အလုပ္ခြင္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

Burmese

မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

အလုပ္ခြင္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ား

•

	ေက်ာင္းျပီးသြား၍ ဆက္လက္ ေလ့လာမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏

မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္

အခန္းက႑သည္ အဓိကက်သည္။ လိုအပ္ေသာအကူ

အစီအစဥ္ခ်ရာတြင္ စနစ္တက် ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ျခင္း။

အညီမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သင္၏ကေလးမ်ားက ကိုယ္တိုင္

အလုပ္ခြင္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစျပီး အလုပ္ခြင္မွ

आमतौरအလုပ္ခြင္အေတြ႕အၾကံဳသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၉ တန္း သို႔မဟုုတ္ ၁၀ တန္း

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်လာႏိုင္မည္။ ेद सकते हैं।

ႏွစ္တြင္ စတင္ၾကံဳေတြ႕ရျပီး ၁၁ တန္း၊ ၁၂ တန္း ႏွစ္တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရိွလာသည္။ “အလုပ္ခြင္ ေလာက” ႏွင့္ မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္

Workplace Learning
(အလုပ္ခြင္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း)

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းသို႔ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္
တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္ခြင္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ NSW
အထက္တန္းေက်ာင္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။
ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္တြင္

(အထက္တန္းေက်ာင္း လက္မွတ္ရ) (HSC စက္မႈလုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳ

အခ်န္ိ ကာလတစ္ခုရရိွရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ား အတြက္

ထိုအေတြ႕အၾကံဳက ကေလးမ်ား၏ စာသင္ခန္း
အတြင္းသင္ယူမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ဘဝတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
အလုပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ရရိွေစရန္လည္းေကာင္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အခေၾကးေငြ
ေပးစရာမလိုပါ။

အလုပ္တာဝန္ခ်ထားမႈသည္ HSC ၏ စက္မႈ သင္ရိုးညြန္းတန္းအညြန္းေဘာင္
သင္တန္းမ်ား အတြက္ မယူမေနရ ဘာသာရပ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသည္ Work

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား है।
विद्यार्थी कीအလုုပ္တာဝန္ခ်ထားမႈအမ်ားစုသည္ ေနအိမ္မွ အသြားအျပန္လုပ္ႏုင
ိ ္ေသာ

ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အက်ဳးျဖစ္
ိ ေစသည္။

ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွသည္။

	အလုပ္ခြင္အတြင္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တစုတစည္းႏွင့္
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ တတ္ျခင္း စသည့္ အလုပ္ခြင္ဆုိင္ရာ

ခရီးသြားစရိတ္ အားလံုးကို ေက်ာင္းသားက က်ခံရသည္။ မိဘမ်ားက
မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ အလုပ္တာဝန္က်သည့္ ကာလအတြင္း

ေယဘူယ်ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရိွျခင္း။

ခရီးစရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရမည္ ျဖစ္ျပီး ခရီးသြားလာႏိုင္ရန္လည္း

	Vocational Education and Training

စီစဥ္ေပးရမည္။

(အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း) (VET)
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပညာရပ္ကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈမ်ား
ရရိွလာႏိုင္ျခင္း။

PUBLIC SCHOOLS NSW

စက္မႈစံႏႈန္းမ်ား ရရိွေစရန္ သင္ယူရင္း ေလ့က်င့္ရသည္။

မွတစ္ဆင့္ အလုပ္ခေဝမႈ
ြ ဲ မ်ားကို စီစဥ္သည္။

အလုပ္ခြင္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို

•

ရည္ရြယ္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ တာဝန္က်သည့္ေနရာမ်ားတြင္

Placement Service Provider (အလုပ္တာဝန္ခ်ထားမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း)

အလုပ္ခြင္တြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏
အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
းမ်ား लाभ

•

အလုပ္တာဝန္ခ်ထားမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ Higher School Certificate
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စိုးရိမ္စရာရိွပါက မိမိကေလးႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အစီအစဥ္မႈးႏွင့္ျဖစ္ေစ
ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
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မွတ္ခ်က္။ သင္၏ကေလးကို အိမ္ႏွင့္ေဝးရာ သို႔မဟုတ္ အျခားျပည္နယ္သို႔
ပို႔လႊတ္ရမည္ ဆိုပါက သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းႏွင့္ ပထမ
ဆက္သြယ္သင့္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္က ထိုတာဝန္ခ်ထားမႈကို အတည္မျပဳမီ
စာရြက္ စာတမ္းတစ္ခ်ဳ႕ထပ္
ိ
မံ ျဖည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္
ေဆးဝါးကုသေနရာေသာ ကေလးမ်ား
သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈ၊ သင္ယူမႈလိုအပ္ခ်က္၊ ေဆးဝါးကုသေနရမႈ
အေျခအေန (ဥပမာ- ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား) သို႔မဟုတ္

विकलांगေက်ာင္းသားမ်ား၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ အေရးေပၚ
အေျခအေနမ်ား

အလုပ္ခြင္အတြင္း သင့္ကေလး၏ လံုျခံဳမႈ၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစသည့္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏လံုျခံဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးေရးမွာ NSW
Department of Education ၏ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္သည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားမႈမ်ား အေၾကာင္းကို အလုပ္ရွင္၊ ေက်ာင္း၊ TAFE သို႔မဟုတ္
ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာက မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သင္တန္းဌာနမ်ားအား
အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အလုပ္တာဝန္က်ေနစဥ္ကာလ အတြင္း ကေလးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္

္
လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ တစ္ခုခု ေပၚေပါက္ပါက ျဖစ္လုျဖစ္ခင္ အေျခအေနပင
ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္က ေက်ာင္းသို႔ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
အလုပ္ရွင္အမ်ားစုသည္ TAFE သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါက ၎တို႔ကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။

https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားခံစားရရိွႏုင
ိ ္ရန္
လိုအပ္သည္။ မေသခ်ာပါက ကေလး၏ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ကို
ေမးျမန္းပါ။
အလုပ္ခြင္တြင္ သင့္ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္
အတြက္ ညိႈႏႈင
ိ ္းစီစဥ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါက အစီအစဥ္ေရးဆြေနသည္
ဲ
့
ကာလမ်ားအတြင္း TAFE သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာက
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သင္တန္းဌာနမ်ား အပါအဝင္ ေက်ာင္းႏွင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ အဆိုပါသတင္း အခ်က္အလက္ကို Student Placement

ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနံပါတ္ (သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္၏

Record (ေက်ာင္းသား၏ အလုပ္ခေဝ
ြ ဲ ခ်ထားမႈမွတ္တမ္း) တြင္ ထည့္သြင္း

ဖုုန္းနံပါတ္)ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားပါဝင္ေသာ

ထားပါ။

Student Contact Card (ေက်ာင္းသားမ်ားဆက္သြယ္မႈကဒ္ျပား) ကို
အလုပ္ခ် ိန္အတြင္း အပတြင္ ကေလးမ်ား အျမဲ သယ္ေဆာင္ရမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိလိုလ်င္

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ အလြန္

၁။ သ
 င့္ကေလးအတြက္ သင္ယူမႈအစီအစဥ္ကို ေရးဆြေသာ
ဲ
ေက်ာင္းကို

အေရးၾကီးသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္စရာကိစၥ၊ အႏၱရာယ္၊

၂။ ဌ
 ာန၏ ေဒသခြရံဲ ုးတြင္ အလုပ္ခြင္ေလ့လာ သင္ယူျခင္းအတြက္

အျဖစ္အပ်က္ တစံုတရာ ရိွပါက အလုပ္ရွင္၊ ေက်ာင္း၊ TAFE သို႔မဟုတ္

တာဝန္ရိွေသာ Senior Pathways အရာရိွမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာက မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သင္တန္းဌာနမ်ားကို

၎တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္

(၂၄) နာရီအတြင္း အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ သင္၏ကေလးအတြက္

ေတာင္းယူႏုင
ိ ္ပါသည္။

စိုးရိမ္စရာတစ္ခုခုရိွလ်င္၊ ဒဏ္ရာတစ္ခုခုရထားလ်င္၊ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု
ခံစားမိလ်င္၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း အလုပ္ရွင္သို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္
မျဖစ္ႏုင
ိ ္လ်င္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္သို႔

၃။ စ
 ကားျပန္လိုအပ္ပါက တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို
ဆက္သြယ္ရန္ 131 450 ကို ဖုန္းဆက္ပါ။

ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

အာမခံေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး
အသိအမွတ္ျပဳ အလုပ္ခြင္ေလ့လာသင္ယူမႈ တစ္ခုတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရင္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
ဌာနတြင္ အာမခံအစီအစဥ္မ်ားရိွသည္။ ပိုမို၍ သိလိုပါက
ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔သြားေရာက္၍ Workplace Learning Guide for Parents
and Carers ကိုၾကည့္ပါ။

https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms
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