
(က) EDF-M နင်ဴှသေောတူညီမှုရရှိပပီဵ ပထမဆုဳဵ  ပူဵေပါင်ဵပါဝင်မည်ဴ ေကျောင်ဵမျောဵမှတာဝနခ်ဆဳရာ/မမျောဵအတွက်

         လမ်ဵညွှနခ်ျေက်မျောဵ

(၁) EDF-M နငှဴ်သေောတညီူမှုရရှိပပီဵ ပထမဆဳုဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝငမ်ည်ဴ ေကျောင်ဵ မျောဵမှတာဝနခ်ဆဳရာ/မမျောဵသည် အလယတ်န်ဵ

     ပညာသငေ်ထာက်ပဴဳေ ကဵရရှိမည်ဴေကျောင်ဵ သာဵ/သူေရွေ ချေယရ်ာတငွ ်Student Guide Line ကုိ အေခခခ၍ဳသတမှ်တစ်နဳှုန်ဵ

     မျောဵနငှဴ်အညီ ပဏာမေရွေ ချေယေ်ပဵရပါမည်။ 

(၂) EDF-M မှေပဵပ့ုိထာဵသည်ဴ ေထာက်ပဴဳေ ကဵေလျှောက်လွှာမျောဵကုိ မိတ္ထ ကူဵ၍ ဆရာ/မမျောဵ ပဏာမ ေရွေ ချေယထ်ာဵေသာ

      ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵအာဵ ခဖန့်ေဝကာ ေဖာငခ်ဖည်ဴထာဵရပါမည်။

(၃) ေထာက်ပဴဳေ ကဵေလျှောက်လွှာမျောဵ ခဖည်ဴပပီဵပါက EDF-M သ့ုိ အေ ကာင်ဵ  ကာဵေပဵ ရပါမည်။

(၄) EDF-M မှ ဆရာ/မမျောဵ ပဏာမေရွေ ချေယေ်ပဵသည်ဴ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵကုိ စစီစေ်ရွေ ချေယ၍် ပညာသင ်ေထာက်ပဴဳေ ကဵ

      ရရှိမည်ဴေကျောင်ဵ သာဵ(၅)ေယာက်၊ ေကျောင်ဵ သူ(၅)ေယာက် စာရင်ဵ ကုိခပနလ်ည်အေ ကာင်ဵ  ကာဵမည် ခဖစပ်ါသည်။

(၅) EDF-M မှအတည်ခပုေကျောင်ဵ သာဵ/သူစာရင်ဵ  ရရှိပါက ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵနငှဴ်မိေမျောဵအာဵ အေ ကာင်ဵ  ကာဵေပဵ

     ရပါမည်။

(၆) ေထာက်ပဴဳေ ကဵရရှိမည်ဴ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵ၏ ေကျောင်ဵ ဝတစ်ုဳခဖငဴ် ဓာတပဳု်ကုိရိုက်ကူဵ၍ EDF-M သ့ုိ e-mail (သ့ုိ)

      viber ခဖငဴ်ေပဵပ့ုိနိုငရ်ပါမည်။

(၇) ပညာေတာ်သငေ်ထာက်ပဴဳေ ကဵ ေပဵအပ်ပဲွအခမ်ဵအနာဵအတက်ွ လုိအပ်သည်ဴခပငဆ်ငမ်ှုမျောဵ လုပ်ေဆာငေ်ပဵခခင်ဵ ခဖငဴ်

       EDF-M နငှဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရ်ွေက်နိုငရ်ပါမည်။ 

(၈) ရဖဳနရ်ခဳါ တာဝနခ်ဆဳရာ/မမှ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵ၏ေနအမ်ိသ့ုိ သွာဵေရာက်လည်ပတေ်ပဵခခင်ဵ ၊ အမှတတ်ရဓာတပဳု်မျောဵ

      ရိုက်ယခူခင်ဵ ၊  လတတ်ေလာ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵ၏ စတိဝ်ငစ်ာဵစရာေကာင်ဵ ေသာ သတင်ဵ အချေက်အလက်မျောဵကုိ

      ေဆာင်ဵ ပါဵမျောဵသဖွယေ်ရဵသာဵ၍ EDF-M သ့ုိ e-mail (သ့ုိ) viber ခဖငဴ်ေပဵပ့ုိရပါမည်။

(၉) EDF-M ၏ဦဵတည်ချေက် ရည်မှန်ဵ ချေက်မျောဵကုိ နာဵလည်ပပီဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရ်ွေက်ရန ်သေောတညီူမှုလက်မှတ ်ေရဵထုိဵ

     ရပါမည်။

(ခ) EDF-M နင်ဴှသေောတူညီမှုရရှိပပီဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်လျေက်ရှိသည်ဴေကျောင်ဵမျောဵမှ တာဝနခ်ဆဳရာ/မမျောဵအတွက် 

   လမ်ဵညွှနခ်ျေက်မျောဵ

(၁) နစှစ်ဉေ်ကျောင်ဵ မဖွငဴ်မီ ေထာက်ပဴဳေ ကဵရရှိထာဵေသာ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူစာရင်ဵ ထဲမှ အလယတ်န်ဵ ပပီဵဆဳုဵမည်ဴ 

      ေကျောင်ဵ သာဵ/သူ (ရစှတ်န်ဵ ပပီဵဆဳုဵမည်ဴေကျောင်ဵ သာဵ/သူ) မျောဵမှအပ မိမိတိ့ုေကျောင်ဵ အလုိက် ပျေမ်ဵမျှေကျေနရ်ှိမည်ဴ 

