
Australian Early Development Census (AEDC)
Frequently asked questions for families

ၾသစေၾတးလ်ားရွ ိ ေက်ာင္းေနစ အရြယ္ကေလးမ်ား၏ ဖြ႕ ံၿဖိဳးမႈ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း 
မိသားစုမ်ားအတြက္ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွေိသာ ေမးခြန္းမ်ား 

ၾသစေၾတးလ်ားရွ ိ ေက်ာင္းေနစအရြယ္ ကေလးမ်ား၏ 
ဖြ႕ ံၿဖိဳးမႈအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း (Australian Early 
Development Census (AEDC)) ဆိုတာဘာလဲ။   

AEDC ဆိုသည္မွာ ၾသစေၾတးလ်ားရွ ိ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနစအခ်နိ္တြင္ 
မည္သို႔ ဖြ႕ ံၿဖိဳး တိုးတက္ လာပံုကို လူဦးေရစာရင္းေပၚ အေျခခံ၍ 
တိုင္းတာေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အတန္းတိုင္းရွ ိ ကေလးတိုင္းအတြက္ 
ေက်ာင္းေနစ ကေလးမ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ်ားက ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
ေလ့လာခ်က္ (Instrument) ျဖစ္ေသာ သုေတသနေမးခြန္းလႊာမ်ားကို 
ဆရာမ်ားက ျဖည့္စြက္ရသည္။ Instrument က ေက်ာင္းေနစ ေရွးဦးကေလး 
သူငယ္မ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ အဓိက နယ္ပယ္ ငါးခုကို တိုင္းတာေလ့လာသည္။ 

 ∙ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ျခင္း 

 ∙ လူမႈစြမ္းရည္မ်ား 

 ∙ စိတ္ခံစားမႈ ဆိုင္ရာရင့္က်က္မႈ 

 ∙ ဘာသာစကားႏွင့္ သိျမင္မႈစြမ္းရည္ (ေက်ာင္းစာေပၚအေျခခံျခင္း) 

 ∙ ဆက္သြယ္ေရး စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတ 

ဤနယ္ပယ္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္သူတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ား အစိုးရက AEDC ကိုၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွ ိ 
ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြ႕ ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အမ် ိဳးသား တိုးတက္မႈ ေလ့လာခ်က္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္လက္ခံထားသည္။ 

AEDC ကိုမည္သူက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသလဲ။ 

ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္၊ နယ္ေျမအစိုးရမ်ားက အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ AEDC ကိုတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရွ ိ 
လူမႈသုေတသနဌာန (Social Research Centre) သည္ AEDC ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံ၍ စီမံခန္႔ခြသဲည္။ 

ဘာေၾကာင့္ AEDC ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံသလဲ။ 

AEDC ၏တန္ဖိုးမွာ ၎သည္ေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွေိစသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက 
ၾသစေၾတးလ်ားရွ ိ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္မႈကို 
ပံုေဖာ္ရန္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ 
ျဖစ္ေစသည္။ 

ကေလးမ်ား၏ ဘဝအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေဒသတြင္း 
အေျခအေနမ်ားအား မည္သို႔ေျပာင္းလဲရမည္ကို နားလည္ရန္ ရပ္ရြာအတြင္းရွ ိ 
ကေလးမ်ား၏ အခ်နိ္ႏွင့္အမွ်  ဖြ ံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရာတြင္ AEDC ကိုအသံုးျပဳသည္။ 

AEDC ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္လိုေကာက္ခံသလဲ။ 

အခ်နိ္ျပည့္ေက်ာင္း၏ပထမဆံုးႏွစ္တက္ေနေသာကေလးတိုင္း အတြက္ ေက်ာင္းေ
နစကေလးမ်ားဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာၾသစေၾတးလ်ားကျပင္ဆင္ထား သည့္ေလ့လာခ်က ္
(Instrument) (ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ဆင္တူသည္) ကို လံုျခံဳေသာ အခ်က္အလက္  
ျဖည့္သြင္းမႈ စနစ္မ်ား အသံုးျပဳလွ်က္ဆရာမ်ားက ျဖည့္စြက္ရသည္။ ဆရာမ်ားက 
၎တို႔အတန္းထဲရွ ိ ကေလးမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာသိရွမိႈကို အေျခခံလ်ွက  ္
Instrument ကိုျဖည့္စြက္ရသည္။ ဆရာမ်ား အခ်နိ္ပိုလုပ္ရသည့္ အတြက္ 
ေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးထားသည္။ Instrument ကို ျဖည့္စြက္ရန္ 
ေက်ာင္းသား တစ္ဦးစီအတြက္ မိနစ္၂၀ခန္႔ၾကာျမင့္သည္။ 

ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသား ကေလးမ်ား 
အတြက္ Instrument ကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဌာေန တိုင္းရင္းသားႏွင့္ 
ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားမ်ား ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ 
ဦးစြာတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆရာမ်ားကို အၾကံျပဳထားသည္။ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေတာရက္စ္ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသားမ်ား ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ 
အတိုင္ပင္ခံမ်ားက ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေတာရက္စ္ ေရလက္ၾကား 
ကြ်န္းသားမ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူပံုႏွင့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား အေၾကာင္း 
နားလည္ထားေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို သိရွ ိၿပီး 
Instrument ကို ျဖည့္စြက္ရာတြင္ ဆရာမ်ားအား အကူအညီ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

မိမိကေလး၏ ဆရာက မိမိကေလးအတြက္ AEDC ကိုျဖည့္ရမလား။ 

AEDC ဆိုသည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖည့္ရေသာ 
ေက်ာင္းစေနသည့္ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ဖြ႕ ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ 
ေလ့လာမႈျဖစ္သည္။ 2018 ခုႏွစ္တြင္ပထမဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းစေနေသာကေလးေပါင္း 
၃၀၉,၀၀၀နီးပါး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖည့္ၿပီးေသာအခါ ကေလးမ်ား လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာမ်ား၊ 
မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို AEDC 
ကေပးအပ္ခဲ့သည္။

ကေလးမ်ား ေကာင္းစြာ ႀကီးထြားဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္မည့္ လံုျခံဳေသာ 
ပ် ိဳးေထာင္မႈႏွင့္ သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ရပ္ ရရွေိစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖင့္ ေရးဆြ ဲ အသံုးျပဳေသာ ေရွးဦးကေလး သူငယ္မ်ား ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားကို AEDC ရလဒ္မ်ားက ပံုေဖာ္ေပးသည္။ ကေလးမ်ား၏ 
ေရွးဦးႏွစ္မ်ားအား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ 
ရင္းႏွ ီးျမႇပ္ႏွ ံျခင္းက ၎တို႔ႏွင့္ ရပ္ရြာတစ္ခုလံုးအတြက္ ေရရွည္အက် ိဳးရလဒ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကသိရွသိည္။ AEDC သည္ မိမိဆႏၵျဖင့္ 
ျဖည့္စြက္ရန္ ျဖစ္ၿပီး သင့္ကေလး ပါဝင္ရန္ လိ္ုအပ္သည့္ စာေမးပြမဲိ်ဳးမဟုတ္ပါ။ 
ဆရာမ်ားက ၎တို႔၏ ေလ့လာမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး Instrument ကိုျဖည့္စြက္ကာ 
ရလဒ္မ်ားကို တူရာ စုဖြ ဲ႔ေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ 
ပုဂၢ ိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ သင့္ကေလးကို သီးျခားေဖၚျပ မည္မဟုတ္ပါ။ 

AEDC သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မေကာက္ခံမီ 
မိဘမ်ား/ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ကို ၎တို႔ကေလးမ်ားကို ထားရွေိသာေက်ာင္းက 
ထိုအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းရွမိရွ ိ စာျဖင့္ အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။  
မိဘမ်ား/ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက မိမိတို႔ကေလးအေၾကာင္း ၎တို႔ ဆရာက 
AEDC တြင မျဖည့္စြက္ေစလိုပါက ေက်ာင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။ 

