တ ၢ်ခီဃီီၤဆူညါတတီီၤ- တ ၢ်
စးထီ ၢ်က ၠိအတ ၢ်လီၤခီဖ ၠိတ
ခါလ အဂီၤ
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤအလ ၢ်ကဘ ျံးလ ပျိၤဟ ၢ်ဖဃီဖ

•

တူ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပူျိၤဖ ျံး,တ ၢ်န ၢ်န ၢ်လီျိၤသျံးဒီျံးတ ၢ်န ၢ်ဘူျံးစအသျံးန ၢ်
လီျိၤ.

သသီန ၢ်လီၤီ နဖၠိ အမံီၤလ ကအ
ၠိ ပူီၤ
ကအါတက ၢ်န ၢ်စျံးထီ ၢ်တူ ၢ်လ ၢ်ကဖဖလါမျိၤတခ ျံးဖသ ၢ်စျံးထီ ၢ်ထီ ၢ်က
န ၢ်လီျိၤ.
တ ၢ်ထ န ၢ်လီျိၤနဖအမျိၤဟ ၢ်အါထီ ၢ်နျိၤဒီျံးတ ၢ်ချံးတ ၢ်ယ ၢ်တဖ ၢ်လ တ ၢ်က
သ ၢ်ညါကဒီျံးပ ၢ်ဃ ၢ်ပ ၢ်ဂီ ၢ်လ တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤလ ကအတ ၢ်ဟူျံး
တ ၢ်ဂျိၤတဖ ၢ်အပူျိၤန ၢ်လီျိၤ.

သ တ
ၢ် ဖ အ
ၢ် ဂီ ၢ်

ကဖတဖ ၢ်န ၢ်ခီဃျိၤီ အသျံးဆူညါဂျိၤန ၢ်တ ၢ်အဂျိၤဖတ ၢ်ဟူျံးတ ၢ်ဂျိၤသ ၢ်တ

တ ၢ်စးထီ ၢ်ကၠိကတ ၢ်လ အတီၤတ ၢ်ဒီးလီီၤသူ ၢ်ပၠိ ၢ်သး၀းခံမံီၤလ ၢ်သလီီၤ.

ထီ ၢ်စျိၤက ၢ်သ၀
ီ ျိၤအလီ ၢ်ခန ၢ်လီျိၤ.

ဖ ၢ်အျိၤစျံးထီ ၢ်အသျံးဂျိၤဂျိၤတခ ျံးကအန ၢ်ကတ ၢ်ဒီျံးဆျံးမျိၤတ ၢ်အျိၤဖက

တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအလံ ၢ်ကဘ ံးတခါအံီၤကရပးနီၤဒီးမ ၢ်နဖၠိ အဖၠိသ ၢ်
ကတီ ၢ်တ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မီၤကဆီ ၢ်ထနဖၠိလ တ ၢ်ကအၠိ ၢ်ဒးီ တ ၢ်စး
ထီ ၢ်ကၠိအတ ၢ်လီၤခီဖ ၠိလ အဂီၤတခါဒၢ်လ ၢ်န ၢ်လီၤီ .
နဖအျိၤလျိၤခီဖ ဘ ၢ်တ ၢ်လတ ၢ်လီျိၤခီဂ ၢ်တ ၢ်အါမျိၤလ အမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သျံး•

တ ၢ်သျံးဃီျိၤအသျံးဆူတ ၢ်ဟူျံးတ ၢ်ဂျိၤတမျိၤမတမ ၢ်တ ၢ်မျိၤတ ၢ်

တ ၢ်ခီဃီီၤဆူညါကအ
ၠိ တ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ီၤဒီးတ ၢ်ဟူးတ ၢ်ဂီၤတဖ ၢ်
တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူကအတ ၢ်ဟူျံးတ ၢ်ဂျိၤမျိၤစ ျိၤနျိၤဒီျံးနဖ•

လ တ ၢ်ကန ၢ်ပ ၢ်ကအျိၤအကမျိၤအသျံးဒလ
ၢ်
ၢ်

•

မျိၤန ၢ်တျိၤသကျံးဃ ၢ်ဒျံးီ ဖသ ၢ်အဂျိၤဒီျံးဟ ၢ်ဖဃီဖတဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ

လ အဆ ကတီ ၢ်ဒ ၢ်၀ဆူအဂျိၤတခါ
•
•

.

