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 ကကျောင်းဝင်ခွင့်ကလျှောက်လွှာ  

(၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်) 
၁။ ကလျှောက်လွှာတင်သူ၏ ကုိယ်ကေးနှင့်မိသားစုအကကကာင်းအောအကျေဉ်း 

     ကုိယ်ကေးအကျေဉ်း 

 

     မိသားစုအကကကာင်းအောအကျေဉ်း 

 

၂။ အမိ်လပိ်စာနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည့လ်ိပ်စာ 

လကရ်ှိနေရပ်လိပ်စာ  

အိမ်ဖုေ်း  

မိုဘုိင်းဖုေ်း  

အီးနမးလ်လိပ်စာ  

အမည်(အ္ဂလိပ်လို)   

အမည်(မမေ်မာလို)  

ပိုမိုနှစ်သက်နသာအနေါ်အမည်  

လိင်သတ်မှတ်ေျက် ကျား                    မ                              အမေား 

အိမ်နောင် ရှိ                                                 မရှိ 

နမွေးရပ်  

အဖအမည်  

အလုပ်အကုိင်  

အမိအမည်  

အလုပ်အကုိင်  

အုပ်ေိေ်းသူ(မိဘမရိှပါက)  

အလုပ်အကုိင်  

 
 

ဓာတ်ပုံ  
VICTORIA ACADEMY 

Chin Oo Sii Hakha, Hakha 

Office Phone: 09408123526;  

Email: victoriaacademy.hk@gmail.com  
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၃။ ကမွးချေင်းညီအစ်ကုိကမာင်နှမစာေင်းအကျေဉ်း။ နလျှောက်လွှာတင်သူသည် နမွေးေျင်းနမာင်နှမရှ ိ

သူမဖစ်ပါက ယင်းတ့ုိ၏ အမည်၊ နမွေးသက္ကရာဇ်၊ လက်ရိှနေရပ်လပိ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင် စသည် 

များကုိနရးသားနဖာ်မပပါ။ 

စဉ် အမည် နမွေးသက္ကရာဇ် လကရ်ှိနေရပ်လိပ်စာ အလုပ်အကုိင် 

၁     

၂     

၃     

၄     

၅     

၆     

 

၄။ အကေးကပါ်ကိစ္စေပ်မျေားအတွက် ဆက်သွယ်နိုင်မည့လ်ိပ်စာ 

 

၅။ ပညာအေည်အချေင်းဆုိင်ောအချေက်အလက် 

    ပညာအေည်အချေင်းဆိုင်ော ဖြည့်စွက်အချေက်အလက် 

တက္ကသုိလ်ဝင်တေ်းအတွေက် 

အေူးမပုေဲ့နသာဘာသာရပ် (ဝိပ္ပံ၊သိပ္ပံ) 
 

တက္ကသုိလ်နကျာင်းသား/သူမဖစ်ပါက 

တက်နရာက်သင်ကကားနေသည့်နှစ် 
 

တက္ကသုိလ်နကျာင်းသား/သူမဖစ်ပါက 

အေူးမပုနေသည့်ဘာသာရပ် 
 

အမည်  

နတာ်စပ်မှု  

မိုဘုိင်းဖုေ်း  

နေရပ်လိပ်စာ (၁)  

နေရပ်လိပ်စာ (၂)  

ပညာသင် 

ဘွေဲ့လက်မှတ် 
နကျာင်း/တက္ကသုိလ် နကျာင်းလိပ်စာ 

ဘွေဲ့လက်မှတ်ရရှိသည့် 

နေ့ရက် 

မူလတေ်း    

အလယ်တေ်း    

အေကတ်ေ်း    

တက္ကသုိလ်    
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၆။ တက္ကသုိလ်ဝင်တန်းနှင့် တက္ကသုိလ်ဘွဲ့လက်မှတ်အဖပင် အဖခားကသာ ပညာကေးဆုိင်ော သင်တန်း   

     ကကျောင်းမျေားမှ ေေိှခဲ့ကသာ ဘွဲ့လက်မှတ်မျေားေိှပါက ကအာက်တွင်ကေးသား ကြာ်ဖပပါ။ 

သင်တေ်းအမျ ို းအစား 
သင်တေ်းကာလ၊ ေုနှစ် သင်တေ်းအဖွေဲ့အစည်း၏ 

အမည် 
နေရာ 

စတင်သည့်နှစ် ပပီးစီးသည့်နှစ် 

     

