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SIR ၏ တိုးတက်မှုလမ်းစဉ် အစီရင်ခံစာ

ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�_ အချိုး�း��ညီီမျှှသော�ာ သင််ကြား�း�ပို့့� �ချျမှုုအားး� ပြ�န််လည််

နော�ာက််ခံံသမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််၊ စက််တင််ဘာာ

ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး� (SIR)၏ တိုးး��တက််မှုုလမ်းး�စဉ်အစီီရင််ခံံစာာကိုု� ပြ�င််ဆင််

ပြ�ည််နယ််ဥပဒေေပြု�ုလွှှတ််တော်�်�မှှ

ရခြ�င်းး� ရည််ရွွ ယ််ချျက််မှာာ� ဒေေသတွွင်း�း ဆော�ာင််ရွွ က််နေေသည့််� SIR

များ�း�နှှင့့်�

လှုုပ််ရှား��းမှုု အစီီအစဉ်များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲ

အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�ဆိုုင််ရာာ
�

မှုုများ�း�ကိုု�

သက််ဆိုုင််ရာာ
�

ပြ�ည််နယ််ဒေေသအသီးး�သီးး�နှှင့််�

အကူူအညီီများ�း�ပေး�းနိုုင််
� ရန််

ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။

ရှှယ််ယာာ

စီီရင််စုုများ�း�ကိုု�

အခြေ�ေခံံ

လတွွင််

ပြ�ည််နယ််ချေး�း�ငွေေ�

SIR

ဆိုု�သည််မှာာ�

အဘယ််နည်းး�။

SIR

ဆိုုသ
� ည််မှာာ�

ပြ�ည့််�စုံံ�

ကျျယ််ပြ�န့် �သော�ာ
PK-12 ပညာာရေး�းစနစ််တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေေသတွွင်း�း
်

ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ထားး�သည့့်�

သင််ကြား�း�ပို့့� �ချျမှုုစနစ််များ�း�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််၏ လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း� တိုးး��တက််မှုု

ဥပဒေေ

အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� လူူမှုဆက််ဆံ
ု
ရေး�း
ံ
အတွွက််သာာမက စိိတ််ခံံစား�းမှုု

အသစ််တစ််ရပ််ကိုု�

Inglewood အတွွက်် အဆိုုပါ
� ါအကြော��ာင်းး�အရာာ

ဆိုုင််ရာာ
�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အညီီ ဖန််တီးး�ရေး�းဆွဲဲ�

ပိုုင််ရှှင််များ�း
�
�ဆီီသို့့� � အသိိပေး�း၊အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုု

သည်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�အနေေဖြ�င့််� CDE အစား�း LACOEသို့့� �

ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ SIR အကြော��ာင်းး� အသေး�းစိိတ််လေ့�့လာာရန််နှှင့််�

အစီီရင််ခံံစာာကိုု�

အစီီရင််ခံံ

မိိမိိ၏ဒေေသတွွင်း�း SIRမှှ အစီီရင််ခံံစာာပါါ အကြော��ာင်းး�အရာာနှှင့််� အချျက််

တိုးး��တက််မှုုများ�း�နှှင့််အ
� ညီီ

အချိိ�န််လိုုက််ပြော�
�
�ာင်းး�လဲဲ

တင််ပြ�ပေး�းရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�

စီီရင််စုုကိုုလ
� ည်းး�

၎င်းး�တို့့�၏
�

ပေး�းနေေမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း� စာာသင််နှှစ််တစ််ခုုလျှှင်် နှှစ််ကြိ�ိမ်် ရယူူနိုင််
ု� မည််

သင််ကြား�း�ပို့့� �ချျမှုုစနစ််များ�း�အတွွက်် နည်းး�ပညာာအထော�ာက််အပံ့့�များ�း�ကိုု�

ဖြ�စ််သည််။ (ဆော�ာင််ဦးးနှှင့််� နွေေ�ဦးးကာာလများ�း�တွွင််)

CCEE ထံံသို့့� အလိုု
အ
� လျော�ာ�က်် လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သွားး��စေ�ခဲ့့�သည််။
�

အသီးး�သီးး�ကိုု� ဖတ််ရှုု မှှတ််သားး�ရန်် နှိိ�ပ််ပေး�းပါါ။
IUSD SIR အစီီရင််ခံံစာာ
SIR ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�နှှင့် �် ပတ််သက််ပြီး�း� ပါါဝင််သည့်် � အချျက််များ�း�

စုုပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွွ က််
ချျက််များ�း�

မစတင််ရသည့််အ
� ချျက််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ
စုုပေါ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတ်် ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း�သည််များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�
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1

တစ််

ခြော��ာက််

လေး�းဆယ််တစ််

ဆယ့််�ကိုးး��

အဓိိကအချျက််များ�း�
မစတင််ရသည့််အ
� ချျက််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ
စုုပေါ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတ်် ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း�သည််များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

၁။ ယဉ်ကျေး�း�မှုု၊ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုုနှင့်
ှ �် စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲခြ� �င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ် (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ခြော��ာက်် ချျက််)		

ရည််ရွွယ််ချျက််- ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�အနေေဖြ�င့််� မတူူကွဲဲပြား� �း�မှုုကိုု� လက််ခံံနိုင််
ု� ပြီး�း� တန်းး�တူူညီီမျှှရှိိ�မှုကို
ု ု� အလေး�းအနက်် တန််ဖိုးး��ထားး�တတ််စေ�ရန်် ရည််ရွွ ယ်သ
် ည််။ ဒေေသ၏
ယဉ်ကျေး�း�မှုုမှာာ� စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�၏ အဖွဲ့့�ဝင််တိုုင်း
� �း ကိုု� အကူူအညီီပေး�းနိုုင််
� ရန််နှှင့််� အားး�လုံးး��ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််လာာစေ�ရန်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

5 ငါးး�

2နှှစ််

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ

1 တစ််

စုုပေါ�ါင်းး�
											
																
အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််ပြီး�း�သည််
များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

၂။ သင််ရိုးး��ညွှှန်းး�တမ်းး�၊ သင််ယူူလေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့် �် အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းခြ�င်းး� (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ဆယ့််နှ
� စ််
ှ ချျက််)

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�အနေေဖြ�င့််� စံံချိိ�န််စံံညွှှန်း�း များ�း�၊ စနစ််တကျျ အခန်းး�ဆုံးး�� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�နှှင့််အ
� ညီီ ထိုုအ
� သုံးး��ချျသင််ကြား�း�သွားး��မည့််� သင််ရိုးး��
အနေေဖြ�င့််� သင််ယူူသူများ�း
ူ �အတွွက််လည်းး� ၎င်းး�တို့့�၏
ု သိုုင်း
� �း အဝိုုင်း
� �း နှှင့််� ယဉ်ကျေး�း�မှုုအရသာာမက ဘာာသာာစကားး�အရပါါ ကိုုက််ညီီမှု
�
ရှိ
ု �မ
ိ ည့််� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံသ
� ည့််� အကဲဲဖြ�တ််ဆန်းး�စစ််
� လူူမှုအ
သည့််� စနစ််တစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််နေေမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

2 နှှစ််

မစတင််ရသည့််အ
� ချျက််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

3

သုံးး��

8 ရှှစ််

2 နှှစ််

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ
စုုပေါ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း�သည််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

															
၃။ သင််ကြား�း�ပို့့��ချျမှုုဆိုု�င််ရာာ လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျမှုုနှင့်
ှ �် မဟာာဗျူ�ူဟာာများ�း� (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ခုုနှစ််
ှ ချျက််)

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�အနေေဖြ�င့််� သင််ယူူလေ့�့လာာသူများ�း
ူ �၏ လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� ကိုုက််ညီီ
�
ပြီး�း� အသေး�းစိိတ််ကျျကာာ စံံချိိ�န််စံံညွှှန််များ�း�နှှင့််�ကိုက််ညီီ
ု�
ပြီး�း�
ယဉ်ကျေး�း�မှုုဆိုင််ရာာများ�း
�ု
�ပါါ ပါါဝင််သည့််� သက််သေ�သာာဓကကိုု� အခြေ�ေခံံသည့််� သင််ကြား�း�ပို့့� �ချျမှုုနည်းး�လမ်းး�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�� ရန်် ဖြ�စ််သည််။

4 လေး�း

4

လေး�း

3 သုံးး��

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ
စုုပေါ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း�သည််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

၄။ လူူမှုုဆက််ဆံရေး
ံ �း - စိိတ််ခံံစား�းမှုု နှှင့် �် နေေထိုု�င််ပြု�ုမှုုပုံံ� ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့် �် ဖွံ့့�� ဖြိုး�း ��တိုးး��တက််မှုု (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် နှှစ်် ချျက််)
ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး� အဖွဲ့့�အစည်းး�အနေေဖြ�င့််� သင််ယူူလေ့�့လာာသူူ တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််တိုုင်း
� �း စီီ၏ လူူမှုဆက််ဆံ
ု
ရေး�း
ံ
- စိိတ််ခံံစား�းမှုုနှှင့် �် နေေထိုုင််ပြု
� �ုမူူပုံံဆို
� င််ရာာကျျန်း
�ု
�း
မား�းရေး�း ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််အတွွက်် သင််ရိုးး��ညွှှန်း�း တမ်းး�များ�း�၊ အသေး�းစိိတ်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ပါါဝင််သည့််� လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျမှုုများ�း�နှှင့််� သင််ထော�ာက််ကူူများ�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�၏ လူူမှုု

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ� အရွွ ယ််ရော�ာက််ပြီး�း�သူူများ�း�၏ အားး�ပေး�းထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုများ�း
ု � စသည့််�တို့့� �မှှတစ််ဆင့််� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုများ�း
ု � ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနိုုင််
� ရန််ဖြ�စ််သည််။				
		

1 တစ််

1 တစ််

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက်် အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််ပြီး�း�သည််
နေေဆဲဲ စုုပေါ�ါင်းး�
များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

5
ငါးး�

၅။ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာအကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�နှှင့် �် တာာဝန််ယူူမှုုတာာဝန််ခံံမှုု (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ငါး�း ချျက််)

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�တွွင်် ပညာာရည််မှှတ််တမ်းး�၊ ပြု�ုမှုုနေေထိုုင််မှု
� ဆို
ု င််ရာာနှှင့်
�ု
�် လူူမှုဆက််ဆံ
ု
ရေး�း
ံ
- စိိတ််ခံံစား�းမှုုဆိုင််ရာာ
�ု
သင််ယူူမှုု စသည့််အ
� ချျက််အလက််

များ�း�ကိုု� ပါါဝင််သည့််� ကျော�ာ�င်းး�သားး�၏ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� တိုုင်း
� �း တာာ၍ ခွဲဲ�ခြား�း�စိိတ််ဖြာ�ာပေး�းနိုုင််
� မည့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်တစ််ခုု ရှိိ�လာာစေ�ရန််ဖြ�စ််သည််။ အဆိုုပါ
� ါ
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� တာာဝန််ယူူမှုတာာ
ု
ဝန််ခံံမှုနှှင့်
ု �် အဆက််မပြ�တ််တိုးး��တက််မှုုတို့့� �ကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုုင််
� ရန်် အသုံးး��ပြု�ုစေ�ရန်် ရည််ရွွ ယ်သ
် ည််။			

3 သုံးး��

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ
စုုပေါ�ါင်းး�

2 နှှစ််

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း�သည််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

6

ခြော��ာက််

၆။ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�နှှင့် �် မိိသားး�စုုများ�း� ပါါဝင််မှုု (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ငါး�း ချျက််)

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး� အဖွဲ့့�အစည်းး�အနေေဖြ�င့််� လူူမှုပတ််
ု
ဝန်းး�ကျျင်းး�ရှိိ� မိိသားး�စုုများ�း�၏ ယဉ်ကျေး�း�မှုုဆိုင််ရာာနှှင့်
�ု
�် ပြော��ာဆိုုဆက််ဆံ
�
မှု
ံ ဆို
ု င််ရာာ
�ု
လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�ကိုု�

ထင််ဟပ််စေ�နိုုင််
� မည့််� အပြ�န််အလှှန််ပြော��ာဆိုုဆက််သွ
�
ယ်
ွ ်ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ကျျင့််�သုံးး�� နိုုင််စေ�
�
ရန်် ဖြ�စ််သည််၊။ ကျော�ာ�င်းး�အနေေဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအရည််အချျင်းး�
ှ
ကိုု� မြှ�င့််�တင််ပေး�းနိုုင််
� ရန််အတွွက်် သင််ထော�ာက််ကူူများ�း�နှှင့််� လုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျသင််ကြား�း�ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� မိိသားး�စုုနှှင့််� လူူမှုအ
ု သိုုင်း
� �း အဝိုုင်း
� �း များ�း�မှှ တက််ကြွ�စွာာ�ပါါဝင််နိုုင််
� ရန််
စီီစဉ်ဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းနိုုင််
� ရန််ဖြ�စ််သည််။

