မသန္စြမ္းသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ TNReady
အေထာက္အပံ့တြင္ပါရွိေသာ မိဘအခ်က္အလက္မ်ား
၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္အတြက္ သင့္ေက်ာင္းသားမ်ား ပံ့ပုိးကူညီျခင္း
(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြထ
ဲ ားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

မသန္စြမ္းသည့္ကေလးတစ္ဦး၏မိဘအေနျဖင့္ သင္သည္ သင့္ကေလးအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ပါဝင္ေနပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္
ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈအသံုးျပဳျခင္းအေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအတြက္
သင္ပိုမိုနားလည္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈအသံုးျပဳျခင္းသည္
သင့္ကေလးအတြက္ပညာေရးပရိုဂရမ္ကိုအစီအစဥ္ေရးဆြဲ ရာတြင္အေရးပါသည့္အပိုင္းျဖစ္ျပီး
မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ၎တိ႔၏
ု အေထြေထြပညာေရးအတန္းမ်ားတြင္
ေအာင္ျမင္စြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎တို႔ကိုသင္ၾကားေပး၊စမ္းသပ္ေပးထားသည့္နည္းထက္အနည္းငယ္သာ
အေျပာင္းအလဲလုပ္ေပးရန္လို္အပ္သည္။

ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စစ္ေဆးမႈတို႔တင
ြ ္
တန္းတူရရွိခြင့္ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ကိရိယာမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရရွိခြင့္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို
အစိုးရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြင္း ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္
ညႊန္ၾကားခ်က္၊ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ႏွင့္ဆန္းစစ္မႈတင
ြ ္ ပါဝင္နို္င္ေစမည့္
အခြင့္အေရးႏွင့္စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။ ကစားကြင္းမွာ တန္းတူျဖစ္ေစရန္ညွိေပးဖို႔ ၎တိ႔က
ု ိုေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။
ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမရွိဘႏ
ဲ ွင့္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကိုရရွိခြင့္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္အျပည့္အဝပါဝင္ခြင့္ရရွိနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မသန္စြမ္းမႈ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့ပါး
ေမွးမွိန္ေစရန္ႏွင့္ ဗဟုသုတႏွင့္အရည္အခ်င္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၏မသန္စြမ္းမႈမွသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဖယ္ရွားေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေလ့လာသင္ယူမႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္မလုပ္ပါ။
ေက်ာင္းသားကသိရွိနိုင္၊လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ပံုစံမွားမ်ားမျပသင့္ပါ။

စစ္ေဆးမႈေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာအားထားမႈသည္ စစ္ေဆးသည့္အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အတြင္း
သင့္ေလ်ာ္ျပီးတင္းက်ပ္ေသာညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွာ အစားမထိုးသင့္ပါ။
စစ္ေဆးမႈေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ စာသင္ခန္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊စာသင္ခန္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ႏွင့္
ျပည္နယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခရိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တူညီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆင္တူသင့္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အခ်ိဳ႕
စစ္ေဆးမႈေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ျပည္နယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ခရိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္အသံုးျပဳ၍မရနိုင္ေၾကာင္းသိရွိထားရန္ အေရးၾကီးသည္။
သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားပါအခ်က္တြင္ထိေရာက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသည္
ေက်ာင္းသား၏လက္ရွိပညာအရည္အခ်င္းအဆင့္၊ သင္ရိုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ ခ်က္၊ႏွင့္
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အခန္းတြင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္းေက်ာင္းသားတြင္လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့ မ်ားအေၾကာင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္စတင္သည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 2 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )
ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေရြးခ်ယယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ IEP/504 အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားက မသန္စြမ္း
ေက်ာင္းသားအတြက္ ကစားကြင္းအဆင့္ညွိရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အတြက္ သူ/သူမကအေထြေထြပညာေရး
သင္ရိုးတြင္ပါဝင္နိုင္မည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။


အဖြ႔အ
ဲ စည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား၏တန္းတူေလ့လာသင္ယူေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့
ေပးျခင္း၊ေက်ာင္းသားကိုညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စစ္ေဆးမႈအတြင္းသင္ယူမႈအခက္အခဲမ်ား ကိုေက်ာ္လႊားနိုင္
ေစရန္ကူညီမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္နုိင္သည္။



ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သတင္းေပးပို႔ထားေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းသည္
ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားေအာင္ျမင္စြာႏွင့္အဓိပၸာယ္ရွိစြာပါဝင္နိုင္သည္
မ်ာေသခ်ာေစရန္အေရးၾကီးသည္။



သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားပါအခ်က္တြင္ထိေရာက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းသ
ည္ ေကာင္းမြန္ေသာညႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္စတင္သည္။



ပညာေရးအေၾကာင္းအရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေက်ာင္းသား၏မသန္စြမ္းမႈႏွင့္လက္ရွိအေျခအေနအဆင့္အ
ေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းျခင္း၊ဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္
ညႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္သည္။

ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းအမ်ိဳးအစားခြျဲ ခား၍အုပ္စုခြသ
ဲ ည္

တင္ျပျခင္း- ထိုေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို
စံထားသည့္ပံုႏွိပ္ကိုဖတ္ရႈရန္မလိုသည့္နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိနိုင္ေစသည္။

ထိုအစားထိုးနည္းလမ္းမ်ားမွာ အၾကားအာရံု၊အာရံုခံမႈမ်ား၊ေတြ႔ထိမႈႏွင့္အျမင္တ႔ျို ဖစ္သည္။ (ဥပမာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ေပးျခင္း၊အသံထက
ြ ္ဖတ္ေစျခင္း၊အေျဖလႊာစာရြက္ေပၚတြင္ စာဝိုင္းျပျခင္းမ်ား)


တံ႔ျု ပန္မႈ- ထိုေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အလုပ္တာဝန္မ်ား၊
ႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ႏွင့္ အကူကိရိယာသို႔မဟုတ္အစီအစဥ္ တစ္မ်ိဳး ကို
အသံုးျပဳ၍ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းနိုင္ေစသည္။ (ဥပမာစာေစာင္မ်ားတြင္အေျဖမ်ားအမွတ္ေပးျခင္း၊ကိုးကားခ်က္အကူအညီသံုးျခင္း၊ကြန္ပ်ဴတာသံုးျခင္း)



အခ်ိန္ဇယားကိုက္ျခင္း/အခ်ိန္ဇယား- ထိုေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ စစ္ေဆးခ်က္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အလုပ္တာဝန္ကိုျပီးစီးမည့္အခ်ိန္ အတိုင္းအတာကို တိုးေပးနိုင္သလို
စီစဥ္ထားသည့္အခ်ိန္ဇယားကိုလည္းေျပာင္းလဲေစနုိင္သည္။ (ဥပမာ- အခ်ိန္တိုးျခင္း၊မၾကာခဏနားျခင္း)



ဆက္တင္- ထိုေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားက
အလုပ္တာဝန္သ႔မ
ို ဟုတ္စစ္ေဆးမႈေပးထားေသာတည္ေနရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
စစ္ေဆးမႈဆက္တင္အေနအထားမ်ားကိုေျပာင္းလဲေစသည္။ (ဥပမာအထူးေလ့လာမႈပစၥည္း၊အထူးအလင္းေရာင္ေပးျခင္း၊သီးျခားအခန္းထားရွိျခင္း)

ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ႏွင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား
ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္မတူညီပါ။ ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္
ေက်ာင္းသား၏မသန္စြမ္းူမႈသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစရန္ရည္ရြယ္သည္။၎တို႔က
ေလ့လာမႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။
ေလ့လာမႈေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း၊နိမ့္က်ျခင္း၊သို႔မဟုတ္ေလ်ာ့က်ျခင္းတိ႔က
ု ို ပံုမွန္အားျဖင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းအျဖစ္ယူဆၾကသည္။ ေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္မတူဘဲ
မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းပံုမွန္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတန္းအဆင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားၾကားမွကြာဟခ်က္ကို
တိုးလာေစနိုင္သည္။ ေက်ာင္းသားက ဆက္လက္မတိုးတက္နိုင္သလို ပံုမွန္ဒီပလိုမာကိုမရရွိနိုင္သည့္အတြက္ ၎က
ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးအလုပ္အကိုင္အေပၚမေကာင္းေသာသက္ေ၇ာက္မႈရွိနုိင္သည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 3 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )
အစိုးရစစ္ေဆးမႈေနရာထိုင္ခင္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

