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လက်စဲွစာအုပ်၏ရညရွ်ယ်ချက်

ဤလက်စဲွစာအပ်ုသည် တာခ့်ခ�ုိင်တင်ွ ၂၀၂၀ အတင်ွး COVID 19 ကမ�ာအ�ှ�ံကူးစက်ြပန ့�ှ်�ံမ�
ြဖစ်ေပ� ေနစ�်အတင်ွး ေရ��ေြပာင်းပညာေရးေဆာင်ရွက်သူများမှ အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူ
သင်�ကားမ��ှင့ ် အြခားေသာအစားထုိးပညာေရးနည်းလမ်းများကုိ မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ
စာအပ်ုြဖစ်သည်။

မတညီူေသာပညာေရးချ�်းကပ်မ�ပုံစံများသည် မတညီူေသာအေြခအေနအတက်ွ သင့ေ်လျာ်မ�
�ိှ ေသာ်ြငားလည်း ဤလက်စဲွစာအပ်ုသည် တာခ့်ခ�ုိင်အတင်ွး�ိှ ပညာေရးလပ်ုေဆာင်သူများမှ
ြဖစ်ေပ�ေနသည့်အေြခအေနများကုိ တနု ့်�ြပနေ်ဆာင်ရွက်စ�်အတင်ွး လပ်ုငနး်စ�်များကုိ
ေကာက်ေ�ကာင်းေရးဆဲွထားေသာစာအပ်ုြဖစ်�ပီး အေရးေပ�အေြခအေနတင်ွ ပညာေရးကုိ
မည်သိ�လက်ဆက်ပ့ံပုိးေပးရမည်ကုိ အေတ�အ�ကံ�၌ အေြခခံေသာအ�ကံေပးမ�များလည်း
ေဖာ်ြပထားေပးသည်။ 

ဤလက်စဲွစာအပ်ုသည် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း၊ ကုနက်ျစရိတ်များ၊ လိအုပ်ေသာပစ�ည်းကိရိယာ
များ�ှင့ ် သက်ဆုိင်ေသာက�များအြပင် စိနေ်ခ�မ�များ�ှင့အ်စားထုိးသင်ယူသင်�ကားမ�နည်း
လမ်းများလည်းပါ ဝင်သည်။ 

HBL တွင်ဆရာများကေကျာင်းသားအားလုံး၏အပူချနိကုိ်တုိင်းတာ�ပီးလူ
တုိင်းတွင်�ှာေခါင်းပိတ်များ�ှင့်လက်သန ့ေ်ဆးရညမ်ျား �ိှသည်
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အေြခအေန�ှင့်စပ်လျ�်းေသာ�ှင်းြပချက်

COVID 19 အ�ကပ်အတည်းသည် ကမ�ာတဝှမ်း၌�ိှေသာေကျာင်းများအတွက်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာ သင်�ှစ်တွင် ပညာေရးလက်လှမ်းမီ�ိုင်ရန် မ�ကံ�စဖူးေသာစိန်ေခ�မ�
များြဖစ်ေပ�ေစသည်။ UNESCO ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ၊ ကမ�ာတဝှမ်း၌�ိှေသာ�ိုင်ငံေပါင်း
၁၆၅ �ိုင်ငံတွင် �ိုင်ငံအ�ှ�ံေကျာင်းပိတ်ထားမ�ေ�ကာင့် သင်ယူသူေပါင်း ၁.၄ ဘီလယံေကျာ်
ကုိ ထိခုိက်မ�ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲသည်။ ထုိေကျာင်းအများအြပားထဲတွင် ထုိင်း�ိုင်ငံအတွင်း၌�ိှ
ေသာ ေရ��ေြပာင်းေကျာင်း (MLCs) များလည်းပါဝင်�ပီး စာသင်�ှစ်တစ်�ှစ်တာလံးု ေကျာင်း
ပိတ်ခ့ဲရသည်။ ေကျာင်းများပိတ်ထားြခင်းသည် ေကျာင်းသားများ၊ ဆရာများ�ှင့် သူ
တိ�၏မိသား စုများအေပ�အကျ�ိးသက်ေရာက်မ��ိှသည်သာမက ကမ�ာတဝှမ်း၌�ိှေသာလူမ�
အသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့်စီး ပွါးေရးများကုိလည်း များစွာေသာ ေနာက်ဆက်တွဲဆုိးကျ�ိးများ
ြဖစ်ေပ�ေစသည်။

ထုိင်း�ိုင်ငံတွင်�ိှေသာ ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများအေနြဖင့် ကုိဗစ်-၁၉ ၏အကျ�ိးသက်ေရာက်
မ��ှင့် ေလာ့ခ် ေဒါင်းြပ�လုပ်မ�များေ�ကာင့် လွန်စွာထိခုိက်မ�များ�ိှေစ�ပီး ေရ��ေြပာင်းရပ်ကွက်
များသည်လည်း ပုိမုိဆုိးရွား သည့်ြပဿနာများ�ှင့် ရင်ဆုိင်ခ့ဲရသည်။ ထုိင်း�ိုင်ငံတစ်ခွင်
တွင် ခန ့်မှနး်ေြခအားြဖင့် ေရ��ေြပာင်းလုပ် သားများဦးေရ ၄ သနး်�ိှ�ပီး ၃၀၀,၀၀၀ မှ
၄၀၀,၀၀၀ ေသာလူဦးေရသည် ကေလးသူငယ်များြဖစ်�ကသည်။ ဤများစွာေသာ
တရားဝင်ေနထုိင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းမ�ိှသည့်ေရ� �ေြပာင်းအလုပ်သမားများသည် ပုံမှန်မ�ိှ
ေသာအလုပ်အကုိင်၊ ရာသီအလိုက်အလုပ်အကုိင်များကုိလုပ်ကုိင်ေန�က�ပီး အေြခခံလူ
တနး် စားဘဝအေြခအေနတွင်ေနထုိင်ေန�ကသည်။ စီးပွါးေရးအေပ� ကုိဗစ်-၁၉ အကျ�ိး
သက်ေရာက်မ�ေ�ကာင့် များစွာေသာအလုပ်သမားများအတွက် ဝင်ေငွရ�ိှမ�ေနာက်ေ�ှးြခင်း
သိ� မဟုတ် အလုပ်လက်မ့ဲ ြဖစ်ြခင်းများြဖစ်ေပ�ေစသည်။ ဤအေ�ကာင်းအရင်းေ�ကာင့်
ကေလးသူငယ်များသည် မိမိ၏မိသားစုကုိ ပ့ံပုိးကူညီသည့်အေနြဖင့် မိမိ၏ေမာင်�ှမများ
ကုိဂ�ုစုိက်ေပးရန် သိ� မဟုတ် ကုိယ်တိုင်လုပ်ငနး်ခွင်သိ� ဝင် ေရာက်လုပ်ကုိင်ရန် ေကျာင်း
ထွက်ခ့ဲ�ကသည်။ ထုိမ�မက၊ မိဘအများစုအတွက်လည်း မိမိ၏ကေလး၏ တစ်�ှစ်တာလံးု
ပညာေရး�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ �ှစ်စ�်၊ လစ�်ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ပ့ံပုိးေပးရန် အတား အစီး
ြဖစ်ေပ�ေစသည်။ 

ထိ� ေ�ကာင့် ေရ��ေြပာင်းကေလးများအတွက် ပညာေရးသိ�ဆက်လက်လက်လှမ်းမီ�ိုင်ရန်၊ သူ
တိ�၏ဆရာ၊ ဆရာများ�ှင့်အတနး်ေဖာ်များကုိမျက်�ှာချင်းဆုိင်ြမင်ေတ��ိုင်ရန်၊ အ�မဲတမ်း
သင်ယူ�ိုင်ရန်၊ ပါဝင်မ��ိှရန် �ှင့် လံုြခံ�စိတ်ချမ�ရ�ိှေရးအတွက် လွန်စွာအေရးပါသည်။ ဤ
က့ဲသိ� လိုအပ်ချက်များေ�ကာင့် အိမ်တွင်း အေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�စနစ်ကုိ ဇွန်လ ၂၀၂၀
တွင် ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများမှစတင်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲ ြခင်းြဖစ်သည်။ 

* Ministry of Education and Migrant Working Group. (2018) See also: Thame, C., and
Patrawart, K. (2017, February). Strengthening out of school children mechanisms in Tak
Province. Save the Children Thailand.
** Sasaki, M. & Tyrosvoutis, G. (2020). Education Reimagined. Covid-19 Emergency
Response for Migrant Education. TeacherFOCUS. Available at: https://0e20422b-7659-4a4c-
90c2-4dc514d5f944.filesusr.com/ugd/033e38_9b75a4afe8da4640aceb1a4d629c7752.pdf?
index=true 



အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ဆုိတာဘာလဲ?

ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် မိမိတိ�၏ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းတည်ေနရာအနးီ
တဝိှက် တွင်ေနထုိင်ေလ့�ိှ�ကသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်�ှစ်၏အစပုိင်း၌ ေရ��ေြပာင်း
ေကျာင်းများပိတ်ထားချနိတ်ွင် ဆရာ၊ဆရာ မများသည် ထုိရပ်ကွက်များသိ� �သွားေရာက်�ပီး
ရပ်ကွက်အနးီအနားတစ်ဝိှက်တွင် စာသင်�ကားမ�များစတင်ြပ�လုပ်ခ့ဲသည်။ လံုြခံ�မ��ိှေသာ
မည်သည့်ေနရာ၌မဆုိ သင်ခနး်စာများကုိသင် �ကားပိ� ချေပးမ�များြပ�လုပ်ခ့ဲသည်။ ဆရာ၊
ဆရာမများသည် ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများပိတ်ထားေနစ�်အတွင်း မိမိတိ�၏ေကျာင်းသား
ေကျာင်းသူများ ဆက်လက်ပညာသင်ယူ�ိုင်ရနအ်တွက် ဆုိင်ကယ်အား ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေကျာင်း
ကားအားြဖင့်ြဖစ်ေစ ေနစ့�်ရပ်ကွက်များသိ� �သွားေရာက်ခ့ဲ�ကသည်။  
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အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�သည် ေကျာင်းတွင်း
သင်ယူသင်�ကားမ� �ှင့်မည်သိ� �ကဲွြခားမ� �ိှသလဲ?

ေကျာင်းတွင်းအေြခြပ�မှ အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�သိ� �လဲွေြပာင်းချနိတ်ွင် အေြခ
အားြဖင့်စ�်း စားထားရမည့်အရာသည် ေကျာင်းသားများသည်မိမိ၏ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့်ထိေတ��မ�
အချနိန်ည်းပါးသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများသည် အချနိဇ်ယားအသစ်�ှင့်အပတ်စ�်အချနိဇ်ယားများ
ေရးဆဲွရနလိ်ုအပ်�ပီး မတူညီေသာအတနး်များအတွက်ဆရာ၊ဆရာမများအချင်းချင်း�ကားတွင်
ည�ိ�ှ�ိင်းေဆာင်ရွက်မ�များြပ� လုပ်ရသည်သာမက အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ကာလ
အတွင်း သင်�ုိး�ွနး်တမ်း၏မည်မ� ေလာက်�ပီးဆုံး�ိုင်ရန�ှ်င့် မည်သည့်ဘာသာရပ်တွင်�ိှေသာ
မည်သည့်သင်ခနး်စာေခါင်းစ�်များကုိ ဦးစားေပးရန  ်ေရးဆဲွခ့ဲ�ကသည်။ အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူ
သင်�ကားမ�သည် ပညာသင်�ှစ်၏အေရး�ကီး ေသာအစိတ်အပုိင်းအြဖစ်လိုအပ်လာပါက ေကျာင်း
များသည် သင်�ုိး��နး်တမ်းအထဲမှ မိမိတိ� ��ပီး ေြမာက်ေစချင်ေသာ အနည်းဆုံးသင်ခနး်စာပမာဏ
ကုိ တည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်�ပီး ပညာသင်�ှစ်အတွင်း ထုိပမဏကုိ �ပီးေြမာက်ရနရ်ည်ရွယ်ထားရ
မည်။ ေကျာင်းစာသင်�ှစ်ေနာက်ဆုံးစာေမးပဲွ သိ� မဟုတ် စာေမးပဲွစစ်ေဆးမ�များသည် ထုိသင်ခနး်စာ
များ၌ မူတည်�ိုင်သည်။ 

အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�စတင်ရာတွင် ခရီးစရိတ်�ှင့် ဆက်သွယ်ေရးအပါအဝင်အချ�ိ
ေသာ အေရး�ကီးက�များ၌လည်း အပုိေဆာင်းပ့ံပုိးမ�များလိုအပ်သည်။ ဆရာ၊ဆရာမများသည်
ရပ်ကွက်များသိ� ေနစ့�်သွားလာရေသာေ�ကာင့် ခရီးစရိတ်လိုအပ်ချက်များြဖစ်ေပ�ေစသည်။ ဆက်
သွယ်ေရးကုနက်ျ စရိတ်ပ့ံပုိးမ�များပုိ၍လိုအပ်ြခင်း - ဖုနး်ေခ�ဆုိမ��ှင့်အင်တာနက်ေဒတာေ�ကးက့ဲသိ�
ေသာပ့ံပုိးမ�များသည် အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ည�ိ�ှ�ိင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ရနအ်တွက်
အချင်းချင်းဆက်သွယ်မ�များ�ှင့် မိဘများ�ှင့်ဆက်သွယ်မ�များြပ�လုပ်�ိုင်ရန  ် အကူအညီလိုအပ်
သည်။ 

ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများ�ှင့်ေကျာင်းများကုိ ေထာက်ပ့ံေပးေသာ အဖ�ဲအစည်းများသည် အိမ်တွင်း
အေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လုပ်ေဆာင်�ိုင်ရန  ် ဆရာ၊ဆရာမများအတွက်မည်သည့်သင်တနး်များ
လိုအပ်ေ�ကာင်းကုိလည်း အကဲြဖတ်ေလ့လာရသည်။ အြခားေရ� �ေြပာင်းကျာင်းများ သိ� မဟုတ် မိတ်
ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ (ဥပမာ - မိခင်အဖ�ဲအစည်းများ၊ အလ��ှင်များ၊ သိ� မဟုတ် အြခားေသာကွန်
ယက်အဖ�ဲများ)သည် အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�နည်းစနစ်များ�ှင့်ပတ်သက်�ပီး
အေတ�အ�ကံ��ိှပါက မိမိတိ� ကုိ သင်တနး်ေပးြခင်း သိ� မဟုတ် အေတ�အ�ကံ�ဖလှယ်မ�များြပ�လုပ်ေပး
ရန  ်ဆယ်သွယ်�ိုင်သည်။ လက်�ိှ ြဖစ်ေပ�ေနေသာ အေြခအေန�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာသင်တနး်များကုိ
လည်းပ့ံပုိးေပးသင့်သည်။ ဥပမာ - Help Without Frontiers Thailand Foundation (HWF)

လက်ေအာက်�ိှေကျာင်းများမှ ဆရာ၊ဆရာမများသည် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာ
သင်တနး်များရ�ိှ�ပီး ေကျာင်းသား�ှင့် ဆရာများ၏ကုိယ်ပူချနိကုိ်ပုံမှနတိ်ုင်းတာြခင်း၊ မှနက်နစွ်ာ
လက်ေဆးြခင်း�ှင့်မှနက်နစွ်ာ�ှာေခါင်းစည်း တပ်ြခင်းများပါဝင်သည်။ အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူ
သင်�ကားမ�ကုိအေထာက်အကူြဖစ်ေစရနအ်တွက် နည်းပညာအသုံးြပ�မ��ှင့်ပတ်သက်ေသာ
သင်တနး်များလည်း ပ့ံပုိးေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။ ဥပမာ - ေြပာင်းေရ� �ရနလ်ွယ်ကူေသာခရီးေဆာင်
Wifi စက်ကိရိယာများကုိတပ်ဆင်ြခင်း�ှင့်အသုံးြပ�ပုံြပ�နည်း များ။   

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအပုိင်းတွင် အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်�ကားမ�စီစ�်ေရးဆဲွြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်း�ှင့်
လုပ်ေဆာင် ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာလုပ်ေဆာင်နည်းများကုိေဖာ်ြပထားသည်။ 



၁.ေကျာင်းသားများ၏တညေ်နရာကုိေြမပုံသတ်မှတ်ေပးြခင်း - မည်သည့်ေကျာင်းသားသည်
မည် သည့်ရပ်ကွက်တင်ွေနထုိင်သည်ကုိသတ်မှတ်ထားရမည်။

