အတွင်းေရး

ြြည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်
ြြည်ေောင်စုရာေူဵဝန်အဖွဲ့
နိုင်ငဴဝ
ဳ န်ေမ်ဵတက္ကသိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြြည်)
အရာေမ်ဵငယ်အေြြေြေဳသင်တန်ဵ အမှတ်စဉ် (၁၂၂) သင်တန်ဵဝင်ညွှန်ကကာဵလွှာ
ရည်ရွယ်ြေျက်
၁။
နိုငင
် ဴတ
ဳ ာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ အရာထမ်ဵငယ်မျာဵအာဵ အမျ ိုဵသာဵေရဵအြမင်ရရှိေရဵနှငဴ်
စိတ်ဓာတ်ကြဳဴခိုင်မှုရှိေစေရဵတို့အတွြ် ေလဴြျင်ဴပျိုဵေထာင်ေပဵရန်နှင်ဴ သြ်ဆိုငရ
် ာပညာရပ်မျာဵြို
အေြခခဳအာဵြဖင်ဴ နာဵလည်သေဘာေပါြ်ေစပပီဵ စည်ဵြမ်ဵနှငဴ်ြိုယ်ြျင်ဴသိြ္ခာြို ေစာင်ဴသိ
ထိန်ဵသိမ်ဵတတ်ေသာ ဝန်ထမ်ဵေြာင်ဵမျာဵ ြဖစ်လာေစရန် ရည်ရွယ်သည်။
သင်တန်ဵကာလ
၂။
သင်တန်ဵြာလမှာ Distance Learning ြဖငဴ် ရြ်သတ္တ(၁၂)ပတ်၊ နိုငင
် ဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵ
တြ္ကသိုလ်(ေအာြ်ြမန်မာြပည်)တွင် In-House Learning ြဖငဴ် ရြ်သတ္တ (၄)ပတ် စုစုေပါင်ဵ
ရြ်သတ္တ(၁၆)ပတ် ြဖစ်ပါသည်။
သင်တန်ဵသာဵအရည်အြေျင်ဵ
၃။
ဌာနဆိုင်ရာနိုငင
် ဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵအဖွဲ့အစည်ဵ အသီဵသီဵ၌ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လျြ်ရှိေသာ အသြ်
(၄၅)နှစ်နှငဴ်ေအာြ် လစာနှုန်ဵ (၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ - ၂၄၄၀၀ဝိ)၊ (၂၁၆၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ -၂၂၆၀၀ဝိ)နှင်ဴ
လစာနှုန်ဵ (၁၉၈၀၀ဝိ -၂၀၀ဝိ -၂၀၈၀၀ဝိ)ရရှိေသာ ြျွမ်ဵြျင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ပညာရှငဝ
် န်ထမ်ဵမျာဵ၊
စီမဳခန့်ခွဲေရဵ (စီဵပွာဵေရဵ၊ အုပ်ချုပ်ေရဵ၊ လူမှုေရဵ) အမှုထမ်ဵမျာဵ တြ်ေရာြ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေအာြ်ပါ
အချြ်မျာဵနှင်ဴြင်ဵရှင်ဵသူမျာဵ ြဖစ်ရပါမည်(ြ)

(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)
(စ)
(ဆ)
(ဇ)

ေဆဵအဆငဴ်မမီသူမျာဵ(ဥပမာ-ြူဵစြ်ေရာဂါ၊ စိတ်ေရာဂါ၊ ြင်ဆာေရာဂါ၊ အေရြပာဵ
ေရာဂါ၊ ေအအိုင်ဒီအြ်စ်ေရာဂါ၊နှလုဳဵေရာဂါ၊ ေြခ၊ လြ်၊ ြိုယ်အဂေါအစိတ်အပိုင်ဵ
ခွဲစိတ်ြုသထာဵသူမျာဵနှငဴ် ေဆဵေထာြ်ခဳချြ်တွင် Unift For Training ြဖစ်ေနသူမျာဵ)၊
COVID-19 ြာြွယ်ေဆဵ(၂)ကြိမ် မထိုဵရေသဵသူမျာဵ၊
အမှုြိစ္စမြင်ဵရှင်ဵသူမျာဵ(ခုဳရုဳဵ၊ တရာဵရုဳဵမျာဵတွင် အမှုဆိုင်ရန်၊ သြ်ေသခဳရန်ရှိသူမျာဵ)၊
ြိုယ်ဝန်ေဆာင်နှငဴ် မီဵဖွာဵပပီဵစ အမျိုဵသမီဵမျာဵ၊
နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၁၀၁၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ(ဇ)အရ ေမွဵြင်ဵစ
ြေလဵငယ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာြ်ခွငဴ်ခဳစာဵမညဴ်သူမျာဵ၊
သင်တန်ဵြာလအတွင်ဵ အေဝဵသင်တြ္ကသိုလ်စာေမဵပွဲေြဖဆိုရန်ရှိသူမျာဵ၊
သင်တန်ဵြာလအတွင်ဵ နိုင်ငဳြခာဵပညာသင်၊ သင်တန်ဵ၊ ေလဴလာေရဵ၊ ေဆွဵေနွဵပွဲ၊
အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲသွာဵေရာြ်ရန်ရှိသူမျာဵ၊
ဌာနတွင်ဵ ရာထူဵတိုဵစာေမဵပွဲေြဖဆိုရန် အြျုဳဵဝင်သူမျာဵနှငဴ် ေြဖဆိုထာဵသူမျာဵ၊
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တည်ေနရာ၊ သင်တန်ဵတက်ေရာက်ြြေင်ဵနှင်ဴ သတင်ဵြိ့ြု ြေင်ဵ
၄။

အရာထမ်ဵငယ်အေြခခဳသင်တန်ဵ အမှတ်စဉ်(၁၂၂)ြို (၈-၈-၂၀၂၂) ရြ်ေန့မှ (၂-၁၂-၂၀၂၂)

ရြ်ေန့ထိ စုစုေပါင်ဵသင်တန်ဵြာလ(၁၆)ပတ်ြဖငဴ် ဖွင်ဴလှစ်မည်ြဖစ်ပပီဵ သင်တန်ဵ၏ ပထမပိုင်ဵအာဵ
တာဝန် ခ ျ န
ိ ် ထ မ် ဵ ေဆာင် ရ င် ဵ ရု ဳ ဵ ချ န
ိ ် ြ ပင် ပ တွ င ် Distance Learning ြဖင် ဴ (၈ - ၈ - ၂၀၂၂)
ရြ်ေန့မှ (၂၈ - ၁၀ -၂၀၂၂) ရြ်ေန့ထိ ရြ်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်ကြာြဖငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ သင်တန်ဵ၏
ဒုတိယပိုင်ဵအာဵ ရန်ြ ု န်တ ိ ု င်ဵေဒသကြီ ဵ၊ လှ ည် ဵြူဵပမို ့နယ်၊ ေဖာင်က ြီဵေြျဵရွာ အနီဵ ရှ ိ နိ ု င ်ငဳ ဴ
ဝန် ထ မ်ဵတြ္က သ ို လ ် (ေအာြ်ြမန်မာြပည်)တွင် In-House Learning ြဖငဴ် (၇-၁၁-၂၀၂၂) ရြ်ေန့မှ
(၂-၁၂-၂၀၂၂) ရြ်ေန့ထိ ရြ်သတ္တ(၄)ပတ်ကြာြဖငဴ်လည်ဵေြာင်ဵ သင်တန်ဵြာလအာဵ အပိုင်ဵ(၂)
ပိုင်ဵခွဲြာတြ်ေရာြ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ “သင်တန်ဵဝင်သတင်ဵပို့ြခင်ဵ” အာဵ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ
ေဆာင် ရွြ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်(ြ) သင်တန်ဵြာလပထမပိုငဵ် အတွြ်

သင်တန်ဵအဝင်သတင်ဵပို့ြခင်ဵြို

“သင်တန်ဵ

ေရာက်ရှိသတင်ဵြို့ရန်ြုဳစဳ” တွင်ြဖညဴ်စွြ်ြာ ၇-၈-၂၀၂၂ ရြ်ေန့ ေနာြ်ဆုဳဵထာဵ၍
တြ္ကသိုလ်၏ email လိပ်စာ bcfjob122.csalm@gmail.com သို့ ေပဵပို့ကြရမည်
ြဖစ်ပါသည်။ [သင်တန်ဵေရာြ်ရှိသတင်ဵပို့ပုဳစဳအာဵတြ္ကသိုလ် Website ၌

လွှငဴ်တင်

ေပဵထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။]
(ခ)

Distance Learning ြဖငဴ် ရြ်သတ္တပတ်(၁၂)ပတ်ကြာ သင်တန်ဵတြ်ေရာြ်ပပီဵေနာြ်
နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵတြ္ကသိုလ်(ေအာြ်ြမန်မာြပည်)သို့ In-house

Learningြဖငဴ် သင်တန်ဵ

ဆြ်လြ်တြ်ေရာြ်ရန်အတွြ် လာေရာြ်ရာတွင် ြျန်ဵမာေရဵေဆဵအဆငဴ်မမီ
(Unfit For Training) ပါြ သင်တန်ဵဆြ်လြ်တြ်ေရာြ်ခွငဴ် ြပုမည်မဟုတ်ပါ။
(ဂ)

သင်တန်ဵြာလဒုတိယပိုင်ဵအတွြ် သင်တန်ဵအဝင်သတင်ဵပို့ြခင်ဵြို ၄-၁၁-၂၀၂၂ ရြ်ေန့
(၁၈:၀၀)နာရီအထိ ေနာြ်ဆုဳဵထာဵြာ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵတြ္ကသိုလ်(ေအာြ်ြမန်မာြပည်)
သို့ လူြိုယ်တိုင်ေရာြ်ရှိသတင်ဵပို့ကြရမည်ြဖစ်ပါသည်။

သင်ကကာဵြို့ြေျမည်ဴ ဘာသာရြ်မျာဵနှင်ဴ ြို့ြေျမညဴ်ြဳစ
ု ဳ
၅။
သင်တန်ဵတွင် ပညာဌာန(၈)ခုမှ စီမဳခန့်ခွဲမ၊ှု စီဵပွာဵေရဵ၊ ဥပေဒ၊ လူမှုေရဵသိပ္ပဳ၊ နိုင်ငေ
ဳ ရဵသိပ္ပဳ၊
အဂေလပ
ိ ်စာ၊ သတင်ဵအချြ်အလြ်နှင်ဴဆြ်သွယ်ေရဵနည်ဵပညာ၊ ြာြွယ်ေရဵပညာ ဘာသာ
ရပ်မျာဵြို ပိခ
ု့ ျမည်ြဖစ်ပါသည်။ သင်တန်ဵြာလ ပထမပိုင်ဵတွင် ပညာဌာန(၇)ခုမှ ဘာ သာရပ်မျာဵ၊
ေလဴလာရန် သင်ခန်ဵစာအြျဉ်ဵ(Soft File)မျာဵြို တြ္ကသိုလ်၏ Learning Management
System(LMS)၌ လွှငဴ်တင်ထာဵေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ အဆိုပါဘာသာရပ်မျာဵအာဵ သင်တန်ဵသာဵမျာဵ အေနြဖငဴ်
ပထမရြ်သတ္တ (၁၂)ပတ်ြို လုပ်ငန်ဵခွင်မပျြ်ရုဳဵတြ်ပပီဵ ရုဳဵဖွငရ
ဴ် ြ်မျာဵ (တနလောေန့ မှ
ေသာကြာေန့ထိ)၏ ရုဳဵချိန်ြပင်ပ ြိုယ်ပင
ို ခ
် ျိန်တွင် တစ်ေန့လျှင် (၁နာရီ ၃၀မိနစ်) ြို ြိုယ်တိုင်
ေလဴလာသင်ယူချ ိန်အြဖစ် မပျြ်မြွြ်ေလဴလာသင်ယူြခင်ဵ၊ စေန၊ တနဂေေနွရုဳဵ ပိတ်ရြ်မျာဵတွင်
Tutorial နှငဴ် Assignment မျာဵေြဖဆိုြခင်ဵ၊ေမဵခွန်ဵမျာဵေမဵြမန်ဵြခင်ဵ၊ ေြဖဆိုြခင်ဵ တိြ
ု့ ို(၀၉:၀၀)နာရီ
(၁၂:၀၀)နာရီအထိ ေဆာင်ရွြ်ကြရမည်ြဖစ်ပါသြဖငဴ် မြျက်မကွက် တက်ေရာက်ေြဵရန် ြဖစ်ပါသည်။
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၆။
သင်တန်ဵြာလ ပထမပိုင်ဵြို ေအာင်ြမင်စွာတြ်ေရာြ်ပပီဵပါြ ၇-၁၁-၂၀၂၂ ရြ်ေန့မှ
၂-၁၂-၂၀၂၂ရြ်ေန့ထိ ဖွငဴ်လှစ်မညဴ် သင်တန်ဵြာလဒုတိယပိုင်ဵ ရြ်သတ္တ(၄)ပတ်၌ ပညာဌာန
(၇)ခုမှ ဘာသာရပ်မျာဵ ပို့ချြခင်ဵ၊ ြာြွယ်ေရဵ ပညာဌာနမှ စာေတွ့၊ လြ်ေတွ့မျာဵြဖငဴ် ပို့ချြခင်ဵ၊
စာေမဵပွဲေြဖဆိုြခင်ဵမျာဵြို ေဆာင်ရွြ်ကြရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။
သင်တန်ဵြာလ ပထမပိုင်ဵ(Distance Learning) နှငဴ် ဒုတိယပိုင်ဵ (In-House Learning)
ြာလမျာဵတွင် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအတိုငဵ် ေလဴလာသင်ယူြခင်ဵ၊ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ
ေဆာင်ရွြ်ကြရမည် ြဖစ်ပါသည်စဉ်
(ြ)

အေကြာင်ဵအရာ

ြာလနှင်ရ
ဴ ြ်စွဲ

သင်တန်ဵြာလပထမပိုငဵ် (Distance Learning )

၁

သင်တန်ဵဝင်သတင်ဵပို့ြခင်ဵ(Online)
စာပိုဒ်(၄)(ြ)ပါနည်ဵလမ်ဵအတိုငဵ်

၂

သင်တန်ဵဖွင်ြဴ ခင်ဵနှငဴ်ေလဴြျငဴ်ေရဵစနစ်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ LMS နှငဴ်
သင်ေထာြ်ြူပစ္စည်ဵအသုဳဵြပုပုဳရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ (Online)
(Zoom Code အာဵ Email ြဖငဴ်ေပဵပို့မည်ြဖစ်ပါသည်။)

၃

Tutorial/Assignment မျာဵေြဖဆိုြခင်ဵ

(ခ)

၅-၈-၂၀၂၂ မှ
၇-၈-၂၀၂၂ ထိ
၈-၈-၂၀၂၂

ေနာြ်ဆြ်တွဲပါ
အချ ိန်ဇယာဵအတိုငဵ်

သင်တန်ဵြာလဒုတိယပိုင်ဵ(In-house Learning)

၁

သင်တန်ဵဝင်သတင်ဵပို့ြခင်ဵ
စာပိုဒ်(၄)(ဂ)ပါနည်ဵလမ်ဵအတိုင်ဵ

၂

ပညာဌာန(၈)ခုမှ သင်ကြာဵပိခ
ု့ ျြခင်ဵ

၃

Examination စစ်ေဆဵြခင်ဵ

၄

သင်တန်ဵဆင်ဵလြ်မှတ်ချ ီဵြမှငဴ်ြခင်ဵ

၄-၁၁-၂၀၂၂
အချ ိန်ဇယာဵထုတ်ြပန်
ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်
။
၂-၁၂-၂၀၂၂

ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ(Assessment)
၈။
သင်တန်ဵြာလ ပထမပိုငဵ် နှငဴ်ဒတ
ု ိယပိုငဵ် တွင် ပညာဌာန(၈)ခုမှ ပိခ
ု့ ျေဆွဵေနွဵေသာ Module
မျာဵအာဵ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအတိုငဵ် ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Assessment) ေဆာင်ရွြ်မည် ြဖစ်ပါသည်စဉ်

အေကကာင်ဵအရာ

ေဆာင်ရွက်မညဴ်
ကကိမ်ေရ

မှတ်ြေျက်

(ြ) သင်တန်ဵြာလပထမပိုင်ဵ
၁

Tutorial

(၇) ကြိမ်

LMS အသုဳဵြပုေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၂

Assignment

(၇) ကြိမ်

LMS အသုဳဵြပုေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။

(ခ)

၁

သင်တန်ဵြာလဒုတိယပိုင်ဵ

Examination

(၈) ကြိမ်

အတွင်းေရး
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၉။
သင်တ န်ဵ ြာလပထမပို င ်ဵ (Distance Learning) ဆန် ဵစစ် ြခင်ဵ မျာဵအတွြ ် Learning
Management System(LMS) နှငဴ် email မျာဵြိုအသုဳဵြပုြာ ေဆာင်ရွြ်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ သင်တန်ဵသာဵ
တစ်ဉီဵချင်ဵစီြ Assessment မျာဵအာဵေြဖဆိုရာတွင် ြိုယ်တိုင် ေဆာင်ရွြ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ အြခာဵသူ
မျာဵထဳသို့ မျှေဝြခင်ဵ၊ တစ်ပါဵသူထဳမှြူဵယူေဖာ်ြပြခင်ဵမျာဵမြပုရပါ။
အြေျ ိန်ဇယာဵေုတ်ြြန်ြြေင်ဵ
၁၀။

သင်တန်ဵအချ ိန်ဇယာဵ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအတိုငဵ် (၂)ပိုင်ဵခွဲ၍ ထုတ်ြပန်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်(ြ) သင်တန်ဵြာလပထမပိုငဵ် တွင် ေလဴြျငဴ်သင်ကြာဵေရဵစနစ်အာဵရှငဵ် လင်ဵြခင်ဵ၊ ပညာ
ဌာနမှူဵမျာဵမှ ဘာသာရပ်ေလဴလာနည်ဵရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ Tutorial ၊ Assignment မျာဵ
ေြဖဆိုြ ခင်ဵနှ ငဴ် အပတ် စဉ် ဘာသာရပ် အ လို ြ် ပိ ု့ ခ ျဆရာ၊ဆရာမမျာဵနှ ငဴ် ေတွ့ ဆု ဳ
ေဆွဵေနွဵြခင်ဵမျာဵြို အချ ိန်ဇယာဵအတိုငဵ် ေဆာင်ရွြ်မည်ြဖစ်ပပီဵ၊ အေြပာင်ဵအလဲ
ရှိပါြ LMS ၌ ထုတ်ြပန်ေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ခ) သင်တန်ဵြာလဒုတိယပိုင်ဵတွင် ပိခ
ု့ ျချိန်(၁)ချ ိန်လျှင် မိနစ်(၅၀)ြဖငဴ် တစ်ရြ်လျှင်(၇)
ချ ိန်အာဵ သင်တန်ဵခန်ဵမမျာဵအတွငဵ် တြ်ေရာြ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ အချန
ိ ်ဇယာဵအာဵ
အပတ်စဉ် ထုတ်ြပန်ေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။

သင်တန်ဵအေောက်အကူြြုနည်ဵလမ်ဵမျာဵ
၁၁။
ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ Study Materials မျာဵအာဵ ေဆာင်ရွြ်ေပဵမည်ြဖစ်သည်(ြ) သင်ြေန်ဵစာအကျဉ်ဵနှင်ဴ သင်ေထာြ်ြူပစ္စည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ ပိခ
ု့ ျဆရာ၊ဆရာမမျာဵ၏
Power Point File၊ PDF File နှငဴ် အြခာဵ ရည်ညွှန်ဵြိုဵြာဵ အသုဳဵြပုဖတ်ရှုရမညဴ်
(References and Resources) မျာဵ အာဵ LMS ၌ လွှင်ဴတင်ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ခ) သင်တန်ဵသာဵ၊သင်တန်ဵသူမျာဵသည် သင်ခန်ဵစာအြျဉ်ဵနှငဴ်ေလဴလာနည်ဵလမ်ဵညွှန်
အတိုငဵ် ြိုယ်တိုင် ေလဴလာြာ Self-Assessment Test မျာဵြို ေြဖဆိုြခင်ဵ၊
Assignment မျာဵေရဵသာဵေပဵပို့ြခင်ဵတို့အာဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(ဂ) တြ္ကသိုလ်၏ Learning Managment System (LMS) အသုဳဵြပုနည်ဵအာဵ သင်တန်ဵ
ြာလပထမပိုင်ဵ ေလဴြျငဴ်ေရဵစနစ် ရှငဵ် လင်ဵသညဴ် ေန့ရြ်တွင် သင်ကြာဵေပဵသွာဵ
မည်ြဖစ်ပါသည်။ သင်တန်ဵြာလ တစ်ေလျှာြ် Study Material မျာဵလွှငဴ် တင်ထာဵ
ြခင်ဵ၊ Tutorial နှငဴ် Assignment ေြဖဆိုြခင်ဵမျာဵအာဵ LMS ြဖငဴ် အသုဳဵြပု ေဆာင်ရွြ်
သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
ကကိုတင်ေဆာင်ရွက်ောဵရမည်ဴ လုြ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ
၁၂။ သင်တန်ဵြာလပထမပိုငဵ် ( Distance Learning ) တြ်ေရာြ်နိုင်ေရဵအတွြ် ေအာြ်ပါ
တို့ြုိ ကြိုတင်ေဆာင်ရွြ်ထာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်(ြ) ေလဴြျငဴ်ေရဵစနစ်ရှငဵ် လင်ဵြခင်ဵ၊ ဘာသာရပ် ပို့ချဆရာ၊ဆရာမ မျာဵနှင်ဴ အပတ်စဉ်
ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊Tutorial ေြဖဆိုြခင်ဵတို့ြုိ Zoom Application အသု ဳ ဵ ြပုမည်
ြဖစ် ပ ါသြဖငဴ ် အသု ဳ ဵ ြပုမညဴ ် Laptop/Tablet တွ င ် Zoom Application
အတွင်းေရး
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ထညဴ်သွငဵ် ထာဵရန်နှငဴ် Internet Connection ေြာင်ဵမွန်ေရဵကြိုတင် ေဆာင်ရွြ်
ထာဵရန်၊
(ခ) မိမြ
ိ ိုယ်ပိုင် Google Account / Gmail Account တစ်ခုဖွငဴ်လှစ်ရန်၊
(ဂ) Website သို့ဝင်၍ သင်တန်ဵဝင်သတင်ဵပို့ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်ြို ၇-၈-၂၀၂၂ ရြ်ေန့
ေနာြ်ဆုဳဵထာဵ၍ ေဆာင်ရွြ်ရန်၊
(ဃ) သင်တန်ဵအမည်ြဖငဴ် Viber Group ဖွဲ့နိုငေ
် ရဵအတွြ် သင်တန်ဵသာဵ တစ်ဉီဵချင်ဵစီမှ
Viber အသုဳဵြပုမညဴ် Phone နဳပါတ်မျာဵအာဵ နိုင်ငဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵတြ္ကသိုလ် (ေအာြ် ြမန်
မာြပည် ) သင်တ န်ဵေရဵရာဌာန၏ email လိပ ် စာ ြဖစ် ေ သာ bcfjob122. csalm@
gmail.com သို့ ေပဵပိရ
ု့ န်၊
သင်တန်ဵဒုတိယပိုင်ဵြာလသင်တန်ဵဝင်သတင်ဵပို့ြခင်ဵ
၁၃။ In-House Learning ြဖငဴ် (၇-၁၁-၂၀၂၂)ရြ်ေန့မှ (၂-၁၂-၂၀၂၂)ရြ်ေန့ထိ ရြ်သတ္တ
(၄)ပတ် ကြာ ဖွငဴ်လှစ်မည်ြဖစ်ပပီဵ သင်တန်ဵတြ်ေရာြ်ရမညဴ်သူမျာဵသည် ၄-၁၁-၂၀၂၂ ရြ်ေန့
မွန်ဵလွဲပုိငဵ် (၁၈:၀၀)နာရီ ေနာြ်ဆုဳဵထာဵ၍ ေရာြ်ရှိသတင်ဵပို့ကြရမည် ြဖစ်ပါသည် (ြ) ေအာြ်ပါပစ္စည်ဵမျာဵ ယူေဆာင်လာရမည်( ၁ ) ြခင်ေထာင်
၁ လုဳဵ
( ၂ ) အိပ်ယာခင်ဵ
၁ ခု
( ၃ ) မတ်ခွြ်
၁ လုဳဵ
( ၄ ) ဇွန်ဵ/ခြ်ရင်ဵ
၁ စုဳ
( ၅ ) အေနွဵထည်/မိုဵြာအြကျအရှည်
၁ ထည်စီ
( ၆ ) တိုြ်ပု(ဳ အြဖူ)
၁ ထည်
( ၇ ) ေြခအိပ်
၂ စုဳ
( ၈ ) ေသတ္တာ(ေသာဴခေလာြ်နင
ှ ဴ်)
၁ လုဳဵ
( ၉ ) နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ ၁ အုပ်စီ
(၁၀) ဗလာစာအုပ်
၁ ဒါဇင်
(၁၁) ြင်ဵဘတ်ဖိနပ်(အြဖူ)
၁ ရဳ
(၁၂) A4 80 ဂရမ်
၁ ထုပ် (သင်ခန်ဵစာြဖန့်ေဝရန်)
( ခ ) သတင်ဵပို့လာေရာြ်သည်ဴအခါ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ အေထာြ်အထာဵ စာရွြ်စာတမ်ဵ
မျာဵြို တစ်ပါတည်ဵ ယူေဆာင်လာကြရမည်(၁) နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ၊
(၂)
ဌာနဆိုင်ရာခရီဵသွာဵလာခွင်ဴအမိန့်၊
(၃) အမှုြင်ဵရှငဵ် ေကြာင်ဵဌာနဆိုင်ရာ/ရဲစခန်ဵေထာြ်ခဳချြ်၊
(၄) ြျန်ဵမာေရဵဝန်ကြီဵဌာနမှ ေဆဵလြ်မှတ်ေထာြ်ခဳချြ် ေပဵပိုင်ခွင်ဴရှိေသာ
ေဆဵရုဳ၊ ေဆဵခန်ဵတာဝန်ခဳ ဆရာဝန်မျာဵထဳမှ ြျန်ဵမာေကြာင်ဵ ေဆဵေထာြ်ခဳချြ်၊
(၅) Covid-19 ြာြွယ်ေဆဵ(၂)ကြိမ် ထိဵု ပပီဵေကြာင် ဵ ေထာြ်ခ ဳ ခ ျြ် ။
အတွင်းေရး
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(ဂ)

ေအာြ်ပါစရိတ်မျာဵ ြျခဳရပါမည်(၁) လစဉ်ဆဳပင်ညှပ်ခ(သင်တန်ဵသာဵ)၊
(၂)
ြသဆွဲြပာဵ၊
(၃) လိင
ု စ
် င်ဓာတ်ပေ
ုဳ ကြဵ၊
(၄) ဒိုဘီခ၊
(၅) ယူနီေဖာင်ဵတဳဆိပ်တပ်ခ၊
(ဃ) ေအာြ်ပါပစ္စည်ဵမျာဵ ထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ
ရမည် ြဖစ်ပါသည် ( ၁ ) ခုတင်
( ၂ ) ေမွ့ရာ
( ၃ ) ေခါင်ဵအုဳဵ (၁)လုဵဳ
( ၄ ) ေခါင်ဵအုဳဵစွပ် (၁)ခု
( ၅ ) ေစာင်(စစ်စိမ်ဵ)(၁)ထည်
( ၆ ) ယူနီေဖာင်ဵ(၃)စုဳ
( ၇ ) လျှာထိဵု ဦဵထုပ် (၁)လုဵဳ
( ၈ ) ခါဵပတ် (၁)ခု
( ၉ ) ေတာစီဵဖိနပ်(အနြ်(၁)ရဳ
(၁၀) ရှူဵဖိနပ်(အနြ်) (၁)ရဳ
(၁၁) ေြခအိပ် (၃)စုဳ
(၁၂) ေဘဵလွယ်အတ
ိ ် (၁)လုဵဳ
(၁၃) PT ေဘာင်ဵဘီ
(၁၄) PT အြကျ

သင်တန်ဵဆင်ဵပါြ

ြပန်လည်အပ်နှဳ

သင်တန်ဵ(ဒုတိယြိုင်ဵ)မဖွငဴ်မီအစီအစဉ်
၁၄။

သင်တန်ဵမဖွင်ဴမေ
ီ ဆာင်ရွြ်ရမညဴ်အစီအစဉ်မှာ ေအာြ်ပါအတိုငဵ် ြဖစ်ပါသည် (ြ) ၅-၁၁-၂၀၂၂ (စေနေန့) ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီေိ
- အေဆာင်ကြီဵကြပ်အဖွဲ့ြ သင်တန်ဵြာလအတွငဵ် သင်တန်ဵသာဵ/သူမျာဵ၏
ေနထိင
ု စ
် ာဵေသာြ်မှုစည်ဵြမ်ဵ၊
စာသင်ေဆာင်စည်ဵြမ်ဵ၊
အိပ်ေဆာင်
စည်ဵြမ်ဵမျာဵအာဵ ရှငဵ် လင်ဵြခင်ဵ၊
၅-၁၁-၂၀၂၂ (စေနေန့) ၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီေိ
- သင်တန်ဵဝတ်စုဳမျာဵ ထုတ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် တြ္ကသိုလ်ေဈဵတန်ဵသို့ သင်တန်ဵသုဵဳ
ပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ။
(ခ) ၆-၁၁-၂၀၂၂ (တန္ဂေနွေန့) ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီေိ
- ြာြွယ်ေရဵပညာဌာနမှ အေဆာင်ခင်ဵြျင်ဵမှုနှငဴ် ဝတ်စာဵဆင်ယင်မှုမျာဵအာဵ
ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊
၆-၁၁-၂၀၂၂ (တန္ဂေနွေန့)၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီေိ
- တြ္ကသိုလ်ေဆဵရုဳတွင် ြျန်ဵမာေရဵေဆဵစစ်မှုခဳယူြခင်ဵ။
အတွင်းေရး
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သင်တန်ဵ(ဒုတိယြိုင်ဵ)ေန့စဉ်အြေျ ိန်ဇယာဵ
၁၅။ သင်တ န်ဵြာလအတွင်ဵ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ သင်တ န်ဵအချ န
ိ ်ဇယာဵအတိုင်ဵ
သင်ကြာဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ကြရပါမည် (ြ) ၀၅:၃၀
နာရီ နဳနြ်အိပ်ယာထချိန်။
( ခ ) ၀၆:၀၀ - ၀၆:၃၀
နာရီ နဳနြ်ြိုယ်လြ်ကြဳဴခုင
ိ ်ေရဵ။
( ဂ ) ၀၆:၃၀ - ၀၆:၅၀
နာရီ နဳနြ်ေစာစာစာဵချိန်။
(ဃ) ၀၇:၂၀
နာရီ တန်ဵစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆို။
( င ) ၀၈:၀၀ - ၁၁:၅၀
နာရီ နဳနြ်ပိုင်ဵသင်တန်ဵချိန်မျာဵ။
( စ ) ၁၂:၀၀ - ၁၃:၀၀
နာရီ ေန့လည်စာစာဵချိန်။
(ဆ) ၁၃:၀၀ - ၁၃:၅၀
နာရီ ေန့လည်ပိုင်ဵသင်တန်ဵချိန်မျာဵ။
( ဇ ) ၁၃:၅၀ - ၁၄:၀၀
နာရီ လ္ဘြ်ရည်ချိန်။
( ဈ ) ၁၄:၀၀ - ၁၅:၅၀
နာရီ ေန့လည်ပိုင်ဵသင်တန်ဵချိန်မျာဵ။
(ည) ၁၆:၀၀ - ၁၇:၃၀
နာရီ ညေနပိုင်ဵြိုယ်လြ်ကြဳဴခိုင်ေရဵ။
( ဋ ) ၁၇:၃၀ - ၁၈:၃၀
နာရီ ညေနစာစာဵချိန်။
( ဌ ) ၁၈:၅၀
နာရီ တန်ဵစီ၊ လူစစ်၊ သစ္စာဆို။
( ဍ ) ၁၉:၃၀ - ၂၁:၀၀
နာရီ ြိုယ်ပိုင်စာကြညဴ်ချိန်။
( ဎ ) ၂၁:၃၀
နာရီ အိပ်ချိန်(မီဵအာဵလုဳဵပိတ်)
ဝတ်စုဳသတ်မှတ်ြေျက်
၁၆။

ေလဴြျင်ဴ

သင်တန်ဵတြ်ေရာြ်ေနစဉ် ြာလအတွငဵ် ေအာြ်ပါ အတိုငဵ် ဝတ်ဆင်ရမည် (ြ) သင်တန်ဵချ ိန်ဝတ်စုဳ။ သင်တန်ဵသာဵမျာဵအာဵ သင်တန်ဵဖွငဴ/် ဆင်ဵအတွြ် အသစ်
(၁)စုဳ၊ ေလဴြျင်ဴေရဵ သင်တန်ဵဝတ်စုဳ (၂)စုဳ၊ စုစုေပါင်ဵ (၃)စုဳြို တြ္ကသိုလ်မှ
ထုတ်ေပဵပါမည်။
(ခ) ြိုယ်လြ်ကြဳဴခိုငေ
် ရဵ (Physical Exercise) ြပုလုပ်ချ ိန်ဝတ်စုဳ။ သင်တန်ဵသာဵ၊
သင်တန်ဵသူမျာဵသည် တြ္ကသိုလ်မှထုတ်ေပဵေသာ PT Uniform ေဘာင်ဵဘီရှည်၊ တီရှပ၊်
ြင်ဵဘတ်ဖိနပ်(အြဖူ)၊ ေြခအိတ်။
( ဂ) တက္ကသိုလ်ြြင်ြေွက်ဝတ်စုဳ
(၁) သင် တ န် ဵ သာဵမျာဵ။ လည်ြတုဳဵအြကျအြဖူ၊တိုြ်ပုဳ အြဖူ၊ ပုဆိုဵနှငဴ်ညှပ်ဖိနပ်။
(၂) သင်တန်ဵသူမျာဵ ။ ရင်ဖုဳဵအြကျလြ်ရှည်၊လြ်စြ၊ ထမီ၊ ညှပ်ဖိနပ်။
(ဃ) သတ်မှတ်ဝတ်စုဳမျာဵြိုဝတ်ဆင်ရာတွင် သင်တန်ဵသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြို သင်တန်ဵ
ဝတ်စုဳမျာဵ၌ လြ်ယာဘြ်ရင်အဳု ဒုတိယေြမာြ်ကြယ်သီဵ၏ တညဴ်တညဴ်တွင်
တပ်ဆင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ အရပ်ဝတ်ြဖငဴ်ဝတ်ဆင်ရာ၌ လည်ဆွဲြတ်ြပာဵမျာဵြို လည်ပင်ဵ
တွင် ချိတ်ဆွဲဝတ်ဆင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(င) အေူဵ္ရုြြုရန်။
သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျာဵသည် ြမန်မာဴရိုဵရာယဉ်ေြျဵမှု
ဓေလဴထုဳဵတမ်ဵနှင်ဴ မေလျာ်ညီသညဴ် ဆဳပင်ြိုေဆဵေရာင်စုဳဆိုဵြခင်ဵ၊ အမျိုဵသာဵမျာဵတွင်
နာဵြွင်ဵ/ နာဵြပ်ပန်ြခင်ဵ၊ အမျုိ ဵသမီဵမျာဵနာဵေပါြ် အမျာဵအြပာဵေဖာြ်၍
နာဵြပ်ပန်ြခင်ဵ တို့ြုခ
ိ ွငဴမ
် ြပုပါ။
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စည်ဵကမ်ဵမျာဵ
၁၇။

ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ စည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်ကြရပါမည် (ြ) စာသင်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

သင်တန်ဵခန်ဵမတွင် သင်တန်ဵမစတင်မီ ကြိုတင်ေနရာယူပပီဵ ြဖစ်ရမည်၊

(၂)

သင်တန်ဵနှငဴ် မသြ်ဆိုငသ
် ည်ဴစာအုပ်၊ ပစ္စည်ဵ၊ အစာဵအေသာြ် မျာဵြို
ယူေဆာင်ခွင်ဴမြပု၊

(၃)

ပိခ
ု့ ျဆရာအာဵ အေနှာြ်အယှြ်ြဖစ်ေစမည်ဴ အြပုအမူမျာဵ( ဖုန်ဵေြပာဆိုြခင်ဵ၊
အချင်ဵချင်ဵစြာဵေြပာြခင်ဵ၊

ဓာတ်ပရ
ုဳ ိုြ်ြခင်ဵ၊

Laptop

အသုဳဵြပုြခင်ဵ)

မြပုလုပ်ရ။
(ခ ) အိြ်ေဆာင်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

တစ်ေယာြ်အပ
ိ ်ခန်ဵ(သို့မဟုတ်)
သတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ

Hall

Type

မျာဵစီစဉ်ေပဵမည်ြဖစ်

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင်မျာဵတွင်

စည်ဵြမ်ဵတြျ

ေနထိင
ု ်ရမည်၊
(၂)

အသုဳဵြပုရန်ထုတ်ေပဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵြို စနစ်တြျ ြိုင်တွယ်အသုဳဵြပု
ရမည်၊

(၃)

