အကူးအပ ြောငူးပကြောငူးမွနစွြော

သငကပလူး၏ အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချကတင ပအြောက ါတ
ါဝင ါမည

သငကပလူး၏ အမည၊ ပမူးပနနှင ဓြောတ



သငအမညနှင ဆကသယ န အပသူးစတမျြောူး



သငကပလူးအြောူး

ပက ြောငူးစတက ြငူး
အကူးအပ ြောငူး သငယပ ူးနှင
ဖွံ့ ဖဖ ူးတူးတကမှု ပ ကညြောချကက
ဖည ြောတင မသြောူးစမျြောူးက ကညီ န
လမူးညွှနချကမျြောူး

အ ခြောူး မကက ဆ ြောမျြောူး၏ အမညနှင ဆကသယ န
အပသူးစတမျြောူး။


သငကပလူး၏ စတဝငစြောူးမှုမျြောူး၊ ကျွမူးကျငမှုမျြောူးနှင
စမူး ညမျြောူးအပ ကြောငူး အချကအလက



သငကပလူး၏ သငယမှုက

အပ ူးကကူးသလဲ။
ပကြောငူးမနစြော ပကျြောငူးစတက ခငူးသည သငကပလူးအတက
မပကြောငူးမနပသြော သငယပ ူးနှင ကျနူးမြောပ ျြော င
ွှ ပ ူး
လဒမျြောူးက ဖစပ ေါ်ပစသည။ ၎ငူးသည

၎ငူးတ၏ သငယမှုနင
ှ ဖွံ့ ဖဖ ူးတူးတကမှုတင
အပနှြောငအယှကမျြောူး ဖစမလြောပအြောင တြောူးဆီူးပ ူးသည




သငကပလူးအြောူး လ ခ ခငူး၊ ယ ကညမှုရှ ခငူးနှင

ူး န သင ကြောူးပ ူး

နညူးဗျျူဟြောမျြောူး။
ဤအချကအလကသည သငကပလူး၏ အတတသင ဆ ြောအြောူး
သငကပလူးအပ ကြောငူး သလြောပစ နနှင ၎ငူးတ၏ သငယမှုအတက
ငဆင န အပထြောကအက

ပကြောငူးမွနစွြော ပက ြောငူးစတက ြငူးသည ဘြောပ ကြောင

ူးပနပသြော မကက ဝနပဆြောငမှုနင
ှ

သည။ အကူးအပ ြောငူး

ပ ကညြောချကသည သငကပလူး ပကျြောငူးစတကသညနှင ၎ငူး၏
သငယမှုက နြောူးလည န၊

ူး နနှင ပဆူးပနူး နလညူး သငအြောူး

ကညီနင ါသည။
သငကပလူးသည ပကျြောငူးချန င ပစြောငပရှြောကမှု (OSHC) သ
သြောူးလျှင OSHC ဝနပဆြောငမှုကလညူး အကူးအပ ြောငူး
ပ ကညြောချက မတတျူတစပစြောင ပ ူး ါမည။
သငကပလူး၏ အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချကသည
ပအြောက ါတအတက အပထြောကအက

သည-

ချတဆကမှုရှ ခငူးက ခစြောူးမပစ န ကညီသည



သငကပလူး၏ စတဝငစြောူးမှုမျြောူးအတက

ဒဏခနငမှုက မြှငတငပ ူးသည။



သငကပလူးအြောူး မကက ဝနပဆြောငမှုမှ ပကျြောငူးသ

ငဆင န

ပချြောပမွံ့ စြော ကူးပ ြောငူးနငပ ူး ကညီ န။

အကူးအပ ြောငူး သငယပ ူးနှင ဖွွံ့ ဖဖ ူးတူးတကမှု
ပ ကညြောြ ကဆတြော ဘြောလဲ။

အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောြ ကတွင သင၏ ဖညသွငူးမှု

အကူးအပ ြောငူး သငယပ ူးနှင ဖွံ့ ဖဖ ူးတူးတကမှု ပ ကညြောချက

သငသည သငကပလူး၏ အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချကတင

(အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချကဟ ပခေါ်သည) က မကက ဝနပဆြောငမှုမှ

