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           ေက််ာငး္အုပႀ္က း၏ မ ်ာၾက်ားခ်က္ 
 

ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔၏ St Bernadette’s Cotholic ေက််ာင္းမ  ႀကတိဳဆတုသည္။ ဤစ်ာအုပ္ငယ္မ ်ာ အလြန္ေက်ာင္းသည့္ 
အခ်က္အလက္ရရ်ာဇစျ္မစ္္စခ္ုျဖစ္ၿပ း St Bernadette’s ၌ ေက််ာင္းေနဘဝ္ြင္ ပါဝင္လပု္ေဆ်ာင္ရန္ႏ င့္ ပည်ာဆည္းပ းရန ္
စဥ္ဆက္မျပ္္ နည္းလမ္း္စ္ခုျဖစေ္ၾက်ာင္း သင္ ေ္ြ႕ရ တမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္္တု႔ေမ ််္ာလင့္ပါသည္။  St Bernadette’s ္ြင္ 
သင့္ကေလးမ််ားအ္ြက္ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔သည္ ဘုရ်ားရ တခတုးေက််ာင္းႏ င့္ ေဒသခံ လ မႈအသတုင္းအဝတုင္းႏ င့္ လက္္ြြဲ၍ အကြဲစမ္းၿပ း 
ေပ််္ာရႊင္စရ်ာေက်ာင္းသည့္ ပည်ာဆည္းပ းေရးဆတုင္ရ်ာ ပ္္ဝန္းက်င္ကတု ေပးအပ္ရန္ လုပ္ကတုင္ေပးပါသည္။ 
 
လက္ရ တ၌ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔္ြင္ အ္န္းအဆင့္္စ္ခုစ ္ြင္ စ်ာသင္ခန္း ႏ စ္ခုစ ျဖင့္ မ ႀကတိဳ (ေက််ာငး္ အေျခခံႏ စ္) မ  6 ္န္းအထတ 
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ား အေယ်ာက္ 350 ရ တသည္။ ပည်ာဆည္းပ းေရးက႑အ်ားလံုး္ြင္ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔အေနျဖင့္ အလံုးစံုေသ်ာ 
သင္ရတုးညႊန္း္န္းကတု ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန ္ အဖြြဲ႕လုတက္ န းန းကပ္ကပ္ လုပ္ကတုင္ေပးလ်က္ရ တပါသည္။   ေ
က််ာင္းေဆ်ာင္ပုဒ္ “ဘုရ်ားသခင္ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔အ်ား ခ်စ္ခင္သည္၊ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔အ်ား ဘုရ်ားသခင္ကတု ခ်စ္ခြင့္ျပိဳပါ" သည္ ဘုရ်ားသခင္၌ 
ႀက းမ်ားလ သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမ္ ်ာ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔ ္စ္ဥ းခ်င္းအ္ြက္ ရ တေၾက်ာင္းႏ င့္ ေက််ာင္းလ မႈအသတုင္းအဝတုင္း၏ ္စ္ဥ းအေပၚ 
္စ္ဥ းထ်ားရ တသည့္ ဝ္ ရ်ားႏ င့္္ကြ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔၏ အေျပ်ာႏ င့္ အလုပ္မ််ား၌ သမၼ်ာက်မ္းစ်ာပါ ခရစ္ေ္်္ာ သက္ေ္်ာ္စဥ္ႏ င့္ 
္ရ်ားေ္်ာ္ကတု သက္ေသထ ေပးျခင္း ကတုျပဆတုထ်ားပါသည္။  
 
ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔္ြင္ ကြြဲျပ်ားျခ်ားန်ားက်ယ္ျပန္႔ၿပ း ၾကြယ္ဝသည့္ ေက််ာင္းလ မႈ႔ အသတုင္းအဝတုင္း ္စ္ခုရ တသည္၊ ေဒသခံ ဘုရ်ားရ တခတုးေက််ာင္းႏ င့္ 
ေဘးပ္္ဝန္းက်င္ နယ္ေျမမ််ားမ  လ်ာေရ်ာက္ၾကေသ်ာ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားႏ င့္္ကြျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ 
ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔၏ ယဥ္ေက်းမႈစံု ကြြဲျပ်ားျခ်ားန်ားက်ယ္ျပန္႔မႈကတု မတမတ္တု႔ ကတုယ္္ုတင္ ဂုဏ္ယ ဝင့္ႀကြ်ားၿပ း ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ အ်ားလံုးအ်ား 
ေလးစ်ားရန္၊ လက္ခံရန္ႏ င့္ ပ းေပါင္းပါဝင္ရန္ ္တုက္္ြန္းပါသည္။   ေက််ာင္းလ မႈ႕အသတုင္းအဝတုင္းဝင္္စ္ဥ းခ်င္း၏ 
ေျမ်ာက္ျမ်ားလ ေသ်ာ လက္ေဆ်ာင္မ််ားႏ င့္ ပင္ကတုယ္စြမ္းရည္မ််ားကတု ကြ်ႏု္ပ္္တု႔၏ ကက္သလစ္ဘ်ာသ်ာ ပင္ကတုယ္ရ တမႈ၏ 
္စ္စတ္္္စ္ပတုင္းအျဖစ္ အသတအမ ္္ျပိဳပါသည္။ 
 

ပည်ာသင္ယ ရ်ာ၌၊ ကစ်ားရ်ာ၌ ႏ င့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ််ားန င့္ လ မႈအသတုင္းအဝတုင္း ္ည္ေဆ်ာက္ရ်ာ၌ ေက််ာင္းလ ေနမႈဘဝ္ြင္ 
ေျပ်ာေရးဆတုခြင့္ရ တေစရန္ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အ်ားေပးအ်ားေျမ ်ာက္ျပိဳပါသည္။ ဤပည်ာသင္ယ သ မ််ား 
အသတုင္းအဝတုင္းကတု ္ည္ေဆ်ာက္ရ်ာ၌ ပါဝင္လုပ္ေဆ်ာငေ္စျခင္းနည္း္  မတမတ္တု႔ကေလး၏ ပည်ာသင္ယ ေရး န င့္ 
သ်ာယ်ာေက်ာင္းမြန္ေရး္ြင္ မတဘမ််ား ပါဝင္လုပ္ေဆ်ာင္ေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ မတဘမ််ားႏ င့္အ္ ္ကြ 
န းန းကပ္ကပ္လုပ္ကတုင္ေပးပါသည္။ 
 

St Bernadette’s ၏ဝန္ထမ္းမ််ားသည္ ္္္ကြ်မ္းမႈ၊ အေ္ြ႕အႀကံိဳႏ င့္ ထက္သန္မႈကတု ပည်ာဆည္းပ းရ်ာႏ င့္ ဤေက််ာင္း၏ 
လ မႈ႔ဘဝသတု႔ ယ ေဆ်ာင္လ်ာၾကပါသည္။ အ္္္ပည်ာဆန္ဆန္ ပည်ာဆည္းပ းမႈမ ်ာ ဥ းစ်ားေပးအရ်ာ ္စ္ခုျဖစ္ၿပ း ကြ်န္ုပ္္တု့ 
္စ္ေက််ာင္းလံုး လုပ္ကတုင္ပံုအေနအထ်ားကတု ဝန္ထမ္းအ်ားလံုးက လက္ခံခြဲ့ၾကပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔၏ 
အသတုင္းအဝတုင္းႏ င့္ ထတေရ်ာက္စြ်ာ ဆက္သြယ္ေျပ်ာဆတုရန္ ႀကတိဳးပမ္းလ်က္ရ တၿပ း St Bernadette’s ၌ ပည်ာဆည္းပ းေရးအ္ြက္ 
ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔အေနျဖင့္ ခတုင္မ်ာျပ း အျပိဳသေဘ်ာေက်ာင္းမြန္သည့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ််ားကတု ္ည္ေဆ်ာက္ေနသည့္အေလ််ာက္ 
ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ သင္၏ ္ုံ႔ျပန္သေဘ်ာထ်ားႏ င့္ ေျပ်ာဆတုဆယ္သြယ္ေရးကတု ႀကတိဳဆတုပါသည္။ 
 

St Bernadette’s ကက္သလစ္ မ လ္န္းေက််ာင္း၏ ေက််ာင္းအုပ္ႀက းအျဖစ္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ပ းေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္စြ်ာျဖင့္ ႏ င့္ 
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ မတသ်ားစုမ််ားႏ င့္ ဝနထ္မ္းမ််ား္တု႔ႏ င့္ေဆြးေႏြး္တုင္ပင္၍ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔၏ ္က္ၾကြျပ း 
ပ းေပါင္းပါဝင္ဖြြဲ႕စည္းထ်ားသည့္ ပည်ာဆည္းပ းေရး အသတုင္းအဝတုင္းကတု ္ည္ေဆ်ာက္ေနသည့္အေလ််ာက္ ဥ းေဆ်ာင္မႈေပးရန္ 
ႀကတိဳးစ်ားအ်ားထု္္လ်က္ရ တပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔၏ အေ္ြးအျမင္ႏ င့္ ္န္ဖတုးထ်ားရ်ာမ််ားကတု အ္ ္ကြ ကြ်န္ုပ္္တု့ 
ေမ ််္ာလင့္ခ်က္န င့္ ေပ််္ာရႊင္မႈကတု ေမ ််္ာလင့္သည့္အေလ ််ာက္ ရ င္သန္ေနေစရန္ ရည္မ န္းထ်ားသည္ – ပည်ာဆည္းပ းသ မ််ားႏ င့္ 
အသတုင္းအဝတုင္းဝင္မ််ားအျဖစ္န င့္ ေယရု၏ အပါးေ္်ာ္မ််ားအျဖစ္ ္တုး္က္မႈအ္ြက္ အၿမြဲ္မ္း ႀကတိဳးပမ္းေနလ်က္ရ တသည္။ 
 
Mr. Brendan Gill    ေက််ာင္းအုပ္ႀက း 
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ေက််ာငး္ အခ်က္အလက္မ််ား 
 
အမည္-   St Bernadette’s မ လ္န္း ေက််ာငး္ 
 
လိပ္စာ-   2 Willey Street     

          North Sunshine 3020  

 
တယလ္ီဖုနး္-   9311 8872 

 
ဖက္စ-္   9311 2469 

 
အီးေမးလ္-  principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

 
ဝက္ဘဆ္တကု္-   www.stbsunshinenth.catholic.edu.au 

 
ေက ာင္းအုပ္ႀကးီ   Mr. Brendan Gill  
 

 
ဘုရ်ားရ တခတးုေက််ာငး္ 
 
ဘုရ်ားရ တခတးုေက််ာငး္ ဘနု္းႀက း- Fr John Taliana MSSP 

 
လက္ေထ်ာက္ ဘုနး္ႀက း-  Fr Denis Carabott MSSP 

 
ဘုန္းႀက း ဖုန္းနံပါ္-္  9311 2977 

 
ဘုန္းႀက း ဖက္စ-္   9311 7146 

 

 

 

mailto:principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au
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အေ ြ္းအျမင ္ေၾကည်ာခ်က္ 
 

St Bernadette’s ကက္သလစ္ ေက််ာင္းအသတုင္းအဝတုင္းသည္ ယံုၾကည္မႈ လႊမ္းမတုးေနသည့္ 
မ်က္ေမ ်ာက္ေခ္္ ပည်ာဆည္းပ းေရး ပ္္ဝန္းက်င္္စ္ရပ္ကတု ဖန္္ းေပးရန္ ႀကတိဳးပမ္းလ်က္ရ တပါသည္။ 

ဘ်ာသ်ာေရး အခမ္းအန်ား၌ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ ကြြဲျပ်ားျခ်ားန်ားက်ယ္ျပန္႔မႈကတု ေအ်ာင္ပြြဲခံၿပ း 
လက္ခံယံုၾကည္ၾကပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔သည္ ႀက းထြ်ားေစၿပ း ေစ့ေဆ်ာ္ေပးေစမည့္ အန်ာဂ္္ကတု ဖန္  ္းေပးရန္အ္ြက္ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔၏ 
သမတုင္းႏ င့္ ရတုးရ်ာဓေလ့မ််ားကတု ဂုဏ္ျပိဳပါသည္။ 

 
ဘရု်ားသခငသ္ည ္ကြ် ႏ္ုပ္္ တု႔အ်ား ခ်စခ္ငသ္ည ္– ကြ် ႏု္ပ္္ တု႔အ်ား ဘရု်ားသခငက္တ ုခ်စခ္ငခ္ြင့္ျပိဳပါ 

 

္နဖ္တးုထ်ားရ်ာမ််ား 
 

ႀကတိဳဆတုမႈ                         ေ လးစ်ားမႈ 
ရတုးသ်ားမႈ                                 ကတုယ္ခ်ငး္စ်ာန်ာ္္္မႈ 

သ်ာန်ာည မ ်မႈ                                ပ းေပါင္းပါဝင္မႈ 
သတစၥ်ာရ တမႈ                        ပ းေပါင္းလုပက္တုင္မႈ 

 
 

စည္းမ်ဥး္မ််ားကတ ုပံုေဖ်္ာမႈ 
 

 100% ရ်ာခုတင္ႏႈန္းေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား  100% ႏႈန္းေသ်ာ အခ်တန္ 
 

 ေဝမ ်ဖလ ယ္ေရးႏ င့္ အျပန္အလ န္ ပံ့ပတုးေရး ယဥ္ေက်းမႈကတု ေသခ််ာေပးေစမည့္ 
ဆရ်ာဆရ်ာမအ်ားလံုး၏ စြမ္းေဆ်ာင္ရည္ကတု ္ည္ေဆ်ာက္ေပးျခင္း 

 
 ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားႏ င့္ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား မတမတ္တု႔၏ ပည်ာဆည္းပ းေရးကတု 

ဥ း္ည္ေစရန္ လုပ္ပတုင္ခြင့္ေပးအပ္သည့္ ခတုင္မ်ာေသ်ာ ဥ းေဆ်ာင္မႈ 
 

 ေဒသဆတုင္ရ်ာႏ င့္ ကမ်ာၻအႏ ႕ံ လ မႈ႕အသတုင္းအဝတုင္းႏ င့္္ကြ အမ န္္ကယ္ႏ င့္ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ပည်ာဆည္းပ းမႈ 

 
 အျပင္ပန္းအ်ားျဖင့္ မ်က္ႏ ်ာမ လ်က္ရ တေရး 

 
 အ်ားလံုးအ္ြက္ ပည်ာဆည္းပ းေရးႏ င့္ သင္ၾက်ားပတု႔ခ်ေရးကတု အေျခအေနခန္႔မ န္းရန္ မ န္ကန္ေသ်ာ 

