WNY ၏ မိဘကြန္ရက္
သင့္ကေလး ဘယ္လို ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူေနသည့္ အေရးကိစၥ၌ သင္ စိတ္ဝင္စားပါသလား။
အကယ္၍ သင့္ကေလး လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ သိနားလည္ျခင္းႏွင့္
ေလ့လာသင္ယူျခင္း စသည့္ အေရးကိစၥတ႔၌
ို သင္ စိတ္ဝင္စားလွ်င္၊ အကယ္၍ သင့္ကေလးအတြက္
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားေသာ (သို႔) သံသယရွိေနေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ တစ္ခုခု ရွိေနလွ်င္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔က
အကူအညီ ေပးႏုိင္ပါသည္!
1 ေယာက္ခ်င္း 1 ေယာက္ခ်င္း ကူညီပ့ံပိုးေပးေသာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
အဂၤလိပ္
(716) 332-4175
support@parentnetworkwny.org
တနလၤာေန႔ – ေသာၾကာေန႔
နံနက္ 9 နာရီ - ညေန 4 နာရီ
WNY ၏ မိဘကြန္ရက္
1000 Main Street
Buffalo, NY 14202
တစ္ေယာက္-တစ္ေယာက္ခ်င္း အနီးကပ္ ကူညီေပးေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ အလုပ္က႑မွာ:
•

တစ္ဦးခ်င္း ပညာေရး ပရိုဂရမ္ (IEP) လုပ္ငန္းစဥ္

•

ကေလးဘဝ အေစာပိုင္းကာလ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပရိုဂရမ္မ်ား

•

အထူးပညာေရး ေမးခြန္းမ်ား

•

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းမ်ား

•

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေၾကာင္းကိစၥမ်ား

•

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈယိုယြင္းေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး ႏွင့္၊ အျခားအရာမ်ား အပါအဝင္
လမ္းညႊန္ျဖင့္ ရွာေဖြေရးစနစ္မ်ား

•

ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ကာလ ႏွင့္၊ အျခား လူ႔အသိုင္းအဝိင
ု ္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
(အထူး လိုအပ္သည့္အရာမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ)

•

မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အခမဲ့ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္ ရႏိုင္ပါသည္။
တစ္ေယာက္-တစ္ေယာက္ခ်င္း အနီးကပ္ ကူညီရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္အတြက္ အလုပ္က႑မွာ
အဂၤလိပ္မွ လြဲ၍ အျခား ဘာသာစကား တစ္ခုခုျဖင့္ ဆက္သြယ္လွ်င္ ပို၍ အဆင္ေျပမည္ဟု ထင္ေသာ
ဖုန္းေခၚသူမ်ားအတြက္၊ WNY ၏ မိဘကြန္ရက္သည္ သင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာစကားကို အကူအညီ

