မူႀကိဳေက်ာင္းေနအရြယမ
္ ်ား - မီခ
ွ က
ုိ င္းသည့္
စြနစ
႔္ ားသူမ်ား

3½ - 5 YEARS - BURMESE

3½ - 5 ႏွစ္

သင့္ ကေလး သင္ယူေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ထိခိုက္မႈ အျဖစ္မ်ားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သင့္ကေလးသည္ သိသိသာသာအမွီအခိုကင္းလာၿပီး စြန္႔စားတတ္လာသည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္
စူးစမ္းေလ့လာလာၿပီး အရာဝတၱဳမ်ားအေပၚ တြယ္တက္လာပါသည္။ ဤအဆင့္၌ ကေလးမ်ားသည္
အႏၱရာယ္ကို နားမလည္သျဖင့္ တစ္ခ်ိန္လံုး ႀကီးၾကပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

··

အိမ္တြင္

စက္ဘီးမ်ားႏွင့္ စကူတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကစားစရာ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္
ဘီးတပ္ကိရိယာမ်ားမွ လိမ့္က်မႈမ်ား

··

ေခြးကိုက္ျခင္း

သန္႔ရွင္းေရးသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား အပါအဝင္

··

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ထြက္ေပါက္ တိုက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား။

အဆိပ္အေတာက္ အားလံုးကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာ၌ ထားပါ။ ၾကမ္းျပင္မွ

··

ေနာက္ေဖး ေရကူးကန္မ်ား၊ ေရခ်ဳိးေရဇလားမ်ားႏွင့္

··

အိမ္အနီးအနားတြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းကို သင့္ ကေလးအား သင္ၾကားေပးပါ။

··

1.5 မီတာျမင့္ေသာ ဘီရို၌ ကေလးမဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ေသာ့ခတ္၍ထားလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။

အိမ္အတြင္းႏွင့္အနီးတစ္ဝုိက္ရွိ အျခားေသာ ေရမ်ားတြင္ ေရနစ္ျခင္း။

ကေလးဖြင့္၍မရေသာ အဖံုးမ်ားမွာ ‘ကေလးဖြင့္၍မရေသာအဖံုးသာ’ ျဖစ္ၿပီး ‘ကေလးအား
အကာအကြယ္ေပးရန္’ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိထားပါ။
··

ၾကယ္သီးပံုစံဓါတ္ခဲမ်ားကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ အျမင့္ေနရာ၌ ထားသိုၿပီး
ကိရိယာပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- အေဝးထိန္းကိရိယာမ်ား (Remote controls) ေပၚရွိ
ဓါတ္ခဲထည့္ခန္းမ်ားကို အလံုပိတ္ထားပါ။

လမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား

··

မီးျခစ္ဆံႏွင့္ မီးျခစ္္မ်ားကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီွေသာ ေနရာ၌ ထားပါ။

··

··

အေရးေပၚ အေျခအေန၌ မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္္ အစီအစဥ္တစ္ခုျပဳလုပ္ဖန္တီးၿပီး

ရွင္းျပၿပီး ယာဥ္ေၾကာ အခ်က္ေပးသေကၤတမ်ားကို လိုက္နာ၍ လမ္းျဖတ္ကူးေနစဥ္
ဥပမာေကာင္းတစ္ခု ေပးပါ။

ကေလးမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ သင့္ ကေလးမ်ားအား အကယ္၍ သူတို႔

··

လမ္းအနီး၌ သင့္ ကေလး၏ လက္ကို အၿမဲတမ္း ကိုင္ထားပါ။ လူကူးလံုၿခံဳေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

မီးေလာင္မႈအတြင္း က်ေရာက္ေနလွ်င္ ေလးဖက္တြားသြားၿပီး သြား၊ သြား၊ သြားဟု

··

သင္ၾကားေပးထားပါ။ အကယ္၍ သူတို႔၏ အဝတ္အစားမ်ားကို မီးစြဲလွ်င္ မည္သို႔ ရပ္ရန္၊ လဲခ်ရန္၊
ဖံုးရန္ႏွင့္ လိမ့္ရန္ ကိုလည္းသူတို႔အား သင္ၾကားေပးပါ။

ကစားရာ ေနရာ၌

မကြဲမရွႏိုင္ေသာမွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အကြဲခံေသာ ဖလင္ျပားမ်ားကို နိမ့္သည့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္

··

မွန္ရွိေၾကာင္း သိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စက္ဘီးမ်ား၊ စကိတ္ဘုတ္မ်ားႏွင့္ စကူတာစီးစရာမ်ားတို႔ အပါအဝင္ သင့္ ကေလး
အသက္အရြယ္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အဆင့္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကစားစရာ ကိရိယာကို ေရြးပါ။

တံခါးမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားပါ၊ ကေလး၏ ေခါင္းအျမင့္ ေနရာ၌ ေတာက္ပသည့္
အေရာင္ကပ္ခြာမ်ားကို ကပ္ထားေပးပါ၊ သို႔မွသာ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ လမ္းေၾကာင္း၌

ရပ္ရန္၊ ၾကည့္ရန္၊ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ စဥ္းစားရန္ တို႔ကို သင့္ ကေလးအား သင္ၾကားေပးပါ။

··

ၾကမ္းတမ္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ပန္းၿခံေဒါင့္စြန္းႏွင့္ ၿခံတိုင္မ်ား အပါအဝင္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ
အေဝးတြင္ ကစားကြင္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကစားစရာအခန္းငယ္မ်ားကို တပ္ဆင္ပါ။
အႏၱရာယ္မွကာကြယ္ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ သေရးျပား) ကို ကိရိယာ၏ ေအာက္ေျခႏွင့္
ေခ်ာဆင္းသည့္ေနရာ၌ ထားရွိေပးပါ။

··

ကစားစရာကိရိယာ အားလံုးမွ ေခ်ာဆင္းမည့္အျမင့္ေနရာသည္ 1.5 မီတာထက္ မျမင့္ေစရ။

··

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ စံႏႈန္း AS 4989 ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ခုန္ပ်ံပတၱဴဖ်င္ခ်ပ္ (trampoline)
ကိုရွာဝယ္ပါ။ ၎တြင္ အႏၱရာယ္ကင္း အခုအခံမ်ားႏွင့္ ပိုက္ကြန္မ်ား ပါရွိရမည္။

··

30 စင္တီမီတာထက္နက္ေသာ ေရကူးကန္မ်ားႏွင့္ ေရေႏြးစိမ္ကန္မ်ား အားလံုးကို အႏၱရာယ္ကင္း
အကာအရံမ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ အကာအရံမ်ားႏွင့္ ဂိတ္တံခါးမ်ား ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း
သိရွိေစရန္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းထားပါ။

··

သင့္ကေလးမ်ား တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ကစားေနသည့္အခါ နီးနီးကပ္ကပ္ ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

··

သင့္ ကေလးသည္ စကိတ္စီးသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီး၊ စကိတ္ဘုတ္ သို႔မဟုတ္
စကူတာ စီးသည့္အခါ ဦးထုပ္အမာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ၿမဲၿမံစြာ အၿမဲတမ္း ဝတ္ဆင္ေစပါ။
ကေလးမ်ားသည္ စကိတ္စီးသည့္အခါ လက္ေကာက္ဝတ္ရိုး အကာအရံမ်ား၊ တံေတာင္ဆစ္ႏွင့္
ဒူး အခုအခံမ်ားကိုလည္း ဝတ္ထားသင့္သည္။

··

စက္ဘီး၊ စကူတာႏွင့္ စကိတ္ စီးသည့္အခါတိုင္း ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

··

ကေလးမ်ားအား လမ္းမေပၚတြင္ စက္ဘီးစီးရန္ သို႔မဟုတ္ စကိတ္စီးရန္ ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။

··

ကေလးမ်ား၏ မ်က္စိခန္႔ အျမင့္ေနရာ၌ရွိေသာ သစ္ပင္ အကိုင္းအခက္မ်ားႏွင့္ ၿခံဳႏြယ္မ်ားကို
ျဖတ္ပစ္ပါ။
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3½ - 5 ႏွစ္

ကားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား
··

သင့္ကေလးငယ္အား မည္သည့္အခါမွ် ကားအတြင္း တစ္ေယာက္တည္း မထားပါႏွင့္။

အေထြေထြ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အႀကံဥာဏ္မ်ား

ကားအတြင္း အပူခ်ိန္သည္ အျပင္ အပူခ်ိန္ထက္ 20 – 30° အထိ ပို၍ ပူႏုိင္သည္။

1.

သင္ ကားမွ ထြက္ခြာသည့္အခါ အေသးအဖြဲ႔သြားယူသည့္ တိုင္ေအာင္ သင့္ ကေလးကို
တပါတည္းေခၚသြားပါ။
··

2.

သိုင္းႀကိဳး အသင့္ပါသည့္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳထားသည့္ ထိုင္ခံျမင့္ခံုတစ္ခုပါရွိေသာ

သင့္ကေလးအား အေျခခံ ေရကူးအတတ္ပညာကို သင္ၾကားေပးၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေ
သာေရကူးသင္တန္းမ်ားတြင္ အပ္ႏွံပါ။

အတည္ျပဳထားၿပီး အေသအခ်ာ ၿမဲေအာင္ကိုက္ညွိထားသည့္ အေရွ႕ဖက္ကို မ်က္ႏွာမူထားေသာ

3.

ကေလးကားထိုင္ခံုကို သံုးပါ။
··

သင့္တြင္ လက္ရွိအသံုးဝင္ေသာ အေရးေပၚအသက္ ကယ္နည္း (CPR)/
ေရွ႕ဦးသူနာျပဳဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိရပါမည္။

ေရကူးကန္အတြင္း သို႔မဟုတ္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားပါ။
အခ်ိန္တိုင္း ကေလးမ်ားအား အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

သင့္ ကေလးသည္ သူတို႔၏ ကားထိုင္ခံုကို ကန္႔သတ္ အရြယ္အစားခန္႔ ႀကီးျပင္းလာသည္အထိ

4.

အိပ္ခန္းေနရာ အျပင္ဖက္၌ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ပါ။ ၎တို႔အား

အသံုးျပဳရပါမည္။

စစ္ေဆးသည့္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး လစဥ္ စစ္ေဆးပါ။ ဓါတ္ခဲကို ႏွစ္စဥ္ လဲေပးပါ။

··

ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း ေရဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ေအးေသာ အရည္မ်ားမ်ား တိုက္ေပးပါ။

မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္လုပ္သည့္မီးအခ်က္ျပ ကိရိယာမ်ားသည္သာ လူ႔အသက္ကို

··

ကေလးမ်ား ယာဥ္ေၾကာေပၚတြင္ ေရာက္ေနမႈ ေလွ်ာ့နည္းလာေစရန္ လမ္းပလက္ေဖာင္းေဘး၌

ကယ္တင္ေပးပါသည္။
5.

ကားအတက္၊ အဆင္း ျပဳလုပ္ေစပါ။.

ေခြးမ်ားအား အစာေကြ်းေနစဥ္ ကေလးမ်ားကိုေခြးအနားသို႔ မသြားပါေစႏွင့္။
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား အနီးရွိ ကေလးမ်ားအား အၿမဲတမ္း ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

6.

သင့္ ကေလး၏ အသက္အရြယ၊့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကစားစရာကိရိယာႏွင့္
အရုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

ကေလး ကားထိုင္ခံုမ်ားႏွင့္ ေရကူးကန္၊ ေရေႏြးစိမ္ကန္ အကာအရံမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အပါအဝင္ ဤအခ်က္အလက္စာရြက္ပါ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍
www.kidsafevic.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
Kidsafe Victoria
မိခင္ေမြးဖြားဆိုင္ရာႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 24 နာရီ ဖုန္းလိုင္း
ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ သံုးစြဲသူေရးရာဆိုင္ရာ ကစားစရာအရုပ္ႏွင့္

9036 2306

13 11 26

အဆိပ္အေတာက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာ

13 22 29

Raising Children Network
www.raisingchildren.net.au

1300 364 894

ေမြးကင္းစကေလး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး ဖုန္းလိုင္း

ကေလးထိန္းေက်ာင္းေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚဖုန္း ဗစ္တိုးရီးယား

132 289

ေထာက္ခံသ-ူ

www.lsv.com.au
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