လက်ချင််းထပ်
မိဘမ ာျားနှင့်် ပညာရ ျား၀န်ထမ်ျားမ ာျား အတူ ပူျားရပေါငျား် လုပ်ရ ာင်ကြမည်
အထူျားပညာရ ျားနိုင်ငံသာျားမ ာျား၏ အကြံရပျားရြာ်မတီ (အြ်စ်အီစီရအစီ) နှင့်် ဘယ်လ်တီမိုျားရြာင်တီ အစိုျား ရြ ာင်ျားမ ာျား၊ အထူျားပညာရ ျား ရုံျားတို့်၏ ပူျား တွဲ ထုတ်ရေမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါသည်။ ည်ရယ်ခ ြ်မှာ ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်ရှိရသာ ြရလျားမ ာျားနှင့််
ြ်စပ်ရနသည့်် အခ ြ်အလြ်မ ာျားအာျား မိသာျားစုမ ာျား နှင့်် ၀န်ထမ်ျားမ ာျား သိရှိြျွမ်ျား၀င်ရစ န် ဖြစ်ပေါသည်။

အထူျား ပညာရ ျား အ င်ျားအဖမစ် တည်ျားဖြတ်
2019-2020
ဤအထူျားတည်ျားဖြတ်၏
အစိုျား ရြ ာင်ျားမ ာျားရှိ

ဤစာရစာင်တင်-

2

အထူျားပညာရ ျား အခ ိန်လိုင်ျား

3

အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်အစည်ျားအရေျား နှင့််ပတ်သြ်ပပီျား မိဘမ ာျားအာျား

4

အကြံပပခ ြ်
အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်အစည်ျားအရေျားအတြ် မိဘမ ာျား၏

5

စစ်ရ ျားစာ င်ျား

အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျားမ ာျားတင် မိဘမ ာျား
တြ်ရ ာြ်ဖခင်ျား

8

အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျား လုပ်ငန်ျားစာ င်ျား

9

အိမ်သုံျားြိုင် ဖပင် င်ဖခင်ျား

10

ဘယ်သူ ီ ြ် မလွဲ။ဘာရတရဖပာ မလွဲ

11

အရ ျားကြီျားရြ ာင်ျားအ ြ်အသယ်မ ာျား

12

အ ြ်အသယ်စာ င်ျား

13
14-16

အတိုရြာြ်စာလုံျားမ ာျား

17

အထူျားပညာရ ျား ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျားြို ရှငျား် လင်ျားခ ြ်

18

ဘီစီပအ
ီ ြ်စြ
် ို ြ်သယ် န် အခ ြ်အလြ်

ပိုမိုသိရှိ န် အဖခာျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျား

ရစာင့််ရရှာြ်သူမ ာျားြို

ဘယ်တီမိုျားရြာင်တီ

ပညာရ ျား

ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျား၏

အခ ြ်အလြ်

နှင့််

အစီအစဥ်မ ာျား
မိဘမ ာျား

အ င်ျားအဖမစ်မ ာျား

နှင့််
သိရစ န်

ဖြစ်ပေါသည်။
ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်ရှိရသာ
လိုအပ်သည်ဟု

ြရလျား၏

မိဘတစ်ရယာြ်အရနဖြင့််

ခံစာျား ခ ိနတ
် ိုင်ျား

အြူအညီရတာင်ျားခံသင့််ပေါသည်။
အရ ျားကြီျားရသာ

ဤလမ်ျားညွှန်တင်

အြွဲ့်၀င်အရနဖြင့််

ရများခန်ျားမ ာျားရများသင့််၊
အိုင်အီျားပီ

ြူညီရပျားနိုငမ
် ည့််

အြွဲ့်၏

အသုံျား၀င်ရသာ

အကြံပပခ ြ်မ ာျား နှင့်် လုပ်ငန်ျားစာ င်ျားမ ာျားပေါ၀င်ပေါသည်။

6-7

သင့််ြရလျား၏ အိုင်အီျားပီြို သိရှိဖခင်ျား

လူမှုအသိုငျား် အေိုငျား် ဇုန်မ ာျား

တစ်ရယာြ်ခ င်ျားစီအတြ်

(အိုင်အီျားပီအြ်စ်)တြ်ရနသည့််

အထူျားပညာရ ျား အ င်ျားအဖမစ် စင်တာမှကြိ ိုဖခင်ျား

ည်ရယ်ခ ြ်မှာ

ဘီစပ
ီ အ
ီ ြ်စ် အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အြွဲ့် ၏ ယုကံ ြည်ခ ြ် စာတမ်ျားမ ာျား

•

ြရလျားတိုင်ျား နှင့်် အြွဲ့်တိုင်ျားသည် ထူျားဖခာျားသည်။

•

ပေါ၀င်သူတိုင်ျားရဖပာခင့််ရှိသည်၊ တန်ြိုျားထာျားခံ သည်၊ နာျားလည်သိရှိသည်ဟု ရသခ ာရစ န်
အြွဲ့်၀င်တိုင်ျားတင် ြဏ္ဍြိုယ်စီရှိကြသည်။

•

အြွဲ့်၀င်တိုင်ျားသည် အခ ိန်တင
ို ်ျား လူကြီျားလူရြာင်ျား န် န်ပပမူလုပ်ရ ာင် န်
တာ၀န်ရှိသည်။ အြွဲ့်၀င်မ ာျားကြာျား ြ် ံရ ျားသည် ကြိတင်ဖမင် မည်၊ ပင့််လင်ျား မည်၊
ရိုျားသာျား မည်၊ ရလျားစာျားသမှုရှိ ပပီျား အာျားလုံျားပေါ၀င် မည်။

•

ရ ျားရနျားမှုတိုင်ျားသည် ရြ ာင်ျားသာျားအတြ်သာဖြစ် မည်၊
အခ ြ်အလြ်သြ်ရသရပေါ်တင် အရဖခခံ မည်။

•

အြ ိ ျားဖြစ်ထန်ျားသည့်် အြွဲ့်လုပ်ငန်ျားစဥ်ကြီျား အုတ်ဖမစ်ခိုင်မာ န် အြွဲ့်၀င်တိုင်ျားတင်
အပပသရဘာ ပူျားရပေါင်ျားလုပ်ရ ာင် မည့်် ၀တတ ာျားြိုယ်စီရှိကြသည်။

ုံျားဖြတ်ခ ြ်မ ာျားြို

19-20
20

1

အထူျားပညာရ ျား အ င်ျားအဖမစ် စင်တာ
serc@bcps.org (410) 887-5443

•

အထူျားပညာရ ျား အ င်ျားအဖမစ်မ ာျား

•

ပီတီရအ အထူျားပညာရ ျား

•

အခ ြ်အလြ် နှင့်် လွှွဲရပျားဖခင်ျား

•

လြ်ခ င်ျားထပ် စာရစာင်

•

လ ိ ့်ေှြ်တိုင်ပင်ရ ျားရနျားဖခင်ျား

•

အိုင်အီျားပီ လုပ်ငန်ျားစဥ် တိုင်ပင်ရ ျားရနျားဖခင်ျား

•

အခမွဲ့် မိဘ အလုပ်ရုံရ ျားရနျားပွဲမ ာျား

•

အငှာျားစာကြည့််တိုြ်

ြ် ံရ ျား ပရ ာဂ ြ်

အ င်ျားအဖမစ်စင်တာသည် ခ ိ ယ
့် င်ျားခ ြ်ရှိရသာ ြရလျားမ ာျား၏ မိဘမ ာျားအာျား ြရလျား ရများြင်ျားစ မှ 21
နှစ်အထိ အြူအညီမ ာျားရပျားပေါသည်။ ည်မနှ ်ျားခ ြ်မှာ ရြ ာင်ျားအသိုငျား် အေိုင်ျားတင်ျားတင်
အပပသရဘာရ ာင်ရသာ အြ ိ ျားရှိသည့်် ပူျားရပေါင်ျားလုပ်ရ ာင်မှုမ ိ ျားြို ဖမြှင့််တင် န် ဖြစ်ပေါသည်။

အ င်ျားအဖမစ် စင်တာ ၏ ည်ရယ်ခ ြ်မှာ သင် နှင့်် သင့််ြရလျားြို ြူညီရပျား န် ဖြစ်ပေါသည်။
ရြ ာင်ျားစာသင်နှစ်အတင် ြင့််ခ ိန်တနလလာရန့်-ရသာကြာရန့် - မနြ် 8:30—ညရန 3:30 နာ ီထိ

မိဘ

ြ်သယ်ရ ျား၊ အယ်လန် ဂွဲဗြ် (Ellen Galvez)
အထူျားပညာရ ျား အ င်ျားအဖမစ် စင်တာ

တည်ရန ာ @ ေှုိြ်ရအာ့်ရြ ာင်ျား၊ 8401 လီျားလ်ြီျားလ် လမ်ျား၊ ဘယ်လ်တီမိုျား၊ အမ်ဒီ MD 21234

ြျွန်ုပတ
် ို့် ြူညီပေါ ရစ
2

အထူျားပညာရ ျား အခ ိန်လိုင်ျား အြ ဥ်ျားခ ံျား
အခ ိန်လိုငျား်

ြနဦျား

န်ျားစစ် န် လိုအပ်ခ ြ်မ ာျား

အထူျားပညာရ ျားလိုအပ်နိုငသ
် ည့်် ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်ရှိသည့်် ရြ ာင်ျားသာျားြို မိဘ သို့်မဟုတ် အစိုျား ရအဂ င်စီတစ်ခုြ
အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်ထံသို့် စာဖြင့်် လွှွဲရဖပာင်ျားရပျား မည်။ လွှွဲရဖပာင်ျားရပျားစာသည် ြနဦျား န်ျားစစ်ဖခင်ျား ပပီျား ုံျား န် ကြာမည့်် ြ်
90 အခ န
ိ ်လင
ို ျား် ၏ အစဖြစ်သည်။

ဖပြခဒိန် ြ်

60 ြ်

အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်သည် လြ်ရှိရဒတာမ ာျား၊ မိဘ ီြရဒတာမ ာျား နှင့်် အဖခာျားရဒတာမ ာျားြို သုံျားသပ် န် ရတ့် ုံကြမည်။
ထပ်မံ န်ျားစစ်မှုမ ာျားလိုအပ်နိုငသ
် ည့်် ြရလျားအတြ် မိဘမ ာျားြ

န်ျားစစ် န် ခင့််ပပရပျား မည်။ အကြံပပထာျားရသာ

န်ျားစစ်မှုမ ာျားြို ရြ ာင်ျား၀န်ထမ်ျားမ ာျားြ လုပရ
် ာင်ပပီျား မိဘမ ာျားထံမှ သည့်် အခ ြ်အလြ်မ ာျားအပေါအ၀င်
န်ျားစစ်ခ ြ် အစီ င်ခံစာသည် စာဖြင့််ထြ် မည်။

အထိ
န်ျားစစ်မှုြို ပပီျားစီျားပပီျား လဒ်မ ာျားြို မျှရေြာ ဖပန်သုံျားသပ် န်အတြ် အိုင်အီပီအြွဲ့်တင် ဖပြခဒိန် ြ် 60 အခ ိန် သည်။

ဖပြခဒိန် ြ်

အြယ်၍ ြရလျားသည် အထူျားပညာရ ျား ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျားရပျား န် လိုအပ်သည့်် ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်မ ာျားရှိသည့််ြရလျားဟု
သတ်မှတ်ခံ ပေါြ-

30
ြ်အထိ

ရြ ာင်ျား၀န်ထမ်ျားမ ာျားသည်

န်ျားစစ်ခ ြ် လဒ်မ ာျားြို သုံျားသပ်သည့်် ရတ့် ုံသည့်် ြ်မှ 30 ြ် အတင်ျား မိဘမ ာျား ီမှ

