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2020 ခုႏွစ္ မိဘ အႀကံဥာဏ္ စစ္တမ္းေကာက္ယမ
ူ မ
ႈ ွ ႀကိိဳဆပါ၏
ိ
မိဘမ ာ ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူတ႔၏
ိို အႀကံဥာဏ္မ ာ သည္ ကြ ်ားႏ္ိုပ္တိို႔ ေက ာင္ လူမႈအသိိုင္ အဝိိုင္ တြင္ ေက ာင္ သူေက ာင္ သာ မ ာ ၏ လိိုအပ္ခ က္ကိို
မည္မွ ေကာင္ ေအာင္ လိုပ္ေပ ေနေၾကာင္ ေဖာ္ျပသည့္ အေရ ႀက ေသာ ညႊန္ ခ က္တစ္ခို ျဖစ္ပါသည္။
ကြ ်ားႏ္ိုပ္တိို႔သည္ ဤစစ္တမ္ အေျဖမ ာ ကိို ေက ာင္ တိို တက္မႈ အတြက္ သံို ပါမည္။ ပညာေရးုႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရ ဌာနသည္ အေျဖမ်ားကိ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ာ ၏ ရလဒ္မ ာ အာ တိးျမွင့္ေပးရန္လိုပ္မည့္ သိုေတသနတြင္ အသံးျပိဳပါမည္။

ဤစစ္တမ္ ကိိုေျဖဆိိုသည့္ သင့္ အေျဖမ ာ ကိို အမည္ေဖာ္ျပျခင္ လံို လံို မရွိဘဲ ထာ ပါသည္။ ORIMA သိုေတသနသည္ ဤစစ္တမ္ ေကာက္ယူမႈကိို
ပညာေရ ်ားႏွင့္ ေလ့က င့္ေရ ဌာန (Department of Education and Training) ကိိုယ္စာ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ORIMA သိုေတသနသည္
သတင္ အခ က္အလက္ သ ျခာ ရွိေရ အက္ဥပေဒ (Privacy Act 1988) ပါ ၾသစေၾတ လ ်ားႏိုိင္ငံ သတင္ အခ က္အလက္ သ ျခာ ရွိေရ စည္ မ ဥ္ မ ာ အရ
သင့္ အခြင့္အေရ မ ာ ကိို ေလ စာ ၿပ ထိန္ သိမ္ ထာ ပါသည္။ ORIMA သိုေတသနသည္ သတင္ အခ က္အလက္ သ ျခာ ရွိေရ က င့္ဝတ္ [Privacy
(Market and Social Research) Code 2014] ကိိုလည္ လိိုက္နာပါသည္၊ ျပည္နယ္်ားႏွင့္ အိုပ္ခ ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ ဥပေဒတိို႔ကိိုလည္ လိိုက္နာပါသည္။
ORIMA ၏ သတင္ အခ က္အလက္ သ ျခာ ရွိေရ မူဝါဒ အျပည့္အစံိုကိို ဖတ္ရႈရန္ ေက ဇူ ျပ်ဳ၍ ဤေနရာ တြင္ ကလစ္်ားႏွိပ္ပါ (အဂၤလိပ္စာျဖင့္သာ)။

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

 သင္ မေျဖဆိမီ ေမးခြန္းတစ္ခစီကိ ေက်းဇူးျပိဳ၍ အေသအခ်ာ ဖတ္ရႈပါ။
 သင္ ေပ လိိုသည့္ အေျဖကိို ဇယာ တြင္ ေရြ ပါ။ ဥပမာ- အမႈိက္ပစ္ျခင္ ကိို တာ ျမစ္သင့္သည္ဟို သင္ သေဘာတူလွ င္ သင္သည္
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထာ သည့္အတိိုင္ ‘သေဘာတူသည္’ ကိိုေရြ ရပါသည္။ေက ဇူ ျပ်ဳ၍ သတိျပ်ဳရမည္မွာ 'သေဘတူလည္ မဟိုတ္

သေဘာမတူလည္ မဟိုတ္' ကိို ပွ မ္ မွ အေျဖ သိို႔မဟိုတ္ အျမင္ေရာေထြ သည့္အေျဖ ေပ ရန္ အမွန္တကယ္ သင္ ရည္ရြယ္မွာသာ ေရြ သင့္သည္။
၎ကိို ပံိုမွန္သမာ ရိို က အေျဖတစ္ခိုအေနျဖင့္ မေရြ သင့္ပါ။
သေဘာတူလည္း
မဟတ္၊
သေဘာမတူလည္း
အလြန္ သေဘာမတူ

အမႈိက္ပစ္ျခင္ ကိို တာ ျမစ္သင့္သည္

သေဘာမတူ

မဟတ္

သေဘာတူသည္

အလြန္ သေဘာတူ
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သင့္ ကေလ ၏ ပညာသင္ယေ
ူ ရ အေၾကာင္
ေအာက္ပါ အေၾကာင္ အရာမ ာ သည္ သင့္ ကေလ ၏/ကေလ မ ာ ၏ ပညာေရ ရႈေထာင့္မ ာ ကိို ေဖာ္ျပထာ သည္။
အေၾကာင္ အရာ တစ္ခိုခ င္ ကိို သင့္ စိတ္ႀကိ်ဳက္ အကြက္ေရြ ၍ သေဘာတူသည္ သိို႔မဟိုတ္ သေဘာမတူသည္ ကိိုေက ဇူ ျပ်ဳ၍ ေဖာ္ျပေပ ပါ။
သင့္ အေျဖမ ာ ကိို 2020 ခို်ားႏွစ္၌ သင့္ အေတြ႔အႀကံ်ဳမ ာ အေပၚ အေျခခံ၍ ဤေက ာင္ ၌ သင့္ ကေလ အာ လံို ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပ သင္ ခဏခဏ ခံစာ ရပံိုကိို
ေက ဇူ ျပ်ဳ၍ စဥ္ စာ ပါ။ သက္ဆိိုင္သည့္ အေၾကာင္ အရာ အာ လံို ကိို ‘ကြ ်ားႏို္ပ္ ကေလ ’ သိို႔မဟိုတ္ ‘ကြ ်ားႏို္ပ္ ကေလ မ ာ ’ ဟို ဖတ္ရႈ်ားႏိုိင္သည္။

1.ကြ်် ်္်ပ္ ကြလးသည္ က်ြ်ာင္်း၌သူတ်႔ သငယ ူသည္်

My child enjoys the learning they do at school

ပည်ာက်ရးြ ႀြြ
ိဳ သ ည္
2.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ််္ပ္ ကြလးြ က်လးစ်ာမႈ် ဖင္်

This school treats my child with respect

ဆြဆံသည္
3.ကြ်် ််္ကပေလးြ ေ ်စ္၌ သူ/သူမ ၏အတန္်းအသစ္် ်င္်
လြဖြ္က်အ်ာင္ က်ထ်ာြေူက်ပးသည္
4.က

်ြႏုု္ပ္၏ က

ကုဘး

လးသည္ ကု

င္ုးလံုၿခံုကုၾ

်ာင္ုး၌

်ြႏုု္ကပေလးသည္ ု်ြႏုုငထ

ကု

်ာင္ုး၌ သူတ႔ သငယ ူခဲ့သည္ု ဲ့ က
စတခလ

My child feels safe at school

်ာင္ုး ခံစ်ားရပါသည္

5.က

နည္ုးဗဟ်ာမ
်ဴ
်ား

My child has been supported this year to adjust to
his/her new year level

္း်ြႏုင္ုးမႈ

ကုု ဖရင္ုးရန္

မ္ုး

ငမႈမ်ား်ြႏုင္ု ဲ့

ခပါသည္

6.ကြ်် ််္ကပေလးသည္ က်ြ်ာင္်း၌ အ ခ်ား

My child feels confident about the skills and
strategies they have learnt at school to address
bullying behaviours

My child feels accepted by other students at school

က်ြ်ာင္်းသူက်ြ်ာင္်းသ်ားမ်ားြ လြခံက်ၾြ်ာင္်း
ခံစ်ားရသည္
7.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ်္်ကပေလးအကတြ္
တ်ာဝန္ယ ူတတ္က်အ်ာင္ အခခင္်အလမ္်းမ်ားြ ဖန္္းတ က်ပးပါသည္
8.ကေြ်ာင္်းရ ပည်ာအရည္က်ကသးဆငရ်ာ စံ ႈန္်းမ်ားသည္
ကြ်် ်္်ကပေလး အကတြ္ လံ်က်လ်ာြ္က်သ်ာ စန္က်ခၚမႈြ

This school provides opportunities for my child to
develop a sense of responsibility
The academic standards at this school provide
adequate challenge for my child

လပ္က်ပးသည္
9.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ်္်ကပေလးအ်ား စ်ာသငရခြသည္်အခါ
ႀြးစ်ားရန္
ိဳ
အ်ားက်ပးအ်ားက်် မ်ာြလုပပါသည္
10.ကြ်် ််္ကပေလးသည္ သူတ႔
အတန္်းစ်ာ ်င္်ပတသြသည္်အခါ သူတ႔၏
ြယပုငစတ္ဝငစ်ားစရ်ာမ်ားြ စူးစမ္်း် ််ငပါသည္

This school encourages my child to persist when
learning is difficult
My child can explore their own interests when it is
related to their class work
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11.ကြ်် ်္်ကပေလးသည္ က်ြ်ာင္်း၌ လကတ္လ်ာ

My child has been bullied recently at school

အ ််ငေင္်ခံခရသည္
12.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ််္ကပေလးအ်ား ဆံ််း် ဖတခြ္
ခရန္် ်င္် အခြအခမ်ားြက်် ဖရင္်းရန္ အခခင္်အလမ္်းမ်ား

This school provides opportunities for my child to
make decisions and solve problems

က်ပးပါသည္
13.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ်္်ကပေလး၏ စတ္ဝငစ်ားရ်ာမ်ား ်င္်
အရည္အခင္်းမ်ားအကတြ္ ြယေယ္် ပန္႔ ပန္႔ရက်သ်ာ

This school provides diverse programs for my child’s
interests and abilities

အစတအစဥ်ား လပ္က်ပးပါသည္
14.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ််္ကပေလးအ်ား သူ/သူမ၏ မမြယမ
ယံ်ၾြည္စတေု တည္က်ဆ်ာြရန္ အခခင္်အလမ္်းမ်ား

The school provides my child with opportunities to
build his/her confidence

က်ပးပါသည္
15.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ်္်ကပေလးအ်ား က်ြ်ာင္်း

This school gives my child opportunities to
participate in school activities
လပစရ်ာမ်ားကတင္ ပါဝငလ ုပ္က်ဆ်ာငရ န္အ ခခင္်အလမ္်းမ်ား က်ပးပါသည္
16.ကြ်် ်္််္ကပေလးအ်ား အဖဖ႕အစည္်းဆငရ်ာ
ကြ်မ္်းြငႈမ်ားြ သူ/သူမ၏ အမစ်ာ ်င္် က်ြ်ာင္်းစ်ာ အလပေ ု
ကအထ်ာြအြူ် ပိဳက်စရန္ သငၾြ်ားက်ပးပါသည္
17.ကေ

်ာင္ုးသည္ က

ုု်ြႏု္ုကပေလးအ်ား ကု

်ာင္ုး

ပည်ာက်ရးကတင္ ပါဝငလ ုပ္ကုဆ်ာငရန္ အခခင္ု ဲ့အလမ္ုးမ်ား

My child is taught organisational skills to help
him/her with managing homework and schoolwork
load

This school gives me opportunities to participate in
my child’s education

ကုပးပါသည္။
18.ကေြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ််္ကပေလးအ်ား က်ြ်ာင္်းခမန္က်သ်ာ
ပည်ာက်ရး အဆင္်အတန္်းြ သင္က်ပးက်ၾြ်ာင္်း
ကြ်် ်္်ပ္ စတခပါသည္

I feel confident that this school provides a good
standard of education for my child

3
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ေက ာင္ ရွိ ဆရာဆရာမမ ာ အေၾကာင္
ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သင့္ ကေလး၏/ကေလးမ်ား၏ ဆရာဆရာမမ ာ ရႈေထာင့္မ်ားကိ ေဖာ္ျပထားသည္။
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခခ်င္းကိ သင့္ စိတ္ႀကိိဳက္ အကြက္ေရြး၍ သေဘာတူသည္ သိ႔မဟတ္ သေဘာမတူသည္ ကိေက်းဇူးျပိဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ။
သင့္ အေျဖမ်ားကိ 2020 ခုႏွစ္၌ သင့္ အေတြ႔အႀကံိဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤေက်ာင္း၌ သင့္ ကေလးအားလံးုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ခဏခဏ ခံစားရပံကိ
ေက်းဇူးျပိဳ၍ စဥ္းစားပါ။

19.ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားသည္ သငၾြ်ားမႈ ်င္်ပတသြ္၍
စတပါလြပါရၾြၿပတး ကအြ်ာင္်းရႈ် မငၾြပါသည္
20.ကေြ်ာင္်းကတင္ ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ား ်င္် မဘမ်ား
အၾြ်ား ထက်ရ်ာြၿပတး ် ်စဖြကတသ်ာ
မ

Teachers are enthusiastic and positive about
teaching
There is effective two-way communication between
the teachers and parents at this school

ဆြဆံက်ရးရပါသည္
21.ကြ်် ််္ကပေလးသည္ လအပသ ည္်အခါ
ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားထံမ ပည်ာက်ရး ်င္်ပတသြ္၍

My child gets extra help with learning from teachers
when needed

အပအြူအညတြ ရပါသည္
်ာင္ုးရ ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားသည္ က

ုု်ြႏုု္ပ္၏

လးအ်ား သူ သ႔မဟတ္ သူမ၏ ကအ

်ာင္ုးဆံုုး

22.ကေ
က

Teachers at this school expect my child to do
his/her best

လပရန္ ကုမ်ာု္လင္ု ဲ့ပါသည္
23.ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားသည္ ကြ်် ််္ကပေလး
တးတြႈ ်င္်ပတသြ္၍ လသလ မၾြ်ာခဏ

Teachers communicate with me often enough
about my child’s progress

ကြ်် ််္ပ္် ်င္်ဆက္ြသယပါသည္
24.ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားသည္ အသံ််းဝင္က်သ်ာ
တံ႔ ပကန္သဘ်ာထ်ားြ က်ပးၿပတး ကြ်် ််္ကပေလး၏

Teachers provide useful feedback and respond to
the learning needs of my child

ပည်ာက်ရးလအပခြ်ားြ တံ႔ ပန္က်ပးပါသည္
25.ကြ်် ်္်ကပေလးအ်ား မည္သု႔ စစစ္က်ပးသည္ေု

I understand how my child is assessed

ကြ်် ််္ပ္ န်ားလည္ပါသည္
26.ပည်ာသငယ ူက်ရးြ စတပါက်ကနအ်ာင္ လပရ်ာ၌
ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားသည္ အကလန္က်တ်ာ်္ပါသည္
27.ကြ်် ်္်ကပေလးသည္ သူ သ႔မဟတ္ သူမ၏
ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားတ႔၏ ဆဆက်ဆ်ာငႈက်ၾြ်ာင္်
ပည်ာသငယ ူရန္ စတပါပါသည္

The teachers are very good at making learning
engaging
My child feels motivated by his/her teachers to
learn
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28.ကေြ်ာင္်းရ ဆရ်ာဆရ်ာမမ်ားသည္

5

Teachers at this school model positive behaviour

ကအြ်ာင္်းရႈ် မင္က်သ်ာ အမူအြင္်ြ
စံ် ပိဳထ်ားၾြပါသည္

ကြ ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ိို ေက ာင္ အေၾကာင္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္ အရာမ ာ သည္ ေက ာင္ ပတ္ဝန္ က င္်ားႏွင့္ ေက ာင္ လူမႈအသိိုင္ အဝိိုင္ ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရ တိို႔၏ ရႈေထာင့္ကိို ေဖာ္ျပထာ သည္။
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခခ်င္းကိ သင့္ စိတ္ႀကိိဳက္ အကြကေ
္ ရြး၍ သေဘာတူသည္ သိ႔မဟတ္ သေဘာမတူသည္ ကိေက်းဇူးျပိဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ။
သင့္ အေျဖမ်ားကိ 2020 ခုႏွစ္၌ သင့္ အေတြ႔အႀကံိဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤေက်ာင္း၌ သင့္ ကေလးအားလံးုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ခဏခဏ ခံစားရပံကိ
ေက်းဇူးျပိဳ၍ စဥ္းစားပါ။

29.ကေြ်ာင္်းကတင္ သန္႔ရင္်းၿပတး က်ြ်ာင္်းခစ်ာ
ထန္်းသမ္်းထ်ားက်သ်ာ ပံပးပစၥည္်းမ်ား ်င္်

This school has clean and well-maintained facilities
and properties

ကအဆ်ာြအဥတးမ်ားရပါသည္
30.ကြ်် ််္ပသ ည္ က်ြ်ာင္်း ပံ်မန္
ဆက္ြသယ္က်ရးလမ္်းက်ၾြ်ာင္်းမ တစဆင္် ကြ်် ််္ပ္

I am able to get the information I need through the
school’s regular communication channels

လအပသ ည္် အခြအလြ်ားြ ရယူ ််ငပါသည္
31.ကေြ်ာင္်းသည္ မဘမ်ား၏ ပံပးမႈမ်ားြ

I feel this school values parents’ contributions

တန္ဖုးထ်ားက်ၾြ်ာင္်း ကြ်် ််္ပံစ
ခ ်ားရပါသည္
32.ကြ်် ််္ပ္၌ ရက်ြ်ာင္်းရ ််ငသ ည္်
စးရမပူပန္ႈမ်ား ်င္်ပတသြ္၍ ကေြ်ာင္်းအ်ား

I feel comfortable about approaching this school
with any concerns I might have

က်် ပ်ာဆရ်ာ၌ ကြ်် ််္ပ္ သြ္က်သ်ာင္်သြသ်ာရပါသည္
33.ကေြ်ာင္်းကတင္ က်ဒသခံလူမႈအသင္်းအဝင္်း် ်င္် This school has a strong relationship with the local

community

ခင်ာက်သ်ာ ဆြဆံက်ရးတစခု ရပါသည္
34.ကေြ်ာင္်းသည္ အ်ားလံ််းက်သ်ာ ယဥ္က်ြးမႈဆငရ်ာ

This school communicates the importance of
respecting all cultural beliefs and practices
ယံ်ၾြည္ခြ်ား ်င္် ကအလအထမ်ားြ က်လးစ်ားပါသည္
35.ကေ

်ာင္ုးသည္ မဘမ်ား၏ အႀ

ကုလးကုလးန

န

္ ခံယူပါသည္။

ံဥ်ာဏမ်ား

This school takes parents’ concerns seriously
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36.က်ြ်ာင္်းသည္ ကြ်် ်္်ပ္ မသ်ားစ၏
ယံ်ၾြည္ခြ်ား ်င္် လအငဆ ၵမ်ားြ က်လးစ်ားၿပတး

The school respects and values my family’s beliefs
and wishes

တန္ဖုးထ်ားပါသည္
37.ကေြ်ာင္်းသည္ သငၾြ်ားက်ပးသည္် ပည်ာက်ရး၏
အရကည္အကသးြ တး် မင္်က်ပးရန္ အၿမ ရည္မန္်းပါသည္
38.ကေြ်ာင္်းကတင္ က်ြ်ာင္်းသူက်ြ်ာင္်းသ်ား
ကအြ်ာင္်း် မင္ အမူအြင္်ြ ် မင္်တင္က်ပးရန္

This school always aims to improve the quality of
education it provides
This school has a consistent approach to promoting
positive student behaviour

တစသမတ္ည္်း် ဖစသ ည္် လပေ ုငနည္်းရပါသည္
39.ကေြ်ာင္်းသည္ မမ၏ အ်ားသ်ာခြ်ား ်င္်
တး် မင်္က်ပးရ န္လ ုသည္် ြ႑မ်ားြ

This school has a clear understanding of its
strengths and areas for improvement

ရင္်းရင္်းလင္်းလင္်း န်ားလည္ႈရသည္
40.ကေြ်ာင္်းသည္ ြ႑မ်ား အ်ားလံ််း၌
က်ြ်ာင္်းသူက်ြ်ာင္်းသ်ား က်အ်ာင္် မငႈမ်ားြ
က်အ်ာငငပခံပါသည္

This school celebrates student achievements in all
areas

6
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ေက ာင္ အေပၚ အေထြေထြ ေက နပ္မႈ
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခခ်င္းကိ သင့္ စိတ္ႀကိိဳက္ အကြက္ေရြး၍ သေဘာတူသည္ သိ႔မဟတ္ သေဘာမတူသည္ ကိေက်းဇူးျပိဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ။
သင့္ အေျဖမ်ားကိ 2020 ခုႏွစ္၌ သင့္ အေတြ႔အႀကံိဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤေက်ာင္း၌ သင့္ ကေလးအားလံးုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ခဏခဏ ခံစားရပံကိ
ေက်းဇူးျပိဳ၍ စဥ္းစားပါ။

41.ဗစ္ ုးရတးယ်ားအစးကရြ်ာင္်းစနစသ ည္ က်ြ်ာင္်းသူ
က်ြ်ာင္်းသ်ားမ်ားအ်ား သူတ႔၏ က်န်ာြ္စဆင္်ဘဝ
အကတြ္ ် ပငဆင္က်ပးက်ၾြ်ာင္်း ကြ်် ််္ပ္

I feel confident that the Victorian public school
system prepares students for the next phase of
their life

စတခလြခရပါသည္
42.ေကု
ကု

်ာင္ုးသည္ ကု

်ာင္ုးသ်ားမ်ားအ်ား သူတ႔၏ ကုန်ာ တ စဆင္ု ဲ့ဘဝ

အကတ
စတခလ

္ ု ပငဆင္ကုပးကုၾ

်ာင္ုး က

I feel confident that this school prepares students
for the next phase of their life

ုု်ြႏုု္ပ္

ခရပါသည္

43.ဗစတ ုးရ္းယ်ားအစးကရ
ကု

်ာင္ုးသူ

်ာင္ုးစနစသ ည္ ကု

်ာင္ုးသူ

်ာင္ုးသ်ားမ်ားအ်ား က်ြ်ာင္်းခမန္က်သ်ာ ပည်ာက်ရး

အဆင္်အတန္်း တစခုြ သ်ာမန္အ်ား် ဖင္်

I feel confident that Victorian public schools
generally provide a good standard of education for
students

က်ပးအပ္က်ၾြ်ာင္်း ကြ်် ်္်ပ္ စတခလြခရပါသည္
44.အလံ််းစံ်အ်ား် ဖင္် ကြ်် ်္်ပသ ည္ ကေြ်ာင္်း၌
ကြ်် ်္်ကပေလး ရရသည္် ပည်ာက်ရးြ က်ြနပပါသည္

Overall, I am satisfied with the education my child
receives from this school
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အြန္လင္
ိ းမွ အလိက္သင့္ေျပာင္းလဲသင္ယမ
ူ အ
ႈ ေတြ႕အႀကံိဳမ်ား
၂၀၂၀ ု ပည္ု ဲ့ု်ြႏုစ္ တစ္ကုလ်ာ လ ံုုးကတင္ ကု
ကုလဲ့လ်ာသငယ ူု ခင္ုးဟလည္ုး သၾ
ကု

်ာင္ုးသ်ားမ်ားခစ်ာသည္ ကအနလ ုင္ုးမ အလ သ င္ု ဲ့ ကုု ပ်ာင္ုးလ ု(အကမမန
ွေ ၍

ပါသည္) သငယ ူရသည္ု ဲ့

်ာလမ်ား

ႀ

်ာင္ုးပမတးတ လ ်ာကုကစရး ကအထ်ာ အ ပံဲ့ု ဖစ္ကုစရန္ ထကအကတ႕အႀ

ံုကုကတ႕ခဲ့ၾ

ရပါသည္။ ယခ်ြႏုစ္ စတင္ ဌ်ာနသည္

ံုု်ြႏုင္ု ဲ့ပတသ သ ည္ု ဲ့ အခ အ လ

မ်ား

စကုဆ်ာင္ုးကုနပါသည္။

45. [ASK ALL] သင္ုကဲ့
တ

္ကုရ်ာ

လး၏ အတန္ုး

္ကုနပါ

ကုရ းခယ္ကုပးပါ- ကေ

ယခအခန္ု်ြႏုင္ုအန္
ဲ့ း

ကုရ းခယ္ကုပးၿပ္း ထက

လးကအၾ

်ာင္ုး

်ာင္ုးကတင္ သင္ုကဲ့

ပဆံုုးု ဖစ္ကုသ်ာ ကုခမးကုန႔ပငရင
ွေ ္ သင္ုကဲ့
စဥ္ုးစ်ား၍

န္ကုမးခခန္ုးမ်ား

ကအု ခခံ

Foundation

ပထမတန္ုး

Year 1

ဒတယတန္ုး

Year 2

တတယတန္ုး

Year 3

စတတၳတန္ုး

Year 4

ပဥၥမတန္ုး

Year 5

ဆ႒မတန္ုး

Year 6

သတၱမတန္ုး

Year 7

အ႒မတန္ုး

Year 8

နဝမတန္ုး

Year 9

ဒႆမတန္ုး

Year 10

ဧ

Year 11

ဒႆမတန္ုး

လးတစ္ဥး္ ထ

ဒဒါဒႆမတန္ုး

Year 12

အတန္ုးမရ

Ungraded

္ု၍

လး၏ အတန္ုး

ကုု ဖဆကုပးပါ။
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46. [ASK ALL] আপনার শিশু শি 2020 সালের দূরবর্তী ও স্বাধীনভালব শিক্ষাগ্রহলের সময়িালে বাশি থেলি শিক্ষাগ্রহে
িলরলে?

ဟတ္ါသည္ –

က

်ြႏု္ုပ္၏က

လးသည္ ကအနလ ုင္ုးမ

အလ သ င္ု ဲ့ကုု ပ်ာင္ုးလသငယ ူသည္ု ဲ့ ်ာလမ်ားအကတင္ုး
အဓ

အ်ားု ဖင္ု ဲ့ အကမမွေန၍ ကုလဲ့လ်ာသငယ ူခဲ့ပါသည္

ဟတ္ါသည္ – သက႔သ်ာု္
ကု

်ာင္ုးသ႔လည္ုး

က

ု ဖစ္ါ

်ြႏု္ုပ္၏က

ယတုစ္ ငသ်ားကုရ်ာ

(ဥပမ်ာ သငသ ည္ ခခင္ု ဲ့ု ပခ

လးသည္
္တ

ခပါသည္
ဲ့

ရ အလပသမ်ားတစ္ကုယ်ာ

Yes – but my child has also attended school on-site
(for example, if you are a permitted worker)

္

)

မဟတ္ါ –

က

ကသ်ားကုရ်ာ

္၍ ဆ လ

်ြႏု္ုပ္၏က

သငသ ည္ ခခင္ု ဲ့ု ပခ
အထူးု ပသငၾ

တ

လးသည္ ကု
္ကုရ်ာ

္ု ဖစ္ါ

No – my child has continued to attend school on
site (for example if you are a permitted worker, or if
your child has attended a specialist school)

လးသည္

်ားကုပးကုသ်ာ

်ာင္ုးတစ္ကု

်ာင္ုး

တ

္ကုရ်ာ

47. [Show if Q46=1 or 2] သင္၏က
စဥ္ုးစ်ားၾ
သင္၏က

်ာင္ုးသ႔သ်ာ

္ကုနပါသည္ (ဥပမ်ာ

ရ အလပသမ်ားတစ္ကုယ်ာ

သ႔မဟတ္ သင္ု ဲ့က
ကု

Yes – my child has mainly learnt from home during
periods of remote and flexible learning

္ကုနပါ

)

လး အိမ္မွေန၍ မ့လ့လာသင္ယ ူသည့္ ့ပံ ့္ွန္တ
ီသ င့္္ ပတတ စ္ပတ္ကအၾ

ည္ုလ
ဲ့ င္ သင္ (သ႔မဟတ္ သင္ုအ
ဲ့ မ္ကုထ်ာငုအကတင္ုး အ ခ်ားကုသ်ာ အရ ယ္ကုရ်ာ

လး အကမမန
ွေ ၍ု ဲ့ ကုလဲ့လ်ာသငယ ူ်ြႏုုငရ နအ ကတ

္

အ

က

်ြႏု္ုပ္၏က

လးသည္ ပံုမနအ်ားု ဖင္ု ဲ့

None - my child typically didn’t need help

ူအည္မလအပ္ါ

တစ္တလွေင္ ၁ န်ာရ္ကုအ်ာ

္

Less than 1 hour per week

တစ္တလွေင္ ၁ န်ာရ္မ ၃ န်ာရ္

1 – 3 hours per week

တစ္တလွေင္ ၄ န်ာရ္မ ၅ န်ာရ္

4 – 5 hours per week

တစ္တလွေင္ ၆ န်ာရ္မ ၁၀ န်ာရ္

6 – 10 hours per week

တစ္တလွေင္ ၁၁ န်ာရ္မ ၂၀ န်ာရ္

11 – 20 hours per week

တစ္တလွေင္ န်ာရ္ ၂၀ အထ

Over 20 hours per week

္

ၿပ္းသူမ်ား) သည္

ူည္ကုပးရန္ အန္းစပဆံုုး စစကုပါင္ုးအခနမညမွေ

သံုုးဒစခပ
ဲ့ ါသနည္ုး။

မသံုုးဒစခဲ့ပါ -

်ာင္ုး
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48. [Show if Q46=1 or 2] ကုယဘယအ်ားု ဖင္ု ဲ့ အကမမွေန၍ သငယ ူကုနစဥအ ကတင္ုး သင္၏က
ကု

လးလပ္ကုနကရသ်ာ

်ာင္ုးစ်ာပမ်ာဏသည္ မညသု႔ရသညဟု သငထငါ္ သနည္ုး။

နည္ုးကလန္ုးသည္

Far too light

အတနငယနည္ုးသည္

A bit light

သင္ု ဲ့တင္ု ဲ့သည္

About right

မ်ားသည္

Too much

မ်ားကလန္ုးသည္

Far too much

49. [Show if Q46=1 or 2] ကအနလ ုင္ုးမ အလ သ င္ုကုု
ပ်ာင္ုးလသငယ ူု ခင္ုးသည္ ကုအ်ာ
ဲ့

আমার শিশু র্তার স্কুলের িালে আলরা িম যুক্ত বা িম
আগ্রহী

္ါအခ ေ ုု ဖစ္ကုစသည္..

My child less engaged with or interested in their
schoolwork

আমার শিশুর স্কুলের িালের সালে যুক্ত হওয়ার বা থসটির No difference to my child’s level of engagement
with or interest in their schoolwork
প্রশর্ত আগ্রহী হওয়ার মাত্রায় থিালনা পশরবর্ততন আলসশন
আমার শিশু র্তার স্কুলের িালে আলরা থবশি যুক্ত বা
আগ্রহী

My child more engaged with or interested in their
schoolwork
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[Show if Q46=1 or 2] အကမမန
ွေ ၍ ကုလဲ့လ်ာသငယ ူရ်ာကတင္ သင္၏ ကအကတ႕အႀ
ကုအ်ာ

္ါကုဖ်ာု္ု ပခ

ံုကအၾ

်ာင္ုး စဥ္ုးစ်ားၿပ္းကုန်ာ

မ်ားကအပၚ သင္ မညမွေကသဘ်ာတူ သ႔မဟတ္ ကသဘ်ာမတူပါသနည္ုး-

္

11

2020 Parent Opinion Survey – BURMESE Translation Guide – To be used for translation only

50.

က

်ြႏု္ုပ္၏က

မညသညတု႔

လးအ်ား ကုန႔စဥ္

လပ္ကုဆ်ာငရန္

ကုမ်ာု္မန္ုးထ်ားကုၾ

51.

I understand what my child is expected to do each
day

်ာင္ုး

က

်ြႏု္ုပန်ားလည္ါသည္

က

န္ုပ္ လအပ္ကုသ်ာအခါကတင္

က

်ြႏု္ုကပေလး၏ ဆရ်ာ(မ်ား)

I can contact my child’s teacher(s) when I need to

ဆက္ သ ယ္ု်ြႏုုင္ါသည္
52.

က

်ြႏု္ုကပေလး၏

တးတ

ႈမ ကအု ခကအနကအၾ

ဆရ်ာမ်ား

က

Teachers communicate with me often enough
about my child’s progress

်ာင္ုး

်ြႏု္ုု္ပေ ု

လံုလံုကုလ်ာ

္ကုလ်ာ

္

ဆက္ သ ယ္ကုု ပ်ာု ပပါသည္
53.

က

်ြႏု္ုပ္၏က

လးသည္

My child has adequate contact with their teacher(s)

သူ၏ဆရ်ာ(မ်ား)ု်ြႏုင္ု ဲ့ အဆ အ ကသယ္
လံုလံုကုလ်ာ
54.

က

္ကုလ်ာ

်ြႏု္ုပ္၏က

္ ရပါသည္

လးသည္

My child often gets distracted from studying by
other things happening in the house

အမထ ကတင္ု ဖစ္ကုပကၚနသည္ု ဲ့
အ ခ်ားကုသ်ာ
စ်ာၾ
က

်ာင္ု ဲ့

ည္ုရ်ာကတင္
ဲ့

မၾ
55.

စၥရပမ်ားကုၾ

်ာခဏကအ်ြႏုု်ာင္ုအယ
ဲ့
်ြႏု္ုပ္၏က

္ု ဖစရပါသည္

လးသည္

My child often gets distracted from studying by
other things happening online (e.g. social media)

ကအနလ ုင္ုးကတင္ု ဖစ္ကုပကၚနသည္ု ဲ့
အ ခ်ားကုသ်ာ
ကုၾ

်ာင္ု ဲ့ စ်ာၾ

မၾ
56.

က

စၥရပမ်ား (ဥပမ်ာ လူမႈက

္)

ည္ုရ်ာကတင္
ဲ့

်ာခဏကအ်ြႏုု်ာင္ုအယ
ဲ့
်ြႏု္ုပ္၏က

နရ

္ု ဖစရပါသည္

လးသည္

My child does a full day’s worth of schoolwork every
school day

ကု

်ာင္ုးခဖင္ုရဲ့ တ ုင္ုးကတင္

ကု

်ာင္ုးကတငတစရ

ကု

်ာင္ုးစ်ာအတင္ုး အ ပည္ုအဝလ
ပရပါသည္
ဲ့

်ာလပရသည္ု ဲ့

57. အကမမွေန၍ သငယ ူု ခင္ုး စတငခ နေတည္ုး
က

်ြႏု္ုပ္၏က

လး

ကုလဲ့လ်ာသငယ ူကုနသညမ်ား
ပမကု

က

်ြႏု္ုပ္

်ာင္ုးခမရန်ာ န်ားလကညသဘ်ာကုပါ လ ်ာသညဟု

ခံစ်ားမပါသည္

Since learning from home started, I feel like I have a
better understanding of what my child is learning

12
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58. အကမမွေန၍ သငယ ူု ခင္ုး စတငခ နေတည္ုး
ကု

်ာင္ုးသည္ ကအဝးကမလဲ့လ်ာသငယ ူရ နအ ကတ

သငၾ

်ားကုရးပင္ုး

တးတ
59. ကု

႑မ်ားအ်ား အခန္ု်ြႏုင္ုအမ
ဲ့

္ကုအ်ာင္ လပ္ကုနပါသည္

်ာင္ုးကတင္ုး ပံုမနအတင္ုး

သငယ ူု ခင္ုးု်ြႏုင္ု ဲ့ ု်ြႏုုႈင္ုးယဥ္ါ
ကု

္

Since learning from home began, the school has
improved aspects of its remote learning delivery
over time

်ာင္ုးသည္ ကအနလ ုင္ုးမ

Compared to normal onsite learning the school had
more of an emphasis on academic achievement
during period(s) of flexible and remote learning

အလ သ င္ုကုု
ပ်ာင္ုးလသငယ ူသည္ု ဲ့
ဲ့
်ာလ(မ်ား)အကတင္ုး ပည်ာကုရး
တးတ

ု
္ ဖစ္ စထန္ုးမႈကအပၚ

ပမကအလးဂ ု ပပါသည္
60. ကု

်ာင္ုးကတင္ုး ပံုမနအတင္ုး

သငယ ူု ခင္ုးု်ြႏုင္ု ဲ့ ု်ြႏုုႈင္ုးယဥ္ါ
ကု

်ာင္ုးသည္ ကအနလ ုင္ုးမ

Compared to normal onsite learning the school had
more of an emphasis on student wellbeing during
period(s) of flexible and remote learning

အလ သ င္ုကုု
ပ်ာင္ုးလသငယ ူသည္ု ဲ့
ဲ့
်ာလ(မ်ား)အကတင္ုး
ကု

်ာင္ုးသူကု

်ာင္ုးသ်ားမ်ား၏

န္ုးမ်ာကုပ်ာု္ရႊငမႈကအပၚ
ပမကအလးဂ ု ပပါသည္
က

61.

်ြႏု္ုပ္၏က

လး

အကမမန
ွေ ၍

ကုလဲ့လ်ာသငယ ူ်ြႏုုငရ နအ ကတ
က

လး၏ကု

ကု

္

I feel well supported by my child's school and
teachers to help my child learn from home

်ာင္ုးု်ြႏုင္ု ဲ့ ဆရ်ာမ်ား

်ာင္ုးခစ်ာပံဲ့ပး

ူည္ကုပးသညဟု

ခံစ်ားရပါသည္
62.

