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လကခ်ျင််းထပ်  

မိဘမ ာျားနှင့်် ပညာရ ျား၀န်ထမျ်ားမ ာျား အတူ ပူျားရပေါငျ်ားလုပရ် ာငက်ြမည  ်
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 ဤအထူျားတညျ်ားဖြတ်၏  ည်ရ ယခ် ြမ်ှာ ဘယတ်ီမိုျားရြာငတ်ီ 
အစိုျား ရြ ာငျ်ားမ ာျားရှိ တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစီအတ ြ် ပညာရ ျား အစီအစဥမ် ာျား 
(အိုငအ်ီျားပီအြစ််)တြရ်နသည့်် ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ မိဘမ ာျား နှင့်် 
ရစာင့််ရရှာြသ်ူမ ာျားြုိ အခ ြ်အလြ် နှင့်် အ ငျ်ားအဖမစမ် ာျား သိရစ န ်
ဖြစပ်ေါသည။်  

 ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြရ်ှိရသာ ြရလျား၏ မိဘတစရ်ယာြ်အရနဖြင့်် 
လိုအပသ်ညဟု် ခံစာျား ခ ိနတ်ိုငျ်ား ရများခ နျ်ားမ ာျားရများသင့််၊ 
အြူအညီရတာငျ်ားခံသင့််ပေါသည။် ဤလမျ်ားညွှနတ် င် အိုင်အီျားပီ အြ ွဲ့်၏ 
အရ ျားကြီျားရသာ အြ ွဲ့်၀ငအ်ရနဖြင့်် ြူညီရပျားနုိငမ်ည့်် အသုံျား၀င်ရသာ 
အကြံပပခ ြမ် ာျား နှင့်် လုပင်နျ်ားစာ ငျ်ားမ ာျားပေါ၀ငပ်ေါသည။်  

 

ဘစီပီအီြစ် ်အိငုအ်ျီားပ ီအြ ွဲ့် ၏ ယုကံြညခ် ြ ်စာတမျ်ားမ ာျား 

• ြရလျားတိုငျ်ား နှင့်် အြ ွဲ့်တိုငျ်ားသည ်ထူျားဖခာျားသည။် 

• ပေါ၀ငသ်ူတိုငျ်ားရဖပာခ င့််ရှိသည၊် တန်ြိုျားထာျားခံ သည၊် နာျားလညသ်ိရှိသညဟု် ရသခ ာရစ န ်
အြ ွဲ့်၀ငတ်ိုငျ်ားတ င ်ြဏ္ဍြုိယ်စီရှိကြသည။် 

• အြ ွဲ့်၀ငတ်ိုငျ်ားသည ်အခ ိန်တိငုျ်ား လူကြီျားလူရြာငျ်ား န် နပ်ပမူလုပ်ရ ာင ်န် 
တာ၀န်ရှိသည။် အြ ွဲ့်၀ငမ် ာျားကြာျား ြ ်ံရ ျားသည ်ကြိတငဖ်မင ်မည၊် ပ င့််လငျ်ား မည၊် 
ရိုျားသာျား မည၊် ရလျားစာျားသမှုရှိ ပပီျား အာျားလံုျားပေါ၀င ်မည။် 

• ရ  ျားရန ျားမှုတိုငျ်ားသည ်ရြ ာငျ်ားသာျားအတ ြသ်ာဖြစ ်မည၊်  ုံျားဖြတ်ခ ြမ် ာျားြုိ 
အခ ြအ်လြသ်ြရ်သရပေါ်တ င ်အရဖခခံ မည။် 

• အြ ိ ျားဖြစထ် နျ်ားသည့်် အြ ွဲ့်လုပင်နျ်ားစဥက်ြီျား အုတဖ်မစခုိ်ငမ်ာ န ်အြ ွဲ့်၀ငတ်ိုငျ်ားတ င ်
အပပသရဘာ ပူျားရပေါငျ်ားလုပ်ရ ာင ်မည့်် ၀တတ ာျားြုိယ်စီရှိကြသည။် 
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အထူျားပညာရ ျား အ ငျ်ားအဖမစ ်စငတ်ာ 
serc@bcps.org  (410) 887-5443 

 

• အထူျားပညာရ ျား အ ငျ်ားအဖမစမ် ာျား 

• အခ ြ်အလြ ်နှင့်် လွှွဲရပျားဖခငျ်ား 

• လ ိ ့်ေှြတ်ိုင်ပငရ်  ျားရန ျားဖခငျ်ား 

• အခမွဲ့် မိဘ အလုပရ်ုံရ  ျားရန ျားပ ွဲမ ာျား 

• ပီတီရအ အထူျားပညာရ ျား  ြ ်ံရ ျား ပရ ာဂ ြ် 

• လြခ် ငျ်ားထပ ်စာရစာင် 

• အိုငအ်ီျားပီ လုပ်ငနျ်ားစဥ ်တိုင်ပငရ်  ျားရန ျားဖခငျ်ား 

• အငှာျားစာကြည့််တိုြ် 

အ ငျ်ားအဖမစ်စငတ်ာသည် ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြရ်ှိရသာ ြရလျားမ ာျား၏ မိဘမ ာျားအာျား ြရလျား ရမ ျားြငျ်ားစ မ ှ21 
နှစ်အထိ အြူအညီမ ာျားရပျားပေါသည။်  ညမ်နှျ်ားခ ြမ်ှာ ရြ ာငျ်ားအသိုငျ်ားအေိုငျ်ားတ ငျ်ားတ င် 

အပပသရဘာရ ာငရ်သာ အြ ိ ျားရှိသည့်် ပူျားရပေါငျ်ားလုပ်ရ ာင်မှုမ ိ ျားြုိ ဖမြှင့််တင် န ်ဖြစ်ပေါသည။် 

အ ငျ်ားအဖမစ ်စငတ်ာ ၏  ညရ် ယခ် ြမ်ှာ သင် နှင့်် သင့််ြရလျားြို ြူညီရပျား န် ဖြစပ်ေါသည။် 

ရြ ာငျ်ားစာသင်နှစအ်တ င ်ြ င့််ခ ိန်-  

တနလလာရန့်-ရသာကြာရန့် - မနြ် 8:30—ညရန 3:30 နာ ီထိ 

မိဘ  ြသ် ယ်ရ ျား၊ အယလ်န် ဂွဲဗြ ်(Ellen Galvez) 

အထူျားပညာရ ျား အ ငျ်ားအဖမစ ်စငတ်ာ 

တညရ်န ာ @ ေှုိြရ်အာ့်ရြ ာငျ်ား၊ 8401 လီျားလြ်ီျားလ် လမျ်ား၊ ဘယ်လတ်ီမိုျား၊ အမဒ် ီMD 21234 

ြျွန်ုပတ်ို့် ြူညီပေါ ရစ 
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အထူျားပညာရ ျား အခ ိန်လိုငျ်ား အြ ဥျ်ားခ  ံျား 

အခ ိနလုိ်ငျ်ား ြနဦျား  နျ်ားစစ် န ်လုိအပ်ခ ြမ် ာျား 
 အထူျားပညာရ ျားလိုအပ်နုိငသ်ည့်် ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြရ်ှိသည့်် ရြ ာငျ်ားသာျားြုိ မိဘ သို့်မဟုတ် အစိုျား ရအဂ ငစ်ီတစခ်ုြ 

အိုငအ်ီျားပီ အြ ွဲ့်ထံသို့် စာဖြင့်် လွှွဲရဖပာငျ်ားရပျား မည။် လွှွဲရဖပာငျ်ားရပျားစာသည ်ြနဦျား နျ်ားစစဖ်ခငျ်ား ပပီျား ုံျား န် ကြာမည့််  ြ ်
90 အခ နိလုိ်ငျ်ား ၏ အစဖြစသ်ည။် 

ဖပြခဒိန် ြ် 

60  ြ် 

အထိ 

အိုငအ်ီျားပီ အြ ွဲ့်သည ်လြရ်ှိရဒတာမ ာျား၊ မိဘ ီြရဒတာမ ာျား နှင့်် အဖခာျားရဒတာမ ာျားြုိ သုံျားသပ ်န ်ရတ ့် ုံကြမည။် 
ထပမ်ံ နျ်ားစစမ်ှုမ ာျားလိုအပနုိ်ငသ်ည့်် ြရလျားအတ ြ ်မိဘမ ာျားြ  နျ်ားစစ ်န ်ခ င့််ပပရပျား မည။် အကြံပပထာျားရသာ 
 နျ်ားစစမ်ှုမ ာျားြုိ ရြ ာငျ်ား၀န်ထမျ်ားမ ာျားြ လုပရ် ာငပ်ပီျား မိဘမ ာျားထံမှ သည့်် အခ ြအ်လြမ် ာျားအပေါအ၀င ်
 နျ်ားစစခ် ြ ်အစီ ငခ်ံစာသည ်စာဖြင့််ထ ြ ်မည။် 

 

 နျ်ားစစမ်ှုြုိ ပပီျားစီျားပပီျား  လဒမ် ာျားြုိ မျှရေြာ ဖပနသ်ုံျားသပ ်န်အတ ြ ်အိုင်အီပီအြ ွဲ့်တ င ်ဖပြခဒိန ်ြ ်60 အခ ိန ်သည။် 

ဖပြခဒိန် ြ် 

30 

 ြအ်ထိ 

အြယ၍် ြရလျားသည ်အထူျားပညာရ ျား ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားရပျား န် လိုအပသ်ည့်် ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြမ် ာျားရှိသည့််ြရလျားဟု 
သတ်မှတ်ခံ ပေါြ- 

 

ရြ ာငျ်ား၀န်ထမျ်ားမ ာျားသည ် နျ်ားစစခ် ြ ်လဒမ် ာျားြုိ သုံျားသပသ်ည့်် ရတ ့် ုံသည့််  ြမ်ှ 30  ြ ်အတ ငျ်ား မိဘမ ာျား ီမှ 
အခ ြ်အလြဖ်ြင့်် အိုငအ်ီျားပီ တစ်ခုြုိ ရ ျား  ွဲ မည။် အိုငအ်ီျားပီ အြ ွဲ့်သည ်အိုငအ်ီျားပီြုိ သုံျားသပပ်ပီျား အိုငအ်ီပီြုိ 
အရြာင်အထညရ်ြာ ်န ်လိုအပ်သည့်် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားြုိ ရြာထ်ုတဖ်ခငျ်ား ြန့််သတ်ခ ြ်အနညျ်ား ုံျားပတ်၀နျ်ားြ ငတ် င် 
ရပျားနုိငသ်ည့်် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားြုိ စဥျ်ားစာျားဖခငျ်ားမ ာျားြုိ ပပလုပမ်ည။် 

 

တတန်ိုငသ်မျှ 
ဖမနဖ်မန ်

 

 

အိငုအ်ျီားပီြုိ တတန်ိငုသ်ရလာြ ်ဖမနဖ်မန ်အရြာငအ်ထညရ်ြာ ်မည။် 

 

 

1 နှစ် 

 

 

အိငုအ်ီပီ နစှပ်တလ်ည ်သံုျားသပခ် ြြုိ် တစန်စှအ်တ င ်ပပလုပ ်မည။် အိုငအ်ီျားပီ အြ ွဲ့်သည ်လိုအပ်ပေါြ အိုငအ်ီျားပီြုိ 
ဖပနသ်ုံျားသပပ်ပဖပင ်န ်အခ ိနရ်စာပပီျား ရ  ျားရန ျားနုိငသ်ည။် 

 

3 နှစ် 

 

ဖပနလ်ညသံု်ျားသပမ်ှုြုိ သံုျားနစှအ်တ ငျ်ား ပပလုပ ်မည။် သုံျားသပမ်ှုြုိ အသစမ် မျ်ားမံ န ်သို့်မဟုတ် ထပရ် ာငျ်ား 
သုံျားသပမ်ှုမ ာျားြုိ အခ ိနရ်စာပပီျား ဖပလုပ ်နလ်ိုအပပ်ေါြ ဖပလုပခ် င့််ရှိပေါသည။် 
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အုိငအီ်ျားပီ အြ ွဲ့်အစညျ်ားအရေျား နှင့််ပတသ်ြပ်ပီျား 
မိဘမ ာျားအာျား အကြံပပခ ြ ်

 

 သင့််ြရလျားအရကြာငျ်ား ရြာထ်တုရ်ဖပာ ိ ုန ်ဖပင ်ငထ်ာျားပေါ။ သင့််ြရလျားအရကြာငျ်ားြို သငသ်ာအသိ ုံျားဖြစ်ပေါသည။် 
သင့််ြရလျား အခဘုာရတ လုပန်ိငုပ်ပလီွဲ၊ အနာဂေါတမ်ှာ ဘာရတ လပုန်ိငုမ်ယလ်ို့် သငထ်ငတ်ာရတ ြိ ုအုိငအီ်ပ ီအြ ွဲ့်ြိ ုရဖပာဖပပေါ။  

 သင့််ြရလျားအရကြာငျ်ားသတိွဲ့် သတူစရ်ယာြရ်ယာြြ်ိ ုရခေါ်လာပေါ။ သင့််ြရလျားြို စစ်ရ ျားခွဲ့်တွဲ့်သူ သို့်မဟုတ ်
အြူအညီ နိငုမ်ယလ်ို့် သငထ်ငတ်ွဲ့်သတူစရ်ယာြ ်ရှိရနြို့်ရတာငျ်ား ိလုိုပေါြ အစညျ်ားအရေျားမတိုငမ်ီ အုိငအီ်ျားပီ ဥြကဠြို 
အသိရပျားပေါ။ ယငျ်ားပဂု္ိ လရ်ှပိေါြ တြရ် ာြရ်ပျားပေါလမိ့််မည။် သင့််ြရလျားအရကြာငျ်ားသတိွဲ့် ြိုယစ်ာျားလှယ ်သို့်မဟတု ်
မိတရ်  တစရ်ယာြြ်ိလုညျ်ား ရခေါ်လာနိုငပ်ေါတယ။်  

 သင့််ြရလျား ွဲ့် လိအုပခ် ြြ်ိသုာ အာရုစံိြုပ်ေါ။ သင့််ြရလျား ွဲ့် ပညာရ ျား လိုအပခ် ြမ် ာျားနွဲ့် သင့််ြရလျား ွဲ့် အုိငအီ်ျားပ ီ
ရ ျား  ွဲမှုနွဲ့် ိငုတ်ွဲ့် ြိစစ ပရ်တ ြိုသာ အာရုံစိုြပ်ေါ။  

 သင့််သလိိသုညမ် ာျား နွဲ့် မတှခ် ြမ် ာျားြိ ုရ ျားခ ထာျားပေါ။ ၄ငျ်ားတို့်ြိ ုသငန်ွဲ့်အတူ ယူလာပေါ။ အုိငအီ်ပီ အစညျ်ားအရေျားမာှ 
ရေေေါျားသ ာျားတတပ်ေါတယ။် သငရ်တ ျားထာျားသညမ် ာျားြို မရမ့်ြို့်လိအုပပ်ေါတယ။်  

 အဖခာျား အိငုအ်ျီားပ ီအြ ွဲ့်၀ငမ် ာျား နွဲ့် အ ငျ်ားအဖမစမ် ာျားြိ ုသင ်နွဲ့် သင့််ြရလျားအတ ြ ်အသုျံားပပပေါ။ မဘိ သို့်မဟတု ်
အုပထ်ိနျ်ားသူတစ်ရယာြ် အရနဖြင့်် သင ်အဖပင ်အဖခာျား အုိငအီ်ျားပီ အြ ွဲ့်တ င ်ရအာြပ်ေါသမူ ာျား ပေါ၀ငပ်ေါသည။် အနညျ်ား ုံျား 
အရထ ရထ ပညာရ ျား   ာ တစရ်ယာြ၊် အထျူားဒဇီိငုျ်ားထတုထ်ာျားသည့်် လမျ်ားညွှနခ် ြရ်ပျား န ်စစီဥရ်ပျားနိငု ်သို့်မဟတု ်
ကြျီားကြပရ်ပျား န ်အ ညအ်ခ ငျ်ားဖပည့််မသီည့်် ရြ ာငျ်ားစနစ၏် ြိယုစ်ာျားလယှ ်တစရ်ယာြ၊် အရထ ရထ  သငရ်ိျုားညွှနျ်ားတမျ်ား နငှ့်် 
ရြ ာငျ်ားစနစ၏် အ ငျ်ားအဖမစမ် ာျား (စအံာျားဖြင့်် အိငုအ်ျီားပ ီ၏ ဥြကဠ)ြိ ုသသိ၊ူ သင့််ြရလျားြိ ုစစရ် ျားြျူားသည့်် ပညာရငှ ်
(စတိပ်ညာရငှ၊် စြာျားရဖပာရ ာဂေါပညာရှင၊် အဖမင ်  ာ စသညဖ်ြင့််) တစ်ရယာြ ်နငှ့်် သင့််ရတာပ်ေါြ သင့််ရြ ာငျ်ားသာျား။   

 အိငုအ်ျီားပ ီအစညျ်ား အရေျား တြရ် ာြ ်န ်သင့််ရရ ျားခ ယန်ိငုသ်ညမ် ာျားြိ ုနာျားလညဖ်ခငျ်ား။  အြယ၍် အိုငအီ်ျားပီ အစညျ်ားအရေျားြို 
သငမ်တြန်ိုငပ်ေါြ ဗီဒီယုိ ြ နြ် င့်် သို့်မဟုတ ်တယလ်ြီ နြ် န့််နညျ်ားမ ာျားြို အသုံျားပပပပီျား သငပ်ေါ၀ငန်ိုငပ်ေါသည။် ထို့်အဖပင ်
နှစပ်တလ်ည ်အုိငအီ်ျားပ ီအစညျ်ားအရေျား မဟတုသ်ည့်် အဖခာျား မညသ်ည့်် အုိငအီ်ျားပီ အစညျ်ားအရေျားအတ ြမ် ို 
အုိငအီ်ျားပီအစညျ်ားအရေျားပပလုပမ်ည့််အစာျား သင့််ြရလျား၏ အုိငအီ်ျားပီြို ဖြည့််စ ြ် န ်သို့်မဟတု ်မ မျ်ားမံ န ်
စာဖြင့်် ြသ် ယက်ြမညဟ် ုသငန်ှင့်် သင့််ရဒသနတ ရြ ာငျ်ားကြာျား သရဘာတညူီခ ြ ်ယထူာျားနိငုပ်ေါသည။် 

 အထျူားပညာရ ျား နငှ့််  ြစ်ပ ်၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားြိ ုစတငလ်ပုရ် ာင ်န ်မဘိ၏ ခ င့််ပပခ ြြ်ိ ုလိအုပပ်ေါသည။် သို့် ာတ င ်အုိငအီ်ျားပီ 
တ င ်ရဖပာငျ်ားလွဲမှုမ ာျား နှင့်် ရနာြထ်ပတ်ိုျားဖခငျ်ားမ ာျားအတ ြ ်မဘိ၏ လြမ်တှြ်ို မလိုအပပ်ေါ။ အုိငအီ်ျားပီ အစညျ်ားအရေျားတ င ်
သငတ်ြရ် ာြ်ရကြာငျ်ား ရြာဖ်ပ နအ်တ ြ ်သင့််လြမ်တှြ်ိ ုရြ ာငျ်ားစနစ်ြ ရတာငျ်ားယူနိငုပ်ေါသည။်  
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အုိငအီ်ျားပ ီအြ ွဲ့်အစညျ်ားအရေျားအတ ြ ်မဘိမ ာျား၏ 
စစရ် ျားစာ ငျ်ား 

မတိငုမ် ီ- 

အြ ွဲ့်အစညျ်ားအရေျား မတိငုမ် ီရုျံားြ င့်် ြ ် ယ ်(10)  ြ ်အလိတု င ်- 

•  ြသ်တမ်ှတ်ထာျားသည့်် အိုငအ်ီျားပ ီအစညျ်ားအရေျား နှင့််ပတသ်ြသ်ည့်် စာဖြင့််အရကြာငျ်ားကြာျားစာြုိ အနညျ်ား ုံျား 10  ြ ်ကြိတငပ်ပီျား  ရိှခွဲ့်သည။် (သို့်မဟုတ ်
10  ြ ်ကြိတငအ်သိရပျား ခံ မည့်် ြျွန်ုပ်အခ င့််အရ ျားြုိ လြလ် တခံ်လုိြသ်ည)် 

• ြျွန်ုပ်ရနမရြာငျ်ားသဖြင့်် အစညျ်ားအရေျားမတြန်ိုငရ်သာရကြာင့်် အိုငအ်ီျားပ ီအစညျ်ားအရေျားြုိ တြရ် ာြန်ိုငမ်ည့်် အဖခာျားနညျ်ား စီစဥရ်ပျားခွဲ့်သည် သို့်မဟုတ် 
အဖခာျား ြတ်စ ်ြတ် င် ရဖပာငျ်ား စီစဥရ်ပျားခွဲ့်သည။် 

အြ ွဲ့်အစညျ်ားအရေျား မတိငုမ် ီရုျံားြ င့်် ြ ်ငေါျား (5)  ြ ်အလိတု င ်- 

• အစညျ်ားအရေျား မတိုငမ်ီ ရုံျားြ င့်် ြ ်5  ြက်ြိတငပ်ပီျား အိုငအ်ီျားပီ အစညျ်ားအရေျား အတ ြ ်စာရ ြစ်ာတမျ်ားမ ာျား ( နျ်ားစစခ် ြမ် ာျား၊  ညမ်ှနျ်ားခ ြ ်အကြမျ်ား)ြုိ 
 ရိှခွဲ့်သည။်  

ဖပလပုရ်နခ နိအ်တ ငျ်ားတ င ်- 

• အြ ွဲ့်၏  ညရ် ယ်ခ ြ ်နငှ့်် အြ ွဲ့်၀ငမ် ာျား၏ အခနျ်ားြဏ္ဍြုိ ရှငျ်ားလငျ်ားစ ာ ရြာဖ်ပခွဲ့်ကြပပီျား အာျားလံုျားြုိ နာျားလညသ်ိရှိခွဲ့် သည။် မိဘမ ာျား နှင့်် အြ ွဲ့်၀ငမ် ာျားသည ်
တနျ်ားတူဖြစသ်ည။် 

• အြ ွဲ့်၀ငမ် ာျား၏ အ ိုပပခ ြမ် ာျားြုိ နာျားရထာငခ်ွဲ့်ပပီျား တရလျားတစာျား စဥျ်ားစာျားရပျားခွဲ့်သည။် မဘိတစရ်ယာြအ်ရနဖြင့်် ြျွန်ပု၏် အခနျ်ားြဏ္ဍသည ်
ရအာြပ်ေါတို့်အတ ြ ်အရ ျားပေါသည။်   

 ၄ငျ်ားတို့်ြရလျား၏ လုပ်နိုငစ် မျ်ား၊ စိတပ်ေါ၀ငစ်ာျားမှု၊ စ မျ်ားရ ာငန်ိုငစ် မျ်ား နှင့််  ာဇ၀ငမ် ာျားစသည့်် အခ ြအ်လြမ် ာျားြုိ ရပျားဖခငျ်ား 

 ြရလျား၏ လုိအပခ် ြမ် ာျားအရကြာငျ်ား ရ  ျားရန ျား ာတ င ်ပေါ၀ငဖ်ခငျ်ား 

 ရြ ာငျ်ားသာျား  နျ်ားစစမ်ှု နှင့်် အရထ ရထ  သငရ်ိုျားညွှနျ်ားတမျ်ားတ င ်ဘယ်လုိပေါ၀ငမ်ည၊် ရြ ာငျ်ားစနစြ် ဘယ်လုိ ၀န်ရ ာငမ်ှုရတ  နှင့်် ဘယ်လုိ 
အရဖခအရနရတ ြုိ စီစဥရ်ပျားမည ်စသညတ်ို့်ြုိ  ုံျားဖြတ် ာတ င ်အဖခာျားအြ ွဲ့်၀ငမ် ာျားနှင့််အတူပေါ၀င်လုပ်ရ ာငဖ်ခငျ်ား 

• အြ ွဲ့်၀ငမ် ာျားသည ်သရဘာထာျားရပ ာ့်ရဖပာငျ်ားပပီျား အြ င့််စိတရ်ှိကြသည။်  

• အြ ွဲ့်၀ငမ် ာျားသည ်စြာျားလံုျားအ နျ်ားမ ာျား၊ အတိုရြာြမ် ာျား နှင့်် မြျွမျ်ား၀ငရ်သာ အသုံျားအနှုနျ်ားအနညျ်ားငယသ်ာသုံျားပပျီား ရှငျ်ားလငျ်ားရအာင ်ရဖပာ ိကုြသည။်   