အခ ြ်အလြ်ဖြင့်် အိုငအ
် ီျားပီ တစ်ခုြို ရ ျား ွဲ မည်။ အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်သည် အိုင်အီျားပီြို သုံျားသပ်ပပီျား အိုငအ
် ီပီြို
အရြာင်အထည်ရြာ် န် လိုအပ်သည့်် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျားြို ရြာ်ထုတ်ဖခင်ျား ြန့််သတ်ခ ြ်အနည်ျား ုံျားပတ်၀န်ျားြ င်တင်
ရပျားနိုငသ
် ည့်် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျားြို စဥ်ျားစာျားဖခင်ျားမ ာျားြို ပပလုပ်မည်။

တတ်နိုင်သမျှ

အိင
ု အ
် ျားီ ပြ
ီ ို တတ်နင
ို သ
် ရလာြ် ဖမန်ဖမန် အရြာင်အထည်ရြာ် မည်။

ဖမန်ဖမန်

1 နှစ်

အိင
ု အ
် ီပီ နှစပ
် တ်လည် သုျားံ သပ်ခ ြ်ြို တစ်နစ
ှ အ
် တင် ပပလုပ် မည်။ အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်သည် လိုအပ်ပေါြ အိုင်အီျားပီြို
ဖပန်သုံျားသပ်ပပဖပင် န် အခ ိန်ရစာပပီျား ရ ျားရနျားနိုငသ
် ည်။

3 နှစ်

ဖပန်လည်သျားုံ သပ်မြ
ှု ို သုျားံ နစ
ှ အ
် တင်ျား ပပလုပ် မည်။ သုံျားသပ်မှုြို အသစ်မမ်ျားမံ န် သိမ
ု့် ဟုတ် ထပ်ရ ာင်ျား
သုံျားသပ်မှုမ ာျားြို အခ ိန်ရစာပပီျား ဖပလုပ် န်လိုအပ်ပေါြ ဖပလုပခ
် င့််ရှိပေါသည်။

3

အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အြအ
ွဲ့် စည်ျားအရေျား နှငပ
့်် တ်သြ်ပပီျား
မိဘမ ာျားအာျား အကြံပပခ ြ်


သင်ြ
့် ရလျားအရကြာင်ျား ရြာ်ထတ
ု ရ
် ဖပာ ို န် ဖပင် င်ထာျားပေါ။ သင့််ြရလျားအရကြာင်ျားြို သင်သာအသိ ုံျားဖြစ်ပေါသည်။
သင့််ြရလျား အခုဘာရတလုပန
် င
ို ပ် ပီလ၊ွဲ အနာဂေါတမ
် ှာ ဘာရတလုပ်နင
ို မ
် ယ်လို့် သင်ထင်တာရတြို အိုငအ
် ီပီ အြွဲ့်ြို ရဖပာဖပပေါ။



သင်ြ
့် ရလျားအရကြာင်ျားသတ
ိ ွဲ့် သူတစ်ရယာြ်ရယာြ်ြို ရခေါ်လာပေါ။ သင့််ြရလျားြို စစ်ရ ျားခွဲ့်တွဲ့်သူ သို့်မဟုတ်
အြူအညီ နိင
ု မ
် ယ်လို့် သင်ထင်တွဲ့်သတ
ူ စ်ရယာြ် ရှိရနြို့်ရတာင်ျား လ
ို ိုပေါြ အစည်ျားအရေျားမတိုငမ
် ီ အိုငအ
် ီျားပီ ဥြကဠြို
အသိရပျားပေါ။ ယင်ျားပဂ
ု ္ိ လ်ရပ
ှိ ေါြ တြ်ရ ာြ်ရပျားပေါလမ
ိ မ
့်် ည်။ သင့််ြရလျားအရကြာင်ျားသတ
ိ ွဲ့် ြိုယ်စာျားလှယ် သိမ
ု့် ဟုတ်
မိတရ
် တစ်ရယာြ်ြလ
ို ည်ျား ရခေါ်လာနိုငပ
် ေါတယ်။



သင်ြ
့် ရလျား ွဲ့် လိအ
ု ပ်ခ ြ်ြသ
ို ာ အာရုစ
ံ ြ
ို ပ
် ေါ။ သင့််ြရလျား ွဲ့် ပညာရ ျား လိုအပ်ခ ြ်မ ာျားနွဲ့် သင့််ြရလျား ွဲ့် အိုငအ
် ီျားပီ
ရ ျား မ
ွဲ ှုနွဲ့် င
ို တ
် ွဲ့် ြိစစ ပ်ရတြိုသာ အာရုံစိုြပ
် ေါ။



သင်သ
့် လ
ိ သ
ို ည်မ ာျား နွဲ့် မှတခ
် ြ်မ ာျားြို ရ ျားခ ထာျားပေါ။ ၄င်ျားတို့်ြို သင်နွဲ့်အတူ ယူလာပေါ။ အိုငအ
် ီပီ အစည်ျားအရေျားမာှ
ရေေေါျားသာျားတတ်ပေါတယ်။ သင်ရတျားထာျားသည်မ ာျားြို မရမ့်ြလ
ို့် အ
ို ပ်ပေါတယ်။



အဖခာျား အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အြ၀
ွဲ့် င်မ ာျား နွဲ့် အ င်ျားအဖမစ်မ ာျားြို သင် နွဲ့် သင်ြ
့် ရလျားအတြ် အသုျားံ ပပပေါ။ မိဘ သိမ
ု့် ဟုတ်
အုပ်ထိန်ျားသူတစ်ရယာြ် အရနဖြင့်် သင် အဖပင် အဖခာျား အိုငအ
် ီျားပီ အြတ
ွဲ့် င် ရအာြ်ပေါသမ
ူ ာျား ပေါ၀င်ပေါသည်။ အနည်ျား ုံျား
အရထရထပညာရ ျား

ာ တစ်ရယာြ်၊ အထူျားဒဇ
ီ င
ို ျား် ထတ
ု ထ
် ာျားသည့်် လမ်ျားညနွှ ခ
် ြ်ရပျား န် စီစဥ်ရပျားနင
ို ် သိမ
ု့် ဟုတ်

ကြီျားကြပ်ရပျား န် အ ည်အခ င်ျားဖပည်မ
့် သ
ီ ည့်် ရြ ာင်ျားစနစ်၏ ြိယ
ု စ
် ာျားလယ
ှ ် တစ်ရယာြ်၊ အရထရထ သင်ရျားို ညန
ွှ ျား် တမ်ျား နှင့််
ရြ ာင်ျားစနစ်၏ အ င်ျားအဖမစ်မ ာျား (စံအာျားဖြင့်် အိင
ု အ
် ျားီ ပီ ၏ ဥြကဠ)ြို သိသ၊ူ သင်ြ
့် ရလျားြို စစ်ရ ျားြျားူ သည့်် ပညာရှင်
(စိတ်ပညာရှင၊် စြာျားရဖပာရ ာဂေါပညာရှင်၊ အဖမင်


ာ စသည်ဖြင့််) တစ်ရယာြ် နှင့်် သင်ရ
့် တာ်ပေါြ သင်ရ
့် ြ ာင်ျားသာျား။

အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အစည်ျား အရေျား တြ်ရ ာြ် န် သင်ရ
့် ရျားခ ယ်နင
ို သ
် ည်မ ာျားြို နာျားလည်ဖခင်ျား။ အြယ်၍ အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျားြို
သင်မတြ်နိုငပ
် ေါြ ဗီဒီယို ြန်ြ င့်် သို့်မဟုတ် တယ်လြ
ီ န်ြ န့််နည်ျားမ ာျားြို အသုံျားပပပပီျား သင်ပေါ၀င်နိုငပ
် ေါသည်။ ထို့်အဖပင်
နှစပ
် တ်လည် အိုငအ
် ီျားပီ အစည်ျားအရေျား မဟုတ်သည့်် အဖခာျား မည်သည့်် အိုငအ
် ီျားပီ အစည်ျားအရေျားအတြ်မ ို
အိုငအ
် ီျားပီအစည်ျားအရေျားပပလုပမ
် ည့််အစာျား သင်ြ
့် ရလျား၏ အိုငအ
် ီျားပီြို ဖြည်စ
့် ြ် န် သို့်မဟုတ် မမ်ျားမံ န်
စာဖြင့်် ြ်သယ်ကြမည်ဟု သင်နှင့်် သင့််ရဒသနတ ရြ ာင်ျားကြာျား သရဘာတူညီခ ြ် ယူထာျားနင
ို ပ
် ေါသည်။



အထူျားပညာရ ျား နှင့််

ြ်စပ် ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားြို စတင်လပ
ု ရ
် ာင် န် မိဘ၏ ခင်ပ့် ပခ ြ်ြို လိအ
ု ပ်ပေါသည်။ သို့် ာတင် အိုငအ
် ီျားပီ

တင် ရဖပာင်ျားလမ
ွဲ ှုမ ာျား နှင့်် ရနာြ်ထပ်တိုျားဖခင်ျားမ ာျားအတြ် မိဘ၏ လြ်မတ
ှ ်ြို မလိုအပ်ပေါ။ အိုငအ
် ီျားပီ အစည်ျားအရေျားတင်
သင်တြ်ရ ာြ်ရကြာင်ျား ရြာ်ဖပ န်အတြ် သင်လ
့် ြ်မတ
ှ ်ြို ရြ ာင်ျားစနစ်ြ ရတာင်ျားယူနင
ို ပ
် ေါသည်။

4

အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အြအ
ွဲ့် စည်ျားအရေျားအတြ် မိဘမ ာျား၏
စစ်ရ ျားစာ င်ျား
မတိင
ု မ
် ီအြအ
ွဲ့် စည်ျားအရေျား မတိင
ု မ
် ီ ရုျားံ ြင့်် ြ်

•

ယ် (10) ြ် အလိတ
ု င် -

ြ်သတ်မှတ်ထာျားသည့်် အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျား နှင့််ပတ်သြ်သည့်် စာဖြင်အ
့် ရကြာင်ျားကြာျားစာြို အနည်ျား ုံျား 10 ြ် ကြိတင်ပပီျား ရှိခွဲ့်သည်။ (သို့်မဟုတ်
10 ြ် ကြိတင်အသိရပျား ခံ မည့်် ြျွန်ုပ်အခင့််အရ ျားြို လြ်လတ်ခံလိုြ်သည်)

•

ြျွန်ုပ်ရနမရြာင်ျားသဖြင့်် အစည်ျားအရေျားမတြ်နိုင်ရသာရကြာင့်် အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျားြို တြ်ရ ာြ်နိုင်မည့်် အဖခာျားနည်ျား စီစဥ်ရပျားခွဲ့်သည် သို့်မဟုတ်
အဖခာျား ြ်တစ် ြ်တင် ရဖပာင်ျား စီစဥ်ရပျားခွဲ့်သည်။

အြအ
ွဲ့် စည်ျားအရေျား မတိင
ု မ
် ီ ရုျားံ ြင့်် ြ် ငေါျား (5) ြ် အလိတ
ု င် -

•

အစည်ျားအရေျား မတိုင်မီ ရုံျားြင့်် ြ် 5 ြ်ကြိတင်ပပီျား အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျား အတြ် စာရြ်စာတမ်ျားမ ာျား ( န်ျားစစ်ခ ြ်မ ာျား၊ ည်မှန်ျားခ ြ် အကြမ်ျား)ြို
ရှိခွဲ့်သည်။

ဖပလုပရ
် နခ န
ိ အ
် တင်ျားတင် -

•

အြွဲ့်၏ ည်ရယ်ခ ြ် နှင့်် အြွဲ့်၀င်မ ာျား၏ အခန်ျားြဏ္ဍြို ရှင်ျားလင်ျားစာ ရြာ်ဖပခွဲ့်ကြပပီျား အာျားလုံျားြို နာျားလည်သိရှိခွဲ့် သည်။ မိဘမ ာျား နှင့်် အြွဲ့်၀င်မ ာျားသည်
တန်ျားတူဖြစ်သည်။

