အိုင်အီးပီ ကို နားလည်ခြင်း
အိုင်အီးပီ ဆိုတာ ဘာလဲ?

IEPဟူသည်သင့်ကလေးအတွက် ရေးသားထားသောတစ် ဦးချင်းပညာရေးအစီ အစဉ်
ဖြစ် သည်။ ၄င်းကို အစည်းအဝေးတွင် တည်ဆောက်၊ ပြန်လည်သုံးသပ် ၊
ပြင်ဆင်ထားသည်။
အိ င
ု ်အီးပီ (IEP) သည်... ် :

● သင့်ကလေးသို့ မဟုတ် လူရွယ်ကျောင်းသား၏ပညာရေးကို
ထိနး် သိမ်းလမ် းညွှနပေ
် းသည်။.
● သင့်ကလေး၏ပညာရေးအဆင့်အလိက
ု ်နေရာချ ထားပေးရေးတွင် (IEP)အဖွဲ
့မှဆုံးဖြတ်နင
ုိ ်ရန် အခြေခံ အချက်များကို လမ် းခင်းပေးသည်။
● ကလေးသည် အထူးပညာရေးခံ စားခွ င်ရ
့ ှ ိ သည်ဟု ကြေညာသည့်နေမှ့ စ၍
ပြက္ခ’ဒိနရ
် က် ၃၀အတွင်းအပြီ းရေးရမည်။
● ကျောင်းစာသင်နှစ် နှစ်စတိင
ု ်းတွင် အတည်ဖြစ် နေရမည်။
● ၄င်းသည် ချည်နှောင်ထားသောစာချုပ် မဟုတ်သဖြင့် အကယ်၍ ကလေးသည်
ရည်မှနး် ချက်များမမီ ခဲ့သော် အေဂျင်စီများ ဆရာများတွင် တာဝန်မရှ ိ ပါ။
သို့ သော် ဆရာ ဆရာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှ င်များသည်
အိ င
ု ်အီးပီ တင
ွ ် ဆိုထားသည့်အတိင
ု ်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးရာတွင်မူ
တာဝန်ရှိကြသည်။
● မိ ဘများလည်းပါ၀င်သော အဖွဲ့ ဝင်အစည်းအဝေးတွင် ရေးရမည်။ အဖွဲ့ဝင်
အချ ို့သည် သုံးသပ် မှုနှင် အခန်းကဏ္ဍပိုင်းခြားမှုလပ
ု ် ငန်းစဉ်များတွင်
ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ခဲ့ပေမည်။
● ကလေးအား နေရာမချထားမီ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများစတင်မလုပ်ဆောင်မီတင
ွ ်
ရေးသားပြီ းဖြစ် နေရမည်။
● IDEA နှင့် ယူတာပြည်နယ် အထူးပညာရေးစည်းကမ် းများနှင့် အညီ ပြုစု
ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ် သည်။

အိုင်အီးပီ ၏ရည်ရွယ်ချက် သည် အဘယ်နည်း

1. ၁။မိ ဘများသို့ မဟုတ်အရွ ယ်ရောက်ကျောင်းသာနှင့်
ကျောင်းဝန်ထမ် းများအကြားဆက်သွယ်ပေးသည်။ သူတို့အား တူညီသော
ပါဝင်သူ အဖြစ် ပူးတွဲဆုံးဖြတ်ရန်၊ ရှေးဦးစွာ
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2. ကျောင်းသား၏လိအ
ု ပ် ချက်များဟာဘာတွေလဲ။ဒုတိယ ကျောင်းသားသည်မည်သည့်
ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်ကို မှနး် မည် နှင်တ
့ တိယ ကျောင်းသားသည် ရည်မှနး် ချက်
အောင်မြင်ရန် မည်သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးမည်နည်း။
3. ၂။ မိ ဘများနှင့် နှင့် ကျောင်းဝန်ထမ် းမျာအကြား မသန်မစွမ်းမှုရှိသောကလေးအတွက်
အထူးပညာရေးနှင်ပ
့ တ်သက်သော သဘောကွဲလဲမ
ွ ှုများရှ ိ ခဲ့သော် ဖြေရှ င်းနိင
ု ်ရန်
အခွ င်အ
့ လမ် းပေးသည်။ရှေးဦးစွာ အိ င
ု ်အီပီအစည်းအဝေးဖြင့်၊ ဒုတိယ
လိအ
ု ပ် လျှင်မိဘများနှင်ကျေ
့
ာင်းများရနိင
ု ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကာကွယ်များ။
4. မသန်မစွမ်းမှုရှိသောကလေးအတွက် အထူးပညာရေးနှင့် ဆက်စပ် သော
၀န်ဆောင်မျုများရရှ ိ စေရန်အလို့ ငှါ လိအ
ု ပ် သော ဇစ် မြစ် များပေးမည်ဆိုသည့်ကတိကဝန်ကို
စာဖြင့်ရေးသားခြင်း။
5. မသန်မစွမ်းမှုရှိသောကလေးတိင
ု ်းအတွက် တဦးချင်း၏လိအ
ု ပ် ချက်နှင်လျေ
့
ာ် ညီသည့်
အထူးပညာရေးနှင့် ဆက်စပ် သော ၀န်ဆောင်မျုများရရှ ိ စေရန်အလို့ ငှါ
သေချာအောင်ကူညီသော ထိနး် သိမ်းမှု ကရိ ယာဖြစ် သည်။
6. မိ ဘများသို့ မဟုတ်အရွ ယ်ရောက်ကျောင်းသာနှင့်
ကျောင်းဝန်ထမ် းများအကြားသဘောတူထားသည့်အတိင
ု ်း
မသန်မစွမ်းမှုရှိသောကလေးသည် အခမဲ့ လူထုပညာရေးကို စင်စစ် ရနေခြင်းရှ ိ မရှ ိ ကို
အစိုးရ၏အဆင့်ဆင့်အာဏာရပုဂိ္ဂုလ်များက ဆုံဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့လိက
ု ်နာမှုရှိမရှ ိ နှင့်
ဒေါက်ထောက်ကြည့်မည့်စာရွ က်စာတမ် းဖြစ် သည်။

အိုင်အီးပီ သည် ဘယ်လောက် ကြာလျှင်တစ် ကြိမ် နောက် ဆုံးထုတ်ပြန်
ချက် များကိုတင်ပြမည်နည်း၊ ပြန်လည်
သုံးသပ် မှုပြုလုပ်မည်နည်း။
ဥပဒေအရ အနည်းဆုံးတစ် နှစ်လျှင်တစ် ခါ အဖွဲ
့အစည်းအဝေးခေါ်ရမည်ဖြစ် ပြီး စာရေးသား၍
အိ င
ု ်အီးပီ မှတ်တမ် းတင်ရမည်။အိ င
ု ်အီးပီ အစည်းအဝေးတွင်
မိ ဘများနှင့် ကျောင်းဝန်ထမ် းများသည် သုံးသပ် ချက်မှ
ချမှတ်သည့်ကျောင်းသား၏လိအ
ု ပ် ချက်များအပေါ်မူတည်၍
မသန်းမစွမ်းမှုရှိသောကလေးပညာရေးအစီ အစဉ်တင
ွ ် ပူးတွဲ
ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်သည်။ IEPစာရွ က်စာတမ် းသည်
စာဖြင့််ရေးသားထားသော
သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ် းဖြစ် သည်။
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အစည်းအဝေး အကြောင်းကြားစာ

မိ ဘများသို့ မဟုတ် အရွ ယ်ရောက်သင်တန်းသားတို့ သည် အစည်းအဝေး၏
ရည်ရွယ်ချက်(များ)၊ အချ ိန်၊ နေရာ၊ နှင့် တက်ရောက်မည့်သူများဖေါ် ပြပါရှ ိ သည့်
အကြောင်းကြား နို့ တစ် စာရရှ ိ ရမည်။

အကြောင်းကြားစာတွင်မိဘများသည် သိနားလည်သော သို့ မဟုတ် အထူးပညာရပ်
ကျွမ် းကျင်သူများကို ခေါ်လာပိုင်ခွင့်
အခွ င်အ
့ ရေးရှ ိ ကြောင်းလည်းအသိပေးပါရှ ိ ရမည်။
မိ ဘများသို့ မဟုတ် အရွ ယ်ရောက်သင်တန်းသားသို့ (၁၈ နှစ်နှင်အ
့ ထက်)သို့ ပို့ မည့်
အစည်းအဝေးနို့ တစ် စာတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ရမည်။-● အစည်းအဝေး၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အချ ိန်၊ နေရာ၊
တက်ရောက်မည့်သူများတို့ ကိုဖေါ် ပြရမည်။
● အစည်းအဝေးတွင် အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ့၏သင်တန်းသားနှင်ပ
့ တ်သက်သော
ဗဟုသုတများကို သိနားလည်သော သို့ မဟုတ် အထူးပညာရပ်
ကျွမ် းကျင်သောအခြား ပုဂိ္ဂုလ်များကို ပါဝင်တက်ရောက်ပိုင်ခွင့်
အခွ င်အ
့ ရေးရှ ိ သည် ဆိုသော ပြဌာန်းချက်ကိုလည်းအသိပေးပါရှ ိ ရမည်။
● မူကြိုကျောင်းသို့ ဝင်ရောက်မည့်သူများအတွက်ဆိုလျှင်
မိ ဘများ၏တောင်းဆိုချက်ဖြင့် အပိုင်း(ဂ ငယ်)ပူးပေါင်းဝန်ဆောင်မှု
ညွှိနင
ှို ်းရေးဝန်ထမ် း သို့ မဟုတ် အပိုင်း (ဂငယ်)စနစ်
ဝန်ဆောင်မှုညိန
ှို ်းရေးအခြားကိုယ်စားလှယ်ကို အိ င
ု ်အီးအေ
ှ င
ကနဦးအစည်းအဝေးတွင် ယခင်က အပိုင်း (ဂ ငယ်)(စောစီ ကြိုတင်
ကြားဝင်ခြင်း အသက် မွေးစမှ သုံးနှစ်အထိ) ကို ခံ စားခွ င်ရ
့ ှ ိ ခဲ့သော
ကလေးအတွက်ငါှ အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်ရန် ဖိ တ်ကြားနိင
ု ်သည်။

အရွ ယ်ပြောင်းစပ် ကူးမပ် ကူးအိုင်အီးပီ များIEPsအတွက်
အစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာ။သင်တန်းသားသည် အသက် (၁၄)နှစ် တွင်သို့မဟုတ် အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ
့မှဆီလျော် သည်ဟဆ
ု ုံးဖြတ်လျှင် ပထမဦးဆုံး ပြုလုပ်မည့်
အစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာတွင်
အောက်ပါတို့ ကိုဖေါ် ပြပါရှ ိ ရမည်။

● အစည်းအဝေး၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ကျောင်းသားအတွက်
အလယ်တန်းပညာရေးလွန ် ရည်မှနး် ချက်ပန်းတိင
ု ်များ နှင့်
စပ် ကူးမပ် ကူးအရွ ယ်ပြောင်း ၀န်ဆောင်မှုများ
စဉ်းစားသုံးသပ် ရန် ဖြစ် သည်။
● အေဂျင်စီသည် ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုလေးကို
လှုံ့ဆော် ပေးမည်ဆိုသည်ကိုဖေါ် ပြပါ။
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● မိ ဘသို့ မဟုတ် အရွ ယ်ရောက်ကျောင်းသူကျောင်းသား၏သဘောတူချက်ဖြင့်
အစည်းအဝေးသို့ ဖိ တ်ထားသည် ့့ အခြားသောမည်သည့် အေဂျင်စီများမှ
ကို,်စားလှယ်များရှ ိ လျှင် အမည်နာမအလုပ်အကိုင်တို့ကို ဖေါ် ပြပါ။.

အိုင်အီးပီ အသင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ဘယ်သူတွေလဲ။?

IDEA သည်အိင
ု ်အီးပီ အဖွဲ ့ဝင်ဖြစ် ရန် လိအ
ု ပ် ချက်များ၊ အစည်းတွင်
အဝေးအစမှအဆုံးအထိ မည်သူတွေတက်ရောက်သင့်သည်နှင်ပ
့ တ်သက်၍
အလွနတ
် ိကျတင်းကျပ် သည်။
အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ့၏ အဖွဲ ့ဝင်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်၊--:

● အရွ ယ်ပြောင်းစက်ကူးမပ် ကူးကာလစီ မံကိနး် ချမှတ်ချ ိန်များတွင်(အသက်
၁၄နှစ်ပြည့်သည့် ခု နှစ်တင
ွ ်စသည်)မိ ဘတစ် ဦး သို့ မစုတ် နှစ်ဦးလုံး သို့ မဟုတ်
အုပ်ထိနး် သူသို့မဟုတ် အစားထိုးမိ ဘနှင့် အရွ ယ်ရောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားနှင့်
ဆီ လျော် ပါက ပိုမိုငယ်ရွယ်သူများ။
● ကျောင်းသူကျောင်းသား၏ အထူးပညာရေးဆရာဆရာမ အနည်းဆုံး တစ် ဦးနှင့်
ဆီ လျော် ပါက ကျောင်းသူကျောင်းသားကို
အထူးပညာပေးအဖွဲ့ဝင်(provider)အနည်းဆုံးအထူးပညာရေးပေးသူ တစ် ဦး။
● အကယ်၍ ကလေးသည် အထွေေထွေသင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းတွင် ပါဝင်နေသည်
သို့ မဟုတ်ပါဝင်တော့်မည်ဆိုလျှင် ကလေး၏ ပုံမှနပ
် ညာရေးဆရာဆရာမ
အနည်းဆုံး တစ် ဦး
● ဒေသန္တရ ပညာရေးအေဂျင်စီ(LEA)၏ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦးသည် (အများအားြဖင့်
ကျောင်းအုပ်ချုပ် ရေးအရာရှ ိ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်။
ဤပုငင သည် အထူးပညာရေးသတ်မှတ်ချက်များကို ြကိးြကပ် ရန်
အရည်အသွေးပြည့်ပြီး အထွေထွေပညာရေးသင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းများတွင်
သိြကွမ်းသသူ။The LEA ကိုယ်စားလှယ်သည် LEA
တွင်ရှိရနိင
ု ်သောဇစ် မြစ် များတွင်လည်းကျွမ် းသူဖြစ် ပြီး ကလေးအတွက်
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးနိင
ု ်ရန် ရံ ပုံငွေအပါအဝင် ဇစ် မြစ် များကို
ချမှတ်နင
ုိ ်ခွင်ရ
့ ှ ိ သူ။
● သုံးသပ် ချက်များ ဆိုလိသေ
ု
ာ ညွှနကြ
် ားချက်များကို အဓိ ပ္ပယ်ဖွင်ဆ
့ ိုနင
ုိ ်သူ
ပုဂိ္ဂုလ်တစ် ဦး?တစ် ခါတလေ ထိုသူသည် အဖွဲ ့ဝင်အတွင်း ပါဝင်ပြီးသောသူ ဥပမာဆရာဆရာမှြဖစ် တတ်သည်။
● မိ ဘသို့ ဟုတ် အရွ ယ်ေရာက်ြပီ းေကျာင်းသူကျောင်းသားသို့ မဟုတ် ၊
ကျောင်းမ၏ဆင်ြခင်ထုံတရားြဖင့်ြေ၊ သို့ ဟုတ်ေကျာင်းသူေကျာင်းသားနှင့်
့ ်
ပတ်သက်ြပီ း(သက်ဆိုင်ေသာဝန်ေဆာင်မှုေပးသူအပါအဝင်)
အထူးကွျမ် းကျင်ေသာအြခားလူတစ် ဦး( ဖိ တ်ေခါ်သူမှ
ဘယ်သူကျွမ် းကျင်သူဆိုသည်ကို ဖိ တ်ေခါ်သူမှ ဆုံးြဖတ်သည်.)
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အိုင်အီးပီ အဖွဲ့ အစည်းအဝေးတက် ရောက် မှု

အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ ့ဝင်တစ် ဦးသည်
သတ်မှတ်ထားသော အိ င
ု ်အီးပီ အစည်းအဝေးကို
မိ ဘသို့ မဟုတ် မသန်စွမ်းသော
အရွ ယ်ရောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားနှင့် LEAတို့ မှ
ထိုသူ၏ သင်ရု ိ းညွှနး် တမ် း အပိုင်းသို့ မဟုတ်
သက်ဆိုင် သောဝန်ဆောင်မှုများသည်
ပြင်ဆင်မှုတင
ွ ် မပါဝင်ကြောင်း သို့ မဟုတ်
အစည်းအဝေးတွင်
ထည့်သွင်းဆွေးနွေးမည်မဟုတ်သောကြောင့်
ထိုသူတက်ရာက်ရန် မလိကြေ
ု
ာင်း စာဖြင့်ရေးသားလက်မှတ်ထိုးသဘောတူချက်ဖြင့်
အစည်းအဝေး တစ် ခုလုံးသော် လည်းကောင်း တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းကိုလည်းကောင်း
မတက်ပဲနေနိင
ု ်သည်မ
အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ ့ဝင်တစ် ဦးသည် သူ၏ သင်ရု ိ းညွှနး် တမ် းအပိုင်းသို့ မဟုတ် သက်ဆိုင်
သောဝန်ဆောင်မှုများသည် ပြင်ဆင်မှုတင
ွ ် ပါဝင်ပြီး အစည်းအဝေးတွင်
ထည့်သွင်းဆွေးနွေးမည့်အခါတွင် ် အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ ့ဝင်တစ် ဦးသည်
သတ်မှတ်ထားသော အိ င
ု ်အီးပီ အစည်းအဝေးကို တစ် ခုလုံးသော် လည်းကောင်း
တစ် စိတ်တစ် ပိုင်းကိုလည်းကောင်း ဖေါ် ပြပါအခြေအနေများတွင်သာ
မတက်ပဲနေရန်ခွင်ပြ
့ ုနိင
ု ်သည်။

● မိ ဘသို့ ဟုတ် အရွ ယ်ရောက်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားသို့ မဟုတ် ကျောင်၏
LEA တို့ နှစ်ဖက်လုံးမှ
ခွ င်ပြ
့ ုကြောင်းစာဖြင့်ရေးသားသေဘာတူညီမှသာခွ င်ပြ
့ ုသည်။
နောက်ပြီး ့
● အဖွဲ့ဝင်သည် အစည်းအဝေးမစမီ မိ ဘများနှင့် အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ ့တို့ ထံ မိ မိသည််
အိ င
ု ်အီးပီ တိးု တက်မှုတင
ွ ်ဖြည့်ပြီးကြောင်း စာဖြင့်အစီ ရင်ခံရမည်။
● အိ င
ု ်အီးပီ အဖွဲ ဝင်တစ် ဦးဦးကိုတက်ရောက်စေလိလ
ု ျှင်
၄င်းသည်အစီ းအဝေးတစ် ခုစီအပေါ်မူတည်သည်။

မိ ဘများပါဝင် တက် ရောက် ခြင်း

LEA အဖွဲ ့သည် မသန်စွမ်းသော ကျောင်းသူကျောင်းသား၏မိ ဘ မိ ဘနှစ်ဦးစလုံး
သို့ မဟုတ် တစ် ဦး သို့ မဟုတ်အရွ ယ်ရောက်ကျောင်းသူကျောင်းသား တစ် ဦးဦးကို
အစည်းအဝေးသို့ တက်နင
ုိ ်ရန် သေချာအောင်လပ
ု ် ရမည် သို့ မဟုတ်တက်ရောက်နင
ုိ ်ရန််
အခွ င်အ
့ လမ် းပေးခဲ့ ရမည့် အပြင်အောက်ပါတို့ လည်းပါဝင်ရမည်.
● အစည်းအဝေးသို့ မပျက်မကွက်တက်ရောက်နင
ုိ ်ရန်မိဘများကို
ကြိုတင််အသိပေးရမည်။
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● အားလုံးသဘောတူသည့်အချ ိန်နှင်နေ
့ ရာတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရမည်။
● မိ ဘနှစ်ပါးလုံး မတက်ရောက်နင
ုိ ်လျှင် LEA သည် မိ ဘများပါဝင်လာစေရန်
အခြားသောနည်းလမ် းများကို သုံးရမည်။ ဥပမာ ဗွီဒီယိုဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊
ဖုနး် ြဖင့်ဆွေးနွေးြခင်း။
မသန်စွမ်းသော ကျောင်းသူကျောင်းသား၏မိ ဘနှင့် LEAတို့ သည် အြခါးသောနည်းြဖင့်
ေဆွေနးွ ( ဥပမာ ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ် ဖုနး် ဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်း။

