
အျပဳအမူမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္အတြက္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ 
ျဖစ္ေျမာက္ေစပါသည္။

အျပဳအမူ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ေသာ အစီအစဥ္ 
ဆိုသည္မွာ၊ လက္ေတြ႕ အသုံးဝင္ေသာ 
အျပဳအမူအား အကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ရပ္၏ 
ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံထားေသာ 
အစီအစဥ္တစ္ခု(FBA)  ျဖစ္ပါသည္။

ေနရပ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ 
လူသားအျပဳအမူကို လႊမ္းမိုးထားပါသည္။

လက္ေတြ႕ အသုံးဝင္ေသာ အျပဳအမူအား 
အကဲျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ၊ ကေလးတစ္ဦးက 
ဘာ့ေၾကာင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈကို ဟန္႔တားေသာ 
အျပဳအမူေတြနဲ႔ ပူးကပ္ေနရသလဲ၊ ကေလး၏ 
အျပဳအမူက လူေနဝန္းက်င္ႏွင့္ ဘယ္လို 
ဆက္စပ္ေနသလဲ၊ စသည္ျဖင့္ ၎တို႔ကို 
ဆုံးျဖတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

(716) 332-4170

@PNWNY
info@parentnetworkwny.org @ParentNetwork   
www.parentnetworkwny.org

အျပဳအမူ ဆိုသည္မွာ၊ မတူကြဲျပားေသာ အေျခအေနမ်ား (သို႔) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား (သို႔) ၎တို႔ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တုံ႔ျပန္ေသာ 
နည္းလမ္းပုံစံ ျဖစ္ပါသည္။  အျပဳအမူအားလုံးတို႔တြင္ ေၾကာင္းက်ိဳးတရား တစ္ခုခု ရွိၾကၿပီး၊ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ခုခုကို ေျပာဆိုေဖာ္ျပရန္ 
အျပဳအမူမ်ားကို အသုံးျပဳၾကပါသည္။  မိဘမ်ား အေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘာေတြ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္သိရန္ အျပဳအမူကို 
ေလ့လာသတိထားသင့္ပါသည္။

ABC ျဖင့္ အျပဳအမူကုိ သိနားလည္ျခင္း
ေရွ႕ေျပးသာဓကမ်ား - ျပႆနာ အျပဳအမူတစ္ခုႏွင့္ ကပ္လွ်က္ အလ်င္က်ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ၎တို႔သည္ 
ေန႔ရက္၊ သဘာဝျဒပ္ထု ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရွိေနေသာလူမ်ား၊ (သို႔) ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပဳဖြယ္အလုပ္မ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။ အျခား ကေလးမ်ားထံသို႔ တအား ေအာ္ဟစ္ေနခ်ိန္ (သို႔) အျခား ကေလးမ်ားက 
က်ီဆယ္လာခ်ိန္၊ ေက်ာင္းစာအလုပ္တစ္ခုကို ၿပီးဆုံးေအာင္ လုပ္ရန္ သတိေပးထားေသာ အခ်ိန္၊ ကစားစရာ 
အရုပ္ကို အေဝးသို႔ ယူေဆာင္သြားျခင္းလိုမ်ိဳး၊ (သို႔) အရင္ ျမင္ထားခဲ့ဟန္ ရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို မလုပ္ဖို႔ 
သတိေပးထားေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးမ်ား။ အရင္ ျမင္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ အာရုံစိုက္မႈ မရွိျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴျပဳေနျခင္း၊ 
(သို႔) စိတ္ပါေသာ လႈပ္ရွားမႈအသြင္ မရွိျခင္းတုိ႔ လည္းပဲ ပါဝင္ေနႏိုင္ပါသည္။

အျပဳအမူ - ျပႆနာရိွပံုျပေသာ အျပဳအမူကုိ မွန္လာေအာင္ ျပင္ေပးရမည္။

အက်ိဳးဆက္မ်ား - ကေလး အေနႏွင့္ အျပဳအမူ (ဂရုစုိက္ျခင္၊ ကစားစရာ အရုပ္မ်ား၊ အစားအစာ၊ ဂိမ္းမ်ား၊ ပုိက္ဆံ၊ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား) တို႔ကေန ဘာေတြရမလဲ။
ကေလး အေနႏွင့္ အျပဳအမူ (အလုပ္၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား/ျပဳဖြယ္အလုပ္မ်ား၊ ဂရုစုိက္မႈ၊ နာက်င္မႈ) တုိ႔ကုိ 
ဘာျဖစ္လုိ႔ ေရွာင္ဖယ္ရသလဲ။

ေမးရန္ ေမးခြန္းမ်ား:
• မည္သည့္ အျပဳအမူက ျဖစ္ရပ္ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္လာေစသည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးကုိ ဖန္တီးေစသလဲ။
• မည္သည့္ အျပဳအမူက အမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္ပံုစံတစ္ခုကုိ ျဖစ္လာေစသလဲ။
• မည္သည့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အရာမ်ားက ျဖစ္ရပ္ႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာေစသလဲ။
• ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ အရာေတြက အျပဳအမူကုိ ပံ့ပုိးေပးသလဲ။
• အျခား မည္သည့္ အျပဳအမူမ်ားက ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတည္းကုိပဲ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေစသလဲ။

အျပဳအမူဆုိင္ရာ “ျဖစ္ရပ္မ်ား” ျဖစ္ပြားေသာအခ်ိန္:
• သင့္ ဘာလုပ္မလဲ။ အျခား အရြယ္ေရာက္သူမ်ားက ဘယ္လုပ္ၾကသလဲ။ သက္တူရြယ္တူမ်ားက ဘာလုပ္ၾကသလဲ။
• တစ္ခုခုကုိ ဖယ္ထုတ္လုိက္သလား (သုိ႔) ရပ္ဆုိင္းလုိက္သလား။
• တစ္ခုခုက ထုိသူကုိ လြတ္သြားေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသလား။

အျပဳအမူကုိ သက္ေရာက္ေစေသာ “ျဖစ္ရပ္” မ်ိဳးေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေစႏုိင္သလဲ။
ျဖစ္ရပ္ (အရင္ ျဖစ္ၿပီးအရာ) မတုိင္မီ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသလဲ။
ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမ်ိဳးမွာ အျပဳအမူကုိ မျဖစ္ ေစသလဲ။

အို ျပဳမူပါ

သင္ 
သိခဲ့ပါသလား။?

Behavior 
BURMESE



ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသူမွာ: 
www.specialconnections.ku.edu

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ parentnetworkwny.
org ကို ဝင္လည္ပါ

(716) 332-4170

@PNWNY
info@parentnetworkwny.org @ParentNetwork   
www.parentnetworkwny.org

ျဖစ္သင့္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားမွာ:
• ရွင္းလင္းရမည္၊ ေရွ႕ေနာက္ ညီရမည္၊

လက္ေတြ႕က်ရမည္
• ကေလး၏ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီရမည္
• ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ကေလးမ်ား

အလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမွာ
ေနရာခ်ပါ။

ေရွ႕ေနာက္အလုပ္ ညီေစၿပီး၊ 
ဥပမာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါေစ။ 
ဘာလုပ္ရမည္ ဆိုတာကို ကေလးအား 
ျပေပးပါ။

အြန္လုိင္း (သုိ႔) အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားမွ 
တဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သတိရိွပါေစ၊ သုေသတနျပဳထားေသာ 
ေရြးပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးပါ။

ထိေရာက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
• ကေလး အာရုံစိုက္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါ
•  စကားသံကို ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ေသာ

အသံေနအသံထားျဖင့္ အသုံးျပဳပါ
• အတိုခ်ံဳးၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေနပါေစ
• အခ်ိန္ တစ္ခုမွာ တစ္ဆင့္သာ လုပ္ပါ
• တုံ႔ျပန္မႈ တစ္ခုခုအတြက္ ေစာင့္ေပးပါ
•  အာရုံေျပာင္းေစမည့္ အရာမ်ားကို အေဝးသို႔ 

ေရႊ႕ထားပါ
• လုိက္နာျပဳမူပါက ဆုလာဘ္ေပးပါ
• ေလ့က်င့္ပါ
• တုံ႔ျပန္မႈကို အမွား ျပင္ေပးပါ
• မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျခင္း

ခက္ခဲေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပေနသည့္ ကေလးတစ္ဦးကို ကူညီဖို ႔ ရိုးရွင္းေသာ စိတ္ကူးမ်ားမွာ၊ ထိေရာက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
ဗ်ဴဟာ လုပ္ကြက္မ်ားကို မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ခဏတာ ရပ္နားေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ဗ်ဴဟာ ဆင္ကြက္မ်ားကို မြမ္းမံျခင္း 
•  လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အခက္အခဲကို အလိုက္သင့္ 

ျပဳျပင္ေပးပါ
• ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ
• ေရြးပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးပါ
•  လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္စာရင္းကို ျပဳလုပ္ပါ

(လုပ္ေဆာင္မႈ ေလ့လာသုံသပ္ျခင္း)
•  အျခား နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ျပဳလုပ္ရန္ 

သင္ေပးပါ
• ေၾကာင္းက်ိဳးတုံ႔ျပန္ခ်က္ကို မၾကာခဏ စီစဥ္ေပးပါ
• သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပါ
• စံခ်ိန္မွတ္စက္ တစ္ခုကို သုံးပါ
•  လုပ္ငန္းကို အပိုင္းငယ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ အပိုင္းပိုင္း

ပိုင္းေပးပါ။
•  တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေလးနက္မႈရွိေအာင္ 

ျပဳလုပ္ပါ

ခဏတာ ပြဲရပ္ေပးျခင္း
•  တိက်ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေရြးၿပီး၊ ၎ကို ခဏတာ ပြဲရပ္ေပးမည့္အခ်ိန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ
• ေနရာႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ပါ
•  ခဏတာ ပြဲရပ္အနားေပးမည့္ စည္းကမ္းအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ရွိထားပါေစ
• ကန္႔ကြက္လာျခင္းမ်ားကို လစ္လ်ဴျပဳပါ
•  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၿပီးဆုံးေသာအခါ - မူလ ေနရာကို ျပန္သြား၍ ခ်ီးက်ဴး အမႊမ္းတင္ပါ

အို ျပဳမူပါ

ေနာက္ထပ္ ပို၍ 
သင ္ေလ့လာရန္

Behavior 
BURMESE




