
ကျောင်းအမည် ကုဒ်နံပါတ်

 ကျောင်းလျှောက်လွှာ နှင့် အရေးပေါ်  သဘောတူညီမှု ပုံစံ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂      

ကျောင်းအပ် ရက်စွဲ လက်ရှိ အဆင့် အတန်း ဖြစ်နိုင်လျှင် အထက်တန်း တက်ရောက်ဖူးသည့်ကာလကျောင်းဆင်းပွဲ နှစ်
ကျောင်းသားအချက်အလက်

နာမည်အဆုံး နာမည်အစ နာမည် အလယ်

မျိုးရိုး ကျား မ မွေးသက္ကရာဇ်

လမ်းနာမည် မြို့ ပြည်နယ် စာပို့သင်္ကေတ

သင့်နာမည် အိမ်ဌားသဘောတူစာချုပ် လိပ်စာမှာ ပါသလား

ကျောင်းသားအုပ်ထန်းသူနှင့် နေထိုင်မူ
မိဘနှစ်ပါး မိခင် တယောက်တည်း ဖခင် တယောက်တည်း မိခင် ပထွေး အဖေနဲ့မိထွေး
တခြား အခြား ဖြစ်ပါကကလေးနှင့် မည်သို့ ပတ်သက်မှု ရှိသနည်း။

သင်သည် မိဘနှစ်ပါးစလုံး မှလွဲ၍အခြားအရာတစ်ခုခုကို မှတ်သားထားပါက ကျေးဇူးပြု၍အောက်ဖော်ပြပါ အခြားအရေးကြီးသောအချက်အလက်များကို ဖြည့်ပေးပါ။

မည်သူသည်တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ ဖြစ်ပြီး၊ သို့ တရားဝင် ဆောက်ရှာက်ခွင့် ရရှိပါသနည်း။

ထိန်းသိမ်းခွင့် အုပ်ထိန်းခွင့် စာရွက်စာတမ်းများ ရှိပါသလား။ ရှိ မရှိ ရှိလျှင် စာတမ်းများကို တင်ပြရမည်။ မွေးစားကလေးလား ဟုတ် မဟုတ်

သင်လက်ရှိ အကူးအပြောင်း ကာလ၌ နေထိုင်နေပါသလား အခြားမိသားစုနှင့် အတူတကွ၊ အမိုးအကာတစ်ခုအောက် သို့ သင်၏ မော်တော်ယာဉ်တွင် ဟုတ် မဟုတ်

ကျောင်းသား မွေးစာရင်း အချက်အလက်မျာ

မွေးဖွားရာ နေရာ မြို့ ပြည်နယ် ကောင်တီ

အပြင်ဘက်မှာ မွေးဖွားခဲ့သလား ဟုတ် မဟုတ် မွေးဖွားခဲ့လျှင် မည်သည့်နိုင်ငံ ဖြစ်သနည်း

ကျောင်းသားက ဒုက္ခသည်လား မဟုတ် ဟုတ် ၊ ဟုတ်ခဲ့လျှင် နံပါတ်ရေးပါ

ဟုတ်ခဲ့လျှင် ရောက်ရှိသည့် နေ့စွဲ့
ဟုတ်ခဲ့လျှင် အောက်ပါ မည်သည့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး အေဂျင်စီမှ ကူညီပါသနည်း

မိဘများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ ကျေးဇူးပြု၍တစ်ချပ်ကိုဝိုင်းပါ
မိခင် မိထွေး အုပ်ထိန်းသူ ဖခင် ပထွေး အုပ်ထိန်းသူ

နာမည် နာမည်

လိပ်စာ လိပ်စာ

မြို့ ပြည်နယ် စာပို့သင်္ကေတ မြို့ ပြည်နယ် စာပို့သင်္ကေတ

ကျောင်း ၀န်ထမ်းများမှ သင့်ကို ဆက်သွယ်သောအခါ မည်သည့် ဘာသာကို သင်နှစ်သက်ပါသနည်း။ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါထဲမှ တစ်ခုသာ ရွေးပါ။

