
First Steps က 
အရေးအကကီးဆုံးပါ
မိဘဖြစ်သည့် သင်က သင့်ကရေးအရြကာင်း အသိဆုံး
ပါ၊ သိုရ့သာ် ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရမော်ေင့်ေ
မည့်အောများကို သိေန်မှာ ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ First Steps 
သည် သင့်အား ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရေောက်ေုံး ကူညီရပးမည့် 
Indiana ၏ ြကည့်ရှုေမည့် ေင်းဖမစ် ဖြစ်သည်။

First Steps က ဘာေဲ။
First Steps သည် ကရေးရမွးြွားသည်မှ အသက် 3 နှစ်
အထိ ကရေးများအတွက် ကကီးထွားြွံ့ ဖြိုးမှုဆိုင်ော မှတ်တိုင်
သို ့ရောက်ရအာင် ရနာက်ဆက်တွဲ ပံ့ပိုးကူညီမှုမှ အကျ ိုး
ေေှိမည့် Indiana ၏ အရစာပိုင်း ြကားဝင်ရဆာင်ေွက်ရပး
မှု အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ First Steps သည် မိသားစု၏ 
ရန့စဉ်ေှုပ်ေှားမှုများမှတစ်ဆင့် ကရေးများ သင်ယူရေ့ော
ဖပီး ကကီးဖပင်းောရစေန် ကူညီရပးဖခင်းဖြင့် မိသားစုများ
နှင့် ဖပုစုရစာင့်ရေှာက်သူများကို ကူညီရပးပါသည်။ ကရေး
များသည် အဖခားကရေးများနှင့် ေူကကီးများနှင့် ဆက်ဆံရေး
တည်ရဆာက်ေန်၊ ေွတ်ေပ်မှုကို သိဖမင်ေန်၊ ရဆာ့ကစားဖပီး 
ကကီးောေန် သင်ယူေပါသည်။

အရစာပိုင်း ြကားဝင်ရဆာင်ေွက်ရပးမှုဆိုတာ 
ဘာေဲ။
အရစာပိုင်း ြကားဝင်ရဆာင်ေွက်မှု (EI) သည် ြွံ့ ဖြိုးမှုရနှာင့်ရနှး
ဖခင်းများနှင့် မသန်စွမ်းဖခင်းများ ေှိသည့် ရမွးစကရေးများနှင့် 
ကရေးငယ်များအဖပင် ၎င်းတို၏့ မိသားစုများအတွက် ေေှိနိုင်ရသာ 
ဝန်ရဆာင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို ရြာ်ဖပရပးပါသည်။ ၎င်းတွင် 
ကရေးနှင့် မိသားစု၏ ေိုအပ်ချက်များကို အရဖခခံ၍ စကားရဖပာကု
ထုံး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောကုထုံးနှင့် အဖခားဝန်ရဆာင်မှုအမျ ိုးအစားများ 
ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

ဘယ်သူရတွနှင့် ကိုက်ညီသနည်း။
ရမွးစမှ သုံးနှစ်အထိ ကရေးေှိရသာ မိသားစုများ-

• �အသက်အေွယ်အေိုက် သင့်ရေျာ်ရသာ မှတ်တိုင်ကို မရောက်
သည့် ကရေးများ

• �အချ ို့ရသာအရဖခအရနများဖြင့် ရောဂါအမည်တပ်ခံထားေ
သည့် ကရေးများ

သင့်ကရေး သိုမ့ဟုတ် သင်သိရသာ ကရေးသည် ကကီးထွားြွံ့
ဖြိုးမှု ရနှာင့်ရနှးဖခင်းကို ခံစားရနေနိုင်သည်ဟု သင်ထင်ပါက 
ရနာက်ထပ် အချက်အေက်များနှင့် အကူအညီအတွက် သင်၏ 
ဆောဝန် သိုမ့ဟုတ် First Steps ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ First Steps 
သို ့ဖမန်ဖမန်ဆက်သွယ်နိုင်ရေ သင်နှင့် သင့်ကရေးအတွက် 
ကျွန်ုပ်တို ့ပိုမိုေုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်ရေဖြစ်ပါသည်။

ကကီးထွားြွံ့ ဖြိုးမှု ရနှာင့်ရနှးဖခင်းနှင့် မ
သန်စွမ်းမှုဟူသည် အဘယ်နည်း။
ကကီးထွားြွံ့ ဖြိုးမှု ရနှာင့်ရနှးဖခင်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော၊ 
ရေ့ောသင်ယူမှု၊ ဘာသာစကား သိုမ့ဟုတ် အဖပုအမူနယ်ပယ်များ
ေှိ ချ ို့ယွင်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအရဖခအရနများသည် ကကီး
ထွားြွံ့ ဖြိုးမှုကာေတွင် စတင်ဖပီး ကရေး၏ အရစာပိုင်းနှစ်များ
ရနာက်ပိုင်း ရန့စဉ်ေုပ်ရဆာင်မှုအရပါ် သက်ရောက်မှုေှိနိုင်ပါသည်။

စေိုက်ေရအာင်
First Steps သည် Indiana တစ်ဝန်းေှိ မိသားစုများအတွက် ကတိ
ဖပုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ သင်စတင်နိုင်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။

မည်သူမဆို ကရေးကို First Steps သို ့ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ သင်သည် 
မိဘ၊ မိသားစုဝင်၊ ဝန်ရဆာင်မှုရပးသူ၊ ဆောဝန် သိုမ့ဟုတ် ရမွးစက
ရေး သိုမ့ဟုတ် တွားသွားအေွယ်ကရေး၏ ဘဝတွင် ပါဝင်ရန
သည့် တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါက သင်သည် ထိုကရေးကို First Steps 
နှင့် ချိတ်ဆက်ရပးနိုင်ဖပီး ကရေးများ သင်ယူရေ့ောနိုင်ေန်နှင့် 
ကကီးထွားေန် ကူညီရပးနိုင်ပါသည်။ သင့်ကရေး သိုမ့ဟုတ် သင်သိ
ရသာ ကရေးအတွက် ကိုက်ညီမှုကို အကဲဖြတ်ေန် First Steps ကို 
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ 

