
 

 

 

 

 

[Insert name of recipient and address here (optional)] 

 

 

ချစ်ခငလ် ေးစောေးရပါလ ော မိဘမျောေးနငှ့်် ပပြုစလုစောင့််လ ှောက် ူမျောေးခငဗ်ျော 

 

သင ့်ကလ ေး၏ အက ေးအလ  ြောင့်ေး သင့်ယ လ ေးနငှ ့် ဖ  ွံ့ ဖဖ  ေးတ  ေးတက့်မှု လ ကညြောချက့် 

 

 င့်က်လ ေး လကောငေ်းမနွစ်ေွာ လကျောငေ်းစတက်နိငုရ်နအ်တွက် အလ ောက်အကူပပြုရန ်ကျွန်ပ်ုတို ့် ည ်၎ငေ်းအတွက် 

အကူေးအလပပောငေ်း  ငယ်ူလရေးနငှ့် ်ဖွ ွံ့ ဖဖိြုေးတိုေးတက်မှု လ ကညောချက်တစ်လစောင ်လရေး ောေးလနပါ ည။် အကူေးအလပပောငေ်း 

လ ကညောချက် ည်  င့်က်လ ေး၏  ငယ်ူလရေးနငှ့် ်ကျနေ်းမောလပျော်ရွှငလ်ရေးအလ ကောငေ်း အချက်အ က်ကို 

လအောက်ပါပဂု္ိြု ်၊ အဖွ ွံ့အစညေ်းတို ့်အ ကောေး မျှလေရန ်နညေ်း မ်ေးတစ်ခု ပဖစ် ည်- 

  င ်

 ကျွန်ပ်ုတို ့်၏ ေနလ် ောငမ်ှု 

  င့်က်လ ေး၏ အနောဂတ် လကျောငေ်း 

  င့်က်လ ေး တက်လရောက်မည် ိုပါက  င့်က်လ ေး၏ အနောဂတ် လကျောငေ်းချိနပ်ပငပ် လစောင့်လ် ှောက်မှု (OSHC) 

ေနလ် ောငမ်ှု။ 

 

အကူေးအလပပောငေ်း လ ကညောချက်တွင ်လအောက်ပါအချက်အ က်မျောေး ပါေငမ်ည်- 

  င့်က်လ ေး၏ စိတ်ေငစ်ောေးမှုမျောေး၊ ကျွမ်ေးကျငမ်ှုမျောေးနငှ့် ်စမ်ွေးရည်မျောေး  

  င့်က်လ ေး အလကောငေ်း  ုေး  ငယ်ူနိငုရ်န ်ပ ့်ပိေုးနညေ်း။ 

ဤအချက်အ က် ည်  င့်က်လ ေးအောေး လကျောငေ်းမှ အလကောငေ်း  ုေး ပ ့်ပိေုးနိငုရ်န ်အလ ောက်အကူပပြုပါမည။်  

 

ကျွန့်  ့်တ   က သင ့်အြောေး    ့်လေ   သည ့် အ ြော 

 

အကူေးအလပပောငေ်း လ ကညောချက်တွင ် င့်က်လ ေး၏ မကူကိြု ရော၊  ငန်ငှ့် ် င့်က်လ ေးက ပဖည့်ရ်မည့်် ကွ ပပောေး ည့်် 

အပိငုေ်းမျောေး ပါေင ်ည။် လကျေးဇ ေး   ၍ အ   င့်ေး 3- မ သြောေးေ  က    ဖည ့် ါ [အ   င့်ေး 2- ကလ ေးက    ဖည ့်ေ က့် န့် 

သင ့်ကလ ေးက   က ညလီ ေး ါ] ဖ ီေး ျှင့် [insert date here] လနြောက့်ဆ  ေးထြောေးဖ ီေး ၎င့်ေးက   ကျွန့်  ့်တ   ၏ ဝန့်လဆြောင့်မှုထ  

  န့်လ ေး ါ။  

 

 င့်ပ်ါေငက်ူညီမှု ည ်အလရေးကကီေးလ ော် ညေ်း မပဖစ်မလန  ုပ်လ ောငရ်မည် မဟုတ်ပါ။ ၎ငေ်း ည ် င့်က်လ ေး၏ 

အတတ် င ် ရော (နငှ့် ်OSHC  ို ့်  ွောေးပါက ၎ငေ်း၏ OSHC  ရော) အောေး  င့်က်လ ေးကို ပိမိုလုကောငေ်းမွနစ်ွော 

နောေး ညလ်စဖပီေး  င့်က်လ ေး၏  ငယ်ူလရေးနငှ့် ်ကျနေ်းမောလပျော်ရွှငလ်ရေးအတွက် အစီအစဉ် ွ ရောတွင ်၎ငေ်းကို 

ကူညလီပေးပါမည။်  

 



 

  

လနြောက့်  ဖေ့် ျက့်မည ့် အ ြော 

 

 င့်က်လ ေး၏ မကူကိြု ရော ည် အကူေးအလပပောငေ်း လ ကညောချက်၏ အပိငုေ်းအောေး  ုေးကို စလုပါငေ်းဖပီေး  င့်အ်ောေး 

မိတတ ူတစ်လစောင ်လပေးပါမည။်  င့်က်လ ေး၏ လကျောငေ်း ည် နိေုငဘ်ော တွင ်မိတတ ူတစ်လစောင ် က်ခ ရ ှိပါမည။် 

