သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္

ေအဂ်င္စီ -

အႀကမ္း ___________________
ခြင့္ျပဳျပီး
ျပင္ဆင္ျပီး _________________

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ေက်ာင္း အခ်က္အလက္မ်ား
အမည္ __________________အမည္___________အမည္_________________________________________________
လိပ္စာ________________________________________________________________________________________
ျမိဳ႕_______________________________________________ျပည္နယ္________ ဇစ္ကုဒ_္ _______________________
အတန္း_______________________
ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (ျပည္နယ္)______________________________________________________________
ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (ေဒသတြင္း)_____________________________________________________________
ေမြးေန႕

•

•

အသက္__________ လိင္

(လလ•ရရ•နန)
အမ်ိဳးသား

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသူ ၁
အမည္__________________________________ MI:______ အမည္______________________________________
အိမ္ဖုန္း (

)

ဆဲလ္ဖုန္း (

-

)

-

အီးေမး______________________________________________________________________________________
မိဘ၏မိခင္ဘာသာစကား ၊ အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာမဟုုတ္ပါက_____________________________________________
ဘာသာျပန္လိုအပ္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသ ၂
အမည္__________________________________ MI:______ အမည္______________________________________

အမ်ိဳးသမီး

အိမ္ဖုန္း (

လူမ်ိဳးကုုဒ္

အီးေမး______________________________________________________________________________________

လူမ်ိဳးခြဲ - ဟစ္စပဲနစ္ (သို႕) လက္တီႏို □ မွန္ □ မွား
□ အေမရိကန္ႏင
ုိ င
္ ဖ
ံ ာြ း အင္ဒရ
ီ န္းလူမ်ိဳု း (သိ႕ု ) အလက္စကားႏြယ္ □ ဟာဝါရီကၽြန္းသား (သို႕) အျခား ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား
□ အာရွ
□ လူမဲ သို႕မဟုုတ္ အာဖရိကန္အေမရိကန္
□ လူျဖဴ
အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာေနသူဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား

ဟုတ္

မဟုတ္

ေက်ာင္းသား၏မိခင္ဘာသာစကား____________________________________________________________________
ေနထိုင္သည့္တိုင္းျပည္_____________________________________________________________________________
ေနထိုင္သည့္ေက်ာင္း______________________________________________________________________________
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္တိုင္းျပည္________________________________________________________________________
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း_________________________________________________________________________
ေက်ာင္းသားသည္ အေရးေပၚလူရင
ွ း္ လင္းျခင္းအတြက္ သီးျခား ေနထိင
ု ရ
္ ာေနရာ(မ်ား) လိအ
ု ပ္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

လိုပါက လူရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ ေနထိုင္ရာေနရာ(မ်ား) ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။______________________________________
မည္သည့္တရားဝင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကဘ႑ေရးအရတာဝန္ယူပါသလဲ။____________________________________________
ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီ၏ အုုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ရွိပါက၊ ေအဂ်င္စီအမည္ကို ေဖာ္ျပပါ။ _______________________________________________________________
ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ မိဘအစားထိုးေပးရန္ လိုအပ္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

)

ဆဲလ္ဖုန္း (

-

)

-

မိဘ၏မိခင္ဘာသာစကား ၊ အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာမဟုုတ္ပါက_____________________________________________
ဘာသာျပန္လိုအပ္ပါသလား

ဟုတ္

မဟုတ္

လူမႈဝန္ထမ္းမန္ေနဂ်ာ___________________________________________________________________________
IEP အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးရက္ (မ်ား)_________________________________________________________________
IEP ႏွစ္စဥ္ သံုးသပ္သည့္ရက္______________________________________________________________________
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အတြက္ မိဘမ်ား၏ အစီအစဥ္တက်သတ္မွတ္ထားေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မိတၱဴကို မိဘအား ေပးထားပါသည္။

မိဘမ်ားအား IEP အသင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရွိ သူတို ့၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္တာ၀န္မ်ား အေၾကာင္းကိုႏွဳတ္အားျဖင့္ႏွင့္စာျဖင့္ေရးသားရွင္းျပမွဳမ်ားကိုျပဳလု
ပ္ေပးျပီးျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားအား ေန ့စဥ္က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည့္အေၾကာင္းကို ေမရီလန္းျပည္နယ္က်န္းမာေရးအာမခံလုပ္ငန္း
မ်ားရံုးမွ မိဘမ်ားအတြက္ ေန ့စဥ္က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လမ္းညြန္ မိတၱဴႏွင့္အတူ ႏွဳတ္အားျဖင့္ ႏွင့္စာျဖင့္သတင္းေပးမွဳမ်ား
ကိုျပဳလုပ္ေပးျပီးျဖစ္သည္။

မိခင္ဘာသာစကား ဘာသာျပန္ မိဘမ်ားကအေၾကာင္းၾကားထားမႈ
ဟုတ္
မဟုတ္
မိဘမ်ားကေတာင္းဆိုထားမႈ

ဟုတ္

မမွန္ပ္

မဆိုင္

စီမံကိန္း ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ရက္___________________________________________________________
လက္တေလာအနီးဆံုး စစ္ေဆးသည့္ရက္_____________________________________________________________
စီမံကိန္းအရ စစ္ေဆးသည့္ရက္____________________________________________________________________
အဓိကမသန္မစြမ္းျဖစ္သည့္ေနရာ__________________________________________________________________
မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေနရာမ်ား _____________________________________________

အစားထုိးသူမိဘအမည္__________________________________ အစားထိုးသူမိဘ၏ဖုုန္း ______________________

ေက်ာင္းထြက္ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေက်ာင္းထြက္သည့္ရက္

•

ေက်ာင္းထြက္သည့္အမ်ဳးအစား
ိ

က - အေျခခံပညာေရးသုုိ႕ ျပန္သြားျခင္း (ဤေက်ာင္းသားသည္ အိမ္မွာသာ စာသင္သူဟုတ္ပါသလား။

•

(လလ•ရရ•နန)

ဂ - အစီအစဥ္ျပီးေျမာက္ျခင္း၏ ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
ဆ - ႏုုတ္ထြက္သြားျခင္း

ဇ - အထူးအေရးကိစၥ

ဟုတ္ပါသည္

မဟုတ္ပါ)

ဃ - အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ျပည့္သြားျခင္း

ခ - ေမရီလန္းအထက္တန္းဒီပလိုမာႏွင့္ေက်ာင္းျပီးျခင္း
င - ေသဆံုးျခင္း

စ - ေျပာင္းေရြ႕သြားျခင္း ၊ ဆက္လက္သင္ယူမည္ဟုသိရပါတယ္။

စ် - ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာတူညီမႈမွမိ ဘႏုုတ္ထြက္သြားျခင္း

IEP အဖြဲ႕ပါဝင္သူမ်ား
IEP လူမႈဖူလံုေရးမန္ေနဂ်ာ________________________________

ေက်ာင္းအုုပ/
္ သက္ဆိုင္သ_ူ _______________________________

ေက်ာင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာရွင_္ ___________________________

ေအဂ်င္စီကုိယ္စားလွယ_္ _________________________________

IEP ဥကၠဌ____________________________________________

အေျခခံပညာေရးသင္ႀကားသူ______________________________

လူမႈဖူလံုေရးလုုပ္သား___________________________________

တက္ေရာက္ေသာအျခားသူမ်ား____________________________

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသူ______________________________________

အထူးပညာေရးသင္ႀကားသူ_______________________________

စကားေျပာ/ဘာသာစကားကုုထံုးဆရာ_______________________

တက္ေရာက္ေသာအျခားသူမ်ား____________________________

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသူ______________________________________

လမ္းညႊန္မႈအတိုင္ပင္ခ_ံ __________________________________

ေက်ာင္းသား__________________________________________

တက္ေရာက္ေသာအျခားသူမ်ား____________________________

စာမ်က္ႏွာ 1

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၁။ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုးသပ္ျခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ကနဦး စစ္ေဆးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ အခ်က္အလက္ (ေက်ာင္းသား၏ ကနဦး စစ္ေဆးမႈမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ ကုုိက္ညီသူမ်ား အတြက္သာ)
ေက်ာင္းသား၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈေႀကာင့္ အက်ိဳးသက္သည့္ အပိုင္းက႑(မ်ား) ကို ေဖာ္ျပပါ။_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံေပးရန္ေဆြးေႏြးပါ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးတိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ ေအာက္ပါ အေႀကာင္းကိစၥမ်ား ဟုတ္

က) စာဖတ္ျခင္းအေပၚသင္ယူမႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အပါအဝင္ စာဖတ္ျခင္းအား သင္ႀကားေပးမႈတြင္ အားနည္းျခင္း။
ခ)

သခၤ်ာဘာသာတြင္ သင္ၾကားျပသမႈ လိုအပ္ေနမႈ ရွိပါသလား။

ဂ)

အဂၤလိပ္စကားမေျပာဆိုႏိုင္မႈ

ဟုတ္

ဟုတ္

မဟုတ္

မဟုတ္

မဟုတ္

(အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္တစ္ခုခုမွန္ပါက ၊ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသား အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။)
ေက်ာင္းတြင္သိသာေသာတိုးတက္မႈအတြက္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အထူးျပင္ဆင္ထားေသာ သင္ႀကားမႈ လိုအပ္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ကနဦးကိုက္ညီမႈ (အသက္ ၃ ႏွစ္ေအာက္)
ကနဦးေလ့လာရန္ မိဘမ်ားက ခြင့္ျပဳသည့္ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကနဦးေလ့လာမႈျပဳလုပ္မည့္ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကေလးအေနျဖင့္ မူႀကိဳအထူးပညာေရး ႏွင့္ IEP ဝန္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီပါသည္။

ဟုတ္

မဟုတ္

အဓိက မသန္မစြမ္းမႈကို ေဖာ္ျပပါ
ေအာ္တစ္စင

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွး

အသိဥာဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွး

နားမႀကား

စိတ္ခံစားမႈမမွန္

အရိုးအဆစ္မသန္စြမ္းျခင္း

သင္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း
စာမဖတ္ႏိုင္ျခင္း

နားမႀကား - မ်က္မျမင္

အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္း

က်န္းမာေရးမေကာင္းေစေသာအျခားအေႀကာင္းကိစၥမ်ား

မတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း

ေရးသာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း

စကားေျပာ သို႕မဟုုတ္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ

အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

ထိခိုက္မႈေႀကာင့္ ရေသာ ဦးေႏွာက္ ဒဏ္ရာ

တစ္ခုထက္ပိုေသာမသန္မစြမ္းမႈ
ထိခိုက္မႈေႀကာင့္ရေသာ __________________________

အျခား

အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ (ေဖာ္ျပေပးပါ) ___________________

ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း _______________________________________________________________________________________________________________

ခံစားမႈအာရံု (ေဖာ္ျပေပးပါ) ________________________

ကနဦးစစ္ေဆးမႈေႏွာင့္ေႏွးရသည္ရည္ရြယ္ခ်က္(မ်ား)
သေဘာတူညီမႈရုတ္သိမ္းျခင္း ၊ နယ္ေျမမွေရြ႕ေျပာင္းသြားျခင္း ၊ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ အေျခအေန သို႕မဟုုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ ၊ မရွိ မဆံုးျဖတ္ျခင္း
ကနဦးစစ္ေဆးမႈ
အကယ္၍ ကေလးအတြက္ စစ္ေဆးမႈ ေနွာက္ေႏွး ပါက ၊ ေနွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္(မ်ား) ကို ေဖာ္ျပပါ။
ကေလးအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ျခင္း သို႕မဟုုတ္ မိဘမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း

ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း

မိဘမွ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ျငင္းဆိုျခင္းေႀကာင့္ ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈ သို႕မဟုုတ္ စစ္ေဆးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း

ရာသီဥတုုဆိုးရြားျခင္းး

မိဘေတာင္းဆိုမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း - မိဘ ႏွင့္ IEP အဖြဲ႕မွ ေရးသားထားေသာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ အရ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ တိုးေပးျခင္း

အျခား
ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ား

စာရြက္စာတမ္းမွားယြင္းျခင္း

စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအျပီးမသတ္ႏိုင္ျခင္း
အျခား ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ ________________________

မိဘ ႀကိဳတင္ကာ ဆက္လက္-သေဘာတူညီမႈ ေပးသည့္ရက္စြဲ
အသက္ ၃ ႏွစ္တြင္ IFSP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္ စတင္ျခင္း

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကနဦး IEP ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မိဘ၏ သေဘာတူညီမႈေပးသည့္ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကနဦး IEP အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ေမြးကင္းစ ႏွင့္ တြားသြားအရြယ္ (အပိုင္း င) မွ မူႀကိဳအရြယ္ (အပိုင္း ခ) သို႕ IEP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလက္ခံျပီး ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ IEP ေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ (မ်ား)
သေဘာတူညီမႈရုတ္သိမ္းျခင္း ၊ နယ္ေျမမွေရြ႕ေျပာင္းသြားျခင္း ၊ အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ အေျခအေန သို႕မဟုုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ ၊ မရွိ မဆံုးျဖတ္ျခင္း
အသက္ ၃ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကနဦး IEP စတင္ျခင္း
အသက္ ၃ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ IEP မစတင္ ခဲ့ပါက ၊ ေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ (မ်ား) ကို ေဖာ္ျပပါ။
ကေလးအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ျခင္း သို႕မဟုုတ္ မိဘမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း

ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း

မိဘမွ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ျငင္းဆိုျခင္းေႀကာင့္ ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈ သို႕မဟုုတ္ စစ္ေဆးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း

ရာသီဥတုုဆိုးရြားျခင္းး

မိဘေတာင္းဆိုမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း - မိဘ ႏွင့္ IEP အဖြဲ႕မွ ေရးသားထားေသာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ အရ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ တိုးေပးျခင္း

အျခား
ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ား

စာရြက္စာတမ္းမွားယြင္းျခင္း

စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအျပီးမသတ္ႏိုင္ျခင္း
အျခား ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ ________________________
အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ကနဦး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ မိဘမွ သေဘာတူညီမႈ မေပးျခင္း သို႕မဟုုတ္ တုုန္႕ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ၊ အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီ အေနျဖင့္ အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားအား ေပးမည္ မဟုုတ္ပဲ 34 CFR §300 အရ FAPE အတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုုတ္ပါ။

စာမ်က္ႏွာ 2

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၁။ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုးသပ္ျခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ကနဦး ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၃ - ၂၁ ေက်ာင္းသား)
ကနဦးေလ့လာရန္ မိဘမ်ားက ခြင့္ျပဳသည့္ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကနဦးေလ့လာမႈျပဳလုပ္မည့္ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကေလးအား အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ မသန္မစြမ္း ေက်ာင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

ဟုတ္

မမွန္ပါ

အဓိက မသန္မစြမ္းမႈကို ေဖာ္ျပပါ
ေအာ္တစ္စင

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွး

အသိဥာဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွး

နားမႀကား

စိတ္ခံစားမႈမမွန္

အရိုးအဆစ္မသန္စြမ္းျခင္း

သင္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း
စာမဖတ္ႏိုင္ျခင္း

နားမႀကား - မ်က္မျမင္

အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္း

က်န္းမာေရးမေကာင္းေစေသာအျခားအေႀကာင္းကိစၥမ်ား

မတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း

ေရးသာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း

စကားေျပာ သို႕မဟုုတ္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ

အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

ထိခိုက္မႈေႀကာင့္ ရေသာ ဦးေႏွာက္ ဒဏ္ရာ

တစ္ခုထက္ပိုေသာမသန္မစြမ္းမႈ
ထိခိုက္မႈေႀကာင့္ရေသာ __________________________

အျခား

အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ (ေဖာ္ျပေပးပါ) ___________________

ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း _______________________________________________________________________________________________________________

ခံစားမႈအာရံု (ေဖာ္ျပေပးပါ) ________________________

ကနဦးစစ္ေဆးျခင္းေႏွာင့္ေႏွးသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္(မ်ား)
ႏုုတ္ထြက္သြားျခင္း ၊ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း ၊ က်န္ခဲ့ျခင္း ၊ မိဘမွ သေဘာတူညီမႈ ရုုတ္သိမ္းျခင္းတို႕ေႀကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မကိုက္ညီဟုဆံုးျဖတ္ျခင္း
ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း
အကယ္၍ ကနဦး စစ္ေဆးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ပါက ၊ ေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္(မ်ား) ကို ေဖာ္ျပပါ။
မိဘေတာင္းဆိုမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း - မိဘ ႏွင့္ IEP အဖြဲ႕မွ ေရးသားထားေသာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ အရ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ တိုးေပးျခင္း

ကေလးအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ျခင္း သို႕မဟုုတ္ မိဘမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ LSS မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေပးမွီ ရက္ ၆၀ အခ်ိန္အကန္႕ အသတ္ အျပီး

ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း

စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ LSS အားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမာက္ေအာင္ လံုေလာက္ေသာတိုးတက္မႈမ်ား

ရာသီဥတုုဆိုးရြားျခင္း

ရရွိျပီး ၊ မိဘ ႏွင့္ LSS အေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမာက္ရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အား သေဘာတူပါသည္။

အျခား

(ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုး ျပည့္မွီရပါမည္)

ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ား

စာရြက္စာတမ္းမွားယြင္းျခင္း

အျခား ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ

စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအျပီးမသတ္ႏိုင္ျခင္း

ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း ________________________________
မိဘမွႀကိဳတင္၍ ဆက္လက္-သေဘာတူညီမႈ ေပးသည့္ရက္စြဲ
အသက္ ၃ ႏွစ္တြင္ IFSP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္ စတင္ျခင္း

•

•

(လလ•ရရ•နန)

IEP မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေတာင္းဆိုရန္ အတြက္ မိဘ
မွဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရန္ သတိေပးသည့္ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

သက္တမ္းတိုး IFSP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သည့္ရက္ -

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကနဦး IEP ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရက္စြဲ

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္ မိဘ သေဘာတူညီခ်က္ေပးသည္ရက္

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ကနဦး IEP အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႕

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ေမြးကင္းစ ႏွင့္ တြားသြားအရြယ္ (အပိုင္း င) မွ မူႀကိဳအရြယ္ (အပိုင္း ခ) သို႕ IEP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလက္ခံျပီး ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မမွန္ပါ

မျပီးျပည့္စံုေသးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား (အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ျပည့္တိုင္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္)
ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္သည့္ ေနရာ(မ်ား)ကို ေဖာ္ျပပါ။ ________________________________________
စစ္ေဆးသည့္ရက္

•

•

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေဆြးေႏြးပါ။ _______________________________________________________________________________________________________

(လလ•ရရ•နန) (စစ္ေဆးမည့္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး အေပၚ IEP အဖြဲ႕မွ ျပီးျပည့္စံုေသာ စစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ ျဖစ္ပါသည္။)

