
အုိင်အီးပီကုိ နားလညြ်ခင်း

အုိင်အီးပီဆုိတာ ဘာလ?ဲ

IEPဟသူည်သင့်ကေလးအတက်ွ ေရးသားထားေသာတစ်ဦးချင်းပညာေရးအစီအစ�်
ြဖစ်သည်။ ၄င်းကုိ အစည်းအေဝးတင်ွ တည်ေဆာက်၊ ြပနလ်ည်သုံးသပ်၊
ြပင်ဆင်ထားသည်။

အိင်ုအီးပီ(IEP) သည်... ◌ ်:

● သင့်ကေလးသိ� မဟတ်ု လရွူယ်ေကျာင်းသား၏ပညာေရးကုိ
ထိနး်သိမ်းလမ်း��နေ်ပးသည်။.

● သင့်ကေလး၏ပညာေရးအဆင့်အလိက်ုေနရာချ ထားေပးေရးတင်ွ  (IEP)အဖဲွ
◌မှ့ဆုံးြဖတ်�ိင်ုရန ်အေြခခံအချက်များကုိ လမ်းခင်းေပးသည်။

● ကေလးသည် အထူးပညာေရးခံစားခွင့်�ိှသည်ဟ ုေ�ကညာသည့်ေနမှ့စ၍
ြပက�’ဒိနရ်က် ၃၀အတင်ွးအ�ပီးေရးရမည်။

● ေကျာင်းစာသင်�ှစ် �ှစ်စတိင်ုးတင်ွ အတည်ြဖစ်ေနရမည်။

● ၄င်းသည် ချည်ေ�ှာင်ထားေသာစာချ�ပ်မဟတ်ုသြဖင့် အကယ်၍ ကေလးသည်
ရည်မှနး်ချက်များမမီခ့ဲေသာ် ေအဂျင်စီများ ဆရာများတင်ွ တာဝနမ်�ိှပါ။
သိ� ေသာ် ဆရာ ဆရာများ�ှင့် သက်ဆုိင်ရာ ပညာ�ှင်များသည်

အိင်ုအီးပီတင်ွ ဆုိထားသည့်အတိင်ုး ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေပးရာတင်ွမူ
တာဝန�ိှ်�ကသည်။

● မိဘများလည်းပါ၀င်ေသာ အဖ�ဲ ဝင်အစည်းအေဝးတင်ွ ေရးရမည်။ အဖ�ဲဝင်
အချ�ိသည် သုံးသပ်မ��ှင် အခနး်က�ပုိင်းြခားမ�လပ်ုငနး်စ�်များတင်ွ
ပါဝင်ေကာင်း ပါဝင်ခ့ဲေပမည်။

● ကေလးအား ေနရာမချထားမီ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များစတင်မလပ်ုေဆာင်မီတင်ွ
ေရးသား�ပီးြဖစ်ေနရမည်။

● IDEA �ှင့်  ယူတာြပည်နယ် အထူးပညာေရးစည်းကမ်းများ�ှင့် အညီ ြပ�စု
ြပနလ်ည်သုံးသပ် ြပင်ဆင်ြခင်းြဖစ်သည်။

အုိင်အီးပီ၏ရညရွ်ယ်ချက်သည ်အဘယ်နညး်

1. ၁။မိဘများသိ� မဟတ်ုအရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသာ�ှင့်
ေကျာင်းဝနထ်မ်းများအ�ကားဆက်သွယ်ေပးသည်။ သူတိ�အား တညီူေသာ
ပါဝင်သူ အြဖစ် ပူးတွဲဆုံးြဖတ်ရန၊် ေ�ှးဦးစွာ
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2. ေကျာင်းသား၏လိအုပ်ချက်များဟာဘာေတလဲွ။ဒတိုယ ေကျာင်းသားသည်မည်သည့်
ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုကုိ မှနး်မည် �ှင့်တတိယ ေကျာင်းသားသည် ရည်မှနး်ချက်
ေအာင်ြမင်ရန ်မည်သိ� ေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များ ေပးမည်နည်း။

3. ၂။ မိဘများ�ှင့် �ှင့် ေကျာင်းဝနထ်မ်းမျာအ�ကား မသနမ်စွမ်းမ��ိှေသာကေလးအတက်ွ
အထူးပညာေရး�ှင့်ပတ်သက်ေသာ သေဘာကဲွလွဲမ�များ�ိှခ့ဲေသာ် ေြဖ�ှင်း�ိင်ုရန်
အခွင့်အလမ်းေပးသည်။ေ�ှးဦးစွာ အိင်ုအီပီအစည်းအေဝးြဖင့်၊ ဒတိုယ
လိအုပ်လ�င်မိဘများ�ှင့်ေကျာင်းများရ�ိင်ုေသာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းအကာကွယ် များ။