     

     

     

 

၇။ အလုပ်အကုိင်၊ ကစတနာ့ဝန်ထမ်း၊ လုပ်အားကပးအကတွ့အကကုံ 

အဖွေဲ့အစည်း၊ဌာေ၊ကုမ္ပဏီ  

ရာေူး  

လုပ်ကုိင်ေဲ့သည့်ကာလ စတင်သည့်ကာလ  ရပ်ေားသည့်ကာလ  

အလုပ်အကုိင်အမျ ို းအစား 
လစာဝင်နငွေရရိှသည်             လစာမ့ဲလုပ်အားနပးသည် 

အမေားအလုပ်အကုိင်အမျ ို းအစား ________________ 

လုပ်နောင်ေဲ့ရသည့်လုပ် 

ငေ်းတာဝေ်များ 
 

၈။ ကျေန်းမာကေးဆုိင်ောအချေက်အလက် 

 

 HIV      B-ပိုး      C-ပိုး       နသွေးတိုး       နှလုံး        အေတု်       အစာအိမ်                                       

ေးီေျ ို       မရှိပါ  

အမေားရှိပါက နဖာ်မပပါ  

 

၉။ Victoria Academy တွင်တက်ကောက်ပညာသင်ယူလိုေဖခင်း၏ အကကကာင်းေင်းမျေားကုိ ကေးသား 

ကြာ်ဖပပါ။ 
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ေပ်ကွက်၊ကကျေးေွာ၊လူမှုအြွဲ့အစည်းမှ ကထာက်ခံစာ 

မှတ်ချေက်။ နောက်ေံေျက်နပးသူအနေမဖင့် နကျာင်းဝင်ေွေင့်နလျှောက်ေားသူသည် ပညာအရည်အေျင်း 

ရင်းမမစ်အားမဖင့်လည်းနကာင်း ၊ နငွေနကကးရင်းမမစ်အားမဖင့်လည်းနကာင်း ဝိတိုရိယပညာ 

သင်နကျာင်းတွေင် ေုံးေေ်းတိုင် တက်နရာက်သင်ကကားနိုင်သမူဖစ်မမဖစ် တိကျနသေျာစွော      

စစ်နေးသံုးသပ်နပးပါရေ် နမတ္တာရပ်ေံ အပ်ပါ သည်။ 

၁။ ကထာက်ခံသူ၏ ကုိယ်ကေးအကျေဉ်း 

အမည်  

အလုပ်အကုိင်နှင့် 

လုပ်ငန်လိပ်စာ 

 

 

အိမ်ြုန်းနံပါတ်  

မိုဘုိင်းြုန်းနံပါတ်  

အီးကမးလ်လိပ်စာ  

 

၂။  ကကျောင်းဝင်ခွင့်ကလျှောက်ထားသနူှင့် မည်ကဲ့သ့ုိ ေင်းနှင်းသိကျွမ်းသနည်း။ 

ကကျောင်းဝင်ခွင့်ကလျှောက်ထားသကူို နှစ်အချေန်ိ ကာလ မည်မျှေခန့် ေင်းနှီးသိကျွမ်းပပီးဖြစ်သနည်း။ 

ေင်းနှီးသိကျွမ်းပုံ  

ေင်းနှီးသိကျွမ်းခဲ့သည့် 

နှစ်အချေန်ိကာလ 

 

 

၃။ ကကျောင်းဝင်ခွင့်ကလျှောက်ထားသ၏ူ အားသာချေက်နှင့်အားနည်းချေက်မျေားအား 

ကေးသားကြာ်ဖပကပးပါ 

အားနည်းချေက် အားသာချေက် 
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၄။ ကကျောင်းဝင်ခွင့်ကလျှောက်ထားသနူှင့် စပ်လျေဉ်းပပီး ကအာက်ပါဇယားေှ ိသင့်ကတာ်ောကနောတွင် 

     အမှတ်ဖပုကပးပါ။ 

ကလျှောက်ထားသူ၏အကကကာင်းအော 
သာမာန် 

ကအာက် 
သာမာန် ကကာင်းသည် 

အလွန်

ကကာင်း 

မသိ

ေိှပါ 

သင်ယူနလ့လာရေ်စိတ်အားေက်သေ်မေင်း      

ပညာနရးေုိင်ရာစွေမ်းရည်      

ကျ ို းနကကာင်းေက်စပ်နတွေးနေါ်နိုင်မေင်း      

ဦးနောင်မှုစွေမ်းရည်      

စိတ်နေသနဘာေားနှင့်စိတ်အားေက်သေ်မှု      

လူမှုနရးစွေမ်းရည်      

ပူးနပါင်းလုပ်ကုိင်တတ်မှု      

ရင့်ကျက်မှု      

လူမှုအသုိင်းအဝေ်းတွေင်ပါဝင်လုပ်နောင်မှု      

လူမှုအဖွေဲ့အစည်းဖွေံ့ပဖိုးတိုးတက်နရး 

အတွေက်စိတ်အားေက်သေ်မှု 
     

 

ဝန်ခံကတိ။ နောက်ေံေျက်ပုံစံတွေင် မဖည့်စွေက်ေားနသာ အေျက်များသည် မှေ်ကေ်တိကျမှုရှိနကကာင်း 

ဝေ်ေံကတိမပုပါသည်။မဖည့်စွေက်ေားေျက်များ တိကျမှေ်ကေ်မှုမရိှပါက နလျှောက်ေားသူ၏ 

နကျာင်းဝင်တက်နရာက်နိုင်မည့် အေွေင့်အနရးကုိ ေိေိုက်ဟေ့်ေားနိုင်နကကာင်းကုိလည်း သိရှိ 

ေားလည်ပါသည်။ 

 

 

နောက်ေံသူ၏အမည်  -------------------------------- 

လကမ်ှတ်   -------------------------------- 

လကမ်ှတ်နရးေိုးသည့်နေ့စွေဲ -------------------------------- 

 

ကကျေးဇူးတင်စကား။  လူကကီးမင်း၏ တေ်ဖိုးကကီးနသာ အေျေိ်နှင့် အားစိုက်ေုတ်မှုအတွေက် Victoria 

Academy မှ အေူးပင်နကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။ 
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မိဘ(သ့ုိ)အပု်ထနိ်သူကထာက်ခံချေက် 

၁။  ကျွန်ုပ်သည် နလျှောက်ောသူ၏ မဖည့်စွေက်ေျက်များ မှေ်ကေ်နကကာင်းနောက်ေံပါသည်။ 

၂။ နလျှောက်ေားသူသသည် နအာက်နဖာ်မပပါ နကျာင်းလှုပ်ရှားမှုများတွေင် စိတ်အားေက်သေ်တက်ကကစွော 

ပါဝင်နုိင်မည်ဟု အယုံအကကည်ရှိပါသည်။ 

(က) နေသေံလူမှုအနမေမပုလုပ်ငေ်းများတွေင် ပါတင်ကူညီမေင်း။ 

(ေ) ဟားေါပမို့မပင်ရှိ နကျးရွာများတွေင် သံုးပတ်တစ်ကကိမ် အလုပ်သင်နလ့လာေရီးေွေက်မေင်း။ 

(္) အမေားပမို့ေယ်များအတွေင်း နကျာင်းသားလှုပ်ရှားမှုများ၌လည်းနကာင်း ၊အမေား သင်တေ်းသားများ 

နှင့်မိတ်ဖွေဲ့အသိ အမမင်ဖလှယ်မေင်းအစီအစဉ်များ၌လည်းနကာင်း အေည်ေုံး တစ်နှစ်နှစ်ကကိမ်ပါဝင် 

ေင်နွှဲနလ့လာမေင်း။ 

(ဃ) သင်ကကားမှုဘာသာရပ်များနှင့် သက်ေုိင်နသာ နေရာမျာသို့ သွေားနရာက်နလ့လာသင်ယူမေင်း။ 

(င) ဟားေါးပမို့မပင်ရှိ နကျးရွာများတွေင် တစ်ပတ်ကကာ လူမှုနရးလုပ်ငေ်များလုပ်နောင်မေင်း။ 

(စ) နကျာင်းအတွေင်းနှင့် အမပင်လှုပ်ရှားမှုများတွေင် ပါဝင်မေင်း (ဥပမာ။ ။ မပင်ပလူငယ်အဖွေဲ့အစည်းများနှင့် 