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနပါသလား ၊ အထူး ပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ရန္ အတြက္ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ IEP ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီရန္ ၊ အေျခခံ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ၊ သင့္ေတာ္မႈ ရွိရန္ အတြက္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ထပ္ေဆာင္း သို႕မဟုုတ္ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသလား ။
မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ခ်ရန္ အတြက္ စာရြက္စာတမ္း __________________________________________________________________________________________________________________

အဓိက မသန္မစြမ္းမႈကို ေဖာ္ျပပါ
ေအာ္တစ္စင

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွး

အသိဥာဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွး

နားမႀကား

စိတ္ခံစားမႈမမွန္

အရိုးအဆစ္မသန္စြမ္းျခင္း

သင္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္း
စာမဖတ္ႏိုင္ျခင္း

နားမႀကား - မ်က္မျမင္

အႀကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္း

က်န္းမာေရးမေကာင္းေစေသာအျခားအေႀကာင္းကိစၥမ်ား

မတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း

စကားေျပာ သို႕မဟုုတ္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ
ေရးသာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း
အျခား _________________

ထိခိုက္မႈေႀကာင့္ ရေသာ ဦးေႏွာက္ ဒဏ္ရာ
အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း

တစ္ခုထက္ပိုေသာမသန္မစြမ္းမႈ
ထိခိုက္မႈေႀကာင့္ရေသာ ____________________
အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ (ေဖာ္ျပေပးပါ) _____________
ခံစားမႈအာရံု (ေဖာ္ျပေပးပါ) __________________

စာမ်က္ႏွာ 3

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၁။ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုးသပ္ျခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေဒသ/ျပည္
နယ္
ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ားတြ
င္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားပါ၀င္မASSESSMENTS
ွဳႏွင့္ ေက်ာင္းျပီးဆံုးAND
ျခင္းဆိGRADUATION
ုင္ရာသတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား
STUDENT
PARTICIPATION
ON DISTRICT/STATEWIDE
INFORMATION
ေက်ာင္းျပီးဆံုးရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုမိဘမ်ားအားရွင္းျပျခင္း။

ဟုတ္

မဟုတ္

ျပည္နယ္၏ေက်ာင္းျပီးဆံုးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို www.marylandpublicschools.org တြင္ေတြ ့ရႏု
ွိင
ိ ္ပါသည္။
အပိုေေ��ဒသဆိုု�င္္ရ�ေက်ာာ�င္းျျ��ပီးး�ဆံုးး��ရန္္လိုု�အပ္္ခ််က္္မ�း�ကိုု� မွွတ္္တမ္းး�တင္္ပါါ။_ __________________________________________________________________________________________________________________________________

လက္္ရွိိ� အိုု�င္္အီးး�ပီီ ကာာလအတ�င္းး�တ�င္္ �မရီီလန္းး� �ပါါင္းး�စပ္္ ဆန္းး�စစ္္မႈႈ အစီီအစဥ္္ (အမ္္စီေေ�အပီီ) အားး� က််င့့္�သုံးျျ���ခင္းး�တ�င္္ ပါါ၀င္္ရန္္အတ�က္္ စီီမံံကိိန္းး�
ေက်ာာ�င္းး�သားး�သည္္ ၃ တန္းး� မွွ ၈ တန္းး�အထိိ �မရီီလန္းး� �ပါါင္းး�စပ္္ ဆန္းး�စစ္္မႈႈ အစီီအစဥ္္ (အမ္္စီေေ�အပီီ) ဆန္းး�စစ္္မႈႈမ�း�တ�င္္ ပါါ၀င္္ပါ့့�မည္္
- အဂၤၤလိိပ္္ဘာာသာာအႏုု�ပညာာ/စ�ေပပည �

ဟုုတ္္

မဟုုတါါ

သခ�ာ� �

ဟုုတ္္္�

မဟုုတါါ

လူူမႈေေ�ရးးရာာ �လ့့လာာမႈႈမ�း� (၈ တန္းး� အတ�က္္သာာ)

ဟုုတ္္္�

မဟုုတါါ

ေက်ာာ�င္းး�သားး�သည္္ အထက္္တန��ေက်ာာ�င္းး�အတ�က္္ �မရီီလန္းး� �ပါါင္းး�စပ္္ ဆန္းး�စစ္္မႈႈ အစီီအစဥ္္ (အမ္္စီေေ�အပီီ) ဆန္းး�စစ္္မႈႈမ�း�တ�င္္ ပါါ၀င္္ပါ့့�မည္္။
- အဂၤၤလိိပ္္ဘာာသာာအႏုု�ပညာာ/စ�ေပပညာာ ၁

ဟုုတ္္

မဟုုတ္္

မဟုုတ ္္အယ္္ဂ်ီီ� ဘယာာ ၁

ဟုုတ္္

မဟုုတ္္	ဂ်ီီ� ၾသ�မထရီီ

ဟုုတ္္္�

မဟုုတ္္

အယ္္ဂ်ီီ� ဘယာာ ၁

ဟုုတ္္္�

မဟုုတ္္

ေက်ာာ�င္းး�သားး�သည္္ ဆန္းး�စစ္္သည့့္� အတန္းး�တ�င္္ �နာာက္္မ်ိဳးး���ဆက္္သစ္္ သိိပၸ� စံႏႈႈ��န္းး�မ�း� (အန္္ဂ်ီီ�အက္္စ္္အက္္စ္္) �ွင့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္္ထားး�သည့့္� �မရီီလန္းး� �ပါါင္းး�စပ္္ သိိပၸ� ဆန္းး�စစ္္မႈႈ (အမ္္အိုု�င္္အက္္စ္ေေ�အ) တ�င္္ ပါါ၀င္္ပါ့့�မည္္။ - (၅၊ ၈ တန္းး�)

ဟုုတ္္္�

ေက်ာာ�င္းး�သားး�သည္္ ဆန္းး�စစ္္သည့့္� အတန္းး�တ�င္္ �နာာက္္မ်ိဳးး���ဆက္္သစ္္ သိိပၸ� စံႏႈႈ��န္းး�မ�း� (အန္္ဂ်ီီ�အက္္စ္္အက္္စ္္) �ွင့့္� ခ်ိိ�တ္္ဆက္္ထားး�သည့့္� အထက္္တန��ေက်ာာ�င္းး� �မရီီလန္းး� �ပါါင္းး�စပ္္ သိိပၸ� ဆန္းး�စစ္္မႈႈ (အမ္္အိုု�င္္အက္္စ္ေေ�အ) တ�င္္ ပါါ၀င္္ပါ့့�မည္္။
ေက်ာာ�င္းး�သားး�/သူူသည္ေေ�မရီီလန္းျျ��ပည္္နယ္္အ ထက္္တန��ေက်ာာ�င္းး� စစ္ေေ�ဆးးမွဳဳ� (HSA) မွွစစ္ေေ�ဆးးသည့့္�ဘာာသာာရပ္္မ�း�တ�င္္ပါါ၀င္္ လုုပ္္ကိုု�င္္ပါါမည္္။ - အစိုးး��ရ

ဟုုတ္္္�

မဟုုတ္္
ဟုုတ္္္�

မဟုုတ္္

မဟုုတ္္

IEP အဖ�ဲ က�က်ာာ�င္းး�သားး�သည္္ အျျခ�းပည�ေရ�ေအာာင္ျျ�မင္္မႈႈအဆင့္ေေ��ပၚ မူူတည္္ၿပီးး� အျျခ�းနည္းျျ��ဖင့့္�ဆန္းး�စစ္္မႈႈတ�င္္ ပါါ၀င္္သင့္ေေ��ၾကာာင္းး� ဆုံးျျ���ဖတ္္ထားး�ခဲ့့�ပါါသလားး�။
(အိုု�င္္အီးး�ပီီ အဖ�ဲ႔မ�း�အတ�က္္ လိုု�အပ္္သည့့္� လမ္းး�ညႊႊန္္ခ််က္္ ၏ �နာာက္္ဆက�ဲ�� �အ ကိုု� ျျဖည့့္�စ�က္္ပါါ။ အျျခ�း ဆန္းး�စစ္္မႈႈမ�း� �ွင့့္� သင္္ၾကားျျ��ခင္းး�မ�း�ကိုု� အျျခ�းစံႏႈႈ��န္းး�မ�း�အသုံးျျ���ပဳျျ�ခင္းး�တ�င္္ ပါါ၀င္ေေ�ၾကာာင္းး�ဆုံးျျ���ဖတ္္ခ််က္္အားး� �ွစ္္စဥ္္စာာရ�က္္စာာတမ္းျျ��ပဳဳစုုထားး�ၿပီးး� �က်ာာ�င္းး�သားး�၏
အီီလက�ေ�ရာာနစ္္ ဖိုု�င���ဲထဲဲတ�င္္ တ�ဲထားး�ရပါါမည္္။)
ဟုုတ္္္�
မဟုုတ္္
သတ္္မွွတ္္ထားး�သည့့္�အတန္းး�တ�င္းး�တ�င္္ အျျခ�းပည�ေရးးဆိုု�င္္ရ�ေအာာင္ျျ�မင္္မႈႈစံႏႈႈ��န္းး�မ�း� အ�ပၚအ�ျခခံံသည့့္� အျျခ�းဆန္းး�စစ္္မႈႈ တ�င္္ �က်ာာ�င္းး�သားး�ပါါ၀င္္မႈႈအားး� မိိဘမ�း�က န�းလည�ေ�ဘာာတူူပါါသလားး�။
•အဂၤၤလိိပ္္ ဘာာသာာစကားး� အႏုု�ပညာာ (၃-၈ တန္းး�၊ ၁၁ တန္းး�)
မတူူပါါ - စ�ျဖင္္ ့ျျ�ငင္းး�ဆိုု�သည္္ ့့ရက္္စ ြြ ဲဲ

•

•သခ��ာ (၃-၈ တန္းး�၊ ၁၁ တန္းး�)
•

•သိိ ပ ံံ (၅၊ ၈၊ ၁၁ တန္္ းးအတ� က္္ သာာ)

တူူပါါသည္္ - သ�ဘာာတူူသည္္ ့့ရက�ြ� ဲဲ

•

•

IEP အဖ�ဲ ႔ အစည္းး�အ�၀းးလုုပ္္သည့့္�ရက္္မွွ ရုံးး��ဖ�င့့္�ရက္္ ၁၅ ရက္္အတ�င္းး� အ�ၾကာာင္းျျ��ပန္္ၾကားျျ��ခင္းး�မရွွ

အျျခ�းစံႏႈႈ��န္းး�မ�း�ကိုု� အသုံးျျ���ပဳဳၿပီးး� သင္္ၾကားး�မႈႈတ�င္္ ပါါ၀င္္ရန္္ စီီမံံကိိန္းး�
အိုု�င္္အီးး�ပီီအဖ�ဲ႔က �က်ာာ�င္းး�သားး�အားး� အျျခ�းစံႏႈႈ��န္းး�မ�း�ကိုု� အသုံးျျ���ပဳဳၿပီးး�သင္္ၾကားး�ရန္္ ဆုံးျျ���ဖတ္္ၿပီးး�ၿပီီလားး�။ ဆက္္လက္္လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ပါါက �မရီီလန္းး� အထက္္တန��ေက်ာာ�င္းး� �အာာင္္လက္္မွွတ္္ ရရန္္ အမွွတ္္မ�း�မရဘဲျျ�ဖစ္ေေ�နမည္္လားး�။
(အိုု�င္္အီးး�ပီီ အဖ�ဲ႔မ�း�အတ�က္္ လိုု�အပ္္သည့့္� လမ္းး�ညႊႊန္္ခ််က္္ ၏ �နာာက္္ဆက�ဲ�� �အ ကိုု� ျျဖည့့္�စ�က္္ပါါ။ အျျခ�း ဆန္းး�စစ္္မႈႈမ�း� �ွင့့္� သင္္ၾကားျျ��ခင္းး�မ�း�ကိုု� အျျခ�းစံႏႈႈ��န္းး�မ�း�အသုံးျျ���ပဳျျ�ခင္းး�တ�င္္ ပါါ၀င္ေေ�ၾကာာင္းး�ဆုံးျျ���ဖတ္္ခ််က္္အားး� �ွစ္္စဥ္္စာာရ�က္္စာာတမ္းျျ��ပဳဳစုုထားး�ၿပီးး� �က်ာာ�င္းး�သားး�၏
ဟုုတ္္
မဟုုတ
အီီလက�ေ�ရာာနစ္္ ဖိုု�င���ဲထဲဲတ�င္္ တ�ဲထားး�ရပါါမည္္။)
အျျခ�းစံႏႈႈ��န္းး�မ�း�ကိုု� အသုံးျျ���ပဳဳၿပီးး� သင္္ၾကားျျ��ခင္းး�ကိုု� မိိဘမ�း�က သ�ဘာာတူူညီီပါါသလားး�။
မတူူပါါ - စ�ျဖင္္ ့ျျ�ငင္းး�ဆိုု�သည္္ ့့ရက္္စ ြြ ဲဲ

•

•

တူူပါါသည္္ - သ�ဘာာတူူသည္္ ့့ရက�ြ� ဲဲ

•

•

IEP အဖ�ဲ ႔ အစည္းး�အ�၀းးလုုပ္္သည့့္�ရက္္မွွ ရုံးး��ဖ�င့့္�ရက္္ ၁၅ ရက္္အတ�င္းး� အ�ၾကာာင္းျျ��ပန္္ၾကားျျ��ခင္းး�မရွွ ိိ ွ
စစ္ေေ�ဆးးမွဳဳ�ဆံုးျျ���ဖတ္္ခ််က္္(မ�း�) အတ�က�ျ��ခခံံသည့့္� အ�ထာာက္္အထားး�
ေက်ာင္းသားသည္ ေအာက္ပါအတန္းကို တက္ေရာက္ေနပါသည္။

ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ

ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ္

ေက်းး�ဇူးျျ��ပဳဳၿပီးး� သတိျျ�ပဳဳရန္္- ေက်ာာ�င္းး�သားး�/သူူသည္ႏိုု���င္္ငံံဆိုု�င္္ရာာသို့့��မဟုုတ္္အျျပည္ျျ�ပည္္ဆိုု�င္္ ရာာစစ္ေေ�ဆးးမွဳဳ�မ�း�တ�င္္ပါါ၀င္္လုုပ္္ကိုု�င္္ရန္ေေ�မးျျ�မန္းး�ခံံရႏိုု��င္္ပါါသည္္။ ခ�င့္ျျ��ပဳဳထားး�သည့့္�အ�ထာာက္္အကူူလုုပ္္ငန္းး�မ�း�ကိုႏိုု����င္္ငံံဆိုု�င္္ရာာ/အျျပည္ျျ�ပည္္ဆိုု�င္္ရာာစစ္ေေ�ဆးးမွဳဳ�မ�း�အတ�က္္သာာခ�င့္ျျ��
ပဳဳပါါသည္္။
HAS သက္္ညွာာ�ခ�င့့္�အတ�က္္အရည္္အခ််င္းး�မွွ ီီ �ိ ုုင္္သည့့္�အထက္္ တန��ေနာာက္္ဆံုးႏွွ����စ္ေေ�က်ာာ�င္းး�သ�ေ�က်ာာ�င္းး�သူူမ�း�အတ�က္ျျ�ပ��ေအာာင္္ ျျပဳဳလုုပ္္ရန္္
IEP အဖ� ဲဲ ့့မွေေ�က်ာာ�င္းး�သားး�/သူူ၏သက္္ညွာာ�ခ�င့့္�ဆံုးျျ���ဖတ္္ခ််က္္ခ််ရန္္ လုုပ္္ငန္းး�အတ�က္္သက္္ဆိုု�င္္သည္္မ�း�ကိုေေ��ဆ���ျ���ပီးျျ��ဖစ္ျျ�ပိးး� HAS သက္္ညွာာ�မ��ေထာာက္္ခံျျ�ခင္းး�ကိုေေ��ဒသဆိုု�င္္ရာာပည�ေရးးမွဳးး��ထံံသို့့�� �ထာာက္္ခံံအ�ေ�ပးးသည္္။
ဟုုတ္္ (အကယ္္၍ဟုုတ္္ပါါက �ထာာက္္ခံံသည့္ေေ��န့့ရက္္ကိုေေ��ဖ�ျ�ပပါါ။) _______________

မဟုုတ္္

စာမ်က္ႏွာ 4

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၁။ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုးသပ္ျခင္း

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွဳအက်ဥ္း
ေက်ာင္းသားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

•

၀င္ေရာက္ေနသည္
ဆိုက္ေရာက္ေနသည္

(လလ•ရရ•နန)

•

စတင္ေပၚထြန္းေနသည္

စစ္ေဆးမွဳရက္စဲြ
စတင္ေနသည္

အားလံုးေပါင္းစပ္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္

ဖြ ့ျံ ဖိဳးေနသည္

က်ယ္ျပန့္ေနသည္

/

ျခားနားသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးျခင္းတြင္ေက်ာင္းသား/သူမွမည္သို့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နည္း။

သို့မဟုတ္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွဳစစ္ေဆးျခင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမွမည္သို့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နည္း။
စစ္ေဆးမွဳရက္စဲြ

/

•
•
ရွာေဖြေလ့လာေနသည္

(လလ•ရရ•နန) အားလံုးေပါင္းစပ္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္
ေစ့စပ္ပါ၀င္ေနသည္
၀င္ေရာက္ေနသည
စတင္ေပၚထြနး္ ေနသည္

ဆက္ႏြယ္ေနသည္

ျပည္နယ္အ၀ွမ္း ေမရီလန္း ဘက္ေပါင္းစုံ ဆန္းစစ္မႈ အစီအစဥ္ (အမ္စီေအပီ) စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အက်ဥ္းခ်ံဳး
အကယ္္၍သက္္ဆုိိ�င္္ပါါက �နာာက္ေေ�န့့စ�ဲပါျျ�ပဳဳလုုပ္္သည့့္� မူူၾကိဳဳ�အဆင္္သင့့္�ရွိိ�မွဳဳ�စစ္ေေ�ဆးျျ�ခင္းး�တ�င္္ (KRA) ေက်ာာ�င္းး�သားး�/သူူမွွမည္္သို့့��လုုပ္ေေ�ဆာာင္္ခဲ့့�သည္္နည္းး�။

ေပၚေပါက္ေနသည္

ၿခံဳငုံ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

ျဖစ္ခါနီးၿပီ

ပသေနသည

အျခား(ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရမွတ္မ်ား မမွန္ႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္းစစ္မႈ
မ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။)
မၿပီးဆုံးေသာ ဆန္းစစ္မႈ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ)

ၿခံဳငုံ ရမွန

______________ (ပမာဏ။ ။ 202-298)

၃-၈ တန္းး� အမ္္စီေေ�အပီီ ဆန္းး�စစ္္မႈႈတ�င္္ �က်ာာ�င္းး�သားး�၏ စ�မ��ေဆာာင္ႏိုု���င�ြ�မ္းး� ဘယ္ေေ�လာာက္္ရွိိ�ပါါသလဲဲ။
လက္ရွိတိုင္းတာမွဳအမွတ္
အမ္စီေအပီ

အတန္း

အခ်ိဳးခ်
အမွတ္

ယခင္ႏွစ္၏တိုင္းတာမွဳအမွတ္
အတန္း

•

?

•

အဆင့္ ၁

အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃

အဆင့္ ၄

အဆင့္ ၅

အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ
သခ်ၤာ
အယ္ဂ်ီဘယာ သက္ဆင
ုိ ပ
္ ါက
လူမႈေရးရာ ေလ့လာမႈ
(၈ တန္း)
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

အတန္း

အခ်ိဳးခ်
အမွတ္

အတန္း

အခ်ိဳးခ်
အမွတ္

အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃

အဆင့္ ၄

အဆင့္ ၅

ရမွတ္

(၅တန္းး�၊ ၈တန္းး�မ�း�သာာ

ပမာဏ

ဘာသာစကား ႏွင့္ စာေပ

202-298

သခၤ်ာ

202-298

လူမႈေရးအေျခခ

202-298

ကိုယ္လက္က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

202-293
•

?

•

ေက်ာင္းသား စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
၏ အျမင္ဆ
့ းုံ
ကိက
ု ည
္ ပ
ီ ါ
အမွတ္
သလား

ေပါင္းကူး
အစီအစဥ္
ပါဝင္သူ

အထက္တန္းေက်ာင္းဆန္းစစ္မႈ
(အိတခ
္ ်္အက္စေ
္ အစ္)

ေအာင္
မွတ္

ဂဏန္းသခ်ာၤ/
အခ်က္အလက္စိစစ္ျခင္း

Mod

412

Y

N

Y

N

Y

N

ဇီဝေဗဒ

Mod

400

Y

N

Y

N

Y

N

အဂၤလိပ္

Mod

396

Y

N

Y

N

Y

N

အစိုးရ

Mod

394

Y

N

Y

N

Y

N

အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲ ရမွတ္

1602

Y

N

Y

N

Y

N

အစိုးရ မပါပဲ ပူးတြဲ ရမွတ္

1208

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

Y

N

ေက်ာင္းသား
၏
ပထမရမွတ္

ေက်ာင္းသား
၏
ဒုတ
ု ယ
ိ ရမွတ္

အထက္တန္းေက်ာင္း
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

သိိပၸ�

အစ�းထိုးး��သည့့္�စစ္ေေ�ဆးးမွဳဳ�

အကယ္၍သက္ဆုိင္ပါက ေနာက္ေန့စြဲပါျပဳလုပ္သည့္ ျခားနားသည့္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမွ မည္သို့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နည္း။

အထက္တန္းေက်ာင္း အမ္စီေအပီ ဆန္းစစ္မႈတြင္ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိပါသနည္း။
လက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ား

အမ္စီေအပီ

•

အသုံးျျ���ပ�ု��င္္ပါါက အိိတ္ခ်္္�
္ အက္ေေ�အစ္္ အ�နျျဖင့့္� �က်ာာ�င္းး�သားး�၏ စ�မ��ေဆာာင္္ရည္္ မည္္မွ််�ရွိိ�ပါါသနည္းး�။

လက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ား

အခ်ိဳးခ်
အမွတ္

•

အဓိက အဆင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း

ေနာက္ဆံုးလက္ရွိတိုင္းတာမွဳအမွတ္

ယခင္တိုင္းတာမွဳအမွတ္

အဆင့္

အဆင့္

အဆင့္

အဆင့္

အဆင့္

၁

၂

၃

၄

၅

•

•

စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

ေပါင္းကူး

ကိက
ု ည
္ ပ
ီ ါ

အစီအစဥ္

သလား

ပါဝင္သူ

•

?

•

?
လက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ား

အစ�းထိုးး��သည့့္�စစ္ေေ�ဆးးမွဳဳ�

MSAA

အခ်ိဳးခ် အမွတ္

အဆင့္ ၁

အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃

အဆင့္ ၄

အခ်ိဳးခ် အမွတ္

ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ဦးတည္ခ်က္ကို
ခ်ဥ္းကပ္မႈ

ဦးတည္ခ်က္

အဆင့်မြင့့်္

အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ

အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ
(ELA)/စာေပပညာ
(၁၀ တန္း)

Y

N

Y

N

Y

N

သခ်ၤာ

ဂဏန္းသခ်ာၤ ၁

Y

N

Y

N

Y

N

ေအအယ္လ္တ-ီ
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

ဂ်ီႀသေမထရီသခ်ၤာ

Y

N

Y

N

Y

N

ဂဏန္းသခ်ာၤၤ ၂

Y

N

Y

N

Y

N

သိပၸံ (၅၊ ၈၊ ၁၁ တန္း
အတြက္သာ)

စာမ်က္ႏွာ 5

၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

စတင္မွဳေစာသည့္သင္ယူျခင္းကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား

ေအဂ်င္စီ -

လူမွဳေရးအေျခခံမ်ား
ဘာသာစကားႏွင့္စာေပပညာ
သခ်ၤာ
သိပၸံ
လူမွဳေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ား ရွိပညာေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ စာရြက္စာတမ္းမွာ
ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာမွဳႏွင့္ၾကီးထြားဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ
အႏုပညာ

ရည္ညြန္း(မ်ား)_________________________________________________________________________

စစ္ေဆးမွဳရွာေဖြေတြ ့ရွိမွဳအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၀င္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအ၀င္)________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ပညာေရးဆိုင္ရာႏွင့္လုပ္ကိုင္မွဳဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္မ်ား (သီးသန္ ့ဟုသတ္မွတ္သည္၊ ျပည္နယ္၊

____________________________________________________________________________________

ေဒသတြင္းေက်ာင္းစနစ္ႏွင့္ စာသင္ခန္းေျချပဳ စစ္ေဆးမွဳမ်ား ၊ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက)________________________
____________________________________________________________________________________

ဤက႑သည္ ကေလး၏ ပညာေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ

____________________________________________________________________________________

ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

စာမ်က္ႏွာ 6

၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ပညာေရး__________________________

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ပညာေရး နယ္ပယ္မ်ား ရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ စာရြက္စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ရည္ညႊန္း(မ်ား)_________________________________________________________________________

စစ္ေဆးမႈရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဝင္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအဝင္)__________________________________

သင္ႀကားမႈအတန္းအဆင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(သီးသန္႕ ဟုုသတ္မွတ္သည္ ၊ ျပည္နယ္ ၊ ေဒသတြင္းေက်ာင္းစနစ္ ႏွင့္ စာသင္ခန္း အေျချပဳ စစ္ေဆးမႈမ်ား ၊
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက)

______________________________________________________________________________________
ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။

က်န္းမာေရး

ဟုတ္

မဟုတ္

________________________

ရည္ညႊန္း(မ်ား)_________________________________________________________________________

စစ္ေဆးမႈရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဝင္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအဝင္)__________________________________

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင္_့ ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(သီးသန္႕ ဟုုသတ္မွတ္သည္ ၊ ျပည္နယ္ ၊ ေဒသတြင္းေက်ာင္းစနစ္ ႏွင့္ စာသင္ခန္း အေျချပဳ စစ္ေဆးမႈမ်ား ၊
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက)

ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ

______________________________________________________________________________________
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။

ကိုယ္ကာယ

ဟုတ္

မဟုတ္

________________________

ရည္ညႊန္း(မ်ား)_________________________________________________________________________

စစ္ေဆးမႈရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဝင္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအဝင္)__________________________________

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင္_့ ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(သီးသန္႕ ဟုုသတ္မွတ္သည္ ၊ ျပည္နယ္ ၊ ေဒသတြင္းေက်ာင္းစနစ္ ႏွင့္ စာသင္ခန္း အေျချပဳ စစ္ေဆးမႈမ်ား ၊
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက)

______________________________________________________________________________________
ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

အမူ
အက်င့္ ________________________
BEHAVIORAL
______________________
ရည္ညႊန္း(မ်ား)_________________________________________________________________________

စစ္ေဆးမႈရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဝင္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအဝင္)__________________________________

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင္_့ ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(သီးသန္႕ ဟုုသတ္မွတ္သည္ ၊ ျပည္နယ္ ၊ ေဒသတြင္းေက်ာင္းစနစ္ ႏွင့္ စာသင္ခန္း အေျချပဳ စစ္ေဆးမႈမ်ား ၊
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက)

______________________________________________________________________________________
ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္
စာမ်က္ႏွာ 7

၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေက်ာင္းမေနမွီအသက္အရြယ္ - ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္
ကေလးသည္သူ၏အခ်ိန္ကိုမည္သည့္ေနရာတြင္အသံုးခ်ပါသနည္း။
ကေလးထိန္းသိမ္းေရးစင္တာ္

မိသားစုအေထာက္အကူျပဳစင္တာတြင္

မိဘ၏အလုပ္ခြင္တြင္

ျပည္သူ ့ဆိုင္ရာမူၾကိဳအစီအစဥ္တြင္

ကေလး၏ေနထိုင္အိမ္တြင္

မိသားစု၀င္၏အိမ္တြင္

ပန္းျခံမ်ားႏွင့္အပန္းေျဖမွဳဆိုင္ရာအစီအစဥ္သို့လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္

ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေနရာတြင္

Early Head Start/Head Start အစီအစဥ္တြင္

ဂ်ဴဒီစင္တာ (Judy Center) တြင္

ေက်ာင္းမေနမွီအရြယ္ ကစားသည့္အဖြဲ ့တြင္

ယာယီေနရာတြင္

မိသားစုမွကေလးထိန္းျခင္းတြင္

စာၾကည့္တိုက္တြင္

ပုဂၢလိကဆိုင္ရာမူၾကိဳ/ကေလးထိန္းေက်ာင္းတြင္

အျခား_________________________________

ေက်ာင္းမေနမွီအသက္အရြယ္ကေလး၏ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈလက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္တို့ အေပၚတြင္မိဘမ်ားမွ မည္သည့္စိုးရိမ္မွဳမ်ားရွိသနည္း။_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ကေလး၏အားနည္းခ်ိဳ ့ယြင္းမွဳမွ အသက္အရြယ္ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ သူ/သူမ၏၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ပါ၀င္ျခင္းမ်ားကို မည္သို့ထိခိုက္မွဳရွိ သနည္း။________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
လက္ေတြ ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ဧရိယာ ၃ ခုအေပၚတြင္ကေလး၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
ကေလးမ်ားမွ အိမတ
္ င
ြ ၊္ လူမဳွ အသိင
ု း္ အ၀ုင
ိ း္ တြင၊္ ေန့ကေလးထိနး္ သိမ
့ု ၾူ ကိဳ ေက်ာ
င္းအစီအစဥ္မ်ားစသည္ေ
့ နရာမ်ားတြငတ
္ က္ၾကြမဳွ ႏွငေ
့္ အာင္ျမင္မဳွ ရွသ
ိ မ
ူ ်ား
ျဖစ္ရန္သတ
ူ ုိ မ
့ လ
ွ က္ေတြ စ
့ မ
ြ း္ ေဆာင္ရည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ဧရိယာ ၃ ခုတင
ြ က
္ ်ြ မ္းက်င္မဳွ မ်ား
ကိဖ
ု ံြ ျ့ ဖိဳးတိးု တက္ေစရန္လအ
ုိ ပ္ပါသည္။ ၁) ေကာင္းမြနသ
္ ည္လ
့ မ
ူ ဳွ ေရးစိတခ
္ စ
ံ ားမွဳ ဆိင
ု ရ
္ ာကြ်မ္းက်င္မဳွ မ်ားကိဖ
ု ံြ ျ့ ဖိဳးေစျခင္း ႏွင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရးမ်ား
၂) အသိပညာႏွငက
့္ ်ြ မ္းက်င္မဳွ မ်ားကို ရယူႏင
ုိ ျ္ ခင္းႏွငအ
့္ သံးု ခ်ႏိင
ု ျ္ ခင္း (၃)
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္၀
့ ေစရန္အတြက္ သင္ေ
့ လ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား
အသုးံ ျပဳမႈ။္ ကေလး၏တဦးျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာတိးု တက္မဳွ ကို သူ/သူမႏွငအ
့္ ျခားသက္ရြ
ယ္တမ
ူ ်ားႏွငယ
့္ ဥ
ွ ၍
္ နားလည္မဳွ ရရွရ
ိ န္ မ်ားျပားသည္သ
့ တင္းရည္ညန
ြ း္ မ်ားမွသတ
င္းအခ်က္မ်ားကိအ
ု သုးံ ျပဳထားပါသည္။ ထိရ
ု ည္ညန
ြ း္ မ်ားတြငမ
္ သ
ိ ားစု၏ စိးု ရိမမ
္ ဳွ
မ်ားႏွငဥ
့္ းီ စားေပးမွဳမ်ား ႏွငက
့္ ေလး၏ ပညာေရးဆိင
ု ရ
္ ာေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕
စြမး္ ေဆာင္ရည္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

ကေလးမွမည္သို ့ျပဳလုပ္သနည္း။…
ေကာင္းမြန္သည့္လူမွဳေရး-စိတ္ခံစားမွဳ ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုဖြံ ့ျဖိဳးေစျခင္း
ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား
• မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္
• အျခားလူၾကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္/ဆက္သြယ္သည္

ကေလး၏အားသာခ်က္မ်ား

ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ကေလးမွမည္သည္အ
့ ရာမ်ားကိလ
ု ပ
ု က
္ င
ို ္

ကေလးမွမည္သည့္အရာမ်ားသို့မဟုတ္အျ

ရန္ႏွစ္သက္ပါသနည္း။ ကေလးမွမည္သို့

ပဳအမူမ်ားကိုမျပဳလုပ္ျခင္းသို့မဟုတ္ျပဳလု

ေသာကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို ျပသျခင္းသုိ့မ

ပ္ရန္ အခက္အခဲရွိျခင္းမ်ားရွိသနည္း။ ကေ

ဟုတ္စတင္ျပသျခင္းမ်ား ရွိပါသနည္း။

လးမွမည္သည့္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားသို့ကြ်မ္းက်
င္မွဳဧရိယာ မ်ားတြင္ထည့္စဥ္းစားသင့္သ
ည့္အကူအညီမ်ားႏွင့္/သုိ့ေလ့က်င့္မွဳမ်ားလုိ
အပ္ပါသနည္း။

အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍။

ကေလး၏ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုသူ/သူမႏွင့္အျခားသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ မည္သို့ ႏွိဳင္းယွဥ္ႏိုင္သနည္း။

ယခုဧရိယာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ/သူမ၏အသက္အရြက္အတြက္ကြ်ႏ္ု္ပ္တို့ ေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားရွိပါသည္။
ယခုဧရိယာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ/သူမ၏အသက္အရြက္အတြက္ကြ်ႏ္ု္ပ္တို့ ေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားရွိပါသည္။ သို့ေသာ္ စိုးရိမ္မွဳအခ်ိဳ ့လည္းရွိ ပါသည္။
အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳအမ်ားစုကိုျပသည္။ သို့ေသာ္ယခုဧရိယာတြင္အသက္ပိုငယ္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွဳအခ်ိဳ ့ကိုဆက္လက္ျပသမွဳရွိသည္။
အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုတခါတေလ ျပသည္။ သို့ေသာ္သူ/သူမ၏ကြ်မ္းက်င္မွဳအမ်ားစုသည္ယခုဧရိယာ၏ အသက္အရြယ္အတြက္ေမ်ွာ္လင့္သည္မ်ားမဟုတ္ေသးပါ။
သ
 ူ/သူမ၏အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို အသံုးခ်မွဳမရွိေသးပါ။ သို့ေသာ္ယခုဧရိယာတြင္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးၾကီး ျပီးအနီးဆံုးျဖစ္သည့္အေျခခံကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို သူ/
သူမမွအသံုးျပဳသည္။
ယခုဧရိယာတြင္သူ/သူမ၏အသက္အရြက္အတြက္သင့္ေတာ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား ရရွိရန္ ကူညီမည့္စတင္ေနသည့္သို့မဟုတ္ အနီးဆံုးျဖစ္သည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား ကိုျပသည္။
လ
 ုပ္ေဆာင္မွဳကို အသက္ပိုငယ္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားဟုေဖာ္ျပ ႏိုင္သည္။ သူ/သူမွအေစာပိုင္းကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုျပေနေသာ္လည္း ယခုဧရိယာႏွင့္အနီးဆံုးအေျခခံသို ့
မဟုတ္ေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား မဟုတ္ေသးပါ။
ကေလး၏ရလဒ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (COS)

အ၀င္
ၾကားကာလ
COS ျပီးဆံုးသည့္ေန့စြဲး_____________________________

အထြက

မဆိုင္

ရည္ညြန္းမ်ား_______________________________________________________________________
□ မိဘ၏ထင္ျမင္မွဳမပါဘဲေကာက္ယူခဲ့သည္။

အေပၚရွိစာရင္းမွ အမွတ္ေပးအဆင့္ကိုေရြးပါ။
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍ -_____________________________________________________

အကယ္၍ မူလအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္မွသာ ေျဖဆို္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

• ေမာင္ႏွမမ်ား/အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္/ဆက္သြယ္သည္

ေနာက္ဆုံး အားသာခ်က္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမႈ-စိတ္ခံစာခ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္

• စိတ္ခံစားမွဳမ်ားႏွင့္စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကိုေျပာဆို/လုပ္ကိုင္သည္

အေကာင္းဘက္ကို ေရွးရွဳ႕သည့္ စြမ္းေဆာင္စြမ္း ႏွင့္ အျပဳအမူအသစ္မ်ားအား ကေလးလုပ္ေဆာင္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသလား။

•	လူမွဳေရးဆက္ဆံမွဳမ်ားႏွင့္ကစားခ်ိန္မ်ားတြင္အျခားသူမ်ား
ႏွင့္ထိေတြ ့ဆက္ဆံသည္

ဟုတ္

မဟုတ္

• ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေနရာမ်ားတြင္ေျပာင္းလဲမွဳကိုလက္ခံႏိုင္သည္
• လူမွဳေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ားကိုနားလည္ျပီးလိုက္နာသည္
အသိပညာႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း
•	ေျပာဆိုဆက္သြယ္သည္ (ဥပမာ။ လက္ျဖင့္ျပသည့္ဘာသာ၊ စကားေျပာ
ေ၀ါဟာရ၊ တိုးပြားေစသည့္စက္၊ ရုပ္ပံုလကၡဏာမ်ား)
•	စကားလံုးမ်ား/ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုေန ့စဥ္ေနရာ (ကစားခ်ိန္အပါအ၀င္)
မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည္
• စာအုပ္မ်ား၊ရုပ္ပံုမ်ား၊ပံုႏွိပ္မ်ားနွင့္ဆက္ႏြယ္မွဳရွိသည္
• အေျခအေနအသစ္မ်ားတြင္ျပသနာေျဖရွင္းႏိုင္သည္

