Austin ISD 2021

တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမခ
ံ ျက်
(ခရိုင်မဟာဗျူဟာ စီမံချက်အတွက် အရင်းအမြစ်
စာရွက်စာတမ်း)
AISD တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာရုံး
Ms. Evelin Ramos – လက်ထောက် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမႉး
Mx. Shane Whalley – လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးေဟာင္း
Ms. Sundal Ali - လူ့အဖွဲ့အစည်း တန်းတူညီမျှမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး
Mr. Farid Razavi – ကမ္းပတ္စ္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး
Dr. Tamey Williams-Hill – တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈဆိုင္ရာ အထူးကြၽမ္းက်င္သူ
Dr. Joseph Allen – တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဒါ႐ိုက္တာ
Dr. Stephanie Hawley – တန္းတူညီမွ်မႈ အရာရွိ

မာတိကာ
တန္းတူညီမၽွမွု လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ်  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
တန္းတူညီမွ်ေရးမစ္ရွင္၊ တန္းတူညီမွ်မႈ လုပ္ငန္းမူေဘာင္ႏွင့္ EAP ႐ုံးအတြက္ ပါဝင္ကူညီသူမ်ား  .  .  .  .  .  . .6

စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္တံု႔ျပန္ခ်က္
ေက်ာင္းသား/သူ ခ်မ္းသာသုခရရွိေရးႏွင့္ ပညာရည္တိုးတက္မ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ႈ
7
ဆရာ/ဆရာမႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ခ်မ္းသာသုခရရွိေရး .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈအား တန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ ေလးစားျခင္း .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုးကားခ်က္မ်ား .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15

ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ အားထုတ္မႈအတြက္်

Burmese

2
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တန်းတူညီမျှမှု လုပ်ငန်းစီမံချက် (EAP) အကျဉ်းချုပ်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္အားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္သ
ည့္ ေနရာမ်ားအေၾကာင္းကို ခ႐ိုင္အား ေလ့လာသိရွိေစေရး ကူညီေပးေရးႏိုင္ရန္အတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈ လုပ္ငန္းစီမံခ်
က္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ယခုစီမံခ်က္သည္ ခ႐ိုင္တဝွမ္းလုံးရွိ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ထည့္သြင္းမည့္ သင္တို႔၏ ဆႏၵ
မ်ား/ စိုးရိမ္မႈမ်ား/အေတြးအျမင္မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လူထုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်
ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္သင္တန္း (2019–20) တြင္ AISD တန္းတူညီမႈမႈဆိုင္ရာ ႐ုံး (OE) အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ စုေ
ဆာင္းေရး ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးအဆင့္ဆင့္အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔ႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေ
ဝးမ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူႀကီးမင္းတို႔ထံက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနသည့္
တန္းတူ ညီမွ်မႈအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ ပိုမိုရရွိသြားရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္က ခ်ိန္ညႇိေပးရ
မည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ရွာေဖြသြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အႀကံျပဳခ်က္ ဉပမာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္

“သင္နဲ႔တူတဲ႔ ဆရာ/ဆရာမေတြ သင့္မွာရွိလာတဲ႔အခါ ထူးျခားတဲ႔အရာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတယ္။”
“တခါတရံမွာဆိုရင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္က ေျဖးေျဖးေဆးေဆးေျပာၿပီး ကေလး
ေတြရဲ႕စကားသံကို နားေထာင္ဖို႔လိုတယ္။”
အဆင့္အားလုံးက သင္႐ိုးမွာဆိုရင္ ဘက္လိုက္တာမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားတာမ်ိဳးေတြရွိၿပီး
ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ၊ အာဖရိကန္ေတြ၊ ဟစၥပန္းနစ္နဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း
သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ခ်န္လွပ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။“
ေအာက္ပါနယ္ပယ္ေတြအပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအႏွံ႔အျပားကေန ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ပါဝင္လာသူဟာ 1,500
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ေက်ာ္ ရွိပါတယ္1. ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
2. ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးအပ္သူမ်ား
3. လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသင္းဝင္မ်ား
4. သမိုင္းအရ ေဘးဖယ္ထားသည့္လူဦးေရကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ဦးခ်င္း/အုပ္စုမ်ား
5. ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ား
6. လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
7. အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ား
8. နယ္ပယ္တြင္းႏွင့္နယ္ပယ္ျပင္ပ ပါတနာမ်ား
9. စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား
OE ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ သင္၏ တံု႔ျပန္ခ်က္ကို လက္ခံရယူကာ ၎ကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ခ႐ိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအ
တြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါသည့္ စာရင္းတစ္ခုႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ယခု စာရွက်စာတမ်းအား အသုံးပြုခြင်း
•