• ရြ ာငျ်ား၀န်ထမျ်ားအာျားလံုျားြ အရထ ရထ ပညာရ ျားတ င ်ြျွန်ုပ်၏ ြရလျား ပေါ၀ငခ် င့််ြုိ ယုံကြညက်ြပပီျား ြျွန်ုပ်ြရလျား ရအာငဖ်မငရ်အာင ်ြူညီမညဟု် 
သဓိဌာနခ် ထာျားကြသည။် 

ပပလပုပ်ပျီားရနာြ ်- 

• အစညျ်ားအရေျားပပီျားခ ိန်တ င ်ရနာြအ် င့််မ ာျားြုိ ရြာဖ်ပဖခငျ်ား နှင့််  ြလု်ပ် န ်တာ၀န်ယူမည့််သူမ ာျားြုိ ရြာထု်တဖ်ခငျ်ားြွဲ့်သို့်ရသာ နှုတဖ်ြင့်် 
အြ ဥျ်ားခ  ံျားရဖပာမည။် အြ ွဲ့်၏ စာဖြင့်် အြ ဥျ်ားခ  ံျား (အကြိစာဖြင့်် အရကြာငျ်ားကြာျားစာ)ြုိ အစညျ်ားအရေျားြ ငျ်ားပသည့်် ြမ်ှ ရုံျားြ င့်် ြ ် ယ ်(10) 
 ြအ်တ ငျ်ား ထုတရ်ပျားမည။် 

• သတမ်ှတ်ထာျားသည့်် အိုငအ်ီျားပ ီအစညျ်ားအရေျားပပီျားရနာြ ်ရုံျားြ င့်် ြ ်ငေါျား (5)  ြထ်ြ်ရနာြမ်ြ ရစဘွဲ ပပီျားစီရသာ အိုငအ်ီျားပီ၏ ြတ်နိုငသ်ည့်် မိတတူြုိ 
ရြ ာငျ်ား၀န်ထမျ်ားြ သင့််အာျားထုတရ်ပျား မည။် 



 

 6 

သင့််ြရလျား၏ တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစအီတ ြ ်ပညာရ ျား အစအီစဥ ်(အုိငအီ်ျားပီ)ြုိ 
သိရှဖိခငျ်ား 

ဘယမှ်ာရာှ မလွဲ... 

• အိငုအ်ျီားပ ီြာဗာ စာမ ြန်ာှ - ရြ ာငျ်ားသာျား ၏ အခ ြအ်လြ ်

 ရြ ာငျ်ားသာျား နှင့်် ရြ ာငျ်ား ၏ အခ ြအ်လြ် 

 အိုငအ်ီျားပီ အြ ွဲ့် တ င ်တြရ် ာြသ်ူမ ာျား 

• အပိငုျ်ား 1 - အစညျ်ားအရေျား နငှ့်် အခ ြအ်လြမ် ာျားြိ ုရြာထု်တဖ်ခငျ်ား 

 အြ  ံျား၀ငမ်ှု 

 ခရိုင ်/ နိုငငံ်အေှမျ်ား  နျ်ားစစမ်ှု နှင့်် ရြ ာငျ်ားပပီျား အခ ြအ်လြမ် ာျားတ င ်ရြ ာငျ်ားသာျား၏ ပေါ၀ငမ်ှု 

• အပိငုျ်ား 2 - ပညာရ ျားရအာငဖ်မငမ်ှု နငှ့်် လုပရ် ာငန်ိငုစ် မျ်ား (ပအီယလ်ရ်အရအအြြ်ပ်)ီ လြရ်ှအိ င့််မ ာျား 

 ပညာရ ျား 

 အပပအမပူိုငျ်ား ိုင ်ာ 

 ြ နျ်ားမာရ ျား / ြုိယ်အဂလေါ 

 မိဘမ ာျား၏ ထည့််၀ငမ်ှု 

• အပိငုျ်ား 3 - အထူျား စဥျ်ားစာျားမှုမ ာျား နငှ့်် ရန ာခ ထာျားရ ျားမ ာျား 

  ြသ် ယ်ရ ျား      

 အရထာြအ်ြူပပ နညျ်ားပညာ 

 ြနျ်ားရနရသာ သို့်မဟုတ ်အဖမငခ် ိ ့်တွဲ့်ရသာ ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ ြ ်၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 

 နာျားမကြာျားရသာ သို့်မဟုတ ်အကြာျားခ ိ ့်ယ ငျ်ားရသာ ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ ြ ်၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 

 အပပအမ ူိုင ်ာြုထုံျား 

 အဂလလပိစ်ာ ြျွမျ်ားြ ငမ်ှုအာျားနညျ်ားရသာ ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ ြ ်၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 

 သငက်ြာျားမှု နှင့်် စစရ် ျားမှု  ိုင ်ာ ရန ာခ ထာျားဖခငျ်ားမ ာျား 

 ထပရ် ာငျ်ား အြူအညီ၊ ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား၊ အစီအစဥမ် မျ်ားမမံှုမ ာျား နှင့်် အရထာြအ်ပံ့်မ ာျား 

 တိုျားခ ွဲ့်စာသငန်ှစ ်

 ရဖပာငျ်ားလွဲဖခငျ်ား/ ရဖပာငျ်ားလွဲဖခငျ်ား ိုင ်ာ လှုပရ်ှာျားမှုမ ာျား/ ဖပင ်ငထ်ာျားသည့်် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 

• အပိငုျ်ား 4 -  ညမ်နှျ်ားခ ြမ် ာျား 

• အပိငုျ်ား 5 - ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 

 အထူျားပညာရ ျား ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 

  ြစ်ပ ်၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 
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Understanding Your Child’s Individualized 

Education Program (IEP) 

Where to Find it... 

 အသြရ်မ ျား၀မျ်ားရကြာငျ်ား နှင့်် နညျ်ားပညာ ပညာရ ျား ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား 

• အပိငုျ်ား 6 - ရန ာခ ထာျားမှု ရဒတာ 

 ြန့််သတမ်ှုအနညျ်ား ုံျားရသာ ပတ၀်နျ်ားြ င် (အယလ်အ်ာအီျား)  ုံျားဖြတခ် ြ ်ခ ဖခငျ်ား နှင့်် ရန ာခ ထာျားမှု အြ ဥျ်ားခ  ံျား 

 အထူျား ကြိပို့်နှင့်် ိုငရ်သာ စဥျ်ားစာျား မညမ် ာျား 

 ရြ ာငျ်ားသာျား၏ အရ အတ ြ ်အြ  ံျား၀ငမ်ှု ြုဒမ် ာျား 

သင့််ြရလျား၏ တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစအီတ ြ ်ပညာရ ျား အစအီစဥ ်(အုိငအီ်ျားပီ)ြုိ 
သိရှဖိခငျ်ား 

ဘယမှ်ာရာှ မလွဲ... 
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အုိငအီ်ျားပီ အစညျ်ားအရေျားမ ာျားတ င ်မိဘမ ာျား 
တြရ် ာြဖ်ခငျ်ား 

မိမ ာျား၏ ထည့််၀ငမ်ှုမ ာျားသည ်အိုင်အီျားပီ လုပင်နျ်ားစဥတ် င် အရ ျားကြီျားရသာ အစိတ်အပုိငျ်ားဖြစသ်ည။် မိဘမ ာျား နှင့်် ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားထံမှ 
ထည့််၀ငမ်ှုမ ာျား နှင့်် စိတပူ်စ ာမ ာျားြို အိုင်အီျားပီရ ျား  ွဲ ာတ င် မပေါမဖြစ ်ထည့််သ ငျ်ားစဥျ်ားစာျား မည။် အိုငအ်ီျားပီ အြ ွဲ့်သည ်မိဘမ ာျားထံမှ 
ထည့််၀ငမ်ှုမ ာျားြို မှတတ်မျ်ားတငထ်ာျား မည။် မိဘမ ာျားြ ယခငပ်ညာရ ျားအရတ ့်အကြံမ ာျားြုိ မျှရေရပျားနုိငပ်ပီျား အြ ွဲ့်၀ငမ် ာျားအာျား ရြ ာငျ်ားသာျား၏ 
အာျားသာခ ြမ် ာျား၊ လိုအပခ် ြမ် ာျား၊ စိတရ်သာြမ ာျား နှင့်် စိတ်ပေါ၀ငစ်ာျားမှုမ ာျားြို နာျားလညသ်ရဘာရပေါြ်ရစနုိငသ်ည။် သငသ်ည ်မိဘမ ာျား၏ 
ထည့််၀ငမ်ှု စာမ ြနှ်ာရှိ သင့််ြရလျား၏ အိုင်အီျားပီ တ င ်အပုိငျ်ား 2 ပညာရ ျားရအာငဖ်မငမ်ှု နငှ့်် လုပရ် ာငန်ိငုစ် မျ်ား တ င် ရှာရတ ့်နုိငပ်ေါသည။် 

 

သင့််ြရလျားအရကြာငျ်ား သင့််အရတ ျားမ ာျားြိ ုစစုညျ်ားနိငုရ်စမည့်် လုပင်နျ်ားစာ ငျ်ားတစခ်ြုိ ုရအာြတ် ငပ်ေါပေါသည။် 

 

ရြ ာငျ်ားသာျား၏ ပညာရ ျား အစီအစဥ ်နှင့််ပတသ်ြပ်ပီျား မိဘ၏ ထည့််၀ငမ်ှုြ ဘာရတ လွဲ။ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

ရြ ာငျ်ားသာျား ွဲ့် အာျားသာခ ြမ် ာျား၊ စိတ၀်ငစ်ာျားသည့်် နယပ်ယမ် ာျား၊ သိသာသည့်် ပုဂ္ိ လရ် ျားကြိြနှ်စသ်ြမ်ှုမ ာျား နှင့်် 
ြိုယပုိ်ငရ်အာငဖ်မငမ်ှုမ ာျားရတ ြ ဘာရတ လွဲ။ (သင့််ရတာသ်လို ရြ ာငျ်ားပပီျားရနာြ ် လဒမ် ာျားအတ ြ ်စိတက်ြိြမ် ာျား နှင့်် စိတ၀်ငစ်ာျားမှုမ ာျား 
ပေါ၀ငရ်အာငရ် ျားပေါ) 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

အရထ ရထ ပညာရ ျားတ င ်ပေါ၀ငရ် ျားအာျား ရြ ာငျ်ားသာျား၏ ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြြ် ဘယလ်ိုသြရ် ာြမ်ှုမ ာျားရှိရနပေါသလွဲ။ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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အုိငအီ်ျားပီ အစညျ်ားအရေျား လုပင်နျ်ားစာ ငျ်ား 

အုိငအီ်ျားပ ီအစညျ်ားအရေျားတ င ်သင့််အရတ ျားမ ာျား နငှ့်် စတိပ်ပူငသ်ညမ် ာျားြုိ စစုညျ်ားတငဖ်ပနိငု ်န ်
ဤစာ ငျ်ားြုိ အသံုျားပပပေါ 

 ြစ် ွဲ ရြ ာငျ်ားသာျား ၏ လုိအပခ် ြ/်
ရတာငျ်ား ုိခ ြ ်

ရြ ာငျ်ား၏ အရဖြ အရြာငအ်ထည ်
ရြာသ်ည့််  ြစ် ွဲ 

တာ၀နယ်မူည့်် ပုဂိ္ လ ်
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သင့်် ြရလျားအတ ြအိ်မသံု်ျားြုိင ်ဖပင ်ငဖ်ခငျ်ား 
 

• ရြ ာငျ်ားအစီ ငခ်ံစာမ ာျား၊   ာမ ာျား၏မှတစ်ုမ ာျား၊ ရြ ာငျ်ားသာျား၏ နမူနာ ရလ့်ြ င့််ခနျ်ားမ ာျား၊  နျ်ားစစခ် ြ်မ ာျား၊ 
ြ နျ်ားမာရ ျား မှတတ်မျ်ားမ ာျား၊ အုိင်အီပီ မ ာျား၊ အြ ွဲ့်မှတစ်ုမ ာျား၊  ြ်သ ယရ် ျားစာအသ ာျားအလာမ ာျား စသည့်် 
အရ ျားကြီျား အခ ြ်အလြ်မ ာျားြို စုစညျ်ား နအ်တ ြ ်အြန့််မ ာျားပေါသည့်် ြ ငျ်ား 3 ြ ငျ်ား ခ  ပစ်ြ ်ြုိ အသံုျားပပပေါ။ 

