ပညာရေးဆို င်ရာ ရည်မှနး် ချက် ပန်းတိုင်
သတ် မှတ်ခြင်း
သင်၏ကလေးသည် တစ် ဦးချင်းပညာသင်ကြားရေးအစီ အစဉ် (IEP)တွင် ပါ၀င်ပိုင်ခွင်ရ
့ ှ ိ ပြီဆိုပါစို့ ၊
ရှေ့တဆင့်ဘာလုပ်မလဲ။ (IEP)အဖွဲ့တွင် ပါ၀င်သူများမှ ာ ၊ ပညာရေး ဆို င်ရာ ကျွမ် းကျင်သူများ၊
ကျောင်း၀န်ထမ် းများ၊ မိ ဘများ၊ အသက် ၁၄နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသားများနှင့်
သင့်ကလေး၏အထူ းလိအ
ု ပ် ချက် များတွင် ကျွမ် းကျင်သူများဖြစ် သည်။ 

ရည်မှနး် ချက် ပန်းတိုင်ဟူသည် ဘာလဲ။

တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သော တစ် နှစ်တာ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ် ဆိုသည်မှာ ကလေးအတွက်
လိအ
ု ပ် သောအခန်းကဏ္ဍတစ် ခုကို ကလေး သည် တစ် နှစ်အတွင်း အောင်မြင်စွာ
စွမ်းဆောင်နင
ုိ ်ရန်သင့်လျော် သည်ဟု အိ င
ု ိအီးပီ အဖွဲ့၏တင်ပြချက်ဖြစ် သည်။ ကျောင်းစာနှင့်
ပြောဆိုလပ
ှု ် ဆောင်မှု နှစ်ရပ် လုံး၏တိးု တက်မှုကို တိင
ု ်းတာရန် ရည်မှနး် ချက်များ
ကိုရေးသားနိင
ု ်သည်။ သင့်ကလေးအတွက် သီးသနလ
် ့ ိအ
ု ပ် ချက်အတွက် အထူးစီ မံထားသည့်
ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များ ကိုရေးသားထားခြင်းဖြစ် သဖြင့် အဖွဲ ့အနေဖြင့် ပို၍
လိတ
ု ိးု ပိုလျှော့လပ
ု ် နင
ုိ ်ပါသည်။ သင်သည် မိ ဘတစ် ဦးအနေဖြင့်
ဤရည်မှနး် ချက်များရေးဆွဲရာတွင် အလွနအ
် ကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀င်ပါသည်။

ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်ချမှတ်ခြင်း အဆင့်များ
အကြောင်းအရာ - တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သော တစ် နှစ်တာ
ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်တင
ွ ် အောက်ပါတို့ ပါ၀င်သည်။
1. လက်ရှိ ကျောင်းပညာအောင်မြင်မှုနှင့်
လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှု (PLAAFP) နှင့်
2. တစ် နှစ်တာ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်။
သင့်ကျောင်းသားများ၏ကျောင်းပညာနှင့်
လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလိအ
ု ပ် ချက်များနှင့် လိက
ု ်လျောညီထွေးစွာ
ပို့ ပေးမည့်အဓိ ကသော့ချက်သည် သင့်ကျောင်းသား၏လက်ရှိ
ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ပင်ဖြစ် ပေသည်။
ရွေးချယ်နင
ုိ ်သောအခြားသုံးသပ် မှုသုံးသောကျောင်းသားများအတွက်လည်း
ရာထားချက်သို့မဟုတ် ရည်မှနး် ချက်များ ပါဝင်ရပါမည်(STOs),
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ယင်းတို့ သည် ကျောင်းသာများ ပန်းတိင
ု ်သို့ လှမ်းနိင
ု ်ရန် ခြေ
 လှမ်းလေးများ ဖြစ် သည်။
အောက်ပါအချက်အလက်များသည် ပညာရေးပန်းတိင
ု ်သတ်မှတ်ခြင်း အဆင့်များကို
ပြသသည်။

လက်ရှိ ကျောင်းစာအောင်မြင်မှုနှင့် ပြေ
 ာဆိုလပ
ှု ် ရှားနိင
ု ်မှု အရည်အသွေး(PLAAFP) နှင့်
လက်ရှိ ကျောင်းစာအောင်မြင်မှုနှင့် ပြေ
 ာဆိုလပ
ှု ် ရှားနိင
ု ်မှု အရည်အသွေး(PLAAFP)များ သည်
သုံးသပ် မှု ဒေတာများ အပေါ်အခြေခံ သည်။ (PLAAFP)သည် အောက်ပါမေးခွ နး် များကို
ဖြေသင့်သည်ဖ.

