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What works best: 2020 update
Overview of research into best teaching practices

Information for parents and carers of school students 

အေကာင္းဆုံး အလုပ္ျဖစ္သည့္အရာ-
၂၀၂၀ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခ်က္
အေကာင္းဆုံး သင္ၾကားမႈအေလ့အက်င့္မ်ားအား သုေတသနျပဳခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ကိုယ္သိတဲ့အရာေတြေပၚ အေျခခံၿပီး သင့္ကေလးကို သင္ၾကားေပးတယ္ဆိုတဲ့ 
အခ်က္ကို NSW အစိုးရ ေက်ာင္းေတြက အေလးထားက်င့္သုံးတဲ့အတြက္ 
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သင္ယူမႈမွာ အမ်ားႀကီး  အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၂၀၂၀ မွာ NSW ပညာေရးဌာနက ထိေရာက္တဲ့ သင္ၾကားမႈအေၾကာင္း 
အထင္ရွားဆုံး သုေတသန ျပဳခ်က္ေတြရဲ႕  မြမ္းမံျပင္ဆင္တင္ျပခ်က္တစ္ခု 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကို ‘အေကာင္းဆုံး အလုပ္ျဖစ္သည့္ 
အရာ- ၂၀၂၀ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ခ်က္‘ လို႔ေခါၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ သင္ယူရာမွာ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔  ဆရာေတြ အေနနဲ႔ စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ 
အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ အေထာက္အထားေတြေပၚအေျခခံတဲ့ အေလ့အက်င့္ 
ရွစ္မ် ိဳးကို ေဖၚျပထားပါတယ္။ ‘အေကာင္းဆုံး အလုပ္ျဖစ္သည့္ အရာ- ၂၀၂၀ 
မြမ္းမံျပင္ဆင္ခ်က္‘ က သင့္ကေလးရဲ႕ ေက်ာင္းအတြက္ သင္ၾကား သင္ယူမႈ 
ေတြမွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အက် ိဳးရွေိစမွာပါ။

ေအာက္မွာေဖၚျပထားတာကေတာ့ ဒီအေလ့အက်င့္ ေတြကို အိမ္မွာ 
က်င့္သုံးတဲ့အခါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ စကားေျပာပုံ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ 
အပါအဝင္ ‘အေကာင္းဆုံး အလုပ္ျဖစ္သည့္ အရာ‘ အေလ့အက်င့္ ရွစ္မ် ိဳးရဲ႕ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကေလးနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ တစ္ႀကိမ္မွာ 
ေမးခြန္းတစ္စုံပဲ သုံးဖို႔ အႀကံျပဳပါတယ္။

‘What works best: 2020 update’ စာအုပ္နဲ႔  ေက်ာင္းအတြက္ 
အေထာက္အထား ေပၚ အေျခခံတဲ့ အျခား အရင္းအျမစ္ေတြကို  
education.nsw.gov.au/about-us/educational-data/what-works-best-
2020-update မွာ ရွာလို႔ရပါတယ္။

၁။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္မားျခင္း

ဆရာေတြက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္ထားရင္ ေက်ာင္းသားေတြက အေကာင္းဆုံး 
သင္ယူ ၾကပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္ထားျခင္းဆိုတာ ဆရာေတြက 
ေက်ာင္းသားေတြ စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္၊ သူတို႔ကို  
အသစ္အဆန္းေတြ သင္ယူဖို႔ အားေပးတယ္၊ သူတို႔ အကူအညီလိုရင္ ေပးတယ္၊ 
ေက်ာင္းသားေတြကို လိမၼာေစခ်င္ၿပီး သင္ယူေစခ်င္တဲ့ စိတ္က ရွင္းလင္းၿပီး 
တသမတ္တည္းျဖစ္တယ္၊ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္မီဖို႔  
သင္ၾကားနည္း အမ် ိဳးမ် ိဳး အသုံးျပဳၾကတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

ကေလးကို အဆက္မျပတ္ေလ့လာပါ။
• မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္- သင့္ဆရာကို သင္သိတဲ့အရာနဲ႔ 

သင္လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြ ဘယ္လို ျပသမလဲ။

• အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ - သင့္ရဲ႕ 
သင္ယူမႈက ဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနၿပီ ဆိုတာ သင့္ဆရာက 
နားလည္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါမွ ဆရာက ဘာထပ္သင္ရမယ္ဆိုတာ 
သိလိမ့္မယ္။ သင့္ဆရာကို သင့္သိတဲ့အရာနဲ႔ သင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ 
အရာေတြ ဘယ္လိုျပသမလဲ။

