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ထိေရာက္ေသာ မိဘ
အားေပးေထာက္ခမ
ံ အ
ႈ တြက္ စြမး္ ရည္မ်ား
သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွာ ဝင္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္၊ ေက်ာင္းပညာေရးသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ သင့္ကေလး လိုအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ားကို၊
သူ (သို႔) သူမ ေသေသခ်ာခ်ာ ရရွိေစေအာင္၊ သင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားထဲက အေရးအႀကီးဆုံးအရာ ျဖစ္ပါသည္။
•သ
 င့္ကေလး၌ အခမဲ့ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရေက်ာင္း ပညာေရးကို ရယူရန္၊ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။
•သ
 င့္ကေလးက အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လို မလို ေလ့လာအေျဖရွာရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၌ အပါအဝင္၊ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးနဲ႔
ဆိုင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္းမွာ၊ သင့္အေနႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။
•သ
 င္ကိုယ္တိုင္ သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္ေနသင့္သည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္
ပညာေရးဥပေဒ (IDEA) ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အကူအညီႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
•သ
 င္သည္ သင့္ကေလးကို အေကာင္းဆုံး သိနားလည္သူ ျဖစ္ၿပီး၊ သင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခါအခြင့္ရွိတိုင္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါမည္။

ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ င
ြ ္ ေကာင္းေသာ ဆက္ဆေ
ံ ျပာဆိမ
ု အ
ႈ တြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•
•
•
•
•

သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို အာရုံစိုက္ပါ
ေလးစားမႈကို ျပသပါ၊ အျခားသူမ်ားမွလည္း ေလးစားမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ
သင္၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ပါ
ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ
အလြယ္တကူ နားလည္ေစရန္ ပုံစံေျပာင္း၍ ရွင္းျပပါ

• “ေက်းဇူးတင္ပါသည္” ကို ေျပာပါ

သင္ သေဘာမတူေသာ အခါမွာ
•
•
•
•
•
•

မႏွစ္သက္ေသာ ပုံစံကို မျပပဲ၊ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာပါ
လုိအပ္ခဲ့ပါက ေတာင္းပန္ပါ
ပုဂၢိဳလ္ေရးကို ျပႆနာမွ ခြဲထုတ္ပါ
မည္သူတစ္ဦးထံမွ အေျဖအားလုံး မရွိႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို နားလည္ေပးပါ
သင့္အခ်က္အလက္မ်ားက မွန္ကန္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ
အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ယူ ေသခ်ာစဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ပါ

စာျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စာမ်ားကို • အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ဆီသို႔ ပို႔ပါ
• ေန႔စြဲ တပ္ပါ၊ လက္မွတ္ ထိုးပါ
• အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခုကို အာရုံစိုက္ပါ
• စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုထက္ မေက်ာ္ပါေစႏွင့္
• ျပန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုကို ေတာင္းခံထားပါက၊ ေနာက္ဆုံးရက္ကို သတ္မွတ္ပါ
• သင့္ကို ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားပါ
* မိတၱဴ တစ္စုံကို သင့္အတြက္ သိမ္းထားရန္ သတိရပါ

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

လူေတြဟာ သူတို႔စြမ္းအားကို အမ်ားဆုံး
စြန္႔လႊတ္ေနက် နည္းလမ္းသည္၊ သူတို႔ထံ၌ ဘာမွ
မရွိဘူးလို႔ ေတြးထင္ျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။
အားေပးေထာက္ခသ
ံ ူ တစ္ဥးီ ဆိတ
ု ာ ဘာလဲ။
အားေပးေထာက္ခသ
ံ မ
ူ ်ားသည္ မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ိ အတြက္ (သိ)႔ ု
သူတစ္ပါးအတြက္ ပိ၍
ု အေျခအေနမ်ား ေကာင္းလာေစရန္၊
ဖြငေ
့ ္ ျပာဆိျု ခင္း ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္အတူ အေဖာ္တစ္ဦးကို
ေဆြးေႏြးပြဲအားလုံး နီးပါးသို႔ အေဖာ္ေခၚလာႏိုင္ပါသည္။
ပါဝင္ပ့ံပိုးေပးသူအားလုံးသည္ ကေလးကို ကူညီရန္
အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။
ေက်ာင္းသား/သူကို သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္မွာ၊
စည္းေဝးပြဲ၌ ဝင္ပါေစျခင္းသည္ မိဘမ်ားႏွင့္
တတ္သိကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အတူတကြ
သူတို႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အလုပ္လုပ္
ေနၾကသည္ကို ျမင္ေစျခင္းဟာျဖင့္၊ ထူးကဲေသာ
ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။
ကေလးမ်ား အေနႏွင့ ္ သူတ႔ ု ိ အသက္ 18 ႏွစ္ မေရာက္ေသးမီ
ကိယ
ု တ
္ င
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လိအ
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္ ာ
စြမး္ ရည္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူကု ိ လူက
႔ မာၻအတြကႏ
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္ သာ
အနာဂတ္အတြက၊္ လမ္းခင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
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ထိေရာက္ေသာ မိဘ
အားေပးေထာက္ခမ
ံ အ
ႈ တြက္ စြမး္ ရည္မ်ား
ထိေရာက္ေသာ မိဘအားေပးပ့ံပိုးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစမည့္ စြမ္းရည္ ၆ ခ်က္
1.
2.
3.
4.
5.
6.

