
လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ ဆန္႔က်င္ သည့္ မူဝါဒ
သို႔၊ မိဘ ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊

ပညာေရး ဌါန သည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွဳ ကို မည္ သည့္ ပံုသ႑န္ ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လံုးဝ လက္မခံ သည့္ အျပင္၊ NSW ျပည္နယ္ တြင္း ရွိ  
ေက်ာင္းမ်ား တြင္ လူမ်ိဳး ေရး ခြဲျခား မွဳ အသြင္ သ႑န္ အား လံုး ကို အျမစ္တံုးေအာင္ ေျခမွဳန္း မည္ ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ဌါန ၏  
Anti-Racism Policy (လူမ်ိုးေရးခြဲျခားမွဳ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒ) သည္ မည္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ဝန္ထမ္း၊ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ လူမ်ိဳးစု  
အဖြဲ႔ ဝင္ အား လံုး အပါ အဝင္၊ ေက်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ ကို မေတြ႔ ၾကံဳ ရေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

ဤ မူဝါဒ ၏ ေတာင္း ဆို ခ်က္မွာ၊ ေက်ာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ လူမ်ိဳး စု ဝင္ အသီးသီး အား၊ သူတပါး ၏ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာစကား၊ 
ဘာသာေရး ယုံၾကည္မွဳ အစရွိ သည္ တုိ႔ ကို ေလးစားမွဳ သေဘာထား ျပသျခင္း၊ လက္ခံသည့္ သေဘာထားမ်ား ျပသျခင္း၊  
ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သဟဇာတ ျမွင့္တင္ျခင္း မ်ား ကို ေတာင္း ဆို ထားသည္။

ေက်ာင္း အသီးသီး မ်ား တြင္လည္း လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ ဆန္ုက်င္သည့္ တာဝန္ခံ (Anti-Racism Contact Officer (ARCO)) မ်ား ထား  
ရွိ ထား ျပီး၊ ၄င္း တုိ႔မွာ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား မွဳ အမူ အက်င့္မ်ား ကို တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအသိုင္း အဝိုင္း တြင္းတိုင္ ၾကား မွဳ မ်ား ကို  
ေထာက္ကူေပး ရန္ အတြက္ သင္တန္း တက္ ထား သူမ်ား ျဖစ္သည္။ လူမ်ိုးေရးခြဲျခားမွဳ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒ အေၾကာင္းအရာမ်ား နွင့္  
ပတ္သက္ ၍ ေသာ္ ၄င္း၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ ဆန္ုက်င္သည့္ တာဝန္ခံ ARCO ၏ တာဝန္ ဝတၱရား မ်ား ကို ေသာ္၄င္း ပိုမိုသိလို လွ်င္  
Anti-Racism Policy - Information for parents and carers (လူမ်ိုးေရးခြဲျခားမွဳ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒ - မိဘ ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူ မ်ား  
သိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား)ဆိုသည့္ ဝဗ္ဆိုက္ သို႔ သြား ေရာက္ ဖတ္ရွဳ ႏိုင္ သည္။ 

ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမွဳ ကို ဆန္႔က်င္ ရာမွာ  ကူညီ ထိန္းသိမ္းေပး သည့္ 
အတြက္၊ ေက်းဇူး တင္ပါ သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းတြင္၊ သင့္ ကေလး ကၾကံဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေစ၊ သင့္ အေနျဖင့္၊ အျခား လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား  
မွဳ အေျခ အေန ကို ျမင္ေတြ႕ ရလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ သင့္ အေနျဖင့္ အကူ အညီလုိ အပ္လွ်င္ ၄င္း၊ အေၾကာင္း အရာ ပို ၍ စံုစမ္း လိုလွ်င္၄င္း  
ကြ်န္ပ္ကို ဆက္သြယ္ ႏိုင္ ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္၊

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊

စကားျပန္ အကူ အညီ

သင့္ အေနျဖင့္ အေၾကာင္း အရာ ပို မို သိလိုလွ်င္ ၄င္း၊ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ ၾကီး ကို အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ ရန္ စကား  
ျပန္ လို အပ္ ခဲ့ လွ်င္ ၄င္း၊ ဘာသာျပန္ ဌါန ျဖစ္သည့္ 131 450 ကို ဆက္သြယ္ ၍ ျမန္မာ ဘာသာ စကားျပန္ လို အပ္ ေၾကာင္း ေတာင္း 
ဆို ပါ။

ေအာ္ပေရတာ ကို ေက်ာင္း ဖံုးနံပါတ္ ေပး ျပီး၊ ေအာ္ပေရတာ က သင့္ အား ကူညီ စကား ေျပာ ေပး ရန္ ျမန္မာ စကား ျပန္ ကို ေခၚ ၍  
ေက်ာင္းကို ဖံုး ဆက္ ေပးမည္။ 

စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္ မွဳ ကို အသံုး ခ် သည့္ အတြက္ အခ ေပး ရန္ မလို ပါ။ 

Anti-racism policy letter to parents and carers - Burmese 

https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0235
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer

