(အသက္ 3 ႏွစ္မွ 21 ႏွစ္အရြယ္) ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏
မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ ်က္
ဤစာအုပ္သည္ အထူ းပညာေရး အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္စရာ
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္ အတြထ
ဲ ဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္တထ
ြဲ ဲရွိ

အျခား မိဘ လမ္း ညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 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 အစည္း အေဝးမ်ား

မွတ္ခ်က္ - IEP ျဖစ္ေ ျမာက္ေအာင္ စီစ ဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ မရရွိႏိုင္သလို IDEA အရလည္း လုိအပ္ျခင္း မရွိပါ။ ထိ႔ျု ပင္
ဤစာအုပ္သည္ ဖက္ဒရယ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒအရ IDEA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အဓိပၸ ါယ္ ျပန္ဆုိ ရန္၊ ျပင္ဆင္မြ မ္းမံရန္ သု႔မိ ဟုတ္ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။
IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ျပည္နယ္ ပညာေရးေအဂ်င္စီမ်ား (state education
agencies, SEA) သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းမ်ားက မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားထံ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ
ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး IDEA က လုိအပ္ျခင္း မရွိပါ။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးသည္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးက အစည္းအေဝးတြင္
ပါဝင္သည္မွလ၍
ြဲ အျခား IEP အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို ကူညီေပးၿပီး ေက်ာင္းသား၏ IEP ႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း မရွိပါ။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ IEP

အစည္းအေဝးတစ္ခု၏ ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပီး အဖြဲ ႕ဝင္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးေသာ
IEP တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။



မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားက IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦး ပါဝင္ရန္
သေဘာတူပါသည္။



စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး

IEP အစည္းအေဝးတြင္ လူတိုင္း အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။



အစည္းအေဝးအတြင္း သေဘာမတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ အဖြဲ ႔အတြက္
အေျခအေနကို ကူညီရွင္းလင္းေပးၿပီး သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီေပးသည္။



ပံုမွန္အားျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ IEP ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိပါ။

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၏ အက်ိ ဳးေက်းဇူးမ်ား
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈႏွင့္ နားေထာင္မႈတုိ႔တြင္ စံနမူနာအျဖစ္
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔ သေဘာတူသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာမတူသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္

IEP အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္အတူ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိ႔ျု ပင္ IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္-



IEP အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားၾကား၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ အတူတကြ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ရန္
အခက္အခဲ ရွိေနသည့္အခါဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္၊



မေျဖရွင္းရေသးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို တိုက္တြန္းေပးႏိုင္သည္၊



အျခားေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္းထက္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို
ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္၊ ႏွင့္



ေက်ာင္းသားအေၾကာင္း အသိဆံုးျဖစ္ေသာ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္
ကူညီေပးသည္။

2

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူသည္…



IEP အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္အတူ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ႏွင့္
အေျခခံမူမ်ားကို သတ္မွတ္သည္။



ေအာက္ပါတို႔ကဲ့သ႔ို ေက်ာင္းသားကို အေလးထား အာ႐ုံစိုက္ေသာ
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို လမ္းၫႊန္ေပးသည္ -



ေက်ာင္းသား အေျခအေန ဘယ္လိုရွိသလဲ။



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



ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ/သူမ၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔
ေရာက္ရွိရန္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္သလဲ။



အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈရွိေအာင္ႏွင့္ အစည္း

အေဝးကို စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။



သေဘာမတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေပးသည္။



IEP တြင္ ေျပာဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အစည္းအေဝးအတြင္း

ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။



ဘက္လိုက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အျပစ္ဖ႔ျို ခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွားသည္၊ မွန္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း မရွိပါ။

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းအေၾကာင္း ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြ န္းမ်ား
IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို မည္သူေတြ ေတာင္းဆိုႏိုင္သလဲ။
မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး
ျခင္းကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မည္သို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္သနည္း။

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုကို အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ ရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိရွိရန္ သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းသို ႔

ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ေဒသအတြင္း IEP အစည္းအေဝး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္
အသံုးျပဳႏိုင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္၏ SEA သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိဘစင္တာထံလည္း

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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မည္သူက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူကို ေရြးခ်ယ္ေပးမွာလဲ။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို၊ အလွည့္က် သို ႔မဟုတ္
အျခားဘက္မလိုက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးပါသည္။ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္
မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးကို အတူတကြ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။
IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦး ထားရွိေစပရန္ ကြၽႏ္ုပ္တြင္ ေတာင္းဆုိခြင့္ ရွိသလား။
မရွိပါ။ IDEA အရ IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို မလုိအပ္ပါ။ သင္ႏွင့္ IEP အဖြ႕ဲ အတြက္
ရရွိႏိုင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ျပႆနာ အေျဖရွာႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို
သိရွိရန္ သင္၏ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ မိဘစင္တာထံ စံုစမ္းစစ္ေဆးပါ။

