ကက ျောင််းစတက်ရန် ပြင်ဆင်ပြင််း
ကက ျောင််းစတက်ပြင််းသည် ကက
ပြစ်သည်။

်းမ ျော်းနှင ် မိသျော်းစုမ ျော်းအတွက် ကက်းမျော်းကသျော အကပြျောင််းအ

သ
ူ စ်မ ျော်း၊ ကနရျောသစ်မ ျော်းနှင ်

ြ
ု ် ငန််းကဆျောင်တျောအသစ်မ ျော်းကို

က ငသ
် ျော်းရကအျောင်ကကိ ်းစျော်းရပြင််းက စိတ ် ြ
ှု ် ရှျော်းစရျောကကျောင််းသ
သငက
် က

ကကျောင််းမွန်စွျော ကက ျောင််းစတက်ပြင််းဆိတ
ု ျော ဘျော
မိသ ားစုမ ားနှင့် ပ ြုစုစစ ငစ
့် ှ က့်သူမ ားသည့် ကစ
ု ့်သညအ
့် ရ မ ားက ကစ

ားမ ား၏

ားမ ား၏ စ

ြွွံ့ ဖြိြုားတိုားတက့်မှုကို စ

အစ

က့်အကူပ ြု ါသည့်။

ဆက့်

က့်စ

ြ င့်

အပ
ို
င့် ကစ
ါသည့်။ သငက
့် စ

ားမ ားသည့် စက င့်ားစနစ

ားကို

သင့်ယူနင
ို စ
့် ွမ့်ားနှင့်

သင့်ယူနင
ို ရ
့် န့်နင
ှ ့် ိုမိုစ

အ
ို
့် ါက

့်ရင
ွှ စ
့် စရန့်

စ
့် သ အြါ

ား၏စက င့်ားသည့် သငက
့် စ

ား စက င့်ားတွင့် အသ ားက ၍ စ

ည့်ား သငက
့် စ

ား၏ စ

မ့်ား ပြစ့်သည့်။

့်စဆ င့်ား

ား၏ တစ့်ကိုယစ
့် ရ
ိုားမှု ပ ြု

ိုအ ့်ြ က့်မ ား

ု ့်စ ားသွ ားမည့် ပြစ့်သည့်။

ားကင့်ားသည့်ဟု ြစ ားရရန့်၊ မိမိကိုယ့်ကိုယ့်

ယုကကည့်မှု ှိရန့်နင
ှ ့် အမ ားသူငါနှင့် သက့်ဆုင
ိ သ
့် ည့်ဟု ြစ ားရရန့် အစ
ု ့်စ ားပြင့်ားပြင့်

ားနှငအ
့် တူ

သင့်ယူနင
ို စ
့် ွမ့်ား၊ ြွွံ့ ဖြိြုားတိုားတက့်မှုနင
ှ ့် စက င့်ားတက့်ရန့်

ားမ ား စက င့်ားမွနစ
့် ွ စ

ပ ည့်စုစစရန့် ကကိြုား မ့်ားစဆ င့်ရွက့်သွ ားမည့် ပြစ့်ဖ ား
ိုပ င့် သင့်သည့် သငက
့် စ

ြ
ု ် နင
ို သ
် ညအ
် ရျော မ ျော်းစွျောရှိြါသည်။

က့်ဦားဆရ မ ား ပြစ့် ါသည့်။ သငက
့် စ

က့် စ ားပြင့်ားသည့် အစက င့်ားဆုားနည့်ား

စက င့်ားမွနစ
့် ွ စက င့်ားစတက့်ပြင့်ားသည့် ကစ

ည််းြက်ြဲြါသည်။

။ဲ

က့်အကူပ ြု ါသည့်။ ကစျော်းပြင််းပြင့် သငက
့် စ

ပ င့်ဆင့်ရ တွင့် အစ

ပ ြု

ို  ြက်

်း ကကျောင််းမွန်စျောွ ကက ျောင််းစတက်နင
ို ရ
် န် သငအ
် ကနနှင ် ပြ

အိမ့်တွင့် ပ ြု

တ
ဲ စ်ြု

က့်အကူပ ြုမည့် အရ မ ားကို

ိုားနိင
ု ့် ါသည့်။

အိမ်တင
ွ ် ကစျော်း၍ သင်ယပူ ြင််း
ကစ ားပြင့်ားက သငက
့် စ

ား စ

သင့်ယူမှုကို အစ

က့်အကူပ ြုရန့် အစက င့်ားဆုား နည့်ား

ကစ ားပြင့်ားသည့် စရတွက့်ပြင့်ား၊ အမ ိြုားအစ ားြွွဲပြင့်ား၊ အု ့်စြ
ု ွွဲပြင့်ားနှင့် အရွ ယ့်အစ ားအ
သြ္
သငက
့် စ

