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ဖိသ ၣ်လၢအထ  ီၣ်တ ီၤဖိသ ၣ်တဖ ၣ်အ  ၣ်မီၤလတိၢ ၣ်န   ၣ်လ ီၤ 

တၢ ၣ်လၢတ ီၤဖိသ ၣ်စ ံးတၢ ၣ်န   ၣ်မ ၢ ၣ်မန ီၤလ  ၣ်.  

တ ီၤဖိသ ၣ်မ့ ၣ်တ ၣ်က  ၣ်ဘ ၣ်က  ၣ်သအ့တ ၣ်ရ  ၣ်တ ၣ်က  ီၤ လ ဖိသ ၣ်တဖ ၣ်အဂ  ၣ်တခ  ျုးအ၀ သ ့ၣ်စျုးထ  ၣ်အက ိဘ ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ.   

တ ီၤဖိသ ၣ်မ့ ၣ်တ ၣ်ရ  ၣ်တ ၣ်က  ီၤတဖ ၣ်လ အဘ ၣ်တ ၣ်သိ ၣ်လအိ ီၤ ခ ဖ သိရ ၣ်သမါလ အအိ ၣ်ဒ ျုးဒ ီၤကရ ီၤ လ အပတ  ၣ်တ ီၤထ  ၣ်ဘျုးန ့ၣ်လ ီၤ.  

ဖ တ ီၤဖိသ ၣ်အပ ီၤနဖိကဒ ိၣ်ထ  ၣ်ဒ ျုးတ ၣ်သတ့ ၣ်ဘ ၣ် လ အဂ့ီၤတဖ ၣ်လ တ ၣ်ကမီၤစ ီၤကတ  ၣ်ကတ ီၤအ၀ သ ့ၣ်လ ကထ  ၣ်က ိအဂ  ၣ်လ ီၤ.   

ဘ ၣ်မန ီၤအဃိတ ီၤဖိသ ၣ်အတၢ ၣ်ရ  ၣ်တၢ ၣ်က  ီၤအကါဒ ိၣ်လၢယဖိအဂ ၢ ၣ်လ  ၣ်.  

ဖိသ ၣ်လ အထ  ၣ်တ ီၤဖိသ ၣ်ဒ ိၣ်ထ  ၣ်ဒ ျုး တ ၣ်သတ့ ၣ်ဘ ၣ်တဖ ၣ်လ အမ့ ၣ်ခ  ၣ်တဃ ၣ်လ ခါဆ ညါအတ ၣ်မီၤလိမီၤဒျိုးခ လ  ၣ်အဂ  ၣ်, 

အဒဒိၣ်သိျုးတ ၣ်ဖျုး, တ ၣ်မီၤလိဂ  ၣ်တ ၣ်ဒ ျုးတ ၣ်ဒ ျုးသ ့ၣ်ညါ န  ီၣ်ဂ  ၣ်တဖ ၣ် ဒ ျုးမ့ ၣ်တ ၣ်ကဃ  ၣ်လ ီၤဘ ါလ ီၤတ ၣ်ဂ့ ၣ်က တဖ ၣ်ဒၣ်လ  ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ. 

နဖိအ ီၤကမီၤလနိ ့ ၣ်တ ၣ် ခ ဖ ိတ ၣ်လ ိၣ်က  , လ တ ၣ်ဃ သ ့ၣ်ညါဒ ျုးန  ၣ်၀ ဒ ီၣ်မ့ ၣ်က ိီၤက  အဂ့ီၤကတ  ၣ်တဘိ လ တ ၣ်သိ ၣ်လိ၀ ဒ ၣ် 

ဖိသ ၣ်သျုးစ ၣ်တဖ ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ. ဖ တ ီၤဖိ သ ၣ်န ့ၣ်နဖအိ ီၤကမီၤန ့ ၣ်အတ ီၤသကိျုးအသ တဖ ၣ် ဒ ျုးသ  ၣ်ထ  ၣ်တ ၣ်န ၣ်န ့ ၣ်လ ီၤသျုးဒ ျုးတ ၣ်ဆ ထ  ၣ် 

လ ကစ ၣ်အခ  ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ.  

မ ၢ ၣ်မတီၤဟ  ၣ်၀ ဒ ၣ်တ ီၤဖိသ ၣ်အတၢ ၣ်ရ  ၣ်တၢ ၣ်က  ီၤတဖ ၣ်လ  ၣ်.  

တ ီၤဖိသ ၣ်အတ ၣ်ရ  ၣ်တ ၣ်က  ီၤတဖ ၣ်အိ ၣ်၀ ဒ ၣ်အါတက ့ ၣ် လ ဒ တန ီၤညါတ ၣ်က  ၣ်ထ  ကဟ ကယ ၣ်အလ  ၣ် ဒ ျုးတ ီၤဖိသ ၣ်အတ ၣ်မီၤစ ီၤ 

အတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤတခါအပ ီၤစ့ ၣ်က ျုးန ့ၣ်လ ီၤ.  

မ ၢ ၣ်ယကဃ ထၢတ ီၤဖိသ ၣ်အဂ ီၤကတၢၢ ၣ်တဖ ၢ ၣ်လၢယဖိအဂ ၢ ၣ်ဒၣ်လ  ၣ်.  

တ ၣ်အ ီၤဂ့ီၤ၀ ဒ ၣ်လ တ ၣ်ကသ သမိျုးက  ၣ်လ  မ့ ၣ်တ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤအ ီၤဟ့ ၣ်၀ ဒ ၣ်တ ီၤဖိသ ၣ်လ ပဒ ိၣ်ဆ  ၣ်ထ  ဟ့ ၣ်စ့ဧါ-က  ၣ်ဃ ဘ ၣ် 

"တ ီၤဖိ သ ၣ်လ န ့ ၣ်ဘ ၣ်ပဒ ိၣ်စ့ဆ  ၣ်ထ  " အတ ၣ်စ ပန  ၣ်လ အက ျုးလ ီၤဃ ၣ်အသျုး ဖ တ ၣ်မီၤစ ီၤအလ  ၣ်န ့ၣ်တက့ ၣ်.  

ပဒ ိၣ်သမ သမိျုး၀ ဒ ၣ်တ ီၤဖိသ ၣ်ဒ ျုး ဒ တန ီၤညါတ ၣ်က  ၣ်ထ  အတ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤခ လ  ၣ်အက  ၣ်အစ  လ သန တခါလ အမ ီၤမ့ ၣ်၀ ဒ ၣ် 

ထ က  ၣ်တ ၣ်အက  ၣ်အစ အတက   ၣ်အဖ လ ၣ် ဒ ျုးဟ့ ၣ်တ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤတခါလ ၣ်လ ၣ်အက  ၣ်အစ အပတ  ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ. တ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ် 

ဖ ျုးတ ၣ်မီၤခ လ  ၣ် ကဘ ၣ်ပ ၣ်ဖ ါထ  ၣ်အပတ  ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ. နမ တ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤလ အကဒ ျုးန  ၣ်နီၤ မ့တမ့ ၣ် တ ဘ ၣ်နီၤဒ ျုး 

အပတ  ၣ်လ အ အိ ၣ်ဒ ျုးအ၀ သ ့ၣ်န ့ၣ်သလ့ ီၤ.  

က ိီၤက  အဂ့ီၤကတ  ၣ်လ  တ ၣ်ကမီၤလ ီၤတ  ၣ်တ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤအ ီၤ အဘ ၣ်၀ ဒ ၣ်လ နဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိအဂ  ၣ်န ့ၣ် မ့ ၣ်တ ၣ်လ ီၤအိ ၣ်သကိျုး 

ဒ တန ီၤညါတ ၣ်က  ၣ်ထ  အတ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤ မ့တမ့ ၣ် တ ီၤဖိသ ၣ်, ဟျုးက  ၣ်တရ ျုးတ ၣ်မီၤအလ  ၣ်ဒ ျုးကတိီၤတ ၣ်ဒ ျုးသရ ၣ်သမါတဖ ၣ် 

လ တ ၣ်ကန ၣ်ပ  ၣ်တ ီၤဖိသ ၣ်အတ ၣ်ရ  ၣ်တ ၣ်က  ီၤလ အဟ့ ၣ်လ ီၤ၀ ဒ ၣ်နဖိကသန့ ့ၣ်မ့ ၣ်မန ီၤလ  ၣ်န ့ၣ်တက ့ ၣ်.  

ဖ ယဖိအ ီၤကတီိၤအ ံးကလ ံးအက ိ ၣ်မ ၢ ၣ်တသ ဒ ံးဘ ၣ်အခါမ ီၤ.  

တ ီၤဖိသ ၣ်သရ ၣ်သမါတဖ ၣ်လ အဒ ုးပ ၣ်ဃ  ၣ် ဖိသ ၣ်ခ လ  ၣ်လ တ ၣ်ရ  ၣ်တ ၣ်က  ီၤအပ ီၤအဃိ ဖိသ ၣ်လ တကတိီၤ အ ျုးကလ ျုးအ က ိ ၣ် 

တဖ ၣ် ကအိ ၣ်ဒ ျုးခ  ျုးယ ၣ်တမ ီၤဃ လ လိ ၣ်က  ဒ ျုးမီၤလိတ ၣ်ဒၣ်ပ ီၤအဂီၤတဖ ၣ်အသိျုးန ့ၣ်လ ီၤ.  

တ ီၤဖိသ ၣ်တန ီၤဘ ၣ်တဘ ၣ်ကအိ ၣ်ဒ ျုး ပ ီၤသိ ၣ်လတိ ၣ်လ အသက့  ိၣ်အါန ့ ၣ်ခ က ိ ၣ်တဖ ၣ် လ အဟ့ ၣ်၀ ဒ ၣ်အါထ  ၣ်တ ၣ်မီၤစ ီၤလ  

ဖိသ ၣ်လ အကတိီၤအ ျုးကလ ျုးက ိ ၣ်ထ တစ ျုး မ့တမ့ ၣ် တကတိီၤအ ျုးကလ ျုးက  ိၣ်န တစ ျုးတဖ ၣ်အဂ  ၣ်သ၀့ လ ီၤ.  
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တ ီၤဖိသ ၣ်အလ လၢ ၣ်ဆ ံးအါလ  ၣ်.  

ပဒ ိၣ်ဟ့ ၣ်၀ ဒ ၣ်က ိ ၣ်စ့တ ၣ်ဆ  ၣ်ထ  လ  ကယ  ၣ်မ့ ၣ်ဖိသ ၣ်တဖ ၣ်လ အထ  ၣ် တ ီၤဖိသ ၣ်တန   ၁၅ န ၣ်ရ  ၣ်တန  ၣ်ဃ ဖိတထ  ၣ်ဒ ျုးဘ ၣ်က ိ အခါ 

န ့ၣ်လ ီၤ. တ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤအါတက ့ ၣ်န ့ၣ် တ ၣ်ဃအ့ါထ  ၣ်အပ ီ့ၤလ ပဒ ိၣ်အက ိ ၣ်စ့တ ၣ်ဆ  ၣ်ထ  အမ  ၣ်ညါန ့ၣ်လ ီၤ.  

ဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိတန ီၤ ဘ ၣ်တဘ ၣ်ကမီၤန ့ ၣ်တ ၣ်ထ န  ၣ်လ ီၤစ ီၤအတ ၣ်အပ ီ့ၤ လ ကမီၤစ ီၤတ ၣ်အလ လ တ ၣ်ဃအ့ါထ  ၣ်တဖ ၣ်, အဒဒိၣ်သိျုး 

ဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိတဖ ၣ်လ အအိ ၣ်ဒ ျုး တ ၣ်အိ ၣ်ဆ  ၣ်အိ ၣ်ခ ျ့အတ ၣ်က  ၣ်ထ  ကဟ ကယ ၣ်အကျုးတဖ ၣ် မ့တမ့ ၣ် တ ၣ်သ  ၣ်ကည ီၤသျုးကည  

ပ ီၤက ပ ီၤကည အဘ  ၣ်စ ၣ်တဖ ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ. ကတိီၤတ ၣ်ဒ ျုးတ ီၤဖိသ ၣ်အတ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤလ တ ၣ်ဂ့ ၣ်တ ၣ်က ိီၤဆ ညါအဂ  ၣ်တက ့ ၣ်.  

မ ၢ ၣ်ယကထၢန  ၣ်လ ီၤယဖိလၢတ ီၤဖိသ ၣ်အက ိဒၣ်လ  ၣ်.  