Burmese  1



သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ားမွ မိမိကေလး၏ ရလဒ္ကို 
ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသလား။ 

ဖယ္ရွားႏိုင္ပါသည္။ AEDC တြင္ပါဝင္ရန္သေဘာတူညီခ်က္ကို အခ်နိ္မေရြး 
႐ုတ္သိမ္းရန္လမ္းဖြင့္ထားပါသည္။ သင္ကသေဘာတူညီမႈကို ႐ုတ္သိမ္းလွွ်င္ 
သင့္ကေလး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမွ 
ဖယ္ရွားေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းသို႔   
ဆက္သြယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အစီရင္ခံၿပီးမွ 
သေဘာတူညီမႈကို ႐ုတ္သိမ္းလိုပါက သင့္ကေလးအခ်က္အလက္ကို 
ဖယ္ရွား၍မရေတာ့ပါ။ 

မိမိကေလးရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လံုျခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားရဲ႕လား။ 

သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ပညာေရး၊ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဌာန 
(Department of Education, Skills and Employment (DESE)) က 
AEDC အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသူျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ 
မွန္ကန္တိက်မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈတို႔ကို အာမခံႏိုင္သည့္ AEDC အခ်က္အလက္ 
ေကာက္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း 
နည္းပညာမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွသိည္။ DESE ႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 
လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အၾကား သေဘာတူထားသည့္ 
လံုျခံဳေရး စည္းကမ္းမ်ားအရ AEDC အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မရွပိဲ ရယူျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ဖ်က္ဆီးမိျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔မွ 
အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 

မိမိကေလးအခ်က္အလက္မ်ားရဲ႕ ပုဂၢ ိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ေမးခြန္းေမးစရာရွရိင္ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္ၾကားစရာရွရိင္ ဘယ္သူ႔ကို 
ဆက္သြယ္ရမလဲ။ 

AEDC အခ်က္အလက္မ်ား၏ ပုဂၢ ိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အေၾကာင္းစံုစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို DESE သို႔ လိပ္မူၿပီး aedc@education.gov.au သို႔ 
စာေရးႏိုင္ပါသည္။ AEDC ၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.aedc.gov.au တြင္လည္း AEDC 
၏လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားစြာရွပိါသည္။ 

DESE ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေအာက္ပါ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

 ∙ DESE ပုဂၢ ိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္မူဝါဒ

 ∙  ၾသစေၾတးလ်ား ပုဂၢ ိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ DESE က မည္သို႔ 
ကိုက္ညီေၾကာင္း သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား  (Australian Privacy 
Principles (APP)) 

 ∙  ပုဂၢ ိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ခ် ိဳးေဖာက္သည္ဟု သံသယရွပိါက 
မည္သို႔တိုင္ၾကားရမည္နည္း 

 ∙ DESE ကတိုင္ၾကားမႈမ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္

ၾသစေၾတးလ်ားက ျပင္ဆင္ထားသည့္ Instrument ကို ဆရာက ျဖည့္စြက္ 
ရာတြင္ ကေလးကရွေိနဖို႔ လိုအပ္သလား။ 

မလိုအပ္ပါ။ ၾသစေၾတးလ်ားက ျပင္ဆင္ထားသည့္ Instrument ကို ဆရာက 
လံုျခံဳေသာ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္စနစ္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ရပါသည္။ 
ဆရာမ်ားက ၎တို႔ အတန္းထဲရွ ိ ကေလးမ်ားအေၾကာင္း မိမိတို႔ေလ့လာမႈ၊ 
သိရွမိႈေပၚအေျခခံ၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ၾကသည္။ စာေမးပြမဲဟုတ္၍ ဆရာက 
ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္စဥ္ ကေလးမ်ား လာေရာက္ရန္ မလိုပါ။ 

ဆရာက အစီရင္ခံတဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ခ်ရႏိ္ုင္သလဲ။ 

ဆရာမ်ား၏ အစီရင္ခံမႈသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပါသည္။ ဆရာမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ကေလးမ်ားအေၾကာင္း သိရွမိႈေၾကာင့္ 
ကေလးမ်ား၏ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈအေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ေလ့လာထားသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ 

ကေလးတစ္ဦးတည္းကို ဆရာအမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ေလ့လာ အစီရင္ခံ ေသာကေနဒါႏိုင္ငံ၏ 
ေလ့လာခ်က္မ်ားကဆရာမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ကို ေထာက္ခံ 
အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 

Instrument ကို တိက်စြာ အသံုးျပဳရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ ဆရာမ်ားကို 
အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ထားၿပီး တစ္နာရီၾကာ သင္တန္းတစ္ခုေပးထားသည္။ 

ဆရာမ်ားသည္ ေရွးဦး ကေလး သူငယ္ဖြ႕ ံၿဖိဳးမႈအေၾကာင္း ေကာင္းစြာ 
နားလည္ေသာ အလြန္ကြ်မ္းက်င္မႈရွသိူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကေလးမ်ား၏ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေလ့လာရန္ တာဝန္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

မိဘမ်ား/ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက ၎တို႔ကေလးမ်ား၏ 
တစ္ဦးခ်င္းရလဒ္ကို ရရွႏိိ္ုင္သလား။ 

AEDC ဆိုသည္မွာ မိဘမ်ား/ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ 
အတြက္အစီရင္ခံစာ မ်ားေပးပို႔ေသာ စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ 
သခ်ၤာတြက္တတ္မႈဆိုင္ရာ အမ် ိဳးသား အကဲျဖတ္မႈ အစီအစဥ္ (NAPLAN) 
ကဲ့သို႔ မဟုတ္ပါ။ AEDC အတြက္ သင့္ကေလး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရပ္ရြာ တစ္ခု အတြင္း အတူ ေနထိုင္ေနေသာ အျခားကေလးမ်ား၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္။ ကေလး 
တစ္ဦးခ်င္းအတြက္  AEDC ရလဒ္မ်ား ကို အစီရင္မခံပဲ AEDC ကို လူတစ္ဦးခ်င္း 
အတြက္သီးျခားေလ့လာမႈကဲ့သို႔လည္း အသံုးမျပဳပါ။ ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ 
အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွ ိ ဟုဆိုလိုပါသည္။ 

သင့္ကေလး၏ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက 
ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုေလ့လာပါ။ Department of Education, Skills and 
Employment’s Guide to Accessing and Correcting Your Personal 
Information 

AEDC ကိုအရင္ကလုပ္ခဲ့ဖူးသလား။ 

2004 ႏွင့္ 2008 ခုႏွစ္ အၾကား ၾသစေၾတးလ်ား အႏွ ံ႔အျပားရွ ိ ရပ္ရြာ ၆၀ခု တြင္ 
AEDC ကို စမ္းသတ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ထို စမ္းသတ္မႈတြင္ ျပည္နယ္အားလံုးႏွင့္ 
နယ္ေျမအားလံုးမွ ၁,၀၁၂ေက်ာင္း (ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ မွ လြ၍ဲ) (အစိုးရႏွင့္အစိုးရ
မဟုတ္ေသာေက်ာင္းမ်ား) ဆရာ၂,၁၅၇ဦးႏွင့္ကေလးမ်ား၅၆,၇၅၂ဦးတို႔ပါဝင္ခဲ့ၾက
သည္။ 

2009 ခုႏွစ္တြင္ AEDC (ၾသစေၾတးလ်ား ေက်ာင္းေနစ ေရွးဦး 
ကေလးသူငယ္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈ အၫႊန္းကိန္း (Australian Early Development 
Index (AEDI)) ဟု အေစာပိုင္းက ေခၚေဝၚေသာ) ကိုပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေက်ာင္းေနစ 
ေရွးဦးကေလးသူငယ္မ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ား၏ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေလ့လာခ်က္ 
တစ္ခုရရွခိဲ့သည္။ 

