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Archdiocese ၏ ကေလး ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေရး ကျင်ဝ့တ် စည်းမျ း (Child Safety Code of Conduct)က 
အစီအစ များ၊ လ0ပ်23ားမ0များ 43င် ့ြဖစရ်ပ်များထတွဲင ်ပါဝင:်ကသည် ့ကေလးများ၊ လ<ငယ်များ43င် ့အြပနအ်လ3န ်
ဆက်ဆရံာတွင ်ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မ်းများ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းများက ဆေီလျာ်စွာ ြပ�မ<:ကမည် ဟ<ေသာ 
ေမCာ်လင်ခ့ျက်များြဖင် ့အြပ�သေဘာ ေလးစားမ023ိEပီး ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မည် ့ပတ်ဝနး်ကျငကိ်� ဖနတီ်းရန ်
က<ညီေပးပါသည်။ 

ဤကေလး ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေရး ကျင်ဝ့တ် စည်းမျ းသည် ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်တိ�ငး်သည် 
‘ဘ�ရားသခင၏် ပံ�သIာနေ်တာ်43င်အ့ညီ ဖနဆ်ငး်ေပးခ့ဲသည် ့ ပငကိ်�ယ် တနဖိ်�း’ 23ိEပီး ပ�ပ်ရဟနး်မငး်၏ 
ကေလးများကိ� ကာကွယ်ေရး ေကာ်မ23င ် 2016 (Pontifical Commission for the Protection of Minors 
2016) ထမံ3 ကာကွယ်မ0ကိ� ရ23ိထိ�က်သည် ဟ<ေသာ ကR4်�ပ်တိ�၏့ ခံယ<ချက်ကိ� ထငဟ်ပ်ပါသည်။ 

ခရစ်ယာန ် သာသနာေတာ်ဝနကိ်� ထမ်းေဆာငေ်န:ကေသာ သိ�မ့ဟ�တ် မယ်လ်ဘ�နး် ကက်သလစ် Archdiocese 
(Catholic Archdiocese of Melbourne) ထတွဲင ် ကေလးများ၊ လ<ငယ်များ43င် ့ လ�ပ်ကိ�ငေ်န:ကရေသာ 
ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များအားလံ�း၏ ဘဝချမ်းေြမ့မ0ကိ� 
ေသချာေစရန ် တစ်ဦးချငး် 43င် ့ စ�ေပါငး် တာဝနယ်<ထားရသည် ့ အေရးUကီးသည် ့ အခနး်ကVကိ� နားလည်ရန ်
တာဝန2်3ိ:ကပါသည်။ 

သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းများတွင ်ပါဝငလ်�ပ်ကိ�ငေ်နစ  ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 
43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များကိ� အလဲွသံ�းစားမ0 43င် ့အ4Yရာယ်မ3 တချိနလံ်�း 
ေဘးကငး်ေစရန ်ေစာင်ေ့23ာက်ေပးမည် ့ပံ�စံမျိ�းြဖင် ့လ�ပ်ေဆာင:်ကရန ်လိ�အပ်ပါသည်။ 

ေမ,ာ်လင်ခ့ျကမ်ျား 
ဘယေ်တာမ့� တစ်ေယာကတ်ည်း မကျန်ေစေရး စည်းကမ်း 

ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် ကေလးများ 43င် ့Uကီး:ကပ်မ0မ23ိဘ ဲလ<ငယ်များ43င် ့
တစ်ေယာက်တည်း အတ<တ< ကျနရ်စ်မ0ကိ� ေ23ာင2်3ား:ကရမည်။ ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့
ေစတနာဝ့နထ်မ်းများသည် ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ43င် ့လ0ပ်23ားမ0များ 43င်/့သိ�မ့ဟ�တ် ေဆွးေ4းွပွဲများကိ� 
အြခားသ<တိ� ့ ြမင4်ိ�ငသ်ည် ့ေနရာမ3ာ ြပ�လ�ပ်ရပါမည်။ 

"ကးီ-ကပ်မ. 

ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များသည် ၎ငး်တိ�၏့ မိဘ သိ�မ့ဟ�တ် အ�ပ်ထနိး်သ<များ မပါဘ ဲတက်ေရာက်သည် ့
ေနရာများတွင၊် ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များအတွက် အစအီစ များ၊ လ0ပ်23ားမ0များ 43င် ့ြဖစ်ရပ်များကိ� 
ြပ�လ�ပ်ေပး:ကရသည် ့ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မ်းများ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် ကေလးများ 43င် ့ 
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လ<ငယ်များကိ� တက်\ကစွာ Uကီး:ကပ်ေပးရန ်တာဝန2်3:ိကသည်။ 

လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အလွသဲံ�းစားမ./မဆမီေလျာ်ြပ'မ. 

Archdiocese သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းများတွင ်ပါဝင:်ကသည် ့ကေလးများ 43င် ့
လ<ငယ်များ43င်အ့တ< သိ�မ့ဟ�တ် ေ23 Xေမ3ာက်တွင ်လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငမ်0 မည်သည် ့ပံ�စံကိ�မ3 ခွင်မ့ြပ� 
တားြမစ်ထားသည်။ ပ�ဂ]ိ�လ်တစ်ဦးဦးက ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်ကိ� လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် တစ်ခ�ခ�ကိ� 
လ�ပ်ေဆာငရ်န ်အာဏာ၊ အငအ်ား သိ�မ့ဟ�တ် လ�ပ်ပိ�ငခွ်င်ကိ့� အသံ�းြပ�လCင ်လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အလဲွသံ�းစားမ0 
ေြမာက်ပါသည်။ 

လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အြပ�အမ<တွင ်လိငပိ်�ငး် သဘာဝကိ� ေဆာငသ်ည် ့လ�ပ်ေဆာငခ်ျက် တသUီကီး ပါဝင4်ိ�ငE်ပီး၊ 
ေအာက်ပါတိ� ့ ပါဝငက်ာ ၎ငး်တိ� ့ြဖင်သ့ာ ကန်သ့တ် မထားပါ။ 

• လိငဆ်က်ဆမံ0၊ နမး်ြခငး်၊ ပတ်ွသပ်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် လိငြ်ဖင် ့ထိ�းေဖာက်ဝငြ်ခငး် ကဲသ့ိ�ေ့သာ 

ကိ�ယ်ထလိက်ေရာက် ြပ�မ<ြခငး် အြပ�အမ< သိ�မ့ဟ�တ် ြပည်တ့နဆ်ာ လ�ပ်ခိ�ငး်ြခငး်ြဖင် ့ကေလးကိ� အသံ�းချ 

အြမတ်ထ�တ်ယ<ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ကေလးများကိ� အသံ�းချထားသည် ့(ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ 

ပါဝငသ်ည် ့ကာမစပ်ယ3က်မ0 စာအ�ပ်များကဲသ့ိ�)့ အရာများကိ� ထ�တ်လ�ပ်ြခငး်၊ 

• ပေရာ်ပရည်လ�ပ်ြခငး်၊ လိငပိ်�ငး်အရ ပွင့လ်ငး်သည် ့ေဆွးေ4းွမ0များကိ� ြပ�လ�ပ်ြခငး်၊ လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ 

အရိပ်အ_မက်များ ြပြခငး်၊ မဆေီလျာ်သည် ့စာတိ�များ ပိ� ့ြခငး်၊ မဆေီလျာ်သည် ့ဓာတ်ပံ�̀ ိ�က်ြခငး်၊ 

မဆေီလျာ်သည် ့အွနလိ်�ငး် အေ:ကာငး်အရာများ သိ�မ့ဟ�တ် ကာမစပ်ယ3က်မ0 သိ�မ့ဟ�တ် ကိ�ယ်လံ�းတီး ပံ�များကိ� 

ြပသြခငး် ကဲသ့ိ� ့ ကိ�ယ်ထလိက်ေရာက် မဟ�တ်ေသာ အြပ�အမ<၊ 

• ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များကိ� လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ လ0ပ်23ားမ0ထ ဲပါဝငေ်စရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင် ့

လက်သပ်ေမးွသည် ့အြပ�အမ< (မျက်43ာသာေပးမ0၊ လက်ေဆာငမ်ျား ေပးြခငး်၊ ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်43င် ့

လCိ�X ဝ3က် ဆက်သွယ်ြခငး်၊ :ကမ်းတမး်ြခငး်၊ လွနကဲ်စွာ စွမဲက်ြခငး် ကဲသ့ိ�)့၊ 

2�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွ3 ြခငး် 

ကေလးများ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�သည် ့ဝနး်ကျငကိ်� ဖနတီ်းေရးမ3ာ ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များအား `�ပ်ပိ�ငး်အရ 
မထေိတွXရဟ� မဆိ�လိ�ပါ။ ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ43င် ့လ�ပ်ကိ�ငရ်ာတွင ်(အားကစား ကစားြခငး်၊ ကစားေရး 
အ�ပ်စ�တွင ်ကေလးကိ� ကိ�ငထ်ားေပးြခငး်၊ ေ23းဦးသ<နာြပ�ေပးြခငး်၊ ဆ�ေတာငး်ပွဲမ3ာ လက်များကိ� ဆွကိဲ�ငထ်ားြခငး် 
ကဲသ့ိ�)့ ဆေီလျာ်Eပီး ေ43ာင်ယ့3က်ရာ မကျေသာ `�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွX မ0 23ိ4ိ�ငပ်ါသည်။ 
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ဆေီလျာ်ေသာ 43င် ့မဆေီလျာ်ေသာ `�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွX မ0 အားလံ�းကိ� ေဖa ြပေပးရနမ်3ာ မြဖစ်4ိ�ငေ်သာေ:ကာင်၊့ 
ဆေီလျာ်သည် ့ထေိတွX မ0ကိ� ဆံ�းြဖတ်ေပးရာတွင ်ေအာက်ပါ အေြခခံမ<များက က<ညီေပး4ိ�င:်ကပါသည်။ 

ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် 

• ယ�တY ိကျကျ ဆငြ်ခင4်ိ�ငသ်<အတွက် ဆက်စပ်အေြခအေနတွင ်ေ43ာင်ယ့3က်ရာ မကျဘ ဲဆေီလျာ်သည်ဟ� 

ယ<ဆရ4ိ�ငသ်ည် ့(လက်ေြမာက် အားေပးြခငး်၊ ပခံ�းကိ� ပ�တ်ေပးြခငး်၊ လမး်ကိ� က<းြဖတ်ေနစ  ကေလးငယ်၏ 

လက်ကိ� ကိ�ငထ်ားြခငး်၊ စိတ်ဓာတ်ကျေနသည် ့လ<ငယ် တစ်ဦးရဲ ့ ပခံ�းေပa လက်တင ်အားေပးြခငး် ကဲသ့ိ�)့ 

`�ပ်ပိ�ငး် ထေိတွX မ0ထ ဲပါဝင4်ိ�ငသ်ည်။ 

• လ0ပ်23ားမ0 သိ�မ့ဟ�တ် အစီအစ ၏ ေဘာငမ်ျား43င် ့ကိ�က်ညီမ023ိသည် ့ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်၏ 

(လဲကျသွားသည် ့ကေလးကိ� မယ<ေပးြခငး်၊ ကေလး ဒဏရ်ာရချိနမ်3ာ ေ23းဦးသ<နာြပ�ေပးြခငး်၊ 

စိတ်ဓာတ်ကျေနေသာ ကေလးကိ� 43စ်သမိ်ေ့ပးြခငး်၊ ကေလး၏ ခွင်ြ့ပ�ချက်ြဖင် ့အားကစား ပစcည်းကိ� 

ညdိေပးြခငး် ကဲသ့ိ� ့) လိ�အပ်ချက်များကိ� တံ� ့ြပနလ်ျက် ထေိတွXရန ်စတငြ်ပ�လ�ပ်4ိ�ငသ်ည်။ 

ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းများသည် 

• ကေလး43င် ့ လ<ငယ်တိ�အ့ား `�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွXရာတွင ် သ<တိ� ့ ဘာကိ� ြပ�လ�ပ်ေနEပီး 23ငး်ြပရန ် လိ�အပ်Eပီး 

မထေိတွXမီ သ<တိ�ထ့မံ3 (ဥပမာ၊ “မငး်43င်အ့တ< ဆ�ေတာငး်ဖိ�အ့တွက် မငး်ရဲ ့ ပခံ�းေပaကိ� ငါလ့က်ကိ� 

တငလိ်�ရ့မလား။”) ခွင်ြ့ပ�ချက်ကိ� ေတာငး်ရမည်။ 

• ကေလးသည် `�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွX မ0ကိ� အေနရခက်ေ:ကာငး် (ကေလးက အေဝးကိ� ေ23ာငထ်က်ွသွားြခငး်၊ 

သိ�မ့ဟ�တ် မျက်စိကိ� လhဲပစ်ြခငး်၊ စိတ်ပျက်မ0ကိ� ြပသြခငး် ကဲသ့ိ�)့ အရိပ်အ_မက်များကိ� ေလးစားပါ။ 

• မတ<ကဲွြပားသည် ့ယ ေကျးမ0မျိ�းစံ�23ိ ကေလး 43င် ့လ<ငယ်များ43င် ့`�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွX မ0ဆိ�ငရ်ာ 

ယ ေကျးမ0အလိ�က် ထ<းြခားမ0များကိ� ေလးစားပါ။ `�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွX မ0ဆိ�ငရ်ာ ယ ေကျးမ0လာ 

လ�ပ်ကိ�ငန်ည်းများ 43င် ့ပံ�မ3နကိ်စcများမ3ာ သသိာစွာ ကဲွြပား4ိ�ငE်ပီး စ<းစမး် ေလလ့ာရန ်လိ�အပ်ပါသည်၊ အချိ�Xေသာ 

ယ ေကျးမ0များတွင ်လ<Uကီးတစ်ဦး၏ လက်ကိ� စွဲကိ�ငထ်ားမ0မ3ာ ဆေီလျာ်4ိ�ငေ်သာ်လည်း၊ အြခားေသာ 

ယ ေကျးမ0 အ�ပ်စ�များထတွဲငမ်< ေဆွမျိ�းမဟ�တ်သည် ့လ<Uကီးတစ်ဦး သိ�မ့ဟ�တ် လိငမ်တ< လ<Uကီးတစ်ဦး43င် ့

`�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွX မ0ကိ� ခွင်မ့ြပ�ပါ။ 

• မသနစ်ွမ်းမ0 23ိသည် ့ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ၏ စွမ်းေဆာင4်ိ�ငစ်ွမ်းကိ� ေလးစားပါ (ဥပမာ၊ မသနစွ်မ်းေသာ 

လ<ငယ် တစ်ဦး၏ လွတ်လပ်မ0ကိ� ေလးစားသည် ့အေနြဖင် ့သ<တိ� ့ အက<အညီ လိ�အပ်သလား 

ေမးြမနး်:ကည်ပ့ါ)။ 



  ပံ�စံြပား  

ကေလးများ�င် ့လ�ငယမ်ျား ကာယေ်စာင်ေ့��ာကေ်ပးေရး 
ကျင်ဝ့တ ်စညး်မျ�း 

 

မယလ်ဘ်�န်း Archdiocese သည ်ကေလးများ၊ လ�ငယမ်ျား�င် ့ထ�ိ�လယွသ်ည့် သက်"ကီးများ အားလံ�းတိ�၏့ 

ေဘးကငး်လံ�ြခံ'ေရး၊ ဘဝချမ်းေြမ့ေရး�င် ့သကိ(ာေလးစားေရးကိ� သ)ဌိာန် ချထားသည်။ 
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ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ ေ23ာင2်3ားရမည် ့`�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွX မ0 

• ပါးစပ်၊ ေပါငြ်ခံ၊ လိငအ်ဂi ါများ၊ တငပ်ါများ 43င် ့ရငသ်ားများ43င် ့(ဥပမာ၊ 43လံ�းခ�န4်0နး်ထနိး် ကိရိယာကိ� 

အသံ�းြပ�စ ၊ ပါးစပ်မ3 ပါးစပ်သိ� ့ အသက်23jမ0တ်သွငး်စ ) 

• အလ�ပ်သမား သိ�မ့ဟ�တ် ေစတနာဝ့နထ်မ်း ကိ�ယ်တိ�ငက် လိ�ချင၍် စတငခ့ဲ်ေသာ (ဥပမာ၊ ကေလးများကိ� 

တချိနလံ်�း ေပွXဖက်ေနတတ်Eပီး အေဖa မဲေ့နသည် ့ကေလးများကိ� ေပါငေ်ပa ထိ�ငခိ်�ငး်တတ်သည် ့

ေစတနာဝ့နထ်မ်း) 

• ယ�တY ိကျကျ ဆငြ်ခင4်ိ�ငသ်<အတွက် လိငပိ်�ငး် သေဘာမျိ�း ေဆာငသ်ည်ဟ� ထငရ်ဖွယ်23ေိသာ 
• ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်များ စိတ်ဓာတ်ကျေစရန ်သိ�မ့ဟ�တ် ထခိိ�က်ေစရန ်ရည်ရွယ်ေသာ 

• :ကမ်းတမး်မ0၊ နပမ်းလ�ပ်ရမ0၊ ေဆာက့စားမ0 သိ�မ့ဟ�တ် ကလိရမ0 ပါဝငေ်သာ 

• ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်၏ စိတ်ဆ4l43င် ့ဆန်က့ျငေ်သာ 

• ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်က အက<အညီ မလိ�အပ်သည် ့ကိ�ယ်ေရးဆိ�ငရ်ာ ေစာင်ေ့23ာက်မ043င် ့

ဆက်စပ်ေသာ (ဥပမာ၊ အမိသ်ာတက်ြခငး်၊ အဝတ်ဝတ်ြခငး်၊ ေရချိ�းြခငး်) 

• ကိ�ယ်ေရးကိ�ယ်တာ ကိစcများ၊  

ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များ၏ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ0ကိ� ြမdင်တ့ငေ်ပးရာကျသည် ့နည်းလမ်းများြဖင် ့`�ပ်ပိ�ငး်အရ 
ထေိတွX မ0များကိ� စီမံခန်ခဲွ့4ိ�ငရ်န ်အချကအ်လကမ်ျား စာရွက ်-2�ပ်ပိ�ငး်အရ ထေိတွ3 မ.ကိ� :ကည့်̀ 0ပါ။ 

အရက ်�င် ့မ�းယစ်ေဆးများကိ� သံ�းစဲွမ.၊ ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်. �င် ့ေပးသငွး်မ. 

ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ လိ�က်နာရန ်

• ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များအား ေစာင်ေ့23ာက်မ0ထ ဲမပါဝငမ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် ပါဝငေ်နစ  အရက် သိ�မ့ဟ�တ် 

ဥပေဒ43င့ ်ဆန ့က်ျငေ်သာ  မ<းယစ်ေဆးဝါးများကိ� မသံ�းစွရဲပါ။ 

• ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များအား သ<တိ�၏့ ေစာင်ေ့23ာက်ေပး4ိ�ငစ်ွမ်းကိ� ထခိိ�က်ေ43ာင့ယ်3က် ေစ4ိ�ငသ်ည် ့

ေဆးစာ ေဆးဝါးများ၏ ဩဇာအာနသိငေ်အာက်မ3ာ မ23ိေစရပါ။ 

• ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များအတွက် ကျနး်မာေစမည် ့(e-စီးကရက်များ အပါအဝင)် မးီခိ�းမဲ ့ဝနး်ကျငကိ်� 
စီစ ေပးပါ။ 

ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များအား အရက် သိ�မ့ဟ�တ် တရားမဝင ်မ<းယစ်ေဆးဝါးများကိ� ေပးသငွး်မ0မ3ာ တရားမဝငပ်ါ၊ 
တငး်ကျပ်စွာ တားြမစ်ထားသည်။ ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များအား ေဆးဝါးများ တိ�က်ေကRးြခငး်43င် ့ပတ်သက်Eပီး 
ေဆးဝါးများကိ� တိ�ကေ်က6းြခငး် အခနး်ကိ� :ကည့်̀ 0ပါ။ 
 
 



  ပံ�စံြပား  

ကေလးများ�င် ့လ�ငယမ်ျား ကာယေ်စာင်ေ့��ာကေ်ပးေရး 
ကျင်ဝ့တ ်စညး်မျ�း 

 

မယလ်ဘ်�န်း Archdiocese သည ်ကေလးများ၊ လ�ငယမ်ျား�င် ့ထ�ိ�လယွသ်ည့် သက်"ကီးများ အားလံ�းတိ�၏့ 

ေဘးကငး်လံ�ြခံ'ေရး၊ ဘဝချမ်းေြမ့ေရး�င် ့သကိ(ာေလးစားေရးကိ� သ)ဌိာန် ချထားသည်။ 
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ကေလးများ�င် ့လ�ငယမ်ျား၏ အြပ'အမ� (စည်းကမ်းလိ�ကန်ာမ.)ကိ� လမ်း9:န်ေပးြခငး် 

ကေလးများ43င် ့လ<ငယ် အားလံ�းသည် ကR4်�ပ်တိ�၏့ Archdiocese တွင ်အြပ�သေဘာ ခံစားရမည်ကိ� အာမခံေပးရန ်
မိမိတိ� ့ အားထ�တ်:ကပါသည်။ 

ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ43င် ့လ�ပ်ကိ�ငရ်ာတွင ်ကေလးများ 
43င် ့လ<ငယ်များ43င် ့ပ<းေပါငး်ေဆာငရွ်က်လျက် 
လမ်းphနခ်ျက်များကိ� ချမ3တ်ေပးြခငး်က ပါဝငပ်တ်သက်သ< 
အားလံ�းတိ�၏့ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေရး 43င် ့ဘဝချမ်းေြမ့ေရး 
အြပ�အမ<ကိ� လမ်းphနေ်ပးရန ်က<ေပးပါသည်။ 

အချိနအ်ခါအားေလျာ်စွာ၊ အြပ�အမ< စီမံခန်ခဲွ့ေရး 
မဟာဗျjဟာများကိ� ေအာက်ပါ လိ�အပ်ချက်များကိ� 
ြဖည်ဆ့ည်းေပးရမည်။ 

• ေဘးကငး်လံ�ြခံ�Eပီး အြပ�သေဘာ ေဆာငက်ာ ထေိရာက်မ023ိသည် ့ဝနး်ကျငကိ်� အာမခံေပးရန၊် 
• ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များ၏ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ0 43င် ့ဘဝသာယာဝေြပာေရးကိ� အာမခံေပးရန၊် 
• ေ43ာင်ယ့3က်ရာကျသည် ့အြပ�မ<ကိ� စီမံခန်ခဲွ့ေပးရန၊်  

 

ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းများသည် တရားမCတEပီး ေလးစားမ023ကိာ အသက်43င် ့
ဖံွX Eဖိ�းေရး43င် ့ဆေီလျာ်ေသာ မဟာဗျjဟာများကိ� အသံ�းြပ�:ကရမည်။ ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်အား 
ြပတ်သားသည် ့phန:်ကားချက်ကိ� ေပးEပီး ၎ငး်တိ�၏့ အြပ�အမ<ကိ� အြပ�သေဘာ ပံ�စံမျိ�းသိ� ့ 
ြပနလ်မ်းphနေ်ပး4ိ�ငမ်ည် ့အခွင်အ့လမး်ကိ� ရ23ိ:ကရပါမည်။ 

ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ် တစ်ဦးဦးက ဆက်Eပီး စိနေ်ခaဖွယ်ရာ ြပ�မ<ေနလCင၊် မဘိများ သိ�မ့ဟ�တ် 
အ�ပ်ထနိး်သ<တိ�4့ 3င် ့ဆက်သယ်ွလျက် အြပ�သေဘာ အြပ�အမ<ကိ� အားေပးရန ်လက်တဲွေဆာငရွ်က်ရန ်
တိ�က်တွနး်ရပါမည်။ 

မည်သည် ့အေြခအေနမျိ�းထမဲ3ာမ3 `�ပ်ပိ�ငး်အရ (ကိ�ယ်ထလိက်ေရာက်) ဒဏခ်တ်မ0ကိ� ခွင်ြ့ပ�မရ4ိ�ငသ်လိ�၊ 
43မိ်ခ့ျမ0၊ :ကမး်:က�တ်မ0၊ ေြခာက်လန်မ့0 သိ�မ့ဟ�တ် သကိrာကိ�43မိ်ခ့ျမ0ဟ� ယ<ဆ4ိ�ငဖွ်ယ် ဆက်ဆမံ0 
မည်သည်ပံ့�စံကိ�မ3 ခွင်ြ့ပ�မရ4ိ�ငပ်ါ။ 

  

တရားမဝငသ်ည့် 
မ�းယစ်ေဆးများ 

 
မ<းယစ်ေဆး တစ်ခ�ခ�ကိ� 
ဥပေဒြဖင် ့
တားြမစ်ထားလCင ်
တရားမဝငဟ်� 
သတ်မ3တ်သည်၊ ဥပမာ၊ 
ဘနိး်ြဖj၊ ကိ�ကငး်၊ GHB၊ 
စိတ်\ကေဆး၊ ေဆးေြခာက်၊  



  ပံ�စံြပား  
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လကေ်ဆာင ်�င်/့သိ�မ့ဟ�တ ်ေငေွပးြခငး် 

လ<Uကီးတစ်ဦးထမံ3 ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ် တစ်ဦးဦးအား လက်ေဆာငေ်ပးြခငး်ကိ� လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ 
အလဲွသံ�းစားေရး ရည်ရွယ်ချက်ြဖင် ့မျက်43ာသာေပးမ0 သိ�မ့ဟ�တ် လက်သပ်ေမးွမ0 ြဖစသ်ည်ဟ� ယ<ဆရ4ိ�ငသ်ည်။ 

သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း၏ လ�ပ်23ားမ0များတွင ်ပါဝငခ့ဲ်:ကသည် ့ကေလးများ 43င် ့
လ<ငယ်အ�ပ်စ�အား (တနဖိ်�း တ<ညီေသာ) လက်ေဆာငမ်ျား ေပးမ0 (ဥပမာ၊ အစီ်သာ ပွဲေတာ်ကာလမ3ာ ကေလးများ၏ 
ဝတ်ြပ�ပွဲ (Children’s Liturgy)ကိ� တက်ေရာက်ခ့ဲ:ကသည် ့ကေလးများအား ေချာက့လက်ဥ ေပးမ0) ကိ� 
ခွင်ြ့ပ�4ိ�ငသ်ည်။ 

သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း၏ (ဥပမာ၊ အေရးပါသည် ့မ3တ်တိ�ငကိ်� 
ကျငး်ပြခငး်၊ ပွဲေတာ်ကာလ) လ�ပ်23ားမ0၏ အစိတ်အပိ�ငး် တစ်ရပ်အြဖစ် လက်ေဆာင ်ေပးရာတွင ်
တိ�က်`ိ�က် Uကီး:ကပ်သ<၏ အတည်ြပ�မ0ြဖင် ့ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ0ကိ� အေသအချာ စီမံေပးရသည်။ 

ဘ<ာေရး သိ�မ့ဟ�တ ်2�ပ်ပိ�ငး် အက�အညီ ေတာငး်ခမံ.ကိ� စီမံခန်ခ့ွဲြခငး် 

ဘVာေရး သိ�မ့ဟ�တ် `�ပ်ပိ�ငး် အက<အညီကိ� စီစ ေပးြခငး်မ3ာ ဓမAအဖဲွXဝင၊် ဝနထ်မ်း သိ�မ့ဟ�တ် 
ေစတနာဝ့နထ်မ်း ‘တစ်ဦးဦး’၏ တာဝန ်မြဖစ်သင်ပ့ါ။ ေငေွ:ကး ထ�တ်ေပးြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် 
လက်ေဆာငမ်ျားကိ� ဝယ်ြခငး်ကိ� ြမdjဆွယ်ေရး အြပ�အမ<အြဖစ် ထငြ်မငရ်4ိ�ငပ်ါသည်။ 

ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ် တစ်ဦးဦးက ဘVာေရး သိ�မ့ဟ�တ် `�ပ်ပိ�ငး် အက<အညီ လိ�အပ်လCင၊် ဓမAဆရာများ၊ 
ဝနထ်မ်း သိ�မ့ဟ�တ်  ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် ထိ�သိ� ့ ေတာငး်ဆိ�မ0ကိ� ၎ငး်တိ�၏့ သာသနာေတာ် အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ 
သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း အတွငး်မ3 သက်ဆိ�ငသ်<များ (သိ�မ့ဟ�တ် အထက်23 ိUကီး:ကပ်သ<)43င် ့ေဆွးေ4းွလျက် 
သာသနာေတာ် အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းအား ေြဖ:ကားေပးရန ်တငြ်ပရပါမည်။ 

ေြပာဆိ�သည့် ဘာသာစကား �င် ့ေလသ ံ

ကေလးများ၊ လ<ငယ်များ43င် ့ဆက်သွယ် ေြပာဆိ�ရာတွင ်ဆေီလျာ်သည် ့ဘာသာစကား 43င် ့ေလသကိံ� 
အသံ�းြပ�ရန ်အေရးUကီးသည်။ ၎ငး်က ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များအား လက်ခံ အားေပးEပီး သ<တိ�၏့ 
ကိ�ယ်ကိ့�ယ်ကိ�ယ် ယံ�:ကည်မ0ကိ� တည်ေဆာက်ရန ်လ0ံXေဆာ်ေပး4ိ�ငသ်ည်။ 
ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် ရည်ရွယ်လျက်ြဖစ်ေစ၊ မရည်ရွယ်ဘ ဲြဖစ်ေစ၊ 
ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များအား ထခိိ�က်ေစေသာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျေစေသာ၊ ေြခာက်လ3န်ေ့သာ 43င် ့သကိrာကျေစေသာ 
ဘာသာစကားကိ� သံ�း4ိ�င:်ကသည်။ ထိ�န့ည်းတ<၊ လ<Uကီးများက အသံ�းြပ�:ကသည် ့ေလသသံည်ပါ ကေလး43င် ့
လ<ငယ်၏ ယံ�:ကည်မ0 43င် ့ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေ:ကာငး် ခံစားမ0ကိ� အကျိ�းသက်ေရာက်4ိ�ငပ်ါသည်။ 
ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မး်များ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် 
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• အြပ�ေဆာငE်ပီး ဆွေဲဆာငမ်023ေိသာ ဘာသာစကားကိ� အသံ�းြပ�Eပီး Eခိမ်းေြခာက် ေြခာက်လ3န်သ့ည် ့

ဘာသာစကားမျိ�းကိ� ေ23ာင2်3ားရမည်။ 

• ေြပာဆိ�ေနသည် ့အေ:ကာငး်အရာ43င် ့ဆေီလျာ်သည် ့ေလသကိံ� သံ�းပါ။ ဥပမာ၊ အားကစား လ0ပ်23ားမ0 

တစ်ခ�အတွငး်မ3ာ အားေပးေအာ်ဟစ်ြခငး်မ3ာ ဆေီလျာ်4ိ�ငေ်သာ်လည်း၊ ေနာက်ကျ ေရာက်လာသည် ့

ကေလးကိ� ေအာ်ဟစ်မ0မ3ာ မဆေီလျာ်ပါ။ 

• ခဲွြခားဆက်ဆေံရး၊ အသားအေရာငခဲွ်ြခားေရး၊ လိငခဲွ်ြခားမ0 ဘာသာစကား သိ�မ့ဟ�တ် ဆက်ဆမံ0ကိ� ေ23ာငပ်ါ။ 

• `ိ�ငး်စိ�ငး်ေသာ အမည်ြဖင် ့ေခaဆိ�ြခငး် အပါအဝင ်`ိ�ငး်စိ�ငး်Eပီး ယ�တ်ညံေ့သာ သိ�မ့ဟ�တ် အဆိ�းြမင ်
ဘာသာစကားကိ� ေ23ာငပ်ါ။ 

• ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်တစ်ဦးအေ:ကာငး် မဆေီလျာ်သည် ့ေဝဖနမ်0 (ဥပမာ၊ ကေလး၏ ကိ�ယ်အေလးချိနကိ်� 
ေဝဖနြ်ခငး်၊ အသဉိာဏ၊် မိသားစ� အေြခအေန၊ လိငဆ်ိ�ငရ်ာ စိတ်pွတ်မ0)ကိ� ေ23ာငပ်ါ။ 

• သဘာဝအရ လိငပိ်�ငး်43င် ့ဆိ�ငေ်သာ ဘာသာစကား၊ အရပ်ိအ_မက်ြပေသာ ဟာသ၊ ေနာက်ေြပာငမ်0များ 43င် ့
ေစာငး်ေြမာငး်ေြပာဆိ�မ0များ အပါအဝငကိ်� ေ23ာငပ်ါ။ 

• ဘာသာတရားကိ� ေစာ်ကားမ0 (ဥပမာ၊ ကျိနဆ်မဲ0) ေ23ာငပ်ါ။ 

ကေလးများ �င် ့လ�ငယမ်ျား၏ ဓာတပံ်�များ/ဗီဒယီိ�များ 

ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ၏ ဓာတ်ပံ�များ/ဗီဒယိီ�များကိ� သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း၏ 
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် `ိ�က်က<းြခငး် ြဖစ်ေ:ကာငး် ေသချာပါေစ။ သေဘာတ< ခွင်ြ့ပ�ချက် ရယ<ေရး လ�ပ်ငနး်စ အြဖစ် 
မိဘများ 43င် ့အ�ပ်ထနိး်သ<တိ�အ့ား ဓာတ်ပံ�များ/ဗီဒယိီ�များကိ� မည်သိ� ့ (ဥပမာ၊ ဝက်ဘဆ်ိ�က်၊ ေ:ကာ်ြငာသငပ်�နး်၊ 
သတငး်စ တွင)် အသံ�းြပ�ရန2်3ိေ:ကာငး် 43င် ့မည်သည် ့ေနရာများတွင ်ထ�တ်ြပနရ်န ်23ိ4ိ�ငေ်:ကာငး်ကိ� 
အသေိပးထားရမည်။ 
ဓာတ်ပံ�များ/ဗီဒယိီ�များကိ� `ိ�က်ယ<ရာတွင ်ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မ်းများ 43င် ့ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�က့ 

 မိဘများ သိ�မ့ဟ�တ် ေစာင်ေ့23ာက်သ<က ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်မပါဝငရ်န ်ဆံ�းြဖတ်မ0ကိ� တချိနလံ်�း 

ေလးစားရမည်။ ခွင်ြ့ပ�ချက် မေပးရနအ်တွက် ခိ�ငလံ်�Eပီး အကျိ�းအေ:ကာငး် 23ိေသာ 

အေ:ကာငး်ရငး်များ(ဥပမာ၊ ကေလးကိ� ေမးွစားထားြခငး်၊ မိသားစ� အ:ကမး်ဖက်မ0 43င်/့သိ�မ့ဟ�တ် ကေလးကိ� 

ကာကွယ်ေရး စာတမး်များက ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်၏ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�မ0ကိ� ထနိး်သမိး်ေပးရန ်

ဓာတ်ပံ�`ိ�က်ခွင် ့မြပ�4ိ�ငြ်ခငး်) 23ိ4ိ�ငသ်ည်။ 

 ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များအား သင်ေ့လျာ်သည် ့အေြခအေနမျိ�းတွင ်ဓာတ်ပံ� သိ�မ့ဟ�တ် ဗီဒယိီ� `ိ�က်မ0တွင ်

ပါဝငေ်ရးကိ� သေဘာတ<ခွင်ြ့ပ�ချက် ရယ<ရန ်အခွင်အ့လမး်ကိ� ေပးပါ။ 
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 ဓာတ်ပံ� 43င် ့ဗီဒယိီ�ကိ� အြခားသ<တိ�၏့ ေ23 Xေမ3ာက်မ3ာ (Uကီး:ကပ်မ0ြဖင်)့ `ိ�က်ယ<ပါ၊ တေယာက်တည်း သိ�မ့ဟ�တ် 
လCိ�X ဝ3က်Eပီး မ`ိ�က်ရပါ။ 

 ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ၏ ဝတ်ဆငမ်0 43င် ့အေနအထား ဆေီလျာ်ပါေစ။ 
 ဓာတ်ပံ� သိ�မ့ဟ�တ် ဗီဒယိီ�ထကဲ အေ:ကာငး်အရာမ3ာ စက်ဆ�ပ်ဖွယ်ရာ (လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ၊ အသားအေရာင ်ခဲွြခားေရး၊ 

အ:ကမး်ဖက်ေရး၊ ေြခာက်လ3န်ေ့ရးမျိ�း) မဟ�တ်ေ:ကာငး် ေသချာပါေစ။ 
 ဓာတ်ပံ�များ သိ�မ့ဟ�တ် ဗီဒယိီ�ကိ� ကိ�ယ်ပိ�င ်အသံ�းြပ�ရန ်မသိ�ေလ3ာငပ်ါ43င်။့ ဥပမာ၊ ကေလးများ၏ 

ဓမAေတး သဆီိ�မ0ကိ� ေဒါငး်လ�ဒယ်<Eပီး သက်ဆိ�ငရ်ာ သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် 

အဖဲွXအစည်း၏ သိ�ေလ3ာငခ်နး် သိ�မ့ဟ�တ် ကွနပ်ျjတာ ဒ`ိ�ငဗ််သိ� ့ လhဲေြပာငး်ပိ�ရ့န ်43င် ့ကိ�ယ်ပိ�င ်

စက်ပစcည် ်းထမဲ3 ဖျက်ပစရ်ပါမည်။ 

သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းများက 
 အများြပည်သ<သိ� ့ မိတ်ဆက်ေပးမ0ေ:ကာင် ့ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ် ကဲရ့ဲခံ့ရဖွယ် 234ိိ�ငေ်ြခကိ� ထည်စ့ းစားပါ။ 

ဥပမာအားြဖင်၊့ မသနစ်မွ်းေသာ ကေလးတစ်ဦး အစားအစာ ပါဆယ်ထ�ပ် ရယ<ေနပံ� ဓာတ်ပံ�ကိ� 

တငေ်ပးလိ�က်လCင ်ထိ�ကေလးကိ� ကျီစယ် ေနာက်ေြပာငစ်ရာမျိ�း ြဖစ်လာ4ိ�ငသ်ည်။ 

 ကေလး၏ တည်ေနရာ သ2ိ3မိ0ကိ� ဟန်တ့ားရန ်ကိ�ယ်ေရး အချက်အလက်များကိ� ကန်သ့တ်ေပးပါ။ ဥပမာ၊ 

ဓာတ်ပံ� စာတမ်းတွင ်နာမည် ထည်မ့ေရးရန ်ထည်စ့ းစားပါ။ 

ဓာတ်ပံ�များ 43င် ့ဗီဒယိီ�များကိ� `ိ�က်ယ<စ  ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များ၏ ေဘးကငး်လံ�ြခံ�ေစေရး 
အချက်အလက်များကိ� ေနာက်ထပ် သ2ိ3ိလိ�ပါက အချက်အလက်များ စာရွက် - ကေလးများ 43င် ့လ<ငယ်များ၏ 
ဓာတ်ပံ� 43င် ့ဗီဒယိီ� အချကအ်လကမ်ျား စာရွက-် ကေလးများ �င် ့လ�ငယမ်ျား၏ ဓာတပံ်� �င် ့ဗီဒယီိ�ကိ� 
:ကည့်̀ 0ပါ။ 

လ�မ.မီဒယီာ အပါအဝင ်အလီကထ်ရွန်းနစ် ဆကသ်ယွမ်.ကိ� အသံ�းြပ'ြခငး် 
သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းဆိ�ငရ်ာ ဓမAဆရာများ၊ ဝနထ်မ်းများ 43င် ့
ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ် ီသိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းဆိ�ငရ်ာ ကေလးများ 43င် ့
လ<ငယ်များကိ� သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ဆက်သွယ်ရန ်
မည်သည် ့‘ကိ�ယ်ပိ�င’် ဆက်သွယ်ေရး နည်းလမး်များကိ�မ3 (ဥပမာ၊ ကိ�ယ်ပိ�င ်အးီေမးလ် အေကာင်၊့ ကိ�ယ်ပိ�င ်
လ<မ0မီဒယီာ အေကာင်)့ အသံ�းမြပ�အပ်ပါ။ 

၎ငး်တိ�သ့ည် 
 သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း၏ ကိရိယာများ၊ 23ိလCင ်(ဥပမာ၊ အလ�ပ်ပိ�င ်မိ�ဘိ�ငး်  

ဖ�နး်)ကိ� သံ�းEပီး ဆက်သွယ်ရပါမည်။  
 

 



  ပံ�စံြပား  

ကေလးများ�င် ့လ�ငယမ်ျား ကာယေ်စာင်ေ့��ာကေ်ပးေရး 
ကျင်ဝ့တ ်စညး်မျ�း 

 

မယလ်ဘ်�န်း Archdiocese သည ်ကေလးများ၊ လ�ငယမ်ျား�င် ့ထ�ိ�လယွသ်ည့် သက်"ကီးများ အားလံ�းတိ�၏့ 

ေဘးကငး်လံ�ြခံ'ေရး၊ ဘဝချမ်းေြမ့ေရး�င် ့သကိ(ာေလးစားေရးကိ� သ)ဌိာန် ချထားသည်။ 
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 သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း၏ အးီေမးလ်ကိ� သတ်မ3တ်ေပးပါ သိ�မ့ဟ�တ် 
အသံ�းြပ�ရမည် (ဥပမာ၊ သာသနာေတာ် အ�ပ်စ�အမည်@cam.org.au)။ 

 မိဘများ 43င် ့အ�ပ်ထနိး်သ<များ (43င် ့သက်ဆိ�ငသ်<များ၊ ဥပမာ၊ အစီအစ ကိ� :ကပ်မတ်ေပးသ<)ထ ံ‘မိတY jကိ� 
ထည်ပိ့�ရ့မည်။ 

 ဆက်သွယ်မ0ကိ� လ<တစ်ဦးချငး်ထက် အ�ပ်စ�ထ ံလိပ်တပ်ပိ�ရ့မည်။ 
 လ<မ0မီဒယီာတွင ်အထ<း ‘အ�ပ်စ�’(မိဘများ 43င် ့အ�ပ်ထနိး်သ<များကိ� ယငး်အ�ပ်စ�ထ ဲထည်သ့ွငး်ေပးပါ) 

စာမျက်43ာကိ� သတ်မ3တ်လျက် ဆက်သွယ်ရမည်။ 

 သက်ဆိ�ငရ်ာ လ0ပ်23ားမ0 သိ�မ့ဟ�တ် အစီအစ ကိ� ကျငး်ပမ043င် ့တိ�က်`ိ�က် ဆက်4 hယ်သည် ့
အေ:ကာငး်အရာများြဖင်သ့ာ ဆက်သွယ်မ0ကိ� ကန်သ့တ်ပါ။ 

 ဝနေ်ဆာငမ်0ဆိ�ငရ်ာ မက်ေဆမ့ျားကိ� ယ ေကျးEပီး ခငမ်ငဖွ်ယ် ပံ�စံြဖင် ့တငြ်ပEပီး ပ�ဂ]ိ�လ်ေရး အ:ကာငး်အရာကိ� 
ကန်သ့တ်ရမည်။ 

 ယ�တY ိကျကျ ေလလ့ာသ< တစဦ်းအေန43င် ့လိငပိ်�ငး် သဘာဝမျိ�း၊ `ိ�ငး်စိ�ငး်ေသာ၊ ခဲွြခားဆက်ဆရံာကျေသာ၊ 

ေြခာက်လ3န်ေ့သာ၊ တရားမဝငေ်သာ သိ�မ့ဟ�တ် ညစ်ညမး်ေသာ အရာများ ြဖစ်သည်ဟ� သံ�းသပ်4ိ�ငသ်ည် ့

စာသားများ၊ ဓာတ်ပံ�များ၊ ဗီဒယိီ�၊ ဝက်ဘဆ်ိ�က် လင်ခ့်များ သိ�မ့ဟ�တ် ေနာက်ေြပာငမ်0များကိ� ေ23ာငပ်ါ။ 

 ဆက်သွယ်ေြပာဆိ�မ0၏ မ3တ်တမ်းကိ� သမိး်ဆည်းထားရမည်။ 
 ယခငက်တည်းက 23ိလာခ့ဲသည် ့(ဥပမာ၊ ေဆွမျိ�း၊ မိတ်ေဆွများ43င်)့ လ<မ0 ဆက်သွယ်မ0များ43င် ့

သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်း၏ အစီအစ များ၊ လ0ပ်23ားမ0များ သိ�မ့ဟ�တ် 

ြဖစ်ရပ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ြပ�လ�ပ်သည် ့ဆက်သွယ်မ0ကိ� ြပတ်သားစွာ ခဲွြခားသတ်မ3တ်ပါ။ 

သ<တိ� ့ မြပ�လ�ပ်:ကရနမ်3ာ 

 မည်သည် ့အေြခအေနမျိ�းထမဲ3ာမ3 ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ်ကိ� ဆက်သွယ်မ0 တစ်ခ�ခ�ကိ� လCိ�X ဝ3က်ထားရန ်
ေတာငး်ဆိ�ြခငး်၊ 

 ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ် တစ်ဦးဦး43င် ့အစအီစ  သိ�မ့ဟ�တ် လ0ပ်23ားမ0၏ နယ်ေြမ ြပငပ်တွင ်‘လCိ�X ဝ3က်’ 

ေတွXဆံ�ရန ်ဆက်သယ်ွမ0ကိ� အသံ�းချြခငး်၊ 

 ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များအား သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းမ3 ခွင်ြ့ပ�မထားသည် ့

ကိ�ယ်ပိ�င ်အွနလိ်�ငး် နည်းလမး်များ (ဥပမာ၊  စကားေြပာခနး်များ၊ ဂိမ်းဆိ�က်များ သိ�မ့ဟ�တ် အြခားေသာ 

လမ်းေ:ကာငး်) ြဖင် ့ဆက်သယ်ွရန ်အားေပးြခငး်၊   



  ပံ�စံြပား  

ကေလးများ�င် ့လ�ငယမ်ျား ကာယေ်စာင်ေ့��ာကေ်ပးေရး 
ကျင်ဝ့တ ်စညး်မျ�း 

 

မယလ်ဘ်�န်း Archdiocese သည ်ကေလးများ၊ လ�ငယမ်ျား�င် ့ထ�ိ�လယွသ်ည့် သက်"ကီးများ အားလံ�းတိ�၏့ 

ေဘးကငး်လံ�ြခံ'ေရး၊ ဘဝချမ်းေြမ့ေရး�င် ့သကိ(ာေလးစားေရးကိ� သ)ဌိာန် ချထားသည်။ 
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ကေလးသ<ငယ် လိငပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အလဲွသံ�းစားမ0ကိ� ကျjးလွန:်ကသ<တိ�သ့ည် အလီက်ထရွနး်နစ် ဆက်သွယ်မ0မ3 
တစ်ဆင် ့ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ၏ မိတ်ေဆွများ ြဖစသ်လိ� အေယာငေ်ဆာငE်ပီး သာသနာေတာ်အ�ပ်စ�၊ 
ေအဂျငစ်ီ သိ�မ့ဟ�တ် အဖဲွXအစည်းက :ကပ်မတ်ေပးသည် ့အစီအစ ၊ လ0ပ်23ားမ0 သိ�မ့ဟ�တ် ြဖစ်ရပ်ဆိ�ငရ်ာ 
အေဆာက်အအံ� “ြပငပ်တွင”် ေတွXဆံ�ပွဲ စီစ 4ိ�ငေ်:ကာငး်ကိ� မ3တ်သားရန ်အေရးUကီးပါသည်။ 

 

 အြခားသ<တိ� ့ အေန43င် ့ကေလး သိ�မ့ဟ�တ် လ<ငယ် တစ်ဦးဦးကိ� ေဖaထ�တ်Eပီး ဆက်သယ်ွရ4ိ�ငသ်ည် ့

အချက်အလက်များကိ� ထည်သ့ွငး်ေပးြခငး် (ဥပမာ၊ လ<ငယ် တစ်ဦး၏ လက်ကိ�ငဖ်�နး်နပံါတ်ကိ� ပိ�စ့်ထ ဲ

ထည်မ့ေပးပါ43င်)့၊  

 

ကေလးများ43င် ့လ<ငယ်များ43င်အ့တ< အလီက်ထရွနး်နစ် ဆက်သွယ်မ0 အသံ�းြပ�ေရး ဆိ�ငရ်ာ အသံ�းဝငသ်ည် ့
အချက်အလက်များ အတွက် အချကအ်လကမ်ျား စာရွက ်- လ�မ.မီဒယီာ အပါအဝင ်အလီကထ်ရွနး်နစ် 
ဆကသ်ယွမ်.ကိ� :ကည့်̀ 0ပါ။ 

ရာဇဝတမ်.ြဖင် ့တရားစဲွခံရမ.များ သိ�မ့ဟ�တ ်စီရငခ်ျကက်ိ� ဖွင်ထ့�တေ်ြပာဆိ�ြခငး် 
Catholic Archdiocese of Melbourne ၏ ေဘာငအ်တွငး်မ3ာ ကေလးများ43င် ့လ�ပ်ကိ�ငမ်0 စစ်ေဆးမ0 Working with 
Children Check 43င်/့သိ�မ့ဟ�တ် ရမဲ3တ်တမး် စစ်ေဆးမ0 (Police Record Check)ကိ� ြပ�လ�ပ်ရန ်တာဝန2်3ိသည် ့
ဓမAအဖဲွXဝင၊် ဝနထ်မး် သိ�မ့ဟ�တ် ေစတနာဝ့နထ်မ်းတိ�သ့ည် သ<တိ�၏့ တာဝန ်သိ�မ့ဟ�တ် Archdiocese အတွငး်က 
အလ�ပ်43င် ့ဆက်4 hယ်Eပီး ရာဇဝတ် ြပစ်မ0 တစ်ခ�ခ�ြဖင် ့တရားစွဲခံခ့ဲရ သိ�မ့ဟ�တ် စရီငခ်ျက်ချမ3တ် ခံခ့ဲရလCင၊် 
ေအာက်ပါအတိ�ငး် ချက်ချငး် သတငး်ပိ�ရ့မည်။ 

 သ<တိ�၏့ ‘‘မနေ်နဂျာ’’ ထ၊ံ အလ�ပ်သမား သိ�မ့ဟ�တ် ေစတနာဝ့နထ်မ်း ြဖစ်လCင၊် ဥပမာ သာသနာေတာ် အ�ပ်စ� 
ဘ�နး်ေတာ်Uကီးထ၊ံ 

 သ<တိ�သ့ည် ဓမAအဖဲွXဝင ်ြဖစလ်Cင ်သ<တိ�၏့ ဓမAဂိ�ဏး်ချ�ပ်Uကီးထ၊ံ  
သ<တိ�သ့ည် Archdiocese အတွငး်23ိ သ<တိ�၏့ တာဝန ်သိ�မ့ဟ�တ် အလ�ပ်43င် ့ဆက်4 hယ်Eပီး တရားစွဲ သိ�မ့ဟ�တ် 
ြပစ်ဒဏခ်ျမ3တ် ခံခ့ဲရလCင။် 
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