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Formal caution to suspend
Parent/carer factsheet

ေက်ာင္းတက္ခြင့္မွဆိုင္းငံ့ရန္ တရားဝင္သတိေပးခ်က္။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္။
စိုးရိမ္စရာ အျပဳအမူအတြက္ တရားဝင္သတိေပးခ်က္ ဆိုသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။
စိုးရိမ္စရာ အျပဳအမူဆိုသည္မွာ တစ္စုံတစ္ဦးအားျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔ကို
ယ္တိုင္ကိုျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) အျခားသူတို႔အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ (သို႔မဟု
တ္) အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အျပဳအမူတစ္ခုျဖစ္သည္။ တရားဝင္သတိေပးခ်က္
တစ္ခုသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ၎တို႔၏အျပဳအမူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) 
၎တို႔ႏွင့္ အျခားလူမ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ (သို႔မဟုတ္) အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏို
င္သည္ဟု ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါတရားဝင္သတိေပးခ်က္သည္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး
အား ၎တို႔၏ အျပဳအမူမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အသိေပးသည့္ ရည္႐ြယ္
ခ်က္ျဖစ္သည္။

တရားဝင္သတိေပးခ်က္သည္ သင့္ကေလး၏ စိုးရိမ္စရာ အျပဳအမူကို မွတ္တမ္းတင္
ထားသည့္စာျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးအား ထို စာရရိွခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္မွဆို
င္းငံ့ထားမည္မဟုတ္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္၏ကေလးသည္ တရားဝင္သတိေပးျခင္းခံရပါက  
မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သင့္အား
အသိေပးရန္  တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္မည္။ သင့္ကေလးအား ေထာက္
ကူရန္ သင္ႏွင့္ေက်ာင္းက မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္ကို ၎တို႔က  
ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ သင့္အား တရားဝင္သတိေပးခ်က္၏ 
မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

တရားဝင္သတိေပးခ်က္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သင့္ကေလးအား ၎တို႔၏အျပဳအမူ
မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈအစီအစ
ဥ္တစ္ခုအေပၚ သေဘာတူရန္ အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသည္ သင္ႏွင့္  
သင့္ကေလးအား အမူအက်င့္ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္  
လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို စီစဥ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ 
၎တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အခြင့္အေရးေပးမည္ျဖစ္သည္။

စိုးရိမ္စရာအျပဳအမူအတြက္ တရားဝင္သတိေပးခ်က္သည္ ေက်ာင္းတက္ရက္၊  
ရက္ေပါင္း ၅၀ အထိ ျဖစ္သည္။ ဤအေတာအတြင္း သင့္ကေလးသည္  
ထိုအျပဳအမူမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ပါက ေက်ာင္းတက္ခြင့္မွ ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္၏ကေလးသည္ တရားဝင္သတိေပးျခင္းခံရပါက ကြၽႏ္ုပ္ဘာ
လုပ္ရမည္နည္း။
ကေလးတိုင္းနီးပါးသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္)  
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိ ုမလိုက္နာၾကေပ။ထို
ကဲ့သို႔ မလိုက္နာမႈမ်ား ေတြ႕ရိွပါက တရားဝင္သတိေပးမည္ ျဖစ္သည္။  
သင့္ကေလး ေက်ာင္းတြင္ ျပႆနာတက္ပါက လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို လက္ခံရရွိပါက၊ကေလး
သည္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ေသာ အျပဳအမူတစ္ခုရွိေၾကာင္း ဆိုလိုသည္။  
သင့္ကေလး၏ အမူအက်င့္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အတူတကြ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ သင္၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွုသည္ အလြန္အေရးႀကီး
ပါသည္။ တရားဝင္သတိေပးခ်က္အေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွ
င္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရရွိရန္ သင့္ကေလးကို ေထာက္ကူေပးသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

သင့္ကေလးအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္  
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္  
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပဍိညာဥ္စာခ်ဳပ ္ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္သည္ သင့္ကေလးအတြက္ အျခားအကူအညီရယူရန္  
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ သင့္ကေလးကို ၎တို႔၏ ဆရာဝန္ (သို႔မဟုတ္)  အျခားကြၽမ္းက်င္
ပညာရွင္ထံ ေခၚေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုလိုႏိုင္သည္။

အဆိုပါအျပဳအမူမ်ား ထပ္ျဖစ္ပါက မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။
မူလတရားဝင္သတိေပးခ်က္ ရသည့္ေန႔ မွေက်ာင္းတက္ရက္ ၅၀ ရက္အတြင္း စိုးရိ
မ္စရာအျပဳအမူမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ သင့္ကေလးကို ေက်ာင္း
တက္ခြင့္မွဆိုင္းငံ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းတက္ခြင့္မွ ဆိုင္း
ငံ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ  သင့္ကေလးႏွင့္ အျခားကေလးမ်ား၏ 
တစ္ဦးခ်င္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီးမွသာ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္
သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ေက်ာင္းတက္ခြင့္မွဆိုင္းငံ့ျခင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အ
လက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။

စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနပါက  ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
ေက်ာင္းတြင္ သင့္ကေလး၏ သင္ယူမႈ၊ အျပဳအမူ (သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရးႏွင့္  
ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနပါက စတင္ရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာမွာ ဆရာ၊ 
လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ (သို႔မဟုတ္) ဒုေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုျခင္း  
ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးႏွင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သိေသာသူမ်ားႏွင့္  
စကားေျပာျခင္းျဖင့္ ျပႆနာအမ်ားစုကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

တခါတရံတြင္ တျခားသူတဦးႏွင့္ စကားေျပာရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။  
သင့္ေက်ာင္းသည္ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ေသာ သင့္ေဒသႏၲရပညာေရး႐ုံးသို႔  
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။ သင့္စိုးရိမ္မႈမ်ားတြင္ ေဆးဘ
က္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိႏိုင္သည္ဟု သင္ထင္ပါက သင့္ကေလး၏  
ဆရာဝန္ႏွင့္ စကားေျပာရန္လည္း စဥ္းစားႏိုင္သည္။

တယ္လီဖုန္း စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈ။
သင္သည္ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ရန္ဆႏၵရိွၿပီး အဂၤလိပ္လို ေျပာဆုိရန္ အကူအညီလို
အပ္ပါကတယ္လီဖုန္း စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ  131 450 ကိုေခၚဆိုပါ၊ သင္ေျပာဆုိရ
န္လိုအပ္သည့္ဘာသာစကားကိုေျပာျပၿပီး ေအာ္ပေရတာအား ေက်ာင္းသို႔ ဖုန္းဆက္
ခိုင္းပါ။ ေအာ္ပေရတာသည္ သင့္စကားေျပာဆိုမႈကို ကူညီေပးရန္ လိုင္းေပၚတြင္  
စကားျပန္တစ္ဦးကို ေခၚေပးမည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သင့္အား အဖိုးအခ  
ေကာက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

education.nsw.gov.au Burmese 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/behaviour-code-for-students
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/trouble-at-school
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents

