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Aေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

 တရားဝင္ ေက်ာင္း Aမည္ကို ထည့္ပါ 
911 လိပ္စာ ထည့္ပါ

AကာAကြယ္ယူျခင္း မိမိေရာက္ရွိရာ ေနရာတြင္ ေနျခင္း ေဘးကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း တံခါးမ်ား Aလံုပိတ္ျခင္း 
တံခါးမ်ား Aလံုပိတ္၍ Aဝင္Aထြက္မ်ား 

တားျမစ္ထားျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
Aေဆာက္AAံုတြင္း 
AကာAကြယ္ယူရန္ Aသံုးျပဳသည္။ 

 

ကာလတို Aေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနစU္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို 
ကန္႔သတ္ရန္ Aသံုးျပဳသည္။ 

 

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
Aေဆာက္AAံုမွ ေဘးကင္းရာသို႔  

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရာတြင္ Aသံုးျပဳသည္။ 

 

ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥတစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚလုနီးနီး 
AေျခAေနAတြင္း ေက်ာင္း 
Aေဆာက္AAံုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ား 
လံုၿခံဳမႈရွိေAာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
Aသံုးျပဳသည္ 

ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ Aၾကမ္းဖက္မႈ Aႏၱရာယ္ ခ်က္ခ်င္း 
က်ေရာက္ေနသည့္ AေျခAေနတြင္ ေက်ာင္း 
Aေဆာက္AAံုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ား 
လံုၿခံဳမႈရွိေAာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Aသံုးျပဳသည္။ 

 

     

 AေျခAေနႏွင့္ သင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ Aရာမ်ားAတြက္ 
ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကုိ နားစြင့္ပါ။ 

 ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ စႀကႍမ်ားတြင္ 
ရွိေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
 သတ္မွတ္ စာသင္ခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ 
သြားေရာက္သင့္သည္။ 

 Aတန္းခ်ိန္Aလုိက္ တာဝန္က် 
ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားUီးေရ 
စစ္ပါ။ 

 Aျခားဝန္ထမ္းAားလံုးက ေက်ာင္
္းသားမ်ားကုိ လုိAပ္သလုိ 
ကူညီေပးပါ။ 

 လုိAပ္လွ်င္ 
ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ 
ေနပါ။ 

 ညႊန္ၾကားလာပါက 
စာသင္ခန္းAျပင္သုိ႔ ထြက္၍ 
သတ္မွတ္ ေဘးကင္းသည့္ 
ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။ Aၿမ ဲ
တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေနပါ။ 

 ေက်ာင္းသားUီးေရ စစ္ပါ။ 

 ေနာက္ဆံုးရ AေျခAေနသတင္း 
မ်ားကုိ နားစြင့္ပါ။ 

 AေျခAေနႏွင့္ သင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
Aရာမ်ားAတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
နားစြင့္ပါ။ 

 ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ စႀကႍမ်ားတြင္ 
ရွိေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သတ္မွတ္ စာသင္ခန္းသုိ႔ ျပန္လည္ 
သြားေရာက္ သင့္သည္။ 

 Aတန္းခ်ိန္Aလုိက္ တာဝန္က် 
ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားUီးေရ စစ္ပါ။ 

 Aျခားဝန္ထမ္းAားလံုးက ေက်ာင္းသား
ားမ်ားကုိ လုိAပ္သလုိ ကူညီေပးပါ။ 

 ေနာက္ဆံုးရ AေျခAေနသတင္း မ်ားကုိ 
နားစြင့္ပါ။ 

 AေျခAေနႏွင့္ သင္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ Aရာမ်ားAတြက္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားစြင့္ပါ။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ Uီးေဆာင္ၿပီး 
သတ္မွတ္ စုရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေၾကညာထားသည့္ စုရပ္သုိ႔ 
သြားပါ။ လုိAပ္ပါက Aရန္ 
လမ္းေၾကာင္းကုိ သံုးပါ။ 