အေပၚရွိစာရင္းမွ အမွတ္ေပးအဆင့္ကိုေရြးပါ။
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍ -_____________________________________________________

အကယ္၍ မူလအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္မွသာ ေျဖဆို္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည့္အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျဖျပီးေနာက္တြင္ ကေလးမွ ေကာင္းမြန္သည့္လူမွဳေရးစိတ္ခံစားမွဳဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳသို့မဟုတ္အျပဳအမူအသစ္မ်ားကိုျပသျခင္းရွိပါသလား။
ဟုတ္

မဟုတ္

• အၾကိဳပညာေရးဆိုင္ရာအယူအဆမ်ားကိုနားလည္သည္
• လမ္းညြန္မွဳမ်ားကိုနားလည္ျပီးျပန္လည္တုန့္ျပန္သည္
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္၀
့ ေစရန္အတြက္ သင္ေ
့ လ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား အသုးံ ျပဳမႈ
• အလုိရွိသည္မ်ားႏွင့္လုိအပ္သည္မ်ားကိုေျပာဆိုသည္
• ကိုယ္ပိုင္က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးအတြက္အေထာက္အကူ ျပဳသည္
•	မိမိကိုယ္ကိုဂရုစိုက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္သည္ (အစာေကြ်းျခင္း၊အ၀တ္၀တ္ျခင္း၊
အိမ္သာသံုးျခင္း)
• အလုိရွိသည္မ်ားႏွင့္လုိအပ္သည္မ်ားေနာက္က်ရရွိျခင္းကိုတံု့ျပန္သည္
• လိုအပ္ပါကအကူအညီေတာင္းခံသည္
• ပစၥည္းအရာမ်ားကိုရယူရန္သြားသည္။

အေပၚရွိစာရင္းမွ အမွတ္ေပးအဆင့္ကိုေရြးပါ။
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍ -_____________________________________________________

အကယ္၍ မူလအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္မွသာ ေျဖဆို္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံး အားသာခ်က္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား
အသုံးျပဳျခင့္ႏွင့္ပက္သက္သည့္ စြမ္းေဆာင္စြမ္း ႏွင့္ အျပဳအမူအသစ္မ်ားအား ကေလးလုပ္ေဆာင္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသလား။
ဟုတ္

မဟုတ္

စာမ်က္ႏွာ 8

၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေက်ာင္းေနသည့္အသက္အရြယ္ - ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္
ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး အစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘ၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ေက်ာင္းသား၏ အားသာခ်က္မ်ား ၊ စိတ္ဝင္စားသည့္ ေနရာမ်ား ၊ ထူးျခားေသာ တစ္ကိုယ္ေရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ား ၊ တစ္ကိုယ္ေရ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈမ်ား ကို ေဖာ္ျပပါ။ (သင့္ေတာ္ပါက လိုအပ္သည္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းျပီး ရလဒ္အတြက္
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ထည့္သြင္းပါ။)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ေက်ာင္းသား၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈသည္ သူ/သူမ ၏ အေျခခံ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္မႈ အေပၚ အဘယ္သုိ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါသနည္း။

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ဆက္သြယ္ေရး

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

(လိုအပ္ပါသည္)

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အထူး ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ လိုအပ္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

(လိုအပ္ပါက ၊ သီးျခား လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ)_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ နည္းပညာ (AT)

(လိုအပ္ပါသည္)

မသန္မစြမ္းေသာ ေက်ာင္းသား၏ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ား အေပၚ တိုးတက္မႈ ၊ တည္ျငိမ္မႈ ၊ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ AT ပစၥည္း (မ်ား) ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသလား။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္(မ်ား)။ ။္

ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား) လိုအပ္သည္္

ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား)အတြက္ လိုအပ္ပါသည္

ေက်ာင္းသားသည္ ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား) သို႔မဟုတ္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ကို မလိုအပ္ပါ။

မဟုတ္

မဟုတ္

ေက်ာင္းသားသည္ ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား)ကို မလိုအပ္ပါ သို႔ေသာ္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား)ကို
လိုအပ္ပါသည္။

မဟုတ္

ေက်ာင္းသားသည္ ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား) ႏွင့္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား)ကို လိုအပ္ပါသည္။

ဟုတ်္

ဟုတ်
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက လိုအပ္သည့္ စက္ကိရိယာ(မ်ား)ကို အာရုံစိုက္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္
ထပ္ေဆာင္းေဒတာ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္

ေက်ာင္းသားသည္ ေအတီ စက္ကရ
ိ ယ
ိ ာ(မ်ား)ကို လိအ
ု ပ္ပါသည္ သိေ
႔ ု သာ္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မ(ႈ မ်ား)ကို မလိအ
ု ပ္ပါ။

ဟုတ်္

မဟုတ္

ဟုတ်

ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းေဒတာ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္

စက္ကိရိယာ(မ်ား)ကို ေဖာ္ျပခ်က္ အပါအ၀င္ ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(မ်ား)အတြက္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား။ ။______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
စမ္းသပ္မႈမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အပါအ၀င္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(မ်ား)အတြက္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား။ ။_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

မ်က္စိမျမင္ သို႕မဟုုတ္ အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေက်ာင္းသားသည္ မ်က္စိကန္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

မ်က္စိမျမင္ျခင္း သို႕မဟုုတ္ အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္း ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ၊ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ မ်က္မျမင္စာျဖင့္ ဖတ္ျခင္း ၊ ေရးျခင္း အတြက္ မသင့္ေတာ္ဟု IEP အဖြဲ႕မွ ဆံုးျဖတ္သည့္ အေျခ အေနမွ လြဲ၍ ညြန္ႀကားခ်က္မ်ားကို
မ်က္မျမင္စာျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ၊ မ်က္မျမင္စာ အသံုးျပဳျခင္း တို႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္။
ဘရာအီလီ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္မည့္ ရက္စြဲ။

•

•

(လလ•ရရ•နန)

မ်က္မျမင္စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

မ်က္စိကန္းေနေသာ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာေက်ာင္းသားအား ေက်ာင္းသား၏ အနာဂါတ္ကာလ ခရီးသြားလာရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ IEP အဖြဲ႔မွ အိုအန္အမ္သည္ ေက်ာင္းသားအတြက္
မသင့္ေတာ္ဟု ဆုံးျဖတ္မႈမျပဳခဲ့ပါက ဦးတည္မႈ ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားသြားလာမႈ (အိုအန္အမ္)ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ညႊန္ၾကားမႈမ်ားေပးပါ။
အိုအန္အမ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ ရက္စြဲ

•

•

အိုအန္အမ္ ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည့္ သင့္ေတာ္မႈရွိပါသလား။

(လလ•ရရ•နန)

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
မိဘမ်ားအား ေမရီလန္း မ်က္မျမင္ေက်ာင္းႏွငပ
့ ္ က္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးၿပီးၿပီလား။

ဟုတ္

မဟုတ္
စာမ်က္ႏွာ 10

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

နားမႀကားေသာ သို႕မဟုုတ္ အႀကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေက်ာင္းသားသည္ နားပင္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ေက်ာင္းသားမွ အႀကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း ၊ နားမႀကားျခင္း ျဖစ္သည့္ အေျခ အေနတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေရး အတြက္ အခြင့္အလန္းမ်ား ၊ ပညာေရး အဆင့္ ၊ လိုအပ္ခ်က္
အျပည့္အစံု ၊ ေက်ာင္းသား၏ ဘာသာ စကား တိုက္ရို္က္ ညႊန္ႀကားျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးအစား။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
နားမႀကားသူမ်ားအတြက္ ေမရီလန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအား အခ်က္အလက္ ေပးပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

အမူအက်င့္ က်င့္သံုးျခင္း
အမူအက်င့္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၏ သင္ယူမႈ သို႕မဟုုတ္ အျခားသူမ်ား၏ သင္ယူမႈအား ေနွာင့္ေနွးေစပါက ၊ အက်ိဳးရွိေသာ အမူအက်င့္ က်င့္သံုးျခင္း ၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အဆိုပါ အမူအက်င့္ကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
က်င့္သံုးပါမည္။
လက္ေတြ႕အမူအက်င့္စစ္ေဆးမႈ (FBA) စစ္ေဆးသည့္ေန႕ရက္

•

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အမူအက်င့္ က်င့္သံုးသည့္ အစီအစဥ္ (BIP) လိုအပ္ ပါသလား။
အမူအက်င့္ က်င့္သံုးသည့္ အစီအစဥ္

က်င့္သံုးသည့္ရက္

•

ဟုတ္
•

မဟုတ္
•

ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သီးျခားခြဲထားျခင္း အား အျပဳအမူျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ လုိအပ္ႏိုင္သည္ဟု IEP အဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ

အျပဳအမူဆိုင္ရာ ကုသမႈ အစီအစဥ္ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို အသုံးျပဳရန္ မိဘက သေဘာတူညီပါသလား။
သေဘာတူပါသည္္ - စာျဖင့္သေဘာတူသည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ

•

•

သေဘာမတူပါ္ - စာျဖင့္ကန္႔ကြက္သည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ

•

•

•

•

သေဘာမတူေၾကာင္းကို အိုင္အီးပီ အဖြဲ႔အစည္းအေဝး ရက္စြဲမွ ရုံးဖြင့္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ိွ
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခြဲထားျခင္းကို အျပဳအမူဆိုင္ရာ ကုသမႈ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ မိဘမ်ားက သေဘာတူပါသလား။
သေဘာတူပါသည္္ - စာျဖင့္သေဘာတူသည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ

•

•

သေဘာမတူပါ္ - စာျဖင့္ကန္႔ကြက္သည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ

သေဘာမတူေၾကာင္းကို အိုင္အီးပီ အဖြဲ႔အစည္းအေဝး ရက္စြဲမွ ရုံးဖြင့္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ိွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာေနသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ
အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာေနသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းသား၏ အိုင္အီးပီတြင္ ေက်ာင္းသား၏ ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အယ္လ္တာာ-အမ္အိုင္အက္စ္ေအ
(ဒီအယ္လ္အမ္)

အမ္အက္စ္ေအေအ

အီးအယ္လ္အယ္လ္အက္စ္ အတြက္
ေအစီစီအီးအက္စ္အက္စ္

အီးအယ္လအ
္ ယ္လစ
္ ္ ကို
မူႀကိဳအရြယက
္ ၀င္ေရာက္အသုးံ ျပဳမႈ

အီးအယ္လ္အယ္လ္စ္ ကို
အယ္လတ
္ ာာ-၀င္ေရာက္အသုံးျပဳမႈ

အန္ေအအီးပီ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

ဟုတ္

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ အစိုးရ

ဟုတ္

အမ္စီေအပီ

ဟုတ္

လမ္းညႊန္ခ်က္

အမ္အိုင္အက္စ္ေအ (၅၊ ၈ တန္း)

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ သြင္ျပင္မ်ား

1b: အသံခ်ဲ႕ျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1c: စာအုပ္မွတ္ (ျပန္လည္ေလ့လာရန္ အမယ္မ်ားကို မွတ္ထားျခင္း)

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1e: စာရြက္အႀကမ္းအလြတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1f: အေျဖေရြးခ်ယ္မႈကို အဆုံးသတ္ပါ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1g: ရွင္းျပထားၿပီးသည့္ အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးတည္ခ်က္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1h: အေထြေထြစမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ ဦးတည္ခ်က္အား လိအ
ု ပ္သလို က်ယ္ေလာင္စာြ ႏွင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ဖတ္ျပျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1i: အဓိကထား ကိရိယာမ်ား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1j: နားၾကပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူညံသံေလ်ာ့အရာမ်ား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1k: လိုင္းဖတ္ အကာ ကိရိယာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1l: ပုံႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကီးခ်ဲ႕ကိရိယာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1m: မွတ္စုစာအုပ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1n: ေပၚလာသည့္ စကားလုံး

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1o: ေက်ာင္းသားကို ျပန္လည္လမ္းညႊန္မည္္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1p: စာလုံးေပါင္း စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပစာလုံးေပါင္းစစ္ေဆးကိရိယာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1t: စာေရးကိရိယာမ်ား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1u: ဂရပ္ဖစ္သုံးပစၥည္းမ်ား

ဟုတ္

1v: အသံထြက္ပစၥည္းမ်ား

ဟုတ္

ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အသြင္အျပင္မ်ား
(ေက်ာင္
ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမွျဖစ္ေစ
ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစရႏိုင္ပါသည္)

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္
ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္
ဟုတ္

ယင္းက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ လက္ရိွ စမ္းသပ္မအ
ႈ စီအစဥ္ရိွ သြငျ္ ပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းကို ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆးံု အခ်က္အလက္မ်ားကိၾု ကည္ရ
့ န္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမခ
ံ န္ခ
႔ သ
ဲြ ူ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ။
*အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးျခားအခ်က္မ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္မႈအား တိုင္ပင္မည္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

အမ္အိုင္အက္စ္ေအ (၅၊ ၈ တန္း)

အယ္လ္တာာ-အမ္အိုင္အက္စ္ေအ
(ဒီအယ္လ္အမ္)

အမ္အက္စ္ေအေအ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1d: အေရာင္အရည္အေသြး (ေနာက္ခ/
ံ ႀကိဳက္ေသာအေရာင္)

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1q: ေက်ာင္းသားသည္ အေၾကာင္းအရာကို သူ/သူမ ကိုယ္တိုင္ၾကားေအာင္ ဖတ္သည္္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

အန္ေအအီးပီ

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ အစိုးရ

အီးအယ္လ္အယ္လ္စ္ ကို
အယ္လ္တာာ-၀င္ေရာက္အသုံးျပဳမႈ

အမ္စီေအပီ

1a: အေျဖမ်ားကို ဖုံးကြယ္ျခင္း

ေက်ာင္းသားအားလုးံ အတြက္ ဆန္းစစ္မႈ အသုးံ ျပဳႏိင
ု ျ္ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အသြငအ
္ ျပင္မ်ား
(ယင္
ယင္းအား စနစ္တက်သိမး္ ဆည္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းသားမွတပ
္ တ
ံု င္/
ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ လ
္ အ
ုိ ပ္ခ်က္ပရိဖ
ု င
ုိ း္ လ္ [အက္
အက္စအ
္ ာ/ပီ
ာ ပီအန္ပ]ီ တြင္ အတည္ျပဳႏိင
ု ရ
္ မည္
မည)
ေက်ာင္းသားသည္ အသုးံ ျပဳႏိင
ု ျ္ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အသြငအ
္ ျပင္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး
ကိရယ
ိ ာမ်ား/တန္
ာမ်ား တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွးီ ကၽြမး္ ၀င္ရန္ လုေ
ံ လာက္ေသာအခ်ိန၊္
တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားေပးရမည္။

အီးအယ္လ္အယ္လ္အက္စ္ အတြက္
ေအစီစီအီးအက္စ္အက္စ္

လမ္းညႊန္ခ်က္

အီးအယ္လအ
္ ယ္လစ
္ ္ ကို
မူႀကိဳအရြယက
္ ၀င္ေရာက္အသုးံ ျပဳမႈ

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ သြင္ျပင္မ်ား

ဟုတ္

1r: ၁အာ။ သခ်ၤာ၊ သိပ၊ံၸ ႏွင့္ အစိးု ရဆန္းစစ္မမ
ႈ ်ားအတြက္ စာသားမွစကားေျပာသိ႔ု ေျပာင္းျခင္း (ေက်ာင္းသား၏
သခၤ်ာအတြက္ အက္စအ
္ ာ/ပီအန္ပသ
ီ ည္ စာသားအတြကသ
္ ာ သိမ
႔ ု ဟုတ္ စာသားႏွငဂ
့္ ရပ္ပမ
ံု ်ားလည္းပါ၀င္ေၾကာ
ဟုတ္
င္း သီးျခားေဖာ္ျပရမည္။ စာသားအတြကသ
္ ည္သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က႑မ်ားအတြကသ
္ ာ အက်ံဳး၀င္သည္။)

ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ*္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

1s: လူျဖင့္စာဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ ႏွင့္ အစိုးရ ဆန္းစစ္မႈက႑မ်ားအတြက္
လူသားသေကၤတျပစက္ (စာသားအားလုံး သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိဳကေသာ အပိုင္းမ်ား)

ဟုတ္

ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ*္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2a: အုပ္စုငယ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2b: ေန႔ရက္အခ်ိန္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2c: သီးျခား သို႔မဟုတ္ အျခား တည္ေနရာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2d: သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ဆက္တင္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2e: လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ပရိေဘာဂ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2f: မၾကာခဏအနားယူမႈမ်ား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2g: ကိုယ္တိုင္အားအာရုံလႊဲျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2h: အျခားသူမ်ားအား အာရုံလႊဲျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2i: ေက်ာင္းတြင္းတြင္ တည္ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2j: ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ တည္ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

2k: ထူးျခားသည့္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ အသြင္အျပင္

ဟုတ္

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ယင္းက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ လက္ရိွ စမ္းသပ္မအ
ႈ စီအစဥ္ရိွ သြငျ္ ပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းကို ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆးံု အခ်က္အလက္မ်ားကိၾု ကည္ရ
့ န္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမခ
ံ န္ခ
႔ သ
ဲြ ူ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ။
*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အမ္အိုင္အက္စ္ေအ (၅၊ ၈ တန္း)

အယ္လ္တာာ-အမ္အိုင္အက္စ္ေအ
(ဒီအယ္လ္အမ္)

အမ္အက္စ္ေအေအ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3b: Screen Reader ဗားရွင္း (မ်က္မျမင္ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားအတြက္)။

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3c: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ အတြက္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ႏိုင္ေသာ ဘရိုင္လီျပသမႈႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ဖတ္ရွဳ႕သူဗားရွင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3d: ဘရိုင္လီ အတြဲ စာအုပ္မိတၱဴ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3e: အထိအေထြ႔ ဂရပ္ဖစ္မ်ား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3f: အႀကီးရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ အတြဲ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3g: စကၠဴအေျခခံ အတြဲ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ*္

3h: မာတီမီဒီယာ အသြားအလာမ်ားအား ပိတ္ဆိုစာသားထိုးျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3i: အမယ္မ်ား၊ တုန္႔ျပန္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ ႏွင့္ အသြားအလာမ်ားအပါအ၀င္ အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ စစ္ေဆးမႈအတြက္ စာသားမွ
အသံသို႔ေျပာင္းျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

3j: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေအအက္စ္အယ္လ္ ဗီဒီယို

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ*္

အန္ေအအီးပီ

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

ဟုတ္

အီးအယ္လ္အယ္လ္စ္ ကို
အယ္လ္တာာ-၀င္ေရာက္အသုံးျပဳမႈ

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ အစိုးရ

ဟုတ္

အီးအယ္လအ
္ ယ္လစ
္ ္ ကို
မူႀကိဳအရြယက
္ ၀င္ေရာက္အသုးံ ျပဳမႈ

အမ္စီေအပီ

3a: အေထာက္အကူ နည္းပညာ (မ်က္ႏွာျပင္ဖတ္ရွဳသူမ်ားမဟုတ)္

ခ်ိဳ႕ယြငး္ ခ်က္ရေ
ိ ွ သာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တင္ျပေနရာထိင
ု ခ
္ င္းမ်ား
ေပးျခင္း (စမ္
စမ္းသပ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ ရက္စဲြ မတိင
ု မ
္ ီ IEP သိမ
႔ ု ဟုတ္ ၅၀၄ စီမက
ံ န
ိ း္ တြင္
ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းရရန္ ျပဳစုခထ
ံ ားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္ ့ (အထူးျခြငး္ ခ်က္အေနျဖင္)့
ဤစီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ေ
ႈ အာက္ရိ ွ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့ ္ ညႊနၾ္ ကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ
ႏွင့ ္ ၿပီးဆုးံ ၿပီးေနာက္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းအား ပုမ
ံ န
ွ အ
္ သုးံ ျပဳေသာသူမ်ား အတြက္
ရည္ရယ
ြ ပ
္ ါသည္။)

အီးအယ္လ္အယ္လ္အက္စ္ အတြက္ ေ
အစီစီအီးအက္စ္အက္စ္

လမ္းညႊန္ခ်က္

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ*္

ဟုတ*္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္
ဟုတ္

3k: အီးအယ္လ္ေအအတြက္ လူဖတ္ရွဳ႕သူ/လူသေကၤတျပသူ

ဟုတ္

ဟုတ္

3l: သခၤ်ာ၊ သိပၸံ ႏွင့္ အစိုးရဆန္းစစ္မႈအတြက္ ေအအက္စ္အယ္လ္ ဗီဒီယို

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ*္

3m: စစ္ေဆးမႈဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူသေကၤတျပသူ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3n: အသံအမယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ အသံအမယ္မ်ားကို ျပန္ထပ္ဖြင့္ျခင္းအပါအ၀င္ လူဖတ္ရွဳ႕သူ (အသုံးျပဳရန္ အတြက္သာ)

ဟုတ္

3o: မွတ္စု ႏွင့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

ဟုတ္

3p: အေဖာ္ အကူအညီေပးရသည့္ စကန္ဖတ္မႈ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

3q: ထူးျခားသည့္ တင္ျပမႈ ေနရာခ်ထားမႈ

ဟုတ္

*

*

*

*

*

*

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

*

*

*

ဟုတ္

*

ယင္းက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ လက္ရိွ စမ္းသပ္မအ
ႈ စီအစဥ္ရိွ သြငျ္ ပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းကို ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆးံု အခ်က္အလက္မ်ားကိၾု ကည္ရ
့ န္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမခ
ံ န္ခ
႔ သ
ဲြ ူ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ။
*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ ၃အိုင္။ ၃ေဂ်။ ၃ေက။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒီကို ျဖည့္စြက္ရမည္။
3i1; 3j1; 3k1: ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ ကို ျဖည့္စြက္ရမည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

လမ္းညႊန္ခ်က္

အမ္စီေအပီီ

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ အစိုးရ

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

အမ္အိုင္အက္စ္ေအ (၅၊ ၈ တန္း)

အယ္လ္တာာအမ္အိုင္အက္စ္ေအ
(ဒီအယ္လ္အမ္)

အမ္အက္စ္ေအေအ

အီးအယ္လ္အယ္လ္အက္စ္ အတြက္
ေအစီစီအီးအက္စ္အက္စ္

အီးအယ္လအ
္ ယ္လစ
္ ္
ကို မူႀကိဳအရြယက
္ ၀င္ေ
ရာက္အသုးံ ျပဳမ

အီးအယ္လ္အယ္လ္စ္
ကို အယ္လ္တာာ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳမႈ

အန္ေအအီးပီ

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး

4a: အေထာက္အကူ နည္းပညာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4b: ဘရိုင္လီ မွတ္စုေရးသူ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4c: ဘရိုင္လီ ေရးသူ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ*္

ဟုတ္

ဟုတ္

ခ်ိဳ႕ယြငး္ ခ်က္ရေ
ိွ သာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တုနျ႔္ ပန္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းမ်ား ေပးျခင္း
(စမ္းသပ္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ ရက္စဲြ မတိင
ု မ
္ ီ IEP သိမ
႔ု ဟုတ္ ၅၀၄ စီမက
ံ န
ိ း္ တြင္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းရရန္
ျပဳစုခထ
ံ ားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ (အထူ
အထူးျခြငး္ ခ်က္အေနျဖင္)့ ဤစီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ေ
ႈ အာက္ရိွ
ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ ညႊနၾ္ ကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ ႏွင့္ ၿပီးဆုးံ ၿပီးေနာက္
ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းအား ပုမ
ံ န
ွ အ
္ သုးံ ျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ ရည္ရယ
ြ ပ
္ ါသည္။)့္

4d: တြက္ခ်က္ေရးကိရိယာ ႏွင့္ သခၤ်ာသုံးကိရိယာမ်ား္ (သခၤ်ာဆန္းစစ္မႈ၏ တြက္ခ်က္မႈ က႑တြင)္

ဟုတ္

ဟုတ္

4e: တြကခ
္ ်က္ေရးကိရယ
ိ ာ ႏွင့္ သခၤ်ာသုးံ ကိရယ
ိ ာမ်ား္ (သခ်ၤာဆန္းစစ္မ၏
ႈ တြကခ
္ ်က္မႈ မဟုတသ
္ ည့္ က႑တြင)္

ဟုတ္

ဟုတ္

4f: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ စကားမွစာသား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ*္

ဟုတ္

ဟုတ*္

ဟုတ္

ဟုတ*္

ဟုတ*္

4g: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ လူစခရိုက္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4h: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ လူသေကၤတျပသူ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4i: အီးအယ္လေ
္ အ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တုျ႔ံ ပန္မႈ အေထာက္အကူ နည္းပညာစက္ကရ
ိ ယ
ိ ာ

ဟုတ္

ဟုတ္

4j: သခၤ်ာ၊ သိပ၊ံၸ အစိးု ရ အေျဖျဖစ္ေသာ စကားေျပာမွ စာသား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္
ဟုတ္

ဟုတ္

4k: သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ အစိုးရ အေျဖျဖစ္ေသာ လူသားစကားသံ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4l: သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ အစိုးရ အေျဖျဖစ္ေသာ လူသားသီခ်င္းသံူ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4m: သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ အစိုးရ အေျဖျဖစ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာ ကိရိယာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4n: အီးအယ္လ္ေအ/အယ္လ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေျဖျဖစ္ေသာ စကားေျပာမွ စာသား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4o: အီးအယ္လေ
္ အ/အယ္လ္ အေျဖျဖစ္ေသာ လူသားစကားသံ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4p: အီးအယ္လေ
္ အ/အယ္လ္ အေျဖျဖစ္ေသာ လူသားသီခ်င္းသံ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4q: အီးအယ္လ္ေအ/အယ္လ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျပင္ပ အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာ ကိရိယာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

*

*

*

ဟုတ္

4r: စမ္းသပ္မႈကို တုံ႔ျပန္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ*္

ဟုတ*္

ဟုတ*္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

*

*

*

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4s: စကားလံုးမွန္းဆျခင္း ျပင္ပစက္ကိရိယာ

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4t: စစ္ေဆးစာအုပ္တြင္ မွတ္သားထားသည့္ အေျဖမ်ား

ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

4u: မွတ္သားႏိုင္ေသာ ကိရိယာ

ဟုတ္

4v: အီးအယ္လ္အယ္လ္စ္ စခရိုက္အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ

ဟုတ္

4w: ထူးျခားသည့္ တု႔ံျပန္မႈ ေနရာခ်ထားမႈ

ဟုတ္

*

*

*

*

ဟုတ္

*

*

ဟုတ္

ယင္းက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ လက္ရိွ စမ္းသပ္မအ
ႈ စီအစဥ္ရိွ သြငျ္ ပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းကို ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆးံု အခ်က္အလက္မ်ားကိၾု ကည္ရ
့ န္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမခ
ံ န္ခ
႔ သ
ဲြ ူ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ။
*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အျခား။

5b: သီးျခား အခ်ိန္ ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား ေနရာခ်ထားမႈမ်ား

ဟုတ္

*

*

*

*

ဟုတ*္
*

*

*

အန္ေအအီးပီ

ဟုတ္

အီးအယ္လ္အယ္လ္စ္ ကို
အယ္လ္တာာ-၀င္ေရာက္အသုံးျပဳမႈ

ဟုတ္

အီးအယ္လအ
္ ယ္လစ
္ ္ ကို
မူႀကိဳအရြယက
္ ၀င္ေရာက္အသုးံ ျပဳမႈ

ဟုတ္

အီးအယ္လ္အယ္လ္အက္စ္
အတြက္ ေအစီစီအီးအက္စ္အက္စ္ႈ

ဟုတ္

အမ္အက္စ္ေအေအ

ဟုတ္

အယ္လ္တာာ-အမ္အိုင္အက္စ္ေအ
(ဒီအယ္လ္အမ္)

အမ္အိုင္အက္စ္ေအ (၅၊ ၈ တန္း)

၂x

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ

၁.၅x

အိတ္ခ်္အက္စ္ေအ အစိုးရ

5a: တိုးခ်ဲ႕ေပးထားသည့္ အခ်ိန ္

အမ္စီေအပီ

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္
ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ေပးျခင္း (စမ္
စမ္းသပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရက္စြဲ မတိုင္မီ IEP သို႔မဟုတ္
၅၀၄ စီမံကိန္းတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းရရန္ ျပဳစုခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
ႏွင့္ (အထူ
အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင္)့ ဤစီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္
ညႊန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ ႏွင့္ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ေနရာထိုင္ခင္းအား
ပုံမွန္အသုံးျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။)

လမ္းညႊန္ခ်က္

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး

ဟုတ္
*

*

*

ယင္းက ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ၏
႔ုိ လက္ရိွ စမ္းသပ္မအ
ႈ စီအစဥ္ရိွ သြငျ္ ပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထိင
ု ခ
္ င္းကို ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆးံု အခ်က္အလက္မ်ားကိၾု ကည္ရ
့ န္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမခ
ံ န္ခ
႔ သ
ဲြ ူ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည္ပ
့ ါ။
*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 သင္ႀကားျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ စီစဥ္ေပးမႈမ်ားကုုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးျပီး ယခုု အခ်ိန္တြင္ သင္ႀကားမႈ ႏွင့္ စမ္းသပ္မႈ စီစဥ္ေပးမႈမ်ား မလိုအပ္ပါ။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား _______________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ (မ်ား)
ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာသဘာဝ

ႀကိမ္ႏႈန္း

ည
 ႊန္ႀကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေလ့က်င့္

သင္ႀကားမႈ သရုုပ္ျပရန္ အျခားေသာ

ခန္း မ်ားတြင္ ဟိုက္လိုက္တာ

နည္းလမ္းမ်ား ေပးျခင္း

အသံုးျပဳမႈ ခြင့္ျပဳသည္

အ
 ဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးျခင္း

မက္နပ
ီ ်ဴလိပတ
္ စ္ဖ္ အသံးု ျပဳမႈ ခြငျ့္ ပဳသည္

ေ
 နအိမ္သံုး ဖတ္စာ စာအုုပ္မ်ား/

စီမံခန္႕ခြဲမႈ အသံုးျပဳမႈ ခြင့္ျပဳသည္

ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ေပးျခင္း

နားလည္မႈရရွိရန္ စစ္ေဆးသည္

ျပန္စစ္ရန္ စာရင္း ေပးျခင္း

မ
 ႀကာခဏ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္

ေ
 က်ာင္းသားအား ေက်ာင္းသား/

ခ်က္ခ်င္းတုုန္႕ျပန္မႈ

ဆရာ မွတ္စု မိတၱဴ ေပးျခင္း

ေ
 က်ာင္းသား အေနျဖင့္

ညန
ႊ ႀ္ ကားခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ေပးျခင္း

ထပ္ေျပာျခင္း ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္

ေဝါဟာရမ်ား တိးု ပြားရန္ ႏွင/့္

စကားေျပျပန္ျခင္း

သိ႕ု မဟုတ
ု အ
္ ဆင္ျ့ မင့္ ေရးသားမႈ

ဘ
 ုတ္မွ ကူးယူျခင္း ပမာဏ

လိအ
ု ပ္ပါက စကားလံးု ဘဏ္

ကန္႕သတ္ျခင္း

အသံးု ျပဳခြင့္ ေပးျခင္း

သ
 ီးျခားအလုုပ္မ်ား

အျခား

ေစာင့္ႀကည့္ျခင္း

__________________________

ေ
 မးခြန္းႏွင့္ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား
စကားေျပျပန္ျခင္း
အ
 ရြယ္တူခ်င္း စစ္ေဆးျခင္း/တြဲဖက္၍

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း
ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္
လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
မႀကာခဏ
ေလးလတစ္ႀကိမ္
ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
အျခား __________

အစရက္
လလ•ရရ•နန

ေပးအပ္သူ(မ်ား)

အဆံုးရက္
လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P = အဓိက,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= အျခား

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စီ___________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား_________________
သူနာျပဳ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အႀကားအာရံုကု
စိတ္ေရာဂါကုု
IEP အဖြဲ႕
စကားျပန္
ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္
ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ
အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
အလုပ္အကိုင္ပိုင္း ကုသမႈဆိုင္ရာ
လက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး
လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား
လက္ေထာက္
ကုုထံုးဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္

အလုုပ္လုပ္ေစရန္ စီစဥ္ျခင္း
ပံုရိပ္စာသင္ခ်ိန္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
အစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈ(မ်ား)
ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား

ႀကိမ္ႏႈန္း

ျပဳျပင္/ျပင္ဆင္ ထားသည့္

ျဖစ္ႏိုင္ပါက “မွတပါး” ႏွင့္ “မဟုုတ္”

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ေမးခြန္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း

ေ
 လ့က်င့္ခန္းကို အပိုင္းငယ္မ်ား အျဖစ္

ေ
 မးခြန္းပံုစံ ျပင္ဆင္ျခင္း

ခြဲျခမ္းျခင္း

(ေမးခြန္းေလ်ာ့ျခင္း ၊ ကြက္လပ္ျဖည့္

စာပိုဒ္(မ်ား) စိတ္ျဖာျခင္း

စသည္)

ျဖစ္ႏို္င္ပါက စစ္ေဆးမႈ

ျဖစ္ႏိုင္ပါက စာပိုဒ္ရွည္ ေမးခြန္းမ်ားကို

နွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ရွိ

အခ်က္ျဖင့္ ထုုတ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္း

အခ်က္အလက္အပိုမ်ားအား

ဝ
 ါက် တည္ေဆာက္ပံု ၊ ေဝါဟာရ ႏွင့္

ဖ်က္ထုတ္ျခင္း

ေမးခြန္းေပၚရွိ ရုုပ္ပံုမ်ား ရိုးရွင္းေအာင္

လိအ
ု ပ္ေသာ စာဖတ္ခ်ိန္ ကန္႕သတ္ျခင္း

ျပဳလုုပ္ျခင္း

ျပင္ဆင္ထားေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ပါက စာပို္ဒ္ ဖတ္ျခင္းကုုိ

ျပင္ဆင္ထားေသာ အမွတ္ေပး စနစ္
စာအုပ
ု ဖ
္ င
ြ ့္ မွျီ ငမ္းေျဖဆိႏ
ု င
ုိ ေ
္ သာ စာေမးပြဲ
ႏႈတ္ေမး
ေရြးခ်ယ္စရာ အေျဖေလ်ာ့ခ်ျခင္း
ေမးခြန္းအရွည္ေလ်ာ့ျခင္း

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရုုပ္ပံုမ်ား
အသံုးျပဳျခင္း
အျခား
__________________________

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း
ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္
လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
မႀကာခဏ
ေလးလတစ္ႀကိမ္
ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
အျခား __________

အစရက္
လလ•ရရ•နန

ေပးအပ္သူ(မ်ား)

အဆံုးရက္
လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P = အဓိက,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= အျခား

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စီ___________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား_________________
သူနာျပဳ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အႀကားအာရံုကု
စိတ္ေရာဂါကုု
IEP အဖြဲ႕
စကားျပန္
ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္
ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ
အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ
ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး
လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား
လက္ေထာက္
ကုုထံုးဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
လူမႈေရး/အမူအက်င့္ေထာက္ပံ့မႈ(မ်ား)
ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား

ႀကိမ္ႏႈန္း

အျခားသူတစ္ဦး၏ အေထာက္အပံ့

လ
 ႈပ္ရွားမႈ သို႕မဟုုတ္

ရ
 ည္မွန္းထားျပီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း

အတြက္ အဆင္ျမင့္ ျပင္ဆင္မႈ

အေပၚ မႀကာခဏ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

မိမိစိ္တ္ကိုမိမိထိန္းေက်ာင္းျခင္း

န
 ားေထာင္ျခင္း ႏွင့္

နားလည္မႈ ရွာေဖြျခင္း
ကပ္ေဘးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
အ
 ကူအညီလိုအပ္ပါက ေတာင္းခံ ရန္
ေက်ာင္းသားအား တိုက္တြန္းျခင္း
ပ
 ညာေရး ႏွင့္ ပညာေရး ျပင္ပတြင္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္
ေနထိုင္ရင္ တိုက္တြန္း ျခင္း /
အားေပးျခင္း
မႀကာခဏ မ်က္စခ
ိ ်င္းဆံ၍
ု ဆက္ဆျံ ခင္း
/ အနီးကပ္ ေျပာဆို ဆက္ဆျံ ခင္း
စည္းမ်ဥ္းမ်ား မႀကာခဏ သတိေပးျခင္း
အိမ္-ေက်ာင္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
အ
 မူအက်င့္အားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း
ေဆာက္တည္ျခင္း

အာရံုစိုက္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ
ကိုင္တြယ္ျခင္း ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ ထိေတြ႕
ကိုင္တြယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၊
ပ
 စၥည္း ကိရိယာ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း အတြက္
အခ်ိန္ကို ေသခ်ာစြာ အသံုးျပဳျခင္း
စ
 ကားမျပာပဲ / စကားျဖင့္ဆက္ဆံျခင္း
မျပဳပဲ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ျခင္း
လူမေ
ႈ ရးရာ ကၽြမး္ က်င္ သင္တန္း
စတင္ေျပာဆိရ
ု န္ ႏွင့္ စိတဝ
္ င္စားစြာ
ေျပာဆို ဆက္ဆံ တတ္ရန္
ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ /
ေသခ်ာေသာ စနစ္မ်ား အသံးု ျပဳျခင္း
အျခား
__________________________

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း
ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္
လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
မႀကာခဏ
ေလးလတစ္ႀကိမ္
ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
အျခား __________

အစရက္
လလ•ရရ•နန

ေပးအပ္သူ(မ်ား)

အဆံုးရက္
လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P = အဓိက,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= အျခား

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စီ___________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား________________
သူနာျပဳ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အႀကားအာရံုကု
စိတ္ေရာဂါကုု
IEP အဖြဲ႕
စကားျပန္
ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္
ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ
အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ
ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး
လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား
လက္ေထာက္
ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ
အမူအက်င့္

အ
 စီအစဥ္ စာအုုပ္ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္
တိုးတက္မႈ မွတ္တမ္း အသံုးျပဳမႈ
ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာျခင္း

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အပိုေဆာင္းေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ကိုယ္ကာယ/ပတ္ဝန္းက်င္ေထာက္ပံ့မႈ(မ်ား)

ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား

ႀကိမ္ႏႈန္း

ဓာတ္ေလွကား အသံုးျပဳျခင္း

ေက်ာင္းပစၥည္းဗီရို ေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း္

ထိုင္ရာေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အ
 စာစားသံုးေသာ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား

စ
 ာရြက္/ခဲတံ ျဖင့္လုပ္ကုိင္ရသည္မ်ား

အသံုးျပဳျခင္း

ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

ထေ
ိ တြ႕ ဆက္ဆမ
ံ ႈ ပစၥညး္ ကိရယ
ိ ာမ်ား

အာရံုခံအစားအစာ

ခ်ိနည
္ ျိွ ခင္း (အလင္း ၊ အသံ စသည္)

ရုုပ္ပံု အစီအစဥ္ အခ်ိန္

စ
 ာသင္ခန္းမ်ား အႀကား သြားလာရန္

အျခား

အခ်ိန္ပုိေပးျခင္း

__________________________

ပ
 တ္ဝန္းက်င္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
(အခန္းတြင္း အသံ ၊ အပူေပး ၊
ေလဝင္ေလထြက္ စသည္)

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း
ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္
လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
မႀကာခဏ
ေလးလတစ္ႀကိမ္
ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
အျခား __________

အစရက္

လလ•ရရ•နန

အဆံုးရက္

လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

ေပးအပ္သူ(မ်ား)
= အျခား

P = အဓိက,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စီ___________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား__________________
သူနာျပဳ

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အႀကားအာရံုကု
စိတ္ေရာဂါကုု
IEP အဖြဲ႕
စကားျပန္
ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္
ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ
အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ
ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး
လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား
လက္ေထာက္
ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ
အမူအက်င့္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား
ေက်ာင္းဝန္ထမ္း/မိဘေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား

ႀကိမ္ႏႈန္း

AT အတိုင္ပင္ခံ

မ
 ိဘ အတိုင္ပင္ခံ ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္

အႀကားအာရံုကု အတိုင္ပင္ခံ

သင္တန္း

စာသင္ခန္း ညႊန္ႀကားမႈ အတိုင္ပင္ခံ

ကုုိယ္ကာယပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ

က
 ပ္ေဘး ကာကြယ္ျခင္း အတြက္

ကုုိယ္ကာယ ေရာဂါကုု အတိုင္ပင္ခံ

ေထာက္ပံကူညီမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း

စိတ္ေရာဂါ အတိုင္ပင္ခံ

သ
 င္ခန္းစာ အပို/ပညာေရးျပင္ပ

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး အတိုင္ပင္ခံ

ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

လူမႈ လုုပ္သား အတိုင္ပင္ခံ

အလုုပ္အကိုင္ ကုုထံုး အတိုင္ပင္ခံ

စကားေျပာ/ ဘာသာစကား အတိင
ု ပ
္ င္ခံ

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အတိုင္ပင္ခံ

ခရီးသြား အခ်ိန္
အျခား
__________________________

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း
ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္
လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
မႀကာခဏ
ေလးလတစ္ႀကိမ္
ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
အျခား __________

အစရက္
လလ•ရရ•နန

အဆံုးရက္
လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

ေပးအပ္သူ(မ်ား)
= အျခား

P = အဓိက,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စီ___________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား__________________

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

သူနာျပဳ

အႀကားအာရံုကု
စိတ္ေရာဂါကုု
IEP အဖြဲ႕
စကားျပန္
ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္
ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ
အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ
ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး
လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား
လက္ေထာက္
ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ
အမူအက်င့္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကို ေရးသားပါ _________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း _______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ထပ္ေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ထားျပီး ျဖစ္ျပီး လက္ရွိတြင္ တစ္ခုမွ်မလိုအပ္ေသးပါ။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

စာသင္ႏွစ္တိုးျခင္း (ESY)
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ တစ္ခုခုေႀကာင့္ လက္ခံရရွိမည့္ ပံုမွန္ စာသင္ႏွစ္ ပညာေရး အစီအစဥ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဆံုးရံႈးရမည့္ အေျခအေန ရွိပါက ၊ ESY ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္မခံေတာ့သည့္ အခါ မ်ားတြင္ IEP အဖြဲ႕အေနျဖင့္
ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ESY ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ IEP အရ အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီ ၏ ပံုမွန္စာသင္ႏွစ္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ မိဘတြင္ အပိုကုန္က်မႈ မရွိပဲ သီးျခား တိုးယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ESY ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေရြ႕ဆိုင္း
YES ကို စဥ္းစားသည့္ အခါ၊ YES သို႕မဟုုတ္ NO ဟုုေျဖျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုုပါ။
၁။ ေက်ာင္းသား၏ IEP တြင္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
၁-၁။ ပံုမွန္ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဆံုးရံႈးႏိုင္သည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ထိုဆံုးရံႈးသြားသည္မ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ရရွိ ႏိုင္ပါသလား။
ဟုတ္
မဟုတ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
၁-၂။ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ IEP ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ သရုုပ္ျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ_____________________________________________________________________________________________________________
၂။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္လာျခင္း သို႕မဟုုတ္ ျဖတ္ထိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
၃။ အမူအက်င့္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
၄။ မသန္မစြမ္းျခင္း၏ သဘာဝ ႏွင့္ ပါဝင္မႈ သည္ ESY စာရြက္တြင္ ပါဝင္ပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
၅။ ESY လိုအပ္ေသာ အျခားေသာ အထူးအေျခအေန ရွိပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို သံုးသပ္ျပီးသည့္ အခါ ၊ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ESY လက္မခံထားပါက ၊ ပံုမွန္ စာသင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ/သူမ လက္ခံ ရရွိေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား သိသာစြာ ဆုုတ္ယုတ္သြားမည္ဟု
ထင္ပါသလား။
ဟုတ။္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ESY ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိသင့္ပါသည္။
မဟုတ။္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ESY လက္မခံသင့္ပါ။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အကူးအေျပာင္း - အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သို႕မဟုုတ္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ထားေသာ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသား ႏွစ္စဥ္ ျပီးေျမာက္ရန္
ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား
ဒုုတိယ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ၊ အသက္ႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ ေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးမႈ(မ်ား) ေပၚတြင္ အေျခခံပါမည္။
ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား အင္တာဗ်ဴးရက္

•

•

(လလ•ရရ•နန)

ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ အသက္အရြယ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးမႈ(မ်ား) ကို ေဆြးေႏြးရန္__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဒုုတိယဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ (အေျဖမ်ား)
ဒုုတိယ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။. ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ သင္ႀကားရန္ အတြက္ အနည္းဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု ေဖာ္ျပပါ။
အလုုပ္ခန္႕ထားမႈ (လိုအပ္ပါသည္)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ေလ့က်င့္သင္ႀကားမႈ_ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ပညာေရး___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တစ္ကိုယ္တည္းေနထိုင္ျခင္း (အကယ္၍ သင့္ေလ်ာ္ပါက)_ ________________________________________________________________________________________________________________________________
သင့္ယူေလ့လာမႈပံုစံ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ သို႕မဟုုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ ပညာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ စာရင္ေပးသြင္းထားပါသည္။
အနုုပညာ ၊ မီဒီယာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

စီးပြားစီမံ ႏွင့္ ဘ႑ေရး

ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ပညာေရး ၊ သင္ႀကားမႈ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

က်န္းမာေရး၊ ဇီဝ သိပၺံ ႏွင့္ ေဆးဝါး

သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္

အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္၊ သိပၺံ သုုေတသန ၊ ကုုန္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ စနစ္မ်ား

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၊ ကုုန္ေထာက္ပံျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးေရး

ဥပေဒ ၊ အစိုးရ ၊ ျပည္သူ႕လံုျခံဳေရး ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရး

လူသားအရင္းအျမစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈ

ေက်ာင္းသားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလုုပ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားပါသည္။
အလုပ
ု စ
္ မ္းသပ္ကာလ ႏွင့္ လုပ
ု င
္ န္းတြငး္ သင္တန္း

အလုပ
ု အ
္ ကိင
ု ္ အေထာက္အပံ့

ေန႕စဥ္ ေနထိင
ု ္ အသက္ရင
ွ မ
္ ႈ အတြက္ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ
အျပီးသတ္ရန္ ယာထားသည့္ က႑မ်ား
ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ႏွင့္ အျပီးသတ္ပါမည္
ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ
		

ႏိုင္ငံျခားဘာသာ ၏ ခရက္ဒစ္ ၂ ခုု ျဖင့္

		

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ၏ ခရက္ဒစ္ ၂ ခုု ျဖင့္

		

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ႏွင့္ နည္းပညာ အစီအစဥ္ ၏ ခရက္ဒစ္ ၄ ခုု ႏွင့္
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ျပည့္သည့္ အခ်ိန္ စာသင္ႏွစ္ အျပီးတြင္ သင္ယူျပီးေျမာက္ျခင္း လက္မွတ္
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္သည့္ အခ်ိ္န္ စာသင္ႏွစ္ မျပီးဆံုးမွီ သင္တန္းျပီးေျမာက္ျခင္း လက္မွတ္ (မိဘ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ ေရြးခ်ယ္မႈ)

အျပီးသတ္ရန္ ယာထားသည့္ ရက္
ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ______ ႏွစ္ သင္ႀကားမႈ ႏွင့္ အျပီးသတ္/ေက်ာင္းျပီးရန္ ယာထားသည္မွာ ___________________ (လ၊ ရက္၊ ႏွစ္) ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ႏွင့္ ဒုတိယပိုင္းအၿပီး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ေမရီလန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အက်ဥ္းခ်ံဳး
(အမ္အက္စ္အိုပီ) ကို လက္ခံရရွိပါလိမ့္မည္။
IDEA ေအာက္ရွိ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအရ ေမရီလန္း၏ ကုုဒ္မ်ား တြင္ ပါရွိေသာ ပိုဒ္ခြဲ ၈-၄၁၂.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း မသန္မစြမ္းျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အျခားေသာ ကန္႕သတ္အေျခအေနမ်ားမွ လြဲ၍
အရြယ္ေရာက္သြားျခင္းေႀကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္း မရွိေႀကာင္း နားလည္ ထားျပီး ျဖစ္ပါသလား။

ဟုတ္

မဆိင
ု ္
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္ ခ်ိဳ႕ယြငး္ ခ်က္ရေ
ိွ သာ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးသည္ေ
့ နာက္ ဒုတယ
ိ ပိင
ု း္ အၿပီး လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ တိးု တက္မမ
ႈ ်ား ရွေ
ိ စရန္ကည
ူ ေ
ီ ပးႏိင
ု သ
္ ည့္ စီစဥ္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ လႈပရ
္ ာွ းမႈ အစုလ
ံ က
ုိ ျ္ ဖစ္ပါသည္။
ပညာေရး

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တာဝန္ရွိ အဖး_________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စ__________

ၿပီးဆုးံ

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ __________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ__________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄
ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

လုုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တာဝန္ရွိ အဖး__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စ__________

ၿပီးဆုးံ

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း
ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပအ
္ ေတြအ
႔ ႀကံဳ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား

အျခား။ ။ ________________________________________________)

ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ __________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း
ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပအ
္ ေတြအ
႔ ႀကံဳ

ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား

အျခား။ ။ ________________________________________________)

ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ__________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း
ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပအ
္ ေတြအ
႔ ႀကံဳ

ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား

အျခား။ ။ ________________________________________________)

ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄
ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။

ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း
ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပအ
္ ေတြအ
႔ ႀကံဳ

ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား

အျခား။ ။ ________________________________________________)

ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း
IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္ ခ်ိဳ႕ယြငး္ ခ်က္ရေ
ိွ သာ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးသည္ေ
့ နာက္ ဒုတယ
ိ ပိင
ု း္ အၿပီး လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ တိးု တက္မမ
ႈ ်ား ရွေ
ိ စရန္ကည
ူ ေ
ီ ပးႏိင
ု သ
္ ည့္ စီစဥ္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ လႈပရ
္ ာွ းမႈ အစုလ
ံ က
ုိ ျ္ ဖစ္ပါသည္။
ေန႕စဥ္ေနထိုင္မႈမွအတြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား__________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တာဝန္ရွိ အဖး__________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စ__________

ၿပီးဆုးံ

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ __________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ__________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄
ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

သီးျခားေနထုုိင္ျခင္း________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တာဝန္ရွိ အဖး_________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စ__________

ၿပီးဆုးံ

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ __________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃

တိုးတက္မႈ။ ။

ရက္စြဲ__________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄
ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ ___________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္ ခ်ိဳ႕ယြငး္ ခ်က္ရေ
ိွ သာ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးသည္ေ
့ နာက္ ဒုတယ
ိ ပိင
ု း္ အၿပီး လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ တိးု တက္မမ
ႈ ်ား ရွေ
ိ စရန္ကည
ူ ေ
ီ ပးႏိင
ု သ
္ ည့္ စီစဥ္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ လႈပရ
္ ာွ းမႈ အစုလ
ံ က
ုိ ျ္ ဖစ္ပါသည္။
သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တာဝန္ရွိ အဖး_________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ

တိုးတက္မႈ။ ။

ၿပီးဆုးံ

၁ ရက္စ__________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ______________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ

တိုးတက္မႈ။ ။

၂ ရက္စြဲ __________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ______________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ

တိုးတက္မႈ။ ။

၃ ရက္စြဲ__________

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ______________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ
၄ ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

တစ္ပင
ုိ း္ တစ္ပ်က္ ၿပီးဆုးံ

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မစတင္ရေသး

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိနဇ
္ ယား
အျခား။ ။ ______________________________________________________)
မၿပီးဆုးံ (အေၾကာင္းရင္း။ ။
တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေအဂ်င္စီ ခ်ိတ္ဆက္မ

ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ စီစဥ္ျခင္း လမ္းညႊန္ မိတၱဴကို ေက်ာင္းသား ႏွင့္ မိဘမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ေပးသည့္ရက္စြဲ

ေအဂ်င္စီ

•

•

(လလ.ရရ.နနနန)

လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သို႔

*ေက်ာင္းသားအား

အိုင္အီးပီ အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးသို႔ ေအဂ်င္စီ

ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္

လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး သို႔မဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္အား ဖိတ္ၾကားရန္

သေဘာတူညီခ်က္။ ။

ေလွ်ာက္ထားေပးၿပီး။ ။

သေဘာတူညီခ်က္။။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
အလုပ္သမား၊ လိုင္စင္ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဌာန (DLLR) အလုပ္သမား

*ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ပူးတ

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးသို႕

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဖိတ္ေခၚ ထားပါသည္။
ဟုတ မဟုတ မဆိုင္

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ မဆိုင္

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ မဆိုင္

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ မဆိုင

ဟုတ မဟုတ

ဟုတ မဟုတ

ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ လူႀကီး ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ရုံး

*မမွန္ပါက သို႕မဟုုတ္ မရွိပါက ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးပါး ________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ အဆက္အသြယ္
ေအဂ်င္စီ အဆက္အသြယ္။ ။

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိသူမ်ားအတြက္ ေမရီလန္း ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း လမ္းညႊန္၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ မိဘမ်ားအား ထုတ္ေပးသည့္ ရက္စြဲ
လူႀကီး၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ဌာနခြဲ (ဒီအိုအာအက္စ္)
အလုပ္အကိုင္အႀကိဳ အသြင္ကူးေျပာ
င္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေျ
ပာင္းလဲရန္အတြက္ ၀န္ေ
ဆာင္မႈမ်ား။ ။
ဟုတ်္ ၊
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပ
န္လည္ထူေထာင္ေရး (VR)
မဟုတ္
ဟုတ်္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရး (ဒီဒီေအ)

မဟုတ္

အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
(ဘီအိတ္ခ်္ေအ)

မဟုတ္

လုပ္သားအင္အားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာန ႏွင္
Maryland လူႀကီးမ်ားသင္ယူမႈ အလုပ္သမားဦး
စီးဌာန (MDL)

မဟုတ္

ဟုတ်

ဟုတ်္

ဟုတ္။ ။ ေက်ာင္းသားသည္
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိသူမ်ားအ
တြက္ ေမရီလန္း ေျပာင္းလဲရန္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
လမ္းညႊန္တြင္ ေ
ဖာ္ျပထားသည့္ ေအဂ်င္စီ၏
ကနဦး အက်ံဳး၀င္ရန္
အခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္

မဟုတ္။ ။ ေက်ာင္းသားသည္
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိသူမ်ားအ
တြက္ ေမရီလန္း ေျပာင္းလဲရန္
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
လမ္းညႊန္တြင္ ေ
ဖာ္ျပထားသည့္ ေအဂ်င္စီ၏
ကနဦး အက်ံဳး၀င္ရန္
အခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီပါ။
(အေၾကာင္းရင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ
ဤေက်ာင္းသားအတြက္ ေ
အဂ်င္စီ၏ က်န္ေနေသာ ေ
ကာ္လံအားလုံးအတြက္
၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္
မရည္ရြယ္ထားပါ)

ဆက္သြယ္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္းလက္မွ
တ္ေရးထိုးျခင္း-

လႊဲေျပာင္းရန္ / LSS မွေက်ာင္းသားအား ေ
ဖာ္ျပပါသို႔ လဲႊေျပာင္းရန္ သေဘာတူေၾကာ
င္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း-

ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________

ဟုတ္။ ။ သေဘာတူသည့္ ရက္စဲြ ြဲ

မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေ
ရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ပါ)

___________

အိုင္အီးပီ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းသို႔ ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္(မ်ား)ကို ဖိတ္ၾကားသည့္
လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္။ ။
ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________

လဲႊေျပာင္းသည့္ ရက္စဲြ ______
မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာ
မ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ)

မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေ
ရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေ
ရြးခ်ယ္ပါ)

ေအဂ်င္စီ တြင္ မရွိပါ
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေ
ရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေ
ရြးခ်ယ္ပါ)

ေအဂ်င္စီ တြင္ မရွိပါ
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ

မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ)

မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာ
မ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ)

ေအဂ်င္စီ တြင္ မရွိပါ
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ

မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
မွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ)

