
အထူးညာေရး အစီအစ�်-

သင်သိသင့်သိထုိက်ေသာအချက်များ
အထူးပညာေရးအစီအစ�်ြဖင့် ပညာသင်ခွင့်ရေနေသာ ကေလးတစ်ဦး၏ မိဘေနြဖင့်သင်သည်
သင့်ကေလး ပညာေရးအတက်ွ အေကာင်းဆုံးအကျ�ိးေဆာင်ြဖ စ်�ိင်ုရန်
သင်သည်အဓိကေသာခ့ျက်များ ေလလ့ာနားလည်ရနအ်ေရး�ကီးသည်။ ဤလမ်း��န၏်
အဓိကအချက်များတင်ွေအာက်ပါ တိ�ပါဝင်သည်။-.

● မသနမ်စွမ်းမ��ိှသူများအတက်ွပညာေရး
အက်ဥပေဒ(IDEA)

● အထူးပညာေရး ကုိ အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိြခင့်း
● အထူးပညာေရး အစ�်အဆက်- :

● တရားဥပေဒ�ှင့်အညီအမ�ဖွင့်�ကားနာပုိင်ခွင့်
● ထပ်ဆင့်အကူအညီ လိအုပ်ပါသလား-

မသနစွ်မ်းမ��ိှသူများအတွက် ပညာေရးအက်ဥပ ေဒ
(IDEA)

မသနး်မစွမ်းသူများအတက်ွ ပညာေရးအက်ဥပေဒ(IDEA)

ေခ� ြ◌ပည်ေထာင်စုဥပေဒ၏ေကျးဇူးြဖင့်မသနး်မစွမ်းသူသင့်ကေလးသည် အခမ့ဲ သင့်ေလျာ်ေသာ
လထုူပညာေရးသင်ယူပုိင်ခွင့်�ိှပါသည်။ အဓိပ�ါယ်မှာ အသက် (၃)�ှစ် �ှင့် (၂၂)�ှစ်အ�ကား�ိှ
အ�ကံ�းငင်ေသာမသနစွ်မ်းကေလးများအား
အထူးပညာေရး�ှင့်၄င်း�ှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ၀နေ်ဆာင်မ�များကုိ သူတိ�၏မိဘများကုနက်ျစရိတ်မ�ိှပဲ
ခံစား�ိင်ုခွင့်�ိှသည်။ ဤဥပေဒသည် သင့်ကေလးအတက်ွ ဆုံးြဖတ်ချက်များချသည့်
အသင်းအဖ�ဲတင်ွ  မိဘများအားအဖဲွ ဝင်အေန�ှင့် တနး်တူ ပါ၀င်�ိင်ုေသာ အခွင့်အလမ်း�ှင့်
အခွင့်အေရးေပးထားသည်။ မိဘအေနြဖင့် သင့်တင်ွ ေအာက်ပါအခွင့်အေရးများ�ိှပါသည်,-

● သင်၏အခွင့်အေရးတစ်ရပ်သည် သင့်ဘာသာစကားြဖင့်ေရးထားေသာ သင့်အတက်ွ
မှနက်နေ်သာလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ (ဥပေဒအရ အခွင့်အေရး)များရ�ိှြခင်း။

● ထုိအခွင့်အေရးများကုိ အစ�်အဆက်တေလျာက်
သတ်မှတ်အချနိအ်ခါတင်ွေကျာင်းမှရယူပါ။

အထူးပညာေရး၏ အဓိပ�ါယ်
IDEAသည် ''အထူးပညာေရး''ကုိ  အထူးစီစဥ်ထားသည့် သင်�ကားမ�၊ မိဘများအတက်ွ
ကုနက်ျစရိတ်မ�ိှဘဲ မသနစွ်မ်းသူကေလး၏အထူးလိအုပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ေပးသည့် သင်�ကားမ�ဟု
ဆုိသည်။ သင်�ကားမ�တင်ွ ေအာက်ပါတိ�ပါ၀င်သည်_-
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● သာမန�ှ်င့် အထူးသင်တနး်များ
● အထူးေကျာင်းများ
● ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားမ� ပညာေရး သင်�ကားမိ� ချမ�
● အိမ်တင်ွ သင်�ကားေပးမ�
● ေဆး�ုံ�ှင့် သင်�ကားေရးေနရာများ
● လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ သင်�ကားေပးမ�

ထူးပညာေရးအစ�်အဆက်
အထူးပညာေရးအစဥ်အဆက်သည် မသနစွ်မ်းေသာ ကေလးအေနြဖင့် သူ၏လိအုပ်ချက်များ�ှင့်
ညီေသာ ပညာေရးကုိေသချာေပါက်ရ�ိှေစရေရးဆဲွထားြခင်းြဖစ်သည်။ ဤအစဥ်အဆက်တင်ွ
အပုိင်းများစွာ�ိှ�ပီး သင်ယူမ�သည် အဆင့်တိင်ုးအဆင့်တိင်ုးမှာ အတတူပဲူ အေရး�ကီးပါသည်။
sေအာက်ပါပုံသည် ဤအစဥ်အဆက် အလပ်ုလပ်ုပုံကုိ ထိမိစွာေဖ� ြပသည်။ အခနး်တိင်ုးကုိ
ေအာက်တင်ွ အ�ကမ်းမျဥ်းေဖ� ြပမည်ြဖစ်သြဖင့် ၄င်းကုိ လမ်း��နေ်ကာင်းအြဖစ်အသုံးြပပါ။

ေထာက်ခံေပးြခင်း / ကေလးအား �ှာေဖွြခင်း
သင့်ကေလးသည် ေကျာင်းတင်ွ အခက်အခဲ�ှင့် �ကံ�ေနရလ�င့် ကေလးကုိ
အထူးပညာေရးသုံးသပ်မ�သိ�  ရည်��နး်�ိင်ုငိသည်.  ဤေထာက်ခံမ�သည် မိဘြဖစ်ေသာ သင့်ထံမှ
သိ� မဟတ်ု ေကျာင်း သိ� မဟတ်ုသင်တနး်သားများထံမှလည်းလာ�ိင်ုပါသည်။
သုံးသပ်မ�ကုိ မိမိသည် မိဘ အေနြဖင့် ေတာင်းဆုိလာလ�င့် ေတာင်းဆုိမ�ကုိ စာြဖင့်ေရးသား�ပီး
သင်၏ပူပနမ်�များကုိ အ�ကမ်းမျဥ်းေဖ� ြပရမည်။ ဤသိ� ြဖင့် ကေလး၏ပညာေရးကုိ
မသနစွ်မ်းမ�တစ်ခုခုက ထိခုိက်  ေစေနသလားဆုိတဲ ့ အဆုံးအြဖတ်မှာ အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစပါသည်။  ေထာက်ခံမ�၏ ြဖစ် �ိင်ုေသာ  ရလာဒ်များ

● ေကျာင်းသည် သုံးသပ်မ�ကုိ ြပ�လပ်ုရန ်  ဆက်လပ်ုမည်။
● ေကျာင်းသည် သုံးသပ်မ�ကုိ လပ်ုရနမ်လိဟု ုဆုံးြဖတ်မည်။

ေကျာင်းသည် သုံးသပ်မ�ကုိ ြပ�လပ်ုမည် ြဖစ်ေစ မြပ�လပ်ုမည်ြဖစ်ေစ သူတိ�၏ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ
မိဘများထံစာြဖင့် ေရးသား၍ အသိေပးရမည်။ (စာသားြဖင့်�ကိ�တင်အသိေပးချက်ဟေုခ�သည်)။
အဘယ်ေ�ကာင့်ဤနည်းလမ်းကုိ ေရွးချယ်ဆုံးြဖတ်ခ့ဲရသည်ကုိ �ှင်းလင်းချက်ပါ�ိှရမည်။

သုံးသပ်အကဲြဖတ်ြခင်း
သုံးသပ်ြခင်းအစ�်အဆက်သည် အထူးပညာေရးသင့်ခွင့်ကုိ ကေလးမှ ရမရ  အဆုံးအြဖတ်တင်ွ
အသုံးြပ�ရန ်အချက်အလက်စုေဆာင်းေသာလပ်ုငနး်စ�်ြဖစ်သည်။ ကေလးသည်
စကားေြပာက�မ်းကျင်မ�  ေကျာင်းစာ၊ လမူ�ေရး၊ စိတ်ခံစားမ�၊
သိနားလည်မ�၊စသည့်သင်အံေလက့ျင့်မ�များ �ှင့် ေဆးစစ်ချက်များစသည့်
ကျနး်မာေရးစစ်ေဆးေမးြမနး်မ�များဆက်တိက်ုြပ�လပ်ုရမည်။
မှတ်မိရနလိ်ေုသာအေရး�ကီးအချက်အချ�ိ
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● မိဘမှစာြဖင့်ေရးသားခွင့်ြပ�သည့် ရက်မှစတင်၍
(၄၅)ရက်အတင်ွး ေကျာင်းမှသုံးသပ်စစ်ေဆး�ပီးရမည်။

● ြပင်ပတင်ွ ကေလးအား သုံးသပ်အကဲြဖတ်ြခင်းများ။ စစ်ေဆးေတ�
�ိှထားေသာမသနမ်စွမ်းမ�များ�ှင့် အိမ်တင်ွေတ� �ကံ�ရေသာအခက်အခဲများကုိ
ဖွင့်ြပတိင်ုပင်ပါ။

● ကေလးကုိသူ၏အမိဘာသာစကားြဖင့် စစ်ေဆးရမည် ။ ပူပင်စုိးရိမ်ေသာ 
အြခအေနတိင်ုးကုိစစ်ရမည်။

စားခွင့် အ�ကံ�း၀င်မ၀င် ( က�ခဲွြခင်း)
အထူးပညာေရးသင့်ခွင့်အ�ကံ�း၀င်ရနေ်အာက်ပါပုံတင်ွပါသည့်
အချက် (၃)ချက်လံးု�ှင့်ညီရမည်။(မိဘများအပါအ၀င်ြဖစ်သည်)

အဖ�ဲသည် သုံးသပ်အကဲခပ်ချက်ပါ အချက်အလက်များအား
ြပနလ်ည်စိစစ်�ပီးသင်တနး်သားသည်
အထူးပညာေရးမှ ၀နေ်ဆာင်ေပး�ိင်ုသည့် အခနး်
(၁)မှ(၁၃)အတင်ွးအ�ကံ�း၀င်ေသာ မသနစွ်မ်းမ�ြဖစ်သည်ကုိ
ဆုံးြဖတ်ရမည်။ က�တစ်ခုြခင်းစီ၏ လိအုပ်ချက်များကုိ
ြပည်ေထာင်စု�ှင့် ြပည်နယ်ဥပ ေဒ များမှ ဆုံးြဖတ်သည်။

တစ်ဦးချင်းအတက်ွစီစ�်ထာ; ေသာပညာေရးအစီအစ�်(IEP)

သင်သည်မိဘအေနြဖင့် သင့်ကေလးပညာေရးအတက်ွ ဆုံးြဖတ်ချက်များတင်ွ ေကျာင်းဝနထ်မ်းများ
က�မ်းကျင်သူများ�ှင့်အတ ူတွဲဖက်ပါဝင်သည်။
တစ်ဦးချင်းအတက်ွစီစ�်ေသာ ပညာေရးအစီအစ�် သိ� မဟတ်ုIEPဟ ုေခ�သည့်သင့်ကေလးအတက်ွ
ပညာေရးအစီအစ�် တင်ွသင်သည် အတတူကွ ပါဝင်ဆုံးြဖတ်မည်။တစ်ဦးချင်းပညာေရးအစီအစ�်
သိ� မဟတ်ု အိင်ုအီးပီ(IEP)သည် လပ်ုငနး်အစ�်အဆက်တစ်ခုလည်းြဖစ်�ပီး
စာြဖင့်လည်းေရးသားထားရမည့် စာရွက်စာတမ်းလည်းြဖစ်သည် ။

