
ဘယ်သူေတွကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနတဲ့ 
ပရိုဂရမ်ြဖစ်ပါသလဲ။ 

အထက်တန်းပညာသင်ယူမှုမြပီးဆံုးေသးေသာ သို့မဟုတ် 
အထက်တန်းပညာအဆင့်တူ အသိအမှတ်ြုပလက်မှတ်ကို 
င်ေဆာင်ထားြခင်းမရှိေသာ အသက် 22 နှစ်ေအာက် 
ေဖာ်ြပပါကေလးများနှင့် လူငယ်များသည် MEP အတွက် 
သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီပါသည်-  

 ြပီးခဲ့သည့် သံုးနှစ်တာကာလအတွင်းတွင် 
မိဘ/အုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူြဖစ်ေစ သို့မဟုတ် 
၎င်းတစ်ေယာက်တည်းြဖစ်ေစ  

 ယာယီအလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုး 
ေရးရာသီ သို့မဟုတ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရာသီတွင် 
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ေရာက်မှုဆိုင်ရာ အရည်အချင်း 
ြပည့်မီေစရန်အလို့ငှာ  

 ေကျာင်းခရိုင်တစ်ခုမှ အြခားတစ်ခုသို့ ေြပာင်းေရွှ ့ 
သွားခဲ့သည့် ကေလးများနှင့် လူငယ်များ  

လုပ်ကိုင်သည့် အလုပ်သည် စိုက်ပျိုးြခင်း၊ ထွန်ယက်ြခင်း၊ 
ရိတ်သိမ်းြခင်း သို့မဟုတ် သီးနှံများကို စီမံြုပြပင်ြခင်း၊ 
နို့ထွက်ပစစည်းများ၊ သားငါး သို့မဟုတ် အခွံမာငါး 
သို့မဟုတ် ြခံေမွးတိရစ ဆာန်များကို ေစာင့်ေရှာက်သည့် 
အလုပ်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်ေသာ အလုပ်မျိုး 
ြဖစ်ရပါမည်။ MEP အတွက် ကျင့်ဝတ်သိကခာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ 
ေနရင်းေဒသပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဝင်ေငွပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် 
ဘာသာစကားပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မရှိပါ။  

 

 

 
 

သင့်ကေလးသည် အရည်အချင်းြပည့်မီသည်ဟု 
ယူဆပါသလား။ 

သင့်ကေလးသည် အရည်အချင်းြပည့်မီသည်ဟု ယူဆပါက 
ဤလက်ကမ်းစာေစာင်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ MEP ဝန် 
ထမ်းများထံ ဖုန်းေခါ်ဆိုလိုက်ပါ။ သင်နှင့် သင့်ကေလးများက 
ဝန်ေဆာင်မှုများအား လက်ခံရရှိနိုင်ြခင်းရှိမရှိကို MEP ဝန် 
ထမ်းတစ်ဦးက သင့်ထံသို့ ေပျာ်ေပျာ်ရွှင်ရွှင် လာေရာက် 
ေဆွးေနွးေပးမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့်ဘက်က ဖုန်းေခါ် 
ဆိုြပီး အချက်အလက်များကို ပိုမိုသိရှိရေအာင် လုပ်ရန် 
အေရးြကီးပါသည်။ ဤဖုန်းေခါ်ဆိုမှုသည် သင့်ကေလးများ 
ေကျာင်းတွင် ေအာင်ြမင်မှုရရှိရန် လိုအပ်ေသာ အကူအ 
ညီရရှိေစေရးအတွက် သင့်အားေထာက်ကူေပးနိုင်ပါသည်။ 
သင်၏ေဒသခံ MEP ကိုဆက်သွယ်ြခင်းသည် သင့်အတွက် 
အကူအညီြဖစ်ေစရံုတင်မကဘဲ ဝန်ေဆာင်မှုများကို 
သင်ေနထိုင်ရာေဒသသို့ ယူေဆာင်လာေပးြခင်းြဖင့် ေရွှ ့ 
ေြပာင်းအေြခချအသိုက်အဝန်းရှိ အြခားမိသားစုများအတွက် 
လည်း အေထာက်အကူြဖစ်ေစနိုင်ပါသည်။ MEP သည် ၎င်း 
တို့ေဖာ်ထုတ်၍ရနိုင်ေသာ အရည်အချင်းြပည့်မီသည့် 
ကေလးများကိုသာ ကူညီေပးနိုင်မည်ြဖစ်ေသာေြကာင့်ြဖစ် 
သည်။ ကျွန်ု ပ်တို့ထံ ဒီေန့ပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ 

ဆက်သွယ်ရန်- 

 

 
Nebraska 

ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူဆိုင်ရာ 
ပညာေရးအစီအစဥ်  

Nebraska ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူဆိုင်ရာ 
ပညာေရးအစီအစဥ် သည် ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ 
စိုက်ပျိုးေရးလုပ်သားများ၏ ကေလးများအား 

ထပ်ေဆာင်းပညာေရးနှင့် 
ေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မှုများကို 

ပံ့ပိုးေပးြခင်းအားြဖင့် အဆိုပါကေလးအားလံုး၏ 
ထူးြခားသည့် လိုအပ်ချက်များကို 

ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်ရန် 
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရရန်ပံုေငွြဖင့် နိုင်ငံေတာ်မှ 
ဦးစီးြပီး လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ေနေသာ 

အစီအစဥ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။  

 

Burmese 

စကန်ဖတ်ရန် 



ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူဆိုင်ရာ 
ပညာေရးအစီအစဥ်က ဘာလဲ။ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရရန်ပံုေငွြဖင့်လည်ပတ်ေသာ 
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချပညာေရးအစီအစဥ် (Migrant  
Education Program, MEP) သည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ 
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချကေလးများအတွက် ထပ်ေဆာင်း 
ပညာေရးနှင့် ေထာက်ပံ့ေရးဝန်ေဆာင်မှုများကို ပံ့ပိုး 
ေပးပါသည်။ 1966 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည့် ဤအစီ 
အစဥ်ကို 2015 ခုနှစ်၊ "ေကျာင်းသားတိုင်းေပါက် 
ေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရး" အက်ဥပေဒအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 
ေပးအပ်မှုအပါအဝင် အြကိမ်ြကိမ်အခါခါ ြပင်ဆင်ြဖည့် 
စွက်ြပီး ြပန်လည်ခွင့်ြုပခဲ့သည်။ MEP ၏ ေယဘု 
ယျရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့ပညာေရးစနစ်၏ အကျိုး 
ခံစားခွင့်ကို အြခားကေလးများနည်းတူ ေရွှ ့ေြပာင်းအ 
ေြခချ ကေလးများနှင့် လူငယ်များသည်လည်း အြပည့်အ 
ဝရရှိခံစားနိုင်ေစရန်ြဖစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်ေအာင် 
ြမင်ရန်အတွက် MEP သည် ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလး 
များအတွက် ပညာေရးအဆက်ြပတ်မှုနှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ 
ေရွှ ့ေြပာင်းရမှုများမှ ြဖစ်ေပါ်လာသည့် အြခားစိန်ေခါ် 
မှုများကို ေလျှာ့ချရန် ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည်။  

 

ကျွန်ု ပ်တို့က ဘယ်လိုကူညီေပးနိုင်မလဲ။ 
သားသမီးများ၏ ပညာေရးတွင် မိဘများပါဝင်ပတ် 
သက်ရန် အလွန်အေရးြကီးေြကာင်းကို ကျွန်ု ပ်တို့သိပါသည်။ 
မိဘများသည် ၎င်းတို့ကေလးများ၏ လက်ဦးဆရာများ 
ြဖစ်သည်။ သင့်ကေလး ေလ့လာသင်ယူရင်း ြကီးြပင်းလာ 
ေစရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးေပးရန် MEP က အသင့်ရှိပါ 
သည်။ ပညာသင်ယူမှုက ဘဝအတွက် မည်မျှအေရး 
ြကီးေြကာင်းကို သင်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုက 
သင်၏ကေလးများအား ြပသေပးပါမည်။ 

 

ဒီအစီအစဥ်က ဘာေတွကို 
ပံ့ပိုးေပးနိုင်သလဲ။ 

ေဒသခံ MEP တစ်ခုစီသည် ၎င်းတို့ဝန်ေဆာင် 
ေပးေနေသာ ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချကေလးများ၏ 
လိုအပ်ချက်များအေပါ်အေြခခံ၍ ဝန်ေဆာင်မှုများကို 
ပံ့ပိုးေပးအပ်ပါသည်။ ပညာေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု 
များတွင် ေအာက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်-  

 ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလးများ ေကျာင်းတွင် 
ေအာင်ြမင်မှုရရှိနိုင်အတွက် ြပင်ဆင်ေပးနိုင်သည့် 
မူြုကိအစီအစဥ်များ  

 ေနွရာသီေကျာင်းပိတ်ရက်သင်တန်းများ  
 နည်းြပသင်တန်းအစီအစဥ်များ  
 ေကျာင်းချိန်မတိုင်ခင်နှင့် ေကျာင်းဆင်းြပီးချိန် 

အစီအစဥ်များ  
 အထက်တန်းေကျာင်းဆင်းပွဲ အေထာက် 

အကူဝန်ေဆာင်မှုများ  
 ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူဆိုင်ရာ သင်ြကား 

မှုအစီအစဥ် (Portable Assisted Study 
Sequence, PASS)  

 အထက်တန်းေကျာင်းနှင့် အဆင့်တူသည့် HEP 
အစီအစဥ် (High School Equivalency 
Program, HEP) နှင့် ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူဆိုင်ရာ 
ေကာလိပ်အေထာက်အကူြုပ CAMP အစီအစဥ် 
(College Assistance Migrant Program, 
CAMP)  

 ေကျာင်းခရိုင်နှင့် ြပည်နယ်များအတွင်းရှိ 
ပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းများအား 
စဥ်ဆက်မြပတ် ညွှန်ြကားြပသေပးြခင်း  

www.nebraska.ne.gov/migrant  

ေထာက်ပံ့ေပးေသာ ဝန်ေဆာင်မှုများ / 
လှုပ်ရှားမှုများ 

ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အေြကာင်းအချက်များ ပါဝင် 
ေကာင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်-  

 အစည်းအေဝးများနှင့် မိဘများပါဝင်နိုင်ေသာ အြခား 
လှုပ်ရှားမှုများကို စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် မိဘ 
အြကံေပးေကာင်စီ (Parent Advisory Council, PAC)  

 နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေရွှ ့ေြပာင်း 
မိသားစုဝင်ကေလးများကို ေရွးချယ်စုေဆာင်းြခင်း  

 ေကျာင်းသားများ၏ အချက်အလက်များကို နိုင်ငံအတွင်း 
ေရွှ ့ေြပာင်းေနထိုင်မှုအေပါ်မူတည်၍ မျှေဝြခင်း  

 ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာ၊ အြမင်အာရံုဆိုင် 
ရာနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများ  

 အြခားေဒသခံေအဂျင်စီများသို့ လွှဲေြပာင်းေပးြခင်း 
ဝန်ေဆာင်မှုများ  

 ေကျာင်းသံုးပစစည်းများ ေထာက်ပံ့ြခင်း  

ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူဆိုင်ရာ ြပည်နယ်ပညာေရးအစီအစဥ်များ 
သည် ေအာက်ပါတို့ကို လုပ်ေဆာင်ေပးရန် လိုအပ်ပါသည်-  

 ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချကေလးများ၏ အထူးပညာေရး 
လိုအပ်ချက်များကို ေသချာေဖာ်ထုတ်ြပီး ကိုင်တွယ် 
ေြဖရှင်းနိုင်ေစရန်၊  

 ကေလးသူငယ်အားလံုးအတွက် ေမျှာ်မှန်းထားသည့် 
နိုင်ငံေတာ်အဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ အ 
ေြကာင်းအရာစံနှုန်းများနှင့် ထပ်တူညီေသာ အခွင့်အလမ်း 
များကို ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ေကျာင်းသူေကျာင်းသား 
အားလံုး ရရှိခံစားနိုင်ေအာင် ပံ့ပိုးေပးရန်၊  

 ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလးများအတွက် ြပည်နယ် 
တွင်းနှင့် ြပည်နယ်အချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုကို 
ြမှင့်တင်ရန်နှင့်၊  

 ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလးများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသား 
စုများအတွက် မိသားစုစာတတ်ေြမာက်ေရး ဝန် 
ေဆာင်မှုများကို အားေပးရန် တို့ြဖစ်ပါသည်။  

ရလဒ်အေနနှင့် ကေလးငယ်များသည် ေကျာင်းဝင်ခွင့်ရရှိရန် 
ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ ြပင်ဆင်လာနိုင်မည်ြဖစ်ြပီး ပညာေရး 
ေအာင်ြမင်မှုကို ရရှိခံစားနိုင်မည်ြဖစ်ကာ အထက်တန်းေကျာင်း 
ေအာင်ြမင်ြပီး အထက်တန်းလွန်ပညာေရး သို့မဟုတ် အ 
လုပ်အကိုင်ရရှိရန် တစိုက်မတ်မတ်ြုကိးပမ်းေဆာင်ရွက်နိုင်ပါမည်။  


