ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပညာသင္ၾကားသင့္သည့္
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ၿမိဳ႕ေတာ္

1

ပညာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ ကမ႓ာ့အဆင့္မီ ၿမိဳ႕ေတာ္
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ အခ်န္ိ အေတာ္ၾကာကပင္ ဤကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္၊ ယခု
ကမ႓ာက သေဘာတူ အသိအမွတ္ျပဳၿပီ။ ကင္ဘာရာကို ေနထိုင္ရန္
အသင့္ေတာ္ဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ အၿမဲပင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး 2018 ခုႏွစ္တြင္
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္
22 ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လိႈက္လစြ
ွ ဲ ာ ႀကိဳဆိုလက္ခံၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကာ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ လူမႈအဖြ႕အစည္
ဲ
းႏွင့္

2

ပညာသင္ၾကားခ်န္ိ ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားၿပီးခ်န္ိ အလုပ္အကိုင္
ရ႐ွေရး
ိ အခြင့္အလမ္းမ်ား
သင့္အေနႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ မ်ားစြာေသာ အခ်န္ိ ပိုင္းအလုပ္၊
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရ႐ွမည္
ိ ျဖစ္ၿပီး အသစ္ေပၚထြက္လာဆဲ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏
ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးတို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြကာ
ဲ
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ ဘြ႕ရသူ
ဲ
မ်ားမွာ ခိုင္မာေသာ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွျခင္
ိ း ရလဒ္မ်ားကို
ခံစားႏိုင္ၾကပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳးစံ
ိ ုအတြက္ တတပ္တအား ျဖည့္ဆီးေပးၾကပါသည္။

#StudyCBR

StudyCBR.com.au

StudyCBR@act.gov.au
#StudyCBR
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ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးၿမိဳ႕ေတာ္
ျဖစ္သည္။

4

အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအရာတြင္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏
အတက္ႂကြဆံုးေသာ လူမႈအဖြ႕အစည္
ဲ
း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ ေရကန္မ်ားႏွင့္

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ အင္အားႏွင့္ အရည္အခ်င္းတို႔ကို ထင္႐ွားစြာ လက္ေတြ႕ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ

စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးသည့္ ေတာလမ္း၊ ေတာင္လမ္းတို႔အျပင္ မၾကံဳစဘူး

အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ ငါးခု (ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ 1 အပါအဝင္)

သြားေရာက္ႏုင
ိ ္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေတာေတာင္႐ႈခင္းမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ႐ွ၊ ိ

တို႔အျပင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္

သန္႔႐ွင္းသန္႔ျပန္႔ေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ႏွင္းေလွ်ာစီး

ေလ့က်င့္ေရးတို႔အတြက္ အမ်ားထက္သာလြန္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား

ေတာင္ေစာင္းမ်ားကလည္း သင့္အား သေဘာက်ေစမည္ျဖစ္ပါသည္ – အားလံုးကို

႐ွပါသည္
ိ
။
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သင့္ စေန၊တနဂၤေႏြ အားလပ္ရက္ကို စိတ္ႀကိဳက္စီစဥ္ပါ

အလြယ္တကူပင္ သြားႏိုင္ပါသည္။

ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးဘြယ္ရာမ်ားကို တစ္မ်ဳးၿပီ
ိ းတစ္မ်ဳးိ ခံစားပါ။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔က ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးမႈကို ႏွစ္ခ်ဳက္
ိ သည္! ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

6

အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားစရာ ေနရာ
သင္ ကင္ဘာရာတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ေနေန ေခတၱခန လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

လႈပ္႐ွားမႈ ျပကၡဒိန္တြင္ ပံုမွန္ ကမ႓ာ့အဆင့္မီ ျပခန္းမ်ား၊ ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ား၊

သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးစီးျခင္းျဖင့္ သစ္ပင္အုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာဝေတာအုပ္မ်ား

ေတးဂီတေျဖေဖ်ာ္ပမ်ားႏွ
ြဲ
င့္ ပြေတာ္
ဲ
မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

႐ွရာသိ
ိ
ု႔ ေရာက္ႏုင
ိ ္ၿပီး ACT ၏ 70% ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္သည္။

ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လန္းဆန္း သြက္လက္ေသာ ကဖီးႏွင့္ ညစာစားသံုးသည့္

ၿမိဳ႕ေတာ္ကို 2020 ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ျဖင့္ 100%

ယဥ္ေက်းမႈကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆုတံဆိပ္ရ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ အေဖ်ာ္ယမကာ

စြမ္းအားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကမ႓ာ့ က်န္းမာေရးဌာနက 2017 ခုႏွစ္၌ ကင္ဘာရာကို

စပ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ စားဖိုမွဴးမ်ား၏လက္ရာကို စားသံုး ခံစားလွည့္ပါ။

ေလထုအရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး သံုးႏိုင္ငံတြင္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

A
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ေနရာထိုင္ခင္း အာမခံသည္။
တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ 90% ေက်ာ္ေသာ ဘြ႕ႀကိ
ဲ ဳသင္တန္းသားမ်ားအတြက္
ေနရာထိုင္ခင္း အာမခံခ်က္႐သျဖင္
ွိ
့ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသည့္
စိတ္ဖိစီးမႈကို ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။
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လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယ အေကာင္းဆံုး
ၿမိဳ႕ေတာ္
ထိပ္တန္း ကမၻာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြ႕အစည္
ဲ
း Lonely Planet
က လည္ပတ္ရန္ တတိယအေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ကင္ဘာရာကို 2018
ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေနထိုင္သည့္အခါ
သင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္

BUR

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာရသည္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးၾကပါလိမ့္မည္။

