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Covid ခေတ်သင်က

ြားခ ြားနှငသ
် င်ယူခ ြားစနစ်

အွနလ
် ိုင်း် / အဝ ်းသင်ပညာဝ ်းကိုယခင်ကနင
ို င
် မ
ံ ာ်း၏ပညာဝ ်း ၀ န်ကက်းဌာနမ ာ်းက
လက်ခံခခင််းမရပါ။
ယခို Covid 19 သည်နင
ို င
် တ
ံ ကာတကကသိုလ်မ ာ်းအတွက်အွနလ
် ိုင်း် ပညာဝ ်းကိုခပြုလိုပ် ဝေခဲ့သည်။
အွနလ
် ိုင်း် မာတက်မလာ်း?သမဟို
ို ဲ့ တ်လံို်း မသင်ယူဘအ ည်အခ င််းခပညဲ့မ
် ခခင််းမရဘဝနသင်ဘာကို
ဝ ွ ်းခ ယ်မည်နည််း။

ပ်ကွက်အာဏာပိုငမ
် ာ်း၏ခွငခဲ့် ပြုခ က်ခြငဲ့ခ် မန်မာနင
ို င
် တ
ံ ွငပ
် ိုဂ္ဂလကဝက ာင််းမ ာ်းကိုခပန်လည်ြွငလ
ဲ့် ေ်
နင
ို ပ် ပခြေ်သည်။ covid ကူ်းေက်မမ
ှု ရပါက OK ခြေ်နင
ို သ
် ည်။

ဒါဝပမယဲ့်တေ်ခိုခိုမာ်းယွင်း် ပပ်း covid ကူ်းေက်မှုတေ်ခခ
ို ိုခြေ်ခဲ့ သင်န ဲ့ ပ်ကွက် အာဏာပိုင်
ဝတွတ ာ်းေွအဝ ်းယူခခင််းခံ မည်၊ ေွနေ
် ဲ့ ာ်းမာလာ်း။
ပိုဂ္ဂလကဝကာလပ်မ ာ်း၏အဝခခအဝနသည်အေို်း ဝက ာင််းမ ာ်းနငဲ့လ
် ံို်း ကွာခခာ်းလမဲ့်မည်။

Covid ခေတ်သင်က

ြားခ ြားနှငသ
် င်ယူခ ြားစနစ်တင
ွ ေ
် ေ်မန်ဝသာပညာဝ ်းနင်ဲ့ အတိုအဝယာင်

ခွခခာ်းမှုအဓကအ ာမာအွနလ
် ိုင်း် (သ)ို ဲ့ ရိုပ်ပိုင်း် ဆိုင် ာတက်ဝ ာက်မှုမဟိုတ်ဝတာဲ့ပါ။

တကကသိုလ်ဝက ာင််းကက်းမ ာ်းတက်ခခင််း (သ)ို ဲ့ ရံို်းခန််းမ ာ်းမဘွွဲ့မ ာ်းဒဂ္ မ ာ်းသင်ခခင််း မဟိုတ်ဝတာဲ့ပါ။

Covid ဝခတ်သင်ကကာ်းဝ ်းနငဲ့သ
် င်ယူဝ ်းေနေ်တင
ွ သ
် င်ကကာ်းဝ ်းအ င််းအခမေ်မ ာ်း၊
သင်ရို ်းညွှန်း် တမ််းမ ာ်း၊သင်ကကာ်းမှုေမံခနခ
် ဲ့ ွမှုေနေ်နငဲ့အ
်
င််းအခမေ်မ ာ်း၏ပမာဏတိုသည်
အဓကခြေ်
ဲ့
လာသည်။

ခန

်တစ်ေု

အသိအမှတပ် ြုပေင်ြား

ယခင် The Institution of Electrical Engineers ခြေ်ဝသာThe institution of Engineering
anbd Technology (IET) ကို ၁၈၇၁ ခိုနေ်တွငယ
် ူဝကတွငဝ
် ပါင််းေည််းထာ်း သညဲ့်အသင််း
(Incorporate Association) အခြေ်တည်ဝထာင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာတကကသိုလ်သမဟို
ို ဲ့ တ်အေို်း

န်ဝဆာင်မမ
ှု ဟိုတ်ပါဘူ်း။ ၎င််းသည်ဝပါင််းေည််းထာ်းသညဲ့်

Professional Association ခြေ်သည်။IET သည်အင်ဂ္ င်နယာဒဂ္ မ ာ်းကိုအသအမတ်ခပြုသည်။

ခွခခမ််းေတ်ခြာခခင််း---- - အေို်း က Incorporation ဝပ်းသည်ဲ့ Professional Association
သည်ဒဂ္ မ ာ်းကိုေေ်ဝဆ်းပပ်းအသအမတ်ခပြုနင
ို သ
် ည်။ (Accreditation) ဝပ်းနင
ို သ
် ည်။