ေပးရန္ ဘာသာစကားဖုန္းလုိင္း ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ တြဲေဖာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈက
ဘာသာစကား 140 ေက်ာ္ေက်ာ္ အတြက္ စကားျပန္မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။
အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္ ဖုန္ေခၚရန္ အခ်ိန္ဇယား
ဖုန္းေခၚမည္ကို ႀကိဳတင္၍ အခ်ိန္သတ္မွတ္ရန္အတြက္၊ support@parentnetworkwny.org သို႔ အီးေမးလ္
ပို႔ပါ။ တနလၤာ - ေသာၾကာ အထိ၊ နံနက္ 9 နာရီ - ညေန 4 နာရီ အထိ၊ သင္ ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။
သင္ “ဆႏၵရွိေသာ ဘာသာစကား” ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ ကူညီပ့ံပိုးေပးမည့္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးက
သင့္ကို စကားျပန္တစ္ဦးမွ တဆင့္ ေခၚပါလိမ့္မည္။ ဆႏၵရွိေသာ ဘာသာစကား ေရြးစရာမ်ား၏ စာရင္းတစ္ခု
အတြက၊္ ဤေနရာမွာ ကလစ္လုပ္ပါ။
အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းေခၚသည့္အခါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
· (716) 332-4175 ကို ဖုန္းေခၚပါ
· ဖုန္းကေန အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ျပန္ေျပာပါလိမ့္မည္။
· ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္ “အကူအညီ” လိုပါက ထုတ္ေျပာပါ၊ သင္ “ဆႏၵရွိေသာ ဘာသာစကား” ကို ေဖာ္ျပပါ။
· သင္၏ ေမးခြန္းတုိင္းကို ကူညီေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က စကားျပန္တစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ေနစဥ္မွာ၊ သင့္ကို
ဖုန္းကိုင္ထားေသာပုံစံ၌ ရွိထားေစပါမည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ၾကာႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖုန္းလိုင္းေပၚ၌ ဆက္ရွိေနပါေစ။
· စကားျပန္က စကားေျပာဆိုဖို႔ လိုင္းဝင္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ WNY ၏ မိဘကြန္ရက္မွ ကူညီပ့ံပိုးမႈ
အထူးကၽြမ္းက်င္သူက၊ သင္ လိုအပ္ေနႏိုင္ေသာ အထူး လမ္းညႊန္ခ်က္တိုင္း (သို႔) အကူအညီတိုင္းကို
စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္၊ စကားေျပာကို ဦးေဆာင္ပါလိမ့္မည္။ စကားျပန္သည္ ေျပာခဲ့ေသာစကားကိုသာ
ျပန္ေက်ာ့ေပးရန္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (သို႔) အႀကံေပးျခင္းတို႔ကို စီစဥ္မေပးရန္အတြက္
သင္တန္းေပးထားပါသည္။
· အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ WNY ၏ မိဘကြန္ရက္မွ ကူညီပ့ံပိုးမႈကၽြမ္းက်င္သူ အရန္သင့္ မရွိပါက၊ ေက်းဇူးျပဳ၍
သင္ “အကူအညီ” လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ သင္၏ “ဆႏၵရွိေသာ ဘာသာစကား” တို႔ကို အမွာစကား အေနႏွင့္
ခ်န္ထားေပးပါ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ဆႏၵရွိေသာ အခ်ိန္ကိုလည္း၊ သင့္ဖုန္းထံ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပန္ေခၚရန္အတြက္ ခ်န္ထားေပးပါ။ ကူညီပ့ံပိုးမႈကၽြမ္းက်င္သူက သင့္၌ ရွိႏုိင္ေသာ
ေမးခြန္းတိုင္းအတြက္ အကူအညီေပးရန္၊ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ အတူ သင့္ကို ေခၚပါလိမ့္မည္။ ဆႏၵရွိေသာ
ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ခြင့္အတြက္ စာရင္းတစ္ခုကို ၾကည့္ရန္ ဤေနရာမွာ ႏွိပ္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဘယ္သူေတြလဲ။

WNY ၏ မိဘကြန္ရက္သည္၊ အထူး အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသူ (ေမြးစကတည္းက အရြယ္ေရာက္သည္
အထိ) လူတစ္ဦးစီ၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အတြက္၊ ပညာေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
စီစဥ္ေပးသည့္၊ အက်ိဳးအျမတ္-မယူေသာ ေအဂ်င္စီ ျဖစ္သည္။
WNY ၏ မိဘကြန္ရက္သည္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူ လူတစ္ဦးစီ၏ မိသားစုမ်ားအား၊ သူတ႔၏
ို
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈကို သိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးမႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို လမ္းညႊန္အတိုင္း
ရွာေဖြရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးေသာ အုပ္စုတို႔မွ တဆင့္၊ 1
ေယာက္-1 ေယာက္ခ်င္း ကူညီပ့ံပိုးမႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔ကို၊ စီစဥ္ေပးပါသည္။ WNY ၏ မိဘကြန္ရက္မွ
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲဝင္ အမ်ားစုတို႔သည္၊ မသန္မစြမ္းကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔
လက္လွမ္းမီေသာ မိသားစုတို႔အား၊ တမူထူးေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ကို
စီစဥ္ေပးပါသည္။
WNY ၏ မိဘကြန္ရက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုတို႔သည္၊ မသန္မစြမ္းကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္လွမ္းမီေသာ မိသားစုတို႔အား၊ တမူထူးေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခံစားမႈတို႔ကို စီမံေပးပါသည္။ ျပန္လည္ဖ႕ြဲ စည္းခဲ့ေသာ 2001 ခုႏွစ္မွ စ၍၊ WNY ၏
မိဘကြန္ရက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း 10,000 ခန္႔ ဝန္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

မည္သူေတြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္ေပးသလဲ
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္၊ အထူး အကူအညီ လိုအပ္ေနေသာ
ကေလးမ်ားအတြက္၊ သူတို႔၏ ဘဝေအာင္ျမင္ေရးအဖို႔ ကူညီေပးရာတြင္၊ အလြန္အေရးပါေသာ
အခန္းက႑တစ္ခုကေန ပါဝင္ေနသည္ကို သိေသာအားျဖင့္၊ WNY ၏ မိဘကြန္ရက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္၊ သူတို႔ကေလးမ်ားအား
ေအာင္ျမင္စြာ အားေပးပ့ံပိုးႏိုင္ရန္အတြက္၊ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးေသာ ေနရာမွာ အထူးျပဳ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ မိဘကြန္ရက္ အေနႏွင့္၊ အဆက္မျပတ္ေစေသာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္ျဖည့္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
လည္းပဲ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
WNY ၏ မိဘကြန္ရက္သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို သူတ႔က
ို ေလးမ်ား၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ
အေၾကာင္းမ်ားအား ပို၍ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ အထူးပညာေရးႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးစနစ္အတြက္ သူတ႔၏
ို ဗဟုသုတကို
တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆီမီနာမ်ားသည္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈ စီစဥ္ေပးသူမ်ားအတြက္၊ အခမဲ့ ျဖစ္သည္။ တည္ရွိရာ-ေနရာ၌ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အလုပ္ကို၊ တစ္ပတ္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္၊ ရႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ အမည္စာရင္း သြင္းေသာအခ်ိန္မွာ၊
ေက်းဇူးျပဳ၍ ၎အလုပ္ကို (သို႔) အျခား မည္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို မဆို၊ ၎ကို ေတာင္းဆိုပါ။
ေန႔စြဲႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသိ႔ု ဝင္လည္ပါ။

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
အားေပးေထာက္ခံမႈ
သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွာ ဝင္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္၊ ေက်ာင္းပညာေရးသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္
သင့္ကေလး လိုအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ားကို၊ သူ (သို႔) သူမ ေသေသခ်ာခ်ာ ရရွိေစေအာင္ သင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားထဲက အေရးအႀကီးဆုံးအရာ ျဖစ္ပါသည္။
• သင့္ကေလး၌ အခမဲ့ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရေက်ာင္း ပညာေရးကို ရယူရန္၊ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။
• သင့္ကေလးက အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လို မလို ေလ့လာအေျဖရွာရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၌
အပါအဝင္၊ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးနဲ႔ ဆိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္းမွာ၊ သင့္အေနႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္
ပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။
• သင္ကိုယ္တိုင္ သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္ေနသင့္သည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္
မသန္မစြမ္းျဖစ္သူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးဥပေဒ (IDEA) ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အကူအညီႏွင့္
ဥပေဒျပ႒ာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
• သင္သည္ သင့္ကေလးကို အေကာင္းဆုံး သိနားလည္သူ ျဖစ္ၿပီး၊ သင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို အခါအခြင့္ရွိတိုင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါမည္။
အားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊ အေၾကာင္းအရာ
အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

ေထာက္ကူျပဳ နည္းပညာ
ေထာက္ကူျပဳ နည္းပညာ (AT) ကိရိယာ ဆုိသည္မွာ၊ မသန္မစြမ္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ျပဳဖြယ္အလုပ္
လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ (သိ႔)ု တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ အသုံးျပဳေသာ
မည္သည့္ အရာပစၥည္း၊ တပ္ဆင္ကိရိယာ၏ အပိုင္းအစ (သို႔) ေဆာ့ဖ္ဝမ
ဲ ်ိဳး မဆို၊ အသင့္သုံးရန္
အၿပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဟတ္ခ္ဝဲ ကိရိယာကို ရယူထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မြမ္းမံထားသည္ျဖစ္ေစ၊ (သို႔)
စိတ္ႀကိဳက္ အထူးလုပ္ေပးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ၎တိ႔ု တစ္ခုခုကို ဆိုလိုပါသည္။ AT ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုသည္မွာ၊
ေထာက္ကူျပဳ နည္းပညာ ကိရိယာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္၊ ဝယ္ယရ
ူ ာတြင္၊ အသုံးျပဳရာတြင္ မသန္မစြမ္း

ေက်ာင္းသား/သူ တစ္ဦးကို တိုက္ရိုက္ ကူညီေပးေသာ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး မဆို၊ ၎ကို ဆိုလိုပါသည္။
AT ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အျခား ေရာဂါကုထုံးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ AT ကိရိယာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္း ႏွင့္၊ အကယ္၍ ေက်ာင္းသား/သူ၏
(သိ႔)ု ထိုေက်ာင္းသား/သူ၏ မိသားစု (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို သင့္ေတာ္ပါက သင္တန္းေပးရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

