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ကက ျောင််းစတကရ်န် ပြငဆ်ငပ်ြင််း 

ကက ျောင််းစတကပ်ြင််းသည ်ကက ်းမ ျော်းနငှ  ်မိသျော်းစုမ ျော်းအတကွ ်ကက ်းမျော်းကသျော အကပြျောင််းအ တဲစ်ြု 

ပြစ်သည။်  သူစမ် ျော်း၊ ကနရျောသစမ် ျော်းနငှ  ် ြ်ုငန််းကဆျောငတ်ျောအသစ်မ ျော်းကိ ု

က င သ်ျော်းရကအျောငက်က ိ်းစျော်းရပြင််းက စိတ ်ှုြ်ရှျော်းစရျောကကျောင််းသ ိ ု ြက ်ည််းြကြဲ်ြါသည။် 

သင က်က ်း ကကျောင််းမွန်စျွော ကက ျောင််းစတကန်ိငုရ်န် သင အ်ကနနငှ  ်ပြ  ြ်ုနိငုသ်ည အ်ရျော မ ျော်းစျွောရိှြါသည။် 

 

ကကျောင််းမွန်စွျော ကက ျောင််းစတကပ်ြင််းဆိတုျော ဘျော ။ဲ 

မိသ ားစုမ  ားနငှ ့် ပ ြုစုစစ င ့်စ ှ က့်သူမ  ားသည့် ကစ ားမ  ား၏  က့်ဦားဆရ မ  ား ပြစ့် ါသည့်။ သင ့်ကစ ားနငှ ့်အတူ 

အိမ့်တွင့် ပ ြု ု ့်သည ့်အရ မ  ားက ကစ ားမ  ား၏ စ    သင့်ယူနိငု့်စွမ့်ား၊ ြွ ွံ့ ဖြိြုားတုိားတက့်မှုနငှ ့် စက  င့်ားတက့်ရန့် 

ပ င့်ဆင့်ရ တွင့် အစ  က့်အကူပ ြု ါသည့်။ ကစျော်းပြင််းပြင ့် သင ့်ကစ ား၏ စ    သင့်ယူနိငု့်စွမ့်ားနငှ ့် 

ြွ ွံ့ ဖြိြုားတိုားတက့်မှုကို စ  က့်   စ ားပြင့်ားသည့် အစက င့်ားဆ ုားနည့်ား မ့်ား ပြစ့်သည့်။  

စက င့်ားမွန့်စ ွ စက  င့်ားစတက့်ပြင့်ားသည့် ကစ ားမ  ား စက င့်ားမွန့်စွ  စ    သင့်ယူနိငု့်ရန့်နငှ ့်  ုိမုိစ   ့်ရွှင့်စစရန့် 

အစ  က့်အကူပ ြု ါသည့်။  ို  အပ င့် ကစ ားမ  ားသည့် စက  င့်ားစနစ   ့်စသ အြါ 

ဆက့် က့်စ    ြ င့်   ါသည့်။ သင ့်ကစ ား၏စက  င့်ားသည့် သင ့်ကစ ား၏ တစ့်ကိုယ့်စရ  ိုအ ့်ြ က့်မ  ား 

ပ ည ့်စ ုစစရန့် ကကိြုား မ့်ားစဆ င့်ရွက့်သွ ားမည့် ပြစ့်ဖ  ား  ိအု ့် ါက   ့်စဆ င့်ား    ုိားမှု ပ ြု ု ့်စ ားသွ ားမည့် ပြစ့်သည့်။ 

 ို  ပ င့် သင့်သည့် သင ့်ကစ ား စက  င့်ားတွင့် အသ ားက ၍ စ ားကင့်ားသည့်ဟု ြ စ ားရရန့်၊ မိမိကိုယ့်ကိုယ့် 

ယ ုကကည့်မှု ိှရန့်နငှ ့် အမ  ားသူငါနငှ ့် သက့်ဆိုင့်သည့်ဟု ြ စ ားရရန့် အစ  က့်အကူပ ြုမည ့် အရ မ  ားကိ ု

ပ ြု ု ့်စ ားပြင့်ားပြင ့် ည့်ား သင ့်ကစ ားကုိ     ုိားနိငု့် ါသည့်။  

အမ်ိတငွ ်ကစျော်း၍ သငယ်ပူြင််း 

ကစ ားပြင့်ားက သင ့်ကစ ား စ    သင့်ယူမှုကုိ အစ  က့်အကူပ ြုရန့် အစက င့်ားဆ ုား နည့်ား မ့်ား ပြစ့်သည့်။ 

ကစ ားပြင့်ားသည့် စရတွက့်ပြင့်ား၊ အမ ိြုားအစ ားြွွဲပြင့်ား၊ အု ့်စုြွွဲပြင့်ားနငှ ့် အရွယ့်အစ ားအ ိုက့် စ စဉ်ပြင့်ားကွဲ သို  စသ  

သြ္    သ ရ ့်တွင့်  ါဝင့်သည ့်  ဝတစ့်သက့်တ အတကွ့် စွမ့်ားရည့်မ  ားကို တိုားတက့်စစ ါသည့်။ ကစ ားပြင့်ားက 

သင ့်ကစ ားကုိ သ  ဝနငှ ့် သ ိပ  ည ကို သတိပ ြုမိစစဖ  ား စိတ့်ကူားစိတ့်သန့်ားစက င့်ားစစ ါသည့်။ သင ့်ကစ ားသည့် 

ကစ ားစနစဉ် စိတ့်ြ စ ားမှုမ  ားအစကက င့်ား သင့်ယူဖ  ား   သ စက ားနငှ ့် စရားနိငု့်ြတ့်နိငု့်စွမ့်ား ည့်ား 

တိုားတက့်   ါသည့်။ အမိ့်တွင့် ပ ြု ု ့်နိငု့်သည ့် အြ ြို ွံ့အရ မ  ားမှ - 
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 ကန  စဉ်  ှုြ်ရှျော်းမှုမ ျော်း- ကစ ားမ  ားသည့် ြ က့်ပ ြုတ့်ပြင့်ား၊ စ ား ွွဲ ပ င့်ဆင့်ရ တွင့်နငှ ့် သန  ့် ှင့်ားရ တွင့် 

ကူည ပြင့်ား၊ အဝတ့်စ   ့်ရ တွင့် အမ ြိုားအစ ားြွွဲစ   ့်ပြင့်ား၊ အဝတ့်မ  ားနငှ ့် အရု ့်မ  ားကိ ုသမိ့်ားဆည့်ားပြင့်ားနငှ ့် 

အ င့်မ  ားနငှ ့် အိမ့်စမာွးတိရ စဆ န့်မ  ားကို ပ ြုစုစစ င ့်စ ှ က့်ပြင့်ားကွဲ သို   စန  စဉ် ှု ့် ှ ားမှုမ  ားမှတစ့်ဆင ့် 

သင့်ယူကကသည့်။ သင့်သည့် 'ဂ  ြုမှုန  ့် ယ့်နစှ့်ြွက့်  ိုသ ွဲ' သို  မဟုတ့် 'ဆင့်တူ စပြအတိ့်စတွကုိ 

 ှ စ ားနိငု့်မ  ား' စသည ့် စမားြွန့်ားမ  ား စမားပြင့်ားပြင ့် သင ့်ကစ ား၏ သင့်ယူမှုကုိ 

အစ  က့်အကူပြစ့်စစနိငု့် ါသည့်။ 

 ကစျော်းနည််းမ ျော်း- အူနိ ု(UNO)၊ ြွဲြ  ့်  ့်ပြင့်ား၊ မှတ့်ဉ ဏ့်တိုား ကစ ားနည့်ား၊ အမည့်ြန  ့်မှန့်ားကစ ားနည့်ားနငှ ့် 

တူတူ ုန့်ားတမ့်ားကွဲ သို   ရုိား ှင့်ားသည ့် ဂိမ့်ားမ  ားကိ ုကစ ားပြင့်ားပြင ့် သင ့်ကစ ား၏ သင့်ယူမှုကုိ 

အစ  က့်အကူပ ြုဖ  ား အ ှည ့်က  ပ ြု ု ့်ရစကက င့်ား သင့်စ ား ါသည့်။  

 ဘက ျော တ ်ုးမ ျော်း တည်ကဆျောက်ပြင််း-   ဂုိတ ုား (LEGO)၊ သစ့်သ ားတ ုားမ  ား သို  မဟုတ့် ကတ့် ူ  ုားမ  ား ကွဲ သို   

 စ   တ ုားမ  ားပြင ့် တည့်စဆ က့်ပြင့်ားပြင ့် ကကက့်သ ားငယ့်သ ုား  ှု ့် ှ ားနိငု့်စွမ့်ား စက င့်ားစ ွြွ ွံ့ ဖြိြုားစစဖ  ား 

သင ့်ကစ ားကုိ စိတ့်ကူားစိတ့်သန့်ား စက င့်ားမွန့်စစ၍ ပ ဿန မ  ား စပြ ှင့်ားစစနိငု့် ါသည့်။  

 အနြုညျောနငှ  ် က်မှုြညျော- အန ုည နငှ ့်  က့်မှု ည   ှု ့် ှ ားမှုမ  ားသည့် ည့်ား စိတ့်ကူားစိတ့်သန့်ား 

 ုိမုိစက င့်ားမွန့်စစဖ  ား ကကက့်သ ားငယ့်သ ုား  ှု ့် ှ ားနိငု့်စွမ့်ားနငှ ့် ပ ဿန စပြ ှင့်ားနိငု့်စွမ့်ားမ  ားကိ ု

တိုားတက့်စစသည့်။  

  ဝတစ်ျော်းဆငယ်ငပ်ြင််း- စဟ င့်ားနမွ့်ားစသ  အဝတ့်အစ ားမ  ား ဝတ့်စ ားဆင့်ယင့်ဖ  ား 

ဇ တ့်စက င့်အမ ြိုားမ ြိုားအပြစ့် ဟန့်စဆ င့်ပြင့်ားသည့် စိတ့်ကူားစိတ့်သန့်ားနငှ ့်   သ စက ားစွမ့်ားရည့်မ  ားကို 

တိုားတက့်စစသည့်။  

 သ ြ င််း၊ ြ ုပြငမ် ျော်းနငှ  ်အက- စ ြတ့်ပြင့်ား၊   ုစပ  ပြင့်ား၊ သ ြ င့်ားန ားစ  င့်၍ ကပြင့်ားနငှ ့် အိမ့် သို  မဟုတ့် 

ဥယ  ဉ်တစ့်ဝုိက့် ိှ  စစည့်ားမ  ား ှ သည ့် 'ရတန သိုက့် ှ ပြင့်ားမ  ား' သည့် သင ့်ကစ ား၏ 

  သ စက ားစမွ့်ားရည့်မ  ားကို တိုားတက့်စစသည့်။ 

 အပြငတ်ငွ ်ကစျော်းပြင််း-  မ့်ားစ   က့်ပြင့်ား၊ စတ င့်တက့်ပြင့်ား၊ ဆိုင့်ကယ့် သို  မဟုတ့် စကတူ စ ားပြင့်ား၊ 

ကစ ားကွင့်ားသွ ားပြင့်ား၊ အြန့်ားငယ့်မ  ား တည့်စဆ က့်ပြင့်ား၊ စ    ုား  စ့်ပြင့်ားနငှ ့် ြမ့်ားပြင့်ား၊ တင့်ားနစ့်ရုိက့်တ  

သို  မဟုတ့် ြရစ့်ကတ့်တုတ့်ပြင ့် စဆ  ြ့်စ   စ    ုားမ  ား ရုိက့်ပြင့်ား၊ ြုန့်နငှ ့်ရ ွှ ွံ့မ  ား 

ကိုင့်တွယ့်တူားဆွ၍ကစ ားပြင့်ား စသည ့်အရ မ  ားသည့် သင ့်ကစ ားအ ား စ    သင့်ယူစစ၍ 

ြွ ွံ့ ဖြိြုားတိုားတက့်စစ ါသည့်။  

 စ ုစမ််းက ျောက် ှမ််းပြင််းနငှ  ်ကမ်းြွန််းမ ျော်း ကမ်းပြင််း- သင ့်ကစ ား ကစ ားစနြ ိန့်တွင့် '...ကိ ုစြ ့်ပ နိငု့်မ  ား။'၊ 

'...ကိ ု  ု့်ရင့်   ပြစ့်နိငု့်မ ွဲ။'၊ 'အွဲ စမားြွန့်ားကိ ု ယ့် ုိစပြမ ွဲ။' စသည ့် စမားြွန့်ားမ  ား စမားစ ား ါ။  
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 အြ ိန်ဇယျော်းမ ျော်း- စန  ရက့်တုိင့်ား တူည သည ့်အြ ိန့်တွင့်   ု့်ရမည ့်အရ မ  ားသည့် သင ့်ကစ ားအ ား 

  ကုိစမ  ့် င ့်ရမည့်ကုိ သစိစသည ့်အပ င့် သူတုိ  ၏ ြ စ ားြ က့်မ  ားကို ကိုင့်တွယ့်ရ တွင့် 

