ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ မွာၾကားခ်က္
ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို ေက်ာင္းမွ ႀကိဳဆိုသည့္အျပင္ ဤစာအုပ္ငယ္မွာ အလြန္ေကာင္းသည့္ အခ်က္အလက္ရရာဇစ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး St
Bernadette’s ၌ ေက်ာင္းေနဘဝတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပညာဆည္းပူးရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
သင္ ေတြ႕ရွိမည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
St Bernadette’s ကက္သလစ္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ ေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္
လက္တြ၍
ဲ

အကဲစမ္းၿပီး

ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းသည့္

ပညာဆည္းပူးေရးဆိုင္ရာ

ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ေပးအပ္ရန္အတြက္

လုပ္ကိုင္ေပးပါသည္။
လက္ရွိ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ မူႀကိဳ (ေက်ာင္း အေျခခံႏွစ္) မွ 6 တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အေယာက္ 350 ရွိသည္၊
အတန္းအဆင့္တစ္ခုစီတြင္ စာသင္ခန္း ႏွစ္ခုစီျဖင့္ အဖြဲ႕လုိက္ နီးနီးကပ္ကပ္ လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ပညာဆည္းပူးေရးက႑အားလံုးတြင္
ကြ်ႏု္ပ္တ႔အ
ို ေနျဖင့္ အလံုးစံုေသာ သင္ရိုးညႊန္းတန္းကို ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။
ေက်ာင္းေဆာင္ပုဒ္ “ဘုရားသခင္ ကြ်ႏု္ပ္တ႔အ
ို ား ခ်စ္ခင္သည္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ခြင့္ျပဳပါ" သည္ ဘုရားသခင္၌
ႀကီးမားလွသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ တစ္ဦးအေပၚ
တစ္ဦးထားရွိသည့္ ဝတၱရားႏွင့္တကြ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အေျပာႏွင့္ အလုပ္မ်ား၌ သမၼာက်မ္းစာပါ ခရစ္ေတာ္ သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္
တရားေတာ္ကို သက္ေသထူေပးျခင္း ကိုျပဆိုထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔တ
ို ြင္ ကြျဲ ပားျခားနားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ၾကြယ္ဝသည့္ ေက်ာင္းလူမႈ႔
အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုရွိသည္၊ ေဒသခံ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ လာေရာက္ၾကေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္တကြျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈစံု ကြဲျပားျခားနားက်ယ္ျပန္႔မႈကို မိမိတို႔
ကိုယ္တုိင္ ဂုဏ္ယူဝင္ႀ့ ကြားၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အားလံုးအား ေလးစားရန္၊ လက္ခံရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ေက်ာင္းလူမႈ႕အသိုင္းအဝိုင္းဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏ ေျမာက္ျမားလွေသာ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပင္ကိုယစ
္ ြမ္းရည္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို
ကက္သလစ္ဘာသာ ပင္ကိုယ္ရွိမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ပညာသင္ယူရာ၌၊ ကစားရာ၌ ႏွင့္ လူမႈ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ရာ၌ ေက်ာင္းလူေနမႈဘဝတြင္
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေစရန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳပါသည္။
ဤပညာသင္ယူသူမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာ၌ သူတ႔အ
ုိ ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းနည္းတူ ပညာသင္ယူေရး
အတြက္ သူတို႔ပါဝင္ဆည္းပူးေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူတကြ နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ကိုင္ေပးပါသည္။
St Bernadette’s ၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တတ္ကြ်မ္းမႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ထက္သန္မႈကို ပညာဆည္းပူးရာႏွင့္ ဤေက်ာင္း၏
လူမႈ႔ဘဝသိ႔ု

ယူေဆာင္လာၾကပါသည္။

တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး

တစ္ေက်ာင္းလံုး

လတ္တေလာႏွစ္မ်ား၌

အေနအထားႏွင့္တကြ

အတတ္ပညာဆန္ဆန္

ပညာဆည္းပူးေရး

ပညာဆည္းပူးမႈမွာ

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ဦးစားေပးရာ

ဝန္ထမ္းအားလံုးက

လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး St Bernadette’s ၌
ပညာဆည္းပူးေရးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ေနသည့္အေလ်ာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္
သင္၏ တုံ႔ျပန္သေဘာထားႏွင့္ ေျပာဆိုဆယ္သြယ္ေရးကို ႀကိဳဆိုပါသည္။
St Bernadette’s ကက္သလစ္ မူလတန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္စြာျဖင့္ ႏွင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊

မိသားစုမ်ားႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားတို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍

ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို

ပညာဆည္းပူးေရး

အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ေနသည့္အေလ်ာက္ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္
ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို
အေတြးအျမင္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားရာမ်ားကို အတူတကြ ပံုေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အတူတကြ ေရွ႕သိ႔ခ
ု ်ီတက္
လ်က္ရွိသည္ – ပညာဆည္းပူးသူမ်ားႏွင့္ ေယရု၏ အပါးေတာ္မ်ားအျဖစ္ တိုးတက္မႈအတြက္ အၿမဲတမ္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
Mrs Joanne Webster ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
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ေက်ာင္း အခ်က္အလက္မ်ား
အမည္-

St Bernadette’s မူလတန္း ေက်ာင္း

လိပ္စာ-

2 Willey Street
North Sunshine 3020

တယ္လီဖုန္း-

9311 8872

ဖက္စ္-

9311 2469

အီးေမးလ္-

principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au

ဝက္ဘ္ဆိုက္-

www.stbsunshinenth.catholic.edu.au

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

Mrs Joanne Webster

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ဘုန္းႀကီး-

Fr John Taliana MSSP

လက္ေထာက္ ဘုန္းႀကီး-

Fr Denis Carabott MSSP

ဘုန္းႀကီး ဖုန္းနံပါတ္-

9311 2977

ဘုန္းႀကီး ဖက္စ္-

9311 7146
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အေတြးအျမင္ ေၾကညာခ်က္
St Bernadette’s ကက္သလစ္ ေက်ာင္းအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ယံုၾကည္မႈ လႊမ္းမိုးေနသည့္
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာဆည္းပူးေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးရန္
ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
ဘာသာေရး အခမ္းအနား၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကြဲျပားျခားနားက်ယ္ျပန္႔မႈကို ေအာင္ပြဲခံၿပီး
လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ႀကီးထြားေစၿပီး ေစ့ေဆာ္ေပးေစမည့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးရန္အတြက္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သမိုင္းႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပါသည္။
ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ခ်စ္ခင္သည္ – ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ကို
ခ်စ္ခင္ခြင့္ျပဳပါ

တန္ဖိုးထားရာမ်ား
ႀကိဳဆိုမႈ

ေလးစားမႈ

ရိုးသားမႈ

ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္မႈ

သာနာညီမွ်မႈ

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ

သိစၥာရွိမႈ

ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပံုေဖာ္မႈ
 100% ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 100% ႏႈန္းေသာ အခ်ိန္
 ေဝမွ်ဖလွယ္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ေသခ်ာေပးေစမည့္
ဆရာဆရာမအားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
 ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိတို႔၏ ပညာဆည္းပူးေရးကို
ဦးတည္ေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္သည့္ ခိုင္မာေသာ ဦးေဆာင္မႈ
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 ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ကမာၻအႏွ႕ံ လူမႈ႕အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္တကြ
အမွန္တကယ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ပညာဆည္းပူးမႈ
 အျပင္ပန္းအားျဖင့္ မ်က္ႏွာမူလ်က္ရွိေရး
 အားလံုးအတြက္ ပညာဆည္းပူးေရးႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးကို အေျခအေနခန္႔မွန္းရန္
မွန္ကန္ေသာ စိစစ္မႈမ်ား

ေက်ာင္း အခ်ိန္ဇယား
နံနက္ 8.45 နာရီ

-

ေက်ာင္းခ်ိန္ စတင္

နံနက္ 10.00 နာရီ

-

ဦးေႏွာက္ အဆာေျပစားရန္ အားလပ္ခ်ိန္

နံနက္ 11.00 - 11.45 နာရီ

-

ေန႔လည္ ကစားခ်ိန္

နံနက္ 11.45 - 12.00 နာရီ

-

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္

ေန႔လည္ 2.00 - 2.30 နာရီ ေန႔လည္ 3.30 နာရီ

-

အားလပ္ခ်ိန္
ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္

စုေဝးခ်ိန္ ေန႔လည္ 2.30 နာရီ – 3.00 နာရီ ဗုဒၶဟူးေန႔ – အားလံုးကို ႀကိဳဆိုပါ၏
ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လည္ 3.00 ၌ ေက်ာင္းဆင္းသည္ (ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဆည္းပူးမႈ)

ကေလးမ်ားအား နံနက္ 8.30 နာရီ မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ ေန႔ည္ 3.45 နာရီ ေနာက္ပိုင္း
ႀကီးၾကပ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားပါ
(ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ား၌ ေန႕လည္ 3.15 နာရီ)

ေက်ာင္း ရံုးခန္း ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
နံနက္ 8.30 နာရီ – ေန႔လည္ 4.00 နာရီ - တနလၤာ - ေသာၾကာ
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ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ ရက္စြဲမ်ား – 2020

ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ 1

အတန္း

1

-

6

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္

ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီ 30 ရက္ နံနက္ 8.45 နာရီ စတင္သည္
မူႀကိဳသည္ ေသၾကာေန႔ ဇန္နဝါရီလ 31 ရက္ေန႔ နံနက္ 8.45 နာရီ စတင္ၿပီး ဤေန႔ ေန႔လည္
1 နာရီတြင္ ေက်ာင္းဆင္းသည္။ 2019 ခုႏွစ္အတြက္ မူႀကိဳ စတင္သည့္ ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္
အခ်ိန္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ 11 တြင္ ၾကည့္ရႈပါ
ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ 1

ေသာၾကာေန႔ မတ္လ 27 ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသည္

ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ 2

အဂၤါေန႔၊ ဧၿပီ 14 ရက္ – ေသာၾကာေန႔၊ ဇြန္လ 26 ရက္

ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ 3

တနလၤာေန႔၊ ဇူလိုင္လ 13 ရက္ – ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 18 ရက္

ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ 4

တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တိုဘာလ 5 ရက္ – ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 16 ရက္

ၿခံတံခါးဝင္ေပါက္မ်ား
Westmoreland လမ္း ႏွင့္ Willey လမ္းရွိ ေက်ာင္းၿခံတံခါးဝင္ေပါက္မ်ားကို ေန႔တုိင္း နံနက္
9.00 နာရီမွ ေန႔လည္ 3.15 နာရီ (ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ား၌ ေန႔လည္ 2.30 နာရီ) တြင္
ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားသည္။
တစ္ခုတည္းေသာ

နံနက္

ဝင္ေပါက္မွာ

ဤအခ်ိန္အေတာအတြင္း

9.00

Willey

သင္သည္

နာရီႏွင့္
လမ္းရွိ

ေန႔လည္

3.15

နာရီ

အၾကား

ေက်ာင္းရံုးခန္းမွတစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း

ဝင္ႏိုင္ရန္

ရံုးခန္းဝန္ထမ္းႏွင့္ ေျပာဆိရ
ု မည္။
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ေက်ာင္းအသိုင္းအဝိုင္း၌ မိဘ/ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ က႑
St Bernadette’s ေက်ာင္းအသိုင္းအဝိုင္း၌ မိဘ/ေစာင့္ေရွာက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
အလြန္အေရးႀကီးသည့္ က႑တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ သင္ ပံ့ပိုးေပးလိုက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို
သင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါတို႔အားျဖင့္ သင့္ကေလးအတြက္ သင္ႏွင့္အတူ လုပ္ေပးလိုပါသည္-



ပညာဆည္းပူးရာ၌ တန္းတူညီမွ်ေသာ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအျဖစ္




သင့္ကေလး၏ ပညာဆည္းပူးေရးအတြက္ အတူတကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးေရး
မည္သို႔ေနထိုင္ရန္ႏွင့္

မည္သို႔ပညာဆည္းပူးရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍

သင့္

ကေလးအတြက္ စံျပတစ္ဦးအျဖစ္

သင့္ကေလး၏

ပညာဆည္းပူးေရး၌

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္

အတူတကြ

ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕က်က် နည္းလမ္းမ်ားမွာ-




သင့္ကေလးႏွင့္အတူ အိမ္၌ ပညာဆည္းပူးျခင္း
သင့္ကေလး စာဖတ္ရႈျခင္း၊ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ေဒသခံ စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ရန္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
ကြ်ႏ္ုပ္တ႔ိုေက်ာင္း စာၾကည့္တိုက္သို႔ လာေရာက္ျခင္းတို႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း






သင့္တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိသည့္အခါ သင့္ကေလး၏ ဆရာဆရာမႏွင့္စကားေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ေပးျခင္း
စကားေျပာ ေလ့လာသင္ယူေရးသင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္း
ေလ့လာေရးခရီးမ်ား၊ ေရးကူးသင္တန္းႏွင့္ အားကစား အစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ကူေပးျခင္း
ေက်ာင္းႏွင့္ ပြဲလမ္းမ်ား၌ ပညာဆည္းပူးေရးကို ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ “FlexiBuzz” အက္ဖ္တြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

မိဘ/ေစာင့္ေရွာက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္အား ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ေက်ာင္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္
အမ်ားအျပားျဖစ္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္-










ပညာဆည္းပူးေရး ကူညီသူမ်ား
ဖက္စပ္အုပ္စုရွိ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း
တစ္ပတ္ႏႊမ္း ေက်ာင္းဝတ္စံု အေရာင္းဆိုင္
မုန္႔အေရာင္းဆိုင္ ကူညီသူမ်ား
ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြေပးျခင္း
Evodia Discovery Centre ပံ့ပိုးမႈ

ေက်ာင္း ေလ့လာေရးခရီးမ်ား/ေက်ာင္းတြင္းေလ့လာေရးမ်ားကို တက္ေရာက္ေပးျခင္း
ပညာဆည္းပူးေရး နယ္ပယ္မ်ား၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္၏တတ္ကြ်မ္းမႈကို ေဝမွ်ေပးျခင္း

ေက်ာင္း၌ ကူညီေပးသည့္ မိဘ အားလံုးတြင္ လက္ရွိသက္တမ္းရွိေသာ
ကေလးမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ရာ၌ျပစ္မႈကင္းေၾကာင္းလက္မွတ္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းက်င့္ဝတ္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အြန္လိုင္း - www.workingwithchildren.vic.gov.au
တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္
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သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး
St Bernadette’s ရွိ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္သည္ သင္ အစပ်ဳိးခဲ့သည့္ ယံုၾကည္မႈ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို

ၿပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေပးၿပီး

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ

ပညာေရး

သင့္ကေလးအား

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို

ဆက္လက္လုပ္ေပးေနပါသည္။

အတန္းအဆင့္တိုင္းတြင္

အစီအစဥ္တြင္ ကေလးအားလံုး ပါဝင္သင္ယူေလ့လာေနပါသည္။

သင္ၾကားေပးသည္၊

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ကက္သလစ္

ပညာေရး မဲလ္ဘုန္းမွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြထ
ဲ ားသည္၊ သင္ၾကားေပးၿပီး စိစစ္ေပးသည္။
သင့္ကေလးအား သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ လမ္းခရီးတြင္ သူတို႔ကမၻာ၌ သက္ဆုိင္သည့္အရာႏွင့္ ကက္သလစ္
ဓေလ့ထံုးတမ္းအၾကား ဆက္စပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔ ဖတ္ရႈသည့္ သမၼာက်မ္းစာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္
ဘဝမ်ားမွ မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ဘဝဆံုးခန္းတိုင္ လိုက္နာေနထိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ပညာဆည္းပူးေရးႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး- ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ St Bernadette’s အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ မူႀကိဳမွ 10
တန္းအထိ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖစ္ပါသည္။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို

ပံုေဖာ္ထားေသာေၾကာင့္

သတ္မွတ္ထားသည့္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေပးၿပီး ပညာဆည္းပူးေရး နယ္ပယ္မ်ား
တစ္ေလွ်ာက္

လႊဲပို႔ေပးပါသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏

St

Bernadette’s

ပညာဆည္းပူးေရးႏွင့္

၌

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္

တိုးတက္မႈကို

ဤသင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို

စီစဥ္ေပးကာ

စိစစ္ၿပီး

မိဘမ်ားထံသို႔အစီရင္ခံရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ပညာဆည္းပူးေရးနယ္ပယ္မ်ား၊
လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ပံုစံတက်တည္ေဆာက္ထားပါသည္။
ပညာဆည္းပူးေရး နယ္ပယ္မ်ား
အႏုပညာ
*အက

*ျပဇာတ္သရုပ္ေဆာင္

*မိဒီယာ

*ေတးဂီတ

*အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏုပညာ

*အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ဒီဇုိင္းပညာ

အဂၤလိပ္စာ
က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေရး
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လူသားေရးပညာ
*ျပည္သ႕ူ နီတိႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ

*စီးပြားေရးပညာႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းပညာ

*ပထဝီ

*သမိုင္း

ဘာသာစကား
အီတလီ
သခ်ာၤ
သိပၸံ
နည္းပညာမ်ား
*ဒီဇိုင္းပညာႏွင့္ နည္းပညာမ်ား

*ဒီဂ်စ္တဲလ္ နည္းပညာမ်ား

လုပ္ကိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
ဤလုပ္ကိုင္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို သူတို႔၏ ထင္ရွားကြဲျပားေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
တိ႔ႏ
ု ွင့္တြဲဖက္၍ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ပညာဆည္းပူးမႈတစ္ခုလံုး၌ သင္ၾကား ေပးပါသည္။
*နက္နက္နဲနဲႏွင့္စူးစမ္း ေတြးေခၚမႈ

