
မိဘများအတွက် သတင်းအချက်အလက်

အထူးပညာေရးကုိ ရေနေသာ သိ� မဟတ်ု ရ�ိင်ုေသာ ကေလးတစ်ဦး၏မိဘအေနြဖင့် သင်သည်
မသနး်မစွမ်းသူများအတက်ွပညာေရးအက်ဥပေဒ(IDEA) ဟေုခ�သည့် ြပည်ေထာင်စုဥပေဒမှ
အာမခံထားသြဖင့် သင်သည် အခွင့်အေရးအချ�ိ ခံစားပုိင်ခွင့်�ိှပါသည်။ ဤဥပေဒသည်
သင့်ကေလးအတက်ွ ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်သည့်အဖ�ဲတင်ွ သင်သည်
တနး်တရူည်တပူါဝင်�ိင်ုေသာ အခွင့်အလမ်း�ှင့်အခွင့်အေရးကုိ ေသချာေပါက်ရ�ိှေစေသာ
အစီအစ�်ကုိ အ�ကမ်းမျ�်းေဖ� ြပသည်။

သင့်အခွင့်အေရးတစ်ခုသည် သင့်အမိဘာသာစကားြဖင့် ေရးထားေသာ
သင်ရခွင့်�ိှေသာလပ်ုငနး်ဆုိင်ရာေဆာင်ရနေ်�ှာင်ရနအ်ချက်များ( တရားဝင်အခွင့်အေရးများ) ကုိ
ရ�ိင်ုြခင်းြဖစ်သည်။   ဤအခွင့်ေရးများ၏မိတ� �များကုိ လပ်ုငနး်စ�်အတင်ွး
သတ်မှတ်ထားေသာအချနိမ်ျားတင်ွ သင့်ထံသိ�   ေပးကုိေပးရမည်။ ေကျာင်းတင်ွ သင်သည်
ပုိမုိထိေရာက်စွာ ပူး  ေပါင်းပါဝင်�ိင်ုရန ်အချက်အလက်များ ရလိလု�င် ယူတာြပည်နယ်
မိဘများစင်တာ  801-272-1051 သိ�  ဖုနး်ဆက်ပါ။ သိ� မဟတ်ု က��်ပ်ုတိ�၏ဝက်ဆုိက်
www.utahparentcenter.orgတင်ွ �ကည့်ပါ။

အထူးပညာေရး ဆုိသညမှ်ာ အဘယ်အရာနညး်
IDEA မှ တုိ◌က်�ုိက်ကူး မီှြငမ်းသည်

‘အထူးပညာေရး’ ဆုိသည်မှာ စာသင်ခနး်၊ ကျနး်မာေရး၊ အိမ်တိင်ုရာေရာက်၊
�ုံေဆးခနး်များအပါအဝင်

မသနမ်စွမ်းေသာကေလး၏အထူးလိအုပ်ချက်များကုိြဖည့်စီးေပးမည့်
မိဘအေနြဖင့်ကုနက်ျစရိတ်မ�ိှပဲ အထူးစီစ�်ထားသည့်သင်�ကားမ�များဟု အဓိပ�ယ်ရသည်။

ဤ  ေဝါဟာရတင်ွ စကား ေြပာကုသမ�ပညာရပ် သိ� မဟတ်ု ၄င်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာ
မည်သည့်၀နေ်ဆာင်မ�မျ�ိးမဆုိပါဝင်သည်။

အကယ်၍ အထူးသီးသန ့စီ်စ�်ထားသည့်��န�်ကားမ�များပါဝင်လ�င် ဤ  ေဝါဟာရတင်ွ
လပ်ုငနး်ခွင်ဆုိင်ရာပညာရပ် ပါဝင်�ပီး  မိဘအေနြဖင့်ကုနက်ျစရိတ်မ�ိှပဲ မသနစွ်မ်းေသာ
ကေလး၏အထူးလိအုပ်ချက်များကုိြဖည့်စီးေပးမည်။

ပတ်သက်ေသာ ၀နေ်ဆာင်မ�များ’ သည် သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရး။ မသနစွ်မ်းေသာကေလးအား
အထူးပညာေရးမှအကျ�ိးအြမတ်များရ�ိှေရးတင်ွ ပ့ံပုိးေပးသည့်
ကေလး၏�ကီးထွားတိးုတက်မ�၊ ြပ�ြပင်မ�များ ကေလး၏ မသနစွ်မ်းမ�အ ေြခအေနကုိ
ေဆာလျင်စွာ သတ်မှတ်ြခင်း�ှင့် သုံးသပ်ြခင်းတိ� ကုိဆုိလိသုည်။ ယင်းသိ� ပ့ံပုိးေပးေသာ
၀နေ်ဆာင်မ�များတင်ွ (စကားေြပာ�ိင်ုရနကု်သမ�၊ နားမ�ကားမ�၊ စိတ်ဖက်ဆုိင်ရာ၊
ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားမ�၊ လပ်ုငနး်ခွင်ဆုိင်ရာြပနလ်ည်ကုသမ� ေနြခင်းများ။ အ�ကံေပး၊
နလံထေရးအ�ကံေပးြခင်းများအပါအဝင်) လပ်ုလိစိုတ်�ိှေရး လ�ပ်�ှားသွားလာ�ိင်ုေရး
စသည့်၀နေ်ဆာင်မ�များပါ၀င်သည်။ ေဆးကုသမ�များသည် ေရာဂါ�ှာေဖွေရး�ှင့်
သုံးသပ်ေရးအတက်ွသာြဖစ်ရမည်။

http://www.utahparentcenter.org/
http://www.utahparentcenter.org/
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အထူးပညာေရး အစ�်အဆက် အတုိချ�ပ်-

အထူးပညာေရးလပ်ုငနး်စ�်သည်
မသနစွ်မ်းေသာကေလးတစ်ဦးချင်း၏လိအုပ်ချက်�ှင့်လိက်ုဖက်ကုိက်ညီေသာ
ပညာေရးကုိ သင်�ကားေပးရန ်ဖနတီ်းထားသည်။  အိင်ုအီးပီ (တစ်ဦးချင်းပညာေရးအစီအစ�်)သည်
အိင်ုအီးပီအဖ�ဲမှ စာြဖင့်ေရးသားေသာ စီမံကိနး်ြဖစ်သည်။ သင်သည် မိဘတစ်ဦးအေနြဖင့်
ကေလး၏ပညာေရးအစီအစ�်တင်ွ ဆုံးြဖတ်ချက်များချသည့် အဖ�ဲဝင်တစ်ဦးြဖစ်သည်။

ကေလးများအတက်ွ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေသာ အစ�်အဆက်တင်ွ မိဘများသည်
တကယ့်ပါတနာများအြဖစ်ပါဝင်ရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ မိဘများမှ
အြပနအ်လှနေ်ဝငှေသာချက်အလက်များသည် ေကျာင်းအတက်ွ အထူးအေရး�ကီးပါသည်။

ေကျာင်း၀နထ်မ်းများ၏��ေထာင့်အြမင်ကုိလည်း မိဘများမှ နားလည်ေလးစားရန်
အေရး�ကီးပါသည်။ တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး အြပနအ်လှနေ်လးစားေဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့်
မိဘများ�ှင့် ေကျာင်း၀နထ်မ်းများသည် ကေလးများအတက်ွ ပုိမုိထိေရာက်ေသာအစီအစ�်ကုိ
ေရးဆဲွ�ိင်ုမည်။

ကေလး ေမးြမနး်�ှာေဖွြခင်း / ရည�်�နး်ြခင်း
ေကျာင်းခ�ုိင်သည် မသနး်စွမ်းမ��ိှေသာကေလးများကုိ �ှာေဖွေတ��ိှရနစ်ည်းမျ�်းများ�ိှရမည်။
ကေလးတစ်ဦးသည် အထူးပညာေရး၀နေ်ဆာင်မ�များ လိအုပ်မလိအုပ် သုံးသပ်ရန်
မိဘတစ်ဦးဦးမှေသာ်လည်းေကာင်း ေကျာင်းဝနထ်မ်းတစ်ဦးဦးမှ
ေသာ်လည်းေကာင်းတင်ြပ�ိင်ုသည်။ မိဘများသည် ေကျာင်း၏ အထူးပညာေရးဌာနသိ�
ေမတ� ာရပ်ခံစာတင်သွင်း�ိင်ုသည်။ ရည်��နး်စာေပးြခင်း၏ ြဖစ်�ိင်ုေချရလာဒ်က်များမှာ-

● ေကျာင်းသည် �ပီးြပည့်စုံေသာ သုံးသပ်မ�ကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးမည်။
● သုံးသပ်မ�မလိအုပ်ဟ ုေကျာင်းမှ ဆုံးြဖတ်မည်။

သုံးသပ်မ�
အထူးပညာေရးအတက်ွ ခံစားပုိင်ခွင့်ကုိဆုံးြဖတ်ရန ်သုံးသပ် မ�ဆုိသည်မှာ ကေလးသည်
ဝနေ်ဆာင်မ�များရထုိက်မရထုိက်�ှင့်  မည်သည့်မသနစွ်မ်းမ�က�ေအာက်�ိှ
ဝနေ်ဆာင်မ�မျ�ိးေပးမည်ကုိ သတ်မှတ်ဆုံးြဖတ်ေရးတင်ွ အသုံးြပ�ရန်
ကေလး�ှင့်ပတ်ေသာအချက်အလက်များစုေဆာင်းေသာလပ်ုငနး်အစ�်အဆက်ြဖစ်သည်။
ယင်းသတင်းအချက်အလက်များသည် ကေလးလိအုပ်သည့် ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ
သတ်မှတ်ေရးတင်ွ ထည့်သွင်းစ�်းစားမည့်

ကေလး၏အားေကာင်းချက်များလိအုပ်ချက်များကုိ ဆုံးြဖတ်ရာတင်ွလည်း
အေထာက်အကူြဖစ်သည်။ စ  သုံးသပ်ချက်အေကာင်အထည်ေဖ� �ိင်ုရန် မိဘများသည်
ခွင့်ြပ�ချက်ေပးရမည်။
သုံးသပ်ချက်သည် ကေလးအတက်ွ ထုိက်ေလျာက်ရမည်ြဖစ်�ပီး
ဥပေဒအရလိအုပ်ချက်များ �ှင့် လိက်ုေလျာညီေထွးြဖစ်ရမည်။ မိဘများသည်
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သုံးသပ်ြခင်းရလာဒ်အေပ�နားလည်လ�င် အိင်ုအီးပီအစ�်အဆက်တင်ွ
ပုိမုိအဆင်ေြပစွာပါဝင်�ိင်ုလိမ့်မည်။  မိဘများသည်  သုံးသပ်ြခင်းချက်ရလာဒ်အေပ�
မေကျနပ်ပါက  သူတိ�သည် ခသီးသန ့ ်လတ်ွလပ်ေသာ( ေကျာင်းခ�ုိင်ြပင်ပမှသူတစ်ဦးမှ
သုံးသပ်စစ်ေဆးြခင်း)သုံးသပ်မ�ကုိ ေကျာင်း၏ကုနက်ျစရိတ်(

လမ်း��နေ်ဘာင်ကန ့သ်တ်ချက်အနည်းငယ်�ိှသည်)ြဖင့်  ေတာင်းဆုိ�ိင်ုသည်။

အထူးပညာေရးခံစားခွင့်တင်ွအ�ကံ�းမ၀င်ေသာ ကေလးအချ�ိသည်
မသနစွ်မ်းသူများအခွင့်အေရးကုိကာကွယ်ေပးေသာ (၉၇၃)�ှစ် နလံထူေရးအက်ဥပေဒ
ပုဒမ် ၅၀၄ ပါ ၀နေ်ဆာင်မ�များကုိ ခံစားခွင့်း�ိှေကာင်း�ိှ�ိင်ုပါသည်။ ပုဒ်မ
၅၀၄အစီအစ�်သည် မိဘများပါဝင်ေသာအဖ�ဲ မှ  ြပ�လပ်ု�ပီး ေကျာင်းသူေကျာင်းသားအား
လိအုပ်ေသာေနရာထုိင်ခင်းများ�ှင် ၀နေ်ဆာင်မ�များကုိ  ေပး�ိင်ုသည်။

ခံစားခွင့်အ�ကံ�းဝင်မ� (အခနး်က�သတ်မှတ်ြခင်း)

သုံးသပ်ချက်မှ  ေဒတာများကုိ (မိဘများအပါအဝင်)အဖ�ဲ သည် ြပနလ်ည်သုံးသပ်�ပီး
အထူးပညာေရးမှ ၀နေ်ဆာင်ေပးသည့် က�တစ်ခုခုတင်ွ ကေလးသည် ပါ၀င်�ိင်ုရန်
အရည်အေသွးြပည်မြပည့် ဆုံးြဖတ်သည်။ အခနး်က�တိင်ုးအတက်ွ လိအုပ်ချက်များကုိ
ြပည်ေထာင်စု�ှင့် ြပည်နယ်ဥပ  ေဒများအရ ဆုံးြဖတ်သည်။

အုိင်အီးပီ အစညး်အ ေဝး
အဖ�ဲသည် (မိဘများပါဝင်လျက်)  ကေလးကုိ အကျ�ိးြပ�၀နေ်ဆာင်ေပးမည့်
ဆီေလျာ်ေသာအစီအစ�်များကုိ ချမှတ်ရနေ်တ�ဆုံေဆွးေ�းွရမည်။ အဖံဲွ၏စည်းအေဝးတင်ွ
ေကျာင်းသူေကျာင်းသား၏ ပညာေရးလိအုပ်ချက်များကုိ အြပနအ်လှနေ်ဆွး ေ�းွမည်။
တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာ တစ်�ှစ်တာ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ု�ှင့် တာတိဦုးတည်ချက်များ
ကုိသေဘာတ�ူကမည်။  ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုကုိ အေြခခံလျက်
ကေလး၏လိအုပ်ချက်များကုိ မည်သိ� မည်ပုံေအာင်ြမင်ေစမည်အေပ� ဆုံးြဖတ်ချက်များ
ချမှတ်မည်။ ယင်းတင်ွ အထူးပညာေရး၊ ၄င်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာ၀နေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်
ထပ်ေဆာင်းအကူအညီများ�ှင့် ၀နေ်ဆာင်မ�များေပးမည်တိ� ပါဝင်သည်။  A number of

other factors related to the child’s education must also be considered.  အိင်ုအီးပီသည်
စာြဖင့် ေရးသားလျက် ခေလးအားလိအုပ်သလိကူုညီရန ်အေြခခ့အချက်များကုိ
တာ၀နခံ်ချက်များတင်သွင်းမည်။   အိင်ုအီးပီသည် သုံးသပ်ေပးေသာ
တနဆ်ာပလာအြဖစ်လည်း သုံး�ိင်ုကာ အချနိမ်ေရွး ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲအသုံးြပ��ိင်ုပါသည်၊
သိ� မဟတ်ု အဖ�ဲသည်  အချနိတ်စ်�ကိမ် ြပနလ်ည်ေဆွ ေ�းွ�ိင်ုပါသည်။
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စပ်ကူးမတ်ကူးအရွယ်
အသက် ၁၄�ှစ် ကုိ ေနာက်ဆုံးထား�ပီး အဖ�ဲသည်
စပ်ကူးမပ်ကူး၀နေ်ဆာင်မ�လိအုပ်ချက်များြဖင့် ေကျာင်းသူေကျာင်းသား အားကူညီရန၊်
ေကျာင်းတင်ွးလ�ပ်�ှားမ�မှတဆင့်  ေကျာင်းလနွ ်လ�ပ်�ှားမ�သိ� ကူးေြပာင်း�ိင်ုရန ်အတက်ွ
ြဖစ်သည်။  စပ်ကူးမပ်ကူး၀နေ်ဆာင်မ�များ ကုိအသက် ၁၆�ှစ် ြပည့်သည်�ှင့်
စတင်ေပးေနရ မည်။

ဆီေလျာရ်ာသိ�ေရ� �ေြပာင်းေနရာချထားြခင်း
အိင်ုအီးပီအ  စည်းအ  ေဝးဆုံးြဖတ်ချက်အရ (မိဘများအပါ၀င်) အဖ�ဲသည် ကေလးအား
ဆီေလျာ်ရာသိ�  ေရ��ေြပာင်းေနရာချထားေရးတင်ွ ဆုံးြဖတ်ရမည်။ အဖ�ဲမှ စ�်းစားရမည်မှာ
- ဤသိ� ေသာ ၀နေ်ဆာင်မ�မျ�ိး ဘယ်ေနရာ မှာ ရ�ိင်ုသနည်း။
ေကျာင်းသူေကျာင်းသားများ ထိနး်ချ�ပ်မ�အနည်းဆုံးေနရာပတ်ဝနး်ကျင် (LRE)တင်ွ
၀နေ်ဆာင်ေပးရမည်။

တ�ှစ်တာ  ြပနလ်ညသုံ်းသပ်ချက်
အဖ�ဲ  (မိဘအပါအ၀င်) သည် အနည်းဆုံး တစ်�ှစ်တစ်ခါ
ကေလး ၏စုစုေပါင်းအစီအစ�်ကုိ ြခံ�ငံသုံုးသပ်ရန�ှ်င့်
အိင်ုအီးပီကုိ ေနာက်ဆုံးအေြခအေနသိ� မှတ်တမ်းတင်ရန။်
ကေလးသည် အထူးပညာေရးခံစားခွင့် မ�ိှေတာဟ့ု
ဆုံးြဖတ်ခ့ဲလ�င် ကေလးသည် အိင်ုအိးပီ အစ�်အဆက်ကုိ
ဆက်လက်ပါဝင်ြခင်းမြပ�ေတာ့်ပဲ အစီအစ�်မှ
ထွက်ရမည်။

တရားဉပေဒ�ှင့်အညစီီရင်ြခင်းခံစားပုိင်ခွင့်
ြဖစ်စ�်တေလ�ာက်  လံးုတင်ွသင်သည် အဖ�ဲ �ှင့် သေဘာမတ�ူိင်ုသည့် အခွင့်အေရး�ိှသည်။
အကယ်၍များယင်းသိ� ြဖစ်ခ့ဲလ�င်ည�ိ��င်ိးေရးအပါအ၀င်
ဥပ ေဒတင်ွြပဌာနး်ထားသည့်အတိင်ုးသင့်တင်ွတရားေရးနည်းလမ်းြဖင့်(ဥပေဒဆုိင်ရာ
အခွင့်အေရးများ�ိှပါသည်။  ေကျာင်းမှသင့်အား ေပးထားသည့်
မိဘများ၏အခွင့်အေရးစာရွက်စာတမ်းတင်ွ င်းအခွင့်အေရးများကုိ အေသးစိတ်
ေဖ� ြပထားပါသည်။

ယခုေဖ� ြပချက်များသည် အထူးပညာေရး အစီအစ�်၏ အလနွအ်ေြခခံကျသည့်
ြခံ�ငံ�ုကည့်ြခင်းြဖစ်�ပီး သင့်အခွင့်အေရးအလံးုစုံကုိ ေဖ� ြ◌ပထားြခင်းမဟတ်ုပါ။
အိင်ုအီးပီလပ်ုငနး်အစ�်အဆက်�ှင့် ပတ်သက်၍
ပုိမုိအေသးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များအတက်ွ က��်ပ်ုတိ�၏ ၀က်ဆုိက်
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www.utahparentcenter.org. တင်ွ �ကည့်�ိှပါ။ ထုိဝက်ဆုိက်တင်ွ အိင်ုအီးပီလပ်ုငနး်စ�်တင်ွ
မိဘများ၏ ပါတနာအခနး်က� " ဗီဒီယုိသင်တနး် ကုိ �ကည့်���ိင်ုပါသည် သိ� မဟတ်ု
"မိဘများလက်စဲွစာအပ်ုမ္ မိဘများအိင်ုအီးပီလပ်ုငနး်စ�်တင်ွ ၏ ပါတနာအခနး်က� "

ကုိ ေဒါင်းလိဒ်ု လပ်ု�ိင်ုပါသည်။

သင်သည ်အကူအည ီလိခ့ဲုလ�င်…
မ�ှင်းလင်းချက်များ ေမးခွနး်များ�ိှလ�င်သိ� မဟတ်ု မိမိအခွင့်အေရး�ှင့်
တာဝနမ်ျားအေ�ကာင်း အေသးစိတ်သိလိပုါက
သင့်ကေလး၏ေကျာင်း၏အထူးပညာေရးဌနသိ�  ဦးစွာေမးြမနး်။ ေကျာင်းအတင်ွး သင်
မေြဖ�ှင်း�ိင်ုေသာ အခက်အခဲများ�ိှခ့ဲပါလ�င် သင့်ေကျာင်း၏ခ�ုိင်အထူးပညာေရးဌာနသိ�
ဆက်သွယ်ပါ။ (ဒ်မ ၅၀၄ �ှင့် ပတ်သက်၍ သိလိေုမးြမနး်အကူအညီလိလု�င်
သင်၏ေကျာင်းသိ� မဟတ်ု �မိ�နယ်သိ�  ဆက်သွယ်�ိင်ုပါသည်။)

ယူတာြပညယ်် မိဘများ စင်တာ 
�ှစ် ေပါင်း ၃၁�ှစ်တိင်ုတိင်ု  ယူတာြပည်ယ် မိဘများ စင်တာမှ ၀နထ်မ်းများသည်
မသနမ်စွမ်းေသာကေလးများ၏ဘ၀ကုိ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေပးခ့ဲပါသည်။ က��်ပ်ုတိ�သည်
အြခားမိဘများကုိ ကူညီပ့ံပုိးေနေသာ မိဘများြဖစ်�ကပါသည်။ မသနစွ်မ်းေသာ
သားသမီး�ိှြခင်း၏ခံစားရမ�များကုိ က��်ပ်ုတိ�  နားလည်ပါသည်။ သင်တိ�ေတ� �ကံ�ခံစားေနရသလို
က��်ပ်ုတိ�လည်း ေတ�ွကံ�ခံစားခ့ဲရဘူးပါသည်။  က��်ပ်ုတိ�သည် ၀မ်းနည်းမျက်ရည်ေကာ
၀မ်းသာမျက်ရည်ေကာကျခ့ဲဘူးကျပါသည်။ သင်တိ�အား ေတာက်ေလ�ာက် အားေပးကူညီရန်
က��်ပ်ုတိ�အသင့်�ိှေန�ကပါသည်။ ယူတာြပည်နည်တစ်၀နး် အခမ့ဲ လက်ေတ�သင်တနး် များ။
တစ်ဦးချင်းကူညီမ�များ�ှင့်အဂ်လိပ် စပိန်
�ှစ်ဘာသာလံးုြဖင့်သတင်းအချက်အလက်ေသးစိတ်များြဖင့် အထူးကူညီမ�လိအုပ်ေသာ
ကေလး�ှင့် မိဘများအားလိအုပ်ေသာေထာက်ပ့ံမ�များရ�ိှေစပါသည်။

Utah Parent Center www.utahparentcenter.org 1-801-272-1051

http://www.utahparentcenter.org/

