ဒီအ မ္ပ ီအ က္စ ္ ႏိုင ္င ံႀ ကီီး သ ီးပီသ မွုႏ ွင ့္ အလုပ ္တ ဝန္သ ိတ တ္မ ွု အရည္အ ေသ ီးက်င့္စ ဥ္
ပည ေရီးဆိုင ္ရ
သ လ န္သ ည္

အမူအ က် င့္

၄ ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 အတန္ီးအတက္ ေန ့တိုင္ီးျပင္ဆင္၍
အခ်ိန္မီလ သည္
 ေန ့တိုင္ီးပါဝင္မွု႐ၿွိ ပီီး အ ီးက် ိီး
မ န္တက္သင္ယူသည္
 ေမွ် ္မွန္ီးထ ီးသည့္အတိုငီး္ ပံုမွန္လပ
ု ္
ေဆ င္ၿ ပီီး အျခ ီးသူမ် ီးကိုလည္ီး

အလုပ ္ၿ ပီီး စီီး မွု

၃ ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 အတန္ီးအတက္ ပံုမွန္ျ ပင္ဆင္၍
အခ်ိန္မီလ သည္

တိုီး တက္မ ွု႐ ွိသ ည္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 ေန ့တိုင္ီး ေပီးထ ီးသည့္ တ ဝန္မ် ီးကို

 အခ်ိန္ကိုၾ ကည့္၍ သင္ယူမွုအတက္ တ ဝန္ယၿူ ပီီး

 ေက် င္ီးသ ီးအုပ္စတ
ု စ္စုကို ထိေရ က္စ ဦီးေဆ င္သည္

ၿပီီးေအ င္လုပ္သည္
 အလုပ္မ် ီးကို ပံုမွန္ျ ပန္အပ္သည္
 ျပန္လည္ေျဖဆိ/ု လုပ္ကင
ို ္ႏိုင္သည့္
အခင့္အေရီးႏွင့္ အကူအညီမ် ီးကို
အျပည့္အဝရယူသည္

အရည္အေသီးမ် ီးကို ပံုမွန္တင္ျပသည္
ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 ေပီးသည့္တ ဝန္ကို

 လိုအပ္သည့္အခါ သင္ယူမအ
ွု တက္ တ ဝန္ယူၿပီီး

 အျခ ီးေက် င္ီးသ ီးမ် ီးႏွင့ ္ ထိေရ က္စ

ပံုမွန္ၿ ပီီးေအ င္လုပသ
္ ည္

ေမီးခ န္ီးေမီးေလ့၊ အကူအညီေတ င္ီးေလ့႐ွိသည္

ေျပ ဆိုဆက္ဆံသည္

 ျပန္လည္ေျဖဆိ/ု လုပ္ကင
ို ္ႏိုင္သည့္

 လူႀ ကီီးမ် ီးႏွင့ ္ လက္တလ
ြဲ ုပေ
္ ဆ င္လိုမႏ
ွု ွင့ ္

 ကျြဲ ပ ီးသည့္ သေဘ ထ ီးမ် ီးကို လက္ခံသည္

တ ဝန္ယူသည္၊ ျပန္လည္ေျပ ဆိည
ု ႊန္

အခင့္အေရီးႏွင့္ အကူအညီမ် ီးကို

ေျပ ဆိုဆက္ဆံရ တင္ ထိေရ က္သည့္အရည္

ၾက ီးရျခင္ီးမ် ီးိ အလန္႐ွ ီးပါီးပါသည္

ရယူသည္

အေသီးမ် ီးကို တင္ျ ပေလ့႐သ
ွိ ည္

၂ ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 အတန္ီးအတက္ ျပင္ဆင္၍

၁ ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္
 ဆရ မ် ီးက ပြဲ့ျ ပင္ေပီးေနသည့္တင
ို ္ီး
စ ေရီးကိရိယ မ် ီးကို အတန္ီးသို ့
ယူလ မွု အလန္႐ွ ီးပါီးသည္
 ပါဝင္မွု အလန္႐ွ ီးပါီးၿပီီး သင္ၾ က ီးမွုမွ
မၾကခဏအ ႐ံုပ်ံ ့လင့္သ ီးေလ့႐ွိသည္
 အမူအက်င့္ေျပ င္ီးရန္ ေျပ ဆို
ညႊန္ၾ က ီးမွုကို န ီးမေထ င္ပါ

