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Swan Hill
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Kindergarten (သူင်းယ်းတွေး�ကြော�ာာင်းး�)  
အဘယ်းကြော��ာင််းး အကြောရာ�ကြီး�း�ပ်ါသ�ဲ။ 
သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး�၌ �ကြောလ�မိုျာ�သိညား တီွထွုင်းးဉာဏ်း၊ လူမုိုကြောရာ�ဆုို� င်းးရာာနိှင်း� း စု်တွးချ� စ်ာ�မုို
ဆုို� င်းးရာာ �ွမိုး��ျင်းးမုိုမိုျာ� နိှင်း� းတွ�ွ အကြောစ်ာပုို� င်းး� စ်ာအကြောရာ�အ�တွးနိှင်း� း ဘ်ာသိာစ်�ာ� 
�ွမိုး��ျင်းးမုိုမိုျာ�အပိုါအဝင်းး အဓုိ��ျသိညာ� း �ွမိုး��ျင်းးမုိုမိုျာ��ု�  သိင်းးယူ်ဆိုညား�ပူို�
ပိုါသိညား။ နိှစ်း နိှစ်းကြောနရာသိညာ� း သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး�သိညား တွစ်းနိှစ်းတွညား� ကြောနပြချင်းး�ထု�း ပုို� မုို�
ကြော�ာင်းး�မွိုနးပြီပီို�၊ �ကြောလ�မိုျာ�အတွွ�း ကြော�ျာင်းး�နိှင်း� းဘ်ဝတွွင်းး ကြောအာင်းးပြမိုင်းးမုိုရာရုိှိရာနးအတွွ�း 
ပြပိုင်းးဆိုင်းးရာာတွွင်းး အကြောထုာ�းအ�ူပြ�စ်းကြောစ်သိညားဟု�  သိ� ကြောတွသိန� ပြပိုသိပိုါသိညား။ 

Early Start Kindergarten ဆုို�သည်းမိာ အဘယ်းေည်း�။ 
Early Start Kindergarten သိညား တွ�းကြောရာာ�းရာနး သိတွးမိိုတွးချျ�းနိှင်း� း
ညီာညွွတွးကြောသိာ သိ�� �နိှစ်းအရွုံးယ်း �ကြောလ�မိုျာ�အတွွ�း တွတွး�ွမိုး�ကြောသိာ ဆိုရာာ/ဆိုရာာမို
မိုျာ�� တွစ်းပိုတွးလှင်းး ၁၅ နာရီာ အထုု အချမဲို�  (သုိ� �မိုဟု� တွး) စ်ရုာတွးနညား�နညား�ပြ�င်း� း  
အစီ်အစ်ဉ်းမိုျာ��ု�  သိင်းး��ာ�ပုို� �ချျကြောပို�သိညာ� း သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး�ပြ�စ်းသိညား။

ဗစ်းတုွ� �ရီာ�ယ်ာ�ပြပိုညားနယ်း အစု်� �ရာသိညား ရာနးပို� � ကြောငွ်း မိုတွညားကြောပို�ထုာ�သိညာ� း သိ�� �နိှစ်းအရွုံးယ်း 
သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး��ု�  တွစ်းပိုတွး လှင်းး ၅ နာရီာမိိုစ်၍ စ်တွင်းး�ွင်း� းလိစ်းကြောနပိုါသိညား။ 
ယ်င်းး�သုိ� � စ်တွင်းး�ွင်း� းကြောနစ်ဉ်း အကြောတွာအတွွင်းး� Early Start Kindergarten တွွင်းး 
ရာနးပို� � ကြောငွ်းချျကြောပို�ထုာ�သိညာ� း သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး�အစီ်အစ်ဉ်း�ု�  တွစ်းပိုတွးလှင်းး ၁၅ နာရီာ 