ယခုစာရြက္စာတမ္းအေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္သံုးခုကို ေပးထားပါသည္- သင္က မမွ်တပါ
ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အေလ႔အထမ်ား၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္ သင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္
တံု႔ျပန္ေရးအတြက္ ခ႐ိုင္က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဆင္႔မ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်က္အလက္ကို
ဇယားအစဥ္လိုက္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အုပ္ထိန္းေရးဘုတ္အဖြဲ႔၏ ဦးစားေပးအခ်က္ ေလးခ်က္ (ေက်ာင္း
သား/သူ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ပညာရည္ တိုးတက္မႈ၊ ဆရာ/ဆရာမႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခ်မ္းသာသုခ၊ ေလးစားမႈ
အေလ႔အထ/သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ဦးစားေပးမႈ) တို႔ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ထားပါ
သည္။ ယခုစာရြက္စာတမ္းမွာ အသက္ဝင္ဆဲျဖစ္ၿပီး AISD အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအတြက္ တန္းတူ
ညီမွ်သည့္ ရလဒ္မ်ားကို ဦးစားေပးထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သင္႔ဘက္က စိုးရိမ္စရာႏွင့္ အၾကံျပဳစရာ အသ
စ္မ်ား ေဝမွ်လာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ယခုစာရြက္စာတမ္းကို ပံုမွန္ အပ္ဒိတ္ပ္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
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ပညာေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚ Austin ISD ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ပညာေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ပညာရည္ တိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေ
ရး တိုးတက္မႈ အလားအလာတို႔ကို အျပည့္အဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို လက္ခံရရွိျခင္း
ဟု ဆိုလိုပါသည္။
•

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပညာေရးစနစ္အတြင္းရွိ လူတိုင္းအတြက္ ျမင့္မားသည့္ရလဒ္မ်ား တန္းတူညီမွ်စြာရရွိသည္မွာ ေသ
ခ်ာေစျခင္း။ လူမႈေရးသို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာဆက္စပ္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ
မ်ား သို႔မဟုတ္ က်ရႈံးမႈမ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္မႈကို ဖယ္ရွားျခင္း။

•

တန္းတူညီမွ်မႈမရွိသည့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း [အလ်ဥ္ျပတ္ေစျခင္း]၊ ကြၽႏ္ုပ္
တို႔၏ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အားလုံးပါဝင္သည့္ ယ
ဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း။ ႏွင့္

•

လူသားတိုင္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ထူးျခားေသာ အစြမ္းအစ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈတို႔ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း
ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း။

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလံုး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲး
•

ယဥ္ေက်းမႈအရ ကြၽမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား

•

အစြမ္းအစမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

•

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျမင့္ျမင့္ထားျခင္းႏွင့္ အဆိုပါေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္း

•

ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ႐ြယ္တူမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ

•

ထိုက္တန္မႈ၊ ျမင့္တင္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္သိျမင္မႈ

•

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားကို အဓိက ထားသ
ည့္ ခိုင္မာသင့္ေလ်ာ္ၿပီး အားလုံးပါဝင္ေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း

•

ျပည္နယ္၏ အႏုပညာဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ
ကို ပံ့ပို႔းေပးသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားေရးအေဆာက္အအုံမ်ား
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တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ မစ်ရှင်၊ တန်းတူညီမျှမှု လုပ်ငန်းမူဘောင်နှင့်EAP ရုံးအတွက် ပါဝင်ကူညီသူများ
လူ့အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
အကြံပေးအဖွဲ့များ
•

ခ႐ိုင္ အႀကံေပး ေကာ္မတီ

•

LBJ-LASA UIL အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

•

LGBTQIA ႏွီးႏႊယ္အုပ္စု

•

ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ ပညာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မတီ

•

မိဘမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးအပ္သူမ်ား

•

အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မတီ

•

UpClose

လူ့အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
မိသားစုများ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Austin ဧရိယာ ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
Austin ေကာင္စီ PTAs အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕
ပညာေရးႏွင့္ လူငယ္ေရးဆိုင္ရာ Austin သေဘာထား
မ်ား
Blanton PTA
Austin ၿမိဳ႕ေတာ္တန္းတူညီမွ်ေရး႐ုံး
အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ East
Austin မဟာမိတ္အဖြဲ႕
Go! Austin/Vamos! Austin
ၿမိဳ႕ျပ မူဝါဒ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး အႀကံေ
ပးအဖြဲ႕အစည္းြဲ႕
Maplewood တန္းတူညီမွ်ေ
 ရး အုပ္စု
အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
VELA
Windsor Park Neighborhood အသင္း

