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၂၂၀၀၂၂၀၀--၂၂၀၀၂၂၁၁ 
မမိိဘဘလလကက္္စစြြဲဲစစာာအအုုပပ္္  

  

ပပါါ၀၀ငင္္ေေသသာာအအေေၾၾကကာာငင္္းးအအရရာာမမ််ာားး  

  
 

ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းထုတ္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္တြင္ၾကည့္ပါ။ HS4KC.org. 

 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔:  

၀၁/၂၂/၂၀၂၀ 



ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့ေက်ာင္းမွႀကိဳဆုိပါသည္။သင့္ကေလး ေက်ာင္းအေတြ႔ႀကံဳ 
စတင္ရန္ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းကုိေရြးခ်ယ္ေသာေၾကာင့္ အထူးေက်နပ္မိပါသည္။ သင့္ 
ကေလးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈကုိအေထာက္ကူျပဳေစမည့္အေတြ႔ႀကံဳမ်ားေပးလ်က္ သင္ 
ႏွင့္အတူလက္တြလုဲပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏မစ္ရွင္ 
၀င္ေင ြနည္းေသာမိသားစ ုမ ်ား၏ငါးႏ ွစ ္ႏ ွင ္ ့ေအာက္ရင ္ေသြးငယ္မ်ား  
ကိ ု ပညာေရး၀န ္ေဆာင္မ ႈေပးရန ္ႏ ွင ္ ့  ၎တို ႔၏ကေလးမ်ား  ႀက ံ ့ခ ိ ုင ္  
က်န္ းမာဖ ြ ံ ႔ ျဖ ိ ဳ းတိ ု းတတ္ႏ ႈန ္ းကိ ု ၿမ ွင ္ ့တင ္ေပးရန ္  

သင္သည္ ကေလး၏ပထမဆုံးႏွင့္အေကာင္းဆုံးလက္ဦးဆရာျဖစ္သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔အတြက္အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔တြင္ 
သင္၏ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈသည္သူငယ္တန္းေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္သင့္ က 
ေလးႏွင့္သင့္အတြက္ လြန္စြာအေထာက္ကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏၀န္ ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္ပုိမိုရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာေစရန္ဤလက္စြစဲာအုပ္ကုိ အသုံးျပဳေပးပါ။ 
ေမးခြန္း၊အႀကံေပး၊သိလိုသည္မ်ားရိွပါက လြပ္လပ္စြာဖုန္းေခၚႏုိင္ ပါသည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏၀ပ္ဆုိဒ ္ www.hs4kc.org သုိ႔၀င္ႀကည့္ႏိုင္ပါသည္။  

ေအာင္ျမင္မႈအေျခခံမ်ား 

မိဘတဦးအေနျဖင့္ သင္သည္သင့္ကေလး၏ အေကာင္းဆုံး လက္ဦးဆရာ 
ျဖစ္သည္။ေအာင္ျမင္ျခင္းတြက္ ေစာေစာစတင္ရန္ ကန္႔ေကာင္တီအရင္းျမစ္ဌာန 
သည္ သင့္အားအကူညီေပးမည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈအေျခခံမ်ား 
တြင္ပါ၀င္သည့္သည့္ဗီြဒီယိုမ်ား၊အခ်က္လက္မ်ား၊ပစၥည္း မ်ားသည္ ေပ်ာ္စရာ 
လည္းေကာင္း၊အသုံးျပဳရလည္းလြယ္၊ ကေလးမ်ားတုိး တတ္ ထက္ျမတ္ဖို႔လည္း 
ထိထိေရာက္ေရာက္အကူညီေပးပါသည္။သင္သည္ထုိဗြီဒီယုိမ်ားကုိ ၀င္ေရာ က္ 
ၾကည့္ ရႈ လ်က္ ဥာဏ္စြမ္းအားကုိၿမွင့္တင္ေပးေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာကုိ ေတြ႔ရွိ 
ကာ သင့္ကေလးမ်ား၏အၿမွင့္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ရည္ရရိွေအာင္အေထာက္အကူျပဳ 
ပါလိမ့္မည္။ ယခုပဲ ေအာက္ပါ၀ပ္ဆုိဒ္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈလုိက္ပါ။ 
https://www.successstartsearly.org/ 
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တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒ 
ဟ့ဲဒ္စတာ့တြင္တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒတခုရိွပါသည္။ကေလးမိဘႏွင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအ 
တြက္ အခ်ိန္မေရြးအခန္းမ်ားသုိ႔လာႏုိင္ပါသည္။ေက်းဇူးျပဳ၍သင္တို႔အဆင္ေျပ 
သည့္မည္သည့္အခ်ိန္ခါမဆုိ သင့္ကေလးမ်ား၏အခန္းမ်ားသုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ 
ေပးရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအေတြ႔ႀကံဳကုိ ျမင္ေတြ႔ခံစားေပးပါ။သင္တုိ႔ကုိ 
ကေလးအခန္းမ်ားတြင္ေတြ႔ျမင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ 

33

 



ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းႏွင့္ရာသီဥတုဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ဆိုးရြားေသာရာသီဥတုႏွင့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းမ်ား 
ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့သည္ ရာသီဥတုမေကာင္းေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရာသီဥတု 
အေျခေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွမီဒီယာအဖြဲ႔သုိ႔ 
ေက်ာင္းပိတ္/ေနာက္က် သတင္းကုိလွမ္းပို႔ပါလိမ့္မည္။ ဤသတင္းမ်ားကုိ 
တီဗီလုိင္း ၃၊၈၊ႏွင့္၁၃ တုိ႔မွေၾကျငာပါမည္။ ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္ စတာ့ဆုိ သည့္ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး(အိမ္လာသင္ၾကားေပးျခင္းအပါ၀င္)ဟဲ့ဒ္စတာ့ေ
က်ာင္းမ်ားအားလုံးအက်ံဳး ၀င္ပါသည္။ေက်ာင္းခြမဲ်ားတေက်ာင္းခ်င္းစီ၏ ထူးျခား 
အေျခေနမ်ားရိွပါကလည္း တင္ျပပါလိမ့္မည္။ 

ေလဆင္ႏွာေမာင္းေဘးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ေလဆင္ႏွာေမာင္းေစာင့္ၾကည့္မႈ 
ေလဆင္ႏွာေမာင္းကာလအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အတန္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ဆက္လက္ရွိ 
မည္ျဖစ္ၿပီး အတန္းဆရာမမွကေလးမ်ားေဘးကင္းရန္ လုိအပ္သလုိေဆာင္ 
ရြက္ေပးသြားပါမည္။ 

ေလဆင္ႏွာေမာင္းသတိေပးခ်က္ 
မုန္တုိင္းအခ်က္ေပးသံကုိၾကားရပါက ၀န္ထမ္းဆရာမသည္ မုန္တုိင္းေရွာင္ရာ 
ေနရာသုိ႔ ကေလးမ်ားကုိေရြ႔ေျပာင္းပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
မုန္တုိင္းသတိေပးမႈသည္ ပံုမွန္ေက်ာင္းခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့လွ်င္၊ သတိေပး 
ခ်က္ၿပီးသြားပါက အႏၱရာယ္ကင္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဘတ္စ္ကားစီး ေသာက ေလး 
မ်ားကုိ အိမ္သုိ႔ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အိမ္လည္သင္ၾကားမႈမ်ား 
ရပ္နားပါလိမ့္မည္။ 

မီးေဘးေဆာင္ရြက္မႈ 
မီးေလးႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါက ၀န္ထမ္းဆရာမသည္ ကေလးမ်ားကုိ ေဘးကင္းရာသုိ႔ 
ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။ မိဘမ်ားထံအသိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္စ္စီးေသာ 
ကေလးမ်ားကုိ ဘတ္စ္ျဖင့္အိမ္ျပန္ပို႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

တံခါးပိတ္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ေက်ာင္း၀န္းက်င္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္တစုံတခုရွိလာပါက 
ကေလးမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားအႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ တံခါးမ်ားကုိ အျမဲပိတ္ 
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မူ၀ါဒထားရိွပါသည္။ကေလးမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားရိွေနစဥ္တြင္းေက်ာင္းအေဆာက္ဦး 
တံခါးမမ်ားအားလုံး ေသာ့ပိတ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းလာလည္သူမ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္းသုိ႔မ၀င္ခင္ တံခါးေပါက္၀တြင္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းရွိပါမည္။ ေဘးအ 
ႏၱရာယ္တခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တခုခုေၾကာင့္အေရးေပၚတံခါးပိတ္ထားခ်ိန္ကာလအ 
တြင္း ၀င္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွထားေစလုိပါသည္။အႏၱရာယ္ကင္း 
ေရးသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤက့ဲသုိ႔အေျခေန မ်ိဳး 
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ရိွေသာ္ ေတာင္းပန္ပါ သည္။ 

ေဘးေရွာင္အစီစဥ္မ်ား 
ေက်ာင္းခြတဲိုင္းရွိ၀န္ထမ္းမ်ားမွ မုန္တုိင္း၊မီးေဘး၊တံခါးပိတ္စသည့္ေဘးေရွာင္ 
အစီစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္သြားပါလိမ့္မည္။ေက်ာင္းခြတဲိုင္းတြင္ဤအစီစဥ္ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားအခ်က္လက္မ်ားကုိေၾကာ္ျငာဘတ္တြင္ကပ္ထားပါသည္။ 

အျခားသိေကာင္းစရာမ်ား 
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ေဆးတံရႈျခင္း 
ဟ့ဲဒ္စတာ့ေက်ာင္းနယ္ေျမႏွင့္ဟ့ဲဒ္စတာ့ေက်ာင္းပုိင္ကားမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ 
ေသာက္ျခင္း ႏွင့္ေဆးတံရႈျခင္း ကုိျပည္နယ္အစုိးရမွတားျမစ္ထားပါသည္။ 
ဟ့ဲဒ္စတာ့ေက်ာင္းႏွင့္လႈပ္ ရွားမႈတြင္ပါ၀င္သည့္မည္သူမဆုိ ေဆးလိပ္ မေသာက္ 
ရန္ ႏွင့္ေဆးတံမရႈရန္အားေပးလုိပါသည္။ 

လက္နက္မ်ားကုိင္ျခင္း 
ကန့္ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့မွ လက္နက္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ေပါက္ကြပဲစၥည္းမ်ား လက္၀ယ္ 
ထားရိွျခင္းႏွင့္အျခားအႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားကုိင္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ 
လက္နက္ပစၥည္းမ်ားထားျခင္းတုိ႔ကုိျပင္းစြာတားျမစ္ပါသည္။ 

ပိုးမႊားထိန္းခ်ဴပ္ေရးစီမံခ်က္ 
ျပည္နယ္ျပဌာန္းခ်က္ ၆၃၇တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ IPM 
ဟုေခၚသည့္ ပုိးမႊားထိန္းခ်ဴပ္ေရးစီမံခ်က္ထားရိွရပါမည္။ IPMစီမံခ်က္တြင ္
ဓာတုနည္း၊ဇီ၀နည္း၊သဘာ၀နည္း၊ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းခ်ဴပ္နည္းစသည့္ နည္းလမ္း 
ေပါင္းစံုမ်ားကုိ လုိအပ္သလုိအသုံးျပဳရသည့္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ 
ျပဌာန္းခ်က္၆၃၇တြင္ ကေလးမ်ားရွိေနစဥ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ကေလးမ်ား 
အခန္းတြင္ ဓာတုရည္မ်ားသုံးခြင့္မရိွပါ။အျခားေနရာမ်ားတြင္သံုးစြထဲားပါက ၄ 
နာရီအတြင္း  ထိခြင့္မရိွပါ။ 
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ျပည္သူ႔ပုဒ္မ ၁၃၁ ႏွင့္ ၆၃၇ အရ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းခန္ း 
၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဴပ္စီမံခ်က္မ်ားလုပ္မည္ဆိုပါကပုိးမႊား ထိန္းခ်ဴပ္ 
စီမံအေၾကာင္းၾကားစာေဖာင္ျဖည့္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံ စာျဖင့္ 
ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။သုိ႔ေသာ္အခ်ိ ႔ဳေသာ အေရးေပၚ အေျခ ေနမ်ား 
တြင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီး 
ေၾကာင္းကုိျပန္လည္ေျပာျပရပါမည္။ ဥပမာ ပ်ား၊နက်ယ္ေကာင္ စသည့္ကေလ း 
မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အင္းဆက္မ်ားရန္မွလြတ္ေအာင္ စပေရးျဖင့္ 
ဖ်န္းျခင္းမ်ိဳး။ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေစလုိပါက သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္ 
သြယ္လုိက္ပါ။ 
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စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
ေက်ာင္းတတ္စည္းကမ္းမ်ား 
မူႀကိဳ 
ေက်ာင္းတတ္မွန္ျခင္းအားျဖင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရိွပါသည္။ေက်ာင္းတတ္မွန္ေ
သာ ကေလးမ်ားသည္ တုိးတတ္ႏႈန္း၊စာဖတ္ႏႈန္းေကာင္းၿပီး သူငယ္တန္းအတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစသည္။သူတို႔သည္ တတိယတန္းမေရာက္မီပင္စာဖတ္လုိ 
စိတ္ျပင္းျပၿပီးအထက္တန္းေအာင္သည္အထိ စာဖတ္အားေကာင္းေနမည္ျဖစ္ 
သည္။ မူႀကိဳအဆင့္တြင္ပုံမွန္ေလ့က်င့္ေပးမႈသည္ သူတုိ႔၏ ပညာသင္ၾကား 
မႈတေလွ်ာက္လုံးအသုံး၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။  

ကေလးမ်ားေက်ာင္းမၾကာခဏပ်က္ျခင္း(ခြင့္တုိင္၊ေစာေစာျပန္၊ေန႔တ၀က္ျပန္၊ 
ပ်က္ကြက္)တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပညာသင္ၾကားမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိ အျပည့္၀ရရိွ 
ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ခြင့္တုိင္၍ျဖစ္ေစ၊မတုိင္၍ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းအလြန္ပ်က္ကြက္ျခင္ း 
သည္ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္ဘ၀ကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ မမညည္္မမွွ််ပပ််ကက္္  
ကကြြကက္္ပပါါကက  အအလလြြနန္္ပပ််ကက္္ကကြြကက္္ျျခခငင္္းးဟဟုုေေခခၚၚပပါါသသလလဲဲ??  ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ 
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္၏ ၁၀%ျဖစ္ၿပီး (တလလွ်င္ ၂ ရက္ ခန္႔ပ်က္ကြက္ျခင္း) 
တုိ႔သည္ ကေလးအတြက္ပုံမွန္စာလုိက္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။  

ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ အားေပးလုိသည္မွာ တတႏႏွွစစ္္တတြြငင္္  
ငငါါးးရရကက္္ေေအအာာကက္္သသာာပပ််ကက္္ကကြြကက္္ရရနန္္   ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေစလုိပါသည္။ကေလးမ်ား 
ေက်ာင္းပ်က္ျခင္း ကုိအတတ္ႏိုင္ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသား 
မိဘ မ်ားႏွင့္ပုးေပါင္း၍ အခ်က္လက္မ်ားေကာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတတ္မွန္ ရန္ 
ပရုိမိုးရွင္းလုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါသည္။   

ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ျပည့္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။  
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကုိပံုမွန္ေက်ာင္းခ်ိန္အမီ ေက်ာင္းပို႔ေပးရပါမည္။ 
အခ်ိန္မီ ေက်ာင္းႀကိဳေပးရပါမည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးအား အေၾကာင္းတခုခု 
ေၾကာင့္ေက်ာင္းမပုိ႔ႏိုင္ပါက ေက်ာင္းမတတ္မီ တနာရီေစာ၍ ေက်ာင္းသို႔ ဖုန္း 
ေခၚအေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး(သင့္ကေလးေက်ာင္းဘတ္စ္ကားျဖင့္လုိက္ပါ
က) ဘတ္စ္ကားဌာနသုိ႔လည္း ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ကေလး 
မိဘမ်ားသုိ႔မဟုတ္မိဘမ်ားကခြင့္ျပဳ ထားေသာသူမ်ားသာလွ်င္ ကေလးကုိ ဘတ္စ္ 
ကားမွ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွ ႀကိဳပိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
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အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္း 
အိမ္လည္သင္ၾကားရန္ အစီစဥ္ဆြထဲားေသာရက္မ်ားတြင္ မိဘႏွင့္ကေလး 
(မ်ား)သည္ အိမ္တြင္ရွိေနေပးရပါမည္။ ေပးထားေသာရက္အတြက္ မိဘအေနျဖင့္ 
အဆင္မေျပပ်က္ကြက္ရန္ရိွပါက မိမိ၏အိမ္လည္ဆရာမထံ အျမန္ဆုံး အေၾကာင္ း 
ၾကားအသိေပးရမည္ျဖစ္ျပီး အဆင္ေျပမည့္ရက္ တရက္ရက္ျဖင့္ ျပန္လည္ အစား 
ထုိးရန္အစီစဥ္ဆြရဲပါမည္။ 

ကေလးမ်ားျပန္လႊတ္ျခင္း 
အနည္းဆုံး အသက္၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အရြယ္ေရာက္သူ လူႀကီးတဦးဦး ၏အုိင္ဒီျပ 
သစစ္ေဆးၿပီးမွသာ ကေလးကုိ ထည့္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလး၏လုံျခံဳေရး 
အတြက္ စာျဖင့္/ဖုန္းျဖင့္/စကားျဖင့္ပါးလုိက္ေသာခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကုိ လက္မခံပါ။ 

ကေလးမ်ားကိုကာကြယ္သည့္စည္းကမ္းမ်ား 
ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့သည္ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရးကုိ အျမဲဦးစား ေပးပါ 
သည္။ ကေလး၏က်န္းမာေရးႏွင့္ႀက့ံခိုင္ေရးဆုိင္ရာစုိးရိမ္စရာမ်ား ရိွခဲ့လာပါက 
ကေလးမိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါမည္။ ကန္႔ေကာင္တီ 
ဟ့ဲဒ္စတာ့တြင္ တုိင္ၾကားေရးဌာနလည္းရွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ 
စက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈ႔ပစ္ထားခံရျခင္းရွိသည္ဟု သံသယရိွခဲ့ပါက သတင္းပုိ႔ 
တုိင္ၾကားရမည့္ဥပေဒရိွျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးရဲဌာနသုိ႔ 
သတင္းပို႔တုိင္ၾကားပါမည္။ဟ့ဲဒ္စတာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္မပါ၀င္ပါ။ကၽြနု္ပ္တုိ႔လုပ္ရန္တာ၀န္မွာ - 

1. တုိင္ၾကားေရးဌာနမွ 
ကေလးတြင္ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း/လစ္လ်ဴရႈျခင္းခံရသည္ဟု 
သံသယ၀င္ေသာအခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မွ ထုိသုိ႔ျဖစ္သည္ဟု 
ဖြင့္ေျပာလာေသာအခါ 

2. ၀န္ထမ္းဆရာမမွ ဖုန္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးရဲဌာနသုိ႔ တုိင္ 
ၾကားမည္။ၿပီးေနာက္ေက်ာင္းႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး၊ကေလးမိဘ၊ ကြန္ျမဴန 
တီႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး၊ ပရုိဂရမ္ဒါရုိက္တာတုိ႔ထံ အေၾကာင္းၾကားမည္။ 

3. ၀န္ထမ္းဆရာမမွကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရးရဲဌာနႏွင့္ဆုိင္သည့္ေဖာ
င္တြင္ ျဖည့္စြပ္စရာမ်ားကုိျဖည့္စြပ္ၿပီး ၄၈နာရီအတြင္းဖတ္စ္ျဖင့္ပို႔မည္။ 
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ေက်ာင္းအပ္ျခင္းႏွင့္ထြက္ျခင္း 
ေက်ာင္းအပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ေက်ာင္းပရိုဂရမ္သည္ အခမ့ဲျဖစ္ပါသည္။ကန္႔ေကာင္တီဟ့ဲဒ္စတာ့ 
(HS4KC)သည္ ၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္အရြယ္ထိမူႀကိဳေက်ာင္း၊ အသက္၆လမွ ၃ႏွစ္အရြယ္ 
ထိ အိမ္လည္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္တြက္ ကုိယ္၀န္ရွိစဥ္ မွ 
၃ ႏွစ္ထိ အိမ္လည္ၾကည့္ရႈသင္ၾကားေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
HS4KC သည္ မိသားစုဦးေရအလုိက္ ႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမြေဲတမႈသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ 
ထဲတြင္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ၀င္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားကုိအဓိကထား ၀န္ေဆာင္မႈေပး 
ေနေသာေက်ာင္းျဖစ္ ပါသည္။  အိမ္ယာမ့ဲကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၊ 
စြန္႔ပစ္ခံကေလးမ်ားကုိလည္းအထူးဦးစားေပးလက္ခံပါသည္။မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား
အေနျဖင့္ မိမိ၏ရင္ေသြးမ်ားကုိ မိမိႏွစ္သက္ရာေက်ာင္းခြမဲ်ားတြင္အပ္ႏံွႏိုင္ပါသည္။ 
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားလုိအပ္သည့္မူႀကိဳကေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီစဥ္ 
ေပး ပါသည္။မူႀကိဳလက္ခံရန္ အသက္အရြယ္ကုိအလ်င္ႀကည့္ပါသည္။ 
ကေလးအသက္အရြယ္သည္ ျမိ ႔ဳနယ္သတ္မွတ္ခ်က္စည္းကမ္းအရအနည္းဆုံး 
၃ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းစတတ္ေသာ ေန႔တြင္ ၃ ႏွစ္ျပည့္ေသာသူျဖစ္ရပါမည္။ 
ေက်ာင္းဒါရုိတ္တာအဖြ႔ဲႏွင့္ မိဘဆရာအသင္း၏ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ခ်က္အရမွာ 
ကေလးငယ္သည္ ေက်ာင္းသင္ရုိးႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာ လုိက္ႏိုင္ဖို႔ အသက္ ၄ႏွစ္ျပည့္ကုိ ဦးစားေပးရန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။  

ေက်ာင္းထြက္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ 
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္း မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ မိမိရင္ေသြးကုိ အခ်ိန္ 
မေရြး ေက်ာင္းမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရိွပါသည္။ ႏုတ္ထြက္လိုပါက ေက်ာင္းတာ၀န္ရိွ 
သူထံသို႔ ခ်က္ျခင္းသတင္းပို႔အေၾကာင္းၾကားေပးေစလုိပါသည္။ သုိ႔မွသာ တတ္ရန္ 
ေစာင့္ေနေသာအျခားကေလးမ်ားကုိ အလ်င္အျမန္အစားထုိး လက္ခံေပးႏုိင္ မည္ 
ျဖစ္သည္။ မူႀကိဳကေလးမ်ားရိွေသာမိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိရင္ေသြးကုိ ေက်ာင္း 
တတ္မွန္ေစဖုိ႔ ဗဟုိထားၿပီးေဆာင္ရြက္ေစလုိၿပီး အိမ္လည္ၾကည့္ရႈသင္ၾကားေပး 
ျခင္းထဲတြင္ရိွေသာမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေပးထားေသာရက္မ်ားကုိ မပ်က္ကြက္ 
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးရပါမည္။ 
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က်င့္ထံုး 
ကေလးမ်ားအတြက္စံနမူနာျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မိဘမ်ားကုိမီွခိုလုိသျဖင့္ 
မိဘမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ေက်ာင္းအစီစဥ္ႏွင့္အတူပူးေပါင္းၾကေစလုိပါသည္။ မိဘ 
တေယာက္အေနျဖင့္ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတတ္ဖို႔အတြက္ အဓိကက႑မွ ပါ၀င္ 
ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းႏွင့္အိမ္အၾကား ရင္းႏွိးဆက္ႏြယ္မႈေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ မိဘႏွင့္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းတုိ႔ေအာက္ပါက်င့္၀တ္အတုိင္း 
ေနထုိင္ေပးေစလုိပါသည္။  

ေက်ာင္း၀န္ထမ္းႏွင့္မိဘတုိ႔သည္ - 

1. ေလးစား၊ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာဆက္ဆံေရးကုိ အၿမဲက်င့္သုံးပါ။ 
ရိုးသားမႈရွိပါ။ 

2. ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္အၿမဲအဆက္အသြယ္ရွိျခင္းကုိေက်းဇူးတင္တန္ဖုိး
ထားပါ။  

3. ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈႏွင့္ေလးစားမႈကိုျပပါ။ 
4. ျပသနာတခုခုႀကံဳေတြ႔ခဲ့ပါက သင့္ေက်ာင္းခြရဲွိ မိဘဆရာအသင္းရိွရာ 

ေက်ာင္း၏ျပသနာေျဖရွင္းျခင္းစည္းကမ္းအတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ 
ပါ။ 

ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ့ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ/လူႀကီးမွ 
ေက်ာင္း၏က်င့္ထံုးက်င့္၀တ္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္၊ခ်ိဳးေဖာက္ပါက HS4KC ေက်ာင္း 
ပိုင္နယ္ေျမအတြင္းလံုး၀လာခြင့္မရိွေတာ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း၎တုိ႔၏ ရင္ေသြးမ်ား 
ကုိမူ ေက်ာင္းတြင္ဆက္လက္ႀကိဳဆိုသင္ၾကားခြင့္ရွိေနပါမည္။ 
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မိဘဆရာအသင္းေ  ာင္းေစီ 
မိဘဆရာအသင္းေ  ာင္စသီီ္ 
 န္႔  ာငတ္ဟီ ဲ့ဒ္စတာဲ့တြင ္ဆာင္ရြ ္ နေ သာ  ဂာင္းေ ရီး္ရမ္မဂားေ ိ္ 
အတတူ ြဆံ္းေ  တ္် ဂ ္် ဂအ  ာင္အငီ္  ာ္ လ္ ္ ဆာင္္ႏိိင္္ရန ္
မိဘမဂားေ္ွႏိင္ဲ့ ြန္ မ္နတမီွ ္းပိဂလ္မဂားေ  င္ဲ့ ြ ႔စီ္းေငားေ သာအ 
သင္းေ  စသ္ီည္မဘိဆရာအသင္းေသီ ္  န္႔  ာငတ္ဟီ ဲ့ဒ္စတာဲ့တြင္ေ   ဂာင္းေ 
တတ္ န သာ  လးေမဂားေ္ွႏိင္ဲ့အိမ္လီ္လ ီ္ဲ့ရညသင္လ ားေ  းေမညအစီစႈမ္ဘိမဂားေ 
 ိယ္္စားေရ တ္ီ္  းေ ပသီည္ မိဘဆရာအသင္းေအားေ  င္ဲ့မိဘမဂားေသီ္ တ ိယ္ ္
ရီဆ္ိ္ငရ္ာ   ရာ္  ္ရငွ္နယ ္ ဆိင္္ရာတိ္းေတတ္ စရန ္ အ်ြင္ဲ့ ရးေ  ိ္ရ ရွ ိစ 
 ပသီ္ည 

  ဂာင္းေ်ြ မဂားောစတိ္တငစ္ားေမညမ ဆာငရ္ြ ္မညမဂားေ ိ ္ သရိွိလ ားေသ္္ိိႏိင္ရန္ေ  ဂာင္းေ်ြ  
္ႏိွင္ဲ့ အိမ္လီ္လ ီ္ဲ့ရညသင္လ ားေ ်င္းေအစီစႈတ္ိ္င္းေတြင္ ငားေရွသိီ္မဘိဆ ရာအ 
သင္းေ ိယ္္စားေလယွမ္ဂားေသီ ္ လစႈအ္စီ္းေ တးေတတ္ ရန္အ ရးေႀ ီးေလသွီ္ည 
လစႈ္မဘိဆရာအစီး္ေ တးေတြင္လီ္းေ ငိ္ ိယ္စ္ားေလွယမ္ဂားေသီ္ မမိိတိ္႔ 
တတ္ ရာ သ္ီ္ဲ့အစီ္းေ တးေမွရလာ သာ သတင္းေအ်ဂ လ္ ္မဂားေ ိ္ေ  န ္
လီ္ တငွ  းေ ပလိမ္ဲ့မီည္ 

 ိယ္္စားေလယွ္မဘိမဂားေ္ွႏိင္ဲ့  ဂာင္းေတနင္မ္းေမဂားေလ တ္ြ လ္  ္ဆာင္မညမဂားေမွာ - 

• လစႈ္  ာငစ္ီအစီ္းေ တးေတတ္ ်င္းေ မးေ်ြန္းေမဂားေ မးေ မန္းေ ်င္းေ 
• မိဘဆရာ တြ႔ဆံ္ ြ င မွအ တြ႔ႀ ံဂလည ္ရာွင္းေမညမဂားေ ိ ္ အ ဂႈ္းေ်ဂ္  ္

တင္     ာ   ်င္းေ 
• တ္ွႏိစ္တာတြ  ္ရးေဆြ သီ္ဲ့ ီာဏ္ရီတ္ိ္းေတတမ္ညစစ္တမ္းေ မဂားေ ိ ္

ၿ ီးေစီးေ အာင္  ူီ ီ  းေ ်င္းေ္ႏိွင္ဲ့ေ  ာ္မတီာလိ္အ ္ သာအရာမဂားေတြင ္
လိ္အ သ္လိ ္ူီ ီလ ္္ ဆာင္  းေ ်င္းေ 

•   ဂာင္းေသားေမဘိမဂားေသီ ္ မဘိဆရာအစီ္းေ တးေ္ွႏိင္ဲ့  ဂာင္းေအစီစႈ ္
မဂားေတြင ္ိ္  ံ္မွန္တတ ္ရာ ္ရန္အားေ  းေတိတ္တ္ြန္းေ ်င္းေ 

• (  ဂာင္းေ ရးေရာအ်ဂ လ္ ္မဂားေအ ပအတင္၀  ဂာင္းေအစစီႈ္် ဂမွတ ္
 ရးေဆြ  ်င္းေမ  ဂာင္းေတိ္းေတတ္ ရးေ္ွႏိင္ဲ့ဆိင္္ရာ ဆာင္ရြ ္မညမ  ရိး္ရမ ္
ဒီဇိ္င္းေမဂားေ ရးေဆြ ြဲြညမဂားေ္ွႏိင္ဲ့ဆိင္္သီ္ဲ့ေ ဆြးေ ္ႏိြးေ ြ မဂားေတြင္ တတ္ ရာ ္ 
 ပတင္ ဆြးေ ္ႏိြးေအႀ ံႈာဏ္  းေ ်င္းေ 
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မိဘဆရာအသင္းောလစႈ္အစီ္းေ တးေတိ္င္းေတြငေ္  ြဲြးေ မြးေ ်င္းေ္ႏိငွ္ဲ့   လးေငယ္မဂားေ 
ငိန္းေ  းေ ်င္းေတိ္႔ ိ္ေ  ဂလ္  ္ းေ ပသီ္ညအသင္းေတြင္ ပတင ္သာသူမဂားေသီ ္
မိမတိိ္႔ာသြားေလာစရိတ ္ိ္ေ  နလ္္ င္တ္ယ္ူ္္ိႏိင္ ပသီည္ 

မိဘမဂားေလီ္းေမိဘဆရာ  ေလစီ  ာင္စီအစီ္းေ တးေသိ္႔တတ ္ရာ ္္ႏိိ္ငသ္လိ္ 
တတ္ ရာ ္္ႏိိ္ငရ္နလ္ီ္းေ အားေ  းေ ပသီ္ည 
သင္ဲ့  လးေ  ဂာင္းောေ  ေလ စီ  ာငစ္ ီိ္ယစ္ားေလယွ္အ န  င္ဲ့ 
အစီ္းေ တးေတတလ္ိ္ ပ  သင္ဲ့  လးေေ  ဂာင္းေသိ္႔ဆ သ္ြယလ္ိ ္္ ပည 
မိဘဆရာဆ ဆ္ံ ရးေ စ ပယရ္ယွ္လစ ္  ္န္းေန ံပတ ္ (၆၁၆) ၄၅၃-၄၁၄၅ လိင္္းေ်ြ  
၂၂တ၅ သိ္႔လီ္းေ  ိ္မိသ္ိရွလိိ ္ပ  ဆ သ္ြယ္္ႏိိ္င ္ပသီည္   

ဘ္တ္ဒပရိ္ ္တာမဂားေ 
ဘတ္္ဒပရိ ္္တာအ ြ ႔သီ္  ြန္ မ္နတအ္ီ ္စတ္စ္  စ္ၿ ီးေ  န္႔  ာငတ္ဟီ ဲ့ဒ္စတာဲ့ 
ာႈ  ဒဆိင္္ရာ္ွႏိင္ဲ့ေ ငြ လ းေဆိ္ငရ္ာတိ္႔ ိ္ ႀ ီးေႀ  ္ ဆာငရ္ြ ္  းေ သူမဂားေေ   စ ္
သီ္ည၎တိ္႔သီ္ လူမည ရးေ ဆာင္ရြ ္မညမဂားေမ ငြ လ းေမႈ  ဒ္ွႏိင္ဲ့  လးေဘတအစ 
 ီာ ရးေ ဆာင္ရြ မ္ညမဂားေတြင္အငူးေ ြဲြမ္းေ ဂငသ္ူမဂားေ  စ္လ သီည္ ၎တိ္႔သီ္ 
လစႈ္ (ဇလူိ္င္္ႏိွင္ဲ့ဒီဇဘီာလတိ္႔မွလြ ွလြဲ၍) လစႈ္ လာ လးေ တ္  မာ ္အးီပ န႔တိ္င္းေ 
အစီ္းေ တးေငိ္င္လ  လဲ့ရွသိီည္ ဘတ္္အ ြ ႔တြင္မ ပသူမဂားေလီ္းေ ဘတ္ႈ္ ၠဌာ 
သ ဘာတူီ ီ်ဂ ္အရ လာ ရာ  ္ပတင္ ဆြးေ ္ႏိြးေ္ႏိိင္္ ပသီ္ညေ ဆြးေ ္ႏိြးေလိ ္ပ  
အစီ္းေ တးေတတလ္ိ္ သာစာ ိ ္ရးေွလြဲ၍ 
စာတြင္မမိိ ဆြးေ ္ႏိြးေလိ ္သာအ လ ာင္းေရာေ ်ပင္းေစႈ္္ႏိွ
င္ဲ့ ဆြးေ ္ႏိြးေမီ္ဲ့အ်ဂ လ္ ္အ သးေစ ိတ္ိ္႔ ိ္ငီ္ဲ့သြင္းေ ရးေသားေလဂ ္ 
လာစတင္ၱအ တ ္တနလီာ န႔မ တိ္င ္မီ ဘတ္စ္ီမံ်န္႔်ြ  ရးေမွ္ းေငံစာတငရ္ ပမီ္ည 

 ဆြးေ ္ႏိြးေမီ္ဲ့ ်ပင္းေစႈသ္ီ္အ ်ဂတငအ္ ငင္းေ ြားေ ြယ္  စ္္ႏိိင္္ ပ ေ  စ္  ေလာ္ႏိိ္င္ 
သီ္ဲ့ 
အ ငင္းေ ြားေမညတိ္႔ ိ္ေ   ရငွ္းေ္ႏိိ္ငမ္ီ္ဲ့   ရွင္းေ်ဂ မ္ဂားေ ပငီ္ဲ့သြင္
းေ ရးေသားေ 
  ာ္  ရ ပမီ္ညညအ ငင္းေ ြားေ ြယတ္ိ္႔ ိ ္  ရဂင္းေသီ္ဲ့   ရွင္းေ်ဂ ္
မဂားေသီေ္   ဂန ္ ြယ္  စ ္ပ  
မိဘဆရာအသင္းေ  ာင္စီအ ြ ႔္ႏိွင္ဲ့ဘတ္ ္ ာ္မတီအ ြ ႔သီ္ 
အစီ္းေ တးေတတ္ ရာ ္်ြင္ဲ့  ဂ  းေမီ္  စသ္ီည္ 
အ ်ဂတင္  သနာမဂားေ ိ္ေ   ရငွ္းေ  းေ္္ိႏိင္ ပ  
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အ  ပင္းေလ ကဏာဘ ္မွအ  ာင္းေအလ ္ႏိွင္ဲ့နားေလီ္မညရ္္ိႏိင္ 
မီ္ဲ့အ်ြင္ဲ့ ရးေလီ္းေ  စ္ စသီည္  ိ္မိသ္ိရွလိိ္ သာသတင္းေ အ်ဂ ္အလတမ္ဂားေ 
အတြ ္ ဘတ္္  ာ္မတီဒပရိတ္တ္ာအ ြ ႔ သိ္႔မဟ္တ ္    နာ   ရငွ္းေ ရးေ ဌာန 
သိ္႔ဆ သ္ြယလ္ိ္ ပ  (၆၁၆)၄၅၃-၄၁၄၅ လိင္္းေ်ြ  ၂၂တ၅ သိ္႔ဆ ္သြယ ္ပည 

လ ္ရွဘိတ္္ဒပရိတ္္တာအ ြ ႔တင္မဂားေ 
• Rudy Gutierrez, President 
• Joann Hoganson, Vice President 
• Brian Hofstra, Treasurer 
• Oogie LaMar 
• Dean Pacific 
• Fredericka Brown 
• Tammy Smith 
• Lauren Stanton 
• Deb VanderMolen 
• Jessica Turk 
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အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္း 
ဌာနႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး - Meg Becker 616-453-4145, ext. 2208 

ကိ ုယ္၀န ္ေဆာင္မ ိခင ္မ ်ား ၊  ရင္ေသြးငယ္မ်ား ၊  
ႏိ ု ႔စ ိ ု ႔ကေလးငယ္မ်ားအတြက္  အိမ ္လည္သင္ ၾကား ျခင ္ းပရ ိ ုဂရမ ္  

ကေလးငယ္တဦး၏ပညာေရးႏွင့္ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးေအာင္ျမင္ရန္ ကေလးငယ္၏ 
ဘ၀ အေစာပုိင္းလမ်ားအတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈအေတြ႔ႀကံဳသည္ လြန္စြာအေရးပါလွ 
သည္။အိမ္လည္သင္ၾကားေပးျခင္းအစီစဥ္သည္ ကေလးပညာေရးႏွင့္ ဘ၀ ေအာင္ 
ျမင္ေရးအေကာင္းဆုံးရရိွရန္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေမြးကင္း စမွ 
သုံးႏွစ္အရြယ္ထိကေလးမ်ားအား အဟာရေကၽြးပံု၊ ထိန္းေက်ာင္းပံုႏွင့္ က်န္းမာ 
ဖြံၿဖိဳး တုိးတတ္ပံုတုိ႔ကုိ ထိေရာက္ေအာင္ကူညီေပးသည့္အစီစဥ္ျဖစ္သည္။ 

အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္းဖီလိုဆိုဖီ 
အိမ္လည္သင္ၾကားေပးျခင္းပရုိဂရမ္ဆုိသည္မွာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ႏွင့္ လမ္း 
ေလွ်ာက္တတ္ခါစကေလးငယ္မ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးမေမြးခင္ 
ႏွင့္ေမြးၿပီးေနာက္လုိအပ္သည့္အကူညီမ်ား ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္၏ 
က်န္းမာေရး၊ ဖြံၿဖိဳးတုိးတတ္မႈ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြန္ၿမဴနတီ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ အိမ္လည္သင္ၾကားေပးသူသည္ 
မိဘမ်ားကုိကူညီကာ ကေလးငယ္၏ တုိးတတ္ပံု အဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ 
စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ကေလးတြက္ သင့္ေတာ္မည္ကစားနည္း၊ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အစီစဥ္ေရးဆြလုဲပ္ေဆာင္ပါသည္။  

အိမ္လည္သင္ၾကားေပးသူသည္ - 

 ေက့စ္ဖိုင္ႀကီး ၁၀ ခု မွ ၁၂ ခုမိသားစုစာကုိ ကုိင္ထားပါလိမ့္မည္။ 
 တပတ္တြင္တႀကိမ္ အနည္းဆုံး မိနစ္ ၉၀ ခန္႔ အိမ္သုိ႔လာ 

ေရာက္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္လည္ျခင္းပ်က္ကြက္ ေသာရက္ 
မ်ားရိွခဲ့ပါက ထုိရက္ကို အစားျပန္ထုိး လည္ ပတ္မည္ျဖစ္ သည္။ 
ကေလး ႏွစ္ဦးစာရင္းေပးထားေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ တပတ္လွ်င္ 
၂ နာရီလာေရာက္လည္ပတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။  
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 မိဘမ်ားကုိ ကေလး၏လက္ဦးဆရာအျဖစ္သာ၍ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ေစၿပီး 
အရည္ေသြးႏွင့္ျပည့္မီေစရန္ လုိအပ္သည့္ပံ့ပိုးမႈ၊အားေပးမႈမ်ား ကုိျပဳ 
လုပ္ ေပးမည္။ 

 မိသားစုမ်ားတြက္လုိအပ္ေသာပ့ံပုိးမႈမ်ားမွာ - 
o က်န္းမာေရးလုိအပ္မႈမ်ား/ပတ္သတ္မႈမ်ားကုိေဆြးေႏြးျခင္း 
o တလတႀကိမ္မိသားစုေတြ႔ဆုံပြႏဲွင့္တလႏွစ္ႀကိမ္ကေလးမ်ား 

ေတြ႔ဆုံပြကုိဲလုပ္ေပးျခင္း 
o သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကြန္ၿမဴနတီ၀န္ေဆာင္မႈ 

အရင္းအျမစ္မ်ားကုိေျပာျပေ၀ငွျခင္း 
o မိဘမ်ား၏အျမင္သေဘာထားေပၚအျခခံ၍အိမ္လည္သင္ 

ၾကားမႈအစီစဥ္ေရးဆြျဲခင္း 
o ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတတ္မႈအဆင့္ဆင့္ေပၚမူတည္၍သတင္းအခ်က္လ

က္ေပးျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္တဦးခ်င္းစီ၏စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ 
လုိအပ္မႈမ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္ရွာေဖြနည္းမ်ားကုိေျပာျပျခင္း 

ကေလးမ်ားေတြ႔ဆုံပြ ဲ
အပတ္စဥ္အိမ္လည္သင္ၾကားေပးျခင္းအျပင္ အိမ္လည္သင္ၾကားေပးျခင္းပရုိဂရမ္မွ 
ကေလးမ်ားဆုိရွယ္ေတြ႔ဆုံပြ(ဲအုပ္စုဖြဲ႔ကစားျခင္း)ကုိလည္းထည့္သြင္းထားၿပီး ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ား အတူပါ၀င္ကစားႏုိင္ရန္၊ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္မိမိရင္ေသြးမ်ား သူတပါးႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈပံုစံကုိ ေလ့လာ 
သိရွိခြင့္၊ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခြင့္ရရွိရန္၊ ကေလးမိဘအခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးစြာ မိမိတုိ႔အေတြ႔ 
ႀကံဳမ်ား ေ၀ငွျခင္းႏွင့္ မိဘျဖစ္ျခင္း၏စိန္ေခၚမႈမ်ားေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္းထံမွ 
သင္ယူေလ့လာခြင့္ရရိွရန္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။တႏွစ္တြင္ ၂၂ ႀကိမ္ ဤေတြ႔ဆံုပြဲ 
ကုိ စီစဥ္ထားရိွၿပီး Sylvan Head Start ေက်ာင္းရွိ ကေလးမ်ားဆုိရွယ္ေတြ႔ဆုံပြဲ 
ခန္းမတြင္ အၿမဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ေတြ႔ဆံုပြအဲစီစဥ္မ်ားမ်ာ ကေလးမ်ား၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 
အဆင့္အလုိက္ ကေလးမ်ားႏွင့္မိဘမ်ား၏ပါ၀င္ကစားလုိေသာအရာမ်ားေပၚမူ 
တည္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အစာေျပစားရန္စားစရာမ်ားလည္း ေတြ႔ဆုံပြဲ 
တုိင္းတြင ္ထားရိွေပးပါသည္။ 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈ 
က်န္းမာေသာကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ကေလးငယ္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈသည္ တုိက္ 
ရိုက္ ပတ္သတ္လ်က္ရွိသည္။ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္းအေျခေနသည္ 
ကေလးငယ္၏တုိးတတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈႏွင့္အလြန္သက္ဆိုင္လ်က္ရိွသည္။ဟဲ့ဒ္စ 
တာ့မွအိမ္လည္ဆရာမသည္ အပတ္စဥ္လာေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးဌာနမွ  
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သူနာျပဳဆရာမသည္ ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္လာေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ 
၏ လုိအပ္မႈေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားလည္း ေပးထားပါမည္။ 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ - 

 သားဖြားဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ရန္သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ရန္ အပိြဳင့္မန္႔မ်ား 
ယူေပးျခင္း၊ လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားရွာေပးျခင္းႏွင့္ လႊဲစရာမ်ား 
ရွိခ့ဲလွ်င္ လႊဲေပးျခင္း။ 

 သေႏၶသားႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ ကေလးေမြးခါနီးခံစားခ်က္ 
ႏွင့္ဆုိင္ ေသာ၊ ကေလးေမြးနည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ ကေလးေမြးၿပီး ေနထုိင္ 
ပံု၊ ကာကြယ္ပံု၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာညွဥ္းပမ္းခံရမႈ၊ ကုိယ္၀န္တားျခင္း 
ႏွင့္ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ယူေဆာင္ 
လာေပးျခင္း 

 စိတ္က်န္းမာေရးကုိ အျမဲစစ္ေဆးေပးျခင္း။ 
 ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္( အ၀တ္ 

စား၊ အစားစာ၊ အိမ္ေနစရာ စသည့္) မ်ားကုိ ရရိွရန္ သက္ဆုိင္ သည့္ 
ကြန္ၿမဴနတီအဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးျခင္း။ 

 ႏို႔တုိတ္ျခင္းႏွင့္အဟာရေပးျခင္းဆုိင္ရင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိရွာေဖြ ယူေဆာင္လာေပးျခင္း 

 ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ေက်ာင္း/အလုပ္သုိ႔ျပန္၀င္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
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အထ ူးလ ိုအပ္ခ်က္ ်မူး 
ဌမနႀက ူးႀကပ္ေရူး မူး 616-453-4145 ext. 2268 

   ေကမာ္ ူး ရန ္ေ မပသ ိုပ သေပုလမရန္အာရက္  ကေလူးာယ္အမူး  ရိုပ ္ပ  ိုာ ္ ူး ၊ပ  ာ္ပ  ိုာ ္ ူး ၊  ဆ ိုရ ွယ္  
ပ ိုာ ္ ူး ၊အောရူးအေခုပ  ိုာ ္ ူး ွာ ္ ႏာွ  ူးခ ်ာ ္ ူးလ ိုအပ ္ခ ်က္ ်မူးက ို   ရန ္ ာ္ပ ပ ႏ ျပာ ္ ျပ  ပ ို  

ပ်   ူးေထမာ္ ေပူး ျခာ ္ ူး ျ ပ ္ ျ္စ္သည္။  

ပမရ ာၱဆ ိုာ္ရမပျ္ူးက ္ူး 
ပျမေရူးးနထ္ ္ူး ျက္ေလူးာယာ္ွ ူးခ်ာ္ူးပ းလ ိုအပ္ခ်က္၊ပ ာ္းာပ္မူး မ ွာ္ႏထ ူးျခမူး မလရန ္ ာ ို္က ို 
  ရွ   ိုာ္ရန္ ကေလူးာ ိုာ္ူးက ို အေပါာ္ူးလကကၡမဆကဆ္သေရူးျ ာ္ႏပ်  ူးေထမာေ္ပူးျခာ္ူးက ိုအခ ကထမူးပါ ျစ္္သည္။ 
ကေလူးာယး္ လ  မေပါာ္ူး ာ္ူးဆကဆ္သေရူးက ို ေကမာ္ူး ရန္ေပရနလ္ျ္ူးွ ူးပမူးေပူး ျ ာ္ႏ 
းနထ္ ္ူးဆရမ  ျ ္ လ ိုအပ္ေ မျပ ျပာထ္ န္ူးေက်မာူ္း မ ်မူးအာရက္ အေပါာ္ူးလကကၡမျ ာ္ႏ ပမရ ာၱ 
က ိုာျေ္ဆမက္ျပ ျပာ္ (PBIS)ပနပ္ျ ာ္ႏ ရန္ ာ္ပ  ် ူးေထမာေ္ပူး ျ္ျ ပ္္ပ ူးကေလူးာယ ္ျ္     က ိုယက္ ို 
ထ န္ူးခ််ပာ္ာ္ရန္၊     ဘမ မရပာ္ျာ္ာရ္န၊္     က ိုယက္ ိုေလူးပမူးရန္ ာွ္ႏပ ူးေပါာ္ူးပါ းာ္လိုပ္ေဆမာ ္
ာာ္ရနရ္ျ္ရရယ္ပါ ျ္စ္သည္။ အက်ာ္ႏပမရ ာၱပ န္ေခု မ ်မူးအာရက္းန္ထ ္ူး ျ ္ျပ ျပာ္ေပူးရမာရာ္ ပျ္ူးက ္ူး 
က ိုနမူးလျ္ရန္ လ ိုက္နမာာ္ရနအ္ာရက္ ာ ိုက္ရ ိုက္ျ ပေ္ပ ရယ္း ိုက္ကျ ပေ္ပစ််စမ ်မူးက ို သိုူးက 
ပသႏပ ိုူး ျပ ျပာထ္ န္ူးေက်မာ္ူးပါ ျစ္္သည္။ 

