တစ််ဦးးချျင်းး� အဖွဲ့့�ဝင််မှုု

အဖော်�်�လမ်းး �ညွှှန် ်

ကြို�ု�ဆိုု�ပါါတယ််!
ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့သ
့� ည်် Achieve - ပရော်�်�ဖက််ရှှ င်န
် ယ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် Minnestoa စင််တာာမှှ ဖြ�စ််သည််။ ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့သ
့� ည််
အစော�ာပိုု�င်းး�ကလေး�းဘဝနှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�နေေအရွွ ယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုတွင်
ွ ် သင့််�အော�ာင််မြ�င််သော�ာ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီရန််
ီ အတွွက်် Develop တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််နေေသော�ာ မိိတ််ဖက််အေ�ဂျျင််စီီများ�း�စွာာ�ထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့၏
့� အဖွဲ့့�သည်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အတွွင်းး� Develop အဖွဲ့့�ဝင််အားး�လုံးး��ကိုု� တရား�းမျှှတစွာာ�ဆက််ဆံံကြော��ာင်းး�
သေ�ချာာ�စေ�ရန်် Minnesota လူူသားး�ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု � ဌာာန – ကလေး�း ဖွံ့့�ဖြိုး��း��မှုု ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု � မှှ ချျမှှတ််ထားး�သော�ာ

လမ်းး�ညွှှန််မှုနှ
ု င့်
ှ �် မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာပါါသည််။ အဖွဲ့့�ဝင််လျှော�ာ�က််လွှာာ�တင််သွွင်းး�မှုုများ�း�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရန််နှှင့်�် သင့််�လိုုအ
� ပ််ချျက််
များ�း�နှှင့်�် ပန်းး�တိုု�င််များ�း� အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ သင့််�အားး� စိိတ််ကြို�ု�က််အဖွဲ့့�ဝင််မှုု ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းရန််အတွွက်် Develop စနစ််ကိုု� ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့့�
အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။

Develop တစ််ဦးးချျင်းး� အဖွဲ့့�ဝင်််�ခြ�င်းး�သည်် အခမဲ့့�ဖြ�စ််ပြီး�း� သင့််အ
� သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�တွွင်် အခွွင့်အ
�် လမ်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု�
တံံခါးး�ဖွွင့်�ပေး�းပါ
်
ါသည််။ Develop တွွင်် တစ််ဦးးချျင်းး�အသင်းး�ဝင််ခြ�င်းး�သည်် သင့််�အားး� အော�ာက််ပါါစွွမ်းး �ရည််များ�း�ကိုု�
ပေး�းဆော�ာင််နိုု�င်သ
် ည််•

သင််၏ ပရော်�်�ဖက််ရှှ င်န
် ယ်် အော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု � အကြော��ာင်းး� ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံသော�ာ
�
၊ တိိကျျသော�ာ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် သီးး�သန့် � ်

အီီလက််ထရွွန််နစ်် မှှတ််တမ်းး �တစ််ခုုကိုု� တည််ဆော�ာက််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့� ကိုု� Develop ၏ လုံံ�ခြုံ�ံ �သော�ာဒေေတာာဘေ့�့စ််တွွင််
သိိမ်းး�ဆည်းး�ပါါ။
•
•
•
•

သင််၏ Career Lattice Step လက််မှှတ််ကိုုပြ�
� သခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သင််၏အော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �ကိုု�ပြ�သပါါ။
Parent Aware တွွင်် ပါါဝင််ပါါ။

ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းများ�း�နှှင့်�် ပညာာသင််ဆုုများ�း� ကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး�ပါါ။

Develop's သင််တန်းး�ဆရာာ နှှင့်/�် သို့့� မဟုုတ်် ဆက််ဆံံရေး�း အခြေ�ေပြု�ု ပရော်�်�ဖက််ရှှ င်န
် ယ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက််မှုု (RBPD)
အထူးး�ပြု�ု အဖွဲ့့�ဝင််များ�း�အတွွက်် လျှော�ာ�က််ထားး�ပါါ။

ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့သ
့� ည်် သင််နှှင့်အ
�် တူူ အလုုပ််လုုပ််ပြီး�း� သင််၏ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး� ပန်းး�တိုု�င််များ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနိုု�င််ရန််
မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။

Minnesota ၏ ကလေး�းများ�း�၊ လူူငယ််များ�း�နှှင့်�် မိိသားး�စုုများ�း�အတွွက်် သင််လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသမျှှအတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််စွာာ�ဖြ�င့််၊�
သင််၏ အော�ာင််မြ�င််မှုု အဖွဲ့့�

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�
ဤစာာရွွ က််စာာတမ်းး �ကိုု� လမ်းး�ညွှှန််ရာာတွွင်် ကူူညီရန််
ီ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ နှိိ�ပ််နိုု�င််သော�ာ ခလုုတ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါ။

3

သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

တင််သွွင်းး�ရန််အဆင််သင့််�
ပြ�င််ထားး�ပါါ

6

လျှော�ာ�က််လွှာာ�

အခြေ�ေအနေေများ�း�

4

သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု�
တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�

7
Minnesota
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�
Lattice

5

သင််၏အော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �
ကိုု� မှှတ််တမ်းး �တင််ခြ�င်းး�

8

သင်ယူမှ မှ
ု တ်တမ်း
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သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� တင််သွွင်းး�ရန််အဆင််သင့််� ပြ�င််ထားး�ပါါ
လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး � မူူဝါါဒ နှှင့်�် ရင်းး�နှီးး��အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပါါ။ သင််၏တစ််ဦးးချျင်းး� ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််အလက််နှှင့်�် သင််ယူူမှုမှ
ု တ််တမ်းး
ှ
�တွွင််
သင််၏အော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �ကိုု� အတည််ပြု�ုရန်် Achieve မှှ အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်သ
် ည့််� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

Develop ၏ အွွန် ်လိုုင်း
� း� အပလီီကေး�းရှှ င်းး�သည်် သင််နှှင့်ပတ််
�်
သက််သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

မေး�းမြ�န်းး�သည််-

ပညာာရေး�း

ဘွဲ့့�ရသည့််�နေ့့�များ�း�ကိုု� ထည့််�သွင်းး
ွ �ရန်် လိုု�အပ််မည််။ လက််လှှမ်းး �မှီီ�နိုု�င််သော�ာ နေေရာာတွွင်် သင့််� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� နှှင့်/�် သို့့� မဟုုတ်် ဘွှဲ့့�လက််မှတ််များ�း
ှ
�ကိုု� ထားး�ရန်် အကြံ�ံပြု�ုပါါသည််။
ဤအော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �ကိုု� သင့််�ပရိုု�ဖိုုင်
� ်တွွင်် စစ််ဆေး�းအတည််ပြု�ုလိုု�ပါါက လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ပေး�းပို့့� ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

အလုုပ််အကိုုင််
�
ကလေး�းသူူငယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုနှင့်
ှ �် ပညာာရေး�းနယ််ပယ််တွွင်် သင််၏လုုပ််ငန်းး�အတွေ့�့အကြုံ�ံ�ကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုနိုု�င််မည််။ သင့််�လက််ရှိိ�အလုုပ်် ထည့််�သွင်းး
ွ �ရန်် အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည််။
� စည်းး� ID နံံပါါတ််ကိုု� လက််ထဲဲတွင်
ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက သင့််အ
� လုုပ််ရှှင်၏
် Develop အဖွဲ့့အ
ွ ် ထားး�ရှိိ�ပါါ။

သင််တန်းး�
သင့််� သင််တန်းး� မှှတ််တမ်းး �ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။ သင််၏ Develop ပရိုု�ဖိုုင်
� ်တွွင်် စာာရင်းး�မသွွင်းး�ရသေး�းသော�ာ သင််တန်းး�ကိုု� တက််ရော�ာက််ပါါက စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� ပေး�းပို့့� နိုု�င််ပါါသည််။

သင််သည််
အချိိ�န် ်
•
•
•

ကနဦးး လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� တင််သွွင်းး�ဖို့့� အချိိ�န်် 15-20 မိိနစ််သာာ လိုု�အပ််သည််

နည်းး�ပညာာကိုု� လိုုအ
� ပ််သည််
•

လျှော�ာ�က််လွှာာ� အသစ််ကိုု� တင််သွွင်းး�ဖို့့� အချိိ�န်် 5-10 မိိနစ််သာာ လိုု�အပ််သည််

ချိိ�တ််ဆက််ထားး�ပါါ။

တင််သွွင်းး�ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ� တစ််စော�ာင််ချျင်းး�စီီကိုု� Achieve မှှ လုုပ််ကိုု�င််ရန််

* တစ််ဦးးချျင်းး�အသင်းး�ဝင််လျှော�ာ�က််လွှာာ�သည်် အွွန််လိုုင်းး
� �

3-6 ပတ်် ကြာ�ာသည််

* ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့၏
့� လက််ရှိိ�လုုပ််ဆော�ာင််ချိိ�န််များ�း�သည်် www.mncpd.org ရှိိ�
ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့၏
့� ဝဘ််ဆိုု�ဒ််၏ ပင််မ စာာမျျက််နှာာ�ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�သည််

•

လျှော�ာ�က််လွှာာ� အားး�လုံးး��ကိုု� ရက််စွဲဲ�အစီီအစဥ််အတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း�၊
ခြွ�င်းး�ချျက််မရှိိ�ပါါ။

ကွွန််ပြူ�ူတာာ၊ တက််ဘလက်် သို့့� မဟုုတ်် စမတ််ဖုုန်းး�ဖြ�င့််� အင််တာာနက််ကိုု�

လျှော�ာ�က််လွှာာ�ဖြ�စ််သည််။

•

တစ််ဦးးချျင်းး� Develop ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််အလက််

* သင််၏တစ််ဦးးချျင်းး�ပရိုု�ဖိုုင်
� ်ကိုု� မသတ််မှှတ််ရသေး�းပါါက၊ အသေး�းစိိတ််
ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�အတွွက်် Develop ၏ တစ််ဦးးချျင်းး� ကိုု�ယ််ရေး�း
အချျက််အလက်် လမ်းး�ညွှှန်် ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

စာာမျျက််နှာာ� 3
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သင််၏တစ််ဦးးချျင်းး�အသင်းး�ဝင််လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု�
အွွန် ်လိုုင်း
� း�တွွင်် တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�

သင််၏ အွွန််လိုုင်းး
� �အပလီီကေး�းရှှ င်းး�ကိုု� စတင််ရန်် သင််၏ Develop Individual Profile သို့့� ဝင််ရော�ာက််ပါါ ။ အပိုု�အကူူအညီီ လိုု�အပ််ပါါက

အဆင့််�ဆင့်�လမ်းး
်
�ညွှှန််ချျက််များ�း�အတွွက်် Develop ၏တစ််ဦးးချျင်းး� အသင်းး�ဝင်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�လမ်းး �ညွှှန်် အဆင့််�ဆင့်ညွှ
�် ှန််ကြား�း�ချျက််များ�း� (ပုံံ�များ�း�ပါါ)

ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ။ Submit ခလုုတ််ကိုု� မနှိိ�ပ််မီီ အော�ာက််ပါါ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� သေ�ချာ�ာသုံးး��သပ််ပါါ။

ဆော�ာင််ရွွ က််ရန််

ACHIEVE သို့့� ပေး�းပို့့� ရန်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� ရှိိ�ပါါသလားး�။

15 - 20 မိိနစ်် ကြာ�ာနိုုင််
� သည််။
(ပထမ လျှော�ာ�က််လွှာာ�)

5 - 10 မိိနစ််။

(လျှော�ာ�က််လွှာာ� အသစ််)

ဟုုတ််ကဲ့့�၊ ပို့့�စရာာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �တွေ�ေရှိိ�တယ််။

•
•
•

သင််၏လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုုဖြ� �ည့််�ပါါ။
Submit ကိုု�နှိိ�ပ််ပါါ။

သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

လက််ခံံနိုု�င််သော�ာစာာရွွ က််စာာတမ်းး �မူူဝါါဒ ကိုု�စစ််ဆေး�းပြီး�း� သင့််�လျှော�ာ�က််လွှာာ�တင််ပြီး�း� 15 ရက််အတွွင်းး� Achieve ဆီီသို့့� သင််၏

DEVELOP တွွင်် ရှာာ�ဖွေေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�်

စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� ပေး�းပို့့� ပါါ။
•

တင််သွွင်းး�ခြ�င်းး� အတွွက်် နည်းး�

သင့််�စာာရွွက််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� Achieve ထံံ မည််သို့့� ပေး�းပို့့� ရမည််ကိုု� လေ့�့လာာရန်် စာာမျျက််နှာာ� 5 ရှိိ� Path A သို့့� သွားး��ပါါ။

ပညာာဆိုု�င််ရာာ အကူူ အညီီ
လိုုအ
� ပ််ပါါသလားး�။

ဟင့််အ
� င်းး�၊ ကျွွန်ုု�ပ််တွင််
ွ ပေး�းပို့့� ရန်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး � မရှိိ�ပါါ။
•
•
•
•
•

Develop Help Desk တွွင််
ဆက််သွွယ််ရန််

support@develophelp.zendesk.com

သင််၏လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုုဖြ� �ည့််�ပါါ။
Submit ကိုု�နှိိ�ပ််ပါါ။

အော�ာက််သို့့� ဆင်းး�ပြီး�း� I have no documentation to submit ကိုု�နှိိ�ပ််ပါါ
Confirm ကိုု�နှိိ�ပ််ပါါ။

ပိုု�မိုုလေ့
� �့လာာရန်် စာာမျျက််နှာာ� 5 ရှိိ� Path Bသို့့� သွား�း��ပါါ။

ဆက််စပ််အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�
•

•

ပယ််ဖျျက််မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
•

အသင်းး�ဝင််လျှော� ာ�က််လွှာာ�

Submit ကိုု�နှိိ�ပ််ပြီး�း� 15 ရက််အတွွင်းး� Achieve သို့့� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� မပို့့� ပါါက သို့့� မဟုုတ်် သင််၏ Develop ပရိုု�ဖိုုင်
� ်

တွွင်် အတည််ပြု�ုခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�မပြု�ုပါါက၊ သင််၏လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� Develop စနစ််မှှ အလိုု�အလျော�ာ�က််
စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� ပေး�းပို့့� သင့််သ
� လားး� မသေ�ချာာ�ပါါက နော�ာက််ထပ််အကူူအညီီအတွွက်် support@mncpd.org တွွင််

Develop၏ တစ််ဦးးချျင်းး�
လမ်းး�ညွှှန််

•

တစ််ဦးးချျင်းး�အသင်းး�ဝင််ခြ�င်းး�
အမြ�န််လမ်းး�ညွှှန််

Achieve သို့့� ဆက််သွွယ််ပါါ။

စာာမျျက််နှာာ� 4

သင််၏အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး �တင််ခြ�င်းး�

LinkP3Test

PATH A: ACHIEVE သို့့� သင််၏ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� ပို့့�ပါါ
support@mncpd.org

ဤသည််မှာာ� သင််၏အော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �ကိုု� အတည််ပြု�ုရန်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� ပေး�းပို့့� ရန်် သင့််အ
� ခွွင့်အ
�် ရေး�းဖြ�စ််သည််။ သင််၏တစ််ဦးးချျင်းး�စီီကိုုယ်
� ်ရေး�း
အချျက််အလက််နှှင့်�် သင််ယူူမှုု မှှတ််တမ်းး �တွွင်် အတည််ပြု�ုနိုု�င်သ
် ည့််� စာာရွွ က််စာာတမ်းး � အမျိုး�း��အစား�းများ�း�ကိုု� တိိတိိကျျကျျလေ့�့လာာရန်် လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ

စာာရွွ က််စာာတမ်းး �မူူဝါါဒ ကိုု�စစ််ဆေး�းပါါ။ သင််၏လျှော�ာ�က််လွှာာ�၏ အွွန််လိုုင်းး
� �တွွင်် တင််သွွင်းး�ပြီး�း� 15 ရက််အတွွင်းး� သင််၏ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� Achieve
သို့့� အီးး�မေး�းလ််၊ စာာတိုု�က်် သို့့� မဟုုတ်် ဖက််စ််မှှတဆင့်�် ပေး�းပို့့� ပါါ။

Achieve သည်် သင့််�စာာရွွက််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းပြီး�း� သင့််�လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� စတင််လုုပ််ဆော�ာင်းး�သည့််အ
� ခါါ သင််၏ Develop Profile ၏
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် tab တွွင်် ဝန််ထမ်းး�မှှတ််စုုကိုု� Achieve မှှ အတည််ပြု�ုချျက်် အီးး�မေး�းလ််တစ််စော�ာင်် ပေး�းပို့့� မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

သင့််�ကျော�ာ�င်းး�မှှ တရား�းဝင််မှှတ််တမ်းး �များ�း�ကိုု� မှာာ�ယူူပြီး�း � ၎င်းး�တို့့� ကိုု� Achieve သို့့� တိုု�က််ရိုု�က််ပေး�းပို့ခိုု�
့� င်းး�ပါါ။
အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�

ပိုု�မိုုမြ�န််ဆန််စွာာ�
�
အတည််ပြု�ုနိုု�င််ရန်် သင််၏ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� အီီလက််ထရွွန်းး�နစ်် (အီးး�မေး�းလ်် သို့့� မဟုုတ်် ဖက််စ််)

877-379-2467

မှှတဆင့်�် ပေး�းပို့့� ပါါ။

စာာရွွ က််စာာတမ်းး �တစ််ခုုစီီတွင်
ွ ် သင့််အ
� မည််ကိုု� သေ�ချာ�ာ ထည့််�သွင်းး
ွ �ပါါ။
သင့််�စာာရွွက််စာာတမ်းး �များ�း�နှှင့်အ
�် တူူ သင််၏ Develop ID ကိုု� ထည့််�သွင်းး
ွ �ပါါ။
လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� ဦးးစွာာ�မတင််ပြ�ဘဲဲ Achieve သို့့� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� ပေး�းပို့့� ပါါက၊ ၎င်းး�တို့့� ကိုု� သင််၏နော�ာက််ထပ်် တစ််ဦးးချျင်းး�
အဖွဲ့့�ဝင််ဖြ�စ််မှုု လျှော�ာ�က််လွှာာ� သို့့� မဟုုတ်် သက််တမ်းး� တိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့်အ
�် တူူ စာာရွွ က််စာာတမ်းး � ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မူူဝါါဒအရ

၎င်းး�တို့့� ကိုု� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ထားး�ရှိိ�မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ Achieve သည်် သင့််�စာာရွွက််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့့� လက််ခံံရရှိိ�ထားး�
ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့� ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ပြီး�း� အတည််ပြု�ုရန်် နော�ာက််အဆင့််�များ�း� လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် သင့််�အားး� အသိိပေး�းသည့််�
အတည််ပြု�ုအီးး�မေး�းလ််တစ််စော�ာင်် ပေး�းပို့့� ပါါမည််။

Achieve
2908 Marketplace Dr
Suite #103
Fitchburg, WI 53719

ဖိုု�င််တွွင််ရှိိ�ပြီး�း�သားး� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� Achieve သို့့� ပြ�န််လည််ပေး�းပို့့� ရန်် မလိုု�အပ််ပါါ။

PATH B: စာာရွွ က််စာာတမ်းး �မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ခလုုတ််
သင််၏တစ််ဦးးချျင်းး�အသင်းး�ဝင််လျှော�ာ�က််လွှာာ� သို့့� မဟုုတ်် သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး� စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း� မပို့့� ရန်် အမြဲ�ဲရွေး�း �ချျယ််နိုု�င်သ
် ည််။ ၎င်းး�ကိုု�
သင််ရွေး�း �ချျယ််နိုု�င်သ
် ည့််� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�စွာာ� ရှိိ�သည််•
•
•

သင််၏နော�ာက််ဆုံးး��လျှော�ာ�က််လွှာာ� သို့့� မဟုုတ်် သက််တမ်းး�တိုးး��စဉ််အတွွင်းး� သင့််�စာာရွွက််စာာတမ်းး �များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု� သင််ပေး�းပို့့� ခဲ့့�သည််။

သင််၏နော�ာက််ဆုံးး��လျှော�ာ�က််လွှာာ� သို့့� မဟုုတ်် သက််တမ်းး� တိုးး��ချိိ�န််မှှစ၍ သင််၏ သင််ယူူမှုု မှှတ််တမ်းး �တွွင်် အီီလက််ထရွွန််နစ််နည်းး�ဖြ�င့််�

•

သင့််သ
� င််တန်းး�ဆင်းး� လက််မှှတ်် မိိတ္တူူ�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေပြီး�း� ပေး�းပို့့� ရန်် ယခုုအချိိ�န််တွွင်် သင့််�တွင်
ွ ် အချိိ�န််မရှိိ�ပါါ။

•

ထည့််�သွင်းး
ွ �ထားး�သည့််� သင််တန်းး�များ�း�ကိုု�သာာ သင််ယူူခဲ့့�ပါါသည််။
•

ဆက််စပ််အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�

သင််သည်် သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� ပေး�းပို့့� ခဲ့့�ပြီး�း� သင််၏ စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု� မလုုပ််ဆော�ာင််ရသေး�းပါါ။

မည််သည့််အ
� ကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််�ပင််ဖြ�စ််ပါါစေေ သင််၏လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုုအွ
� န််လိုု
ွ
င်းး
� �မှှတင််သွွင်းး�ပြီး�း� ရုံးး� �ဖွွင့်�ရက််
်
15 ရက််အတွွင်းး� သင််၏တစ််ဦးးချျင်းး�
ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက််ရေး�း ပရိုု�ဖိုုင်
� ်တွွင်် ဤရွေး�း �ချျယ််မှုကိုု
ု � အတည််ပြု�ုရပါါမည််။

လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ

စာာရွွ က််စာာတမ်းး � မူူဝါါဒ

သင််၏အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�
ဒီီပလိုုမာာကိုု
�
ဘ
� ယ််လိုု�ရှာာ�မလဲဲ

•
•

ပေး�းပို့့� ရန်် သို့့� မဟုုတ်် မပို့့� ရန််။

စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�တင််သွွင်းး�
သော�ာအခါါတွွင်် သင််၏တစ််
ဦးးချျင်းး� အသင်းး�ဝင််ခြ�င်းး�
ကိုု� အဘယ််ကြော��ာင့််�

Achieve သို့့� စာာရွွ က််စာာတမ်းး � မပို့့� ဘူးး�ဆိုု�ပါါက “ပို့့� စရာာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး � မရှိိ�ပါါ” ကိုု�နှိိ�ပ််ပါါ။

သက််တမ်းး�တိုးး��ရသနည်းး�။

ပို့့� စရာာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး � မရှိိ�ပါါ
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လျှော�ာ�က််လွှာာ� အခြေ�ေအနေေများ�း�
Achieve တွွင်် သင့််�လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� တတ််နိုု�င်သ
် မျှှ မြ�န််မြ�န််နှှင့်�် တိိကျျစွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံသော�ာ
�
Develop အသင်းး�ဝင်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�
အားး�လုံးး��ကိုု� Achieve မှှ ရက််စွဲဲ� အစီီအစဥ််ဖြ�င့််� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ ၎င်းး�က သင့််�လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� တရား�းမျှှတစွာာ� စီီမံံဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းပြီး�း �

သင့််�ပရော်�်�ဖက််ရှှ င်န
် ယ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက််မှုုလိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�အတွွက်် သင််ရထိုု�က််သည့််� အသေး�းစိိတ််နှှင့်�် တိိကျျမှုုအတွွက်် တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏
အာာရုံံ� စိုုက််
� မှုုကိုု� ရရှိိ�စေ�ပါါသည််။

သင််၏ တစ််ဦးးချျင်းး� အဖွဲ့့�ဝင််ခြ�င်းး� လျှော�ာ�က််လွှာာ�သည်် အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အဆင့််�များ�း�အတိုု�င်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါသည််။ သင််၏
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် တဘ််ရှိိ� သင််၏ အပလီီကေး�းရှှ င်းး� အခြေ�ေအနေေကိုု� ကြ�ည့််�ရန်် သင််၏ Develop ပရို� ုဖိုုင်
� ်သို့့� ဝင််ရော�ာက်် ပါါ။

Achieve သည်လုပ်ဆောင်ရန်

မရှိိ� (ဗလာာ)
သင့််�တွင်
ွ ် Develop တွွင််

တစ််ဦးးချျင်းး�ကိုု�ယ််ရေး�းအကျျဉ်းး�

တစ််ခုုရှိိ�သော်�်�လည်းး� သင််သည််
အဖွဲ့့�ဝင််ဖြ�စ််မလာာသေး�းပါါ။

တင််သွွင်းး�ပြီး�း �
သင့််�အွန််လိုု
ွ
င်းး
� �

လက််ခံံရရှိိ�သော�ာ
ပစ္စစည်းး�များ�း�

Achieve သည်် သင််၏

ဆော�ာင််ရွွ က််ဆဲဲ
Achieve သည််

လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� တင််သွွင်းး�

စာာရွွ က််စာာတမ်းး �များ�း�ကိုု�

များ�း� ပေး�းပို့့� ရမည်် သို့့� မဟုုတ််

သင််၏ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ ပညာာရေး�းနှှင့်�်

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အပြီး�း�

သင််၏ ပစ္စစည်းး�များ�း�

နာာရီီများ�း� အားး�လုံးး��ကိုု�

ပြီး�း�ပြီ�ီ။ သင််သည်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �
လျှော�ာ�က််လွှာာ� တင််ခြ�င်းး�
သတ််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တွင််
ွ

တင််သွွင်းး�ရန်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး �

မရှိိ�ပါါ ခလုုတ််ကိုု� နှိိ�ပ််ရပါါမည််။

လက််ခံံရရှိိ�ပြီး�း�

ဆော�ာင််ရွွ က််နေေပါါသည််။

လက််ခံံရရှိိ�သည့််�ရက််စွဲဲ�မှှ

ပြ�က္ခခဒိိန််ရက်် 42 အတွွင်းး�

3 - 6 ပတ် ကြာနိုင်သည်

သင့််�လျှော� ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််နေေပြီး�း�
သင််တန်းး�ဆင်းး�ခဲ့့�သည့််�
စစ််ဆေး�းနေေပါါသည််။

သင့််�လျှော� ာ�က််လွှာာ�ကိုု�
အပြီး�း�သတ််ပါါမည်။်

သင့််�လျှော� ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

အွွန််လိုုင်းး
� �တွွင်် တင််သွွင်းး�ပြီး�း�သည််နှှင့်�်

ကိုုင််
� ထားး�သည််

အပြီး�း �သတ််

လက််ရှိိ�

သက််တမ်းး�ကုုန် ်

သင့််�လျှော� ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

မလုုပ််ဆော�ာင််မချျင်းး� သင့််�ပရိုု�ဖိုုင်
� ်ကိုု�
တည်းး�ဖြ�တ််၍မရတော့�့�ပါါ။

(ပုံံ�မှန််မ
ှ ဟုုတ််) ဤအခြေ�ေ

သင့််�လျှော� ာ�က််လွှာာ�ကိုု�

သင့််�အားး� အသိိပေး�း

Career Lattice Step ကိုု�

အနေေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုအ
ု ကြော��ာင်းး�
မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� နော�ာက််ထပ််

အချျက််အလက််များ�း�အတွွက််

သင့််�အီးး �မေး�းလ််ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ။

အပြီး�း�သတ််ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။

သင််သည်် ယခုု Develop
အဖွဲ့့�ဝင််ဖြ�စ််နေေပါါပြီ�ီ။

သင့််�ပရိုု�ဖိုုင်
� ၏
် အစီီရင််ခံံစာာများ�း�

ချီးး��မြှ�ှင့်�ပြီး�း
် � နော�ာက််ဆုံးး��

ကဏ္ဍမှှ သင််၏ Career Lattice

စော�ာင့််�မျှော်�်��နေေပါါသည််။

ပုံံ�နှိိ�ပ််နိုု�င််ပါါသည်။်

တိိကျျမှုု စစ််ဆေး�းမှုုကိုု�

အဆင့််�ကိုု� ကြ�ည့််�ရှု�ု

သင််သည်် လက််ရှိိ�တွွင််
Develop အသင်းး�ဝင််

မဟုုတ််တော့�့�ပါါ။ သင််၏

တစ််ဦးးချျင်းး� အဖွဲ့့�ဝင််ခြ�င်းး�ကိုု�
သက််တမ်းး�တိုးး��ပါါ။

Develop Help Desk တွွင််

ဆက််သွွယ််ရန််
support@develophelp.zendesk.com
မဖြ�စ််မနေေ ပြ�င််ဆင််မှုု လုုပ််ရန််
အတွွက််သာာ။
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The Minnesota Career Lattice
Minnesota Career Lattice အစော�ာပိုု�င်းး�ကလေး�းဘဝနှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�နေေအရွွ ယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု နယ််ပယ််တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််သူူများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့� ၏
အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး� လုုပ််ငန်းး�တွွင်် ရှေ့�့�သို့့� တက််လှှမ်းး �နိုု�င်သ
် ည့််� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�အလုုပ်် အဆင့််� ဆယ််နှှစ််ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�

ပြ�ထားး�သည််။ ၎င်းး�သည်် အလုုပ််ရှှင််များ�း�အားး� ပွွင့်�လင်းး
်
�သော�ာရာာထူးး�များ�း�အတွွက်် သတ််မှှတ််ချျက်် ပြ�ည့််�မီီသော�ာ ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််လော�ာင်းး�များ�း�ကိုု�

အလွွယ််တကူူခွဲဲ�ခြား�း�သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် ကူူညီပေး�းပြီး�း
ီ
� ကလေး�း သိိမြ�င််မှုု Minnesota ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းနှှင့်�် ပညာာသင််ဆုုအစီီအစဉ််များ�း� နှှင့်�် မိိဘ သိိမြ�င််မှုု
တို့့� အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။

Develop တွွင်် သင််တစ််ဦးးချျင်းး� အဖွဲ့့�ဝင််တစ််ဦးး ဖြ�စ််လာာသော�ာအခါါ သင််၏ စစ််ဆေး�းပြီး�း�သော�ာအော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ Career

Lattice Step လက််မှှတ်် ချီးး��မြှ�ှင့်�ခံံရပါ
်
ါသည််။ သင့််�ကိုုယ်
� ်ပိုု�င််ပရိုု�ဖိုုင်
� ၏
် အစီီရင််ခံံစာာများ�း� တက််ဘ််မှှ သင််၏ Career Lattice Step လက််မှှတ််ကိုု�
ပရင့််�ထုုတ််နိုုင်
� သ
် ည်။်

အဆင့််�တစ််ဆင့်�ချျင်းး
်
�စီီအတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာရန်် Minnesota Career Lattice ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

ဆက််စပ််အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�
•

Career Lattice

•

အွွန််လိုုင်းး
� �အလုုပ််အကိုု�င််လမ်းး�ညွှှန််

•

အဆင့််�မြ�င့်�ပညာာ
်
သင််ရိုးး� �ညွှှန်းး�တမ်းး�
မူူဝါါဒ

•
•

အလုုပ်အ
် ကိုု�င်် ဘုုတ််

ကလေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း

ဆိုု�င််ရာာ ထော�ာက််ပံ့့�ကြေး��းများ�း�နှှင့်�်
ပညာာသင််ဆုုများ�း�
•

မိိဘ သိိမြ�င််မှုု

အကယ်၍
် သင့််�တွင်
ွ ်

အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� ဒီီပလိုုမာာ
�
သို့့� မဟုုတ်် GED မရှိိ�သေး�းပါါက၊

သင်သ
် ည်် အသင်းး�ဝင်ဖြ် �စ််နိုု�င််ပါါ

သေး�းသည််။ သို့့� သော်�်� Foundational
Awareness အထက််တွွင်် Career
Lattice အဆင့််�ကိုု� သင််မရနိုု�င််ပါါ။
Career Lattice Step သည််

အော�ာင််မြ�င််သော�ာ ငယ််ရွွ ယ်စ
် ဉ််

ကလေး�းဘဝနှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�နေေအရွွ ယ််
သင််၏ Career Lattice အဆင့််�နှင့်
ှ �် Develop တွွင်် တစ််ဦးးချျင်းး�အသင်းး�ဝင်မှု
် သ
ု ည်် သက််တမ်းး� 1 နှှစ််ရှိိ�သည််။ သက််တမ်းး�ကုုန််ဆုံးး��သည့််အ
� ခါါတွွင််
ဲ ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�၊
သင််သည်် သင််၏ တစ််ဦးးချျင်းး� ကိုု�ယ််ရေး�း အချျက််အလက််နှှင့်�် သင််ယူူမှုု မှှတ််တမ်းး �အားး� ဆက််လက်် ဝင််ရော�ာက််ခွွင့်�ရရှိိ�ဆဲ
်

တစ််ဦးးချျင်းး�အဖွဲ့့�ဝင််ခြ�င်းး�၏ နော�ာက််ထပ်် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�ကိုု� ဆက််လက််ခံံစား�းနိုု�င််ရန်် သက််တမ်းး�တိုးး��လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� တင််သွွင်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
သင််၏တစ််ဦးးချျင်းး�အဖွဲ့့�ဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�သည်် မြ�န််ဆန််၊ လွွယ််ကူူပြီး�း � အခမဲ့့�ဖြ�စ််သည််။ သက််တမ်းး�တိုးး��ရန်် အချိိ�န််တန််သော�ာအခါါ

ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�း အသက််မွေး�း�
ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� စီီစဉ််ရာာတွွင််

ကူူညီနိုု
ီ င်
� ်ပုံံ�ကိုု� လေ့�့လာာရန်် Achieve ၏
အွွန််လိုုင်းး
� � အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�
လမ်းး�ညွှှန်် စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာပါါ။

Develop သည်် သင့််�အားး� သတိိပေး�းချျက်် အီးး�မေး�းလ််များ�း�ကိုု�ပင်် ပေး�းပို့့� ပါါလိိမ့််�မည််။
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LinkP3Test

သင််ယူူ မှုုမှှတ််တမ်းး �
သင််ယူူမှုု မှှတ််တမ်းး �သည်် သင််၏ ပရော်�်�ဖက််ရှှ င်န
် ယ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက််မှုု အော�ာင််မြ�င််မှုများ�း
ု �၏ လျှှပ််တစ််ပြ�က်် ဓာာတ််ပုံံ�တစ််ပုံံဖြ� �စ််သည််။ ၎င်းး�သည််

ဆက််စပ််အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�

သင့််အ
� သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကြော��ာင်းး� တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး�� သင့််�ကိုု� ကူူညီပေး�းနိုု
ီ
င်
� ်ပြီး�း� ခွွန််အားး�ပေး�းနိုု�င်သ
် ည််။ အစော�ာပိုု�င်းး�ကလေး�းဘဝနှှင့်�် ကျော�ာ�င်းး�နေေအရွွ ယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုနယ််ပယ််တွွင်် သင််၏ စိိစစ််ပြီး�း� ပညာာရေး�း၊ အလုုပ််အကိုု�င်၊် အထော�ာက််အထားး�များ�း�နှှင့်�် လေ့�့ကျျင့််�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ
အထော�ာက််အထားး�ဟုု ယူူဆပါါသည််။ သင့််သ
� င််ယူူမှုမှ
ု တ််တမ်းး
ှ
�ကိုု� အော�ာက််ပါါလူူများ�း�ထံံသို့့� သင််တင််ပြ�နိုု�င်သ
် ည််•
•
•
•

လိုု�င်စ
် င််ထုုတ််ပေး�းသူူ

အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ အလုုပ််ရှှင််များ�း�

ပရော်�်�ဖက််ရှှ င်န
် ယ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက််ရေး�း အကြံ�ံပေး�းပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�

Minnesota ကလေး�းသူူငယ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း��တိုးး��တက််မှုုစနစ််ရှိိ� အခြား�း�အေ�ဂျျင််စီီများ�း�

သင််၏ သင််ယူူမှုမှ
ု တ််တမ်းး
ှ
�၏ ဗား�းရှှ င်းး�သုံးး��မျိုး�း��အားး� သင််၏ Develop ပရို� ုဖိုုင်
� ်တွွင်် ဒေါ�ါင်းး�လုုဒ််လုုပ််နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့� တစ််ခုုစီီတွင်
ွ ်

သင့််�လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�ကိုု� အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် နည်းး�လမ်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� စီီစဥ််ထားး�သော�ာ သင့််အ
� တည််ပြု�ုထားး�သော�ာ

အချျက််အလက််များ�း� ပါါရှိိ�သည််။ Develop အဖွဲ့့�ဝင််များ�း�သည်် Learning Record ဗား�းရှှ င်းး�တစ််ခုုစီီအကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုုလေ့
� �့လာာရန်် တစ််ဦးးချျင်းး�ပရိုု�ဖိုုင်
� ၏
်

•

Develop ၏ သင််ယူူမှုု

မှှတ််တမ်းး � လမ်းး�ညွှှန််ကိုု�
•

ပုံံ�နှိိ�ပ်န
် ည်းး�

Develop ၏ သင််တန်းး�

ကိိရိိယာာကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�
•

လက််ခံံနိုု�င််သော�ာ

စာာရွွ က််စာာတမ်းး � မူူဝါါဒ
•

သင််ယူူခြ�င်းး�မှှတ််တမ်းး �

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး�
တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုပုံံ
ု စံံ
�

အစီီရင််ခံံစာာများ�း� တက််ဘ််ကိုု� ကြ�ည့််�ရှု�နိုု
ု င်
� သ
် ည််။

သင့််သ
� င််ယူူ မှုုမှှတ််တမ်းး �တွွင်် သင််၏အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�ကိုု�
စီီစစ််ရန်် နည်းး�လမ်းး � 2 ခုု

1
2

Develop ၏ သင််တန်းး� ကိိရိိယာာကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး� ပြ�က္ခခဒိိန် ်တွွင်် ကြော်��်�ငြာ�ာထားး�သော�ာ သင််တန်းး�များ�း�ကိုု� တက််ရော�ာက််ပါါ။

Develop ၏ သင််တန်းး� ကိိရိိယာာကိုု� ရှာာ�ဖွေေ�ခြ�င်းး� ပြ�က္ခခဒိိန်် တွွင်် ကြော်��်�ငြာ�ာထားး�သော�ာ သင််တန်းး�များ�း�ကိုု� အတည််ပြု�ုထားး�ပြီး�း� သင််၏

သင်၏
် သင််ယူူမှုမှ
ု တ််တမ်းး
ှ
�ကိုု�
ဒေါ�ါင်းး�လုုဒ််ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့်�်
ပုံံ�နှိိ�ပ််ခြ�င်းး�နည်းး�

ပညာာဆိုု�င််ရာာအကူူအညီီအတွွက််
support@develophelp.

zendesk.com သို့့� ဆက််သွွယ််ပါါ။

သင််ယူူမှုု မှှတ််တမ်းး � ကိုု� အီီလက််ထရွွန််နစ််နည်းး�ဖြ�င့််� စစ််ဆေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ဤဝန််ဆော�ာင််မှုကိုု
ု � ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ� သိိရှိိ�ရန််
သင််တန်းး�ပေး�းသူူကိုု� တိုု�က််ရို� ုက််ဆက််သွယ်
ွ ်ပါါ။

Develop တွွင်် အသစ်် သို့့� မဟုုတ်် သက််တမ်းး �တိုးး��အဖွဲ့့�ဝင််လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိုု� တင််သွွင်းး�ပြီး�း � အော�ာင််မြ�င််ရန််
လက််ခံံနိုင််သော�ာစာာရွ
�ု
ွ က််စာာတမ်းး � ပေး�းပို့့� ပါါ။
စာာမျျက််နှာာ� 4 နှှင့်�် 5 ကိုု�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ။

၁၉၇၄ ခုုနှှစ်် မိိသားး�စုု ပညာာရေး�း
အခွွင့်အ
�် ရေး�းနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ �ရေး�း

အက််ဥပဒေေ (FERPA) အရ၊ သင််၏

သင််ယူူမှုု မှှတ််တမ်းး �များ�း�ကိုု� သင််၏

ဲ
ကြို�ု�တင််ရေး�းသားး�ခွွင့်�ပြု�ုချျက််မရှိိ�ဘဲ
်

သင််၏သင််ယူူမှုမှ
ု တ််တမ်းး
ှ
�တွွင်် စစ််ဆေး�းပြီး�း�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း� သို့့� မဟုုတ််
အကြံ�ံပြု�ုချျက််

စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ�း�ရှိိ�ပါါက support@mncpd.org သို့့� ဆက််သွွယ််ပါါ။ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�စစ််ဆေး�းမှုု မှား��းယွွင်းး�

� စည်းး�သို့့� ထုုတ််ဝေေနိုု�င််မည််
ပြ�င််ပ အဖွဲ့့အ
မဟုုတ််ပေ�။

နေေကြော��ာင်းး� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါက သင််၏သင််ယူူမှုု မှှတ််တမ်းး �အားး� တရားး�ဝင််ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ပိုုင်
� ်ခွွင့်�ရှိိ�
်

သည််။ လုုပ််ငန်းး�စဉ််စတင််ရန်် သင််ယူူခြ�င်းး�မှှတ််တမ်းး � ပြ�န််လည ်�်သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုဖော�ာ
ု
င််ကိုုအ
� သုံးး��ပြု�ုပါါ။
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ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�နှင့်
ှ အ
�် တူူ သင််၏ ပန်းး�တိုုင််များ�း
�
�ကိုု� ဆွွတ််ခူးး �လိုုက််
� ပါါ!
Achieve နှှင့်�် အဆက််အသွွယ်် မပြ�တ်် ရှိိ�နေေပါါ - ပရော်�်�ဖက််ရှှ င််နယ်် ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��
တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် MN စင််တာာ!

တနင်္လာာ�-သော�ာကြာ�ာ မနက်် 7:30 မှှ ညနေေ 4:30 အထိိ

support@mncpd.org
855-378-3131
877-379-2467
2908 Marketplace Dr Suite #103
Fitchburg, WI 53719
www.mncpd.org
Facebook.com/MNCPD

