
 

 

 

 

ဘာတ ွေ အသစ်ဖြည စ်ွေက်ထာားလဲ။  

ကတလားသငူယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစမ ာား 

ဖခံြုံငံုံသံုံားသပ်ခ က် 

ဗစ်  ုံားရ ားယာားဖပည်နယ် ွေင ်ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းမ ာား (စံန္ှုနာ်းမ ာား) က ုံ ၂၀၁၆ ခုံန္စ်ှ၊ ဇနန်ဝါရ လ၌ 

စ ငသ် ်မှ ်ခဲ သည်။ ငါားန္စ်ှအကကာ ွေင ်၎ငာ်းစံန္ှုနာ်းမ ာားသည် ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအ ွေက် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုက ုံ 

မည်သ ုံ  ဖမြှင  ်ငတ်ပားသည်က ုံ ကျွန္်ုံပ်  ုံ  တ ွေွေ့ ဖမငခ်ဲ ရသည်။ 

ကျွန္်ုံပ်  ုံ  ၏စံန္ှုနာ်းမ ာားက ုံ ပ ုံမ ုံခ ုံငမ်ာအာားတကာငာ်းတအာင ်အတဖပာငာ်းအလဲမ ာား ဖပြုံလုံပ်တနသည်။ 

စံန္ှုနာ်းမ ာား ွေင ်အက ံြုံားဝငသ်ည ် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား1 သည် စံန္ှုနာ်းအသစ်မ ာားက ုံ ၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ ဇူလ ုငလ် ၁ ရက်တန  မှစ ငပ်ပ ား 

လ ုံက်နာရနလ် ုံအပ်သည်။ ထ ုံအခ  နမ်  ုံငခ်ငအ်ထ  လက်ရှ စံန္ှုနာ်းမ ာားက အက  ြုံားသက်တရာက်မှုရှ သည်။ 

စံန္ှုနာ်းအသစ်မ ာားသည် အန မ ်ဆံုံား သ ်မှ ်ခ က်မ ာားက ုံ တြာ်ဖပထာားပပ ား ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအာား 

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ တစရန ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား လုံပ်တဆာငရ်မည ် လုံပ်တဆာငခ် က်မ ာားက ုံ အကကမ်ားြ ငာ်း တြာ်ဖပထာားသည်။  

၎ငာ်း  ုံ  သည် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် ပ ုံမ ုံရှငာ်းလငာ်းမှုရှ စွော တြာ်ဖပတပားထာားပပ ား က နဩ်စတက ားလ ရှ  စံန္ှုနာ်းမ ာားန္ငှ လ်ည်ား 

ပ ုံမ ုံက ုံက်ည မှု ရှ သည်။ 

ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားက ုံ တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ တစရန ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား လုံပ်တဆာငပ်ပ ားသွောားတသာအရာမ ာားသည် 

၎ငာ်း  ုံ  အာား စံန္ှုနာ်းအသစ်မ ာားက ုံ လ ုံက်နာရာ ွေင ်အတထာက်အကူဖပြုံတပားပါလ မ ်မည်။ အခ  ြုံွေ့တသာတနရာမ ာား ွေင ်

အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် စံန္ှုနာ်းအသစ်မ ာားန္ငှ  ်က ုံက်ည တစရနအ်လ ုံ  ငာှ ၎ငာ်း  ုံ  ၏လက်ရှ ကတလားသူငယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရား မူဝါဒ၊ 

 
1 ဤစာရွေက်စာ မ်ား ွေင ်'သက်ဆ ုံငရ်ာ အသငာ်းအြွေဲွေ့မ ာား' ဟုံ ရည်ညွှနာ်းခ က်အာားလံုံားက ုံ ရယူသံုံားစွေဲန္ ုံငရ်နအ်တကကာငာ်းဖပရငာ်းမ ာားအ ွေက် '' အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား'' 

အဖြစ် အစာားထ ုံားလ ုံက်သည်။ သက်ဆ ုံငရ်ာ အသငာ်းအြွေဲွေ့က ုံ ၂၀၀၅ ခုံန္စ်ှ ကတလားသူငယ် က နာ်းမာတရားန္ငှ  ်တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားအက်ဥပတဒ ပုံဒမ် ၃ (၁)  ွေင ်

အဓ ပပါယ်ြွေင ဆ် ုံထာားပပ ား ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရား စံန္ှုနာ်းမ ာားက ုံ လ ုံက်နာရတသာ အသငာ်းအြွေဲွေ့မ ာားဟုံ တြာ်ဖပထာားသည်။ 

 
 

ဗစ်  ုံားရ ားယာားဖပညန်ယ်၏ ကတလားသငူယ် 

အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစ်မ ာား 

What's new? 

Overview of the new 
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Burmese 



 

 

က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာားန္ငှ  ်အြွေဲွေ့အစည်ားဆ ုံငရ်ာ ယဉ်တက ားမှုက ုံ တဖပာငာ်းလဲရန ်သ ုံ  မဟုံ ် အသစ်တရားဆွေရဲန ်

လ ုံအပ်တကာငာ်းလ ုံအပ်တပလ မ ်မည်။ 

ဤလမ်ားညွှနသ်ည် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် စံန္ှုနာ်းအသစ်မ ာားက ုံ သ ရှ လာတစပပ ား စံန္ှုနာ်းအသစ်မ ာားန္ငှ အ်ည  လုံပ်တဆာငရ်န ်

လ ုံအပ်သည်မ ာားက ုံ ခွေဲဖခာားသ ်မှ ်န္ ုံငရ်နအ် ွေက် ၎ငာ်း  ုံ  ၏ကတလားသူငယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရား မူဝါဒမ ာား၊ 

လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားန္ငှ  ်က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်မ ာားက ုံ စ င၍် ဖပနလ်ည်သံုံားသပ်န္ ုံငတ်စသည ်အ ွေက် 

အတထာက်အကူဖြစ်တစပါမည်။ ဤလမ်ားညွှန၏် ဘာတ ွေတဖပာငာ်းလဲသွောားလဲ။ လက်ရှ န္ငှ  ်အသစ်ဖြစ်တသာ ကတလားသူငယ် 

အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းမ ာားက ုံ န္ှု ငာ်းယှဉ်ဖခငာ်း န္ငှ  ်တကာ်မရှင၏် အတမားမ ာားသည ် တမားခွေနာ်းမ ာား သည်လည်ား 

အတထာက်အကူဖြစ်တပလ မ ်မည်။ 

လာမည ်လမ ာားအ ွေငာ်း အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအာား အကူအည ဖြစ်တစရန ်တနာက်ထပ်သ ငာ်းအခ က်အလက်န္ငှ လ်မ်ားညွှနခ် က်က ုံ 

တပားမည်ဖြစ်သည်။ သငသ်ည် တကာ်မရှငမှ် သ ငာ်းအခ က်အလက်န္ငှ  ်လမ်ားညွှနခ် က်အသစ်မ ာားက ုံထုံ ်ဖပနသ်ည ်အခါ 

အ ားတမားလ်မ ာားက ုံလက်ခံရရှ ရန ်ဤတနရာ  ွေငစ်ာရငာ်းသွေငာ်းန္ ုံငသ်ည်။ 

တအာက်တြာ်ဖပပါဇယာားသည် စံန္ှုနာ်းအသစ်မ ာား ွေင ်ပါဝငတ်သာ သ ်မှ ်ခ က်အသစ်မ ာား၏အက ဉ်ားခ ြုံပ်က ုံ တြာ်ဖပထာားသည်။ 

 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/


 

ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားဆ ုံငရ်ာ တကာ်မရှင ်| ဗစ်  ုံားရ ားယာားဖပည်နယ်၏ ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစ်မ ာား  | ဘာတ ွေ အသစ်ဖြည ်စွေကထ်ာားလ။ဲ 3 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစနံှုန်ေး ၁- အြွေဲ ွဲ့အစည်ေးမ ာေးအလနဖြင  ်ယဉ်လက ေးမှုအရ 

လံုဖခံြုံစ တခ် ရလသာ တဝ်နေ်းက ငက် ထုလူထာငပ်  ေး မလူလနထ ငုသ် ူလရှေးတ ငုေ်းရငေ်းသာေး 

ကလလေးမ ာေးနငှ လ်ငူယမ် ာေး၏ မတကူွေဲဖ ာေးဖခာေးနာေးလသာ က ယု ် ုငလ်ကခဏာမ ာေးနငှ အ်လတွေွဲ့အကကြံုံမ ာေးက  ု

လလေးစာေးတန်ြ ုေးထာေးခရံရန် လ ာငရ်ွေက်လ ေးရမည် 

ကတလားသငူယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်း ၁ န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၁.၁ ကတလား စ်ဦား၏ယဉ်တက ားမှုက ုံ ထုံ ်တြာ်ဖပသခွေင န်္ငှ  ်၎ငာ်း  ုံ  ၏ 

ယဉ်တက ားမှုဆ ုံငရ်ာအခွေင အ်တရားမ ာားက ုံ ရယူခံစာားန္ ုံငခ်ွေင က် ုံ အာားတပား၍ ထ ထ တရာက်တရာက် ပံ ပ ုံားတပားရမည်။ 

၁.၂ မူလတနထ ုံငသ် ူတရာှး  ုံငာ်းရငာ်းသာား ယဉ်တက ားမှု၏အာားသာခ က်မ ာားက ုံ အသ အမ ်ှဖပြုံ 

 နြ် ုံားထာားရနန်္ငှ  ်မူလတနထ ုံငသ် ူတရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာားန္ငှ လူ်ငယ်မ ာား၏က နာ်းမာတပ ာ်ရွှငတ်ရားန္ငှ  ်

တဘားကငာ်းစ  ်ခ ရမှုအ ွေက် ၎ငာ်း၏အတရားပါမှုက ုံ နာားလည်ရန ်အြွေဲွေ့ဝငမ် ာားအာားလံုံားက ုံ ဖပငဆ်ငတ်ပားတသာ 

နည်ားဗ ျူဟာမ ာားက ုံ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေငာ်း ထည ်သွေငာ်းရမည်။ 

၁.၃ အြွေဲွေ့အစည်ားအ ွေငာ်းရှ  လူမ  ြုံားတရားခွေဲဖခာားမှုက ုံ တြာ်ထုံ ်ရန၊် ရငဆ် ုံငတ်ဖြရှငာ်းရနန်္ငှ  ်လက်သင မ်ခံရန ်

စ မတံဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာားက ုံ အြွေဲွေ့အစည်ား ွေင ်က င သံ်ုံားရမည်။ မည်သည ်လူမ  ြုံားတရားခွေဲဖခာားမှု 

ဖြစရ်ပမ်  ြုံားက ုံမဆ ုံ သင တ်လ ာ်တသာအက  ြုံားဆက်မ ာားန္ငှ အ် ူ က ုံင ်ွေယ်တဖြရှငာ်းသွောားရမည်။ 

