
NSW ျပည္နယ္ ပညာေရးဌါန

NSW အစိုးရေက်ာင္း၏  
YEAR 7 သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္း 
အခုအခ်ိန္ဟာ သင့္ကေလး Year 6 မွ Year 7 သုိ႔ ကူးေျပာင္း တက္ေရာက္ရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။  

သင့္ကေလး၏ ရပ္ရြာေက်ာင္း
ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလုံးအစိုးရေက်ာင္း– ၎တို႔၏ ရပ္ရြာေက်ာင္းသို႔  
တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ NSW အစိုးရေက်ာင္းအမ်ားစုသည္  
ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည့္နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

သင့္ကေလး၏ အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာအရ မည္သည့္ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလး၏  
ရပ္ရြာေက်ာင္းျဖစ္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ education.nsw.gov.au/school-
finder ရွိ The School Finder (ေက်ာင္းရွာေဖြေရး) နည္းလမ္းျဖင့္  ရပ္ရြာေက်ာင္းကို 
ရွာေဖြရန္ သင့္ကို ကူညီႏိုင္ပါသည္။

NSW ရွိ မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူအမ်ားစုသည္ ၎တို႔ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံးပ
ညာေရးကို ေပးႏိုင္ရန္ သူတို႔ရပ္ရြာေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ကိုယ့္ရပ္ရြာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလားလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပါရမီရွင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို  
စိန္ေခၚရန္ အစီအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အပိုေဆာင္းသင္ၾကားရန္ႏွင့္  အေထာက္ အပံ့လိုအပ္ေ
သာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ စြမ္းရည္အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္။ ၎တို႔တြင္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပင္ပ  
လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပားလည္း ရွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ က်ား၊ မ ခြဲထားသည့္ (ေယာက္်ားေလးမ်ား သို႔မဟုတ္  
မိန္းကေလးမ်ားသာ) ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသခံ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမ
ည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံသည္။

မတူညီသည့္နယ္ပယ္မ်ားကို အထူးျပဳသည့္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အတန္းရွိသည့္  
ေက်ာင္းအသီးသီးႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အတန္းမ်ားပါဝင္ေသာ  
အတန္းေပါင္းစုံေကာလိပ္မ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာ- အငယ္တန္းမ်ား (Years 7-9 သို႔မဟုတ္ 
7-10)၊ အႀကီးတန္းမ်ား (Years 10-12 သို႔မဟုတ္ 11-12)၊ ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ 
ေရြးခ်ယ္ေသာ အတန္းမ်ား၊ ပူးတြဲပညာေရး အတန္းမ်ား ႏွင့္ က်ား၊မ  
ခြဲထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ႏွင့္ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားမွ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏  
ကေလးမ်ား Kindergarten မွ Year 12  အထိ တစ္ေက်ာင္းထဲတြင္  
ဆက္တိုက္ပညာသင္ယူႏိုင္ေစရန္ ဗဟိုေက်ာင္းမ်ားရွိသည္။  
ဗဟိုေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘာသာရပ္အမ်ားအျပားကို  
သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ မတူညီသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳပါသည္။ ဗဟိုေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း  
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပားလည္း ရွိပါသည္။

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Burmese 1

အေၾကာင္းအရာ ပိုမို လုိအပ္ပါက ေအာက္ပါ လင့္ တြင္ ရရွိ ႏိုင္သည္   
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-
school/enrolment/high-school-enrolment

education.nsw.gov.au

https://education.nsw.gov.au/school-finder
https://education.nsw.gov.au/school-finder
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-enrolment
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-enrolment


မိမိရပ္ရြာမဟုတ္ေသာ (သို႔မဟုတ္ ျပင္ပနယ္ေျမ)  
ေက်ာင္းမ်ား
ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည့္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ခံႏိ္ုင္ေသာ  
ေက်ာင္းသားဦးေရ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္ – လက္ခံႏိ္ုင္ေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြ
က္သည္ ေက်ာင္း၏ အၿမဲတမ္း တည္ေနရာေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ လက္ခံႏိုင္ေသာ  
ေက်ာင္းသားဦးေရအရ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိ
လာမည့္ ေဒသခံေက်ာင္းသားအမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား ခ်န္ထားႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာတြင္းေ
က်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္အတြက္  လုံေလာက္ေသာအေရအတြက္  သတ္မွတ္ထားပါသည္။

လက္ခံႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည့္ခါနီးေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႁခြင္းခ်က္ျပဳရမည့္အေျခအေနမ်ားမွ အပ ေဒသခံမဟုတ္ေသာ  
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္အတြက္ လုံေလာက္ေသာအေရအတြက္ေအာက္  
ေနရာမ်ားရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဒသခံမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို  
လက္ခံႏိုင္ပါသည္။

