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Child Protection Education - Early Stage 1

Information for parents and carers

ການສຶກສາ ດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງເດັກ
ຂໍ້ມູນ ສໍາລັບ ບັນດາ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລ
ຊື່ ໂຮງຮຽນ
Name of school
ຊັ້ນຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
Participating Year/s
ຈ�ານວນບົດຮຽນຕ�່ອາທິດ
Number of lessons per week
ຜູ້ຕິດຕ�່ຂອງໂຮງຮຽນ
School contact person
ນ�າເບີໂທຣະສັບສ�າລັບຕິດຕ�່
Contact telephone number

ບັນດາພ�່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລ ທີ່ຮັກແພງ

ປີນີ້ ບັນດານັກຮຽນໃນປີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫົວຂ�້ທີ່ຕ້ອງບັງຄັບໃນການສຶກສາ 
ການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ, ສຸຂະ ພາບ ແລະ ຮ່າງກາຍ (Personal Development, Health and Physical Education 
(PDHPE)).

ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງໂຄງການ PDHPE ຂອງໂຮງຮຽນພວກເຮົາຮວມເອົາການສຶກສາແບບບັງຄັບ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງເດັກ.   
ບາງເນື້ອໃນທີ່ສອນໃນການສຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງເດັກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນ. 
ໂຮງຮຽນຈະສອນເນື້ອໃນນີ້ໃນແບບທີ່ ເໝາະສົມກັບອາຍຸ.

ເນື້ອໃນສະເພາະທີ່ຈະຖືກກວມເອົາໃນການສຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງເດັກ ນີ້ ແມ່ນສະແດງຢູ່ ໜ້າ ຕ�່ໄປ.

ສ�າ ລັບຂ�້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງເດັກ ຈົ່ງເຂົ້າໄປເບິ່ງຢູ່ພາກ Child protection and respectful 
relationships education (ການສຶກສາ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງເດັກ ແລະ ຄວາມສ�າພັນທີ່ມີຄວາມເຄົາລົບ ) ໃນເວັບໄຊຕ໌ PDHPE 
ຂອງກະຊວງສຶກສາ.

ຈ�າ ນວນບົດຮຽນຕ�່ອາທິດໃນເທີມນີ້ ທີ່ຈະມີການສອນ ການສຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງເດັກຈະສະ ແດງຢູ່ຂ້າງເທິງ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂ�້ມູນເພີ້ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ�່ຫາ ຜູ້ຕິດຕ�່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ແລະເບີໂທລະສັບຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.

ບໍລິການນາຍພາສາທາງໂທລະສັບ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນາຍພາສາຊ່ວຍທ່ານໃນການຕິດຕ�່ທາງໂຮງຮຽນ, ກະລຸນາໂທຫາ ບ�ລິການນາຍພາສາທາງໂທລະສັບ 
ຕາມໝາຍເລກ 13 14 50 ແລະ ຂ�ເອົານາຍພາສາເປັນພາສາຂອງທ່ານ. ຜູ້ຮັບສາຍຈະໂທຫາໂຮງຮຽນແລະເອົານາຍພາສາຢູ່ໃນ 
ສາຍເພື່ອຊ່ວຍໃນການສົນທະນາ. ທ່ານຈະບ�່ຖືກເກັບຄ່າບ�ລິການນີ້.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ

ທ່ານຄູໃຫຍ່ 

Lao

(Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


ເນື້ອໃນທີ່ຈະກວມເອົາໄວ້ໃນການສຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງເດັກລວມມີ:

ຄວາມຮູ້ສຶກແລະປະຕິກິລິຍາຂອງຮ່າງກາຍ
Feelings and body reactions
ຄວາມ ສ�າພັນກັບຄົນອື່ນ
Relationships with others 

ວິທີທີ່ຄົນເຮົາເບິ່ງແຍງເຊິ່ງກັນແລະກັນ
How people care for each other

ພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ (ສ່ວນຕົວແລະບ�່ແມ່ນສ່ວນຕົວ)
Body parts (private and non-private)

ການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດຕັ້ງແຕ່ເກີດ
Changes in body and abilities since birth

ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ
Rights and responsibilities
ໂຄງສ້າງຂອງຄອບຄົວ
Family structures

ການຮັບຮູ້ ແລະ ຕອບສນອງ ຕ�່ ສະຖານະການ ທີ່ປອດໄພ ແລະ ບ�່ປອດໄພ
Recognising and responding to safe and unsafe situations

ຄວາມສ�າພັນໃນທາງບວກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ການສນັບສນູນ
Positive relationships and support networks
ຍຸດທະສາດໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະ ຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
Strategies to stay safe and ask for help

ການສ�າຜັດຮ່າງກາຍທີ່ ເໝາະສົມ ແລະບ�່ ເໝາະສົມ 
Appropriate and inappropriate touching

ວິທີຕ່າງໆທີ່ສະແດງຄວາມເຄົາຣົບ ຕ�່ຄົນອື່ນ
Ways to show respect to others 

ການຕັດສິນໃຈທີ່ປອດໄພ
Making safe decisions

Lao

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Early Stage 1 content.)
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