
 

Aခ် Iန္ဇယား 

Aခ် Iန္ တနလၤာ Aဂၤ ါ ဗ Uဒၶဟူး ၾကာသပEတး Eသာၾကာ 

၉း၀၀ - ၉း၂၀ မIမ Iစ Iတ္ႀက IUက္ သင္ယူရန္Eနရာတြင္ ကစားခ I်န္ Assembly 

၉း၂၀ - ၉း၄၀ နံနက္ခင္းစကား၀IUင္း 

၉း၄၀ - ၁၀း၀၀ မ Uန္႔စားခ် Iန္ႏွင္႔ ျပင္ပကစားခ် Iန္ 

၁၀း၀၀ - ၁၀း၃၀ A ဂၤလ Iပ္စာ A သံထြက္Eလ႔လာသင္ယူခ I်န္ 

၁၀း၃၀ - ၁၁း၀၀ A Eၾကာင္းA ရာတစ္ခ Uက IU Eလ့လာသင္ယူခ I်န္ ( Theme ) 

၁၁း၀၀ - ၁၁း၃၀ A ဂၤလ Iပ္စာတ IUးတက္မU ျမွင္႔တင္Eရး A စီA စU္A ခ I်န္ 

၁၁း၃၀ -၁၂း၃၀ Eန႔လည္ထမင္းစားခ် Iန္ 

၁၂း၃၀ - ၁း၃၀ Eန႔လည္A နားယူခ I်န္ / A Iပ္ခ် Iန္ 

၁း၃၀ - ၂း၀၀ Eန႔ခင္းမUန္႔စားခ် Iန္ႏွင္႔A ခန္းတြင္းကစားခ I်န္ 

၂း၀၀ - ၂း၃၀ သခၤ်ာခ I်န္ 

၂း၃၀ - ၃း၀၀ A ထူးလ Uပ္Eဆာင္ခ်က္မ်ား ျပUလ Uပ္ခ် Iန္ 



 

LCIS ၏ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ A စီA စU္မ်ား 

ဇြန္လ ( ၈ )ရက္  - Eက်ာင္းA ႀကIU မ Iတ္ဆက္ပြ ဲ

 Eက်ာင္းA ႀကIUမIတ္ဆက္ပြဲႏွင္႔ ပတ္သက္Eသာ A ခ I်န္ဇယားမ်ားကIU စာသင္ႏွစ္မစမီ Eႏြရာသီ 

သင္တန္းခ I်န္A တြင္းတြင္ မ Iဘမ်ားA ား A Eၾကာင္းၾကားEပးသြားပါမည္။ Eက်ာင္းသားသစ္ မ Iဘမ်ားကIUလည္း 

စာသင္ႏွစ္မစမီ ရက္သတၲပါတ္A လIUတြင္ A Eၾကာင္းၾကားEပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ Iဘမ်ားA Eနျဖင္႔ ထIUEန႔တြင္ 

မIသားစUႏွင္႔A တူ Eက်ာင္းသIU႔လာEရာက္၍ ဆရာမမ်ားႏွင္႔ Eတြ႔ဆံUျခင္း၊ စာသင္ခန္းမ်ား လIUက္လံၾကည့္႐Uျခင္းနွင္႔ Eက်ာင္း၏ 

တEန႔တာ လUပ္Eဆာင္ခ်က္မ်ားA Eၾကာင္း EဆြးEႏြးျခင္းမ်ားကIU ျပUလUပ္ႏIUင္ပါEသာEၾကာင္႔ Eက်ာင္းA ႀကIUမ Iတ္ဆက္ပြဲသ IU႔ 

တက္Eရာက္ျခင္းျဖင္႔ ပူးEပါင္းပါ၀င္EစလIUပါသည္။ ထIUEဆြးEႏြးပြဲတြင္ မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ သIလIUသည္မ်ားကIU ဒါ႐IUက္တာႏွင္႔ 

ဆရာမမ်ားထံ Eမးျမန္းEဆြးEႏြးႏIUင္ပါသည္။ 

 

ဇြန္လ ( ၁၅ )ရက္ - Eက်ာင္းစဖြင္႔EသာEန႔ 

 ထIUEန႔သည္ Eက်ာင္းသားမ်ား၏ ပထမဆံUး Eက်ာင္းစတက္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထIUEန႔မွစ၍ 

Eက်ာင္းသားမ်ားA ားလံUးသည္ Eန႔စU္ Eက်ာင္းသIU႔ မနက္ ( ၉ )နာရီ Eရာက္ရ Iွရန္ လIUA ပ္ပါသည္။ 

 

ၾသဂUတ္လ  ( ၁၀ )ရက္Eန႔မွ ( ၁၄ )ရက္Eန႔A ထI - Open House 

 Open House တြင္ မ Iဘမ်ားA Eနျဖင္႔ ပထမႏွစ္၀က္A တြင္း သားငယ္သမီးငယ္Eလးမ်ား မည္သIU႔မည္ပံU 

Eလ႔လာသင္ယူEနသည္က IU စာသင္ခန္းA တြင္းသIU႔ ၀င္Eရာက္Eလ႔လာ ၾကည့္႐Uခြင္႔ ရမည္ျဖစ္ၿပီး မ IမIတ IU႔ 

သားငယ္သမီးငယ္Eလးမ်ား၏ A EျခA EနကIU A တန္းပIUင္ဆရာမႏွင္႔ EဆြးEႏြး တIU္င္ပင္ခြင္႔ ရရIွႏIUင္ပါသည္။ 

  

စက္တင္ဘာ ( ၁၄ )ရက္Eန႔မွ ( ၁၈ )ရက္Eန႔A ထ I  - မ IဘဆရာA စည္းA E၀းပြ ဲ

 LCIS သည္ Eက်ာင္းသားEက်ာင္းသူမ်ားA တြက္ A သIပညာဗဟUသUတမ်ား၊ 

A ရည္A ခ်င္းမ်ား၊ဘာသာရပ္ဆIUင္ရာ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မUႏွင္႔ Eလ႔လာသင္ယူမU ပန္းတIUင္ကIU EA ာင္ျမင္စြာရရIွEစရန္ 

IEYC သင္႐IUးၫႊန္းတမ္းကIU A သံUးျပUထားပါသည္။ IEYC သင္႐IUးၫႊန္းတမ္းသည္ ကEလးငယ္မ်ား၏ လUပ္Eဆာင္ခ်က္ႏွင္႔ 

ကIUယ္ရည္ကIU္ယ္Eသြးမ်ားကIU ပI Uမ IUတIUးတက္လာEစရန္ A Eထာက္A ကူျပUသည္ ့ သင္ရIUးၫႊန္းတမ္း ျဖစ္ပါသည္။ 

မIဘဆရာA စည္းA E၀းႏွင္႔ ပတ္သက္Eသာ A EသးစIတ္ A ခ I်န္ဇယားကIU EဆြးEႏြးပြဲမတIUင္မီ ရက္သတၱပါတ္A လIUတြင္ 

A Eၾကာင္းၾကားEပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

စက္တင္ဘာ ( ၂၅ )ရက္Eန႔ - ႐ IUးရာယU္Eက်းမU ကျပEဖ်ာ္EျဖပြဲEန႔ 

 ႐IUးရာယU္Eက်းမU ကျပEဖ်ာ္Eျဖပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Eက်ာင္းသားEက်ာင္းသူမ်ား A ားလံUး မ IမIတIU႔၏ 

ျမန္မာ႔ယU္Eက်းမUသာမက ကမၻာတ၀ွမ္းရ Iွ A ျခား ႐ IUးရာယU္Eက်းမUမ်ားကIUလည္း သEဘာEပါက္နားလည္ 

တန္ဘIUးထားတတ္Eစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

EA ာက္တ IUဘာ ( ၁၇ )ရက္  - ကမၻာလံUးဆIUင္ရာ ယU္Eက်းမUႏွင္႔ A စားA Eသာက္ပြဲEတာ္ 

 ထIUပြEဲတာ္ကIU စEနEန႔ တစ္Eန႔လံUး HCIS Campus တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထIUပြEဲတာ္Eန႔တြင္ 

မIဘမ်ားသည္ မ IမIတIU႔သIရIွထားEသာ A ျခားယU္Eက်းမU ဗဟUသUတမ်ားႏွင္႔ A စားA Eသာက္မ်ားကIU A ျခားသူမ်ား 

သIရ IွEစရန္A လIU႔ငွာ ဆရာမမ်ားႏွင္႔A တူ A Uပ္စUဖြဲ႔၍ ခင္းက်င္းျပသရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 



 

EA ာက္တ IUဘာ ( ၁၉ )ရက္Eန႔မွ ( ၃၀ )ရက္Eန႔A ထI - Eက်ာင္းသားမ်ားA Iမ္သ IU႔ သြားEရာက္လည္ပတ္ျခင္း    

      (Home Visit ) 

 ဆရာမမ်ားမွ မ IမIကEလးငယ္မ်ား၏ A Iမ္သ IU႔ သြားEရာက္လည္ပတ္ရျခင္း၏ A ဓIကရည္ရြယ္ခ်က္က IU 

မIဘမ်ားနားလည္သEဘာEပါက္ရန္ လIUA ပ္ပါသည္။ ကEလးမ်ား၏A Iမ္သIU႔ လာEရာက္လည္ပတ္ရျခင္းသည္ 

သားငယ္သမီးငယ္တ IU႔၏ ပညာEရးတIUးတက္ Eကာင္းမြန္Eစရန္A တြက္ မIဘႏွင္႔ဆရာမမ်ားၾကား ခ IUင္မာEသာ 

ဆက္ဆံEရးကIU တည္Eဆာက္Eပးမည့္ ပထမဆံUး Eျခလွမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဒီဇင္ဘာ ( ၁၆ )ရက္Eန႔ - LCIS A ားကစားပြဲEတာ္Eန႔ 

 ယခUႏွစ္တြင္ LCIS ၏ A ားကစားပြဲEတာ္ကIU မIဘမ်ားႏွင္႔A တူ HCIS ပြEဲတာ္Eန႔တြင္ ပူးEပါင္း ဆင္ႏႊဲသြားမည္။ 

ထIUEန႔တြင္ မIဘမ်ားသည္ မIမ IတIU႔ သားငယ္၊ သမီးငယ္Eလးမ်ားနွင္႔A တူ သက္ဆIUင္ရာ A သင္းA Eရာင္A တIUင္း ၀တ္ဆင္၍ 

ရမွတ္မ်ားရရIွEစရန္ A မ I်Uးမ I်UးEသာ A ားကစားနည္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊEဲပးရပါမည္။ ထIUသIU႔ A တူတကြ 

ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲျခင္းသည္ မIဘႏွင္႔သားသမီးမ်ားၾကား Eကာင္းမြန္Eသာ ဆက္ဆံEရးမ်ား ရရIွEစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဇန္န၀ါရီ ( ၉ )ရက္Eန႔ - KG ကEလးငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ၿပ IUင္ပြ ဲ

 ထIUၿပIUင္ပြဲတြင္ KG မွ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားသည္ မIမ IတIU႔၏ A ဂၤလIပ္စာစြမ္းရည္နွင္႔ သခၤ် ာစြမ္းရည္တIU႔က IU 

A သင္းA ဖြဲ႔A လIUက္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

EဖEဖာ္၀ါရီ ( ၁ )ရက္Eန႔မွ ( ၄ )ရက္Eန႔A ထ I - Eက်ာင္းသ IU႔ လာEရာက္လည္ပတ္Eလ႔လာျခင္း 

 မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ မ IမIတIU႔၏ ကEလးငယ္မ်ား Eနာက္ႏွစ္တြင ္ တက္Eရာက္ရမည့္A တန္းကIU သြားEရာက္၍ 

Eက်ာင္းလက္Eတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားႏွင္႔ Eပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ Activities မ်ားကIU Eလ႔လာလIUပါက Eက်ာင္းသIU႔ 

ခြင္႔ျပUခ်က္Eတာင္းဆIUႏIUင္ပါသည္။ ထIUသIU႔ Eလ႔လာႏIUင္ရန္ ခြင္႔ျပUခ်က္ကIU Eက်ာင္းA Uပ္ႀကီးႏွင္႔ ဒါရIUက္တာတIU႔မွ သEဘာတူ 

ခြင္႔ျပUEပးႏIUင္ပါသည္။ 

 

EဖEဖာ္၀ါရီလ ( ၂၂ )ရက္Eန႔မွ ( ၂၆ )ရက္Eန႔A ထI - Report Card ( ပညာEရးမွတ္တမ္း ) EပးE၀ျခင္း 

 ထIUEန႔မ်ားတြင္ မIဘမ်ားA ား မIမ IတIU႔ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ား၏ တ IUးတက္လာEသာ A EျခA Eနမ်ားႏွင္႔ 

မွတ္ခ်က္မ်ားကIU A တန္းပIUင္ဆရာမမွ EဆြးEႏြးတIUင္ပင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Eက်ာင္း Report Card မ်ားကIUလည္း 

EပးA ပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Report Card EပးE၀ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္Eသာ A EသးစIတ္A ခ I်န္ဇယားမ်ားကIU 

ထIUEန႔မတIUင္မီ ရက္သတၱပါတ္A လIUတြင္ A တန္းပIUင္ဆရာမမ်ားမွ A သIEပးA Eၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မတ္လ ( ၅ )ရက္Eန႔ - LCIS Closing Eန႔ 

 LCIS Closing Eန႔သည္ ( ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ )စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္၏ Eနာက္ဆံUးEန႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပြဲက်င္းပမည့္Eနရာႏွင္႔ A ခ I်န္ကIU ပြEဲန႔မတIUင္မီ ရက္သတၱပါတ္A လIUတြင္ မIဘမ်ားA ား A သIEပး A Eၾကာင္းၾကားEပးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 



 

မာတIကာ 

၁။ LCIS A Uပ္ခ်Uပ္မUဆIUင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံU 

၂။ ႀကIUဆIUမU စာလႊာ 

၃။ HCIS – LCIS ႏွင္႔ မ Iတ္ဆက္ျခင္း 

( က ) A EတြးA ျမင္၊ တာ၀န္၊ A Eျမာ္A ျမင္ႏွင္႔ စံ 

(ခ) EရွးUီး ကEလးသူငယ္ ျပUစU ပ I်UးEထာင္Eရး 

(ဂ) Eန႔စU္ A ခ I်န္ဇယားႏွင္႔ A Iပ္ခ I်န္၊ နားခ I်န္ 

(ဃ ) Eက်ာင္းသား၊ Eက်ာင္းသူမ်ားA တြက္ A ကဲျဖတ္မွတ္တမ္း 

(င) ကEလးသူငယ္ ဖြံ႔ၿဖ IUးမU 

(စ) A ကဲျဖတ္ရလဒ္ 

( ဆ ) က IUယ္EရးကIU္ယ္တာ A ခ်က္A လက္မ်ား 

(ဇ) Eလ႔လာA ကဲျဖတ္ျခင္းႏွင္႔ ကIUယ္EရးA ခ်က္A လက္မ်ား စUEဆာင္းျခင္း 

(စ်) ကEလးတစ္Uီးခ်င္းစီ၏ လIUA ပ္ခ်က္မ်ားA ထI Eရာက္EA ာင္သြားျခင္း 

( ည ) ကEလးသစ္မ်ား၏ A ကူးA Eျပာင္းကာလ 

(ဋ) ခြဲခြာခ I်န္ကာလ 

(ဌ) တစ္ကIUယ္Eရသန္႔ရွင္းEရး Eလ႔က်င္႔Eပးျခင္း။ 

၄။ Eက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ 

( က ) ကEလးမ်ား၏ စIတ္ဓာတ္လUံ႔Eဆာ္မUႏွင္႔ စIန္EခၚမUစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာEစရန္။ 

(ခ) A ျပည္ျပည္ဆIUင္ရာ A က I်UးစီးပြားA တြက္ ကာကြယ္Eစာင္႔Eရွာက္မUမ်ားကIU ဖန္တီးEဆာင္ရြက္ႏIUင္Eစရန္။ 

(ဂ) ထူးခၽြန္EA ာင္ျမင္မUမ်ား ရရIွႏIUင္Eစရန္။ 

( ဃ ) တာ၀န္သIတတ္၊ တာ၀န္ယူမU ရIွEစရန္။ 

(င) Eရရွည္ သင္ယူEလ႔လာမUမ်ား ျဖစ္လာEစရန္။ 

၅။ Eက်ာင္းA ပ္ႏွံEရးဆIUင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

( က ) Eက်ာင္းလခဆIUင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

(ခ) Eငြသြင္း EငြထUတ္ဆIUင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

(ဂ) Eက်ာင္းသားကတ္မ်ား 

( ဃ ) A ားကစား ၀တ္စံUမ်ား 



 

၆။ A EထြEထြ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ားႏွင္႔ မူ၀ါဒမ်ား 

( က ) Eက်ာင္းတက္ခ I်န္ႏွင္႔ Eက်ာင္းဆင္းခ I်န္ 

(ခ) Eက်ာင္းႀကIU၊ Eက်ာင္းပIU႔ျခင္း စည္းကမ္းမ်ား 

(ဂ) Eက်ာင္းEရာက္ရ Iွခ I်န္ႏွင္႔ ထြက္ခြာခ I်န္ဆIUင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

( ဃ ) Eက်ာင္းကား ႀကIU၊ ပIU႔Eရး 

(င) မIဘမ်ား၊ A Uပ္ထIန္းသူမ်ား၏ ကIUယ္EရးA ခ်က္A လက္မူ၀ါဒမ်ား 

(စ) Eက်ာင္းႀကIU / ပIU႔ခြင္႔ကဒ္ႏွင္႔ သက္ဆIUင္Eသာ မူ၀ါဒမ်ား 

( ဆ ) Eက်ာင္းသား၊ Eက်ာင္းသူမ်ား၏ Eက်ာင္းမွ Eစာလ်င္စြာ ထြက္ခြာခြင္႔ မူ၀ါဒမ်ား 

(ဇ) Eက်ာင္းသား၊ Eက်ာင္းသူမ်ား၏ Eက်ာင္းပ်က္ကြက္မU မူ၀ါဒမ်ား 

(စ်) Eည့္သည္ႏွင္႔ သက္ဆIUင္Eသာ မူ၀ါဒမ်ား 

( ည ) လံUၿခံUEရး ကင္မရာ မူ၀ါဒမ်ား 

(ဋ) A ာဟာရမ်ား ျပည့္၀Eသာ A စားA စာ မူ၀ါဒမ်ား 

(ဌ) A တန္းခ I်န္မ်ား Eခတၱရပ္ဆIUင္းျခင္း မူ၀ါဒမ်ား 

၇။ ကEလးျငွင္းပမ္း ႏွIပ္စက္ျခင္းဆIUင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

( က ) လမ္းၫႊန္Eပးျခင္းႏွင္႔ စည္းမ်U္း၊ စည္းကမ္း ခ်Eပးျခင္း။ 

(ခ) ကIUယ္ထIလက္Eရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင္႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆIUျခင္း။ 

(ဂ) ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခ်မွတ္ထားEသာ စည္းမ်U္း၊ စည္းကမ္းလမ္းစU္မ်ား။ 

၈။ မEတာ္တဆ ထIခ IUက္မU A Eၾကာင္းၾကားျခင္း မူ၀ါဒ 

( က ) မEတာ္တဆထIခ IUက္မU A Eၾကာင္းၾကားျခင္း ပံUစံ။ 

၉။ Eဆးက UသမU Eစာင္႔Eရွာက္ျခင္း မူ၀ါဒမ်ား 

( က ) မEတာ္တဆ ထIခIUက္မUျဖင္႔ ဖ်ားနာျခင္း၊ EဆးကUသမUႏွင္႔ဆ IUင္Eသာ Eစာင္႔Eရွာက္မU 

(ခ) A EရးEပၚ ကUသနည္း လ Uပ္ငန္းစU္မ်ား 

(ဂ) EယဘUယ် သဘာ၀EဘးA ႏၱရာယ္မ်ား ကာကြယ္ရန္ Eလ႔က်င္႔မUမ်ား 

(ဃ) ဖ်ားနာEနEသာ ကEလးမ်ားA ား Eက်ာင္းတြင္ A နားယူခြင္႔Eပးျခင္း 

(င) ကEလးA ား လUပ္ရွားမUမွ A နားEပးျခင္း ( ကာယEလ႔က်င္႔သင္ၾကားမU ) 

(စ) ဖ်ားနာEသာ ကEလးA ား A Iမ္သIU႔ ျပန္ခြင္႔Eပးျခင္း 

၁၀။ လူမUကြန္ယက္ မူ၀ါဒမ်ား 

( က ) Eကာင္းEသာ ဆံUးျဖတ္ခ်က္ 

(ခ) ရIUEသEလးစားမU 



 

(ဂ) ယံUၾကည္စIတ္ခ်ရEသာ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား 

( ဃ ) က IUယ္EရးကIUယ္တာ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား 

(  င) A ျမင္မ်ား 

(စ) A ျခားA EတြးA Eခၚမ်ား 

( ဆ ) မွန္ကန္Eသာနည္းျဖင္႔ A င္တာနက္ကြန္ယက္ A သံUးျပUတတ္ျခင္း 

(ဇ) ကIUယ္EရးကIUယ္တာ လံUၿခံUမU 

(စ်) A င္တာနက္မွတဆင္႔ ပ UဂၢIUလ္Eရးရာ ပUတ္ခတ္ Eရးသားျခင္း 

( ည ) လက္ခံႏ IUင္Eသာ A သံUးျပUပံU 

( ဋ ) တာ၀န္ယူEပးႏIUင္မU A တIUင္းA တာမ်ား 

( ဌ ) စည္းကမ္းခ I်UးEဖာက္ျခင္း 

၁၁။ မ Iဘမ်ား၏ A ျပUA မူ 

( က ) A ခြင္႔A လမ္း 

(ခ) က်င္႔၀တ္ဆIUင္ရာ A ျပUA မူ 

(ဂ) ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မ Iဘမ်ား၊ ကEလးမ်ား EျပာဆIUဆက္ဆံမU 