စတစစ္မႈမ််ား 
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ေက််ာင္း အခ်တန္ဇယ်ား 
 

       နံနက္ 8.45 န်ာရ   - ေက််ာငး္ခ်တန ္စ္င ္
     နံနက္ 10.00 န်ာရ   - ဥ းေႏ ်ာက္ အဆ်ာေျပစ်ားရန္ အ်ားလပ္ခ်တန ္
နံနက္ 11.00 - 11.15 န်ာရ  - ႀက းၾကပ္မႈေအ်ာက္၌ ေန႔လည္စ်ာ စ်ားခ်တန ္
နံနက္ 11.15 - 12.00 န်ာရ  - ေန႔လည ္ကစ်ားခ်တန ္
  ေန႔လည္ 2.00 -   2.30 န်ာရ  - ဥ းေႏ ်ာက္ အဆ်ာေျပစ်ားရန္ ႏ င့္ အ်ားလပ္ခ်တန ္
       ေန႔လည္ 3.30 န်ာရ - ေက််ာငး္ဆင္းခ်တန ္
စုေဝးခ်တန ္ေန႔လည္ 2.30 န်ာရ  – 3.00 န်ာရ  ဗဒုၶဟ းေန႔ – အ်ားလံုးကတု ႀကတိဳဆတုပါ၏   

 
 ဗဒုၶဟ းေန႔ ေန႔လည ္3.00 ၌ ေက််ာငး္ဆငး္သည ္ (ဝနထ္မး္မ််ားအ္ြက ္အ္္ပ္ည်ာဆတငုရ္်ာ ဆညး္ပ းမႈ) 

 
ကေလးမ််ားအ်ား နနံက ္8.30 န်ာရ  မ္တုင္မ  သတု႔မဟု္ ္ေန႔ည္ 3.45 န်ာရ  ေန်ာက္ပတငု္း ႀက းၾကပ္ေပးမည္ 

မဟု္ ္ေၾက်ာင္း ေက်းဇ းျပိဳ၍ မ ္သ္်ားထ်ားပါ  
(ဗုဒ ၶဟ းေန႔မ််ား၌ ေန႕လည္ 3.15 န်ာရ ) 

 
ေက််ာငး္ ရံုးခနး္ ဖြင့္ခ်တနမ္််ား 

နံနက္ 8.30 န်ာရ  – ေန႔လည ္4.00 န်ာရ  - ္နလၤ်ာ - ေသ်ာၾက်ာ 
 

ေက််ာငး္ဖြင့္္နး္က်ာလ ရကစ္ြြဲမ််ား – 2021 
 
 
ေက််ာငး္ဖြင့္္န္းက်ာလ 1  အ္န္း 1 - 6 ေက််ာင္းသ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားသည ္ေသ်ာၾက်ာေန႔၊ ဇနန္ဝါရ  29 ရက ္နနံက ္

8.45 န်ာရ  စ္င္သည ္
 
မ ႀကတိဳသည ္္နလ်ာၤေန႔ ေဖေဖ်္ာဝါရ လ 1 ရကေ္န႔ နနံက ္8.45 န်ာရ  စ္ငပ္ါမည။္ 2021 ခႏု စအ္္ြက ္မ ႀကတိဳ 
စ္ငသ္ည့္ ေန႔ရကမ္််ားႏ င့္ အခ်တနမ္််ားကတ ုစ်ာမ်ကႏ္ ်ာ 11 ္ြင ္ၾကည့္ရႈပါ 
 
ေက််ာငး္ဖြင့္္န္းက်ာလ 1       ၾက်ာသပေ္းေန႔ ဧၿပ လ 1 ရက္ေန႔္ြင္ ၿပ းဆံုးသည ္
ေက််ာငး္ဖြင့္္န္းက်ာလ 2  ္နလ်ာၤေန႔၊ ဧၿပ  19 ရက္ – ေသ်ာၾက်ာေန႔၊ ဇြနလ္ 25 ရက ္
ေက််ာငး္ဖြင့္္န္းက်ာလ 3  ္နလၤ်ာေန႔၊ ဇ လတုငလ္ 12 ရက္ – ေသ်ာၾက်ာေန႔၊ စက္္ င္ဘ်ာလ 17 ရက ္
ေက််ာငး္ဖြင့္္န္းက်ာလ 4 ္နလၤ်ာေန႔၊ ေအ်ာက္္တဘု်ာလ 4 ရက ္– ဗဒုၶဟ းေန႔၊ ဒ ဇင္ဘ်ာလ 15 ရက ္
 

ၿခံ္ ခံါးဝငေ္ပါကမ္််ား 
 

Westmoreland လမ္း ႏ င့္ Willey လမ္းရ တ ေက််ာင္းၿခံ္ခံါးဝင္ေပါက္မ််ားကတ ုေန႔္ုတင္း နံနက္ 9.00 န်ာရ မ  ေန႔လည ္3.15 
န်ာရ  (ဗုဒၶဟ းေန႔မ််ား၌ ေန႔လည္ 2.30 န်ာရ ) ္ြင္ ေသ်ာခ့္္ပတ္ ္ထ်ားသည္။  နနံက ္9.00 န်ာရ ႏ င့္ ေန႔လည ္3.15 န်ာရ  
အၾက်ား ္ စ္ခု္ ည္းေသ်ာ ဝင္ေပါက္မ ်ာ Willey လမ္းရ တ ေက််ာငး္ရံုးခန္းမ ္ စဆ္င့္ျဖစ္သည္။  ဤအခ်တန္အေ္်ာအ္ြင္း 
သငသ္ည္ ေက််ာင္းႏ င့္ေက််ာင္းဝင္းအ္ြင္း ဝင္ႏတုင္ရန္ ရံုးခန္းဝနထ္မ္းႏ င့္ ေျပ်ာဆတုရမည္။ 
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ေက််ာငး္အသတငုး္အဝတငုး္၌ မတဘ/ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္သ ၏ က႑ 
 

St Bernadette’s ေက််ာင္းအသတငု္းအဝတုင္း၌ မတဘ/ေစ်ာင့္ေရ ်ာကသ္  ္စ္ဥ းအျဖစ ္ သင့္္ြင္ လုပ္ေဆ်ာင္ရန္အ္ြက ္
အလြန္အေရးႀက းသည့္ က႑္စ္ရပရ္ တပါသည္။ သင ္ပံပ့တုးေပးလတကု္သည့္ အေရးႀက းေသ်ာ ပါဝင္လပု္ေဆ်ာင္မႈကတ ုသင ္
အသတအမ ္ ္ျပိဳေပးရန ္ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔ ေ္်ာငး္ဆတပုါသည္။  
 

ကြ် ႏု္ပ္္ တု႔သည ္ေအ်ာကပ္ါ္တု႔အ်ားျဖင့္ သင့္ကေလးအ္ြက ္သငႏ္ င့္အ္  လုပေ္ပးလတပုါသည-္  
 ပည်ာဆညး္ပ းရ်ာ၌ ္န္း္ ည မ ်ေသ်ာ ဖက္စပလ္ုပက္တုငသ္ မ််ားအျဖစ္                     

 သင့္ကေလး၏ ပည်ာဆည္းပ းေရးအ္ြက္ အ္ ္ ကြ ပါဝင္လုပ္ေဆ်ာင္ေပးေရး 
 မည္သတု႔ေနထတုငရ္န္ႏ င့္ မည္သတု႔ပည်ာဆည္းပ းရန္ႏ င့္ပ္သ္က္၍ သင့္ 
ကေလးအ္ြက္ စံျပ္စ္ဥ းအျဖစ ္

 
သင့္ကေလး၏ ပည်ာဆညး္ပ းေရး၌ ကြ် ႏု္ပ္္ တု႔အေနျဖင့္ အ္ ္ ကြ 

ပါဝငလ္ပုက္တငုႏ္တုငသ္ည့္ လကေ္္ြ႕က်က် နညး္လမး္မ််ားမ ်ာ- 
 သင့္ကေလးႏ င့္အ္  အတမ္၌ ပည်ာဆညး္ပ းျခင္း 
 သင့္ကေလး စ်ာဖ္္ရႈျခင္း၊ သင့္ကေလးႏ င့္အ္  ေဒသခံ စ်ာၾကည့္္တကု္ အသငး္ဝငရ္န္၊ ေက််ာင္းခ်တန္ေန်ာက္ပတုငး္ 

ကြ်ႏု္ပ္္တု႔ေက််ာင္း စ်ာၾကည့္္တကု္သတု႔ လ်ာေရ်ာက္ျခငး္္တု႔ကတု အ်ားေပး္တုက္္ ြန္းျခင္း 
 သင့္္ြင္ စတးုရတမ္ပ ပန္မႈရ တသည့္အခါ သင့္ကေလး၏ ဆရ်ာဆရ်ာမႏ င့္စက်ားေျပ်ာဆတရုန္ အခ်တန္ေပးျခငး္ 
 စက်ားေျပ်ာ ေလလ့်ာသငယ္ ေရးသင္္န္းကတု ္ကေ္ရ်ာက္ျခငး္ 
 သင့္ကေလး၏ ပည်ာသငယ္ ေရး ္တုး္က္မႈကတု ျဖစေ္နဆြဲအခ်တန္႔ ေ္ြ႔ျမင္ရန ္Seesaw ကတုအသံုးျပိဳျခငး္ 
 ေလလ့်ာေရးခရ းမ််ား၊ ေရးက းသင္္ န္းႏ င့္ အ်ားကစ်ား အစ အစဥ္မ််ားကတု ေထ်ာကက္ ေပးျခင္း 

 
 

မတဘ/ေစ်ာင့္ေရ ်ာကသ္  ္စဥ္ းအျဖစ ္သင့္အ်ား ေအ်ာကပ္ါ္တု႔အပါအဝင ္ ေက််ာငး္၏္စစ္တ္ ္္ စပ္တငုး္ျဖစသ္ည့္ 
အမ််ားအျပ်ားျဖစေ္သ်ာ လႈပရ္ ်ားေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈမ််ား၌ ပါဝငလ္ပုေ္ဆ်ာငရ္န ္ႀကတိဳဆတပုါသည-္ 
 ပည်ာဆညး္ပ းေရး က ည သ မ််ား 
 ဖက္စပအ္ုပ္စုရ တ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔၏ မတဘမ််ားႏ င့္ ပ းေပါင္းပါဝင္ျခငး္  
 ္စ္ပ္္ႏႊမ္း ေက််ာငး္ဝ္္စံု အေရ်ာငး္ဆတငု္  
 မုန္႔အေရ်ာင္းဆတုင္ က ည သ မ််ား 
 ရန္ပံုေငြ ရ ်ာေဖြေပးျခင္း 
 Evodia Resource Centre ပ ံ့ပိုးမႈ 
 ေက ာင္း ေလံ့လာေရးခရီးမ ား/ေက ာင္းတြင္းေလံ့လာေရးမ ားကို တက္ေရာက္ေပးျခင္း 
 ပည်ာဆညး္ပ းေရး နယ္ပယမ္််ား၌ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား သင္၏္္က္ြ်မး္မႈကတု ေဝမ ်ေပးျခင္း 

 

ေက ာင္း၌ ကူညီေပးသည္ံ့ မိဘ အားလ ုးတြင ္လက္ရရိသက္တမ္းရရိေသာ 
ကေလးမ ား်ားႏရင္ံ့လုပ္ကုိင္ရာ၌ျပစ္မႈကင္းေၾကာင္းလက္မရတ္ ရရိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက ာင္းက င္ံ့ဝတ္ကုိ 

လက္မရတ္ေရးထိုးရမည္။  ေလရ ာက္လႊာမ ားကိ ုအြန္လုိင္း - www.workingwithchildren.vic.gov.au 

တြင္ရရရိ်ားႏိုင္ပါသည ္ 
 

http://www.workingwithchildren.vic.gov.au/
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      သငရ္ိးုညႊနး္တမး္ 
 

ဘာသာေရးဆုိငရ္ာ ပညာေရး 
St Bernadette’s ရရိ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္သည ္ သင ္
အစပ  ိးခ ံ့သည္ံ့ ယ ုၾကည္မႈ ဖြ ႕ၿဖိ းေရးကိ ု ၿပီးျပည္ံ့စ ုေအာင္လပု္ေပးၿပီး သင္ံ့ကေလးအား 
ဆက္လက္လုပ္ေပးေနပါသည္။   ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပညာေရး သင္ၾကားပို႔ခ မႈမ ားကိ ု
အတန္းအဆင္ံ့တိုင္းတြင ္ သင္ၾကားေပးသည္၊ အစီအစဥ္တြင္ ကေလးအားလ ုး 
ပါဝင္သင္ယူေလ့လ်ာေနပါသည္။  သင္ရိုးညႊနး္တမ္းကိ ု ကက္သလစ္ ပညာေရး မ လ္ဘုန္းမရ 
လမ္းညႊန္ခ က္မ ား်ားႏရင္ံ့အညီ ေရးဆြ ထ်ားသည္၊ သင္ၾကားေပးၿပီး စိစစ္ေပးသည္။  သင့္ကေလးအ်ား သ ္ုတ႔၏ 
ယံုၾကည္ခ်က္ လမ္းခရ း္ြင္ သ တ္ု႔ကမၻ်ာ၌ သက္ဆုတင္သည့္အရ်ာႏ င့္ ကက္သလစ္ ဓေလ့ထုံး္မ္းအၾက်ား 
ဆက္စပ္ေပးျခင္းအ်ားျဖင့္ ေထ်ာက္ပံ့ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔ ႀကတိဳးစ်ားအ်ားထု္္ပါသည္။  
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား သ တ္ု႔ ဖ္္ရႈသည့္ သမၼ်ာက်မ္းစ်ာ အျဖစ္အပ်က္မ််ားႏ င့္ မတမတ္တု႔၏ ေန႔စဥ ္
ဘဝမ််ားမ  မ ်ာၾက်ားခ်က္မ််ားကတု ဘဝဆုံးခန္း္တုင္ လတုက္န်ာေနထတုင္ရန္ တ္ုက္ ြ္န္းပါသည္။ 
 

