
ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ခုိလႈံလာခ့ဲသူမ်ားႏွင့္၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ားအတြက္ အိမ္မွ သင္ယူေလ့လာျခင္း  ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

� စာသင္ႏွစ္ ဒုတိယပုိင္းကုိ ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ား အိမ္မွသာ အေဝးေရာက္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား 
စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။   

� စာသင္ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ အေဝးသင္ပညာေရးစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထားၿပီး ျဖစ္သ ည္။ 
သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္မွ ေက်ာင္းစာ သင္ယူႏုိင္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထား သည္၊ 
မည္သုိ႔ ကူညီေထာက္ပ့ံမည္တုိ႔ကုိ သင့္အား ဆက္သြယ္ ရွင္းျပထားၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ 

� သင့္သားသမီးမ်ား အိမ္မွ ေက်ာင္းစာသင္ယူႏုိင္ရန္ သူတုိ႔၏ ဆရာမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ရိွၿပီးသား  ျဖစ္သည္။ 
သင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဆရာေျပာင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္မွတဆင့္ 
အလုပ္လုပ္ျခင္းကုိ နားလည္ေနၿပီး သူတုိ႔၏ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ မိသားစုကိစၥမ်ားအတြက္ ကုိယ္ပုိင္ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ား ထားရိွလိမ့္မည္။ 

� သင္ အလုပ္ သြားရမည့္ အေျခအေနတြင္ သင့္သားသမီးမ်ား အားထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္  သင့္ 
အသုိင္းအဝုိင္း တြင္ တစံုတေယာက္မွ မရိွသည့္  အေျခေန မွလႊဲ ၍  အေရးေပၚသတိေပးအဆင့္ 
တတိယအဆင့္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ကေလးမ်ားကုိ အိမ္မွတဆင့္ သင္ၾကားျခင္းကုိ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

� သင့္ သားသမီးမ်ား အိမ္မွသာ ေက်ာင္းစာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစံုတရာသိရိွလုိပါက သင့္ 
ကေလး၏ စာသင္ေက်ာင္းကုိ ေရွးဦးစြာ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းသင့္သည္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္ 
ခက္ခဲပါက၊ ဆရာ ဆရာမမွ သင့္အား ဆက္သြယ္မလာပါက၊ သင္ႏွင့္ အနီးဆံုး  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ံုး 
တစ္႐ံုး႐ံုးတြင္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းပါ။ 

 

အိမ္တြင္ က်န္းမာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ ပ့ံပုိးကူညီေပးျခင္း 

ယခုကာလအတြင္း သင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနႏုိင္မည္ 

ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု က်န္းမာေရးအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ အႀကံျပဳလုိပါသည္။ 

သင့္က်န္းမာေရးအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးမ်ားေစမည့္ အႀကံဉာဏ္အခ်ိဳ႕ ေပးလုိပါသည္။ 

� ယခုကဲ့သုိ႔ မႀကဳံစဖူး အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စိတ္ေအးေအးထား၍ မိမိကုိယ္ တုိင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ 

အားေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ္/မ တုိ႔ အားလံုး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္စီစဥ္ေနပါသည္။ 
� ပညာသင္ၾကားရာတြင္ မည္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္မဆုိ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည္။ သင္ အိမ္တြင္ 
အမ်ားဆံုးသံုးသည့္ စကား (မိခင္ဘာသာစကား) သည္ အဂၤလိပ္စာမဟုတ္သည့္  တျခားဘာသာစကား 
ျဖစ္ပါက င့္သားသမီးမ်ားအား ထုိဘာသာစကားျဖင့္သာ ေျပာဆုိသင္ၾကားေပးပါ။  ေပးလုိက္ေသာ 
ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားအား သင္ အိမ္တြင္အမ်ားဆံုးသံုးသည့္ စကား ျဖင့္ ရွင္းျပႏုိင္ၿပီး ထုိ 



ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအား အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားပါ။ (သုိ႔မဟုတ္ သင္ အိမ္တြင္ အမ်ားဆံုးသံုးသည့္ 

ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိ ေရးႏုိင္ပါသည္။)  
� တကုိယ္ေရ သန႔္ရွင္းမႈလုပ္ျခင္း၊ အိမ္ေနာက္ၿခံဝင္းအတြင္း ေျပးျခင္း၊ ခုန္ျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း ႏွင့္ 
သစ္ပင္စုိက္ျခင္း ကဲသုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ သင့္ကုိယ္သင္ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္တက္ႂကြေ စႏုိင္သည့္ 

အရာမ်ားကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
� အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ (puzzle) အပ်င္းေျပ ဉာဏ္စမ္းဂိမ္းမ်ား ကစားျခင္း၊ သားသမီးမ်ား 
စာဖတ္ေနတာကုိ နားေထာင္ျခင္း၊ အတူတူခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္း၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
အင္တာနက္အြန္လုိင္းမွ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာပါ။ 

� ေလ့လာသင္ယူရာတြင္ စကားေျပာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း တစ္သြယ္ျဖစ္သည္။ 
သင္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္မ်ားအေၾကာင္း သားသမီးမ်ားအား ေျပာျပ ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရသည္ကုိလည္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိပါ။ ကေလးမ်ား ေမးခြန္းျပန္ေမးရန္ အားေပးပါ။ 
သင္မသိပါကလည္း အတူတကြ အေျဖရွာၾကပါ။  

� သင္၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္၍ တစ္ရက္စာ အခ်ိန္ဇယား ဆြဲပါ။ 
သားသမီးမ်ားမွလည္း အႀကံဉာဏ္မ်ား ေတာင္းပါ။ သူတုိ႔လည္း အတူတကြ ပါဝင္ေလ့လာႏုိင္မည့္  

အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ဖန္တီးေပးပါ။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ အေနျဖင့္ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ 
႐ႊင္႐ႊင္လုပ္ႏုိင္သည့္ အလုပ္မ်ား၊ အားလံုးသေဘာတူ၍ အိမ္တြင္ လုပ္သင့္သည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ သားသမီးမ်ား ဝန္ပိေစသည္အထိ ဖိအားေပး ခုိင္းေစမႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။  

� တစံုတရာ မေသခ်ာပါက ကေလးေက်ာင္းမွ ဆရာဆရာမ၊ အျခားမိသားစုမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
သင့္မိသားစုကုိ ကူညီေပးေနသူထံ ေမးျမန္းပါ။ 

 

အိမ္မွ ေလ့လာ သင္ယူမႈအေပၚ ပ့ံပုိးကူညီေပးျခင္း 

သင့္ ေက်ာင္းမွ စီစဥ္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အေဝးသင္ပညာေရး အစီအစဥ္အျပင္ အိမ္မွ ေလ့လာသင္ယူေရးအတြက္  

အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားလည္း ရိွသည္။ 

� ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုိင္းမ်ား 
၁ - ၁၀ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရိွ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး ႐ုပ္သံလႊင့္ အစီအစဥ္ - 
အိမ္မွ ေလ့လာသင့္ယူျခင္း | Papa Kāinga TV ကုိ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္မွ စတင္၍ 

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားအတြင္း မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ 
 

� အိမ္မွ ေလ့လာသင့္ယူျခင္း | Papa Kāinga TV အား အခမဲ့ ၾကည့္ရႈႏုိင္ၿပီး  ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း TVNZ  

2+1 ႏွင့္ TVNZ on Demand တုိ႔အျပင္ Sky ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္း ၅၀၂ တြင္လည္း 
ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။  
 

ကေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္အပုိင္းအျခားအလုိက္ အစီအစဥ္မ်ားအား 
ထုတ္လႊင့္ျပသေပးေနသည္။ ျပသသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျပဇာတ္၊ ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာ ၊ သိပၸံ၊ te 



reo Māori ေမာ္ရီဘာသာစကား၊ ႏွင့္ ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ပညာေပးမ်ား ပါဝင္သည္။ 
ဝါရင့္ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ  
ပညာရွင္မ်ားမွ တင္ဆက္ေပးေနသည္။ 
 

� အြန္လုိင္းမွ ဖတ္စရာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား https://learningfromhome.govt.nz/ 

အဆုိပါ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ 
မူႀကိဳမွ အထက္တန္းအထိ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားအား ေလ့လာႏုိင္ရန္ စုစည္းတင္ျပထားသည္။ သင့္ 
သားသမီးအတြက္  သင့္ေတာ္သည့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအား ဆရာ ဆရာမမ်ားထံ 

ေမးျမန္းတုိင္ပင္ပါ။ 
 

� သင္ေထာက္ကူဆုိင္ရာ စာအုပ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ား 
အိမ္တြင္ သင္ယူေလ့လာရမည့္ သင္ေထာက္ကူဆုိင္ရာ စာအုပ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအား ေက်ာင္းသားတုိင္း 
အတြက္ ပုိ႔ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ လုိအပ္ပါက သင့္ သားသမီးအတြက္ ကုိက္ညီသည့္  သင္ၾကားေရး 
အစီအစဥ္ေပၚမူတည္၍ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ  အိမ္တုိင္ယာေရာက္ 

ပုိ႔ေပးလိမ့္မည္။ အဆုိပါ ပစၥည္းမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးခ်ရမည္ကုိ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွ 
ရွင္းျပေပးလိမ့္မည္။ 
 

� အင္တာနက္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ကိရိယာမ်ား  
အေဝးသင္ပညာေရး အစီအစဥ္၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ အျခား 
ကိရိယာမ်ားလုိအပ္ပါက သင္၏ ေက်ာင္းမွဆက္သြယ္လာလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္သားသမီး အေနျဖင့္ 
အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းတစံုတရာ ထပ္မံလုိအပ္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ပါက ေက်ာင္းႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။ 