ဆို�းလ�း ပုို� �ချျကြောပို�ပိုါမိုညား။ 

Early Start Kindergarten ရာနးပို� � ကြောငွ်းအတွွ�း ကြောလှာ�းလာာမိုျာ��ု�  သိင်း� း
�ု� ယ်းစ်ာ� ပုို� �ချျသိင်းး��ာ�ကြောပို�မိုညာ� း ကြော�ျာင်းး�မိို တွင်းးသွိင်းး�ကြောပို�မိုညားပြ�စ်းပြီပီို� ခွျင်း� းပြုပိုရာနးပို� � ကြောငွ်း
�ု�  ကြော�ျာင်းး�သုိ� �တုွ� �းရုုံး��း ချျကြောပို�ပိုါသိညား။

�ွန်ုး� ပ်း �ကြော�� တွ�းကြောရာာ�းရာေး  

သတွးမိတွးချာ�း�ု� �းည်းပ်ါသ�ာ�။ 
သိတွးမိိုတွးချျ�း�ု��းညီာရာနးအတွွ�း သိင်း� း�ကြောလ�သိညား သူိတုွ� � kindergarten စ်တွင်းး 
တွ�းကြောရာာ�းရာမိုညာ� းနိှစ်းတွွင်းး ဧပြီပီိုလ 30 ရာ�းကြောန� မိုတုွ� င်းးမီို အသိ�း သိ�� �နိှစ်းပြပိုညာ� းပြီပီို� ပြ�စ်းရာ
မိုညာ� းအပြပိုင်းး ကြောအာ�းပိုါ သိတွးမိိုတွးချျ�းမိုျာ�အန�း တွစ်းချ� နိှင်း� း �ု��းညီာရာမိုညား- 

 • ေ��ခသိညား ကြောနာ�းချ�  (သုိ� �) နုှ� င်းးင်း� ကြောရာ�ခုျ� လု� ခွျင်း� းကြောလှာ�းထုာ�သူိ ကြောနာ�းချ� မိို  
ပြ�စ်းရာမိုညား၊

 • အဘု်� ရာင်းး�ဂျျင်းး� တုွ� င်းး�ရာင်းး�လူမိုျု�� (သုိ� �) ကြောတွာရာ�းစ်းကြောရာလ�း��ာ�  
�ွနး�သိာ�လူမိုျု�� ကြောနာ�းချ� မိို ပြ�စ်းရာမိုညား၊

 • သိင်း� းမုိုသိာ�စ်�သိညား Child Protection (�ကြောလ�အ�ာအ�ွယ်းကြောပို�ကြောရာ�ဌာာန)နိှင်း� း 
အဆို�းအသွိယ်းရုိှိပြီပီို�ပြ�စ်းရာမိုညား။

�ွန်ုး� ပ်း၏ �ကြော���ု�  မည်း�်ဲသု�  ်ကြော�ာာင်းး�အပ်းရာမည်းေည်း�။
သိင်းးသိညား  သိင်း� းအနီ�အနာ�ရုိှိ သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး� သုိ� �မိုဟု� တွး ကြောေသိချ�  ကြော�ာင်းးစီ်
ရုံး�� ��ု�  ဆို�းသွိယ်းပြီပီို� Early Start Kindergarten တွွင်းး ကြော�ျာင်းး�အပိုး
ရာနး ကြောမို�ပြမိုနး�ပြချင်းး�အာ�ပြ�င်း� း သိင်း� း�ကြောလ��ု�  ကြော�ျာင်းး�အပိုးနုှ� င်းးပိုါသိညား။ ကြောနာ�း
တွစ်းနညား�အာ�ပြ�င်း� း သိင်းး၏ Child FIRST ဌာာန (သုိ� �မိုဟု� တွး) Child 

Protection ဌာာနမိို ဝနးထုမိုး�၊ မုိုချင်းးနိှင်း� း �ကြောလ� �ျနး�မိုာကြောရာ� သူိနာပြုပို၊ 
ယ်ဉ်းကြော�ျ�မုိုနိှစ်းမိုျု��-လ� ပိုးသိာ�၊ အကြောထုာ�းအ�ူပြုပို �စ်ာ�အ� ပိုးစ်�  ပို�� ပုို� �သူိ အပိုါအဝင်းး 
သိင်း� းအာ� ပို�� ပုို� ��ူညီာသိညာ� း မိုညားသိညာ� း အတွတွးပိုညာာရိှိင်းးမိုဆုို�  သိင်း� း�ု� ယ်းစ်ာ� 
ကြော�ျာင်းး�အပိုးကြောပို�နုှ� င်းးသိညား။ သိင်းး၏ Early Childhood Implementation 

Branch (အကြောစ်ာပုို� င်းး� �ကြောလ�အရွုံးယ်း အကြော�ာင်းးအထုညားကြော�ားကြောဆိုာင်းးရွုံး�းပြချင်းး� 
ရုံး�� �ခဲွျ)၊ သိင်းးနိှင်း� းအနီ�ဆို�� � Department of Education and Training 

office ( ပိုညာာကြောရာ�နိှင်း� းကြောလ��ျင်း� းကြောရာ� ဌာာနရုံး�� �) ရုိှိ Koorie Engagement 

Support Officer (KESO) (Koorie လူမိုျု�� ထုုကြောတွွ �ချျုတွးဆို�းမုို ပို�� ပုို� �ကြောရာ�
အရာာရုိှိ) (သုိ� �မိုဟု� တွး) Early Childhood Learning Adviser (အကြောစ်ာ
ပုို� င်းး��ကြောလ�အရွုံးယ်း သိင်းး��ာ�ကြောရာ�အ��� ကြောပို�) တွစ်းဦး��လညား� ကြောလှာ�းထုာ�ရာနး
အတွွ�း သိင်း� းအာ� �ူညီာကြောပို�နုှ� င်းးပိုါသိညား။

�ွန်ုး� ပ်း �ကြော��သည်း အသ�းကြော��နိ်ု�းအရွွယ်း သူင်းယ်းတွေး�
ကြော�ာာင်းး��ု� �ည်း� တွ�းသင််းးပ်ါသ�ာ�။
တွ�းသိင်းး�ပိုါသိညား။ ပို� � မိိုနးကြော�ျာင်းး�မိုကြောနမီိုနိှစ်း၌ တွ�းကြောရာာ�းရာမိုညာ� း သူိင်းယ်းတွနး�
ကြော�ျာင်းး� အစီ်အစ်ဉ်းသိညား သိ�� �နိှစ်းအရွုံးယ်းတွွင်းး Early Start Kindergarten 

တွ�းကြောရာာ�းပြချင်းး�မိိုတွစ်းဆိုင်း� း �ကြောလ�အကြောနပြ�င်း� း �ွ� �မြို့�ု�လာမိုညာ� း အာ�သိာချျ�းမိုျာ�
အကြောပို် တွညားကြောဆိုာ�းကြောပို�သွိာ�မိုညားပြ�စ်းပိုါသိညား။

Early Start Kindergarten တွ�းကြောရာာ�းရာနး သိတွးမိိုတွးချျ�း�ု� �းညီာသိညာ� း 
(သုိ� �မိုဟု� တွး) တွ�းကြောရာာ�းကြောနသိညာ� း �ကြောလ�မိုျာ�သိညား ရာနးပို� � ကြောငွ်းချျကြောပို�ထုာ�သိညာ� း 
မိုညားသိညာ� းသူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး� အစီ်အစ်ဉ်း၌မိုဆုို�  အချမဲို�  (သုိ� �မိုဟု� တွး) စ်ရုာတွးနညား�
နညား�ပြ�င်းး�  ကြောလ�နိှစ်းအရွုံးယ်း သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး�တွွင်းးလညား� တွစ်းပိုတွးလှင်းး ၁၅ နာရီာ 

တွ�းကြောရာာ�းနုှ� င်းးပိုါသိညား။

သိင်း� းစု်တွးကြို�ု�း သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး�၌ ကြောနရာာလွတွး အာမိုမိုချ� နုှ� င်းးကြောသိာကြော��ာင်း� း သိင်း� း
�ကြောလ� ကြောနရာာ ရာရုိှိနုှ� င်းးကြောစ်ရာနး ကြောလ�နိှစ်းအရွုံးယ်း သူိင်းယ်းတွနး�ကြော�ျာင်းး��ု�  ပြ�စ်းနုှ� င်းးသိမိုှ 
ကြောစ်ာစွ်ာ ကြော�ျာင်းး�အပိုးရာနး ကြို�ု�စ်ာ�ပိုါ။ 