( ဃ ) ၀န္ထမ္းမ်ားA Eပၚ မသင္႔Eလ်ာ္Eသာ ျပUမူဆက္ဆံမUမ်ား 

(င) မIဘမ်ား လူမUကြန္ယက္ A သံUးျပUျခင္းဆIUင္ရာ 

၁၂။ မ Iဘမ်ား ပါ၀င္မU 

( က ) မ Iဘမ်ား ပါ၀င္မU 

(ခ) မIဘမ်ား EျပာဆIUဆက္ဆံEရး 

(ဂ) မIဘႏွင္႔ဆရာ A စည္းA E၀း 

( ဃ ) ပါ၀င္A ႀကံEပးမU 

၁၃။ တ IUင္ၾကားျခင္းဆIUင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား 

( က ) စကားUီး 

(ခ) ရည္ရြယ္ခ်က္ 

(ဂ) A ဓIပၸါယ္ ဖြင္႔ဆIUခ်က္မ်ား 

( ဃ ) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 

(င) A Eၾကာင္းၾကားျခင္း မူ၀ါဒမ်ား 

• A Eၾကာင္းၾကားျခင္း 
• ဒU-Eက်ာင္းA Uပ္၊ A Uပ္ခ်Uပ္Eရးမွဴး 
• Eက်ာင္း၏ Eခါင္းEဆာင္ 
• နIဂံUးခ်Uပ္ျခင္း 

 



 

LCIS ၏ A Uပ္ခ်Uပ္Eရးဖြဲ႔စည္းပံU 

LCIS Eက်ာင္းA Uပ္ခ်Uပ္EရးဆIUင္ရာ A ဖြဲ႔A စည္းA ား ဖြ႔ဲစည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကEလးမ်ား၏ ပညာEရး 

တIUးတက္Eစရန္ႏွင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ားA တြက္ Eကာင္းမြန္Eသာ လUပ္ငန္းနယ္ပယ္၊ A Eထာက္A ပ့ံEကာင္းမ်ားက IU 

ဖန္တီးEပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ EA ာက္Eဖာ္ျပပါ A ဖြဲ႔A စည္းဇယားကြက္သည္ EယဘUယ်A ားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းသာ 

ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လ Uပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကIU ျပည့္စံUEသာ Eဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eက်ာင္းA Uပ္

စီမံခန္႔ခြEဲရးမန္Eနဂ်ာ

လံUၿခံUEရး
၀န္ထမ္း

A ကူ ၀န္ထမ္း
ပစöည္းထIန္သIမ္းEရး

၀န္ထမ္း

EငြထIန္းသ Iမ္း
Eရးဌာန

A Uပ္ခ်Uပ္Eရးမွဴး

A တန္းပIUင္ဆရာမ
မ Iဘမ်ား

A တ IUင္ပင္ခံပUဂၢIUလ္

Eက်ာင္းသားEရးရာ
မန္Eနဂ်ာ



 

ႀက IUဆIUမU စာလႊာ 

LCIS မ IသားစUမွ ( ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ) ပညာသင္ႏွစ္A တြက္ ႀက IUဆIU ႏUတ္ခြန္းဆက္သလIUက္ပါသည္။ LCIS Eက်ာင္းမွ 

သIကၽြမ္းတတ္Eျမာက္ၿပီးEသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားEပၚတြင္ Eက်ာင္းသားမIဘမ်ားႏွင္႔ ကEလးငယ္မ်ားပါ၀င္ရန္ EႏြးEထြးစြာ 

ႀကIUဆIUလ်က္ရIွပါသည္။ LCIS Eက်ာင္းဖက္မွလည္း သားငယ္သမီးငယ္မ်ားA တြက္ သင္႔Eတာ္Eသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခUႏွင္႔ 

EႏြးEထြးၿပီး လံUၿခံUစ Iတ္ခ်ရEသာ ဖြ႔ံၿဖ IUးမUနယ္ပယ္တစ္ရပ္ကIU ႀကIUးစားA ားထUတ္ ဖန္တီးစီစU္Eပးလ်က္ရ Iွပါသည္။ 

 ယခUလက္စြဲစာA Uပ္သည္ မIဘမ်ား၏ Eထာက္ခံA ားEပးမUA ျပည့္A ၀ကIU A Eျခခံ၍ စနစ္တက် 

ဖန္တီးထားEသာ A စီA စU္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခUစာA Uပ္A တြင္းတြင္ မIဘမ်ားဖက္မွ Eက်ာင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး 

သIလ IUသမွ်Eသာ A Eၾကာင္းA ရာတIU႔ကIU ထည့္သြင္းစU္းစားကာ Eရးသားထားပါသည္။ ဤစာA Uပ္ထဲတြင္ 

Eက်ာင္း၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ လUပ္Eဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားကIU A ဓIကA Eနျဖင္႔ စီစU္ထည့္သြင္းEရးသားထားပါသည္။ 

သားငယ္ သမီးငယ္တIU႔၏ Eက်ာင္းႏွင္႔A Iမ္ A ကူးA Eျပာင္းတြင္ A ဆင္EျပEခ်ာEမြ႔စြာ ျဖတ္သန္းႏIUင္ရန္ 

မIဘမ်ားဖက္မွလည္း တတ္စြမ္းႏ IUင္သမွ် ပူးEပါင္းႏIUင္ရန္A တြက္ A နီးစပ္ဆံUး ႀကIUးစားထားပါသည္။ မIဘမ်ားႏွင္႔ 

ဆရာ/ဆရာမမ်ားၾကားတြင္ ပံUမွန္ဆက္သြယ္မUထားရIွျခင္းႏွင္႔ A ျပန္A လွန္ယံUၾကည္မUထားရIွျခင္းသည္လည္း 

A EရးပါလွEသာ A ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားA တြက္ A ရည္A Eသြးျမင္႔မားစြာ ျပUစUEစာင္႔Eရွာက္ျခင္းႏွင္႔ A ဆင္႔ျမင္႔ပညာEရးစနစ္ကIU 

Eပးစြမ္းႏ IUင္ကာ မIဘမ်ားA Eပၚတြင္လည္း Eလးစားစြာ ဆက္ဆံEပးႏIUင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စီစU္ထားပါသည္။ မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ 

ယခUလက္စြဲစာA Uပ္ကIU Eသခ်ာစြာ ဖတ္႐Uလ Iမ္႔မည္ဟU Eမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ LCIS Eက်ာင္း၏ စည္းမ်U္းမူ၀ါဒမ်ားကIUလည္း 

လIUက္နာႏI Uင္ၿပီး လIUA ပ္Eသာ A ခ်က္A လက္မ်ား၊ မ IမI၏ A ျမင္မ်ားကIUလည္း ႐IUးရွင္းစြာျဖင္႔ A ႀကံျပU EဆြးEႏြးႏ IU္င္ပါသည္။ 

မIဘတIU႔၏ EဆြးEႏြးA ႀကံျပUခ်က္မ်ား၊ Eမးခြန္းမ်ားႏွင္႔ မIမIကEလးငယ္၏ A Eတြ႔A ႀကံUမ်ားက IU ထည္႔သြင္းA ႀကံျပU၍ 

ႀကIUဆIUလ်က္ရIွပါသည္။ မIမIကEလး၏ ကနUီး ပညာEရးစနစ္ႏွင္႔ ျပUစUEစာင္႔Eရွာက္ခံရျခင္းမ်ားထက္ A EရးႀကီးEသာ 

EရွးUီးပညာEရးစနစ္ႏွင္႔ ျပUစ UEစာင္႔Eရွာက္Eရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ ယခUစာA Uပ္A တြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ A ကယ္၍ 

A Eၾကာင္းA ရာတစ္ရပ္ရပ္ကIU ျပUျပင္Eျပာင္းလဲမU ရ Iွပါက LCIS Eက်ာင္းဖက္မွလည္း မ IဘတIU႔A ား ဆက္သြယ္Eရးစနစ္ 

တစ္ခUခ Uျဖင္႔ သIရIွEစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္EျပာၾကားလIUသည္မွာ ယခUစာA Uပ္သည္ လIUA ပ္ခ်က္မ်ားကIU ၿခံUငံUသံUးသပ္၍ 

A သင္႔Eလ်ာ္ဆံUးျဖစ္EA ာင္ ျပန္လည္ျပUျပင္ထားEသာ စာA Uပ္ျဖစ္ပါသည္။ မIဘတIU႔၏ A ႀကံျပUခ်က္မ်ား၊ Eမးခြန္းမ်ားက IU 

ကၽြႏ္Uပ္တIU႔ႏ်င္႔ လာEရာက္EဆြးEႏြးEမးျမန္းႏIUင္ပါသည္။ 

 

Eလးစားစြာျဖင္႔ 

Eက်ာင္းA Uပ္ခ်Uပ္EရးA ဖြဲ႔ 

 

 



 

HCIS – LCIS ႏွင့္ မIတ္ဆက္ျခင္း 

HCIS / LCISနယ္ပယ္A သIUင္းA ၀IUင္းကIU ခ်ဲ႔ထြင္လ်က္ရIွပါသည္။ ယခUလက္စြဲစာA Uပ္သည္ Eက်ာင္း၏ 

စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်U္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႔ နည္းလမ္းမ်ားကIU A သIEပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤစာA Uပ္A တြင္းတြင္ 

Eက်ာင္းသားမ်ား၊ မ Iဘမ်ား A သံUးျပU လUIက္နာသင္႔Eသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ Eက်ာင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ A EရးပါEသာ 

A ခ်က္မ်ားကIU ထည့္သြင္းEရးသားထားပါသည္။ 

HCIS / LCIS မIသားစUမွ A EလးA နက္ Eမတၱာရပ္ခံလIUပါသည္။ Eသခ်ာစြာ ဖတ္႐UEစျခင္းျဖင္႔ Eက်ာင္း၏ စံမ်ား၊ 

Uီးတည္ခ်က္မ်ား၊ စ Iတ္ကူးမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင္႔ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္Eစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

မIဘတIU႔၏ ရင္Eသြးငယ္မ်ားA တြက္ A ထူးEကာင္းမြန္လွEသာ ပညာEရးနယ္ပယ္ႏွင္႔ သင္ၾကားမU 

Uီးတည္ခ်က္မ်ားကIU ျမင္႔မားEသာ စနစ္တစ္ခUA ျဖစ္ စီစU္ထားပါသည္။ ထIU႔Eၾကာင္႔ ဤစာA Uပ္သည္ ကEလးငယ္မ်ားA ား 

ပ့ံပ IUးကူညီEပးရန္ A Eထာက္A ပ့ံEကာင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပါလIမ္႔မည္။ 

A EတြးA ျမင္၊ တာ၀န္၊ A Eျမာ္A ျမင္ႏွင့္ စံ 

A EတြးA ျမင္ ( Philosophy ) 

LCISမူႀက IUEက်ာင္းသည္ ကEလးတစ္Uီးခ်င္းစီႏွင္႔ ကEလးတIUင္း၏ ျပည့္စံUEသာ A EနA ထားသIU႔ Eရာက္ရIွEA ာင္ 

ခ်U္းကပ္၊ ကIUင္တြယ္ သင္ၾကားEပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကEလးငယ္မ်ား၏ Eနာက္Eၾကာင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ 

သင္ယူႏ IUင္မUစြမ္းရည္မ်ား၊ ပင္ကIUယ္စြမ္းရည္မ်ားကIU ဆက္စပ္ရန္ A မ I်UးA စားA လIUက္ လIUA ပ္ခ်က္မ်ားကIU Eပးစြမ္းႏ IUင္မည္ဟ U 

ယံUၾကည္ပါသည္။ ထIU႔Eနာက္ကEလးငယ္မ်ားသည္ သူတIU႔၏ တစ္ႏွစ္တာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကIU EA ာင္ျမင္စြာ 

ျဖတ္Eက်ာ္ႏ IUင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Eနာက္ဆံUး Eလ့လာသံUးသပ္ခ်က္A ရ ကEလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖ IUးတIUးတက္မUသည္ 

ကၽြႏ U္ပ္တIU႔၏ သင္႐ IUးးညႊန္းတမ္းႏွင္႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ A ရည္A ခ်င္းမွာလည္း A Eျခခံတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

Mission 

 LCIS မူႀကIUEက်ာင္းမွ လက္ခံက်င္႔သံUးEနသည့္ စIတ္၀င္စားဖြယ္ရာ သင္ၾကားEရးႏွင္႔ ပတ္သက္Eသာ 

သင္႐IUးးညႊန္းတမ္းမ်ားသည္ လက္ရ Iွ မ်က္Eမွာက္ကာလတြင္ A သံUးျပUEနၾကEသာ EရွးUီးပညာEရးစနစ္နွွင္႔ စံမ်ား 

A က်ံUး၀င္လ်က္ရ Iွပါသည္။ ကၽြႏ U္ပ္တIU႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ကEလးငယ္မ်ား၏ စူးစမ္းEလ႔လာမU၊ ရွာEဖြEဖာ္ထUတ္မU၊ 

သင္ယူျခင္းႏွင္႔ Eဆာ႔ကစားျခင္းA တြက္ ကEလးမ်ား လံUၿခံUစ Iတ္ခ်ရၿပီး Eပ်ာ္ရႊင္Eသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခ Uျဖစ္Eစရန္ 

တည္Eဆာက္ စီစU္ထာပါသည္။ 

စ Iတ္ကူး ( Vision ) 

- ကEလးငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖ IUးတIUးတက္EA ာင္ျမင္Eစရန္ A တတ္ႏ IUင္ဆံUး ကူညီEဖးမရန္။ 

- A ျမင္႔ဆံUးEနရာ A သစ္တစ္ခUကIU Eရာက္ရIွEစရန္ ျပUစUပ I်UးEထာင္ရန္။ 

- ကIUယ္႔ကIUက IU္ယ္ ယံUၾကည္မUရIွEစရန္၊ ကIUယ္ပIUင္Uာဏ္ျဖင္႔ ဖန္တီးႏIUင္စြမ္းရ IွEစရန္ Eလ့က်င္႔Eပးရန္။ 

- A ဓIကထားသင္ၾကားသည္႔ ဘာသာရပ္ကIU ကၽြမ္းက်င္ပIUင္ႏIUင္စြာ သံUးစြဲႏ IUင္Eသာ ကEလးငယ္မ်ား EမြးထUတ္Eပးရန္။ 



 

- ကEလးျပUစUEစာင့္Eရွာက္သည့္ ဆရာမမ်ား၏ A ရည္A ခ်င္းႏွင္႔ ပညာရပ္ဆIUင္ရာ တIUးတက္မUကIU Eထာက္ပ့ံEပးႏIUင္Eရး 

A ဓIကထားရန္။ 

- ကEလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖIUးမUA လားA လာ A က I်Uးသက္Eရာက္မUရIွEစရန္ မIဘႏွင္႔ ပူးEပါင္းEဆာင္ရြက္ရန္။ 

- ႏIUင္ငံEတာ္၏ ႐IUရာယU္Eက်းမU ဓEလ႔ထံUးတမ္းA စU္A လာမ်ားကIU Eလ႔လာမွတ္တမ္းတင္ႏ IUင္ၿပီး ထIန္းသIမ္း 

Eစာင္႔Eရွာက္EစEသာ ပတ္၀န္းက်င္Eကာင္းတစ္ခUA ျဖစ္ ဖန္တီးရန္။ 

Values 

 HCIS/LCIS  ၏ Eက်ာင္းသူ / သားတIUင္း ကမၻာ႔ႏ UIင္ငံသားမ်ားA တြင္းသIU႔ ၀င္ဆံ့ႏ IUင္ရန္ A ခန္းတြင္ 

သတ္မွတ္ထားEသာ စံႏUန္းမ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ Eက်ာင္းသူ/သာတIUင္း၏ Eန႔စU္ စာသင္ခန္းႏွင္႔ Eက်ာင္းတြင္း 

လIUက္နာက်င္႔သံUးရမည့္ A မူA ရာမ်ားမွာ EလးစားမUရIွျခင္း၊ ႐ IUးသားEျဖာင္႔မတ္ျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း၊ 

လူမUEရးႏွင္႔ ပတ္သက္Eသာ နားလည္သEဘာEပါက္မUရIွျခင္း၊ ထIန္းသIမ္းEစာင္႔Eရွာက္ႏIUင္ျခင္း၊ တီထြင္စြမ္းရIွျခင္းႏွင္႔ 

A သင္းA ဖြဲ႔ စ Iတ္ဓာတ္ရ Iွရျခင္းတIU႔IကUI သတ္မွတ္ထားEသာ စံႏUန္းမ်ားကIU A ားEပးEထာက္ခံမည္ဟU Eမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ 

EရွးUီး ကEလးသူငယ္ ျပUစUပ I်UးEထာင္Eရး 

International Early Years Curriculum ( IEYC ) 

 IEYC  သင္႐IUးသည္ A Eျခခံက်Eသာ သUEတသန သင္႐IUးညႊန္းတမ္းႏွင္႔ ကစားျခင္းျဖင္႔ A EျခခံထားEသာ 

သင္႐IUးညႊန္းတမ္းတIU႔ Eပါင္းစပ္ထားၿပီး ဆန္းသစ္Eျပာင္းလဲႏ IUင္Eသာ သင္႐ IUးညႊန္းတမ္းတစ္ခU ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသင္႐IUးညႊန္းတမ္းသည္ ငယ္ရြယ္စU္ သင္ယူEလ့လာEသာ ကEလးငယ္မ်ားကIU ကူညီႏIUင္Eသာ A Eျခခံ သEဘာတရား 

တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္႐IUးညႊန္းတမ္း၏ A ဓIက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပညာပါရမီတြင္ Eကာင္းမြန္ျခင္း၊ 

လူမUဆက္ဆံEရးတြင္ Eကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံႏIUင္ျခင္း၊ စ Iတ္ခံစားမUႏွင္႔ဆIUင္Eသာ ပညာရပ္မ်ားကIU Eလ႔လာသင္ယူႏ IUင္ျခင္း၊ 

ကIUယ္လက္လUပ္ရွား၊ က IUယ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖ IUးမU Eလ႔က်င္႔ခန္းမ်ား ျပUလUပ္ႏ IUင္ျခင္းတIU႔ကIU သင္ခန္းစာတစ္ရပ္ျဖင္႔ ထည့္သြင္း 

Eရးဖြဲ႔ထားပါသည္။ 

 ဤသင္႐IUးညႊန္းတမ္းမ်ားကIU လက္Eတြ႔သင္ၾကားရာတြင္ ကEလးမ်ားႏွင္႔ ဆရာ/ဆရာမမ်ား A EပးA ယူမွ်ျခင္း၊ 

လက္Eတြ႔သUEတသန လUပ္Eဆာင္ရာတြင္ စIတ္A ားထက္သန္ျခင္း၊ A သင္းA ဖြဲ႔ႏွင္႔ လUပ္Eဆာင္ရာတြင္လည္း 

တက္ၾကြမUရIွျခင္းႏွင္႔ ကEလးငယ္္မ်ားဘ၀ႏွင္႔ တစ္သားတည္းျဖစ္Eနျခင္းတIU႔သည္ Eက်ာင္းသား/သူမ်ား စIတ္၀င္စားEသာ 

သင္႐IUးတစ္ခ Uျဖစ္ပါသည္။ 

EရွးUီးကEလးသူငယ္မ်ားA တြက္ LCIS Eက်ာင္းမွ သင္ၾကားEပးသည့္ ထူးျခားEသာ သင္႐ IUးမ်ား 

- ကစားျခင္းျဖင္႔ A EျခခံထားEသာ သင္ယူျခင္းသည္ Eက်ာင္းသား/သူ တစ္Uီးခ်င္းစီ၏ Eမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတ IUင္၊ 

ပတ္၀န္းက်င္တစ္သားတည္း EနထIUင္ျခင္းႏွင္႔ ပူးEပါင္းEဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တIU႔ကIU A EျခခံထားEသာ 

သင္ခန္းစာEခါင္းစU္မ်ား၏ A ရင္းA ျမစ္တစ္ခUျဖစ္သည္။ 

- သင္ၾကားပIU႔ခ်ရာတြင္ A Uပ္စUငယ္မ်ားဖြဲ႔ျခင္းကIU A သံUးျပU၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ သင္ၾကားျခင္းသည္ မတူညီEသာ သင္ယူမU 

A ခြင္႔A Eရး၊ စူးစမ္းရွာEဖြႏIUင္စြမ္း၊ ဗဟUသUတမ်ား Eဖာ္ျပႏIUင္စြမ္း၊ လက္Eတြ႔လUပ္Eဆာင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး 

စာသင္ခန္းA တြင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင္႔ Eက်ာင္းသား/သူမ်ား တသားတည္းရIွျခင္းတIU႔ A ခန္းက႑တစ္ရပ္A ျဖစ္ 

ထည္႔သြင္းထားပါသည္။ 

- A Eျခခံက်Eသာ လက္Eတြ႔လUပ္Eဆာင္မU သင္ၾကားျခင္းသည္ Eက်ာင္းသား/သူမ်ား စ Iတ္၀င္စားမUA Eပၚမူတည္၍ 

လIU္က္Eလ်ာညီEထြျဖစ္EA ာင္ IEYC သင္႐IUးညႊန္းတမ္း၏ A ဓIက A စီA စU္A ျဖစ္ Eခါင္းစU္မ်ားႏွင္႔ 

သင္ၾကားႏIUင္ပါသည္။ 

- သင္ခန္းစာEခါင္းစU္ႏွင္႔A ညီ လက္မUA ႏ Uပညာဘာသာရပ္မ်ားကIUလည္း Eပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 



 

Eန႔စU္ A ခ် Iန္ဇယား 

 A ခန္းတစ္ခန္းခ်င္းစီ၏ Eန႔စU္A ခ I်န္ဇယားကIU A ခန္းEရွ႔ Eက်ာက္သင္ပUန္းEပၚတြင္ ကပ္ထားပါသည္။ 

EA ာက္Eဖာ္ျပပါဇယာတြင္ A နည္းငယ္ ျဖည္႔စြက္၍ ထပ္မံEဖာ္ျပလ IUက္ပါသည္။ 

လUပ္Eဆာင္ခ်က္မ်ား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရား 

Eက်ာင္းEရာက္ခ I်န္- လက္Eဆးျခင္း/ က်န္းမာEရးစစ္Eဆးျခင္း ကEလးမ်ား၏ က်န္းမာEရးA ား စစ္Eဆးမွတ္တမ္းတင္ ရပါသည္။ 

ကEလးတစ္Uီး EနမEကာင္းျဖစ္ရသည္ ထင္ ပါက 

Eက်ာင္းEဆးခန္းသ IU႔ ပIU႔၍ ဆရာ၀န္( သ IU႔ ) သူနာျပU ထံတြင္ 

က်န္းမာEရး စစ္EဆးEပးရပါသည္။ A ကယ္၍ 

ကEလးEနမEကာင္းျဖစ္ရပါက ဆရာမမ်ားမွ မIဘမ်ားA ား 

A Eၾကာင္းၾကားEပးရးမည္။ မ IဘလာႀကIUခ I်န္A ထI ကEလးငယ္ 

ႏွင္႔A တူ Eက်ာင္းEဆးခန္းတြင္ Eစာင္႔Eပးရမည္။ 

A ခန္းA တြင္းလUပ္ရွားမUမ်ား- A ခန္းA တြင္းတြင္ လက္မUEနရာ၊ 

ဟန္Eဆာင္တမ္းကစားသည့္Eနရာ၊ စာဖတ္ရန္Eနရာ၊ သ Iပၸံ 

စမ္းသပ္ရာEနရာ၊ သခၤ် ာEနရာ၊ စာEရးရန္ Eနရာ၊ သဲႏွင္႔Eရ 

Eဆာ့သည့္Eနရာ၊ ကစားနည္းမ်ား ကစားရာEနရာမ်ားက IU 

ကEလးငယ္မ်ား စ Iတ္ႀကIUက္ Eရြးခ်ယ္Eဆာ့ကစားခ် Iန္ 

ဆရာမမ်ားႏွင္႔ A တူတကြ Eဆာ႔ကစားရမည့္A ခ် Iန္ 

ျဖစ္EသာEၾကာင္႔ ကEလးငယ္မ်ားႏွင္႔A တူ တက္တက္ႂကြႂကြ၊ 

Eပ်ာ္Eပ်ာ္ရႊင္ရႊင္၊ စည္းစည္းလံUးလံUးႏွင္႔ ကစားEပးရပါမည္။ 

A Uပ္စ Uဖြဲ႔ လUပ္ရွားခ် Iန္ - ကEလးမ်ားႏွင္႔ ဆရာမမ်ားA တူတကြ 

A Uပ္စUဖြဲ႔၍ သီခ်င္းသီဆ IUျခင္း၊ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ား 

E၀မွ်ျခင္းႏွင္႔ EဆြးEႏြးျခင္းမ်ား ျပUလ Uပ္ခ် Iန္၊ 

ကEလးမ်ား A တူတကြ တက္္ႂကြစြာ ပူူးEပါင္းပါ၀င္လာEစရန္ 

ဆရာမမ်ား ကIUယ္တ IUင္A ားEပး၍ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ရမည္။ 

နံနက္ခင္း A ဆာEျပ မ Uန္႔စားခ် Iန္ - ကEလးငယ္မ်ားA တြက္ 

က်န္းမားEရးႏွင္႔ ညီညြတ္Eသာ A ဆာEျပမUန္႔မ်ားကIU Eရ၊ 

ႏြားႏIU႔တ IU႔ျဖင္႔ တြဲဖက္၍ စီစU္Eပးထားပါသည္။ 

ဆရာမမ်ားသည္ ကEလးငယ္မ်ား A စာမစားမီ မွန္ကန္Eသာ 

လက္Eဆးနည္းစနစ္က IU A သံUးျပU၍ လက္Eဆးျခင္း ရ Iွ/မရ Iွ 

စစ္Eဆးရပါမည္။ ကEလးမ်ားက IUယ္တ IUင္က UIယ္က် စားတတ္Eစရန္ 

Eလ႔က်င္႔သင္ၾကားEပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကEလးမ်ား၏ 

A Eျပာစြမ္းရည္ တIUးတက္Eစရန္ ကEလးငယ္မ်ားႏွင္႔ 

A တူတူထIUင္၍ စကားEျပာEပးရပါမည္။ 

ကစားခ I်န္ - ကEလးမ်ား၏ A သက္A ရြယ္ႏွင္႔ သင့္Eလ်ာ္Eသာ 

ကစားစရာပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ကစားကြင္းက IU စီစU္ထားပါသည္။ 

လွ်ပ္စီးလ်က္၍ မIUးၿခIမ္းျခင္းမ်ားမရIွပါက တခါတရံ မ IUးEရထတဲြင္ 

ကစားၾကပါမည္။ 

ကEလးငယ္မ်ား ကစားEနခ် Iန္တြင္ A ခ်င္းခ်င္း စကားEျပာဆ IUျခင္း 

က IU Eရွာင္က်U္၍ ကEလးမ်ားA ား ၾကည့္႐Uရပါမည္။ ကစားၿပီးခ် Iန္ 

တြင္လည္း ပစၥည္းမ်ား Eနရာတက် ျပန္ထာျခင္း ရIွ/မရ Iွက IUလည္း 

စစ္Eဆးရပါမည္။ 

ဂီတႏွင္႔ လUပ္ရွားမU A ခ I်န္ - ကEလးမ်ားA ား Eတးဂီတႏွင္႔A တူ 

လUပ္ရွားမUမ်ား ျပUလUပ္ႏ IUင္ရန္ A ခြင္႔A လမ္းမ်ား Eပးထားပါသည္။ 

ကEလးမ်ားA တူတကြ ပါ၀င္သီဆ IUရန္ A ားEပးရပါမည္။ 

ကEလးမ်ား ပံUျပင္တြင္ပIU၍ A ာရံUစ IUက္ႏ IUင္EA ာင္ ကူညီEပးပါ။ 

ကEလးငယ္မ်ာက IU EA းEဆးတည္ၿငIမ္စြာ Eျပာဆ IUၿပီး 



 

နာမည္EA ာ္Eခၚျခင္းက IU Eရွာင္က်U္ပါ။ သီခ်င္းA တူဆ IUEပးပါ။ 

သီခ်င္းမ်ာက IU Eလ႔လာပါ။ သီခ်င္းA သစ္ ( သ IU႔ ) 

လက္Eခ်ာင္းကစားနည္းမ်ားက IU သင္ၾကားEပးပါ။ 

Eန႔လည္စာစားခ I်န္ - ကEလးမ်ား 

Eန႔လည္ထမင္းစားခ် Iန္ျဖစ္ပါသည္။ Eက်ာင္းမွ Eန႔လည္စာ 

မွာယူစားသည္ျဖစ္Eစ၊ A Iမ္မွ Eန႔လည္စာ ထမင္းဘူးထ Uပ္၍ 

ျဖစ္Eစ၊ ကEလးမ်ား Eန႔လည္ ထမင္းစားခ I်န္တြင္ မ IသားစUႏွင္႔A တူ 

Eန႔လည္စာ စားသည့္A တIUင္း Eဆာင္ရြက္Eပးပါသည္။ 

လက္Eဆးျခင္းကIU A ထူးဂ႐Uစ IUက္ ႀကီးၾကပ္Eပးပါ။ Eန႔လည္စာ 

စားခ I်န္တြင္ လက္သန္႔ရွင္းရန္ လIUA ပ္EသာEၾကာင္႔ ကူညီ 

Eဆာင္ရြက္Eပးပါ။ ထမင္းစားပြဲတြင္ ကEလးမ်ားႏွင္႔A တူ ထIUင္ၿပီး 

ရင္းႏွီးစြာ စကားEျပာဆ IUEပးပါ။ Eန႔လည္စာ စားၿပီးEနာက္ 

သန္႔ရွင္းEရးA တြက္ ကူညီEဆာင္ရြက္Eပးပါ။ ထမင္းစားခ် Iန္ 

ၿပီးပါက Eနာက္ထပ္ လ Uပ္Eဆာင္ရမည္မ်ားကIU ဆက္လ Uပ္ပါ။ 

A နားယူခ် Iန္ - ကEလးမ်ား A နားယူခ် Iန္တြင္ A ဆင္သင္႔ 

ျဖစ္Eစရန္ Eခါင္းA ံUး၊ A Iပ္ယာခင္း၊ A EမြးပြA ႐ Uပ္မ်ားA တြက္ ပIU၍ 

A Eထာက္A ကူ ျဖစ္Eစပါသည္။ 

A Iပ္ယာခင္းခင္းခ် Iန္တြင္ ကEလးငယ္တစ္Uီးႏွင္႔တစ္Uီးၾကား 

Eနရာလြတ္ထားရမည္က IU သတ IျပU၍ A Iပ္ယာခင္းမ်ား ကူညီ၍ 

ခင္းEပးပါ။ ကEလးမ်ား Eကာင္းမြန္စြာ A Iပ္စက္A နားယူႏ IUင္ရန္ 

A ျခားတIတ္ဆ Iတ္Eသာ လUပ္ရွားမUမ်ားသာ လ Uပ္Eဆာင္Eပးရမည္။ 

Eန႔လည္ မ Uန္႔စားခ် Iန္ - ကEလးငယ္မ်ားA တြက္ ႏြားႏIU႔၊ Eရႏွင္႔A တူ 

A ာဟာရရIွEသာ မ Uန္႔မ်ားက IU စီစU္Eပးထားပါသည္။ 

လက္Eဆးျခင္းကIU A ထူးဂ႐Uစ IUက္ ႀကီးၾကပ္Eပးပါ။ Eန႔လည္စာ 

စားခ I်န္တြင္ လက္သန္႔ရွင္းရန္ လIUA ပ္EသာEၾကာင္႔ ကူညီ 

Eဆာင္ရြက္Eပးပါ။ ထမင္းစားပြဲတြင္ ကEလးမ်ားႏွင္႔A တူ ထIUင္ၿပီး 

ရင္းႏွီးစြာ စကားEျပာဆ IUEပးပါ။ Eန႔လည္စာ စားၿပီးEနာက္ 

သန္႔ရွင္းEရးA တြက္ ကူညီEဆာင္ရြက္Eပးပါ။ ထမင္းစားခ် Iန္ 

ၿပီးပါက Eနာက္ထပ္ လ Uပ္Eဆာင္ရမည္မ်ားကIU ဆက္လ Uပ္ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Iပ္ခ I်န္/နားခ I်န္ 

 A Iပ္စက္A နားယူခ I်န္သည္ တက္ၾကြEသာ ကEလးမ်ား A နားယူရန္၊ ျပန္လည္A ာျဖည့္ရန္နွင္႔ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖIUးရန္ 

A တြက္ A EရးပါEသာ A ခြင့္A လမ္းတစ္ခ U ျဖစ္ပါသည္။ ဤA ခ I်န္သည္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား A Eနျဖင္႔လည္း တစ္Eန႔တာ 

လUပ္Eဆာင္မUမ်ား ျပန္လည္စ Uစည္း၍၊ သန္႔ရွင္းEရးလUပ္ရန္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ 

တစ္Eန႔တာလUပ္Eဆာင္ခ်က္မ်ား EဆြးEႏြးရန္ႏွင္႔ Eနာက္သင္မည့္ သင္႐IUးၫႊန္းတမ္းတ IU႔ကIUU စီစU္ရန္A ခ I်န္ျဖစ္ပါသည္။ 

 Nursery ႏွင္ Pre-kg Eက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ Eန႔လည္ခင္း၌ A Iပ္စက္A နားယူပါမည္။ ( KG 

A ဆင္႔Eက်ာင္းသား/Eက်ာင္းသူမ်ားသည္ Grade-1 သင္ခန္းစာမ်ားA တြက္ ႀကIUတင္ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ပါသျဖင္႔ A Iပ္ခ I်န္ 

မပါ၀င္ပါ။ ) KG ကEလးမ်ားသည္ A နားယူရန္ လ IUA ပ္Eသာ္လည္း A Iပ္စက္A နားယူရန္ မလIUA ပ္ပါ။ ထIUကEလးငယ္မ်ား 

A နားယူခ I်န္တြင္ EႏြးEထြးEသာ A ခန္းတြင္း၌ ႏူးညံ့Eသာ Eတးဂီတ ( သ IU႔မဟUတ္ ) ပံUျပင္မ်ား စသည္တIU႔ျဖင္႔ 

ကEလးမ်ားA ား A မ I်Uးမ I်UးEသာ Eဆာင္ရြက္မUမ်ားျဖင္႔ A ပန္းEျဖမUရရIွEစရန္ ကူညီEပးပါသည္။ မA Iပ္စက္လIUEသာ 

ကEလးမ်ားသည္ ၄င္းတIU႔A Iပ္ရာEပၚတြင္ မIနစ္ ( ၃၀ )ၾကာ ၿင Iမ္သက္စြာ A နားယူရန္ မလIUA ပ္ပ ဲ တIတ္ဆIတ္စြာ 

ျပUလ Uပ္ရEသာ လUပ္Eဆာင္မUမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ႏ IUင္သည္။ ကၽြႏU္ပ္တIU႔သည္ ကEလးတIU႔၏ ျပန္လည္တည္Eဆာက္မU 

A စီA စU္မ်ားႏွင္႔ မ Iဘမ်ား၏ တစ္Uီးခ်င္းA တြက္ Eတာင္းဆIUမUမ်ားကIU လIUက္Eလ်ာညီEထြျဖစ္EA ာင္ ႀက IUးစာပါမည္။ 

ကၽြႏ္Uပ္တIU႔သည္ မIဘမ်ားကIU နူးည့ံEသာ Eစာင္တစ္ထည္၊ တစ္Eယာက္A Iပ္ယာခင္းႏွင္႔ Eခါင္းA ံUး ( သIU႔ )နူးည့ံEသာA Eမြးပြ 

A ရUပ္EလးယူEဆာင္လာEပးရန္ Eတာင္းဆIUထားၿပီး A ပတ္စU္ တစ္ပတ္တစ္ခါ မIဘမ်ား Eလွ်ာ္ဖြတ္သန္႔စင္Eပးရန္ A Iမ္သ IU႔ 

ျပန္လည္ ထည့္Eပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကEလးမ်ား Eက်ာင္းျပန္တက္Eသာ ပထမဆံUးရက္တြင္ Eက်ာင္းသIU႔ ျပန္လည္ 

ယူEဆာင္လာရပါမည္။ 

 

Eက်ာင္းသား/သူမ်ားA တြက္ A ကဲျဖတ္မွတ္တမ္း 

 ကEလးငယ္မ်ားA တြက္ A ကဲျဖတ္စစ္Eဆးျခင္းသည္ A လြန္A EရးပါEသာ A ရာတစ္ခ Uျဖစ္ၿပီး EရွးUီးကEလး 

သူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖ IUးတIUးတက္မU A စီA စU္A တြက္ A EရးပါEသာ A စIတ္A ပIUင္းျဖစ္သည္။ ကEလးသူငယ္မ်ား၏ 

ဖြံ႔ၿဖ IUးတIUးတက္မUကIU နားလည္ရန္၊ ပံ့ပIUးရန္ A ကဲျဖတ္စစ္Eဆးျခင္းသည္ A Eရးပါပါသည္။ စာသင္ခန္းတIUင္း၏ စစ္မွန္Eသာ 

A ကဲျဖတ္စစ္EဆးမUမ်ားတြင္ A ာ႐ံUခံလUပ္Eဆာင္မU၊ ဘာသာစကားEျပာဆIUမU၊ စU္းစားEတြးEခၚတတ္မU၊ ႂကြက္သား 

ႀကီး/ငယ္တIU႔၏ လUပ္Eဆာင္မU၊ Eပါင္းသင္းဆက္ဆံမUစသည့္ ဖြံ႔ၿဖ IUးမUEရIယာA ားလံUး ပါ၀င္EA ာင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 

ကEလးငယ္မ်ား၏ ပညာEရးလIUA ပ္ခ်က္မ်ားကIU A က I်Uးရ Iွစြာ ထIထIEရာက္Eရာက္ ျဖည့္ဆည္းEပးႏIUင္ရန္A တြက္ 

A ကဲျဖတ္ျခင္းသည္ မရIွမျဖစ္လIUA ပ္သည္။ 

 

 

 



 

ကEလးသူငယ္ဖြ႔ံၿဖIUးမU 

 ကEလးငယ္မ်ားသည္ ကIUယ္ခႏၶာႀကီးထြားလာ႐ံUသာမက ၎တIU႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ Eတြ႔ႀကံUရEသာ 

စIန္EခၚမUမ်ား၊ A Eၾကာင္းA ရာမ်ား ႐Uပ္Eထြး၍ နားလည္ရခက္Eသာ လူတIU႔၏ A Eၾကာင္းမ်ားကIU စ Iစစ္A ကဲျဖတ္ျခင္းျဖင္႔ 

ရင္႔က်က္စြာ Eျပာင္းလဲဖြ႔ံၿဖ IUးၾကသည္။ ကEလးငယ္မ်ား ဖြြ႔ံၿဖIUးမUA တြက္ EယဘUယ်ပံUစံ ( သIU႔ ) A စီA စU္မ်ားသည္ 

A မ်ားစUA တြက္ မွန္ကန္သည္။ သIU႔ရာတြင္ ကEလးတစ္Uီးႏွင္႔တစ္Uီး စံႏUန္း၊ A က်င္႔စာရIတၱႏွင္႔ A ရည္A Eသြး 

ဖြံ႔ၿဖ IUးမUတIU႔သည္ ကြဲျပားျခားနာၾကပါသည္။ A ရည္A Eသြး ဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ကEလးငယ္၌ ျဖစ္ပ်က္EနEသာ 

A ရာမ်ားကIUသာမက ကEလးငယ္မ်ား ရွင္သန္ရန္A တြက္ လIUA ပ္Eသာ Eစာင့္Eရွာက္မUတIU႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

ကEလးငယ္တစ္Eယာက္ က်န္းမာသန္စြမ္းစြာ ပံUမွန္ဖြံ႔ၿဖ IUးရန္၊ သင္ယူမUမ်ား ျပUလUပ္ႏIUင္ရန္A တြက္ A EရးႀကီးEသာ 

A ရာမ်ားမွာ ကာကြယ္Eစာင္႔Eရွာက္မU၊ A စားA စာႏွင္႔ က်န္းမာEရးA တြက္ A EျခခံလIUA ပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည္႔ဆည္းEပး႐ံUသာမက တစ္Uီးႏွင္႔တစ္Uီး A ျပန္A လွန္ သEဘာထားမU၊ လU႔ံEဆာ္မU၊ ခ်စ္ခင္မU၊ လံUၿခံUမU၊ 

စူးစမ္းရွာEဖြမUတIU႔လည္း လIUA ပ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကIUလည္း ကEလးသူငယ္ဖြံ႔ံၿဖ IUးတIUးတက္မUA စီA စU္ႏွင္႔ပတ္သက္Eသာ 

A Eၾကာင္A ရာမ်ားA ား သIရIွနားလည္ရန္ ရွင္းျပထားပါသည္။ LCIS Eက်ာင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ EYEF Eဘာင္ႏွင္႔ 

နIီးကပ္စြာ A လUပ္လUပ္၍ ၀န္ထမ္းဗဟIUျပUA စည္းA E၀းမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္EဆြးEႏြးျခင္းမ်ားကIU ျပUလUပ္ရပါသည္။ 

 

ယံUၾကည္စ Iတ္ခ်ျခင္း 

 ကEလးသူငယ္မ်ား၏ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ားကIU လUI႔၀ွက္စြာ ထIန္းသIမ္းထားပါသည္။ ကEလးမ်ား၏ 

မွတ္တမ္းမွတ္စUမ်ားကIU လံUၿခံUစ Iတ္ခ်Eသာ Eနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ရ Iွသူမွ ထIန္းသIမ္းထားပါသည္။ 

- ဤA ခ်က္A လက္မ်ားႏွင္႔ စUEဆာင္းထားEသာ မွတ္တမ္းမ်ားကIU A ျခား၀န္ထမ္းမ်ား သIEစရန္ လIUA ပ္မွသာ 

E၀မွ်မည္။ 

- မIဘမ်ားႏွင္႔ A Uပ္ထIန္းသူမ်ားသည္ စာသင္ရန္ ဆရာမမ်ား ( သIU႔ ) ၫႊန္ၾကားEရးမွဴးကIU Eမးျမန္းျခင္းျဖင္႔ 