ပည်ာဆည္းပ းေရးႏ င့္ သငၾ္က်ားပတု႔ခ်ေရး- ဗစ္္ တးုရ းယ်ားျပည္နယ္ သငရ္တးုညႊနး္္မး္ 
ဗစ္္တုးရ းယ်ားျပည္နယ္ သင္ရတုးညႊန္း္မ္းသည္ St Bernadette’s အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္သည့္ မ ႀကတိဳမ  10 
္န္းအထတ သင္ရတုးညႊန္း္မ္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ရတုးညႊနး္္မ္းကတု ပံုေဖ်ာ္ထ်ားေသ်ာေၾက်ာင့္ သ္္မ ္္ထ်ားသည့္ 
ဗဟုသု္ႏ င့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ််ားကတု ဖြံ႕ၿဖတိဳးေပးၿပ း ပည်ာဆည္းပ းေရး နယ္ပယ္မ််ား ္စေ္လ ််ာက ္
လႊြဲပတု႔ေပးပါသည္။  St Bernadette’s ၌ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔သည္ ဤသင္ရတုးညႊန္း္မ္းကတု ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
ပည်ာဆည္းပ းေရးႏ င့္ ္တုး္က္မႈကတု စ စဥ္ေပးက်ာ စတစစ္ၿပ း မတဘမ််ားထံသတု႔အစ ရင္ခံရန္အ္ြက္ 
အသံုးျပိဳပါသည္။ သင္ရတုးညႊန္း္မ္းကတု ပည်ာဆည္းပ းေရးနယ္ပယ္မ််ား၊ လုပ္ႏတုင္စြမ္းမ််ားႏ င့္ 
သင္ရတုးညႊန္း္မ္း္စ္ေလ ််ာက္ ဥ းစ်ားေပးမႈမ််ားကတု ပံုစံ္က်္ည္ေဆ်ာက္ထ်ားပါသည္။  
 
ပည်ာဆညး္ပ းေရး နယပ္ယမ္််ား  
အ်ားႏုပညာ 
*အက      *ျပဇ်ာ္္သရုပ္ေဆ်ာင ္  *မ ဒ ယ်ာ    

*ေ္းဂ ္     *အျမင္ပတုင္းဆတုင္ရ်ာ အႏုပည်ာ *အျမင္ပတုင္းဆတုင္ရ်ာ ဆက္သြယ္ေရး ဒ ဇုတင္းပည်ာ 
 
အဂၤလိပ္စ်ာ 
         
က န္းမာေရး်ားႏရင္ံ့ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေရး  
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လ သ်ားေရးပည်ာ 
*ျပည္သ ႕န တ္ႏ င့္ ႏုတင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ  *စ းပြ်ားေရးပည်ာႏ င့္ စ းပြ်ားလုပ္ငန္းပည်ာ 
*ပထဝ       *သမတုင္း 
 
ဘာသာစကားမ ား  
 
သခ ာၤ 
 
သိပၸ  
 
နည္းပည်ာမ််ား 
*ဒ ဇတုင္းပည်ာႏ င့္ နည္းပည်ာမ််ား   *ဒ ဂ်စ္္ြဲလ္ နည္းပည်ာမ််ား 
 
လပုက္တငုစ္ြမး္ေဆ်ာငရ္ညမ္််ား  
ဤလုပ္ကတုင္စြမ္းေဆ်ာင္ရည္မ််ားကတု သ တ္ု႔၏ ထင္ရ ်ားကြြဲျပ်ားေသ်ာ ကတုယ္ပတုင္ ဗဟုသု္ႏ င့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ််ား 
္တု႔ႏ င့္ ြ္ြဲဖက္၍ သင္ရတုးညႊန္း္မ္း္စ္ေလ ််ာက္ ပည်ာဆည္းပ းမႈ္စ္ခုလံုး၌ သင္ၾက်ား ေပးပါသည္။  
*နက္နက္နြဲနြဲႏ င့္စ းစမ္း ေ္ြးေခၚမႈ  *က်င့္ဝ္္ဆတုင္ရ်ာပည်ာ 
*ယဥ္ေက်းမႈဆတုင္ရ်ာ    *ကတုယ္ေရးကတုယ္္်ာဆတုင္ရ်ာႏ င့္ လ မႈေရးဆတုင္ရ်ာ 
 
သငရ္တးုညႊနး္္မး္္စေ္လ ််ာက ္ဥ းစ်ားေပးမႈမ််ား 
ပည်ာဆည္းပ းေရး နယ္ပယ္မ််ား၌ သြ္ ္သြင္းထ်ားသည့္ သင္ရတုးညႊန္း္မ္း္စ္ေလ ််ာက္ ဥ းစ်ားေပးမႈမ််ား 
အေၾက်ာင္းကတု သင္ယ ေလ့လ်ာျခင္း။ 

*အဘတုရင္းဂ်င္းႏ င့္ ေ္်ာရက္စ္ေရလက္ၾက်ား ကြ်န္းသ်ား သမတုင္းေၾက်ာင္းႏ င့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
    *အ်ာရ ႏ င့္ ၾသစေၾ္းလ်၏ အ်ာရ ႏ င့္ဆက္သြယ္မႈ 
    *္ည့္္ံႏတုင္စြမ္းရည္ 
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ST BERNADETTE’S ေက််ာငး္ ဝနေ္ဆ်ာငခ္မ််ားႏ င့္ အခေၾကးမ််ား 
 

ေက ာငး္ ဝနေ္ဆ်ာငခ္မ််ား 
2021 ခုႏ စ္အ္ြက္ ေက််ာင္း ဝန္ေဆ်ာင္ခမ််ားမ ်ာ - ္စ္ႏ စ္လ ်င္ မတသ်ားစု ္စ္စုအ္ြက္ $1100.00 
ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆ်ာင္ခကတု သင့္မတသ်ားစု ္္္ႏတုင္သည့္ ဝန္ေဆ်ာင္ခ ေပးေခ်ေငြ အစ အစဥ္္စ္ရပ္ကတု 
ေက််ာင္းရံုးခန္း၌ ျဖည့္စြက္ေပးသည့္ အစ အမံျဖင့္ ဝန္ေဆ်ာင္ခကတု ေပးႏတုင္ပါသည္။ 
   
ပည်ာေရး အခေၾကးမ််ား 
ပည်ာေရး အခေၾကးမ််ားကတု $250.00 သ္္မ ္္ထ်ားသည္။ ဤအခေၾကး္ြင္ စ်ာရြက္စ်ာ္မ္း၊ 
အရ်ာပစၥည္းမ််ား၊ ICT အရင္းအျမစ္မ််ားႏ င့္ကတရတယ်ာ၊ ဘ်ာသ်ာရပ္ေက်ာက္ခံေၾကးမ််ားႏ င့္ေလ့လ်ာေရးခရ းမ််ား 
အ္ြက္ကုန္က်စရတ္္ တ္ု႔ အက်ိဳံးဝင္သည္။ 
 
္တကုရ္တကု ္ ေငြျဖ္ေ္ပးေခ်သည့္စနစႏ္ င့္ အေၾကြးဝယက္္ျ္ပ်ားျဖင့္ေပးေခ်စနစ္္ တု႔ကတ ု ရရ တႏတုငပ္ါသည။္  
ဤနည္းျဖင့္ ေက််ာင္း ဝန္ေဆ်ာင္မ််ားကတု ေပးေခ်လတုလ ်င္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ ရံုးခန္းမ  ပံုစံ္စ္ေစ်ာင္ကတု ရယ ပါ။ 
 
HCCF (Health Care Card Factor) 
ဗဟုတႏ င့္ျပည္နယ္ အစတုးရ ရန္ပံုေငြကတု မ န္ကန္စြ်ာ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔ လက္ခံရရ တရန္ကတု ေသခ််ာေစရန္ အကယ္၍ 
သင္သည္ လက္ရ တ ေလ ််ာ့ေစ်းက္္ျပ်ား္စ္ခုကတု ကတုင္ေဆ်ာင္ထ်ားလ ်င္ ကြ် ႏု္ပ္္တု႔အ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားရန ္
အလြန္႔အလြန္ အေရးႀက းပါသည္။ ေလ ််ာ့ေစ်းက္္ျပ်ားမ််ားရ တသည့္ မတသ်ားစုမ််ားသည္ CSEF 
ကတုေလ ််ာက္ထ်ားရန္အ္ြက္ ရထတုက္ပါသည္။ 

တ စခနး္ခ ၊ အားကစား်ားႏရင္ံ့ ေလံ့လာေရးခရးီမ ား ရနပ္ ုေငြ (CSEF) 
္ြဲစခန္းခ်၊ အ်ားကစ်ားႏ င့္ ေလ့လ်ာေရးခရ းမ််ား ရန္ပံုေငြ (CSEF) သည္ ရထတုက္သည့္ 
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ္ြက္ ္ြဲစခန္းမ််ား၊ အ်ားကစ်ားပြြဲမ််ားႏ င့္ ေလ့လ်ာေရးခရ းမ််ား 
္က္ေရ်ာက္ရန္အ္ြက္ ကုန္က်စရတ္္ကတု ေပးေခ်ပါသည္။ 

ဝင္ေငြစတစစ္ၿပ းျဖစ္သည့္ သက္္မ္းရ တ ေလ ််ာ့ေစ်းက္္ျပ်ား ကတုင္ေဆ်ာင္ထ်ားသည့္ မတသ်ားစုမ််ား သတု႔မဟု္္ 
ယ်ာယ  ေမြးစ်ားမတဘမ််ားသည္ ေလ ််ာက္ထ်ားရန္အ္ြက္ ရထတုက္ပါသည္။ ရထတုက္သည့္ မ လ္န္းေက််ာင္း 
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ္ြက္ ္စ္ႏ စ္လ ်င္ $125 ေပးပါမည္။ ၎သည ္
က်န္းမ်ာေရးေစ်ာင့္ေရ ်ာက္ေရး က္္ျပ်ား (Health Care Card) ကတုင္ေဆ်ာင္ထ်ားသည့္ မတသ်ားစု အ်ားလံုးႏ င့္ 
သက္ဆတုင္သည္။ 
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ေက််ာငး္ ဝ္္စံုႏ င့္ အဝ္္အစ်ား 
 

ကေလးအ်ားလံုးသည ္သ ္ တု႔၏ နမံညရ္ ငး္ရ ငး္လငး္လငး္ ္ပထ္်ားသည့္ ေက််ာငး္ဝ္စ္ံု အျပည့္ကတ ု
ဝ္ဆ္ငရ္မည ္သတု႔မ သ်ာ အကယ၍္ ေပ််ာကဆ္ံုးလ ်င ္သ ္ တု႔ထ ံျပနပ္တု႔ေပးႏတုငမ္ည။္ 

 
ေႏြရ်ာသ  

 န ညတိဳေရ်ာင ္္ဆံတပ္ပါ ေက််ာင္းဥ းထုပ ္    
 မ းခတုးရင့္ေရ်ာင္ ေဘ်ာင္းဘ ္တ ု
 ္ဆံတပ္ပါ အျဖဴေရ်ာင ္လက္္ တု ရ ပအ္က္  ်  
 အျဖဴေရ်ာင္ သတု႔မဟု္ ္ န ညတိဳေရ်ာင္ ေျခအတ္  ္
 အမည္းေရ်ာင္ သ်ားေရ ရႈဴ းဖတနပ္  
 န ညတိဳေရ်ာင ္္ဆံတပ္ပါ ေလက်ာအေပၚအကၤ  ် 
 ေက ာငး္ အမ  းိသမီး ဝတ္စ ု 
 ဆံပင္ ္ပဆ္ငသ္ည့္အရ်ာပစၥည္းမ််ားမ ်ာ အျဖဴ၊ အမည္း သတု႔မဟု္  ္

န ညတိဳေရ်ာင္မ််ာသ်ာျဖစ္ရမည ္
  
ေဆ်ာငး္ရ်ာသ   

 မီးခိုးရင္ံ့ေရာင ္ေဘာင္းဘီရ ည ္
 နီညိ ေရာင ္တ ဆိပ္ပါ ေလကာအေပၚအကၤ ီ   
 တ ဆိပ္ပါ အျဖဴေရာင ္လကရ္ ည္ ရရပအ္က ီ္  
 အျဖဴ သုတ႔မဟု္  ္န ညတိဳေရ်ာင္ ေျခအတ္ ္ျဖင့္ အမည္းေရ်ာင္ သ်ားေရ ရႈိဳးဖတနပ ္
 မတန္းကေလးမ််ားမ ်ာ မ းခတးုေရ်ာင္ အေပၚအက် ၤ၊ ္ဆံတပ္ပါ အျဖဴေရ်ာင္ ရ ပအ္က် ၤႏ င့္ န ညတိဳေရ်ာင ္

ေျခအတ္ ္ရ ည္ သတု႔မဟု္ ္ မ းခတုးေရ်ာင္ ေဘ်ာင္းဘ ရ ည္ႏ င့္ ္ဆံတပ္ပါ အျဖဴေရ်ာင္ လက္ရ ည္ 
ရ ပ္အက် ၤ္ တု႔ကတု ေရြးဝ္ရ္မည္ 

 အေပၚအကၤ  ် 
 

 
အ်ားကစ်ား ဝ္စ္ံု  

 ္ဆံတပ္ပါ ပတုလတ ုအက် ၤ လက္္ တု သတု႔မဟု္ ္ လကရ္ ည္ 
 န ညတိဳေရ်ာင ္ေဘ်ာင္းဘ ္ တု  
 အ်ားကစ်ား ေဘ်ာင္းဘ ရ ည္  
 ္ဆံတပ္ပါ ေလက်ာ အေပၚအက်ၤ  
 ႀကတိဳး္ပ ္ေျပးသည့္ဖတနပ ္
 အျဖဴေရာင ္သို႔မဟတု္ နီညိ ေရာင ္ေျခအတိ ္

 
အျခ်ား အသံုုးအေဆ်ာင ္ပစၥညး္မ််ား  

 ေက််ာငး္လြယအ္တ္ ္- အျဖဴေရ်ာင္္ဆံတပ္ပါ န ညတိဳေရ်ာင ္
 စ်ာၾကည့္္ုတက္ အတ္ ္- အျဖဴေရာင္တ ဆိပပ္ါ နီညိ ေရာင ္
 အမည္းေရ်ာင္ ဖ္္စ်ာအုပအ္ဖံုး- ေက််ာင္းမ ထု္ ္ေပးသည ္ 
 အျပ်ာေရ်ာင္ ေက််ာင္း အခ်က္အလက္ ဖတငု္္ြြဲ - ေက််ာငး္မ ထု္ ္ေပးသည ္ 
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ဝ္္စံု စည္းမ်ဥး္မ််ား 
 

 အ်ားကစ်ား ေဘ်ာငး္ဘ ရ ညႏ္ င့္ ေျပးသည့္ရႈဴးဖတနပ္မ ်ာ ေက််ာင္း အ်ားကစ်ား ဝ္္စံု အစတ္အ္ပတုငး္ 
္စ္ရပ္ျဖစ္ေသ်ာေၾက်ာင့္ အ်ားကစ်ား ေန႔ရက္မ််ား၌သ်ာ ဝ္ဆ္င္ရန္ျဖစ္သည။္ 