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင်အတွင်ဵသို့ ဧည်ဴသည်မျာဵ ေခါ်ေဆာင်ြခင်ဵမြပုရ၊

(၄)

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင် အတွင်ဵ / အြပင်ြို ေန့စဉ်သန့်ရှင်ဵေရဵ ြပုလုပ်
ထာဵရမည်၊

(၅)

အိပ်ခန်ဵ/အိပ်ေဆာင်အတွင်ဵ၌ ချြ်ြပုတ်စာဵေသာြ်ြခင်ဵ လုဳဵဝမြပုလုပ်ရ၊

(၆)

နိုငင
် ပ
ဳ ိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵြို မိမိြိုယ်ပိုင် ပစ္စည်ဵသဖွယ် ဂရုတစိုြ် ရိုေသစွာ
ြိုင်တွယ် အသုဳဵြပုကြရမည်။ မိမေ
ိ ကြာင်ဴ နိုငင
် ပ
ဳ ိုငပ
် စ္စည်ဵ တစ်စုဳတစ်ရာ
ပျြ်စီဵ၊ ေပျာြ်ဆုဳဵပါြ ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၃)ဆြို ေပဵေလျာ်ရမည်။

(ဂ)

စာဵရိြ်သာစည်ဵကမ်ဵ
(၁)

စည်ဵြမ်ဵတြျ စာဵေသာြ်ကြရမည်၊

(၂)

မိမအ
ိ ဆင်န
ဴ ှငဴ် ေလျာ်ညီစွာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်ဆင်စာဵေသာြ်ရမည်၊

(၃)

တာဝန်မှအပ စာဵရိပ်သာဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ဆြ်သွယ်ဆြ်ဆဳြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ၊

(၄)

သတ်မှတ်ချ ိန်အတွင်ဵသာ စာဵေသာြ်ရမည်။

(ဃ ) စာကကည်ဴတိုက်စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

သင်တန်ဵချ ိန်ြပင်ပ ြိုယ်ပိုင်ချ ိန်မျာဵတွင် အသုဳဵြပုခွင်ဴရှိသည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ထာဵေသာ စည်ဵြမ်ဵအတိုင်ဵ စာအုပ်စာတမ်ဵမျာဵြို ငှာဵရမ်ဵဖတ်ရှု
နိုင်သည်။
အတွင်းေရး
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( င ) တက္ကသိုလ်ြြင်ြေွက်ြေွငဴ် စည်ဵကမ်ဵ
(လုခဳ ြေုဳေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ေဒသန္တရ အမိန့်ညွှန်ကကာဵြေျက်မျာဵအရ ြေွင်ဴြြုေြဵမည်
ြဖစ်ြါသည်)
(၁)
တြ္ကသိုလမ
် ှ သတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴ ြပင်ပထွြ်ဝတ်စုဳြို စနစ်တြျ ဝတ်ဆင်
၍ ထွြခ
် ွာရမည်၊
(၂)

အချ ိန်မီြပန်လည်မေရာြ်ရှိပါြ ခွငဴ်မဲပျြ်ြွြ်သတ်မှတ်မည်၊

(၃)

အရြ်ေသစာ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ၊ ေသာြ်သုဳဵြခင်ဵ၊ ယူေဆာင်လာြခင်ဵ လုဵဳ ဝ
မြပုလုပ်ရ၊

(၄)

သင်တန်ဵြာလအတွင်ဵ တြ္ကသလ
ို ြ် ပင်ပထွြ်ခွင်ဴြို အပတ်စဉ်ေသာကြာေန့
(၁၆:၀၀)နာရီမှစ၍တနဂေေနွေန့(၁၇:၀၀)နာရီအထိခွင်ဴြပုေပဵမည်။(လိုအပ်ပါြ
သင်တန်ဵပိတ်ရြ်မျာဵြို

သင်တန်ဵချ ိန်အြဖစ်

ေဆာင်ရွြ်မည်ြဖစ်ပပီဵ

တြ္ကသိုလ်ြပင်ပ ထွြ်ခွငဴြ် ပုမည်မဟုတ်ပါ)
( စ ) တက္ကသိုလ်ြိုင် အင်တာနက် အသုဳဵြြုမှု စည်ဵကမ်ဵ
(၁)

ြိုယ်ပိုင်

Laptopြဖင်ဴ

အိပ်ေဆာင်နှင်ဴ

သင်တန်ဵခန်ဵတွင်

အင်တာနြ်

အသုဳဵြပုနိုငေ
် ရဵ တြ္ကသိုလ်မှ စီမဳထာဵရှိေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ သတ်မှတ်စည်ဵြမ်ဵ
အတိုငဵ် သုဳဵစွဲရမည်၊
(၂)

သင်တန်ဵချ ိန်ဘာသာရပ် ပိခ
ု့ ျေနစဉ်မှအပ အသုဳဵြပုနိုငသ
် ည်၊

(၃)

အင်တာနြ်ဆိုင်ရာ

ပစ္စည်ဵမျာဵ

ချ ို့ယွင်ဵပျြ်စီဵမှုမရှိေစရန်

စနစ်တြျ

ြိုင်တွယ် အသုဳဵြပုရမည်။
(ဆ)

COVID-19 စည်ဵြမ်ဵ
(၁)

ပါဵစပ်နှငန
ဴ် ှာေခါင်ဵစည်ဵ(Mask)ြို စနစ်တြျတပ်ဆင်ရမည်၊

(၂)

တစ်ဦဵနှငတ
ဴ် စ်ဦဵ (၆)ေပအြွာေနထိင
ု ်ရမည်၊

(၃)

လြ်ြိုမကြာခဏေဆဵေကြာရမည်၊

(၄)

တစ်ဦဵနှငတ
ဴ် စ်ဦဵ အသိေပဵသတိေပဵရမည်၊

(၅)

ြျန်ဵမာေရဵဝန်ကြီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် COVID-19 စည်ဵြမ်ဵချြ်
မျာဵနှငဴ်အညီ အခါအာဵေလျာ်စွာ နိုင်ငဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵတြ္ကသိုလ်မှ ထုတ်ြပန်သညဴ်
COVID -19 စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိုြ်နာရမည်။

၁၈။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူအာဵလုဵဳ တို့သည် နိုင်ငဴဝ
ဳ န်ထမ်ဵတြ္ကသိုလ်မှ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ

သင်တန်ဵဝင်ညွှန်ကြာဵလွှာ၊

သင်တန်ဵသာဵ၊

သင်တန်ဵသူမျာဵ

လိြ
ု ်နာရန်

သင်တန်ဵဆိုင်ရာ

တည်ပမဲအမိန့်နှင်ဴ အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ထာဵေသာ ေဒသန္တရအမိန့်နှင်ဴ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵြို
တိြျစွာ လိြ
ု ်နာကြရမည်။
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တာဵြမစ်ြေျက်မျာဵ
၁၉။

သင်တန်ဵသို့ ေအာြ်ပါပစ္စည်ဵမျာဵ ယူေဆာင်မလာရန် တာဵြမစ်သည် (ြ) အဖိုဵတန် လြ်ဝတ်ရတနာပစ္စညဵ် မျာဵနှင်ဴ မျာဵြပာဵေသာ ေငွေကြဵပမာဏ၊
(ခ )

စစ်တုရင်၊ ြျာဵခုဳ ၊ ဇယ်ေတာြ်ခုဳစသည်မျာဵ၊

(ဂ )

မူဵယစ်ေစတတ်ေသာအေဖျာ်ယမြာမျာဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှင်ဴအြျုဳဵဝင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ၊

(ဃ) သင်တန်ဵနှငဴ် မသြ်ဆိုင်သည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ၊
(င )

