BURMESE

အထက္တန္းေက ်ာင္း

အထက္တန္းေက်ာင္း
သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ သင့္ကေလးအား အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီရန္ စစ္ေဆးရမည့္ စာရင္းႏွင့္
အႀကံဥာဏ္မ်ား
သင့္ကေလးအား သင္ ကူညီရန္အတြက္ သင္လုပ္ႏုင
ိ ္သည့္

☐

ေျပာင္းေရႊ႕ရာ၌ တတ္ႏုင
ိ ္သမွ် အက္ေၾကာင္းကင္းေအာင္

အေရးႀကီးဆံုးအရာမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ပံ့ပိုးရန္ သင့္ကေလးေက်ာင္းက

ေအာက္တြင္ ျပင္ဆင္ရန္ သင္လုပ္နိုင္သည့္အရာမ်ား၏

ဘာလုပ္သည္ကို သိရေအာင္
ွိ
လုပ္ၿပီး ၄င္းတြင္ သင့္ကေလးအား

စစ္ေဆးရန္စာရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ေစပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္ေက်ာင္းသည္

သတင္း အသိရပါ
ွိ

☐

အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္

အကြ်မ္းတဝင္ျဖစ္ေစမည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စခန္းခ်ခရီး

6 တန္း

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ရာတြင္

တို႔ကိုလုပ္ေကာင္း လုပ္ႏုင
ိ ္သည္။

☐

သင့္ကေလး၏ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ပါ။

သင့္ကေလး၏မူလတန္းေက်ာင္းရွ ဆရာဆရာမမ်ားႏွ
ိ
င့္ေျပာဆိုပါ။

☐

သင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ၊ ဥပမာ-

သင့္ကေလးေက်ာင္း၌ (မူလတန္းႏွင့္အထက္တန္း ႏွစ္ခုလံုး)

အတန္းညွႏိိ ႈင္းေပးသူအရာရွ၊ ိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈ

မိဘေတြ႕ဆံုညမ်ားႏွင့္ သတင္းေဟာေျပာပြမ်ား
ဲ ကိုတက္ေရာက္ပါ။

မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသူနာျပဳ တို႔ျဖစ္သည္။

ဤသည္တို႔သည္ ဘာျဖစ္ေနသည္ကိုသိရရန္
ွ ိ ၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္
ႏွင့္အျခားမိဘမ်ားအားေတြ႕ဆံုရန္ ေကာင္းေသာအခြင့္အလမ္း
မ်ားျဖစ္ပါသည္။

☐

အတန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

☐

အရာမ်ားကိုမဆို ရွေနေၾကာင္
ိ
း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

ေက်ာင္းတြင္ ဘာျဖစ္ေနသည္ကို ၾကည့္ရႈပါ ၄င္းျပင္ လတ္တေလာ

☐

☐

ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိေအာင္ ေသခ်ာေစပါ။ အကယ္၍
အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို သံုးမည္ဆိုလွ်င္

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား မၾကာခဏ

အစမ္းေလ့က်င့္ထားပါ သို႔မွသာ သူတို႔သက္ေသာင့္သက္သာ

ပါရွတတ္
ိ
သည္။

ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းလြတ္ခ်ိန္တြင္ သူတို႔အား

သင့္ကေလး၏အထက္တန္းေက်ာင္း အကြ်မ္းတဝင္လုပ္ေပးသည့္ေန႔

သြားႀကိဳမည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔သင့္အား မည္သည့္ေနရာတြင္

မည္သည့္အခါ က်င္းပမည္ကို သိရေအာင္
ွိ
လုပ္ၿပီး သင့္ကေလး
တက္ေရာက္ရန္ ေသခ်ာေစပါ။ အကယ္၍ သူတို႔ မတက္ေရာက္ႏုင
ိ ္လွ်င္
ေက်ာင္းကိုဆက္သြယ္ၿပီး သင္တို႔ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ ေက်ာင္းကို

ဆံုေတြ႕ရမည္ကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

☐

မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားရမည္ကို သူတို႔သိရေအာင္
ွိ
ေသခ်ာေစရန္
စသျဖင့္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္း အကြ်မ္းတဝင္လုပ္ေပးမည့္ေန႔တြင္
သင့္ကေလးသည္ လက္စစာအု
ြဲ
ပ္တစ္အုပ္ကို ရရွမည္
ိ ျဖစ္သည္။
၄င္းစာအုပ္ကို သင္ ဖတ္ရႈရန္ ေသခ်ာေစၿပီး ႏွစ္ဦးလံုး ေက်ာင္း
ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းခ်န္ိ မ်ား၊ အိမ္စာႏွင့္
ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ား တို႔ကို အကြ်မ္းတဝင္ရွ ေနေအာင္
ိ
ေသခ်ာေစပါ။

ပထမေန႔အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေရးဆြထားပါ
ဲ
- သင့္ကေလးအား
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းစတင္ခ်န္ိ တြင္

လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရန္ စီစဥ္ပါ။

☐

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး၍ သင့္ကေလးသည္
လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကိုသိရွိၿပီး အိမ္မွသူတို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ထြက္ရမည္

သင့္ကေလး၏ေက်ာင္း သတင္းစာေစာင္ကို ဖတ္ရႈရန္ မေမ့ပါႏွင့္၊
အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

☐

ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ မစတင္မီ ႀကိဳတင္၍ သင့္တြင္ သင့္ကေလး၏
ေက်ာင္းဝတ္စံု၊ စာအုပ္မ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားမည္သည့္

သင့္ကေလး၏ အထက္တန္းေက်ာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ၾကည့္ရႈပါ၊
သတင္းစာေစာင္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။

အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင္ ေရာဂါတစ္ခုရလွ
ွ ိ ်င္၊ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
တစ္ခုခုရလွ
ွ ိ ်င္ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ခုကို သင္စိုးရိမ္ေနလွ်င္

ေက်ာင္းကမည္သို႔ ကူညီေနသည္ကို သိရရန္
ွိ

☐

သင့္ကေလး၏ အခ်န္ိ ဇယားမိတၱဴတစ္ေစာင္ကို အိမ္၌ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ျမင္ႏုင
ိ ္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွပါိ - ဥပမာ ေရခဲေသတၱာေပၚ ကပ္ထားပါ။

☐

ေက်ာင္းေျမပံုႏွင့္ သင့္ကေလး၏ အခ်န္ိ ဇယားကို ေန႔တိုင္း
တစ္ေန႔တာအေတာအတြင္း လြယ္ကူစြာ ရယူႏုင
ိ ္သည့္ေနရာ၌
ထားရွေပးပါ။
ိ
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အထက္တန္းေက ်ာင္း

အထက္တန္းေက်ာင္း
သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

☐

အိမ္တြင္ အစီစဥ္တက် လုပ္ထားပါ - ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း

သင့္ကေလးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ

တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ သင့္ကေလးအား တိုက္တြန္းပါ၊

အထက္တန္းေက်ာင္းကို သူတို႔ မစတင္မီ

အိမ္စာကိုလုပ္ရန္ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကိုထားရွပါ၊
ိ
အျခားလုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို အိမ္စာႏွင့္အခ်န္ိ ေရးဆြေဆာင္
ဲ
ရြက္ပါ

☐

ထင္သလဲ’ ႏွင့္ ‘သင္ ဘာကိုေမွ်ာ္မွန္းထားသလဲ’ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို

၄င္းျပင္ အိမ္စာကိုၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ ေနရာ တစ္ခုကို ထားရွပါ။
ိ

☐

မွတ္စုကို ျပန္ပို႔ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အိမ္/ေက်ာင္း ဆက္သြယ္ေရးကို
မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြထားပါ။
ဲ

☐

ေမးျမန္းပါ။

☐

သူတို႔ ပထမ လုပ္လိမ့္မည္ဟု သူတို႔ထင္သလဲ။ အကယ္၍ သူတို႔
လမ္းေပ်ာက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အတန္းေနာက္က်ေနလွ်င္ သူတို႔

စာအုပ္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားရမည္ကို သိရမည္
ွ ိ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသြားမည့္ ပထမေန႔တြင္ ထိုေန႔အတြက္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ၿပီး
သင့္ကေလးေက်ာင္းသို႔ သြားရန္ေသခ်ာေအာင္ ေအာက္ပါတို႔ကို

ဘာလုပ္လိမ့္မည္နည္း။

☐

လူသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္း ဖြ႕ျခင္
ဲ းႏွင့္
ဆရာဆရာမမ်ားအား သိကြ်မ္းေအာင္လုပ္ျခင္း အေၾကာင္းတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ပါ -

• ေ ကာင္းမြန္စြာ အနားယူထားပါ - ေကာင္းေသာ အိပ္စက္ျခင္းသည္

သင့္ကေလး၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ၄င္းတို႔မျဖစ္ေပၚမီ
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးပါ။ မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို

အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ပါ သို႔မွသာ
သင့္ကေလးသည္ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းသို႔ မည္သည့္ ကိရိယာပစၥည္းႏွင့္

☐

ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ‘အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဘာႏွင့္တူသည္ဟု သင္

ေျပာဆိုပါ။

☐

အေရးႀကီးသည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္ဖိအားေပးမႈ
အေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာဆိုပါ။ သူတို႔အကူအညီ သို႔မဟုတ္ အႀကံဥာဏ္

• ေ ကာင္းေသာ နံနက္စာကို စားထားပါ။

လိုအပ္သည့္ ကိစၥတြင္ အတန္းညွႏႈိ င္ိ းေပးသူအရာရွ သိ
ိ ု႔မဟုတ္

• ေ က်ာင္းဝတ္စံုကို ဝတ္ထားပါ (လက္ဝတ္တန္ဆာရတနာမ်ားကို

သင့္ကေလးသိရထားရန္
ွိ
ေသခ်ာေစပါ။

ေက်ာင္းအမ်ားအျပားတြင္ တားျမစ္ထားသည္)

•အ
 ခ်န္ိ မ်ားမ်ားေစာ၍ ေရာက္ရေနပါ။
ွိ
• ေ က်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္

ေက်ာင္းသားဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းကို ရွာေဖြရမည့္ေနရာအား

☐

ေက်ာင္းေျမပံုကို သူတို႔ အကြ်မ္းတဝင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားပါ။

☐

ေတြ႕ဆံုရမည္ကို သိရေနပါ။
ွိ

• ပ ထမေန႔တြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ စုေဝးရမည္ကို သိရေနပါ။
ွိ

• န ံနက္ မုန္႔စားခ်န္ိ ႏွင့္ ေန႔လည္စာအတြက္

☐

ေက်ာင္း ပထမ အပတ္အတြင္း

☐

သူတို႔၏ ေက်ာင္း ပထမေန႔မွာ မည္သို႔ရခဲ
ွ ိ ့ေၾကာင္း ႏွင့္
အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဘာႏွင့္တူေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ ေက်ာင္းေဆာင္၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ဘာသာရပ္အသစ္မ်ားႏွင့္

• ပ ိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအားလံုးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နံမည္တပ္ထားပါ။
စီစဥ္ထားပါ၊ အကယ္၍ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ကိစၥတစ္စံုတစ္ခု

သင့္ကေလး၌ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးရန္ေမးခြန္းရွသည္
ိ
့အခါ
သို႔မဟုတ္ ေျပာဆိုခ်င္သည့္အခါ နားေထာင္ရန္ အဆင္သင့္လုပ္ေပးပါ။

က်န္းမာေသာအစားအစာကို ယူေဆာင္ထားပါ။

•သ
 ေဘာတူထားသည့္ လာေရာက္ႀကိဳရမည့္အခ်န္ိ ႏွင့္ ေနရာကို

ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ အေျခက်ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်န္ိ ကိုယူ
ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သဘာဝက်ေစရန္ သင့္ကေလးအား ကူညီေပးပါ။

• ဖ ိုင္တြတစ္
ဲ ခုကို ယူထားပါ၊ အကန္႔ခမ်ား၊
ြဲ
မွတ္စုစာရြက္မ်ား ႏွင့္
ခဲတံအိတ္ တို႔ကို စီမံထားပါ။

ေက်ာင္း လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ႏွင့္ အခ်န္ိ ဇယားမ်ား အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုၿပီး

သူငယ္ခ်င္းမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။

☐

ေက်ာင္းအေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ
အာရံုစူးဆိုက္သည့္အေၾကာင္းကို သင့္ကေလးႏွင့္ အျပဳသေဘာျဖင့္

ေပၚေပါက္သည့္အခါ အရံအစီအစဥ္တစ္ခုကို ထားရွပါ။
ိ

ေျပာဆိုပါ။

☐

အေကာင္းဖက္စဥ္းစားျခင္း၊ အသက္ျပင္းျပင္းရႈရိႈက္ျခင္း၊ ညအခါ
အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာစားေသာက္ျခင္း
ကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ နည္းွဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အားျဖည့္ေပးပါ။

☐

နားေထာင္ပါ - သင့္ကေလး စကားေျပာရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ေပးပါ။

© Department of Education, Western Australia, 2015