*က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာပညာ

*ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ

*ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဦးစားေပးမႈမ်ား
ပညာဆည္းပူးေရး နယ္ပယ္မ်ား၌ သြတ္သြင္းထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဦးစားေပးမႈမ်ား
အေၾကာင္းကို သင္ယူေလ့လာျခင္း။
*အဘိုရင္းဂ်င္းႏွင့္ ေတာရက္စ္ေရလက္ၾကား ကြ်န္းသား သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
*အာရွႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်၏ အာရွႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္မႈ
*တည္တံ့ႏိုင္စြမ္းရည္
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ST BERNADETTE’S ေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ အခေၾကးမ်ား
ေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
2020 ခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္ခမ်ားမွာ - တစ္ႏစ
ွ ္လွ်င္ မိသားစု တစ္စုအတြက္ $1150.00
ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္ခကို သင့္မိသားစု တတ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးေခ်ေငြ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို
ေက်ာင္းရံုးခန္း၌ ျဖည့္စြက္ေပးသည့္ အစီအမံျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခကို ေပးႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရး အခေၾကးမ်ား
ပညာေရး

အခေၾကးမ်ားကို

$275.00

သတ္မွတ္ထားသည္။

ဤအခေၾကးတြင္

စာရြက္စာတမ္း၊

အရာပစၥည္းမ်ား၊ ICT အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကိရိယာ၊ ဘာသာရပ္ေကာက္ခံေၾကးမ်ားႏွင့္ေလ့လာေရးခရီးမ်ား
အတြက္ကုန္က်စရိတ္တို႔ အက်ဳံးဝင္သည္။
တိုက္ရိုက္

ေငြျဖတ္ေပးေခ်သည့္စနစ္ႏွင့္

အေၾကြးဝယ္ကတ္ျပားျဖင့္ေပးေခ်စနစ္တို႔ကို

ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဤနည္းျဖင့္ ေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မ်ားကို ေပးေခ်လိုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရံုးခန္းမွ ပံုစံတစ္ေစာင္ကို ရယူပါ။
HCCF (Health Care Card Factor)
ဗဟုိႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရ ရန္ပံုေငြကို မွန္ကန္စြာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံရရွိရန္ကို ေသခ်ာေစရန္ အကယ္၍
သင္သည္ လက္ရွိ ေလွ်ာ့ေစ်းကတ္ျပားတစ္ခုကို ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အေၾကာင္းၾကားရန္
အလြန္႔အလြန္

အေရးႀကီးပါသည္။

ေလွ်ာ့ေစ်းကတ္ျပားမ်ားရွိသည့္

မိသားစုမ်ားသည္

CSEF

ကိုေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ရထိုက္ပါသည္။
တဲစခန္းခ်၊ အားကစားႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား ရန္ပံုေငြ (CSEF)
တဲစခန္းခ်၊

အားကစားႏွင့္

ေလ့လာေရးခရီးမ်ား

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

ရန္ပံုေငြ

တဲစခန္းမ်ား၊

(CSEF)

အားကစားပြမ
ဲ ်ားႏွင့္

သည္

ရထိုက္သည့္

ေလ့လာေရးခရီးမ်ား

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ပါသည္။
ဝင္ေငြစိစစ္ၿပီးျဖစ္သည့္ သက္တမ္းရွိ ေလွ်ာ့ေစ်းကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ မိသားစုမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
ယာယီ ေမြးစားမိဘမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ရထိုက္ပါသည္။ ရထိုက္သည့္ မူလတန္းေက်ာင္း
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

တစ္ႏွစ္လွ်င္

$125

ေပးပါမည္။

၎သည္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး ကတ္ျပား (Health Care Card) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ မိသားစု အားလံုးႏွင့္
သက္ဆိုင္သည္။
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ေက်ာင္း ဝတ္စံုႏွင့္ အဝတ္အစား
ကေလးအားလံုးသည္ သူတို႔၏ နံမည္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တပ္ထားသည့္ ေက်ာင္းဝတ္စံု အျပည့္ကို
ဝတ္ဆင္ရမည္ သို႔မွသာ အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ သူတို႔ထံ ျပန္ပို႔ေပးႏိုင္မည္။
ေႏြရာသီ
 နီညိဳေရာင္ တံဆိပ္ပါ ေက်ာင္းဦးထုပ္
 မီးခိုးရင့္ေရာင္ ေဘာင္းဘီတို
 တံဆိပ္ပါ အျဖဴေရာင္ လက္တို ရွပ္အက္်ီ
 အျဖဴေရာင္ သို႔မဟုတ္ နီညိဳေရာင္ ေျခအိတ္
 အမည္းေရာင္ သားေရ ရႈဴးဖိနပ္
 နီညိဳေရာင္ တံဆိပ္ပါ ေလကာအေပၚအကၤ်ီ
 ေက်ာင္း အမ်ဳိးသမီး ဝတ္စံု
 ဆံပင္

တပ္ဆင္သည့္အရာပစၥည္းမ်ားမွာ

အျဖဴ၊

အမည္း

သို႔မဟုတ္

နီညိဳေရာင္မ်ာသာျဖစ္ရမည္
ေဆာင္းရာသီ
 မီးခိုးရင့္ေရာင္ ေဘာင္းဘီရွည္
 နီညိဳေရာင္ တံဆိပ္ပါ ေလကာအေပၚအကၤ်ီ
 တံဆိပ္ပါ အျဖဴေရာင္ လက္ရွည္ ရွပ္အက္်ီ
 အျဖဴ သု႔ိမဟုတ္ နီညိဳေရာင္ ေျခအိတ္ျဖင့္ အမည္းေရာင္ သားေရ ရႈဳးဖိနပ္
 မိန္းကေလးမ်ားမွာ မီးခိုးေရာင္ အေပၚအက်ီၤ၊ တံဆိပ္ပါ အျဖဴေရာင္ ရွပ္အက်ီၤႏွင့္ နီညိဳေရာင္
ေျခအိတ္ရွည္ သို႔မဟုတ္ မီးခိုးေရာင္ ေဘာင္းဘီရွည္ႏွင့္ တံဆိပ္ပါ အျဖဴေရာင္ လက္ရွည္
ရွပ္အက်ီၤတို႔ကို ေရြးဝတ္ရမည္
 အေပၚအကၤ်ီ

အားကစား ဝတ္စံု


တံဆိပ္ပါ ပိုလို အက်ီၤ လက္တို သို႔မဟုတ္ လက္ရွည္



နီညိဳေရာင္ ေဘာင္းဘီတို



အားကစား ေဘာင္းဘီရွည္



တံဆိပ္ပါ ေလကာ အေပၚအက်ၤီ



ႀကိဳးတပ္ ေျပးသည့္ဖိနပ္



အျဖဴေရာင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နီညိဳေရာင္ ေျခအိတ္

အျခား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား
 ေက်ာင္းလြယ္အိတ္- အျဖဴေရာင္တံဆိပ္ပါ နီညိဳေရာင္
 စာၾကည့္တုိက္ အိတ္- အျဖဴေရာင္တံဆိပ္ပါ နီညိဳေရာင္
 အမည္းေရာင္ ဖတ္စာအုပ္အဖံုး- ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးသည္
 အျပာေရာင္ ေက်ာင္း အခ်က္အလက္ ဖိုင္တြဲ - ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးသည္
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ဝတ္စံု စည္းမ်ဥ္းမ်ား
 အားကစား

ေဘာင္းဘီရွည္ႏွင့္

ေျပးသည့္ရႈဴးဖိနပ္မွာ

ေက်ာင္း

အားကစား

ဝတ္စံု

အစိတ္အပိုင္း

တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားကစား ေန႔ရက္မ်ား၌သာ ဝတ္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။
 ဆံပင္ကို အခ်ိန္တိုင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ လုပ္ထားရန္ျဖစ္သည္။
ခ်ည္ထားရမည္။

ပုခံုးထိရွည္သည့္ဆံပင္ကို ေနာက္ျပန္

ဆံပင္ကို နီညိဳေရာင္၊ အမည္းေရာင္ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္ ဆံပင္သိုင္းႀကိဳးျဖင့္

ခ်ည္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ဆံပင္မွာ သင့္ေတာ္ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ကုိက္ညီရန္ျဖစ္သည္။
 အလွျပင္မိတ္ကပ္၊ လက္သည္းဆိုးေဆးအပါအဝင္ကို ေက်ာင္း၌ အလွျပင္မထားရန္ျဖစ္သည္။
 နားတြင္တပ္ဆင္ထားသည့္

နားကပ္မ်ားႏွင့္

နားတပ္မ်ားႏွင့္

နာရီမ်ားသာလွ်င္

လက္ခံသည့္

လက္ဝတ္ရတနာမ်ားျဖစ္သည္ (နားတစ္ဖက္တြင္ တစ္ခုသာ)။
 အကယ္၍ ကေလးမ်ားမွာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုကို
မဝတ္ႏိုင္သည့္ကိစၥ၌

မိဘက

လက္မွတ္

ေရးထိုးထားသည့္စာတိုျဖင့္

ဆရာဆရာမအား အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္သည္။

ဦးထုပ္ မူဝါဒ
ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ 1 ႏွင့္ ေမလကုန္အထိအျပင္ စက္တင္ဘာလ 1 ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေက်ာင္းဖြင့္တန္း ကာလ
4 ကုန္ဆံုးသည္အထိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွာ Sunsmart ေက်ာင္းျဖစ္သျဖင့္ ကေလးအားလံုးသည္ သူတို႔ အျပင္ေရာက္ရွိခ်ိန္၌
ေက်ာင္း