ထိခိုြ်ဒဏ်ရာရရှိနိုငသ
် ည်ဴ ပစ္စည်ဵြိရိယာမျာဵ၊

သက်သာေြေျာင်ြေျ ိေရဵ
၂၀။

ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ေပဵမည် ြဖစ်ပါသည် (ြ) တက္ကသိုလ်တွငဵ် စာဵေသာက်ဆိုငမ
် ျာဵ
(၁)

သတ်မှတ်ချ ိန်အတွင်ဵသွာဵနိုင်သည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ဝတ်စုဳြိုဝတ်ဆင်ရမည်၊

(၃)

တရာဵမဝင်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အစာဵအေသာြ်မျာဵ ဆြ်သွယ်မှာယူြခင်ဵ၊ စာဵသုဵဳ
ြခင်ဵ မြပုလုပ်ရ။

(ခ)

ဒိုဘီေြဵြြေင်ဵ။ မိသာဵစုဒဘ
ို ီမျာဵသို့ ေစျဵနှုန်ဵချိုသာစွာြဖင်ဴ အပ်နှဳနိုငရ
် န် စီစဉ်ေပဵမည်။

သန့်ရှင်ဵေရဵ
၂၁။

သင်တ န်ဵ ြာလအတွ င် ဵ

မိ မိ တ ို ့ေ နထို င် ရ ာ အိ ပ် ခ န်ဵ အတွ င်ဵ ၊ အြပင် နှ င်ဴ အိပ ်ေဆာင်

ပတ် ဝန် ဵြျင် သန့် ရှ င်ဵ ေရဵြိ ု ေန့စဉ် ေဆာင်ရွြ်ကြရမည်။
ကျန်ဵမာေရဵ
၂၂။

ေအာြ်ပါအတိုငဵ် ေဆာင်ရွြ်ေပဵမည် ြဖစ်ပါသည်(ြ) သင်တန်ဵြာလအတွင်ဵ ြျန်ဵမာေရဵချ ို့တဲဴပါြ ေဆဵခန်ဵလိြ
ု ်၍ တြ္ကသိုလ်ေဆဵရုဳ
တာဝန်ခဳဆရာဝန်ထဳမှသာ ြုသမှုခဳယူရန်နှငဴ် သီဵြခာဵေဆဵြုသခဳယူမှုမြပုလုပ်ရန်၊
( ခ ) အနာဵယူရန်

လိုအပ်ပါြ

တြ္ကသိုလ်ေဆဵရုဳ

တာဝန်ခဳဆရာဝန်ြ

ေဆဵနာဵ

(ေဆဵအဆင်ဴ-စီ) သတ်မှတ်ေပဵမည်။
ေလာင်ဵကစာဵြြေင်ဵ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵသုဳဵစွဲြြေင်ဵနှငဴ် အရက်ေသစာေသာက်သုဳဵြြေင်ဵ
၂၃။

ေအာြ်ပါစည်ဵြမ်ဵအတိုင်ဵ လိြ
ု ်နာရမည်(ြ) သင်တန်ဵြာလအတွင်ဵ မည်သည်ဴေလာင်ဵြစာဵမျှ မြပုလုပ်ရ၊
(ခ )

အရြ်ေသစာ၊ မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ေသာြ်သုဳဵြခင်ဵ၊ ယူေဆာင်လာြခင်ဵ လုဵဳ ၀မြပုလုပ်ရ၊

(ဂ )

ေဖာြ်ဖျြ်ြျူဵလွန်ပါြ ထိေရာြ်စွာ အေရဵယူြခင်ဵခဳရမည်။
အတွင်းေရး
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အေေွေေွကိစ္စရြ်မျာဵ
၂၄။ ေအာြ်ပါစည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိုြ်နာရမည်ြဖစ်သည်(ြ) အိပ်ေဆာင်မျာဵနှင်ဴ စာဵရိပ်သာမျာဵတွင် စုေပါင်ဵေနထိုင် စာဵေသာြ်ကြရမည်ြဖစ်ပပီဵ
မည်သူ့ြိုမှ သင်တန်ဵခန်ဵ၊ သင်တန်ဵေဆာင်မျာဵသို့ ေခါ်ေဆာင်ခွင်ဴ မြပုပါ၊
(ခ ) သတ်မှတ်ချိန်အတွင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေနရာ၌ ဧည်ဴေတွ့ခွင်ဴရှိသည်။
သင်တန်ဵြျက်ကွက်ြေွင်ဴ
၂၅။ သင်တန်ဵြာလအတွင်ဵ ြိုယ်ေရဵြိုယ်တာြိစ္စမျာဵအတွြ် သင်တန်ဵပျြ်ြွြ် ခွင်ဴြပုမည်
မဟုတ်ဘဲ ဝန်ကြီဵဌာနြ တရာဵဝင်ခွင်ဴြပုေသာ ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ၊ မိသာဵစု အရင်ဵ
အြခာမျာဵ၏ နာေရဵြိစ္စနှင်ဴ အေထာြ်အထာဵ ခိုင်လုဳေသာ ခွင်ဴြိစ္စမျာဵြိုသာ ခွင်ြဴ ပုစဉ်ဵစာဵ မည်
ြဖစ်သည်။(သင်တန်ဵြာလပထမပိုငဵ် ၌ အေကြာင်ဵေကြာင်ဵေကြာငဴ် ပျြ်ြွြ်ရန်ရှိပါြ email ြဖငဴ်
ခွင်ဴတိုင်ကြာဵနိုငမ
် ည်ြဖစ်ပပီဵ Online မှ အပတ်စဉ် ဘာသာရပ်ဆရာမျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵြခင်ဵ
အာဵပျြ်ြွြ်ြခင်ဵမရှိေစေရဵ ပူဵေပါင်ဵေပဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ သင်တန်ဵြာလ ပထမပိုင်ဵ၌ Quiz,
Tutorial, Assessment မျာဵအာဵ သတ်မှတ်ကြိမ်ေရအတိုငဵ် သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ အချန
ိ ်မီ
တင်သွငဵ် ကြရမည်ြဖစ်ပပီဵ တင်သွင်ဵနိုင်ြခင်ဵမရှိပါြ သင်တန်ဵဒုတိယပိုငဵ် အာဵ ဆြ်လြ်တြ်
ေရာြ်ရန် ခွငဴ်ြပုမည် မဟုတ်ဘဲရပ်စဲြခင်ဵခဳရမည်ြဖစ်ပါသည်)
သင်တန်ဵဆက်လက်တက်ေရာက်ြြေင်ဵမှ ရြ်စဲြြေင်ဵ
၂၆။ သင်တန်ဵ တြ်ေရာြ်ေနစဉ် ြာလအတွငဵ် သင်တန်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵြမ်ဵေဖာြ်ဖျြ်ြခင်ဵ၊
ခိုြ်ရန်ြဖစ်ပွာဵြခင်ဵနှင်ဴ
ရိုင်ဵပျစွာြပုမှု
ဆြ်ဆဳြခင်ဵ၊
သင်တန်ဵချ ိန်
စုစုေပါင်ဵ၏(၁၀%)
ပျြ်ြွြြ် ခင်ဵ၊ ခွင်ဴမဲဴပျြ်ြွြ် စုစုေပါင်ဵ (၇၂)နာရီ ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵစသညဴ် အချြ်မျာဵအနြ်
တစ်ခုခုနှင်ဴ ပငိစွန်ဵေကြာင်ဵေတွ့ရှပ
ိ ါြ သင်တန်ဵတြ် ေရာြ်ြခင်ဵမှ ရပ်စဲပပီဵ မိခင်ဌာနသို့ ြပန်လည်
ေစလွှတ်မည် ြဖစ်သည်။
တက္ကသိုလ်မှြြန်လည်ေွက်ြေွာြြေင်ဵ
၂၇။ သင်တန်ဵသာဵမျာဵသည် သင်တန်ဵပပီဵဆုဳဵ၍ တြ္ကသိုလ်မှ ြပန်လည်ထွြခ
် ွာရာတွင် ေအာြ်ပါ
အချြ်မျာဵြို ေဆာင်ရွြ်ရပါမည် (ြ) ထုတ်ေပဵ/ ငှာဵရမ်ဵထာဵေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵလုဵဳ စနစ်တြျ ြပန်လည်ေပဵသွင်ဵ
အပ်နှဳပပီဵြဖစ်ရမည်၊
( ခ ) ေငွေကြဵဆိုင်ရာြိစ္စရပ်မျာဵ ရှင်ဵလင်ဵပပီဵ ြဖစ်ရမည်၊
( ဂ ) အိပ်ခန်ဵအတွငဵ် / အြပင် သန့်ရှင်ဵေရဵေဆာင်ရွြ်ပပီဵ ြဖစ်ရမည်။
သင်တန်ဵဆင်ဵအစီရင်ြေဳစာတင်ြြြြေင်ဵ
၂၈။

