The International School Yangon
Child Protection at ISY

(ျမန္မာဘာသာျဖင့္)

မိဘမ်ားခင္ဗ်ား
အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာကေလးမ်ားေက်ာင္းရန္ကုန္သည္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားမူဝါဒခ်မွတ္
အတည္ျပဳ၍ ISY၏ အေလးထားရေသာအခ်က္မ်ားသာမက ခံယူခ်က္တို႔ႏွင့ပ
္ ါအညီျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔၏ ဝန္ထမ္း
မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိသားစုမ်ားကို က်န္းမာေရးစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး တို႔အတြက္
မည္သို႔မည္ပုေ
ံ နထိုင္ရမည္တို႔ကို ထိုမူဝါဒမွတဆင့္လမ္းညႊန္မႈေပးပါသည္။ ဤမူဝါဒမ်ားမွာ အလြန္အေရးပါ
သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ISY သည္ မည္သို႔သံဓိ႒န္ခ်ေဆာင္ရြက္မည္ကို မိဘမ်ားအားႏွစ္စဥ္အသိေပး
ေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ခံယူထားပါသည္။
ISY ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေပၚလစီသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံကပါသေဘာ
တူညီခ်က္တြင္ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္
အေပၚမူတည္၍ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားကိုအထူးသတိျပဳေစလိုေသာ စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ ႏွစ္ခုမွာ အပိဒ
ု ခ
္ ြဲ ၁၉။

။မတရားႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း

ကေလးသူငယ္အား မိဘသို႔မဟုတ္တာဝန္ရွိသူတို႔ထံမွ မည္သည့္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဴးကိုမဆို ႏိုင္ငံေတာ္မွ
ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္းမွကင္းေဝးေစရန္ႏွင့္ ခံစားရသူ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
သင့္ေတာ္ေသာလူမႈေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အပိဒ
ု ခ
္ ြဲ ၃၄။

။လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအသံုးခ်အျမတ္ထုတ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကေလးငယ္ေလးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအသံုးခ်အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာမႈ ႏွင့္ ညစ္ညမ္း
႐ုပ္ပုထ
ံ ုတ္လုပ္ျခင္းတို႔မွကာကြယ္ေစရမည္။
သင္၏ကေလးကို ISY ၌အပ္ႏွံလိုက္သည္ႏွင့္ ေက်ာင္းမွခ်မွတ္ထားေသာ ေပၚလစီကို လိုက္နာ၍ ေက်ာင္းႏွင့္အတူ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟုသေဘာတူထားၿပီးျဖစ္သည္။ ISY ရွိသူမ်ားအားလံုးက အတူတကြပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကို အမွန္အကယ္ပင္အေလးထားၿပီး ထိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ကေလးမ်ားအတြက္
ေက်ာင္းႏွင့္အိမ္တြင္ လုံျခံဳ ေဘးကင္းေစရန္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြၾကရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္
ISY ရွိေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုမည္သို႔ ဆက္ဆံေနထိုင္ရမည္ဟူေသာ လို္က္နာရန္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္
ISY မွ ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေပၚလစီကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းရွိ
ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္းျဖစ္ ကေလးမ်ားကိုလည္း ပညာေပးရန္တာဝန္ရွိ
သည့္အျပင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ ISY အေနႏွင့္ ၁. ေက်ာင္းသားမ်ားကို တစ္ကိုယ္ရည္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့မ
္ ်ားကို
အသက္အရြယ္အလိုက္ သိသင့္သိထိုက္သည့္သည္တို႔ကိုအသိေပးေရး
၂. မိဘမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္း၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေပၚလစီကို နားလည္ေအာင္ အသိေပးရန္
၃. မတရားႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထားျခင္း တို႔ကိုေဖၚထုတ္သိရွိႏိုင္ ေစရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

ကၽြႏုပ္တို႔ကေလးငယ္မ်ားအားလံုး လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာေနႏိုင္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကပါစိ႔။ု မိမိတို႔၏
ယခုေဖၚျပပါႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘမ်ားကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း
ယခုကိစၥႏွင့ပ
္ တ္သတိ္၍သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ေက်ာင္းသားေရးရာ အတိုင္ပင္ခံသို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းအုပ္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ISY ဒါ႐ုိက္တာ