4. မသနမ်စွမ်းမ��ိှေသာကေလးအတက်ွ အထူးပညာေရး�ှင့် ဆက်စပ်ေသာ
၀နေ်ဆာင်မျ�များရ�ိှေစရနအ်လိ� ငါှ လိအုပ်ေသာ ဇစ်ြမစ်များေပးမည်ဆုိသည့်ကတိကဝနကုိ်
စာြဖင့်ေရးသားြခင်း။

5. မသနမ်စွမ်းမ��ိှေသာကေလးတိင်ုးအတက်ွ တဦးချင်း၏လိအုပ်ချက်�ှင့်ေလျာ်ညီသည့်
အထူးပညာေရး�ှင့် ဆက်စပ်ေသာ ၀နေ်ဆာင်မျ�များရ�ိှေစရနအ်လိ� ငှါ
ေသချာေအာင်ကူညီေသာ ထိနး်သိမ်းမ� ကရိယာြဖစ်သည်။

6. မိဘများသိ� မဟတ်ုအရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသာ�ှင့်
ေကျာင်းဝနထ်မ်းများအ�ကားသေဘာတထူားသည့်အတိင်ုး
မသနမ်စွမ်းမ��ိှေသာကေလးသည် အခမ့ဲ လထုူပညာေရးကုိ စင်စစ်ရေနြခင်း�ိှမ�ိှကုိ
အစုိးရ၏အဆင့်ဆင့်အာဏာရပုဂ�ိ�လ်များက ဆုံြဖတ်ရာတင်ွ အသုံးြပ�မည့လိက်ုနာမ��ိှမ�ိှ�ှင့်
ေဒါက်ေထာက်�ကည့်မည့်စာရွက်စာတမ်းြဖစ်သည်။

အုိင်အီးပီသည ်ဘယ် ေလာက်�ကာလ�င်တစ်�ကိမ် ေနာက်ဆုံးထုတ်ြပန်
ချက်များကုိတင်ြပမညန်ညး်၊ ြပနလ်ည်
သုံးသပ်မ�ြပ�လပ်ုမညန်ညး်။
ဥပေဒအရ အနည်းဆုံးတစ်�ှစ်လ�င်တစ်ခါ အဖဲွ
◌အ့စည်းအေဝးေခ�ရမည်ြဖစ်�ပီး စာေရးသား၍
အိင်ုအီးပီမှတ်တမ်းတင်ရမည်။အိင်ုအီးပီ အစည်းအေဝးတင်ွ
မိဘများ�ှင့် ေကျာင်းဝနထ်မ်းများသည် သုံးသပ်ချက်မှ
ချမှတ်သည့်ေကျာင်းသား၏လိအုပ်ချက်များအေပ�မူတည်၍
မသနး်မစွမ်းမ��ိှေသာကေလးပညာေရးအစီအစ�်တင်ွ ပူးတွဲ
ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်သည်။ IEPစာရွက်စာတမ်းသည်
စာြဖင့်◌ေ်ရးသားထားေသာ
သေဘာတဆုံူးြဖတ်ချက်အစည်းအေဝး မှတ်တမ်းြဖစ်သည်။
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အစညး်အေဝး အေ�ကာင်း�ကားစာ
မိဘများသိ� မဟတ်ု အရွယ်ေရာက်သင်တနး်သားတိ�သည် အစည်းအေဝး၏
ရည်ရွယ်ချက်(များ)၊ အချနိ၊် ေနရာ၊ �ှင့် တက်ေရာက်မည့်သူများေဖ� ြပပါ�ိှသည့်
အေ�ကာင်း�ကား �ိ�တစ်စာရ�ိှရမည်။

အ ေ�ကာင်း�ကားစာတင်ွမိဘများသည် သိနားလည် ေသာ သိ� မဟတ်ု အထူးပညာရပ်
က�မ်းကျင်သူများကုိ ေခ�လာပုိင်ခွင့်
အခွင့်အေရး�ိှေ�ကာင်းလည်းအသိေပးပါ�ိှရမည်။

မိဘများသိ� မဟတ်ု အရွယ်ေရာက်သင်တနး်သားသိ�  (၁၈ �ှစ်�ှင့်အထက်)သိ� ပိ� မည့်
အစည်းအေဝး�ိ�တစ်စာတင်ွ ေအာက်ပါတိ�ပါဝင်ရမည်။--

