ဲမွ ည ၉ နာရီအထိျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းမွေပ်ာ္ပဲြစားသြားျခင္းေက်ာင္းၿပီးေျမာက္ျခင္းအမွတ္တယ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။ 
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/yakan/ 

 

 

 
★နားမလည္သည့္အခ်က္မ်ားရိွပါက「support 21」သုိ ့အခ်ိန္မေရြးဖုန္းဆက္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ 
လူမႈဖူလုံေရးေဖာင္ေဒးရွင္း support 21 
〒141-0021Tokyo Shinagawa-ku Kami Osaki 2-12-2 Misuhobilding 6 F 

TEL：03-5449-1331 FAX：03-5449-1332 mail：info@support21.or.jp 

http://tabunka.or.jp/project/freeschool/
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員
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会
かい

／TOKYO METROPOLITAN BOARD OF EDUCATION 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/ 

 

 

■東
とう

京
きょう

都
と

教
きょう

育
いく

相
そう

談
だん

センター／Tokyo Metropolitan Education Consultation Center 

http://www.e-sodan.metro.tokyo.jp/ 

 

 

■受
じゅ

験
けん

生
せい

チャレンジ支
し

援
えん

貸
かし

付
つけ

事
じ

業
ぎょう

／Jukensei Challenge Shien Kashitsuke Jigyo 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.h

tml 

窓
まど

口
ぐち

一
いち

覧
らん

  Contact 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.f

iles/28madogutiitiran.pdf 

 

 

■東
とう

京
きょう

都
と

私
し

学
がく

財
ざい

団
だん

／Tokyo-to Shigaku Zaidan 

http://www.shigaku-tokyo.or.jp/ 

 

 

■東
とう

京
きょう

私
し

学
がく

ドットコム  

http://www.tokyoshigaku.com/ 

 

 

■Ｖもぎ 進
しん

研
けん

スタディーサイト／V-mogi Shinken Study Site 

http://www.shinken.co.jp/ 

  

Related Links 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/
http://www.e-sodan.metro.tokyo.jp/
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.files/28madogutiitiran.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.files/28madogutiitiran.pdf
http://www.shigaku-tokyo.or.jp/
http://www.tokyoshigaku.com/
http://www.shinken.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤစာအုပ္သည္၂၀၁၅ ဘ႑ေရးႏွစ္"တုိက်ိဳ pachinko ေစတနာ့ဝန္ထမ္းရန္ပုံေငြအဖြ ့ဲ" ၏ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ပုံႏိွပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ေရွ႕ဆက္ပညာသင္ၾကားရန္အေထာက္အကူျပဳစာအုပ္  ～ အလယ္တန္း မွ အထက္တန္းသုိ ့～ 
စီစဥ္သူ  လူမႈဖူလုံေရးေဖာင္ေဒးရွင္း support 21   

 
6th Floor, Mizuho Bldg,2-12-2 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ထုတ္ေဝသည္ 


