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Child Protection Education - Stage 3
Information for parents and carers

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး
မိဘႏွင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေက်ာင္းအမည္

Name of school
ပါဝင္ေသာ ခုႏွစ္/ခုႏွစ္မ်ား

Participating Year/s
တစ္ပတ္စာ သင္ခန္းစာအေရအတြက္

Number of lessons per week
ေက်ာင္းမွ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ

School contact person
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္

Contact telephone number
မိဘႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ခင္ဗ်ာ
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခုႏွစ္မ်ားရွ ယခု
ိ
ႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢဳလ္
ိ ေရး တိုးတက္မႈ၊
က်န္းမာေရးႏွင့္ ကာယပညာ (Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE)) တြင္ ပါဝင္ရပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေက်ာင္း၏ PDHPE အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မသင္မေနရ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး
ပါဝင္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရးတြင္ သင္ၾကားေသာ အခ်ဳ႕သင္
ိ
ခန္းစာမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသက္အရြယ္အလိုက္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေက်ာင္းက
သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရးတြင္ သင္ၾကားမည့္ ျပ႒ာန္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွလိ
ိ ုပါက ပညာေရးဌာန၏ PDHPE ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွ ိ
(ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေလးထားဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာပညာေရး) (Child protection and respectful relationships
education) က႑တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး သင္ၾကားမည့္ ဤပညာသင္ကာအတြင္း တစ္ပတ္စာ သင္ခန္းစာအေရအတြက္ ကို
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထပ္မံသိရွလိ
ိ ုပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္အတိုင္း ေက်ာင္းမွ ဆက္သြယ္ရမည့္သူထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ရာတြင္ စကားျပန္လိုအပ္လွ်င္ တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 13 14 50 သို႔ ေခၚဆိုၿပီး
သင္၏ဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ ေတာင္းခံပါ။ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက ေက်ာင္းသို႔ဖုန္းေခၚဆိုေပးၿပီး
အျပန္အလွန္စကားေျပာရာတြင္ ကူညီရန္ ဖုန္းလိုင္းေပၚတြင္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ ရရွပါလိ
ိ
မ့္မည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္
အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုပါ။
ေလးစားမႈျဖင့္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (Principal)

Burmese

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပညာေရး တြင္ သင္ၾကားမည့္ မာတိကာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္ -

The content which will be covered in child protection education includes:
(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 3 content.)
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

Rights and responsibilities
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

Rights and responsibilities in relationships
လုံျခံဳမႈမရွေသာ
ိ
ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ကိုင္တြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

Emotions related to feeling unsafe and ways to manage these
မတူကြျပားေသာ
ဲ
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပုံစံမ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ၎တို႔ ေျပာင္းလဲသြားရတာလဲ

Different types of relationships and why they change
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပိုင္း ဆိ္ုင္ရာ အစြမ္း ကို အလြသု
ဲ ံးစားျပဳျခင္း

Abuse of power in relationships

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ ္မႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

Gender stereotypes and expectations
႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားျပဳျခင္းမ်ား အပါအဝင္ မတူညီေသာ အလြသု
ဲ ံးစားျပဳမႈပုံစံမ်ား

Different types of abuse including physical, emotional and sexual abuse
ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ အပါအဝင္ အႏိုင္က်င့္သည့္ အျပဳအမူ

Bullying behaviour including harassment
အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံရန္ႏွင့္ အကူအညီရယူရန္ အေထာက္အကူျပဳမႈ ကြန္ရက္မ်ား

Support networks to ask for advice and support

ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

Strategies to stay safe and ask for help

အျခားသူမ်ားကို ေလးစားျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ပါဝင္မႈကိုျပေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား

Actions and behaviours that show respect and inclusion of others

Burmese