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽႏ္ုပ္ လက္ခံရရွိမည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားစာပံုစံ တစ္ခုခုရွိသလား။
ရွိပါသည္၊ IEP အစည္းအေဝးမွန္သမွ်တြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အတုိင္းပင္ သက္ဆိုင္သည့္ IDEA ၌

အေၾကာင္းၾကားခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္သည္။ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးမ်ားသည္ အစည္းအေဝး
လုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္၊ တက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာကို မိဘမ်ားထံ ေပးရမည္။

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

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသလား။
မခ်မွတ္ပါ။ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈႏွင့္
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသည္။ ၎တို ႔သည္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ IEP မ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ IEP အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္၍ ကူညီေပးပါသည္။ IEP အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတြင္ မည္သူေတြ တက္ေရာက္ၾကသလဲ။
ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား၊ ပံုမွန္ပညာေရးႏွင့္ အထူးပညာေရး ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံး၏
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အကဲျဖတ္ရလဒ္မ်ားက ေက်ာင္းသား၏ IEP တြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပံုကို

ရွင္းျပေပးႏိုင္သည့္ တစ္စံုတစ္ဦး အပါအဝင္ IEP အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
IDEA က မိဘမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိေသာ အျခားလူမ်ား
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား အက်ိဳးေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ကဲ့သို ႔ အထူးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးကို

ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာင္းသားသည္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကို
တက္ေရာက္ႏိုင္သလား။
မိဘတစ္ဦးသည္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈအေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးသို႔ ေက်ာင္းသားကို တက္ေရာက္ခုိင္းႏိုင္ပါသည္။

4

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္
ေက်ာင္းသားအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္
ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းကို ေပးႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားသည္ အသက္ 14 ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းေျပာင္းမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသားကို သူ သို ႔မဟုတ္ သူမ၏ IEP စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္
တိုက္တြန္းျခင္းသည္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္အခ်ိဳ ႕တြင္
ေက်ာင္းသားက အရြယ္ေရာက္သည့္ အသက္အရြယ္ ေရာက္ရွိေသာအခါ IEP ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ကို အဆိုပါ ေက်ာင္းသားထံ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို ျပည္နယ္ သို ႔မဟုတ္

ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးအားလံုးတြင္ မရရွိႏိုင္ပါ။
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၎တိ႔၏
ု SEA၊ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံး

သို႔မဟုတ္ မိဘစင္တာထံ ဆက္သြယ္ရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို
တိုက္တြန္းပါသည္။

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကို မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
လုပ္ေဆာင္သလဲ။
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကို အမ်ားအားျဖင့္ မိဘႏွင့္ ပူးေပါင္း၍
ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးက စီစဥ္သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတြင္

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္က ေငြေပးေခ်ရမွာလား။
IEP အစည္းအေဝးမွန္သမွ်ကဲ့သ႔ို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးကို
မိဘမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အစည္းအေဝးတြင္ IEP ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

သေဘာတူညီမႈ မရရွိပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတြင္ ျပႆနာမ်ား၊ သေဘာမတူညီမႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက သင္သည္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ သို ႔မဟုတ္ အျခားေသာ

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ပံုစံတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြ
က္ေပးေသာ IEP အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ျခင္းက သင္၏ မိဘအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိပါ။
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အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္က စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္ပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။
IEP အစည္းအေဝး လုပ္ငန္းစဥ္ကို သင္ နားလည္ၿပီး ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ IEP အစည္းအေဝး
မတိုင္မီ သင္က စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္သည့္အေၾကာင္းကို ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးထံ အသိေပးပါ။ သို႔မွသာ
အစည္းအေဝးအတြင္း သင့္ကို ကူညီေပးႏိုင္မည့္ စကားျပန္တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ခ ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံး သို႔မဟုတ္ SEA ထံ ဆက္သြယ္ပါ။

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ မႈအတြက္ သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား



သင္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို စာျဖင့္ေရးသား၍
စာရင္းျပဳစုထားပါ။



သင့္ကေလး၏ IEP အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအရာမ်ားကို စဥ္းစားၿပီး ၎တို႔ကို မွတ္စုေရးထားပါ။



ေဖာ္ျပပါ အေရးႀကီး ေမးခြန္းသံုးခုကို သင့္ကိုယ္သင္ ေမးပါ-

1.

ကြၽႏ္ုပ္၏ သား သို႔မဟုတ္ သမီး၏ ပညာေရး တိုးတက္မႈ အေျခအေန မည္သည့္အဆင့္တြင္
ရွိသနည္း။

2.

ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္တစ္ႏွစ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္၏ သား သို ႔မဟုတ္ သမီးကို မည္သည့္အဆင့္တြင္

ရွိေစခ်င္သနည္း။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို မည္သို ႔တိုင္းတာႏိုင္သနည္း။
3.

ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရန္ IEP အဖြ႕ဲ က သူ သို႔မဟုတ္ သူမကို မည္သည့္နည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးႏိုင္သနည္း။



သင္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ထားပါ။ ၎တို ႔အေပၚတြင္ ရက္စမ
ြဲ ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ သင္သည္ အဖြဲ႕ႏွင့္ မွ်ေဝရန္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို မိတၱဴကူးလိုေကာင္း

ကူးလိုႏိုင္သည္။



အျခားသူမ်ားက အၾကံျပဳႏိုင္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားကို စိတ္ပါလက္ပါ နားေထာင္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ
စဥ္းစားပါ။



ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရွိရန္ IEP အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိ
န္မတုိင္မီ အနည္းငယ္ ေစာ၍ ေရာက္ရွိေနပါ။



သင္၏ မိဘ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္စင္တာ သို ႔မဟုတ္ မိဘရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ
ကြန္ျမဴနတီစင္တာထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ ဝန္ထမ္းအဖြဲ ႕ဝင္တစ္ဦးက သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုေပးႏိုင္ၿပီး
အစည္းအေဝးအတြက္ သင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

မိဘစင္တာမွ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ သင္ႏွင့္အတူ IEP အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။



IEP အဖြ႔ဝ
ဲ င္တစ္ဦးအျဖစ္ သင့္အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရန္ မိဘစင္တာမွ
စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ပါ။
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အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား

ႏိုင္ငံအတြင္း မိဘ စင္တာအားလံုး၏
လက္ရွိစာရင္းကို မိဘ အခ်က္အလက္ ႏွင့္
ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စင္တာ (Center for
Parent Information and Resources, CPIR)မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္

(973) 642-8100 ထံ ဖုန္ေခၚဆိုပါ
အထူးပညာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးေရး စင္တာ (Center
for Appropriate Dispute Resolution
in Special Education, CADRE) သည္
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိ ဳးသား
နည္းပညာ အကူအညီစင္တာျဖစ္သည္သို႔မဟုတ္ (541) 686-5060 ထံ ဖုန္းေခၚဆိုပ ါ
မသန္စြမ္းသူမ ်ား၏ ပညာေရးအက္ဥပေဒ
(Individuals with Disabilities Education Act,
IDEA) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္ အလက္မ ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ရရွိႏိုင္သည္

IEP ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အထူးပညာေရး
အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ IDEA ေအာက္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ CADRE
ဝဘ္ဆိုက္သို႔ သြားပါcadreworks.org
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သင့္ေဒသရွိ မိဘစင္တာကုိ ရွာေဖြရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမွာ ေ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

ေ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- spanadvocacy.org

ဝဘ္ဆိုက္- ecac-parentcenter.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

ေ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- p2pga.org

ဝဘ္ဆိုက-္ wifacets.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

ေ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- region5ptac.org

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

သင္၏ ေဒသတြင္း မိဘစင္တာ-

CADRE က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ႐ံုး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ ်
က္အမွတ္ H326X130001 ေအာက္တြင္ ဤစာရြက္စာတမ္းကုိ ထုတ္ေဝထားပါသည္။ စီမံကိန္း အရာရွိအျဖစ္ Tina Diamond, Ph.D.,
က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပ ါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ ်ားသည္ ပညာေရးဌာန၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား သုိ ႔မဟုတ္

မူဝါဒမ်ားကုိ အတိအက် ကုိယ္စားျပဳျခင္း မရွိပ ါ။ ဤစာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ ထုတ္ကု န္၊ အသံုးအေဆာင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ
သု႔မ
ိ ဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကုိမွ် အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာနက တရားဝင္ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရွိပါ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယင္းသို႔ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။ ဤထုတ္ကုန္သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အရာျဖစ္ပ ါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေ စ၊
တစ္အုပ္လုံးကုိျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳသည္။ ဤစာအုပ္ကုိ ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ခြင့္ျ ပဳခ်က္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း

ေအာက္ပါအတုိင္း ကုိးကားခ်က္ ထည့္ေပးသင့္ပါသည္- CADRE (2014)။ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (IEP)
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း၊ Eugene၊ Oregon၊ CADRE။ ဤစာအုပ္တြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳလု ပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း
ထားေသာ ဟုိက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ URL မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး စာဖတ္သူမ ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ပံ့ပုိးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈအတြက္ ဌာနတြင္ တာဝန္မရွိပ ါ။ မိဘ စင္တာမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္၏ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကုိ

Technical Assistant ALLIANCE ႏွင့္အတူ ယခင္က ပူးတြစ
ဲ ီစ ဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပ ါသည္။ ထုတ္ေဝသည့္ ရက္စ-ြဲ ေအာက္တိုဘာလ 2014။
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