တ ၢ်လျိၤဆူတ ၢ်ကလ ၢ်ကသကျံးအတ ၢ်က ျိၤပ ၢ်အမ ၢ်နျိၤတဖ ၢ်
မတမ ၢ်တ ၢ်လျိၤနျိၤသဘ ျ့တဖ ၢ်

တ ၢ်ခီဃီီၤဆူညါတတီီၤအတ ၢ်မီၤလၠိဒးီ တ ၢ်လီၤထီ ၢ်လီၤထီအတ ၢ်

တ ၢ်စျံးထီ ၢ်လျိၤဆူဖသ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထကဟကယ ၢ်အလီ ၢ်မတ

ပ ၢ်ဖ ါ

မ ၢ်တီျိၤဖသ ၢ်

နဖ အဖသ ၢ်ကတီ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအသရ ၢ်သမါကကျံး၀ဒ ၢ် တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါ

တ ၢ်လျိၤခီဖ သ ၢ်တဖ ၢ်အျိၤဟ ၢ်နျိၤဒီျံးတ ၢ်န ၢ်ပ ၢ်တခါလ မ ၢ်နဖအျိၤခီဆ

တတီျိၤအတ ၢ်မျိၤလဒီျံးတ ၢ်လျိၤထီ လ
ၢ် ျိၤထီအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတဘ ၢ်လ (တ ၢ်

တ ၢ်ဆူတ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က အသီဒျံးီ တ ၢ်မျိၤအသျံးအသီတဖ ၢ်အျိၤဒၢ်လ ၢ်,ဒီျံးအ၀

သ ၢ်ညါစ ၢ်ကီျံးအျိၤီ ဒၢ်တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါန ၢ်လီျိၤ).

သ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဆီ ၢ်ထမနျိၤလ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါမျိၤစ ျိၤနဖအကဒီျံးကတီျိၤဆကဖလ
ကသ ၢ်ညါဘ ၢ်နဖဒီျံးရ ၢ်က ျိၤတ ၢ်လ အ၀သ ၢ်အတ ၢ်မျိၤလမျိၤဒျံးအဂီ ၢ်န ၢ်

ဘ ၢ်မနီၤအဃၠိတ ၢ်စးထီ ၢ်ကၠိအတ ၢ်လီၤခီဖ ၠိလ အဂီၤအကါဒၠိ ၢ်

လီျိၤ. တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါကပ ၢ်ဃ ၢ်-

လ ၢ်.

•

နဖအမျိၤ,အ ၢ်ဖ ၢ်မ ၢ်နျိၤမ ၢ်သီဒျံးီ တ ၢ်ဂီျိၤ

တ ၢ်စျံးထီ ၢ်ကအတ ၢ်လျိၤခီဖ လ အဂျိၤတခါမျိၤစ ျိၤနဖလ က-

•

နမျိၤဒီျံးတ ၢ်ဆျံးက ျံးအဂ ၢ်လီျိၤတ ၢ်လီျိၤဆျံးတဖ ၢ်

•

ဖသ ၢ်အကတီ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မျိၤဒီျံးဖသ ၢ်အကတီ ၢ်