 ေက်ာင္းသားစာရင္းႏွင့္ Aတန္း 
တာဝန္က်စာရင္းကို 
ယူေဆာင္လာပါ။ 

 စာသင္ခန္းမွ ထြက္လွ်င္ တံခါး 
ျပန္ပိတ္ခဲ့ပါ။ 

 ေက်ာင္းသားUီးေရ 
စစ္ရန္ ေဘးကင္းသည္ ဆုိပါက 
စာရင္း စစ္ပါ။ 

 သတ္မွတ္ေနရာသုိ႔မဟုတ္ဘ ဲ
ထြက္ေျပးရသည္ ဆုိပါက 
ထုိေနရာသုိ႔ မထြက္ခြာမီ 
Aခ်ိန္တြင္ေရာ၊ 
ထုိေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ပါ ေက်ာ
ာင္းသားUီးေရ စစ္ပါ။ 

 ေနာက္ဆံုးရ AေျခAေနသတင္း 
မ်ားကုိ နားစြင့္ပါ။ 

 AေျခAေနႏွင့္ သင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
Aရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားစြင့္ပါ။ 

 Aျပင္ 
ျပတင္းေပါက္Aားလံုးကုိ ေသာ့ခ
ခတ္ထားပါ။ 

 ခန္းဆီး/လုိက္ကာ/ယင္းလိပ္/မီးသီး/
မီးေခ်ာင္းAားလံုးကုိ ရွိၿမဲပံုစံAတုိင္း 
ထားပါ။ 

 ေက်ာင္းသားUီးေရ စစ္ပါ။ 

 ကနUီး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ေနာက္ဆံုးရ 
AေျခAေနမ်ားကုိ နားစြင့္ပါ။ 

 စာသင္ခန္းAတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ 
ပံုမွန္Aတုိင္း ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 ျပင္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 
AရာAားလံုးကုိ ရပ္တန္႔ထားရမည္။ 

 ေနာက္ဆံုးရ 
AေျခAေနသတင္းမ်ားကုိ နားစြင့္ပါ။ 

 တံခါးAားလံုးကုိ Aလံုပိတ္ထားရန္
ေၾကညာခ်က္ကုိ ၾကားသည့္Aခါ 
သင္သည္ ေAာက္ပါတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
Aျမန္ လႈပ္ရွားသင့္ပါသည္။ 

 ေဘးကင္းပါက သင္၏ စာသင္ခန္းAနီးရွိ 
စၾကၤံမ်ားႏွင့္ သြားလာေနက် 
ေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စုစည္းပါ။ 

 သင့္တံခါးကုိ ေသာ့ခတ္ပါ။ လုိAပ္ပါက 
AတားAဆီးမ်ား ခ်ထားပါ။ 

 ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စာသင္ခန္းAတြင္းရွိ တံခါး၏ 
မ်က္ကြယ္  
ေဘးကင္းသည့္ေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ပါ။ 

 ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ 
ခန္းဆီး/လုိက္ကာ/ယင္းလိပ္/မီးသီး/မီးေခ်ာင္
္းAားလံုးကုိ ရွိၿမဲပံုစံAတုိင္း ထားပါ။ 

 လူတုိင္းကုိ တိတ္တိတ္ ေနခုိင္းပါ။ 
ဖုန္းAားလံုးကုိ Aသံပိတ္ထားပါ။ 

 ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေက်ာင္းသားUီးေရ စစ္ပါ။ 

 တံခါး၏ ဟုိဘက္ ဒီဘက္မွ လွမ္းေAာ္ေျပာျခင္း 
မလုပ္ပါႏွင့္။ Aခန္းတြင္းရွိ ဖုန္းျမည္လာပါက 
မေျဖပါႏွင့္။ 

 P.A. ေၾကညာခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
မီးA ခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းသံကုိ မတံု႔ျပန္ပါႏွင့္။ 

 Uပေဒ ဘက္ေတာ္သား၊ ရဲဝန္ထမ္း ကုိယ္တုိင္ 
လာလႊတ္မေပးမခ်င္း ပုန္းေနပါ။ 

 

ျပဌာန္းခ်က္ 

A ႀကံျပဳခ်က္ 
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