ဖုန်းနံပါတ်များ အီးမေးလ်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ အီးမေးလ်လိပ်စာ

အိမ်ဖုန်း အလုပ်ဖုန်း အိမ်ဖုန်း အလုပ်ဖုန်

လက်ကိုင်ဖုန်း လက်ကိုင်ဖုန်း
အိမ် အိမ်

မိဘစစ်သားလား။ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည် ချန်လှပ်ထား

ယခင်ကအမေရိကန်ကျောင်းတွင် ကျောင်းတက်ခဲ့ဖူးပါသလား။ အတွက်သာ မရှိ ရှိသည်

ရှိလျှင် အမေရိကန်ကျောင်း၌ ပထမဆုံး စာရင်းသွင်းသည့်ရက်စွဲ

နောက်ဆုံးတက်ခဲ့သည်ကျောင် အတန်း ထုတ်သည့် နေ့စွဲ

လိပ်စာ ဖုန်

မြို့ ပြည်နယ် စာပို့သင်္ကေတ
မြို့နယ်ရှိ အခြားကျောင်းကို ကလေးတက်ဖူးပါသလား တက်သည် မတက်ပါ အကယ်၍တက်ရောက်လျှင် ကျောင်းသို့တက်ခဲ့သည်ကျောင်းအမည်

ကျောင်းသားသည်လက်ရှိတွင် ကျောင်းမှ ဆိုင်းငံ့ခြင်း ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသလား သို့ ကျောင်းမှ ဆိုင်းငံ့ခြင်း ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသလား ခံရသည် မခံရပါ

အထူးအစီအစဉ် ချထားခြင်း အမှတ်အသားသို့မဟုတ် ဝိုင်းပါ
အဆင့်မြင့် ခေါင်းစဉ် ၁ အင်္ဂလိပ်စာအကန့်အသတ် အထူးပညာရေ လက်ရှိ ညွှန်ကြားချက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခြင် အကြံပေးခြင်း

ရာစုပညာရှင်ယခု စာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသားသည် အောက်ပါတို့မှ တစ်ခုခုကို ယူခဲ့သည်။

တူရိယာတီးခတ်ခဲ့သလား တီးခတ်ခဲ့လျှင် ဘယ်တူရိယာ

ယခင် ကျောင်း အားကစား၌ ပါဝင်ခဲ့သလား ပါဝင်ခဲ့လျှင် ဘယ်အားကစားနည်းတွင် ဒီကျောင်းတွင် ပါဝင်ရန် စီစဉ်ပါသလား

ကျေးဇူးပြုပြီး ကျောင်းသားနှင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဆရာ သို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အခြေအနေများ သို့ အကျင့်စာရိတ္တလက္ခဏာများကို ဖော်ပြပါ။



ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ
ရှိလျှင် ဖော်ပြပေးပါ

အခြား မြို့ရှိ ကျောင်းများသို့ တက်ရောက်မည့် မောင်နှမ စာရင်းများ လိုအပ်ပါကသီးခြားစာရွက်ပေါ်တွင် စာရင်းပြုစုပါ
ကျောင်းသားနာမည် ကျောင်း အတန်း

ကျောင်းသားနာမည် ကျောင်း အတန်း

ကျောင်းသားနာမည် ကျောင်း အတန်း

ကျောင်းသားနာမည် ကျောင်း အတန်း

အရေးပေါ် ဆက်သွယ်ရန်

သင့်ကလေးအားအောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာတွေ့ခွင့်ပေးမည်။ မဟုတ်ပါက စာတင်ရပါမည်။

နာမည် နာမည်

ကျောင်းသားနှင့် နီးစပ်မှု ကျောင်းသားနှင့် နီးစပ်မှု

လက်ကိုင်ဖုန်း အိမ်ဖုန်း လက်ကိုင်ဖုန် အိမ်ဖုန်း

သတိပြုရမည့် အချက်အလက်များ မထုတ်ဖော်ပါနှင့်

နာမည် ကျောင်းသားနှင့် နီးစပ်မှု

နာမည် ကျောင်းသားနှင့် နီးစပ်မှု

သတိပြုမည့် ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များ သမိုင်း ဓာတ်မတည်ခြင်

ရောဂါလက္ခဏာ ဓာတ်မတည် စသည့် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသလား ရှိပါသည် မရှိပါ ရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍အောက်တွင် ဖော်ပြပေးပါ။

ပြင်းထန်သော မတော်တဆမှု သို့ ဖျားနာမှု ဖြစ်ခဲ့လျှင် ကျောင်းမှ ကျွှန်ုပ်အားဆက်သွယ်စေလိုပါသည်။
အကယ်၍ကျောင်းမှ ကျွန်ုပ်ထံ မရောက်ရှိနိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အောက်တွင် ဖော်ပြထားသောဆရာ၀န်ကို ခေါ်ပါ။သူ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာရန် ကျောင်းအားကျွန်ုပ် ခွင့်ပြုပါသည်။

ဤဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်၍ မရပါကကျောင်းမှ လိုအပ်သည့် မည်သည့် အစီအစဉ်ကိုမဆို ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ကျွှန်ုပ် ကုန်ကျငွေကြေးများ တာဝန်ယူပါမယ်။ ၀န်ထမ်းများအားဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များကို ထုတ်ပေးရန် ကျွန်ုပ် ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်။

မိဘ သို့ အုပ်ထိန်းသူ လက်မှတ်

မိသားစုဆရာဝန် ဖုန်း ဦးစားပေးဆေးရုံ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသူနာပြု အစီအစဉ်တွင် လူထုကျန်းမာရေးကွန်ယက်မှသူနာပြုများ ပါ၀င်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများ စစ်ဆေးခြင်း၊

ရှေးဦးသူနာပြု အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ရပ်ရွာရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများထံ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနှင့်

ကာကွယ်ဆေးထိုးအချက်အလက်များ အားလုံး အကန့်အသတ်မရှိ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ကျောင်းဆေးခန်း၏ မှတ်တမ်းအားလုံးကို ကျောင်းမှ

ထိန်းသိမ်းထားမည်။ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင့်အား အခကြေးငွေ မပေးဆောင်ရပါ။
အကယ်၍သင်၏ကလေးသည်ဆေးညွှန်း သို့ ဆေးဝါးများ၊ နာတာရှည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက် ဆောက်ရှောက်မှု သို့ ကျောင်း၌ ရှိစဉ်

ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အရကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်မှုရှိလျှင် သင့်ထံမှ စာဖြင့် ကြိုတင် ရေးသားထားသော ခွင့်ပြုချက် လိုအပ်သည်။

အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်၊ သေဆုံးခြင်း သို့ ကြီးလေးသောထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကျောင်းသူနာပြုနှင့် ကျောင်း၀န်ထမ်းများအနေဖြင့်

ထိုကဲ့သို့သောဒဏ်ရာ သို့ သေခြင်းကို တားဆီးပြီး အခြေအနေကို တည်ငြိမ်စေရန် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။

အထက်တန်းလျှောက်ထားသူသာ မိဘပညာရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့် အစီရင်ခံစာများအတွက်လိုအပ်သည်
ဖခင် သူငယ်တန်း အလယ်တန် ကျောင်း အထက်တန်းကျောင်း အထက်တန်းကျောင်း ဘွဲ့ရ အချို့ကောလိပ် ကောလိပ်ဘွဲ့ရ ဘွဲ့ရ အလုပ်လုပ်

