
ယုံ�ကညစိ်တ်ချရေသာ အရွယ်ေရာက်သူ ေပ�တယ် ၅<5></5> တနး် HGD အစီအစ�် ဗီဒီယုိ
အ�ကမ်းေဖာြ်ပချက်

၅<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။

5<50> </50> တနး် အစီအစ�် ြခံ�ငံသုံုးသပ်ချက်

ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ ်ပညာေရး၏ အဓိက ရည်မှနး်ချက်မှာ ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိကုိ် ပုံမှနြ်ဖစ်ေစရန ်ြဖစ်သည်။
ခ��ာကုိယ် ေြပာင်းလဲမ�အေ�ကာင့် သင်ယူေလလ့ာရန ်၅<50></50> တနး် အတနး်သားများ အားလံးုဆီ
ယူေဆာင်လာြခင်းြဖင့် ေအာင်ြမင်ေစရန ်ြဖစ်သည်။ ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ ်ပညာေရး၏ ဒတိုယ ရည်မှနး်ချက်မှာ
ေကျာင်းသားများ၏ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ေြဖ�ှင်းရန ်ြဖစ်သည်။ လိင်တစ်ခုချင်းအတက်ွ ြဖစ်တတ်သည့်
ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ ်ေြပာင်းလဲမ�များ အေ�ကာင်း သင်ယူေလလ့ာရန ်လငူယ်များအတက်ွ အသက်အရွယ်�ှင့်
သင့်ေလျာ်�ပီး ဤအသက်အရွယ်၌ လငူယ်များသည် ထုိေြပာင်းလဲမ�များ�ှင့် ပတ်သက်၍
သိလိစိုတ်များ�ကပါသည်။ 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

၅<77></77> တနး် လသူား �ကီးထွားမ��ှင့် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ� သင်ခနး်စာသည် အဓိကအားြဖင့်
လငူယ်များအားလံးုအတက်ွ ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိအ်ေ�ကာင်း ြဖစ်သည်။ သင်ခနး်စာ အဆုံးတင်ွ
သင့်ကေလးသည် လသူား မျ�ိးပွားမ�အေ�ကာင်း သင်ယူေလလ့ာရပါမည်။ 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။

● ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ၏် ရည်ရွယ်ချက်၊ အမျ�ိးသား�ှင့် အမျ�ိးသမီး မျ�ိးပွားစနစ်၏ အေြခခံ
လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား�ှင့် ဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံများကုိ ေဖာ်ြပပါ။

● လစ�်လာေသာ မီးယပ်ဓမ�တာ စက်ဝနး်၏ လပ်ုငနး်စ�်ကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ပါ။
● ဓမ�တာချနိအ်တင်ွး အသုံးြပ�ရန ်ေရွးချယ်�ိင်ုသည့် ပစ�ည်းများကုိ ခဲွြခားေဖာ်ထုတ်ပါ။
● သေ��တည်ြခင်း�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိေတ�ဆက်ဆံမ�ကုိ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိပါ။
● မျ�ိးပွားြခင်း၏ အေြခခံလပ်ုငနး်စ�်ကုိ �ှင်းြပပါ။
● သေ��မတည်�ိင်ုေစေအာင် ၁၀၀% ထိေရာက်သည့် နည်းလမ်းအြဖစ် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ <134>
ေ�ှာင်�ှားမ�</134>ကုိ အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိပါ။

၅<143></143> တနး် အစီအစ�် အ�ကမ်းေဖာြ်ပချက်

ဤအစီအစ�်တင်ွ ဗီဒီယုိ�ှစ်ပုဒ် ြပသပါသည်။ ပထမတစ်ပုဒ်မှာ လစ�်လာေသာ မီးယပ်ဓမ�တာ
စက်ဝနး်�ှင့် ဒတိုယတစ်ပုဒ်မှာ မျ�ိးစပ်ြခင်း လပ်ုငနး်စ�်အေ�ကာင်း ြဖစ်သည်။ ဤတင်ြပချက်များ
အဆုံးတင်ွ ဗီဒီယုိ�ှစ်ပုဒ်လံးုကုိ အစမ်း�ကည့်���ိင်ုပါသည်။

ပျ�ိေဖာ်ဝင်ြခင်း အကျ�်းချ�ပ် မိတ်ဆက်�ပီးေနာက် ေယာက်ျားေလး၊ မိနး်ကေလးများ�ှင့် လတိူင်ုးအတက်ွ
�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေြပာင်းလဲမ�များ အေ�ကာင်း�ှင့် �ကီးထွားလာစ�် ပျ�ိေဖာ်ဝင်ေနချနိ ်ြဖစ်ပွားတတ်သည့်
အေ�ကာင်းများကုိ ေကျာင်းသားများ ေလလ့ာသင်ယူရပါမည်။ ေနာက်တစ်ချက်မှာ မျ�ိးပွားစနစ်များ၏



လပ်ုငနး်တာဝနမ်ျား�ှင့် ဖ�ဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံများ အေ�ကာင်းကုိ ေကျာင်းသားများက
ေလလ့ာသင်ယူရပါမည်။

ေ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။ အသံေအာ်လာြခင်း၊ အရပ်ပုိ�ှည်လာြခင်း�ှင့်
ခ��ာကုိယ် �ကီးထွားလာြခင်းသည် ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ၏် ပုံမှနအ်စိတ်အပုိင်းတစ်ခု ြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့်
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ သီးြခားသတ်မှတ်သည့် ေြပာင်းလဲမ�များအေ�ကာင်းကုိ ကေလးများက
ေဆွးေ�းွရပါမည်။ ေဆွးေ�းွသည့် လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ သီးြခားသတ်မှတ်သည့် ေြပာင်းလဲမ�များတင်ွ
ပခုံးကျယ်ြခင်း၊ သုက်ပုိးဆဲလ် ထုတ်လပ်ုြခင်း�ှင့် ေယာက်ျားေလးများအတက်ွ ညစ�် သုက်လ�တ်ြခင်း
သိ� မဟတ်ု မရည်ရွယ်ဘဲ သုက်ထွက်ြခင်း�ှင့် မိနး်ကေလးများအတက်ွ ရင်သား �ကီးထွားဖ�ံ �ဖိ�းမ�၊ တင်ပါး
ကားလာြခင်း၊ လစ�်လာေသာ မီးယပ်ဓမ�တာ စက်ဝနး်�ှင့် မီးယပ်ဓမ�တာချနိအ်တင်ွး အသုံးြပ�ရသည့်
ပစ�ည်းများ အေ�ကာင်း ပါဝင်ပါသည်။

အြဖစ်များေသာ ပျ�ိေဖာ်ဝင်ချနိ ်ေြပာင်းလဲမ�များ ေဆွးေ�းွ�ပီးေနာက် လသူား မျ�ိးပွားမ�အေ�ကာင်းကုိ
သင်ယူေလလ့ာရပါမည်။ မီးယပ်ဓမ�တာ�ှင့် သေ��တည်ြခင်း၏ တညီူမ�၊ ကဲွြပားမ�တိ� ကုိ ��င်ိးယှ�်ြပ�ပီး
ဥဆဲလ်တစ်ခု�ှင့် သုက်ပုိးဆဲလ်တစ်ခုသည် သေ��တည်ေစရန ်ေတ�ဆုံေပါင်းစပ်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း
LifeSmart Youth ကျနး်မာေရး ပညာေပးသူက ေကျာင်းသားများကုိ လမ်း��နေ်ပးပါမည်။ ထိ� ေနာက်
မျ�ိးစပ်ြခင်း�ှင့် သေ��တည်လာေစရန ်လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ထိေတ�ဆက်ဆံမ�အေ�ကာင်းကုိ ပညာေပးသူက
အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆုိြပပါမည်။

လငူယ်တစ်ဦးအေနြဖင့် ကေလးငယ်တစ်ဦးကုိ ေမွးဖွားရန�ှ်င့် ြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်ရန ်အဘယ်ေ�ကာင့်
အခက်အခဲ�ိှ�ိင်ုေ�ကာင်း�ှင့် သေ��တည်ြခင်းကုိ ကာကွယ်ရန ်လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေ�ှာင်�ှားြခင်းသည်သာ
တစ်ခုတည်းေသာ ၁၀၀% ထိေရာက်သည့် နည်းလမ်း ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဆွးေ�းွြခင်းြဖင့် အတနး်ကုိ
အဆုံးသတ်ပါမည်။

၅<368>th</368> တနး် သင်ခနး်စာသည် LifeSmart Youth အစီအစ�်များအတိင်ုးပင်
သီးသန ့ြ်ဖစ်တည်မ��ှင့် အချက်အလက်များအတက်ွ လိအုပ်လာချနိတ်င်ွ ယုံ�ကည်စိတ်ချရသည့်
အရွယ်ေရာက်သူများ�ှင့် ေဆွးေ�းွေြပာဆုိြခင်း၏ အေရးပါမ�အေ�ကာင်း သတိေပးချက်ြဖင့်
အဆုံးသတ်ပါမည်။

အစီအစ�်အတင်ွး သင်၏ကေလး �ကည့်��ရမည့် အကျ�်းချ�ပ်ဗီဒီယုိများကုိ �ကည့်ပါ။

လစ�်လာေသာ မီးယပ်ဓမ�တာ စက်ဝနး် ကာတွနး်ဇာတ်လမ်း - ဗီဒီယုိသည် မီးယပ်ဓမ�တာ
ြဖစ်ပွားသည့်ပုံစံကုိ လငူယ်များ နားလည်သေဘာေပါက်ေစေအာင် အေထာက်အကူေပးရန်
အသုံးြပ�ပါသည်။ ကျနး်မာေရး ပညာေပးသူသည် ဗီဒီယုိြပသေနစ�် တစ်ေလ�ာက်လံးု ြဖစ်တတ်သည့်
အေြပာင်းအလဲများကုိ ေြပာြပေပးပါမည်။

မျ�ိးစပ်ြခင်း ကာတွနး်ဇာတ်လမ်း - ဗီဒီယုိသည် မျ�ိးစပ်ြခင်း ြဖစ်ပွားသည့်ပုံစံကုိ လငူယ်များ
နားလည်သေဘာေပါက်ေစေအာင် အေထာက်အကူေပးရန ်အသုံးြပ�ပါသည်။ ကျနး်မာေရး
ပညာေပးသူသည် ဗီဒီယုိြပသေနစ�် တစ်ေလ�ာက်လံးု မျ�ိးစပ်ြခင်း လပ်ုငနး်စ�်ကုိ ေြပာြပေပးပါမည်။

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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