
တစ်ဦးချင်းသီးသန ့ ်ပညာေရးအစီအစ�် (IEP)

မိဘများအတွက် အ�ကံေပးချက်များ

သုံးသပ်ြခင်း
ကနဦးသုံးသပ်ချက်အတွက် ေထာက်ခံချက်ေပးြခင်း�ှင့် ေမတ� ာရပ်ခံြခင်း-

✓ သုံးသပ်ချက်အတက်ွ စာေရးေတာင်းဆုိ�ပီး။ မိတ� �တစ်ေစာင်ထား�ိှပါ။
✓ ကေလး၏ြပဿနာများ�ှင့် အဘယ်ေ�ကာင့် သုံးသပ်မ� လိသုည်ကုိ �ှင်းြပပါ။
✓ သုံးသပ်မ� အတက်ွ မိဘများ၏ သေဘာတညီူမ� လိအုပ်ပါသည်။
✓ ေကျာင်း၏ သုံးသပ်မ�အေပ� မေကျနပ်ပါက သီးြခားလတ်ွလပ်ေသာ ပညာေရးသုံးသပ်မ�

ြပ�ေပးရန ်မိဘများမှ ေတာင်းဆုိပုိင်ခွင့်�ိှသည်။

သုံးသပ်မ�ဆုိင်ရာ ေမးစရာေမးခွနး်များ-

✓ သုံးသပ်စစ်ေမးမ�သည် ဘာေတကုိွတိင်ုးတာပါသလဲ။
✓ စာေမးပဲွ၏ ဖျမ်းမ� သိ� မဟတ်ု သာမနစံ်သည် ဘယ်ေလာက်လဲ။
✓ သာမနစံ်��နး်�ှင့် �ှင်ိးယှ�်�ကည့်လ�င် က��်ပ်ုတိ�၏ခေလးသည် မည်သိ�  �ိှသနည်း။
✓ က��်ပ်ုတိ�ခေလးကုိ သင်�ကားေရးတင်ွ ယင်းသည် မည်သိ� ပတ်သက်သနည်း။

ေရွးချယ်ခံရ�ုိင်ေြခ�ိှမ�
✓ သုံးသပ်မ�ရလာဒ်�ှင့် အိင်ုအီးပီအသင်းမှ တင်သွင်းချက်များအေပ� အေြခခံပါသည်။
✓ ေကျာင်းသားများသည် အကန ့ ်၁၃မျ�ိးထဲမှ တစ်မျ�ိးမျ�ိး�ှင့် ကုိက်ညီ�ပီး

အထူး��န�်ကား မ�လိသူုြဖစ်ရမည်။  ( အိင်ုအီးပီ လက်ကုိင်စာအပ်ုတင်ွ �ကည့်ပါ)

အုိင်အီးပီ (IEP) အစညး်အ ေဝးအတွက် ြပင်ဆင်ြခင်း
အုိင်အီးပီ IEP အစညး်အ ေဝး ြပင်ဆင်ြခင်း -

✓ အြပနအ်လှန ်ေဝငရှန ်အချက်အလက်များ စုေဆာင်းပါ။ ေဆးကုသမ�၊ စိတ်ဖက်ဆုိင်ရာ�ှင့်
အြခားသုံးသပ်မ�စသည်များ စုေဆာင်းပါ။

➢ ကေလး၏ပညာေရးမှတ်တမ်း�ှင့် ပတ်သက်သည့် အ ေရး�ကီးေသာ
အချက်အလက်အားလံးုကုိ ဖုိင်တွဲြပ�လပ်ုထားပါ။

➢ သင့်ကေလး၏ ေကျာင်းစာမှတ်တမ်းများ�ှင့် လက်�ိှအိင်ုအီးပီ ြပ�လပ်ုေနလ�င်
မှတ်တမ်းများကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ပါ။

✓ မိမိကေလး၏ အားသနခ်ျက်များ  အားနည်းချက်လိအုပ်ချက်များကုိ စာရင်းြပ�စုထားပါ။
✓ သင့်ကေလးအတက်ွ ဦးစားေပးလိသုည့်အရာများ�ှင့် ေရ�ှည် ရည်မှနး်ချက်များကုိ

ေရးမှတ်ထားပါ။
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✓ သင်ေရးမှတ်ထားေသာ ရည်မှနး်ချက်များကုိ ေအာင်ြမင်�ိင်ုရန ်ခေလးအတက်ွ
လိအုပ်မည့် ၀နေ်ဆာင်မ�များစာရင်းြပ�ထားပါ။

✓ သင်၏ ေမးခွနး်များကုိ စာြဖင့် ေရးမှတ်ထားပါ။
✓ အစည်းအ ေဝး မစမီ သင်၏အဖ�ဲ�ှင့် �ကိ�တင် ဆက်သွယ်မ� ြပ�ထားပါ။-

➢ သုံးသပ်မ�မှ ေတ��ိှချက်ေဒတာများကုိ ေတာင်းဆုိ၍ ဖတ်��သုံးသပ်ထားပါ။.

➢ အိင်ုအီးပီ ရည်မှနး်ချက်များကုိ အဖ�ဲ�ှင့် တိင်ုပင်ေဆွး ေ�းွပါ။
➢ အစည်းအ ေဝး မစမီ အိင်ုအီးပီ ရည်မှနး်ချက်မူြ◌ကမ်းများကုိ

မိတ� �တစ်ေစာင်ေဆာင်ပါ။

ပုဂ�လကိများကုိ အစညး်အေဝးသိ�  ဖိတ်�ကားြခင်း။

✓ အိင်ုအီးပီအစည်းအေဝးတင်ွ အသုံး၀င်မည့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိမဆုိ
မိဘများသည် အစည်းအေဝးသိ�   ဖိတ်�ကား�ိင်ုပါသည်။

✓ အိင်ုအီးပီအစည်းအေဝးသိ�  သင်ဖိတ်�ကားမည့်သူများ၏ စာရင်းကုိ အစည်းအေဝး မစမီ
ေကျာင်း သိ�  အေ�ကာင်း�ကားပါ။

✓ သင့်ေလျာ်ပါက ေကျာင်းသာများကုိ လည်း အိင်ုအီးပီအစည်းေဝးတင်ွ
ပါ၀င်တက်ေရာက်ရန ်အားေပးပါသည်။

✓ အိင်ုအီးပီအဖ�ဲ၏ အဓိက ပုဂ�ိ�လ်များ_ မိဘ(များ)၊ ေဒသ��ရပညာေရးေအဂျင်စီ (LEA)၊
အထူးပညာေရးဆရာဆရာမများ အေထွေထွပညာေရး ဆရာဆရာမများ

အုိင်အီးပီ (IEP) အစညး်အေဝးတွင်ပါ၀င်ြခင်း
✓ အစည်းအ ေဝးတေလ�ာက် ေကာင်းမွနက်�မ်းကျင်စွာ ေဆွးေ�းွဆက်ဆံပါေလ။
✓ ေဒသ��ရ ပညာေရးေအဂျင်စီ (LEA) ကုိယ်စားလှယ်များမှ အစည်းအ ေဝးကုိ

ဦးေဆာင်သင့်သည်။
✓ အိင်ုအီးပီ အဖ�ဲဝင်များကုိ တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်ပါေစ။ မိမိတိ�ပါ၀င်သည့်

အခနး်တာ၀နတိ်� ကုိ �ှင်းြပပါေစ။
✓ မိဘများ၏ အခွင့်ေရးများကုိ သီးသနး်ေဖ� ြပထားေသာ ယူတာြပည်နယ်၏

လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအမှားအယွင်းေ�ှာင်ရန ်ေဆာင်ရန ်သတိေပးအချက်အလက်များကုိ
မိဘများအား မိတ� �တစ်ေစာင်ေပးရမည်။

✓ အိင်ုအီးပီ (IEP)တင်ွ ကေလး၏ အားသာချက်များ လိအုပ်ချက်များ
ေရးမှတ် �ပီးြဖစ်သည်ကုိ  ေသချာပါေစ။

✓ ရည်မှနး်ချက်ေအာင်ြမင်ေရးအတက်ွ ဦးစားေပးရနမ်ျား အ�ကံေပးချက်များ
ဆက်သွယ်ေဆွးေ�းွပါ။ အြခားအဖ�ဲ၀င်များမှ တင်ြပအဆုိြပ�သည့်
ရည်မှနး်ချက်များကုိလည်း ချင့်ချနိ�်ကည့်ပါ။

✓ ည�ိ��င်ိးရန ်အသင့်ြဖစ်ေနပါေစ။ ရည်မှနး်ချက်များ ေအာင်ြမင့်ရန ် အြခားနည်းများ
�ိှမ�ိှသုံးသပ်ပါ။

✓ မ�ှင်းလင်းသည်ဟထုင်ေသာ အသိေပးအချက်အလက်များ ေြပာဆုိချက်များကုိ

�ှင်းြပခုိင်းပါ။
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သင်၏ လက်မှတ်ေရးထုိးမ� အေရး�ကီးပုံ

✓ ပါဝင်တက်ေရာက်သူတိင်ုး လက်မှတ်ေရးထုိးသင့်ပါသည်။
➢ IEP ေပ��ိှထုိးထားေသာလက်မှတ်များသည် ပါဝင်မ��ှင့် တက်ေရာက်မ�တိ� ကုိ

ေဖ� ြပသည်။
➢ IEPေပ�တင်ွ မိဘများသည်  ''သေဘာမတေူ�ကာင်း''၊ စုိးရိမ်ပူပနေ်�ကာင်း

မှတ်တမ်းတင်�ိင်ုပါသည်။

အစညး်အ ေဝး�ပီးလ�င့် ေနာက်ဆက်တဲွများ ေပးပိ� ြခင်း
✓ ေကျာင်း၀နထ်မ်းများအား သူတိ�၏�ကိ�းပမ်းမ�များအတက်ွ ေကျးဇူးတင်ေ�ကာင်း

ထုတ်ေဖ�ေြပာပါ။
✓ သင့်ကေလး၏ တိးုတက်မ�ကုိ ေစာင့်�ကည့်ပါ။
➢ တိးုတက်မ�မှတ်တမ်းများ  ဘယ်�ှစ်�ကိမ်ေလာက်အိမ်ကုိပိ� မလဲ။ အိင်ုအီးပီ အဖ�ဲ �ှင့်

အေကာင်းဆုံး ဘယ်လိဆုက်သွယ်မလဲ။
✓ အိင်ုအီးပီ( IEP)ကုိ  လိအုပ်သလိ ုေြပာင်းလဲ�ိင်ုပါသည်။
➢ အိင်ုအီးပီ IEP အေပ�  စိတ်ပူပနမ်�များ သိ� မဟတ်ု ြပဿနာ�ိှလ�င်လည်းေကာင်း

ကေလးသည်တိးုတက်မ�မြပလ�င်ေသာ်လည်းေကာင်း မိဘများသည် အိင်ုအီးပီ
အစီးအ ေဝးေခ� �ိင်ုပါသည်။

✓ အိင်ုအီးပီအဖ�ဲများသည် တ�ှစ်တစ်ခါ ေတ�ဆုံေဆွးေ�းွရမည်။

အုိင်အီးပီ IEPအစ�်အဆက်တွင်း ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်း

စ�်းစ�်းစားစား ေ�ှ�တုိးလပ်ုပါ   ြပဿနာများကုိ တတ်�ုိင်သ၍ အနိမ့်ဆုံးအ ဆင့်တွင်
ေြဖ�ှင်းပါ။ ဘယ်လိမှု အလပ်ုမြဖစ် အဆင်မေြပဘူးဆုိလ�င် -

✓ ေကျာင်းအဖ�ဲ�ှင့်  ဆက်သွယ်တိင်ုပင်ပါ။
✓ အမိန ့အ်ာဏာအဆင့်အလိက်ု လိက်ုနာပါ။ သာမနအ်ားြဖင့်ေအာက်ပါအတိင်ုးြဖစ်ပါသည်။

1. ဆရာ၊ ဆရာမ
2. ေကျာင်းအပ်ု
3. ေကျာင်း �မိ�နယ်အထူးပညာေရး��န�်ကားေရးမ�း/�ကီး�ကပ်သူ
4. ယူတာြပည်နယ် ပညာေရး�ုံး ။ အထူးပညာေရး

မသနမ်စွမ်းသူများပညာေရး အက်ဥပေဒ ၂၀၀၄((IDEA 2004) ပါအချက်အလက်အားလံးု သည်
ချာတာေကျာင်းများအားလံးုအအေပ� လည်း  အကျ�ံး၀င်သည်

ပုိမုိြပည့်စုံေသာ အချက်အလက်များအတက်ွ ယူတာြပည်နယ် မိဘများစင်တာ၏
"အိင်ုအီးပီေဆာင်ရွက်မ�တင်ွ မိဘများပါ၀င်ေဆာင်ရွက်မ� ''လက်စဲွစာအပ်ုကုိ �ကည့်ပါ။

www.utahparentcenter.org/publications/handbooks
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