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စတင္အသင့္ျပင္ျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ သင္တန္း (Australian Cultural Orientation 

Program – AUSCO) မွ လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏။ ၾသစကိ ု(AUSCO) သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္၏ ၾသစေၾတးလ်ား 
ခရီးစဥ္အတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား သင့္ကို ေပးၿပီး၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ သင္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို 
မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားစြာ ေျဖၾကားေပးရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ ဘာသိလိုသည္မ်ားကို စူစမ္း၍ အစျပဳၾကပါစို႔။ ေအာက္ပါဇယားကြက္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ “ၾသစကို” 
သင္တန္းတက္ေနစဥ္အေတာအတြင္း သင့္ေမးခြန္းႏွင့္ဆိုင္ရာ အေျဖတစ္ခုကို သင္ၾကားရသည့္အခါတြင္၊ ၎ကို ခ်ေရးလိုက္ပါ။ 
“ၾသစကို” သင္တန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ရရွိႏိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔အားလံုးကို မွတ္မိရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။

အစီအစဥ္၏ အဆံုး၌၊ သင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္ၾကည့္ၿပီး သင္လိုအပ္သည့္ အေျဖမ်ားအားလံုံး သင့္ထံ၌ရွိၿပီကို စစ္ၾကည့္ပါ။ 
တစ္ခါတစ္ရံ၌ သင္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ တကယ္တမ္း မေရာက္လာေသးမီအထိ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္ “ၾသစကို” သင္တန္းအထုပ္ကို သင္ႏွင့္အတူ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ယူေဆာင္သြားပါ၊ သို႔မွသာ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားကို သင္ ဆက္လက္ရရွိသြားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ အေျခခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေမးခြန္းမ်ားက ဘာေတြလဲ။

ေမးခြန္းမ်ား အေျဖမ်ား
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အခန္း 1 ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ – ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ၾသစေၾတးလ်ားသည္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားသည္ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာေပၚတြင္ ေျခာက္ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 
၎၏ဆိုလိုရင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်ား၏ အပိုင္းအျခားတစ္ခုစီအၾကား ကြားျခားမႈရွိျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ရာသီဥတုအရ 
ၾသစေၾတးလ်ား၏ ေျမာက္ပိုင္းသည္ အပူပိုင္းေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ေတာင္ပိုင္း၌ အေတာ္အတန္ ေအးျမပါသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ လူဦးေရ မထူထပ္ဘ ဲ23 သန္းခန္႔ ရွိပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ 
ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ္လည္း၊ ကုန္းတြင္းပိုင္း၌ လယ္ယာလုပ္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ 
လည္းေနၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၏ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ကင္ဘရာ သည္လည္း ကုန္းတြင္းပိုင္း၌ တည္ရွိပါသည္။

သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ လူေနမႈဘဝသစ္တြင္ အေျခက်လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ၾသစေၾတးလ်ား၏ အျခားအရပ္ေဒသမ်ားအားလံုးတို႔၏အေ
ၾကာင္းမ်ားကို သင္ ပိုၿပီး သိနားလည္လာပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိတြင္မူ၊ သင့္အေနႏွင့္ သင္ ပထမ အေျခခ်လိမ့္မည့္ ၿမိဳ႕အေၾကာင္းကို 
သင္စိတ္အဝင္စားဆံုး ျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။ သင္၏ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္အထုပ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ အျခားအရပ္ေဒသမ်ား 
အားလံုးတို႔၏အေၾကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားပါရွိပါသည္။

လုပ္ရန္ကိစၥ
ၾသစေၾတးလ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း

ေအာက္ပါေျမပံုကိုသံုးၿပီး သင္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ဆိုက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ေနရာ၌ သင့္အား အေျခခ်ေပးလိမ့္မည္ကို ျပပါ။ 
ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သင့္ဇာတိႏိုင္ငံ မည္မွ်ႀကီးမားပါသလဲ။ ၎ကို ေျမပံုအေပၚ၌ သင္ ေရးဆြဲႏိုင္ပါသလား။
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သင္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ အရပ္ေဒသသည္ သင္ လက္ရွိ၌ ေနထိုင္ေနသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သင္ ယခင္တံုးက 
ေနထိုင္ခဲ့ဘူးသည့္ေနရာႏွင့္ ဘယ္လိုဘယ္ပံု တူညီသလဲ သို႔မဟုတ္ ကြာျခားပါသလဲ။

ရာသီဥတု

လူဦးေရ

စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား

ေတာေတာင္ေရေျမ ႐ႈခင္း

ၾသစေၾတးလ်ား ျပည္သူျပည္သားမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ လာေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ 
ေလးဆယ့္ေျခာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ေမြးဖြားခဲ့ၾကသည္၊ သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ 
မိဘတစ္ဦးရွိၾကပါသည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပါလာၾကၿပီး၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒကို 
မခ်ဳိးေဖာက္သမွ် ကာလပတ္လံုး၊ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို က်င့္သံုးႏိုင္ၾကပါသည္။

သင္ က်င့္သားရၿပီးသားႏွင့္မတူ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဘယ္ အျပဳအမူမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား သို႔မဟုတ္ ဓေလ့မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသလဲ။

ဤုျခားနားခ်က္မ်ားအေပၚ သင္ ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။
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အခန္း 2 အေျခက်ျခင္း 
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အျမန္ဆံုးနည္းႏွင့္ အေျခက်ရန္မွာ အလုပ္ရွာၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ရန္ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း သင္ 
ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုကို ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၎အတြက္ အခ်ိန္လိုႏိုင္ပါသည္။ သင္ေရာက္လာသည့္အခါ၌ သင့္ဘဝသစ္တြင္ 
ကိုက္ညႇိေနထိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အစိုးရက သင့္အား အခ်ဳိ႕အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါမည္။

အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳသ ူတစ္ဦးသည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူရန္ သင့္အား ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ဤအေၾကာင္းအရာကို စတင္၍ မေျပာမီ၊ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
သင္ရရွိလိမ့္မည္ဟူေသာ သင့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို မွတ္သားထားပါ။ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ ၎ကို သင္ မည္သည့္ေနရာမွ 
ရရွိသည္ကိုလည္း မွတ္သားထားပါ။

အေၾကာင္းအရာ၏အဆံုး၌ သင္၏ မွတ္သားခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လို၊ မလို ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကပါမည္။ 

ကၽြႏု္ပ္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ၌ ကၽြႏု္ပ္ဤ 
အေထာက္အပံ့ကိုရရွိလိမ့္မည္ဟု 
ထင္ပါသည္္

သင္ ဤအခ်က္အလက္ကို 
မည္သည့္ေနရာမွ ရရွိသလဲ

သင္ မွန္ခဲ့သလား

ေလဆိပ္၌

အိမ္ရာ

ေငြေၾကး

ပညာေရး

က်န္းမာေရး

အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား

ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား

အစားအစာ

အလုပ္အကိုင္

ကေလးထိန္း
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လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ဝန္ေဆာင္မႈကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ သင္ တြဲဖက္ေပးႏိုင္ပါသလား

Caseworker ကေလးထိန္း ႏွင့္ ေနထိုင္စရိတ္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးေငြမ်ား

Centrelink အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရန္ 
သင္တန္းမ်ား

Medicare ဘာသာစကားေပါင္းစံုျဖင့္ စာအုပ္မ်ား၊ 
သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားကို 

ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္ 

Adult Migrant 
English Program 

(AMEP) 
သင့္အား အေျခက်ေရး ႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏို္င္ေရးတို႔ကို 
ကူညီေပးမည့္သူ

Translating 
and 

Interpreting 
Service 

(TIS National) 

ေဆးကုသ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္

Special 
Broadcasting 
Service (SBS) 

အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဘာသာျပန္ေပးသျဖင့္ 
သင့္ဘာသာစကားႏွင့္ 

ၾကားႏိုင္ပါသည္ 

Public
library

ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ 
ေရဒီယို ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
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အခန္း 3 အိမ္ရာ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေနရာထိုင္ခင္း ပံုစံမ်ဳိးစံု အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ရွိေသာ အိမ္ရာမ်ားသည္ 
ဆင္ေျခဖံုးမ်ား၊ ေဒသႏၲရၿမိဳ႕မ်ားတို႔ႏွင့္ ကြာျခားၾကပါသည္။ အိမ္မ်ားသည္ သင့္ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ သိရွိထားျခင္းႏွင့္ 
ကြာျခားႏိုင္ဖြယ္ရွိပါလိမ့္မည္။

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အိမ္ငွားရန္ ႏွင့္ ဝယ္ရန္ အလြန္ေစ်းႀကီးသည္။ သင္ ေရာက္လာခါစတြင္ အိမ္ငွားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
သင္ လက္ရွိ၌ ေနထိုင္ေနသည့္ေနရာကို ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ သင္သြားေရာက္ ေနထိုင္ႏိုင္ေကာင္းမည့္ေနရာႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ တတိယဇယားကြက္သည္ သင္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္သည့္အခါ၌ သင္ ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။  

ယခု ယခု ၂ လ ၾကာၿပီးေနာက္

သင္လက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ေနရာတြင္ 
ေနရာထိုင္ခင္းဖိုး 
ဘယ္ေလာက္ေပးရပါသလဲ

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းဖိုး 
ဘယ္ေလာက္ေပးရလိမ့္မည္ဟု သင္ 
ထင္ပါသလဲ

သင္ ဘယ္ေလာက္ေပးရပါသလဲ

သင္လက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ေနရာတြင္ 
အခန္း ဘယ္ႏွစ္ခုရွိပါသလဲ

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ သင့္ေနရာထိုင္ခင္း၌ 
အခန္း ဘယ္ႏွစ္ခုရွိလိမ့္မည္ဟု သင္ 
ထင္ပါသလဲ

သင့္မွာ အခန္းေပါင္း ဘယ္ႏွစ္ခုရွိပါသလဲ

သင္လက္ရွိ ေနထိုင္သည့္ေနရာတြင္ ဘာ 
အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရွိပါသလဲ

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ သင့္ေနရာထိုင္ခင္း၌ 
ဘာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရွိ 
လိမ့္မည္ဟု သင္ ထင္ပါသလဲ

သင့္မွာ ဘာ 
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရွိပါသလဲ

သင္ ေနာင္တြင္ ေနမည့္ေနရာသည္ 
လက္ရွိေနရာႏွင့္စာလွ်င္၊ 
ပိုေကာင္းလိမ့္မည္၊ 
အတူတူဘဲျဖစ္လိမ့္မည္၊ သို႔မဟုတ္ 
ပိုဆိုးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသလား။ 
ဘယ္လိုပံုစံေတြအရ ျဖစ္ 
မည္ဟုထင္ပါသလဲ။

သင္၏ ၾသစေၾတးလ်ား 
ေနရာထိုင္ခင္းသည္ 
သင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသလား



AUSCO ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ သင္တန္း — ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္8