ကျောင်းသား/သူများ
•

•
•

Austin ႏွင့္ LASA အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား။ Eastside
Memorial၊ LBJ ႏွင့္ Navarro အေစာပိုင္း ေကာလိပ္ အ
ထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား
DCCE ေက်ာင္းသား/သူ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး အစည္းအေဝး
SOAR ေဆြးေႏြးပြဲ

စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် ဌာနများ/ဝန်ထမ်း
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

လက္ေထာက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြဲ႕
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕
ဗဟို ႐ုံးခ်ဳပ္အဖြဲ႕
ကေလးသူငယ္ ေလ့လာေရး စနစ္မ်ား
အုပ္ထိန္းသူမ်ား
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးဌာန
ပညာေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးႏွင့္ သုေတသန ဂရန႔္ ထိ
ပ္သီးအစည္းအေဝး
အလယ္တန္း၊ အလယ္ႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္း ဆရာ/
ဆရာမမ်ား
စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား၏ ေဆာင္းဦး လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ား
အထက္တန္းေက်ာင္း စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား
ဘာသာစကားေပါင္းစုံ ပညာေရးဝန္ထမ္း
ရဲ/SROs
ေက်ာင္းအုပ္မ်ား
လူမ်ိဳးေရး တန္းတူညီမွ်မႈ ေကာင္စီ
ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးအဖြဲ႕/ေက်ာင္းအေျပာင္းအလဲအဖြဲ႕
ဒီဇိုင္းသင္ၾကားေရးအဖြဲ႕
ဘာသာျပန္မ်ား

* ဒီေနရာရွိ စာရင္းေပးသြင္းသူ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ နံပါတ္စဥ္မ်ားသည္ 2021 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိျဖစ္ၿပီး
ထိုရက္ေနာက္ပိုင္း စာရင္းေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္ျခင္း မရွိပါ။
Burmese
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ကျောင်းသား/သူ ချမ်းသာသုခနှင့် ပညာရည်တိုးတက်မှု
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ထား
သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ

လူ့အဖွဲ့အစည်းက
အကြံပြုလာသော အကြံပြုချက်များ

ခရိုင်စီမံချက်/တုံ့ပြန်ချက်

• စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေဒတာမ်ားတြင္ လူ
မ်ိဳးေရးကြဲျပားျခားနားသည့္ရလဒ္မ်ား (ယခင္ လူမည္းႏွင့္
လက္တီႏို ေက်ာင္းသား/သူမ်ား)

• ေက်ာင္းသား/သူက်င့္ဝတ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အကဲျ
ဖတ္ျခင္း

• တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ ဘက္လိုက္သည့္ ရဲအေလ့အထ
မ်ား (AISD ရဲ)

• စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေရးတြင္ လူမ်ိဳးေရး ျခားနားခ်က္ႏွ
င့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး AISD ရဲဌာနအတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတ
က္ေရး(PD) ကို ျဖန႔္ေဝျခင္း

• AISDအတြင္း စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္း
တို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစျခ
င္း- အသင္းအဖြဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေရးစီးရီး (တန္းတူညီိမွ်ေ
ရးရံုး[OE]၊ ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားရံုး [OSL]၊ လူ႔စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္မ်ားရံုး [HC]၊ အဆင္႔ဆင္႔ျဖစ္ေသာ ပံ႔ပိုးမႈစနစ္
မ်ိဳးစံု [MTSS]၊ လူမႈေရးစိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ သင္ယူေလ႔လာေ
ရး/ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အားလံုးပါဝင္မႈ [SEL/
CP&I]၊ ေက်ာင္းသား/သူေထာက္ပံ႔ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
[SSS])+
• 2021-22 ပညာသင္ႏွစ္ (SSS)+ အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူ
လက္စြဲအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း
• 2021-22 (SSS)+ အတြက္ စည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ေရးကာလ
ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း
• AISD ရဲအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ
တူကြဲျပားမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ၾကားဝ
င္ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္း တ
က္ထားပါသည္ (AISD PD)+

• ေဘးဖယ္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားအ
တြက္ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ ေက်ာင္းအေအာက္အအုံ
စီမံခန႔္ခြဲမႈ

• တန္းတူညီမွ်သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို စီမံခန႔္
ခြဲျခင္း

• တန္းတူညီမွ်မႈကို အာ႐ုံစိုက္သည့္ ေရရွည္ အေအာက္အအုံ
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
(လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား)*