● ကလေးသည် မည်သည်တို့ကို စွမ်းဆောင်နင
ုိ ်သနည်း။
● ကလေး၏မသန်စွမ်းမှုသည် အထွေထွေသင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းများတွင် ပါ၀င်မှုနှင့်
တိးု တက်မှုတို့တွင် မည်သို့အကျ ိုးသက်ရောက်စေပါသနည်း။ ပင်ရင်းသင်ရု ိ းညွှနး် တမ် း
)(မူကြိုအရွ ယ်ကလေးများအတွက် ဆီ လေလျာ် လပ
ှု ် ရှားမှု ?
PLAAFP ကို တာထွက်အဖြစ် အသုံးကျစေရန် အလို့ ငှါ ယင်းသည် တိင
ု ်းတာလို့ ရရန်
လိအ
ု ပ် သည်။ သို့ မှသာလျှင် ကလေး၏တိးု တက်မှုကို တိင
ု ်းတာနိင
ု ်မည်ဖြစ် သည်။

တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များ (STO) သို့ မဟုတ် စံ များ

တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များ သို့ မဟုတ် စံ များသည် အပြောင်းအလဲသုံးသပ် မှုများကို သုံးသော ,
ကျောင်းသာများအတွက်သာ လိအ
ု ပ် သည်။ ကျောင်းသားအတွက် အသုံး၀င်မည်ထင်ပါက
အသင်းအနေဖြင့် တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များ အချ ိန်မရွေး အသုံးပြုနိင
ု ်ပါသည်။
တစ် နှစ်တာရည်မှနး် ချက်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များသည်
အထူးလိအ
ု ပ် သောအရည်အသွေးမျာနင့် အဆင့်များကို ပိုင်းခြားဖြတ်တောက်ပေးထားသည်။
တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များနှင်စ
့ ံ များသည် အောက်ပါတို့ ကြောင့်အကူအညီဖြစ် သည်။● သတ်မှတ်ထားသော ပညာရပ် ပိုင်းကို သတ်မှတ်ထားသော အချ ိန်ကာလအတွင်း
ကျောင်းသားမှ ဘာတွေ ကို လေ့လာရမည်ကို ဖေါ် ပြသည်။
● ပန်းတိင
ု ်သို့ ရောက်ဖို့ ကျောင်းသား၏တိးု တက်မှုနန
ှု း် မည်၍မည်မျှရှ ိ သင့်သည်ကို
သတ်မှတ်သည်။

သင့်ကလေး၏ အိုင်အီးပီ တွင် မည်သည်တု့ ိ ပါ၀င်သင့်သနည်း။
● တိုင်းတာနိုင်သော တစ် နှစ်တာ ရည်မှနး် ချက် ပန်းတိုင်များ
တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သော တစ် နှစ်တာ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များတွင် အိ င
ု ်အီးပီ အနေဖြင့် ကလေးကို
လေ့လာစေလိသေ
ု
ာ သို့ မဟုတ် ပြုပြင်စေလိသေ
ု
ာ လုပ်ဆောင်နင
ုိ ်မှုသို့မဟုတ်
ပြုမူလပ
ု ် ဆောင်မှုကို ဖေါ် ပြသည် ။ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များ သည် တိင
ု ်းတာနိင
ု ်ပြီး
တစ် နှစ်တာ အတွင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားသည် သင်ယူနင
ုိ ်စွမ်းရှ ိ သော အတိင
ု ်းအတာကို
ဖော် ပြရမည်?
Utah Parent Center

www.utahparentcenter.org

1-801-272-1051
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● တိုင်းတာနိုင်သော အထက် တန်းကျောင်းလွန ် ရည်မှနး် ချက် ပန်းတိုင်များ
အပြောင်းအလွဲလပ
ု ် ဆဲ အိ င
ု ်အီးပီ များသည်လည်း တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သော အတက်တန်းကျောင်းလွန ်
ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များ ရှ ိ ရန် လိအ
ု ပ် ပေသည်။ ၄င်းတို့ ကို အများအားဖြင့်
ကလေးများကိုယ်တိင
ု ်၏ စကားလုံးများဖြင့် ရေးသားသည်
● ပညာရေးဆို င်ရာ ပန်းတိုင်များ
တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သော တစ် နှစ်တာ ရည်မှနး် ချက်ပန်းး( အပြာင်းအလဲ သုံးသပ် မှုများသုံးသော ,
ကျောင်းသာများအတွက် တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များ သို့ မဟုတ် စံ များ)ရေးသားခြင်းသည်
အိ င
ု ်အီပီ၏လုပ်စဥ်များတွင် ပါ၀င်သည်၊ တစ် နှစ်တာရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များသည်
အထူးပညာရေးနှင့် ၄င်းနှင်ပ
့ တ်သက်သော ၀န်ဆောင်မှုများလိသေ
ု
ာ ကလေး ၏
လိအ
ု ပ် မှုများဖြည့်တင်းပေးရန် ဖြစ် သည်။ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များသည် အောက်ပါတို့
ကိုဦးတည်သည်။ - 1. ရည်ညန
ွှ း် ထားသောကလေး၏ စွမ်းရည်နှင့် လက်ရှိပညာရေးအောင်မြင်မှုနှင့်
စွမ်းဆောင်နင
ုိ ်မှုတို့အကြား ကွာဟမှုကို စေ့ပေးရန်။
2. ကလေးအား စွမ်းရည် တိးု မြင့်စေရန် ကူညီခြင်း။
တစ် နှစ်တာ ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များ(နှင့် တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များ သို့ မဟုတ် စံ များ) သည်
အိ င
ု ်အီးပီ (IEP) တွင် ရေးမှတ်ထားသည့် စာရင်းအတိင
ု ်း ကလေး၏လိအ
ု ပ် မှုများအတွက
်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ၄င်းတို့ သည် ခလေးများ၏ မသန်စွမ်းမှုနှင့် စာသင်မှုတင
ွ ်
အနှောက်အယှက် ဖြစ် မှုသို့မဟုတ် ပညာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှု ပြဿနာများ
လျှောချရေးတို့ ကို အာရုံစူးစိုက်မည်/

ပညာရေးဆို င်ရာ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်များ

ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိင
ု ်အများစုသည် အောက်ပါ အကနမ
် ့ ျားတွင် အနည်းဆုံး
တစ် ခု ကျရောက်သည်။ ● အတန်းကျောင်းပညာရေးဆိုင်ရာ -စာဖတ်ခြင်း၊ အရေးအသား၊ သတ်ပုံ။ သင်ချာ။ သိပံ္ပ။
● ကိုယ်ထူကိုယ်ထ - စားသောက်ခြင်း၊ အ၀တ်အစားလည်းခြင်း၊ စျေး၀ယ်ခြင်း။
ခရီ းသွားခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းမှု။ ငွေတိင
ု ်းတာခြင်း
● သွားလာလှုပ်ရှားမှု ကြွမ် းကျင်မှု - စက်ဘီးစီ းခြင်း၊ ခု နပေ
် ါက်ခြင်း၊ လောက်ရေးလှ၊
ကြယ်သီးတွယ်ခြင်း၊ ဇစ် ဆဲွခြင်း
● လူမှုဆက်ဆံရေး၊ စိ တ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ကြွမ် းကျင်မှု - ဝေစားမျှစားအကျင့်၊ မိ တ်ဖွဲ့ ခြင်း
သူငယ်ခြင်းဖွဲ့ ခြင်း။ အသစ် အဆန်း စမ် းသပ် လိစ
ု ိ တ်၊ ပြုံးရယ်ခြင်း၊ အစခံ ရလျှင် တုံ့ပြန်ပုံ
● အလုပ်တာ၀န်၊ အလုပ်တာ၀န် အကြို ကြွမ် းကျင်မှုများ - လမ် းညွှနမ
် ှုကို
လိက
ု ်နာတတ်ခြင်း။ အလုပ်ကို ပြီ းစီ းအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာ
သုံးတတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွ င်ဆက်ဆံရေး
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● ကိုယ်နတ
ှု ်အမူအရာ - ဒေါသ ထိနး် တတ်မှု။ အလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ်လပ
ု ် မှု၊
ညွှနကြ
် ားချက်များလိက
ု ်နာတတ်မှု၊ စာသင်ခန်းကျင့်၀တ်ထိနး် တတ်မှု၊ စီ တ်ခံစားမှုများကို
ပိုင်နင
ုိ ်စွာ ကိုင်တယ
ွ ် နင
ုိ ်မှု,
● စကားပြော / ဆက်ဆံရေး - လက်နှင့် အချက်ပြမှုစကားကို နားလည်ခြင်း၊ စကားပြော
အသံထွက်၊ နှင့် စကားပြောမှတ်ညာဉ် တို့ ကိုလေလ
့ ာခြင်း။
သုံးသပ် မှု မှရသော အချက်အလက်ဒေတာကို (သင်တန်းသားများ၏) လိအ
ု ပ် ချက် နေရာများ
ပေါ်လွင်စေရန် အတွက် အသုံးချသည်။ အိ င
ု ်အီးပီ ပါ ဆီ လျော် သော
ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များနှင့ ၀န်ဆော် ငမှုများသည် သင့်လျော် သော နေရာများသို့
ပို့ ပေးလိမ့်မည်။ လိအ
ု ပ် သော၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ရည်မှနး် ချက်များကို
ရေးသားဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင် သင့်အနေနှင်စ
့ ဉ်းစားရမည့်အချက်သည် - ကျောင်းသားသည်
မည်သည့် ကနသ
် ့ တ်မှုအနည်းဆုံးနေရာတွင် အကောင်းဆုံးဤ၀န်ဆောင်မှုများကို
ရနိင
ု ်သနည်းဆိုသည့်အချက်ဖြစ် သည်။.

General Education and the IEP
အထွေထွေပညာရေးအစီ အစဉ်တင
ွ ် လိက
ု ်လျောညီစွာ လိတ
ု ိးု ပိုလျော့ လိအ
ု ပ် မှုများကို
ပညာရေးရည်မှနး် ချက်ချမှတ်စဉ်အဆင့်တင
ွ ် ကိုင်တယ
ွ ်သင့်ပြီး ၄င်းတို့ ကို အိ င
ု ်အီးပီ တင
ွ ် လည်း
ထည့်သွင်းနိင
ု ်သည်။ ကိုင်တယ
ွ ်နေရာချထားမှု လိတ
ု ိးု ပိုလျော့ပြင်ဆင်မှုများသည်
အထွေထွေသင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းအပြင် ပြည်နယ်နှင့်ခရို င် သုံးသပ် မှုများနှင်လ
့ ည်း အကျ ုံး၀င်သည်။
ပြည်နယ်နှင့်ခရို င်သုံးသပ် မှုများတွင် သင်တန်းသားသည် နေရာထိုင်ခင်းအသုံးအဆောင်များ
သုံးနိုင်ရန် ယင်းတို့ ကို အိုင်အီးပီ တွင်ရေးသွင်းထားရမည်။ အတန်းထဲ တွင်လည်းပုံ မှန ်
သုံးနေရမည်။
ကိုင်တယ
ွ ်နေရာချထားမှုများသည် လိအ
ု ပ် သလို
ပြောင်းလဲပြုပြင်ဆောင်ရွက်ံပုံဆောင်ရွက်နည်းဖြစ် သည်.- ကျောင်းသားအား ကျေ

ာင်း၊
စာသင်ခန်း၊ သုံးသပ် မှုတို့တွင် ကျင့်သုံးလေ့ရှိသော တူညီစွာပါ၀င်မှု အခွ င်အ
့ လမ် းပေးသည့်
ဆောင်ရွက်ချက်အတိင
ု ်းဖြစ် သည်။ အပြောင်းအလဲများသည် ကျောင်း၊ ပြည်နယ် နှင် ခရို င်
စံ များကို အခြေခံ အားဖြင့်ရော ပြောလောက်အောင်အတိင
ု ်းအတာအားဖြင့်လည်းကောင်း
အပြောင်းအလဲမှုမပြုပါ။ ကျောယ်းသားသည် အခြားကျောင်းသားမျာနည်းတူ တူညီသော
အထွေထွေသင်ရှိုညန
ွှ း် တမ် းမျာကို သင်ယူနေပါသည်။

ကိုင်တွယ်နေရာချထားမှု ဥပမာများ
● ကျောင်းစာ အိ မ်စာများကို အရစ် လိက
ု ်ပိုင်း၍ တာ၀န်တိလေ
ု
းများပေးခြင်း။ မကြာခနဏ
သတိပေးခြင်း။
● ကျောင်းစာအိ မ်စာများ ပြီ းစီ းစေရန် အချ ိန် ပို၍ပေးခြင်း။
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● စါမေးပွဲများကို နှုတ်ဖြင့်စစ် ခြင်း။ စာမေးပွဲကို ပြီ းစီ းအောင် ဖြေဆိုနင
ုိ ်ရန်
အချ ိန်တိးု ပေးခြင်း။
● ကျောင်းမှတ်စုမိတ်တက
ူ ို သင်တန်းသားသို့ ပေးခြင်း။ မှတ်စုရေးရာတွင်
မြင်လယ
ွ ်သောရု ပ်ပုံကားချပ် များကို သုံးခြင်း။
● စာသင်ခန်းတွင် မိုက်ခရို ဖုနး် စကားပြောခွ က်များ အသံချ ဲ့စပီ ကာများသုံးခြင်း။
● သင်ခန်းစာများကို မျက်စိအားနည်းသူဖတ် ဖေါင်းကြွသင်ကေတ သို့ မဟုတ် အသံထွက်
ဖြင့် အစားထိုး သုံးခြင်း။

ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု

ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် စံ နန
ှု း် သို့ မဟုတ် လိအ
ု ပ် မှုများကို လိအ
ု ပ် သလို အခြေခံ အားဖြင့်
သော် လည်းကောင်း အတိင
ု ်းအတာတစ် ခုအထိသော် လည်းကောင်း ပြောင်းလဲစေသည်
သိုမဟုတ်နမ
ိ ့်ကျစေသည်။- ကလေး လေ့လာရမည့် အရာကို ပြောင်းလဲစေသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် ဆီ လျော် အောင်ပြုထားသောအစီ အစဉ်၊ ပါ၀င်သောအကြောင်းအရာ
သို့ မဟုတ် ညွှနကြ
် ားမှုတို ့ပါ၀င်နင
ုိ ်သည်။
● ကျောင်းစာများ အိ မ်စာများ ကျောင်းစီ မံချက်များသို့ မဟုတ်စာမေးပွဲများ ကို
အတိင
ု ်းအတာလျော့ခြင်း၊ နှင်ပ
့ ိုမိုလယ
ွ ်ကူစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း၊
● အဆင့်သည် -စီ (C)- ထက်နမ
ိ ့်လျှင့် အအောင်/ အရှုံ း နည်းကို သုံးစွဲပါ။
အမှားပြင်ဆင်ပြီးသော လုပ်ရပ် ပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။
● ကလေး၏ မသန်စွမ်းမှုနှင့် တစ် ကိုရည်ပြုမူမှုအကျင့်တင
ွ ် ဆေးဖက်၀င်ရောက်
ပြုပြင်မှုအစီ အစဉ်) အပေါ်အခြေခံ ၍ အတန်းတွင်း ကိုယ်နတ
ှု ်အမူအရာ မျှော် မှနး် ချက်ကို
ပြောင်းလဲပါ။

ကျွန်ုပ်၏ကလေးသည် ရည်မှနး် ချက် ဘယ်နှစ်ခုရှိသင့်ပါသလဲ။

အိ င
ု ်အီပီတင
ွ ် ရည်မှနး် ချက်များလွနး် လျှင် ပါ၀င်သူတိင
ု ်အတွင် ရှု ပ်ထွေးနိင
ု ်ပါသည်။
ကျောင်သားသည် မည်မျှအထိ ကိုင်တယ
ွ ် နင
ုိ ်သည်ကို သတိပြုကာ ဖြစ် နင
ုိ ်ခြေရှ ိ သော
မျှော် မှနး် ချက်များသာထားရန် လိသ
ု ည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးသည်။
ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များကို ကိုင်တယ
ွ ် နင
ုိ ်သလောက်သာ ထားသင့်သည်။ အများအားဖြင့်
စိ တ်ပူသည့် အကြောင်းအရာကြီးတစ် ခုတင
ွ ် ရည်ရွယ်ချက်တစ် ခုသာထားလျှင်
လုံလောက်သည်။ ဉပမာအားဖြင့် သခ် ျာအတွက်အချက်၊ ဖတ်ကြားနားလည်မှု၊
ခြေခံ စာဖတ်အရည်အသွေး၊ ပြုမူကျင့်ကြံမှုနှင့် ဆီ လျော် သော ကျန်းမာရေးပညာ

အခြေခံ သင်ရု ိ းညွှနး် တမ် း သို့ မဟုတ် ပြည်နယ်မှလိအ
ု ပ် သော
ကျောင်းသားတိင
ု ်းအတွက်သင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းတွင် တိးု တက်မှုကို ကျောင်းမှ တိင
ု ်းတာရန်
တာ၀န်ရှိသည်။ IDEA သည် မသန်မစွမ်းကျောင်းသားများသည် အထွေထွေသင်ရု ိ းညွှနး် တမ် း
ကိုသင့်ကြားခွ င်ရ
့ ှ ိ သည်ဟု လည်းအထူးပြုသည်။ သင့်ကလေး
သင်ယူမည့်အခြေခံ သင်ရု ိ းညွှနး် တမ် း( အထွေထွေသင်ရု ိ းညွှနး် တမ် း) တွင် လည်း
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ရည်မှနး် ချက်များကို ရွေးချယ်နင
ုိ ်သည့်အလေ့အထရှ ိ ပါသည်။
သာမန်ကျောင်းသားများအဆင့်လောက် သင့်ကလေးသည် လုပ်ဆောင်နင
ုိ ်စွမ်း
မရှ ိ သည့်တိင
ု ်အောင်။ သင်သည် ကလေး၏မိ ဘနေဖြင့် အမာခံ သင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းနှင့်
အလားတူညိက
ု ိ တ်ရှိကောင်းရှ ိ ပေလိမ့်မည်။
ှ ာ မိ မိ ခလေးအတွက် ရည်မှနး် ချက်ထားလိစ
ယင်းသို့ ဖြင့် သင့်ကလေးသည် အမာခံ သင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းကို လက်လှမ်းမီ ကာ
ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင်အ
့ မျှ တိးု တက်လာလိမ့်မည်။ သို့ သော် လည်း ဦးစားပေးသင့်သည်မှာ
ကလေးအတွက် အလိအ
ု ပ် ဆုံးနေရာများကို ဦးစားပေးရန် ဖြစ် ၏။

သင့်ကလေး၏အိုင်အီးပီ (IEP)တွင် သင်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါ၀င်သလဲ။

ဤအခန်းအစဉ်အဆက်တင
ွ ်မိဘများသည် အရေးပါသော ကဏ္ဍမှပါ၀င်သည်။
သင်သည်သင့်ကလေးအကြောင်းကို အသိဆုံးဖြစ် သည်။ မိ မိကလေး၏ အားသန်မှု
အားနည်းမှုများကို သင်တင်ပြပုံသည် လွနစ
် ွာအရေးကြီးပြီ း အဖွဲ့မှ ကလေးအတွက်
ရည်မှနး် ချက်များရေးချ ိန်တင
ွ ် အသုံး၀င်ပေသည်။ မိ မိကလေးအတွက် ရည်မှနး် ချက်များ
ကူညီရေးရန်ပြင်ဆင်နေချ ိန်တင
ွ ် အောက်ပါမေးခွ နး် များကို မိ မိကိုယ်မိမိ မေးမြန်းလိပေ
ု လိမ့်မည်။
● ကျွန်ပ
ု ် ၏ကလေးသည် ယခု ဘာတွေလုပ်နင
ုိ ်ပြီး၊ ဘာတွေ မလုပ်နင
ုိ ်သနည်း။ လက်ရှိ
ကျွမ် းကျင်မှုသို့မဟုတ် အသိပညာဗဟုသုတ။ (၄င်းကို PLAAFP တွင် တွေ့နိင
ု ်သည်။)
● ကျွန်ပ
ု ် ကလေးအတွက် ဤလိအ
ု ပ် ချက်သည် ကျွန်ပ
ု ် ကလေး၏မသန်စွမ်းမှုနှင့်
မည်သို့ပတ်သက်သနည်း။
● ဤနှစ် တစ် နှစ်တာကုနသ
် ည်နှင့် ကျွန်ပ
ု ် သည် ကျွန်ပ
ု ် ကလေးကို ဘာတွေသိစေချင်သလဲ။
ဘာတွေလုပ်နင
ုိ ်စေလိသ
ု လဲ။ ဤဟာ ဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သော မျှော် လင့်ချက်ဖြစ် ပါသလား။
● မိ မိကလေးသည် ယခု အဲ ဒါကို ဘာကြောင့် မလုပ်နင
ုိ ်သလဲ။ ရည်မှနး် ချက်
အောင်မြင်ရေးတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ် စေသော မသန်စွမ်းမှုသညိ မည်သို့သော
မသန်စွမ်းမှုမျ ိုးဖြစ် ပါ ဖြစ် သနည်း။ ကိုင်တယ
ွ ်ပြုပြင်ရမည့်အရာများသည်
အဘယ်နည်း။
● မိ မိတို့ခလေးအတွက် ဘ,ယ်နေရာက စရမည်နည်း/
● ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်သည် တိင
ု ်းတာလို့ ရနိင
ု ်ပါသလား? ကျွန်ပ
ု ် တို့
လိခ
ု ျင်သောအရာသည် စောင့်ကြည့်နင
ုိ ်သော တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သောအရာလား။
● ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်အောင်မြင်ရန် အလို့ ငှါ ချက်ချင်းအရေးယူရမည့်
အဆင့်များရှ ိ ပါသလား။ သို့ ဟုတ် တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များသို့ မဟုတ်စံများ ရှ ိ ပါသလား/
(အပြောင်းအလဲ သုံးသပ် မှုများသုံးသော , ကျောင်းသာများအတွက်
ယင်းတို့ လိအ
ု ပ် ပါသည်။)
● တာတိရ
ု ည်မှနး် ချက်များ သို့ မဟုတ် စံ များကို သုံးနေပါက ယင်းတို့ ကိုမည်သို့
တိင
ု ်းတာနိင
ု ်မည်နည်း။ ၄င်းတို့ သည် (PLAAFP) မှ နေ၍
တစ် နှစ်တာရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်သို့ ဦးတည်မည့် တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သည့် ရှ င်းလင်းသော
စောင့်ကြည့်နင
ုိ ်သည့် ကလေးများအောင်မြင်မှုသို့ ခြေလှမ်းများဖြစ် ပါသလား။

Utah Parent Center

www.utahparentcenter.org

1-801-272-1051

7

● ကျောင်း၀န်ထမ် းများသည် ဆီ လျောသော တိင
ု ်းတာနိင
ု ်သော
ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များကို သိပါလိမ့်မည်။ မိ ဘများ၏ တာ၀န်သာဖြစ် သည်ဟု
ဆိုလိခြ
ု င်းမဟုတ်ပါ။ သို့ သော် လည်း ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်
မည်သို့မည်ပုံအလုပ်လပ
ု ် သည်၊ ကောင်းသော ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်တို့သည်
ဘာဘဲ ဆိုတာ ကို ကောင်းမွနစ
် ွာသိရှိနားလည်ထားခြင်းသည် မိ ဘများအနေဖြင့်
ဤအစဉ်အဆက်တင
ွ ် သိနားလယ်သောပါ၀င်သူများအနေနှင်လ
့ ည်းကောင်း
ကလေးများ၏တိးု တက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရာတွင်လည်းကောင်း
အထောက်အပံ့ဖြစ် စေပါသည်/ ကလေးအတွက် ရည်မှနး် ချက်များသည်
ခလေး၏လိအ
ု ပ် ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်ဟ' မိ ဘများအနေဖြင့် မျှော် မှနး် ခွ င်ရ
့ ှ ိ ပြီး
အောင်မြင်ရန် တွက်ချက်ထားရမည်။
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