ဦးထုပ္ကို

ထိုကေလးမ်ားသည္

ဝတ္ဆင္ရမည္မွာ
ေနပူထဲ၌

မျဖစ္မေနလုပ္ရန္

ကစားႏုိင္မည္

ျဖစ္သည္။

မဟုတ္သည့္အျပင္

ေက်ာင္းဦးထုပ္ကို
ကစားကြင္း၏

မဝတ္ဆင္သည့္

ေနရိပ္ေနရာ၌

ေနရန္

လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အျခား ဦးထုပ္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ရန္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္သားထားပါ။

ေပ်ာက္ဆံုး ပစၥည္း
အဝတ္အစား အားလံုးကို မိမိတို႔၏ ကေလး နံမည္ျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကဗည္းတပ္ထားရန္ မိဘမ်ားအား
ေတာင္းဆိုပါသည္။
ေလ့က်င့္ေပးထားပါ။

သင့္ကေလးအား

သူ/သူမ

ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္

ေက်းဇူးျပဳ၍

ေပ်ာက္ဆံုးပစၥည္းကို စီမံေရးေနရာရွိ ျခင္းေတာင္းထဲ၌ ထားပါသည္၊ အကယ္၍ သင့္

ကေလး/ကေလးမ်ား တစ္စံုတစ္ခု ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ရံုးခန္း၌ သင္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

ဝတ္စံု ဝယ္ယူျခင္း
ဝတ္စံုမ်ားကို မွာထားႏုိင္ၿပီး ရံုးခန္းမွ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ တစ္ပတ္ႏႊမ္း ဝတ္စံုအခ်ဳိ႕လည္း ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕
အရြယ္အစားမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ရွိႏိုင္သည္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရံုးခန္းဝန္ထမ္းႏွင့္ စိစစ္ပါ။
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ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ား
2020 ခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ား
အတန္း 1 – 6 မွ ကေလးအားလံုးအတြက္ ေက်ာင္းစတင္သည္မွာ
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 30 ရက္ေန႔ နံနက္ 8.45 နာရီမွ ေန႔လည္ 3.30
နာရီအထိျဖစ္သည္။
မူႀကိဳ 2020
ေန႔ရက္

စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ၿပီးဆံုးခ်ိန္

ေသာၾကာေန႔ ဇန္နဝါရီလ 31 ရက္

နံနက္ 8.45 နာရီ –ေန႔လည္ 1 နာရီ

တနလၤာေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 3 ရက္

နံနက္ 8.45 နာရီ – ေန႔လည္ 3.30 နာရီ

အဂါၤေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 4 ရက္

နံနက္ 8.45 နာရီ – ေန႔လည္ 3.30 နာရီ

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 5 ရက္

မူႀကိဳအတြက္ ေက်ာင္းပိတ္သည္

ၾကာသာပေတးေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 6 ရက္

နံနက္ 8.45 နာရီ – ေန႔လည္ 3.30 နာရီ

ေသာၾကာေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 7 ရက္

နံနက္ 8.45 နာရီ – ေန႔လည္ 3.30 နာရီ



ဗုဒၶဟူးေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 12 ရက္

မူႀကိဳအတြက္ ေက်ာင္းပိတ္သည္



ဗုဒၶဟူးေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 19 ရက္

မူႀကိဳအတြက္ ေက်ာင္းပိတ္သည္



 တနလၤလာေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 3 ရက္ေန႔မွ စ၍ မူႀကိဳေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား နံနက္ 8.45 နာရီ –
ေန႔လည္ 3.30 နာရီ ေက်ာင္းတက္မည္
 ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ား၌ မူႀကိဳ စစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္ရြက္မည္
 သင္သည္ ရက္ခ်ိန္း အခ်ိန္ ရပါလိမ့္မည္
 မူႀကိဳသည္ တနလၤာေန႔ ေဖေဖာ္ဝါလ 24 ရက္ေန႔မွ စ၍ တစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းတက္မည္

ကေလး လံုၿခံဳေရး
St Bernadette’s ေက်ာင္း အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလံုးအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ရွိ ကေလးမ်ား၏
လံုၿခံဳေရးသည္

အလြန္႔အလြန္

အေရးႀကီးပါသည္။

နံနက္

9.00

နာရီႏွင့္

ေန႕လည္ 3.15

ေက်ာင္းသို႔ဝင္လာမည့္ မည္သူမဆိုသည္ ေက်ာင္းရံုးခန္းမွ တစ္ဆင့္ ဝင္လာရမည္။

နာရီအၾကား

အကယ္၍ သင္သည္

သင့္ကေလးအား ဥပမာ ရက္ခ်ိန္း/အေရးေပၚကိစၥအတြက္ ေက်ာင္းမဆင္းမီ လာေရာက္ေခၚယူရန္ လိုအပ္လွ်င္
သင္သည္ သင့္ကေလးအား သင့္ေတာ္သလို လက္မွတ္ထိုး ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ရံုးခန္းမွတစ္ဆင့္
ဝင္ရမည္။

ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၌ သင့္ကေလးအား လာေရာက္ေခၚယူမည့္ လူအားလံုးကို ရံုးခန္းအား အသိေပးရန္

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာေစပါ။ “ကေလး လံုၿခံဳေရး” ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒအသစ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လိုက္နာေစေၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား၌ ပံ့ပိုးကူညီလိုေသာ မိဘ အားလံုးသည္ လက္ရွိသက္တမ္းရွိေသာ
ကေလးမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္သည့္ ျပစ္မႈကင္းေၾကာင္းလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို
လက္မွတ္ထိုးရမည္။

ဤသို႔အားျဖင့္

ကေလးအားလံုးအတြက္

အႏၱရာယ္ကို

အနိမ့္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ေစၿပီး

သင့္ကေလးအတြက္ လံုၿခံဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေစပါသည္။
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ကေလး လံုၿခံဳေရး မူူဝါဒ (The Child Safety Policy)၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသိလြယ္သည့္
ကေလး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ (student friendly Child Safety Policy)၊ အတတ္ပညာရွင္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း
(Professional

Code

of

Conduct)

–

လူမ႔အ
ႈ သိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ဧည့္သည္မ်ား၊

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း (Community and Visitors, Student Code of Conduct) ႏွင့္ တိုင္တန္းရမည့္ တာဝန္ႏွင့္
ကေလး လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူမႈ ေၾကညာခ်က္ (Reporting Obligation and Child Safety Commitment
Statement)တိ႔က
ု ိုေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္-www.stbsunshinenth.catholic.edu.au
ကေလးမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ရန္ ျပစ္မႈကင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ မိဘမ်ားသည္ St Bernadette’s
ေက်ာင္းကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္မည့္ေနရာဟု ေဖာ္ျပရမည္။
ေက်ာင္းပရဝန္မွ ထြက္ခြာမည့္ ကေလးမ်ား
မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခံရသူ (မ်ား) ႏွင့္အတူတကြ ထြက္ခြာသည္ မဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္ကေလးကိုမွ်
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ ခြင့္မျပဳပါ။
ေက်ာင္း ပ်က္ကြက္မႈမ်ား
ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးသည္ ေက်ာင္းတိုးတက္မႈအတြက္ အခရာက်ပါသည္။ သင့္ကေလးအား အကယ္၍
သူ/သူမ

ေနမေကာင္းလွ်င္

ေက်ာင္းသို႔

ေက်းဇူးျပဳ၍

မလာေစပါႏွင့္။

သင့္ကေလး

ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈကို

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အသိေပးရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆရာဆရာမ/ရံုးခန္းကို ဖုန္း 9311 8872 သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ နံနက္
9.30 နာရီမထိုးမီ အေၾကာင္းၾကားပါ။ သင္သည္ ဤကိစၥအတြက္ Flexibuzz အက္ဖ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
မရွင္းျပႏုိင္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈသည္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ အစိုးရ၏ အာရံုစိုက္ရာႏွင့္ သံုးသပ္ရာ
နယ္ပယ္တစ္ခု

ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

အားလံုး၏

လံုၿခံဳေရးႏွင့္

သာယာေကာင္းမြန္ေရးကို

ေသခ်ာေစရန္ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေန႔ရက္၌
ပ်က္ကြက္မႈအတြက္
ေက်ာင္းသို႔

ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္တကြ

ဆက္သြယ္ေပးရန္

ေက်ာင္းအား

တာဝန္ရွိပါမည္။

အေၾကာင္းၾကားရန္

ဤကိစၥကို

သို႔မဟုတ္

ပ်က္ကြက္မည့္ရက္

တင္ျပရန္အတြက္

ေက်ာင္းခ်ိန္

မစတင္မီ

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အကယ္၍ မိဘ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူသည္ ေက်ာင္းအား မဆက္သြယ္သည့္ကိစၥ၌
ေက်ာင္းသည္