• ယဥ္ေက်းမႈအရ ကိုယ္ခ်င္းမစာေသာ/လူမ်ိဳးေရးဝါဒရွိေ
သာ ေက်ာင္းအမည္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ေဒသခံမ်ားႏွင့္
ဌာေနေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပ
တ္သက္သည့္ ေက်ာင္းအမွတ္အသားမ်ား

• ဌာနလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
ကြၽမ္းက်င္မႈတြင္ PD ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း

• ခ႐ိုင္အႏွံ႔ တတိယပါတီ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရး
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ (OE)* တစ္ခုအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျ
ခင္း

• ေက်ာင္းမ်ား/ေက်ာင္းအမွတ္အသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဆ
က္စပ္သည့္ အမည္မ်ား/႐ုပ္ပုံမ်ားအတြက္ လူ႔အဖြဲ႕အစ
ည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း

• ခ႐ိုင္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းအမည္ေပးျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းအ
သင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေ
ဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ (ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန [DCCE])+

* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
Austin ISD 2021 တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
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ကျောင်းသား/သူ ချမ်းသာသုခနှင့် ပညာရည်တိုးတက်မှု
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ထား
သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ

လူ့အဖွဲ့အစည်းက
အကြံပြုလာသော အကြံပြုချက်များ

ခရိုင်စီမံချက်/တုံ့ပြန်ချက်

• တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ႐ိုင္အႏွံ႔ တာဝန္ခံမႈ န
ည္းပါးျခင္း

• ရမွတ္ကတ္ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ ခ႐ိုင္အႏွံ႔ျဖစ္ေသာ၊ တ
န္းတူညီမွ်မႈကို အေျချပဳသည့္ တာဝန္ခံမႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္း
မ်ား ေပၚထြက္ေစျခင္း

• ခ႐ိုင္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တန္း
တူညီမွ်မႈစီမံခ်က္၏ စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဗဟိုျပဳျခင္း
(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕ [ELT])*

• လူမ်ိဳးေရး တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈအတြက္ ေခါ
င္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္

• ခ႐ိုင္ေခါင္းေဆာင္မႈအားလုံးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေ
ဆာင္ေနသည့္ အားလုံးပါဝင္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ တို
က္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ PD ကို လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း

• ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်
င္ေသာ/လူမ်ိဳးေရး ဆန္႔က်င္ေသာ PD ရရွိႏိုင္သည့္ ခ႐ိုင္အႏွံ႔
က်ယ္ျပန္႔ေစေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ တိုးတက္ေစေရး (OE, HC,
SEL/CP&I)*
• ယဥ္ေက်းပိုင္းအလိုက္ သင္၏ တု႔ံျပန္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း
မ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား ဆက္လက္ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ ျဖ
စ္သည္ (OSL)+
• AISD အုပ္ထိန္းေရးဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ELT အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကို 2021 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ (OE)*

• ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ကြဲျပား
လ်က္ရွိေသာေဒတာမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ
အသုံးျပဳျခင္းကို ကန႔္သတ္မႈရွိျခင္း

• ေဒတာစုေဆာင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္အကဲျဖ
တ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားတြင္ စုစည္းမထားသည့္ေဒတာမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို
ျမႇင့္တင္ျခင္း

• ခြဲျခားထားေသာ ေဒတာမ်ားအပါအဝင္ ေဒတာ ေတာင္းဆိုခ်
က္မ်ား အားလံုး (HC)*

• အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး တိက်သည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္
မ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး အခက္အခဲမ်ား (အထူးစီစဥ္
ထားေသာ/ မဂၢနက္အစီအစဥ္မ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွ
င့္ ပတ္သက္ေသာ အတားအဆီးမ်ား/ ဘာသာစကားႏွ
င့္ ပတ္သက္ေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳး/တိုင္းရင္း
သားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အတားအဆီးမ်ား)

• အစီအစဥ္အားလုးံ တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ေက်ာင္းအပ္ႏမ
ံွ ႈ
အား ေဘးဖယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ လူဦးေရအေ
ပၚ အာစု႐
ံ က
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ အ
့္ တူ ျမႇငတ
့္ င္သာြ းရန္ ခ႐ိင
ု အ
္ ႏွစ
႔ံ မ
ီ က
ံ ိ
န္းတစ္ခု ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစျခင္း

• အထူးျပဳထားေသာ/အားေကာင္းေသာ ေက်ာင္းအစီအစဥ္
မ်ားအတြက္ လက္ရွိ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေရးဆိုင္ရာ အ
ကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ (w/ အသင္းအဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ)
(OSL, OE)+

• ေက်ာင္းအပ္ႏမ
ံွ ႈ အေရအတြကအ
္ ေနျဖင့္ ေက်ာင္းပိတျ္ ခ
င္းအေပၚ သက္ေရာက္မရ
ႈ ျိွ ခင္းအား ရွာေဖြျခင္း

• ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း တန္းတူညီမွ်မႈ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးေရး စီမံ
ကိန္း (OE)*

• ေက်ာင္းအပ္ႏမ
ံွ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ေစ့စပ္ညႏ
ိႇ င
ိႈ း္ မႈကုိ အာ႐ုစ
ံ က
ုိ ေ
္ ဆာင္႐ြ
က္သည့္ ဌာန/႐ုးံ တစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း

• ခ႐ိုင္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးႏွင့္ အၾကံျပဳေရးတို႔အတြက္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးကို ခန္႔ထားသြားမည္ ျဖစ္သည္
(ဝန္ထမ္း အႀကီးအမွဴး)+

• တရားဝင္ တတိယပါတီ တန္းတူညမ
ီ ်ွ ေရး အကဲျဖတ္စစ္ေ
ဆးမႈ တစ္ခု ေဆာင္႐က
ြ ျ္ ခင္း
* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
Burmese
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• ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားထားသည့္ ေဒတာ ျပန္လည္ သံုး
သပ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ အသိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္ (ELT)+

Austin ISD 2021 တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

ကျောင်းသား/သူ ချမ်းသာသုခနှင့် ပညာရည်တိုးတက်မှု
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ထား
သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ

လူ့အဖွဲ့အစည်းက
အကြံပြုလာသော အကြံပြုချက်များ

ခရိုင်စီမံချက်/တုံ့ပြန်ချက်

• ေက်ာင္းသား/သူေအဂ်င္စီ (မိမိကိုယ္ကိုထုတ္ေဖာ္ျပသျ
ခင္း) ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေ
က်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ အခြင့္အ
လမ္းနည္းပါးျခင္း

• ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္႐ုံး၊ ပညာရည္တိုးတက္မႈမ်ား၊ SEL၊
ေက်ာင္းသား/သူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်
မႈကို အာ႐ုံစိုက္သည့္ PD ကို ျဖန႔္ေဝျခင္း

• ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်
င္ေသာ/လူမ်ိဳးေရး ဆန္႔က်င္ေသာ PD ရရွိႏိုင္သည့္ ခ႐ိုင္အႏွံ႔
က်ယ္ျပန္႔ေစေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ တိုးတက္ေစေရး (OE, HC,
SEL/CP&I)*

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ကန႔္သတ္ျခင္း- လူမ်ိဳး/ တိုင္းရင္း
သား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းၫႊတ္မႈ/က်ား/မျဖစ္တည္မႈ၊
ဘာသာစကားႀကီးစိုးမႈ၊ ZIP ကုဒ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ

• တရားဝင္ တတိယပါတီ တန္းတူညီမွ်ေရး အကဲျဖတ္စ
စ္ေဆးမႈ တစ္ခု ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

• ခ႐ိုင္အႏွံ႔၊ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း တန္းတူညီမွ်မႈ အကဲျဖတ္ စစ္ေ
ဆးေရး စီမံကိန္း (OE)*
• ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ အလိုက္
သင္၏ တံု႔ျပန္ေရးဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တိုးတ
က္မႈကို ေထာက္ပံ႔ေပးၿပီး ျဖစ္သည္ (OSL)+

• ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လူမႈေရး-စိတ္ခံစားမႈဆိုင္
ရာ သင္ယူေလ့လာေရး (SEL) ေထာက္ပံ့ေရး ကိုက္ညီ
မႈ မရွိျခင္း

• အုပ္ထိန္းေရးဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ELT အေနျဖင့္ 2021 ခုႏွစ္၊ ၾသဂု
တ္လတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တိုးတက္မႈသင္တန္းကို တက္ေ
ရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ (OE)*
• 2021-22 တြင္ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အေနျဖင့္ Teen
Board (အသင္းအဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အထက္တန္းေ
က်ာင္းသား/သူအုပ္စု) တစ္ခုကို ဖန္တီးသြားမည္ျဖစ္သည္
(ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)*

• ေဘးဖယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား/သူအုပ္စုမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ မတူကြဲျပားေသာ/အထူးစီစ
ဥ္ထား ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားပိုမို
လိုအပ္ျခင္း

• မတူကြဲျပားၿပီး ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းကြၽမ္းက်င္သည့္ ဝန္
ထမ္းမ်ား ခန႔္အပ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

• ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယဥ္ေ
က်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ/ေရရွည္ျဖစ္ေသာ လ
က္ေတြ႕ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သင္ယူေလ့လာေရး ကိုက္ညီမႈ
မရွိျခင္း

• လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာတန္းတူညီမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈကြၽမ္းက်
င္မႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း သင့္ေလ်ာ္
မႈရွိေသာ/ ေရရွည္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒတို
က္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ပညာေရးလက္ေတြ႕အေလ့အ
က်င့္မ်ား စသည္တို႔ကို အာ႐ုံစိုက္သည့္ ခ႐ိုင္အႏွံ႔
PD စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္
ျခင်း

• တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ငွားရမ္းျခင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေ
ဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ Human Capital ႐ုံးအ
တြက္ PD(OE)*

* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
Austin ISD 2021 တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

• ငွားရမ္းျခင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ခ႐ို
င္၏ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ (HC)*
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• ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္း
က်င္ေသာ/လူမ်ိဳးေရး ဆန္႔က်င္ေသာ PD ရရွိႏိုင္သည့္
ခ႐ိုင္အႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔ေစေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ တိုးတက္ေစေ
ရး (OE, HC, SEL/CP&I)*

Burmese

ကျောင်းသား/သူ ချမ်းသာသုခနှင့် ပညာရည်တိုးတက်မှု
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ထား
သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ
• ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ/ေရရွည္ျဖစ္ေသာ
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမရွိျခင္း
• အလွည့္က်သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား နည္းပါးျခ
င္း (ဆိုလိုသည္မွာ ေရာင္း/ဝယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား)
• သင္ၾကားမႈ-စစ္ေဆးမႈ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အေၾကာင္း
အရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

လူ့အဖွဲ့အစည်းက
အကြံပြုလာသော အကြံပြုချက်များ

ခရိုင်စီမံချက်/တုံ့ပြန်ချက်

• ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေသာ/ေရရွည္ျဖစ္ေသာ
လူမ်ိဳးစြဲဝါဒ တိုက္ဖက္ေရးဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စည္
တို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေ
ဆာင္႐ြက္ျခင္း
• သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရွိ ေဘး
ဖယ္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ
ရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ ပညာရွင္မ်ားအၾကား
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင်း

* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
Burmese
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Austin ISD 2021 တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

ဆရာ/ဆရာမ နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ချမ်းသာသုခ
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ပေးထား
သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ

လူ့အဖွဲ့အစည်းက
သတ်မှတ်ထားသည့် အကြံပြုချက်များ

ခရိုင် စီမံချက်/တုံ့ပြန်ချက်

• ဆရာ/ဆရာမ ေအဂ်င္စီ (မိမိကိုယ္ကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း)ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လု
ပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးျခင္း

• ေဘးဖယ္ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစို
က္မႈႏွင့္အတူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အားလုံးပါဝင္သည့္ အ
လုပ္ခြင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေနအထားတစ္ခုကို တိုးတက္ေစျ
ခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
• ခ႐ိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျ
ပႏိုင္ေရး ေဘးကင္းသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး
သည့္ တည္ၿမဲစနစ္မ်ား
ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း
• ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး/ဆက္သြယ္ေရးကို ေစ့စပ္
ညႇိႏႈိင္းရန္အလို႔ငွာ ကမ္းပတ္စ္ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားအတြက္ လ
မ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်မ်တ္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

• 2020-21 ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး အေ
နျဖင့္ လစဥ္ ဆရာ/ဆရာမ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေ
က်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အာရံုစူးစိုက္ေရး အဖြဲ႔မ်ားကို က်င္း
ပခဲ႔ပါသည္။ ၎ကို 2021-22 ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆက္လက္
အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္ (ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)+
• 2021-22 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ feeder pattern (ေက်ာင္းအ
ကူးအေျပာင္း လမ္းေၾကာင္း) တစ္ခုစီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ
မ်ား အေနျဖင့္ ဆရာ/ဆရာမ အာရံုစူးစိုက္ေရး အုပ္စုလိုက္ ေ
ဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လစဥ္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္ (OSL)*

• တန္းတူညီမွ်မႈမရွိေသာ အလုပ္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မက္
လုံးေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား
• လူ႔အဖြဲ႕အစည္းပါဝင္မႈကို ခ်န္လွပ္ထားသည့္ တန္းတူညီ
မွ်မႈမရွိေသာ၊ သီးျခားျဖစ္ေသာ
အလုပ္ေခၚဆိုျခင္း အေလ့အထမ်ား

• ေဘးဖယ္ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ ဆရာ/
ဆရာမမ်ား/ဝန္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းခန႔္ထားျခင္းကို တိုးျမႇင့္ျခ
င္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း
• တန္းတူညီမွ်သည့္ ငွားရမ္းခန႔္ထားမႈ အေလ့အထမ်ားကို ေ
ထာက္ပံ့ရန္အတြက္ PD ႏွင့္အတူ ငွားရမမ္းခန႔္ထား ေရး ေ
ခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
• ကမ္းပတ္စ္ ငွားရမ္းခန႔္ထားေရးဆိုင္ရာ အင္တာဗ်ဴးေကာ္မ
တီမ်ားအတြက္ လမ္းစဥ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္
သုံးသပ္ျခင္း

• လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာနအေနျဖင့္ on-boarding (ဝန္ထ
မ္းအသစ္အား သင္ၾကားျပသျခင္း) အေလ႔အထမ်ားကို အေျပာ
င္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ (HC)+
• လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြ
က္ အသင္းအဖြဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အုပ္စုမ်ားကို ဖန္တီး
လ်က္ ရွိပါသည္ (HC)*
• လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာနတြင္ HBCUs ႏွင့္ HSIs ကလာ
သည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ ပိုက္လိုင္း
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ရည္စူးထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ရွိပါ
သည္ (HC)+
• အင္တာဗ်ဴး ေမးခြန္းမ်ားကို စိစစ္တည္းျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္
(HC)+
• အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း စိစစ္တည္းျဖ
တ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္ (HC)+

• တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ အေလ့အထမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေ
ထာက္ပေ
ံ့ ပးသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
(PD) ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း

• လူမ်ိဳးေရးတန္းတူညီမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္
အားလုံးပါဝင္မႈ ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အေလ့
အထမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္သည့္ ခ႐ိုင္အႏွံ႔ PD တစ္ခု ေပၚထြ
က္လာေစျခင္း

• ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေ
သာ/လူမ်ိဳးေရး ဆန္႔က်င္ေသာ PD ရရွိႏိုင္သည့္ ခ႐ိုင္အႏွံ႔ က်
ယ္ျပန္႔ေစေရးႏွင့္ အစီအစဥ္ တိုးတက္ေစေရး (OE, HC, SEL/
CP&I)*

* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
Austin ISD 2021 တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
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သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအား တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် လေးစားခြင်း
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ပေးထား
သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ
• ေဘးဖယ္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ တန္း

အသင်းအဖွဲ့က
အကြံပြုလာသော အကြံပြုချက်များ
• အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚမႈဆိုင္ရာ ျခား

ခရိုင်စီမံချက်/တုံ့ပြန်ချက်
• AISD အတြင္း စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခ

တူညီမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကင္း

နားခ်က္မ်ားအား ပေပ်ာက္ေစေရးအာ႐ုံစိုက္သည့္ ခ႐ိုင္

င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား ပေပ်ာ

မဲ့ျခင္း

အႏွံ႔ တာဝန္ခံမႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ဆက္

က္ေစျခင္း- အသင္းအဖြဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေရး စီးရီး(OE,

သြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

OSL, HC, MTSS, SEL/CP&I, SSS)+

• လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ခ႐ိုင္း

• ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ အသင္းအဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ ေ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဝမွ်သြားရန္

ဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (ေ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း

က်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)+
• ခ႐ိုင္အႏွံ႔၊ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္း တန္းတူညီမွ်မႈ အကဲျဖတ္ စ
စ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း(OE)*

• ေဘးဖယ္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေစာင့္ေရွာက္

• ေဘးဖယ္ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အာ႐ုံစိုက္

မႈေပးအပ္သူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား အကဲျဖတ္စစ္ေဆး

မႈႏွင့္အတူ အသင္းအဖြဲ႕ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈျမႇင့္တင္ေပးရန္

မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ ကန႔္သတ္ျခင္း

အတြက္ ခ႐ိုင္အႏွံ႔စီမံကိန္းတစ္ခု ေပၚထြက္ေစျခင္း

• ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးအပ္သူ/မိသားစုေအဂ်င္စီ (မိမိကိုယ္

• တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မတီ ဖန္တီးျခင္း
(ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)+

• AISD စနစ္ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား

ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း) ႏွင့္ ခ႐ိုင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေ

ကို ကူညီႏိုင္မည့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္း

ရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးအပ္သူ/မိသားစု

မ်ားကို ငွားရမ္းခန႔္အပ္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း

တို႔၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းျ
ခင်း

* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
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သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအား တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် လေးစားခြင်း
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ပေးထား

အသင်းအဖွဲ့က
အကြံပြုလာသော အကြံပြုချက်များ

ခရိုင်စီမံချက်/တုံ့ပြန်ချက်

• လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ဘာသာစကားအားလုံးႏွင့္ နည္းလ

• ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ အသင္းအဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ ေ

သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ
• အဓိက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ အားလုံးပါဝင္သည့္ ဆက္
သြယ္မႈ အေလ့အထမ်ား မရွိျခင္း

မ္းေပါင္းစုံမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
• လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိ
င္းၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ရန္အတြက္ ခ႐ို

• ေဘးဖယ္ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ တရား

ဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (ေ
က်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)+
• ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဘုတ္အ

င္ေခါင္းေဆာင္မႈကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေဘးဖယ္

စီအစဥ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုးကို ဘုတ္ေရြးခ်ယ္မႈ

ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

မတိုင္မီ ရသတၱပတ္ 2 ပတ္ ႀကိဳတင္ထားမည္ ျဖစ္သည္

ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျ

(အစိုးရ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဘုတ္ဝန္ေဆာင္မႈ

ခင္း

မ်ား)+

• ေဘးဖယ္ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေ

• AISD အတြင္း စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျ

ဝင္ျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ/ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာ

က်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္အတူ ယုံၾကည္ရသည့္ ရင္းႏွီး ဆ

ခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား ပေ

က္ေရး လိုအပ္ခ်က္အား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း

က္ဆံမႈ တိုးတက္ေရးကို သင္ယူႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ခ႐ိုင္ေ

ပ်ာက္ေစျခင္း- အသင္းအဖြဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေရး စီးရီး

ခါင္းေဆာင္အတြက္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈကို တိုးျမႇ

(OE, OSL, HC, MTSS, SEL/CP&I, SSS)+

င့္ျခင္း

• ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၏ အသင္းအဖြဲ႔ အျပန္အလွန္ ေ
ဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (ေ
က်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)+
• လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ- ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္သည္ (OSL)+

* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
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ဘဏ္ဍာရေး ကြီးကြပ်မှုနှင့် ဦးစားပေးမှု
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများက သတ်မှတ်ထား
သည့် တန်းတူညီမျှမှုမရှိသည့်အရာများ

လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတင်းပေးလာသော

• ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈကို အကန႔္အ
သတ္ျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္ျခင္း

• ဘ႑ာေရး၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ဖက္ဒရယ္ လိုက္နာမႈႏွ
င့္တာဝန္ခံမႈ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ ေဒသတြင္း၊
ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္
မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ရန္ပုံေငြျဖန႔္ေဝျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
သုံးသပ္ရန္အတြက္ ဦးစားေပးသင့္ပါသည္

• အေထြေထြအရင္းအျမစ္ျဖန႔္ေဝျခင္းတြင္ တန္းတူညီမွ်
မႈကို အနည္းငယ္သာ အာ႐ုံစိုက္ျခင္း
• ဝန္ထမ္း/ဝန္ထမ္းအင္အားကို ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ရာ
တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း

ခရိုင်ဆောင်ရွက်ချက်/တုံ့ပြန်ချက်

အကြံပြုချက်များ
• ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားတြင္ AISD ၏
တန္းတူညီမွ်မႈ(အေစာပိုင္း လက္ခံသူမ်ား လုပ္ငန္း
စဥ္) (OE)+

• ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ကမ္းပတ္စ္အေနျဖင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကို
အာ႐ုံစိုက္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွ
င့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း
သင့္ပါသည္- ပုံမွန္ျဖစ္သည့္ တန္းတူညီမွ်မႈရလဒ္မ်ားအတြက္ ၿ
မိဳ႕ျပအေတြ႕အႀကဳံကို ျပန္လည္တီထြင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား
• ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ကမ္းပတ္စ္အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ လု
ပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖယ္ထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစ
ည္းပါတနာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကမ္းပတ္စ္အေျချပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈ လုပ္ေဆာင္သင့္
သည္
• ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ကမ္းပတ္စ္အေနျဖင့္ ဖယ္ထားခံရသည့္ ေ
က်ာင္းသား/သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားအေပၚမူ
တည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာ
င္သင့္ပါသည္
• ဘ႑ာေရး၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္
ထမ္းမ်ားအား တန္းတူညီမွ်မႈအေျချပဳသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခ
င္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔အေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈ
တိုးတက္လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးပါ

* = လက္ရွိဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး/စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး အဆင့္မ်ားရွိ စီမံခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ား
+ = စတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ရလဒ္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ စီမံခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
+= မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရလဒ်များနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ချက်များ
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