အစည်းအဝေးသို့ တက်သင့်ပါသည်ဟLု EAမှ မိ ဘများကို တိက
ု ်တန
ွ း် မရသည့်
အချ ို့အခတို့ တွင် LEAသည် မိ ဘများသို့ မဟုတ်
အရွ ယ်ရောက်ကျောင်းသားမတက်ရောက်ပဲအစည်းအဝေးကိုကျင်းပလို့ ရတဲအ
့ ခါမျ ိုးရှ ိ ပါ
တယ်. တက်ရောက်ရန်တိင
ု ်တန
ွ း် လို့ မရလျှင်။ ဤသို့ သောအခါတွင် LEA သည် မိ မိ်အနေဖြင့်
စုပေါင်းသဘောတူသောအချ ိန်နှင်နေ
့ ရာရွေးချယ်ရန်ထိုက်လျောက်သော
ကြိုးစားမှုများလုပ်ခဲ့သည်ကို မှတ်တမ် းတင်ပါ။

အိုင်အီးပီ အစည်းအဝေးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း - မိ ဘများသို့ အကြံ ပေးချက် များ
အိ င
ု ်အီးပီ အစည်းအဝေးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်မိဘများကို
အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင်အ
့ ချက်လက်များပိုမို
ဖလှယ်ရန်အကူအညီရစေပြီ း အစီ အစဉ်မှာ ပိုမိုဆီလျော် စွာနှင့်
ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ပါဝင်နင
ုိ ်စေပါသည်။
မိ ဘများပါဝင်လာြခင်းြဖင့်
ကေလးများအတွက်ဆီေလျာ် သော
ဝန်ေဆာင်မှုများဆုံးြဖြတ်ရာတွင်
အဓိ ကအချက်ြဖစ် သည်။

အောက်ပါတို့ သည်အိင
ု ်အီးပီ အတွက်ပြင်ဆင်မှုအချ ို့ဖြစ် သည်။

● သတင်းအချက်လက်များစုဆောင်းကြလော့၊သင့်ကလေးအတွ
က်ဆေးနှင်က
့ ျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊စိ တ်ပညာဆိုင်ရာ၊ပြင်ပြသုံး
သပ် မှုများ၊အိ မ်တင
ွ ်အဆင်ပြေသောအရာများ၊ကျောင်းတွင်
အတိတ်ကအထောက်အကူပစ္စည်းများ၊လတ်တလောမိ သား
စုအခြေအနေနှင်ရ
့ င်ဆိုင်နေရမှုများ
● သင့်ကလေး၏ ကျောင်းမှတ်တမ် များနှင့် လတ်တလော အိ င
ု ်အီးပီ ကိုကို
ပြန်ကြည့်ပါ(ရှ ိ ခဲ့သော် )။
● သင့်ကလေး၏ အားသန်ချက်၊ လိအ
ု ပ် ချက်ဟသ
ု င်ထင်သည်များကို
စာရင်းလုပ်ထားပါ။.
● သင့်ကလေးအတွက် သင်မှ ဦးစားပေးလိခ
ု ျက်များ၊ ရေရှ ည်ရည်မှနး် ချက်များကို
ရေးချထားပါ။
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● သင်ရေးချထားသော ရည်မှနး် ချက်များအောင်မြင်ရန်အတွက်
လိအ
ု ပ် သည်ဟထ
ု င်သော ၀န်ဆောင်မှုများကို များရေးချထားပါ။.
● သင်မေးလိသ
ု ည့်မေးခွ နး် များကို ရေးချထားပါ။
● အိ င
ု ်အီးပီ အစည်းအဝေးသည်
ဆွေးနွေးလိသ
ု ည်များအားလုံးဆွေးနွေးနိင
ု ်လောက်ရန် အချ ိန်ကြာရဲ ့လားဟု
သေချာအောင်ပြုပါ။သဘာ၀ကျကျလုပ်ပါ။ သို့ သော်
အချ ိန်ကုနသ
် ွားခဲ့ ရင်၊မပြီ းသေးတာတွေဆက်လပ
ု ် ရန်
အစည်းအဝေးသစ် တစ် ခုထပ် တောင်းဆိုပါ။