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
အိမ္ငွားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ သင္လုပ္ႏိုင္စြမ္း႐ွိသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ 
သင္သည္ အခ်ဳိ႕အေရးႀကီးသည့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ စကားလံုးမ်ားကို တတ္သိထားသင့္ပါသည္။ ဤအဓိက စကားလံုးမ်ားကို 
သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားပါ၊ သို႔အားျဖင့္ သင္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေရာက္လာသည့္အခါ၌ သင့္မွာ အသံုးဝင္မည့္ 
မွီျငမ္းစာရင္းတစ္ခု ရွိပါလိမ့္မည္။ အိမ္ရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား လက္ကမ္းစာေစာင္၌ 
လမ္းစအခ်ဳိ႕ကို သင္ရရွိပါလိမ့္မည္။

Lease

Landlord

Tenant

Real estate agent

Bond

Utilities

Condition report

Inspection

Accommodation
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အခန္း 4 က်န္းမာေရး
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္မာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ရိွၿပီး၊ ၎အား သင္ အကၽြမ္းဝင္ေနသည့္စနစ္ႏွင့္ မတူသည့္ 
နည္းပုံစံမ်ားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေနႏုိင္ဖြယ္ရိွပါသည္။

သင့္အား မယ္ဒီကဲ ဟုေခၚေသာ စနစ္အရ အခမ့ဲ သုိ႔မဟုတ္ ေငြ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ စုိက္ေပးမႈျဖင့္ အေျခခံ က်န္မာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 
ရရိွလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သြားဆရာဝန္ ႏွင့္ မ်က္မွန္ တုိ႔က့ဲသုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာမူ အခမ့ဲ မဟုတ္ပါ။ 

သင္၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲအမ်ားစုအတြက္ သင္သည္ အေထြေထြကု အတတ္ပညာရွင္ ဆရာဝန္ (General Practitioner –  

GP) ထံသို႔ သြားျပရပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ အထူး ဂ႐ုစိုက္မႈလိုအပ္လွ်င္၊ ဆရာဝန္သည္ 
သင့္အား အထူးက ုထံသို႔ လႊဲေျပာင္းရည္ညႊန္းေပးပါလိမ့္မည္။

သင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးအား သြားျပသည့္အခါ၌၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ားမွာ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ 
အဆင့္ျပဇယား ဤေနရာတြင္ရွိပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး၊ သင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ၌ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ လက္ေတြ႕ 
ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိပါ။ 

သင္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီဟု ထင္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ထံ၌ က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပူပန္မႈ တစ္ခုခုရွိလွ်င္၊ သင့္အေနႏွင့္ 
ပထမလုပ္ရမည့္အဆင့္မွာ သင့္ဆရာဝန္အား သြားေတြ႕ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ရက္ခ်ိန္းယူရန္ သင့္ အေထြေထြကုဆရာဝန္အား ဖုန္းဆက္ပါ။

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္သည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ သင့္ ေရာဂါဒုကၡကို 

ကုသေပးႏိုင္ပါသည္ 
သို႔မဟုတ္ သင္၏ ပူပန္ေနမႈကို 
ကူညီေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ 
ဆရာဝန္သည္ အခ်ဳိ႕ေဆးကို 

ဝယ္ရန္ သင့္အား ေဆးညႊန္းစာ 
ေပးေကာင္းေပးပါလိမ့္မည္။

ေဆးညႊန္းစာကို ေဆးဆိုင္သို႔ 
ယူသြားပါ။ ေဆးဆိုင္မွ သင့္ေဆးဝါးကို 
စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ သင ္15 မိနစ္သာသာ 

ေစာင့္ရပါလိမ့္မည္။

သင့္ ေဆးေသာက္နည္းအညႊန္းကို 
ေဆးပုလင္း သို႔မဟုတ္ ဘူးအေပၚတြင္ 

ပံုႏွိပ္ ကပ္ထားေပးပါလိမ့္မည္။ 

အကယ္၍ ဆရာဝန္သည္ သင့္ 
နာမက်န္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို 
သိလိုပါက၊ သူမ သို႔မဟုတ္ သူသည္ ဥပမာ၊ 

ေသြးကို စုေဆာင္းၿပီး စစ္ရန္အတြက္၊ 
သင့္အား ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္းသို႔ 
သြားခိုင္းပါလိမ့္မည္။ ဆရာဝန္သည္ 

ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္းသို႔ ေပးအပ္ရန္ 
သင့္အား ရည္ညႊန္းေပးစာတစ္ေစာင္ 

ေပးပါလိမ့္မည္။

သင့္အတြက္ ရည္ညႊန္းေပးစာကို 
ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္း၌ ေပးအပ္ၿပီး 

စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။

ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္းသည္ သင္၏ 
စစ္ေဆးမႈရလဒ္ကို သင့္ဆရာဝန္ထံသို႔ 

ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။

သင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 
သင့္အေနနွင့့္ ဆရာဝန္ထံႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ရန္ 

လိုအပ္ဖြယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဝန္က သင့္ကို မကုသေပးႏိုင္လွ်င္၊ 
သူမ သို႔မဟုတ္ သူသည္ သင့္အား 

အထူးကုဆရာဝန ္တစ္ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာ
င္းရည္ညႊန္းေပးေကာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

သင့္ဆရာဝန္က သင့္အား 
လႊဲေျပာင္းရည္ညႊန္းေပးစာတစ္ေစာင 

ေပးပါလိမ့္မည္။

ရက္ခ်ိန္းယူရန္ အထူးကုဆရာဝန္အား 
ဖုန္းဆက္ၿပီး၊ ၎ 

လႊဲေျပာင္းရည္ညႊန္းေပးစာကို 
သင္ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္သြားပါ။



AUSCO ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ သင္တန္း — ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္10

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ဤအဓိက က်န္းမာေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို ရွာပါ။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား လက္ကမ္းစာေစာင္၌ သဲလြန္စအခ်ဳိ႕ကို သင္ရရွိပါလိမ့္မည္။

အေထြေထြကု အတတ္ပညာရွင္ / ဆရာဝန္

က်န္မာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္

အထူးကုဆရာဝန္

ေဆးဆိုင္

ေဆးညႊန္းေပးစာ

ေဆး႐ံု

အေရးေပၚ

သြားဆရာဝန္

ရက္ခ်ိန္း

ေဆး 
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အခန္း 5 ေငြေၾကး
ၾသစေၾတးလ်ား၌ သင္၏ ပထမဦးဆံုး အလုပ္မွာ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုကို ဖြင့္ၿပီး၊ စင္တာလင့္ခ္ မွ ယာယီအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး 
အကူအညီရရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားေငြ (ေဒၚလာ ႏွင့္ စင့္) မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္တတ္လာ၍ သင့္ဝင္ေငြအား မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်တတ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားေငြ တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို သင္ယူပါ။ ဤသံုးေလ့သံုထရွိသည့္ 
ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသံုအႏႈန္းမ်ား၏ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို ရွာပါ။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား 
လက္ကမ္းစာေစာင္၌ လမ္းစအခ်ဳိ႕ကို သင္ရရွိပါလိမ့္မည္။

ဤဘဏ္စာရင္းသည္ သင့္ေငြ အခိုးမခံရရန္ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
ဤဝန္ေဆာင္မႈကို ရရွိရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ အင္မီကဒ္ လူဝင္မႈ  
ကတ္ျပား၊ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာအေသးစိတ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သင္ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ေငြသြင္း စက္ ေအတီအမ ္ႏွင့္ အဲ့ဖ္-ေပါ့စ္ (EFTPOS) အရ 
ဝယ္ျခမ္းမႈမ်ားတို႔အတြက္ စကားဝွက္။ ဤစကားဝွက္ကို လူတစိမ္းမ်ားမွ လံုၿခံဳေအာင္ 
ကာကြယ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ကတ္ျပားသည္ သင့္အား ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခ်းေငြျဖင့္ 
ေပးႏိုင္ခြင့္ေပးေသာ္လည္း အပိုေဆာင္း အခေၾကးမ်ား ေပးရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္  
ေငြကမာဏတစ္ခုကို ပံုမွန္ျပန္ဆပ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

သင္၏ ကို္ယ္ပိုင္ သက္ေသခံ နံပါတ ္ပင္ ကိုသံုးၿပီး သင့္ဘဏ္စာရင္းမွ 
ေငြထုတ္ယူခြင့္ေပးသည့္ စက္။

ကတ္ျပားသံုးၾကသူမ်ားအား လက္လီအေရာင္းဆိုင္ အမ်ားစု၌ ေငြသားအစား မိမိတို႔၏ 
ေအတီအမ္ ကတ္ျပားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘဏ္စာရင္းအတြင္းရွေိငြျဖင့္ ကုန္စည္မ်ားကို 
ဝယ္ျခမ္းႏိုင္ခြင့္ေပးပါသည္။ သင့္ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေငြအလံုအေလာက္ရွပိါက၊ သင္လိုအပ္လွ်င္ 
တစ္ခ်နိ္တည္းမွာပင္ သင့္ဘဏ္စာရင္းအထဲမွ ေငြသားကိုလည္း ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ား တိုင္းျပည္သံုးေငြ
ၾသစေၾတးလ်ား ေငြစကၠဴ $5 00 ေဒၚလာ တန္ ၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ မည္သူ႔ ပံုရိပ္ပါသလဲ။ 

ၾသစေၾတးလ်ား ေငြအေႂကြ $1 00 ေဒၚလာ တန္ အေပၚ၌ ပါရွိေသာ တိရစၧာန္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
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သင္၏ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳသူသည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အေျခက်ရန္ သင့္အား 
ကူညီလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သင္၏ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္ 
သင့္ဝင္ေငြအား မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ကို သင္ တာဝန္ယူရပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ ျမင့္မားႏိုင္ၿပီး၊ 
သင့္၏ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရေငြ၊ သံုးေငြကို တြက္ခ်က္ 
လ်ာထားၿပီး ၎၏ေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္ျခင္းက သင့္အား အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 

သင္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ပထမ စေရာက္လာသည့္အခါ၌ သင္ ဘာကို ဝယ္ျခမ္းလိုမည္ဟု ထင္ပါသလဲ။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ရေငြ၊ သံုးေငြကို တြက္ခ်က္ လ်ာထားျခင္း
ရေငြ၊ သံုးေငြကို တြက္ခ်က္ လ်ာထားေရးအား စဥ္းစားႏိုင္ရာ နည္းလမ္းတစ္ခုရွိပါသည္။ အပိုင္းက႑တစ္ခုစီ၌ 
အေၾကာင္းအခ်က္အနည္းငယ္ကို စာရင္းလုပ္ပါ။ ႏွစ္လၾကာၿပီးေနာက္ ကြာျခားေကာင္းကြာျခားႏိုင္သျဖင့္ သင့္အိမ္အသစ္တြင္ 
အေျခက်သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ၿပီး စမ္းလုပ္ၾကည့္ပါ။

