
  

 

(အသက္ 3 ႏွစ္မွ 21 ႏွစ္အရြယ္) ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ 
မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

မွတ္ခ်က္- IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ မရရိွႏုိင္သလုိ IDEA အရလည္း လိုအပ္ျခင္း မရိွပါ။ ထုိ႔ျပင္ 
ဤစာအုပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒအရ IDEA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုရန္၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။  

ဤစာအုပ္သည္ အထူးပညာေရး အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာ 
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္အတြထဲဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြထဲဲရွိ 

အျခား မိဘ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ- 
 

IDEA အထူး ပညာေရးဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း  
IDEA အထူးပညာေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား 

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား IDEA အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား  

IDEA အထူး ပညာေရးဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား  
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IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဆုိတာ ဘာလဲ။ 

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ျပည္နယ္ ပညာေရးေအဂ်င္စီမ်ား (state education 

agencies, SEA) သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္းမ်ားက မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားထံ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ေသာ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး IDEA က လိုအပ္ျခင္း မရိွပါ။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးသည္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးက အစည္းအေဝးတြင္ 
ပါဝင္သည္မွလြ၍ဲ အျခား IEP အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။  
 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈကို ကူညီေပးၿပီး ေက်ာင္းသား၏ IEP ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း မရိွပါ။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ IEP 

အစည္းအေဝးတစ္ခု၏ ပန္းတုိင္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပ့ံပိုးေပးေသာ 
IEP တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားက IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦး ပါဝင္ရန္ 
သေဘာတူပါသည္။ 

 စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏုိင္သည့္ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး 
IEP အစည္းအေဝးတြင္ လူတုိင္း အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ 

 အစည္းအေဝးအတြင္း သေဘာမတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ အဖြဲ ႔အတြက္ 
အေျခအေနကုိ ကူညီရွင္းလင္းေပးၿပီး သေဘာမတူညီမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေပးသည္။  

 ပံုမွန္အားျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ IEP ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရိွပါ။ 

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား  

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈႏွင့္ နားေထာင္မႈတို႔တြင္ စံနမူနာအျဖစ္  
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တုိ႔ သေဘာတူသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာမတူသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္ 
IEP အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္တြ ဲေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိ႔ျပင္ IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္-  

 IEP အဖြ႕ဲဝင္မ်ားၾကား၊ အထူးသျဖင့္ ၎တုိ႔ အတူတကြ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ရန္  
အခက္အခဲ ရွိေနသည့္အခါဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ တည္ေဆာက္၍ ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္၊ 

 မေျဖရွင္းရေသးေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းေပးႏုိင္သည္၊ 

 အျခားေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းထက္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကုိ 
ပိုမုိျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည္၊ ႏွင့္ 

 ေက်ာင္းသားအေၾကာင္း အသိဆံုးျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ 
ကူညီေပးသည္။ 
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စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္…  

 IEP အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ႏွင့္ 
အေျခခံမူမ်ားကို သတ္မွတ္သည္။ 

 ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားကို အေလးထား အာ႐ံုစုိက္ေသာ  
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ လမ္းၫႊန္ေပးသည္- 

 ေက်ာင္းသား အေျခအေန ဘယ္လိုရိွသလဲ။ 

 ေက်ာင္းသား၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ရိွပါက၊ မည္သည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ။ 

 ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ/သူမ၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔  
ေရာက္ရိွရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္သလဲ။  

 အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈရိွေအာင္ႏွင့္ အစည္း 
အေဝးကုိ စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္  
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  

 သေဘာမတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ  
ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေပးသည္။ 

 IEP တြင္ ေျပာဆုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အစည္းအေဝးအတြင္း 
ခ်မွတ္ခ့ဲေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။ 

 ဘက္လိုက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အျပစ္ဖုိ႔ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားသည္၊ မွန္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း မရိွပါ။ 

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအေၾကာင္း ေမးေလ့ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား  

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ မည္သူေတြ ေတာင္းဆုိႏိုင္သလဲ။ 

မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္းကုိ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။  