အစည်းအဝေးမတိုင်မီ သင့်အဖွဲ နှင့် ဆက် သွယ်ပါ။-:
● အစည်းအဝေးသို့ သင် ဖိ တ်ကြားထား သူ၏အမည်ကို
ပြောပြပါ။
● အိ င
ု ်အီးပီ ရည်ရွယ်ချက်၏မူြကမ် းကို
ြကည့်ပါရစေဟုေတာင်းဆိုပါ။
● သုံးသပ် မှုေဒတာမူြကမ် းကို ပြန်လည်သုံးသပ် ရန်
တောင်းဆိုပါ။
● လိအ
ု ပ် ပါက ဘာသာြပန်ေတာင်းဆိုြပီ း စာရွ က်စာတမ် းများကို
သင့်အမိ ဘာသာစကားြဖင့်ေရပေးရန် တောင်းဆိုပါ။
● အစည်းအဝေးသို့ တက်ေရာက်နင
ုိ ်ရန် လိအ
ု ပ် ေသာ အရာများ ဥပမာ
စကားပြန်များ၊ သင်လက်တန်းမှီသောပုံစံဖေါ်မက်ဖြင့်
စာရွ က်စာတမ် းများတောင်းဆိုပါ။

မိ ဘများအတွက်ထိေရာက် ေသာဆက် သွယ်ေရးအရည်အေသွး

သင်သည် သင့်ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးအကျ ိုးဆောင်ဖြစ် သည်။
သင်သည် သင့်ကလေးနှင့် ပတ်သက်၍
သူမတူအောင်ကျွမ် းကျင်မှုရှိသည်။ကျောင်းတွင် သက်ဆိုင်သော
အချက်အလက်အားလုံးရှ ိ သည်ဟမ
ု ယူဆပါနဲ။့ အချက်အလက်များ
ဖြနဝေ
် ့ ငှခြင်းဖြင့် သင့်ကိုရော ကျောင်းအဖွဲ့ကိုရော
မိ မိကလေးအကြောင်း နားလည်စေကာ ဖြစ် နင
ုိ ်ချေရှ ိ သော
အဖြေများရရှ ိ စေပါသည်။ကလေးနဲစကားပြောပါ။
့
သူ့ ရဲ့ကျောင်းအတွေ့အကြုံများကို မေးမြန်းခံ စားကြည့်ပါ။

ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ဆက်သွယ်ရေးကို တစ် ပါးသူများက မည်သို့မြင်သည်ကို
စကားအပြင် အခြားအချက်အလက်များလည်းရှ ိ ပါသေးသည်။
ဘာတွေလဲဆိုရင် ကိုယ်အမူအရာ၊ အသံအနိမ့်အမြင့်၊ အတိးု အကျယ်၊ နှင့် ပြောဆိုပုံများ။
အခြားသူများနှင့် အတူရှိစဉ် ယင်းအချက်များကို သတိမလစ် ပါစေနဲ။့
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ကျွမ် းကျင်သော နားထောင်သူများ ဖြစ် ပါစေ
ကျွမ် းကျင်သော နားထောင်သူဆိုသည်မှာ

● နားထောင်ခြင်းကို အလေးထားလုပ်ကိုင်ရန် အသင့်ရှိသူဖြစ် သည်
● မတုနပြ
် ့ န်မီ ပြောဆိုချက်ကို ဆုံးအောင်နားထောင်သည်။
● ပြောပုံဆိုပုံကို ဂရု စိုက်တာထက်
တင်ပြနေသည့်အကြောင်းအရာအပေါ်အာရုံစိုက်နားထောင်သည်။
● မလိသေ
ု
ာအာရုံများကိုဖျက်ပြီး ပြောနေချက်ကို အာရုံစူးစိုက်သည်။
● အဓိ ကစိ တ်ကူးနှင့် စိ တ်ဝင်စားမှုများကို အာရုံစိုက်နားထောင်သည်
● ဖြေဖို့ စိ တ်ပူနေမည့်အစါး၊တစ် ပါးသူ၏ အမြင်ကို နားလည်သဘောပေါက်အောင်
အာရုံစိုက်နားထောင်သည်

