
စလိုက်ရအောင်
First Steps သည် Indiana တစ်ဝန်းရှိ မိသားစုများေတွက် ကတိ
ပြုထားြါသည်။ ဤသည်မှာ သင်စတင်နိုင်ြုံ ပြစ်ြါသည်။

မည်သူမဆို ကအလးကို First Steps သို ့ညွှန်းနိုင်ြါသည်။ သင်သည် 
မိဘ၊ မိသားစုဝင်၊ ဝန်အဆာင်မှုအြးသူ၊ ဆရာဝန် သိုမ့ဟုတ် အမွးစက
အလး သိုမ့ဟုတ် တွားသွားေရွယ်ကအလး၏ ဘဝတွင် ြါဝင်အန
သည့် တစ်စုံတစ်ဦးပြစ်ြါက သင်သည် ထိုကအလးကို First Steps 
နှင့် ချိတ်ဆက်အြးနိုင်ပြီး ကအလးများ သင်ယူအလ့လာနိုင်ရန်နှင့် 
ကကီးထွားရန် ကူညီအြးနိုင်ြါသည်။ သင့်ကအလး သိုမ့ဟုတ် သင်သိ
အသာ ကအလးေတွက် ကိုက်ညီမှုကို ေကဲပြတ်ရန် First Steps ကို 
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ြါ။ 

ကအလးတစ်ဦးသည် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး ေအစာြိုင်း ကကားဝင်အဆာင်ရွက်
အြးသည့် ဝန်အဆာင်မှုများ လိုေြ်အနသည်ဟု ဆုံးပြတ်ြါက သင့်
ကအလးနှင့် မိသားစုေတွက် ရနိုင်အသာ ေအကာင်းဆုံး ြံ့ြိုးကူညီမှု
ကို ရရှိနိုင်ရန် ဝန်အဆာင်မှု ညှိနှိုင်းအရးမှူးက လုြ်အဆာင်အြးမည် ပြစ်
ြါသည်။

အနာက်ထြ်ေချက်ေလက်များ၊ 
မကကာခဏ အမးအလ့ရှိအသာ အမးခွန်း

များနှင့် သင့်အေသတွင်းရှိ First Steps 
ဝန်အဆာင်မှုအြးသူကို ရှာရန် ကျွန်ုြ်တို၏့ 
ဝက်ဘ်ဆိုက်သို ့သွားကာ စတင်လိုက်ြါ။
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First Steps က 
ေအရးေကကီးဆုံးြါ
မိဘပြစ်သည့် သင်က သင့်ကအလးေအကကာင်း ေသိဆုံး
ြါ၊ သိုအ့သာ် ြွံ့ ပြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ြတ်သက်၍ အမော်လင့်ရ
မည့်ေရာများကို သိရန်မှာ ခက်ခဲနိုင်ြါသည်။ First Steps 
သည် သင့်ေား လုြ်ငန်းစဉ်တစ်အလောက်လုံး ကူညီအြးမည့် 
Indiana ၏ ကကည့်ရှုရမည့် ရင်းပမစ် ပြစ်သည်။

First Steps က ဘာလဲ။
First Steps သည် ကအလးအမွးြွားသည်မှ ေသက် 3 နှစ်
ေထိ ကအလးများေတွက် ကကီးထွားြွံ့ ပြိုးမှုဆိုင်ရာ မှတ်တိုင်
သို ့အရာက်အောင် အနာက်ဆက်တွဲ ြံ့ြိုးကူညီမှုမှ ေကျ ိုး
ရရှိမည့် Indiana ၏ ေအစာြိုင်း ကကားဝင်အဆာင်ရွက်အြး
မှု ေစီေစဉ်ပြစ်ြါသည်။ First Steps သည် မိသားစု၏ 
အန့စဉ်လှုြ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် ကအလးများ သင်ယူအလ့လာ
ပြီး ကကီးပြင်းလာအစရန် ကူညီအြးပခင်းပြင့် မိသားစုများ
နှင့် ပြုစုအစာင့်အရှာက်သူများကို ကူညီအြးြါသည်။ ကအလး
များသည် ေပခားကအလးများနှင့် လူကကီးများနှင့် ဆက်ဆံအရး
တည်အဆာက်ရန်၊ လွတ်လြ်မှုကို သိပမင်ရန်၊ အဆာ့ကစားပြီး 
ကကီးလာရန် သင်ယူရြါသည်။

ေအစာြိုင်း ကကားဝင်အဆာင်ရွက်အြးမှုဆိုတာ 
ဘာလဲ။
ေအစာြိုင်း ကကားဝင်အဆာင်ရွက်မှု (EI) သည် ြွံ့ ပြိုးမှုအနှာင့်အနှး
ပခင်းများနှင့် မသန်စွမ်းပခင်းများ ရှိသည့် အမွးစကအလးများနှင့် 
ကအလးငယ်များေပြင် ၎င်းတို၏့ မိသားစုများေတွက် ရရှိနိုင်အသာ 
ဝန်အဆာင်မှုများနှင့် ြံ့ြိုးမှုများကို အြာ်ပြအြးြါသည်။ ၎င်းတွင် 
ကအလးနှင့် မိသားစု၏ လိုေြ်ချက်များကို ေအပခခံ၍ စကားအပြာကု
ထုံး၊ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့် ေပခားဝန်အဆာင်မှုေမျ ိုးေစားများ 
ြါဝင်နိုင်ြါသည်။

ဘယ်သူအတွနှင့် ကိုက်ညီသနည်း။
အမွးစမှ သုံးနှစ်ေထိ ကအလးရှိအသာ မိသားစုများ-

• �ေသက်ေရွယ်ေလိုက် သင့်အလျာ်အသာ မှတ်တိုင်ကို မအရာက်
သည့် ကအလးများ

• �ေချ ို့အသာေအပခေအနများပြင့် အရာဂါေမည်တြ်ခံထားရသည့် 
ကအလးများ

သင့်ကအလး သိုမ့ဟုတ် သင်သိအသာ ကအလးသည် ကကီးထွားြွံ့
ပြိုးမှု အနှာင့်အနှးပခင်းကို ခံစားအနရနိုင်သည်ဟု သင်ထင်ြါက 
အနာက်ထြ် ေချက်ေလက်များနှင့် ေကူေညီေတွက် သင်၏ 
ဆရာဝန် သိုမ့ဟုတ် First Steps ထံ ဆက်သွယ်ြါ။ First Steps 
သို ့ပမန်ပမန်ဆက်သွယ်နိုင်အလ သင်နှင့် သင့်ကအလးေတွက် ကျွန်ုြ်
တို ့ြိုမိုလုြ်အဆာင်အြးနိုင်အလပြစ်ြါသည်။

ကကီးထွားြွံ့ ပြိုးမှု အနှာင့်အနှးပခင်းနှင့် မ
သန်စွမ်းမှုဟူသည် ေဘယ်နည်း။
ကကီးထွားြွံ့ ပြိုးမှု အနှာင့်အနှးပခင်းနှင့် မသန်စွမ်းမှုတွင် ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ၊ 
အလ့လာသင်ယူမှု၊ ဘာသာစကား သိုမ့ဟုတ် ေပြုေမူနယ်ြယ်များ
ရှိ ချ ို့ယွင်းချက်များ ြါဝင်ြါသည်။ ဤေအပခေအနများသည် ကကီး
ထွားြွံ့ ပြိုးမှုကာလတွင် စတင်ပြီး ကအလး၏ ေအစာြိုင်းနှစ်များ
အနာက်ြိုင်း အန့စဉ်လုြ်အဆာင်မှုေအြါ် သက်အရာက်မှုရှိနိုင်ြါသည်။



First Steps သည် မည်သည့်ြုံစံပြစ်
သနည်း။
First Steps ၏ ြန်းတုိင်မှာ Hoosier မိသားစုများသည် ၎င်းတ့ုိ၏ 
အမွးကင်းစကအလးများနှင့် တွားသွားေရွယ်ကအလးများသည် မိသားစု
လုိေြ်ချက်များနှင့်ေတူ ၎င်းတ့ုိ၏ ကကီးထွားမှုနှင့် သင်ယူမှုများ
ေတွက် ေအကာင်းဆံုး လုြ်အဆာင်အြးထားအသာ ဝန်အဆာင်မှုများကုိ 
အသချာရရိှအစရန်ေတွက် ကူညီအြးရန်ပြစ်ြါသည်။

ကျွနု်ြ်တ့ုိသည် တစ်ဦးချင်းစီေလုိက် ဝန်အဆာင်မှုများ ြ့ံြုိးအြး
ြါသည်။ သင်နှင့် သင့်ကအလးသည် ြရုိဂရမ်၏ ေအရးေြါဆံုး 
ေစိတ်ေြုိင်းပြစ်ပြီး သင့်လုိချင်သည့်၊ လုိေြ်သည့် ေရာများနှင့် 
ေကုိက်ညီဆံုး ပြစ်သည့် ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ ေအလ့ေထများ၊ ဦးစားအြးမှု
များနှင့် နှစ်သက်ရာ သင်ယူမှုြံုစံများကုိ ထင်ဟြ်အစရန် ကျွနု်ြ်တ့ုိ၏ 
ြ့ံြုိးကူညီအရး ဝန်အဆာင်မှုများကုိ စိတ်ကကိုက်ပြင်ဆင်အြးြါသည်။ 
ကအလးငယ်များနှင့် တွားသွားေရွယ် ကအလးများသည် သူတ့ုိ သိ
အသာ အနရာများနှင့် လူများနှင့်ေတူ ေဓိြ္ပါယ်ရိှအသာ အန့စဉ်ြံုမှန်လုြ်
ရုိးလုြ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ြံွ့ ပြိုးတုိးတက်ပြီး အလ့လာသင်ယူြါသည်။ 
ကျွနု်ြ်တ့ုိသည့် ေိမ်တွင်း၌ ေကကိမ်များစွာ ေရင်းနီှးဆံုးနှင့် ေဆင်အပြ
ဆံုး အနရာတုိင်းတွင် ကူညီအြးရန် မိသားစုများနှင့် ချိတ်ဆက်ြါသည်။

“ဝန်အဆာင်မှုအြးသူ တစ်ဦး
ချင်းစီရဲ့ အစာင့်အရှာက်မှုနှင့် 

ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုအတွက ကအလးများ
ကို ောရုံစိုက်ထားတာအကကာင့် ေါ
ဟာ ေံ့ ကသြွယ်အကာင်းတဲ့ ေရာ

တစ်ခု ပြစ်ခဲ့ြါတယ်။” 
– Mark, First Steps မိဘ။

သင့်ကအလး၏ ြွံ့ ပြိုးတိုးတက်မှုကို အပခရာ
ခံြါ 
ကအလး၏ သင်ယူမှုနှင့် ြံွ့ ပြိုးမှုသည် ၎င်းတ့ုိ၏ ြထမသံုးနှစ်တွင် 
ေလျင်ပမန်ဆံုးပြစ်ြါသည်။ ထ့ုိအကကာင့် သင့်ကအလးကုိ တတ်နုိင်သမေ 
ေအကာင်းဆံုး စတင်အြးနုိင်ရန် ေလွန်ေအရးကကီးြါသည်။

“First Steps ရဲ့ ေကျ ိုးေရှိ
ဆုံးေရာကအတာ့ မိဘအတွေအန
နဲ့ သူတိုရ့ဲ့ ကအလးက ဘယ်လို
ကအလးဆိုတာကို တကယ်သိ
အောင် ကူညီအြးတာြါြဲ။”

– Megan, First Steps မိဘ

ကကီးထွားြွံ့ ပြိုးမှုဆိုင်ရာ မှတ်တိုင်များမှာ ေ
ဘယ်နည်း။
ြွံ့ ပြိုးမှုဆိုင်ရာ မှတ်တိုင်များသည် ကအလးငယ်များ ကကီးပြင်းလာ
သည်နှင့်ေမေ သင်ယူရအသာ စွမ်းရည်များပြစ်ြါသည်။ ကအလး
များသည် ၎င်းတို၏့ ကစားြုံ၊ သင်ယူြုံ၊ စကားအပြာဆိုြုံ၊ ပြုမူြုံနှင့် 
အရွ့လျားြုံများတွင် ရည်မှန်းမှတ်တိုင်များသို ့အရာက်ရြါသည်။

သင့်မိုဘိုင်းစက်ြစ္စည်းတွင် ဤ 
QR ကုေ်ကို စကန်ြတ်ပခင်း
ပြင့် ကကီးထွားြွံ့ ပြိုးမှုဆိုင်ရာ 
မှတ်တိုင်များေအကကာင်း ြိုမို
အလ့လာြါ။����������� ��������� 


