
 

  

တ ၢ်ခီဃီီၤဆူညါတတီီၤ- တ ၢ်

စးထ ီၢ်က ၠိအတ ၢ်လ ီၤခီဖ ၠိတ 

ခါလ အဂ ီၤ 

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤအလ  ၢ်ကဘ  ျံးလ ပ ျိၤဟ  ၢ်ဖ ဃဖီ 

သ  ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ် 

တ ၢ်စးထ ီၢ်က ၠိက တ ၢ်လ အတီၤတ ၢ်ဒးီလီီၤသ ူၢ်ပၠိ ၢ်သး၀းခံမံီၤလ  ၢ်သ လီီၤ.  

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအလ ံၢ်ကဘ ံးတခါအီံၤကရ  ပ းနီၤဒးီမ  ၢ်နဖၠိအဖၠိသ ၢ် 

ကတ ီ ၢ်တ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မီၤကဆ ီၢ်ထ  နဖၠိလ တ ၢ်ကအၠိ ၢ်ဒးီတ ၢ်စး

ထ ီၢ်က ၠိအတ ၢ်လ ီၤခီဖ ၠိလ အဂ ီၤတခါဒၢ်လ  ၢ်န   ၢ်လီီၤ. 

နဖ အ ျိၤလ ျိၤခီဖ  ဘ ၢ်တ  ၢ်လ တ ၢ်လီျိၤခီဂ ၢ်တ ၢ်အါမ ျိၤလ အမ  ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သ ျံး- 

• တ ၢ်သ ျံးဃီျိၤအသျံးဆူတ ၢ်ဟူျံးတ ၢ်ဂ ျိၤတမ ျိၤမ တမ  ၢ်တ ၢ်မျိၤတ ၢ်

လ အဆ ကတီ ၢ်ဒ ၢ်၀ ဆူအဂျိၤတခါ  

• တ ၢ်လ ျိၤဆူတ ၢ်ကလ  ၢ်က  သက ျံးအတ ၢ်က  ျိၤပ ၢ်အမ  ၢ်န ျိၤတဖ ၢ်

မ တမ  ၢ်တ ၢ်လ ျိၤန ျိၤသဘ ျ့တဖ ၢ်  

• တ ၢ်စျံးထီ ၢ်လ ျိၤဆူဖ သ ၢ်တ ၢ်က  ၢ်ထ  ကဟ ကယ ၢ်အလီ ၢ်မ တ

မ  ၢ်တီျိၤဖ သ ၢ် 

တ ၢ်လ ျိၤခီဖ  သ  ၢ်တဖ ၢ်အ ျိၤဟ  ၢ်နျိၤဒျီံးတ ၢ်န ၢ်ပ  ၢ်တခါလ မ  ၢ်နဖ အ ျိၤခီဆ 

တ ၢ်ဆူတ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က  အသဒီျီံးတ ၢ်မျိၤအသျံးအသတီဖ ၢ်အ ျိၤဒၢ်လ  ၢ်,ဒျီံးအ၀ 

သ  ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဆီ ၢ်ထ  မန ျိၤလ  ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

ဘ ၢ်မန ီၤအဃၠိတ ၢ်စးထ ီၢ်က ၠိအတ ၢ်လ ီၤခီဖ ၠိလ အဂ ီၤအကါဒၠိ ၢ် 

လ  ၢ်. 

တ ၢ်စျံးထီ ၢ်က  အတ ၢ်လ ျိၤခီဖ  လ အဂ ျိၤတခါမျိၤစ ျိၤနဖ လ က- 

• တ ျိၤထီ ၢ်ထီ ၢ်ဘျံးတ ၢ်မျိၤလ န   ၢ်တ ၢ်လ အဂ ျိၤဒ  ၢ်ထီ ၢ်ဒျီံးတ ၢ်အ  ၢ်

မ  ၢ်ဆ ျံးပ ျိၤလ အဂ ျိၤန   ၢ်လီျိၤ 

• ကန   ၢ်ဟျံးဆ  ျံး၀ ဒ ၢ်တ ၢ်မျိၤတ  ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်လ အ၀ သ  ၢ်အတ ၢ်မျိၤ

လ ဒျီံးတ ၢ်ဒ  ၢ်ထီ ၢ်ထီထီ ၢ် 

• တူ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပူျိၤဖ  ျံး,တ ၢ်န ၢ်န   ၢ်လီျိၤသျံးဒျီံးတ ၢ်န   ၢ်ဘူျံးစ အသျံးန   ၢ်

လီျိၤ.  