၂.အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�အတွက်သင့်ေတာ�်ပီးလုံြခံ�မ��ိှေသာေနရာများ�ှာေဖွ
ြခင်း။

၃. သင်�ကားေရးအပုိင်းများကုိအချနိဇ်ယားေရးဆဲွြခင်း - ရပ်ကွက်အလိက်ု အတနး်တစ်ခု
ချင်းစီအ တက်ွလိအုပ်ေသာ စာသင်ချနိမ်ျားကုိေရတက်ွြခင်းအားြဖင့်အချနိဇ်ယားစီစ�်ေရးဆဲွ
ရမည်။
၄. ပစ�ညး်ကိရိယာများ�ှင့်ခရီးစရိတ်အတွက်ဘတ်ဂျက် - အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကား
မ�အ တက်ွလိအုပ်ေသာဘတ်ဂျက်များကုိ အကဲြဖတ်ေဖာ်ထုတ်ရမည်။ မည်မ��ိှထားသလဲ �ှင့်
မည်မ� လိအုပ်ေသးသလဲ (လိအုပ်ပါက ရံပုံေင�ှွာေဖွမ�ြပ�လပ်ုရမည်)။ 

၅. မိဘများ�ှင့်ည��ှိ�ိင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း - ေြပာင်းလဲေနေသာအေြခအေန�ှင့်စည်းမျ�်း
စည်းကမ်းများကုိ မိဘများအားသတိေပး�ိးုေဆာ်ေပးြခင်း၊ ဘာေ�ကာင့်ေကျာင်းများပိတ်ထား
ရသလဲ�ှင့် အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ကုိ မည်သိ�လပ်ုေဆာင်သွားမလဲဆုိတာ�ှင့်
ပတ်သက်�ပီး မိဘများအား�ှင်းေပးရမည်။ 

၆. ခွင့်ြပ�ချက်များရယူြခင်း - မိမိ၏အစီအစ�်များကုိ ေဒသခံေခါင်းေဆာင်များအြပင်
သက်ဆုိင်ရာ ခ�ုိင်အဆင့် သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံအဆင့်အာဏာပုိင်များအား အသိေပး�ိးုေဆာ်�ပီး
သတ်မှတ်ထားေသာစည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့်အညီလပ်ုေဆာင်သွားရနအ်သိေပး�ိးုေဆာ်ရ
မည်။

7.၇. ပစ�ညး်ကိရိယာများြပင်ဆင်ြခင်း - သင်ခနး်စာအတက်ွြပင်ဆင်ြခင်း�ှင့် ပစ�ည်းကိရိယာ
များ ြပင်ဆင် ြခင်းအပုိေဆာင်းအေနြဖင့်ေရွးချယ်ဖနတီ်းရာတင်ွပညာေရးရည်မှနး်ချက်�ှင့်
ကုိက်ညီ�ပီး ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ၏လိအုပ်ချက်များ�ှင့်ကုိက်ညီရမည်။ သတ်မှတ်
ထားေသာတည်ေနရာ တင်ွ ဖျာများ၊ ဝုိက်ထ်ေဘာဒ့်များ �ှင့်အြခားေသာ ပစ�ည်းကိရိယာများ
လည်း�ိှထားေ�ကာင်း ေသချာ ေအာင်ြပ�လပ်ု ထားရမည်။ 

၈. အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လုပ်ေဆာင်ြခင်း - အတနး်များလိက်ုစာသင်မ�များကုိ
ရပ် ကွက်ထဲတင်ွစတင်ရမည်။

၉. ေစာင့်�ကည့ေ်လ့လာြခင်း - ေကျာင်းသားများ၏သင်ယူမ��ှင့်ေကျာင်းေခ�ချနိ၊် ေဒသခံ
စည်းမျ�်း စည်းကမ်းများ၊ �ှင့် စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာကျနး်မာေရးများကုိ အဆက်မြပတ်စစ်ေဆး
ေပးရမည်။ 

အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လုပ်ထုံးလုပ်နညး်

6



HBLသညေ်ရ� �ေြပာင်းကေလးငယ်များ�ှင့်ထုိက်တနေ်သာ
အရညအ်ေသွး�ိှေသာ ပညာေရးကုိဆက်လက်ရ�ိှေစရနအ်ာမခံသည်
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ေကျာင်းသား၏တညေ်နရာများကုိေြမပုံမှတ်သား
ထားြခင်း

ဆရာ၊ဆရာမများသည် မိမိ၏ေကျာင်းသားဘယ်�ှစ်ေယာက်�ိှသလဲ၊ ဘယ်ရပ်ကွက်မှာေနထုိင်
သလဲဆုိတာသိထားရမည်။ ေကျာင်းစာသင်�ှစ်အစတွင် ေကျာင်းသားများ၏ တည်ေနရာများ
ကုိေြမပုံသတ်မှတ်ြခင်းအားြဖင့်စတင်ြခင်းသည် ေကျာင်းများအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်
ေစသည်။ ဤက့ဲသိ� �ြပ�လုပ်ြခင်းအားြဖင့် အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ြပ�လုပ်ရနလိ်ု
အပ်လာလ�င် ဆရာ၊ဆရာမများသည် အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�အတနး်အတွက် ထိ
ေရာက်စွာစီစ�်ေဆာင်ရွက်�ိုင်�ပီး ရပ်ကွက်သိ�  အချနိတိ်ုအတွင်း အသိေပးအေ�ကာင်း�ကား
�ိုင်သည်။ 
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10

တညေ်နရာ�ှာေဖွြခင်း

အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ကုိ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအတက်ွ လံြုခံ�ေသာ၊

သင့ေ်လျာ် ေသာေနရာတင်ွ လပ်ုေဆာင်ရမည်။ ဥပမာအေနြဖင့ ်တာခ့်ခ�ုိင်တင်ွလပ်ုေဆာင်ေသာ

အိမ်တင်ွး အေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�တင်ွ ဘုနး်�ကီးေကျာင်းများ၊ ေဘာလံးုကွင်းများ၊

ေကျာင်းကစားကွင်းများ၊ ရပ်ကွက်အထဲ�ိှေနရာလတ်ွများ�ှင့ ် ေကျာင်းသား၏အိမ်များပါဝင်

သည်။ �ှစ်သစ်၏အစ ရာသီဥတ ုေြခာက်ေသ�ေသာကာလတင်ွ တစ်ချ�ိေသာအတနး်များသည်

အိမ်အြပင်ဖက်�ိှသစ်ရိပ်ေအာက်တင်ွ လပ်ုေဆာင်ေလ�ိှ့သည်။ 

အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�အတက်ွ တည်ေနရာ�ှာေဖွရာတင်ွထည့်သွင်းစ�်းစားရ

မည့်အရာ များ -

● သင့ေ်လျာ်မ��ိှမ�ိှသိေစရန ်သင်ရည်ရွယ်ထားေသာ ေနရာ�ှင့ပ်တ်သက်�ပီး�ှာေဖွေလလ့ာပါ

● လသွူားလလူာများေသာလမ်းများ သိ�မဟတ်ု လမ်းေလးခွများ၏အနးီအနားတင်ွ စာသင်ြခင်း

မြပ�လပ်ုမိရနေ်�ှာင်�ှားပါ

● မူးယစ်ေဆးဝါး သိ�မဟတ်ု အရက်ေသစာြဖင့န်ာမည်ေကျာ်�ကားေသာေနရာများကုိေ�ှာင်ပါ

● သူတိ�၏ခွင့ြ်ပ�ချက်ရ�ိှေစရနေ်ဒသခံေခါင်းေဆာင် (ဥပမာ - ရွာသူ�ကီး) များ�ှင့အ်ရင်ဆုံး

