| NSW ပညာေရးဌာန

Child Protection Education - Stage 2
Information for parents and carers

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး
မိဘႏွင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေက်ာင္းအမည္

Name of school
ပါဝင္ေသာ ခုႏွစ္/ခုႏွစ္မ်ား

Participating Year/s
တစ္ပတ္စာ သင္ခန္းစာအေရအတြက္

Number of lessons per week
ေက်ာင္းမွ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ

School contact person
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္

Contact telephone number
မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ခင္ဗ်ာ
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခုႏွစ္မ်ားရွ ယခု
ိ
ႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢဳလ္
ိ ေရး တိုးတက္မႈ၊
က်န္းမာေရးႏွင့္ ကာယပညာ (Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE)) တြင္ ပါဝင္ရပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္း၏ PDHPE အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မသင္မေနရ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး
ပါဝင္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရးတြင္ သင္ၾကားေသာ အခ်ဳ႕သင္
ိ
ခန္းစာမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေက်ာင္းက
သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရးတြင္ သင္ၾကားမည့္ ျပ႒ာန္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွလိ
ိ ုပါက ပညာေရးဌာန၏ PDHPE ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွ ိ
(ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေလးထားဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာပညာေရး) (Child protection and respectful relationships
education) က႑တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး သင္ၾကားမည့္ ဤပညာသင္ကာအတြင္း တစ္ပတ္စာ သင္ခန္းစာအေရအတြက္ ကို
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထပ္မံသိရွလိ
ိ ုပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္အတိုင္း ေက်ာင္းမွ ဆက္သြယ္ရမည့္သူထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ရာတြင္ စကားျပန္လိုအပ္လွ်င္ တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 13 14 50 သို႔ ေခၚဆိုၿပီး
သင္၏ဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ ေတာင္းခံပါ။ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက ေက်ာင္းသို႔ဖုန္းေခၚဆိုေပးၿပီး
အျပန္အလွန္စကားေျပာရာတြင္ ကူညီရန္ ဖုန္းလိုင္းေပၚတြင္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ ရရွပါလိ
ိ
မ့္မည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္
အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုပါ။
ေလးစားမႈျဖင့္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (Principal)

Burmese

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး တြင္ သင္ၾကားမည့္ မာတိကာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ -

The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 2 content.)
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

Rights and responsibilities
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

Rights and responsibilities in relationships
မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ား၌ စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ သတိေပးအခ်က္ျပမႈမ်ား

Emotions and warning signs in different situations
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္

Power in relationships

က်ား/မ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

Male and female body parts and puberty related changes
ေျပာင္းလဲမႈကို ကိုင္တြယ္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမႈ ကြန္ရက္မ်ား

Positive relationships and support networks to manage change
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

Gender stereotypes and expectations
အႏိုင္က်င့္ ႏိုင္သည့္ ပုံစံ အမ်ဳးအစား
ိ
မ်ား

Types of abuse

အႏိုင္က်င့္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

Bullying behaviour and strategies to ask for help

ေဘးကင္းလုံျခဳေသာ
ံ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳမႈံ မရွေသာ
ိ
အေျခအေနမ်ားကို သိရျခင္
ွ ိ းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္း

Recognising and responding to safe and unsafe situations
ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

Strategies to stay safe and ask for help

ေလးစားဖြယ္နည္းလမ္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

Communicating and cooperating with others in a respectful way
အေျမာ္အျမင္ရၿပီ
ွ ိ း ေဘးကင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

Making informed and safe decisions

Burmese

