ေမရီလန္း ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန | အထူးပညာေရးဌာနခြ/ဲ အေစာပိုင္း ကုသေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေမရီလန္း ရင္ေသြးငယ္မ်ား ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ကာစ ကေလးမ်ား အတြက္ အစီအစဥ္

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
လႊဲေပးသည့္ ရက္စြဲ:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြဲ:

အစည္အေဝး အမ်ိဳးအစား :

ယာယီ

အေစာပိုင္း

၆ လ ဆန္းစစ္မႈ

အျခားဆန္းစစ္မႈ

ႏွစ္စဥ္

ကေလး ႏွင့္ မိသားစုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
ကေလး ၏ အမည္ (ပထမ/အလယ္/ေနာက္ဆုံး):
ေမြးသကၠရာဇ္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အမ္ေအ နံပါတ္:

လိပ္စာ:

အိမ္ ဖုန္းနံပါတ္:

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစားသူ အမည္:
လိပ္စာ:

အိမ္ ဖုန္းနံပါတ္:

လိပ္စာ:

အလုပ္ ဖုန္းနံပါတ္:

အီးေမးလ္:

လက္ကိုင္ ဖုန္းနံပါတ္:

ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္:

ဆက္သယ
ြ ္ရလြယ္သည့္ နည္းလမ္း:

အိမ္ဖုန္း

အလုပ္ဖုန္း

လက္ကိုင္ဖုန္း

အီးေမးလ္

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား
ေအာက္ပါအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဤ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ကို ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိဘ(မ်ား)အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစားသူ

မိဘ(မ်ား)အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစားသူ

ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းေပးသူ

ဆန္းစစ္သူ/စစ္ေဆးသူ/စီစဥ္သူ

ယာယီ/အျခားဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းေပးသူ (ရွိပါက)

ဆန္းစစ္သူ/စစ္ေဆးသူ/စီစဥ္သူ

အျခားပါဝင္သူ၊ ေခါင္းစဥ္တပ္ ေအဂ်င္စီ

ခဲဓာတ္ ေအဂ်င္စီ ကိုယ္စားလွယ္ (ရွိပါက)

ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းေပးသူ ၏ အခ်က္အလက္
ဤအိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ သူမ်ားအေၾကာင္း သိရွိလိုသည္မ်ား ရွိလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းေပးသူကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းေပးသူ ၏ အမည္ :
ေအဂ်င္စီ:
လိပ္စာ
အလုပ္ ဖုန္းနံပါတ္:

အီးေမးလ္:

လာမည့္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စမ
ြဲ ်ား
ေျခာက္လ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဆန္းစစ္မႈ

မိခင္ဘာသာစကား ဘာသာျပန္ျခင္း:

မိဘကို အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ကေလး ႏွင့္ မိသားစုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး

ႏွစ္အလုိက္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဆန္းစစ္မႈ

လုပ္ၿပီး

မလုပ္ရေသး

ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္ဆျြဲ ခင္း အစည္းအေဝး

မဆိုင္

မိဘက ေတာင္းဆိုထားျခင္း

ရွိ

မရွိ

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၁ – ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
အခန္း က – က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္

အေထြေထြ က်န္းမာေရး
သင့္ကေလးကို ကိုယ္ဝန္ဘယ္ႏွစ္ပတ္ တြင္ ေမြးဖြားပါသနည္း။

ပတ္

ရက္

သင့္ကေလး၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပပါ။

ေပါင္

ေအာင္စ

ဂရမ္

သို႔မဟုတ္

ပင္မ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။

ဖုန္းနံပါတ္ :

ေဒါက္တာ. ဘီ. ဟဲလ္တီး

ကာကြယ္ေဆးမ်ား
သင့္ကေလးအား ထိုးႏွံရမည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို လတ္တေလာအခ်ိန္ထိ

မဟုတ္

ဟုတ္

မေသခ်ာ

မသိ

ထိုးႏွံၿပီး ျဖစ္ပါသလား။

ကေလးအား ကြန္ျမဴနတီ/ေက်ာင္း အေစာပိုင္း ကေလးဘဝ အစီအစဥ္သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အသင့္ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးႏွံထားၿပီး ျဖစ္ရန္ ေက်ာင္းကလိုအပ္ေၾကာင္း
မိဘမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ရပါမည္။

ခဲဓာတ္ ဆန္းစစ္ျခင္း/စစ္ေဆးျခင္း
သင့္ကေလး၏ ခဲဓာတ္ပမာဏကို စစ္ေဆးဖူးပါသလား။

ဟုတ္

မဟုတ္

ဟုတ္ ပါက ပမာဏကို ေဖာ္ျပပါ။

သင့္ကေလး၏ ခဲဓာတ္ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာရွိပါသလား။

ရွိ

မရွိ

ဟုတ္ ပါက ရွင္းျပေပးပါ။

အာဟာရ
သင့္ကေလး၏ အစားအေသာက္၊ အေထြေထြအာဟာရ သို႔မဟုတ္ ႀကီးထြားမႈႏွင့္တ္သက္ၿပီး ျပႆနာ ရွိပါသလား။

ရွိ

မရွိ

ရွိ ပါက ရွင္းျပေပးပါ။

အေထြေထြ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား
သင့္ကေလး၏ လတ္တေလာ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။ သင့္ကေလး ႏွင့္မိသားစုအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ အဖြဲ ႔အေနျဖင့္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ
သီးျခားေရာဂါေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအပါအဝင္ သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း (အထူးကိရိယာ၊ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ား၊ အျခား စိတ္ပိုင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား)
ေျပာျပရန္မ်ား ရွိပါသလား။

က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္ (အပိုင္း ၁၊ အခန္း က) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၁ – ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
အခန္း ခ – အက်ံဳးဝင္မဝင္ သုံးသပ္ျခင္း
သုံးသပ္မႈ အေျခအေန:

အေစာပိုင္း အက်ံဳးဝင္မႈ

ဆက္လက္ အက်ံဳးဝင္မႈ

ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သုံးသပ္မႈ
သုံးသပ္သည့္
ရက္စြဲ
(လလ/ရရ/နန)

သုံးသပ္သည့္ ကိရိယာ၏
အမည္

အသက္

ညွိႏႈိုင္း အသက္ အသက္အဆင္/့
(ရွိလွ်င္)

အရည္အေသြးပိုင္း ေဖာ္ျပခ်က္

အသက္အုပ္စု

သင္ယူေလ့လာမႈ
ဆက္ဆံေရး
လူမႈေရး/စိတ္ခံစားမႈ
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ
အေသးစိတ္ လႈပ္ရွားမႈ

ကိုယ္ကာယဆိုင္ရာ

လႈပ္ရွားမႈ
အၾကား

သင့္ကေလးသည္ အမ်ားသုံးေမြးကင္းစ အၾကားစစ္ေဆးမႈ ကို ေအာင္ပါသလား။

ေအာင္

မေအာင္

သင့္ကေလးကို အၾကားအာရုံစစ္ေဆးရန္ အသံပိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ ျပဖူးပါသလား။

ျပဖူး

မျပဖူး

သင့္ကေလး၏ အၾကားအာရုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာမ်ားရွိပါသလား။

ရွိ

မရွိ

သင့္ကေလး၏ အျမင္အာရုံကို စစ္ေဆးဖူးပါသလား။

ျပဖူး

မျပဖူး

သင့္ကေလး၏ အျမင္အာရုံႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျပႆနာမ်ားရွိပါသလား။