• ခ  ပစ်ြြုိ်  ြစ် ွဲအလိုြ် သို့်မဟုတ ်အရကြာငျ်ားအ ာအလုပ ်တနျ်ားစီပေါ။ 

• ြုနျ်ားဖြင့််ရ  ျားရန ျားဖခငျ်ား၊ အီျားရများလမ် ာျား သို့်မဟုတ ်ရြ ာငျ်ား၀န်ထမျ်ားနှင့်် ရတ ့် ုံဖခငျ်ားမ ာျားမှတတ်မျ်ားတင ်န ်
မတှတ်မျ်ားတစခု်ြုိ ြန်တီျားပေါ။ ြုနျ်ားရဖပာ ိပုပီျား သို့်မဟုတ ်အစညျ်ားအရေျားပပီျားပေါြ မှတစ်ုမ ာျားြို 
မှတတ်မျ်ားတငထ်ာျားပေါ။ 

• ရြ ာငျ်ားတ င ်ရတ ့် ုံမှုမ ာျား၊ ခ ိနျ်ား ိုမှုမ ာျား၊  ြ်သ ယမ်ှုမ ာျား နှင့်် ြ နြ် င့််မ ာျားအာျားလုံျား၏  ြစ် ွဲမ ာျား၊ 
 ညရ် ယခ် ြမ် ာျား နှင့််  လဒမ် ာျားအာျားလံုျားြုိ မတှတ်မျ်ားတင်ထာျားပေါ။ 

• ဖပငပ် ပညာရ ျား၀နထ်မျ်ားမ ာျား၊ စိတပ်ညာရှင်မ ာျား၊ စြာျားရဖပာြုသသမူ ာျား စသည့််သူမ ာျားထံမှ အစီ ငခ်ံစာမတိတူမ ာျား 
ရြ ာငျ်ား၏ ြုိင်တ ွဲတ င် မိတတူရှိရနရကြာငျ်ား ရသခ ာပေါရစ။ 

• သင့််ြရလျား၏ ရ ာဂေါ နှင့်် သင်ယူ န ်လိုအပခ် ြ်မ ာျား နှင့််  ိုင်ရသာ အဓိြ အရခေါ်အရေေါ်မ ာျား ြို 
ရ ျားခ ထာျားပေါ။ ပညာရှငမ် ာျားထံမှ ရှငျ်ားလငျ်ားခ ြ်မ ာျား နှင့်် နမူနာမ ာျားြို  ယူပေါ။ 

• အ ာအာျားလုံျား၏ မိတတူြို လြခံ်အရနဖြင့််သိမျ်ားထာျားပပျီား သင့််ြရလျားနှင့််ပတသ်ြသ်ည့်် အစီ ငခ်ံစာမ ာျား၏ 
မိတတူမ ာျား သို့်မဟုတ ်ြုိင်မ ာျားြို ရတာငျ်ားယူပေါ။ ၄ငျ်ားတို့်တ င ် ြစ် ွဲတပထ်ာျားရကြာငျ်ား ရသခ ာပေါရစ။ 

သင့််ြရလျားအတ ြ ်အသင့််ရလ ာ ံု်ျားရသာ ပညာရ ျားြုိ စစီဥရ်ပျားနိငုရ်စ န ်အိမ ်/ ရြ ာငျ်ား 
ပျူားရပေါငျ်ားလုပရ် ာငရ် ျား ရြာငျ်ားမ နရ်အာင ်လုပရ် ာငန်ိငုရ်စ န ်မတှတ်မျ်ားစာအုပ ်သည ်

အလ နအ်ရ ျားကြီျား အ ာရ ာြသ်ည။် 
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ဘယသူ် ီ ြ ်မလွဲ။ဘာရတ ရဖပာ မလွဲ 

 

အရဖခအရန 

 

 

ဘယသ် ူ ီြ ်မလွဲ 

 

ဘာရတ ရဖပာ မလွဲ 

သင့််ြရလျားသည ်သူ / သူမ ၏ 
ရြ ာငျ်ားသငခ်နျ်ားစာတ င ်ရနာြြ် ရနသည ်
သို့်မဟုတ ်ရုနျ်ားြန်ရန သညဟု် 
သငယ်ုံကြညရ်နသည။် 

စာသငခ်နျ်ား   ာ ြျွန်ုပ်ြရလျားြ သူ/သူမ ရြ ာငျ်ားစာမှာ ရနာြြ် ရနတယ် 
သို့်မဟုတ ်ရုနျ်ားြန်ရန တယ်ထငလုိ့်် စိတပ်ူပပီျား သငန်ွဲ့် 
ရတ ့် ုံလုိပေါတယ။် 

သင့််ြရလျားအာျား အတနျ်ားပိုင ် ာ 
တစရ်ယာြတ်ညျ်ား ြ ြုိငတ် ယ် န ်
ခြခ်ွဲလ နျ်ားသညဟု် သငယ်ုံကြညရ်နသည။် 

စာသငခ်နျ်ား   ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား   ာ၊ 
ပပီျားရနာြ ်လြရ်ထာြရ်ြ ာငျ်ားအုပ ်နှင့််/
သို့်မဟုတ ်လုိအပပ်ေါြ ရြ ာငျ်ားအုပက်ြီျား 

ြရလျားမတိုျားတြ်လုိ့် စိတပ်ူလို့် သငန်ွဲ့် ြ န်ြ င့်် 
တစခု်လုပ်လုိပေါတယ။် အရထာြအ်ပံ့် ထပပ်ပီျား 
လုိအပရ်နသလာျားလုိ့် ရ  ျားရန ျားခ ငလုိ့််ပေါ။ 

သင့််ြရလျားသည ်သူ/သူမ ၏ မမှနသ်ည့်် 
အပပအမူမ ာျားရကြာင့်် ဖပဿနာ ဖြစရ်နသည။်  

စာသငခ်နျ်ား   ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား   ာ၊ 
ပပီျားရနာြ ်လြရ်ထာြရ်ြ ာငျ်ားအုပ ်နှင့််/
သို့်မဟုတ ်လုိအပပ်ေါြ ရြ ာငျ်ားအုပက်ြီျား 

ြျွန်ုပ်ြရလျားြ စာသငခ် ိနပ် ြြ် ယ်တာ၊ အတနျ်ားြရန 
အဖပငထု်တခံ်ထာျား တာရတ မ ာျားရနတာြုိ စိတပ်ူလို့် 
ြျွန်ုပ်ြရလျား ွဲ့် အပပအမူနွဲ့်ပတ်သြပ်ပီျား ြ န်ြ င့်် တစခု် 
လုပ်လုိပေါတယ။် 

သင့််ြရလျား၏ အိုငအ်ီပ ီအတိုငျ်ား 
လုိြန်ာဖခငျ်ားမရှိဟု သငထ်ငရ်နသည။် 

 

စာသငခ်နျ်ား   ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား   ာ၊ နငှ့်် 
အိုငအ်ီျားပီ ဥြကဠ 

အိုငအ်ီျားပီြုိ အရြာငအ်ထညရ်ြာတ်ာနွဲ့်ပတ်သြပ်ပီျား 
ပူပန်ရန တာရတ ရိှလုိ့် အိုငအ်ီပ ီအြ ွဲ့်အာျားလံုျားနွဲ့် 
ရခေါ်ရတ ့်လုိပေါတယ။် အိုငအ်ီျားပီ နွဲ့်ပတသ်ြပ်ပီျား 
တစခု်ခုအရဖပာငျ်ားအလွဲ လုပ်ြို့်လိုလိမ့််မယထ်ငပ်ေါတယ။် 

သင့််ြရလျားအာျား စာသငခ်နျ်ား နှင့်် 
ရြ ာငျ်ားစာလုပ ်ာတ င ်ြူညီနိုငမ်ည့်် 
အိုငဒ်ီယာအခ ိ ့်ရှိရနသည။် 

စာသငခ်နျ်ား   ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား   ာ၊ နငှ့်် 
ထုိ့်ရနာြ ်လုိအပပ်ေါြ အိုငအ်ီျားပီ ဥြကဠ 

ြျွန်ုပ်ြရလျား စာသငခ်နျ်ားထွဲမှာ ပိုရြာငျ်ားရအာငလု်ပ်နိငုမ်ွဲ့် 
နညျ်ားလမျ်ားရတ နွဲ့်ပတသ်ြပ်ပီျား မိဘ-  ာ 
ြ န်ြ င့််ရလျားလုပ်လုိပေါတယ။် (၄ငျ်ားြုိ အိုငအ်ီျားပီ အြ ွဲ့် 
အစညျ်ားအရေျားတ ငလ်ညျ်ား ရ  ျားရန ျားနိုငပ်ေါသည။်) 

သင့််ြရလျားတ င ်ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြ ်ရှိရနသညဟု် 
သငသ်သံယရှိရနပပီျား သူ/သူမြုိ  နျ်ားစစ ်န ်
လုိအပသ်ညဟု် သငထ်ငရ်နသည။် 

အိုငအ်ီျားပီ ဥြကဠ ြျွန်ုပ်ြရလျားြ ရြ ာငျ်ားစာရြာငျ်ားရြာငျ်ားမလုိြန်ိုငလုိ့်် 
စိတပ်ူရန ပပီျား ြျွန်ုပ်ြရလျားြုိ 
 နျ်ားစစမ်ှုတစခု်လုပ်ရပျားရစခ ငလုိ့်် ရတ ့် ုံရဖပာ ိုခ ငပ်ေါတယ။် 

လာမည့်် အိုငအ်ီျားပီ အစညျ်ားအရေျားအရကြာငျ်ား 
သငပ်ူပငရ်နသည။် 

မိသာျားစု၀င၊် မိတ်ရ   သို့်မဟုတ ်ဖပငပ်ပညာရှင ် ြျွန်ုပ်ြရလျား ွဲ့် အစညျ်ားအရေျားြုိ ငေါနွဲ့်အတူလုိြရ်ပျားနိုငမ်လာျား။ 
(အဖခာျားတစရ်ယာြရ်ယာြြုိ် ရခေါ်လာမယ် ိုတာ ရြ ာငျ်ားြုိ 
အသိရပျားထာျား ပေါမည။်) 
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လူပဂု္ ိလ ် အမည ် ြနုျ်ား အျီားရများလ ်

ရြ ာငျ်ားအပုက်ြျီား    

အိငုအ်ျီားပ ီဥြကဠ 

 

   

အထူျားပညာရ ျား   ာ / အမှုတ ွဲ 
မနရ်နဂ ာ 

   

အရထ ရထ  ပညာရ ျား   ာ    

ရြ ာငျ်ား အတိငုပ်ငခ် ံ    

ရြ ာငျ်ား သူနာပပ    

ရြ ာငျ်ား စတိပ်ညာရငှ ်

 

   

ြသုရပျားသူ (အိတု၊ီ ပတီ၊ီ စြာျားရဖပာ) 

 

   

ြသုရပျားသူ (အိတု၊ီ ပတီ၊ီ စြာျားရဖပာ)    

ရြ ာငျ်ား လူမှုရ ျား အလုပသ်မာျား    

ဘတစ် ်ဒရိငုဘ်ာ / စပယယ်ာ    

အဖခာျား 

 

   

 

အရ ျားကြီျားရြ ာငျ်ားအ ြအ်သ ယမ် ာျား 
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အ ြအ်သ ယစ်ာ ငျ်ား  

 ြစ် ွဲ  ြသ် ယသ်ည့်် ပဂု္ ိလ ်  ြသ် ယသ်ည့်် ပုစံ ံ

(ြုနျ်ား၊ အျီားရများလ၊် မတှစ်)ု 

 ြသ် ယ ်သည့််/ မတှစ်မု ာျား ၏  ညရ် ယခ် ြ ်
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လူမှုအသုိငျ်ားအေုိငျ်ား ဇုနမ် ာျား 2019-2020 စာသငနှ်စ ်
လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အရရှ့်ဇနု ်

ရဂ ာ့်ရှ ်ရ ာဘတ ်(George Roberts) 

(443) 809-4316 

လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အလယဇ်နု ်

ခ စတ်ီျားနာ ဘိငု ်ာ (Cristina Byers) 

(443) 809-8760 

လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အရနာြဇ်နု ်

ရဒေါြတ်ာ  ာြ ယ ်ဂ  နျ်ား (Dr. Raquel Jones) 

(443) 809-8767 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

 ူ န် ထရူျား ဒယ ်(Susan Truesdale) (443) 809-3235 

အိအုြစ်အ်ျီား: ဂ ြြ် ီရဟာ၀စ(်Jackie Hardwick)(443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

 မမူ် ယ် မတ်တီြာ (Samuel Mustipher) (443) 809-8764 

အိအုြစ်အ်ျီား: ဂ ြြ် ီရဟာ၀စ(်Jackie Hardwick)(443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဘရုိင်ယန ်စြီဗန ်(Brian Scriven) (443) 809-8740 

အိအုြစ်အ်ျီား: ဂ ြြ် ီရဟာ၀စ(်Jackie Hardwick)(443) 809-3660 

ခ ြ်စပိတ် အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဒနျ်ားရဒေါ့် အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား  

အီျားစတနျ်ား နညျ်ားပညာ အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြနျ်ားေုဒ ်အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အုိဗာလီျား ာျား အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား               

ပေါတာစြို အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပယ ီ် ရဟာလ ်အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရုိ့်စဒ်ယ်လီ စင်တာ * 

 ိုလာ ပ ိ င့်် နညျ်ားပညာ အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

စပွဲရုိျား ပ ိ င့်် အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဒယရ်န အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြ န့််လငျ်ား အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဂ ီ.ဒဗ ူလူ. ြာဗာ အနုပညာ နှင့်် နညျ်ားပညာ စငတ်ာ 

ဟီ ာျားြို့်ဒ် အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား                   

ရလာ့်ရှ်  ီဗန ်အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အုိ၀င ်ရများလ ်အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပတခ်ဗီ်လီ အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပိုြ်ခဗီ်လီ အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရတာ် န် အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြာတ နဗီ်လီ အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အဖခာျားပညာ ပ်အတ ြ ်ြာတ န်ဗီလီ စင်တာ * 

လနျ်ားရဒေါငျ်ားနီ အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရများလြ်ို့်ဒ် ရများလ ်အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

နယူျား ရတာငျ်ား အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 မျ်ားရဒေါရတာငျ်ား အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

၀ြစ်တမျ်ားစြူျားလရ်အာ့်ြ ်တြရ်နာ်ရလာ်ဂ ီ အန် 
အငဗုိ်ြရ် ာ်မန်တယလ််  ိုငျ်ား န့်် 

ေုဒလိ်နျ်ား အထြ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

 ူ န် ထရူျား ဒယ ်(Susan Truesdale) (443) 809-3235 

အိအုြစ်အ်ျီား: မဂီန ်အယလ်ေ်ဒု ်(Megan Elwood) (443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

 မမူ် ယ် မတ်တီြာ (Samuel Mustipher) (443) 809-8764 

အိအုြစ်အ်ျီား: မဂီန ်အယလ်ေ်ဒု ်(Megan Elwood) (443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဘရုိင်ယန ်စြီဗန ်(Brian Scriven) (443) 809-8740 

အိအုြစ်အ်ျီား: မဂီန ်အယလ်ေ်ဒု ်(Megan Elwood) (443) 809-3660 

ခရ ာ့်ရုဒ် စင်တာ * 

ဒိ ခ ြ် အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဒနျ်ားရဒေါ့် အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဂ နန် ယ် ဂျွန် စထရုိြြ်ာ အလယ်တနျ်ားရြ ာင်ျား 

ဂုိျားဒငျ်ား  ငျ်ား အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဟိုလာဘတ ်အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

မစဒ်ယရ် ျားဗာျား အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပယ ီ် ရဟာ အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

စပွဲရုိျား ပ ိ င့်် အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

စတနျ်ားမာျား  မျ်ား အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရြာ့်ြီဗီလီ အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဒနဘ်ာတန ်အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြ န့််လငျ်ား အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဟီ ာျားြို့်ဒ် အလယတ်နျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရလာ့်ရှ ီ်ဗန် နညျ်ားပညာအြယဒ်မီ 

ပတခ်ဗီ်လီ အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပိုြ်ခဗီ်လီ အလယတ်နျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပိုငျ်ား ဂရု အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 စလီ် အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အာဘုတပ ်အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြာတ နဗီ်လီ အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဒီ ာျား ပတ် အလယ်တနျ်ား မြ်ဂနြ် 

လနျ်ားရဒေါငျ်ားနီ အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား  

မီ ာျားေုဒ် * 

ရနာ့်၀ြစ် ်အြယဒ်မီ ရအာ့်ြ် ဟွဲလ ်ိုငျ်ား င့်် 

ရ ာြ၀်ြစ် ်အြယဒ်မီ 

 ပဘ်ရု အလယ်တနျ်ား မြဂ်နြ် 

၀င ်ာ ရများလ ်အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ေုဒလိ်နျ်ား အလယ်တနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဂ ိနျ်ား လစတ်ာ (Jane Lichter) (443) 809-3235 

အိအုြစ်အ်ျီား: ရိစုမ်ာ  ီလနန်ာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဟိုငဒီ် မီလာ (Heidi Miller) (443) 809-8764 

အိအုြစ်အ်ျီား:  ြယလီ် လုိ တီာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ြာ န ်ဘလနျ်ားနတ် (Karen Blannard) (443) 809-8740 

အိအုြစ်အ်ျီား: ခ စတ်နမ် ီာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660 

ဘယ်တယ် မုိနုမန့်် ** 

ဒိခ ိ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အမျ်ားေုဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အြ ်ြ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြူလာတန် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

ြာရုိျား မန်နာ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ီဒေါမီ ီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ခ မေ်ွဲလ် ဗီလီ  ီဂ ငန်ယ် မြ်ဂနြ် 

ြ န့််လငျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဂလုိင်ဒန် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

အာဘုတပ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဘယလ််တီမုိျား ဟိုငျ်ားလနျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဘတြ်ို့်ဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြာတ နဗီ်လီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဟယလီ်တရုပ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 
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လူမှုအသုိငျ်ားအေုိငျ်ား ဇုနမ် ာျား 2019-2020 စာသငနှ်စ ်
လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အရရှ့်ဇနု ်

ရဂ ာ့်ရှ ်ရ ာဘတ ်(George Roberts) 

(443) 809-4316 

လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အလယဇ်နု ်

ခ စတ်ီျားနာ ဘိငု ်ာ (Cristina Byers) 

(443) 809-8760 

လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အရနာြဇ်နု ်

ရဒေါြတ်ာ  ာြ ယ ်ဂ  နျ်ား (Dr. Raquel Jones) 

(443) 809-8767 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဂ ိနျ်ား လစတ်ာ (Jane Lichter) (443) 809-3235 

အိအုြစ်အ်ျီား: ရိစုမ်ာ  ီလနန်ာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဟိုငဒီ် မီလာ (Heidi Miller) (443) 809-8764 

အိအုြစ်အ်ျီား:  ြယလီ် လုိ တီာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ြာ န ်ဘလနျ်ားနတ် (Karen Blannard) (443) 809-8740 

အိအုြစ်အ်ျီား: ခ စတ်နမ် ီာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660 

ရဟာသရုနျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

မုိငဒ်န် ခ ိ င့််စ်** 

မာျားစ ်အီစတိတ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

မာတင် ဘိုလီဗာတ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

မြရ်ြာ်မစ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

မစဒ်ယ်လဘ်ိုရုိျား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

မစဒ်ယ်လ ်ြ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အုိလီဗာ ဘိရိှ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အုိ မစ်် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ြစ်ရ်ဟာြ ် မျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ီြာ ** 

 စ ် ြစ််တန် ** 

 နဒ်ယလ်ေ်ုဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 နန်ီြာ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရိှတ်ဒီ စပ ငျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 တ် ြ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဗီထ ီ ဗီလာ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ေှုိြ ်ရအာ့်ခ်** 

ဟယစ်တြ် အြယ်ဒမီ 

လူသာဗီလီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရမ ခ ြ်ပယ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

မီဘရုခ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အုတ်လိဒ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အုိ၀င ်ရများလ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပတဒုိ်နီျား ာျား အင်တာရနရှငန်ယ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပိုငျ်ား ဂရု မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပိုငျ်ားေုဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပ ွဲ န့်် ပလိနျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရပေါ့် စပ ငျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ီစတာရတာငျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

တငဘ်ာ ဂရု မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

တီမ န်နီယမ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ေေါ မ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

 

ဟတဘ်ီလီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရဟျားလခ် ြစ် ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

လနျ်ားရဒေါငျ်ားနီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ီရလျား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ီဗာျားဗ ူျား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

စရြာ့် ဘ န့်် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

၀ြခ် ြ်စတာ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

၀ြစ်ရတာငျ်ားနီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

၀ငျ်ားအန ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

၀ငျ်ားြီျားလ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ေုဒဘ် စ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ေုဒမုိ်ျား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဂ ြ်နီြာ မူလနန်ြ် (Jennifer Mullenax) (443) 809-3235 

အိအုြစ်အ်ျီား: ရိစုမ်ာ  ီလနန်ာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ရှာရ န်ဒေါ ရဂ ာဂ် ီ (Sharonda Gregory) (443) 809-8764 

အိအုြစ်အ်ျီား:  ြယလီ် လုိ တီာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

မြလီ် ာ ဒီဒုိနာတုိ (Melissa DiDonato) (443) 809-8740 

အိအုြစ်အ်ျီား: ခ စတ်နမ် ီာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660 

ဘတ်တယ် ဂရု မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဘီျား ာျား ခ ိ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဘတရ်ှုိငျ်ားယာျား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ခ ြ်ပယ် ရဟျားလ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ခ ာျားမ န့်် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရခ ့်စ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ခ ြ်စပိတ် တာရ ့်စ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြိုျားြိတ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဒနျ်ားရဒေါ့် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အတ်မီ ီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

ြာနီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြတ်ဒ ်ဒစစ် စ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရြာ့် ဂယ ိ်စ န် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဟမတ်န် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဟာြို့်ဒ ်ရဟျားလ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဂ ြ် န်ဗီလီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြငျ်ားဗီလီ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပ ီတီ ဗ ိ ငျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ီဒေါေုဒ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရ ာ့်ဂ ာ ရြာ့်ဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

ြန့််ြီျားလ် အာျားလီ လနျ်ားနငျ်ား စင်တာ 

ခ ြ်၀စ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ခ ြ်စရ်ေေါ့်ဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ခ ာ့်ခ ်လိနျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဒီ ာျား ပတ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရဒေါ့်ေုဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

အြမ် န် န ်ဟိုြ်ဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ြယသ်ာဘတ် လိနျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဟနျ်ားေုဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရဂ ာန်ီြိတ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 
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လူမှုအသုိငျ်ားအေုိငျ်ား ဇုနမ် ာျား 2019-2020 စာသငနှ်စ ်
လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အရရှ့်ဇနု ်

ရဂ ာ့်ရှ ်ရ ာဘတ ်(George Roberts) 

(443) 809-4316 

လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အလယဇ်နု ်

ခ စတ်ီျားနာ ဘိငု ်ာ (Cristina Byers) 

(443) 809-8760 

လူမှုအသိငုျ်ားအေိငုျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား အရနာြဇ်နု ်

ရဒေါြတ်ာ  ာြ ယ ်ဂ  နျ်ား (Dr. Raquel Jones) 

(443) 809-8767 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ဂ ြ်နီြာ မူလနန်ြ် (Jennifer Mullenax) (443) 809-3235 

အိအုြစ်အ်ျီား: ရိစုမ်ာ  ီလနန်ာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

ရှာရ န်ဒေါ ရဂ ာဂ် ီ (Sharonda Gregory) (443) 809-8764 

အိအုြစ်အ်ျီား:  ြယလီ် လုိ တီာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660 

အမှုရ ာင် ဒေါရုိြ်တာ ရြ ာငျ်ား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုငျ်ား 

မြလီ် ာ ဒီဒုိနာတုိ (Melissa DiDonato) (443) 809-8740 

အိအုြစ်အ်ျီား: ခ စတ်နမ် ီာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660 

ဂလန်မာ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဂ ိန့်် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဂနျ်ားရပေါငဒ်ေါ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဟနန်ီဂုိျား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရဂ ာ့်ပေါ ဗ ူျား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

လုိဂန် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ရနာ်ေုဒ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပယ ီ် ရဟာ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 နဒီ် ပလိနျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဗငျ်ား န့်် ြနျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

 ွဲဗနျ်ား အုတခ် ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 ွဲဗန့််တ ်ဒစစ် စ ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

စပတခ် ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

စတုနျ်ားလိနဒ် ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 နျ်ားမစ ်ပတခ်် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ဗီလာ ခ စစ်တာ မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ေွဲလေ်ုဒ ်အင်တာရနရှငန်ယ် 

၀ြစ်ရ်တာ် န ်မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

* အဖခာျား ရြ ာငျ်ား   အုိအြစ််အီျား- ဘ နဒ်ေါ ရေေါ့်မုိငစ်တာ 

လုိင်ယ န ်ရများလ် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

နယူျားရတာငျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ပိုဟတ်တန် မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 နရ်ဒေါ်ရတာငျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

ေုဒဟ်ုမျ်ား မူလတနျ်ားရြ ာငျ်ား 

 

 

 

 

** အထူျားရြ ာငျ်ား   အုိအြစ်အီ်ျား - ြယလီ် အီဗန် 

ဘယလ်တီ်မိျုားရြာငတီ် အစိျုား ရြ ာငျ်ားမ ာျားရိှ အထျူားပညာရ ျားနှင့််ပတသ်ြပ်ပျီား အြူအညီမ ာျား လုိအပခ် နိတ် င.်.. 

သင့််ြရလျား၏ ရအာငဖ်မငမ်ှုအတ ြ် မကြာခဏ  ြသ် ယဖ်ခငျ်ားသည် 
အဓိြဖြစပ်ေါသည။် ဖြစတ်တရ်သာ ဖပဿနာ နှင့်် ပူပနစ် ာမ ာျား မှာ- 

သင့််ြရလျား၏ အထူျားပညာရ ျား ၀နရ် ာငမ်ှု နှင့််ပတ်သြပ်ပီျား 
ပူပနရ်န သညမ် ာျားြုိ ရ  ျားရန ျား န် 
ရအာြ်ပေါအ င့််မ ာျားြုိလိုြန်ာရစလိုပေါသည။် 

 ၀နရ် ာငမ်ှု အခ ိန ်သို့်မဟုတ ်ရန ာအရကြာငျ်ားရများခ နျ်ားမ ာျား 

 မတိုျားတြဖ်ခငျ်ားရကြာင့်် ပူပနရ်န သညမ် ာျား 

 ထပရ် ာငျ်ား အြူအညီ နှင့်် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားြို 
အရြာင်အထညရ်ြာဖ်ခငျ်ား ိုင ်ာ ရများခ နျ်ားမ ာျား 

  ြစ်ပ၀်နရ် ာငမ်ှုမ ာျား ိုင ်ာ အခ ြ်အလြ် 

 မိဘမ ာျား၏ အခ င့််အရ ျား နှင့်် လုပ်ထုံျားလုပန်ညျ်ား မှနြ်နမ်ှု ိုင ်ာ 
ရများခ နျ်ားမ ာျား 

 

   ာ / ြုသသူ နှင့််စြာျားရဖပာပေါ 

 သင့််ြရလျား၏ အမှုတ ွဲ မနရ်နဂ ာ နှင့်် စြာျားရဖပာပေါ 

 အိုငအ်ီပီ ဥြကဠ နှင့်် စြာျားရဖပာပေါ 

 ရြ ာငျ်ားအုပက်ြီျားနှင့်် စြာျားရဖပာပေါ 

 သင့််ရြ ာငျ်ားအတ ြခ် ထာျားသည့်် အထူျားပညာရ ျား ြျွမျ်ားြ ငသ်ူ နှင့်် 
စြာျားရဖပာပေါ (စာမ ြ်နှာ 14– 16 ြုိကြည့််ပေါ) 

 လိုအပ်ပေါြ လူမှုအသိုငျ်ားအေိုငျ်ား ကြီျားကြပရ် ျားမ ျား၏ ၀နထ်မျ်ားြုိ 
 ြသ် ယပ်ေါ 

အမှုရတာရ်တာမ် ာျားမ ာျားတ င ်အရြာငျ်ား ံုျားအခ ြအ်လြ ်နငှ့်် အရဖြမ ာျားြိ ုသင့််ြရလျား၏ ရြ ာငျ်ားထံတ င ် နိငုရ်ကြာငျ်ားြိ ု
သတိပပပေါ။ 
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AAS ထပရ် ာငျ်ား လူကြီျားအရထာြအ်ပံ့် IFSP တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစီ မိသာျားစု ၀နရ် ာငမ်ှု စီမံြိနျ်ား 

ABA အသုံျားခ  အပပအမူ ပုိငျ်ားဖခာျားသုံျားသပမ်ှု IST သငက်ြာျားမှု အရထာြ်အပံ့် အြ ွဲ့် 

ADHD အာရုံစူျားစိုြမ်ှုခ ိ ့်ယ ငျ်ား တြက်ြမှုလ န်ြွဲမူမမှနဖ်ခငျ်ား IDEA ခ ိ ့်ယ ငျ်ားမှုရှိသူမ ာျားအတ ြ ်ပညာရ ျား အြ်ဥပရဒ 

ALT-MISA အဖခာျား ရမ ီလနျ်ားရပေါငျ်ားစပ ် နျ်ားစစမ်ှု LRE ြန့််သတ်ခ ြ ်အနညျ်ား ုံျား ပတ်၀နျ်ားြ င် 

APE လိုြရ်လ ာညီရထ  ြိုယလ်ြခ်နဓာ ပညာရ ျား LSS ရဒသနတ ရြ ာငျ်ားစနစ် 

ASD ရအာတ်စ ်န ်မ ိ ျားြ ွဲ မူမမှနဖ်ခငျ်ား MCAP MD ပူျားရပေါငျ်ား  နျ်ားစစသ်ည့်် အစီအစဥ် 

ASL အရမ ိြန ်သရြလတ ဘာသာစြာျား MSAA ဖပညန်ယရ်ပေါငျ်ားစုံ အဖခာျား  နျ်ားစစမ်ှု 

AT အရထာြအ်ပံ့် နညျ်ားပညာ MSDE ရမ ီလနျ်ားဖပညန်ယ ်ပညာရ ျားဌာန 

BIP အပပအမူ ြုထုံျား စီမံြိနျ်ား MTSS အ င့််မ ိ ျားစုံ အရထာြအ်ပံ့်စနစ် 

CCSS သာမန ်အရဖခခံ အရဖခအရန စံနှုနျ်ားမ ာျား OSE အထူျားပညာရ ျား ရုံျား 

CLS  ြ ်ံဖခငျ်ား သငယ်ူရ ျား အရထာြအ်ပံ့် OT အလုပအ်ြိုင်နှင့််ြုထုံျား၊ ြုသသူ 

COMAR ရမ ီလနျ်ား စညျ်ားမ ဥျ်ားစညျ်ားြမျ်ား ြုဒ် PBIS အရြာငျ်ားဘြ ်အပပအမူ ိုင ်ာ ြုထုံျား နှင့်် အရထာြအ်ပံ့် 

DD ြ ံ့်ဖြိျားတိုျားတြမ်ှု ရနှာငရ်နှျားဖခငျ်ား PDD ရန ာရပေါငျ်ားစုံ ြ ံ့်ဖြိျားတိုျားတြ်မှု မူမမှနဖ်ခငျ်ား 

DHH နာျားမကြာျားဖခငျ်ား နှင့်် နာျားပငျ်ားဖခငျ်ား PLAAFP လြရ်ှိ ပညာရ ျား ရအာငဖ်မငမ်ှု နှင့်် လုပရ် ာင်နုိငစ် မျ်ား အ င့်် 

EL အဂလလိပစ်ာ သငယ်ူရနသူ PT ြိုယလ်ြခ်နဓာ ြုသမှု၊ ြုသသ ူ

ESY တိုျားခ ွဲ့်စာသငနှ်စ် SECAC အထူျားပညာရ ျား နုိငင်ံသာျားမ ာျား၏ အကြံရပျား ရြာမ်တီ  

FALS လုပရ် ာငမ်ှုပုိငျ်ား ပညာရ ျား သငယ်ူရ ျား အရထာြအ်ပံ့် SCLS လူမှု ြ ်ံရ ျား သငယ်ူဖခငျ်ား အရထာြအ်ပံ့် 

FAPE သင့််ရတာရသာ အခမွဲ့် အစိုျား ပညာရ ျား SEL လူမှုစိတ်ခံစာျားခ ြ ်ိုင ်ာ သငယ်ူဖခငျ်ား  

FBA လုပရ် ာငမ်ှုပုိငျ်ား အပပအမူ  နျ်ားစစခ် ြ် SLD သီျားဖခာျား ရလ့်လာမှု ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြ် 

FTE အခ ိနဖ်ပည့်် နှင့််တနျ်ားတူရသာ SLP စြာျားရဖပာ ဘာသာစြာျား ရ ာဂေါပညာရှင် 

Gen Ed အရထ ရထ ပညာရ ျား SPS ရြ ာငျ်ားသာျား စီမံဖခငျ်ား စနစ ်(အုိငအ်ီျားပီ ရ ာ့်ြေ်ွဲလ်) 

I&T  ငရ်သ ျားငယမ် ာျား နှင့်် လမျ်ားရလျှာြ်တတခ်ေါစမ ာျား SST ရြ ာငျ်ားသာျားြုိ အြူအညီရပျားရ ျား အြ ွဲ့် 

IEP တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစီအတ ြ ်ပညာရ ျား အစီအစဥ် UDL အမ ာျားသုံျား သငယ်ူသည့်် ဒီဇုိငျ်ား 

အတုိရြာြ ်စာလံုျားမ ာျား 

အတုိရြာြမ် ာျားြိ ုအသံုျားပပဖခငျ်ားရကြာငျ်ား ရ ာရထ ျားဖခငျ်ားမ ာျားဖြစနုိ်ငပ်ေါသည။် မရငှျ်ားပေါြ ရငှျ်ားဖပခိငုျ်ားပေါ။ 
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အထူျားပညာရ ျား ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားြုိ ရှငျ်ားလငျ်ားခ ြ ်

 

လုပရ် ာငမ်ှု ုိင ်ာ ပညာရ ျား သငယ်မူှု အရထာြအ်ပံ့် (အြြ်ရ်အအယလ်အ်ြစ်)် 
လုပရ် ာငမ်ှု ိုင ်ာ ပညာရ ျား သငယ်မူှုအရထာြအ်ပံ့်ြုိ လိုအပသ်ည့်် အုိငအ်ီျားပီ 
ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည ်တုိငျ်ားတာနိုငသ်ည့်် အသိဥာဏ၊် လိုြရ်လ ာညရီထ လုပရ် ာငမ်ှု၊ 
 ြ ်ံရ ျား နှင့်် ပညာရ ျား လပုရ် ာငခ် ြမ် ာျားတ င ်သိသာရသာ 
ရနှာင့််ရနှျားမှုရှိရနသူမ ာျား ဖြစပ်ေါသည။် စစီဥရ်ပျားသည့်် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားတ င ်
ရအာြပ်ေါတို့်ပေါ၀ငပ်ေါသည ်- တစြုိ်ယ်ရ စီမံခန့််ခ ွဲမှု၊ လူ့်အသိုငျ်ားအေိုငျ်ား၊ အပနျ်ားရဖြမှု/
အနာျားယူမှု၊ အလပုအ်ြုိင ်နှင့််  ြ ်ံရ ျား/ ုံျားဖြတခ် ြခ် ဖခငျ်ား အပေါအ၀င ်ဘ၀ 
ရနထိုငရ် ျား စ မျ်ား ညမ် ာျားြုိ သငက်ြာျားရပျားဖခငျ်ား။ ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားြုိ 
 ညမ်နှျ်ားခ ြအ်မ ာျားအဖပာျား နှင့်် သငရ်ထာြြူ် ပစစညျ်ားအမ ာျားအဖပာျား ထတုရ်ပျားပပီျား 
ရလ့်လာ န ်အခ ိနမ် ာျားစ ာ ရပျားပေါသည။် 

