အဂၤလပ
ိ ဘ
္ ာသာစကားအား ေနာက္တးုိ ဘာသာစကား သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း

မိဘမ်ားအတြက္ အၾကံေပးခ်က္

သိမ
႔ု ဟုတ္ ေဒသသုးံ ဘာသာစကားအား အေလးထားေသာ ပညာေရး

မိဘမ်ားသည္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ပညာေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား
အတြက္ ACT လမ္းစဥ္၏ အေျခခံအက်ဆုံး အပိုင္းမွာ မိဘမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ကေလးမ်ားအား
အေကာင္းဆုံး ပညာေရးကို ပို႔ခ်ေပးရန္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး ႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးသုခတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေဆြးေႏြးရန္ ေက်ာင္းသို႔ အခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း
သင္သည္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုလိုပါu ေက်ာင္း႐ုံးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ရက္ခ်ိန္း ရယူႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ စာသင္ႏွစ္အစပိုင္း၌ ဆရာႏွင့္ မိဘမ်ား ေတြ႕ဆုံေသာ ညေနပိုင္း အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ ထိုေတြ႕ဆုံပဲြတြင္
သင္သည္ ဆရာ၊ဆရာမႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားသိႏိုင္
ပါသည္။စာသင္ႏွစ္၏ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ေက်ာင္းအမ်ားစု၌ မိဘ၊ဆရာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းပြဲမ်ားရွိပါသည္။ ထိုေတြ႕ဆုံပဲြ၌
သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စာသင္ႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္း၏ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးစုံသို႔ တက္ေရာက္ရန္လည္း ေက်ာင္းမွ သင့္ကို ဖိတ္ၾကား
ပါလိမ့္မည္။
မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိဘမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စုံညီစုေဝးပြဲမ်ားကို
မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုစုေဝးပြဲမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို
မိဘမ်ားအား ျပသရန္အတြက္ အခြင့္အေရး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေရးသားထားၾကေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွ်ေဝေျပာျပျခင္း၊ ဇတ္လမ္းမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔၏ မိဘမ်ားအား ပရိသတ္ထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းကို အလြန္ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ မိဘမ်ားအား စာသင္ခန္းမ်ားသို႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကရန္ ဖိတ္ေခၚၾကပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စာသင္ၾကားေရး ခရီး သို႔မဟုတ္ စာသင္သားမွဦးေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိပါသည္။
၎တို႔ကို ေက်ာင္းတစ္ခုစီ၌ မတူညီကြဲျပားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ က်င္းပၾကပါသည္။ တခါတရံတြင္ မိဘမ်ား ပိုမို လာေရာက္
ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မတိုင္မီ ႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ စာသင္ခန္းသို႔
လာေရာက္ လည္ပတ္ခိုက္ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္း၌ သူ၏ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ သင္ယူေနမႈမ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို
သင့္အား ေျပာဆို ျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ား၌ အားကစားပဲြေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာပြဲမ်ားအား က်င္းပၾကၿပီး မိဘမ်ားမွ ၎တို႔သို႔
တက္ေရာက္ၾကရန္ ႀကိဳဆိုပါသည္။

သင္၏ မူရင္းဘာသာစကားကို အသုံးျပဳျခင္း
ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား စုံညီစုေဝးပဲြမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရာ၌ႏွင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရာ၌ သင့္အေနႏွင့္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုတတ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ သင္ စာသင္ခန္းသို႔ အခ်ိန္မေရြး လာသည့္အခါ၌ သင့္ကေလးသည္
သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္အား ျပသႏိုင္ၿပီး သင့္အိမ္တြင္ ေျပာေနၾက ဘာသာစကားႏွင့္ သင့္အား ရွင္းျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ACT အစိုးရ သည္ ၄င္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် လူအမ်ားဆုံးမွ
ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ခံယူထားပါသည္။ သင္၏ မူရင္း ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္စာ မဟုတ္ဘဲ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏
မူရင္း ဘာသာစကားႏွင့္ ေျပာဆိုရန္ ပိုၿပီး ဟန္က်မည္ဆိုလွ်င္၊ သင့္အတြက္ စကားျပန္တစ္ဦးကို ေက်ာင္းမွ စီစဥ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ၎အတြက္ ေငြကုန္က်မည္ မဟုတ္ပါ။
ေက်ာင္းမွ စီစဥ္ေပးေသာ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ မိဘ၊ဆရာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းပဲြသို႔ သင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ အခ်ိန္မေရြး အေၾကာင္းအရာတစ္စုံတစ္ခုကို တင္ျပရန္ သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းရန္ လိုအပ္လာပါက
ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ စကားျပန္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရန္ ေက်ာင္းအား ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထို
စကားျပန္မ်ားသည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ေပးၾကပါသည္။
စကားျပန္မ်ားကို Translating and Interpreting Service (TIS) (ဘာသာျပန္ျခင္း ႏွင့္ စကားျပန္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း)
မွတဆင့္ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ၎တို႔၏ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မွာ ၁၃၁ ၄၅၀ ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ စကားျပန္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဘာသာစကားမ်ဳိးကဲြ ၁၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ ေပးပါသည္။
သူတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းကို သင္၏ မူရင္းဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားအား ဤ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ကေလးကို ကူညီေပးျခင္း
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာမ်ားကို သင္ယူေနဆဲျဖစ္ပါလွ်င္ ယင္းကေလးမ်ားအား အဂၤလိပ္
ဘာသာစကားကို ေနာက္တိုးဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ သင္ယူေနသူမ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး သူတို႔၏ သင္ယူမႈကို ေထာက္ကူေပးရန္အတြက္
ေက်ာင္းမွ ထပ္ေဆာင္းပ့ံပိုးေပးပါသည္။
သင္၏ကေလးသည္ ေက်ာင္းတြင္ စာလိုက္ႏိုင္ရန္ သင့္အေနႏွင့္လည္း ကူညီႏိုင္ပါသည္။အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာသင္၏
မူရင္းဘာသာစကားျဖင့္ ကေလးႏွင့္ ဆက္လက္စကားေျပာဆိုေနရန္ပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ မူရင္းဘာသာစကားကို ဆက္လက္ ေျပာဆိုေနျခင္း
အားျဖင့္ ဘာသာစကား အသစ္တစ္ခုကို ေလ့လာသင္ယူရာတြင္ အလြန္အေထာက္အကူရေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားပါသ
ည္။သင့္အိမ္တြင္ေျပာေသာ မူရင္းဘာသာစကားျဖင့္ အေရး၊ အဖတ္တို႔ကို သင္ယူေနျခင္းသည္ သင့္ကေလးမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အေရး၊
အဖတ္တို႔အား သင္ယူေနျခင္းကိုလည္း ကူညီရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသားေျပာဆိုထားေသာ စာအုပ္မ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊
ဗီဒီယိုအေခြမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ား၊ ျပပဲြမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားသည္ သင္၏ မူရင္းဘာသာစကားကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေစပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ မူရင္းဘာသာစကားမွ ရရွိေသာ သူတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာရာတြင္ အကူအညီရေရး
အတြက္ အသုံးျပဳၾကသည္။ သင္၏ မူရင္းဘာသာစကားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလး ေက်ာင္းတြင္ ဘာကို သင္ယူရမည္နည္း။
ေက်ာင္း၌ စာသင္ၾကားေပးမႈအားလုံးကုိ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ားမွ တဆင့္သာ ပို႔ခ်ေပးသည္မဟုတ္ပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုသည္
ကေလးမ်ားအား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအရ ပညာတတ္ေျမာက္ေစလိုၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ လႈပ္ရွားမႈေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ား ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အားလုံးသည္ ၾသစေၾတးလ်ား သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ေလ့လာၾကရပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတြင္ လက္ရွိပါဝင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။အဂၤလိပ္စာ
• သခ်ာၤ
• လူသားသဘာဝ ႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံ
• သိပၸံ
• ဖန္တီးမႈ အႏုပညာ
• က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုယ္လက္ႀက့ံခိုင္ေရး
• အသုံးခ်နည္းပညာမ်ား
• ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖစ္ပါသည္
ၾသစေၾတးလ်ား သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ လူတိုင္း ေလ့လာဖတ္႐ႈနိုင္ပါသည္။
http://www.australiancurriculum.edu.au

ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလး အိမ္စာလုပ္ရမည္လား။
ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းစီတြင္ အိမ္စာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္မူဝါဒ ရွိပါသည္။ အိမ္စာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္မ်ားကို
သိရွိရန္အတြက္ ကေလး၏ အတန္းပိုင္ဆရာႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ လုပ္ရမည့္ အိမ္စာကို နားမလည္ႏိုင္ပါက
ထိုအေၾကာင္းကို ကေလး အတန္းပိုင္ဆရာႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား အိမ္စာလုပ္ရာ၌
အပိုေဆာင္းအကူအညီ ရရွိေရးအလို႔ငွာ အိမ္စာအတြက္ ကူညီေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။
စိတ္ေပ်ာ္ရြင္မႈႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈအတြက္ အိမ္တြင္ စာအုပ္မ်ားဖတ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္း၌ သင္ယူမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာအလြန္ေကာင္း
မြန္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးကို သင္ကိုယ္တိုင္ စာဖတ္ျပျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏွင့္ စာအတူတူဖတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ကေလးမ်ားကိုယ္တိုင္ ဖတ္႐ႈျခင္းမ်ားကို သင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားက ဖတ္ျပထားသည့္အသံကို အသံသြင္း
ယူထားေသာ အသံထြက္စာအုပ္မ်ားအားလည္း နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ အမ်ားျပည္သူ
စာၾကည့္တိုက္မွလည္း အခမဲ့ ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းတြင္ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ အလြန္မ်ားရသလဲ။
ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္း (ဝါ) ေက်ာင္းျပင္ပေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊စခန္းခ် ညအိပ္ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ား
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ပုံမွန္ ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ကေလးမ်ားသည္
ေက်ာင္းစာသင္ခန္း၌ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဗဟုသုတ အသစ္မ်ားစြာကို ထိုခရီးစဥ္မ်ား၌ ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားသည္ အတန္း
ေဖာ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ သင့္ကေလးအတြက္ အခြင့္ေရးေကာ
င္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္းမ်ား၊ စခန္းခ် ညအိပ္ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ ပါဝင္မႈကို ပံ့ပိုးအားေပးျခင္းသည္
သင့္ကေလး၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပညာေရး အပိုင္းႏွစ္ခုလုံးအား အက်ဳိးျပဳပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းေလ့လာေရး ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားကို ေက်ာင္း
ခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး စခန္းခ် ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားကို ညအိပ္ခရီးအျဖစ္ ထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တိုင္းတြင္ ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊
ဆရာမမ်ားသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ အၿမဲလိုက္ပါၾကပါသည္။
ေလ့လာေရးခရီးထြက္ရန္၊ စခန္းခ် ညအိပ္ ခရီးထြက္ရန္ သင့္ကေလးအား ခြင္ျ့ပဳျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပုံစံစာရြက္တြင္ သင္ လက္မွတ္ေရးထိုး
ေပးရပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို လုံေလာက္စြာ နားမလည္၊ ေသခ်ာစြာ သေဘာမေပါက္ပါက ေက်ာင္းအေနႏွင့္
ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္းမ်ား၊ စခန္းခ် ညအိပ္ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ သင့္ကေလး ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္
အခက္အခဲျဖစ္ေနပါက ေက်ာင္းဝန္ထမ္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ကေလးအေနႏွင့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအရ ဆက္လက္
ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားစြာမွ စီစဥ္ေပးတတ္ပါသည္။
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မိဘမ်ားအတြက္ ေနာက္တိုး ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား/ေဒသသံုးဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