•

တျိၤထီ ၢ်ထီ ၢ်ဘျံးတ ၢ်မျိၤလန ၢ်တ ၢ်လ အဂျိၤဒ ၢ်ထီ ၢ်ဒျံးီ တ ၢ်အ ၢ်

ပျိၤစ ၢ်နျိၤီ လ အဟ ၢ်နဖဒီျံးတ ၢ်ဆီ ၢ်ထလ အဂျိၤတဖ ၢ်အမျိၤဒီျံး

မ ၢ်ဆျံးပ ျိၤလ အဂျိၤန ၢ်လီျိၤ
•

ကန ၢ်ဟျံးဆျံး၀ဒ ၢ်တ ၢ်မျိၤတ ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်လ အ၀သ ၢ်အတ ၢ်မျိၤ
လဒီျံးတ ၢ်ဒ ၢ်ထီ ၢ်ထီထီ ၢ်

တ ၢ်ဆျံးက ျံးလီျိၤတ ၢ်လီျိၤဆျံး
•

တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဘ ၢ်ထဒီျံးနဖအတ ၢ်သျံးစတဖ ၢ်,တ ၢ်သတ ၢ်
ဘ ၢ်တဖ ၢ်ဒျံးီ အက ၢ်အစီတဖ ၢ်

•

တ ၢ်သ ၢ်လအက ခ ၢ်သ ၢ်အဂျိၤကတ ၢ်လ နဖအဂီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်နီီၤဟ ၢ်အီၤီ ဒၢ်လ ၢ်

ဖနဖကလျိၤဆူတ ၢ်ထီ ၢ်ကန ၢ်ရ ၢ်အလီ ၢ်ခတ ၢ်က ၢ်ထကဟကယ ၢ်

တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတဖ ၢ်န ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်နီျိၤဟ ၢ်အျိၤီ ဒီျံးပ ၢ်

(Outside School Hours Care (OSHC)) တခီ, OSHC အတ ၢ်

ကီျိၤဃ ၢ်အျိၤီ လ လီပ ၢ်ယျိၤအဖီခ ၢ်ခီဖ တ ၢ်သူ Insight Assessment

မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မျိၤကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်လီျိၤအီျိၤဒီျံးတ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤ

Platform န ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤလ အအ ၢ်လ Insight

အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအလ ၢ်အဒတဘ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

Assessment Platform န ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ကီျိၤဃ ၢ်အျိၤီ ဘ ၢ်ဘ ၢ်ဘ

နကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်လီျိၤနျိၤဒီျံးနဖအတ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအ

ဘ လ အီျံးစတတလယါအပူျိၤန ၢ်လီျိၤ.

လ ၢ်ကျံးဒတဘ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

ဘျံးထရယါပဒ ၢ်အကခလ ၢ်(ဒီျံးချံးသလျံးဒျံးီ သဘ ျ့အကတနီျိၤန ၢ်)

တ ၢ်အျိၤမျိၤစ ျိၤနျိၤလ တ ၢ်ကန ၢ်ပ ၢ်,ဆီ ၢ်ထဒီျံးတသကျံးနဖအတ ၢ်မျိၤလမျိၤ

သူ၀ဒ ၢ် Insight Assessment Platform လ တ ၢ်ကမျိၤနီ ၢ် မျိၤဃါ

ဒျံးသ၀ဒ ၢ်လီျိၤ.

ဖသ ၢ်တဂျိၤစ ၢ်စ ၢ်အတ ၢ်မျိၤလမျိၤဒျံးဒျံးီ တ ၢ်ဒ ၢ်ထီ ၢ်ထီထီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

နဖအတ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါန ၢ်မျိၤစ ျိၤတ ၢ်လ တ ၢ်က-

ဖနဖအကမ ၢ်တသူ၀ဒ ၢ် Insight Assessment Platform န ,ၢ် အ၀

•

ရ ၢ်က ျိၤတ ၢ်လ နဖအတ ၢ်သျံးစတဖ ၢ်အဂီ ၢ်

•

မျိၤဘ ျ့မျိၤဆီထီ ၢ်တ ၢ်ခီဃျိၤီ လ နဖအဖသ ၢ်ကတီ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤ
အတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မျိၤဆူကန ၢ်လီျိၤ.

တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတဖ ၢ်န ၢ်ညီန ၢ်တ ၢ်ကျံးလီျိၤအီျိၤလ
တ ၢ်မျိၤလအကတီ ၢ် ၄ အပူျိၤန ၢ်လီျိၤ. သန ၢ်က,ဖနဖအျိၤမ ၢ်ဖသ ၢ်လ
အအ ၢ်ဒျံးီ တ ၢ်စျိၤခလ တ ၢ်ဒ ၢ်ထီ ၢ်ထီထီ ၢ်တကပျိၤမတမ ၢ်အ ၢ်ဒျံးီ နီ ၢ်ခနီ ၢ်
သျံးက ၢ်ဂီျိၤတလ တပျိၤတဆူ ၢ်တခ ျ့အခါ,တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်
ပ ၢ်ဖ ါအျိၤဘ ၢ်တဘ ၢ်တ ၢ်ကကျံးလီျိၤဆအီျိၤလ လါယူျိၤမတမ ၢ်ယူျိၤလန ၢ်
လီျိၤ.
တ ၢ်အျိၤကမျိၤစ ျိၤနျိၤဒီျံးကလ တ ၢ်ကစျံးထီ ၢ်ရ ၢ်က ျိၤတ ၢ်လ တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအ
ဂျိၤတခါလ ၢ်လ ၢ်လ နဖလ ၢ်ဘ ၢ်အျိၤီ န ၢ်လီျိၤ.
တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအ ၢ်ဒျံးီ တ ၢ်နီျိၤဖျံးအကူ ၢ်လ နဂီ ၢ်လ န
ကဘ ၢ်မျိၤပျိၤအီျိၤန ၢ်လီျိၤ. မ ၢ်လ နသ ၢ်ညါတ ၢ်အါမျိၤအါကလ ၢ်လ
အဘ ၢ်ဃျံးဒျံးီ နဖအဃ, နတ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်န ၢ်အလ ၢ်အပျိၤဒ ၢ်၀ဒ ၢ်လီျိၤ.

သ ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်လီျိၤအီျိၤဒီျံးတ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ အ
အ ၢ်လ ၢ်ကဘ ျံးအက ၢ်အဂီျိၤမတမ ၢ်အ ၢ်လျံးထရီနျံးအလ ၢ်ကျံးဒအသျံးတ
ဘ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.
တ ၢ်ကူ ၢ်ဘ ၢ်ကူ ၢ်သဒီျံးတ ၢ်သ ၢ်လန ၢ်ယျိၤအ၀ျိၤက ျိၤတဘ ီတခီ ၢ်သူ၀ဒ ၢ်
ပျိၤဟ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မျိၤလ အခ တဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. ပျိၤဟ ၢ်တ ၢ်
မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မျိၤတဖ ၢ်လ အမျိၤတ ၢ်လ ၀ျိၤက ျိၤအဂီ ၢ်ကဘ ၢ်သူ၀
ဒ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤအတ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ အတ ၢ်ဖျံးမျိၤတ ၢ်အက ျိၤအက ၢ်န ၢ်
လီျိၤ. Insight Assessment Platform လူျိၤပ ၢ်မျိၤထ၀ဒ ၢ်၀ဒ ၢ်၀ျိၤ
က ျိၤတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအတ ၢ်အၠိ ၢ်သဒံ ၢ်အ ၠိ ၢ်သဒ အဖီလစံ ၢ်
www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy န ၢ်လီျိၤ.
၀ျိၤက ျိၤဘ ၢ်တဘ ၢ်ကသူ၀ဒ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤလ တ ၢ်ခီဃျိၤီ ဆူညါတတီျိၤ
အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ တ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ဒီျံးတ ၢ်ဃသ ၢ်ညါမျိၤလတ ၢ်အဂီ ၢ်လီျိၤ.
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤတခါအျိၤကဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်အျိၤီ လ နီ ၢ်ဂ ၢ်တဖ ၢ်ဒျံးီ လ ၢ်
တျိၤပပတဖ ၢ်ဒျံးီ ဖသ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်တ ၢ်တပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်အမျိၤဘ ၢ်.