ဗဟိုႏွင့္အစိုးရဥပေဒမ်ားအရ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတက္ေရာက္သည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒကခ်မွတ္ထားသည့္ အထူးပညာေရးဧရိယာမ်ားႏွင့္အတန္းမ်ားတြင္
ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးမႈတြင္ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ခရိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားအားလံုးကိုထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ျခင္းသည္
ထိုေက်ာင္းသားမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေက်ာင္းမ်ား၊ေက်ာင္းခရိုင္မ်ား၊ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအက်ံဳးဝင္ေၾကာင္းေသခ်ာေ
စသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ား(တစ္ဦးခ်င္းပညာေရးစီမံကိန္း (IEP) or Section 504) ကို
ထိုစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္နိုင္ရန္လိုအပ္သည့္သင့္ေတာ္ေသာေနထိုင္စရာေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း
လိုအပ္သည္။
စံထားသည့္ ေနထိုင္စရာေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ စစ္ေဆးမည့္အရည္အခ်င္းကိုမေျပာင္းလဲထားပါ။ ဥပမာသခ်ၤာပုစာၦတြက္ခ်က္ရန္ျပင္ဆင္ထားသည့္အရာမ်ားတြင္ဂဏန္းတြက္စက္အသံုးျပဳခြင့္ကို
ရည္ရြယ္သည့္အရာကိုမေျပာင္းလဲပါ။ စံႏႈန္းမမီသည့္ေနထိုင္စရာေထာက္ပံ့မႈသည္
အလုပ္တာဝန္၏သဘာဝႏွင့္လ်ာထားသည့္အရည္အခ်င္းကိုေျပာင္းလဲထားသည္။ ဥပမာသခ်ၤာကြ်မ္းက်င္မႈကိုတိုင္းတာရန္ စီမံထားသည့္အရာမ်ားတြင္ဂဏန္းေပါင္းစက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ၎က
ေက်ာင္းသား၏သခ်ၤာအရည္အခ်င္းကိုမွန္ကန္စြာတိုင္းတာနိုင္သည့္ရလဒ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္
စံႏႈန္းမမီေသာေနထိုင္စရာေထာက္ပံ့မႈ တစ္ခုျဖစ္၍ျပည္နယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခရိုင္စစ္ေဆးမႈကို
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ရည္ရြယ္သည့္အရာမွန္ကန္ေစမည့္ ေနထိုင္စရာေထာက္ပံ့မႈအသံုးျပဳျခင္းသည္
ေက်ာင္းသား၏အရည္အခ်င္းမ်ားကိုတိုင္းတာမႈတိတိက်က်မေပးနုိင္သလို ေက်ာင္းသားကို
အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေၾကာင္းျပမည့္ စစ္ေဆးမႈရမွတ္မ်ားမမွန္ကန္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာနိုင္သည္ IEP/504
အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေနထိုင္မႈေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားအသံုးျပဳမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
အစိုးရမူဝါဒမ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ရန္ လိုပါသည္။
စစ္ေဆးမႈေနထိုင္ေရးအေထာက္အပံ့အေၾကာင္း အသံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္အားလံုးသိရွိေစရန္
လိုအပ္သည္


စစ္ေဆးမႈ ( အေၾကာင္းအရာ၊ စစ္ေဆးမႈေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ႏွင့္စစ္ေဆးမႈအေျခအေနမ်ား)



ျပည္နယ္၏စစ္ေဆးမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား



ျပည္နယ္၏ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

မည္သူက ဆံုးျဖတ္မလဲ

မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားအားလံုး(IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္ 504 စီမံကိန္းျဖင့္လူမ်ား) ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ခရိုင္စစ္ေဆးမႈတြင္
အျပည့္အဝပါဝင္နိုင္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ ေက်ာင္းသား၏ IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္
504 အဖြဲ႔က ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သည္
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစား၊ အတန္းအဆင့္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ညႊန္ၾကားမႈဆက္တင္
ကိုအေျခမခံဘဲ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအေုျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ေရြးခ်ယ္ျပီးသည္ႏွင့္
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စစ္ေဆးမႈအတြက္ အျမဲအသံုးျပဳ သင့္သည္။
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္
တာဝန္ရွိသည့္ဆရာဝန္ႏွင့္အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီကို
ေထာက္ပံ့ထားရမည့္အထူးေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့အေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ရမည္။