စစ္Eဆးျခင္းႏွင္႔ A ကဲျဖတ္ျခင္း ရလဒ္မွတ္တမ္းမ်ားကIU Eတာင္ဆIUႏ IUင္သည္။ 

- စစ္EဆးမUႏွင္႔ A ကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပUလUပ္စU္A တြင္း လ IUက္နာရမည့္ A ခ်က္A လက္မ်ားA ားလံUးသည္ ကEလး၏ 

က်န္းမာEရးဖြံ႔ၿဖ IUးမUကIU ျမွင္႔တင္ရန္ A သံUးျပUလ Iမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖ IUးမUEႏွာင္႔Eႏွးျခင္းတြင္ ပါ၀င္Eသာ 

ကEလးငယ္မ်ားA တြက္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ပန္းတIUင္မ်ား Eျပာင္းလဲလUပ္Eဆာင္Eပးျခင္းတြင္ စာသင္ခန္းမွ ဆရာမမ်ား၊ 

မIဘမ်ားႏွင္႔ လIUA ပ္Eသာ၀န္ထမ္းမ်ား သင့္Eလ်ာ္စြာ ပါ၀င္ရမည္။ 

- မIဘA Uပ္ထ Iန္းသူ ( သ IU႔ )တရား၀င္A Uပ္ထ Iန္းသူ၏ ခြင္႔ျပUခ်က္မပါပဲ သတင္းA ခ်က္A လက္မ်ားက I 

ျပင္ပA ဖြဲ႔A စည္းမ်ားA ား မွ်E၀ျခင္း မျပUလUပ္ပါ။ 

 

 



 

Eလ႔လာA ကဲျဖတ္ျခင္းႏွင္႔ က IU္ယ္EရးA ခ်က္A လက္မ်ား စUEဆာင္ျခင္း 

 မူႀကIUကာလ တစ္Eန႔တာA တြင္း ဆရာ/မမ်ားသည္ ကEလးတစ္Uီးခ်င္းစီႏွင္႔ ၎တIU႔၏ သင္ယူမUဆIUင္ရာ 

ပတ္သက္Eသာ ဗဟUသUတမ်ားရရIွရန္ Eလ႔လာA ကဲျဖတ္ျခင္းႏွင္႔ A ျပန္A လွန္ဆက္သြယ္မUမ်ားကIU A သံUးျပUပါသည္။ 

Eလ႔လာA ကဲျဖတ္သူ တစ္Uီးခ်င္းစီသည္ ကEလးမ်ားA Eပၚ မည္သIU႔Eလ႔လာရပံUႏွင္႔ Eလ႔လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားက IU 

မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း စသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကIU A သံUးျပU၍ Eလ႔လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 ကEလးငယ္မ်ား A ခ်က္A လက္ စ Uစည္းျခင္းနည္းလမ္းတြင္ တIUးတက္မU A စီရင္ခံစာ ထူးျခားEသာမွတ္တမ္းမ်ား၊ 

လူမUEရးစာရင္းမ်ား၊ မIမ IကIUယ္ကIU ထင္ဟပ္ျခင္း၊ A လUပ္နမူနာမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားEရးဆြဲျခင္း၊ စာEရးျခင္း၊ Eဆးခ်ယ္ျခင္း၊ 

ပံUျပင္မ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ပံUမ်ား စသည္တIU႔ ပါ၀င္သည္။မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ မ IမIတIU႔ကEလး၏ A ခ်က္A လက္မ်ားကIU A ခ I်န္မEရြး 

ၾကည္႔႐Uရန္ ဖIတ္Eခၚပါသည္။ 

 Eက်ာင္းခ I်န္တြင္ ကၽြႏ U္ပ္တIU႔သည္ ကEလးA သစ္မ်ား၏ A ခန္းႏွင္႔Eန႔စU္ လUပ္ငန္းEဆာင္တာမ်ားတြင္ A ဆင္Eျပ 

လြယ္ကူEစရန္ A Eလးထားပါသည္။ ကEလးငယ္တစ္Uီးသည္ Eက်ာင္းသIU႔ စာသင္ႏွစ္ပ႐IUဂရမ္ဒ A လယ္ပIUင္းမွ 

၀င္Eရာက္လာလွ်င္ Eက်ာင္းတြင္ A ခ I်န္ျပည့္Eလ့လာသင္ယူမU ျပUလUပ္မည့္A စားး A လည္A ပတ္ Eလ့လာခ I်န္ကIUသာ 

တျဖည္းျဖည္းလUပ္Eဆာင္Eပးရန္ A ၾကံျပUလIUပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင္႔ သင္၏ကေလးသည္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ 

ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေစရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

 ကေလးငယ္မ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ပုံစံမ်ားသည္ ထူးျခားေနတတ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္အသစ္၊ အေျခအေနအသစ္တုိ႔ျဖင္႔ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳမူေနထုိင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလအတြင္း ေန႔စဥ္ပံုမွန္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ဇယားမ်ားသည္လည္း ကေလးမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ကုိ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ရိွေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ 

 ကနဦးလည္ပတ္စဥ္အတြင္း သင္႔ကေလးကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စာသင္ခန္းသုိ႔ ေျပာင္းသည့္အခါ သင္က၎တIU႔A ား 

တရား၀င္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း မရIွျခင္း၊ ဆရာႏွင္႔ကEလးA ခ I်U႕တြင္ မပါ၀င္EသာEၾကာင္႔ သင္႔ကEလးႏွင္႔A တူ Eနရန္ 

Eတာင္းဆIUပါသည္။ ပွ်မ္းမွ်A ားျဖင္႔ ၂ - ၃ နာရီၾကာမည္ျဖစ္Eၾကာင္း A ႀကံျပUထားပါသည္။ A ကယ္၍ မIဘမ်ားသည္ 

မIမ IတIU႔ကEလး၏ တစ္Eန႔တာ Eျပာင္းလဲလUပ္Eဆာင္မU A EျခA EနကIU သIရ IွလIUပါက မ IမIတIU႔လည္ပတ္မUIက UI 

A ခ I်န္ဇယားဆြဲEပးပါ။ မIဘမ်ားသည္ လာEရာက္လည္ပတ္စU္A တြင္း ကEလးမ်ားကIU ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား 

မျပUလUပ္ရပါ။ 

ခြဲခြာခ I်န္ကာလ 

 ကEလးမ်ားသည္ Eက်ာင္းသIU႔Eရာက္EသာA ခါ တခါတရံ မ Iဘႏွင္႔ ခြဲခြာရန္ A ခက္A ခဲရIွတတ္သည္။ ၎သည္ 
ပံUမွန္A ားျဖင္႔ ကEလးမ်ား ပတ္၀န္းက်င္A သစ္တြင္ ပIUမ IUလံUၿခံUသည္ႏွင္႔A မွ် Eလ်ာ႔နည္သြားသည္။ ခြဲခြာျခင္းကာလကIU 
လြယ္ကူEစရန္ ကူညီEပးEသာ A ႀကံျပUခ်က္မ်ားမွာ - 

- A လUပ္သIU႔ ထြက္ခြာခ I်န္မEရာက္မီ သတ္မွတ္ထားEသာ Eက်ာင္းခ I်န္Eရာက္ရ IွEစရန္ A ခ I်န္ၫIွႏIUင္းမUက IU 

နံနက္ခင္းA ခ I်န္ လံUEလာက္စြာ ထားရIွပါ။ 

- ခရီးသြားEနစU္တြင္ သင္၏ကEလးႏွင္႔Eက်ာင္းသIU႔ သြားမည့္A Eၾကာင္း စသည္ျဖင္႔ EျပာဆIUEပးပါ။ ထ IUသ IU႔ 

ျပUလUပ္ျခင္းသည္ သင္႔ကEလးႀကံUEတြ႔ရမည္႔ A ရာမ်ားA တြက္ ျပင္ဆင္Eပးသည္။ သင္A Eလာတႀကီး 

A EျပးA လႊားလUပ္Eဆာင္သည့္A ခါ ကEလးငယ္မ်ား A Eလာတႀကီးျဖစ္ျခင္းႏွင္႔ စ IUးရIမ္EသာကEရာက္ျခင္းတIU႔ 

ခံစားရEစသည္။ 



 

- သင္Eက်ာင္းသ IU႔ Eရာက္ရ Iွွသည့္A ခါ ကစားျခင္းတြင္ သင္႔ကEလးA ား ပါ၀င္ျခင္းA ားျဖင္႔ A Eျခက်ရန္ ကူညီပါ။ 

- သင္၏ ကEလးငယ္ သက္Eတာင္႔သက္သာ ကစားEနသည္ႏွင္႔တၿပIUင္နက္ သင္သြားရEတာ႔မည့္A ခ I်န္က IU 

ကEလးငယ္A ား Eျပာျပပါ။ ( ၂ မIနစ္ႀကIUတင္္၍ သတIEပးျခင္းကIU သင္ျပUလUပ္ႏ I Uင္သည္။ ) Eက်းဇူးျပU၍ 

သင္႔ကEလးA ား A သIEပးျခင္းမရIွပ ဲ မထားခဲ႔ပါႏွင္႔။ ကEလးငယ္မ်ားသည္ သူတIU႔၏ ယံUၾကည္မUA သIက IU 

ထူEထာင္Eနၿပီး မ Iဘမ်ား ျပန္သြားခ I်န္ႏွင္႔ ျပန္လာႀကIUခ I်န္တIU႔ကIU Eတြ႔ျမင္ရန္ လIUA ပ္သည္။ 

- သင္ျပန္လာႀကIUခ I်န္တြင္ ကEလးငယ္A ား Eပြ႔ဖက္ျခင္း၊ နမ္း႐ံU႔ျခင္း ျပUလUပ္Eပးျခင္းျဖင္႔ သင္၏ ကEလးကIU 

စIတ္ခ်Eစပါ။ သင္ျပန္လည္ လာႀကIUမည့္ A ခ I်န္တစ္ခ UကIU Eဖာ္ျပျခင္းA ားျဖင္႔ ကEလးငယ္မ်ားကIU A Eတြးတစ္ခ U 

Eပးရန္ ကူညီEပးသည္။ ( Uပမာ။   ။ EဖEဖEမEမတIU႔ သားသား/မီးမီး မ Uန္႔စားၿပီးရင္ လာEခၚမယ္Eနာ္။ ) 

A ကယ္္၍ ဆႏၵျပUမUမ်ားႏွင္႔ A ခက္A ခဲရIွပါက သင္ထြက္ခ I်န္တြင္ သင္႔ကEလးA ား ဆရာ/မမ်ား A နီးကပ္ 

ကူညီEပးပါသည္။ မ်ားEသာA ားျဖင္႔ ကEလးမ်ားသည္ သင္ထြက္ခြာၿပီးမၾကာမီ EA းEဆးၿငIမ္သက္သြားၿပီး စတင္ 

ကစားၾကသည္။ ကစားျခင္းႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ A ဆင္EျပEသာ ကEလးမ်ားပင္လွ်င္ မ Iဘ၏ A ာ႐ံUစူးစIUက္မU၊ ခ်စ္ခင္မUႏွင္႔ 

စIတ္ခ်မUတIU႔ကIU လIUA ပ္သည္ကIU သတIရပါ။ 

တစ္က IUယ္Eရ သန္႔ရွင္းEရး Eလ႔က်င္႔Eပးျခင္း 

 Potty A သံUးျပUျခင္းသည္ မ Iဘမ်ား၏ ကEလးငယ္မ်ားA တြက္ A သစ္A ဆန္းျဖစ္ႏIUင္လIမ္႔မည္။ သIU႔Eသာ္ 

တျဖည္းျဖည္း က်င္႔သားရEစရန္ လUပ္Eဆာင္Eပးပါ။ သင္႐ွဴးခံလEဲပးသည္ႏွင္႔A မွ် သင္႔ကEလး၏ ႐ွဴးခံEျပာင္းလဲမU 

A EျခA Eနမ်ားကIU EျပာဆIUEပးပါ။ ထIUမွသာ Wee and Pee တIU႔A Eၾကာင္း နားလည္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စ IUသြားရသည့္ ( Wee 

and Pee )A Eၾကာင္းA ဓ Iပၸါယ္က IU ကEလးမ်ား သIရ Iွလာမည္ျဖစ္သည္။ သင္႔ကEလး၏ ႐ွဴးခံကIU သင္႔A Iမ္၏ 

Eရခ I်Uးခန္း၌သာ A ၿမဲလဲလွယ္Eပးပါက EရA Iမ္သည္ လူမ်ားA Eပါ႔A ပါး A သံUးျပUရန္ Eနရာျဖစ္Eၾကာင္း ကEလးမ်ား 

နားလည္လာပါလIမ့္မည္။ EရA Iမ္က IU သန္႔ရွင္းEရးလUပ္ျခင္းႏွင္႔ လက္မ်ားEဆးEၾကာျခင္းတြင္ သင္႔A ား 

ကူညီလUပ္Eဆာင္Eပးျခင္းသည္ Eကာင္းမြန္Eသာ ျပUမူႀကံဆျခင္းျဖစ္သည္။ Potty ကIU သင့္ကEလးျမင္ႏIUင္Eသာ Eနရာတြင္ 

ထားရန္ႏွင္႔ ဘာA တြက္Eၾကာင္႔ A သံUးျပUသည္ စသည္တIU႔ကIU ရွင္းျပEျပာဆIUEပးပါ။ ကEလးမ်ားသည္ Eစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင္႔ 

ကူးယူျခင္းမွ သင္ယူၾကသည္။ သင္႔မွာ ကEလးA ႀကီးရ Iွလွ်င္ ကEလးA ႀကီးထံမွ Potty A သံUးျပUပံUမ်ားက IU 

Eတြ႔ျမင္Eစျခင္းသည္ ကEလးငယ္A တြက္ A Eထာက္A ပ့ံ ျဖစ္ပါသည္။ ကEလးA ား Toilet A သံUးျပUပံUကIU Eတြ႔ျမင္Eစၿပီး 

Toilet A သံUးျပUရသည့္ A Eၾကာင္းA ရင္းမ်ားကIU ရွင္းျပEပးပါ။ သင္႔ကEလး၏ ကစားစရာမ်ားကIU A သံUးျပU၍လည္း Potty 

A သံUးျပUပံU A Eၾကာင္းကIU ရွင္းလင္းEဖာ္ျပရန္ ကူညီEပးႏIUင္ပါသည္။ သင္၏ကEလးငယ္ Potty A သံUးျပUကာ 

Eပ်ာ္Eနသည္ကIU ျမင္ႏIUင္ရန္ Potty ျဖင့္ A Eလ႔A က်င္႔မ်ား ရ IွEစရန္ Eလ႔က်င္႔Eပးပါ။ A ထူးသျဖင္႔ သင္႔ကEလးငယ္A ား 

Eန႔ဘက္ A ၀တ္လဲသည့္A ခ I်န္ႏွင္႔ ညA Iပ္ရာ၀င္ခ I်န္ A ၀တ္A စားလEဲပးသည့္A ခ I်န္မ်ားတြင္ Potty A သံUးျပU 

Eပးသင္႔ပါသည္။ 

 

 

 

 

 



 

Eက်ာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ ရည္မွန္းခ်က္ 

ကEလးမ်ား၏ စ Iတ္ဓာတ္လံU႔Eဆာ္မUႏွင္႔ စ Iန္EခၚမUစြမ္းရည္ ျမင္႔မားလာEစရန္ 

- Eမျမန္းလIUစIတ္ကIU ရွာEဖြၿပီး စIတ္A ားထက္သန္ျခင္းႏွင္႔ A စျပUပါ။ 

- ကEလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖIUးတIUးတက္မUA တြက္ တီထြင္ဖန္တီးမU၊ Uာဏ္ရည္၊ ပညာEရး၊ ႐Uပ္ပIUင္းဆIUင္ရာ၊ စIတ္ပIUင္းဆIUင္ရာ၊ 

လူမUEရးစသည့္ ႐UEထာင္႔A ားလံUးA Eပၚ A Eလးထားပါ။ 

A ျပည္ျပည္ဆIUင္ရာ A က I်UးစီးပြားA တြက္ ကာကြယ္Eစာင္႔Eရွာက္မUမ်ားကIU ဖန္တီးEဆာင္ရြက္ႏ IUင္Eစရန္ 

- ပြင္႔လင္းျမင္သာEသာ ပတ္၀န္းက်င္ A Eထာက္A ပံ့ႏွင္႔ က႐UဏာစIတ္ကIU ဖန္တီးပါ။ 

- A ျခားယU္Eက်းမUမ်ားကIU Eလးစားရန္ႏွင္႔ ဘာသာစကားမ်ားကIU နားလည္ရန္။ 

- A ဂၤလIပ္ဘာသာစကားျဖင္႔ EျပာဆIUျခင္း၊ ဗမာစာႏွင္႔ A ျခားဘာသာစကားမ်ား သင္ၾကားျခင္းတIU႔ကIU ျပUလUပ္ရန္။ 

- ကၽြႏ U္ပ္တIU႔Eက်ာင္း၏ သင္႐IU ၫႊန္းတမ္းတEလွ်ာက္ ယU္Eက်းမUႏွင္႔ ဘာသာစကားA မ I်Uးမ I်UးကIU Eလ႔လာျခင္းျဖင္႔ 

A ျပည္ျပည္ဆIUင္ရာ စIတ္ထားကIU ျမွင္႔တင္ပါ။ 

ထူးခၽြန္EA ာင္ျမင္မUမ်ား ရရ IွႏIUင္Eစရန္ 

- ထူးခၽြန္မUမ်ားကIU ရွာEဖြရန္၊ A EတြးA Eခၚ၊ A သIပညာ သEဘာတရာမ်ား၊ ဗဟUသUတ A EတြးA ျမင္မ်ားက IU 

E၀ဖန္ဆန္းစစ္ခIUင္းရန္၊ ခ UIင္မာEသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ားႏွင္႔ သEဘာတရားမ်ားကIU ျမွင္႔တင္ရန္။ 

- ခIUင္မာEသာ A ရင္းA ျမစ္မ်ားႏွင္႔ တက္ႂကြဆန္းသစ္Eသာ A စီA စU္မ်ားႏွင္႔ ဆန္းသစ္Eသာ Eက်ာင္းျဖစ္သည္။ 

- ပညာသင္ႏွစ္A တြင္း ကIUယ္ပ IUင္ CAMBRIDGE သင္႐ IUးၫႊန္းတမ္းက IU ရယူပါ။ 

တာ၀န္သIတတ္၊ တာ၀န္ယူမU ရ IွEစရန္ 

- တာ၀န္ယူမU၊ မွ်တEသာ လူEနမUဘ၀A တြက္ A Eျခခံ A Uတ္ျမစ္ခ်ၿပီး A သIUင္းA ၀IUင္းႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္A ား 

၀န္Eဆာင္မU EပးႏIUင္ရန္A တြက္ ခ IUင္မာEသာ လူမUEရးတာ၀န္က IU တည္Eဆာက္ပါ။ 

- ကြဲျပားျခားနားEသာ ႐UEထာင္႔မ်ားမွ ျပႆနာမ်ားကIU စံUစမ္းစစ္Eဆးရန္ႏွင္႔ A ျခားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားလည္း 

မွန္ကန္ႏIUင္သည့္ သEဘာတရားမ်ားကIU လက္ခံႏIUင္ရန္ တည္Eဆာက္ပါ။ 

Eရရွည္Eလ႔လာသင္ယူမUမ်ား ျဖစ္လာEစရန္ 

- ကၽြႏ္Uပ္တIU႔၏ A စီA စU္မ်ားႏွင္႔ EA ာင္ျမင္မUမ်ားကIUတIUးျမွင္႔Eစရန္ ကEလးမ်ား၏ သင္ယူမUတြင္ မIဘႏွင္႔ 

မIသားစUမ်ားက ပါ၀င္A ားEပးပါ။ 

- ပညာEရးစံခ I်န္စံၫႊန္းမ်ား Eကာင္းမြန္EစEရးA တြက္ သင္ၾကားမUတြင္ ပံUA ပ္ထားEသာ ဆရားမ်ာႏွင္႔A တူ 

Eရရွည္Eလ႔လာ သင္ယူသူမ်ား ျဖစ္လာEစရန္။ 

- စြန္႔စားျခင္း A Eတြ႔A ႀကံUမ်ားကIU ထင္ဟပ္Eစျခင္းႏွင္႔ A နာဂတ္A တြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းA ားျဖင္႔ ကၽြႏ U္ပ္တIU႔၏ 

Eက်ာင္းသားမ်ားကIU တစ္သက္တာ Eလ႔လာသင္ယူသူမ်ာျဖစ္လာEစရန္ စIတ္Eခၚသည္။ 

 

 

 



 

Eက်ာင္းA ပ္ႏွံEရး Eပၚလစီမ်ား 

LCIS Eက်ာင္းတြင္ စာရင္းEပးရန္ႏွင္႔ စီစU္ထားEသာ မည္သည့္Eက်ာင္းသားမဆIU Eက်ာင္း၏ လUပ္ငန္းစU္မ်ားႏွင္႔ 

EငြEပးEခ်မUလမ္းၫႊန္မ်ားကUI လIUက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

- ကၽြႏ U္ပ္တ IU႔၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ A ျမင္၊ A ဓ Iကတန္ဖIUးမ်ား၊ A တန္းA ဆင့္ဆင့္ EA ာင္ျမင္မU Eမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ား၊ 

Eက်ာင္းလခႏွင္႔ EငြEပးEခ်မUA စီA စU္မ်ားA Eၾကာင္း EဆြးEႏြးရန္ မ Iဘႏွင္႔ Eက်ာင္းသား/သူမ်ား 

Eက်ာင္းA တြင္းသIU႔ ၀င္Eရာက္Eလ႔လာၿပီး ကၽြႏU္ပ္တIU႔၏ Eက်ာင္းသားEရးရာဌာနႏွင္႔ ဆက္သြယ္ႏ IUင္ပါသည္။ 

- မIဘမ်ားA Eနွႏွင္႔ ယခင္တက္ခဲ႔Eသာ Eက်ာင္း၏ A တန္းEA ာင္ျမင္မU A တည္ျပUရန္ႏွင္႔ စာရြက္စာတမ္း၀င္ခြင္႔ 

Eလွ်ာက္လႊာကIU ျဖည့္စြက္ရန္A တြက္ ယခင္Eက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ား၊ Eထာက္ခံခ်က္ႏွင္႔ Eမြးစာရင္း ( သIU႔ )      

ID ကဒ္ ယူEဆာင္လာခ႔ဲEပးပါရန္။ 

- ပညာEရးဆIUင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား EဆြးEႏြးရန္ Eက်ာင္းA Uပ္ႀကီးႏွင္႔ Eတြ႔ဆံUပါ။ 

- လIUA ပ္သည့္ Eက်ာင္းမွတ္ပံUတင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္လIပ္စာနွင္႔ Eက်ာင္းလခEငြEပးEခ်ျခင္းလUပ္ငန္းစU္မ်ားကIU 

ျပည့္စံUEA ာင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး Eက်ာင္းသားမIဘ လက္စြဲစာA Uပ္တြင္ လက္မွတ္EရးထIUးပါ။ 

Eက်ာင္းလခဆ IUင္ရာ Eပၚလစီမ်ား 

 EငြEပးEခ်မUကIU A ရစ္က်ျဖစ္Eစ၊ သံUးရစ္က်ျဖစ္Eစ ကၽြႏ U္ပ္တIU႔၏ EငြEပးသြင္းEရးဌာနတြင္ EဆြးEႏြး 

တIUင္ပင္ႏIUင္ပါသည္။ မွတ္ပံUတင္ျခင္း၊ Eက်ာင္းစာA Uပ္မ်ား၊ Eက်ာင္း၀တ္စံUမ်ား စသည့္ A ခEၾကးEငြမ်ားA ားလံUးက IU 

ပထမစာသင္ႏွစ္A တြင္း Eပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ 

Eငြသြင္းEငြထUတ္ဆIUင္ရာ Eပၚလစီမ်ား 

 LCIS Eက်ာင္းသားတစ္Uီးသည္ Eက်ာင္းမA ပ္ျဖစ္Eတာ႔သည္ျဖစ္Eစ၊ Eက်ာင္းA ပ္ျခင္းကIU ရပ္စဲလIUက္သည့္A ခါ 

Eက်ာင္း၏မူ၀ါဒျပဌာန္းထားသည့္A တIUင္း ထIUEက်ာင္းသားA စား Eက်ာင္းသားသစ္က IU A စားထIUး A ပ္ႏွံသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။ LCIS Eက်ာင္းသားတစ္Uီး Eက်ာင္းမွ ႏUတ္ထြက္ပါက ဖတ္စာA Uပ္မ်ား၊ စာၾကည့္တIUက္စာA Uပ္မ်ားႏွင္႔ 

Eက်ာင္းသားကဒ္မ်ားကIU ျပန္လည္EပးA ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မEပးဆပ္ရEသးသည့္ က်န္ရ IIွEနEသးEသာ 

A ခEၾကးEငြမ်ားကIU Eျဖရွင္းရန္ လIUA ပ္လIမ့္မည္။ ၎တIU႔တြင္ Eက်ာင္းလခ၊ နစ္နာEၾကး၊ စာၾကည့္တIUက္A ခEၾကးEငြ၊ 

A ားကစား ( သIU႔ )သင္႐ IUးၫႊန္းတမ္း ျပင္ပကလပ္ A ခEၾကးEငြမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

Eက်ာင္းသားကဒ္မ်ား 

 Eက်ာင္းသား/Eက်ာင္းသူမ်ားA တြက္ Eက်ာင္းသားကဒ္ကIU ပထမစာသင္ႏွစ္စတြင္ EပးA ပ္ပါမည္။ 

Eက်ာင္းသားကဒ္A တြက္ ပတ္စပIU႔စ္ ဓာတ္ပံU ( ၁ )ပံU လIUA ပ္ပါသည္။ 

A ားကစား၀တ္စံUမ်ား 

 Eက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္႔Eလ်ာ္Eသာ A ားကစား၀တ္စံUမ်ား ၀တ္ဆင္ရန္ လIUA ပ္သည္။ Eက်ာင္းA ပ္ႏွံျခင္း 
ၿပီးဆံUးပါက Eက်ာင္း၀တ္စံUႏွင္႔ A ားကစား၀တ္စံUမ်ားကIU ၀ယ္ယူရမည္။ Eက်ာင္းသ IU႔ Eန႔စU္ Eက်ာင္း၀တ္စံUA ျပည့္A စံU 
၀တ္ဆင္လာရမည္။ 

 

 



 

PE A တန္းA တြက္ သတ္မွတ္ထားသည့့္ A ၀တ္A စား 

- HCIS A ားကစား ၀တ္စံUႏွင္႔ Eဘာင္းဘီတIUမ်ား။ 
- EဘာလံUး(A ားကစား) သ IU႔မဟUတ္ A EျပးဖIနပ္။ 
- PE A တြက္ လIUA ပ္Eသာ ၀တ္စံUမပါရIွသည့္ Eက်ာင္းသာ/သူမ်ားA ား ပါ၀င္ခြင့္ျပUမည္ မဟUတ္ပါ။ 
မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ ကEလးမ်ား၏ Eန႔စU္A လIUက္ လIUA ပ္Eသာ A ၀တ္A စားမ်ားကI U ထည့္EပးEစလIUပါသည္။ 

Eက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ A EထြEထြ သတင္းA ခ်က္A လက္ႏွင္႔ မူ၀ါဒမ်ား 

Eက်ာင္းတက္ခ I်န္ 

 Eက်ာင္းလာစU္A တြင္း Eက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မ IသားစUသည္ Eန႔စU္ လIUက္နာႏIUင္Eသာ လUပ္႐IUးလ Uပ္စU္ တစ္ခUက IU 

သတ္မွတ္ရန္ A လြန္A Eရးႀကီးသည္။ Eက်းဇူးျပU၍ သင္႔ကEလး၏ က်န္းမာEရး၊ စIတ္EနစIတ္ထား၊ A စာစားျခင္း 

A Eလ႔A ထ၊ မ IသားစU A EျခA EနကIU ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားA ား A သIEပးEစခ်င္ပါသည္။ မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ Eက်ာင္းတြင္ 

မည္သည့္A ရာမ်ားသည္ ကEလး၏ A ျပUA မူကIU A က I်Uးသက္Eရာက္မUရIွEစတယ္လIU႔ ထင္ျမင္မ Iသည့္A Eၾကာင္း ဆရာ၊ 

ဆရာမမ်ားထံ A သIEပးEစလIUပါသည္။ ကၽြႏ U္ပ္တIU႔ဘက္မွလည္း မIဘမ်ားA ာ A ႀကံEပးခ်င္ပါသည္။ ထIUA ရာမ်ားမွာ 

မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ ကEလးမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားကIU သူတIU႔၏ ဗီ႐IUထဲသIU႔ ကူညီ၍ ထည့္EပးEစလIUပါသည္။ ကEလးႏွင္႔A တူ 

စာသင္ခန္းထဲသIU႔ လမ္းEလွ်ာက္၍ လာEစလIUပါသည္။ သူငယ္ခ်င္မ်ားႏွင္႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကIU ႏUတ္ဆက္EစလIUပါသည္။ 

ကEလးမ်ား လက္Eဆးရာတြင္လည္း ကူညီEပးEစလIUပါသည္ ( သIU႔မဟUတ္ ) ကEလး၏ လUပ္ရွားမUမ်ားတြင္လည္း 

ပါ၀င္EစလIUပါသည္။ ကEလးကIU Eက်ာင္းပIU႔ၿပီး ျပန္ခ I်န္တြင္လည္း ကEလးA ား ျပန္Eတာ႔မည့္A Eၾကာင္း EျပာEပးပါ။ 

ထIU႔Eနာက္ ကEလးကIU ‘‘ ျပန္ေတာမည္ ’’ဟု ႏႈတ္ဆက္ေစလုိပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးကုိ မိမိႏွင္႔ ခြဲခြာရန္ 

ခက္ခဲေနပါက ဆရာမမ်ားအား ေခၚ၍ ကEလး၏ A EျခA EနကIU Eမးျမန္းႏ IUင္ပါသည္။ ‘‘ မိဘမ်ား၏ ကေလး ဘယ္လို 

ျပဳမူေနထုိင္ေနသည္’’ ဆုိတာကုိ မိဘမ်ားအား သိခြင္႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိေသာသူမွ ကေလးအား လာႀကိဳမည္ ဆုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ အသိေပးေစလုိပါသည္။ ထုိလူမွ 

ကေလးအား တရား၀င္ လာႀကိဳေၾကာင္း အမည္စာရင္း ေပးသြင္းရမည္။ သင္႔ကေလး၏ လုံၿခံဳမႈအတြက္ 

ခြင့္ျပဳထားေသာသူအား ဓာတ္ပုံေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘက္မွ ကေလးအား ေက်ာင္းေနအရြယ္ 

အစ္ကုိ၊ အစ္မမ်ား လာႀကိဳခြင္႔မျပဳပါ။ အေရးေပၚအေၾကာင္းကိစၥေၾကာင္႔ လာေရာက္ ႀကိဳမည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းႀကိဳမည့္သူမွ 

အေၾကာင္းအရာကုိ ေဖာင္ျဖည့္သြင္းေပးရပါမည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးအား လာႀကိဳခြင္႔ရွိသူ ( ၃ )ဦး 

ထားရွိႏုိင္ပါသည္။ အနည္းဆုံး မိသားစု၀င္ ( ၂ )ဦးကုိ စာရင္းထဲတြင္ ျဖည့္သြင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ 

လာႀကိဳခ်ိန္အတြင္း ကေလးႏွင္႔ ဆရာမကုိ ႏႈတ္ဆက္ေစလုိပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ ကေလး၏ တစ္ေန႔တာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကေလးအား အသိေပးပါ။ ကေလး၏ တစ္ေန႔တာ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ မိဘႏွင္႔ 

ဆရာမ ေဆြးေႏြးရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာမႏွင္႔အတူ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ေဆြးေႏြးရန္ 

အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။ မိဘမ်ားသည္ ဆရာမႏွင္႔ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္လွ်င္ ဆရာမထံမွ အခ်ိန္တစ္ခုေတာင္း၍ 

ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ အိမ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ဆရာမမ်ားအာ ျပန္ေတာ႔မည္ဟု ႏႈတ္ဆက္ကာ ကေလးႏွင္႔အတူ ျပန္ႏိုင္ပါသည္။ 

မိဘမ်ားသည္ ကေလးနွင္႔ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုၿပီး ထြက္ခြာသည္ႏွင္႔ တၿပိဳင္နက္ LCIS မူႀကိဳေက်ာင္းသည္ သင္႔ကေလး၏ 

လုံၿခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္မရွိပါ။ ကေလးသည္ မိဘမ်ားႏွင္႔အတူ အေဆာက္အဦ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနရန္ 

ေသခ်ာသည္။ အ၀ုိင္းပတ္ထဲတြင္ ကားသြားသည္႔အခါ လမ္းေဘးကုိ အသုံးျပဳပါ။ 

 



 

ေက်ာင္းႀကိဳ၊ ေက်ာင္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား 

 မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးကုိ ေက်ာင္းလာပုိ႔ေသာအခါ ( သုိ႔မဟုတ္ )ေက်ာင္းႀကိဳေသာအခါ HCIS လုံၿခံဳေရး 

အေစာင္႔မ်ား၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လုိက္နာရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ကားျဖတ္ေမာင္းသြားေသာ 

လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္အတြက္ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ 

လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေက်ာင္းေပၚလစီမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ လုိအပ္ေပသည္။ 

ေက်ာင္းပို႔ျခင္း 

 ေက်းဇူးျပဳ၍ လုံၿခံဳေရးမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကုိ အခ်ိန္ျပည့္ လုိက္နာေပးပါ။ ေက်ာင္းကုိ လာေသာအခါ 

ပုံမွန္အရိွန္ျဖင္႔သာ ေမာင္းႏွင္လာပါရန္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးကုိ ေက်ာင္းေပါက္အထိ ခ်ေပးခဲ႔ပါရန္၊ အျခားမိဘမ်ား 

ကားသြားရန္ အတားအဆီျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ကားေမာင္းေနေသာ လမ္းအတြင္း ကားရပ္နားရန္ ေနရာမရွိပါ။ မိဘမ်ားသည္ 

ကေလးအားကူညီရန္ ကားထဲမွ ထြက္၍ ကေလးမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားကIU လမ္းEၾကာတြင္ ကားရပ္နားခြင္႔ မရIွပါ။ 

လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကIU သတIထားEပးပါရန္ Eမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 

Eက်ာင္းႀကIUျခင္း 

 Eက်းဇူးျပU၍ လုံၿခံဳေရးမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈကုိ အခ်ိန္ျပည့္ လုိက္နာေပးပါ။ ေက်ာင္းအေရွ႕ဖက္ရိွ 

ကားေမာင္းႏွင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေက်ာင္းထဲသုိ႔ ၀င္ရန္ ပိတ္ထားပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကားကုိ ပါကင္ထိုးကာ 

ကေလးအား ႀကိဳရန္ ေက်ာင္းထဲသို႔ ၀င္ေစလုိပါသည္။ လမ္းေပၚမွ ကားေမာင္းျခင္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ 

ကားရပ္မထားပါႏွင္႔။ 

ေက်ာင္းကား ႀကိဳ၊ ပို႔ေရး 

 တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ေက်ာင္းအပုိ႔/အႀကိဳ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မိဘမ်ားမွ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းရပါမည္။ 

ေက်ာင္းကားစီးေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ ေက်ာင္းသားက်င္႔၀တ္ စည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာရပါမည္။ 

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒမ်ား 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္း၏ လုံၿခံဳမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင္႔ လုံၿခံဳမႈရိွေစရန္ 

တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးအား လာႀကိဳခြင္႔ရွိသူ ( ၃ )ဦးတို႔၏ တရား၀င္နာမည္ႏွင္႔ 

အလ်င္အျမန္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား တင္သြင္းေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔ကုိ အုပ္ထိန္းသူ 

မိဘမ်ားမွ ID ကဒ္ေပးခြင္႔ ရိွသည္။ ID ကဒ္ မပါရွိေသာသူမ်ား ေက်ာင္း၀န္းအတြင္းသုိ႔ ၀င္ခြင္႔မရွိပါ။ ID ကဒ္ပါမွသာ 

၀င္ခြင္႔ ရွိသည္။ နာမည္ေပးသြင္းထားေသာ သူမ်ားအနက္ တစ္ေယာက္အား ကေလးကုိ ႀကိဳရန္ခြင္႔မျပဳပါက 

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အသစ္ေျပာင္းရန္ အတန္းဆရာမမ်ားအား အသိေပးရန္မွာ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းႀကိဳ/ပုိ႔ခြင္႔ ကဒ္ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား 

 ေက်ာင္းဆင္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းႀကိဳလာေသာ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အုပ္ထိန္းသူကဒ္ကုိ အခ်ိန္တုိင္း ယူလာကာ 

ကေလးအား ႀကိဳရမည္။ ေက်ာင္းႀကိဳကဒ္ မပါလာေသာသူမ်ားအား ဆရာမမ်ားမွ ကေလးအား ခ်က္ခ်င္း ထည့္ေပးမည္ 

မဟုတ္ပါ။ မိဘမ်ားထံ အတည္ျပဳခ်က္ ( သုိ႔ )အတည္ျပဳေပးရန္ ေက်ာင္းမွ ဖုန္းေခၚဆုိပါမည္။ 

 



 

ေက်ာင္းသား/သူ၏ ေက်ာင္းမွ ေစာလ်င္စြာ ထြက္ခြာခြင္႔ မူ၀ါဒမ်ား 

 အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကေလးမွ ဖ်ားနာေနေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမ်ား ( သုိ႔ ) 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ရန္ မိဘမ်ား ( သုိ႔ ) မိသားစု၀င္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းမွ 

အိမ္သုိ႔ ေစာလ်င္စြာ ျပန္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကေလးအား လာႀကိဳခ်ိန္ မတုိင္ခင္ မိဘမ်ားက ဆရာမ ( သုိ႔ ) ႐ုံးခန္းသို႔ 

အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အတန္းပုိင္ဆရာမမွ ႀကီးၾကပ္သူႏွင္႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

ဆရာမမွ လာႀကိဳေသာ အုပ္ထိန္းသူမိဘအား ေက်ာင္းေစာႀကိဳျခင္းမွ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိရပါမည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အုပ္ထိန္းသူကဒ္ မူ၀ါဒအရ မွတ္ပံုတင္ကုိ ထားရွိခဲ့ရပါမည္။ 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈ မူ၀ါဒမ်ား 

 LCIS တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တာ၀န္တစိတ္တပုိင္းအေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသား/သူတက္ေရာက္မႈအားလုံးကုိ ဂ႐ုတစုိက္ 

ေစာင္႔ၾကည့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူမွ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္လွ်င္ ( သုိ႔ )အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခု ပ်က္ကြက္လွ်င္ 

မိဘမ်ား( သုိ႔ )ေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ ထိုေန႔နံနက္ ( ၈း၄၅ )မတုိင္မီ 

ေက်ာင္းသုိ႔ ဖုန္ေခၚရပါမည္။ မိဘမ်ား ( သုိ႔ )ေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားဘက္မွ မဆက္သြယ္ခဲ႔လွ်င္ ေက်ာင္း၏ တာ၀န္အရ 

မိဘမ်ားထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။ ဤကိစၥတြင္ မိဘမ်ား ( သုိ႔ )ေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ားဖက္မွ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ရိွလိမ္႔မည္ဟု 

ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ ကေလးမွ ေက်ာင္းကို က်န္းမာေရးအေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖ်ားနာမႈေၾကာင္႔လည္းေကာင္း 

တစ္ပတ္ (သုိ႔)တပတ္ထက္ပို၍ ပ်က္ခ်င္လွ်င္ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္း တင္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသို႔ 

ေဆးကုသမႈ မွတ္တမ္းတင္ျပထားမွသာ ဆရာဘက္မွ ကေလးအား လက္ကမ္းစာေစာင္ေပးျခင္း ( သုိ႔ ) သင္ခန္းစာ 

မ်ားအား ျပန္လည္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ မသင္ၾကားလုိက္ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင္႔ သင္ခန္းစာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ 

တစ္ေန႔လွ်င္ မိနစ္(၃၀)ယူ၍ သင္ခန္းစာၿပီးသည္အထိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ မိသားစု ခရီးထြက္ျခင္း ( သုိ႔ ) 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာေၾကာင္႔ ခြင္႔ရက္ရွည္ယူလွ်င္ ဆရာမမ်ားဘက္မွ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင္႔ သင္ခန္းစာမ်ားကို 

ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွ မိဘမ်ားကုိ မိသားစု အခ်ိန္ေကာင္းေလးႏွင္႔ ခရီးစဥ္ကုိ စီစဥ္ရန္ 

အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးအား ပံုမွန္ ေက်ာင္းပို႔ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘက္မွ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ 

ကေလးသည္ ေက်ာင္းပ်က္ရက္မ်ားေနလွ်င္ ( သုိ႔ ) ေက်ာင္းႏွင္႔ ကင္းကြာေနလွ်င္ ကေလး၏ ပညာေရးကုိ 

ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

 

 



 

ဧည့္သည္ႏွင္႔သက္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး သက္ေတာင္႔သက္သာရွိေသာ သင္ၾကားမႈ 

ပတ္၀န္းက်င္ ရရွိရန္အတြက္ ေက်ာင္းသုိ႔လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင္႔ ေက်ာင္း႐ုံးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး 

႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ရမည္။ ထုိမွသာ ၀န္ထမ္းက ဧည့္သည္၏ တံဆိပ္ႏွင္႔ လုိအပ္ေသာ တည္ေနရာကုိ 

ၫႊန္ျပပါလိမ္႔မည္။ အကယ္၍ ဧည့္သည္သည္ ေက်ာင္းသား/သူ၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ပါက 

ေက်ာင္းသား/သူအား ေျပာဆုိရန္၊ ေတြ႔ဆုံရန္၊ ေခၚရန္ ေတာင္းဆုိပါက မိဘမ်ားကုိ ေက်ာင္းမွ ဆက္သြယ္ပါမည္။ 

ေက်ာင္းသား/သူ အဆက္အသြယ္ ကဒ္ျပားေပၚတြင္ စာရင္းမသြင္းထားေသာ ဧည့္သည္မ်ားကုိ LCIS/HCIS 

ေက်ာင္း၀င္းထဲသုိ႔ ၀င္ခြင္႔ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 

လုံၿခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ား 

 ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ႏွင္႔ လုံၿခံဳမႈအတြက္ CCTV မ်ားကုိ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ 

တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထုိ CCTV မ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကသာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ CCTV ကုိ 

ၾကည့္႐ႈခ်င္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္သူႏွင္႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံမွ ခြင္႔ျပဳခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ ၾကည့္႐ႈသူ 

အခ်ိန္ဇယားကုိ သတ္မွတ္ရန္၊ အေၾကာင္းအရင္းႏွင္႔ ၾကာခ်ိန္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ထဲတြင္ ေရးမွတ္ရမည္။ CCTV 

မွ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 

- လက္ရွိကေလး၏ အေျခအေနကုိ မိနစ္ ( ၃၀ )အတြင္း စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ 

( ခြဲခြာရန္ပူပန္ေနျခင္း ( သုိ႔ )ကေလး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိသာ စစ္ေဆးရန္။ ) 

သုိ႔ေသာ္ CCTV ကုိ တစ္ေန႔လုံး ( သုိ႔ ) တစ္ပတ္လံုး ၾကည့္႐ႈခြင္႔မရွိပါ။ 

- အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ စစ္ေဆးရန္။ 

- မိဘမ်ား ( သို႔ ) အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခြင္႔ (သုိ႔)Video ႐ိုက္ခြင္႔ကုိ လုံး၀ ခြင္႔မျပဳပါ။ 

အာဟာရမ်ား ျပည့္၀ေသာ အစားအစာ မူ၀ါဒမ်ား 

 မုန္႔စာရင္းကုိ လစဥ္ျဖန္႔ေ၀ၿပီး အခန္းတုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မုန္႔မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ က်ဴရွင္ 

ႏႈန္းထားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ား၏ ကေလးအား အစားအစာမ်ားကုိ အနည္းငယ္ စားသုံးရန္ 

တုိက္တြန္းပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ အစားအစာကုိ စားရန္ ဖိအားမေပးပါ။ နံနက္ႏွင္႔ ေန႔လည္ခင္း အဆာေျပမ်ားကုိ အာဟာရ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ စီစဥ္ထားပါသည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ အစားအစာ ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ စံခ I်န္စံၫႊန္းမ်ားႏွင္႔ ကုိက္ညီသည့္ 

အစာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စားရန္ ကေလးအား တုိက္တြန္းပါမည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အစားအစာ ဓာတ္မတည့္သည့္ 

ကေလးမ်ားရွိလွ်င္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္၌ ေဆးစာႏွင္႔တကြ ဆရာမအား အသိေပးရပါမည္။ အျခားအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ 

မိမိ၏ ကေလးသည္ အစားအစာမ်ား မစားႏုိင္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဆးစာႏွင္႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ ဤျပႆနာကုိ 

မိမိကေလး၏ ဆရာမႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပါ။ 

 



 

အတန္းခ်ိန္မ်ား ေခတၱရပ္ဆုိင္းျခင္း မူ၀ါဒမ်ား 

 ဤမူ၀ါဒသည္ LCIS အတြက္ အတန္းခ်ိန္မ်ား ေခတၱရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည့္ 

အေျခခံအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔အတူ … 

- အတန္းဖ်က္သိမ္းမႈမွ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ စံလုပ္ေဆာင္မႈအေနျဖင္႔ စီစဥ္ေပးပါသည္။ 

- LCIS ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင္႔ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မ်ား ( ေရႀကီးမႈ၊ 

တုိင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ား၊ ေျမငလ်င္ႏွင္႔ အျခားအရာမ်ား ) ( သုိ႔ ) လူေၾကာင္႔ျဖစ္သည့္ သဘာ၀ 

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား 

ႀကံဳေတြ႔လာလွ်င္လည္း အတန္းဖ်က္သိမ္းပါမည္။ 

- ေက်ာင္း၏ ျပ႒ာန္းထားေသာဥပေဒမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အမွာစာမ်ားႏွင္႔ ျပည္နယ္အားလပ္ရက္မ်ား၊ 

အထူးအားလပ္ရက္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္လည္း လိုက္နာေစာင္႔ထိန္းရမည္။ 

Child Abuse Policy 

လမ္းၫႊန္မႈႏွင္႔ စည္းကမ္း 

 ကေလးငယ္မ်ားအား မိမိကုိယ္မိမိ အေကာင္းျမင္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္း၏ ပန္းတုိင္တစ္ခု 

ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ၫႊန္ၾကားတတ္ေစရန္၊ ထိန္းခ်ဳပ္တတ္ေစရန္ႏွင္႔ ျပႆနာကုိ 

ေျဖရွင္းတတ္လာေစရန္ သင္ၾကားျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 

အာ႐ုံစုိက္တတ္ေစရန္ ကေလးမ်ားႏွင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိတတ္ေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား 

သင္ၾကားလမ္းၫႊန္ေပးမႈသည္ အေျခခံ အေတြးအေခၚေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အရြယ္တြင္ သူတုိ႔အျပဳအမူမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ 

နားမလည္ႏုိင္ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကေလးငယ္မ်ားအား မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင္႔ မိမိကုိယ္ကုိ ( သုိ႔ ) 

အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းႏွင္႔ 

မွန္ကန္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ခံစားခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ရန္ သင္ယူဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အမ်ားအားျဖင္႔ ဤအေျခအေနတြင္ ကေလးမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင္႔ မွန္ကန္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို 

အသုံးျပဳ၍ သင္ၾကားေပးေသာ သူမ်ားလည္း လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ 

အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကုိ လုယူသြားခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ခံစားမႈအေလ်ာက္ျပဳလုပ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ျဖင္႔ အျခားေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အ႐ုပ္မ်ား ထားရွိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ကေလးမ်ား တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး မတူညီေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကုိ နားလည္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင္႔ Tommy သည္ အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္ျဖင္႔ ကစားေနစဥ္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္သည္လည္း Tommy အ႐ုပ္ကို 

ကစားခ်င္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ သူ၌ရိွေသာ အ႐ုပ္ျဖင္႔ ေခတၱလဲလွယ္ကစားမည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖင္႔ 

လဲလွယ္ကစားႏုိင္ပါသည္။ ထုိနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင္႔ ကေလးငယ္မ်ားသည္ တစ္ပါးသူ၏ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင္႔ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ စတင္ သင္ယူလာႏုိင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ကေလးတစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ထိခုိက္မႈ မရွိေစျခင္း၊ တပါးသူ၏ 

စိတ္ခံစားမႈမ်ားကုိ သိေစျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ လမ္းၫႊန္သင္ၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 ကေလးငယ္မ်ားသည္ တပါးသူ၏ ခံစားမႈကုိ မသိရိွေသာ အရြယ္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင္႔ 

ကေလးငယ္မ်ားသည္ မွ်ေ၀ျခင္းႏွင္႔ အလွည့္က် ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ နားမလည္ႏုိင္ေသးပါ။ စိတ္ခံစားခ်က္ 

မတူညီမႈ ျဖစ္ေပၚေသာအခ်ိန္တြင္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ သင္ၾကားေပးမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

လမ္းၫႊန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 



 

 မိဘမ်ားသိရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာအရ ကေလးမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ရာတြင္ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းမ်ား 

လုိအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အျခားသူမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ ခက္ခဲေသာ အျပဳအမူမ်ားကို 

အျပစ္ေပးျခင္းႏွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကို 

မျပဳလုပ္သင္႔ေသာ အရာထက္ ျပဳလုပ္သင္႔ေသာအရာအား ေျပာဆုိ သင္ၾကားေပးရမည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ကေလးမ်ား 

ေျပးေနခ်ိန္တြင္ “ မေျပးနဲ႔ ”ဟု ေျပာမည့္အစာ “တံခါးေပါက္ဆီသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားပါ” ဟု ေျပာဆုိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

( ၁ ) သင္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အရာမ်ားကုိ ကေလးမ်ား သိရိွျခင္း။ 

( ၂ ) ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း။ 

( ၃ ) ကေလးမ်ားႏွင္႔ လူႀကီးမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း။ 

 ဤနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင္႔ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအာ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ မတူညီေသာ 

စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းတတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ 

မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ သင္ၾကားျပသေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ရိွေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 

ကေလးငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းတြင္သာမက အိမ္တြင္လည္း  တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ တူညီေကာင္းမြန္ေသာ 

စိတ္ထားမ်ားျဖင္႔ သင္ၾကားေပးပါမည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားအား အေျခခံ၍ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကေလးမ်ားႏွင္႔ ေျပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ 

ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံရန္ ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားေပးထားပါသည္။ 

 ကေလးမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင္႔ ေရြးခ်ယ္မႈေပးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အမူအက်င္႔မ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအား ဆရာမမ်ား စာသင္ၾကားရာတြင္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ေစေသာ 

စကားလုံးမ်ားႏွင္႔ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင္႔ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းကုိ လက္ခံထားျခင္း မရွိပါ။ 

- ကေလးမ်ား၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားအား အေျခခံ၍ လက္ေတြ႔က်က် ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

- နားလည္ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပျခင္း။ 

- ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း။ 

- ကေလးမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ 

- ေလးစားထုိက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ စံနမူနာထားျခင္း။ 

- မေကာင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးျခင္း။ 

- သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈႏွစ္ခုၾကားတြင္ ကေလးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္မႈ ေပးျခင္း။ 

- ျပႆနာမ်ားကုိ ကေလးမ်ားႏွင္႔အတူတကြ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ သင္ၾကားေပးျခင္း။ 

- ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေျပာဆုိဆက္ဆံ၍ ေျဖရွင္းတတ္ေစရန္ ( သုိ႔ ) သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း။ 

- ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ား၏ အက်ိဳးအေၾကာင္းကုိ သိရိွေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း။ 

- ကေလးမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းတတ္ေစရန္ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္း။ 



 

ကေလးငယ္မ်ား၏ အမူအက်င္႔မ်ား ဆက္လက္မွားယြင္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင္႔ 

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါမည္။ ကေလးမ်ား၏ အမူအက်င္႔မ်ား တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေစရန္ မိဘႏွင္႔ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အကယ္၍ ကေလးငယ္၏အမူအက်င္႔သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ထုိကေလးငယ္ ( ၁ )ရက္မွ ( ၅ ) 

ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပ ဲ ျဖစ္လာပါမည္။ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏ္ုိင္မႈမရွိလွ်င္ 

မိဘဆရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေသာ အစီအစဥ္တြင္ ကေလးငယ္သည္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရိွမည္ မဟုတ္ေတာ႔ေပ။ 

ကေလးငယ္မ်ား တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရည္မွန္းထားေသာ မိဘဆရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိဘတုိ႔၏ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အဖြ႔ဲလုိက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 

ျပဳျခင္းသာမက တျခား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္လည္း ကေလးမ်ား၏ အမူအက်င္႔မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ေျပာင္းလ ဲ

ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သိရိွထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈ အေၾကာင္းၾကားျခင္း မူ၀ါဒ 

 ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ( သုိ႔ ) ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

သိပၸံဓာတ္ခြဲခန္း၊ အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင္႔ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပေလ႔လာေရးခရီး 

သြားေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေစ ရရွိေသာ ထိခို္က္ဒဏ္ရာမ်ားကုိလည္း အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ 

ကုသေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ( သုိ႔ ) ေလ႔လာေရးခရီးသြားေနသည့္ အခ်ိန္အတြင္း 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရွိခဲ႔လွ်င္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား ရရွိေသာ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး မတူညီၾကပါ။ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းခ်ိန္ၿပီးဆုံး၍ 

အိမ္ျပန္သြားေသာအခ်ိန္တြင္လည္း မိဘမ်ားမွ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈ မရွိေစရန္ သင္ၾကားေပးရမည္။ ကေလးမ်ားတြင္ 

မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ တစုံတရာ ရရွိခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ သြားေရာက္၍ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွ ဒု-ေက်ာင္းအုပ္သည္ မေတာ္တဆမႈကုိ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းၿပီး ေက်ာင္းမွ 

အႀကီးအကဲထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈ အေၾကာင္းၾကားျခင္း ပုံစံ 

 

ကEလးA မည္   - ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A တန္း    - ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eန႔စြ ဲ/ A ခ I်န္ / ျဖစ္ပ်က္Eနရာ - ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ျဖစ္ပ်က္မUကIU Eဖာ္ျပျခင္း  - ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

မ်က္ျမင္သက္Eသ (သIU႔) မ်က္ျမင္သက္Eသမ်ား   - ---------------------------------------------------------------------------------- 

EရွးUီးသူနာျပU ကူသမU     - ---------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eဆး၀န္ထမ္းA မည္ / လက္မွတ္    - ---------------------------------------------------------------------------------- 

မIဘမ်ားထံဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္း/A Eၾကာင္းၾကားခဲ႔ျခင္း  ရIွ  မရ Iွ 

မIဘမ်ားထံမည္သIU႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ျခင္း    ဖUန္း  လူကIUယ္တIUင္                တျခားနည္း 

မIဘမ်ားထံA Eၾကာင္းၾကား/ဆက္သြယ္သည့္A ခ I်န္ - ------------------------------------------------------------------------- 

A စီရင္ခံလႊာတင္သူ -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A စီရင္ခံလႊာလက္ခံရရIွသူ -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

---------------------------------------     --------------------------------------- 

 LCIS Eက်ာင္းA Uပ္/ ႀကီးၾကပ္သူ           မIဘA မည္ႏွင္႔ လက္မွတ္ 

 



 

Eဆးက UသမU Eစာင္႔Eရွာက္ျခင္း မူ၀ါဒ 

မEတာ္တဆထIခ UIက္မUျဖင္႔ ဖ်ားနာျခင္း၊ EဆးကUသမUႏွင္႔ဆIUင္Eသာ Eစာင္႔Eရွာက္မU 

က်န္းမာEရးမEတာ္တဆထIခ IUက္မUမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ပါက မIဘမ်ားထံ A Eၾကာင္းၾကားမည့္A ျပင္ လူနာတင္ 

ယာU္ကIUလည္း EခၚEပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကUသမUA တြက္ A EရးEပၚA EျခA EနမဟUတ္ခဲ႔လွ်င္ မIဘမ်ားA ား 

A Eၾကာင္းၾကားၿပီး Eက်ာင္းသား/သူ၏ က်န္းမာEရး ျပUစUEစာင္႔Eရွာက္ရန္A တြက္ Eက်ာင္းတြင္ ကEလးA ား 

လာႀကIUEပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မEတာ္တဆျဖစ္မU A စီရင္ခံလႊာကIU Eက်ာင္းမွ စီစU္Eပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ Iဘမ်ားA Eနႏွင္႔ 

မEတာ္တဆျဖစ္မU ၿပီးEျမာက္Eစရန္A တြက္ A စီရင္ခံလႊာတြင္ A ခ I်U႕ လIUA ပ္သည့္ A ခ်က္A လက္မ်ားကIU ျဖစ္ႏIUင္လွ်င္ 

A EစာဆံUးEပးၿပီး မIဘမ်ားA ား ပူးEပါင္းEဆာင္ရြက္ EစလIUပါသည္။ Eဆး႐ံUတင္ရမည့္ A EျခA EနရIွခဲ႔လွ်င္လည္း 

မIဘမ်ားမွ Eက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ မEတာ္တဆမUIကUI ဆရာ၀န္ထံ ( သIU႔ ) Eဆး႐ံUသIU႔ A ျမ ဲ

A Eၾကာင္းၾကားEပးEစလIUပါသည္။ 

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖ်ားနာမUျဖစ္လွ်င္ သူနာျပUမွ Eက်ာင္း႐ံUးခန္းႏွင္႔ မ Iဘမ်ားထံသIU႔ ဆက္သြယ္Eပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ မIမ I၏ ကEလးဖ်ားနားကUသမUA တြက္ ဆရာ၀န္ထံသIU႔ သြားျပရန္ စီစU္ဖIU႔ လIUA ပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထIU႔A ျပင္ မ IမI၏ ကEလး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖ်ားEနခ I်န္ မIဘမ်ားမွာ ကEလးA ား Eက်ာင္းတြင္ လာႀကIUရန္ 

A ခ I်န္မရခဲ့သည္ရIွEသာ္ Eက်ာင္းလူနာတင္ယာU္Eခၚ၍ အနီးအနားေဆး႐ုံသုိ႔ ကေလးအား ေဆးကုသမႈခံယူရန္အတြက္ 

ပုိ႔ေပးပါမည္။ 

ဖ်ားနာေနသည့္ ကေလးမ်ားသည္ တျခားကေလးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင္႔ ထိေတြ႔မႈရွိလွ်င္ 

အဖ်ားကူတတ္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္တတ္ပါသည္။ထIU႔Eၾကာင္႔ မ Iဘမ်ား၏ တာ၀န္မွာ ကEလးA ား Eက်ာင္းတြင္ 

လာႀကIUရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မ Iဘမ်ားထံ ဆက္သြယ္၍ မရႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ဖ်ားနာေနသည့္ ကေလးအား ေက်ာင္းတြင္ 

လာႀကိဳေပးရန္ အျခားအေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ဆက္သြယ္၍ ရႏုိင္မည့္သူ ရိွရမည္ ့ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိမွ်သာမက မိမိ၏ ကေလးအား ေက်ာင္းလာႀကိဳခ်ိန္ ေက်ာင္းသားေရးရာ႐ုံးကုိ အသိမေပးပဲ ကေလးအား 

ျပန္ခြင္႔ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ဖ်ားနာမႈေၾကာင္႔ ကေလးအား ေက်ာင္းမွ ႀကိဳမသြားခင္ ေက်ာင္းအုပ္ ( သုိ႔ ) ႀကီးၾကပ္သူထံသို႔ 

အေၾကာင္းၾကားၿပီး ကေလးအာ ေခၚသြားခြင္႔ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ဖ်ားနာသည့္ မည္သည့္ကေလးကုိမွ် မိဘမ်ားထံ ဆက္သြယ္ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ဆရာ၀န္ 

(သုိ႔ ) သူနာျပဳမွ ကေလး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကုိ စစ္ေဆးၿပီးမွ လုိအပ္သလုိ ေက်ာင္းမွ မိဘမ်ားအား 

ဆက္သြယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွ 

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေစရန္အတြက္လည္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

အင္းဆက္ပုိးမႊားအႏၱရာယ္မ်ားမရွိေစရန္အတြက္လည္း ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသုိ႔ မေရာက္မီ ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ားကုိလည္း 

ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အခန္းငယ္ထဲတြင္ ေလာ႔ခတ္ သိမ္းဆည္းသြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 



 

 

အေရးေပၚ ကုသမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

• ဖုန္းတုိင္းတြင္ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထားရွိပါမည္။ 

• မိဘမ်ားအား အေရးေပၚ ဆက္သြယ္၍ မရႏုိင္ခဲ့လွ်င္ တျခားဆက္သြယ္၍ ရႏုိင္သည့္ လူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို 

မိဘမ်ားမွ ေပးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

• အေရးေပၚအေျခအေနႀကံဳခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္မွ အေရးေပၚ ကုသခန္းသုိ႔ ကေလးႏွင္႔အတူ 

လုိက္ပါသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘမေရာက္မခ်င္း ကေလးႏွင္႔အတူ ရိွေနေပးရပါမည္။ 

• ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္အတြင္း ကေလးသည္ မေတာ္တဆျဖစ္လွ်င္ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ အစီရင္ခံလႊာကုိ ဆရာမမ်ားမွ 

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ကေလးသည္ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့လွ်င္ ဆရာမမ်ားမွ ဒါ႐ုိက္တာထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း အသိေပးပါမည္။ 

• ကေလးမ်ားအား မီးေလာင္မႈဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ( Fire Drills )မ်ား တစ္လ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ 

ေလ႔က်င္႔ေပးျခင္း၊ ငလ်င္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ( Earthquake drills’ )မ်ားကုိ သုံးလ တစ္ႀကိမ္ 

ျပဳလုပ္ ေလ႔က်င္႔ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

• မီးအခ်က္ျပကိရိယာ၊ ငလ်င္အခ်က္ျပကိရိယာႏွင္႔ ေဘးကင္းရာေနရာ စသည္တို႔ကုိ ေက်ာင္း၏ သတိေပးစနစ္ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ထားရွိပါမည္။ 

EယဘUယ် သဘာ၀EဘးA ႏၱရာယ္မ်ား ကာကြယ္ရန္ Eလ႔က်င္႔မUမ်ား 

• ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္အလုိက္ ( TB )စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ စာလႊာကုိလည္း ဖုိင္ႏွင္႔တကြ ထားရွိပါမည္။ 

• ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ဂ႐ုမစုိက္မႈမ်ား ရွိပါက ထုိသူတုိ႔အား ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းႏွင္႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

• ကေလးမ်ားကုိ  အၿမဲတန္း ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ တာ၀န္ခ်ထားမည္။ 

• ကေလးေက်ာင္းႀကိဳႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေရးေပၚ လမ္းၫႊန္မႈစာအုပ္ႏွင္႔ ဖုိင္ထဲတြင္ 

မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ 

• ေက်ာင္းလာႀကိဳသူသည္ မိဘမဟုတ္ဘ ဲ တစ္ျခားသူျဖစ္ပါက မိဘေပးထားေသာ အေရးေပၚလမ္းၫႊန္ 

အခ်က္အလက္ႏွင္႔ လာႀကိဳသူ၏ အခ်က္အလက္ကဒ္ျပားကုိ ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး အေသအခ်ာ စစ္ေဆးပါမည္။ 