မိဘမ်ား

သို႔မဟုတ္

ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား

အဆိုပါနံနက္ပိုင္းတြင္

ပထမဦးစြာ အလိုအေလ်ာက္ေပးပို႔သည့္ အမွာစာမွတစ္ဆင့္ လုပ္ပါလိမ့္မည္။

ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

အဆိုပါနံနက္ပိုင္း၌ မိဘမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူထံမွ မည္သည့္တု႔ံျပန္မႈမွ် လက္ခံမရရွိလွ်င္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို သိရွိရန္အတြက္ ထပ္ဆင့္၍
ဖုန္းဆက္ပါလိမ့္မည္။

မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား မဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ကိစၥ၌ ေက်ာင္းသည္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ဖိုင္တြဲတြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရမည့္သူအား ဆက္သြယ္ရန္
ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္။

တု႔ျံ ပန္မႈ မရရွိသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္

စိုးရိမ္မႈရွိသည့္အခါ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ ရဲအား ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
မိသားစုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလး ပ်က္ကြက္မႈကို ေက်ာင္းအား အေၾကာင္းၾကားရန္ Flexibuzz အက္ဖ္ကို
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
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အႏိုင္အထက္စီးႏွင္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒ
St Bernadette’s သည္ အႏိုင္အထက္စီးႏွင္းမႈကို လက္မခံသည့္ အေကာင္းဖက္ရႈျမင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈကို
ပံ့ပိုးထားၿပီး ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေက်ာင္းအသိုင္းအဝိုင္းရွိလူအားလံုးတြင္ ေလးစားမႈျဖင့္ အဆက္ဆံ
ခံရရန္အခြင့္အေရး၊

ပညာဆည္းပူးရန္

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေၾကာင္းႏွင့္

မိမိတို႔၏

သို႔မဟုတ္

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရန္

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၌

အခြင့္အေရးတို႔အျပင္

လံုၿခံဳေၾကာင္းခံစားရရန္

အခြင့္အေရး

ရွိပါလိမ့္မည္။
ေက်ာင္း၏ အႏိုင္အထက္စီးႏွင္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒကို ေက်ာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ "ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
သာယာေကာင္းမြန္ေရး" ေအာက္၌ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမွ လာေရာက္ေခၚယူျခင္း
သင့္ကေလးအား

သူ/သူမအား

ေက်ာင္းမွ

မည္သူလာေရာက္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အသိေပးထားရန္

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာေစပါ၊ ၎မွာ သင္ ေနာက္က်ေနသည့္ကိစၥ၌ အလြန္႔အလြန္ အေထာက္အကူ
ျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍

ဤအစီအစဥ္ေျပာင္းလဲလွ်င္

အစီအစဥ္အသစ္ကို

အသိေပးရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အား ဆက္သြယ္ပါ။

Evodia စူးစမ္းရွာေဖြ စင္တာ (EDC)
Evodia စူးစမ္းရွာေဖြ စင္တာ (Evodia Discovery Centre) သည္ ေက်ာင္း၏ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္
အရင္းအျမစ္စင္တာ

တစ္ခုျဖစ္သည္။

စာအုပ္မ်ားကို

လံုလံုၿခံဳၿခံဳႏွင့္

သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ထားရွိရန္အတြက္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အိတ္တစ္ခုကို သင့္အား
ဝယ္ခိုင္းပါသည္။

အကယ္၍ စာအုပ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုး သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးလွ်င္

မိသားစုမ်ားအား အေလ်ာ္ေပးခိုင္းပါသည္။ EDC သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

တနလၤာ၊

ၾကာသပေတးႏွင့္

ေသာၾကာေန႔မ်ား၌

ေက်ာင္းခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။

မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ား/နာမက်န္းမႈမ်ား
မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ နာမက်န္းျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရလွ်င္
မိဘမ်ား (သို႔မဟုတ္ မိဘက အဆိုျပဳထားသည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူ) အား ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သျဖင့္
ကေလးအား အိမ္သို႔ေခၚသြားႏိုင္ပါသည္- ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ကေလး၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အားလံုးကို
အေရးေပၚ

ဖိုင္တြဲတင
ြ ္

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ

မွတ္တမ္းတင္ထားရန္

အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

သင့္အေနျဖင့္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ စသျဖင့္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုကို ရံုးခန္းအား
ခ်က္ခ်င္း သင္ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ရပ္၌ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အခရာက်ပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ –“အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ” ကို ဤသို႔အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ Flexibuzz အက္ဖ္ကို
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
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ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
သင့္ကေလးကို ေက်ာင္းအပ္သည့္အခါ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေဆးထိုး လက္မွတ္ကို သင္ ေပးအပ္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤလက္မွတ္ကို ဖုန္း 1800 653 809 အားဆက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

acir@medicareaustralia.gov.au

သိ႔ု အီးေမးလ္ပ႔ျို ခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

www.medicareaustralia.gov.au/online

မွလည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။

မုန္႔ေရာင္းဆိုင္
ေက်ာင္း မုန္႔အေရာင္းဆုိင္ကို တနလၤာ၊ ၾကာသပေတးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ ေန႔ခင္း 2.00 နာရီ - 2.30
နာရီအၾကားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေန႔လည္စာ မွာယူျခင္းမ်ားကို နံနက္တိုင္းတြင္
စာသင္ခန္းရွိ ေန႔လည္စာ မွာယူသည့္ပံုးထဲ ထည့္ရန္ျဖစ္ၿပီး စကၠဴအိတ္ေပၚ၌ သင့္ကေလး၏
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ မွာယူမည့္မုန္႔ႏွင့္ ေငြေၾကးကိုေရးသြင္းရန္ျဖစ္သည္။
မိဘ ကူညီသူမ်ားအား - ႀကိဳဆိုပါ၏။
ေက်ာင္းသို႔ ေငြေပးေခ်ျခင္း
အခ်ိန္အားေလ်ာ္စြာ မိဘမ်ားအား ကံစမ္းမဲလက္မွတ္မ်ား ဝယ္ရန္၊ စာအုပ္အသင္းဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္
သာသနာျပဳေန႔

လႈပ္ရွားမႈမ်ား

စသျဖင့္သို႔

အလွဴေငြထည့္ရန္

ေမးျမန္းပါသည္။

ေငြ

(ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္

အေၾကြအတိအက်) ကို သင့္ကေလး နံမည္၊ အတန္းႏွင့္ အလွဴေပးသည့္ကိစၥကို စာအိတ္တစ္ခုတြင္
ေရးသား၍ ေက်ာင္းသို႔ ေပးပိ႔သ
ု င့္ပါသည္။
စကၠဴပါးလက္သုတ္ပဝါမ်ား
သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းပထမေန႔၌ စကၠဴပါးလက္သုတ္ပဝါ ပံုးအႀကီး 2 ပံုးကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးလိုက္ပါ၊
ဤစကၠဴပါးမ်ားကို စာသင္ခန္းအတြင္း ကေလးမ်ား အသံုးျပဳရန္ ထားေပးပါမည္။
ေဆးပန္းခ်ီေရးရန္ အေပခံအေပၚအက်ၤီ
သင့္ကေလးအား သူ/သူမ၏ ေက်ာင္းအက်ီၤမ်ားကို အေပမခံရရန္အတြက္ ေဆးပန္းခ်ီေရးရန္ အေပခံအေပၚ
အက်ီၤတစ္ထည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးထားပါ။
ေဟာင္းႏႊမ္းေနသည့္

အရြယ္ႀကီးႀကီး

၎မွာ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းအက်ီၤကို ဖံုးအုပ္ေပးေစမည့္

ရွပ္အက်ၤီ

တစ္ထည္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္-

၎တြင္

သင့္ကေလး၏

အမည္ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကဗည္းတပ္ထားသင့္သည္။
ေလ့လာေရးခရီးမ်ား
တဲထိုးစခန္းခ်ေလ့လာေရးမ်ားႏွင့္

ေရကူးျခင္းအပါအဝင္

ေလ့လာေရး

ခရီးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအစီအစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္
ျဖစ္ၿပီး

ေလ့လာေရးခရီးတစ္ခုခ်င္းသည္

ဆည္းပူးမႈမ်ားကို
အေတြ႕အႀကံဳ

စာသင္ခန္းအတြင္း

ထပ္ဆင့္ျဖည့္စြက္ေပးထားသည့္

တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာ

ပညာေရးဆိုင္ရာ

ေလ့လာေရးခရီးမ်ားတြင္

မျဖစ္မေန

တက္ေရာက္ရသည္။
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ေရကူးျခင္း အစီအစဥ္
မူႀကိဳရွိ ကေလးမ်ား – 4 တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေရကူးျခင္းအစီအစဥ္၌ မျဖစ္မေန
ပါဝင္တက္ေရာက္ရသည္။
ဝတ္ဆင္ထားၿပီး
အတြင္းထည့္၍

ကေလးမ်ားသည္ ေရးကူးဝတ္စံုကို သူတို႔၏ ေက်ာင္းဝတ္စံုေအာက္တြင္

ကိုယ္သုတ္ပဝါႏွင့္

ေအာက္ခံေဘာင္းဘီတစ္ထည္ကိုလည္း

ယူေဆာင္လာရမည္။

အဝတ္အစား

ကဗည္းတပ္ထားေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
အိမ္တြင္း

ေရကူးကန္တြင္

ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး

ေရစိုခံ

အားလံုးတြင္

အိတ္တစ္အိတ္
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ကေလးမ်ားသည္ အပူေပးထားသည့္