•

အြွဲ့်၀င်မ ာျား၏ အ ိုပပခ ြ်မ ာျားြို နာျားရထာင်ခွဲ့်ပပီျား တရလျားတစာျား စဥ်ျားစာျားရပျားခွဲ့်သည်။ မိဘတစ်ရယာြ်အရနဖြင့်် ြျွနပ
်ု ၏
် အခန်ျားြဏ္ဍသည်
ရအာြ်ပေါတအ
ို့် တြ် အရ ျားပေါသည်။



၄င်ျားတို့်ြရလျား၏ လုပ်နိုင်စမ်ျား၊ စိတပ
် ေါ၀င်စာျားမှု၊ စမ်ျားရ ာင်နိုင်စမ်ျား နှင့်် ာဇ၀င်မ ာျားစသည့်် အခ ြ်အလြ်မ ာျားြို ရပျားဖခင်ျား



ြရလျား၏ လိုအပ်ခ ြ်မ ာျားအရကြာင်ျား ရ ျားရနျား ာတင် ပေါ၀င်ဖခင်ျား



ရြ ာင်ျားသာျား

န်ျားစစ်မှု နှင့်် အရထရထ သင်ရိုျားညွှန်ျားတမ်ျားတင် ဘယ်လိုပေါ၀င်မည်၊ ရြ ာင်ျားစနစ်ြ ဘယ်လို ၀န်ရ ာင်မှုရတ နှင့်် ဘယ်လို

အရဖခအရနရတြို စီစဥ်ရပျားမည် စသည်တို့်ြို

ုံျားဖြတ် ာတင် အဖခာျားအြွဲ့်၀င်မ ာျားနှငအ
့်် တူပေါ၀င်လုပ်ရ ာင်ဖခင်ျား

•

အြွဲ့်၀င်မ ာျားသည် သရဘာထာျားရပ ာ့်ရဖပာင်ျားပပီျား အြင့််စိတရ
် ှိကြသည်။

•

အြွဲ့်၀င်မ ာျားသည် စြာျားလုံျားအ န်ျားမ ာျား၊ အတိုရြာြ်မ ာျား နှင့်် မြျွမ်ျား၀င်ရသာ အသုံျားအနှုန်ျားအနည်ျားငယ်သာသုံျားပပီျား ရှင်ျားလင်ျားရအာင် ရဖပာ ကို ြသည်။

•

ရြ ာင်ျား၀န်ထမ်ျားအာျားလုံျားြ အရထရထပညာရ ျားတင် ြျွန်ုပ်၏ ြရလျား ပေါ၀င်ခင့််ြို ယုံကြည်ကြပပီျား ြျွန်ုပ်ြရလျား ရအာင်ဖမင်ရအာင် ြူညီမည်ဟု
သဓိဌာန်ခ ထာျားကြသည်။

ပပလုပပ် ပီျားရနာြ် -

•

အစည်ျားအရေျားပပီျားခ ိန်တင် ရနာြ်အ င့််မ ာျားြို ရြာ်ဖပဖခင်ျား နှင့််

ြ်လုပ် န် တာ၀န်ယူမည်သ
့် ူမ ာျားြို ရြာ်ထုတဖ် ခင်ျားြွဲ့်သို့်ရသာ နှုတဖ် ြင့််

အြ ဥ်ျားခ ံျားရဖပာမည်။ အြွဲ့်၏ စာဖြင့်် အြ ဥ်ျားခ ံျား (အကြိစာဖြင့်် အရကြာင်ျားကြာျားစာ)ြို အစည်ျားအရေျားြ င်ျားပသည့်် ြ်မှ ရုံျားြင့်် ြ်

ယ် (10)

ြ်အတင်ျား ထုတရ
် ပျားမည်။

•

သတ်မှတ်ထာျားသည့်် အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျားပပီျားရနာြ် ရုံျားြင့်် ြ် ငေါျား (5) ြ်ထြ်ရနာြ်မြ ရစဘွဲ ပပီျားစီရသာ အိုင်အီျားပီ၏ ြတ်နိုငသ
် ည့်် မိတတူြို
ရြ ာင်ျား၀န်ထမ်ျားြ သင့််အာျားထုတရ
် ပျား မည်။
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သင်ြ
့် ရလျား၏ တစ်ရယာြ်ခ င်ျားစအ
ီ တြ် ပညာရ ျား အစီအစဥ် (အိင
ု အ
် ျားီ ပ)ီ ြို
သိရဖှိ ခင်ျား
ဘယ်မာှ ရှာ မလွဲ...
•

•

•

•

အိင
ု အ
် ျားီ ပီ ြာဗာ စာမ ြ်နာှ - ရြ ာင်ျားသာျား ၏ အခ ြ်အလြ်



ရြ ာင်ျားသာျား နှင့်် ရြ ာင်ျား ၏ အခ ြ်အလြ်



အိုင်အီျားပီ အြွဲ့် တင် တြ်ရ ာြ်သူမ ာျား

အပိင
ု ျား် 1 - အစည်ျားအရေျား နှင့်် အခ ြ်အလြ်မ ာျားြို ရြာ်ထတ
ု ဖ် ခင်ျား



အြ ံျား၀င်မှု



ခရိုင် / နိုင်ငံအေှမ်ျား

န်ျားစစ်မှု နှင့်် ရြ ာင်ျားပပီျား အခ ြ်အလြ်မ ာျားတင် ရြ ာင်ျားသာျား၏ ပေါ၀င်မှု

အပိင
ု ျား် 2 - ပညာရ ျားရအာင်ဖမင်မှု နှင့်် လုပရ
် ာင်နင
ို စ
် မ်ျား (ပီအယ်လရ
် အရအအြ်ြပ
် )ီ လြ်ရအ
ှိ
င်မ
့် ာျား



ပညာရ ျား



အပပအမူပိုင်ျား ိုင် ာ



ြ န်ျားမာရ ျား / ြိုယ်အဂလေါ



မိဘမ ာျား၏ ထည်၀
့် င်မှု

အပိင
ု ျား် 3 - အထူျား စဥ်ျားစာျားမမ
ှု ာျား နှင့်် ရန ာခ ထာျားရ ျားမ ာျား



ြ်သယ်ရ ျား



အရထာြ်အြူပပ နည်ျားပညာ



ြန်ျားရနရသာ သိမ
ု့် ဟုတ် အဖမင်ခ ိ ့်တွဲ့်ရသာ ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားအတြ် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား



နာျားမကြာျားရသာ သိမ
ု့် ဟုတ် အကြာျားခ ိ ့်ယင်ျားရသာ ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားအတြ် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား



အပပအမူ ိုင် ာြုထုံျား



အဂလလပ
ိ ်စာ ြျွမ်ျားြ င်မှုအာျားနည်ျားရသာ ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားအတြ် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား



သင်ကြာျားမှု နှင့်် စစ်ရ ျားမှု



ထပ်ရ ာင်ျား အြူအညီ၊ ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျား၊ အစီအစဥ်မမ်ျားမမ
ံ ှုမ ာျား နှင့်် အရထာြ်အပံ့်မ ာျား



တိုျားခ ွဲ့်စာသင်နှစ်



ရဖပာင်ျားလဖွဲ ခင်ျား/ ရဖပာင်ျားလဖွဲ ခင်ျား ိုင် ာ လှုပရ
် ှာျားမှုမ ာျား/ ဖပင် င်ထာျားသည့်် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား

•

အပိင
ု ျား် 4 - ည်မန
ှ ျား် ခ ြ်မ ာျား

•

အပိင
ု ျား် 5 - ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျား




ိုင် ာ ရန ာခ ထာျားဖခင်ျားမ ာျား

အထူျားပညာရ ျား ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျား
ြ်စပ် ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျား
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သင်ြ
့် ရလျား၏ တစ်ရယာြ်ခYour
င်ျားစအ
ီ တChild’s
ြ် ပညာရ ျားIndividualized
အစီအစဥ် (အိင
ု အ
် ျားီ ပ)ီ ြို
Understanding
EducationသိProgram
(IEP)
ရဖှိ ခင်ျား

Where
to
ဘယ်မ
ာှ ရှာFind
မလွဲ... it...



•

အသြ်ရများ၀မ်ျားရကြာင်ျား နှင့်် နည်ျားပညာ ပညာရ ျား ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား

အပိင
ု ျား် 6 - ရန ာခ ထာျားမှု ရဒတာ



ြန့််သတ်မှုအနည်ျား ုံျားရသာ ပတ်၀န်ျားြ င် (အယ်လ်အာအီျား)



အထူျား ကြိပို့်နှင့်် ိုင်ရသာ စဥ်ျားစာျား မည်မ ာျား



ရြ ာင်ျားသာျား၏ အရ အတြ် အြ ံျား၀င်မှု ြုဒ်မ ာျား

ုံျားဖြတ်ခ ြ် ခ ဖခင်ျား နှင့်် ရန ာခ ထာျားမှု အြ ဥ်ျားခ ံျား

7

အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အစည်ျားအရေျားမ ာျားတင် မိဘမ ာျား
တြ်ရ ာြ်ဖခင်ျား
မိမ ာျား၏ ထည့််၀င်မမ
ှု ာျားသည် အိုင်အီျားပီ လုပင
် န်ျားစဥ်တင် အရ ျားကြီျားရသာ အစိတ်အပိုင်ျားဖြစ်သည်။ မိဘမ ာျား နှင့်် ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားထံမှ
ထည့််၀င်မမ
ှု ာျား နှင့်် စိတ်ပူစ ာမ ာျားြို အိုင်အီျားပီရ ျား ွဲ ာတင် မပေါမဖြစ် ထည့််သင်ျားစဥ်ျားစာျား မည်။ အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်သည် မိဘမ ာျားထံမှ
ထည့််၀င်မမ
ှု ာျားြို မှတ်တမ်ျားတင်ထာျား မည်။ မိဘမ ာျားြ ယခင်ပညာရ ျားအရတ့်အကြံမ ာျားြို မျှရေရပျားနိုင်ပပီျား အြွဲ့်၀င်မ ာျားအာျား ရြ ာင်ျားသာျား၏
အာျားသာခ ြ်မ ာျား၊ လိုအပ်ခ ြ်မ ာျား၊ စိတ်ရသာြမ ာျား နှင့်် စိတ်ပေါ၀င်စာျားမှုမ ာျားြို နာျားလည်သရဘာရပေါြ်ရစနိုငသ
် ည်။ သင်သည် မိဘမ ာျား၏
ထည့််၀င်မှု စာမ ြ်နှာရှိ သင့််ြရလျား၏ အိုင်အီျားပီ တင် အပိုငျား် 2 ပညာရ ျားရအာင်ဖမင်မှု နှင့်် လုပ်ရ ာင်နင
ို စ
် မ်ျား တင် ရှာရတ့်နိုငပ
် ေါသည်။

သင်ြ
့် ရလျားအရကြာင်ျား သင်အ
့် ရတျားမ ာျားြို စုစည်ျားနင
ို ရ
် စမည့်် လုပင
် န်ျားစာ င်ျားတစ်ခြ
ု ို ရအာြ်တင်ပေါပေါသည်။

ရြ ာင်ျားသာျား၏ ပညာရ ျား အစီအစဥ် နှင့််ပတ်သြ်ပပီျား မိဘ၏ ထည့််၀င်မှုြ ဘာရတလွဲ။
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ရြ ာင်ျားသာျား ွဲ့် အာျားသာခ ြ်မ ာျား၊ စိတ်၀င်စာျားသည့်် နယ်ပယ်မ ာျား၊ သိသာသည့်် ပုဂ္ိ လ်ရ ျားကြိြန
် ှစ်သြ်မှုမ ာျား နှင့််
ြိုယ်ပိုငရ
် အာင်ဖမင်မှုမ ာျားရတြ ဘာရတလွဲ။ (သင့််ရတာ်သလို ရြ ာင်ျားပပီျားရနာြ် လဒ်မ ာျားအတြ် စိတ်ကြိြမ
် ာျား နှင့်် စိတ်၀င်စာျားမှုမ ာျား
ပေါ၀င်ရအာင်ရ ျားပေါ)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