 
 ဆံပငက္တု အခ်တန္္ တုင္း သပ္သပ္ရပရ္ပ္ လုပထ္်ားရန္ျဖစ္သည္။ ပုခံုးထတရ ည္သည့္ဆံပငက္တု ေန်ာက္ျပန ္

ခ်ည္ထ်ားရမည္။ ဆံပငက္တ ု န ညတိဳေရ်ာင္၊ အမညး္ေရ်ာင္ သတု႔မဟု္  ္ အျဖဴေရ်ာင ္ ဆံပင္သတငု္းႀကတိဳးျဖင့္ 
ခ်ည္ထ်ားရန္ျဖစ္သည။္  ဆပံင္မ ်ာ သင့္ေ္်္ာေသ်ာ လ မႈေရးဆတငု္ရ်ာ ႏ င့္ က်နး္မ်ာေရးဆတုင္ရ်ာ စံႏႈနး္မ််ားႏ င့္ 
ကုတက္ည ရန္ျဖစသ္ည။္   
 

 အလ ျပင္မတ္ က္ပ္၊ လကသ္ည္းဆတုးေဆးအပါအဝင္ကတ ုေက််ာငး္၌ အလ ျပင္မထ်ားရန္ျဖစ္သည္။  
 

 န်ား္ြင္္ပဆ္ငထ္်ားသည့္ န်ားကပ္မ််ားႏ င့္ န်ား္ပ္မ််ားႏ င့္ န်ာရ မ််ားသ်ာလ ်င ္ လက္ခသံည့္ 
လက္ဝ္ရ္္န်ာမ််ားျဖစသ္ည္ (န်ား္စ္ဖက္္ ြင္ ္စ္ခသု်ာ)။ 
 

 အကယ၍္ ကေလးမ််ားမ ်ာ အေၾက်ာင္းရငး္္စ္ခုခုေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းဝ္စ္ံုကတု 
မဝ္္ႏတုင္သည့္ကတစၥ၌ မတဘက လက္မ ္ ္ ေရးထတုးထ်ားသည့္စ်ာ္တုျဖင့္ 
ဆရ်ာဆရ်ာမအ်ား အေၾက်ာငး္ၾက်ားရန္ လတအုပသ္ည္။ 

 
ဥ းထပု ္မ ဝါဒ       
ေက််ာငး္ဖြင့္္န္းက်ာလ 1 ႏ င့္ ေမလကုနအ္ထတအျပင္ စက္္ င္ဘ်ာလ 1 ရက္ေန႔မ  စ္င၍္ ေက််ာငး္ဖြင့္္န္း က်ာလ 
4 ကုနဆ္ံုးသညအ္ထတ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔မ ်ာ Sunsmart ေက််ာင္းျဖစ္သျဖင့္ ကေလးအ်ားလံုးသည္ သ ္ တု႔ အျပင္ေရ်ာက္ရ တခ်တန္၌ 
ေက််ာငး္ ဥ းထုပက္တု ဝ္ဆ္င္ရမည္မ ်ာ မျဖစမ္ေနလပုရ္န ္ ျဖစသ္ည္။  ေက််ာင္းဥ းထုပက္တု မဝ္ဆ္ငသ္ည့္ 
ထတကုေလးမ််ားသည ္ ေနပ ထြဲ၌ ကစ်ားႏုတင္မည္ မဟု္ ္သည့္အျပင ္ ကစ်ားကြင္း၏ ေနရတပ္ေနရ်ာ၌ ေနရန္ 
လတုအပ္ပါလတမ့္မည္။  အျခ်ား ဥ းထုပမ္််ားကတု ဝ္ဆ္င္ရန္ ခြင့္မျပိဳေၾက်ာငး္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ မ ္ သ္်ားထ်ားပါ။  
 
ေပ ာကဆ္ ုး ပစၥညး္ 
အဝ္အ္စ်ား အ်ားလံုးကတ ု မတမတ္ တု႔၏ ကေလး နမံညျ္ဖင့္ ရ ငး္ရ ငး္လငး္လငး္ ကဗညး္္ပထ္်ားရန ္ မတဘမ််ားအ်ား 
ေ္်ာငး္ဆတုပါသည္။ သင့္ကေလးအ်ား သ /သ မ ကတယု္ပတုင္ပစၥည္းမ််ားကတ ု ၾကည့္ရႈေစ်ာင့္ေရ ်ာက္ရန္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ 
ေလက့်င့္ေပးထ်ားပါ။ ေပ််ာကဆ္ံုးပစၥည္းကတု စ မံေရးေနရ်ာရ တ ျခင္းေ္်ာငး္ထြဲ၌ ထ်ားပါသည၊္ အကယ္၍ သင့္ 
ကေလး/ကေလးမ််ား ္စ္စံု္စ္ခု ေပ််ာကဆ္ံုးလ ်င္ အခ်တန္မေရြး ရံုးခန္း၌ သင ္စစ္ေဆးႏတုင္ပါသည္။   
 
ဝ္စ္ံု ဝယယ္ ျခငး္ 
ဝ္္စံုမ််ားကတု မ ်ာထ်ားႏုတင္ၿပ း ရံုးခန္းမ  ဝယယ္ ႏတုင္ပါသည္။ ္စ္ပ္္ႏႊမ္း ဝ္္စံုအခ်ိဳတ႕လည္း ရရ တႏုတင္ေသ်္ာလည္း အခ်ိဳတ႕ 
အရြယ္အစ်ားမ််ားမ ်ာ အကန္႔အသ္္ရ တႏတုင္သည္၊ ေက်းဇ းျပိဳ၍ ရံုးခန္းဝနထ္မ္းႏ င့္ စတစစ္ပါ။  
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ေယဘုယ  အခ က္အလက္မ ား 
 

2021 ခႏု စအ္ ြ္က္ ေက််ာငး္ဖြင့္ရက္မ််ား 
 အ္န္း 1 – 6 မ  ကေလးအ်ားလံုးအ္ြက္ ေက််ာင္းစ္င္သည္မ ်ာ  

ေသ်ာၾက်ာေန႔၊ ဇန္နဝါရ လ  29 ရက္ေန႔ နံနက္ 8.45 န်ာရ မ  ေန႔လည္ 3.30 
န်ာရ အထတျဖစ္သည္။ 

 
မ ႀကတိဳ 2021 ခနု စ ္

ေန႔ရက ္ စတငခ္ နိ်္ားႏရင္ံ့ ၿပးီဆ ုးခ နိ ္
တနလၤာေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 1 ရက ္ နံနက္ 8.45 န်ာရ  – ေန႔လည္ 3.30 န်ာရ  

အဂါၤေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 2 ရက ္ န နက ္8.45 နာရ ီ– ေန႔လည္ 3.30 နာရ ီ
 ဗဒုၶဟးူေန႔ ေဖေဖၚဝါရလီ 3 ရက ္ မ ႀကတိဳအ္ြက ္ေက််ာငး္ပတ္ သ္ည ္
ၾကာသာပေတးေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 4 ရက ္ န နက ္8.45 နာရ ီ– ေန႔လည္ 3.30 နာရ ီ

ေသာၾကာေန႔ ေဖေဖၚဝါရလီ 5 ရက္ န နက ္8.45 နာရ ီ– ေန႔လည္ 3.30 နာရ ီ
 ဗဒုၶဟးူေန႔ ေဖေဖၚဝါရလီ 10 ရက ္ မႀူကိ အတြက ္ေက ာငး္ပတိသ္ည ္
 ဗဒုၶဟးူေန႔ ေဖေဖၚဝါရလီ 17  ရက ္ မႀူကိ အတြက ္ေက ာငး္ပတိသ္ည ္

 
မ ၾကတိဳကတု ္နလ်ာၤေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ 1 ရကေ္န႔ န နက္ 8.45 နာရီတြင္ စတင္ပါမည္ 

 ္နလၤလ်ာေန႔ ေဖေဖ်္ာဝါရ လ 1 ရကေ္န႔ မ ႀကတိဳေက််ာင္းသ ေက််ာငး္သ်ားမ််ား နံနက္ 8.45 န်ာရ  – ေန႔လည္ 
3.30 န်ာရ  ေက််ာင္း္က္မည္ 

 ဗုဒၶဟ းေန႔မ််ား၌ မ ႀကတိဳ စစေ္ဆးမႈကတု ေဆ်ာင္ရြက္မည္ 
 သငသ္ည္ ရက္ခ်တန္း အခ်တန ္ရပါလတမ့္မည္ 
 မ ႀကတိဳသည္ ္နလၤ်ာေန႔ ေဖေဖ်ာ္ဝါလ 22 ရက္ေန႔မ  စ၍ ္စ္ပ္လ္ံုး ေက််ာင္း္က္မည္  

 
ကေလး လံုၿခိံဳေရး 
St Bernadette’s ေက််ာင္း အသတုငး္အဝတငု္း ္စခ္ုလံုးအ္ြက ္ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔ ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္မႈေအ်ာက္ရ တ ကေလးမ််ား၏ 
လံုၿခံိဳေရးသည္ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀက းပါသည္။  နံနက ္ 9.00 န်ာရ ႏ င့္ ေန႕လည္ 3.15 န်ာရ အၾက်ား 
ေက််ာငး္သတု႔ဝင္လ်ာမည့္ မည္သ မဆတသုည္ ေက််ာင္းရံုးခန္းမ  ္စဆ္င့္ ဝငလ္်ာရမည္။  အကယ္၍ သငသ္ည ္
သင့္ကေလးအ်ား ဥပမ်ာ ရက္ခ်တနး္/အေရးေပၚကတစၥအ္ြက္ ေက််ာင္းမဆင္းမ  လ်ာေရ်ာက္ေခၚယ ရန ္ လတုအပလ္ ်င ္
သငသ္ည္ သင့္ကေလးအ်ား သင့္ေ္်္ာသလတု လက္မ ္ ထ္တုး ေခၚေဆ်ာငသ္ြ်ားေၾက်ာငး္ ေသခ််ာေစရန္ ရံုးခန္းမ ္စဆ္င့္ 
ဝင္ရမည္။  ေက််ာင္းဆင္းခ်တန္၌ သင့္ကေလးအ်ား လ်ာေရ်ာက္ေခၚယ မည့္ လ အ်ားလံုးကတု ရံုးခန္းအ်ား အသတေပးရန ္
ေက်းဇ းျပိဳ၍ ေသခ််ာေစပါ။  “ကေလး လံုၿခံိဳေရး” ႏ င့္ဆက္စပသ္ည့္ ဥပေဒအသစက္တ ုကြ် ႏု္ပ္္တု႔ လတကု္န်ာေစေၾက်ာင္း 
ေသခ််ာေစရန ္ ေက််ာငး္ႏ င့္ ေလလ့်ာေရးခရ းမ််ား၌ ပံ့ပတးုက ည လတုေသ်ာ မတဘ အ်ားလံုးသည ္လက္ရ တသက္္ မ္းရ တေသ်ာ 
ကေလးမ််ားႏ င့္လုပက္တုငသ္ည့္ ျပစ္မႈကင္းေၾက်ာငး္လက္မ ္ ္ ကတငု္ေဆ်ာငထ္်ားရန္လတအုပ္ၿပ း က်င့္ဝ္စ္ည္းကမ္းကတ ု
လက္မ ္ထ္တးုရမည္။ ဤသတု႔အ်ားျဖင့္ ကေလးအ်ားလံုးအ္ြက္ အႏ ရ်ာယက္တု အနတမ့္ဆံုးေလ ််ာ့ခ်ေစၿပ း 
သင့္ကေလးအ္ြက္ လံုၿခံိဳေသ်ာ ပ္္ဝန္းက်င္္ စ္ခကုတု အျမင့္မ်ားဆံုးျဖစ္ေစပါသည္။ 
ကေလး လံုၿခံိဳေရး မ  ဝါဒ (The Child Safety Policy)၊ ေက််ာငး္သ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ္ြက္ အသတလြယသ္ည့္ ကေလး 
လံုၿခံိဳေရးဆတုင္ရ်ာ မ ဝါဒ (student friendly Child Safety Policy)၊ အ္္ပ္ည်ာရ င္ က်င့္ဝ္္စည္းကမ္း 



St Bernadette’s Parent Information Booklet                        2021  Page 12 
   

 

 

(Professional Code of Conduct) – လ မႈ႔အသတငု္းအဝတုင္းႏ င့္ဧည့္သည္မ််ား၊ ေက််ာင္းသ ေက််ာငး္သ်ား 
က်င့္ဝ္္စည္းကမ္း (Community and Visitors, Student Code of Conduct) ႏ င့္ ္တုင္္ န္းရမည့္ ္်ာဝန္ႏ င့္ 
ကေလး လံုၿခံိဳေရး ္်ာဝနယ္ မႈ ေၾကည်ာခ်က ္ (Reporting Obligation and Child Safety Commitment 
Statement)္တု႔ကတုေက််ာင္းဝကဘ္္ဆတကု္္ ြင္ေ္ြ႕ရ တႏတုင္ပါသည-္www.stbsunshinenth.catholic.edu.au 
 
ကေလးမ််ားႏ င့္လပုက္တငုရ္န ္ ျပစမ္ႈကငး္ေၾက်ာငး္ လကမ္ ္  ္ ကတငုေ္ဆ်ာငထ္်ားသည့္ မတဘမ််ားသည ္ St Bernadette’s 
ေက််ာငး္ကတ ုေစ္န်ာဝ့နထ္မး္ လပုမ္ည့္ေနရ်ာဟ ုေဖ်္ာျပရမည။္ 
 
ေက််ာငး္ပရဝနမ္  ထြကခ္ြ်ာမည့္ ကေလးမ််ား 
 မတဘမ််ား သတု႔မဟု္ ္ ခြင့္ျပိဳခံရသ  (မ််ား) ႏ င့္အ္ ္ ကြ ထြက္ခြ်ာသည္ မဟု္ လ္ ်င္ မည္သည့္ကေလးကတုမ ် 
ေက််ာငး္ဝင္းအ္ြင္းမ  ထြကခ္ြ်ာရန္ ခြင့္မျပိဳပါ။ 
 
ေက််ာငး္ ပ်ကက္ြကမ္ႈမ််ား   
ေက်ာငး္မြန္ေသ်ာ က်န္းမ်ာေရးသည ္ ေက််ာငး္္တးု္က္မႈအ္ြက ္ အခရ်ာက်ပါသည္။ သင့္ကေလးအ်ား အကယ၍္ 
သ /သ မ ေနမေက်ာင္းလ ်င ္ ေက််ာင္းသတု႔ ေက်းဇ းျပိဳ၍ မလ်ာေစပါႏ င့္။ သင့္ကေလး ေက််ာင္းပ်ကက္ြက္မႈကတ ု
ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔အ်ား အသတေပးရန္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ ဆရ်ာဆရ်ာမ/ရံုးခန္းကတု ဖုနး္ 9311 8872 သတု႔မဟု္ ္အ းေမးလ္ျဖင့္ နံနက ္
9.30 န်ာရ မထတုးမ  အေၾက်ာင္းၾက်ားပါ။ 
 
မရ ငး္ျပႏုတငသ္ည့္ ပ်ကက္ြကမ္ႈမ််ား 
ေက််ာငး္သ ေက််ာင္းသ်ား ေက််ာငး္္က္ေရ်ာကမ္ႈသည္ ဗစ္္တုးရ းယ်ားျပညန္ယ ္အစတးုရ၏ အ်ာရံုစတုကရ္်ာႏ င့္ သံုးသပ္ရ်ာ 
နယ္ပယ္္ စ္ခ ု ျဖစလ္်ာခြဲသ့ည္။ ေက််ာငး္သ ေက််ာင္းသ်ား အ်ားလံုး၏ လံုၿခံိဳေရးႏ င့္ သ်ာယ်ာေက်ာင္းမြန္ေရးကတ ု
ေသခ််ာေစရန ္ မတဘမ််ား သတု႔မဟု္ ္ ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္သ မ််ားသည္ ေက််ာငး္ပ်က္ကြက္ရန ္ ေမ ််္ာလင့္ထ်ားသည့္ ေန႔ရက္၌  
ပ်ကက္ြက္မႈအ္ြက ္ ရ င္းလင္းခ်ကႏ္ င့္္ကြ ေက််ာငး္အ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားရန ္ သတု႔မဟု္  ္ ္င္ျပရနအ္္ြက ္
ေက််ာငး္သတု႔ ဆက္သြယ္ေပးရန္ ္်ာဝနရ္ တပါမည္။  ဤကတစၥကတု ပ်ကက္ြက္မည့္ရက္ ေက််ာင္းခ်တန္ မစ္င္မ  
အေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္။ အကယ္၍ မတဘ သတု႔မဟု္ ္ ေစ်ာင့္ေရ ်ာကသ္ သည္ ေက််ာင္းအ်ား မဆကသ္ြယသ္ည့္ကတစၥ၌ 
ေက််ာငး္သည္ မတဘမ််ား သတု႔မဟု္ ္ ေစ်ာင့္ေရ ်ာကသ္ မ််ားအ်ား အဆတုပါနံနက္ပတငု္း္ြင္ ဆကသ္ြယ္ပါလတမ့္မည္။ ပထမဥ းစြ်ာ 
အလတအုေလ််ာက္ေပးပတု႔သည့္ အမ ်ာစ်ာမ ္စဆ္င့္ လုပပ္ါလတမ့္မည္။  အဆတပုါနံနက္ပတုင္း၌ မတဘမ််ား သတု႔မဟု္  ္
ေစ်ာင့္ေရ ်ာကသ္ ထမံ  မည္သည့္္ု႔ံျပန္မႈမ ် လက္ခမံရရ တလ ်င္ ရ င္းလင္းခ်ကက္တ ု သတရ တရနအ္္ြက္ ထပဆ္င့္၍ 
ဖုန္းဆက္ပါလတမ့္မည္။  မတဘမ််ား သတု႔မဟု္ ္ ေစ်ာင့္ေရ ်ာကသ္ မ််ားအ်ား မဆကသ္ြယ္ႏုတင္သည့္ကတစၥ၌ ေက််ာင္းသည ္
ေက််ာငး္သ ေက််ာင္းသ်ား၏ ဖတုင္္ြြ္ဲ ြင္ အဆတုျပိဳထ်ားသည့္ အေရးေပၚ ဆကသ္ြယ္ရမည့္သ အ်ား ဆကသ္ြယ္ရန ္
ႀကတိဳးစ်ားပါလတမ့္မည္။  ္ုံ႔ျပန္မႈ မရရ တသည့္အျပင္ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ား၏ လံုၿခံိဳေရးႏ င့္ ေက်ာင္းမြန္ေရးအ္ြက္ 
စတုးရတမ္မႈရ တသည့္အခါ ဗစ္္ တုးရ းယ်ားျပည္နယ္ ရြဲအ်ား ဆကသ္ြယ္ေက်ာင္း ဆကသ္ြယႏ္တုင္ပါသည္။ 
 
အႏတုငအ္ထက္စ းႏ ငး္မႈ ဆန္႔က်ငေ္ရး မ ဝါဒ 
St Bernadette’s သည္ အႏတုင္အထက္စ းႏ င္းမႈကတု လက္မခံသည့္ အေက်ာင္းဖက္ရႈျမင္ေသ်ာ ယဥ္ေက်းမႈကတု 
ပံ့ပတုးထ်ားၿပ း ယင္းသတု႔လုပ္ေဆ်ာင္ရ်ာ၌ ေက််ာင္းအသတုင္းအဝတုင္းရ တလ အ်ားလံုး ြ္င္ ေလးစ်ားမႈျဖင့္ အဆက္ဆံ 
ခံရရန္အခြင့္အေရး၊ ပည်ာဆည္းပ းရန္ သတု႔မဟု္္ သင္ၾက်ားပတု႔ခ်ေပးရန္ အခြင့္အေရး္တု႔အျပင ္
ေဘးကင္းလံုၿခံိဳေၾက်ာင္းႏ င့္ မတမတ္တု႔၏ ေက််ာင္းပ္္ဝန္းက်င္၌ လံုၿခံိဳေၾက်ာင္းခံစ်ားရရန္ အခြင့္အေရး 
ရ တပါလတမ့္မည္။  

http://www.stbsunshinenth.catholic.edu.au/
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ေက််ာင္း၏ အႏတုင္အထက္စ းႏ င္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မ ဝါဒကတု ေက််ာင္း ဝက္ဘ္ဆတုက္ရ တ "ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ား 
သ်ာယ်ာေက်ာင္းမြနေ္ရး" ေအ်ာက္၌ ေ ြ္႕ရ တႏတုင္ပါသည္။ 
 

သင့္ကေလးအ်ား ေက််ာငး္မ  လ်ာေရ်ာက္ေခၚယ ျခငး္ 
သင့္ကေလးအ်ား သ /သ မအ်ား ေက််ာင္းမ  မည္သ လ်ာေရ်ာက္ေခၚမည္ျဖစေ္ၾက်ာင္း အသတေပးထ်ားရန ္
ေက်းဇ းျပိဳ၍ ေသခ််ာေစပါ၊ ၎မ ်ာ သင္ ေန်ာက္က်ေနသည့္ကတစၥ၌ အလြန္႔အလြန္ အေထ်ာက္အက  
ျပိဳမည္ျဖစ္ေသ်ာေၾက်ာင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤအစ အစဥ္ေျပ်ာင္းလြဲလ ်င္ အစ အစဥ္အသစ္ကတု  
အသတေပးရန္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္္ုတ႔အ်ား ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

Evodia အရငး္အျမစ ္စင္္ ်ာ (ERC) 
Evodia အရင္းအျမစ္ စင္္်ာ (Evodia Resource Centre) သည္ ေက််ာင္း၏ စ်ာၾကည့္ တ္ုက္ႏ င့္ 
အရင္းအျမစ္စင္္်ာ ္စ္ခုျဖစ္သည္။ စ်ာအုပ္မ််ားကတ ုလံုလုံၿခံိဳၿခံိဳႏ င့္ သန္႔သန္႔ရ င္းရ င္း 
ထ်ားရ တရန္အ္ြက္ ေက််ာင္းစ်ာၾကည့္ တ္ုက္အတ္္္စ္ခုကတု သင့္အ်ား ဝယ္ခတုင္းပါသည္။  
အကယ္၍ စ်ာအုပ္မ််ား ေပ််ာက္ဆုံး သတု႔မဟု္္ ပ်က္စ းလ ်င္ မတသ်ားစုမ််ားအ်ား 
အေလ််ာ္ေပးခတုင္းပါသည္။ ERC သည္ မတဘမ််ားႏ င့္ ေက််ာင္းသ  
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ္ြက္ ္နလၤ်ာ၊ ၾက်ာသပေ္းႏ င့္ ေသ်ာၾက်ာေန႔မ််ား၌ 
ေက််ာင္းခ်တန္ ေန်ာက္ပတုင္း ဖြင့္လ စ္ေပးထ်ားပါသည္။ 
 

မေ္်္ာ္ဆျဖစရ္ပမ္််ား/န်ာမက်နး္မႈမ််ား 
မေ္်ာ္္ဆျဖစ္ရပ္္စ္ခု ြ္င္ ကေလး္စ္ေယ်ာက္သည္ န်ာမက်န္းျဖစ္လ ်င္ သတု႔မဟု္္ ဒဏ္ရ်ာရလ ်င္ 
မတဘမ််ား (သတု႔မဟု္္ မတဘက အဆတုျပိဳထ်ားသည့္ ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္သ ) အ်ား ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ 
ကေလးအ်ား အတမ္သတု႔ေခၚသြ်ားႏတုင္ပါသည္- ထတု႔ေၾက်ာင့္ ကေလး၏ အေသးစတ္္အခ်က္အလက္အ်ားလံုးကတု 
အေရးေပၚ ဖတုင္္ြြဲ ြ္င ္ အခ်တန္ႏ င့္္စ္ေျပးည  မ ္္္မ္း္င္ထ်ားရန္ အေရးအႀက းဆံုးျဖစ္သည္။ 
သင့္အေနျဖင့္ လတပ္စ်ာ၊ ဖုန္းနံပါ္္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္သ  စသျဖင့္ေသ်ာ ေျပ်ာင္းလြဲမႈ္စ္ခုခုကတု ရံုးခန္းအ်ား 
ခ်က္ခ်င္း သင္ အေၾက်ာင္းၾက်ားေပးရန္ လတုအပ္ပါသည္။ 
 
က်ာကြယေ္ဆးထတးုရန ္လတအုပခ္်ကမ္််ား 
သင့္ကေလးကိ ု ေက ာင္းအပ္သည္ံ့အခါ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေဆးထုိး လက္မရတ္ကုိ သင ္ ေပးအပ ္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤလက္မ ္္ကတု ဖုန္း 1800 653 809 အ်ားဆက္ျခင္းျဖင့္လည္းေက်ာင္း သတု႔မဟု္္  

acir@medicareaustralia.gov.au  သတု႔ အ းေမးလ္ပတု႔ျခင္းျဖင့္လည္းေက်ာင္း သတု႔မဟု္္  

www.medicareaustralia.gov.au/online မ လည္းေက်ာင္း ရရ တႏတုင္ပါသည္။ 
မနု္႔ေရာငး္ဆိငု ္

ေက််ာငး္ မုန္႔အေရ်ာငး္ဆုတငက္တု ္နလၤ်ာ၊ ၾက်ာသပေ္းႏ င့္ ေသ်ာၾက်ာေန႔မ််ား္ြင္ နံနက္ 11.15 န်ာရ  - 11.45 
န်ာရ အၾက်ား္ြင္ ဖြင့္လ စထ္်ားပါသည။္ ေန႔လည္စ်ာ မ ်ာယ ျခင္းမ််ားကတု အ္န္းပတုငဆ္ရ်ာမထ ံ
စက ဴအတ္ ္ေပၚ၌ သင့္ကေလး၏ အေသးစတ္ ္အခ်က္အလက္၊ မ ်ာယ မည့္မုန္႔ႏ င့္ 
ေငြေၾကးကတေုရးသြင္းၿပ း မ ်ာယ ႏတုင္ပါသည။္   

မတဘ က ည သ မ််ားအ်ား - ႀကတိဳဆတုပါ၏။ 
 

mailto:acir@medicareaustralia.gov.au
http://www.medicareaustralia.gov.au/online
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ေက််ာငး္သတု႔ ေငြေပးေခ်ျခငး္ 
အခ်တန္အ်ားေလ််္ာစြ်ာ မတဘမ််ားအ်ား ကံစမ္းမြဲလက္မ ္္မ််ား ဝယ္ရန္၊ စ်ာအုပ္အသင္းဝင္ရန္ သတု႔မဟု္္ 
သ်ာသန်ာျပိဳေန႔ လႈပ္ရ ်ားမႈမ််ား စသျဖင့္သတု႔ အလ ဴေငြထည့္ရန္ ေမးျမန္းပါသည္။ ေငြ (ျဖစ္ႏတုင္လ ်င္ 
အေၾကြအ္တအက်) ကတု သင့္ကေလး နံမည္၊ အ္န္းႏ င့္ အလ ဴေပးသည့္ကတစၥကတု စ်ာအတ္္္စ္ခု္ြင္ 
ေရးသ်ား၍ ေက််ာင္းသတု႔ ေပးပတု႔သင့္ပါသည္။ 
 

စက ဴ ပါးလကသ္ု္ ပ္ဝါမ််ား 
သင့္ကေလးအ်ား ေက််ာင္းပထမေန႔၌ စက ဴပါးလက္သု္္ပဝါ ပံုးအႀက း 2 ပံုးကတု ေက်းဇ းျပိဳ၍ ေပးလတုက္ပါ၊ 
ဤစက ဴပါးမ််ားကတု စ်ာသင္ခန္းအ္ြင္း ကေလးမ််ား အသုံးျပိဳရန္ ထ်ားေပးပါမည္။   
 

ေဆးပနး္ခ် ေရးရန ္အေပခအံေပၚအက်ၤ  
သင့္ကေလးအ်ား သ /သ မ၏ ေက််ာင္းအက် ၤမ််ားကတု အေပမခံရရန္အ္ြက္ ေဆးပန္းခ် ေရးရန္ အေပခအံေပၚ 
အက် ၤ္ စ္ထည္ကတု ေက်းဇ းျပိဳ၍ ေပးထ်ားပါ။  ၎မ ်ာ သင့္ကေလး၏ ေက််ာင္းအက် ၤကတု ဖံုးအုပ္ေပးေစမည့္ 
ေဟ်ာင္းႏႊမ္းေနသည့္ အရြယ္ႀက းႀက း ရ ပ္အက်ၤ  ္စ္ထည္ျဖစ္ႏတုင္ပါသည္- ၎္ြင္ သင့္ကေလး၏ 
အမည္ကတုလည္း ရ င္းရ င္းလင္းလင္း ကဗည္း္ပ္ထ်ားသင့္သည္။ 
 

ေလံ့လာေရးခရးီမ ား 
္ြဲထတုးစခန္းခ်ေလ့လ်ာေရးမ််ားႏ င့္ ေရက းျခင္းအပါအဝင္ ေလ့လ်ာေရး 
ခရ းမ််ားသည္ ေက််ာင္းအစ အစဥ္၏ အေရးႀက းေသ်ာ အစတ္္အပတုင္း ္စ္ရပ ္
ျဖစ္ၿပ း ေလ့လ်ာေရးခရ း္စ္ခုခ်င္းသည္ စ်ာသင္ခန္းအ္ြင္း ေလ့လ်ာ 
ဆည္းပ းမႈမ််ားကတု ထပ္ဆင့္ျဖည့္စြက္ေပးထ်ားသည့္ ပည်ာေရးဆတုင္ရ်ာ 
အေ္ြ႕အႀကံိဳ ္စ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေလ့လ်ာေရးခရ းမ််ား္ြင္ မျဖစ္မေန 
္က္ေရ်ာက္ရသည္။      

ေရက းျခငး္ အစ အစဥ ္
မ ႀကတိဳရ တ ကေလးမ််ား – 4 ္န္းေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေရက းျခင္းအစ အစဥ္၌ မျဖစ္မေန 
ပါဝင္္က္ေရ်ာက္ရသည္။ ကေလးမ််ားသည္ ေရးက းဝ္္စံုကတု သ တ္ု႔၏ ေက််ာင္းဝ္္စံုေအ်ာက္ ြ္င ္
ဝ္္ဆင္ထ်ားၿပ း ကတုယ္သု္္ပဝါႏ င့္ ေအ်ာက္ခံေဘ်ာင္းဘ ္စ္ထည္ကတုလည္း ေရစတုခံ အတ္္္စ္အတ္္ 
အ္ြင္းထည့္၍ ယ ေဆ်ာင္လ်ာရမည္။ အဝ္္အစ်ား အ်ားလံုး ြ္င္ ရ ငး္ရ ငး္လငး္လငး္ 
ကဗညး္္ပထ္်ားေၾက်ာငး္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ ေသခ််ာေအ်ာင္လုပ္ပါ။  ကေလးမ််ားသည္ အပ ေပးထ်ားသည့္ 
အတမ္္ြင္း ေရက းကန္္ြင္ က းမည္ျဖစ္ၿပ း ္္္ကြ်မ္းသည့္ ေရက းသင္္န္းနည္းျပဆရ်ာမ််ားက 
သင္ၾက်ားေပးပါသည္။ 
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ဆကသ္ြယေ္ရး 
 
Seesaw 

St Bernadette ရ တေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္  Seesaw အက္ဖ္မ ္စ္ဆင့္ ၎္တု႔၏ ပည်ာဆည္းပ းမႈကတု ေဝမ ်ေပးရန ္
ဒ ဂ်စ္္ြဲလ္နည္းကတု အသံုးျပိဳၾကပါသည္။  Seesaw သည ္ အက္ဖ္္စ္ခုျဖစ္ျပ း ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ၎္တု႔၏ 
ပည်ာဆည္းပ းျခင္းကတု ရ တရင္းစြြဲ ကတရတယ်ာမ််ားအသံုးျပိဳျခင္းျဖင့္ မ  ခတုကင္းစြ်ာျဖင့္ မ ္္္မ္း္င္ရန္ႏ င့္ ၎္တု႔၏ အလုပ္ကတု စစ္မ န္ေသ်ာ 
ျပသမႈကတု လုပ္ေပးရန္အ္ြက္ အခြင့္သ်ာေစပါသည္။  Seesaw သည္ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ၎္တု႔၏ 
ပည်ာဆည္းပ းေရး န်ားလည္မႈကတု ဆက္သြယ္ေပးရန္၊ ္ ထြင္ဆန္းသစ္ေစရန္ႏ င့္ လံုျခံိဳေသ်ာ အြန္လတုင္း ပ္္ဝန္းက်င္္ြင္ 
နည္းပည်ာကတု မည္သတု႔အသံုးျပိဳရန္ကတု ေလ့လ်ာရန္ ေနရ်ာ္စခ္ကုတု ေပးအပ္ပါသည္။ 

 
Seesaw သည ္မညက္ြဲသ့တု႔ လပုက္တငုပ္ါသလြဲ။ 
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ား ္စ္ဥ းစ သည္ ၎္တု႔၏ ကတုယ္ပတုင္ ဂ််ာနယ္ကတု ၎္တု႔၏ အ္န္း္ြင္ ရ တပါလတမ့္မည္ျဖစ္ျပ း သ ္တု႔အေနျဖင့္ 
ဓါ္္ပံုမ််ား၊ ဗ ဒ ယတုမ််ား၊ ပံုဆြြဲမ််ား သတု႔မဟု္္ မ ္္စုမ််ားကြဲ့သတု႔ အရ်ာမ််ားကတု ထည့္သြင္းႏတုင္ပါလတမ့္မည္။ 
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ Google apps ႏ င့္ Pic Collage ကြဲ့သတု႔ ေၾက်္ာၾက်ားသည့္ ဖက္ဖ္မ််ားမ  Seesaw သတု႔ ္တုက္ရတုက ္
ထည့္သြင္းႏတုင္ပါသည္။ 

 
Seesaw သည္ ကြ်န္ုပ္္တု႔၏ အ းေမးလ္မ််ားက ကတုင္္ြယ္နတုင္သည့္ အ္တုင္းအဆထက္ ပတုၾက းေသ်ာ ဖတုင္အမ်ိဳတးမ်ိဳတး (jpg, png, mov, 
mp4, pdf, စသျဖင့္) ္တု႔ကတု ကြ်န္ုပ္္တု႔အ်ား ေဝမ ်ဖလ ယ္ေစပါသည္။ ၎သည္ စတစစ္မႈမ််ား၊ ္ံု႔ျပန္သေဘ်ာထ်ား၊ ပံ့ပတုးမႈန င့္ ေန႔စဥ္ 
ပည်ာဆည္းပ းေရးအ္ြက္ အလြန္ၾက းမ်ားသည့္ အက်ိဳတးကတု ရပါမည္။ 
 

 

အက်ိဳတးေက်းဇ းမ််ားမ ်ာ အဘယန္ညး္။ 

ေက််ာငး္သ ေက််ာငး္သ်ားမ််ား မတသ်ားစမု််ား ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ား 

• နက္နက္နြဲနြဲ 
ပည်ာဆည္းပ းေရးႏ င့္ 
ျပန္လည္ဆင္ျခငမ္ႈကတု 
္တုက္္ြန္းေပးသည္ 
• ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ 
မတမတ္တု႔၏ အလုပ္ကတု 
အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားႏ င့္ 
ေဝမ ်ဖလ ယ္ႏတုင္ျပ း အလုပ္ကတု 
္ံု႔ျပန္ေပးႏတုင္သည္။  
• ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားႏ င့္ 
အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား္တု႔န င့္ 
ပ းေပါင္းလုပ္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းမ််ား။ 
• အသံုးျပိဳရန္ လြယ္က  – 
မ ၾကတိဳေက််ာင္းသ်ားမ််ားပင္ 
Seesaw ကတု မ  ခတုကင္းစြ်ာ 
အသံုးျပိဳခြဲ့သည္။   

• ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားထံမ  ေက််ာငး္သ်ား၏ 
ပည်ာဆည္းပ းမႈႏ င့္ သေဘ်ာထ်ား္ု႔ံျပန္မႈ 
အေၾက်ာင္း ခ်က္ခ်င္း အေၾက်ာငး္ၾက်ားစ်ာ 
လက္ခံရရ တသည္။  
• မည္သည့္ ဖုန္း၊ ္က္ပလက္၊ အခ်တန္ 
ေနရ်ာ္ြင္ မဆတု ရယ ႏတုင္သည္။ 
• အ းေမးလ္ပတု႔ရန္ ၾက းမ်ားေနသည့္ 
ဖတုင္မ််ားကတု အပ္ဖ္လုဒ္္င္ႏတုင္သည္။ 
• မတသ်ားစုဝင္မ််ားႏ င့္ 
ေဝမ ်ဖလ ယ္ႏတုင္သည္။ 
• မတသ်ားစုမ််ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ကေလး၏ 

ပညာဆည္းပူးမႈကို 
ေဒါင္းလုဒ္ဆြ ယူ်ားႏိုင္သည္ 

• အလုပ္မ ်ာ “လက္ရ တ” 
လုပ္ေနဆြဲျဖစ္ေသ်ာေၾက်ာင့္ 
္ုံ႔ျပန္သေဘ်ာထ်ားကတု ပတု၍ခ်က္ခ်င္း 
ေပးႏတုင္ျပ း ကြ်န္ုပ္္တု႔၏ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားႏ င့္ 
ပတု၍သက္ဆတုင္သည္။ 
• ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားသည္ ဆက္သြယ္ေရး 
အသံုးျပိဳနည္းလမ္း အမ်ိဳတးမ်ိဳတးကတု 
အသံုးျပိဳျခင္းျဖင့္ ္ုံ႔ျပန္သေဘ်ာထ်ား 
ေပးႏတုင္ပါမည္။ 
• ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားသည္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ္ြက္ လုပ္ရန္ 
“စ်ာလုပ္စရ်ာမ််ား” ကတုခ်ေပးႏတုင္သည္၊ 
္စ္ႏ စ္ပ္္လံုးအ္ြက္ ္တုး္က္မႈကတု 
ေစ်ာင့္ၾကည့္ေစရန္ သ ္တု႔အ်ား 
အခြင့္သ်ာေစပါသည္။  
• ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
ပည်ာဆည္းပ းမႈ (ဗ ဒ ယတု နည္းျပမ််ား၊ 
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• ၾက းၾကပ္ေပးသည့္ 
ပ္္ဝန္းက်င္္စ္ရပ္္ြင္ 
ဒ ဂ်စ္္ြဲလ္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ််ား 
ဖြံ႔ျဖတိဳးေပးသည္။ 

စ်ာရြက္စ်ာ္မ္းမ််ားသတု႔ လင့္ဂ္မ််ား စသျဖင့္)  
ကတု ပံ့ပတုးေပးရန္ Seesaw ကတုအသံုးျပိဳႏတုင္သည ္

 
Seesaw ကတ ုမညသ္တု႔ ရယ ရမညန္ညး္။ 
ကြန္ပ်ဴ္်ာ္စ္လံုး္ြင္  https://web.seesaw.me ျဖင္၎့ သတု႔မဟု္ ္ သင့္ ဖုန္း သတု႔မဟု္ ္ iPad ္ြင္ ‘Seesaw 
Family’ App ကတ ုေဒါင္းလုဒဆ္ြြဲပါ။ 
 
ယခ ုSeesaw ႏ င့္ ဘ်ာျဖစမ္ညန္ညး္။ 
သင့္ကေလး အ္န္းႏ င့္ ဆက္စပ္ျပ းသည္ႏ င့္္စ္ျပတိဳင္နက္ သင့္အ်ား ဆရ်ာဆရ်ာမက အေၾက်ာင္းၾက်ားေပးပါမည္။ 
ေက််ာငး္သ်ားမ််ားသည္ ၎္တု႔၏ အ္န္း စက်ားဝ ကက္တု ၎္တု႔၏ ‘အ္န္း’ သတု႔ ဝင္ေရ်ာက္ရန ္အသံုးျပိဳပါမည္။  

 
မတသ်ားစမု််ား မညသ္တု႔ျဖစမ္ညန္ညး္။ 
ဆရ်ာဆရ်ာမသည ္Seesaw အ္န္းရ တ ေက််ာင္းသ်ား၏ အလုပက္တု မတသ်ားစုမ််ားအ်ား 
ၾကည့္ခြင့္ျပိဳမည္ျဖစ္သည့္ ဖတ္ ္ေခၚစ်ာကတု သင့္အ်ား ပတု႔ေပးပါမည္။ သငသ္ည္ သ ္ တု႔၏ 
ဂ််ာနယရ္ တ ္ငသ္ြင္းခ်က္မ််ားကတု ၾကည့္ရႈႏုတင္ပါမည္၊ ္ငသ္ြင္းခ်က ္အသစက္တု 
အေၾက်ာင္းၾက်ားခံရပါမည္ျဖစ္ျပ း ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားထံမ  အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာမ််ားကတ ုလက္ခံရရ တပါမည္။ သင့္အ်ား 
သင့္ကေလး၏ အလုပအ္ေၾက်ာင္း အေၾက်ာင္းၾက်ားေပးမည္ျဖစ္ျပ း အခ်ကအ္လက ္အ်ားလံုးမ ်ာ ေဘးကငး္ျပ း 
လံုျခံိဳပါသည။္ ကတယု္ေရးလ ်ိဳတ႕ဝ ကထ္်ားရ တမႈႏ င့္ပ္သ္က၍္ ပတုမတုသတရ တလတုေသ်ာ အခ်ကအ္လက္မ််ားကတု ေက်းဇ းျပိဳ၍ 
ဝကဘ္္ဆတကု ္https://web.seesaw.me/privacy-policy/  ္ြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
သင ္အခ်ကအ္လက ္ပတမုတသုတရ တလတပုါသလ်ား။  
အခ်က္အလက္ ပတမုတုသတရ တရနအ္္ြက္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ ဝကဘ္ဆ္တုက္ https://web.seesaw.me/parents/ ္ြင္ၾကည့္ပါ 
 

ေက််ာငး္ သ္ငး္စ်ာေစ်ာငႏ္ င့္ လစဥ ္ျပကၡဒတန ္
ဤသ္င္းစ်ာေစ်ာင္ကတု လစဥ္ ေန်ာက္ဆုံး ဗုဒ ၶဟ းေန႔၌ အတမ္သတု႔ ပတု႔ေပးပါသည္။ မတဘမ််ားအေနျဖင့္ မတမတ္တု႔၏ 
သ္င္းစ်ာေစ်ာင္ကတု လက္ခံရရ တၿပ း ဖ္္ရႈေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစပါ။  ၎ကတု ေက််ာင္းဝက္ဘ္ဆုတက္္ြင္လည္း 
္င္ျပထ်ားပါသည္။  ျပကၡဒတန္္ြင္ ေျမ်ာက္ျမ်ားစြ်ာေသ်ာ ေန႔္စ္ဒ ဝ ျဖစ္ရပ္မ််ားကတု ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာေၾက်ာင့္ 
ေက််ာင္းႏ င့္ပ္္ဝန္းက်င္္ြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾက်ာင္းကတု သင္ သတရ တရန္ ေသခ််ာေစသည့္ 
အေရးႀက းေသ်ာ နည္းလမ္း္စ္ခုျဖစ္ပါသည္။  သ္င္းစ်ာေစ်ာင္္ြင္ အေရးႀက းသည့္ သ္င္းမ််ားႏ င့္ 
ေန်ာက္ဆုံးသ္င္းမ််ားကတုလည္း မတဘမ််ားအ်ား အသတေပးရန္ ေဖ်္ာျပထ်ားပါမည္။  
 
အထ း သ္င္းစ်ာေစ်ာင္မ််ားလည္း ္စ္ႏ စ္္်ာလံုး ေရ်ာက္ရ တလ်ာပါမည္- - ေက််ာင္းဖြင့္္န္းက်ာလ 
အစဥ းပတုင္းႏ င့္ အဆံုးပတုင္း၌ျဖစ္ပါသည္။ အ္န္းအဆင့္အလတုက္ သ္င္းစ်ာေစ်ာင္မ််ား၊ ဘ်ာသ်ာေရးဆတုင္ရ်ာ 
ပည်ာေပး သ္င္းစ်ာေစ်ာင္မ််ား၊ အ ္လ လ မ်ိဳတး သ္င္္းစ်ာေစ်ာင္မ််ားႏ င့္ အျခ်ား အေရးႀက းသည့္ သ္င္းမ််ား 
ကြဲ့သတု႔ျဖစ္ပါသည္။  သင့္ကေလး၏ အျပ်ာေရ်ာင္ ေက််ာင္း အခ်က္အလက္ ဖတုင္္ြြဲ သတု႔မဟု္္ အတ္္ထြဲရ တ 

https://web.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/privacy-policy/
https://web.seesaw.me/parents/
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သ္င္းစ်ာေစ်ာင္ကတု စစ္ေဆးရန္ ေသခ််ာေစပါ။ သ္င္းစ်ာေစ်ာင္မ််ားကတု ေက််ာင္းဝက္ဘ္ဆုတက္္ြင္လည္း 
ေ္ြ႔ရ တႏတုင္ပါသည္။ 
 
 
အ္နး္အဆင့္ သ္ငး္စ်ာေစ်ာင ္
အ္န္းအဆင့္ သ္င္းစ်ာေစ်ာင္မ််ား္ြင္ မတဘမ််ားအ္ြက္ ေက််ာင္းဖြင့္္န္းက်ာလ၌ ပည်ာဆည္းပ းေရးႏ င့္ 
သင္ၾက်ားပတု႔ခ်ေရးကတု အၾကမ္းမ်ဥ္းေဖ်္ာျပထ်ားပါသည္။ အ္န္းအဆင့္ ္စ္ခုစ ၏ သ္င္းစ်ာေစ်ာင္ကတု 
ေက််ာင္းဖြင့္္န္းက်ာလ္စ္ခုစ ၏ ပထမအပ္္ ြ္င္ ထု္္ျပန္ေပးပါသည္။ ဆရ်ာဆရ်ာမ အ းေမးလ္မ််ား၊ 
အထ းေန႔ရက္မ််ားႏ င့္ အထ းျပိဳ သင္ၾက်ားပတု႔ခ်သည့္ေန႔ရက္မ််ားသည္လည္း ၎္ြင္ ပါဝင္ပါသည္။ 
 
 
အစ ရငခ္စံ်ာမ််ားႏ င့္ ပည်ာဆညး္ပ းေရးဆတငုရ္်ာ စက်ားေျပ်ာဆတမုႈမ််ား 
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အစ ရင္ခံစ်ာမ််ားမ ်ာ ္ရ်ားဝင္ စ်ာရြက္စ်ာ္မ္း္စ္ခုျဖစ္ၿပ း မတဘမ််ားႏ င့္ 
ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္သ မ််ားအ်ား ၎္ုတ႔ကေလး၏ ္ုတး္က္မႈကတု အေၾက်ာင္းၾက်ားေပးၿပ း ္စ္ႏ စ္လ ်င္ ႏ စ္ႀကတမ ္
ဇြန္လႏ င့္ ဒ ဇင္ဘ်ာလ္ြင္ ထု္္ျပန္ေပးပါသည္။ ဤအစ ရင္ခံစ်ားမ််ား္ြင ္ ႏ စ္ဝက္ႏ င့္ ္စ္ႏ စ္လံုးမ  
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ပည်ာဆည္းပ းထ်ားသည့္ နမ န်ာမ််ားႏ င့္္ကြ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
ကတုယ္ပတုင္လက္ရ်ာကတု ထည့္သြင္းထ်ားပါသည္။  
 
ပည်ာဆည္းပ းေရးဆတုင္ရ်ာ စက်ားေျပ်ာဆတုမႈမ််ားကတု ္စ္ႏ စ္္်ာလုံး စ စဥ္ေပးပါသည္။  သ်ာမန္အ်ားျဖင့္ 
ဤအခ်တန္မ််ားမ ်ာ “ေ္ြ႕ဆုံက်ာ ႏု္္ခြန္းဆက္” သတု႔မဟု္္ အ္န္းအဆင့္ စက်ားေျပ်ာဆတုမႈအ္ြက္ 
အစ ရင္ခံစ်ာမ််ား ျဖန္႔ေဝၿပ းေန်ာက္ ႏ စ္၏အစဥ းပတုင္း ဇြန္လ ြ္င္ ျဖစ္ၾကၿပ း ေန်ာက္္စ္ဖန္ ေအ်ာက္္တုဘ်ာလ၌ 
မတဘမ််ား ႏ င့္/သတု႔မဟု္္ ဆရ်ာဆရ်ာမမ််ားသည္ ထပ္ဆင့္ ပည်ာဆည္းပ းေရးဆတုင္ရ်ာ စက်ားေျပ်ာဆတမုႈကတု 
ေ္်ာင္းဆတုႏတုင္ပါသည္။  
 
အကယ္၍ ပည်ာအရည္အေသြး၊ လ မႈေရး၊ စတ္္ခံစ်ားမႈဆုတင္ရ်ာ သတု႔မဟု္္ 
အမ အက်င့္ဆတုင္ရ်ာ္တု႔ႏ င့္ ပ္္သက္သည့္ သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးအေၾက်ာငး္ 
ထပ္ဆင့္ သေဘ်ာထ်ား္င္ျပခ်က္ကတ ု အခ်တန္မေရြး သင္ လတုအပ္လ ်င ္
သင့္အေနျဖင့္ အ္န္းပတုင္ဆရ်ာမ သတု႔မဟု္္ ေက််ာင္းရ တ ဥ းေဆ်ာင္သ ္စ္ဥ းကတု 
ရက္ခ်တန္း ေ္်ာင္းခံႏတုင္ပါသည္။ 
 
 
အတမ၌္ ပည်ာဆညး္ပ းေရး မ ဝါဒ 

'အတမ္၌ ပည်ာဆည္းပ းေရး' မ ဝါဒကတု မတဘမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ားႏ င့္ 
ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားႏ င့္ ္တုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပ းေန်ာက္ ခ်မ ္္ခြဲ့ပါသည္။  
ေအ်ာင္ျမင္ေသ်ာ ပည်ာဆည္းပ းမႈမ ်ာ ကေလးမ််ားအေနျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆ်ာင္သည့္အခါ၊ 
သ တ္ု႔၏ ္စ္ဥ းခ်င္း ကြြဲျပ်ားမႈမ််ားကတု အသတအမ ္္ျပိဳသည့္အခါႏ င့္ သ တ္ု႔၏ 
ပည်ာဆည္းပ းမႈကတု အေထ်ာက္အက ျပိဳသည့္ စက်ားေျပ်ာဆတုမႈ၌ ပါဝင္ေျပ်ာဆတုသည့္အခါ 
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အေက်ာင္းဆံုးျဖစ္ေပၚေၾက်ာင္း အသတအမ ္္ျပိဳရန္အ္ြက္ ဤမ ဝါဒကတု ခ်မ ္္ထ်ားပါသည္။ St Bernadette's 
၌ ဤေအ်ာင္ျမင္မႈကတု မတရတုးဖလ်ာ အတမ္စ်ာ (္စ္ခု္ည္းႏ င့္ အ်ားလံုးအက်ိဳံးဝင္သည္) ပံုစံကတု 'အတမ၌္ 
ပည်ာဆည္းပ းျခင္း' ပံုစံသတု႔ ေျပ်ာင္းလြဲေပးရ်ာမ ္စ္ဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔ ဖန္္ းႏတုင္သည္၊ ၎္ြင္ 
အတမ္စ်ာပတု႔လတုက္သည့္ အရ်ာမ််ားႏ င့္ စ်ာအလုပ္မ််ားမ ်ာ ္စ္ဥ းခ်င္း၏ ပည်ာဆည္းပ းေရး လတုအပ္ခ်က္မ််ားကတ ု
အသတအမ ္္ျပိဳေရးႏ င့္ ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ အက်ိဳတးကတု အေျခခံထ်ားပါသည္။  2015 ခုႏ စ္္ြင ္
အတမ္၌ ပည်ာဆည္းပ းေရး မ ဝါဒကတု သြ္ ္သြင္းခြဲ့ၿပ း ေက််ာင္းလ မႈ႕အသတုင္းအဝတုင္းအ်ား ္င္ျပခြဲ့က်ာ ယခုေသ်ာ္ 
လက္ေ္ြ႕အသုံးခ်လ်က္ရ တပါသည္။ 
 
ကားရပန္ားရာ ေနရာ 
မတဘမ််ား/ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္သ မ််ားသည္ မတမတ္တု႔၏ ကေလး/ကေလးမ််ားအေပၚ ႀက းၾကပ္ေရးအ်ား 
အထ းအ်ာရံုစတုက္ေစရမည္ျဖစ္ၿပ း မတမတ္တု႔၏ က်ားကတု ရပ္န်ားၿပ း ကေလးမ််ားႏ င့္အ္  က်ားမ ေက််ာင္း၊ 
ေက််ာင္းမ က်ားသတု႔ လမ္းေလ ််ာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။   က်ားရပ္န်ားရ်ာေနရ်ာ ကန္႔သ္္ခ်က္မ််ားသည္ Willey 
လမ္းႏ င့္ Westmoreland လမ္း ႏ စ္လမ္းလံုး၌ သက္ဆတုင္မည္ျဖစ္ၿပ း Brimbank ေက်ာင္စ  
က်ားရပ္န်ားရ်ာေနရ်ာ စစေ္ဆးေရးအရ်ာရ တမ ်ာ ေက််ာင္းသတု႔ ပံုမ န္ လ်ာေရ်ာက္က်ာ က်ားရပ္န်ားရ်ာေနရ်ာ 
ဆတုင္းဘု္္မ််ားကတု မလတုက္န်ာသည့္လ မ််ားအ်ား ဒဏ္ေငြ ္ပ္ရတုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။  ေက်းဇ းျပိဳ၍ 
သင့္က်ားအ်ား Westmoreland လမ္းရ တ ေက််ာင္းလ က းမ်ဥ္းၾက်ားေပၚ လ က းမ်ဥ္းၾက်ား ႀက းၾကပ္သ က 
ရပ္ခတုင္းသည္ မဟု္္လ ်င္ မရပ္ပါႏ င့္။ 
 

အထက္္နး္ ေက််ာငး္မ််ား 
ကက္သလစ္ မ လ္န္းေက််ာင္း္ြင္ ္က္ေရ်ာက္သည့္ ကေလး္စ္ဥ းသည္ ကက္သလစ္ အထက္္န္း 
ေက််ာင္း၌ ေနရ်ာ္စ္ေနရ်ာ အလတုအေလ််ာက္ရမည္ မဟု္္ပါ။ မတသ်ားစမု််ားအေနျဖင့္ မတမတ္တု႔အႀကတိဳက ္
ကက္သလစ္ အထက္္န္းေက််ာင္းကတု ္ုတက္ရတုက္ ေလ ််ာက္ထ်ားရမည္။  
 

2022 ခုႏ စ္ ေက််ာင္းလက္ခံရန္အ္ြက္ 7 ္န္း ေက််ာင္းအပ္ရန္ အခ်တန္ကတု မတမတ္တု႔ စတ္္ႀကတိဳက္ ကက္သလစ္ 
အထက္္န္းေက််ာင္းသတု႔ ေလ ််ာက္ထ်ားရန္ အေၾက်ာင္းမၾက်ားရေသးပါ။ 

 