၂။ ရွင္းလင္းတိက်စြာ သင္ၾကားျခင္း

အထူးသျဖင့္ အသစ္အဆန္းကို သင္ယူတဲ့အခါ သင္ၾကားမႈက ရွင္းလင္းတိက်ရင္ 
ေက်ာင္းသားေတြက အေကာင္းဆုံး သင္ယူၾကတယ္။ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ 
သင္ၾကားမႈဆိုတာ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို 
ဘာေၾကာင့္ သင္ယူရတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း၊ သူတို႔သိၿပီးသား ကိစၥနဲ႔ 
ဘယ္လို ဆက္စပ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘာလုပ္ ေစခ်င္တယ္၊ 
ဘယ္လိုလုပ္ေစခ်င္တယ္၊ သူတို႔ ေအာင္ျမင္သြားရင္ ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္တယ္ 
ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွင္းျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးကို အဆက္မျပတ္ေလ့လာပါ။
• မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္- ဒီေန႔ သင္ယူလာတဲ့ အရာေတြကို ေျပာျပပါ။ 
သင္ယူရတာ လြယ္ရဲ႕လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့ရလား။ 
သင္နားလည္ၿပီလို႔ ဘယ္လိုေျပာႏိုင္သလဲ။

၃။ ထိေရာက္ေသာ သုံးသပ္ခ်က္

ဆရာေတြက ထိေရာက္တဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ ေပးရင္ ေက်ာင္းသားေတြက 
အေကာင္းဆုံး သင္ယူ ႏိုင္ၾက ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ဆိုတာ 
အျပဳသေဘာဆန္ၿပီး အေသးစိတ္ တိတိက်က် သုံးသပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္တစ္ခုခုကို ဘယ္လိုလုပ္သလဲ၊ ဘယ္လို 
အမွားမ် ိဳးလုပ္သလဲ၊ အနာဂတ္မွာ ဘာေတြ တိုးတက္ ဖို႔လိုသလဲဆိုတာ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးကို အဆက္မျပတ္ေလ့လာပါ။
• မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္- သင္ အသစ္တစ္ခုခု ေလ့လာေနခ်နိ္မွာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ 
ရွမိရွ ိ ဘယ္လိုသိလဲ၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ ပိုေကာင္းေအာင္ 
လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုသိႏိုင္ သလဲ။
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၄။ ေလ့က်င့္ရာတြင္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ မ်ားသုံး၍ 
သတင္းေပးျခင္း

ေက်ာင္းသားေတြ သင္ယူတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္အထိ ေရာက္ေနတယ္၊ 
ဘာေတြထပ္သင္ရမယ္ ဆိုတာ ဆရာေတြ အေသအခ်ာ သိရွႏိိုင္ဖို႔ 
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ေတြ သုံးရင္ ေက်ာင္းသား ေတြက 
အေကာင္းဆုံး သင္ယူၾကပါတယ္။ ဒီလိုအသုံးျပဳဖို႔ ဆရာေတြအတြက္ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြ ပုံစံမ် ိဳးစုံ လိုအပ္ပါတယ္။ အတန္းထဲက 
ပေဟ႒ေိတြ၊ ဆရာေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေက်ာင္းသားက ေျဖတာေတြ၊ 
ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္းနမူနာနဲ႔ စာေမးပြေဲတြ အပါအဝင္ 
အခ်က္အလက္ေတြကို ေနရာေပါင္းစုံက ရႏိုင္ပါတယ္။

၅။ စစ္ေဆးျခင္း

ဆရာေတြက အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြကို အသုံးျပဳရင္ 
ေက်ာင္းသားေတြက အေကာင္းဆုံး သင္ယူပါတယ္။ စစ္ေဆးျခင္းဆိုတာ 
ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ သင္ယူမႈက ဘယ္ေနရာေရာက္ေနၿပီလဲ ဆိုတာ 
အကဲျဖတ္ဖို႔ ဆရာေတြအသုံးျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြေဲတြ၊ 
ေလ့လာခ်က္ေတြ စတဲ့ ပုံစံကားက် လုပ္ငန္းေတြပါသလို ေက်ာင္းသား ေတြကို 
ေမးခြန္းေတြေမးတာ၊ သူတို႔ရဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္း နမူနာ ေတြကို စစ္ေဆးတာ စတဲ့ 
အလြတ္တန္း လုပ္ငန္းေတြ လည္းပါပါတယ္။

ကေလးကို အဆက္မျပတ္ေလ့လာပါ။
• မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္- သင့္ဆရာကို သင့္သိတဲ့အရာနဲ႔ 

သင္လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို ဘယ္လိုျပသမလဲ။

• အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္- သင့္ရဲ႕ 
သင္ယူမႈက ဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနၿပီ ဆိုတာ သင့္ဆရာက 
နားလည္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါမွ ဆရာက ဘာထပ္သင္ရမယ္ဆိုတာ 
သိလိမ့္မယ္။ သင့္ဆရာကို သင့္သိတဲ့အရာနဲ႔ သင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ 
အရာေတြကို ဘယ္လိုျပသမလဲ။

