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စော�ာလျျင်�ာာ �တင်ခြ�င်�အ�ီအ�ဉ််  

(Early Start Kindergarten)

Burmese



အဘယ််�စော�က်ာင်� သူူငယ််တန်း�်က် အစောရာ�ကြီးကီ်�သူလဲျ။ 

သူို့ငယ််တန်း�်သို့ည်ာ ကိုစောလျ�မျ��၏ စောကိုျ�င်�သို့��ဘာဝနှာင်် ခြ�င်�ဘာဝတ�်သို့က်ိုတ� 

စောအ�င်ခြမင်စော��အတးက်ို ခြ�င်ဆင်��တးင် အစောထ�က်ိုအကူိုခြ��သို့ည်ာ။ သူို့ငယ််တန်း�်တးင် 

ကိုစောလျ�မျ��သို့ည်ာ ကို����င်� ဘာ�သို့��ကို��၊ န်းး�ါတ်မျ��နှာင် ်�း��းမျ��က့ို� စောလျလ်ျ�သို့င်ယူ်

ကြကိုသို့ည်ာ။ သူို့တ့�သို့ည်ာ အခြ���သူို့မျ��နှာင်် စော�ါင်�သို့င်�ဆက်ိုဆးခြ�င်�၊ စောဝမှခြ�င်�၊ န်း��စောထ�င်

ခြ�င်�နှာင်် �့တ်�း����ျက်ိုမျ��အ�� �းမးခြ�င်�တ့� က့ို�လျည်ာ� သို့င်ယူ်ကြကို�သို့ည်ာ။ ဆ��

မျ��သို့ည်ာ ကိုစောလျ�မျ��အ�� �ူ��မ်�လ့ျ��့တ်၊ �န်းတ်း�နှ့�င်�းမ်�နှာင် ်သို့င်ယူ်မုအစော�် ယ်း�ကြကိုည်ာ

မုရှာာ့လျ�စော��န်း ်ကူိုညားစော���ါသို့ည်ာ။ စောလျလ်ျ�စောတရ့ှာာ့�ျက်ိုမျ��အ� သူို့ငယ််တန်း�် နှာ�်နှာ�်ထ��

ခြ�င်�သို့ည်ာ တ�်နှာ�်ထက်ို �့�စောကို�င်�သို့ည်ာက့ို� စောတ�့သို့ည်ာ။ 

သူူငယ််တန်း�် စော�ာလျျင်�ာာ �တင်ခြ�င်� (Early Start Kindergarten) 

ဆု�တာဘာလဲျ။ 

သူို့ငယ််တန်း�် စော��လျျင်�း� �တင်ခြ�င်�အ�းအ�ဉ်် (Early Start Kindergarten)  

သို့ည်ာ ��ကိုခသို့ည်ာမျ��နှာင် ်နှ့�င်ငးစော���့�လျုး�းင်စ်ောတ�င်��းသူို့မျ��အတးက်ို တ�်�တ်လျှင်  

15 န်း��း အ�မ်ဲခြ�င် ်သ့ို့� မဟု�တ် တန်း�့်��န်းည်ာ�ခြ�င် ်သူို့ငယ််တန်း�် သို့င်ကြကို��စော��စောန်းသို့ည်ာ။ 

သူို့ငယ််တန်း�် စော��လျျင်�း� �တင်ခြ�င်�အ�းအ�ဉ်် (Early Start Kindergarten)  

အတးက်ို စောလျှ�က်ိုထ��မုမျ��က့ို� သူို့ငယ််တန်း�်စောကိုျ�င်�သို့��ကို ခြ��လျ��်�မည်ာ။ 

သူို့ငယ််တန်း�် စော��လျျင်�း� �တင်ခြ�င်�အ�းအ�ဉ်် (Early Start Kindergarten)  

အတးက်ို �းင်ခ်ြ���ျက်ိုက့ို� သူို့ငယ််တန်း�်စောကိုျ�င်�သို့��သ့ို့�  တ့�က်ိုရ့ုံး�က်ို စော��အ�်�ါသို့ည်ာ။

က်ွန်ှ�ပ်၏ က်စောလျ�သူည် ်အရာည်အ်�ျင်�ခြပည််�မီျားသူလျာ�။

အကိုယ််၍ သို့င် သ့ို့� မဟု�တ် သို့င်က်ိုစောလျ�သို့ည်ာ စော��်ခြ��ါအတ့�င်�ဆ့��ါကို အ�ည်ာအ�ျင်�  

ခြ�ည််ာမး�ါသို့ည်ာ-

• ��ကိုခသို့ည်ာ သ့ို့� မဟု�တ် လျသူို့���ျင်���န်း�စောထ�က်ိုထ��မု ဗးဇွ�ရှာာ့သူို့ သ့ို့� မဟု�တ်

• ��ကိုခသို့ည်ာ သ့ို့� မဟု�တ် လျသူို့���ျင်���န်း�စောထ�က်ိုထ��မု ဗးဇွ� စောလျှ�က်ိုထ��ဆဲခြ��်

သူို့ သ့ို့� မဟု�တ်

• သို့က်ိုတမ်�ရှာာ့ သ့ို့� မဟု�တ် သို့က်ိုတမ်�ကို�န်း ်ImmiCard ရှာာ့သူို့။

ထ့�သ့ို့� မဟု�တ်�ါကိုလျည်ာ� သို့င် သ့ို့� မဟု�တ် သို့င်၏ကိုစောလျ�သို့ည်ာ ��ကိုခသို့ည်ာ သ့ို့� မဟု�တ် 

နှ့�င်ငးစော���့�လျုး�းင်စ်ောတ�င်��းသူို့ခြ��်�်ဲလျှင် သ့ို့� မဟု�တ် အလျ��တ ူက့ို�စ��်မျ��ရှာာ့�်ဲလျှင်  

သို့င်က်ိုစောလျ�သို့ည်ာ အ�ည်ာအ�ျင်� ခြ�ည််ာမးနှ့�င်�ါစောသို့�သို့ည်ာ။

ကိုင်�လျးတ်�းင်န်ှာင် ်�တ်သို့က်ို၍ သို့င်၏စော�သို့တးင်� �ညာ�စော��နှာင် ်စောလျက်ိုျင်စ်ော��ဌာ�န်းရုံးး� �သ့ို့�  

ဆက်ိုသို့းယ််�ါ။ သို့င််က့ို� ကူိုညားစော��စောန်းစောသို့� မည်ာသို့ည််ာ�ညာ�ရှာာင်က့ို�မဆ့�လျည်ာ� သို့င််အတးက်ို 

ဌာ�န်းက့ို� ဆက်ိုသို့းယ််စော���န်း ်စောတ�င်�ဆ့�နှ့�င်သို့ည်ာ။



က်ွန်ှ�ပ်က်စောလျ�ကု်� များည်သု်ူ�အပ်နှှးရာများလဲျ။

သူို့ငယ််တန်း�် အ�းအ�ဉ််အ��လျး��တးင် စော��လျျင်�း� �တင်ခြ�င်�အ�းအ�ဉ်် (Early 

Start Kindergarten) က့ို� အ�ည်ာအ�ျင်�ခြ�ည််ာမးစောသို့� ဆ��ခြ�င် ်သို့င်ကြကို��နှ့�င်

မည်ာ ခြ��်သို့ည်ာ။ သို့င်အ်န်းး�အန်း�� သ့ို့� မဟု�တ် သို့င်စ်ောန်းထ့�င်�� စော�သို့နှတ�အ��်�ျ��်စော�� 

အန်းး�အန်း��တးင် သူို့ငယ််တန်း�် အ�းအ�ဉ််သ့ို့�  ဆက်ိုသို့းယ််ခြ�င်�ခြ�င် ်သို့င်က်ိုစောလျ�က့ို�  

အ�်နှားနှ့�င်�ါသို့ည်ာ။ 

�ကို��ခြ�န်းလ့်ျ�အ�်�ါကို သူို့ငယ််တန်း�် အ�းအ�ဉ််သ့ို့�  စောခြ��ခြ��ါ။ ၎င်�တ့�သို့ည်ာ 

တယ််လျး��န်း�်ခြ�င် ်�ကို��ခြ�န်းဝ်န်းစ်ောဆ�င်မုက့ို� အ�မ်ဲ အသို့း��ခြ��နှ့�င်�ါသို့ည်ာ။

အ�်နှား�န်း ်အကူိုအညားလ့ျ�အ�်�ါကို �ညာ�စော��နှာင် ်စောလျက်ိုျင်စ်ော�� ဌာ�န်းက့ို� စောမ�ခြမန်း�်�ါ 

သ့ို့� မဟု�တ် သို့င််က့ို� ကူိုညားစော��စောန်းသို့ည််ာ ကိုွမ်�ကိုျင်သူို့ တ�်စောယ်�က်ိုစောယ်�က်ိုက့ို�  

စောမ�ခြမန်း�်�ါ။ ဥ�မ�-

• အကူိုအညားစော��သို့ည််ာ ဝန်းထ်မ်�

• �ူ�စော�ါင်�ဆက်ိုဆးစော�� ဝန်းထ်မ်�

• မ့�င်နှာင်က်ိုစောလျ� ကိုျန်း�်မ�စော��သူို့န်း�ခြ��

• အကူိုအညားစော��စောန်းစောသို့� ကို���စောကိုျ�င်� �း်�့��သူို့။

က်ွန်ှ�ပ်၏ က်စောလျ�သူည် ်စောလျ�နှှ�်အရာာယ်် သူူငယ််တန်း�်သုူ�  တက််သူင်�
ပါသူလျာ�။

တက်ိုသို့င်�်ါသို့ည်ာ။ သူို့ငယ််တန်း�် စော��လျျင်�း� �တင်ခြ�င်�အ�းအ�ဉ်် (Early Start 

Kindergarten) ပြီး�း�သို့ည််ာစောန်း�က်ို သို့င်က်ိုစောလျ�သို့ည်ာ အ�မ်ဲ သ့ို့� မဟု�တ် တန်း�့်��န်းည်ာ� 

သူို့ငယ််တန်း�်က့ို� တက်ိုစော��က်ို�န်း ်အ�ည်ာအ�ျင်� ခြ�ည််ာမးသို့ည်ာ။ ၎င်�ကို သူို့တ့�၏ အ��

သို့��ျက်ိုမျ��က့ို� ဆက်ိုပြီး�း�တည်ာစောဆ�က်ိုနှ့�င်�န်း ်ကူိုညားစော���ါလ့ျမ််မည်ာ။



သူူငယ််တန်း�် စော�ာလျျင်�ာာ �တင်ခြ�င်�အ�ီအ�ဉ်် (Early Start 

Kindergarten) နှှင်� ပတ်သူက််စောသူာ စောန်းာက််ထပ်အ�ျက််အလျက််များျာ�
ကု်� များည်သ်ူည််�စောန်းရာာတာင် ရှှာာနုှ�င်များည်န််းည်�်။

• education.vic.gov.au သ့ို့�  သို့း��ပြီး�း� သူို့ငယ််တန်း�် စော��လျျင်�း� �တင်ခြ�င်�
အ�းအ�ဉ်် (Early Start Kindergarten) က့ို� ရှာာ�စော�း�ါ သ့ို့� မဟု�တ်

• သို့င်၏ �ညာ�စော��နှာင်် စောလျက်ိုျင််စော��ဌာ�န်း စော�သို့နှတ�ရုံးး� �သ့ို့�  ��န်း�်ဆက်ို�ါ။

သို့င်ဘ်ာ�သို့��ကို��ခြ�င် ်အကူိုအညား�ယူ်�န်း-်

• အမျ�့�သို့�� ဘာ�သို့�ခြ�န်းန်ှာင် ်�ကို��ခြ�န်း ်ဝန်းစ်ောဆ�င်မုက့ို� 
131 450 တးင် စော�်ဆ့��ါ

• သို့င််စော�သို့အတးက်ို န်းး�ါတ်က့ို� စော�်ဆ့�စော���န်း ်�ကို��ခြ�န်းက့်ို�
စောခြ���ါ (အထက်ိုတးင် ကြကိုည််ာ�န်း)်

• �ကို��ခြ�န်းသ်ို့ည်ာ ��န်း�်က့ို�င်ထ��ပြီး�း� ဘာ�သို့�ခြ�န်းစ်ော���ါလ့ျမ််မည်ာ

21-052

�ညာ�စော��နှာင်် စောလျက်ိုျင််စော��ဌာ�န်း၊ မဲလ်ျဘာ�န်း�်ကို ထ�တ်စောဝ

ထ���ါသို့ည်ာ ဇွးန်းလ်ျ 2021 (ခြ�န်းလ်ျည်ာခြ�င်ဆင်ထ��သို့ည်ာ)

© ဗ�်တ့���း�ယ်��ခြ�ည်ာန်းယ််

ဒေ�သန္တတရရုံးး� � တည််ဒေေရာ
ဗ�်တ့���း�ယ်��ခြ�ည်ာန်းယ်် 

အစောရှာာ�စောခြမ�က်ို�့�င်�

1300 333 231

Benalla
Wodonga
Wangaratta
Seymour
Shepparton
Glen Waverley

ဗ�်တ့���း�ယ်��ခြ�ည်ာန်းယ်် 

အစောန်း�က်ိုစောခြမ�က်ို�့�င်�

1300 338 691

Bendigo
Mildura
Swan Hill
Coburg
Greensborough

ဗ�်တ့���း�ယ်��ခြ�ည်ာန်းယ််  

အစောရှာာ�စောတ�င်�့�င်�

1300 338 738

Moe
Leongatha
Warragul
Sale
Cheltenham
Frankston
Dandenong

ဗ�်တ့���း�ယ်��ခြ�ည်ာန်းယ်် 

အစောန်း�က်ိုစောတ�င်�့�င်�

1300 333 232

Ararat
Ballarat
Geelong
Horsham
Warrnambool
Footscray
Keilor

စော�သူနှတရာရုံးး� �ထး ဆက််သူာယ််ရာန်း ်အ�ျက််အလျက််များျာ�


