ေဘးကင္းလံုၿခံဳေအာင္ ေနျခင္းကေလး အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
Burmese / ျမန္မာ

Keeping Safe: Child Protection Curriculum

မိဘ/ေစာင့္ေရွာက္သူ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေအာင္ ေနျခင္း- ကေလး အကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း [Child Protection Curriculum (KS:CPC)] သည္ ကမာၻ႔အဆင့္မီၿပီး
သက္ေသအေထာက္အထားကို အေျခခံသည့္ ကေလး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊ ၎သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကို အသိရွိရန္၊ ယံုၾကည္ရသည့္လူႀကီးတစ္ဦးအား ေျပာျပရန္၊ ေလ်ာ္ညီေသာ ထိေတြ႕မႈႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ထိေတြ႕မႈတို႔ကို နားလည္ရန္ႏွင့္
မိမိတို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေအာင္ ေနရမည့္နည္းလမ္းမ်ားတို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ KS:CPC ကို အလံုးစံုေသာ ေလ့က်င့္သင္တန္းပညာရပ္ကို တက္ေရာက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ
ပညာသင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါသည္။

အာေဘာ္

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အဓိက အာေဘာ္ ႏွစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံထားသည္• ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေနရမည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္
• ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္လူမ်ားအား ေျပာျပျခင္းအားျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေနရရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

အာရံုစိုက္ရမည့္ ေနရာမ်ား

အာရံုစိုက္ရမည့္ေနရာ ေလးေနရာမွတစ္ဆင့္ အာေဘာ္မ်ားကို တင္ျပပါသည္1. ေဘးကင္းလံုၿခံဳေနရရန္ အခြင့္အေရး
2. ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
3. မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကို အသိရွိျခင္းႏွင့္ တိုင္တန္းျခင္း
4. အကာအကြယ္ေပးေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

အယူအဆမ်ား

ေအာက္ပါ ဇယားသည္ အတန္းအဆင့္အလိုက္ အယူအဆမ်ားကို ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသက္အရြယ္ႏွင့္တကြ
ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္အေလ်ာက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းအရ တင္ျပထားပါသည္။
ေစာေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားအသက္ 3-5 ႏွစ္

ေစာေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားအသက္ 5-7 ႏွစ္

မူလတန္း အတန္းမ်ားအသက္ 8-10 ႏွစ္

အလယ္တန္း အတန္းမ်ားအသက္ 11-14 ႏွစ္

အထက္တန္း အတန္းမ်ားအသက္ 15-17 ႏွစ္ႏွင့္အထက္

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေနရရန္
အခြင့္အေရး
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား

ခံစားခ်က္မ်ား
လံုၿခံဳမႈရွိသည္ ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိ
သတိေပးသည့္ သေကၤတမ်ား
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား

ခံစားခ်က္မ်ား
လံုၿခံဳမႈရွိသည္ ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိ
သတိေပးသည့္ သေကၤတမ်ား
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
အႏၱရာယ္ႏွင့္အရဲစြန္႔မႈ

ခံစားခ်က္မ်ား
လံုၿခံဳမႈရွိသည္ ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိ
သတိေပးသည့္ သေကၤတမ်ား
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
အႏၱရာယ္ႏွင့္ အရဲစြန္႔ျခင္း
လိင္ဆိုင္ရာ မတရားျပဳက်င့္ရန္
ခ်ဥ္းကပ္မႈ

လံုၿခံဳမႈရွိသည္ ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိ
သတိေပးသည့္ သေကၤတမ်ား
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား
အႏၱရာယ္ႏွင့္ အရဲစြန္႔မႈ
လိင္ဆိုင္ရာ မတရားျပဳက်င့္ရန္
ခ်ဥ္းကပ္မႈ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈႏွင့္
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

လံုၿခံဳမႈရွိသည္ ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိ
သတိေပးသည့္ သေကၤတမ်ား
အႏၱရာယ္ႏွင့္ အရဲစြန္႔မႈ
လိင္ဆိုင္ရာ မတရားျပဳက်င့္ရန္
ခ်ဥ္းကပ္မႈ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈႏွင့္
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
အျပဳသေဘာေကာင္းမြန္ေသာ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လိုအပ္မႈမ်ား ႏွင့္ တပ္မက္မႈမ်ား
မည္သူမည္ဝါျဖစ္မႈ
ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား
ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕မ်ား

လိုအပ္မႈမ်ား ႏွင့္ တပ္မက္မႈမ်ား
မွ်တမႈ ႏွင့္ မမွ်တမႈ
ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
မည္သူမည္ဝါျဖစ္မႈ
ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား
အႏိုင္က်င့္ျခင္း
အင္အား
ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕

အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
မည္သူမည္ဝါျဖစ္မႈ
ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား
ပံုစံတက် လိင္အမ်ဳိးအစား
အႏိုင္က်င့္မႈ
အြန္လိုင္းျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ
အင္အား
လွည့္စားမႈမ်ား ႏွင့္ လာတ္ထိုးမႈမ်ား
ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕

အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
သေဘာတူညီခ်က္
ေကာင္းမြန္ေသာ ႏွင့္
မေကာင္းမြန္ေသာေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား
ပံုစံတက် လိင္အမ်ဳိးအစားမ်ား
အႏုိင္က်င့္မႈ
အြန္လိုင္းျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ
အင္အား
ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
သေဘာတူညီခ်က္
ေကာင္းမြန္ေသာ ႏွင့္
မေကာင္းမြန္ေသာ
-ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား
ပံုစံတက် လိင္အမ်ဳိးအစားမ်ား
အႏိုင္က်င့္မႈ
အြန္လိုင္းျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ
အင္အား
လိင္ဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈ
ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕

မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈကို
အသိရွိမႈႏွင့္ တိုင္တန္းမႈ
အကာအကြယ္ေပးေစေသာ
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း အမည္မ်ား
အမ်ားဆိုင္ရာ ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း
လံုၿခံဳေသာ ႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ ထိေတြ႕မႈ
ပံေ
ု ဖာ္ေပးသည့္ မေတာ္မတရားျပဳက်င္မ
့ ႈ
လံုၿခံဳေသာ ႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ
လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း အမည္မ်ား
အမ်ားဆိုင္ရာ ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း
လံုၿခံဳေသာ ႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ ထိေတြ႕မႈ
ပံုေဖာ္ေပးသည့္
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ
လံုၿခံဳေသာ ႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ
လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
လွည့္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ

ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း အမည္မ်ား
အမ်ားဆိုင္ရာ ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း
လံုၿခံဳေသာ ႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ ထိေတြ႕မႈ
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္
လ်စ္လ်ဴရႈမႈ
လံုၿခံဳေသာ ႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ
လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
အြန္လိုင္း လံုၿခံဳမႈ
လိင္ဆိုင္ရာ မတရားျပဳက်င့္ရန္အတြက္
- အြန္လိုင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈ
အိမ္တြင္း ႏွင့္ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ

ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း အမည္မ်ား
အမ်ားဆိုင္ရာ ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္
လ်စ္လ်ဴရႈမႈ
သမီးရည္းစား အၾကမ္းဖက္မႈ
အြန္လိုင္း လံုၿခံဳမႈ ႏွင့္
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ
လိင္ဆိုင္ရာ ဖုန္းအမွာစာပို႔ျခင္း
အိမ္တြင္း ႏွင့္ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ
အလားအလာရွိသည့္
ထိခိုက္ဖြယ္ျပႆနာကို
ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမႈ

ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိမႈ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်န္းမာေရး
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္
လ်စ္လ်ဴရႈမႈ
လိင္ဆိုင္ရာ မတရားက်င့္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ
သမီးရည္းစား အၾကမ္းဖက္မႈ
အြန္လိုင္း လံုၿခံဳမႈ ႏွင့္
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ
လိင္ဆိုင္ရာ ဖုန္းအမွာစာပို႔ျခင္း
အိမ္တြင္း ႏွင့္ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ
အလားအလာရွိသည့္
ထိခိုက္ဖြယ္ျပႆနာကို
ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမႈ

ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိျခင္း
ႀကံ႕ခိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ
မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕

ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိျခင္း
ႀကံ႕ခိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ
မဆုတ္မနစ္္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕

ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈရွိျခင္း
ႀကံ႕ခုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ
မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကြန္ျခာအဖြဲ႕

ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ႀကံ႕ခိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ
မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကြန္ျခာအဖြဲ႕

ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ႀကံ႕ခုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ
မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ကြန္ျခာအဖြဲ႕
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကြန္ျခာအဖြဲ႕

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ စင္တာကို ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ KS:CPC ဝက္ဘ္ဆိုက္- http://tiny.cc/KSCPC-ParentCarerInfo တြင္ၾကည့္ရႈပါ
KS:CPC | Parent information | October 2018