အစ  က့်အကူပ ြု ါသည့်။ အြ ိန့်ဇယ ားမ  ားသည့် ကစ ားမ  ားအ ား စက  င့်ားနငှ ့် 

အသ ားက အဆင့်စပ   စစရန့် ကူည စ ား ါသည့်။ အ ူားသပြင ့် ညအိ ့်ြ ိန့် အြ ိန့်ဇယ ား ိှရန့် 

အစရားကက ား ါသည့်။ ဥ မ - ညစ စ ား၍ စရြ ြိုားရန့်၊ ညဝတ့်အကက  ဝတ့်ရန့်၊ သွ ားတိကု့်ရန့်၊ စ ြတ့်ရန့်နငှ ့် 

အိ ့်ရ ဝင့်ရန့် တုိ  ပြစ့်သည့်။  

ကက ျောင််းကိ ုရင််းနှ ်းကျွမ််းဝငသ်ည  ်ကနရျောပြစက်အျောင ် ြ်ုြါ 

'စက  င့်ားတက့်ြုိ   အဆင့်သင ့်ပြစ့်သည့်' ဆိုသည့်မှ  စ သင့်ြုိ  အတွက့် မဟုတ့် ါ၊ စက  င့်ားဆိုသည့်မ ှ 

 ယ့် ုိ  ုစ မ ိြုားပြစ့်မည့်ဟု န ား ည့်ဖ  ား စမ  ့် င ့်ြ က့်စက င့်ားမ  ား  ိှရန့် ပြစ့် ါသည့်။ သင ့်ကစ ားကုိ 

အစ  က့်အကူပြစ့်စစရန့် သင့်  ု ့်နိငု့်သည ့် အြ ြို ွံ့အရ မ  ားမ ှ- 

 သင ့်ကစ ား၏ သူငယ့်တန့်ား သို  မဟုတ့် စက  င့်ားမှ ကမ့်ား မှ့်ားသည ့် စက  င့်ားအကူားအစပ  င့်ား အစ အစဉ်မ  ား 

တွင့်  ါဝင့် ါ။  

 စက  င့်ားသို   အသွ ားအပ န့်ကို စ  က င ့်စ ား ါ။ 

 သင ့်ကစ ားနငှ ့် တစ့်စက  င့်ားတည့်ား သွ ားမည ့် အပြ ားကစ ားမ  ားနငှ ့် ကစ ားြွင ့်စ ား ါ။ 

 သင ့်ကစ ားအ ား အဝတ့်အစ ား ွဲ  ု၊ အိမ့်သ သွ ား  ု၊  က့်စဆား  ု၊ စနစရ င့်ြ ြရင့်မ့်  ိမ့်ား  ုနငှ ့် 

စက  င့်ား ွယ့်အိတ့်  ည ့်  ုနငှ ့် သယ့်  ုတုိ  ကုိ သင့်စ ားပြင့်ားပြင ့် မိမိကိုယ့်ကိုယ့် အ ားကိုားတတ့်စအ င့် 

အ ားစ ား ါ။  

 စက  င့်ားစတက့်သည ့်အစကက င့်ား စပ  စ ား ါ။ သင ့်ကစ ားအ ား စက  င့်ားနငှ ့် တ့်သက့်၍ 

စိတ့် ှု ့် ှ ားတက့်ကကစစဖ  ား သင ့်ကစ ား၏ စုိားရိမ့်  ူန့်မှုမ  ားအစကက င့်ား စပ   ါ။  

 စက  င့်ားစတက့်ပြင့်ားနငှ ့်  တ့်သက့်သည ့် စ အု ့်မ  ား သို  မဟုတ့်   ုပ င့်မ  ား ြတ့်ပ  ါ။ 

 စက  င့်ားဆင့်ားြ ိန့်တွင့် ပြစ့်  မည ့်အရ မ  ားကိ ုစပ  ပ ၍ စ  က င ့်စ ား ါ။  

 စက  င့်ားစတက့်ြ ိန့်နငှ ့် စက  င့်ားဆင့်ားြ ိန့်မ  ားကိ ုစစ့်စဆား၍ သင ့်ကစ ားကုိ မည့်သည ့်စနရ တွင့် 

အကကိြုအ ုိ   ု ့်ရမည့်ကုိ သစိအ င့် ု ့်ပြင့်ားပြင ့် အကကိြုအ ုိ   ု ့်ရန့် အဆင့်သင ့်ပြစ့်စအ င့်  ု ့် ါ။ 

