မူႀကိဳေက်ာင္း ပညာေရး စင္တာမွ ႀကိဳဆိုပါသည္

မိဘမ်ား အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း သြားေနခ်ိန္အတြင္း မိတ္ေဆြတ႔
ို ၏ ကေလးမ်ားကို
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး စင္တာတြင္ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းအား လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။
သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက သင့္ကေလးကို အေကာင္းဆုံး ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားေနရမည့္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ
ႀကီးျပင္းႏိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။
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မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး စင္တာတြင္ မိတ္ေဆြ၏ ကေလး စတင္ တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္
မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး စင္တာတြင္ မိတ္ေဆြ၏ ကေလး စတင္တက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ ႏွင့္
ရင္းႏွီးေစရန္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ကာလအတြင္း မိဘ တစ္ဦး ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးစလုံးျဖစ္ေစ ေန႔ကေလးထိန္းေနရာသို႔ ကေလးႏွင့္
အတူ လာေရာက္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ပုံ၊ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္
ပတ္၀န္းက်င္ကို စီမံထားပုံမ်ားကို ဤမိတ္ဆက္ေပးသည့္ကာလအတြင္းတြင္ မိဘ ႏွင့္ ကေလးမ်ား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်
ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ႏွင့္ ကေလးရင္းႏွီးၿပီး အေျခက်သြားခ်ိန္တြင္ ကေလးကို ေက်ာင္းတြင္
ထားခဲ့ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ စင္တာ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ပက္သက္ၿပီး
ေဆြးေႏြးလိုသည္မ်ား၊ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိပါကလည္း မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားကို တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားအရ လ်ိဳ႕၀ွက္ေပးထားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ကာလမွာ ၅-၁၀ ရက္ ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ကာလအား ႀကိဳတင္သေဘာတူထားသည့္
ေန႔တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ တက္ႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ကာလအတြက္ ေက်ာင္းလခ ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။

မိတ္ေဆြ၏ ကေလးကို စင္တာတြင္ ထားခဲ့ေတာ့မည္ဆိုပါက လိုက္န ာသင့္သည့္ အႀကံျ ပဳခ်က္မ်ား
•

မိတ္ေဆြ၏ ကေလးကို ၀န္ထမ္းတစ္ဦးထံတြင္ အပ္ႏွံခဲ့ပါ

•

ကေလးကို ၀န္ထမ္းထံတြင္ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးပါက အၾကာႀကီး ေစာင့္မေနဘဲ ျပန္ပါ

•

ကေလးကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါ။ ။ “တာ့တာ” “သြားေတာ့မယ္ေနာ္” “ျပန္လာႀကိဳမယ္ေနာ္” “ေကာင္းေကာင္းေနခဲ့ေနာ္”
စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုေျပာသြားပါ

•

ကေလးငိုပါက စိတ္မပူပါႏွင့္၊ ခဏတာအတြင္း ေနသားက်သြားပါလိမ့္မည္
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မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး စင္တာ က တန္ဖိုးထားသည့္ အရာမ်ား

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး
-

ကေလးအတြက္အက်ိဳးမ်ားျခင္း

-

ေဘးကင္းေသာကေလးဘ၀

-

လူမႈပတ္၀န္းက်င္

ကေလး၏ ကိုယ္ပိုင္ တန္ဖိုး

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

-

ထူးျခားၿပီးတန္ဖိုးရွိသည္

-

-

သာတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္း

လမ္းညႊန္မႈ

-

မတူကြဲျပားျခင္း

-

သိတတ္မႈ

-

ဂရုစိုက္မႈ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ
တစ္သက္တာအတြက္ ေနထိုင္မႈပုံစံ
-

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတ

-

စား – အိပ္ – ကစား

ေလးစားျခင္း
-

သတိရွိျခင္း

-

စဥ္းစားေပးတတ္ျခင္း

3

ကစားရင္း ေလ့လာေစျခင္း

လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

ကစားျခင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္

ကေလး၏ လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကစားျခင္းျဖင့္

ကစားရင္း၊ အတုံးမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရင္း၊ အတုံးစီျခင္း၊ ပုံဆြဲျခင္း ႏွင့္

ကေလးမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊

သင္ခန္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အႏုစိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာႏိုင္စြမ္း ႏွင့္

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ သဲပုံးမ်ားကို တူးျခင္း တို႔ျဖင့္

ညႊန္ၾကားႏိုင္စြမ္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းတတ္မႈမ်ားကို

ၾကြက္သားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေစႏိုင္ပါသည္။

ဘာသာစကား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျခင္း

သဘာ၀ႏွင့္ ရင္းႏွီးေစျခင္း

ကေလးမ်ား၏ ေ၀ါဟာရ ႏွင့္ စကားေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကေလးမ်ားအား ရာသီဥတု၊ အပင္မ်ား၊ တိရိစာၧန္မ်ားႏွင့္

သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးပါသည္။ ပုံျပင္ဖတ္ျပျခင္း၊ သီခ်င္းကဗ်ာမ်ား

ရင္းႏွီးေစရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထဲတြင္သာ

ရြတ္ဆိုေစျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကစားနည္းမ်ားကို

အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေစပါမည္။ သဘာ၀အတြင္းမွရေသာ

ကစားေစျခင္းတိ႔
ု ကို ျပဳလုပ္ေစပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက ကေလးမ်ားကို

ေန႔စဥ္စကားမ်ားမ်ားေျပာျခင္းသည္လည္း ကေလးမ်ား၏ ေ၀ါဟာရ ႏွင့္

က်န္းမာေရးေကာင္းေစၿပီး ေတြးေတာႏိုင္စြမ္းကို

ဘာသာစကားအေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဖြ႔
ံ ၿဖိဳးေစပါသည္။

အျပင္တြင္

ပုံျပငခ်ိန

ေန႔လည္စာ

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခ်ိန ္

အစာေျပစားခ်ိန္

ကစားခ်ိန
ကစားနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး

ကစားနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး

မနက္ပိုင္း

အိမ္ျပန္ခ်ိန္

မနက္စာ

စတငခ်ိန

ေန႔ကေလးထိန္း အခ်ိန္ဇယား

ကေလး၏ ေန႔ကေလးထိန္းအခ်ိန္သည္ သာမန္အားျဖင့္ မိဘမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ထားပါသည္။ မိသားစု၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း
တစ္လလွ်င္ နာရီအေရအတြက္ျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ေန႔ကေလးထိန္းအခ်ိန္မ်ားကို ပိုင္ကီ (Päikky) အစီအစဥ္အတိုင္း
အလိုအေလ်ာက္ ဦးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက စင္တာတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
သတ္မွတထ
္ ားသည့္ အခ်ိန္ကို တေသြမသိမ္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမဟုတ္ဘဲ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ ကေလးကို လာေရာက္ေခၚေဆာင္မည္ ဆိုပါက
စင္တာကို ႀကိဳတင္အသိေပးရပါမည္။ ေန႔ကေလးထိန္းစင္တာသို႔ ကေလးကို အပိ႔
ု အႀကိဳကို အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူကိုသာ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အစားအေသာက္ ႏွင့္ အထူးစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ အားရွိရန္ ႏွင့္ ေနထိုင္ေကာင္းေစရန္ အစာစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စင္တာက မနက္စာ၊
ေန႔လည္စာ ႏွင့္ အဆာေျပစာမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ သင့္ကေလးတြင္ မတည့္သည့္ အစားအစာမ်ားရွိပါက
ႀကိဳတင္အသိေပးထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မတည့္သည့္အစားအစာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ဆရာ၀န္၏
ေဆးစာလိုအပ္ပါသည္။

အ၀တ္အစား
မည္သည့္ရာသီဥတုမ်ိဳးတြင္မဆို အျပင္သို႔သြားေရာက္ေလ့ရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ အားကစား၀တ္စုံ နွင့္
အပိုအကၤီ်ေဘာင္းဘီ တစ္စုံ ပါရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား အေအးမမိေစရန္ ေသခ်ာစြာ ၀တ္စားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေလေကာင္းေလသန္႔သည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ကုိယ္လက္ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစပါသည္။
မိုးရာသီတြင္ မိုးကာအကၤ်ီႏွင့္ ရာဘာဘုဖိနပ္ လိုအပ္ပါသည္။

ေဆာင္းရာသီတြင္ အေႏြးထည္၊ ဦးထုပ္ ႏွင့္ လက္အိတ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ကေလး၏ အ၀တ္အစားမ်ားေပၚတြင္ ကေလးနာမည္ထိုးထားရပါမည္။
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ေႏြရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အျပင္စီး ဖိနပ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ကေလး ေနထိုင္မ ေကာင္း ျဖစ္လွ်င္
မိတ္ေဆြ၏ ကေလး ေနမေကာင္းပါက စင္တာ/၀န္ထမ္းကို အၿမဲတမ္း အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ကေလးေနမေကာင္းပါက
သက္သာေအာင္ ႏွင့္ အျခားကေလးမ်ားကို မကူးစက္ေစရန္အတြက္ အိမ္တြင္ ေနသင့္ပါသည္။
•

ကေလးဖ်ားေနပါက တစ္ေန႔တာလုံး အဖ်ားမရွိေတာ့သည့္အခ်ိန္ထိ အိမ္တြင္သာ ေနသင့္ပါသည္။

•

ဗိုက္မေကာင္းျခင္း/၀မ္းပ်က္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါက ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ၀မ္းသြားၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး ၄၈ နာရီအထိ အိမ္တြင္သာ
ေနသင့္ပါသည္။

မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး စင္တာ ၏ ေက်ာင္းလခသည္ မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရးအတြင္း ဥပေဒအရက်ခံရမည့္
လခအတိုင္း မိဘမ်ား၏ စုေပါင္း၀င္ေငြ ႏွင့္ မိသားစုအရြယ္အစားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
•

တစ္လလုံးအတြက္ စုေပါင္းလခကို ျမဴနီစပယ္ထံ ေဘာက္ခ်ာေပးပို႔ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

သင့္၀င္ေငြႏွင့္ပက္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မတင္ျပပါက အလိုအေလ်ာက္အားျဖင့္ အျမင့္ဆုံးလခ ကို
ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

လခႏွင့္ပက္သက္သည့္ သင္သိလိုသည္မ်ားအားလုံးကို ျမဴနီစပယ္က ေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။
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ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေဖာ္မ်ား
မူႀကိဳေက်ာင္းပညာေရး နယ္ပယ္အတြင္းျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အထူးမူႀကိဳေက်ာင္းဆရာမ်ား၊
အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူမႈေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စိတ္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ကုသေပးမ်ားႏွင့္အတူ
လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ကေလးအုပ္ထိန္းသူ၏
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
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