သင်တန်ဵသာဵ၊ သင်တန်ဵသူမျာဵအေနြဖငဴ် သင်တန်ဵေအာင်ြမင်ပပီဵေြမာြ်၍ သြ်ဆိုင်ရာ

ဝန်ကြီဵဌာနသို့ ေရာြ်ရှိတာဝန်ထမ်ဵေဆာင်သညဴ်အခါတွင် သင်တန်ဵဆင်ဵအစီရင်ခဳစာ ြပန်လည်
တင်ြပရမည်ြဖစ်ပပီဵ ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့သို့ မိတ္တူေပဵပို့ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
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စုဳစမ်ဵေမဵြမန်ဵြြေင်ဵ
၂၉။ အထြ်စ ာပို ဒ် မျာဵပါ
ေဖာ်ြ ပချြ် မ ျာဵနှ ငဴ် ပတ် သ ြ် ၍
ေမဵြမန် ဵလိ ု သ ည် မျာဵရှ ိ ပါြ
ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဖုန်ဵနဳပါတ်မျာဵ၊ e-mail လိပ်စာမျာဵသို့ ဆြ်သွယ်
နိုငပ
် ါသည် (ြ)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)

ဒုတိယပါေမာြ္ခချုပ်(သင်ကြာဵေရဵ)၊ ၀၉-၄၂၈၆၀၂၀၇၇
ဌာနကြီဵမှူဵ(ပညာေရဵနှင်ေ
ဴ လဴြျငဴ်ေရဵ)၊ ၀၉-၇၉၅၇၇၃၅၇၀
ဌာနကြီဵမှူဵ(သင်တန်ဵေရဵရာ)၊ ၀၉-၇၉၅၄၅၄၃၁၈
ပါေမာြ္ခ(ဌာနမှူဵ)၊ ICT ပညာဌာန၊ ၀၉-၄၂၂၄၈၈၈၃၉
E-mail Address
cicslm.edudep2020@gmail.com
trainingaffairs@cicslm.edu.mm
exam@cicslm.edu.mm

အတွင်းေရး

အတွင်းေရး
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နိုင်ငဳဴဝန်ေမ်ဵတက္ကသိုလ်(ေအာက်ြမန်မာြြည်)
အရာေမ်ဵငယ်အေြြေြေဳသင်တန်ဵအမှတ်စဉ်(၁၂၂)
အြေျန
ိ ်ဇယာဵ(Distance Learning)

Quiz / Tutorial ေြဖဆိုြခင်ဵ

W1
၁၃/၈
၁၄/၈

Eng

၂၀/၈ ၂၇/၈
၂၁/၈ ၂၈/၈

ICT
၃/၉
၄/၉

၁၀/၉

လူမှုေရဵသိပ္ပဳ
၁၁/၉

၁၇/၉
၁၈/၉

စီဵပွာဵေရဵ
၂၄/၉ ၁/၁၀
၂၅/၉ ၂/၁၀

စီမဳခန့ခ
် မ
ွဲ ှု
၈/၁၀
၉/၁၀

W12

၄

ဥပေဒ

W11

ရြ်သတ္တပတ်အလိုြ် (Self Study)
ေလဴလာရမညဴ်ဌာနမျာဵ

W10

၃

W9

၇/၈

W8

LMSအသုဳဵြပုနည်ဵလမ်ဵညွှန်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ
နှငဴ် လြ်ေတွ့စမ်ဵသပ်ြခင်ဵ

မှတ်ချြ်

October
W7

၂

W6

၇/၈

W5

ေလဴြျငဴ်ေရဵစနစ်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ဘာသာရပ်ေလဴလာ
နည်ဵမျာဵကြိုတင်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊LMSနှငဴသ
် င်ေထာြ် ြူ
ပစ္စည်ဵအသုဳဵြပုပုဳရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ

W5

၁

W4

လုပ်ငန်ဵ

W2

စဉ်

September
W3

August

နိုင်ငဳေရဵ

၁၅/၁၀ ၂၂/၁၀
၁၆/၁၀ ၂၃/၁၀

၂၇/၁၀
၂၈/၁၀

ရှင်ဵလင်ဵြေျက်
(ြ) သင်တန်ဵစတင်ဖင
ွ ဴ်လှစ်သညဴ်ြာလမတိုင်မီ ၇-၈-၂၀၂၂ ရြ်ေန့(တနဂေေနွေန့)တွင် ေလဴြျငဴ်ေရဵစနစ်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ဘာသာရပ် ေလဴလာနည်ဵမျာဵ
ကြိုတင်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵနှငဴ် LMS အသုဳဵြပုနည်ဵ လမ်ဵညွှန်ရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵမျာဵအာဵ Zoom Application အသုဳဵြပုေဆာင်ရွြသ
် ွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ ဝင်ေရာြ်ရမညဴ်
Zoom Meeting Code အာဵ သြ်ဆိုင်ရာ သင်တန်ဵသာဵထဳသု့ိ email မှတစ်ဆငဴ်ေပဵပိ့သ
ု ွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ခ)
အပတ်စဉ် တနလောေန့မှေသာကြာေန့အထိ တစ်ေန့လျှင် စာကြညဴ်ချိန်(၂)ချန
ိ ် Self-Study ေဆာင်ရွြက် ြရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ရြ်သတ္တ(၁)ပတ် အလိုြ်
ေလဴလာသွာဵရမညဴ် ပညာဌာနမျာဵအာဵ အထြ်ပါဇယာဵ၌ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။
(ဂ)
အပတ်စဉ် စေန/တနဂေေနွ ေန့မျာဵတွင် Quiz/Tutorial ၊Assignment ေြဖဆိုြခင်ဵ မျာဵအာဵ LMS အသုဳဵြပု၍ေဆာင်ရွြသ
် ွာဵကြရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ပညာဌာနအလိုြ် Assignment ေနာြ်ဆုဳဵေပဵပိ့ရ
ု မညဴ်ရြ်မျာဵအာဵ ဇယာဵ၌ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ (Quiz/Tutorial စစ်ေဆဵြခင်ဵြိုမူ သြ်ဆိုင်ရာ
ပညာဌာနအစီအစဉ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွြသ
် ွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။)
(ဃ) အချန
ိ ်ဇယာဵပါ အချြ်မျာဵေြပာင်ဵလဲမှုရှိပါြ အချန
ိ ်နှငဴ်တစ်ေြပဵညီ ဆြ်သွယ်အေကြာင်ဵကြာဵေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
အတွင်းေရး