ကေလးဘဝက စျဖစ္ေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ
ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ ဆိုသည္မွာ၊ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရႈပ္ေထြးယိုယြင္းေသာ
အုပ္စုမ်ားမွ အုပ္စုတစ္ခုအတြက္၊ ေယဘုယ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ
အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာသည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး၊ ၾကြက္သား အဆစ္
အရိုးမ်ားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ေရႊ႕ရန္ ေပါင္းစုေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အာရုံစိုက္ျခင္း၊ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အစာအိမ္
ျပႆနာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကိစၥတို႔မွာ ခက္ခဲဒုကၡျဖစ္ေစပါသည္။
ကေလးဘဝက စျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
အတြက္၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

အျပဳအမူ
အျပဳအမူ ဆိုသည္မွာ၊ မတူျခားနားေသာ အေျခအေနမ်ား (သို႔) ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား (သို႔) ၎တို႔ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို
တု႔ံျပန္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေသာ အက်င့္စရုိက္ ျဖစ္သည္။ အျပဳအမူအားလုံးတို႔တြင္
အေၾကာင္းအက်ိဳး တစ္ခုခု ရွိေနၿပီး၊ ကေလးမ်ားက တစ္ခုခုကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ အျပဳအမူမ်ားကို
အသုံးျပဳပါသည္။ မိဘမ်ား အေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘာေတြ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သိျမင္ရန္
အျပဳအမူကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါသည္။
စိန္ေခၚေနေသာ အျပဳအမူမ်ား ရွိေနသည့္ ကေလးတစ္ဦးကို ကူညီရန္အတြက္ ရိုးရွင္းေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၌၊
ထိေရာက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဗ်ဴဟာဆင္ကြက္မ်ားကို မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ခဏတစ္ျဖဳတ္ ပြဲရပ္ေပးျခင္းတို႔
ပါဝင္ပါသည္။
အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

အႏိုင္က်င့္ျခင္း
အႏိုင္က်င့္ျခင္း ဆုိသည္မွာ၊ ထိခိုက္နာက်င္ေစရန္ အသုံးျပဳေသာ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္လုိသည့္ အျပဳအမူ
ပုံစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ျဖစ္တတ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ကေလးတစ္ဦးကို

ကေလးတစ္ဦးက (သို႔) ကေလးအမ်ားက အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ
အတန္ၾကာေအာင္ မလုပ္ခ်င္တာကိုမွ ေရြးခိုင္းသည့္ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဒါေတြဟာ၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေအာင္ (သိ႔)ု
စိတ္ဒဏ္ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႀကံစည္အားထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ နာမည္-ေခၚျခင္း၊ မ်က္ႏွာ အမူအရာမ်ား
လုပ္ျခင္း၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ဟန္အမူအရာျပျခင္း၊ ထိခိုက္ေစေအာင္ စေနာက္ျခင္း၊ ဝိုင္းပယ္ထားျခင္း၊
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ေကာ္လာဟလမ်ား၊ ကိုယ္လက္ ရိုက္ပုတ္ျခင္း၊ ကန္ျခင္း၊ တြန္းျခင္း ႏွင့္၊
အသက္ရႈမြန္းက်ပ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဆိုင္ဗာ-အႏိုင္က်င့္ျခင္း လည္းပဲ တကယ္ျဖစ္ေနေသာ
ႀကီးထြားလာသည့္ ယေန႔ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။.
အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ ယိုယြင္းေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ယိုယြင္းေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား (DD) ဆိုသည္မွာ၊ ကေလး မေမြးဖြားမီ ကတည္းကေန အသက္ 22
ႏွစ္ အထိတိုင္ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စိတ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ယိုယြင္းေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈသည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ပုံမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ယိုယြင္းေသာ
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ အေျခအေနသည္၊ ကေလးတစ္ဦး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပိုေႏွးေစပါသည္၊ (သိ႔)ု ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေစပါသည္ (သိ႔)ု အျခား ကေလးမ်ားလို ေယဘုယအားျဖင့္
ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈမွာ အခက္အခဲ ရွိေစပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူတစ္ဦးသည္
ေရာဂါအေျခအေန (သိ႔)ု မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ တစ္မ်ိဳးထက္ ပို၍ ရွိေနႏုိင္ပါသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ယိုယြင္းေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္သူမ်ားအတြက္ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ရုံး (OPWDD) သည္ ဥာဏ္ရည္
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ ကေလးဘဝက စတင္လာေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ ဦးေႏွာက္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါ၊
အာရုံေၾကာ အလိုအေလွ်ာက္ ယိုယြင္းျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာ ပ်က္ျခင္း (ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊
ပုံမမွန္ျခင္း၊ (သို႔) ဗဟို အာရုံေၾကာဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါ) တို႔ အပါအဝင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ယိုယြင္းေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသည့္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္သား 126,000 ေက်ာ္တို႔အတြက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား
တစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္ေသာ လူမ်ားသည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ ပုံစံအခ်ိဳ႕ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနၾကပါသည္။
ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ ကေလးမ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္၊ လူငယ္တို႔၌ ရွိေသာ
ကြဲျပားျခားနားသည့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ေတြက၊ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏႈန္း ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား၊ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ေရာဂါမ်ား
အပါအဝင္၊ ကေလးမ်ား၌ ျဖစ္ေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈလမ္းေၾကာင္း အျပည့္အစုံႏွင့္ ပတ္သက္၍
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ၎ဟာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈအားလုံး၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ

စာရင္းတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ပို၍ ေယဘုယဆန္ေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို
အသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား
အကယ္၍ သင့္ကေလးက ေက်ာင္း၌ အခက္အခဲၾကားမွာ ရုန္းကန္ေနရၿပီး၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကို သင္
ေသခ်ာစြာ မသိလွ်င္၊ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။
ဒီအေၾကာင္းရင္းကို၊ သင့္ကေလးထံမွ သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အရာႏွင့္ သူမ တကယ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရာတို႔
အၾကားမွာ ကြက္လပ္တစ္ခု အျဖစ္၊ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ တခါတရံ၊ မျမင္ရေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား အျဖစ္၊
သိထားၾကပါသည္၊ ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားသည္ - လူတစ္ဦး၏ ဦးေႏွာက္ မည္သုိ႔မည္ပုံ
အလုပ္လုပ္သည့္အပိုင္း - အဖတ္၊ အေရးႏွင္ သခၤ်ာလိုမ်ိဳး နယ္ပယ္မ်ားမွာ အခ်က္အလက္ေတြအား ဘယ္လို
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လဲ ဆိုသည့္အပိုင္း - ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။
ေလ့လာသင္ယူမႈဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

စိတ္က်န္းမာေရး
စိတ္ေရာဂါ ဆိုသည္မွာ၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္စရာတို႔ျဖင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လူတစ္ဦး၏ အေတြး၊
ခံစားခ်က္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အရည္အခ်င္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည့္ ေဆးပညာ အေျခအေနတစ္ရပ္
ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦး အေနႏွင့္ သက္ရွိရွင္သန္ျခင္းအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္းဆုိသည့္အရာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းစြမ္း ရွိခ်င္မွ ရွိပါလိမ့္မည္။ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ
အဆင့္မ်ား အားလုံးတို႔ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ အစြဲအလမ္းႀကီး၍
အာသာဆႏၵျပင္းျပျခင္း (OCD)၊ စိတ္ၾကြ စိတ္က် ေရာဂါႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အစြဲေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာဖိစီးမႈ (PTSD) တို႔
အပါအဝင္၊ ေရာဂါလကၡဏာ အခ်ိဳ႕တို႔ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သင့္ကေလး အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားေကာင္း
ႀကိဳးစားေနရသည့္အခ်က္ကို၊ သတိေပးခ်က္ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ သတိမူမိရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ကေလးက ဆုံးပါးေသာ (သို႔) ႀကီးမားေသာ ဘဝ အေျပာင္းအလဲ (သိ႔)ု ျဖစ္ရပ္ကို ႀကံဳေတြ႕ပါက၊
သူ၏ အျပဳအမူမ်ားကို အထူး ဂရုစိုက္ေပးပါ။
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

