
• အၾကားအာရုံႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• အျမင္အာရုံႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• ႏႈတ္ေျပာ-မပါေသာ ေလ့လာသင္ယူူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ
• အစီအစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္  

စနစ္တက်စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား
• ADHD

(716) 332-4170
info@parentnetworkwny.org
www.parentnetworkwny.org

ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ ဆိုသည္မွာ ဘာေတြျဖစ္သနည္း။ 
အကယ္၍ သင့္ကေလးက ေက်ာင္း၌ အခက္အခဲၾကားမွာ ရုန္းကန္ေနရၿပီး၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကို သင္ ေသခ်ာစြာ မသိလွ်င္၊ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ဒီအေၾကာင္းရင္းကို၊ သင့္ကေလးထံမွ သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အရာႏွင့္ သူမ တကယ္ လုပ္ႏိုင္ေသာ 
အရာတို႔ အၾကားမွာ ကြက္လပ္တစ္ခု အျဖစ္၊ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ တခါတရံ၊ မျမင္ရေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား အျဖစ္ သိထားၾကပါသည္၊ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားသည္ - လူတစ္ဦး၏ ဦးေႏွာက္ မည္သုိ ႔မည္ပုံ အလုပ္လုပ္သည့္အပိုင္း - အဖတ္၊ အေရးႏွင္ သခၤ်ာလိုမ်ိဳး နယ္ပယ္မ်ားမွာ အခ်က္အလက္ေတြအား 
ဘယ္လို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လဲ ဆိုသည့္အပိုင္း - ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

ေလ့လာသင္ယူမႈဆုိင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ 
မိတ္ဆက္

လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အပုိင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အပုိင္းသည္ သင့္ဦးေႏွာက္က အခ်က္အလက္ေတြႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္အပုိင္း ျဖစ္ၿပီး၊ 
၎သည္:
• လက္ခံျခင္း
• လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၌ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားသည္ ဤအလုပ္ပုံစံမ်ား ထဲမွ အလုပ္ပုံစံ တစ္ခု၊ အခ်ိဳ႕ (သို႔) 
အားလုံးတို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။  လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခက္အခဲေတြ ပုံစံတစ္ခုထက္ ေက်ာ္ၿပီး 
ရွိေနျခင္းသည္ သာမာန္ ျဖစ္စဥ္သာ ျဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ LD ျဖင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ 

ျဖစ္ၾကပါသည္:
• ဗ်ည္းသရအကၡရာကုိ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္
စာေရးရာတြင္ စာလံုးမ်ားကုိ စုစည္းရန္ ခက္ခဲျခင္း
• က်ယ္ေလာင္စြာ စာဖတ္ရာတြင္ မွားျခင္းမ်ား
• ဖတ္သည့္အရာကုိ နားမလည္ျခင္း
• စာလံုး၏ အသံကုိ ထုတ္ရန္ ေမ့ျခင္း

သာမန္ ရင္ဆုိင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အပိုင္းမ်ားမွာ:
• အဖတ္ (စာဖတ္ ခက္ေရာဂါ)
• အေရး (စာေရး ခက္ေရာဂါ)
• သခၤ်ာတြက္ျခင္း (ဂဏန္း၊ အေရအတြက္ တြက္ခ်က္ နားလည္ခက္ေရာဂါ)

“တြဖဲက္-ျဖစ္ေသာ” မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား
သင့္ကေလးတြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါင္းစုေနသည့္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ 
ေအာက္၌ စာရင္းျပဳထားေသာ အရာမ်ားသည္ LD ဟု မသတ္မွတ္ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔သည္ ကေလး၏ 
ေလ့လာသင္ယူမႈကို လည္းပဲ ထိခိုက္ေစပါသည္။ ကေလးတြင္ သူ၏ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈႏွင့္ 
အတူ ဤအခ်က္မ်ားမွ တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ ပို၍ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ 

• ပံုျပင္မ်ား
• ေရာက္လာသည့္ အရာကုိ တံု႔ျပန္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္း

• သခၤ်ာသေကၤတမ်ားကုိ နားလည္ရန္ခက္ျခင္း
• နံပါတ္မ်ားကုိ မွားဖတ္ျခင္း

• ေၾကာင္းက်ိဳးတင္ျပျခင္း
• အၾကား
• အေျပာ

2.4 သန္း ခန္႔ရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ LD ျဖင့္ 
ေရာဂါအမ်ိဳးအမည္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး၊ အထူးပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္ခံသင္ယူေနၾကပါသည္။

အသိဥာဏ္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ စနစ္တက်မရိွျခင္း၊ ကေလးဘဝက 
စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ၊ နားထုိင္းျခင္း၊ 
မ်က္စိအျမင္ကြယ္ျခင္း၊ အျပဳအမူ မူမမွန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ADD (သုိ႔) 
ADHD တုိ႔သည္ ေလ့လာသင္ယူမႈဆုိင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား 
မဟုတ္ၾကပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ထုိထုိေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ LD ျဖင့္ 
မၾကာခဏ ရႈပ္ေထြးမွားယြင္းေနၾကပါသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ပံုမွန္ ဒီပလုိမာ 
ေအာင္လက္မွတ္ျဖင့္ LD ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/
သူ ဦးေရ၏ 67% ခန္႔ ေက်ာင္းၿပီးၾကၿပီး၊ သာမာန္ 
ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ အားလံုးထဲကဆုိလွ်င္ 74% 
သာ ေက်ာင္းၿပီးၾကပါသည္။

လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသူမွာ: 
-www.ncld.org
-nichcy.org
-pbs.org
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ parentnetwork-
wny.org ကို ဝင္လည္ပါ

သင့္ကေလးကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သူ တစ္ဦးအျဖစ္၊ 
သူတို႔၏ LD အနီးတဝိုက္ ရေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို၊ 
သင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ LD အေၾကာင္းကို ပို၍ ေလ့လာပါ၊ 
ေအာက္မွာ စာရင္းျပဳထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ 
စတင္ၿပီး၊  

-ldaamerica.org
-ldonline.org

သင္ 
သိခဲ့ပါသလား။?

@PNWNY
@ParentNetwork   

Learning Disabilities 
BURMESE




