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ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရး

မိဘမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ား အတြက ္လမ္းညႊန္မႈ တစ္ခု
မိဘတစ္ဦးအေနျဖင္ ့သင္သည ္သင္၏ ကေလးကိ ုသူတို႔၏ ေက်ာင္းႏွင္ ့သူတို႔၏ ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လုံးတြင ္ေကာင္းမြန္သည္ ့
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိ ုရရွေိစခ်င္ပါသည္။ သင္သည ္သားသမီးမ်ားအား ေကာင္းမြန္သည္ ့ဆက္ဆံေရးမ်ား ဖြ ံ႕ၿဖိဳးလာေစခ်င္ပါသည္။ 
အားေပးကူညီမႈ ရရွသိည္ဟ ုခံစားေစခ်င္သည္။ သင္ယူႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးအားလုံးကိ ုလက္လွမ္းမ ီရရွေိစခ်င္သည္။ 
သင္သည ္၎တို႔အား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ ္ေလးစားတတ္ေစခ်င္သည္။ ၎တို႔က အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေလးစားေစခ်င္သလိ ု
အျခားသူမ်ားကလည္း ၎တို႔ကိ ုေလးစားေစခ်င္သည္။

ကေလးမ်ားႏွင္ ့လူငယ္မ်ားကိ ုေလးစားမႈအေၾကာင္းႏွင္ ့ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားရာတြင ္ေက်ာင္းႏွင္ ့ပူးေပါင္းၿပီး 
မိဘမ်ားက အဓိကက်သည္ ့အခန္းက႑တြင ္ရွေိနသည္။ ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးသည ္မိသားစုမ်ားကိ ု
၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအား ၎တို႔အသက္ႀကီးလာၿပီး လူႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အျခားသူမ်ားႏွင္ ့အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဖြ ံ႕ၿဖိဳးလာေစရန ္အားေပးကူညီပါသည္။

ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရး ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသိုက္အ၀န္းမ်ားတြင ္ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
တည္ေဆာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားဖို႔အတြက ္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန ္ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုအားေပးကူညီသည္ ့ေက်ာင္းအေျချပဳ 
အစီအစဥ္တစ္ရပ ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးကိ ုသင္ၾကားေပးသည္ ့ေက်ာင္းမ်ားသည ္၎တို႔၏ ေက်ာင္းအသိုက္အ၀န္းတြင ္

လူတိုင္းသည ္ေလးစားခံပိုင္ခြင့္၊ တန္ဖိုးထားခံပိုင္ခြင့္၊ ညီတူညီမွ် ဆက္ဆံခံပိုင္ခြင္ ့ရွသိည္ဟ ုယုံၾကည္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသင္႐ိုးတြင္ ပါ၀င္ သည္ ့ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရး

ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးသည ္Australian Curriculum ၏ အတန္းအားလုံးတြင ္

ပါ၀င္ပါသည္။ ပုံစံနည္းလမ္း အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင္ ့သင္ယူရႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင ္-

· သင့္ကေလး၏ မူလတန္း စာသင္ခန္းတြင္

· မူလတန္း ႏွင့္ အထက္တန္း ႏွစ္ခုစလုံးရွ ိ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ကာယပညာေရးတြင္

· အထက္တန္းရွ ိ လမ္းျပကူညီမႈ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္

· အထူးေန႔မ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင ္သင္ယူရႏိုင္ပါသည္။
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ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရး မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက 

မည္သည္တို႔ကိ ုေလ့လာ သင္ယူမည္နည္း။
ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရးသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈအေျခအေနမ်ားရွ ိ ပုဂၢ ိဳလ္အသီးသီးႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ၊ 
ေလးစားစြာ ဆက္ဆံရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈကုိ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစပါသည္။ 

ပံုမွန္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးကိ ုျပည္နယ ္ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင ္သင္ၾကားပု ံ
ကြ ဲျပားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ပုံမွန္ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင ္ပါ၀င္သည္တို႔မွာ -

· တစ္ကိုယ္ေရ လုံၿခဳမံႈ

· ရင္ဆိုင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ား

· မိတ္ေဆြဖြ ဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း

· စိတ္ခံစားမႈကိ ုစီမံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

· ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိ ုဖြ ံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း

နားလည္မႈမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရး၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားအားလံုးကုိ 

အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ၎တုိ႔၏ ခံစားမႈမ်ားကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္စီမံပံု၊ ၎တုိ႔ စိတ္ပ်က္အားငယ္ခ်န္ိတြင္ အကူအညီႏွင့္အားေပးမႈမ်ား 
ေတာင္းခံႏိင္ုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ သင္ယူၾကသည္။

ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးသည ္ေယာက္်ားေလးမ်ားေရာ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ပါ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင္ ့
အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း စူးစမ္းရွာေဖြေပးပါသည္။ က်ားမလိင ္ပုံေသကားက်ပုံစံမ်ားေပၚတြင ္မေကာင္းျမင္ျခင္းႏွင္ ့
က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ မရွ ိျခင္းတို႔သည ္တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ႈျမင္ပု ံႏွင့္ ဆက္ဆံပုံတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွသိည္ကိ ု
ေက်ာင္းသားမ်ား သိျမင္လာေစရန ္ကူညီေပးပါသည္။
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ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးကိ ုမိဘမ်ားႏွင္ ့
မိသားစုမ်ားက မည္သို႔ အားေပး ကူည ီႏိုင္မည္နည္း။
ဤအလုပ္ကိ ုစာသင္ေက်ာင္းမ်ားခ်ည္း မလုပ္ႏိုင္ပါ။ မိဘမ်ားသည ္သားသမီးမ်ားႏွင္ ့လူငယ္မ်ားကိ ုေလးစားမႈႏွင္ ့ေလးစားမႈရွေိသာ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရာတြင ္ပထမဆုံးႏွင္ ့အေရးပါဆုံး အခန္းက႑တြင ္ရွပိါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

အျပဳအမူမ်ားကိ ုအိမ္တြင ္ပုံစံခ်ေပးျခင္းအားျဖင္ ့သင့္ကေလး၏ စာသင္ေက်ာင္း သင္ၾကားမႈမ်ားကိ ုသင ္အားျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရး ႏွင့္ က်ားမလိင္
ေယာက္်ားေလးမ်ားေရာ မိန္းကေလးမ်ားပါ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းႏွင္ ့အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ်ား က်ဴးလြန္ခံရႏိုင္သည္ ့အႏၱရာယ္ရွသိည္ကိ ု
သတိျပဳမိရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးသည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားအားလုံးကိ ု
ပို၍ ေကာင္းမြန္လာေအာင ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးသည ္

က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ ျပႆနာ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ သေဘာထားမ်ား၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကိ ုကိုင္တြယ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မိန္းကေလးႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မ႐ိုမ္ေသဆက္ဆံသည့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွသိည္ဟု ေယာက္်ားေလး ႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္သည့္အခ်န္ိမွစ၍ စတင္ ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။ တခ် ိဳ႕လူႀကီးမ်ားက ေယာက်ာ္းကေလးမ်ားႏွင့္ 

မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ ခြ ဲျခားေျပာဆုိတတ္ၾကသည္ကုိ ကေလးမ်ားက ၾကားရၿပီးေနာက္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ 

အမ် ိဳးသားမ်ားက မ႐ိုမေသဆက္ဆံျခင္းသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ယင္းစကားမ်ားမွတဆင့္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ ကၽြႏုပ္္တုိ႔သည္ 

တစ္ခါတရံ သတိမျပဳမိဘဲ ေျပာဆုိ ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔မွတဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားက ေလးစားမႈမရွသိည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ 

လူႀကီးေတြလုပ္သလုိ လုပ္လုိ႔ရသည္ဟု ထင္မွတ္ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အေနအထားတစ္ခုအျဖစ္ပင္ ယူဆၾကသည္။

ၾကမ္းတမ္းသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ရန္မူသည့္ အျပဳအမူသည္ ‘ဒါက ေယာက္်ားေလးမုိ႔ လုပ္ၾကတာေလ’ ဟ ုေယာက္်ားေလးမ်ားကုိ ကၽြႏုပ္္တုိ႔က 

သင္ေပးလွ်င္ ၎တုိ႔သည္ အျခားေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိလည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ျပဳမူၾကပါလိမ့္မည္။ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ 

စိတ္၀င္စားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ခ်စ္ခင္မႈ ‘အဒဲါ မင္းကုိ ႀကိဳက္လုိ႔’ ဆုိသညက္ိ ုျပသသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရန္မူသည့္အျပဳအမူကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု 

မိန္းကေလးမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားက ေျပာထားေကာင္း ေျပာထားႏိင္ုသည္။ မေလးမစားဆက္ဆံျခင္းသည္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု 

ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားက တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ စတင္ယံုၾကည္လာႏိင္ုသည္။

မ႐ိုမေသ အျပဳအမူအေပၚ ဆင္ေျခေပးျခင္း

မ႐ိုမေသ အျပဳအမူအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆင္ေျခေပးသည္ ့နည္းလမ္းတခ် ိဳ႕ကိ ုကၽြႏ္ုပ္တို႔ အံ့အားသင့္သြားႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔တြင ္ပါ၀င္သည္မွာ - 

· မ႐ိုမေသ အျပဳအမူ၏ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ုေသးငယ္ေအာင ္လုပ္ျခင္း

· ရန္မူျခင္းသည ္အမ် ိဳးသားမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ ္လက္ခံျခင္း

· အမ် ိဳးသမီးမ်ား က်ဴးလြန္ခံရလွ်င ္ယင္းမွာ ၎တို႔ေၾကာင္ ့ျဖစ္ရသည ္သို႔မဟုတ ္၎တို႔လည္း
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္သည္ဟ ုအျပစ္ဖို႔ျခင္း

ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔အသုိက္အ၀န္းတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈမ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ 

မူတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ေျပာင္းလလဲာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိင္ုသည္ကုိ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔ သိၾကပါသည္။

မေလးမစားလုပ္ျခင္းကိ ုဆင္ေျခေပးေကာင္းေပးသည္ ့ဘာသာစကားကိ ုပိုၿပီး သင္အေသးစိတ္ၾကည့္လိုလွ်င ္Our Watch The excuse 
interpreter ကို ဖတ္ပါ။

https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/03/Excuse-Interpreter.pdf
https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/03/Excuse-Interpreter.pdf


4

© 2019 Commonwealth of Australia or Education Services Australia Ltd, unless otherwise 
indicated. Creative Commons BY 4.0, unless otherwise indicated. Student Wellbeing Hub  
is funded by the Australian Government Department of Education.

ေလးစားမႈအေၾကာင္း မိဘမ်ားႏွင္ ့မိသားစုမ်ားက မည္သို႔ 
ေဆြးေႏြးစကားေျပာၾကသနည္း။
မည္သို႔ ေလးေလးစားစား ျပဳမူရမည္ကိ ုမိဘတစ္ဦးအေနျဖင္ ့သင္ႏွင္ ့သင့္ကေလးၾကား ေဆြးေႏြးစကားေျပာခြင္ ့မည္သည့္အခ်နိ္တြင ္

ေရာက္လာမည္ကိ ုသင္မသိႏိုင္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ရွရိန္ လိုအပ္သည္ ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိ ုသင္ၾကည့္ရႈရျခင္း သို႔မဟုတ ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ေဖာ္ျပပါရွသိည့္ သတင္း သို႔မဟုတ ္႐ုပ္ရွင္ကိ ုသင္ၾကည့္ရသည့္အခ်နိ္တြင ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အၿမဲတမ္း မလြယ္ကူလွပါ။ သို႔ေသာ ္ထားရွသိင့္သည္ ့
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈတစ္ခုပင ္ျဖစ္သည္။ ေလးစားမႈမရွသိည္ ့အျပဳအမူမ်ားကိ ုသင ္ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသည့္အခါတိုင္း ေလးစားမႈရွသိည္ ့
လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ခ ုဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည ္ေျခလွမ္းငယ္တစ္လွမ္း နီးကပ္လာပါသည္။

Respect.gov.au တြင ္သင္၏ကေလးႏွင္ ့ေလးစားမႈရွသိည္ ့ဆက္ဆံေရးမ်ား အေၾကာင္း Conversation guide စတင္ႏိုင္ရန္ 
ကူညီႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈလမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ ္ထုတ္ေ၀ထားပါသည္။ 

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္ ့လူငယ္မ်ားသည ္သင္ကဲ့သို႔ စံျပပုဂၢ ိဳလ္မ်ား၊ ၎တို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား၊ ၎တို႔၏ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင္ ့၎တို႔၏ 

သူရဲေကာင္းမ်ား စသည္ ့၎တို႔ အထင္ႀကီးေလးစားသည္ ့ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားထံမ ွလမ္းညႊန္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားကိ ုထိခိုက္ေစသည့္၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္သည္ ့သို႔မဟုတ ္ညႇ ိဳးႏြမ္းေစသည္ ့အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကိ ုဆန္႔က်င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊ 
ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွဖိို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက ္ကေလးငယ္မ်ားကိ ုကူညီရာတြင ္အားလုံးသည ္

အေရးႀကီးသည္ ့အခန္းက႑တြင ္ရွပိါသည္။

မိဘမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည ္ေက်ာင္း ဘာလုပ္ေဆာင ္ေနသည္ကိ ုပိုမို သိရွရိန္ 
မည္သည္ ့ေနရာတြင ္စုံစမ္း ႏိုင္မည္နည္း။ 
ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးကိ ုမိတ္ဆက္ရာတြင ္ေက်ာင္းမ်ားသည ္မတူညီသည္ ့အဆင့္မ်ားတြင ္ရွေိနပါသည္။  
ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရးကိ ုမည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည္ကိ ုအေသးစိတ္သိရန ္သင္၏ ေက်ာင္းကိ ုဆက္သြယ္ပါ။

အဓိက ေက်ာင္း အဆက္အသြယ္ - ေလးစားမႈရွေိသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ေစမည္ ့ပညာေရး

ဆက္သြယ္ရန္ (ဖုန္း) -

ဆက္သြယ္ရန္ (အီးေမးလ္) -

http://www.respect.gov.au
https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/06/easy_read_conversation_guide.pdf
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