BURMESE

အထက္တန္းေက ်ာင္း

အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

မိဘမ်ား မၾကာခဏ ေမးတတ္သည့္ေမးခြန္းမ်ား
ၾကားကာလ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။

ကြ်ႏုပ
္ ္ကေလးသည္ သူတို႔၏ အထက္တန္းေက်ာင္းအသစ္ကို သူတို႔ေက်ာင္း

ၾကားကာလဆိုသည္မွာ သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင္ သူတို႔အေနျဖင့္

မစတင္မီ သြားေရာက္လည္ပတ္ရလိမ့္မည္လား။

မူလတန္းေက်ာင္းမွ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခါ

အထက္တန္းေက်ာင္း အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းဖြင့္တန္းကာလ 4 တြင္

ေျပာင္းလဲခ်န္ိ ကို ဆိုသည္။ သင့္မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္အထက္တန္း

အကြ်မ္းတဝင္ လုပ္မည့္ေန႔မ်ားကို က်င္းပေပးပါသည္။ အဆိုပါေန႔မ်ားတြင္

ေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၾကားကာလကို ေခ်ာေမြ႔႕ေစရန္၊ သင့္ကေလး

သာမန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈၿပီး ေက်ာင္းသူ

အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အခ်န္ိ ျဖစ္ေစရန္ အလြန္လုပ္ေပးလိုသည္၊ ၄င္းျပင္

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သိပႏွ
ၸ ံ င့္ သရုပ္ေဆာင္ ကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳ႕ိ သင္ခန္းစာ

၄င္းတို႔ကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ အသစ္မ်ားကို

နမူနာမ်ားကို စမ္းလုပ္ၾကည့္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္

အကြ်မ္းတဝင္ရလာရန္
ွိ
သူတို႔အားကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

သင့္ကေလးအား အထက္တန္းေက်ာင္းကို သိကြ်မ္းလာရန္ႏွင့္

အထက္တန္းေက်ာင္း အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာင္းသားႀကီး
ေက်ာင္းသူႀကီးမ်ားသည္ အေပါင္းေဖာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခန္းက႑တြင္

လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းစတင္ရမည့္ကိစၥကို သက္ေသာင့္သက္သာ
ပိုမိုခံစားရရန္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။

ေနရာယူ၍ ေက်ာင္းသားသစ္ေက်ာင္းသူသစ္မ်ား ေနသားတက်ရွလာရန္
ိ

အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ အကြ်မ္းတဝင္လုပ္ေပးသည့္ေန႔၌

ကူညီေပးၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေက်ာင္းသားသစ္ေက်ာင္းသူသစ္

မသြားႏိုင္လွ်င္ ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ပါ၊ သင္တို႔ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္

မ်ားအား အႀကံဥာဏ္ေပးသည့္၊ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေပးသည့္ ႏွင့္

ေက်ာင္းကိုလွည့္လည္ၾကည့္ရႈရန္ကို သင္ စီစဥ္ေကာင္း စီစဥ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကားေပးသည့္ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေကာင္း
ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ သင့္ေက်ာင္းတြင္ အေပါင္းေဖာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွမရွ
ိ ိ
စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ခန္းစာ အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းသင္
ိ
ယူရန္ သာမန္အားျဖင့္
အခန္းတစ္ခန္းမွ အျခားတစ္ခန္းသို႔ ဝင္ထြက္သြားလာေနၾကၿပီး
ေန႔စဥ္ ဆရာဆရာမမ်ား အမ်ားအျပား ရရွေနၾကျခင္
ိ
းေၾကာင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ မတူကျပားသည္
ြဲ
။
ေက်ာင္းမွေပးပို႔လိုက္သည့္ လက္စစာအု
ြဲ
ပ္ ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ၊ သင့္ကေလးႏွင့္ ၄င္းအေၾကာင္းကို
ေျပာဆိုပါ။ အကယ္၍ သင္ ထပ္ဆင့္အခ်က္အလက္ လိုအပ္လွ်င္
ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ပါ။
ေက်ာင္း၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ဖြ႔စဲ ည္းထားပံုမွာ ပထမပိုင္း၌
ရႈတ္ေထြးႏုင
ိ ္ၿပီး ေက်ာင္းေျမပံုသည္ ပထမ ရက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္
အပတ္အနည္းငယ္ အတြက္ အလြန္ အသံုးဝင္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္
သူတို႔အေနျဖင့္ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ရမည္ကိုသိရေနလွ
ွိ
်င္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္
အသစ္မ်ားကို လိုက္လုပ္ရန္ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေနသားက်လာပါလိမ့္မည္
ထို႔ေၾကာင့္ နားခ်န္ိ အမ်ဳးမ်ဳ
ိ းအေၾကာင္
ိ
း၊ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ေက်ာင္း၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါ။
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အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ကြ်ႏုပ
္ ္ကေလး၏ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ကြ်ႏုပ
္ ္ လာလည္ႏုင
ိ ္ပါသလား။

ကြ်ႏ္ုပ္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ပါသလား။

ေက်ာင္း၏တည္ေဆာက္ပံုကိုသိရိရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္

ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ သင့္ကေလး၏ သာယာဝေျပာေရးကို ျဖစ္ပြားေစသည့္

သင္ကိုယ္တိုင္ ေက်ာင္းသို႔အလည္လာရန္ သင္ႀကိဳက္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍

သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေက်ာင္းအားအၿမဲတမ္း အသိေပးပါ -