စကား ေြပာပါ။ �ပီးေနာက် လိက်ုနာရမည့်စည်းမျ�်းစည်းကမ်းကုိလည်း သိ�ိှနားလည်ထားပါ

(ဥပမာ- ကုိဗစ်ကူးစက်မ�အေြခအေနတင်ွ အကွာအေဝးြခား၍ေနြခင်း၊ �ှာေခါင်းစည်းတပ်ြခင်း၊

လက် ေဆးြခင်း စသြဖင့)်။

● လ�ူ��ပ်�ပီးဆူညံေသာေနရာများကုိေ�ှာင်�ှားပါ။ ဥပမာ - စက်�ုံများအနးီတစ်ဝှက်။

● စာသင်�ကားမည့်ေနရာသည် သန ့�ှ်င်းမ��ိှမ�ိှေသချာစစ်ေဆးပါ။ �ပီးေနာက် အိမ်သာများ

ေကာင်းမွနမ်��ိှမ�ိှစစ်ေဆးပါ။ 

● ေကျာင်းသားများအေ�ှာက်မယှက်မြဖစ်ေစေသာေနရာများကုိ�ကိ�းစား�ပီး�ှာေဖွပါ။



ကေလးသူငယ်ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး

ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများသည် ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများအတွက်လံုြခံ�ေသာေနရာများြဖစ်ရ
မည်။ ေကျာင်းများပိတ်ထားချနိတ်ွင် ကေလးသူငယ်များသည် အချနိေ်တာ်ေတာ်များများ
မိမိ၏အိမ်�ှင့် မိမိ၏ရပ်ကွက်ပတ်ဝနး်ကျင်များတွင်သာ ေနထုိင်�ကသည်။ ဤအေ�ကာင်းအရာ
ေ�ကာင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများသည် ေလာင်းကစား သိ� မဟုတ် မူးယစ် ေဆးဝါးသုံးဆဲွမ�
အြပင် ကေလးအ�ကမ်းဖက်မ� က့ဲသိ� ေသာ ကေလးများကုိထိခုိက်ေစမည့်လုပ် ေဆာင်မ�များထဲ
သိ� ပါဝင်မ�များြဖစ်ေပ�လာေစသည်။  

အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လုပ်ေဆာင်ေနေသာဆရာများသည် မိမိေကျာင်းသား
များ၏အေြခကုိ အေလးထား�ပီးေစာင့် �ကည့်ရမည်။ ကေလးများ၏ ေြပာင်းလဲေနေသာ
အြပ�အမူ၊ သူငယ်ချင်းများ�ှင့် ခပ်ခွါခွါေနြခင်း�ှင့် ပုံမှန်မဟုတ်ေသာဒဏ်ရာ သိ� မဟုတ်
အြခားအြပင်ပုိင်းြမင်ေတ�ရေသာဒဏ်ရာ က့ဲသိ� ေသာ ကေလးအ�ကမ်းခံရမ�  လက�ဏာများ
ကုိလည်းေသချာစွာသတိထားေစာင့် �ကည့်ရမည်။  

ေကျာင်းများသည် အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လပ်ုေဆာင်ေသာ ေနရာများ�ိှ ေဒသခံများ
ကုိ လည်းေစာင့�်ကည့်ရမည်။ ေကျာင်းသားများ အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ြပ�လပ်ုေနစ�်
အတင်ွး ေကျာင်းသားများကုိလည်း ေလလ့ာ�ကည့်�ကပ်ရမှာြဖစ်�ပီး ေဒသခံများသည် ရပ်ကွက်ထဲ
တင်ွေနထုိင်သည့် လမူျားဟတ်ုပါသလား သိ�မဟတ်ု အြပင်မှလာလည်ေသာသူများြဖစ်သလားဆုိတာ
သတိထားေစာင့�်ကည့်ရမည်။ ေကျာင်းများဖွင့သ်ည့်ကာလများက့ဲသိ�ပင် ကေလးကာကွယ်
ေစာင့ေ်�ှာက်ေရး အေ�ကာင်းအရာ �ှင့ပ်တ်သက်�ပီး သံသယ�ိှပါက မိခင်အဖ�ဲအစည်း သိ�မဟတ်ု
ကေလးကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရးက�မ်းကျင်ေသာ ပုဂ�ိ�လ်များကုိ အြမနဆုံ်းအေ�ကာင်း�ကားသင့်
သည်။
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အထူးသြဖင့်ေရ� �ေြပာင်းေကျာင်းများပိတ်ထားေသာကာလ၌ မိမိကေလးများ၏ပညာေရးအတက်ွ
မိဘ၏ပူးေပါင်းပါဝင်မ�သည် လနွစွ်ာအေရး�ကီးသည်။ သင်�ကားေရးစနစ်သည် ေကျာင်းသား
များ၏အိမ်ပတ် ဝနး်ကျင်တင်ွ ြပ�လပ်ုရေသာေ�ကာင့် အခွင့်အခါ�ကံ�တိင်ုးမိဘများကုိပါဝင်ေစ
ြခင်းသည် ေကာင်းေသာ အ�ကံဉာဏ်ြဖစ်သည်။ မိဘများသည်အချနိေ်တာ်ေတာ်များများတင်ွ
အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင် �ကားမ�အစီအစ�်ကုိ ပါဝင်ချင်�ကသည် သိ� မဟတ်ု ေလလ့ာချင်�က
သည်။ မိဘများကုိပါဝင်ေစြခင်းအားြဖင့် မိဘများသည် သင်ခနး်စာများကုိနားလည်ေစ�ပီး မိမိ
တိ�၏ကေလးများအိမ်စာလပ်ုရာတင်ွ အေထာက်အကူြဖစ်ေစသည်။ 

ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများ�ှင့မိ်တ်ဖက်အဖ�အဲစည်းများသည် အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ြပ� လပ်ု
ရနလိ်အုပ်ေ�ကာင်း မိဘများကုိ ဦးစွာအေ�ကာင်း�ကားရမည်။ သိ�မှသာ လက်�ိှအေြခအေနကုိနား လည်ေစ
�ပီး ဘာေ�ကာင့အိ်မ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ကအေရး�ကီးေ�ကာင်းနားလည်ေစမည်။ 

ေနာက်ထပ်အေနြဖင့၊် အိမ်မှာေနထုိင်စ�်အတင်ွး အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ကုိ ပ့ံပုိးေပးရန်
မိဘများအား အားေပးရမည်။ အတနး်၏ြပင်ပ၌လည်း ကေလးများအချနိမှ်နသ်င်ယူေနရန�ှ်င့တ်က်�က
ေနရနအ်�မဲတမ်းေစာင့�်ကည့်ထိနး်သိမ်းေပးြခင်းအြပင် ကေလးများ၏ အခွင့အ်ေရးများကုိ ေလးစားမ��ိှ
ေစရန�ှ်င့က်ေလးများ၏ အခွင့အ်ေရးများကုိ အ�ကမ်းမဖက်ရနထိ်နး်သိမ်းြခင်း�ှင့စ်ပ်ဆုိင်ေသာ
အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းြဖင့ ်သွနသ်င်ြခင်း (Positive Discipline) များပါဝင်သည်
(HWF အေနြဖင့ ်တ�ပိ�င်နက်ထဲတင်ွ မိဘ�ှင့ဆ်ရာများအတက်ွ အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာစည်းမျ�်း
စည်းကမ်းြဖင့ ် သွနသ်င်ြခင်း�ှင့စ်ပ်ဆုိင်ေသာ သင်တနး်များကုိလည်း ပ့ံပုိးေပးသည်)။ �ပီးေနာက်
ကေလးများကုိ အတနး်၏ြပင်ပအချနိ၌်လည်း သူတိ�၏အိမ်စာများကုိ ကူညီေပးြခင်းြဖင့ေ်သာ်၎င်း၊
ေဆာက့စား ရင်းသင်ယူ�ိင်ုရန ် အားေပးြခင်းေသာ်၎င်း၊ သိ�မဟတ်ု လတ်ွလပ်စွာေလလ့ာေစြခင်း
အားြဖင့ေ်သာ်၎င်း စေသာအရာများကုိ မိဘများပ့ံပုိးေပးရမည်။ 

ေကျာင်းများ�ှင့ဆ်ရာ၊ဆရာမများအေနြဖင့သ်တိထားရမည်မှာ မိဘများအနးီအနား�ိှစ�် သိ�မဟတ်ု
ေစာင့�်ကည့်ေလလ့ာစ�်တင်ွ တစ်ချ�ိေကျာင်းသားများသည် �ှက်ကုိး�ှက်ကမ်းြဖစ်တတ်သည်။ 

မိဘများ၏ပူးေပါင်းပါဝင်မ�
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မညသ်ည့ေ်နရာတွင်မဆုိ ကေလးများအတွက်လုံြခံ�စိတ်ချရ
�ပီးဂ�ုစုိက်ခံရသည့ ်ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုကုိ HBL ဖွင့ေ်ပးသည်
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ကုနက်ျစရိတ်များ�ှင့်လုိအပ်ေသာအရင်းအြမစ်များ

အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�အတွက်လိုအပ်ေသာ အဓိကပစ�ည်းကိရိယာေတာ်ေတာ်များ
များသည် ေကျာင်းများ၌ သင်ယူစ�်လိုအပ်ေသာ ပစ�ည်းကိရိယာများ�ှင့် အတူတူပင်ြဖစ်သည်။
ဥပမာ - ေဘာပင်၊ ခဲတံ �ှင့် မှတ်စုစာအုပ်များက့ဲသိ� ေသာ အေြခခံစာေရးကိရိယာများြဖစ်သည်။ 

အပုိေဆာင်းပစ�ည်းကိရိယာများကလည်း အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လုပ်ငနး်စ�်ကုိပုိ၍
ေချာ ေမ� �လွယ်ကူေစရန် ကူညီေပး�ိုင်သည်။ အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လုပ်ေဆာင်ရန်
အေရး ေပ�လိုေသာအေြခအေနတွင် ေကျာင်းများ သိ� မဟုတ် ေကျာင်းများ၏မိခင်အဖ�ဲအစည်း
များသည် အေရး ေပ�ပ့ံပုိးမ�မှတစ်ဆင့် ဤပစ�ည်းကိရိယာများကုိရ�ိှ�ိုင်သည်။ ပ့ံ ပုိးမ�မရ�ိှပါက
ပစ�ည်းကိရိယာများရ�ိှရန်အတွက် မိမိကုိယ်တိုင်၏ ဘတ်ဂျတ်မှထုတ်သုံးရန်လိုအပ်လာလိမ့်မည်။ 

အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�အတွက်အသုံးဝင်ေသာအရင်းအြမစ်များဥပမာတစ်ချ�ိမှာ 

● ဖျာ - အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လပ်ုေဆာင်ေသာေနရာများသည် မတညီူေသာေ�ကာင့ ်ဖျာသည်

စာသင်ေနစ�်အတင်ွ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများထုိင်�ိင်ုရနအ်သုံးဝင်သည်၊ အိမ်တင်ွးြဖစ်ေစ၊ အိမ်ြပင်ြဖစ်

ေစကေလးများထုိင်�ိင်ု�ပီး အဝတ်အစားများမညစ်ေပေစရန ်အတက်ွအသုံးဝင်သည်။ 

● ဝုိက်ထ်ေဘာဒ့် - ဝုိက်ထ်ေဘာဒ့်သည် အလနွအ်သုံးဝင်ေသာသင်�ကားေရးကိရိယာတစ်ခုြဖစ်သည်။ အိမ်
တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ေနရာများတင်ွ ဝုိက်ထ်ေဘာဒ့်၊ မာကာပင်�ှင့ ် ေဘာဖ့ျက်များ�ိှထားလ�င်
ဆရာ၊ဆရာမများသည် မိမိ၏သင်ခနး်စာများကုိသင်ေပးရာတင်ွ ထိထိေရာက်ေရာက်�ှင့ပူ်းေပါင်းပါဝင်မ�
အားေကာင်းေစရနလ်ပ်ုေဆာင်ေပး�ိင်ုသည်။များမညစ်ေပေစရန ်အတက်ွအသုံးဝင်သည်။ 

● ေြပာင်းေရ� ��ုိင်ေသာအမုိးအကာ - အိမ်ြပင်ပ၌လပ်ုေဆာင်ရေသာ အတနး်များအတက်ွ ေြပာင်းေရ� ��ိင်ုေသာ
အမုိးအကာသည် ေကျာင်းသားအဖ�ငဲယ်များစာသင်ယူရနအ်တက်ွ အရိပ်ရ�ိှေစ ရနပ့ံ်ပုိးေပးသည်။ တာခ့်ခ�ုိင်၌
ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြပန ့�်ပွါးေနစ�်အတင်ွး အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင် ယူသင်�ကားမ�လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ ဤ
ေြပာင်းေရ� ��ိင်ုေသာအမုိးအကာများကုိ စိစစ်စမ်းသပ်ြခင်း (screening) ေနရာအေနြဖင့လ်ည်းအသုံးြပ�ခ့ဲသည်။
နာမည်စာရင်းသွင်းြခင်း�ှင့အ်ပူချနိတိ်င်ုး တာေသာေနရာအြဖင့အ်သုံးြပ�ခ့ဲသည်။ 

●  ခရီးေဆာင် WiFi စက်ကိရိယာများ - ေရ��ေြပာင်းရပ်ကွက်များ သိ� မဟတ်ု ဝင်ေငနွည်း ပါးေသာ

ပတ်ဝနး်ကျင်များတင်ွ ေကာင်းမွန�်ပီးဆဲွအားေကာင်းေသာအင်တာနက်ရ�ိှရနခ်က်ခဲ သည်။ စင်းမ်ကဒ်

ထည့်�ပီးအသုံးြပ�ေသာအင်တာနက် hotspot စက်ကိရိယာများ�ိှြခင်းအားြဖင့် ဆရာ၊ဆရာများသည် မိမိ

တိ� �သွားေလရာရာ၌ကုိယ်ပုိင်စက်ကိရိယာများြဖင့် အင်တာနက်ကုိ ချနိဆ်က်�ိင်ုသည်။ ပညာေပးဗီဒီယုိ

များ၊ သီချင်းများ၊ သိ� မဟတ်ု အြခားအွနလိ်င်ုးအရင်းအြမစ် များက့ဲသိ� ေသာ အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူ

သင်�ကားမ�ကုိအေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့်အရင်း အြမစ်များကုိလည်း လက်လှမ်းမီှ�ိင်ုသည်။ 

●ခရီးေဆာင် mini- စပီကာများသည် WiFi Devices များ�ှင့် တွဲ၍ သုံး�ိုင်ေသာအြခားအသုံးဝင်
ေသာပစ�ည်းတစ်ခုြဖစ်သည်။
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A4 စာရွက်၊ မိတ� �ကူးခ : အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�စနစ်သည် ေကျာင်းသား
များထံေနတိ့ုင်း မသွားေရာက်သင်�ကား�ိုင်ေသာေ�ကာင့် ေနာက်ထပ်အပုိေဆာင်းအိမ်တွင်း
အေြခြပ�သင်�ကားေရးကုိ ြဖည့်စွက်ေပးရန်ပစ�ည်းများစီစ�်ထားသင့်သည်။ ဆရာ၊ဆရာမ
များ�ှင့်မေတ�ဆုံ�ိုင်ေသာေနရ့က်များတွင် ေကျာင်းသားများသည် ဆက်လက်ပညာသင်ယူေန
ေစရန်�ှင့် ပါဝင်မ�အားေကာင်းလာရန် အိမ်စာ များစီစ�်ထားေပးသင့်သည်။ A4 စာရွက်
သည် ထုိအိမ်စာများကုိစီစ�်ရန်အတွက် ပုံမှန်လိုအပ်ေသာ အရာြဖစ်သည်။  

ခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်: ပုံမှန်ေကျာင်းတက်သည့်အချနိ်များ�ှင့် �ှ�ိင်းယှ�်လ�င် အိမ်တွင်း
အေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�အစီအစ�်သည် ပုိ၍ခရီးသွားရသည်။ ပုံမှန်ေကျာင်းတက်ချနိ်
များတွင် ေကျာင်းသားများကုိ မိမိ၏ေနရာမှေကျာင်းသိ�  ေနစ့�်ပိ� ေဆာင်ေပးရန်သာလိုအပ်
သည်။ အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�မူကား ဆရာ၊ဆရာမများသည် ရပ်ကွက်များ
စွာသိ� �သွားေပးရေသာေ�ကာင့် ခရီးသွားစရိတ်အပုိင်းတွင် ပုိ၍ကုန်ကျစရိတ်တိးုလာသည်။
ဤခရီးသွားစရိတ်သည် တာ့ခ်ခ�ုိင်တွင်အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင် �ကားမ�လုပ်ေဆာင်
ေနသည့်ေကျာင်းများအတွက် �ကီးမားေသာလိုအပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 

ဆက်သွယ်ေရးကုနက်ျစရိတ်: အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�သည် ဆရာအချင်းချင်း�ကား၊ ဆ

ရာ�ှင့မိ်ဘများ�ကား၊ ေကျာင်း�ှင့ေ်ဒသခံအာဏာပုိင်များ�ကား �ှင့ ် ေကျာင်း�ှင့အ်ဖ�အဲစည်းများ�ကား