က

်ြႏု္ုပ္၏က

လးကအန ဖင္ု ဲ့ အမမွေတစဆင္ု ဲ့

ကုလဲ့လ်ာသငယ ူရ်ာကတင္ စ်ာသငခန္ုးထကတင္

I feel that my child can learn just as effectively from
home as they can in the classroom

သငယ ူရသည္ုအတ
င္ုးပင္
ဲ့
ထကုရ်ာ
က
63. ကု

ႈမ အတင္ုးအတ်ာခင္ုး တူညသ
္ ညဟု

်ြႏု္ုပခံစ်ားရပါသည္
်ာင္ုးသည္ မဘမ်ားထံမ

ကုဝဖနအႀ
ထကုရ်ာက

ံု ပခ

The school has responded effectively to feedback
from parents

မ်ား

်ာတံု႔ ပန္ကုဆ်ာရငရ

္ါသည္
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64. ဗစတ ုုုးရ္းယ်ားရ ကု
က
ကု

်ြႏု္ုပယံုၾ

်ာင္ုးပည်ာကုရးစနကစအပၚ

ညမႈရပါသည္ (ဗစတ ုးရ္းယ်ားရ

်ာင္ုးမ်ားအ်ားလံုုး)

65. ဗစတ ုုုးရ္းယ်ားရ အစးကရ
က

်ြႏု္ုပယံုၾ

်ာင္ုးစနကစအပၚ

ညမႈရပါသည္ (၎တ႔

ု ပညနယအဆင္ု ဲ့ သ႔မဟတ္
ု ပညသူပင္ကု
သၾ

I have confidence in the school system in Victoria
(ALL schools in Victoria)

I have confidence in the government school system
in Victoria (these are also known as the state or
public schools)

်ာင္ုးမ်ားဟလည္ုး

သည္)

66. [Show if Q46=1 or 2] সামগ্রিকভাবে দূরের্তী ও স্বাধীনভাবে গ্রিক্ষািহবের ক্ষক্ষবে স্কু বের ক্ষেবে ক্ষনওয়া পন্থায় আপগ্রন কর্তটা সন্তুষ্ট?

အကလကနမ

နပ္ါ

ကမ

နပ္ါ

ကု

နပ္ု ခင္ုး၊ ကမ

ကု

နပ္ါသည္

အကလန္ကု

Very dissatisfied
Dissatisfied

နပ္ါသည္

နပ္ု ခင္ုး မရပါ

Neither dissatisfied or satisfied
Satisfied
Very satisfied
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[Show if Q46=1 or 2] အန်ာဂကတအၾ
ပံုစံ

ကု

်ာင္ုးသူကု

်ာင္ုး စဥ္ုးစ်ားၾ

ညဲ့ု္ပါ

15

ကအဝးကမန၍ အလ သ င္ုကုု
ပ်ာင္ုးလသငယ ူရသည္ု ဲ့
ဲ့

်ာင္ုးသ်ားမ်ား ရရသင္ုသညဟ
ု သငမညမွေအတင္ုးအတ်ာအထ ကသဘ်ာတူသနည္ုးဆသညေု
ဲ့

ကုဖ်ာု္ု ကပပးပါ-

67. ကုရ်ာဂါ

ူးစ

ႈမ အ်ြႏုရ်ာယေု ကုလ်ာခ
ဲ့ ရ နအ ကတ

ယ်ာယ္အ်ားု ဖင္ု ဲ့ (ဥပမ်ာ - က
ကအအးမသည္ုလ
ဲ့
68. သင္ုကဲ့
လ

လးသည္

ၡဏ်ာမ်ား ု ပကသနပါ

လး၏ အထူးလအပခ

စးရမ္ကုနပါ
လ

Temporarily to accommodate a child’s special needs
(e.g. anxiety to attend school)

္ကုလ်ာည္ကုကထု ဖစ္ကုစရန္
်ာင္ုးတ

Temporarily to reduce infection risk (e.g. when the
child is showing cold symptoms)

)

မ်ား်ြႏုင္ု ဲ့

ယ်ာယ္အ်ားု ဖင္ု ဲ့ (ဥပမ်ာ - ကု
69. က

္

ရန္

)

လး/မဘမ်ား၏ ကုရ းခယမႈ်ြႏုင္ု ဲ့

Permanently to accommodate child / parent choice

္ကုလ်ာည္ကုကထု ဖစ္ကုစရန္

အၿမတမ္ုးကအန ဖင္ု ဲ့

70. [Show if Q46=1 or 2] ကအနလ ုင္ုးမ အလု သ ငု
ဲ့ ္ကုု ပ်ာင္ုးလသငယ ူမႈသည္ သင္၏ ပံုမန္ ကုန႔အခနအခါ လပ္ကုဆ်ာငခ
(ဥပမ်ာ- အလပ္၊ အမမႈ

လံုုးဝကအ်ြႏုု်ာင္ု ဲ့အယ

စၥမ်ား၊ စသည္ု ဖင္ု)ဲ့ ကအပၚ မညမွေကအ်ြႏုု်ာင္ုအယ
ဲ့

မျ ဖစ္ါ

အနည္ုးငကယအ်ြႏုု်ာင္ု ဲ့အယ

္ု ဖစ္ကုစပါသနည္ုး။

Not at all disruptive

္ု ဖစသ ည္

အတုင္ုးအတ်ာတစခုအထ ကအ်ြႏုု်ာင္ု ဲ့အယ
ကအတ်ာု္ကုလးကအ်ြႏုု်ာင္ု ဲ့အယ
အကလနအမင္ုးကအ်ြႏုု်ာင္ု ဲ့အယ

မ်ား

္ု ဖစသ ည္

္ု ဖစသ ည္

71. [Show if Q46=1 or 2] သင္ုကဲ့

Slightly disruptive
္ု ဖစသ ည္

Moderately disruptive
Highly disruptive
Extremely disruptive

လးသည္ မသရနမ္ုးသူ ု ဖစ္ါသလ်ား သ႔မဟတ္ ထပ္ကုဆ်ာင္ုးလအပခ

ဟတ္ါသည္

Yes

မဟတ္ါ

No

မ်ား ရကုနပါသလ်ား။
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72. [Ask Q71=1] ကအနလ ုင္ုးမ အလု သ ငု
ဲ့ ္ကုု ပ်ာင္ုးလသငယ ူု ခင္ုး
ကုအ်ာ