ထိုအခ်နိ္မွစတင္၍ AEDC ကိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ (2012, 2015, 
2018) ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေကာက္ယူသည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ အက် ံးုဝင္သည့္ 
ကေလးမ်ား ရွသိည့္ ေက်ာင္းအားလံုး၏၉၅% ေက်ာ္ ကပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ 

လူဦးေရကို ဘာေၾကာင့္ ေရတြက္ ေလ့လာရတာလဲ။ 

လူဦးေရ ေလ့လာမႈက လူဦးေရေပါင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုေပါင္းကို 
ဦးတည္၍ ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ AEDC က ရပ္ရြာတစ္ခုလံုး၏ 
ေက်ာင္းေနစ ေရွးဦးကေလးသူငယ္မ်ား ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေလ့လာသည္။ 
ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီေလ့လာျခင္းမွ ရပ္ရြာအတြင္းရွ ိ ကေလးမ်ား အားလံုးကို 
ဦးတည္ေလ့လာမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း က ကေလးမ်ားစြာအတြက္ ပိုမို အက် ိဳးရွေိစသည္။ 

ရပ္ရြာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ 
ပညာေပးသူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဒသတြင္းေကာင္စီမ်ားႏွင့္ 
အစိုးရမ်ားက အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား (ျပည္နယ္ႏွင့္ အမ် ိဳးသား စာရင္းအင္းမ်ား 
စသည့္) ႏွင့္ ယွဥ္တြ၍ဲ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေကာင္းဆံုး ကူညီ 
ပံ့ပိုး ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုႀကိဳတင္ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ AEDC 
သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 
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AEDC ရဲ႕ အက် ိဳးေက်းဇူး ေတြက ဘာေတြလဲ။ 

ေရွးဦး ႏွစ္မ်ားအတြင္း ကေလးမ်ား ရရွခိဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ား က အနာဂတ္ဖြ ံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို က်နိ္းေသ သက္ေရာက္မႈ ရွေိၾကာင္း 
သုေတသနမ်ားက ေဖၚျပၾကသည္။ ေရွးဦးႏွစ္မ်ားအတြင္း မွန္ကန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးျခင္းက ကေလးမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာကို 
ဘဝတစ္သက္တာ အက် ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။   

ၾသစေၾတးလ်ားရွ ိ ဆရာမ်ားက AEDC တြင္ပါဝင္ျခင္း က ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ တစ္တန္းလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို သတိထားမိလာေၾကာင္း အစီရင္ခံၾကသည္။ 
AEDC အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္းက ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းသို႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္းအား ကူညီ ရန္စီမံရာတြင္လည္းေကာင္း စာသင္ခန္းအစီအစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္လည္းေကာင္း အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစသည္ ဟုလည္း ဆရာမ်ားက အစီရင္ခံၾကသည္။ 

AEDC ရံပံုေငြမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းက ကေလးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ထူးျခားေျပာင္းလဲ ေစရန္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ဆက္လက္ ရရွေိစရန္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားကို အကူအညီေပးသည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ရပ္ရြာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ 
တိုးတက္ေစၿပီး အစျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လာႏိ္ုင္သည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားကို နည္းအမ် ိဳးမ် ိဳး အကူအညီ ေပးႏိုင္သည္။

 ∙ ကစားကြင္း အသစ္မ်ားႏွင့္ မိဘပညာေပးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္မည့္ရပ္ရြာမ်ား

 ∙ စာတတ္ေျမာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္လာသည့္ ေက်ာင္းမ်ား

 ∙ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အထား အျဖစ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အစိုးရမ်ား 

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားက AEDC ရလဒ္ မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ဥပမာမ်ားကို သိရွရိန္ AEDC ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားရွ ိ school stories ႏွင့္   
community stories တြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 
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