
ကေလးသူငယ္ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး 
စံႏႈန္းမ်ားဆိုင္ရာ ၿခဳံငံုေဖာ္ျပခ်က္ 
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ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မ႐ွင္ (Commission for Children and Young People) 

ဤေကာ္မ႐ွင္သည္ ဗစ္တုိးရီးယား ျပည္နယ္႐ွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို တုိးျမွင့္ေပးရန္ ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာဝန္မွာ - 

 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကေလးသူငယ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး စံႏႈန္း မ်ားကို လိုက္နာၿပီး ကေလးငယ္မ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏စြမ္းေဆာင္
ရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း

 အစိုးရ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သူမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားအား ဤစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ ေလးစားလုိက္နာမႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပညာေပး
ျခင္းႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း

 ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား         ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္း႐ွိမ႐ွိႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိပါက 
       စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး လိုအပ္ပါက လိုက္နာရန္             ဖိအားေပးလုပ္ ခင္း။ 

ကေလးသူငယ္ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း 

2017 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 1 ရက္မွစ၍ မျဖစ္မေနလိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ ကေလးသူငယ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး စံႏႈန္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကူညီေပးေန 
ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္႐ွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး 
အတြက္ အာဏာသက္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ က်န္းမာသုချပည့္စုံေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး အက္ဥပေဒ 2005 (အက္ဥပေဒ) ကို 
ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ အဆုိပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

ကေလးသူငယ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး စံႏႈန္းမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ 
ရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအေပၚ အေလးထားမႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အစဥ္အလာမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ 
မူေဘာင္တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပင္မအႏၱရာယ္အလားအလာ နယ္ပယ္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ကူညီေပးရန္ ျပည့္စုံေသာ အေျခခံမူ သုံးခုႏွင့္ စံႏႈန္း ခုနစ္ခု ႐ွိပါသည္။ 

ဤစာတမ္းမွ ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး စံႏႈန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အား အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ 
ပထမအဆင့္ ဥပမာအခ်ဳိ႕ ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္တိုင္ၾကားေစႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမုိေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါ 
သည္။ 

ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး စံႏႈန္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

အခ်ဳိ႕ကေလးမ်ားမွာ အသက္အ႐ြယ္၊ လိင္၊ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ၊ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အႏုိင္က်င့္ခံရဖူးျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရျခင္းတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ 
ပို၍အႏုိင္က်င့္ခံရႏုိင္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေနာက္ခံမ်ားမွလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ 
၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး နည္းစနစ္မ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ရန္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားမွ ျပည့့္စုံေသာအေျခခံမူ သုံးခု 
ကို ေပးထားျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ နည္းစနစ္ကို အေလးေပးရန္ ကူညီေပးႏုိင္သည္ - 

 ဌာေနတုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို တိုးျမွင့္ေပးရန္
 ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ စာေပအရ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြျဲပားေသာ ေနာက္ခံမ်ားမွလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကုိ 

တုိးျမွင့္ေပးရန္
 မသန္စြမ္းေသာကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး တုိးျမွင့္ေပးရန္
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အေျခခံမူမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပထမအဆင့္ေျခလွမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္ - 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေပၚ လုံးဝသက္ညွာေပးျခင္းမ႐ိွေသာ နည္းလမ္း ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ စာေပအရ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြျဲပားသည့္ ေနာက္ခံမ်ားမွလာေသာ၊ 
မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

မတူညီေသာ ေနာက္ခံအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လူမ်ားအား ေလးေလးစားစား 
ဆက္ဆံလာရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား 
ပံ့ပုိးေပးျခင္း 

မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခ်ိန္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး 
အေလးထားျခင္း 

ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိသူမ်ားအတြက္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပုံရိပ္မ်ားျပသႏုိင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခု 
ဖန္တီးေပးျခင္း 

တက္တက္ၾကြၾကြ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး ၎တို႔ပါဝင္လိုသည့္ အေၾကာင္းကို 
မိသားစုမ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း 

ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးစံႏႈန္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

စံႏႈန္းမ်ား   ပထမေျခလွမ္း 

စံႏႈန္း တစ္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး အစဥ္အလာ တစ္ခု 
စြဲစြျဲမျဲမျဲဖစ္လာေစႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

ကေလးသူငယ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး မူဝါဒသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္ 
ကို ေျပာျပေပးႏုိင္သည့္ ကေလးသူငယ္    ၿခဳံေရးဆုိင္ရာ 
‘ရပ္တည္ကာကြယ္သူမ်ား’ကို သင့ ္ေခါင္းေဆာင္ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ 
ခန္႔အပ္ထားပါ။ 

စံႏႈန္း ႏွစ္ ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး မူဝါဒ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ 
ေ  ကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ 

ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ သင့္အဖြဲ႔ 
အစည္းႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္          
 ိုင္မည့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု 
ေဖာ္ေဆာင္ပါ။ 

စံႏႈန္း သံုး ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ားကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး သင္၏က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို 
ေဖာ္ေဆာင္ပါ။ 

စံႏႈန္း ေလး လက္႐ွဝိန္ထမ္း      ဝန္ထမ္းသစမ္်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 
အႏုိင္က်င့္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားလူသားရင္းျမစ္ ဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ား 

သင္၏ လူသားရင္းျမစ္ဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၿပီး 
ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအေပၚအေလးထားမႈ 
ေသခ်ာရွိလာေစရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ပါ။ 

စံႏႈန္း ငါး သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိေသာ ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈအား 
တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ျပႆနာမ်ားအား တင္ျပရန္ႏွင့္ ယင္းကုိ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း 
တြင္ သာမက သင့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေန 
ေသာ မိသားစုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ႐ွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
႐ွိပါေစ။ သင့္အဖြဲ႔ အစည္းအေနျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔ႏိုင္ေသာ 
အျပဳအမူဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ အား လိုက္နာရန္လည္း လိုအပ္ပါက 
ယင္းကို ဤေနရာတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

စံႏႈန္း ေျခာက္ ကေလးသူငယ္အား ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ႐ွာေဖြရန္၊ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ဖယ္႐ွားရန္တို႔အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

သင္တို႔ ပံ့ပုိးေပးသည့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားတြင္ မွားယြင္းသြားႏုိင္သည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး မွတ္တမ္း 
တငၿ္ပီး အႏၱရာယ္ အလားအလာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ 

စံႏႈန္း ခုနစ ္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
တိုးတက္လာေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

ကေလးမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အျမင္မ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ားကို 
မွ်ေဝေပးႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြေပးၿပီး နားေထာင္ပါ။ 

အကူအညီရ႐ိွႏိုင္သည့္ ေနရာ 
သင့္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ - 

 တယ္လီဖုန္း - (03) 8601 5281
 အီးေမးလ္- contact@ccyp.vic.gov.au

ေကာ္မရွင္၏ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ - www.ccyp.vic.gov.au တြင္ အခ်က္အလက္ ပိုမုိရယူႏိုင္သည္။ 
စကားျပန္တစ္ဦးလိုအပ္ပါက ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈထံ ဖုန္း 13 14 50 ျဖင့္ ေခၚဆိုၿပီး ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ 
ဖုန္း 03 8601 5281 သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ 
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