 တတ့်နိငု့် ါက ဆရ ၏အမည့်ကို စတင့်အသ ုားပ ြု ါ။ 

သင က်က ်း၏ သငူယတ်န််းက အက ျောကအ်ကပူြ ြ ု 

သူငယ့်တန့်ားက ည့်ား ကစ ားမ  ားကိ ုစက  င့်ားစတက့်ြုိ   အဆင့်သင ့်ပြစ့်စစရန့် အစ  က့်အကူပ ြု ါသည့်။ 

သူငယ့်တန့်ားတွင့် ကစ ားမ  ားသည့် ကစ ားပြင့်ား၊ အပြ ားသူမ  ားနငှ ့်  ူားစ ါင့်ား ု ့်စဆ င့်ပြင့်ားနငှ ့် မိတ့်ြွွဲွံ့ ပြင့်ားပြင ့် 

စွမ့်ားရည့်မ  ား တိာုးတက့်   ါသည့်။  
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သင ့်ကစ ား၏ သူငယ့်တန့်ားဆရ သည့် ကက ျောင််းအကူ်းအကပြျောင််း သငယ်ူပြင််းနငှ  ်တိ်ုးတက်မှုဆိုငရ်ျော အသကိြ်း  ျော 

(ကက ျောင််းအကူ်းအကပြျောင််းအသကိြ်း  ျော) စရားစ ားပြင့်ားပြင ့် သင ့်ကစ ားကုိ သူငယ့်တန့်ားမှ စက  င့်ားသို   စပ  င့်ားရန့် 

ကူည  ါ ိမ ့်မည့်။ စက  င့်ားအကူားအစပ  င့်ား အသစိ ား ွှ ကို သင ့်ကစ ား တက့်စရ က့်မည ့်စက  င့်ားသို   

စ ားသွ ား ါမည့်။  ိအုသစိ ား ွှ တွင့် သင ့်ကစ ား၏ အရည့်အြ င့်ားမ  ား၊ အ ားသ ြ က့်မ  ား၊ စိတ့်ဝင့်စ ားမှုမ  ားနငှ ့် 

မည့်သည ့်နည့်ား မ့်ားပြင ့် အစက င့်ားဆ ုား သင့်ယူ  ုကို စြ ့်ပ   ား ါသည့်။ သင ့်အ ား 

သင ့်ကစ ား၏စက  င့်ားအကူားအစပ  င့်ား အသစိ ား ွှ ကိ ုပြည ့်စ ားရန့် စတ င့်ားဆိုမည့်ပြစ့်ဖ  ား 

သင ့်ကစ ားသည့် ည့်ား သူ၏ အစတွားမ  ားနငှ ့် ြ စ ားြ က့်မ  ားကို မ စဝနိငု့်သည့်။ 

စက  င့်ားအကူားအစပ  င့်ား အသစိ ား ွှ နငှ ့်  တ့်သက့်၍ စန က့်  ့်အြ က့်အ က့်မ  ားသ ိှိ ို ါက စက ားဇူားပ ြု၍ 

ဌ နမ  ား၏ဝက့် ့်ဆိုက့်တွင့် ဝင့်စရ က့်ကကည ့်ရှုစ ား ါ (စအ က့်တွင့် ကကည ့်ရန့်)။ 

ြုိမုိက   ျောရန် 

 စက  င့်ားစတက့်ရန့် အကက ပ ြုြ က့်မ  ား (education.vic.gov.au) 

 သူငယ့်တန့်ားမှ စက  င့်ားသို   စပ  င့်ားစရွှွံ့ ပြင့်ား (education.vic.gov.au) 

 စက  င့်ားစရွားြ ယ့်၊ အ ့်နှ နည့်ား (education.vic.gov.au) 

 စက  င့်ားစတက့်ပြင့်ား- သင ့်ကစ ားကုိ ပ င့်ဆင့်စ ားပြင့်ား | ကစ ားပ ြုစု  ြိုားစ  င့်ပြင့်ား ကွန့်ရက့် 

 က န့်ားမ စွ  စက  င့်ားစတက့်ပြင့်ား - Better Health ြ န့်နယ့် 

 မိသ ားစုမ  ားအတွက့် စက  င့်ားအကူားအစပ  င့်ားဆိုင့်ရ  ရင့်ားပမစ့်မ  ား (education.vic.gov.au) 

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/tips-starting-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/moving-to-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://raisingchildren.net.au/school-age/school-learning/school-choosing-starting-moving/starting-school
https://www.betterhealth.vic.gov.au/campaigns/a-healthy-start-to-school
https://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/learning/Pages/family.aspx#link87

