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Information for parents and carers

အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထူးသီးသန႔္  
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား။
မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္။

အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္း မ်ား ဆိုတာ ဘာလဲ။

အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား သည္  ဥါဏ္ရည္ ဥါဏ္ေသြး ထက္ျမက္ၿပီး ထူးခြၽန္ေသာ  ၅တန္း ႏွင့္ ၆တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အား လိုအပ္  
သည္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ NSW ျပည္နယ္ တဝွမ္းတြင္ (အြန္လိုင္းျဖင့္တက္ရေသာ အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္)  
ျပည္သူ႔ ပညာေရးစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္း တခု အတြင္း  သင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၇၇ ေက်ာင္း ရွိသည္။

အထူး သီးသန႔္ အထက္တန္း ေက်ာင္း မ်ား ဆိုတာ ဘာလဲ။

အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား သည္ ဥါဏ္စြမ္း ထူးခြ်န္၍ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ၇ တန္းမွ ၁၂ တန္း ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္  
ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၁၇ ေက်ာင္း၊ အခ်ိန္ပိုင္း အထူး သီးသန႔္ အထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း  
၂၆ ေက်ာင္း၊ (အခ်ိဴ႕မွာ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားပါေသာ)  စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ  အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အြန္လိုင္း  
ျဖင့္တက္ရေသာ အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္းေက်ာင္း တေက်ာင္း ပါရွိသည္။

အခြင့္အလမ္း ေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္း ေက်ာင္း မ်ား တက္ ေရာက္ျခင္း ၏   
အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ကား  အဘယ္နည္း။

ထူးခြၽန္ၿပီး  ဥါဏ္ရည္ဥါဏ္ ေသြး ထက္ျမ က္ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ သင္ယူေလ့လာမႈ ႏွင့္ ကိုယ္၊ စိတ္ ႏွစ္ျဖာ၊ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး  
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သုေတသနေလ့လာခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္းေ
က်ာင္းမ်ားတြင္  အဆိုပါ စြမ္းရည္ တန္းတူရွိ ကေလးမ်ားအား ၎တို႔ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စိန္ေခၚမႈ အဆင့္မ်ား  စီစဥ္ ထားသည္။ ထူးခြၽန္ၿပီး  ဉာဏ္ရည္
ဉာဏ္ေသြးထက္ျမ က္ေသာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္  ထိုကဲ့သို႔ စြမ္းရည္တူကေလးခ်င္း စုဖြဲ႕ထားေသာအခါတြင္ ထိုအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာျခင္းတိုက္ဆို
င္မွဳ ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း  နားလည္္မႈမ်ားရွိလာသည္ ဟု ခံစားရေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။

မိမိကေလး ထူးခြၽန္ၿပီး  ဥါဏ္ရည္ဥါဏ္ ေသြး ထက္ျမ က္ေၾကာင္း မည္သို႔သိႏိုင္သနည္း။

ထူးခြၽန္ၿပီး  ဥါဏ္ရည္ ဥါဏ္ေသြး ထက္ျမ က္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ --

• သိလိုစိတ္၊ တတ္လိုစိတ္၊ ျပင္းျပသည္

• အေတြးအေခၚ အတတ္ ပညာ အသစ္မ်ားကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ သင္ယူတတ္ေျမာက္တတ္ၾကသည္။

• မွတ္သားဉာဏ္ ေကာင္းၾကသည္။

• ခက္ခဲနက္နဲေသာေမးခြန္းမ်ား ေမးတတ္ၾကသည္။

• တီထြင္ႀကံဆမႈ  ရွိၾကသည္။

• နက္နက္နဲနဲ ေတြးေတာရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။

• အေၾကာင္း အရာ အသစ္ မ်ား ကို ထပ္တလဲလဲ သင္ယူ ရန္ မလိုအပ္ ျခင္း။

• မိမိ စိတ္ဝင္စားေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ ျမင့္မားၾကသည္။

သင့္ကေလးသည္ အထက္ပါ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားစြာကို ျပသသည္ကို သင္သတိျပဳမိပါက ဤေက်ာင္း မ်ိဳး ေလွ်ာက္ထားရန္ အႀကံျပဳသည္။
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ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရ ရွိရန္ အတြက္ မည္သို႔ အရည္အ ခ်င္း ျပည့္မွီရမလဲ။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္  အခမဲ့ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည္။

အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္း၏ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတြင္  ေအာက္ပါ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိ သည့္ အပိုင္း (၃) ပိုင္း ပါဝင္သည္။

• စာဖတ္ကြၽမ္းက်င္မႈ။

• ဂဏန္းသခ်ၤာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ။

• အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ  ကြၽမ္းက်င္မႈ။

အထူးသီးသန႔္   အထက္တန္းေက်ာင္း၏ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတြင္ အဆက္အစပ္ ရွိသည့္ အပိုင္း ၄ ပိုင္း ပါဝင္သည္။

• စာဖတ္ကြၽမ္းက်င္မႈ။

• ဂဏန္းသခ်ၤာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ။

• အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ  ကြၽမ္းက်င္မႈ။

• စာအေရးအသား ကြၽမ္းက်င္းမႈ။

တန္းတူညီမွ်စြာ အရည္အခ်င္းစစ္ျခင္း။

ပညာေရးဌာနအေနျဖင့္၊ အခြင့္ အေရး မေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအုပ္စု မွ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ား အခြင့္ အေရး ပိုမို ရရွိ ရန္၊ တန္းတူညီမွ်စြာ  
အရည္အခ်င္းစစ္ျခင္း ပုံစံကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။  ထို ပုံစံေအာက္တြင္ ေနရာမ်ား ကို ရာႏႈန္း သတ္မွတ္ ထားသည္။

• ပညာေရး အခြင့္အလမ္းနည္းပါးေသာ  လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ာ။း

• အေဘာရဂ်ီနယ္ ဌာေနလူမ်ိဴး ေက်ာင္းသားမ်ား။

• နယ္စပ္၊ေက်းလက္ေဒသႏွင့္  ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား။

• မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ား။

တန္းတူညီမွ် အရည္အ ခ်င္း စစ္ျခင္း အတြက္ သီးသန႔္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုပါ။  အဆိုပါ တန္းတူ ညီမွ်စြာ အရည္အ ခ်င္း  
စစ္ထားေသာ အုပ္စု တခု ခ်င္းစီမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ ႏွင့္ ပညာေရးဌာနရွိ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတို႔ကို အသုံးျပဳၿပီး  
ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပိုမို သိရွိလိုပါက https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/
general-information/equity-placement-model တြင္ ဝင္ ေရာက္  စုံစမ္းႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲ ေျဖဆို ဖို႔ အတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ လိုအပ္ သလား။

အဆိုပါ အရည္အ ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ သည္  အလြတ္က်က္မွတ္ ေလ့လာ  သင္ယူႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားထက္၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ေတြးေခၚ  
ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္သြား မည္ျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲ ပုံစံမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိေစရန္  
ပညာေရးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသင့္သည္။ မိဘမ်ားအေနနဲ႔လည္း အက်ယ္တဝင့္ အလြတ္က်က္မွတ္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ စာေမးပြဲေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။

ယခင္ က်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္း အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဤ  https://education.nsw.gov.au/public-schools/
selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test လင့္ခ္ တြင္ဝင္ ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

ယခင္ က်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္းေက်ာင္း အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဤ  https://education.nsw.gov.au/public-schools/
selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5 လင့္ခ္ တြင္ဝင္ ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

education.nsw.gov.au Burmese 2 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/the-test#Preparing5


ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလဲ။

• NSW ျပည္နယ္ရွိ  အစိုးရ မူလ တန္းေက်ာင္း မ်ား ႏွွင့္  ပုဂၢလိက မူလတန္း ေက်ာင္းမ်ား မွ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္  ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

• ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ဩစေတးလ်  ႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္)  ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ 
အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ရထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

• ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ စာရင္းသြင္းခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏မိသားစုသည္ NSW ျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္ေနၿပီး၊  NSW ျပည္နယ္တြင္   ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ 
အစီအစဥ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

• အရည္အ ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ား ကို အေၾကာင္း ၾကားျခင္း မျပဳမီတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန မွ  
ေပးထားေသာ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ဆို င္ရာ စာ႐ြက္စာ တမ္းမ်ား ရွိေသာ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး သူမ်ားလည္း  
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကို  ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ဝင္ခြင့္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ဘယ္ေတာ့ ဖြင့္မလဲ။

 ေက်ာင္းသားမ်ား ၃ တန္း ေရာက္ခ်ိန္ တြင္ အခြင့္ အလမ္း ေလွ်ာက္လႊာ မ်ား ဖြင့္ ေပးၿပီး၊  လက္ေ႐ြးစင္အ ထက္တန္း ေက်ာင္း အတြက္ ၅တန္း တြင္  
ဖြင့္ေပးထားသည္။ အဓိကေလွ်ာက္လႊာရက္စြဲမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ပညာဌာန၏ https://education.nsw.gov.au/public-schools/
selective-high-schools-and-opportunity-classes ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။