မိတ်ဖွေဲ့မေင်း၊ အားကစားပပိုင်ပွေဲများမပုလုပ်မေင်း၊ ရေ်ပုံနငွေရှာနဖွေမေင်း။ 

၃။ အေကပ်ါသင်တေ်းတွေင်း/မပင် လုပ်နောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မိဘ/အုပ်ေိေ်သူများနှင့် Victoria 

Academy အုပ်ေျုပ်သူများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အမပေ်အလှေ် အသိနပးမေင်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် တာဝေ်ယူမေင်း 

တို့ကုိ သိရှိေားလည်ပါ သည်။ 

၄။ နကျာင်းတက်နေစဉ်ကာလအတွေင်း မနတာ်တေမှုမဖစ်ေဲ့သည်ရှိနသာ် အာမေံကုမ္ပဏီမှ သနဘာတူညီ 

ေျက်မဖင့်သာ ကူညီ သွေားမည်မဖစ်နကကာင်း သိရှိပပီးမဖစ်ပါသည်။ 

၅။  နကျာင်းသူ/သားများသည် နကျာင်းအတွေင်း ေျမှတ်ေားနသာ စည်းမျဉ်စည်းကမ်များကုိ (၃) ကကိမ်နှင့် 

အေက ်ေျ ို းနဖာက် ပါကလည်းနကာင်း၊ ဘာသာရပ်တစ်ေုေျင်းစီ၏ လိုအပ်ေျက်များကုိ မဖည့်ေည်းမှုမရိှ 

ပါက နကျာင်းသူ/သားအမဖစ်မှ ပယ်ဖျက်မည်မဖစ်နကကာင်း ကျွန်ုပ်သရိှိေားလည်သနဘာနပါက်ပါသည်။ 

၆။ နကျာင်းသူ/သားမျာ၏ အစဉ်တစိုက်တိုးတက်ဖွေဲ့ပဖိုးမှုသည် မိဘ/ အုပ်ေိေ်းသူများနှင့် Victoria 

Academy အုပ်ေျုပ်သူ များနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အနပါ် ညီတူညီမျှေ အနမေေံမူတည်နေနကကာင်း 

သိရှိေားလည်ပါသည်။ 

 

 

 

Form-03 
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ဝန်ခံကတိ။ အေကန်ဖာ်မပပါအနကကာင်းအရာများကုိ      နသေျာသံုးသပ် ၊    သနဘာတူေံုးမဖတ်လျက်  

 ဤနကျာင်းဝင်ေွေင့် နလျှောက်ေားသူကုိ Victoria Academy တွေင် နှစ်နှစ်တာ ပညာသင်ယူ  

          နလ့လာေွေင့်မပုရေ် နောက်ေံအပ်နှံ ပါသည်။ 

 

 

မိဘ/အုပ်ေိေ်းသူ၏အမည်  ____________________________ 

လကမ်ှတ်   ____________________________ 

နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်  ____________________________ 

လကမ်ှတ်နရးေိုးသည့်နေ့စွေဲ  ____________________________ 
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သင်တန်းကကကး 

 

၁။  သင်တေ်းနကကးသည် တစ်နှစ်လျှေင် ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် မဖစ်သည်။ သင်တေ်းနကကးသည် တစ်ကကိမ်တည်း၌ 

အပပီးအစီးမဖင့်လည်းနကာင်း၊ တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် တစ်ဝက်စီမဖင့်လည်းနကာင်း နပးသွေင်းနိုင်ပါသည်။ 

တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ်နပးသွေင်းလျှေင် ပေမ ၆ လအတွေင်း သင်တေ်းနကကး၏တစ်၀က်ကုိ နပးသွေင်းရပါမည်။ 

 

သင်တန်းကာလ သင်တန်းကကကးကပးသွင်းေမည့်ေက် ကငွပမာဏ 

ပေမ ၆ လ (ဇေ်ေဝါရီ - ဇွေေ်) ဇေ်ေဝါရီလ ၁၅ ရက် ၂၀၂၁ ၉၀,၀၀၀ ကျပ် 

ေတိယ ၆ လ (ဇလူိုင် - ေီဇင်ဘာ) ဇလူိုင်လ ၁၅ ရက် ၂၀၂၁ ၉၀,၀၀၀ ကျပ် 

  

သင်တေ်းနကကးသည် တစ်လလျှေင် ၁၅,၀၀၀ ကျပ် ကျပါသည်။ သ့ုိနသာ် လစဉ်သင်တေ်းနကကး နပးသွေင်း၍ 

