
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ သင္တန္း

သက္ႀကီး ပညာသင္ၾကားေရး

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ပာေရးကို တစ္သက္တာလုပ္သြားရမည့္ အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ လူမ်ား အသက္ႀကီးလာလင့္ကစား ပညာေရးကို 
ဆက္လက္လိုက္စားႏိုင္ၾကပါသည္ သို႔မဟုတ္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေက်ာင္းပင္တက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းတက္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္စာ ေျပာဆိုရန္၊ 
ဖတ္တတ္ရန္ ႏွင့္ ေရးတတ္ရန္ သင္ယူျခင္းမွာ အေရးႀကီးၿပီး၊ ၎သည္ ၾသစေၾတးလ်ား လူေနမႈဘဝတြင္ လံုးဝဥႆံု ပါဝင္ေရး ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ 
ေနထိုင္ရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္စိတ္ရွိေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရရွိရန္အတြက္လ
ည္း မရွိမေနျဖစ္ၿပီးပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ရရန္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူျခင္း – သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္  
(Adult Migrant English Program - AMEP)
အစုိးရက သင့္အေနႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ AMEP (သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူအတြက္ အဂၤလိပ္စာ 
အစီအစဥ္)အရ အခမ့ဲကူညီေပးပါသည္။ သင့္ထံ၌ စုစုေပါင္း 510 နာရီအထိ အဂၤလိပ္စာသင္ယူပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္ 
ၾသစေၾတးလ်ားသုိ႔ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေျခာက္လအတြင္း အမည္ေပးစာရင္းသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္က သင့္ ရပုိင္ခြင့္ကို 
ဆုံး႐ံႈးသြားႏုိင္ဖြယ္ရိွပါသည္။ အကယ္၍သင့္ထံ ကေလးငယ္မ်ားရိွပါက၊ သင္ သင္တန္းမ်ားကုိ တက္ေနခုိက္ ေက်ာင္းသြားအရြယ္ မမီေသးသည့္ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အခမ့ဲ ကေလးထိန္းစီစဥ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားမိသားစုဝင္မ်ားအား 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေနၾကရသူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ စာသင္ၾကားႏုိင္ရာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားရိွပါသည္။ 
လူတစ္ဦးခ်င္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ AMEP သည္၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ သင္တန္းမ်ားကုိ 
စီစဥ္ေပးပါသည္။ ဥပမာ သင္တန္းကုိ မတက္ေရာက္ႏုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အိမ္၌လည္းေကာင္း၊ အိမ္အေရာက္လာ၍ စာသင္ေပးသူႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ 
အခ်ိန္ပုိင္းသင္တန္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ဆင္းၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း တက္ႏုိင္သည့္ သင္တန္းမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ 
ေလ့လာသင္ယူႏုိင္စြမ္း ရိွေကာင္းရိွႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.education.gov.au/amep ၌ 
ၾကည့္ပါ

ပညာေရးဆိုင္ရာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရာမ်ား 
ပညာဆက္လက္သင္ၾကားလုိၾကေသာ လူႀကီးမ်ား၌ အမ်ဳိးစုံလင္ေသာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရာမ်ားရိွပါသည္။ ပညာသင္ရန္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ 
ရေကာင္းရႏုိင္ၿပီး၊ ၎သည္ သင့္ဝင္ေငြ ႏွင့္ အျခားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ ဤေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံ စီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္းႏွ
င့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လူသား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန (Department of Human Services) အား 
ဆက္သြယ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.humanservices.gov.au ၌ၾကည့္ပါ။

အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးဆံုးေအာင္တက္ျခင္း
အကယ္၍သင္သည္ အသက ္18 ႏွစ္အထက္ရွိၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း မၿပီးဆံုးေသးပါက၊ သင္သည္ “စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ 
ေရွ႕ဆက္ပညာသင္ၾကားေရး” (Technical and Further Education – TAFE) ေကာလိပ္မ်ား၌ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး၊ 
အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ရွိေသာ ပညာေရးျဖင့္ တူညီမႈရွိသည့္ “ေအာင္လက္မွတ္ အဆင့္ ၄” ကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ပါသည္။

သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကၽြမး္က်င္မႈ သို႔မဟုတ္ လက္မႈအတတ္ပညာ သင္ၾကားျခင္း 
“သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး” (Vocational Education and Training – VET) သည္ လက္သမား၊ ပိုက္ျပင္၊ 
ဆံသ၊ ႐ွဳခင္းသာ ဥယာဥ္ပန္းၿခံ၊ စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ခရီးသြားလွည့္လည္ေရး ႏွင့္ ဧည့္ခံျပဳစုေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ စီးပြားပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးအတြက ္TAFE ေကာလိပ္မ်ားကို 
တက္ၾကပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ရွိထားရန္လိုအပ္ၿပီး၊ စာသင္ေၾကး ႏွင့္ စာအုပ္ဖိုးမ်ားကို ေပးရပါသည္။ 

https://education.gov.au/amep
http://www.humanservices.gov.au


အျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလုပ္သင္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ ္VET ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းကို တက္ၾကပါသည္။ 
အလုပ္သင္ျခင္းမ်ား၌ လက္ေတြ႕အလုပ္ကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားကာ၊ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အရည္အခ်င္းကို ဆြတ္ခူးရရွိၾကပါသည္။ အလုပ္သင္ျခင္း၏ 
အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတက္ေနစဥ္အေတာအတြင္း လုပ္ခရရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္တန္းေၾကးမ်ားသည္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအၾကား ကြာျခားမႈမ်ားရွိပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ကို သင္တန္းတက္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ စိစစ္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားပါသည္။ သင္သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီ ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုစီ၌ ရွိေသာ TAFE 
ေကာလိပ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳသူထံမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဘဲြ႕ႀကိဳသင္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ တကၠသိုလ္တက္ျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ား၌ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားရွိပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ဗဟိုအစိုးရ ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ 
သင္တန္းေၾကးအျပည့္ေပးၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။ တကၠသိုလ္အမ်ားစုသည္ သင္တန္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဇန္နဝါရီလ/ေဖေဖၚဝါရီလ 
ႏွင့္ ဇူလိုင္လ/ၾသဂုတ္လ တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံပါသည္။ အခ်ဳိ႕တကၠသိုလ္၌ ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ 
တကၠသိုလ္တက္ရန္ သင္၏ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ ယခင္က သင္ၾကားခဲ့မႈမ်ား၏ အဆင့္အတန္းတို႔ကို ထင္ရွားေစရန္ စာေမးပြဲအခ်ဳိ႕ကို 
ေျဖဆိုႏိုင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။ ဘြဲ႕သင္တန္းတြင္ စာရင္းမသြင္းမီ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ ္အဆင့္ ေပါင္းကူသင္တန္းမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ရန္ 
လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ တကၠသိုလ္တက္ရန္မွာ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ 
သင္တန္းေၾကးမ်ားကို စဦးပိုင္း၌ ကာမိရန္ “အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေခ်းေငြ အစီအမံ” (Higher Education Loan Program – HELP) ကို ရခြင့္ 
ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ HELP အစီအမံကို ရယူအသံုးျပဳလွ်င္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္တစ္ခုကို 
ေက်ာ္လြန္ေသာ ဝင္ေငြ စတင္ရွိလာလွ်င္ မိမိတို႔၏ ပညာသင္စရိတ္ကို တစ္ျဖည္းျဖည္း ဖဲ့ဆပ္သြားရပါသည္။ ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက www.studyassist.gov.au