• ဆရာမမ်ားသည္ ကစားကြင္းတ၀ုိက္တြင္ သြားလာ၍ေက်ာင္းတြင္ လုံေလာက္သည့္ ႀကီးၾကပ္မႈ ရိွ/မရွိကို 

စစ္ေဆးပါမည္။ 

• ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေရွးဦးသူနာျပဳ အသက္ကယ္ျခင္းကုိ ေလ႔က်င္႔ေပးထားသည္။ 

• ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ကေလးႏွင္႔ လက္လွမ္းမမီွရာတြင္ထားၿပီး မိဘမ်ား၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရမွသာ တုိက္ေကၽြးပါမည္။ 

• အ႐ုပ္မ်ားကုိ မၾကာခဏစစ္ေဆးၿပီး က်ိဳးပဲ့သည့္ အ႐ုပ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းပါမည္။ 

• အစားအစာ စီစဥ္ေသာ လူတုိင္းသည္ လက္အိတ္ကို အၿမ ဲ၀တ္ဆင္ရပါမည္။ 

• မေတာ္တဆမွတ္တမ္းမ်ားႏွင္႔ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဆရာမမွ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး မိဘမ်ားအား မိတၱဴမွတ္တမ္း 

ေပးပါမည္။ 

• ( Field Trip ) သြားလွ်င္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင္႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကုိ 

ယူေဆာင္ပါမည္။ 



 

• က်န္းမာEရးႏွင္႔ Eဘးကင္းလံUၿခံUမU A ခ်က္A လက္မ်ားကIU သင္႐ IUးၫႊန္းတမ္းတြင္ထည့္ၿပီး ကေလးမ်ားအား 

အေျခခံအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သိေစရန္ သက္ၾကားပါမည္။ 

 

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္မ်ား 

“Early care and education” ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ကေလးမ်ား မနက္ ေက်ာင္းေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားအား 

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ကေလးတြင္ ထူးျခားမႈ တစုံတရာရွိပါက မိဘမ်ားအား ခ်က္ခ်င္ ေထာက္ျပဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ 

ကေလးတြင္ တညတာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား ရွိခဲ႔လွ်င္ ကေလးအား ေက်ာင္းပုိ႔ခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 

အသိေပးေစလုိပါသည္။ ဆရာမမ်ားမွ ကေလးတြင္ ကူးစက္တတ္သည့္ အနာေရာဂါမ်ိဳးေတြ႔လွ်င္ မိဘမ်ားထံ 

အေၾကာင္းၾကားၿပီး ကေလးသည္ အနာေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းခ်ိန္ ေက်ာင္းသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး 

ေက်ာင္းျပန္တက္ရပါမည္။ 

 

ဓာတ္မတည့္ျခင္း မူ၀ါဒ 

 ကEလးတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ျဖစ္တတ္လွ်င္ ဆရာ၀န္၏ EဆးEထာက္ခံစာႏွင္႔တကြ Eက်ာင္းသIU႔ A သIEပး 

ရပါမည္။ ဆရာ၀န္၏ EဆးEထာက္ခံစာတြင္ ကEလးႏွင္႔ ဓာတ္မတည့္သည့္ A စားA စာမ်ား၊ တျခားEသာ A ရာမ်ား 

ပါရIွပါမည္။ ဓာတ္မတည့္ျခင္းEၾကာင္႔ ကEလးA ား ဂ႐UစIUက္ရန္A တြက္ ဆရာ၀န္၏ Eဆးၫႊန္ၾကားခ်က္ရိွလွ်င္ 

ဤၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ဆရာ၀န္၏ လက္မွတ္ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာ၀န္၏ ေဆးကုသမႈလုိင္စင္ကုိ သိရွိေစရန္ 

ကေလးကုသရာ ေနရာသုိ႔ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိကေလးသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ စား၍မရလွ်င္ 

ဆရာ၀န္၏ သတိေပးစာကုိ ေက်ာင္းသုိ႔ေပးၿပီး ဤအေၾကာင္းကုိ ဆရာမႏွင္႔အတူ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရပါမည္။ အစားအစာ 

စီစဥ္ေပးရာတြင္ ကေလး၏ အစားအစာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

အစားအစာမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး အစားထုိး စီစဥ္ေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္ သဘာ၀စစ္စစ္ေဖ်ာ္ရည္ကုိသာ ေက်ာင္းမွ 

စီစဥ္ေပးပါမည္။ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း ေလ႔က်င္႔ေပးျခင္း 

ေက်ာင္းသူနာျပဳသည္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းကုိ ေလ႔က်င္႔ထားပါသည္။ ႏွစ္စဥ္အလိုက္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ 

ေက်ာင္း၀န္ထမ္းကုိ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းကုိ အခမ႔ဲေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

အတန္း ေရွးဦးသူနာျပဳ ေဆးပစၥည္းေသတၱာမ်ား 

 အတန္းစီတုိင္းတြင္ ေဆးပစၥည္းေသတၱာကုိ ထားရွိပါမည္။ ကေလးမ်ားအျပင္ထြက္ ကစားခ်ိန္ ( သုိ႔ ) ( Field 

Trip ) ထာရွိပါမည္။ ကေလးမ်ားအျပင္ ထြက္ကစားခ်ိန္  ( သုိ႔ ) ( Field Trip 

)ထြက္သည့္အခ်ိန္ဤေဆးပစၥည္းေသတၱာကုိ ယူသြားပါမည္။ ေဆးပစၥည္းမ်ားမွာ CPR မ်က္ႏွာအုပ္ လက္အိတ္မ်ား၊ 

ပုိးသတ္ထားေသာ အ၀တ္စ၊ ပဋိဇီ၀လိမ္းေဆး၊ ေဆးပလာစတာ၊ ပတ္တီးအက ဲ်၊ သစ္႐ွဴးစာရြက္၊ စကၠဴလIပ္၊ 

လက္Eဆးဂ်ယ္လ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ေဆးပစၥည္းမ်ား ျပန္သိမ္းမည့္အခ်ိန္တြင္ သူနာျပဳအား အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

ကေလးတြင္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသုိ႔ မပုိ႔ေစလုိပါ။ 

- ေရေၾကာက္ျဖစ္ျခင္း 

- မ်က္ေျမ ႇးEရာင္ျခင္း 

- A လြန္Eခ်ာင္းဆIUးျခင္း 

- ၀က္သက္Eပါက္ျခင္း 

- သန္းမ်ားရIွျခင္း 

- ဂ်ာမန္၀က္သက္ျဖစ္ျခင္း 

- A င္ပ်U္ထျခင္း။ 

ကေလး၏အျပဳအမူအေနအထိုင္သည္ ပုံမွန္ထက္ ထူးျခားမႈလကၡဏာမ်ားရIွEနပါက 

မIဘမ်ားထံA Eၾကာင္းၾကားၿပီး ကEလးတြင္ ဖ်ားနာမU လကၡဏာမ်ားရIွမရIွက IU A သIEပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအျပဳအမူမ်ားတြင္ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ အေျခအေနမ်ား ပါရွိပါမည္။ 

- ပုံမွန္ထက္ တက္ႂကြမႈ မရွိျခင္း။ 

- ပုံမွန္ထက္ ပိုငုိျခင္း။ 

- ဖ်ားနာေနသည့္ ပံုေပၚျခင္း။ 

- ပုံမွန္ထက္ အစား စားခ်င္စိတ္ ေလွ်ာ႔နည္းျခင္း။ 

ဤကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတြင္ သီးသန္႔ေနရာ ထားရွိပါသည္။ ဖ်ားနာမႈသည္ ႀကီးမားမႈ႐ွိလွ်င္ မိဘမ်ားထံ  



 

ခ်က္ခ်င္း ကေလးအား လာႀကိဳေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 

 

ဖ်ားနာေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းတြင္ အနားယူခြင္႔ေပးျခင္း 

 ေနမေကာင္းလ်က္ ေက်ာင္းလာျခင္းသည္ ဖ်ားနာမႈကုိ ဆုိးရြားလာေစျခင္း၊ ျပန္လည္ က်န္းမာရန္ အခ်ိန္ 

ၾကာျမင္႔ျခင္း၊ အျခားကေလးငယ္မ်ားကုိ ကူးစက္ႏုိင္ေသာေၾကာင္႔ ဖ်ားနာေသာအခါ အိမ္တြင္ နားေနသင္႔ပါသည္။ မိမိ၏ 

ကေလးငယ္ က်န္းမာလာသည္အထိ အနားယူေစလုိပါသည္။ 

 ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေက်ာင္းမွ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္သြားရန္ မိဘမ်ားအား 

အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 

- ကုိယ္အပူခ်ိိန္ 37.5°C ႏွင္႔အထက္ ရိွျခင္း 

- ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ဗုိက္ေအာင္႔ျခင္း 

- ၀မ္းပ်က္ျခင္း 

- အေအးမိျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း 

- မ်က္စိနာ၊ က်ိန္းျခင္း၊ မ်က္စိကုိက္ျခင္း 

- ကုိယ္ခႏၶာတြင္ အနီစက္မ်ား ဖုမ်ား ထြက္ျခင္း 

- ၀ဲနာ ( သုိ႔ ) အနာစက္မ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆရျခင္း 

- ေသြးလြန္တုပ္ေကြး၊ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ျခင္း 

- လည္ပင္း၊ ပါးေစာင္မ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း 

- နားကုိက္ျခင္း 

- ျပင္းထန္ေသာ ဖ်ားနာမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အျခားလကၡဏာမ်ား။ 

ကေလးအား လႈပ္ရွားမႈမွာ အနားေပးျခင္း  ( ကုိယ္ကာယ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားမႈ ) 

 ကေလးငယ္မ်ား ဖ်ားနာျခင္း ( သုိ႔ ) ထိခိုက္ဒဏ္ရာရထားေသာေၾကာင္႔ ကုိယ္ကာယ ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ား 

ရပ္နားလုိပါက မိဘ ( သုိ႔ ) ဆရာ၀န္၏ ခြင္႔ျပဳစာကုိ ယူေဆာင္လာရပါမည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပ ဲမိဘအုပ္ထိန္းသူ ( သုိ႔ ) 

ဆရာ၀န္ထံမွ ခြင္႔ျပဳခ်က္မပါပါက ကိုယ္ကာယေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

ဖ်ားနာၿပီးစ ကေလးငယ္ ေက်ာင္းျပန္တက္ျခင္း 

 ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ၀က္သက္၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ၊ အင္ပ်ဥ္၊ တီဘီ၊ 

အနာစက္မ်ား၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးEရာင္Eရာဂါ၊ A ႀကIတ္ထြက္A ဖ်ားEရာဂါ၊ Eသြးလြန္တUပ္Eကြး၊ A ဆUတ္Eရာင္Eရာဂါ၊ 

A သည္းEရာင္A သား၀ါEရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားပါက မIဘမ်ားA Eနျဖင္႔ ကEလးငယ္ Eက်ာင္းျပန္မပ IU႔မီ 

ႀကIUတင္၍အေၾကာင္းၾကားထားရပါမည္။ မိမိကေလးငယ္ေက်ာင္းျပန္တက္ေရာက္ပါက ေဆးတုိက္ရန္လုိအပ္လွ်င္ 

မိဘအေနျဖင္႔ ေဆးစစ္ခ်က္ေထာက္ခံစာတြင္ လက္မွတ္ထိုး၍ ေပးရပါမည္။ သို႔မွသာ သူနာျပဳ ( သုိ႔ )အတန္းပုိင္ဆရာမမွ 

မိဘၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆးတုိက္ေပးပါမည္။ အထက္ပါ ကူးစက္မႈအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ 

ေက်ာင္းျပန္တက္ပါက မိဘမ်ားမွ ကူးစက္မႈမရွိနိုင္ေတာ႔သည့္ ဆရာ၀န္၏ ေထာက္ခံစာ တင္ျပႏိုင္ရပါမည္။ 



 

ကေလးငယ္မ်ား ဦးေရျပားတြင္ သန္းရိွပါက ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ကုသမႈခံယူၿပီးေၾကာင္း ဆရာ၀န္၏ 

ေထာက္ခံခ်က္ရရွိမွသာ ေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္လာသင္႔ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး လုံၿခံဳမႈအတြက္ 

ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လူမႈကြန္ယက္ မူ၀ါဒ 

 HCIS ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဆရာ/ဆရာမတုိ႔၏ အလုပ္အကုိင္ လူေနမႈ အဆင္႔အတန္း 

ျမင္႔မားလာေစရန္ နည္းပညာအသုံးျပဳ၍ သင္ယူေလ႔လာျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ အခြင္႔အေရးတစ္ခုအျဖစ္ 

လက္ခံက်င္႔သုံးလ်က္ရိွပါသည္။ 21 ရာစုနည္းပညာႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ 

ကေလးသူငယ္္မ်ားအား ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင္႔ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင္႔ ေက်ာင္းတြင္ 

နည္းပညာဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳအမူႏွင္႔ အေလးထားသင္႔ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုိက္နာေစလုိပါသည္။ 

 လူမႈကြန္ရက္နည္းပညာမ်ားကုိ တလြဲအသုံးျပဳပါက စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ 

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ HCIS ေက်ာင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ 

လူမႈကြန္ရက္လုံၿခံဳေရးကုိ အားထုတ္ႀကိဳးစားလ်က္ရိွပါသည္။ 

ေကာင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

- မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေျခအေနအားလုံးအေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္ယူဆ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေစလုိပါသည္။ 

- ေက်ာင္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ ကုိယ္ပုိင္စည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း လုိက္နာရပါမည္။ 

႐ုိေသေလးစားမႈ 

- အျခားသူမ်ားကုိ အေလးထားျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ၫႇာတာေထာက္ထားေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင္႔သာ 

ေျပာဆုိဆက္ဆံရမည္။ 

- တာ၀န္သိစိတ္ အျပည့္ရွိ၍ လူ႔က်င္႔၀တ္ႏွင္႔ ကိုက္ညီရမည္။ 

- ေက်ာင္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ ကုိယ္ပုိင္စည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း လုိက္နာရပါမည္။ 

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

- အတြင္းေရးလွ်ိဳ႕၀ွက္ကိစၥအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မျပဳရ။ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

- မိမိ၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ေရးအခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

- ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လုပ္ငန္းစဥ္ ( သုိ႔ ) အေျခအေနမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 



 

အျမင္မ်ား 

- ေက်ာင္း၏ တံဆိပ္၊ မူပိုင္ခြင္႔မ်ားနွင္႔ ေက်ာင္း၏ ပုံရိပ္ကုိ အေလးထားရမည္။ 

- မိဘမ်ား၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္မရရွိပ ဲကေလးမ်ား၏ ပုံကုိ တင္ခြင္႔မရွိပါ။ 

အျခားအေတြးအေခၚ 

မိမိႏွင္႔မရင္းႏွီးေသာ လင္႔ခ္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ေတြ႔ရွိပါက လုံၿခံဳေစရန္ သတိထားရပါမည္။ ထုိသို႔ 

သတိထားေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မိမိႏွင္႔ ေက်ာင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ပ ဲ အမွားအယြင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္မိပါက ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္၍ ျပဳျပင္သင္႔ပါသည္။ 

မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ အင္တာနက္ကြန္ယက္ အသုံးျပဳျခင္း 

 အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ သင္႔ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူျဖင္႔ အစဥ္အၿမ ဲ

အသုံးျပဳရမည္။ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လုံၿခံဳမႈ 

 မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥကုိ စုိးရိမ္ေအာင္လုပ္သည့္အရာမ်ား ( စာတုိေပးပုိ႔ျခင္း၊ ေ၀ဖန္စာ၊ ပုံမ်ား )ႏွင္႔ 

အျခားအရာမ်ားေတြ႔လွ်င္ ဆရာမ ( သုိ႔ ) ၀န္ထမ္း ( ေက်ာင္းတြင္ေတြ႔ရွိပါက )၊ မိဘ ( အိမ္တြင္ေတြ႔ရွိပါက )သုိ႔ ခ်က္ခ်င္း 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

အင္တာနက္မွတဆင္႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ပုတ္ခတ္ေရးသာျခင္း 

 အင္တာနက္အသုံးျပဳရာတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အရွက္တကြဲ အနာတရျဖစ္ေစရန္ 

ရည္ရြယ္သည့္စာ ( သုိ႔ ) ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ ႐ုပ္ပိုင္း/စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမွ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ေပး၍ အခြင္႔ထူးမ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ႔ခ် 

သြားပါမည္။ နည္းပညာသုံး၍ အႏုိင္က်င္႔ျခင္းသည္ ျပစ္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ မိမိ၏ အျပဳအမူမ်ားကုိ တစ္ပါးသူမ်ာမွ 

ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ၾကည့္ေနသည္ကုိ မွတ္သားထားရပါမည္။ 

လက္ခံႏုိင္ေသာ အသုံးျပဳပုံ 

- မိမိသည္ အင္တာနက္အသုံးျပဳေနစဥ္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကုိ အင္တာနက္အသုံးမျပဳသည့္ 

အခါတြင္လည္း လုိက္နာရပါမည္။ 

- လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင္႔ ေကာင္းစြာ ျပဳမူ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံရမည္။ အကယ္၍ အင္တာနက္ 

လည္ပတ္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါက သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ အသိေပးရမည္။ 

- နည္းပညာဆုိင္ရာ ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖင္႔ အားေပးရမည္။ 

- အင္တာနက္ေပၚတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား၊ အႏုိင္က်င္႔ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ မသင့္ေလ်ာ္၍ ထိခုိက္နာက်င္ေစေသာ 

ပုံ/စာတုိမ်ား ေတြ႔ရွိပါက ဆရာ/မ ( သုိ႔ ) ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေျပာျပရမည္။ 



 

- မိမိႏွင္႔ အျခားသူမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကုိ ကာကြယ္ရန္ အၿမဲသတိရိွရမည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ အလုံးစုံ ျပည့္စံုသြားသည္ဟု မရည္ရြယ္ပါ။ လူမႈကြန္ရက္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင္႔ 

အသုံးျပဳေသာအခါ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

လက္မခံႏုိင္ေသာ အသုံးျပဳပုံ 

- မိမိႏွင္႔ အျခားသူမ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ( သုိ႔ ) စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ 

အင္တာနက္ အသုံးျပဳျခင္း။ 

- အျခားေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ား ( သုိ႔ ) ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ နည္းပညာသုံး၍ အႏုိင္က်င္႔ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ( သုိ႔ ) 

႐ုိင္းျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

- ေက်ာင္း၏ လံုၿခံဳေရးႏွင္႔ လက္နက္ကိရိယာမ်ား စစ္ေဆးမႈမွ ေ႐ွာင္တိမ္းျခင္း။ 

- လူမႈကြန္ယက္တြင္ စာသင္ခန္းအတြင္း လက္မခံႏုိင္ေသာ စကားမ်ားကုိ ေျပာဆုိျခင္း။ 

တာ၀န္ယူေပးႏုိင္မႈ အတုိင္းအတာမ်ား 

LCIS ေက်ာင္းတြင္ လူအမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ဖိုင္မ်ား၊ ေဒတာမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ 

- HCIS ေက်ာင္းသား/သူအျဖစ္မွ ဖယ္ထုတ္ျခင္း။ 

- အျခားေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္။ 

မိဘမ်ား၏ အျပဳအမူ 

 ဤစည္းကမ္းသည္ LCIS မွ ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဖူးသူမ်ား၊ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ 

ေမြးစားမိဘ၊ အဘုိးအဘြား၊ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္သူအားလုံး အက်ံဳး၀င္ပါသည္။    

 စည္ကမ္းအရ မိဘသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းပါသည္။ 

က်င္႔၀တ္ဆုိင္ရာ အျပဳအမူ 

 မိဘသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္သျဖင္႔ မိသားစု၀န္ထမ္း၊ 

ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ ေက်ာင္းသာ/သူတုိ႔၏ စိတ္၀င္စားမႈ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရန္ ျပဳမူေနထုိင္သင္႔ပါသည္။ 

 မိဘတစ္ဦးတေယာက္ခ်င္းစီႏွင္႔ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းသည္ 

မတူညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ မိသားစုမ်ား၏ အေလ႔အက်င္႔မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ လုပ္ပုိင္ခြင္႔မ်ားကုိ 

ေလးစားတန္ဖုိးထားပါသည္။ 

 မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ စံနမူနာယူထုိက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ အျခားကေလးငယ္မ်ားကုိ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေသာအခါ 

မိဘမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္အျပဳအမူမ်ားသည္ အတုယူစရာ စံနမူနာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ - 

- အၿငိဳးထားျခင္း၊ ေ၀ဖန္အတင္းေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ 



 

- အႏုိင္က်င္႔ျခင္း၊ ဒုကၡEပးEႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ A တင္းA ဖ်င္းEျပာဆIUျခင္းစEသာ 

A ျပUA မူမ်ားမွ Eရွာင္ၾကU္ျခင္း။ 

- မသင္႔Eလ်ာ္Eသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မU၊ မယU္Eက်းEသာ A ျပUA မူA EျပာA ဆIU၊ သူတစ္ပါးA ား 

သIကၡာက်Eစျခင္းကIU ဆင္ျခင္ရပါမည္။ 

- A ခ I်န္ကာလႏွင္႔ ကIUက္ညီEလ်ာ္EထြEသာ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္း။ 