တဖက် လ၏
ူ ခံ စားချက် များကို အသိအမှ တ်ပြုခြင်း

တစ် ပါးသူများ၏ ခံ စားချက်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့် တစ် ပါးသူပြောတာကို
မိ မိမှအလေးထားနားထောင်နေကြောင်းအပြင်
သူတို့ခံ စားချက်ကိုလည်းမိ မိမှကြားသိခံစါးရသည်ဆိုသည်ကို တစ် ဖက်သားအား
သိစေပါသည်။ ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးလမ် းကြောင်းကို ပိ တ်စေမည့်
စိ တ်လိက
ု ်မာန်ပါမှုများကို လျော့နည်းစေပါသည်။

ကျွန်တော် ကျွန်မ အသုံးအနှု နး် များကို သုံးပါ

“”ကျွန်တော် ကျွန်မ”” အသုံးအနှုနး် ပါ အဆိုပြုချက်များသည် သင်၏စိ တ်ပူမှုများနှင့်
သင်၏ခံ စားမှုများကို အာရုံပြုပါသည်။. ယင်းတို့ ်သည် တဖက်သားတို့ အား အဝေဖန်ခံခြင်း၊
အပစ် တင်ခြင်း၊ အခြိ မ်းချောက်ခံနေရသလိမျ ိုးကို မခံ စားစေပါ။အသုံးပြုလျှင် အခြားသူများသည်
ဆက်လက်နားထောင်ရန်လိလ
ု ားနေကြပါသေးသည်။ သင့်ပူပန်မှုများကို နားထောင်ပြီး
သင့်ကလေးအတွက် အဖြေရရေးများမှာအတူတကွ ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။

မေးခွ နး် များမေးပါ

မသိနားမလည်သည်များကို ရှ င်းလင်းအောင်မေးခြင်း …
● ဘာပြောနေသည်ကို နားလည်စေပါသည်.
● ဗဟုသုတအချက်အလက်များတိးု ပွားစေပါသည်.
● တဖက်သား၏ မျှော် လင့်ချက်များ၊ ပူပန်မှုများ။ ထင်မြင်မှုများ
● ကူညီရန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကြမ် းမျဉ်းရှ င်းပြခြင်း
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● စကားဝိုင်းကို သင်မှ ဆွေးနွေးသင့်သည်ဟထ
ု င်သော ခေါင်းစဉ်သို့ ဦးတည်စေနိင
ု ်ပါသည်။
● သင်မှ မိ မိအကြံသို့မဟုတ် အပိ တ်သုံးသပ် ချက်များ မပေးမီ မှာ အချက်အလက်များကို
သိရှိစေနိင
ု ်ပါသည်။
● စကားဝိုင်း၏နှုနး် ကို ဖြေးနှေးသွားစေနိင
ု ်ကာ သင့်အား အချန်ပိုပေးကာ
အချက်အလက်များကို ပိုမိုနားလည်စေနိင
ု ်ပါသည်။

သင်၏ထိုးြမဲ လက် မှတ်အေရပါပုံ

● ပါဝင်သူတိင
ု ်းသည် အိ င
ု ်အီးပီ IEPတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်သည်.။
● အိ င
ု ်အီးပီ ( IEP)ပါ လက်မှတ်တိင
ု ်းသည် ပါဝင်ခြင်းနှင့်
တက်ရောက်ခြင်းကိုပြသသည်။
● မိ ဘများသည်အိင
ု ်အီး (IEP) တွင် “သေဘာမတူ” သို့ မဟုတ်
စိ တ်ပူစရာရှ ိ သည် ဟုရေးသားနိင
ု ်ခွင်ရ
့ ှ ိ ပါသည်။.
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