တ ၢ်အျိၤကမျိၤစ ျိၤကလ အကရ ၢ်က ျိၤတ ၢ်စျံးထီ ၢ်ကလ အဂျိၤလ နျိၤဒီျံးန

လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဆူညါဘ ၢ်ဃျံး Insight Assessment Platform,

ဖအဂီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

ဆျံးက ျံးဘ ၢ် ၀ျိၤက ျိၤလ psts@edumail.vic.gov.au.

တ ၢ်နီျိၤဖျံးအကူ ၢ်တခါအ ၢ်စ ၢ်ကီျံး၀ဒ ၢ်လ နဖကဘ ၢ်မျိၤပျိၤ၀ဒ ၢ်,ဃ ၢ်ဒျံးီ

တဘ ီတခီ ၢ် ဘျံးထရယါတ ၢ်ကူ ၢ်ဘ ၢ်ကူ ၢ်သဒီျံးတ ၢ်က ၢ်ထက ဟက

တ ၢ်မျိၤစ ျိၤလ သျံးပ ၢ်တဂျိၤဂျိၤလ အသ ၢ်ညါအီျိၤလ အဒမ ၢ်ဒၢ်သျံးနျိၤမ

ယ ၢ်အပျိၤစ ၢ်နျိၤီ တဖ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်နီျိၤဟ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤလ တ ၢ်ကဟ ၢ်

တမ ၢ်ဖသ ၢ်အကတီ ၢ်ပျိၤသ ၢ်လန ၢ်ယျိၤတ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်အျိၤပ ၢ်ဃ ၢ်-

သဆ ၢ်ထီ ၢ်ဖသ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆျံးပ ျိၤမတမ ၢ်တ ၢ်ပူျိၤဖ ျံးန ၢ်လီျိၤ.

•

တ ၢ်တတ ၢ်ဂီျိၤတခါ

•

တ ၢ်လ နဖအ ၢ်ဒျံးသ ၢ်ညါလ အဘ ၢ်ဃျံးဒျံးီ ကမ ၢ်မနျိၤလ ၢ်

•

တ ၢ်စျံးထီ ၢ်ကန ၢ်မ ၢ်အ၀သ ၢ်ဆကမ ၢ်၀ဒ ၢ်ဒလ
ၢ်
ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

နဖသ ၢ်အကတီ ၢ်တ ၢ်ကူ ၢ်ဘ ၢ်ကူ ၢ်သအတ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မျိၤဘ ၢ်
တဘ ၢ်ကနီျိၤဟ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဘ ၢ်ထဒီျံးနဖဒီျံးနဟ ၢ်ဖဃီဖဖအလီ ၢ်မ ၢ်
အ ၢ်လ တ ၢ်ကတျိၤထီ ၢ်အမူအဒါလ တ ၢ်ကက ၢ်ထကဟကယ ၢ်,တ ၢ်ထီ
ဒါတ ၢ်က ၢ်တလီျိၤထီဒါ,တ ၢ်သဟူျံးဂျိၤဘ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ဒျံးီ တ ၢ်ပူျိၤဖ ျံး
ဒီျံးဖသ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆျံးပ ျိၤဒီျံးတ ၢ်ပူျိၤဖ ျံးအမူအဒါတဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဆူညါအဂီ ၢ်,လျိၤအ ၢ်သကျံးဘ ၢ်
https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-andthe-maram-framework

လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤဆူညါအဂီ ၢ်၀သျံးစူျိၤလျိၤအ ၢ်သကျံးဘ ၢ်
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
လ ၢ်တခါအျိၤအ ၢ်၀ဒ ၢ်လ က ၢ်လ တဒၢ်သျံးလ ၢ်အသျံးတဖ ၢ်လ အအ ၢ်
ဖ www.education.vic.gov.au/transitiontoschool န ၢ်လီျိၤ.