၆။ စာသင္ခန္း စီမံခန႔ခ္ြ ဲျခင္း

ဆရာေတြက အတန္းကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန႔ခ္ြရဲင္ ေက်ာင္းသားေတြက 
အေကာင္းဆုံး သင္ယူၾကတယ္။ စာသင္ခန္းစီမံခန႔ခ္ြမဲႈ ဆိုရာမွာ 
ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ လုံၿခဳတံဲ့၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး စိတ္အားထက္သန္ 
ေစတဲ့ သင္ယူမႈပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေစဖို႔ ဆရာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့ 
လုပ္ငန္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန႔ ္ျပန႔ ္ ပါဝင္ပါတယ္။

ကေလးကို အဆက္မျပတ္ေလ့လာပါ။
• မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္- သင့္စာသင္ခန္း ထဲမွာ 

ေက်ာင္းသားေတြ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ၊ ျဖည့္ဆည္းရမယ့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွပိါသလား။ နဲနဲေလာက္ေျပာျပပါ။ ဒါေတြကို 
ႀကိဳးစား လိုက္နာတဲ့ အခါ ဘာျဖစ္သလဲ။ မလိုက္နာတဲ့အခါ 
ဘာျဖစ္သလဲ။

• အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္- 
သင့္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းစည္းကမ္း၊ ေက်ာင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ 
အတန္းစည္းကမ္း၊ အတန္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွလိား။ 
နဲနဲေလာက္ ေျပာျပပါ။ ေက်ာင္းသားေတြက ဒါေတြကိုလိုက္နာရင္ 
ဘာျဖစ္လဲ။ မလိုက္နာရင္ေကာ ဘာျဖစ္လဲ။

၇။ ေနထိုင္ေကာင္းျခင္း

ေက်ာင္းသားေတြက ေနထိုင္ေကာင္းၿပီး က်န္းမာရင္ အေကာင္းဆုံး 
သင္ယူၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေကာင္းမႈဆိုတာ က်ယ္ျပန႔လ္ွၿပီး 
စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ ခံစားမႈပိုင္း က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ သင္ယူရာမွာ 
အကူအညီရမႈ၊ သန္စြမ္းတဲ့ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝမႈ စတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသား 
ေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေကာင္းျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။

• လုံၿခဳတံဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးျခင္း

• ေက်ာင္းသားေတြ ရင္းႏွ ီးကြၽမ္းဝင္လာတယ္လို႔ ခံစားရေအာင္ ကူညီေပးျခင္း

• သူတို႔ရဲ႕ အယူအဆ၊ အေတြးအျမင္ေတြကို တန္ဖိုးထားျခင္း

• သင္ယူမႈတြင္ စိတ္ဝင္စားေစရန္ အားေပးျခင္း

• သူတို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ကူညီျခင္း

• ဆရာမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း

ကေလးကို အဆက္မျပတ္ေလ့လာပါ။
• မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္- 

လတ္တေလာ ေက်ာင္းမွာ ေပ်ာ္ရဲ႕လား။ ခက္ခဲတဲ့အရာေတြ 
စိမ္ေခၚမႈေတြ ႀကဳရံလား။ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာရွရိင္ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ 
ဘယ္သူ႔ကို ေျပာျပရမလဲဆိုတာ သိလား။ ေက်ာင္းမွာ 
တစ္ေယာက္ေယာက္က သင့္ကို ဂ႐ုစိုက္လား။
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၈။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ဆရာေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေတြက 
အေကာင္းဆုံးသင္ယူၾကတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုတာ ဆရာေတြက 
အျခားဆရာေတြ၊ ျပင္ပက ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သင္ၾကားမႈကို 
တိုးတက္ေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ 
ျခင္းမွာ ဆရာေတြက သခၤန္းစာေတြ၊ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ေတြ ပူးေပါင္း 
စီစဥ္ျခင္း၊ သခၤန္းစာေတြကို အခ်င္းခ်င္းေလ့လာၿပီး ေဝဖန္အႀကံျပဳျခင္း၊ 
အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္း တို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္

