အိုင်အီးပီ အစည်းအဝေးအပြီ း ဆက် လပ
ု ် ရန်
အိ င
ု ်အီးပီ အစည်းအဝေးအပြီ း မိ ဘများနောက်ဆက်တဲလ
ွ ပ
ု ် ရများ လုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေး၏အိ င
ု ်အီးပီ
စတင်အကောင်အထည် ဖေါ် ခြင်းကို အောင်မြင်စေရန် ပိုမိုသေချာစေပါသည်။ အောက်ပါတို့ သည်
အကြံပေးချက်အချ ို့ဖြစ် ပါသည်။
●

●

●
●

●

သင့်ကလေး၏တိးု တက်မှုများကို မော် နတ
ီ ာလုပ်ပါ
သို့ မဟုတ်ဒေါက်ထောက်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လောက်ကြာခြားပြီ း ကျောင်းမှ
တိးု တက်မှုအစီ ရင်ခံစာများနှင့် ဆက်သွယ်မှုများရမည်နည်း၊
သင်သည်အချ ိန်မရွေးကျောင်းသို့ သင့်ကလေး၏အခြေအနေမေးနိင
ု ်သည်။
တိးု တက်မှုသည် ကြေနပ် မှုမရှ ိ လောက်ရင် သို့ မဟုတ် ကလေး၏တိးု တက်မှုကို
ထိခိုက်နေသည့် ပြဿနာပေါ်နေသည်ဟု သင်မှထင်လျှင်
အစည်းအဝေးခေါ် ခို င်းပါ။
သင့်ကလေး၏လတ်လောအခြေအနေကို သုံးသပ် ရန် ကျောင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
အနည်းဆုံး နှစ်ကုန ် ပြန်လည်သုံးသပ် မှု နှင့် /သို့ မဟုတ် အစည်းအဝေးကို မျှော် လင့်ထားပါ။
သင့်ကလေး၏အခြေအနေကို အပြောင်းအလဲကာလတစ် ခုမရောက်ခင် ပြန်လည်သုံးသပ် ပါ။
(ဥပမာ- မူလတန်းမှ အလယ်တန်းသို့ ) ဘာတွေအဆင်ပြေခဲ့ သလဲ၊ လာမည့် အိ င
ု ်အီးပီ တင
ွ ်
ပါသင့်သည်များကို လေ့လာပါ။
ကျောင်း၀န်ထမ် းများကို သူတို့၏ကျ ိုးပမ် းအားစိုက်ထုတ်မှုများအတွက်
ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါ။ ဘာတွေအဆင်ပြေနေသလဲဆိုတာ သူတို့ကို အသိပေးပါ။ သူတို့ရဲ ့
ကြိးကြပ် သူများကို လည်း အသိပေးပါ။

IDEA 2004အရ အချ ိန်ဘယ်လောက် ကြာတစ် ခါ တစ် နှစ်တာရည်မှနး် ချက် ပန်းတိုင်နှင့် နှိုင်းသော
ကလေး၏တိုးတက် မှု အသိပေးစာများကို မိ ဘများထံ ပေးပို့ ရမည် ဆို တာ
မမေ့ ပါနဲ။့

ကလေး၏တိုးတက် မှုကိုမော်နတ
ီ ာလုပ်ပါ (ဒေါက် ထော်ကြည့ပ
် ါ)

အိ င
ု ်အီးပီ ကို ရေးသားပြီ းနောက်
စတင်အကောင်အထည်ဖေါ် ပြီ ဆိုလျှင့် အိ င
ု ်အီးပီ ကို
မော် နတ
ီ ာလုပ်ဆောင်နေရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်။
မော် နတ
ီ ာလုပ်ဆောင်မှုသည် မိ ဘများ ကုသသူများ ဆရာ
ဆရာမများ နှင့် အခြားပတ်သက်သူများသည်ကလေးကို
မကြာခဏ သုံးသပ် နင
ုိ ်ပြီး အစီ အစဉ်ကို သုံးသပ် နင
ုိ ်သည်။
အစီ အစဉ်တစ် ခုသည် သေချာပေါက်အောင်မြင်မည်
မအောင်မြင်ကို မသိနင
ုိ ်သောကြောင့်
မော် နတ
ီ ာလုပ်ဆောင်မှုသည် လွနစ
် ွာ ရေးပါသည်။ သင်သည် ပြဿနာများကို စောစောတွေ့လျှင်
အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြဿနာဖြေရှ င်းရာတွင် အစီ အစဉ်တင
ွ ် လိအ
ု ပ် သည်များကို ပြုလုပ်နင
ုိ ်ကာ
ပိုမိုထိရောက်မည်။

2

သင့်လေး၏ဆောင်ရွက်ိုင်မျုနှင့် ကြီ းထွားမှု နှင့်ပတ် သက် ၍ မိ ဘတစ် အနေဖြင့် သင်သည် အကြိ မ်
ပို များစွာ အသိပေးစေလိပ
ု ါက သင့်တွင်အခွ င့်အရေးရှ ိ သည်။

ကလေး၏အစီ အစဥ်ကို ဒေါက် ထောက် ကြည့န
် ည်းအချ ို့
●

တိးု တက်မှု အစီ ရင်ခံစာများကို သုံးသပ် ပါ ကဏ္ဍတစ် ခုတင
ွ ် သင့်ကလေး၏ တိးု တက်မှုများကို
အစီ ရင်ခံစာများတွင် မှတ်တမ် းတင်ရပါမည်။

●

ကလေးအတွက် နေစဉ်
့ သို့မဟုတ်အပတ်စဉ် အိ မ်သုံးမှတ်တမ် းကို အသုံးပြုပါ။
အိ မ်သုံးမှတ်တမ် းဆိုသည်မှာ ကလေးအကြောင်း အိ မ်သို့ မှနမ
် ှနပ
် ို့ သည့်မှတ်စုများပါဝင်ေသာ
သို့ မဟုတ် ရှေ့နောက်သွားလိက
ု ်ပြန်လိက
ု ် လုပ်နင
ုိ ်သော လုပ်စရာစာရင်းဖြစ် သည်။
ကလေး၏လုပ်ဆောင်မှုများနမူနာများ ဆရာဆရာမများထံမှမှတ်စုများနှင့်
အခြားစာပေးစာယူများ အိ င
ု ်အီးပီ မိတ္တူများနှင့် သုံးသပ် မှုရလာဒ်များ စသဖြင့် ပါ၀င်သည်။
အိ မ်တင
ွ ်သင့်တွေ့ မြင်သော ကလေး၏တိးု တက်မှုသို့မဟုတ် အခက်အခဲ ဖြစ် စဉ်များကို
ရေးမှတ်ထားပါ။
ကလေးသည် အိ မ်သို့ ယူလာသောအလုပ်များကို ဂရု ပြုပါ။ အလုပ်တင
ွ ် ဆက်တိက
ု ်လိလ
ု ို
လျော့ရိလျော့ရဲဖြစ် နေလျှင်၊ ပြီ းအောင်မလုပ်လျှင်၊ သို့ မဟုတ် မမှနသေ
်
ာအဖြေတွေက
များလွနး် နေလျှင် ယင်းတိသ
ု ည့် ပြဿနာရှ ိ သောလက္ခဏာ ဖြစ် နင
ုိ ်သည်။
သင့်ကလေးလုပ်ဆောင်ရန်တို့သည် ဘယ်တော့မှ ခက်ခဲမှု တိးု မလာလျှင် ပြဿနာဟုဆိုနင
ုိ ်သည်။
နောက်ပီး အလုပ်သည် ခက်ခဲလန
ွ း် သလား သို့ မဟုတ် လွယ်လန
ွ း် သလားဆိုတာသတိပြုပါ။
မိ မိ၏ သဘာ၀အသိအတွင်းစိ တ်ကို ယုံကြည်ပါ။ သင့်ကလေးသည် စိ တ်မချမ် းသာခြင်းသို့ ဟုတ်
နေမကောင်းခြင်းသို့ မဟုတ် တစ် ခုခုဖြစ် နေသည်ဟထ
ု င်လျှင် ဆရာဆရာများနှင့်
ဆွေးနွေးသင့်သည်။
အိ းမေးလ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိ င
ု ်အိးပီ အဖွဲ၀င်များအား မိ မိကလေးလိအ
ု ပ် နေသည်များကို
တစ် ပြိုင်နက် အသိပေးရန်ရောက်သည်။ အီ းမေးလ်သည်
မိ မိကလေး၏နောက်ဆုံးတိးု တက်မှုများကို မှတ်တမ် းတင်ရာလည်းရောက်ပြီး

●
●
●

●

●

အိ င
ု ်အီးပီ အသင့်အဖွဲ ၀င်များနှင့် လည်းအပြန်အလှနဆ
် က်သွယ်ရှိခြင်းကို
မှတ်တမ် းတင်ရာရောက်သည်။

ဤ အချက်အလက်များကို ယူတာပြည်နယ်မနဘစင်တာ လက်စဲွစာအုပ်မှ ရယူခြင်းဖြစ် သည်။အိ င
ု ်အီးပီ အစဉ်အဆက်တင
ွ ် မိ ဘများပါတနာအဖြစ် ပူးတွဲပါ၀င်မှု မိ ဘများလက်စဲွစာစောင်

Utah Parent Center

www.utahparentcenter.org

1-801-272-1051

