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လမ်း နခ်ျက်များ- သင့က်ေလး သိမ့ဟတ် ကေလးများ၏ ေကျာငး်ကိ အေကာငး်ဆးံ ေဖာ်ြပေပးတဲ ့အေြဖကိ 

ေရွးချယ်ပါ။ လတစ်ဦးရဲ ့ အေြဖများကိ သင့က်ေလး သိမ့ဟတ် သင့မ်ိသားစ င့ ်ချိတ်ဆက် ပီး မေဝမ ေစရပါ။ 

အေ ကာငး်အရာတစ်ခ သင့် င့ ်မသကဆ်ငိလ် င၊် ၎ငး်က ိဗလာအြဖစ ်ချန်ထားပါ။ အချက်အလက်များကိ 

သင့ေ်ကျာငး်အေန င့ ်မိသားစများအား သတိက့ေလးများရဲ ့ ပညာသငယ်မတွင ်ပိမိေကာငး်မွနစ်ွာ ပါဝငလ်ာေစရန ်

အသးံြပ ပါမယ်။  

ပညာေရး ေဒသ__________________________________________ ေကျာငး် ________________________________________ 

1. ေကျာငး်ဝနထ်မး်များ 

(ေကျာငး်အပ် ကးီများ၊ ဆရာများ၊ 

အတိငပ်ငခ်ံများ၊ ံးဝနထ်မ်းများ) က 

က ပ််ရဲ ့ မိသားစက ိ ကိ ဆိ ကပါတယ်။  

မသကဆ်ိ

ငပ်ါ 

လးံဝ 

သေဘာမ

တ၊ 

သေဘာမ

တ၊ 

ကားေန၊ သေဘာ

တ၊ 

လးံဝ 

သေဘာ

တ၊ 

2. ေကျာငး်ဝနထ်မး်များဟာ က ပ််ရဲ ့ 

ကေလး င့ ်မသိားစက ိပိမိေကာငး်မွနစ်ွာ 

နားလည်ဖိ ့ က ပ််ရဲ ့ အေြဖများကိ 

သိ ိလိ ကတယ်။ 

      

3. က ပ််ကေလးကိ ဒေီကျာငး်မာ 

တနဖိ်းထား ဂ စိက်တာကိ က ပ်် 

ခံစားမိပါတယ်။ 
      

4. ေကျာငး်ဝနထ်မး်များက က ပ််မိသားစရဲ ့ 

မတကွဲြပားမ င့ ်ထးြခားမက ိ

တနဖိ်းထားပါတယ။် 
      

5. လာမယ့်ြဖစ်ရပ်များ င့ ်

ေကျာငး်ဝနထ်မး်များအား 

ဘယ်လိဆက်သယ်ွရမာက ိက ပ််အား 

အသေိပးထားပါတယ်။ 

      

6. ေကျာငး်ဝနထ်မး်များဟာ က ပ််ကိ 

ဆက်သွယ်ရာတွင ်က ပ််ေရွးထားတဲ ့

ဘာသာစကားြဖင့ ်နားလည်ရန ်
      



  

လွယ်ကတဲ ့စကားလးံများက ိသးံ ပီး 

ဆက်သွယ်ေြပာဆိ ကပါတယ်။ 

 

မသကဆ်ိ

ငပ်ါ 

လးံဝ 

သေဘာမ

တ၊ 

သေဘာမ

တ၊ 

ကားေန၊ သေဘာ

တ၊ 

လးံဝ 

သေဘာ

တ၊ 

7. က ပ််ကေလး ဘာေတွ သငယ်ေနေ ကာငး် 

ဆရာ ဆရာမများက က ပ််ကိ မနမ်န ်

အသေိပး ကပါတယ်။ 
      

8. ေကျာငး်ဝနထ်မး်များက က ပ််ကေလးရဲ ့ 

တးိတက်မက ိနားလည်လွယတ်ဲ ့

ေဒတာြဖင့ ်ပံမန ်အသေိပး ကပါတယ်။  
      

9. က ပ််ကေလးအေ ကာငး် အြပ သေဘာ 

အေ ကာငး်အရာများကိ ေြပာြပရန ်

ဆရာများက ဆက်သွယ် ကပါတယ်။ 
      

10. က ပ််ကေလးရဲ ့ တိးတက်မဆငိရ်ာ 

အချက်အလက်များကိ 

(စိစစ်အကြဲဖတ်မများ၊ ေပးထားတဲ ့

တာဝနမ်ျား၊ ေကျာငး်တကမ်) က ပ်် 

အလွယ်တက ာေဖွ ငိပ်ါတယ်။ 

      

11. က ပ််ရဲ ့ ေကျာငး်က က ပ််ကေလးရဲ ့ 

သငယ်မက ိအမိ်မာ ဘယ်လိ 

ကညီေပးသင့ေ် ကာငး် ပ့ံပိး ငိမ်ယ့် 

အချက်အလက်များကိ ေပးပါတယ်။ 

      

12. ေဆွးေ းွပွဲများအတွငး်မာ ဆရာများ င့ ်

က ပ််ဟာ က ပ််ကေလးရဲ ့ 

အားသာချကမ်ျား င့ ်စိနေ်ခ မများဆငိရ်ာ 

အဖိးတန ်အချကအ်လက်များကိ 

ဖလယ် ကပါတယ်။ 

      



  

 

မသကဆ်ိ

ငပ်ါ 

လးံဝ 

သေဘာမ

တ၊ 

သေဘာမ

တ၊ 

ကားေန၊ သေဘာ

တ၊ 

လးံဝ 

သေဘာ

တ၊ 

13. က ပ််ကေလးရဲ ့ ပဂိ လ်ေရး င့ ်ပညာေရး 

အားသာချကမ်ျားကိ ြမငေ်အာင ်

ဆရာများက ကညီေပး ကပါတယ်။ 
      

14. ေကျာငး်ဝနထ်မး်များက က ပ််ကေလးရဲ ့ 

ပညာေရး၊ လမေရး င့ ်စိတပိ်ငး်ဆငိရ်ာ 

သခချမ်းသာေရးဆိငရ်ာ 

စိးရမိ်ပပနမ်များကိ မ ေဝရန ်က ပ််ကိ 

တကိ်တွနး် ကပါတယ်။ 

      

15. ေကျာငး်ဝနထ်မး်များက 

က ပ််ကေလးအတွက် 

အေကာငး်ဆံးအကျိ းကိ ေ လျက် 

ဆးံြဖတ်ချက်များကိ ချမတရ်ာတွင ်

က ပ််ကိ အေရး ကးီတဲ ့မိတဖ်က်အြဖစ် 

သေဘာထား ကပါတယ်။ 

      

16. ေကျာငး်သား အားလးံတိရ့ဲ ့ 

အေကာငး်ဆံးအကျိ းကိ ေ လျက် 

ဆးံြဖတ်ချက်များ ချမတ်ေရးကိ က ပ််က 

ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးပိငး်ကိ 

ယံ ကည်အပ် ထံားပါတယ်။ 

      

17. က ပ််ထတံွင ်ေကျာငး်ရဲ ့ မဝါဒများ၊ 

အစီအစ များ င့ ်တးိတက်ေရး 

ကိ းပမး်မများဆငိရ်ာ ထငြ်မငခ်ျက်များကိ 

ေပး ငိတ်ဲ ့အခွင့အ်လမ်းများ ိပါတယ်။ 

      

18. ေကျာငး်ဟာ ေကျာငး်သားများရဲ ့ 

ပညာသငယ်မက ိြမင့တ်ငေ်ပးမယ့် 

နည်းလမ်းများြဖင့ ်

စီးပွားေရးလပ်ငနး်များ င့ ်

ရပ်ရွာအဖဲွအစညး်များ င့ ်

      



  

 

ဒေီကျာငး်တငွ ်အထးပညာေရး ဝန်ေဆာငမ်များ (IEP၊ IFSP) လကခ်ံရ ိတဲ ့ကေလး သင့ဆ်မီာ ိပါသလား။  

 ဟတ် 

 မဟတ် 

 မေသချာပါ 

 

 

 

 

တွဲဖက်ေဆာငရွ်က်ပါတယ် 

(ေစတနာဝ့နထ်မ်း အခွင့အ်လမ်းများ၊ 

ကွငး်ဆငး်ခရီးများ၊ ေဟာေြပာ ကတဲ ့

ဧည့်သည်များ၊ လမ်း နေ်ပးြခငး်၊ 

ေ ရွာသီ င့ ်ေကျာငး်ြပငပ် 

အစီအစ များ)။ 

 

မသကဆ်ိ

ငပ်ါ 

လးံဝ 

သေဘာမ

တ၊ 

သေဘာမ

တ၊ 

ကားေန၊ သေဘာ

တ၊ 

လးံဝ 

သေဘာ

တ၊ 

19. စီးပွားေရးလပ်ငနး်များ င့ ်

ရပ်ရွာအဖဲွအစညး်များ င့ ်

ပးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မက က ပ််ကေလးရဲ ့ 

အသအိြမင် င့ ်က ပ််တိ ့ 

အသငိး်အဝငိး်တငွ ်ပါဝငလ်ပ်ကိငမ်က ိ

တးိချဲရန ်ကညီေပးပါတယ်။ 

      

20. မိသားစများအား လိအပ်တဲ ့

ရပ်ရွာအရငး်အြမစမ်ျား င့ ်ပံပိ့းမများကိ 

ဆက်သွယ် ငိေ်အာင ်ေကျာငး်မ 

ကညီေပးပါတယ်။ 

      



  

သင့မိ်သားစ ပိမိေကာငး်မွန်စွာ ပါဝငေ်ရး င့ ်သင့မိ်သားစအား ပ့ံပိးကညေီရးဆငိရ်ာ အ ကြံပ ချကမ်ျား သင့ထ်တံငွ ်

ိပါသလား။ မတခ်ျက-် သင့အ်မည်မာ ဤစစ်တမ်းထတဲငွ ်အကျံ းမဝငပ်ါ—ေကျးဇးြပ ပီး သငက်ယိတ်ငိရဲ် ့ အေြဖက ိ

တငြ်ပ ငိရ်န် ေကျာငး်ဝနထ်မ်းများထ ံတကိ် ိက ်ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 

 

ေကျာငး်ရဲ ့ မိသားစ ပါဝငေ်ရး လပ်ကိငန်ညး်များရဲ ့ ထေိရာက်မကိ ပိေကာငး်မွနစ်ာွ နားလညရ်န ်လဦးေရဆငိရ်ာ 

အချက်အလက်များကိ စေဆာငး်ပါတယ်။ လတစ်ဦးရဲ ့ အေြဖများကိ သင့က်ေလး သိမ့ဟတ် သင့မ်ိသားစ င့ ်

ချိတ်ဆက် ပီး မေဝမ ေစရပါ။  

 

ေအာကပ်ါများထကဲ ဘယအ်ချကက် သင့အ်မ်ိတငွး် ိ လမျိ းများ/တငိး်ရငး်သားများ အေြခအေနက ိ

အေကာငး်ဆးံေဖာ်ြပပါသလ။ဲ (သကဆ်ငိသ်မ  အားလးံက ိေရးြခစေ်ပးပါ) 

 အာ သား / ပစိဖိတ်က နး်သား 

 လမညး် သိမ့ဟတ် အာဖရကိ အေမရိကန ်

 ဟစ်စပနး်နစ် သိမ့ဟတ် လာတီ  ိ

 ဇာတိ အေမရိကန ်သိမ့ဟတ် အလာစကာ ဇာတိ 

 လြဖ  သိမ့ဟတ် အသားြဖ  (ဟစ်စပနး်နစ် မဟတ်) 

 အြခား 

 မေြဖ ကားလိပါ 

 

သင့မိ်သားစဟာ သင့တ်ိအ့မ်ိတငွ ်အဂလပ်ိမဟတတ်ဲ ့အြခားဘာသာစကားများက ိေြပာဆပိါသလား။ 

 ဟတ် 

 မဟတ် 

 မေြဖ ကားလိပါ 

 

သင့မိ်သားစဟာ အခမ့ဲ/ေလ ာ့ေဈး ေနလ့ယစ်ာ န်းအတကွ ်အရညအ်ချငး် ြပည့မီ်ပါသလား။ 



  

 ဟတ် 

 မဟတ် 

 မေသချာပါ 

 

သင့ထ်တံငွ ်ဒေီဒသထကဲ အြခားေကျာငး်များကိ တကေ်နတဲ ့ကေလးေတ ွ ိပါသလား။  

 ဟတ် 

 မဟတ် 