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သုိ႔ ေတာင္းဆုိႏိုင္သနည္း။  

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုကို အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ 
IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို ရရိွႏိုင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ သိရိွရန္ သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းသုိ႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ေဒသအတြင္း IEP အစည္းအေဝး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား ရရိွႏိုင္မႈႏွင့္ 
အသံုးျပဳႏုိင္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္၏ SEA သုိ႔မဟုတ္ မိဘစင္တာထံလည္း 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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မည္သူက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူကို ေရြးခ်ယ္ေပးမွာလဲ။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ၊ အလွည့္က် သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားဘက္မလုိက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးပါသည္။ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္  
မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးကုိ အတူတကြ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ 

IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦး ထားရိွေစပရန္ ကြၽႏ္ုပ္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရိွသလား။ 

မရိွပါ။ IDEA အရ IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ မလိုအပ္ပါ။ သင္ႏွင့္ IEP အဖြ႕ဲအတြက္ 
ရရိွႏိုင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ျပႆနာ အေျဖရွာႏုိင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း အမ်ိဳ းအစားမ်ားကုိ 
သိရိွရန္ သင္၏ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ မိဘစင္တာထံ စုံစမ္းစစ္ေဆးပါ။  

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽႏု္ပ္ လက္ခံရရွိမည့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာပုံစံ တစ္ခုခုရွိသလား။ 

ရွိပါသည္၊ IEP အစည္းအေဝးမွန္သမွ်တြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အတုိင္းပင္ သက္ဆိုင္သည့္ IDEA ၌ 
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးမ်ားသည္ အစည္းအေဝး 
လုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္၊ တက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရိွသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ မိဘမ်ားထံ ေပးရမည္။  

ေက်ာင္းသား အသက္ 16 ႏွစ္ ျပည့္သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အစည္းအေဝးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ပညာေရး 
ပန္းတိုင္မ်ား စတင္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းေျပာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသလား။ 

မခ်မွတ္ပါ။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ IEP မ်ားကုိ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ IEP အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္၍ ကူညီေပးပါသည္။ IEP အဖြ႔ဲဝင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတြင္ မည္သူေတြ တက္ေရာက္ၾကသလဲ။ 

ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား၊ ပုံမွန္ပညာေရးႏွင့္ အထူးပညာေရး ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုး၏ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားက ေက်ာင္းသား၏ IEP တြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္ပံုကုိ 
ရွင္းျပေပးႏုိင္သည့္ တစ္စံုတစ္ဦး အပါအဝင္ IEP အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။  

IDEA က မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရိွေသာ အျခားလူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား အက်ိဳးေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ကဲ့သို ႔ အထူးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးကုိ  
ေခၚေဆာင္လာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေက်ာင္းသားသည္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကုိ 
တက္ေရာက္ႏိုင္သလား။ 

မိဘတစ္ဦးသည္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈအေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးသုိ႔ ေက်ာင္းသားကုိ တက္ေရာက္ခုိင္းႏိုင္ပါသည္။  
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ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ 
ေက်ာင္းသားအတြက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းကုိ ေပးႏုိင္ပါသည္။  

ေက်ာင္းသားသည္ အသက္ 14 ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းေျပာင္းမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသားကုိ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ IEP စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ 
တိုက္တြန္းျခင္းသည္ ပုိမိုေအာင္ျမင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ 
ေက်ာင္းသားက အရြယ္ေရာက္သည့္ အသက္အရြယ္ ေရာက္ရိွေသာအခါ IEP ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ကုိ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားထံ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကုိ မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္သလဲ။ 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကုိ အမ်ားအားျဖင့္ မိဘႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုးက စီစဥ္သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္က ေငြေပးေခ်ရမွာလား။ 

IEP အစည္းအေဝးမွန္သမွ်က့ဲသို႔ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကုိ 
မိဘမ်ားအတြက္ အခမ့ဲ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အစည္းအေဝးတြင္ IEP ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
သေဘာတူညီမႈ မရရိွပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။ 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတြင္ ျပႆနာမ်ား၊ သေဘာမတူညီမႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ျပႆနာမ်ားကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက သင္သည္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ပုံစံတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြ 
က္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ျခင္းက သင္၏ မိဘအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိပါ။ 

 