သ ရ ့်တွင့် ါဝင့်သည့်
ားကို သ

1

ိုက့် စစဉ်ပြင့်ားကွဲသိစသ
ု

ဝတစ့်သက့်တ အတွက့် စွမ့်ားရည့်မ ားကို တိုားတက့်စစ ါသည့်။ ကစ ားပြင့်ားက

ဝနှင့် သိ ပ ည ကို သတိပ ြုမိစစဖ ား စိတ့်ကူားစိတ့်သန့်ားစက င့်ားစစ ါသည့်။ သငက
့် စ

ကစ ားစနစဉ် စိတြ
့် စ ားမှုမ ားအစကက င့်ား သင့်ယူဖ ား
တိုားတက့်

မ့်ား ပြစ့်သည့်။

ါသည့်။ အိမ့်တွင့် ပ ြု

သ စက ားနှင့် စရားနိင
ု ြ
့် တ့်နင
ို စ
့် ွမ့်ား

ု ့်နင
ို သ
့် ည့် အြ ြုိ ွံ့အရ မ ားမှ -

ည့်ား

ားသည့်



ကနစဉ်

ှုြ်ရှျော်းမှုမ ျော်း- ကစ

ကူညပြင့်ား၊ အဝတ့်စ

ားမ ားသည့် ြ က့်ပ ြုတ့်ပြင့်ား၊ စ ား ွဲွ ပ င့်ဆင့်ရ တွငန
့် င
ှ ့် သန့် ှငား့် ရ တွင့်

့်ရ တွင့် အမ ြုိ ားအစ ားြွွဲစ

့်ပြင့်ား၊ အဝတ့်မ ားနှင့် အရု ့်မ ားကို သိမ့်ားဆည့်ားပြင့်ားနှင့်

အ င့်မ ားနှင့် အိမ့်စမွားတိရ စဆ န့်မ ားကို ပ ြုစုစစ ငစ
့် ှ က့်ပြင့်ားကွဲသို စနစဉ်
သင့်ယူကကသည့်။ သင့်သည့် 'ဂ ြုမှုန့်

ှ စ ားနိင
ု မ
့်
အစ


ယ့်နစ
ှ ့်ြွက့်

ိုသ 'ွဲ သိုမဟုတ့် 'ဆင့်တူ စပြအိတ့်စတွကို

ား' စသည့် စမားြွနား့် မ ား စမားပြင့်ားပြင့် သငက
့် စ

ား၏ သင့်ယူမှုကို

က့်အကူပြစ့်စစနိင
ု ့် ါသည့်။

ကစျော်းနည််းမ ျော်း- အူနို (UNO)၊ ြွဲြ ့်

့်ပြင့်ား၊ မှတ့်ဉ ဏ့်တိုား ကစ ားနည့်ား၊ အမည့်ြနမ
့် ှနား့် ကစ ားနည့်ားနှင့်

တူတူ ုနား့် တမ့်ားကွဲသို ရိုား ှငား့် သည့် ဂိမ့်ားမ ားကို ကစ ားပြင့်ားပြင့် သငက
့် စ
အစ


ဘက

က့်အကူပ ြုဖ ား အ

ှည့်က ပ ြု

ျောတ်းု မ ျော်း တည်ကဆျောက်ပြင််း-

စ

ား၏ သင့်ယူမှုကို

ု ့်ရစကက င့်ား သင့်စ ား ါသည့်။
ဂိုတုား (LEGO)၊ သစ့်သ ားတုားမ ား သိုမဟုတ့် ကတ့်

တုားမ ားပြင့် တည့်စဆ က့်ပြင့်ားပြင့် ကကက့်သ ားငယ့်သုား

သငက
့် စ


ှု ့် ှ ားမှုမ ားမှတစ့်ဆင့်

ူ ုားမ ား ကွဲသို

ှု ့် ှ ားနိင
ု စ
့် ွမ့်ား စက င့်ားစွ ြွွံ့ ဖြိြုားစစဖ ား

ားကို စိတ့်ကူားစိတ့်သန့်ား စက င့်ားမွနစ
့် စ၍ ပ ဿန မ ား စပြ ှငား့် စစနိင
ု ့် ါသည့်။

