Special Education
BURMESE

အထူး ပညာေရး လုပင
္ န္းစဥ္
သင့္ကေလးမွာ သင္ၾကားေရး 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။

အဆင့္ 1 - ရည္ညႊန္းေတာင္းခံရန္
အကယ္၍ ေက်ာင္း၌ သင့္ကေလး ဘယ္လို ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သင္ စိုးရိမ္ပါက၊ သူတို႔၏
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ အကဲျဖတ္ခ်က္ကို သင္ ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။
• ၎ကိ၊ု မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး ေကာ္မတီ (CPSE၊ အသက္ 3-5 ႏွစ)္ သိ႔ု
ရည္ညန
ႊ း္ ေရးသားထားေသာ စာျဖင့္ အခ်ိနမ
္ ေရြး ေတာင္းခံႏင
ို ပ
္ ါသည္။
• (သိ)႔ု အထူးပညာေရး ေကာ္မတီ (CSE, အသက္ 5-21 ႏွစ)္ သိ႔ု စာတစ္ေစာင္ျဖင့္ ေတာင္းခံႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
အထူးပညာေရး ေကာ္မတီ၌၊ ကေလး၏ မိဘ(မ်ား)၊ အထူးပညာေရး ဆရာ/မမ်ား၊ ပုမ
ံ န
ွ ္ ပညာေရး ဆရာ/
မမ်ားႏွင့ ္ အျခား ကၽမ
ြ း္ က်ငသ
္ မ
ူ ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
• ေတာင္းခံစာ၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို သင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ သိမ္းထားပါ

အဆင့္ 2 - တစ္ဦးခ်င္း အကဲျဖတ္ျခင္း
အကယ္၍ အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက ကေလးမ်ားကို ကူညီေပးႏုိင္စြမ္း ရွိလွ်င္၊ ေက်ာင္းကေန
ကေလး၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္မႈ တစ္ရပ္ အၿပီးသတ္ ျပဳလုပ္ၿပီး၊ အေျခအေန ၾကည့္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။

အဆင့္ 3 - အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္စံ ျပည့္မီမႈကို
ဆုံးျဖတ္ျခင္း
ကေလး၏ စိစစ္အကဲျဖတ္ခ်က္ ၿပီးဆုးံ ၿပီးေနာက္တင
ြ ၊္ CPSE (သိ)႔ု CSE အေနႏွင့္ ဘယ္အထူးပညာေရး
၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားက သင္က
့ ေလးအား ကူညေ
ီ ပးႏိင
ု မ
္ ည္ကုိ ဆုးံ ျဖတ္ရန္အတြက္ ေတြ႕ဆုၾံ ကပါလိမမ
့္ ည္။

အဆင့္ 4 - တစ္ဦးခ်င္း ပညာေရး ပရိုဂရမ္ (IEP)
သင္က
့ ေလးက အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ရယူရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္စံ ျပည္မ
့ သ
ီ ည္ႏင
ွ ့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊
ေကာ္မတီက တစ္ဥးီ ခ်င္း ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) တစ္ခက
ု ုိ အစျပဳေပးပါမည္။
IEP သည္ ကေလး၏ စြမ္းပကားမ်ား၊ သူ/မ ရရွိမည့္ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တစ္ႏွစ္အတြက္
ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ စာရြက္စာတမ္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါသည္။

?

သင္
သိခဲ့ပါသလား။

မသန္မစြမ္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပညာေရး ဥပေဒ (IDEA)
ကို၊ မသန္မစြမ္းကေလးမ်ားက အျခား ကေလးမ်ားလိုပဲ၊
သင့္ေတာ္ေသာ အခမဲ့ အစိုးရပညာေရးကို
ရရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိသျဖင့္၊ ေသခ်ာစြာ
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္၊ (IDEA) ၌ ကြန္ဂရက္က
ဥပေဒျပဳခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသား/သူ၏ 8.4% သည္ IDEA
ေအာက္ရ ွိ အထူးပညာေရး ၀န္ ေဆာင္ မႈ မ်ားကိ ု
ရရွိေ နပါသည္။

2010-2011 ခုႏွစ္၌ IDEA/အထူးပညာေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ထြက္ခဲ့ေသာ အသက္ 14-21 ႏွစ္
အၾကားရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ 63.8% သည္
ေအာင္လက္မွတ္ ဒီပလိုမာျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ပါသည္။

မိဘမ်ားသည္ လုပင
္ န္းစဥ္တေလ်ာက္ရိွ
အဆင္တ
့ င
ုိ း္ ၏ အလြန္ အေရးပါေသာ အဖြ႕ဲ ၀င္
ျဖစ္သည္။ မိဘ ပါ၀င္စမ
ီ ျံ ခင္းကို စြစ
ဲ ၿဲြ မဲၿမဲ
တိက
ု တ
္ န
ြ း္ အားေပးပါသည္။

အဆင့္ 5 - ႏွစ္အလိုက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း/စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း
•ေ
 ကာ္မတီ အေနႏွင၊့္ ပန္းတုင
ိ မ
္ ်ားကို ေရာက္ရဆ
ိွ ဆ
ဲ ဲ တိးု တက္မလ
ႈ ည္း ေပၚလြငေ
္ နဆဲ ျဖစ္ပါက၊ တစ္ႏစ
ွ ္
တစ္ႀကိမ္ (ႏွစအ
္ လုက
ိ ္ ျပန္လည္သးံု သပ္ျခင္း) ကို ျပန္လည္သးံ ု သပ္ရမည္။
• ကေလးကို အနည္းဆုးံ သုးံ ႏွစအ
္ ၾကာမွာ စနစ္တက် ထပ္မံ စိစစ္အကဲျဖတ္ရမည္၊ သိေ
႔ု သာ္လည္း
ပရိဂ
ု ရမ္ကေန အခ်ိနမ
္ ေရြး ျပန္လည္သးံု သပ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။

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

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးသူမွာ:
-specialeducationadvisor.com
-futureofchildren.org
-disabilitycompendium.org
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ parentnetworkwny.org ကို ဝင္လည္ပါ

@ParentNetwork
@PNWNY