ဟုတ္ပါသည္- ________ (ရက္စဲြ) တြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ေအဂ်င္စီႏွင့္
ဆက္သြယ္ရန္ သေဘာတူသည္

ဟုတ္။ ။ ေက်ာင္းသားအား လဲႊေျပာင္းရန္
သေဘာတူေၾကာင္း ________ (ရက္စဲြ)
တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေက်ာင္းသားကို
DORS သို႔ ________ (ရက္စဲြ) တြင္လဲႊေျ
ပာင္းေပးခဲ့သည္ ္

ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________
မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေ
ရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ပါ)
ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________
မဟုတ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာ
မ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ)

ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________

မဟုတ္။ ။ (အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား)
၁။ ဤေက်ာင္းသားအတြက္ ၀န္ေ
ဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္မထားျခင္း
၂။ ေက်ာင္းသားသည္ ဒီအိုအာအက္စ္
(ဒီအိုအာအက္စ္ အတြက္သာ) ထံသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မွန္ကန္သည့္
အသက္/အတန္း မဟုတ္ျခင္း
၃။ ေက်ာင္းသားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္
ေအဂ်င္စီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
စိတ္မ၀င္စားျခင္း

၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္
ဆက္သြယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္
သေဘာတူညီခ်က္ ပုံစံကို ျပန္မပို႔ေပးျခင္း၊
ထို႔ေၾကာင့္ မလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္
၅။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္
ဆက္သြယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္
သေဘာတူညီခ်က္ ပုံစံတြင္
သေဘာမတူထားျခင္း
၆။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္
ဒီအိုအာအက္စ္(ဒီအိုအာအက္စ္
အတြက္သာ) ထံသို႔ ကိုယ္တိုင္
လႊဲေျပာင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း
၇။ အျခား။ __________________
(စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က)္

မဟုတ္။ ။ (အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား)
၁။ ဤေက်ာင္းသားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ျပင္ဆင္မထားျခင္း
၂။ ေက်ာင္းသားသည္ ဒီအိုအာအက္စ္ ထံ
သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မွန္ကန္သည့္ အ
သက္/အတန္း မဟုတ္ျခင္း
၃။ ေက်ာင္းသားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေ
အဂ်င္စီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္မ၀င္
စားျခင္း
၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဆက္သြ
ယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္
ပုံစံကို ျပန္မပို႔ေပးျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မလႊဲေျပာ
င္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္
၅။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဆက္သြ
ယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ပုံ
စံတြင္ သေဘာမတူထားျခင္း
၆။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဒီအို
အာအက္စ္(ဒီအိုအာအက္စ္ အတြက္သာ
) ထံသို႔ ကိုယ္တိုင္ လႊဲေျပာင္းရန္ ေရြးခ်
ယ္ထားျခင္း
၇။ အျခား။ __________________(စာရြ
က္စာတမ္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္)

ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________

ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________

ဟုတ္။ ။ ရက္စ ___________

ဟုတ္။ ။ _________ (ရက္စြဲ)
တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး
အိုင္အီးပီ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းထံ ေ
အဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
ဖိတ္ၾကားရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း
လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါၿပီ
မဟုတ္။ ။ (အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား)

၁။ ဤေက်ာင္းသားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ျပင္ဆင္မထားျခင္း

၂။ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္ (DORS,
BHA, MDL သာ) ကို ဖိတ္ေခၚရန္ ေက်ာ
င္းသားသည္ မွန္ကန္ေသာ အသက္/အ
တန္း မရွိပါ
၃။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ သေ
ဘာတူညီခ်က္ ပုံစံကို ျပန္မပို႔ေပးျခင္း
၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ အစ
ည္းအေ၀းထံသို႔ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွ
ယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ သေဘာတူညီခ်
က္မေပးျခင္း
၅။ အျခား။ ________________(စာရြ
က္စာတမ္းျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္)

•

•

(လလ•ရရ•နနနန)

အိုင္အီးပီ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းသို႔ ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္(မ်ား)။ ။
ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________

မဟုတ္

မဆိင
ု ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ပါ)
ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________

မဟုတ္

မဆိင
ု ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ပါ)
ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________
မဟုတ္
မဆိင
ု ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေ
ရြးခ်ယ္ပါ)
ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________
မဟုတ္
မဆိင
ု ။္ ။ (ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေ
ရြးခ်ယ္ပါ)

ဟုတ္။ ။ အိုင္အီးပီအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းထံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
ဖိတ္ၾကားၿပီးျဖစ္ကာ _________(ရက္စြဲ) ရက္စြဲတပ္ထားသည့္
အစည္းအေ၀းအေၾကာင္းၾကားစာ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး ျ
ဖစ္ပါသည္။
မဟုတ္။ ။ အယ္လ္အက္စ္အက္စ္သည္ ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္ကို မဖိတ္ၾကားပါ
မဆိုင္။ ။ (အေၾကာင္းျပခ်က္)
၁။ ဤေက်ာင္းသားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္မထားျ
ခင္း
၂။ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္ (DORS, BHA, MDL သာ) ကို ဖိတ္ေ
ခၚရန္ ေက်ာင္းသားသည္ မွန္ကန္ေသာ အသက္/အတန္း မရွိပါ
၃။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ ပုံစံကို ျပန္
မပို႔ေပးျခင္း
၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ အစည္းအေ၀းထံသို႔ ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဖိတ္ၾကားေစလိုျခင္း (ဒီအိုအာအက္စ္ အ
တြက္သာ)
၅။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ အစည္းအေ၀းထံသို႔ ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ သေဘာတူညီခ်က္မေပးျခင္း
၆။ အျခား။ ______________(စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ အေၾကာင္းျ
ပခ်က္)

ထပ္ေဆာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား။ ။_________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၄။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

_____________________________

ရည္မွန္းခ်က္

ရည္မွန္းခ်က္____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
•

မွ

(လလ•ရရ•နန)

•

စစ္ေဆးသည့္ပံုစံ

ပံုစံတက်မဟုုတ္ေသာအဆင့္မ်ား

ႏွင့္ ___________

% တိက်

ESY ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ဟုတ္

% ဆုုတ္ယုတ္

စာသင္ခန္း-အေျချပဳစစ္ေဆးမႈ
____ စုုစုေပါင္း၏ ____ စမ္းသပ္

ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း မွတ္တမ္း
% တိုးတက္

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ရည္မွန္းခ်က ၂ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ရည္မန
ွ ခ
္ ်က္သဥ
ု ိ းီ တ
_______________________________________________________________
ည္ေသာတိးု တက္မႈ

အစီအရင္ခံစာ ၁
ရက္စြဲ_______

တုုိးတက္မႈကုဒ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ

အျခား ____________

အျခား________

မဟုတ္

ရည္မွန္းခ်က ၁ _______________________________________________________________

တိုးတက္မႈ

စံသတ္မွတ္ထားေသာစစ္ေဆးမႈ

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္

ရည္မွန္းခ်က ၃ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ရည္မွန္းခ်က ၄ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ ရွိသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လုံေလာက္ေသာ တိုးတိက္မႈ မရွိပါ။

အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိန္တြင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
မစတင္ရေသးပါ။

(လံုေလာက္ေသာတိုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ လိုအပ္ပါသည္)

အေႀကာင္းအရာ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ
အစီအရင္ခံစာ ၂
ရက္စြဲ_______

တုုိးတက္မႈကုဒ္

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ ရွိသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လုံေလာက္ေသာ တိုးတိက္မႈ မရွိပါ။

အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိန္တြင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
မစတင္ရေသးပါ။

(လံုေလာက္ေသာတိုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ လိုအပ္ပါသည္)

အေႀကာင္းအရာ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ
အစီအရင္ခံစာ ၃
ရက္စြဲ_______

တုုိးတက္မႈကုဒ္

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ ရွိသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လုံေလာက္ေသာ တိုးတိက္မႈ မရွိပါ။

အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိန္တြင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
မစတင္ရေသးပါ။

(လံုေလာက္ေသာတိုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ လိုအပ္ပါသည္)

အေႀကာင္းအရာ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
တိုးတက္မႈ
အစီအရင္ခံစာ ၄
ရက္စြဲ_______

တုုိးတက္မႈကုဒ္

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ ရွိသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လုံေလာက္ေသာ တိုးတိက္မႈ မရွိပါ။

အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိန္တြင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
မစတင္ရေသးပါ။

(လံုေလာက္ေသာတိုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ လိုအပ္ပါသည္)

အေႀကာင္းအရာ_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ေက်ာင္းသား၏ IEP ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘကို မည္သို႕ အသိေပးပါမလဲ။____________________________________________________________________________
အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္တစ္ခါအသိေပးပါမလဲ
အပတ္စဥ္
တစ္ပတ္ ၂ ႀကိမ္
လစဥ္္
ႀကားျဖတ
ေလးလတစ္ႀကိမ္
အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီးခ်ိန
အျခား ____________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝ

ေနရာ

ဝန္ေဆာင္မႈအေႀကာင္း

အခန္းတြင္း ညႊန္ႀကားမႈမ်ား

အေျခခံ

သင္တန္း

(စာသင္ခန္း သင္ႀကားမႈ အခ်ိန္

ပညာေရး

အႀကိမ္

အေရအတြက္ ေဖာ္ျပျခင္းအား

အတြင္း

မျဖစ္မေန လုုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုပါ)

အေျခခံ

ကို္ယ္ကာယပညာေရး

ပညာေရး

စ
 ကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုး

ျပင္ပ

ခရီးသြားေလ့က်င့္ခန္း

၁
၂

ႀကာျမင့္ခ်ိန္
____ နာရီ
____ မိနစ္

အေျခခံ
ပညာေရး

အေရအတြက္ ေဖာ္ျပျခင္း သည္

အတြင္း

မျဖစ္မေန လုုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုပါ)

အေျခခံ

ကို္ယ္ကာယပညာေရး

ပညာေရး

စကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုး
ခရီးသြားေလ့က်င့္ခန္း

ျပင္ပ

ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္

ႀကာခ်ိန္

လစဥ္

______အပတ္

တစ္ႀကိမ္
တ
 စ္ႏွစ္
ႏွစ္ႀကိမ္

____

(စာသင္ခန္း သင္ႀကားမႈ အခ်ိန္

ESY ဝန္ေဆာင္မႈအေႀကာင္း
သင္တန္း
အႀကိမ္

ႀကာျမင့္ခ်ိန္
____ နာရီ

၁
၂
၃
၄
၅
၆
အျခား
____

လလ•ရရ•နန

ေ
 လးလ

၅
အျခား

အခန္းတြင္း ညႊန္ႀကားမႈမ်ား

လလ•ရရ•နန

တစ္ႀကိမသ
္ ာ

၄

ESY ေနရာ

အဆံုးရက္

ႏွစ္စဥ္

၃

၆

ESY ဝန္ေဆာင္မႈသဘာဝ

ႀကိမ္နႈန္း

အစရက္

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

ESY အစရက္

ESY အဆံုးရက္

လလ•ရရ•နန

လလ•ရရ•နန

ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္

ႀကာခ်ိန္

လစဥ္

______အပတ္

ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
ေ
 လးလ
တစ္ႀကိမ္
တ
 စ္ႏွစ္
ႏွစ္ႀကိမ္

ဝန္ေဆာင္မႈ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
P = အဓိက,

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

= အျခား

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စီ___________________________

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________

အႀကားအာရံုကု

စုုစုေပါင္း

စိတ္ေရာဂါကုု

ဝန္ေဆာင္မႈ

IEP အဖြဲ႕

ေပးရခ်ိန္

စကားျပန္

အပတ္စဥ္

ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္

လစဥ္

ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ

ႏွစ္စဥ္

အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ

____နာရီ

ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ

____မိနစ္

လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ
ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး
လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား
လက္ေထာက္

P

ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ အမူအက်င့္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ESY ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
P = အဓိက,
= အျခား
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စီ___________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အႀကားအာရံုကု

စုုစုေပါင္း

စိတ္ေရာဂါကုု

ဝန္ေဆာင္မႈ

IEP အဖြဲ႕

ေပးရခ်ိန္

စကားျပန္

အပတ္စဥ္

ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္

လစဥ္

ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ

ႏွစ္စဥ္

အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ

____နာရီ

ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ

____မိနစ္

လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ
ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး
လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား
လက္ေထာက္
ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ အမူအက်င

ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား)ေပးျခင္းအေပၚေဆြးေႏြးပါ______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝ
အႀကားအာရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
စိတ္ေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အလုုပ္အကိုင္ ကုုထံုး
ကိုယ္ကာယ ကုုထံုး
အပန္းေျဖျခင္း
ႀကိဳတင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း
အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ
ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

ေနရာ
အေျခခံ
ပညာေရး
အတြင္း
အေျခခံ
ပညာေရး
ျပင္ပ

ဝန္ေဆာင္မႈအေႀကာင္း
သင္တန္း
အႀကိမ္

____ နာရီ

၂

____ မိနစ္

၃

လလ•ရရ•နန

အဆံုးရက္
လလ•ရရ•နန

ေန႕စဥ္
ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ

၄

ေ
 လးလ

၅

မိဘတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ သင္တန္း

၆

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတိုင္ပင္ခံ

အျခား

တစ္ႀကိမ္
တ
 စ္ႏွစ္
ႏွစ္ႀကိမ္

____

ေထာက္ပံမႈနည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈ

ႀကိမ္နႈန္း
အပတ္စဥ္

၁

လူမႈလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ

မိတ္ဆက္ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အတိုင္ပင္ခံ

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

အစရက္

ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈ
(ေရာဂါရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း)
အျခားကုုထံုးမ်ား ______________
စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုး

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
= အျခား

ဝန္ေဆာင္မႈ

P = အဓိက,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုခ
ံ ်ိဳ႕ယြငး္ သူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိယ
ု လ
္ က္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စ____________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အႀကားအာရံုကု

စုုစုေပါင္း

စိတ္ေရာဂါကုု

ဝန္ေဆာင္မႈ

IEP အဖြဲ႕

ေပးရခ်ိန္

P

ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး

P

စကားေျပာ/ဘာသာစကား

P

ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ အမူအက်င့္

စကားျပန္

အပတ္စဥ္

ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္

လစဥ္

ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ
အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိင
ု ပ
္ င္ခံ
ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ

ႏွစ္စဥ္
____နာရီ
____မိနစ္

ကုုထံုးလက္ေထာက္
လက္ေထာက္
လက္ေထာက္

သူနာျပဳ

သူနာျပဳဝန္ေဆာင္မႈ
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

ESY ဝန္ေဆာင္မႈသဘာဝ

ESY ေနရာ

ESY ဝန္ေဆာင္မႈအေႀကာင္း

ESY အစရက္

ESY အဆံုးရက္

ႀကိမ္နႈန္း

လလ•ရရ•နန

လလ•ရရ•နန

အႀကားအာရံု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အေျခခံ

စိတ္ေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင္တန္း

ပညာေရး

အႀကိမ္

အလုုပ္အကိုင္ ကုုထံုး
ကိုယ္ကာယ ကုုထံုး
အပန္းေျဖျခင္း
ႀကိဳတင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း
အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ
ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

အတြင္း
အေျခခံ
ပညာေရး
ျပင္ပ

၂
၃
၄
၅

မိဘတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ သင္တန္း

၆

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတိုင္ပင္ခံ

အျခား

ေထာက္ပံမႈနည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈ
ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈ
(ေရာဂါရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း)
အျခားကုုထံုးမ်ား ______________
စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုး
သူနာျပဳဝန္ေဆာင္မႈ

____ နာရီ

၁

လူမႈလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ

မိတ္ဆက္ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အတိုင္ပင္ခံ

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

____

____ မိနစ္

ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္
လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
ေ
 လးလ
တစ္ႀကိမ္
တ
 စ္ႏွစ္
ႏွစ္ႀကိမ္
ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ESY ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
P = အဓိက,
= အျခား
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုခ
ံ ်ိဳ႕ယြငး္ သူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိယ
ု လ
္ က္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စ____________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အႀကားအာရံုကု

စုုစုေပါင္း

စိတ္ေရာဂါကုု

ဝန္ေဆာင္မႈ

IEP အဖြဲ႕

ေပးရခ်ိန္

P

ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး

P

စကားေျပာ/ဘာသာစကား

P

ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ အမူအက်င့္

စကားျပန္

အပတ္စဥ္

ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္

လစဥ္

ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ
အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိင
ု ပ
္ င္ခံ
ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ

ႏွစ္စဥ္
____နာရီ
____မိနစ္

ကုုထံုးလက္ေထာက္
လက္ေထာက္
လက္ေထာက္

သူနာျပဳ

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

အကယ္၍ ေပးထားပါက သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ကိုေဆြးေႏြးရန____________________________________________________________________________________________
စာမ်က္ႏွာ 30
္
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ဝန္
ေဆာင္မႈမ်ား
SERVICES
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ နည္းပညာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝ

ဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္ အပံ့ျဖင့္

ေနရာ

အေျခခံ

အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ႏွင့္

ပညာေရး

နည္းပညာ အစီအစဥ္

အတြင္း

လုုပ္ငန္းခြင္ စစ္ေဆးမႈ

အေျခခံ

လုုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳ ရည္ရြယ္

ပညာေရး

ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အထူး ပညာေရး

ျပင္ပ

အစီအစဥ္

ဝန္ေဆာင္မႈအေႀကာင္း

သင္တန္း
အႀကိမ္

ႀကာျမင့္ခ်ိန္
____ နာရီ

၁
၂
၃

____ မိနစ္

၄

အေျခခံ

သင္တန္း

ပညာေရး

အႀကိမ္

နည္းပညာ အစီအစဥ္

အတြင္း

လုုပ္ငန္းခြင္ စစ္ေဆးမႈ

အေျခခံ

လုုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳ ရည္ရြယ္

ပညာေရး

အစီအစဥ္

လစဥ္
ႏွစ္စဥ္

ႏွစ္ႀကိမ္

ESY ဝန္ေဆာင္မႈအေႀကာင္း

အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ႏွင့္

ျပင္ပ

အပတ္စဥ္

တ
 စ္ႏွစ္

____

ဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္ အပံ့ျဖင့္

ႀကာျမင့္ခ်ိန္
____ နာရီ

၁
၂
၃
၄
၅
၆
အျခား
____

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

တစ္ႀကိမ္

အျခား

ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အထူး ပညာေရး

ေန႕စဥ္

လလ•ရရ•နန

ေ
 လးလ

၅

ESY ေနရာ

လလ•ရရ•နန

အဆံုးရက္

တစ္ႀကိမ္သာ

၆

ESY ဝန္ေဆာင္မႈသဘာဝ

ႀကိမ္နႈန္း

အစရက္

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

ESY အစရက္

လလ•ရရ•နန

ေန႕စဥ္
အပတ္စဥ္
လစဥ္
ႏွစ္စဥ္
တစ္ႀကိမ္သာ
ေ
 လးလ
တစ္ႀကိမ္
တ
 စ္ႏွစ္
ႏွစ္ႀကိမ္

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ
နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုခ
ံ ်ိဳ႕ယြငး္ သူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိယ
ု လ
္ က္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စ____________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________