တင်ွ ည��ှိ�ိင်းလပ်ုေဆာင်မ�များစွာလိအုပ်သည်။ ေကာင်းမွနေ်သာဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ�ကာင်း�ိှထား

ပါက အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လပ်ုငနး်စ�်ကုိ ပုိ၍ေချာေမ��စွာ၊ ထိေရာက်စွာလပ်ုေဆာင် �ိင်ု

မည်။ စိနေ်ခ�မ�များ သိ�မဟတ်ု အတားအဆီးများ�ိှလာပါက ြမနဆ်နစွ်ာကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်း�ိင်ုလိမ့်မည်။

ဆက်သွယ်ေရးအပုိင်း၌ေကာင်းမွနေ်စရနအ်တက်ွ ဆရာ၊ဆရာမများသည် မိမိ၏ဖုနး်ေဘလ်�ှင့ ်ေဒတာ

များကုိ အ�မဲတမ်းြဖည့်ထားရသည်။ 

အြခားစ�်းစားရမည့ကု်နက်ျစရိတ်များ
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ကုနက်ျစရိတ်ဥပမာ

ေကျာင်းသားဦးေရ - ၁၅၀
ဆရာ၊ဆရာမဦးေရ - ၇
ရပ်ကွက်အေရအတွက် - ၆ 
�ကာချနိ် - ၁၀ လ (ေကျာင်းစာသင်�ှစ်)

* ေကျာင်း၏အေြခခံကုနက်ျစရိတ်များြဖစ်ေသာ ဆရာ၊ဆရာမလစာ�ှင့်အေဆာက်အဦး
ေနရာငာှးခ မပါဝင်ပါ။ 
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အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လပ်ုေဆာင်ရနမ်လယ်ွကူပါ။ �ပီးေနာက် စိနေ်ခ�မ�များစွာ

လည်း�ကံ� ေတ���ကသည်။ လပ်ုငနး်စ�်၏အစပုိင်းတင်ွ ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာစိနေ်ခ�မ�များကုိ�ှာေဖွ

ေဖာ်ထုတ်ထားပါက ေကျာင်းများသည် စိနေ်ခ�မ�များစီမံခန ့�်ခဲွ�ိင်ု�ပီး ြဖစ်လာ�ိင်ုဖွယ်ေသာစုိးရိမ်

ဖွယ်ရာများကုိေလ�ာခ့ျ�ိင်ု သည်။ 

အဓိကစိနေ်ခ�မ�အချ�ိမှာ - 

ဆရာ၊ဆရာမများ၏စိတ်ဖိစီးမ� - အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လပ်ုေဆာင်ရနအ်တက်ွ
အသုံးြပ�ရေသာအချနိ�ှ်င့ခွ်နအ်ားများကုိေလ�ာတ့က်ွ၍မရေပ။ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ချင်း ဆီသိ�
တစ်ပတ်တစ်ခါေရာက်�ိှ�ိင်ုရန ်ဆရာ၊ဆရာမများသည် ရပ်ကွက်များစွာသိ�ေနတိ့င်ုးသွား ရသည်။ အိမ်
တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ပုံမှနလ်ပ်ုေဆာင်�ိင်ုေရးအတက်ွ ဆရာ၊ဆရာမ များ၏ခွနအ်ား၊ စိတ်
ဖိစီးမ��ှင့စိ်တ်ပုိင်းဆုိင်ရာကျနး်မာေရးအေပ�သိ�  အကျ�ိးသက်ေရာက်မ��ိှ�ိင်ု သည်၊ အထူးသြဖင့ ် အိမ်
တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�သည် အေရးေပ�အေြခအေန�ှင့ ် သဘာဝေဘးအ��ရယ်များ
�ကံ�ေတ�ရေသာအေြခအေနများတင်ွ လပ်ုေဆာင်ရေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်သည်။ ဆရာ၊ဆရာမများသည် ထုိ
အရာများ�ှင့ပ်တ်သက်�ပီးပ့ံပုိးမ�များလိအုပ်ပါက မည် သည့်ေနရာများတင်ွရ�ိှ�ိင်ုေ�ကာင်းသိ�ိှထား
ရနလ်ပ်ုေဆာင်ေပးသင့သ်ည်။ 

အချနိက်န ့သ်တ်ချက်များ - အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�သည် ဆရာ၊ဆရာမများအေန ြဖင့်
ရပ်ကွက်များစွာသိ� �သွားလာရေသာေ�ကာင့ ်ခရီးသွားချနိမ်ျားစွာအသုံးြပ�ရ�ပီး စာသင်ချနိ ်ထက်ခရီးသွား
ချနိပုိ်များေနသည်။ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများသည် တစ်ပတ်လ�င် အိမ်တင်ွး အေြခြပ�သင်ယူ
သင်�ကားမ�ကုိ တစ်�ကိမ် သိ�မဟတ်ု �ှစ်�ကိမ်သာသင်ယူခွင့ရ်�ကသည်။ အိမ် တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူ
သင်�ကားမ�ကုိကာလ�ကာြမင့စွ်ာလပ်ုေဆာင်ရပါက ဆရာ၊ဆရာမများသည် တစ်�ှစ်တာအတက်ွသင်�ကား
ရမည့် သင်�ုိး��နး်တမ်းပမာဏအနည်းငယ်သာသင်�ကား ေပး�ိင်ုလိမ့်မည်။ ဆရာ၊ဆရာမများသည်
စာသင်�ှစ်၏တစ်�ှစ်တာအတက်ွသင်�ုိး��နး်တမ်း၏ အေြခခံပမာဏကုိရည်ရွယ်ထား�ပီး သင်ခနး်စာအစီ
အစ�်�ှင့အ်ချနိဇ်ယားများကုိအေသး စိတ်ြပနလ်ည်ချနိည်�ေိရးဆဲွရလိမ့်မည်။ ေကျာင်းများ�ှင့မိ်တ်ဖက်
ကွနယ်က်၌�ိှေသာအဖ�အဲစည်း များသည် �ပီးေြမာက်ရနရ်ည်ရွယ်ထားေသာသင်ခနး်စာများကုိစုေဆာင်း
လ�က်သေဘာတညီူမ�များရယူ�ပီး စာသင်�ှစ်�ပီးဆုံးချနိတ်င်ွ ေအာင်လက်မှတ်အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းကုိ ပ့ံပုိး
ေပးရန ်သေဘာတညီူမ� ရယူထားရမည်။ 

မတူညေီသာအသက်အရွယ်များြဖင့သ်င်ယူြခင်း - သက်တရွူယ်တ၊ူ အတနး်တေူကျာင်းသားများသည်

ရပ်ရွာအတေူနထုိင်ြခင်း သိ�မဟတ်ု ရပ်ကွက်အတေူနထုိင်ြခင်းကုိ ြမင်ေတ�ရနခ်က်ခဲလှသည်။ ထိ�ေ�ကာင့်

ဆရာ၊ဆရာများသည် ရပ်ကွက်များအတင်ွးအိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင် �ကားမ�သွားေရာက်

သင်�ကားေသာအချနိတ်င်ွ မတညီူေသာအသက်အရွယ်၊ မတညီူေသာအ တနး်များကုိ တစ်ချနိတ်ည်း

တင်ွသင်ေပးရ�ိင်ုေသာအေြခအေန�ိှသည်။ 

17

အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�၌�ကံ�ေတ�ရေသာ
စိနေ်ခ�မ�များ
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ပတ်ဝနး်ကျင်ြပဿနာ - သင့်ေတာ်ေသာတည်ေနရာများကုိ�ှာေဖွ�ိုင် ြခင်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာ
စိန်ေခ�မ�များအြပင် ပတ်ဝနး်ကျင်ြပဿနာများလည်းထည့်သွင်းစ�်းစားရမည်။ ထုိင်း�ိုင်ငံ
က့ဲသိ�  ေနရာမျ�ိးသည် မုိးရာသီကာလအတွင်း အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�
လုပ်ေဆာင်ရန် �ကီးမားေသာအတားအဆီးတစ်ခုြဖစ်�ိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ေလတွင် အပတ်
ေပါင်းများစွာေန  ့ တိုင်းမုိးြပင်းထန်စွာရွာသွနး်ေလ့�ိှသည်။ ထုိက့ဲသိ� ေသာလများတွင်
ရပ်ကွက်အတွင်းစာသင် �ကား�ိုင်ရန်အတွက် ေနရာသစ်များ�ှာေဖွစီစ�်ရသည်။ 

ရပ်ကွက်၏ပူးေပါင်းပါဝင်မ�  - ရပ်ကွက်များအတွင်းစာသင်�ကားြခင်းြပ�လုပ်ရန်စီစ�်ရာတွင်
ရပ် ကွက်ေနလူထုများ�ှင့် ေဒသခံေခါင်းေဆာင်များပါဝင်ရန် အေရး�ကီးသည်။ စာသင်�ကား
မ�ခွင့် ြပ� ချက်များရ�ိှရန် ရွာသူ�ကီးများ�ှင့် ေဆွးေ�းွတိုင်ပင်ရမှာြဖစ်�ပီး၊ ရပ်ကွက်ေနလူထု
များအေနြဖင့် အေြခအေနများကုိ သတိထားမိရန်�ှင့်ပါဝင်မ� �ိှသည်ဟုခံစားရရန်လုပ်ေဆာင်
ေပးသင့်သည်။ ေကျာင်းများသည် မိမိလုပ်ငနး်စ�်များလုပ်ေဆာင်ေနေသာ ရပ်ကွက်များ�ှင့်
ေကာင်းမွန်ေသာ ေပါင်းသင်းဆက်ဆံမ�မ�ိှပါက ေကျာင်းများအတွက် �ကီးမားေသာ   စိန်ေခ�
မ�တစ်ခုြဖစ်လာ�ိုင်သည်။ တာ့ခ်ခ�ုိင်အတွင်း အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�
အေတ�အ�ကံ�မှရ�ိှေသာ သင်ခနး်စာသည် ရပ်ကွက်များ�ှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ေပါင်းသင်း
ဆက်ဆံေရးကုိအစအဦးက တည်းကပင်�ိှထားရမှာြဖစ်�ပီး ေကာင်းမွန်စွာထိနး်သိမ်းထားရ
မည်၊ အေထွေထွအားြဖင့်သာ ေကာင်းမွန်ေသာဆက်ဆံေရး�ိှေနြခင်းမဟုတ်ပဲ အေရးေပ�
အေြခအေနများ၌ ေအာက်ေြခအ ဆင့်လုပ်�ှားမ�များကုိလည်းအတူပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်�ိုင်ရ
မည်။ 

ေကျာင်းသားများအေပ� လူမ�စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�  -

ကေလးများအတွက် အေကာင်းဆုံးအချနိ်ေရာက်�ိှေနသည့် အချနိ်တွင် အေရးေပ�
အေြခအေန၌ ကေလးများသည် ေကျာင်းတက်ရြခင်း�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ စုိးရိမ်မ�များ�ှင့်
စိတ်ဖိစီးမ�များကုိ ထပ်ဆင့်ခံစားရ�ိုင်သည်။ ကေလးများသည် သူငယ်ချင်းများ၊ အတနး်
များေဖာ်များ�ှင့် ခဲွ ေနရသည်၊ ဆရာ၊ဆရာမများ�ှင့် ထိေတ�ချနိ်လည်းေလျာ့နည်းလာသည်၊
�ပီးေနာက် စာသင်ယူမ�  အပုိင်း တွင်လည်းပုိ၍ခက်ခဲလာသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများသည် အိမ်
တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�  လုပ်ေဆာင်ေနစ�်တွင် ေကျာင်းသားများ၏ သာယာဝေြပာ
ေရးကုိလည်းပုိ၍ ဂ�ုစုိက်ရ�ပီး ေလ့လာေစာင့် �ကည့်မ�များြပ�လုပ်ရသည်၊ �ပီးေနာက် ထင်�ှား
ေသာ သိ� မဟုတ် သံသယ�ိှေသာ ကိစ�ရပ်များကုိလည်း လိုက်လံ�ကည်���ရသည်။ 

အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�၌�ကံ�ေတ�ရေသာစိနေ်ခ�မ�များ



အစားထုိးေရွးချယ်�ုိင်ေသာနညး်လမ်းများ
တာ့ခ်�ုိင်၌ ကုိဗစ်-၁၉ ဒုတိယလိုင်း�ှင့်တတိယလိုင်းကာလအတွင်း ရပ်ကွက်တစ်ခု�ှင့် တစ်ခု
သွားလာ လ�ပ်�ှားမ�ကန ့်သတ်ချက်များေ�ကာင့် အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�များမလုပ်ေဆာင်
�ိုင် ခ့ဲေပ။ ထုိကာလအတွင်းတွင် ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများသည် အြခားေသာသင်�ကားမ�နည်းလမ်းများ
ြဖစ်ေသာ အွန်လိုင်းသင်�ကားမ��ှင့်အိမ်စာစာရွက်ထုတ်ေဝမ�များြပ�လုပ်ရသည်။ ထုိေနာက်တွင် ကုိဗ
စ်-၁၉ အေြခ အေနေကာင်းမွန်လာေသာေ�ကာင့် ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများသည် ေကျာင်းတွင်အကွာ
အေဝးြဖင့် ေနထုိင်�ပီးစာသင်�ကားမ� ြပ�လုပ်�ိုင်ရန် တစ်ချ�ိတစ်ေဒသတွင် ေကျာင်းများဖွင့်လာ�ိုင် ခ့ဲ
သည်။ 
ေကျာင်းသားများစာသင်�ကားမ�ကုိပ့ံပုိးေပးရန် အြခားေသာအပုိေဆာင်းနည်းလမ်းများစွာလည်း�ိှ�ပီး
ထုိ နည်းလမ်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင် အားသာချက်�ှင့်အားနည်းချက်များ�ိှေ�ကာင်း ေအာက်ပါဇယားကွက်
ထဲ တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ မည်သည့်သင်�ကားမ�နည်းလမ်းသည် မိမိ၏ေကျာင်းသားများ�ှင့်
မိမိ၏အေြခ အေနအတွက်သင့်ေတာ်သလဲဆုိတာေသချာစွာဂ�ုတစုိက်ထည့်သွင်းစ�်းစားေပးရမည်။ 

အချ�ိေသာေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများသည် ထိေရာက်မ� �ကီး�ကီးမားမား�ိှေစရန် မတူညီေသာနည်းလမ်း
များကုိတစ်ချနိ်တည်းမှာပင်ေပါင်းစပ်လုပ်ေဆာင်ေပးသည်။ ဥပမာ - လည်ပတ်ေနေသာအချနိ်ဇယား
ြဖင့် ေကျာင်းတွင်အကွာအေဝးေနထုိင်၍သင်�ကားမ� ြပ�လုပ်ြခင်း�ှင့်အတူ ညေနပုိင်းတွင်အွန်လိုင်း
သင် �ကားမ�ကုိြဖည့်စွက်အေနြဖင့်သင်�ကားေပးသည်၊ သိ� မဟုတ် အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကား
မ��ှင့် အတူ အိမ်စာစာရွက်များြဖန ့်ေဝြခင်းကုိ ြဖည့်စွက်အေနြဖင့်သင်�ကားေပးသည်။ 
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ေလ့လာ�ကည့�်ကပ်ြခင်း

အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ကုိေလလ့ာ�ကည့်�ကပ်ြခင်းသည် လပ်ုေဆာင်မ��ှင့လ်ပ်ုငနး်စ�်များ၊
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရနန်ည်းလမ်း�ှာေဖွမ�များ�ှင့ ် အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ��ှင့ဆုိ်င်ေသာ
စိနေ်ခ�မ�များကုိ ေကျာ်လ�ား�ိင်ုရနအ်ကူအညီ�ှာေဖွမ�များအားတိးုတက်ေစ�ိင်ုသည်။  

ဤအရာများသည် ေလ့လာ�ကည့်�ကပ်သင့်ေသာအရာများြဖစ်သည် - 

ေကျာင်းသားများအတနး်တက်ေရာက်မ� - အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�တွင် ေကျာင်း သား
များ၏ အတနး်တက်ေရာက်မ�များကုိ ေလ့လာ�ကည့်�ကပ်ရမည်၊ အချနိအ်ခါမှနအ်တနး်ပျက်ကွက်
ြခင်း သိ� မဟုတ် �ကာ�ှည်စွာပျက်ကွက်ြခင်း�ိှပါက ေနာက်ေယာင်ခံေလ့လာေစာင့်�ကည့်မ�များြပ�လုပ်
ရမည်၊ တစ်ချ�ိကေလးများသည် မိမိ၏အိမ်တွင် ကေလးကာကွာေစာင့်ေ�ှာက်ေရး�ှင့် သက်ဆုိင်
ေသာကိစ�ရပ်များရင်ဆုိင်ရ�ိုင်ေ�ကာင်း စိတ်ထဲတွင်မှတ်ထားရမည်။ 

ေကျာင်းသားများ၏သင်ယူမ� - ဤအေြခအေနများေ�ကာင့် သင်�ကားေရး�ှင့်သင်ယူေလ့လာ ေရး
အတွက်စိနေ်ခ�မ�များပုိ၍များြပားလာ�ိုင်ေသာ်လည်း အစားထုိးေရွးချယ်�ိုင်ေသာ ပညာေရး နည်း
လမ်းများသည် ေကျာင်းသားများအတွက် ေကာင်းမွနေ်သာအကျ�ိးသက်ေရာက်မ��ိှေစရန်
ေကျာင်းသားများ၏ သင်ယူေလ့လာမ�အဆင့်များကုိ �ကိ�းစား၍ ေလ့လာ�ကည့်�ကပ်ရမည်။ အိမ် စာ
များေပးြခင်း�ှင့် အပတ်စ�်အမှတ်များေပးြခင်းသည် သင်�ကားပိ� ချေပးေသာ သင်ခနး်စာ ေခါင်းစ�်
များအေပ� ေကျာင်းသားများ၏ နားလည်မ�များကုိ ေလ့လာ�ကည့်�ကပ်ရနအ်တွက် ေကာင်းမွနေ်သာ
နည်းလမ်းတစ်သွယ်ြဖစ်သည်။ ဉာဏ်စမ်းေမးခွနး်များ�ှင့် အတနး်ထဲစာစစ် ေဆးမ�များလည်း
အသုံးဝင်သည်။ အင်တာဗျ�းများ၊ အေမးအေြဖက�များ၊ �ှင့်အဖ�ဲလိုက်ေဆွး ေ�းွြခင်းက့ဲသိ� ေသာ
ပုံမှနေ်�ှး�ုိးဆနဆ်န�ှ်ာေဖွေဖာ်ထုတ်မ�နည်းများကုိလည်း အသုံးြပ��ိုင်သည်။ ေကျာင်းသား၊
ေကျာင်းသူများ၏ တိးုတက်မ�ကုိြပနလ်ည်သုံးသပ်ရာတွင် မိဘများပါဝင်လာရန ် ဖိတ်ေခ��ိုင်သည်။
စာသင်�ှစ်�ှစ်ဆုံးေရာက်ချနိတ်ွင် သင်�ုိး��နး်တမ်းတစ်ခုလံးုကုိမ�ပီး�ိုင် ပါက တစ်�ှစ်တာလံးု
သင်�ကားေပးခ့ဲေသာေခါင်းစ�်များအေပ�မူတည်�ပီး ေကျာင်းသားများ အတွက်စာေမးပဲွစီစ�်
�ိုင်သည်။ 

ဆရာ၊ဆရာမများ၏စိတ်ကျနး်မာေရး - ေကျာင်းများ၊ အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�
လုပ်ေဆာင်ေနေသာ ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ပုံမှနခ်ျတ်ိဆက်မ�များြပ�လုပ်ရမည်။ တာ့ခ�ုိင်အေနြဖင့်၊
ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းစီ၏ တိးုတက်မ�အေြခအေန�ှင့် စိနေ်ခ�မ�များ�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာ update များ
ရ�ိှရန ် ေရ��ေြပာင်းေကျာင်း၏ ေကျာင်းအုပ်�ကီးများ�ှင့် လစ�်အစည်းအေဝးထုိင်ရသည်။ ေလာ့ခ်
ေဒါင်းကာလအတွင်း အိမ်တွင်းအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ကုိ အစားထုိးလုပ်ေဆာင်ရ ေသာအချနိ်
တွင် ေကျာင်းများ�ှင့်အပတ်စ�်အစည်းအေဝးထုိင်ခ့ဲရသည်။ 

ေဒသအေြခအေန�ှင့်ေြပာင်းလဲေနေသာစညး်မျ�်းများ - အေရးေပ�အေြခအေနကာလများတွင်
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများသည် လျင်ြမနစွ်ာေြပာင်းလဲ�ိုင်သည်။ သွားလာလ�ပ်�ှားမ� သိ� မဟုတ်
လုပ်ေဆာင်မ�များအေပ�ကန ့သ်တ်ချက်များလည်းပါဝင်သည်။ ပညာေရးလုပ်ေဆာင်မ�ြပ�လုပ်ရာ
တွင် စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့် အေြခအေနအရပ်ကုိ ေလ့လာ�ကည့်�ကပ်ရနလိ်ုအပ်�ပီး အ ေြပာင်း
အလဲများြဖစ်ေပ�လာပါက ေကျာင်းများသည် update လုပ်ရနလိ်ုအပ်သည်။ 
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တာခ့်ခ�ုိင်တင်ွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်�ှစ်အတင်ွး ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများ၊ လထုူအေြခြပ�
အဖ�ဲ အစည်းများ (CBOs) �ှင့်အစုိးရမဟတ်ုေသာအဖ�ဲအစည်းများ (NGOs) အေနြဖင့် အိမ်တင်ွး
အေြခ ြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�ေအာင်ြမင်စွာလပ်ုေဆာင်�ိင်ုရနကူ်ညီေပးေသာအရာသည် တစ်�ှစ်
တာလံးု ေရ��ေြပာင်းေကျာင်းများ�ှင့်မိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများ�ကားတင်ွဆက်တိက်ုြပ�လပ်ုေသာ
ပူးေပါင်းလပ်ု ေဆာင်မ�များြဖစ်သည်။ လနွခ့ဲ်ေသာလမှ ေအာင်ြမင်မ�များ�ှင့်စိနေ်ခ�မ�များကုိ
ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရန�ှ်င့် ထုိစိန ် ေခ�မ�များကုိေအာင်ြမင်ေကျာ်လ�ား�ိင်ုရနအ်တက်ွ ပညာေရးအဖ�ဲ
အစည်းများ�ှင့်ေကျာင်းများ ၏မိခင်အဖ�ဲအစည်းများသည် လစ�်အစည်းအေဝးများြပ�လပ်ုရ
သည်။ 

အေရးေပ�အေြခအေနများတင်ွ အတတူကွပူးေပါင်းြခင်း�ှင့်တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦးပ့ံပုိးေပးြခင်းသည်
ေကျာင်း သားများစ�်ဆက်မြပတ်သင်ယူေလလ့ာ�ိင်ုရန ်က��်ပ်ုတိ�အတက်ွအေထာက်အကူြဖစ်
ေစသည်။ သတင်းအချက်အလက်များ�ှင့် အ�ကံဉာဏ်များကုိ က��်ပ်ုတိ�မ�ေဝ�ကသည်၊
အတတူကွသင်တနး်များစီ စ�်�ကသည်၊ အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�လပ်ုငနး်စ�်
တိးုတက်မ��ိှေစရနအ်တက်ွအ�ကံဉာဏ် များမ�ေဝေပးခ့ဲ�ကသည်။ ထုိသိ� �ြပ�လပ်ုြခင်းအားြဖင့်
က��်ပ်ုတိ�၏တာဝနမ်ျား�ှင့်ေအာင်ြမင်မ�များကုိ အတ ူတကွမ�ေဝ�ကသည်။ 

ဤ�ကပ်တည်းေသာ အေြခအေနတင်ွ အရာအားလံးုကုိ တစ်ဦးတစ်ေယာက်တည်း�ကိ�းစား�ပီးမ
လပ်ုမိရန ်အေရး�ကီး�ပီး ကူညီေပး�ိင်ုမည့် မိတ်ေဆွများ�ှင့် မိတ်ဖက်များဆီလည်း ချတ်ိဆက်ရ
မည်။ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် အိမ်တင်ွးအေြခြပ�သင်ယူသင်�ကားမ�က့ဲသိ� ေသာ
အလပ်ုများေစသည့်ကိစ�ရပ် များသည်လည်း ပုိ၍ စီမံခန ့�်ခဲွ�ိင်ုစွမ်း�ှင့်ပုိ၍ ေအာင်ြမင်မ�များြဖစ်
ေပ�လာေစသည်။ 
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