ဘယ်သူေတွ ကို ဝန်ေဆာင်မှုေပးေနတ့ ဲ
ပရို ဂရမ်ြဖစ်ပါသလဲ။
အထက်တန်းပညာသင်ယူမှု မြပီ းဆံု းေသးေသာ သို ့မဟု တ်
အထက်တန်းပညာအဆင့်တူ အသိ အမှတ်ြုပလက်မှတ်ကို
င်ေဆာင်ထားြခင်းမရှိေသာ အသက် 22 နှ စ်ေအာက်
ေဖာ်ြပပါကေလးများနှ င့် လူ ငယ်များသည် MEP အတွ က်
သတ်မှတ်ချက်ြပည့်မီပါသည်





ြပီ းခဲ့ သည့် သံု းနှ စ်တာကာလအတွ င်းတွ င်
မိ ဘ/အု ပ်ထိန်းသူ နှ င့်အတူ ြဖစ်ေစ သို ့မဟု တ်
၎င်းတစ်ေယာက်တည်းြဖစ်ေစ
ယာယီ အလု ပ်လုပ်ကိုင်ရန် သို ့မဟု တ် စို က်ပျိုး
ေရးရာသီ သို ့မဟု တ် ငါးဖမ်းလု ပ်ငန်းရာသီ တွင်
လု ပ်ငန်းခွ င်ဝင်ေရာက်မှုဆိုင်ရာ အရည်အချင်း
ြပည့်မီေစရန်အလို ့ငှာ
ေကျာင်းခရို င်တစ်ခုမှ အြခားတစ်ခုသို ့ ေြပာင်းေရွှ ့
သွ ားခဲ့ သည့် ကေလးများနှ င့် လူ ငယ်များ

လု ပ်ကိုင်သည့် အလု ပ်သည် စို က်ပျိုးြခင်း၊ ထွ န်ယက်ြခင်း၊
ရိ တ်သိမ်းြခင်း သို ့မဟု တ် သီ းနှ ံ များကို စီ မံြုပြပင်ြခင်း၊
နို ့ထွက်ပစစ ည်းများ၊ သားငါး သို ့မဟု တ် အခွံ မာငါး
သို ့မဟု တ် ြခံ ေမွ းတိ ရ စာဆ န်များကို ေစာင့်ေရှာက်သည့်
အလု ပ်နှင့် တို က်ရု ိ က်ဆက်နွှယ်ေသာ အလု ပ်မျိုး
ြဖစ်ရပါမည်။ MEP အတွ က် ကျင့်ဝတ်သိကခာပို င်းဆို င်ရာ၊
ေနရင်းေဒသပို င်းဆို င်ရာ၊ ဝင်ေငွ ပိုင်းဆို င်ရာ သို ့မဟု တ်
ဘာသာစကားပို င်းဆို င်ရာ လို အပ်ချက်မရှိပါ။

စကန်ဖတ်ရန်
သင့်ကေလးသည် အရည်အချင်းြပည့်မီသည်ဟု
ယူ ဆပါသလား။
သင့်ကေလးသည် အရည်အချင်းြပည့်မီသည်ဟု ယူ ဆပါက
ဤလက်ကမ်းစာေစာင်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ MEP ဝန်
ထမ်းများထံ ဖုန်းေခါ်ဆို လို က်ပါ။ သင်နှင့် သင့်ကေလးများက
ဝန်ေဆာင်မှုများအား လက်ခံရရှိနိုင်ြခင်းရှိမရှိကို MEP ဝန်
ထမ်းတစ်ဦးက သင့်ထံသို ့ ေပျာ်ေပျာ်ရွှင်ရွှင် လာေရာက်
ေဆွ းေနွးေပးမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း သင့်ဘက်က ဖုန်းေခါ်
ဆို ြပီ း အချက်အလက်များကို ပို မို သိ ရှိရေအာင် လု ပ်ရန်
အေရးြကီ းပါသည်။ ဤဖုန်းေခါ်ဆို မှု သည် သင့်ကေလးများ
ေကျာင်းတွ င် ေအာင်ြမင်မှုရရှိရန် လို အပ်ေသာ အကူ အ
ညီ ရရှိေစေရးအတွ က် သင့်အားေထာက်ကူေပးနို င်ပါသည်။
သင်၏ေဒသခံ MEP ကို ဆက်သွယ်ြခင်းသည် သင့်အတွ က်
အကူ အညီ ြဖစ်ေစရံု တင်မကဘဲ ဝန်ေဆာင်မှုများကို
သင်ေနထို င်ရာေဒသသို ့ ယူ ေဆာင်လာေပးြခင်းြဖင့် ေရွှ ့
ေြပာင်းအေြခချအသို က်အဝန်းရှိ အြခားမိ သားစု များအတွ က်
လည်း အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစနို င်ပါသည်။ MEP သည် ၎င်း
တို ့ေဖာ်ထုတ်၍ရနို င်ေသာ အရည်အချင်းြပည့်မီသည့်
ကေလးများကို သာ ကူ ညီ ေပးနို င်မည်ြဖစ်ေသာေြကာင့်ြဖစ်
သည်။ ကျွနု ်ပ်တို့ထံ ဒီေန့ပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

Nebraska
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူ ဆို င်ရာ
ပညာေရးအစီ အစဥ်
Nebraska ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူ ဆို င်ရာ
ပညာေရးအစီ အစဥ် သည် ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ
စို က်ပျိုးေရးလု ပ်သားများ၏ ကေလးများအား
ထပ်ေဆာင်းပညာေရးနှ င့ ်
ေထာက်ပ့ံ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများကို
ပံ့ ပို းေပးြခင်းအားြဖင့ ် အဆို ပါကေလးအားလံု း၏
ထူ းြခားသည့် လို အပ်ချက်များကို
ြဖည့်ဆည်းေပးနို င်ရန်
ြပည်ေထာင်စုအစို းရရန်ပု ံ ေငွ ြဖင့ ် နို င်ငံေတာ်မှ
ဦးစီ းြပီ း လည်ပတ်လုပ်ေဆာင်ေနေသာ
အစီ အစဥ်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်Burmese

ဒီအစီ အစဥ်က ဘာေတွ ကို
ပံ့ ပို းေပးနို င်သလဲ။

ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူ ဆို င်ရာ
ပညာေရးအစီ အစဥ်က ဘာလဲ။
ြပည်ေထာင်စုအစို းရရန်ပု ံ ေငွ ြဖင့ ်လည်ပတ်ေသာ
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချပညာေရးအစီ အစဥ် (Migrant
Education Program, MEP) သည် နို င်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချကေလးများအတွ က် ထပ်ေဆာင်း
ပညာေရးနှ င့ ် ေထာက်ပ့ံ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများကို ပံ့ ပို း
ေပးပါသည်။ 1966 ခုနှ စ်တွင် စတင်ခဲ့သည့် ဤအစီ
အစဥ်ကို 2015 ခုနှ စ်၊ "ေကျာင်းသားတို င်းေပါက်
ေြမာက်ေအာင်ြမင်ေရး" အက်ဥပေဒအရ လု ပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ
ေပးအပ်မှုအပါအဝင် အြကိ မ်ြကိ မ်အခါခါ ြပင်ဆင်ြဖည့်
စွ က်ြပီ း ြပန်လည်ခွင့်ြုပခဲ့ သည်။ MEP ၏ ေယဘု
ယျရည်ရွယ်ချက်မှာ အခမဲ့ ပညာေရးစနစ်၏ အကျိုး
ခံ စားခွ င့်ကို အြခားကေလးများနည်းတူ ေရွှ ့ေြပာင်းအ
ေြခချ ကေလးများနှ င့ ် လူ ငယ်များသည်လည်း အြပည့်အ
ဝရရှိခံစားနို င်ေစရန်ြဖစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်ေအာင်
ြမင်ရန်အတွ က် MEP သည် ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလး
များအတွ က် ပညာေရးအဆက်ြပတ်မှုနှင့ ် ထပ်ခါတလဲလဲ
ေရွှ ့ေြပာင်းရမှု များမှ ြဖစ်ေပါ်လာသည့် အြခားစိ န်ေခါ်
မှု များကို ေလျှာ့ချရန် ကူ ညီ ပ့ံ ပို းေပးပါသည်။

ကျွနု ်ပ်တို့က ဘယ်လိုကူ ညီ ေပးနို င်မလဲ။
သားသမီ းများ၏ ပညာေရးတွ င် မိ ဘများပါဝင်ပတ်
သက်ရန် အလွ န်အေရးြကီ းေြကာင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။
မိ ဘများသည် ၎င်းတို ့ကေလးများ၏ လက်ဦးဆရာများ
ြဖစ်သည်။ သင့ ်ကေလး ေလ့ လာသင်ယူရင်း ြကီ းြပင်းလာ
ေစရန်အတွ က် ကူ ညီ ပ့ံ ပို းေပးရန် MEP က အသင့ ်ရှိပါ
သည်။ ပညာသင်ယူမှု က ဘဝအတွ က် မည်မျှအေရး
ြကီ းေြကာင်းကို သင်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုက
သင်၏ကေလးများအား ြပသေပးပါမည်။

ေဒသခံ MEP တစ်ခုစီ သည် ၎င်းတို ့ဝန်ေဆာင်
ေပးေနေသာ ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချကေလးများ၏
လို အပ်ချက်များအေပါ်အေြခခံ ၍ ဝန်ေဆာင်မှုများကို
ပံ့ ပို းေပးအပ်ပါသည်။ ပညာေရးဆို င်ရာ ဝန်ေဆာင်မှု
များတွ င် ေအာက်ပါတို ့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်











ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလးများ ေကျာင်းတွ င်
ေအာင်ြမင်မှုရရှိနိုင်အတွ က် ြပင်ဆင်ေပးနို င်သည့်
မူ ြုကိအစီ အစဥ်များ
ေနွရာသီ ေကျာင်းပိ တ်ရက်သင်တန်းများ
နည်းြပသင်တန်းအစီ အစဥ်များ
ေကျာင်းချိန်မတို င်ခင်နှင့ ် ေကျာင်းဆင်းြပီ းချိန်
အစီ အစဥ်များ
အထက်တန်းေကျာင်းဆင်းပွဲ အေထာက်
အကူ ဝန်ေဆာင်မှုများ
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူ ဆို င်ရာ သင်ြကား
မှု အစီ အစဥ် (Portable Assisted Study
Sequence, PASS)
အထက်တန်းေကျာင်းနှ င့ ် အဆင့ ်တူသည့် HEP
အစီ အစဥ် (High School Equivalency
Program, HEP) နှ င့ ် ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူ ဆို င်ရာ
ေကာလိ ပ်အေထာက်အကူ ြုပ CAMP အစီ အစဥ်
(College Assistance Migrant Program,
CAMP)
ေကျာင်းခရို င်နှင့ ် ြပည်နယ်များအတွ င်းရှိ
ပညာသင်ဆု အခွ င့်အလမ်းများအား
စဥ်ဆက်မြပတ် ညွှ န်ြကားြပသေပးြခင်း

ေထာက်ပ့ံ ေပးေသာ ဝန်ေဆာင်မှုများ /
လှု ပ်ရှားမှု များ
ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ အေြကာင်းအချက်များ ပါဝင်
ေကာင်းပါဝင်နိုင်ပါသည်







ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချသူ ဆို င်ရာ ြပည်နယ်ပညာေရးအစီ အစဥ်များ
သည် ေအာက်ပါတို ့ကို လု ပ်ေဆာင်ေပးရန် လို အပ်ပါသည်







www.nebraska.ne.gov/migrant

အစည်းအေဝးများနှ င့ ် မိ ဘများပါဝင်နိုင်ေသာ အြခား
လှု ပ်ရှားမှု များကို စီ စဥ်ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် မိ ဘ
အြကံ ေပးေကာင်စီ (Parent Advisory Council, PAC)
နို င်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေရွှ ့ေြပာင်း
မိ သားစု ဝင်ကေလးများကို ေရွးချယ်စုေဆာင်းြခင်း
ေကျာင်းသားများ၏ အချက်အလက်များကို နို င်ငံအတွ င်း
ေရွှ ့ေြပာင်းေနထို င်မှုအေပါ်မူ တည်၍ မျှေဝြခင်း
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ၊ သွ ားဘက်ဆိုင်ရာ၊ အြမင်အာရံု ဆို င်
ရာနှ င့ ် အာဟာရဆို င်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများ
အြခားေဒသခံ ေအဂျင်စီများသို ့ လွှဲေြပာင်းေပးြခင်း
ဝန်ေဆာင်မှုများ
ေကျာင်းသံု းပစစ ည်းများ ေထာက်ပ့ံ ြခင်း

ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချကေလးများ၏ အထူ းပညာေရး
လို အပ်ချက်များကို ေသချာေဖာ်ထုတ်ြပီ း ကို င်တွယ်
ေြဖရှင်းနို င်ေစရန်၊
ကေလးသူ ငယ်အားလံု းအတွ က် ေမျှာ်မှန်းထားသည့်
နို င်ငံေတာ်အဆင့ ် သင်ရု ိ းညွှ န်းတမ်းဆို င်ရာ အ
ေြကာင်းအရာစံ နှုန်းများနှ င့ ် ထပ်တူညီ ေသာ အခွ င့်အလမ်း
များကို ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ေကျာင်းသူ ေကျာင်းသား
အားလံု း ရရှိခံစားနို င်ေအာင် ပံ့ ပို းေပးရန်၊
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလးများအတွ က် ြပည်နယ်
တွ င်းနှ င့ ် ြပည်နယ်အချင်းချင်း ပူ းေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုကို
ြမှင့ ်တင်ရန်နှင့ ်၊
ေရွှ ့ေြပာင်းအေြခချ ကေလးများနှ င့ ် ၎င်းတို ့၏ မိ သား
စု များအတွ က် မိ သားစု စာတတ်ေြမာက်ေရး ဝန်
ေဆာင်မှုများကို အားေပးရန် တို ့ြဖစ်ပါသည်။

ရလဒ်အေနနှ င့ ် ကေလးငယ်များသည် ေကျာင်းဝင်ခွင့်ရရှိရန်
ပို မို ေကာင်းမွ န်စွာ ြပင်ဆင်လာနို င်မည်ြဖစ်ြပီ း ပညာေရး
ေအာင်ြမင်မှုကို ရရှိခံစားနို င်မည်ြဖစ်ကာ အထက်တန်းေကျာင်း
ေအာင်ြမင်ြပီ း အထက်တန်းလွ န်ပညာေရး သို ့မဟုတ် အ
လု ပ်အကို င်ရရှိရန် တစို က်မတ်မတ်ြုကိးပမ်းေဆာင်ရွက်နိုင်ပါမည်။