အနုြညျောနှင်

က်မှုြညျော- အနု ည နှင့်

ိုမိုစက င့်ားမွနစ
့် စဖ ား ကကက့်သ ားငယ့်သုား

က့်မှု ည

ှု ့် ှ ားမှုမ ားသည့်

ည့်ား စိတ့်ကူားစိတ့်သန့်ား

ှု ့် ှ ားနိင
ု စ
့် ွမ့်ားနှင့် ပ ဿန စပြ ှငား့် နိင
ု စ
့် ွမ့်ားမ ားကို

တိုားတက့်စစသည့်။


ဝတ်စျော်းဆင်ယင်ပြင််း- စဟ င့်ားနွမ့်ားစသ အဝတ့်အစ ားမ ား ဝတ့်စ ားဆင့်ယင့်ဖ ား
ဇ တ့်စက င့်အမ ြုိ ားမ ြုိ ားအပြစ့် ဟန့်စဆ င့်ပြင့်ားသည့် စိတက
့် ူားစိတ့်သန့်ားနှင့်

သ စက ားစွမ့်ားရည့်မ ားကို

တိုားတက့်စစသည့်။


သြ င််း၊ ြုပြင်မ ျော်းနှင် အက- စ ြတ့်ပြင့်ား၊ ုစပ

ပြင့်ား၊ သြ င့်ားန ားစ

င့်၍ ကပြင့်ားနှင့် အိမ့် သိုမဟုတ့်

ဥယ ဉ်တစ့်ဝိုက့် ှိ စစည့်ားမ ား ှ သည့် 'ရတန သိုက့် ှ ပြင့်ားမ ား' သည့် သငက
့် စ

ား၏

သ စက ားစွမ့်ားရည့်မ ားကို တိုားတက့်စစသည့်။


အပြင်တင
ွ ် ကစျော်းပြင််း-

မ့်ားစ

က့်ပြင့်ား၊ စတ င့်တက့်ပြင့်ား၊ ဆိုငက
့် ယ့် သိုမဟုတ့် စကူတ စားပြင့်ား၊

ကစ ားကွငား့် သွ ားပြင့်ား၊ အြန့်ားငယ့်မ ား တည့်စဆ က့်ပြင့်ား၊ စ
သိုမဟုတ့် ြရစ့်ကတ့်တုတ့်ပြင့် စဆ ြ့်စ

စ

ုား စ့်ပြင့်ားနှင့် ြမ့်ားပြင့်ား၊ တင့်ားနစ့်ရု ိက့်တ

ုားမ ား ရိုက့်ပြင့်ား၊ ြုနန
့် င
ှ ရ
့် ွံ့မ
ွှ ား

ကိုငတ
့် ွယ့်တူားဆွ၍ကစ ားပြင့်ား စသညအ
့် ရ မ ားသည့် သငက
့် စ

ားအ ား စ

သင့်ယူစစ၍

ြွွံ့ ဖြိြုားတိုားတက့်စစ ါသည့်။


စုစမ် ်းက
'...ကို

2

ျောက်

ု ့်ရင့်

ှမ််းပြင််းနှင် ကမ်းြွန််းမ ျော်း ကမ်းပြင််း- သငက
့် စ

ပြစ့်နင
ို မ
့်

ွဲ။'၊ 'အွဲစမားြွနား့် ကို

ယ့်

ိုစပြမ

ား ကစ ားစနြ ိနတ
့် ွင့် '...ကို စြ ့်ပ နိင
ု မ
့်

ွဲ။' စသည့် စမားြွနား့် မ ား စမားစ ား ါ။

ား။'၊



အြ ိန်ဇယျော်းမ ျော်း- စနရက့်တိုငား့် တူညသညအ
့် ြ ိနတ
့် ွင့်
ကိုစမ ့်
အစ

ု ့်ရမည့်အရ မ ားသည့် သငက
့် စ

ားအ ား

ငရ
့် မည့်ကို သိစစသည့်အပ င့် သူတို၏ ြစ ားြ က့်မ ားကို ကိုငတ
့် ွယ့်ရ တွင့်

က့်အကူပ ြု ါသည့်။ အြ ိနဇ
့် ယ ားမ ားသည့် ကစ

အသ ားက အဆင့်စပ

စစရန့် ကူညစ ား ါသည့်။ အ

ားမ ားအ ား စက င့်ားနှင့်
ူားသပြင့် ညအိ ့်ြ ိန့် အြ ိနဇ
့် ယ ား ှိရန့်

အစရားကကား ါသည့်။ ဥ မ - ညစ စ ား၍ စရြ ြုိ ားရန့်၊ ညဝတ့်အကက ဝတ့်ရန့်၊ သွ ားတိက
ု ့်ရန့်၊ စ ြတ့်ရန့်နင
ှ ့်
အိ ့်ရ ဝင့်ရန့် တိုပြစ့်သည့်။

ကက ျောင််းကို ရင််းနှ်းကျွမ််းဝင်သည် ကနရျောပြစ်ကအျောင်

ြ
ု ် ြါ

'စက င့်ားတက့်ြို အဆင့်သငပ့် ြစ့်သည့်' ဆိုသည့်မှ စ သင့်ြိုအတွက့် မဟုတ့် ါ၊ စက င့်ားဆိုသည့်မှ
ယ့်
အစ

ို ုစမ ိြုားပြစ့်မည့်ဟု န ား

ည့်ဖ ား စမ ့်

က့်အကူပြစ့်စစရန့် သင့်


သငက
့် စ

ငြ
့် က့်စက င့်ားမ ား ှိရန့် ပြစ့် ါသည့်။ သငက
့် စ

ားကို

ု ့်နင
ို သ
့် ည့် အြ ြုိ ွံ့အရ မ ားမှ -

ား၏ သူငယ့်တန့်ား သိုမဟုတ့် စက င့်ားမှ ကမ့်ား

မ
ှ ့်ားသည့် စက င့်ားအကူားအစပ

င့်ား အစအစဉ်မ ား

တွင့် ါဝင့် ါ။


စက င့်ားသို အသွ ားအပ န့်ကို စ

က ငစ
့် ား ါ။



သငက
့် စ

ားနှင့် တစ့်စက င့်ားတည့်ား သွ ားမည့် အပြ ားကစ



သငက
့် စ

ားအ ား အဝတ့်အစ ား

စက င့်ား

ွယ့်အိတ့်

ွဲ ု၊ အိမ့်သ သွ ား ု၊

ားမ ားနှင့် ကစ ားြွငစ
့် ား ါ။

က့်စဆား ု၊ စနစရ င့်ြြရင့်မ့်

ိမ့်ား ုနင
ှ ့်

ည့် ုနင
ှ ့် သယ့် ုတိုကို သင့်စ ားပြင့်ားပြင့် မိမိကိုယ့်ကိုယ့် အ ားကိုားတတ့်စအ င့်

အ ားစ ား ါ။


စက င့်ားစတက့်သည့်အစကက င့်ား စပ
စိတ့်

ှု ့် ှ ားတက့်ကကစစဖ ား သငက
့် စ

ားအ ား စက င့်ားနှင့် တ့်သက့်၍

ား၏ စိုားရိမ့် ူ န့်မှုမ ားအစကက င့်ား စပ

ါ။



စက င့်ားစတက့်ပြင့်ားနှင့် တ့်သက့်သည့် စ အု ့်မ ား သိုမဟုတ့် ုပ င့်မ ား ြတ့်ပ



စက င့်ားဆင့်ားြ ိနတ
့် ွင့် ပြစ့်



စက င့်ားစတက့်ြ ိနန
့် င
ှ ့် စက င့်ားဆင့်ားြ ိနမ
့် ားကို စစ့်စဆား၍ သငက
့် စ
အကကိြုအ ို