ထဝကကာငဲ့
ို ဲ့
(် Accreditation)အသအမတ်ခပြုခခင််းဆိုသည်မာပဝ ာ်ြက်ရင်နယ်အသင််းအြွွဲ့တေ်ခိုြွွဲ့
ေည််းခခင််းနငဲ့အ
် သအမတ်ခပြုခခင််းေနေ်ကိုဒဇိုင်း် ခပြုလိုပ်ခခင််းဟိုအမန်တကယ်ပင်ဆိုလိုသည်။
အြွွဲ့အေည််းကက်းထွာ်းလာဝလ၊ အသအမတ်ခပြုမှုတွငပ
် မ
ို ိုတ ာ်း ၀ င်မှုရဝသာ်လည််း
မည်သညဲ့်အလိုပ်ရင်မထိုကဲ့သဝသာအသ
ို ဲ့
အမတ်ခပြုခခင််းကိုမလွမဝသွလက်ခံ န်ဥပဝဒမရပါ။

အလိုပ်ရင်သည်သူတအလို
ို ဲ့
ပ်နငဲ့အ
် ဆင်ဝခပမညဲ့်သူကိုဝ ွ ်းခ ယ်ပိုငခ
် ွငရ
ဲ့် သည်။
ထိုဝကကာင်
အ
် ိုက်ည န်အေေ်အမန်ကျွမ််းက င်မှုမ ာ်း ရ န်အဝ ်းကက်းသည်။
ဲ့
ဲ့ နာဂ္တ်အလိုပ်နငဲ့က

Zawgyi One
Covid ေ ခတ္သ င္ၾက ားေ ရားးႏ င့္ ္သင္ယ ူေ ရားစနစ္
အြန္လ ိုင္း / အြဝ သငပညာအးရ ကလယ
ို ခငကနင
လို မ
ငံ ာ ၏ပညာအးရ ၀ နႀက ဌာနမာ က လကခံး ခင္း မရလပါ။
ယခို Covid 19 သည္ိုလ ငငတ
ံ ကာတကၠသလိုလာ ြအတက္ကြန္လ ိုင္း ပညာအးရ ကလိုး ပဳလိုပ္အးစခဲ့သည္။
အြန္လ ိုင္း မာတကလာ ?သလို႔မဟိုတ္ံို ဝမသငယ ူဘြရညြခင္း း ပညဲ့း္မး ခင္း မရလဘအးနသငဘာကလိုအးရ ခယ
ည္ည္း ။

ရပ္ ပကကြာဏာပလိုငာ ၏ခခငဲ့း္း ပဳခက္း ဖငဲ့း္း မနာနလင
ို အငံ တငပိုဂၢလလအကကာင္း မာ ကလိုး ပန္ က္ညြငး
ဲ့ ္လစ္လိုငၿပး ဖစသ ည္
။ covid က စကႈမရလပါက OK း ဖစ္လို ငသ ည။္

ဒါအးပမယဲ့း္တစခိုခိုမာ အယင္း ၿပ covid က စကႈတစခိုခိုး ဖစခရသင္
႔ရပ္ ပကက္ ြာဏာပလိုင္
ဲ့
အးအတတရာ စစအြရ ယး ခင္း ခံရမည္၊ ခစန႔စာ မာလာ ။
ပိုဂၢလလအကကာလလပာ ၏အြး ခအြနသညြစလို အရကာင္း မာ ်ားႏးငဲ့း္လံို ဝအကား ခာ လလမဲ့း္မည္။

Covid အးခတသငၾကာ အးရ ်ားႏးငဲ့း္သငယ ူအးရ စနပ္ စြငစ
စ ွန္အးသာပညာအးရ ်ားႏးင္း ဲ့ ြတိုအြယာင္
စခး ခာ မႈြဓလကြရာမာအြန္လိုင္း (သလို႔) ႐ိုပပလိုင္း ဆလိုငာရ တက္အးရာကႈမဟိုတအ
္ းတာဲ့ပါ။

တကၠသလိုလ္အးကာင္း ႀက မာ တက္း ခင္း (သလို႔) ႐ံို ခန္း မာ မဘဘ႕မာ ဒဂရမာ သင္း ခင္း
မဟိုတ္အးတာဲ့ပါ။