ယခု ၂ လ တြင္

မေျပာင္းလဲေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား – ဤအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ 
သင္မေပးမျဖစ္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ပါက သင္ သို႔မဟုတ္ 
သင့္မိသားစုအတြက္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေစႏိုင္ပါသည္။

•

•

•

•

ေျပာင္းလဲေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား – ဤအသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ 
သင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အခ်ဳိ႕အဝက္ ရွိပါသည္။ သင္သည္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈကို လိုအပ္ေသာ္လည္း၊ ပစၥည္း မည္မွ်ဝယ္မည္ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈအား  မည္မွ်အသံုးျပဳမည္ကို သင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

•

•

•

•

အပိုအသံုးစရိတ္မ်ား – ဤအသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ သင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
လံုးဝရွိပါသည္။ ၎တို႔အား သင္ ဝယ္ျခမ္းရန္ မလိုေသာ္လည္း၊ 
လိုခ်င္စိတ္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

•

•

•

•
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အခန္း 6 ပညာေရး
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ရွိေသာ သင့္အိမ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သင္ စီစဥ္ေနသည္ႏွင့္အမွ်၊ သင့္ဘဝကို ေက်ာင္းလိမ့္မည့္ 
ပံုစံမ်ဳိးအေၾကာင္း၊ သင့္ထံ၌ ရွိႏိုင္ဖြယ္ အလုပ္ပံုစံမ်ဳိးအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းသစ္၌ မည္ကဲ့သို႔ 
အေျခက်လိမ့္မည့္အေၾကာင္းတို႔ကို သင္ေတြးဆေနႏိုင္ဖြယ္ရွိေပမည္။ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာသင္ၾကားရန္ သင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္းအရ 
တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္ အခြင့္အခါမ်ားအေပၚ အခြင့္အေရးယူျခင္းတို႔က သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ အေျခက်ေရးတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ေက်ာင္းပညာေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား လက္ကမ္းစာေစာင္က သင့္အား လမ္းစအခ်ဳိ႕ကို ေပးပါလိမ့္မည္။

ၾသစေၾတးလ်ား ေက်ာင္းပညာေရး ဖြဲ႕စည္းထားပံု 
အဆင့္ အသက္ (ခန္႔မွန္းေျခ) အတန္း

မူႀကိဳေက်ာင္း 3-5 မသက္ဆိုင္ပါ

သူငယ္တန္း 5-6 မသက္ဆိုင္ပါ

မူလတန္း ေက်ာင္း 6-12 1-6

အထက္တန္းေက်ာင္း/အလယ္တန္းေက်ာင္း 12-18 7-12

မွတ္ခ်က္။ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ား၏ မူလတန္းေက်ာင္းသည္ 7 တန္းႏွစ္တြင္ 
အဆံုးသတ္ၿပီး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ 8 တန္းႏွစ္တြင္ စတင္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္အား အဆိုျပဳသူ သို႔မဟုတ္ 
သင့္အမႈတြဲလုပ္သားအား ေမးျမန္းပါ။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္သည္ သင္ လက္ရွိ၌ ေနထိုင္ေနသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သင္ ယခင္က ေနထိုင္ခဲ့ဘူးသည့္ေနရာႏွင့္ 
ဘယ္နည္းဘယ္ပံုစံ တူညီသလဲ သို႔မဟုတ္ ကြာျခားပါသလား။

ကေလးမ်ားအတြက္ အခမဲ့ အစိုးရေထာက္ပံ့သည့္ ပညာေရးစနစ္

ေလးႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ မူႀကိဳေက်ာင္း

အသက္ ငါး ႏွစ္ မ ွ17 ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္

မိန္းကေလး ႏွင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႔ အတူတူ ေရာတက္ရျခင္း 

ေက်ာင္းအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ ကေလးမ်ား၏ ပညာ သင္ၾကားေရးတြင္ မိဘမ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊ ဲၾကရန္ ေက်ာင္းအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း 
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ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရန္ အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား နီးကပ္သည့္ ကြင္းဆက္ရွိ ၾကပါသည္။ 
သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေနထုိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ေနသည္ႏွင့္အမွ်၊ သင့္ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဘာ 
အစီအစဥ္ေတြရွိပါသလဲ။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
သင့္ အနာဂတ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တို႔အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း

ဤအလုပ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ႀကီး ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ လက္ကမ္းစာေစာင္က သင့္အား 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးပါသလဲ။

ဝန္ေဆာင္မႈ အလြန္ 
အေရးႀကီးပါသည္

အနည္္းငယ္ 
အေရးႀကီးပါသည္

သိတ္အေရးမႀကီးပါ

သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူအတြက္ အဂၤလိပ္စာ 
အစီအစဥ္ (AMEP) သင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္း

စက္မႈလက္မႈအတတ္ပညာ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ပညာသင္ၾကားေရး 
(Technical and Further Education - TAFE) 
ေကာလိပ္၌ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္ကို 
ရယူျခင္း

စက္မႈလက္မႈအတတ္ပညာ ႏွင့္ 
ေရွ႕ဆက္ပညာသင္ၾကားေရးဌာန ၌ လက္မႈပညာ သို႔မဟုတ္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသင္တန္းကို ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ျခင္း

ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း၌ အမည္စာရင္းေပးျခင္း

ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း၌ အမည္စာရင္းေပးျခင္း

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ပညာေရးသင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္း

သင္၏ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသ ူက သက္ႀကီး ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ သင့္အား 
ကူညီေနခိုက္၊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ သင္ ဘာအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။ သင္ႏွင့္အတူ 
ဘယ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သင္ ယူေဆာင္လာရန္လိုအပ္ပါသလဲ။

• 

• 

• 

• 

• 

သင္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ၌ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘယ္ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ားကို သင္္ 
ေမးျမန္းလိုပါသလဲ။ 

• 

• 

• 

• 

• 
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အခန္း 7 အလုပ္အကိုင္
ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္အကုိင္ေလာကတြင္ အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္ သေဘာသဘာဝရိွၿပီး၊ ထုိက္တန္မႈအေပၚမူတည္၍ သက္ဆုိင္ရာ 
အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရိွၾကသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ပါသည္။ အဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္ၾကမႈကုိ အလြန္တန္ဖုိးထားပါသည္။ 
လက္မႈပညာ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အေျမာက္အျမားသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူၿပီးေနာက္ မိမိတုိ္႔၏ 
အရည္အခ်င္းမ်ားအား အသိအမွတ္မျပဳမခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္မျမႇင့္မခ်င္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ့ဲ အလုပ္အကုိင္မ်ဳိးမ်ားကုိ လုပ္ရျခင္းအားျဖင့္ 
အခ်ိန္ကုန္ႏုိင္ဖြယ္ရိွပါသည္။ မေမ့ပါႏွင့္။ ဤကိစၥအတြက္အခ်ိန္လုိၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္ယူရန္၊ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး 
သင္တန္းမ်ားတက္ရန္တုိ႔အတြက္ လူမ်ားအား ကူညီေပးသည့္ အစုိးရ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရိွပါသည္။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ဤလုပ္ကိုင္ရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ လက္ကမ္းစာေစာင္က သင့္အား 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဖတ္ၿပီး ၎မွာ မွန္ကန္သည္၊ မမွန္ကန္ပါ ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါ။

1  အလုပ္ရွာေတြ႕ရန္ ကၽြႏု္ပ္အား  ေဂ်ာ့ဘ္-အက္က္-တစ္ဗ ္မွ ကူညီႏိုင္သည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
2  ကၽြႏု္ပ္ ၾသစေၾတးလ်ားေရာက္သည့္အခါ၌ ဝင္ေငြ အေထာက္အပံ့ ရရွိလိမ့္မည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
3  ကၽြႏု္ပ္၏ အမႈတြဲလုပ္သားသည္ ကၽြႏု္ပ္အား မျဖစ္မေန အလုပ္ရွာေပးရမည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
4  အလုပ္အကိုင္ရရန္ အဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္မႈမွာ အေရးႀကီးသည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
5  စိတ္ေစတနာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ား လုပ္ခရၾကသည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
6  သင္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အခြန္ေငြေပးရန္ မလိုအပ္ပါ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
7  အလုပ္ခြင္တြင္ အမ်ဳိးသား ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံသည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
8  သင္ အလုပ္ရသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ စင္တာလင့္ခ္ အား မလုပ္မျဖစ္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
9  အလုပ္သို႔ အခ်ိန္မီေရာက္ရျခင္းမွာ အေရးႀကီးသည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ
10  ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းမတက္ဘဲ ၎အစား အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္ မွန္ကန္သည္ မမွန္ကန္ပါ

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
အဂၤလိပ္စာကားလံုး အခ်ဳိ႕ကို သင္ယူပါ

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား 
သင္နားလည္သေဘာေပါက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ စကားလံုးမ်ားအခ်ဳိ႕ကို 
ေလ့လာသင္ယူထားသင့္ပါသည္။ ဤအဓိကစကားလံုးမ်ားကို သင့္ဘာသာစကားအျဖစ္သို႔ ဘာသာျပန္ထားပါ၊ သို႔အားျဖင့္ သင္ 
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေရာက္လာသည့္အခါ၌ သင့္ထံ၌ အသံုးဝင္မည့္ မွီျငမ္းစာရင္းတစ္ခု ရွိပါလိမ့္မည္။
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လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အလုပ္ရရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ သင္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ ပံုစံမ်ဳးိ လုပ္လိုသလဲ

ဤအလုပ္အား မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္စြာရရွေိရးကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

ကၽြႏု္ပ္မွာ ဤအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈရွိသလား ဟုတ္သည္ မဟုတ္ပါ 
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ
ဤအလုပ္အကိုင္မ်ဳိးအတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ား
ဤအလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ
မိမိအား ေထာက္ခံေပးမည့္သူမ်ား
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ဆုတ္ဆိုင္းမႈမ်ားအား လိုလိုလားလား လက္ခံႏုိင္စိတ္ 
ဤအလုပ္ကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္စြာရရွိႏို္င္မည့္ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား

ၾသစေၾတးလ်ား၌ သင္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္လိုရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္စုမ်ားကို ေရးထားပါ။ 
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အခန္း 8 တရားဥပေဒ
မိမိတို႔၏ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္ လူမ်ားအား ေလာကႀကီးအေပၚထားရွိသည့္ ႐ႈျမင္ခ်က္ ႏွင့္ 
ျပန္လွန္ဆက္ဆံမႈ ဆိုင္ရာနည္းလမ္းကို ဖန္တီးေပးသည္။ သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ အေျခက်လာသည္ႏွင့္အမွ် ကြဲျပားျခားနားသည့္ 
ေနထိုင္ပံု ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုရပါလိမ့္မည္။ ၎သည္ အထူးသျဖင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ 
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါက၊ မိမိအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ သာတူညီမွ်ရွိေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုကို ထားရွိပံ့ပိုးေပးသည့္ ေလာကီအေျချပဳ 
တရားဥပေဒစနစ္ရွိေနသည္ကို မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤလူ႔ေဘာင္သည္ လူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္း 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိၾကေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ သင့္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ သင္ေနထိုင္ခဲ့ဘူးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ကြာျခားႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒမ်ားႏွင့္ တူညီမႈရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြာျခားမႈရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပရန္ 
ေအာက္ပါဇယားပံုစံ၌ မွတ္သားျပပါ။ သင္၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔အား စိန္ေခၚၿပီး အခက္အခဲေပၚေပါက္ေစရာမ်ားကို 
မွတ္သားျပပါ။ ဤအလုပ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ လက္ကမ္းစာေစာင္က သင့္အား 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 

