
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ သင္တန္း

ေက်ာင္းပညာေရး

ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေက်ာင္းမ်ား

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အသက ္5 ႏွစ္ ႏွင့္ 17 
ႏွစ္အၾကားအ႐ြယ္႐ိွေသာ ကေလးမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းတက္ရန္ လိုအပ္သည္။

သူတို႔ တက္ရမည့္ အတန္းမ်ားမွာ၊

• မူလတန္းေက်ာင္းတြင ္6 ႏွစ္ သို႔မဟုတ ္7 
ႏွစ္အတြက္

• အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ အနည္းဆံုး 4 
ႏွစ္အတြက္

ၾသစေၾတးလ်ား၌ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို 
အထက္တန္းေက်ာင္းဟု ေခၚေလ့႐ိွသည္
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ကေလးအမ်ားစုသည္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းကို စမတက္မီ 
မူႀကိဳေက်ာင္းကိုလည္း 1 ႏွစ္ အတြက္ တက္ၾကသည္။

ကေလးမ်ားအား ၎တို႔၏ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ အေျခခံၿပီး 
အတန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ခုႏွစ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာအဆင့္မ်ားကို 
သတ္မွတ္ေပးသည္

ဤအခ်က္သည္ ျခားနားေသာ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ားအၾကား 
ကြာျခားမႈမ်ား႐ိွသည္

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ 2 မ်ဳိး႐ိွသည္

• အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္

• ပုဂၢလိကပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္
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အစိုးရေက်ာင္းမ်ား

ကေလးအမ်ားစုသည္ အစိုးရေက်ာင္းကို 
တက္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား 
ျပည္နယ္ေက်ာင္းမ်ားဟုလည္း ေခၚႏိုင္သည္။

အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ အစိုးရေက်ာင္းကုိတက္လွ်င္၊ 
သင့္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကို မေပးရပါ။

သင္ ေပးေခ်ရန္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားမွာ၊

• စာအုပ္မ်ား

• ကေလးမ်ား အတန္းထဲ၌ အသံုးျပဳရေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား

• ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ား - သူတို႔ ဝတ္ရန္လိုအပ္ေသာ 
အဝတ္အစားမ်ား
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• စခန္းခ်ခရီးမ်ား ႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား - ကေလးမ်ား 
ေက်ာင္းျပင္ပ၌ လုပ္ၾကသည့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
တို႔ျဖစ္သည္

အကယ္၍သင္သည္ ဤအရာမ်ားအားလံုးအတြက္ 
ေငြတတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္မွတ္လွ်င္၊ ေက်ာင္း႐ံုးမွ 
တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ သင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

ပုဂၢလိကပိုင္ေက်ာင္းမ်ား

ပုဂၢလိကပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔မွာ၊

• ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း - ကက္သိုလစ္၊ အင္ဂလီကန္၊ 
လူသရမ္န္၊ ပ႐ိုတက္စ္တင့္၊ ဂ်ဴး သို႔မဟုတ္ မြတ္စ္လင္မ္

• တစ္သီးပုဂၢလ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားတို႔ျဖစ္ၾကသည္

ပုဂၢလိကပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းစရိတ္ အလြန္ႀကီးႏိုင္သည္။
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ေက်ာင္း၌ အမည္ေပးစာရင္းသြင္းျခင္း

သင့္ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ရန္အတြက္ 
အကူအညီရယူနိုင္သူမ်ားမွာ၊

• အမႈတြဲလုပ္သား

• သင့္အား အဆိုျပဳသူ

သင္ ျပသရန္ လိုအပ္မည့္အရာမ်ားမွာ၊

• သင္၏ ခရီးသြား လက္မွတ္မ်ား

• သင့္ကေလး၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းမ်ား - 
ကေလးမ်ား နာမက်န္းျခင္းမျဖစ္ရန္အတြက္ ဆရာဝန္ 
သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳထံ၌ ခံယူခဲ့ေသာ ကုသမႈမ်ား

• သင့္ကေလးထံ၌ ႐ိွထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း 
သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေအာင္လက္မွတ္မ်ားတို႔ျဖစ္သည္
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ေက်ာင္းတက္ျခင္း

ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္သည္ ဇန္နဝါရီလကုန္မွ စတင္၍ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုန္ဆံုးသည္။

ေက်ာင္းအမ်ားစု၌ စာသင္ကာလ အပိုင္းအျခား 4 ခု ရွိသည္

စာသင္ကာလ အပိုင္းအျခားမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားအတြင္း 
ေက်ာင္းအားလပ္ရက္မ်ားရွိသည္။

အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းပိတ္သည္။
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ွ ကေလးအမ်ားစုသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ 6 နာရီခန္႔ တနလၤာေန႔မ ေ
သာၾကာေန႔အထိ ေက်ာင္းတက္ၾကသည္။

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းကို မတက္မေနရျဖစ္သည္။ ၎မွာ 
တရားဥပေဒအရျဖစ္သည္။

အကယ္၍သင့္ကေလး ေက်ာင္းမတက္လွ်င္၊ ေက်ာင္းအား 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သင့္ကေလးသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းပ်က္ရျခင္းကို စာေရးရွင္းျပရန္ ေက်ာင္းက သင့္အေပၚ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိသည္။
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ၾသစေၾတးလ်ားေက်ာင္း၌႐ိွေသာ ကေလးမ်ား

ေက်ာင္း၌ ေနာက္ခံမ်ဳိးစံုရွိၾကေသာ ကေလးမ်ား 
ေရာေႏွာလ်က္ေနၾကသည္။

အတန္းတစ္ခု၌ ႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္သည္မ်ားမွာ၊ 
ကြဲျပားျခားနားေသာ

• လူမ်ဳိးမ်ား
• ဘာသာတရားမ်ား
• လူမႈေရး အတန္းအလႊာမ်ားတို႔ျဖစ္သည္

ေက်ာင္းအမ်ားစု၌ ေယာက္်ားေလးမ်ား ႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအား အတန္းတစ္တန္းတည္း၌ 
အတူတူထား စာသင္ေပးသည္။

အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းမ်ားမွာ၊

• ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ သက္သက္ႏွင့္

• မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သက္သက္ျဖစ္သည္
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အပိုေဆာင္း အေထာက္အပံ့လိုအပ္ေသာ ကေလးမ်ား

အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ အဂၤလိပ္စာ 
ေလ့လာသင္ၾကားရန္ အပိုေဆာင္း အေထာက္အပံ့ 
လိုအပ္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကို 
အပိုေဆာင္းဘာသာစကားအျဖစ္ (English as an 
Additional Language - EAL) သင္ၾကားေပးေသာ 
သင္တန္းမ်ားကို တက္ႏိုင္သည္။

EAL သင္တန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ 
ေက်ာင္း၌ပင္ စီစဥ္ေပးသည္။

သီးသန္႔လိုအပ္မႈမ်ားရွိၾကေသာ ကေလးမ်ား၌လည္း 
က်န္ကေလးမ်ားအားလံုးကဲ့သို႔ပင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ 
ထပ္တူထပ္မွ် ရွိၾကသည္။

သင့္ကေလးထံ၌ ေအာက္ပါေသာ 
အေျခအေနမ်ား႐ိွပါက၊ သူ႔ထံတြင္  
သီးသန္႔လိုအပ္မႈမ်ားရွိေကာင္း႐ိွႏိုင္မည္။ 

• ကာယပိုင္းအရ မသန္စြမ္းျခင္း

• ဉာဏပိုင္းအရ မသန္စြမ္းျခင္း
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• အၾကားအာ႐ံုဆို္င္ရာ ျပႆနာ႐ိွျခင္း သို႔မဟုတ္ 
နားထိုင္းျခင္း

• အျမင္အာ႐ံုဆို္င္ရာ ျပႆနာ႐ိွျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မ်က္မျမင္ျဖစ္ျခင္း

• ပညာသင္ယူရာ၌ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္႐ိွျခင္း

• အျပဳအမူပိုင္းတြင္ ျပႆနာ႐ိွျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

သီးသန္႔လိုအပ္မႈမ်ားရွိၾကေသာ ကေလးမ်ားအား 
ပံုမွန္ေက်ာင္းမ်ား၌႐ိွေသာ အတန္းမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းထားေလ့႐ိွသည္။

သီးသန္႔လိုအပ္မႈမ်ားရွိၾကေသာ 
ကေလးမ်ားအတြက္သက္သက္ 
ေက်ာင္းမ်ားလည္း႐ိွသည္။
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ေက်ာင္းက ဘယ္လိုေနသလဲ

ေက်ာင္း၌ ကေလးမ်ားအား 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဟု ေခၚသည္။

ၾသစေၾတးလ်ားေက်ာင္းမ်ား၌႐ိွေသာ ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို 
အားေပးၾကသည္မွာ၊ 

• စဥ္းစားေတြးေတာရန္ ႏွင့္

• ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာရန္ - အရာမ်ားမွာ  
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို 
ေဖာ္ထုတ္အေျဖ႐ွာရန္ျဖစ္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ အရာမ်ားကို 
မွတ္မိ႐ံုသက္သက္ျဖင့္သာ  ေလ့လာသင္ယူရန္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ မေမွ်ာ္မွန္းပါ။
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ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းထဲတြင္ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္း၌ ပါဝင္ပံုမ်ားမွာ၊

• ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း

• အရာကိစၥမ်ားအေၾကာင္းကို 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း

• ကြဲျပားျခားနားေသာ 
ေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္တာဝန္မ်ား 
ႏွင့္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို 
စမ္းလုပ္ၾကျခင္းတို႔အရျဖစ္သည္

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကားကို  
မ်ားမ်ားစားစား မေျပာတတ္လွ်င္ပင္ 
ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း၏ 
အမ်ဳိးစံုလင္ေသာ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ 
အေျမာက္အျမားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကရန္ 
၎တို႔ကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည္။ ၎တြင္ 
ပါဝင္သည္တို႔မွာ၊

• ဘာသာစကား - ဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ေရးျခင္း
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• သခၤ်ာ - ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း

• အားကစား

• ဂီတ

• ေလ့လာေရးခရီးမ်ား ႏွင့္ စခန္းခ်ခရီးမ်ား 
- ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို 
အပိုေဆာင္း ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ 
အေတြ႕အႀကံဳေပးအပ္ရန္အတြက္ 
ေက်ာင္းျပင္ပသို႔ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားတို႔ျဖစ္သည္ 

ေက်ာင္းမ်ားအားလံုး၌ ၾသစေၾတးလ်ား 
သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အတိုင္း သင္ၾကားေပးသည္။
www.australiancurriculum.edu.au
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မိဘမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ကေလး၏ ေက်ာင္း

ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိဘမ်ားအား ၎တို႔၏ ကေလး၏ 
ပညာေရးကိစၥတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေစလိုၾကသည္။

သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မွာ၊

• ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး 
သင့္ ကေလး၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း

• သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္းစာ ႏွင့္  အိမ္စာမ်ား 
အားလံုးကို ၿပီးေအာင္လုပ္သည္ကို 
ေသခ်ာေစျခင္း

• ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာင္း၌ 
အခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း
 o ေက်ာင္းကပြဲမ်ား ႏွင့္ ျပဇာတ္မ်ား
 o အားကစားေန႔မ်ားတို႔ျဖစ္သည္

သင္သည္ ေအာက္ပါေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအား 
ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းကို 
လက္ခံအားေပးသည္။

• သင့္ကေလး၏ ပညာေရး ႏွင့္ သူ၏ 
ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း

• ေက်ာင္း၌ အေျခအေန 
မည္ကဲ့သို႔႐ိွေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္
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ေက်ာင္းအုပ္သည္ ေက်ာင္း၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

သင္သည္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပညာေရး 
ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန (Department of Education 
and Training) ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ႐ွာေဖြေတြ႕နုိင္သည္။
www.education.gov.au

ကေလးထိန္းျခင္း ႏွင့္ ေရွးဦးကာလ ပညာသင္ၾကားမႈ

ကေလးထိန္းေပးျခင္း ႏွင့္ စဦးကာလ 
ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းတို႔သည္ 
ကေလးငယ္မ်ားအား ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ရ႐ိွေစသည္။

• ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေနရာတစ္ခု၌ 
ေလ့လာသင္ၾကား၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း

• အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ကစား၍ 
စကားေျပာႏိုင္ျခင္း
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• မိမိကိုယ္ပိုင္အျပင္ အျခားသူမ်ားတို႔၏ 
စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ စိတ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို 
နားလည္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္  

၎သည္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ မိဘမ်ားအား 
အလုပ္သြားႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးသည္။

သင္သည္ ကေလးထိန္းေပးျခင္း ႏွင့္ စဦးကာလ 
ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းအေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ 
ကေလး/မိုင္ခ်ိဳင္းလ္ (MyChild) ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ 
႐ွာေဖြေတြ႕နုိင္သည္။
www.mychild.gov.au

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဌာန  ၏  
ကိုယ္စား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ 

အဖြဲ႕အစည္း မွ ပို႔ခ်ေပးသည္။