● အစည်းအေဝး၏ရည်ရွယ်ချက်၊  အချနိ၊်  ေနရာ၊
တက်ေရာက်မည့်သူများတိ� ကုိေဖ� ြပရမည်။

● အစည်းအေဝးတင်ွ အိင်ုအီးပီအဖ�ဲ၏သင်တနး်သား�ှင့်ပတ်သက်ေသာ
ဗဟသုုတများကုိ  သိနားလည် ေသာ သိ� မဟတ်ု အထူးပညာရပ်
က�မ်းကျင်ေသာအြခား ပုဂ�ိ�လ်များကုိ ပါဝင်တက်ေရာက်ပုိင်ခွင့်
အခွင့်အေရး�ိှသည် ဆုိေသာ ြပဌာနး်ချက်ကုိလည်းအသိေပးပါ�ိှရမည်။

● မူ�ကိ�ေကျာင်းသိ�  ဝင်ေရာက်မည့်သူများအတက်ွဆုိလ�င်
မိဘများ၏ေတာင်းဆုိချက်ြဖင့် အပုိင်း(ဂ ငယ်)ပူးေပါင်းဝနေ်ဆာင်မ�
��ိ��င်ိးေရးဝနထ်မ်း သိ� မဟတ်ု အပုိင်း (ဂငယ်)စနစ်
ဝနေ်ဆာင်မ�ည�ိ��င်ိးေရးအြခားကုိယ်စားလှယ်ကုိ အိင်ုအီးေအ
ကနဦးအစည်းအေဝးတင်ွ ယခင်က အပုိင်း (ဂ ငယ်)(ေစာစီ�ကိ�တင်
�ကားဝင်ြခင်း အသက် ေမွးစမှ သုံး�ှစ်အထိ) ကုိ ခံစားခွင့်�ိှခ့ဲေသာ
ကေလးအတက်ွငါှ အစည်းအေဝးတင်ွပါဝင်ရန ်ဖိတ်�ကား�ိင်ုသည်။

အရွယ်ေြပာင်းစပ်ကူးမပ်ကူးအုိင်အီးပီများIEPsအတွက်
အစညး်အေဝးအေ�ကာင်း�ကားစာ။-

သင်တနး်သားသည် အသက် (၁၄)�ှစ် တင်ွသိ� မဟတ်ု အိင်ုအီးပီအဖဲွ
◌မှ့ဆီေလျာ်သည်ဟဆုံုးြဖတ်လ�င်  ပထမဦးဆုံး ြပ�လပ်ုမည့်
အစည်းအေဝးအေ�ကာင်း�ကားစာတင်ွ
ေအာက်ပါတိ� ကုိေဖ� ြပပါ�ိှရမည်။

● အစည်းအေဝး၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ေကျာင်းသားအတက်ွ
အလယ်တနး်ပညာေရးလနွ ်ရည်မှနး်ချက်ပနး်တိင်ုများ �ှင့်
စပ်ကူးမပ်ကူးအရွယ်ေြပာင်း ၀နေ်ဆာင်မ�များ
စ�်းစားသုံးသပ်ရန ် ြဖစ်သည်။

● ေအဂျင်စီသည် ေကျာင်းသူေကျာင်းသားကုိေလးကုိ
လ�ံေဆာ်ေပးမည်ဆုိသည်ကုိေဖ� ြပပါ။

Utah Parent Center www.utahparentcenter.org 1-801-272-1051
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● မိဘသိ� မဟတ်ု အရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသူေကျာင်းသား၏သေဘာတခူျက်ြဖင့်
အစည်းအေဝးသိ�  ဖိတ်ထားသည် ◌◌့ ့အြခားေသာမည်သည့် ေအဂျင်စီများမှ
ကုိ,◌စ်ားလှယ်များ�ိှလ�င် အမည်နာမအလပ်ုအကုိင်တိ� ကုိ ေဖ� ြပပါ။.

အုိင်အီးပီ အသင်းအဖ�ဲဝင်များသည ်ဘယ်သူေတွလ။ဲ?

IDEA သည်အိင်ုအီးပီအဖဲွ ◌ဝ့င်ြဖစ်ရန ်လိအုပ်ချက်များ၊ အစည်းတင်ွ
အေဝးအစမှအဆုံးအထိ မည်သူေတတွက်ေရာက်သင့်သည်�ှင့်ပတ်သက်၍
အလနွတိ်ကျတင်းကျပ်သည်။

အိင်ုအီးပီအဖ�ဲ၏ အဖဲွ ◌ဝ့င်များတင်ွ ေအာက်ပါတိ�ပါဝင်သည်၊--:

● အရွယ်ေြပာင်းစက်ကူးမပ်ကူးကာလစီမံကိနး်ချမှတ်ချနိမ်ျားတင်ွ(အသက်
၁၄�ှစ်ြပည့်သည့် ခု�ှစ်တင်ွစသည်)မိဘတစ်ဦး သိ� မစုတ် �ှစ်ဦးလံးု သိ� မဟတ်ု
အပ်ုထိနး်သူသိ� မဟတ်ု အစားထုိးမိဘ�ှင့် အရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသူေကျာင်းသား�ှင့်
ဆီေလျာ်ပါက ပုိမုိငယ်ရွယ်သူများ။

● ေကျာင်းသူေကျာင်းသား၏ အထူးပညာေရးဆရာဆရာမ အနည်းဆုံး တစ်ဦး�ှင့်
ဆီေလျာ်ပါက ေကျာင်းသူေကျာင်းသားကုိ
အထူးပညာေပးအဖ�ဲဝင်(provider)အနည်းဆုံးအထူးပညာေရးေပးသူ တစ်ဦး။

● အကယ်၍ ကေလးသည် အေေထွေထွသင်�ုိး��နး်တမ်းတင်ွ ပါဝင်ေနသည်
သိ� မဟတ်ုပါဝင်ေတာ့်မည်ဆုိလ�င် ကေလး၏ ပုံမှနပ်ညာေရးဆရာဆရာမ
အနည်းဆုံး တစ်ဦး

● ေဒသ��ရ ပညာေရးေအဂျင်စီ(LEA)၏ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် (အများအားြ◌ဖင့်
ေကျာင်းအပ်ုချ�ပ်ေရးအရာ�ိှသိ� မဟတ်ု ကုိယ်စားလှယ်။

ဤပုငင သည် အထူးပညာေရးသတ်မှတ်ချက်များကုိ ြ◌ကိးြ◌ကပ်ရန်
အရည်အေသွးြပည့်�ပီး အေထွေထွပညာေရးသင်�ုိး��နး်တမ်းများတင်ွ
သိြ◌ကွမ်းသသူ။The LEA ကုိယ်စားလှယ်သည် LEA

တင်ွ�ိှရ�ိင်ု ေသာဇစ်ြမစ်များတင်ွလည်းက�မ်းသူြဖစ်�ပီး ကေလးအတက်ွ
ပညာေရးဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ေပး�ိင်ု ရန ်ရံပုံေငအွပါအဝင် ဇစ်ြမစ်များကုိ
ချမှတ်�ိင်ုခွင့်�ိှသူ။

● သုံးသပ်ချက်များ ဆုိလိေုသာ ��န�်ကားချက်များကုိ အဓိပ�ယ်ဖွင့်ဆုိ�ိင်ုသူ
ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦး?တစ်ခါတေလ ထုိသူသည် အဖဲွ ◌ဝ့င်အတင်ွး ပါဝင်�ပီးေသာသူ ဥပမာ-

ဆရာဆရာမှြ◌ဖစ်တတ်သည်။

● မိဘသိ� ဟတ်ု အရွယ် ေ◌ရာ�က်ပီး ေ◌ကျာင်းသူေကျာင်းသားသိ� မဟတ်ု ၊
ေကျာင်းမ၏ဆ�င်ခင်ထုံတရားြ◌ဖင့်ေြ◌၊ သိ� ဟတ်ု ေ◌ကျာင်းသူ ေ◌ကျာင်းသား�ှင◌့့◌််
ပတ်သ�က်ပီး(သက်ဆုိင် ေ◌သာဝန ်ေ◌ဆာင်မ�ေ◌ပးသူအပါအဝင်)

အထူးကွ◌ျမ်းကျင် ေ◌သာ�အခားလတူစ်ဦး( ဖိတ် ေ◌ခ�သူမှ
ဘယ်သူက�မ်းကျင်သူဆုိသည်ကုိ ဖိတ် ေ◌ခ�သူမှ ဆုံးြ◌ဖတ်သည်.)
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အုိင်အီးပီ အဖ�ဲ အစညး်အေဝးတက်ေရာက်မ�

အိင်ုအီးပီအဖဲွ ◌ဝ့င်တစ်ဦးသည်
သတ်မှတ်ထားေသာ အိင်ုအီးပီ အစည်းအေဝးကုိ
မိဘသိ� မဟတ်ု မသနစွ်မ်းေသာ
အရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသူေကျာင်းသား�ှင့် LEAတိ� မှ
ထုိသူ၏ သင်�ုိး��နး်တမ်း အပုိင်းသိ� မဟတ်ု
သက်ဆုိင် ေသာဝနေ်ဆာင်မ�များသည်
ြပင်ဆင်မ�တင်ွ မပါဝင်ေ�ကာင်း သိ� မဟတ်ု
အစည်းအေဝးတင်ွ
ထည့်သွင်းေဆွးေ�းွမည်မဟတ်ုေသာေ�ကာင့်

ထုိသူတက်ရာက်ရန ်မလိေု�ကာင်း စာြဖင့်ေရးသားလက်မှတ်ထုိးသေဘာတခူျက်ြဖင့်
အစည်းအေဝး တစ်ခုလံးုေသာ်လည်းေကာင်း တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိလည်းေကာင်း
မတက်ပဲေန�ိင်ုသည်မ

အိင်ုအီးပီအဖဲွ ◌ဝ့င်တစ်ဦးသည် သူ၏ သင်�ုိး��နး်တမ်းအပုိင်းသိ� မဟတ်ု သက်ဆုိင်
ေသာဝနေ်ဆာင်မ�များသည် ြပင်ဆင်မ�တင်ွ ပါဝင်�ပီး  အစည်းအေဝးတင်ွ
ထည့်သွင်းေဆွးေ�းွမည့်အခါတင်ွ ◌ ်အိင်ုအီးပီအဖဲွ ◌ဝ့င်တစ်ဦးသည်
သတ်မှတ်ထားေသာ အိင်ုအီးပီ အစည်းအေဝးကုိ တစ်ခုလံးုေသာ်လည်းေကာင်း
တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိလည်းေကာင်း ေဖ� ြပပါအေြခအေနများတင်ွသာ
မတက်ပဲေနရနခွ်င့်ြပ��ိင်ုသည်။

● မိဘသိ� ဟတ်ု အရွယ် ေရာက်�ပီးေကျာင်းသူေကျာင်းသားသိ� မဟတ်ု ေကျာင်၏
LEA  တိ�  �ှစ်ဖက်လံးုမှ
ခွင့်ြပ�ေ�ကာင်းစာြဖင့်ေရးသားသ ေ◌ဘာတညီူမှသာခွင့်ြပ�သည်။
ေနာက်�ပီး ◌့

● အဖ�ဲဝင်သည် အစည်းအေဝးမစမီ မိဘများ�ှင့်  အိင်ုအီးပီအဖဲွ ◌တိ့� ထံ မိမိသည််
အိင်ုအီးပီတိးုတက်မ�တင်ွြဖည့်�ပီးေ�ကာင်း စာြဖင့်အစီရင်ခံရမည်။

● အိင်ုအီးပီအဖဲွ ဝင်တစ်ဦးဦးကုိတက် ေရာက်ေစလိလု�င်
၄င်းသည်အစီးအေဝးတစ်ခုစီအေပ�မူတည်သည်။

မိဘများပါဝင် တက်ေရာက်ြခင်း

LEA အဖဲွ ◌သ့ည် မသနစွ်မ်းေသာ ေကျာင်းသူေကျာင်းသား၏မိဘ မိဘ�ှစ်ဦးစလံးု
သိ� မဟတ်ု တစ်ဦး သိ� မဟတ်ုအရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသူေကျာင်းသား တစ်ဦးဦးကုိ
အစည်းအေဝးသိ� တက်�ိင်ုရန ်ေသချာ ေအာင်လပ်ုရမည် သိ� မဟတ်ုတက်ေရာက်�ိင်ုရန််
အခွင့်အလမ်း ေပးခ့ဲရမည့် အြပင်ေအာက်ပါတိ�လည်းပါဝင်ရမည်.

● အစည်းအ ေဝးသိ�  မပျက်မကွက်တက်ေရာက်�ိင်ုရနမိ်ဘများကုိ
�ကိ�တင်် အသိေပး ရမည်။
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● အားလံးုသေဘာတသူည့်အချနိ�ှ်င့်ေနရာတင်ွအစည်းအေဝးြပ�လပ်ုရမည်။

● မိဘ�ှစ်ပါးလံးု မတက်ေရာက်�ိင်ုလ�င် LEA သည် မိဘများပါဝင်လာေစရန်
အြခားေသာနည်းလမ်းများကုိ သုံးရမည်။ ဥပမာ ဗီွဒီယုိြဖင့် ေဆွးေ�းွြခင်း၊
ဖုနး်ြ◌ဖင့်ေဆွးေ�းွြ◌ခင်း။

မသနစွ်မ်းေသာ ေကျာင်းသူေကျာင်းသား၏မိဘ�ှင့် LEAတိ�သည် �အခါးေသာနည်းြ◌ဖင့်
ေ◌ေဆွ �းွ( ဥပမာ ဗီွဒီယုိသိ� မဟတ်ု ဖုနး်ြဖင့်ေဆွးေ�းွြခင်း။

အစည်းအေဝးသိ� တက်သင့်ပါသည်ဟLုEAမှ မိဘများကုိ တိက်ုတနွး်မရသည့်
အချ�ိအခတိ�တင်ွ LEAသည် မိဘများသိ� မဟတ်ု
အရွယ်ေရာက်ေကျာင်းသားမတက်ေရာက်ပဲအစည်းအေဝးကုိကျင်းပလိ� ရတဲအ့ခါမျ�ိး�ိှပါ
တယ်. တက်ေရာက်ရနတိ်င်ုတနွး်လိ� မရလ�င်။ ဤသိ� ေသာအခါတင်ွ LEA သည် မိမိ◌အ်ေနြဖင့်
စုေပါင်းသေဘာတေူသာအချနိ�ှ်င့်ေနရာေရွးချယ်ရနထုိ်က်ေလျာက်ေသာ
�ကိ�းစားမ�များလပ်ုခ့ဲသည်ကုိ မှတ်တမ်းတင်ပါ။

အုိင်အီးပီအစညး်အေဝးအတွက်ြပင်ဆင်ြခင်း - မိဘများသိ� အ�ကံေပးချက်များ
အိင်ုအီးပီအစည်းအေဝးအတက်ွြပင်ဆင်ြခင်းသည်မိဘများကုိ
အြခားအဖ�ဲဝင်များ�ှင့်အချက်လက်များပုိမုိ

ဖလှယ်ရနအ်ကူအညီရေစ�ပီး အစီအစ�်မှာ ပုိမုိဆီေလျာ်စွာ�ှင့်
ယုံ�ကည်ချက်�ိှ�ိှ ပါဝင်�ိင်ုေစပါသည်။
မိဘများပါဝင်လာြ◌ခင်းြ◌ဖင့်
က ေ◌လးများအတက်ွဆီ ေ◌လျာ် ေသာ
ဝေနဆ်ာင်မ�များဆုံးြ◌ြဖတ်ရာတင်ွ
အဓိကအချ�က်ဖစ်သည်။

ေအာက်ပါတိ�သည်အိင်ုအီးပီအတက်ွြပင်ဆင်မ�အချ�ိြဖစ်သည်။

● သတင်းအချက်လက်များစုေဆာင်း�ကေလာ၊့သင့်ကေလးအတွ
က်ေဆး�ှင့်ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ၊စိတ်ပညာဆုိင်ရာ၊ြပင်ြပသုံး
သပ်မ�များ၊အိမ်တင်ွအဆင်ေြပေသာအရာများ၊ေကျာင်းတင်ွ
အတိတ်ကအေထာက်အကူပစ�ည်းများ၊လတ်တေလာမိသား
စုအေြခအေန�ှင့်ရင်ဆုိင်ေနရမ�များ

● သင့်ကေလး၏ ေကျာင်းမှတ်တမ်များ�ှင့် လတ်တေလာ အိင်ုအီးပီကုိကုိ
ြပန�်ကည့်ပါ(�ိှခ့ဲေသာ်)။

● သင့်ကေလး၏ အားသနခ်ျက်၊ လိအုပ်ချက်ဟသုင်ထင်သည်များကုိ
စာရင်းလပ်ုထားပါ။.

● သင့်ကေလးအတက်ွ သင်မှ ဦးစားေပးလိခုျက်များ၊ ေရ�ှည်ရည်မှနး်ချက်များကုိ
ေရးချထားပါ။
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● သင်ေရးချထားေသာ ရည်မှနး်ချက်များေအာင်ြမင်ရနအ်တက်ွ
လိအုပ်သည်ဟထုင်ေသာ ၀နေ်ဆာင်မ�များကုိ များေရးချထားပါ။.