လုံေလာက္ေသာအေရအတြက္ေအာက္ ရရွိႏိ္ုင္ေသာ အေရအတြက္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး  
ေဒသခံမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္  
ျပင္ပနယ္ေျမေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး  
ေဒသခံမဟုတ္ေသာ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စိစစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခု  
ဖြဲ႕စည္းရပါမည္။ 

အထူးျပဳေက်ာင္းမ်ား 
အထူးျပဳေက်ာင္းေတြက သီးျခား စိတ္ဝင္စားစရာ ဘာသာရပ္ေတြကို အေလးေပးတဲ့  
အထက္တန္းပညာေရး ကိုသင္ၾကားေပးပါတယ္။ အထူးျပဳေက်ာင္းေတြဆိုတာ  
ဖန္တီးမႈအႏုပညာနဲ႔ သရုပ္ေဖၚအႏုပညာ၊ ဘာသာစကား၊ နည္းပညာ  
(ေရေၾကာင္းနည္းပညာနဲ႔ ေက်းလက္နည္းပညာ အပါအဝင္) စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔  
အားကစားတို႔ကို သင္ၾကားေပးဖို႔ တည္ေထာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခ်ိဳ႕ အထူးျပဳေက်ာင္းေတြရဲ႕ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြမွာ သရုပ္ေဖၚျပျခင္း  
ဒါမွမဟုတ္ ျပဳိင္ပြဲဝင္ရျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ 

အေထာက္အကူျပဳ အတန္းမ်ား
တစ္ခ်ိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ သင္ယူမႈနဲ႔  
အေထာက္အကူျပဳ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္တဲ့ အတန္းေတြရိွပါတယ္။  
သင့္ကေလးရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္က သင့္ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈ၊ သင့္ကေလးရဲ႕ 
အထူးသင္ယူမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေဒသတြင္း အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ နီးစပ္မႈတို႔အေပၚ  
မူတည္ျပီး သင့္ကေလးနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

အေထာက္အကူျပဳ အတန္းေတြမွာ ေနရာရဖို႔အတြက္ ေနရာခ်ထားေရး  
အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ 

ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား 
ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ အျပည့္အဝ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေရြးခ်ယ္  
လက္ခံတဲ့ ေက်ာင္းအတြက္ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈျဖစ္စဥ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြ  
Year 5 ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ကတည္းက စတင္ျပီး သာမန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ျဖစ္စဥ္ထက္  
အခ်ိန္ပိုၾကာျမင့္ ပါတယ္။ 

ေ လ်ာက္လႊာပံုစံကို အင္တာနက္ေပၚမွာ ရႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္က်တဲ့  
ေလ်ာက္လႊာေတြကို လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သတိထားပါ။ 

ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ စာရင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ  
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ဒီမွာ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳၾကီးၾကပ္ သင္ၾကားမႈဌာနမ်ား 
ဒီဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳျပီး https://education.nsw.gov.au/school-finder  
အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳ ၾကီးၾကပ္ သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကို  
ရွာေဖြပါ။  

ကိုယ့္ရပ္ရြာတြင္းေက်ာင္းကို ရွာေဖြဖို႔ “Nearby schools” မွာ Intensive English 
Centre ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ကိုယ့္လိပ္စာ ဒါမွမဟုတ္ စာပို႔သေကၤတကို ရိုက္ထည့္ပါ။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထပ္သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရပ္ရြာတြင္း မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အထက္တန္း ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။ 

စံုစမ္းေလ့လာရာမွာ အကူအညီေပးဖို႔ စကားျပန္လိုအပ္ရင ္တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန 131 450 ကို ဖုန္းေခၚဆိုျပီး သင့္ဘာသာစကားေျပာတဲ့ စကားျပန္ကို  
ေတာင္းဆိုပါ။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈဟာ အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ 
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NSW ျပည္နယ္ ပညာေရးဌါန

အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ေက်ာင္းမ်ား
သင့္ရပ္ရြာမဟုတ္ေသာေက်ာင္းသို႔ သင့္ကေလးအား တက္ေစခ်င္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား သင့္တြင္ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/school-finder


စိတ္ဝင္စားမွဳ ေဖၚျပခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္း 
သင့္ကေလးကို ဘယ္ေက်ာင္းမွာ ထားခ်င္လဲဆိုတာ ေဖၚျပဖို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ ေဖၚျပခ်က္ ပံုစံတြင္ ကိုယ့္ရပ္ရြာေက်ာင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  
အမ်ားဆုံး ျပင္ပနယ္ေျမေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းကို ျဖည့္စြက္ရပါမယ္။ 

ဒီပံုစံကို ျဖည့္စြက္ဖို႔ အကူအညီ လိုတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ကို  
ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ 

NSW အစိုးရေက်ာင္းမွာ ေနာက္ႏွစ္ Year 7 တက္ဖို႔ ကိုယ့္ကေလးအတြက္  
ေနရာခ်ထားမႈ လိုခ်င္တဲ့ မိဘနဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ ေတြဟာ ဒီပံုစံကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔  
ျဖည့္စြက္ရပါမယ္။ 

အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ အပ္ႏွံတက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔  
ဒီပံုစံကို သင့္ကေလးရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္းကို ျပန္ေပးရပါမယ္။ အစိုးရ မူလတန္း  
ေက်ာင္းမွာ အပ္ႏွံတက္ေရာက္ေနတာ မဟုတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဒီပံုစံကို  
သင့္ရဲ႕ ပထမဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေပးပို႔ရမွာ  
ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားမႈ ေဖၚျပခ်က္ အားလံုးကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ ျပန္လည္  
ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ စိတ္ဝင္စားမႈ ေဖၚျပခ်က္ ကို လက္ခံစဥ္းစားျပီးရင္ သင့္ကေလးကို အစိုးရေက်ာင္းမွာ  
ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းက သင့္ဆီကုိ ေက်ာင္းအပ္ႏွၤဖို႔  
ေလ်ာက္လႊာ ေပးပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလ်ာက္လႊာကို ျဖည့္ျပီး ျပန္ပို႔ေပးရမွာ  
ျဖစ္ပါတယ္။ 

Year 7 မွာ သင့္ကေလးကို ေက်ာင္းအပ္ႏွံဖို႔ အဆင့္သံုးဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ 

အဆင့္ 1 - ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရေက်ာင္း(ေတြ) 
မွာ ေနရာခ်ထားမႈကို ရရိွဖို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ ေဖၚျပခ်က္ ကို  
ျဖည့္စြက္ပါ။  

အခန္း A
သင့္ကေလးရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ေတြကို ျဖည့္စြက္ျပီး  
အခန္း A က ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးပါ။  

အခန္း B
အခန္း B မွာ သင့္ကေလးရဲ႕ အိမ္လိပ္စာ အေပၚမူတည္ျပီး သင့္ကေလး အတြက္  
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရပ္ရြာေက်ာင္း နာမည္ကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ သင့္ကေလးဟာ  
သူ႔ရပ္ရြာေက်ာင္းမွာ ေနရာတစ္ေနရာ ရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္ရပ္ရြာေက်ာင္းမွ ေနရာကိုသာ ရွာေဖြေနတာ ဆိုရင္ အခန္း B မွာ လက္မွတ္ထိုးပါ။  
ျပီးရင္ သတ္မွတ္ရက္မွာ ျပန္ပို႔ေပးပါ။ ပုံစံကို ျဖည့္စြက္လို႔ ၿပီးပါၿပီ။

ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ေသာေက်ာင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ႏွင့္  
သင့္ကေလးအား ရပ္ရြာေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ေစလိုေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္လွ်င္  
အခန္း B မွာ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ရက္စြဲတပ္ပါ။

အခန္း C
တစ္ျခားေနရာေတြမွာ ရွာေဖြေနတာျဖစ္ရင္ သင့္ႏွစ္သက္မႈ အစီအစဥ္အလိုက္ အခန္း C 
မွာ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္း စာရင္းကို ျဖည့္စြက္ပါ။  

ေအာက္ပါေက်ာင္းေတြမွာ ေနရာ ေတာင္းခံ ႏိုင္ပါတယ္ - 

 ٚ အထူးျပဳေက်ာင္း 

 ٚ အေထာက္အကူျပဳ အတန္း (ေနရာသတ္မွတ္ေပးရန္ ေလ်ာက္လႊာ  
ေလ်ာက္ထားေပးမည့္ သင့္မူလတန္း ေက်ာင္းအုုပ္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍) ၎က  
အေထာက္အကူျပဳအတန္း အမ်ိဳးအစားကို ေတာင္းခံသည့္ ေလွ်ာက္လႊာကို  
တင္သြင္းလိမ့္မည္။

 ٚ မိမိတို႔ ရပ္ရြာတြင္း မဟုတ္ေသာေက်ာင္း 

အထူးျပဳေက်ာင္း၊ ရပ္ရြာတြင္းမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္  
ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ေနရာခ်ထားမႈအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေလ်ာက္ထားမႈဆိုင္ရာ  
အပိုေဆာင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွၾကသည္ကို သတိျပဳပါ။ 

တကယ္လို႔ ေနာက္ထပ္ပံုစံေတြ ျဖည့္ရအံုးမလားဆိုတာ မေသခ်ာဘူးဆိုရင္  
ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေက်ာင္းကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းပါ။ 

ကိုယ္က ရပ္ရြာတြင္းမဟုတ္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ ေနရာတစ္ခု ေတာင္းခံမယ္ဆိုရင္  
ေနာက္ထပ္ အဆင့္တစ္ဆင့္ လိုအပ္ပါမယ္။ 

ကိုယ့္နယ္ေျမတြင္းမွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ေနရာလံုေလာက္ေအာင္  
ခ်န္ထား တာထက္ ေက်ာင္းဝင္လုိသူဦးေရ ကပိုမ်ားတယ္ ဆို ရင္၊ ဒီ  
ေက်ာင္းေတြမွာ သတ္မွတ္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ နယ္ေျမျပင္ပက ေက်ာင္းသားေတြ ရဲ႕  
ေလွ်ာက္လႊာေတြကို လက္ခံ ႏိုင္ဖုိ႔ ဝင္ခြင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

သင့္ရပ္ရြာတြင္းမဟုတ္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ ေနရာရွာေဖြေနတာ ဆိုရင္ ရပ္ရြာတြင္း  
မဟုတ္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ခ်င္တာလဲ ဆိုတာ  
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ -  

 ٚ ေမာင္ႏွမမ်ားတေက်ာင္းထဲတြင္ရွိ ေနျခင္း

 ٚ နီးစပ္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ

 ٚ က်ား၊မ ခြဲထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္

 ٚ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပခ်က္

 ٚ အတန္းခ်ိန္အျပင္ဘက္ ကေလးလံုျခံဳေရး နဲ႔ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေလွ်ာက္ျခင္း

 ٚ လိုအပ္သည့္ဘာသာရပ္ သို႔မဟုတ္ လုိအပ္သည့္ဘာသာေပါင္းစပ္မွဳ ရရွိႏိုင္ျခင္း

 ٚ စာနာေထာက္ထားမွဳ အေျခ အေန အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္

 ٚ ေက်ာင္း၏ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ဖြဲ႕စည္းပံု

 ٚ ကိုယ့္နယ္ေျမ နယ္နိမိတ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္း

ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕က ပံုစံမွာ ေရးသြင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ သင္ေပးထားတဲ့ 
အျခားဆက္စပ္ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ မူတည္ စဥ္းစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ ပထမဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈ ေက်ာင္းအမွတ္ 1 ကို မရဘူးဆိုရင္  
ေရြးခ်ယ္မႈေက်ာင္းအမွတ္  2 ကို ဆက္လက္ စဥ္းစားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္  
လိုအပ္သလို ေရြးခ်ယ္မႈ 3 ကို ဆက္ျပီး စဥ္းစားေပးမွာပါ။ 

သင့္ေရြးခ်ယ္မႈထဲက တစ္ခုမွ အေရြးခ်ယ္ မခံရဘူးဆိုရင္ ေက်ာင္းက သင့္ကို  
အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းက ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းထဲမွာ  
ထည့္ထားေၾကာင္းနဲ႔ တစ္ေနရာ လစ္လပ္ရင္ ေရြးခ်ယ္ေပးမယ္လို႔  အသိေပး  
လာႏိုင္ပါတယ္။ 

သင္ ႏွစ္သက္လို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းစာရင္းထဲက တစ္ေနရာ လက္ခံရရိွျပီဆိုရင္ 
သင့္ေရြးခ်ယ္မႈစာရင္း ေအာက္ပို္င္းက ေက်ာင္းေတြက ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္မွာ  
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ 

သင္ ေတာင္းခံထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြထဲက တစ္ေက်ာင္းမွ မေရြးခ်ယ္ဘူးဆိုရင္ အခန္း B 
မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ရပ္ရြာတြင္း ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ သင့္ရဲ႕ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ  
ေလ်ာက္လႊာေပၚမူတည္ျပီး ေရြးခ်ယ္ခံရပါလိမ့္မယ္။ 

သင့္အေနနဲ႔ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံျခင္း မခံဘူးလို႔ ခံစားရရင္ ဒါမွမဟုတ္ ရလာဒ္က  
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ျခင္းမရိွဘူးလို႔ ထင္ရင္ အယူခံလို႔ ရပါတယ္။ အယူခံလႊာကို  
စာနဲ႔ေရးသားျပီး အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆီ ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။
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အခန္း D

ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေက်ာင္းကို ေလ်ာက္ထားလိုတယ္ဆိုရင္  
ဒီေလ်ာက္လႊာ အခန္း D က အကြက္ေလး ထဲမွာ အမွန္ျခစ္ရပါမယ္။ ျပီးရင ္အခန္း B၊  
C ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကေလးက ပညာ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေက်ာင္းမွာ  
ေနရာတစ္ခုမရခဲ့ရင ္အခန္း E ကို ျဖည့္ရပါမယ္။

အခန္း E

အစိုးရေက်ာင္းမွာ ေနရာတစ္ခု မလိုအပ္ဖူး ဆိုရင္ အခန္း E ကို ျဖည့္ေပးပါ။  

အခန္း E ကို ျဖည့္ျပီးျပီဆိုရင္ NSW အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ သင့္ကေလးကို Year 7 မွာ  
ေနရာတစ္ခုရရိွဖို႔ လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥ အားလံုး ျပီးဆံုးျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆင့္ 2 - ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ ေလ်ာက္လႊာ ျဖည့္ျခင္း
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ သင့္ကေလး အတြက္ ေနရာတစ္ခု ရျပီဆိုရင္ NSW  
အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ ေလ်ာက္လႊာ ကိုျဖည့္စြက္ရပါမယ္။ အဲဒီပံုစံကို  
စာသင္ကာလ 2 ဒါမွမဟုတ္ စာသင္ကာလ 3 အတြင္း သင့္ထံကို ေပးပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေလ်ာက္လႊာမွာ အခ်က္အလက္ေတြ အားလံုး ျဖည့္စြက္ျပီး အျမန္ဆံုး  
ျပန္လည္ေပးပို႔ရပါမယ္။ 

ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ေလ်ာက္လႊာကို လက္ခံရရိွျပီး ေက်ာင္းအုပ္က စဥ္းစားျပီးတဲ့  
အခါမွာ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုခ်မွတ္ပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းအုပ္က  
အခ်က္အလက္ေတြပိုမိုသိခ်င္ရင္ သင့္ထံကို ဆက္သြယ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 

သင့္ကေလး ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ ရမရ အတည္ျပဳေပးတဲ့ စာကို လက္ခံရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဆင့္ 3 - ေက်ာင္းအသစ္အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း 
သင့္ကေလး ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရိွျပီးတဲ့အခါ Year 7 ကို  
ေျပာင္းေရႊ႕တဲ့ေနရာမွာ သင့္ကေလးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔ ေက်ာင္းအသစ္ 
အေၾကာင္း ေလ့လာဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ 

ေနာက္ႏွစ္မွာ Year 7 ကို စတင္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေက်ာင္းက  
အကူးအေျပာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းအေၾကာင္းရွင္းျပတဲ့ေန႔ကို  
က်င္းပျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့ေန႔မွာ မိဘမ်ားနဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို  
ဖိတ္ၾကားေလ့ရိွပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ပိုင္း မွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။  
အဲဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလး အေနနဲ႔ အထက္တန္းအဆင့္မွာ  
သင္ယူရမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြ၊ ဆရာေတြ၊ စာသင္ခန္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းရဲ႕  
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရိွမွာျဖစ္ျပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ေက်ာင္းေနဘက္  
ေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းအသစ္က ေက်ာင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပတဲ့ေန႔ ဘယ္ေန႔လဲဆိုတာ သင့္ကို  
အသိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူနီေဖာင္း အေၾကာင္း သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊  
ေက်ာင္းကို လာလို႔ရတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အျခား အေရးၾကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ  
အေသးစိတ္ေတြကိုလည္း အသိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထပ္သိခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းအုပ္ကို  
ဖုန္းဆက္ ေမးႏိုင္ပါတယ္။ စကားျပန္ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ တယ္လီဖုန္း စကားျပန္  
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 131 450 ကို ဖုန္းဆက္ျပီး စကားျပန္တစ္ေယာက္  
ေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းေျဖသူက သင္တို႔ စကားေျပာရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔  
ဖုန္းလိုင္းေပၚကို စကားျပန္တစ္ေယာက္ ခ်ိတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့ဝန္ေဆာင္မႈ  
အတြက္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သင့္ကေလးရဲ႕ သင္ယူမႈနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ 
ေက်ာင္းအသစ္ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ေျပာျပထားျခင္း 

သင့္ရဲ႕ ေက်ာင္းအသစ္ကို သင့္ကေလးရဲ႕ သင္ယူမႈနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္း  
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေျပာျပထားဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္ကေလးနဲ႔  
ပါတ္သက္ျပီး ကိုယ္သိထားတဲ့ ဓါတ္မတည့္မႈေတြ၊ ေဆးဝါးကုသမႈ အေျခအေနေတြ  
ေျပာျပထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ သို႔မဟုတ္ 
ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ အပါအဝင္ သင့္ကေလးမွာ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွထားတဲ့ တစ္ျခား ဘယ္လို 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးမဆို ေျပာျပ ထားရပါမယ္။ 

တကယ္လို႔ သင့္ကေလးမွာ ဓါတ္မတည့္တဲ့ ေရာဂါတစ္ခုခုရိွတယ္လို႔  
စစ္ေဆးေတြ႕ရိွ ထားရင္ အခုလက္ရိွ ASCIA Action Plan for Anaphylaxis  
ကို သင့္ကေလးရဲ႕ ဆရာဝန္ကို ျဖည့္ခိုင္းျပီး လက္မွတ္ ထုိးခိုင္းရပါမယ္။ ျပီးရင္  
သင့္ကေလးရဲ႕ ေက်ာင္းအသစ္ကို ေပးထားရပါမယ္။ 

ASCIA Action Plan နဲ႔အတူတူ ေက်ာင္းက အက္ဒရယ္နလင္ တစ္ခါသံုး  
ထိုးေဆးေတြေပးထားရပါမယ္။ အစီအမံထဲမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး  
တုန္႔ျပန္မႈ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကိုေပးထားမယ့္ အက္ဒရယ္နလင္  
တစ္ခါသံုး ထိုးေဆးေတြရဲ႕ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ ကိုလည္း သတိထားဖို႔ လိုပါမယ္။  
အခ်ိန္မီ အစားထိုးေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါမယ္။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးက NSW အစိုးရေက်ာင္းကို  
မတက္ဖူးဆိုရင္ 
အကယ္၍ သင့္ကေလးက Year 6 မွာေရာက္ေနျပီး ေလာေလာဆယ္မွာ အစိုးရ  
မူလတန္း ေက်ာင္းမွာ တက္ေနတာ မဟုတ္ဖူးဆိုရင္ စိတ္ဝင္စားမႈ ေဖၚျပခ်က္ ပံုစံကို  
ဘယ္အစိုးရ ေက်ာင္းမွာမဆို ဒါမွမဟုတ္ ပညာေရးဌာန ရပ္ရြာအရာရိွ ဒါမွမဟုတ္  
အင္တာနက္ေပၚမွာ  https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-
public-school/enrolment/high-school-enrolment ရယူႏိုင္ပါတယ္။ 
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စိတ္ဝင္စား မွဳေလွ်ာက္ လႊာ  (Expression of Interest)
NSW ျပည္နယ္ အစိုးရေက်ာင္းတြင္ (၇)တန္း Year 7 ဝင္ ရန္ ေနရာခ် ေပး ေရး.
Placement in Year 7 in a NSW Government school.

(Signature of parent/carer)

ဤပံုစံ ကို အဂၤလိပ္ စာျဖင့္ျဖည့္ ပါ။ SRN

မိသားစုအမည္ 

ကိုယ္ပိုင္အမည္

A - ေက်ာင္းသူ/သား၏ အခ်က္ အလက္

(ဥပမာ 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

ကြ်န္ေတာ္/မ အေန ျဖင့္ ဤ စိတ္ဝင္ စား မွဳ ေလွ်ာက္ လႊာ တြင္ တင္ျပ ထား သည့္ အေၾကာင္း အရာ အား လုံး မွာ ကြ်န္ေတာ္/မ သိသေလာက္ ျပည့္ စုံ မွန္ကန္သည္ ဟု ထြက္ ဆုိ ပါသည္။
အကယ္၍ ဤ ထြက္ ဆုိ ခ်က္ ထဲ တြင္ မွားယြင္း ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ ႏုိင္ေစ သည့္ ျဖည့္စြက္မွဳ မ်ား ေနာင္ အခါ တြင္ ေတြ႕ ရိွ ခဲ့ လွ်င္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပဳ ျပီး သည္ မ်ား ကုိ ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္း ႏုိင္ သည္ ကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤ ကဲ့ သုိ႔ ေန ရာ ခ် ျပီး ေနာက္၊ ေက်ာင္း လက္ ခံ မွဳ မွာ NSW အစိုးရ  ေက်ာင္း ဝင္ ခြင့္ေလွ်ာက္ လႊာ တင္ ျပီး ေနာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ် မွ သာ လွ်င္ အက်ံဳး ဝင္ မည္ ျဖစ္ 
သည္။ (Application to Enrol in a NSW Government school)

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

(A. Student information)

Family name

First given name

က်ား/မ
Gender

က်ား
Male

မ 
Female

ေနထိုင္ရာလိပ္စာ 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အမည္
Name of parent/carer

Phone number (home)
ဖုန္းနံပါတ္ (လက္ကုိင္ဖုန္း)

ဖုန္းနံပါတ္ (အလုပ္ဖုန္း)

ဖုန္းနံပါတ္ (အိမ္ဖုန္း)
Phone number (mobile)

Phone number (work)

ေက်ာင္းသူ/သား၏ လက္ ရွိ မူလတန္းေက်ာင္း

ထြက္ ဆို ခ်က္ (Declaration)

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္ နာမည္အျပည့္ ေ၇း ရန္  

B  - ရပ္ကြက္ အနီး ရွိ အစိုး ရေက်ာင္းတြင္ ေန ရာ ရ ရွိ ေရး

ကိုယ့္နယ္ေျမကေက်ာင္း  (Your local school)

မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ လက္ မွတ္

သင့္ခေလးအား သတ္မွတ္ထား သည့္ရပ္ကြက္အနီး ရွိ အစိုး ရေက်ာင္း သို႕တက္ ေစ လုိ  
လွ်င္ ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးပါ။

ေမြး ေန႔
Date of birth

ေန႔စြဲ  လ ႏွစ္

ရံုးအတြက္အသံုးျပဳရန္သာ (မိဘ/ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ျဖည့္ရန္မလိုပါ) (Office use only)

အီးေမးလိပ္စာ 
Email address
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ေန႔ စြဲ 
Date

ေန႔စြဲ  လ ႏွစ္

ေန႔ စြဲ 
Date

ေန႔စြဲ  လ ႏွစ္

အထက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး သင့္ကေလးအား ဤေက်ာင္းတြင္သာ  
တက္ေရာက္ေစလိုပါက ဤပုံစံတြင္ ယခု ျဖည့္စြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Middle (အျခား) အမည္/ အမည္မ်ား
Middle (other) name/s
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ဤေက်ာင္းတြင္ ေနရာရရိွလိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ (ေက်ာင္း၏ အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားပါ။) 

မိမိေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ မနီး ကပ္ သည့္ ေက်ာင္း ကို ေလွ်ာက္မွသာလွ်င္ ျဖည့္ ရ မည္။ အထူးစပယ္ရွယ္လစ္ ေက်ာင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ေက်ာင္းမ်ား ကို ေလွ်ာက္မည္ ဆိုလွ်င္ ဤ 
အပိုင္း ကို ျဖည့္ ရန္ မလို ပါ။  လိုအပ္လွ်င္မည္ သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိေန ထိုင္ သည့္ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ မနီး သည့္ေက်ာင္း ကို ေလွ်ာက္ ရ သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ထပ္ျဖည့္၍ တင္ ႏိုင္ 
သည္။ အေၾကာင္းအရာ ပို၍သိ ရွိ လုိ ပါ က စာမ်ာႏွာ ၆2 ႏွင့္ ၇3 တြင္ ဖတ္ပါ။ 

Signature of primary school principal

အကယ္၍ ကြ်န္ေတာ္/မ တို႔ ၏ ခေလး အေနျဖင့္ အထက္ ေဖၚျပ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား တြင္ မ ရ ခဲ့ လွ်င္ ခေလး ကို အပိုင္း B တြင္ ေဖၚျပ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အတုိင္း ေနရာ ခ် ေပး 
မည္ ျဖစ္ သည္ ကို နား လည္ ပါသည္။

သင့္ကေလးကုိ အျခား အစိုးရေက်ာင္းတြင္ တက္ေစလုိပါက၊ ေနာက္ထပ္ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ ေက်ာင္း  - အမ်ားဆုံး -သံုးေက်ာင္းအထိ အမည္ေပး ႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္ - 

 ■ အထူးျပဳ အစိုးရေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း။ သင့္ကေလးအား အထူးျပဳေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေရး စဥ္းစားေပးေစလိုလွ်င္ မူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံမွ အကူအညီရယူရန္  
တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

 ■ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အပိုေဆာင္းသင္ၾကားမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးသည့္ အေထာက္အကူျပဳအတန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း။  စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္သြားရမည္ကို သတိျပဳပါ။ 
သင့္ကေလးအား အေထာက္အကူျပဳအတန္းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေရး စဥ္းစားေပးေစလိုလွ်င္ မူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံမွ အကူအညီရယူသင့္သည္။ 

 ■ ကိုယ့္ရပ္ရြာမဟုတ္ေသာ အျခားအစိုးရေက်ာင္း။ ကိုယ့္ရပ္ရြာမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ (မ်ား) ရွာေဖြရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ဤစာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ (ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္  
စာမ်က္ႏွာ-၇ တြင္) ေရးသားပါ။

ကြ်န္ေတာ္/မ တို႔ ၏ ခေလး ကို ေအာက္ ပါ အစိုးရ ေက်ာင္း မ်ား တြင္ အပ္ လုိ ပါသည္။

C - အျခားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရာေပးရန္ စဥ္းစားခ်က္  
C. Consideration to be given to placement at other government schools

(1) ပထမ ဦးစားေပး ေက်ာင္း

(2) ဒုတိယ ဦးစားေပး ေက်ာင္း

(3) တတိယ ဦးစားေပး ေက်ာင္း

Choice 1 school

Choice 2 school

Choice 3 school

(Signature of parent/carer)မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ လက္ မွတ္ 

မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္က ျဖည့္ရန္ (Primary school principal use only)

Name of Choice 1 school
(1) ပထမ ဦးစားေပး ေက်ာင္း

day month year

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

Date

ေန႔ စြဲ 
Date

ေန႔စြဲ  လ ႏွစ္
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မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ လက္မွတ္။

C. (continued)

အကယ္ ၍ သင့္ ခေလး အေန ျဖင့္ ဤေက်ာင္းမ်ား တြင္ ဝင္ ခြင့္ မ ရ ခဲ့ ပါက ဤ ပံု စံ တြင္ ပါ ရွိ ေသာ ေအာက္ပါ အပိုင္း B အပိုင္း C အပိုင္း E မ်ား တြင္ ျဖည့္ စြက္ ပါ။ 

*ဤအေၾကာင္း အရာ ကို ေပး ရန္ မလုိ အပ္ေသာ္ လည္း ေပး ႏိုင္ လွ်င္ ေက်ူဇူးတင္ ပါသည္.