အရထရထပညာရ ျားတင် ပေါ၀င်ရ ျားအာျား ရြ ာင်ျားသာျား၏ ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်ြ ဘယ်လိုသြ်ရ ာြ်မှုမ ာျားရှိရနပေါသလွဲ။
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အစည်ျားအရေျား လုပင
် န်ျားစာ င်ျား
အိင
ု အ
် ျားီ ပီ အစည်ျားအရေျားတင် သင်အ
့် ရတျားမ ာျား နှင့်် စိတပ
် ပ
ူ င်သည်မ ာျားြို စုစည်ျားတင်ဖပနိင
ု ် န်
ဤစာ င်ျားြို အသုျားံ ပပပေါ
ြ်စွဲ

ရြ ာင်ျားသာျား ၏ လိအ
ု ပ်ခ ြ်/
ရတာင်ျား ခ
ို ြ်

ရြ ာင်ျား၏ အရဖြ

အရြာင်အထည်

တာ၀န်ယမ
ူ ည့်် ပုဂ္ိ လ်

ရြာ်သည့်် ြ်စွဲ

9

သင့်် ြရလျားအတြ်အမ
ိ သ
် ျားုံ ြင
ို ် ဖပင် င်ဖခင်ျား
•

ရြ ာင်ျားအစီ င်ခံစာမ ာျား၊

ာမ ာျား၏မှတစ
် ုမ ာျား၊ ရြ ာင်ျားသာျား၏ နမူနာ ရလ့်ြ င့််ခန်ျားမ ာျား၊

ြ န်ျားမာရ ျား မှတတ
် မ်ျားမ ာျား၊ အိုင်အီပီ မ ာျား၊ အြွဲ့်မှတစ
် ုမ ာျား၊

န်ျားစစ်ခ ြ်မ ာျား၊

ြ်သယ်ရ ျားစာအသာျားအလာမ ာျား စသည့််

အရ ျားကြီျား အခ ြ်အလြ်မ ာျားြို စုစည်ျား န်အတြ် အြန့််မ ာျားပေါသည့်် ြင်ျား 3 ြင်ျား ခ ပ်စြ် ြို အသုျားံ ပပပေါ။
•

ခ ပ်စြ်ြို ြ်စွဲအလိုြ် သို့်မဟုတ် အရကြာင်ျားအ ာအလုပ် တန်ျားစပ
ီ ေါ။

•

ြုန်ျားဖြင့််ရ ျားရနျားဖခင်ျား၊ အီျားရများလ်မ ာျား သို့်မဟုတ် ရြ ာင်ျား၀န်ထမ်ျားနှင့်် ရတ့် ုံဖခင်ျားမ ာျားမှတတ
် မ်ျားတင် န်
မှတတ
် မ်ျားတစ်ခြ
ု ို ြန်တျားီ ပေါ။ ြုန်ျားရဖပာ ပို ပီျား သို့်မဟုတ် အစည်ျားအရေျားပပီျားပေါြ မှတစ
် ုမ ာျားြို
မှတတ
် မ်ျားတင်ထာျားပေါ။

•

ရြ ာင်ျားတင် ရတ့် ုံမှုမ ာျား၊ ခ ိန်ျား ိုမှုမ ာျား၊

ြ်သယ်မမ
ှု ာျား နှင့်် ြန်ြ င့််မ ာျားအာျားလုံျား၏ ြ်စမ
ွဲ ာျား၊

ည်ရယ်ခ ြ်မ ာျား နှင့်် လဒ်မ ာျားအာျားလျားုံ ြို မှတတ
် မ်ျားတင်ထာျားပေါ။
•

ဖပင်ပ ပညာရ ျား၀န်ထမ်ျားမ ာျား၊ စိတပ
် ညာရှင်မ ာျား၊ စြာျားရဖပာြုသသူမ ာျား စသည်သ
့် ူမ ာျားထံမှ အစီ င်ခံစာမိတတူမ ာျား
ရြ ာင်ျား၏ ြိုင်တွဲတင် မိတတူရှိရနရကြာင်ျား ရသခ ာပေါရစ။

•

သင့််ြရလျား၏ ရ ာဂေါ နှင့်် သင်ယူ န် လိုအပ်ခ ြ်မ ာျား နှင့််

ိုင်ရသာ အဓိြ အရခေါ်အရေေါ်မ ာျား ြို

ရ ျားခ ထာျားပေါ။ ပညာရှငမ
် ာျားထံမှ ရှင်ျားလင်ျားခ ြ်မ ာျား နှင့်် နမူနာမ ာျားြို ယူပေါ။
•

အ ာအာျားလုံျား၏ မိတတူြို လြ်ခအ
ံ ရနဖြင်သ
့် မ
ိ ျား် ထာျားပပီျား သင့််ြရလျားနှင့််ပတ်သြ်သည့်် အစီ င်ခံစာမ ာျား၏
မိတတူမ ာျား သို့်မဟုတ် ြိုင်မ ာျားြို ရတာင်ျားယူပေါ။ ၄င်ျားတို့်တင် ြ်စွဲတပ်ထာျားရကြာင်ျား ရသခ ာပေါရစ။

သင်ြ
့် ရလျားအတြ် အသင်ရ
့် လ ာ် ျားုံ ရသာ ပညာရ ျားြို စီစဥ်ရပျားနင
ို ရ
် စ န် အိမ် / ရြ ာင်ျား
ပူျားရပေါငျား် လပ
ု ရ
် ာင်ရ ျား ရြာင်ျားမန်ရအာင် လုပရ
် ာင်နင
ို ရ
် စ န် မှတတ
် မ်ျားစာအုပ် သည်
အလန်အရ ျားကြီျား အ ာရ ာြ်သည်။
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ဘယ်သူ ီ ြ် မလွဲ။ဘာရတရဖပာ မလွဲ
အရဖခအရန

ဘယ်သူ ီ ြ် မလွဲ

သင့််ြရလျားသည် သူ / သူမ ၏

စာသင်ခန်ျား

ဘာရတရဖပာ မလွဲ

ာ

ြျွန်ုပ်ြရလျားြ သူ/သူမ ရြ ာင်ျားစာမှာ ရနာြ်ြ ရနတယ်

ရြ ာင်ျားသင်ခန်ျားစာတင် ရနာြ်ြ ရနသည်

သို့်မဟုတ် ရုန်ျားြန်ရန တယ်ထင်လို့် စိတပ
် ူပပီျား သင်နွဲ့်

သို့်မဟုတ် ရုန်ျားြန်ရန သည်ဟု

ရတ့် ုံလိုပေါတယ်။

သင်ယုံကြည်ရနသည်။
သင့််ြရလျားအာျား အတန်ျားပိုင်

ာ

စာသင်ခန်ျား

ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား

ာ၊

ြရလျားမတိုျားတြ်လို့် စိတပ
် ူလို့် သင်နွဲ့် ြန်ြ င့််

တစ်ရယာြ်တည်ျား ြ ြိုင်တယ် န်

ပပီျားရနာြ် လြ်ရထာြ်ရြ ာင်ျားအုပ် နှင့််/

တစ်ခုလုပ်လိုပေါတယ်။ အရထာြ်အပံ့် ထပ်ပပီျား

ခြ်ခွဲလန်ျားသည်ဟု သင်ယုံကြည်ရနသည်။

သို့်မဟုတ် လိုအပ်ပေါြ ရြ ာင်ျားအုပက် ြီျား

လိုအပ်ရနသလာျားလို့် ရ ျားရနျားခ င်လို့်ပေါ။

သင့််ြရလျားသည် သူ/သူမ ၏ မမှနသ
် ည့််

စာသင်ခန်ျား

အပပအမူမ ာျားရကြာင့်် ဖပဿနာ ဖြစ်ရနသည်။

ပပီျားရနာြ် လြ်ရထာြ်ရြ ာင်ျားအုပ် နှင့််/

အဖပင်ထုတခ
် ံထာျား တာရတမ ာျားရနတာြို စိတပ
် ူလို့်

သို့်မဟုတ် လိုအပ်ပေါြ ရြ ာင်ျားအုပက် ြီျား

ြျွန်ုပ်ြရလျား ွဲ့် အပပအမူနွဲ့်ပတ်သြ်ပပီျား ြန်ြ င့်် တစ်ခု

ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား

ာ၊

ြျွန်ုပ်ြရလျားြ စာသင်ခ ိန်ပ ြ်ြယ်တာ၊ အတန်ျားြရန

လုပ်လိုပေါတယ်။
သင့််ြရလျား၏ အိုင်အီပီ အတိုင်ျား

စာသင်ခန်ျား

လိုြ်နာဖခင်ျားမရှိဟု သင်ထင်ရနသည်။

အိုင်အီျားပီ ဥြကဠ

ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား

ာ၊ နှင့််

အိုင်အီျားပီြို အရြာင်အထည်ရြာ်တာနွဲ့်ပတ်သြ်ပပီျား
ပူပန်ရန တာရတရှိလို့် အိုင်အီပီ အြအ
ွဲ့် ာျားလုံျားနွဲ့်
ရခေါ်ရတ့်လိုပေါတယ်။ အိုင်အီျားပီ နွဲ့်ပတ်သြ်ပပီျား
တစ်ခုခုအရဖပာင်ျားအလွဲ လုပ်ြို့်လိုလိမ့််မယ်ထင်ပေါတယ်။

သင့််ြရလျားအာျား စာသင်ခန်ျား နှင့််

စာသင်ခန်ျား

ာ၊ အထူျား ပညာရ ျား

ရြ ာင်ျားစာလုပ် ာတင် ြူညီနိုငမ
် ည့််

ထို့်ရနာြ် လိုအပ်ပေါြ အိုင်အီျားပီ ဥြကဠ

ာ၊ နှင့််

အိုင်ဒီယာအခ ိ ့်ရှိရနသည်။

ြျွန်ုပ်ြရလျား စာသင်ခန်ျားထွဲမှာ ပိုရြာင်ျားရအာင်လုပ်နင
ို ်မွဲ့်
နည်ျားလမ်ျားရတနွဲ့်ပတ်သြ်ပပီျား မိဘ-

ာ

ြန်ြ င့််ရလျားလုပ်လိုပေါတယ်။ (၄င်ျားြို အိုင်အီျားပီ အြွဲ့်
အစည်ျားအရေျားတင်လည်ျား ရ ျားရနျားနိုငပ
် ေါသည်။)

သင့််ြရလျားတင် ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ် ရှိရနသည်ဟု
သင်သသ
ံ ယရှိရနပပီျား သူ/သူမြို

အိုင်အီျားပီ ဥြကဠ

ြျွန်ုပ်ြရလျားြ ရြ ာင်ျားစာရြာင်ျားရြာင်ျားမလိုြ်နိုင်လို့်

န်ျားစစ် န်

စိတပ
် ူရန ပပီျား ြျွန်ုပ်ြရလျားြို

လိုအပ်သည်ဟု သင်ထင်ရနသည်။

လာမည့်် အိုင်အီျားပီ အစည်ျားအရေျားအရကြာင်ျား
သင်ပူပင်ရနသည်။

န်ျားစစ်မှုတစ်ခုလုပ်ရပျားရစခ င်လို့် ရတ့် ုံရဖပာ ိုခ င်ပေါတယ်။

မိသာျားစု၀င်၊ မိတ်ရ

သိမ
ု့် ဟုတ် ဖပင်ပပညာရှင်

ြျွန်ုပ်ြရလျား ွဲ့် အစည်ျားအရေျားြို ငေါနွဲ့်အတူလိုြ်ရပျားနိုင်မလာျား။
(အဖခာျားတစ်ရယာြ်ရယာြ်ြို ရခေါ်လာမယ် ိုတာ ရြ ာင်ျားြို
အသိရပျားထာျား ပေါမည်။)
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အရ ျားကြီျားရြ ာင်ျားအ ြ်အသယ်မ ာျား
လူပဂ
ု ္ိ လ်

အမည်

ြုနျား်

အီျားရများလ်

ရြ ာင်ျားအပ
ု က် ြီျား

အိင
ု အ
် ျားီ ပီ ဥြကဠ

အထူျားပညာရ ျား

ာ / အမှုတွဲ

မန်ရနဂ ာ

အရထရထ ပညာရ ျား

ာ

ရြ ာင်ျား အတိင
ု ပ
် င်ခံ

ရြ ာင်ျား သူနာပပ

ရြ ာင်ျား စိတပ
် ညာရှင်

ြုသရပျားသူ (အိတ
ု ၊ီ ပီတ၊ီ စြာျားရဖပာ)

ြုသရပျားသူ (အိတ
ု ၊ီ ပီတ၊ီ စြာျားရဖပာ)

ရြ ာင်ျား လူမရ
ှု ျား အလုပသ
် မာျား

ဘတ်စ် ဒရိင
ု ဘ
် ာ / စပယ်ယာ

အဖခာျား

12

အ ြ်အသယ်စာ င်ျား
ြ်စွဲ

ြ်သယ်သည့်် ပုဂ္ိ လ်

ြ်သယ်သည့်် ပုစ
ံ ံ

ြ်သယ် သည်/့် မှတစ
် မ
ု ာျား ၏ ည်ရယ်ခ ြ်

(ြုနျား် ၊ အီျားရများလ၊် မှတစ
် )ု
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လူမအ
ှု သိင
ု ျား် အေိင
ု ျား် ဇုနမ
် ာျား 2019-2020 စာသင်နစ
ှ ်
လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အရရှဇ
့် န
ု ်

လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အလယ်ဇန
ု ်

လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အရနာြ်ဇန
ု ်

ရဂ ာ့်ရှ် ရ ာဘတ် (George Roberts)

ခ စ်တီျားနာ ဘိင
ု ် ာ (Cristina Byers)

ရဒေါြတ
် ာ ာြယ် ဂ န်ျား (Dr. Raquel Jones)

(443) 809-4316

(443) 809-8760

(443) 809-8767

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

ူ န် ထရူျား ဒယ် (Susan Truesdale) (443) 809-3235
အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ဂ ြ်ြီ ရဟာ၀စ်(Jackie Hardwick)(443) 809-3660

မ်မူ ယ် မတ်တီြာ (Samuel Mustipher) (443) 809-8764
အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ဂ ြ်ြီ ရဟာ၀စ်(Jackie Hardwick)(443) 809-3660

ဘရိုင်ယန် စြီဗန် (Brian Scriven) (443) 809-8740
အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ဂ ြ်ြီ ရဟာ၀စ်(Jackie Hardwick)(443) 809-3660

ခ ြ်စပိတ် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဒယ်ရန အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ြာတန်ဗီလီ အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဒန်ျားရဒေါ့် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ြ န့််လင်ျား အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

အဖခာျားပညာ ပ်အတြ် ြာတန်ဗီလီ စင်တာ *

အီျားစတန်ျား နည်ျားပညာ အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဂ ီ.ဒဗ ူလူ. ြာဗာ အနုပညာ နှင့်် နည်ျားပညာ စင်တာ

လန်ျားရဒေါင်ျားနီ အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ြန်ျားေုဒ် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဟီ ာျားြို့်ဒ် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ရများလ်ြို့်ဒ် ရများလ် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

အိုဗာလီျား ာျား အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ရလာ့်ရှ် ီဗန် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

နယူျား ရတာင်ျား အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ပေါတာစြို အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

အို၀င် ရများလ် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ပယ် ီ ရဟာလ် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ပတ်ခ်ဗီလီ အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ရို့်စ်ဒယ်လီ စင်တာ *

ပိုြ်ခ်ဗီလီ အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ိုလာ ပိ င့်် နည်ျားပညာ အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ရတာ် န် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

မ်ျားရဒေါရတာင်ျား အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား
၀ြ်စတမ်ျားစြူျားလ်ရအာ့်ြ် တြ်ရနာ်ရလာ်ဂ ီ အန်
အင်ဗိုြ်ရ ာ်မန်တယ်လ် ိုင်ျား န့််
ေုဒ်လိနျား် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

စပွဲရိုျား ပိ င့်် အထြ်တန်ျားရြ ာင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား
ူ န် ထရူျား ဒယ် (Susan Truesdale) (443) 809-3235
အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : မီဂန် အယ်လေ
် ဒု ် (Megan Elwood) (443) 809-3660

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား
မ်မူ ယ် မတ်တီြာ (Samuel Mustipher) (443) 809-8764
အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : မီဂန် အယ်လေ
် ဒု ် (Megan Elwood) (443) 809-3660

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား
ဘရိုင်ယန် စြီဗန် (Brian Scriven) (443) 809-8740
အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : မီဂန် အယ်လေ
် ဒု ် (Megan Elwood) (443) 809-3660

ခရ ာ့်ရုဒ် စင်တာ *

ရြာ့်ြီဗီလီ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

အာဘုတပ် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဒိ ခ ြ် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဒန်ဘာတန် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ြာတန်ဗီလီ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဒန်ျားရဒေါ့် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ြ န့််လင်ျား အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဒီ ာျား ပတ် အလယ်တန်ျား မြ်ဂနြ်

ဂ န်န ယ် ဂျွန် စထရိုြ်ြာ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဟီ ာျားြို့်ဒ် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

လန်ျားရဒေါင်ျားနီ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ဂိုျားဒင်ျား င်ျား အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ရလာ့်ရှ် ီဗန် နည်ျားပညာအြယ်ဒမီ

မီ ာျားေုဒ် *

ဟိုလာဘတ် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ပတ်ခ်ဗီလီ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ရနာ့်၀ြ်စ် အြယ်ဒမီ ရအာ့်ြ် ဟွဲလ် ိုင်ျား င့််

မစ်ဒယ်ရ ျားဗာျား အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ပိုြ်ခ်ဗီလီ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ရ ာြ်၀ြ်စ် အြယ်ဒမီ

ပယ် ီ ရဟာ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ပိုင်ျား ဂရု အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ပ်ဘရု အလယ်တန်ျား မြ်ဂနြ်

စ်လီ အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

၀င် ာ ရများလ် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

စပွဲရိုျား ပိ င့်် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား
စတန်ျားမာျား မ်ျား အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

ေုဒ်လိနျား် အလယ်တန်ျားရြ ာင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

ဂ ိန်ျား လစ်တာ (Jane Lichter) (443) 809-3235

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

ြာ န် ဘလန်ျားနတ် (Karen Blannard) (443) 809-8740

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ရိစ
ု မ
် ာ ီ လန်နာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ြယ်လီ လို တ
ီ ာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ခ စ်တန်မီ ာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660

ဘယ်တယ် မိုနုမန့်် **
ဒိခ ိ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြာရိုျား မန်နာ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
ီဒေါမီ ီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အာဘုတပ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
ဘယ်လ်တီမိုျား ဟိုင်ျားလန်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အမ်ျားေုဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ခ မ်ေွဲလ် ဗီလီ ီဂ င်နယ် မြ်ဂနြ်

ဘတ်ြို့်ဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အြ် ြ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြ န့််လင်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြာတန်ဗီလီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြူလာတန် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဂလိုင်ဒန် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဟယ်လီတရုပ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
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လူမအ
ှု သိင
ု ျား် အေိင
ု ျား် ဇုနမ
် ာျား 2019-2020 စာသင်နစ
ှ ်
လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အရရှဇ
့် န
ု ်

လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အလယ်ဇန
ု ်

လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အရနာြ်ဇန
ု ်

ရဂ ာ့်ရှ် ရ ာဘတ် (George Roberts)

ခ စ်တီျားနာ ဘိင
ု ် ာ (Cristina Byers)

ရဒေါြတ
် ာ ာြယ် ဂ န်ျား (Dr. Raquel Jones)

(443) 809-4316

(443) 809-8760

(443) 809-8767

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

ဂ ိန်ျား လစ်တာ (Jane Lichter) (443) 809-3235

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

ြာ န် ဘလန်ျားနတ် (Karen Blannard) (443) 809-8740

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ရိစ
ု မ
် ာ ီ လန်နာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ြယ်လီ လို တ
ီ ာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ခ စ်တန်မီ ာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660

ရဟာသရုနျား် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဟယ်စတြ် အြယ်ဒမီ

ဟတ်ဘီလီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

မိုင်ဒန် ခ ိ င့််စ်**

လူသာဗီလီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရဟျားလ်ခ ြ်စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

မာျားစ် အီစတိတ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရမ ခ ြ်ပယ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

လန်ျားရဒေါင်ျားနီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

မာတင် ဘိုလီဗာတ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

မီဘရုခ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ီရလျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

မြ်ရြာ်မစ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အုတ်လိဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ီဗာျားဗ ူျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

မစ်ဒယ်လ်ဘိုရိုျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အို၀င် ရများလ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

စရြာ့် ဘ န့်် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

မစ်ဒယ်လ် ြ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ပတ်ဒိုနီျား ာျား အင်တာရနရှင်နယ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

၀ြ်ခ ြ်စတာ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အိုလီဗာ ဘိရှိ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ပိုင်ျား ဂရု မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

၀ြ်စရတာင်ျားနီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အို မ်စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ပိုင်ျားေုဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

၀င်ျားအန် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြ်စ်ရဟာြ် မ်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ပ ွဲ န့်် ပလိနျား် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

၀င်ျားြီျားလ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ီြာ **

ရပေါ့် စပ င်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ေုဒ်ဘ စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

စ် ြ်စ်တန် **

ီစတာရတာင်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

န်ဒယ်လ်ေုဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

တင်ဘာ ဂရု မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

န်နီြာ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

တီမန်နီယမ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရှိတ်ဒီ စပ င်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ေုဒ်မိုျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ေေါ မ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

တ် ြ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
ဗီထ ီ ဗီလာ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
ေှုိြ် ရအာ့်ခ်**

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

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

ရှာရန်ဒေါ ရဂ ာ်ဂ ီ (Sharonda Gregory) (443) 809-8764

မြ်လီ ာ ဒီဒိုနာတို (Melissa DiDonato) (443) 809-8740

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ရိစ
ု မ
် ာ ီ လန်နာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ြယ်လီ လို တ
ီ ာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ခ စ်တန်မီ ာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660

ဘတ်တယ် ဂရု မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြာနီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြန့််ြီျားလ် အာျားလီ လန်ျားနင်ျား စင်တာ

ဘီျား ာျား ခ ိ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြတ်ဒ် ဒစ်စ စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ခ ြ်၀စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဘတ်ရှုိင်ျားယာျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရြာ့် ဂယ် ိစန် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ခ ြ်စ်ရေေါ့်ဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ခ ြ်ပယ် ရဟျားလ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဟမ်တန် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ခ ာ့်ခ် လိနျား် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ခ ာျားမန့်် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဟာြို့်ဒ် ရဟျားလ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဒီ ာျား ပတ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရခ ့်စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဂ ြ် န်ဗီလီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရဒေါ့်ေုဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ခ ြ်စပိတ် တာရ ့်စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြင်ျားဗီလီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

အြ်မန် န် ဟိုြ်ဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြိုျားြိတ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ပ ီတီ ဗိ င်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ြယ်သာဘတ် လိနျား် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဒန်ျားရဒေါ့် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
အတ်မီ ီ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ီဒေါေုဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
ရ ာ့်ဂ ာ ရြာ့်ဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဟန်ျားေုဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
ရဂ ာ်နီြိတ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
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လူမအ
ှု သိင
ု ျား် အေိင
ု ျား် ဇုနမ
် ာျား 2019-2020 စာသင်နစ
ှ ်
လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အရရှဇ
့် န
ု ်

လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အလယ်ဇန
ု ်

လူမှုအသိင
ု ်ျားအေိင
ု ်ျား ကြီျားကြပ်ရ ျားများ အရနာြ်ဇန
ု ်

ရဂ ာ့်ရှ် ရ ာဘတ် (George Roberts)

ခ စ်တီျားနာ ဘိင
ု ် ာ (Cristina Byers)

ရဒေါြတ
် ာ ာြယ် ဂ န်ျား (Dr. Raquel Jones)

(443) 809-4316

(443) 809-8760

(443) 809-8767

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

အမှုရ ာင် ဒေါရိုြ်တာ ရြ ာင်ျား အရထာြ်အပံ့် ဒုတိယပိုင်ျား

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

ရှာရန်ဒေါ ရဂ ာ်ဂ ီ (Sharonda Gregory) (443) 809-8764

မြ်လီ ာ ဒီဒိုနာတို (Melissa DiDonato) (443) 809-8740

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ရိစ
ု မ
် ာ ီ လန်နာ (Rosemarie Lehner)(443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ြယ်လီ လို တ
ီ ာ (Kellie Loretta) (443) 809-3660

အိအ
ု ြ်စအ
် ျားီ : ခ စ်တန်မီ ာရ ာ့်(Kirsten Merashoff)(443) 809-3660

ဂလန်မာ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ွဲဗန်ျား အုတ်ခ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

လိုင်ယန် ရများလ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဂ ိန့်် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ွဲဗန့််တ် ဒစ်စ စ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

နယူျားရတာင်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဂန်ျားရပေါင်ဒေါ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

စပတ်ခ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဟန်နီဂိုျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

စတုနျား် လိနဒ
် ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရဂ ာ့်ပေါ ဗ ူျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ပိုဟတ်တန် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
န်ရဒေါ်ရတာင်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

န်ျားမစ် ပတ်ခ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ေုဒ်ဟုမ်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

လိုဂန် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ဗီလာ ခ စ်စတာ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ရနာ်ေုဒ် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

ေွဲလ်ေုဒ် အင်တာရနရှင်နယ်

ပယ် ီ ရဟာ မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

၀ြ်စ်ရတာ် န် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

န်ဒီ ပလိနျား် မူလတန်ျားရြ ာင်ျား
ဗင်ျား န့်် ြန်ျား မူလတန်ျားရြ ာင်ျား

* အဖခာျား ရြ ာင်ျား

အိုအြ်စ်အီျား- ဘ န်ဒေါ ရေေါ့်မိုင်စတာ

** အထူျားရြ ာင်ျား

အိုအြ်စ်အီျား - ြယ်လီ အီဗန်

ဘယ်လတ
် မ
ီ ျားို ရြာင်တီ အစိျားု ရြ ာင်ျားမ ာျားရှိ အထူျားပညာရ ျားနင
ှ ပ
့်် တ်သြ်ပပီျား အြူအညီမ ာျား လိအ
ု ပ်ခ နိ တ
် င်...
သင့််ြရလျား၏ ရအာင်ဖမင်မှုအတြ် မကြာခဏ

ြ်သယ်ဖခင်ျားသည်

အဓိြဖြစ်ပေါသည်။ ဖြစ်တတ်ရသာ ဖပဿနာ နှင့်် ပူပန်စ ာမ ာျား မှာ-

သင့််ြရလျား၏ အထူျားပညာရ ျား ၀န်ရ ာင်မှု နှင့်ပ
် တ်သြ်ပပီျား
ပူပန်ရန သည်မ ာျားြို ရ ျားရနျား န်
ရအာြ်ပေါအ င့််မ ာျားြိုလိုြ်နာရစလိုပေါသည်။



၀န်ရ ာင်မှု အခ ိန် သို့်မဟုတ် ရန ာအရကြာင်ျားရများခန်ျားမ ာျား





မတိုျားတြ်ဖခင်ျားရကြာင့်် ပူပန်ရန သည်မ ာျား



သင့််ြရလျား၏ အမှုတွဲ မန်ရနဂ ာ နှင့်် စြာျားရဖပာပေါ



ထပ်ရ ာင်ျား အြူအညီ နှင့်် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျားြို



အိုင်အီပီ ဥြကဠ နှင့်် စြာျားရဖပာပေါ

အရြာင်အထည်ရြာ်ဖခင်ျား ိုင် ာ ရများခန်ျားမ ာျား



ရြ ာင်ျားအုပ်ကြီျားနှင့်် စြာျားရဖပာပေါ



သင့််ရြ ာင်ျားအတြ်ခ ထာျားသည့်် အထူျားပညာရ ျား ြျွမ်ျားြ င်သူ နှင့််




ြ်စပ်၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား ိုင် ာ အခ ြ်အလြ်
မိဘမ ာျား၏ အခင့််အရ ျား နှင့်် လုပ်ထုံျားလုပ်နည်ျား မှန်ြန်မှု ိုင် ာ
ရများခန်ျားမ ာျား

ာ / ြုသသူ နှင့်စ
် ြာျားရဖပာပေါ

စြာျားရဖပာပေါ (စာမ ြ်နှာ 14– 16 ြိုကြည့််ပေါ)


လိုအပ်ပေါြ လူမှုအသိုငျား် အေိုငျား် ကြီျားကြပ်ရ ျားများ၏ ၀န်ထမ်ျားြို
ြ်သယ်ပေါ

အမှုရတာ်ရတာ်မ ာျားမ ာျားတင် အရြာင်ျား ျားုံ အခ ြ်အလြ် နှင့်် အရဖြမ ာျားြို သင်ြ
့် ရလျား၏ ရြ ာင်ျားထတ
ံ င် နိင
ု ရ
် ကြာင်ျားြို
သတိပပပေါ။
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အတိရ
ု ြာြ် စာလုျားံ မ ာျား
အတိရ
ု ြာြ်မ ာျားြို အသုျားံ ပပဖခင်ျားရကြာင်ျား ရ ာရထျားဖခင်ျားမ ာျားဖြစ်နင
ို ပ
် ေါသည်။ မရှငျား် ပေါြ ရှငျား် ဖပခိင
ု ျား် ပေါ။
AAS ထပ်ရ ာင်ျား လူကြီျားအရထာြ်အပံ့်

IFSP တစ်ရယာြ်ခ င်ျားစီ မိသာျားစု ၀န်ရ ာင်မှု စီမံြိန်ျား

ABA အသုံျားခ အပပအမူ ပိုင်ျားဖခာျားသုံျားသပ်မှု

IST သင်ကြာျားမှု အရထာြ်အပံ့် အြွဲ့်

ADHD အာရုံစူျားစိုြမ
် ှုခ ိ ့်ယင်ျား တြ်ကြမှုလန်ြွဲမူမမှန်ဖခင်ျား

IDEA ခ ိ ့်ယင်ျားမှုရှိသူမ ာျားအတြ် ပညာရ ျား အြ်ဥပရဒ

ALT-MISA အဖခာျား ရမ ီလန်ျားရပေါငျား် စပ်

LRE ြန့််သတ်ခ ြ် အနည်ျား ုံျား ပတ်၀န်ျားြ င်

န်ျားစစ်မှု

APE လိုြရ
် လ ာညီရထ ြိုယ်လြ်ခနဓာ ပညာရ ျား

LSS ရဒသနတ ရြ ာင်ျားစနစ်

ASD ရအာ်တစ် န် မ ိ ျားြွဲ မူမမှနဖ် ခင်ျား

MCAP MD ပူျားရပေါငျား်

ASL အရမ ိြန် သရြလတ ဘာသာစြာျား

MSAA ဖပည်နယ်ရပေါငျား် စုံ အဖခာျား

AT အရထာြ်အပံ့် နည်ျားပညာ

MSDE ရမ ီလန်ျားဖပည်နယ် ပညာရ ျားဌာန

BIP အပပအမူ ြုထုံျား စီမံြိနျား်

MTSS အ င့််မ ိ ျားစုံ အရထာြ်အပံ့်စနစ်

CCSS သာမန် အရဖခခံ အရဖခအရန စံနှုန်ျားမ ာျား

OSE အထူျားပညာရ ျား ရုံျား

CLS

OT အလုပ်အြိုင်နှင့််ြုထုံျား၊ ြုသသူ

ြ် ံဖခင်ျား သင်ယူရ ျား အရထာြ်အပံ့်

န်ျားစစ်သည့်် အစီအစဥ်
န်ျားစစ်မှု

COMAR ရမ ီလန်ျား စည်ျားမ ဥ်ျားစည်ျားြမ်ျား ြုဒ်

PBIS အရြာင်ျားဘြ် အပပအမူ ိုင် ာ ြုထုံျား နှင့်် အရထာြ်အပံ့်

DD ြံ့်ဖြိျားတိုျားတြ်မှု ရနှာင်ရနှျားဖခင်ျား

PDD ရန ာရပေါငျား် စုံ ြံ့်ဖြိျားတိုျားတြ်မှု မူမမှန်ဖခင်ျား

DHH နာျားမကြာျားဖခင်ျား နှင့်် နာျားပင်ျားဖခင်ျား

PLAAFP လြ်ရှိ ပညာရ ျား ရအာင်ဖမင်မှု နှင့်် လုပရ
် ာင်နိုငစ
် မ်ျား အ င့််

EL အဂလလိပ်စာ သင်ယူရနသူ

PT ြိုယ်လြ်ခနဓာ ြုသမှု၊ ြုသသူ

ESY တိုျားခ ွဲ့်စာသင်နှစ်

SECAC အထူျားပညာရ ျား နိုငင
် ံသာျားမ ာျား၏ အကြံရပျား ရြာ်မတီ

FALS လုပရ
် ာင်မှုပိုငျား် ပညာရ ျား သင်ယူရ ျား အရထာြ်အပံ့်

SCLS လူမှု ြ် ံရ ျား သင်ယူဖခင်ျား အရထာြ်အပံ့်

FAPE သင့််ရတာရသာ အခမွဲ့် အစိုျား ပညာရ ျား

SEL လူမှုစိတ်ခံစာျားခ ြ် ိုင် ာ သင်ယူဖခင်ျား

FBA လုပ်ရ ာင်မှုပိုငျား် အပပအမူ

SLD သီျားဖခာျား ရလ့်လာမှု ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်

န်ျားစစ်ခ ြ်

FTE အခ ိန်ဖပည့်် နှင့်တ
် န်ျားတူရသာ

SLP စြာျားရဖပာ ဘာသာစြာျား ရ ာဂေါပညာရှင်

Gen Ed အရထရထပညာရ ျား

SPS ရြ ာင်ျားသာျား စီမံဖခင်ျား စနစ် (အိုငအ
် ီျားပီ ရ ာ့်ြ်ေွဲလ်)

I&T င်ရသျားငယ်မ ာျား နှင့်် လမ်ျားရလျှာြ်တတ်ခေါစမ ာျား

SST ရြ ာင်ျားသာျားြို အြူအညီရပျားရ ျား အြွဲ့်

IEP တစ်ရယာြ်ခ င်ျားစီအတြ် ပညာရ ျား အစီအစဥ်

UDL အမ ာျားသုံျား သင်ယူသည့်် ဒီဇင
ို ျား်
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အထူျားပညာရ ျား ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားြို ရှငျား် လင်ျားခ ြ်
ပေါ၀င်သည့်် ပညာရ ျား (အိင
ု အ
် ျားီ ) ၄င်ျား၀န်ရ ာင်မှုမ ိ ျားြို လိသ
ု ည့်် ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားတင်
အရထရထပညာရ ျား ြ်တင်အတင်ျား အရထာြ်အပံ့် နှင့််
ြ်စပ်၀န်ရ ာင်မမ
ှု ိ ျားဖြင့်် ဖြည့်် ည်ျားနင
ို ်သည့်် ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်မ ိ ျားစုံ နှင့််
လိုအပ်ခ ြ်မ ိ ျားစုံ ရှိရနတတ်ပေါသည်။ စီစဥ်ရပျားသည့်် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျားတင် အိမ် ြ်တင်တင် သင်ကြာျားရပျားဖခင်ျား၊ မိဘ၏ ရန ာတင် ရှိရသာ ြန်ဖမူနတီ
မူကြိရြ ာင်ျား နှင့််/သို့်မဟုတ် လိုငစ
် င် ြရလျားထိန်ျားရန ာမ ာျား၊ အရထရထပညာရ ျား
သင်ရိုျားညွှန်ျားတမ်ျားြို မမ်ျားမပံ ပီျား သင်ကြာျားဖခင်ျား၊ အုပ်စုငယ်ဖြင့်် ဖပလုပသ
် ည့််
အ င်ျားအဖမစ်အရထာြ်အပံ့်၊ ပူျားတွဲသင်ကြာျားဖခင်ျား၊ အရထရထပညာရ ျား
ာမ ာျား နှင့််
ရ ျားရနျားတိုငပ
် င်ဖခင်ျား စသည်တပ
ို့် ေါ၀င်ပေါသည်။

လုပရ
် ာင်မှု င
ို ် ာ ပညာရ ျား သင်ယမ
ူ ှု အရထာြ်အပံ့် (အြ်ြရ
် အအယ်လအ
် ြ်စ)်
လုပ်ရ ာင်မှု ိုင် ာ ပညာရ ျား သင်ယမ
ူ အ
ှု ရထာြ်အပံ့်ြို လိုအပ်သည့်် အိုင်အီျားပီ
ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားသည် တိုင်ျားတာနိုင်သည့်် အသိဥာဏ်၊ လိုြ်ရလ ာညီရထလုပ်ရ ာင်မှု၊
ြ် ံရ ျား နှင့်် ပညာရ ျား လုပ်ရ ာင်ခ ြ်မ ာျားတင် သိသာရသာ
ရနှာင့််ရနှျားမရ
ှု ှိရနသူမ ာျား ဖြစ်ပေါသည်။ စီစဥ်ရပျားသည့်် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျားတင်
ရအာြ်ပေါတို့်ပေါ၀င်ပေါသည် - တစ်ြိုယ်ရ စီမံခန်ခ
့် ွဲမှု၊ လူ့်အသိုင်ျားအေိုင်ျား၊ အပန်ျားရဖြမှု/
အနာျားယူမှု၊ အလုပ်အြိုင် နှင့်် ြ် ံရ ျား/ ုံျားဖြတ်ခ ြ်ခ ဖခင်ျား အပေါအ၀င် ဘ၀
ရနထိုင်ရ ျား စမ်ျား ည်မ ာျားြို သင်ကြာျားရပျားဖခင်ျား။ ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားြို
ည်မန
ှ ်ျားခ ြ်အမ ာျားအဖပာျား နှင့်် သင်ရထာြ်ြူ ပစစည်ျားအမ ာျားအဖပာျား ထုတရ
် ပျားပပီျား
လူမစ
ှု တ
ိ ခ
် စ
ံ ာျားခ ြ် င
ို ် ာ သင်ယဖူ ခင်ျား (အြ်စအ
် ျားီ အယ်လ)် လူမှုစိတခ
် ံစာျားခ ြ် င
ို ် ာ ရလ့်လာ န် အခ ိန်မ ာျားစာ ရပျားပေါသည်။
၀န်ရ ာင်မမ
ှု ျားြို လိုအပ်ရသာ ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားတင် လူမှုရ ျား နှင့််
စိတခ
် ံစာျားခ ြ် ိုင် ာ အခြ်အခွဲမ ာျားသည် အထူျားပညာရ ျား အရထာြ်အပံ့်မပေါဘွဲ
နာျားမကြာျားသမ
ူ ာျား နှင့်် နာျားပင်ျားရနသည့်် ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားအတြ် သင်ယရ
ူ ျား
ရြ ာင်ျားသင်ခန်ျားစာမ ာျားတင် ရအာင်ဖမင် န် သိသသ
ိ ာသာ သြ်ရ ာြ်မှုရှိရနပေါသည်။ အရထာြ်အပံ့် (ဒီ အန် အိတခ
် ် အိတခ
် ် ) နာျားမကြာျားသည့််ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားသည်
၄င်ျား၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားြို လိုအပ်ရသာရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားသည် စိတ်ခစ
ံ ာျားမှု နှင့်် လူမှုရ ျား အဖခာျား ြ် ံရ ျား ြုထုံျားမ ာျား၊ အထူျားပပ သင်ကြာျားရ ျား ဗ ူဟာမ ာျား၊ နာျားကြာျားြိ ိယာ
အခြ်အခွဲမ ာျားရကြာင့်် ပညာရ ျားမရအာင်ဖမင် သူမ ာျား ဖြစ်ပေါသည်။ စီစဥ်ရပျားသည့််
(ရအအယ်လဒ
် ီအြ်စ်)မ ာျား နှင့်် ြ်စပ်၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားဖြင့်် အရထာြ်အပံရ
့် ပျား န်
၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားတင် - ပုံစံခ ထာျားသည့်် သင်ယူသည့်် ပတ်၀န်ျားြ င်၊ အပပအမူ
လိုအပ်ပေါသည်။ ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားတင် - ြ် ံရ ျား ြံ့်ဖြိျားတိုျားတြ်မှု၊ စြာျားရဖပာျား နှင့််
စီမံခန့််ခမ
ွဲ ှု စနစ်၊ အပပအမူြထ
ု ုံျား စီမံြိနျား် ြို အရြာင်အထည်ရြာ်ဖခင်ျား၊
ဘာသာစြာျား ြုထုံျား၊ နာျားကြာျား န် ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ဖခင်ျား၊ သင်ကြာျားရ ျား
လူမှုရ ျားစမ်ျား ည် သင်ကြာျားဖခင်ျား၊ ရ ျားရနျားတိုင်ပင်ဖခင်ျား၊ အရှုပ်အရှင်ျားရဖြရှင်ျားဖခင်ျား၊
အရထာြ်အပံ့်၊ နာျားကြာျားြိ ိယာ (ရအအယ်လဒ
် ီ) အသုံျားပပဖခင်ျား နှင့်် အထူျား
ဖပန်လည်ထရ
ူ ထာင်ရ ျား နှင့်် ပ ြ် ီျားမှု ြာြယ်ရ ျား နှင့်် ြုထုံျားမ ာျား စသည်တို့်
ရန ာခ ထာျားဖခင်ျားမ ာျား/မမ်ျားမဖံ ခင်ျားမ ာျားပေါ၀င်ပေါသည်။ သင်ကြာျားသည့်် ြ်တင်မ ာျားတင်
ပေါ၀င်ပေါသည်။
အသုံျားပပသည့်် ြ်သယ်ရ ျား နည်ျားလမ်ျားမ ာျားတင် ရအာြ်ပေါတို့်မှ တစ်ခုခု
ြ် ရ
ံ ျား နှင့်် သင်ယရ
ူ ျား အရထာြ်အပံ့် (စီအယ်လအ
် ြ်စ)်
ြ် ံရ ျား နှင့််
သင်ယူရ ျား အရထာြ်အပံ့်လိုအပ်ရသာ အိုင်အီျားပီ ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားသည်
ရအာ်တစ် န် မ ိ ျားြွဲ မူမမှနဖ် ခင်ျားရကြာင့််ဖြစ်ရသာ ရှုပ်ရထျားသည့်် ြ် ံရ ျား၊
လူမှုရပေါင်ျားသင်ျားရ ျား နှင့်် သင်ယဖူ ခင်ျားလအ
ို ပ်ခ ြ်မ ာျားရှိသမ
ူ ာျားဖြစ်ပေါသည်။
၄င်ျား၀န်ရ ာင်မမ
ှု ိ ျားြို လိုအပ်ရသာ ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားတင် သိတတ်ဖခင်ျား၊ ြ် ရ
ံ ျား၊
လူမှုရ ျား/စိတ်ခံစာျားခ ြ် နှင့်် လိုြ်ရလ ာညီရထ အပပအမူ နယ်ပယ်မ ာျားတင်
သိသာရသာ ရနှာင့််ရနှျားမှုမ ာျားရှိရနသူမ ာျား ဖြစ်ပေါသည်။ စီစဥ်ရပျားသည့််
၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားတင် - ရသခ ာစာ စနစ်ခ ထာျားသည့်် သင်ယူသည့်် ပတ်၀န်ျားြ င်၊
အဖမင်အရဖခပပ ဗ ူဟာြို အသုံျားပပဖခင်ျား၊ ဘာသာစြာျား နှင့်် လူမှုရ ျား စမ်ျား ည်
ြံ့်ဖြိျားရအာင် အာရုံစိုြဖ် ခင်ျား၊ အာရုံခံ လုပင
် န်ျားစဥ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားြို အသုံျားပပဖခင်ျား နှင့််
တစ်ရယာြ်ခ င်ျားစီအတြ် အပပအမူ င
ို ် ာ ဗ ူဟာမ ာျား ရ ျား ဖွဲ ခင်ျား စသည်တို့်
ပေါ၀င်ပေါသည်။
အရထရထ ပညာရ ျား ြ်တင်ဖပင်ပ အရစာပိင
ု ျား် ြရလျားဘ၀ အစီအစဥ်မ ာျား
၄င်ျားအစီအစဥ်မ ာျားသည် အိုင်အီျားပီ ရှရ
ိ သာ မူကြိရြ ာင်ျားသာျားမ ာျား၏
တစ်ရယာြ်ခ င်ျားစီ၏ လိုအပ်ခ ြ်မ ာျားြို ဖြည့်် ီျားရပျားနိုင်သည်။ ၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားတင်
ရသခ ာစာ စနစ်ခ ထာျားသည့်် သင်ယူသည့်် ပတ်၀န်ျားြ င်၊ အာရုံခံ ရပေါင်ျားစဖုံ ြင့််
ခ ဥ်ျားြပ်သည့်် သင်ယမ
ူ ှု နည်ျားလမ်ျားြို အသုံျားပပဖခင်ျား၊ ရြ ာင်ျားသာျား၏ အိုင်အီပတ
ီ င်
ရတ့် သည့််အတိုင်ျား အထူျားသင်ကြာျားမှု၊ အပပသရဘာ အပပအမူ ဗ ူဟာမ ာျား၊
ြံ့်ဖြိျားတိုျားတြ်မှု နှင့်် သင့််ရလ ာ်ရသာ နည်ျားလမ်ျားမ ာျားြိုအသုံျားပပဖခင်ျား၊ အဖမင် နှင့််
အာရုံခံ ဗ ူဟာြို အသုံျားပပဖခင်ျား၊ သြ်ရသ အရဖခခံသည့်် ဗ ူဟာမ ာျား နှင့််
ရြ ာင်ျားပတ်၀န်ျားြ င်တင် လူမှုရ ျား စမ်ျား ည်မ ာျား ြဖံ့် ြိျားတိုျားတြ်မှုြို အသုံျားပပဖခင်ျား

ပေါ၀င်ပေါသည်။ 1) တိုြ်ရိုြ် သရြလတ နှင့်် စြာျားရဖပာ တင်ဖပဖခင်ျားဖြင့်် အလုံျားစုံ
ြ်သယ်ဖခင်ျား သို့်မဟုတ် 2) စြာျားရဖပာ ကြာျားခံရပျားသူ သိမ
ု့် ဟုတ် နှုတဖ် ြင့််
စြာျားဖပန်ရပျားသပ
ူ ေါသည့်် နှုတဖ် ြင့်် ြ်သယ်ဖခင်ျား။ နာျားမကြာျားသူ ရြ ာင်ျားသာျားသည်
အဖခာျားခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်ရှိသည်ဖြစ်ရစ မရှိသည်ဖြစ်ရစ ထပ်ရ ာင်ျား၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားြို
လိုအပ်ပေါသည်။

