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ဘာသာစကာား အပ်န ှံခြငာ်းလပ်ုငန်ားစဥ် ၊ မိဘမ ာားအတကွ ်အြ ကအ်လက ်

WACE ဘာသာစကာားသငတ်နာ်း အပ်န ှံမည  ်ကက ာငာ်းသာားမ ာားအာားလှံ ား WACE ဘာသာစကာား သငတ်နာ်းတငွ ်

အပ်န ှံခငွ ရ်ရ ှိရနအ်တကွ ်အွနလ်ှိ ငာ်းကလ ာက်လ ာကှိ ကက ာငာ်းသငရ်ှိ ားည နာ်းတမ်ားန င  ်စှံသတမ် တခ် ကမ် ာား 

ကက ာငာ်းအာဏာပှိ င ်(အာဏာပှိ င)် ထှံသှိ   တငသ်ငွာ်းရနလ်ှိ အပ်ပါသည်။  

Year 10* ကက ာငာ်းသာားမ ာားသည ်အွနလ်ှိ ငာ်းကလ ာကလ် ာကှိ  ကက ာငာ်းသာားကှိ ယတ်ှိ ငတ်ငရ်ပါမည။် 

အွနလ်ှိ ငာ်းကလ ာကလ် ာကှိ  ဖြည စ်ွကရ်န ်ကက ာငာ်းသာားသည ်အှိမ်တငွဖ်ြစ်ကစ ကက ာငာ်းတငွဖ်ြစ်ကစ 

ကနွပ် ျူတာအသှံ ားဖပြုရနလ်ှိ အပ်ပါသည။် ကမားစရာမ ာားရ ှိပါက သင က်ကလား၏ ဘာသာစကာားဆရာ သှိ  မဟ တ ်

ကက ာငာ်းအ ပ်ခ ြုပ်ကရားသှိ   အကအူညကီတာငာ်းနှိ ငပ်ါသည။် 

လိအုပ်သသာ အြ ကအ်လက ်

သင၏်ကကလားသည ်ကအာကပ်ါ အကသားစှိတအ်ခ ကအ်လကမ် ာားကှိ  ဖြည စ်ွကက်ပားရန ်လှိ အပ်ပါမည-်  

 မူလတနာ်းအကကှိြုမ စ၍ န စ်စဉ်တကက်ရာကခ်  ကသာ ကက ာငာ်းမ ာား၏ အကသားစှိတအ်ခ ကအ်လက၊် 

 နှိ ငင်ှံဖခာားတငွ ်ကက ာငာ်းသာားတကက်ရာကခ်  ကသာ ကက ာငာ်း/မ ာား၏ န စအ်လှိ ကက်က ာငာ်း ရီပှိ ဒ  /်မ ာား 

 ယခငက်ကနထှိ ငခ်  ကသာ နှိ ငင်ှံမ ာား 

 ယခငက်လညပ်တခ်  ကသာ နှိ ငင်ှံမ ာား 

 နှိ ငင်ှံတငွာ်း အလညအ်ပတသ်ာွားဖခငာ်း/မ ာား၏ အက ကာငာ်းဖပခ က/်မ ာား 

 နှိ ငင်ှံတငွာ်း အလညအ်ပတသ်ာွားဖခငာ်း/မ ာား၏  ကာခ ှိန ်

 စကာားစကဖပာရန ်၎ငာ်းပထမဦားဆှံ ား သင ်ကာားခ  ကသာဘာသာစကာား/မ ာား 

 ကက ာငာ်းသာား ကဖပာတတ၊် ကရားတတ၊် ြတတ်တက်သာ အဖခာားဘာသာစကာား/မ ာား 

 မှိဘ/မ ာား သှိ  မဟ တ ်အ ပ်ထှိနာ်းသ/ူမ ာား သှိ  မဟ တ ်ကမာငန် မ သငူယခ် ငာ်းမ ာားန င  ်

၎ငာ်းကဖပာကသာဘာသာစကာား 

အသ ာကအ်ကခူပြုစာရွကစ်ာတမ်ားမ ာား  

သင က်ကလားသည ်ကအာကပ်ါစာရွကစ်ာတတမ်ားမ ာားအတကွ ်ဓါတပ်ှံ  သှိ  မဟ တ ်စကငန်ြ်တထ်ာားသညမ် ာား 

လှိ အပ်ပါသည၊် 

 မှိဘ/အ ပ်ထှိနာ်းသ ူအသှိအမ တဖ်ပြု ပှံ စှံစာရွက ်(မဖြစ်မကနလှိ အပ်သည)် 

 နှိ ငင်ှံကာူးလကမ် တ ်မ တပ်ှံ တငစ်ာမ ကန် ာ၊ ရ ှိလ င ်

 နှိ ငင်ှံတကာလှုပ်ရ ာားမှု/မ ာား၊ (ရ ှိလ င)် 

 နှိ ငင်ှံဖခာားကက ာငာ်း ရီပှိ ဒ  /်မ ာား (ရ ှိလ င)်။ 
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ကလ ာကလ် ာတငဖ်ခငာ်းန င  ်ပတသ်ကက်သာ သတငာ်းအခ ကအ်လကမ် ာားကှိ  ကက ာငာ်းအာဏာပှိ င ်

ဝကဘ်ဆ်ှိ ဒတ်ငွ ်ရရ ှိနှိ ငပ်ါသည။် https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/syllabus-and-support-

materials/languages 

* ၎ငာ်းသည ်ခ န စ်တငွ ်ဘာသာစကာားသငတ်နာ်း Year 11 အတနာ်းသှိ   ကလ ာကထ်ာားမည  ်Year 9 

ကက ာငာ်းသာားမ ာား အတကွလ်ညာ်း အက ှံြုားဝငသ်ည။် 