ဖ နမ့ ၣ်သ ့ၣ်ညါလ  တ ီၤဖိသ ၣ်အတ ၣ်မီၤစ ီၤအတ ၣ်ဖ ျုးတ ၣ်မီၤဖ လ  ၣ်တခါ လ နအ  ၣ်ဒျိုးနဖိလ ီၤထ  ၣ်န ့ၣ် နဆ ျုးက ျိုးအ၀ သ ့ၣ်လ  

တ ၣ်ကထ န  ၣ်လ ီၤမ ီၤအဂ  ၣ်သလ့ ီၤ. လ  ၣ်က၀ ီၤအက  ၣ်ကျုးကရ အါခါ အိ ၣ်ဒ ျုးတ ီၤဖိသ ၣ်လ  ၣ်ခ  ၣ်သျုး တ ၣ်ထ န  ၣ်လ ီၤမ ီၤ 

အတ ၣ်တိ ၣ်က  ီၤတဖ ၣ် မ့ ၣ်ဒၣ်သိျုးနကသဆ့ ျုးက ိျုးနလ  ၣ်က၀ ီၤအက  ၣ်ကျုးကရ  လ တ ၣ်ကထ န  ၣ်လ ီၤနဖိလ တ ီၤဖိသ ၣ် 

အတ ၣ်ရ  ၣ်တ ၣ်က  ီၤတခါအပ ီၤ လ အအိ ၣ်လ နလ  ၣ်က၀ ီၤအပ ီၤမ့တမ့ ၣ်သ က  ၣ်ဘ ၣ် နလ  ၣ်က၀ ီၤမိ ၣ်ဒ ျုးဖအိတ ၣ်အိ ၣ်ဆ  ၣ်အိ ၣ်ခ ျ့ 

သရ ၣ်သရ ၣ်မ  ၣ်က  ၣ်ပ ီၤဆါန ့ၣ်သလ့ ီၤ.   

တ ီၤဖိသ ၣ်အါဒ ၣ်တ ၣ်တက့ ၣ်ထ န  ၣ်လ ီၤအမ ီၤလ  န  ၣ်လ ကဟ အလ ီၤတ၀ ၣ်အခါန ့ၣ်လ ီၤ. တ ီၤဖိသ ၣ်အါဒ အါခါအိ ၣ်ဒ ျုးတ ၣ်အိ ၣ်ခိျုးတ ၣ်အ 

စရ အဃိ တ ၣ်အ ီၤမ့ ၣ်မျုးတ ၣ်အဂ့ီၤလ တ ၣ်ကထ န  ၣ်လ ီၤနဖိအမ ီၤ တသဖ့ အသလ့ အဆိအခ ျ့ ဒၣ်သိျုးတ ၣ်ကအိ ၣ်ဒ ျုးခ  ျုးယ ၣ်အဂ့ီၤကတ  ၣ် 

လ တ ၣ်ကမီၤန ့ ၣ်တ ၣ်လ  ၣ်တခါလ နအ  ၣ်ဒျိုးအ ီၤန ့ၣ်လ ီၤ.  

 

ဃ သ  ၣ်ညါအါထ  ၣ်တက ၢ ၣ်- 

ပ  ၣ်ယ ီၤဘ ံးစ  

မီၤန ့ ၣ်တ ၣ်ဟ့ ၣ်က  ၣ်လ တ ၣ်ကဃ တ ီၤဖိသ ၣ်အဘ ၣ်ကတ  ၣ်တဖ   ၣ် လ နဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိအဂ  ၣ်တက့ ၣ်- 

www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx  

က  ၣ်ဃ ဘ ၣ်တ ီၤဖိသ ၣ်တခါလ နလ  ၣ်က၀ ီၤန ့ၣ်တက ့ ၣ်- 

www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx  

 

လ တ စ ိ

ဘ ျုးထိရ ယါမ  ၣ်ထ  ၣ်ကလ ီၤစိျုး 1300 333 231 

ဘ ျုးထိရ ယါမ  ၣ်န  ၣ်ကလ ီၤစိျုး 1300 338 691 

ဘ ျုးထိရ ယါမ  ၣ်ထ  ၣ်ကလ ီၤထ ျုး 1300 338 738 

ဘ ျုးထိရ ယါမ  ၣ်န  ၣ်ကလ ီၤထ ျုး 1300 333 232 

 

 

http://www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx
http://www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx
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• ကိျုးဘ ၣ် Translating and Interpreting Service (TIS National) လ  131 450 တက့ ၣ်. 

• မ အ၀ သ ့ၣ်ကိျုးန  ၣ်ဂ  ၣ်လ  နဟ  ၣ်က၀ ီၤအဂ  ၣ် (က  ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်လ ထျုးတက့ ၣ်) 

• အ၀ သ ့ၣ်ကအိ ၣ်၀ ဒ ၣ်လ လ တ စိအတ ၣ်ကျိုးအလိီၤဒ ျုးက ျိုးထ တ ၣ်န ့ၣ်လ ီၤ.  

 