မိခင် သူငယ်တန်း အလယ်တန်းကျောင်း အထက်တန်းကျောင်း အထက်တန်းကျောင်း ဘွဲ့ရ အချို့ကောလိပ် ကောလိပ်ဘွဲ့ရ ဘွဲ့ရ အလုပ်လုပ်

လက်မှတ်ထိုးရန် လိုအပ်ပါသည် ကျေးဇူးပြု၍အောက်တွင် လက်မှတ်နှင့် ရက်စွဲကို သတ်မှတ်ပေးပါ။
နည်းပညာအသုံးပြုရန် လမ်းညွှန်များ

ကျောင်းခရိုင်မှတစ်ဆင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်ကျောင်းသားများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောသင်ကြားမှုအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိဘများ အုပ်ထိန်းသူမှ ကျောင်းစာသင်နှစ်
တစ်နှစ်စာမစတင်မီ မိဘများမှ ရေးသားထားသောကန့်ကွက်မှုမှ လွဲ၍ကျောင်းသားများအားအင်တာနက်နှင့် ကျောင်းခရိုင် ကွန်ပျူတာကွန်ယက်ကို ၀င်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
ကျောင်းသားများအား နည်းပညာအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများကို ရိုသေလေးစားစွာကိုင်တွယ် ရမည်ဖြစ်ပြီး ပျက်စီးပါလျှော်ကြေးငွေများတာဝန်ယူပေးဆောင် ရပါမည်။
ကျောင်းသားမှ ဝင်ရောက်ခွင့် ငြင်းဆန်သောပုံစံကို ကျောင်းခရိုင် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော တွင် တွေ့နိုင်သည်။
ခရိုင်၏လက်ခံနိုင်သောအသုံးပြုမှုပေါ်လစီကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန် မိဘများအောက်ရှိ ခရိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ။ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ၊ မူဝါဒများဆီသို့ ဆွဲချပါ

မိဘ အုပ်ထိန်းသူလက်မှတ် ရက်စွဲ

သင့်ကလေး၏မွေးစာရင်း၊ ကာကွယ်ဆေး မှတ်တမ်းနှင့် နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားများကို တရားဝင်အတည်ပြုနိုင်ရန် တင်ပြ၍ မိဘများမှ ထုတ်ပေးသော မည်သည့်

အချက်အလက်မဆို ချန်လှပ်ထားခြင်း၊ မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားခြင်းများရှိပါကဤဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာကို အတည်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
မိဘ အုပ်ထိန်းသူလက်မှတ် ရက်စွဲ

တာဝန်ရှိသူများသာ ရုံးဝန်ထမ်းအတွက်သာ

ကျောင်းအပ်သည့်နေ့စွဲ အဆင့် အခြား ကျောင်းသား

ကျောင်းကား စားနပ်ရိက္ခာဝန်ဆောင်မှု စာသင်ခန်း

မွေးစာရင်း ကတ် ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ လက်ခံရက်စွဲ တာဝန်ခံ စာရွက် ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ လက်ခံရက်စွဲ

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့ ဗီဇာ ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ လက်ခံရက်စွဲ အိမ်သုံး မိခင်ဘာသာစကား စစ်တမ်း မူရင်း ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ လက်ခံရက်စွဲ
ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ လက်ခံရက်စွဲ လူမျိုး မျိုးနွယ်စုစစ်တမ်း မူရင်း ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ လက်ခံရက်စွဲ

အတည်ပြုပြီး လိပ်စာ ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ လက်ခံရက်စွဲ

ကျောင်းတွင် လက်ခံနိုင်မှသာ ဖြည့်စွက်ပါ
ကျောင်းပြောင်းစာတောင်းဆိုရက် ၂ကြိမ် တောင်းဆိုရက် ကျောင်းပြောင်းစာလက်ခံရက်
ကျောင်းပြောင်းစာ မရရှိခဲ့ပါကကျေးဇူးပြု၍အကြောင်းပြချက်ကို ဖော်ပြပါး