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုးအားလုံးတြင္ မရရိွႏုိင္ပါ။ 

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ SEA၊ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုး 
သုိ႔မဟုတ္ မိဘစင္တာထံ ဆက္သြယ္ရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကုိ 

တုိက္တြန္းပါသည္။ 
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IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား  

 သင္ ေဆြးေႏြးလုိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းလုိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသား၍ 
စာရင္းျပဳစုထားပါ။ 

 သင့္ကေလး၏ IEP အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအရာမ်ားကုိ စဥ္းစားၿပီး ၎တုိ႔ကုိ မွတ္စုေရးထားပါ။  

 ေဖာ္ျပပါ အေရးႀကီး ေမးခြန္းသုံးခုကုိ သင့္ကိုယ္သင္ ေမးပါ- 

1. ကြၽႏု္ပ္၏ သား သုိ႔မဟုတ္ သမီး၏ ပညာေရး တုိးတက္မႈ အေျခအေန မည္သည့္အဆင့္တြင္ 
ရွိသနည္း။ 

2. ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္တစ္ႏွစ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္၏ သား သုိ႔မဟုတ္ သမီးကုိ မည္သည့္အဆင့္တြင္ 
ရွိေစခ်င္သနည္း။ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သို ႔တုိင္းတာႏုိင္သနည္း။ 

3. ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရန္ IEP အဖြ႕ဲက သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမကုိ မည္သည့္နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္သနည္း။ 

 သင္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက် စီစဥ္ထားပါ။ ၎တုိ႔အေပၚတြင္ ရက္စြမဲ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ သင္သည္ အဖြဲ႕ႏွင့္ မွ်ေဝရန္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ ႕ကို မိတၱဴကူးလုိေကာင္း 
ကူးလုိႏုိင္သည္။ 

 အျခားသူမ်ားက အၾကံျပဳႏုိင္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားကုိ စိတ္ပါလက္ပါ နားေထာင္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ 
စဥ္းစားပါ။ 

 ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရွိရန္ IEP အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိ 
န္မတိုင္မီ အနည္းငယ္ ေစာ၍ ေရာက္ရွိေနပါ။ 

 သင္၏ မိဘ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္စင္တာ သုိ႔မဟုတ္ မိဘရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ 
ကြန္ျမဴနတီစင္တာထံ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက သင့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိေပးႏုိင္ၿပီး 
အစည္းအေဝးအတြက္ သင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
မိဘစင္တာမွ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ သင္ႏွင့္အတူ IEP အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

 IEP အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရန္ မိဘစင္တာမွ 
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြ ဲသုိ႔မဟုတ္ သင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ပါ။ 

အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္က စကားျပန္တစ္ဦး လုိအပ္ပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။ 

IEP အစည္းအေဝး လုပ္ငန္းစဥ္ကို သင္ နားလည္ၿပီး ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ IEP အစည္းအေဝး 
မတုိင္မီ သင္က စကားျပန္တစ္ဦး လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းကုိ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးထံ အသိေပးပါ။ သုိ႔မွသာ 
အစည္းအေဝးအတြင္း သင့္ကုိ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ စကားျပန္တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ SEA ထံ ဆက္သြယ္ပါ။  
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အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား 

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အထူးပညာေရး 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ IDEA ေအာက္တြင္ ရရိွႏိုင္ေသာ 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ CADRE 

ဝဘ္ဆုိက္သုိ႔ သြားပါ- 

cadreworks.org 

ႏုိင္ငံအတြင္း မိဘစင္တာအားလုံး၏ 
လက္ရိွစာရင္းကို မိဘ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စင္တာ (Center for  

Parent Information and Resources, CPIR)-  

 

မွတစ္ဆင့္ ရရိွႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္  
(973) 642-8100 ထံ ဖုန္ေခၚဆုိပါ  
 
 

အထူးပညာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးေရး စင္တာ (Center  

for Appropriate Dispute Resolution  

in Special Education, CADRE) သည္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား 
နည္းပညာ အကူအညီစင္တာျဖစ္သည-္  

 

သုိ႔မဟုတ္ (541) 686-5060 ထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ 
 
 

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအက္ဥပေဒ 
(Individuals with Disabilities Education Act, 

IDEA) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္း- 

 တြင္ ရရိွႏုိင္သည္ 

http://www.cadreworks.org
http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://www.cadreworks.org
https://sites.ed.gov/idea/
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သင္၏ ေဒသတြင္း မိဘစင္တာ- 

ေဒသ 1 မိဘ TA စင္တာ 

NJ Statewide Parent Advocacy Network 
35 Halsey St., 4th Floor 

Newark, NJ 07102 

ဖုန္း- (973) 642-8100 ဖက္စ္- (973) 642-8080 

ဝဘ္ဆိုက္- spanadvocacy.org 

 

ေဒသ 3 မိဘ TA စင္တာ  

Parent to Parent of Georgia 

3070 Presidential Pkwy, Suite 130 
Atlanta, GA 30340 

ဖုန္း- (800) 229-2038 ဖက္စ္- (770) 458-4091 

ဝဘ္ဆိုက္- p2pga.org 

 

ေဒသ 5 မိဘ TA စင္တာ  

PEAK Parent Center 

611 N. Weber, Suite 200 

Colorado Springs, CO 80903 

ဖုန္း- (800) 284-0251 ဖက္စ္- (719) 931-9452 

ဝဘ္ဆိုက္- region5ptac.org 

 

 

ေဒသ 2 မိဘ TA စင္တာ  

Exceptional Children's Assistance Center 
907 Barra Row, Suites 102/103 

Davidson, NC 28036 

ဖုန္း- (704) 892-1321 ဖက္စ္- (704) 892-5028 

ဝဘ္ဆိုက္- ecac-parentcenter.org 

 

ေဒသ 4 မိဘ TA စင္တာ  

WI FACETS 

600 W. Virginia St., Ste. 501 
Milwaukee, WI 53204 

ဖုန္း- (877) 374-0511 ဖက္စ္- (414) 374-4655 

ဝဘ္ဆိုက္- wifacets.org 

 

ေဒသ 6 မိဘ TA စင္တာ  

Matrix Parent Network & Resource Center 

94 Galli Drive, Suite C 

Novato, CA 94949 

ဖုန္း- (415) 884-3535 ဖက္စ္- (415) 884-3555 

ဝဘ္ဆိုက္- matrixparents.org 

မိဘ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ စင္တာ (CPIR) 

35 Halsey St., 4th Floor 
Newark, NJ 07102 

ဖုန္း- (973) 642-8100 ဖက္စ-္ (973) 642-8080 

ဝဘ္ဆိုက္- parentcenterhub.org 

CADRE က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ႐ုံး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ် 
က္အမွတ္ H326X130001 ေအာက္တြင္ ဤစာရြက္စာတမ္းကို ထုတ္ေဝထားပါသည္။ စီမံကိန္း အရာရိွအျဖစ္ Tina Diamond, Ph.D.,  

က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားသည္ ပညာေရးဌာန၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
မူဝါဒမ်ားကို အတိအက် ကိုယ္စားျပ ျဳခင္း မရိွပါ။ ဤစာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ ထုတ္ကုန္၊ အသုံးအေဆာင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကိုမွ် အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာနက တရားဝင္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရိွပါ 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။ ဤထုတ္ကုန္သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ၊ 
တစ္အုပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳသည္။ ဤစာအုပ္ကို ျပန္လည္ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း  
ေအာက္ပါအတိုင္း ကိုးကားခ်က္ ထည့္ေပးသင့္ပါသည္- CADRE (2014)။ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ (IEP)  

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ Eugene၊ Oregon၊ CADRE။ ဤစာအုပ္တြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း 
ထားေသာ ဟိုက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ URL မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈအတြက္ ဌာနတြင္ တာဝန္မရိွပါ။ မိဘ စင္တာမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္၏ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ ႕ကို 
Technical Assistant ALLIANCE ႏွင့္အတူ ယခင္က ပူးတြစီဲစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ထုတ္ေဝသည့္ ရက္စြ-ဲ ေအာက္တုိဘာလ 2014။ 

သင့္ေဒသရိွ မိဘစင္တာကို ရွာေဖြရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမွာ- 

http://www.spanadvocacy.org
http://www.p2pga.org
http://www.region5ptac.org
http://www.ecac-parentcenter.org
http://www.wifacets.org
http://www.matrixparents.org
http://www.parentcenterhub.org/