ေနရာချထားြခင်း  
 သင်တနး်သားအတက်ွ  မည်သည့်ဝနေ်ဆာင် ပ့ံပုိးမ�မျ�ိးလိအုပ်သည်ကုိ ဆုံးြဖတ်�ပီးလ�င်
အဖ�ဲအေန ြဖင့်ဝနေ်ဆာင်မ�များ  ကုိမည်သည့်ေနရာတင်ွေပးမည်ကုိ ဆုံးြဖတ်ရမည်။ ယင်းကုိ
ေနရာချထားြခင်း ဟေုခ�သည်။ ကေလးကုိ ကန ့သ်တ်မ� အနည်းဆုံးေနရာပတ်၀နး်ကျင်(LRE)တင်ွ   
ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးရမည်။
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�ှစ်ပတ်လည် ြပနလ်ည်သုံးသပ်မ�
အဖ�ဲသည် အနည်းဆုံးတစ်�ှစ်တစ်ခါ ကေလး ၏အစီအစ�်အားလံးုကုိ
သုံးသပ်မည်။ �ပီး  အိင်ုအီးပီအတက်ွ ေနာက်
ဆုံး ရည်မှနး်ချက်များချမှတ်မည်။ အကယ်၍ကေလးသည်
အထူးပညာေရးအတက်ွ အ�ကံ�းမဝင်ေတာဟ့ ုဆုံးြဖတ်လ�င်
ကေလးသည် အထူးပညာေရးတင်ွ ဆက်လက် မပါဝင်ပဲ
အစီအစ�်မှထွက်ရမည်။

ဥပေဒ အရ �ကားနာပုိင်ခွင့် အခွင့်ေရး  

လပ်ုငနး်အစ�်အဆက် ၏ မည်သည့်အချနိတ်င်ွမဆုိ သင့်တင်ွ အဖဲွ �ှင့်သေဘာမတ ူပုိင်ခွင့်�ိှသည်။
ယင်းသုိေဘာမတမူ��ိှခ့ဲပါက သင့်တင်ွ (တရားဥပေဒအရ) အမ��ကားနာပုိင်ခွင့်�ိှသည်။ ယင်းတင်ွ
ဥပေဒတင်ွေဖ� ြပထားသည့် �ကားဝင်ြဖနေ်ြဖြခင်း လည်းပါဝင်သည်။ ဤအခွင့်အေရးများကုိ
ေကျာင်းမှ သင့်အား ေပးထားေသာမိဘများအခွင့်အေရးအဆုိြပ�ချက်တင်ွ
အေသးစိတ်ေဖ� ြပထားပါသည်် ေဖ� ြပထားပါသည်။ ယခုေဖ� ြပထားသည်များသည်
အထူးပညာေရးအစီအစ�်၏အေြခခံြခံ�ငံ�ုကည့်ြခင်းသာြဖစ်�ပီးသင့်အခွင့်အေရးမှနသ်မ�အားလံးုကုိ
ေဖ� ြပထားြခင်းမဟတ်ုပါ။

ေနာက်ထပ်အကူအညလီိပုါသလာ
ယူတာြပည်နည်မိဘများစင်တာသည် �ှစ်ေပါင်း(၃၇)�ှစ်ေကျာ် မသနမ်စွမ်းေသာ
ကေလးများ၏ဘ၀ကုိ ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေပးခ့ဲပါသည်။ မိဘများြဖစ်�ကတဲ့ က�နေ်တာ်က�နမ်တိ�ဟာ
မသနမ်စွမ်းကေလး�ိှတဲမိ့ဘများရဲ�အေြခအေနနဲခံ့စားချက်များကုိ နားလည်ပါတယ်။  က��်ပ်ုတိ�ဟာ
မိဘများကုိ အဂ်လိပ်နဲစ့ပိနစ်ကားများြဖင့် အားေပးေနတဲ့ မိဘများြဖစ်ပါတယ်။ ယူတာြပည်နယ်
သည် အခမ့ဲလက်ေတ�သင်တနး်များ၊ တစ်ဦးချင်းအ�ကံေပးြခင်း �ပီးြပည့်စုံေသာ
သိသင့်သိထုိက်ေသာ အချက်အလက်များကုိ ေပးြခင်း- စသြဖင့် အထူးလိအုပ်ချက်�ိှေသာ
ကေလးများ�ှင့် သူတိ�၏မိဘများကုိ သူတိ� လိအုပ်ေသာ အကူအညီများရ�ိှရန် ပ့ံပုိးေပးေနပါသည်။
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