တတ္ကြ်မ္းသည့္

ေရကူးသင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားက

သင္ၾကားေပးပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရး

Seesaw
St Bernadette’s ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Seesaw အဖ္စ္မွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔၏
ပညာဆည္းပူးမႈကို

ေဝမွ်ေပးကမ္းရန္

ဒီဂ်စ္တဲလ္

အခ်က္အလက္အစုစု(digital

portfolio)

ကို

အသံုးျပဳသည္။ Seesaw သည္ အဖ္စ္ (app) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား
သူတို႔၏

ပညာဆည္းပူးမႈကို

မွတ္တမ္းတင္ရန္

တပ္ဆင္ၿပီးသားကိရိယာမ်ားကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး

ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါသည္။

သူတို႔၏

အလုပ္အား

အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္
စစ္မွန္ေသာ

မီွခိုကင္းစြာ

ၾကည့္ရႈသူတို႔ကို

Seesaw သည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိတို႔၏ ပညာဆည္းပူးမႈကို

နားလည္မႈအား ဆက္သြယ္ေပးရန္၊ တီထြင္ႀကံဆေစရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေသာ အြန္လိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္
နည္းပညာကို မည္သုိ႔အသံုးျပဳေၾကာင္း ေလ့လာေစရန္တို႔အတြက္ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါသည္။
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Seesaw သည္ မည္သို႔လုပ္ကိုင္ပါသလဲ။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းသည္ မိမိတို႔၏

‘အတန္း’ တြင္ ဆင္ထားေပးသည့္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္

ဂ်ာနယ္ကို ရရွိပါလိမ့္မည္၊ သူတု႔ိသည္ ၎ဂ်ာနယ္ထဲ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္
မွတ္စုတိုမ်ားကဲ့သို႔ အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။
ႏွင့္

Pic

Collage

ကဲ့သုိ႔ေသာ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Google apps

ေရပန္းစားသည့္

အက္ဖ္မ်ားမွ

Seesaw

ထဲသ႕ို တိုက္ရိုက္

ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
Seesaw သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အီးေမးလ္ ခြင့္ျပဳသည္ထက္ ပို၍ႀကီးမားေကာင္း ႀကီးမားႏိုင္သည့္
ဖိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ (jpg, png, mov, mp4, pdf, etc.) ဖိုင္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးကမ္းေစႏုိင္ပါသည္။
၎သည္

စိစစ္ေရးမ်ား၊

တု႔ျံ ပန္သေဘာထား၊

ပံ့ပိုးေရးႏွင့္

ေန႔စဥ္

ပညာဆည္းပူးမႈတို႔အတြက္ အလြန္ႀကီးက်ယ္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

မိသားစုမ်ား -

ဆရာဆရာမမ်ား

• ေလးေလးနက္ ပညာဆည္းပူးမႈႏွင့္ • ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

• အလုပ္မွာ “လုပ္ေနဆဲ”

ႏိႈင္းဆဆင္ျခင္ျခင္းကို

ပညာဆည္းပူးမႈႏွင့္ ဆရာ

ေပၚလာေသာေၾကာင့္

တိုက္တြန္းသည္။

ဆရာမမ်ားထံမွ တု႔ျံ ပန္မွတ္ခ်က္

တု႔ျံ ပန္မွတ္ခ်က္ကို ပို၍ ခ်က္ခ်င္း

• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္

အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို

ေပးႏိုင္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို

မိမိတို႔၏အလုပ္ကို အျခား

ခ်က္ခ်င္း လက္ခံရရွိေစသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

မည္သည့္အသံုးျပဳကိရိယာမွမဆို သက္ဆိုင္သည္။

ေဝမွ်ေပးကမ္းႏိုင္ၿပီး အလုပ္ကို

အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး

• ဆရာဆရာမမ်ားသည္

တု႔ျံ ပန္ႏုိင္သည္။

ရယူႏုိင္သည္။

ကိရိယာအမ်ုဳိးမ်ဳိးကို

•

• အီးေမးလ္ျဖင့္ ပို႔ရန္

အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႀကီးမားလြန္းသည့္ ဖိုင္မ်ားကို

တံုျပန္မွတ္ခ်က္ကိုေပးရန္

ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္အျခား

အပ္ဖ္လုဒ္ (upload)

လုပ္ႏိုင္ပါမည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

လုပ္ႏုိင္သည္။

• ဆရာဆရာမမ်ားအေနျဖင့္

ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္

• မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားလုပ္ရန္

အခြင့္အလမ္းမ်ား။

ေဝမွ်ေပးႏိုင္သည္။

အတြက္

• အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူသည္ –

• မိသားစုမ်ားသည္ မိမိတို႔

“လုပ္စရာေက်ာင္းစာမ်ား” ကို

မူႀကိဳေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားပင္ ကေလး၏ ပညာဆည္းပူးမႈကို

ေပးႏိုင္သည္၊ သူတို႔အား

Seesaw ကို မွီခိုကင္းစြာ

ေဒါင္းလုဒ္ (download)

တစ္ႏွစ္လံုး တိုးတက္မႈကို

အသံုးျပဳခဲ့သည္။

လုပ္ယူႏိုင္သည္။

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေစႏိုင္သည္။

• စီမံခန္႔ခြဲေပးထားသည့္
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ပတ္ဝန္းက်င္၌ အင္တာနက္ကို

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား၏

ပံုမွန္ႏွင့္ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်မႈ

ပညာဆည္းပူးမႈ (ဗြီဒီယို

(digital citizenship skills)

သင္ခန္းစာနည္းျပ၊

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေပးေစသည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားသို႔
အခ်ိတ္အဆက္မ်ား စသျဖင့္)
ပံ့ပိုးေပးရန္ Seesaw ကိုအသံုးျပဳ
ႏိုင္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ Seesaw ကို မည္ကဲ့သို႔ ရယူရပါသလဲ။

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ https://web.seesaw.me တြင္ (သို႔) သင့္ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အုိင္းပက္တြင္
‘Seesaw Family’ အက္ဖ္ကို ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ယူပါ။
ယခု Seesaw ဘာျဖစ္ေနသလဲ။
သင့္ကေလး၏ အတန္းကို ဆင္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆရာဆရာမသည္ သင့္အား
အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ‘အတန္း’ ကို စာရင္းဝင္ (log in)
လုပ္ရန္ မိမိတို႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳရပါမည္။
မိသားစုမ်ားမွာ မည္သို႔နည္း။
ဆရာဆရာမသည္ သင့္ထံ ဖိတ္ေခၚစာ တစ္ေစာင္ပို႔ပါမည္၊ ၎သည္
မိသားစုမ်ားအား သူတို႔၏ Seesaw အတန္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ အလုပ္ကို ၾကည့္ရႈေစပါမည္။
သင္သည္ သူတို႔၏ ဂ်ာနယ္ရွိ တင္သြင္းထားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါမည္၊ တင္သြင္းခ်က္အသစ္မ်ား
အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခံရပါမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာဆရာမမ်ားထံမွ ေၾကညာခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိပါမည္။
သင္သည္ သင့္ကေလး၏ အလုပ္အေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အားလံုးေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဘးကင္းၿပီးလံုၿခံဳပါသည္။ ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ပိုမိုသိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည့္ရႈရန္- https://web.seesaw.me/privacypolicy/
သင္ အခ်က္အလက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါသလား။
ပိုမိုသိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၾကည့္ရႈရန္https://web.seesaw.me/parents/
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Flexibuzz
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ Flexibuzz ကို ေလ့လာေရးခရီးမ်ားႏွင့္ တဲထိုးစခန္းခ်ေလ့လာေရးမ်ား၊ စာသင္ခန္း
မွတ္စုတုိမ်ား၊ ပညာဆည္းပူးေရးဆိုင္ရာ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ားအတြက္ ခ်ိန္းဆိုမႈႏွင့္
ေၾကညာခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းပြဲလမ္းမ်ား တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး နည္းလမ္းအျဖစ္
ဆက္လက္၍ အသံုးျပဳပါမည္။
မိသားစုမ်ားသည္ Flexibuzz ကို ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္ ျပကၡဒိန္- ေက်ာင္းျပကၡဒိန္ကို ခ်က္ခ်င္း ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္
 ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈ- သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ ပ်က္ကြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း
အျပင္ ၎ကို စီမံဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပို႔သည္၊ မရွင္းျပႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းပ်က္ကက
ြ ္မႈ မူဝါဒကို
အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္
 ဝက္ဘ္ဆိုက္- အေၾကာင္းရင္း အမ်ားအျပားအတြက္ ေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆုိက္ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္
 အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ- အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေစ
သို႔မဟုတ္ လိပ္စာျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲမႈကို ေက်ာင္းသို႔ သတင္းပို႔ရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အား
အေရးေပၚကိစၥတစ္ရပ္၌ ဆက္သြယ္ႏုိင္ သည္။
 ေက်ာင္းဝတ္စံု မွာယူရန္ စာရြက္- ေက်ာင္းဝတ္စံုအတြက္ ေစ်းႏႈန္းစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္
 ပညာဆည္းပူးေရးဆိုင္ရာ

