
ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသ မမားးလု္္န္း ြ္္
၀္္ေရာာ္နနလ္္ေရး

ေနနြန္း
အေနြေနြအတြ္္းေရးမမး



ာနလယ္အဂၤ ါမသန္စြမး္

အျမ္္အာရံလ မသနစ္ြမး္

အၾာားအာရံလ မသနစ္ြမး္

ဥာဏ္ရည္ မသန္စြမး္



 Autism Spectrum Disorder(ASD)
 ေအာ္တစ္စ္္

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 အာရံလစ းစနလာမ္မအားနည္းာုၿးဂဏာမာ္နမအ္ေအာဆးြနာ္ ္း္

 Down Syndrome 
 ေဒါ္္းစ္ဒ္ရလနး္

 Learning Disabilities
 ဥာဏ္ရည္ုနလ္း္အနလ္ရ္ာမသနစ္ြမး္မမ/သ္ယ္မရန ္ာ ္ာဲ ္း္

 Global Developmental Delay (GDD)
 ဘာ္စံလဖြံံ ာဖနဖးမမေ  ာ္္ဆေ  းာ ္း္

ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းအမမနဖးအစားမမား



DOWN  SYNDROME LEARNING  DISABILITIES



ေမမာေနေသာေရ ဲတလံးၾာၿး



• ဥၿးေဏ ာာ္ နုလ္ း္အနလ္ ရ္ာ မနဖံယြ္ း္မမရ နသည္ဆာေးးတြ္ ္
ေအာာ္ေဖာ္ျုုါ အ ာ္အ ဲမမား ရ နတတ္္ုါသည္္။

1. သ္္ယ ျ ္္း Learning

2. နားးည္သေဘာေုါာ္ျ ္္း Understanding 

3. အျုဖအမ ု နလ္ း္အနလ္ ရ္ာျု နာမမား Behavior  
problems

• အျ ားရ န နလ္္သည္ဆ အ ာ္အ ဲမမားမ ာ

– အၾာားအာရံလ မနဖံယြ္ း္မမမမနဖး

– ာနလယ္အဂၤါ မနဖံယြ္ း္ျ ္္းမမား

ေတြံ နလ္္သည္ဆအ ာ္အ ဲမမား



ေတြံ နလ္္သည္ဆအ ာ္အ ဲမမား

• Reading (စာဖတ္ာ ္္း)

• Writing (စာေရးျ ္္း

• Math (ဂဏန္းသ မၤာတြာ္ာ ္္း)

• Reasoning     (ာမနဖးေၾာာ္္းအ္္ာ ္္စဥ္းစားာ ္္း)

• Listening      (နားေနာ္္တတ္္ာ ္္း)

• Speaking       (စာားောုာာ ္္း)





ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသ မမားအား

- စနစ္တာမသ္္ၾာားေုးရန္းနလအု္ျ ္း္

- စနတ္ရ ည္သည္း ံျုၿးအၾာနမ္ၾာနမ္ေးံာမ္္်ေုးရန္



ရနလးရ ္္းျ ၿုး နားးည္ရန္းြယ္ာ ေသာ ညႊန္ၾာား မာ္မမား

• ရနလးရ ္္းမမရ နေစျုၿး အးြန္အာြမံ အေသးစနတ္ မေဖာ္ျုုါ  ္္ဆ္။

• စာတစ္ေၾာာ္း္း မ္္ းလု္ေအာ္စ္ရာ တစ္ လသား မ္္ ေဖာ္ျုေုးုါ္။

• တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ု ါေစ္။

• အရာဝတ ဖ၏ အမည္ာနလ ေဖာ္ျုေုးုါ္။

• းလု္ေအာ္္ရမည္ဆ အ မာ္အား ေဖာ္ျုေရးသားုါ/ သ္္ၾာားေုးုါ္။



 မတ္ျဖ္္ဆ တစ္အ္္ဆ မ္္း သ္္ၾာားျ ္္း



 မတ္ျဖ္္ဆ သြယ္၀နလာ္စြာ သ္္ၾာားျ ္္း



ရလု္ုနလ္္းအနလ္္ရာ နနေတြံမမျဖ္္ဆသ္္ၾာားျ ္း္



သရလု္ျု းလု္ေအာ္္ျ ္း္ျဖ္္ဆသ္္ၾာားျ ္း္



တအ္္ဆ မ္္းစၿ သရလုျ္ုသ္္ၾာားျ ္္း



းာ္ဟန္ေျ ဟန္ျု္ျပ၍ သ္္ၾာားျ ္္း



၁္။ ုးု္ေ ါ္္းတစ္ လအား တု္အ္္ျ ္္း
းလု္္န္းစဥ္

• ၁္။ သံ္လတ္မမားအား ုးု္ေ ါ္္းအနမ္တြ္္ နည္ဆသြ္္းုါ္။
၂္။ ုးု္ေ ါ္္း အဖံလးအား တု္အ္္ုါ္။
၃္။ ုးု္ေ ါ္္းအား အေုၚသနလ် း န္ မနားုါ္။
၄္။ ုးု္ေ ါ္္းအား စားုြဲေုၚတ္္ုါ္။
၅္။ ဝာ္အ း ည္မမားနည္ဆ္ျပ၍ုနတ္ုါ္။



၂္။ အစနတ္အ နုလ္ း္မမားအား အမည္ေုးုါ္။

• ဝာ္အ း ည္ဆ

• ုးု္ေ ါ္္းအဖံလး

• ုးု္ေ ါ္္းအနမ္

• ုးု္ေ ါ္္းသံ္လတ္မမား



၃္။ သ္္ၾာားေုးျ ္္း

၁္။ သံ္လတ္မမားအား ုးု္ေ ါ္း္
၂္။ အဖံလးုနတ္ုါ္။
၃္။ ုးု္ေ ါ္း္အား း န္ မနားုါ အနမ္တြ္္ နည္ဆသြ္ ္းုါ္။
၄္။ ုးု္ေ ါ္း္အားစားုြေဲုၚတ္္ု ါ္။
၅္။ ဝာ္အ း ည္ဆမမားနညဆ္္ျပ၍ုနတ္ု ါ္။



ရလု္ာဒ္ျုားမမားျဖ ဆ္္ းလု္္န္း ြ္္တြ္္ ေအာ္္ရြာ္ျ ္္း











ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသ မမား အစနလးရဌာနမမား   ္္ဆ
အမမားျုည္သ အနလ္္ရာ းလု္္န္းမမားတြ္္ ုါ၀္္ နလ္္ေစရန္

၀နလ္္း၀န္းာ ညၿ ုံဆုနလး ေုးုါစနလံ္။