တရားဥပေဒမ်ား အတူတူျဖစ္သည္ ကြာျခားသည္

ကၽြႏုပ္္၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ 
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား 
စိန္ေခၚၿပီး အခက္အခဲေပၚေ 
ပါက္ေစသည္

အစိုးရ အရာရွိမ်ားအား ေငြေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ရဲ၏ အပိုင္းက႑ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ေလာကီေရး ဥပေဒမ်ား၊ ဘာသာေရးဥပေဒမ်ားမဟုတ္ပါ
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအား 
အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း
အမ်ားျပည္သူရွိရာေနရာမ်ား၌ ဓားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားလက္နက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ျခင္း
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
သေဘာတူညီခ်က္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အသက္အရြယ္ႏွင့္ 
စပ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
အရက္ ႏွင့္ ေဆးလိိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ညီတူမွ်တူ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား
ကားေမာင္းျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား

သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေရာက္ရွိလာေသာအခါတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပိုၿပီး သိလိုသည္ကို မွတ္သားထားပါ။ ဥပမာ

• အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ သြားရမည့္ အနီးဆံုး ရဲစခန္း ႏွင့္ ဖုန္းဆက္ရမည့္ နံပါတ္
• ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ကားေမာင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
• ကေလးမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ား တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မည္ကဲ့သို႔ စည္းကမ္းေပးရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
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အေျခခ်ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘဝဇာတ္လမ္းမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ရာစုအလယ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ကတည္းက ဒုကၡသည္မ်ားကို အေျခခ်ေပးေနခဲ့ပါသည္။ 
ဤဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ားျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး ဘဝတို႔တြင္ 
အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အကူျပဳ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအေျခခ်သူတစ္ဦးစီ၌ 
သူတို႔ေျပာျပႏိုင္သည့္ သူတို႔၏ ဘဝဇာတ္လမ္္းမ်ားရွိပါသည္။

လုပ္ကုိင္ရန္ကိစၥ
သင့္ “ၾသစကို” သင္တန္းဆရာက သင့္အား ထုတ္ေပးသည့္ ဘဝဇာတ္လမ္းကို ဖတ္ၿပီး၊ ၎တြင္ပါရွိသူတို႔၏ ဘဝခရီးလမ္းေၾကာင္းကို 
သင့္အတန္းသူအတန္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

သူတို႔ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသလဲ။

ဤအခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ သူတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကရသလဲ။ 

အေျခခ် အျဖစ္အပ်က္တြင္ပါသူႏွင့္ သင္တို႔အၾကား မည္သည့္ အရာမ်ားက အတူတူပင္ျဖစ္သလဲ။

သင္၏ အေျခခ် ဘဝဇာတ္လမ္္းက မည္သုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္သလဲ။
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ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္း
ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ မိမိအေပၚမိမိ္ မည္မွ် စိတ္ခ်ယံုၾကည္စိတ္ရွိသလဲ

• အကယ္၍ သင့္ထံ၌ မိမိအေပၚမိမိ္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စိတ္ အလြန္ရွိပါက၊ ကြက္လပ္ထဲတြင္ ၾကက္ေျခခတ္  ကို မွတ္သားျပပါ
• အကယ္၍ သင္အခ်ဳိ႕အဝက္ကို နားလည္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လိုေနေသးသည္ဟုထင္ပါက၊ 

ကြက္လပ္ထဲတြင္ မ်ဥ္းေစာင္း  ကို မွတ္သားျပပါ
• အကယ္၍ သင္ အနည္းငယ္မွ်သာသိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာမွ်မသိလွ်င္၊ ကြက္လပ္ကို မျဖည့္ဘဲ ခ်န္လွပ္ထားပါ

ကြက္လပ္တိုင္းကို သင္ ျဖည့္စြက္ရန္မလိုပါ။ “ၾသစကို” သည္ မိတ္ဆက္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ 
ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာလိမ့္မည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
ေနာက္ထပ္အစီအစဥ္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ား၌ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဤေလ့လာသင္ၾကားမႈ၏ 
ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားအား သင္ရရွိလာပါလိမ့္မည္။

ၾသစေၾတးလ်ားအေပၚ ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � အဂၤလိပ္စာကို ၾသစေၾတးလ်ား၏ 
အမ်ဳိးသား ဘာသာစကားအျဖစ္ 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား။

 � ၾသစေၾတးလ်ားအား 
ကြဲျပားျခားနားေသာ 
ရာသီဥတုအပိုင္းအျခားမ်ားရွိသည့္ 
တိုက္တစ္ခုအျဖစ္ 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား။

 � ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု 
လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းရွိၿပီ၊ 
ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ လူဦးေရ 
အေျမာက္အျမားရွိျခင္းကို 
နားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ 
ပါလီမန္၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္အား 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ 
စံတန္ဖိုးမ်ားကို သိပါသလား

 � အေဘာ္ရီဂ်ီနယ္လ ္ႏွင့္ ေတာရဲ႕စ္ 
ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ား 
သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း 
50,000 ၾကာအတြက္ 
ေနထိုင္ခဲ့ၾကျခင္းကို 
နားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား 
လူေနမႈဘဝအေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
အေထြေထြဗဟုသုတ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေမးႏိုင္ပါသလား 

 � ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအပါအဝင္ 
ၾသစေၾတးလ်ား၏ 
ျပည္နယ္မ်ား၊ နယ္ေျမမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၏ သမိုင္းဝင္ 
အေျခခ်မႈ အဆင့္ဆင့္ကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
သင္ ေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိရာ 
အခ်ဳိ႕အျပဳအမူကြဲမ်ားကို 
အမည္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � စီမိုကေရစီစနစ္အရ သင့္ထံ၌ရွိေသာ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္္ပြဲ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ 
အလုပ္လုပ္ပံုကို ရွငး္ျပႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ရွိေသာ အဓိက 
ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
အမည္မ်ားကိုေဖာ္ျပနိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၏ အဓိက 
အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကို 
အမည္ေဖာ္ျပၿပီး ၎တို႔အား 
ဘာေၾကာင့္ က်င္းပရသည္ကို 
ရွင္းျပႏိုင္ပါမလား

 � ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ အစမ္းစာေမးပြဲကို 
ေျဖဆိုျခင္း

 � မဲဆႏၵေပးရန္ စာရင္းသြင္းျခင္း
 � ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ ၎တို႔၏  မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို 
ရယူျခင္း
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အေျခခ်ေပးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � အေျခခ်ျခင္းသည္ ေရရွည္ကာလ 
လုပ္သြားရလိမ့္မည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � အေျခခ်ျခင္း၏ ပဏာမအဆင့္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာ၌ 
အခက္အခဲရွိမည္ကို 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား

 � လိုအပ္သည့္အခါ၌ 
အကူအညီေတာင္းရန္ 
အေရးႀကီးျခင္းကို 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား

 � အေျခက်မႈဆိုင္ရာ 
အကူအညီရေရးအတြက္ အစိုးရ 
ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာ
င္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိသည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � သင့္အတြက္ အမႈတြဲလုပ္သားတစ္ဦး 
စီစဥ္သတ္မွတ္ေပးမည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 
အေရးႀကီးေသာ အလုပ္တာဝန္မ်ား 
အခ်ဳိ႕အား သင္ မလုပ္မေန 
လုပ္ရမည္ကို သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အစပိုင္း 
ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း သင္ 
မလုပ္မေန ၿပီးဆံုးေအာင္လုပ္ရမည့္ 
အလုပ္တာဝန္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား

 � အမႈတြဲလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ 
အဆိုျပဳသူမ်ား၏ အပိုင္းက႑မ်ားကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � အေျခက်ေရးအတြက္ ကူညီႏိုင္မည့္ 
အစိုးရ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား

 � ေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ 
ရႏိုင္ဖြယ္ရာ အျခားေသာ 
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဥပမာ၊ 
အားကစားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား 
လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား

 � ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း

 � တရားဝင္ ပံုစံမ်ား၌ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖည့္စြက္ျခင္း

 � အမ်ားျပည္သူ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို 
အသံုးျပဳျခင္း

 � ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း
 � စင္တာလင့္ခ္ ၌ မွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းသြင္းျခင္း

 � မယ္ဒီကဲ ၌ မွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းသြင္းျခင္း

 � အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအစီအစဥ္၌ 
အမည္စာရင္းသြင္းျခင္း
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အိုးအိမ္
သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 

လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၌ က်ယ္ေျပာ၍ 
အမ်ဳိးစံုလင္ေသာ အိမ္ရာ ရွိျခင္းကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ေနအိမ္အတြက္ 
အိမ္လခေပးရမည္ၿပီး၊ 
ၾသစေၾတးလ်ား၏ 
ေနရာေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ 
အိမ္လခ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
ပထမအေျခခ်သည့္အခါတြင္ သင္ 
ေငြတတ္ႏိုင္မည့္ အိမ္အမ်ဳိးအစား၏ 
အဆင့္အတန္းကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ငွားရမ္းမည့္အိမ္၏ ေသသပ္မႈ ႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ 
သင့္တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
သင္၏ ပထမေနအိမ္သည္ 
ယာယီအတြက္သာျဖစ္ၿပီး၊ 
သင့္အမႈတြဲလုပ္သားက 
စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � လူလြတ္မ်ားသည္ 
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းေနထိုင္ရဖြယ္ရွိမည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � အိမ္ငွားရမ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ရာ အဓိက ေဝါဟာရမ်ားကို 
သံုးႏိုင္ပါသလား

 � မလုပ္မျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ရမွာျဖစ္ၿပီး 
က်သင့္ေငြကိုေပးရန္ သင့္၌ 
တာဝန္ရွိေသာ အိမ္မႈဆိုင္ရာ 
အသံုးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အမည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � ငွားရမ္းႏိုင္ရာ ေနအိမ္မ်ားကို 
ေၾကာ္ျငာေသာ ေနရာမ်ား၏ 
အမည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � အိမ္ငွားတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
စာရင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � အိမ္ရွင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား 
ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
စာရင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � သင့္ေလ်ာ္ရာေနအိမ္ကို လိုက္စစ္ၿပီး 
ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 � အိမ္ငွားပံုစံမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖည့္စြက္ျခင္း

 � အိမ္မႈဆိုင္ရာ 
အသံုးဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ခ်ိတ္ဆက္ရယူျခင္း
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က်န္းမာေရး