ါဝငကညီ ခငူး ဖင သငကပလူး ပကြောငူးမနစြော

ပကျြောငူးသ ပ ြောငူးပ ွှွံ့ပသြော ကပလူးတငူးအတက

ပကျြောငူးစတကနင န ကညီနင ါသည။

ပ ူးသြောူးထြောူးသည။ အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချကသည

အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချကတင လအမျ ူးမျ ူးအတက

ဝနပဆြောငမှုမျြောူး၊ ပကျြောငူးမျြောူးနှင မသြောူးစမျြောူးအ ကြောူး

ဖည မညအ ငူးမျြောူး ါဝငသည-

အချကအလက မျှပဝ ြောတင မလယကပစသည။

အ ငူး 1 နှင 1.1 က သငကပလူး၏ မကက ဆ ြောက ဖည မည။

အ ငူး 1.2 က သငကပလူးတင ဖွံ့ ဖဖ ူးမှု ပနြောကကျ ခငူး သမဟတ

သငကပလူး၏ ပကျြောငူးနှင သငကပလူးတင OSHC ဝနပဆြောငမှု

မသနစမူး ဖစမှု ရှ ါက သငကပလူး၏ မကက ဆ ြောက

ရှလျှင ထဝနပဆြောငမှုနင
ှ မျှပဝ ါမည။

ဖညပ ူးနငသည။ သငကပလူးအြောူး

ူးသည

အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချက ါ အချကအလကမျြောူးက

အ ခြောူးမကက ဆ ြောမျြောူးလညူး ါဝငကညီနင ါသည။

မျှပဝ ခငူးသည သငကပလူးအြောူး

အ ငူး 2- ကပလူး က သင သမဟတ မကက ဆ ြောကသ ငူးနှူးီ ပသြော

ပကျြောငူးအကူးအပ ြောငူးလ

အ ယပ ြောကဖ ီူးသ၏ အကအညီ ဖင သငကပလူးက ဖည မည။

အပထြောကအက

ြောတင ပအြောင မငပစ န

ါသည။ သပသြော သငသည အကူးအပ ြောငူး

ပ ကညြောချကက သငကပလူး၏ ပကျြောငူးနှင မမျှပဝပစလ ါက

အ ငူး 3- မသြောူးစ က သငက ဖည မည။ ၎ငူးသည
ပအြောက ါတနှင တသက၍ သင၏ အပ ူးကကီူးပသြော အ မငမျြောူးက

၎ငူးက သငကပလူး၏ မကက ဆ ြောထ ပ ြောဆ ါ။
တစခါတစ ဗစတူး ီူးယြောူး ညနယရှ ညြောပ ူးနှင

ပတြောငူးဆ ါသည-

ပစြောငပရှြောကပ ူး ညြောရှငမျြောူးသည ကပလူးတစဦူး၏



သငကပလူး၏ စတဝငစြောူးမှုမျြောူး



ပကျြောငူးထြောူးမည သငကပလူးအတက သင၏
ပမျှြောလငချကမျြောူး၊ ဆနဒမျြောူးနှင နူးတငမျြောူး။

ကျနူးမြောပ ျြော င
ွှ ပ ူး သမဟတ ပ

ူးကငူးပ ူးက

ကြောကယ နအတက အချကအလက မျှပဝ န လအ သည။
သငမကက ညြောပ ူးဝနပဆြောငမှုသည ၎ငူး၏ ပစြောငပရှြောကမှု တြောဝန၊

ဤအချကအလကသည သငကပလူး၏ ဆ ြော (နှင ၎ငူးတင OSHC

ခ ခြောူးဆကဆမှု ဆနကျငပ ူး၊ အလ ခငတငူး ကျနူးမြောပ ူးနှင

ဆ ြောရှ ါက ထဆ ြော) အြောူး သင၊ သငကပလူးနှင

ပ

ူးကငူးမှုနင
ှ ကပလူး ကျနူးမြောပ ျြော င
ွှ ပ ူးနှင ပ

ူးကငူးပ ူး

ပ ြောဆဆကဆ နအ င သငကပလူး၏ သငယပ ူးနှင

တြောဝနဝတတ ြောူးမျြောူးက ဖညဆညူး န သငကပလူးနှင

ဖွံ့ ဖဖ ူးတူးတကမှုက

မသြောူးစအပ ကြောငူး အချကအလကက လအ သလ

ူး ြောတင အပထြောကအက

ါမည။

မျှပဝနင ါသည။ ပနြောကထ အချကအလကမျြောူးအတက

ပနြောက ဘြော ဖစမလဲ။

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

သင ဖညဖ ီူးပသြော အ ငူး 3 (နှင သငကပလူးက သငကညီခ ါက

the-maram-framework က ဝင ကည ါ

အ ငူး 2) က သငကပလူး၏ မကက ဆ ြောထ

ပနြောကထ အြ ကအလကမ ြောူးအတွက

နပ ူး ါ။

ထဆ ြောက အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချက၏ အ ငူးအြောူးလူးက
စပ ါငူးဖ ီူး မတတျူက ပအြောက ါ ဂ္ လ၊ အဖွံ့အစညူးတအြောူး
ပ ူး ါမည-

ဤစြော ကစြောတမူးက
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool တင



သင



သငကပလူး၏ ပကျြောငူး



သငကပလူးတင OSHC ဝနပဆြောငမှု ရှလျှင

ြောသြောစကြောူး အမျ ူးမျ ူး ဖင ရှနင ါသည။

ထဝနပဆြောငမှု။
သငသည ပကျြောငူးမပ ူးချယ ပသူး ါက အကူးအပ ြောငူး
ပ ကညြောချက၏ ဒတယ မတတျူက သငအြောူး ပ ူး ါမည။ သငသည
သငကပလူးက ပကျြောငူးအ သညအခါ ဤမတတျူက ပကျြောငူးသ
ပ ူးနင ါသည။
သငသည အ ငူး 3 က

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool က ဝင ကည ါ

နမပ ူးလျှင မကက ဆ ြောသည

ဖညဖ ီူးပသြော အကူးအပ ြောငူး ပ ကညြောချက၏ ကျနအ ငူးက သင၊

