
 
 

 ေက်ာငး္တြငး္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြငး္ မဘိမ်ား၏ 
တာဝနဝ္တၱရားမ်ားႏွင့္ ေက်ာငး္တြငး္ အေရးေပၚအေျခအေန 
ျဖစ္ပြားၿပးီေနာက္ ျပနလ္ည္ေပါငး္စည္းေတြ႕ဆုံျခငး္ 

 

အေရးေပၚ အေျခအေနအတြငး္ မဘိမ်ား၏ တာဝန ္
 

ေက်ာင္းတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန တစ္ခု 
ျဖစ္ပြားသည့္အခါ မိဘတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမဆံုး 
အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္မိေသာအရာမွာ 
တယ္လီဖုန္းေကာက္ကိုင္၍ ေက်ာင္းသို႔ ဖုန္းဆက္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသို႔ အေျပးအလႊားသြား၍ မိမိတို႔၏ 
ကေလး/ကေလးမ်ားကို သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ျခင္းပင ္
ျဖစ္ပါသည္။  တကယ္တမ္းတြင္ 
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 
ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစ႐ုံသာ ရွိမည္။ 
 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ေနရာႏွင့္ နီးကပ္လြန္းစြာ ရွိေနျခင္းသည္ 
အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ ရမဲ်ားႏွင့္ မီးသတ္အရာရွိမ်ား၏ 
ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ 
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။  အေရးေပၚ အေျခအေနအတြင္း 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
အရာမွာ ဖုန္းႏွင့္ အီးေမးလ္နားတြင္ ေနၿပီး 
ပံုမွန္ေနာက္ဆံုးရအေျခအေန သတင္းမ်ားႏွင့္ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း ေရဒီယိုႏွင့္ TV 
သတင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။   
 

လက္ကမ္းစာေစာင္ # 14 

  မည္သည့္အခ်န္ိႏွင့္ မည္သုိ႔ေသာ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝနထ္မး္မ်ားကုိ 
အလုံပိတ္အခန္းတြင္ ေန၍ အဝင္အထြက္ တားျမစျ္ခငး္၊ 
အကာအကြယ္ယူျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းတုိ႔ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခုိင္းသလဲ။ 

 
ေက်ာငး္တြငး္ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင ္တုံ႔ျပနေ္ဆာငရ္ြက္ရန ္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

 
ေက်ာင္းတြင္း အေရးေပၚ အေျခအေနဆုိသည္မွာ ဓာတုပစၥည္း 
ယိုဖိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္ျခင္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း 
သတိေပးခ်က္ကဲ့သို႔ မိုးေလဝသ အေရးေပၚ အေျခအေန 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအနီးဝန္းက်င္တြင္ 
က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သူကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် 
အေျခအေနအလံုးစံုကုိ ဆုိလုိပါသည္။  ေက်ာင္းတြင္း အေရးေပၚ 
အေျခအေန၏ သေဘာသဘာဝကိုလိုက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက 
အလံုပိတ္အခန္းတြင္ ေန၍ အဝင္အထြက္ တားျမစ္ျခင္း၊ 
အကာအကြယ္ယူျခင္း၊ ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအနက္ 
သင့္ေတာ္ရာႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အမိန္ု႔ထုတ္ထားသည္။ 
 

 

  

 
ေက်ာင္းတြင္း အေရးေပၚ 
အေျခအေနအတြက္ 

အခ်က္အလက္ လမ္းၫႊန္ 
 

 
 

0မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ 

 

 

 
 

 



    ကြၽႏု္ပ္၏ကေလးႏွင့္ 
ဘယ္လုိျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေတြ႕ဆုံႏုိင္မလဲ။ 
 
သင့္ကေလး၏ ေက်ာငး္တြင ္အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစပ္ြားခဲပ့ါက 
ဤအသုံးအႏႈနး္မ်ားကုိ သိထားရန ္အေရးႀကီးပါသည္။ 

 

 

 

  
 ကြၽႏု္ပ္၏ကေလးႏွင့္ 
ဘယ္လုိျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေတြ႕ဆုံႏုိင္မလဲ။ 

 
ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး အရာရိွမ်ားက 
မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ၎တုိ႔ကေလးမ်ား၏ တိက်ေသာ 
တည္ေနရာကုိ TV/ေရဒီယုိမွတစ္ဆင့္ လမ္းၫႊန္ေပးပါမည္။  
အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားၿပီး 
ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္၊ စစ္မႈထမ္း အိုင္ဒီ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္စ္ပုိ႔ပါသည့္ 
မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
လႊတ္ေပးပါမည္။ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေတြ႕ဆုံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
အခ်ိန္ၾကာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားရန္ 
တုိက္တြန္းပါသည္။ 
 

