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Next Doorမွ ၾက ဆ ပါတယ္
ခ်စ္ေသာ မဘမ်ာ ခင္္်ာ/ရွင္-

သင္ဟာ သင္၏ကေလ အတြက္ ပထမဆ ံ ေသာ  လႊမ္ မခံ မံအမမင္မဆံ  ေသာ ဆရာတစ္္ဥ ပဲ မ 
စ္ပါတယ္ 

သင္မကေလ ၏သင္ယယမံႈွင္မ ဂရ စ က္မံဆ င္ရာလ အပ္ခ်က္မ်ာ က  ေပ း င္  ိအတြက္ ကၽြႈ 
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ပ္ေဆာင္ေပ သြာ မ့္ဟ  ကၽြႈ ္ပ္တိ မွ အာမခံမပဥ မ စ္ပါသ့္  Next Door တြင္ ကၽြႈ ္ပ္တိ ယံ ၾက့္ထာ 
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ေအာင္မင္ေသာသင္ယယေလမလာမံဆံ ရာ အသ င္ အဝ င္ တခ က ေဆာက္တ့္ေပ ရး္ ယံ ၾက့္ထာ 
ပါသ့္ 

မဘတ င္ အာ  မမတိ ၏ကေလ ငယ္ပ့ာေရ လမ္ တြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေသာသယမ်ာ မ 
စ္လာေစ ိ  ကၽြႈ္ ပ္တိ တြး္ အာ ေပ လ ပါသ့္  ေက်ာင္ ခး္ မ်ာ ႈွင္မ လယမံအသ င္ အဝ င္ မ်ာ  
မဘေကာ္မတဥအစ့္ အေဝ မ်ာ  ႈွငမ္မသာ စ မ်ာ ေတြြဆ ံ့ွႈံင္ မံဆ င္ရာေးရာမ်ာ တ ိတြင္သင္မႈွင္မဆံ 
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တစ္ရာရွပါက အကယအ့ဥရရး္အတြက္ 414.562.2929 မ ငမ္ ကၽြႈ ္ပ္တ ိအာ  မတြးိ္ဆ င္ ပဲ 
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မဘ/အ ပ္ထး္ သယ၏ တာဝး္ဝတၱရာ မ်ာ 
မဘ သ ိမဟ တ္ အ ပ္ထး္ သယတစ္ေယာက္အေးႈွငမ္ မမသ့္မမကေလ ငယ္၏ပ့ာေရ တြင္ 
အေရ ၾကဥ ေသာပ ဂဂ လ္မ စ္ေၾကာင္ က  ေဘ တံခါ မွ အသအမွတ္မပ ပါသ့္  သင္မကေလ 
ငယ္၏ေအာင္မမင္မံအတြက္ သင္၏ပါဝင္လ ပ္ေဆာင္မံသ့္ မလႊဲမေသလ အပ္ပါသ့္  မဘ သ ိမဟ 
တ္ အ ပ္ထး္ သယတစ္ေယာက္အေးးဲိ သင္၏ဝတၱရာ မ်ာ မွာ-
• ပ့ာေရ သ့္အေရ ၾကဥ ေၾကာင္ က  သင္မကေလ အာ ရွင္ လင္ စြာေမပာမပမခင္  
• သငမ္ကေလ သ့္ အတး္ ပံ မွး္တက္မပဥ  အခ်း္မွဥေက်ာင္ ေရာက္ရး္ ေသခ်ာေစမခင္  
• သင္၏အမ္လပ္စာ (သ ိ)  း္ းံပါတ္ေမပာင္ ပါက ေက်ာင္ သ ိ သတင္ ေပ ပ ိေပ မခင္  
• ေက်ာင္ မွသင္၏အေရ ေပ ဆက္သြယ္ရး္အခ်က္အလက္မ်ာ ေပ ထာ မခင္  
• အသက္ကာလအပ င္ အမခာ ႈငွမ္လ က္မပဥ  က်း္ မာေရ ေကာင္ ေသာကေလ /ေကာင္ စြာစစ္ေဆ 

မပဥ ေသာကေလ  
 ကာကြယ္ေဆ ထ  မခင္  စသ့မ္လ အပ္ခ်က္မ်ာ  သငမ္ကေလ တြင္ လ ပ္ေဆာင္ ထာ ေပ မခင္
• မဘအစ့္ အေဝ မ်ာ တက္ေရာက္မခင္   မဘေကာ္မတဥအစ့္ အေဝ မ်ာ  
 အမ္သိ လ့္ပတ္မခင္ မ်ာ ႈင္ွမေက်ာင္ လံပ္ရွာ မံမ်ာ တ ိတြင္ပါဝင္မခင္  
• လက္စြစဲ ာအ ပ္တြင္ေ ာ္မပထာ သ့္မစ့္ ကမ္ ခ်က္မ်ာ   သင္မကေလ ၏အတး္ ရွ အမပ အမယဆ 

င္ရာထာ ရွမံမ်ာ က 
 သရွမခင္  ႈင္ွမ သင္မကေလ ငယ္အာ  သယ၏တာဝး္ခံဆရာမမ်ာ ႈင္ွမအတယ ေဆြ ေႈြ ၾကမခင္  
• သင္မကေလ အာ  ေလ စာ  ြယ္ေကာင္ ေသာအမယအက်ငမ္မ ငမ္သင္မက ယ္သင္ေရွြေဆာင္လမ္ 

မပမခင္   သင္မေလ်ွာ္ေသာအမပ အမယမ်ာ မ ငမ္ စံမပ လ ပ္ေဆာင္မပမခင္  
• ဒၶဟယ ေးိ  င္ အမ္စာမ်ာ မပဥ ဆံ  ေအာင္လ ပ္မခင္   သင္မကေလ ၏ဆရာမ/မဘပ့ာေပ သယႈင္ွမ 

Ages and Stages ေမ ခြး္ မ်ာ က  အတယလ ပ္ေဆာင္ၾကမခင္  ႈင္ွမ သငမ္ကေလ ငယ္အတြက္ 
တစ္္ဥ ခ်င္ ဆ င္ရာ သင္ရ  ့ႊး္ တမ္ အစဥအစ္္ဆြမဲခင္ မ်ာ  (ICP) လ ပ္ေဆာင္ေပ မခင္  

• သင္၏မသာ စ မတ္ ိြမဲခင္ ဆ င္ရာသေဘာတယ့ဥသ့္မရ့္မွး္ ခ်က္မ်ာ  (FPA) တ  တက္ေစ ိ 
ႈငွမ္ေဆာက္တ့္း င္  ိ သင္၏မဘပ့ာေပ သယ/မသာ စ က အာ ေပ သယႈင္ွမ တြ ဲက္ လ ပ္ေဆာင္မခင္  

• သငမ္ကေလ ငယ္၏လ အပ္ခ်က္မ်ာ ႈင္ွမမသာ စ လ အပ္ခ်က္မ်ာ က  သရွေးမခင္ ႈင္ွမ ကၽြမ္ က်င္ပါ 
းပ္ေသာအမပ အမယမ င္မ စ  ရမ္ ြယ္မ်ာ က  မွ်ေဝေပ မခင္  

Next Door၏ရ့္ရြယ္ခ်က
Next Door၏ရ့္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလ ငယ္မ်ာ အာ  အသ္ာာ္  က ယ္ကာယ  စတ္ႈွင္မခံစာ မံပ င္ ဆ 
င္ရာတ  တက္မံတြင္ ေထာက္မေပ ရး္ မ စ္သ့္  သ ိမွသာ သယတ ိသ့္ မမက ယ္က စတ္ခ်လာမပဥ 
အသ င္ အဝ င္ အာ မပး္လ့္ပမံပ  ေပ း င္မ့္မ စ္သ့္ 

Next Door၏ေမွ်ာ္မွး္ ခ်က္
Next Door၏ရ့္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလ ငယ္မ်ာ အာ  အသ္ာာ္  က ယ္ကာယ  စတ္ႈွင္မခံစာ မံပ င္ ဆ 
င္ရာတ  တက္မံတြင္ ေထာက္မေပ ရး္ မ စ္သ့္  သ ိမွသာ သယတ ိသ့္ မမက ယ္က စတ္ခ်လာမပဥ 
အသ င္ အဝ င္ အာ မပး္လ့္ပမံပ  ေပ း င္မ့္မ စ္သ့္ 

ေက်ာင္ စာ တ္မခင္ ၏ရ့္မွး္ ခ်က္မ်ာ 
Next Door ၏္ဥ စာ ေပ မံမွာ သင္၏ကေလ သ့္ ေက်ာင္ ေးလ အပ္ေသာစာ တ္စေက 
မ်ာ  ရေစ  ိႈွငမ္ မယလတး္ ေက်ာင္ က  ေအာင္မမင္း င္ေစ  ိ မ စ္ပါသ့္  စာ တ္မခင္ ဆ င္ရာ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ာ က  ္ဥ တ့္ေပ သ့္မ ေက်ာင္ ငါ ေက်ာင္ က  ကၽြႈ္ ပ္တိ ေရြ ထ တ္ထာ ပါသ့္-

• ကေလ မ်ာ သ့္ ေကာင္ စြာမပ မယတတ္ရး္ႈင္ွမ သင္ယယေလမလာမံမ်ာ တြင္ေလမလာတတ္ေသာ 
မမက ယ္က ထး္ ခ်မပ္မံစေက မ်ာ ႈင္ွမ ေကာင္ ေသာေမပာဆ ဆက္ဆံေရ မ်ာ  တ့္ေဆာက္လား 
င္ပါလမမ္မ့္ 

• ကေလ မ်ာ သ့္ ေးိစ္္အေလမအထမ်ာ ႈင္ွမၾကံ ေတြေိးမံမ်ာ တြင္ သခ် ာအမမင္မ်ာ က  စတင္သ ံ 
လာမပဥ  လက္ေတြသိင္ယယလား င္မ့္မ စ္သ့္ 

• ကေလ မ်ာ သ့္ အမခာ သယမ်ာ ႈင္ွမ ေမပာဆ ဆက္ဆံသ့မ္အခါ ႈတ္ံေမပာ အေရ အသာ  ႈင္ွမ သးာ 
လ့္း င္စြမ္ မ်ာ က  မပသလား င္မ့္မ စ္သ့္ 

• ကေလ ငယ္မ်ာ မွ အခ်က္အလက္မ်ာ အေပ  စယ စမ္ လာမံ  မဆ တ္မးစ္ၾက  ပမ္ မခင္ ႈင္ွမ 
တဥထြင္မံစေက မ်ာ မပ လာမခင္ ႈင္ွမ မပ းာမ်ာ ေမ ရွင္ မခင္ မ်ာ မပ လာပါလမ္မမ့္ 

• ကေလ မ်ာ သ့္ ေဘ ကင္ သ့္မအမပ အမယမ်ာ ႈငွမ္ မမက ယ္က ထး္ ခ် ပ္း င္ေသာ က ယ္ခႈၶာအး့္ ငယ္ 
ႈငွမ္ မ်ာ စြာ လံပ္ရွာ ရေသာစေက မ်ာ က  သ ံ တတ္လား င္မ့္ 

Next Door၏အဓကပရ ဂရမ္မ်ာ 
Next Door သ့္ သင္၏ကေလ ငယ္ႈွငမမ္ သာ စ အတြက္ မတယ့ဥေသာကေလ ငယ္မ်ာ သင္ၾကာ 
းင  ္သ့မ္ဝး္ေဆာင္မံမ်ာ မ း္ိေဝေပ သ့္မ ္ဟ မပ ႈွင္မ အမ္အေမခမပ ပ့ာေရ ဆ င္ရာ ပရ ဂရမ္က  
စဥမံလ ပ္ေဆာင္ေပ ပါသ့္  သင္မမသာ စ အတြက္ရးင  ္ေသာ အပ ဝး္ေဆာင္မံမ်ာ က  အက်  
ရွစြာသင္ယယသံ  တတ္မ့္ဟ  ကၽြႈ္ ပ္တ ိ ေမွ်ာ္လင္မပါသ့္  ထ ဝး္ေဆာင္မံမ်ာ မွာ-
• ကေလ ငယ္မ်ာ အတြက္ စာအ ပ္မ်ာ 
• ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ့ာေရ ႈင္ွမGEDပရ ဂရမ္မ်ာ  • ခင္ဘဝဆင  ္ရာ ပရ ဂရမ္
က်န္းမာေရး၊ သြား၊ ႏွင့္ လူမႈစိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားဖို႔ အျခားေသာ
အသိုင္းအဝုိင္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခ်ိဳ႕ေသာ
အဓိကအသိုင္းအဝုိင္းလက္တြဲေဖာ္မ်ားမွာ- Wisconsin ကေလးေဆးရံု၊ Marquette University၊ 
Wisconsin Milwaukee တကၠသိုလ္ ႏွင့္ Lutheran လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္သည္။
ဗဟုိအေျချပဳ ပရိုဂရမ္
29th Street Capitol Dr. ႏွင့္ O.W. Holmes တြင္းတြင္ေနေသာ အသက္ ေျခာက္လမွ 
ငါးႏွစ္အရြယ္ထိကေလးငယ္မ်ားကို အေျချပဳပရိုဂရမ္ဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုNext 
Doorမွေပးေပးထားပါသည္။. ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ကေလးႏွင့္မိသားစုမ်ားဆိုင္ရာ 
Wisconsin ဌာနမွ လိုင္စင္ေပးထားေပးျပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိုဂရမ္မ်ားသည္ Heart Start 
Performance Standards ရံုး၊ ျပည္နယ္လိုင္စင္ရစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ႏွင့္ Milwaukee ျပည္သူ႔ေက်ာင္း 
Charter ေက်ာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားတို႔  ႏွင့္ညီေသာစည္းမ်ဥ္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ Next Door 
သည္ YoungStar တိုးတက္မႈစနစ္ႏွင့္ Wisconsin၏အရည္အေသြးစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ 
နာမည္ရေသာအဖြဲ႔လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဧည့္ၾကိဳဌာနတြင္ရိွေသာ အသင္းအဖြဲ႔မွထုတ္ေပးသည့္သတင္းလႊာထဲတြင္ ပါရိွပါသည္။ 
Group Child Care Centersအတြက္ DCF 251 လိုင္စင္ေပးျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား မိတၱဴႏွင့္ Next 
Door ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားမိတၱဴသည္ မိမိတို႔ရံုးတို႔တြင္ရိွ Family Resource Room 
အခန္းမ်ားတြင္ ရိွပါသည္။ ဧည့္ၾကိဳ၏စားပြဲခံုတြင္ ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏မိတၱဴကိုၾကည့္လိုလ်ွင္ 
သင္ေမးယူနုိင္ပါသည္။ 
အိမ္အေျချပဳပရိုဂရမ္
မီးမဖြားခင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ေမြးကင္းစမွ ငါးႏွစ္အရြယ္ထိရွိကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Next Doorမွ 
အိမ္သုိ႔လည္ပတ္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ Head Start ႏွင့္ 
Early Head Start အိမ္အေျချပဳပရုိဂရမ္ စံနမူနာကုိ သုံးျပီး ေပးေဆာင္ပါသည္။ အိမ္သုိ႔လည္ပတ္
သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကုိရေသာမိသားစုမ်ားမွ မိနစ္ 90 ၾကာေသာ အပတ္စဥ္အိမ္သုိ႔လည္ပတ္မႈကုိ 
လက္ခံရရွိပါသည္။ ဤလည္ပတ္ကာလအတြင္းတြင္ မိဘအားပညာေပးသူမ်ားသည္ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာသင္ယူေလ့လာမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
အသုိင္းအဝိုင္းအရင္းအျမစ္မွရေသာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ကူညီေပးျခင္း၊ 
ႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈဆုိင္ရာပညာေပးျခင္းမ်ားကို အတူလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ Head Start 
မိသားစုမ်ားသည္ 32 အိမ္သုိ႔လည္ပတ္ျခင္းမ်ားကုိ လက္ခံရရွိျပီး  Early Head Start မိသားစုမ်ားသည္ 
46 အိမ္သုိ႔လည္ပတ္ျခင္းမ်ားကုိ လက္ခံရရွိၾကပါသည္။. အပတ္စဥ္အိမ္သုိ႔လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး မိဘမ်ားႏွင့္သားသမီးမ်ားသည္ လစဥ္တုိင္းရွိ ႏွစ္ဖြဲ႔ရင္းႏီွးစြာေရာေႏွာဆက္ဆံျခင္းမ်ားတြ
င္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ရင္းႏီွးစြာေရာေႏွာဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ Next Door ၏Capitol Drive 
ဝိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ထုိအခမ္းအနားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏီွးေႏွာဆက္ဆံျခင္းအစီအစဥ္သည္ 
အသုိင္းအဝိုင္းတြင္းသုိ႔ မိသားစုမ်ားကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္နိုင္ေပမည္။ 
မီးမဖြားမွီေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
Next Door၏ Early Head Start Prenatal ပရိုဂရမ္မွ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလျဖစ္ေသာ 
ေလးလပတ္ကာလ သံုးၾကိမ္လံုးတြင္ျဖစ္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ေမြးဖြားမႈကိစၥ၊ ကေလးဝမ္းတြ
င္းမွၾကီးထြားလာစဥ္တြင္ ညိွႏိႈင္းေနထုိင္မႈ၊ ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကူးေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ပါေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ေခၚ၍ရေသာ 
သင္တန္းဆင္း မိဘပညာေပးသူႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးအားႏွိပ္ေပးမႈတြင္ လမ္းညႊန္ေပးသူ 
ဝန္ထမ္းလည္း ရိွပါသည္။ 

Next Door ၏ Early Head Start မီးမဖြားမွီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မိခင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေအာက္ပါအရာတို႔ျဖင့္ လုပ္ေပးပါသည္-
• အေျခခံႏွင့္ ကာကြယ္မႈဆုိင္ရာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္ခံရရွိျခင္းတြင္ 

ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း။
• ပုိမုိက်န္းမာေသာကုိယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေသာကေလးေမြးဖြားမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းေသာ ကေလး

ငယ္ၾကီးထြားလာမႈစသည္တုိ႔ကုိရရွိေစဖုိ႔ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္သူတုိ႔၏ကေလးမ်ား မီးမဖြားမီွျဖစ္ေသာက်န္း
မာေရးတြင္ အာရုံထားဗဟိုျပဳျခင္း။

• ေမြးဖြားစကေလးငယ္အား ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ မရည္ရြယ္ပဲ ဒဏ္ရာရေစျခင္းမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေစျခင္း။

• ေဘးကင္းစြာအိပ္စက္နိုင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုရရန္အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေပးျခင္း။
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တည္ေနရာမ်ား
Next Door - 29th Street Campus Next Door - Capitol Drive Campus
2545 N. 29th Street 5310 W. Capitol Drive
Milwaukee, WI 53210  Milwaukee, WI 53216
414.562.2929 414.562.2929  x2301

Next Door - O.W. Holmes Elementary School
2463 N. Buffum Street
Milwaukee, WI 53212
414.562.2929  x2528 

အေဆာက္အဦးႏွင့္ ပရိုဂရမ္ အခ်ိန္နာရီမ်ား
Next Doorနရာမ်ားအားလံုးတြင္ တနဂၤလာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 7:00 မွ ညေန 5:45 ျဖင့္ 
ဖြင့္လစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးငယ္၏ေရာက္ရိွရမည့္ခ်ိန္ႏွင့္ျပန္ရမည့္ခ်ိန္မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈေပၚမူတည္ျပီး တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ ကြဲျပားေပလိမ့္မည္။ Next Doorတြင္ ကန္႔
သတ္မထားေသာတံခါးေပၚလစီမ်ားရိွပါသည္။ မိဘမ်ားအား ပရိုဂရမ္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္ျပီ 
မိမိတို႔ကေလးငယ္၏အတန္းတြင္ပါဝင္သြားဖို႔တို႔ကို  တြန္းအားေပးလိုပါသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာပတ္ဝန္းက်င္ကို ပုိင္ဆိုင္နုိင္ဖို႔ မိဘမ်ားႏွင့္ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလံုးအား ဧည့္ၾကိဳစားပြဲတြင္ လာေရာက္စစ္ၾကည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။  

ကားပါကင္ေနရာ
Next Door - 29th လမ္း ေက်ာင္းဝုိင္း
ကေလးမိဘမ်ားကားပါကင္ထိုးရန္ 29th လမ္း ေနရာတြင္ ရရနိုင္ပါသည္။ ထိုေနရာသည္ 
Pediatric ေဆးခန္း ကေလးေဆးရံုမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္တည္ရိွပါသည္။ ကေလးမိဘမ်ားသည္ 
ဒုတၡိတစတင္ကာႏွင့္ လိုင္စင္ပလိတ္ျပားမရိွပါက အဝင္ေပါက္ေရွ႕ရိွ ျမင္းက်ားလမ္းတြင္ 
ပါကင္ထိုး၍ မရပါ။ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ျဖတ္ပိုင္းျဖတ္ျပီး Milwaukee ျမိဳ႕မွ 
သံၾကိဳးဆြဲခတ္ျခင္းကို ျပဳနုိင္ပါသည္။ ဤပါကင္ထိုးမႈအားတားျမစ္ရျခင္းမွာ ေက်ာင္းတက္ရက္တြင္ 
လာေရာက္သူမ်ား ဝင္ျခင္းထြက္ျခင္း၌ ေဘးကင္းေစရန္အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းႏွင့္ 
လာေရာက္သြားလာသူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းလိုအပ္လွ်င္ ေခၚဆိုနုိင္ပါသည္။ 
စိုးရိမ္စရာတစ္စံုတစ္ရာရိွပါက ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္းတြင္ရိွ ဧည့္ၾကိဳအား သတင္းပို႔ေပးပါ။ 
လမ္းျဖတ္ကူးသည့္အခါ သင့္ကေလး၏လက္ကိုကိုင္ထားျပီး ပါကင္ထိုးထားေသာကားမ်ားၾကားတြ
င္ေလ်ာက္သြားျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

Next Door - Capitol Drive Campus
အဓိကဝင္ေပါက္ႏွင့္အနီးဆံုးတြင္ရိွ ကားပါကင္ေနရာသည္ မိဘမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ 
ထိုပါကင္ေနရာကို 54th လမ္းမွ ဝင္ေရာက္နုိင္ပါသည္။ ထိုေနရာကို 53rd လမ္းကေန ေက်းဇူးျပဳ၍ 
မဝင္ပါႏွင့္။ သင္၏ေမာင္းႏွင္ႏႈန္းသည္ ၁နာရီငါးမိုင္ႏႈန္းထက္မပိုေစဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ အျခား
သြားလာေနေသာယာဥ္မ်ားကုိၾကည့္ျပီး ပါကင္ေနရာကို ျဖတ္ေလ်ာက္သည့္အခါ သင့္ကေလးလက္
ကုိကိုင္ထားရန္မေမ့ပါႏွင့္။ ျခံစည္းရိုးေဘးတို႔တြင္ပါ ကင္ထိုးျခင္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဤေနရာသည္ 
ေျခက်င္ေလ်ာက္သူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Next Door - O.W. Holmes Elementary School
ကားပါကင္သည္ Buffum လမ္းႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ ကေလးလာပို႔ျခင္း၊ ေခၚေဆာင္ျခင္းကို 
ျပဳႏုိင္ပါသည္။ မိဘမ်ားသည္မိမိတို႔၏ေမာင္းႏွင္ႏႈန္းကို သတိျပဳေပးဖို႔ႏွင့္ လမ္းျဖတ္ကူးသည့္အခါ 
မိမိတို႔ကေလးငယ္၏လက္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားဖို႔ အသိေပးလိုပါသည္။ 

ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္
ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္လာျခင္းသည္ သင့္ကေလးငယ္၏ေအာင္ျမင္မႈတြင္ 
အထူးအေရးပါပါသည္။ ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူမႈလမ္းစဥ္တိုင္းတြင္  ေပၚလြင္စြာပါဝ
င္နုိင္ေသာအခြင့္အေရးကုိ သင့္ကေလးမွရယူလာနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
ကေလးတိုင္းသည္ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ 90% သို႔မဟုတ္ အထက္ ထက္ပိုရိွရန္ ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္သည္ ဖယ္ဒရယ္နည္းစဥ္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲထားပါသည္။ 
တာရွည္ေသာ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္က်င့္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္က်က်င့္သည္လည္း 
ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းဘဝကတည္းက ေက်ာင္းေနာက္က်သည့္ 
အက်င့္ဆိုးတစ္ခုကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အကယ္၍သင္လာေနာက္က်ပါက မိသားစုအား 
အားေပးမႈျပဳသည့္ရံုးတြင္ ရပ္နားျပီး ေက်ာင္းေနာက္က်စာရြက္ (Tardy Slip)တစ္ခုကို လက္ခံရယူရန္ 
လိုအပ္သည္။  ဤစာရြက္အား သင့္ကေလးငယ္၏အတန္းသို႔ယူသြားကာ သူ၏ဆရာမမ်ားႏွင့္ 
ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေနာက္က်ျခင္းအပါအဝင္ သင့္ကေလး၏ပွ်မ္းမွ်ေက်ာင္းတက္
ခ်ိန္ကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအရာသည္ သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းတြင္ ပါသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
တာရွည္စြာေက်ာင္းပ်က္သည့္အက်င့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေနာက္က်စြာ ေက်ာင္းလာပို႔ျခင္းႏွင့္ 
ေခၚယူျခင္းအတြက္ သင္သည္ သင့္ကေလး၏ သင့္မိသားစုအား အားေပးမႈျပဳသည့္အထူးကၽြမ္းက်င္
သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အဝင္တစ္ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။ 

ဗဟုိအေျချပဳ ပရိုဂရမ္မ်ား
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ပ်က္ကြက္ရမည္ဆိုပါက သင့္ကေလး၏အတန္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုအား 
အားေပးမႈျပဳသူထံ ေခၚဆိုျပီး အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ သင့္ကေလး၏ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္ရန္အခ်
က္အလက္မ်ားအတြက္ ဤလက္စြဲစာအုပ္၏စာမ်က္ႏွာ 5 တြင္ ထားေပးထားပါသည္။ ကေလးျပဳစုေ
စာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာလိုင္စင္ေပးျခင္းအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ဖုန္းေခၚဆိုလာျခင္းမရိွပါက သင့္ကေလး
၏ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔မွသင့္ကုိ ဆက္သြယ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးပဲ (3)သံုးရက္ဆက္တိုက္ေက်ာင္းပ်က္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ 
အတန္းတက္လိုက္ပ်က္လိုက္လုပ္လွ်င္ သင့္မိသားစုအား အားေပးမႈျပဳသည့္အထူးကၽြမ္းက်င္သူသည္ 
အိမ္သို႔လည္ပတ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္လာပါလိမ့္မည္။ 

အိမ္အေျချပဳပရိုဂရမ္မ်ား
သင္အဆင္ေျပသည့္ခါတြင္ အပတ္စဥ္ မိနစ္90 လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္ဇယားအတြက္ 
သင္၏မိဘပညာေပးသူသည္ သင္ႏွင့္အတူေရးဆြဲလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ သင္ႏွင့္
ခ်ိန္းဆိုထားေသာအပတ္စဥ္အိမ္သို႔လည္ပတ္မႈကို မတက္နုိင္လွ်င္ သင္၏မိဘပညာေပးသူဆရာအား 
ခ်ိန္းဆိုခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးပါ။ ထိုလည္ပတ္မႈကို သင္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္အခ်ိန္ဇယားဆြဲပါလိမ့္မည္။ 
ပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္ခ်က္သည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေနပါက ႏွစ္ခါသို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုျပီး ဆက္
တိုက္လည္ပတ္မႈပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္လာလွ်င္ လူေတြ႔စကားေျပာျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရလာပါလိမ့္မည္။



8 

ေရာက္ရိွခ်ိန္/ျပန္ခ်ိန္
မိဘမ်ားအားလံုးမွ မိမိတို႔ကေလး၏အတန္းႏွင့္ ေရွ႕စားပြဲတို႔တြင္ ေန႔စဥ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ လက္မွတ္အျပည့္အစံုေရးထိုးျပီး ေခၚယူခ်ိန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လာပို႔ခ်ိန္ကို အတိအက် 
ေဖာ္ျပပါေပးပါ။ Wisconsin လိုင္စင္ျခင္း၏လိုအပ္သည့္ေဖာ္ျပခ်က္အရ အေရးေပၚဆက္သြယ္သူ
မ်ားစာရင္းတြင္ပါေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွသာ ကေလးငယ္ကို အတန္းမွ ေခၚထုတ္သြားရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအားလာေခၚေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး အသက္ 13ႏွစ္ ရိွရမည္ျဖစ္ျပီး 
သင္၏စာရင္းသြင္းခ်က္တြင္ အေရးေပၚဆက္သြယ္နုိင္သူအျဖစ္ စာရင္းပါေသာသူလည္း ျဖစ္ရမည္။ 
ကၽြႏု္တို႔မွ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ျပီး 
ရင္းႏွီးမႈရသည္အထိ ဝန္ထမ္းမွ ကေလးကိုလႊတ္ေပးနုိင္ဖို႔အတြက္ ေခၚပို႔သူ၏ဓါတ္ပံု ID 
(အေမာင္းလိုင္စင္၊ ျပည္နယ္ ID၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း ID)ကို ၾကည့္စစ္ရန္ Next Door မွ 
ေတာင္းဆိုေပလိမ့္မည္။ အေရးေပၚဆက္သြယ္နုိင္သူအျဖစ္အမည္ထည့္ေပးထားေသာသူထံမွ 
ပံုပါ ID မပါရိွေသးသည့္ခါမ်ိဳးတြင္ ေဘးတံခါးမွ ထိုသူ၏ပံုကို ဖိုင္တြင္ပါထည့္နုိင္ဖို႔အတြက္သူ႔အား 
ဓါတ္ပံုရိုက္လိမ့္မည္။ သင့္ကေလးအား ပို႔ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ လာေခၚသည့္အခါ သင့္ကေလးသည္ 
သင္ႏွင့္ရိွမရိွေၾကာင္းကို ေမးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔မွ လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖင့္ ၾကီးၾကပ္မထိန္း
သိမ္းပဲကေလးမ်ားကိုလႊတ္ထားတာမ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳထားပါ။ ကေလးမ်ား၏ေဘးကင္းမႈအတြက္ 
အကယ္၍ မိဘ သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္အားလာၾကိဳရန္ခြင့္ျပဳေပးထားေသာပုဂၢိဳလ္မွ 
လာၾကိဳသည့္အခါ အရက္ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲထားပံုေပၚပါက စီမံခန္႔ခြဲေရးအသင္းမွ 
လာေရာက္ေခၚဆိုသူအား ေျပာင္းေပးဖို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုလာပါမည္။ 
အကယ္၍ထိုေဆးသံုးထားသူသည္ အေရးေပၚဆက္သြယ္နုိင္သူအမည္တြင္ ပါေနပါက မိဘ 
သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖုန္းေခၚပါလိမ့္မည္။ ေဆးတစ္ခုခုသံုးထားေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအား အိမ္ျပန္ပို႔ေပးဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Next Doorအဖြဲ႔မွ ခြင့္ျပဳေပးမည္မဟုတ္။ 

ေနာက္က်ေက်ာင္းၾကိဳျခင္း
ကေလးမ်ားအား ေရးဆြဲထားေသာအခ်ိန္ဇယားသေဘာတူခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး လာၾကိဳရမည္။ 
အကယ္၍ သင္လာေနာက္က်ပါက သင့္ကေလး၏ဆရာမ သို႔မဟုတ္ မိသားစုအား အားေပးသူကို 
ဆက္သြယ္ပါ။ ေနာက္က်ေက်ာင္းၾကိဳျခင္းမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးခံသြားရပါမည္။ ေနာက္က်ေက်ာင္း 
ၾကိဳျခင္းဆိုသည္မွာ ဆြဲထားေသာသင့္ေက်ာင္းၾကိဳအခ်ိန္ဇယားထက္ 15မိနစ္ေနာက္က်ျခင္းကို 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ တတိယၾကိမ္ထိေနာက္က်ၾကိဳျခင္းျဖစ္လာပါက သင္၏ကေလးအား ေက်ာ
င္းဆင္းျပီးေစာင့္ေရွာက္ရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးကာ ဒဏ္ေငြ $2000 ကို ေပးေဆာင္ရပါမည္။ဒါမွမဟုတ္ 
သင့္ကေလးကုိ လာၾကိဳသည့္အခါ တပါတည္း ေပးေဆာင္သြားနုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း/အတန္းဖ်က္ျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပရိုဂရမ္တြင္ပါဝင္ေသာမိသားစုမ်ားအားလံုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမွ 
ပိတ္ရက္ကိုေဖာ္ျပေပးထားသည့္ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ျပကၡဒိန္ႏွင့္ လစဥ္ပရိုဂရမ္ျပကၡဒိန္မ်ားကို 
ရရိွပါမည္။ အကယ္၍ပရိုဂရမ္သည္ ဆိုးရြားေသာရာသီဥတု သို႔မဟုတ္ အျခား ၾကိဳမျမင္နုိင္ေ
သာအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရပါက ေဘးတံခါးေက်ာင္းသည္ ပိတ္ေၾကာင္းကို 
Fox6 သတင္းဌာနမွ အထူးေၾကျငာေပးသြားပါမည္။ ဆိုးရြားေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ 
Milwaukee အမ်ားျပည္သူေက်ာင္း (MPS)မွ ေက်ာင္းပိတ္ရေတာ့မည္ခါမ်ိဳးတြင္ Next Door မွ 
ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ကိုလည္း မေကာက္ေတာ့ပါ။ 

ခါတိုင္းလို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခခံစိုးရိမ္မႈမွာ သင့္ကေလးငယ္၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈပင္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ဌာနကို ေဘးကင္းစြာမလည္ပတ္နုိင္သည့္အခါမ်ိဳး
ၾကံဳလာလွ်င္ ေက်ာင္းကို ပိတ္ရပါလိမ့္မည္။ မိဘ/ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ကေလးမ်ားအား 
တတ္နိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး လာေရာက္ေခၚဆိုရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဖုန္းေခၚဆိုလာပါလိမ့္မည္။ 
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ သင့္မွာေမးစရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွလာပါက ေနာက္
ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရန္အတြက္ ဖုန္း 414.562.2929 သို႔ ဖုန္းေခၚဆုိနုိင္ပါသည္။ 

ေစာေစာေက်ာင္းျပန္လႊတ္ျခင္း
ေစာေစာေက်ာင္းျပန္လႊတ္သည့္ေန႔မ်ားသည္ မိဘဆရာအစည္းအေဝးမ်ား၊ အိမ္လည္ပတ္ျခင္း၊ႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသင္တန္းေပးျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေစာေစာေက်ာင္းျပန္လႊတ္သည့္
ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းကို နံနက္ 11:30 တြင္ ျပီးလိုက္ပါမည္။ ေစာေစာေက်ာင္းျပန္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ 
သင့္ကေလး၏ ေန႔တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳပရိုဂရမ္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ 
တက္ေရာက္ေျပာင္းလဲမႈ မရိွပါ။

အေရးေပၚအခ်က္အလက္ ေပၚလစီ
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္း သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနရာေျပာင္းျခင္းရိွပါက 
သင္၏လိပ္စာသစ္၊ အီးေမးလ္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္အား သင္၏ မိသားစုအား အားေပးသူ 
သို႔မဟုတ္ ဆရာမကို ေပးေဆာင္ရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ သင္၏အေရးေပၚဆက္သြယ္နုိင္သူ၏
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး  အေျပာင္းအလဲမ်ားရိွပါက သင္၏မိသားစုအား အားေပးသူ 
သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ဆရာမကိုလည္း ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ကေလးဖ်ားသည့္ခါ၊ 
အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္သည့္ခါ၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္ ေဘးကင္းရာသို႔ေျပာင္းေရြ႕သြားရန္
လိုအပ္လာသည့္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးမ်ားရိွလာလွ်င္ သင့္အားဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္အတြက္ 
အေရးပါပါသည္။

အတူထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင
ကၽြႏု္ပ္တို႔ပရိုဂရမ္တြင္ရိွ ကေလး၏ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မိသားစုဝင္မ်ားၾကား
အျငင္းပြားမႈတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖြက္ကူမည္မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ကေလးမ်ား
အားပရိုဂရမ္မ်ားသို႔လာလည္ပတ္ျခင္း၌ မိဘမ်ားကို အေၾကာင္းမၾကားပဲထားမည္မဟုတ္သည့္ျပ
င္ သင္ ႏွင့္ အျခားပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္နုိင္သူစာရင္းမွခ်န္လွပ္ထားသင့္ေသာသူအျဖစ္ 
Milwaukee County Family Court မွ သင္တို႔အမည္ကိုထည့္ထားသည့္ တရားဝင္ဖုိင္မူရင္းမပါပဲႏွင့္ 
မိဘမွလာပို႔လာၾကိဳသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မျငင္းဆန္နုိင္ပါ။ ဤအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိတၱဴဆြဲေပးပါမည္။ ထိုအခ်က္အလက္ကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လ်ွိဳ႕ဝွက္ဖိုင္မ်ားတြ
င္ သိမ္းဆည္းထားေပးပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေျခခံအခ်က္မ်ားကို သိထားေစဖို႔  သူတို႔အား 
ေပးဖတ္ထားေပလိမ့္မည္။

ဖံုးကြယ္ထားေသာ ေပၚလစီ
အၾကမ္းဖက္မႈကိုကာကြယ္ဖို႔ႏွင့္ ေဘးကင္းေသာနယ္ပယ္ကို ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ရာ 
မည္သို႔ေသာလက္နက္မ်ိဳးကိုမဆို Next Door၏နယ္ေျမတြင္ Next Door မွဖံုးကြယ္ပါေစ 
မဖံုးကြယ္ထားပါေစ ထိုအရာအားလံုးကို ေဆာင္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားပါသည္။ 

ေဆးလိပ္မေသာက္ရဇံုီ
Next Door ေက်ာင္းဝုိင္းေနရာတိုင္းသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္၍မရေသာေနရာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ 
အေဆာက္အအံုဥပစာၾကားမ်ား၊ ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားရိွသည့္ေနရာမ်ားတို႔တြင္ 
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။

ကေလးအခြင့္အေရး
ကေလးတိုင္း ေဘးကင္းမႈရိွရန္ အခြင့္ရိွသည္။ ကေလးမ်ားအားလံုး ေဘးကင္းသည့္ေနရာတြင္ရိွေနျပီး 
ဆက္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ားႏွင့္အနိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားမရိွေစဖို႔ Next Door မွ လိုလားပါသည္။ 
ကေလးတိုင္းတြင္ ပရိုဂရမ္တြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
မိဘမ်ားႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအပါအဝင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ သူတိ႔ုအား 
ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားျဖင့္ အနိုင္က်င့္မခံရဖို႔ သူတို႔မွာအခြင့္အေရးရိွသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ယံုၾကည္ပါသည္-
• ထုျခင္း၊ တင္ပါးကို ရုိက္ျခင္း၊ လွမ္းရုိက္ျခင္း၊ ရုိက္ျခင္း၊ ခါရမ္းျခင္း၊ ဆိတ္ျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ 

ရုိက္နက္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာနာက်င္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာက္ရြ႕ံေစေသာအရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အစာငတ္ထားျခင္၊ မနားေနခုိင္းျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းမသုံးခုိင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မကစားခုိင္းျခင္းစေသာ 
ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ား။

• အိမ္သာမေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ ကေလးမ်ားအား ဆုံးမျခင္း။
• အစားအစာမေကၽြးပဲ တည့္တည့္သိမ္းထားျခင္း။
• ရုိင္းစုိင္းေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေစာ္ကားေသာ စကား၊ ကုိယ္ခႏၶာဆုိင္ရာဒဏ္ေပးမႈျဖင့္ေျခာက္လွန္႔သည့္ 

အမ်ားျပည္သူ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းတြင္ အရွက္ခြျဲခင္းႏွင့္ စိတ္ခံစားရေစေသာ အရွက္ရေစေသာစျခင္း၊ 
ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလးငယ္အား သီးျခားထားရွိထားျခင္း။

ကေလးအားနွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္းအား 
တိုင္ၾကားျခင္း
Next Door မွခန္႔အပ္ထားေသာဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ မိမိတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
ဥပေဒႏွင့္ျပဋာန္းထားေသာ သတင္းေထာက္ကဲ့သို႔ သင္တန္းေပးထားပါသည္။ ကေလးအားျဖစ္နုိင္ေျ
ခရွိေသာအနုိင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားအားမ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းရိွလွ်င္ တရားဝင္ဆက္သြယ္တတ္ေ
အာင္သင္တန္းေပးထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ခိုင္လံုေသာမသကၤာဖြယ္ ကေလးအနုိင္က်င့္ျခငး္ 
သို႔မဟုတ္ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာေသာအခါ တိုင္ၾကားလိုလွ်င္ Bureau of Milwaukee Child 
Welfare (BMCW)၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
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က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
Head Start/Early Head Start လမ္းညႊန္မ်ားႏွွင့္ပတ္သက္ျပီး ကေလးငယ္မ်ားအားလံုး က်န္းမာျပီး 
စာသင္ယူရန္အသင့္ရိွေစဖို႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား 
လိုအပ္ပါသည္။ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ အရပ္အျမင့္၊ ကို္ယ္အေလးခ်ိန္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ အျမင္၊ အၾကား၊ 
ေဟမိဂလိုဗင္ သံဓါတ္၊ ႏွင့္ သြားဖက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈမ်ားတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား
လံုးႏွင့္ကိုက္ညီသြားေစဖို႔ Next Door သည္ သင္ႏွင့္အတူ ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

ကိုယ္ခႏၶာေဆးစစ္မႈမ်ားအား Head Start ကေလးမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္
သည္ (ဗဟုိအေျချပဳႏွင့္ အိမ္အေျချပဳ ကေလးမ်ားအားလံုး)။ Early Head Start (ဗဟိုအေျချပဳႏွင့္ 
အိမ္အေျချပဳ)ကေလးမ်ားသည္ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ (ကေလးက်န္းမာေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈ) စစ္ေဆးမႈကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္၊ အသက္ျဖင့္- 2 လ၊ 4 လ၊ 6 လ၊ 9 လ၊ 12 လ၊ 15 လ၊ 18 လ၊ 24 
လ၊ 36 လ အရြယ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ Wisconsin 
Childcare/School လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Wisconsin 
Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment Chart (EPSDT)ဇယားျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္သည္။ အကယ္၍သင့္တြင္တခုမွမရိွပါက မိသားစုအား အားေပးသည့္အထူးျပဳသူမ်ားႏွင့္ 
မိဘမ်ားအား ပညာေပးသူမ်ားမွ သင္ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာႏွင့္ သြားဖက္ဆိုင္ရာအိမ္ (ဆရာဝန္ႏွင့္ 
သြားဆရာဝန္)ကို ရွာေဖြနုိင္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ 

Next Door မွ ေဆးစစ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္အလို႔ဌာ သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏သူနာျပဳအသင္းမွ က်န္းမာေရး/သြားဖက္ဆိုင္ရာ ေဆးစစ္မႈမ်ားတြင္ 
အဖြဲ႔ဝင္ကို ဦးစားေပးလ်က္ ေဆးစစ္ရန္အတြက္ႏွင့္ ေဆးစစ္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကုိေျပာျပဖို႔ 
သင့္ကုိ အေၾကာင္းၾကားလာပါလိမ့္မည္။ ထြက္ရိွလာေသာ ေဆးစစ္ျခင္းအေျဖမ်ားကို သင္ႏွင့္လည္း 
မွ်ေဝေပးသြားပါမည္။ 

သင့္ကေလးတြင္ ဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ပန္းနာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနတစ္စံုတစ္
ရာမ်ိဳးရိွပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်က္ခ်င္းသတိေပးေပးပါ။

ဖ်ားနာေသာကေလးငယ္အတြက္ ေပၚလစီ
ဗဟုိအေျချပဳ ပရိုဂရမ္
ကေလးေရာက္လာသည့္အခါ တစ္ရက္လံုး ကေလး၏အမ်ားသို႔မဟုတ္ အနာတရႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳသြားမည္။ 
လိုအပ္ပါက ကေလး၏အပူခ်ိန္ကိုလည္း တိုင္းယူသြားမည္။ သင့္ကေလး ဖ်ားလာပါက 
သင့္ကေလး၏ဆရာမမွ သင့္ကုိ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ ကူးစက္နုိင္ေသာေရာဂါသို႔မဟုတ္ 
အဖ်ားေၾကာင့္ ကေလးကို ဖယ္ထုတ္ထားရန္ DCF 251 Licensing Regulations for 
Group Child Careတြင္ ျပထားေသာလမ္းညႊန္မ်ားအတိုင္း Next Door မွ လုပ္ေဆာင္သည္။ 
အေသးအမႊားဖ်ားေသာကေလးမ်ားကုိ ျပဳစုရန္အတြက္ Next Door မွ လိုင္စင္မရထားပါ။ သင့္
ကေလးသည္ေက်ာင္းတြင္အလြန္ဖ်ားလာပါက သင့္ကိုေခၚျပီး ဖုန္းေခၚျပီးေနာက္တစ္နာရီၾကာအ
တြင္း သူ႔/သူမကို လာေခၚနုိင္မနုိင္ကိုေမးပါမည္။ သင့္ကိုေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္တြင္ အျခားသူမ်ားကို
အဖ်ားမကူးေစဖို႔ရန္ သင့္ကေလးကုိ သီးသန္႔ထားထားနုိင္ေပလိမ့္မည္။ ဆရာဝန္၏ညႊန္ခ်က္အရ 
သင့္ကေလးကုိ ဗဟိုဌာနသို႔ ျပန္ပို႔ရန္လိုအပ္လွ်င္ သူ႔/သူမကို ေခၚေဆာင္သြားသည့္အခါ သင့္ကုိ 
အသိေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလးသည္ အတန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အလြန္ဖ်ားေနပါက 
သို႔မဟုတ္ ေရာဂါျဖင့္ကူးစက္နုိင္မႈရိွပါက သင့္ကေလးငယ္ကုိအိမ္မွာထားျပီး ေက်ာင္းကို 
အသိေပးေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ 

အိမ္အေျချပဳ ပရိုဂရမ္
အကယ္၍ သင္သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးသည္ အိမ္သို႔လည္ပတ္ျခင္းကာလ၌ ဖ်ားနာပါက 
သင္သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးျပန္ေနေကာင္းလာသည့္ခါ ေတြ႔ရန္အခ်ိန္ကိုျပန္ဆြဲနုိင္ဖို႔ရန္ 
သင္၏မိဘပညာေပးသူကို အသိေပးေပးပါ။
ခ်န္လွပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ မပါဝင္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမ်ား-
• အဖ်ား (101º သို႔မဟုတ္ ပုိျမွင့္ေသာ) ႏွင့္ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား 

(လည္ေခ်ာင္းနာ၊ ယားနာ၊ ေအာ့အန္၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ)။
• ကေလးငယ္သည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္အဖ်ားေၾကာင့္အဆင္မေျပသည္ကုိ ဝန္ထမ္းႏွင့္/

သုိ႔မဟုတ္ မိဘမွ သုံးသပ္မိျခင္း။
• ဝန္ထမ္းမွ ထုိကေလးငယ္အားပုိမုိျပဳစုရျခင္းေၾကာင့္ အျခားကေလးမ်ားကုိဂရုစုိက္ဖုိ႔အခက္ေတြ႔လာေ

သာ အဖ်ား။
• ကူးစက္တတ္ေသာအရာမဟုတ္ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း ႏွစ္ၾကိမ္သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိအန္ျခင္း။ 

• အစာေျပာင္းစားျခင္းႏွင့္မဆုိင္ပဲ သာမာန္အေျခအေနထက္ မစင္ ႏွစ္တုံး သုိ႔မဟုတ္ 
ထုိထက္ပုိဝမ္းသြားျခင္း။

• ေဘာင္းဘီတုိတြင္မစင္ပါမလာေသာ ေဘာင္းဘီတုိဝတ္ထားေသာကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အိမ္သာမသုံးတတ္ေသးေသာကေလးမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ျခင္းျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ဖယ္ထုတ္ထားရန္လုိအပ္သည့္ အထူးအေျခအေနမ်ားမွာ-

 o အစာအဆိပ္သင့္ေစေသာပုိး
 o ဝမ္းပ်က္ျခင္းမွကူးေသာ အဆိပ္အေသာက္
 o Shigella ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ
 o အတုိင္းအခ်င့္စားႏႈန္းေျပာင္းျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မစင္မာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ 

 အရာမဟုတ္ေသာ ေသြး သုိ႔မဟုတ္ ႏွာရည္။
• အျခားစုိးရိမ္စရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ ျပည္ပါေသာမ်က္လုံးနီျခင္း၊ 

အနာစက္ျဖစ္ျခင္း၊ အေရျပားေပြး၊ ယားယံျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကုိကူးစက္ေစနိုင္ေသာအဖ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါတုိ႔ ပါဝင္သည္။

ဖယ္ထုတ္ထားရန္အေၾကာင္းမခိုင္လံုေသာအဖ်ားဥပမာမ်ားမွာ- အေအးမိျခင္း၊ နာရည္ယိုျခင္း၊ 
နားရြက္တြင္းနာျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာစာရြက္စာတမ္းကိုေပးလာသည့္အခါ 
ဆရာဝန္မွေဆးကုသေပးေသာမည္သည့္အဖ်ားမဆို စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

မေတာ္တဆ သို႔မဟုတ္ အခင္းမ်ား
ေဘးတံခါး၌ သင့္ကေလးသည္ ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာရရိွပါက သင့္ကေလးဆရာမမွ သင့္ကုိဖုန္းျ
ဖင့္ခ်က္ခ်င္းအသိေပးလာပါလိမ့္မည္။ ဒဏ္ရာအေသးအမႊားမ်ားျဖစ္ေသာ နဲနဲျခစ္မိျခင္းမ်ိဳးအတြက္ 
သင့္ကေလး၏ဆရာမသည္ သူ႔ကိုလာၾကိဳရန္ ေခၚဆိုအသိေပးပါလိမ့္မည္။ အနာတရမ်ားအားလံုးကို 
အခင္းမွတ္တမ္း(Incident Report)တြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းထားပါလိမ့္မည္။ 
အခင္းမွတ္တမ္းမိတၱဴကို သင့္အားေပးထားပါမည္။ 

ၾကက္ေျခနီကုသမႈ (ဆပ္ျပာ၊ေရျဖင့္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေရခဲျဖင့္အုပ္ေပးျခင္း)ထက္ပိုလိုအပ္သည့္ 
ေဆးကုသဖို႔သြားရန္လိုအပ္ေသာကေလးမ်ားအားလံုးကုိ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ကေလးေဆးရံုသို႔ 
ပို႔ေဆာင္သြားပါမည္။ ဤသို႔အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သင့္ကုိခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားလာပါလိမ့္မည္။ 
ပို၍ရင္းႏွီးေသာဝန္ထမ္းမွ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ေဆးရံုသို႔လိုက္ပါစီးသြားမည္ျဖစ္ျပီး 
သင္ေရာက္လာသည္အထိ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ရိွျပီးေစာင့္ေနေပးပါမည္။ 
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ေဆးကုသျခင္း ေပၚလစီ
ကေလးငယ္မ်ားေက်ာင္းတြင္ေနစဥ္တြင္ ရံဖန္ရံခါ ေဆးကုသမႈၾကီးၾကပ္ေပးရန္ 
လိုအပ္ေသာကေလးမ်ားရိွပါသည္။ ဆရာဝန္မွကေလးအား တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ႏွစ္ၾကိမ္ 
ေဆးဝါးကုရန္ညႊန္ၾကားပါက ေဆးကုသမႈကို အိမ္တြင္ခံယူရန္ ပိုေကာင္းေပမည္။ 

ေဆးကုသမႈခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္ကို မိဘႏွင့္ ဆရာဝန္/ညႊန္ၾကားဆရာဝန္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ လက္မွတ္ထိုးျပီး 
ျပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အသစ္ေသာေဆးကုသမႈခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္သည္ ေနာက္ေ
ဆးကုသမႈအသစ္တစ္ခုျပန္မစခင္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈအမိန္႔မ်ားေျပာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ 
ထိုေဖာင္အသစ္ကို တင္ျပရပါမည္။ 

ဆရာဝန္ေဆးညႊန္းျဖင့္မဟုတ္ေသာေရတိုအတြက္ျဖစ္ေသာ (ဥပမာ- ရက္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ကုိက္
ခဲသက္သာေစေသာေဆးကုသျခင္း)ေဆးကုသမႈရယူျခင္းမ်ားသည္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားထားေသာေ
ဆးကုသမႈခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုေဖာင္တြင္ မိဘႏွင့္ ကေလးအားေဆးကုသေပးသူ 
သို႔မဟုတ္ Next Door ၏သူနာျပဳတို႔မွ လက္မွတ္ပါရပါမည္။ 

ေဆးဝါးသည္ သူ၏ပင္မ ဗူးအထုပ္ထဲတြင္သာရိွရမည္။ Next Door ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖင့္သြားေနေသာ
ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးအား ေက်ာ္ပိုးအိတ္ျဖင့္ ပို႔မလာပါႏွင့္။ ေဆးဝါးကိုလူငယ္တစ္ေယာက္ 
ေယာက္ျဖင့္ ေက်ာင္းသို႔လာပို႔ခိုင္းပါ။ ေဆးဝါးကို သင့္ကေလး၏လြယ္အိတ္ သို႔မဟုတ္ 
အဝတ္စအိတ္ထဲတြင္ ခ်န္မထားပါႏွင့္။ 

သင့္ကေလးအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေဆးအတင္းေသာက္ခိုင္းလို႔မရပါ။ သင့္ကေလးမွ 
သူတို႔၏ေဆးကိုေသာက္ရန္ ျငင္းဆန္/ပယ္ဖ်က္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးျပႆနာရိွေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သင့္ကိုအသိေပးပါလိမ့္မည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား
ဗဟုိအေျချပဳႏွင့္ အိမ္အေျချပဳ ပရိုဂရမ္ႏွစ္ခုလံုးမွကေလးမ်ားစာရင္းသြင္းျပီး 45 ရက္အတြင္းတြင္ 
ကေလးမ်ားအား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈကို Next Door မွ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရမည္။ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈကိရိယာအတြက္ Ages and Stages Questionnaire (ASQ3) ကို၄င္း၊ 
အျပဳအမူဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈကိရိယာအတြက္ the Ages and Stages Questionnaire Social 
Emotional (ASQ SE) ကို၄င္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သံုးပါသည္။ 

အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
မသန္မစြမ္းျဖစ္ေသာကေလးမ်ားႏွင့္သူတို႔၏မိသားစုမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ Next Doorမွ 
ဝန္ခံကတိျပဳပါသည္။ ဤပရိုဂရမ္တြင္ပါဝင္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ားအားလံုးသည္ 
အထူးလိုအပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္းမႈကို ေရွးရႈမထားပဲ ေလးစားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွျဖင့္ 
ဆက္ဆံခံရပါမည္။ အကယ္၍ 

သင့္ကေလးမွ အထူးပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ရရိွထားျပီဆိုပါက သင္၏ Family Advocate 
အထူးျပဳသူ၊ မိဘပညာေပးသူ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ဆရာမကို သတင္းၾကားေပးပါ။ သင္၏ 
Individual Family Service Plan (IFSP) မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ Individualized Education Plan 
(IEP)မိတၱဴကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ကေလးဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္စရာ 
သင့္မွာရိွပါက သင့္ကေလးဆရာမ သို႔မဟုတ္ မိသားစုကိုေထာက္ပံ့ကူညီသည့္အသင္းထံမွ 
အပိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုနုိင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးမွ အပိုအေထာက္အကူလိုအပ္ပါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္း
မာေရးအတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ အထူးပညာေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ပါဝင္သည့္ 
အတတ္ပညာဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ရေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင္ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 
Next Door မွ တစ္ဦးခ်င္းစီပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သည့္ကေလးတိုင္းကို ျဖည့္စြမ္းေပးဖို႔ 
ၾကိဳးပမ္းပါသည္။ ထိုကေလးမ်ားမွာ Birth to Three ပရိုဂရမ္မွတစ္ဆင့္ Individual Family 
Service Plan (IFSP)ျဖင့္ Early Head Start ကို ဝင္ေရာက္ေသာကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ ကေလး 
တစ္ဦးျခင္းႏွင့္ အေယာက္တိုင္း မိမိတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရနုိင္ဖို႔မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္
သည္။

မိသားစု ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ
သင့္ကေလး၏ပညာေရးတြင္ ပါဝင္လာျခင္းသည္ သင္၏ကေလး၊ သူ၏အျပဳအမူ၊ႏွင့္ သင့္အတြက္ 
အက်ိဳးရိွပါမည္! ေက်ာင္းကာလတစ္ေလ်ာက္ မိသားစုပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားအ
မ်ိဳးမ်ိဳးကို  Next Door မွ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ စာေပညမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ Walk for 
Childrenကဲ့သို႔ေသာ ေအဂ်မ္စီျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ႏွင့္ ကြင္းဆင္းျဖစ္စဥ္မ်ား အစရိွေသာ Black History၊ 
Week of the Young Child လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အဆံုး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတို႔ 
ပါဝင္သည္။ 

မိဘမ်ား ကနဦးေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း
Next Door ပရိုဂရမ္သို႔ သင့္ကေလး၏ပထမဆံုးလာတက္သည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ျခင္းမတိုင္မီ  
သင့္ကို ကနဦးႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈေပးျပီး သင့္ကေလး သင့္မိသားစုႏွင့္ ပရိုဂရမ္တြင္ 
လည္ပတ္ရန္အခြင့္ကိုလည္း ေပးထားပါသည္။ 

အိမ္သို႔လည္ပတ္ျခင္းမ်ား
ဗဟုိအေျချပဳ ပရိုဂရမ္
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္းတြင္ အိမ္သို႔လည္ပတ္မႈကို ႏွစ္ၾကိမ္ အခ်ိန္ဇယားထည့္သြားပါမည္။ 
အိမ္သို႔လည္ပတ္ျခင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္အိမ္ေနရာမ်ားၾကားဆက္သြယ္ျခင္းျပဳသည့္ခါ 
ေကာင္းေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးပါသည္။ ထိုအရာျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အျပန္
အလွန္ရင္းႏီွးသိကၽြမ္းၾကရန္အခြင့္ေပးသည္မက ဝန္ထမ္းအတြက္လည္း မိသားစု၏အင္အားမ်ား၊ 
စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအာရံုျပဳ သတိထားမိေစပါသည္။ 
မိဘမ်ားအတြက္လည္း သူတို႔ကေလး၏တိုးတက္မႈကိုလည္း ေလ့လာနုိင္ပါမည္။ 
မိဘႏွစ္ပါးလံုးကုိ အိမ္သုိ႔လည္ပတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖို႔ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 
မိဘမတူၾကေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ ျခားနားေသာ အိမ္သို႔လည္ပတ္ျခင္းမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ျပင္ဆင္ေပးပါမည္။ 

အိမ္အေျချပဳ ပရိုဂရမ္
အိမ္အေျချပဳပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ပါေသာကေလးမ်ားအတြက္ မိဘပညာေပးသူမ်ား (PE)
မွ အပတ္စဥ္ မိနစ္ 90 ၾကာေသာအိမ္သို႔လည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ျပဳေပးသြားပါမည္။ ဤသို႔ျပဳျခင္းမွာ မိ
သားစုမွလိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရိွပါက ကူညီနိုင္ဖို႔ႏွင့္ ကေလး၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 
ျပည့္စံုေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ မိဘမ်ားကို ကူညီေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။ 

မိဘဆရာ အစည္းအေဝးမ်ား
မိဘဆရာအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ကေလးတစ္ဦးစီ၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ၾကီးထြားမႈအခြင့္အေရးမ်ားကုိ တိုင္ပင္နုိင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ 
ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိဘဆရာအစည္းအေဝး အနည္းဆံုး ႏွစ္ၾကိမ္ 
သင္တက္ရေပမည္။ မိဘမတူေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ ပူးတြဲအစည္းအေဝးကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ တြန္းအားေပးလိုပါသည္။ အကယ္၍ လိုလားခ်က္ျခားနားမႈရိွလွွ်င္ ျခားနားေသာ 
အစည္းအေဝးႏွစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခ်ိန္ဇယားဆြဲခ်ေပးပါမည္။ 
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လုပ္အားေပးျခင္း 
Next Door၏မူရင္းေထာက္ပံ့ေငြသည္ Head Start ႏွင့္ Early Head Start မွတစ္ဆင့္ 
ဖယ္ဒရယ္အစုိးရထံမွ တိုက္ရိုက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပရိုဂရမ္ကိုလည္ပတ္ရန္လိုအပ္ေ
သာေထာက္ပံ့ေငြကို အစိုးရမွ 80% ေပးပါသည္။ အျခား 20%ကို ပုဂၢလိကအလွဴအဒါန္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ပရိုဂရမ္အတြက္သံုးနုိင္သည့္  ရက္ေရာေသာ အခ်ိန္၊ေနရာ၊ ပစၥည္းအလွဴမ်ားတို႔ျဖင့္ Next 
Doorမွ ရံပံုေငြရွာပါသည္။ အတန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းနယ္ပယ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ 
လုပ္အားေပးေသာနာရီအားလံုးသည္ ေဒၚလာပမာဏႏွင့္ ကိုက္ညီလွပါသည္။ ပရိုဂရမ္တြင္ 
မိဘမ်ားအားလံုး ပါဝင္ေပးၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တြန္းအားေပးလိုပါသည္။

ဗဟုိအေျချပဳ ပရိုဂရမ္
အပတ္စဥ္အတန္းမွမိမိကေလးသင္ယူလာေသာအရာကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သင့္
ကေလးႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ဗုဒၶဟူးေန႔ဖိုင္တြဲမ်ားကို မိဘမ်ားမွ လက္ခံရရိွသြားပါမည္။ 
ထို႔ျပင္ သင့္ကေလး၏တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ သင္ရိုးအစီအစဥ္၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ICP)ကိုလည္း 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း 
ထည့္သြင္းထားပါမည္။ အတန္း သုိ႔မဟုတ္ ပရိုဂရမ္တြင္ သင္လုပ္အားေပးနုိင္ဖို႔အခြင့္အေရးလည္း 
ရိွပါမည္။ 

အိမ္အေျချပဳ ပရိုဂရမ္
မိဘပညာေပးသူမ်ားမွ သင္ႏွင့္သင္၏မိဘပညာေပးသူတို႔အတူေဖာ္ထုတ္ထားေသာ သင့္ကေလးကို 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ပန္းတိုင္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးေသာ အပတ္စဥ္အိမ္စာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
သင့္ထံတြင္ ခ်န္ေပးထားပါမည္။ 

ပရိုဂရမ္ ထိန္းခ်ဳပ္ပံု
မိဘမ်ားသည္ မိဘေကာ္မတီႏွင့္ ေပၚလစီေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ပါဝင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
မိမိကေလးတို႔၏ေက်ာင္းႏွင့္ ပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈကို ဆံုးျဖတ္သည့္အခါပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးဖို႔ 
တြန္းအားေပးလိုပါသည္။ ေပၚလစီေကာင္စီႏွင့္ မိဘေကာ္မတီအစည္းအေဝးသည္ လစဥ္ရိွပါသည္။ 
ေပၚလစီေကာင္စီမွ မိဘမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေပၚလစီေကာင္စီဝင္မ်ားမွ 
ပရိုဂရမ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပရိုဂရမ္ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းစနစ္မ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပရိုဂရ
မ္၏ပန္းတိုင္မ်ားတို႔တြင္ တုိင္ပင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း အတူလုပ္ေဆာင္ျပီး ကေလးမ်ားႏွင့္မိ
သားစုမ်ားကိုေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတိုးတက္ေစဖို႔ အတူလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ေက်ာ
င္းစာရင္းသြင္းလိုက္ေသာကေလးမ်ား၏မိခင္မ်ားအားလံုးသည္ အဖြဲ႔ဝင္ေလ်ာက္စရာမလိုပဲ 
မိဘေကာ္မတီ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ မိဘေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကုိ 
လစဥ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အစည္းအေဝး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိဘမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္လိုအ
ပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈပိုင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မိဘဘမ်ားမွ ပါဝင္ကူညီေပး
နုိင္ေသာအခြင့္အေရးကိုရရိွရန္ ျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးေသာပရိုဂရမ္ေနာက္ဆံုးအခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ မိသားစုဝင္အားလံုးကို လာေရာက္တက္ေရာက္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 
ျပဳလုပ္ရာေနရာတစ္ခုစီတြင္ မိဘေကာ္မတီတစ္ခုစီရိွသည္။ အိမ္အေျချပဳပရိုဂရမ္မ်ားမွာလည္း 
မိဘေကာ္မတီမ်ားရိွသည္။ 

မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
မိသားစုတစ္စုစီတိုင္းတြင္ Family Advocate Specialist (FAS) တစ္ဦးစီ ခန္႔အပ္ေပးထားပါသည္။ 
မိသားစုမွ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္ဖို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္အခါတြင္ 
မိသားစုမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္ FAS မွ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသည္။ မိသားစုေထာက္ပံ့မႈ၏အေျခခံအဓိ
ကထားခ်က္မွာ သင္ႏွင့္သင့္ကေလးၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ကူညီရန္၊ သင့္ကေလးငယ္၏က်န္းမာေရး၊ 
စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ႏွင့္ အေစာပိုင္းသင္ယူမႈတြင္ ထၾကြစြာပါဝင္ေစရန္၊ ႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ကေလး 
ပန္းတိုင္မ်ားျပီးျပည့္စံုေအာင္ မိသားစုအားကူညီရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ Family Support အသင္းမွ တစ္ဦး
ခ်င္းအလိုက္ဂရုျပဳျခင္းကိုေပးပါသည္။ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ-

1. Family Partnership Agreement (FPA)ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ မိသားစုမ်ားကို ကူညီသည္။
2. မိသားစု၏အင္အားမ်ားႏွင့္ ထုတ္ထားေသာပန္းတုိင္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။
3. အသုိင္းအဝိုင္းမွအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြသည္။
4. သင့္မိသားစု၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ရွာေဖြေပးသည္။

လုပ္အားေပးေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင္၏ Family Advocate 
Specialist သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ဆရာမကို သင္ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။

အတြင္းေရးအတြင္းဝန္
သင့္ကေလးႏွင့္မိသားစု၏အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို Next Door မွ စုေဆာင္းပါသည္။ 
ဤအခ်က္မ်ားကို သင့္မိသားစု၏တစ္ဦးခ်င္းစီ၌လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔တြင္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ သင့္ကေလးႏွင့္မိသားစု၏အခ်က္အလက္
မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္သိမ္းထားေပးျပီး သင္ႏွင့္သင့္ကေလးကိစၥရပ္တြင္ပါဝင္ေသာသူႏွင့္သာ 
တိုက္ရိုက္မွ်ေဝေပးပါသည္။ သင့္ကေလး/မိသားစု၏မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သင္ၾကည့္လိုလွ်င္ သင့္ 
Family Advocate Specialist ကို ေတြ႔ဆံုေပးပါ။ သင့္မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Next Doorမွ 
ျပင္ပေအဂ်င္စီအား သူတို႔၏ေရးသားထုတ္ျပန္ခြင့္စာမပါပဲ သူတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 

အျခားအေရးၾကီးအခ်က္အလက္မ်ား

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား
Next Door သည္ သင့္ကေလး၏တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္သင္ယူေလ့လာမႈကို အစီအစဥ္ဆြဲေပးနုိင္ရန္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္ရိုးမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္စက္ကိရိယာမ်ားကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ 
Wisconsin Model Early Learning Standards (WMELS) ႏွင့္ the  Early Learning 
Outcomes Framework (ELOF)တို႔၏ ျပဋာန္းထားခ်က္ထဲမွ ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ဆက္စပ္ျပီး 
သင့္ကေလးတတ္ကၽြမ္းမႈကိုရနုိင္ေသာ သင္ရိုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဗဟုိ
အေျချပဳပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ သံုးထားေသာ အေျခခံသင္ရိုးမ်ားမွာ- အၾကိဳေက်ာင္းစနစ္၊ 
ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၊ လမ္းေလ်ာက္တတ္စကေလးမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ား 
အတြက္ ဆန္းသစ္ေသာသင္ရိုးတို႔ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Head Start အတန္းမ်ားတြင္ 
ဒုတိယအဆင့္ကို အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခခံအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္မွာ 
TeachingStartegiesGold (TSG) ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ K4 အတန္းမ်ားကိုလည္း Phonological 
Awareness Literacy Screening (PALS)စနစ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈျပဳပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ K5 ဝန္ထမ္းမွ Reading Streetဟုေခၚေသာ ဘာသာစကား ပညာရပ္သင္ရိုးကို 
အက်ိဳးရိွရိွအသံုးခ်သည္။ Reading Streetသည္ သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ား၏အဓိကအေၾ
ကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပါသည္။ Charter School အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခခံသခ်ၤာသင္ရိုး
မွာ Every Day Mathematics ျဖစ္သည္။ သင္ရိုးႏွစ္ခုလံုးသည္ Common Core State Standard 
စံႏႈန္းမ်ားကို အေထာက္အကူေပးသည္။ 

ကေလးမ်ားသည္ STARႏွင့္အတူ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္တြင္ သံုးၾကိမ္ထိ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ 
ခံရပါမည္။ 
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ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ထုိအရာက ကေလးမ်ားအတြက္အေရးၾကီးပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ တက္စကေလးမ်ား 
ထၾကြစြာကစားျခင္းမွတစ္ဆင့္ မိမိတုိ႔၏ၾကြက္သားၾကီးေစဖုိ႔အခြင့္အလမ္းကုိ ရရွိေစဖုိ႔ျဖစ္သည္။ 
အတန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားျပင္ပတြင္ကစားနုိင္ဖုိ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းခန္းကုိသုံးဖုိ႔အခြင့္အလမ္း
မ်ား ရဖုိ႔အတြက္ ေရးဆြထဲားသည့္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ခ်ေပးပါမည္။ ကေလးမ်ားအားလုံးသည္ 
ေန႔စဥ္ အျပင္သြားျခင္းလႈပ္ရွားမႈရွိေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ကေလးမ်ားကုိ ဥတုအလုိက္ 
အဝတ္အစားေကာင္းစြာဝတ္ဆင္ေပးရမည္။ Wisconsin Childcare License (DCF 251) 
အရ ကေလးမ်ားအားလုံးသည္ ရာသီဥတုမဆုိးရြားလွွ်င္ အျပင္ထြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
ဆုိးရြားေသာရာသီဥတုဆုိသည္မွာ မုန္တုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာရာသီဥတု ေအာက္ပါအစရွိေသာအရာ-
• မုိးၾကီးျခင္း
• 90 ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထက္ျမင့္ေသာ အပူခ်ိန္
• 0 ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ရွိေသာ ေလေအးဓါတ္ သုိ႔မဟုတ္ 2ႏွစ္ေအာက္ သုိ႔မဟုတ္ 2ႏွစ္ေက်ာ္ ကေလးမ်ား 
• 20 ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ရွိေသာ ေလေအးဓါတ္ သုိ႔မဟုတ္ 2ႏွစ္ေအာက္ကေလး
• မိဘမွ မိမိတုိ႔၏ကေလးအား အျပင္မထြက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ ဆရာဝန္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ပါရမည္။

ကစားရန္အတြက္ဝတ္စံုမ်ား
သင္၏ကေလးအား ေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္သုိ႔လည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ သင္ယူကစားနိုင္ဖုိ႔ ဝတ္စားသင္ေပးပါ။ 
ေရာင္စုံေဆး၊ ေရ စေသာပစၥည္းမ်ားကစားျခင္းအျပင္ အစားဖိတ္ျခင္းတုိ႔မွ ေပက်ံနိုင္တာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းစာသင္သည့္အေတာအတြင္းတြင္ ကေလးအားအဝတ္အစားေျပာင္းေပးရန္ လုိအပ္ေပမည္။ 
သင့္ကေလး၏ကုိယ္ပုိင္ေသတၱာခန္းေသးတြင္ အခိ်န္ျပည့္ အဝတ္ (ရွပ္အကၤ် ီမ်ား၊ ေဘာင္းဘီမ်ား၊ 
အတြင္းခံႏွင့္ေျခအိတ္မ်ား)မ်ားကုိ လည္ေပးနိုင္ဖုိ႔ ပုိ႔ထားေပးပါ။ အဝတ္အစားသည္ သင့္ကေလးအမည္ႏွင့္ 
ရွင္းလင္းစြာ နာမည္တပ္ထားသင့္သည္။ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ဥတုႏွင့္အရြယ္အစားေျပာင္းလဲမႈကုိ 
ၾကည့္လ်က္ အဝတ္အစားမ်ားကို စစ္ေဆးဖုိ႔ သင့္အားကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သတိေပးပါ့မည္။ 

အိပ္စက္ျခင္း/ အနားယူျခင္းကာလမ်ား
မနက္ပ္ုိင္းကစားျပီးသင္ယူျပီးေနာက္ ကေလးမ်ားအားလုံး အနားယူရန္လုိအပ္သည္။ ေန႔လည္စာျပီးေနာက္ 
တေန႔လုံး/ေက်ာင္းတက္ေန႔တြင္တက္ေနေသာကေလးမ်ားကုိ တိတ္ဆိပ္ခ်ိန္ဟူ၍ ေပးထားပါမည္။ 
အနားယူခ်ိန္သည္ သင့္ကေလး၏အသက္ႏွင့္ အတန္းတက္အဆင့္ေပၚ မူတည္ပါမည္။ 
မိနစ္ 30 ၾကာျပီးေနာက္ မအိပ္ေတာ့သည့္ကေလးမ်ားသည္ သူတုိ႔အတန္းေဖာ္ ႏိႈးသည္အထိ ထျပီး 
ဆိတ္ျငိမ္ေသာလႈပ္ရွားမႈကုိ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေပမည္။ ႏူးည့ံညင္္သာသည့္သီိခ်င္းကုိ ဖြင့္ေပးနိုင္ျပီး ဆရာမမ်ားမွ 
ကေလးမ်ားေဘးနားထုိင္ျပီး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာကို ပြတ္သပ္ျပီး အိပ္ေမာက်ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
သင့္ကေလးတြင္ နာမည္တပ္ျပီး အပတ္စဥ္ေလွ်ာ္ေဆးရည္ျဖင့္ေလွ်ာ္ေပးေသာ ကုိယ္ပုိင္ကေလးအိပ္ကုတင္/
ဖ်ာတုိ႔ကုိ ထားရွိေပးပါမည္။ အခင္းႏွင့္ေစာင္မ်ားကုိ အနည္းဆုံးတစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ 
သန္႔စင္ေလွ်ာ္ဖြတ္ထားေပးသည္။ တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကုိ အကာပါကုတင္တစ္ခုစီ ေပးထားပါမည္။ 
ေမြးကင္းစႏွင့္ လမ္းေလ်ာက္တတ္စကေလး၏မိဘမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အိပ္စက္ျခင္းအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ပတ္သက္ျ
ပီး သင္တုိ႔ကေလး၏အတန္းတြင္ ေတြ႔နိုင္ပါမည္။ 

ေမြးကင္းစကေလး၏ရုတ္တရက္ေသဆံုးျခင္း  
ေရာဂါလကၡဏာ ေပၚလစီ
ေမြးကင္းစကေလး၏ရုတ္တရက္ေသဆံုးျခင္းေရာဂါလကၡဏာ (SIDS)ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အသက္ 
12လေအာက္ကေလးမ်ားအား အိပ္ေမာက်ေအာင္ သူတို႔၏ေက်ာဖက္ျဖင့္ ထားအိပ္ေပးပါမည္။ 
အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ အိပ္စက္ျခင္းပံုစံေျပာင္းလဲေပးရန္လိုအပ္ပါက သင့္ကေလး၏က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူထံမွ ေရးသားပါခြင့္ျပဳစာအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပးထားရမည္။ 

အစာအာဟာရတိုုက္ေကၽြးျခင္း
ကေလးမ်ားသည္ မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ႏွင့္ မြန္းလႊဲအဆာေျပမုန္႔မ်ား စားသံုးရပါမည္။ 
ေန႔တစ္ပိုင္းတြင္းတြင္ ကေလးမ်ား မနက္စာႏွင့္ ေန႔လည္စာ သို႔မဟုတ္ ေန႔လည္စာနွင့္ 
အဆာေျပမုန္႔ကို စားပါမည္။ ေက်ာင္းတက္ျပီး ညေန4:30 ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အျခားအပိုအဆာေျပမုန္႔ကို ရရိွပါမည္။ စားစရာမီႏ်ဴးမ်ားကုိ သင့္ကေလး၏အတန္းတြင္း မိဘအ
တြက္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ဆုိင္းဘုတ္တြင္ မိဘမ်ားအတြက္ တင္ျပထားေပးပါသည္။ အကယ္၍ 
မီန်ဴးအား အိမ္သို႔ပို႔ခိုင္းေစလိုပါက သင့္ကေလး၏ဆရာမအား ေတာင္းဆိုေပးပါ။
အကယ္၍ သင့္ကေလး အတိုင္းအခ်င့္ျဖင့္စားရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါက သင့္ကေလး၏ဆရာမ 
သို႔မဟုတ္ သင္၏ Family Advocate အား အသိေပးေပးပါ။ အစာ အစားထုိးျခင္းကုိ 
ျပင္ဆင္ေပးပါမည္။ အတန္းတစ္တန္းစီတိုင္းတြင္ Food Allergy စာရင္းတစ္ခုစီ 
ထားရိွေပးထားပါသည္။ 

အိမ္အေျချပဳ
Next Door အိမ္အေျချပဳပရိုဂရမ္မ်ားမွ ႏွီးေႏွာဆက္ဆံသည့္အေတာအတြင္းတြင္ စားစရာမ်ား 
ခ်ေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင္သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးက အထူးအစာအာဟာရစားရန္ရိွပါက သင္၏ 
မိဘပညာေပးသူအား အသိေပးေပးပါ။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွေစျခင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
ဖယ္ဒရယ္လူထုအခြင့္အေရးဥပေဒ ႏွင့္ U.S. စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဌာန (USDA)  အရ လူထုအခြင့္
အေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥး္မ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ား၊ USDA၊ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရံုးမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ 
ႏွင့္ USDA ပရိုဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ 
လူမ်ိဳးစု၊ အသားအေရာင္၊ မူလနုိင္ငံသား၊ လိဒ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္၊ သို႔မဟုတ္ 
ရန္တုန္႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္းတို႔ေပၚအေျခခံလ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ 
တားျမစ္ထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မည္သည့္ပရိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ 
လူထုအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ USDAမွ လုပ္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာေၾကာင့္ျ
ဖစ္သည္။ 

ပရုိုဂရမ္သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ တျခားနည္းလမ္း(ဥပမာ- မ်က္မျမင္စာ၊ စာလံုးၾကီးမိတၱဴစာ၊ 
အသံေခြ၊ အေမရိကန္သေကၤတဘာသာစကား စသျဖင့္)ျဖင့္ ဖတ္ရႈတ္၊ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ေသာ 
မသန္စြမ္းသည့္သူမ်ားသည္ အက်ိဳးလမ္းအတြက္ မိမိတို႔ေလ်ာက္ေသာ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသ)ကို ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ မ်က္မျမင္၊ အၾကားအားနည္းသူ သို႔မဟုတ္ 
အေျပာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားသည္ Federal Relay Service ၏(800) 877-8339 ေခၚျခင္းမွတစ္ဆင့္ 
USDA ကို ဆက္သြယ္နုိင္ေပမည္။ 

ထို႔ျပင္ ပရိုဂရမ္အခ်က္အလက္အား အဂၤလိပ္ဘာသာတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ 
အျခားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္လည္း ရရိွနုိင္ပါသည္။

ပရိုဂရမ္မွခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚတိုင္ၾကားနုိင္ဖို႔ USDA Program Discrimination Complaint 
ေဖာင္ (AD-3027) အား ေအာက္ပါေပးထားေသာ အြန္လိုင္းလင့္ခ္ သို႔မဟုတ္ USDAရံုးတြင္ ရွာေဖြျပီး 
ျဖည့္စြက္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ USDA ရံုး သို႔မဟုတ္ USDAထံ ေဖာင္တြင္ေတာင္းဆိုထားေသာ 
အခ်က္အလက္အားလံုးကို ထည့္ပါျပီး စာေရးပို႔နုိင္ပါတယ္-
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html  တိုင္ၾကားေဖာင္မိတၱဴကို 
ေတာင္းဆိုလိုလွ်င္ (866) 632-9992 သို႔ ေခၚဆိုေပးပါ။ သင္၏ျဖည့္စြက္ျပီးေသာေဖာင္အား 
သို႔မဟုတ္ စာအား USDAထံ ေအာက္ပါစနစ္ျဖင့္ တင္ျပနုိင္ပါတယ္-

(1) ေမးပို႔ျခင္း-
U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2) ဖက္စ္- (202) 690-7442 သုိ႔မဟုတ္

(3) အီးေမးလ္- program.intake@usda.gov

ဤအသင္းအဖြဲ႔သည္ တန္းတူအခြင့္အလမ္းကိုေပးေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။
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ေမြးကင္းစကေလး၏အစားအစာမ်ား
Next Door သည္ ရင္းႏွီးစြာႏို႔တိုက္ေကၽြးသည့္ပရိုဂရမ္ျဖစ္သည္။ မိခင္တို႔၏ကေလးအားျပဳစုနုိင္ဖို႔ 
မိခင္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Capitol Drive  ႏွင့္29th Street  ေနရာမ်ားတြင္ ႏို႔ရည္လိုက္ျခင္းကို 
အသံုးျပဳေပးဖို႔ တြန္းအားေပးလိုပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ သင့္ကေလး၏အာဟာရကိုကူညီတိုက္ေကၽြးေ
ပးဖို႔ နို႔ရည္ကို ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။ 

Next Door မွ ေမြးကင္းစ ေဖာ္ျမဴလာ (Gerber Good Start) ႏွင့္ ေမြးကင္းစႏို႔ဘူးအစားအစာမ်ား 
(Gerer & Baby Foods)ကို ေပးေဆာင္ပါသည္။ ဗဟုိအေျချပဳပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈအပိုင္း၌ 
သင့္ကေလးအား စားပြဲတင္အစားအစာဖက္သို႔ တိုက္ေကၽြးသည္ႏွင့္ စားစရာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေ
က်ာင္းတြင္းအစာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ 

လမ္းေလ်ာက္စကေလးငယ္ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား
ဗဟုိအေျချပဳ Early Head Start ပရိုဂရမ္ေရြးပုိင္ခြင့္၏အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႔  
Next Door မွ ကေလးခါးေတာင္းက်ိဳက္ပိတ္စမ်ားႏွင့္ အဝတ္စမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 
မေတာ္တဆကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိဘမ်ားမိ အပိုအဝတ္မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
ကေလးခါးေတာင္းက်ိဳက္ပိတ္စမ်ားကုိ ထိုခါတြင္္ သံုးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ 

အိမ္သာသံုးစြဲျခင္း သင္တန္း
သင့္ေတာ္သည့္အသက္အရြယ္တြင္ သင့္ကေလး၏အတန္းအဖြဲ႔သည္ သင့္ကေလးအားအိမ္သာ
သံုးနည္းကိုသင္ေပးဖို႔ သင္ႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ State Licensing မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
အသက္ 18လေအာက္လမ္းေလ်ာက္တတ္စကေလးမ်ားကုိ အိမ္သာသံုးျခင္းကို သင္ေပးျခင္းမွ 
တားျမစ္ထားပါသည္။ 

ေမြးေန႔မ်ား
ေမြးေန႔သည္ သင့္ကေလးႏွင့္မိသားစုအတြက္ အထူးအခ်ိန္အခိုက္အသန္႔တစ္ခုျဖစ္သည္ကို  
Next Door မွ နားလည္ပါသည္။ မိဘမ်ားမွ မိမိတို႔ကေလး၏ေမြးေန႔တြင္ ကေလး၏အတန္းအတြက္ 
စားစရာမ်ားသယ္ေဆာင္လာျပီး ေပ်ာ္ပြဲျပဳေပးခ်င္ေပလိမ့္မည္။ ေမြးေန႔ေပ်ာ္ပြဲအတြက္ သယ္ေဆာ
င္လာေသာမည္သည့္အစားအစာကိုမဆို စတိုးမွဝယ္ျပီး ၾကိဳထုတ္ထားေသာအရာမ်ားျဖစ္ရမည္။ 
အိမ္မွလက္လုပ္အစာတိုက္ေကၽြးျခင္းကို လက္မခံပါ။ က်န္းမာေသာအစာ သို႔မဟုတ္ 
စားစရာမဟုတ္အရာမ်ားကို Next Door မွ ပိုႏွစ္သက္ပါသည္။ ေပးစရာမ်ားသယ္ေဆာင္မလာမွီ 
မတည့္ေသာအစာမ်ားႏွင့္္ အတန္းပမာဏကိုသိရန္ သင့္ကေလးဆရာမႏွင့္ တိုင္ပင္ေပးပါ။ အတ
န္းတက္ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ဆရာမမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာအစားအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ 

ေမြးေန႔ပြဲအတြက္ ေကၽြးေစလိုေသာအစားအစာမ်ား

ေမြးေန႔ပြဲမ်ားတြင္ ေပးေစလိုေသာ စားစရာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 
ပံုကပ္ရန္စာရြက္မ်ား၊ ခဲတံမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေရးမွတ္စာအုပ္မ်ား

ဤစာရင္းတြင္မပါေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျခားအခ်က္အလက္သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို 
ရရန္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ ေျပာဆိုေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ 

ဒိန္ခဲမုန္႔ၾကြပ္မ်ား လတ္ဆတ္ေသာအသီး 
Pretzel မုန္႔ၾကြပ္လိမ္
ေရႊငါးမုန္႔ၾကြပ္
တိရိစာၦန္ရုပ္ႏွင့္ မုန္႔ၾကြပ္
Tortilla မုန္႔ေခ်ာင္းႏွင့္ အာလူးမုန္႔
ဒိန္ခဲ (အတံုး၊ အျပား၊ ၾကိဳးျပားဒိန္ခဲ)
လတ္ဆန္႔ေသာအသီးအရြက္မ်ား 
(မုန္လာဥႏုမ်ား၊ မုန္လာဥေခ်ာင္းမ်ား၊ celery 
ေခ်ာင္းမ်ား၊ ငရုတ္ပြေခ်ာင္းမ်ား၊ သခြါးသီးနုမ်ား)
တို႔စရာ (ranch၊ ဒိန္ခဲ၊ veggieသီးစံု) 

ဒိန္ခ်ဥ္ခြက္မ်ားႏွင့္ စုပ္တံမ်ား
Graham ဘီစကြတ္မုန္႔
Vanilla ေဝဖာမုန္႔
ဂ်ံဳခ်ဲခ်ဲ ေထာပတ္မုန္႔ဝုိင္း (ပဲမ်ားမပါရ)
ဂ်ံဳခ်ဲခ်ဲ ဘီစကြတ္ (ပဲမ်ားမပါရ)
Bagel မုန္႔မ်ားႏွင့္ 
အဆီဓါတ္နည္းေသာဒိန္ေရခဲမုန္႔ 
ဒိန္ခ်ဥ္ခဲ
100% သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္

ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ား
ကေလးမ်ားသည္ အတန္းမ်ားမွသင္ယူလာမႈမ်ားကို အသိုင္းအဝုိင္းတြင္ အသံုးခ်အေတြ႔အၾကံဳရေစဖို႔ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေပးထားပါသည္။ မိဘမ်ားအား ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားတြင္ အထိန္းေတာ္မ်ားအျဖ
စ္ပါဝင္ကူညီေပးဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဤအရာျဖင့္ သင္သည္ သင့္ကေလးႏွင့္ အျပန္အ
လွန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအခြင့္ကို ရရိွျပီး အတူကြင္းဆင္းျခင္းမွအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးနုိင္ပါမည္။ 

သင့္ကေလး၏ဆရာမမွ သြားမည့္ခရီး ရက္၊အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာအား သင့္ကို 
ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ ခြင့္ျပဳစာရြက္အား သင္ျဖည့္စြက္ေပးရပါမည္။ အကယ္၍ 
သင္အထိန္းေတာ္လိုက္ျခင္းကို စိတ္ဝင္စားပါက သင္စိတ္ဝင္စားေသာအရာကိုခြင့္ျပဳစာရြက္တြင္ ေဖာ္ျ
ပေပးဖို႔ေနရာထားေပးထားပါမည္။  ဗဟုိအေျချပဳ Early Head Start တြင္ပါေသာကေလးမ်ားသည္ 
ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားကို သြားရမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤကေလးမ်ားအတြက္ အိမ္သို႔ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ 

အိမ္အေျချပဳပရိုဂရမ္မ်ားမွ မိသားစုလိုက္ ကြင္းဆင္းျခင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ 
ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ကေလးငယ္ႏွင့္အတူ ဤကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ရမည္။ 

အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား
အတန္းတြင္းတြင္ အိမ္ေမႊးတိရိစာၦန္မ်ားထားဖို႔ Next Door အတန္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 
ထိုတိရိစာၦန္သည္ အတန္းထဲတြင္ထားရိွတာေၾကာင့္ ထိုတိရိစာၦန္သည္ သင့္ေလ်ွာ္ေသာ 
ထိုးေဆးမ်ားထိုးထားျခင္းရိွဖို႔၊ ကေလးမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာလက္ေဆးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ 
တိရိစာၦန္မ်ားကို စားစရာသိမ္းထားေသာေနရာ တြင္ မရိွေစဖို႔၊ တိရိစာၦန္ႏွင့္မတည့္ေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေၾကာက္ေသာ ကေလးမ်ားမရိွေစဖို႔၊ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမွ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာ
င္ခ်က္စံႏႈန္းအားလံုးႏွင့္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။  

တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါမ်ား၊ ပင္လယ္လိပ္မ်ား၊ ေျမြပါကတိုးျဖဴမ်ား၊ 
အဆိတ္ရိွေသာသတၱဝါမ်ား၊ ဌက္မ်ား၊ အဆိပ္ရွိျပီး မယဥ္ေသာသတၱဝါမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ သို႔မဟုတ္ 
အတန္းတြင္းထားနုိင္ေသာအိမ္ေမႊးတိရိစာၦန္အျဖစ္ ခြင့္မျပဳပါ။ 

သင့္ကေလး၏အတန္းတြင္ အိမ္ေမႊးတိရိစာၦန္ပါရိွလာပါက သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသင္ရိုးအရ 
သင့္ကေလးသည္ တိရိစာၦန္ႏွင့္ ထိေတြ႔ရမည္ဆိုပါက သင့္ကို ၾကိဳတင္စာေရးအေၾကာင္းၾကားလာပါ
လိမ့္မည္။ 
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S.T.A.R. တန္္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
ကၽြႏု္ပ္တို႔မိသားစုမ်ားသည္ Next Doorရွိ S.T.A.R. ျဖစ္နုိင္ပါသည္!
Next Door မိသားစု၏အဖြဲ႔ဝင္တိုင္း — ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား—  
ရိွ ဤတန္ဖိုးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္— ပညာသင္ျခင္းမ်ားထက္ပိုေလးနက္ေသာ 
ေအာင္ျမင္သည့္ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တည္ေထာင္သည္။ ကေလးမ်ားမွ 
ေလးစားမႈ၏စြမ္းအားကို သင္ယူေသာအခါ —  ေဘးကင္းျပီး လွပေသာပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းတြင္—  
သူတို႔၏ကိုယ္ပုိင္အျပဳအမူမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္း၏တန္ဖိုး၊ ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေတြးေခၚျခင္း၏အေရးၾကီးမႈ ကိုျပဳျခင္းျဖင့္ ကေလးတိုင္းသည္ STAR ျဖစ္လာပါသည္။ 

ေဘးကင္းမႈရိွေစပါ
1. သင္၏တာဝန္ေပးထားေသာ 

ဗဟုိ၏ေပၚလစီအရ သင့္ကေလးကုိ အျမဲ 
တာဝန္ေပးပါ။ 

2. သင့္ကေလးမ်ားအား သင္ႏွင့္အတူ 
အျမဲအခ်ိန္တ္ုိင္းထားရွိထားပါ။ 

3. လမ္းျဖတ္ကူးသည့္ခါႏွင့္ 
ကားပါကင္တြင္ေလ်ာက္သည့္ခါ 
သင့္ကေလးလက္ကုိ ကုိင္ထားပါ။

4. သင့္ကေလး၏ဆရာမႏွင့္ Family Advocate  
Specialist အား သင့္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ 
ေနာက္ဆုံးရ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္သူ
၏ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေပးထားပါ။ 

5. ရာသီဥတုအလုိက္ သင့္ကေလးမ်ားကို 
ဝတ္စားဆင္ယင္ေပးပါ။ 

ေသခ်ာစဥ္းစားပါ
1. ေပးထားေသာေနရာမ်ားတြင္သာ ပါကင္ထုိးပါ။ 
2. ပရုိဂရမ္တြင္ ကူနိုင္သည့္အခါ ကူေပးပါ။
3. အပတ္စဥ္ အိမ္စာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ In-kind 

စာရြက္မ်ားကုိ ျပန္အပ္ေပးပါ။
4. ဆရာမမ်ားႏွင့္ Family Advocate Specialist 

ကုိ အေရးၾကီးေသာအခ်က္အလက္အတြက္ 
ပုံမွန္ ဆက္သြယ္ပါ။ 

5. သင့္ကေလးအတန္းပ်က္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္လာၾကိဳတာေနာက္က်မည္ဆုိလွ်င္ 
ဗဟိုကုိ ဖန္းေခၚေပးပါ။

တာဝန္ယူနုိင္ပါေစ
1. သင့္ကေလး၏အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း 

လုိက္နာေပးပါ။
2. သင့္ကေလးကုိ ေက်ာင္းသုိ႔အခ်ိန္မီွပုိ႔ပါ။
3. လုိအပ္ေသာ ရုံးစာလုပ္ငန္း၊ ေဖာင္မ်ားႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထားရွိထားပါ။

ေလးစားမႈရိွပါ
1. ေက်ာင္းၾကိဳပုိ႔ျပစဥ္တြင္ သင့္ဖုန္းကုိသုံးျခင္းမွ 

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
2. လူသြားလမ္းမ်ားႏွင့္ အတန္းမ်ားတြင္ 

သင့္ေတာ္ေသာဘာသာစကားႏွင့္ အသံကုိ 
သုံးပါ။ 

3. ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားကို 
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံသည့္အခါ 
လူၾကီးလူေကာင္းပီသမႈရွိပါ။ 

4. ကေလးမ်ားကုိ ၾကိဳပုိ႔ျပဳသည့္ခါ 
သင့္ေတာ္ေသာအဝတ္အစားကုိ ဝတ္ဆင္ပါ။ 

ကေလးလမ္းညႊႊန္ခ်က္
ကေလးမ်ားသည္ ေကာင္းေသာသင္ယူမႈဝန္းက်င္ကိုရေစဖို႔ STAR အျပဳအမူဆိုင္ရာေမွ်ာ္မွန္းခ်
က္မ်ားကို သင္ရပါမည္။ ဆရာမမ်ားမွ ကေလးမ်ားကို ျပန္လမ္းညႊန္ျခင္း၊ Active Supervision 
ဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုးျခင္း၊ အစရွိေသာ မိမိကိုယ္ကို ေနရာမွန္ေစျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးမည္။ 
ထိုသို႔အားျဖင့္ ကေလးတို႔သည္ ကစားျခင္း၏အနက္၊ ျဖစ္နုိင္ေသာအျပဳအမူျပင္ဆင္ျခင္း
မ်ား၊ ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို သူတို႔စူးစမ္းေလ့လာနုိင္မည္ျဖစ္
သည္။ ဤနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအလုပ္မျဖစ္သည့္အခါ ဤအေတြ႔အၾကံဳမွ ေဝးရာေလ်ာက္သြားဖို႔ 
ကေလးမ်ားကုိ ေမးပါလိမ့္မည္။ ရိုက္ႏွက္ျခင္းျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး၊ အတင္းအိပ္ျခင္းမ်ား၊ စားစရာမ်ား 
ဝွက္ထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယုတ္ညံ့ေသာ သို႔မဟုတ္ စာနာစိတ္မရွိေသာ မည္သည့္ဗ်ဴဟာမ်ားကိုမဆို 
တားျမစ္ထားပါသည္။ 

ကေလးမ်ားမွ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုေဘးကင္းျခင္းမွ ၾကန္႔ၾကာေစေသာအျပဳအမူမ်ားျပသလာ
သည့္အခါ၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏အျပဳအမူသည္ သူတို႔၏အရည္အေသြး သို႔မဟုတ္ 
အျခားသူမ်ား၏သင္ယူမႈအရည္အေသြးကို ဆိုးစြာထိခိုက္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သင့္ကေလးႏွင့္မိသားစုမွ 
အျပဳအမူဆိုင္ရာ အမႈတြဲတစ္ခုကို လက္ခံရရိွပါလိမ့္မည္။ သတိမူမိေသာလိုအပ္ခ်က္အမႈတြဲသည္ 
ေနရာတက်ရိွသည့္အခါ မိဘမ်ားသည္ Positive Behavior Support Teamအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ 
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ Next Door မွ Positive Behavior Support Team(PBST)
သည္ အတန္းတြင္းတြင္ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးမႈတြင္ အပိုေထာက္ပံ့မႈအျဖစ္လိုအပ္ေသာေက်ာင္း
သားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ 
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ကေလးငယ္ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေက်ာင္းလခ
Next Door ၏တစ္ေန႔သာလံုး/တစ္ႏွစ္လံုး ပရိုဂရမ္ေပးေသာေရြးခ်ယ္ခြင့္မွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
သင့္ကေလးအတြက္ရရိွေစဖို႔ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမစခင္ &   ေက်ာင္းျပီးေနာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရရွိေစဖို႔ သင့္မိသားစုသည္ ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ 

သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈ
Child Care Authorization (CCA) ကို လက္ခံရရိွဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ သင္ရထားရမည္။ 
သေဘာတူညီခ်က္၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ- ေက်ာင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သင္တန္းတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Wisconsin၏ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာေထာက္ပံ့စ
နစ္မွတစ္ဆင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈကို သင္လက္ခံထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

ေလ်ာက္ခြင့္ရမႈကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
သင္၏Family Advocateမွ အေၾကာင္းၾကားလာေသာ ခန္႔အပ္ျခင္းအေျပာင္းအလဲ၊ 
အခ်ိန္ဇယား၊ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးခြင့္ျပခ်က္စာတို႔အား သူတို႔ပို႔လာသည္ႏွင့္ 
သင္မွသိမ္းထားရန္လိုအပ္သည္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို သတိလစ္ဟင္းမႈမွကင္းေဝးေစဖို႔ သင့္ကိုေထာက္ပံ့ေပးေသာသင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္စာသ
က္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ Next Door မွ သတိေပးခ်က္ကုိ ေပးပို႔လာပါလိမ့္မည္။ 

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ့ေၾကးကို အသစ္ျပန္လုပ္ဖို႔ႏွင့္ ဆက္ရနုိင္ဖို႔သည္ 
သင့္တာဝန္ျဖစ္သည္။ CCA သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္မ်ားကို Milwaukee Early Care 
Administration (MECA)မွ လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အသစ္ျပန္ေလ်ာက္ဖို႔ 
အခ်ိန္မွီမျပဳနုိင္ပါက သက္တမ္းတိုးေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ကို ျဖစ္ေစျပီး 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမစခင္ သို႔မဟုတ္ ျပီးေနာက္ သင့္ကေလးအတြက္ေထာက္ပံေၾကးတစ္ဖန္ျ
ပန္ရသည္အထိ ေက်ာင္းဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္နားသြားနုိင္သည္။ သင့္ကေလးသည္ တစ္ေန႔လံုး၊ 
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ တက္ေနသူျဖစ္ပါက သင့္ကေလး၏အခ်ိန္ဇယားကို 
ေလ်ာ့ခ်လိုက္ျပီး သို႔မဟုတ္ အျခားကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ့ေၾကးမလိုသည့္ 
ပရိုဂရမ္တြင္ေနရာလႊတ္သည့္အခါ သင့္ကေလးကို ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ပါမည္။ ဤပရိုဂရမ္မွာ 
ေန႔တစ္ပုိင္းအတန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳေရြးခ်ယ္ပရိုဂရမ္လည္း ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ 

စာရင္းသြင္းျပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္မိသားစုသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္ အခြင့္မရိွေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္မိပါက 
ကၽြႏု္ပ္မိသားစုသည္ -

1. Slotတစ္ခုကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေန႔တစ္ဝက္ပရုိဂရမ္ (3ႏွစ္အရြယ္မ်ား)၊ အိမ္အေျချပဳပရုိဂရမ္ ေရြးခ်ယ္မႈ 
(EHS/HS)၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ရက္အခြင့္အေရးအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည္။ 

2. ႏွစ္ပတ္အထိၾကာေသာ ေက်ာင္းဝင္းတြင္း လုပ္အားေပးကူမႈေပၚမူတည္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ 15-20နာရီ 
အခ်ိန္ေပးေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခံရလိမ့္မည္။ ႏွစ္ပတ္အတြင္း သင္၏CCAသည္ သတင္းမထူးပါက 
သင့္ကေလးသည္ အထက္ေဖာ္ျပထားေသာအျခားပရုိဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းခံရမည္။ 

3. အကယ္၍သင္၏လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈနာရီကုိဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားလုိပါက အေျခအေနအလုုိက္ေျ
ပာင္းေသာအခေၾကးႏႈန္းေပၚမူတည္ျပီး အပတ္စဥ္က်ဴရွင္ခေပးရန္အေမးခံရမည္။ 

 a. Next Door အခ်ိန္ျပည့္အတန္း/တစ္ႏွစ္လုံးပရုိဂရမ္မ်ားအတြက္ က်ဴရွင္ခမ်ားသည္ အေျခအေနေပ 
 ၚမူတည္၍ႏႈန္းထားေျပာင္းေသာအခေၾကးေပၚ မူတည္ပါသည္။ 

  o ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမေပးမီွအပတ္တြင္ က်ဴရွင္ခကုိ ေပးရပါသည္။ ထုိခေၾကးေငြသည္ လာမည့္အပ 
  တ္အတြက္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ျဖစ္သည္။ 

  o အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္သင့္ကေလးအတန္းပ်က္ပါက သင္၏ခေၾကးေငြႏႈန္းကုိ  
  ျပန္ေလ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ 

  o သင့္မိသားစုမွ မေပးလာနိုင္ပါက သင့္ကေလး၏ေနာင္စာရင္းသြင္းျခင္းကို ထိခုိက္ေစနိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲသြားပါက ကၽြႏု္ပ္၏ FASႏွင့္အတူ အသစ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္သေ
ဘာတူညီမႈေဖာင္ကို ျပန္ျဖည့္စြက္ရန္လိုေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္နားလည္ပါသည္။ 

ကိုယ္တိုင္ေပး ေက်ာင္းလခ
ကိုယ္တိုင္ေပးေသာမိဘအျဖစ္သေဘာတူညီခ်က္ကိုရဖို႔ Next Doorတြင္ သင္သည္ 
လက္ရိွမိဘျဖစ္ရမည္မက ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ့ေၾကးကို  ေလ်ာက္ခြင့္ရေသာသူလည္း 
ျဖစ္ရမည္။ အခ်ိန္ျပည့္အတန္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးပရိုဂရမ္ေရြးခ်ယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမပါပဲ 
ေက်ာင္းမစမွီႏွင့္ဆင္းပီးတြင္ေစာင့္ေရွာက္ေစမႈကို ယူေသာမိဘမ်ားသည္ က်ဴရွင္ေၾကးေပးရမည္။ 
က်ဴရွင္သည္ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ခေၾကးႏႈန္းေျပာင္းမႈကိုအေျခခံျပီး လက္မွတ္ထိုးထားေသာ 
က်ဴရွင္သေဘာတူညီခ်က္ကို လိုအပ္ပါသည္။ ဤႏႈန္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ျဖင့္ 
စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သည္-
• ပရုိဂရမ္တြင္ရိွ ကေလးမ်ားအေရအတြက္
• ကေလး/မ်ား၏ အသက္
• အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ

မိဘမ်ားမွ အပတ္စဥ္၊ ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္၊ သို႔မဟုတ္ လစဥ္စသျဖင့္ေရြးေပးနုိင္ျပီး၊ ခ်က္စ္ (check)
စာရြက္၊ ေငြသား၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ေစမႈျဖင့္ ေပးနုိင္သည္။ ေငြေပးေခ်ေစမႈ သို႔မဟုတ္ 
ခ်က္စ္စာရြ္ကို “Next Door”ထံသို႔ေပးေခ်မႈကို လုပ္နုိင္ပါသည္။ Insufficient Funds, 
NSF ကဲ့သုိ႔လာေသာ မည္သည့္ခ်က္စ္ျဖင့္ေပးမႈကိုမဆို အခေၾကး $35.00 က်သင့္ပါမည္။ 
ေပးေခ်မႈတစ္ခုစီျပီးေနာက္ သင့္အား ေျပစာေဘာင္ခ်ာကို ေပးေဆာင္ပါမည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈမလည္ပတ္မွီ ေက်ာင္းလခကို ေပးရမည္။ ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ျဖင့္ေပးရန္ 
သင္သေဘာတူပါက ထိုအဓိပၸါယ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈမေပးမွီ ႏွစ္ပတ္စာကို 
သင္ေပါင္းေပးေခ်လိုက္ျခင္းကို ဆိုသည္။ အပတ္စဥ္ေက်ာင္းလခ ေဖာ္ျပခ်က္ကို 
သင့္ကေလး၏ေသတၱာငယ္တြင္ ေသာၾကာေန႔၌ ထားရိွေပးပါမည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္ 
အဖိုးအခမ်ားႏွင့္ ေပးထားေသာ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားအျပင္ သင္၏လက္ရိွ 
ဆက္လက္ေပးရမည့္္အခ်က္ကို ေရးေပးထားပါမည္။ 

ေအာက္ပါႏွစ္၏ ဇန္နဝါရီလ 31 ရက္တြင္ အခြန္ခအတြက္ေပးထားေသာ 
ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းလခေဖာ္ျပခ်က္ကို သင္လက္ခံရရိွပါမည္။ 

အကယ္၍ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္ပိတ္ပါက လစဥ္ေပးရေသာေက်ာင္းလခ၏တစ္ဝက္စာကို 
သင္ေပးရပါမည္။ သင့္ကေလးမွ အဖ်ား၊ အလည္အပတ္ စသျဖင့္တို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းပ်က္ပါက 
သင္၏ေက်ာင္းလခကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမည္မဟုတ္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္လြန္သည့္ အေကာက္မ်ား
1. သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းလခမေပးလာပါက ေပးေဆာင္မည့္ရက္ကုိ သင္ျပန္ေရးဆြေဲပးရမည္။ 
2. ေပးေဆာင္ရမည့္အစီအစဥ္ကုိသင္ျပန္ေရးဆြပဲါက ေနာင္လာမည့္သင့္ကေလး၏စာရင္းသြင္းျခင္းကုိ 

ထိခုိက္ေစနိုင္ပါသည္။
3. ေပးေဆာင္သည့္အစီအစဥ္ကုိမဆြျဲပီးသည့္အထိ ယာယီသံသယျဖစ္ဖြယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသတိေပးခ်

က္ကုိ သင္လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ 
4. ေပးေဆာင္သည့္အစီအစဥ္ကုိလုပ္ေဆာင္ရန္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ဆယ္(10)ရက္တြင္း ပရုိဂရမ္ဝန္ထမ္းႏွင့္

ဆက္သြယ္မႈကုိ သင္မျပဳလာပါက သင့္ကေလးသည္ ပရုိဂရမ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းကို ခံရနိုင္ပါသည္။ 

ကိုယ္တိုင္ေပးျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
ခန္႔အပ္ျခင္းအေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ဇယားအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားလာေသာ 
သင္၏FAS အား သူတို႔ပို႔လာသည္ႏွင့္ သင္မွသိမ္းထားရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍သင့္အခြင့္သည္ေျ
ပာင္းလဲမႈရိွပါက ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ သင္ျပန္ေလ်ာက္ဖို႔ကို သင္၏FAS 
မွ ေမးလာပါလိမ့္မည္။ 

စာရင္းသြင္းျပီးေနာက္ ကိုယ္တုိင္လံုးဝထပ္မေပးလိုေတာ့ပါက သင့္မိသားစုမွ-
• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေန႔တစ္ဝက္ပရုိဂရမ္ (3ႏွစ္အရြယ္မ်ား)၊ သုိ႔မဟုတ္ EHS အိမ္အေျချပဳ (ေမြးကင္းစမ်ား/

လမ္းေလ်ာက္တတ္ကေလးမ်ား)၊ Head Start Home-Based သုိ႔မဟုတ္ K4 Charter School 
တုိ႔အား Slotတစ္ခုကုိေပးေဆာင္ရမည္။ 

• အျခားပရုိဂရမ္တြင္ ေနရာမရွိျခင္း၊ CCA အသစ္ျပန္မလုပ္ေသး၊ သုိ႔မဟုတ္  ေက်ာင္းလခမေပးေသးျခ
င္းတုိ႔ျဖစ္ေနေသးပါက ေနရာရွိသည္အထိ စာရင္းသြင္းမႈကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားရမည္။ 
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စက္ျဖင့္ ေငြလႊဲသည့္ကဒ္ (EBT)
State of Wisconsinမွ မိဘမ်ားအား လည္ပတ္ေပးေနေသာကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာ
င္မႈမ်ားအတြက္ EBT ကဒ္ကိုသံုးျပီး ေပးေခ်ေပးဖို႔ ယခု လိုအပ္လာပါသည္။ သာကေလးေစာင့္ေရွာ
က္မႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လစဥ္ကိုအေျခခံလ်က္ EBT ကဒ္ကို သံုးျပီးေပးသြားျခင္းမ်ားျ
ပဳသြားပါမည္။ ေငြေပးခ်မႈမ်ားကို ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ သို႔မဟုတ္ Point of Service (POS) စက္ျဖင့္ 
ေပးေခ်နုိင္ပါသည္။ သင္အဆင္ေျပသလို Next Door မွ မိဘမ်ားအတြက္ေပးထားသည့္အခန္းတြင္ 
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းမ်ား ထားေပးထားပါသည္။ Point of Service စက္မ်ားသည္ Next Door 
ရိွရာတိုင္းတြင္ ရနုိင္ပါေသးသည္။ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ေငြေပးေခ်မႈစနစ္အတြက္လမ္း
ညႊန္ခ်က္မ်ားအား မိဘအတြက္အခန္းမ်ားတြင္ႏွင့္ POS စက္မ်ားအနီးတြင္ တင္ျပေပးထားပါသည္။ 
လက္ရိွ EBT သေဘာတူညီခ်က္ကို စာရင္းေပးသြင္းသည့္အခ်ိန္၌ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင့္မိသားစု
၏ခြင့္ျပဳခ်က္မွေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွသည့္အခါ ထိုအရာကို တေျပးညီေျပာင္းလဲေပးမည္။ 

ေငြေပးေခ်ျခင္း၏သတ္မွတ္ရက္မ်ား
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ Next Door ၏အခ်ိန္ျပည့္အတန္း၊ 
တစ္ႏွစ္သာပရိုဂရမ္သည္ ၾကိဳတင္ေငြသြင္းနုိင္ေသာပရိုဂရမ္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းလခကိုေတာ့ ဝန္ေဆာ
င္မႈမ်ားမလည္ပတ္မွီၾကိဳေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည္ လစဥ္ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ တနလၤာေန႔တြင္ ေပးရပါမည္။ ေငြေပးေခ်ရမည့္ေနာ
က္ဆံုးရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို Wednesday Folder ဖိုင္မ်ား၊ messenger 
စာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဖုန္းမက္ေဆ့တို႔ျဖင့္ ေပးပို႔လာပါမည္။

ေနာက္က်စြာေငြေပးေခ်မႈ
ေနာက္က်ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္မခံနုိင္ပါ။ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္၏ငါးရက္သာအတြ
င္းေပးေဆာင္ျခင္းကို မျပဳလာပဲ လံုေလာက္ေသာေနာက္ဆံုးရခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားမွသက္ေသကို 
မေပးေဆာင္နုိင္ပါက တစ္ရက္လံုး/တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္သတ္သြားရမည္ျဖစ္ျပီး 
သင့္ကေလး၏အခ်ိန္ဇယားလည္း Head Start ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ Early Head Start ဝန္ေဆာင္မႈနာ
ရီမ်ားကိုသာေပးသည္အထိ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ပါမည္။ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ျပီး 
သင့္ကေလးအား အျခားအတန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လိုအပ္လာေပလိမ့္မည္။ 

EBT ေပၚလစီမ်ား-

သင္၏ My WI Child Care EBT ေငြေပးေခ်မႈေနာက္ဆံုးရက္သည္ လစဥ္ 
ပထမဆံုးတနလၤာေန႔ျဖစ္သည္။ ဤေပးေခ်မႈသည္ တစ္လလံုးအတြက္ျဖစ္သည္။ 

သင္၏ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈခြင့္ျပဳခ်က္သည္သက္တမ္းကုန္သြားပါက ရက္ 30အတြင္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္အသစ္ကို ျပန္ရယူရန္ သင့္တြင္တာဝန္ရိွသည္၊ သို႔မွမဟုတ္လွ်င္ သင့္ကေလးသည္ 
အျခားပရိုဂရမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရနုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းလခ သို႔မဟုတ္ EBT ေပးေခ်လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ားမွ ေငြျပန္ေလွ်ာ္ေပးျခင္းမရွိပါ။ 
ေငြေပးေခ်မႈျပဳျပီးသည္ႏွင့္ ထိုအရာသည္ တစ္လစာလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါမည္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရိွပါက အသစ္ေသာ EBT သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ထြက္လာပါမည္။ 

Next Door ၏ဗဟုိအေျချပဳပရိုဂရမ္သည္ စာရင္းေပးသြင္းမႈေပၚအေျခခံျပီး 
အခေၾကးေငြမ်ားသည္ သင့္ကေလးေက်ာင္းတက္မတက္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ 

Next Door သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းဖို႔ ေလးပတ္ၾကိဳတင္အသိေပးမႈကိုလုပ္ရန္လို
အပ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းေပးဖို႔အသိေပးစာမ်ားကို စာျဖင့္ေပးပို႔သင့္သည္။ 
လစဥ္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည္ ေပးထားျပီးေသာဝန္ေဆာင္မႈလအတြင္း ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေသာရက္ႏွ
င့္မသက္ဆိုင္ပါ။ ေစာစြာရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေငြျပန္အမ္းျခင္းမ်ားမရိွပါ။ 

နစ္နာခ်က္
Next Door ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ သင့္ကေလးႏွင့္မိသားစုသည္ မိမိတို႔ႏွင့္အသင့္ဆံုးျဖ
စ္နုိင္ေျခကိုလိုက္ျပီး လုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔အတြက္ သင္ႏွင့္အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
သင့္ကေလးသည္သင့္အတြက္ အျမတ္ဆံုးပိုင္ဆုိင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔နားလည္ပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ သင့္ကေလးအားေက်ာင္းထားဖို႔ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေသာ Next Door မွ ဝန္ထမ္းကို 
သင္ယံုၾကည္မႈထားရိွေပးသည့္အတြက္လည္း သင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်းဇူးတင္လွပါသည္။ 
သင္၏ပါဝင္မႈကို အျမဲ ၾကိဳဆိုလ်ွက္ပါ။ 

ပရိုဂရမ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္စရာ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားစရာေပၚလာပါက Written Complaint 
Form  (ဧည့္ၾကိဳ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ေတြ႔ပါ) ကိုျဖည့္စြက္ေပးပါ။ စိုးရိမ္မႈမ်ားေရးသား
ခ်က္မ်ားတြင္ ျပႆနာ၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ျဖစ္ပ်က္သည့္ေန႔၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာသူတို႔၏အမ
ည္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္နုိင္္ေျခေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ စိုးရိမ္မႈကိုေရးသားသည့္ေဖာင္သည္ 
ပါဝင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (မ်ား)မွ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္လုပ္သည့္ရက္ ဆယ္(10)
ရက္အတြင္းတြင္ ပရိုဂရမ္ဒါရိုက္တာထံသို႔ ေပးရမည္။ အေျခအေနကိုေဆြးေႏြးရန္ 
အစည္းအေဝးတစ္ခုကို စီစဥ္ေရးဆြဲသြားပါမည္။ ပရိုဂရမ္ဒါရိုက္တာမွ ျဖစ္ပ်က္မႈကိုေဖာ္ျပထားေသာ 
ေရးသားတုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ထားကာ မိဘ/ေကာ္မတီဝင္မ်ားထံ အစည္းအေဝးမလုပ္မွီ 
ဆယ္(10)ရက္အတြင္း ေပးပို႔လာပါမည္။ 

မိဘ/အသိုင္းအဝုိင္းအဖြဲ႔ဝင္မွ ပရိုဂရမ္ဒါရိုက္တာပို႔လာေပးသည့္ျဖစ္ပ်က္မႈအခ်က္အေပၚ 
စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွပါက မိဘ/ေကာ္မတီဝင္သည္ Head Start ဒါရိုက္တာ/ပရိုဂရမ္ဒါရိုက္တာႏွင့္ 
ေပၚလစီေကာင္စီ၏ အလုပ္အမွဴေဆာင္ေကာ္မတီ(Executive Committee of the Policy Council)
တို႔ႏွင့္အတူ သမာရိုးက်ေသာအစည္းအေဝးတစ္ခုကိုလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုနုိင္ပါသည္။ သမာရိုးက်ေ
သာအစည္းအေဝးကိုေတာင္းဆိုသည့္ခါ စာျဖင့္ေရးသားျပီး ေပၚလစီေကာင္စီ၏ဥကၠဌထံေပးပို႔ေပးရမ
ည္။ ထိုအစည္းအေဝးျပီးေနာက္ 10 ရက္အတြင္းတြင္ ေရးသားပါေျဖရွင္းခ်က္ကို မိဘ/အသိုင္းအဝုိင္း
အဖြဲ႔ဝင္ထံေပးပို႔လာပါလိမ့္မည္။ 

တိုင္ၾကားမႈ/စိုးရိမ္မႈမ်ားကို မေျဖရွင္နုိင္ေသးပါက မိဘ/အသိုင္းအဝုိင္းအဖြဲ႔ဝင္မွ ပရိုဂရမ္မ်ား၏ဒု-
သမၼတႏွင့္ အစည္းအေဝးလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုနုိင္ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုမႈကိုေတာင္းဆိုရန္ 
စာျဖင့္ေရးသားေပးရမည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အစည္းအေဝးကို စီစဥ္ေပးသြားမည္။ 
ပရိုဂရမ္၏ဒု-သမၼတမွ အစည္းအေဝးျပီးေနာက္ 10ရက္တြင္းတြင္ ေရးသားပါေျဖရွင္းခ်က္ကုိ 
ေပးေဆာင္လာပါမည္။ ပရိုဂရမ္မ်ား၏ဒု-သမၼတေပးေသာေျဖရွင္းခ်က္သည္ 
ေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ 



ပရိုဂရမ္ ဦးေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ထမ္းအမည္ ရံုးတည္ေနရာ ဖုန္းနံပါတ္ အီးေမးလ္

Angela Lampkin
Head Start and Early Head Start ဒါရုိက္တာ

Capitol 414.562.2929 x2534 alampkin@nextdoormke.org

Dr. Felicia Saffold
ပညာေရး ၾကီးၾပ္ေရးမွဴး

29th လမ္း 414.562.2929 x2648 fsaffold@nextdoormke.org

Jennifer Taylor McBride
Comprehensive ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မန္ေနဂ်ာ 

29th လမ္း 414.562.2929 x2549 jmcbride@nextdoormke.org

Michelle Jones Harrison
မိသားစုအသုိင္းအဝိုင္းၾကားညွိႏိႈင္းေပးသူ 

မန္ေနဂ်ာ

Capitol 414.562.2929 x2544 mjharrison@nextdoormke.org

Dr. Tanya Johnson
ေက်ာင္းဝိုင္း ဒါရုိက္တာ

29th လမ္း 414.562.2929 x2611 tjohnson@nextdoormke.org

Marshell Collins
ေက်ာင္ဝိုင္း ဒါရုိက္တာ

Capitol 414.562.2929 x2612 mcollins@nextdoormke.org

Jenna Heinen
ေက်ာင္းဝိုင္း မန္ေနဂ်ာ

OW Holmes 414.562.2929 x2528 jheinen@nextdoormke.org

Donna Morris
မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေလ်ာက္ထားခြင့္ဆုိင္ရာ 

ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး

29th လမ္း 414.562.2929 x2530 dmorris@nextdoormke.org

Latrease Whitley
မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေလ်ာက္ထားခြင့္ဆုိင္ရာ 

ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး

Capitol 414.562.2929 x2638 lwhitley@nextdoormke.org

Patrice Knox
မိဘပညာေပး ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 

Capitol 414.562.2929 x2541 pknox@nextdoormke.org

Linda Vang
မိဘပညာေပး ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး

Capitol 414.562.2929 x2594 lvang@nextdoormke.org

Tina Terry
မိဘပညာေပး ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး

Capitol 414.562.2929 x.2639 tterry@nextdoormke.org

အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝန္ထမ္းအမည္ ကို / ဝန်ဆောင်မု ဖုန္းနံပါတ္  အီးေမးလ္ 

Alphonso Pettis
ဖခင္ဘဝဖက္ အထူးျပဳသူ

ဖခင္ဘဝ ပဏာမေျခလွမ္း 414.562.2929 x2539
apettis@nextdoormke.org

Becky Williams
မသန္မစြမ္းဖက္ဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ဖခင္ဘဝ ပဏာမေျခလွမ္း 414.562.2929 x2527
bwilliams@nextdoormke.org

Marcella Miller
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး

က်န္းမာေရးႏွင့္ သြား 414.562.2929 x2613
mmiller@nextdoormke.org

Douglas Essers
အစာအာဟာရပုိင္းဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ

အစာအာဟာရ 414.562.2929 x2546
dessers@nextdoormke.org

Elizabeth Bayer
စိတ္ပုိင္းက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး

စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး 414.562.2929 x2608
ebayer@nextdoormke.org

Jacquelyn Shanti
ကေလးမ်ားအတြက္စာအုပ္ျပင္ေပးသည့္သူ

စာၾကည့္တုိက္ 414.562.2929 x2509
jshanti@nextdoormke.org

Barry Schwartz
ဆယ္ေက်ာ္သက္ပညာေရးကုိ ညႊန္ၾကားေပးသူ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပညာေရးႏွင့္  
GED

414.562.2929 x2517
bschwartz@nextdoormke.org

Veronda Jackson
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေထာက္ပ့ံေၾကး အထူးျပဳ

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအခြင့္/ 
EBT ကဒ္

414.562.2929 x2573
vjackson@nextdoormke.org

Next Doorမွ တာဝန္က် ဝန္ထမ္းစာရင္း

ဤမိသားစုလက္စြဲစာအုပ္တြင္တင္ျပထားေသာအခ်က္အလက္အား
လံုးကို ကၽြႏု္ပ္ဖတ္ခဲ့ျပီး နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ 

ကေလးအမည္ (လက္ေရးျဖင့္)- ________________________

မိဘမည္ (လက္ေရးျဖင့္)-  ____________________________

မိဘ၏ထိုးျမဲလက္မွတ္- ______________________________

ေန႔စြဲ- __________________________________________

ရရိွေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း စာမ်က္ွာ



2545 N. 29th St.  •  Milwaukee, WI 53210  •  414.562.2929  •  www.NextDoorMKE.org


