Burmese - PN Overview

WNY ၏ မိဘကြန္ရက္
WNY ၏ မိဘကြနရ
္ က္သည္၊ အထူး အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသူ (ေမြးစကတည္းက အရြယ္ေရာက္သည္ အထိ) လူတစ္ဦးစီ၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အတြက္၊
ပညာေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသည့္ အက်ိဳးအျမတ္-မယူေသာ ေအဂ်င္စီ ျဖစ္သည္။
WNY ၏ မိဘကြန္ရက္သည္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူ လူတစ္ဦးစီ၏ မိသားစုမ်ားအား၊ သူတို႔၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈကို သိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးမႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို
လမ္းညႊန္အတိုင္း ရွာေဖြရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကူညီပ့ံပိုးေသာ အုပ္စုတို႔မွ တဆင့္၊ 1 ေယာက္-1 ေယာက္ခ်င္း ကူညီပ့ံပိုးမႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔ကို၊
စီစဥ္ေပးပါသည္။ WNY ၏ မိဘကြန္ရက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုတို႔သည္၊ မသန္မစြမ္းကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္လွမ္းမီေသာ မိသားစုတို႔အား၊ တမူထူးေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ကို စီစဥ္ေပးပါသည္။
ခံယထ
ူ ားသည့္ တာဝန္: မသန္မစြမး္ ျဖစ္ေနသူမ်ားအား သူတ၏
႔ုိ စြမး္ ရည္ အျပည္အ
့ ဝကို လက္လမ
ွ း္ မီရန္အတြက္ စြမး္ အားျမႇငတ
့္ င္ေပးရန္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ တတ္သက
ိ ၽြမး္ က်င္သမ
ူ ်ားကို
ကူညပ
ီ ပ
ံ့ းုိ ေပးပါသည္။

?

သင္
သိခဲ့ပါသလား။

တစ္ ဘီလီယံ ေက်ာ္ခန္႔ေသာ လူမ်ားသည္
မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနေသာ ပုံစံအခ်ိဳ႕ျဖင့္
အသက္ရွင္ေနၾကပါသည္။

WNY ၏ မိဘကြနရ
္ က္က တစ္ႏစ
ွ လ
္ ်ွ င္ လူေပါင္း
10,000 ဝန္းက်င္ခန္က
႔ ုိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။

WNY ၌၊ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္း 12,000 နီးပါးခန္႔
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈယိုယြင္းေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား ရွိေနၾကၿပီး၊
အေထာက္အကူေတြ လိုအပ္ေနပါသည္။

www.parentnetworkwny.org
WNY ၏ မိဘကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ား၊ အထူး ပညာေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္
ပတ္သက္ေသာ ကူညီပ့ံပိုးမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအတြက္၊ WNY ၏ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ စင္တာကို၊ ဆြဲခ်ဖတ္ရႈႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား၊ လင့္ခ်္မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား အပါအဝင္ ပညာေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို၊ အလြယ္တကူ
စီစဥ္ေပးရန္ေအာင္ ပုံစံျပဳထားပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္ WNY ၏ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပင္၊ လက္ရွိ သတင္မ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားျပေသာ ျပကၡဒိန္တို႔ကို
လည္းပဲ၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအားလုံးတို႔အတြက္၊ တစ္ခါ ကလစ္လုပ္ရုံ ရိုးရွင္းေသာ
မွတ္ပုံတင္ျခင္းျဖင့္ ကမ္းလွမ္းေပးထားပါသည္။ အြန္လိုင္းကေန ယေန႔ပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီ ဝင္လည္ပါ!

WNY ၏ မိဘကြနရ
္ က္သည္ လူေပါင္း 5,000
ခန္က
႔ ုိ ဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ တစ္ႏစ
ွ အ
္ တြငး္
အလုပရ
္ ေ
ံု ဆြးေႏြးပြဲ 300 ေက်ာ္ကုိ အိမရ
္ င
ွ အ
္ ျဖစ္
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးပါသည္။

WNY ၌၊ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း 30,000 ခန္႔တို႔က
အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွထ
ိ ားပါသည္။

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 ရည္ညႊန္းခ်က္ေရးျဖည့္ေပးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လည္းပဲ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။

(716) 332-4170

info@parentnetworkwny.org

www.parentnetworkwny.org

@ParentNetwork

@PNWNY

WNY ၏ မိဘကြန္ရက္

1 ေယာက္-1 ေယာက္ခ်င္း ကူညီပ့ံပိုးျခင္း

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္& လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

WNY ၏ မိဘကြနရ
္ က္သည္၊ သင္၌
့ ရွေ
ိ နႏိင
ု ေ
္ သာ ေမးခြနး္ တိင
ု း္ ျဖင့္ သင္က
့ ုိ
ကူညၿီ ပီး လမ္းညႊနေ
္ ပးရန္အတြက၊္ ေလ့က်င္ထ
့ ားေသာ ကူညပ
ီ ပ
ံ့ းုိ ေရး
အထူးကၽြမး္ က်င္သမ
ူ ်ားျဖင့္ 1 ေယာက္-1 ေယာက္ခ်င္း ကူညပ
ီ ပ
ံ့ းုိ မႈကုိ
စီစဥ္ေပးပါသည္။ သင့္ကေလး ဘယ္လို ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ေလ့လာသင္ယေ
ူ နသည့္
အေရးကိစၥ (လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ ျပဳမူဆက္ဆျံ ခင္း၊ သိနားလည္ျခင္း)
စသည့္ အေရးကိစတ
ၥ ၌
႔ုိ သင္ စိးု ရိမမ
္ ႈ ရွသ
ိ ည္ျဖစ္ေစ မရွသ
ိ ည္ျဖစ္ေစ၊ (သိ)႔ု အကယ္၍
သင္က
့ ေလးအတြက္ ရွာေဖြေဖာ္ထတ
ု ထ
္ ားေသာ (သို႔) သံသယရွိေနေသာ
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ တစ္ခုခု ရွိေနလွ်င္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အကူအညီ ေပးႏုိင္ပါသည္။
ကၽြႏပ
္ု တ
္ က
႔ုိ ုိ ယေန႔ပဲ (716) 332-4175 နံပါတ္ျဖင့္ ေခၚပါ။

WNY ၏ မိဘကြန္ရက္သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို သူတို႔ကေလးမ်ား၏
မသန္မစြမး္ ျဖစ္မႈ အေၾကာင္းမ်ားအား ပိ၍
ု နားလည္ေစရန္ႏင
ွ ့္ အထူးပညာေရးႏွင့္
ကူညပ
ီ ပ
ံ့ းုိ စနစ္အတြက၊္ သူတ၏
႔ုိ ဗဟုသတ
ု ကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္၊
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ဆီမီနာမ်ားသည္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္သူမ်ား၏
မိသားစုမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စီစဥ္ေပးသူမ်ားအတြက္၊ အခမဲ့
ျဖစ္သည္။ (တနည္းအားျဖင့္ မေဖာ္ျပမခ်င္း)။
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ: ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊
ေထာက္ကူျပဳ နည္းပညာ၊ အျပဳအမူ၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ နာတာရွည္
မသန္မစြမး္ ျဖစ္မမ
ႈ ်ား၊ သတ္သတ္မတ
ွ မ
္ တ
ွ ္ မသန္မစြမး္ ျဖစ္မမ
ႈ ်ား၊
ေလ့လာသင္ယမ
ူ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ မသန္မစြမး္ ျဖစ္မမ
ႈ ်ား၊ စိတက
္ ်န္းမာေရး၊ အထူးပညာေရး၊
အကူးအေျပာင္းႏွင့ ္ အျခားအရာမ်ား။

WNY ၏ မိဘကြန္ရက္သည္ ယခုဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာသူမ်ားအတြက္
အခမဲ့ စကားျပန္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကမ္းလွမ္းေပးထားပါသည္။
အဂၤလပ
ိ မ
္ ွ လြ၍
ဲ အျခား ဘာသာစကား တစ္ခုခုျဖင့္ ဆက္သြယ္လွ်င္
ပို၍ အဆင္ေျပမည္ဟု ထင္ေသာ ဖုန္းေခၚသူမ်ားအတြက္၊ WNY ၏
မိဘကြန္ရက္သည္ ဘာသာစကားဖုန္းလိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈက ဘာသာစကား 140 ေက်ာ္ေက်ာ္ အတြက္ စကားျပန္မ်ား
စီစဥ္ေပးပါသည္။

ထို႔အျပင္၊ အြန္လိုင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ကူညီပ့ံပိုးေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

WNY ၏ မိဘကြန္ရက္
1000 Main Street, Buffalo, NY 14202
ဖုန္း: (716) 332-4170
ဖက္စ္: (716) 332-4171

့္

info@parentnetworkwny.org
www.parentnetworkwny.org

ဘယ္လို အလႉဒါန ေပးရမလဲ
WNY ၏ မိဘကြနရ
္ က္သည္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတပ
္ ါ၊ 501(c) 3
ကုသိုလ္ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ အလႉဒါန ေပးရန္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍
716-332-4170 ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဖုန္းေခၚပါ (သို႔) အြန္းလိုင္းကေန
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ဝင္လည္ပါ၊ www.parentnetworkwny.org/donate

(716) 332-4170

info@parentnetworkwny.org

www.parentnetworkwny.org

@ParentNetwork

@PNWNY

