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မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္အေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ

မူၾကိဳအရြယ္ကေလးမ်ား
ဒုတိယဘာသာစကား
သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ ေရး
အကူအညီေပးျခင္း

လက္ကမ္းစာေစာင္ ဖန္တီးသူ Capital District/North Country
Early Childhood
Direction Center
900 Watervliet-Shaker Road
Albany, NY 12205

အရွိဆံုးေသာ လက္ဦး ဆရာမ်ား ျဖစ္သည္

မိဘအားလံုးသည္ ၎တို႔ကေလးမ်ား စာဖတ္တတ္ေရးတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္- မိဘမ်ား အတန္း ပညာ
အဆင့္မည္မွ်ပင္ရွိရွိ အိမ္၌ မည္သည့္စကားပင္ေျပာေျပာ အေရးမၾကီးပါ။ မိသားစု၏ မိခင္ဘာသ

ာစကားျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ ဘာသာစကားႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ ေရးတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးႏိုင္ျပီး သူ/
သူမတို႔သည္ မူၾကိဳေက်ာင္းတြင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ျပီးသား ရွိေနေပမည္။

ကေလးငယ္မ်ားသင္ယူတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားကူညီႏိုင္သည့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ ကိစၥရပ္

အခ်ိဳ႔မွာ ၎တို႔ ၏ကေလးမ်ားကို ပံုမွန္ာနားေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ စကားေျပာေဆြးေႏြးေပးအစရွိသည့္ ပင္ကို
ေမြးရာပါအရည္ အခ်င္းျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ကေလးကို သင့္မိခင္ဘာသာစကားသို႔မဟုတ္
အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ျပသင့္ မျပသင့္ကိုလည္း သင္ခ်င့္ခ်ိန္ေနတတ္ပါသည္။ သင့္ကေလးကို

သင့္မိခင္ဘာသာ စကားျဖင့္ ဖတ္ျပလွ်င္ သူ/သူမသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ရပ္ကို သင္ယူသည့္အခါ

ဦးေႏွာက္စားသြားမည္ကို လည္းသင္စိုးရိမ္တတ္ျပီး ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္လိုဖတ္တတ္ ရန္မွာ
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ပိုခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု သင္ပူပန္ တတ္ပါသည္။ သင့္အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မွာ သိပ္မေကာင္းသျဖင့္
သင့္ကေလးကို အဂၤလိပ္လို မဖတ္ျပသင့္ ဟုလည္း သင္စိုးရိမ္ေနတတ္ပါသည္။

ဤပံုႏွိပ္စာေစာင္သည္ ထုိေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးရာတြင္ ကူညီအေထာက္အပံ့အျဖစ္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားျပီး
ဤက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သုေတသနကို ပံ့ပိုးထား၍ သင့္ကေလးသင္ယူတတ္ေျမာက္ေရးတြင္
သင္ကူညီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း အၾကံျပဳေပးထားပါသည္။

သဘာဝထံုးစံအရဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ေအာက္ပါအျပဳအမႈမ်ားကို
ဒုတိယဘာသာစကားသင္ယူမႈလမ္းစဥ္၏
ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ထံုးစံႏွင့္တစိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္
အသိမွတ္ျပဳထားပါသည္။








“ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္ကာလ” ။ ကေလးမ်ားသည္
ဘာသာစကားအသစ္ကိုေလ့လာေနျပီး
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ
ေနထိုင္ရန္ၾကိဳးစားၾကသည့္အခါ
ဘာသာစကားအသစ္ကို အာရံုစိုက္ နားေထာင္ျပီး
နားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားရသျဖင့္
စကားအေျပာနည္းျပီး ႏႈတ္ဆိတ္သည့္ကာလကို
ကေလးမ်ား ျဖတ္သန္းရေလ့ရွိပါသည္။
ကေလးအသက္ငယ္ေလေလ ထိုကာလလမွာ
ၾကာေလေလျဖစ္သည္။
ဘာသာစကားမ်ား ေရာသြားျခင္း။
မၾကာခဏဆုိသလို ကေလးမ်ားသည္
သဒၶါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရာေရာင္မိၾကသလို
ဝါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းတြင္
ဘာသာစကားႏွစ္ခုစလံုးမွ စာလံုးမ်ားကို
ထည့္သြင္းမႈမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါသည္။
အဆိုပါအျပဳမႈကို
ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးသံုးကေလးမ်ားအတြက္
သာမန္အျပဳမႈအျဖစ္အသိမွတ္ျပဳထားပါသည္။
ဘာသာစကား ဆံုး႐ႈံးမႈ။ ကေလးမ်ားသည္
အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာရသျဖင့္
မိခင္ဘာသာစကားကို အသံုးမျပဳဘဲ
မထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ မိခင္ဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ
ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ကြာဟမႈ။ ကေလးမ်ားသည္
၎တို႔၏အသီးသီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္
ယခင္အေေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္
အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားျဖင့္ မဆက္စပ္ႏိုင္လွ်င္
ဂရုျပဳမႈႏွင့္ အမွတ္ထားမႈတို႔တြင္
ကေလးမ်ားအခက္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား
ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ မေျပာတတ္ေသးသည့္
ဘာသာစကားကို သင္ယူရာတြင္ ၎တို႔သည္
ေမာပန္းစိတ္ပ်က္မႈကိုလည္း
ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ရပါသည္။

အေမးႏွင့္ အေျဖမ်ား
အိမ္၌ သူ/သူမ၏မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ကေလးကို
ကၽြႏ္ုပ္စကားေျပာသင့္ပါသလား။

ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည့္ ဘာသာစကား စံျပအျဖစ္ ကေလးကို
ညႊန္ၾကားျပသႏိုင္ရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးထိန္းမ်ားသည္

၎တို႔ကၽြမ္းက်င္မႈအရွိဆံုးဘာသာစကားျဖင့္ ကေလးကို စကားေျပာဆို
သင့္ပါသည္။ သင့္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္

သင္ကစိတ္ခ်လက္ခ်ပိုင္ႏိုင္မႈအရွိဆံုးျဖစ္လွ်င္ ထိုဘာ သာစကားျဖင့္ပင္
သင့္ခံစားခ်က္မ်ားယူဆခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ေျပာဆိုေဖာ္ျပႏိုင္ပါ
လိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ သင့္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုျခင္းသည္

သင့္ကေလးကို သူ/သူမ၏ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡာဏာတို႔ကို
သင္ၾကားျပသေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာဆိုလွ်င္
အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကို

ကေလး သင္ယူရာတြင္ အခက္အခဲပိုမေတြ႔ႏိုင္ဘူးလား။
မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ ဒုတိယဘာသာစကားကို သင္ယူေနစဥ္အခါ
မိခင္ဘာသာစကား အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို မထူထားဘဲ

အေထာက္အပံ့မလုပ္ထားလွ်င္ ဒုတိယဘာသာစကားကို
စြဲျမံထားရန္မွာခက္ခဲပါသည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္

မိခင္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ကေလးမ်ားသည္

ဒုတိယဘာသာစကားကို သင္ယူရန္ ပို၍အသင့္ျဖစ္ေနၾကျပီး သင္ယူ
ႏိုင္ၾကသည္ဟု သုေတသနမ်ားက ဆိုထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ဥကမာအားျဖင့္ သင့္ကေလးသည္ စပိန္ဘာသာျဖင့္

စာတတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မႈရွိထားလွ်င္ သူ သို႔မဟုတ္သူမအတြက္
ေနာင္တြင္ အဂၤလိပ္လို ေရးတတ္ဖတ္တတ္ရန္မွာ ပိုမို
လြယ္ကူေစပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ/သူမကို အဂၤလိပ္လိုသာ

ေျပာဆိုလွ်င္ ကေလးက သူ/သူမ၏ မိခင္ဘာသာ စကား
ေျပာ

ဆိုႏိုင္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏိုင္ပါသလား။

ကေလးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကိုေလ့လာသျဖင့္
၎တို႔၏မိခင္ဘာသာစကားကို အသံုးမျပဳ

အေထာက္အပံ့မလုပ္ဘဲထားလွ်င္ မိခင္ဘာသာစကား

ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ကေလးမ်ားကို ၎၏တို႔၏မိသားစု မိခင္ဘာသာ

စကားဆက္လက္ထားရွိမႈမရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မိသားစုသည္
အေရးၾကီးသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရပါမည္။

ကၽြန္ုပ္၏ ကေလးတြင္

ဘာသာစကား-သင္ယူတတ္ေျမာက္ေရး

မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈရွိမရွိ မည္သို႔ သိရွိႏိုင္မည္နည္း။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာေသာလူငယ္တစ္ဦးသည္
အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္မႈ မရွိသည့္အခါႏွင့္
မူၾကိဳေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၌ ပညာေရး/အျပဳအမႈတို႔တြင္ အခက္အခဲ
ေတြ႔ၾကံဳရသည့္အခါ အခက္အခဲဇစ္ျမစ္မွာ ဘာသာစကားကိုယ္၌က
ခက္ခဲမႈသို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္မွာ
ခက္ခဲပါသည္။ မသန္စြမ္းမႈသည္ ကေလးမ်ားသိထားသည့္
ဘာသာစကားအားလံုးတြင္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္
အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ရန္
သင့္စိုးရိမ္မႈမ်ားကို သင့္မိသားစုဝင္မ်ား၊ ကေလးထိန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစု
သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆြးေႏြးရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။

အကဲျဖတ္စမ္းစစ္မႈအတြက္
အၾကံျပဳထားပါသည္။

လႊဲေျပာင္းေပးမႈလုပ္ရန္လည္း

Early Childhood Direction Center
(ECDC) ကမည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။

ECDC သည္ အထူးပညာေရးလႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္မႈတို႔အား မိဘမ်ား နားလည္ေစေရး အကူအညီျပဳပါသည္။
မိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသည့္အစီအစဥ္မ်ားကို
ကၽြန္ုပ္တို႔ကလမ္းညြန္ေပးျပီး - ၎တို ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အရာကို
ေသခ်ာရရွိေစေရး ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေနာက္ဆက္တြဲ အကူအညီမ်ားေပးပါသည္။

အကဲျဖတ္စမ္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည္တို႔
ျဖစ္ပြားသနည္း။

ကေလးတစ္ဦးသည္ သူ/သူ၏မိခင္ဘာသာစကားရပ္တြင္
သင္ယူရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနပံုရ သည့္အခါ အကဲျဖတ္စမ္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္
အၾကံျပဳထားပါသည္။
သင့္ကေလးကို Committee on Preschool Special Education (CPSE)
ထံသို႔လႊဲေျပာင္းေပး လွ်င္ မူၾကိဳေက်ာင္း အထူးပညာေရး
အကဲျဖတ္စမ္းစစ္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ New York State Education
Department (နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန)
မွအသိမွတ္ျပဳထားသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားပါစာရင္းတစ္စံုကို
သင့္ထံေပးအပ္သြားပါမည္။ အသိမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရ ထားသည့္
အကဲျဖတ္စမ္းစစ္သူအနက္ တစ္ဦးကို သင္ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္ႏွင့္
သင့္မိသားစု ကကုန္က်ခံစရာမလိုဘဲ သင့္ကေလးကို
အကဲျဖတ္စမ္းစစ္ေပးမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေဖာင္ပံုစံကို
သင္လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
သင့္ကေလးမွာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည္ဟု
ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ သင္ႏွင့္ အျခား CPSE အသင္းဝင္တို႔သည္
သင့္ကေလးအတြက္ Individualized Education Program (IEP)
ကိုေရးေပးရမည္။ ၎သည္ ဝန္ေဆာင္ေပးမည့္အၾကံျပဳထားေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး အၾကိမ္ေရႏွင့္ ၾကာခ်ိန္တို႔ကိုလည္း
ထည့္သြင္းထားသည္။
သင့္ကေလးမွာ အထူးပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီဟု CPSE
ကဆံုးျဖတ္သည့္အခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း စာကို
သင့္ထံေပးအပ္သြားမည္။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သင္ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ရယူလိုပါက

ဝဘ္ဆိုက္ ရင္းျမစ္မ်ားထံသို႔ စာေပးပို႔ပါ

 Colorincolorado.org—ဤဘာသာစကားရပ္ႏွစ္မ်ိဳး သံုး
ဝဘ္ဆိုက္တြင္
အခမဲ့
အက္တီ
ဗတီမ်ား
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူရန္

 Readingrockets.org—အခက္အခဲရွိေနသည့္

စာဖတ္သူမ်ားအား အကူအညီျပဳေရး အခ်က္ အလက္ရယူရန္

 Mamalisa.com—ကဗ်ာမ်ား၊
ကာရံမ်ားႏွင့္
ကမၻာတစ္လႊား
အစဥ္အလာမ်ားကို နားဆင္ခံစားရန္

သီခ်င္းမ်ား၊
ယဥ္ေက်းမႈ

မိဘမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္
သင့္ကေလး၏မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္
စာတတ္ေျမာက္ေရးကိုတိုက္တြန္းအားေပးရန္မွာ
အဘယ္ေၾကာင့္
အေရးပါရသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကို
သင္ယခုအခါ သိထားျပီးျဖစ္၍ ေလ့လာသင္ယူမႈမွာ
ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး ပါဝင္ပူး ေပါင္းမႈရွိေစရန္
သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားအတြက္
ရိုးရွင္းေသာနမူနာအခ်ိဳ႔ကိုဤတြင္ေပးထားသည္။
ပံုေျပာျပျခင္း – ဘာသာစကားသင္ယူရာတြင္
လူၾကီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားျဖင့္ စကားေျပာျခင္းျဖင့္
ကေလးမ်ားကို အကူအညီျပဳပါသည္။
ေန႔စဥ္အေတြ႔အၾကံဳအစရိုးရာ ပံုျပင္မ်ား ႏွင့္
ရာဇဝင္ပံုျပင္မ်ားကို သင့္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္
ေျပာျပျခင္းမွအဆံုး အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို
သင့္ကေလးႏွင့္ေျပာဆိုပါ။
စာအျမဲဖတ္ပါ – သင့္ကေလးက
စာဖတ္ရန္ႏွင့္သင္ယူရန္အတြက္ အသင့္ျဖစ္မႈအား
ပိုေကာင္းေစရန္ တစ္ေန႔လွ်င္ 15 မိနစ္ခန္႔
အသံထြက္စာဖတ္ျခင္းမွာ သင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္
အေရးအၾကီးဆံုး အရာျဖစ္ပါသည္။ သင့္
မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ရိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ စာအုပ္မ်ား၊
မဂၢဇင္း၊စာေစာင္၊သတင္းစာတို႔ကို အသင့္ထားရွိပါ။
ကာရန္နေဘရြတ္ျပျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းဆိုျခင္း –
ကာရန္ရြတ္ျခင္းကစားနည္းသည္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္
ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္သင္ယူကစားနည္းျဖစ္သည္။
မည္မွ်ပင္ကေလးကလားဆန္ေနေစကာမူ အရာရာကို
ကာရန္ျဖင့္ ရြတ္ျပပါ။ သင့္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္
သီခ်င္းဆိုျခင္းသို႔မဟုတ္ နားေထာင္ျခင္းသည္
သင့္ကေလး၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို
ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳေပးသည္။
ရပ္ရြာတြင္းရွိ ရင္းျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳျခင္း –
အမ်ားျပည္သူသံုးစာၾကည့္တိုက္၊ ရပ္ရြာစင္တာ၊ႏွင့္
ဘာသာေရး အစုအဖြ႔ဲမ်ားသည္ ဘာသာစကားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ အဟကို ေပါင္းကူးေပးရန္ပံုေဖာ္ထားသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို
ေပးအပ္ထားပါသည္။