မရပါ။ သင်တေ်းနကကးနပးသွေင်းပုံ သံုးမျ ို းကုိ နအာက်ပါဇယားတွေင် ေပ်မံရှင်းလင်းေားပါ သည်။ 

သင်တန်းကကကး 

ကပးသွင်းပုံအမျေ ို းအစား 
ကေွးချေယ်ပါ 

သင်တန်းကကကးကပးသွင်း 

ေမည့်အချေနိ် 
ကုန်ကျေကငွ 

တစ်နှစ် တစ်ကကိမ်  
ဇေ်ေဝါရီလမကုေ်ေင် 

နပးသွေင်းရမည် 
၁၈,၀၀၀ ကျပ် 

တစ်နှစ် နှစ်ကကိမ် (သ့ုိ) ၆ လ 

တစ်ေါ 
 

သင်တေ်းနကကး တစ်ဝက်တိတိကုိ 

ဇေ်ေဝါရီလအတွေင်း နပးသွေင်းရမည် 
၉၀,၀၀၀ ကျပ် 

 

၂။ အကဆာင်ကနထိုင်စားကသာက်စေိတ်။ အနောင်နေေုိင်စားစနသာက်စရိတ်သည် တစ်လလျှေင် ၅၀,၀၀၀ 

ကျပ်မဖစ်သည်။ နကျာင်းအနောင်တွေင် နေေိုင်မည့်သူများအတွေက်သာ မဖစ်သည်။ အနောင်နေစရိတ် 

သည် တစ်လတစ်ေါ သ့ုိမဟတု် သံုးလ တစ်ေါ နပးသွေင်းနိုင်သည်။ အနောင်နေစရိတ်သည် နအာက်ပါ 

ဝေ်နောင်မှုများအတါက် နပးသွေင်းရမေင်းမဖစ်ပါသည်။ 

 (က) ကုတင် (နမွေ့ယာနှင့် နစာင်မပါ) 

(ေ) အနောင်အနောက်အဉီး 

(္) အနောင်ေိေ်းသိမ်းနစာင့်နရှာက်ရေ် လိုအပ်နသာပစ္စည်း၊ စရိတ် 

(ဃ) အစားအနသာက် 

(င) စားဖုိမှူးလစာ 

 အနောင်နေစရိတ်အတွေက် တစ်ဉီးလျှေင် ၄၀,၀၀၀ ကျပ် ေပ်ပုိပပီး နကာက်ေံမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ဉီးလျှေင် 

၄၀,၀၀၀ ကျပ် အေပ် ကုေ်ကျရေ်လိုအပ်လာပါက Victoria Academy မှ တာဝေ်ယူ နမဖရှင်းနပးသွေား 

မည်မဖစ်သည်။  

 နကျာင်းအနောင်နေရာေိုင်ေင်းကုိ အမှေ်တကယ်လိုအပ်ပါက ဝင်ေွေင့်နလျှောက်လွှာကုိ မဖည့်စွေက်ပပီး 

နကျာင်းဝင်ေွေင့်နလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွေဲအပ်နံှရပါမည်။ 
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၃။ အာမခံကကကးနှင့် ဝတ်စံုကကကး 

 အာမေံနကကးနှင့် ဝတ်စုံနကကးသည် တစ်ကကိမ်တည်းသာ နကာက်ေံမည် မဖစ်သည်။ 

 

နကျာင်းဝင်နကကး ၂၅,၀၀၀ ကျပ် 

ဝတ်စုံနကကး ၃၀,၀၀၀ ကျပ် 

ကျေ်းမာနရးအာမေံ(KBZ Insurance) 
တစ်နှစ်မှာ ၃၅,၀၀၀ ကျပ်၊(နှစ်နှစ်အတွေက် ၇၀,၀၀၀ ကျပ်တိတိ)၊ 

တစ်နှစ်မှာ တစ်ေါနပးသွေင်းရမည်။ 

မှတ်ချေက် ။   အနကကာင်းအမျ ို းမျ ို းနကကာင့် နကျာင်းမှ မပေ်ေွေက်ေွောသည့် နကျာင်းသူ/သားများကုိ 

အာမေံနကကး မပေ်အမ်းမည် မဟုတ်ပါ။ 
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အကဆာင်ကနခွင့်ကလျှောက်လွှာ  

 

