
NSW ပညာေရး ဌါန။

Safeguarding Kids Together (SKT)
Fact sheet for parents and carers

ကေလး မ်ား ကို အတူတကြ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
မိဘ ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား အတြက္ အခ်က္အလက္ မွတ္တန္း

ကေလးမ်ားကို အတူတကြ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း(SKT)
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား အတြက္ ၄င္းတို႔ ၏ အရည္ အျခင္း အျပည့္ 
အဝ ရ ယူ ႏိုင္ ရန္ အေထာက္ အကူ အရင္း အျမစ္စုံလင္စြာရွ ိ ပါသည္။  
SKT, က NSW ျပည္နယ္ တြင္း ရွ ိ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုး ကို 
အထူး အၾကံျပဳ ပညာရွင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ား၊ အစိ အစဥ္မ်ား ျဖင့္၊ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏၱရယ္ ျမင့္မားသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား 
၏ အျပဳ အမူ မ်ား ကို ထိန္းသိမ္းရာမွာ အေထာက္ အကူျပဳသည္။ SKT 
သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ မ်ားတြင္ကူညီေပး သည္။ 

• ေက်ာင္းတြင္း လူတိုင္း ပါဝင္ႏိုင္သည့္ ခံ 
ႏိုင္စြမ္းကိုတည္ေဆာက္ေပးသည္။

• စိုးရိမ္စရာ အလားအလာရွ ိ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လိုအပ္ 
သင့္ေလွ်ာ္သည့္ အေထာက္အကူမ်ား ေပးသည္။

• အေရးေပၚ ကိစၥမ်ားတြင္ တုန္႔ျပန္ေပးသည္။

လူငယ္မ်ား ကို ေထာက္ပ့ံေပးရန္ အတူ တကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

ေက်ာင္းသားတဦး သည္ အေၾကာင္း အမ် ိဳးမ် ိဳး ေၾကာင့္ အႏၱရယ္ 
ေရာက္ရွ ိ ႏိုင္သည့္ အေျခ အေန မ် ိဳး ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ 
အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ 
ထိခိုက္မွဳ မ်ား ခ်နိ္းေျခာက္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ ကို ထိ ခိုက္ေအာင္ 
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မူးရစ္ ေဆးဝါး မွဝီဲ သံုးစြ ဲျခင္း၊ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္မွဳ၊ 
ဂိုင္းဂဏမ်ား တြင္ပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

• သင့္ ၏ ကေလး ထူးျခားေသာ အျပဳအမူ အေန အထိုင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း ကို သင္ကသာလွ်င္ ေက်ာင္း ႏွင့္ အတူ ပိုမိုသိရွ ိ 
ႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္၊ သူတို႔ အားကူညီ ႏိုင္ရန္ 
အကူအညီေတာင္းဆိုပါ။ သင့္ကေလး က သင့္အားစိုးရိမ္စရာ 
အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပျပီး သင့္ အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ မကင္းျဖစ္ပါက 
ေအာက္ပါ အၾကံအဥါဏ္မ်ား က သင့္ အား အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ႏုငိ္သည္။ 

သင့္ကေလး ေျပာျပခ်က္ အေၾကာင္းစံု ကို ျပည့္စံု ေအာင္ 
နားေထာင္းပါ။ သင့္ကေလးအား ၄င္း အေၾကာင္း အရာမ်ားကို 
ေျပာဆိုျခင္း၊ အကူ အညီ ေတာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ဖို႔ အားေပးပါ။

လိုအပ္လွ်င္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုေမးျမန္းပါ။ 
ဘယ္သူက၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္မွာ၊ ဘယ္အခ်နိ္က - အစ 
ရွသိည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ ကေလးအား ဘာလုပ္လုိသလဲေမးပါ။ 
ကေလး က သင့္ အေနျဖင့္ ေက်ာင္း ႏွင့္ ေျပာေပး ရန္ 
တြန္႔ဆုတ္ ေန ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ကေလး ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏႊးပါ။ ေက်ာင္း မွာ အကူ အညီ 
ေတာင္းလွ်င္ ေက်ာင္းက ကူညီ ႏိုင္မည္ ကို ေျပာျပပါ။ 

သက္ဆိုင္ ပတ္သက္မွဳ ရွ ိ သည့္ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ကို 
ေက်ာင္း ကို ေျပာျပပါ။ အတန္းပိုင္ ဆရာမ ႏွင့္ ရက္ခ်နိ္းေတာင္း 
ျပီး၊ လုိ အပ္လွ်င္ လုိ အပ္ သလို ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ခြင့္ေတာင္းပါ။

ေက်ာင္း ႏွင့္ အတူ တကြ မည္ ကဲ့ သို႔ ကိစၥ ကို ေျဖရွင္း သြား 
ႏိုင္မည့္ ေဆြး ေႏႊး ခ်က္မ်ား မည္ ကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္သြား 
ႏိုင္မည္မ်ား ကို မွတ္တန္း တင္ထား ပါ။ 

ေက်ာင္းႏွင့္ အတူ တကြ လုပ္ေဆာင္ေျဖရွင္းျခင္း သည္ 
အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သင္၏ ကေလး ႏွင့္ 
ပတ္သက္ ၍ စိုးရိမ္မွဳ ၾကီးမား ပါက ရဲဌါန ကို ဆက္သြယ္ပါ။ 
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လူငယ္မ်ား အတြက္ အစြမ္း ဆံုး အကာ အကြယ္မွာ အျခားသူမ်ား ႏွင့္ 
အဆက္ အသြယ္ ရွ ိ ေနျခင္း၊ မိသားစု၊ အတန္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္း ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ရင္းႏွ ီးေန ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိမိ ကေလးမ်ား ကို ကူ ညီေပး ႏိုင္သည့္ နည္း လမ္း အခ် ိဳ႕။

မိမိ ကေလး ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါ။ ကေလးကေန သူတုိ႔ 
အတန္းသားမ်ား အေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ လွဳပ္ရွားမွဳ အေၾကာင္း၊ 
ေက်ာင္း အေၾကာင္း မွ်ေဝ ဖုိ႔ အခြင့္ အေရးေပးပါ။ 

ကေလး ကို လွဳပ္ရွားမွဳ ထဲမွာ ပါဝင္ေစျပီး၊ သူတို႔အား စိတ္ခ် 
ရတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မွဳ သေဘာထား ရရွေိအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ပါ။ ဥပမာ၊ အားကစား၊ အႏုပညာ၊ မိမိစိတ္ပါဝင္စား သည့္ 
ဝါသနာမ်ား၊ ကလပ္အဖြ ဲ႔ အစည္းမ်ား တြင္ ပါဝင္ေစျခင္း။

ဆိုင္ဘာ အင္တာနက္ ကိစၥမ်ား ၏ ေကာင္းက် ိဳး၊ ဆိုးက် ိဳး မ်ား 
ကို နားလည္ျပီး၊ မိမိ ကေလး အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ - 
ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္၊ စမတ္ဖံုး အစရွတိဲ့ သံုးေဆာင္မွဳ မ်ား 
တြင္ ကေလး ကို ဆင္ျခင္ ျပီး သံုး ဖို႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ပါ။

သင့္ကေလးအား ကြန္ပ်ဴတာ အြန္လိုင္း ေပၚတြင္ လံုျခံစိတ္ခ်၊ 
ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အေတြ႔ အၾကံဳ ရရွေိစ ရန္ eSafety 
ဝဗ္ဆိုက္ esafety.gov.au/ မွာသြားေရာက္ေလ့လာပါ။

ဆက္ဆံေပါင္းသင္းေရး တြင္ အေပါင္း လကၡာဏာ ျပသည့္ စံျပ 
ဥပမာ ကို ျပပါ။ သင့္ ကေလး ကိုလဲ အေၾကာင္း အရာမ်ား ကို 
ဆင္ျခင္တံု တရား ႏွင့္ စဥ္းစားတတ္ေအာင္ သင္ေပးပါ။

သင့္ကေလး ၏ ျပဳမူ က်င့္ၾကံမွဳ အေျပာင္း အလဲ ကို သတိျပဳ 
ျပီး၊ သူတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေန တဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပ 
မွ်ေဝ လွ်င္ လံုျခံဳ စိတ္ခ် ရတယ္ဆို တဲ့ သေဘာ ရရွေိအာင္ 
ကူညီေပး ပါ။ 

သင့္ကေလး ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေဆြး ေႏႊး ျခင္း 
အားျဖင့္၊ အျခားသူ မ်ား ၏ အထင္အျမင္မ်ား၊ ကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ေစပါ။ 

သင့္ကေလးမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနသည္ 
မ်ားကို နားေထာင္ျပီး၊ သူတုို႔ ဘက္ကအျမင္ကိုနားလ
ည္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။ သူတို႔ဘက္ကမွားေနရင္ေတာင္မွ၊ 
သူတုိ႔ကိုကူညီႏိုင္ေအာင္၊ သူတို႔အျမင္ကို လက္ခံနားလည္ေပးဖုိ႔
အေရးၾကီးပါတယ္။

အသံုး ဝင္သည့္ ဝဗ္ဆိုက္ အခ် ိဴ႕

• Beyond Blue ဝဗ္ဆိုက္ က လူတိုင္း အတြက္ အေကာင္းဆံုး  
စိတ္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ကို ေပး 
ႏိုင္ပါသည္။ beyondblue.org.au

• NSW အႏိုင္က်င့္ ျခင္းကို ဆန႔က္်င္ျခင္း ဝဗ္ဆိုက္ သည္၊ 
ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
မိဘမ်ား အတြက္၊ ဝဗ္ဆိုက္မွ တဆင့္ အႏိုင္က်င့္ ခံ ရျခင္း ကို မည္ 
ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုး တုန္႔ျပန္ ႏုငိ္သည္ ကို အၾကံျပဳ ထား သည္။ 
antibullying.nsw.gov.au

• eSafety ဝဗ္ဆိုက္ esafety.gov.au သည္ ဆိုင္ဘာ ကြန္ပ်ဴတာ 
အင္တာနက္မ်ားမွ တဆင့္ အႏိုင္က်င့္ခံ ရ ျခင္း မ်ား ကို မည္ ကဲ့သို႔ 
တုန္႔ျပန္ ရမည့္ လမ္းညႊန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရရွ ိ ႏိုင္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား။ 

ဤ အေၾကာင္း အရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုသိ လုိတယ္ဆို ရင္ 
ေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ပါ။ သင္ေမးျမန္းလုိ သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စကားျပန္ လုိ အပ္လွ်င္ တယ္လီဖံုး ဘာသာ ျပန္ ဌါန 
ဖံုး နံပါတ္ 131 450 ကိုဆက္သြယ္ျပီး ျမန္မာ စကားျပန္ေတာင္းဆိုပါ။ 

ဖံုး ေအာ္ပေရတာကို ေခၚလုိတဲ့ ဖံုးနံပါတ္ကို ေပး ျပီး၊ ေအာ္ပေရတာ 
က သင့္အား ျမန္မာစကားျပန္ ေခၚေပး ပါမည္။ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ 
အတြက္ အခ အေၾကး ေပး ရန္မလုိအပ္ပါ။ 
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http://esafety.gov.au/
http://beyondblue.org.au
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