Burmese Version

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပညာေရး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ လိင္၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကိုင္းၫြတ္မႈ သို႔မဟုတ္
လူမႈေရးအဆင့္အတန္း မည္သို႔ရွိေစကာမူ ကေလးမ်ားအားလုံးကို ပညာသင္ၾကားေပးပါသည္။ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းမ်ားကို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး
အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား ရွိပါသည္။ သတ္မွတ္အသက္အ႐ြယ္ ေရာက္ရွိေနေသာ
ကေလးမ်ားသည္ မျဖစ္မေန ေက်ာင္းတက္ရၿပီး ကေလးဘဝမွစတင္ကာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္အထိ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ရပါသည္။
မသင္မေနရ ပညာေရးအတြက္ အသက္ အတိအက်ကို ျပည္နယ္အသီးသီးက သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မိဘမ်ားက မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္
ေက်ာင္းမွန္မွန္ တက္ခိုင္းရန္၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ ေက်ာင္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား
အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ ပါသည္။ ဥပေဒအရ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းမ်ားသည္ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမရွိရပါ။ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းမ်ားကို ေဒသ အမ်ားစုတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ
ဆက္ႏႊယ္မႈရွိႏိုင္သည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားက သင္တန္းေၾကး ေကာက္ခံၾကၿပီး အလြန္ေစ်းႀကီးႏိုင္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရး အဆင့္ေလးဆင့္ ရွိပါသည္။ အတန္းတူေသာ ကေလးမ်ားသည္ အသက္
ကြာျခားမႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ကေလးအမ်ားစုမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္အထိသာ ကြာျခားေလ့ရွိသည္။
အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းမ်ား၌ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး အတူေက်ာင္းတက္ရပါသည္။
အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ပညာေရးမွတ္တမ္း ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္
ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေလ့ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမွာ အခမဲ့မဟုတ္ပါ။ အထက္တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
သင္တန္းမ်ား ရွိၿပီး ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားထက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ
ေက်ာင္းမ်ား

ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား

ပညာေရးအဆင့္ေလးဆင့္
မူႀကိဳ။ ဤအဆင့္သည္ အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးမ်ား
အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိသလို အခမဲ့
သင္ၾကားေပးေလ့မရွိပါ။
မူလတန္း။ ဤအဆင့္သည္ သူငယ္တန္း (၅ ႏွစ္)
မွစတင္ကာ ငါးတန္း သို႔မဟုတ္ ေျခာက္တန္း (၁၂ ႏွစ္)
အထိဆက္လက္သင္ၾကားပါသည္။

88

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား

88

ေဒသေကာလိပ္မ်ား (၂ ႏွစ္သင္တန္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္)

88

ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္မ်ား (၄ ႏွစ္သင္တန္းမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္)

88

ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားစြာအတြက္ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕မ်ားေပးေသာ
ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား။

ထိုသင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ
အလြန္ကြဲျပားပါသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ ေကာလိပ္အမ်ားစုက
လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့အခ်ိဳ႕
ေပးပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ အေျပာင္းအလဲ
အလယ္တန္း သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေအာက္အဆင့္။
ဤအဆင့္သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အထိ
ကေလးမ်ားအတြက္ ေျခာက္တန္း သို႔မဟုတ္ ခုနစ္တန္း
ပါဝင္ေလ့ရွိၿပီး ရွစ္တန္း သို႔မဟုတ္ ကိုးတန္းအထိ
ဆက္လက္သင္ၾကားပါသည္။
အထက္တန္း။ ဤအဆင့္တြင္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ
ကေလးမ်ားအတြက္ ကိုးတန္း သို႔မဟုတ္ ဆယ္တန္းမွသည္
ဆယ့္ႏွစ္တန္းအထိ ပါဝင္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ေက်ာင္း၏
သတ္မွတ္အဆင့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားက
အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိပါသည္။

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား
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လူတစ္ေယာက္သည္ ပညာရပ္အသစ္မ်ားသင္ယူရန္ အိုမင္းသြားၿပီဟူ၍
လုံးဝမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားက ယုံၾကည္ပါသည္။
အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အ႐ြယ္မ်ားအတြက္
ပညာေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားက
ပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအၾကား အားသာခ်က္၊
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ပညာသင္ျခင္းက
အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုေကာင္းေစႏိုင္ေသာ္လည္း
ဒုကၡသည္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ၊ မိသားစုကိုပါ ေထာက္ပံ့ရန္
ခ်က္ခ်င္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌
အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးမွာ အကုန္အက်မ်ားႏိုင္
ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္စရာမွာ
ေက်ာင္းကိုအခ်ိန္ပိုင္းတက္ၿပီး အလုပ္ကိုအခ်ိန္ျပည့္လုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး
အျပန္အလွန္ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းပတ္ဝန္းက်င္
ရွိသည့္အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ စာသင္ေပးၿပီးအလြတ္႐ြတ္ဆိုေသာ
သင္ၾကားနည္းမ်ားႏွင့္ မတူညီပါ။ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚႏွင့္
တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္လည္း အလြန္တန္ဖိုးထား
ပါသည္။ အုပ္စုလိုက္ ေလ့လာသင္ယူမႈက အေရးႀကီးေသာ္လည္း
ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေပၚတြင္
အဓိကအကဲျဖတ္စစ္ေဆးပါသည္။
မိဘမ်ားက အဂၤလိပ္စာ သိပ္မတတ္လွ်င္ပင္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားအား
ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဒုကၡသည္
မိဘမ်ားက သူတို႔သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕မွာ88

ေက်ာင္းမဖြင့္မီ ေႏြရာသီကာလ၌ ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္ ေလ့လာျခင္း
သို႔မဟုတ္ အႀကိဳမိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ေက်ာင္းတြင္ ရွိ၊ မရွိ
ေလ့လာပါ။

88

သင့္သားသမီးကို ထိုေန႔တြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူက
ေလ့လာမိထားသမွ်ကို ေမးျမန္းပါ။

88

သင့္သားသမီးအတြက္ ေပးလိုက္ေသာအိမ္စာကို ေမးျမန္းပါ သို႔မဟုတ္
သူတို႔၏ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္စာဖိုင္တြဲကို ေလ့လာပါ။

88

သင့္သားသမီး၏ေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာကို ဒုတိယဘာသာစကား အျဖစ္
သင္ၾကားေပးေသာသင္တန္း (ESL) မ်ား ရွိပါက တက္ေရာက္ပါ။

88

မိဘ-ဆရာ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ပါ။

88

ေက်ာင္းအားကစားအသင္း သို႔မဟုတ္ အႏုပညာကလပ္ စသည့္
စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကူညီပါ။

88

သင့္သားသမီး၏ စာသင္ခန္းတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ပါ။

88

သင့္သားသမီးကို ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသို႔
လမ္းေလွ်ာက္ေခၚသြားပါ။

88

သင့္သားသမီးႏွင့္အတူ အိမ္စာကူလုပ္ေပးပါ။

အသိုင္းအဝိုင္းအမ်ားစုတြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္
ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္88

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပသင္တန္းမ်ား

88

ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားႏွင့္ စာေရးစာခ်ီ
လုပ္ငန္းစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား

88

အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္ မရွိေသာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား အတြက္
ဂ်နရယ္ အယ္ဂ်ဴေကးရွင္း ဒီဗဲလမန႔္ (ဂ်ီအီးဒီ) ဒီပလိုမာဘြဲ႕ (အေထြေထြ
ပညာေရးတိုးတက္မႈ (GED) ဒီပလိုမာဘြဲ႕)။
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