ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လ

တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
အသက်် ၃ နှှစ််မှှ ၇ နှှစ််အတွွ င်းး�ရှိိ�သော�ာ
ကလေး�းငယ််များ�း�အတွွ က်် စာာစော�ာင််
ကန််ဆပ််စ််သည်် ကျော�ာ�င်းး�သားး�တစ််ဦးးစီီ ၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုတွွင်် ကမ္ဘာာ�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််သည််။
မေ�လ ၂၀၂၁တွွ င်် စီီ စစ််ခဲ့့�သည််။

ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ ၏
့ ရည်မှန်းချက်မှာ Kansans
Can ရည်မှန်းချက်ကို ပုံ ဖော် သွ ားရန်ဖြ စ် သည်။ ယင်းမှာ ကန်ဆက်
စ်မှ ကျောင်းသားတိုင်းကို အောင်မြ င် အောင်ပျိုးထောင်ပြီး ပညာရေး
တွ င် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းဖြ စ် ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထိုရည်မှန်းချက်အတွ က်
ပံ့ပိုးမှုနှင့် တစ်ဦးချင်း ဆိုင်ရာအောင်မြ င် မှုများကိုဖန်တီ းပေးသည့်
ကလေးသူ ငယ်များအား အလေးပေးသည့် စနစ်ကို လိုအပ်မည်ဖြ စ် ကာ
ထိုစနစ်အတွ က် အားလု ံ းအတူ တကွ လက်တွေ့ ပုံ ဖော် လုပ်ဆောင်သွ ားရ
မည်။
မူ လတန်းဆိုင်ရာ စီ မံချက်သည် ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ကလေးငယ်
များ၏ အစောပိုင်းကာလများကို အခြေ တည်ပြီး အနာဂတ်ပညာရေး
အောင်မြ င် မှုကို ခိုင်မာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ အတွ က် သင့်
ကလေး၏ သင်ကြားရေးနှ င့် ဖွံ ဖ
့ ြိ ုးလာမှုအတွ က် အရေးပါသည့် အပိုင်း
ကို ဆောင်ရွက်သည့် မိတ်ဆွေ အား ကျေးဇူ းတင်ပါသည်။
W.K. Kellogg ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ထိုစီ မံချက်အား ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု
အတွ က် အားပေးမှုနှ င့် ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြ န် ချက်

ကန်ဆက်စ် ပြ ည် နယ် ပညာရေးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်နှ င့် လုပ်ငန်းများတွ င် လူ မျိုး၊ အသားအရောင်၊
နိုင်ငံ ၊ လိင်၊ မသန်စွ မ်းမှုနှင့် အသက်အပေါ်မူ တည်ပြီး ခွဲ ခြားမှုမရှိကြောင်း၊ Boy Socutsနှ င့် အခြားကလေး
ငယ်များဆိုင်ရာ စီ မံထားသည့် အဖွဲ အ
့ စည်းများကို တန်းတူ တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြ လိုပါသည်။
အောက်တွ င်ဖော်ပြ ထားသည့် အဖွဲ သ
့ ည် ခွဲ ခြားမှုမရှိသည့် ပေါ်လစီ ကို ကျင့် သုံးပါသည်။
This publication was made possible by grant number 90TP0078. Its contents are
solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official
view of the United States Department of Health and Human Services, Administration
of Children and Families.

မူ လတန်းသင်ကြားသောနှ စ်။ ။
ကျောင်းအတွ က် ကြိုတင်ပြ င် ဆင်
ထားမှု

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ်် မိိဘအချျက််အလက််များ�း�
စင််တာာ

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ်် ပညာာရေး�းဌာာန

လေးစားရပါသော မိသားစုများခင်ဗျာ
သင်တို ့ရဲ ့ သားသမီ းတွေ အနေနဲ ့ မကြာခင်မှ ာ မူ လတန်းတက်ရောက်ရတော့ မယ်ဆို တဲ့ အတွ က် ဂု ဏ်ယူ ပါ
တယ်။ သင့် မိ သားစု အနေနဲ ့ စိ တ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။
ယခု စာစောင်သည် သင့် ကလေးအား မူ လတန်းတက်ရောက်ရန် ပြ င် ဆင်ရမည့် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးထား
ပါသည်။။

မူ လတန်းဆိုင်ရာ ကြိ ုတင်ပြ င် ဆင်ထားခြ င် း ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
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တွေ့ဆက်ဆံ မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွ ယ်နိုင်ပါသည်။
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ်် မိိဘဆိုု� င််ရာာ အချျက််အလက််

ပတ်သက်လာလျှင် မည်သည့် မေးခွ န်းများကိုမဆို မေးမြ န် းနိုင်

အရင်းး�အမြ�စ််စင််တာာ

ပါသည်။ သင့် အနေဖြင့် မည်သည့် စွဲ ချက်ချမှုမျိုးမှမရှိသော

www.ksdetasn.org/kpirc

မိဘဆိုင်ရာ အကူ အညီ များကို အင်္ဂ လိပ်၊ စပိန်နှ င့် အခြား

(866) 711-6711

ဘာသာစကားများဖြင့် ၂၄ နာရီ ပတ်လု ံ းမေးမြ န် းနိုင်ပါသည်။
ဖုုန်းး�ခေါ်�်ရန်် 1-800-332-6378

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ်် ပညာာရေး�းဌာာန

အက််ပ််ပလီီကေး�းရှှင်းး� ဒေါ�ါင်းး�လုုဒ််ဆွဲဲ� ရန််

www.ksde.org
(785) 296-3201

“1800CHILDRENKS”
အီးး�မေး�းလ်် (သို့့��) text ပို့့��ရန်် 1800CHILDREN@kcsl.org
ဝက််ဆိုု� ဒ််ဝင််ရန်် 1800CHILDRENKS.org

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မူူ လ
တန်းး�ဆရာာ၊ ဆရာာမများ�း�
အနေေဖြ�င့််� သင့််�ကလေး�း
ကျော�ာ�င်းး�တွွ င်် အော�ာင််မြ�င််
အော�ာင်် ပြ�င််ဆင််ပေး�းလျျက််ရှိိ�
ပါါသည််။
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

မူ လတန်းဆို င်ရာ ကြိုတင်ပြ င် ဆင်ထားခြ င် း ဆို သည်မှ ာ အ
ဘယ်နည်း။
မူ လတန်းဆိုင်ရာ ကြိ ုတင်ပြ င် ဆင်ထားမှု
မှာ ကလေးငယ်၏ မွေးဖွ ားချိန်မှစတင်ပြီး
ငယ်ရွယ်သော အစောပိုင်းအချိန်ကာလအထိ
သက်ဆိုင်နေသည်။ မိဘတစ်ယောက်အနေဖြင့်
(သွေးသားတော်စပ်သည်ဖြ စ် စေ၊ မတော်စပ်သည်
ဖြ စ် စေ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသူ ) ကလေး၏
ပထမဆုံးဆရာ ဖြ စ် သည်။ သင်ဖန်တီ းသော
ပတ်ဝန်းကျင်သည် ကလေးအတွ က် သင်ယူ
လေ့ လာရာ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြ စ် လာသည်။ သင်ပေး
လိုက်သော သင်ခန်းစာများနှ င့် အတွေ့အကြုံ
များသည် ကလေးအတွ က် ဘဝနှ င့် ဆိုင်သော
သင်ယူ လေ့ လာမှုဖြ စ် သည်။ မူ လတန်းဆိုင်ရာ
ကြိ ုတင်ပြ င် ဆင်ထားမှုမှာ ကလေး၏ အစောပိုင်း
ကာလ၏ ရလဒ်ဖြ စ် သည်။

“

မူလကျောင်းအတွ က်ကြိ ုတင်ပြင် ဆင်မှုထဲ မှာ ကလေး
တစ်ယောက်ပဲ ပါဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းအတွ က်

ကြိ ုတင်ပြင် ဆင်မှုကိ ု အကျယ်ပြန့် ဆုံးဖော်ပြ ရရင် ကလေး
တွ ေ၊ မိသားစုတွ ေ၊ အစောပိုင်းတွ ေ့ ကြုံရမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွ ေ၊
ကျောင်းတွ ေနဲ့ အဖွဲ အ
့ စည်းတွ ေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးတွ ေဟာ
မွ ေးရာပါအနေနဲ ့ ကျောင်းတက်ဖိ ု ့ အသင့် မဖြစ် သေးပါဘူး။
သူတို ့ရဲ ့ ကျမ်းကျင်မ
ွ
ှ ုတွ ေနဲ့ ဖွံ ဖ
့ ြိ ုးမှုတွ ေဟာ ကျောင်းမတက်
ခင် မိသားစုတွ ေ၊ လူတွ ေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ ့ ဆက်ဆံ မှုတွ ေပေါ်
မှာ အတော်လေးမူတည်နေပါတယ်”

ရန်ပုံငွေ

ကလေးကလေး
ပညာရေး
ပတ်ဝန်းကျင်

မိသားစု

စနစ်ထောက်ပံ့မှု

လူ့အသိုင်းအဝိုင်း

မူဝါဒ

ကလေးအနာဂတ်တွ င် အောင်မြ င် ရန်နှ င့်
ပညာရေးဆိုင်ရာ ပေါက်မြောက်မှုအတွ က် မရှိမ
ဖြ စ် အရေးပါသော အုတ်မြ စ် မှာ ကျောင်းအတွ က်
ကြိ ုတင်ပြ င် ဆင်ခြ င် းဖြ စ် သည်။ မူ လတန်းမ
တက်ရောက်မီ ကာလသည် အနာဂတ်အောင်မြ င်
ရေးအတွ က် သက်ရောက်နေပါသည်။ သင့်
ကလေးအား ကျန်းမာသော အာဟာရများ၊ ကိုယ်
လက်လှုပ်ရှားမှုများနှ င့် စွဲ လမ်းမှုများ ဖန်တီ းပေး
ခြ င် း အပြ င် မကြာခဏစကားပြောပေးခြ င် းက
ကလေး၏အောင်မြ င် ခြ င် းကို ပေးသော
အောင်မြ င် မှုကို ရရှိစေပါသည်။

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

1

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

မူ လတန်းတက်ရောက်ခြ င် းနှ င့် ဆို င်သည့် အချက်အလက်များ
သင့််�ကလေး�းများ�း�အနေေဖြ�င့််� မူူ လတန်းး�ကိုု�
တက််ရော�ာက််ရန်် လိုု� အပ််နေေပါါသလားး�။

မူူ လတန်းး� တက််ရော�ာက််မည့််� သင့််�
ကလေး�း၏ ကျော�ာ�င်းး�ခေါ်�်ကြိ�ိမ််

ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ဥပဒေအရ ကလေးသူ ငယ်များကို မူ လတန်း

သင့် ကလေးမှ မူ လတန်းရောက်လျှင် ကျောင်းခေါ်ကြိမ်နူ န်းမှာ

တက်ခိုင်းရန် မဆုံးဖြ တ် ခိုင်းပါ။ သို့ သော် ကလေးငယ်

လိုအပ်ပါသည်။ ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ဥပဒေ K.S.A. 72-3120 အရ

များ၏အသက်သင့် လျော်ပါက မူ လတန်းကျောင်းတက်ခြ င် းကို ကန်ဆ

ကျောင်းတက်မည့် ကလေးအနေဖြင့် အသက် ၇ နှ စ်ပြည့် ရမည်ဖြ စ်

က်စ်ရှိကလေးများအားလု ံ း လုပ်ဆောင်ကြပ ါသည်။ ကလေးငယ်များ

ပြီး သူ ့အနေဖြင့် ကျောင်းကို အသက် ၁၈ နှ စ်အထိ သို့မဟုတ်

မူ လတန်းတက်ခြ င် း မတက်ခြ င် းကို မိဘများကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြ တ်

အထက်တန်းကျောင်း ဒီပလိုမာလက်မှတ် (သို့ ) အထွေ ထွေပညာရေး

ကြပ ါသည်။

တိုးတက်မှုအဖွဲ ၏
့ ထောက်ခံ မှုကို ရရှိသည့် အထိ တက်ရန်

“

ကျောင်းသားမိဘများတွ င် တာဝန်ရှိသည်။
မိသားစုများအနေဖြင့် မိမိကလေး အသက်ပြည့် မှီအောင်စောင့်
ခြင် း သိ ု ့မဟုတ် ပိုမိုအရွ ယ်ရောက်မှသာ ကျောင်းထားလိ ု

ခြင် းတို ့ကြောင့် ကလေးငယ်များ မူလတန်းတက်ရန် အချိန်
ကြာကြာယူတတ်ကြ သည်။

ကျောင်းခရိုင်ရုံ းများတွ င် ခွ င့ ် မဲ့ ၊ ခွ င့ ် ရှိ ကျောင်းပျက်ခြ င် းများအတွ က် မူ
ဝါဒများ ထားရှိသည်။ သင့် အနေဖြင့် မိမိဒေသတွ င် အထူ းတလည်
လိုအပ်ချက်များရှိပါက (သို့ ) ကျောင်းပျက်ခြ င် းနှ င့် ပတ်သက်ပြီး
မေးခွ န်းများရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းခရိုင်ရုံ းများကို ဆက်သွ ယ်

လေ့ လာချက်များအရ ထိုသို့ ကျောင်းထားရန် ကြန့် ကြာမှုများကြောင့်

ပါ။

ကလေး၏ပညာသင်ကြားရေးအစောပိုင်းကာလများတွ င် ကွဲ ပြား

မည််သည့််� အသက််အရွွ ယ််တွွင်် မူူ လတန်းး�
တက််ရော�ာက််ရမည််နည်းး�။

ခြားနားမှု ကြီးကြီးမားမား မတွေ့ရပါ။
သို့ သော်လည်း ဖွံ ဖ
့ ြိ ုးမှုဆိုင်ရာပြ ဿနာများကို ဖြေ ရှင်းရန် ကြား
ဝင်မှုမရှိပဲ အချိန်ပိုယူ ခြ င် းက ကလေးအား အဆင်သင့် ဖြ စ် အောင်

အသက် လိုအပ်ချက်များ

ပြုလုပ်နေခြ င် းလည်းမဟုတ်ပါ။

ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ရှိ အသက် ၅ နှ စ်ပြည့် ပြီးသော ကလေးများ

ထို့ အပြ င် လေ့ လာချက်များအရ အတန်းဖော်များထက် ပိုမို

သော ကလေးများအနေဖြင့် ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ရှိ ပြ ည် သူ ပိုင်

အသက်ကြီးသောကလေးငယ်များအနေဖြင့် ကြီးကောင်ဝင်ချိန်

ကျောင်းများတွ င် မူ လတန်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်(ကန်ဆက်စ်

တွ င် လူ မှုဆက်ဆံ ရေးနှ င့် အပြုအမူ များတွ င် စိန်ခေါ်မှုများကို

ဥပဒေ K.S.A. 72-3118အရ)။ သင့် အနေဖြင့် အခြားပြ ည် နယ်မှ

ကြုံတွေ့နိုင်ခြေ ပိုမိုများနေပါသည်။”

ကန်ဆက်စ်သို့ ပြောင်းလာပြီး သင့် ကလေးသည် မူ လတန်းကျောင်း

ရင်းး�မြ�စ််။ ။ Mayo Clinic 2019
မူ လတန်းကို တက်ရောက်ရန်ပြ င် ဆင်ရန်မှာ ကလေး၏တာဝန်
မဟုတ်သော်လည်း ကလေးတိုင်းကို အလေးထားလက်ခံ ပြီး
သင့် လျော်စွ ာ တုန့် ပြ န် ရန်မှာ စနစ်၏တာဝန်ဖြ စ် ပေသည်။

(သို့ ) ကျောင်းဖွ င့ ် ရက်ဖြ စ် သော သြ ဂုတ် ၃၁ မတိုင်မီ ၅ နှ စ်ပြည့် ပြီး

တက်နေပြီဖြ စ် ခဲ့ လျှင်လည်း သူ ့အနေဖြင့် ကန်ဆက်စ်တွ င် မူ လ
တန်းကျောင်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
မှတ်သားထားရန်။ ။ သင့် ကလေးအနေဖြင့် အခြားပြ ည် နယ်တွ င်
မူ လတန်းကျောင်းပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ပထမတန်းတက်ရန် ပြ င် ဆင်နေပါက
သူ ့အနေဖြင့် ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်၏ အသက်ကန့် သတ်ထားသည့်
မကိုက်ညီ ခဲ့ သော်လည်း ပထမတန်းကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ကန်ဆက်စ်ဥပဒေများကို အောက်ပါဝက်ဆိုဒ်တွ င် ကြည့် ရှူ နိုင်ပါသည်။ http://ksrevisor.org/statutes/ksa_ch72.html
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မူ လတန်းတက်ရောက်ခြင်းနှ င့်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ | ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�

မူူ လတန်းး�တက််ရန်် မည််သည့််�စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� လိုု� အပ််မည််နည်းး�။
မူ လတန်းကျောင်း လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ
z မွေး�း�စာာရင်းး�
သင့် ကလေးအနေခြင့် ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်တွ င် မွေးဖွ ားခဲ့ပါက ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်အချက်အလက်ဌာနမှတဆင့် ကလေး၏မွေးစာရင်းကို စာ၊
ဦးစားပေးစာ၊ အင်တာနက်၊ တယ်လီ ဖုန်း၊ လူ ကိုယ်တိုင် (သို့ ) faxမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ 1-877-305-8315 ကိုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး ယင်း
မှာတစ်နှ စ်ပတ်လု ံ း ၂၄နာရီ မပြ တ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ စပိန်ဘာသာပြ န် များလည်း ရှိပြီး အခြားဘာသာစကားများအတွ က် https://
www.kdheks.gov/vital/birth_howto.html ဝက်ဆိုဒ်တွ င် ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
မှတ်သားရန်။ ။ သင့် ကလေးအနေဖြင့် အခြားပြ ည် နယ်တွ င် မွေးဖွ ားခဲ့ပြီး သူ ၏မွေးစာရင်းကိုရယူ ရန် ဆက်သွ ယ်ရမည့် သူ ကို မသိရှိလျှင် ကန်ဆ
က်စ်ပြ ည် နယ်အချက်အလက်ဌာနမှ သင့် အား အချက်အလက်များကို ကူ ညီ ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုဌာနကို ဆက်သွ ယ်လိုပါလျှင် အထက်တွ င်
ဖော်ပြ ထားခဲ့ သော လိပ်စာများမှ တဆင့် ဆက်သွ ယ်နိုင်ပါသည်။

z ကာာကွွ ယ််ဆေး�းမှှတ််တမ်းး�များ�း� (ကာာကွွ ယ််ဆေး�း)
ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ဥပဒေအရ ကျောင်းကိုတက်ရောက်လိုပါက အောက်ပါရောဂါကာကွ ယ်ဆေးများကို ထိုးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
z ဆုံံ�စို့့��နာာ၊ မေး�းခိုု� င််နှှင့််� ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး� �နာာ
z ပိုု� လီီ ယိုု�
z ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ�တ််ရော�ာင််နှှင့််� ဂျိုု��က််သိုးး� �ရော�ာဂါါ
z အသည်းး�ရော�ာင််
z ရေ�ကျော�ာ�က်် (ကျော�ာ�က််ပေါ�ါက််) တို့့��ဖြ�စ််သည််။
ကာကွ ယ်ဆေးမထိုးရသေးသောသူ များနှ င့် ဆေးစစ်ချက်မအောင်သော သူ များအနေဖြင့် ကျောင်း တက်ရောက်ခွ င့ ် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့
ကျောင်းတက်ခွ င့ ် ပယ်ထားခြ င် းကို ကလေးအနေဖြင့် ကာကွ ယ်ဆေးထိုးပြီးပါက (သို့ ) ဆေးစစ်ချက်အောင်ပါမှ ဖယ်ရှားပေးမည်ဖြ စ် သည်။ ကန်
ဆက်စ်ဥပဒေ(K.S.A. 72-6262)
မှတ်သားရန်။ ။ ကန်ဆက်ပြ ည် နယ်ကာကွ ယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်းအသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ဆေးများအကြား ကာလခြားခြ င် းကို အထူ းပြု
စာရင်းကောက်ယူ ပါသည်။ ထိုစာရင်းကို https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent-shell.html. တွ င်
ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်များကို ဆရာဝန် (သို့ ) ခရိုင်အတွ င်းမှ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ (သို့ ) ကောင်တီ ကျန်းမာရေးဌာနတို့နှ င့်
စစ်ဆေးပေးပါ။
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး� | မူ လတန်းတက်ရောက်ခြင်းနှ င့်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ

z ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ်် ကျျန်းး�မာာရေး�းကွွ ပ််ကဲဲရေး�း
အတွွ က်် (ရုု ပ််ပိုု� င်းး�ဆိုု�င််ရာာ) လိုု� အပ််ချျက််များ�း�
ကန်ဆက်စ်ပြ ည် နယ်ဥပဒေအရ ကျောင်းကို ပထမဆုံးတက်
ရောက်မည့် ကလေးများအနေဖြင့် ၉ နှ စ်အောက်ရှိရမည်ဖြ စ် ပြီး
ကျန်းမာရေးစစ်ချက်များကို ကျောင်းအပ်ပြီး ရက်ပေါင်း ၉၀
အတွ င်း အပ်နှ ံ ရမည်ဖြ စ် သည်။ ထိုဆေးစစ်ချက်များအနေဖြင့်
ကျောင်းမတက်မီ တစ်နှ စ်ကာလအတွ င်း စစ်ဆေးထားရမည်
ဖြ စ် သည်။
မှတ်သားရန်။ ။ ကျောင်းသား၏ဆေးစစ်ချက်များကို အပ်နှ ံ ရမည့်
ရက်ပေါင်း ၉၀ ကာလအတွ င်း ကျောင်းအနေဖြင့် ဆေးစစ်ချက်များ
မပြီးမြောက်သေးပါက ကျောင်းသားကို ကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်ထားနိုင်
ပါသည်။ နွေရာသီ ကာလအတွ င်းတွ င် ကျောင်းများမှ အခမဲ့
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် (သို့ ) ကောင်တီ ကျန်းမာရေးဌာနများတွ င်
အချက်အလက်များကို ရယူ နိုင်ပါသည်။

z သဘော�ာတူူ ညီီ မှုု ပုံံ� စံံများ�း�
သင့် ကို အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကို သဘောတူ ညီ ကြောင်း
လက်မှတ်ထိုးရန် တောင်းဆိုပါလိမ့် မည်။ ထိုအချက်များတွ င် သင့်
ကလေးအား ကွ င်းဆင်းလေ့ လာရေးခရီ းသွ ားရောက်ခွ င့ ် ပြုရန်၊
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခွ င့ ် ပြုရန် (သို့ ) ကျောင်းမှ ပညာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်း
များကို သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ကျောင်း
အနေဖြင့် သဘောတူ ညီ မှုစာတမ်းအချက်တစ်ချက်စီ အတွ က် ရှင်း
ပြချက်များ ထုတ်ပေးပါလိမ့် မည်။ မိဘ (သို့ ) အုပ်ထိန်းသူ
အနေဖြင့် ထိုအချက်များကို သဘောတူ ၊ မတူ ဆုံးဖြ တ် ပေးရပါ
မည်။
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

မူ လတန်းအကူ းအပြောင်း
ကလေး�း၏ သင််ကြား�း�
ပေး�းသူူ နှှ င့််� ဆက််ဆံံရေး�း
တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�

ကလေး�းငယ််များ�း�ကိုု� မူူ လတန်းး�ကူးး �ပြော��ာင်းး�ရာာတွွ င်် ကူူ ညီီ
ခြ�င်းး�

သင့် ကလေး၏ ပညာရေးသည်

လုပ်ဆောင်ချက် များကို ဖြ စ် နိုင်ပါက ကလေးအနေဖြင့်

မွေးဖွ ားသည်နှ င့် စတင်ပြီး မူ လတန်းဖြင့်

မူ လတန်းသည် အရေးပါသော အဆင့် ဖြ စ် ကြောင်း သိပါလိမ့် မည်။ အကူ းအပြောင်း
မူ လတန်းမတက်မီ နွေဦးအစ

ကာလတွ င် စတင်သင့် ပါသည်။ ကျောင်းတော်တော်များများအနေဖြင့် ကျောင်းအကြောင်း ပိုမို

အဆုံးမသတ်သွ ားချေ။ သင့် ကလေး၏

လေ့ လာနိုင်အောင် ပြ င် ဆင်ပေးထားသည့် နေ့တစ်ရက်ရှိပါသည်။

ကျောင်းဆရာများနှ င့် ဝန်ထမ်းများကို သိ

အကူ းအပြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ရည်မှန်းချက်များတွ င်-

အောင်လုပ်ပါ။ ကလေး၏ အခြေ အနေ၊
သင်ကြားမှု၊ တိုးတက်မှုနှင့် အကူ အညီ
လိုသည့် အပိုင်းများအကြောင်း သူ တို့နှ င့်
မကြာခဏစကားပြောပါ။ သင့် ကလေး
ကျောင်းနေပျော်ပြီး အောင်မြ င် သော
မူ လတန်းနှ စ်တစ်နှ စ် ဖြ စ် စေရန်
အရေးကြီးအချက်အလက်များကို ပြောပြ
ပါ။ အောက်ဖော်ပြပ ါအပိုင်းသည် သင့်
ကလေး၏ ပညာရေးအတွ က် အရေးပါ

သင််နှှင့််� သင့််�ကလေး�းအားး� သင််ကြား�း�သူူ ၊ အခန်းး�နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ရင်းး�နှီးး��စေေခြ�င်းး�
ကလေး�းအကြော��ာင်းး�ကိုု� သင််ကြား�း�သူူ အနေေဖြ�င့််� ပိုု� မိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စေေရန်် ဆော�ာင််ရွွက််ပြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�မ
တက််ချိိ�န််ကာာလတွွ င်် ပိုု� မိုု� စီီ စဉ််ထားး�နိုု�င််စေေခြ�င်းး�
ကျော�ာ�င်းး�မှှ သင််ကြား�း�သူူ အသစ််၊ စာာသင််ခန်းး�၊ ကျော�ာ�င်းး�မူူ ဝါါဒနှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� ကလေး�း၏
အခန်းး�ဖော်�်�ဖြ�စ််လာာမည့််�သူူ များ�း�နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�သားး�မိိဘများ�း�ကိုု� ထိိတွေ့�့ �ခြ�င်းး�
မူ လတန်းအတွ က် အစမ်းပြ ပြ င် ဆင်ထားသည့် နေ့ သည် ထိုသို့ ရည်မှန်းချက်များကို
ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လွ ယ်ကူ စေပြီး သင့် ကလေးအတွ က် သင်ကြားသူ မှာ ကြိ ုတင်ပြ င် ဆင်
ထားနိုင်သည်။

သော နည်းလမ်းများဖြ စ် သည်။

မူ လတန်းဝင်ရန် မှတ်တမ်းများ
Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ-3)နှှ င့််� Ages & Stages Questionnaires®: SocialEmotional, Second Edition (ASQ:SE-2)
ကန်ဆက်စ်အခြေခံမူ လတန်းကျောင်းများသည် ကလေးငယ်များ၏ မိသားစုများနှ င့် လက်တွဲ ပြီး Ages & Stages Questionnaires®,
Third Edition (ASQ-3)နှ င့် Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2) စစ်တမ်း
စာအုပ်များဖြင့် ကလေးများ၏ဖွံ ဖ
့ ြိ ုးမှုအား ပိုမို သိရှိအောင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ထိုစာအုပ်များမှ မေးခွ န်းများသည် ကလေး၏ဖွဲ ဖ
့ ြိ ုးမှု
အား မှတ်တမ်းများကို ထုတ်ပေးသည်။ ထိုမေးခွ န်းများအနေဖြင့် မူ လတန်းတက်ရောက်ခွ င့ ် ကို ဆုံးဖြ တ် နိုင်ရန် အသုံးချခြ င် း မဟုတ်ပါ။
သင့် အနေဖြင့် မိမိကလေးအကြောင်းအသိ ဆုံးဖြ စ် ပြီး ထိုစာအုပ်နှ စ်အုပ်မှ မေးခွ န်းများကို ဖြည့် စွ က်ရပါမည်။ သင့် ကလေး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
များနှ င့် အားသာချက်များကို သိ ထားခြ င် းဖြင့် သင်နှ င့် သင်ကြားသူ တို့မှ ကလေးအတွ က် ဖွံ ဖ
့ ြိ ုးရေးနှ င့် အောင်မြ င် ရေးကို ကူ ညီ နိုင်
ပါသည်။
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မူ လတန်းအကူ းအပြောင်း | ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�

အောက်ဖော်ပြ လုပ်ဆောင်နိုင်စွ မ်း
များသည် မူ လတန်းကလေးများ
အတွ က် စံ နူ န်းများဖြ စ် သည်။
ကစား�းနည်းး�အသေး�းတို့့� �ကိုု� အစ
အဆုံးး� �ဆော့�့�ခြ�င်းး� (၅ မိိနစ််)
သူူ တို့့��၏ အနွေး�း�ထည််ကိုု� ဝတ််
နိုု�င််ခြ�င်းး�
လမ်းး�ညွှှ န််ချျက််များ�း�ကိုု� အာာရုံံ�စိုု� က််
နိုု�င််ခြ�င်းး�
နံံ ပါါတ််နှှင့််� အရော�ာင််များ�း�ကိုု� သိိ
ခြ�င်းး�
စာာဖတ််ခြ�င်းး�၊ သီီ ချျင်းး�ဆိုု� ခြ�င်းး�၊
ပုံံ� ပြ�င််ပြော��ာခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား�း�သူူ
တို့့��ဖြ�င့််� စကားး�ပြော��ာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
နှှစ််သက််ခြ�င်းး�
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ျား

ကန်ဆက်စ်အစောပို င်းသင်ယူ ရေး စံ နူ န်းမ
ကလေး�းများ�း�အနေေဖြ�င့််� သိိ ထားး�ရမည့််�အရာာနှှ င့််� လုု ပ််နိုု�င််
ရမည့််�အရာာများ�း�
ကန်ဆက်စ်အစောပိုင်းသင်ယူ ရေး စံ နူ န်းများအနေဖြင့် ၅ နှ စ်ပြည့် ပြီးသော ကလေး
ငယ်များအနေဖြင့် သိ ထား၊ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အရာများကို ဖော်ပြ ထားသည်။
သို့ သော် ဉာဏ်ပညာနှ င့် လုပ်ကိုင်နိုင်စွ မ်းတို့သည် အလွ န်ကွဲ ပြားခြားနားသည့် အပြ င်
ကလေးတို့သည် မတူ ညီ သောပုံ စံ ဖြင့် ဖွံ ဖ
့ ြိ ုးကြပ ါသည်။ သင့် ကလေးများအနေဖြ င့ ်
အချို ့အပိုင်းတွ င်သာ ကျွမ်းကျင်ပြီး ကျန်အပိုင်းများတွ င် မကျွမ်းကျင်သည့် အခါတွ င်
လည်း စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ သင့် အနေဖြင့် ကလေး၏ကျွမ်းကျင်မှုကို သိရှိပြီးဖြ စ် ရာ
အခြားအရာအသစ်များကို ကျွမ်းကျင်လာအောင် လေ့ ကျင့် နိုင်ပါသည်။

ကလေး�းများ�း�သည်် ကစား�းခြ�င်းး�
မှှ အကော�ာင်းး�ဆုံးး� �သင််ယူူ ကြ�
သည််။
ကလေးတိုင်းအနေဖြင့် သူ တို့သိတတ်နားလည်
သမျှကို စူ းစမ်းလို၊ စမ်းသပ်လို၊ လုပ်ဆောင်ချင်
ကြ သည်။ ကလေးများအနေဖြင့် ကစားခြ င် းမှ
ဂရုတစို က်နှ င့် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ပတ်ဝန်းကျင်
ကို တုန့် ပြ န် လာသည်။ ဂီ တ၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ပြ
ဇာတ်၊ ကစားနည်းများနှ င့် အနုပညာများက

စာာဖတ််ခြ�င်းး�သည်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး� �ပျိုး�း��ထော�ာင််မှုုတွွ င််
ပါါဝင််သည််။

ကလေးငယ်များအား သူ တို့နှ င့် သူ တို့ဖန်တီ းနိုင်

စာဖတ်ခြ င် းဖြင့် ကလေးကို စကားလု ံ းအသစ်များ၊ အကြံဉာဏ်သစ်များနှ င့်

သူ တို့၏ကမ္ဘာငယ်လေးအကြောင်း သင်ယူ ရာတွ င်

လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို ရရှိစေပါသည်။ ကလေးကို ပုံ ပြပြီ း စကားပြောပေးခြ င် း

မိသားစုနှ င့် လူ မှု အသိုင်းအဝိုင်းကြား ဆက်

ဖြင့် သူ တို့နှ င့် ထိုအရာတို့သည် မည်သို့ ဆက်နွယ်နေသည်ကို သိရှိစေပါသည်။

သွ ယ်ခြ င် းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ကလေးငယ်

ကလေးအား စာဖတ်ပြခြ င် းဖြင့် စာဖတ်နည်းဖြ စ် သော ရှေ့မှနောက်၊ ဘယ်မှညာသို့

များအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေ အနေလိုက်

ဖတ်ကြောင်းကိုလည်း သိစေပါသည်။ သီ ချင်းဆိုခြ င် း၊ သံ ပြိ ုင်ရွတ်ဆိုခြ င် း၊ ကာရံ စပ်

ပြီး ပြုမူ ဆောင်ရွက်ရန်နှ င့် မျှော်မှန်းချက်

ခြ င် းနှ င့် ပုံ ပြ င် ပြောပြခြ င် းတို့သည် အလွ န်အရေးပါပြီး ပျော်စရာကောင်းသော သင်ယူ

တို့သည် ကွ ာဟတတ်ကြောင်းကို သိရှိလာ

မှုဖြ စ် သည်။ ကျောင်းမတက်မီ အိမ်တွ င် စာဖတ်ခြ င် းသည် ကျောင်းတွ င် စာဖတ်

သည်(ဥပမာ အိမ်နှ င့် စတိုးဆိုင်)။

စွ မ်းများကို ဆက်နွယ်စေပြီး လူ များနှ င့် ပစ္စ ည်း
များကြား ဆက်နွယ်မှုကို ပိုမို သိရှိလာစေသည်။

ရာတွ င် ပို ကောင်းစေသည်။ သင့် ကလေးက စာဖတ်ပြနေချိန်တွ င် စာအုပ်ပါ ရုပ်ပုံ
လေးများအား လက်ညိုးထိုးပြီး ဘာဖြ စ် နေကြောင်းပြောပြခြ င် း၊ ဖတ်နေသော စာလု ံ း
များအပေါ်လက်ညိုးထောက်ထားခြ င် းနှ င့် ကလေးအား စာရွက်လှ န်ခိုင်းခြ င် းများ
ပြုလုပ်ပေးပါ။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် စာဖတ်ခြ င် းကို ကူ ညီ ပေးပါသည်။ ကာရံ
စပ်ခြ င် းသည်လည်း ကလေးများကို စာဖတ်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးရာတွ င်
အရေးကြီးပါသည်။ စကားလု ံ းများ၊ ကာရံ များ ထပ်ခါထပ်ခါ ပါဝင်သော စာအုပ်
များသည် ကလေးငယ်များအတွ က် လွ ယ်ကူ စေသည်သာမက ပျော်ရွှင်စေပါသည်။

ကန်ဆက်စ်အစောပိုင်းသင်ယူ ရေး စံ နူ န်းများနှ င့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကန်ဆက်စ်
ပြ ည် နယ်ပညာရေးဌာန ဝက်ဆိုဒ်ဖြ စ် သော https://www.ksde.org/
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ကန်ဆက်စ်အစောပို င်းသင်ယူ ရေး စံ နူ န်းများ | ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�

z ကလေး�းကိုု� သင််ကြား�း�မည့််�သူူ အနေေဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�မဖွွ င့််�မီီကာာလတွွ င်် သင့််�အိိမ််အားး� လာာရော�ာက််
လည််ပတ််ခွွင့််� တော�ာင်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ သင််ကြား�း�သူူ အနေေဖြ�င့််� တွေ့�့ �ဆုံံ�မည့််�အချိိ�န််ကိုု� ဆယ််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�

သင့််�ကလေး�း မူူ လ
တန်းး�မတက််မီီ အချိိ�န််
တွွ င််-

လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ထိုု� သို့့�� အိိမ််လည််ပတ််ခြ�င်းး�သည်် သင့််�ကလေး�းအားး� သူူ ၏သင််ကြား�း�သူူ ကိုု� သူ့့ ကိုု
� � ယ််ပိုု� င််
နေေရာာတွွ င်် တွေ့�့ �ဆုံံ�နိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းသည််။ ထိုု� သို့့��ပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စိုးး� �ရိိမ််မှုုများ�း�ကိုု� လျော့�့��ကျျစေေပြီး�း �
ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််�အိိမ်် ဆက််နွွယ််မှုုကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေေသည့််�အပြ�င်် သင််ကြား�း�သူူ အနေေဖြ�င့််�လည်းး� သင့််�
ကလေး�း၏ အိိမ််အခြေ�ေအနေေကိုု� သိိရှိိ�သွားး��စေေပါါသည််။
z သင််ကြား�း�မည့််�သူူ အားး� စာာသင််ခန်းး�နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�အချျက််အလက််တို့့��ကိုု� သိိနိုု�င််မည့််� အချျက််များ�း�ကိုု� မေး�း
ပါါ။ သင့််�အနေေဖြ�င့််� လိုု� လားး�သော�ာ ဆက််သွွယ််မှုုနည်းး�လမ်းး�ကိုု� ပြော��ာပြ�ပါါ။
z ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက သင့််�ကလေး�းအားး� ကျော�ာ�င်းး�သို့့��ခေါ်�်သွားး��ပြီး�း� သင််ကြား�း�သူူ နှှင့််� အတူူ နေေကြ�ည့််�ခြ�င်းး�၊
စာာသင််ခန်းး�အားး� လေ့�့လာာခြ�င်းး�နှှင့််� ကစား�းကွွ င်းး�တွွ င်် သွားး��ရော�ာက််ကစား�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�လုုပ််ပေး�းပါါ။
z အချို့့�� �သော�ာ ကျော�ာ�င်းး�များ�း�သည်် ကလေး�းများ�း� မူူ လတန်းး�ကိုု� ကူးး �ပြော��ာင်းး�ရန်် ပြ�င််ဆင််ပေး�းသော�ာ
နွေေ�ရာာသီီ အတန်းး�များ�း�ကိုု� ဖွွ င့််�လှှစ််ပေး�းပါါသည််။ ထိုု� အတန်းး�များ�း�ဖွွ င့််�မည့််�သတင်းး�ကိုု� စော�ာင့််�ပြီး�း� သင့််�
ကလေး�းအားး� စာာရင်းး�သွွ င်းး�ပေး�းပါါ။
z သင််ကြား�း�သူူ အားး� သင့််�ကလေး�း၏ စိိတ််ဝင််စား�းသော�ာအရာာများ�း�နှှင့််�အားး�သာာချျက််ကိုု� အသိိပေး�းပါါ။
တိိကျျစွာာ� ပြော��ာပြ�ပါါ။ ထိုု� သို့့��ပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�က အစော�ာပိုု� င်းး�ကာာလတွွ င်် သင််ကြား�း�သူူ အားး� သင့််�ကလေး�းနှှင့််�
မည််သို့့��ဆက််ဆံံရမည််ကိုု� သိိရှိိ�စေေပါါသည််။
z ကလေး�းနှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� သတိိထားး�မည့််�အရာာများ�း�ကိုု� ပြော��ာပြ�ခြ�င်းး� (ကြော��ာက််တတ််သည့််�အရာာ၊ မ
တည့််�သည့််�အစား�းအစာာ)
z သင််ကြား�း�သူူ နှှင့််� အခြား�း�ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေေဖြ�င့််� ကလေး�းနှှင့််�ပတ််သက််သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�
စုုစည်းး�ကာာ စွွ မ်းး�ရည််၊ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး�နှှင့််� ဉာဏ််ရည််တို့့��ကိုု� စစ််ဆေး�းမှုုများ�း� ပြု�လုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။
စာာလုံးး� �များ�း�၊ နံံ ပါါတ််များ�း�၊ ပုံံ� ပြ�င််များ�း�ကိုု� နား�းလည််နိုု�င််စွွမ်းး�နှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�းပိုု� င်းး�တို့့��အပေါ်�် စီီ စစ််အကဲဲဖြ�တ််
ကာာ ကလေး�း၏လိုု� အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�မည််ဖြ�စ််သည််၊ ထိုု� မှှသာာ မူူ လတန်းး�ကိုု� အော�ာင််မြ�င််
စွာာ� တက််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။ အခြား�း�စစ််ဆေး�းချျက််များ�း�အနေေဖြ�င့််� အမြ�င််နှှင့််�အကြား�း�အာာရုံံ�တို့့�� ပါါဝင််မည််
ဖြ�စ််သည််။
z ကလေး�းအနေေဖြ�င့််� မူူ ကြို�ုတက််ရော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း�ပါါက မူူ လတန်းး�နှှင့််� မူူ ကြို�ု ဆရာာများ�း�အားး� ဆက််သွွယ််ပေး�းနိုု�င််
ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�ကလည်းး� ကလေး�း၏လိုု� အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�စေေနိုု�င််သည််။
z မူူ လတန်းး�ကိုု� တက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ စာာအုုပ််များ�း�ကိုု� ဖတ််ပြ�ပြီး�း� ကလေး�းအားး� စိိတ််လှုုပ််ရှား��းစရာာ
စွွ န့််�စား�းခန်းး�အတွွ က်် ပေါ့�့�ပေါ့�့�ပါးး�ပါးး�ပြော��ာဆိုု� ပေး�းခြ�င်းး�ပြု�လုုပ််ပါါ။ ထိုု� ကဲ့့� သို့့��စာာအုုပ််များ�း�ကိုု� ယခုုစာာစော�ာင််
အဆုံးး� �ဘက််တွွင်် အကြံ�ံ ပြု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
z ကျော�ာ�င်းး�မဖွွ င့််�မီီ အပတ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�အလိုု� ကတည်းး�က စော�ာစော�ာထခိုု� င်းး�ခြ�င်းး�၊ အိိပ််ရာာပြ�င််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အချိိ�န််မှှန််အိိပ််ရာာဝင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကျော�ာ�င်းး�အချိိ�န််ဇယားး�ပုံံ�စံံ ပြု�လုုပ််ပေး�းပါါ။ ကျော�ာ�င်းး�၏လည််ပတ််ပုံံ�စနစ််
တွွ င်် အရေး�းပါါသည့််� အာာဟာာရရှိိ�ရှိိ�ကျွေး�း�ခြ�င်းး�၊ ကိုု� ယ််လက််လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း� ပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အိိပ််ချိိ�န််မှှန််
ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််ကိုု� မမေ့�့ပါါနှှင့််�။
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး� | ကန်ဆက်စ်အစောပို င်းသင်ယူ ရေး စံ နူ န်းများ

z ကလေး�းငယ််များ�း�အနေေဖြ�င့််� အိိမ််နှှင့််�ခွဲဲ�ခွာာ�ရသော�ာကြော��ာင့််� စိုးး� �ရိိမ််မှုု (သို့့��) ရှှက််ရွှံ့့� �မှုုတို့့��ကိုု� ရှေး�း �ဦးးစွာာ�
ကြုံ�ံတွေ့�့ �လာာနိုု�င််သည််၊ သို့့��သော်�်� ဆရာာများ�း�အနေေဖြ�င့််� ကလေး�းများ�း�အားး� ပိုု� မိုု� သက််တော�ာင့််�သက််သာာ

သင့််�ကလေး�း မူူ လ
တန်းး�တက််သည့််�
အခါါ-

ရှိိ�စေေရန်် လေ့�့ကျျင့််�ထားး�ပါါသည််။ ကျော�ာ�င်းး�သွားး��ပို့့��သည့််�အချိိ�န််တွွင်် ကလေး�းငိုု� ပါါက စိိတ််ငြိ�ိမ််ငြိ�ိမ််နှှင့််�
အကော�ာင်းး�မြ�င််ပေး�းပါါ။ သင့််�ကလေး�းအနေေဖြ�င့််� အဆင််ပြေ�ေသွားး��မည့််�အကြော��ာင်းး�နှှင့််� သင််ပြ�န််လာာမည််
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� သေ�ချာ�ာပြော��ာပြ�ပါါ။ သင့််�ကလေး�းမှှ တစ််လခန့််� ကျော�ာ�င်းး�မပျော်�်��ဖြ�စ််နေေပါါက သင််ကြား�း�
သူူ နှှင့််� ကလေး�းသူူ ငယ််စိိတ််ရော�ာဂါါ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူတို့့��အားး�တွေ့�့ �ဆုံံ�ပြီး�း � အကူးး �အပြော��ာင်းး� ကာာလအတွွ က််
ပြ�င််ဆင််ပါါ။
z ကျော�ာ�င်းး�တက််ကာာလ အစော�ာပိုု� င်းး�များ�း�တွွ င်် သင််နှှင့််� သင့််�ကလေး�းကိုု� သင််ကြား�း�သူူ တို့့��သည််
ကလေး�း၏တိုးး� �တက််မှုုအကြော��ာင်းး� ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�သင့််�ပါါသည််။ ကလေး�းအားး�
သင််ကြား�း�သူူ နှှင့််� ဆက််သွွယ််ရန်် အဆင််ပြေ�ေဆုံးး� �နည်းး�လမ်းး� (ဖုုန်းး�၊ စာာ (သို့့��) အီးး�မေး�းလ််)ကိုု� အသိိပေး�း
ပါါ။
z ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� စေေတနာ့့�ဝန််ထမ်းး�အဖြ�စ်် တစ််ခါါတရံံ သွားး��ပေး�းပါါ။ ထိုု� သို့့�� ပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
ကလေး�းများ�း�အနေေဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််� ယင်းး�တို့့��၏နေေအိိမ််တို့့��သည်် ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ခံံ စား�းမိိစေေ
ပါါသည််။ စာာသင််ခန်းး�ထဲဲတွွ င်် သင့််�ကလေး�း၏ သင််ကြား�း�သူူ ၊ အတန်းး�ဖော်�်�များ�း�နှှင့််� သင််၏ ဆက််ဆံံ
ရေး�းကိုု� ကော�ာင်းး�မွွ န််အော�ာင််ပြု�လုုပ််ပါါ။ သင့််�အနေေဖြ�င့််� စာာသင််ခန်းး�အခြေ�ေအနေေနှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�နေေမှုု ပုံံ�စံံကိုု�
လည်းး� လေ့�့လာာပြီး�း�သားး�ဖြ�စ််ပါါလိိမ့််�မည််။ မူူ လတန်းး�သင််ကြား�း�သူူ အများ�း�စုု သည်် မိိဘများ�း� ထိုု� သို့့��ပြု�လုုပ််
ခြ�င်းး�ကိုု� လက််ခံံကြ�သော်�်�လည်းး� သင့််�အနေေဖြ�င့််� ဦးးစွာာ� ခွွ င့််�တော�ာင်းး�ရန်် လိုု� အပ််ပါါသည််။
z သင့််�ကလေး�းကျော�ာ�ပိုးး� �အိိတ််ထဲဲ မှှ မှှတ််တမ်းး�များ�း�နှှင့််� စာာစော�ာင််များ�း�ကိုု� နေ့�့စဉ််စစ််ဆေး�းပေး�းပါါ။ ထိုု� ထဲဲတွွ င််
ကျော�ာ�င်းး�မှှ အရေး�းကြီး�း�အချျက််များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။
z ကလေး�းကိုု� ကျော�ာ�င်းး�တစ််နေ့�့တာာအကြော��ာင်းး�၊ သူူ ငယ််ချျင်းး�အသစ််များ�း�အကြော��ာင်းး�၊ တစ်် နေ့�့တာာ ပျော်�်��
စရာာအကြော��ာင်းး�များ�း�ကိုု� မေး�းပါါ။ သင့််�ကလေး�း၏ခံံ စား�းချျက််များ�း�နှှင့််� အတွေ့�့ �အကြုံ�ံများ�း�ကိုု� နား�းထော�ာင််
ခြ�င်းး�နှှင့််� အကြံ�ံ ပေး�းခြ�င်းး�သည်် သူူ ၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုကိုု� မြှ�ှင့့်�တင််ပေး�းပါါသည််။

11

ကန်ဆက်စ်အစောပို င်းသင်ယူ ရေး စံ နူ န်းများ | ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�

အိိမ််မှာာ�နေေစဉ််ကတည်းး�က အချိိ�န််ဇယားး�ချျမှှတ််ပြီး�း� ပုံံ� မှှန််လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းပါါ။ ထိုု� သို့့��ပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�သည််
ကလေး�းအားး� အကျိုးး���ရရှိိ�စေေပြီး�း � ကျော�ာ�င်းး�အချိိ�န််ဇယားး�အတိုု� င်းး� နေေထိုု� င််ရန်် လွွ ယ််ကူူစေေပါါသည််။

င််

မူူ လတန်းး� မတက််မီီ ၊
တက််နေေသော�ာအချိိ�န််
နှှ င့််� ပြီး�း�ဆုံးး� �သည့််�
အချိိ�န််တွွ

သင့််�ကလေး�းကိုု� စာာအုုပ််နှှင့််�ကစား�းနည်းး�များ�း�မှှ တဆင့််� အရော�ာင််များ�း�၊ နံံ ပါါတ််များ�း�၊ စာာလုံးး� �များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�
စေေရန်် ပြု�လုုပ််ပေး�းပါါ။ ထိုု� သို့့��ပြု�လုုပ််ရာာတွွ င်် ကလေး�းမှှ ပျော်�်��ရွှှင််ပြီး�း� လိုု� က််ပါါကစား�းနိုု�င််အော�ာင်် လုုပ််
ပေး�းခြ�င်းး�က အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ မူူ ကြို�ု နှှင့််� မူူ လတန်းး�သင််ကြား�း�သူူ တို့့��ထံံတွွ င်် ထိုု� အရာာများ�း�အတွွ က််
အကြံ�ံ ဉာဏ််ကော�ာင်းး�များ�း� ရယူူ နိုု�င််ပါါသည််။
ကလေး�းအားး� စာာအုုပ််၊ ကာာရံံ ရွွတ််ခြ�င်းး�၊ သီီ ချျင်းး�ဆိုု� ခြ�င်းး�၊ အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�နှှင့််� စက္ကူူ �ညှှပ််ခြ�င်းး�တို့့��
ကိုု� ရင်းး�နှီးး��စေေအော�ာင််ပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ကလေး�းကိုု� အလေး�းပေး�းခြ�င်းး�၊ အချိိ�န််ပေး�းခြ�င်းး�၊ အတူူ နေေခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
ပြု�လုုပ််ပေး�းပါါ။ မူူ ကြို�ု နှှင့််� မူူ လတန်းး�သင််ကြား�း�သူူ တို့့��တွွင်် ထိုု� အရာာများ�း�အတွွ က်် အကြံ�ံ ဉာဏ််ကော�ာင်းး�များ�း�
ရယူူ နိုု�င််ပါါသည််။
စာာသင််ခန်းး�လုုပ််ငန်းး�လုုပ််စဉ််များ�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု� လေ့�့လာာပြီး�း� ကလေး�းနှှင့််� ပုံံ� မှှန််ဆွေး�း �နွေး�း�ပါါ။ ဖြ�စ််နိုု�င််
လျှှင်် ထိုု� လုုပ််ငန်းး�လုုပ််စဉ််များ�း�ကိုု� အိိမ််တွွင်် လေ့�့ကျျင့််�ပါါ။ ဥပမာာအနေေဖြ�င့််� ကလေး�းကိုု� အလှှ ည့််�စော�ာင့််�
ခြ�င်းး�၊ လက််မြှော��ာ�က််ပြီး�း� နော�ာက််ဖေး�းသွားး��ခြ�င်းး�နှှင့််� အတန်းး�ဖော်�်�အားး�ကစား�းရန်် မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�
လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းပါါ။
ကျော�ာ�င်းး�တက််ချိိ�န််အစော�ာပိုု� င်းး�ကာာလတွွ င်် ကလေး�းနှှင့််� စိိတ််ငြိ�ိမ််စွာာ� အချိိ�န််ယူူပေး�းပါါ။ မိိသားး�စုု
အချိိ�န််ဇယားး�ကိုု� ကလေး�း၏တိုးး� �တက််ရေး�းအတွွ က်် ရိုးး� �ရိုးး� �ရှှင်းး�ရှှင်းး�ပြု�လုုပ််ပါါ။
ကျော�ာ�င်းး�မှှ အတန်းး�ဖော်�်�ကလေး�းများ�း�နှှင့််� အပြ�င််တွွင်် ချိိ�န်းး�ဆော့�့�ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ပြု�လုုပ််ပါါ။ အတန်းး�ဖော်�်�
များ�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�းကော�ာင်းး�မွွ န််ခြ�င်းး�သည်် ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��စေေပြီး�း � အနေေပျော်�်��စေေပါါသည််။
သင့််�ကလေး�း၏တိုးး� �တက််မှုုများ�း�ကိုု� အလေး�းထားး�ပြီး�း� ဆွေ�ေမျိုးး���ကလေး�းများ�း�၊ အခြား�း�ကလေး�းများ�း�နှှင့််� နိုု�င်းး�
ယှှဉ််ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းပါါ။
တီီ ဗွီီ�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�၊ ဂိိမ်းး�ကစား�းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကန့််�သတ််ထားး�ပြီး�း� စာာဖတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု� မိုု� လုုပ််ဆော�ာင််စေေပါါ။
သင််ကြား�း�ရေး�းappများ�း�၊ ကလေး�းစာာအုုပ််များ�း�ကိုု� အသံံ ထွွ က််ဖတ််ပြ�ထားး�သော�ာ online စာာအုုပ််များ�း�၊
အနုုပညာာများ�း�၊ ဂီီ တနှှင့််� လှုု ပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� ပြု�လုုပ််ပေး�းပါါ။ သို့့��သော်�်� ထိုု� အရာာများ�း�ကိုု� အချိိ�န်် ကြာ�ာမြှ�ှင့််�
စွာာ� ပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�က ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� မညီီ ညွွတ််သည််ကိုု� မမေ့�့ပါါနှှင့််�။ အမေ�ရိိကန်် ကလေး�းဆိုု� င််ရာာ
ဆေး�းပညာာ အကယ််ဒမီီ American Academy of Pediatrics (AAP) မှှ ၂၀၂၀တွွ င်် သင့််�
ကလေး�းအနေေဖြ�င့််� ဖုုန်းး�၊ tablet၊ ကွွ န််ပြူ�ူတာာ၊ တီီ ဗွီီ�တို့့��နှှင့််� မည််မျှှ အချိိ�န််ကန့််�သတ််သင့််�သည််ကိုု�
အကြံ�ံ ပေး�းထားး�သည််။

ကလေးအသက်
၁၈ လ မတို င်မီ

အချိန်
အချိိ�န်် လူူ ကြီး�း�များ�း�နှှင့််�အတူူ ဗွီီ�ဒီီယိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု� မှုု များ�း�ကိုု�
ကန့််�သတ်် ထားး�ပါါ။

ကလေးသူ ငယ်များ ( ၁၈ လ မှ
၂၄ လကြား)

အုုပ််ထိိန်းး�သူူ နှှင့််� ပညာာရေး�းအစီီ အစဉ််များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုု ခြ�င်းး�ကိုု�

မူ ကြိုကျောင်းသားများ ( ၂ နှ စ်မှ
၅ နှ စ်)

ပညာာရေး�းမဟုုတ််သည့််� အစီီ အစဉ််များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုု ခြ�င်းး�

ကန့့်�သတ််ထားး�ပါါ။
ကိုု� တနင်္လာာ �မှှ သော�ာကြာ�ာ အထိိ ၁ နာာရီီ လျှော့�့��ချျပြီး�း � စနေေ၊
တနင်္ဂဂနွေေ�နေ့�့များ�း�တွွ င်် ၃ နာာရီီ လျှော့�့��ချျပါါ။

မူ လတန်းအရွ ယ် ကလေးများ
(၆ နှ စ်မှ ၁၀နှ စ်အထိ )
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ကျျန်းး�မာာရေး�းညီီ ညွွတ််အော�ာင််နေေစေေပြီး�း � တီီ ဗွီီ�ကြ�ည့််�ရှုုခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�
လျှော့�့��ချျပေး�းပါါ။

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

သင့် အနေဖြ င့် မေးနို င်မည့် မေးခွ န်းများ
မေး�းခွွ န်းး�များ�း� အဖြေ
ကလေးအနေဖြ င့် အကူ အညီ လိုလျှင်
ဘာလု ပ်သင့် ပါသလဲ။

သင့့်�ကလေး�း၏ သင််ကြား�း�သူူ ကိုု� အရင််စကားး�ပြော��ာခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�

မူ လတန်းကျောင်းဆို င်ရာ အချက်များကို
မည်သည့် နေရာတွ င် ရှာယူ လို ့ ရမည်
နည်း။

သင််နှှင့့်� နီးး�စပ််ရာာကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု� ပြီး�း� မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။ သင့့်�ကလေး�း၏ ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� မသိိပါါက ခရိုု� င််

ကလေး�း၏ သင််ယူူမှုု ပုံံ�စံံနှှင့့်� စွွ မ်းး�ဆော�ာင််ရည်် အပေါ်�် ထင််မြ�င််ချျက််ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဌာာနကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ပါါ။ ထိုု� နံံ ပါါတ််ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်လမ်းး�ညွွ န််စာာအုုပ်် (သို့့��) အွွ န််လိုု� င်းး�တွွ င်် ရှာာ�ဖွေ�ေ
နိုု�င််ပါါသည််။
https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/SchoolFinance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps.

ကျောင်းအသု ံးအဆောင်များအတွ က်
ခက်ခဲပါက ဘာလု ပ်ရမည်နည်း။

သင့့်�ကလေး�း၏သင််ကြား�း�သူူ ကိုု� မေး�းပြီး�း � အဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�ထံံ မှှ အကူူ အညီီ တော�ာင်းး�ယူူ ကြ�ည့့်�ပါါ။
ကျော�ာ�င်းး�တက််ခါါစတွွ င်် ကျော�ာ�င်းး�အသုံးး� �အဆော�ာင််များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့� ပေး�းသော�ာ လူူ မှုု အဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�စွာာ�
ရှိိ�သည််။

ကျောင်းတက်ရမည့် ပထမဆု ံးရက်မှ ာ
ဘယ်အချိန်နည်း။

မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး� အကျျဉ်းး�ချုံးး��� မိိတ််ဆက််သော�ာရက််မှှ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရယူူ နိုု�င််သည််။

မူ လတန်းကျောင်း အကျဉ်းချုံး မိ တ်
ဆက်ရက်ကို မတက်ရောက်ခဲ့ ပါက ဘာ
လု ပ်ရမည်နည်း။ နွေ ရာသီ အတွ င်း ကျောင်း
ပြောင်းခဲ့ ရသော် ဘာလု ပ်ရမည်နည်း။

ကျော�ာ�င်းး�ပုံံ�စံံ အကျျဉ်းး�ချုံးး��� မိိတ််ဆက််ရက််ကိုု� ကျော�ာ�င်းး�သားး�အများ�း�စုု က မတက််ရော�ာက််ကြ�ပါါ။ တက််ရ

နေ့ လည်စာတွ င် ဘာပါဝင်သလဲ။ ကလေး
ကို မနက်စာ ကျွေးပါသလား။ ကျောင်း၏
မနက်စာနှ င့် နေ့ လည်စာ တို ့အတွ က် မ
တတ်နိူ င်ပါက ဘာလု ပ်ရမည်နည်း။

သင့့်�ကလေး�းအနေေဖြ�င့့်� နေ့�့လည််စာာစား�းချိိ�န််တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�တွွ င်် ရှိိ�နေေရန်် မသေ�ချာ�ာပါါ။ ကျော�ာ�င်းး�

သင့့်�အနေေနှှင့့်� ထိုု� နေေရာာကိုု� မရော�ာက််ဖြ�စ််ပါါက ကလေး�း၏ ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ပြီး�း � စုံံ�စမ်းး�ပါါ။

မည့့်�ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ခေါ်�်ပြီး�း � သင််နှှင့့်�ကလေး�း တို့့��အနေေဖြ�င့့်� ကျော�ာ�င်းး�နှှင့့်� စာာသင််ခန်းး�များ�း�ကိုု� သွားး��ရော�ာက််
ခြ�င်းး�၊ ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််နှှင့့်� ဆရာာများ�း�ကိုု� တွေ့�့ �ဆုံံ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�လုုပ််နိုု�င််သလားး� မေး�းမြ�န်းး�ကြ�ည့့်�ပါါ။

သို့့�� ဆက််သွွယ််ပြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�ချိိ�န််ကိုု� မေး�းပါါ။ တစ််နေေကုု န်် ကျော�ာ�င်းး�တက််သော�ာ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�ကိုု�
ကျော�ာ�င်းး�မှှ နေ့�့လည််စာာကိုု� စီီ စဥ််ပေး�းပါါသည််။ ကျော�ာ�င်းး�အများ�း�စုု အနေေဖြ�င့့်� ကလေး�းများ�း�ကိုု� မနက််
စာာ ကျွေး�း�မွေး�း�လေ့�့ ရှိိ�ပါါသည််။တက််ရမည့့်�ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ဆက််သွွယ််ပြီး�း� မနက််စာာအကြော��ာင်းး�မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။
စား�းရိိတ််ခ မတတ််နိုု�င််သော�ာ မိိသားး�စုုများ�း�ကိုု� ကျော�ာ�င်းး�မှှ အခမဲ့့� သို့့��မဟုုတ်် သက််သာာသော�ာဈေး�းနူူ န်းး�များ�း�
ဖြ�င့််� အစား�းအသော�ာက််များ�း� စီီ စဉ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။
သင့််�အနေေဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�၏ အခမဲ့့� ၊ သက််သာာ ချော�ာ�င််ချိိ�ရေး�း အစား�းအစာာများ�း�အတွွ က်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�
တင််နိုု�င််ပါါသည််။

ကျောင်းမတက်မီ နှင့် ကျောင်းတက်ပြီး ပရို
ဂရမ်များအကြောင်း သိ ချင်သည်

ထိုု� အကြော��ာင်းး�ကိုု� မူူ လတန်းး� အကျျဥ်းး�ချုံးး��� ပြ�သသော�ာ နေ့�့တွွ င်် သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ သင့့်�အနေေဖြ�င့့်�
အချျက််အလက််များ�း� ပိုု� မိုု� ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် ကျော�ာ�င်းး�ခရိုု� င်် ဝက််ဆိုု� ဒ််ကိုု� ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကျော�ာ�င်းး�ရုံးး� �
ခန်းး�ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�လုုပ််နိုု�င််သည််။
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
မေး�းခွွ န်းး�များ�း� အဖြေ
သယ်ယူ ပို ့ဆောင်ရေးအကြောင်း သိ လို
ပါသည်။

ထိုု� အကြော��ာင်းး�ကိုု� မူူ လတန်းး� အကျျဥ်းး�ချုံးး��� ပြ�သသော�ာ နေ့�့တွွ င်် သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ သင့့်�အနေေဖြ�င့့်�
အချျက််အလက််များ�း� ပိုု� မိုု� ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် ကျော�ာ�င်းး�ခရိုု� င်် ဝက််ဆိုု� ဒ််ကိုု� ဝင််ရော�ာက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကျော�ာ�င်းး�ရုံးး� �
ခန်းး�ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ခြ�င်းး�များ�း� ပြု�လုုပ််နိုု�င််သည််။

မိ မိကလေး၏ ကျောင်းတက်မှ တ်တမ်း၊
အဆင့် ၊တို းတက်မှုတင်ပြ ချက်များနှ င့်
အစားအစာအတွ က် ငွေလျော့ မှုအကြောင်း
ကို သိ ရှိလိုပါသည်။

ကျော�ာ�င်းး�ခရိုု� င််ရုံးး� �များ�း�အနေေဖြ�င့့်� အချျက််အလက််များ�း� ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�၊ အစား�းအသော�ာက််၊အတန်းး� ပါါတီီ

ကလေးလု ံ ခြုမှုရှိမရှိ မည်သို ့ သိ နိုင်မည်
နည်း။

ကလေး�း၏ သင််ကြား�း�သူူ အားး�ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�းပါါသည််။ သင််ကြား�း�သူူ ကိုု� ဆက််သွွယ််ရန််

ပွဲဲ�စသည်် တို့့��အတွွ က်် ငွေေ�ပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�တို့့��အတွွ က်် စနစ််များ�း�စွာာ� အသုံးး� �ပြု�လျျက််ရှိိ�သည််။ ကျော�ာ�င်းး�ဆရာာ
မများ�း�နှှင့့်� ကျော�ာ�င်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး� လက််ထော�ာက််အနေေဖြ�င့့်� ထိုု� စနစ််များ�း�အတွွ က်် ကူူ ညီီ လမ်းး�ညွှှ န််ပေး�း
နိုု�င််ပါါသည််။

အကော�ာင်းး�ဆုံးး� �အချိိ�န််မှာာ� ကျော�ာ�င်းး�အချိိ�န််ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ ထိုု� သို့့��ပြု�လုုပ််မှှသာာ စိုးး� �ရိိမ််စရာာပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာလျှှင််
(သို့့��) လုံံ�ခြုံ�ံကြောင်းသေချာစေရန် ဆရာ၊ ဆရာမတို့��������������့�������������� ကိုု� မည််သို့့�� ဆက််သွွယ််ရမည််ကိုု� သိိပါါမည််။

အောက်ပါ အတို ခေါက်များသည် ဘာကို
ဆို လို သနည်း။

ပညာာရေး�းစနစ််တွွင်် အတိုု� ကော�ာက််စနစ်် အလွွ န်် များ�း�ပြား�း�သည််။
သူူ တို့့��၏ ဆိုု� လိုု� ရင်းး�ကိုု� သိိရှိိ�ရန်် မတုံ့့� �ဆိုု� င်းး�ပါါနှှင့့်�။ အော�ာက််ပါါအတိုု� ခေါ�ါက််များ�း�သည်် ဥပမာာများ�း�
ဖြ�စ််သည််။
EC:

Early Childhood

ECSE:

Early Childhood Special Education ကလေး�း၏အစော�ာပိုု� င်းး�ကာာလပညာာရေး�း

EIS:

Early Intervening Services

အစော�ာပိုု� င်းး�ကာာလ ကြား�း�ဝင််ကူူညီီ ချျင်းး�

ELL:

English Language Learners

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာသင််ယူူသူူ များ�း�

ESSA:

Every Student Succeeds Act

ကျော�ာ�င်းး�သားး�တိုု� င်းး� အော�ာင််မြ�င််မှုုအတွွ က််

ကလေး�း၏အစော�ာပိုု� င်းး�ကာာလ

လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််
FAQ:

Frequently Asked Questions

အမေး�းများ�း�သော�ာ.မေး�းခွွ န်းး�များ�း�

FERPA: Family Educational Rights and
Privacy Act

မိိသားး�စုုဆိုု� င််ရာာ ပညာာရေး�း အခွွ င့့်�အလမ်းး�နှှင့့်�

IDEA:

Individuals with Disabilities
Education Act

မသန််စွွမ်းး�သူူ များ�း� ပညာာသင််ကြား�း�မှုု

IEP:

Individualized Education Plan

တစ််ဦးးချျင်းး� ပညာာသင််ကြား�း�မှုု စနစ််

KDHE:

Kansas Department of Health and ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ်် ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့့်� သဘာာ
Environment

KSDE:

Kansas State Department of
Education

ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ်် ပညာာရေး�းဌာာန

LEP:

Limited English Proficient

အကန့့်�အသတ််ရှိိ�သော�ာ အင်္ဂဂလိိပ််ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု

MFL:

Migrant Family Literacy

ပြော��ာင်းး�ရွေ့�့ �မိိသားး�စုုစာာတတ််မြော��ာက််ရေး�း

MTSS:

Multi-Tier System of Supports

အမျိူး�း��မျိူး�း�� ထော�ာက််ပံ့့� မှုု စနစ််

လုံံ�ခြုံ�ံရေး�းဆိုု� င််ရာာ လုုပ််ဆော�ာင််မှုု
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််

ဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဌာာန
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

မူ လတန်းတက်ရန် စစ်ဆေးမှုစာရင်း
ပြ ည် သူ ပို င်ကျောင်းတက်ရန် လို အပ်ချက်များ

မှ တ်တမ်းများ

မိ မိကလေးအနေဖြ င့် သြ ဂုတ် ၃၁ မတို င်မီ ၅ နှ စ်ပြ ည့ ် ပြီးဖြ စ် သည်။
မွေးစာရင်း
တစ်နှ စ်အတွ င်း ကျန်းမာရေးစစ်ချက်

ရက််စွဲဲ�

ကလေး၏ ကာကွ ယ်ဆေးများမှ ာ အကျုံးဝင်နေသေးပါသည်။
ကလေး၏ ကာကွ ယ်ဆေးများ

ကလေးတက်ရောက်မည့် ကျောင်း

မှ တ်တမ်းများ

မိ မိအနေဖြ င့် ကလေး၏ ကျောင်းမှ ကျောင်းခေါ်ကြိမ်မူ ဝါဒနှ င့် ပတ်သက်
ပြီး နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
ကျောင်းခရို င် ဖု န်းနံ ပါတ်

နံံ ပါါတ််

မိ မိကလေး တက်ရောက်မည့် ကျောင်းကို သိ ရှိပါသည်။

ကျော�ာ�င်းး�အမည််
ဖုုန်းး�နံံ ပါါတ််
လိိပ််စာာ

ကလေး၏ဆရာမများကို သိ ပါသည်။

နာာမည််

မိ မိတွင် ကျောင်းတက်ရောက်ရာတွ င် လို အပ်သောအချက်များစာရင်းရှိ
ပါသည်။
ကျောင်းစာရင်းသွ င်းပြီးပြီဖြ စ် သည်။
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မူ လတန်းတက်ရန် စစ်ဆေးမှုစာရင် | ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�

ကလေးတက်ရောက်မည့် ကျောင်း

မှ တ်တမ်းများ

မိ မိတွင် ကျောင်းပြက္ခဒိ န်ရှိပီ ြး ကျောင်းဖွ င့် ချိန်၊ ပိ တ်ချိန်နှ င့် အားလပ်ရက်
များကို သိ ပါသည်။
မိ မိကလေးအနေဖြ င့် ကျောင်းရောက်ရမည့် အချိန် နှ င့် ကြိုရမည့် နေရာ
ကို သိ ပါသည်။

အချိိ�န််
နေေရာာ

ကျောင်းမတက်မီ နှင့် တက်ပြီး အစီ အစဥ်များကို သိ ပါသည်။

ဆက််သွွယ််မည့့်�နေေရာာ
နေေရာာ

ဘတ်စ်ကားကြိုပို ့ရေးကို သိ ပါသည်။

ဘတ််စ််ကားး�နာာမည််
ဘတ််စ််ကားး�စော�ာင့့်�ရမည့််�အချိိ�န််
ဘတ််စ််ကားး�

နေ့ လည်စာ အစီ အစဥ်ကို သိ ပါသည်။

စား�းရိိတ််ခ မတတ််နိုု�င််သော�ာ မိိသားး�စုုများ�း�ကိုု� ကျော�ာ�င်းး�
မှှ အခမဲ့့� (သို့့��) သက််သာာသော�ာဈေး�းနူူ န်းး�များ�း�ဖြ�င့််�
အစား�းအသော�ာက််များ�း� စီီ စဉ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။
သင့််�အနေေဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�၏ အခမဲ့့� ၊ သက််သာာချော�ာ�င််ချိိ�ရေး�း
အစား�းအစာာများ�း�အတွွ က်် လျှော�ာ�က််လွှာာ� တင််နိုု�င််ပါါသည််။

မူ လတန်းကျောင်းအကျဥ်းချူံးဖော်ပြ ရာ နေ့ ရက်ကို သိ ပါသည်။

နေေရာာ
အချိိ�န််

မိ မိအနေဖြ င့် အရေးပေါ်အခြေ အနေရှိနေပါက ကလေးအား အခြားသူ
ကို လာခေါ်ခွ င့် ပေးသော ဖောင်ဖြ ည့ ် ခို င်းပါသည်။

နာာမည််
အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေအကြော��ာင်းး�

မိ မိအနေဖြ င့် PTA/PTO (သို ့) အခြား မိ ဘဆို င်ရာအဖွ ဲ အ
့ စည်း
အကြောင်း သိ ရှိပါသည်။

ဖုုန်းး�နံံ ပါါတ််
အစည်းး�အဝေး�းချိိ�န််

မိ မိတွင် ကျောင်းလက်စွ ဲစာအု ပ် အပို ရှိထားပါသည်။
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ကန််ဆက််စ််ပြ�ည််နယ််မှှ မူူ လတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

အရင်းအမြ စ် များ
စာအု ပ်များ-

အွ န်လို င်း အရင်းအမြ စ် များ -

“Countdown to Kindergarten” by Alison McGhee

ကန်ဆက်စ် မိဘ အတင်း အရင်းအမြ စ် စင်တာ :
https://www.ksdetasn.org/kpirc

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

ကန်ဆက်စ် ပြ ည် နယ် ပညာရေး ဌာန :
https://www.ksde.org

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

ကလေးများ၏ ပညာရေးအတွ က် အမျိုးသား အစည်းအရုံ း :
www.naeyc.org

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

မိသားစု ကျောင်း မိတ်ဖက်များအတွ က် PTA၏ အမျိုးသား စံ နှုန်း
များ :
https://www.pta.org/home/run-your-pta/NationalStandards-for-Family-School-Partnerships

“Welcome to Kindergarten” by Anne Rockwell

ကန်ဆက်စ် ပြ ည် နယ် ကလေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ အားဖြ င့ ်
1-800- ကလေးများအား ထောက်ပံ့ သော မိဘများ :
https://www.1800childrenks.org/
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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