 င ်ည် မိ ောေးစုနငှ့် ်ကလ ေး အပိငုေ်းမျောေးကို မပဖည့််ပါက အကူေးအလပပောငေ်း လ ကညောချက်၏ ကျနအ်ပိုငေ်းကို 

 င့်က်လ ေး၏ လကျောငေ်းနငှ့် ်မျှလေဦေးမည် ပဖစ်ဖပီေး  က် ိုငပ်ါက ၎ငေ်းတို ့်၏ OSHC ေနလ် ောငမ်ှုနငှ့် ်ညေ်း မျှလေပါမည။် 

 

 ုလတ နအရ အချက်အ က် မျှလေပခငေ်းက ကလ ေးမျောေးအောေး လကျောငေ်းအကူေးအလပပောငေ်း ုပ်ရောတွင ်လအောငပ်မငလ်စရန ်

အလ ောက်အကူပပြုလ ကောငေ်း လတွွံ့  ှိ ောေးပါ ည။်  ို ့်လ ေ်ာ  င ်ည် အကူေးအလပပောငေ်း လ ကညောချက်ကို  င့်က်လ ေး၏ 

လကျောငေ်းနငှ့် ်မမျှလေလစ ိုပါက ၎ငေ်းကို [insert date here] လနောက်  ုေး ောေးဖပီေး  င့်က်လ ေး၏ မူကကိြု ရော   လပပော ိုပါ။  

 

သင ့်ကလ ေးအြောေး လကျြောင့်ေးအ ့် ခင့်ေး 

 

 င ်ည်  ောမည့််နစ်ှအတွက်  င့်က်လ ေးကို လကျောငေ်းမအပ်ရလ ေး ျှင ်လကျောငေ်းအပမန ် ုေးအပ်ရန ် င့်အ်ောေး ကျွန်ပ်ု 

တိုက်တွနေ်းပါ ည။် လကျောငေ်းအပ်ပခငေ်းပဖင့် ် င့်က်လ ေး၏ တစ်ဦေးချငေ်း  ိုအပ်ချက်မျောေးကို လကျောငေ်းက ပပင ်ငလ်ပေးနိငုရ်န ်

အလ ောက်အကူပပြုပါ ည။် ပညောလရေးနငှ့် ်လ ့်ကျင့်လ်ရေးဌောန ည ်လကျောငေ်းစတက်ပခငေ်းအလ ကောငေ်း အ  ုေးေငလ် ော 

အချက်အ က်ကို ဤလနရောတွင ်လဖော်ပပ ောေးပါ ည ်https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-

school/Pages/choose-enrol-school.aspx။  

 

လနြောက့်ထ ့် အချက့်အ က့်မျြောေး 

 

[please select relevant text based on whether you are providing this information electronically or by 

hard copy] 

 

[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used] 

အကူေးအလပပောငေ်း လ ကညောချက်ကို ပဖည့်ပ်ခငေ်းနငှ့် ်လကောငေ်းမနွစ်ေွာ လကျောငေ်းစတက်နိငုလ်ရေးအတွက် လနောက် ပ် 

အချက်အ က်မျောေး   ိိုပါက လအောက်ပါတို ့်ကို  ကည့်ပ်ါ- 

 မိ ောေးစုမျောေးအတွက် အချက်အ က် စောရွက်  

 အကူေးအလပပောငေ်း  ငယ်ူလရေးနငှ့် ်ဖွ ွံ့ ဖဖိြုေးတိုေးတက်မှု လ ကညောချက်ကို ပဖည့်ရ်ောတွင ်မိ ောေးစုမျောေးကို ကူညရီန ်

 မ်ေးညွှနခ်ျက်မျောေး။ 

၎ငေ်းတို ့်ကိုအွန ်ိုငေ်း www.education.vic.gov.au/transitiontoschool။ 

 

[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used] 

အကူေးအလပပောငေ်း လ ကညောချက်ကို ပဖည့်ပ်ခငေ်းနငှ့် ်လကောငေ်းမနွစ်ေွာ လကျောငေ်းစတက်နိငုလ်ရေးအတွက် လနောက် ပ် 

အချက်အ က်မျောေး   ိိုပါက ပေူးတွ  ည့် ်ွငေ်း ောေးလ ော လအောက်ပါတို ့်ကို  ကည့်ပ်ါ- 

 မိ ောေးစုမျောေးအတွက် အချက်အ က် စောရွက်  

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.education.vic.gov.au/transitiontoschool


 

  

 အကူေးအလပပောငေ်း  ငယ်ူလရေးနငှ့် ်ဖွ ွံ့ ဖဖိြုေးတိုေးတက်မှု လ ကညောချက်ကို ပဖည့်ရ်ောတွင ်မိ ောေးစုမျောေးကို ကူညရီန ်

 မ်ေးညွှနခ်ျက်မျောေး။ 

 

 င့်က်လ ေး၏ လကျောငေ်းအကူေးအလပပောငေ်းကိစစနငှ့်ပ်တ် က်၍ လ ွေးလနေွး ို ည်မျောေး  ှိပါက လကျေးဇူေးပပြု၍ [insert name 

of early childhood educator] နငှ့် ်လပပော ိုလ ွေးလနေွးပါ။ 

 

 

လ ေးစောေးစွောပဖင့် ်

 

 

[Name of early childhood educator] 

[Day] [Month] [Year] 


