
ကုိယ့္ အခ်ိန္၊ 
ကုိယ့္ ေန ရာ

ေက်ာင္းသြားအရြယ္ ခေလးမ်ားေစာင့္ 
ေရွာက္ ေရး လုပ္ငန္းေဘာင္

မိသားစု မ်ား အတြက္ သိအပ္ သည့္ အေၾကာင္း အ ရာ
အသစ္ျဖစ္ေသာ၊ တ ႏုိင္ငံ လုံး ႏွင့္ ဆုိင္ သည့္ ေက်ာင္းသြားအရြယ္ ခေလးမ်ားေစာင့္ ေရွာက္ 

ေရး လုပ္ငန္းေဘာင္လုပ္ငန္းေဘာင္

မည္ကဲ့ သို႔ေဆာင္ ရြက္ ျခင္း။
ပညာေပးသူမ်ားက ဤ လုပ္ငန္းေဘာင္သစ္ကုိ အသုံး ခ် ၍ ေန႔ ခေလး ထိန္းမ်ား၊ မိသားစု 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး တုိ႔ႏွင့္ အတူ၊ ေနာက္ ခံ အေျခ အေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီး ၍ ခေလးမ်ား 
အေန ျဖင့္၊ အဆင့္ အတန္းျမင့္ သည့္ အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ား ကုိ ရ ရိွ ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ 

လုပ္ငန္းေဘာင္သည္ သင္ ၏ခေလး အတြက္ တုိးတက္ဖြံ႕ ျဖိဳးေရး ႏွင့္ ေကာင္းစား ေရး ကုိ 
အဓိက ထား သည္။ ၾကည့္ ရွဳ ေစာင့္ ေရွာက္ ေပး သူ မ်ား က ခေလး ႏွင့္ အတူ၊ ခေလး၏ 
စိတ္ဝင္ စား မွဳ၊ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္မွဳ အေပၚမူတည္ျပီး အစီအစဥ္ ျပဳ လုပ္ ေပး မည္ ျဖစ္ 
သည္။ ၄င္းတုိ႔ အေန ျဖင့္ သင့္ ခေလး ပါဝင္ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳမ်ား ကုိ သင့္ ကုိ အသိ ေပး 
သြားမည္ျဖစ္ သည္။ 

လုပ္ငန္းေေဘာင္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ၅ ရပ္ အားျဖင့္ ပညာေပး သူ မ်ား က ခေလးမ်ား 
အတြက္ ေအာက္ ပါ အခ်က္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ ေပး မည္။ 

• မိမိကိုယ္ ကုိ ပုိ မုိ သိ ရိွ နား လည္ျခင္း

• ကမၻာ ေလာက ႏွင့္ အဆက္ အစပ္ ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း

• ေကာင္းမြန္ခိုင္မာသည့္ စိတ္ဓါတ္ရ ရိွ ေရး 

• မိမိကုိယ္ ကုိယ္ကိုယုံၾကည္ျခင္း ႏွင့္ ပညာသင္ယူရာ တြင္ အားတက္သေရာပါ ဝင္ 
ျခင္း စိတ္ဓါတ္ဖြ႔ံျဖိဳးေပးျခင္း

• ထိေရာက္ သည့္ ဆက္ ဆံ ေရး ရိွ မွဳ

အတူတကြေပါင္းသင္း လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း 
ခေလးမ်ား သည္၊ ၄င္း တုိ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ရိွ မိသားစုမ်ား၊ပညာေပးေစာင့္ ေရွာက္သူမ်ား၊ 
ေက်ာင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသုိင္းအဝိုင္း တုိ႔ က၊ ၄င္း တုိ႔အတြက္ ပညာသင္ယူမွဳ 
တုိးတက္ေကာင္းစားေရး ကုိ အတူတကြပူေပါင္းေဆာင္ ရြက္ လွ်င္၊ ၄င္းတို႔ က တုိးတက္ 
ေအာင္ျမင္မည္။ ဤ ကဲ့ သုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ သည့္ အခါ တဦး ေပၚ တဦး 
တန္ဘုိးထားျပီး၊ အၾကံျပဳ မွဳ မ်ား၊ အတူ တကြ ဆုံး ျဖတ္ မွဳ မ်ား ကုိ ျပဳ လုပ္ ၾကသည္။ 

သင့္ ခေလးအတြက္ အေရးၾကီး ဆုံး ျဖစ္ တဲ့ သင္ က ခေလးအတြက္ ထူးျခားတဲ့ ရ 
လဒ္ မ်ား ရ ႏုိင္ ေစ ဖို႔၊ ခေလး ကုိ ပညာေပး ေစာင့္ ေရွာက္ သူ ႏွင့္ မၾကာ ခဏေတြ႕ 
ဆုံ စကားေျပာ ရန္အေရးၾကီး သည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ပညာေပး ေစာင့္ ေရွာက္သူ မ်ားက၊ 
အိမ္၊ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသြားအရြယ္ ခေလးမ်ား ထားသည့္ ေန ရာ၊ ၄င္း တုိ႔ အသုိင္း အဝိုင္း 
မ်ား တြင္ရ ရိွ ခဲ့ သည့္ အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ား ကုိ ဆက္ စပ္ ႏုိင္ မည္ ျဖစ္ သည္။ ဤကဲ့ သုိ႕ 
လုပ္ ေဆာင္ ျခင္း အားျဖင့္၊ သင့္ခေလး ၏ ေက်ာင္းသြားအရြယ္ ခေလးမ်ား ထား သည့္ ေန 
ရာ အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ား အတြက္ ပူးေပါင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ေပး ႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။

ေက်ာင္းသြားအရြယ္ခေလးမ်ားလုပ္ငန္းေဘာင္ မွ 
ေသာ့ ခ်က္က် သည့္ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအေပၚ 
ခေေလးမ်ား ၏ ေျပာဆိုခ်က္(မွတ္ ခ်က္) မ်ား

“က်မအေေနန႕ဲ၊ ဒီမွာ ေန ရ တာ ကုိယ္ပိုင္ တဲ့ ေန ရာ လို႕ ခံ စား ရ တယ္၊ သူ 
ငယ္ ခ်င္းေတြ လဲ ရွိ တယ္၊ ဝန္ထမ္းေတြ က လဲ ေလးေလး စားစား ဆက္ ဆံ 
တယ္၊  လုပ္ စ ရာ ေတြ လဲ အမ်ား ၾကီး ဘဲ” အသက္ ၉ ႏွစ္၊ အာနာဘဲလ္ ေျပာသည့္ 
စကား။

ေနာက္ ထပ္ စံုစမ္း လို လွ်င္
ဤစာအုပ္ ေလး မွာ၊ မိမိ၏ အခ်ိန္ ႏွင့္၊ မိမိ တုိ႔ ၏ ေန ရာျဖစ္ သည့္ ၾသစေေတ်းလ် ႏုိင္ငံ 
ရွိ၊ ေက်ာင္းသြားအရြယ္ ခေလးမ်ား ေစာင့္ ေရွာက္ သည့္ လုပ္ ငန္းေဘာင္ ၏ မိတ္ဆက္ျဖစ္ 
သည္။ ပုိ ၍ စုံစံုလင္လင္ သိ လို လွ်င္ ပညာေပး ေစာင့္ ေရွာက္ သူ ကုိ ေသာ္ ၄င္း ေအာက္ ပါ 
ဝဗ္ ဆုိက္ တြင္ ေသာ္ ၄င္း ရွာ ေဖြ ေတြ႔ ရိွ ႏုိင္ သည္။ www.deewr.gov.au/earlychildhood

ၾသစေတ်းလ်၊ ပညာေရး၊ အလုပ္ ရ ရိွ ေရး ႏွင့္ အလုပ္ ခြင္ ဆက္ ဆံ ေရး ဌါန က 
ၾသစေတ်းလ် အစိုး ရမ်ား ေကာင္စီ အတြက္ ထုတ္လုပ္ ေပး ျခင္း ျဖစ္ သည္။
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အသစ္ျဖစ္ေသာ၊ ေက်ာင္းသြား အရြယ္ ခေလးမ်ား 
ေစာင့္ ေရွာက္ ေရး လုပ္ငန္းေဘာင္ ဟူ သည္ မွာ 
ဘာ ကို ဆို လုိ ပါ သလဲ။
ခေလးမ်ား ေစာင့္ ေရွာက္ ေရး လုပ္ငန္းေဘာင္ ဟူ သည္ မွာ၊ ခေလးမ်ား 
ေကာင္းစားေရး၊ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ကုိ ရွင္သန္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္ သည့္ အစီ အစဥ္ျဖစ္ 
သည္။ ခေလးမ်ား အေနျဖင့္၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ ဆံ ေရးလုိအပ္ျခင္း၊ ေဆာ့ ကစား 
ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ေပ်ာ္ပါး ႏုိင္ သည့္ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ျခင္း အစ ရိွ သည္ 
တုိ႔ ျဖင့္၊ ေပ်ာ္ရႊင္၊ စိတ္ခ်၊ လုံ ျခံဳ မွဳ လုိ အပ္ သည္ ကုိ ယုံၾကည္ သည္။ ခေလး မ်ား 
သည္၊ သူငယ္ ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ ဆံ ေရး၊ လူမွဳ ဆက္ဆံေရး ျပဳ တတ္မွဳ ႏွင့္ 
ျပႆနာမ်ား ေျဖ ရွင္း တတ္ မွဳ၊ လွဳပ္ရွား မွဳ သစ္မ်ား စမ္း စစ္ တတ္ မွဳ၊ ႏွင့္ ဘဝ ေပးပညာ 
ႏွင့္ ပညာအသစ္မ်ား ကုိ တတ္ေျမာက္ ရန္ လုိ အပ္ သည္ ကုိ ယုံ ၾကည္ သည္။ 

