ဘာသာစကာား အပ်နခှံ ြင်ားလုပ်ငန်ားစဥ် ၊ မိဘမ ာားအတွက် အြ က်အလက်
WACE ဘာသာစကာားသင်တန်ား အပ်နမ
ှံ ည် ကက ာင်ားသာားမ ာားအာားလှံား WACE ဘာသာစကာား သင်တန်ားတွင ်

အပ်နခ
ှံ င
ွ ရ
် ရှိရန်အတွက် အွနလ
် ှိင်ားကလ ာက်လာကှိကက ာင်ားသင်ရှိားညန်ားတမ်ားနင ် စှံသတ်မတ်ခ က်မ ာား
ကက ာင်ားအာဏာပှိင် (အာဏာပှိင်) ထှံသှိ တင်သင
ွ ား် ရန်လအပ်
ှိ
ပါသည်။
Year 10* ကက ာင်ားသာားမ ာားသည် အွနလ
် င်
ှိ ားကလ ာက်လာကှိ ကက ာင်ားသာားကှိယ်တင်
ှိ တင်ရပါမည်။
အွနလ
် င်
ှိ ားကလ ာက်လာကှိ ဖြညစ
် ွကရ
် န် ကက ာင်ားသာားသည် အှိမ်တင
ွ ဖ် ြစ်ကစ ကက ာင်ားတွငဖ် ြစ်ကစ
ကွနပ
် ျူတာအသှံားဖပြုရန်လအပ်
ှိ
ပါသည်။ ကမားစရာမ ာားရှိပါက သငက
် ကလား၏ ဘာသာစကာားဆရာ သှိမဟတ်
ကက ာင်ားအပ်ခ ြုပ်ကရားသှိ အကူအညီကတာင်ားနှိင်ပါသည်။
လိအ
ု ပ် သသာ အြ က်အလက်
သင်၏ကကလားသည် ကအာက်ပါ အကသားစှိတအ
် ခ က်အလက်မ ာားကှိ ဖြညစ
် ွကက
် ပားရန် လှိအပ်ပါမည်

မူလတန်ားအကကှိြုမစ၍ နစ်စဉ်တက်ကရာက်ခကသာ ကက ာင်ားမ ာား၏ အကသားစှိတအ
် ခ က်အလက်၊



နှိင်ငဖှံ ခာားတွင ် ကက ာင်ားသာားတက်ကရာက်ခကသာ ကက ာင်ား/မ ာား၏ နစ်အလှိက်ကက ာင်ား ရီပှိဒ/် မ ာား



ယခင်ကကနထှိင်ခကသာ နှိင်ငမ
ှံ ာား



ယခင်ကလည်ပတ်ခကသာ နှိင်ငမ
ှံ ာား



နှိင်ငတ
ှံ င
ွ ား် အလည်အပတ်သာွ ားဖခင်ား/မ ာား၏ အက ကာင်ားဖပခ က်/မ ာား



နှိင်ငတ
ှံ င
ွ ား် အလည်အပတ်သာွ ားဖခင်ား/မ ာား၏ ကာခ ှိန်



စကာားစကဖပာရန် ၎င်ားပထမဦားဆှံား သင် ကာားခကသာဘာသာစကာား/မ ာား



ကက ာင်ားသာား ကဖပာတတ်၊ ကရားတတ်၊ ြတ်တတ်ကသာ အဖခာားဘာသာစကာား/မ ာား



မှိဘ/မ ာား သှိမဟတ် အပ်ထန
ှိ ား် သူ/မ ာား သှိမဟတ် ကမာင်နမ သူငယ်ခ င်ားမ ာားနင ်
၎င်ားကဖပာကသာဘာသာစကာား

အသ

ာက်အကူခပြုစာရွ က်စာတမ်ားမ ာား

သငက
် ကလားသည် ကအာက်ပါစာရွ ကစ
် ာတတမ်ားမ ာားအတွက် ဓါတ်ပှံ သှိမဟတ် စကင်နြ
် တ်ထာားသည်မ ာား
လှိအပ်ပါသည်၊


မှိဘ/အပ်ထန
ှိ ား် သူ အသှိအမတ်ဖပြု ပှံစှံစာရွ က် (မဖြစ်မကနလှိအပ်သည်)



နှိင်ငက
ှံ ားူ လက်မတ် မတ်ပှံတင်စာမ က်နာ၊ ရှိလ င်



နှိင်ငတ
ှံ ကာလှုပ်ရာားမှု/မ ာား၊ (ရှိလ င်)



နှိင်ငဖှံ ခာားကက ာင်ား ရီပှိဒ/် မ ာား (ရှိလ င်)။
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ကလ ာက်လာတင်ဖခင်ားနင ် ပတ်သက်ကသာ သတင်ားအခ က်အလက်မ ာားကှိ ကက ာင်ားအာဏာပှိင်
ဝက်ဘဆ
် ဒ်
ှိ တင
ွ ် ရရှိနင်
ှိ ပါသည်။ https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/syllabus-and-supportmaterials/languages
* ၎င်ားသည် ခနစ်တင
ွ ် ဘာသာစကာားသင်တန်ား Year 11 အတန်ားသှိ ကလ ာက်ထာားမည် Year 9
ကက ာင်ားသာားမ ာား အတွကလ
် ည်ား အက ှံြုားဝင်သည်။
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