ESY အဆံုးရက္

လလ•ရရ•နန
ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
= အျခား
P = အဓိက,
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အႀကားအာရံုကု

စုုစုေပါင္း

စိတ္ေရာဂါကုု

ဝန္ေဆာင္မႈ

IEP အဖြဲ႕

ေပးရခ်ိန္

စကားျပန္

အပတ္စဥ္

ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္

လစဥ္

ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ

ႏွစ္စဥ္

အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိင
ု ပ
္ င္ခံ
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုးေရး အထူးျပဳ
စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆို္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ

P

ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး

P

လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား

P

လက္ေထာက္
ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ က်င္ထ
့ းုံ

နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုခ
ံ ်ိဳ႕ယြငး္ သူမ်ား၏ ဆရာ
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ
အလုုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကုုထံုး
ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း
ကိယ
ု လ
္ က္အားကစားပညာေရး ဆရာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း
အေထြေထြပညာေရး ဆရာ
အလုပအ
္ ကိင
ု ္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ
လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)
အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA)
မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA)
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)
အျခားေအဂ်င္စ____________________________
အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

____မိနစ္

လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ

ESY ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
P = အဓိက,
= အျခား
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

____နာရီ

ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား

ဝန္ေဆာင္မႈ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
အႀကားအာရံုကု

စုုစုေပါင္း

စိတ္ေရာဂါကုု

ဝန္ေဆာင္မႈ

IEP အဖြဲ႕

ေပးရခ်ိန္

စကားျပန္

အပတ္စဥ္

ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုင္ရာလက္ေထာက္

လစဥ္

ကိုယ္ကာယကုုထံုးဆရာ

ႏွစ္စဥ္

အိမ္သင္ဆရာ
ေက်ာင္း၏ အတိင
ု ပ
္ င္ခံ

____နာရီ

ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ

____မိနစ္

လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုင္ရာ

P

ကုုထံုးလက္ေထာက္
ခႏၶာကိုယ္ေရာဂါကုုထံုး

P

လက္ေထာက္
စကားေျပာ/ဘာသာစကား

P

လက္ေထာက္
ကုထ
ု းုံ ဆိင
ု ရ
္ ာ က်င္ထ
့ းုံ

ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ေပးသည့္ အေပၚ ေဆြးေႏြးပါ_____________________________________________________________________________________________________________________
ပါ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

၆။ ေနရာခ်ထားမႈ အခ်က္အလက္မ်ား

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

အနည္းဆံုး ကန္႕သတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ (LRE) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေယဘုယ
ု ် သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လိအ
ု ပ္မေ
ႈ ႀကာင့္ မသက္မစြမး္ ေက်ာင္းသားအား အသက္အရြယ္ ကန္႕သတ္မေ
ႈ ႀကာင့္ အေျခခံ ပညာသင္ႀကားမႈမွ ဖယ္ထတ
ု မ
္ ည္ မဟုတ
ု ပ
္ ါ။
IEP အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မည္သည့္ စစ္ေဆးမႈ အခ်က္(မ်ား) ကို ေဆာင္ရြက္ပါသလဲ။_ ________________________________________________________________________________________________________________
အကယ္၍ အေျခခံ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဖယ္ထုတ္ ခံရပါက အပိုေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အေျခခံ ပညာေရးမွ အဘယ္ေႀကာင့္ ဘယ္ထုတ္ ရသည္ကို ေဖာ္ျပပါ။
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း(မ်ား)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
အထူးပညာေရးေနရာခ်ထားမႈ (မူႀကိဳ အသက္ ၃-၅)-

တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး၁၀နာရီပံုမွန္ကေလးသူငယ္အစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑အတြင္းသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး၁၀နာရီပံုမွန္ကေလးသူငယ္အစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑အတြင္းသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအျခားေသာေနရာတြင္ လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
တစ္ပတ္လွ်င္၁၀နာရီေအာက္ပံုမွန္ကေလးသူငယ္အစီအစဥ္အားတက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑အတြင္းသက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
တစ္ပတ္လွ်င္၁၀နာရီေအာက္ပံုမွန္ ကေလးသူငယ္ အစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑ အတြင္းသက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျခားေသာေနရာတြင္ လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ေနရာ

သီးျခားအတန္း

ပုဂၢလိကသီးျခားေန႕ေက်ာင္းႈ

ေနအိမ္

အမ်ားပိုင္သီးျခားေန႕ေက်ာင္းႈ

အမ်ားပိုင္ေနအိမ္သင္ႀကားမႈ္

အထူးပညာေရးေနရာခ်ထားမႈ (ေက်ာင္း အသက္ K-၂၁)-

{

}

အခ်ိန္စုစုေပါင္း		
ေက်ာင္းတြင္း ရက္သတၱပတ္ ______နာရီ______မိနစ္/တစ္ပတ္
ပ်ွမ္မွ် ______ %/ရက္

_

သီးသန္႕ေနအိမ္သင္ႀကားမႈ

}

{

အခ်ိန္စုစုေပါင္း
အေျခခံပညာေရး ျပင္ပ______နာရီ ______မိနစ္/တစ္ပတ္

အေျခခံ ပညာေရး အတြင္း (၈၀% အထက္)
အေျခခံ ပညာေရး အတြင္း (၄၀% - ၇၉%)
အေျခခံ ပညာေရး အတြင္း (၄၀% ေအာက္)

=

အမ်ားပိုင္ သီးျခား ေန႕ေက်ာင္း
သီးသန္႕ ပုုဂၢိလိက ေန႕ေက်ာင္း
အမ်ားပုုိင္ေနအိမ္ သင္ႀကားမႈ

LRE ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း အားျဖင့္ ေက်ာင္းသား အေပၚ နစ္နာေစျခင္း ၊ သို႕မဟုုတ္ ေက်ာင္းသား လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ရွိပါသလား

}

{

ဟုတ္

အခ်ိန္စုစုေပါင္း
အေျခခံပညာေရးအတြင္း______နာရီ______မိနစ/တစ္ပတ္
သီးသန္႕ သီးျခား ေနအိမ္ သင္ႀကားမႈ
ေနအိမ္/ေဆးရံုးေန
ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ေနရာ

မိဘႏွင့္အတူ ပုုဂၢိလိက ေက်ာင္း

မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းတြင္ ရွိပါသလား (မသန္မစြမ္းမဟုုတ္ပါက ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္း)
မရွိပါက ေနရာခ်ုထားမႈသည္ ေက်ာင္းသား၏ အိ္မ္ႏွင့္ အနီးဆံုး ရွိပါသလား။

ဟုတ္

ဟုတ္

မဟုတ္ မရွိပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း__________________________________________________

မဟုတ္။ မရွိပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း______________________________________________________________________________________

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္း - သက္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေက်ာင္းသား လို္အပ္သည့္ သို႕မဟုုတ္ ေက်ာင္းသားအား အထူးပညာေရး ႏွင့္ ထိေတြ႕ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ ကုုိက္ညီမႈ ရွိပါသလား
အကယ္၍ရွိပါက ဆံုးျဖတ္ရန္

ဟုတ္

မဟုတ္

ဟုတ္
မဟုတ္ လိုအပ္ပါက ရွင္းျပေပးပါ_______________________________________________________________________________________________
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသား အတြက္ အထူးျပဳ ကိရိယာမ်ား လိုအပ္ပါသလား။
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ခရီးစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားအတြက္ အကူလိုပါသလား။
ဟုတ္
မဟုတ္ လိုအပ္ပါက အကူ အမ်ိဳးအစား(မ်ား)ကို ေဖာ္ျပပါ________________________________________________________________________________________
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ခရီးစဥ္တြင္ ေက်ာင္းသားအား ကူညီရန္ အျခား။ ေထာက္ပ့ံမႈ လိုပါသလား
ဟုတ္
မဟုတ္ အကယ္၍ လိုအပ္ပါ ရွင္းျပေပးပါ_____________________________________________________________________________________
သက္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ အသက္ ႏွင့္ မသန္းမစြမ္းျဖစ္မႈ အေျခအေန ၊ သြားလာရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အကြာအေဝး ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
အကယ္၍ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ပညာေရး ၊ပညာေရး ျပင္ပ ႏွင့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပံုမွန္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူ မပါဝင္ႏိုင္ပါက ျဖစ္စဥ္ အတိုင္းအတာကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SSIS
SSIS
SSIS
SSIS

ေနထုုိင္သည့္တိုင္းျပည္______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ေနထိုင္သည့္ေက်ာင္း_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဝန္ေဆာင္မႈတိုင္းျပည္_ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဝန္ေဆာင္မႈေက်ာင္း_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ကေလးေရတြက္မႈဆိုင္ရာသင့္ေလ်ာ္သည့္ကုဒ္မ်ား
(၁) FAPE ရရွိရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီမွ အမ်ားပိုင္မဟုုတ္သည့္ေက်ာင္းတြင္ ထားျခင္း သို႕မဟုုတ္ အမ်ားပိုင္ေက်ာင္းတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသား တက္ေရာက္ျခင္း
(၂) အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီမွ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္/သို႕မဟုုတ္ အထူးပညာေရး လက္ခံ ရရွိေနေသာ မိဘႏွင့္အတူ ပုုဂၢိလိကေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသား
(၃) အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံထားျခင္း မရွိသည့္ မိဘႏွင့္အတူ ပုုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ ေက်ာင္းသား
(၄) ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိဘမွ ျငင္းဆိုေသာေႀကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံ ရရွိျခင္း မရွိသည့္ အမ်ားပိုင္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီသည့္ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသား
(၆) အသက္ ၃ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသား ၊ IFSP အရ ႀကိဳတင္ သင္ႀကားမႈ အား ဆက္လက္ရန္ မိဘ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၇။ ခြင့္ျပဳျခင္း(မ်ား)

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ခြ
င့္ျပဳျခင္း(မ်ား)
AUTHORIZATION(S)
ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (ကနဦး IEP သာ)
ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ား ေရးသားထားေသာ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ မိတၱဴကို ကၽြႏု္ပ္ လက္ခံ ရရွိပါသည္။
IEP တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း အထူးပညာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ IEP အေနျဖင့္ အခ်ိ္န္ႏွင့္အမွ် သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းမည္ မဟုုတ္ကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္
နားလည္ပါသည္။
မိသားစုု ပညာေရး ရပုိင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအက္ဥပေဒ (FERPA) ၏ ႀကီးႀကပ္မႈမွ လြဲ၍ ကၽြန္ုပ္လက္ေရး ၊ လက္မွတ္ မပါပဲ မွတ္တမ္းမ်ား ထုုတ္မည္ မဟုုတ္ေႀကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ နားလည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္၏ သေဘာတူညီမႈသည္ မိမိသေဘာျဖင့္ပါဝင္မႈျဖစ္ျပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏုုတ္ထြက္ခြင့္ရွိေႀကာင္း နားလည္ ပါသည္။ သေဘာတူညီမႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ ယခင္ရက္စြဲျဖင့္ ျဖစ္မည္ မဟုုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္
သေဘာတူညီမႈကို စာျဖင့္ေရးသား၍ ႏုုတ္ထြက္ပါက ကေလးအေနျဖင့္ နဂိုကတည္းက လက္ခံရရွိေသာ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီမွ ကေလး ပညာေရး မွတ္တမ္း
ေျပာင္းလဲရန္ မလိုသကဲ့သို႕ ၊ ကေလးမွ လက္ခံ လ်က္ရွိေသာ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပင္ဆင္မည္ မဟုုတ္ေႀကာင္း နားလည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ေအဂ်င္စီမွ အထူးျပဳဝန္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္ စနစ္ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႕မည္ကို နားလည္ပါသည္။ ဤစနစ္ကုိ MSDE ႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေငြေႀကးေထာက္ပံ့မႈ
အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ကေလး၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိမႈ ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ သင့္ေတာ္သလို အသံုးျပဳမည္ကို နားလည္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္အား IEP အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ကို ကၽြႏု္ပ္၏ မိခင္ ဘာသာစကားျဖင့္ သို႕မဟုုတ္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပုုံစံျဖင့္ အသိေပးျပီး ျဖစ္ျပီး
ကၽြႏ္ုပ္အား ကၽြႏု္ပ္ လက္ခံ ရရွိေသာ အစီအစဥ္တက်လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ - မိဘမ်ားရပိုင္ခြင့္ တြင္ရွင္းျပထားသည့္ အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အားလံုးကို အသိေပးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကေလး၏ IEP တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ကေလး အတြက္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္ အတြက္ ကၽြနု္ပ္ သေဘာတူပါသည္။

မိဘလက္မွတ္

ရက္စြဲ

_____________________________________________________

__________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)

၇။ ခြင့္ျပဳျခင္း(မ်ား)

ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မဳွ မ်ား ဌာနခြဲ (ေလွ်ာက္လာႊ ပံစ
ု က
ံ ုိ ဇူလင
ို ္ ၁၊ ၂၀၂၀ တြငအ
္ သံးု ျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ - 		

ေအဂ်င္စီ -

IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ

/

/

ေဆးဝါးကုုသမႈ အေထာက္အပံ့ (MA)
ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ ေအဂ်င္စီမွ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံရန္ အတြက္ ကေလး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမရီလန္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ဌာန (DHMH) သို႕ မေပးပို႕မွီ မိဘ
သေဘာတူညီမႈရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီ အေနျဖင့္ ေဆးဝါးကုုသမႈ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ ၊ မိသားစုု ပညာေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ သီးသန္႕တည္ရွိမႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) ႏွင့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ား ပညာေရး
အက္ဥပေဒ (IDEA) တို႕ အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ ၊ အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီ အေနျဖင့္ ကေလး၏ ေဆးဝါး ကုုသမႈ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးေခ် ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကေလး၏ ေဆးဝါးကုုသမႈဆိုင္ရာ
တို႕ကုုိ အသံုးျပဳမည္ကို လက္ခံ သေဘာတူေႀကာင္း စာျဖင့္ အသိေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကေလးအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး (FAPE) ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေပးအပ္သည့္ ေအဂ်င္စီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႕ကို ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုုတ္ပါ။
•

သင့္ကေလး အေနျဖင့္ IDEA ေအာက္ရွိ FAPE ကို လက္္ခံ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္နယ္၏ ေဆးဝါး ေထာက္ပံ့မႈတြင္ စာရင္းသြင္း ေစျခင္း

•

က်ိဳးေႀကာင္းသင့္ ကုုန္က်ေငြ သို႕မဟုုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိရန္အတြက္ စာရင္းသြင္းရသည့္ ေပးေငြ စသည္တို႕အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ စုုိက္ထုတ္ ကုုန္က်ေစျခင္း

•

အသံုးျပဳရန္လိုပါအပ္ပါက က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈေအာက္ရွိ ကေလး၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း
o ဘဝသက္တာ အက်ံဳးဝင္မႈ သို႕မဟုုတ္ အျခားေသာ အာမခံ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္း
o ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမွ ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ စရိတ္မ်ားကို မိသားစုုမွေပးရျခင္း ၊ အဆိုပါ ကိစၥသည္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္မရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ပါသည္။
o ပရီမီယံ တိုးျခင္း သို႕မဟုုတ္ အာမခံႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္မရရွိေစေတာ့ျခင္း ၊ သို႕မဟုုတ္
o က်န္းမာေရး စရိတ္ ကုုန္က်မႈ စုုစုေပါင္း ေပၚ အေျခခံ၍ အိမ္ ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ အေျချပဳ ခံစားခြင့္မ်ား ဆံုးရံႈး ႏိုင္ျခင္း

သင့္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္သို႕ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ား မသိရွိေစလိုပါက သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို အခ်ိန္မေရြး ရုုတ္သိမ္း ႏိုင္ပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေအဂ်င္စီမွ ကေလး၏ ကိုယ္ေရးကုုိယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးမျ႔ပဳရန္ အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရုုတ္သိမ္းျခင္းသည္ အဆုိပါ ေအဂ်င္စီမွ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
အခေႀကးေငြ မယူပဲ ေပးအပ္ေနသည့္ တာဝန္ယူမႈ ရပ္ဆိုင္း ေစမည္ မဟုုတ္ပါ။
MA အတြက္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မွီပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

MA အမွတ္ _______________________

MA ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ(မ်ား) (COMAR 10.09.52) ဟုု တာဝန္ေပးအပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္ဟု IEP တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပးသူ(မ်ား) ႏွင့္ မသန္းမစြမး္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း အစီအစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္ရန္
သေဘာတူပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ကေလးအတြက္ MA ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူကို စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိေႀကာင္း နားလည္ပါသည္။ ယခုုတြင္ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ(မ်ား) ကို လက္ခံ ပါသည္။
MA ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အမည္ _______________________________
MA ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အမည္ _______________________________
႕ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ MA ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူေျပာင္းလဲ လိုပါက ေက်ာင္းသို႕ ဆက္သြယ္ ေျပာင္းလဲ ရမည္ကို နားလည္ပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါး ၊ လူမႈေရး ၊ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိရန္ ကူညီမႈ ျဖစ္ေႀကာင္း ကၽြႏု္ပ္ နားလည္ ပါသည္။
ေအဂ်င္စီ အေနျဖင့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီ ရရွိရန္ အတြက္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ သို႕ ကေလး၏ ကုုိယ္ေရး ကိုယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႕သည္ကို ကၽြႏု္ပ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ပါသည္။
ကေလး၏ IEP ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ က်န္းမာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ၊ က်န္းမာေရးဆုင
ို ရ
္ ာ ေထာက္ပမ
့ံ မ
ႈ ်ားအတြက္ ကုသ
ု မႈ စရိတမ
္ ်ား ရရွရ
ိ န္ အတြက္ ေအဂ်င္စမ
ီ ွ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ ကၽြႏပ
္ု ္ ခြငျ့္ ပဳပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေအဂ်င္စီမွ MA ရံပံုေငြ အသံုးျပဳျခင္းအား ခြင့္မျပဳေတာ့ျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ မိဘအေနျဖင့္ ကုုန္က်ခံစရာ မလိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း အေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေႀကာင္း နားလည္ပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကေလး ရရန္ ရွိသည့္ အျခားေသာ MA အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အေပး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေႀကာင္း ကၽြႏု္ပ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ပါသည္။ ကေလးအေနျဖင့္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုထက္ မက
သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မွီပါက MA ေအာက္ရွိ အျခားေသာ ပံုစံတူ စီမံ ခန္႕ခြဲမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ မဟုုတ္ေႀကာင္း ကၽြႏု္ပ္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
မိဘလက္မွတ								
္
ရက္စြဲ

_________________________________________				__________________
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