သက္ေ သမွ် မ႐ွိပ ါ

ေျပ ဆိုဆက္ဆံရ တင္ ထိေရ က္သည့္

 ကိုယ့္အမူအက်င့္အတက္

ၾက ီးမွုကို န ီးေထ င္ေလ့႐သ
ွိ ည္

မည္သ ည့္

 လူႀ ကီီးမ် ီးႏွင့ ္ လက္တလ
ြဲ ုပေ
္ ဆ င္လိုမႏ
ွု ွင့ ္

 သေဘ ထ ီးကြဲလမ
ြဲ ွုမ် ီးတင္ ပါဝင္ေလ့မ႐ွပ
ိ ါ

အ ႐ံုပ်ံ ့လင့္သ ီးေလ့႐ွိသည္

တိုီး တက္မ ွုမ ႐ွိပ ါ

 အျခ ီးသူမ် ီး၏ကြဲျပ ီးျခ ီးန ီးမွက
ု ို လက္ခံႏိုင္သည္

 လူႀ ကီီးထံမွ အႀကံဥ ဏ္ကို လိုက္န ေလ့႐သ
ွိ ည္

 အမူအက်င့္ေျပ င္ီးရန္ ေျပ ဆိည
ု ႊန္

လံုေ လ က္ေ သ

 သေဘ ထ ီးမ် ီးကို ေတ င္ီးခံသည္

ပံုမွန္န ီးေထ င္လက
ို ္န သည္

 အလုပ္မ် ီးကို ျပန္အပ္ေလ့႐သ
ွိ ည္

အခ်ိန္မီလ ျခင္ီးမ် ီးိ ပံုမွန္မ႐ွပ
ိ ါ

သို ့မ ဟုတ ္

 သေဘ ထ ီးကလ
ြဲ မ
ြဲ ွုအမ် ီးစုကို ကူညီေျဖ႐ွင္ီးေ ပီးႏိုငသ
္ ည္

ေမီးခ န္ီးေမီးသည္၊ အကူအညီေတ င္ီးသည္
 လူႀ ကီီးကေပီးေသ အႀကံဥ ဏ္ကို

 ပါဝင္မွု႐ွိၿပီီး ႀကိ ီးစ ီးသင္ယူသည္

 အတန္ီးတင္ ပါဝင္မွု႐ၿွိ ပီီး သင္ၾ က ီးမွုမွ

သင္ယ ူစ အဆင့္

သက္တ ူ႐ ယ္တ ူမ ် ီးႏွင ့္ လက္တ လ
ြဲ ုပ ္ေ ဆ င္မ ွု

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

ထိုသို ့လုပ္ေဆ င္ရန္ ကူညီသည္

ျ ပည့္မက
ီ က
ို ္ည ီသ ည္

လူႀ ကီီး မ် ီးႏွင ့္ လက္တ လ
ြဲ ုပ ္ေ ဆ င္မ ွု

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

့္ င
ို ္
၀ ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္ကူညေီ ပီးေနသညတ

 အျခ ီးသူမ် ီး၏ကျြဲ ပ ီးျခ ီးန ီးမွက
ု ို လက္ခံသည္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 ေပီးသည့္တ ဝန္ကို

 လိုအပ္သည့္အခါ တခါတရံမွ ေမီးခ န္ီးေမီးျခင္ီး၊

 အျခ ီးေက် င္ီးသ ီးမ် ီးႏွင့ ္ တခါတရံထိေရ က္စ

ပံုမွန္ၿ ပီီးေအ င္မလုပ္ပါ

အကူအညီေတ င္ီးျခင္ီး ျပ တတ္သည္

ေျပ ဆိုဆက္ဆံသည္

 အလုပ္မ် ီးကို ပံုမွန္ျ ပန္မအပ္ပါ

 လူႀ ကီီးထံမွအႀကံဥ ဏ္ကို ပံုမွနလ
္ ိုကန
္ ျခင္ီး မ႐ွိပါ

 သေဘ ထ ီးကလ
ြဲ မ
ြဲ ွုမ် ီးကို ပိုဆိုီးေအ င္လပ
ု ္ေလ့မ႐ွိပါ

 ျပန္လည္ေျဖဆိ/ု လုပ္ကင
ို ္ႏိုင္သည့္

 လူႀ ကီီးမ် ီးႏွင့ ္ လက္တလ
ြဲ ုပေ
္ ဆ င္လိုမႏ
ွု ွင့ ္

 ကျြဲ ပ ီးသည့္ သေဘ ထ ီးမ် ီးကို တခါတရံလက္ခသ
ံ ည္

အခင့္အေရီးႏွင့္ အကူအညီမ် ီးကို

ေျပ ဆိုဆက္ဆံရ တင္ ထိေရ က္သည့္အရည္

တခါတရံမွ ရယူသည္

အေသီးမ် ီးကို တခါတရံမွ တင္ျ ပေလ့႐ွိသည္

 အျခ ီးသူမ် ီး၏ကျြဲ ပ ီးျခ ီးန ီးမွက
ု ို တခါတရံလက္ခသ
ံ ည္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 ေပီးသည့္တ ဝန္ကို ၿပီီးေအ င္လုပ္