သင္သည္ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအား
အကြ်မ္းတဝင္ရလွ
ွ ိ ်င္ အိမ္တြင္ သင့္ကေလးႏွင့္ သင့္ကေလး၏
စာသင္ေန႔အေၾကာင္းေျပာဆိုရသည္မွာ ပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းအမ်ားအျပားတြင္ ေျပာဆိုရာဟစ္တိုင္ႏွင့္အခ်က္အလက္
ေဟာေျပာပြမ်ား
ဲ မိဘမ်ားအတြက္ ထားရွေပးပါသည္
ိ
။ ၄င္းသည္
အျခား မိဘမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ကေလးမ်ားကို ေတြ႕ဆံုရန္ ေကာင္းေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းတက္မည့္ ပထမရက္မတိုင္မီ
အပတ္အတြင္း ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈသည္ ေကာင္းေသာ
သတိကိုျပန္လည္ႏုးိ ေဆာ္ေပးမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
အကယ္၍ ကြ်ႏုပ
္ ္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရလွ
ွ ိ ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္
ဘာလုပ္ႏုင
ိ ္ပါသနည္း။
သင့္ကေလးႏွင့္သီးျခားေျပာဆိုၿပီး ျပႆနာအေၾကာင္းကို
ေမးျမန္းပါ။ သူတို႔ ေျပာမည့္စကားကို နားေထာင္ပါ။ ေက်ာင္းကို
ဖုန္းေခၚပါ – ေနာက္က်မွေခၚမည့္အစား ျမန္ျမန္ေခၚပါ။အကယ္၍
လိုအပ္လွ်င္ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို အတန္းညွႏိိ ႈင္းေပးသူအရာရွ (သိ
ိ ု႔)
ေက်ာင္းသားဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္
အစည္းအေဝးတစ္ခုကို စီစဥ္ပါ။ သင့္ကေလးမွာ အႏိုင္က်င့္ခံရသည္ဟု
သင္ သံသယျဖစ္လွ်င္ ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ၿပီး ဤကိစၥကိုေျဖရွင္းရန္
အတူတူလုပ္ကိုင္ပါ။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈကို သင့္ကေလးက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
အေထာက္အကူျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္သည့္ အႀကံဥာဏ္အခ်ဳ႕ရွ
ိ ပါသည္
ိ
-

•	ႏုငိ ္ထက္စီးနင္းမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေျပာပါ (သို႔) အျပဳအမူကို လစ္လ်ဴရႈၿပီး
အေဝးကိုေလွ်ာက္သြားပါ။

•	၄င္းမွာ သင့္အား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေၾကာင္း ျပသပါ။

•	စာသင္ခ်န္ိ ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ခ်န္ိ ကို ထိခိုက္ေစည့္ အဓိက
လုပ္စရာကိစၥမ်ား

•	ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား၊ ADHD ၊ သင္ယူေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္
စိတ္ေရာဂါျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ ေရာဂါအေျခအေနမ်ား

•	နာမက်န္းမႈ
•	အိမ္ေထာင္စုမ်ား အတူတကြေနထိုင္မႈ (လိုအပ္လွ်င္ သတင္းစာေစာင္
အပို) ၊ မိသားစုခခြ
ြ ဲ ာေနရမႈမ်ား၊ မိဘ/ေစာင့္ေရွာက္သူ ခရီးထြက္မႈ (သို႔)
အေဝးတြင္အလုပ္သြားလုပ္မႈ ကဲ့သို႔ ေနေရးထိုင္ေရး စီစဥ္မႈမ်ား

•	လိပ္စာေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ေျပာင္းျခင္း
•	မိသားစု သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွးမိီ တ္ေဆြမ်ားတြင္ အဓိက နာမက်န္းမႈ သို႔မဟုတ္
ပ႗ိပကၡအေျခအေနမ်ား

•	တရားရံုး အမိန္႔မ်ား
ေက်ာင္း သတင္းစာေစာင္မ်ားကို အၿမဲတမ္း ဖတ္ပါ။ ဘာျဖစ္လာမည္ကို
ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ သိရထားၿပီ
ွိ
း အကယ္၍လိုအပ္လွ်င္ သင့္ကေလးအား
အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအရံသင့္ျဖစ္ေအာင္
ကူညီေပးပါ။ ေရခဲေသတၱာတြင္ အခ်န္ိ ဇယားကို ကပ္ထားျခင္းသည္
အေထာက္အကူေပးေကာင္း ေပးႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္လုပ္ႏုင
ိ ္လွ်င္
ေက်ာင္းမုန္႔ဆိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုဆိုင္တြင္ ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းပါ။
မိဘမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အသင္း (သို႔) ေက်ာင္း ေကာင္စီ/ဘုတ္အဖြ႕ ဲ
တြင္ပူးေပါင္းၿပီး သင့္ကေလး၏ပညာေရးကို သက္ေရာက္မည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပါ။

•	တိတ္ဆိတ္ေနမႈအေပၚ ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈသည္ ရွင္သန္ေနသည္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။ အကယ္၍
သင္ ဘာမွ်မေျပာလွ်င္ သင္သည္ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈကို
ကာကြယ္ေပးေနရာေရာက္သည္။

•	အျပဳသေဘာထိေရာက္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈကို လုပ္ပါ၊
ပြၾကည္
ဲ
့ပရိႆတ္အျဖစ္မွ ေရွာင္ရွားပါ။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈသည္ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္
ပြၾကည္
ဲ
့ပရိႆတ္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါ။

•	‘ဂံုးေခ်ာသူ’ တစ္ဦးဟု အေခၚခံရမည္ကို မေၾကာက္ပါႏွင့္။
‘ဂံုးေခ်ာျခင္း’ ႏွင့္ အျပဳသေဘာထိေရာက္ေစေၾကာင္း ႏွင့္အေျခအေနကို
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေၾကာင္း တို႔အၾကား ကြျပားမႈ
ဲ
ကို သိရထားပါ။
ွိ
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