Aldavilla Public School ရဲ႕ ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွဖိို႔ ျမင့္မားတဲ့ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထားရွတိဲ့အတြက္ Aldavilla Public School 
ေက်ာင္းက ေအာင္ျမင္မႈ ရရွတိာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို 
သူတို႔ ျဖစ္ခ်င္တာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ 
အၿမဲတမ္း သတိေပးပါတယ္။ Aldavilla Public School ေက်ာင္းမွာ 
ျမင့္မားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အားေပးတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ကေတာ့ 
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြ ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြကို 
သူတို႔ရယူႏိုင္တဲ့ သင္ယူမႈ ပန္းတိုင္ေတြ ထားရွဖိို႔ အားေပးပါတယ္။ 
ဆရာေတြကလည္း ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားဖို႔ အၿမဲ အားေပး ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းအေနနဲ႔လည္း တစ္ေက်ာင္းလုံးအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ 
ေဖၚထုတ္ၿပီး ျမင့္မားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြကို အားေပးပါတယ္။ 
ဥပမာ- အတန္းတိုင္းက တူညီတဲ့ အမူအက်င့္ စီမံခန႔ခ္ြမဲႈစနစ္ကို က်င့္သုံး 
ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသား-ဆရာ ဆက္ဆံေရးကို ဦးစားေပး ပါတယ္။ 
ဆရာေတြအားလုံးက ေက်ာင္းသား ေတြကို သိနားလည္ဖို႔ႀကိဳးစားၿပီး 
သူတို႔ကို ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပသၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ စေန၊ 
တနဂၤေႏြမွာ ဘာလုပ္လဲလို႔ ေမးတာ၊ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ေမာင္ႏွမ၊ 
ညီအစ္ကိုေတြကို သိေအာင္လုပ္ထားတာ စသျဖင့္ လြယ္ကူတဲ့ 
ကိစၥေလးနဲ႔ သူတို႔ကို ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ ပါတယ္။  

ဥပမာအားျဖင့္

Concord High School တြင္ ေလ့က်င့္မႈအား သတင္းေပးရန္ 
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း

Concord High School ရဲ႕ သခ်ၤာဌာနႀကီးက သူတို႔ရဲ႕ HSC 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ကို ႏွစ္တိုင္း ေလ့လာၿပီး ရလဒ္ေတြကို 
အသုံးျပဳၿပီး Years 7-11 ႏွစ္အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္ကို  
ေရးဆြ ဲ ပါတယ္။ သခ်ၤာဌာနမႈး ရွင္းျပတာက- “ေက်ာင္းသားေတြ 
မွားတတ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေလ့လာၿပီး ကေလးေတြ မွားတတ္တဲ့ 
အခ်က္ေပၚ အေျခခံၿပီး အစီအစဥ္ကို ျပန္ေရးပါတယ္။ ဥပမာ- 
ေက်ာင္းသားေတြက မွာ ‘significant figures’ (အရာေရာက္ဂဏန္း) 
ကို သိပ္နားမလည္ၾကပါဘူး။  အဲဒါေၾကာင့္ အခု ‘significant figures’ကို 
Year 7 ကိုေ႐ႊ႕လိုက္ပါတယ္။ ‘significant figures’ကို အသုံးျပဳၿပီး 
ေလ့လာခန႔မ္ွန္းဖို႔ ေျခာက္ႏွစ္ အခ်နိ္ရ တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာပါ။ အခုဆိုရင္ 
‘significant figures’က ျပႆနာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။“

တခါတေလ အစီအစဥ္ျပန္လည္ ေရးဆြဖဲို႔ တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ 
ေခါင္းစဥ္ေတြ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရ တတ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႔ဗဟုသုတေတြကို အသုံးခ်ဖို႔နဲ႔ 
အယူအဆေတြကို နားလည္ဖို႔ တစ္ႏွစ္လုံး အခြင့္အေရးပိုရပါတယ္။ 
သခ်ၤာဌာနမႈး ဆက္ေျပာျပတာက - “ေက်ာင္းသား ေတြက ‘probability’ 
(ျဖစ္တန္စြမ္း) ကို နားမလည္ ၾကဘူး။ အစီအစဥ္ကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး 
‘probability’ ကို စာသင္ႏွစ္တိုင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးမွာ ထားလိုက္တယ္။ 
အဲဒါေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ႏွစ္ေတြထဲက သူတို႔က အဲဒါကို 
ျမင္ဖူးေနေတာ့တယ္။“

တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ

ပိုမိုသိရွလိိုလွ်င္ သင့္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ 
စုံစမ္းမႈအတြက္ စကားျပန္လိုအပ္လွ်င္ တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ 
131 450 သို႔ ေခၚဆိုၿပီး သင္၏ ဘာသာစကားျဖင့္ 
စကားျပန္တစ္ေယာက္ ေတာင္းခံပါ။ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ 
သင္ေခၚဆိုလိုေသာဖုန္းနံပါတ္ကို ေျပာပါ၊ စကားျပန္ႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ 
စကားေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက ကူညီပါလိမ့္မည္။ 
ဤဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုပါ။ 
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