၁.၄ အြွေဲွေ့အစည်ားသည် မူလတနထ ုံငသ် ူတရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာား၊ လူငယ်မ ာားန္ငှ  ်

၎ငာ်း  ုံ  ၏မ သာားစုံမ ာားက အြွေဲွေ့အစည်ားအ ွေငာ်း  နာ်း ူပါဝငတ်ဆာငရ်ွေက်ခွေင ရ်ရှ တအာင ်

 က်ကကစွောပံ ပ ုံားကူည ၍ ဖြစတ်ဖမာက်တအာင ်တဆာငရ်ွေက်တပားရမည်။ 

၁.၅ အြွေဲွေ့အစည်ား၏မဝူါဒမ ာား၊ လုံပထ်ံုံားလုံပန်ည်ားမ ာား၊ စနစမ် ာားန္ငှ လ်ုံပင်နာ်းစဉ်မ ာားအာားလံုံားသည် 

ယဉ်တက ားမှုအရ တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ ၍ အာားလံုံားပါဝငခ်ွေင ရှ် တသာ ပ ်ဝနာ်းက ငက် ုံ အ  ူကွေ ြန ် ားပပ ား 

မူလတနထ ုံငသ် ူတရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာား၊ လူငယ်မ ာားန္ငှ  ်၎ငာ်း  ုံ  ၏မ သာားစုံမ ာား၏လ ုံအပခ် က်မ ာားက ုံ 

ဖြည ်ဆည်ားတပားရမည်။ 

ကတလားသငူယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်းအသစ် ၁  ွေင ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် 

မူလတနထ ုံငသ် ူတရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာားန္ငှ လူ်ငယ်မ ာားအ ွေက် ယဉ်တက ားမှုအရ 

လံုံဖခံြုံစ  ်ခ ရတသာပ ်ဝနာ်းက ငက် ုံြန ် ားတပားရန ်အဆင သ်စ်မ ာား 

ခ မ ်ှတဆာငရ်ွေက်ရနလ် ုံအပသ်ည်။ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် မူလတနထ ုံငသ် ူတရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား 

ကတလားမ ာားန္ငှ လူ်ငယ်မ ာားက ၎ငာ်း  ုံ  ၏ဝနတ်ဆာငမ်ှုမ ာား သ ုံ  မဟုံ ် အတဆာက်အအံုံမ ာားက ုံ 

လက်ရှ အသံုံားဖပြုံတနတကကာငာ်း သ ရှ သည်ဖြစတ်စ၊ မသ သည်ဖြစ်တစ ဤသ ်မှ ်ခ က်က ုံ 

ဖပည မ် ရမည်။  

ဤကတလားသငူယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် 1 ၏ဆ ုံလ ုံရငာ်းမာှ 

အြွေဲွေ့အစည်ားအမ ာားစုံအတနဖြင  ်မူလတနထ ုံငသ်ူ တရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာား၊ လူငယ်မ ာားန္ငှ  ်

၎ငာ်း  ုံ  ၏မ သာားစုံမ ာားအ ွေက် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတသာပ ်ဝနာ်းက ငြ်န ် ားတပားရန ်

၎ငာ်း  ုံ  ၏လက်ရှ ခ ဉ်ားကပ်နည်ားက ုံ   ုံား က်တအာငလ်ုံပ်ရနလ် ုံအပသ်ည်ဟုံ ဆ ုံလ ုံသည်။ 

ဤစံန္ှုနာ်းက ုံ အတကာငအ်ထည်တြာ်ရာ ွေင ် စ်ကက မ ်စခ်ါ တဖပာငာ်းလဲမှုမဟုံ ်ဘဲ 

စဉ်ဆက်မဖပ ် အာားထုံ ်လုံပတ်ဆာငရ်န ်လ ုံအပသ်ည်။ 

ဤစံန္ှုနာ်းသည ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား ွေင ်သာ ူည မျှမှုက ုံ ထ နာ်းသ မ်ားရနန်္ငှ  ်

မ ူကွေဖဲပာားတသာလ ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံ တလားစာားရန ်လ ုံအပ်သည ် စံန္ှုနာ်းသစ ်၅ န္ငှ  ်ဆက်စပသ်ည်။  

တကာ်မရှငအ်တနဖြင  ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအာား ကတလားသငူယ် 

အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ ်၁ က ုံ လ ုံက်နာရာ ွေင ်ကူည တပားရန ်

ရည်ရွေယ်တသာ သ ားသန   ်အရငာ်းအဖမစအ်သစ်မ ာားက ုံ 

တြာ်တဆာငတ်နပါသည်။ 

ကတလားမ ာားအ ွေက် လံုံဖခံြုံစ  ်ခ ရတသာ 

ပ ်ဝနာ်းက ငမ် ာားက ုံြန ် ားတပားန္ ုံငရ်နအ် ွေက် မလူတနထ ုံငသ် ူ

တရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာားန္ငှ တ် ာရက်စ်တရလက်ကကာား ကျွနာ်းသာား 

ကတလားမ ာား၊ လူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူမှုအသ ုံငာ်းအဝ ုံငာ်းမ ာားန္ငှ အ် ူ 

အလုံပလ်ုံပတ်နတသာ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအာားကူည န္ ုံငရ်န ်

အရငာ်းအဖမစမ် ာားက ုံ န္ ုံငင်တံ ာ် မူလတနထ ုံငသ် ူတရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာားန္ငှ  ်

ကျွနာ်းသာားကတလားတစာင တ်ရှာက်တရားရံုံား (SNAICC) က 

တြာ်တဆာငထ်ာားသည်။  

ကတလားသငူယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်

တကာ်မရှင၏် လမ်ားညွှန ် ွေင ်'မ ူကွေဲဖပာားမှုန္ငှ  ်ယဉ်တက ားမှု 

ကွေဲဖပာားဖခာားနာားမှုက ုံ တလားစာားဖခငာ်းအာားဖြင  ်

ကတလားသငူယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရား' အပ ုံငာ်း၌လည်ား 

သက်ဆ ုံငရ်ာလမ်ားညွှနခ် က်အခ  ြုံွေ့ ရှ သည်။ 

 

https://www.snaicc.org.au/policy-and-research/child-safety-and-wellbeing/keeping-our-kids-safe/
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf


 

ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားဆ ုံငရ်ာ တကာ်မရှင ်| ဗစ်  ုံားရ ားယာားဖပည်နယ်၏ ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစ်မ ာား  | ဘာတ ွေ အသစ်ဖြည ်စွေကထ်ာားလ။ဲ 4 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၂ - ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးနငှ  ်

က န်ေးမာလ  ာ်ရွှငလ်ရေးက ု အြွေဲွဲ့အစည်ေး၏လခေါငေ်းလ ာငမ်ှု၊ အ ်ုခ ြုံ ်မှုနငှ ယ်ဉ်လက ေးမှုတ ု  တွေင ်

ထည ်သွေငေ်းသွောေးရမည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 2 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၂.၁ အြွေဲွေ့အစည်ားသည် ကတလားသူငယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ တစရန ်လူသ ရငှက်ကာား က  ဖပြုံထာားရမည်။  

၂. ၂ ကတလားသငူယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား ယဉ်တက ားမှုက ုံ အြွေဲွေ့အစည်ား၏ထ ပ်ပ ုံငာ်းမှ 

တအာက်တဖခအဆင အ်ထ  အဆင အ်ာားလံုံား ွေင ်ရပ် ည်ကာကွေယ်တပား၍ စံဖပလုံပ်တဆာငရ်မည်။  

၂.၃ အုံပ်ခ ြုံပ်မှုအစ အစဉ်မ ာားသည် အဆင  ် ုံငာ်း၌ ကတလားသူငယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်

က နာ်းမာတပ ာရ်ွှငတ်ရား မူဝါဒက ုံ အတကာငအ်ထည်တြာရ်ာ ွေငလ်ွေယ်ကူတစရန ်

ပံ ပ ုံားတဆာငရ်ွေက်တပားရမည်။ 

၂.၄ က င ဝ် ်စည်ားမ ဉ်ားသည် ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအ ွေက် တမျှာ်လင ထ်ာားတသာ 

အဖပြုံအမူဆ ုံငရ်ာ စံန္ှုနာ်းမ ာားန္ငှ  ်ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားက ုံ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား တပားထာားရမည်။ 

၂.၅ တဘားအန္တရာယ်စ မံခန  ခ်ွေဲမှုနည်ားဗ ျူဟာမ ာားသည် ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားအ ွေက ်

အန္တရာယ်မ ာားက ုံ ကက ြုံ ငက်ာကွေယ်ဖခငာ်း၊ တြာထ်ုံ ်ဖခငာ်းန္ငှ  ်တလျှာ ခ ဖခငာ်းအပ ုံငာ်း ွေင ်

အာရံုံစ ုံက်ရမည်။ 

၂.၆ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် သ ငာ်းအခ က်အလက်မျှတဝဖခငာ်းန္ငှ  ်

မှ  ်မ်ား ငဖ်ခငာ်းန္ငှ ပ် သ်က်ပပ ား ၎ငာ်း  ုံ  ၏ ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားက ုံ နာားလည်ထာားရမည်။ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၂ ၏ကဏ္ဍမ ာားစွောသည် လကရ်ှ  

ရှ ပပ ားသာား စံန္ှုနာ်း၁၊ ၂ န္ငှ  ်၃အရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား လက်ရှ လုံပ်တဆာငရ်န ်လ ုံအပ်ခ က်မ ာားန္ငှ  ်

က ုံက်ည သည်။ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် 2 သည် အြွေဲွေ့အစည်ားအ ွေငာ်းရှ  

အဆင  ် ုံငာ်း၌ ကတလားသငူယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရား ယဉ်တက ားမှုက ုံ ြန ် ားရန ်

သ ငာ်းအခ ကအ်လက်မျှတဝဖခငာ်း၊ မှ  ်မ်ား ငဖ်ခငာ်းန္ငှ  ်အုံပ်ခ ြုံပ်မှုအစ အစဉ်မ ာားက ုံ 

ပ ုံမ ုံအတလားထာား အာရံုံစ ုံက်ထာားသည်။ ကတလားမ ာားအ ွေက် အန္တရာယ်မ ာားက ုံ 

က ုံင ်ွေယ်တဖြရှငာ်းမှုသည် အြွေဲွေ့အစည်ား တခါငာ်းတဆာငမ်ှု၊ အုံပ်ခ ြုံပ်မှုန္ငှ ယ်ဉ်တက ားမှု  ုံ   ွေင ်

ထည ်သွေငာ်းရန ်လ ုံအပ်သည်။  

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်တကာ်မရငှ၏် လမ်ားညွှန ် ွေင ်လကရ်ှ  

စံန္ှုနာ်း ၁၊ ၂ န္ငှ  ်၃ အပ ုံငာ်းမ ာား၌ ဆက်စပ်တသာ လမ်ားညွှနခ် က် 

အခ  ြုံွေ့ပါရှ သည်။ 

နယူားတဆာက်သတ်ဝားလ်ဖပည်နယ် ကတလားမ ာား၏ 

အုံပ်ထ နာ်းသူမ ာားဆ ုံငရ်ာ ရံုံား၏ က င ဝ် စ်ည်ားမ ဉ်ား - သည် 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား က င ဝ်  ်စည်ားမ ဉ်ား 

တြာ်တဆာငတ်ရားအ ွေက် က ယ်ဖပန  တ်သာအကကံဉာဏက် ုံ 

ပံ ပ ုံားတပားသည်။  

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရငှ၏် န္ ုံငင်တံ ာ် စည်ားမ ဉ်ား 

၁ ဆ ုံငရ်ာe-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-

learning တပေါ် ယ်မှ စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ရ်ှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
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ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ် အနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၃ - ကလလေးသငူယ်မ ာေးနငှ  ်လူငယ်မ ာေးသည် 

၎ငေ်းတ ု  ၏အခွေင အ်လရေးမ ာေးနငှ  ်တသ်က်ပ  ေး လု ်  ုငခ်ွေင ရှ် ပ  ေး ၎ငေ်းတ ု  အလ ေါ်သက်လရာက်မှုရှ လသာ ံုေးဖြတခ် က်မ ာေးတွေင ်

 ေါဝငခ်ွေင ရ်ရှ ရမည်ဖြစ်ကာ ထ  ုံုေးဖြတခ် က်မ ာေးက ု အလလေးအနက်ထာေးလု ်လ ာငလ် ေးရမည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုန်ား 3 န္ငှ ်အည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၃.၁ ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားက ုံ တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရား၊ အခ က်အလက်မ ာားန္ငှ  ်ပါဝငတ်ဆာင်ရွေက်မှု အပါအဝင ်

၎ငာ်း  ုံ  ၏အခွေင ်အတရားမ ာားအာားလံုံားက ုံ အသ တပားရမည်။ 

၃.၂ ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာား တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုက ုံ ခံစာားရပပ ား အထ ားက နမ်ှုမရှ တစရန ်ခငမ်ငရ်င်ားန္ှ ားမှု၏အတရားပါမှုက ုံ 

အသ အမှ ်ဖပြုံပပ ား ရွေယ် ူမ ာားထံမှ အာားတပားကူည မှုက ုံ   ုံက် ွေနာ်းအာားတပားရမည်။  

၃.၃ အတဖခအတနန္ငှ အ်ခ  နအ်ခါအလ ုံက် ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအာား လ ငပ် ုံငာ်းဆ ုံငရ်ာ 

မတ ာ်မ ရာားဖပြုံမှုကာကွေယ် ာားဆ ားတရား အစ အစဉ်မ ာားန္ငှ  ်သက်ဆ ုံင်ရာသ ငာ်းအခ က်အလက်မ ာားက ုံ 

အသက်အရွေယ်အလ ုံက် သင တ်လ ာ်တသာနည်ားလမ်ားဖြင  ် က်တရာက်သငယ်ူခွေင ်တပားရမည်။ 

၃.၄ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝန်ထမ်ားမ ာားသည် အန္တရာယ်ရှ တသာလကခဏာမ ာားက ုံ သ  ဖပြုံပပ ား 

ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအ ွေက် သူ  ုံ  ၏အဖမငမ် ာားက ုံ တြာ်ဖပရန်၊ ဆံုံားဖြ ်ခ က်ခ ရာ ွေင ်ပါဝငရ်နန်္ငှ  ်

သူ  ုံ  ၏စ ုံားရ မ်မှုမ ာားက ုံထုံ ်တြာ်တဖပာဆ ုံရန ်ကတလားမ ာားန္ငှ  ်အဆင်တဖပတသာ နည်ားလမ်ားမ ာားက ုံ ပံ ပ ုံားတဆာင်ရွေက်တပားရမည်။ 

၃.၅ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား ွေင ်ပါဝင်တဆာင်ရွေက်မှုက ုံ လွေယ်ကူတခ ာတမွေွေ့တစပပ ား ကတလားမ ာားန္ငှ  ်

လူငယ်မ ာား၏ပါဝငအ်ကကံဖပြုံမှုမ ာားက ုံ လ ုံလ ုံလာားလာားရှ တသာ ယဉ်တက ားမှုက ုံ  ည်တဆာက်ရန ်နည်ားဗ ျူဟာမ ာား 

ရှ ထာားရမည်။ 

၃.၆ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားပါဝင်ရန ်အခွေင အ်လမ်ားမ ာားက ုံ တပားပပ ား 

သူ  ုံ  ၏ပါဝငပံ် ပ ုံားမှုမ ာားက ုံ လက်ခံကက ြုံဆ ုံကာ ယံုံကကည်မှုန္ငှ  ်ပူားတပါငာ်းပါဝငမ်ှုက ုံ ပ ုံမ ုံအာားတကာငာ်းတအာင ်

လုံပ်တဆာင်တပားရမည်။ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုန်ားမ ာားအရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် 

ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားက ုံ လုံပ်ပ ုံငခ်ွေင တ်ပားရန်န္ငှ  ်၎ငာ်း  ုံ  ၏ပါဝငမ်ှုက ုံ အာားတပားဖမြှင  ်ငရ်န်အ ွေက ်

နည်ားဗ ျူဟာမ ာားခ မှ ်ရန ်အပမဲ မ်ားလ ုံအပ်သည်။ ဤ ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားသည် အပမဲ မ်ားရှ တနသည်။ 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုန်ားသစ် ၃ အရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် အပ ုံတဆာင်ား 

သ ်မှ ်ခ က်မ ာားမှာ- 

• ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအာား သူ  ုံ  ၏အခွေင အ်တရားမ ာားက ုံ အသ တပားဖခငာ်း 

• ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာား တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ ပပ ား အတပါငာ်းအသင်ားမ ာားရရှ တစရန ်

ခငမ်င်ရငာ်းန္ှ ားမှု၏အတရားပါမှုက ုံ အသ အမှ ်ဖပြုံပပ ား ရွေယ် ူခ ငာ်းမ ာားထံမှ အာားတပားကူည က ုံ 

  ုံက် ွေနာ်းအာားတပားဖခငာ်း  

• ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအ ွေက် လ ငပ် ုံငာ်းဆ ုံငရ်ာ မတ ာ်မ ရာားဖပြုံမှု 

ကာကွေယ်တရားအစ အစဉ်မ ာားက ုံ သင တ်လ ာ်သလ ုံ စ စဉ်တပားဖခငာ်း 

• ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအာား ကတလားငယ်မ ာားက ုံ တဘားအန္တရာယ်ဖြစ်တစတသာ 

လကခဏာမ ာားက ုံ တြာ်ထုံ ်န္ ုံင်ရန ်ဖပငဆ်င်တပားဖခငာ်း 

တကာ်မရှင၏် လုံပ်ပ ုံငခ်ွေင ်တပားဖခငာ်းန္ငှ  ်ပူားတပါငာ်းပါဝငဖ်ခငာ်း- 

ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားန္ငှ  ်အလုံပ်လုံပ်တသာ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် 

လမ်ားညွှန ်သည် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအာား လုံပ်ပ ုံင်ခွေင ်တပားဖခင်ားအဖပင ်

ပူားတပါငာ်းပါဝငဖ်ခငာ်းန္ငှ  ်၎ငာ်းက ုံ မည်သ ုံ  လက်တ ွေွေ့က င သ်ံုံားပံုံန္ငှ ်ပ ်သက်၍ 

လက်တ ွေွေ့က ပပ ား လက်လှမ်ားမ တသာ လမ်ားညွှနက် ုံ ပံ ပ ုံားတပားထာားပါသည်။ 

မ ာားစွောတသာကတလားမ ာား၏အခွေင အ်တရားမ ာားက ုံ ကုံလသမဂ္ဂ ကတလားသူငယ် 

အခွေင အ်တရားမ ာားဆ ုံင်ရာ သတဘာ ူည ခ က်အရ ဖပဋ္ဌာနာ်းထာားသည်။ 

ကုံလသမဂ္ဂသည် ရ ုံားရှငာ်းတသာဗာားရှငာ်းက ုံ ထုံ ်တဝထာားသည်။ 

ပညာတရားန္ငှ တ်လ က င ်တရားဦားစ ားဌာန၏ တက ာင်ားမ ာားအ ွေက်လမ်ားညွှန ် ွေင ်

အမ  ြုံားမ  ြုံားတသာ မတ ာ်မ ရာားဖပြုံမှုပံုံစံမ ာား၏ လကခဏာမ ာားန္ငှ  ်ပ ်သက်၍ 

အသံုံားဝငတ်သာ သ င်ားအခ က်အလက်မ ာား ပါရှ သည်။ 

တကာ်မရှင၏် ကတလားသူငယ် တဘားကင်ားလံုံဖခံြုံတရား အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်

လမ်ားညွှန ် ွေငလ်ည်ား လက်ရှ  စံန္ှုနာ်း ၇ အပ ုံငာ်း၌ ဆက်စပ်တသာ လမ်ားညွှနခ် က်အခ  ြုံွေ့ 

ပါရှ သည်။ 

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရှင၏် န္ ုံငင်ံတ ာ် စည်ားမ ဉ်ား ၂ ဆ ုံငရ်ာe-

learning သငခ်နာ်းစာသည် အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-learning 

တပေါ် ယ်မှ စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ်ရှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://www.unicef.org.au/our-work/information-for-children/un-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၄ - ကလလေးသငူယမ် ာေး လဘေးကငေ်းလံုဖခံြုံလရေးနငှ  ်

က န်ေးမာလ  ာ်ရွှငလ်ရေးက ု ဖမြှင တ်ငရ်ာတွေင ်မ သာေးစုမ ာေးနငှ လ်ူမှုအသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းမ ာေးက ု အသ လ ေး၍ 

 ေါဝငခ်ွေင လ် ေးရမည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 4 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၄.၁ မ သာားစုံမ ာားသည် ၎ငာ်း  ုံ  ကတလားအတပေါ် သက်တရာက်မှုရှ တသာ ဆံုံားဖြ ်ခ ကမ် ာားဖပြုံလုံပ်ရာ ွေင ်

ပါဝငခ်ွေင ရ်ှ ရမည်။ 

၄.၂ အြွေဲွေ့အစည်ားသည် မ သာားစုံမ ာား၊ ရပ်ရွောလူထုံန္ငှ  ်ပူားတပါငာ်း၍ ၎ငာ်း  ုံ  အာား ၎ငာ်း၏ကတလားသူငယ် 

အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရား လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားအတကကာငာ်းက ုံ ပွေင ပ်ွေင လ်ငာ်းလငာ်း အသ တပားတဖပာဆ ုံပပ ား 

သက်ဆ ုံငရ်ာ သ ငာ်းအခ က်အလက်မ ာားက ုံ သ ရှ န္ ုံငတ်အာင ်မျှတဝတပားသွောားရမည်။ 

၄.၃ မ သာားစုံမ ာားန္ငှ လ်ူမှုအသ ုံငာ်းအဝ ုံငာ်းမ ာားသည် အြွေဲွေ့အစည်ား၏မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်

က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာား တြာ်တဆာငမ်ှုန္ငှ  ်ဖပနလ်ည်သံုံားသပ်ဖခငာ်း  ုံ   ွေင ်တဖပာတရားဆ ုံခွေင  ်

ရှ ရမည်။ 

၄.၄ မ သာားစုံမ ာား၊ တစာင တ်ရှာက်သူမ ာားန္ငှ  ်လူမှုအသ ုံငာ်းအဝ ုံငာ်းသည် အြွေဲွေ့အစည်ား၏ 

လုံပ်ငနာ်းလည်ပ ်မှုန္ငှ  ်အုံပ်ခ ြုံပ်မှုအတကကာငာ်း သ ထာားခွေင ရ်ှ ရမည်။ 

အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားစွောသည် လကရ်ှ  ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းမ ာားက ုံ 

လ ုံက်နာဖခငာ်း၏  စ်စ   ်စ်ပ ုံငာ်းအဖြစ် မ သာားစုံဝငမ် ာားန္ငှ ရ်ပ်ရွောလူထုံမ ာားအာား 

အသ တပား၍ ပူားတပါငာ်းပါဝငခ် ုံငာ်းထာားပပ ားဖြစ်သည်။ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၄ သည် 

မ သာားစုံမ ာားန္ငှ လ်ူမှုအသ ုံငာ်းအဝ ုံငာ်းမ ာားအတနဖြင  ်

ကတလားတဘားကငာ်းတရားက ုံဖမြှင  ်ငရ်နအ် ွေက်   က တသာ ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားက ုံ 

ခ မှ ်တပားထာားသည်။ 

 ာဝနဝ် တ ရာားသစ်မ ာားဆ ုံသည်မှာ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားက တအာက်ပါအရာ  ုံ  အာား 

တသခ ာတအာငလ်ုံပ်ရမည်ဟုံဆ ုံလ ုံသည်- 

• ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအတပေါ်သက်တရာက်မှုရှ သည  ်ဆံုံားဖြ ်ခ က်မ ာား ွေင ်

မ သာားစုံမ ာားန္ငှ ရ်ပ်ရွောလူထုံ၏ အကကံဉာဏက် ုံ တ ာငာ်းခံဖခငာ်း 

• ၎ငာ်း  ုံ  ၏ ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်

က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာား တြာ်တဆာငမ်ှုန္ငှ  ်ဖပနလ်ည်သံုံားသပ်ဖခငာ်း  ုံ   ွေင ်

မ သာားစုံမ ာားန္ငှ လ်ူမှုအသ ုံငာ်းအဝ ုံငာ်းမ ာားက ုံ ပါဝငခ်ွေင တ်ပားဖခငာ်း 

• ကတလားသူငယ်မ ာား၏တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုဆ ုံငရ်ာ စ ုံားရ မ်ြွေယ်က စစမ ာားက ုံ  ငဖ်ပပံုံန္ငှ  ်

အြွေဲွေ့အစည်ား၏ လည်ပ ်တဆာငရ်ွေက်ပံုံအတကကာငာ်းက ုံ မ သာားစုံမ ာား၊ ရပ်ရွောလထူုံမ ာားထံ 

ထ တရာက်စွောဆက်သွေယ်တဖပာဆ ုံတပားဖခငာ်း 

• မ သာားစုံမ ာား၏မ ူကွေဲဖပာားမှုမ ာားက ုံထည သ်ွေငာ်းစဉ်ားစာားပပ ား 

အာားလံုံား နာ်း ူပါဝငခ်ွေင အ် ွေက ်အ ာားအဆ ားမ ာားက ုံတလျှာ ခ ရန ်

တဆာငရ်ွေက်တပားဖခငာ်း 

မ သာားစုံမ ာားန္ငှ ရ်ပ်ရွောလူထုံမ ာားပါဝငတ်စဖခငာ်းသည် ကတလားသူငယ် 

အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံ ြန ် ားရန ်

လမ်ားညွှန ်ွေင ်တကာငာ်းမွေနတ်သာ 

က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်ဖြစ်တကကာငာ်း အကကံဖပြုံထာားသည်။ 

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရငှ၏် န္ ုံငင်တံ ာ် စည်ားမ ဉ်ား 

၃ ဆ ုံငရ်ာe-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-

learning တပေါ် ယ်မှ စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ရ်ှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


 

ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားဆ ုံငရ်ာ တကာ်မရှင ်| ဗစ်  ုံားရ ားယာားဖပည်နယ်၏ ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစ်မ ာား  | ဘာတ ွေ အသစ်ဖြည ်စွေကထ်ာားလ။ဲ 7 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ် အနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၅ - တန်ေးတညူ မျှမှုက ု ထ န်ေးသ မ်ေးပ  ေး မူဝေါဒနငှ  ်က င သ်ံေုးလ ာငရ်ွေက်ခ က်တွေင ်

ကွေဲဖ ာေးဖခာေးနာေးသည ် လ ုအ ်ခ က်မ ာေးက ု လလေးစာေးသွောေးရမည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုန်ား 5 န္ငှ ်အည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၅.၁ ဝန်ထမ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအပါအဝင ်အြွေဲွေ့အစည်ားသည် ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာား၏ 

မ ူကွေဲဖပာားတသာအတဖခအတနမ ာားက ုံ နာားလည်ပပ ား အာားနည်ားခ က်ရှ သူမ ာားက ုံ ကူည ပံ ပ ုံားတပားရမည်။ 

၅.၂ ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားသည် ယဉ်တက ားမှုအရ လံုံဖခံြုံစ  ်ခ ရကာ လက်လှမ်ားမ ၍ 

နာားလည်ရနလ်ွေယ်ကူသည ်နည်ားလမ်ားမ ာားဖြင  ်သ ငာ်းအခ က်အလက်၊ အတထာက်အပံ န္ငှ  ်  ုံင ်နာ်းမှုလုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာားက ုံ 

လက်လှမ်ားမ ခွေင  ်ရှ ရမည်။ 

၅.၃ အြွေဲွေ့အစည်ားသည် မသနစ်ွေမ်ားတသာ ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ ် လူငယ်မ ာား၊ ယဉ်တက ားမှုန္ငှ  ်ဘာသာစကာား မ ူကွေဲဖပာားတသာ 

တနာက်ခံမ ာားမှလာသည ် ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာား၊ အ မ် ွေင ်မတနန္ ုံင်တသာ ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားန္ငှ  ်

အမ  ြုံားသမ ားခ ငာ်းစံုံမက်တသာ၊ အမ  ြုံားသာားခ ငာ်းစံုံမက်တသာ၊ ဆန  က် ငဘ်က်လ ငန်္စ်ှမ  ြုံားလံုံားက ုံ စံုံမက်တသာ၊ 

လ ငတ်ဖပာငာ်းထာားတသာ၊ ဒွေ လ ငဖ်ြစ်တသာ ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာား၏ လ ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံ အထူားအာရံုံစ ုံက်ရမည်။ 

၅.၄ အြွေဲွေ့အစည်ားသည် မူလတနထ ုံငသ်ူ တရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာား၏လ ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံ 

အထူားအာရံုံစ ုံက်ပပ ား ယဉ်တက ားမှုအရ လံုံဖခံြုံစ  ်ခ ရတသာပ ်ဝနာ်းက င ်စ်ခုံက ုံ တထာက်ပံ /ဖမြှင  ်င်တပားသွောားရမည်။ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုန်ားမ ာားအရ် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် မ ူကွေဲဖပာားမှုမ ာားအာား 

အသ အမှ ်ဖပြုံ၍  ံုံ  ဖပနတ်ဆာင်ရွေက်တပားရနန်္ငှ  ်အခ  ြုံွေ့တသာကတလားမ ာားသည် အဖခာားသူမ ာားထက် 

မတ ာ်မ ရာားဖပြုံက င ဖ်ခင်ားခံရန္ ုံင်တဖခရှ တကကာငာ်းက ုံ နာားလည်ထာားရန ်အပမဲလ ုံအပ်သည်။ ယတန  အထ  ၎ငာ်းက ုံ 

မူလတနထ ုံငသ်ူ တရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာားန္ငှ ် ယဉ်တက ားမှုန္ငှ  ်/ သ ုံ  မဟုံ ် ဘာသာစကာားအရ 

ကွေဲဖပာားဖခာားနာားတသာ ကတလားမ ာား ယဉ်တက ားမှုဆ ုံင်ရာ တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုန္ငှ  ်မသနစ်ွေမ်ားတသာ 

ကတလားသူငယ်မ ာား၏ တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုန္ငှ သ်က်ဆ ုံငသ်ည ် အတဖခခံမူသံုံားခုံအာားဖြင ် တြာ်ဖပထာားသည်။ 

ဤ ာ၀န်ဝ တ ရာားမ ာားမှာ ဆက်လက်ရှ တနတသာ်လည်ား ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၅ 

သည် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအတနဖြင  ်လုံပ်ရမည ် တအာက်ပါ ထပ်တဆာင်ား ာဝန်ဝ တ ရာားအခ  ြုံွေ့က ုံ ရှငာ်းလငာ်းစွော 

တြာ်ဖပထာားသည်- 

• ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာား၏မ ူကွေဲဖပာားတသာတနာက်ခံ၊ 

အတဖခအတနန္ငှ လ် ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံနာားလည်သတဘာတပါက်ရန် 

• လ ုံအပ်တသာဖပြုံဖပင်တဖပာငာ်းလဲမှုမ ာားဖပြုံလုံပ်ပပ ား ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအာားလံုံားအာား 

 နာ်း ူကာကွေယ်တပားရန် 

• အ မ် ွေငမ်တနထ ုံင်န္ ုံင်တသာကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားအဖပင ်အမ  ြုံားသမ ားခ ငာ်းစံုံမက်တသာ၊ 

အမ  ြုံားသာားခ ငာ်းစံုံမက်တသာ၊ ဆန  က် ငဘ်က်လ င်န္စ်ှမ  ြုံားလံုံားက ုံ စံုံမက်တသာ၊ လ င်တဖပာငာ်းထာားတသာ၊ 

ဒွေ လ ငဖ်ြစ်တသာ ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာား၊ ၏လ ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံ စဉ်ားစာားတပားရန။် 

စံန္ှုန်ားသစ်အရ ကတလားမ ာား၏ ကွေဲဖပာားဖခာားနာားတသာအတဖခအတနမ ာားက ုံ နာားလည်ရန ်အာရံုံစ ုံက်မှုတကကာင  ်

အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် က ာား/မခံယူထာားဖခငာ်းမရှ သူ ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လ င်ခံယူခ က် ကွေဲဖပာားဖခာားနာားတသာ 

ကတလားမ ာား၏လ ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံလည်ား အာရံုံစ ုံက်ရနလ် ုံအပ်လ မ ်မည်။ 

ဤစံန္ှုနာ်းသည် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအတနဖြင  ်ယဉ်တက ားမှုအရ လံုံဖခံြုံစ  ်ခ ရတသာပ ်ဝနာ်းက ငက် ုံထူတထာငပ်ပ ား 

မူလတနထ ုံငသ်ူ တရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာားန္ငှ ်လူငယ်မ ာား၏ မ ူကွေဲဖပာားထူားဖခာားတသာ 

က ုံယ်ပ ုံငလ်ကခဏာမ ာားန္ငှ  ်အတ ွေွေ့အကကံြုံမ ာားက ုံ တလားစာား န်ြ ုံားထာားရန ်လ ုံအပ်တသာ စံန္ှုနာ်းသစ် ၁ န္ငှ  ်

ဆက်စပ်တနသည်။  

တကာ်မရှင၏် ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်

လမ်ားညွှနခ် က် သည် လူငယ်မ ာား၏မ ူကွေဲဖပာားတသာအုံပ်စုံမ ာား၊ အထူားသဖြင  ်

မူလတနထ ုံငသ်ူ တရှား  ုံငာ်းရငာ်းသာား ကတလားမ ာား၊ ယဉ်တက ားမှုန္ငှ  ်/ သ ုံ  မဟုံ  ်

ဘာသာစကာားအရ မ ူကွေဲဖပာားတသာကတလားမ ာားန္ငှ  ်မသနစ်ွေမ်ားတသာ 

ကတလားသူငယ်မ ာား၏လ ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံ ဖြည ်ဆည်ားတပားရန ်

အသံုံားဝငတ်သာလမ်ားညွှန်ခ က်အခ  ြုံွေ့က ုံ ဖပငဆ်ငတ်ပားထာားသည်။ 

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရှင၏် န္ ုံငင်ံတ ာ် စည်ားမ ဉ်ား ၄ ဆ ုံင်ရာe-

learning သငခ်နာ်းစာသည် အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-learning 

တပေါ် ယ်မှ စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ်ရှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၆ - ကလလေးသငူယမ် ာေး၊ လငူယမ် ာေးနငှ  ်

အလ ်ုလ ်ုလသာသမူ ာေးသည် လက်လတွေွဲ့တွေင ်ကလလေးသငူယ ်လဘေးကငေ်းလံဖုခံြုံလရေးနငှ  ်

က န်ေးမာလ  ာ်ရွှငလ်ရေး တန်ြ ုေးမ ာေးက ု ထငဟ် ်လစရန် သင လ်တာ်မှုရှ ၍ 

 ံ   ုေးလ ေးန ငုသ်ဖူြစ်ရမည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 6 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်

အနည်ားဆံုံား တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၆.၁ တကကာ်ဖငာဖခငာ်း၊ တထာက်ခံစာစစ်တဆားမှုမ ာားန္ငှ  ်ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာား 

အလုံပ်-မဝငမ်  စစ်တဆားဖခငာ်းလုံပ်ငနာ်းစဉ်အပါအဝင ်ဝနထ်မ်ားသစ်ခန  အ်ပ်ရာ ွေင ်

ကတလားသူငယ်မ ာား၏တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်က နာ်းမာတပ ာ်ရွှငတ်ရားက ုံ အတလားတပားရမည်။ 

၆.၂ သက်ဆ ုံငရ်ာဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် လက်ရှ  ွေင ်ကတလားမ ာားန္ငှ  ်

ပ ်သက်၍ စစ်တဆားမှုမ ာား သ ုံ  မဟုံ ် တနာက်တကကာငာ်းရာဇဝင ်စစ်တဆားမှုမ ာားက ုံ 

လုံပ်တဆာငသ်ွောားရမည်။ 

၆.၃ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအာားလံုံားသည ်သင တ်လ ာ်တသာ 

လုံပ်ငနာ်းဝငသ်င ်နာ်းက ုံ ရရှ ပပ ား မှ ် မ်ားမ ာားထ နာ်းသ မ်ားဖခငာ်း၊ 

သ ငာ်းအခ က်အလက်မျှတဝဖခငာ်းန္ငှ  ်အစ ရငခ်ံဖခငာ်း ာဝနမ် ာားအပါအဝင ်

ကတလားမ ာားန္ငှ လူ်ငယ်မ ာားအတပေါ် သူ  ုံ  ၏ ာဝနမ် ာားက ုံ သ ရှ ထာားရမည်။ 

၆.၄ အစဉ် စ ုံက ်ကက ားကကပ်ကွေပ်ကဲဖခငာ်းန္ငှ  ်လူသာားရငာ်းဖမစ် စ မံခန  ခ်ွေဲဖခငာ်း ွေင ်

ကတလားသူငယ ်တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်က နာ်းမာတပ ာ်ရွှငတ်ရားက ုံ အဓ ကထာားသွောားရမည်။ 

လက်ရှ ကတလားအန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းမ ာားအရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအတနဖြင  ်

ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားက ုံ တရွေ ားခ ယ်ခန  အ်ပ်ဖခငာ်းလုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာား၊ 

စ စစ်ဖခငာ်း၊ ကက ားကကပ်ဖခငာ်း၊ တလ က င ဖ်ခငာ်း၊ ြွေံွေ့ ပြ ြုံား  ုံား က်မှုန္ငှ  ်စွေမ်ားတဆာငရ်ည် 

တစာင က်ကည ်ဖခငာ်း  ုံ  အ ွေက် ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ ထာားရှ ရန ်သ ်မှ ်ထာားပပ ားဖြစ်သည်။  

၎ငာ်း  ုံ  သည ်ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအတနဖြင  ်

ကတလား၏တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားဆ ုံငရ်ာက စစရပ်မ ာားအ ွေက် 

သ ငာ်းပ ုံ    ုံငက်ကာားဖခငာ်း လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ သ ရှ တအာငလ်ည်ား 

တသခ ာအသ တပားထာားရနလ် ုံသည်။ 

ကတလားအန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၆ အရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် 

ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားက ုံ တအာက်ပါအရာမ ာားအာား အသ တပားရန ်

 ာဝနအ်သစ်မ ာား ရှ ပါမည်- 

• ကတလားတဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်က နာ်းမာတပ ာ်ရွှငတ်ရားန္ငှ  ်စပ်လ ဉ်ား၍ 

အြွေဲွေ့အစည်ား၏ မှ ် မ်ားထ နာ်းသ မ်ားဖခငာ်း လုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာား 

• သ ငာ်းအခ က်အလက်မျှတဝဖခငာ်းန္ငှ  ်အစ ရငခ်ံဖခငာ်း ာဝနဝ် တ ရာားမ ာား 

တကာ်မရှင၏် ကတလားသူငယ ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

အြွေဲွေ့အစည်ားက ုံ ြန ် ားရန ်လမ်ားညွှန ် ွေင ်ကတလားသူငယ ်

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုက ုံ ပံ ပ ုံားဖမြှင  ်ငတ်ပားတသာ 

ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအာား 

တရွေ ားခ ယ်ခန  အ်ပ်ဖခငာ်း လုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာား၊ စစ်တဆားဖခငာ်း၊ 

ကက ားကကပ်ဖခငာ်း၊ တလ က င ဖ်ခငာ်း၊ ြွေံွေ့ ပြ ြုံား  ုံား က်မှုန္ငှ  ်

စွေမ်ားတဆာငရ်ည် တစာင က်ကည ်ဖခငာ်းန္ငှ ပ် ်သက်၍ 

က ယ်ဖပန  တ်သာ လမ်ားညွှနခ် က်မ ာား ပါရှ သည်။  

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရငှ၏် န္ ုံငင်တံ ာ် 

စည်ားမ ဉ်ား ၅ ဆ ုံငရ်ာe-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-

learning တပေါ် ယမှ် စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ်ရှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၇ - တ ငုက်ကာေးမှုမ ာေးနငှ  ်စ ုေးရ မ်မှုမ ာေးက ု 

က ုငတ်ွေယသ်ည ် လ ်ုငန်ေးစဉ်မ ာေးသည် ကလလေးသငူယက် ု ဦေးစာေးလ ေး အာရုံစ ုကရ်မည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 7 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၇.၁ အြွေဲွေ့အစည်ား ွေင ်လကလ်ှမ်ားမ န္ ုံငတ်သာ ကတလားအတပေါ် ဦားစာားတပားသည ်   ုံငက်ကာားမှု 

က ုံင ်ွေယ်တဖြရှငာ်းတရား မူဝါဒ စ်ခုံရှ ရမည်ဖြစ်ပပ ား ထ ုံမူဝါဒ ွေင ်တခါငာ်းတဆာငမ်ှု၊ 

ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာား၏အခနာ်းကဏ္ဍမ ာားန္ငှ  ်ာ၀နဝ် တ ရာားမ ာား၊  ုံငက်ကာားခ က်ပံုံစံ 

အမ  ြုံားမ  ြုံား၊ သက်ဆ ုံငရ်ာ မူဝါဒမ ာား သ ုံ  မဟုံ ် က င ဝ် ်စည်ားမ ဉ်ား ခ  ြုံားတြာက်မှုမ ာားက ုံ 

က ုံင ်ွေယ်တဖြရှငာ်းရန ်နည်ားလမ်ားမ ာားန္ငှ  ်အတရားယူ   ုံငက်ကာားရန ် ာဝနမ် ာားက ုံ ရငှာ်းလငာ်းစွော 

တြာ်ဖပထာားရမည်။ 

၇.၂   ုံငက်ကာားမှုမ ာားက ုံ ထ တရာက်စွော က ုံင ်ွေယ်တဖြရှငာ်းသည  ်လုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာားက ုံ ကတလားမ ာားန္ငှ  ်

လူငယ်မ ာား၊ မ သာားစုံဝငမ် ာား၊ ဝနထ်မ်ားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားက နာားလည်ရမည်ဖြစ်ပပ ား 

ယဉ်တက ားမှုအရ တဘားကငာ်းမှု ရှ ရမည်။ 

၇.၃   ုံငက်ကာားခ က်မ ာားက ုံ အတလားအနက်ထာားပပ ား ခ က်ခ ငာ်းပင ်တသတသခ ာခ ာ 

က ုံင ်ွေယ်တဖြရှငာ်းတပားရမည်။ 

၇.၄ အြွေဲွေ့အစည်ား ွေင ်ဥပတဒအရ   ုံငက်ကာားရန ်လ ုံအပ်သည်ဖြစ်တစ မလ ုံအပ်သည်ဖြစ်တစ 

  ုံငက်ကာားမှုမ ာားန္ငှ စ် ုံားရ မ်မှုမ ာားက ုံ သကဆ် ုံငရ်ာအာဏာပ ုံငမ် ာားသ ုံ    ငဖ်ပလာပါက 

က ုံင ်ွေယ်တဖြရှငာ်းတပားမည ် မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ ဖပငဆ်ငထ်ာားရှ ရမည်ဖြစ်ပပ ား 

ဥပတဒစ ုံားမ ုံားတရား ရဲအရာရှ မ ာားန္ငှ  ်ပူားတပါငာ်းတဆာငရ်ွေကရ်မည်။  

၇.၅ သ ငာ်းပ ုံ    ုံငက်ကာားဖခငာ်း၊ က ုံယ်တရားအခ က်အလက် လံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်အလုံပ်ခန  အ်ပ်ဖခငာ်းဆ ုံငရ်ာ 

ဥပတဒ ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားက ုံ ဖြည ်ဆည်ားရမည်။ 

လက်ရှ ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်းမ ာားအရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအတနဖြင  ်

ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအတနဖြင  ်  ုံငက်ကာားမှုမ ာား ဖပြုံလုံပ်န္ ုံငရ်န ်ကူည တပားတသာ 

ထ တရာက်သည ် လုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာား ရှ ထာားရမည်ဖြစ်ပပ ား အြွေဲွေ့အစည်ားသည် သသံယဖြစ်ြွေယ် 

ကတလားညြှဉ်ားပနာ်းန္ှ ပ်စက်မှုက ုံ သင တ်လ ာစ်ွော  ံုံ  ဖပနတ်ဖြရငှာ်း၍ 

သ ငာ်းပ ုံ    ုံငက်ကာားန္ ုံငတ်အာင ်တသခ ာတဆာငရ်ွေက်ရမည်။ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၇ သည် 

ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအဖပင ်ကတလားသူငယ်မ ာား၊ လူငယ်မ ာားန္ငှ  ်

၎ငာ်း  ုံ  ၏မ သာားစုံမ ာားက ကတလားအတပေါ် ဦားစာားတပားအာရံုံစ ုံက်တသာ   ုံငက်ကာားခ က် 

လုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာား၏ အတရားကက ားပံုံက ုံ နာားလည်သတဘာတပါကရ်န ်အတလားတပားသည်။  

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၇ သည် အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် 

တအာက်ပါ  ာဝနဝ် တ ရာမ ာားက ုံ ရှငာ်းလငာ်းစွော တြာ်ဖပထာားသည်- 

•   ုံငက်ကာားမှုမ ာားက ုံ အတလားအနက်ထာားပပ ား ခ က်ခ ငာ်း တသတသခ ာခ ာ 

 ံုံ  ဖပနက် ုံင ်ွေယ်ရန ်

• ဥပတဒစ ုံားမ ုံားတရား ရဲအရာရှ မ ာားန္ငှ အ် ူပူားတပါငာ်းတဆာငရ်ွေက်ရန ်

• သ ငာ်းပ ုံ    ုံငက်ကာားဖခငာ်း၊ က ုံယ်တရားအခ က်အလက် လံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်

အလုံပ်ခန  အ်ပ်ဖခငာ်းဆ ုံငရ်ာ ဥပတဒ ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားန္ငှ  ်က ုံက်ည စွော တဆာငရ်ွေကရ်န ်

 တကာ်မရှင၏် ကတလားသငူယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်လမ်ားညွှန ်သည် 

သ ငာ်းပ ုံ    ုံငက်ကာားဖခငာ်း မူဝါဒမ ာားန္ငှ လ်ုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားဆ ုံငရ်ာ 

သက်ဆ ုံငတ်သာ အကကံဉာဏမ် ာားက ုံ တပားထာားသည်။ 

တကာ်မရငှ၏်ဝဘဆ် ုံဒ ်ွေင ်

ဤအစ အစဉ်န္ငှ သ်က်ဆ ုံငသ်ည ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် 

  ုံငက်ကာားန္ ုံငတ်သာအဖပြုံအမူ အစ အစဉ် လမ်ားညွှနက် ုံ 

ထည ်သွေငာ်းတပားထာားသည်။ 

န္ ုံငင်တံ ာ ်ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား ရံုံားသည် 

ကတလားမ ာားအတပေါ် အာရံုံစ ုံက်ပပ ား လကလ်ှမ်ားမ န္ ုံငတ်သာ 

  ုံငက်ကာားမှုလုံပ်ငနာ်းစဉ်မ ာားခ မှ ်ဖခငာ်းဆ ုံငရ်ာ အရငာ်းအဖမစ်မ ာားက ုံ 

ပံုံန္ှ ပ်ထုံ ်တဝထာားပပ ား ဖြစ်ပါသည်။ 

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရငှ၏် န္ ုံငင်တံ ာ် စည်ားမ ဉ်ား 

၆ ဆ ုံငရ်ာe-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-

learning တပေါ် ယ်မှ စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ရ်ှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


 

ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားဆ ုံငရ်ာ တကာ်မရှင ်| ဗစ်  ုံားရ ားယာားဖပည်နယ်၏ ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစ်မ ာား  | ဘာတ ွေ အသစ်ဖြည ်စွေကထ်ာားလ။ဲ 10 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၈ - ကလလေးငယမ် ာေးနငှ  ်လူငယမ် ာေး 

အပမဲလဘေးကငေ်းလံုဖခံြုံမှု ရှ လစရန ်ဝန်ထမ်ေးမ ာေးနငှ  ်လစတနာ ဝန်ထမ်ေးမ ာေးက ု အပမဲမဖ တ ်

အသ  ညာလ ေးဖခငေ်းနငှ  ်သငတ်န်ေး  ု  ခ ဖခငေ်းတ ု  ဖြင  ်ဗဟသုတု၊ ကျွမ်ေးက ငမ်ှုမ ာေးနငှ  ်အသ  ညာတ ု   

ဖ ည ်ဝလနလအာင ်ဖ င ်ငလ် ေးရမည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 8 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၈.၁ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် အြွေဲွေ့အစည်ား၏ကတလားသူငယ် 

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်က နာ်းမာတပ ာ်ရွှငတ်ရားမူဝါဒက ုံ ထ တရာက်စွောအတကာငအ်ထည်တြာရ်န ်

တလ က င သ်ငက်ကာားထာား၍ ပံ ပ ုံားတဆာငရ်ွေက်တပားန္ ုံငရ်မည်။ 

၈.၂ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် 

အဖခာားကတလားမ ာားန္ငှ လ်ငူယ်မ ာားတကကာင ဖ်ြစ်တပေါ်တသာ ထ ခ ုံက်မှုမ ာားအပါအဝင ်ကတလားငယ်မ ာားက ုံ 

အန္တရာယ်ဖြစ်တစတစသည ် ညွှနဖ်ပခ က်မ ာားက ုံ သ ရှ ရန ်သင ်နာ်းန္ငှ  ်အခ က်အလက်မ ာားက ုံ 

လက်ခံရရှ ထာားရမည်။ 

၈.၃ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ကတလားသူငယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်

က နာ်းမာတပ ာရ်ွှငတ်ရားဖပဿနာမ ာားက ုံ ထ တရာက်စွော ံုံ  ဖပနတ်ဆာငရ်ွေက်ရနအ် ွေက် 

သ ငာ်းအခ ကအ်လက်မ ာားက ုံရရှ ထာားရမည်ဖြစ်ပပ ား အန္တရာယ်မ ာားက ုံ ြွေင ဟ်တဖပာဆ ုံတသာ 

လုံပ်တြာ်က ုံငြ်က်မ ာားက ုံ တထာက်ခံအာားတပားရမည်။ 

၈.၄ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ လ်ငူယ်မ ာားအ ွေက ်

ယဉ်တက ားမှုအရ လံုံဖခံြုံစ  ်ခ ရတသာပ ်ဝနာ်းက ငမ် ာား မည်သ ုံ   ည်တဆာကရ်မည်န္ငှ  ်ပ ်သက၍် 

သင ်နာ်းပ ုံ  ခ မှုန္ငှ  ်သ ငာ်းအခ က်အလက်မ ာားက ုံ ရရှ ထာားရမည်။ 

လက်ရှ ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်းမ ာားအရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် 

ကတလားမ ာားအ ွေက် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတသာ ပ ်ဝနာ်းက ငမ် ာားက ုံ ြန ် ားတပားပပ ား 

ညဉ်ားပနာ်းန္ှ ပ်စက်မှုဆ ုံငရ်ာ စွေပ်စွေဲခ က်မ ာားက ုံ  ံုံ  ဖပနတ်ဖြရှငာ်းန္ ုံငရ်န ်

ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအာား သ ငာ်းအခ က်အလက်န္ငှ  ်သင ်နာ်းမ ာား 

တပားရနလ် ုံအပ်သည်။ုုံငရ်န ်အ ွေက ်တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတသာ ပ ်ဝနာ်းက ငမ် ာားက ုံ 

ြန ် ားတပားပပ ား ညဉ်ားပနာ်းန္ှ ပ်စက်မှုဆ ုံငရ်ာ စွေပ်စွေဲခ က်မ ာားက ုံ  ံုံ  ဖပနတ်ဖြရှငာ်းန 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစ် 8  ွေင ်

အကူဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ တ်စ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအာား တလ က င သ်ငက်ကာားတပားရနန်္ငှ  ်

တအာက်ပါ  ုံ  အ ွေက ်စဉ်ဆက်မဖပ  ်အသ ပညာန္ငှ  ်သင ်နာ်းမ ာား ပ ုံ  ခ တပားရန ်

 ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားက ုံ တြာ်ဖပထာားသည်- 

• အြွေဲွေ့အစည်ား၏ ကတလားသငူယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်က နာ်းမာတပ ာ်ရွှငတ်ရားမူဝါဒက ုံ 

အတကာငအ်ထည်တြာ်တဆာငရ်န ်

• အန္တရာယ် ညွှနဖ်ပခ က်မ ာား (အဖခာားကတလားမ ာားန္ငှ  ်

လူငယ်မ ာားတကကာင ဖ်ြစ်တသာထ ခ ုံက်မှုမ ာားအပါအဝင)် က ုံ သ ရှ ရန ်

• ကတလားတဘားကငာ်းတရားဆ ုံငရ်ာဖပဿနာမ ာားန္ငှ စ် ုံားရ မ်မှုမ ာားက ုံ 

ထ တရာက်စွော ံုံ  ဖပနတ်ဆာငရ်ွေကရ်နန်္ငှ  ်အန္တရာယ်က ုံ ထုံ ်တြာ်တဖပာဆ ုံသည ် 

လုံပ်တြာ်က ုံငြ်က်မ ာားက ုံ အာားတပားကူည ရန ် ုံ  ဖြစ်သည်။ 

ဤစံန္ှုနာ်းသည် စံန္ှုနာ်းသစ် ၁ န္ငှ  ်၅   ုံ  န္ငှ ခ်   ်ဆက်မှုရှ ပပ ား စံန္ှုနာ်းသံုံားခုံစလံုံား ွေင ်

ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအ ွေက်တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတသာပ ်ဝနာ်းက ငမ် ာားက ုံ ည်တဆာ

က်ရန ်ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားအ ွေက် သင ်နာ်းပ ုံ  ခ မှုန္ငှ  ်

အခ က်အလက်မ ာား တပားရန ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား၏  ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားက ုံ တြာ်ဖပထာားသည်။ 

 တကာ်မရှင၏် ကတလားသငူယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်လမ်ားညွှန ် ွေင ်ကတလားမ ာားန္ငှ  ်

လူငယ်မ ာား တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ တစရန ်ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်

တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာား ွေင ်ရှ ရမည ် ဗဟုံသုံ ၊ ကျွမ်ားက ငမ်ှုမ ာားန္ငှ  ်

အသ ပညာဆ ုံငရ်ာ အခ က်အလက်အခ  ြုံွေ့ ပါဝငသ်ည်။ 

တကာ်မရငှ၏်ဝဘဆ် ုံဒ ်ွေင ်

ဤအစ အစဉ်န္ငှ သ်က်ဆ ုံငသ်ည ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် 

  ုံငက်ကာားန္ ုံငတ်သာအဖပြုံအမူ အစ အစဉ် လမ်ားညွှနက် ုံ 

ထည ်သွေငာ်းတပားထာားသည်။ 

ပညာတရားန္ငှ တ်လ က င တ်ရားဦားစ ားဌာန၏ 

တက ာငာ်းမ ာားအ ွေကလ်မ်ားညွှန ် ွေင ်ညြှဉ်ားပနာ်းန္ှ ပ်စက်မှု 

လကခဏာမ ာားန္ငှ  ်ပ သ်က၍် အသံုံားဝငတ်သာ 

သ ငာ်းအခ ကအ်လက်မ ာား ပါဝငပ်ါသည်။ 

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရငှ၏် န္ ုံငင်တံ ာ် စည်ားမ ဉ်ား 

၇ ဆ ုံငရ်ာe-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-

learning တပေါ် ယ်မှ စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ရ်ှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


 

ကတလားမ ာားန္ငှ  ်လူငယ်မ ာားဆ ုံငရ်ာ တကာ်မရှင ်| ဗစ်  ုံားရ ားယာားဖပည်နယ်၏ ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းသစ်မ ာား  | ဘာတ ွေ အသစ်ဖြည ်စွေကထ်ာားလ။ဲ 11 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယအ်နတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၉ - ဖ င ်နငှ  ်အွေနလ် ုငေ်း တဝ်န်ေးက ငမ် ာေးတွေင ်

ကလလေးသငူယမ် ာေးနငှ  ်လငူယမ် ာေးအာေး အနတရာယဖ်ြစ်န ငုလ်ဖခက ု လလျှာ ခ လ က် 

လဘေးကငေ်းလံုဖခံြုံလရေးနငှ  ်က န်ေးမာလ  ာ်ရွှငလ်ရေးက လုည်ေး ဖမြှင တ်ငသ်ွောေးရမည်  

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 9 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်အနည်ားဆံုံား 

တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၉.၁ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ကတလားသူငယ်မ ာား၏ က ုံယ်တရားအခ က်အလက် 

လံုံဖခံြုံတရား၊ သ ငာ်းအခ က်အလက်၊ လူမှုဆက်သွေယ်တရားန္ငှ  ်သငယူ်မှုအခွေင အ်လမ်ားမ ာား ရယူခွေင က် ုံ 

ထ ခ ုံက်တစဖခငာ်းမရှ ဘ ဲအွေနလ် ုံငာ်းန္ငှ  ်ဖပငပ်ပ ်ဝနာ်းက ငရ်ှ  အန္တရာယ်မ ာားက ုံ ခွေဲဖခာားတြာ်ထုံ ်ပပ ား 

တလျှာ ခ သွောားရမည်။ 

၉.၂ အွေနလ် ုံငာ်းပ ်ဝနာ်းက ငက် ုံ အြွေဲွေ့အစည်ား၏က င ဝ် ်စည်ားမ ဉ်ား၊ ကတလားသူငယ် 

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်က နာ်းမာတပ ာ်ရွှငတ်ရား မူဝါဒန္ငှ  ်က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာားန္ငှ အ်ည  

အသံုံားဖပြုံသွောားရမည်။ 

၉.၃ တဘားအန္တရာယ် စ မံခန  ခ်ွေဲမှုအစ အစဉ်မ ာား ွေင ်အြွေဲွေ့အစည်ားဆ ုံငရ်ာ တနာက်ခအံတဖခအတနမ ာား၊ 

တဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာားန္ငှ  ်ဖပငပ် ပ ်ဝနာ်းက င ် ုံ  တကကာင  ်ဖြစ်တပေါ်တသာအန္တရာယ်မ ာားက ုံ 

ထည ်သွေငာ်းစဉ်ားစာားသွောားရမည်။ 

၉.၄ ဖပငပ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားမှ အတဆာကအ်အံုံမ ာားန္ငှ ဝ်နတ်ဆာငမ်ှုမ ာားက ုံ အသံုံားဖပြုံရန ်

စာခ ြုံပ်ခ ြုံပ်ဆ ုံတသာအြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား ွေင ်ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လငူယ်မ ာား 

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ တကကာငာ်း တသခ ာတစသည ် ဝယ်ယူမှုဆ ုံငရ်ာ မူဝါဒမ ာား ရှ ထာားရမည်။ 

လက်ရှ ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားစံန္ှုနာ်းမ ာားအရ အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားသည် 

ဖပငပ်န္ငှ အ်ွေနလ် ုံငာ်းပ ်ဝနာ်းက ငန်္ငှ  ်ဆကန်္ွေယ်သည ်အန္တရာယ်မ ာားက ုံ သ  ဖပြုံရနန်္ငှ  ်

ကတလားသူငယ် ညြှဉ်ားပနာ်းန္ှ ပ်စက်မှုအန္တရာယ်မ ာားက ုံ ြယ်ရှာားရန ်အစ အမံမ ာားခ မှ ်ရန ်

လ ုံအပ်သည်။ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၉  ွေင ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် 

တအာက်ပါ  ာဝနဝ် တ ရာားမ ာားက ုံ ထည သ်ွေငာ်းတပားထာားသည်- 

• ဖပငပ်ပ ်ဝနာ်းက ငအ်ဖပင ်အွေနလ် ုံငာ်းပ ဝ်နာ်းက ငက် ုံ ထည ်သွေငာ်းစဉ်ားစာားရန ်

• ကတလားသူငယ် သ ုံ  မဟုံ  ်လူငယ် စ်ဦား၏က ုံယ်တရားက ုံယ် ာအခွေင အ်တရား၊ 

သ ငာ်းအခ ကအ်လကရ်ယူမှု၊ 

လူမှုဆက်သွေယ်မှုန္ငှ သ်ငယူ်မှုအခွေင အ်လမ်ားမ ာားက ုံထ ခ ုံက်တစဖခငာ်းမရှ တစဘ ဲ

ဤပ ်ဝနာ်းက ငရ်ှ အန္တရာယ်မ ာားက ုံ ခွေဲဖခာားသ ်မှ ်သွောား၇န ်

• ကတလားသူငယ် တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားန္ငှ  ်က နာ်းမာတပ ာရ်ွှငတ်ရားအဖပင ်ကတလားမ ာားန္ငှ  ်

လူငယ်မ ာားအ ွေက် အန္တရာယ်ဖြစ်န္ ုံငတ်ဖခ တလျှာ ခ ဖခငာ်း  ုံ  က ုံ   ုံားဖမြှင တ်ဆာငရ်ွေကရ်န ်

• အြွေဲွေ့အစည်ားက ဖပငပ်အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားမှ အတဆာကအ်အံုံန္ငှ  ်ဝနန်တ်ဆာငမ်ှုမ ာားက ုံ 

အသံုံားဖပြုံရန ်စာခ ြုံပ်ခ ြုံပ်ဆ ုံပါက ကတလားသူငယ်မ ာားန္ငှ  ်လငူယ်မ ာား 

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ တကကာငာ်း တသခ ာတစတသာ ဝယ်ယူတရားမူဝါဒမ ာားက ုံ ထာားရှ သွောားရန ်

တကာ်မရငှ၏် ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်လမ်ားညွှန ်သည် ညြှဉ်ားပနာ်းန္ှ ပ်စက်မှု 

အန္တရာယ်မ ာားက ုံ တြာထ်ုံ ်ဖခငာ်းန္ငှ  ်တလျှာ ခ ဖခငာ်းဆ ုံငရ်ာ 

အကကံအဉာဏမ် ာားက ုံ ပံ ပ ုံားတပားထာားသည်။  

COVID-19 ကမ္ာ ကပ်တရာဂ္ါဖြစ်ပွောားတနစဉ်အ ွေငာ်း တကာ်မရငှ၏် 

ကတလားမ ာားန္ငှ လ်ူငယ်မ ာားအာား အွေနလ် ုံငာ်း ွေင ်

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတအာငထ်ာားဖခငာ်း  ွေင ်

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားန္ငှ  ်လင ခ််မ ာားက ုံ တပားထာားသည်။  

ဤ eSafety တကာ်မရှငန်ာ သည် ကတလားမ ာားက ုံ 

အွေနလ် ုံငာ်းတပေါ် ွေင ်တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံမှုရှ တစရန ်က ယ်ဖပန  တ်သာ 

လက်တ ွေွေ့က က အကကံဉာဏမ် ာားက ုံ တပားထာားပါသည်။ 

ဩစတက ားလ လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရှင၏် အွေနလ် ုံငာ်း 

အန္တရာယ်ကငာ်းရငှာ်းတရားအ ွေက ်တဆာငရ်ွေကရ်နစ်ာရငာ်း န္ငှ  ်

န္ ုံငင်တံ ာ ်စည်ားမ ဉ်ား ၈ ဆ ုံငရ်ာ e-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာ အကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား e-learning 

တပေါ် ယ်မှ စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ရ်ှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://www.esafety.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၁၀- ကလလေးသငူယ ်

အနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးမ ာေး အလကာငအ်ထည်လြာ်မှုက ု  ုံမှန်ဖ န်လည်သံေုးသ ်ပ  ေး 

တ ေုးတက်လအာင ်လ ်ုလ ာငရ်မည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 10 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်

အနည်ားဆံုံား တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၁၀.၁ အြွေဲွေ့အစည်ားသည် ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာားက ုံ ပံုံမှန ်ဆနာ်းစစ်သံုံားသပ်ပပ ား အကဲဖြ ်ကာ 

  ုံား က်တကာငာ်းမွေနတ်အာင ်လုံပ်တဆာငသ်ွောားရမည်။ 

၁၀.၂ စဉ်ဆက်မဖပ ်  ုံား က်မှုက ုံ အတကကာငာ်းကကာားရန ်စနစ် က  ပ က်ကွေက်မှုမ ာားန္ငှ  ်

အတကကာငာ်းရငာ်းမ ာားက ုံ တြာ်ထုံ ်န္ ုံငရ်နအ် ွေက်   ုံငက်ကာားမှုမ ာား၊ စ ုံားရ မ်မှုမ ာားန္ငှ  ်

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားဆ ုံငရ်ာဖြစ်စဉ်မ ာားက ုံ ဆနာ်းစစ်တပားရမည်။ 

၁၀.၃ အြွေဲွေ့အစည်ားသည် သက်ဆ ုံငရ်ာဖပနလ်ည်သံုံားသပ်ခ က်မှ တ ွေွေ့ ရှ ခ က်မ ာားက ုံ 

ဝနထ်မ်ားမ ာား၊ တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာား၊ ရပ်ရွောအသ ုံငာ်းအဝ ုံငာ်းန္ငှ မ် သာားစုံမ ာား၊ 

ကတလားမ ာားန္ငှ လူ်ငယ်မ ာားထံ ဖပနလ်ည် ငဖ်ပတပားရမည်။ 

ဖပနလ်ည်သံုံားသပ်ဖခငာ်းန္ငှ  ်စဉ်ဆက်မဖပ ်  ုံား က်တအာင ်တဆာငရ်ွေက်တရားသည် 

လက်ရှ  ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းမ ာား ွေင ်

ပါဝငပ်ပ ားဖြစ်သည်။ 

ကတလားသူငယ ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၁၀ သည် 

အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် တအာက်ပါ  ာဝနဝ် တ ရာားသစ်မ ာားက ုံ 

ထည ်သွေငာ်းတပားထာားသည်- 

• စဉ်ဆက်မဖပ ်  ုံား က်မှုက ုံ အတကကာငာ်းကကာားရန ်စနစ် က  

ပ က်ကွေက်မှုမ ာားန္ငှ  ်အတကကာငာ်းရငာ်းမ ာားက ုံ တြာ်ထုံ ်န္ ုံငရ်နအ် ွေက် 

  ုံငက်ကာားမှုမ ာား၊ စ ုံားရ မ်မှုမ ာားန္ငှ တ်ဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားဆ ုံငရ်ာဖြစ်စဉ်မ ာားက ုံ 

ဆနာ်းစစ်သွောားရန ်

• ကတလားသူငယ ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာားအာား 

ဖပနလ်ည်ဆနာ်းစစ်ဖခငာ်းန္ငှ ဆ်က်စပ်သည ်တ ွေွေ့ ရှ ခ က်မ ာားက ုံ ဝနထ်မ်ားမ ာား၊ 

တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာား၊ ရပ်ရွောအသ ုံငာ်းအဝ ုံငာ်းန္ငှ မ် သာားစုံမ ာား၊ 

ကတလားမ ာားန္ငှ လူ်ငယ်မ ာားထံ ဖပနလ်ည် ငဖ်ပတပားရန ် ုံ   ပါဝငသ်ည်။ 

တကာ်မရှင၏် ကတလားသူငယ ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်လမ်ားညွှနခ် က် သည် 

အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအတနဖြင  ်၎ငာ်း  ုံ  ၏ကတလားသူငယ် 

တဘားကငာ်းလံုံဖခံြုံတရားဆ ုံငရ်ာ မူတဘာငအ်ာား လက်ရှ  

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းမ ာားန္ငှ ယှ်ဉ်၍ 

ဖပနလ်ည်သံုံားသပ်မှု ွေင ်အကူအည ဖြစ်တစရန ်က ုံယ်  ုံင ်

အကဲဖြ ်ဖခငာ်းနည်ားလမ်ား (Word ြ ုံငဖ်ြင  ်ရရှ န္ ုံငသ်ည်) က ုံ 

ပံ ပ ုံားတပားထာားသည်။ ကတလားသူငယ ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

စံန္ှုနာ်းသစ်မ ာားန္ငှ  ်ယှဉ်၍ သံုံားသပ်ခ က်မ ာားက ုံ 

ပံ ပ ုံားရနအ် ွေက် နည်ားလမ်ားအသစ် စ်ခုံက ုံ 

ထုံ ်တဝတပားပါလ မ ်မည်။ 

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရှင၏် န္ ုံငင်တံ ာ် 

စည်ားမ ဉ်ား ၉ ဆ ုံငရ်ာe-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-

learning တပေါ် ယမှ် စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ်ရှုန္ ုံငသ်ည်။ 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/Implementation-and-Action-Plan-tool.docx
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ကလလေးသငူယ ်အနတရာယက်ငေ်းရှငေ်းလရေး စံနှုန်ေးသစ်မ ာေး (၂၀၂၂ ခုနစှ် ဇူလ ငုလ် ၁ 

ရကမှ် စတငသ်ည်) 

ဘာလတွေ အသစ်ဖြည ်စွေက်ထာေးလ ဲသ ု  မဟုတ ်ဘာလတွေလဖ ာငေ်းသွောေးလ။ဲ အသံေုးဝငမ်ည ် အရငေ်းအဖမစ်မ ာေး 

ကလလေးသငူယ ်အနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းလရေးစံနှုန်ေး ၁၁ - မူဝေါဒနငှ လ် ်ုထံေုးလု ်နည်ေးမ ာေးအရ 

အြွေဲွဲ့အစည်ေးသည် ကလလေးသငူယမ် ာေးနငှ လ်ငူယမ် ာေးအတွေက် မည်သ ု  လံဖုခံြုံမှုလ ေးသည်က ု 

မှတတ်မ်ေးတငထ်ာေးရမည် 

ကတလားသူငယ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်း 11 န္ငှ အ်ည  အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံအတနဖြင  ်

အနည်ားဆံုံား တသခ ာတအာငဖ်ပြုံလုံပ်ရမည်မှာ- 

၁၁.၁ မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားသည် ကတလားသူငယ် 

အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းမ ာားအာားလံုံားန္ငှ  ်သက်ဆ ုံငသ်ည်။ 

၁၁.၂ မူဝါဒမ ာားန္ငှ လ်ုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ မှ ် မ်ား ငထ်ာားရမည်ဖြစ်ပပ ား 

နာားလည်လွေယ်ရမည်။ 

၁၁.၃ အတကာငာ်းဆံုံား က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်ပံုံစံမ ာားန္ငှ  ်

လုံပ်တြာ်တဆာငြ်က်အြွေဲွေ့၏  ုံငပ်ငတ်ဆွေားတန္ွေားဖခငာ်း  ုံ  သည် 

မူဝါဒမ ာားန္ငှ လ်ုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားြွေံ ွေ့ ပြ ြုံား  ုံား က်မှုက ုံ  ငဖ်ပတပားရမည်။ 

၁၁.၄ တခါငာ်းတဆာငမ် ာားသည် မူဝါဒန္ငှ  ်လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံတထာက်ခံအာားတပားကာ 

စံဖပလ ုံက်နာ လုံပ်တဆာငဖ်ပရမည်။ 

၁၁.၅ ဝနထ်မ်ားမ ာားန္ငှ  ်တစ နာ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ 

နာားလည်သတဘာတပါက်ပပ ား အတကာငအ်ထည်တြာ်သွောားရမည်။ 

လက်ရှ  ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား စံန္ှုနာ်းမ ာားအရ ကတလားသူငယ် 

အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား က င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာား အတကာငအ်ထည်တြာ် 

တဆာငရ်ွေက်ဖခငာ်းက ုံ ပံ ပ ုံားတပားရန ်ပပ ားဖပည ်စံုံတသာ မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်

လုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ ဖပငဆ်ငထ်ာားရှ ရမည်ဟုံ 

သ ်မှ ်ဖပဋ္ဌာနာ်းထာားပပ ားဖြစ်သည်။ 

ကတလားသူငယ ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရားစံန္ှုနာ်းသစ် ၁၁ သည် 

အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာားအ ွေက် တအာက်ပါ  ာဝနဝ် တ ရာားသစ်မ ာားက ုံ 

ထည ်သွေငာ်းတပားထာားသည်- 

• မူဝါဒမ ာားန္ငှ လ်ုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ လွေယ်ကူစွောဖြင န်ာားလည်န္ ုံငတ်အာင ်

လုံပ်တဆာငတ်ပားရန ်

• မူဝါဒမ ာားန္ငှ လ်ုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားြွေံ ွေ့ ပြ ြုံား  ုံား က်မှုက ုံ အတကကာငာ်းကကာားရန ်

သက်ဆ ုံငသူ်မ ာားန္ငှ ည်ြှ န္ှု ငာ်း  ုံငပ်ငဖ်ခငာ်းန္ငှ အ်တကာငာ်းဆံုံားက င သ်ံုံားတဆာငရ်ွေက်

ခ က် ပံုံစံမ ာားက ုံ အသံုံားဖပြုံရန ်

• အြွေဲွေ့အစည်ားရှ တခါငာ်းတဆာငမ် ာားသည် မူဝါဒန္ငှ လ်ုံပ်ထံုံားလုံပ်နည်ားမ ာားက ုံ 

တထာက်ခံအာားတပားကာ စံဖပလ ုံက်နာ လုံပ်တဆာငဖ်ပရန ် ုံ   ပါဝငသ်ည်။ 

တကာ်မရှင၏် ကတလားသူငယ ်အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား 

အြွေဲွေ့အစည်ား စ်ခုံြန ် ားရန ်လမ်ားညွှန ် ွေင ်လက်ရှ  စံန္ှုနာ်း 

၂ အပ ုံငာ်း၌ နမူနာ မူဝါဒမ ာားန္ငှ  ်အသံုံားဝငတ်သာ 

လမ်ားညွှနခ် က်က ုံ ပံ ပ ုံားတပားထာားသည်။ 

ဩစတက ားလ  လူ  အခွေင အ်တရားတကာ်မရှင၏် န္ ုံငင်တံ ာ် 

စည်ားမ ဉ်ား ၁၀ ဆ ုံငရ်ာe-learning သငခ်နာ်းစာသည် 

အသံုံားဝငတ်သာအကကံဉာဏမ် ာားက ုံတပားထာားပပ ား ၎ငာ်းက ုံ 

ကတလားသူငယ် အန္တရာယ်ကငာ်းရှငာ်းတရား အြွေဲွေ့အစည်ားမ ာား e-

learning တပေါ် ယမှ် စ်ဆင  ်ဝငတ်ရာက်ြ ်ရှုန္ ုံငသ်ည်။ 
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