
သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /

စာမ်က္ႏွာ 1
ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္

ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ေက်ာင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

 အႀကမ္း ___________________

 ခြင့္ျပဳျပီး
 ျပင္ဆင္ျပီး _________________

အမည ္__________________အမည_္__________အမည ္________________________________________________

လိပ္စာ _______________________________________________________________________________________

ျမိဳ႕ ______________________________________________ျပည္နယ ္_______ ဇစ္ကုုဒ ္_______________________

အတန္း ______________________

ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုုတင္အမွတ္ (ျပည္နယ္) _____________________________________________________________

ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုုတင္အမွတ္ (ေဒသတြင္း) ____________________________________________________________

ေမြးေန႕  • •  (လလ•ရရ•နန)

အသက ္ _________ လိင ္  အမ်ိဳးသား   အမ်ိဳးသမီး

                                                                                                  
 လူမ်ိဳးခြဲ - ဟစ္စပဲနစ္ (သိုု႕) လက္တီႏို □ မွန္ □ မွား 
  □ အေမရိကန္ႏုုိင္ငံဖြား အင္ဒီရန္းလူမ်ုဳိ း (သုုိ႕) အလက္စကားႏြယ္ □ ဟာဝါရီကၽြန္းသား (သိုု႕) အျခား ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား
  □ အာရ ွ □ လူမဲ သိုု႕မဟုုတ္ အာဖရိကန္အေမရိကန္
  □ လူျဖဴ
  

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာေနသူဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသား    ဟုတ ္  မဟုတ္
ေက်ာင္းသား၏မိခင္ဘာသာစကား ___________________________________________________________________

ေနထိုုင္သည့္တိုုင္းျပည ္____________________________________________________________________________

ေနထိုုင္သည့္ေက်ာင္း _____________________________________________________________________________

ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္တိုုင္းျပည ္_______________________________________________________________________

ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း ________________________________________________________________________

ေက်ာင္းသားသည္ အေရးေပၚလူရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ သီးျခား ေနထုိင္ရာေနရာ(မ်ား) လုိအပ္ပါသလား။   ဟုတ္  မဟုတ္
လိုပါက လူရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ ေနထိုင္ရာေနရာ(မ်ား) ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ _____________________________________
မည္သည့္တရားဝင္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကဘ႑ေရးအရတာဝန္ယူပါသလဲ။ ___________________________________________

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီ၏ အုုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရွိပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္
ရွိပါက၊ ေအဂ်င္စီအမည္ကိုု ေဖာ္ျပပါ။  ______________________________________________________________
ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ မိဘအစားထိုုးေပးရန္ လိုုအပ္ပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္
အစားထုိးသူမိဘအမည ္_________________________________  အစားထိုုးသူမိဘ၏ဖုုန္း  _____________________

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသူ ၁မိဘ/အုုပ္ထိန္းသူ ၁
အမည ္_________________________________ MI: _____ အမည ္_____________________________________

အိမ္ဖုုန္း (         )             -                     ဆဲလ္ဖုုန္း (         )                       -                               
အီးေမး _____________________________________________________________________________________

မိဘ၏မိခင္ဘာသာစကား ၊ အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာမဟုုတ္ပါက ____________________________________________

ဘာသာျပန္လိုုအပ္ပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္
မိဘမိဘ//အုုပ္ထိန္းသ ၂အုုပ္ထိန္းသ ၂
အမည ္_________________________________ MI: _____ အမည ္_____________________________________

အိမ္ဖုုန္း (         )             -                     ဆဲလ္ဖုုန္း (         )                       -                               
အီးေမး _____________________________________________________________________________________

မိဘ၏မိခင္ဘာသာစကား ၊ အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာမဟုုတ္ပါက ____________________________________________

ဘာသာျပန္လိုုအပ္ပါသလား   ဟုတ ္  မဟုတ္
လူမႈဝန္ထမ္းမန္ေနဂ်ာ __________________________________________________________________________

IEP အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးရက္ (မ်ား) ________________________________________________________________

IEP ႏွစ္စဥ္ သံုုးသပ္သည့္ရက ္_____________________________________________________________________

 ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အတြက္ မိဘမ်ား၏ အစီအစဥ္တက်သတ္မွတ္ထားေသာ ရပိုုင္ခြင့္မ်ား  မိတၱဴကုုိ မိဘအား  ေပးထားပါသည္။
  မိဘမ်ားအား IEP အသင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းရိွ သူတို ့၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္တာ၀န္မ်ား အေၾကာင္းကိုႏွဳတ္အားျဖင့္ႏွင့္စာျဖင့္ေရးသားရွင္းျပမွဳမ်ားကိုျပဳလု
ပ္ေပးျပီးျဖစ္သည္။

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

မိခင္ဘာသာစကား ဘာသာျပန္  မိဘမ်ားကအေၾကာင္းၾကားထားမႈ   ဟုတ ္  မမွန္ပ္  မဆိုင္    
မိဘမ်ားကေတာင္းဆိုထားမႈ     ဟုတ္  မဟုတ္

စီမံကိန္း ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္သံုုးသပ္သည့္ရက ္ __________________________________________________________

လက္တေလာအနီးဆံုုး စစ္ေဆးသည့္ရက ္____________________________________________________________

စီမံကိန္းအရ စစ္ေဆးသည့္ရက ္___________________________________________________________________

အဓိကမသန္မစြမ္းျဖစ္သည့္ေနရာ _________________________________________________________________

မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာေနရာမ်ား  ____________________________________________

IEP အဖြဲ႕ပါဝင္သူမ်ား
IEP လူမႈဖူလံုုေရးမန္ေနဂ်ာ _______________________________

IEP ဥကၠဌ ___________________________________________

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသ ူ _____________________________________

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသ ူ _____________________________________

ေက်ာင္းအုုပ/္သက္ဆိုုင္သ ူ_______________________________

အေျခခံပညာေရးသင္ႀကားသ ူ_____________________________

အထူးပညာေရးသင္ႀကားသ ူ______________________________

လမ္းညႊန္မႈအတိုုင္ပင္ခ ံ__________________________________

ေက်ာင္းစိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာပညာရွင ္___________________________

လူမႈဖူလံုုေရးလုုပ္သား___________________________________

စကားေျပာ/ဘာသာစကားကုုထံုုးဆရာ ______________________

ေက်ာင္းသား _________________________________________

ေအဂ်င္စီကုုိယ္စားလွယ ္_________________________________

တက္ေရာက္ေသာအျခားသူမ်ား ___________________________

တက္ေရာက္ေသာအျခားသူမ်ား ___________________________

တက္ေရာက္ေသာအျခားသူမ်ား ___________________________

ေက်ာင္းထြက္ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ား
   ေက်ာင္းထြက္သည့္ရက္  • •  (လလ•ရရ•နန)
   ေက်ာင္းထြက္သည့္အမ် ိဳးအစား  က - အေျခခံပညာေရးသုုိ႕ ျပန္သြားျခင္း  (ဤေက်ာင္းသားသည္ အိမ္မွာသာ စာသင္သူဟုတ္ပါသလား။   ဟုတ္ပါသည ္  မဟုတ္ပါ)  ခ - ေမရီလန္းအထက္တန္းဒီပလိုုမာႏွင့္ေက်ာင္းျပီးျခင္း
  ဂ - အစီအစဥ္ျပီးေျမာက္ျခင္း၏ ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္  ဃ - အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ျပည့္သြားျခင္း  င - ေသဆံုုးျခင္း  စ - ေျပာင္းေရြ႕သြားျခင္း ၊ ဆက္လက္သင္ယူမည္ဟုုသိရပါတယ္။
  ဆ - ႏုုတ္ထြက္သြားျခင္း  ဇ - အထူးအေရးကိစၥ  စ် - ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာတူညီမႈမွမ ိဘႏုုတ္ထြက္သြားျခင္း 

လူမ်ိဳးကုုဒ္



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /

စာမ်က္ႏွာ 2

ေက်ာင္းသား၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈေႀကာင့္ အက်ိဳးသက္သည့္ အပိုုင္းက႑(မ်ား) ကိုု ေဖာ္ျပပါ။ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံေပးရန္ေဆြးေႏြးပါ  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးတိုုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ ေအာက္ပါ အေႀကာင္းကိစၥမ်ား - 
က) စာဖတ္ျခင္းအေပၚသင္ယူမႈ အတြက္ လိုုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုုင္းမ်ား အပါအဝင္ စာဖတ္ျခင္းအား သင္ႀကားေပးမႈတြင္ အားနည္းျခင္း။    ဟုတ ္  မဟုတ္

ခ) သခၤ်ာဘာသာတြင္ သင္ၾကားျပသမႈ လိုအပ္ေနမႈ ရွိပါသလား။  ဟုတ ္  မဟုတ္

ဂ) အဂၤလိပ္စကားမေျပာဆိုႏိုင္မႈ  ဟုတ ္  မဟုတ ္ 

(အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္တစ္ခုုခုုမွန္ပါက ၊ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသား အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီပါသည္။)

ေက်ာင္းတြင္သိသာေသာတိုုးတက္မႈအတြက္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အထူးျပင္ဆင္ထားေသာ သင္ႀကားမႈ လိုုအပ္ပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

၁။ ေတြ႕ဆံုုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုုးသပ္ျခင္း 

ကနဦး စစ္ေဆးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုုက္ညီမႈ အခ်က္အလက္ (ေက်ာင္းသား၏ ကနဦး စစ္ေဆးမႈမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ ကုုိက္ညီသူမ်ား အတြက္သာ)ကနဦး စစ္ေဆးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုုက္ညီမႈ အခ်က္အလက္ (ေက်ာင္းသား၏ ကနဦး စစ္ေဆးမႈမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ ကုုိက္ညီသူမ်ား အတြက္သာ)

 ကနဦးကိုုက္ညီမႈ (အသက္ ၃ ႏွစ္ေအာက္)

အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ကနဦး ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ မိဘမွ သေဘာတူညီမႈ မေပးျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ တုုန္႕ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ၊ အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီ အေနျဖင့္ အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ေက်ာင္းသားအား ေပးမည္ မဟုုတ္ပဲ 34 CFR §300 အရ FAPE အတြက္ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုုတ္ပါ။  

ကနဦးေလ့လာရန္ မိဘမ်ားက ခြင့္ျပဳသည့္ ရက္စြဲြဲ • •  (လလ•ရရ•နန) 
ကနဦးေလ့လာမႈျပဳလုပ္မည့္ ရက္စြဲ • •  (လလ•ရရ•နန)

ကေလးအေနျဖင့္ မူႀကိဳအထူးပညာေရး ႏွင့္ IEP ဝန္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုုက္ညီပါသည္။     ဟုတ ္  မဟုတ ္

အဓိက မသန္မစြမ္းမႈကိုု ေဖာ္ျပပါ 
 ေအာ္တစ္စင  ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွး  အသိဥာဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွး  သင္ယူႏိုုင္ျခင္းမရွိျခင္း  စကားေျပာ သိုု႕မဟုုတ္ ဘာသာစကား အခက္အခ ဲ       အျမင္အာရံုုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း  

 နားမႀကား  စိတ္ခံစားမႈမမွန္  အရိုုးအဆစ္မသန္စြမ္းျခင္း  စာမဖတ္ႏိုင္ျခင္း   ေရးသာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း   ထိခိုုက္မႈေႀကာင့္ ရေသာ ဦးေႏွာက္ ဒဏ္ရာ                 တစ္ခုုထက္ပိုုေသာမသန္မစြမ္းမႈ

 နားမႀကား - မ်က္မျမင္  အႀကားအာရံုုခ်ိဳ႕ယြင္း  က်န္းမာေရးမေကာင္းေစေသာအျခားအေႀကာင္းကိစၥမ်ား  မတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း   အျခား    ထိခိုုက္မႈေႀကာင့္ရေသာ  _________________________

 အသိဥာဏ္ဆိုုင္ရာ (ေဖာ္ျပေပးပါ)  __________________

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း _______________________________________________________________________________________________________________  ခံစားမႈအာရံုု (ေဖာ္ျပေပးပါ)  _______________________

ကနဦးစစ္ေဆးမႈေႏွာင့္ေႏွးရသည္ရည္ရြယ္ခ်က္(မ်ား)
 သေဘာတူညီမႈရုုတ္သိမ္းျခင္း ၊ နယ္ေျမမွေရြ႕ေျပာင္းသြားျခင္း ၊ အသိဥာဏ္ဆိုုင္ရာ အေျခအေန သိုု႕မဟုုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုုက္ညီမႈ ရွိ ၊ မရွိ မဆံုုးျဖတ္ျခင္း  
 ကနဦးစစ္ေဆးမႈ

     အကယ္၍ ကေလးအတြက္ စစ္ေဆးမႈ ေနွာက္ေႏွး ပါက ၊ ေနွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္(မ်ား) ကိုု ေဖာ္ျပပါ။

     ကေလးအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ မိဘမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း  ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း

     မိဘမွ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ျငင္းဆိုုျခင္းေႀကာင့္ ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈ သိုု႕မဟုုတ္ စစ္ေဆးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း  ရာသီဥတုုဆိုုးရြားျခင္းး

     မိဘေတာင္းဆုုိမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း - မိဘ ႏွင့္ IEP အဖြဲ႕မွ ေရးသားထားေသာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ အရ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ တိုုးေပးျခင္း  အျခား
  ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ား  စာရြက္စာတမ္းမွားယြင္းျခင္း
  စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအျပီးမသတ္ႏိုုင္ျခင္း
မိဘ ႀကိဳတင္ကာ ဆက္လက္-သေဘာတူညီမႈ ေပးသည့္ရက္စြ ဲ  အျခား ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ ________________________

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 (အပိုုင္း င) မွ မူႀကိဳအရြယ္ (အပိုုင္း ခ) သိုု႕ IEP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလက္ခံျပီး ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိပါသလား။   ဟုတ္  မဟုတ္

အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ IEP ေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ (မ်ား)
 သေဘာတူညီမႈရုုတ္သိမ္းျခင္း ၊ နယ္ေျမမွေရြ႕ေျပာင္းသြားျခင္း ၊ အသိဥာဏ္ဆိုုင္ရာ အေျခအေန သိုု႕မဟုုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုုက္ညီမႈ ရွိ ၊ မရွိ မဆံုုးျဖတ္ျခင္း 
 အသက္ ၃ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကနဦး IEP စတင္ျခင္း

     အသက္ ၃ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ IEP မစတင္ ခဲ့ပါက ၊ ေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္ (မ်ား) ကိုု ေဖာ္ျပပါ။

     ကေလးအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ မိဘမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း  ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း

     မိဘမွ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ျငင္းဆိုုျခင္းေႀကာင့္ ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈ သိုု႕မဟုုတ္ စစ္ေဆးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း  ရာသီဥတုုဆိုုးရြားျခင္းး

     မိဘေတာင္းဆုုိမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း - မိဘ ႏွင့္ IEP အဖြဲ႕မွ ေရးသားထားေသာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ အရ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ တိုုးေပးျခင္း  အျခား
  ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ား  စာရြက္စာတမ္းမွားယြင္းျခင္း
  စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအျပီးမသတ္ႏိုုင္ျခင္း
  အျခား ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ ________________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /

စာမ်က္ႏွာ 3

ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လိုုအပ္သည့္ ေနရာ(မ်ား)ကိုု ေဖာ္ျပပါ။ ________________________________________     ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု အေထာက္အကူျပဳရန္ ေဆြးေႏြးပါ။ _______________________________________________________________________________________________________

စစ္ေဆးသည့္ရက ္ • •  (လလ•ရရ•နန) (စစ္ေဆးမည့္ပစၥည္းမ်ားအားလံုုး အေပၚ IEP အဖြဲ႕မွ ျပီးျပည့္စံုုေသာ စစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုုးရက္ ျဖစ္ပါသည္။)

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနပါသလား ၊ အထူး ပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ရန္ အတြက္ ပညာေရး လိုုအပ္ခ်က္ ရွိပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ာင္းသား၏ IEP ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မွီရန္ ၊ အေျခခံ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ၊ သင့္ေတာ္မႈ ရွိရန္ အတြက္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ထပ္ေဆာင္း သိုု႕မဟုုတ္ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုုပ္ရန္ လိုုအပ္ပါသလား ။   ဟုတ ္  မဟုတ္

မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုုင္ပါသလား။   ဟုတ ္    မဟုတ ္      ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ခ်ရန္ အတြက္ စာရြက္စာတမ္း __________________________________________________________________________________________________________________

အဓိက မသန္မစြမ္းမႈကိုု ေဖာ္ျပပါ
 ေအာ္တစ္စင  ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွး  အသိဥာဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွး  သင္ယူႏိုုင္ျခင္းမရွိျခင္း  စကားေျပာ သိုု႕မဟုုတ္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ        တစ္ခုုထက္ပိုုေသာမသန္မစြမ္းမႈ
 နားမႀကား  စိတ္ခံစားမႈမမွန္  အရိုုးအဆစ္မသန္စြမ္းျခင္း  စာမဖတ္ႏိုင္ျခင္း   ေရးသာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း   ထိခိုုက္မႈေႀကာင့္ ရေသာ ဦးေႏွာက္ ဒဏ္ရာ  ထိခိုုက္မႈေႀကာင့္ရေသာ  ___________________

 နားမႀကား - မ်က္မျမင္  အႀကားအာရံုုခ်ိဳ႕ယြင္း  က်န္းမာေရးမေကာင္းေစေသာအျခားအေႀကာင္းကိစၥမ်ား  မတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း   အျခား  ________________  အျမင္အာရံုုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း   အသိဥာဏ္ဆိုုင္ရာ (ေဖာ္ျပေပးပါ)  ____________

  ခံစားမႈအာရံုု (ေဖာ္ျပေပးပါ)  _________________

မျပီးျပည့္စံုုေသးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား (အနည္းဆံုုး ၃ ႏွစ္ျပည့္တိုုင္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ လိုုအပ္ပါသည္)မျပီးျပည့္စံုုေသးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ အခ်က္အလက္မ်ား (အနည္းဆံုုး ၃ ႏွစ္ျပည့္တိုုင္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ လိုုအပ္ပါသည္)

 ကနဦး ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား (အသက္ ၃ - ၂၁ ေက်ာင္းသား)

ကနဦးေလ့လာရန္ မိဘမ်ားက ခြင့္ျပဳသည့္ ရက္စြ ဲ • •  (လလ•ရရ•နန) 
ကနဦးေလ့လာမႈျပဳလုပ္မည့္ ရက္စြ ဲ • •  (လလ•ရရ•နန)

ကေလးအား အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ မသန္မစြမ္း ေက်ာင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။   ဟုတ ္  မမွန္ပါ

အဓိက မသန္မစြမ္းမႈကိုု ေဖာ္ျပပါ
 ေအာ္တစ္စင  ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွး  အသိဥာဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေႏွာင့္ေႏွး  သင္ယူႏိုုင္ျခင္းမရွိျခင္း  စကားေျပာ သိုု႕မဟုုတ္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ        အျမင္အာရံုုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း  
 နားမႀကား  စိတ္ခံစားမႈမမွန္  အရိုုးအဆစ္မသန္စြမ္းျခင္း  စာမဖတ္ႏိုင္ျခင္း   ေရးသာမေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း   ထိခိုုက္မႈေႀကာင့္ ရေသာ ဦးေႏွာက္ ဒဏ္ရာ                 တစ္ခုုထက္ပိုုေသာမသန္မစြမ္းမႈ
 နားမႀကား - မ်က္မျမင္  အႀကားအာရံုုခ်ိဳ႕ယြင္း  က်န္းမာေရးမေကာင္းေစေသာအျခားအေႀကာင္းကိစၥမ်ား  မတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း   အျခား    ထိခိုုက္မႈေႀကာင့္ရေသာ  _________________________

 အသိဥာဏ္ဆိုုင္ရာ (ေဖာ္ျပေပးပါ)  __________________

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း _______________________________________________________________________________________________________________  ခံစားမႈအာရံုု (ေဖာ္ျပေပးပါ)  _______________________

ကနဦးစစ္ေဆးျခင္းေႏွာင့္ေႏွးသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္(မ်ား)
 ႏုုတ္ထြက္သြားျခင္း ၊ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း ၊ က်န္ခဲ့ျခင္း ၊ မိဘမွ သေဘာတူညီမႈ ရုုတ္သိမ္းျခင္းတိုု႕ေႀကာင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မကိုုက္ညီဟုုဆံုုးျဖတ္ျခင္း
 ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း
အကယ္၍ ကနဦး စစ္ေဆးမႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ပါက ၊ ေႏွာင့္ေႏွးရသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္(မ်ား) ကိုု ေဖာ္ျပပါ။  

 ကေလးအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ျခင္း သုုိ႕မဟုုတ္ မိဘမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း  မိဘေတာင္းဆိုုမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း - မိဘ ႏွင့္ IEP အဖြဲ႕မွ ေရးသားထားေသာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ အရ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ တိုုးေပးျခင္း 
 ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ LSS မွ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မေပးမွီ ရက္ ၆၀ အခ်ိန္အကန္႕ အသတ္ အျပီး  ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း

စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ LSS အားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမာက္ေအာင္ လံုုေလာက္ေသာတိုုးတက္မႈမ်ား  ရာသီဥတုုဆိုုးရြားျခင္း
ရရွိျပီး ၊ မိဘ ႏွင့္ LSS အေနျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမာက္ရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အား သေဘာတူပါသည္။  အျခား
(ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုုး ျပည့္မွီရပါမည္)  ဝန္ထမ္းျပႆနာမ်ား  စာရြက္စာတမ္းမွားယြင္းျခင္း
  အျခား ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ  စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအျပီးမသတ္ႏိုုင္ျခင္း
  ေက်ာင္း/ေနရာ ပိတ္သြားျခင္း ________________________________

မိဘမွႀကိဳတင္၍ ဆက္လက္-သေဘာတူညီမႈ ေပးသည့္ရက္စြ ဲ
အသက္ ၃ ႏွစ္တြင္ IFSP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္ စတင္ျခင္း • •  (လလ•ရရ•နန)

IEP မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေတာင္းဆိုုရန္ အတြက္ မိဘ
မွဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေပးရန္ သတိေပးသည့္ ရက္စြ ဲ • •  (လလ•ရရ•နန) 

သက္တမ္းတိုုး IFSP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆံုုးသတ္သည့္ရက္ -  • •  (လလ•ရရ•နန)
ကနဦး IEP ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ ရက္စြဲ  • •  (လလ•ရရ•နန)
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္ မိဘ သေဘာတူညီခ်က္ေပးသည္ရက ္ • •  (လလ•ရရ•နန) 
ကနဦး IEP အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္ေန႕ • •  (လလ•ရရ•နန)

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ေမြးကင္းစ ႏွင့္ တြားသြားအရြယ္ (အပိုုင္း င) မွ မူႀကိဳအရြယ္ (အပိုုင္း ခ) သိုု႕ IEP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလက္ခံျပီး ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိပါသလား။   ဟုတ ္  မမွန္ပါ

၁။ ေတြ႕ဆံုုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုုးသပ္ျခင္း 



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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STUDENT PARTICIPATION ON DISTRICT/STATEWIDE ASSESSMENTS AND GRADUATION INFORMATION
ေက်ာင္းျပီးဆံုးရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုမိဘမ်ားအားရွင္းျပျခင္း။   ဟုတ္   မဟုတ္
ျပည္နယ္၏ေက်ာင္းျပီးဆံုးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို www.marylandpublicschools.org တြင္ေတြ ့ရွႏုိငိ္ပါသည္။
အပိုေဒသဆိုင္ရာေက်ာင္းျပီးဆံုးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ __________________________________________________________________________________________________________________________________

လက္ရွိ အိုင္အီးပီ ကာလအြတင္းြတင္ ေမရီလန္း ေပါင္းစပ္ ဆန္းစစ္မႈ အစီအစဥ္ (အမ္စီေအပီ) အား က်င့္သံုးျခင္းြတင္ ပါ၀င္ရန္အြတက္ စီမံကိန္းလက္ရွိ အိုင္အီးပီ ကာလအြတင္းြတင္ ေမရီလန္း ေပါင္းစပ္ ဆန္းစစ္မႈ အစီအစဥ္ (အမ္စီေအပီ) အား က်င့္သံုးျခင္းြတင္ ပါ၀င္ရန္အြတက္ စီမံကိန္း

ေက်ာင္းသားသည္ ၃ တန္း မွ ၈ တန္းအထိ ေမရီလန္း ေပါင္းစပ္ ဆန္းစစ္မႈ အစီအစဥ္ (အမ္စီေအပီ) ဆန္းစစ္မႈမ်ားြတင္ ပါ၀င္ပါ့မည္
 - အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ/စာေပပည  ာ   ဟုတ္   မဟုတါ           သခ်ၤာ  ာ   ဟုတ္္   မဟုတါ     လူမႈေရးရာ ေလ့လာမႈမ်ား (၈ တန္း အြတက္သာ)     ဟုတ္္   မဟုတါ 

ေက်ာင္းသားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းအြတက္ ေမရီလန္း ေပါင္းစပ္ ဆန္းစစ္မႈ အစီအစဥ္ (အမ္စီေအပီ) ဆန္းစစ္မႈမ်ားြတင္ ပါ၀င္ပါ့မည္။

 - အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ/စာေပပညာ ၁   ဟုတ္   မဟုတ္ မဟုတ ္အယ္ဂ်ီ ဘယာ ၁   ဟုတ္   မဟုတ္ ဂ်ီ ၾေသမထရီ   ဟုတ္္   မဟုတ္     အယ္ဂ်ီ ဘယာ ၁   ဟုတ္္   မဟုတ္

ေက်ာင္းသားသည္ ဆန္းစစ္သည့္ အတန္းြတင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ သိပၸံ စံႏႈန္းမ်ား (အန္ဂ်ီအက္စ္အက္စ္) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေမရီလန္း ေပါင္းစပ္ သိပၸံ ဆန္းစစ္မႈ (အမ္အိုင္အက္စ္ေအ) ြတင္ ပါ၀င္ပါ့မည္။ - (၅၊ ၈ တန္း)   ဟုတ္္   မဟုတ္

ေက်ာင္းသားသည္ ဆန္းစစ္သည့္ အတန္းြတင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ သိပၸံ စံႏႈန္းမ်ား (အန္ဂ်ီအက္စ္အက္စ္) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေမရီလန္း ေပါင္းစပ္ သိပၸံ ဆန္းစစ္မႈ (အမ္အိုင္အက္စ္ေအ) ြတင္ ပါ၀င္ပါ့မည္။    ဟုတ္္   မဟုတ္

ေက်ာင္းသား/သူသည္ေမရီလန္းျပည္နယ္အ ထက္တန္းေက်ာင္း စစ္ေဆးမွဳ (HSA) မွစစ္ေဆးသည့္ဘာသာရပ္မ်ားြတင္ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ပါမည္။ - အစိုးရ   ဟုတ္္   မဟုတ္

IEP အြဖဲ ႔ေကက်ာင္းသားသည္ အျခားပညာေရးေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ေပၚ မူတည္ၿပီး အျခားနည္းျဖင့္ဆန္းစစ္မႈြတင္ ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ပါသလား။

(အိုင္အီးပီ အြဖဲ႔မ်ားအြတက္ လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၏ ေနာက္ဆြက္တဲ ေအ ကို ျဖည့္ြစက္ပါ။ အျခား ဆန္းစစ္မႈမ်ား ႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို အျခားစံႏႈန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းြတင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႏွစ္စဥ္စာြရက္စာတမ္းျပဳစုထားၿပီး ေက်ာင္းသား၏ 
အီလေက္ထရာနစ္ ဖိုြင္တဲထဲြတင္ ြတဲထားရပါမည္။)   ဟုတ္္   မဟုတ္

        သတ္မွတ္ထားသည့္အတန္းြတင္းြတင္ အျခားပညာေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈစံႏႈန္းမ်ား ေအပၚေအျခခံသည့္ အျခားဆန္းစစ္မႈ ြတင္ ေက်ာင္းသားပါ၀င္မႈအား မိဘမ်ားက နားလေည္သဘာတူပါသလား။

             •အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အႏုပညာ (၃-၈ တန္း၊ ၁၁ တန္း)    •သခၤ်ာ (၃-၈ တန္း၊ ၁၁ တန္း)    •သိ ပၸ ံ (၅၊ ၈၊ ၁၁ တန္ းအြတ က္ သာ)

               မတူပါ - စာျဖင္ ့ျငင္းဆိုသည္ ့ရက္စ ြ ဲ        •        •                        တူပါသည္ - ေသဘာတူသည္ ့ရြက္စ ဲ         •        •                 

                IEP အြဖဲ ႔ အစည္းေအ၀းလုပ္သည့္ရက္မွ ရံုးြဖင့္ရက္ ၁၅ ရက္အြတင္း ေအၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွ

အျခားစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားမႈြတင္ ပါ၀င္ရန္ စီမံကိန္းအျခားစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားမႈြတင္ ပါ၀င္ရန္ စီမံကိန္း
အိုင္အီးပီအြဖဲ႔က ေက်ာင္းသားအား အျခားစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးသင္ၾကားရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီလား။ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ္ ရရန္ အမွတ္မ်ားမရဘဲျဖစ္ေနမည္လား။  

(အိုင္အီးပီ အြဖဲ႔မ်ားအြတက္ လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၏ ေနာက္ဆြက္တဲ ေအ ကို ျဖည့္ြစက္ပါ။ အျခား ဆန္းစစ္မႈမ်ား ႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို အျခားစံႏႈန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းြတင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ႏွစ္စဥ္စာြရက္စာတမ္းျပဳစုထားၿပီး ေက်ာင္းသား၏ 
အီလေက္ထရာနစ္ ဖိုြင္တဲထဲြတင္ ြတဲထားရပါမည္။)    ဟုတ္   မဟုတ 

အျခားစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ၾကားျခင္းကို မိဘမ်ားက ေသဘာတူညီပါသလား။
               မတူပါ - စာျဖင္ ့ျငင္းဆိုသည္ ့ရက္စ ြ ဲ        •        •                        တူပါသည္ - ေသဘာတူသည္ ့ရြက္စ ဲ         •        •                 

                IEP အြဖဲ ႔ အစည္းေအ၀းလုပ္သည့္ရက္မွ ရံုးြဖင့္ရက္ ၁၅ ရက္အြတင္း ေအၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွ  ိွ

စစ္ေဆးမွဳဆံုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အြတေက္အျခခံသည့္ ေအထာက္အထား   

ေက်ာင္းသားသည္ ေအာက္ပါအတန္းကို တက္ေရာက္ေနပါသည္။   ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္လက္မွတ    ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ္

ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိျပဳရန္ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိျပဳရန-္ - ေက်ာင္းသား/သူသည္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာသ့ုိမဟုတ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ားြတင္ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ရန္ေမးျမန္းခံရႏိုင္ပါသည္။ ြခင့္ျပဳထားသည့္ေအထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ားကုိႏိုင္ငံဆုိင္ရာ/အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ားအြတက္သာြခင့္ျေက်ာင္းသား/သူသည္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာသ့ုိမဟုတ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ားြတင္ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ရန္ေမးျမန္းခံရႏိုင္ပါသည္။ ြခင့္ျပဳထားသည့္ေအထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ားကုိႏိုင္ငံဆုိင္ရာ/အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ားအြတက္သာြခင့္ျ
ပဳပါသည္။ ပဳပါသည္။ 

HAS HAS သက္ညွာြခင့္အြတက္အရည္အခ်င္းမွ ီ ႏိ ုင္သည့္အထက္ တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအြတက္ျပီးေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္သက္ညွာြခင့္အြတက္အရည္အခ်င္းမွ ီ ႏိ ုင္သည့္အထက္ တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအြတက္ျပီးေအာင္ ျပဳလုပ္ရန ္ 

IEP အြဖ ဲ ့ေမွက်ာင္းသား/သူ၏သက္ညွာြခင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လုပ္ငန္းအြတက္သက္ဆိုင္သည္မ်ားကိုေြဆးေႏြးျပီးျဖစ္ျပိး HAS သက္ညွာမွဳေထာက္ခံျခင္းကိုေဒသဆိုင္ရာပညာေရးမွဳးထံသို့ ေထာက္ခံအားေပးသည္။ 

 ဟုတ္ (အကယ္၍ဟုတ္ပါက ေထာက္ခံသည့္ေန့ရက္ကိုေဖာ္ျပပါ။) _______________   _______________    မဟုတ္

ေဒသ/ျပည္နယ္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမွဳမ်ားတြင္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားပါ၀င္မွဳႏွင့္ ေက်ာင္းျပီးဆံုးျခင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား

၁။ ေတြ႕ဆံုုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုုးသပ္ျခင္း 



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /

စာမ်က္ႏွာ 5

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွဳအက်ဥ္းအဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွဳအက်ဥ္း
ေက်ာင္းသားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္  သို့မဟုတ္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွဳစစ္ေဆးျခင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမွမည္သို့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နည္း။
စစ္ေဆးမွဳရက္စဲြ  • •  (လလ•ရရ•နန)      အားလံုးေပါင္းစပ္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္

 ၀င္ေရာက္ေနသည္      စတင္ေပၚထြန္းေနသည္    ဖြ ံ ့ျဖိဳးေနသည ္     က်ယ္ျပန့္ေနသည္      ဆက္ႏြယ္ေနသည ္    
 ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ 

ျခားနားသည့္ ျခားနားသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မွဳ စစ္ေဆးျခင္းတြင္ေက်ာင္းသား/သူမွမည္သို့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နည္း။
စစ္ေဆးမွဳရက္စဲြ  • •  (လလ•ရရ•နန)   အားလံုးေပါင္းစပ္ထားသည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္ 

 စတင္ေနသည္     ရွာေဖြေလ့လာေနသည္     ေစ့စပ္ပါ၀င္ေနသည္     ၀င္ေရာက္ေနသည     စတင္ေပၚထြန္းေနသည္

ျပည္နယ္အ၀ွမ္း ေမရီလန္း ဘက္ေပါင္းစုံ ဆန္းစစ္မႈ အစီအစဥ္ (အမ္စီေအပီ) စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အက်ဥ္းခ်ံဳးျပည္နယ္အ၀ွမ္း ေမရီလန္း ဘက္ေပါင္းစုံ ဆန္းစစ္မႈ အစီအစဥ္ (အမ္စီေအပီ) စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အက်ဥ္းခ်ံဳး
အကယ္၍သက္ဆုိင္ပါက ေနာက္ေန့ြစဲပါျပဳလုပ္သည့္ မူၾကိဳအဆင္သင့္ရွိမွဳစစ္ေဆးျခင္းြတင္မူၾကိဳအဆင္သင့္ရွိမွဳစစ္ေဆးျခင္းြတင ္(KRA) ေက်ာင္းသား/သူမွမည္သို့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နည္း။         •        •             

၃-၈ တန္း အမ္စီေအပီ ဆန္းစစ္မႈြတင္ ေက်ာင္းသား၏ ြစမ္းေဆာင္ႏိုြင္စမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။       •       •             ?

လက္ရွိတိုင္း-လက္ရွိတိုင္း-
တာမွဳအမွတ္တာမွဳအမွတ္

ယခင္ႏွစ္၏တိုင္း-ယခင္ႏွစ္၏တိုင္း-
တာမွဳအမွတ္တာမွဳအမွတ္ လက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ားလက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ား

အမ္စီေအပီ အတန္းအတန္း အခ်ိဳးခ် အခ်ိဳးခ် 
အမွတ္္အမွတ္္ အတန္းအတန္း အခ်ိဳးခ် အခ်ိဳးခ် 

အမွတ္္အမွတ္္ အဆင့္ ၁အဆင့္ ၁ အဆင့္ ၂အဆင့္ ၂ အဆင့္ ၃အဆင့္ ၃ အဆင့္ ၄အဆင့္ ၄ အဆင့္ ၅အဆင့္ ၅

အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ

သခ်ၤာ

အယ္ဂ်ီဘယာ သက္ဆုိင္ပါက

လူမႈေရးရာ ေလ့လာမႈ 
(၈ တန္း)

အမ္အိုင္အက္စ္ေအ အတန္းအတန္း အခ်ိဳးခ် အခ်ိဳးခ် 
အမွတ္အမွတ္ အတန္းအတန္း အခ်ိဳးခ် အခ်ိဳးခ် 

အမွတ္အမွတ္ အဆင့္ ၂အဆင့္ ၂ အဆင့္ ၃အဆင့္ ၃ အဆင့္ ၄အဆင့္ ၄ အဆင့္ ၅အဆင့္ ၅

သပိၸံ  
(၅တန္း၊ ၈တန္းမ်ားသာ

၁။ ေတြ႕ဆံုုျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ သံုုးသပ္ျခင္း 

ၿခံဳငုံ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းၿခံဳငုံ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း
 ေပၚေပါက္ေနသည္    ျဖစ္ခါနီးၿပ ီ   ပသေနသည   

 အျခား(ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရမွတ္မ်ား မမွန္ႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္းစစ္မႈ 
မ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။)

 မၿပီးဆုံးေသာ ဆန္းစစ္မႈ (အခ်ိဳ႕ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ)

အဓိက အဆင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအဓိက အဆင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရမွတ္ရမွတ္ ပမာဏပမာဏ
 ဘာသာစကား ႏွင့္ စာေပ 202-298

 သခၤ်ာ 202-298

 လူမႈေရးအေျခခ 202-298

ၿခံဳငုံ ရမွနၿခံဳငုံ ရမွန ______________ (ပမာဏ။ ။ 202-298)  ကိုယ္လက္က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 202-293

အကယ္၍သက္ဆုိင္ပါက ေနာက္ေန့စြဲပါျပဳလုပ္သည့္ ျခားနားသည့္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမွ မည္သို့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္နည္း။  
• •  ?

လက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ားလက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ား

DLM အခ်ိဳးခ် အမွတ္အခ်ိဳးခ် အမွတ္ အဆင့္ ၁အဆင့္ ၁ အဆင့္ ၂အဆင့္ ၂ အဆင့္ ၃အဆင့္ ၃ အဆင့္ ၄အဆင့္ ၄

အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ

သခ်ၤာ

ေအအယ္လ္တီေအအယ္လ္တ-ီ-အမ္အိုင္အအမ္အိုင္အ
က္စ္ေအ (က္စ္ေအ (DLM)

အခ်ိဳးခ် အမွတ္အခ်ိဳးခ် အမွတ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျဖစ္ေပၚေနေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ဦးတည္ခ်က္ကို 
ခ်ဥ္းကပ္မႈခ်ဥ္းကပ္မႈ

ဦးတည္ခ်က္ဦးတည္ခ်က္ အဆင့်မြင့့်္အဆင့်မြင့့်္

သိပၸံ (၅၊ ၈၊ ၁၁ တန္း 
အတြက္သာ)

အထက္တန္းေက်ာင္း အမ္စီေအပီ ဆန္းစစ္မႈတြင္ ေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိပါသနည္း။ • •  ?

အမ္စီေအပီ 
ေနာက္ဆံုးလက္ရွိ-ေနာက္ဆံုးလက္ရွိ-
တိုင္းတာမွဳအမွတ္တိုင္းတာမွဳအမွတ္

ယခင္တိုင္း-ယခင္တိုင္း-
တာမွဳအမွတ္တာမွဳအမွတ္

လက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ားလက္ရွိေနာက္ဆံုးကြ်မ္းက်င္မွဳအဆင့္မ်ား
စံသတ္မွတ္ခ်က္

ကုုိက္ညီပါ
သလား

ေပါင္းကူး 
အစီအစဥ္
ပါဝင္သူ

အစားထိုးသ-
ည့္စစ္ေဆးမွဳအဆင့္ အဆင့္ 

၁၁
အဆင့္ အဆင့္ 

၂၂
အဆင့္ အဆင့္ 

၃၃
အဆင့္ အဆင့္ 

၄၄
အဆင့္ အဆင့္ 

၅၅

အဂၤလိပ္ဘာသာအႏုပညာ
(ELA)/စာေပပညာ
(၁၀ တန္း)

 Y   N  Y   N  Y   N

ဂဏန္းသခ်ာၤ ၁ဂဏန္းသခ်ာၤ ၁  Y   N  Y   N  Y   N

ဂ်ီႀသေမထရီသခ်ၤာဂ်ီႀသေမထရီသခ်ၤာ  Y   N  Y   N  Y   N

ဂဏန္းသခ်ာၤၤ ၂  Y   N  Y   N  Y   N

အသုံးျပဳႏုိင္ပါက အတ္ိခ်္အက္ေအစ ္ေအနျဖင့္ ေက်ာင္းသား၏ ြစမ္းေဆာငရ္ည္ မည္မွ်ရိွပါသနည္း။           •            •                         ?

အထက္တန္းေက်ာင္းဆန္းစစ္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းဆန္းစစ္မႈ  
((အိတ္ခ်္အက္စ္ေအစ္အိတ္ခ်္အက္စ္ေအစ္))

ေအာင္
မွတ္

ေက်ာင္းသား
၏

ပထမရမွတ္

ေက်ာင္းသား
၏

ဒုုတိယရမွတ္

ေက်ာင္းသား 
၏ အျမင့္ဆုုံး

အမွတ္

စံသတ္မွတ္ခ်က္
ကုုိက္ညီပါ
သလား

ေပါင္းကူး 
အစီအစဥ္
ပါဝင္သူ

အစားထိုးသ-
ည့္စစ္ေဆးမွဳ

ဂဏန္းသခ်ာၤ/
အခ်က္အလက္စိစစ္ျခင္း  Mod

412  Y   N  Y   N  Y   N

ဇီဝေဗဒ  Mod 400  Y   N  Y   N  Y   N

အဂၤလိပ ္  Mod 396  Y   N  Y   N  Y   N

အစိုုးရ  Mod 394  Y   N  Y   N  Y   N

အစိုုးရႏွင့္ ပူးတြဲ ရမွတ္ 1602  Y   N  Y   N  Y   N

အစိုုးရ မပါပဲ ပူးတြဲ ရမွတ္ 1208  Y   N  Y   N  Y   N

အထက္တန္းေက်ာင္း 
အမ္အိုင္အက္စ္ေအ  Y   N  Y   N  Y   N



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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စတင္မွဳေစာသည့္သင္ယူျခင္းကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား  လူမွဳေရးအေျခခံမ်ား
 ဘာသာစကားႏွင့္စာေပပညာ
 သခ်ၤာ
 သိပၸံ
 လူမွဳေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား
 ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာမွဳႏွင့္ၾကီးထြားဖြံ ့ျဖိဳးမွဳ
 အႏုပညာ

ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ား ရွိပညာေရးဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ စာရြက္စာတမ္းမွာ 
ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ရည္ညြန္း(မ်ား) ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ပညာေရးဆိုင္ရာႏွင့္လုပ္ကိုင္မွဳဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္မ်ား တစ်ဦးချင်းအလိုက်အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုရလဒ်
များ၊ စာသင်ခန်းအခြေခံသည့်အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုများ၊ ခရိုင်ဒေသအကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုများ၊ စာသင်ခန်း
အခြေခံသည့်စူးစမ်းရှာဖွေမှုများ၊ မိဘအချက်အလက်၊ သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် ကျောင်းသားထည့်သွင်းမှု
နှင့် အထွေထွေပညာရေးဆရာထည့်သွင်းမှုပါဝင်သည့် ဒေတာရင်းမြစ်မျိုးစုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။)  ____

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

စစ္ေဆးမွဳရွာေဖြေတြ ့ရွိမွဳအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၀င္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအ၀င္) _______________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ဤက႑သည္ ကေလး၏ ပညာေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိပါသလား။  ဟုတ္္္   မဟုတ္

၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ရည္ညႊန္း(မ်ား) ________________________________________________________________________

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင္ ့___________________________________________________________________

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

စစ္ေဆးမႈရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဝင္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအဝင္) _________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

ရည္ညႊန္း(မ်ား) _____________________________________________________________________________________

လက်ရှိသင်ကြားပို့ချမှုအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်္းအဆင့္စြမ္းေဆာင္ရည္  _________________________________________

တစ်ဦးချင်းအလိုက်အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုရလဒ်များ၊ စာသင်ခန်းအခြေခံသည့်အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုများ၊ ခရိုင်ဒေသအကဲဖြတ်
တွက်ချက်မှုများ၊ စာသင်ခန်းအခြေခံသည့်စူးစမ်းရှာဖွေမှုများ၊ မိဘအချက်အလက်၊ သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် ကျောင်းသား
ထည့်သွင်းမှုနှင့် အထွေထွေပညာရေးဆရာထည့်သွင်းမှုပါဝင်သည့် ဒေတာရင်းမြစ်မျိုးစုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။)

သင်ကြားပို့ချသည့်  အတန်းအဆင့်ဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်းအချက်အလက် (လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကျော်က ကျောင်းသား၏ တိုးတက်မှုနှုန်းကို 

မှတ်တမ်းတင်သည်)- _______________________________________________________________________________________________

ကျောင်းပညာသင်နှစ် သင်ကြားပို့ချမှုအတန်းအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်

ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သုုိ႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

BEHAVIORAL  _____________________   

ရည္ညႊန္း(မ်ား) ________________________________________________________________________

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင္ ့___________________________________________________________________

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

စစ္ေဆးမႈရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဝင္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအဝင္) _________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

ရည္ညႊန္း(မ်ား) ________________________________________________________________________

စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင္ ့___________________________________________________________________

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

စစ္ေဆးမႈရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ဝင္ေရာက္သည့္ရက္စြဲအပါအဝင္) _________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ဤဧရိယာသည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

က်န္းမာေရး  _______________________  

ပညာေရး _________________________    ပညာေရး နယ္ပယ္မ်ား ရွိ ပညာေရးဆိုုင္ရာေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ စာရြက္စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပပါအတိုုင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုုယ္ကာယ  _______________________

၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္

အမူအက်င္ ့ _______________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /

စာမ်က္ႏွာ 8
၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္

ကေလးသည္သူ၏အခ်ိန္ကိုမည္သည့္ေနရာတြင္အသံုးခ်ပါသနည္း။

 ကေလးထိန္းသိမ္းေရးစင္တာ ္  မိသားစုအေထာက္အကူျပဳစင္တာတြင္  မိဘ၏အလုပ္ခြင္တြင္  ျပည္သူ ့ဆိုင္ရာမူၾကိဳအစီအစဥ္တြင္
 ကေလး၏ေနထိုင္အိမ္တြင ္  မိသားစု၀င္၏အိမ္တြင္ ္  ပန္းျခံမ်ားႏွင့္အပန္းေျဖမွဳဆိုင္ရာအစီအစဥ္သို့လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင ္  ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေနရာတြင္
 Early Head Start/Head Start အစီအစဥ္တြင ္  ဂ်ဴဒီစင္တာ (Judy Center) တြင္ ္  ေက်ာင္းမေနမွီအရြယ္ ကစားသည့္အဖြဲ ့တြင ္  ယာယီေနရာတြင္
 မိသားစုမွကေလးထိန္းျခင္းတြင္ ္  စာၾကည့္တိုက္တြင ္  ပုဂၢလိကဆိုင္ရာမူၾကိဳ/ကေလးထိန္းေက်ာင္းတြင ္  အျခား ________________________________

ေက်ာင္းမေနမွီအသက္အရြယ္ကေလး၏ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈလက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္တို့ အေပၚတြင္မိဘမ်ားမွ မည္သည့္စိုးရိမ္မွဳမ်ားရွိသနည္း။ ________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ကေလး၏အားနည္းခ်ိဳ ့ယြင္းမွဳမွ အသက္အရြယ္ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ သူ/သူမ၏၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ပါ၀င္ျခင္းမ်ားကို မည္သို့ထိခိုက္မွဳရွိ သနည္း။ _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

လက္ေတြ ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ဧရိယာ ၃ ခုအေပၚတြင္ကေလး၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကေလးမ်ားမွ အိမ္တြင္၊ လူမွဳအသုိင္းအ၀ိုင္းတြင္၊ ေန့ကေလးထိန္းသ့ုိမူၾကိဳ ေက်ာ
င္းအစီအစဥ္မ်ားစသည့္ေနရာမ်ားတြင္တက္ၾကြမွဳႏွင့္ေအာင္ျမင္မွဳရိွသူမ်ား 
ျဖစ္ရန္သူတုိ ့မွလက္ေတြ ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ ဧရိယာ ၃ ခုတြင္ကြ် မ္းက်င္မွဳမ်ား 
ကုိဖြ ့ံျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္လုိအပ္ပါသည္။ ၁) ေကာင္းမြန္သည့္လူမွဳေရး-
စိတ္ခံစားမွဳ ဆုိင္ရာကြ် မ္းက်င္မွဳမ်ားကုိဖြ ့ံျဖိဳးေစျခင္း ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား 
၂) အသိပညာႏွင့္ကြ် မ္းက်င္မွဳမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ျခင္းႏွင့္အသုံးခ်ႏုိင္ျခင္း (၃) 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္၀ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား 
အသံုးျပဳမႈ။္ ကေလး၏တဦးျခင္းဆုိင္ရာတုိးတက္မွဳကုိ သူ/သူမႏွင့္အျခားသက္ရြ
ယ္တူမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍နားလည္မွဳရရိွရန္ မ်ားျပားသည့္သတင္းရည္ညြန္းမ်ားမွသတ
င္းအခ်က္မ်ားကုိအသံုးျပဳထားပါသည္။ ထုိရည္ညြန္းမ်ားတြင္မိသားစု၏ စုိးရိမ္မွဳ
မ်ားႏွင့္ဦးစားေပးမွဳမ်ား ႏွင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆုိင္ရာေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

ကေလးမွမည္သို ့ျပဳလုပ္သနည္း။ကေလးမွမည္သို ့ျပဳလုပ္သနည္း။…

ကေလး၏အားသာခ်က္မ်ားကေလး၏အားသာခ်က္မ်ား

ကေလးမမွညသ္ည္အ့ရာမ်ားကုိလပုက္ိငု္
ရန္ႏွစ္သက္ပါသနည္း။ ကေလးမွမည္သို့ 
ေသာကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို ျပသျခင္းသုိ့မ
ဟုတ္စတင္ျပသျခင္းမ်ား ရွိပါသနည္း။

ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ကေလးမွမည္သည့္အရာမ်ားသို့မဟုတ္အျ
ပဳအမူမ်ားကိုမျပဳလုပ္ျခင္းသို့မဟုတ္ျပဳလု
ပ္ရန္ အခက္အခဲရွိျခင္းမ်ားရွိသနည္း။ ကေ
လးမွမည္သည့္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားသို့ကြ်မ္းက်
င္မွဳဧရိယာ မ်ားတြင္ထည့္စဥ္းစားသင့္သ
ည့္အကူအညီမ်ားႏွင့္/သုိ့ေလ့က်င့္မွဳမ်ားလုိ
အပ္ပါသနည္း။

ကေလး၏ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုသူ/သူမႏွင့္အျခားသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ မည္သို့ ႏွိဳင္းယွဥ္ႏိုင္သနည္း။ကေလး၏ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုသူ/သူမႏွင့္အျခားသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ မည္သို့ ႏွိဳင္းယွဥ္ႏိုင္သနည္း။
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍။

 ယခုဧရိယာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ/သူမ၏အသက္အရြက္အတြက္ကြ်ႏ္ု္ပ္တို့ ေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားရွိပါသည္။
 ယခုဧရိယာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ/သူမ၏အသက္အရြက္အတြက္ကြ်ႏ္ု္ပ္တို့ ေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားရွိပါသည္။ သို့ေသာ္ စိုးရိမ္မွဳအခ်ိဳ ့လည္းရွိ ပါသည္။
 အသက္အရြယ္ဆုိင္ရာေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳအမ်ားစုကိုျပသည္။ သို့ေသာ္ယခုဧရိယာတြင္အသက္ပိုငယ္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွဳအခ်ိဳ ့ကိုဆက္လက္ျပသမွဳရွိသည္။
 အသက္အရြယ္ဆုိင္ရာေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုတခါတေလ ျပသည္။ သို့ေသာ္သူ/သူမ၏ကြ်မ္းက်င္မွဳအမ်ားစုသည္ယခုဧရိယာ၏ အသက္အရြယ္အတြက္ေမ်ွာ္လင့္သည္မ်ားမဟုတ္ေသးပါ။
  သူ/သူမ၏အသက္အရြယ္ဆိုင္ရာေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကုိ အသံုးခ်မွဳမရွိေသးပါ။ သို့ေသာ္ယခုဧရိယာတြင္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးၾကီး ျပီးအနီးဆံုးျဖစ္သည့္အေျခခံကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို သူ/
သူမမွအသံုးျပဳသည္။
 ယခုဧရိယာတြင္သူ/သူမ၏အသက္အရြက္အတြက္သင့္ေတာ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား ရရွိရန္ ကူညီမည့္စတင္ေနသည့္သို့မဟုတ္ အနီးဆံုးျဖစ္သည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား ကိုျပသည္။
  လုပ္ေဆာင္မွဳကို အသက္ပိုငယ္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားဟုေဖာ္ျပ ႏိုင္သည္။ သူ/သူမွအေစာပိုင္းကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုျပေနေသာ္လည္း ယခုဧရိယာႏွင့္အနီးဆံုးအေျခခံသို  ့
မဟုတ္ေမ်ွာ္လင့္သည့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ား မဟုတ္ေသးပါ။

ကေလး၏ရလဒ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (COS)   အ၀င္   ၾကားကာလ  အထြက  မဆိုင္
COS ျပီးဆံုးသည့္ေန့စြဲး ____________________________

ရည္ညြန္းမ်ား ______________________________________________________________________
 □ မိဘ၏ထင္ျမင္မွဳမပါဘဲေကာက္ယူခဲ့သည္။

ေကာင္းမြန္သည့္လူမွဳေရး-စိတ္ခံစားမွဳ ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုဖြံ ့ျဖိဳးေစျခင္း  ေကာင္းမြန္သည့္လူမွဳေရး-စိတ္ခံစားမွဳ ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုဖြံ ့ျဖိဳးေစျခင္း  
ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား

• မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္
• အျခားလူၾကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္/ဆက္သြယ္သည္
• ေမာင္ႏွမမ်ား/အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္/ဆက္သြယ္သည္
• စိတ္ခံစားမွဳမ်ားႏွင့္စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကိုေျပာဆို/လုပ္ကိုင္သည္

•  လူမွဳေရးဆက္ဆံမွဳမ်ားႏွင့္ကစားခ်ိန္မ်ားတြင္အျခားသူမ်ား  
ႏွင့္ထိေတြ ့ဆက္ဆံသည္

• ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေနရာမ်ားတြင္ေျပာင္းလဲမွဳကိုလက္ခံႏိုင္သည္
• လူမွဳေရးဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ားကိုနားလည္ျပီးလိုက္နာသည္

အေပၚရွိစာရင္းမွ အမွတ္ေပးအဆင့္ကုိေရြးပါ။
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍ - ____________________________________________________

အကယ္၍ မူလအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္မွသာ ေျဖဆ္ုိရန္လုိအပ္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံး အားသာခ်က္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမႈ-စိတ္ခံစာခ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္  
အေကာင္းဘက္ကို ေရွးရွဳ႕သည့္ စြမ္းေဆာင္စြမ္း ႏွင့္ အျပဳအမူအသစ္မ်ားအား ကေလးလုပ္ေဆာင္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသလား။

 ဟုတ္  မဟုတ္

အသိပညာႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း  အသိပညာႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း  

•  ေျပာဆိုဆက္သြယ္သည္ (ဥပမာ။ လက္ျဖင့္ျပသည့္ဘာသာ၊ စကားေျပာ 
ေ၀ါဟာရ၊ တိုးပြားေစသည့္စက္၊ ရုပ္ပံုလကၡဏာမ်ား)

•  စကားလံုးမ်ား/ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကိုေန ့စဥ္ေနရာ (ကစားခ်ိန္အပါအ၀င္) 
မ်ားတြင္အသံုးျပဳသည္

• စာအုပ္မ်ား၊ရုပ္ပံုမ်ား၊ပံုႏွိပ္မ်ားနွင့္ဆက္ႏြယ္မွဳရွိသည္
• အေျခအေနအသစ္မ်ားတြင္ျပသနာေျဖရွင္းႏိုင္သည္
• အၾကိဳပညာေရးဆိုင္ရာအယူအဆမ်ားကိုနားလည္သည္
• လမ္းညြန္မွဳမ်ားကိုနားလည္ျပီးျပန္လည္တုန့္ျပန္သည္

အေပၚရွိစာရင္းမွ အမွတ္ေပးအဆင့္ကုိေရြးပါ။
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍ - ____________________________________________________

အကယ္၍ မူလအားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္မွသာ ေျဖဆ္ုိရန္လုိအပ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးျဖစ္သည့္အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေျဖျပီးေနာက္တြင္ ကေလးမွ ေကာင္းမြန္သည့္လူမွဳေရး- 
စိတ္ခံစားမွဳဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳသို့မဟုတ္အျပဳအမူအသစ္မ်ားကိုျပသျခင္းရွိပါသလား။

 ဟုတ္  မဟုတ္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္၀ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား အသံုးျပဳမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္၀ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား အသံုးျပဳမႈ

• အလုိရွိသည္မ်ားႏွင့္လုိအပ္သည္မ်ားကိုေျပာဆိုသည္
• ကိုယ္ပိုင္က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးအတြက္အေထာက္အကူ ျပဳသည္
•  မိမိကိုယ္ကိုဂရုစိုက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္သည္ (အစာေကြ်းျခင္း၊အ၀တ္၀တ္ျခင္း၊ 

အိမ္သာသံုးျခင္း)
• အလုိရွိသည္မ်ားႏွင့္လုိအပ္သည္မ်ားေနာက္က်ရရွိျခင္းကိုတံု့ျပန္သည္
• လိုအပ္ပါကအကူအညီေတာင္းခံသည္
• ပစၥည္းအရာမ်ားကိုရယူရန္သြားသည္။

အေပၚရွိစာရင္းမွ အမွတ္ေပးအဆင့္ကုိေရြးပါ။
အသက္ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္၍ - ____________________________________________________

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

 ဟုတ္  မဟုတ္

ေက်ာင္းမေနမွီအသက္အရြယ္ - ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး အစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘ၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကိုု ေဖာ္ျပပါ။  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေက်ာင္းသား၏ အားသာခ်က္မ်ား ၊ စိတ္ဝင္စားသည့္ ေနရာမ်ား ၊ ထူးျခားေသာ တစ္ကိုုယ္ေရ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈမ်ား ၊ တစ္ကိုုယ္ေရ စြမ္းေဆာင္ ႏိုုင္မႈမ်ား ကိုု ေဖာ္ျပပါ။ (သင့္ေတာ္ပါက လိုုအပ္သည္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းျပီး ရလဒ္အတြက္ 
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ထည့္သြင္းပါ။)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေက်ာင္းသား၏ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈသည္ သူ/သူမ ၏ အေျခခံ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္မႈ အေပၚ အဘယ္သုုိ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါသနည္း။

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေက်ာင္းေနသည့္အသက္အရြယ္ - ပညာေရးေအာင္ျမင္မႈ၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္

၂။ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ လက္ရွိ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ေတြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)
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ဆုံးျဖတ္ခ်က္(မ်ား)။ ။္ဆုံးျဖတ္ခ်က္(မ်ား)။ ။္ ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား) လိုအပ္သည္္ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား) လိုအပ္သည္္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား)အတြက္ လိုအပ္ပါသည္ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား)အတြက္ လိုအပ္ပါသည္

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

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

မဟုတ္္္မဟုတ္္္ ဟုတ်ဟုတ်
ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းေဒတာ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္

 ေက်ာင္းသားသည္ ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား) ႏွင့္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား)ကို လိုအပ္ပါသည္။ ဟုတ်ဟုတ်္္္္ ဟုတ်ဟုတ်
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက လိုအပ္သည့္ စက္ကိရိယာ(မ်ား)ကို အာရုံစိုက္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ 

ထပ္ေဆာင္းေဒတာ ေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္

  ေက်ာင္းသားသည္ ေအတီ စက္ကိရိယာ(မ်ား)ကုိ လုိအပ္ပါသည္ သုိ႔ေသာ္ ေအတီ ၀န္ေဆာင္မႈ(မ်ား)ကုိ မလုိအပ္ပါ။ ဟုတ်ဟုတ်္္္္ မဟုတ္မဟုတ္

ေက်ာင္းသားသည္ မ်က္စိကန္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

မ်က္စိမျမင္ျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ အျမင္အာရံုု ခ်ိဳ႕ယြင္း ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ၊ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ မ်က္မျမင္စာျဖင့္ ဖတ္ျခင္း ၊ ေရးျခင္း အတြက္ မသင့္ေတာ္ဟုု IEP အဖြဲ႕မွ ဆံုုးျဖတ္သည့္ အေျခ အေနမွ လြဲ၍ ညြန္ႀကားခ်က္မ်ားကိုု 
မ်က္မျမင္စာျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ၊ မ်က္မျမင္စာ အသံုုးျပဳျခင္း တိုု႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ပါမည္။  
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  • •  (လလ•ရရ•နန) အိုအန္အမ္ ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည့္ သင့္ေတာ္မႈရွိပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း __________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
မိဘမ်ားအား ေမရီလန္း မ်က္မျမင္ေက်ာင္းႏွင့္ပက္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးၿပီးၿပီလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

ဆက္သြယ္ေရး (လိုုအပ္ပါသည္)

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အထူး ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ လိုုအပ္ပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

(လိုုအပ္ပါက ၊ သီးျခား လိုုအပ္ခ်က္ကိုု ေဖာ္ျပပါ) ____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ နည္းပညာ (AT) (လိုုအပ္ပါသည္)

မ်က္စိမျမင္ သိုု႕မဟုုတ္ အျမင္အာရံုု ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မသန္မစြမ္းေသာ ေက်ာင္းသား၏ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မႈမ်ား အေပၚ တိုုးတက္မႈ ၊ တည္ျငိမ္မႈ ၊ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ AT ပစၥည္း (မ်ား) ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) လိုုအပ္သည္ဟုု ထင္ျမင္ပါသလား။

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

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။ ။ ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)
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အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာေနသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းသား၏ အိုင္အီးပီတြင္ ေက်ာင္းသား၏ ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား _______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အမူအက်င့္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၏ သင္ယူမႈ သိုု႕မဟုုတ္ အျခားသူမ်ား၏ သင္ယူမႈအား ေနွာင့္ေနွးေစပါက ၊ အက်ိဳးရွိေသာ အမူအက်င့္ က်င့္သံုုးျခင္း ၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ႏွင့္ အဆိုုပါ အမူအက်င့္ကိုု ကိုုင္တြယ္ႏိုုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
က်င့္သံုုးပါမည္။  

  လက္ေတြ႕အမူအက်င့္စစ္ေဆးမႈ (FBA)   စစ္ေဆးသည့္ေန႕ရက္ • •

ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အမူအက်င့္ က်င့္သံုုးသည့္ အစီအစဥ္ (BIP) လိုုအပ္ ပါသလား။    ဟုတ္   မဟုတ္

  အမူအက်င့္ က်င့္သုုံးသည့္ အစီအစဥ္       က်င့္သံုုးသည့္ရက္ • •

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

 အျပဳအမူဆိုင္ရာ ကုသမႈ အစီအစဥ္ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို အသုံးျပဳရန္ မိဘက သေဘာတူညီပါသလား။

  သေဘာတူပါသည္္ - စာျဖင့္သေဘာတူသည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ • •       သေဘာမတူပါ ္- စာျဖင့္ကန္႔ကြက္သည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ • •

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

  သေဘာတူပါသည္္ - စာျဖင့္သေဘာတူသည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ • •       သေဘာမတူပါ ္- စာျဖင့္ကန္႔ကြက္သည့္ ရက္စြဲ။ ။ြဲ • •

  သေဘာမတူေၾကာင္းကို အိုင္အီးပီ အဖြဲ႔အစည္းအေဝး ရက္စြဲမွ ရုံးဖြင့္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ိွ
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း __________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာေနသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အမူအက်င့္ က်င့္သံုုးျခင္း 

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

နားမႀကားေသာ သိုု႕မဟုုတ္ အႀကားအာရံုု ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ေက်ာင္းသားသည္ နားပင္းေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

ေက်ာင္းသားမွ အႀကားအာရံုု ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း ၊ နားမႀကားျခင္း ျဖစ္သည့္ အေျခ အေနတြင္ သက္ဆိုုင္ရာ ဘာသာစကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လိုုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ တိုုက္ရိုုက္ဆက္သြယ္ေရး အတြက္ အခြင့္အလန္းမ်ား ၊ ပညာေရး အဆင့္ ၊ လိုုအပ္ခ်က္ 
အျပည့္အစံုု ၊ ေက်ာင္းသား၏ ဘာသာ စကား တိုုက္ရိုု္က္ ညႊန္ႀကားျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏုုိင္သည့္ အမ်ိဳးအစား။

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အတြက္ စာရြက္စာတမ္း __________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

နားမႀကားသူမ်ားအတြက္ ေမရီလန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအား အခ်က္အလက္ ေပးပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အသြင္အျပင္မ်ားေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အသြင္အျပင္မ်ား  
(ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမွျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမွျဖစ္ေစ 

ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစရႏိုင္ပါသည္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစရႏိုင္ပါသည)္
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1b: အသံခ်ဲ႕ျခင္း ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1c: စာအုပ္မွတ ္(ျပန္လည္ေလ့လာရန္ အမယ္မ်ားကို မွတ္ထားျခင္း) ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1e: စာရြက္အႀကမ္းအလြတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1f: အေျဖေရြးခ်ယ္မႈကို အဆုံးသတ္ပါ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1g: ရွင္းျပထားၿပီးသည့္ အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးတည္ခ်က ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1h: အေထြေထြစီမံခန္႔ခြမဲႈ ဦးတည္ခ်က္အား လုိအပ္သလုိ က်ယ္ေလာင္စြာ ႏွင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ဖတ္ျပျခင္း ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1i: အဓိကထား ကိရိယာမ်ား ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1j: နားၾကပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူညံသံေလ်ာ့အရာမ်ား ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1k: လိုင္းဖတ္ အကာ ကိရိယာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1l: ပုံႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကီးခ်ဲ႕ကိရိယာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1m: မွတ္စုစာအုပ္္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1n: ေပၚလာသည့္ စကားလုံး ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1o: ေက်ာင္းသားကို ျပန္လည္လမ္းညႊန္မည္္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1p: စာလုံးေပါင္း စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပစာလုံးေပါင္းစစ္ေဆးကိရိယာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1t: စာေရးကိရိယာမ်ား ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

1u: ဂရပ္ဖစ္သုံးပစၥည္းမ်ား ဟုတ္

1v: အသံထြက္ပစၥည္းမ်ား ဟုတ္ ဟုတ္

ယင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ရိွ သြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကုိၾကည့္ရန္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမံခန္႔ခြသူဲ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည့့္ပါ။

*အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ သီးျခားအခ်က္မ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္မႈအား တိုင္ပင္မည္
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ သြင္ျပင္မ်ား

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ ဆန္းစစ္မႈ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အသြင္အျပင္မ်ားေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ ဆန္းစစ္မႈ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အသြင္အျပင္မ်ား  
(ယင္းအား စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ယင္းအား စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္/

ကုိယ္ပုိင္လုိအပ္ခ်က္ပရုိဖုိင္းလ္ကုိယ္ပုိင္လုိအပ္ခ်က္ပရုိဖုိင္းလ္  [အက္စ္အာအက္စ္အာ/ပီအန္ပီပီအန္ပီ]  တြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ရမညတြင္ အတည္ျပဳႏုိင္ရမည္)  
ေက်ာင္းသားသည္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အသြင္အျပင္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားသည္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အသြင္အျပင္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး 
ကိရိယာမ်ားကိရိယာမ်ား/တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္၊ တန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ရန္ လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္၊ 

တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးရမည္။တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးရမည္။
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1a: အေျဖမ်ားကို ဖုံးကြယ္ျခင္း ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
1d: အေရာင္အရည္အေသြး (ေနာက္ခ/ံႀကိဳက္ေသာအေရာင)္ 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
1r: ၁အာ။ သခၤ်ာ၊ သိပၸ၊ံ ႏွင့္ အစုိးရဆန္းစစ္မႈမ်ားအတြက္ စာသားမွစကားေျပာသုိ႔ ေျပာင္းျခင္း (ေက်ာင္းသား၏ 
သခၤ်ာအတြက္ အက္စ္အာ/ပီအန္ပီသည္ စာသားအတြက္သာ သုိ႔မဟုတ္ စာသားႏွင့္ဂရပ္ပံုမ်ားလည္းပါ၀င္ေၾကာ
င္း သီးျခားေဖာ္ျပရမည္။ စာသားအတြက္သည္သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က႑မ်ားအတြက္သာ အက်ံဳး၀င္သည္။)

ဟုတ္ 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 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ရိွ သြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကုိၾကည့္ရန္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမံခန္႔ခြသူဲ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည့့္ပါ။
*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ သြင္ျပင္မ်ား

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တင္ျပေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တင္ျပေနရာထုိင္ခင္းမ်ား 
ေပးျခင္း ေပးျခင္း (စမ္းသပ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ ရက္စြ ဲမတုိင္မစမ္းသပ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ ရက္စြ ဲမတုိင္မီ IEP သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၄ စီမံကိန္းတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၄ စီမံကိန္းတြင္ 

ေနရာထုိင္ခင္းရရန္ ျပဳစုခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ေနရာထုိင္ခင္းရရန္ ျပဳစုခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္  ((အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္) 
ဤစီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္ရိွ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ ဤစီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္ရိွ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ 
ႏွင့္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေနရာထုိင္ခင္းအား ပံုမွန္အသံုးျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ ႏွင့္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေနရာထုိင္ခင္းအား ပံုမွန္အသံုးျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ရည္ရြယ္ပါသည္။)
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3a: အေထာက္အကူ နည္းပညာ (မ်က္ႏွာျပင္ဖတ္ရွဳသူမ်ားမဟုတ)္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ 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 ဟုတ*္ ဟုတ္

3e: အထိအေထြ႔ ဂရပ္ဖစ္မ်ား ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

3f: အႀကီးရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ အတြဲ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ္

3g: စကၠဴအေျခခံ အတြဲ ဟုတ္  ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

3h: မာတီမီဒီယာ အသြားအလာမ်ားအား ပိတ္ဆိုစာသားထိုးျခင္း ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

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

ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

3j: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေအအက္စ္အယ္လ္ ဗီဒီယို ဟုတ္ ဟုတ္

3k: အီးအယ္လ္ေအအတြက္ လူဖတ္ရွဳ႕သ/ူလူသေကၤတျပသူ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္

3l: သခၤ်ာ၊ သိပၸံ ႏွင့္ အစိုးရဆန္းစစ္မႈအတြက္ ေအအက္စ္အယ္လ္ ဗီဒီယို ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

3m: စစ္ေဆးမႈဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူသေကၤတျပသူ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

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

3o: မွတ္စု ႏွင့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ဟုတ္

3p: အေဖာ္ အကူအညီေပးရသည့္ စကန္ဖတ္မႈ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

3q: ထူးျခားသည့္ တင္ျပမႈ ေနရာခ်ထားမႈ ဟုတ္ * * * * * * * * * *

ယင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ရိွ သြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကုိၾကည့္ရန္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမံခန္႔ခြသူဲ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည့့္ပါ။

*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ ၃အိုင္။ ၃ေဂ်။ ၃ေက။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒီကို ျဖည့္စြက္ရမည္။
3i1; 3j1; 3k1:  ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ ကို ျဖည့္စြက္ရမည္။

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တုန္႔ျပန္ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ေပးျခင္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တုန္႔ျပန္ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ေပးျခင္း  
((စမ္းသပ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ ရက္စြ ဲမတုိင္မီစမ္းသပ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ ရက္စြ ဲမတုိင္မီ IEP သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၄ စီမံကိန္းတြင္ ေနရာထုိင္ခင္းရရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၅၀၄ စီမံကိန္းတြင္ ေနရာထုိင္ခင္းရရန္ 

ျပဳစုခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ျပဳစုခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ (အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္)  ဤစီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္ရိွ ဤစီမံခန္႔ခြမဲႈေအာက္ရိွ 
ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ ႏွင့္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ ႏွင့္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ 

ေနရာထုိင္ခင္းအား ပံုမွန္အသံုးျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။့္ေနရာထုိင္ခင္းအား ပံုမွန္အသံုးျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။့္)
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4a: အေထာက္အကူ နည္းပညာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

4b: ဘရိုင္လီ မွတ္စုေရးသူ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္

4c: ဘရိုင္လီ ေရးသူ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ္ ဟုတ*္

4d: တြက္ခ်က္ေရးကိရိယာ ႏွင့္ သခၤ်ာသုံးကိရိယာမ်ား ္(သခၤ်ာဆန္းစစ္မႈ၏ တြက္ခ်က္မႈ က႑တြင)္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္ ဟုတ္
4e: တြက္ခ်က္ေရးကိရိယာ ႏွင့္ သခၤ်ာသံုးကိရိယာမ်ား္ (သခၤ်ာဆန္းစစ္မႈ၏ တြက္ခ်က္မႈ မဟုတ္သည့္ က႑တြင္) ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4f: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ စကားမွစာသား ဟုတ္ ဟုတ္

4g: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ လူစခရိုက္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

4h: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တုံ႔ျပန္မႈ လူသေကၤတျပသူ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4i: အီးအယ္လ္ေအ/စာေပ ကေရြးထားသည့္ တံု႔ျပန္မႈ အေထာက္အကူ နည္းပညာစက္ကိရိယာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4j: သခၤ်ာ၊ သိပၸ၊ံ အစုိးရ အေျဖျဖစ္ေသာ စကားေျပာမွ စာသား 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
4m: သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ အစိုးရ အေျဖျဖစ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာ ကိရိယာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

4n: အီးအယ္လ္ေအ/အယ္လ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေျဖျဖစ္ေသာ စကားေျပာမွ စာသား ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္

4o: အီးအယ္လ္ေအ/အယ္လ္ အေျဖျဖစ္ေသာ လူသားစကားသံ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4p: အီးအယ္လ္ေအ/အယ္လ္ အေျဖျဖစ္ေသာ လူသားသီခ်င္းသံ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4q: အီးအယ္လ္ေအ/အယ္လ္ ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျပင္ပ အေထာက္အကူျပဳ နည္းပညာ ကိရိယာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ * * * ဟုတ္
4r: စမ္းသပ္မႈကို တုံ႔ျပန္မႈအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ*္ ဟုတ္
4s: စကားလံုးမွန္းဆျခင္း ျပင္ပစက္ကိရိယာ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4t: စစ္ေဆးစာအုပ္တြင္ မွတ္သားထားသည့္ အေျဖမ်ား ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4u: မွတ္သားႏိုင္ေသာ ကိရိယာ ဟုတ္
4v: အီးအယ္လ္အယ္လ္စ္ စခရိုက္အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္
4w: ထူးျခားသည့္ တု႔ံျပန္မႈ ေနရာခ်ထားမႈ ဟုတ္ * * * * * * * * *

ယင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ရိွ သြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကုိၾကည့္ရန္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမံခန္႔ခြသူဲ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည့့္ပါ။

*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကိုက္ 
ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ေပးျခင္း ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ေပးျခင္း (စမ္းသပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရက္စြဲ မတိုင္မစမ္းသပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရက္စြဲ မတိုင္မီ IEP သို႔မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ 
၅၀၄ စီမံကိန္းတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းရရန္ ျပဳစုခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၅၀၄ စီမံကိန္းတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းရရန္ ျပဳစုခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 

ႏွင့္ႏွင့္ (အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင္)့ ဤစီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ ဤစီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ ဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ 
ညႊန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ ႏွင့္ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ေနရာထိုင္ခင္းအား ညႊန္ၾကားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ မစမီ ႏွင့္ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ေနရာထိုင္ခင္းအား 

ပုံမွန္အသုံးျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ပုံမွန္အသုံးျပဳေသာသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။)
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5a: တိုးခ်ဲ႕ေပးထားသည့္ အခ်ိန  ္  ၁.၅x    ၂x    အျခား။ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ္ ဟုတ*္ ဟုတ္

5b: သီးျခား အခ်ိန္ ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ဟုတ္ * * * * * * * * * *

ယင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ စမ္းသပ္မႈအစီအစဥ္ရိွ သြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ ခြင့္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကုိၾကည့္ရန္ သင့္ စမ္းသပ္မႈ စီမံခန္႔ခြသူဲ ၏ လမ္းညႊန္ တြင္ ၾကည့့္ပါ။

*အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ပါ

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် IEP စီမံဆောင်ရွက်ရေး

ကျောင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပို၍ ပိတ်ရသည့်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ရေးသားထားသည့်အတိုင်း သင်ကြားပို့ချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှိုင်းမှုများကို စီစဉ်
ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသလား။

 ဆောင်ရွက်နုိင်သည်  မဆောင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မဆောင်ရွက်ပါက လက်ရှိသင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများတွင် လုိအပ်သောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကုိ ဖော်ပြပါ

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

   သင္ႀကားျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း ဆိုုင္ရာ စီစဥ္ေပးမႈမ်ားကုုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးျပီး ယခုု အခ်ိန္တြင္ သင္ႀကားမႈ ႏွင့္ စမ္းသပ္မႈ စီစဥ္ေပးမႈမ်ား မလိုုအပ္ပါ။

     ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား _______________________________________________________________________________________________________

လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားေရး

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာသဘာဝ ႀကိမ္ႏႈန္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ေပးအပ္သူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ
  မႀကာခဏ 
  ေလးလတစ္ႀကိမ္
  ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
 အျခား __________

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P   မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P   အႀကားအာရံုုကုု
P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆိုု္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ P   စိတ္ေရာဂါကုု
P   နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P   IEP အဖြဲ႕
P   အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ P   စကားျပန္
P   အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P   ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P   ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P   ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P   ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ P   အိမ္သင္ဆရာ
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P   ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
P   အေထြေထြပညာေရး ဆရာ P   ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P   အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P   အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P   လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P   အလုပ္အကိုင္ပိုင္း ကုသမႈဆိုင္ရာ 
P   အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA) လက္ေထာက္
P   မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA) P   ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS)       လက္ေထာက္
P   အျခားေအဂ်င္စီ___________________________ P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား 
P   အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ   လက္ေထာက္
P   အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား_________________   P   ကုုထံုုးဆိုုင္ရာ
P   သူနာျပဳ အမူအက်င့္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကိုု ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အပိုုေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

  ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေလ့က်င့္  
ခန္း မ်ားတြင္ ဟိုုက္လိုုက္တာ  
အသံုုးျပဳမႈ ခြင့္ျပဳသည္

  မက္နီပ်ဴ လိပ္တစ္ဖ္ အသုုံးျပဳမႈ ခြင့္ျပဳသည္

 စီမံခန္႕ခြဲမႈ အသံုုးျပဳမႈ ခြင့္ျပဳသည္

 နားလည္မႈရရွိရန္ စစ္ေဆးသည္

  မႀကာခဏ ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္  
ခ်က္ခ်င္းတုုန္႕ျပန္မႈ

  ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္  
ထပ္ေျပာျခင္း ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္  
စကားေျပျပန္ျခင္း

   ဘုုတ္မွ ကူးယူျခင္း ပမာဏ  
ကန္႕သတ္ျခင္း

   သီးျခားအလုုပ္မ်ား 
ေစာင့္ႀကည့္ျခင္း

   ေမးခြန္းႏွင့္ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား  
စကားေျပျပန္ျခင္း

  အရြယ္တူခ်င္း စစ္ေဆးျခင္း/တြဲဖက္၍ 
အလုုပ္လုုပ္ေစရန္ စီစဥ္ျခင္း

 ပံုုရိပ္စာသင္ခ်ိန္

  သင္ႀကားမႈ သရုုပ္ျပရန္ အျခားေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား ေပးျခင္း

  အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးျခင္း 

  ေနအိမ္သံုုး ဖတ္စာ စာအုုပ္မ်ား/  
ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ေပးျခင္း 

 ျပန္စစ္ရန္ စာရင္း ေပးျခင္း

  ေက်ာင္းသားအား ေက်ာင္းသား/ 
ဆရာ မွတ္စု မိတၱဴ ေပးျခင္း

  ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား ျပန္လည္ ေပးျခင္း

  ေဝါဟာရမ်ား တုုိးပြားရန္ ႏွင့္/ 
သုုိ႕မဟုုတ္အဆင့္ျမင့္ ေရးသားမႈ  
လုုိအပ္ပါက စကားလုုံးဘဏ္  
အသုုံးျပဳခြင့္ ေပးျခင္း 

 အျခား 
__________________________

P

 ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ (မ်ား)

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား ႀကိမ္ႏႈန္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ေပးအပ္သူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား 

  
ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္ 
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ
  မႀကာခဏ 
  ေလးလတစ္ႀကိမ္
  ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
 အျခား __________

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P   မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P   အႀကားအာရံုုကုု
P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆိုု္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ P   စိတ္ေရာဂါကုု
P   နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P   IEP အဖြဲ႕
P   အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ P   စကားျပန္
P   အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P   ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P   ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P   ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P   ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ P   အိမ္သင္ဆရာ
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P   ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
P   အေထြေထြပညာေရး ဆရာ P   ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P   အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P   အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P   လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P   လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ
P   အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA) ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P   မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA) P   ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS) လက္ေထာက္
P   အျခားေအဂ်င္စီ___________________________ P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား 
P   အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ လက္ေထာက္
P   အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား_________________ P   ကုုထံုုးဆိုုင္ရာ
P   သူနာျပဳ အမူအက်င့္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကိုု ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အပိုုေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

  ျပဳျပင္/ျပင္ဆင္ ထားသည့္ 
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

  ေလ့က်င့္ခန္းကိုု အပိုုင္းငယ္မ်ား အျဖစ္ 
ခြဲျခမ္းျခင္း

 စာပိုုဒ္(မ်ား) စိတ္ျဖာျခင္း

  ျဖစ္ႏိုု္င္ပါက စစ္ေဆးမႈ 
နွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ရွိ 
အခ်က္အလက္အပိုုမ်ားအား 
ဖ်က္ထုုတ္ျခင္း

 လုုိအပ္ေသာ စာဖတ္ခ်ိန္ ကန္႕သတ္ျခင္း

 ျပင္ဆင္ထားေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား

  ျပင္ဆင္ထားေသာ အမွတ္ေပး စနစ္

  စာအုုပ္ဖြင့္ မီွျငမ္းေျဖဆုုိႏုုိင္ေသာ စာေမးပြဲ

  ႏႈတ္ေမး

 ေရြးခ်ယ္စရာ အေျဖေလ်ာ့ခ်ျခင္း

 ေမးခြန္းအရွည္ေလ်ာ့ျခင္း

  ျဖစ္ႏိုုင္ပါက “မွတပါး” ႏွင့္ “မဟုုတ္” 
ေမးခြန္းမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း

  ေမးခြန္းပံုုစံ ျပင္ဆင္ျခင္း 
(ေမးခြန္းေလ်ာ့ျခင္း ၊ ကြက္လပ္ျဖည့္ 
စသည္)

  ျဖစ္ႏိုုင္ပါက စာပိုုဒ္ရွည္ ေမးခြန္းမ်ားကိုု 
အခ်က္ျဖင့္ ထုုတ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္း

  ဝါက် တည္ေဆာက္ပံုု ၊ ေဝါဟာရ ႏွင့္ 
ေမးခြန္းေပၚရွိ ရုုပ္ပံုုမ်ား ရိုုးရွင္းေအာင္ 
ျပဳလုုပ္ျခင္း 

  ျဖစ္ႏိုုင္ပါက စာပိုု္ဒ္ ဖတ္ျခင္းကုုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုုင္ရန္ ရုုပ္ပံုုမ်ား 
အသံုုးျပဳျခင္း

 အျခား  
__________________________

 အစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈ(မ်ား)

P

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား ႀကိမ္ႏႈန္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ေပးအပ္သူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား 

