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မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား  

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ  

မိဘ/ေစာင့္ေရွာက္သူ/အုပ္ထိန္းသူ တစ္ဦးအျဖစ္ သင္သည္ ႏွစ္စဥ္ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ကုိ လက္ခံရရိွပါလိမ့္မည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 
မ်ားသည္ သင့္အား သင့္ကေလး မည္က့ဲသို႔ တိုးတက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ သင့္ ကေလး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ေက်ာင္းမ်ားက မည္ကဲ့သုိ႔ ပ့ံပိုးေပးေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ 
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်န္း သင္ရုိးညြန္း ကုိ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အစီစဥ္ေရးဆြဲ၊ သင္ၾကားေပးၿပီး စိစစ္အကဲျဖတ္ကာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 
မ်ား၏ ပညာသင္ယူေရးကုိ အစီရင္ခံပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်န္း သင္ရုိးညႊန္းတန္းသည္ ၾသစေၾတးလ်န္း လူငယ္လူရြယ္ သင္ၾကားခံသင့္သည့္ အားလုံးေသာ 
အရာမ်ားႏွင့္ သူတို႔ သိသင့္သိထုိက္သည့္အရာမ်ား အတြက္ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး သူတုိ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းမွတစ္ဆင့္ တုိးတက္လာ 
သည့္အေလ်ာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေစာေစာပုိင္း ပညာသင္ယူေရး က႑တြင ္ေအာင္ျမင္ေရး စံႏႈန္းမ်ား ရွိပါသည္။  ဤစံႏႈန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အတန္း တစ္တန္းစီ၏ 
ႏွစ္ဆုံးကာလ၌ ပံုစံတက်အားျဖင့္ သိသင့္သိထုိက္သည့္ နားလည္ၿပီး လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ အရာမ်ားကုိ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ၾသစေၾတးလ်န္း သင္ရိုးညႊန္း ဝက္ဘ္ဆိုက္- www.australiancurriculum.edu.au တြင္ ဘာသာရပ္က႑ တစ္ခုစီႏွင့္ အတန္းအဆင့္ တစ္ခုစီ အတြက္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ၎စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အခါ၌ ေအာင္ျမင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းတုိ႔ကုိ သင္ ဖတ္ရႈေပးရန္ တုိက္တြန္း 
ပါသည္။ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အလုပ္နမူနာမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အစီရင္ခံစာမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

ေရးသားထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ ေက်ာင္းတြင ္သင့္ ကေလး မည္ကဲ့သုိ႔ တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေက်ာင္းအေနျဖင့္ သင္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ 
နည္းလမ္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။  

ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရွ ိေက်ာင္းအားလုံးတုိ႔သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ေရးသားထားသည့္အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ေစာင္ 
ေပးအပ္ပါသည္၊ ၎မွာ- 

• သူတုိ႔ ကေလး ပညာသင္ယူသည့္ ဘာသာရပ္အားလုံးအေပၚ အစီရင္ခံစာ 
• ေအာင္ျမင္မႈ ငါးခ်က္ စေကးအေပၚ အေျခခံသည္ 
• ရိုးရုိးရွင္းရွင္း ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳသည္  
• အားသာသည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုမုိလုိအပ္သည့္ အခန္းက႑မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ 

အတန္း 1-10 တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ A-E ေအာင္ျမင္မႈ စေကး အပၚ အေျခခံသည္၊ သူတုိ႔၏ တုိးတက္မႈကုိ ေအာင္ျမင္မႈ စံႏႈန္းႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္၍ ျပသထားသည္ကုိ ဘာဆုိလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္တကြ ပံ့ပုိးေပးထားသည္။  

သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ သူငယ္တန္း အဆင့္ ေအာင္ျမင္မႈ စံႏႈန္းကုိ ရည္ညႊန္း၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုိးတက္မႈအေၾကာင္းကုိေဖာ္ျပရန္ ပုံေဖာ္ေပးသည့္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းကုိ သုံးပါသည္။  

ဆရာဆရာမမ်ားသည္ မည္က့ဲသုိ႔ အမွတ္ေပးပါသနည္း။ 

ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်န္း သင္ရုိးညႊန္းပါ ေအာင္ျမင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ရည္ညႊန္း၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေထာက္အထားမ်ားကုိ 
စုစည္းရန ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စိစစ္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အသံုးခ်ပါသည္။ အေထာက္အထားအေပၚ အေျခခံ၍ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားက 
ေအာင္ျမင္သည့္ စံႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ကုိက္ညီသည့္ အမွတ္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ ဟန္ခ်က္ညီသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မတ္ွပါသည္။  ဆရာဆရာမမ်ား 
သည္ မိမိတို႔၏ အတန္းအတြင္း၌ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္အဆင့္ အေရအတြက္ကုိ ေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

ေက်ာင္းမ်ားသည္ မည္သည့္ အျခား အစီရင္ခံသည့္ ပုံစံမ်ားကုိ ေပးအပ္ပါသနည္း။ 

ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိဘ-ဆရာ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴး အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့သင့္ ကေလး၏ ပညာသင္ယူေရးအေၾကာင္းကုိ 
သင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါသည္။  သင့္အေနျဖင့္ အျခား အခ်ိန္၌ သင့္ကေလး၏ ဆရာဆရာမႏွင္ ့ေတြ႕ဆုံရန္ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္ ခ်ိန္းဆုိရန္အတြက္ 
ေက်ာင္းကုိ ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  
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A-E အဆင့္မ်ား ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 

A–E အဆင့္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ စကားလုံးကုိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအား ၾသစေၾတးလ်န္း သင္ရိုးညႊန္း ေအာင္ျမင္မႈ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ အစီရင္ခံရန္ ဆရာဆရာမမ်ားက အသုံးျပဳပါသည္။  အဆင့္မ်ားသည္ အနည္းဆံုးမွ အေကာင္းဆုံး အထိ ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ေဖာ္ျပေပးပါသည္။  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားသည္ စကားလုံးအားျဖင့္ အဆင့္ တစ္ခုစီကုိ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။  

 ေအာင္ျမင္မႈ စံႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ကေလးသည္... 

A သင့္ကေလးသည္ ဤအတန္း အဆင့္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အေကာင္းဆုံး ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရေၾကာင္း ျပသလ်က္ရိွပါသည္။ 

B သင့္ကေလးသည္ ဤအတန္း အဆင့္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ 

C 
သင့္ကေလးသည္ ဤအတန္း အဆင့္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရေၾကာင္း 
ျပသလ်က္ရိွပါသည္။ 

D သင့္ကေလးသည္ ဤအတန္း အဆင့္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေအာင္ျမင္မႈကို ရေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ 

E သင့္ကေလးသည္ ဤအတန္း အဆင့္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အနည္းဆုံး  ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ 

• ‘A’ အဆင့္သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္ကုိ ႏိႈက္ႏိႈက္ခြ် တ္ခြ် တ္ သိရိွၿပီး နားလည္ေၾကာင္းႏွင္ ့အဆိုပါ 
အခ်က္အလက္ကုိ ရင္းႏွီးမႈမရိွေသာ အေျခအေနမ်ား၌ အသုံးခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခ့ဲသည္ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။  

• ‘C’ အဆင့္သည္ ထုံးစံအတုိင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအား သူတုိ႔၏ ပညာသင္ယူေရး အဆင့္တြင္ သူတို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အဆင့္ကုိ 
ေအာင္ျမင္ေနေၾကာင္း ဆုိလိုပါသည္။ ၎သည္ အေတာ္အတန္ ရရွိရမည့္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ စံႏႈန္းမ်ား 
တြင္ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

• ‘E’ အဆင့္သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ စံႏႈန္း ရရိွရန္ စတင္၍သာ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆုိလုိသည္။ 

အစီရင္ခံစာသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္- 

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ 
အတြက္ နယ္ပယ္မ်ား 
 

• သူတုိ႔၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

 

• သူတုိ႔၏ တုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
 

• ေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ 

 

• ပညာသင္ယူရန္ သေဘာထားႏွင္ ့တာဝန္ယူကတိကဝတ္ျပဳမႈ 

 

• ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ 

 

ေက်ာင္းကုိ အေျခခံသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ပုံစံႏွင့္ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ 
ေက်ာင္းမွ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။  

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အစီရင္ခံစာ အားလုံးတြင္ A-E အဆင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရပါသလား။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ တုိးတက္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ သူတို႔၏ လက္ရွ ိေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္ႏွင့္အေကာင္းဆုံး လုိက္ဖက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္၍ အစီရင္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ သင္ယူေရးနယ္ပယ္ အခ်ဳိ႕ သို႔မဟုတ္ အားလုံးတြင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
သူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ သူတုိ႔၏ တစ္ဦးခ်င္း ပညာသင္ယူေရး အစီအစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ အစီရင္ခံေကာင္း ခံႏိုင္ပါသည္။  
ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ား/ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား အကယ္၍ သင့္ေတာ္လွ်င္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္သည့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္း  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ပညာသင္ယူေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ထုိက္သင့္ေသာ 
အစီရင္ခံေရး အစီအမံ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကုိ ညိွႏႈိင္းေပးပါသည္။ 

၎မွာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရွိသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္ ့ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အသစ္တုိ႔အတြက ္
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ (Intensive English Language Program /New Arrivals Program (IELP/NAP)) မွထြက္ခြာလာခ့ဲသည့္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ားမ ွထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ ေျခာက္ခုအထိ A-E အဆင့္မ်ားကုိ ေပးခံရမည္  

မဟုတ္ႏုိင္ပါ။    IELP/NAP အစီအစဥ္ရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္  A-E အဆင့္မ်ား အစား သူတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာ 
တစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိပါမည္။ 
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