      ေကျောင်ဵ သာဵ/သူ စာရင်ဵ ကုိ EDF–M သ့ုိ e-mail (သ့ုိ) viber ခဖငဴ်ေပဵပ့ုိရပါမည်။

(၂) ေနာက်နစှပ်ညာသငန်စှအ်တက်ွ EDF-M မှေပဵပ့ုိထာဵသည်ဴ ေထာက်ပဴဳေ ကဵေလျှောက်လွှာမျောဵကုိ မိတ္ထ ကူဵ၍ ဆရာ/မမျောဵ

     ပဏာမေရွေ ချေယထ်ာဵေသာ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵအာဵ ခဖန့်ေဝကာ ေဖာငခ်ဖည်ဴထာဵရပါမည်။

(၃) ေထာက်ပဴဳေ ကဵေလျှောက်လွှာမျောဵ ခဖည်ဴပပီဵပါက EDF-M သ့ုိ အေ ကာင်ဵ  ကာဵေပဵရပါမည်။

(၄) EDF-M မှ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူေဟာင်ဵ စာရင်ဵ ကုိ စစေ်ဆဵပပီဵ မှနက်နပ်ါက ေနာက်နစှပ်ညာသငန်စှအ်တက်ွ ဆရာ/မမျောဵ

      ပဏာမေရွေ ချေယထ်ာဵသည်ဴ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵမှ စစီစေ်ရွေ ချေယ၍် ပညာသင ်ေထာက်ပဴဳေ ကဵရရှိမည်ဴ ေကျောင်ဵ သာဵ

      (၅)ေယာက်၊ ေကျောင်ဵ သူ(၅)ေယာက် စာရင်ဵ ကုိခပနလ်ည်အေ ကာင်ဵ  ကာဵမည်ခဖစပ်ါသည်။

EDF Myanmar နငှဴ်သေောတညီူမှုရရှိထာဵသည်ဴ ေကျောင်ဵ မျောဵမှ ဆရာ/မမျောဵအတက်ွ 

လမ်ဵညွှနခ်ျေက်မျောဵ



(၅) EDF-M မှအတည်ခပုေကျောင်ဵ သာဵ/သူစာရင်ဵ  ရရှိပါက ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵနငှဴ် မိေမျောဵအာဵ အေ ကာင်ဵ  ကာဵ 

     ေပဵရပါမည်။ 

(၆) ေကျောင်ဵ ဖွငဴ်ပပီဵ ဒတုယိအပတတ်ငွ ်လက်ရှိေထာက်ပဴဳထာဵေသာ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူေဟာင်ဵ မျောဵထဲမှ ေကျောင်ဵ ထွက်သွာဵ

     သည်ဴ ေကျောငသ်ာဵ/သူ ရှိ/မရှိကုိ စစေ်ဆဵကာ EDF-M သ့ုိအေ ကာင်ဵ  ကာဵေပဵရပါမည်။

(၇) ေထာက်ပဴဳေ ကဵရရှိမည်ဴ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵ၏ ေကျောင်ဵ ဝတစ်ုဳခဖငဴ် ဓာတပဳု်ကုိရိုက်ကူဵ၍ EDF-M သ့ုိ e-mail (သ့ုိ)

      viber ခဖငဴ်ေပဵပ့ုိရပါမည်။

(၈) ပညာေတာ်သငေ်ထာက်ပဴဳေ ကဵ ေပဵအပ်ပဲွအခမ်ဵအနာဵအတက်ွ လုိအပ်သည်ဴခပငဆ်ငမ်ှုမျောဵလုပ်ေဆာငေ်ပဵခခင်ဵ ခဖငဴ်

      EDF-M နငှဴ် ပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရ်ွေက်နိုငရ်ပါမည်။ 

(၉) ေကျောင်ဵ ထွက်သွာဵေသာ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵအတက်ွ အစာဵထုိဵေထာက်ပဴဳခခင်ဵ ကုိ အတန်ဵ တ ူေကျောင်ဵ သာဵခဖစပ်ါက

      ေကျောင်ဵ သာဵ၊ ေကျောင်ဵ သူခဖစပ်ါက ေကျောင်ဵ သူထဲမှ ဆင်ဵ ရနဲမ်ွဵပါဵေသာကေလဵကုိ ေရွေ ချေယအ်စာဵထုိဵကာ EDF-Mသ့ုိ

      တငခ်ပရပါမည်။

(၁၀) ရဖဳနရ်ခဳါ တာဝနခ်ဆဳရာ/မမှ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵ၏ေနအမ်ိသ့ုိ သွာဵေရာက်လည်ပတေ်ပဵခခင်ဵ ၊ အမှတတ်ရဓာတပဳု်

       မျောဵရိုက်ယခူခင်ဵ ၊  လတတ်ေလာ ေကျောင်ဵ သာဵ/သူမျောဵ၏ စတိဝ်ငစ်ာဵစရာေကာင်ဵ ေသာ သတင်ဵ အချေက်အလက်မျောဵကုိ

        ေဆာင်ဵ ပါဵမျောဵသဖွယေ်ရဵသာဵ၍ EDF-M သ့ုိ e-mail (သ့ုိ) viber ခဖငဴ်ေပဵပ့ုိနိုငရ်ပါမည်။

(၁၁) EDF-M ၏ဦဵတည်ချေက် ရည်မှန်ဵ ချေက်မျောဵကုိ နာဵလည်ပပီဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာငရ်ွေက်ရန ်သေောတညီူမှု လက်မှတေ်ရဵထုိဵ

        ရပါမည်။


