မိ ဘများအတွက် သတင်းအချက် အလက်
အထူးပညာရေးကို ရနေသော သို့ မဟုတ် ရနိင
ု ်သော ကလေးတစ် ဦး၏မိ ဘအနေဖြင့် သင်သည်
မသန်းမစွမ်းသူများအတွက်ပညာရေးအက်ဥပဒေ(IDEA)ဟုခေါ်သည့် ပြည်ထောင်စုဥပဒေမှ
အာမခံ ထားသဖြင့် သင်သည် အခွ င်အ
့ ရေးအချ ို့ ခံ စားပိုင်ခွင်ရ
့ ှ ိ ပါသည်။ ဤဥပဒေသည်
သင့်ကလေးအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်သည့်အဖွဲ့တင
ွ ် သင်သည်
တန်းတူရည်တပ
ူ ါဝင်နင
ုိ ်သော အခွ င်အ
့ လမ် းနှင်အ
့ ခွ င်အ
့ ရေးကို သေချာပေါက်ရရှ ိ စေသော
အစီ အစဉ်ကို အကြမ် းမျဉ်းဖေါ် ပြသည်။

သင့်အခွ င်အ
့ ရေးတစ် ခုသည် သင့်အမိ ဘာသာစကားဖြင့် ရေးထားသော
သင်ရခွ င်ရ
့ ှ ိ သောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆောင်ရန်ရှေ ာင်ရန်အချက်များ( တရားဝင်အခွ င်အ
့ ရေးများ) ကို
ရနိင
ု ်ခြင်းဖြစ် သည်။ ဤအခွ င်ရေ
့ းများ၏မိ တ္တူများကို လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း
သတ်မှတ်ထားသောအချ ိန်များတွင် သင့်ထံသို့ ပေးကိုပေးရမည်။ ကျောင်းတွင် သင်သည်
ပိုမိုထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နင
ုိ ်ရန် အချက်အလက်များ ရလိလ
ု ျှင် ယူတာပြည်နယ်
မိ ဘများစင်တာ 801-272-1051 သို့ ဖုနး် ဆက်ပါ။ သို့ မဟုတ် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ဝက်ဆိုက်
www.utahparentcenter.orgတွင် ကြည့်ပါ။

အထူ းပညာရေး ဆို သည်မှာ အဘယ်အရာနည်း
IDEA မှ တို်ကရို က် ကူး မှီ ငြမ် းသည်

‘အထူ းပညာရေး’ ဆိုသည်မှာ စာသင်ခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ အိ မ်တိင
ု ်ရာရောက်၊
ရုံဆေးခန်းများအပါအဝင်

မသန်မစွမ်းသောကလေး၏အထူးလိအ
ု ပ် ချက်များကိုဖြည့်စီးပေးမည့်
မိ ဘအနေဖြင့်ကုနက
် ျစရိ တ်မရှ ိ ပဲ အထူးစီ စဉ်ထားသည့်သင်ကြားမှုများဟု အဓိ ပ္ပယ်ရသည်။
ဤဝေါဟာရတွင် စကားပြောကုသမှုပညာရပ် သို့ မဟုတ် ၄င်းနှင်ပ
့ တ်သက်သော
မည်သည့်၀န်ဆောင်မှုမျ ိုးမဆိုပါဝင်သည်။

အကယ်၍ အထူးသီးသနစ
် ့ ီ စဉ်ထားသည့်ညန
ွှ ကြ
် ားမှုများပါဝင်လျှင် ဤဝေါဟာရတွင်
လုပ်ငန်းခွ င်ဆိုင်ရာပညာရပ် ပါဝင်ပြီး မိ ဘအနေဖြင့်ကုနက
် ျစရိ တ်မရှ ိ ပဲ မသန်စွမ်းသော
ကလေး၏အထူးလိအ
ု ပ် ချက်များကိုဖြည့်စီးပေးမည်။

ပတ် သက် သော ၀န်ဆောင်မှုများ’ သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ မသန်စွမ်းသောကလေးအား
အထူးပညာရေးမှအကျ ိုးအမြတ်များရရှ ိ ရေးတွင် ပံ့ပိုးပေးသည့်
ကလေး၏ကြီးထွားတိးု တက်မှု၊ ပြုပြင်မှုများ ကလေး၏ မသန်စွမ်းမှုအခြေအနေကို
ဆောလျင်စွာ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ် ခြင်းတို့ ကိုဆိုလိသ
ု ည်။ ယင်းသို့ ပံ့ပိုးပေးသော
၀န်ဆောင်မှုများတွင် (စကားပြောနိင
ု ်ရန်ကုသမှု၊ နားမကြားမှု၊ စိ တ်ဖက်ဆိုင်ရာ၊
ကိုယ်လက်လပ
ှု ် ရှားမှု၊ လုပ်ငန်းခွ င်ဆိုင်ရာပြန်လည်ကုသမှု နေခြင်းများ။ အကြံပေး၊
နလံထရေးအကြံပေးခြင်းများအပါအဝင်) လုပ်လိစ
ု ိ တ်ရှိရေး လှုပ်ရှားသွားလာနိင
ု ်ရေး
စသည့်၀န်ဆောင်မှုများပါ၀င်သည်။ ဆေးကုသမှုများသည် ရောဂါရှ ာဖွေရေးနှင့်
သုံးသပ် ရေးအတွက်သာဖြစ် ရမည်။
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အထူ းပညာရေး အစဉ် အဆက် အတိုချုပ် -

အထူးပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်
မသန်စွမ်းသောကလေးတစ် ဦးချင်း၏လိအ
ု ပ် ချက်နှင်လ
့ ိက
ု ်ဖက်ကိုက်ညီသော
ပညာရေးကို သင်ကြားပေးရန် ဖန်တီးထားသည်။ အိ င
ု ်အီးပီ (တစ် ဦးချင်းပညာရေးအစီ အစဉ်)သည်
အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ့မှ စာဖြင့်ရေးသားသော စီ မံကိနး် ဖြစ် သည်။ သင်သည် မိ ဘတစ် ဦးအနေဖြင့်
ကလေး၏ပညာရေးအစီ အစဉ်တင
ွ ် ဆုံးဖြတ်ချက်များချသည့် အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦးဖြစ် သည်။

ကလေးများအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သော အစဉ်အဆက်တင
ွ ် မိ ဘများသည်
တကယ့်ပါတနာများအဖြစ် ပါဝင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ မိ ဘများမှ
အပြန်အလှနဝေ
် ငှသောချက်အလက်များသည် ကျောင်းအတွက် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

ကျောင်း၀န်ထမ် းများ၏ရှု ထောင့်အမြင်ကိုလည်း မိ ဘများမှ နားလည်လေးစားရန်
အရေးကြီးပါသည်။ တစ် ဦးနှင်တ
့ စ် ဦး အပြန်အလှနလေ
်
းစားဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်
မိ ဘများနှင့် ကျောင်း၀န်ထမ် းများသည် ကလေးများအတွက် ပိုမိုထိရောက်သောအစီ အစဉ်ကို
ရေးဆွဲနင
ုိ ်မည်။

ကလေး မေးမြန်းရှ ာဖွေခြင်း / ရည်ညွှနး် ခြင်း

ကျောင်းခရို င်သည် မသန်းစွမ်းမှုရှိသောကလေးများကို ရှ ာဖွေတွေ့ရှ ိ ရန်စည်းမျဉ်းများရှ ိ ရမည်။
ကလေးတစ် ဦးသည် အထူးပညာရေး၀န်ဆောင်မှုများ လိအ
ု ပ် မလိအ
ု ပ် သုံးသပ် ရန်
မိ ဘတစ် ဦးဦးမှသော် လည်းကောင်း ကျောင်းဝန်ထမ် းတစ် ဦးဦးမှ
သော် လည်းကောင်းတင်ပြနိင
ု ်သည်။ မိ ဘများသည် ကျောင်း၏ အထူးပညာရေးဌာနသို့
မေတ္တာရပ် ခံစာတင်သွင်းနိင
ု ်သည်။ ရည်ညန
ွှ း် စာပေးခြင်း၏ ဖြစ် နင
ုိ ်ချေရလာဒ်က်များမှာ● ကျောင်းသည် ပြီ းပြည့်စုံသော သုံးသပ် မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
ု ပ် ဟု ကျောင်းမှ ဆုံးဖြတ်မည်။
● သုံးသပ် မှုမလိအ

သုံးသပ် မှု

အထူးပညာရေးအတွက် ခံ စားပိုင်ခွင်က
့ ိုဆုံးဖြတ်ရန် သုံးသပ် မှုဆိုသည်မှာ ကလေးသည်
ဝန်ဆောင်မှုများရထိုက်မရထိုက်နှင့် မည်သည့်မသန်စွမ်းမှုကဏ္ဍအောက်ရှိ
ဝန်ဆောင်မှုမျ ိုးပေးမည်ကို သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ရေးတွင် အသုံးပြုရန်
ကလေးနှင်ပ
့ တ်သောအချက်အလက်များစုဆောင်းသောလုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ဖြစ် သည်။
ယင်းသတင်းအချက်အလက်များသည် ကလေးလိအ
ု ပ် သည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို
သတ်မှတ်ရေးတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည့်
ကလေး၏အားကောင်းချက်များလိအ
ု ပ် ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း
အထောက်အကူဖြစ် သည်။ စ သုံးသပ် ချက်အကောင်အထည်ဖေါ် နိင
ု ်ရန် မိ ဘများသည်
ခွ င်ပြ
့ ုချက်ပေးရမည်။
သုံးသပ် ချက်သည် ကလေးအတွက် ထိုက်လျောက်ရမည်ဖြစ် ပြီး
ဥပဒေအရလိအ
ု ပ် ချက်များ နှင့် လိက
ု ်လျောညီထွေးဖြစ် ရမည်။ မိ ဘများသည်

Utah Parent Center

www.utahparentcenter.org

1-801-272-1051

3

သုံးသပ် ခြင်းရလာဒ်အပေါ်နားလည်လျှင် အိ င
ု ်အီးပီ အစဉ်အဆက်တင
ွ ်
ပိုမိုအဆင်ပြေစွာပါဝင်နင
ုိ ်လိမ့်မည်။ မိ ဘများသည် သုံးသပ် ခြင်းချက်ရလာဒ်အပေါ်
မကျေနပ် ပါက သူတို့သည် ခသီးသန ် လွ
့ တ်လပ် သော( ကျောင်းခရို င်ပြင်ပမှသူတစ် ဦးမှ
သုံးသပ် စစ် ဆေးခြင်း)သုံးသပ် မှုကို ကျောင်း၏ကုနက
် ျစရိ တ်(
လမ် းညွှနဘေ
်
ာင်ကနသ
် ့ တ်ချက်အနည်းငယ်ရှိသည်)ဖြင့် တောင်းဆိုနင
ုိ ်သည်။

အထူးပညာရေးခံ စားခွ င်တ
့ င
ွ ်အကြုံးမ၀င်သော ကလေးအချ ိ့သည်
မသန်စွမ်းသူများအခွ င်အ
့ ရေးကိုကာကွယ်ပေးသော (၉၇၃)နှစ် နလံထူရေးအက်ဥပဒေ
ပုဒမ် ၅၀၄ ပါ ၀န်ဆောင်မှုများကို ခံ စားခွ င်း့ ရှ ိ ကောင်းရှ ိ နင
ုိ ်ပါသည်။ ပုဒ်မ
၅၀၄အစီ အစဉ်သည် မိ ဘများပါဝင်သောအဖွဲ့ မှ ပြုလုပ်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားအား
လိအ
ု ပ် သောနေရာထိုင်ခင်းများနှင် ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးနိင
ု ်သည်။

ခံ စားခွ င့်အကြုံးဝင်မှု (အခန်းကဏ္ဍသတ် မှတ်ခြင်း)

သုံးသပ် ချက်မှ ဒေ
 တာများကို (မိ ဘများအပါအဝင်)အဖွဲ့ သည် ပြန်လည်သုံးသပ် ပြီး
အထူးပညာရေးမှ ၀န်ဆောင်ပေးသည့် ကဏ္ဍတစ် ခုခုတင
ွ ် ကလေးသည် ပါ၀င်နင
ုိ ်ရန်
အရည်အသွေးပြည်မပြည့် ဆုံးဖြတ်သည်။ အခန်းကဏ္ဍတိင
ု ်းအတွက် လိအ
ု ပ် ချက်များကို
ပြည်ထောင်စုနှင့် ပြည်နယ်ဥပဒေများအရ ဆုံးဖြတ်သည်။

အိုင်အီးပီ အစည်းအဝေး

အဖွဲ့သည် (မိ ဘများပါဝင်လျက်) ကလေးကို အကျ ိုးပြု၀န်ဆောင်ပေးမည့်
ဆီ လျော် သောအစီ အစဉ်များကို ချမှတ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမည်။ အဖွဲံ၏စည်းအဝေးတွင်
ကျောင်းသူကျောင်းသား၏ ပညာရေးလိအ
ု ပ် ချက်များကို အပြန်အလှနဆွေ
်
းနွေးမည်။
တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သော တစ် နှစ်တာ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်နှင့် တာတိဦ
ု းတည်ချက်များ
ကိုသဘောတူကြမည်။ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်ကို အခြေခံ လျက်
ကလေး၏လိအ
ု ပ် ချက်များကို မည်သို့မည်ပုံအောင်မြင်စေမည်အပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်များ
ချမှတ်မည်။ ယင်းတွင် အထူးပညာရေး၊ ၄င်းနှင်ပ
့ တ်သက်သော၀န်ဆောင်မှုများနှင့်
ထပ် ဆောင်းအကူအညီများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများပေးမည်တို့ ပါဝင်သည်။ A number of
other factors related to the child’s education must also be considered. အိ င
ု ်အီးပီ သည်
စာဖြင့် ရေးသားလျက် ခလေးအားလိအ
ု ပ် သလိက
ု ူညီရန် အခြေခ့ အချက်များကို
တာ၀န်ခံချက်များတင်သွင်းမည်။ အိ င
ု ်အီးပီ သည် သုံးသပ် ပေးသော
တန်ဆာပလာအဖြစ် လည်း သုံးနိင
ု ်ကာ အချ ိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိင
ု ်ပါသည်၊
သို့ မဟုတ် အဖွဲ့သည် အချ ိန်တစ် ကြိမ် ပြန်လည်ဆွေ နွေးနိင
ု ်ပါသည်။
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စပ် ကူးမတ် ကူးအရွ ယ်

အသက် ၁၄နှစ် ကို နောက်ဆုံးထားပြီ း အဖွဲ့သည်
စပ် ကူးမပ် ကူး၀န်ဆောင်မှုလိအ
ု ပ် ချက်များဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသား အားကူညီရန်၊
ကျောင်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုမှတဆင့် ကျေ

ာင်းလွန ် လှုပ်ရှားမှုသို့ ကူးပြောင်းနိင
ု ်ရန် အတွက်
ဖြစ် သည်။ စပ် ကူးမပ် ကူး၀န်ဆောင်မှုများ ကိုအသက် ၁၆နှစ် ပြည့်သည်နှင့်
စတင်ပေးနေရမည်။

ဆီ လျော်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားခြင်း

အိ င
ု ်အီးပီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ (မိ ဘများအပါ၀င်) အဖွဲ့သည် ကလေးအား
ဆီ လျော် ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ရမည်။ အဖွဲ့မှ စဉ်းစားရမည်မှာ
- ဤသို့ သော ၀န်ဆောင်မှုမျ ိုး ဘယ်နေရာ မှာ ရနိင
ု ်သနည်း။
ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ထိနး် ချုပ် မှုအနည်းဆုံးနေရာပတ်ဝန်းကျင် (LRE)တွင်
၀န်ဆောင်ပေးရမည်။

တနှစ်တာ ပြန်လည်သုံးသပ် ချက်

အဖွဲ့ (မိ ဘအပါအ၀င်) သည် အနည်းဆုံး တစ် နှစ်တစ် ခါ
ကလေး ၏စုစုပေါင်းအစီ အစဉ်ကို ခြုံငုံသုံးသပ် ရန်နှင့်
အိ င
ု ်အီးပီ ကို နောက်ဆုံးအခြေအနေသို့ မှတ်တမ် းတင်ရန်။
ကလေးသည် အထူးပညာရေးခံ စားခွ င့် မရှ ိ တော့ဟု
ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် ကလေးသည် အိ င
ု ်အိးပီ အစဉ်အဆက်ကို
ဆက်လက်ပါဝင်ခြင်းမပြုတော့်ပဲ အစီ အစဉ်မှ
ထွက်ရမည်။

တရားဉပဒေနှင့်အညီစီရင်ခြင်းခံ စားပို င်ခွင့်

ဖြစ် စဉ်တလျှောက်လုံးတွင်သင်သည် အဖွဲ့ နှင့် သဘောမတူနင
ုိ ်သည့် အခွ င်အ
့ ရေးရှ ိ သည်။
အကယ်၍များယင်းသို့ ဖြစ် ခဲ့လျှင်ညိန
ှို ်းရေးအပါအ၀င်
ှ င
ဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားသည့်အတိင
ု ်းသင့်တင
ွ ်တရားရေးနည်းလမ် းဖြင့်(ဥပဒေဆိုင်ရာ
အခွ င်အ
့ ရေးများရှ ိ ပါသည်။ ကျောင်းမှသင့်အား ပေးထားသည့်
မိ ဘများ၏အခွ င်အ
့ ရေးစာရွ က်စာတမ် းတွင်
င်းအခွ င်အ
့ ရေးများကို
အသေးစိ တ်
ဖေါ် ပြထားပါသည်။
ယခု ဖေါ် ပြချက်များသည် အထူးပညာရေး အစီ အစဉ်၏ အလွနအ
် ခြေခံ ကျသည့်
ခြုံငုံကြည့်ခြင်းဖြစ် ပြီး သင့်အခွ င်အ
့ ရေးအလုံးစုံကို ဖေါ် ြပထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
အိ င
ု ်အီးပီ လပ
ု ် ငန်းအစဉ်အဆက်နှင့် ပတ်သက်၍
ပိုမိုအသေးစိ တ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ၀က်ဆိုက်
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www.utahparentcenter.org. တွင် ကြည့်ရှိပါ။ ထိုဝက်ဆိုက်တင
ွ ် အိ င
ု ်အီးပီ လပ
ု ် ငန်းစဉ်တင
ွ ်
မိ ဘများ၏ ပါတနာအခန်းကဏ္ဍ " ဗီ ဒီယိုသင်တန်း ကို ကြည့်ရှုနင
ုိ ်ပါသည် သို့ မဟုတ်
"မိ ဘများလက်စဲွစာအုပ်မ္ မိ ဘများအိ င
ု ်အီးပီ လပ
ု ် ငန်းစဉ်တင
ွ ် ၏ ပါတနာအခန်းကဏ္ဍ "
ကို ဒေါင်းလိဒ
ု ် လုပ်နင
ုိ ်ပါသည်။

သင်သည် အကူ အညီ လိခ
ု ့ဲ လျှင်…

မရှ င်းလင်းချက်များ မေးခွ နး် များရှ ိ လျှင်သို့မဟုတ် မိ မိအခွ င်အ
့ ရေးနှင့်
တာဝန်များအကြောင်း အသေးစိ တ်သိလိပ
ု ါက
သင့်ကလေး၏ကျောင်း၏အထူးပညာရေးဌနသို့ ဦးစွာမေးမြန်း။ ကျောင်းအတွင်း သင်
မဖြေရှ င်းနိင
ု ်သော အခက်အခဲ များရှ ိ ခဲ့ပါလျှင် သင့်ကျောင်း၏ခရို င်အထူးပညာရေးဌာနသို့
ဆက်သွယ်ပါ။ (ဒ်မ ၅၀၄ နှင့် ပတ်သက်၍ သိလိမေ
ု းမြန်းအကူအညီလိလ
ု ျှင်
သင်၏ကျောင်းသို့ မဟုတ် မြိ ု့နယ်သို့ ဆက်သွယ်နင
ုိ ်ပါသည်။)

ယူ တာပြည်ယ် မိ ဘများ စင်တာ

နှစ် ပေါင်း ၃၁နှစ်တိင
ု ်တိင
ု ် ယူတာပြည်ယ် မိ ဘများ စင်တာမှ ၀န်ထမ် းများသည်
မသန်မစွမ်းသောကလေးများ၏ဘ၀ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ ပါသည်။ ကျွန်ပ
ု ် တို့သည်
အခြားမိ ဘများကို ကူညီပံ့ပိုးနေသော မိ ဘများဖြစ် ကြပါသည်။ မသန်စွမ်းသော
သားသမီ းရှ ိ ခြင်း၏ခံ စားရမှုများကို ကျွန်ပ
ု ် တို့ နားလည်ပါသည်။ သင်တို့တွေ့ ကြုံခံ စားနေရသလို
ကျွန်ပ
ု ် တို့လည်း တွေကြုံခံ စားခဲ့ ရဘူးပါသည်။ ကျွန်ပ
ု ် တို့သည် ၀မ် းနည်းမျက်ရည်ကော
၀မ် းသာမျက်ရည်ကောကျခဲ့ ဘူးကျပါသည်။ သင်တို့အား တောက်လျှောက် အားပေးကူညီရန်
ကျွန်ပ
ု ် တို့အသင့်ရှိနေကြပါသည်။ ယူတာပြည်နည်တစ် ၀န်း အခမဲ့ လက်တွေ့သင်တန်း များ။
တစ် ဦးချင်းကူညီမှုများနှင်အ
့ ဂ်လိပ် စပိ န ်
နှစ်ဘာသာလုံးဖြင့်သတင်းအချက်အလက်သေးစိ တ်များဖြင့် အထူးကူညီမှုလိအ
ု ပ် သော
ကလေးနှင့် မိ ဘများအားလိအ
ု ပ် သောထောက်ပံ့မှုများရရှ ိ စေပါသည်။
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