ကေလူးာယ ္ျ္    က ိုယက္ ိုျ ပ္ေပ   ာပါူးအမူးျ ပေ္ပ ထ ခ ိုကေ္ပ  ိုာ္ေ မအျပ     ် ူးျပ လိုပ္ခပႏပါက 
ပျမေရူးးနထ္ ္ူး ျ္ ၾကမူးးာ္က ိုာ္ာရယပ္ါလ  ္ႏ ျ္စ္သည္။ ကေလူးာယး္အက်ာ္ႏပမရ ာ ၱျ ္
ပ ာခ္်ယသိုၾကျပ္ရမ ျ ပပ္ါက    ွာ္ႏအာန္ူးအက  ် ူးအာရက ္အပ ပွ္ေရူးဆရပ ေဆမာရ္ရက္  ိုာရ္န ္  း   ဘ 
က ိုေခုယ ောရ္ဆသိုပါ ျ ္

အေပါာ္ူးလကကၡမျ ာ္ႏ ပမရ ာၱ က ိုာျ္ေဆမက္ျပ ျပာ္ျခာ္ူး (PBIS)                                           
PBIS နျ္ူးလ ္ူး ျ္ ကေလူး ်မူး ွာ္ႏ  ဘ ်မူး၊ပျမေရူးးနထ္ ္ူး ်မူးက ို အလရန္အက  ် ူးျပ ေ မပါ ျစ္္သည္။  
ဤနျ္ူးပနပာ္ရာ ္ ကေလူးာယ္းအက်ာ္ႏပမရ ာၱက ိုေကမာ္ူး ရန္ေပရန္၊လသိုျခသ ေပရန၊္ ပား္န္ူးက်ာ္ေကမာ္ူး 
ရေပရန္အာရက္ ကန္္ ာ္ခ်က္ ်မူး၊ ရန ္ာ ္မ ်မူး ွာ္ႏပသႏပ ိုူး မ ်မူး ွာ္ႏဆ ိုာ ္ျ္ႏ လက္ောရ္က်ေ မ နျ္ူး 
စ််စမ ်မူး  ်မူးပရမပါးာပ္ါ ျစ္္သည္။ 
စပႏဒ္ပာမႏာခိုလသိုူးးေ ွ်မ္ ွန္ူးခ်က္ ်မူး မွ - ကေလူး ်မူး ျ္ အျ ပၾကာန္မာာ္ျခာ္ူး၊၊ လသိုျခသ ေဘူးကာ္ူးျခာ္ူး 
 ွာ္ႏ    နယ္ပယက္ ိုကမကရယထ္ န္ူး   ္ူးာာ္ျခာ္ူး   ို္ စိုာ္ ေအဘ ပ  ျ ပ ္ျ္စ္သည္။ ဤေ ွ်မ္ ွန္ူးခ်က္ ်မူးက ို 
စပႏဒ္ပာမႏေက်မာ္ူးာ ိုာ္ူးာရာ္ောရ္ရ ျ္ျ ပ္္ပ ူး အ  လ္ျ ္ာ္ၾကမူးျခာ္ူးာရာ္လျ္ူး ေျပမျပပါလ  ္ႏ ျစ္္သည္။ေက်ူး 
ဇ ူးျပ ္ပ ူး  ာ္ႏကေလူး ်မူးက ို ဤပျ္ူးက ္ူးခ်က္ ်မူးက ို အ္ ပေ ူးေပူးပါစ္သည္။ အ  ာ္ရာလ္ျ္ူး 
လက္ောရ္က်ာ္ႏ သိုူး ေပလ ိုပါ ျစ္္သည္။ ေက်မာ္ူးာ ိုာ္ူးာရာ္ PBIS ပိုေးူးျခာ္ူးရွ ္ပ ူး   ဘ ်မူးလျ္ူး ာာ္ေရမက္ 
ပါးာ္   ိုာ္  ို္ အမူးေပူး ပါ ျစ္္သည္။  ာ္ႏပ ူးေပါာ္ူးပါးာ္ျခာ္ူးအာရကေ္က်ူးဇ ူးာာ္ပါ ျ္စ္သည္။ 

လ  မေပါာ္ူး ာ္ူးဆက္ဆသေရူး ာ္ေထမက္က  
ကန္္ေကမာာ္ စပႏဒ္ပာမႏာရာ ္ ကေလူး  ာယ္ ်မူးး အက်ာ္ႏပမရ ာၱ၊ပ ာေ္နပ ာထ္မူး၊ခသပမူးခ်က္ ်မူး  ရသ္္   ူး 
ာ ိုူးာာ္ေကမာ္ူး ရနလ္မေပရန္ လ  မေပါာ္ူး ာ္ူးဆကဆ္သေရူးဆ ိုာရ္မပသျပ ာေ္ထမကက္ ထမူးရွ ထမူးပါ ျ္စ္သည္။  
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စပႏဒ္ပာမႏေက်မာ္ူးခရပာ ိုာ္ူးာရာ ္ ကေလူးပမရ ာၱပ ိုာ္ူးဆ ိုာ္ရမပပါယရ္ယွလ္ပ္(ECBS)ရွ ္ပ ူး ၎ာ ိုႏ ျ္ 
ကေလူး ်မူး အာန္ူးာရာ္အဆာေ္ျပ  ို္၊ေအမာ္ျ ာ ္မရ  ို္ရန္ ကေလူး  ဘ ်မူး၊ဆရမ  ်မူး ေက်မာ္ူး ာမ 
းန္ခသ ်မူး ွာ္ႏလ ိုအပ္ လ ိုလကာ္ရပလိုပ္ေဆမာ္ၾကပါ ျ္စ္သည္။ထ ို ECBSပပါယရ္ယွလ္ပ ္်မူး ျ္ ကေလူး   
ာယ္ အမူး ာွ ူးခ်ာ္ူးောရ္ဆသိုျခာ္ူးနျ္ူးစ််စမ၊ အာန္ူးထပာရာေ္ာရ္ဆသိုျခာ္ူး၊  ဘ 
ဆရမ ်မူး ွာ္ႏောရ္ဆသိုျခာ္ူး၊ ေပမာ္ႏၾက ျ္ႏအကပျ ာ္ျခာ္ူး ပ ျ္ႏနျ္ူးစ််စမအ ်  ူး  ် ူး သိုူးက 
ကေလူး  ာယ ္်မူးေအမာ္ျ ာ္ မရ ေပရ န္ 
ႀက  ူးပ ္ူးလိုပေ္ဆမာ္ေပူးပါလ  ္ႏ ျစ္္သည္။ကေလူး ွာ္ႏ   မူးပို ေကမာ္ူး ရန္အဆာေ္ျပ  ို္ လ ိုအပ ္ျ္ႏ ကရန္္ ်နာ  
အရာ္ူးအျ ပ ္်မူး ွာ္ႏလျ္ူး ဆက္ ရယေ္ပူးျခာ္ူး လႊပေျပမာ္ူး ေပူးျခာ္ူး ်မူးက ိုလျ္ူး ပပါယ္ရယွလ္ပ္  ်မူး 
ကလိုပ္ေဆမာ္ေပူးပါ ျစ္္သည္။  

ကေလူး ရသ္   ူးာ ိုူးာာ္ မက ိုာ ိုာ္ူးာမျခာ္ူး 
ကေလူး  ာယ္အ က္ ာွ္ႏအဆာ္ႏအလ ိုက္ ရသ္   ူးာ ိုူးာာ ္မေ ူးခရန္ူး(ASQ)က ို ကေလူးေက်မာ္ူး ာာ္   ၄၅ 
ရက္အာရာ္ူး ေျ ဆ ိုျ ျ္ႏပရပ္္ပ ူးပ ို္ေပူးရပါ ျစ္္သည္။ကေလူးေက်မာ္ူးပအပပ္ွ္ ASQ က ိုျ ျ္ႏပရပရ္န ္
လ ို  ိုာ္္ပ ူး ေက်မာ္ူးးနထ္ ္ူး ်မူးေက်မာ္ူး ာာ္  အ  ္  ို္စို ္ူးစပပ္ပာ္ေခါကလ္မေ မခါာရာ္လျ္ူး 
ကေလူး  ာယ ္ း ရသ္္   ူးာ ိုူးာာ္ မေနမကဆ္သိုူးအေျခေနက ို    ိုာ္ရန ္ေနမကာ္ေခါက္ျပနလ္ျ္ျ ျ္ႏ 
ပရပ္ခ ိုာ္ူး  ိုာပ္ါ ျစ္္သည္။ASQ ေ မာက္ ို   မူးပို ွာ္ႏအာ  ျ ျ္ႏပရပ္္ပ ူးေနမက ္ ပပါယရ္ယွ္လပ ္ျ ္
ကေလူး ရသ္ျ   ူး မပ ိုာ္ူးာရာ ္ အမူးနျ္ူးခ်က္ ်မူး ပ ိုရ  ္ပရမ ်မူးောရ္ရွ ပါက 
အ  ္လျဆ္ရမ  ်မူး၊အာန္ူးဆရမ၊ဆရမ   ်မူး ွာ္ႏပ ူး ေပါာ္ူး ႀက  ူးပမူးလိုပ္ေဆမာ္ေပူးပါလ  ္ႏ ျ္စ္သည္။ 

  ဘးအာျ္ျပ ခ်က္ ာွ္ႏအာ  လ ိုအပ ္လ ို  က္ဆ ိုာ္ရမဌမန ်မူး  ို္လႊပေပူးပါ ျစ္္သည္။ေဒ ပျမေရူး ဌမန 
(LEA) လွျ္ူး  ာ္ႏေလ်မ္ရမပေရမ္ က္ရာွ္နယ္ ်မူး ွာ္ႏးနထ္ ္ူး ်မူးေပါာ္ူးကၾကျ္ႏရမအကပျ ာ္ေပူးပါ ျစ္္သည္။ 
HS4KC းနထ္ ္ူးဆရမ  ွ ေနမက္ထပလ္ ိုအပ ္လ ို ကေလူးအ ကရ္ရယ္အလ ိုက္ ကေလူး ရသ္္   ူး မာ ိုာ္ူး 
ာမျခာ္ူးေ မာ္ ာွ္ႏကေလူး  ာယ္လ  မဆကဆ္သေရူးပ ာထ္မူးဆ ိုာ္ရမေ မာ္(DECA)က ိုလျ္ူးျ ျ္ႏခ ိုာ္ူးပါ ျစ္္သည္။ 
အမလ အရန္ေက်မာ္ူး ွအက ျ  ွာ္ႏပျမေရူး ာ္ၾကမူး မခသယ ေနေ မ   မူးပို ်မူးး အ က္ း-၃  ွပ ္
ကေလူး   ာယ ္်မူး က ို စပႏဒ္ပာမႏေက်မာ္ူး ွ ဆကလ္ကာ္မးနယ္ ပါ ျ္စ္သည္။ 

အပါအးာျ္ ပ္ျခာ္ူး - ဘမက ိုဆ ိုလ ိုပါ လ? 
ကန္ႏေကမာာ္ စပႏဒ္ပာမႏ(HS4KC)  ျ ္ ကေလူးႀက ူးထရမူး မအဆာ္ႏပသိုပသအမူးလသိုူးက ို လကခ္သ ာ္ၾကမူးပါ 
 ျ္စ္သည္။   မူးပို ်မူး ွာ္ႏ LEAပျမေရူးဌမန ်မူး ွာ္ႏအာ န ူးကပ္ပရမ ကေလူးာယ္ ်မူးာွ ူးခ်ာ္ူး လ ိုအပ ္မ ေပု 
  ာျ္ကအလိုပလ္ိုပ္ပါ ျစ္္သည္။ကေလူး ်မူးလ ိုအပ ္ျ္ႏ ာ္ေထမကက္ ပပပျ္ူး ်မူးထမူးေပူးျခာ္ူး ကေလူး 
ာ ိုာ္ူးာရက္ ပသျပအာိုယ ပရမ ာ္ေထမကက္  ်မူး၊ပိုပ ဂ လ္ ်မူးထမူးရွ ေပူးျခာူ္းျ ာ္ႏ  ာ္ၾကမူး မာရာ္အာမဆ ူး 
အခကခ္ပအနျ္ူးဆသိုူး(LRE) ျ ပ္ေအမာ္ လိုပေ္ဆမာ္ပါ ျ္စ္သည္။ 

ပပါယရ္ယွ္လ ိုအပ္ခ်က္ရွ ေ မကေလူးး  ဘ ်မူး ျ္ ကေလူးာယး္ာေန္ာမေက်မာ္ူးလိုပ္ရမွူး မ ာွ္ 
ာ ္ူး ်မူးက ို အခ် န္ ေရရူးောမာ္ူးယ   ိုာ္ပါ ျ္စ္သည္။ကေလူးာွ ူးခ်ာ္ူးအေရူးေပုပ  သက န္ူးအပ ပွ္ ျ္ ကေလူး 
  ာယ္ႀက ူးထရမူး မက ို အေထမကက္ ျပ ပါ ျ္စ္သည္။ 

ၾကမူးးာ္က ျ ေပူးေ မ(RTI)အ ရပ္ ်မူး 
HS4KC အခန္ူး ်မူးာရာ္ ပကမူးအေျပမအဆ ို၊အေရူး  ွာ္ႏလ  မေပါာ္ူး ာ္ူးဆက္ဆသေရူးဆ ိုာ္ရမ ရသ္္   ူးရန ္
ကေလူးပပါယရ္ယွ္လပ္းောမာ္ူးဆ ိုခ်က္ရွ လမပါက ပသႏပ ိုူးက ျ ရန္ အ ရပ္ာယ္ ်မူး ရပ္က  ာ္ၾကမူး ေပူးျခာ္ူး ရွ  
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ပါ ျ္စ္သည္။ ကေလူး ်မူး ွာ္ႏဆ ိုာ္ ျ္ႏအထ ူးျပ ဘမ မရပ ္ာယ္ ေန ျ္ႏ 
ာကၠ  ိုလေ္က်မာ္ူး   ေက်မာ္ူး မူးေပာနမႏးနထ္ ္ူး ်မူး  ွ အ ရပ္ာယ ္်မူးက ို ွ ူးေဆမာ္ေပူးပါ ျစ္္သည္။ 
ကေလူးာယ ္်မူးအမူးလသိုူးက ို      ွပ္ ပရ္မေရရူးခ်ယ္ခရာ္ႏအခ် န္ာရာ ္ ပါးာခ္ရာ္ႏေပူးပါ ျ္စ္သည္။ 
 ာ္ၾကမူး မအပ ပွ္ ်မူး ျ ္ ေပ်မ္ပရမေကမာ္ူး္ပ ူး အ ကအ္ရရယ္ ာွ္ႏလျ္ူးလ ိုက ္က္ ျ္ႏအျပာ္ 
  ာယာ္န္ူးအာရက ္ လ ိုအပ ္ျ္ႏ 
အရျ္အခ်ာ္ူးျပျ္ႏ ွ ေအမာ္ျပာ္ဆာ ္ာၾ္ကမူးေပူးျခာ္ူးလျ္ူးပါးာပ္ါ ျစ္္သည္။  

  န္ ပရ ္ူးကေလူးာွ ူးခ်ာ္ူးခ်ာ္ူးဆ ိုာ္ရမပျမေရူးွပေဒပိုဒ္ (IDEA)အရ 
ပပါယ္ရွယ္လ ိုအပ္ေ မကေလူး ်မူးး  ဘဆ ိုာ္ရမလ ္အခရာ္ႏအေရူး 
 ာ၌္ဤအခရာ္ႏေရူး ်မူးရွ ပါ ျ္ - 

• စပႏဒ္ပာမႏကေလူးပပါယ္ရယွလ္ပ္  ွာ္ႏကေလူးအမူး သိုူး ပ္အကပျ ာခ္ရာ္ႏ ခရာ္ႏျပ ပမေပူးလွ်ာ္ 
လျ္ူးရ၊  ေပူးလျ္ူးရပါ ျ္စ္သည္။ 

• ပပါယရ္ယွ္လပ္ ာွ္ႏောရ္ဆသို္ပ ူး ာ္ႏအျ ာ္ ်မူးက ိုေးာေွျပမျပ  ိုာ္ လ ို  ာ္ႏကေလူး ွာ္ႏဆ ိုာ ္ျ္ႏ 
အေရူးပါ ျ္စိုထာ ္ျ္ႏအေၾကမာ္ူးအရမ ်မူး ေပူးန ိုာ္ပါ ျစ္္သည္။ 

• အျခမူးပျမေရူးေအပ်ာပ္ /LEAs  ်မူး လွျ္ူး  ာ္ႏကေလူးအမူးၾကျ္ႏရမအကပျ ာေ္ပူးခရာ္ႏ ွာ္ႏ 
 ာ္ႏအျ ာ္ ်မူး ွာ္ႏ    ာ္ႏ ျ္ႏ ာာ္ူးအခ်က္အလက ္်မူးအမူး 
စပႏဒ္ပာမႏးနထ္ ္ူးဆရမ ထသ ေျပမျပခရာ္ႏရွ ပါ ျစ္္သည္။ 

• အပျ္ူးေးူးာရာ ္ ာ္ႏအမူးက ျ ေပူး ျ္ႏ  အေ မ္ေခုလမခရာ္ႏရွ ပါ ျစ္္သည္။ 
•  ာ္ႏကေလူးအမူးအကပျ ာေ္လႏလမ္ပ ူး အခ် န္အာ ိုာ္ူးာမာခိုအာရာ္ူးာ ိုူးာာ္ မရွ ရနအ္ပ ပွ္ 

 ်မူးခ် ာွ္ေရူးဆရပခရာ္ႏရွ ပါ ျစ္္သည္။ 
• ာ ိုူးာာ္ မ ွာ္ႏဆ ိုာ ္ျ္ႏအပ ပွဆ္ရပထမူး မအေၾကမာ္ူးက ို ေကမ္ပ ောမာ္ူးယ ခရာ္ႏရွ ပါ ျ္စ္သည္။ 
• ခ် ွာထ္မူးေ မအပ ပွ္ ်မူးထပ  ွႀက  က္ ပွ္ က ္ျ္ ်မူးက ို ပယ ္်ာခ္ရာ္ႏရွ ပါ ျ္စ္သည္။ 

 ာ္ႏဘက္ လွ ိုက္နမရ ျ္ႏာမးန္ ်မူး မွ -  
•  ာ္ႏကေလူး ွာ္ႏဆ ိုာ ္ျ္ႏ အပျ္ူးေးူးာ ိုာ္ူးက ို ာာ္ေပူးရ ျစ္္သည္။ 
•  ာ္ႏကေလူးာရက္ပ ပွထ္မူးေပူးေ မ   ို္ စိုာ္ လိုပ္ေဆမာထ္မူး္ပ ူးေ မ   ို္ စိုာ ္

လိုပေ္ဆမာ္ေပူးေန ျ္ႏအရမ ်မူး ွာ္ႏပာ ္ာ္္ပ ူး နမူး လျပ္ါက   ို္ စိုာ ္ ာ္ႏကေလူးး 
 ာယ္  ျ္ႏပသိုပသ၊ 
လမပရ္ွမူး မပသိုပသ ်မူး ွာ္ႏပာ ္ာ္ကပ ာပ္ ပ ိုူးရ  ္ မရွ  ျ္ႏအခါာ ိုာ္ူးာရာ္ ေ ူးခရန္ူးေ ူးေပူးရပါ ျ္စ္သည္။ 

•  ာ္ႏကေလူး ေက်မာ္ူးပျမ ာ္ၾကမူး မဆ ိုာရ္မ အက ် ူး က္ေရမက္ မရွ   ိုာ္ ျ္ႏ  ာ္ႏကေလူး 
 ွာ္ႏဆ ိုာ ္ျ္ႏ ာ္ႏအျ ာ္ ွာ္ႏ   မူးပိုာရာူ္း အေျပမာ္ူးအလပ ်မူး ရွ လမ ျ္ႏ 
အခါာ ိုာ္ူး ေက်မာ္ူး  ို္ေျပမျပေပူးရ ျ္စ္သည္။ 

• အပ ပွထ္ပာရာခ္် ာွထ္မူး ျ္ႏ လမပရ္မွူး မ ်မူးက ို လိုပေ္ဆမာေ္ပူး္ပ ူး ထ ိုလမပရ္ွမူး မ ်မူး ျ္ 
 ျ ္ွ်ထ အက  ် ူးရွ  ျ ္ ရွ  ျက္ ို ျပနလ္ျ္ေျပမျပေပူးရ ျ္စ္သည္။ 
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မိဘ မိသားစုႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ(PFCE) 
PFCE ပရုိဂရမ္မန္ေနဂ်ာ 616-453-4145 ext. 2290 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိဘမ်ား ‘ပါ၀င္မႈ’ မွ ‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ’ 
အထိေရာက္ရွိလာေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ မိသားစု၊ 
အသုိင္းအ၀ုိင္း ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္မႈပံုမွန္ရွိေရးတြက္ အစဥ္တစုိက္ စိတ္ႏွစ္ ေဆာင္ 
ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။  ထုိသုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားျဖင့္ မိသားစုတြင္ပိုမိုခုိင္ခန္႔ 
ျခင္း၊မိဘႏွင့္ကေလးပုိမုိရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္းႏွင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွပါလိမ့္မည္။ဤသုိ႔ 
အားျဖင့္ မိသားစုထဲတြင္ ပုိမိုခုိင္ခန္႔က်န္းမာေသာမိသားစုဘ၀ကုိ တည္ေဆာင္ႏုိင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး မိဘ၊ကေလးပညာေရးႏွင့္ဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္ မ်ားစြာ အေထာက္ 
အကူျပဳပါသည္။  

မိဘႏွင့္မိသားစုမ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မိသားစုအားသာခ်က္ႏွင့္ပန္းတုိင္ သတ္ မွတ္ ခ်က္မ်ားျပည့္ မီွလာ 
ရန္ေက်ာင္းႏွင့္မိသားစုၾကားယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ ထားျခင္း၊ မိဘႏွင့္မိသား 
စုမ်ားကုိ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ ဖက္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ကာပူး ေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ တဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမႈမ်ားကုိ လည္းလုိ အပ္ 
သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ကေလးမ်ားပညာေရးႏွင့္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတတ္ ေရးကုိဦး 
ထားလ်က္မိဘဆရာကြန္းဖရန္႔လုပ္ျခင္း၊အိမ္လည္ပတ္ျခင္း၊ မိဘမ်ား လုပ္အားေပး 
ျခင္းႏွင့္ မိဘဆရာဘုတ္အဖြ႔ဲႏွင့္ မိဘမ်ားစကား ၀ိုင္းက့ဲ သုိ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ 
မႈဆုိင္ရာ အဖြ႔ဲစည္းမ်ားထားရိွျခင္း တုိ႔ကုိျပဳ လုပ္ ပါသည္။ မူႀကိဳေက်ာင္း 
ႏွင့္အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္းအစီစဥ္မ်ားတြက္ တႏွစ္ပတ္လုံး မိသားစုႏွင့္ ကြန္ၿမဴန 
တီအရင္းအျမစ္မ်ား ပံုမွန္ဆက္သြယ္မႈရရွိေစရန္ မိသားစု ၾကားခံေဆာင္ ရြက္ေပး 
သူမ်ား(FA’s)အဖြ႔ဲရွိပါသည္။ သင့္ FA ကုိ သင့္ကေလး ေက်ာင္းသုိ႔လည္းေကာင္း 
ရံုးခ်ဴပ္ဖုန္းသုိ႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ရွာေဖြသိရွိႏိုင္ပါသည္။  

မိဘမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြ ဲ
မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္းအစီစဥ္မ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးပြ ဲ
မ်ား ကုိ တစ္ႏွင္လွ်င္အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြေဲခါင္းစဥ္မ်ားမွာ  
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မိသားစုမ်ားခ်မွတ္ထားသည့္ပန္းတုိင္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ထားရိွပါသည္။ 
ေဆြးေႏြးပြတုိဲင္းသုိ႔ မိဘမ်ားတတ္ေရာက္ရန္ႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚပါသည္။ ပန္းတုိင္ခ် 
မွတ္ထားေသာမိသားစုမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ 
ပြအဲတြက္ေရြး ခ်ယ္လိုက္ပါက ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ မိသားစုထံ သီးသန္႔ဖိတ္ၾကားစာ 
ပို႔ေပးပါမည္။ မိသားစုခ်မွတ္ထားေသာပန္းတုိင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြေဲခါင္းစဥ္မ်ား 
သည္ ၀င္ေငြနည္းမိသားစုမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား ကြာဟခ်က္ကုိ အနီးစပ္ဆုံး 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံပါသည္။ 
ကြာဟခ်က္ဟုဆုိရာ၌ ကေလးမည္မွ်ေတာ္သည္၊မေတာ္သည္ႏွင့္မဆုိင္သလုိ 
၀င္ေငြနည္းမိသားစု၏ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရႏုိင္ဟု လည္း 
မဆုိလုိပါ။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ မိဘမ်ားႏွင့္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အတူ 
တကြ ပူးေပါင္းကာ ကြာဟမႈမ်ားကုိတုိတ္ထုတ္ပယ္ရွားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

အိုးပင္းေဟာက္စ္ 
ေက်ာင္းသုိ႔လည္ပတ္ရန္ဖြင့္လွစ္ထားေပးျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိဘႏွင့္ကေလး 
မ်ားသည္ မိမိေက်ာင္းႏွင့္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းဆရာမမ်ားကုိရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေစရန္ႏွင့္ 
ဟ့ဲဒ္စတာ့မွေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ သိသင့္သိထုိတ္ေသာ အခ်က္ 
လက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အုိးပင္းေဟာက္စ္မ်ားကုိ 
ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခါနီးအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ရက္ အစီစဥ္မ်ားအတုိင္း ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။ 

မိသားစုခ်င္းေတြ႔ဆံုပြမဲ်ား 
မိသားစုပူးေပါင္းေတြ႔ဆုံပြမဲ်ားကုိ ေက်ာင္းအသီးသီးႏွင့္ အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္း 
အစီစဥ္တုိ႔မွ လစဥ္ေတြ႔ဆုံက်င္းပပါသည္။ဤေတြ႔ဆုံမႈခ်ိန္တြင္ မိသားစုမ်ားသည္ 
အျခားမိသားစုမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရင္းႏွီးခြင့္ရရွိၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိသက္ဆုိင္ရာ 
ေက်ာင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္မိသားစုပန္းတိုင္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရာအရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။  

ေစတနာလုပ္အားေပးမ်ား 
မိဘမ်ား၊ ကြန္ျမဴနတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားသည္ ေစတနာလုပ္ အားေပး 
ေဖာင္ကုိျဖည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ ဖက္ျဖစ္ခြင့္ရွိပါသည္။ 
ေစတနာလုပ္အားေပးမ်ားသည္ ပုံျပင္မ်ားဖတ္ျပျခင္း၊ အတန္းထဲတြင္ ကူညီ 
ေပးျခင္း၊ အစားစာကူညီျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဘတ္စ္ကားတြင္လုိက္ပါကူေပးျခင္း၊ 
အႀကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ D.O.G.S ပရုိဂရမ္တြင္ 
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ပါ၀င္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ႏွစ္သက္ရာ က႑မွ ပါ၀င္ ကူညီ 
ေပးႏုိင္ပါသည္။သင့္အေနျဖင့္ေစတနာလုပ္အားေပးလုိပါက သုိ႔မဟုတ္ တစံုတ 
ေယာက္မွ လုပ္ေအားေပးလုိသည္ကုိ သိရွိပါက  သင္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ေက်ာင္းသုိ႔ 
ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။  

ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့အတြက္လုပ္အားေပးသူမ်ားသည္အေရးတယူတန္ဖုိးထား
ခံရၿပီး ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ေရရွည္လက္တြလဲိုပါသည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အၿမဲ 
ေစာင့္ၾကည့္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ဒီအတုိင္းလြတ္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ 
ေက်ာင္းတြင္လုပ္အားေပးသည့္သူမ်ား၊ အခန္းမ်ားတြင္လုပ္အားေပးသူမ်ား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္ေတြ႔ဆုံပြတဲြက္လုပ္အားေပးသူမ်ား သည္ ေစတနာ့လုပ္အားေပး 
မွတ္တမ္းစာရြက္ေပၚတြင္ အ၀င္အထြက္လက္မွတ္ထုိးေပးရပါမည္။  

ကေလးငယ္မ်ား၏၀န္းက်င္ႏွင့္အသက္အႏၱရာ္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ 
ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့သည္ ေစတနာ့လုပ္အားေပးမ်ား၏ ေနာက္ခံရာဇ၀င္ကုိ 
စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးမ်ား၏ 
သင္ၾကားမႈ၊ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈ ဓာတ္ပုံ/ဗြီဒီယုိမ်ား ရိုက္ကူးလုိပါက 
အျခားကေလးမ်ား၏မိဘမ်ားခြင့္ျပဳစာမပါရွိပါက အျခားကေလးမ်ားပုံကုိ ရုိက္ကူး 
ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ 

ကြန္ၿမဴနတီပါတနာမ်ား 
ကြန္ျမဴနတီအသုိင္း၀ိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အားေလ်ာ္စြာ မိသားစုမ်ား လုိအပ္ 
သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွၾကေစရန္ ေက်ာင္းအသီးသီးသည္ ကြန္ျမဴနတီမ်ားႏွင့္ 
လက္တြလုဲပ္ေဆာင္မႈရိွၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ု္ပ္တုိ႔၏ ၀န္ထမ္း မ်ား သည္ မိသားစု 
မ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္အကူအညီမ်ားရရိွေစရန္ ဥပမာ အ၀တ္အစား၊ 
ပညာေရး၊ အစားအစာ၊ အလုပ္သင္တန္း၊ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္၊ ဘာသာစကား၊ 
စိတ္က်န္းမာေရး၊ အိမ္/ခုိလႈံစရာေနရာ၊ သြားေရးလာေရး၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညွဥ္း 
ပမ္းႏွိပ္စက္ခံရမႈကုိကာကြယ္ျခင္း၊ကုသျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ညွဥ္း ပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကး၊က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ကေလး 
ထိန္းနည္း၊ အိမ္ေထာင္ပညာေပးျခင္း စသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိရရွိေအာင္ ေသခ်ာေလ့က်င့္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
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ကူးေျပာင္းျခင္း 
အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္းမွ ဟ့ဲဒ္စတာ့မူႀကိဳေက်ာင္းသုိ႔ 
သင့္ကေလးႀကီးထြားႏႈန္းျမန္လွပါသည္။ ကေလး ၃၀ လ ျပည့္ေသာအခါတြင္ 
သင့္အိမ္လည္ေပးေသာဆရာမသည္ အိမ္လည္ျခင္းမွ ေက်ာင္းသုိ႔ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းမည့္အေၾကာင္းကို စတင္ေျပာျပပါလိမ့္မည္။မိဘတေယာက္အေနျဖင့္ 
သင့္တြင္ ကေလးေက်ာင္းတတ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီွမမီ၊ မည္သည့္ 
ေက်ာင္းတြင္ တတ္ခြင့္ရမည္၊ ေက်ာင္းစတတ္ရမည့္အခ်ိန္ႏွင့္မိသားစု၏ဆႏၵ 
စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္အိမ္လည္သင္ၾကားေပးသူမွ သင့္ကေလး၏မူႀကိဳေက်ာင္း အပ္ေဖာင္ျဖည့္လႊာ 
ကုိ ျဖည့္ေပးမည္၊ သင့္ကေလးတတ္မည့္ေက်ာင္းေနရာသုိ႔ေခၚသြားေပးမည္၊ 
ေက်ာင္း တာ၀န္ရိွသူႏွင့္ေတြ႔ဆုံေပးမည္။ထုိသုိ႔အားျဖင့္ အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္းမွ 
ေက်ာင္းတတ္ျခင္းအသြင္ ပံုစံကုိ ေခ်ာေမြ႔စြာကူးေျပာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဤအေရးႀကီးမွတ္တုိင္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင့္မိသားစုအား အကူအ ညီေပး 
လုိပါသည္။  

ဟ့ဲဒ္စတာ့မူႀကိဳေက်ာင္းမွသူငယ္တန္းသုိ႔ 
ေနာက္ႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကာလတြင္ သူငယ္တန္းတတ္ေတာ့မည့္ကေလး၏ မိဘ 
အေနျဖင့္ သင့္တြင္ေမးခြန္းမ်ားစြာရိွပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလး သူငယ္တန္းတတ္ရန္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္၊ မည္သည့္ခ်ိန္တြင္မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္အပ္ရမည္၊ အိမ္ 
တြင္ မည္သုိ႔သင္ၾကားေပးရမည္ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရိွေနပါလိမ့္မည္။ 

ယခုႏွစ္စာသင္ႏွစ္၏ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မိဘဆရာအစည္းေ၀းေခၚေသာခါတြင္ 
ေနာက္ႏွစ္သူငယ္တန္းတတ္မည့္ကေလးမ်ားအား သူငယ္တန္းဆုိင္ရာျပင္ဆင္ျခင္း 
ဖိုင္ထုတ္တထုတ္စီရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအထုတ္တြင ္ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္ 
စာတန္းမ်ား သူငယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ရန္ ျဖည့္ရမည့္ေဖာင္မ်ားပါ ၀င္ပါသည္။ 
ႏွစ္ကုန္ေသာအခါတြင္ သင့္ကေလး၏ စာဖတ္မွတ္တမ္းကုိ ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး 
သူငယ္တန္းတြင္ ထုိမွတ္တမ္းကွိျပသျခင္းအားျဖင့္ သူငယ္တန္းဆရာမသည္ 
ကေလးငယ္ဟ့ဲဒ္စတာ့တြင္ရိွ ပညာေရးအရည္ခ်င္းကုိ နားလည္သိရွိပါလိမ့္မည္။ 

သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအသီးသီးတြင္သူငယ္တန္းတတ္ရန္ျပင္ဆင္ရမည့္ အ 
ေၾကာင္း အရာ မ်ားတြက္ မိဘမ်ားအားေတြ႔ဆုံပြလုဲပ္၍ ေျပာျပပါလိမ့္မည္။ဤ ေတြ႔  
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ဆုံပြတဲြင္ သင့္ကေလးသူငယ္တန္းအတြက္ မည္မွ်အထိအဆင္သင့္ျဖစ္သည္ကုိ 
ထပ္ေလာင္းေျပာျပပါလိမ့္မည္။ မိမိ သိလုိသမွ်တို႔ကုိ ေမးျမန္းသိရွိႏုိင္ရန္ဤေတြ႔ 
ဆုံပြသုိဲ႔မျဖစ္မေနတတ္ေရာက္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ထားပါ။ 

ဤအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကာလအတြက္ သင့္မိသားစုလုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ား 
သိလုိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေမးျမန္းေျပာၾကားလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွအတတ္ 
ႏိုင္ဆုံးပံ့ပိုးကူညီေပးခ်င္ပါသည္။ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပိုမိုသိရိွလုိပါက 
သင့္ကေလးေက်ာင္းသုိ႔ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ဟဲ့ဒ္စတာ့ကြန္ျမဴနတီႏွင့္ 
မိသားစုဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း မိဘ မိသားစု 
ကြန္ျမဴနတီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမန္ေနဂ်ာႏွင့္ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း 
ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။  
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က်န္းမ ာေရး 
က်န္းမ ာေရးရးဆို္ရ မန္ာေန္ေ်  616-453-4145 ext. 2241 

က်န္ းမ ာေရးက ကာက္ာေ  ို ္ ာာေရ က က္မ  ွာ ကို ္ ာ းႏွ း ဆက ္ ိ္ရ ကန ဏရ  
မ် း ျ  ္္က ်ို ္  ကူညီာေပး ျႏွို ္ း ျႏွို ္ ာ  

ကာေ္းမ် းာေက် ို ္ းဏာို ္  ာေက ို္ ျမို ္မ  ရရန ္ ျ  ္ပ ္ျဖည္ပါသည္။  

က်န္းမ ာေရး္းဆကပ္ႏွ်က္မ် း 
ဟ ာ ္ ဏ ာဖည္ ကာေ္းမ် းမူႀကးိဳာေက် ို္း းွာကို္ာဖိူုက္ဏန္းဏဏ ္း ္ကႏွ်းန္မ် း 
ဏာို္ ာေက ို္ျမို္မ ရရကးာေ ရန္ မး မ် းွာကို္ာ္ကဏ္ာ ြဲ၍ ္းဆကပ္ဖည္ာ က်န္းမ ာေရး 
ရးဆိုရ္  ာေ  ို္ာာေရက က္ွာကည္ာရ ္ဆပ္ာေရ ို္ာေပးပ္ျဖညပ္ါသည္။ 

ာေက် ို္းရကးက်န္းမ ာေရးဏ းန္ႏွာ၀ဖည္ 
္းဆကပဖ္ည္ာက်န္းမ ာေရးရးဆိုရ္   ္ာေရး ာေပးျႏွို္းွာကို္ာ 
ကပားိဳို္ာမန္္မ် းာေမးျမန္းမကဏဖ္ းျႏွို္းဏးဆ္ကးဆျပိဳ္ဆပ္ပ္ျမညပ္ါသည္။ ဖို္ာကာေ္း 
၏က်န္းမ ာေရးရးဆို္ရ  ဖး  းဖို္ာဖည္မ် းကးဆ ာေက်း်းူးျပိဳြဲ၍ ကႏွန္း ဏ းန္ႏွာ၀ 
ရရ မ ာ၀ ာေျပ ျပာေပးာေ ္းဆပ္ျဖညပ္ါသည္။ 

ာေက ကပ္္ျကာေျႏွာေနမ် းဏႏွဆႏွဆျ  ာ္ေပစျ  ္ပာ းမ ရကးာေနပ္ျက 
ဖိ္ုာကာေ္းက း ာေက် ို္းဖးဆ္္ ႏွာို္ာ မျပိဳွားဆို္ ာေွာက ို္း ဖး  းာေ ္းဆပ္ျဖည္ပါသည္။ 

1. က ကာက္ာေရးမ် းကႏွ်းန္မ ီးဆး  းျႏွို္းမရကး္ က်ို္ ဖးဆ္မဟဆဏ ္ းဆးရန္မ္းဆ 
ာေွာက ို္းကာေ  က္  း  ရာကမ္ာေပးွားဆို္္က်ို္ 
ဖိ္ုာကာေ္းက း ာေက် ို္း ဏဏရ္န္ ္က္မႏွာ၀ွားဆို္ပ္ျပါသည္။ 

2. ကာေ္း၏ပာ၀ဆမကန္က်နး္မ ာေရး  ္ာေရးမ မကဏဏ္မ္းကးဆ ာေပးရမည္ာရက ္က ္
ရက ္၃း ာေက် ္ဖာ းာေဖ  ကာေ္းမ် းကးဆ ာေက် ို္းမက ဆဏ္ပက ္  းရ 
မည္ျ  ္ဖညပ္ါသည္။မူႀကးိဳရာက္ကာေ္းမ် းကဏာက္ ၁၂ ္ ကဏာို္း 
က်န္းမ  ာေရး  ႏ္ွ်ကက္းဆ ာေပးရမည္ျ  ္္ျပးီၿပီး၊ ဖာ၀ဆးွာက ္ာေက က္ ကာေ္းိုက ္
မ် းကဏာက္မူ ၆ ္ကဏာို္း   ္ းာေဖ  
က်န္းမ ာေရးမကဏ္ဏမ္းကးဆ ာေပးရမည္ျ  ဖ္ည္ပါသည္။ 

ကာေ္းမ် းာေက် ို္းကပာ္ေဖ ကႏွ္ျဏာို ္ ဟ ာ ္ ဏ ာရာ၀ဆးဖးဆ္ ာေက က္ပ္ျ  ရာက ္
  ဏမ္းမ် း ာေပးကပရ္ပ္ျမညပ္ါသည္။ 
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• ႏွွာၺ က်န္းမ ာေရး  ္ာေရးမ မကဏဏ္မ္း(ရဆပ္ႏွွာၺ ) – မူႀကးိဳကရာကက္ာေ္း 
မ် းဖည္ ၁၂ ္ဏႏွ္ျက်န္းမ ာေရး  ္ာေရးမ ျပိဳရပ္ျမည္ပါသည္။ ာေမား မက ွာက ္ွာက  ္
ကရာက္  းမက မူ ္းဆကပဖ္္းဆ   ာ္ေရးမ  မွာက ႏွိျပိဳရပ္ျမညပ္ါသည္။ 

• ဖာ းပးဆးမ  းရနပ္ာ၀ဆမကန္  ာ္ေရးကဆဖ  ္ာေရးျႏွို္း - ကာေ္းဏွာက  ္
ကရာကမ္က ြဲ၍ဖာ းရရ းနွ္ာကို္ာျပရမည္ျ  ္္ျပီး ကာေ္းမ် းဖည္ ၆ 
္ဏႏွ္ျ ဖာ းဖရရ းန္ွာကို္ာျပျႏွို္း ဖာ းဖန္္ရကို္းျႏွို္းဏးဆ္ကးဆ ျပိဳရပ္ျမည္ပါသည္။ 

• က်န္းမ ာေရးရ နွာကို္ာဟ ာ ္ ဏ ာက်န္းမ ာေရးဏ းနႏ္ွာ၀ဏးဆ္မက ွာက  ္း္ က 
ွာက း က ရာ၀ဆွာကို္ာကျမို္က ငာ၀ဆမ် းကးဆ   ္ာေရးာေပးပ္ျဖညပ္ါသည္။   ္ာေရးမ ဏာို ္
မာေက ို္ျမို္ႏွ ာပ္ျက ကာေ္းမး  ာ၀ဏာို္ကာေွာက ို္း ွာက းမည္ျ  ္္ျပီး 
္းဆကပဖ္ည္ာ  ္ာေရးမ မ် း ကးဆ ဖက္ရးဆို္ရ  ာေရးႏွန္း ဖးဆ္ ရက္္ က ္
  ္ာေရးာေရ ို္ရာက္ာေပးရပ္ျမည္ပါသည္။ 

• ကျႏွ း  ္ာေရးရမည္ာကရ မ် း - ာေဖားာေပ္ျို္ႏွ း်န္ျႏွို္းၿပီး၊ 
ကာေ္းကးဆက္ကာေ္းႏွ း်န္ွာကို္ာကရပ္ကဏးဆို္းကဏ ၿပီး၊ ာေဖား  ဏာို္ ႏွ ပ္ျးို ္
မ ပမ ိ  ဖညဏ္းဆ္ကးဆ ကႏွိုက္ မ  ္ာေရးႏွ ာရာေဖးပ္ျက 
  ္ာေရး ာေပးရပ္ျမည္ပါသည္။ 

္က္ာေရးျႏွို္း 
ကာေ္းမ် းၿပီး၊ရရ မမ် းွာကို္ာ္ဆပ္က းာေပးမ် းဖည္ ာေက် ို္း/က္ဆပဖ္းဆ္ာေရ က္ရကး 
ဖည္ွာကို္ာ ဏျပးိဳိုန္က္္ က္ာေရးျႏွို္းၿပီး၊ က  မ  းမီ/  း္ျပီးၿပီး၊ က  ကးဆိုဏ္ာက္္ျပီးဏးဆို္း 
္က္ာေရးျႏွို္းၿပီး၊ ကးမ္ဖ ဏဏ/္ကာေ္းာေဖးႏွာ၀္ ၿပီး၊ ဖာ းဏးဆဏ္္ျပီးဏးဆို္းၿပီး၊  ာဏ္ းဆာေဖ  
ကရ းဏ ိဳမ် းကးဆိုဏ္ာက္္ျပီးဏးဆို္းၿပီး၊ ကျပို ္ကဏ္ာို္ာေရ ာက  းျႏွို္းၿပီး၊ ကးမာ္ေမား 
ဏးရး ၦ န္မ် းကးဆို္္ျပီးဏးဆို္းၿပီး၊ ္က္ကးပမ္် းႏွၽာပ္္ျပီးာေန က ္
္က္ဖညည္ ပ္ဏ္ာေပာေရ ာေနျႏွို္းဏးဆ္ ျ  ္ပ်က္ႏွ ာပ္ျက ္က္ာေရးရမည္ပါသည္။  

ွားဆို္ိုာ၀ဏက  ာ၀ွာ န္းကဏးဆို္းကက ကကာက္ 
းန ္မ္းမ် းက း္ာ၀ဆးဖည္ ာေဖားွာကို္ာပဏဖ္ဏ္ာေဖ  ဖးဆ္မဟဆဏ္ ကူး ကာ္ေ ာေဖ  
ပ ၥည္းမ် းကးဆိုဏ္ာက္ရ ဏာို ္ ွားဆို္ိုာ၀ဏက  ာ၀ွာ န္းကဏးဆိုး္ႏွ်မကဏ ္ းဖည္ာ ကက  
ကကာကက္းဆကဖာ၀ဆးျပိဳပ္ျဖညပ္ါသည္။ ာေဖားွာကို္ာကးူ ကာ္ေ ဏဏ္ာေဖ ပ ၥည္းမ် းကးဆ ာေရ ္ေ္ျ 
ပးဆး ရကးဖညဟ္ဆဖဏ္မကဏ ္ းဖည္ပါသည္။ ႏွွာၶ ကးဆက္မက ာက္ာေဖ မညဖ္ည္ာကရည္ မ်းိဳးကးဆ 
မရးဆ းာေဏာ္ကးဆို္ဏာကရ္မညရ္းဆပ္ျက မးမးကးဆက္ကးဆက္ကက ကကာက္ပ ၥည္း ကးဆ ာေရကး 
းီး ာ  ဖာ၀ဆးရပ္ျမည္ပါသည္။  
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ဖန္္ရကို္းာေရးွာကို္ာပးဆးဖဏ္ာေရးရည္ 
  းပာ ွာကို္ာ ကျႏွ းမ်က္ွာက ျပို္မ် းကးဆ ကဖာ၀ဆးျပိဳ္ျပီးဏးဆို္း ပးဆးဖဏာ္ေရးရည္ျ ို္ာာေရး 
ရမည္ပါသည္။   းပာ ွာကို္ာကျႏွ းမ်ကွ္ာက ျပို္မ် းကးဆ က  း  ႏွို္းက်ို္းျပိုရ္ိုရ္န္ကဖာ၀ဆးျပိဳ 
မညရ္းဆပ္ျက ပးဆးဖဏာ္ေရးရညဏ္းဆ္ျ ို္ာာေရကးးီး ာ ာေရးာေွာက ဖန္္ ိုာ္ေပးရမည္ပါသည္။  

ပ္ျး ပ္ွာကို္ာကးဆကိ္ုာ၀ဆ  းာေဖ  ဖးဆ္မဟဆဏ ္ ႏွွာၶ မက ီးက်ဖည္ာ ကရညဏ္ႏွဆႏွဆ ွာကို္ာ 
 း  းာေဖ  ကရဆပမ္် းကးဆ ပးဆးဖဏ္ာေရးရည္ျ ို္ာ ဖန္္ ို္ွားဆို္ရန္ကဏာက ္ဖးဆ္ မဟဆဏ ္
ျပန္္ည္ကဖာ၀ဆးျပိဳျႏွို္းမဏးဆို္မီကႏွ်းန ္းပာ၀ဆးႀကီးဏ ႏွဆဏာိုဏ္ာို ္  ဆပာ၀ဆ  းရကး ရ 
မညပ္ါသည္။ကငဆပ္မ် းကးဆ ကပဏ္ းဏ္းဆဏႏ္ွၽာဏ္ာေရးာေွာက ပ္ျဖည္ပါသည္။ ာေပက ာ်၀ာေဖ ႏွ္ျဏးဆို္း 
္ည္းာေရးာေွာက ာေပးပ္ျဖညပ္ါသည္။  

မာေဏ ္ဏရျ  ္ျႏွို္းၿပီး၊ ိ္ရ ျ  ္ျႏွို္းၿပီး၊ႏွးဆက္ရန္ျ  ္ျႏွို္းွာကို္ာ ် းျႏွို္း 
ာေက ကာ္ေ  ္ျပပ္ျကျ  ္ပ်က္မ် းကဏာက ္ဟ ာ ္ ဏ ာမက ဖိုွ္ာကို္ာ 
မ ္ရကး္ေန္္ ူ္မ  ာေ  က္ပာ၀ာာေရးရ နာေႏွစ ီကးပ္ႏွ်္ကက ္္ရာ၀ဆးရကး ္းဆို္ ို္ရ နဖးဆ္ 
ရက္ဖာကဖ္ဏို္း ပးဆ္ရန္ ဏ းန္ရကးပ္ျဖည္ပါသည္။ 

 ဖိ္ုာကာေ္းာေပ် ကရ္ာ၀ဆး ဖးဆ္မဟဆဏ္ႀကည္ာာေပးဖမူရကး 
 ပာ၀ဆမကနမ္ဟဆဏာ္ေဖ  းာေဏာ္မ ကမ ႏွို္းဏာိုပ္္ျးို္ျႏွို္း 
 မီးာေ္ ိုမ္ ျ  ္ပာ းြဲ၍မီး္ျိုးမး္ျႏွို္းၿပီး၊ဏာို္ကဖက္ရာ၀ းျႏွို္း ဖးဆ္မဟဆဏ္     
              ပ ၥည္းရာ၀ဆးရာ၀ းျႏွို္း 
 ဏ ာ၀ဆဏႏွဆာေွာက ို္ာကွာ့ရ က္ာေ း ာက္ာေပ္ျက္္ ဆပာ္ေရ ို္ျႏွို္း 
 ဖို္ာကာေ္း ိ္ရ ကန ဏရျ  ္ျႏွို္း 
မာေဏ ္ဏရျ  ္ပာ းမ ာေွာက ို္ာ ဖို္ာကာေ္းကန ဏရျ  ပ္ာ းႏွ ာပ္ျက မာေဏ ္ဏ ရ 
ျ  ္ပာ၀ဆျ  ္နညး္ွာကို္ား ိ္ရ မကဏဏ္မ္းာေက ္ပီကးဆ ပးဆ္ာေပးပ္ျမညပ္ါသည္။ ိ္ရ ာေွာက ို္ာ ကာေရး 
ာေပစာေရးကဆဖမ ႏွာ၀ကရူပ္ျက ာေက် ို္းးန ္မ္းဖည္ ၉၁၁ ကးဆာေႏွစရးဆ္ျပီး ဖို္ာကးဆ 
္ည္း ဆန္းာေႏွစပ္ျမည္ပါသည္။ ဖို္ာကးဆရကဖ္ာက္ြဲ၍မရႏွ ာပ္ျက ဖိုာ္ေပး  းဖည္ာ ကာေရး 
ာေပစရကဖ္ာက္ရမည္ာပဆ္ေုးိဳ္္မ် း ာ၀ ရကဖ္ာကပ္္ျမည္ပါသည္။ဖို္ဖည္ ာေက် ို္းဖးဆ္ 
မ ာေရ က္္  ွားဆို္ပ္ျက ဖို္ာကးဆက္  းာေက် ို္းးန ္မ္းဖည္ ာေရးရာ၀ဆဖးဆ္ ဖို္ာကာေ္း 
ကာေ  ္ကျ  ္္းဆကပ္္ျဖာ းပ္ျမည္ပါသည္။ 

 

 ် းန ျႏွို္း 

မူ္ကာေျႏွ းဆက ္
ဖို္ာကာေ္း ် းန ႏွ ာပ္ျက ကျႏွ းကာေ္းမ် းမကူးာေ ရန္ွာကို္ာဖို္ာကာေ္းကကး်ိဳးက 
ဏာက္ ကးမဏ္ာို္ပို္ာေနာေ ပ္ျပါသည္။ ကကက္ြဲ၍ ာေက် ို္းဏဏ္ း္ ် းန မ ျ  ပ္ာ းႏွ ာပ္ျက မး 
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 ကဆပ ္းန္းဖူက း ္ ာေရ က္ာေႏွစကရူန္ ကာေွာက ို္းွာက းပ္ျမည္ပါသည္။ ဖို္ာက းရက္ 
ဖာက္ြဲ၍မရႏွ ာပ္ျက ဖိုာ္ေပး  းာေဖ ကာေရးာေပစရကဖ္ာက္ရမည္ာ ဖူမ် း ာ၀ရက ္
ဖာက္ကာေွာက ို္းွာက းာေႏွစကႏူွးဆို္းပ္ျမညပ္ါသည္။ 

ကးမ္္ည္ဖို္ွာက းျႏွို္းက ီက း္ 
ဖို္ကးမ္ရကးကာေ္းာေန းဆိုမ္ာေက ို္းျ  ပ္္ျက 
ဖို္ာကးမဖ္းဆ္္ ာေရ ကဖ္ို္ွာက း ာေပးဖရူရ မွာကို္ာဟဆမ္း  ္ရ က္ာေ္းမ် း
ကက း်ိဳးကဏာက ္ ကာေ္းရရ မ ာ၀ ရက္ႏွ်းန္း ်ဏဖ္းမ္း္ျပီး 
ကျႏွ းဏရက္ျပန္္ ည္က  း းဆးဖို္ရန္ ဏာက္ ရက္  း ကပားိဳို္ာမန္္ ျပည ္
္ည္ကရူပ္ျမညပ္ါသည္။ 

ကာေ္းာေက် ို္းမပးဆ္ပ ကးမ္ဏာို္ာေနရမည္ ဖးဆ္မဟဆဏ္ 
ဟဆမ္း  ္ရ ္ ်ဏ္ဖးမ္း္ျပီး ရက္က  း းဆးရမည္ာကာေျႏွကာေနမ် း 

• ကာေ္းက ် းဏဏ္ျႏွိုး္ ဖးဆ္မဟဆဏ ္ ္ည္ာေႏွ် ို္းန ၿပီး၊ ာေက ာကန္ၿပီး၊ 
းမ္းာေ္က် ာေဖ ကႏွ္ျၿပီး၊ 

• ၂၄ န ရီကဏာို္း ကာေ္းိုကဖ္ည္ ွာက ္ႀကးမ ္က္မနည္း 
ာေက ာကန္ ျႏွို္းၿပီး၊ းမ္းာေ္က် ျႏွို္းျ  ္ပာ းာေဖ ကႏွ္ျၿပီး၊ 

• ကာေ္းက ် းးိုၿ္ပီး၊ကို္ျပို္ က းကာ၀ျႏွိုး္ွာကို္ာာေနမာေက ို္းပာ၀ဆာေပ္ျက္ျႏွို္းၿပီး၊ 
• က ် းကူး ကႏ္ွာ၀ရွားဆို္ဖည္ဟဆ ဖာ၀ဖကးို္ာေဖ ကႏွ္ျ ဖးဆ္မဟဆဏ ္

ကူး က္ႏွာ၀ရာေဖ ကႏွ္ျၿပီး၊  
• ရရ းနမ္က ာေက် ို္းဖးဆ္ျပန္ဖာ းွားဆို္ာေွာက ို္းႏွာို္ာျပိဳ   ဖးဆ္မဟဆဏ ္

ကာေ္းိုကဖ္ည္ ပးဆးဖဏ္ာေရး  ဏိုဖ္ာ၀ဆး ာ ္ျပီး ၂၄ 
န ရီွာက ္ျပးီာေန က္ ာေက် ို္းဖးဆ္ျပန္္ ွားဆို္ပ္ျဖညပ္ါသည္။  

ာေက် ို္းဏာို္ာေရးဏးဆဏ္ျႏွို္း 
ရရ းန္၏ႏွာို္ာျပိဳမးန္္  မပ္ျပ  ဟ ာ ္ ဏ ာကာေနျ ို္ာ ကာေ္းမ် းကးဆ ာေရးဏးဆဏႏ္ွာို္ာ 
မရကးပ္ျပါသည္။ ဖို္ာကာေ္းက းာေက် ို္းဏာိုာ္ေရးဏးဆဏ္ရန္္ းဆကပ္ႏွ ာပ္ျက ဖိ္ုာကာေ္း 
ဏဏ္ဖည္ာာေက် ို္း၏ႀကီးႀကပာ္ေရးမ း ာ၀ရက္ဖာက္ကာေွာက ို္းွာက းပ္ျပါသည္။ 
ဖို္ာက ာေ္း ၏ာေက် ို္း္ာက္ကးပ ္ ဏာို္ ာေဖ ကာ္ေရး ည္ာမာေပး္းဆကပ္္ျွာကို္ာပါသည္။ 
ဖို္ာ ကာေ္းက း္ည္း ာေဖ က္ာေရး ည္ာမကဖူာ းပ္ျာေ ွာကို္ာပါသည္။  

္ကး်ိဳ္းကက္ းန္းဖးမ္းျႏွို္းကးဆက်ို္ာဖာ၀ဆးျႏွို္း  
ဖို္ာကာေ္းဏဏ္ာေနာေဖ ာေက် ို္းဏာို ္ HIPPA 
(က်န္းမ ာေရးကိုရ္ းရန္္ ္ရးဆိုရ္  ျ န္္ာေးျႏွို္းွာကို္ာာေ  ို္ာ းန္းျႏွို္းရးဆို္ရ းပာေ ပဆ မ္) 
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ကာေွာက ို္းကးဆ မး မ် းဏာက ္
ာေွာက ္ျပ ဖိုပ္ဆန္းဏာိုက္ပ္  းာေ  ္ျပ  းပ္ျ္းမ္ာမညပ္ါသည္။ 

ဖာ းဏးဆဏ္ျႏွို္း 
ကာေ္းမ် းဖည္ ာေက် ို္းဏာိုရ္ကး း္ ာေက် ို္းဏာိုဏ္ာေန္ဏႏွ္ျဖာ းဏးဆဏရ္ပ္ျဖည္ပါသည္။ 
ဖဏူးဆ္ းဆို္ႏွာ၀ဆ  းပာ ဏာို ္းဆို္္ ်က ္ ႏွာ၀ဏာို္းပးဆးမမ းကို္း ိုွ္ားဆိုဖ္မက်ကို္း ို္ရနဖ္ာ း 
ဏးဆဏ္ွာကရပ္ျဖညပ္ါသည္။ကာေ္းဏးဆို္းဏာို္ ဖဏူးဆ္ကမည္ာေရး  းာေဖ  ဖာ းဏးဆဏဏ္ာ၀ကးဆ 
  းရကးာေပးပ္ျဖညပ္ါသည္။ ဖာ းဏးဆဏဏ္ာ၀မ် းကးဆ ဖာ းဏးဆဏဏ္ာ၀ႏွာကဏ္ာို္ ည္ာ္်က္ 
ကာေ္းမ် းမမကွီားဆို္ာေဖ ာေနရ ဏာို္ ာေဖႏွ် ဖးမ္းရည္းာေပးပ္ျဖည္ပါသည္။ ဖာ းဏးဆဏဏ္ာ၀ 
မ် းကးဆ ဖာ၀ဆး္ဏႀကးမ္   ဖိုွ္ာက ဏ္ာေ္က် က္္ာ၀ဆး ္ ္ ကက္ကဖာ၀ဆးျပိဳာေ ပ္ျဖညပ္ါသည္။ 

ာေန္ း္္ ပ္ရက းမ မကဏ္ဏမ္း 
ဤမကဏဏ္မ္းာေ  ိုက္းဆ 
ရို္ႏွာို္ပးဆဏက္ာေ္းိုကမ္် းကဏန္းကဏာက္ ာေဖ ္္ည္း ာေက ို္းၿပီး၊ 
 ပ္ျကရ္ကက္မူႀကးိဳကာေ္းိုကမ္် းကဏာက္ ၎ဏးဆ္၏မး မ် းမက ာေဏ ို္းရးဆ 
ႏွ ာ္က်ို္္ ည္းာေက ို္း  ျ ည္ာရဖည္ာာေ  ို္ျ  ္ပ္ျဖည္ပါသည္။ ကာေ္းကဏန္းပးဆိုရ္ရ မမက 
ဏာေန္ဏ ္ ပ္ရက းမ မ် းကးဆ မကဏဏ္မ္းဏို္ျ ည္ာ ာပ္္ျပီး ကာေ္းမ် းမး  ာ၀ 
ျပန္္ည္ာေပးကပပ္္ျဖညပ္ါသည္။ ပ္ျးို္ာေဖ ကာေွာက ို္းကရ မ် းမက  

က  း  ၿပီး၊ ဖာ းရည္  ွာကို္ာွားဆ္ ူးဏးဆဏ္ျႏွိုး္ 
ကာေ္းာေဖးႏွာ၀ းဆက္ပ္ျ္ ာေပးျႏွို္းွာကို္ာမ ို ္ာန္္ကႀကးမ္ာေရ 
ကးပ္ က္ျႏွို္း 
ကာေ္းရရ မမက ဖို္ာက းဖးာေ ္းဆာေဖ ကာေွာက ို္းကရ မ် း  ဖည ္
ဏးဆ္ျ  ္ွာကပ္ျဖညပ္ါသည္။ 
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အဟာရတ ိုတ္ေ ကၽြး ျ္ြ 
အဟာရဆ ိုျ္ရာပ႐ို ိုဂရမမ္န္ေနဂဂာ 616-453-4145 ext. 2221 

 ကၽြႏ ို ္ပ ္တ  ို ိုပန ္ ြတ ိုျ ္မ မာ  
 ေလြမဂာြ  ေ ဂာျ ္ ြတၽျ ္အဟာရေ က ၽ ြ  း ျ ္ ြ ၊  

အစာေးပစာမဂာြေ က ၽ ြ း ျ ္ ြ း ျ ္ ္းျခင့္  မ  မ  အ မ ္မ မာေနန က ္းျခင့္န ို ိ ခစာြ းပ ပ ြ  
လၽပ ္လပ္ေပဂာ ္ရ  ျ ္စ ၽာပာာနျ္င္ းပ ပ ြေအာျ ္ းမျ ္မ မရရ မ  ရန ္ း စ ္ပ ္ျနာ္ပါသည္။  

ပ႐ို ိုဂရမ္အလ ို ္အစာမဂာြ 
 ေလြမဂာြနာ္ မ မ ရရမ ေနာပ႐ို ိုဂရမအ္မဂ မြစာြေပ္ျပမတ္ာ္းပပြ အစာရရမ ရာ - 

 

အစာြစာစာရျ္ြ 
• လစဥ္ ကၽြႏို္ပ္တ ိုို႔ပဆ္ ိုိုတ္ၽျ္ေ ာ္းပဖာြပ္ျနာ္ပါသည္။  www.hs4kc.org 
• လစဥ္အ န္ြတ ိုျ္ြတၽျ ္ပဖ္ာြန က္းျခင့္န ိုိ အ မ္န ိုိလာ္ြပ္ျြေပြပ္ျနာ္ပါသည္။ 
• ဟက္းျခင့္ိ္ုစတာ္းျခင့္နတ္မမတ္စာ္ြမဂဥ္ြမဂာြြႏမျ္္းျခင့္ ေလြလ္လ ပြအဟာရေစာ

စာျ္္းျခင့္ေရမာ ္ေရြပ႐ို ိုဂရမအ္ ၽကိတ ိုိ စိုေပ္ျျ္ြးပပြေရြဆၽကပ္ျနာ္ပါသည္။ 
• နလ ာြ၊အဆပြႏမျ္္းျခင့္ဆာြမဂာြပ္ျ႔ျ္မမနာ္ြးပပြ ဂန္ြမာေရြြႏမျ္္းျခင့္ာပာ တ္နာ္္းျခင့္ 

အဟာရးပာ္္းျခင့္႔နာ္္းျခင့္ စာြစရာအမဂ မြမဂ မြ  ို ေ ကၽြေမၽြြႏ ိုျ္ရနရ္ာ္ရၽင္၊ 
• အလဂဥ္ြနျ္္းျခင့္နလ ို မတ ္ၽကးပာြေနာငဥ္ေ ဂြမမအလ ို ္ စာြစရာမဂာြ 

  ိုလာ္ြ ေ ကၽြေမၽြပ္ျနာပ္ါသည္။ 

အ မလာန္ျ္ၾ ာြး ျ္ြပ႐ို ိုဂရမ ္ တေန ိုန္အတန္ြ ေနိတ႔ ္အတန္ြ 
• တလြႏမစ္လ  မ ္ေလြမဂာြေတၽ

တၽိဆခိုပၽက 
• အ မ္လာန္ျ္ၾ ာြး ျ္ြတၽ

တၽျတ္လတလ  မ ္

• မန ္စာ 
• ေနိလ

လာ္စာ 
• နၽာြရ

ာ္စာ 

• မန ္ပ ိုျတ္တလ္မဂျ္ - 
မန ္စာြႏမျ္္းျခင့္နၽာြရာစ္ာ 

• ေနိလာတ္တန္္မဂာြ- 
ေနိလာစ္ာြႏမျ္္းျခင့္နၽာြရာ္စာ 
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အတနြ္ဖကတၽျ္အစာြစာေ ကၽြ ဂ န္ 
• အစာြစာြႏမျ္္းျခင့္နၽာြရာ္စာမဂာြ  ိုေ ကၽြစဥ ္  ေလြမဂာြ  ို မ မ အ မတ္ၽျ ္

စာြန က္းျခင့္န ိုိ ခစာြေစရန္ စာြပၽကစပေစး ျြ္၊ မ မ ဘာနာ  ္ြ ပ္ေစး ျ္ြ၊ 
အး ာြစာြပၽကတၽျဖ္ ိုျ္ေနေနာ ေလြမဂာြြႏမျ္္းျခင့္မ မ စာြေနေနာ အစာြစာ 
မဂာြအေၾ ာျ္ြေးပားပေ႔မမဂေစး ျ္ြ၊ စာြးပပြပ္ျ  မ မ ေနရာ  ို 
နန္ိရမျ္ြ ေစး ျြ္တ ိုိ  ို းပမလိုပေ္စပ္ျနာ္ပါသည္။ 

•  ေလြမဂာြ  ို အစာြစာနစမ္ဂာြြႏမျ္္းျခင့္မ တဆ္ ္စာြေစပ္ျနာ္ပါသည္။ 
န ိုိေနာ္  အတျ္ြအအမမမးပမလိုပ္ပ္ျပါသည္။ 

•  ေလြမဂာြ ဆာေလာျ္မမ  ိုေးပေပဂာ ္ေ ဂနပ္ေစရန္ မ႔ေနြပ္ျ  
ဖပဖ္ာ္္းျခင့္စာြြႏ ိုျ္ပ္ျနာပ္ါသည္။ 

• အစာြစာမဂာြ  ို ဆိုေပြ၊ ိုဏ္ေပြအေနး ျ္္းျခင့္မနခိုြပ္ျပါသည္။ 
• ဆရာ႔နာ္ န္ၾ ာြ ဂ ္း ျ္္းျခင့္ အဖ္ြအစာအဟာရမဂာြ  ိုေ ကၽြေမၽြရန္ 

လ ိုအပေ္နာ  ေလြမဂာြအတၽ ္ ေနရာဖ ိုျ ္ျ္ြလိုပေ္ပြပ္ျနာပ္ါသည္။  
• ရျ္ ၽျ္ပ ို  ္ေလြျငမ္ဂာြအတၽ  ္ ရင္ိုပမ တ္ေ ာ္းမၿလာ  ို 

တ ိုတ ္ ေပြပ္ျမာပ္ါသည္။ 
 ဂန္ြမာေရြအရဆရာ႔နာ္ န္ၾ ာြ ဂ ေ္ပြဖာြနာ္္းျခင့္ 
အဖ္ြေ ာ္းမၿလာမဂာြတ ိုတ္ရမာ္္းျခင့္ ေလြျင္မဂာြ  ို အဖ္ြေ ာ္းမၿ 
လာတ ိုတ္ေပြပ္ျနာပ္ါသည္။ 

• မ ဘမဂာြနာ္ ရျ ္ၽျ္ပ ို  ္ေလြျငမ္ဂာြအတၽ န္န္ိရမျ္ြေနာြႏ ိုိဘ္ြ 
နခိုြဘ္ြ  ို ေနိ စဥ္ ေပြရ မာ္း စ္းပပြ ဖ ိုဘ္ြမဂာြး ျ္္းျခင့္တ ိုတ္ေပြပ္ျမာပ္ါသည္။ 
ဖ ိုြႏ ိုိဘ္ြမဂာြတၽျ္  ေလြုေရမိနာမာ္ြႏမျ္္းျခင့္ေနာ ဆ္ခိုြနာမာ ္ ို ေရြ 
 ပဖ္ာြး ျ္ြအးပျ္ ေနိစၽကြႏမျ္္းျခင့္တ ိုတန္ာ္္းျခင့္အ ဂ န္  ိုပ္ျ ေရြဖာြပ္ျမာ္ပါသည္။ 

အစာြစာဆ ိုျရ္ာအေတၽိလ ခိုမဂာြ  ို ပခိုမမန ္ဂ န္မဂာြေတၽိလ ခို ၽျ္္းျခင့္ေပြဖာြန က္းျခင့္န ိုိ နၽာြ 
ရာ ္ စားပျဆ္ျ္ေနာအ ္ျတၽျလ္ာ္ြ  ္  ိုျ္ြ ာ နတ္ ိုိ ္ာပေပြေနာ နၽာြရာ ္
စာ မဂာြ  ို စာြေစပ္ျနာ္ပါသည္။ အစာစာြးပပြေနာ တ္ၽျ္  ေလြမဂာြ  ို နၽာြတ ိုတ ္
ေစပ္ျနာ္ပါသည္။ 

အစာြစာမဂာြ  ေလြ န္ြန ိုိနင္လား ျ္ြ 
 ေလြမဂာြြႏမျ္္းျခင့္ တ ိုို ပတ္႔န္ြ ဂျ္ ေဘြ ျလ္ခိုး ခမေစေရြအတၽ ္ မ နာြစိုမဂာြ  
ြႏမျ္္းျခင့္ ဆရာမမဂာြနာ္ အစာြအေနာ မ္ဂာြ ေ ဂာျ္ြန ိုိ င္ေဆာျလ္ာ ၽျ္္းျခင့္မရမ ပ္ျပါသည္။  

မ နာြစိုမဂာြနာ္ ေဘြ ျ္ြလခိုး ခမးပပြပ္ျ႔ျ္ြႏ ိုျ္နာ္္းျခင့္နာ္ြလမ္ြ  ို  အတန္ြပ ိုျ ္ ဆ 
ရာမ န ိုိမဟိုတ္ ေ ဂာျ္ြလ ပြလ ပ္ေရြမမြဖခ င္ေဆာျလ္ာြႏ ိုျ္နာ္္းျခင့္ ေမြးမန္ြ ေးပာ 
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ဆ ိုေစလ ိုပ္ျနာပ္ါသည္။  ေလြြႏမျ္္းျခင့္အတန္ြဖကတၽျ္ေနေပြး ျ္ြး ျ္္းျခင့္ ပ္ျ႔ျ္ြႏ ိုျန္လ ို အစာ 
မဟိုတန္ာ္္းျခင့္စာအိုပလ္ိုပ္းပပြအတန္ြန ိုိေပြအပ္း ျ္ြ စနာ္္းျခင့္နာ္ြလမ္ြမဂာြး ျ္္းျခင့္ 
ပ္ျ႔ျ္ြႏ ိုျ္ပ္ျနာပ္ါသည္။       
အဟာရဆ ိုျ္ရာမန္ေနဂဂာြႏမျ္္းျခင့္ေတၽိဆခိုးပပြ အဖ္ြအစာေၾ စာ၊  ိုင္အေလြ ဂ န္၊ 
အစာမတာ္္းျခင့္၊ အ မ္မမာေ ကၽြနာ္္းျခင့္အစာပခိုစခဆ ိုျ္ရာတ ိုိ  ို ေဆၽြေြႏၽြာမ ြႏ မျ္ြြႏ ိုျ္ပ္ျနာ္ပါသည္။ 
အစာြစာစာရျ္ြဖာ္္းျခင့္နၽျ္ြး ျ္ြအေတၽိလ ခမမဂာြေးပားပး ျ္ြတ ိုိ းပမလိုပလ္ ိုပ္ျ  အးမက 
လ  မဆ ိုပ္ျနာ္ပါသည္။ နျ္္းျခင့္အလ ခအင္အဆမဂာြ  ို အတန္ြပ ိုျဆ္ရာမ၊ အ မလ္ာ္ဆရာမ 
န ိုိမဟိုတ္ အဟာရဆ ိုျ္ရာမန္ေနဂဂာဖခ အ ဂ န္မေရၽြေးပားပြႏ ိုျ္ပ္ျနာပ္ါသည္။ 

မ  ျြ္ႏ ိုိိတ ိုတ္း ျ္ြ 
 န္ိေ ာျတ္ပဟက္းျခင့္ိ္ုစတာ္းျခင့္နာ္  ေလြျငမ္ဂာြအာြ မ  ျြ္ႏ ိုိတ ိုတ္း ျ္ြအ ဂ မြေ ဂြ 
ဇ္ြ  ို အန မမတ္းပမ ေဖာ ္ ခအာြေပြပ္ျနာ္ပါသည္။ မ  ျ္မဂာြအတန္ြန ိုိလာေရာ ္က္၍ 
မ မ  ေလြအာြြႏ ိုိတ ိုတရ္န္ ေနရာလာ္ြဖာြေပြဖာြန က္းျခင့္န ိုိ ာမစ္ဖာြေနာ 
မ  ျြ္ႏ ိုိရာ ္ ိုလာ္ြ ေ ဂာျ္ြန ိုိလာေပြြႏ ိုျ္ပ္ျနာ္ပါသည္။ 
 

