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Melton ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ
မိသားစုႏွင့္ကေလးမ်ား
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
၎သည္ ကြ်ႏု္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၎သူတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ၊
လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သာယာဝေျပာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ အေထာက္အပံ့၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွီခိုအားထားရာအရင္းအျမစ္မ်ားတို႔ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲ ပံ့ပိုးမႈ
အစီအစဥ္ (Hardship Assistance Program)၊ ဘက္ေပါင္းစံု မိသားစု အေထာက္အပံ့ (integrated family
support)၊ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးႏွစ္သိမ့္ေပး ကုထံုး (counselling) ႏွင့္ အုပ္စုလိုက္လုပ္ကိုင္ျခင္း (group work)
တို႔အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ တုံ႔ျပန္ေပးရန္ရည္မွန္းထားသည္။
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား အြန္လိုင္း လမ္းညႊန္စာအုပ္
Melton ၿမိဳ႕ေတာ္၌ မိသားစုမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
အြန္လိုင္း လမ္းညႊန္စာအုပ္ တစ္အုပ္။
meltonfamiliesandchildren.com
မိသားစု ေန႔ကေလးထိန္း (Family Day Care)
၎သည္ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ အဆင္ေျပၿပီး အိမ္ကိုအေျခခံသည့္ ပညာေရးျဖစ္ကာ အသက္ ေျခာက္ပတ္ မွ 13 ႏွစ္
အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္၊ အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပိုင္း၊ ေက်ာင္းခ်ိန္
မတိုင္မီႏွင့္ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ သင္ၾကားပို ႔ခ်သူ ရႏိုင္သည့္အေပၚမူတည္၍
ညအိပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားကို သတိထား၍ ေရြးခ်ယ္ၿပီး
သင္ၾကားပို႔ခ်သူ၏ အိမ္၌ ကေလးအုပ္စုငယ္အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္း စိတ္ခ်ၿပီး လံုၿခံဳကာ လန္းဆန္းေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားတစ္ခုကို လုပ္ေပးပါသည္။ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားကို တတ္ကြ်မ္းသူ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္
ေပးသည့္ အဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈပါသည္။
အိမ္ရာခ်ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
၎သည္ Melton ၿမိဳ႕ေတာ္၌ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ သို႔မဟုတ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရန္ အႏၱရာယ္ရွိသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
အိမ္ရာခ်ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနမွ အေထာက္အပံ့ကို ရယူရန္ သင္သည္ ဦးစြာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အိမ္ရာခ်ထားေပးေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့ (Salvation Army Social Housing and Support) ကို
စိစစ္ေရးႏွင့္ရည္ညႊန္းလႊဲပို႔ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေတြ႕ရန္လိုအပ္မည္။
သူငယ္တန္းေက်ာင္း
၎သည္ ကေလးတစ္ဦးစီ၏ ပညာေရးဆည္းပူးမႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အဓိက ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို
အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ေကာင္စီသည္ အဓိက ေက်ာင္းအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
စီမံကြတ္ကဲၿပီး အားလံုးေသာ ကေလးမ်ားအား ပံုမွန္ေက်ာင္းကို မတက္ေရာက္မီႏွစ္၌ ေလးႏွစ္အရြယ္
သူငယ္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္တက္ေရာက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
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စိတ္ကူးယဥ္ မ်က္လွည့္ (Imagination Magic)
၎သည္ ႏုိ႔စို႔ကေလးမ်ား၊ ေလးဖက္သြားအရြယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းကေလးမ်ားႏွင့္ ၎သူတို႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားအတြက္ လစဥ္က်င္းပေပးသည့္ အႏုပညာစြမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္သည္ ကေလး၏ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳၿပီး
ေပ်ာ္ရႊင္ကာ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းၿပီး လန္းဆန္းေစေသာ အေတြ႕အႀကံဳကို ေတးဂီတႏွင့္လႈပ္ရွားမႈတို႔ႏွင့္အတူတကြ
လုပ္ေပးပါသည္။
မိခင္ႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး
၎သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ၎သူတို႔၏ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား/ေလးဖက္သြားအရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ အဓိက
အသက္အရြယ္ႏွင့္အဆင့္ဆင့္ လာေရာက္မႈမ်ား၊ မိခင္ႏို႔ရည္တိုက္ေကြ်းမႈ အေထာက္အပ့ံ၊ မိဘအုပ္စုအသစ္မ်ား၊ ႏွင့္
အဂၤလိပ္အကၡရာ ပီသံုးလံုးျဖင့္တင္စားထားသည့္ ေကာင္းေသာ ကေလးထိန္းေၾကာင္းမႈ အစီအစဥ္ (Positive
Parenting Program) အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေပးပါသည္။
အခါႀကီးရက္ႀကီးေန႔မ်ားတြင္ ကေလးထိန္း (Occasional Care)
၎သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အသက္ ေျခာက္ပတ္မွ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေရတို
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္၊ သင္ စီးပြားေရး၊ ရက္ခ်ိ န္းမ်ား၊ အေပ်ာ္တမ္းလုပ္စရာ သို႔မဟုတ္ သာမန္
အနားယူအားလပ္ခ်ိန္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သင္ သင့္ကေလးမ်ားကို ထားရစ္ေပးေစပါသည္။ အဆိုပါ
အစီအစဥ္ကို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ေစာေစာပိုင္း ကေလးဘဝအရြယ္ ပညာေပးသင္ၾကားပို ႔ခ်သူမ်ား (Early
Childhood Educators) က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ကစားရင္းပညာသင္အုပ္စုမ်ား (Playgroups)
၎သည္ ေမြးကင္းစအရြယ္မွ ေက်ာင္းေနအသက္အရြယ္အထိရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၎သူတို႔၏
မိဘမ်ား/ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေပးေစရန္ႏွင့္ေလ့က်င့္ေပးေစရန္၊
မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားကို မိတ္ဖြဲ႕ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္တိုးလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကစားရင္းပညာသင္အုပ္စုမ်ားကို ေဒသခံမိသားစုမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၿပီး
အေထာက္အကူျပဳ ကစားရင္းပညာသင္အုပ္စုမ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသအစိုးရ၊ ေက်ာင္း သို ႔မဟုတ္ မိသားစု
အေထာက္အပံ့ ေအဂ်င္စီရံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းက ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
မူႀကိဳေက်ာင္း နယ္ေျမ အရာရွိ အစီအစဥ္ (Preschool Field Officer Program)
မူႀကိဳေက်ာင္း နယ္ေျမ အရာရွိ အစီအစဥ္ (Preschool Field Officer Program) သည္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ရွိ
အစိုးရ ရန္ပံုေငြေပးထားသည့္ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္၊ ထပ္ဆင့္အပို လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္
ေက်ာင္းတက္ေရာက္ၿပီး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေက်ာင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမင့္ေပးေစရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
PSFOs သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ သူတု႔ိ၏မိသားစုမ်ားအား သူငယ္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အစီအစဥ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးမႈ၊
ႏွင့္ လြပ
ဲ ို႔ေပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
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အားလပ္ရက္အပန္းေျဖ ကေလးထိန္း
၎သည္ မူလတန္းေက်ာင္း အသက္အရြယ္ကေလးမ်ားအား ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ အမ်ားျပည္သူ
ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားတစ္ခု၌ အဆင့္ျမင့္
အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးအပ္ပါသည္။ အစီအစဥ္ကို တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔
(အမ်ားျပည္သူ ပိတ္ရက္မ်ား မပါ) နံနက္ 6.30 နာရီမွ ညေန 6.30 နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ကေလးမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားပါဝင္ေစရန္ တတ္ကြ်မ္းေသာ သင္ၾကားပို႔ခ်သူမ်ားက ဒီဇုိင္းပံုေဖာ္ၿပီး စီစဥ္ထားပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရွိလိုေသာ
သတင္္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး Melton ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီကို ဖုန္း 9747 7200 ျဖင့္ျဖစ္ေစ
သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ melton.vic.gov.au ကိုဝင္ေရာက္၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ပါ။