ဘဲြ႕လြန္သင္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ တကၠသိုလ္တက္ျခင္း
ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ေအာင္ျမင္ရရိွခ့ဲေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ သင္တက္ေရာက္လုိသည့္ တကၠသုိလ္မွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံ ရယူရန္ 
လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ “ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန” (Department of Education and Training) သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ အလယ္တန္းလြန္ 
ပညာေရး အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ၾသစေၾတးလ်ား၌ မည္က့ဲသုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳခံယူ ရရိွႏုိင္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထုတ္ေပးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လက္မႈပညာလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အတတ္ပညာရွင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ေျပာင္းလဲေပးၿပီး 
ၾသစေၾတးလ်ားစံခ်ိန္မီ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ “ေပါင္းကူး” သင္တန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
www.internationaleducation.gov.au ၌ ၾကည့္ၿပီး၊ “အရည္အခ်င္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေရး” ကုိ ရွာပါ။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသင္တန္းမ်ားကို တက္ျခင္း
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေကာလိပ္မ်ား၌ အခ်က္အျပဳတ္၊ ဘာသာစကား၊ အကပညာ၊ ဓာတ္ပံုပညာ ႏွင့္ အျခားေသာ ပညာရပ္မ်ားစြာတို႔ကဲ့သို႔ 
မိမိဝါသနာပါရာ သင္တန္းအမ်ဳိးစံုကို ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသည္ တရားဝင္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပို႔ခ်မေပးေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ 
ကြန္ပ်ဴတာအား မည္ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳရမည္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းကိုင္လုပ္နည္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရာ၌ 
အသံုးက်ပါသည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ရာ၌ အသံုးဝင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာ 
သင္တန္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ပညာေရးသင္တန္းမ်ားအား ေဒသခံေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတို႔၌ ညေနပိုင္း ႏွင့္ 
စေန၊ တနဂၤေႏြတြင္ ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊ ၎သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူ 
အရင္းအျမစ္ဌာနမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အဂၤလိပ္စာ၊ က်န္းမာေရး၊ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ႏွင့္ 
အျခားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးပါသည္။

မိသားစုတစ္စုလံုးအတြက္ ပညာေရး
ေဒသခံ စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရိွႏုိင္သည့္ အလြန္ေကာင္းေသာ ပင္ရင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ စာၾကည့္တုိက္၌ အခမ့ဲ 
အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ၿပီး စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ား ႏွင့္ စီဒီမ်ားကုိ ငွားရမ္းႏုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္အမ်ားစု၌ အင္တာနက္ကုိ အခမ့ဲအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 
သင္သည္ ကြန္ပ်ဴ တာကုိ ခဏတာအတြက္သာ သုံးႏုိင္ခြင့္ရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုိ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရန္ လုိအပ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္ စည္းကမ္းမ်ားအား 
လုိက္နာရန္ အေရးႀကီးၿပီး စာအုပ္မ်ား ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ျပန္အပ္ရပါသည္ သုိ႔မဟုတ္က ဒဏ္ေၾကးအနည္းငယ္ ေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။

ကေလးထိန္းျခင္း
အကယ္၍ သင္ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္၊ ပညာသင္ေနလွ်င္၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတက္ေနလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကာလတုိတစ္ခုအတြက္ 
သင့္ကေလးငယ္မ်ားအား မၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္လွ်င္၊ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရာ အခ်ိန္ျပည့္ ႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္း ကေလးထိန္းဌာနမ်ဳးိစုံ အေျမာက္အျမားရိွပါသည္။ 
သင့္ အမႈတြလုဲပ္သား သုိ႔မဟုတ္ သင့္အား အဆုိျပဳသူသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ကေလးထိန္းဌာနကုိ ကူညီရွာေဖြေပးႏုိင္ပါသည္။ ကေလးထိန္း ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ၎၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံ၊ အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ 
ေပါင္းစုံရိွသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တုိ႔ျဖင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ MyChild 
ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.mychild.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဌာန ၏  
ကိုယ္စား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း 

မွ ပို႔ခ်ေပးသည္။

http://www.studyassist.gov.au
http://www.internationaleducation.gov.au
http://www.mychild.gov.au