ကေလးသူငယ္ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာေပၚလစီထတ
ု ျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္
ကေလးငယ္မ်ားအား မတရားႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထားျခင္းမ်ားမွာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအား မတရားႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထားျခင္း
တို႔မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ရာေရာက္ၿပီး ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးသာမက ကိုယ္၊ စိတ္၊
္ ာကေလးမ်ား
ႏွလံုး သံုးပါးလံုး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
ေက်ာင္းရန္ကုန္ (ISY) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကပါ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ ေထာက္ခံေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။
ISY သည္ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂ႐ုတစိုက္
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ပညာသင္ၾကားေပးသူ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္
ကေလးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ သင္ၾကားေရးအတြက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ေနရသည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္ကေလးက
ကူညီေဖးမမႈႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာ
သင္ၾကားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာပီသေအာင္ ဆရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ
အကူအညီႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေဖၚထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးႏွင့္တကြ
၄င္းမိသားစုကပါ ညွင္းပမ္းခံရျခင္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထားခံရျခင္းတို႔မွကင္းေဝးေစရန္အတြက္ အကူအညီရယူႏိုင္ရန္
စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ISY မွခန္႔အပ္ထားေသာဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ကေလးကႏိွပ္စက္ညင
ွ ္းပမ္းခံရသည္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထား
ခံရသည္ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရဖြယ္ရွိသည္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထားခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု
ခိုင္လံုေသာသံသယရွိလွ်င္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ
ပစ္ထားမႈ တို႔ကို သကာၤမကင္းျဖစ္ပါကအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
တို႔ျဖင့္ ISY ၏ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေပၚလစီအရ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကေလးႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သကာၤမကင္းဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို
သင့္ေလွ်ာ္ေသာအလုပ္ရွင္၊ သက္ဆိုင္ရာ ေကာင္စစ္ဌာန သို႔မဟုတ္ ၄င္းအမိႏိုင္ငံရက
ွိ ေလးမ်ား ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးေအဂ်င္စတ
ီ စ္ခုခုသို႔အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေပၚလစီမွာ
ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတ႔ေ
ို က်ာင္း၌ပညာသင္ယူေနၾကစဥ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရေ
ွိ သာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ကိုယ္၊ စိတ္၊
ႏွလံုး သုံးပါးလံုး ခ်မ္းေျမ့စြာႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ISY မွကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူကို လက္ကိုင္ထား၍ မိမိတို႔က လူအမ်ားအား ေျပာဆိုဆက္ဆံပံု၊
အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားထားရွိပုတ
ံ ို႔အတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ထားရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာအျပဳအမူမ်ားကို
မူအရေက်ာင္းမွလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိဟုယူဆသည္။ မိမတ
ိ ို႔မူ၏ တစ္စတ
ိ ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ ဤေပၚလစီကို
မိဘမ်ားအားလံုးႏွင့္ လိုက္နာရမည့္သူအားလံုးကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ သိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို
အသိေပးျခင္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္
ကေလးမ်ားလံုျခံဳမႈရေ
ွိ ရးအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေမြးျမဴသြားရင္း လိုက္နာမႈရွိမရွိ ႏွင့္
ထိေရာက္မႈရွိမရွိတို႔ကို ႏွစစ
္ ဥ္ျပန္လည္သုးံ သပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းရွိဝန္ထမ္းအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟုစြပ္စဲြထားေသာအမႈကိစၥရပ္မ်ိဳး၌ ISY မွတိက်ေသခ်ာစြာစံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈမ်ားကို စနစ္တက်စီစဥ္ျပဳလုပသ
္ ာြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္အား လံုျခံဳေဘးကင္းေအာင္ထား
ျခင္းကို အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္အေနႏွင့ထ
္ ား၍လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ISY ေက်ာင္း Board အဖြဲ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းဒါ႐ုိက္တာတို႔ လိုလားေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ေက်ာင္းနွင့္သက္ဆိုင္သူ အားလံုး

ရာထူးမေရြး တာဝန္မေရြး ဤေပၚလစီကို လက္ကိုင္ထား၍ ကေလးငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို
တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ခယ
ံ ူလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ကေလးငယ္မ်ား၏အခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈစာတမ္း၏အေသးစိတ္ကိုေအာက္ပါ
လင့္တြင္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://www.unicef.org/crc/index_understanding.html
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
မတရားႏွိပစ
္ က္ညင
ွ း္ ပမ္းျခင္း ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ထားျခင္း ကိအ
ု ျပည္ျပည္ဆ္င
ို ရ
္ ာကေလးမ်ားေက်ာင္းရန္ကန
ု ္
ကမည္သ႔ို အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ သ
ို နည္း။
မတရားႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုရာတြင္ ကေလးပ်ိဳးေထာင္ပံုကြဲျပားေသာယာဥ္ေက်းမႈဓေလ့ မ်ား၊
လိင္ကြဲျပားမႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားအခန္းက႑ ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ခက္ခဲနက္နလ
ဲ ွ ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ညွင္းပမ္း ႏိွပ္စက္ျခင္းကိုအေျခခံက်က် အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုရာတြင္ ပိုမိုအင္အားႀကီးမားေသာ သူတစ္ဦးဦး
ဥပမာ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ ဆရာ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးဦး ၄င္း၏လိုအင္ ဆႏၵကိုျဖည့္ဆည္း
ရန္အတြက္ထားရွိေသာ ဆက္ဆံေရးေပၚမူတည္၍ ဖြင့ဆ
္ ိုၾကသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ
အခ်ိဳ႕ေသာအျပဳအမူမ်ား၏အက်ိဴးဆက္မ်ားအား နားလည္မုေ
ႈ ပၚအေျခခံ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုထားသည္မ်ား
လည္းရွိသည္။

ISY သည္ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္
ပ်က္ကြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာႏွင့္ က်န္းမာစြာ ႀကီးျပင္းဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရး တြင္
တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစျခင္းကို ကေလးငယ္အားမတရားဖိႏိွပ္ျခင္း ႏွင့္ ညွင္းပမ္း
ႏိွပ္စက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။
ကိယ
ု ထ
္ လ
ိ က္ေရာက္ညင
ွ း္ ပမ္းႏိွပစ
္ က္ျခင္း။ ။ကေလးငယ္၏မိဘ သို႔မဟုတ္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သူမွ
ကေလးငယ္အား အနာတရျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္းတို႔ကုိဆိုလိုသည္။
ထိုအနာတရျဖစ္ရျခင္းမွာ ရည္ရြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးရာမွ မေတာ္တဆ အနာတရျဖစ္ျခင္း
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
စေသာအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ခႏၶာကိယ
ု တ
္ ြင္ ညွငး္ ပမ္းႏိွပစ
္ က္ခထ
ံ ားရဖြယရ
္ သ
ွိ ည့္ အရိပလ
္ ကၡဏာမ်ား
•

ေျဖရွင္းခ်က္မရွိေသာ ဖူးေယာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင႐
္ ုိက္ႏွက္ထားသည့္အရာမ်ား

•

ဖူးေယာင္ျခင္းအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး (အေရာင္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳး)

•

ပစၥည္းတစ္ခုခုျဖင့္႐ိုက္ႏွက္ထားသည့္အရာႏွင့္တူေသာဒါဏ္ရာမ်ား (လွ်ပ္စစ္ႀကိဳး၊ ခါးပတ္၊
ခါးပတ္ေခါင္း၊ ပင္ေပါင္႐ိက
ု ္တံ၊ လက္)

•

ကေလးေက်ာင္းမွပ်က္ကြက္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအားလပ္ရက္မွျပန္လာၿပီးလွ်င္
အျမဲပါလာတတ္ေသာ ဒါဏ္ရာမ်ား

•

အထူးသျဖင့္ ေျခဖဝါး၊ လက္ဖဝါး၊ ေနာက္ေက်ာ ႏွင့္ တင္ပါးအစရွိေသာေနရာမ်ား
ေျဖရွင္းခ်က္မရွိေသာ အပူေလာင္ဒါဏ္ရာမ်ား

•
•
•
•
•

လွ်ပ္စစ္မီးဖိ၊ု မီးပူ၊ ေဆးလိပ္တ႔ို ေလာင္ျခင္းမွျဖစ္သည္ဟုယူဆရေသာ အပူေလာင္ဒါဏ္ရာမ်ား
လက္ေမာင္း၊ ေျခသလံုး၊ လည္ပင္း သို႔မဟုတ္ရင္ဘတ္ပိုင္းတို႔တြင္ ႀကိဳးပြန္းရာမ်ား
ကေလးမွေပးေသာေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိသည့္ ဒါဏ္ရာမ်ား
သိသာထင္ရွားေသာအနားသတ္ပံုေပၚသည့္ အပူမီးဖိုေလာင္ဒါဏ္ရာမ်ား
ေျဖရွင္းခ်က္မရွိေသာ ေပါက္ျပဲဒါဏ္ရာ၊ ပြနး္ ပဲ့ဒါဏ္ရာ၊ အ႐ုိးက်ိဳးျခင္း

စိတပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာညွငး္ ပမ္းႏွိပစ
္ က္ျခင္း။

။ကေလးငယ္၏မိဘ သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမွ ကေလးငယ္အား

အႀကိမ္ႀကိမ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ေစရန္ၿခိမး္ ေျခာက္ျခင္းတို႔ကိုဆိုလိုသည္။
ကေလးငယ္၏ စိတ္ႏွင့္ခႏၶာ၊ အသိဥာဏ္ပညာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈကိုပါသိသာစြာ
ထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ အမည္တပ္ဆဲေရးျပဳျခင္း၊ အျပစ္ရွိသကဲ့သို႔ခံစားေစျခင္း၊ စိမ္းကားစြာဆက္ဆံျခင္း
တို႔ပါဝင္သည္။ မိသားစုအတြင္းဆူပူမႈမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါၾကံဳေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔အၾကားသေဘာထားကြဲလြဲမႈ
အတြက္အျခားတစ္ဖက္ကိုလက္ေထာက္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိအားေပးရန္အတြက္
အသံုးခ်စရာအျဖစ္ပါဝင္ပတ္သက္ေစျခင္းတို႔လည္းပါသည္။

ျဖစ္ႏို္ငေ
္ သာအရိပလ
္ ကၡဏာမ်ား
•

ခႏၶာကိုယ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအပိုင္းတို႔တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း

•
•
•
•

စိုးရိမ္မႈၾကီးတတ္ျခင္း

•
•
•

နာက်င္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ မဆီေလ်ာ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္တုံ႔ျပန္ျခင္း

•

အိမ္မွထြက္ေျပးသည့္အက်င့္ရွိျခင္း

•

ခိုးဝွက္လိုသည့္ အာသီသရွိျခင္း

•
•

တစ္စံုတစ္ရာကိုအလြန္အမင္း ေၾကာက္ရံြတတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စြဲလမ္းတတ္ျခင္း

•
•
•

အာ႐ုံစိုက္ခံရေအာင္လုပ္သည့္အမူအက်င့္မ်ားရွိျခင္း

စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုတ္တရက္စကားေျပာမႈခၽြတ္ယြင္းသြားျခင္း
အေျခအေနအသစ္မ်ားကိုေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္း
မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္တန္ဖိုးထားမႈနိမ့္က်ေနျခင္း
မတုန္မလႈပျ္ ဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ရန္လိုမႈ တစ္ခုခုတြင္ အစြန္းေရာက္ျခင္း
မူးယစ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အရက္ကို အလြဲသုံးစားအသံုးျပဳျခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမရွိျခင္း
အျမဲပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနျခင္း
လိမ္ညာျခင္း

ကေလးငယ္အားလိငပ
္ င
ို ဆ
္ ို္ငရ
္ ာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္း။

။ကေလးငယ္မွ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္

အလိုတူ မတူဟု သေဘာထားထုတ္ေဖၚႏို္င္ျခင္းမရွိပဲ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာကိစၥရပ္တြင္ပါဝင္ေစျခင္း ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ တားျမစ္ထားသည္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္
ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ကေလးငယ္အားလိင္ပင
ို ္ဆို္င္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္းဆိုသည့္သာဓကမွာ
ကေလးငယ္ႏွင့္ တာဝန္၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းအားပိုင္းတြင္ အသက္သာမကအားသာမႈမ်ားပါရွိေနေသာ
အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အျခားကေလးငယ္တစ္ဦးက ၄င္းတို႔ အလိုျပည့္ရန္လုပ္ေဆာင္ေစေသာ
ကိစၥရပ္ကို ဆိုလိုသည္။ ကေလးငယ္အားလိငပ
္ ိုင္ဆို္င္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္းတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ
လုပ္ရပ္မ်ား သာမက အျခားေျမာက္မ်ားစြာေသာလုပ္ရပ္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။
ထိေတြ႕မႈမွ လိငပ
္ င
ို ဆ
္ ္င
ို ရ
္ ာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္းပံုစမ
ံ ်ား