C (ေနာက္ ဆက္)

D - အထူး ပညာ ထူး ခြ်န္ သည့္ ေက်ာင္း   (D. Academically selective school)
ခေလးအတြက္ အထူး ပညာထူးခြ်န္ေက်ာင္း တြင္ ေလွ်ာက္ လႊာတင္ ထား ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္/မ ၏ခေလး သည္ အထူးပညာ ထူး ခြ်န္ေက်ာင္း အတြက္ စာေမးပြဲေျဖ မည္ ျဖစ္ သည္။ 
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E - စာရင္းသြင္း ရန္ မလုိ အပ္ ျခင္း (E. Placement not required)
ကြ်န္ေတာ္/မ ၏ခေလး ကို ေနာက္ ႏွစ္ တြင္  NSW အစိုးရေက်ာင္း မွာ ထား မည္ မဟုတ္ ပါ။ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား  စုေဆာင္းျခင္း အပါအဝင္ ဤတင္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  
အခ်က္အလက္မ်ား ကို ကၽြန္ုပ္ဖတ္ရွု နားလည္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ကေလးသည္ ေအာက္ပါေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ပါမည္။* 
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information. 
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer)

ဤေက်ာင္းတြင္ ေနရာရရိွလိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ (ေက်ာင္း၏ အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားပါ။) 

ဤေက်ာင္းတြင္ ေနရာရရိွလိုေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပပါ။ (ေက်ာင္း၏ အထူးသတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခြင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားပါ။) 

Name of Choice 2 school

Name of Choice 3 school

(2) ဒုတိယ ဦးစားေပး ေက်ာင္း

(3) တတိယ ဦးစားေပး ေက်ာင္း

လ်ွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထြက္ ဆို ခ်က္။ (Privacy Statement)

NSW ျပည္ နယ္ အစိုးရ ေက်ာင္း မ်ားတြင္၊ (၇)တန္း Year 7 ေက်ာင္း အတြက္ စါ ရင္း ျပဳ စု စီစဥ္ ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ဝင္စား မွဳ  
ေလွ်ာက္ လႊာ ထဲ တြင္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ဆိုင္ ရာ အေၾကာင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ျဖည့္ ခုိင္း ရ ျခင္း မွာ၊ NSW ျပည္ နယ္ 
အစိုးရ ေက်ာင္း မ်ားအေန ျဖင့္(၇)တန္း Year 7 ေက်ာင္း ေလွ်ာက္လႊာ မည္မွ် ရွိမည္ ကို ညွိ ႏွိဳင္းေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ ရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းေလွ်ာက္ လႊာ ကို ပညာေရး ႏွင့္လူမွဳ ေရး ဌါန Department of Education က ေက်ာင္းသူ/သား မ်ား အတြက္ 
စီမံခန္႔ ခြဲေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ မိဘမ်ားလုိ အပ္ ခ်က္ ကို ခြဲစိတ္ စီမံ ေဆာင္ ရြက္ ေပး ႏိုင္ ေရး ႏွင့္၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
အဖုိ႔ ဖူလံုေရး၊ အျခား ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ဆိုင္ ရာ စါရင္းသြင္း ညွိ ႏွိဳင္း ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳ မည္ ျဖစ္ သည္။ ဤေလွ်ာက္လႊာပံုစံ  
ထဲ ပါအေၾကာင္း အရာမ်ား ကို တျခားေက်ာင္း မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒ ေဘာင္တြင္း ေဝငွမည္ ျဖစ္ သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တြင္  
ျဖည့္ ေပး ရန္ေတာင္း ဆို ေသာ အခ်က္ မ်ား သည္ မိမိ ဖာသာ ေပး လုိ က ေပး ႏိုင္ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ ေသာ္  
ျငား လဲ၊ အခ်က္ အလက္ စံု စံု လင္ လင္ မ ရ ရွိ ခဲ့ လွ်င္ ဌါန Department’s အေနျဖင့္ ခေလး ၏ လုိ အပ္ ခ်က္မ်ား   
ကိုေနာင္တြင္ NSW   ျပည္နယ္ အစိုး ရ ေက်ာင္း တြင္ ေလွ်ာက္ လႊာ လက္ ခံရန္ အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား  ရွိ လာ ႏိုင္  
ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း အခ်က္ အလက္မ်ားကို လံု ျခံဳစြာသိမ္းစည္းထား မည္ ျဖစ္ သည္။ ၄င္းေလွ်ာက္လႊာ ကိုသင့္အေနျဖင့္ 
လဲ ခေလး ၏ ေက်ာင္းမွ တဆင့္ ရယူ ႏိုင္ ျပီး ျပင္ ဆင္ခ်က္ ရွိ ပါ က ျပင္ ဆင္ႏိုင္ သည္။ 

ေန႔ စြဲ 
Date

ေန႔စြဲ  လ ႏွစ္

အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းမွာ အပ္ႏွံတက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ 
ဒီပံုစံကို သင့္ကေလးရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္းကို ျပန္ေပးရပါမယ္။  
အစိုးရ မူလတန္း ေက်ာင္းမွာ အပ္ႏွံတက္ေရာက္ေနတာ မဟုတ္တဲ့  
ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဒီပံုစံကို သင့္ရဲ႕ ပထမဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ 
အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားမႈ  
ေဖၚျပခ်က္ အားလံုးကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ ျပန္လည္ ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

http://www.education.nsw.gov.au
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