 သင္ ဘယ္လုိကူညီေပးႏုိင္သလဲ 
 
ေက်ာငး္တြငး္ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ အသင့္ျပငထ္ားပါ 
 
သင့္ကေလး၏ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားက 
လက္ရိွသုံးေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 
ေဒသတြင္း ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဆုိးရြားေသာ 
ရာသီဥတုႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကုိ မိဘမ်ားထံ 
အေၾကာင္းၾကားရန္ [insert district communication method] ကုိ 
အသုံးျပဳပါသည္။ 
 
သင့္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ သိရိွကြၽမ္းဝင္လာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေက်ာင္းတုိင္းသည္ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ တိက်၍ အခ်ိန္မီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္ 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

 

 

  ေက်ာင္းတြင္း အေရးေပၚ အေျခအေန 
ျဖစ္ပြားလာခ့ဲလွ်င္ 

 
သင္ ပထမဆံုး တံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မိမည့္ အရာမွာ 
သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းသို႔ ဖုန္းဆက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္
အေျပးအလႊားသြားေရာက္ျခင္း 
ျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာ္လညး္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ 

 

 
    

    
 

 အလုံပိတ္အခန္းတြင္ ေန၍ အဝင္အထြက္  
တားျမစ္ျခင္း 

ေက်ာင္းတြင္း သို႔မဟတု ္ေက်ာင္းျပင္ပ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု 
ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရိွရေသာအခါ အလံုပိတအ္ခန္းတြင္ ေန၍ 
အဝင္အထြက ္တားျမစ္ျခင္းကိ ုလုပ္ေဆာင္ပါသည။္  အခန္း 
တံခါးအားလံုးကိ ုေလာခ့္ခ်ထားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
အဝင္အထြက ္မလုပ္ေစဘ ဲစာသင္ခန္းမ်ားထတဲြင္ 
ပိတ္ထားပါသည္။  “အားလံုးရွင္းၿပီ” ဟေူသာ ေၾကညာခ်က ္
မထတု္မခ်င္း ေက်ာင္းတြင္း မညသ္ည့္အဝင္၊ 
အထြကလ္ုပ္ျခင္းကိုမွ် ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။  
အလံုပိတ္အခန္းတြင္ 
ေနစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းမွလႊတ္ေပးမည္ 
မဟုတ္ပါ။ 

 အကာအကြယ္ယူျခင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ ္အလြန္ဆိးုရြားေသာ ရာသီဥတုဒဏ္မွ 
အကာအကြယ္ယရူန္ သတ္မွတေ္နရာမ်ားတြင္ 
ခုိလံႈၾကျခင္းျဖစ္သည္။  “အားလံုးရွင္းၿပီ” ဟူေသာ 
ေၾကညာခ်က ္မထတု္မခ်င္း ေက်ာင္းတြင္း မည္သည့္အဝင္၊ 
အထြကလ္ုပ္ျခင္းကိုမွ် ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။  
အကာအကြယ္ယေူနစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိ ုေက်ာင္းမွလႊ
လႊတေ္ပးမည ္မဟုတ္ပါ။ 

 ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ အေရးေပၚ 
အေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာ
ပာင္းရန္ စုရပ္ ေနရာတစ္ေနရာသို႔ ေနရာေျပာင္းေပးပါမည္။  
ေဒသတြင္း ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အရာရိွထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီး ဓာတပုံ္ပါေသာ အိုင္ဒီကတ ္ျပႏုိင္သည့္ 
မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသမူ်ားထသံာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို 
လႊတ္ေပးပါမည္။  
ဤလုပ္ထံုးလုပ္နညး္သည ္ေက်ာင္းသားအားလံုး၏ 
တည္ေနရာမ်ားကိ ုထည့္တြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

တရားဝင္ ေက်ာင္းသတင္း သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ သိရိွရန္ ေဒသတြင္း 
TV/ေရဒီယုိစေတရွင္မ်ားကုိ လုိင္းဖမ္းယူ၍ ၾကည့္ရႈနားေထာင္ပါ။ 

 
ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး အရာရိွမ်ားထံမွ 
တရားဝင္ ဆက္သြယ္အသိေပးခ်က္မ်ားကုိသာ ယုံၾကည္အားထားပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေတြ႕ဆုံႏိုင္မည့္ တရားဝင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ နားေထာင္ပါ။ 

သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းသုိ႔ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ အေျပးအလႊား 
မသြားေရာက္ပါႏွင့္။ သင္ရိွေနျခင္းက အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

 သင့္ကေလး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကုိ ဖုန္းမဆက္ပါႏွင့္။  
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရိွေစရန္ 
ဆဲလ္ဖုန္းအသုံးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ အားမေပးပါ။ 
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