သင့္ကေလး၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈကို နားလည္စာနာပါ။
အဓိက ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိပါ: ေကာ္မတီမွ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္သလဲ။
သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို သိပါ: စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ဘာေတြလဲ။
ေကာင္းစြာ စည္းစနစ္တက် ျဖစ္လာေစပါ : ကၽြႏု္ပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္က ဘာလဲ။
ရွင္းလင္းၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈကို အသုံးျပဳပါ: ကၽြႏု္ပ္ အလွည့္ ေရာက္လာလွ်င္ ဘာေတြ ေျပာရမလဲ။
သေဘာမက်သည္မ်ားအား ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမည္ကို သိပါ: ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာမတူေသာ အခါမွာ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ။

စြမ္းရည္ 1 - သင့္ကေလး၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈကို နားလည္စာနာပါ

စြမ္းရည္ 4 - ေကာင္းစြာ စည္းစနစ္တက် ျဖစ္လာေစပါ

သိနားလည္ထားျခင္းျဖင့္ သင့္ကို အကူအညီေပမည့္ အပိုင္းမွာ:
•မ
 ည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေတာ္သည္ကို သိပါ
• ျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိပါ
• လမ္းမွန္ေသာ ေထာက္ကူျပဳ နည္းပညာ (AT) ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို ရွာပါ

•မ
 ွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းထားပါ
•၎
 ကို လက္ေရးလက္သားျဖင့္ ေရးထားပါ
•ဖ
 ုန္းမွတတ
္ မ္းကို သိမ္းထားပါ

စြမ္းရည္ 2 - အဓိက ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သိပါ

စြမ္းရည္ 5 - ရွင္းလင္းၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈကို
အသုံးျပဳပါ

•ဆ
 ုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မည့္ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္သူလဲ။
•ဝ
 န္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူ႕ထန္ထမ္းလား၊ အက်ိဳးအျမတ္ မရွာေသာ ပုဂၢိဳလ္လား၊ (သို႔)
ပုဂၢလိက အလုပ္သမားေတြလား။
•လ
 ူတစ္ဦး၏ အမည္ကို သင္ ဘယ္လို ရွာေဖြႏိုင္သလဲ။

စြမ္းရည္ 3 - သင္၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို သိပါ
သူတို႔အေၾကာင္းကိုကို ေလ့လာပါ၊ ေလ့လာမည့္ပုံစံမွာ:
•ဝ
 က္ဘ္ဆိုဒ္ကုိ ဖတ္ျခင္း
•ဝ
 န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဘယ္လို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးသည္ကို ေမးျမန္းျခင္း
•ဥ
 ပေဒမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားကို ၾကည့္ရန္ ေမးျမန္းျခင္း
•ေ
 မးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း
•အ
 ုပ္စုအဖြဲ႕တစ္ခု၌ ပူးေပါင္းျခင္း

•စ
 ည္းေဝးပြဲအတြက္ မွတ္စုတစ္ခု ရွိေနပါေစ

•သ
 င့္မ်က္လုံးမ်ားက သင့္ကေလးအတြက္ မွန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ “ေဈးႏႈန္း” - ကို
ၾကည့္ထားပါ။
•န
 ားေထာင္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ
•က
 ေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အာရုံစိုက္ပါ
•ေ
 ျဖရွင္းခ်က္ရလဒ္မ်ား ရွာေဖြရန္ ျပႆနာကို အတူတကြ ေျဖရွင္းပါ
•ရ
 ွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုပါ
•လ
 ူမ်ားကို ျပန္လွန္ခုခံဆက္ဆံေစေအာင္ ျပဳမိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
•အ
 ပ်က္သေဘာမွ အေကာင္းသေဘာသို႔ ေျပာင္းပါ
•အ
 က်ဥ္းခ်ဳပ္ပါ

စြမ္းရည္ 6 - သေဘာမက်သည္မ်ားအား ဘယ္လို ေျဖရွင္းရမည္ကို
သိပါ
ရိုးရိုး နည္းစနစ္:
• လူမ်ားျဖင့္ ဦးစြာ ေျပာဆိုပါ
တရားဝင္ နည္းစနစ္:
• ေစ့စပ္ျခင္း
• တိုင္ၾကားျခင္းမ်ား
• ေမတၱာရပ္ခံျခင္းမ်ား

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

@ParentNetwork
@PNWNY

