
 

Holy Eucharist School 
ကေလးများ ေဘးကငး်ေရးဆိ.ငရ်ာ ကတကိဝတထ်.တြ်ပန်ချက ်

 

 

ကကသ်လစေ်ကျာငး်များ,-ိ ကေလးများ0-င့ ်လ2ငယမ်ျားအားလံ6းအတကွ ်ေဘးကငး်ေသာ၊ 

ြပ=စ6ပျိ=းေထာငမ်?0-င့ ်ခနွအ်ားြဖစေ်စေသာ ယCေကျးမ?အသိ6ကအ်ဝနး်တစခ်6။ 

 

လ"တိ%ငး်သည် ဘ%ရားသခင၏် ပံ%သ3ာနေ်တာ်67င်အ့ညီ ဖနတီ်းထားြခငး်ြဖစ?်ပီး တမ"ထ"းြခား?ပီး ကိ%ယ်ပိ%ငြ်ဖစေ်သာ၊ ခဲွြခား၍မရေသာ၊ လGေဲြပာငး်၍ 
မရနငိေ်သာ ဂ%ဏJ်7ိပါသည်။ (Pontifical Council for Promoting New Evangelization 2020၊ n. 379)။ 
Holy Eucharist ေကျာငး်သည် ကေလးများ67င့ ်လ"ငယ်များ၏ ေဘးကငး်ေရးလံ%ြခံnေရး67င့ ်စတ်ိေရာကိ%ယ်ပါ ကျနး်မာေစေရးမ7ာ ကက်သလစပ်ညာေရး 

၏ အဓိကအကျဆံ%း အေြခခံတာဝနြ်ဖစသ်ည်ဟ% ခံယ"ထားပါသည်။ ဤခံယ"ချက်မ7ာ ဧဝံေဂလိတရားအားြဖင် ့လ"သားတစဦ်းစ၏ီ ချစြ်ခငး်ေမတv ာ၊ 

တရားမwတမx67င့ ်သန ့J်7ငး်ြမင့ြ်မတ်မxတိ% ့ြဖင့ ်ခရစေ်တာ်၏ သာသနာ67င် ့သွနသ်ငလ်မ်းြပြခငး်မ7 ဆငး်သက်လာြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ဤထ%တ်ြပနခ်ျက်သည် ကက်သလစပ်ညာေရး၏ စyဆက်မြပတ်တိ%းတက်ေစေရးအတွက် တွနး်အားများြဖစသ်ည့ ် ကိ%ယ်ကျင့တ်ရားဆိ%ငရ်ာ ကတိ 

ကဝတ်များ67င် ့ ကz6်%ပ်တိ%၏့ေကျာငး်များ67င့ ် အဖဲွ{အစည်းများတွင ် ကေလးသ"ငယ်ညငး်ပနး်67ပ်ိစက်ြခငး်ကိ%  လံ%း၀ခွင်မ့ြပnြခငး် အစJ7ိသည်တိ%ကိ့% 

ေကာငး်မွနစွ်ာ နားလည်သေဘာ ေပါက်ေစ?ပီး ဗစတိ်%းရီးယားJ7ိ ကက်သလစပ်ညာေရ:ကိ% သင�်ကားေနသည် ့ကေလးသ"ငယ်များ၏ ေဘးကငး်လံ%ြခံnေရး 

ကိ% အဓိကအေလးေပးေဆာငရွ်က်ြခငး်ကိ% ြပနလ်ည်အတည်ြပnရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။  

ကက်သလစေ်ကျာငး်၏ ဝိေသသအဂ� ါရပ်တွင ်'ယyေကျးမx67င့ ်လ"ငယ်များဖဲွ{စည်းြခငး်' ကိ%လိ%က်စားြခငး်အြပင ်' ခရစေ်တာ်၏ လွတ်လပ်မx67င့ ်ပရဟိတ 
စတ်ိဓာတ်J7ိသည် ့ ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငအ်သိ%ငး်အဝိ%ငး်တစခ်% ဖနတီ်းြခငး်တိ% ့ပါဝငပ်ါသည်။ ကက်သလစေ်ကျာငး်ေတာ်သည် ကယ်တငြ်ခငး်သတငး်ကိ% 
ေြပာ�ကား?ပီး ေကျာငး်သားများ သငယ်"ရသည် ့ေလာကဆိ%ငရ်ာ၊ ဘဝ67င့လ်"သားချငး်စာနာမxဆိ%ငရ်ာ အသပိညာများသည် ယံ%�ကည်ြခငး်အားြဖင့ ်ပိ%မိ% 
လငး်လက် ေတာက်ပလာေစရန ်ရည်ရွယ်သည်။ ဤနည်းအားြဖင့၊် ကက်သလစေ်ကျာငး်သည် ေကျာငး်သားများအား ၎ငး်တိ%၏့လွတ်လပ်မxကိ% တာဝန ်
သစွိာ ကျင့သ်ံ%း6ိ%ငေ်စရန ်ြပငဆ်ငေ်ပး?ပီး ပွင့လ်ငး်မx67င့ ်စည်းလံ%းညီ�ွတ်မxအမ"အကျင်J့7ိေစရန ်ေဖာ်ေဆာငေ်ပးသည်။ 
(ကက်သလစပ်ညာေရးအသငး်ေတာ် 2022၊ n. 16)။ 
Victoria Ltd ၏ Catholic Education Commission ၏ လမ်း�Gနမ်xြဖင့ ် Holy Eucharist School သည် CECV တွင ် ကေလးသ"ငယ်များအား 

အကာအကွယ် ေပး6ိ%ငရ်နအ်တွက် ေမwာ်လင့ပ်ါသည်။ ဗစတိ်%းရီးယားJ7ိ ကက်သလစပ်ညာေရးတွင ် ပါဝငပ်တ်သက်သ"အားလံ%းသည် ကေလး၊ 

လ"ငယ်များ၏ အေြခခံအခွင့အ်ေရး များကိ% ေလးစား?ပီး လံ%ြခံnေဘးကငး်ေသာ ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်ပညာသင�်ကား6ိ%ငေ်ရးကိ% အာမခံချက်ေပးရန ်

ကတိြပnပါသည်။ Holy Eucharist School တွင ်ကေလးများ67င့ ်လ"ငယ်များအားလံ%းကိ% ေလးစားမxJ7ိရမည်သာမက ၎ငး်တိ%၏့အြမငမ်ျားကိ% လွတ်လပ်စွာ 

ထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ခွင်J့7ိ?ပီး လံ%ြခံnသည်ဟ% ခံစားရ သည့ ် ေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငကိ်% ဖနတီ်းေပးရန ် Holy Eucharist ေကျာငး်တွင ် တာဝနJ်7ိပါသည် Holy 

Eucharist ေကျာငး်သည် အချိn{ေသာ ကေလးငယ်များ67င့ ်လ"ငယ်များသည် အြခားသ"များထက် ပိ%မိ%ထိခိ%က်လွယ်သည်ကိ% နားလည်လက်ခံ?ပီး ၎ငး်တိ%6့ 7င့ ်

၎ငး်တိ%၏့မိသားစ%များကိ% ေထာက်ပ့ံရန ် လိ%အပ်ေသာ ေစာင့ေ်J7ာက်မx 67င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်xများကိ% ေပးအပ်?ပီး ကက်သလစေ်ကျာငး်များအားလံ%းတွင ်

ကေလးများေဘးကငး်ေစရနအ်တွက် ကတိြပnပါသည်။ 

Holy Eucharist School သည် ကေလးသ"ငယ်ညငး်ပနး်67ပ်ိစက်ြခငး်67င် ့ ပတ်သက်၍ စွပ်စွခဲျက်များJ7ိလာခ့ဲလwင ် စံ%စမ်းစစေ်ဆးမxများ ြပnလ%ပ်ရန ်

ေဆာလျငစွ်ာ အေရးယ"ေဆာငရွ်က်ပါမည်။ ကက်သလစေ်ကျာငး်တစခ်%စJီ7ိ ြဖစပ်ျက်ေသာအေ�ကာငး်အရာများသည် မတ"ကဲွြပား6ိ%ငေ်သာ်လည်း၊ 

ကေလးေဘးကငး်ေရးတွင ် ထိေရာက်ေသာနည်းလမ်းများကိ% နားလည်သေဘာေပါက်ြခငး်67င့ ် ကေလးများ၏အ6vရာယ်ကျေရာက်ြခငး်ကိ% ေဖာ်ထ%တ် 

ြခငး်67င့ ် တံ% ့ြပနြ်ခငး်ဆိ%ငရ်ာ အေြခခံနည်းလမ်းများသည် အတ"တ"ပငြ်ဖစပ်ါသည်။ ေကျာငး်များအားလံ%းသည်  67ပ်ိစက်ညငး်ပနး်ြခငး် ြဖစ6်ိ%ငသ်ည့ ်

အလားအလာများကိ% ဖယ်J7ား6ိ%ငေ်စရန ်ေတွးေခ�မxများ၊ သက်ေသအေထာက်အထားများ67င့ ်လက်ေတွ{လ%ပ်ေဆာငမ်xများ စyဆက်မြပတ် တိ%းတက်ေရး 

အတွက် �ကိnးပမ်းရမည်ြဖစသ်ည်။ကေလးများအတွက် ေဘးကငး်ေသာေကျာငး်ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျားဖနတီ်းြခငး်သည် ေကျာငး်အ%ပ်ချnပ်ေရးအာဏာပိ%ငမ်ျား၊ 

ေကျာငး်များ၊ မိသားစ%များ67င့ ် ၎ငး်တိ%၏့ အသိ%ငး်အဝိ%ငး်များမ7 တက်�ကစွာပါဝငရ်မည် ့ လ%ပ်ငနး်စyတစခ်%ြဖစသ်ည်။ မ"ဝါဒများ၊ လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နည်းများ၊ 

သင�ိ်%း�Gနး်တမ်းများ67င့ ် ကျင့ထံ်%းများဆိ%ငရ်ာ ပ"းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်၊ 6ိ%း6ိ%း�ကား�ကား67င့ ် တက်�ကစွာ လ%ပ်ေဆာငမ်xများပါဝငသ်ည်။ 

ကက်သလစပ်ညာေရးတွင ် ပါဝငသ်"တိ%ငး်သည် ကေလးများ67င့ ် လ"ငယ်များ၏ ေဘးကငး်ေရးသည် ၎ငး်တိ%လ့%ပ်ေဆာငသ်မw67င့ ် ၎ငး်တိ%ခ့ျမ7တ်ေသာ 

ဆံ%းြဖတ်ချက်တိ%ငး်၏ ပထမဦးစားေပးြဖစေ်�ကာငး် နားလည်ရပါမည်။ 

 

ဤထ%တ်ြပနခ်ျက်ကိ% ဝန�်ကီးဌာနအမိန ့အ်မ7တ် 1359 အရ 2022 ခ%67စ် ဇ"လိ%ငလ် 1 ရက်ေနတွ့င ်စတငခဲ်?့ပီး ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငထ်ားေသာ 

ကေလးေဘးကငး်ေရးစံ6xနး်များ67င့အ်ညီ မွမ်းမံြပငဆ်ငထ်ားပါသည်။ 



 

Holy Eucharist School သည် Victorian Catholic ေကျာငး်များ,-ိ ကေလးများ0-င့ ်လ2ငယမ်ျားအားလံ6းအတက်ွ ေဘးကငး်ေသာ၊ ြပ=စ6ပျိ=းေထာငမ်@0-င့ ်

စွမ်းအားြမAင့ယ်Bေကျးမ@ကိ6 ေပးအပ်ရန် ကတြိပ=သည်။ 

 
ကေလးသ"ငယ်များ67င့ ်လ"ငယ်များ၏ ေဘးကငး်ေရး67င့ ်သာယာဝေြပာေရးတိ%ကိ့% ဦးစားေပး ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

အချိနတိ်%ငး်တွင ် ကေလးသ"ငယ်များ67င့ ် လ"ငယ်များ၏ သာယာဝေြပာေရးသည် ေစာင့ေ်J7ာက်မx67င့ ် ဆံ%းြဖတ်ချက်ချြခငး်၏ အဓိက ြဖစလိ်မ့်မည်။ 

ကေလးများ၏ ေဘးကငး်ေရး67င့ ် သ%ခချမ်းသာကိ% အေလးထားရမည့အ်ြပင၊် ေကျာငး်များသည် အထိခိ%က်လွယ်ဆံ%းေသာ ေကျာငး်သားများ၏ 

လိ%အပ်ချက်များကိ% အာ�ံ%စိ%က်ရန ်လိ%အပ်ပါသည်။ 

 

လံ%ြခံn?ပီး ြပnစ%ပျိnးေထာငသ်ည့ ် ယyေကျးမxကိ% ဖနတီ်းထိနး်သမ်ိးရန၊် ကz6်%ပ်တိ%၏့ေကျာငး်သည်  အ%ပ်ချnပ်မxအာဏာ၊ စဥ်းစားေတွးေခ�မx67င့ ် အေထာက် 

အထားများ အားလံ%းကိ% အသေိပး?ပီး မ"ဝါဒများ၊ လ%ပ်ငနး်စyများ67င့ ်အေလအ့ကျင့မ်ျားအားလံ%းကိ% တက်�ကစွာ67င့ ်အဆက်မြပတ် ေဖာ်ထ%တ်သံ%းသပ်?ပီး 

လ%ပ်ေဆာငသွ်ားပါမည်။ 

 
မိသားစ%များ၊ ကေလးများ၊ လ"ငယ်များ67င့ ်ဝနထ်မ်းများ၏ စိ%းရိမ်ပ"ပနမ်xများ67င် ့အြမငမ်ျားကိ%  ထ%တ်ေဖာ်ေြပာဆိ%ေပးြခငး် 

မိသားစ%များ67င့ ် ပ"းေပါငး်၍ Holy Eucharist ေကျာငး်သည် ကေလးများ67င့ ် လ"ငယ်များအား ၎ငး်တိ%၏့အခွင့အ်ေရးများအေ�ကာငး် အသေိပး?ပီး 

အထ"းသြဖင့ ် ၎ငး်တိ%၏့ေဘးကငး်ေရးအေပ� သက်ေရာက်မxJ7ိေသာ ဆံ%းြဖတ်ချက်ချြခငး်လ%ပ်ငနး်စyများတွင ် တက်�ကစွာ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်လျက် 

J7ိပါသည်။ 

 
ဆိ%လိ%သည်မ7ာ ကေလးများ၊ လ"ငယ်များ67င့ ်မိသားစ%များ၏ အြမငမ်ျားကိ% အေလးအနက်ထား?ပီး ၎ငး်တိ%၏့ စိ%းရိမ်ပ"ပနမ်xများကိ% အချိန6်7င့တ်ေြပးညီ မwတစွာ 

ကိ%ငတွ်ယ်ေြဖJ7ငး်ြခငး်တိ%ကိ့% ဆိ%လိ%ပါသည်။ ကေလးများ67င့ ် လ"ငယ်များအား ၎ငး်တိ%၏့ တစကိ်%ယ်ရည် လံ%ြခံnမx67င့ ် ကျနး်မာချမ်းသာမxကိ% 

နားလည်ထိနး်သမ်ိးရန ် လိ%အပ်ေသာ ကzမ်းကျငမ်xများ67င့ ် အသပိညာများ ရJ7ိေစရန၊် ပညာေရးဆိ%ငရ်ာ ချyးကပ်မxများ67င့ ် အစအီစyများမ7တစဆ်င့ ်

၎ငး်တိ%၏့ သက်တ"ရွယ်တ"များ၏ ေဘးကငး်ေရး67င့ ်ကျနး်မာချမ်းသာေရးတိ%ကိ့% ြမ�င့တ်ငရ်န ်သင�်ကားေပးပါသည်။ 

 
�ကံnေတွ{လာ6ိ%ငသ်ည် ့ေဘးအ6vရာယ်များကိ% စမံီခန ့ခဲွ်မx67င့ ်အလ%ပ်အကိ%ငအ်ေလအ့ကျင့မ်ျားကိ% အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်။ 

Holy Eucharist ေကျာငး်သည် ကေလးေဘးကငး်ေရးဆိ%ငရ်ာ အ6vရာယ်များကိ% စနစတ်ကျ67င့ ်အဆက်မြပတ် ခဲွြခားသတ်မ7တ်?ပီး အကဲြဖတ်မည်ြဖစ?်ပီး 

�%ပ်ပိ%ငး်ဆိ%ငရ်ာ67င့ ် အွနလိ်%ငး်ပတ်ဝနး်ကျင6်7စခ်%လံ%းတွင ် အ6vရာယ်ြဖစေ်စ6ိ%ငသ်ည့ ် အရငး်အြမစအ်ားလံ%းကိ% ဖယ်J7ားေပးမည်ြဖစသ်ည်။ ထိေရာက်ေသာ 

ေဘးအ6vရာယ်များကိ% စမံီခန ့ခဲွ်6ိ%ငေ်စေရး67င်ပွ့င့လ်ငး်ြမငသ်ာမxJ7ိေသာ မ"ဝါဒများ၊ လ%ပ်ထံ%းလ%ပ်နည်းများ67င့ ်အေလအ့ကျင့မ်ျားကိ% ေကျာငး်ပညာေရးတွင ်

ထည့သွ်ငး်ထားသည်။ 
 
Holy Eucharist ေကျာငး်သည် ေကျာငး်သားအားလံ%း၏ ေဘးကငး်မxကိ% ထိနး်သမ်ိး6ိ%ငမ်ည် ့ အရည်အချငး်ြပည့မီ်ေသာ ကzမ်းကျငဝ်နထ်မ်းများကိ% 

ခန ့အ်ပ်မည်ြဖစသ်ည်။ ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်မxများ၏ အရည်အေသွးြမင့မ်ားေစရန ် ကေလးသ"ငယ်ေဘးကငး်ေရးဆိ%ငရ်ာ အသပိညာများကိ% နားလည် 

တတ်ကzမ်းသည် ့ဝနထ်မ်းများခန ့အ်ပ်6ိ%ငရ်န ်ေသချာစွာ စစိစသ်ံ%းသပ်မည် ြဖစသ်ည်။ 
 
Holy Eucharist ေကျာငး်သည် ကက်သလစပ်ညာေရး67င့အ်တ" ဥပေဒြပ�ာနး်ချက်များကိ% အချိန6်7င်တ့ေြပးညီသJိ7ိေနမည်ြဖစ?်ပီး၊ ကေလးများ၏ 

ေဘးကငး်ေရးကိ% ပ့ံပိ%းေပးသည့ ်ဆက်လက်လ%ပ်ေဆာငရ်မည့ ်လ%ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားအြပင၊် မြဖစမ်ေနအစရီငခံ်ြခငး်၊ သတငး်အချက်အလက်မwေဝြခငး်67င့ ်

တိ%င�်ကားမxများစမံီခန ့ခဲွ်ြခငး်အပါအဝင ် ေကျာငး်များအတွက် ကေလးေဘးကငး်ေရးစ6ံxနး် ၁၁ချက်67င့ ် လိ%က်ေလျာညီေထွြဖစေ်စမည့ ် အနမ့်ိဆံ%း လိ%အပ် 

ချက်များ67င် ့ ဝန�်ကီးဌာနအမိန ့ ် အမ7တ် ၁၃၅၉ တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ%ငး် ကေလးများ67င့ ် လ"ငယ်များ၏ ေဘးကငး်ေရး67င့ ် ကျနး်မာေရးကိ% 

အကာအကွယ်ေပးရန ်ဥပေဒြပnေရးတာဝနမ်ျားကိ% ြဖည့ဆ်ည်းေပးမည်ြဖစသ်ည်။  
 
 
 
 
Source:  
Catholic Education Commission of Victoria Ltd (CECV) 
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