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ မထြက္မီ 
ႏွင့္ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 
က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈ မလုပ္မေနရ 
လုပ္ရမည္ကို သိနားပါလည္သလား

 � သင့္ကေလးမ်ား 
ကာကြယ္ေဆးထိုးခံယူရန္ 
ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းျခင္းကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ကေလးမ်ား 
ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္း စတက္သည့္အခါ၌ 
အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလး၏ 
ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းအား 
လိုအပ္သည္ကို သိပါသလား

 � မယ္ဒီကဲ ဟုေခၚသည့္စနစ္အရ၊ 
အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
အခ်ဳိ႕အဝက္ရသည့္ အေျခခံက်န္း
မာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈရွိျခင္းကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အားလံုးအတြက္ အခမဲ့ 
ေဆာင္ရြက္မေပးျခင္းကို 
သိနားလည္ပါသလား၊ ဥပမာ 
သြားကုသမႈ ႏွင့္ မ်က္စိကုသမႈ

 � က်န္းမာေရးတြင္ 
စိတ္က်န္းမာေရးလည္း ပါဝင္ၿပီး 
သင့္အား ေထာက္ပ့ံံရန္အတြက္ 
အခမဲ့ ေဆြေႏြးလမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈရွိသည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
သင္ႏွင့္အတူ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
ယူေဆာင္လာရမည္ကို သိပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈအတြက္  
ဘယ္သို႔သြားရမည္ကို 
ရွင္းျပႏိုင္ပါသလား

 � မယ္ဒီကဲ သည္ 
မည္သည့္အရာမ်ားအတြက္ 
စရိတ္ကုန္က်ခံေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိကို 
ရွင္းျပႏိုင္ပါသလား

 � ပုဂၢလိက က်န္မာေရးအာမခံ၏ 
အပိုင္းက႑အပါအဝင္၊ အစိုးရ 
ႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္မာေရးပိုင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကားရွိရာ 
ကြာျခားခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � မည္သည့္အခါ၌ ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
ရယူႏိုင္မည္လဲ အပါအဝင္၊ 
ကြဲျပားျခားနားသည့္ က်န္မာေရးပိုင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း  
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္၊ 
က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
ႀကိဳတင္ဟန္႔တားမႈ နည္းလမ္းမ်ား၏ 
တန္ဖိုးကို ရွင္းျပႏိုင္ပါသလား

 � အေျခခ်မည့္အရပ္ေဒသ၌ 
ရရွိႏိုင္မည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
ဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ သင္၏ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးစစ္မႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ 
လုပ္ျခင္း

 � မယ္ဒီကဲ ၌ မွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းသြင္းျခင္း 

 � သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစု၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ သုခအတြက္ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တာဝန္ယူျခင္း

 � လိုအပ္မႈရွိခဲ့ပါက 
အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖုန္းဆက္ျခင္း

 � မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ရာ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း

 � မိမိ၏ က်န္းမာေရး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ 
သို႔မဟုတ္ စကားျပန္မွတဆင့္ 
တင္ျပေျပာဆိုျခင္း



AUSCO ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ သင္တန္း — ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ 23

ပညာေရး

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � AMEP ဌာန၌ သင္၏ 
အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔ကို 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသုိ႔ အခမဲ့ 
ဘာသာျပန္ခိုင္းႏိုင္သည္ကို 
သိပါသလား

 � AMEP ၏ အပိုင္းက႑ကို 
သိပါသလား

 � အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္ရရန္အတြက္ 
အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရန္လိုအပ္ျခင္း၏ 
အေရးႀကီးမႈကို 
အေလးအျမတ္ထားပါသလား

 � ပညာေရးစနစ္တြင္ အစိုးရ ႏွင့္ 
ပုဂၢလိက အပိုင္းအျခားႏွစ္ခုရွိသည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက 
ေက်ာင္းမ်ားအၾကားရွိေသာ 
ျခားနားခ်က္ကို သိနားလည္ပါသလား

 � အစိုးရ ပညာေရးသည္ 
အခမဲ့ျဖစ္ျခင္းကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � မိမိတို႔ကေလးမ်ား 
ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ 
မိဘမ်ား၏တာဝန္မ်ားကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရွ႕ 
ဆက္ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိသည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေဝါဟာရမ်ားကို သံုးႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား ပညာေရးစနစ္ကို 
သင့္ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွ
င့္ ႏႈိ္င္းယွဥ္၍ ကြာျခားခ်က္မ်ားအား 
ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္ပါသလား

 � ကေလးမ်ားအား 
ေက်ာင္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္ပါသလား

 � တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရွ႕ 
ဆက္ပညာသင္ၾကားရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား

 � ပညာသင္လိုၾကသူမ်ားအတြက္ 
ရရွိႏိုင္သည့္ 
အေထာက္အပံ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � TIS အကူအညီျဖင့္ မိဘ၊ 
ဆရာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ားသို႔ 
တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း

 � သင့္ေလ်ာ္ရာ 
တကၠသိုလ္သင္တန္းအေၾကာင္းကို 
သုေတသနျပဳၿပီးေနာက္၊ ေရြးခ်ယ္၍ 
စာရင္းသြင္းႏိုင္ျခင္း

 � ကေလးမ်ားအား ေဒသခံေက်ာင္း၌ 
စာရင္းသြင္းၿပီး လိုအပ္သည့္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ၿပီးျပည့္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ျခင္း

 � ေက်ာင္းတက္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
မိဘမ်ားမွ ေက်ာင္းသို႔စာေရးၿပီး 
အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္က 
သိနားလည္ျခင္း

 � ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား 
ဘယ္ေတာ့ျဖစ္သည္ကို 
သိနားလည္ၿပီး 
ထိုရက္မ်ားအေတာအတြင္း 
ေက်ာင္းသြားအရြယ္ကေလးမ်ားအား 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားအား 
လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ကို 
သိနားလည္ျခင္း
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တရားဥပေဒ

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒအရ 
လူအားလံုး ညီတူမွ်တူျဖစ္သည္ကိုု 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒအား 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ 
လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ 
သိနားလည္ပါသလား

 � ရဲအား ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလိုဘဲ 
ေလးစားရမည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းအရ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ 
ပံုစံအားလံုးသည္ တရားဥပေဒမဲ့ၿပီး 
ဤဥပေဒမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ရဲအရာရွိမ်ားအပါအဝင္ 
ၾသစေၾတးလ်ား အစိုးရ 
အရာရွိမ်ားသည္ 
တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
လာဘ္မ်ားအား လက္မခံႏိုင္သည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ၎အား အသံုးျပဳျခင္း၊ 
ဖိုမ လကၡဏာ၊ အရက္၊ ေဆးႀကီး ႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈတိုျဖင့္ပတ္သက္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားအား 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒျဖင့္ 
ကြဲလြဲမႈရွိေနလွ်င္၊ 
ဘာသာေရးဥပေဒ၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
မရွိေစႏိုင္ျခင္းကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တရားမဝင္ 
ျဖစ္ဖြယ္ရွိရာ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ပါသလား

 � ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို လုိအပ္ခဲ့လွ်င္ 
သင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား 

 � အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအ
မ်ဳိးအစားမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔အား 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ 
ဘာလုပ္ႏိုင္သည္ကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � သင္ ဒုကၡေရာက္ေနလွ်င္ ရဲကို 
ဆက္သြယ္ျခင္း

 � ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို 
လုိအပ္ခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ဆက္သြယ္ျခင္း

 � အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဆိုင္ရာ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ 
အကူအညီလိုအပ္လွ်င္၊ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ဆက္သြယ္ျခင္း
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အလုပ္အကိုင္

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္တြင္ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိသည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ 
အရည္အခ်င္းမ်ားအား 
ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � အလုပ္အကိုင္ရေရးအတြက္ 
အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရန္ 
အေရးႀကီးျခင္းကို သိနားလည္ပါသလား

 � သက္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိၾကသူတို႔အား 
အရည္အေသြးရွိျခင္းအေပၚမူတည္ၿပီး 
အလုပ္ခန္႔ျခင္းကို 
အေလးအျမတ္ထားပါသလား  

 � ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္္ျခင္း ႏွင့္ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕လာသူအတြက္ 
အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ ္
AMEP ဌာနတစ္ခု၌ သင္၏ 
ပင္လည္ရပ္ျခား အရည္အခ်င္း 
ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအား 
ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ အခမဲ့ဘာသာျပန္
ခိုင္းႏိုင္ျခင္းကို သိပါသလား

 � အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အဓိကေဝါဟာရမ်ားကို 
သံုးႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္ရႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ပါသလား

 � အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ားအတြက္ 
ႏႈတ္အားျဖင့္ ႏွင့္ 
ႏႈတ္အားျဖင့္ မဟုတ္ေသာ 
ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ပါသလား

 � အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၌ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္း

 � ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာဖုံး 
တို႔ကိုေရးျခင္း

 � အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို  
အင္တာနက္မွတဆင့္ 
သုေတသနျပဳျခင္း

 � ပင္လယ္ရပ္ျခား အရည္အခ်င္းမ်ား 
အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးကို 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း
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ေငြေၾကး

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � အင္တာနက္မွတဆင့္ 
လုပ္ကိုင္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ 
ၾသစေၾတးလ်ား၏ လုပ္ေနက် 
ဘဏ္အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
ေနထိုင္စရိတ္ ျမင့္မားျခင္းကို 
အေလးအျမတ္ထားပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ား 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ ေႂကြးၿမီ၏ 
အပိုင္းက႑ကို သိနားလည္ၿပီး၊ 
အေႂကြးတက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အႏၲရာယ္၏ အလားအလားကို 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား

 � စင္တာလင့္ခ္ ေပးေငြပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး 
ႏွင့္ ၎တို႔၏ ခန္႔မွန္းေျခ ပမာဏကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � သာမန္ ၾသစေၾတးလ်ား 
ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
ဘဏ္အစဥ္အလာမ်ားကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသံုးေငြမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္၍ ၎တို႔၏တန္ဖိုးကို သင့္
လက္ရိွႏိုင္ငံသံုးေငြမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး 
သိနားလည္ပါသလား

 � အိမ္သံုးစရိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား 
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား

 � ေငြေၾကး ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းျဖင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အဓိက 
ေဝါဟာရမ်ားကို သံုးစြဲႏိုင္ပါသလား

 � ေငြထုတ္ရန္ ႏွင့္ ဝယ္ျခမ္းရန ္
ATM ႏွင္ ့EFTPOS ဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

 � အေျခခံ အိမ္ေထာင္စု ရေငြ၊ 
သံုးေငြကို တြက္ခ်က္ လ်ာထားျခင္း
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ခရီးသြားျခင္း

သင္ သင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
လုပ္ႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
သြားရမည့္ ခရီးမွာ 
အလြန္ေဝးလံၿပီး၊ လမ္းခရီးတြင္ 
ယာယီရပ္နားႏိုင္ရဖြယ္ရွိမည္ကို 
သင္ သိနားလည္ပါသလား