လူမှု ြ်သယ်ရ ျား သင်ယဖူ ခင်ျား အရထာြ်အပံ့် (အြ်စစ
် အ
ီ ယ်လအ
် ြ်စ)်
၄င်ျားအစီအစဥ်မ ာျားသည် ရအာ်တစ် န် မ ိ ျားြွဲ မူမမှနဖ် ခင်ျားရကြာင်ဖ့် ြစ်သည့််
ရှုပ်ရထျားသည့်် ြ် ံရ ျား၊ လူမရ
ှု ပေါင်ျားသင်ျားရ ျား နှင့်် သင်ယဖူ ခင်ျားလိုအပ်ခ ြ်မ ာျား ရှိပပီျား
လူမှု ြ်သယ်ရ ျား သင်ယဖူ ခင်ျား အရထာြ်အပံ့်လိုအပ်ရနသည့််
အိုင်အီျားပီရြ ာင်ျားသာျားမ ာျား၏ လိုအပ်ခ ြ်ြို ဖြည့်် ီျားရပျားနိုင်ပေါသည်။
၄င်ျား၀န်ရ ာင်မှုြို လိုအပ်သည့်် ရြ ာင်ျားသာျားမ ာျားသည် စံအာျားဖြင့််
လူမှု ြ်သယ်ရ ျား၊ လူမှုရ ျား/စိတ်ခံစာျားခ ြ်၊ လုပ်ရ ာင်သည့်် လုပ်ရ ာင်ခ ြ်၊
အာရုံမ ာျားပူျားရပေါင်ျားဖခင်ျား၊ လူမှုစိတရ
် သာြ နှင့်် လိုြ်ရလ ာညီရထ
အပပအမူနယ်ပယ်မ ာျားတင် လိုအပ်ခ ြ်မ ာျားရှိရနပေါသည်။ စီစဥ်ရပျားသည့််
၀န်ရ ာင်မမ
ှု ာျားတင် - ရသခ ာစာ ပုံစံခ ထာျားသည့်် သင်ယူသည့်် ပတ်၀န်ျားြ င်၊
အဖမင်အရဖခပပ ဗ ူဟာြို အသုံျားခ ဖခင်ျား၊ ဘာသာစြာျား နှင့်် လူမှုရ ျား စမ်ျား ည်
ြံ့်ဖြိျားရအာင် အာရုံစိုြဖ် ခင်ျား၊ အာရုံခံ လုပင
် န်ျားစဥ် နည်ျားလမ်ျားမ ာျားြို အသုံျားပပဖခင်ျား နှင့််
တစ်ရယာြ်ခ င်ျားစီအတြ် အပပအမူ င
ို ် ာ ဗ ူဟာမ ာျား ရ ျား ဖွဲ ခင်ျား
စသည်တပ
ို့် ေါ၀င်ပေါသည်။
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၀န်ရ ာင်မှု

၀န်ထမ်ျား အြ၀
ွဲ့် င်

ာထူျား

ြုနျား် နံပေါတ်

အီျားရများလ်

လိုြရ
် လ ာညီရထ ြိုယလ
် ြ် ပညာရ ျား

စင်ဒီ ရနလာ Cyndi Naylor

အြွဲ့်ရခေါငျား် ရ ာင်

443-809-3660

cnaylor@bcps.org

ရပေါငျား် စပ် အာျားြစာျား

ဘ ြ် ခ ြ်မန်ျား Brad Kressman

အ င်ျားအဖမစ်

443-809-2328

bkressman@bcps.org

အနုပညာ ြုထုံျား

ဘိုနီ ြာြ်မန်ျား Bonnie Kauffman

ြုသသူ

443-809-3660

bkauffman@bcps.org

အရထာြ်အပံ့် နည်ျားပညာ

ြာမာ ဒီ ာ Kama Dwyer

အြွဲ့်ရခေါငျား် ရ ာင်

443-809-2299

kdwyer@bcps.org

ရအာ်တစ် န် မဟုတ်သူ

အီမလီ ရေေါ့် Emily Watts

၀န်ရ ာင်မှု ညှန
ိ့် ှုိငျား် ရ ျားများ

443-809-4130

ewatts@bcps.org

ရများြာစ မှ ငေါျားနစ
ှ ်အထိ

ရပေါလာ ဘိ င်ြင် Paula Boykin

ကြီျားကြပ်သူ

443-809-2169

pboykin@bcps.org

လိုြန
် ာမှု နှင့်် ရန ာခ ထာျားမှု

ဒန် မတ်ဇ် Dan Martz

ညှိ့်နှုိငျား် ရ ျားများ

443-809-3660

dmartz@bcps.org

နာျားမကြာျားသူ နှင့်် နာျားပင်ျားသအ
ူ တြ်

နိတ် ၀ြ်ဘာ Nate Weber

အြွဲ့်ရခေါငျား် ရ ာင်

443-809-3660

nweber@bcps.org

ခိယ
့် င်ျားခ ြ်ြို သတိရှိဖခင်ျား

နာဇ ဂျွန် င်- ဂန်ျားထရ ာ့် Nazlah

အ င်ျားအဖမစ်

410-887-5443

njohnson5@bcps.org

အီျားအြ်စအ
် အ
ို ယ် ကြိ ို စင်တာ

အလီ ာ ြ ီျားမန်ျား Alicia Freeman

ြျွမ်ျားြ င်သူ

443-809-6752

afreeman6@bcps.org

ြ န်ျားမာရ ျား ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား

ဒီဘို ာ

ညှိ့်နှုိငျား် ရ ျားများ

443-809-6368

dsomerville@bcps.org

အိမ် နှင့်် ရ ျားရုံ

ဂ ီ ဒန်နီစ်

ကြီျားကြပ်သူ

410-887-3222

gsaulsbury@bcps.org

ဥပရဒ ရုံျား

ရဂ . စတီြင် ရြာင်ျား J. Stephen

ဒုတိယ အရထရထ အတိုငပ
် င်ခံ

443-809-3060

jcowles@bcps.org

သီခ င်ျား ြုထုံျား

ရဘလာ ြိုဟန် Bayla Cohen

အ င်ျားအဖမစ်

443-809-3660

bcohen4@bcps.org

အလုပအ
် ြိုငန
် ှင့်် ြုထုံျား

ဘတ် ရဂ ာ့်ခ်Beth George

အြွဲ့်ရခေါငျား် ရ ာင်

410-887-5441

egeorge2@bcps.org

ြိုယလ
် ြ်ခနဓာ ြုထုံျား

ြ န် ဂ င်ရလျား Karen Greeley

အြွဲ့်ရခေါငျား် ရ ာင်

410-887-5441

kgreeley@bcps.org

စိတ်ပိုငျား် ိုင် ာ ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား

အလီ ာ ဘန်ျားနတ် Alicia Bennett

ညှိ့်နှုိငျား် ရ ျားများ

443-809-0303

mbennett3@bcps.org

မာ န် ရတာ် န် Maren Townsend

ညှိ့်နှုိငျား် ရ ျားများ

443-809-3660

mtownsend2@bcps.org

ရြ ာင်ျားတင် တိုငပ
် င်ရ ျားရနျားဖခင်ျား

မီလန်နီ မာတင် Melanie Martin

ညှိ့်နှုိငျား် ရ ျားများ

443-809-0291

mmartin7@bcps.org

ရြ ာင်ျားလူမှုရ ျားအလုပ်

ရပေါ်လ် ရဒျားဗစ် Paula Davis

ကြီျားကြပ်သူ

443-809-0305

pdavis5@bcps.org

အထူျားပညာရ ျား အ င်ျားအဖမစ် စင်တာ

အီလန် ဂယ်ဗြ် Ellen Galvez

မိဘ

410-887-5443

egalvez@bcps.org

အြ်စအ
် ြ်စ်တ/ီ 504

ဘတ် လန်ျားဘတ် Beth Lambert

ရပေါငျား် စပ်ရပျားသူ

443-809-9524

blambert2@bcps.org

ာ

၀န်ရ ာင်မှု

ြ်စပ် ၀န်ရ ာင်မှုမ ာျား

Johnson-Gunthrop

ိုမာဗီလီ Deborah

Somerville

ာဘယ် ီ G. Denise

Saulsbury

Cowles

ာ

ြ် ံရ ျား

ာ
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၀န်ရ ာင်မှု

၀န်ထမ်ျား အြ၀
ွဲ့် င်

စြာျားရဖပာ နှင့်် ဘာသာစြာျား

စရိုင်စတန် ရဂ ာ့် Krysten George

သင်ကြာျားရ ျား နှင့်် သင်ယရ
ူ ျား

ဘ န်ဒေါ ရေေါ့်မိုင်စတာ Brenda

ရဖပာင်ျားလွဲဖခင်ျား

ဂ ိ င့််စ်

ကြိပို့်

တာျား န့််စ် ပိုေွဲလ် Terrence Powell

အထူျားပညာရ ျား

အဖမင်

ဘရို၀င်ျား ဘန်နာ Bronwyn Benner

အြွဲ့်ရခေါငျား် ရ ာင်

Workmeister

ာ ီယို Joyce Serio

ာထူျား

ြုနျား် နံပေါတ်

အီျားရများလ်

ကြီျားကြပ်သူ

443-809-9868

kgeorge2@bcps.org

ညှိ့်နှုိငျား် ရ ျားများ

443-809-3660

bworkmeister@bcps.org

အြွဲ့်ရခေါငျား် ရ ာင်

443-809-3660

eserio@bcps.org

443-809-4321

tpowell@bcps.org

443-809-7502

bbenner2@bcps.org

ြ် ရ
ံ ျား

ပိမ
ု သ
ို ရ
ိ ှိ န် အဖခာျားနည်ျားလမ်ျားမ ာျား


ဘယ်လ်တီမိုျား ရြာင်တီ အစိုျား စာကြည့််တိုြ် www.bcpl.info



ဘယ်လ်တီမိုျား ရြာင်တီ အစိုျား ရြ ာင်ျားမ ာျား http://www.bcps.org/



ဘယ်လ်တီမိုျားရြာင်တီ ၏ အရှုပ်အရှင်ျား ရဖြရှင်ျားရ ျား စင်တာ http://crcbaltimorecounty.org/



ရမ ီလန်ျား ခ ိ ့်ယင်ျားသူမ ာျား ၏ အခင့််အရ ျား www.disabilityrightsmd.org



ခ ိ ့်ယင်ျားခ ြ်မ ာျား ရြာ်ထုတ်ဖခင်ျား www.disabilityscoop.com



ြ န်ျားမာရသာ ြရလျားမ ာျား/ အရမ ိြန် ြရလျား



အရမ ိြ သင်ယူနိုင်စမ်ျား ခ ိ ့်ယင်ျားသူမ ာျား အစည်ျားအရုံျား http://ldaamerica.org



ရမ ီလန်ျား သင်ယူဖခင်ျား လင့််ခ် https://marylandlearninglinks.org/



ရမ ီလန်ျား ဖပည်နယ် ပညာရ ျား ဌာန www.marylandpublicschools.org



ရမ ီလန်ျား နည်ျားပညာ အရထာြ်အပံ့် အစီအစဥ် http://mdod.maryland.gov/mdtap/Pages/MDTAP-Home.aspx



ရမ ီလန်ျား လူငယ်ရဖပာင်ျားလွဲဖခင်ျား www.mdtransition.org



သင်ယူဖခင်ျား ိုင် ာ ခ ိ ယ
့် င်ျားခ ြ်မ ာျားအတြ် အမ ိ ျားသာျား စင်တာ https://www.ncld.org/



ရမ ီလန်ျားတင် မိဘမ ာျား၏ ရန ာ https://www.ppmd.org/



ရအာ်တစ် န် အတြ် လမ်ျားရကြာင်ျားရာှ ရြသူမ ာျား https://pathfindersforautism.org/



အနိုင်ြ င့််မှု ပ် https://www.stopbullying.gov/



နာျားလည်ပပီျား www.understood.org



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

ာ၀န်မ ာျား အြယ်ဒမီ https://healthychildren.org
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