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တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

အသက် ၃ နှှစ််မှှ ၇ နှှစ််အတွွင်း်�ရှှိ�သောသာ 
ကသောလ�င်းယ််မှ�ာ�အတွွက် စ်ာသောစ်ာင်း်

သောမှလ ၂၀၂၁တွွင်း် စီ်စ်စ််ခ့ဲ့�သည််။ 

ကန််ဆ�်စ််သည်် သောက�ာင်း်�သာ�တွစ််ဦး�စီ်၏ သောအာင်း်ပြမှင်း်မုှတွွင်း် ကမှ ာာက��  ဦး�သောဆာင်း်သည််။



ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််�ည်ာရသော�ဘ� တ်ွအဖ့ွ �၏ရည််မှှန််�ခဲ့�က်မှှာ Kansans 
Can ရည််မှှန််�ခဲ့�က်က��  �� ံ ဖသောာ် သွာ�ရန််ဖြ စ််သည််။ ယ်င်း်�မှှာ ကန််ဆက်

စ််မှှ က�ာင်း်�သာ�တွ�� င်း်�က��  အသောာင်း်မှြ င််းအသောာင်း်���ု�ထသောာင်း်�ပြီ � �ည်ာရသော�

တွွင်း် ကမှ ာာ� ထ��်တွန််�ဖြ စ််ရန်် ရည််ရွယ််သည််။ ထ�� ရည််မှှန််�ခဲ့�က်အတွွက် 

�ံ� ��� �မုှနှှင်း� ်  တွစ််ဦး�ခဲ့�င်း်� ဆ�� င်း်ရာအသောာင်း်မှြ င််းမုှမှ�ာ�က�� ဖန််တီွ��သော�သည်� ်

ကလသော�သူင်းယ််မှ�ာ�အာ� အလသော��သော�သည်� ်  စ်န်စ််က��  လ�� အ�်မှည််ဖြ စ််ကာ 

ထ�� စ်န်စ််အတွွက် အာ�လ�ံ �အတူွတွကွ လက်တွွ � �� ံ ဖသောာ် လ� �်ဆသောာင်း်သွာ�ရ

မှည််။

မူှလတွန််�ဆ�� င်း်ရာ  စီ်မံှခဲ့�က်သည််  ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််ကလသော�င်းယ််

မှ�ာ�၏ အစ်သောာ��� င်း်�ကာလမှ�ာ�က��  အခဲ့ြေတွည််�ပြီ � အန်ာဂတ်ွ�ည်ာရသော�

အသောာင်း်မှြ င််းမုှက��  ခဲ့�� င်း်မှာစ်သောရန်် ရည််ရွယ််သည််။ ထ�� �အတွွက် သင်း� ်

ကလသော�၏ သင်း်ကပြာ�ရသော�နှှင်း� ်  ဖံွ �ဖပြ� ု�လာမုှအတွွက် အရသော��ါသည်� ်အ��� င်း်�

က��  ဆသောာင်း်ရွက်သည်� ်  မှ�တ်ွဆွအာ� က��ဇူ�တွင်း်�ါသည််။

W.K. Kellogg ဖသောာင်း်ဒသော�ရှှိင်း်�၏ ထ�� စီ်မံှခဲ့�က်အာ� ငွ်းကပြသော�ထသောာက်�ံ� မုှ

အတွွက် အာ��သော�မုှနှှင်း� ်  �တ်ွသက်�ပြီ � ထ� တ်ွ�ြ န််ခဲ့�က်

ကန််ဆက်စ်် �ြ ည််န်ယ်် �ည်ာရသော�ဌာန်၏ ဆသောာင်း်ရွက်ခဲ့�က်နှှင်း� ်  လ� �်င်းန််�မှ�ာ�တွွင်း် လူမှ��ု�၊ အသာ�အရသောာင်း်၊ 

နှ�� င်း်ငံ်း၊ လ�င်း်၊ မှသန််စွ်မ်ှ�မုှနှှင်း်�  အသက်အ�သောါ်မူှတွည််�ပြီ � ခ့ွဲ့ခဲ့ပြာ�မုှမှရှှိ�ကပြာင်း်�၊ Boy Socutsနှှင်း� ်  အခဲ့ပြာ�ကလသော�

င်းယ််မှ�ာ�ဆ�� င်း်ရာ စီ်မံှထာ�သည်� ်အဖ့ွ �အစ်ည််�မှ�ာ�က��  တွန််�တူွတွက်ရသောာက်နှ�� င်း်ကပြာင်း်� ဖသောာ်�ြလ�� �ါသည််။ 

အသောာက်တွွင်း်ဖသောာ်�ြေထာ�သည်� ်  အဖ့ွ �သည်် ခ့ွဲ့ခဲ့ပြာ�မုှမှရှှိ�သည်� ်�သောါ်လစီ်က��  က�င်း� ်သ� ံ ��ါသည််။
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လသော�စ်ာ�ရ�ါသသောာ မှ�သာ�စ်� မှ�ာ�ခဲ့င်း်ဗ�ာ

သင်းးတုိ့ရဲ ့ သ��သမီ�တွအန်းကျောန်းဲ ့ မ�ြ�ခင်းးမှ� မူလတန်းး�တ�းရကျော��းရတကျော�့မယးဆုိတ့ဲအတွ�း ဂုဏးယူပါ
တယး။ သင့်းး မိသ��စုအန်းကျောန်းဲ ့ စိတးလှ ပးရှ��န်းကျောတ့ဲအခာိန်းးပကျောါ့။

ယ်ခဲ့�  စ်ာစ်သောာင်း်သည်် သင်း� ်ကလသော�အာ� မူှလတွန််�တွက်ရသောာက်ရန်် �ြ င််းဆင်း်ရမှည်� ်အရသော�ကပြီ �သည်� ်  အကပြာင်း်�အရာမှ�ာ�က��  ဖသောာ်�ပြ �သော�ထာ�

�ါသည််။။

 မူှလတွန််�ဆ�� င်း်ရာ ကပြ� ုတွင်း်�ြ င််းဆင်း်ထာ�ခဲ့ြ င််း� ဆ�� သည််မှှာ အဘယ််န်ည််�။ 1

 မူှလတွန််�တွက်ရသောာက်ခဲ့ြ င််း�နှှင်း� ်ဆ�� င်း်သည်� ်  အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ� 3
သင်း� ်ကလသော�မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  မူှလတွန််�က��  တွက်ရသောာက်ရန်် လ�� အ�်န်သော�ါသလာ�။ _______________________ 3
မူှလတွန််� တွက်ရသောာက်မှည်� ်  သင်း� ်ကလသော�၏ က�ာင်း်�ခဲ့သောါ်ကပြ� မ်ှ _________________________________ 3
မှည််သည်� ်  အသက်အရွယ််တွွင်း် မူှလတွန််�တွက်ရသောာက်ရမှည််န်ည််�။ ______________________________ 3
မူှလတွန််�တွက်ရန်် မှည််သည်� ်စ်ာရွက်စ်ာတွမ်ှ�မှ�ာ�က��  လ�� အ�်မှည််န်ည််�။ ____________________________ 4

 မူှလတွန််�အကူ�အ�ပြာင်း်� ___________________________________________________________ 7
Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ-3)နှှင်း� ်  Ages & Stages Questionnaires®: 
Social-Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2) ________________________________________ 7

 ကန််ဆက်စ််အစ်သောာ��� င်း်�သင်း်ယူ်ရသော� စံ်နူှန််�မှ�ာ� ______________________________________________ 9

 သင်း်� အန်သောဖြ င််း�  မှသော�နှ�� င်း်မှည််�  မှသော�ခွဲ့န််�မှ�ာ� ________________________________________________ 13

 မူှလတွန််�တွက်ရန်် စ်စ််ဆသော�မုှစ်ာရင်း်� __________________________________________________ 15

 အရင်း်�အမှြ စ််မှ�ာ� ______________________________________________________________ 17

မှ�မှ�ထာ�ရှှိ�သသောာ က�ာင်း်�ခဲ့ရ�� င်း်ရ�ံ �သည်် သင်း� ်ကလသော�၏အရသော��ါသသောာ အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�က��  ထ� တ်ွ�သော�နှ�� င်း်သဖပြ င်း� ်  ကလသော�၏မူှလတွန််�က�ာင်း်�တွက်

အတွွ �အကပြုံက�� ��� မှ�� သ�ရှှိ�နှ�� င်း်�ါသည််။ က�ာင်း်�နှှင်း� ်ဆရာမှ�ာ�အာ� သ�ကျွမ်ှ�ထာ�ခဲ့ြ င််း�သည်် သင်း� ်ကလသော�၏အသောာင်း်မှြ င််းမုှက��  မှပြှ င်း� ်တွင်း်စ်သော�ါသည််။

သင်း� ်အန်သောဖပြ င်း� ်  က�ာင်း်�ခဲ့ရ�� င်း်ရ�ံ �အာ� သ�ရှှိ�လ�� ခဲ့ြ င််း�၊ �ြ ည််န်ယ််ဆ�� င်း်ရာလ�� အ�်သသောာ အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�က��  သ�လ�� ခဲ့ြ င််း� သ�� �မှဟ� တ်ွ အခဲ့ပြာ�မှ�သာ�စ်� ထ�

တွွ �ဆက်ဆံမုှဆ�� င်း်ရာန်ည််�လမ်ှ�မှ�ာ�က��  သ�ရှှိ�လ�� �ါက ကျွနှ်� �်တွ�� �က��   ဆက်သွယ််နှ�� င်း်�ါသည််။

1-800-CHILDREN ။သင်း� ်ကလသော�အာ� ���ု�ထသောာင်း်�သော�ခဲ့ြ င််း�နှှင်း� ်  

�တ်ွသက်လာလျှင်း် မှည််သည်� ်မှသော�ခွဲ့န််�မှ�ာ�က�� မှဆ��  မှသော�မှြ န််�နှ�� င်း်

�ါသည််။ သင်း� ်အန်သောဖပြ င်း� ်  မှည််သည်� ်  စ့ွ်ခဲ့�က်ခဲ့�မုှမှ��ု�မှှမှရှှိ�သသောာ 

မှ�ဘဆ�� င်း်ရာ အကူအညီ်မှ�ာ�က��  အင်း္်ဂလ��်၊ စ်��န််နှှင်း� ်  အခဲ့ပြာ�

ဘာသာစ်ကာ�မှ�ာ�ဖပြ င်း� ်  ၂၄ န်ာရီ�တ်ွလ�ံ �မှသော�မှြ န််�နှ�� င်း်�ါသည််။ 

	 ဖ� န််�သောခဲ့ါ်ရန်် 1-800-332-6378

	 အက်�်�လီသောက�ရှှိင်း်� သောဒါင်း်�လ� ဒ်ဆ့ွရန်် 

“1800CHILDRENKS”

	 အီ�သောမှ�လ် (သ�� �) text ��� �ရန်် 1800CHILDREN@kcsl.org

	 ဝက်ဆ�� ဒ်ဝင်း်ရန်် 1800CHILDRENKS.org

ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ်် မှ�ဘဆ�� င်း်ရာ အခဲ့�က်အလက်

အရင်း်�အပြမှစ််စ်င်း်တွာ 

www.ksdetasn.org/kpirc
(866) 711-6711

ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ်် �ည်ာသောရ�ဌာန်

www.ksde.org
(785) 296-3201

mailto:1800CHILDREN%40kcsl.org?subject=
https://www.ksdetasn.org/kpirc/kansas-parent-information-resource-center
https://www.ksde.org
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််ရှှိ� မူှလ

တွန််�ဆရာ၊ ဆရာမှမှ�ာ�

အသောန်ပြဖင်း� ် သင်း� ်ကသောလ� 

သောက�ာင်း်�တွွင်း် သောအာင်း်ပြမှင်း်

သောအာင်း် ပြ�င်း်ဆင်း်သော��လ�က်ရှှိ�

�ါသည််။ 



1

ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

မူလတန်းး�ဆုိင်းးရ� �ြိ ုတင်းးပြ င်းး ဆင်းးထ��ခြ င်းး � ဆုိသညးမှ� အ
ဘယးန်းညး�။

မူှလတွန််�ဆ�� င်း်ရာ ကပြ� ုတွင်း်�ြ င််းဆင်း်ထာ�မုှ
မှှာ ကလသော�င်းယ််၏ မွှ�ဖွာ�ခဲ့��န််မှှစ်တွင်း်�ပြီ � 
င်းယ််ရွယ််သသောာ အစ်သောာ��� င်း်�အခဲ့��န််ကာလအထ� 
သက်ဆ�� င်း်န်သောသည််။ မှ�ဘတွစ််ယ်သောာက်အန်သောဖပြ င်း� ်  
(သွ�သာ�တွသောာ်စ်�်သည််ဖြ စ််စ်သော၊ မှတွသောာ်စ်�်သည််
ဖြ စ််စ်သော �ပြုစ်� ���ု�ထသောာင်း်�သော�သူ) ကလသော�၏ 
�ထမှဆ�ံ �ဆရာ ဖြ စ််သည််။ သင်း်ဖန််တီွ�သသောာ 
�တ်ွဝန််�က�င်း်သည်် ကလသော�အတွွက် သင်း်ယူ်
လသော� လာရာ �တ်ွဝန််�က�င်း်ဖြ စ််လာသည််။ သင်း်�သော�
လ�� က်သသောာ သင်း်ခဲ့န််�စ်ာမှ�ာ�နှှင်း� ်  အတွွ �အကပြုံ
မှ�ာ�သည်် ကလသော�အတွွက် ဘဝနှှင်း� ်ဆ�� င်း်သသောာ 
သင်း်ယူ်လသော� လာမုှဖြ စ််သည််။ မူှလတွန််�ဆ�� င်း်ရာ 
ကပြ� ုတွင်း်�ြ င််းဆင်း်ထာ�မုှမှှာ ကလသော�၏ အစ်သောာ��� င်း်�
ကာလ၏ ရလဒ်ဖြ စ််သည််။ 

“မှူလက�သောာင်း်�အတွွက်ကပြ� ုတွင်း်�ပြ င််းဆင်း်မှှုထ့မှှာ ကလသော�

တွစ််ယ်သောာက်�့ �ါဝင်း်တွာမှဟုတ်ွ�ါဘူ�။ က�သောာင်း်�အတွွက် 

ကပြ� ုတွင်း်�ပြ င််းဆင်း်မှှုက�ု အက�ယ််�ပြ န်�် ဆုံ�ဖသောာ်�ပြ ရရင်း် ကလသော�

တွွသော၊ မှ�သာ�စ်ုတွွသော၊ အစ်သောာ��ုင်း်�တွွသော� ကပြုံရမ့ှ�  �တ်ွဝန််�က�င်း်တွွသော၊ 

က�သောာင်း်�တွွသောန့်� အဖ့ွ �အစ်ည််�တွွသော �ါဝင်း်�ါတွယ််။ ကလသော�တွွသောဟာ 

မွှသော�ရာ�ါအန်သောန့်� က�သောာင်း်�တွက်ဖ�ု � အသင်း� ်မှဖပြ စ််သသော��ါဘူ�။ 

သူတွ�ု �ရ့ � က�မ်ွှ�က�င်း်မှှုတွွသောန့်� ဖံွ �ဖပြ� ု�မှှုတွွသောဟာ က�သောာင်း်�မှတွက်

ခဲ့င်း် မှ�သာ�စ်ုတွွသော၊ လူတွွသော၊ �တ်ွဝန််�က�င်း်န့်� ဆက်ဆံမှှုတွွသော�သောါ်

မှှာ အတွသောာ်လသော�မှူတွည််န်သော�ါတွယ််”

ရင်း်�ပြမှစ််။   ။ Maxwell, K., & R.M. Clifford. 2004. 
Research in Review: School Readiness 
Assessment. Young Children 59 (1): 42-46.

ကလသော�အန်ာဂတ်ွတွွင်း် အသောာင်း်မှြ င််းရန််နှှင်း� ်  

�ည်ာရသော�ဆ�� င်း်ရာ �သောါက်မှပြာက်မုှအတွွက် မှရှှိ�မှ

ဖြ စ််အရသော��ါသသောာ အ� တ်ွမှြ စ််မှှာ က�ာင်း်�အတွွက် 

ကပြ� ုတွင်း်�ြ င််းဆင်း်ခဲ့ြ င််း�ဖြ စ််သည််။ မူှလတွန််�မှ

တွက်ရသောာက်မီှကာလသည်် အန်ာဂတ်ွအသောာင်း်မှြ င််း

ရသော�အတွွက် သက်ရသောာက်န်သော�ါသည််။ သင်း� ်

ကလသော�အာ� က�န််�မှာသသောာ အာဟာရမှ�ာ�၊ က�� ယ််

လက်လု�်ရှှိာ�မုှမှ�ာ�နှှင်း� ်  စ့ွ်လမ်ှ�မုှမှ�ာ� ဖန််တီွ��သော�

ခဲ့ြ င််း� အ�ြ င််း မှကပြာခဲ့ဏစ်ကာ��ပြာ�သော�ခဲ့ြ င််း�က 

ကလသော�၏အသောာင်း်မှြ င််းခဲ့ြ င််း�က��  �သော�သသောာ 

အသောာင်း်မှြ င််းမုှက��  ရရှှိ�စ်သော�ါသည််။

ရန်ပုံငွေ

စနစ်ထောက်ပံ့မှု

မူဝါဒ

လူ့အသိုင်းအဝိုင်း

ပညာရေး 

ပတ်ဝန်းကျင်

ကလေးကလေး

မိသားစု
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

မူလတန်းး�တ�းရကျော��းခြ င်းး �နှင့်းး ဆုိင်းးသည့း အခာ�းအလ�းမာ��

သင့်းး�ကျောလ�မာ��အကျောန်းြ�င့်းး မူလတန်းး��ုိ 
တ�းကျောရ��းရန်းး လုိအပးကျောန်းပါသလ��။
ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််ဥ�ဒသောအရ ကလသော�သူင်းယ််မှ�ာ�က��  မူှလတွန််�

တွက်ခဲ့�� င်း်�ရန်် မှဆ�ံ �ဖြ တ်ွခဲ့�� င်း်��ါ။ သ�� �သသောာ် ကလသော�င်းယ််

မှ�ာ�၏အသက်သင်း� ်လ�ာ်�ါက မူှလတွန််�က�ာင်း်�တွက်ခဲ့ြ င််း�က��  ကန််ဆ

က်စ််ရှှိ�ကလသော�မှ�ာ�အာ�လ�ံ � လ� �်ဆသောာင်း်ကပြ � ါသည််။ ကလသော�င်းယ််မှ�ာ� 

မူှလတွန််�တွက်ခဲ့ြ င််း� မှတွက်ခဲ့ြ င််း�က��  မှ�ဘမှ�ာ�က�� ယ််တွ�� င်း် ဆ�ံ �ဖြ တ်ွ

ကပြ � ါသည််။

“မှ�သာ�စ်ုမှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  မှ�မှ�ကလသော� အသက်�ပြည်� ် မီှှအသောာင်း်စ်သောာင်း� ်

ခဲ့ပြ င််း� သ�ု �မှဟုတ်ွ ��ုမှ� ုအရွယ််ရသောာက်မှှသာ က�သောာင်း်�ထာ�လ�ု

ခဲ့ပြ င််း�တွ�ု �ကပြသောာင်း� ်  ကလသော�င်းယ််မှ�ာ� မှူလတွန််�တွက်ရန်် အခဲ့��န််

ကပြာကပြာယ်ူတွတ်ွကပြသည််။

လသော� လာခဲ့�က်မှ�ာ�အရ ထ�� သ�� �က�ာင်း်�ထာ�ရန်် ကပြ န်�် ကပြာမုှမှ�ာ�ကပြာင်း� ်  

ကလသော�၏�ည်ာသင်း်ကပြာ�ရသော�အစ်သောာ��� င်း်�ကာလမှ�ာ�တွွင်း် က့ွ�ပြာ�

ခဲ့ပြာ�န်ာ�မုှ ကပြီ �ကပြီ �မှာ�မှာ� မှတွွ �ရ�ါ။

သ�� �သသောာ်လည််� ဖံွ �ဖပြ� ု�မုှဆ�� င်း်ရာ�ြေဿန်ာမှ�ာ�က��  ဖပြ ရှင်း်�ရန်် ကပြာ�

ဝင်း်မုှမှရှှိ��့အခဲ့��န််��� ယူ်ခဲ့ြ င််း�က ကလသော�အာ� အဆင်း်သင်း� ်ဖြ စ််အသောာင်း် 

�ပြုလ� �်န်သောခဲ့ြ င််း�လည််�မှဟ� တ်ွ�ါ။

ထ�� �အ�ြ င််း လသော� လာခဲ့�က်မှ�ာ�အရ အတွန််�ဖသောာ်မှ�ာ�ထက် ��� မှ��

အသက်ကပြီ �သသောာကလသော�င်းယ််မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  ကပြီ �ကသောာင်း်ဝင်း်ခဲ့��န််

တွွင်း် လူမုှဆက်ဆံရသော�နှှင်း� ်  အ�ပြုအမူှမှ�ာ�တွွင်း် စ်�န််ခဲ့သောါ်မုှမှ�ာ�က��  

ကပြုံတွွ �နှ�� င်း်ခဲ့ပြ ��� မှ�� မှ�ာ�န်သော�ါသည််။”

ရင်း်�ပြမှစ််။  ။  Mayo Clinic 2019

မူှလတွန််�က��  တွက်ရသောာက်ရန််�ြ င််းဆင်း်ရန််မှှာ ကလသော�၏တွာဝန််

မှဟ� တ်ွသသောာ်လည််� ကလသော�တွ�� င်း်�က��  အလသော�ထာ�လက်ခံဲ့�ပြီ � 

သင်း� ်လ�ာ်စွ်ာ တွ� န်�် �ြ န််ရန််မှှာ စ်န်စ််၏တွာဝန််ဖြ စ််�သောသည််။

မူလတန်းး� တ�းကျောရ��းမည့း သင့်းး
�ကျောလ�၏ ကျော�ာ�င်းး�ကျောခ်ကြိ�ိမး
သင်း� ်ကလသော�မှှ မူှလတွန််�ရသောာက်လျှင်း် က�ာင်း်�ခဲ့သောါ်ကပြ� မ်ှနူှန််�မှှာ 

လ�� အ�်�ါသည််။ ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််ဥ�ဒသော K.S.A. 72-3120 အရ 

က�ာင်း်�တွက်မှည်� ်ကလသော�အန်သောဖပြ င်း� ်  အသက် ၇ နှှစ််�ြေည်� ် ရမှည််ဖြ စ််

�ပြီ � သူ�အန်သောဖပြ င်း� ်  က�ာင်း်�က��  အသက် ၁၈ နှှစ််အထ� သ�� �မှဟ� တ်ွ 

အထက်တွန််�က�ာင်း်� ဒီ�လ�� မှာလက်မှှတ်ွ (သ�� �) အထွထွသော�ည်ာရသော�

တွ�� �တွက်မုှအဖ့ွ �၏ ထသောာက်ခံဲ့မုှက��  ရရှှိ�သည်� ်အထ� တွက်ရန်် 

က�ာင်း်�သာ�မှ�ဘမှ�ာ�တွွင်း် တွာဝန််ရှှိ�သည််။

က�ာင်း်�ခဲ့ရ�� င်း်ရ�ံ �မှ�ာ�တွွင်း် ခွဲ့င်း� ် မ့ှ� ၊ ခွဲ့င်း� ် ရှှိ� က�ာင်း်���က်ခဲ့ြ င််း�မှ�ာ�အတွွက် မူှ

ဝါဒမှ�ာ� ထာ�ရှှိ�သည််။ သင်း� ်အန်သောဖပြ င်း� ်  မှ�မှ�ဒသောသတွွင်း် အထူ�တွလည်် 

လ�� အ�်ခဲ့�က်မှ�ာ�ရှှိ��ါက (သ�� �) က�ာင်း်���က်ခဲ့ြ င််း�နှှင်း� ်  �တ်ွသက်�ပြီ � 

မှသော�ခွဲ့န််�မှ�ာ�ရှှိ��ါက သက်ဆ�� င်း်ရာ က�ာင်း်�ခဲ့ရ�� င်း်ရ�ံ �မှ�ာ�က��  ဆက်သွယ််

�ါ။

မညးသည့း အသ�းအရွွယးတွင်းး မူလတန်းး�
တ�းကျောရ��းရမညးန်းညး�။
အသက် လ�� အ�်ခဲ့�က်မှ�ာ�

ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််ရှှိ� အသက် ၅ နှှစ််�ြေည်� ် �ပြီ �သသောာ ကလသော�မှ�ာ� 

(သ�� �) က�ာင်း်�ဖွင်း� ်ရက်ဖြ စ််သသောာ သပြ ဂ� တ်ွ ၃၁ မှတွ�� င်း်မီှ ၅ နှှစ််�ြေည်� ် �ပြီ �

သသောာ ကလသော�မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််ရှှိ� �ြ ည််သူ��� င်း်

က�ာင်း်�မှ�ာ�တွွင်း် မူှလတွန််�တွက်ရသောာက်နှ�� င်း်�ါသည််(ကန််ဆက်စ််

ဥ�ဒသော K.S.A. 72-3118အရ)။ သင်း� ်အန်သောဖပြ င်း� ်  အခဲ့ပြာ��ြ ည််န်ယ််မှှ 

ကန််ဆက်စ််သ�� � �ပြာင်း်�လာ�ပြီ � သင်း� ်ကလသော�သည်် မူှလတွန််�က�ာင်း်� 

တွက်န်သော�ပြီ ဖြ စ််ခ့ဲ့� လျှင်း်လည််� သူ�အန်သောဖပြ င်း� ်  ကန််ဆက်စ််တွွင်း် မူှလ

တွန််�က�ာင်း်� တွက်ရသောာက်နှ�� င်း်�ါသည််။

မှှတ်ွသာ�ထာ�ရန််။  ။ သင်း� ်ကလသော�အန်သောဖပြ င်း� ်  အခဲ့ပြာ��ြ ည််န်ယ််တွွင်း် 

မူှလတွန််�က�ာင်း်��ပြီ �ဆ� ံ �ခ့ဲ့� �ပြီ � �ထမှတွန််�တွက်ရန်် �ြ င််းဆင်း်န်သော�ါက 

သူ�အန်သောဖပြ င်း� ်  ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််၏ အသက်ကန်�်သတ်ွထာ�သည်� ်  

မှက�� က်ညီ်ခ့ဲ့� သသောာ်လည််� �ထမှတွန််�က��  တွက်ရသောာက်နှ�� င်း်�ါသည််။

ကန််ဆက်စ််ဥ�ဒသောမှ�ာ�က��  အသောာက်�ါဝက်ဆ�� ဒ်တွွင်း် ကြေည်� ် ရှူ နှ�� င်း်�ါသည််။ http://ksrevisor.org/statutes/ksa_ch72.html

http://ksrevisor.org/statutes/ksa_ch72.html
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မူလတန်းး�တ�းရန်းး မညးသည့းစ�ရွွ�းစ�တမး�မာ���ုိ လုိအပးမညးန်းညး�။

မူှလတွန််�က�ာင်း်� လျှသောာက်ထာ�ရန်် လ�� အ�်သည်� ်  စ်ာရွက်စ်ာတွမ်ှ�မှ�ာ�

 z ကျောမွ�စ�ရင်းး�

သင်း� ်ကလသော�အန်သောခဲ့ပြ င်း� ်  ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််တွွင်း် မွှ�ဖွာ�ခ့ဲ့� �ါက ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််အခဲ့�က်အလက်ဌာန်မှှတွဆင်း� ်   ကလသော�၏မွှ�စ်ာရင်း်�က��  စ်ာ၊ 

ဦး�စ်ာ��သော�စ်ာ၊ အင်း်တွာန်က်၊ တွယ််လီဖ� န််�၊ လူက�� ယ််တွ�� င်း် (သ�� �) faxမှှတွဆင်း� ်  ရယူ်နှ�� င်း်�ါသည််။ 1-877-305-8315 က�� လည််� ခဲ့သောါ်ဆ�� နှ�� င်း်�ပြီ � ယ်င်း်�

မှှာတွစ််နှှစ််�တ်ွလ�ံ � ၂၄န်ာရီမှ�ြ တ်ွဝန််ဆသောာင်း်မုှ�သော�န်သော�ါသည််။ စ်��န််ဘာသာ�ြ န််မှ�ာ�လည််� ရှှိ��ပြီ � အခဲ့ပြာ�ဘာသာစ်ကာ�မှ�ာ�အတွွက် https://

www.kdheks.gov/vital/birth_howto.html ဝက်ဆ�� ဒ်တွွင်း် ဝင်း်ရသောာက်နှ�� င်း်�ါသည််။

မှှတ်ွသာ�ရန််။  ။ သင်း� ်ကလသော�အန်သောဖပြ င်း� ်  အခဲ့ပြာ��ြ ည််န်ယ််တွွင်း် မွှ�ဖွာ�ခ့ဲ့� �ပြီ � သူ၏မွှ�စ်ာရင်း်�က�� ရယူ်ရန်် ဆက်သွယ််ရမှည်� ် သူက��  မှသ�ရှှိ�လျှင်း် ကန််ဆ

က်စ််�ြ ည််န်ယ််အခဲ့�က်အလက်ဌာန်မှှ သင်း� ်အာ� အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�က��  ကူညီ်�သော�နှ�� င်း်�ါသည််။ ထ�� ဌာန်က��  ဆက်သွယ််လ�� �ါလျှင်း် အထက်တွွင်း်

ဖသောာ်�ြေထာ�ခ့ဲ့� သသောာ လ��်စ်ာမှ�ာ�မှှ တွဆင်း� ်  ဆက်သွယ််နှ�� င်း်�ါသည််။

 z  ���ွယးကျောဆ�မှတးတမး�မာ�� (���ွယးကျောဆ�)

ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််ဥ�ဒသောအရ  က�ာင်း်�က�� တွက်ရသောာက်လ�� �ါက အသောာက်�ါရသောာဂါကာကွယ််ဆသော�မှ�ာ�က��  ထ�� �ထာ�ရန်် လ�� အ�်�ါသည််။

  zz ဆ�ံ စ်�� �န်ာ၊ သောမှ�ခဲ့�� င်း်နှှင်း� ် သောခဲ့�ာင်း်�ဆ�� �န်ာ

  zz ��� လီယ်��

  zz ဝက်သက်၊ �ါ�ခဲ့��တ်ွသောရာင်း်နှှင်း� ် ဂ��ုက်သ�� �သောရာဂါ

  zz အသည််�သောရာင်း်

  zz သောရသောက�ာက် (သောက�ာက်သော�ါက်) တွ�� �ပြဖစ််သည််။

ကာကွယ််ဆသော�မှထ�� �ရသသော�သသောာသူမှ�ာ�နှှင်း� ်  ဆသော�စ်စ််ခဲ့�က်မှအသောာင်း်သသောာ သူမှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  က�ာင်း်� တွက်ရသောာက်ခွဲ့င်း� ် ရှှိ�မှည််မှဟ� တ်ွ�ါ။ ထ�� သ�� � 

က�ာင်း်�တွက်ခွဲ့င်း� ်�ယ််ထာ�ခဲ့ြ င််း�က��  ကလသော�အန်သောဖပြ င်း� ်  ကာကွယ််ဆသော�ထ�� ��ပြီ ��ါက (သ�� �) ဆသော�စ်စ််ခဲ့�က်အသောာင်း်�ါမှှ ဖယ််ရှှိာ��သော�မှည််ဖြ စ််သည််။ ကန််

ဆက်စ််ဥ�ဒသော(K.S.A. 72-6262)

မှှတ်ွသာ�ရန််။  ။ ကန််ဆက်�ြ ည််န်ယ််ကာကွယ််ဆသော�ထ�� ��ပြီ �ကပြာင်း်�အသ�အမှှတ်ွ�ပြုလက်မှှတ်ွသည်် ဆသော�မှ�ာ�အကပြာ� ကာလခဲ့ပြာ�ခဲ့ြ င််း�က��  အထူ��ပြု 

စ်ာရင်း်�ကသောာက်ယူ်�ါသည််။ ထ�� စ်ာရင်း်�က��  https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent-shell.html. တွွင်း်

ရှှိာဖွနှ�� င်း်�ါသည််။ ထ�� လ�� အ�်ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  ဆရာဝန်် (သ�� �) ခဲ့ရ�� င်း်အတွွင်း်�မှှ က�န််�မှာရသော�ဝန််ဆသောာင်း်မုှမှ�ာ� (သ�� �) ကသောာင်း်တီွက�န််�မှာရသော�ဌာန်တွ�� �နှှင်း� ်  

စ်စ််ဆသော��သော��ါ။

https://www.kdheks.gov/vital/birth_howto.html
https://www.kdheks.gov/vital/birth_howto.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent-shell.html
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 z �န်းးဆ�းစးြပညးန်းယး �ာန်းး�မ�ကျောရ��ွပး�ဲကျောရ�
အတွ�း (ရုွပးပုိင်းး�ဆုိင်းးရ�) လုိအပးခာ�းမာ��

ကန််ဆက်စ််�ြ ည််န်ယ််ဥ�ဒသောအရ  က�ာင်း်�က��  �ထမှဆ�ံ �တွက်

ရသောာက်မှည်� ်ကလသော�မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  ၉ နှှစ််အသောာက်ရှှိ�ရမှည််ဖြ စ််�ပြီ � 

က�န််�မှာရသော�စ်စ််ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  က�ာင်း်�အ�်�ပြီ � ရက်�သောါင်း်� ၉၀ 

အတွွင်း်� အ�်နံှှရမှည််ဖြ စ််သည််။ ထ�� ဆသော�စ်စ််ခဲ့�က်မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  

က�ာင်း်�မှတွက်မီှ တွစ််နှှစ််ကာလအတွွင်း်� စ်စ််ဆသော�ထာ�ရမှည််

ဖြ စ််သည််။

မှှတ်ွသာ�ရန််။  ။ က�ာင်း်�သာ�၏ဆသော�စ်စ််ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  အ�်နံှှရမှည်� ်  

ရက်�သောါင်း်� ၉၀ ကာလအတွွင်း်� က�ာင်း်�အန်သောဖပြ င်း� ်  ဆသော�စ်စ််ခဲ့�က်မှ�ာ� 

မှ�ပြီ �မှပြာက်သသော��ါက က�ာင်း်�သာ�က��  က�ာင်း်�မှှ ထ� တ်ွ�ယ််ထာ�နှ�� င်း်

�ါသည််။ နွှရာသီကာလအတွွင်း်�တွွင်း် က�ာင်း်�မှ�ာ�မှှ အခဲ့မ့ှ�  

က�န််�မှာရသော�စ်စ််ဆသော�မုှမှ�ာ� �ပြုလ� �်�သော�လ�က်ရှှိ��ါသည််။ 

သက်ဆ�� င်း်ရာ ခဲ့ရ�� င်း် (သ�� �) ကသောာင်း်တီွ က�န််�မှာရသော�ဌာန်မှ�ာ�တွွင်း် 

အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�က��  ရယူ်နှ�� င်း်�ါသည််။

 z သကျောဘ�တူညီမှ ပု� စ� မာ��

သင်း� ်က��  အကပြာင်း်�အရာအမှ��ု�မှ��ု�က��  သဘသောာတူွညီ်ကပြာင်း်� 

လက်မှှတ်ွထ�� �ရန်် တွသောာင်း်�ဆ�� �ါလ�မှ� ် မှည််။ ထ�� အခဲ့�က်မှ�ာ�တွွင်း် သင်း� ်

ကလသော�အာ� ကွင်း်�ဆင်း်�လသော� လာရသော�ခဲ့ရီ�သွာ�ရသောာက်ခွဲ့င်း� ်�ပြုရန််၊ 

ဓါတ်ွ�� ံ ရ�� က်ခွဲ့င်း� ်�ပြုရန်် (သ�� �) က�ာင်း်�မှှ �ည်ာရသော�ဆ�� င်း်ရာမှှတ်ွတွမ်ှ�

မှ�ာ�က��  သ�မ်ှ�ဆည််�နှ�� င်း်ရန်် စ်သည််တွ�� � �ါဝင်း်သည််။ က�ာင်း်�

အန်သောဖပြ င်း� ်  သဘသောာတူွညီ်မုှစ်ာတွမ်ှ�အခဲ့�က်တွစ််ခဲ့�က်စီ်အတွွက် ရှှိင်း်�

�ပြ ခဲ့�က်မှ�ာ� ထ� တ်ွ�သော��ါလ�မှ� ် မှည််။ မှ�ဘ (သ�� �) အ� �်ထ�န််�သူ

အန်သောဖပြ င်း� ်  ထ�� အခဲ့�က်မှ�ာ�က��  သဘသောာတူွ၊ မှတူွ ဆ�ံ �ဖြ တ်ွ�သော�ရ�ါ

မှည််။
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

မူလတန်းး�အ�ူ�အပြ�င်းး�

�ကျောလ�၏ သင်းးကြား���
ကျောပ�သူနှင့်းး ဆ�းဆ�ကျောရ�
တညးကျောဆ��းြခင်းး�

သင်း� ်ကလသော�၏ �ည်ာရသော�သည်် 

မွှ�ဖွာ�သည််နှှင်း� ်  စ်တွင်း်�ပြီ � မူှလတွန််�ဖပြ င်း� ်  

အဆ�ံ �မှသတ်ွသွာ�ခဲ့�။ သင်း� ်ကလသော�၏ 

က�ာင်း်�ဆရာမှ�ာ�နှှင်း� ်  ဝန််ထမ်ှ�မှ�ာ�က��  သ�

အသောာင်း်လ� �်�ါ။ ကလသော�၏ အခဲ့ြေအန်သော၊ 

သင်း်ကပြာ�မုှ၊ တွ�� �တွက်မုှနှှင်း� ်  အကူအညီ်

လ�� သည်� ်အ��� င်း်�မှ�ာ�အကပြာင်း်� သူတွ�� �နှှင်း� ်  

မှကပြာခဲ့ဏစ်ကာ��ပြာ�ါ။ သင်း� ်ကလသော�

က�ာင်း်�န်သော��သောာ်�ပြီ � အသောာင်း်မှြ င််းသသောာ 

မူှလတွန််�နှှစ််တွစ််နှှစ်် ဖြ စ််စ်သောရန်် 

အရသော�ကပြီ �အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�က��  �ပြာ�ပြ

�ါ။ အသောာက်ဖသောာ်�ပြ � ါအ��� င်း်�သည်် သင်း� ်

ကလသော�၏ �ည်ာရသော�အတွွက် အရသော��ါ

သသောာ န်ည််�လမ်ှ�မှ�ာ�ဖြ စ််သည််။

�ကျောလ�င်းယးမာ���ုိ မူလတန်းး��ူ�ကျောြပ�င်းး�ရ�တွင်းး �ူညီ
ြခင်းး�

မူှလတွန််�သည်် အရသော��ါသသောာ အဆင်း� ်ဖြ စ််ကပြာင်း်� သ��ါလ�မှ� ် မှည််။ အကူ�အ�ပြာင်း်� 

