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ဆရာဝန္ ကသင့္ အား ေဆးရံု (သို႔မဟုတ)္ ေဆးခန္းရွိ အထူးကုဆရာဝန္

ေဆးရံု (သို႔မဟုတ)္ ေဆးခန္း သို႔ သြား မည္ ဆို လွ်င္ ၾကိဳ တင္ စီစဥ္ ျပင္

ထံ ညႊန္းခဲ့လွ်င္အခမဲ့ ျဖစ္ သည္၊ အခ ေၾကးေငြ ေပး ရန္ မလုိ အပ္ ပါ။

ဆင္ မွဳ လို အပ္ သည္။

ေဆးရံု (သို႔မဟုတ)္ ေဆးခန္းမွ သင့္ အား စာျဖင့္ရက္ခ်ိန္းေပး မည္။

ေဆးရံု (သို႔မဟုတ္) ေဆးခန္းသို႔ ခ်ိန္းထား သည့္ အခ်ိန္မတိုင္ မွီ အခ်န္မွီ

ရက္ခ်ိန္း ရ ရန္ ပံုမွန္ အားျဖင့္ (၃)လ ၾကာမည္ ျဖစ္ မည္။

ၾကိဳ တင္ ေရာက္ ႏိုင္ ရန္ ၾကိဳ တင္၍ ကား စီစဥ္ ရန္ လုိ အပ္ သည္။

စာေရာက္လာ လွ်င္ ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ (သို႔မဟုတ)္ တေယာက္ေယာက္
ကို ဖတ္ေပး ခိုင္း ပါ။ ေဖၚျပပါ ညႊန္ၾကားမွဳ အား လံုး ကို လုိက္ နာ ၍
ရက္ခ်ိန္း ကို သြားမည္ ကို အတည္ျပဳ အေၾကာင္း ၾကား ပါ။
လိုအပ္ လွ်င္ ေဆးရံု (သို႔မဟုတ)္ ေဆးခန္းကို စကားျပန္ လုိ အပ္သည္
ကို ေတာင္း ပါ။ အမ်ိဳးသမီး (သို႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသား စကားျပန္ေတာင္း
ႏုိင္ျပီး လုိ အပ္ သည့္ ဘာသာစကား ကို ေတာင္း ခံ ႏိုင္ သည္။
အကယ္၍ ရက္ခ်ိန္း ကို ေျပာင္းလုိ ဖ်က္ လုိ လွ်င္ ေဆးရံု (သို႔မဟုတ္)
ေဆးခန္း သို႔ ဖံုး ျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားပါ။
အကယ္၍ ရက္ခ်ိန္းထားသည့္ အတိုင္း မသြားေရာက္ ပါက၊ ေနာက္ထပ္
ရက္ခ်ိန္း ရ ရန္ ခက္ခဲ မည့္ အျပင္၊ ေစာင့္ ဆိုင္း သည့္ စါရင္း မွ နာမည္
လည္း ထုတ္ ပယ္ ခံ ရ မည္။
ေဆးရံု မွ ရ လဒ္ မ်ား ကို သင္၏ အေထြေထြ ကု ဆရာ ဝန္ ထံ ပို႔
မည္ ျဖစ္ ျပီး၊ အကယ္ ၍ သင့္ အေန ျဖင့္ အေထြေထြ ကု ဆရာ ဝန္
တဦးထက္ မ က ရွိ ပါ က၊ ေဆးရံု (သို႔မဟုတ္) ေဆးခန္းသို႔ ညႊန္းသည့္
ဆရာ ဝန္ ထံ သို႔ ရ လဒ္ ကို ပို႔ ေပး မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္ ၍ ၄င္း ေဆး ခန္း သို႕ တခါ မွ် မေရာက္ ဘူး ခဲ့ လွ်င္ ေဆးခန္္း
ကို ရွာ ႏိုင္ ရန္၊ နာ ရီ ဝက္ အခ်ိန္ပို ေပး ပါ။ သင္ ၏ အလွည့္
မလြတ္သြား ရ ေလ ေအာင္ ခ်ိန္းထားသည့္ အခ်ိန္ေရာက္ ရန္ အေရး
ၾကီး ပါသည္။
အကယ္၍ ခေလးငယ္ မ်ား ရွိ လွ်င္ ၾကိဳ တင္ ၍ ခေလး မ်ား ကို အိမ္တင
ြ ္
၄င္း ေဆး ရံု တြင္ ၄င္း ကူညီ ၾကည့္ေပး ရန္ မိသား စု ျဖစ္ ေစ
မိတ္ေဆြ ျဖစ္ ေစ ၾကည့္ ရွဳထားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ရ မည္ ျဖစ္ သည္။
ဤကဲ့သို႔ စီစဥ္ ရန္ သင္ ၏တာ ဝန္ ျဖစ္ သည္။