● သင်ေမးလိသုည့်ေမးခွနး်များကုိ ေရးချထားပါ။

● အိင်ုအီးပီအစည်းအေဝးသည်
ေဆွးေ�းွလိသုည်များအားလံးုေဆွးေ�းွ�ိင်ုေလာက်ရန ်အချနိ�်ကာရဲ�လားဟု
ေသချာေအာင်ြပ�ပါ။သဘာ၀ကျကျလပ်ုပါ။ သိ� ေသာ်
အချနိကု်နသွ်ားခ့ဲရင်၊မ�ပီးေသးတာေတဆွက်လပ်ုရန်
အစည်းအေဝးသစ်တစ်ခုထပ်ေတာင်းဆုိပါ။

အစညး်အ ေဝးမတုိင်မီ သင့်အဖဲွ �ှင့် ဆက်သွယ်ပါ။-:

● အစည်းအေဝးသိ�  သင် ဖိတ်�ကားထား သူ၏အမည်ကုိ
ေြပာြပပါ။

● အိင်ုအီးပီရည်ရွယ်ချက်၏မူြ◌ကမ်းကုိ
ြ◌ကည့်ပါရေစဟ ုေ◌တာင်းဆုိပါ။

● သုံးသပ်မ� ေ◌ဒတာမူြ◌ကမ်းကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရန်
ေတာင်းဆုိပါ။

● လိအုပ်ပါက ဘာသာြ◌ပန ်ေ◌တာင်းဆုိြ◌ပီး စာရွက်စာတမ်းများကုိ
သင့်အမိဘာသာစကားြ◌ဖင့် ေ◌ရေပးရန ်ေတာင်းဆုိပါ။

● အစည်းအေဝးသိ� တက် ေ◌ရာက်�ိင်ုရန ်လိအုပ် ေ◌သာ   အရာများ ဥပမာ
စကားြပနမ်ျား၊ သင်လက်တနး်မီှ ေသာပုံစံေဖ�မက်ြဖင့်
စာရွက်စာတမ်းများေတာင်းဆုိပါ။

မိဘများအတွက်ထိ ေ◌ရာက် ေ◌သာဆက်သွယ် ေ◌ရးအရညအ် ေ◌သွး
သင်သည် သင့်ကေလးအတက်ွ အေကာင်းဆုံးအကျ�ိးေဆာင်ြဖစ်သည်။
သင်သည် သင့်ကေလး�ှင့် ပတ်သက်၍
သူမတေူအာင်က�မ်းကျင်မ��ိှသည်။ေကျာင်းတင်ွ သက်ဆုိင်ေသာ
အချက်အလက်အားလံးု�ိှသည်ဟမုယူဆပါနဲ။့ အချက်အလက်များ
ြဖန ့ေ်ဝငြှခင်းြဖင့် သင့်ကုိေရာ ေကျာင်းအဖ�ဲကုိေရာ
မိမိကေလးအေ�ကာင်း နားလည်ေစကာ  ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှေသာ
အေြဖများရ�ိှေစပါသည်။ကေလးနဲစ့ကားေြပာပါ။
သ�ရဲ�ေကျာင်းအေတ�အ�ကံ�များကုိ ေမးြမနး်ခံစား�ကည့်ပါ။

က��်ပ်ုတိ�၏ဆက်သွယ်ေရးကုိ တစ်ပါးသူများက မည်သိ� ြမင်သည်ကုိ
စကားအြပင် အြခားအချက်အလက်များလည်း�ိှပါေသးသည်။

ဘာေတလဲွဆုိရင် ကုိယ်အမူအရာ၊ အသံအနမ့်ိအြမင့်၊ အတိးုအကျယ်၊ �ှင့် ေြပာဆုိပုံများ။
အြခားသူများ�ှင့် အတ�ိှူစ�် ယင်းအချက်များကုိ သတိမလစ်ပါေစနဲ။့
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က�မ်းကျင်ေသာ နားေထာင်သူများ ြဖစ်ပါေစ
က�မ်းကျင်ေသာ နားေထာင်သူဆုိသည်မှာ

● နားေထာင်ြခင်းကုိ အေလးထားလပ်ုကုိင်ရန ်အသင့်�ိှသူြဖစ်သည်

● မတနု ့ြ်ပနမီ် ေြပာဆုိချက်ကုိ ဆုံးေအာင်နားေထာင်သည်။

● ေြပာပုံဆုိပုံကုိ ဂ�ုစုိက်တာထက်
တင်ြပေနသည့်အေ�ကာင်းအရာအေပ�အာ�ုံစုိက်နားေထာင်သည်။

● မလိေုသာအာ�ုံများကုိဖျက်�ပီး ေြပာေနချက်ကုိ အာ�ုံစူးစုိက်သည်။

● အဓိကစိတ်ကူး�ှင့် စိတ်ဝင်စားမ�များကုိ အာ�ုံစုိက်နားေထာင်သည်

● ေြဖဖိ� စိတ်ပူေနမည့်အစါး၊တစ်ပါးသူ၏ အြမင်ကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ေအာင်
အာ�ုံစုိက်နားေထာင်သည်

တဖက်လ၏ူခံစားချက်များကုိ အသိအမှတ်ြပ�ြခင်း
တစ်ပါးသူများ၏ ခံစားချက်များကုိ အသိအမှတ်ြပ�ြခင်းအားြဖင့် တစ်ပါးသူေြပာတာကုိ
မိမိမှအေလးထားနားေထာင်ေနေ�ကာင်းအြပင်
သူတိ� ခံစားချက်ကုိလည်းမိမိမှ�ကားသိခံစါးရသည်ဆုိသည်ကုိ တစ်ဖက်သားအား
သိေစပါသည်။ ေြပာဆုိဆက်သွယ်ေရးလမ်းေ�ကာင်းကုိ ပိတ်ေစမည့်
စိတ်လိက်ုမာနပ်ါမ�များကုိ ေလျာန့ည်းေစပါသည်။

က�နေ်တာ ်က�နမ် အသုံးအ��နး်များကုိ သုံးပါ
“”က�နေ်တာ် က�နမ်”” အသုံးအ��နး်ပါ အဆုိြပ�ချက်များသည် သင်၏စိတ်ပူမ�များ�ှင့်
သင်၏ခံစားမ�များကုိ အာ�ုံြပ�ပါသည်။. ယင်းတိ� ်သည် တဖက်သားတိ�အား အေဝဖနခံ်ြခင်း၊
အပစ်တင်ြခင်း၊ အ�ခိမ်းေချာက်ခံေနရသလိမျ�ိးကုိ မခံစားေစပါ။အသုံးြပ�လ�င် အြခားသူများသည်
ဆက်လက်နားေထာင်ရနလိ်လုားေန�ကပါေသးသည်။ သင့်ပူပနမ်�များကုိ နားေထာင်�ပီး
သင့်ကေလးအတက်ွ အေြဖရေရးများမှာအတတူကွ ေဆာင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။

ေမးခွနး်များေမးပါ
မသိနားမလည်သည်များကုိ �ှင်းလင်းေအာင်ေမးြခင်း …

● ဘာေြပာေနသည်ကုိ နားလည်ေစပါသည်.

● ဗဟသုုတအချက်အလက်များတိးုပွားေစပါသည်.

● တဖက်သား၏ ေမ�ာ်လင့်ချက်များ၊ ပူပနမ်�များ။ ထင်ြမင်မ�များ

● ကူညီရန ်လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ အ�ကမ်းမျ�်း�ှင်းြပြခင်း
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● စကားဝုိင်းကုိ သင်မှ ေဆွးေ�းွသင့်သည်ဟထုင်ေသာ ေခါင်းစ�်သိ� ဦးတည်ေစ�ိင်ုပါသည်။

● သင်မှ မိမိအ�ကံသိ� မဟတ်ု အပိတ်သုံးသပ်ချက်များ မေပးမီမှာ အချက်အလက်များကုိ
သိ�ိှေစ�ိင်ုပါသည်။

● စကားဝုိင်း၏��နး်ကုိ ေြဖးေ�ှးသွားေစ�ိင်ုကာ သင့်အား အချနပုိ်ေပးကာ
အချက်အလက်များကုိ ပုိမုိနားလည်ေစ�ိင်ုပါသည်။

သင်၏ထုိးြ◌မဲလက်မှတ်အ ေ◌ရပါပုံ

● ပါဝင်သူတိင်ုးသည် အိင်ုအီးပီ IEPတင်ွ လက်မှတ်ေရးထုိးသင့်သည်.။

● အိင်ုအီးပီ( IEP)ပါ လက်မှတ်တိင်ုးသည် ပါဝင်ြခင်း�ှင့်
တက်ေရာက်ြခင်းကုိြပသသည်။

● မိဘများသည်အိင်ုအီး (IEP) တင်ွ  “သ ေ◌ဘာမတ”ူ သိ� မဟတ်ု
စိတ်ပူစရာ�ိှသည် ဟေုရးသား�ိင်ုခွင့်�ိှပါသည်။.
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