လ� �်ဆသောာင်း်ခဲ့�က် မှ�ာ�က��  ဖြ စ််နှ�� င်း်�ါက ကလသော�အန်သောဖပြ င်း� ်   မူှလတွန််�မှတွက်မီှ နွှဦး�အစ်

ကာလတွွင်း် စ်တွင်း်သင်း� ်�ါသည််။ က�ာင်း်�တွသောာ်တွသောာ်မှ�ာ�မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  က�ာင်း်�အကပြာင်း်� ��� မှ��

လသော� လာနှ�� င်း်အသောာင်း် �ြ င််းဆင်း်�သော�ထာ�သည်� ်  န်သော� တွစ််ရက်ရှှိ��ါသည််။

အကူ�အ�ပြာင်း်�လ� �်ဆသောာင်း်ခဲ့�က်မှ�ာ�၏ ရည််မှှန််�ခဲ့�က်မှ�ာ�တွွင်း်-

	 သင်း်နှှင်း� ် သင်း� ်ကသောလ�အာ� သင်း်ြေကာ�သူ၊ အခဲ့န််�နှှင်း� ် သောက�ာင်း်�က��  ရင်း်�နီှှ�သောစ်ပြခဲ့င်း်�

	 ကသောလ�အသောြေကာင်း်�က��  သင်း်ြေကာ�သူအသောန်ပြဖင်း� ် ��� မှ�� သ�ရှှိ�နှ�� င်း်သောစ်ရန်် သောဆာင်း်ရွက်ြ�ီ� သောက�ာင်း်�မှ

တွက်ခဲ့��န််ကာလတွွင်း် ��� မှ�� စီ်စ်ဥ်ထာ�နှ�� င်း်သောစ်ပြခဲ့င်း်�

	 သောက�ာင်း်�မှှ သင်း်ြေကာ�သူအသစ််၊ စ်ာသင်း်ခဲ့န််�၊ သောက�ာင်း်�မူှဝါဒနှှင်း� ် လ� �်င်းန််�စ်ဥ်မှ�ာ� ကသောလ�၏ 

အခဲ့န််�သောဖာ်ပြဖစ််လာမှည်� ်သူမှ�ာ�နှှင်း� ် သောက�ာင်း်�သာ�မှ�ဘမှ�ာ�က��  ထ�သောတွွ �ပြခဲ့င်း်�

 မူှလတွန််�အတွွက် အစ်မ်ှ��ပြ �ြ င််းဆင်း်ထာ�သည်� ်န်သော� သည်် ထ�� သ�� �ရည််မှှန််�ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  

ဆသောာင်း်ရွက်နှ�� င်း်ရန််လွယ််ကူစ်သော�ပြီ � သင်း� ်ကလသော�အတွွက် သင်း်ကပြာ�သူမှှာ ကပြ� ုတွင်း်�ြ င််းဆင်း်

ထာ�နှ�� င်း်သည််။

မူှလတွန််�ဝင်း်ရန်် မှှတ်ွတွမ်ှ�မှ�ာ�
Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ-3)နှင့်းး Ages & Stages Questionnaires®: Social-

Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2)

ကန််ဆက်စ််အခဲ့ပြ ခံဲ့မူှလတွန််�က�ာင်း်�မှ�ာ�သည်် ကလသော�င်းယ််မှ�ာ�၏ မှ�သာ�စ်� မှ�ာ�နှှင်း� ်  လက်တ့ွွ�ပြီ � Ages & Stages Questionnaires®, 

Third Edition (ASQ-3)နှှင်း� ်  Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2) စ်စ််တွမ်ှ�

စ်ာအ� �်မှ�ာ�ဖပြ င်း� ်  ကလသော�မှ�ာ�၏ဖံွ �ဖပြ� ု�မုှအာ� ��� မှ�� သ�ရှှိ�အသောာင်း် လ� �်ဆသောာင်း်န်သော�ါသည််။ ထ�� စ်ာအ� �်မှ�ာ�မှှ မှသော�ခွဲ့န််�မှ�ာ�သည်် ကလသော�၏ဖ့ွ �ဖပြ� ု�မုှ

အာ� မှှတ်ွတွမ်ှ�မှ�ာ�က��  ထ� တ်ွ�သော�သည််။ ထ�� မှသော�ခွဲ့န််�မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  မူှလတွန််�တွက်ရသောာက်ခွဲ့င်း� ်က��  ဆ� ံ �ဖြ တ်ွနှ�� င်း်ရန်် အသ�ံ �ခဲ့�ခဲ့ြ င််း� မှဟ� တ်ွ�ါ။ 

သင်း� ်အန်သောဖပြ င်း� ်  မှ�မှ�ကလသော�အကပြာင်း်�အသ�ဆ�ံ �ဖြ စ််�ပြီ � ထ�� စ်ာအ� �်နှှစ််အ� �်မှှ မှသော�ခွဲ့န််�မှ�ာ�က��  ဖြေည်� ် စွ်က်ရ�ါမှည််။ သင်း� ်ကလသော�၏ ကျွမ်ှ�က�င်း်မုှ

မှ�ာ�နှှင်း� ်  အာ�သာခဲ့�က်မှ�ာ�က��  သ�ထာ�ခဲ့ြ င််း�ဖပြ င်း� ်  သင်း်နှှင်း� ်  သင်း်ကပြာ�သူတွ�� �မှှ ကလသော�အတွွက် ဖံွ �ဖပြ� ု�ရသော�နှှင်း� ်  အသောာင်း်မှြ င််းရသော�က��  ကူညီ်နှ�� င်း်

�ါသည််။
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အသောာက်ဖသောာ်�ပြ လ� �်ဆသောာင်း်နှ�� င်း်စွ်မ်ှ�

မှ�ာ�သည်် မူှလတွန််�ကလသော�မှ�ာ�

အတွွက် စံ်နူှန််�မှ�ာ�ဖြ စ််သည််။

	 ကစ်ာ�န်ည််�အသောသ�တွ�� �က��  အစ် 

အဆ�ံ �သောဆာ� ပြခဲ့င်း်� (၅ မှ�န်စ််)

	 သူတွ�� �၏ အသောနွှ�ထည််က��  ဝတ်ွ

နှ�� င်း်ပြခဲ့င်း်�

	 လမ်ှ�ညှွှန််ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  အာရ�ံ စ်�� က်

နှ�� င်း်ပြခဲ့င်း်�

	 နံ်�ါတ်ွနှှင်း� ် အသောရာင်း်မှ�ာ�က��  သ�

ပြခဲ့င်း်�

	 စ်ာဖတ်ွပြခဲ့င်း်�၊ သီခဲ့�င်း်�ဆ�� ပြခဲ့င်း်�၊ 

�� ံ ပြ�င်း်သောပြ�ာပြခဲ့င်း်�နှှင်း� ် အပြခဲ့ာ�သူ

တွ�� �ပြဖင်း� ် စ်ကာ�သောပြ�ာပြခဲ့င်း်�တွ�� �က��  

နှှစ််သက်ပြခဲ့င်း်�
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

�န်းးဆ�းစးအစကျော�ပုိင်းး�သင်းးယူရကျော� စ� နူန်းး�မာ��

ကန််ဆက်စ််အစ်သောာ��� င်း်�သင်း်ယူ်ရသော� စံ်နူှန််�မှ�ာ�နှှင်း� ်  �တ်ွသက်�ပြီ � အသသော�စ်�တ်ွအခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�က��  ကန််ဆက်စ််

�ြ ည််န်ယ််�ည်ာရသော�ဌာန် ဝက်ဆ�� ဒ်ဖြ စ််သသောာ https://www.ksde.org/

�ကျောလ�မာ��အကျောန်းြ�င့်းး သိထ��ရမည့းအရ�နှင့်းး လုပးနုိင်းး
ရမည့းအရ�မာ��

ကန််ဆက်စ််အစ်သောာ��� င်း်�သင်း်ယူ်ရသော� စံ်နူှန််�မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  ၅ နှှစ််�ြေည်� ် �ပြီ �သသောာ ကလသော�

င်းယ််မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  သ�ထာ�၊ လ� �်က�� င်း်နှ�� င်း်မှည်� ်အရာမှ�ာ�က��  ဖသောာ်�ြေထာ�သည််။ 

သ�� �သသောာ် ဉာဏ်�ည်ာနှှင်း� ်  လ� �်က�� င်း်နှ�� င်း်စွ်မ်ှ�တွ�� �သည်် အလွန််က့ွ�ပြာ�ခဲ့ပြာ�န်ာ�သည်� ်အ�ြ င််း 

ကလသော�တွ�� �သည်် မှတူွညီ်သသောာ�� ံ စံ်ဖပြ င်း� ်  ဖံွ �ဖပြ� ု�ကပြ � ါသည််။ သင်း်� ကလသော�မှ�ာ�အန်သောဖြ င််း�  

အခဲ့��ု �အ��� င်း်�တွွင်း်သာ ကျွမ်ှ�က�င်း်�ပြီ � က�န််အ��� င်း်�မှ�ာ�တွွင်း် မှကျွမ်ှ�က�င်း်သည််� အခဲ့ါတွွင်း်

လည််� စ်�� �ရ�မ်ှစ်ရာမှရှှိ��ါ။ သင်း� ်အန်သောဖပြ င်း� ်  ကလသော�၏ကျွမ်ှ�က�င်း်မုှက��  သ�ရှှိ��ပြီ �ဖြ စ််ရာ 

အခဲ့ပြာ�အရာအသစ််မှ�ာ�က��  ကျွမ်ှ�က�င်း်လာအသောာင်း် လသော� က�င်း� ် နှ�� င်း်�ါသည််။

စ��တးြခင်းး�သညး အကျော��င်းး�ဆု� �ပာို�ကျောထ�င်းးမှတွင်းး 
ပါဝင်းးသညး။

စ်ာဖတ်ွခဲ့ြ င််း�ဖပြ င်း� ်  ကလသော�က��  စ်ကာ�လ�ံ �အသစ််မှ�ာ�၊ အကပြံ ဉာဏ်သစ််မှ�ာ�နှှင်း� ်  

လ� �်ဆသောာင်း်ခဲ့�က်အသစ််မှ�ာ�က��  ရရှှိ�စ်သော�ါသည််။ ကလသော�က��  �� ံ �ပြ �ပြီ � စ်ကာ��ပြာ�သော�ခဲ့ြ င််း�

ဖပြ င်း� ်  သူတွ�� �နှှင်း� ်  ထ�� အရာတွ�� �သည်် မှည််သ�� �ဆက်နွှယ််န်သောသည််က��  သ�ရှှိ�စ်သော�ါသည််။  

ကလသော�အာ� စ်ာဖတ်ွ�ပြ ခဲ့ြ င််း�ဖပြ င်း� ်  စ်ာဖတ်ွန်ည််�ဖြ စ််သသောာ ရှှိ �မှှန်သောာက်၊ ဘယ််မှှည်ာသ�� � 

ဖတ်ွကပြာင်း်�က�� လည််� သ�စ်သော�ါသည််။ သီခဲ့�င်း်�ဆ�� ခဲ့ြ င််း�၊ သံ�ပြ� ုင်း်ရွတ်ွဆ�� ခဲ့ြ င််း�၊ ကာရံစ်�်

ခဲ့ြ င််း�နှှင်း� ်  �� ံ �ြ င််း�ပြာ�ပြ ခဲ့ြ င််း�တွ�� �သည်် အလွန််အရသော��ါ�ပြီ � ��ာ်စ်ရာကသောာင်း်�သသောာ သင်း်ယူ်

မုှဖြ စ််သည််။  က�ာင်း်�မှတွက်မီှ အ�မ်ှတွွင်း် စ်ာဖတ်ွခဲ့ြ င််း�သည်် က�ာင်း်�တွွင်း် စ်ာဖတ်ွ

ရာတွွင်း် ��� ကသောာင်း်�စ်သောသည််။ သင်း� ်ကလသော�က စ်ာဖတ်ွ�ပြ န်သောခဲ့��န််တွွင်း် စ်ာအ� �်�ါ ရ� �်�� ံ

လသော�မှ�ာ�အာ� လက်ညွှ�� �ထ�� ��ပြီ � ဘာဖြ စ််န်သောကပြသောာင်း်��ပြာ�ပြ ခဲ့ြ င််း�၊ ဖတ်ွန်သောသသောာ စ်ာလ�ံ �

မှ�ာ�အ�သောါ်လက်ညွှ�� �ထသောာက်ထာ�ခဲ့ြ င််း�နှှင်း� ်  ကလသော�အာ� စ်ာရွက်လှန််ခဲ့�� င်း်�ခဲ့ြ င််း�မှ�ာ�

�ပြုလ� �်�သော��ါ။ ထ�� လ� �်ဆသောာင်း်ခဲ့�က်မှ�ာ�သည်် စ်ာဖတ်ွခဲ့ြ င််း�က��  ကူညီ်�သော��ါသည််။ ကာရံ

စ်�်ခဲ့ြ င််း�သည််လည််� ကလသော�မှ�ာ�က��  စ်ာဖတ်ွနှ�� င်း်အသောာင်း် သင်း်ကပြာ��သော�ရာတွွင်း် 

အရသော�ကပြီ ��ါသည််။ စ်ကာ�လ�ံ �မှ�ာ�၊ ကာရံမှ�ာ� ထ�်ခဲ့ါထ�်ခဲ့ါ �ါဝင်း်သသောာ စ်ာအ� �်

မှ�ာ�သည်် ကလသော�င်းယ််မှ�ာ�အတွွက် လွယ််ကူစ်သောသည််သာမှက ��ာ်ရှင်း်စ်သော�ါသည််။

�ကျောလ�မာ��သညး �စ��ြခင်းး�
မှ အကျော��င်းး�ဆု� �သင်းးယူကြား�
သညး။

ကလသော�တွ�� င်း်�အန်သောဖပြ င်း� ် သူတွ�� �သ�တွတ်ွန်ာ�လည််

သမှျှက��  စူ်�စ်မ်ှ�လ�� ၊ စ်မ်ှ�သ�်လ�� ၊ လ� �်ဆသောာင်း်ခဲ့�င်း်

ကြေသည််။ ကလသော�မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  ကစ်ာ�ခဲ့ြ င််း�မှှ 

ဂရ�တွစ်�� က်နှှင်း� ်  ဆတ်ွဆတ်ွထ�မှခံဲ့ �တ်ွဝန််�က�င်း်

က��  တွ� န်�် �ြ န််လာသည််။ ဂီတွ၊ လု�်ရှှိာ�မုှ၊ �ပြ

ဇာတ်ွ၊ ကစ်ာ�န်ည််�မှ�ာ�နှှင်း� ်အနှ� �ည်ာမှ�ာ�က 

ကလသော�င်းယ််မှ�ာ�အာ� သူတွ�� �နှှင်း� ်  သူတွ�� �ဖန််တီွ�နှ�� င်း်

စွ်မ်ှ�မှ�ာ�က��  ဆက်နွှယ််စ်သော�ပြီ � လူမှ�ာ�နှှင်း� ်  �စ်္စည််�

မှ�ာ�ကပြာ� ဆက်နွှယ််မုှက��  ��� မှ�� သ�ရှှိ�လာစ်သောသည််။ 

သူတွ�� �၏ကမှ ာာင်းယ််လသော�အကပြာင်း်� သင်း်ယူ်ရာတွွင်း် 

မှ�သာ�စ်� နှှင်း� ်  လူမုှ အသ�� င်း်�အဝ�� င်း်�ကပြာ� ဆက်

သွယ််ခဲ့ြ င််း�လည််� �ါဝင်း်�ါသည််။ ကလသော�င်းယ််

မှ�ာ�အန်သောဖပြ င်း� ်  �တ်ွဝန််�က�င်း် အခဲ့ြေအန်သောလ�� က်

�ပြီ � �ပြုမူှဆသောာင်း်ရွက်ရန််နှှင်း� ်  မှျှသောာ်မှှန််�ခဲ့�က်

တွ�� �သည်် ကွာဟတွတ်ွကပြာင်း်�က��  သ�ရှှိ�လာ

သည််(ဥ�မှာ အ�မ်ှနှှင်း� ်  စ်တွ�� �ဆ�� င်း်)။

 https://www.ksde.org/KsEarlyLearningStandards
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သင့်းး�ကျောလ� မူလ
တန်းး�မတ�းမီအခာိန်းး
တွင်းး-

 z ကသောလ�က��  သင်း်ြေကာ�မှည်� ်သူအသောန်ပြဖင်း� ် သောက�ာင်း်�မှဖွင်း� ်မီှကာလတွွင်း် သင်း� ်အ�မ်ှအာ� လာသောရာက်
လည််�တ်ွခွဲ့င်း� ် သောတွာင်း်�နှ�� င်း်�ါသည််။ သင်း်ြေကာ�သူအသောန်ပြဖင်း� ် သောတွွ �ဆ� ံ မှည်� ်အခဲ့��န််က��  ဆယ််သွယ််သောပြ�ာဆ��
လာနှ�� င်း်�ါသည််။ ထ�� သ�� � အ�မ်ှလည််�တ်ွပြခဲ့င်း်�သည်် သင်း� ်ကသောလ�အာ� သူ၏သင်း်ြေကာ�သူက��  သူ�က�� ယ််��� င်း်
သောန်ရာတွွင်း် သောတွွ �ဆ� ံ နှ�� င်း်ခွဲ့င်း� ်သော��သည််။ ထ�� သ�� �ပြု�လ� �်ပြခဲ့င်း်�သောြေကာင်း� ် စ်�� �ရ�မ်ှမုှမှ�ာ�က��  သောလ�ာ�က�သောစ်ြ�ီ� 
သောက�ာင်း်�နှှင်း� ်အ�မ်ှ ဆက်နွှယ််မုှက��  အာ�သောကာင်း်�သောစ်သည်� ်အပြ�င်း် သင်း်ြေကာ�သူအသောန်ပြဖင်း� ်လည််� သင်း� ်
ကသောလ�၏ အ�မ်ှအသောပြခဲ့အသောန်က��  သ�ရှှိ�သွာ�သောစ်�ါသည််။

 z သင်း်ြေကာ�မှည်� ်သူအာ� စ်ာသင်း်ခဲ့န််�နှှင်း� ် သောက�ာင်း်�အခဲ့�က်အလက်တွ�� �က��  သ�နှ�� င်း်မှည်� ် အခဲ့�က်မှ�ာ�က��  သောမှ�
�ါ။ သင်း� ်အသောန်ပြဖင်း� ် လ�� လာ�သောသာ ဆက်သွယ််မုှန်ည််�လမ်ှ�က��  သောပြ�ာပြ��ါ။

 z ပြဖစ််နှ�� င်း်�ါက သင်း� ်ကသောလ�အာ� သောက�ာင်း်�သ�� �သောခဲ့ါ်သွာ�ြ�ီ� သင်း်ြေကာ�သူနှှင်း� ် အတူွသောန်ြေကည်� ်ပြခဲ့င်း်�၊ 
စ်ာသင်း်ခဲ့န််�အာ� သောလ�လာပြခဲ့င်း်�နှှင်း� ် ကစ်ာ�ကွင်း်�တွွင်း် သွာ�သောရာက်ကစ်ာ�ပြခဲ့င်း်�တွ�� �က��  ပြု�လ� �်သော���ါ။

 z အခဲ့��ု �သောသာ သောက�ာင်း်�မှ�ာ�သည်် ကသောလ�မှ�ာ� မူှလတွန််�က��  ကူ�သောပြ�ာင်း်�ရန်် ပြ�င်း်ဆင်း်သော��သောသာ 
သောနွှရာသီအတွန််�မှ�ာ�က��  ဖွင်း� ်လှစ််သော���ါသည််။ ထ�� အတွန််�မှ�ာ�ဖွင်း� ်မှည်� ်သတွင်း်�က��  သောစ်ာင်း� ်ြ�ီ� သင်း� ်
ကသောလ�အာ� စ်ာရင်း်�သွင်း်�သော���ါ။

 z သင်း်ြေကာ�သူအာ� သင်း� ်ကသောလ�၏ စ်�တ်ွဝင်း်စ်ာ�သောသာအရာမှ�ာ�နှှင်း� ်အာ�သာခဲ့�က်က��  အသ�သော���ါ။ 
တွ�က�စွ်ာ သောပြ�ာပြ��ါ။ ထ�� သ�� �ပြု�လ� �်ပြခဲ့င်း်�က  အသောစ်ာ��� င်း်�ကာလတွွင်း် သင်း်ြေကာ�သူအာ� သင်း� ်ကသောလ�နှှင်း� ်
မှည််သ�� �ဆက်ဆံရမှည််က��  သ�ရှှိ�သောစ်�ါသည််။

 z ကသောလ�နှှင်း� ် �တ်ွသက်ြ�ီ� သတွ�ထာ�မှည်� ်အရာမှ�ာ�က��  သောပြ�ာပြ�ပြခဲ့င်း်� (သောြေကာက်တွတ်ွသည်� ်အရာ၊ မှ
တွည်� ်သည်� ်အစ်ာ�အစ်ာ)

 z သင်း်ြေကာ�သူနှှင်း� ် အပြခဲ့ာ�ဝန််ထမ်ှ�မှ�ာ�အသောန်ပြဖင်း� ် ကသောလ�နှှင်း� ်�တ်ွသက်သောသာ အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�
စ်� စ်ည််�ကာ စွ်မ်ှ�ရည််၊ လ� �်သောဆာင်း်နှ�� င်း်စွ်မ်ှ�နှှင်း� ် ဉာဏ်ရည််တွ�� �က��  စ်စ််သောဆ�မုှမှ�ာ� ပြု�လ� �်နှ�� င်း်�ါသည််။ 
စ်ာလ�ံ �မှ�ာ�၊ နံ်�ါတ်ွမှ�ာ�၊ �� ံ ပြ�င်း်မှ�ာ�က��  န်ာ�လည််နှ�� င်း်စွ်မ်ှ�နှှင်း� ် ဆက်ဆံသောရ���� င်း်�တွ�� �အသော�ါ် စီ်စ်စ််အက့ပြဖတ်ွ
ကာ ကသောလ�၏လ�� အ�်ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  ပြ�င်း်ဆင်း်ထာ�မှည််ပြဖစ််သည််၊ ထ�� မှှသာ မူှလတွန််�က��  သောအာင်း်ပြမှင်း်
စွ်ာ တွက်နှ�� င်း်မှည််ပြဖစ််သည််။ အပြခဲ့ာ�စ်စ််သောဆ�ခဲ့�က်မှ�ာ�အသောန်ပြဖင်း� ် အပြမှင်း်နှှင်း� ်အြေကာ�အာရ�ံတွ�� � �ါဝင်း်မှည််
ပြဖစ််သည််။

 z ကသောလ�အသောန်ပြဖင်း� ် မူှကြိုက�တွက်သောရာက်ခ့ဲ့� ြ�ီ��ါက မူှလတွန််�နှှင်း� ် မူှကြိုက�ဆရာမှ�ာ�အာ� ဆက်သွယ််သော��နှ�� င်း်
ရန်် လ� �်သောဆာင်း်သော��ပြခဲ့င်း်�ကလည််� ကသောလ�၏လ�� အ�်ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  သ�ရှှိ�သောစ်နှ�� င်း်သည််။

 z မူှလတွန််�က��  တွက်သောရာက်ပြခဲ့င်း်�ဆ�� င်း်ရာ စ်ာအ� �်မှ�ာ�က��  ဖတ်ွပြ�ြ�ီ� ကသောလ�အာ� စ်�တ်ွလု�်ရှှိာ�စ်ရာ 
စွ်န်�်စ်ာ�ခဲ့န််�အတွွက် သော�ါ�သော�ါ��ါ��ါ�သောပြ�ာဆ�� သော��ပြခဲ့င်း်�ပြု�လ� �်�ါ။ ထ�� က့�သ�� �စ်ာအ� �်မှ�ာ�က��  ယ်ခဲ့� စ်ာသောစ်ာင်း်
အဆ�ံ �ဘက်တွွင်း် အြေကံပြု�သောဖာ်ပြ�ထာ��ါသည််။

 z  သောက�ာင်း်�မှဖွင်း� ်မီှ အ�တ်ွသော�ါင်း်�မှ�ာ�စွ်ာအလ�� ကတွည််�က သောစ်ာသောစ်ာထခဲ့�� င်း်�ပြခဲ့င်း်�၊ အ��်ရာပြ�င်း်ပြခဲ့င်း်�နှှင်း� ် 
အခဲ့��န််မှှန််အ��်ရာဝင်း်ပြခဲ့င်း်�တွ�� �က��  သောက�ာင်း်�အခဲ့��န််ဇယ်ာ��� ံ စံ် ပြု�လ� �်သော���ါ။ သောက�ာင်း်�၏လည််�တ်ွ�� ံ စ်န်စ််
တွွင်း် အသောရ��ါသည်� ် အာဟာရရှှိ�ရှှိ�သောကျွ�ပြခဲ့င်း်�၊ က�� ယ််လက်လု�်ရှှိာ�မုှမှ�ာ� ပြု�လ� �်ပြခဲ့င်း်�နှှင်း� ် အ��်ခဲ့��န််မှှန််
ပြခဲ့င်း်�တွ�� � �ါဝင်း်သည််က��  မှသောမှ� �ါနှှင်း� ်။
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သင့်းး�ကျောလ� မူလ
တန်းး�တ�းသည့း
အခါ-

 z ကသောလ�င်းယ််မှ�ာ�အသောန်ပြဖင်း� ် အ�မ်ှနှှင်း� ်ခ့ွဲ့ခွဲ့ာရသောသာသောြေကာင်း� ် စ်�� �ရ�မ်ှမုှ (သ�� �) ရှှိက်ရံှ �မုှတွ�� �က��  သောရှှိ�ဦး�စွ်ာ 
ကြုံကံသောတွွ �လာနှ�� င်း်သည််၊ သ�� �သောသာ် ဆရာမှ�ာ�အသောန်ပြဖင်း� ် ကသောလ�မှ�ာ�အာ� ��� မှ��  သက်သောတွာင်း� ်သက်သာ 
ရှှိ�သောစ်ရန်် သောလ�က�င်း� ်ထာ��ါသည််။ သောက�ာင်း်�သွာ���� �သည်� ်အခဲ့��န််တွွင်း် ကသောလ�င်း�� �ါက စ်�တ်ွြင်း�မ်ှြင်း�မ်ှနှှင်း� ် 
အသောကာင်း်�ပြမှင်း်သော���ါ။ သင်း� ်ကသောလ�အသောန်ပြဖင်း� ် အဆင်း်သောပြ�သွာ�မှည်� ်အသောြေကာင်း်�နှှင်း� ် သင်း်ပြ�န််လာမှည်် 
ပြဖစ််သောြေကာင်း်�က��  သောသခဲ့�ာသောပြ�ာပြ��ါ။ သင်း� ်ကသောလ�မှှ တွစ််လခဲ့န်�် သောက�ာင်း်�မှသော��ာ်ပြဖစ််သောန်�ါက သင်း်ြေကာ�
သူနှှင်း� ် ကသောလ�သူင်းယ််စ်�တ်ွသောရာဂါ ကျွမ်ှ�က�င်း်သူတွ�� �အာ�သောတွွ �ဆ� ံ ြ�ီ�  အကူ�အသောပြ�ာင်း်� ကာလအတွွက် 
ပြ�င်း်ဆင်း်�ါ။

 z သောက�ာင်း်�တွက်ကာလ အသောစ်ာ��� င်း်�မှ�ာ�တွွင်း် သင်း်နှှင်း� ် သင်း� ်ကသောလ�က��  သင်း်ြေကာ�သူတွ�� �သည်် 
ကသောလ�၏တွ�� �တွက်မုှအသောြေကာင်း်� ထင်း်ပြမှင်း်ခဲ့�က်မှ�ာ�က��  သောဆွ�သောနွှ�သင်း� ်�ါသည််။ ကသောလ�အာ� 
သင်း်ြေကာ�သူနှှင်း� ် ဆက်သွယ််ရန်် အဆင်း်သောပြ�ဆ�ံ �န်ည််�လမ်ှ� (ဖ� န််�၊ စ်ာ (သ�� �) အီ�သောမှ�လ်)က��  အသ�သော��
�ါ။

 z ပြဖစ််နှ�� င်း်�ါက သောက�ာင်း်�သ�� � သောစ်တွန်ာ� ဝန််ထမ်ှ�အပြဖစ််  တွစ််ခဲ့ါတွရံသွာ�သော���ါ။ ထ�� သ�� � ပြု�လ� �်ပြခဲ့င်း်�သောြေကာင်း� ် 
ကသောလ�မှ�ာ�အသောန်ပြဖင်း� ် သောက�ာင်း်�နှှင်း� ် ယ်င်း်�တွ�� �၏သောန်အ�မ်ှတွ�� �သည်် ဆက်စ်�်လ�က်ရှှိ�သောြေကာင်း်� ခံဲ့စ်ာ�မှ�သောစ်
�ါသည််။ စ်ာသင်း်ခဲ့န််�ထ့တွွင်း် သင်း� ်ကသောလ�၏ သင်း်ြေကာ�သူ၊ အတွန််�သောဖာ်မှ�ာ�နှှင်း� ် သင်း်၏ ဆက်ဆံ
သောရ�က��  သောကာင်း်�မွှန််သောအာင်း်ပြု�လ� �်�ါ။ သင်း� ်အသောန်ပြဖင်း� ် စ်ာသင်း်ခဲ့န််�အသောပြခဲ့အသောန်နှှင်း� ် သောက�ာင်း်�သောန်မုှ�� ံ စံ်က��
လည််� သောလ�လာြ�ီ�သာ�ပြဖစ််�ါလ�မှ� ်မှည််။ မူှလတွန််�သင်း်ြေကာ�သူအမှ�ာ�စ်� သည်် မှ�ဘမှ�ာ� ထ�� သ�� �ပြု�လ� �်
ပြခဲ့င်း်�က��  လက်ခံဲ့ြေကသောသာ်လည််� သင်း� ်အသောန်ပြဖင်း� ် ဦး�စွ်ာ ခွဲ့င်း� ်သောတွာင်း်�ရန်် လ�� အ�်�ါသည််။

 z သင်း� ်ကသောလ�သောက�ာ��� �အ�တ်ွထ့မှှ မှှတ်ွတွမ်ှ�မှ�ာ�နှှင်း� ် စ်ာသောစ်ာင်း်မှ�ာ�က��  သောန်�စ်ဥ်စ်စ််သောဆ�သော���ါ။ ထ�� ထ့တွွင်း် 
သောက�ာင်း်�မှှ အသောရ�ြကီ�အခဲ့�က်မှ�ာ� �ါဝင်း်�ါသည််။

 z ကသောလ�က��  သောက�ာင်း်�တွစ််သောန်�တွာအသောြေကာင်း်�၊ သူင်းယ််ခဲ့�င်း်�အသစ််မှ�ာ�အသောြေကာင်း်�၊ တွစ်် သောန်�တွာ သော��ာ်
စ်ရာအသောြေကာင်း်�မှ�ာ�က��  သောမှ��ါ။ သင်း� ်ကသောလ�၏ခံဲ့စ်ာ�ခဲ့�က်မှ�ာ�နှှင်း� ် အသောတွွ �အကြုံကံမှ�ာ�က��  န်ာ�သောထာင်း်
ပြခဲ့င်း်�နှှင်း� ် အြေကံသော��ပြခဲ့င်း်�သည်် သူ၏ ယ်�ံ ြေကည််မုှက��  ပြမှှင်း်�တွင်း်သော���ါသည််။ 
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မူလတန်းး� မတ�းမီ၊ 
တ�းကျောန်းကျောသ�အခာိန်းး
နှင့်းး ြပီ�ဆု� �သည့း
အခာိန်းးတွင်းး

  အ�မ်ှမှှာသောန်စ်ဥ်ကတွည််�က အခဲ့��န််ဇယ်ာ�ခဲ့�မှှတ်ွြ�ီ� �� ံ မှှန််သောလ�က�င်း� ်သော���ါ။ ထ�� သ�� �ပြု�လ� �်ပြခဲ့င်း်�သည်် 
ကသောလ�အာ� အက��ု�ရရှှိ�သောစ်ြ�ီ� သောက�ာင်း်�အခဲ့��န််ဇယ်ာ�အတွ�� င်း်� သောန်ထ�� င်း်ရန်် လွယ််ကူသောစ်�ါသည််။

  သင်း� ်ကသောလ�က��  စ်ာအ� �်နှှင်း� ်ကစ်ာ�န်ည််�မှ�ာ�မှှ တွဆင်း� ် အသောရာင်း်မှ�ာ�၊ နံ်�ါတ်ွမှ�ာ�၊ စ်ာလ�ံ �မှ�ာ�က��  သ�ရှှိ�
သောစ်ရန်် ပြု�လ� �်သော���ါ။ ထ�� သ�� �ပြု�လ� �်ရာတွွင်း် ကသောလ�မှှ သော��ာ်ရှင်း်ြ�ီ� လ�� က်�ါကစ်ာ�နှ�� င်း်သောအာင်း် လ� �်
သော��ပြခဲ့င်း်�က အသောရ�ြကီ��ါသည််။ မူှကြိုက�နှှင်း� ် မူှလတွန််�သင်း်ြေကာ�သူတွ�� �ထံတွွင်း် ထ�� အရာမှ�ာ�အတွွက် 
အြေကံဉာဏ်သောကာင်း်�မှ�ာ� ရယူ်နှ�� င်း်�ါသည််။

  ကသောလ�အာ� စ်ာအ� �်၊ ကာရံရွတ်ွပြခဲ့င်း်�၊ သီခဲ့�င်း်�ဆ�� ပြခဲ့င်း်�၊ အသောရာင်း်ပြခဲ့ယ််ပြခဲ့င်း်�နှှင်း� ် စ်ကူူညှွှ�်ပြခဲ့င်း်�တွ�� �
က��  ရင်း်�နီှှ�သောစ်သောအာင်း်ပြု�လ� �်ပြခဲ့င်း်�၊ ကသောလ�က��  အသောလ�သော��ပြခဲ့င်း်�၊ အခဲ့��န််သော��ပြခဲ့င်း်�၊ အတူွသောန်ပြခဲ့င်း်�တွ�� �က��  
ပြု�လ� �်သော���ါ။ မူှကြိုက�နှှင်း� ် မူှလတွန််�သင်း်ြေကာ�သူတွ�� �တွွင်း် ထ�� အရာမှ�ာ�အတွွက် အြေကံဉာဏ်သောကာင်း်�မှ�ာ� 
ရယူ်နှ�� င်း်�ါသည််။

  စ်ာသင်း်ခဲ့န််�လ� �်င်းန််�လ� �်စ်ဥ်မှ�ာ�အသောြေကာင်း်�က��  သောလ�လာြ�ီ� ကသောလ�နှှင်း� ် �� ံ မှှန််သောဆွ�သောနွှ��ါ။ ပြဖစ််နှ�� င်း်
လျှင်း် ထ�� လ� �်င်းန််�လ� �်စ်ဥ်မှ�ာ�က��  အ�မ်ှတွွင်း် သောလ�က�င်း� ်�ါ။ ဥ�မှာအသောန်ပြဖင်း� ် ကသောလ�က��  အလှည်� ်သောစ်ာင်း� ်
ပြခဲ့င်း်�၊ လက်သောပြမှှာက်ြ�ီ� သောန်ာက်သောဖ�သွာ�ပြခဲ့င်း်�နှှင်း� ် အတွန််�သောဖာ်အာ�ကစ်ာ�ရန်် သောမှ�ပြမှန််�ပြခဲ့င်း်�တွ�� �က��  
သောလ�က�င်း� ်သော���ါ။

  သောက�ာင်း်�တွက်ခဲ့��န််အသောစ်ာ��� င်း်�ကာလတွွင်း် ကသောလ�နှှင်း� ် စ်�တ်ွြင်း�မ်ှစွ်ာ အခဲ့��န််ယူ်သော���ါ။ မှ�သာ�စ်�  
အခဲ့��န််ဇယ်ာ�က��  ကသောလ�၏တွ�� �တွက်သောရ�အတွွက် ရ�� �ရ�� �ရှှိင်း်�ရှှိင်း်�ပြု�လ� �်�ါ။

  သောက�ာင်း်�မှှ အတွန််�သောဖာ်ကသောလ�မှ�ာ�နှှင်း� ် အပြ�င်း်တွွင်း် ခဲ့��န််�သောဆာ� ပြခဲ့င်း်�မှ�ာ�က��  ပြု�လ� �်�ါ။ အတွန််�သောဖာ်
မှ�ာ�နှှင်း� ် ဆက်ဆံသောရ�သောကာင်း်�မွှန််ပြခဲ့င်း်�သည်် သောက�ာင်း်�နှှင်း� ် ရင်း်�နီှှ�သောစ်ြ�ီ� အသောန်သော��ာ်သောစ်�ါသည််။

  သင်း� ်ကသောလ�၏တွ�� �တွက်မုှမှ�ာ�က��  အသောလ�ထာ�ြ�ီ� သောဆွမှ��ု�ကသောလ�မှ�ာ�၊ အပြခဲ့ာ�ကသောလ�မှ�ာ�နှှင်း� ် နှ�� င်း်�
ယှ်ဥ်ပြခဲ့င်း်�မှ�ာ�က��  သောရှှိာင်း်ရှှိာ��ါ။

  တီွဗီွြေကည်� ်ပြခဲ့င်း်�၊ ဂ�မ်ှ�ကစ်ာ�ပြခဲ့င်း်�တွ�� �က��  ကန်�်သတ်ွထာ�ြ�ီ�  စ်ာဖတ်ွပြခဲ့င်း်�က��  ��� မှ�� လ� �်သောဆာင်း်သောစ်�ါ။ 
သင်း်ြေကာ�သောရ�appမှ�ာ�၊ ကသောလ�စ်ာအ� �်မှ�ာ�က��  အသံထွက်ဖတ်ွပြ�ထာ�သောသာ online စ်ာအ� �်မှ�ာ�၊ 
အနှ� �ည်ာမှ�ာ�၊ ဂီတွနှှင်း� ် လု�်ရှှိာ�မုှမှ�ာ�က��  ပြု�လ� �်သော���ါ။ သ�� �သောသာ် ထ�� အရာမှ�ာ�က��  အခဲ့��န်် ြေကာပြမှှင်း� ်
စွ်ာ ပြု�လ� �်ပြခဲ့င်း်�က က�န််�မှာသောရ�နှှင်း� ် မှညီ်ညွွှတ်ွသည််က��  မှသောမှ� �ါနှှင်း� ်။ အသောမှရ�ကန်် ကသောလ�ဆ�� င်း်ရာ
သောဆ��ည်ာ အကယ််ဒမီှ American Academy of Pediatrics (AAP) မှှ ၂၀၂၀တွွင်း်  သင်း� ်
ကသောလ�အသောန်ပြဖင်း� ် ဖ� န််�၊ tablet၊ ကွန််ပြ�ူတွာ၊ တီွဗီွတွ�� �နှှင်း� ် မှည််မှျှ အခဲ့��န််ကန်�်သတ်ွသင်း� ်သည််က��  
အြေကံသော��ထာ�သည််။ 

�လကျော�အသ�း အခာိန်းး

၁၈ လ မတုိင်းးမီ အခဲ့��န်် လူြကီ�မှ�ာ�နှှင်း� ်အတူွ ဗီွဒီယ်��  ဖ� န််�သောခဲ့ါ်ဆ�� မုှမှ�ာ�က��  
ကန်�်သတ်ွ ထာ��ါ။

�လကျော�သူင်းယးမာ�� ( ၁၈ လ မှှ 
၂၄ လကပြာ�)

အ� �်ထ�န််�သူနှှင်း� ် �ည်ာသောရ�အစီ်အစ်ဥ်မှ�ာ�က��  ြေကည်� ် ရုပြခဲ့င်း်�က��  
ကန််�သတ်ွထာ��ါ။

မူ�ြိ ု�ာ�င်းး�သ��မာ�� ( ၂ နှှစ််မှှ 
၅ နှှစ််)

�ည်ာသောရ�မှဟ� တ်ွသည်� ် အစီ်အစ်ဥ်မှ�ာ�က��  ြေကည်� ် ရုပြခဲ့င်း်�
က��  တွန်လာ ာမှှ သောသာြေကာ အထ� ၁ န်ာရီ သောလျှာ� ခဲ့�ြ�ီ� စ်သောန်၊ 
တွန်ဂာ သောနွှသောန်�မှ�ာ�တွွင်း် ၃ န်ာရီ သောလျှာ� ခဲ့��ါ။

 မူလတန်းး�အရွွယး �လကျော�မာ�� 
(၆ နှှစ််မှှ ၁၀နှှစ််အထ�)

က�န််�မှာသောရ�ညီ်ညွွှတ်ွသောအာင်း်သောန်သောစ်ြ�ီ� တီွဗီွြေကည်� ် ရုပြခဲ့င်း်�မှ�ာ�က��  
သောလျှာ� ခဲ့�သော���ါ။
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

သင်းး့ အန်းကျော�ြ င်းး့  မကျော�နုိင်းးမညး့  မကျော�ခွန်းး�မာ��
ကျောမ�ခွန်းး�မာ�� အ�ြ

�လကျော�အန်းကျော�ြ င်းး့  အ�ူအညီလုိလျှင်းး 
ဘ�လုပးသင်းး့ ပါသလဲ။

သင်း်�ကသောလ�၏ သင်း်ြေကာ�သူက��  အရင်း်စ်ကာ�သောပြ�ာပြခဲ့င်း်�ပြဖင်း်�  

ကသောလ�၏ သင်း်ယူ်မုှ�� ံ စံ်နှှင်း်�  စွ်မ်ှ�သောဆာင်း်ရည်် အသော�ါ် ထင်း်ပြမှင်း်ခဲ့�က်က��  သောမှ�ပြမှန််��ါ။

မူလတန်းး��ာ�င်းး�ဆုိင်းးရ� အခာ�းမာ���ုိ 
မညးသညး့ န်းကျောရ�တွင်းး ရှ�ယူလုိ့ ရမညး
န်းညး�။

သင်း်နှှင်း်�  နီ်�စ်�်ရာသောက�ာင်း်�က��  သောခဲ့ါ်ဆ�� ြ�ီ� သောမှ�ပြမှန််��ါ။ သင်း်�ကသောလ�၏ သောက�ာင်း်�က��  မှသ��ါက ခဲ့ရ�� င်း်
အ� �်ခဲ့�ု�်သောရ� ဌာန်က��  ဖ� န််�သောခဲ့ါ်�ါ။ ထ�� နံ်�ါတ်ွက��  ဖ� န််�သောခဲ့ါ်လမ်ှ�ညွွှန််စ်ာအ� �် (သ�� �) အွန််လ�� င်း်�တွွင်း် ရှှိာသောဖွ 
နှ�� င်း်�ါသည််။

https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/School-
Finance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps.

�ာ�င်းး�အသု� �အဆကျော�င်းးမာ��အတွ�း 
ခ�းခဲပါ� ဘ�လုပးရမညးန်းညး�။

သင်း်�ကသောလ�၏သင်း်ြေကာ�သူက��  သောမှ�ြ�ီ� အဖ့ွ �အစ်ည််�မှ�ာ�ထံမှှ အကူအညီ်သောတွာင်း်�ယူ်ြေကည််� �ါ။ 
သောက�ာင်း်�တွက်ခဲ့ါစ်တွွင်း် သောက�ာင်း်�အသ�ံ �အသောဆာင်း်မှ�ာ�က��  သောထာက်�ံ� သော��သောသာ လူမုှအဖ့ွ �အစ်ည််�မှ�ာ�စွ်ာ
ရှှိ�သည််။

�ာ�င်းး�တ�းရမညး့  ပထမဆု� �ရ�းမှ� 
ဘယးအခာိန်းးန်းညး�။

မူှလတွန််�သောက�ာင်း်� အက�ဥ်�ခဲ့�ံု� မှ�တ်ွဆက်သောသာရက်မှှ သတွင်း်�အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ�က��  ရယူ်နှ�� င်း်သည််။ 
သင်း်�အသောန်နှှင်း်�  ထ�� သောန်ရာက��  မှသောရာက်ပြဖစ််�ါက ကသောလ�၏ သောက�ာင်း်�က��  ဖ� န််�သောခဲ့ါ်ြ�ီ� စ်� ံ စ်မ်ှ��ါ။

မူလတန်းး��ာ�င်းး�  အ�ာဉး�ခာ �ု� မိတး
ဆ�းရ�း�ုိ မတ�းရကျော��းခ့ဲပါ� ဘ�
လုပးရမညးန်းညး�။ နွရ�သီအတွင်းး� �ာ�င်းး�
ပြ�င်းး�ခ့ဲရသကျော�း ဘ�လုပးရမညးန်းညး�။ 

သောက�ာင်း်��� ံ စံ် အက�ဥ်�ခဲ့�ံု� မှ�တ်ွဆက်ရက်က��  သောက�ာင်း်�သာ�အမှ�ာ�စ်� က မှတွက်သောရာက်ြေက�ါ။ တွက်ရ
မှည််� သောက�ာင်း်�က��  သောခဲ့ါ်ြ�ီ� သင်း်နှှင်း်�ကသောလ� တွ�� �အသောန်ပြဖင်း်�  သောက�ာင်း်�နှှင်း်�  စ်ာသင်း်ခဲ့န််�မှ�ာ�က��  သွာ�သောရာက်
ပြခဲ့င်း်�၊ သောက�ာင်း်�အ� �်နှှင်း်�  ဆရာမှ�ာ�က��  သောတွွ �ဆ� ံ ပြခဲ့င်း်�တွ�� �က��  ပြု�လ� �်နှ�� င်း်သလာ� သောမှ�ပြမှန််�ြေကည််� �ါ။

န်းက့ျောလညးစ�တွင်းး ဘ�ပါဝင်းးသလဲ။ �လကျော�
�ုိ မန်း�းစ� �ျွကျော�ပါသလ��။ �ာ�င်းး�၏ 
မန်း�းစ�နှင်းး့  န်းက့ျောလညးစ� တုိ့အတွ�း မ
တတးနူိင်းးပါ� ဘ�လုပးရမညးန်းညး�။

သင်း်�ကသောလ�အသောန်ပြဖင်း်�  သောန်�လည််စ်ာစ်ာ�ခဲ့��န််တွွင်း် သောက�ာင်း်�တွွင်း် ရှှိ�သောန်ရန်် မှသောသခဲ့�ာ�ါ။ သောက�ာင်း်�
သ�� � ဆက်သွယ််ြ�ီ� သောက�ာင်း်�ခဲ့��န််က��  သောမှ��ါ။ တွစ််သောန်က� န်် သောက�ာင်း်�တွက်သောသာ သောက�ာင်း်�သာ�မှ�ာ�က��  
သောက�ာင်း်�မှှ သောန်�လည််စ်ာက��  စီ်စ်ဥ်သော���ါသည််။ သောက�ာင်း်�အမှ�ာ�စ်�  အသောန်ပြဖင်း်�  ကသောလ�မှ�ာ�က��  မှန်က်
စ်ာ သောကျွ�သောမွှ�သောလ�  ရှှိ��ါသည််။တွက်ရမှည််� သောက�ာင်း်�က��  ဆက်သွယ််ြ�ီ� မှန်က်စ်ာအသောြေကာင်း်�သောမှ�ပြမှန််��ါ။  
စ်ာ�ရ�တ်ွခဲ့ မှတွတ်ွနှ�� င်း်သောသာ မှ�သာ�စ်� မှ�ာ�က��  သောက�ာင်း်�မှှ အခဲ့မ့ှ�  သ�� �မှဟ� တ်ွ သက်သာသောသာသော��နူှန််�မှ�ာ�
ပြဖင်း� ် အစ်ာ�အသောသာက်မှ�ာ� စီ်စ်ဥ်သော��ထာ��ါသည််။ 

သင်း� ်အသောန်ပြဖင်း� ် သောက�ာင်း်�၏ အခဲ့မ့ှ� ၊ သက်သာ သောခဲ့�ာင်း်ခဲ့��သောရ� အစ်ာ�အစ်ာမှ�ာ�အတွွက် သောလျှာက်လှာ 
တွင်း်နှ�� င်း်�ါသည််။

�ာ�င်းး�မတ�းမီနှင်းး့  �ာ�င်းး�တ�းပြီ � ပရုိွ
ဂရမးမာ��အ�ြ�င်းး� သိခာင်းးသညး

ထ�� အသောြေကာင်း်�က��  မူှလတွန််� အက�ဥ်�ခဲ့�ံု� ပြ�သသောသာ သောန်�တွွင်း် သ�ရှှိ�နှ�� င်း်�ါသည််။ သင်း်�အသောန်ပြဖင်း်�  
အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ� ��� မှ�� ရရှှိ�နှ�� င်း်ရန်် သောက�ာင်း်�ခဲ့ရ�� င်း် ဝက်ဆ�� ဒ်က��  ဝင်း်သောရာက်ပြခဲ့င်း်� သ�� �မှဟ� တ်ွ သောက�ာင်း်�ရ�ံ �
ခဲ့န််�က��  ဖ� န််�သောခဲ့ါ်ပြခဲ့င်း်�မှ�ာ� ပြု�လ� �်နှ�� င်း်သည််။

https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/School-Finance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps
https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/School-Finance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

ကျောမ�ခွန်းး�မာ�� အ�ြ

သယးယူပုိ့ဆကျော�င်းးရကျော�အ�ြ�င်းး� သိလုိ
ပါသညး။

ထ�� အသောြေကာင်း်�က��  မူှလတွန််� အက�ဥ်�ခဲ့�ံု� ပြ�သသောသာ သောန်�တွွင်း် သ�ရှှိ�နှ�� င်း်�ါသည််။ သင်း်�အသောန်ပြဖင်း်�  
အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ� ��� မှ�� ရရှှိ�နှ�� င်း်ရန်် သောက�ာင်း်�ခဲ့ရ�� င်း် ဝက်ဆ�� ဒ်က��  ဝင်း်သောရာက်ပြခဲ့င်း်� သ�� �မှဟ� တ်ွ သောက�ာင်း်�ရ�ံ �
ခဲ့န််�က��  ဖ� န််�သောခဲ့ါ်ပြခဲ့င်း်�မှ�ာ� ပြု�လ� �်နှ�� င်း်သည််။

မိမိ�လကျော�၏ �ာ�င်းး�တ�းမှတးတမး�၊ 
အဆင်းး့ ၊တုိ�တ�းမှ တင်းးပြ ခာ�းမာ��နှင်းး့  
အစ��အစ�အတွ�း ငွ်းလာကျော�့မှ အ�ြ�င်းး�
�ုိ သိရိှလုိပါသညး။

သောက�ာင်း်�ခဲ့ရ�� င်း်ရ�ံ �မှ�ာ�အသောန်ပြဖင်း်�  အခဲ့�က်အလက်မှ�ာ� သောကာက်ယူ်ပြခဲ့င်း်�၊ အစ်ာ�အသောသာက်၊အတွန််� �ါတီွ
�့ွစ်သည်် တွ�� �အတွွက် သောငွ်းသော��သောခဲ့�ပြခဲ့င်း်�တွ�� �အတွွက် စ်န်စ််မှ�ာ�စွ်ာ အသ�ံ �ပြု�လ�က်ရှှိ�သည််။ သောက�ာင်း်�ဆရာ
မှမှ�ာ�နှှင်း်�  သောက�ာင်း်�အ� �်ခဲ့�ု�်သောရ�မှှူ� လက်သောထာက်အသောန်ပြဖင်း်�  ထ�� စ်န်စ််မှ�ာ�အတွွက် ကူညီ်လမ်ှ�ညှွှန််သော��
နှ�� င်း်�ါသည််။

�လကျော�လု� ခြုမှ ရိှမရိှ မညးသုိ့ သိနုိင်းးမညး
န်းညး�။  

ကသောလ�၏ သင်း်ြေကာ�သူအာ�ဆက်သွယ််ပြခဲ့င်း်�သည်် အသောရ��ါသည််။ သင်း်ြေကာ�သူက��  ဆက်သွယ််ရန်် 
အသောကာင်း်�ဆ�ံ �အခဲ့��န််မှှာ သောက�ာင်း်�အခဲ့��န််ပြဖစ််ြ�ီ�၊ ထ�� သ�� �ပြု�လ� �်မှှသာ စ်�� �ရ�မ်ှစ်ရာသော�ါ်သော�ါက်လာလျှင်း် 
(သ�� �) လ� ံ ပြုခံဲ့သောကြုံကာင်း်�သောသခဲ့�ာသောစ်ရန်် ဆရာ၊ ဆရာမှတွ��က��  မှည််သ�� � ဆက်သွယ််ရမှည််က��  သ��ါမှည််။

အကျော��းပါ အတုိခကျောါ�းမာ��သညး ဘ��ုိ 
ဆုိလုိသန်းညး�။

�ည်ာသောရ�စ်န်စ််တွွင်း် အတွ�� သောကာက်စ်န်စ်် အလွန်် မှ�ာ�ပြ�ာ�သည််။

သူတွ�� �၏ ဆ�� လ�� ရင်း်�က��  သ�ရှှိ�ရန်် မှတွ�ံ �ဆ�� င်း်��ါနှှင်း်� ။ သောအာက်�ါအတွ�� သောခဲ့ါက်မှ�ာ�သည်် ဥ�မှာမှ�ာ�
ပြဖစ််သည််။

EC: Early Childhood ကသောလ�၏အသောစ်ာ��� င်း်�ကာလ

ECSE: Early Childhood Special Education ကသောလ�၏အသောစ်ာ��� င်း်�ကာလ�ည်ာသောရ�

EIS: Early Intervening Services အသောစ်ာ��� င်း်�ကာလ ြေကာ�ဝင်း်ကူညီ်ခဲ့�င်း်�

ELL: English Language Learners အဂာလ��်ဘာသာသင်း်ယူ်သူမှ�ာ�

ESSA: Every Student Succeeds Act သောက�ာင်း်�သာ�တွ�� င်း်� သောအာင်း်ပြမှင်း်မုှအတွွက် 
လ� �်သောဆာင်း်ခဲ့�က်

FAQ: Frequently Asked Questions အသောမှ�မှ�ာ�သောသာ.သောမှ�ခွဲ့န််�မှ�ာ�

FERPA: Family Educational Rights and 
Privacy Act

မှ�သာ�စ်� ဆ�� င်း်ရာ �ည်ာသောရ� အခွဲ့င်း်�အလမ်ှ�နှှင်း်�  
လ� ံ ပြုခံဲ့သောရ�ဆ�� င်း်ရာ လ� �်သောဆာင်း်မုှ 

IDEA: Individuals with Disabilities 
Education Act

မှသန််စွ်မ်ှ�သူမှ�ာ� �ည်ာသင်း်ြေကာ�မုှ 
လ� �်သောဆာင်း်ခဲ့�က်

IEP: Individualized Education Plan တွစ််ဦး�ခဲ့�င်း်� �ည်ာသင်း်ြေကာ�မုှစ်န်စ််

KDHE: Kansas Department of Health and 
Environment

ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ်် က�န််�မှာသောရ�နှှင်း်�  သဘာ
ဝ �တ်ွဝန််�က�င်း်ဌာန်

KSDE: Kansas State Department of 
Education 

ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ်် �ည်ာသောရ�ဌာန်

LEP: Limited English Proficient အကန််�အသတ်ွရှှိ�သောသာ အဂာလ��်ကျွမ်ှ�က�င်း်မုှ

MFL: Migrant Family Literacy သောပြ�ာင်း်�သောရွ �မှ�သာ�စ်� စ်ာတွတ်ွသောပြမှာက်သောရ�

MTSS: Multi-Tier System of Supports အမှ��ူ�မှ��ူ� သောထာက်�ံ� မုှ စ်န်စ််
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

မူလတန်းး�တ�းရန်းး စစးဆကျော�မှ စ�ရင်းး�
ပကြိ ညး သူပုိင်းး�ာ�င်းး�တ�းရန်းး လုိအပးခာ�းမာ�� မှတးတမး�မာ��

မိမိ�လကျော�အန်းကျော�ြ င်းး့  သြ ဂုတး ၃၁ မတုိင်းးမီ ၅ နှစးပကြိ ညး့ ပြီ ��ြ စး သညး။

မွ�စ�ရင်းး�

တစးနှစးအတွင်းး� �ာန်းး�မ�ရကျော�စစးခာ�း ရက်စ့ွ်

�လကျော�၏ ���ွယးဆကျော�မာ��မှ� အ�ာ �ု�ဝင်းးန်းကျောသကျော�ပါသညး။

�လကျော�၏ ���ွယးဆကျော�မာ��

�လကျော�တ�းရကျော��းမညး့ �ာ�င်းး� မှတးတမး�မာ��

မိမိအန်းကျော�ြ င်းး့  �လကျော�၏ �ာ�င်းး�မှ �ာ�င်းး�ခကျော်�ြိ မးမူဝါဒနှင်းး့ ပတးသ�း
ပြီ � န်း��လညးသဘကျော�ပကျောါ�းပါသညး။

�ာ�င်းး�ခရုိွင်းး �ုန်းး�န်း�ပါတး နံ်�ါတ်ွ

မိမိ�လကျော� တ�းရကျော��းမညး့  �ာ�င်းး��ုိ သိရိှပါသညး။ သောက�ာင်း်�အမှည််

ဖ� န််�နံ်�ါတ်ွ

လ��်စ်ာ 

�လကျော�၏ဆရ�မမာ���ုိ သိပါသညး။ န်ာမှည််

မိမိတွင်းး �ာ�င်းး�တ�းရကျော��းရ�တွင်းး လုိအပးသကျော�အခာ�းမာ��စ�ရင်းး�ရိှ
ပါသညး။

�ာ�င်းး�စ�ရင်းး�သွင်းး�ပြီ �ပြီ �ြ စး သညး။
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�လကျော�တ�းရကျော��းမညး့ �ာ�င်းး� မှတးတမး�မာ��

မိမိတွင်းး �ာ�င်းး�ပကြား �္ခ ဒိန်းးရိှပြီ � �ာ�င်းး��ွင်းး့ ခာိန်းး၊ ပိတးခာိန်းးနှင်းး့  အ��လပးရ�း
မာ���ုိ သိပါသညး။

မိမိ�လကျော�အန်းကျော�ြ င်းး့  �ာ�င်းး�ရကျော��းရမညး့ အခာိန်းး နှင်းး့  �ြိ ုရမညး့ န်းကျောရ�
�ုိ သိပါသညး။

အခဲ့��န််

သောန်ရာ

�ာ�င်းး�မတ�းမီနှင်းး့  တ�းပြီ � အစီအစဉးမာ���ုိ သိပါသညး။ ဆက်သွယ််မှည််� သောန်ရာ

သောန်ရာ

ဘတးစး����ြိ ုပုိ့ရကျော��ုိ သိပါသညး။ ဘတ်ွစ််ကာ�န်ာမှည််

ဘတ်ွစ််ကာ�သောစ်ာင်း်� ရမှည်� ်အခဲ့��န််

ဘတ်ွစ််ကာ�

န်းက့ျောလညးစ� အစီအစဉး�ုိ သိပါသညး။ စ်ာ�ရ�တ်ွခဲ့ မှတွတ်ွနှ�� င်း်သောသာ မှ�သာ�စ်� မှ�ာ�က��  သောက�ာင်း်�
မှှ အခဲ့မ့ှ�  (သ�� �) သက်သာသောသာသော��နူှန််�မှ�ာ�ပြဖင်း� ် 
အစ်ာ�အသောသာက်မှ�ာ� စီ်စ်ဥ်သော��ထာ��ါသည််။ 

သင်း� ်အသောန်ပြဖင်း� ် သောက�ာင်း်�၏ အခဲ့မ့ှ� ၊ သက်သာသောခဲ့�ာင်း်ခဲ့��သောရ�
အစ်ာ�အစ်ာမှ�ာ�အတွွက် သောလျှာက်လှာ တွင်း်နှ�� င်း်�ါသည််။

မူလတန်းး��ာ�င်းး�အ�ာဉး�ခာ �ူ��ကျော�းပြ ရ� န်းက့ျောရ�း�ုိ သိပါသညး။ သောန်ရာ

အခဲ့��န််

မိမိအန်းကျော�ြ င်းး့  အရကျော�ပကျော်အခကြား အန်းကျောရိှန်းကျောပါ� �လကျော�အ�� အခြ��သူ
�ုိ လ�ခကျော်ခွင်းး့ ပကျော�သကျော� �ကျော�င်းး�ကြိ ညး့ ခုိင်းး�ပါသညး။

န်ာမှည််

အသောရ�သော�ါ်အသောပြခဲ့အသောန်အသောြေကာင်း်�

မိမိအန်းကျော�ြ င်းး့  PTA/PTO (သုိ့) အခြ�� မိဘဆုိင်းးရ�အ�ဲွအ့စညး� 
အ�ြ�င်းး� သိရိှပါသညး။

 ဖ� န််�နံ်�ါတ်ွ

အစ်ည််�အသောဝ�ခဲ့��န််

မိမိတွင်းး �ာ�င်းး�လ�းစဲွစ�အုပး အပုိရိှထ��ပါသညး။
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ကန််ဆက်စ််ပြ�ည််န်ယ််မှှ မူှလတန််�ကျောကာ�င်း်�

အရင်းး�အမြ စး မာ��

စ�အုပးမာ��-
“Countdown to Kindergarten” by Alison McGhee

“Mrs. Bindergarten Gets Ready for 
Kindergarten” by Joseph Slate and Ashley Wolff

“The Night Before Kindergarten” by Natasha 
Wing and Julie Durrell

“Look Out Kindergarten, Here I Come!” by 
Nancy Carlson

“Welcome to Kindergarten” by Anne Rockwell

အွန်းးလုိင်းး� အရင်းး�အမြ စး မာ�� -
ကန််ဆက်စ်် မှ�ဘ အတွင်း်� အရင်း်�အမှြ စ်် စ်င်း်တွာ :  
https://www.ksdetasn.org/kpirc

ကန််ဆက်စ်် �ြ ည််န်ယ်် �ည်ာရသော� ဌာန် :  
https://www.ksde.org

ကလသော�မှ�ာ�၏ �ည်ာရသော�အတွွက် အမှ��ု�သာ� အစ်ည််�အရ�ံ � : 
www.naeyc.org

မှ�သာ�စ်� က�ာင်း်� မှ�တ်ွဖက်မှ�ာ�အတွွက် PTA၏ အမှ��ု�သာ� စံ်နုှန််�
မှ�ာ� :  
https://www.pta.org/home/run-your-pta/National-
Standards-for-Family-School-Partnerships 

ကန််ဆက်စ်် �ြ ည််န်ယ်် ကလသော�ဝန််ဆသောာင်း်မုှအဖ့ွအာ�ဖြ င််း�  
1-800- ကလသော�မှ�ာ�အာ� ထသောာက်�ံ� သသောာ မှ�ဘမှ�ာ� :  
https://www.1800childrenks.org/

https://www.ksde.org
https://www.naeyc.org/
https://www.pta.org/home/run-your-pta/National-Standards-for-Family-School-Partnerships
https://www.pta.org/home/run-your-pta/National-Standards-for-Family-School-Partnerships
https://www.1800childrenks.org/


For more information, contact:

Amanda Petersen
Director
Early Childhood 
(785) 296-6602
apetersen@ksde.org

Kansas State Department of Education
900 S.W. Jackson Street, Suite 102
Topeka, Kansas 66612-1212

www.ksde.org

mailto:apeterson%40ksde.org?subject=
https://www.ksde.org
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