နာျားမကြာျားသူမ ာျား နငှ့်် နာျားပငျ်ားရနသည့်် ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားအတ ြ ်သငယ်ရူ ျား 
အရထာြအ်ပံ့် (ဒ ီအန ်အိတခ် ်အတိခ် ်) နာျားမကြာျားသည့််ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည ်
အဖခာျား ြ ်ံရ ျား ြုထုံျားမ ာျား၊ အထူျားပပ သငက်ြာျားရ ျား ဗ ူဟာမ ာျား၊ နာျားကြာျားြိ ိယာ 
(ရအအယ်လဒ်ီအြစ်)်မ ာျား နှင့််  ြစ်ပ၀်နရ် ာငမ်ှုမ ာျားဖြင့်် အရထာြအ်ပံ့်ရပျား န ်
လိုအပပ်ေါသည။် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားတ င ်-  ြ ်ံရ ျား ြ ံ့်ဖြိျားတိုျားတြမ်ှု၊ စြာျားရဖပာျား နှင့်် 
ဘာသာစြာျား ြုထုံျား၊ နာျားကြာျား န ်ဖပနလ်ညထ်ရူထာငဖ်ခငျ်ား၊ သငက်ြာျားရ ျား 
အရထာြအ်ပံ့်၊ နာျားကြာျားြိ ိယာ (ရအအယ်လဒ်ီ) အသုံျားပပဖခငျ်ား နှင့်် အထူျား 
ရန ာခ ထာျားဖခငျ်ားမ ာျား/မ မျ်ားမဖံခငျ်ားမ ာျားပေါ၀ငပ်ေါသည။် သငက်ြာျားသည့််  ြတ်ငမ် ာျားတ င ်
အသုံျားပပသည့််  ြသ် ယ်ရ ျား နညျ်ားလမျ်ားမ ာျားတ င ်ရအာြပ်ေါတို့်မှ တစခ်ုခု 
ပေါ၀ငပ်ေါသည။် 1) တိုြရ်ိုြ ်သရြလတ နှင့်် စြာျားရဖပာ တငဖ်ပဖခငျ်ားဖြင့်် အလုံျားစုံ 
 ြသ် ယဖ်ခငျ်ား သို့်မဟုတ ်2) စြာျားရဖပာ ကြာျားခံရပျားသူ သို့်မဟုတ ်နှုတဖ်ြင့်် 
စြာျားဖပနရ်ပျားသပူေါသည့်် နှုတဖ်ြင့််  ြသ် ယဖ်ခငျ်ား။ နာျားမကြာျားသူ ရြ ာငျ်ားသာျားသည ်
အဖခာျားခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြရ်ှိသညဖ်ြစရ်စ မရှိသညဖ်ြစရ်စ ထပရ် ာငျ်ား၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားြုိ 
လိုအပပ်ေါသည။်  

လူမှု ြသ် ယရ် ျား သငယ်ဖူခငျ်ား အရထာြအ်ပံ့် (အြစ်စ်အီယလ်အ်ြစ်)် 
၄ငျ်ားအစီအစဥမ် ာျားသည ်ရအာတ်စ ်န ်မ ိ ျားြ ွဲ မူမမှနဖ်ခငျ်ားရကြာင့််ဖြစသ်ည့်် 
ရှုပရ်ထ ျားသည့််  ြ ်ံရ ျား၊ လူမှုရပေါငျ်ားသငျ်ားရ ျား နှင့်် သငယ်ဖူခငျ်ားလိုအပခ် ြမ် ာျား ရှိပပီျား 
လူမှု ြသ် ယ်ရ ျား သငယ်ဖူခငျ်ား အရထာြအ်ပံ့်လိုအပရ်နသည့်် 
အိုငအ်ီျားပီရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ လိုအပခ် ြြုိ် ဖြည့်် ီျားရပျားနိုငပ်ေါသည။် 
၄ငျ်ား၀နရ် ာငမ်ှုြုိ လိုအပသ်ည့်် ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည ်စံအာျားဖြင့်် 
လူမှု ြသ် ယ်ရ ျား၊ လူမှုရ ျား/စိတခ်ံစာျားခ ြ၊် လုပရ် ာငသ်ည့်် လပုရ် ာငခ် ြ၊် 
အာရုံမ ာျားပူျားရပေါငျ်ားဖခငျ်ား၊ လမူှုစိတရ်သာြ နှင့်် လိုြရ်လ ာညီရထ  
အပပအမနူယ်ပယ်မ ာျားတ င ်လိုအပခ် ြမ် ာျားရှိရနပေါသည။် စီစဥရ်ပျားသည့်် 
၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားတ င ်- ရသခ ာစ ာ ပုံစံခ ထာျားသည့်် သငယ်ူသည့်် ပတ၀်နျ်ားြ င၊် 
အဖမငအ်ရဖခပပ ဗ ူဟာြုိ အသုံျားခ ဖခငျ်ား၊ ဘာသာစြာျား နှင့်် လမူှုရ ျား စ မျ်ား ည ်
ြ ံ့်ဖြိျားရအာင ်အာရုံစိုြဖ်ခငျ်ား၊ အာရုံခံ လပုင်နျ်ားစဥ ်နညျ်ားလမျ်ားမ ာျားြုိ အသုံျားပပဖခငျ်ား နငှ့်် 
တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစီအတ ြ ်အပပအမူ ိငု ်ာ ဗ ူဟာမ ာျား ရ ျား  ွဲဖခငျ်ား 
စသညတ်ို့်ပေါ၀ငပ်ေါသည။် 

 

ပေါ၀ငသ်ည့်် ပညာရ ျား (အိငုအ်ျီား) ၄ငျ်ား၀နရ် ာငမ်ှုမ ိ ျားြုိ လိသုည့်် ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားတ င် 
အရထ ရထ ပညာရ ျား ြတ်ငအ်တ ငျ်ား အရထာြအ်ပံ့် နှင့်် 
 ြစ်ပ၀်နရ် ာငမ်ှုမ ိ ျားဖြင့်် ဖြည့်် ညျ်ားနိငုသ်ည့်် ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြမ် ိ ျားစုံ နှင့်် 
လိုအပခ် ြမ် ိ ျားစု ံရှိရနတတပ်ေါသည။် စီစဥရ်ပျားသည့်် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားတ င ်- 
အိမ် ြတ်ငတ် င ်သငက်ြာျားရပျားဖခငျ်ား၊ မဘိ၏ ရန ာတ င ်ရှိရသာ ြ နဖ်မူနတီ 
မူကြိရြ ာငျ်ား နှင့််/သို့်မဟုတ ်လိုငစ်င ် ြရလျားထိနျ်ားရန ာမ ာျား၊ အရထ ရထ ပညာရ ျား 
သငရ်ိုျားညွှနျ်ားတမျ်ားြုိ မ မျ်ားမပံပီျား သငက်ြာျားဖခငျ်ား၊ အုပစ်ုငယဖ်ြင့်် ဖပလုပသ်ည့်် 
အ ငျ်ားအဖမစအ်ရထာြအ်ပံ့်၊ ပူျားတ ွဲသငက်ြာျားဖခငျ်ား၊ အရထ ရထ ပညာရ ျား   ာမ ာျား နှင့်် 
ရ  ျားရန ျားတိုငပ်ငဖ်ခငျ်ား စသညတ်ို့်ပေါ၀ငပ်ေါသည။်  

လူမှုစတိခ်စံာျားခ ြ ုိ်င ်ာ သငယ်ဖူခငျ်ား (အြစ်အ်ျီားအယလ်)် လူမှုစိတခ်ံစာျားခ ြ ်ိုင ်ာ 
၀နရ် ာငမ်ှုမ ျားြုိ လိုအပရ်သာ ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားတ င ်လူမှုရ ျား နှင့်် 
စိတခ်ံစာျားခ ြ ်ိုင ်ာ အခြအ်ခွဲမ ာျားသည ်အထူျားပညာရ ျား အရထာြအ်ပံ့်မပေါဘွဲ 
ရြ ာငျ်ားသငခ်နျ်ားစာမ ာျားတ င ်ရအာငဖ်မင ်န ်သိသသိာသာ သြရ် ာြမ်ှုရှိရနပေါသည။် 
၄ငျ်ား၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားြုိ လိုအပရ်သာရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည ်စိတခ်စံာျားမှု နှင့်် လမူှုရ ျား 
အခြအ်ခွဲမ ာျားရကြာင့်် ပညာရ ျားမရအာငဖ်မင ်သူမ ာျား ဖြစပ်ေါသည။် စီစဥရ်ပျားသည့်် 
၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားတ င ်- ပုံစံခ ထာျားသည့်် သငယ်ူသည့်် ပတ၀်နျ်ားြ င၊် အပပအမူ 
စီမံခန့််ခ ွဲမှု စနစ၊် အပပအမူြုထုံျား စမီံြိနျ်ားြုိ အရြာငအ်ထညရ်ြာဖ်ခငျ်ား၊ 
လူမှုရ ျားစ မျ်ား ည ်သငက်ြာျားဖခငျ်ား၊ ရ  ျားရန ျားတိုငပ်ငဖ်ခငျ်ား၊ အရှုပအ်ရှငျ်ားရဖြရှငျ်ားဖခငျ်ား၊ 
ဖပနလ်ညထ်ရူထာငရ် ျား နှင့်် ပ ြ ်ီျားမှု ြာြ ယ်ရ ျား နှင့်် ြုထုံျားမ ာျား စသညတ်ို့် 
ပေါ၀ငပ်ေါသည။် 

 ြ ံ်ရ ျား နငှ့်် သငယ်ရူ ျား အရထာြအ်ပံ့် (စအီယလ်အ်ြစ်)်  ြ ်ံရ ျား နှင့်် 
သငယ်ူရ ျား အရထာြအ်ပံ့်လိုအပရ်သာ အိုငအ်ီျားပီ ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားသည ်
ရအာတ်စ ်န ်မ ိ ျားြ ွဲ မမူမနှဖ်ခငျ်ားရကြာင့််ဖြစရ်သာ ရှုပရ်ထ ျားသည့််  ြ ်ံရ ျား၊ 
လူမှုရပေါငျ်ားသငျ်ားရ ျား နှင့်် သငယ်ဖူခငျ်ားလိအုပခ် ြမ် ာျားရှိသမူ ာျားဖြစပ်ေါသည။် 
၄ငျ်ား၀နရ် ာငမ်ှုမ ိ ျားြုိ လိုအပရ်သာ ရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျားတ င ်သိတတဖ်ခငျ်ား၊  ြ ်ရံ ျား၊ 
လူမှုရ ျား/စိတခ်ံစာျားခ ြ ်နှင့်် လိုြရ်လ ာညီရထ  အပပအမူ နယ်ပယမ် ာျားတ င ်
သိသာရသာ ရနှာင့််ရနှျားမှုမ ာျားရှိရနသမူ ာျား ဖြစပ်ေါသည။် စီစဥရ်ပျားသည့်် 
၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားတ င ်- ရသခ ာစ ာ စနစခ် ထာျားသည့်် သငယ်ူသည့်် ပတ၀်နျ်ားြ င၊် 
အဖမငအ်ရဖခပပ ဗ ူဟာြုိ အသုံျားပပဖခငျ်ား၊ ဘာသာစြာျား နှင့်် လမူှုရ ျား စ မျ်ား ည ်
ြ ံ့်ဖြိျားရအာင ်အာရုံစိုြဖ်ခငျ်ား၊ အာရုံခံ လပုင်နျ်ားစဥ ်နညျ်ားလမျ်ားမ ာျားြုိ အသုံျားပပဖခငျ်ား နငှ့်် 
တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစီအတ ြ ်အပပအမူ ိငု ်ာ ဗ ူဟာမ ာျား ရ ျား  ွဲဖခငျ်ား စသညတ်ို့် 
ပေါ၀ငပ်ေါသည။် 

