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အိမ်၌ ပညာဆည်းပူးရေး 
အတွက် တည်ရဆာက်ခြင်း 
ေင့်ကသလးအား အိမ်၌ စာေင်သပးေန် ေင်ေည် ကျွမ်းကျင်ေူ ေုိ့မဟုတ် ပညာေင်ကကားပုိ့ချေူ တစ်ဦး ခြစ်ေန်မလုိပါ။ 

ေင့်ကသလး၏ သကျာင်း၊ မူကကိ ေ့ုိမဟုတ် ကသလးများစင်တာေည် ေင် ကသလး အိမ်၌ စာေင်ေန် စာများကုိ ရှာသပးပါမည်။ 

ေင့်ကသလး စာေင်ယူေန် တိတ်ဆိတ် အဆင်သခပေည့် သနောတစ်ခုကုိ လုပ်သပးခခင်းခြင့် ေင့်ကသလးအား ေင် ပ့ံပုိးသပးနုိင်ပါေည်။ 

ေင့်ကသလး၏ ဆောဆောမထံမှ သမျှော်လင့်ေမည့်အော 

ေင့်ကသလး၏ သကျာင်းအုပ်ကကီး၊ မူကကိ ညွှနက်ကားသေးမှူး ေ့ုိမဟုတ် 
ဆောဆောမေည် ပံုမှန်လမ်းသကကာင်းများအေ ေင့်အား ဆက်လက်၍ 
ဆက်ေွယ်သနပါလိမ့်မည်။ ေူတ့ုိေည် ေင့်ကသလး အိမ်၌ စာေင်ေန် 
စာများကုိ ရှာသြွသပးနုိင်ေည်။ 

ေင့်ကသလးအား ေင် ပ့ံပုိးနုိင်ပံု 

သကျာင်းေူသကျာင်းေားများေည် ပံုမှန်လုပ်ရုိးလုပ်စဥ် 

နှင့် သေချာမှု ကုိ လုိအပ်ေည်။ ေင် သအာက်ပါတုိ့ 

အားခြင့် ေင့်ကသလးကုိ ပ့ံပုိးနုိင်ေည်- 

• ပံုမှန် လုပ်ရုိးလုပ်စဥ်များနှင့် သမျှော်လင့်ထားချက်များကုိ ြန်တီးသပးခခင်း
• စာလုပ်ေန်အတွက် သေးကင်းပပီး တိတ်ဆိတ်သော သနောတစ်ခုကုိ 

လုပ်သပးခခင်း 

• ေူတုိ့၏ ကကီးထွားမှုနှင့် လုိက်ြက်ေည့် အဆင့်၌ ေူတုိ့အား
ကကီးကကပ်သပးခခင်း

• ေူတ့ုိ၏ စာအလုပ်ကုိ စီမံေန်နှင့် လုပ်ခုိင်းသစေန် မကကာခဏ
စစ်သဆးကကည့်ခခင်း

• ေူတ့ုိ အွန်လုိင်းတွင် မည်မျှေ အချနိက်ကာသကကာင်း
သစာင့်ကကည့်ခခင်းနှင့် ၎င်းကုိ ကုိယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် 
မျှေတသအာင်လုပ်သပးခခင်း

• ဆောမများထံမှ ဆက်ေွယ်မှုများကုိ စစ်သဆးသပးခခင်းနှင့်
ေင့်ကသလးသကျာင်း ေုိ့မဟုတ် သစာသစာပုိင်း
ပညာေင်ယူသေးစင်တာနှင့် အဆက်အေွယ် လုပ်လျက်သနခခင်း

အိမ်၌ စာေင်ယူေန် သနောတစ်ခု လုပ်သပးခခင်း 

အိမ်တုိင်းမှာ ကဲွခပားခခားနားေည်။ ေင့်ကသလး စာေင်ယူေန် တိတ်ဆိတ်ပပီး 
အဆင်သခပေည့် သနောတစ်ခုမှာ အသထာက်အကူပပပါမည်။ 

သကျာင်းေူသကျာင်းေား အချ ိုတွ့င် ေူတ့ုိ အိမ်စာလုပ်ေန် ပံုမှန်သနောများ 
ရိှသကာင်း ရိှနုိင်ပါေည်။ ဤသနောမှာ အချနိက်ကာကကာအတွက် စာလုပ်ေန် 
ေုိ့မဟုတ် စာေင်ယူေန် မေင့်သတာ်နုိင်သကာင်း မေင့်သတာ်နုိင်ပါ။

စာေင်ေန် အသကာင်းဆံုး သနောမှာ- 

• အတူမျှေေံုးကကေည့် မိေားစု သနော၊ ဧည့်ခန်း ေ့ုိမဟုတ်
ထမင်းစားခန်း (ေူတ့ုိ၏ အိပ်ခန်း မဟုတ်)