းမ မိးပအ ၽျ္္းျခင့္အေရြ 
းးမမ  မမိိးးပပဆဆ  ိုိုျျ္ရ္ရာာအအ  ၽၽျျ္္္းျခင့္္းျခင့္အအေေရရြြြႏြႏမမျျ္္္းျခင့္္းျခင့္  အအေေမမရရ    နန္စ္စ  ိုို  ္ပ္ပဂဂ  မမြြေေရရြြ႔႔နန္လ္လ  ပပြြးးာာနနအအ  ္ဥ္ဥပပေေိုို  
((UUSSDDAA))  အအရရ  စစ  ိုို  ္ပ္ပဂဂ  မမြြေေရရြြပပစစစစာာ္ြ္ြမမဂဂာာြြြႏြႏမမျျ္္္းျခင့္္းျခင့္နန  ္ဆ္ဆ  ိုိုျျ္ေ္ေနနာာ  ေေအအဂဂဂဂျျ္စ္စပပ႐ို႐ိုခခိုိုြြမမဂဂာာြြ၊၊  
႔႔နန္ဖ္ဖမမ္ြ္ြမမဂဂာာြြ၊၊  ႐ို႐ိုခခိုိုြြမမဂဂာာြြြႏြႏမမျျ္္္းျခင့္္းျခင့္႔႔နန္ဖ္ဖမမ္ြ္ြမမဂဂာာြြ၊၊  စစ  ိုို  ္ပ္ပဂဂ  မမြြေေရရြြးးာာနနေေအအာာ  ္ရ္ရမမ  ႐ို႐ိုခခိုိုြြးးာာနနမမဂဂာာြြတတ  ိုိုိိနနာာ္ ္ 
တတစစ  ပပ္တ္တေေိုိုနနအအာာြြးး  ျျ္္္းျခင့္္းျခင့္ေေနနာာ္္လလာာ္ြ္ြေေ  ာာျျ္ြ္ြ၊၊ပပ႐ို႐ို  ိုိုဂဂရရမမ္တ္တ  ိုိုလလခခိုိုြြတတၽၽျျ္လ္လာာ္ြ္ြေေ  ာာျျ္ြ္ြ  
ပပ္ျ္ျ႔႔ျျ္လ္လမမပပ္ရ္ရမမာာြြမမမမမမဂဂာာြြတတၽၽျျ္ ္   လလ္မ္မဂဂ  မမြြ၊၊၊၊  အအနနာာြြေေရရာာျျ္၊္၊ဘဘာာနနာာ၊၊ငငဥဥ္ေ္ေ  ဂဂြြမမမမ၊၊  လလ  ျျ္၊္၊  
အအနန  ္အ္အရရၽၽငင္၊္၊  မမနနနန္မ္မစစၽၽမမ္ြ္ြဆဆ  ိုိုျျ္ရ္ရာာ  မမဂဂာာြြေေၾၾ  ာာျျ္္္းျခင့္္းျခင့္    ၽၽကကးး  ာာြြဆဆ  ္ဆ္ဆခခးး  ျျ္ြ္ြ    ိုို  
လလခခိုိုြြ႔႔တတာာြြးးမမစစ္ဖ္ဖာာြြပပ္ျ္ျနနာာ္ပ္ါသည္။ပါသည္။  

နနတတျျ္ြ္ြအအ  ဂဂ  ္အ္အလလ  ္ရ္ရရရနန္အ္အးး  ာာြြအအ  ္အ္အာာပပ    ရရ  ငငာာမမဂဂာာြြလလ  ိုိုအအပပ္ေ္ေနနာာ  မမနနနန္မ္မ  
စစၽၽမမ္ြ္ြမမဂဂာာြြ((ဥဥပပမမာာ--  မမဂဂ  ္မ္မးးမမျျ္စ္စာာ၊၊ပပခခိုိုလလ  ပပြြ  ဂဂကကိိစစာာ၊၊နနာာြြၾၾ  ာာြြ    ရရ  ငငာာ၊၊  အအေေမမရရ    နန္ ္ 
လလ  ္န္နေေ  ၤၤတတစစ  ာာြြေေးးပပာာ  စစနနာာ္)္)  ပပိုိုဂဂ    မမလလ္မ္မဂဂာာြြနနာာ္ ္   တတ  ိုိုိိအအ  ဂဂ  မမြြ  ခခစစာာြြ  ၽၽျျ္္္းျခင့္္းျခင့္ရရရရမမ    
နနာာ္္္းျခင့္္းျခင့္  ((ေေိုိုနနတတၽၽျျ္ြ္ြ  နန  ိုိုိိမမဟဟိုိုတတ္ ္ းးပပာာ္န္နငင္္္္ ေေအအဂဂဂဂျျ္စ္စပပမမဂဂာာြြြႏြႏမမျျ္္္းျခင့္္းျခင့္  ဆဆ  ္န္နၽၽငင္ရ္ရပပ္ျ္ျမမာာ္ပ္ါသည္။ပါသည္။  
နနာာြြမမၾၾ  ာာြြနန္မ္မဂဂာာြြ၊၊  နနာာြြေေလလြြနန္မ္မဂဂာာြြ၊၊ဆဆၽၽခခအအနန္မ္မဂဂာာြြနနာာ္ ္ းးပပာာ္ေ္ေဖဖာာျျ္စ္စိုိုဆဆ  ိုိုျျ္ရ္ရာာ  
ဆဆျျ္္္းျခင့္္းျခင့္  မမ္ြ္ြအအ  ဂဂ  မမြြေေဆဆာာျျ္ ္ ိုိုနန္ြ္ြနနခခပပ္ျ္ျတတ္ ္ ((၈၈႔႔႔႔))  ၈၈၇၇၇၇--၈၈၃၃၃၃၉၉  မမမမတတဆဆျျ္္္းျခင့္္းျခင့္  UUSSDDAA  
းးာာနနနန  ိုိုိိဆဆ  ္န္နၽၽငင္ရ္ရပပ္ျ္ျမမာာ္ပ္ါသည္။ပါသည္။ပပ႐ို႐ို  ိုိုဂဂရရမမ္ဆ္ဆ  ိုိုျျ္ရ္ရာာ  နနတတျျ္ြ္ြအအ  ဂဂ  ္အ္အလလ  ္မ္မဂဂာာြြ    ိုို  
အအဂဂၤၤလလ  ပပ္ ္ ဘဘာာနနာာစစ  ာာြြအအးးပပျျ္ ္ အအးး  ာာြြဘဘာာနနာာစစ  ာာြြမမဂဂာာြြးး  ျျ္္္းျခင့္္းျခင့္လလာာ္ြ္ြရရရရမမ  ြႏြႏ  ိုိုျျ္ပ္ပ္ျ္ျနနာာ္ပ္ါသည္။ပါသည္။  

3232

 



  ၽၽကကးး  ာာြြဆဆ  ္ဆ္ဆခခ  ခခရရးး  ျျ္ြ္ြြႏြႏမမျျ္္္းျခင့္္းျခင့္ပပတတ္န္နတတ္း္းပပပပြြ  တတ  ိုိုျျ္တ္တနန္ြ္ြလလ  ိုိုပပ္ျ္ျ    ေေအအာာ  ္ပ္ပ္ျ္ျ႔႔ပပ္ဆ္ဆ  ိုိုိုို္ ္   
http://www.ascr.usda.gov/complaint filing cust.html  ဖဖကကနန  ိုိုိိ႔႔ျျ္း္းပပပပြြ  
တတ  ိုိုျျ္ၾ္ၾ  ာာြြ  စစာာေေ  ာာျျ္ပ္ပခခိုိုစစခခ((AADD--33002277္္      ိုိုေေတတၽၽိိရရမမာာ္း္း  စစ္း္းပပပပြြ  လလ  ိုိုအအပပ္န္နာာ္္္းျခင့္္းျခင့္  အအ  ဂဂ  ္ ္ 
အအလလ  ္မ္မဂဂာာြြ      ိုို  ဖဖ  ိုိုေေ  ာာျျ္တ္တၽၽျျ္း္း  ာာ္္္းျခင့္္းျခင့္စစၽၽပပ္လ္လဂဂ  ္ ္ UUSSDDAA  ဟဟိုိုလလ  ပပ္မ္မ္လ္လဂဂ  ္ ္ မမာာ္န္နာာ္္္းျခင့္္းျခင့္  
UUSSDDAA  ႐ို႐ိုခခိုိုြြနန  ိုိုိိမမဆဆ  ိုိုေေပပြြပပ  ိုိုိိြႏြႏ  ိုိုျျ္ပ္ပ္ျ္ျနနာာ္ပ္ါသည္။ပါသည္။    ိုိုနန္ြ္ြဆဆ  ္က္္၍က္၍  
တတ  ိုိုျျ္ၾ္ၾ  ာာြြစစာာေေ  ာာျျ္ပ္ပခခိုိုစစခခ    ိုို  ေေတတာာျျ္ြ္ြငင္လ္လ  ိုိုပပ္ျ္ျ    ((886666္္  663322--99999922  
နန  ိုိုိိေေ  ပပဆဆ  ိုို  ေေတတာာျျ္ြ္ြငင္ြ္ႏြႏ  ိုိုျျ္ပ္ပ္ျ္ျနနာာ္ပ္ါသည္။ပါသည္။  စစာာတတ  ိုိုတတ္မ္မမမတတဆဆျျ္္္းျခင့္္းျခင့္  UUSSDDAA  ႐ို႐ိုခခိုိုြြနန  ိုိုိိ  
ပပ  ိုိုိိမမာာ္ဆ္ဆ  ိုိုပပ္ျ္ျ    ေေအအာာ  ္ပ္ပ္ျ္ျလလ  ပပ္စ္စာာအအတတ  ိုိုျျ္ြ္ြပပ  ိုိုိိပပ္ျ္ျပါသည္။ပါသည္။  

((11္္  MMaaiill::  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree 
OOffffiiccee  ooff  tthhee  AAssssiissttaanntt  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  CCiivviill  RRiigghhttss 
  11440000  IInnddeeppeennddeennccee  AAvveennuuee,,  SSWW 
WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..  2200225500--99441100;;  

((22္္  FFaaxx::  ((220022္္  669900--77444422;;  oorr  

((33္္  EEmmaaiill::  program.intake@usda.gov  
ဤဤးးာာနနနနာာ္ ္ မမာာ္န္န္္ိိ    ိုိုမမဆဆ  ိုို  တတနန္ြ္ြတတ္အ္အ  ၽၽျျ္္္းျခင့္္းျခင့္ေေရရြြေေပပြြ  ဆဆ  ္ဆ္ဆခခပပ္ျ္ျနနာာ္ပ္ါသည္။ပါသည္။  
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ပညာေရး 
ပညာေရးႏွင့္အထူးလုိအပ္မႈဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ  616-453-4145 ext. 2238 

ကေလးသူငယ္မ်ားကိ ု  အႏၱရယ္ကင္းေသာ၊  သဘာ၀က်ေသာ၊ ကိ ုက္ 
ညီေသာ၊  ေပ်ာ ္ရ ႊင ္ဖ ြယ္လည္း ျဖစ ္ေသာ၊  စိတ္ခ်ရေသာ  သင္ ့တင္ ့  

ေလ်ာက္  ပတ္သည္ ့  သင္ေထာက္ကူမ်ား ျဖင ္ ့  သင္ ၾကား၍  ကေလးငယ္  
မ်ားေကာင္ းစ ြာသိနားလည္ ၿပ ီ းအရည္ခ်င ္ း ျပည္ ့မ ီလ်က္  မိမ ိကိ ုယ ္ကိ ု  

စိတ္ခ် ၿပ ီ းလက္ေတြ ႔ေအာင ္ ျမင ္မ ႈရကာ  အနာဂတ္ပညာေရးႏ ွင ္ ့  
ဘ၀တေလွ်ာက္အဆင္ေျပေစရန ္ရည္ရ ြယ္ပါသည္။  

အေတြးအေခၚ၊သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈဇယား 
မူႀကိဳ 
ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏မူႀကိဳေက်ာင္းပ႐ုိဂရမ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထားၿပီးလက္ေတြ႔က်သည့္ 
သင္႐ုိး၊ လက္ရိွအေျခေနႏွင့္ေနာက္တဆင့္တတ္လွမ္းသည့္စိန္ေခၚမႈ၊ရင္ဆုိင္ရမႈ 
တုိ႔ႏွင့္လည္းကုိက္ညီမည့္သင္႐ုိးမ်ိဳးကို သုံးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စာ သင္ခန္းမ်ား 
အေျခေနသည္ ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမီသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သင္ေထာက္ကူ 
မ်ားထားလွ်က္ ကစားနည္းလည္းျဖစ္ပညာလည္းရပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ စီမံေဆာင္ ရြက္ထား 
ပါသည္။ ကေလးမ်ား မိမိတို႔စိတ္၀င္စားမႈေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ သင္ခန္းစာမ်ား 
သင္ေပးျခင္း လက္ေတြ႔စမ္းသပ္အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ လြပ္လြပ္လပ္လပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္စမ္းသပ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အတန္းပိုင္ဆရာမ၏ ႀကီးႀကပ္မႈျဖင့္ 
လုပ္အားေပးအကူမ်ားႏွင့္ ကစားသင္ယူေစျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ သံုးႏွစ္အရြယ္ကေလး၏အခန္းတြင္ မူႀကိဳအဆင့္ တီထြင္ႀကံဆမႈ 
ဆုိင္ရာ သင္႐ိုးညႊန္း တမ္းမ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳခ်က္၊ 
စနစ္တက် ေလ့လာျပဳစုခ်က္မ်ားလုပ္ထားသည့္ စူးစမ္းေဖြရွာ သင္ယူစရာနည္း 
လမ္းမ်ိဳးကုိသုံးထားၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ ေစသည့္၊ တီထြင္ႀကံ ဆႏုိင္ 
သည့္၊ ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးစနစ္တက်ေတြးေခၚ တတ္မည့္  သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ိဳးကုိ 
အသုံးျပဳပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၄ ႏွစ္အရြယ္မူႀကိဳခန္းတြင္ ဘာသာရပ္ေလးခု 
ျဖစ္သည့္ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ စာေပ၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တုိ႔ကုိ ဦးစားေပးလ်က္ 
ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳျခင္း၊ ရွာေဖြေလ့လာသုံးသပ္မႈအေျခခံျခင္း၊ ႏွင့္ သူငယ္တန္းနီးပါး  
အဆင့္ျမင့္ေသာသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ိဳးကုိ သုံးပါသည္။  
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ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားကုိ အတန္းထဲတြင္ ကေလးျမင္ႏုိင္ေသာေနရာ အခန္းနံရံတြင္ 
ေန႔စဥ္ကပ္ထားပါသည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္သည္ 
အစဥ္တခုၿပီးေနာက္အစီစဥ္တြင္ မည္သည့္အရာလာမည္ကုိ ႀကိဳတင္သိရိွခန္႔မွန္း 
ႏိုင္ၿပီး ေန႔ရက္ကုိ ထိန္းခ်ဴပ္ႏုိင္လ်က္ယုံၾကည္မႈရွိစြာ ျဖတ္သန္း ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ 
ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားထဲတြင္ ေရာက္ရွိခ်ိန္ႏွင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္သခ်ိန္၊ အစာႏွင့္ သြား 
ရည္ စာစားျခင္း၊ သြားတုိတ္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔သင္ခ်ိန္၊ မိမိႏွစ္သက္ရာအခ်ိန္၊ အုပ္စု 
ငယ္ ဖြဲ႔ျခင္း၊ အျပင္ထြက္ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ႏွင့္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။  

ကေလးငယ္/သူငယ္ 
ေန႔စဥ္ပံုမွန္လည္ပတ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာ ရင္းႏွီး 
ကၽြမ္း ၀င္မႈကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး ကေလးႏွင့္ခိုင္မာေသာယုံၾကည္မႈကုိ တည္ 
ေဆာက္ ႏုိင္သည့္အခြင့္ေရးျဖစ္သည္။ဆရာမမ်ားသည္ ေန႔စဥ္အေတြ႔ႀကံဳမ်ား 
ႀကြယ္၀လ်က္ သူတုိ႔ႀကည့္႐ႈမႈေအာက္တြင္ရွိေနၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ 
သူတုိ႔၏အႀကိဳက္၊စြမ္းရည္၊စိတ္၀င္စားမႈေပၚမူတည္လ်က္ အလ်င္းသင့္သလို 
လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာေျပာင္းလဲေပးကာ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားဖတ္ေပးျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ 
ကစားနည္းမ်ားကစားျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြျဲခင္း၊ အ႐ုပ္မ်ားျဖင့္ကစားျခင္း စသည့္နည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို သင္ၾကားလုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါသည္။  

ဆရာမမ်ားသည္ဤအရာတုိ႔ကုိသူ႔အလွည့္ႏွင့္သူ ၊သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္သူ ကေလးမ်ား၏ 
စူးစမ္းလုိမႈ၊သိလုိမႈ၊ေပၚမူတည္၍အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္  ေႏြးေထြးျပည့္၀ေသာ၊ အဓိပၸာယ္ 
ရွိေသာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါေသာ၀န္းက်င္ကုိတည္ေဆာက္ကာ ကေလးမ်ား 
ဘာသာစကားႀကြယ္ေစလ်က္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ၀န္းက်င္ကုိ တည္ေဆာက္ 
ေစပါသည္။ ဤသုိ႔သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးမ်ား၏အနာဂတ္အတြက္ 
ခိုင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကုိခ်လ်က္ ပညာေရးႏွင့္ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္မႈရရိွ 
ေစမည္ျဖစ္ သည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ားအခန္းမ်ားတြင္ တီထြင္ႀကံဆမႈဆုိင္ရာသင္႐ုိးညႊန္း 
တမ္းကုိအသုံးျပဳ သင္ၾကားေပးပါသည္။  

ရာသီဥတုသတိေပးခ်က္ 
ကေလးမ်ားသည္ရာသီဥတုခြင့္ျပဳပါက ေန႔တုိင္းအျပင္ထြက္ေဆာ့ကစားၾက 
ပါသည္။ရာသီဥတုေပၚလုိက္၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အ၀တ္စားမ်ားကုိ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး ၀တ္ဆင္ေပးေစလုိပါသည္။ 
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ေန႔စဥ္အခ်ိန္ဇယားနမူနာ 
လႈပ္ရွားပါ၀င္မႈအမ်ိဳးအစား 
ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈဇယားနမူနာတြင္ပါ၀င္သည့္ကစားနည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အျပာ 
ေရာင္စာလုံး ႏွင့္ေရးထားၿပီး ၎တုိ႔ကုိေအာက္ပါဇယားကြက္တြင္ ျပန္ၾကည့္ပါ။ 

ကကစစာားးလလႈႈပပ္္ရရွွာားးမမႈႈ  အအမမ်ိိ်ဳဳးးအအစစာားး  

ႏို႔ဘူးတုိတ္ရန္ျပင္ဆင္ပုံ မိဘမ်ားသည္မိမိကေလးငယ္မ်ားတြက္ ႏို႔ဘူးေဖ်ာ္ 

အစားစာစာရင္းေရး ဆရာမမ်ားသည္ကေလးမ်ားႏွင့္အတူယခုစားမည့္စာ 
ရင္းကုိ သင္ပုန္းေပၚတြင္ အသံထြက္၊နံပါတ္၊စာလုံး 
မ်ား ကုိ အ ေလး ထား လ်က္ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆက္သြယ္ျခင္း ကေလးအုပ္စုငယ္ဖြဲ႔လ်က္ ဂိမ္းစ္မ်ားႏွင့္အျမင္မ်ားကို 
ေျပာခုိင္းျခင္း၊မိတ္ဆက္ေစျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္ေပးျခင္း 
ျဖစ္ သည္။ 

အလ်င္ျမန္အာ႐ုံစုစည္းမႈ ထုိေန႔သင္ၾကားမႈကုိ အေထာက္ကူျပဳေစမည့္ 
သခၤန္းစာ ၂ ခုကုိျပည္ၾကည့္ရန္။ 

ဂ်ာနယ္စာအုပ္လုပ္ျခင္း ဆရာမမ်ားသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူစာေရးသား 
ပါ။ကေလးမ်ားအား၎တုိ႔၏ အမည္မ်ားႏွင့္  ၎တုိ႔ 
အတြက္အဓိပၸါယ္ရွိေစမည့္အျခားစာမ်ားေရးသားျခင္း 
ျဖင့္ စာေရးသည့္အခြင့္ေရးရရိွေစမည္။ 

၀မ္းလ်ားေမွာက္ျခင္း ကေလးထိန္းဆရာမမွ ကေလးငယ္ကုိ ႀကမ္းျပင္ 
ေကာ္ေဇာေပၚတြင္ ထားလ်က္ ကေလးငယ္အား (၃-
၅ မိနစ္ခန္႔) ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလး 
ငယ္ေပ်ာ္လ်င္ေပ်ာ္သလုိ အခ်ိန္ကုိ ဆြဆဲန္႔ ထားေပး 
သြားပါမည္။ 

 

အခ်ိန္ဇယားမ်ား 

ကေလး/သူငယ္ 
ႏႈတ္ဆက္/ေရာက္ရိွ/ႏို႔ဘူးျပင္ဆင္ပံု (၂၅ မိနစ္) 
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မိမိႀကိဳက္ရာအခ်ိန္/ေသးခံလဲ ႏွင့္ အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္ (၃၀ မိနစ္) 
လက္ေဆးခ်ိန္/မနက္စာ/သြားတုိတ္(၄၀ မိစ္) 
မိမိႀကိဳက္ရာအခ်ိန္/ေသးခံလဲ ႏွင့္ အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္ (၃၀ မိနစ္) 
အုပ္စုဖြဲ႔သင္ခ်ိန္ (၃၀ မိနစ္) 
ေသးခံလဲ ႏွင့္ အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္ (၂၀ မိနစ္) 
ေန႔လည္စာစားခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္ (၄၀ မိနစ္) 
နားခ်ိန္/အိပ္ခ်ိန္/တစ္ေယာက္စီသက္သက္ခြသိဲပ္(၁၂၀ မိနစ္) 
ေသးခံလဲ ႏွင့္ အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္) 
သြားရည္စာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္(၃၀ မိနစ္) 
အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားခ်ိန္(၃၀ မိစ္) 
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ (၁၅ မိစ္) 

၃ ႏွစ္ကေလး တေန႔လုံးေက်ာင္းတတ္သူမ်ား 
ေရာက္ရွိ/ႏႈတ္ခြန္းဆက္/လက္ေဆး (၂၀ မိနစ္)  
လက္ေဆးခ်ိန္/အစားစာစာရင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ/မနက္စာခ်ိန္/သြားတုိတ္ခ်ိန္/လ
က္ ေဆးခ်ိန္(၃၀ မိနစ္) 
အုပ္စုဖြဲ႔သင္ခ်ိန္/ဂ်ာနယ္ေရးခ်ိန္(၃၀ မိနစ္) 
မိမိႏွစ္သက္ရာအခ်ိန္ (၆၀ မိနစ္) 
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခ်ိန္ (၅ မိနစ္) 
အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားမျပဳခ်ိန္ႈ/လက္ေဆးခ်ိန္ (၃၅ မိနစ္) 
အုပ္စုတခုလုံးသင္ခ်ိန္- လႈပ္လႈပ္ရွားရွား,ပံုျပင္ႏွင့္သီခ်င္းမ်ားသင္ခ်ိန္(၂၀ မိနစ္) 
လက္ေဆးခ်ိန္/စားပြစဲီ/အစာစာရင္းေရး/ေန့လည္စာ/လက္ေဆး (၄၀ မိနစ္) 
အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္/အိပ္ယာျပင္ခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္) 
ဆိတ္ၿငိမ္ခ်ိန္/အိပ္စက္ခ်ိန္ (၆၀ မိနစ္)  
အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆး (၁၅ မိနစ္) 
အုပ္စုတခုလုံးသင္ခ်ိန္- လႈပ္လႈပ္ရွားရွား,ပံုျပင္ႏွင့္သီခ်င္းမ်ားသင္ခ်ိန္(၁၅ မိနစ္) 
လက္ေဆး/အစာစားရင္းေရး/သြားရည္စာခ်ိန္ (၃၀ မိနစ္) 
အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားခ်ိန္/လက္ေဆး (၃၅ မိနစ္) 
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ (၁၀ မိနစ္) 

၃ ႏွစ္ကေလး ေန႔တ၀က္မူႀကိဳ (၃.၅/၄ နာရီစာ) 
ေရာက္ရွိ/အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆး/ႏႈတ္ခြန္းဆက္(၁၅/၂၀ မိနစ္) 
လက္ေဆး/အစာစားရင္းေရး/အစာစား/သြားတုိတ္/လက္ေဆး (၃၀ မိနစ္)  
အုပ္စုဖြဲ႔သင္ခ်ိန္/ဂ်ာနယ္ေရးခ်ိန္(၃၀ မိနစ္) 
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မိမိႏွစ္သက္ရာအခ်ိန္ (၄၀/၆၀  မိနစ္) 
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းခ်ိန္ (၅ မိနစ္) 
အုပ္စုတခုလုံးသင္ခ်ိန္- လႈပ္လႈပ္ရွားရွား,ပံုျပင္ႏွင့္သီခ်င္းမ်ားသင္ခ်ိန္(၁၅ မိနစ္) 
လက္ေဆး/အစာစားရင္းေရး/သြားရည္စာခ်ိန္ (၃၀ မိနစ္) 
အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားခ်ိန္/လက္ေဆး (၃၅ မိနစ္) 
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ (၁၀/၁၅ မိနစ္) 

၄ ႏွစ္ကေလးတေန႔လုံးေက်ာင္းတတ္ခ်ိန္ဇယားနမူနာ 
ေရာက္ရွိ/အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆး/ႏႈတ္ခြန္းဆက္(၂၀ မိနစ္) 
ႀကိဳဆုိ/အသံထြက္ဖတ္ (၁၅ မိနစ္) 
လက္ေဆးခ်ိန္/အစားစာစာရင္းေရးလႈပ္ရွားမႈ/မနက္စာခ်ိန္/သြားတုိတ္ခ်ိန္/လ
က္ ေဆးခ်ိန္(၃၀ မိနစ္) 
ဆက္သြယ္ျခင္း (၂၀ မိနစ္) 
သင္ၾကားမႈေရြးခ်ယ္/အုပ္စုခြ/ဲေရြးခ်ယ္စရာေပး 
စာသင္ၾကားျခင္း /အုပ္စုငယ္ဖြဲ႔သင္ျခင္း/ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း (၈၅ မိနစ္)  
အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္) 
အျပင္ထြက္ကစားခ်ိန္/လက္ေဆး (၃၅ မိနစ္) 
အလ်င္ျမန္အာရုံျပဳ (၂၀ မိနစ္) 
လက္ေဆးခ်ိန္/စားပြစဲီ/အစာစာရင္းေရး/ေန့လည္စာ/လက္ေဆး (၃၅ မိနစ္) 
အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္/အိပ္ယာျပင္ခ်ိန္ (၁၅ မိနစ္) 
ပံုျပင္ျပန္လည္ဖတ္ရႈခ်ိန္(၁၀ မိနစ္) 
ဆိတ္ၿငိမ္ခ်ိန္/အိပ္စက္ခ်ိန္(၄၅ မိနစ္) 
အိမ္သာခ်ိန္/လက္ေဆးခ်ိန္(၁၅ မိနစ္) 
လက္ေဆး/အစာစားရင္းေရး/သြားရည္စာခ်ိန္ (၂၅ မိနစ္) 
အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားခ်ိန္/လက္ေဆး (၃၅ မိနစ္) 
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ (၁၀ မိနစ္) 

ေက်ာင္းတတ္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ျခင္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္မႈကုိစစ္ေဆးျခင္း 
ကေလးမ်ားအားလုံးတုိ႔သည္ ဟဲ့ဒ္စတာ့ေက်ာင္းသုိ႔တတ္ခ်ိန္မွ ၄၅ ရက္အတြင္း၎ 
တုိ႔၏ စကားေျပာပုံ၊ႀကီးထြားမႈပံုစံ၊အက်င့္စ႐ုိက္၊မ်က္စိ၊နားတုိ႔ကို စစ္ေဆးပါသည္။ 
စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကုိၾကည့္၍ ကေလးမ်ားသည္ ထပ္မံသုံးသပ္ရန္လုိမလုိ၊ 
သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ထပ္ဆင့္လႊဲရန္လုိမလုိ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ဆရာ 
မမ်ားႏွင့္အိမ္လည္သင္ၾကားေပးသူမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ အေျဖကုိၾကည့္ 
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လ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေရးဆြ ဲ
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 

ႀကီးထြားတုိးတတ္မႈကုိတုိင္းတာျခင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏သင္ရုိးညႊန္းတမ္းသည္ ဟ့ဲဒ္စတာ့ကေလးမ်ားအက်ိဳ းထူးရေစမည့္ 
ေက်ာင္းတတ္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္မရိွမျဖစ္အေရးပါသည့္ အခ်က္ ၅ 
ခ်က္ေပၚအေျခခံျပဳစုထားပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ စာေပပညာ၊ ေရးသားပုံ၊ 
သင္ယူခံယူပုံ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႀကီးထြားမႈ၊ ကုိယ္လက္ 
ခႏၶာႀကံ့ခုိင္ေရး၊ ထုိးထြင္းျမင္တတ္မႈတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤတုိင္းတာမႈတြင္ 
တုိးတတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အစိပ္ပိုင္း ၁၀ ခုအတြက္ ေမးခြန္း ၃၈ ခု ပါရွိၿပီး ၎တုိ႔သည္ 

သင္ၾကားမႈတေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေတြ႔ရမည့္ သင္ၾကားမႈ ေရႊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ 

ပါသည္။စစ္ေဆးၿပီးေနာက္တြင္ မိသားစုကုိ ျပန္လည္ေျပာျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပညာေရးဆုိင္ရာမိဘဆရာအစည္းေ၀း 
ပညာေရးဆုိင္ရာ မိဘဆရာအစည္းေ၀းမ်ားကုိ ႀကီးထြားတုိင္းတာမႈစစ္ ေဆးၿပီး 
ေနာက္ တႏွစ္ပတ္လုံးျပဳလုပ္ပါသည္။ ဤအစည္းေ၀းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား 
အားအိမ္တြင္သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ကူညီေပးျခင္း၊ အတန္းေဖာ္ ကေလးမ်ား၏ မိဘ 
မ်ား အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆုံရင္းႏွီးခြင့္ရျခင္းႏွင့္အျပန္လွန္ အက်ိဳးျပဳ ဆက္သြယ္ျခင္း 
မ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ဤအစည္းေ၀းမ်ားအားျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ အတန္း 
ထဲတြင္ သင္ၾကားအသုံးျပဳေနသည့္ နည္းစနစ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမိုသိရွိနား 
လည္ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘအခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးယုံမက အတန္းပိုင္ဆရာမႏွင့္လည္း 
အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ခြင့္ရရိွၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ပညာေရးတြက္အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ပစၥည္း 
မိသားစုတစုစီတုိင္းသည္ စာအုပ္သစ္တအုပ္စီ၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ျပ 
ကၡဒိန္တခုစီရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ေထာက္ကူလႈပ္ ရွားမႈပစၥည္းသည္ ကေလးအသက္ 
အရြယ္အလုိက္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေအာင္လုပ္ေဆာင္ ထား 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးႏွင့္အခ်ိန္ယူ ကစားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ေထာက္ 
ကူလႈပ္ရွားမႈပစၥည္းမ်ားကုိ သင့္ကေလး ႏွင့္အတူ ဒီဇဘၤာလ၊ ဧပရယ္လ၊ေမလ 
(ကေလး၏ပုံမွန္စာသင္ႏွစ္)ႏွင့္ ဇြန္လ (ကေလးမ်ားတြက္ အခ်ိန္ပို ေက်ာင္း 
တတ္လ) မ်ားတြင္ ထည့္ေပးလုိက္ မည္ျဖစ္ သျဖင့္ရွာေဖြၾကည့္ရႈပါ။ အိမ္လည္ 
သင္ၾကားျခင္းပ႐ုိဂရမ္အတြက္ အိမ္လည္ဆရာမသည္ ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ ဒီဇဘၤာလ၊ 
ဧပရယ္လ၊ ေမလႏွင့္ ဂ်ဴလုိင္ လမ်ားတြင္ ယူေဆာင္လာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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သင္ၾကားမႈအဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္စာဖတ္ျခင္း 
သင္ၾကားမႈအဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ စာဖတ္ျခင္းသည္ အိမ္တြင္ ကေလးဖတ္ရန္ 
စာအုပ္မ်ားထားရိွျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားတြက္ အဖတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေအာင္ျမင္မႈတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးရာေရာက္ၿပီး အိမ္/ေက်ာင္း စာေပဆုိင္ရာ ေပါင္းကူ းေပးျခင္း လည္း 
ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီႏွင့္မတ္လမ်ားတြင္ ဟ့ဲဒ္စတာ့ ေက်ာင္းမွ 
သင့္ကေလး၏ စာၾကည့္စင္တြင္ စာအုပ္ျဖည့္ႏုိင္ရန္ စာအုပ္ တလတအုပ္ ထည့္ 
ေပးလုိက္ပါမည္။ 

သင္ၾကားမႈအဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္အိမ္ႏွင့္စပ္ဆက္မႈ- သင္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္သတင္း 
ဟ့ဲဒ္စတာ့တြင္ မူႀကိဳႏွင့္အိမ္လည္သင္ၾကားျခင္းအစီစဥ္မ်ားတြင္ေက်ာင္း အပ္ 
ထားေသာ ကေလးမိဘမ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္သတင္းစာေစာင္ထုတ္ပါသည္။စာ 
ေစာင္ အမည္ ‘သင္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္သတင္း’ စာေစာင္တြင ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ပြဲ 
အစီစဥ္မ်ား၊ေတြ႔ဆုံပြမဲ်ား၊ အေရးႀကီးေသာေက်ာင္းပြမဲ်ားေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ျပန္လည္ႏိႈး 
ေဆာ္သတိေပးျခင္း၊ လစဥ္စားစရာစာရင္း၊ ကြန္ၿမဴနတီအရင္းျမစ္ဆုိင္ရာသတင္း၊ 
ကေလးႀကီးထြားမႈဆုိင္ရာ သုေတသနရွာေဖြမႈ ေဆာင္းပါးႏွင့္မိသားစု သင္ယူေလ့ 
လာမႈ၊ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

မိဘႏွင့္မိသားစုမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ 
မိဘႏွင့္မိသားစုမ်ားအတူပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုဆက္ဆံေရးကုိ ေကာင္း 
မြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ မိဘႏွင့္ သားသမီးမ်ား ရင္းႏီွး ကၽြမ္း ၀င္မႈကုိ 
ခိုင္ၿမဲေစျခင္းႏွင့္ မိဘႏွင့္ကေလးမ်ားအတူတကြ သင္ယူ ေလ့လာ မႈျပဳ ႏုိင္ျခင္း 
စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စာဖတ္အားေကာင္းျခင္း 
ဟ့ဲဒ္စတာ့ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးစာအုပ္စင္တြင္စာအုပ္သစ္မ်ား 
ႀကိဳးစားျဖည့္ေပးျခင္းသည္ မိဘမ်ားအား ကေလးႏွင့္အတူ စာဖတ္ႏုိင္ခြင့္ 
ေန႔စဥ္ဖတ္ရႈခ်ိန္ကုိ မွတ္သားႏုိင္ခြင့္၊ စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
မွတ္သားျခင္း၊ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ျခင္း၊ အတူလႈပ္ရွားကစားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ 
လုပ္ေဆာင္စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေျဖရွင္း 
ျဖတ္ေက်ာ္မည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားလက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္း၊ ပံုအရာ၀တၳဳမ်ားကုိ 
ေထာက္ျပျခင္း၊ သီခ်င္းသီဆုိျခင္း၊ တရက္ႏွစ္ႀကိမ္သြားတုိတ္ေပးျခင္း 
စသည့္အခြင့္ေရးမ်ားကုိရရွိေစပါသည္။ စာဖတ္အားေကာင္းျခင္းသည္ 
ေက်ာင္း/အိမ္ကုိ စပ္ဆက္ေပးသည္။ စာဖတ္သည့္အခ်ိန္ဇယားတြင္ စာဖတ္ခ်ိန္ 
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ျဖည့္စြပ္၍ ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္ပို႔ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးသည္ ေနာက္ထပ္စာအုပ္အသစ္ 
ကုိျပန္လည္ရရိွပါလိမ့္မည္။ 

ပညာေရးဆုိင္ရာအိမ္လည္ျခင္း 
မူႀကိဳကေလးမ်ားအတြက္အိမ္လည္လာျခင္းကုိ စာသင္ႏွစ္တႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္ပါသည္။ ပထမတေခါက္ အိမ္လည္ျခင္းကုိ ေက်ာင္းမစတင္မီ သုိ႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းသားသစ္အားလက္ခံခ်ိန္တြင္ျဖစ္ၿပီး ထုိအိမ္လည္ျခင္းသည္ 
ကေလးဆရာမႏွင့္ေတြ႔ဆံုေပးျခင္းလည္းျဖစ္သလုိ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ အိမ္လည္လာျခင္းသည္ 
စာသင္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းျပန္အပ္ျခင္း၊ 
ညီကုိေမာင္ႏွမမ်ားရိွပါက ၎တုိ႔ကုိ ေက်ာင္းတြင္အမည္စာရင္းသြင္းေပးျခင္းႏွင့္ 
ကေလးငယ္ သူငယ္တန္းတတ္မည္ဆုိပါက ေႏြေနာင္းပုိင္းတြင္တတ္မည့္ သူငယ္ 
တန္းႏွင့္ဆုိင္ရာျပင္ဆင္မႈ မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

မိသားစုကြန္းဖရန္႔ 
ကြန္းဖရန္႔မ်ားကုိ မူႀကိဳကေလးမ်ားအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီး 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အိမ္လည္ျခင္းအပါအ၀င္ တႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ 
ျပုလုပ္ပါသည္။ ကြန္းဖရန္႔မ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ကေလး၏ 
တုိးတတ္မႈမွတ္တမ္းကုိ သိရိွႏိုင္ရန္ ႏွင့္ကေလး၏ႀကီးထြားတုိးတတ္မႈဆိုင္ရာ 
လုိအပ္မႈမ်ားကုိ မိဘမ်ားအကူအဘီႏွင့္ တဦးခ်င္းျပဳစုလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ 
ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကြန္းဖရန္႔မ်ားကုိ မူႀကိဳကေလးမ်ားအတြက္ 
ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတုိ႔တြင္ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ကေလးသူငယ္ အရြယ္ 
မ်ားအတြက္ ႏို၀င္ဘာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ေမလႏွင့္ ၾသဂုတ္လ မ်ားတုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ 
က်င္းပပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာစကားဆိုင္ရာတာ၀န္၀တၱရား 
ယဥ္ေက်းမႈ၊မ်ိဳးႏြယ္၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားေသာ မိသားစုမ်ား HS4KC 
သည္ အေစခံအက်ိဳးေဆာင္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ 
အရည္ေသြးျပည့္၀န္ေဆာင္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
အဓိကအၿမဴေတႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ကေလးမ်ားအားလုံးတုိ႔သည္ 
လူႀကီးမ်ားကုိရုိေသေလးစားတတ္ျခင္း၊အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ေအာင္ျမင္မႈ 
ရရိွေစျခင္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုိအပ္သည့္သင္ေထာက္ကူမ်ားႏွင့္ ပံ့ပုိး 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လူမ်ိဳးမတူ၊စကားမတူ ကြျဲပားေသာမိသားစုႏွင့္၎ 
တုိ႔ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ HS4KC တြင္ ေက်ာင္းတတ္ ေနေသာက ေလးမ်ား 
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အားလုံးကုိ သုေတသနျပဳေလ့လာရွာေဖြျပဳစုထားေသာ သင္ၾကားျခင္း  နည္းဗ်ဴ 
ဟာမ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ ပညာေရးႏွင့္လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသင္႐ုိးမ်ားကုိ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။  

 ဆရာမမ်ားအတြက္ ကေလးမိသားစုမ်ားသည္ ပထမဦးစားေပးႏွင့္ 
အလြန္အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 မိသားစုမ်ားသည္ ၎တုိ႔မိသားစုတိုးတတ္ႀကီးထြားေရးအတြက္ အဓိ 
က အခန္းက႑မွပါ၀င္ေသာလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 မိသားစုမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကေလးႏွင့္မိသားစုအေၾကာင္းအသိဆုံး 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 မိသားစုလုိက္ပါ၀င္ေပးျခင္းသည္အလြန္အေရးပါၿပီးတန္ဖုိးရွိလွပါသည္။ 

ေလ့လာေရးခရီး 
မူႀကိဳကေလးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏သင္႐ုိးတမ္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းရာ 
မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးသိရိွႏိုင္ရန္ တႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္ ေလ့လာေရး ခရီး 
ထြက္ပါသည္။ မိဘမ်ားကုိ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေၾကာင္ းၾကားအ သိေပး 
မည္ျဖစ္ၿပီး လုိက္ပါခြင့္ၿပဳရန္တုိတ္တြန္းလုိပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ေလ့လာေရးခရီးမ်ားမွာ ပံုမွန္အိမ္လည္လာရက္မဟုတ္ေသာ အျခားရက္ 
တရက္ရက္ကုိ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး မိဘႏွင့္ကေလးမ်ားမိမိတို႔အစီစဥ္ျဖင့္ ေလ့ လာ 
ေရးခရီးလုိက္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။  

႐ံုးပိတ္ရက္မ်ား/လက္ေဆာင္မ်ား 
က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းဆရာမမ်ားသည္ အတန္းသုိ႔ အစား 
စာမ်ားႏွင့္ အစာမဟုတ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ ယူေဆာင္လာခြင့္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေပးအပ္ခြင့္ 
မရိွပါ။ 

ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သူ႔ထံပါးမွ ပစၥည္းမ်ား၊ 
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္သည့္ခံစားခြင့္မ်ား HS4KC  
ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈအကူညီကိုမွ် လက္ခံရယူပိုင္ခြင့္မရိွပါ။ 

မိသားစုမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ဆရာမထံ ေက်းဇူးတင္လႊာ၊ေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာဆုိ ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးအေနျဖင့္ ပံုဆြေဲပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
သီခ်င္းဆုိျပျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အျခားနည္းလမ္းတခုခုျဖင့္ 
ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္လုိပါက ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမႈးႏွင့္ ဆက္သြယ္ 
ေျပာဆုိ နည္းလမ္းရွာႏုိင္ပါသည္။  
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သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ပို႔ေဆာင္ေရးဒါ႐ုိက္တာ 616-735-0693 

သင့္ကေလးအႏၱရာယ္ကင္းေရးသည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏အဓိက၀န္တာျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္မွာ - 

 ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လုိက္ကူပေးပါ။ မစ္ရွီဂန္ ကုန္းလမ္းဥပေဒအရ 
ကေလးမ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ႀကိဳပို႔ျပဳရပါကကေလး ၁၀ ဦးထက္ 
ပိုလွ်င္လူႀကီးတဦးထပ္မံလိုက္ပါေပးရပါမည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဘတ္စ္ကားစီး 
နင္း လုိက္ပါသူကေလးမ်ားအားလုံး ေက်ာင္းပုံမွန္ တတ္ႏိုင္ရန္၊ျပန္ 
ႏိုင္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ ဘတ္စ္အကူလုိက္ေပးျခင္းသည္ အလြန္အ ေရး 
ပါလွပါသည္။ပထမဆုံးဘတ္စ္အကူလုိက္ပါသူအေနျဖင့္ေက်ာင္းဘတ္
စ္ ဒရိုင္ဘာထံမွ ခံစားခြင့္တခုခုကုိေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ပါသည္။   

 ဘတ္စ္အကူအေနျဖင့္ လုိက္ပါရမည့္ခရီးစဥ္သုိ႔ လုိက္မကူညီေပး ႏိုင္ပါ 
က ထုိေန႔တြင္ ကေလး ( ၁၀ ) ဦးထက္ပိုၿပီး တင္ေခၚသြား ႏုိင္မည္ မ 
ဟုတ္ပါ။ 

 အေရးေပၚေသာက္ေဆးမ်ားရိွပါကဘတ္စ္ဒရုိင္ဘာလက္ထဲတြင္ ထည့္ 
ေပးပါ။ သင့္ကေလး၏လြယ္အိပ္၊ အိပ္ေထာင္ထဲတြင္ မည္သည့္ အခါမွ် 
ထည့္မေပးပါႏွင့္။ 

 ကေလးဘတ္စ္ကားအဆင္းအတတ္တုိ႔တြင္ကူညီေပးပါ။ဘတ္စ္ဒရုိင္ 
ဘာ သည္ မိဘႏွင့္မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသူ၌သာ ကေလးကုိထည့္ 
ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ေနာက္ထပ္အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လူပုဂၢိဳလ္တ 
ဦးဦးကုိထပ္ထည့္လိုပါကမိဘမ်ားတြက္ဖုန္းအပလီေကးရွင္းစ မတ္တပ္ 
ေပါ့တယ္တြင္သြား၍ထပ္ထည့္ထပ္ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ခြင့္ျပဳခ်က္ရထား
သည့္သူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားကုိ 
ျပသရပါမည္။ အကယ္၍ ကေလးႀကီဳမည့္သူ မည္သူမွ်မေပၚလာပါက 
ကေလးကုိ ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးကုိ 

ဟ့ဲဒ္စတာ့ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ ဘတ္စ္စကားဌာန 2626 
walker Ave NW တြင္ျဖစ္ေစ ပို႔ေဆာင္ထားခဲ့ပါမည္။ ဟ့ဲဒ္စတာ့ 

၀န္ထမ္းမွ ကေလးကုိလာေခၚရန္ မည္သူ႔ကုိမွ် ဆက္သြယ္၍မရခ့ဲပါက 
ကေလးကာကြယ္ေရးရဲဌာနသုိ႔ဖုန္းေခၚဆက္သြယ္ပါမည္။ဤသုိ႔ပထမ
ဆုံးႀကိမ္ျဖစ္ပြားမႈအတြက္ သင့္ထံသတိေပးစာပုိ႔ပါမည္။ ဒုတိယ 
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အႀကိမ္ျဖစ္ ပြားပါက သင့္ကေလးကုိ ေက်ာင္းအႀကိဳပို႔မွ ေခတၱရပ္ ထား 
ပါ မည္။ ေနာက္ထပ္ထပ္မံျဖစ္ပြားခ့ဲပါက သင့္ကေလးအား ဘတ္စ္စ 
ကား စီးနင္းခြင့္မွ ႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ဘတ္စ္ကား ေအာ္ပေရးရွင္းဒါ႐ိုတ္တာထံမွ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကေလးကုိထုိင္ခုံခါးပတ္ေသခ်ာစြာတပ္ေပးပါ။ 
ဘတ္စ္ႀကိဳေသာအခါတုိင္း၊ ပို႔ေသာအခါတုိင္း လူႀကီးအျမဲ တဦးက 
ေလး ႏွင့္ အတူေနေပး၊ရိွေပးရ ပါမည္။ 

 ဘတ္စ္စကားေပၚပုိ႔ေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ ဆင္းေသာအခါတြင္ လမ္း 
ျဖတ္ကူးရမည္ဆုိပါကကေလးကုိေသခ်ာႀကပ္မတ္ေခၚေဆာင္ျဖတ္ ကူး 
ရပါမည္။ အဆင္သင့္သည့္အခါ ရပ္နားဆုိင္းကုိ ကေလးျဖတ္ကူးစဥ္၊ 
သြား လာ စဥ္တြင္ လုံေလာက္ေသာအခ်ိန္ရရိွရန္ ျပသေပးထား မည္ 
ျဖစ္သည္။  

 ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္ လိပ္စာမ်ားကုိ မွန္ကန္တိက်ေအာင္ 
အေျပာင္းအလဲရွိတုိင္း ေျပာျပေပးအပ္ပါ။ 

 သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း သြားလာႏုိင္ေအာင္ 
ဘတ္စ္ကားဒရုိင္ဘာသည္သင့္ကေလးကုိ အလြန္ဆုံး စကၠန္႔ ၉၀ ထက္ 
ပိုမေစာင့္ႏုိင္ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘတ္စ္ကားအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ 
ေစာင့္ဆုိင္းေနေပးေစလုိပါသည္။ 

သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခေနမ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ပါက ဘတ္စ္ကားဌာန (၆၁၆) 
၇၃၅-၀၆၉၃ သုိ႔ေခၚဆုိရမည္ျဖစ္သလုိ ဟ့ဲဒ္စတာ့ေက်ာင္းသုိ႔လည္းေခၚရပါမည္။ 

a) သင့္ကေလးဘတ္စ္ကားမစီးပါက သုိ႔မဟုတ္ ဘတ္စ္ျဖင့္မျပန္ပါက 

b) အေရးေပၚ အေၾကာင္းရာမ်ားရိွပါက 

ဟ့ဲစ္တာ့ဘတ္စ္ကားမ်ားအားလုံးကုိ ကေလးငယ္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ GPS 
စနစ္ႏွင့္ဗြီဒီယုိကင္မရာစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားရိွထားပါသည္။  

ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာပညာေပး 
အႏၱရာယ္ကင္းစြာ လမ္းျဖတ္ကူးျခင္း 
သသငင္္ ့့ကကေေလလးးႏႏွွငင္္ ့့အအတတူူ  အအႏႏၱၱရရယယ္္ကကငင္္းးစစြြာာ  လလမမ္္းးျျဖဖတတ္္ကကူူးးပပံံ ုုအအေေၾၾကကာာငင္္းးကကိိုု  
ေေဆဆြြးးေေႏႏြြးးေေျျပပာာဆဆိိုုပပါါ။။  
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အႏၱရယ္ကင္းစြာလမ္းျဖတ္ကူးျခင္းသည္လမ္းမျပင္ဘက္လူသြား လမ္းမွ ေလွ်ာက္ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားလမ္းေပၚတြင္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ လမ္းမကုိျဖတ္ကူးျခင္း၊ ကားသြားလမ္း 
ေပၚသြားျခင္းႏွင့္ ကားပါကင္မွသြားျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ဟ့ဲဒ္စတာ့ ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ အရြယ္ငယ္လြန္းေသာေၾကာင့္ လမ္းျဖတ္ကူးေသာအခါ၊ ကားထြက္ေပါက္ 
သုိ႔ေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ ကားပါကင္မ်ားတြင္သြားလာေသာအခါတြင္ အၿမဲတမ္း 
အရြယ္ ေရာက္သူ လူႀကီးတဦးဦးႏွင့္အတူ သြားလာျဖတ္ကူးရပါမည္။ 
ဤအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားကုိ လမ္းျဖတ္ကူးေသာအခါတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း 
ယုံႀကည္စိတ္ ခ်စြာ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳလုပ္ခိုင္းသင့္ပါ။ကေလးငယ္မ်ား 
လမ္းကူးေသာအခါတုိင္း လူႀကီးမ်ားႏွင့္ကူးရပါမည္။ သင့္အေနႏွင့္လမ္း ကူးျခင္းႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ အႏၱရာယ္ကင္းဆုိင္ရာ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာလုိပါက 
သင့္ကေလးဆရာမထံ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အိမ္လည္ဆရာမထံဆက္သြယ္၍ 
ေတာင္းယူႏိုင္ပါသည္။  

အျခားလမ္းအႏၱရာယ္ကင္းစြာလမ္းကူးျခင္းပညာေပးသည္ ကေလးမ်ားဘတ္စ္ 
ကား ေပၚ တတ္၊ ဆင္း ခ်ိန္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ျဖတ္ကူးတတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤပညာေပးအားျဖင့္ ကေလးမ်ားဘတ္စ္ကားေပၚ အဆင္း၊အတတ္ လုပ္ေသာ 
အခ်ိန္ခါ( လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ကုိင္ထားျခင္း စသည္တုိ႔) ႏွင့္ 
ကေလးမ်ားကားေပၚထုိင္စဥ္တြင္ ထုိင္ခုံခါးပတ္မ်ားေသခ်ာပတ္ေပး ရန္ စသည္တုိ႔ 
ကုိ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာလမ္း 
ျဖတ္ကူးျခင္းတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိဘမ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားေပၚတြက္ 
လုိက္ပါစဥ္၊ ဘတ္စ္ကားထုိင္ခံုခါးပါတ္ ပါတ္ေပး ျဖဳတ္ေပးစဥ္အခ်ိန္မ်ားသည္ 
ကေလးအတြက္ အေရးပါလွသည့္ စံနမူနာအတုယူဖြယ္မ်ားျဖစ္ေစသက့ဲသို႔ 
အျခားကေလးမ်ားအတြက္လည္း  စံနမူနာထားအတုယူဖြယ္ျဖစ္ေစပါသည္။  

ဘတ္စ္ကားအႏၱရာယ္ကင္းစြာစီးျခင္း 
ကန္႔ေကာင္တီဟဲ့ဒ္စတာ့သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအား က်န္းမာေရး ဆုိင္ 
ရာႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းျခင္းဆုိင္ရာ ပညာေပး၊အသိေပး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
အားသြန္ခြန္စိုတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္လည္း ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳး 
မ်ိဳးျဖင့္သင္ေပးသက့ဲသုိ႔ အိမ္သို႔လည္း ျပန္လာပါးလုိက္၍ သိေစျခင္းအားျဖင့္ 
ကေလးမ်ားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔သိသင့္သိထုိက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ နားလည္မွတ္မိေစမည္ျဖစ္သည္။  

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်ာင္းတြင္သင္ယူေလ့လာထားသည့္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ေႏြးေပး၊ေျပာျပေပးျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ 
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ယာဥ္ကားေပၚမွဆင္းျခင္းႏွင့္ယာဥ္ေပၚတတ္ျခင္း 
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ကေလးကုိ ယာဥ္ေပၚတတ္စဥ္၊ ဆင္းစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ျပဳလုပ္ရန္ တုိတ္တြန္းအားေပးပါ။ 

 လမ္းေလွ်ာက္ပါ 
 တဦးခ်င္းသြားပါ 
 ႀကိဳးမ်ားကုိ ၿမဲၿမဲကုိင္ခုိင္းပါ 
 တလွမ္းခ်င္းလွမ္းပါ 
 ကားေပၚေရာက္ေသာအခါတြင္ ထုိင္မည့္ထုိင္ခံုသုိ႔တန္းသြားပါ 
 ထုိင္ခုံခါးပတ္ပတ္ပါ။ အကူညီလုိလွ်င္ လွမ္းေတာင္းပါ 

အႏၱရာယ္ဇံု  
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ယာဥ္၏ အႏၱရာယ္ရွိေသာေနရာမ်ားအ 
ေၾကာင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးပါ။ အႏၱရာယ္နယ္ေျမသည္ ယာဥ္၏မီတာဒုိင္ခြက္ဆယ္ 
ေပပတ္ လည္ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္မ်ား အထူးသျဖင့္ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ 
ကုိယ္ထည္ႀကီးမားသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားႏွင့္နီးကပ္ေသာအရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္ရန္ 
ခက္ခဲပါသည္။  

 ဘတ္စ္ကားနားမည္သည့္အခါမွ်ေလွ်ာက္မသြားပါႏွင့္။ 
 ဘတ္စ္ကားတဖက္တြင္ လမ္းမေလွ်ာက္ရ။ 
 ဘတ္စ္ကားတံခါးရွိရာသုိ႔ တန္းတန္းမတ္မတ္ေလွ်ာက္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 

ဘတ္စ္ေမာင္းသူ ျမင္ႏိုင္သည့္အ၀တြင္ရပ္ေစာင့္ပါ။ 
 လူႀကီးပါခ်ိန္မွလႊဲ၍ ဘတ္စ္ကားေရွ႔မွ ျဖတ္မေလွ်ာက္သြားပါႏွင့္။ 

ဘတ္စ္ကားမွအေရးေပၚထြက္လမ္း 
ဘတ္စ္ကားစီးသည့္ကေလးမ်ားအားလုံးသည္ တႏွစ္လွ်င္သုံးႀကိမ္ ဘတ္စ္ကားမွ 
အေရးေပၚထြက္ပံုထြက္နည္းကုိ ေလ့က်င့္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားမွအေရးေပၚ 
ထြက္ျခင္း သခၤန္းစာသည္ ထိန္းခ်ဴပ္ထားေသာဆက္တင္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
အေရးေပၚအေျခေနျဖစ္ဟန္ျပဳ၍ ဘတ္စ္ဒရုိင္ဘာစကားကုိနားေထာင္ျခင္း သတ္ 
မွတ္ ထားေသာေနရာတြင္စုေ၀းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ကာ ကေလးမ်ားကုိ ဘတ္စ္ ကား 
ေပၚမွ ေနာက္ဖက္တံခါးမွထြက္ခုိင္းျခင္း၊ ေဘးတံခါးမွထြက္ခိုင္းျခင္း၊ တခါး 
ႏွစ္ခုစလုံးမွထြက္ခုိင္းျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ၾကပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
ဘတ္စ္ကား အေရးေပၚထြက္ျခင္းေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါ၀င္လိုပါက 
သင့္ကေလးလုိက္ပါသည့္ ဘတ္စ္ေမာင္းသူႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျပဳ 
လုပ္ရန္ဇယားဆြထဲားသည္ကုိ သိရန္ ေမးျမန္းေတာင္းယူပါ။  
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ေကရ်ာင္ေ း်နရ်္်ားာငႏွင့္ ႐ံုး္  ာငႏွင့္ ရ့္ ငနရ်္ 
႐ံုး္ ရ ်ဴင 

2626 Walker Ave. NW, Walker, MI 49544 
Phone: (616) 453-4145 | Toll-Free: (800) 472-6994 

www.hs4kc.org 

း်ထ ္ လ့္ုးာင္  ြဲ 
႐ံုး္ ရ ်ဴင ္ငႏွင့္ က့္ိဳ 2210 
ယဥငေကရ္နမႈ့္ုးာငး်ာ  ျငေ န်ကငေး္န ငေ းရ် 2247 
ေကရ်ာင္ျ န ံ ငန  ြဲေး္န ငေ းရ် 2259 

 

ျ်ဴ့္ ငဘ်သ်ျက်္ေ ်ဴ်န့္သ်္ျုးနရ်္ာေး ္  ရယငနမ ံ်ဴနံင ၈ က့္ု်း ား့္်ဴင်ဴနပါ။ 

ေကရ်ာင္နရ်္ျ်းာင္ 
 

Alger: 
256 Alger St SE 
Grand Rapids, MI 49507 
Ph. (616) 735-5318 | Fax (616) 279-3025 

North Kent: 
14951 White Creek Ave. NE 
Cedar Springs, MI 49319 
Ph. (616) 696-3990 | Fax (616) 279-3030 

Comstock Park: 
3825 Oakridge Ave. NW 
Comstock Park, MI 49321 
Ph. (616) 493-0744 | Fax (616) 279-3000 

Plainfield: 
1710 Woodworth. NE 
Grand Rapids, MI 49525 
Ph. (616) 454-8874 | Fax (616) 279-3040 

Godfrey Lee: 
961 Joosten St SW  
Grand Rapids, MI 49509 
Ph. (616) 532-4229 | Fax (616) 279-3050 

Rogers Lane: 
2929 Rogers Lane Ave. SW 
Wyoming, MI 49509 
Ph. (616) 532-4229 | Fax (616) 279-3050 

Henry: 
551 Henry Ave. SE 
Grand Rapids, MI 49503 
Ph. (616) 774-8822 | Fax (616) 279-3010 

South Godwin: 
28 Bellevue St. SE 
Grand Rapids, MI 49548 
Ph. (616) 735-5351 | Fax (616) 279-3060 

Home Visiting Program: 
2626 Walker Ave. NW 
Walker MI 49544 
Ph. (616) 453-4145 | Fax (616) 279-3200 

Springhill: 
2626 Walker Ave. NW 
Walker, MI 49544 
Ph. (616) 791-9894 | Fax (616) 279-3220 

Huntington Woods: 
4334 Byron Center Ave. SW 
Wyoming, MI 49519 
Ph. (616) 735-5340 | Fax (616) 279-3020 

Sylvan: 
1875 Rosewood Ave. SE 
Grand Rapids MI 49506 
Ph. (616) 241-0250 | Fax (616) 279-3070 

Kentwood: 
5360 Eastern SE 
Kentwood, MI 49508 
Ph. (616) 735-5345 | Fax (616) 279-3090 

Sylvan II: 
1875 Rosewood Ave. SE 
Grand Rapids MI 49506 
Ph. (616) 241-0250 | Fax (616) 279-3080 

ေကရ်ာင္ေ း်နရ်္်ားာငႏွင့္ ႐ံုး္  ာငႏွင့္ ရ့္ ငနရ်္ 
႐ံုး္ ရ ်ဴင 

2626 Walker Ave. NW, Walker, MI 49544 
Phone: (616) 453-4145 | Toll-Free: (800) 472-6994 

www.hs4kc.org 

း်ထ ္ လ့္ုးာင္  ြဲ 
႐ံုး္ ရ ်ဴင ္ငႏွင့္ က့္ိဳ 2210 
ယဥငေကရ္နမႈ့္ုးာငး်ာ  ျငေ န်ကငေး္န ငေ းရ် 2247 
ေကရ်ာင္ျ န ံ ငန  ြဲေး္န ငေ းရ် 2259 

 

ျ်ဴ့္ ငဘ်သ်ျက်္ေ ်ဴ်န့္သ်္ျုးနရ်္ာေး ္  ရယငနမ ံ်ဴနံင ၈ က့္ု်း ား့္်ဴင်ဴနပါ။ 

ေကရ်ာင္နရ်္ျ်းာင္ 
 

Alger: 
256 Alger St SE 
Grand Rapids, MI 49507 
Ph. (616) 735-5318 | Fax (616) 279-3025 

North Kent: 
14951 White Creek Ave. NE 
Cedar Springs, MI 49319 
Ph. (616) 696-3990 | Fax (616) 279-3030 

Comstock Park: 
3825 Oakridge Ave. NW 
Comstock Park, MI 49321 
Ph. (616) 493-0744 | Fax (616) 279-3000 

Plainfield: 
1710 Woodworth. NE 
Grand Rapids, MI 49525 
Ph. (616) 454-8874 | Fax (616) 279-3040 

Godfrey Lee: 
961 Joosten St SW  
Grand Rapids, MI 49509 
Ph. (616) 532-4229 | Fax (616) 279-3050 

Rogers Lane: 
2929 Rogers Lane Ave. SW 
Wyoming, MI 49509 
Ph. (616) 532-4229 | Fax (616) 279-3050 

Henry: 
551 Henry Ave. SE 
Grand Rapids, MI 49503 
Ph. (616) 774-8822 | Fax (616) 279-3010 

South Godwin: 
28 Bellevue St. SE 
Grand Rapids, MI 49548 
Ph. (616) 735-5351 | Fax (616) 279-3060 

Home Visiting Program: 
2626 Walker Ave. NW 
Walker MI 49544 
Ph. (616) 453-4145 | Fax (616) 279-3200 

Springhill: 
2626 Walker Ave. NW 
Walker, MI 49544 
Ph. (616) 791-9894 | Fax (616) 279-3220 

Huntington Woods: 
4334 Byron Center Ave. SW 
Wyoming, MI 49519 
Ph. (616) 735-5340 | Fax (616) 279-3020 

Sylvan: 
1875 Rosewood Ave. SE 
Grand Rapids MI 49506 
Ph. (616) 241-0250 | Fax (616) 279-3070 

Kentwood: 
5360 Eastern SE 
Kentwood, MI 49508 
Ph. (616) 735-5345 | Fax (616) 279-3090 

Sylvan II: 
1875 Rosewood Ave. SE 
Grand Rapids MI 49506 
Ph. (616) 241-0250 | Fax (616) 279-3080 

 
* ၀်ဴငႈ့္ုးဒင https://www.hs4kc.org/locations သ ်္ၿ်ဴ ္ ေကရ်ာင္  ာငႏွင့္ ရ့္ ငိ်ဴ္ံ့ င ရ့္ ငံ ့္ုးနက့္ုးကက္ငႏွင့္်ဴနပါ။ 
ဤေကရ်ာင္  ြဲဲ  ရ့္ င္ယ်္နရ်္နား်ာေ် း်သ ဲ ရ့္ ငက်လနရ်္ံ ာငာေ ်ကင်ားျငေကရ်ာင္  ာငႏွင့္  ရ့္ ငျ် သာင်ားျင 
ဲံ ကင ကက္ငႏွင့္းမး ငဲံ ကငသ်  ျင်ဴနသ္ငပါ။   
 

နျငးား း င ်ဴ္င ယငကေလ္ထ့္ င္လ့္ုးာငျာငင်  
လ့္ုးာငျာငႈ့္ုးာငး်ျ်ဲုး်ဴင 
(I) လ့္ုးာငျာငႈ့္ုးာငး်ျ် ုဲး်ဴငနာံး ငံ နင္ေကရ်း့္ုး္သ္င ဲသ့္ေ်ဴ္ဲေကက်ာင္ကက်္ ရကငနရ်္ ်ဴနးား့္းန္ငပါ။ 

ဲသ့္ေ်ဴ္ဲေကက်ာင္ကက်္ ရကငံ  ာငာေဲ်ကင်ဴနဲ ရကငနရ်္ဲ်္လံုး္်ဴန၀ာငးန္ငပါ။ 
(i) လ့္ုးာငျာငနာံး ငံ နင္ျ် ုဲး်ဴငံ ာင လ့္ုးာငျာငႈ့္ုးာငး်ျျငေႈ္နမနရ်္ ာ်းာငႏွင့္ ဲထ ္ျံုးျနင္ျျငာေႈ္နမနရ်္ 

နားံငံ နင္နရ်္ိလ  င ြဲႏွင့္ေသ် ၅ ်ားျငဲံ ာင္ကာေႈ်ာငး ကငနမိ  ်ဴိဳ ်ဴာငနမ လုး်ဴငာ င္ျဥငနရ်္ ်ဴန၀ာငးန္ငပါ။ 
(ii) လ့္ုးာငျာငနာံး ငံ နင္ျ် ုဲး်ဴငက့္ုးာေကရ်ာင္  ာငႏွင့္ ရ့္ ငဲံ ာင္ န့္ဘနရ်္လ္င္ က္ငႏွင့္းမ  ာငႏွင့္းားသ္နပါ။ 
(iii) လ့္ုးာငျာငဲံ ကငျျငေႈ္နမနားံငံ နင္နရ်္ိ ဲထ ္ျံုးျနင္ျျငေႈ္နမနာံး ငံ နင္နရ်္ ်ားာငႏွင့္ ဲ ္င္ႈံုး္ 

၃ ်ားျငဲံ ာင္ကာ ်ဴိဳ ်ဴာငလုး်ဴငေႈ်ာင ြဲႏွင့္ေသ်လုး်ဴငာ င္ျဥငနရ်္ဲေကက်ာင္က့္ုး ကေလ္ထ့္ င္လ့္ုးာင ျာင 
င် ၏ ၀်ဴငႈ့္ုးဒင www.michigan.gov/michigancare ံ ာင၀ာငေး်ကငကက္ငႏွင့္းမ့်္ုးာငသ္ငပါ။ 
၀်ဴငႈ့္ုးဒငလ့္်ဴငျ်က့္ုး ဲၿနြဲ ျ်လံုး္းာငႏွင့္  ာငႏွင့္ေး္သ်္ေ င် ်ဴးန္ငပါ။ 

 

Leonard: 
1708 Leonard St NE 
Grand Rapids, MI 49505 
Ph. (616) 735-5319 | Fax (616) 279-3026 

Central Office: 
2626 Walker Ave. NW 
Walker, MI 49544 
Ph. (616) 453-4145 | Fax (616) 279-3200 
Site: 7:30 – 5:00 Mon – Thur; 7:30 – 
11:30 Fri 
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* ၀်ဴငႈ့္ုးဒင https://www.hs4kc.org/locations သ ်္ၿ်ဴ ္ ေကရ်ာင္  ာငႏွင့္ ရ့္ ငိ်ဴ္ံ့ င ရ့္ ငံ ့္ုးနက့္ုးကက္ငႏွင့္်ဴနပါ။ 
ဤေကရ်ာင္  ြဲဲ  ရ့္ င္ယ်္နရ်္နား်ာေ် း်သ ဲ ရ့္ ငက်လနရ်္ံ ာငာေ ်ကင်ားျငေကရ်ာင္  ာငႏွင့္  ရ့္ ငျ် သာင်ားျင 
ဲံ ကင ကက္ငႏွင့္းမး ငဲံ ကငသ်  ျင်ဴနသ္ငပါ။   
 

နျငးား း င ်ဴ္င ယငကေလ္ထ့္ င္လ့္ုးာငျာငင်  
လ့္ုးာငျာငႈ့္ုးာငး်ျ်ဲုး်ဴင 
(I) လ့္ုးာငျာငႈ့္ုးာငး်ျ် ုဲး်ဴငနာံး ငံ နင္ေကရ်း့္ုး္သ္င ဲသ့္ေ်ဴ္ဲေကက်ာင္ကက်္ ရကငနရ်္ ်ဴနးား့္းန္ငပါ။ 

ဲသ့္ေ်ဴ္ဲေကက်ာင္ကက်္ ရကငံ  ာငာေဲ်ကင်ဴနဲ ရကငနရ်္ဲ်္လံုး္်ဴန၀ာငးန္ငပါ။ 
(i) လ့္ုးာငျာငနာံး ငံ နင္ျ် ုဲး်ဴငံ ာင လ့္ုးာငျာငႈ့္ုးာငး်ျျငေႈ္နမနရ်္ ာ်းာငႏွင့္ ဲထ ္ျံုးျနင္ျျငာေႈ္နမနရ်္ 

နားံငံ နင္နရ်္ိလ  င ြဲႏွင့္ေသ် ၅ ်ားျငဲံ ာင္ကာေႈ်ာငး ကငနမိ  ်ဴိဳ ်ဴာငနမ လုး်ဴငာ င္ျဥငနရ်္ ်ဴန၀ာငးန္ငပါ။ 
(ii) လ့္ုးာငျာငနာံး ငံ နင္ျ် ုဲး်ဴငက့္ုးာေကရ်ာင္  ာငႏွင့္ ရ့္ ငဲံ ာင္ န့္ဘနရ်္လ္င္ က္ငႏွင့္းမ  ာငႏွင့္းားသ္နပါ။ 
(iii) လ့္ုးာငျာငဲံ ကငျျငေႈ္နမနားံငံ နင္နရ်္ိ ဲထ ္ျံုးျနင္ျျငေႈ္နမနာံး ငံ နင္နရ်္ ်ားာငႏွင့္ ဲ ္င္ႈံုး္ 

၃ ်ားျငဲံ ာင္ကာ ်ဴိဳ ်ဴာငလုး်ဴငေႈ်ာင ြဲႏွင့္ေသ်လုး်ဴငာ င္ျဥငနရ်္ဲေကက်ာင္က့္ုး ကေလ္ထ့္ င္လ့္ုးာင ျာင 
င် ၏ ၀်ဴငႈ့္ုးဒင www.michigan.gov/michigancare ံ ာင၀ာငေး်ကငကက္ငႏွင့္းမ့်္ုးာငသ္ငပါ။ 
၀်ဴငႈ့္ုးဒငလ့္်ဴငျ်က့္ုး ဲၿနြဲ ျ်လံုး္းာငႏွင့္  ာငႏွင့္ေး္သ်္ေ င် ်ဴးန္ငပါ။ 
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Connecting Families and Community Resources
for Kent County
Head Start

 
 

၂၂၀၀၂၂၀၀--၂၂၀၀၂၂၁၁ 
မမိိဘဘလလကက္္စစြြဲဲစစာာအအုုပပ္္  

  

ပပါါ၀၀ငင္္ေေသသာာအအေေၾၾကကာာငင္္းးအအရရာာမမ််ာားး  

  
 

ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းထုတ္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္တြင္ၾကည့္ပါ။ HS4KC.org. 

 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔:  

၀၁/၂၂/၂၀၂၀ 

 
 

၂၂၀၀၂၂၀၀--၂၂၀၀၂၂၁၁ 
မမိိဘဘလလကက္္စစြြဲဲစစာာအအုုပပ္္  

  

ပပါါ၀၀ငင္္ေေသသာာအအေေၾၾကကာာငင္္းးအအရရာာမမ််ာားး  

  
 

ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းထုတ္လက္စြဲစာအုပ္ကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္တြင္ၾကည့္ပါ။ HS4KC.org. 

 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔:  

၀၁/၂၂/၂၀၂၀ 

ဤယခုပါရ ွ ိေသာအခ်က္လက္အေၾကာင္ းအရာမ်ားတခုလံ ု း  သိ ု ႔မဟုတ္ 
တစိပ ္တေဒသပိ ုင ္ းတိ ု ႔က ိ ု မစ္ရ ွ ီဂန ္ပညာေရး၀န ္ ႀကီးဌာန၏  ေထာက္ပ ံ ့  
ပံ ့ပ ိ ု းမ ႈအား ျဖင ္ ့  ရံပ ံ ုေင ြရရ ွ ိမတည္ထုတ္ေ၀ပါသည္။ 
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