
[Type te          HEALTH SERVICES DEPARTMENT - ကန်္းးမာေး၇း၀နေ္းဆာင္မႈမာ်းဠာန 

          Personal Health History 2018-19 တဥ းခင်္္းးကန်း္းမာေးရးရာဇ၀ေင္ေၾကာင္္းးအရာမ်ား(၂၀၁၇-

၁၈) 

 

 

 

ေးက်ာင္္းးသားအမည္ _______________________  ေးက်ာင္္းးသားအုး င္ဒ ________________ က်ား/မ _____ ေးမမးေးန႔ _________________   

အတန္းး________ 

 

 
လ ပ္စာ________________________________________________________ း မ ိဳ ႔   ________________________    ဇစ္က ုတ္________________________ 

 
  

ေအၾကာင္း္းၾကားရန ္ု း#၁______________________   ေအရးေးပ္ၚဆက္ကြယ္ရနြာ ေအၾကာင္း္းၾကားရန ္ု း#၂_____________________   ေအရးေးပ္ၚဆက္ကြယ္ရနြာ 

 

အ မ္ေးထာင္္ဥ းစ္ း ၁။ အ မ္ေးထာင္္ဥ းစ္ း ၂။ (ရ း လ ်င္္) 

အမည္ __________________________ အမည္ __________________________ 

ေးက်ာင္္းးသားားႏး င္း္  ေးတား္စ္ပ္္္ု__________________________ ေးက်ာင္္းးသားားႏး င္း္  ေးတား္စ္ပ္္္ု _______________________________ 

အ မ ္ုး    __________________________ အ မ ္ုး   __________________________ 

အလုပ္ ္ုး __________________________ အလုပ္ ္ုး _________________________ 

ဆလဲ ္ုး  __________________________ ဆလဲ ္ုး  __________________________ 

 
  

 

အကယ္၍ေးနေေကာငး္ း ခင္း  (သးု ႔)ေအရ ေးပၚဆက္ကြ ယရန္၊ ပထေဥ  စ ာေ ဘ/အပုထ န္း သကူးု ဆက္ကြ ယမည္၊ ေ ဘေဟတုေ္းသာေအရ ေးပၚဆက္ကြ ယရနအျ ခာ  

၂ဥ  အေည္ကုး ေးရ ပါ 

 

အမည္__________________________ အမည္__________________________ 

ေးက်ာင္္းးသားားႏး င္း္  ေးတား္စ္ပ္္္ု__________________________ ေးက်ာင္္းးသားားႏး င္း္  ေးတား္စ္ပ္္္ု__________________________ 

အ မ ္ုး__________________________ အ မ ္ုး__________________________ 

အလုပ္ ္ုး__________________________ အလုပ္ ္ုး__________________________ 

ဆလဲ ္ုး__________________________ ဆလဲ ္ုး__________________________ 

 
  

 

aomuf&aomaq;rsm;ukdausmif;0efxrf;rsm;od&Sd&ef 
 



ကကးန်္ေးတား္း  ေကလးကတင္္ေးက်ာင္္းးတကရကမ်ားကးု ထ ခုး ကး္ားႏးးု င္ြည္း  က်နး္း

မာေးရးမရ  ပ္ါ

 

မလုပ္္းားႏးးု င္္ေးသာကုး ယ္လကလ ႈပ္ရ ္ားမႈမ်ားရ  သလား?  

         



ရ   



မရ   

 

ေကလး၏ကန်္းးမာေးရးေးၾကာင္း္  လကရ ္ ေးသာက္ေးနေရသာေးဆးမ်ားကးု ေး

ရးပ္ါ           

 

ေးဆးအမ် ိဳ  းအစ္ား     မည္ြုး ေ႔သာကရသည္(အၾက ေမေရအကတက္)      အခ်  န ္                  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 


 

ရ  လ င်္္ေးဖားး္ ပ္ပ္ါ _____________________________________  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

ေကလးကတင္္ ၅၀၄ (သးု ႔) အုး င္ေ းပ္  (IEP) ရ  သလား?   ရ    

 

မရ   

 

 ကကးး်ားႏးးု ေပ္ကလးကန်္းးမာေးရးေအး ခေအနမ်ားကသ၏ူေးန႔စ္ဥလႈပ္ရ
္ားမႈတခု 

(သးု ႔)  တခုထက္ုး း ပ္ းအဟန္႔အတားကုး း ဖစ္္ေးစ္မည္ဟုယ္္ၾုကည္ြည္ 

 

ေကလး၏ အဓ ကဆရာ၀နေမည္____________________ 

ဆရာ၀န၏္ဖု္းနပ္္တ္                 _____________________ 

ေးဆးအာမခ္ ကုး ယ္္ု း င္္၀ယ္္ မကဒ က တ္/HHW     မရ   
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၁၈) 

 

 

 

 

 

  

ေကလးသည္မားႏး ေစ္ကဆးရု္တက္ဲ  ဖူးသလား?   ဟုတ ္    မဟတုါ္ 

တက္ဲ  လ င်္္ေးဖားး္ ပ္ပ္ါ___________________________________ 

_______________________________________________ 
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အသကေ ားႏ း ရယ္္း ဖစ္္ေးစ္သည္း   း ပငး္ ထနေ္းသာအလာဂးး်  အကတကလ ုး ေးသာေးဆး 

 

အတ အေကဖ်ား္း ပ္ပ္ါ 

အစ္ားအစ္ာ   

ပ်္ား၊ပ္ တုနး္းးားႏး င္္း  အင္ဆက္ုး းးမ်ား   

ေးဆးအမ် ိဳ  းမ် ိဳ  း 

အ ခားမတဲ ေးသာအရာမ်ား 

အပ္ ပ္င္္ေးး ေဖဆးထးု းးရနလုး သည္ _____________________________________________ 

    အပ္ ပ္င္္ေးး ေဖဆးထးု းးရနလုး သည္ _____________________________________________ 

    အပ္ ပ္င္္ေးး ေဖဆးထးု းးရနလုး သည္ _____________________________________________  

အပ္ ပ္င္္ေးး ေဖဆးထးု းးရနလုး သည္ _____________________________________________ 

 

 

 ေးအဒ ဒ /ေးအဒ အ တ္း်္ဒ         ေးခါင္း္းဒဏ္ရာရ/ေမ၀ခဲမးးားႏးးု င္္း ခင္း္း         အဆတု္ေးရာဂါ       တ ဘ ေးရာဂါရာဇ၀င္္    

ေးဆးေးသာက္ေးနေရသာေးခါင္္းးကးု က္ေးရာဂါ 

  စ္ တ္ေးရာဂါတခုခုရ  း ခင္း္းးားႏး င္္း  ကသုမႈခ္ေးနရ ခင္္းး    

          ေးဖား္း ပ္ပ္ါ _____________________________________________________________________________________________ 

 အသကေ ားႏ း ရယ္မရ  ေးသာမတဲ ေးသာအလာဂ်  း 

      ေးဖားး္္း ပ္ပ္ါ   

____________________________________________________________________________________ 
 ပ္န္းးနာရင္ၾကပ္္ (အင္္ေးဟလာရႈရန္ ရ  /မရ  )     ရ         မရ     

 စ္ တ္တ္းက်္တြ င္္းးေးသာေးရာဂါ           အသကရႈလမ္းးေးၾကာင္္းးဆးု င္ရာအဆတု္ေးရာဂါ          အတက္ေးရာဂါ         ဒ းု္င္ရာစ္တက္ လးု မလးု          

 ေးကသးအားနည္းး                        ေးရာဂါ  (သးု ႕)                  ကုသမႈခ္ယ္ေူးနသည္ 

 ကင္ဆာ    အမ် ိဳ  းအစ္ား 

_____________________________________________________________________________ 
 ဆ းခ် ိဳ  ေးရာဂါ                          အမ် ိဳ  းအစ္ား ၁         အမ် ိဳ  းအစ္ား ၂  

   အထးူကုသမႈအဆင္္း  မ်ားလုး သည္      

______________________________________________________________________ 
 အ ခား 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ရင္ၾကပ္္န္းးနာ၊ ေးကသးခ် ိဳ  /ဆ းခ် ိဳ  ၊အတကေ္းရာဂါ၊ း ပ္င္္းးထန္ေးသာယ္ားနာမ်ားရ  ေးသာေးကာ်င္္းးသားမ်ားသည္တဥ းခ်င္း္းေးစ္ာင္း္  ေးရ ာက္း ခင္္းးအစ္ အစ္ဥရ ္ ရမည္၊အခ် ိဳ   

ေ႔သာ တဥ းခ်င္္းးေးစ္ာင္္း  ေးရ ာကး္ ခင္္းးအစ္ အစ္ဥမာ်းသည္ ဆရာ၀န္ေးထာက္္စ္ာလုး သည္၊ သင္း္  ေကလးေးကာ်င္း္းသား၏ကန်္းးမာေးရးအကတက္ 

ေးသခ်ာေးစ္ရန္ေးကာ်င္္းးမ သနူား ပ္ိဳ 

ဆရာမကုး  အ မနဆ္ ုးဆက္ကြ ယ္္း ပ္ း တဥ းခ်င္္းးေးစ္ာင္း္  ေးရ ာက္း ခင္္းးအစ္ အစ္ဥ္ေးဖာင္္္ု စ္က္းု  း ပ္ည္း  စ္္ုမစ္ာ း ဖည္း  မစ္က္ါ 

 

  

 ဠာနေေွေရ း ဖည္း  ရန္          

 

 for internal use only (ရု္းအကတင္္းးသ္းုရနြာ) 

တဥ းခ်င္း္းေးစ္ာင္း္  ေးရ ာက္း ခင္း္းအစ္ အစ္ဥ္ေးဖာင္္္ု စ္က္ ုမ ဘမ်ားး ဖည္း  ရန္ ေးပ္းပ္ ု႔သည္                               ေးန႔စစ္_ဲ__________________ 

တဥ းခ်င္း္းေးစ္ာင္း္  ေးရ ာက္း ခင္း္းအစ္ အစ္ဥ္ေးဖာင္္္ု စ္က္ ုေးကာ်င္္းးမ လက္္ရရ  သည္                                  ေးန႔စစ္_ဲ__________________ 

 
 

 

ကကးန်္ေးတားတ္ုး ႔ေကလးေအၾကာင္္းးကုး သ ထားး ပ္ း သကဆ ုး င္ရာေးက်ာင္း္း၀နထမ္းးေမ စ္ာင္္း  ေးရ ာက္းားႏး းငု္ရန္ ေကလးားႏး င္း္  ပ္တြ က္ေးသာကန်္းးမာေးရးအခ်က္ 

အလကမ်ားကုး အသ ေးပ္း ရန္ ေသဘာတူပ္ါသည္၊ ၄င္း္းအခက်မ်ားမ ာ”သ ရ  ရနလုး အပ္ြည္း  ေအး ခခ္အခ်ကမ်ား“ း ဖစ္္း ပ္ းလႈး ႔၀ ကထ ားရမည္ေခ်ကမာ်းလးဲ ဖစ္ြည္၊ 



[Type te          HEALTH SERVICES DEPARTMENT - ကန်္းးမာေး၇း၀နေ္းဆာင္မႈမာ်းဠာန 

          Personal Health History 2018-19 တဥ းခင်္္းးကန်း္းမာေးရးရာဇ၀ေင္ေၾကာင္္းးအရာမ်ား(၂၀၁၇-

၁၈) 

 

 

 

    

 

ေးက်ာင္္းးသနူား ပ္ိဳမ  ေကလး၏ ဆရာ၀န္ ကုး ဆက္ကြ ယ္္း ပ္ း ကန်္းးမာေးရးေအး ခေအနမ်ားေးမးး မနး္းမခင္္း  ကုး မခင္္း  း ပ္ိဳပ္ါသည္၊ကကးန်္ေးတားး္  ေကလးေးသာေကရသာ 

ေးဆးေအး ပ္ာင္း္းအလဲားႏး င္္း  က်နး္းမာေးရး ေအး ခေအနေအး ပ္ာင္း္းအလဲ ရ  ပ္ါက ေးက်ာင္း္းသနူား ပ္ိဳ ဆရာမားႏး င္း္   အတန္းးပု္း င္ဆရာမကးု အသ ေးပ္းရေနြဘာတူပ္ါသည္၊ 

ကကးန်္ေးတားတ္ုး ႔ကးု ဆက္ကြ ယ္ရန္ ဖု္းနပ္္တး္ားႏး င္း္   အ မလ ပ္စာကးု ေးပ္းထားပ္ါမည္၊ အထက္ေးဖား္း ပ္ပ္ါ မခင္း္  း ပ္ိဳခ်ကမာ်းမ ာ ေးအာက္ါ 

လကမ္တထ ုး းးေးသာေးန႔မ စ္ ပ္ းတားႏး စ္္း ပ္ည္း  သည္း  ေးန႔အထ  စ္ား ဖင္္း  း ပ္နလည္ရုပ္ြ မ္းးသည္း   အခ်  နေထ း ဖစ္ြည္၊ ေးက်ာင္္းးစ္ည္းးကမ္းး ေးပ္ၚလစ္ အရ 

သင္္း  ေကလးကတင္္ က်နး္းမာေးရးေအရးေးပ္ၚေအး ခေအနတခုခုး ဖစ္္ဲ  ေးသား္မ ဘမ်ားကုး ေအၾကာင္း္းၾကားေးနစ္ဥေခ်  နေကတင္း္းေကလးကးု ေးဆးရု္ပု္း ႔ရန ္အကလန ္

လုး အပဲ္္   ပ္ါက ၉၁၁ ကုး ေးခၚရပ္ါမည္ 

 
  
 

မ ဘ/အုပ္ထ န္းးသလူကမတ္္ _________________________________________________________      ေးန႔စစ္ ဲ   ____________________________ 

 