• တိတ်ဆိတ်သနနုိင်ေည့် သနော တစ်ခု

• အင်တာနက် ေုိ့မဟုတ် wifi လုိင်းအားသကာင်းေည့်သနောနှင့် နီးနီး

• လူကကီးတစ်သယာက် ရိှသနပပီး သစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှု
သပးနုိင်ေည့် တစ်သနောော 

• စာေင်ယူေန်အတွက် စာသေးကိေိယာနှင့် မီးပလပ်တပ်မည့်သနော
အပါအဝင် ေင့် ကသလး လုိအပ်ေည့် အောများနှင့် နီးနီး၊

• ခလုတ်တုိက်မည့် သေးေန်မှ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း

• ေောဝ အလင်းသောင်နှင့် အလင်းသောင် မစူးသော သလဟာနယ်သနော

• အဆင်သခပမည့် ထုိင်ခံုနှင့် စာကကည့်စားပဲွ ေ့ုိမဟုတ် စားပဲွရိှေည့် 
တစ်သနောော။
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လုပ်ရုိးလုပ်စဥ်များနှင့် သမျှော်လင့်စောများကုိ ြန်တီးပါ 

သမျှော်လင့်စောများနှင့် လုပ်ရုိးလုပ်စဥ်များ ချမှတ်ထားခခင်းေည် ေင့် 
ကသလး စာေင်ယူေန် အသထာက်အကူပပပါမည်။ 

ေင် ဤကိစ္စကုိ သအာက်ပါအားခြင့် လုပ်နုိင်ေည်- 

• ပံုမှန် နံနက် နှင့် ညသန လုပ်ရုိးလုပ်စဥ်များကုိ
ထိနး်ေိမ်းထားခခင်း

• တစ်သနတ့ာကုိ ပံုမှန် အစာစားချနိ်များနှင့် အိပ်ောဝင်ချနိ်များခြင့် 
ြဲွစ့ည်းထားခခင်း

• တစ်သနတ့ာကုိ ေူတုိ့၏ ပံုမှန် အစီအစဥ် ေ့ုိမဟုတ်
အချနိ်ဇယားအသပါ် အသခခခံ၍ ချမှတ်ထားခခင်း

• သနစ့ဥ် ‘check-in’လုပ်ခခင်းခြင့် စတင်ခခင်းနှင့်ပပီးဆံုးခခင်း

• ေူတုိ့အား ောသမျှော်လင့်ထားေည်ကုိ ေူတုိ့နားလည်သကကာင်း
သေချာသစခခင်း

• တစ်သနတ့ာလံုး ပံုမှန် စားေန်နှင့်သောက်ေန် အားလပ်ချနိ်များ
ကုိယ်လက်ဆန့တ်နး်ေန် ေုိ့မဟုတ် အနီးအနားလှုပ်ရှားေွားလာေန်ကုိ
တုိက်တွနး်အားသပးခခင်း

• ေူတ့ုိ အာရံုစုိက်လျက်ရိှပပီး လမ်းမှန်ကမ်းမှန် ရိှသနသစေန်
သနတ့ာတစ်သလျှောက် ေူတ့ုိအား စစ်သဆးသပးခခင်း

ေင့်ကသလးနှင့် ဆက်ေွယ်ပပီး အဆက်အေွယ် ရိှလျက်သနပါ 

ေင်ေည် ေင့်ကသလး၏ ပညာဆည်းပူးသေးကုိ ေူတ့ုိအား သမးခွန်းများ 
သမးခမန်းခခင်းအားခြင့် ပါဝင်ပတ်ေက်လျက် သနနုိင်ပါေည်။ ဤေုိ့ခြင့် ေူတုိ့အား 
ေူတုိ့ သကျာင်းမှေရိှသော ညွှနက်ကားချက်များကုိ စီမံေန် အသထာက်အကူခြစ်ပပီး 
ေူတုိ့၏ ပညာဆည်းပူးသေးအတွက် ဦးစားသပးောများကုိ ေတ်မှတ်နုိင်ပါေည်။ 