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 4 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း
The Tennessee Comprehensive Assessment Program (TCAP) က ေက်ာင္းသားမ်ားပါဝင္ျခင္းအတြက္
အဆင့္ဆင့္ေထာက္ပံ့ထားသည္ ခြင့္ျပဳနိုင္ေလာက္သည့္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ရရွိနိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ IEP or 504
စီမံကိန္းအရလိုအပ္သေလာက္ရရွိနိုင္ေသာ ေနထိုင္မႈ အေထာက္အပံ့မ်ားအပါအဝင္
စစ္ေဆးမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏အခ်က္မ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္သည္ ခြင့္ျပဳနိုင္ေသာ
စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ရရွနိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ
ရရွိသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရယူသူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားလက္ခံသူမ်ားအပါအဝင္
ေက်ာင္းသားအားလံုးရရွိနိုင္သည္။ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ရရွိနိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်က္အလက္ျပည့္ေသာစာသင္ခန္းတြင္အေျခခံသည့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္လိုအပ္ေၾကာင္း
ညႊန္ျပထားေသာ အရြယ္ေရာက္သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြ႔ဲဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာရရွိနို္င္သည္ (IEP or
504)ပံုမွန္စီမံကိန္းမွတဆင့္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ ရရွိနိုင္သည္

လိုအပ္ေသာေနထိုင္မႈမ်ားကိုသတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ (IEP or
504)စီမံကိန္းတစ္ခုစီ၏ဖြ႔ံျဖိဳးမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သင့္သည္ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို
ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသင့္သည္
•

ေက်ာင္းသား၏သင္ယူေလ့လာမႈအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ

•

ေက်ာင္းသား၏ေလ့လာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားက အတန္းအဆင့္အေၾကာင္းအရာစံႏႈန္းမ်ားေအာင္ျမင္မႈကို မည္သ႔ို
သက္ေရာက္သလဲ

•

ေက်ာင္းသားက အတန္းအဆင့္အေၾကာင္းအရာစံႏႈန္းမ်ားကို
ေအာင္ျမင္ရန္မည္သည့္အထူးညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလိုအပ္သလဲ

ထိ႔ျု ပင္ ေက်ာင္းသားကအသံုးျပဳေနျပီးျဖစ္ေသာ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပ့ံ့မ်ားကို ေဆြးေႏြးျပီး ဆန္းစစ္ပါ
ထိုေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ

စာသင္ခန္းတြင္းႏွင့္စစ္ေဆးခ်က္တြင္ ေက်ာင္းသား ပံုမွန္အသံုးျပဳေနေသာ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားမွာ
ဘာေတြလဲ



ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုမည္သို႔ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆိုသည္ကို
ေက်ာင္းသား၏ယူဆခ်က္မွာ ဘာလဲ



ေက်ာင္းသားက ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ ဆႏၵရွိပါသလား



ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုမည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆိုသည္အတြက္
မိဘမ်ား၊ဆရာမ်ား၊ႏွင့္အျခားသူမ်ား၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမွာ ဘာေတြလဲ



ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုစီမံျခင္းတြင္အခက္အခဲမ်ားရွိသလား

ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကမည္မွ်ထိေရာက္မႈရွိသည္ကိုဆန္းစစ္ျခင္းသည္ အေထာက္အပံ့တစ္ခုက
တိုးတက္မႈျဖစ္လာနိုင္သည္သက္ေရာက္မႈကိုဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သင့္သည္ IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္ 504 အဖြ႔မ
ဲ ်ားအေနျဖင့္
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားေရြးခ်ယ္မႈသည္တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္လာသည္ဟုမမွတ္ယူသင့္ပါ
နွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အဖြ႔က
ဲ ဆန္းစစ္သင့္သည္

ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့ကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္
စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ား



ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့တစ္ခုခ်င္းစီကိုမည္သို႔ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ေက်ာင္းသား၏ယူဆခ်က္



ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုထိေရာက္စာြ ေပါင္းစပ္ျခင္း



ေနထိုင္မႈအေထာက္အပ့ံမ်ားမည္သ႔အ
ို လုပ္လုပ္မည့္ပံုရွိသည့္အေၾကာင္း ဆရာမ်ား၊ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္
အျခားပညာရွင္မ်ား၏ယူဆခ်က္မ်ား

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 5 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

စစ္ေေဆးမႈေနထိုင္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားအေၾကာင္း အဖြ႔မ
ဲ ွေမးျမန္းသင့္ေသာေမးခြန္းမ်ား
1. ျပည္နယ္ႏွင့္ခရိုင္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေသာ စာသင္ခန္းညႊန္ၾကားခ်က္အတြင္း
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေက်ာင္းသားကအသံုးျပဳေနသလား

အခ်ိဳ႕ေသာေနထိုင္မႈမ်ား၏သဘာဝေၾကာင့္ ၎တိ႔က
ု ိုညႊန္ၾကားခ်က္အတြက္ခြင့္ျပဳရန္သာျဖစ္သည္။
စစ္ေဆးရန္အတြက္မဟုတ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္
ထိုေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္က်င့္သားရေနလွ်င္ IEP အဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း
တခ်ိဳ႕ေသာေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားနားလည္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ႏွင့္
ေက်ာင္းသားကို ေထာက္ပ့ံေပးနိုင္မည့္လက္ခံနိုင္ေသာ
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့ကိုရွာေဖြနိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္သည္။
2. စစ္ေဆးမႈေနထိုင္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ခံနိုင္ေလာက္ေအာင္ေရြးခ်ယ္ထားသလား သိ႔မ
ု ဟုတ္
အထူးစစ္ေဆးမႈကိုခြင့္ျပဳပါသလား

အထူးစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္လက္ခံနိုင္ေသာ ေနထိုင္မႈေထာက္ပံ့မႈမ်ားၾကား အမ်ားအျပားကြဲျပားမႈရွိသည္္
လက္ခံနိုင္ေသာေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကိုစာရင္းသြင္းမည့္
အထူးစစ္ေဆးမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းလိုက္နာေၾကာင္းေသခ်ာေစပါ
3. ေက်ာင္းသားက ေရြးခ်ယ္ထားေသာေထာက္ပံ့မႈအားလံုးအတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ခ်က္ကို
ျပပါသလား

IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္ 504 စီမံေရးအဖြဲ႔ က အခ်ိန္တိုးေပးျခင္းႏွင့္မတူညီေသာဆက္တင္တို႔လို
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုတစ္ေပါင္းတည္းမၾကာခဏေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း သုေတသနကျပသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
ေက်ာင္းသားသည္ ထိုေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားမွတစ္ခုကိုသာလိုအပ္သည္ IEP အဖြ႔သ
ဲ ည္ ေက်ာင္းသားတြင္
အေထာက္အပံ့မရရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ တာဝန္ရွိသည္
4. IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္ 504 စီမံကိန္းအတြင္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့အားလံုးျဖစ္ပါသလား

ေက်ာင္းသား၏ IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္ 504 စီမံကိန္းသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့အားလံုးအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သင့္သည္ IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္ 504 စီမံမႈအတြင္း
အခ်က္အလက္ရွိဖူးသည့္ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရမည္
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ မျဖစ္မေနျဖစ္၍ ေရြးခ်ယ္၍မရပါ

5. ေက်ာင္းသားသည္ ေရြူးခ်ယ္ထားေသာ စစ္ေဆးမႈအေထာက္အပံံ့မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ နားလည္ပါသလား

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း ရရွိနိုင္သည့္ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့ကိုအသံုးျပဳရန္သင္ယူ ရန္
အခ်ိန္ပိုရွိပါသလား ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့ကိုအသံုးျပဳလိုသည့္ဆႏၵရွိျပီး
စစ္ေဆးမႈရက္မတိုင္မီက ၎ကိုအသံုးျပဳဖူးေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ
6. ေက်ာင္းတြင္ ကေလး၏ IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္ 504
စီမံကိန္းတြင္အခ်က္အလက္စု၍ေရြးခ်ယ္ထားေသာစစ္ေဆးမႈေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ အဆင့္ျမင့္စီမံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရွိပါသလား

ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု သင့္ေလ်ာ္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္
ထိေရာက္မႈတူညီသည္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာ၊စာဖတ္ျပသူမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေသာေနရာမ်ားကဲ့သို႔
ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားအဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းသည္ စစ္ေဆးမႈေနထိုင္ေရးအေထာက္အပံ့
၏က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီစီမံေရးအတြက္ အေရးပါသည္
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔အတိုင္း
မသင့္ေလ်ာ္သည့္စစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းမ်ားသို႔မေရာက္ေစေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ


စစ္ေဆးမႈအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း



ေက်ာင္းသားအလုပ္ကို တည္းျဖတ္ျခင္း



ေက်ာင္းသားကို ေျဖဆိုရမည့္အေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိုအပ္ေသာ
တံ႔ျု ပန္မႈအေရအတြက္ေလွ်ာ့ေပးျခင္း



စစ္ေဆးမႈအေျဖမ်ားကို သဲလန
ြ ္စေပးျခင္း



အပိုအခ်က္အလက္မ်ားကိုစာစီျခင္းႏွင့္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းအရာေျပာင္းလဲျခင္း

(ဤဇယားကို ေရးဆြဲထားေသာအစီရင္ခံစာ၏စာမ်က္ႏွာ၆တြင္ ေတြ႔ရွိနိုင္သည္)

ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားဆိုင္ရာလမ္းညႊန္
တင္ျပမႈဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈမ်ား
အရည္အခ်င္းျပည့္မီနိုင္ေျခရွိ
ေသာေက်ာင္းသားမ်ား

ေမးျမန္းရန္ေမးခြန္းမ်ား

ညႊန္ၾကားခ်က္ဥပမာမ်

စစ္ေဆးမႈဥပ

ား

မာမ်ား

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊အာရံုခံႏွင့္ဥာဏ္ရ
ည္ခြ်တ္ယြင္းမႈေၾကာင့္
စာဖတ္ရခက္ခဲေသာ၊
စံထားပံုႏွိပ္စာလံုးကို မဖတ္နိုင္
မျမင္နိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား

 ေက်ာင္းသားက လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
ဖတ္နိုင္ နားလည္နိုင္သလား
 ေက်ာင္းသားသည္
စာကိုပံုမွန္အသံထြက္ဖတ္ရန္လိုေနသလား
 ေက်ာင္းသားသည္စာဖတ္ရခက္ခဲသည့္ခြ်
တ္ယြင္းခ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိထားသလား








ပံုႏွိပ္စာလံုးၾကီး
မွန္ဘီလူးကိရိယာမ်ား
လူသားစာဖတ္သူ
အသံတိပ္ေခြ
ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာအုပ္
စကားေျပာကိရိယာမ်ား
(ဂဏန္းေပါင္းစက္၊နာ
ရီ၊အခ်ိန္မွတ္စက္မ်ား)



စခရင္မ္/လူ
သားစာဖတ္
သူ
အသံထြက္ဖ
တ္ျပျခင္း
မ်က္မျမင္စာ
သခ်ၤာကို
အျမင္အာရံုျ
ဖင့္ျပသျခင္း





ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားတံု႔ျပန္မႈ
အရည္အခ်င္းျပည့္မီနိုင္ေျခရွိေသာေ

ေမးျမန္းရန္ေမးခြန္းမ်ား

က်ာင္းသားမ်ား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊အာရံုခံျခင္း၊သို႔
ေလ့လာမႈခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ေက်ာင္း
သားမ်ား(အစဥ္လိုက္မွတ္မိ
နိုင္စြမ္း၊တိုက္ရိုက္ဆန္ျခင္း၊ထိန္းညွိမႈႏွင့္အဖြဲ႔
အစည္းပိုင္းအခက္အခဲရွိသူမ်ားအပါအဝင္)

 ေက်ာင္းသားသည္ ခဲတံ သို႔မဟုတ္
အျခားစာေရးကိရိယာကိုအသံုးျပဳနိုင္သလား




ေက်ာင္းသားမ်ားသည္၎တို႔၏စာလံုးေပါင္းနို
င္စြမ္းကိုထိခိုက္နိုင္သည့္မသန္စြမ္းမႈရွိေနသလ
ား
ေက်ာင္းသားသည္
စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွေနာက္တစ္ခုသို႔လွန္ရာတြင္
အခက္အခဲရွိေနျပီး
ဤေနရာအတိုင္းရွိေနသလား

ညႊန္ၾကားခ်က္

စစ္ေဆးမႈ

ဥပမာမ်ား

ဥပမာမ်ား

 စာကူပြားျခင္း
 မွတ္တမ္းေရး
သူမ်ား
 အသံဖမ္းတိပ္
ေခြစက္
 စစ္ေဆးမႈစာေ
စာင္တြင္တံု႔ျ
ပန္မႈ
 စာလံုးေပါင္းႏွ
င့္သဒၵါေရးရာ
 ဂရပ္ဖစ္စီစဥ္ျ
ခင္း








စာလံုးေ
ခၚေပးျ
ခင္း
လူၾကီး
ကူးေရးျ
ခင္း
စာရြက္
စကား
လံုးခန္႔မွ
န္းျခင္း

အခ်ိန္ကိုက္ျခင္းႏွင့္အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ား
အရည္အခ်င္းျပည့္မီနိုင္ေျခရွိေသာေ

ေမးျမန္းရန္ေမးခြန္းမ်ား

က်ာင္းသားမ်ား
အခ်ိန္ပိုေပးရန္လိုေသာ၊
အခ်ိန္ပိုကာလမ်ားတြင္အာရံုမစိုက္နိုင္ေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
က်န္းမာေရးခြ်တ္ယြင္းမႈမ်ားရွိျပီး၊ေမာပန္း
လြယ္ကာ
အထူးစားေသာက္ပံုအာဟာရႏွင့္ေဆးဝါးကု
သမႈလိုအပ္သည္

 စစ္ေဆးမႈစီမံေရးအတြက္သတ္မွတ္ထားသ
ည့္အခ်ိန္တစ္ခုလံုးအတြင္း
ေက်ာင္းသားသာ္
အဆက္မျပတ္အလုပ္လုပ္နိုင္သလား
 ေက်ာင္းသားသည္၎၏ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားေၾက
ာင့္ပင္ပန္းလြယ္သလား
 ေက်ာင္းသားသည္
အလုပ္ကာလတိုမ်ားႏွင့္မၾကာခဏနားျခင္း
လုိအပ္ပါသလား

ေနထိုင္မႈအေထာက္အပံ့မ်ားဆက္တင္

ညႊန္ၾကားခ်က္ဥ

စစ္ေဆးမႈဥ

ပမာမ်ား

ပမာမ်ား

 အခ်ိန္တိုးျခင္း
 မၾကာခဏနားျခ
င္း
 အမ်ိဳးစံုစစ္ေဆး
မႈအပိုင္းမ်ား



အခ်ိန္တိုးျခ
င္း



မၾကာခဏ
နားျခင္း

အရည္အခ်င္းျပည့္မီနိုင္ေျခရွိေသာေက

ေမးျမန္းရန္ေမးခြန္းမ်ား

ညႊန္ၾကားခ်က္

စစ္ေဆးမႈဥ

ဥပမာမ်ား

ပမာမ်ား

 အခန္း
သို႔မဟုတ္
တည္ေနရာေျ
ပာင္းလဲမႈ
 နားဆို႔
သို႔မဟုတ္
နားၾကပ္
 ေလ့လာမႈေနရ
ာမ်ား

 အခန္း
သို႔မဟုတ္
တည္ေနရ
ာေျပာင္း
လဲမႈ
 နားဆို႔
သို႔မဟုတ္
နားၾကပ္
 ေလ့လာမႈ
ေနရာမ်ား

်ာင္းသားမ်ား
အဖြဲ႔ၾကီးဆက္တင္အတြင္းအာရံုလႊဲခံရလြယ္ေ
သာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဖြ႔င
ဲ ယ္မ်ားတြင္
အေကာင္းဆံုးအာရံုစိုက္ၾကသည္

 ေက်ာင္းသားသည္
အျခားသူမ်ား၏အာရံုလႊဲခံရလြယ္သလား
 ေက်ာင္းသားမ်ားကတာဝန္ကိုလုပ္ေဆာင္ရ
န္အခက္အခဲရွိေနသလား
 ေက်ာင္းသားက
အျခားေက်ာင္းသားမ်ားကိုအေႏွာင့္အယွ
က္ျဖစ္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို
ေဖာ္ျပပါသလား

(ဤစာကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ 7 တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ )

လူတိုင္းသည္ ပါဝင္ခင
ြ ့္ထိုက္တန္သည္
ေနထိုင္စရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္အခါ လူတိုင္းအေနျဖင့္
ပါဝင္ရန္အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းကအလြန္အေရးၾကီးသည္။ ဤတြင္
မိဘမ်ား၊အထူးပညာေရဝန္ထမ္းမ်ား၊အသက္ေမြးပညာဆရာမ်ား၊အေထြေထြပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူမ်ား သိ႔ေ
ု သာ္ သင့္ကေလးကိုေမးျမန္းရန္မေမ့ပါႏွင့္။ သင့္ကေလးက
ေစာင့္ေရွာက္မႈအခ်ိဳ႕ကိုအသံုးမျပဳလိုခဲ့လွ်င္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားနိုင္သည္
၎ကေႏွးေကြးသည့္ႏႈန္းျဖစ္ေစကာမူ သင့္ကေလးကိုဆက္လက္၍သင္ယူနိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးနိုင္ေစရန္
အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္
စာဖတ္ျခင္းႏွင့္စာေရးျခင္းကဲ့သို႔ေသာေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာမရွိမျဖစ္စြမ္းရည္မ်ားတြင္စဥ္ဆက္မျပတ္ညႊန္ၾကားခ်က္
ေပးျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေထာက္ပံ့ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလိုအပ္မႈနည္းလာေစနိုင္သည္
ေနထိုင္စရာေစာင့္ေရွာက္မႈအမ်ားစုသည္ယာယီသာျဖစ္သည္ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကေလးကို
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအေပၚမွီခိုအားထားမႈနည္းသည္ထက္နည္းေစရန္ႏွင့္
သူ/သူမ၏ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္မ်ားအေပၚပိုအားထားလာေစရန္ကူညီေပးနိုင္သည္။
သင့္ကေလးအတြက္ေနထိုင္စရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေထာက္ပံ့ေပးသည့္အခါ ပူးေပါင္္းေဆာင္ရြက္မႈသည္မပါမျဖစ္
ျဖစ္သည္ သင့္ကေလး၏ပညာေရးပရိုဂရမ္တာဝန္ယူမႈကိုအျခားသူမ်ားႏွင့္ထားခဲ့လိုက္ပါ
သင့္တြင္အဖြဲ႔၏အေထာက္အပံ့ရွိပါသည္ မိဘတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္ထိုအဖြ႔တ
ဲ င
ြ ္တက္ၾကြစာြ ပါဝင္နိုင္ပါသည္။
အေထြေထြျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊လိုအပ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုသတ္မွတ္ျခင္း၊ညႊန္ၾကားခ်က္ပရိုဂရမ္ႏွင့္ေနရာထိုင္ခ
င္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူးကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။

သင့္ကေလးကျပႆနာမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ အကူအညီေတာင္းခံရန္မေၾကာက္ဘဲ
သင့္ကေလးကိုေဆြးေႏြးမႈတင
ြ ္ပါဝင္ေစရန္မေမ့ပါႏွင့္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပန္းတုိင္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည။ ၄င္းတု႔မ
ိ ွာ - ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ
ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ စာေရးသားနည္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚနည္းအပါအ၀င္ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳႏုိင္သည့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တတ္ေျမာက္ေစလုိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ဘက္စုံတုိးတက္သည့္ ကေလးမ်ားေမြထုတ္ေပးႏုိင္သည့္
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ကၽြႏု္ပ္တ႔ုိ အတူတကြလက္တြဲ ဖန္းတီးရန္ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ကၽြန္မတု႔ိ အလုိရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တ႔ုိ
ကေလးတစ္ဦးစီက ၄င္းတု႔ပ
ိ ညာေရးခရီးတြင္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းရန္ ထိုက္တန္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ TNReady
သည္ လက္တစ္ကမ္းတြင္ရွိေနသည့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေပးသည့္
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ထပ္မံသိရွိလိုပါက TNReady.gov သိ႔ၾု ကည့္ရႈနိုင္သည္