အရထ ရထ  ပညာရ ျား  ြတ်ငဖ်ပငပ် အရစာပိငုျ်ား ြရလျားဘ၀ အစအီစဥမ် ာျား 
၄ငျ်ားအစီအစဥမ် ာျားသည ်အုိငအ်ီျားပီ ရှရိသာ မူကြိရြ ာငျ်ားသာျားမ ာျား၏ 
တစရ်ယာြခ် ငျ်ားစီ၏ လိုအပခ် ြမ် ာျားြုိ ဖြည့်် ီျားရပျားနိုငသ်ည။် ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျားတ င ်
ရသခ ာစ ာ စနစခ် ထာျားသည့်် သငယ်ူသည့်် ပတ၀်နျ်ားြ င၊် အာရုံခံ ရပေါငျ်ားစုဖံြင့်် 
ခ ဥျ်ားြပသ်ည့်် သငယ်မူှု နညျ်ားလမျ်ားြုိ အသုံျားပပဖခငျ်ား၊ ရြ ာငျ်ားသာျား၏ အုိငအ်ီပတီ င ်
ရတ ့် သည့််အတုိငျ်ား အထူျားသငက်ြာျားမှု၊ အပပသရဘာ အပပအမူ ဗ ူဟာမ ာျား၊ 
ြ ံ့်ဖြိျားတိုျားတြမ်ှု နှင့်် သင့််ရလ ာရ်သာ နညျ်ားလမျ်ားမ ာျားြုိအသုံျားပပဖခငျ်ား၊ အဖမင ်နှင့်် 
အာရုံခံ ဗ ူဟာြုိ အသုံျားပပဖခငျ်ား၊ သြရ်သ အရဖခခံသည့်် ဗ ူဟာမ ာျား နှင့်် 
ရြ ာငျ်ားပတ၀်နျ်ားြ ငတ် င ်လူမှုရ ျား စ မျ်ား ညမ် ာျား ြ ံ့်ဖြိျားတိုျားတြမ်ှုြုိ အသုံျားပပဖခငျ်ား 
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မိဘမ ာျားအတ ြ ်ဘီစပီအီြစ်ြုိ် အဖမန ်ြသ် ယန်ိငုမ်ည့်် အခ ြအ်လြမ် ာျား 

၀နရ် ာငမ်ှု ၀နထ်မျ်ား အြ ွဲ့်၀င ်  ာထူျား ြနုျ်ားနံပေါတ ် အျီားရများလ ်

လိုြရ်လ ာညီရထ  ြိုယလ်ြ ်ပညာရ ျား စငဒ်ီ ရနလာ Cyndi Naylor အြ ွဲ့်ရခေါငျ်ားရ ာင ် 443-809-3660 cnaylor@bcps.org 

ရပေါငျ်ားစပ ်အာျားြစာျား ဘ ြ် ခ ြ်မနျ်ား Brad Kressman အ ငျ်ားအဖမစ ်  ာ 443-809-2328 bkressman@bcps.org 

အနုပညာ ြုထုံျား ဘုိနီ ြာြမ်နျ်ား Bonnie Kauffman ြုသသ ူ 443-809-3660 bkauffman@bcps.org 

အရထာြအ်ပံ့် နညျ်ားပညာ ြာမာ ဒီ ာ Kama Dwyer အြ ွဲ့်ရခေါငျ်ားရ ာင ် 443-809-2299 kdwyer@bcps.org 

ရအာတ်စ ်န ်မဟုတသ် ူ အီမလီ ရေေါ့် Emily Watts ၀နရ် ာငမ်ှု ညှိ့်နှုိငျ်ားရ ျားမ ျား 443-809-4130 ewatts@bcps.org 

ရမ ျားြာစ မှ ငေါျားနစှအ်ထ ိ ရပေါလာ ဘ ိ ငြ်င ်Paula Boykin ကြီျားကြပသ် ူ 443-809-2169 pboykin@bcps.org 

လိုြန်ာမှု နှင့်် ရန ာခ ထာျားမှု ဒန ်မတဇ် ်Dan Martz ညှိ့်နှုိငျ်ားရ ျားမ ျား 443-809-3660 dmartz@bcps.org 

နာျားမကြာျားသူ နှင့်် နာျားပငျ်ားသအူတ ြ ်
၀နရ် ာငမ်ှု 

နိတ ်၀ြ်ဘာ Nate Weber အြ ွဲ့်ရခေါငျ်ားရ ာင ် 443-809-3660 nweber@bcps.org 

ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြြ်ိ ုသတိရိှဖခငျ်ား နာဇ ဂျွန ်င်- ဂနျ်ားထရ ာ့် Nazlah 
Johnson-Gunthrop 

အ ငျ်ားအဖမစ ် ာ 410-887-5443 njohnson5@bcps.org 

အီျားအြစ်အ်ိအုယ ်ကြိ ိ ုစငတ်ာ အလီ ာ ြ ီျားမနျ်ား Alicia Freeman ြျွမျ်ားြ ငသ် ူ 443-809-6752 afreeman6@bcps.org 

ြ နျ်ားမာရ ျား ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား ဒီဘုိ ာ  ုိမာဗီလီ Deborah      
Somerville 

ညှိ့်နှုိငျ်ားရ ျားမ ျား 443-809-6368 dsomerville@bcps.org 

အိမ ်နှင့်် ရ ျားရံု ဂ ီ ဒနန်ီစ ် ာဘယ ီ် G. Denise  
Saulsbury 

ကြီျားကြပသ် ူ 410-887-3222 gsaulsbury@bcps.org 

ဥပရဒ ရံုျား ရဂ . စတီြင ်ရြာငျ်ား J. Stephen 
Cowles 

ဒုတိယ အရထ ရထ  အတုိငပ်ငခ် ံ 443-809-3060 jcowles@bcps.org 

သီခ ငျ်ား ြုထုံျား ရဘလာ ြိုဟန ်Bayla Cohen အ ငျ်ားအဖမစ ်  ာ 443-809-3660 bcohen4@bcps.org 

အလုပအ်ြိုငန်ှင့်် ြုထုံျား ဘတ ်ရဂ ာ့်ခ်Beth George အြ ွဲ့်ရခေါငျ်ားရ ာင ် 410-887-5441 egeorge2@bcps.org 

ြိုယလ်ြခ်နဓာ ြထုုံျား ြ န် ဂ ငရ်လျား Karen Greeley အြ ွဲ့်ရခေါငျ်ားရ ာင ် 410-887-5441 kgreeley@bcps.org 

စိတပုိ်ငျ်ား ိုင ်ာ ၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား အလီ ာ ဘနျ်ားနတ ်Alicia Bennett ညှိ့်နှုိငျ်ားရ ျားမ ျား 443-809-0303 mbennett3@bcps.org 

 ြစ်ပ ်၀နရ် ာငမ်ှုမ ာျား မာ န် ရတာ ်န် Maren Townsend ညှိ့်နှုိငျ်ားရ ျားမ ျား 443-809-3660 mtownsend2@bcps.org 

ရြ ာငျ်ားတ င ်တုိငပ်ငရ်  ျားရန ျားဖခငျ်ား မီလနန်ီ မာတင ်Melanie Martin ညှိ့်နှုိငျ်ားရ ျားမ ျား 443-809-0291 mmartin7@bcps.org 

ရြ ာငျ်ားလူမှုရ ျားအလုပ ် ရပေါ်လ် ရဒျားဗစ် Paula Davis ကြီျားကြပသ် ူ 443-809-0305 pdavis5@bcps.org 

အထူျားပညာရ ျား အ ငျ်ားအဖမစ ်စငတ်ာ အီလန် ဂယဗ်ြ် Ellen Galvez မိဘ  ြ ်ံရ ျား 410-887-5443 egalvez@bcps.org 

အြစ်အ်ြစ်တီ်/ 504 ဘတ ်လနျ်ားဘတ ်Beth Lambert ရပေါငျ်ားစပရ်ပျားသ ူ 443-809-9524 blambert2@bcps.org 
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မိဘမ ာျားအတ ြ ်ဘီစပီအီြစ်ြုိ် အဖမန ်ြသ် ယန်ိငုမ်ည့်် အခ ြအ်လြမ် ာျား 

၀နရ် ာငမ်ှု ၀နထ်မျ်ား အြ ွဲ့်၀င ်  ာထူျား ြနုျ်ားနံပေါတ ် အျီားရများလ ်

စြာျားရဖပာ နှင့်် ဘာသာစြာျား စရုိငစ်တန် ရဂ ာ့် Krysten George ကြီျားကြပသ် ူ 443-809-9868 kgeorge2@bcps.org 

သငက်ြာျားရ ျား နှင့်် သငယ်ရူ ျား ဘ န်ဒေါ ရေေါ့်မုိငစ်တာ Brenda        
Workmeister 

ညှိ့်နှုိငျ်ားရ ျားမ ျား 443-809-3660 bworkmeister@bcps.org 

ရဖပာငျ်ားလွဲဖခငျ်ား ဂ ိ င့််စ ် ာ ီယို Joyce Serio အြ ွဲ့်ရခေါငျ်ားရ ာင ် 443-809-3660 eserio@bcps.org 

ကြိပုိ့် တာျား န့််စ ်ပုိေွဲလ ်Terrence Powell အထူျားပညာရ ျား  ြ ်ရံ ျား 443-809-4321 tpowell@bcps.org 

အဖမင ် ဘရုိ၀ငျ်ား ဘန်နာ Bronwyn Benner အြ ွဲ့်ရခေါငျ်ားရ ာင ် 443-809-7502 bbenner2@bcps.org 

ပုိမုိသိရှ ိန ်အဖခာျားနညျ်ားလမျ်ားမ ာျား 

 ဘယလ်တီ်မုိျား ရြာင်တီ အစုိျား  စာကြည့််တုိြ ်www.bcpl.info  

 ဘယလ်တီ်မုိျား ရြာင်တီ အစုိျား ရြ ာငျ်ားမ ာျား http://www.bcps.org/  

 ဘယလ်တီ်မုိျားရြာင်တီ ၏ အရှုပအ်ရှငျ်ား ရဖြရှငျ်ားရ ျား စင်တာ http://crcbaltimorecounty.org/ 

 ရမ ီလနျ်ား ခ ိ ့်ယ ငျ်ားသူမ ာျား ၏ အခ င့််အရ ျား www.disabilityrightsmd.org 

 ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြမ် ာျား ရြာ်ထုတဖ်ခငျ်ား www.disabilityscoop.com 

 ြ နျ်ားမာရသာ ြရလျားမ ာျား/ အရမ ိြန ်ြရလျား  ာ၀နမ် ာျား အြယဒ်မီ https://healthychildren.org 

 အရမ ိြ သင်ယူနုိင်စ မျ်ား ခ ိ ့်ယ ငျ်ားသူမ ာျား အစညျ်ားအရုံျား http://ldaamerica.org 

 ရမ ီလနျ်ား သင်ယူဖခငျ်ား လင့််ခ ်https://marylandlearninglinks.org/  

 ရမ ီလနျ်ား ဖပညန်ယ ်ပညာရ ျား ဌာန www.marylandpublicschools.org 

 ရမ ီလနျ်ား နညျ်ားပညာ အရထာြအ်ပံ့် အစီအစဥ် http://mdod.maryland.gov/mdtap/Pages/MDTAP-Home.aspx   

 ရမ ီလနျ်ား လူငယရ်ဖပာငျ်ားလွဲဖခငျ်ား www.mdtransition.org 

 သင်ယူဖခငျ်ား ုိင် ာ ခ ိ ့်ယ ငျ်ားခ ြမ် ာျားအတ ြ ်အမ ိ ျားသာျား စင်တာ  https://www.ncld.org/  

 ရမ ီလနျ်ားတ င် မိဘမ ာျား၏ ရန ာ https://www.ppmd.org/  

 ရအာတ်စ ်န ်အတ ြ ်လမျ်ားရကြာငျ်ားရှာရြ သူမ ာျား https://pathfindersforautism.org/  

 အနုိင်ြ င့််မှု ပ ်https://www.stopbullying.gov/  

 နာျားလညပ်ပီျား www.understood.org     

 ေှုိြစ်ရ်လာ အထူျားပညာရ ျား ဥပရဒ နှင့်် ဥပရဒအကြံရပျား https://www.wrightslaw.com/ 

 