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္ 
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ
  မႀကာခဏ 
  ေလးလတစ္ႀကိမ္
  ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
 အျခား __________

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P   မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P   အႀကားအာရံုုကုု
P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆိုု္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ P   စိတ္ေရာဂါကုု
P   နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P   IEP အဖြဲ႕
P   အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ P   စကားျပန္
P   အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P   ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P   ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P   ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P   ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ P   အိမ္သင္ဆရာ
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P   ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
P   အေထြေထြပညာေရး ဆရာ P   ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P   အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာာ P   အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P   လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P   လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ
P   အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA) ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P   မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA) P   ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS) လက္ေထာက္
P   အျခားေအဂ်င္စီ___________________________ P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား 
P   အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ လက္ေထာက္
P   အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား________________ P   ကုုထုုံးဆုုိင္ရာ
P   သူနာျပဳ အမူအက်င့္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကိုု ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အပိုုေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

 အျခားသူတစ္ဦး၏ အေထာက္အပံ့

  ရည္မွန္းထားျပီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
အတြက္ အဆင္ျမင့္ ျပင္ဆင္မႈ

 မိမိစိ္တ္ကိုုမိမိထိန္းေက်ာင္းျခင္း

 နားလည္မႈ ရွာေဖြျခင္း

 ကပ္ေဘးအတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ

  အကူအညီလိုုအပ္ပါက ေတာင္းခံ ရန္ 
ေက်ာင္းသားအား တိုုက္တြန္းျခင္း

   ပညာေရး ႏွင့္ ပညာေရး ျပင္ပတြင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ 
ေနထိုုင္ရင္ တိုုက္တြန္း ျခင္း / 
အားေပးျခင္း

   မႀကာခဏ မ်က္စိခ်င္းဆုုံ၍ ဆက္ဆံျခင္း 
/ အနီးကပ္ ေျပာဆုုိ ဆက္ဆံျခင္း

  စည္းမ်ဥ္းမ်ား မႀကာခဏ သတိေပးျခင္း

 အိမ္-ေက်ာင္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္

  အမူအက်င့္အားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း 
ေဆာက္တည္ျခင္း

  အစီအစဥ္ စာအုုုုပ္ ႏွင့္/သုုိ႕မဟုုတ္ 
တိုုးတက္မႈ မွတ္တမ္း အသံုုးျပဳမႈ 
ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာျခင္း 

  လႈပ္ရွားမႈ သိုု႕မဟုုတ္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း 
အေပၚ မႀကာခဏ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား 

  နားေထာင္ျခင္း ႏွင့္ 
အာရံုုစိုုက္မႈမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ 
ကိုုင္တြယ္ျခင္း ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္ ထိေတြ႕ 
ကိုုင္တြယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၊ 

  ပစၥည္း ကိရိယာ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း အတြက္ 
အခ်ိန္ကိုု ေသခ်ာစြာ အသံုုးျပဳျခင္း 

  စကားမျပာပဲ / စကားျဖင့္ဆက္ဆံျခင္း 
မျပဳပဲ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုုင္ျခင္း 

 လူမႈေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ သင္တန္း

  စတင္ေျပာဆုုိရန္ ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစြာ 
ေျပာဆုုိ ဆက္ဆံ တတ္ရန္

  ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ / 
ေသခ်ာေသာ စနစ္မ်ား အသုုံးျပဳျခင္း

  အျခား  

__________________________

 လူမႈေရး/အမူအက်င့္ေထာက္ပံ့မႈ(မ်ား)

P

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား ႀကိမ္ႏႈန္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ေပးအပ္သူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား 

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္ 
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ
  မႀကာခဏ 
  ေလးလတစ္ႀကိမ္
  ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
 အျခား __________

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P   မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P   အႀကားအာရံုုကုု
P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆိုု္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ P   စိတ္ေရာဂါကုု
P   နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P   IEP အဖြဲ႕
P   အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ P   စကားျပန္
P   အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P   ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P   ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P   ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P   ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ P   အိမ္သင္ဆရာ
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P   ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
P   အေထြေထြပညာေရး ဆရာ P   ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P   အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P   အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P   လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P   လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ
P   အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA) ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P   မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA) P   ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS) လက္ေထာက္
P   အျခားေအဂ်င္စီ___________________________ P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား 
P   အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ လက္ေထာက္
P   အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား__________________ P   ကုုထုုံးဆုုိင္ရာ
P   သူနာျပဳ အမူအက်င့္

ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကိုု ေရးသားပါ ________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အပိုုေဆာင္းေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

 ဓာတ္ေလွကား အသံုုးျပဳျခင္း

 ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အသုုံးျပဳျခင္း ္
  အစာစားသံုုးေသာ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား  
အသံုုးျပဳျခင္း

  ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား 
ခ်ိန္ညိွျခင္း (အလင္း ၊ အသံ စသည္)

  စာသင္ခန္းမ်ား အႀကား သြားလာရန္ 
အခ်ိန္ပုုိေပးျခင္း

  ပတ္ဝန္းက်င္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား 
(အခန္းတြင္း အသံ ၊ အပူေပး ၊ 
ေလဝင္ေလထြက္ စသည္)

  ေက်ာင္းပစၥည္းဗီရိုု ေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
  ထိုုင္ရာေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

   စာရြက္/ခဲတံ ျဖင့္လုုပ္ကုုိုုင္ရသည္မ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ျခင္း

 အာရံုုခံအစားအစာ

 ရုုပ္ပံုု အစီအစဥ္ အခ်ိန ္
 အျခား  

__________________________

 ကိုုယ္ကာယ/ပတ္ဝန္းက်င္ေထာက္ပံ့မႈ(မ်ား)

P

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ဝန္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာဝမ်ား ႀကိမ္ႏႈန္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ေပးအပ္သူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား 

ပါဝင္မႈႀကိမ္ႏႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္ 
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ
  မႀကာခဏ 
  ေလးလတစ္ႀကိမ္
  ႏွစ္ဝက္ တစ္ႀကိမ္
 အျခား __________

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______ပတ္

P   မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P   အႀကားအာရံုုကုု
P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆိုု္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ P   စိတ္ေရာဂါကုု
P   နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P   IEP အဖြဲ႕
P   အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၏ ဆရာ P   စကားျပန္
P   အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P   ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P   ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P   ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P   ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ P   အိမ္သင္ဆရာ
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P   ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံ
P   အေထြေထြပညာေရး ဆရာ P   ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P   အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P   အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P   လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P   လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ
P   အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ (BHA) ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P   မသန္မစြမ္း ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ (DDA) P   ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနခြဲ (DORS) လက္ေထာက္
P   အျခားေအဂ်င္စီ___________________________ P   စကားေျပာ/ဘာသာစကား 
P   အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ လက္ေထာက္
P   အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား__________________ P   ကုုထုုံးဆုုိင္ရာ
P   သူနာျပဳ အမူအက်င့္

လေ့ကျင့်ရေး/တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးမှ ပြုလုပ်သော IEP နေရာများကို ဖော်ပြပါ-
 ရည်မှန်းချက်(များ)နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ (ကြားဝင်မှုများနှင့် နည်းဗျူဟာများကို အခြေခံသည့်သက်သေ)
 ညှိနှိုင်းမှုများ
 ဖြည့်စွက်အကူအညီများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပရိုဂရမ်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ
 အထူးပညာရေး/သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ
ေနရာႏွင့္ အမူအက်င့္ကိုု ေရးသားပါ  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် IEP စီမံဆောင်ရွက်ရေး
ကျောင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပို၍ ပိတ်ရသည့်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ရေးသားထားသည့်အတိုင်း သင်ကြားပို့ချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှိုင်းမှုများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသလား။

 ဆောင်ရွက်နုိင်သည်  မဆောင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မဆောင်ရွက်ပါက လက်ရှိသင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများတွင် လုိအပ်သောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကုိ ဖော်ပြပါါ __________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ထပ္ေဆာင္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကိုု စဥ္းစားဆင္ျခင္ထားျပီး ျဖစ္ျပီး လက္ရွိတြင္ တစ္ခုုမွ်မလိုုအပ္ေသးပါ။    ဟုတ္   မဟုတ္

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးပါ ___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 AT အတိုုင္ပင္ခံ

 အႀကားအာရံုုကုု အတိုုင္ပင္ခံ

 စာသင္ခန္း ညႊန္ႀကားမႈ အတုုိင္ပင္ခံ

  ကပ္ေဘး ကာကြယ္ျခင္း အတြက္ 
ေထာက္ပံကူညီမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း

  သင္ခန္းစာ အပိုု/ပညာေရးျပင္ပ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

 အလုုပ္အကိုုင္ ကုုထံုုး အတိုုင္ပင္ခံ

  မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အတိုုင္ပင္ခံ

   မိဘ အတိုုင္ပင္ခံ ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္ 
သင္တန္း

  ကုုိယ္ကာယပညာေရး အတုုိင္ပင္ခံ

 ကုုိယ္ကာယ ေရာဂါကုု အတုုိင္ပင္ခံ

 စိတ္ေရာဂါ အတိုုင္ပင္ခံ

  ေက်ာင္းက်န္းမာေရး အတုုိင္ပင္ခံ 
 လူမႈ လုုပ္သား အတိုုင္ပင္ခံ

 စကားေျပာ/ ဘာသာစကား အတုုိင္ပင္ခံ

 ခရီးသြား အခ်ိန္

 အျခား  

__________________________

အပိုုေဆာင္းေထာက္ပံ့မႈမ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အစီအစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား
 ေက်ာင္းဝန္ထမ္း/မိဘေထာက္ပံ့မႈမ်ား

P

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ တစ္ခုုခုုေႀကာင့္ လက္ခံရရွိမည့္ ပံုုမွန္ စာသင္ႏွစ္ ပညာေရး အစီအစဥ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဆံုုးရံႈးရမည့္ အေျခအေန ရွိပါက ၊ ESY ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္မခံေတာ့သည့္ အခါ မ်ားတြင္ IEP အဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
ဆံုုးျဖတ္ပါသည္။  ESY ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ IEP အရ အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီ ၏ ပံုုမွန္စာသင္ႏွစ္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ မိဘတြင္ အပိုုကုုန္က်မႈ မရွိပဲ သီးျခား တိုုးယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ESY ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ေရြ႕ဆုုိင္း
YES ကိုု စဥ္းစားသည့္ အခါ၊  ကိုု စဥ္းစားသည့္ အခါ၊ YES  သိုု႕မဟုုတ္ သိုု႕မဟုုတ္ NONO ဟုုေျဖျပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုုပါ။ ဟုုေျဖျပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုုပါ။    

၁။ ေက်ာင္းသား၏ IEP တြင္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ ________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ၁-၁။ ပံုုမွန္ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဆံုုးရံႈးႏိုုင္သည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ထိုုဆံုုးရံႈးသြားသည္မ်ားကိုု သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ရရွိ ႏိုုင္ပါသလား။ 
  ဟုတ ္  မဟုတ္

 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ ____________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ၁-၂။ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုုင္ရာ IEP ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုု ဦးတည္ေသာ သရုုပ္ျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ ____________________________________________________________________________________________________________

၂။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုုးတက္လာျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ ျဖတ္ထိုုးေဆာင္ရြက္ျခင္းတိုု႕ ေဆာင္ရြက္ပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ ______________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

၃။ အမူအက်င့္ကိုု အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္

 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ ______________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

၄။ မသန္မစြမ္းျခင္း၏ သဘာဝ ႏွင့္ ပါဝင္မႈ သည္ ESY စာရြက္တြင္ ပါဝင္ပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ ______________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

၅။ ESY လိုုအပ္ေသာ အျခားေသာ အထူးအေျခအေန ရွိပါသလား။   ဟုတ ္  မဟုတ္

 ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုုေထာက္ပံ့ေပးရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ ______________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကိုု သံုုးသပ္ျပီးသည့္ အခါ ၊ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ESY လက္မခံထားပါက ၊ ပံုုမွန္ စာသင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ/သူမ လက္ခံ ရရွိေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား သိသာစြာ ဆုုတ္ယုုတ္သြားမည္ဟုု 
ထင္ပါသလား။      ဟုတ။္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ESY ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိသင့္ပါသည္။
                         မဟုတ။္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ESY လက္မခံသင့္ပါ။
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ခ်ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္း____________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

စာသင္ႏွစ္တိုုးျခင္း (ESY)

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားေက်ာင္းသားေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား
ဒုုတိယ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ၊ အသက္ႏွင့္ လိုုက္ဖက္သည့္ ေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးမႈ(မ်ား) ေပၚတြင္ အေျခခံပါမည္။ 

ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား အင္တာဗ်ဴးရက္  • •  (လလ•ရရ•နန)

ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ အသက္အရြယ္အလိုုက္ ေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးမႈ(မ်ား) ကိုု ေဆြးေႏြးရန ္ _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ဒုုတိယဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ (အေျဖမ်ား)ဒုုတိယဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ (အေျဖမ်ား)
ဒုုတိယ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုု ဤေနရာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။. ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ သင္ႀကားရန္ အတြက္ အနည္းဆံုုး ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုု ေဖာ္ျပပါ။

အလုုပ္ခန္႕ထားမႈ (လိုုအပ္ပါသည္) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေလ့က်င့္သင္ႀကားမႈ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ပညာေရး __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တစ္ကိုုယ္တည္းေနထိုုင္ျခင္း (အကယ္၍ သင့္ေလ်ာ္ပါက) ________________________________________________________________________________________________________________________________

သင့္ယူေလ့လာမႈပံုုစံသင့္ယူေလ့လာမႈပံုုစံ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ သိုု႕မဟုုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုုင္ရာ ပညာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ စာရင္ေပးသြင္းထားပါသည္။
 အနုုပညာ ၊ မီဒီယာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး  စီးပြားစီမံ ႏွင့္ ဘ႑ေရး  ေဆာက္လုုပ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ
 ပညာေရး ၊ သင္ႀကားမႈ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  က်န္းမာေရး၊ ဇီဝ သိပၺံ ႏွင့္ ေဆးဝါး  သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္ 
 အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္၊ သိပၺံ သုုေတသန ၊ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈ နည္းပညာ  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ စနစ္မ်ား  သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရး ၊ ကုုန္ေထာက္ပံျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးေရး
 ဥပေဒ ၊ အစိုုးရ ၊ ျပည္သူ႕လံုုျခံဳေရး ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရး  လူသားအရင္းအျမစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈ

ေက်ာင္းသားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလုုပ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ 

 အလုုပ္စမ္းသပ္ကာလ ႏွင့္ လုုပ္ငန္းတြင္း သင္တန္း  အလုုပ္အကုုိင္ အေထာက္အပ့ံ  ေန႕စဥ္ ေနထုုိင္ အသက္ရွင္မႈ အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပါ  

အျပီးသတ္ရန္ ယာထားသည့္ က႑မ်ားအျပီးသတ္ရန္ ယာထားသည့္ က႑မ်ား
ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ႏွင့္ အျပီးသတ္ပါမည္ 
                                                ေမရီလန္း အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုုမာ
   ႏိုု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 မျပီးဆံုုးမွီ သင္တန္းျပီးေျမာက္ျခင္း လက္မွတ္ (မိဘ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ ေရြးခ်ယ္မႈ)

အျပီးသတ္ရန္ ယာထားသည့္ ရက္အျပီးသတ္ရန္ 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 ရပိုုင္ခြင့္မ်ားအရ ေမရီလန္း၏ ကုုဒ္မ်ား တြင္ ပါရွိေသာ ပိုုဒ္ခြဲ ၈-၄၁၂.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုုင္း မသန္မစြမ္းျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ အျခားေသာ ကန္႕သတ္အေျခအေနမ်ားမွ လြဲ၍ 
အရြယ္ေရာက္သြားျခင္းေႀကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္း မရွိေႀကာင္း နားလည္ ထားျပီး ျဖစ္ပါသလား။      ဟုတ္    မဆုိင္

အကူးအေျပာင္း - အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သိုု႕မဟုုတ္ သင့္ေတာ္သည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္ ထားေသာ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသား ႏွစ္စဥ္ ျပီးေျမာက္ရန္ 

၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ားေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ဒုတိယပုိင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရိွေစရန္ကူညီေပးႏုိင္သည့္ စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အစံုလုိက္ျဖစ္ပါသည္။

    ပညာေရးပညာေရး
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း _____________________________________________________________________________________________________________________________

အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် IEP စီမံဆောင်ရွက်ရေး
ကျောင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပိတ်ရသည့်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ရေးသားထားသည့်အတုိင်း သင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများကုိ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနုိင်ပါသလား။

 ဆောင်ရွက်နုိင်သည်  မဆောင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မဆောင်ရွက်ပါက လက်ရှိသင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများတွင် လုိအပ်သောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကုိ ဖော်ပြပါ

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁ 

ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂ 

ရက္စြဲ __________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃ 

ရက္စြဲ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄ 
ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ားေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ဒုတိယပုိင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရိွေစရန္ကူညီေပးႏုိင္သည့္ စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အစံုလုိက္ျဖစ္ပါသည္။

    ပညာေရးပညာေရး
 ` _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း _____________________________________________________________________________________________________________________________

အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် IEP စီမံဆောင်ရွက်ရေး
ကျောင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပိတ်ရသည့်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ရေးသားထားသည့်အတုိင်း သင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများကုိ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနုိင်ပါသလား။

 ဆောင်ရွက်နုိင်သည်  မဆောင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မဆောင်ရွက်ပါက လက်ရှိသင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများတွင် လုိအပ်သောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကုိ ဖော်ပြပါ

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁ ရ

က္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)   

ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။   အလုပ္အကုိင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း    ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ    ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ                          

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂ ရ

က္စြဲ __________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)   

ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။   အလုပ္အကုိင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း    ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ    ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ                          

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃ ရ

က္စြဲ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)   

ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။   အလုပ္အကုိင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း    ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ    ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ                          

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄ ရ
က္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________) 

ပါဝင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ ။   အလုပ္အကုိင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း    ဝင္ေငြမရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ    ဝင္ေငြရသည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ                          

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ားေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေျပာင္းလဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ဒုတိယပုိင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရိွေစရန္ကူညီေပးႏုိင္သည့္ စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အစံုလုိက္ျဖစ္ပါသည္။ 

  ေန႕စဥ္ေနထိုုင္မႈမွအတြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေန႕စဥ္ေနထိုုင္မႈမွအတြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား _________________________________________________________________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း _____________________________________________________________________________________________________________________________  

အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် IEP စီမံဆောင်ရွက်ရေး
ကျောင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပိတ်ရသည့်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ရေးသားထားသည့်အတုိင်း သင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများကုိ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနုိင်ပါသလား။

 ဆောင်ရွက်နုိင်သည်  မဆောင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မဆောင်ရွက်ပါက လက်ရှိသင်ကြားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲဖြတ်တွက်ချက်မှုညှိနှုိင်းမှုများတွင် လုိအပ်သောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများကုိ ဖော်ပြပါ

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁ 

ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂ 

ရက္စြဲ __________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃ 

ရက္စြဲ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄ 
ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆံုး     တစ္ပုိင္းတစ္ပ်က္ ၿပီးဆံုး     မစတင္ရေသး    
                    မၿပီးဆံုး (အေၾကာင္းရင္း။ ။   မိသားစု ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ားေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေျပာင္းလျဲခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားသည ္ခ်ိဳ႕ြယင္းခ်ကရိွ္ေသာ ေက်ာင္းသားအြတက္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ေနာက ္ဒတိုယပုိင္းအၿပီး လပ္ုေဆာငမ္ႈမ်ားြတင္ တုိးတကမ္ႈမ်ား ရိွေစရန္ကူညီေပးႏုိင္သည့္ စစီဥ္သတမွ္တ္ထားသည့္ လႈပရွ္ားမႈ အစံလုိုက္ျဖစပ္ါသည။္ 

 သီးျခားေနထုုိင္ျခင္ သီးျခားေနထုုိင္ျခင္  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း ________________________________________________________________________________________________________________________

အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွက် IEP စီမံေဆာင်ရွက်ေရး
ေကျာင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပတိ်ရသည့်အေရးေပါ်အေြခအေနများတွင် ေရးသားထားသည့်အတုိင်း သင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှနိှိငု်းမှမုျားကုိ စစီဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ပါသလား။

 ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်  မေဆာင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မေဆာင်ရွက်ပါက လက်ရှသိင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှုညှိနှိငု်းမှုများတွင် လုိအပ်ေသာေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မှုများကုိ ေဖာ ြ်ပပါ

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၁ 

ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။     ၿပီးဆုံး       တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး       မစတေင္ရသး    
                      မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။     မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား    အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၂ 

ရြက္စဲ __________

တိုးတက္မႈ။ ။     ၿပီးဆုံး       တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး       မစတေင္ရသး    
                      မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။     မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား    အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၃ 

ရြက္စဲ__________

တိုးတက္မႈ။ ။     ၿပီးဆုံး       တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး       မစတေင္ရသး    
                      မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။     မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား    အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ ၄ 
ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။     ၿပီးဆုံး       တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး       မစတေင္ရသး    
                      မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။     မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ    ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ________________________________________________)

တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  ___________________________________________________________________________________________________________________________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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၃။ အထူး ဆင္ျခင္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း

ေအဂျင်စီချိတ်ဆက်မှုေအဂျင်စီချိတ်ဆက်မှု
ေျပာင္းလဲရန္အြတက္ စီစဥ္ျခင္း လမ္းညႊန္ မိတၱဴကို ေက်ာင္းသား ႏွင့္ မိဘမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ေပးသည့္ရြက္စ ဲ • •   (လလ.ရရ.နနနန)  

*မမွန္ပါက သိုု႕မဟုုတ္ မရွိပါက ၊ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အြတက္ စာြရက္စာတမ္း 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေြဆးေႏြးပါး  _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ားေျပာင္းလဲမႈဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား/လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေျပာင္းလျဲခင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားသည ္ခ်ိဳ႕ြယင္းခ်က္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားအြတက္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ေနာက ္ဒတိုယပုိင္းအၿပီး လပ္ုေဆာငမ္ႈမ်ားြတင္ တုိးတကမ္ႈမ်ား ရိွေစရန္ကညီူေပးႏုိင္သည့္ စစီဥသ္တမွ္တ္ထားသည့္ လႈပရွ္ားမႈ အစံလုိုက္ျဖစ္ပါသည။္ 
  သယ္ယူပုုိေ႕ဆာင္ေရးသယ္ယူပုုိေ႕ဆာင္ေရး _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်း ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွက် IEP စီမံေဆာင်ရွက်ေရး
ေကျာင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပတိ်ရသည့်အေရးေပါ်အေြခအေနများတွင် ေရးသားထားသည့်အတုိင်း သင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှနိှိငု်းမှမုျားကုိ စစီဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ပါသလား။

 ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်  မေဆာင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မေဆာင်ရွက်ပါက လက်ရှသိင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှုညှိနှိငု်းမှုများတွင် လုိအပ်ေသာေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မှုများကုိ ေဖာ ြ်ပပါ
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ 
၁ ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆုံး     တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး     မစတေင္ရသး    
                    မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။   မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ______________________________________________________)
တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ 
၂ ရြက္စဲ __________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆုံး     တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး     မစတေင္ရသး    
                    မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။   မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ______________________________________________________)
တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ 
၃ ရြက္စဲ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆုံး     တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး     မစတေင္ရသး    
                    မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။   မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ______________________________________________________)
တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီအရင္ခံစာ 
၄ ရက္စ__________

တိုးတက္မႈ။ ။   ၿပီးဆုံး     တစပုိ္င္းတစပ္်က္ ၿပီးဆုံး     မစတေင္ရသး    
                    မၿပီးဆုံး (ေအၾကာင္းရင္း။ ။   မသိားစု ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ ေြရးခ်ယ္မႈ  ေက်ာင္းသား ၏ အခ်ိန္ဇယား  အျခား။ ။ ______________________________________________________)
တိုးတက္မႈေအၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္။ ။  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေအဂ်င္စီေအဂ်င္စီ
လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သို႔ ေလွ်ာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ သို႔ ေလွ်ာ
က္ထားရန္အြတက္ ေသဘာက္ထားရန္အြတက္ ေသဘာ

တူညီခ်က္။ ။တူညီခ်က္။ ။

*ေက်ာင္းသားအား လႊဲေျပာင္းေ*ေက်ာင္းသားအား လႊဲေျပာင္းေ
ပးၿပီး သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားေပးၿပီး သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားေ

ပးၿပီး။ ။ပးၿပီး။ ။

အိုင္အီးပီ အြဖဲ႔ အစည္းေအဝးသို႔ ေအဂ်င္စီ ကိုအိုင္အီးပီ အြဖဲ႔ အစည္းေအဝးသို႔ ေအဂ်င္စီ ကို
ယ္စားလွယ္အား ဖိတ္ၾကားရန္ ေသဘာတူညီယ္စားလွယ္အား ဖိတ္ၾကားရန္ ေသဘာတူညီ

ခ်က္။။ခ်က္။။

*ေအဂ်င္စီ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား*ေအဂ်င္စီ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား
အား အား IEPIEP အြဖဲ႕အစည္းေအဝး အြဖဲ႕အစည္းေအဝး
သိုု႕ ဖိတ္ေခၚ ထားပါသည္။သိုု႕ ဖိတ္ေခၚ ထားပါသည္။

ေျပာင္းလဲမႈ အြတက္ ပူးတ ဝန္ေေျပာင္းလဲမႈ အြတက္ ပူးတ ဝန္ေ
ဆာင္မႈမ်ားဆာင္မႈမ်ား

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနြခ ဲ(DORS) 
ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  မဆိုင္  
       

ဟုတ   မဟုတ  

    

မသန္မြစမ္း ြဖံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ြခဲမႈ (DDA) 
ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  မဆိုင္  
       

ဟုတ   မဟုတ  

    

အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (BHA) 
ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  မဆိုင္  
       

ဟုတ   မဟုတ  

    

အလုပ္သမား၊ လိုင္စင္ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဌာန (DLLR) အလုပ္သမား ြဖံၿ
ဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ လူႀကီး ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ရံုး

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  

    

ဟုတ   မဟုတ  မဆိုင  

       

ဟုတ   မဟုတ  

    



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ေအဂ်င္စီ အဆက္အြသယ္။ ။ 
ခ်ိဳ႕ြယင္းခ်က္မ်ားရွိသူမ်ားအြတက္ ေမရီလန္း ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္ေရးြဆဲျခင္း လမ္းညႊန္၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ မိဘမ်ားအား ထုတ္ေပးသည့္ ရြက္စ ဲ      •     •          (လလ•ရရ•နနနန) 

ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ အဆက္အြသယ္

ထပ္ေဆာင္း ေြဆးေႏြးခ်က္မ်ား။ ။_________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

လူႀကီး၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေျပာင္းလဲရ
န္အြတက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ ။

ဆြက္သယ္ရန္ ေသဘာတူေၾကာင္းလက္မွ
တ္ေရးထိုးျခင္း- 

လႊဲေျပာင္းရန္ / LSS ေမွက်ာင္းသားအား ေ
ဖာ္ျပပါသို႔ လဲႊေျပာင္းရန္ ေသဘာတူေၾကာ

င္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း- 

အိုင္အီးပီ အြဖဲ႔အစည္းေအ၀းသို႔ ေအဂ်င္စီ ကို
ယ္စားလွယ္(မ်ား)ကို ဖိတ္ၾကားသည့္ လက္မွ

တ္ထိုးထားေသာ ြခင့္ျပဳခ်က္။ ။

အိုင္အီးပီ အြဖဲ႔အစည္းေအ၀းသို႔ ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ ေအဂ်င္စီ ကိုယ္
စားလွယ္(မ်ား)။ ။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဌာနြခဲ (ဒီအိုအာအက္စ္) 
      အလုပ္အကိုင္အႀကိဳ အြသင္ကူးေျပာ
       င္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း

    ဟုတ်္ ၊
အသက္ေြမးဝမ္းေက်ာင္း ျပ
န္လည္ထူေထာင္ေရး (VR)
    မဟတ္ု

    ဟုတ္။ ။ ရြက္စဲ ___________ 
     မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စ

ရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေ
ြရးခ်ယ္ပါ)

   ဟုတ္။ ။ ေသဘာတူသည့္ ရက္စဲြ  ြဲ  
      ___________
      လဲႊေျပာင္းသည့္ ရက္စဲြဲြ ______ 
    မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စရာ

မ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရးခ်ယ္ပါ)

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
     မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စ

ရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရး
ခ်ယ္ပါ)

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
    မဟတု္
     မဆုိင္။ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္

ကုိ ေြရးခ်ယ္ပါ)

ြဖံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ြယင္းခ်က္မ်ား စီမံ
ခန္႔ြခဲေရး (ဒီဒီေအ) 

    ဟုတ်္
    မဟတ္ု

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
     မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စ

ရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေ
ြရးခ်ယ္ပါ)

ေအဂ်င္စီ ြတင္ မရွိပါ  
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
     မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စ

ရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရး
ခ်ယ္ပါ)

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
    မဟတု္
    မဆုိင္။ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ 

ေြရးခ်ယ္ပါ)

အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (ဘီ
အိတ္ခ်္ေအ) 

    ဟုတ်
    မဟတ္ု

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
      မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စ

ရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရး
ခ်ယ္ပါ)

ေအဂ်င္စီ ြတင္ မရွိပါ  
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
     မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စရာမ်ားမွ 

ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရးခ်ယ္ပါ)

    ဟုတ္။ ။ ရြက္စဲ ___________ 

    မဟတု္
     မဆုိင္။ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရး

ခ်ယ္ပါ)

လုပ္သားအင္အားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာန ႏွင္ 
Maryland လူႀကီးမ်ားသင္ယူမႈ အလုပ္သမားဦး
စီးဌာန (MDL) 

    ဟုတ်္
    မဟတ္ု

    ဟုတ္။ ။ ရက္စြဲ ___________ 
      မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စ

ရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရး
ခ်ယ္ပါ)

ေအဂ်င္စီ ြတင္ မရွိပါ  
လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ

    ဟုတ္။ ။ ရက္စ ___________ 
     မဟုတ။္ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စရာမ်ား

မွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရးခ်ယ္ပါ)

    ဟုတ္။ ။ ရြက္စဲ ___________
    မဟတု္
     မဆုိင္။ ။ (ေအာကပ္ါ ေြရးခ်ယ္စရာမ်ားမွ ေအၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ေြရး

ခ်ယ္ပါ)

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအြတက္ ေအၾကာင္းျပခ်က္

ဟုတ္။ ။ ေက်ာင္းသားသည္ 
ခ်ိဳ႕ြယင္းခ်က္မ်ားရွိသူမ်ားအ
ြတက္ ေမရီလန္း ေျပာင္းလဲရန္ 
အစီအစဥ္ေရးြဆဲျခင္း လမ္းညႊ
ြန္တင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေအဂ်
င္စီ၏ ကနဦး အက်ံဳး၀င္ရန္ အ
ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္။

မဟုတ္။ ။ ေက်ာင္းသားသည္ 
ခ်ိဳ႕ြယင္းခ်က္မ်ားရွိသူမ်ားအ
ြတက္ ေမရီလန္း ေျပာင္းလဲရန္ 
အစီအစဥ္ေရးြဆဲျခင္း လမ္းညႊ
ြန္တင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေအ
ဂ်င္စီ၏ ကနဦး အက်ံဳး၀င္ရန္ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီပါ။ 
(ေအၾကာင္းရင္းကို ေြရးခ်ယ္ပါ 
ေဤက်ာင္းသားအြတက္ ေအ
ဂ်င္စီ၏ က်န္ေေနသာ ေကာ္
လံအားလံုးအြတက္ ၀န္ေဆာင္
မႈေပးရန္ မရြည္ရယ္ထားပါ)

ဟုတ္ပါသည္- ________ (ရက္စဲြ) ြတင္
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ေအဂ်င္စီႏွင့္ 
ဆြက္သယ္ရန္ ေသဘာတူသည္

မဟုတ္။ ။ (ေအၾကာင္းျပခ်က္မ်ား)
၁။ ေဤက်ာင္းသားအြတက္ ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္မထားျခင္း
၂။ ေက်ာင္းသားသည္ ဒီအိုအာအက္
စ္ (ဒီအိုအာအက္စ္ အြတက္သာ) ထံ
သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မွန္ကန္သည့္ အ
သက္/အတန္း မဟုတ္ျခင္း
၃။ ေက်ာင္းသားသည္ ယခုအခ်ိြန္တ
င္ ေအဂ်င္စီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိ
တ္မ၀င္စားျခင္း
၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဆက္
ြသယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္ ေသဘာတူညီခ်
က္ ပံုစံကို ျပန္မပိုေ႔ပးျခင္း၊ ထိုေ႔ၾကာင့္ မ
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္
၅။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဆက္
ြသယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္ ေသဘာတူညီခ်
က္ ပံုစံြတင္ ေသဘာမတူထားျခင္း
၆။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဒီအို
အာအက္စ္(ဒီအိုအာအက္စ္ အြတက္သာ) 
ထံသို႔ ကိုယ္တိုင္ လႊဲေျပာင္းရန္ ေြရးခ်ယ္
ထားျခင္း
၇။ အျခား။ __________________(စာ
ြရက္စာတမ္းျဖင့္ ေအၾကာင္းျပခ်က)္

ဟုတ္။ ။ ေက်ာင္းသားအား လဲႊေျပာင္းရန္ 
ေသဘာတူေၾကာင္း ________ (ရက္စဲြ) 
ြတင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေက်ာင္းသားကို 
DORS သို႔ ________ (ရက္စဲြ) ြတင္လဲႊေျ
ပာင္းေပးခဲ့သည္ ္

မဟုတ္။ ။ (ေအၾကာင္းျပခ်က္မ်ား)
၁။ ေဤက်ာင္းသားအြတက္ ၀န္ေဆာင္မႈ
မ်ားကို ျပင္ဆင္မထားျခင္း
၂။ ေက်ာင္းသားသည္ ဒီအိုအာအက္စ္ ထံ
သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မွန္ကန္သည့္ အ
သက္/အတန္း မဟုတ္ျခင္း
၃။ ေက်ာင္းသားသည္ ယခုအခ်ိြန္တင္ ေ
အဂ်င္စီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စိတ္မ၀င္
စားျခင္း
၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဆြက္သ
ယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္ ေသဘာတူညီခ်က္ 
ပံုစံကို ျပန္မပိုေ႔ပးျခင္း၊ ထိုေ႔ၾကာင့္ မလႊဲေျပာ
င္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္
၅။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဆြက္သ
ယ္ေရး/လႊဲေျပာင္းရန္ ေသဘာတူညီခ်က္ ပံု
စံြတင္ ေသဘာမတူထားျခင္း
၆။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ဒီအို
အာအက္စ္(ဒီအိုအာအက္စ္ အြတက္သာ) 
ထံသို႔ ကိုယ္တိုင္ လႊဲေျပာင္းရန္ ေြရးခ်ယ္
ထားျခင္း
၇။ အျခား။ __________________(စာြရ
က္စာတမ္းျဖင့္ ေအၾကာင္းျပခ်က္)

ဟုတ္။ ။ _________ (ရြက္စဲ)ြတင္ လ
က္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အိုင္အီးပီ အြဖဲ႔အ
စည္းေအ၀းထံ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္
မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ ြခင့္ျပဳေၾကာင္း လက္
မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါၿပီ

မဟုတ္။ ။ (ေအၾကာင္းျပခ်က္မ်ား)
၁။ ေဤက်ာင္းသားအြတက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ျပင္ဆင္မထားျခင္း
၂။ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္ (DORS, 
BHA, MDL သာ) ကို ဖိတ္ေခၚရန္ ေက်ာ
င္းသားသည္ မွန္ကန္ေသာ အသက္/အ
တန္း မရွိပါ 
၃။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ေသ
ဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ျပန္မပိုေ႔ပးျခင္း
၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ အစ
ည္းေအ၀းထံသို႔ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွ
ယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ ေသဘာတူညီခ်
ေက္မပးျခင္း
၅။ အျခား။ ________________(စာြရ
က္စာတမ္းျဖင့္ ေအၾကာင္းျပခ်က္)

ဟုတ္။ ။ အိုင္အီးပီအြဖဲ႔အစည္းေအ၀းထံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ကို ဖိတ္ၾကားၿပီးျဖစ္ကာ _________(ရြက္စဲ) ရြက္စဲတပ္ထားသ
ည့္ အစည္းေအ၀းေအၾကာင္းၾကားစာ စာရင္းြတင္ ထည့္ြသင္းၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။

မဟုတ္။ ။ အယ္လ္အက္စ္အက္စ္သည္ ေအဂ်င္စီ ကိုယ္စားလွယ္
ကို မဖိတ္ၾကားပါ

မဆိုင္။ ။ (ေအၾကာင္းျပခ်က္)
၁။ ေဤက်ာင္းသားအြတက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္မထားျ
ခင္း
၂။ ေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္ (DORS, BHA, MDL သာ) ကို ဖိတ္ေ
ခၚရန္ ေက်ာင္းသားသည္ မွန္ကန္ေသာ အသက္/အတန္း မရွိပါ 
၃။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ ေသဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ျပန္
မပိုေ႔ပးျခင္း
၄။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ အစည္းေအ၀းထံသို႔ ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဖိတ္ၾကားေစလိုျခင္း (ဒီအိုအာအက္စ္ အ
ြတက္သာ)
၅။ မိဘ(မ်ား)/ေက်ာင္းသားသည္ အစည္းေအ၀းထံသို႔ ေအဂ်င္စီ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ ေသဘာတူညီခ်ေက္မပးျခင္း
၆။ အျခား။ ______________(စာြရက္စာတမ္းျဖင့္ ေအၾကာင္းျ
ပခ်က္)



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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မွ  • •  (လလ•ရရ•နန) 

စစ္ေဆးသည့္ပံုုစံ  ပံုုစံတက်မဟုုတ္ေသာအဆင့္မ်ား  စာသင္ခန္း-ေအျချပဳစစ္ေဆးမႈ  ရွာေေြဖြတ႕ရွိျခင္း မွတ္တမ္း  စံသတ္မွတ္ထားေသာစစ္ေဆးမႈ  ေဆာြင္ရက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ  အျခား __________________ 
ႏွင့္ ___________  % တိက်  % ဆုုတ္ယုုတ္  ____ စုုစုုေပါင္း၏ ____ စမ္းသပ္  % တိုုးတက္  အျခား________  
အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွက် IEP စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေရး
 ေကျာင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပို၍ ပိတ်ရေသာအေရးေပါ်အေြခအေနများတွင် ေရးသားထားသည့်အတိုင်း ဤရည်မှန်းချက်ကို စီမံေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသလား။

 ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်  မေဆာင်ရွက်ပါ မေဆာင်ရွက်နိုင်ပါက ဤရည်မှန်းချက်အတွက် လိုအပ်ေသာ ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မှုများကို ေဖာ်ြပပါ-
ESY ရြည္ရယ္ခ်က္မွာ   ဟုတ ္  မဟုတ ္

ရည္မွန္းခ်က ၁ အေြခအေနများ၊ အြပုအမူ၊ သတ်မှတ်ချိန်၊ ေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်)   _______________
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
ရည္မွန္းခ်က ၂ အေြခအေနများ၊ အြပုအမူ၊ သတ်မှတ်ချိန်၊ ေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်) ________________  
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________

ရည္မွန္းခ်က ၃ အေြခအေနများ၊ အြပုအမူ၊ သတ်မှတ်ချိန်၊ ေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်) ________________  
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
ရည္မွန္းခ်က ၄ အေြခအေနများ၊ အြပုအမူ၊ သတ်မှတ်ချိန်၊ ေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်) ________________  
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________

၄။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္                     _____________________________                         
ရည်မှန်းချက် (အေြခအေနများ၊ အြပုအမူ၊ သတ်မှတ်ချိန်၊ ေဆာင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် စံသတ်မှတ်)ချက်) ________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ေက်ာင္းသား၏ IEP ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသိုု႕ ဦးတည္ေသာ တိုုးတက္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘကိုု မည္သိုု႕ အသိေပးပါမလဲ။ ___________________________________________________________________________
အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္တစ္ခါအသိေပးပါမလ ဲ  အပတ္စဥ ္  တစ္ပတ္ ၂ ႀကိမ ္  လစဥ္္  ႀကားျဖတ  ေလးလတစ္ႀကိမ ္  အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီးခ်ိန  အျခား ____________________

ရညမွ္နခ္်က္သုုိဦးတ
ည္ေသာတုုိးတကမ္ႈ

တိုုးတက္မႈ အစီ
အရင္ခံစာ ၁ ရက္
ြစဲ_______

တုုိးတက္မႈကုုဒ ္  ေအာင္ျမင္ခဲ့သည ္  ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုုေလာက္ေသာ တိုုးတက္မႈ ရွိသည္။  အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ြက်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိြန္တင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
 ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုုးတိက္မႈ မရွိပါ။  မစတေင္ရသးပါ။

(လံုုေလာက္ေသာတိုုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အြတက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေြတ႕ဆံုုရန္ လိုုအပ္ပါသည)္

ေအႀကာင္းအရာ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီ
အရင္ခံစာ ၂ ရက္
ြစဲ_______

တုုိးတက္မႈကုုဒ ္  ေအာင္ျမင္ခဲ့သည ္  ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုုေလာက္ေသာ တိုုးတက္မႈ ရွိသည္။  အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ြက်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိြန္တင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
 ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုုးတိက္မႈ မရွိပါ။  မစတေင္ရသးပါ။

(လံုုေလာက္ေသာတိုုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အြတက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေြတ႕ဆံုုရန္ လိုုအပ္ပါသည)္

ေအႀကာင္းအရာ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီ
အရင္ခံစာ ၃ ရက္
ြစဲ_______

တုုိးတက္မႈကုုဒ ္  ေအာင္ျမင္ခဲ့သည ္  ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုုေလာက္ေသာ တိုုးတက္မႈ ရွိသည္။  အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ြက်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိြန္တင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
 ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုုးတိက္မႈ မရွိပါ။  မစတေင္ရသးပါ။

(လံုုေလာက္ေသာတိုုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အြတက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေြတ႕ဆံုုရန္ လိုုအပ္ပါသည)္

ေအႀကာင္းအရာ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

တိုုးတက္မႈ အစီ
အရင္ခံစာ ၄ ရက္
ြစဲ_______

တုုိးတက္မႈကုုဒ ္  ေအာင္ျမင္ခဲ့သည ္  ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုုေလာက္ေသာ တိုုးတက္မႈ ရွိသည္။  အသစ္မိတ္ဆက္ထားသည့္ြက်မ္းက်င္မွဳ ၊ တိုးတက္မွဳကုိယခုအခ်ိြန္တင္ တိုးတာႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။
 ရြည္ရယ္ခ်က္ျပည့္မွီရန္ လံုေလာက္ေသာ တိုုးတိက္မႈ မရွိပါ။  မစတေင္ရသးပါ။

(လံုုေလာက္ေသာတိုုးတက္မႈမ်ား မရွိသည့္အြတက္ IEP အဖဲြ႕ႏွင့္ ေြတ႕ဆံုုရန္ လိုုအပ္ပါသည)္

ေအႀကာင္းအရာ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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 အထူးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈေသဘာသဘာဝ ေနရာ ဝန္ေဆာင္မႈေအႀကာင္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား

ဝန္ေဆာင္မႈ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

  အခန္းြတင္း ညႊန္ႀကားမႈမ်ား (စာသင္
ခန္း သင္ႀကားမႈ အခ်ိန္ ေအရအြတ
က္ ေဖာ္ျပျခင္းအား မျဖေစ္မန လုုပ္ေ
ဆာင္ရန္ မလိုုပါ)
 ကိုု္ယ္ကာယပညာေရး
  စကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုုး

 ခရီးြသားေလ့က်င့္ခန္း

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး 
    အြတင္း

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး
     ျပင္ပ

သင္တန္း အႀ
ကိမ္

 ၁ 

 ၂
 ၃ 

 ၄
 ၅ 

 ၆
 အျခား

 ____

 

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

____ နာရီ

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစႀ္ကိမသ္ာ 
   ေလးလ တစ္ႀ
ကိမ္

   တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀ
ကိမ္

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

P  မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P  အႀကားအာရံုုကုု
P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆိုု္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ P  စိတ္ေရာဂါကုု
P  နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ြယင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P  IEP အြဖဲ႕
P  အျမင္ခ်ိဳ႕ြယင္းသူ၏ ဆရာ P  စကားျပန္
P  အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P  ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P  ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P  ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P  ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ P  အိမ္သင္ဆရာ
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P  ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံံ
P  ေအေြထြထပညာေရး ဆရာ P  ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P  အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P  အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P  လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)  P  လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ 
P  အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (BHA)    ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P  မသန္မြစမ္း ြဖံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ြခဲမႈ (DDA) P  ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနြခဲ (DORS)  လက္ေထာက္
P  အျခားေအဂ်င္စီ___________________________ P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား 
P  အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ  လက္ေထာက္
P  အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________ P  ကုထုုံုးဆုုိင္ရာ အမူအက်င့္

စုုစုုေပါင္း ဝန္ေ
ဆာင္မႈ ေပး
ရခ်ိန္ 

 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္

____နာရီ

____မိနစ္

ESY ဝန္ေဆာင္မႈသဘာဝ ESY ေနရာ ESY ဝန္ေဆာင္မႈေအႀကာင္း ESY အစရက္ ESY အဆံုုးရက္ ESY ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား

ဝန္ေဆာင္မႈ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

  အခန္းြတင္း ညႊန္ႀကားမႈမ်ား (စာသင္
ခန္း သင္ႀကားမႈ အခ်ိန္ ေအရအြတ
က္ ေဖာ္ျပျခင္း သည္ မျဖေစ္မန လုု
ပ္ေဆာင္ရန္ မလိုုပါ)
 ကိုု္ယ္ကာယပညာေရး
 စကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုုး
 ခရီးြသားေလ့က်င့္ခန္း

  ေအျခခံ 
    ပညာေရး 
    အြတင္း

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး
     ျပင္ပ

သင္တန္း အႀ
ကိမ္

 ၁
 ၂
 ၃ 

 ၄
 ၅ 

 ၆
 အျခား

 ____

 

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

____ နာရီ

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ 
   ေလးလ တစ္ႀ
ကိမ္

   တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀ
ကိမ္

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

P  မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P  အႀကားအာရံုုကုု
P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆိုု္င္ရာ ေရာဂါေဗဒ P  စိတ္ေရာဂါကုု
P  နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ြယင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P  IEP အြဖဲ႕
P  အျမင္ခ်ိဳ႕ြယင္းသူ၏ ဆရာ P  စကားျပန္
P  အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P  ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P  ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P  ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P  ကိုယ္လက္အားကစားပညာေရး ဆရာ P  အိမ္သင္ဆရာ
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P  ေက်ာင္း၏ အတိုင္ပင္ခံံ
P  ေအေြထြထပညာေရး ဆရာ P  ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P  အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P  အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P  လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS)  P  လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ 
P  အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (BHA)    ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P  မသန္မြစမ္း ြဖံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ြခဲမႈ (DDA) P  ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနြခဲ (DORS)  လက္ေထာက္
P  အျခားေအဂ်င္စီ___________________________ P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား 
P  အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ  လက္ေထာက္
P  အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________ P  ကုထုုံုးဆုုိင္ရာ အမူအက်င

စုုစုုေပါင္း ဝန္ေ
ဆာင္မႈ ေပး
ရခ်ိန္ 

 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္

____နာရီ

____မိနစ္

ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား)ေပးျခင္းေအပေၚြဆးေႏြးပါဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား)ေပးျခင္းေအပေၚြဆးေႏြးပါ _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွက် IEP စီမံေဆာင်ရွက်ေရး
ေကျာင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပတိ်ရသည့်အေရးေပါ်အေြခအေနများတွင် ေရးသားထားသည့်အတုိင်း သင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှနိှိငု်းမှမုျားကုိ စစီဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ပါသလား။

 ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်  မေဆာင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မေဆာင်ရွက်ပါက လက်ရှသိင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှိနှိငု်းမှုများတွင် လုိအပ်ေသာေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မှုများကုိ ေဖာ ြ်ပပါ
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

P

P



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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 ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈေသဘာသဘာဝ ေနရာ ဝန္ေဆာင္မႈေအႀကာင္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား

ဝန္ေဆာင္မႈ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 အႀကားအာရံုု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 စိတ္ေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 အလုုပ္အကိုုင္ ကုုထံုုး
 ကိုုယ္ကာယ ကုုထံုုး
 အပန္းေျဖျခင္း
 ႀကိဳတင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း
 အတိုုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ
 ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
 လူမႈလုုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ
 မိဘတိုုင္ပင္ေြဆးေႏြးျခင္း ႏွင့္ သင္တန္း
 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတိုုင္ပင္ခံ
 မိတ္ဆက္ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အတိုုင္ပင္ခံ
 ေထာက္ပံမႈနည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈ
 ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈ 

    (ေရာဂါရွာေြဖျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း)
 အျခားကုုထံုုးမ်ား ______________
 စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
 စကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုုး 
 သူနာျပဳဝန္ေဆာင္မႈ

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး 
    အြတင္း

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး
     ျပင္ပ

သင္တန္း 
အႀကိမ္

 ၁ 

 ၂
 ၃ 

 ၄
 ၅ 

 ၆
 အျခား

 ____

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

____ နာရီ

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ 
   ေလးလ တစ္ႀ
ကိမ္

   တစ္ႏွစ္ ႏွစႀ္
ကိမ္

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

P  မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P  အႀကားအာရံုုကုု
P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆ္ုုိင္ရာ ေရာဂါေဗဒ P  စိတ္ေရာဂါကုု
P  နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရံခု်ိဳ႕ြယင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P  IEP အြဖဲ႕
P  အျမင္ခ်ိဳ႕ြယင္းသူ၏ ဆရာ P  စကားျပန္
P  အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P  ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P  ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P  ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P  ကုိယ္လကအ္ားကစားပညာေရး ဆရာ P  အိမ္သင္ဆရာ
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P  ေက်ာင္း၏ အတုိင္ပငခ္ံံ
P  ေအေြထြထပညာေရး ဆရာ P  ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P  အလပုအ္ကုိင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P  အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P  လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P  လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ 
P  အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (BHA)     ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P  မသန္မြစမ္း ြဖံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ြခဲမႈ (DDA) P  ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနြခဲ (DORS)  လက္ေထာက္
P  အျခားေအဂ်င္စ____________________________ P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား
P  အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ  လက္ေထာက္
P  အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________ P  ကုထုုံုးဆုုိင္ရာ အမူအက်င့္
P  သနူာျပဳ

စုုစုုေပါင္း ဝန္ေ
ဆာင္မႈ ေပး
ရခ်ိန္ 

 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္

____နာရီ

____မိနစ္

 သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရး

ESY ဝန္ေဆာင္မႈသဘာဝ ESY ေနရာ ESY ဝန္ေဆာင္မႈေအႀကာင္း ESY အစရက္ ESY အဆံုုးရက္ ESY ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား

ဝန္ေဆာင္မႈ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 အႀကားအာရံုု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 စိတ္ေရာဂါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 အလုုပ္အကိုုင္ ကုုထံုုး
 ကိုုယ္ကာယ ကုုထံုုး
 အပန္းေျဖျခင္း
 ႀကိဳတင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း
 အတိုုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ
 ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
 လူမႈလုုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈ
 မိဘတိုုင္ပင္ေြဆးေႏြးျခင္း ႏွင့္ သင္တန္း
 ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတိုုင္ပင္ခံ
 မိတ္ဆက္ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အတိုုင္ပင္ခံ
 ေထာက္ပံမႈနည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈ
 ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈ 

    (ေရာဂါရွာေြဖျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း)
 အျခားကုုထံုုးမ်ား ______________
 စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ
 စကားေျပာ/ဘာသာစကား ကုုထံုုး 
 သူနာျပဳဝန္ေဆာင္မႈ

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး 
    အြတင္း

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး
     ျပင္ပ

သင္တန္း 
အႀကိမ္

 ၁
 ၂
 ၃ 

 ၄
 ၅ 

 ၆
 အျခား

 ____

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

____ နာရီ

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ 
   ေလးလ တစ္ႀ
ကိမ္

   တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀ
ကိမ္

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

P  မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P  အႀကားအာရံုုကုု
P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆ္ုုိင္ရာ ေရာဂါေဗဒ P  စိတ္ေရာဂါကုု
P  နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရံခု်ိဳ႕ြယင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P  IEP အြဖဲ႕
P  အျမင္ခ်ိဳ႕ြယင္းသူ၏ ဆရာ P  စကားျပန္
P  အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P  ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P  ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P  ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P  ကုိယ္လကအ္ားကစားပညာေရး ဆရာ P  အိမ္သင္ဆရာ
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P  ေက်ာင္း၏ အတုိင္ပငခ္ံံ
P  ေအေြထြထပညာေရး ဆရာ P  ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P  အလပုအ္ကုိင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P  အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P  လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P  လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ 
P  အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (BHA)     ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P  မသန္မြစမ္း ြဖံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ြခဲမႈ (DDA) P  ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနြခဲ (DORS)  လက္ေထာက္
P  အျခားေအဂ်င္စ____________________________ P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား
P  အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ  လက္ေထာက္
P  အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________ P  ကုထုုံုးဆုုိင္ရာ အမူအက်င့္
P  သနူာျပဳ

စုုစုုေပါင္း ဝန္ေ
ဆာင္မႈ ေပး
ရခ်ိန္ 

 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္

____နာရီ

____မိနစ္

အကယ္၍ ေပးထားပါက သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ကိုုေြဆးေႏြးရနအကယ္၍ ေပးထားပါက သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ကိုုေြဆးေႏြးရန္္ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွက် IEP စီမံေဆာင်ရွက်ေရး
ေကျာင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပတိ်ရသည့်အေရးေပါ်အေြခအေနများတွင် ေရးသားထားသည့်အတုိင်း သင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှနိှိငု်းမှမုျားကုိ စစီဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ပါသလား။

 ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်  မေဆာင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မေဆာင်ရွက်ပါက လက်ရှသိင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှိနှိငု်းမှုများတွင် လုိအပ်ေသာေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မှုများကုိ ေဖာ ြ်ပပါ 
_______________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

P

P

 သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေရး



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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 အသက္ေြမးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ နည္းပညာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝန္ေဆာင္မႈေသဘာသဘာဝ ေနရာ ဝန္ေဆာင္မႈေအႀကာင္း အစရက္ အဆံုုးရက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)

 = အဓိက,  = အျခား
ဝန္ေဆာင္မႈ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ဝန္ေဆာင္မႈ ေအထာက္ အပံ့ျဖင့္ 
အသက္ေြမး ဝမ္းေက်ာင္း ႏွင့္ န
ည္းပညာ အစီအစဥ္

 လုုပ္ငန္းြခင္ စစ္ေဆးမႈ
 လုုပ္ငန္းြခင္ အႀကိဳ ရြည္ရယ္ ခ်

က္မ်ား ႏွင့္ အထူး ပညာေရး အ
စီအစဥ္

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး 
    အြတင္း

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး
     ျပင္ပ

သင္တန္း အႀ
ကိမ္

 ၁
 ၂
 ၃ 

 ၄
 ၅ 

 ၆
 အျခား

 ____

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

____ နာရီ

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ 
   ေလးလ တစ္ႀ
ကိမ္

   တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀ
ကိမ္

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

P  မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P  အႀကားအာရံုုကုု
P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆ္ုုိင္ရာ ေရာဂါေဗဒ P  စိတ္ေရာဂါကုု
P  နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရံခု်ိဳ႕ြယင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P  IEP အြဖဲ႕
P  အျမင္ခ်ိဳ႕ြယင္းသူ၏ ဆရာ P  စကားျပန္
P  အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P  ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P  ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P  ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P  ကုိယ္လကအ္ားကစားပညာေရး ဆရာ P  အိမ္သင္ဆရာ
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P  ေက်ာင္း၏ အတုိင္ပငခ္ံံံံ
P  ေအေြထြထပညာေရး ဆရာ P  ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P  အလပုအ္ကုိင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P  အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P  လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P  လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ 
P  အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (BHA)  ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P  မသန္မြစမ္း ြဖံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ြခဲမႈ (DDA) P  ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနြခဲ (DORS)  လက္ေထာက္
P  အျခားေအဂ်င္စ____________________________ P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား
P  အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ  လက္ေထာက္
P  အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________  P  ကုထုံုးုဆိုငုရ္ာ က်င္ထ့ံုးု

စုုစုုေပါင္း ဝန္ေ
ဆာင္မႈ ေပးရခ်ိန္ 

 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္

____နာရီ

____မိနစ္

ESY ဝန္ေဆာင္မႈသဘာဝ ESY ေနရာ ESY ဝန္ေဆာင္မႈေအႀကာင္း ESY အစရက္ ESY အဆံုုးရက္ ESY ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ(မ်ား)
 = အဓိက,  = အျခား

ဝန္ေဆာင္မႈ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ဝန္ေဆာင္မႈ ေအထာက္ အပံ့ျဖင့္ 
အသက္ေြမး ဝမ္းေက်ာင္း ႏွင့္ န
ည္းပညာ အစီအစဥ္

 လုုပ္ငန္းြခင္ စစ္ေဆးမႈ
 လုုပ္ငန္းြခင္ အႀကိဳ ရြည္ရယ္ ခ်

က္မ်ား ႏွင့္ အထူး ပညာေရး အ
စီအစဥ္

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး 
    အြတင္း

 ေအျခခံ 
    ပညာေရး
     ျပင္ပ

သင္တန္း အႀ
ကိမ္

 ၁
 ၂
 ၃
 ၄
 ၅
 ၆
 အျခား

 ____

ႀကာျမင့္ခ်ိန္

____ နာရီ

____ မိနစ္

ႀကိမ္နႈန္း

 ေန႕စဥ္
 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္
 တစ္ႀကိမ္သာ 
   ေလးလ တစ္ႀ
ကိမ္

   တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀ
ကိမ္

လလ•ရရ•နန လလ•ရရ•နန

ႀကာခ်ိန္
______အပတ္

P  မိတ္ဆက္ ႏွင့္ စည္းရံုုးေရး အထူးျပဳ  P  အႀကားအာရံုုကုု
P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား ဆ္ုုိင္ရာ ေရာဂါေဗဒ P  စိတ္ေရာဂါကုု
P  နားမၾကားသူမ်ား ႏွင့္ အၾကားအာရံခု်ိဳ႕ြယင္းသူမ်ား၏ ဆရာ P  IEP အြဖဲ႕
P  အျမင္ခ်ိဳ႕ြယင္းသူ၏ ဆရာ P  စကားျပန္
P  အလုုပ္အကိုုင္ဆိုုင္ရာကုုထံုုး P  ညႊန္ႀကားမႈ ဆိုုင္ရာလက္ေထာက္
P  ေက်ာင္းသားေရးရာဝန္ထမ္း P  ကိုုယ္ကာယကုုထံုုးဆရာ
P  ကုိယ္လကအ္ားကစားပညာေရး ဆရာ P  အိမ္သင္ဆရာ
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝန္ထမ္း P  ေက်ာင္း၏ အတုိင္ပငခ္ံံံ
P  ေအေြထြထပညာေရး ဆရာ P  ေက်ာင္းလူမႈေရးလုုပ္သား
P  အလပုအ္ကုိင္ ႏွင့္ နည္းပညာ ဆရာ P  အပန္းေျဖျခင္းျဖင့္ေရာဂါကုုဆရာ
P  လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန (DSS) P  လက္မွတ္ရ အလုုပ္ဆိုုင္ရာ 
P  အျပဳအမူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ြခဲမႈ (BHA)  ကုုထံုုးလက္ေထာက္
P  မသန္မြစမ္း ြဖံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္မႈ ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႕ြခဲမႈ (DDA) P  ခႏၶာကိုုယ္ေရာဂါကုုထံုုး
P  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနြခဲ (DORS)  လက္ေထာက္
P  အျခားေအဂ်င္စ____________________________ P  စကားေျပာ/ဘာသာစကား
P  အထူးပညာေရးစာသင္ခန္းဆရာ  လက္ေထာက္
P  အျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား____________________  P  ကုထုံုးုဆိုငုရ္ာ က်င္ထ့ံုးု

စုုစုုေပါင္း ဝန္ေ
ဆာင္မႈ ေပးရခ်ိန္ 

 အပတ္စဥ္
 လစဥ္
 ႏွစ္စဥ္

____နာရီ

____မိနစ္

ဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ေပးသည့္ ေအပၚ ေြဆးေႏြးပါဝန္ေဆာင္မႈ(မ်ား) ေပးသည့္ ေအပၚ ေြဆးေႏြးပါ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွက် IEP စီမံေဆာင်ရွက်ေရး
ေကျာင်းပိတ်ရက် ၁၀ ရက် သ့ုိမဟုတ် ယင်းထက်ပုိ၍ ပတိ်ရသည့်အေရးေပါ်အေြခအေနများတွင် ေရးသားထားသည့်အတုိင်း သင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှနိှုိင်းမှမုျားကုိ စစီဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးနုိင်ပါသလား။

 ေဆာင်ရွက်နုိင်သည်  မေဆာင်ရွက်ပါ အကယ်၍ မေဆာင်ရွက်ပါက လက်ရှသိင ြ်ကားပ့ုိချမှုနှင့် အကဲြဖတ်တွက်ချက်မှညုှိနှိငု်းမှုများတွင် လုိအပ်ေသာေြပာင်းလဲြပင်ဆင်မှုများကုိ ေဖာ ြ်ပပါ
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SERVICES 

P

P

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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IEP အြဖဲ႕ ေအနျဖင့္ မည္သည့္ စစ္ေဆးမႈ အခ်က္(မ်ား) ကိုု ေဆာြင္ရက္ပါသလဲ။ ________________________________________________________________________________________________________________
အကယ္၍ ေအျခခံ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဖယ္ထုုတ္ ခံရပါက အပိုုေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု အသံုုးျပဳ၍ ေအျခခံ ပညာေရးမွ အဘယ္ေႀကာင့္ ဘယ္ထုုတ္ ရသည္ကိုု ေဖာ္ျပပါ။
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အြတက္ စာြရက္စာတမ္း(မ်ား) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 အထူးပညာေရးေနရာခ်ထားမႈ (မူႀကိဳ အသက္ ၃-၅)- 
     တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး၁၀နာရီပံုမွေန္ကလးသူငယ္အစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑အြတင္းသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
     တစ္ပတ္လွ်င္အနည္းဆံုး၁၀နာရီပံုမွေန္ကလးသူငယ္အစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑အြတင္းသက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအျခားေသာေနရာြတင္ လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
     တစ္ပတ္လွ်င္၁၀နာရီေအာက္ပံုမွေန္ကလးသူငယ္အစီအစဥ္အားတက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑အြတင္းသက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။
     တစ္ပတ္လွ်င္၁၀နာရီေအာက္ပံုမွန္ ေကလးသူငယ္ အစီအစဥ္အား တက္ေရာက္ျပီး အထူးပညာေရးအမ်ားစုႏွင့္ ၎က႑ အြတင္းသက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျခားေသာေနရာြတင္ လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ 
     ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏ေနရာ  သီးျခားအတန္း  ပုဂၢလိကသီးျခားေနေ႕က်ာင္းႈ  သီးသန္ေ႕နအိမ္သင္ႀကားမႈ 
     ေနအိမ ္  အမ်ားပိုင္သီးျခားေနေ႕က်ာင္းႈ  အမ်ားပိုင္ေနအိမ္သင္ႀကားမႈ္

 အထူးပညာေရးေနရာခ်ထားမႈ (ေက်ာင္း အသက္ K-၂၁)-
အခ်ိန္စုုစုုေပါင္း  အခ်ိန္စုုစုုေပါင္း အခ်ိန္စုုစုုေပါင္း 
ေက်ာင္းြတင္း ရက္သတၱပတ္ ______နာရီ______မိနစ္/တစ္ပတ္ ေအျခခံပညာေရး ျပင္ပ______နာရီ ______မိနစ္/တစ္ပတ္ ေအျခခံပညာေရးအြတင္း______နာရီ______မိနစ/တစ္ပတ္ 

  ေအျခခံ ပညာေရး အြတင္း (၈၀% အထက္)   အမ်ားပိုုင္ သီးျခား ေနေ႕က်ာင္း  သီးသန္႕ သီးျခား ေနအိမ္ သင္ႀကားမႈ  မိဘႏွင့္အတူ ပုုဂၢိလိက ေက်ာင္း
      ပ်ွမ္မွ် ______ %/ရက္  ေအျခခံ ပညာေရး အြတင္း (၄၀% - ၇၉%)  သီးသန္႕ ပုုဂၢိလိက ေနေ႕က်ာင္း  ေနအိမ္/ေဆးရံုုးေန
  ေအျခခံ ပညာေရး အြတင္း (၄၀% ေအာက္)  အမ်ားပုုိင္ေနအိမ္ သင္ႀကားမႈ  ျပင္ဆင္ႏိုုင္သည့္ေနရာ
LRE ကိုုေြရးခ်ယ္ျခင္း အားျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေအပၚ နစ္နာေစျခင္း ၊ သိုု႕မဟုုတ္ ေက်ာင္းသား လိုုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ထိခိုုက္ျခင္းမ်ား ရွိပါသလား   ဟုတ္   မဟုတ္ 

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အြတက္ စာြရက္စာတမ္း ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းြတင္ ရွိပါသလား (မသန္မြစမ္းမဟုုတ္ပါက ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္း)    ဟုတ္   မဟုတ္   မရွိပါက ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အြတက္ စာြရက္စာတမ္း __________________________________________________

မရွိပါက ေနရာခ်ုထားမႈသည္ ေက်ာင္းသား၏ အိ္မ္ႏွင့္ အနီးဆံုုး ရွိပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္။ မရွိပါက ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) အြတက္ စာြရက္စာတမ္း _____________________________________________________________________________________

သယ္ယူပိုေ႕ဆာင္ေရး လိုုအပ္သည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္ျခင္း သယ္ယူပိုေ႕ဆာင္ေရး လိုုအပ္သည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္ျခင္း - သက္ဆိုုင္ရာ သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေက်ာင္းသား လိုု္အပ္သည့္ သို႕မဟုုတ္ ေက်ာင္းသားအား အထူးပညာေရး ႏွင့္ ထိေြတ႕ ႏိုုင္ရန္ လိုုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ ကုုုုိက္ညီမႈ ရွိပါသလား         ဟုတ္   မဟုတ္         
အကယ္၍ရွိပါက ဆံုုးျဖတ္ရန္

သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရးြတင္ ေက်ာင္းသား အြတက္ အထူးျပဳ ကိရိယာမ်ား လိုုအပ္ပါသလား။   ဟုတ္   မဟုတ္   လိုုအပ္ပါက ရွင္းျေပပးပါ ______________________________________________________________________________________________
သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရး ခရီးစြဥ္တင္ ေက်ာင္းသားအြတက္ အကူလိုုပါသလား။    ဟုတ္   မဟုတ္ လိုုအပ္ပါက အကူ အမ်ိဳးအစား(မ်ား)ကိုု ေဖာ္ျပပါ ________________________________________________________________________________________
သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရး ခရီးစြဥ္တင္ ေက်ာင္းသားအား ကူညီရန္ အျခား။ ေထာက္ပ့ံမႈ လိုုပါသလား    ဟုတ္   မဟုတ္  အကယ္၍ လိုုအပ္ပါ ရွင္းျေပပးပါ ____________________________________________________________________________________
သက္ဆိုုင္ရာ သယ္ယူပိုုေ႕ဆာင္ေရးြတင္ ေက်ာင္းသားလိုုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ အသက္ ႏွင့္ မသန္းမြစမ္းျဖစ္မႈ ေအျခေအန ၊ ြသားလာရန္လိုုအပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အြကာေအဝး    __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
အကယ္၍ ေက်ာင္းသား ေအနျဖင့္ ပညာေရး ၊ပညာေရး ျပင္ပ ႏွင့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားြတင္ ပံုုမွန္ ေကလးမ်ားႏွင့္ အတူ မပါဝင္ႏိုုင္ပါက ျဖစ္စဥ္ အတိုုင္းအတာကိုု ရွင္းလင္း ေဖာ္ျေပပးပါ။
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSIS ေနထုုိင္သည့္တိုုင္းျပည ္_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SSIS ေနထိုုင္သည့္ေက်ာင္း ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SSIS ဝန္ေဆာင္မႈတိုုင္းျပည ္ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SSIS ဝန္ေဆာင္မႈေက်ာင္း ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

၆။ ေနရာခ်ထားမႈ အခ်က္အလက္မ်ား

အနည္းဆံုုး ကန္႕သတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ (LRE) ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေယဘုယု် သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆငရ္န ္လုုိအပ္မႈေႀကာင့္ မသကမ္ြစမ္း ေက်ာင္းသားအား အသကအ္ြရယ္ ကန႕္သတ္မႈေႀကာင့္ ေအျခခံ ပညာသငႀ္ကားမႈမွ ဖယ္ထုတုမ္ည ္မဟုုတပ္ါ။

ေကလးေရြတက္မႈဆိုုင္ရာသင့္ေလ်ာ္သည့္ကုုဒ္မ်ား
 (၁) FAPE ရရွိရန္အြတက္ အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီမွ အမ်ားပိုုင္မဟုုတ္သည့္ေက်ာင္းြတင္ ထားျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ အမ်ားပိုုင္ေက်ာင္းြတင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ မသန္မြစမ္းေက်ာင္းသား တက္ေရာက္ျခင္း
 (၂) အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီမွ ဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ အားျဖင့္ သက္ဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္/သိုု႕မဟုုတ္ အထူးပညာေရး လက္ခံ ရရွိေေနသာ မိဘႏွင့္အတူ ပုုဂၢိလိေကက်ာင္းြတင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ မသန္မြစမ္းေက်ာင္းသား
 (၃) အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံထားျခင္း မရွိသည့္ မိဘႏွင့္အတူ ပုုဂၢလိေကက်ာင္းြတင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ ေက်ာင္းသား
 (၄) ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု မိဘမွ ျငင္းဆိုုေသာေႀကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံ ရရွိျခင္း မရွိသည့္ အမ်ားပိုုင္ေက်ာင္းြတင္ တက္ေရာက္ေေနသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီသည့္ မသန္မြစမ္းေက်ာင္းသား
 (၆) အသက္ ၃ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေသာ မသန္မြစမ္းေက်ာင္းသား ၊ IFSP အရ ႀကိဳတင္ သင္ႀကားမႈ အား ဆက္လက္ရန္ မိဘ၏ ြခင့္ျပဳခ်က္

_ ={ {{ }} }



သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)

အမည္ -   ေအဂ်င္စီ -  IEP အဖြဲ႕အစည္းအေဝးရက္စြဲ      /      /
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ကနဦးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အြတက္ ေသဘာတူညီခ်က္ (ကနဦးကနဦးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အြတက္ ေသဘာတူညီခ်က္ (ကနဦး IEP သာ)သာ)

ေဤဆာြင္ရက္ခ်က္လုုပ္ေဆာင္ရသည့္ ေအႀကာင္းျပခ်က္မ်ား ေရးသားထားေသာ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ မိတၱဴကိုု ကြၽႏုု္ပ္ လက္ခံ ရရွိပါသည္။ 

IEP ြတင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုုင္း အထူးပညာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ IEP ေအနျဖင့္ အခ်ိ္န္ႏွင့္အမွ် သံုုးသပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းမည္ မဟုုတ္ကိုုလည္း ကြၽႏုု္ပ္ နားလ
ည္ပါသည္။
မိသားစုု ပညာေရး ရပုိြင္ခင့္မ်ား ႏွင့္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအက္ဥေပဒ (FERPA) ၏ ႀကီးႀကပ္မႈမွ ြလဲ၍ ကြၽန္ုု္ပ္လက္ေရး ၊ လက္မွတ္ မပါပဲ မွတ္တမ္းမ်ား ထုုတ္မည္ မဟုုတ္ေႀကာင္းကိုု ကြၽႏ္ုုပ္ နားလည္ပါသည္။

ကြၽႏုု္ပ္၏ ေသဘာတူညီမႈသည္ မိမိေသဘာျဖင့္ပါဝင္မႈျဖစ္ျပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အခ်ိြန္တင္ ႏုုြတ္ထြက္ခင့္ရွိေႀကာင္း နားလည္ ပါသည္။ ေသဘာတူညီမႈ ရပ္ဆိုုင္းျခင္းသည္ ယခင္ရြက္စဲျဖင့္ ျဖစ္မည္ မဟုုတ္ပါ။ ကြၽႏုု္ေပ္အနျဖင့္ 
ေသဘာတူညီမႈကိုု စာျဖင့္ေရးသား၍ ႏုုြတ္ထက္ပါက ေကလးေအနျဖင့္ နဂိုုကတည္းက လက္ခံရရွိေသာ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အြတက္ အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီမွ ေကလး ပညာေရး မွတ္တမ္း ေျပာင္းလဲ
ရန္ မလိုုသကဲ့သိုု႕ ၊ ေကလးမွ လက္ခံ လ်က္ရွိေသာ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပင္ဆင္မည္ မဟုုတ္ေႀကာင္း နားလည္ပါသည္။

ကြၽႏုု္ေပ္အနျဖင့္ အမ်ားပိုုင္ေအဂ်င္စီမွ အထူးျပဳဝန္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္ စနစ္ အြတက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုု႕မည္ကိုု နားလည္ပါသည္။ ဤစနစ္ကုုိ MSDE ႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေေြငႀကးေထာက္ပံ့မႈ 
အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လိုုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားြတင္ ေကလး၏ ရပိုုြင္ခင့္မ်ား ရရွိမႈ ေသခ်ာေစရန္ အြတက္ သင့္ေတာ္သလိုု အသံုုးျပဳမည္ကိုု နားလည္ပါသည္။

ကြၽႏုု္ပ္အား IEP အြဖဲ႕၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္(မ်ား) ကိုု ကြၽႏုု္ပ္၏ မိခင္ ဘာသာစကားျဖင့္ သိုု႕မဟုုတ္ အျခားေသာ ဆြက္သယ္ေရး ပံုုစံျဖင့္ အသိေပးျပီး ျဖစ္ျပီး 

ကြၽႏ္ုုပ္အား ကြၽႏုု္ပ္ လက္ခံ ရရွိေသာ အစီအစဥ္တက်လံုုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ - မိဘမ်ားရပိုုြင္ခင့္ ြတင္ရွင္းျပထားသည့္ အတိုုင္း ကြၽႏုု္ပ္၏ ရပိုုြင္ခင့္မ်ား အားလံုုးကိုု အသိေပးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေကလး၏ IEP ြတင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုုင္း ေကလး အြတက္ အထူးပညာေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္ အြတက္ ကြၽနုု္ပ္ ေသဘာတူပါသည္။

မိဘလက္မွတ္မိဘလက္မွတ ္ ရြက္စဲရြက္စဲ

_____________________________________________________  __________________
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သီးျခားပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
ေမရီလန္းျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (MSDE) အထူးပညာေရး/ေရွးဦးသင္ၾကားမွဳ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ဌာနခြ ဲ(ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ  ၂၀၂၁၊ ဇူလုိင် ၁၅ ရက်နေ့ တြင္အသုံးျပဳရန္ MSDE မွအတည္ျပဳထားသည္)
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ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ ေအဂ်င္စီမွ က်သင့္ေြင ေတာင္းခံရန္ အြတက္ ေကလး၏ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေမရီလန်းကျန်းမာေရးဌာန (MDH) သိုု႕ ေမပးပိုု႕မွီ မိဘ ေသဘာတူညီမႈရယူရန္ လိုုအပ္ပါသည္။ ျ
ပည္နယ္ေအဂ်င္စီ ေအနျဖင့္ ေဆးဝါးကုုသမႈ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ ၊ မိသားစုု ပညာေရး ရပိုုြင္ခင့္မ်ား ႏွင့္ သီးသန္႕တည္ရွိမႈ အက္ဥေပဒ (FERPA) ႏွင့္ မသန္မြစမ္းသူမ်ား ပညာေရး အက္ဥေပဒ (IDEA) တိုု႕ အြတက္ တာဝန္ရွိပါ
သည္။ ေသဘာတူညီခ်က္ေပးျခင္းျဖင့္ ၊ အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီ ေအနျဖင့္ ေကလး၏ ေဆးဝါး ကုုသမႈ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားကိုု ေပးေခ် ႏိုုင္ရန္ အြတက္ ေကလး၏ ေဆးဝါးကုုသမႈဆိုုင္ရာ တိုု႕ကုုိ အသံုုးျပဳမည္ကိုု လက္ခံ ေသဘာတူေႀ
ကာင္း စာျဖင့္ အသိေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
သင့္ေကလးအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး (FAPE) ေပးႏိုုင္ရန္ အြတက္ ေပးအပ္သည့္ ေအဂ်င္စီ ေအနျဖင့္ ေအာက္ပါတိုု႕ကိုု ေဆာြင္ရက္မည္ မဟုုတ္ပါ။ 
  •     သင့္ေကလး ေအနျဖင့္ IDEA  ေအာက္ရွိ FAPE ကိုု လက္္္္္ခံ ႏိုုင္ရန္ အြတက္ ျပည္နယ္၏ ေဆးဝါး ေထာက္ပံ့မႈြတင္ စာရင္းြသင္း ေစျခင္း
  •     က်ိဳးေႀကာင္းသင့္ ကုုေန္က်ြင သိုု႕မဟုုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိရန္အြတက္ စာရင္းြသင္းရသည့္ ေပးေြင စသည္တိုု႕အြတက္ ကိုုယ္ပိုုင္ေြငျဖင့္ စုုိက္ထုုတ္ ကုုေန္က်စျခင္း
  •     အသံုုးျပဳရန္လိုုပါအပ္ပါက က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈေအာက္ရွိ ေကလး၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အသံုုးျပဳျခင္း
         o  ဘဝသက္တာ အက်ံဳးဝင္မႈ သိုု႕မဟုုတ္ အျခားေသာ အာမခံ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေလ်ာ့နည္း ြသားျခင္း
         o  ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈမွ ေပးရန္ လိုုအပ္သည့္ စရိတ္မ်ားကိုု မိသားစုုေမွပးရျခင္း ၊  အဆိုုပါ ကိစၥသည္ သင့္ေကလးေအနျဖင့္ ေက်ာင္းြတင္မရွိေသာ အခ်ိြန္တင္ လိုုအပ္ပါသည္။  
         o  ပရီမီယံ တိုုးျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ အာမခံႏွင့္ အက်ိဳးခံစားြခင့္မ်ား ဆက္လက္မရရွိေေစတာ့ျခင္း ၊ သိုု႕မဟုုတ္
         o  က်န္းမာေရး စရိတ္ ကုုန္က်မႈ စုုစုုေပါင္း ေပၚ ေအျခခံ၍ အိမ္ ႏွင့္ အသင္းအြဖဲ႕ ေအျချပဳ ခံစားြခင့္မ်ား ဆံုုးရံႈး ႏိုုင္ျခင္း 
သင့္ေအနျဖင့္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္သိုု႕ ကိုုယ္ေရး ကိုုယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ား မသိရွိေစလိုုပါက သင္၏ ေသဘာတူညီခ်က္ကိုု အခ်ိေန္မြရး ရုုတ္သိမ္း ႏိုုင္ပါသည္။  

သင့္ေအနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေအဂ်င္စီမွ ေကလး၏ ကိုုယ္ေရးကုုိယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုုးမျ႔ပဳရန္ အြတက္ ေသဘာတူညီခ်က္ ရုုတ္သိမ္းျခင္းသည္ အဆုိပါ ေအဂ်င္စီမွ လိုုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေခႀ
ကးေြင မယူပဲ ေပးအပ္ေနသည့္ တာဝန္ယူမႈ ရပ္ဆိုုင္း ေစမည္ မဟုုတ္ပါ။  

MA အြတက္ ေက်ာင္းသား ေအနျဖင့္ လိုုအပ္ခ်က္ ျပည့္မွီပါသလား။အြတက္ ေက်ာင္းသား ေအနျဖင့္ လိုုအပ္ခ်က္ ျပည့္မွီပါသလား။  ဟုတ္  မဟုတ ္ MA အမွတ္အမွတ ္_______________________

MA ဝန္ေဆာငမ္ႈ ေပးသ(ူမ်ား) (COMAR 10.09.52) ဟု ုတာဝန္ေပးအပ္ႏုုိင္သညဟ္ု ုIEP ြတင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးသ(ူမ်ား) ႏွင့္ မသန္းမြစမ္းေကလးငယ္မ်ား အြတက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း အစအီစြဥ္တင္ ပါဝင္ရန ္ေသ
ဘာတပူါသည္။  
ကြၽႏုု္ေပ္အနျဖင့္ ေကလးအြတက္ MA ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူကိုု စိတ္တိုုင္းက် ေြရးခ်ြယ္ခင့္ ရွိေႀကာင္း နားလည္ပါသည္။  ယခုုြတင္ ကြၽႏုု္ေပ္အနျဖင့္ ေအာက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ(မ်ား) ကိုု လက္ခံ ပါသည္။  
MA ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အမည္ _______________________________
MA ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အမည္ _______________________________
႕ကြၽႏုု္ေပ္အနျဖင့္ အနာဂြတ္တင္ MA ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူေျပာင္းလဲ လိုုပါက ေက်ာင္းသိုု႕ ဆြက္သယ္ ေျပာင္းလဲ ရမည္ကိုု နားလည္ပါသည္။  
ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ လိုုအပ္ေသာ ေဆးဝါး ၊ လူမႈေရး ၊ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအြတက္ လိုုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိရန္ ကူညီမႈ ျဖစ္ေႀကာင္း ကြၽႏုု္ပ္ နားလည္ ပါသည္။  
ေအဂ်င္စီ ေအနျဖင့္ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈ အကူအညီ ရရွိရန္ အြတက္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ သိုု႕ ေကလး၏ ကုုိယ္ေရး ကိုုယ္ထာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုု႕သည္ကိုု ကြၽႏုု္ပ္ နားလည္ ေသဘာေပါက္ပါသည္။  

ေကလး၏ IEP ရည္မွန္းခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သကသ္ည ္က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား ၊ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ေထာကပ့ံ္မႈမ်ားအြတက္ ကုသုမႈ စရိတမ္်ား ရရိွရန္ အြတက္ ေအဂ်င္စမွီ ေဆာြင္ရက္ရန ္ကြၽႏ္ုုပ္ ြခင့္ျပဳပါ
သည။္

ကြၽႏုု္ေပ္အနျဖင့္ ေအဂ်င္စီမွ MA ရံပံုုေြင အသံုုးျပဳျခင္းအား ြခင့္မျပဳေတာ့ျခင္းသည္ ေကလးအြတက္ မိဘေအနျဖင့္ ကုုန္က်ခံစရာ မလိုုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားအြတက္ ေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ယူ ေဆာြင္ရက္ေနျခင္း ေအပၚ အ
က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေႀကာင္း နားလည္ပါသည္။  

ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေကလး ရရန္ ရွိသည့္ အျခားေသာ MA အက်ိဳးခံစားြခင့္မ်ား ေအပး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေႀကာင္း ကြၽႏုု္ပ္ နားလည္ ေသဘာေပါက္ပါသည္။ ေကလးေအနျဖင့္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုုထက္ မက သတ္မွတ္ခ်
က္ ျပည့္မွီပါက MA ေအာက္ရွိ အျခားေသာ ပံုုစံတူ စီမံ ခန္႕ြခဲမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိမည္ မဟုုတ္ေႀကာင္း ကြၽႏုု္ပ္ နားလေည္သဘာေပါက္ပါသည္။  

မိဘလက္မွတ္မိဘလက္မွတ ္        ရြက္စဲရြက္စဲ

_________________________________________    __________________

ေဆးဝါးကုုသမႈ ေအထာက္အပံ့ (MA)

၇။ ခြင့္ျပဳျခင္း(မ်ား)