ေက်ာင္းသြားခေလးအရြယ္ မ်ား သည္၊ ေစာင့္ ေရွာက္ ေရး ေနာက္ခံ ရ ရိွပါ က 
၄င္း တုိ႔ အိမ္ တြင္ ျဖစ္ ေစ၊ ေက်ာင္း တြင္ ျဖစ္ေစ အေထာက္ အကူ ျပဳ လိမ့္ မည္။ 
ေက်ာင္းသြားခေလးအရြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ ေရး သည္၊ ခေလး မ်ားအား ေပါင္း သင္း ဆက္ 
ဆံေရး၊  ထူးခၽြန္မွဳ မ်ား ႏွင့္ စိတ္ဝင္စား မွဳမ်ား ကုိ အေရး ေပး ေဆာင္ ရြက္ သည္။

ေဆာ့ ကစားျခင္း ႏွင့္ အားလပ္အနားယူျခင္း မွာ ေပ်ာ္ 
ရႊင္ စ ရာ ျဖစ္ သည္။ 
ေဆာ့ ကစားျခင္း ႏွင့္ အားလပ္အနားယူျခင္း မ်ား ကုိ ခေလးမ်ား အဖို႔ 
ပညာေပးေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ား က ေရြး ခ်ယ္ျပီး ေထာက္ပံ့ မွဳ ေပးလွ်င္၊ ခေလးမ်ား၏ 
ပညာတတ္ကၽြမ္းမွဳ ႏွင့္ ေကာင္းစား ေရး ကုိ ျမွင့္တင္ေပး ရာ ေရာက္ သည္။ ခေလးမ်ား 
၏ ေပ်ာ္ရႊင္ မွဳ၊ ေပ်ာ္တတ္မွဳ မ်ား သည္ ၄င္း တုိ႔ ၏ စိတ္က်မ္းမာေရး ႏွင့္ ၾကန္႔ ၾကန္႔ 
ခံ နုိင္ ရည္ ရိွ ေရး အတြက္ သိသာထင္ ရွား ေသာ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ သည္။ 
ေက်ာင္းသြားခေလးအရြယ္မ်ား ၾကည့္ ရွဳ ေစာင့္ ေရွာက္ သည့္ ေန ရာ မ်ား တြင္ 
ခေလးမ်ား သည္ မိမိ တုိ႔ လွဳပ္ ရွား မွဳ မ်ား တြင္ ပါ ဝင္ ေရြး ခ်ယ္ ႏုိင္ျပီး၊ ၄င္း တုိ႔ အေန ႏွင့္ 
တတ္ကြ်မ္းသြား မွဳ မ်ား သည္၊ ေရ ရွည္ အတြက္ အက်ိဳး ျပဳ မည္။ ခေလးမ်ား သည္ မိမိ တုိ႔ 
ႏွင့္ စိတ္ဝင္စား မွဳ အက်ိဳက္ ျခင္းတူညီ သည္ မ်ား ကုိ ေရြး ခ်ယ္ျပီး၊ မိတ္ေဆြ ဖဲြ႕ျခင္းမ်ား ျပဳ 
လုပ္မည္။ ေက်ာင္းသါြး ခေလး အရြယ္ အသုိင္းအဝိုင္းမွာ ၄င္း တုိ႔  ပါ ဝင္ ႏုိင္ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ 

ေဆာ့ ကစားျခင္း ႏွင့္ အားလပ္အနားယူျခင္း သည္ ခေလးမ်ား အတြက္ 
အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ေဆာ့ ကစားျခင္း ႏွင့္ အားလပ္အနားယူျခင္း မ်ားျဖစ္ ေသာ လွဳပ္ ရွား 
မွဳ အားျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပ ပါ အက်ိဳး မ်ား ရ ရိွ ႏုိင္ သည္။

• အျခားသူ   မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ တတ္ ျခင္း

• မိမိ တုိ႔၏ ကုိယ္ ပုိင္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ကုိ ထုတ္ေဖၚ၊ေပၚလြင္ ႏုိင္ျခင္း

• စူးစမ္းျခင္း၊ တည္ထြင္ျခင္း၊ ႏွင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္း တတ္ ျခင္း