တစ်သနတ့ာ အစ၌ သမးေန်- 

• ယသန ့မည်ေည့်အောများကုိ ေင် သလ့လာသနေလဲ။

• ေင်၏ ေင်ယူသေး လျှောထားချက်များ (ေ့ုိ) ပန်းတုိင်များမှာ
အေယ်နည်း။

• ေင့်အချနိ်ကုိ မည်ေုိ့ အေံုးချမည်နည်း။

• ေင် မည်ေည့် ေင်းခမစ်များကုိ လုိေလဲ။

• ေင် မည်ေည့် ပ့ံပုိးမှုကုိ လုိေလဲ။

တစ်သနတ့ာ အဆံုး၌ သမးေန်- 

• ယသန ့ေင် ောသလ့လာခ့ဲေလဲ။

• ယသန ့လုပ်စောများ အသကကာင်း ေင် ောကကိက်ထားေလဲ။

• အခက်အခဲက ောလဲ။ ကျွန်ု ပ်တ့ုိ အခက်အခဲကုိ မည်ေ့ုိ
သကျာ်လွှားနုိင်ေလဲ။

• ယသန ့ောသကာင်းခ့ဲေလဲ။ အေယ်သကကာင့် သကာင်းခ့ဲေလဲ။

• ေင် အဆင်သခပေလား။ ေင် ဆောမကုိ တစ်ခုခု သမးေန် လုိေလား။

• မနက်ခြန် ပုိသအာင်ခမင်ေန် တစ်စံုတစ်ခုနှင့် အကူအညီ
လုိေလား။

ေင့်အိမ်သထာင်စုရိှ လုပ်စောများကုိ ခြစ်နုိင်ေမျှေ 
များများလုပ်ပါ 

အိမ်၌ သလ့လာစော အော အများအခပား ရိှပါေည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ 
ချက်ပပတ်ခခင်းခြစ်ေည်။ ချက်ပပတ်ော၌ ေင့်ကသလးအား ဝင်လုပ်ပါသစ။ 
၎င်းတ့ုိမှာ ချက်နည်းပပတ်နည်း ြတ်သပးခခင်း၊ ချက်စောများကုိ ခခင်တွယ်သပးခခင်း၊ 
အေော ခမည်းသပးခခင်း ေုိ့မဟုတ် ေံုးေပ်သပးခခင်းတ့ုိခြစ်ေည်။ လုပ်စော 
မလုပ်မီ၊ လုပ်သနစဥ် နှင့် လုပ်ပပီးသနာက် သမးခွန်း သမးခခင်းအားခြင့် ေင့် 
ကသလးနှင့် ဆက်လက် ဆက်ေွယ်သနပါ။ ေူတ့ုိ အာရံုစုိက်လျက်ရိှသနသစပါ၊ 
လမ်းမှန်ကမ်းမှန် သောက်သနသစပါ။ 

ေင့်ကသလး၏ ဆောဆောမ၊ အတန်းေူ အတန်းေားများနှင့် 
သကျာင်းတုိ့နှင့် ဆက်ေွယ်ပါ 

ဆက်ေွယ်ေန် နည်းလမ်း အေစ်များ ချမှတ်ထားပပီး ေင့်ကသလး ေူတ့ုိ၏ 
မိတ်သဆွများနှင့်ဆောဆောမတ့ုိနှင့် ဆက်ေွယ်ေည့် လက်ရိှ 
နည်းလမ်းများကုိ ထိန်းေိမ်းထားပါ။ ၎င်းတ့ုိမှာ ြုန်း၊ ဗီဒီယုိ တ့ုိမှတစ်ဆင့်၊ 
အီးသမးလ် ေုိ့မဟုတ် သခတ်သဟာင်းနည်းပ့ုိစ်ကတ် ေုိ့မဟုတ် pen-pal တ့ုိမှ 
တစ်ဆင့်ခြစ်နုိင်ေည်။ 

ဤေုိ့အားခြင့် သကျာင်းေူသကျာင်းေားများမှာ အခခားေူများနှင် 
အဆက်အေွယ်ရိှသနသကကာင်း ခံစားေမည်ခြစ်ပပီး အထီးကျန် 
သနသကကာင်း ခံစားေမည် မဟုတ်ပါ။ 

တစ်ဆင့်ပွား မိေားစုနှင့် ဆက်ေွယ်ပါ 

တစ်ဆင့်ပွား မိေားစုနှင့် ချစ်ခင်ေေူတ့ုိနှင့် ဆက်လက် ဆက်ေွယ်ထားေန် 
မသမ့ပါနှင့်။ ေင်နှင့် ေင့်ကသလးေည် အိမ်၌ လုပ်သနေည့် 
ပညာေင်ကကားသေးကုိ သခပာခပနုိင်ပါေည်။ 

ေင့်ကသလး၏ ကျန်းမာသေးသကာင်းမွန်မှုကုိ ပ့ံပုိးပါ 

အိမ်မှသန၍ ကကာကကာ ပညာဆည်းပူးသေးေည် စိတ်သောက နှင့် 
စိတ်ပူပန်မှုတ့ုိ ခြစ်ပွားသစနုိင်ေည်။ 

အိမ်၌ ပညာဆည်းပူးသနစဥ် ေင့်ကသလး၏ ကျန်းမာသေးသကာင်းမွန်မှုကုိ 
ေင် မည်ေုိ့ ပ့ံပုိးသပးနုိင်သကကာင်း  ourlearning.sa.edu.au ၏ 
မိေများအတွက် အကကံဉာဏ်အပုိင်းတွင် သတွရိှ့နုိင်ေည်။
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