1 တစ်် 3 သုံးး��
မစတင််ရသည့််�
အချျက််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

7

ခုုနှှစ််

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ
စုုပေါ�ါင်းး�

1 တစ််

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််ပြီး�း�သည််
များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

၇။ ကျော�ာ�င်းး�တွွင်းး�သင််ကြား�း�ပို့့��ချျမှုုဆိုု�င််ရာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု အသင်းး�အဖွဲ့့� �များ�း� (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် လေး�း ချျက််)		

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�တိုုင်း
� �း တွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
သင််ယူူလေ့�့လာာမှုကို
ု ု� အလေး�းပေး�းပြီး�း� ယဉ်ကျေး�း�မှုုနှှင့် �် ကိုုက််ညီီကာာ
�
ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�

အားး�လုံးး��အတွွက်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပေး�းနိုုင််
� မည့််� အချျက််အလက််ကိုု� အခြေ�ေခံံပြီး�း� ဆုံးး�� ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနိုုင််
� သည့််� သင််ကြား�း�ပြ�သသူူများ�း�ရှိိ�ပြီး�း� အဆိုုပါ
� ါ

သင််ကြား�း�ပြ�သူူများ�း�သည့််� သင််ကြား�း�ပို့့� �ချျမှုုဆိုင််ရာာ
�ု
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအသင်းး�အဖွဲ့့�များ�း�ကိုု� စီီစဉ်ဖွဲ့့�စည်းး�ပေး�းနိုုင််
� ရန်် ဖြ�စ််သည််။

1 တစ််

8
ရှှစ််

2 နှှစ််

1 တစ််

မစတင််ရသည့််�
အချျက််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််
နေေဆဲဲ စုုပေါ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း�သည််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

၈။ အုုပ််ချုု�ပ်် မှုုဆိုု�င််ရာာ လမ်းး�ညွှှန််ပြ�သပေး�းခြ�င်းး�နှှင့် �် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအရည််အချျင်းး� (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ငါး�း ချျက််)

ရည််ရွွယ််ချျက််- ဒေေသတွွင်း�း ရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�တိုုင်း
� �း တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််သူူအတွွက်် စီီမံံခန့် �ခွဲဲ�် မှုဆို
ု င််ရာာနှှင့်
�ု
�် သင််ကြား�း�ပို့့� �ချျမှုုဆိုင််ရာာ
�ု
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုု အရည််အချျင်းး�များ�း�ကိုု� အကျိုးး���
ှ
ထိိရော�ာက််မှုုရှိ�စေ�
ိ သည့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွ က််မှုု အလေ့�့အကျျင့််�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့� မြှ�င့််�တင််ပေး�းနိုုင််
� ပြီး�း� ဒေေသတွွင်း�း နေေရာာအနှံ့့��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုုင််
� သည့််� စနစ််တစ််ခုုရှိိ�စေ�ရန််
ဖြ�စ််သည််။

2 နှှစ််

9
ကိုးး��

3 သုံးး��

လက််ရှိိ�
ဆော�ာင််ရွွ က််နေေ
ဆဲဲ စုုပေါ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််
ပြီး�း�သည််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

၉။ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုဆိုု�င််ရာာသင််ယူူလေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့် �် လမ်းး�ညွှှန််ပြ�သပေး�းခြ�င်းး� (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် သုံးး�� ချျက််)			

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ရှိိ�ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�သားး�၏ ပညာာရည််မှှတ််တမ်းး�၊ လူူမှုဆက််ဆံ
ု
ရေး�းနှှင့်
ံ
�် စိိတ််ခံံစား�းမှုု၊ နေေထိုုင််ပြု
� �ုမူူမှုဆို
ု င််ရာာ
�ု
သင််ယူူလေ့�့လာာမှုတို့့
ု � �ကိုု� တိုးး��တက််
စေ�နိုုင််
� မည့််� ထိိရော�ာက််သည့််� သင််ကြား�း�ရေး�း နည်းး�လမ်းး�ထားး�သည့််� အသားး�ပေး�းသည့််� အချျက််အလက််ကိုု� အခြေ�ေခံံတွက််ချျက််ထုုတ််ယူ
ွ
ထား
ူ း�သည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
သင််ယူူ

လေ့�့လာာခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ်တစ််ခုု ရှိိ�စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။
�
1 တစ််
2 နှှစ်် လက််ရှိိ
ဆော�ာင််ရွွ က််နေေ
ဆဲဲ စုုပေါ�ါင်းး�

10
ဆယ််

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််ပြီး�း�သည််
များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

၁၀။ အချျက််အလက််စီီမံံခန့်�ခွဲဲ် �ခြ�င်းး�၊ အသုံးး��ချျခြ�င်းး�နှှင့် �် ကျော�ာ�င်းး�သားး�အချျက််အလက််ဆိုု�င််ရာာ စနစ််များ�း� (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် လေး�း
ချျက််)
ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး�အနေေဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�သားး�အားး�လုံးး��၏ ရမှှတ််များ�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�ခေါ်�်ချိိ�န််များ�း�နှှင့််� ဘာာသာာရပ််များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�ပြီး�း� ကြ�ည့််�ရှုုနိုင််
ု� သည့််�
ကျော�ာ�င်းး�သားး�အချျက််အလက််ဆိုုင််ရာာ
�
စနစ််တစ််ခုုကိုု� အကျိုးး���ရှိိ�ရှိ�ိ အသုံးး��ပြု�ုနိုုင််စေ�
�
ရန််ဖြ�စ််သည််။

3 သုံးး��

11

ဆယ့််�တစ််

1 တစ််

လက််ရှိိ�
ဆော�ာင််ရွွ က််နေေ
ဆဲဲ စုုပေါ�ါင်းး�

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််ပြီး�း�သည််
များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

														
၁၁။ ဒေေသတွွင်းး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုအဖွဲ့့� �အစည်းး�၏ လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််စွွမ်းး� (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် ဆယ်် ချျက််)

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး�အဖွဲ့့�အစည်းး�တွွင်် ဒေေသ၏ ဆက််စပ််လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နေေသော�ာ တာာဝန််များ�း�နှှင့််� ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ရယူူထိိန်း�း ညှိိ�ပေး�းနိုုင််
� သည့််� အလွှာာ�မျိုး�း��စုံံပါ
� ါဝင််
သည့််� အဖွဲ့့�အစည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံတစ််ခုု
�
ရှိိ�စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််� ဒေေသတွွင်း�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုင််ရာာ
�ု
အဖွဲ့့�ဝင််တစ််ယော�ာက််စီီတိုုင်း
� �း သည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််များ�း�ကိုု�

ပြီး�း�မြော��ာက််အော�ာင််လုုပ််ဆော�ာင််နိုုင််
� ရန်် ထော�ာက််ပံ့့�မှုုများ�း�ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။

1 တစ််

မစတင််ရသည့််�
အချျက််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

12
ဆယ့််�နှှစ််

8 ရှှစ််

လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက််နေေဆဲဲ
စုုပေါ�ါင်းး�

1 တစ််

အပြီး�း�သတ််
ဆော�ာင််ရွွ က််ပြီး�း�သည််
များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

														
၁၂။ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ဖြ�င့် �် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းထားး�သည့်် � အုုပ််ချုု�ပ်် မှုု (လုုပ််ဆော�ာင််ချျက်် သုံးး�� ချျက််)

ရည််ရွွယ််ချျက်် - ခိုုင််မာာ
�
သည့််� သင််ကြား�း�ပို့့� �ချျမှုုဆိုင််ရာာ
�ု
နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွွင်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုုင််
� ပြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�သားး�တစ််ယော�ာက််စီီတိုုင်း
� �း အတွွက််
ပညာာရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�ကိုု� အကူူအညီီပေး�းနိုုင််
� ရန််အတွွက်် ဒေေသတွွင်း�း ကျော�ာ�င်းး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ဘုုတ််အဖွဲ့့�တွင််
ွ စာာဖြ�င့််� ရေး�းသားး�ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သည့််� မူူဝါါဒများ�း�၊

လုုပ််ငန်းး�စဉ်များ�း�နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� သိိသာာရှှင်းး�လင််စွာာ� ရှိိ�လာာစေ�ရန်် ရည််ရွွ ယ်သ
် ည််။

1 တစ်် 1 တစ််

မစတင််ရသည့််�
အချျက််များ�း�
စုုပေါ�ါင်းး�

1 တစ််

အပြီး�း�သတ််
လက််ရှိိ�ဆော�ာင််ရွွက်် ဆော�ာင််ရွွ က််ပြီး�း�သည််
နေေဆဲဲ စုုပေါ�ါင်းး�
များ�း� စုုပေါ�ါင်းး�

