
ပညာေရးဆုိင်ရာ ရညမှ်နး်ချက်ပနး်တုိင်
သတ်မှတ်ြခင်း

သင်၏ကေလးသည် တစ်ဦးချင်းပညာသင်�ကားေရးအစီအစ�် (IEP)တင်ွ ပါ၀င်ပုိင်ခွင့်�ိှ�ပီဆုိပါစိ� ၊
ေ�ှ�တဆင့်ဘာလပ်ုမလဲ။ (IEP)အဖ�ဲတွင် ပါ၀င်သူများမှာ ၊ ပညာေရး ဆုိင်ရာ က�မ်းကျင်သူများ၊
ေကျာင်း၀နထ်မ်းများ၊ မိဘများ၊ အသက်၁၄�ှစ်�ှင့်အထက်ေကျာင်းသားများ�ှင့်
သင့်ကေလး၏အထူးလိအုပ်ချက်များတွင် က�မ်းကျင်သူများြဖစ်သည။်  

ရညမှ်နး်ချက်ပနး်တုိင်ဟူသည ်ဘာလ။ဲ

တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာ တစ်�ှစ်တာ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ု ဆုိသည်မှာ ကေလးအတက်ွ
လိအုပ်ေသာအခနး်က�တစ်ခုကုိ  ကေလး သည် တစ်�ှစ်အတင်ွး ေအာင်ြမင်စွာ
စွမ်းေဆာင်�ိင်ုရနသ်င့်ေလျာ်သည်ဟ ု အိငိုအီးပီအဖ�ဲ၏တင်ြပချက်ြဖစ်သည်။  ေကျာင်းစာ�ှင့်
ေြပာဆုိလ�ပ်ေဆာင်မ� �ှစ်ရပ်လံးု၏တိးုတက်မ�ကုိ တိင်ုးတာရန် ရည်မှနး်ချက်များ
ကုိေရးသား�ိင်ုသည်။ သင့်ကေလးအတက်ွ သီးသန ့လိ်အုပ်ချက်အတက်ွ အထူးစီမံထားသည့်
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများ ကုိေရးသားထားြခင်းြဖစ်သြဖင့် အဖဲွ ◌အ့ေနြဖင့် ပုိ၍
လိတိုးုပုိေလ�ာလ့ပ်ု�ိင်ုပါသည်။  သင်သည် မိဘတစ်ဦးအေနြဖင့်
ဤရည်မှနး်ချက်များေရးဆဲွရာတင်ွ အလနွအ်�ကီးေသာ အခနး်က�မှ ပါ၀င်ပါသည်။

ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုချမှတ်ြခင်း အဆင့်များ
အေ�ကာင်းအရာ - တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာ  တစ်�ှစ်တာ
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုတင်ွ ေအာက်ပါတိ�ပါ၀င်သည်။

1. လက်�ိှ ေကျာင်းပညာေအာင်ြမင်မ��ှင့်
လ�ပ်�ှားမ�ဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်မ� (PLAAFP)  �ှင့်

2. တစ်�ှစ်တာ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ု။

သင့်ေကျာင်းသားများ၏ေကျာင်းပညာ�ှင့်
လ�ပ်�ှားမ�ဆုိင်ရာလိအုပ်ချက်များ�ှင့် လိက်ုေလျာညီေထွးစွာ
ပိ� ေပးမည့်အဓိကေသာခ့ျက်သည် သင့်ေကျာင်းသား၏လက်�ိှ
ေဆာင်ရွက်မ�အဆင့်ပင်ြဖစ်ေပသည်။
ေရွးချယ်�ိင်ုေသာအြခားသုံးသပ်မ�သုံးေသာေကျာင်းသားများအတက်ွလည်း
ရာထားချက်သိ� မဟတ်ု ရည်မှနး်ချက်များ ပါဝင်ရပါမည်(STOs),
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ယင်းတိ�သည် ေကျာင်းသာများ ပနး်တိင်ုသိ�  လှမ်း�ိင်ုရန ် ေြခလှမ်းေလးများ ြဖစ်သည်။
ေအာက်ပါအချက်အလက်များသည် ပညာေရးပနး်တိင်ုသတ်မှတ်ြခင်း အဆင့်များကုိ
ြပသသည်။

လက်�ိှ ေကျာင်းစာေအာင်ြမင်မ��ှင့်  ေြပာဆုိလ�ပ်�ှား�ိင်ုမ� အရည်အေသွး(PLAAFP)  �ှင့်
လက်�ိှ ေကျာင်းစာေအာင်ြမင်မ��ှင့်  ေြပာဆုိလ�ပ်�ှား�ိင်ုမ� အရည်အေသွး(PLAAFP)များ သည်
သုံးသပ်မ� ေဒတာများ အေပ� အေြခခံသည်။  (PLAAFP)သည် ေအာက်ပါေမးခွနး်များကုိ
ေြဖသင့်သည်ဖ.

● ကေလးသည် မည်သည်တိ� ကုိ စွမ်းေဆာင်�ိင်ုသနည်း။
● ကေလး၏မသနစွ်မ်းမ�သည် အေထွေထွသင်�ုိး��နး်တမ်းများတင်ွ ပါ၀င်မ��ှင့်

တိးုတက်မ�တိ�တင်ွ မည်သိ� အကျ�ိးသက်ေရာက်ေစပါသနည်း။ ပင်ရင်းသင်�ုိး��နး်တမ်း
)(မူ�ကိ�အရွယ်ကေလးများအတက်ွ ဆီေလလျာ်လ�ပ်�ှားမ� ?

PLAAFP ကုိ တာထွက်အြဖစ် အသုံးကျေစရန ်အလိ� ငှါ  ယင်းသည် တိင်ုးတာလိ� ရရန်
လိအုပ်သည်။ သိ� မှသာလ�င် ကေလး၏တိးုတက်မ�ကုိ တိင်ုးတာ�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။

တာတိရုည်မှနး်ချက်များ (STO)  သိ� မဟတ်ု စံများ
တာတိရုည်မှနး်ချက်များ  သိ� မဟတ်ု စံများသည် အေြပာင်းအလဲသုံးသပ်မ�များကုိ သုံးေသာ ,

ေကျာင်းသာများအတက်ွသာ လိအုပ်သည်။ ေကျာင်းသားအတက်ွ အသုံး၀င်မည်ထင်ပါက
အသင်းအေနြဖင့် တာတိရုည်မှနး်ချက်များ အချနိမ်ေရွး အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။
တစ်�ှစ်တာရည်မှနး်ချက်များ ေအာင်ြမင်ေရးအတက်ွ တာတိရုည်မှနး်ချက်များသည်
အထူးလိအုပ်ေသာအရည်အေသွးမျာနင့် အဆင့်များကုိ  ပုိင်းြခားြဖတ်ေတာက်ေပးထားသည်။
တာတိရုည်မှနး်ချက်များ�ှင့်စံများသည် ေအာက်ပါတိ�ေ�ကာင့်အကူအညီြဖစ်သည်။-

● သတ်မှတ်ထားေသာ ပညာရပ်ပုိင်းကုိ သတ်မှတ်ထားေသာ အချနိက်ာလအတင်ွး
ေကျာင်းသားမှ ဘာေတ ွကုိ ေလလ့ာရမည်ကုိ ေဖ� ြပသည်။

● ပနး်တိင်ုသိ�  ေရာက်ဖိ�  ေကျာင်းသား၏တိးုတက်မ���နး် မည်၍မည်မ��ိှသင့်သည်ကုိ
သတ်မှတ်သည်။

သင့်ကေလး၏ အုိင်အီးပီတွင် မညသ်ညတိ်�ပါ၀င်သင့်သနညး်။

● တုိင်းတာ�ုိင်ေသာ တစ်�ှစ်တာ ရညမှ်နး်ချက်ပနး်တုိင်များ
တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာ တစ်�ှစ်တာ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများတင်ွ အိင်ုအီးပီ အေနြဖင့် ကေလးကုိ
ေလလ့ာေစလိေုသာ သိ� မဟတ်ု ြပ�ြပင်ေစလိေုသာ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုမ�သိ� မဟတ်ု
ြပ�မူလပ်ုေဆာင်မ�ကုိ    ေဖ� ြပသည် ။ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများ သည် တိင်ုးတာ�ိင်ု�ပီး
တစ်�ှစ်တာ အတင်ွး ေကျာင်းသူေကျာင်းသားသည် သင်ယူ�ိင်ုစွမ်း�ိှေသာ အတိင်ုးအတာကုိ
ေဖာ်ြပရမည်?
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● တုိင်းတာ�ုိင်ေသာ အထက်တနး်ေကျာင်းလနွ ်ရညမှ်နး်ချက်ပနး်တုိင်များ
အေြပာင်းအလွဲလပ်ုဆဲ အိင်ုအီးပီများသည်လည်း တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာ အတက်တနး်ေကျာင်းလနွ်
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများ �ိှရန ်လိအုပ်ေပသည်။ ၄င်းတိ� ကုိ အများအားြဖင့်
ကေလးများကုိယ်တိင်ု၏ စကားလံးုများြဖင့် ေရးသားသည်

● ပညာေရးဆုိင်ရာ ပနး်တုိင်များ
တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာ တစ်�ှစ်တာ ရည်မှနး်ချက်ပနး်း( အြပာင်းအလဲ သုံးသပ်မ�များသုံးေသာ ,

ေကျာင်းသာများအတက်ွ  တာတိရုည်မှနး်ချက်များ  သိ� မဟတ်ု စံများ)ေရးသားြခင်းသည်
အိင်ုအီပီ၏လပ်ုစဥ်များတင်ွ ပါ၀င်သည်၊   တစ်�ှစ်တာရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများသည်
အထူးပညာေရး�ှင့် ၄င်း�ှင့်ပတ်သက်ေသာ ၀နေ်ဆာင်မ�များလိေုသာ ကေလး ၏
လိအုပ်မ�များြဖည့်တင်းေပးရန ်ြဖစ်သည်။   ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများသည် ေအာက်ပါတိ�
ကုိဦးတည်သည်။ - -

1. ရည်��နး်ထားေသာကေလး၏  စွမ်းရည်�ှင့်  လက်�ိှပညာေရးေအာင်ြမင်မ��ှင့်
စွမ်းေဆာင်�ိင်ုမ�တိ�အ�ကား ကွာဟမ�ကုိ ေစ့ေပးရန။်

2. ကေလးအား စွမ်းရည် တိးုြမင့် ေစရန ်ကူညီြခင်း။

တစ်�ှစ်တာ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများ(�ှင့် တာတိရုည်မှနး်ချက်များ သိ� မဟတ်ု စံများ) သည်
အိင်ုအီးပီ (IEP) တင်ွ ေရးမှတ်ထားသည့် စာရင်းအတိင်ုး ကေလး၏လိအုပ်မ�များအတကွ
◌ေ်ဆာင်ရွက်သွားမည်။  ၄င်းတိ�သည် ခေလးများ၏ မသနစွ်မ်းမ��ှင့် စာသင်မ�တင်ွ
အေ�ှာက်အယှက် ြဖစ်မ�သိ� မဟတ်ု ပညာေရးဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်မ� ြပဿနာများ
ေလ�ာချေရးတိ� ကုိ အာ�ုံစူးစုိက်မည်/

ပညာေရးဆုိင်ရာ ရညရွ်ယ်ချက်ပနး်တုိင်များ
ပညာေရးဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ပနး်တိင်ုအများစုသည် ေအာက်ပါ အကန ့မ်ျားတင်ွ အနည်းဆုံး
တစ်ခု ကျေရာက်သည်။ -

● အတနး်ေကျာင်းပညာေရးဆုိင်ရာ -စာဖတ်ြခင်း၊ အေရးအသား၊ သတ်ပုံ။ သင်ချာ။ သိပ�ံ။
● ကုိယ်ထူကုိယ်ထ - စားေသာက်ြခင်း၊ အ၀တ်အစားလည်းြခင်း၊ ေစျး၀ယ်ြခင်း။

ခရီးသွားြခင်း၊ ေဘးအ��ရာယ်ကင်းမ�။ ေငတိွင်ုးတာြခင်း
● သွားလာလ�ပ်�ှားမ� �ကမ်းကျင်မ� - စက်ဘီးစီးြခင်း၊ ခုနေ်ပါက်ြခင်း၊ ေလာက်ေရးလှ၊

�ကယ်သီးတယ်ွြခင်း၊ ဇစ်ဆဲွြခင်း
● လမူ�ဆက်ဆံေရး၊ စိတ်ခံစားမ�ဆုိင်ရာ �ကမ်းကျင်မ� -  ေဝစားမ�စားအကျင့်၊ မိတ်ဖ�ဲ ြခင်း

သူငယ်ြခင်းဖ�ဲ ြခင်း။  အသစ်အဆနး် စမ်းသပ်လိစိုတ်၊ ြပံ�းရယ်ြခင်း၊ အစခံရလ�င် တံ� ြပနပုံ်
● အလပ်ုတာ၀န၊် အလပ်ုတာ၀န ်အ�ကိ� �ကမ်းကျင်မ�များ - လမ်း��နမ်�ကုိ

လိက်ုနာတတ်ြခင်း။ အလပ်ုကုိ �ပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကိရိယာတနဆ်ာပလာ
သုံးတတ်ြခင်း၊ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲတတ်ြခင်း၊ လပ်ုငနး်ခွင်ဆက်ဆံေရး
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● ကုိယ်��တ်အမူအရာ - ေဒါသ ထိနး်တတ်မ�။ အလပ်ုကုိ တစုိက်မတ်မတ်လပ်ုမ�၊
��န�်ကားချက်များလိက်ုနာတတ်မ�၊ စာသင်ခနး်ကျင့်၀တ်ထိနး်တတ်မ�၊ စီတ်ခံစားမ�များကုိ
ပုိင်�ိင်ုစွာ ကုိင်တယ်ွ�ိင်ုမ�,

● စကားေြပာ / ဆက်ဆံေရး -  လက်�ှင့် အချက်ြပမ�စကားကုိ နားလည်ြခင်း၊ စကားေြပာ
အသံထွက်၊ �ှင့် စကားေြပာမှတ်ညာ�် တိ� ကုိေလလ့ာြခင်း။

သုံးသပ်မ� မှရေသာ အချက်အလက်  ေဒတာကုိ (သင်တနး်သားများ၏) လိအုပ်ချက် ေနရာများ
ေပ�လင်ွေစရန ်အတက်ွ အသုံးချသည်။  အိင်ုအီးပီပါ ဆီေလျာ်ေသာ
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများ�ှင ့၀နေ်ဆာ်ငမ�များသည် သင့်ေလျာ်ေသာ ေနရာများသိ�
ပိ� ေပးလိမ့်မည်။  လိအုပ်ေသာ၀နေ်ဆာင်မ�များအတက်ွ ရည်မှနး်ချက်များကုိ
ေရးသားဆုံးြဖတ်�ပီးလ�င် သင့်အေန�ှင့်စ�်းစားရမည့်အချက်သည် - ေကျာင်းသားသည်
မည်သည့် ကန ့သ်တ်မ�အနည်းဆုံးေနရာတင်ွ အေကာင်းဆုံးဤ၀နေ်ဆာင်မ�များကုိ
ရ�ိင်ုသနည်းဆုိသည့်အချက်ြဖစ်သည်။.

General Education and the IEP

အေထွေထွပညာေရးအစီအစ�်တင်ွ လိက်ုေလျာညီစွာ လိတိုးုပုိေလျာ့ လိအုပ်မ�များကုိ
ပညာေရးရည်မှနး်ချက်ချမှတ်စ�်အဆင့်တင်ွ ကုိင်တယ်ွသင့်�ပီး ၄င်းတိ� ကုိ အိင်ုအီးပီတင်ွ လည်း
ထည့်သွင်း�ိင်ုသည်။  ကုိင်တယ်ွေနရာချထားမ� လိတိုးုပုိေလျာြ့ပင်ဆင်မ�များသည်
အေထွေထွသင်�ုိး��နး်တမ်းအြပင် ြပည်နယ်�ှင့်ခ�ုိင် သုံးသပ်မ�များ�ှင့်လည်း အကျ�ံး၀င်သည်။
ြပညန်ယ်�ှင့်ခ�ုိင်သုံးသပ်မ�များတွင် သင်တနး်သားသည် ေနရာထုိင်ခင်းအသုံးအေဆာင်များ
သုံး�ုိင်ရန ်ယင်းတိ�ကုိ အုိင်အီးပီတွင် ေရးသွင်းထားရမည။် အတနး်ထဲတွင်လညး်ပုံမှန်
သုံးေနရမည။် 

ကုိင်တယ်ွေနရာချထားမ�များသည် လိအုပ်သလို
ေြပာင်းလဲြပ�ြပင်ေဆာင်ရွက�ပုံေဆာင်ရွက်နည်းြဖစ်သည်.- ေကျာင်းသားအား  ေကျာင်း၊
စာသင်ခနး်၊ သုံးသပ်မ�တိ�တင်ွ ကျင့်သုံးေလ�ိှ့ေသာ တညီူစွာပါ၀င်မ� အခွင့်အလမ်း  ေပးသည့်
ေဆာင်ရွက်ချက်အတိင်ုးြဖစ်သည်။   အေြပာင်းအလဲများသည် ေကျာင်း၊  ြပည်နယ် �ှင် ခ�ုိင်
စံ များကုိ  အေြခခံအားြဖင့်ေရာ ေြပာေလာက်ေအာင်အတိင်ုးအတာအားြဖင့်လည်းေကာင်း
 အေြပာင်းအလဲမ�မြပ�ပါ။  ေကျာယ်းသားသည် အြခားေကျာင်းသားမျာနည်းတူ တညီူေသာ
အေထွေထွသင်�� ိ��နး်တမ်းမျာကုိ သင်ယူေနပါသည်။

ကုိင်တွယ်ေနရာချထားမ� ဥပမာများ

● ေကျာင်းစာ အိမ်စာများကုိ အရစ်လိက်ုပုိင်း၍  တာ၀နတိ်ေုလးများေပးြခင်း။ မ�ကာခနဏ
သတိေပးြခင်း။

● ေကျာင်းစာအိမ်စာများ �ပီးစီးေစရန ်အချနိ ်ပုိ၍ေပးြခင်း။
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● စါေမးပဲွများကုိ ��တ်ြဖင့်စစ်ြခင်း။ စာေမးပဲွကုိ �ပီးစီးေအာင် ေြဖဆုိ�ိင်ုရန်
အချနိတိ်းုေပးြခင်း။

● ေကျာင်းမှတ်စုမိတ်တကုိူ သင်တနး်သားသိ�  ေပးြခင်း။  မှတ်စုေရးရာတင်ွ
ြမင်လယ်ွေသာ�ုပ်ပုံကားချပ်များကုိ သုံးြခင်း။

● စာသင်ခနး်တင်ွ မုိက်ခ�ုိဖုနး် စကားေြပာခွက်များ အသံချ�ဲစပီကာများသုံးြခင်း။
● သင်ခနး်စာများကုိ မျက်စိအားနည်းသူဖတ် ေဖါင်း�ကသင်ေကတ သိ� မဟတ််ု အသံထွက်

ြဖင့် အစားထုိး သုံးြခင်း။

ြပ�ြပင်ေြပာင်းလမဲ�
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�များသည် စံ��နး်သိ� မဟတ်ု လိအုပ်မ�များကုိ လိအုပ်သလိ ုအေြခခံအားြဖင့်
ေသာ်လည်းေကာင်း အတိင်ုးအတာတစ်ခုအထိေသာ်လည်းေကာင်း ေြပာင်းလဲေစသည်
သုိမဟတ်ုနမ့်ိကျေစသည်။-   ကေလး ေလလ့ာရမည့် အရာကုိ ေြပာင်းလဲေစသည်။
ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲမ�များတင်ွ ဆီေလျာ်ေအာင်ြပ�ထားေသာအစီအစ�်၊ ပါ၀င်ေသာအေ�ကာင်းအရာ
သိ� မဟတ်ု ��န�်ကားမ�တိ ု◌ပ့ါ၀င်�ိင်ုသည်။

● ေကျာင်းစာများ အိမ်စာများ ေကျာင်းစီမံချက်များသိ� မဟတ်ုစာေမးပဲွများ ကုိ
အတိင်ုးအတာေလျာြ့ခင်း၊ �ှင့်ပုိမုိလယ်ွကူေစရန ်ြပ�လပ်ုြခင်း၊

● အဆင့်သည် -စီ (C)- ထက်နမ့်ိလ�င့် အေအာင်/ အ��ံး နည်းကုိ သုံးစဲွပါ။
အမှားြပင်ဆင်�ပီးေသာ လပ်ုရပ်ေပ�  အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။

● ကေလး၏ မသနစွ်မ်းမ��ှင့် တစ်ကုိရည်ြပ�မူမ�အကျင့်တင်ွ ေဆးဖက်၀င်ေရာက်
ြပ�ြပင်မ�အစီအစ�်) အေပ�အေြခခံ၍ အတနး်တင်ွး ကုိယ််��တ်အမူအရာ ေမ�ာ်မှနး်ချက်ကုိ
ေြပာင်းလဲပါ။

က��ု်ပ်၏ကေလးသည ်ရညမှ်နး်ချက် ဘယ်�ှစ်ခု�ိှသင့်ပါသလ။ဲ
အိင်ုအီပီတင်ွ ရည်မှနး်ချက်များလနွး်လ�င် ပါ၀င်သူတိင်ုအတင်ွ ��ပ်ေထွး�ိင်ုပါသည်။
ေကျာင်သားသည် မည်မ�အထိ ကုိင်တယ်ွ�ိင်ုသည်ကုိ သတိြပ�ကာ ြဖစ်�ိင်ု ေြခ�ိှေသာ
ေမ�ာ်မှနး်ချက်များသာထားရန ်လိသုည်ကုိ သတိြပ�ရန ်အေရး�ကီးသည်။
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများကုိ ကုိင်တယ်ွ�ိင်ုသေလာက်သာ ထားသင့်သည်။  အများအားြဖင့်
စိတ်ပူသည့် အေ�ကာင်းအရာ�ကီးတစ်ခုတင်ွ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသာထားလ�င်
လံေုလာက်သည်။  ဉပမာအားြဖင့် သခ်ျာအတက်ွအချက်၊ ဖတ်�ကားနားလည်မ�၊
ေြခခံစာဖတ်အရည်အေသွး၊ ြပ�မူကျင့်�ကံမ��ှင့် ဆီေလျာ်ေသာ ကျနး်မာေရးပညာ

အေြခခံသင်�ုိး��နး်တမ်း သိ� မဟတ်ု ြပည်နယ်မှလိအုပ်ေသာ
ေကျာင်းသားတိင်ုးအတက်ွသင်�ုိး��နး်တမ်းတင်ွ တိးုတက်မ�ကုိ ေကျာင်းမှ တိင်ုးတာရန်
တာ၀န�ိှ်သည်။  IDEA သည် မသနမ်စွမ်းေကျာင်းသားများသည် အေထွေထွသင်�ုိး��နး်တမ်း
ကုိသင့်�ကားခွင့်�ိှသည်ဟ ုလည်းအထူးြပ�သည်။  သင့်ကေလး
သင်ယူမည့်အေြခခံသင်�ုိး��နး်တမ်း( အေထွေထွသင်�ုိး��နး်တမ်း) တင်ွ လည်း
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ရည်မှနး်ချက်များကုိ ေရွးချယ်�ိင်ုသည့်အေလအ့ထ�ိှပါသည်။
သာမနေ်ကျာင်းသားများအဆင့်ေလာက် သင့်ကေလးသည် လပ်ုေဆာင်�ိင်ုစွမ်း
မ�ိှသည့်တိင်ုေအာင်။ သင်သည် ကေလး၏မိဘေနြဖင့် အမာခံသင်�ုိး��နး်တမ်း�ှင့်
အလားတညူ�ိကာ မိမိ ခေလးအတက်ွ ရည်မှနး်ချက်ထားလိစိုတ်�ိှေကာင်း�ိှေပလိမ့်မည်။
ယင်းသိ� ြဖင့် သင့်ကေလးသည် အမာခံသင်�ုိး��နး်တမ်းကုိ လက်လှမ်းမီကာ
ကာလ�ကာြမင့်လာသည်�ှင့်အမ� တိးုတက်လာလိမ့်မည်။  သိ� ေသာ်လည်း ဦးစားေပးသင့်သည်မှာ
ကေလးအတက်ွ အလိအုပ်ဆုံးေနရာများကုိ ဦးစားေပးရန ်ြဖစ်၏။

သင့်ကေလး၏အုိင်အီးပီ(IEP)တွင် သင်ဘယ်အခနး်က�တွင် ပါ၀င်သလ။ဲ 

ဤအခနး်အစ�်အဆက်တင်ွမိဘများသည် အေရးပါေသာ က�မှပါ၀င်သည်။
သင်သည်သင့်ကေလးအေ�ကာင်းကုိ အသိဆုံးြဖစ်သည်။ မိမိကေလး၏ အားသနမ်�
အားနည်းမ�များကုိ သင်တင်ြပပုံသည်  လနွစွ်ာအေရး�ကီး�ပီး အဖ�ဲမှ ကေလးအတက်ွ
ရည်မှနး်ချက်များေရးချနိတ်င်ွ အသုံး၀င်ေပသည်။ မိမိကေလးအတက်ွ ရည်မှနး်ချက်များ
ကူညီေရးရနြ်ပင်ဆင်ေနချနိတ်င်ွ ေအာက်ပါေမးခွနး်များကုိ မိမိကုိယ်မိမိ ေမးြမနး်လိေုပလိမ့်မည်။

● က��်ပ်ု၏ကေလးသည် ယခု ဘာေတလွပ်ု�ိင်ု�ပီး၊ ဘာေတ ွမလပ်ု�ိင်ုသနည်း။ လက်�ိှ
က�မ်းကျင်မ�သိ� မဟတ်ု အသိပညာဗဟသုုတ။  (၄င်းကုိ PLAAFP တင်ွ ေတ��ိင်ုသည်။)

● က��်ပ်ုကေလးအတက်ွ ဤလိအုပ်ချက်သည် က��်ပ်ုကေလး၏မသနစွ်မ်းမ��ှင့်
မည်သိ� ပတ်သက်သနည်း။

● ဤ�ှစ် တစ်�ှစ်တာကုနသ်ည်�ှင့် က��်ပ်ုသည် က��်ပ်ုကေလးကုိ ဘာေတသိွေစချင်သလဲ။
ဘာေတလွပ်ု�ိင်ုေစလိသုလဲ။   ဤဟာ ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ ေမ�ာ်လင့်ချက်ြဖစ်ပါသလား။

● မိမိကေလးသည် ယခု အဲဒါကုိ ဘာေ�ကာင့် မလပ်ု�ိင်ုသလဲ။ ရည်မှနး်ချက်
ေအာင်ြမင်ေရးတင်ွ အ ေ�ှာက်အယှက်ြဖစ်ေစေသာ မသနစွ်မ်းမ�သညိ မည်သိ� ေသာ
မသနစွ်မ်းမ�မျ�ိးြဖစ်ပါ ြဖစ်သနည်း။  ကုိင်တယ်ွြပ�ြပင်ရမည့်အရာများသည်
အဘယ်နည်း။

● မိမိတိ�ခေလးအတက်ွ ဘ,ယ်ေနရာက စရမည်နည်း/
● ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုသည် တိင်ုးတာလိ� ရ�ိင်ုပါသလား? က��်ပ်ုတိ�

လိခုျင်ေသာအရာသည် ေစာင့်�ကည့်�ိင်ုေသာ တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာအရာလား။
● ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုေအာင်ြမင်ရန ်အလိ� ငှါ ချက်ချင်းအေရးယူရမည့်

အဆင့်များ�ိှပါသလား။ သိ� ဟတ်ု တာတိရုည်မှနး်ချက်များသိ� မဟတ်ုစံများ �ိှပါသလား/
(အ ေြပာင်းအလဲ သုံးသပ်မ�များသုံးေသာ , ေကျာင်းသာများအတက်ွ
ယင်းတိ� လိအုပ်ပါသည်။)

● တာတိရုည်မှနး်ချက်များ  သိ� မဟတ်ု စံများကုိ သုံးေနပါက ယင်းတိ� ကုိမည်သိ�
တိင်ုးတာ�ိင်ုမည်နည်း။  ၄င်းတိ�သည် (PLAAFP) မှ ေန၍
တစ်�ှစ်တာရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုသိ�  ဦးတည်မည့် တိင်ုးတာ�ိင်ုသည့် �ှင်းလင်းေသာ
ေစာင့်�ကည့်�ိင်ုသည့် ကေလးများေအာင်ြမင်မ�သိ�  ေြခလှမ်းများြဖစ်ပါသလား။
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● ေကျာင်း၀နထ်မ်းများသည်  ဆီေလျာေသာ တိင်ုးတာ�ိင်ုေသာ
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများကုိ သိပါလိမ့်မည်။  မိဘများ၏ တာ၀နသ်ာြဖစ်သည်ဟု
ဆုိလိြုခင်းမဟတ်ုပါ။  သိ� ေသာ်လည်း  ဤလပ်ုငနး်စ�်သည်
မည်သိ� မည်ပုံအလပ်ုလပ်ုသည်၊ ေကာင်းေသာ ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုတိ�သည်
ဘာဘဲဆုိတာ ကုိ ေကာင်းမွနစွ်ာသိ�ိှနားလည်ထားြခင်းသည် မိဘများအေနြဖင့်
ဤအစ�်အဆက်တင်ွ သိနားလယ်ေသာပါ၀င်သူများအေန�ှင့်လည်းေကာင်း
ကေလးများ၏တိးုတက်မ�ကုိ ေစာင့်�ကည့်ရာတင်ွလည်းေကာင်း
အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစပါသည်/  ကေလးအတက်ွ ရည်မှနး်ချက်များသည်
ခေလး၏လိအုပ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီသင့်သည်ဟ' မိဘများအေနြဖင့် ေမ�ာ်မှနး်ခွင့်�ိှ�ပီး
ေအာင်ြမင်ရန ်တက်ွချက်ထားရမည်။
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