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၁/ ပြန်ြောန ငုင်ရှံ  ထက ောငေ်းသောေး ထက ောငေ်းသြူ ောေး ထ ေးကငေ်းစွော ထလေ့လောန ငုထ်သော အန်ွလ ငုေ်း 

အထပြေြေံနငှေ့ ်အဆငေ့ပ်ြငေ့ ်ြညောထရေး အဖွ ွဲ့အစညေ်းြ ောေး စောရငေ်း။ 

1/The list of online basic and higher education institutions where the students in 
Myanmar can safely study . 
 

• MOE NUG Online learning 
• Mai Ja Yang Federal Law Academy  
• Spring University Myanmar  
• Burma Academy  
• FOEIM ( Free Online Education Institutions Myanmar ) 
• Federal University  
• Sittwe City Technological University (STCTU)online. 
• IQY University and Technical College online 
• IPEM Technological University online 
• St Clements University Myanmar College online 

 
 

၂/အန်ွလ ိုင််းလလေ့လာလ ်းတငွလ် ကုန်ောသင်ေ့ထသော လ ိုခ  ြုံလ ်းအြေ ကအ်လကြ် ောေး။ 

• အ နလ် ိုင််းကက ာင််း သ ို ို့မဟိုတ် တကကသ ိုလ်သည် ကက ာင််းသာ်းထမှံ အမည်နငှို့ ်အ ်းကမ်းလ်လ ပ်စာက ိုသာ 

ကမ်းမမန််းသင်ို့ပါသည်။ 

• အခ  နန်ငှို့တ်ကမပ်းည  သငက်ကာ်းကပ်းမခင််းမမပြုရန။် 
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• မမနမ်ာန ိုငင်တံ ငက်နထ ိုငက်သာကက ာင််းသာ်းမ ာ်းအတ က် virtual classroom အမြစ် ဂူဂွဲလ်အစည််းအက ်း 

Messenger / Zoom သငက်ကာ်းကပ်းမခင််းမမပြုရန။် 

• မမနမ်ာန ိုငင်တံ င ်မည်သူမျှ ကက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏ အခ ကအ်လက်က ို သ မ််းဆည််းမခင််းမမပြုရန။် 

• ကက ာင််းသာ်းမ ာ်း အ ်းကမ်းဆက်သ ယ်မှု သ ို ို့မဟိုတ် ၎င််းတ ို ို့၏ အိုပ်ခ ြုပ်သူမ ာ်း/ ကလို့လာမှုလမ််းညွှနသ်မူ ာ်းနငှို့ ်

အ ်းကမ်းဆက်သ ယ်မှု က ိုသာ မပြုလိုပ်သင်ို့ပါသည်။ 

• သငက်ကာ်းကရ်းအကထာက်အကူမပြုဆ ိုက်မ ာ်းမှ သငခ်န််းစာမ ာ်းက ို ကဒါင််းလိုဒလ်ိုပ်ပါ။ 

• ထိုတ်မပနထ်ာ်းကသာ အရည်အခ င််းမ ာ်းသည် ယာယ မြစ်သငို့သ်ည်။ ကတာ်လှနက်ရ်းပပ ်းကနာက် 

သငို့က်လ ာ်ကသာ မပနလ်ည်အကွဲမြတ်မှုက ို စ စဉ်သငို့သ်ည်။ 

2/Safety in online study 
 

• Only name and e mail address can be asked from the student by the online school 
or university. 

• No real time teaching  
• No Zoom Google meeting Messenger teaching as virtual classroom for the 

students residing in Myanmar. 
• No one in Myanmar is allowed to keep students data 
• Only e mail communication with the students or their immediate 

governors/study guides can be made . 
• Only download the lessons from learning support sites 
• The issued qualifications should be provisional .Appropriate reassessment can 

be arranged after the revolution. 
 

၃/စစ်ထရေးထလေ့က ငေ့ထ်ရေးနငှေ့ ်စစ်ြညော 

3/Military Training and Military Education  
 

• NUG MOD military training. 
• KIA military training  
• KNU/ KNDO /Kawthoolei Army Military training 
• Arakan Army (AA) military training  
• Myanmar Royal Dragon Army (MRDA )Military training  
• Bamar People Liberation Army (BPLA )military training  
• PDF Academy 
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