•

ကေလးငယ္၏လိင္အဂၤါကိုပြတ္သပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္ကို အျပစ္က်ဴးလြန္သူက
၄င္းအားပြတ္သပ္ေစျခင္း

•
•

အျပစ္က်ဴးလြန္သူက ၄င္း၏လိင္အဂၤါကို ကေလးငယ္၏ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ပြတ္သပ္ျခင္း

•
•

လိင္အဂၤါကို ပါးစပ္မွ ကာမဂုဏ္ခံစားေစျခင္း

လိင္အဂၤါကိုလက္ျဖင့္ႏိႈးဆြ၍ ကာမဂုဏ္ခံစားေစျခင္း
သားအိမ္လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ စအိုလမ္းေၾကာင္းတို႔မွ ထည့္သြင္းျခင္း

ထိေတြ႕မႈမပါပဲ လိငပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ရ
္ ာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ျခင္းပံုစမ
ံ ်ား

•
•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္ခ်က္မ်ားခ်ျခင္း (ႏူတ္အားျဖင့္၊ စာ၊ ဖုန္း၊ အီးေမးလ္၊ စာတိုတို႔မွတဆင့္)

•
•

ညစ္ညမ္းပံုမ်ားျပသျခင္း

ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္႐ႈျခင္း
အျပစ္က်ဴးလြန္သူက ၄င္း၏ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပ္ိုင္းမ်ားကို
လွစ္ျပျခင္း

•

ကေလးမ်ားကို မသင့္ေတာ္ေသာ (ရမၼက္ႏိႈးဆြသည့္အမူအယာ သို႔မဟုတ္ အေဖၚအခၽြတ္)
ဓါတ္ပံုမ်ား႐ုိက္ျခင္း

ျဖစ္ႏို္ငေ
္ သာအရိပလ
္ ကၡဏာမ်ား
•
•
•
•
•
•

အသက္အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ပဲ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာအသိအျမင္၊ အျပဳအမူ၊ စကားအေျပာအဆိုရွိျခင္း

•
•

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ အတူႏွစ္ဦးတည္းအတူမရွိလိုျခင္း

အမ်ားႏွင့္မတူေသာ လူလူျခင္းဆက္ဆံမႈဆို္င္ရာပံုစံမ်ား
ပါးစပ္၊ လိင္အဂၤါ သို႔မဟုတ္ စအိုေနရာမ်ားတြင္ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း
လမ္းေလွ်ာက္ရန္ ထိုင္ရန္ ခက္ခဲေနျခင္း
အားကစားဝတ္စံုလဲရန္ျငင္းဆန္ျခင္း၊ အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္းမ်ားဝင္ရန္ ေၾကာက္ရြံေနျခင္း
တိက်ေသာ တိုင္တန္းခ်က္မေပးပဲ အိမ္မမ
ွ ၾကာခဏ ကေလးငယ္က ထြက္ေျပးျခင္း
အလြန္အက်ဴးကာစီးကာစီးလုပ္ေနေသာမိဘအုပ္ထိန္းမႈ

လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းႏွင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ဆက္ဆျံ ခင္း။ ။ကေလးငယ္၏ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က်န္းမာေရး၊
ပညာေရး၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုငရ
္ ာဖြံၿဖိဳးမႈ၊ အာဟာရျပည့္စုမ
ံ ႈ၊ လုံျခံဳစြာေနထို္င္ႏိုင္မႈ၊ ေဘးကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုငမ
္ ႈ
အစရွိသျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ မိသားစု သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမွ ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၏
က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပင
ို ္း၊ စိတ္ခံစားမႈအပိုင္းႏွင့္ စာရိတၱပိုင္း၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုငရ
္ ာတို႔၏
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏို္ငေ
္ သာအရိပလ
္ ကၡဏာမ်ား
•

ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္သန္႔စင္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆာေလာင္ေနျခင္း

•
•
•
•

မိဘမ်ားက ကေလးငယ္၏ ပညာရည္စြမ္းေဆာင္မႈကိုစိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း
ေက်ာင္းမွအႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈမရွိျခင္း
ကေလးငယ္ကအိမ္မျပန္လိုျခင္း
မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူက ရန္ကုနမ
္ ွ ၂၄နာရီထက္ပိုေသာအခ်ိန္ကာလအထိအေဝးေရာက္လ်က္
ကေလးငယ္အတြက္ ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္း ႏွင့္ ေခတၱေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္သူစီစဥ္ထားမႈမရွိျခင္း