- A ရက္ ( သIU႔ ) မူးယစ္Eစတတ္EသာA ရာမ်ား သံUးစြဲထားပါက Eက်ာင္းလUပ္ရွားမUပြဲမ်ား 

တက္Eရာက္ခြင္႔မရIွပါ။ 

- က်န္းမာEရးႏွင္႔ လံUၿခံUEရးA EျခA Eနမ်ား၊ Eက်ာင္းပIUင္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ အမ်ားပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဂ႐ုတစုိက္ 

သုံးစြဲရပါမည္။ 

၀န္ထမ္း၊ မိဘမ်ား၊ ကေလးမ်ား ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈ 

 မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အျခားေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိဘမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ 

ေျပာဆိုရာတြင္ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာ ေျပာဆုိရပါမည္။ ယဥ္ေက်းေသာ စကား၊ အေျပာအဆုိ၊ 

ယဥ္ေက်းေသာ စာအေရးအသားမ်ားကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။ 

 ေက်ာင္းဧရိယာအတြင္းျဖစ္ေစ၊ လူမႈကြန္ယက္တြင္ျဖစ္ေစ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ အသံကို 

ျမင္႔၍ ( က်ယ္ေလာင္စြာ )စကားေျပာဆုိျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ဦးအာ သိကၡာက်ေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ခြင္႔မျပဳပါ။ 

 မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးငယ္မ်ားႏွင္႔ အဆင္ေျပေစရန္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 

မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမ်ားကုိ အထူ ေ႐ွာင္ရွားရမည္။ 

 မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစရန္ 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အသက္အရြယ္ႏွင္႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳမူဆက္ဆံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

• ကေလးမ်ားၾကား ျပဳမူဆက္ဆံေရးတြင္ ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ က်န္းမာ၊ 

ေဘးကင္ေသာ အေၾကာင္းမဟုတ္လွ်င္ အျခားကေလးမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ရန္ မသင္႔ေလ်ာ္ပါ။ 

ေက်ာင္းမွ ထုတ္ရန္အထိ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

• က်န္းမာ၊ လုံၿခံဳေဘးကင္းမႈမရွိေသာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ရွားရမည္။ 

• ေက်ာင္းအတြင္း တခ်ိဳ႕ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ UပEဒA ရ A Uပ္ထIန္းခြင္႔ရIွEသာ၊ 

A Iမ္Eထာင္Uီးစီးျဖစ္Eသာ မ Iဘမ်ားကသာ EဆြးEႏြး A ႀကံEပးႏUIင္သည္။ 

မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မည္သည့္ေလ့လာမႈကုိ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင္႔ေလ်ာ္ညီစြာ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ေက်ာင္းမွ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ 

 

၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား 
အေၾကာင္းကိစၥရွိခဲ႔ပါက မိဘမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းတြင္းျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းျပင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္း၊ 

စာပုိ႔ျခင္းတုိ႔တြင္ မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ ဆက္ဆံမႈျဖစ္ပါက ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

• ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္ဆံေရး မျပတ္ေတာက္ေစရန္ မသင္ေတာ္ေသာ ဆက္ဆံေရးအျပဳအမူကို မလုပ္ရန္ 

ေတာင္းဆုိပါသည္။ 

• မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ မသင္႔ေတာ္ေသာ အျပဳအမူလုပ္ပါက ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဖုန္းေျပာသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ 

အစည္းအေ၀း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ျဖစ္ေစ စကားေျပာဆုိျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ႏုိင္ပါသည္။ 

• အကယ္၍ လုိအပ္မႈရွိေသးသည္ဟု ယူဆလွ်င္  တျခားေသာ၀န္ထမ္းက အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ 

ေျဖရွင္းပါမည္။ 



 

• တစ္ဖက္မိဘကုိလည္း ျပန္လည္ေျဖရွင္း ေျပာဆုိႏုိင္သည္။ 

မိဘမ်ား လူမႈကြန္ယက္ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ 
• ေက်ာင္းရိွ အျခားကေလးမ်ားပါေသာ ဓာတ္ပုံမ်ား ၊ ဗီဒီယုိမ်ား ( သုိ႔မဟုတ္ ) မမွန္ကန္ေသာအခ်က္မ်ား 

လူမႈကြန္ယက္တြင္ မတင္ရ။ 

• ေက်ာင္းအတြင္း ကူညီေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ လည္ပတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ လူမႈကြန္ယက္ အသံုးမျပဳရ။ 

• ေက်ာင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သံသယ၊ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိပါက၊ ေမးျမန္းလုိပါက လူမႈကြန္ယက္တြင္မတင္ပဲ ေက်ာင္းသို႔ 

တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ 

• အျခားမိဘမ်ားႏွင္႔ လူမႈကြန္ယက္တြင္ မျပဳလုပ္ရန္ တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။ 

• ေက်ာင္း ( သုိ႔မဟုတ္ )ေက်ာင္းအသုိင္းအ၀ုိင္း တစ္ဦးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

လူမႈကြန္ယက္တြင္ မတင္ရ။ 

• ေက်ာင္း၏ ေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စီးပြာျဖစ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လူမႈကြန္ယက္ 

မွ်ေ၀ျခင္းကုိ တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ပါသည္။ 

• အမွတ္တံဆိပ္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ မူပိုင္ခြင္႔အခ်က္အလက္ႏွင္႔ ေက်ာင္း၏ ဂုဏ္ကို ေလးစားပါ။ 

ေက်ာင္းအား အသေရဖ်က္ျခင္း 

မိဘ ( သုိ႔မဟုတ္ ) အုပ္ထိန္းသူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ေက်ာင္းအသေရပ်က္ေစေသာအရာမ်ား 

မျပဳလုပ္ရ။ ေက်ာင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိျဖစ္ေစ အသေရပ်က္ေအာင္ တုိက္ခုိက္ျခင္းကို 

မည္သည့္နည္းလမ္းမွ မလုပ္ပ ဲ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံ ု ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ က်ဴးလြန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါက ေက်ာင္းမွ 

ထုတ္ပယ္ျခင္းကုိ ခရံမည္။ဤမူ၀ါဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ျပဳလုပ္ပါက ေက်ာင္း၏ အသင္း၀င္တစ္ဦးအေနျဖင္႔ 

ဖယ္ရွားျခင္းကုိ ခံရမည္။ 

မိဘမ်ား ပါ၀င္မႈ 

မိဘမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးသည္။ မိသားစုပါ၀င္မႈႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈတုိ႔သည္ ေက်ာင္း၏ အစီအစဥ္မ်ား 

ပုိမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ မိသားစုမ်ားဟာ မၾကာခဏဆုိသလုိ မိမိတုိ႔ႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားအား 

ကေလးမ်ားႏွင္႔အတူ ဘ၀ေနထုိင္မႈပုံစံအျဖစ္ မွ်ေ၀ၾကသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ မိမိကေလး၏ ဆရာအား 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း၊ အတူတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပုိမို အဆင္ေျပေစသည္။ ထုိသို႔ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိသားစုအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္႔ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးလာၿပီး ထိေရာက္ေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အသုံးျပဳၿပီး 

မိသားစုမ်ားထံမွ မိသားစုဖြဲ႔စည္းမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သိကၽြမ္းသင္ယူတတ္ေစရန္ႏွင္႔ မိသားစုေနာက္ခံယဥ္ေက်းမႈ၊ 

ဘာသာေရး၊ မ်ိဳး႐ုိး၊ ဘာသာစကား၊ စီးပြားေရးအလုပ္မ်ား ျပန္လည္မွ်ေ၀တတ္ေစရန္ ေလ႔လာသင္ယူေပးသြားမည္။ 

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳၿပီး မိသားစုအတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္၊ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းႏွင္႔ သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ားအား အက်ိဳးရိွစြာ ထမ္းေဆာင္ေပးသြားမည္။  

မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အခ်ိန္မေရြး ေလ့လာရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရႏုိင္ပါသည္။ ေလ့လာရာတြင္ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ 

မိမိကေလးပတ္၀န္းက်င္ဆက္ဆံေရးကုိ ေစာင္႔ၾကည့္ႏုိင္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၏ အသက္ႏွင္႔ အျပဳအမူမ်ားအား 

မွတ္သားႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ မိသားစုႏွင္႔အတူ ယဥ္ေက်းမႈပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည္။ အကယ္၍ ေလ႔လာလုိေသာ 

ကေလး၏ အျပဳအမူ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင္႔ ဆရာ၏ အျပဳအမူစသည္မ်ား သိလုိပါက ဆရာမမ်ားထံ 



 

ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ မိမိေလ႔လာေနခ်ိန္သည္ အခ်ိန္တုိၿပီး လွ်ပ္တျပက္ျဖစ္၍ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားအား အခန္းအတြင္း၏ 

အေၾကာင္းအရာ အျပည့္စံုကုိ သိရိွနားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 မိဘမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ အစီအစဥ္တုိင္းတြင ္ ႀကိဳဆုိပါသည္။ မိဘမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ 

ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင္႔ မိဘမ်ားအားလုံးသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး 

အတူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ 

 မိဘမ်ားအတူပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။သုိ႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း 

မဟုတ္ပါ။ 

• ကြင္းဆင္းေလ႔လာေရး ၾကည့္ၾကပ္ေပးျခင္း ( ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း ) 

• အကူသင္ၾကားေပးျခင္း ( တစ္ခါတစ္ရံ (သုိ႔) ပံုမွန္ ) 

• ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးျခင္း ( ဥပမာ-လက္သမားအတတ္ပညာ၊ စက္ခ်ဳပ္ပညာ၊ ဂီတ၊ အခ်က္အျပဳတ္၊ သိပၸံေလ႔လာမႈ၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ စသည္ျဖင္႔ ) 

• ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းေပးျခင္း ( ေဆးျခယ္ရန္ အေရွ႕ဖုံးခါးစည္းမ်ား၊ အႏုပညာႏွင္႔ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ 

အ၀တ္အစားမ်ား၊ ျပဇာတ္ႏွင္႔ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ လက္သမားပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင္႔ ) 

• မိဘမ်ားကုိေပးေသာ Workshop မ်ား တက္ေရာက္ျခင္း။ 

မိဘမ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈ 

မူႀကိဳအခန္းမ်ားတြင္ အပတ္စဥ္လႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတုိ႔အျပင္ Parent bulletin မ်ားတြင္ ျပသသြားမည္။ 

၎သည္ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိကေလးႏွင္႔အတူ သင္ၾကားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

ထုိအရာသည္ မိမိကေလးႏွင္႔ ေန႔စဥ္ ေျပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ နည္းလမ္းေကာင္းတစခု္ျဖစ္သည္။ သင္ဟာအကယ္၍ 

ကေလးအား ဒီေန႔ဘာလုပ္ခဲ့သလ ဲ လုိ႔ေမးရင္ ကေလးက ဘာမွ မလုပ္ခဲ႔ဟု ေျဖရင္ေျဖမည္။ မိမိကမွာတင္ထားေသာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၾကည့္ၿပီး သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ဆက္လက္ေမးႏုိင္သည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ 

ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈ၊ 

သင္ယူေလ႔လာမႈ အခြင္႔အေရးေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲသင္ရမည္။ 

မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ ေက်ာင္းသုိ႔ e-mail လိပ္စာ ေပးထားေစလုိပါသည္။ ေက်ာင္းပြဲမ်ားႏွင္႔ အတန္းတြင္ အထူး 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာမမ်ားသည္လည္း e-mail အသုံးျပဳၿပီး 

မိဘမ်ားဆီသုိ႔ အပတ္စဥ္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပို႔ေပးမည္။ 

ေက်ာင္း၏ facebook page တြင္လည္း ပုံမ်ားႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား Member Only ျဖင္႔ တင္ေပးသြားမည္။ 

မိဘဆရာ အစည္းအေ၀း 



 

တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ မိဘဆရာအစည္းအေ၀းကုိ တစ္ႏွစ္ အနည္းဆုံး ( ၂ )ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

မိဘမ်ားႏွင္႔ အစည္းအေ၀းကုိ ပညာသင္ရဲ႕ စက္တင္ဘာလႏွင္႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားတြင္ က်င္းပမည္။ 

အစည္းအေ၀းခ်ိန္တြင္ မိဘမ်ားသည္ ကေလး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ သိရိွႏုိင္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး မိဘမ်ားႏွင္႔ 

ဆက္ဆံေရးအတြက္ အထူးေပ်ာ္ရႊင္စရာ၊ ၀မ္းနည္းစရာ၊ ကေလး၏ အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ား မွ်တႏိုင္သည္။ 

ကေလး၏ ဆရာမႏွင္႔ မိိမိေပးထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ 

အစီအစဥ္ / အဓိက တန္ဖုိးမ်ား 

LCIS per school သည္ မိဘမ်ား၏ ျဖည့္သြင္းတန္ဖိုးမ်ားကုိ လိုအပ္ေသာ လုိင္စင္မ်ား၊ ECCD စံႏႈန္းႏွင္႔အညီ 

စီမံခန္႔ခြဲထားေသာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

တုိင္ၾကားျခင္း မူ၀ါဒ 

စကားဦး 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသည္ ပြင္႔လင္းေလးစားမႈရွိေစရန္ ကတိျပဳ၀န္ခံပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္မႈရိွေစရန္ႏွင္႔ ျမင္သာမႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

ယခုမူ၀ါဒသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသာႏွင္႔ မိဘအားလုံးအတြက္ အသုံး၀င္သည္။ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလုံးကုိလည္း 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါမည္။ 

မူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- 

• လုိအပ္လွ်င္ မည္သုိ႔ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္ကုိ မိသားစုမ်ားမွ နားလည္ေစရန္။ 

• ေက်ာင္းမွ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ မွ်တထိေရာက္စြာ မည္သုိ႔ တံု႔ျပန္ပံုကုိ တင္ျပပါမည္။ 

အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိခ်က္ 

ယခုမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေ၀ါဟာရမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

• မိဘဆုိသည္မွာ မိသားစုဥပေဒအရာ မိဘတာ၀န္ရွိေသာသူ၊ အုပ္ထိန္းပိုင္ခြင္႔ရွိသူႏွင္႔ ကေလးအား အၿမဲတမ္း 

အတူတကြ ေနထုိင္ေစာင္႔ေရွာက္သူ ျဖစ္ရမည္။ 

• တုိင္ၾကားခ်က္ဆုိသည္မွာ မေက်နပ္မႈကုိ စာျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင္႔ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ အေရးယူျခင္း၊ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းမွ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည္။ 

• တုိင္ၾကားသူဆုိသည္မွာ တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္သူ ျဖစ္သည္။ 

• ေထာက္ခံသူဆုိသည္မွာ တုိင္ၾကားသူအား ကူညီသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

• ေထာက္ခံအားေပးသူဆုိသည္မွာ တုိင္ၾကားသူ၏ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ ပန္းတုိင္မ်ား 

• ဤမူ၀ါဒသည္ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင္႔မ်ား လုိက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္႔ 

ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေသာအဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 



 

• ဤမူ၀ါဒသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အလြတ္သေဘာနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

• ဤမူ၀ါဒသည္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ႐ုိးရွင္းေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ၊ လ်င္ျမန္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ 

• ဤမူ၀ါဒသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ေလးစားရန္ႏွင္႔ မွ်တၿပီး ပြင္႔လင္းျမင္သာေသာ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ 

ရည္ရြယ္သည္။ 

• ဤမူ၀ါဒသည္ ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေပးရန္ႏွင္႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္တုိးတက္ေစရန္အတြက္ သုံးသည္။ 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမူ၀ါဒမ်ား 

အဆင္႔( ၁ ) - အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

• ေပၚေပါက္လာေသာ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာသူထံ ေပးပုိ႔သင့္ၿပီး ထုိစိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ အလြတ္သေဘာ 

နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ အမ်ားေသာအားျဖင့္ တိုင္ၾကားသူႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

• စုိးရိမ္မႈမ်ားအားလုံးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုခုကုိ အလ်င္ျမန္ဆုံး ေပးသြားပါမည္။ 

• တုိင္ၾကားသူသည္ မည္သူႏွင္႔ေဆြးေႏြးရမည္ကုိ မေသခ်ာလွ်င္ ေက်ာင္း ( သုိ႔မဟုတ္ ) ႐ုံးမန္ေနဂ်ာကုိ တုိက္႐ုိက္ 

ဆက္သြယ္သင့္သည္။ 

• ကိစၥရပ္ကုိ အေသအခ်ာေလ့လာၿပီး ေက်ာင္းမွ မည္သည့္ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္မည္ကုိ တုိင္ၾကားသူအား 

လုပ္ငန္းခြင္ ( ၅ )ရက္အတြင္း အၿပီး အေၾကာင္းၾကားလိမ့္မည္။ 

• အကယ္၍ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ သက္ဆိုင္ပါက ထုိအေၾကာင္းကုိ အလြတ္သေဘာ 

ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 

အဆင္႔ ( ၂ ) ဒု-ေက်ာင္းအုပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 

• တုိင္ၾကားခ်က္အား ႐ံုးမန္ေနဂ်ာႏွင္႔ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်နပ္ေသာ 

ေျဖရွင္းမႈမရွိပါက ဒု-ေက်ာင္းအုပ္သုိ႔ စာေရးၿပီး ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ ဒု-ေက်ာင္းအုပ္သည္ တုိင္စာအေၾကာင္း  

( ၅)ရက္အတြင္း အသိေပးရမည္။ 

• တုိင္ၾကားသူႏွင္႔ တိုင္ၾကားခံရသူသည္ ဒု-ေက်ာင္းအုပ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံရန္ ( ၅ )ရက္အတြင္း အခြင္႔အေရးရမည္။ 

• ဒု-ေက်ာင္းအုပ္သည္ ( ၂ )ဦးစလုံးအား ( ၅ )ရက္အတြင္း စာျဖင္႔ ေရးသားအေၾကာင္းၾကားၿပီး ေျဖရွင္းေပးမည္။ 

• ေျဖရွင္းမႈကုိ မေက်နပ္ပါက မူလတုိင္ၾကားစာႏွင္႔တကြ ေက်ာင္းအုပ္ထံသို႔ ေရးသားေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္မွ ( ၅ )ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။ 

အဆင္႔ ( ၃ )ေက်ာင္း၏ ေခါင္းေဆာင္ 

• ေက်ာင္းအုပ္သည္ အစည္းအေ၀း၏ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင္႔ ေနရာကုိ ( အားလုံး -တိုင္ၾကားသူ အပါအ၀င္ ) 

အေၾကာင္းၾကားလိမ့္မည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ ေက်ာင္းရက္ ( ၅ )ရက္အတြင္း အသိေပးပါလိမ့္မည္။ 

အစည္းအေ၀းသုိ႔ တုိင္ၾကားသူ ( အမ်ားေသာအားျဖင္႔ မိဘတစ္ဦး )ႏွင္႔ ေထာက္ခံသူပါ တက္ေရာက္ရမည္။ 



 

• တုိင္ၾကားခ်က္ ေတာင္းဆုိစာ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစၿပီး ေက်ာင္းဖြင္႔ရက္ ( ၅ )ရက္အတြင္း ေက်ာင္းအုပ္မွ 

သိရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 

• အစည္းအေ၀းမူၾကမ္းကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ တုိင္ၾကားခံရသူအား ( ၅ )ရက္အတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္။ ေနာက္ထပ္ 

ေက်ာင္းတက္ရက္ ( ၅ )ရက္အတြင္း ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္မည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ သေဘာတူထားသည့္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ပါတီ၀င္မ်ား အားလုံးထံ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေရးသား 

တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား၏ အစီအစဥ္အရ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးလိမ့္မည္။ 

ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔ အကဲျဖတ္ျခင္း 

• ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္းႏွင္႔ အကဲျဖတ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူ၀ါဒႏွင္႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ႏွင္႔ 

ေက်ာင္း၏ မူ၀ါဒႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းမွ အေရးယူရန္ႏွင္႔ ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

မည္သူက အမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္သည္ကုိ သိလုိပါက ႐ုံးမန္ေနဂ်ာထံသုိ႔ သြားေရာက္ စံုစမ္းႏ္ိုင္ပါသည္။ 

• ပါတီ၀င္မ်ားမွ အခုိင္အမာေျပာဆုိတင္ျပမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္း၊ ေန႔စြဲႏွင္႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ား 

အားလုံး မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

• ေက်ာင္းအုပ္သည္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္း၏ အေရးယူကုိင္တြယ္မႈမ်ားကုိ ေစာင္႔ၾကည့္ၿပီး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 

သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွတ္တမ္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔၀င္မ်ားက အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္႐ႈ 

စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ 

• တစ္ဦးခ်င္းတုိင္ၾကားမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ 

သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္ 

 ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တည္ေဆာက္ရာတြင္ 

အိမ္ႏွင္႔ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္သည္ မ႐ွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ သင္႔အား 

အသိေပးရန္ႏွင္႔ မူႀကိဳအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မိသားစုမ်ားႏွင္႔ 

ဆရာမ်ာထံမွ ဆက္သြယ္မႈသည္ အိမ္ႏွင္႔ ေက်ာင္းၾကား ဆက္သြယ္မႈကုိ လမ္းႏွစ္သြယ္ ျဖစ္ေစသည္။ သင္႔ကေလး၏ 

မည္သည့္ အေျပာင္းအလဲကုိမဆုိ ခက္ခဲႀကီးမားေသာကာလမဆုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေ၀ပါ။ 

အခြင္႔အလမ္းအတုိင္း အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈႏွင္႔ ေလးစားမႈကုိ ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 

သင္ႏွင္႔ သင္႔မိသားစုအား သိကၽြမ္းရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ 

 