စကားေျပာဆိုမႈမ်ား-

ႏွစ္ဝက္ႏွင့္ႏွစ္ဆံုးကာလ၌

ပညာဆည္းပူးေရး

ဆိုင္ရာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို သင့္အတြက္ ခ်ိန္းဆိုေပးေစသည္။
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ေက်ာင္း သတင္းစာေစာင္ႏွင့္ လစဥ္ ျပကၡဒိန္
ဤသတင္းစာေစာင္ကို လစဥ္ ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶဟူးေန႔၌ အိမ္သို႔ ပို႔ေပးပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏
သတင္းစာေစာင္ကို လက္ခံရရွိၿပီး ဖတ္ရႈေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။

၎ကို ေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္လည္း

တင္ျပထားပါသည္။ ျပကၡဒိန္တြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေန႔တစ္ဒူဝ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္
ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾကာင္းကို

အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သင္

သိရွိရန္

ေသခ်ာေစသည့္

သတင္းစာေစာင္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္

ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားကိုလည္း မိဘမ်ားအား အသိေပးရန္ ေဖာ္ျပထားပါမည္။
အထူး

သတင္းစာေစာင္မ်ားလည္း

တစ္ႏွစ္တာလံုး

ေရာက္ရွိလာပါမည္-

-

ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ

အစဦးပိုင္းႏွင့္ အဆံုးပိုင္း၌ျဖစ္ပါသည္။ အတန္းအဆင့္အလိုက္ သတင္းစာေစာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ
ပညာေပး

သတင္းစာေစာင္မ်ား၊

သတင္းမ်ား ကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။
အိတ္ထဲရွိ

အီတလီလူမ်ဳိး

သတင္္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္

အျခား

အေရးႀကီးသည့္

သင့္ကေလး၏ အျပာေရာင္ ေက်ာင္း အခ်က္အလက္ ဖိုင္တြဲ သို႔မဟုတ္

သတင္းစာေစာင္ကို

စစ္ေဆးရန္

ေသခ်ာေစပါ။

သတင္းစာေစာင္မ်ားကို

ေက်ာင္းဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္လည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

အတန္းအဆင့္ သတင္းစာေစာင္
အတန္းအဆင့္ သတင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ၌ ပညာဆည္းပူးေရးႏွင့္
သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးကို

အၾကမ္းမ်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

အတန္းအဆင့္

တစ္ခုစီ၏

သတင္းစာေစာင္ကို

ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလတစ္ခုစီ၏ ပထမအပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ ဆရာဆရာမ အီးေမးလ္မ်ား၊
အထူးေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ အထူးျပဳ သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ေန႔ရက္မ်ားသည္လည္း ၎တြင္ ပါဝင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ပညာဆည္းပူးေရးဆိုင္ရာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား
စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္

အစီရင္ခံစာမ်ားမွာ

တရားဝင္

စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

မိဘမ်ားႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ၎တု႔က
ိ ေလး၏ တုိးတက္မႈကို အေၾကာင္းၾကားေပးၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္
ဇြန္လႏွင့္

ဒီဇင္ဘာလတြင္

ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာမ်ားကို

Seesaw

ျဖင့္

ပညာဆည္းပူးမႈမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

ပညာဆည္းပူးေရးဆိုင္ရာ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာလံုး စီစဥ္ေပးပါသည္။
ဤအခ်ိန္မ်ားမွာ
အစီရင္ခံစာမ်ား

“ေတြ႕ဆံုကာ

ႏုတ္ခြန္းဆက္”

ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္

သို႔မဟုတ္

ႏွစ္၏အစဦးပိုင္း

အတန္းအဆင့္
ဇြန္လတြင္

သာမန္အားျဖင့္

စကားေျပာဆိုမႈအတြက္

ျဖစ္ၾကၿပီး

ေနာက္တစ္ဖန္

ေအာက္တိုဘာလ၌ မိဘမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ ပညာဆည္းပူးေရးဆိုင္ရာ
စကားေျပာဆိုမႈကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
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အကယ္၍

ပညာအရည္အေသြး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးအေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ သေဘာထားတင္ျပခ်က္ကို အခ်ိန္မေရြး
သင္ လိုအပ္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ အတန္းပိုင္ဆရာမ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးကို ရက္ခ်ိန္း
ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

အိမ္၌ ပညာဆည္းပူးေရး မူဝါဒ
'အိမ္၌

ပညာဆည္းပူးေရး'

မူဝါဒကို

မိဘမ်ား၊

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

ေအာင္ျမင္ေသာ ပညာဆည္းပူးမႈမွာ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ၊ သူတို႔၏ တစ္ဦးခ်င္း ကြဲျပားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အခါႏွင့္ သူတို႔၏
ပညာဆည္းပူးမႈကို

အေထာက္အကူျပဳသည့္

စကားေျပာဆိုမႈ၌

အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပၚေၾကာင္း

ပါဝင္ေျပာဆိုသည့္အခါ

အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္

ဤမူဝါဒကို

ခ်မွတ္ထားပါသည္။ St Bernadette's ၌ ဤေအာင္ျမင္မႈကို မိရိုးဖလာ အိမ္စာ
(တစ္ခုတည္းႏွင့္ အားလံုးအက်ဳံးဝင္သည္) ပံုစံကို 'အိမ္၌ ပညာဆည္းပူးျခင္း' ပံုစံသို႔
ေျပာင္းလဲေပးရာမွတစ္ဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဖန္တီးႏိုင္သည္၊ ၎တြင္ အိမ္စာပို႔လိုက္သည့္
အရာမ်ားႏွင့္ စာအလုပ္မ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္း၏ ပညာဆည္းပူးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးကို အေျခခံထားပါသည္။

2015 ခုႏွစ္တြင္

အိမ္၌ ပညာဆည္းပူးေရး မူဝါဒကို သြတ္သြင္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းလူမ႕ႈ အသိုင္းအဝိုင္းအား တင္ျပခဲ့ကာ ယခုေသာ္
လက္ေတြ႕အသံုးခ်လ်က္ရွိပါသည္။

ကားရပ္နားရာ ေနရာ
မိဘမ်ား/ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္
အထူးအာရံုစိုက္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး

မိမိတို႔၏

မိမိတို႔၏

ကေလး/ကေလးမ်ားအေပၚ

ကားကို

ရပ္နားၿပီး

ေက်ာင္းမွကားသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ

ႀကီးၾကပ္ေရးအား
ကားမွေက်ာင္း၊

ကားရပ္နားရာေနရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္

Willey လမ္းႏွင့္ Westmoreland လမ္း ႏွစ္လမ္းလံုး၌ သက္ဆိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Brimbank ေကာင္စီ
ကားရပ္နားရာေနရာ စစ္ေဆးေရးအရာရွိမွာ ေက်ာင္းသို႔ ပံုမွန္ လာေရာက္ကာ ကားရပ္နားရာေနရာ
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို

မလိုက္နာသည့္လူမ်ားအား

ဒဏ္ေငြ

တပ္ရိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍

သင့္ကားအား Westmoreland လမ္းရွိ ေက်ာင္းလူကူးမ်ဥ္းၾကားေပၚ လူကူးမ်ဥ္းၾကား ႀကီးၾကပ္သူက
ရပ္ခိုင္းသည္ မဟုတ္လွ်င္ မရပ္ပါႏွင့္။

အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား
ကက္သလစ္ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သည့္ ကေလးတစ္ဦးသည္ ကက္သလစ္ အထက္တန္း
ေက်ာင္း၌ ေနရာတစ္ေနရာ အလိုအေလ်ာက္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔အႀကိဳက္
ကက္သလစ္ အထက္တန္းေက်ာင္းကို တုိက္ရိုက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
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2022 ခုႏွစ္ ေက်ာင္းလက္ခံရန္အတြက္ 7 တန္း ေက်ာင္းအပ္ရန္ အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 2020
ခုႏွစ္ရွိ 5 တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ကက္သလစ္ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔
ေလွ်ာက္ထားရန္ 2020 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 21 ရက္ေန႔အထိတိုင္ အခ်ိန္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရး ႏွင့္ သာယာေကာင္းမြန္ေရး
က်န္းမာေသာ အစာစားပံုႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကိုေကာင္းေစသည့္ အဆာေျပ အစားအစာမ်ား
St

Bernadette’s

၌

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္

ေက်ာင္းလူမႈ႕အသိုင္းအဝိုင္းဝင္

အားလံုး၏

က်န္းမာေရးႏွင့္

သာယာေကာင္းမြန္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္၊ က်န္းမာေသာ စားေသာက္ပံုႏွင့္
ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို

ေက်ာင္းတက္ရက္၏

ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္

ပံုမွန္အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္

အားေပးအားေျမွာက္

အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္

ဖြယ္ေကာင္းေသာ

က်န္းမာသည့္

ေက်ာင္းလူမႈ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို

ဖန္တီးႏိုင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ကေလးအားလံုးသည္ မိမိတို႔၏ နံနက္ 10 နာရီ ႏွင့္ ေန႔လည္
2 နာရီ မုန႔္စားရန္အားလပ္ခ်ိန္အတြက္ သစ္သီး ပမာဏ အနည္းငယ္ ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေမြးေန႔မ်ား
St

Bernadette’s

အေရးႀကီးေၾကာင္း

တြင္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔

သိပါသည္။

ဤထူးျခားသည့္ေန႔ကို
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း

ေအာင္ပြဲခံက်င္းပရန္

ေက်ာင္း၌

မည္သို႔

က်င္းပသည့္အခါ

ေမြးေန႔

ကိတ္မုန္႔မ်ား၊ အခ်ဳိလံုးအိတ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခား မုန္႔မ်ား မပါေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ပါသည္။
သင့္ကေလး၏ ေမြးေန႔က်ေရာက္သည့္အခါ အတန္းသည္ “ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေမြးေန႔ပါ” ေတးသီခ်င္းကို
သီဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာဆရာမသည္ သူတို႔အား အထူး ကပ္ခြာမ်ားကို ေပးပါမည္။

အကယ္၍ သင္သည္

သင့္ကေလး၏ အတန္းသားမ်ားအတြက္ ‘ပါတီ လက္ေဆာင္’ အိမ္သို႔ ယူေဆာင္သြားရန္ ေပးလိုလွ်င္ သင္
ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အစားအစာကို မေပးပါႏွင့္။

အျခားေပးႏိုင္သည့္အရာမ်ားမွာ ကပ္ခြာမ်ား၊

ပူေပါင္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ လက္ဝတ္တန္ဆာအေပါစား တိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသို႔ ပါတီ ေဖာက္စရာမ်ားကို
ေက်းဇူးျပဳ၍ မပို႔ပါႏွင့္။

ေဆးဝါး
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္းသို႔ ေဆးဝါး ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္လွ်င္ ေဆးဝါးပံုစံကို ရံုးခန္းမွ
ရရွိႏိုင္ၿပီး
ဤပံုစံကို

ေဆးခြက္ခ်ိန္

အတိုင္းအဆႏွင့္တကြ

မိဘ/ေစာင့္ေရွာက္သူက

ေဆးေသာက္ရမည့္အခ်ိန္ကို

လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ျဖည့္စြက္ရပါလိမ့္မည္။

ေဆးဘူးေပၚရွိ

ေဆးဆိုင္မွ

ကပ္ေပးလိုက္သည့္ ကဗည္းစာတန္းတြင္ ကေလး၏ အမည္ႏွင့္ ေဆးခြက္ခ်ိန္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ျပသထားရမည္။
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ကူးစက္တတ္သည့္ နာမက်န္းမႈမ်ား
ကေလးမ်ားသည္ ဂ်ာမန္ဝက္သက္၊ ေရေက်ာက္ စသျဖင့္ကဲ့သို႔

ကူးစက္တတ္ေသာ နာမက်န္းမႈမ်ား

ျဖစ္သည့္အခါ ေက်ာင္းရွိ အျခား ကေလးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍
ေက်ာင္းကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ခ်က္ခ်င္း အသိေပးပါ။
ပန္းနာေရာဂါ
အကယ္၍ သင့္ ကေလးတြင္ ပန္းနာေရာဂါရွိလွ်င္ သူတ႔၏
ို ဆရာဝန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ‘ႏွစ္စဥ္
ပန္းနာ အစီအစဥ္’ ကို လက္ရွိ ေဆးဝါးႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသို႔ ေပးအပ္ထားရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ပါ။

ရံုးခန္းမွ

ေလ့က်င့္သင္တန္းကို

ပံုစံမ်ား

ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းအားလံုး

ႏွစ္စဥ္

ျပန္လည္မႊမ္းမံဆန္းသစ္သည့္

တက္ေရာက္ရမည္။

ပန္းနာ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုး၏

သာယာေကာင္းမြန္ေရးကို ေသခ်ာေစရန္ ေရွးဦးသူနာျပဳ လုပ္နည္းႏွင့္ ေဆးဝါးသိုေလွာင္ေရး အပါအဝင္
ေက်ာင္းတြင္

မူဝါဒ၊

ကေလးတစ္ဦးခ်င္းအတြက္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္

အစီအစဥ္ႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိပါသည္။ ပန္းနာေရာဂါရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
ရွဴေဆးႏွင့္

ဖန္ျပြန္ကို

ပညာသင္ယူရာေနရာ၌

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ကဗည္းနံမည္တပ္ထားသည့္

အိတ္ထဲထည့္ထားရွိရန္အတြက္ ေက်ာင္းသို႔ ယူေဆာင္လာရန္လိုအပ္ပါသည္။
အနာဖိုင္ေလ့စစ္ ဓါတ္မတည့္မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိးပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေသာ
ျပင္းထန္သည့္

အစားအစာ၊

ဓါတ္မတည့္မႈ

အပင္မ်ား၊

ခံစားရသည့္

အကိုက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္

ကေလးမ်ား

ေက်ာင္း၌

အတုတ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္
အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားႏွင့္ ဓါတ္မတည့္မႈ အသင္းအဖြဲ႕(The Australian
Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA)) သည္ ေက်ာင္းေနအသက္အရြယ္ရွိေသာ
ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းပရဝန္၌ အေျခခံထားရွိေသာ အခ်ဳိ႕အစားအစာမ်ားကို လံုးဝပိတ္ပင္ျခင္းအား
မတိုက္တြန္းပါ၊

မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ လုပ္ရမည့္အဆင့္မွာ ေက်ာင္းအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္

လူမ႔အ
ႈ သိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေရွာင္ရွားေရးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္

ျပန္လည္မႊမ္းမံဆန္းသစ္သည့္ အနာဖိုင္ေလ့စစ္ ဓါတ္မတည့္မႈ ေလ့က်င့္သင္တန္းကို ဝန္ထမ္းအားလံုး
တက္ေရာက္ရမည္။
ေရွးဦးသူနာျပဳ

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုး၏
လုပ္နည္းႏွင့္

ကေလးတစ္ဦးခ်င္းအတြက္

သာယာေကာင္းမြန္ေရးကို

ေဆးဝါးသိုေလွာင္ေရး
လုပ္ေဆာင္ရမည့္

အပါအဝင္

အစီအစဥ္ႏွင့္

ေသခ်ာေစရန္

ေက်ာင္းတြင္

မူဝါဒ၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရွိပါသည္။

အခ်က္အလက္ပို အတြက္ www.allergy.org.au တြင္ၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္းခ်ိန္မတို္င္မီ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပင
ို ္း ေစာင့္ေရွာက္မ-ႈ

တဲစခန္းခ်

ၾသစေၾတးလ်
ေက်ာင္းခ်ိန္မတိုင္မီ
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို

ေစာင့္ေရွာက္မႈကို
ေန႔လည္

3.30

နံနက္
နာရီ

6.30

နာရီမွ

(ဗုဒၶဟူးေန႔၌

8.30

ေန႔လည္

နာရီအထိ

ႏွင့္

3

မွ

နာရီ)

ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း
ညေန

6

နာရီထိတုိင္

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေနရာမ်ားကို အၿမဲတမ္းအားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္တခင္အားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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တဲစခန္းခ် ၾသစေၾတးလ်

သည္ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း အစီအစဥ္ကို ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ1300 105 343 သို႔မဟုတ္ www.campaustralia.com.au

ေစ်းႏႈန္းႀကီးမားေသာ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား
အကယ္၍ ေစ်းႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ‘တန္ဖိုးထားရာျဖစ္ေသာ’ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား - ကစားစရာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ
ကစားပြဲမ်ား၊

တန္ဖိုးႀကီးေသာ

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို

နာရီမ်ား

စသျဖင့္-

မီးခလုတ္ပိတ္ထားၿပီး

တိ႔ုကိုေက်ာင္းသို႔

နံနက္တုိင္း၌

ယူမလာလွ်င္

ရံုးခန္းတြင္

ပို၍

အပ္ထား၍

ေကာင္းပါသည္။
ေန႔လည္တိုင္း၌

ျပန္ထုတ္ယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံတတ္ေသာ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တာဝန္ မယူႏိုင္ပါ။
အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ စီမံေရး
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး အေထာက္အကူေပးေသာ ပညာဆည္းပူးရာ
ပတ္ဝန္းက်င္၌ ရွိေသာအခါ သူတို႔၏ ပညာေရး၌ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိပါသည္။ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ
စီမံေရးကို လူမႈေရးရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ပညာဆည္းပူးေရး (SEL) မွတစ္ဆင့္ နည္းလမ္းတက်လုပ္ထားပါသည္၊
၎မွာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အစဦးပိုင္း၌ ပညာဆည္းပူးေရး နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ အမူအက်င့္ႏွင့္
အရာမ်ား မွားယြင္းသည့္အခါ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးေရးအေပၚ အာရံုစိုက္ထားသည့္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေရး
လုပ္ထံုးမ်ားတိ႔အ
ု တြက္ လမ္းညႊန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
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