မညအ
့် ရ မ ားကို စပ

ု ့်ရမည့်ကို သိစအ င့်

ပ ၍စ

ု ့်ပြင့်ားပြင့် အကကိြုအ ို

ါ။

က ငစ
့် ား ါ။
ားကို မည့်သည့်စနရ တွင့်

ု ့်ရန့် အဆင့်သငပ့် ြစ့်စအ င့်

ု ့် ါ။

တတ့်နင
ို ့် ါက ဆရ ၏အမည့်ကို စတင့်အသုားပ ြု ါ။

သငက
် က
သူငယ့်တန့်ားက

်း၏ သူငယ်တန််းက အက
ည့်ား ကစ

သူငယ့်တန့်ားတွင့် ကစ
စွမ့်ားရည့်မ ား တိားု တက့်

3

စ ား ါ။ သငက
့် စ

ျောက်အကူပြ ြု

ားမ ားကို စက င့်ားစတက့်ြို အဆင့်သငပ့် ြစ့်စစရန့် အစ

ားမ ားသည့် ကစ ားပြင့်ား၊ အပြ ားသူမ ားနှင့် ားူ စ ါင့်ား
ါသည့်။

က့်အကူပ ြု ါသည့်။

ု ့်စဆ င့်ပြင့်ားနှင့် မိတ့်ြွဲွံ့ွ ပြင့်ားပြင့်

သငက
့် စ

ား၏ သူငယ့်တန့်ားဆရ သည့် ကက ျောင််းအကူ်းအကပြျောင််း သင်ယူပြင််းနှင် တိ်းု တက်မှုဆုင
ိ ရ
် ျော အသိကြ်း

(ကက ျောင််းအကူ်းအကပြျောင််းအသိကြ်း
ကူည ါ

ျော) စရားစ ားပြင့်ားပြင့် သငက
့် စ

ိမ့်မည့်။ စက င့်ားအကူားအစပ

စ ားသွ ား ါမည့်။
မည့်သည့်နည့်ား

အ
ို သိစ ား

င့်ား အသိစ ား

ွှ တွင့် သငက
့် စ

ွှ ကို သငက
့် စ

ား၏စက င့်ားအကူားအစပ

သငက
့် စ

ားသည့်

င့်ား အသိစ ား

ား တက့်စရ က့်မည့်စက င့်ားသို

ား ါသည့်။ သငအ
့် ား

ွှ ကို ပြည့်စ ားရန့် စတ င့်ားဆိုမည့်ပြစ့်ဖ ား

ည့်ား သူ၏ အစတွားမ ားနှင့် ြစ ားြ က့်မ ားကို မ စဝနိင
ု သ
့် ည့်။

စက င့်ားအကူားအစပ

င့်ား အသိစ ား

ွှ နှင့်

တ့်သက့်၍ စန က့်

့်အြ က့်အ

က့်မ ားသိ ှိ

ို ါက စက ားဇူားပ ြု၍

ဌ နမ ား၏ဝက့် ဆ
့် ုက
ိ ့်တွင့် ဝင့်စရ က့်ကကည့်ရှုစ ား ါ (စအ က့်တွင့် ကကည့်ရန့်)။

ြိုမိုက

4

င့်ားရန့်

ား၏ အရည့်အြ င့်ားမ ား၊ အ ားသ ြ က့်မ ား၊ စိတ့်ဝင့်စ ားမှုမ ားနှင့်

မ့်ားပြင့် အစက င့်ားဆုား သင့်ယူ ုကို စြ ့်ပ

သငက
့် စ

ားကို သူငယ့်တန့်ားမှ စက င့်ားသို စပ

ျော

ျောရန်



စက င့်ားစတက့်ရန့် အကကပ ြုြ က့်မ ား (education.vic.gov.au)



သူငယ့်တန့်ားမှ စက င့်ားသို စပ



စက င့်ားစရွ ားြ ယ့်၊ အ ့်နနည့်
ှ
ား (education.vic.gov.au)



စက င့်ားစတက့်ပြင့်ား- သငက
့် စ



က န့်ားမ စွ စက င့်ားစတက့်ပြင့်ား - Better Health ြ န့်နယ့်



မိသ ားစုမ ားအတွက့် စက င့်ားအကူားအစပ

င့်ားစရွှွံ့ ပြင့်ား (education.vic.gov.au)
ားကို ပ င့်ဆင့်စ ားပြင့်ား | ကစ

ားပ ြုစု ြုိ ားစ

င့်ပြင့်ား ကွနရ
့် က့်

င့်ားဆိုငရ
့် ရင့်ားပမစ့်မ ား (education.vic.gov.au)