မှတ်ချေက် ။   ဤနလျှောက်လွှာသည် နကျာင်းေနောင်တွေင် နေေိုင်ရေ် အမှေ်တကယ် လိုအပ်သူများ သာ 

မဖည့်စွေက်အပ်နှံရေ် မဖစ်သည်။ 

၁။ ကလျှောက်ထားသူ၏ ကုိယ်ကေးအချေက်အချေက် 

အမည်  

လိင် ကျား                         မ                         အမေား  

ကမွးသက္ကောဇ််  

ဆက်သွယ်ေန်ြုန်း  

Email လိပ်စာ  

ကနေပ်လိပ်စာ  

 

၂။ အကဆာင်ကနခွင့် ကလျှောက်ထားေသည့် ခိုင်လုံကသာ အကကကာင်းဖပချေက်ကုိ ကေးသားကြာ်ဖပပါ။ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

၃။ အကဆာင်ကနထိုင်ြူးသည့် အကတွ့အကကုံေှိပါသလား။ (ဥပမာ - တက္ကသုိလ်ဝင်တန်း၊ တက္ကသုိလ်တက် 

ကောက်စဉ် အကဆာင်ကနအကတွ့အကကုံ) 

 ရှိပါသည်    မရှိပါ  

 

၄။ လူအမျေားနှင့်အတူ ကနထိုင်စားကသာက်ောတွင် ကကုံကတွ့နိုင်သည့် အခက်အခဲမျေားနှင့် ၄င်းအခက်အခဲ 

မျေားကုိ မည်သ့ုိမည်ပံု ေင်ဆုိင်ကဖြေှင်းမည်ကုိ ကေးသားကြာ်ဖပပါ။ 

အခက်အခဲ (စိန်ကခါ်မှု) ကုိင်တွယ်ကဖြေှင်းမည့်နည်း 
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 ၅။ အကဆာင်ကနဖခင်းသည် သင်၏ သင်ယူကလ့လာတိုးတက်မှုကုိ မည်သ့ုိ မကျေ ို းဖပုမည်ဟု ကမျှော်လင့်ထား 

သနည်း။ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

ဝန်ခံကတိ ။   ။ အကျွန်ုပ်သည် နကျာင်းအနောင်တွေင် နေေိုင်ခွင့်ရပါက ေျမှတ်ေားနသာ အနောင် 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ လိုက်ောပါမည်။   

 

 

နလျှောက်ေားသူ၏အမည် _____________________________ 

ေိုးပမဲလက်မှတ်   _____________________________ 

လကမ်ှတ်နရးေိုးသည့်နေ့စွေဲ _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 12 of 14 

 

ပညာသင်ကထာက်ပံ့ကကကးကလျှောက်လွှာ 

မတ်ှချေက်။ ဤနလျှောက်လွှာသည် ပညာသင်စရိတ် အမှေ်တကယ် အေက်အေဲရှိသူများသာ မဖည့်စွေက်ရေ် 

မဖစ်သည်။ 

နအာက်ပါအေျက်များနှင့် ကုိက်ညီနသာ သူများသည် ပညာသင်နောက်ပံ့နကကးအား နလျှောက်ေားနိုင်သည်။ 

 (၁) နငွေနကကးအေက်အေဲရှိပပီး၊ ပညာသင်ယူလိုစိတ်မပင်းမပသူ၊ 

 (၂) ေယ်နဝးနေသမှမဖစ်ပပီး ဟားေါးပမို့နပါ်တွေင် နေေိုင်ရေ်ေက်ေဲသူ၊ 

 (၃) နကျာင်းအားလက်ေျေိ်များတွေင် နကျာင်းနဝယျာကစိ္စများကုိ ကူညီနိုင်မည့်သူ၊ 

 (၄) နကျာင်းတက်နေစဉ် ပညာနရးတွေင် လစဉ်တိုးတက်မှုရှိမည့်သူ၊ 

၁။ ကလျှောက်ထားသူ၏ အချေက်အလက်မျေား 

အမည်  

လိင်သတ်မှတ်ချေက် ကျား              မ                အမေား  

အသက်  

မိုဘုိင်းြုန်း  

အီးကမးလ်လိပ်စာ  

ကနေပ်လိပ်စာ  

 

၂။ ပညာသင်ကထာက်ပံ့ကကကးသည် အဖပည့်အဝကထာက်ပံ့ကကကး (full scholarship) နှင့် တစ်ဝက်ကထာက်ပံ့  