•

အေရးေပၚကိစၥရပ္ေပၚေပါက္ပါက မိဘမ်ားကိုဆက္သြယ္၍မရျခင္း

အျပဳအမႈဆင
ို ရ
္ ာအရိပလ
္ ကၡဏာ မည္သည့္ ညွငး္ ပမ္းႏိွပစ
္ က္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတလ
္ ်စ္လ်ဳ႐ႈမအ
ႈ ဓိပၸါယ္မပါဝင္ပါ။
အျခားေသာ အရိပလ
္ ကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္ မိသားစုအတြငး္ ေရးကိစၥမ်ားႏွင့ေ
္ ပါင္းစပ္လက
ို ေ
္ သာအခါ
ပံုစတ
ံ စ္မ်ိဳးေျပာင္းလဲသြားရပါသည္။

ISY တြငတ
္ ာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဥးီ မွ ကေလးငယ္သည္ ညွင္းပမ္းႏိွပစ
္ က္ခေ
ံ နရသည္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းခံေနရသည္ဟု ယူဆႏိုငရ
္ န္အေၾကာင္းမ်ားရွလ
ိ ်ွ င္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။
ကေလးငယ္မွ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းခံေနရသည္ဟုယူဆစရာအေၾကာင္းမ်ားရွိလွ်င္
ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမွ ၄င္း၏သံသယမ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏အထက္လူႀကီး ထံ
အစီအရင္ခံရမည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္သို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား
မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို အစီအရင္ခံရမည္ဟု
ျပဌာန္းထားပါသည္။ ISY ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းပတ္သက္၍
သံသယရွိပါကလည္း အစီအရင္ခံရပါမည္။ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းပတ္သက္သည့္
အစီအရင္ခံမႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းတုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ၄၈နာရီအတြင္း တင္ျပရမည္။

အဆင့္ ၁
ကေလးငယ္က ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ခံရသည္ဟုတို္င္ၾကားပါက သို႔မဟုတ္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု
ထင္ျမင္စရာအေၾကာင္းမ်ားရွိေနလွ်င္ ဝန္ထမ္းမွသက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားေရးရာအတို္င္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္
မိမိအထက္လူႀကီးအား ၄၈နာရီ အတြင္း တို္င္ၾကား၍အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။ အထက္လူႀကီးအေနျဖင္
့မိမိအားတိုင္ၾကားလာပါက မိမိကသတင္းေပးပိ႔သ
ု ူကို ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခံထံျပန္လည္ေျပာၾကားရန္
စီစဥ္ေပးပါ။ ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခမ
ံ ွ ကနဦးပိုင္းတြင္

တိုင္ၾကားအစီရင္ခံထားေသာကိစၥရပ္ႏွင့ပ
္ တ္သက္၍ အေၾကာင္းစံုလင္ေအာင္ေမးျမန္းၿပီးမွ ေျဖရွင္းရန္ေက်ာင္းတြင္း
အဖြ႔ဲ ဖြ႔၍
ဲ ၄င္းကိစၥကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမည္။ ကိစၥအားလံုးတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ
ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစေရးကိုအဓိကထား၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ
အတို္င္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

1) ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလိုအပ္သလိုေမးျမန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အမႈကိစၥႏွင့္သက္ဆို္င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

2) ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမွ ကေလးငယ္၏ ေက်ာင္းရွိကိုယ္ေရးရာဇဝင္ကျို ပန္လည္ဆန္းစစ္ေစပါမည္။
3) အမႈကိစၥ၏ အေျခအေနကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ကိုျပန္လည္အစီအရင္ခံတင္ျပရပါမည္။
4) မည္သို႔ဆက္လက္လုပ္ကိုငေ
္ ဆာင္ရြက္မည္ကိုဆံုးျဖတ္ပါမည္။
အဆင့္ ၂
ရရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္အစီအစဥ္ကို ကေလးႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား
ကူညီႏိုင္ရန္ေရးဆြဲေပးပါမည္။ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားမွာ -

•

ကေလးငယ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခံအၾကား အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္ရ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

•

Assistant Principal of Health and Safety ႏွင့္လည္းတိုင္ပင္ျခင္း

•

စာသင္ခန္းတြင္း ကေလးငယ္အား ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

•
•

ေက်ာင္းမွစိုးရိမ္ဖြယ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုသည္မ်ားကို မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

•

ကေလးငယ္မိသားစု၏အလုပ္ရင
ွ ္ထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ၄င္းမိခင္ႏိုင္ငံရွိ