သသနီ  ၢ်လီီၤနဖၠိအမံီၤလ က ၠိအပူီၤ  

က  အါတက  ၢ်န   ၢ်စျံးထီ ၢ်တူ ၢ်လ  ၢ်က  ဖ ဖ လါမ ျိၤတခ  ျံးဖ သ ၢ်စျံးထီ ၢ်ထီ ၢ်က  

န   ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်ထ န  ၢ်လီျိၤနဖ အမ ျိၤဟ  ၢ်အါထီ ၢ်နျိၤဒျီံးတ ၢ်ခ  ျံးတ ၢ်ယ ၢ်တဖ ၢ်လ တ ၢ်က

သ  ၢ်ညါက  ဒျီံးပ ၢ်ဃ  ၢ်ပ ၢ်ဂီ ၢ်လ တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤလ က  အတ ၢ်ဟူျံး

တ ၢ်ဂ ျိၤတဖ ၢ်အပူျိၤန   ၢ်လီျိၤ.  

က  ဖ တဖ ၢ်န   ၢ်ခီဃျီိၤအသျံးဆူညါဂ ျိၤန   ၢ်တ ၢ်အဂျိၤဖ တ ၢ်ဟူျံးတ ၢ်ဂ ျိၤသ  ၢ်တ

ဖ ၢ်အ ျိၤစျံးထီ ၢ်အသျံးဂ ျိၤဂ ျိၤတခ  ျံးက  အန  ၢ်ကတ  ၢ်ဒျီံးဆ ျံးမျိၤတ ၢ်အ ျိၤဖ က  

ထီ ၢ်စ ျိၤက  ၢ်သ၀ီ ျိၤအလီ ၢ်ခ န   ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်ခီဃီီၤဆညူါက ၠိအတ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤဒးီတ ၢ်ဟးူတ ၢ်ဂ ီၤတဖ ၢ်  

တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူက  အတ ၢ်ဟူျံးတ ၢ်ဂ ျိၤမျိၤစ ျိၤနျိၤဒျီံးနဖ -  

• လ တ ၢ်ကန ၢ်ပ  ၢ်က  အ ျိၤအကမျိၤအသျံးဒၢ်လ  ၢ်  

• မျိၤန   ၢ်တ ျိၤသက ျံးဃ  ၢ်ဒျီံးဖ သ ၢ်အဂျိၤဒျီံးဟ  ၢ်ဖ ဃဖီ တဖ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ

.   

တ ၢ်ခီဃီီၤဆညူါတတီီၤအတ ၢ်မီၤလၠိဒးီတ ၢ်လ ီၤထ ီၢ်လ ီၤထအီတ ၢ်

ပ ၢ်ဖ ါ 

နဖ  အဖ သ ၢ်ကတီ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအသရ ၢ်သမါကက  ျံး၀ ဒ ၢ် တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါ 

တတီျိၤအတ ၢ်မျိၤလ ဒျီံးတ ၢ်လ ျိၤထီ ၢ်လ ျိၤထီအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတဘ  ၢ်လ  (တ ၢ် 

သ  ၢ်ညါစ  ၢ်ကီျံးအျီိၤဒၢ်တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါန   ၢ်လီျိၤ).  

တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါမျိၤစ ျိၤနဖ အက  ဒျီံးကတီျိၤဆ က  ဖ လ 

ကသ  ၢ်ညါဘ ၢ်နဖ ဒျီံးရ  ၢ်က  ျိၤတ ၢ်လ အ၀ သ  ၢ်အတ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ျံးအဂီ ၢ်န   ၢ်

လီျိၤ.  တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါကပ ၢ်ဃ  ၢ်- 

• နဖ အမ ျိၤ,အ  ၢ်ဖ   ၢ်မ  ၢ်န ျိၤမ  ၢ်သဒီျီံးတ ၢ်ဂီျိၤ 

• နမ ျိၤဒျီံးတ ၢ်ဆ ျံးက  ျံးအဂ  ၢ်လီျိၤတ  ၢ်လီျိၤဆ ျံးတဖ ၢ် 

• ဖ သ ၢ်အကတီ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မျိၤဒျီံးဖ သ ၢ်အကတီ ၢ်

ပ ျိၤစ  ၢ်နျီိၤလ အဟ  ၢ်နဖ ဒျီံးတ ၢ်ဆီ ၢ်ထ  လ အဂျိၤတဖ ၢ်အမ ျိၤဒျီံး

တ ၢ်ဆ ျံးက  ျံးလီျိၤတ  ၢ်လီျိၤဆ ျံး   

• တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤဘ ၢ်ထ  ဒျီံးနဖ အတ ၢ်သျံးစ တဖ ၢ်,တ ၢ်သ တ ၢ်

ဘ ၢ်တဖ ၢ်ဒျီံးအက  ၢ်အစီတဖ ၢ်  



 

  

• တ ၢ်သ  ၢ်လ အက  ခ  ၢ်သ  ၢ်အဂ ျိၤကတ  ၢ်လ နဖ အဂီ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

ဖ နဖ ကလ ျိၤဆူတ ၢ်ထီ ၢ်က  န ၢ်ရ  ၢ်အလီ ၢ်ခ တ ၢ်က  ၢ်ထ  ကဟ ကယ ၢ် 

(Outside School Hours Care (OSHC)) တခီ, OSHC အတ ၢ် 

မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မျိၤကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လီျိၤအျီိၤဒျီံးတ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤ 

အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအလ  ၢ်အဒ တဘ  ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. 

နကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လီျိၤနျိၤဒျီံးနဖ အတ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအ

လ  ၢ်က  ျံးဒ တဘ  ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်အ ျိၤမျိၤစ ျိၤနျိၤလ တ ၢ်ကန ၢ်ပ  ၢ်,ဆီ ၢ်ထ  ဒျီံးတ သက ျံးနဖ အတ ၢ်မျိၤလ မျိၤ

ဒ ျံးသ ၀ ဒ ၢ်လီျိၤ.  

နဖ အတ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါန   ၢ်မျိၤစ ျိၤတ ၢ်လ တ ၢ်က-  

• ရ  ၢ်က  ျိၤတ ၢ်လ နဖ အတ ၢ်သျံးစ တဖ ၢ်အဂီ ၢ်  

• မျိၤဘ ျ့မျိၤဆ ီထီ ၢ်တ ၢ်ခီဃျီိၤလ နဖ အဖ သ ၢ်ကတီ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤ

အတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မျိၤဆူက  န   ၢ်လီျိၤ.   

တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတဖ ၢ်န   ၢ်ညီန  ၢ်တ ၢ်က  ျံးလီျိၤအျီိၤလ 

တ ၢ်မျိၤလ အကတီ ၢ် ၄ အပူျိၤန   ၢ်လီျိၤ.  သန ၢ်က ,ဖ နဖ အ ျိၤမ  ၢ်ဖ သ ၢ်လ  

အအ  ၢ်ဒျီံးတ ၢ်စ ျိၤခ လ တ ၢ်ဒ  ၢ်ထီ ၢ်ထီထီ ၢ်တကပျိၤမ တမ  ၢ်အ  ၢ်ဒျီံးန ီ ၢ်ခ န ီ ၢ်

သျံးက  ၢ်ဂီျိၤတလ တပ  ျိၤတဆူ ၢ်တခ ျ့အခါ,တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်

ပ ၢ်ဖ ါအ ျိၤဘ ၢ်တဘ ၢ်တ ၢ်ကက  ျံးလီျိၤဆ အျီိၤလ လါယူျိၤမ တမ  ၢ်ယူျိၤလ န   ၢ်

လီျိၤ.  

တ ၢ်အ ျိၤကမျိၤစ ျိၤနျိၤဒျီံးက  လ တ ၢ်ကစျံးထီ ၢ်ရ  ၢ်က  ျိၤတ ၢ်လ တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအ

ဂျိၤတခါလ ၢ်လ ၢ်လ နဖ လ  ၢ်ဘ ၢ်အျီိၤန   ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအ  ၢ်ဒျီံးတ ၢ်နျီိၤဖျံးအကူ ၢ်လ နဂီ ၢ်လ န

ကဘ ၢ်မျိၤပ  ျိၤအျီိၤန   ၢ်လီျိၤ.  မ  ၢ်လ နသ  ၢ်ညါတ ၢ်အါမ ျိၤအါကလ  ၢ်လ  

အဘ ၢ်ဃျံးဒျီံးနဖ အဃ , နတ ၢ်ဟ  ၢ်ကူ ၢ်န   ၢ်အလ  ၢ်အပ  ျိၤဒ  ၢ်၀ ဒ ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်အ ျိၤကမျိၤစ ျိၤက  လ အကရ  ၢ်က  ျိၤတ ၢ်စျံးထီ ၢ်က  လ အဂ ျိၤလ နျိၤဒျီံးန

ဖ အဂီ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်နျီိၤဖျံးအကူ ၢ်တခါအ  ၢ်စ  ၢ်ကီျံး၀ ဒ ၢ်လ နဖ ကဘ ၢ်မျိၤပ  ျိၤ၀ ဒ ၢ်,ဃ  ၢ်ဒျီံး 

တ ၢ်မျိၤစ ျိၤလ သျံးပ  ၢ်တဂျိၤဂျိၤလ အသ  ၢ်ညါအျီိၤလ အဒ မ  ၢ်ဒၢ်သ ျံးနျိၤမ  

တမ  ၢ်ဖ သ ၢ်အကတီ ၢ်ပ ျိၤသ  ၢ်လ န  ၢ်ယ ျိၤတ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်အ ျိၤပ ၢ်ဃ  ၢ်- 

• တ ၢ်တ တ ၢ်ဂီျိၤတခါ  

• တ ၢ်လ နဖ အ  ၢ်ဒ ျံးသ  ၢ်ညါလ အဘ ၢ်ဃျံးဒျီံးက  မ  ၢ်မန ျိၤလ  ၢ်   

• တ ၢ်စျံးထီ ၢ်က  န   ၢ်မ  ၢ်အ၀ သ  ၢ်ဆ ကမ  ၢ်၀ ဒ ၢ်ဒၢ်လ  ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤန   ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်နီီၤဟ  ၢ်အီီၤဒၢ်လ  ၢ်   

တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတဖ ၢ်န   ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်နျီိၤဟ  ၢ်အျီိၤဒျီံးပ ၢ်

ကီျိၤဃ ၢ်အျီိၤလ လီပ  ၢ်ယ ျိၤအဖီခ  ၢ်ခီဖ  တ ၢ်သူ Insight Assessment 

Platform န   ၢ်လီျိၤ.  တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤလ အအ  ၢ်လ  Insight 

Assessment Platform န   ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ကီျိၤဃ ၢ်အျီိၤဘ  ၢ်ဘ  ၢ်ဘ  

ဘ လ အီျံးစတတ လယါအပူျိၤန   ၢ်လီျိၤ.  

ဘ ျံးထ ရ ယါပဒ  ၢ်အက  ခ လ  ၢ်(ဒျီံးခ ျံးသလ ျံးဒျီံးသဘ ျ့အက  တနျီိၤန   ၢ်) 

သူ၀ ဒ ၢ် Insight Assessment Platform လ တ ၢ်ကမျိၤန ီၢ် မျိၤဃါ 

ဖ သ ၢ်တဂျိၤစ  ၢ်စ  ၢ်အတ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ျံးဒျီံးတ ၢ်ဒ  ၢ်ထီ ၢ်ထီထီ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

ဖ နဖ အက  မ  ၢ်တသူ၀ ဒ ၢ် Insight Assessment Platform န   ၢ်,အ၀  

သ  ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လီျိၤအျီိၤဒျီံးတ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤအတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ အ

အ  ၢ်လ  ၢ်ကဘ  ျံးအက  ၢ်အဂီျိၤမ တမ  ၢ်အ  ၢ်လ ျံးထရီန ျံးအလ  ၢ်က  ျံးဒ အသျံးတ

ဘ  ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်ကူ ၢ်ဘ ၢ်ကူ ၢ်သ ဒျီံးတ ၢ်သ  ၢ်လ န  ၢ်ယ ျိၤအ၀ ျိၤက  ျိၤတဘ ီတခီ ၢ်သူ၀ ဒ ၢ်

ပ ျိၤဟ  ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မျိၤလ အခ  တဖ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  ပ ျိၤဟ  ၢ်တ ၢ် 

မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မျိၤတဖ ၢ်လ အမျိၤတ ၢ်လ ၀ ျိၤက  ျိၤအဂီ ၢ်ကဘ ၢ်သူ၀ 

ဒ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤအတ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ အတ ၢ်ဖ ျံးမျိၤတ ၢ်အက  ျိၤအက  ၢ်န   ၢ်

လီျိၤ.  Insight Assessment Platform လူျိၤပ  ၢ်မျိၤထ  ၀ ဒ ၢ်၀ ဒ ၢ်၀ ျိၤ 

က  ျိၤတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤအတ ၢ်အၠိ ၢ်သဒ ံၢ်အၠိ ၢ်သဒ အဖီလစံ ၢ် 

www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy န   ၢ်လီျိၤ.  