• မိမိတုိ႔ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ကုိ ဘဝသခၤန္းစာ မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္တတ္ျခင္းမ်ား

• မိမိကုိယ္ ကုိ ေက်နပ္ ျခင္း

အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာ
ေက်ာင္းသြားခေလး အရြယ္ မ်ား ေစာင့္ ေရွာက္ ေရး တြင္ ခေလးမ်ား ကုိ အဆင့္ အတန္း ရိွ 
သည့္ အစီ အစဥ္ မ်ား ကုိ ျပင္ ဆင္ေပး ထား သည္။ ယခု အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန ရာ တြင္ ခေလးမ်ား 
အေနျဖင့္၊ စိတ္ေျဖျခင္း၊ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ ျခင္း၊ က်မ္းမာ သည့္ ဘဝ လမ္းေၾကာင္း အတြက္ 
ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ ေစ ႏုိင္ သည့္ ပညာ မ်ား ကုိ ရယူ ခ်ိန္ ျဖစ္ သည္။ ဤ လုပ္ ငန္းေဘာင္ 
ကုိ အသုံး ခ် ျပီး လုပ္ငန္းေဘာင္ပညာရွင္မ်ား (သင့္ခေလး ကုိ ေစာင့္ ေရွာက္ သူ မ်ား) က 
သင့္ ခေလးႏွင့္ မိသားစု မ်ား အတြက္ လာေရာက္ ခ်င္စဖြယ္ ေန ရာ ကုိ ဖန္ တီးေပး မည္ 
ျဖစ္ သည္။ ခေလးမ်ား အားလုံး အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ ႏူး စရာ၊၄င္းတုိ႔၏ အစြမ္း အစ မ်ား 
ထုတ္ေဖၚ ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ ေကာင္းစားေရး  အျပင္၊ ၄င္းတုိ႔ဝင္ဆန္႔ ႏုိင္ သည့္ အေျခ အေန 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကုိ ဖန္ တီးေပး မည္။ လုပ္ငန္းေဘာင္၏ အေမွ်ာ္အျမင္မွာ ခေလးမ်ား အား 
လုံး အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ၊ ခုိင္လုံမွဳ၊ လုံျခံဳ မွဳ ရ သည့္ ေန ရာ ကုိ ဖန္တီးေပး ႏုိင္ ရန္ျဖစ္ သည္။ 
ပညာေပးေစာင့္ ေရွာက္ သူမ်ားကုိ လဲ ခေလးမ်ား၏ ဘဝေရွ႕ ေရး တြင္လိုအပ္ လာမည္ျဖစ္ 
သည့္ ပညာသင္ၾကားေရး အေျခ ခံ ကုိ ရ သြားေအာင္ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းသည့္ အေတြ႕ 
အၾကံဳ မ်ား ကုိ ေပး ႏုိင္ ရန္ လမ္း ညႊန္သြား မည္ ျဖစ္ သည္။  

ကြ်န္ပ္ တုိ႔ ၏ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန ရာ တုိ႔ သည္ ခေလးမ်ား ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တတ္၊  ပါဝင္ 
ျခင္း တုိ႔ ကုိ အေရးေပးမည္။ ေက်ာင္းသြားခေလး အရြယ္ မ်ား ေစာင့္ ေရွာက္ ေရး အစီ 
အစဥ္ က ေရြးခ်ယ္ တတ္ျခင္း၊ တာ ဝန္ယူ တတ္ ျခင္းမ်ား ကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း အား 
ျဖင့္ ေနာက္ ေနာင္ တြင္ မိမိတုိ႔ လုပ္ ေဆာင္ ခ်က္ မ်ား က ေန ထြက္ လာ ေသာ ရလဒ္ 
မ်ား ကုိ ဆက္ဆပ္ မွဳ ျပဳ လုပ္ သြားတတ္ ေအာင္ သင္ၾကားေပး မည္။ လုပ္ငန္းေဘာင္ 
သည ္ဤ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေန ရာတြင္ ခေလးမ်ား ႏွင့္ ပညာေပး၍ေစာင့္ ေရွာက္ သူ မ်ားက 
ပူးေပါင္းျပီး ခေလးမ်ား အတြက္ အဓိပၸါယ္ ရိွ သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ မ်ား ႏွင့္ အေတြ႕ အၾကံဳမ်ား 
ကုိ ဖန္တီးသြားမည္။ ခေလးမ်ား၏ လို အပ္ ခ်က္ မ်ားကုိ  အခြင့္ အေရး မ်ား ေပး၍၊ 
ခေလးမ်ားႏွင့္ အတူ ပညာေပး ေစာင့္ ေရွာက္သူ မ်ား က ေလးစား ယုံၾကည္မွဳ ႏွင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ သြား မည္။ 