ကရေးတစ်ဦးသည် ကိုက်ညီမှုေှိဖပီး အရစာပိုင်း ြကားဝင်ရဆာင်ေွက်
ရပးသည့် ဝန်ရဆာင်မှုများ ေိုအပ်ရနသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက သင့်
ကရေးနှင့် မိသားစုအတွက် ေနိုင်ရသာ အရကာင်းဆုံး ပံ့ပိုးကူညီမှု
ကို ေေှိနိုင်ေန် ဝန်ရဆာင်မှု ညှိနှိုင်းရေးမှူးက ေုပ်ရဆာင်ရပးမည် ဖြစ်
ပါသည်။

သင်၏ စာေင်းသွင်း ြကားခံသမားကို ဆက်သွယ်ပါ

ရနာက်ထပ်အချက်အေက်များ၊ 
မြကာခဏ ရမးရေ့ေှိရသာ ရမးခွန်းများနှင့် 
သင့်ရေသတွင်းေှိ First Steps ဝန်ရဆာင်မှု
ရပးသူကို ေှာေန် ကျွန်ုပ်တို၏့ ဝက်ဘ်ဆိုက်

သို ့သွားကာ စတင်ေိုက်ပါ။
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သင့်ကရေး၏ ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရဖခော
ခံပါ 
ကရေး၏ သင်ယူမှုနှင့် ြွံ့ ဖြိုးမှုသည် ၎င်းတို၏့ ပထမသုံးနှစ်တွင် 
အေျင်ဖမန်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထိုရ့ြကာင့် သင့်ကရေးကို တတ်နိုင်
သမေ အရကာင်းဆုံး စတင်ရပးနိုင်ေန် အေွန်အရေးကကီးပါသည်။

သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင် ဤ QR 
ကုေ်ကို စကန်ြတ်ဖခင်းဖြင့် ကကီး
ထွားြွံ့ ဖြိုးမှုဆိုင်ော မှတ်တိုင်များ
အရြကာင်း ပိုမိုရေ့ောပါ။

“ဝန်ရဆာင်မှုရပးသူ တစ်ဦး
ချင်းစီေဲ့ ရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် 

ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုရတွက ကရေးများ
ကို အာရုံစိုက်ထားတာရြကာင့် ေါ
ဟာ အံ့ ြသြွယ်ရကာင်းတဲ့ အော

တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။” 
– Mark, First Steps မိဘ။

First Steps သည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်
သနည်း။
First Steps ၏ ပန်းတိုင်မှာ Hoosier မိသားစုများသည် ၎င်း
တို၏့ ရမွးကင်းစကရေးများနှင့် တွားသွားအေွယ်ကရေးများသည် 
မိသားစုေိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ ၎င်းတို၏့ ကကီးထွားမှုနှင့် သင်ယူမှု
များအတွက် အရကာင်းဆုံး ေုပ်ရဆာင်ရပးထားရသာ ဝန်ရဆာင်မှု
များကို ရသချာေေှိရစေန်အတွက် ကူညီရပးေန်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် တစ်ဦးချင်းစီအေိုက် ဝန်ရဆာင်မှုများ ပံ့ပိုးရပး
ပါသည်။ သင်နှင့် သင့်ကရေးသည် ပရိုဂေမ်၏ အရေးအပါဆုံး 
အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖပီး သင့်ေိုချင်သည့်၊ ေိုအပ်သည့် အောများနှင့် 
အကိုက်ညီဆုံး ဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို၏့ အရေ့အထများ၊ ဦးစားရပး
မှုများနှင့် နှစ်သက်ော သင်ယူမှုပုံစံများကို ထင်ဟပ်ရစေန် ကျွန်ုပ်
တို၏့ ပံ့ပိုးကူညီရေး ဝန်ရဆာင်မှုများကို စိတ်ကကိုက်ဖပင်ဆင်ရပး
ပါသည်။ ကရေးငယ်များနှင့် တွားသွားအေွယ် ကရေးများသည် သူ
တို ့သိရသာ ရနောများနှင့် ေူများနှင့်အတူ အဓိပ္ပါယ်ေှိရသာ ရန့စဉ်ပုံ
မှန်ေုပ်ရိုးေုပ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ြွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖပီး ရေ့ောသင်ယူ
ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တိုသ့ည့် အိမ်တွင်း၌ အကကိမ်များစွာ အေင်းနှီးဆုံး
နှင့် အဆင်ရဖပဆုံး ရနောတိုင်းတွင် ကူညီရပးေန် မိသားစုများနှင့် 
ချိတ်ဆက်ပါသည်။

ကကီးထွားြွံ့ ဖြိုးမှုဆိုင်ော မှတ်တိုင်များမှာ အ
ဘယ်နည်း။
ံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ော မှတ်တိုင်များသည် ကရေးငယ်များ ကကီးဖပင်းော
သည်နှင့်အမေ သင်ယူေရသာ စွမ်းေည်များဖြစ်ပါသည်။ ကရေး
များသည် ၎င်းတို၏့ ကစားပုံ၊ သင်ယူပုံ၊ စကားရဖပာဆိုပုံ၊ ဖပုမူပုံနှင့် 
ရေွ့ေျားပုံများတွင် ေည်မှန်းမှတ်တိုင်များသို ့ရောက်ေပါသည်။

ကျွန်ုပ်ကို စကန်ဖတ်ပါ 
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