Covid အးခတသငၾကာ အးရ ်ားႏးငဲ့း္သငယ ူအးရ စနပ္ စြ ငသ ငၾကာ အးရ ြရင္း ြ မစာ ၊
သငရိုလ ညႊန္း တမ္း မာ ၊သငၾကာ မႈစမံခန႔္႔ခမႈစနစ္း်ားႏးငဲ့း္ြရင္း ြ မစာ ၏ပမာဏတလို႔သညြဓက
လ ဖစ္ာ
သည္။

အးနာကြစခိုကြသလြမတ္း ပဳး ခင္း
ယခင္ The Institution of Electrical Engineers း ဖစ္အးသာThe institution of Engineering anbd
Technology (IET) ကလို ၁၈၇၁ ခို်ားႏးပ္ စြ ငယ ူအးကအတင္အးပါင္း စည္း ထာ သညဲ့း္ြသင္း (Incorporate
Association) ြ ဖစြ ညအ
္ းထာငခသည္
။
ဲ့
ဒါဟာတကၠသလိုလသလို႔မဟိုတြစလို ရဝန္အးဆာငႈမဟိုတပါဘ ။ ၎သည္အးပါင္း စည္း ထာ သညဲ့း္ Professional
Association း ဖစသ ည္။IET သညြငင္
ဂ ယာဒဂရမာ ကလိုြသလြမတ္း ပဳသည္။

စခး ခမ္း စလတ္း ဖား ခင္း ---- - ြစလို ရက Incorporation အးပ သည္း ဲ့ Professional Association
သညဒဂရမာ ကလိုစစ္အးဆ ၿပ ြသလြမတ္း ပဳနင
လို သ ည။္ (Accreditation) အးပ နလင
ို သ ည။္

ထလိုအ႔ၾကာငဲ့း္(Accreditation)ြသလြမတ္း ပဳး ခင္း ဆလိုသညာွ အပရား္ဖကရင
္ ြ သင္း ြစဖ႕တစခိုစဖ႕
ွ ယ
စည္း း ခင္း း်ားႏးငဲ့း္ြသလြမတ္း ပဳး ခင္း စနစကလ ိုဒဇလိုင္း း ပဳလိုပ္း ခင္း ဟိုြမနြကယပ င္လ ိုလလိုသည္။
ြစဖ႕ြစည္း ႀက အထာ လာအးလ၊ ြသလြမတ္း ပဳမႈအတငပိုလ မလိုတရာ ၀ ငႈရလအးသား္လည္း
မညသညဲ့း္ြလိုပရွငထ
လို ႔သာြသလြမတ္း ပဳး ခင္း ကလိုမဘလအမအသလကခံရန္ဥအပဒမရလပါ။
ွ လိုကဲ့သအ

ြလိုပရွငသ ညသူတလို႔ြလိုပ္း်ားႏးငဲ့း္ြဆင္အးး ပမညဲ့း္သကလိုအးရ ခယပလိုရငခငး
ဲ့ ္ရလသည္။
ထလိုအ႔ၾကာင္း ဲ့ြနာဂတြလိုပ္း်ားႏးငဲ့း္ကလိုကညရ နြစစြမနက အြမ္း ကငႈမာ ရရလရအနြရ ႀက သည္။

English
Covid Era Teaching and Learning System
Online/ Distance Education was not previously accepted by Ministries of Education of the countries.
Now Covid 19 has made the online education for most international universities.
Will you attend online ? or do not learn and do not get the qualification at all, what will you choose?
In Myanmar, with the permission by the Ward Authorities, the private schools can now be reopened. So long as no covid infection, it may be OK. But will you risk with the legal action or will the
ward authorities risk with legal action if something wrong and covid infection occurs ? The situation
for private colleges will be totally difference from Government schools.
In the Covid Era Teaching and Learning system, he main thing to discriminate the real or fake
education no longer lies with the point that online or physical attendance, it does not line on the
point that the degrees are offered at the university with large campuses or from an office .
It lies with the amount of the resources, curriculums, learning management system and quality of
the resources due to Covid Era Teaching and Learning System.
The another thing is Accreditation?
The Institution of Engineering and Technology (IET) which is former The Institution of Electrical
Engineers (IEE) was founded as Incorporated Association in UK in 1871.
It is not university or government service. It is an Incorporated Professional Association.
But IET can accredits the engineering degrees
In analysis--- Professional Association with Government Incorporation can assess and recognize the
degrees.
So the accreditation really means that Incorporating an professional association and designing the
accreditation system, it can be working. The bigger the organization, the more legitimate in
accreditation but there is no law for any employer to universally accept such accreditation. The
employer has right to choose the candidate who will best fit with their jobs.

It is important for you to gain the real skills to fit with your future jobs.