အာရုံေၾကာ ယိုယြင္းျခင္းမ်ား
အာရုံေၾကာ ယိုယြင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ၊ ကိုယ္ခႏၶာ အာရုံေၾကာဖြ႕ဲ စည္းမႈစနစ္ ယိုယြင္းမႈ တစ္ခုခုကို ဆိုလိုပါသည္။
ဦးေႏွာက္၊ ေက်ာရိုးနဗ္ေၾကာ (သိ႔)ု အျခား အာရုံေၾကာမ်ား၌ ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဇီဝဓာတု (သို႔) လွ်စ္စစ္ဆိုင္ရာ
မူမမွန္ျခင္းမ်ားသည္၊ ေရာဂါလကၡဏာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 2006 ခုႏွစ္၌ World
Health Organization ခန္႔မွန္းခ်က္အရ၊ အာရုံေၾကာ ယိုယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု အက်ိဳးဆက္ (တိုက္ရိုက္
အက်ိဳးဆက္မ်ား) သည္၊ ကမာၻအႏွံ႔ လူေပါင္း တစ္ဘီလီယံခန္႔ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။
အထူးပညာေရး
သင့္ကေလးမွာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ အခက္အခဲ ရွိေနသလား။ သင့္ကေလးတြင္ သူတို႔၏ ေလ့လာသင္ယူမႈ
လမ္းေၾကာင္းထဲ ရွိေနေသာ ေက်ာင္း၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသလား။ မည္သည့္ ကူညီပ့ံပိုးမႈေတြ
လိုအပ္ေနသည္ကို၊ ကူညီၿပီး ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းထဲက သင့္ကေလး၏ ဆရာ/မ (သို႔)
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ စာသင္ခန္း၏ ကူညီပ့ံပိုးမႈအားလုံးျဖင့္
ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့၊ အထူးပညာေရးကို ရွာရမည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီး
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ကေလးက ေက်ာင္း၌ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ပုံမွန္ထက္ပိုေသာ အကူအညီကို
လိုအပ္ေသာ္လည္း၊ အထူး ပညာေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီလွ်င္၊ သင္ ဘာလုပ္မလဲ။ 504 စီမံခ်က္
တစ္ခုကို ေမးၾကည့္ပါလား! ဤစီမံခ်က္သည္ သင့္ကေလးကို သူတ႔၏
ို ပညာေရးမွာ အျပည့္အဝ
ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ လိုအပ္ေနေသာ သင့္တင့္ေနရာခ်ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္
စီမံေပးပါမည္။
အထူးပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အထူးပညာေရး၊ 504
စီမံခ်က္ႏွင့္ IEP ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

အကူးအေျပာင္း
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ျဖတ္သန္းရေသာ အကူးအေျပာင္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဗ်ာမ်ားႏိုင္ပါသည္ (သို႔)
လမ္းညႊန္အတိုင္း ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။
အေစာပိုင္း ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းမွ မူႀကိဳေက်ာင္းသို႔ အကူူးအေျပာင္း (အသက္ 3 ႏွစ)္
: http://www.kaleidahealth.org/childrens/services/display.asp?s=681 သို႔ လင့္ခ်္ခ်ိတ္ထားပါသည္
မူႀကိဳေက်ာင္းမွ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ အကူးအေျပာင္း (အသက္ 5 ႏွစ)္
: http://www.kaleidahealth.org/childrens/services/display.asp?s=681 သို႔ လင့္ခ္ခ်ိတ္ထားပါသည္

အရြယ္ေရာက္သူသို႔ အကူးအေျပာင္း (အသက္ 14 ႏွစ)္
အရြယ္ေရာက္သူသို႔ အကူးအေျပာင္းသည္၊ မသန္မစြမ္း ေက်ာင္းသား/သူ တစ္ဦးကို ေက်ာင္းမွ
ေက်ာင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပဳဖြယ္အလုပ္မ်ား ( သက္ရွိရွင္သန္ျခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ၊ အလုပ္ႏွင့္ အာကစား
နယ္ပယ္မ်ား) သိ႔ု ေခ်ာေမာစြာ ေရႊ႕သြားေစရန္ အကူအညီေပးပါသည္။ ျပဳဖြယ္အလုပ္မ်ားသည္
ေက်ာင္းသား/သူကို အဆက္မျပတ္ေစေသာ ပညာေရး (ေကာလိပ္)၊ အသက္ေမြးမႈ သင္တန္း
(ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း)၊ လခစားအလုပ္ (သက္ေသခံေပးသည္/အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္)၊
သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားကို ကူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ပရိုဂရမ္မ်ား)၊ တသီးပုဂၢလ
ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ အတြက္၊ စြမ္းရည္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစပါသည္။
ျပဳဖြယ္အလုပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ အနာဂတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို အေျခခံၿပီး: ထိုထိုေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ တတ္သိစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
စိတ္ဝင္စားစရာမ်ား၊ ႀကိဳက္ေသာအရာမ်ား၊ မႀကိဳက္ေသာအရာမ်ား ႏွင့္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားတို႔
ပါဝင္ပါသည္။
အရြယ္ေရာက္သူသို႔ အကူးအေျပာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္၊
အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဆြဲခ်ဖတ္ရႈပါ။