ရွိ

မရွိ

မဆိုင္

သုံးသပ္မႈ/ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရလဒ္မ်ား:
အျမင္

သုံးသပ္မႈ/ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရလဒ္မ်ား:

အက်ံဳးဝင္မႈ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သုံးသပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္ေပၚမူတည္ၿပီး အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သင့္ကေလးအက်ံဳးဝင္မဝင္ သတ္မွတ္ပါသည္။
အက်ံဳးဝင္မႈသည္ ေအာက္တြင္ အမွတ္ျခစ္ထားသည့္ အုပ္စု တစ္ခု အေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။

အနည္းဆုံး ၂၅% ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ျခင္း
သင့္ကေလးသည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ တစ္ခုခုတြင္ ၂၅% အနည္းဆုံးေနာက္က်ေနျခင္းေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ
သင့္ကေလးသည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပဳအမူ တစ္ခုခုတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္ျခင္းရွိေနၿပီး ေနာက္က်ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိျခင္းေၾကာင့္ အေစာပိုင္း ကုသမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုခု ေတြ႔ရွိထားျခင္း
သင့္ကေလးသည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုက္တက္မႈ ေနာက္က်ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါတစ္ခုခု ေတြ႔ရွိထားသျဖင့္ အေစာပိုင္း ကုသမႈ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

အက်ံဳးဝင္မဝင္ သုံးသပ္ျခင္း (အပိုင္း ၁၊ အခန္း ခ) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လည္ဆ န္းစစ္ၿပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၂ – ကၽြႏ္ုပ္ ကေလး ႏွင့္ မိသားစု အေၾကာင္း
အခန္း က – ဆန္းစစ္မႈ : ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ျဖစ္ပုံ/အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား
အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင့္ကေလးက သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အိမ္ ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္
ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားသည္လည္း ၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္အေျခအေနမ်ားအတြင္းသာ ျဖစ္သည္ကို
နားလည္သေဘာေပါက္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ဆႏၵရွိသေလာက္ အခ်က္အလက္ပမာဏကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။
ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္မႈ (အသုံးျပဳေသာ ဆန္းစစ္မႈကို အမွတ္ျခစ္ပါ):
ပုံမွန္ အင္တာဗ်ဴးျခင္း (အာဘီအိုင္) အပိုင္း ၂ အခန္း ခ သို႔သြားပါ
ပုံမွန္မ်ားအတြင္း မိသားစုေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အမွတ္ (အက္စ္ေအအက္ဖ္အီးအာ) အပိုင္း ၂ အခန္း ခ သို႔သြားပါ
ေန႔စဥ္ ပုံမွန္မ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အိုင္းအက္ဖ္အက္စ္ပီ ၏ အခန္း
မိသားစုက မိသားစုတိုက္ရုိက္ ဆန္းစစ္မႈကို ျငင္းဆိုသည္

ေန႔စဥ္ ပုံမွန္မ်ား ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ပုံမွန္/လႈပ္ရွားမႈ

ယခု ဘာေတြ ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္သူနဲ႔အတူ ျဖစ္ေနပါသနည္း။

အိပ္ရာထျခင္း

ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ သင့္ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနပါသနည္း။

အဝတ္အစားလဲျခင္း

ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သင့္ကေလးမည္သို႔ ေလ့လာေနပါသနည္း။

ေသးခံလျဲ ခင္း/အိမ္သာတက္ျခင္း

အစားစားခ်ိန္/မုန္႔စားခ်ိန္
ကစားျခင္း
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါသည့္ သူ/သူမ ၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကိုျပည့္ရန္ မည္သည့္ပုံစံ

ရက္စြဲ :
အေျခအေနဘယ္လိုရွိလဲ
ေကာင္းပါသည္
ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိသည္

အျပဳအမူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။
ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ သင့္ကေလးသည္ အျခားရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မည္သို႔ထူးသည္ဟု

ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိသည္

သင္ထင္ပါသနည္း။

အျပင္သြားျခင္း

ဘာမတူတာေတြကို

ကေလးထိန္းတြင္ထားခ်ိန္

သင္ေတြ႔လိုပါသနည္း။

မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊
အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္
ေရခ်ိဳးခ်ိန္
စာဖတ္ခ်ိန္
တေရးအိပ္/ညအိပ္ခ်ိန္
အျခား :

ပုံမွန္/လႈပ္ရွားမႈ
အိပ္ရာထျခင္း
အဝတ္အစားလဲျခင္း
ေသးခံလျဲ ခင္း/အိမ္သာတက္ျခင္း

အစားစားခ်ိန္/မုန္႔စားခ်ိန္
ကစားျခင္း
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

ယခု ဘာေတြ ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္သူနဲ႔အတူ ျဖစ္ေနပါသနည္း။
ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ သင့္ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို ႔ ျပဳမူေနပါသနည္း။
ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သင့္ကေလးမည္သို ႔ ေလ့လာေနပါသနည္း။
ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါသည့္ သူ/သူမ ၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကိုျပည့္ရန္ မည္သည့္ပုံစံ အျပဳအမူမ်ားကို

အေျခအေနဘယ္လိုရွိလဲ
ေကာင္းပါသည္
ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိသည္

လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။ သူ႔ကိုယ္ကိုဘယ္ေလာက္ အားကိုးပါသလဲ။
ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ သင့္ကေလးသည္ အျခားရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မည္သို ႔ထူးသည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။

ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိသည္

အျပင္သြားျခင္း

ဘာမတူတာေတြကို

ကေလးထိန္းတြင္ထားခ်ိန္

သင္ေတြ႔လိုပါသနည္း။

မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊
အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္
ေရခ်ိဳးခ်ိန္
စာဖတ္ခ်ိန္
တေရးအိပ္/ညအိပ္ခ်ိန္
အျခား :

ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္မႈ (အပိုင္း ၂၊ အခန္း က) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လ ည္ဆန္းစစ္ၿပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၂ – ကၽြႏ္ုပ္ ကေလး ႏွင့္ မိသားစု အေၾကာင္း
အခန္း ခ – ဆန္းစစ္မႈ: ကၽြႏ္ုပ္မိသားစု၏ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဦးစားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
အေစာပိုင္းကုသမႈ ၏ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ကေလးကို မိသားစုက ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္၊ ကေလးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး ကေလးမ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး
ေလ့လာႏိုင္ေစျခင္းအပါအဝင္ လိုခ်င္ေသာ မိသားစု ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သူတို ႔ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
မိသားစု အရင္းအျမစ္မ်ား

လူ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစီအစဥ္/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလး/မိသားစု ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား

အိမ္တြင္ သင္ႏွင့္ မည္သူတို႔ အတူေနပါသနည္း။ သင့္မိသားစုအား မည္သူက အေထာက္အပံ့မ်ားေပးပါသနည္း။ ၄င္းတြင္ အဘိုးအဘြားမ်ား၊ အေဒၚမ်ား၊ ဦးေလးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အုပ္စု/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(ကေလးထိန္း၊ ဒဗ်ဴလူအိုင္စီ၊ မိဘအုပ္စုမ်ား၊ အိမ္လိုက္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား)၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား စသည္ျဖင့္။

မိသားစု ဦးစားေပးမႈမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ အိမ္မက္မ်ား။ ယခုခ်ိန္ ကၽြႏ္ုပ္ကေလးႏွင့္/သို ႔မဟုတ္ မိသားစုအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးအရာ။

ၿခံဳေျပာပါက သင့္ကေလး၏ အားသာခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ သင့္ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနက်အရာမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး သင့္ကေလး ႏွင့္
သင့္မိသားစုအတြက္ ဦးစားေပးရေသာ အရာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

မိသားစု ျပႆနာမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ပက္သက္ေနေသာ ျပႆနာမ်ား။ ကၽြႏ္ုပ္ကေလး ႏွင့္/သို ႔မဟုတ္ မိသားစုအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ
လိုခ်င္ေနေသာ အခ်က္အလက္၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား။

မည္သည့္ကိစၥမ်ားကို သင္စိတ္ပူေနပါသနည္း။ သင္လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက မည္သည့္အရာမ်ားကို သင္ေျပာင္းလဲလိုပါသနည္း။

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား : သင့္မိသားစုအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလိုသည့္ အရင္းအျမစ္/ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အဆက္အသြယ္ကို အမွတ္ျခစ္ပါ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ကစားႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား
ကေလးထိန္းေနရာမ်ား
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ စင္တာမ်ား
အဝတ္အထည္၊ အစားအစာ စသည္ျဖင့္
မိသားစုအေထာက္အပံ့ ကြန္ယက္/မူႀကိဳပါတနာမ်ား
အိမ္ရာအေထာက္အပံ့
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္/သို ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အာမခံ
ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္
အျခားမိဘမ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္း
မိဘအေထာက္အပံ့/သင္တန္း/ကိုယ္စားလွယ္
အျခား :

ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္မႈ (အပိုင္း ၂၊ အခန္း ဂ) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လ ည္ဆန္းစစ္ၿပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၂ – ကၽြႏ္ုပ္ ကေလး ႏွင့္ မိသားစု အေၾကာင္း
အခန္း ဂ – ဆန္းစစ္မႈ အက်ဥ္းခ်ံဳး : လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္
အက်ံဳးဝင္မႈအား သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင့္ကေလး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑ ငါးေနရာကို ၾကည့္ပါသည္။ ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္
ပုံမွန္ကိစၥမ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း ပါသည္။ ကေလး၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက႑မ်ားႏွင့္ ထပ္ေနသျဖင့္
၄င္းတို႔ကို စုေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ံဳငုံကာ လုပ္ေဆာင္မႈရလဒ္ အပိုင္း သုံးပိုင္း အျဖစ္ ေျပာင္းလိုက္ပါသည္။ ယခုအက်ဥ္းခ်ံဳးသည္ သင့္ကေလး၏
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အားသာခ်က္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ရရွိေသာေနရာမ်ားမွာ သင္ႏွင္ ့စကားေျပာဆိုျခင္းမွရျခင္း၊ သင့္ကေလး၏
ေန႔စဥ္ကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အက်ံဳးဝင္မႈကို သုးသပ္ျခင္း၊ ကေလးႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္မႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ ျပင္ပမွရရွိေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္း အပိုင္း သုံးပိုင္းတြင္ သင့္ကေလးသည္ ရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္မည္ကဲ့သ႔ို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို စဥ္းစား ေဖာ္ထုတ္ထားပါေသးသည္။
ယင္းသို႔အားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေန႔စဥ္လူမႈကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈ တို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ေမရီလန္း ရင္ေသြးငယ္မ်ား ႏွင့္
လမ္းေလွ်ာက္ကာစကေလးမ်ား အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားမည္သို႔ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳပါလိမ့္မည္။

အက်ံဳးဝင္မႈ အတြက္ သုံးသပ္ျခင္း (အပိုင္း ၁၊ အခန္း ခ) ႏွင့္ ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္ျခင္း (အပိုင္း ၂၊ အခန္း က ႏွင့္ ခ) တို႔အျပင္ အျခားဆန္းစစ္မႈမ်ားရွိေသးပါက
ျပဳလုပ္သည့္ရက္စြဲ ႏွင့္ ဤအက်ဥ္းခ်ံဳးတြင္ထည့္ေရးရန္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

ဆန္းစစ္မႈ:

ရက္စ:ြဲ

ဆန္းစစ္မႈ:

ရက္စ:ြဲ

မွတ္ခ်က္: ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ က႑မ်ားအားလုံးရွိ အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ား : သင္ယူေလ့လာမႈ၊ ဆက္ဆံေရး (ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္
နာခံျခင္း)၊ လူမႈေရး ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ/ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမႈ၊ အေသးစိတ္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေအာက္ပါအပိုင္းအလိုက္ ေဖာ္ျပရမည္။
ေကာင္းေသာ လူမႈေရး ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ ဗဟုသုတ ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို တတ္ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပဳမူျခင္း

ေကာင္းေသာ လူမႈေရး ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးျခင္း:
ယင္းမွာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔ပတ္လည္ရွိသူမ်ား - မိဘမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ႏွင့္ အျခားကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္ႏႊယ္သည္ကို ဆိုလိုပါသည္။
ယင္းတြင္ ဆက္ဆံေရး၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို လိုအပ္သလိုျပသျခင္း ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းစသည့္ စြမ္းရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ပါသည္။ ေကာင္းေသာ လူမႈေရး ႏွင့္
ဆက္ဆံႏိုင္စြမ္းရည္ရွိရန္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အလွည့္ေစာင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝျခင္းစေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို မည္သို႔လုိက္နာရေၾကာင္းကို သိရွိလိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလးသည္ အသက္

ကေလးသည္ အသက္

ကေလးသည္

ကေလးသည္

ပိုငယ္ေသာ ကေလး

ပိုငယ္ေသာ ကေလး

ပိုငယ္ေသာ ကေလး

ႏွင့္ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား

ႏွင့္ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္

ဤအပိုင္းတြင္

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကို တခါတရံလုပ္တတ္

ကို လုပ္တတ္ေသာ္

အသက္ ႏွင့္ညီေသာ

အသက္ႏွင့္ညီေသာ

အေစာပိုင္း စြမ္းရည္မ်ားကို

ဤအပိုင္းတြင္ကေလးတြင္

ဤအပိုင္းကေလးတြင္

ေနေသာ္လည္း ဤအပိုင္း

လည္း ဤအပိုင္းတြင္

စြမ္းရည္မ်ားကိုလုပ္တ

စြမ္းရည္မ်ားအားလုံးကို

လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အသက္ ႏွင့္ညီေသာ

အသက္ ႏွင့္ညီေသာ

တြင္ ၄င္း၏ အသက္ႏွင့္

ပိုငယ္ေသာ

တ္ေသာ္လည္း

လုပ္ေဆာင္တတ္ေနၿပီ

လတ္တေလာ သို႔မဟုတ္

စြမ္းရည္မ်ား

စြမ္းရည္မ်ား

ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား

ကေလးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္

စိတ္မခ်ရမႈမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

ဤအပိုင္းတြင္အသက္ႏွင့္

လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည့္

မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း

မဟုတ္ေသးပါ။ ကေလး

သည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ေနပါ

ရွိေနပါေသးသည္။

ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို

စြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ႏိုင္ခါနီး စြမ္းရည္မ်ားကို

သည္အသက္ႏွင့္ ငယ္ေသာ

ေသးသည္။

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

စတင္ရွိစျပဳေနပါၿပီ။

လုပ္တတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ား၏ စြမ္းရည္
ကိုသာ လုပ္ေနပါေသးသည္

လြန္ခဲ့ေသာ အက်ဥ္းခ်ံဳးေနာက္ပိုင္း စြမ္းရည္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ အသစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသလား။
ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္မႈ (အပိုင္း ၂၊ အခန္း ဂ) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လ ည္ဆန္းစစ္ၿပီး

ရွိ

မရွိ

မဆိုင္
အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၂ – ကၽြႏ္ုပ္ ကေလး ႏွင့္ မိသားစု အေၾကာင္း
အခန္း ဂ – ဆန္းစစ္မႈ အက်ဥ္းခ်ံဳး : လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္ (အဆက္)
ဗဟုသုတ ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို တတ္ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း : ယင္းမွာ အနည္းအမ်ား၊ အေရာင္ ႏွင့္ ပုံစံမ်ား၊ ပုံျပင္မ်ား ႏွင့္ စာအုပ္မ်ားစသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ကမာၻႀကီးအေၾကာင္းအေထြေထြ ဗဟုသုတ၊ စဥ္းစားျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆင္ျခင္ျခင္း၊ မွတ္သားျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ယင္းဗဟုသုမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး
ေန႔စဥ္လူမႈကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ယင္းမွာ အေစာပိုင္း ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ကေလးမ်ား ၄င္းတို႔၏ ကမာၻကို နားလည္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအရြယ္ ႏွင့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ရရွိေစေရး ျဖစ္ပါသည္။

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလးသည္ အသက္

ကေလးသည္ အသက္

ကေလးသည္

ကေလးသည္

ပိုငယ္ေသာ ကေလး

ပိုငယ္ေသာ ကေလး

ပိုငယ္ေသာ ကေလး

ႏွင့္ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား ကို

ႏွင့္ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္

ဤအပိုင္းတြင္

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

တခါတရံလုပ္တတ္

ကို လုပ္တတ္ေသာ္

အသက္ ႏွင့္ညီေသာ

အသက္ႏွင့္ညီေသာ

အေစာပိုင္း စြမ္းရည္မ်ားကို

ဤအပိုင္းတြင္ကေလးတြင္

ဤအပိုင္းကေလးတြင္

ေနေသာ္လည္း ဤအပိုင္း

လည္း ဤအပိုင္းတြင္

စြမ္းရည္မ်ားကိုလုပ္တ

စြမ္းရည္မ်ားအားလုံး

လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အသက္ ႏွင့္ညီေသာ

အသက္ ႏွင့္ညီေသာ

တြင္ ၄င္း၏ အသက္ႏွင့္

ပိုငယ္ေသာ

တ္ေသာ္လည္း

ကို

လတ္တေလာ သို႔မဟုတ္

စြမ္းရည္မ်ား

စြမ္းရည္မ်ား

ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား

ကေလးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္

စိတ္မခ်ရမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္တတ္ေနၿ

ဤအပိုင္းတြင္အသက္ႏွင့္

လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည့္

မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း

မဟုတ္ေသးပါ။ ကေလး

သည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ေနပါ

ရွိေနပါေသးသည္။

ပီ ျဖစ္ပါသည္။

ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို

စြမ္းရည္မ်ား

လုပ္ႏိုင္ခါနီး စြမ္းရည္မ်ားကို

သည္အသက္ႏွင့္ ငယ္ေသာ

ေသးသည္။

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

စတင္ရွိစျပဳေနပါၿပီ။

လုပ္တတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ား၏ စြမ္းရည္
ကိုသာ လုပ္ေနပါေသးသည္

လြန္ခဲ့ေသာ အက်ဥ္းခ်ံဳးေနာက္ပိုင္း စြမ္းရည္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ အသစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသလား။

ရွိ

မရွိ

မဆိုင္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပဳမူျခင္း : ယင္းမွာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတ႔ို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ

ျပဳမူျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ယင္းတြင္ ေန႔စဥ္ကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ အစာစားျခင္း၊ အဝတ္ဝတ္ျခင္း၊ အရုပ္မ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ တေနရာမွ တေနရာသိ႔သ
ု ြားျခင္းစသည္
တိ႔အ
ု ျပင္ သူတို႔လိုခ်င္သည္မ်ားကို ရရန္ အခက္အခဲမ်ား သို႔မဟုတ္ အဟန္႔အတားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္သည္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ကေလးမ်ားသည္
အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိျခင္း နွင့္ ယင္းအေျခအေနမ်ားအား တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ျခင္းကို အေျခခံပါသည္။

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလး၏ စြမ္းရည္သည္

ကေလးသည္ အသက္

ကေလးသည္ အသက္

ကေလးသည္

ကေလးသည္

ပိုငယ္ေသာ ကေလး အတိုင္း

ပိုငယ္ေသာ ကေလး အတိုင္း

ပိုငယ္ေသာ ကေလး အတိုင္း

ႏွင့္ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား ကို

ႏွင့္ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား ကို

ဤအပိုင္းတြင္ အသက္

ဤအပိုင္းတြင္

ျဖစ္ပါသည္။ အေစာပိုင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။

တခါတရံလုပ္တတ္

လုပ္တတ္ေသာ္ လည္း

ႏွင့္ညီေသာ

အသက္ႏွင့္ညီေသာ

စြမ္းရည္မ်ားကို

ဤအပိုင္းတြင္ကေလးတြင္

ဤအပိုင္းကေလးတြင္ အသက္

ေနေသာ္လည္း ဤအပိုင္း တြင္

ဤအပိုင္းတြင္ ပိုငယ္ေသာ

စြမ္းရည္မ်ားကိုလုပ္တတ္

စြမ္းရည္မ်ားအားလုံးကို

လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အသက္ ႏွင့္ညီေသာ

ႏွင့္ညီေသာ စြမ္းရည္မ်ား

၄င္း၏ အသက္ႏွင့္ ညီေသာ

ကေလးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္

ေသာ္လည္း

လုပ္ေဆာင္တတ္ေနၿပီ

လတ္တေလာ သို႔မဟုတ္

စြမ္းရည္မ်ား လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည့္

မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း

စြမ္းရည္မ်ား မဟုတ္ေသးပါ။

သည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ေနပါေသး

စိတ္မခ်ရမႈမ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

ဤအပိုင္းတြင္အသက္ႏွင့္ညီေသ

စြမ္းရည္မ်ား စတင္ရွိစျပဳေနပါၿပီ။

လုပ္ႏိုင္ခါနီး စြမ္းရည္မ်ားကို

ကေလး သည္အသက္ႏွင့္

သည္။

ရွိေနပါေသးသည္။

လုပ္တတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ငယ္ေသာ ကေလးမ်ား၏

ာ စြမ္းရည္မ်ားကို
မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

စြမ္းရည္ ကိုသာ
လုပ္ေနပါေသးသည္

လြန္ခဲ့ေသာ အက်ဥ္းခ်ံဳးေနာက္ပိုင္း စြမ္းရည္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ အသစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး ရွိပါသလား။

ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ဆန္းစစ္မႈ (အပိုင္း ၂၊ အခန္း ဂ) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လ ည္ဆန္းစစ္ၿပီး

ရွိ

မရွိ

မဆိုင္

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၃ – ကၽြႏ္ုပ္ ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ရလဒ္မ်ား

ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ရလဒ္မ်ား
ဤအခ်က္အလက္မ်ားက သင့္ကေလး၏ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚအေျခခံၿပီး ေန႔စဥ္လူမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပုံမွန္ကိစၥမ်ားတြင္ သင့္ကေလးအား အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါမည္။
သင္အာရုံစိုက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မႈကို တိုင္းတာႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုတည္းအတြက္သာ မျဖစ္ေစရပါ။
ရင္ေသြးငယ္မ်ား ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ကာစ ကေလးမ်ား အစီအစဥ္ သည္ လူႀကီးမ်ားကို ကူညီေပးၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္လည္း ပုံမွန္ ဆက္ဆံပါသည္။ လူႀကီးမ်ား ကေလးဘဝက မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္
အေကာင္းဆုံး ေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း။ (စာဖတ္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ ၾကည့္ရွဳ႕ျခင္း)

ရလဒ္ #

ရလဒ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္လူမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ ေန႔တဓူဝလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းတာလို ႔ရပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔တဓူဝကိစၥမ်ား/ပုံမွန္ကိစၥမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔လိုသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ

ျဖစ္လိုသည္မ်ား ျဖစ္လာမလာ မည္သို႔ သိရွိႏိုင္မည္နည္း။ ဘယ္ေတာ့ သိရွိႏိုင္မည္နည္း။

အဘယ္နည္း။

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ဤရလဒ္ကို ရရန္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အဘယ္နည္း။ စတင္/ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ အေစာပိုင္း မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕မွာ အဘယ္နည္း။

ဤရလဒ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ရွိ ႏွင့္ အပို မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေစာပိုင္း ကုသရန္ လာေရာက္ျပသမႈမ်ားတြင္ သင္ႏွင့္အတူတကြ ေရးဆြၾဲ ကပါမည္။
ဤ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ရလဒ္ သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို အာရုံစိုက္ပါသည္ :
သင့္ကေလး၏ ေကာင္းေသာ လူမႈေရး ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း
သင့္ကေလး၏ ဗဟုသုတ ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား တတ္ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း
သင့္ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပဳမူျခင္း
မိသားစု ရလဒ္

အာရုံစိုက္သည့္ ပညာေရးပိုင္း ရလဒ္ (အသက္ ၃ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ပိုႀကီးရန္လို)

ဘာသာစကား

အႀကိဳစာေပ

ကိန္းဂဏန္

ရလဒ္ တိုးတက္မႈ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ
ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ ကုဒ္မ်ား : အမ်ားဆုံးဆိုင္သည့္ ကုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
၁။

ကုဒ္ :

ရက္စ:ြဲ

လက္မွတ္တ:ို

မွတ္ခ်က္မ်ား:

ေအာင္ျမင္ၿပီး – ငါတို႔လုပ္ႏိုင္ၿပီ!

၂။

လုပ္ေနတုန္း – ငါတို႔ ႀကိဳးစားေနတုန္း

၃။

ျပဳျပင္ရန္လို – ခ်ိန္ညွိမႈမ်ား လုပ္ၾကရေအာင္

က။ ရလဒ္ကို ျပန္ေလ့လာျခင္း
ခ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း
ဂ။ အျခား :
၄။

မလိုအပ္ေတာ့ပါ – ေနာက္တစ္ခုကို လုပ္ၾကရေအာင္။

၅။

ေနာက္မွလုပ္ေတာ့မည္

ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ရလဒ္မ်ား (အပုိင္း ၃) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿ ပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၄ – ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေစာပိုင္း ကုသမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳး
လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ရလဒ္မ်ား ရရွိၿပီးေနာက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ ကေလးမ်ား၏ ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မိသားစု ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ ပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို မိသားစုမ်ားက ေထာက္ပံ့ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေစာပိုင္းကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ တိုက္ရိုက္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္ ဤအိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၏

ညွိႏိႈင္းေပးသူ

မိသာစု ဝန္ေဆာင္မႈ

အဓိက စီစဥ္သူ

ရလဒ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ မိသားစုမ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ပမာဏ

အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ



တစ္ဦးခ်င္း



အုပ္စုလိုက္

အႀကိမ္အေရအတြက္
ဘယ္ေလာက္တစ္ခါ

# ႀကိမ္

ဝန္ေဆာင္မႈ ဆက္တင္
တစ္ႀကိမ္လွ်င္ # မိနစ္



အိမ္



လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း



အျခား*

ၾကာခ်ိန္
စီစဥ္ထားေသာ

စီစဥ္ထားေသာ

စတင္မည့္ ရက္စြဲ

ၿပီးဆုံးမည့္ ရက္စြဲ

*အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးပါ

တစ္ဦးခ်င္း

အိမ္

အုပ္စုလိုက္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အျခား*
*အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးပါ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ အမည္ :

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ :
တစ္ဦးခ်င္း

အိမ္

အုပ္စုလိုက္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အျခား*
*အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးပါ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ အမည္ :

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ :
တစ္ဦးခ်င္း

အိမ္

အုပ္စုလိုက္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အျခား*
*အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးပါ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ အမည္ :

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ :
တစ္ဦးခ်င္း

အိမ္

အုပ္စုလိုက္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အျခား*
*အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးပါ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ အမည္ :

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ :
တစ္ဦးခ်င္း

အိမ္

အုပ္စုလိုက္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အျခား*
*အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးပါ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ အမည္ :

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ :

အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ျပဳလုပ္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္း :

*အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္ေသာ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အဖြဲ႔၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အတည္ျပဳခ်က္ မည္သ႔ျုိ ဖစ္မည္နည္း။

မ်က္မျမင္/အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နားမၾကားေသာ/အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေမရီလန္း မ်က္မျမင္မ်ားေက်ာင္း အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘမ်ားအား အသိေပးၿပီးၿပီလား။

ေပးၿပီး

မေပးရေသး

မဆိုင္

ေမရီလန္း နားမၾကားေက်ာင္း အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘမ်ားအား အသိေပးၿပီးၿပီလား။

ေပးၿပီး

မေပးရေသး

မဆိုင္

ကေလး ႏွင့္ မိသားစု ရလဒ္မ်ား (အပုိင္း ၃) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿ ပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၄ – ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ စီစဥ္ျခင္း
အခန္း က – ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ မိသားစု၏ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားပါသည္။ ေဆးရုံတက္ၿပီးေနာက္ အိမ္တြင္ ေျပာင္းလဲရျခင္း၊
ကေလးထိန္းေနရာေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ား အလုပ္အကိုင္အသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းစေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပါ။ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည္မွာ
အေစာပိုင္း ကုသမႈ မွ ထြက္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းရွိ အျခားအစီအစဥ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ သင့္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အဖြဲ႔က
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးစုံအတြက္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား :

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း မွတ္စု/ေနာင္ကာလ အဆင့္မ်ား သို႔ ဆက္သြားပါ

အသက္ ၃ ႏွစ္ မတိုင္မီ ေျပာင္းလဲျခင္း

အသက္ ၃ ႏွစ္ တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း အစည္းအေဝး ရက္စြဲ (၃၃ လ မတိုင္မီ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ရမည္):
ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း အစည္းအေဝးသည္ ကေလး ၃၃ လ ျပည့္ၿပီးမွ ျပဳလုပ္ျဖစ္ပါက

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း အစည္းအေဝးသည္ ကေလး သုံးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္အထိ မလုပ္ရေသးပါက

ေအာက္ပါတို႔မွ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို အမွန္ျခစ္ပါ။ (တစ္ခုကိုသာ ျခစ္ပါ)

ေအာက္ပါတို႔မွ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို အမွန္ျခစ္ပါ။ (တစ္ခုကိုသာ ျခစ္ပါ)

မိသားစုမ်ားကို ဆက္သြယ္လို႔မရျခင္း

မိသားစုမ်ားကို ဆက္သြယ္လို႔မရျခင္း

ကေလးသည္ ၃၁.၅ လ ထက္ေနာက္က်ၿပီးမွ လႊဲေျပာင္းခံရျခင္း

ကေလးသည္ ၃၄.၅ လ ထက္ေနာက္က်ၿပီးမွ လႊဲေျပာင္းခံရျခင္း

မိသားစု က အစည္းအေဝးကို ေနာက္ဆုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

မိသားစုက အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္း

အျခား :

အျခား :

မူႀကိဳေက်ာင္း အထူး ပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်ံဳးဝင္မဝင္ စဥ္းစားျခင္း (အပိုင္း ခ)
မိဘမ်ားက အပိုင္း ခ အက်ံဳးဝင္မႈကို စဥ္းစားေစလိုပါသည္
မိဘမ်ားက အပိုင္း ခ အက်ံဳးဝင္မႈကို မစဥ္းစား ေစလိုပါ

အေစာပိုင္း အိုင္အီးပီ အက်ံဳးဝင္မႈ ဆုံးျဖတ္ေရး အစည္းအေဝး ရလဒ္မ်ား (အထူး ပညာေရး ဝန္ထမ္းက ျဖည့္စြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္)
အထူးပညာေရး ဝန္ထမ္း : အေစာပိုင္း အိုင္အီးပီ အက်ံဳးဝင္မႈ ဆုံးျဖတ္ေရး အစည္းအေဝး ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ဤအပိုင္းကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အပိုင္း ဂ ေဒတာထည့္သြင္းျခင္းသို႔ တင္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ အေစာပိုင္း

အိုင္အီးပီ အက်ံဳးဝင္မႈ ဆုံးျဖတ္ေရး အစည္းအေဝး ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ စာေၾကာင္းကို အမွန္ျခစ္ေပးပါ။
ကေလးသည္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး မွ ေတာက္ေလွ်ာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အိုင္အီးပီ မွ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။
ကေလးသည္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး မွ ေတာက္ေလွ်ာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အိုင္အီးပီ မွ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အက်ံဳးမဝင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္။

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း မွတ္စု/ေနာင္ကာလ အဆင့္မ်ားသို႔ ဆက္သြားပါ
အသက္ ၃ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ေျပာင္းလဲျခင္း

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း အစည္းအေဝး ရက္စြဲ
ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း အစည္းအေဝးသည္ ကေလးအက်ံဳးမဝင္ေတာ့သည့္ေန႔မတိုင္မီ ၉၀

ေျပာင္းလဲျခင္း စီစဥ္ျခင္း အစည္းအေဝးသည္ ကေလးအက်ံဳးမဝင္ေတာ့သည့္ေန႔အထိ မလုပ္ရေသးပါက

ရက္ေနာက္က်ၿပီး ျပဳလုပ္ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါတို႔မွ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို အမွန္ျခစ္ပါ။ (တစ္ခုကိုသာ ေအာက္ပါတို႔မွ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုကို အမွန္ျခစ္ပါ။ (တစ္ခုကိုသာ ျခစ္ပါ)

ျခစ္ပါ)
မိသားစုမ်ားကို ဆက္သြယ္လို႔မရျခင္း
မိသားစုမ်ားကို ဆက္သြယ္လို႔မရျခင္း

မိသားစုက အိုင္အီပီ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၉၀ ရက္ အတြင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္း

မိသားစု က အစည္းအေဝးကို ေနာက္ဆုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

မိသားစုက အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္း

အျခား :

အျခား :

အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စဥ္းစားျခင္း (အပိုင္း ခ)
ကေလး အသက္ ၄ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ မစတင္မီ :
မိဘမ်ားက အိုင္အီးပီ မွ မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စဥ္းစားေစလိုပါသည္
မိဘမ်ားက အိုင္အီးပီ မွ မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မစဥ္းစား ေစလိုပါ
ကေလး အသက္ ၄ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ စတင္ခ်ိန္တြင္:
မိဘမ်ားက အိုင္အီးပီ မွ မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စဥ္းစားေစလိုပါသည္
မိဘမ်ားက အိုင္အီးပီ မွ မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မစဥ္းစား ေစလိုပါ

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း မွတ္စု/ေနာင္ကာလ အဆင့္မ်ားသို႔ ဆက္သြားပါ

၃ ႏွစ္ မတိုင္မီ ေျပာင္းလဲျခင္း (အပိုင္း ၅၊ အခန္း က) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ ျပန္လ ည္ဆန္းစစ္ၿပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၅ – ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း
အခန္း ခ – ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း မွတ္စု/ေနာင္ကာလ အဆင့္မ်ား
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လႊဲၿပီး

မိသားစု ကို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈထံ လႊဲၿပီးၿပီလား။
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ/ေဆးဘက္/က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ

မလႊဲရေသး

လႊဲၿပီးပါက သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမွန္ျခစ္ပါ။

ကေလးထိန္း/အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး

မိသားစု အေထာက္အပံ့

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကုထုံးမ်ား

စခန္း

မိသားစု အေထာက္အပံ့ စင္တာ

(အပိုင္း ဂ ႏွင့္ အပိုင္း ခ တို႔မွအပ)

ပုံမွန္စတင္ျခင္း

မိသားစု အေထာက္အပံ့ ကြန္ယက္/မူႀကိဳေက်ာင္း

တန္ဆာပလာ/ကိရိယာမ်ား

မိသားစု ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္မႈ

ပါတနာမ်ား

အိမ္တြင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အုပ္စုလိုက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အိမ္သို႔လာေရာက္သည့္ အစီအစဥ္ (ေဖာ္ျပေပးပါ) :

ကာကြယ္ေဆး

ေစာေစာ စတင္ျခင္း

စိတ္က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မူႀကိဳေက်ာင္းတက္ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအတြက္

ပင္မက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အိမ္တြင္းလမ္းညႊန္ေပးျခင္း (အိတ္ခ်္အိုင္ပီပီဝိုင္)

အမ်ိဳးသမီး၊ ရင္ေသြးငယ္မ်ား နွင့္ ကေလးမ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ စင္တာ

(ဒဗ်ဴလူအိုင္စီ) အစီအစဥ္

ကစား အုပ္စု

မိဘမ်ားအား ပညာေပးျခင္း
အေထာက္အပံ့ အုပ္စု
အျခား:

မူႀကိဳေက်ာင္း အစီအစဥ္ :
အစိုးရ

အျခားလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ပုဂၢလိက
အပန္းေျခ အစီအစဥ္

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း မွတ္စု/ ေနာင္ကာလ အဆင့္မ်ား
လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အသက္ ၃ ႏွစ္ တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း (အပိုင္း ၅၊ အခန္း က) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး

အခ်ိန္ကာလ

တာဝန္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္(မ်ား)

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၆ – မိဘ သေဘာတူညီခ်က္ (သုံးႏွစ္ တြင္ သိ႔မု ဟုတ္ သုံးႏွစ္မတိုင္မ)ီ
မိသားစု ေရြးခ်ယ္မႈ : အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆုံးသတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း

မိသားစုမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါသည္


ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ အၾကာင္းၾကားစာ “အေစာပိုင္း ကုသမႈ ယူေနေသာ သင့္ကေလး ၃ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည့္ မိသားစု လမ္းညႊန္ - မိသားစုမ်ားတြင္

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါသည္။” ၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို ား ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ား၏ ပညာေရး အက္ဥပေဒ (အိုင္ဒီအီးေအ) ေအာက္ရွိ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္
(အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ) မွတစ္ဆင့္ စီစဥ္ေပးသည့္ အေစာပိုင္း ကုသမႈဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အိုင္ဒီအီးေအ ေအာက္ရွိ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (အိုင္အီးပီ)
တိ႔၏
ု ကြာျခားခ်က္ကို အသိေပးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို ကေလးသည္ လက္ရွိတြင္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ရွိေနၿပီး ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလးသည္ အိုင္ဒီအီးေအ ေအာက္ရွိ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ
ကေလးျဖစ္ၿပီး မူႀကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ မွ အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ရယူရန္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ သို႔မဟုတ္ အိုင္အီးပီ မွ အထူးပညာေရး
မူႀကိဳေက်ာင္းကို စတင္တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကေလးအား အိုင္အီးပီ မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ခဲ့ပါက
ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလးသည္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီတြင္ ဆက္လက္အက်ံဳးမဝင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏု္ပ္တို႔ကေလးအား အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ မွ
အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္ၿပီး အိုင္အီးပီ မွ အေစာပိုင္း အထူးပညာေရး မူႀကိဳေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အိုင္အီးပီ ကိုစတင္သည့္ အခ်ိန္အထိ တိုးခ်ဲ႕ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ေရြးစရာေအာက္ရွိ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္စီစဥ္ေပးရန္
ေဒသႏၱရ ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီ ကို လိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အိုင္အီးပီ ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အိုင္အီးပီ အဖြ႔မ
ဲ ွ ေရးဆြေ
ဲ ပးသည့္
အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သေဘာတူညီခဲ့ပါက အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆုံးသတ္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔
နားလည္သိရွိပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ရယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
သေဘာတူညီခ်က္ကို အခ်ိန္မေရြး ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။

မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ
တစ္ ေနရာကိုသာ အမွန္ျခစ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလး သုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီးေနာက္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ မွ အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ရယူရန္
သေဘာတူညီပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလး သုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီးေနာက္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ မွ အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္ရန္
ေတာင္းဆိုပါသည္။

မိဘ(မ်ား)/အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစြားသူ ၏ လက္မွတ္

ရက္စြဲ

မိဘ(မ်ား)/အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစြားသူ ၏ လက္မွတ္

ရက္စြဲ

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီျခင္း သို ႔မဟုတ္ အဆုံးသတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း (အပိုင္း ၆) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၇ – ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား
အခန္း က – အိုင္ဒီအီးေအ သေဘာတူညီခ်က္

ခြင့္ျပဳျခင္း(မ်ား)
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစားသူ ၏ သေဘာတူညီခ်က္



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤ တစ္စီးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ) ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့ၾကၿပီး အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ
အစည္းအေဝးအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးခံရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤအစီအစဥ္ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိဘ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို မိဘမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား - ေမရီလန္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လမ္းညႊန္

အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွင့္ ေမရီလန္း ၏ အေစာပိုင္း ကုသမႈ စနစ္အေၾကာင္း မိသားစု လမ္းညႊန္ ကို လက္ခံရရွိၿပီး သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီကို
အနည္းဆုံး ေျခာက္ (၆) လတစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိပါသည္။



သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္သိရွိပါသည္။



မွတ္တမ္းမ်ားကို မိသားစု ပညာေရး အခြင့္အေရး ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက္ဥပေဒ (အက္ဖ္အီးအာပီေအ) အားျဖင့္မွလၿြဲ ပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာျဖင့္သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒအရ အေစာပိုင္း ကုသမႈ
မွတ္တမ္းမ်ားကို အေစာပိုင္း ကုသေပးေသာ စနစ္တြင္း ပါဝင္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။



အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္နယ္အဝွမ္းျဖန္႔ၾကတ္ထားသည့္ ေဒတာဘဏ္မွတစ္ဆင့္ တင္ျပပါလိမ့္မည္။ ဤေဒတာဘဏ္ကို
ေမရီလန္းျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန (အမ္အက္စ္ဒီအီး) ႏွင့္ အျခား ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီမ်ားက အစီအစဥ္ ရံပုံေငြကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။



အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အဖြ႔၏
ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(မ်ား)ကို ကၽြႏ္ုပ္/ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ တစ္ျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား
အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။



ဤအစီအစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔က
ို ေလး ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ရလဒ္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။



အစီအစဥ္၊ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ၿပီးျဖစ္ကာ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီပါသည္။

မိဘ(မ်ား)/အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစြားသူ ၏ လက္မွတ္

အိုင္ဒီအီးေအ သေဘာတူညီခ်က္ (အပိုင္း ၇၊ အခန္း က) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး

ရက္စြဲ

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

အပိုင္း ၇ – ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား
အခန္း ခ – က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့ (အမ္ေအ) သေဘာတူညီခ်က္

ခြင့္ျပဳခ်က္(မ်ား)
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစားသူ ၏ သေဘာတူညီခ်က္
မိဘ ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို စီစဥ္သူ ေအဂ်င္စီက ေငြေတာင္းဆိုရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမရီလန္း က်န္းမာေရးဌာန
(အမ္ဒီအိတ္ခ်္)၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့ (အမ္ေအ)ကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ တာဝန္ယူရေသာ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီသည္ မိသားစု ပညာေရး အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
အက္ဥပေး (အက္ဖ္အီးအာပီေအ) ႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာသူမ်ား၏ ပညာေရး အက္ဥပေဒ (အိုင္ဒီအီးေအ) အရ မထုတ္ေဖာ္မီ ရယူထားၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။ သေဘာတူညီခ်က္ကို
ေပးျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားသည္ သင့္ကေလးအား ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြေပးေခ်ရန္ သင့္ကေလး၏ မက္ဒီအိတ္ကို ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳ
ႏိုင္ေၾကာင္း စာျဖင့္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကေလးအား အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္သူေအဂ်င္စီသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို မလိုအပ္ႏိုင္ပါ။


အိုင္ဒီအီးေအ ေအာက္ရွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ကေလးရယူရန္အတြက္ ျပည္နယ္၏ အမ္ေအ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းရန္



ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ႏႈတ္ယူႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္အား ပူးတြေ
ဲ ပးေခ်ရမည္မ်ား ကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ စိုက္ထုတ္သုံးစြရ
ဲ န္



ေအာက္ပါတိ႔ျု ဖစ္ႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့ျဖင့္ သင့္ကေလး၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အသုံးျပဳျခင္း
o

ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ရႏိုင္ေသာ အက်ံဳးဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္း

o

သင့္ကေလးေက်ာင္းတြင္မဟုတ္သည့္ ျပင္ပခ်ိန္တြင္ ရယူသည့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့က ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
သင့္မိသားစုက စိုက္ထုတ္ေပးရျခင္း

o

အာမခံေၾကးမ်ား တိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာမခံမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားႏိုင္ေစျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္

o

စုေပါင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေပၚအေျခခံၿပီး အိမ္ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အေျချပဳေငြမေပးရျခင္း ဆုံးရွံဳးသြားႏိုင္ျခင္း

သင့္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပည္နယ္ ၏ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့အစီအစဥ္မွ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိပါသည္။
သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို စီစဥ္သူ ေအဂ်င္စီထံ သေဘာတူညီခ်က္ေပးထားျခင္းကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါကလည္း ကေလး
လိုအပ္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားမိဘမ်ား ကုန္က်ခံစရာမလိုဘဲ ရရွိေစရန္တာဝန္မွာ စီစဥ္သူေအဂ်င္စီတြင္ ရွိပါသည္။
ကေလးသည္ အမ္ေအ ရခြင့္ရွိပါသလား။


ရွိ

မရွိ

အမ္ေအ နံပါတ္ :

အေစာပိုင္း ကုသမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ အမႈတြစ
ဲ ီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအား ဤအိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈညွိႏိႈင္းသူ(မ်ား)ကို အမ္ေအ ဝန္ေဆာင္မႈ
ညွိႏိႈင္းသူ(မ်ား)အျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူပါသည္။ (စီအိုအမ္ေအအာ ၁၀.၀၉.၄၀) ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလး၏ အမ္ေအ ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏိႈင္းသူကို စိတ္တိုင္းက်
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိရွိပါသည္။ ဤအႀကိမ္တြင္ ေအာက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းသူ(မ်ား)ကို လက္ခံပါသည္။
အမ္ေအ ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏိႈင္းသူ ၏ အမည္ :
အမ္ေအ ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းသူ၏ အမည္ :



ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ အမ္ေအ ဝန္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းသူ ေျပာင္းလဲလိုပါက အေစာပိုင္း ကုသမႈအစီအစဥ္ထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။



ဤဝန္ေဆာင္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လိုအပ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးရာ၊ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္၏ စီစဥ္သူေအဂ်င္စီအား ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအား က်န္းမာေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး
အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္ထံသ႔ို ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေပးပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္သည္ စီစဥ္သူေအဂ်င္စီအား ဝန္ေဆာင္မႈညွိႏႈိင္းေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္ကေလး၏ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မက္ဒီအိတ္ မွ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လည္ရယူခြင့္ေပးပါသည္။



ကၽြႏ္ုပ္သည္ စီစဥ္သူေအဂ်င္စီအား အမ္ေအ ရံပုံေငြကို အသုံးျပဳခြင့္မေပးလွ်င္လည္း ကေလးအတြက္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မိဘမ်ားမွ က်ခံစရာမလိုအပ္ဘဲ
စီစဥ္ေပးရမည့္တာဝန္သည္ စီစဥ္သူေအဂ်င္စီထံတြင္ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္သိရွိပါသည္။



ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလးအား အျခား အမ္ေအ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမ်ား မရွိေၾကာင္း
သိရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလးသည္ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးထက္ပိုၿပီး အက်ံဳးဝင္ေသာ္လည္း အမ္ေအ ေအာက္မွ အျခားအလားတူ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္
အက်ိဳးခံစားခြင့္မရႏိုင္သည္ကိုလည္း သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

မိဘ(မ်ား)/အုပ္ထိန္းသူ/ေမြးစြားသူ ၏ လက္မွတ္

က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့ သေဘာတူညီခ်က္ (အပိုင္း ၇၊ အခန္း ခ) - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး

ရက္စြဲ

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

ေမရီလန္း တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)
ကေလး ၏ အမည္:

အိုင္ဒီ နံပါတ္:

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ အစည္းအေဝး ရက္စြ:ဲ

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ (အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ)

ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားစာ
အစည္းအေဝး ရည္ရြယ္ခ်က္
(ဆိုင္သည္မ်ား အားလုံး ကို အမွန္ျခစ္ပါ)

အဆိုျပဳထားေသာ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျငင္းဆိုထားေသာ
အေရးယူမႈ(မ်ား)
(အိုင္အက္ဖ္အက္ပီကို ဆက္လုပ္ရန္၊ မြမ္းမံရန္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းရန္ တစ္ခု ကို ေရြးပါ)

အေရးမယူရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ (တစ္ခု ကို ေရြးပါ)
အေရးမယူသည့္ ရက္စြဲ :

ယာယီ

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ စတင္မည္

အက်ံဳးမဝင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခံရျခင္း - စစ္ေဆးျခင္းအတြက္သာ (ေမြးကာစ မွ ၃ ႏွစ္)

အေစာပိုင္း အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဆက္လုပ္မည္

အက်ံဳးမဝင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခံရျခင္း - ကေလးသည္ အက်ံဳးမဝင္ျခင္း (ေမြးကာစ မွ ၃ ႏွစ္)

ေျခာက္လ ဆန္းစစ္မႈ

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ မြမ္းမံမည္ (ဆိုင္သည္မ်ား အားလုံး ကို အမွန္ျခစ္ပါ)

ဆက္သယ
ြ ္မရျခင္း (ေမြးကာစ-၄ ႏွစ္)

အျခား ဆန္းစစ္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ ထပ္ထည့္ျခင္း

မိဘမ်ားက ႏႈတ္ထက
ြ ္ျခင္း (ေမြးကာစ-၄ႏွစ္)

ႏွစ္စဥ္ ဆန္းစစ္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ ထပ္ထည့္ျခင္း

သုံးႏွစ္မျပည့္မီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ျဖည့္စြက္ျခင္း (ေမြးကာစ မွ ၃ ႏွစ္)

ဝန္ေဆာင္မႈ မြမ္းမံျခင္း

သုံး ႏွစ္ တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း-အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ဆက္မလုပ္ျခင္း (ေမြးကာစ မွ ၃ ႏွစ္)

ဝန္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္း

သုံး ႏွစ္ ေက်ာ္ၿပီး ေျပာင္းလဲျခင္း (၃ႏွစ္-၄ႏွစ္)

ရလဒ္မ်ား ထည့္ျခင္း/မြမ္းမံျခင္း

သုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီး အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ျဖည့္စြက္ျခင္း (၃ႏွစ္-၄ႏွစ္)

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း - ၃ ႏွစ္တြင္

၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ စာသင္ႏွစ္အစတြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း

ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ျခင္း - ၃ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္

အျခားအတည္ျပဳခ်က္ေနရာသို႔ ေျပာင္းသြားျခင္း (ေမြးကာစ-၄ႏွစ္)

အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ရပ္ဆိုင္းမည္ (ေရြးထားပါက
“အေရးမယူရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္” အပိုင္း ကိုျဖည့္ပါ)

အတည္ျပဳခ်က္ အမည္:
ျပည္နယ္ျပင္ပ ေျပာင္းသြားျခင္း (ေမြးကာစ-၄ႏွစ္)
ေသဆုံးျခင္း (ေမြးကာစ-၄ႏွစ္)

အဆိုျပဳထားေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိထားေသာ အေရးယူမႈ(မ်ား)အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ အေရးယူမႈတစ္ခုခ်င္းစီအား ရွင္းလင္းခ်က္ :

မိဘမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ား - ေမရီလန္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လမ္းညႊန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္
ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း/ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ကေလး၏ မိဘသည္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈ ေတာင္းခံႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး သို ႔မဟုတ္ အဆုိျပဳထားေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆို ထားေသာ
အေရးယူမႈ(မ်ား)အား သေဘာမတူပါက အယူခံဝင္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ထံသို ႔ မေက်နပ္ေၾကာင္း တင္ျပခြင့္ အပါအဝင္ ပူးတြပ
ဲ ါ “မိဘမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ား-ေမရီလန္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လမ္းညႊန္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္” တြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာရပါမည္။
မိဘ(မ်ား)ထံ “မိဘမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ား-ေမရီလန္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လမ္းညႊန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ” မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္
မိဘ(မ်ား)က ေနာက္ထပ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ထပ္ယူရန္ ျငင္းဆုိပါသည္

မိသားစု အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဒသႏၱရ မိသားစု အေထာက္အပံ့ ကြန္ယက္/မူႀကိဳေက်ာင္း ပါတနာမ်ား အခ်က္အလက္ :

ျပည္နယ္အဝွမ္း အခမဲ့ မိသားစု အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္ ဖုန္းနံပါတ္ : ၁-၈၀၀-၅၃၅-၀၁၈၂

ေမရီလန္း ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး/အေစာပိုင္း ကုသေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္

ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားစာ - ၆/၁၈/၁၈ တြင္ျပန္လည္ဆ န္းစစ္ၿပီး

အမ္ဒီ အိုင္အက္ဖ္အက္စ္ပီ ၁၀/၁/၁၈