မိမိ ကေလး အတြက္ ဝင္ခြင့္ကို  ဘယ္လို ေလွ်ာက္ထား ရ မလဲ။

• ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအားလုံးကို: https://shsoc.education.nsw.gov.au/ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အြန္လိုင္းျဖင့္ ျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

• ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ အားလုံး ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ျဖင့္သာ ျဖည့္ စြက္ရမည္။

• မိဘမ်ားသည္ အခြင့္အလမ္းေပး ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အထူးသီးသန႔္ ေက်ာင္းမ်ားကို သုံးေက်ာင္းအထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။  
ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ  အစဥ္လိုက္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားသင့္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းကို တစ္ခုထက္ပို၍ အရည္  
အခ်င္းျပည့္ ပါက  မိမိ ပထမဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းကိုသာ တက္ခြင့ ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

• အြန္လိုင္း ေလွ်ာက္လႊာကို  ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေသာ မသန္စြမ္းမိဘမ်ားသည္ စြမ္းရည္ျမင့္ေက်ာင္းသားမ်ား အသင္း၏  
အကူအညီကို ရယူရန္ ၁၃၀၀ ၈၈၀ ၃၆၇ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

• ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ (သို႔မဟုတ္) အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုျခင္းအတြက္ အခေၾကး ေငြ ေပးစရာ မလိုပါ။

အခြင့္ အလမ္း ေပး သင္တန္း ေက်ာင္း မ်ား ႏွင့္ အထူး သီးသန႔့္္ ေက်ာင္းမ်ား သည္ မည္သည့္ ေနရာ တြင္ ရွိ သနည္း။

အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ NSW ျပည္နယ္ တစ္ဝွမ္းရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တည္ရွိၿပီး https://education.nsw.gov.au/public-
schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/what-are-opportunity-classes ဝဘ္ဆိုက္ တြင္ စါရင္းကို ေတြ႕ ရွိ ႏိုင္သည္။

အထူးသီးသန႔့္္ေက်ာင္းမ်ားသည္ NSWျပည္နယ္၏ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes/year-7/what-are-selective-high-schools ဝဘ္ဆိုက္ တြင္ စါရင္းကို ေတြ႕ ရွိ ႏိုင္သည္။
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အြန္လိုင္း အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အြန္လိုင္း အထူးသီးသန႔္ေက်ာင္းမ်ား။

အကယ္၍ သင္သည္  နယ္စပ္၊ေက်းလက္ေဒသ (သို႔မဟုတ္) ေဝးလံေခါင္သီေသာ  ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ပါက၊ Aurora College တြင္ ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္
ထားႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အစိုးရေက်ာင္းတြင္ အြန္လိုင္း အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အြန္လိုင္း အထူးသီးသန႔္ေက်ာင္းမ်ား ရွိသည္။

ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ ၎တို႔ ၏ ေဒသ တြင္း အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား၊ အခြင့္ အလမ္းေပး သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား  ႏွင့္ အထူး သီးသန႔္ အထက္ တန္း ေ
က်ာင္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ သင္ယူျခင္း စနစ္ ျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

အခြင့္ အလမ္းေပး သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား ရွိေသာ  ေက်ာင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္)  အခြင့္အလမ္းေပး သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ အထူးသီးသန႔္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားး တည္ရွိၿပီးသား စီမံ ဧရိယာ အတြင္း တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Aurora College ဝင္ခြင့္ကို ေလ်ာက္ခြင့္မရွိပါ။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အ လက္ေတြ ဘယ္မွာ ရရွိႏိုင္သလဲ။

• ဝင္ခြင့ ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အ လက္မ်ားကို https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes 
တြင္ ဝင္ ေရာက္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။

• စြမ္းရည္ျမင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အသင္း အား ဆက္သြယ္ရန္။  
အသင္း အီးေမးလ္: ssu@det.nsw.edu.au  
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

တယ္လီဖုန္း ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ။

ဘာသာျပန္လိုအပ္ခဲ့လွ်င္ တယ္လီဖုန္း ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 131 450 ကိုေခၚဆိုပါ။ ေအာ္ပေရတာကို သင္သည္ ျမန္မာဘာသာ  
စကားျပန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္  ေခၚဆိုလိုေသာ ဖုန္းနံပတ္ကို ေျပာပါ။  ေအာ္ပေရတာမွ သင့္အား ကူညီ စကားေျပာေပးရန္ ျမန္မာ ဘာသာ စကားျပန္တ 
စ္ဦ းကို ေခၚ၍ ဆက္သြယ္ေပးမည္။ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကး ေငြေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါ။
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