သင္ု ဲ့က

ု ပလပ္ကုပးပါသလ်ား။ သ ဆ ုငရ်ာအ်ားလံုုး

္ါပံဲ့ပးမႈတစခုခ

လးအကတ

တစ္ဥ္းခင္ုးစ္အလ

ကုဆ်ာရငရ

္ု ဖစ္ကုသ်ာ

္ကုနစဥ္ သင္ုကဲ့

16
လး၏ကု

ကုခ းခယ္ါ။

Created or modified your child’s Individual
Education Plans

္ည်ာကုရး အစ္အစဥမ်ား

ဖနတး္ ကုပးု ခင္ုး သ႔မဟတ္ ခမမ္ုးမံု ပငဆင္ကုပးု ခင္ုး
ကု

်ာင္ုးသ်ားပံဲ့ပးကုရးအဒဖ႔အကတ

္

Held a Student Support Group meeting

အစည္ုးကအဝးတစခုု ပလပ္ကုပးု ခင္ုး
အစ္ မတ ငသ ငယ ူကုရး
နည္ုးပည်ာအ
ကု

အ်ားကုပးရ နအ ကတ

Provided assistance with technology to support
learning at home

ူအည္ ပံဲ့ပးကုပးု ခင္ုး

်ာင္ုးသ်ား၏ တးတ

သ႔မဟတ္ သင္ု ဲ့က
သငၾ

္

မႈ

စစ္ကုဆးသရရန္ သင္

လး်ြႏုင္ု ဲ့ ပံုမနထကုကတ႔ ခင္ုး

်ားကုရးပစၥည္ုးမ်ား

Had regular contact with you or your child to check
in on student progress
Provided learning materials in accessible formats

အသံုုးု ပ်ြႏုုင္ကုသ်ာပံုစံမ်ားု ဖင္ု ဲ့ ကုပးအပ္ု ခင္ုး
တစခုမမဟတ္ [Exclusive]

None of the above [Exclusive]

73. သင္၏ အ မင္ုဆံ
္ း။
ဲ့ ုုး ပည်ာကုရးမ်ာ အဘယနညု

ကဘ႔ကလနဒဂ
္ ရ္

Postgraduate Degree

ကဘ႔ကလနဒပ
္ လမ်ာ / ကဘ႔ကလနအသအမတ္ု ပလ
တ

ၠသလလဘ႔

မွေတ္

Graduate Diploma / Graduate Certificate
Bachelor’s degree

အဆင္ု ဲ့ု မင္ု ဲ့ဒ္ပလမ်ာ / ဒ္ပလမ်ာ

Advanced Diploma / Diploma

အသအမတ္ု ပလ

Certificates III / IV

မွေတ္ III / IV

ဒဒါဒႆမတန္ုး

Year 12

ဧ

Year 11

ဒႆမတန္ုး

ဒႆမတန္ုး
အသအမတ္ု ပလ

Year 10
မွေတ္ I / II

Certificates I / II

်ာင္ုး
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နဝမတန္ုး သ႔မဟတ္ က၎အ်ာ
ကမု ဖၾ

္

Year 9 or below

်ားလပါ

Prefer not to say

န်ာဗုင္ုးရပ/္ COVID-19 သည္ မသ်ားစကုကခငရးကုၾ
က

်ြႏု္ုပတ ု႔န်ားလည္ါသည္။ မသ်ားစမ်ားႀ

မသ်ားစအ်ားလံုုး

ကုအ်ာ

းကုရးကအပၚ သ

ု
ံ ကုကတက႔နရသည္ု ဲ့ ကုကခငၾ

္ါကုမးခခန္ုးမ်ား ကုမးု မန္ုးလ

န်ာဗင္ုးရပ/္ COVID-19 ကုၾ

74.

(က

္ကုရ်ာ

မႈမရပါ [Exclusive]

းအခ အ ခမ်ား

ပမန်ားလည္ု်ြႏုုငရ နအ ကတ

င္ သ႔မဟတ္

ကုခ းခယ္ါ။

No financial impact [Exclusive]
Job loss by one adult (caregiver)

ငဆု
ံ ုး ံႈးခဲ့သည္

လးကုစ်ာင္ု ဲ့ကုရ်ာ သ ည္ု ဲ့) အခ ယ္ကုရ်ာ သ ူ်ြႏုစ္ဥ္း

အလပအ

မႈ တစံုတစခုရခသ
ဲ့ ညေု

်ာင္ု ဲ့သင္ုအ
ဲ့ မ္ကုထ်ာငုအကတင္ုး ု ဖစ္ကုပၚခဲ့ကုသ်ာ အလပအ

လးကုစ်ာင္ု ဲ့ကုရ်ာ သ ည္ု ဲ့) အခ ယ္ကုရ်ာ သ ူတစ္ဥ္း

အလပအ
(က

းကအပၚသ

္ကုရ်ာ

ပါသည္
။
ွေရ

ဝင္ကုခငကအု ပ်ာင္ုးအလမ်ားမ်ာ အဘယနည္ုး။ သ ဆ ုငရ်ာအ်ားလံုုး

ကုကခငၾ

17

Job loss by two adults (caregivers)

ငဆု
ံ ုး ံႈးခဲ့သည္

ကုကခငတ်ာင္ုးခံလႊု်ာမ်ား ကုပးကုခရန္ သ႔မဟတ္
(ဥပမ်ာ- အစ်ားကအသ်ာ

္)

ကအု ခခံလအပသ ညမ်ား

ဝယယူရန္ အခ အ ခရသည္

Difficulty paying bills or buying necessities (e.g.
food)

ဲ့သက႔သ်ာ

အခ ယ္ကုရ်ာ သ ူကအန ဖင္ု ဲ့ အခန္ုမုလပေ ုင္ကုနရသည္

Adult having to work longer hours

အခ ယ္ကုရ်ာ သ ူကအန ဖင္ု ဲ့ (ဥပမ်ာ- JobSeeker)

Adult filed for unemployment (e.g. JobSeeker)

အလပလ

မကုထ်ာ
ဲ့

္ံကုၾ
ဲ့

(ဥပမ်ာ- JobKeeper)

သ
ဲ့ ႔

း ကုလ်ာ ထ ်ားခဲ့ရသည္
သ
ဲ့ က႔သ်ာ အစးရအ

ူအည္

Applied for Government assistance (e.g. JobKeeper)

ကုလ်ာ ထ ်ားခဲ့ရသသည္
ကမု ဖၾ

်ားလပါ [Exclusive]

Prefer not to say [Exclusive]

္