ေဆြးေႏြးတိုငပ
္ င္ရန္ ေက်ာင္းျပင္ပမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ်ား ကိုလႊဲအပ္ေပးျခင္း
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသို႔အေၾကာင္းၾကားျခင္း

•

သက္ဆိုင္ရာမိသားစုဝင္၏ သက္ဆိုင္ေသာႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္ဌာနႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

အဆင့္ ၃
ကေလးငယ္အားညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားေသာခိုင္လံုေသာ
အမႈကိစၥအတြက္ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ား

•

ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခမ
ံ ွ ကေလးငယ္ႏွင့္မိသားစုကို ေထာက္ခံအားေပးမႈ ႏွင့္ လမ္းညႊန္မမ
ႈ ်ား
ေပးႏိုင္ရန္ အျမဲတေစ ဆက္သြယ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

•

ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခမ
ံ ွ ကေလးငယ္၏ဆရာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ကို အစဥ္မျပတ္
ကူညီအားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

•

သက္ဆို္င္ရာဆရာအတြက္ နည္းလမ္းႏွင့္ အျခားမီွျငမ္းအသံုးျပဳစရာမ်ားကို
ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခမ
ံ ွ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

•

ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခမ
ံ ွ ျပင္ပမွကုထံုးပညာရွင္ႏွင့္ ကေလးငယ္၏တိုးတက္မႈမ်ားကို
အစဥ္မျပတ္ဆက္သြယ္ သတင္းပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခမ
ံ ွ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကေလးငယ္အားညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ
သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားအမႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

•
•
•
•

ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်ား
ကေလးမ်ားကို မိဘမ်ားက အိမ္၌ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မႈစြမ္းရည္မ်ား
ေက်ာင္းသားႏွင့မ
္ ိဘဆက္ဆံေရး
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့သ
္ က္ဆို္င္ေသာ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္တန္ဖိုးထားမႈနမ
ိ ့က
္ ်ျခင္း၊
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနျခင္း

ျပင္ပသိ႔လ
ု ေ
ဲႊ ျပာင္းေပးမည့္ အခ်ိဳ႕အမႈသာဓကမ်ား -

•

စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့သ
္ က္ဆို္င္ေသာ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိ္မ္းမႈလြန္ကဲျခင္း၊
လူမ်ားႏွင္အဆက္ျဖတ္ေနျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ ျပင္ပအကူအညီရယူရသည့္ အမႈမ်ား
•

ျပင္းထန္ၿပီး ဆက္လက္ညွင္းပမ္းေနဆဲ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈဆဲ၊ ႏွင့္ စိတ္ပိုငး္ ဆိုင္ရာညွင္းပမ္းဆဲ အမႈမ်ား

•

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာညွင္းပမ္းမႈ

ႀကီးမားျပင္းထန္ေသာ အမႈမ်ားတြင္ မိသားစုက ညွငး္ ပမ္းႏိွပစ
္ က္မက
ႈ ို ရပ္တန္႔ျခင္းမရွပ
ိ ဲ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလးငယ္၏
လံုျခံဳေရးက စိးု ရိမဖ
္ ယ
ြ ရ
္ ေ
ွိ နဆဲ ျဖစ္ေနပါက

•
•
•

ေကာင္စစ္ဌာန
အလုပ္ရွင္
မိခင္ႏိုင္ငမ
ံ ွ လူမႈဝန္ထမ္းဌာန

ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမႈမွာ မိသားစုဝင္အတြင္းမွ မဟုတ္ခ့လ
ဲ ွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
ေဖၚျပခဲေ
့ သာ အစီအစဥ္အတိုင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေက်ာင္းဖက္မွ
ႀကိဳးပမ္းရင္း မိသားစုႏွင့အ
္ တူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမႈမွာ ISY မွဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ဆရာႏွင့္ပတ္သက္ေနလွ်င္ ေဖၚျပ
ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္အတိုင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားေရးရာအတိုင္ပင္ခံအစား သက္ဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းအုပ္ကသာ တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္မွ ေက်ာင္းဒါ႐ုိက္တာကို ခ်က္ျခင္း
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ဒါ႐ုိက္တာမွ Board Chair ထံအေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အျပစ္ေပးဆံုးမျခင္းမွ အလုပ္မွရပ္ဆိုင္းထုတ္ပယ္ျခင္းအထိပါဝင္သည္။