က်နး္မ်ာေရး ႏ င့္ သ်ာယ်ာေက်ာငး္မြနေ္ရး 
 

က်နး္မ်ာေသ်ာ အစ်ာစ်ားပံုႏ င့္ ဥ းေႏ ်ာက္ကတေုက်ာငး္ေစသည့္ အဆ်ာေျပ အစ်ားအစ်ာမ််ား 
St Bernadette’s ၌ ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔သည္ ေက််ာင္းလ မႈ႕အသတုင္းအဝတုင္းဝင ္ အ်ားလံုး၏ က်န္းမ်ာေရးႏ င့္ 
သ်ာယ်ာေက်ာင္းမြန္ေရးကတု အေထ်ာက္အက ျပိဳရန္ ရည္မ န္းထ်ားပါသည္၊ က်န္းမ်ာေသ်ာ စ်ားေသ်ာက္ပံုႏ င့္ 
ကတုယ္လက္လႈပ္ရ ်ားမႈကတု ေက််ာင္း္က္ရက္၏ ပံုမ န္အစတ္္အပတုင္း္စရ္ပ္အျဖစ္ အ်ားေပးအ်ားေျမ ်ာက ္
ျပိဳျခင္းအ်ားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။  အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔အေနျဖင့္ အ္ ္ကြ လုပ္ကတုင္လ ်င္ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ 
ႏ စ္သက္ေပ််ာ္ရႊင္ ဖြယ္ေက်ာင္းေသ်ာ က်န္းမ်ာသည့္ ေက််ာင္းလ မႈ႕အသတုင္းအဝတုင္းကတု ဖန္္ းႏတုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  ဤကတစၥကတ ုအေထ်ာကအ္က ျပိဳရန ္ကေလးအ်ားလံုးသည ္မတမတ္ တု႔၏ နနံက ္10 န်ာရ  ႏ င့္ ေန႔လည ္
2 န်ာရ  ဥ းေႏ ်ာကေ္က်ာငး္ေစသည့္ အဆ်ာေျပအစ်ားအစ်ာအ္ြက ္ သစသ္ း ္စလ္ံုးကတယု ေဆ်ာငလ္်ာရန ္
လတအုပပ္ါသည။္ 
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ေမြးေန႔မ််ား 
St Bernadette’s ္ြင္ ကြ်ႏု္ပ္္တု႔သည္ ဤထ းျခ်ားသည့္ေန႔ကတု ေအ်ာင္ပြြဲခံက်င္းပရန္ မည္သတု႔ 
အေရးႀက းေၾက်ာင္း ကြ်ႏု္ပ္္တု႔ သတပါသည္။  သတု႔ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္း၌ က်င္းပသည့္အခါ ေမြးေန႔ ကတ္္မုန္႔မ််ား၊ 
အခ်ိဳတလံုးအတ္္မ််ား သတု႔မဟု္္ အျခ်ား မုန္႔မ််ား မပါေစရန ္ကြ် ႏ္ုပ္္တု႔ ဆံုးျဖ္္ထ်ားခြဲ့ပါသည္။  သင့္ကေလး၏ 
ေမြးေန႔က်ေရ်ာက္သည့္အခါ အ္န္းသည္ “ေပ််ာ္ရႊင္ေသ်ာ ေမြးေန႔ပါ” ေ္းသ ခ်င္းကတု သ ဆတုမည္ျဖစ္ၿပ း 
ဆရ်ာဆရ်ာမသည္ သ တ္ု႔အ်ား အထ း ကပ္ခြ်ာမ််ားကတု ေပးပါမည္။  အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ကေလး၏ 
အ္န္းသ်ားမ််ားအ္ြက္ ‘ပါ္  လက္ေဆ်ာင္’ အတမ္သတု႔ ယ ေဆ်ာင္သြ်ားရန္ ေပးလတုလ ်င္ သင္ ေပးႏတုင္ပါသည္။ 
ေက်းဇ းျပိဳ၍ အစ်ားအစ်ာကတု မေပးပါႏ င့္။  အျခ်ားေပးႏတုင္သည့္အရ်ာမ််ားမ ်ာ ကပခ္ြ်ာမ််ား၊ ပ ေပါင္းမ််ား သတု႔မဟု္္ 
လက္ဝ္္္န္ဆ်ာအေပါစ်ား တ္ု႔ျဖစ္ပါသည္။  ေက််ာင္းသတု႔ ပါ္  ေဖ်ာက္စရ်ာမ််ားကတု ေက်းဇ းျပိဳ၍ မပတု႔ပါႏ င့္။ 
 
ေဆးဝါး 
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက််ာင္းသတု႔ ေဆးဝါး ယ ေဆ်ာင္လ်ာရန္ လတုအပ္လ ်င္ ေဆးဝါးပံုစံကတု ရံုးခန္းမ  
ရရ တႏတုင္ၿပ း ေဆးခြက္ခ်တန ္ အ္တုင္းအဆႏ င့္္ကြ ေဆးေသ်ာက္ရမည့္အခ်တန္ကတု ျဖည့္စြက္ရပါလတမ့္မည္။ 
ဤပံုစံကတု မတဘ/ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္သ က လက္မ ္္ေရးထတုးရမည္ျဖစ္ၿပ း ေဆးဘ းေပၚရ တ ေဆးဆတုင္မ  
ကပ္ေပးလတုက္သည့္ ကဗည္းစ်ာ္န္း္ြင္ ကေလး၏ အမည္ႏ င့္ ေဆးခြက္ခ်တန္ကတု ရ င္းရ င္းလင္းလင္း 
ျပသထ်ားရမည္။   
 
က းစက္္ ္သ္ည့္ န်ာမက်နး္မႈမ််ား 
ကေလးမ််ားသည္ ဂ််ာမန္ဝက္သက္၊ ေရေက််ာက္ စသျဖင့္ကြဲ့သတု႔  က းစက္္္္ေသ်ာ န်ာမက်န္းမႈမ််ား 
ျဖစ္သည့္အခါ ေက််ာင္းရ တ အျခ်ား ကေလးမ််ားႏ င့္ ဝန္ထမ္းမ််ား၏ လံုၿခံိဳေရးကတု က်ာကြယ္ေစရန္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ 
ေက််ာင္းကတု ဖုန္းဆက္ၿပ း ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔အ်ား ခ်က္ခ်င္း အသတေပးပါ။ 
 
ပနး္နာေရာဂါ 
အကယ္၍ သင့္ ကေလး္ြင္ ပန္းန်ာေရ်ာဂါရ တလ ်င္ သ တ္ု႔၏ ဆရ်ာဝန္ လက္မ ္္ေရးထတုးထ်ားသည့္ ‘ႏ စ္စဥ ္
ပန္းန်ာ အစ အစဥ္’ ကတု လက္ရ တ ေဆးဝါးႏ င့္္ကြ ေက််ာင္းသတု႔ ေပးအပ္ထ်ားရန္ ေက်းဇ းျပိဳ၍ ေသခ််ာေအ်ာင ္
လုပ္ပါ။  ရံုးခန္းမ  ပံုစံမ််ား ရရ တႏတုင္ပါသည္။ ႏ စ္စဥ္ ျပန္လည္မႊမ္းမံဆန္းသစ္သည့္ ပန္းန်ာ ေလ့က်င့္သင္္န္းကတု 
ဝန္ထမ္းအ်ားလံုး ္က္ေရ်ာက္ရမည္။  ေက််ာင္းသ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံုး၏ သ်ာယ်ာေက်ာင္းမြန္ေရးကတု 
ေသခ််ာေစရန္ ေရ းဥ းသ န်ာျပိဳ လုပ္နည္းႏ င့္ ေဆးဝါးသတုေလ ်ာင္ေရး အပါအဝင္ ေက််ာင္း္ြင္ မ ဝါဒ၊ 
ကေလး္စ္ဥ းခ်င္းအ္ြက္ လုပ္ေဆ်ာင္ရမည့္ အစ အစဥ္ႏ င့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းရ တပါသည္။  
ပနး္န်ာေရ်ာဂါရ တေသ်ာ ေက််ာငး္သ ေက််ာငး္သ်ားအ်ားလံုးသည ္ မတမတ္ တု႔၏ ကတယုပ္တငု ္ ရ ဴ ေဆးႏ င့္ ဖနျ္ပြနက္တ ု
ပည်ာသငယ္ ရ်ာေနရ်ာ၌ ရ ငး္ရ ငး္လငး္လငး္ ကဗညး္နမံည္္ ပထ္်ားသည့္ အတ္ ထ္ြဲထည့္ထ်ားရ တရနအ္္ြက ္
ေက််ာငး္သတု႔ ယ ေဆ်ာငလ္်ာရနလ္တအုပပ္ါသည။္ 
 
အန်ာဖတငုေ္လစ့စ ္ဓါ္မ္္ည့္မႈ 
အမ်ိဳတးမ်ိဳတးပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေသ်ာ အစ်ားအစ်ာ၊ အပင္မ််ား၊ အကတုက္ခံရမႈမ််ားႏ င့္ အ္ု္္ခံရမႈမ််ားေၾက်ာင့္ 
ျပင္းထန္သည့္ ဓါ္္မ္ည့္မႈ ခံစ်ားရသည့္ ကေလးမ််ား ေက််ာင္း၌ အေျမ်ာက္အျမ်ားရ တပါသည္။  
ၾသစေၾ္းလ်ႏုတင္ငံ ေဆးဘက္ဆတုင္ရ်ာ ကတုယ္ခံစြမ္းအ်ားႏ င့္ ဓါ္္မ္ည့္မႈ အသင္းအဖြြဲ႕(The Australian 
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Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA)) သည္ ေက််ာင္းေနအသက္အရြယ္ရ တေသ်ာ 
ကေလးမ််ားအ္ြက္ ေက််ာင္းပရဝန္၌ အေျခခံထ်ားရ တေသ်ာ အခ်ိဳတ႕အစ်ားအစ်ာမ််ားကတု လံုးဝပတ္္ပင္ျခင္းအ်ား 
မ္တုက္္ြန္းပါ၊  မျဖစ္မေန လတုအပ္သည့္ လုပ္ရမည့္အဆင့္မ ်ာ ေက််ာင္းအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ 
လ မႈ႔အသတုင္းအဝတုင္း္ြင္ ေရ ်ာင္ရ ်ားေရးအ္ြက္ နည္းဗ်ဴဟ်ာမ််ားကတု ္ည္ေထ်ာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။  ်ားႏရစ္စဥ ္
ျပန္လည္မႊမ္းမ ဆန္းသစ္သည္ံ့ အန်ာဖတုင္ေလ့စစ္ ဓါ္္မ္ည့္မႈ ေလံ့က င္ံ့သင္တန္းကို ဝန္ထမ္းအားလ ုး 
တက္ေရာက္ရမည္။  ေက ာင္းသူေက ာင္းသားအားလ ုး၏ သာယာေကာင္းမြန္ေရးကို ေသခ ာေစရန ္
ေရရးဦးသူနာျပ  လုပ္နည္း်ားႏရင္ံ့ ေဆးဝါးသုိေလရာင္ေရး အပါအဝင ္ ေက ာင္းတြင္ မူဝါဒ၊ 
ကေလးတစ္ဦးခ င္းအတြက ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ံ့ အစီအစဥ္်ားႏရင္ံ့ လုပ္ထ ုးလုပ္နည္းရရိပါသည္။  အခ က္အလက္ပိ ု
အတြက ္www.allergy.org.au တြင္ၾကညံ့္ပါ။ 
 

 
ေက််ာငး္ခ်တနမ္ တ္ု္ငမ္  ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္မႈႏ င့္ ေက််ာငး္ခ်တန္ေန်ာက္ပတငုး္ ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္မႈ-  ြ္ဲစခနး္ခ် 
ၾသစေၾ္းလ်   
ေက််ာငး္ခ်တန္မ္တုငမ္  ေစ်ာင့္ေရ ်ာက္မႈကတ ု နံနက္ 7.00 န်ာရ မ  8.30 န်ာရ အထတ ႏ င့္ ေက််ာင္းခ်တန္ေန်ာကပ္တုင္း 
ေစ်ာင့္ေရ ်ာကမ္ႈကတ ုေန႔လည ္3.30 န်ာရ  (ဗဒုၶဟ းေန႔၌ ေန႔လည ္3 န်ာရ ) မ  ညေန 6 န်ာရ ထတ္ ုတင ္ေဆ်ာငရ္ြကေ္ပးပါသည။္  ေ
နရ်ာမ််ားကတု အၿမြ္ဲ မး္အ်ားျဖင့္ သတု႔မဟု္ ္ ေရ ်ာင္္ ခငအ္်ားျဖင့္ ရရ တႏတုင္ပါသည္။  

 
္ြဲစခနး္ခ် ၾသစေၾ္းလ် သည္ ေက််ာငး္ခ်တန္ေန်ာကပ္တုင္း အစ အစဥက္တု ပ းေပါင္းည တႏႈတင္းၿပ း 
ေဆ်ာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဆကသ္ြယ္ရမည္ံ့ အေသးစတိအ္ခ က္အလက္မ ားမ ်ာ-  
1300 105 343 သတု႔မဟု္ ္ www.campaustralia.com.au 

   
ေစ်းႏႈနး္ႀက းမ်ားေသ်ာ ကတယုပ္တငုပ္စၥညး္မ််ား 
အကယ၍္ ေစ်းႀက းေသ်ာ သတု႔မဟု္ ္ ‘္န္ဖတုးထ်ားရ်ာျဖစ္ေသ်ာ’ ကတယု္ပတငု္ပစၥည္းမ််ား - ကစ်ားစရ်ာမ််ား၊ ကြန္ပ်ဴ္်ာ 
ကစ်ားပြြဲမ််ား၊ ္န္ဖတးုႀက းေသ်ာ န်ာရ မ််ား စသျဖင့္- ္တု႔ကတုေက််ာင္းသတု႔ ယ မလ်ာလ ်င ္ ပတ၍ု ေက်ာငး္ပါသည္။    
မတုဘတုင္းဖုန္းမ််ားကတု မ းခလု္ ္ပတ္ထ္်ားၿပ း နံနက္္ ုတင္း၌ ရံုးခန္း္ြင ္ အပထ္်ား၍ ေန႔လည္္တုင္း၌ 
ျပန္ထု္ ယ္ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေပ််ာကဆ္ံုး္္္ေသ်ာ သတု႔မဟု္ ္ ခတုးယ ခံ္ ္ေ္သ်ာ ဤကြဲသ့တု႔ေသ်ာ ပစၥည္းမ််ားအ္ြက ္
ကြ်ႏ္ုပ္္တု႔ ္်ာဝန္ မယ ႏတုင္ပါ။ 
 
အမအူက င္ံ့ဆိငုရ္ာ စမီ ေရး 
ေက််ာငး္သ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ သ ္တု႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံိဳၿပ း အေထ်ာက္အက ေပးေသ်ာ ပည်ာဆည္းပ းရ်ာ 
ပ္္ဝနး္က်င္၌ ရ တေသ်ာအခါ သ ္ တု႔၏ ပည်ာေရး၌ ပတုမတုႀက းမ်ားသည့္ ေအ်ာင္ျမင္မႈမ််ား ရရ တပါသည။္  အမ အက်င့္ဆတုငရ္်ာ 
စ မံေရးကတု လ မႈေရးရ်ာႏ င့္ စတ္္ခံစ်ားမႈဆတငု္ရ်ာ ပည်ာဆညး္ပ းေရး  (SEL) မ ္ စဆ္င့္ နည္းလမး္္က်လုပထ္်ားပါသည္၊ 
၎မ ်ာ ႏ စ္္စႏ္ စ္၏ အစဥ းပတုင္း၌ ပည်ာဆည္းပ းေရး နယ္ပယ္္စ္ခုခ်ငး္္ြင္ ဖြြဲ႕စည္းေပးထ်ားသည့္ အမ အက်င့္ႏ င့္ 
အရ်ာမ််ား မ ်ားယြင္းသည့္အခါ ဆကဆ္ံေရးမ််ားကတ ု ျပိဳျပငေ္ပးေရးအေပၚ အ်ာရံုစတုကထ္်ားသည့္ ျပနလ္ည္္ ည့္မ္ေ္ရး 
လုပထ္ံုးမ််ား္တု႔အ္ြက္ လမ္းညႊန္မ််ားျဖစ္ပါသည္။ 

 

http://www.allergy.org.au/
http://www.campaustralia.com.au/