၀ ျိၤက  ျိၤဘ ၢ်တဘ ၢ်ကသူ၀ ဒ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤလ တ ၢ်ခီဃျီိၤဆူညါတတီျိၤ

အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ တ ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်ဒျီံးတ ၢ်ဃ သ  ၢ်ညါမျိၤလ တ ၢ်အဂီ ၢ်လီျိၤ.  

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤတခါအ ျိၤကဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်အျီိၤလ န ီ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်ဒျီံးလ  ၢ်

တ ျိၤပပ တဖ ၢ်ဒျီံးဖ သ ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်တ ၢ်တပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်အမ ျိၤဘ ၢ်.  

လ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤဆူညါဘ ၢ်ဃျံး Insight Assessment Platform, 

ဆ ျံးက  ျံးဘ ၢ် ၀ ျိၤက  ျိၤလ  psts@edumail.vic.gov.au. 

တဘ ီတခီ ၢ် ဘ ျံးထ ရ ယါတ ၢ်ကူ ၢ်ဘ ၢ်ကူ ၢ်သ ဒျီံးတ ၢ်က  ၢ်ထ  က ဟ က 

ယ ၢ်အပ ျိၤစ  ၢ်နျီိၤတဖ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်နျီိၤဟ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤလ တ ၢ်ကဟ  ၢ်

သဆ ၢ်ထီ ၢ်ဖ သ ၢ်အတ ၢ်အ  ၢ်မ  ၢ်ဆ ျံးပ ျိၤမ တမ  ၢ်တ ၢ်ပူျိၤဖ  ျံးန   ၢ်လီျိၤ.  

နဖ သ ၢ်အကတီ ၢ်တ ၢ်ကူ ၢ်ဘ ၢ်ကူ ၢ်သ အတ ၢ်မျိၤစ ျိၤအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မျိၤဘ ၢ်

တဘ ၢ်ကနျီိၤဟ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤဘ ၢ်ထ  ဒျီံးနဖ ဒျီံးနဟ  ၢ်ဖ ဃဖီ ဖ အလီ ၢ်မ  ၢ်

အ  ၢ်လ တ ၢ်ကတ ျိၤထီ ၢ်အမူအဒါလ တ ၢ်ကက  ၢ်ထ  ကဟ ကယ ၢ်,တ ၢ်ထီ

ဒါတ ၢ်က  ၢ်တလီျိၤထီဒါ,တ ၢ်သ ဟူျံးဂ ျိၤဘ ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်ဆူ ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ဒျီံးတ ၢ်ပူျိၤဖ  ျံး

ဒျီံးဖ သ ၢ်အတ ၢ်အ  ၢ်မ  ၢ်ဆ ျံးပ ျိၤဒျီံးတ ၢ်ပူျိၤဖ  ျံးအမူအဒါတဖ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. 

http://www.education.vic.gov.au/Pages/privacypolicy
mailto:psts@edumail.vic.gov.au


 

  

လ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျိၤဆူညါအဂီ ၢ်,လ ျိၤအ  ၢ်သက ျံးဘ ၢ် 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-

the-maram-framework  

လ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိီၤဆညူါအဂီ ၢ်- 

၀ သျံးစူျိၤလ ျိၤအ  ၢ်သက ျံးဘ ၢ် 

www.education.vic.gov.au/transitiontoschool 

လ  ၢ်တခါအ ျိၤအ  ၢ်၀ ဒ ၢ်လ က   ၢ်လ တဒၢ်သ ျံးလ  ၢ်အသျံးတဖ ၢ်လ အအ  ၢ်

ဖ  www.education.vic.gov.au/transitiontoschool န   ၢ်လီျိၤ.  

 

https://www.vic.gov.au/information-sharing-schemes-and-the-maram-framework
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