
ယုံ�ကညစိ်တ်ချရေသာ အရွယ်ေရာက်သူ ေပ�တယ် ၄<8></8> တနး် ေယာက်ျားေလး HGD အစီအစ�်
ဗီဒီယုိ အ�ကမ်းေဖာြ်ပချက်

ေယာက်ျားေလးများအတက်ွ ၄<29></29> တနး် လသူား �ကီးထွားမ��ှင့် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ� သင်ခနး်စာ�ှင့်
ပတ်သက်၍ သင်ယူေလလ့ာရန ်ပါဝင်ြခင်းအတက်ွ ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ LifeSmart Youth ဗီဒီယုိ
မိတ်ဖက်ကုိ နားမေထာင်ရေသးလ�င် အရင်ဆုံး ထုိအပုိင်းကုိ ြပနသွ်ား�ပီး နားေထာင်ပါ။

၄<50> </50> တနး် အစီအစ�် ြခံ�ငံသုံုးသပ်ချက်

၄<59></59> တနး်တင်ွ ေယာက်ျားေလးများ�ှင့် မိနး်ကေလးများကုိ သီးြခား အပ်ုစုများအြဖစ် ခဲွထုတ်�ပီး
၎င်းတိ�၏ ကုိယ်ပုိင်လိင်အတက်ွ ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ�ှ်င့် ပျ�ိေဖာ်ဝင်ေနစ�် လတိူင်ုးတင်ွ ြဖစ်တတ်သည့်
အေြပာင်းအလဲများအေ�ကာင်း သင်ယူေလလ့ာရပါသည်။ ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ ်ပညာေရး၏
ဆက်စပ်လ�မ်းြခံ�ေသာ ရည်မှနး်ချက်မှာ ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိကုိ် ပုံမှနြ်ဖစ်ေစြခင်း�ှင့် ေကျာင်းသားများ၏
စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ေြဖ�ှင်းရန ်ြဖစ်သည်။ Indiana ပညာေရး စံ��နး်များ ဌာနများစွာ�ှင့် ေတ�ဆုံကာ
လသူား ဖုိမလက�ဏာဆုိင်ရာ လမ်း��နခ်ျက်�ှင့် စပ်လျ�်း၍ Indiana ြပည်နယ် ဥပေဒ�ှင့် အစီအစ�်ကုိ
ချနိည်�ိေရးဆဲွထား�ပီး Indiana ေဆးတက� သုိလ်၏ တိကျမှနက်နေ်သာ ေဆးပညာရပ် အတည်ြပ�ချက်
ရ�ိှပါသည်။

သင်ခနး်စာ ဦးတညခ်ျက်များ

ေယာက်ျားေလးများအတက်ွ ၄<89></89>တနး် လသူား �ကီးထွားမ��ှင့် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ� သင်ခနး်စာမှာ
ေယာက်ျားေလးများအတက်ွ လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ၏် �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ လမူ�ဆုိင်ရာ�ှင့် စိတ်ခံစားချက်ဆုိင်ရာ
အေြပာင်းအလဲများအေ�ကာင်း ြဖစ်သည်။ သင်ခနး်စာ တစ်ခုလံးု ကုိယ်တိင်ု�ှင့် အြခားသူများအတက်ွ
ေလးစားမ�ကုိ အဓိကထားပါသည်။ သင်ခနး်စာ၏ ဦးတည်ချက်များမှာ -

● လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ�ှ်င့် လပူျ�ိေပါက် ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ�ှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများ�ှင့်
ေမးခွနး်များ ေမးြမနး်�ိင်ုသည့် အြခား ယုံ�ကည်စိတ်ချရသည့် အရွယ်ေရာက်သူများကုိ
ခဲွြခားေဖာ်ထုတ်ပါ။

● လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိအ်တင်ွး ေယဘုယျအားြဖင့် ြဖစ်ပွားသည့် �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ
အေြပာင်းအလဲများကုိ စာရင်းြပ�လပ်ု�ပီး လမူ�ေရး�ှင့် စိတ်ခံစားချက်ဆုိင်ရာ
အေြပာင်းအလဲများအ�ကား ြခားနားချက်ကုိ ခဲွြခားေဖာ်ထုတ်ပါ။

● လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ၏် ရည်ရွယ်ချက်၊ မျ�ိးပွားစနစ်၏ အေြခခံ လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား�ှင့်
ဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံများကုိ ေဖာ်ြပပါ။

● ခ��ာကုိယ်၏ သီးသန ့ေ်နရာတင်ွ ကွာြခားမ�များသည် ပုံမှနြ်ဖစ်ေ�ကာင်း �ှင်းြပပါ။
● တစ်ကုိယ်ေရ ထိခုိက်ဒဏ်ရာ ြဖစ်ပွားလ�င် အကူအညီ ေတာင်းရမည့် အချနိကုိ်
ခဲွြခားေဖာ်ထုတ်ပါ။

၄<155></155> တနး် အစီအစ�် အ�ကမ်းေဖာြ်ပချက် - ေယာက်ျားေလး

လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ၏် အေ�ကာင်းရင်းများ�ှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကုိ မိတ်ဆက်�ပီးေနာက် LifeSmart Youth
ကျနး်မာေရး ပညာေပးသူက သင်�ကားေပးသည့် အေ�ကာင်းအရာ�ှင့် အဓိကဆုိလိရုင်းကုိ
အားြဖည့်ေပးသည့် ဗီဒီယုိအတိတုစ်ပုဒ်ကုိ ေကျာင်းသားများက �ကည့်ရပါမည်။ ဤတင်ြပချက်
အဆုံးတင်ွ ဗီဒီယုိကုိ အစမ်း�ကည့်���ိင်ုပါသည်။ ကုိယ်ခ��ာ တည်ေဆာက်ပုံ ပုံစံကားချပ်များ အသုံးြပ�၍
မျ�ိးပွားစနစ်၏ လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား�ှင့် ဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံများ အေ�ကာင်းကုိ ေကျာင်းသားများက
ေလလ့ာသင်ယူရပါမည်။ မျ�ိးပွားစနစ်၏ ရင့်ကျက်မ�သည် ေနာင်အနာဂတ်တင်ွ
သေ��တည်�ိင်ုေစေ�ကာင်းကုိ ေကျာင်းသားများက ေလလ့ာရပါသည်။ သိ� ေသာ် ၄<212></212>
တနး်တင်ွ သေ��တည်မ� ြဖစ်ပွားသည့် နည်းလမ်း�ှင့် ပတ်သက်ေသာ အေသးစိတ်ကုိ မေဆွးေ�းွပါ။



ထိ� ေနာက် ေယာက်ျားေလး�ှင့် လတိူင်ုးတင်ွ ြဖစ်ပွားသည့် �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အေြပာင်းအလဲများ�ှင့်
ပတ်သက်ေသာ လပ်ုငနး်စ�်တစ်ခုကုိ အတနး်သားများက ေဆာင်ရွက်ရမည်။<233></233>

ေဆွးေ�းွသည့် အဓိက အေြပာင်းအလဲများထဲက အချ�ိတင်ွ ေဟာ်မုနး် ေြပာင်းလဲမ�များ၊
ဆံသား�ကီးထွားမ� အသစ်၊ ဝက်ြခံ၊ ေခ�း၊ ခ��ာကုိယ် အနံဆုိ့း�ှင့် ေရချ�ိးြခင်း၊ အနံအ့သက်ေပျာက်ေဆး
အသုံးြပ�ြခင်း�ှင့် သန ့�ှ်င်းေသာ အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ြခင်း စသည့် ေကာင်းမွနေ်သာ
သန ့�ှ်င်းမ�အတက်ွ လိအုပ်ချက်တိ�  ပါဝင်ပါသည်။ အရပ်ပုိ�ှည်လာ�ပီး ခ��ာကုိယ် �ကီးထွားလာြခင်းသည်
လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ၏် ပုံမှနအ်စိတ်အပုိင်းတစ်ခု ြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့် ပခုံးကျယ်ြခင်း�ှင့် သုက်ပုိးဆဲလ်
ထုတ်လပ်ုြခင်း အစ�ိှသည့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ သီးြခားသတ်မှတ်သည့် ေြပာင်းလဲမ�များအေ�ကာင်းကုိ
ကေလးများက ေဆွးေ�းွရပါသည်။ တစ်ကုိယ်ေရ ထိခုိက်ဒဏ်ရာအေ�ကာင်း သိ� မဟတ်ု လိင်တံ
သိ� မဟတ်ု ေဝှးေစ့ကုိ အ�ုိက်ခံရလ�င်ြဖစ်ေစ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရလ�င်ြဖစ်ေစ လပ်ုေဆာင်ရမည်တိ� �ှင့်
ယုံ�ကည်စိတ်ချရသူ ပါဝင်ရမည့်အချနိတိ်� �ှင့် ပတ်သက်၍ သင်ယူေလလ့ာရပါမည်။ မရည်ရွယ်ဘဲ
သုက်ထွက်ြခင်းဟလုည်း သိ�ကေသာ ညစ�် သုက်လ�တ်ြခင်း�ှင့် တမင်တကာ လပ်ုယူြခင်းမဟတ်ုေသာ
လိင်အဂ�ါ ထ�ကြခင်း အစ�ိှသည့် လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိအ်တင်ွး ြဖစ်ပွား�ိင်ုသည့် တမင်မရည်ရွယ်ေသာ
ခ��ာကုိယ် လပ်ုငနး်တာဝန ်�ှစ်ခုအေ�ကာင်းလည်း ေဆွးေ�းွ�ကပါမည်။ တမင်တကာ
လပ်ုယူြခင်းမဟတ်ုေသာ လိင်အဂ�ါထ�ကြခင်း�ှင့် သုက်ရည်ထွက်ြခင်းများသည် ေယာက်ျားသက်တမ်း
တစ်ေလ�ာက်လံးု ြဖစ်�ိင်ု�ပီး ဤလပ်ုငနး်တာဝနမ်ျားသည် လပူျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိအ်တင်ွး
ပုိ၍အြဖစ်များပါသည်။

LifeSmart Youth အစီအစ�်များအတိင်ုးပင် သီးသန ့ြ်ဖစ်တည်မ��ှင့် အချက်အလက်များအတက်ွ
လိအုပ်လာချနိတ်င်ွ ယုံ�ကည်စိတ်ချရသည့် အရွယ်ေရာက်သူများကုိ ခဲွြခားေဖာ်ထုတ်�ပီး ၎င်းတိ� �ှင့်
ေဆွးေ�းွေြပာဆုိြခင်း၏ အေရးပါမ�အေ�ကာင်း သတိေပးချက်ြဖင့် ၄<308></308> တနး် အစီအစ�်ကုိ
အဆုံးသတ်ထားပါသည်။

အစီအစ�်အတင်ွး သင်၏ကေလး �ကည့်��ရမည့် ဗီဒီယုိအကျ�်းချ�ပ်ကုိ �ကည့်ပါ။

ဤဗီဒီယုိအပုိင်းကုိ �ကည့်��သည့်အတက်ွ ေကျးဇူးတင်ပါသည်။ ေမးြမနး်စရာများ�ိှလ�င်
အစီအစ�်များ�ှင့် အကဲြဖတ်စိစစ်မ� ဒါ�ုိက်တာထံ (317) 667-0343 သိ� မဟတ်ု
trustedadults@lifesmartyouth.org.
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