     ကကကး (partial scholarship) ဟူ၍ နှစ်မျေ ို းေိှသည်။ ကထာက်ပံ့ကကကးနှစ်မျေ ို းအနက် တစ်မျေ ို းကုိ 

ကေွးချေယ်ပါ။ 

 (က) အမပည့်အဝနောက်ပံ့နကကး  

(ေ) တစ်ဝက်နောက်ပံ့နကကး      

၃။ ပညာသင်ကထာက်ပံ့ကကကးကလျှောက်ထာေသည့် အကကကာင်းကုိ ခိုင်လုံ ကသာ အကကကာင်းဖပချေက်ဖြင့် 

ကေးသား ကြာ်ဖပပါ။ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

၄။ မမိိကနထိုင်ကသာ ကေသအကကကာင်းကုိ အကျေဉ်းချေုံးကြာ်ဖပပါ။ 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Form-05 
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၅။ ကကျောင်းြွင့်/ပိတ်ချေနိ်မျေားတွင် ကကျောင်း၏လိုအပ်ကသာ အလုပ်မျေားကုိ မည်က့ဲသ့ုိ ကူညီနိုင်မည်ကုိ 

ကေးသားကြာ်ဖပပါ။ (ဥပမာ-ကကျောင်းတွင်း/ဖပင်သန့်ေှင်းကေး၊ ရုံးအလုပ်) 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 
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ဝင်ခွင့်ကလျှောက်ောတွင် ပါေိှေမည့စ်ာေကွ်စာတမ်းမျေားကုိ စစ်ကဆးဖခင်း 

ဝင်ေွေင့်နလျှောက်လွှာ   ပပီး                    မပပီး  

ရပ်ကွေက်/နကျးရွာ/လူမှုအဖွေဲ့အစည်းမှနောက်ေံစာ   ပပီး                    မပပီး  

မိဘ/အုပ်ေိေ်းသူနောက်ေံစာ   ပပီး                    မပပီး  

အနောင်နေေိုင်ေွေင့်နလျှောက်ေားပါက   ပပီး                    မပပီး  

ပညာသင်နောက်ပံ့နကကနလျှောက်ေားပါက   ပပီး                    မပပီး  

တက္ကသုိလ်ဝင်တေ်နအာင်လက်မှတ်(သ့ုိ)ဘွေဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ   ပပီး                    မပပီး  

အမေားတက်နရာက်ေဲ့သည့် 

သင်တေ်းနအာင်လက်မှတ်ရှိပါက(မိတ္တူ) 

  ပပီး                    မပပီး  

ပါ့စ်နပါ့စ်အရွယ် ဓာတ်ပုံ(၃ပု)ံ   ပပီး                    မပပီး  

အိမ်နောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)   ပပီး                    မပပီး  

နိုင်ငံသာစိစစ်နရကေ်မပား(မိတ္တူ)   ပပီး                    မပပီး  

 

ဝန်ခံကတိ။ နလျှောက်လွှာအားလုံးတွေင် မဖည့်စွေက်ေားနသာ အေျက်အလကမ်ျားသည် မှေ်ကေ်မှုရိှပါ 

သည်။ ေို့အမပင် လိုအပ်နသာစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကုိလည်း မပည့်မပည့်စုံစုံမဖည့်စွေက်ထား 

ပါသည်။ ပပီးမပည့်စံုမေင်းမရှိနသာ နလျှောက်လွှာများကုိလည်းနကာင်း ၊ မှေ်ကေ်မှုမရှိနသာ 

အေျက်အလကမ်ဖည့်စွေက်မှုများကုိ သိရှိပါက လည်းကကာင်း နကျာင်းမှ ေည့်သွေင်းစဉ်းစား 

မည်မဟုတ်နကကာင်းနှင့် နကျာင်းဝင်ေွေင့်နပးအပ်မည်မဟုတ် နကကာင်း သိရှိေားလည်ပါသည်။ 

 

နလျှောက်ေားသူ၏အမည်  ________________________ 

လကမ်ှတ်   ________________________ 

လကမ်ှတ်နရးေိုးသည့်နေ့စွေဲ ________________________ 

                                                                      

 

ကလျှောက်လွှာမျေားကပးပို့ေန် ကနာက်ဆံုးေက် 

၁၅ နအာက်တိုဘာ ၂၀၂၀ 

 

 