 � ေလယာဥ္ေပၚ၌ သင့္အား 
မည္သည့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
ဆိုက္ေရာက္လာသည့္အခါ၌ 
သင့္အား ေလဆိပ္တြင္ 
လာႀကိဳလိမ့္မည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
မည္သည့္အရာမ်ားကို 
မိမိႏွင့္အတူ ယူေဆာင္သြားျခင္း 
ျပဳ၊ မျပဳႏိုင္သည္ကို 
သိနားလည္ပါသလား

 � ခရီးသြား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚ၌ရွိသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
နားလည္ပါသလား 

 � စီးမည့္ ေလယာဥ္၏ 
ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � အမည္စာရင္းသြင္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး 
ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး 
ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ 
ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ 
ေရာဂါကူးစက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
ႏွင့္ ဝန္စည္စလည္မ်ားအား 
ျပန္ယူေရးကိစၥမ်ား 
အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေလဆိပ္၌ 
ဆိုက္ေရာက္လာျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား

 � ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
ဝင္ေရာက္လာသည့္ ခရီးသည္ 
ကတ္ျပားကို ျပည့္စံုေအာင္ 
ျဖည့္စြက္ျခင္း

 � ေလဆိပ္/ေလယာဥ္ 
ကုမၸဏီ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား 
အေကာက္ခြန္ဌာနတို႔၏ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
ေရာဂါကူးစက္မႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 
ဝန္စည္စလည္မ်ားအား ထုပ္ပိုးျခင္း
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	လုပ္ကိုင္ရန္ကိစၥ
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	အခန္း 
	က်န္းမာေရး

	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္မာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ရွိၿပီး၊ ၎အား သင္ အကၽြမ္းဝင္ေနသည့္စနစ္ႏွင့္ မတူသည့္ 
	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္မာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ရွိၿပီး၊ ၎အား သင္ အကၽြမ္းဝင္ေနသည့္စနစ္ႏွင့္ မတူသည့္ 
	နည္းပံုစံမ်ားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေနႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

	သင့္အား မယ္ဒီကဲ ဟုေခၚေသာ စနစ္အရ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေငြ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ စိုက္ေပးမႈျဖင့္ အေျခခံ က်န္မာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
	သင့္အား မယ္ဒီကဲ ဟုေခၚေသာ စနစ္အရ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေငြ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ စိုက္ေပးမႈျဖင့္ အေျခခံ က်န္မာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
	ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သြားဆရာဝန္ ႏွင့္ မ်က္မွန္ တို႔ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာမူ အခမဲ့ မဟုတ္ပါ။ 

	   
	သင္၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲအမ်ားစုအတြက္ သင္သည္ အေထြေထြကု အတတ္ပညာရွင္ ဆရာဝန္ 
	(General Practitioner – 
	 
	GP)
	ထံသို႔ သြားျပရပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍သင္၏ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ အထူး
	ဂ႐ုစိုက္မႈလိုအပ္လွ်င္၊ ဆရာဝန္သည္ 
	သင့္အား အထူးကု
	ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းရည္ညႊန္းေပးပါလိမ့္မည္။

	သင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးအား သြားျပသည့္အခါ၌၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ားမွာ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ 
	သင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးအား သြားျပသည့္အခါ၌၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ားမွာ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ 
	အဆင့္ျပဇယား ဤေနရာတြင္ရွိပါသည္။ 

	ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး၊ သင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ၌ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ လက္ေတြ႕ 
	ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင့္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး၊ သင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ၌ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ လက္ေတြ႕ 
	ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိပါ။ 

	သင္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီဟု ထင္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ထံ၌ က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပူပန္မႈ တစ္ခုခုရွိလွ်င္၊ သင့္အေနႏွင့္ 
	သင္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီဟု ထင္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ထံ၌ က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပူပန္မႈ တစ္ခုခုရွိလွ်င္၊ သင့္အေနႏွင့္ 
	ပထမလုပ္ရမည့္အဆင့္မွာ သင့္ဆရာဝန္အား သြားေတြ႕ရန္ျဖစ္ပါသည္။

	ရက္ခ်ိန္းယူရန္ သင့္ အေထြေထြကုဆရာဝန္အား ဖုန္းဆက္ပါ။
	အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္သည္ 
	အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္သည္ 
	အမ်ားအားျဖင့္ သင့္ ေရာဂါဒုကၡကို 
	ကုသေပးႏိုင္ပါသည္ 
	သို႔မဟုတ္ သင္၏ ပူပန္ေနမႈကို 
	ကူညီေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ 
	ဆရာဝန္သည္ အခ်ဳိ႕ေဆးကို 
	ဝယ္ရန္ သင့္အား ေဆးညႊန္းစာ 
	ေပးေကာင္းေပးပါလိမ့္မည္။

	ေဆးညႊန္းစာကို ေဆးဆိုင္သို႔ 
	ေဆးညႊန္းစာကို ေဆးဆိုင္သို႔ 
	ယူသြားပါ။ ေဆးဆိုင္မွ သင့္ေဆးဝါးကို 
	စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ သင္
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	မိနစ္သာသာ 
	ေစာင့္ရပါလိမ့္မည္။

	သင့္ ေဆးေသာက္နည္းအညႊန္းကို 
	သင့္ ေဆးေသာက္နည္းအညႊန္းကို 
	ေဆးပုလင္း သို႔မဟုတ္ ဘူးအေပၚတြင္ 
	ပံုႏွိပ္ ကပ္ထားေပးပါလိမ့္မည္။ 

	အကယ္၍ ဆရာဝန္သည္ သင့္ 
	အကယ္၍ ဆရာဝန္သည္ သင့္ 
	နာမက်န္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
	ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို 
	သိလိုပါက၊ သူမ သို႔မဟုတ္ သူသည္ ဥပမာ၊ 
	ေသြးကို စုေဆာင္းၿပီး စစ္ရန္အတြက္၊ 
	သင့္အား ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္းသို႔ 
	သြားခိုင္းပါလိမ့္မည္။ ဆရာဝန္သည္ 
	ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္းသို႔ ေပးအပ္ရန္ 
	သင့္အား ရည္ညႊန္းေပးစာတစ္ေစာင္ 
	ေပးပါလိမ့္မည္။

	သင့္အတြက္ ရည္ညႊန္းေပးစာကို 
	သင့္အတြက္ ရည္ညႊန္းေပးစာကို 
	ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္း၌ ေပးအပ္ၿပီး 
	စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။

	ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္းသည္ သင္၏ 
	ေရာဂါေဗဒဌာန ေဆးခန္းသည္ သင္၏ 
	စစ္ေဆးမႈရလဒ္ကို သင့္ဆရာဝန္ထံသို႔ 
	ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။

	သင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 
	သင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 
	သင့္အေနနွင့့္ ဆရာဝန္ထံႏွင့္ ျပန္ေတြ႕ရန္ 
	လိုအပ္ဖြယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။

	 
	ဆရာဝန္က သင့္ကို မကုသေပးႏိုင္လွ်င္၊ 
	သူမ သို႔မဟုတ္ သူသည္ သင့္အား 
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	5
	အခန္း 
	 ေငြေၾကး

	ၾသစေၾတးလ်ား၌ သင္၏ ပထမဦးဆံုး အလုပ္မွာ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုကို ဖြင့္ၿပီး၊ စင္တာလင့္ခ္ မွ ယာယီအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး 
	ၾသစေၾတးလ်ား၌ သင္၏ ပထမဦးဆံုး အလုပ္မွာ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုကို ဖြင့္ၿပီး၊ စင္တာလင့္ခ္ မွ ယာယီအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရး 
	အကူအညီရရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားေငြ (ေဒၚလာ ႏွင့္ စင့္) မ်ားကို 
	ကိုင္တြယ္တတ္လာ၍ သင့္ဝင္ေငြအား မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်တတ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

	လုပ္ကိုင္ရန္ကိစၥ
	လုပ္ကိုင္ရန္ကိစၥ

	ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားေငြ တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို သင္ယူပါ။ ဤသံုးေလ့သံုထရွိသည့္ 
	ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားေငြ တို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို သင္ယူပါ။ ဤသံုးေလ့သံုထရွိသည့္ 
	ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသံုအႏႈန္းမ်ား၏ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို ရွာပါ။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား 
	လက္ကမ္းစာေစာင္၌ လမ္းစအခ်ဳိ႕ကို သင္ရရွိပါလိမ့္မည္။

	ဤဘဏ္စာရင္းသည္ သင့္ေငြ အခိုးမခံရရန္ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
	ဤဘဏ္စာရင္းသည္ သင့္ေငြ အခိုးမခံရရန္ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
	ဤဘဏ္စာရင္းသည္ သင့္ေငြ အခိုးမခံရရန္ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
	ဤဘဏ္စာရင္းသည္ သင့္ေငြ အခိုးမခံရရန္ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
	ဤဘဏ္စာရင္းသည္ သင့္ေငြ အခိုးမခံရရန္ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
	ဤဘဏ္စာရင္းသည္ သင့္ေငြ အခိုးမခံရရန္ သို႔မဟုတ္ မေပ်ာက္ဆံုးရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
	ဤဝန္ေဆာင္မႈကို ရရွိရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ အင္မီကဒ္ လူဝင္မႈ 
	 
	ကတ္ျပား၊ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာအေသးစိတ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သင္ 
	မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။



	 (EFTPOS)
	 (EFTPOS)
	 (EFTPOS)
	အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ေငြသြင္း စက္ ေအတီအမ္
	ႏွင့္ အဲ့ဖ္-ေပါ့စ္ 
	 အရ 
	ဝယ္ျခမ္းမႈမ်ားတို႔အတြက္ စကားဝွက္။ ဤစကားဝွက္ကို လူတစိမ္းမ်ားမွ လံုၿခံဳေအာင္ 
	ကာကြယ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။



	ကတ္ျပားသည္ သင့္အား ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခ်းေငြျဖင့္ 
	ကတ္ျပားသည္ သင့္အား ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခ်းေငြျဖင့္ 
	ကတ္ျပားသည္ သင့္အား ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခ်းေငြျဖင့္ 
	ကတ္ျပားသည္ သင့္အား ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေခ်းေငြျဖင့္ 
	ေပးႏိုင္ခြင့္ေပးေသာ္လည္း အပိုေဆာင္း အခေၾကးမ်ား ေပးရျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္  
	ေငြကမာဏတစ္ခုကို ပံုမွန္ျပန္ဆပ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 



	 
	 
	 
	သင္၏ ကို္ယ္ပိုင္ သက္ေသခံ နံပါတ္
	ပင္ ကိုသံုးၿပီး သင့္ဘဏ္စာရင္းမွ 
	ေငြထုတ္ယူခြင့္ေပးသည့္ စက္။