 လိုအပ္သည့္အခါ ေမီးခန္ီးေမီးျခင္ီး၊

 အျခ ီးေက် င္ီးသ ီးမ် ီးႏွင့ ္ ထိေရ က္စ

ေဆ င္မွု အလန္႐ွ ီးပါီးသည္
 အလုပ္မ် ီးကို ျပန္အပ္မွု
အလန္႐ွ ီးပါီးသည္
 ျပန္လည္ေျဖဆိ/ု လုပ္ကင
ို ္ႏိုင္သည့္
အခင့္အေရီးႏွင့္ အကူအညီမ် ီးကို
ရယူမွု အလန္႐ွ ီးပါီးသည္

အကူအညီေတ င္ီးျခင္ီး အလန္႐ွ ီးပါီးသည္

ေျပ ဆိုဆက္ဆံျခင္ီး မ႐ွိပါ

 လူႀ ကီီးထံမွအႀကံဥ ဏ္ကို လိုက္န ျခင္ီး

 သေဘ ထ ီးကြဲလမ
ြဲ ွုမ် ီးကို ပိုဆိုီးေအ င္လပ
ု ္သည္
 ကျြဲ ပ ီးသည့္ သေဘ ထ ီးမ် ီးကို လက္မခံပါ

အလန္႐ွ ီးပါီးသည္
 လူႀ ကီီးမ် ီးႏွင့ ္ လက္တလ
ြဲ ုပေ
္ ဆ င္လိုမႏ
ွု ွင့ ္

 အျခ ီးသူမ် ီး၏ကျြဲ ပ ီးျခ ီးန ီးမွက
ု ို လက္မခံပါ

ေျပ ဆိုဆက္ဆံရ တင္ ထိေရ က္သည့္အရည္
အေသီးမ် ီးကို တင္ျ ပမွု အလန္႐ွ ီးပါီးသည္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္ကူညေ
ီ ပီးေနသညတ
့္ င
ို ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္ ကူည ီေပီးေ နသညတ
့္ ငို ္

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္

 စ ေရီးကိရိယ မ် ီး မယူလ ပါ

 ေပီးသည့္တ ဝန္ကို ၿပီီးစီီးျခင္ီးမ႐ွိ။

 ေမီးခ န္ီးေမီး၊ အကူအညီေတ င္ီးျခင္ီးမ႐ွိ

 သေဘ ထ ီးကလ
ြဲ ေ
ြဲ အ င္ စတင္လုပေ
္ ဆ င္သည္

 ပါဝင္မွု မ႐ွိပါ

 အလုပ္မ် ီးကို ျပန္အပ္မွု မ႐ွိ။

 လူႀ ကီီးထံမွ အႀကံဥ ဏ္ကို လိုက္န ျခင္ီးမ႐ွိ

ေ က် ငီး္ သ ီးသည ္ ကူည ီေပီးေ နသညတ
့္ ငို ္

 ေျပ ဆိုညႊန္ၾ က ီးမွုကို မလိုက္န ပါ

 ျပန္လည္ေျဖဆိ/ု လုပ္ကင
ို ္ႏိုင္သည့္

 လူႀ ကီီးမ် ီးႏွင့ ္ လက္တလ
ြဲ ုပေ
္ ဆ င္လိုမႏ
ွု ွင့ ္

 ထိေရ က္စ ေျပ ဆိုဆက္ဆံျခင္ီး မ႐ွိပါ

 ျပန္လည္ေျပ ဆိုညန
ႊ ၾ္ က ီးသည့္အခါ
ပိုဆိုီးလ ပါသည္

အခင့္အေရီးႏွင့္ အကူအညီမ် ီးကို

ေျပ ဆိုဆက္ဆံရ တင္ ထိေရ က္သည့္အရည္

 ကျြဲ ပ ီးသည့္ သေဘ ထ ီးမ် ီးကို လက္မခံပါ

မယူ။

အေသီးမ် ီးကို တင္ျ ပျခ င္ီး မ႐ွိ

 အျခ ီးသူမ် ီး၏ကျြဲ ပ ီးျခ ီးန ီးမွက
ု ို လက္မခံပါ

*အမည္ီး စက္တံုီး ေလီးမ် ီးသည္ အဆင့္ကို ညႊန္ျပမွုမ် ီးျဖစ္သည္။ ေက် င္ီး သ ီးတစ္ဦီး သည္ က႑တစ္ခုစီမွအဆင့္ကို ရ႐ွိရန္ ညႊန္ျပမွုမ် ီးအ ီးလံုီး ကို ရ႐ွိစရ မလိုပါ။
Council Bluffs Community School District ၏ခင့္ျပ ခ်က္ျဖင့္ လိုက္ဖက္ေအ င္ျပင္ဆင္ထ ီးသည္
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