	ကတ္ျပားသံုးၾကသူမ်ားအား လက္လီအေရာင္းဆိုင္ အမ်ားစု၌ ေငြသားအစား မိမိတို႔၏ 
	ကတ္ျပားသံုးၾကသူမ်ားအား လက္လီအေရာင္းဆိုင္ အမ်ားစု၌ ေငြသားအစား မိမိတို႔၏ 
	ကတ္ျပားသံုးၾကသူမ်ားအား လက္လီအေရာင္းဆိုင္ အမ်ားစု၌ ေငြသားအစား မိမိတို႔၏ 
	ကတ္ျပားသံုးၾကသူမ်ားအား လက္လီအေရာင္းဆိုင္ အမ်ားစု၌ ေငြသားအစား မိမိတို႔၏ 
	ေအတီအမ္ ကတ္ျပားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘဏ္စာရင္းအတြင္းရွိေငြျဖင့္ ကုန္စည္မ်ားကို 
	ဝယ္ျခမ္းႏိုင္ခြင့္ေပးပါသည္။ သင့္ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေငြအလံုအေလာက္ရွိပါက၊ သင္လိုအပ္လွ်င္ 
	တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သင့္ဘဏ္စာရင္းအထဲမွ ေငြသားကိုလည္း ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။





	ၾသစေၾတးလ်ား တိုင္းျပည္သံုးေငြ
	ၾသစေၾတးလ်ား ေငြစကၠဴ 
	ၾသစေၾတးလ်ား ေငြစကၠဴ 
	$5 00
	 ေဒၚလာ တန္ ၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ မည္သူ႔ ပံုရိပ္ပါသလဲ။ 
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	မေျပာင္းလဲေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား
	 – ဤအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ 
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	• 
	• 
	• 
	• 

	အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ သြားရမည့္ အနီးဆံုး ရဲစခန္း ႏွင့္ ဖုန္းဆက္ရမည့္ နံပါတ္
	အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ သြားရမည့္ အနီးဆံုး ရဲစခန္း ႏွင့္ ဖုန္းဆက္ရမည့္ နံပါတ္


	• 
	• 
	• 

	ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ကားေမာင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
	ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ကားေမာင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား


	• 
	• 
	• 

	ကေလးမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ား တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မည္ကဲ့သို႔ စည္းကမ္းေပးရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
	ကေလးမ်ားအား ၾသစေၾတးလ်ား တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မည္ကဲ့သို႔ စည္းကမ္းေပးရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
	ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
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	အေျခခ်ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘဝဇာတ္လမ္းမ်ား

	ၾသစေၾတးလ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ရာစုအလယ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ကတည္းက ဒုကၡသည္မ်ားကို အေျခခ်ေပးေနခဲ့ပါသည္။ 
	ၾသစေၾတးလ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ရာစုအလယ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ကတည္းက ဒုကၡသည္မ်ားကို အေျခခ်ေပးေနခဲ့ပါသည္။ 
	ဤဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ားျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး ဘဝတို႔တြင္ 
	အေရးႀကီးေသာ အေထာက္အကူျပဳ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအေျခခ်သူတစ္ဦးစီ၌ 
	သူတို႔ေျပာျပႏိုင္သည့္ သူတို႔၏ ဘဝဇာတ္လမ္္းမ်ားရွိပါသည္။

	လုပ္ကိုင္ရန္ကိစၥ
	လုပ္ကိုင္ရန္ကိစၥ

	သင့္ “ၾသစကို” သင္တန္းဆရာက သင့္အား ထုတ္ေပးသည့္ ဘဝဇာတ္လမ္းကို ဖတ္ၿပီး၊ ၎တြင္ပါရွိသူတို႔၏ ဘဝခရီးလမ္းေၾကာင္းကို 
	သင့္ “ၾသစကို” သင္တန္းဆရာက သင့္အား ထုတ္ေပးသည့္ ဘဝဇာတ္လမ္းကို ဖတ္ၿပီး၊ ၎တြင္ပါရွိသူတို႔၏ ဘဝခရီးလမ္းေၾကာင္းကို 
	သင့္အတန္းသူအတန္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

	သူတို႔ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသလဲ။
	သူတို႔ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသလဲ။

	ဤအခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ သူတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကရသလဲ။ 
	ဤအခက္အခဲမ်ားအား ေက်ာ္လႊားေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ သူတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကရသလဲ။ 

	အေျခခ် အျဖစ္အပ်က္တြင္ပါသူႏွင့္ သင္တို႔အၾကား မည္သည့္ အရာမ်ားက အတူတူပင္ျဖစ္သလဲ။
	အေျခခ် အျဖစ္အပ်က္တြင္ပါသူႏွင့္ သင္တို႔အၾကား မည္သည့္ အရာမ်ားက အတူတူပင္ျဖစ္သလဲ။

	သင္၏ အေျခခ် ဘဝဇာတ္လမ္္းက မည္သုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္သလဲ။
	သင္၏ အေျခခ် ဘဝဇာတ္လမ္္းက မည္သုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္သလဲ။
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	ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္း

	ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ မိမိအေပၚမိမိ္ မည္မွ် စိတ္ခ်ယံုၾကည္စိတ္ရွိသလဲ
	ေအာက္ပါအခ်က္တစ္ခုစီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ မိမိအေပၚမိမိ္ မည္မွ် စိတ္ခ်ယံုၾကည္စိတ္ရွိသလဲ
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	• 
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	အကယ္၍ သင့္ထံ၌ မိမိအေပၚမိမိ္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စိတ္ အလြန္ရွိပါက၊ ကြက္လပ္ထဲတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ 
	ကို မွတ္သားျပပါ


	• 
	• 
	• 

	 
	အကယ္၍ သင္အခ်ဳိ႕အဝက္ကို နားလည္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လိုေနေသးသည္ဟုထင္ပါက၊ 
	ကြက္လပ္ထဲတြင္ မ်ဥ္းေစာင္း 
	ကို မွတ္သားျပပါ


	• 
	• 
	• 

	အကယ္၍ သင္ အနည္းငယ္မွ်သာသိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာမွ်မသိလွ်င္၊ ကြက္လပ္ကို မျဖည့္ဘဲ ခ်န္လွပ္ထားပါ
	အကယ္၍ သင္ အနည္းငယ္မွ်သာသိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာမွ်မသိလွ်င္၊ ကြက္လပ္ကို မျဖည့္ဘဲ ခ်န္လွပ္ထားပါ



	ကြက္လပ္တိုင္းကို သင္ ျဖည့္စြက္ရန္မလိုပါ။ “ၾသစကို” သည္ မိတ္ဆက္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ 
	ကြက္လပ္တိုင္းကို သင္ ျဖည့္စြက္ရန္မလိုပါ။ “ၾသစကို” သည္ မိတ္ဆက္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ 
	ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ရရွိလာလိမ့္မည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
	ေနာက္ထပ္အစီအစဥ္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ား၌ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဤေလ့လာသင္ၾကားမႈ၏ 
	ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားအား သင္ရရွိလာပါလိမ့္မည္။
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	သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ႏိုင္ပါသလား
	သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	•

	အဂၤလိပ္စာကို ၾသစေၾတးလ်ား၏ 
	အဂၤလိပ္စာကို ၾသစေၾတးလ်ား၏ 
	အမ်ဳိးသား ဘာသာစကားအျဖစ္ 
	လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား။
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	ၾသစေၾတးလ်ားအား 
	ၾသစေၾတးလ်ားအား 
	ကြဲျပားျခားနားေသာ 
	ရာသီဥတုအပိုင္းအျခားမ်ားရွိသည့္ 
	တိုက္တစ္ခုအျဖစ္ 
	လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား။


	 
	 
	 
	•

	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
	ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု 
	လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းရွိၿပီ၊ 
	ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ လူဦးေရ 
	အေျမာက္အျမားရွိျခင္းကို 
	နားလည္ပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ 
	ပါလီမန္၏
	ဒီမိုကေရစီစနစ္အား 
	ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ 
	စံတန္ဖိုးမ်ားကို သိပါသလား
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	အေဘာ္ရီဂ်ီနယ္လ္
	ႏွင့္ ေတာရဲ႕စ္ 
	ေရလက္ၾကား ကၽြန္းသားမ်ား
	သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
	အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း 
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	ေနထိုင္ခဲ့ၾကျခင္းကို 
	နားလည္ပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ား 
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	ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ား၏ သမိုင္းဝင္ 
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	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ 
	သင္ ေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိရာ 
	အခ်ဳိ႕အျပဳအမူကြဲမ်ားကို 
	အမည္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား
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	စီမိုကေရစီစနစ္အရ သင့္ထံ၌ရွိေသာ 
	စီမိုကေရစီစနစ္အရ သင့္ထံ၌ရွိေသာ 
	ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို 
	ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္္ပြဲ 
	လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ 
	အလုပ္လုပ္ပံုကို ရွငး္ျပႏိုင္ပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ရွိေသာ အဓိက 
	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ရွိေသာ အဓိက 
	ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
	အမည္မ်ားကိုေဖာ္ျပနိုင္ပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ား၏ အဓိက 
	ၾသစေၾတးလ်ား၏ အဓိက 
	အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကို 
	အမည္ေဖာ္ျပၿပီး ၎တို႔အား 
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	အိမ္ငွားတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္ 
	အိမ္ငွားတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္ 
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	အခ်ဳိ႕အဝက္ရသည့္ အေျခခံက်န္း
	မာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈရွိျခင္းကို 
	သိနားလည္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
	က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
	အားလံုးအတြက္ အခမဲ့ 
	ေဆာင္ရြက္မေပးျခင္းကို 
	သိနားလည္ပါသလား၊ ဥပမာ 
	သြားကုသမႈ ႏွင့္ မ်က္စိကုသမႈ


	 
	 
	 
	•

	က်န္းမာေရးတြင္ 
	က်န္းမာေရးတြင္ 
	စိတ္က်န္းမာေရးလည္း ပါဝင္ၿပီး 
	သင့္အား ေထာက္ပ့ံံရန္အတြက္ 
	အခမဲ့ ေဆြေႏြးလမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
	ဝန္ေဆာင္မႈရွိသည္ကို 
	သိနားလည္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ 
	ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ 
	စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
	သင္ႏွင့္အတူ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
	ယူေဆာင္လာရမည္ကို သိပါသလား




	 
	 
	 
	 
	 
	•

	ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
	ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
	ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ 
	က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈအတြက္  
	ဘယ္သို႔သြားရမည္ကို 
	ရွင္းျပႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	မယ္ဒီကဲ သည္ 
	မယ္ဒီကဲ သည္ 
	မည္သည့္အရာမ်ားအတြက္ 
	စရိတ္ကုန္က်ခံေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိကို 
	ရွင္းျပႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	ပုဂၢလိက က်န္မာေရးအာမခံ၏ 
	ပုဂၢလိက က်န္မာေရးအာမခံ၏ 
	အပိုင္းက႑အပါအဝင္၊ အစိုးရ 
	ႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္မာေရးပိုင္း 
	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကားရွိရာ 
	ကြာျခားခ်က္မ်ားကို 
	ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	မည္သည့္အခါ၌ ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
	မည္သည့္အခါ၌ ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ 
	ရယူႏိုင္မည္လဲ အပါအဝင္၊ 
	ကြဲျပားျခားနားသည့္ က်န္မာေရးပိုင္း 
	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း  
	ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္၊ 
	ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္၊ 
	က်န္းမာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
	ႀကိဳတင္ဟန္႔တားမႈ နည္းလမ္းမ်ား၏ 
	တန္ဖိုးကို ရွင္းျပႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	အေျခခ်မည့္အရပ္ေဒသ၌ 
	အေျခခ်မည့္အရပ္ေဒသ၌ 
	ရရွိႏိုင္မည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
	က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
	ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးရာ 
	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
	ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား




	 
	 
	 
	 
	 
	•

	ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
	ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ 
	ဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ သင္၏ 
	က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးစစ္မႈ 
	လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ 
	လုပ္ျခင္း


	 
	 
	 
	•

	မယ္ဒီကဲ ၌ မွတ္ပံုတင္ 
	မယ္ဒီကဲ ၌ မွတ္ပံုတင္ 
	စာရင္းသြင္းျခင္း 


	 
	 
	 
	•

	သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစု၏ 
	သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစု၏ 
	က်န္းမာေရးႏွင့္ သုခအတြက္ 
	ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တာဝန္ယူျခင္း


	 
	 
	 
	•

	လိုအပ္မႈရွိခဲ့ပါက 
	လိုအပ္မႈရွိခဲ့ပါက 
	အေရးေပၚဝန္ေဆာင္မႈ 
	အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဖုန္းဆက္ျခင္း


	 
	 
	 
	•

	မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
	မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
	သင့္ေလ်ာ္ရာ က်န္းမာေရး 
	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း


	 
	 
	 
	•

	မိမိ၏ က်န္းမာေရး 
	မိမိ၏ က်န္းမာေရး 
	လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ 
	သို႔မဟုတ္ စကားျပန္မွတဆင့္ 
	တင္ျပေျပာဆိုျခင္း
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	AMEP ဌာန၌ သင္၏ 
	AMEP ဌာန၌ သင္၏ 
	အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ 
	စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
	ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႔ကို 
	အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသုိ႔ အခမဲ့ 
	ဘာသာျပန္ခိုင္းႏိုင္သည္ကို 
	သိပါသလား


	 
	 
	 
	•

	AMEP ၏ အပိုင္းက႑ကို 
	AMEP ၏ အပိုင္းက႑ကို 
	သိပါသလား


	 
	 
	 
	•

	အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ႏွင့္ 
	အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ႏွင့္ 
	အလုပ္အကိုင္ရရန္အတြက္ 
	အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရန္လိုအပ္ျခင္း၏ 
	အေရးႀကီးမႈကို 
	အေလးအျမတ္ထားပါသလား


	 
	 
	 
	•

	ပညာေရးစနစ္တြင္ အစိုးရ ႏွင့္ 
	ပညာေရးစနစ္တြင္ အစိုးရ ႏွင့္ 
	ပုဂၢလိက အပိုင္းအျခားႏွစ္ခုရွိသည္ကို 
	သိနားလည္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက 
	အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက 
	ေက်ာင္းမ်ားအၾကားရွိေသာ 
	ျခားနားခ်က္ကို သိနားလည္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	အစိုးရ ပညာေရးသည္ 
	အစိုးရ ပညာေရးသည္ 
	အခမဲ့ျဖစ္ျခင္းကို 
	သိနားလည္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	မိမိတို႔ကေလးမ်ား 
	မိမိတို႔ကေလးမ်ား 
	ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ 
	မိဘမ်ား၏တာဝန္မ်ားကို 
	သိနားလည္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရွ႕
	တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရွ႕
	 
	ဆက္ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
	လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိသည္ကို 
	သိနားလည္ပါသလား




	 
	 
	 
	 
	 
	•

	ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
	ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
	အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
	ေဝါဟာရမ်ားကို သံုးႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	ၾသစေၾတးလ်ား ပညာေရးစနစ္ကို 
	ၾသစေၾတးလ်ား ပညာေရးစနစ္ကို 
	သင့္ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွ
	င့္ ႏႈိ္င္းယွဥ္၍ ကြာျခားခ်က္မ်ားအား 
	ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	ကေလးမ်ားအား 
	ကေလးမ်ားအား 
	ေက်ာင္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
	ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရွ႕
	တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရွ႕
	 
	ဆက္ပညာသင္ၾကားရန္ 
	ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 
	ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	ပညာသင္လိုၾကသူမ်ားအတြက္ 
	ပညာသင္လိုၾကသူမ်ားအတြက္ 
	ရရွိႏိုင္သည့္ 
	အေထာက္အပံ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
	ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ပါသလား




	 
	 
	 
	 
	 
	•

	TIS
	 အကူအညီျဖင့္ မိဘ၊ 
	ဆရာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ားသို႔ 
	တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း


	 
	 
	 
	•

	သင့္ေလ်ာ္ရာ 
	သင့္ေလ်ာ္ရာ 
	တကၠသိုလ္သင္တန္းအေၾကာင္းကို 
	သုေတသနျပဳၿပီးေနာက္၊ ေရြးခ်ယ္၍ 
	စာရင္းသြင္းႏိုင္ျခင္း


	 
	 
	 
	•

	ကေလးမ်ားအား ေဒသခံေက်ာင္း၌ 
	ကေလးမ်ားအား ေဒသခံေက်ာင္း၌ 
	စာရင္းသြင္းၿပီး လိုအပ္သည့္ 
	စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
	ၿပီးျပည့္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ျခင္း


	 
	 
	 
	•

	ေက်ာင္းတက္ရန္ 
	ေက်ာင္းတက္ရန္ 
	ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
	မိဘမ်ားမွ ေက်ာင္းသို႔စာေရးၿပီး 
	အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္က 
	သိနားလည္ျခင္း


	 
	 
	 
	•

	ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား 
	ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား 
	ဘယ္ေတာ့ျဖစ္သည္ကို 
	သိနားလည္ၿပီး 
	ထိုရက္မ်ားအေတာအတြင္း 
	ေက်ာင္းသြားအရြယ္ကေလးမ်ားအား 
	ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
	အစီအစဥ္မ်ားအား 
	လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ကို 
	သိနားလည္ျခင္း
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	ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒအရ 
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	ရဲအား ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလိုဘဲ 
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	သိနားလည္ပါသလား
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	အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစု 
	အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ မိသားစု 
	အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းအရ 
	ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ 
	ပံုစံအားလံုးသည္ တရားဥပေဒမဲ့ၿပီး 
	ဤဥပေဒမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ 
	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည္ကို 
	သိနားလည္ပါသလား
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	ရဲအရာရွိမ်ားအပါအဝင္ 
	ရဲအရာရွိမ်ားအပါအဝင္ 
	ၾသစေၾတးလ်ား အစိုးရ 
	အရာရွိမ်ားသည္ 
	တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
	လာဘ္မ်ားအား လက္မခံႏိုင္သည္ကို 
	သိနားလည္ပါသလား
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	ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
	ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
	ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ၎အား အသံုးျပဳျခင္း၊ 
	ဖိုမ လကၡဏာ၊ အရက္၊ ေဆးႀကီး ႏွင့္ 
	အၾကမ္းဖက္မႈတိုျဖင့္ပတ္သက္သည့္ 
	ဥပေဒမ်ားအား 
	လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒျဖင့္ 
	ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒျဖင့္ 
	ကြဲလြဲမႈရွိေနလွ်င္၊ 
	ဘာသာေရးဥပေဒ၏ 
	အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
	မရွိေစႏိုင္ျခင္းကို 
	သိနားလည္ပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တရားမဝင္ 
	ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တရားမဝင္ 
	ျဖစ္ဖြယ္ရွိရာ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
	ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ပါသလား
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	ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
	ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
	အေထာက္အပံ့မ်ားကို လုိအပ္ခဲ့လွ်င္ 
	သင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ 
	အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
	ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား 
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	အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအ
	အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအ
	မ်ဳိးအစားမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔အား 
	ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ 
	ဘာလုပ္ႏိုင္သည္ကို 
	ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား
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	သင္ ဒုကၡေရာက္ေနလွ်င္ ရဲကို 
	သင္ ဒုကၡေရာက္ေနလွ်င္ ရဲကို 
	ဆက္သြယ္ျခင္း
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	ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
	ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ 
	အေထာက္အပံ့မ်ားကို 
	လုိအပ္ခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
	ဆက္သြယ္ျခင္း
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	အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဆိုင္ရာ 
	အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဆိုင္ရာ 
	စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ 
	အကူအညီလိုအပ္လွ်င္၊ 
	အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
	ဆက္သြယ္ျခင္း
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	ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ 
	ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ 
	အရည္အခ်င္းမ်ားအား 
	ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
	အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည္ကို 
	သိနားလည္ပါသလား
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	အလုပ္အကိုင္ရေရးအတြက္ 
	အလုပ္အကိုင္ရေရးအတြက္ 
	အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရန္ 
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	သက္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ 
	အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိၾကသူတို႔အား 
	အရည္အေသြးရွိျခင္းအေပၚမူတည္ၿပီး 
	အလုပ္ခန္႔ျခင္းကို 
	အေလးအျမတ္ထားပါသလား  
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	ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
	ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
	ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
	သိနားလည္ပါသလား
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	အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္္ျခင္း ႏွင့္ 
	အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္္ျခင္း ႏွင့္ 
	လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
	သိနားလည္ပါသလား
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	 AMEP 
	သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕လာသူအတြက္ 
	အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္
	ဌာနတစ္ခု၌ သင္၏ 
	ပင္လည္ရပ္ျခား အရည္အခ်င္း 
	ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအား 
	ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ အခမဲ့ဘာသာျပန္
	ခိုင္းႏိုင္ျခင္းကို သိပါသလား
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	အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
	အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
	အဓိကေဝါဟာရမ်ားကို 
	သံုးႏိုင္ပါသလား
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	ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္ရႏိုင္သည့္ 
	ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလုပ္ရႏိုင္သည့္ 
	အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
	ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ပါသလား


	 
	 
	 
	•

	အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရာ 
	အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရာ 
	နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလား
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	ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ားအတြက္ 
	ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပြဲမ်ားအတြက္ 
	ႏႈတ္အားျဖင့္ ႏွင့္ 
	ႏႈတ္အားျဖင့္ မဟုတ္ေသာ 
	ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ 
	ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ပါသလား
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	အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၌ 
	အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၌ 
	ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
	အခ်က္အလက္မ်ားကို 
	ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္း
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	ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာဖုံး 
	ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာဖုံး 
	တို႔ကိုေရးျခင္း
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	အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို  
	အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားကို  
	အင္တာနက္မွတဆင့္ 
	သုေတသနျပဳျခင္း
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	ပင္လယ္ရပ္ျခား အရည္အခ်င္းမ်ား 
	ပင္လယ္ရပ္ျခား အရည္အခ်င္းမ်ား 
	အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးကို 
	ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း
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	ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသလား
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	ေငြေၾကး ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းျဖင့္ 
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	 ATM  EFTPOS 
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