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နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

 ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား၏ ပုဂၢလိက ပညာေရး အက္ဥပေဒ (The 

Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) အရ ေက်ာင္းမ်ားက IDEA ၏ လက္ေအာက္ရွိ 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ျပည့္စံုစြာရွင္းလင္းျပထားေသာ 

ေၾကညာခ်က္အား မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားကို ေပးအပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တကၠဆက္ ပညာေရး 

ကိုယ္စားလွယ္ရံုး (Texax Education Agency, TEA) မ ွထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား IDEA လက္ေအာက္တြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ ၄င္းတို႔၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 အထူးပညာေရးတြင္ နည္းလမ္းတက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ မိဘဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ မိဘရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြးစားမိဘကို 

လည္းေကာင္း၊ ေကြ်းေမြးထားေသာ မိဘကိုလည္းေကာင္း၊ အေျခအေနကုိလိုက္၍ အုပ္ထိန္းသူ၊ မိဘရင္းျဖစ္ေစ 

ေမြးစားမိဘျဖစ္ေစ (အဘိုးအဘြား၊ ပေထြးမိေထြးႏွင့္ အျခားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ား ပါ၀င္သည္) ကေလးႏွင့္အတူ 

ေနထိုင္သူ၊ ကေလးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တရား၀င္တာ၀န္ရိွသူ သို႔မဟုတ္ မိဘအျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န ္

ယူထားသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ မိခင္ဘာသာဆိုသည္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို 

အသံုးျပဳရန္ အကန္႔အသတ္ရွိျပီး ထိုသူအသံုးျပဳေနက် ဘာသာစကားကို ဆိုလိုသည္။ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ 

အၾကားအာရံုခက္ခဲသူမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားသည္ ထိုသူပံုမွန္အသံုးျပဳေနက် ဆက္သြယ္မႈနည္းစနစ္ 

သာျဖစ္သည္။ 

ဤ နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား စာအုပ္ကို ေက်ာင္းမွအျခားမိတၱဴမ်ားကုိ 

ေပးရမည့္အေျခအေန - ကနဦး ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ ေ၀ဖန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ TEA မွ 

ပထမဆံုး အထူးပညာေရး အစီအစဥ္ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ လက္ခံျခင္း၊ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ပထမဆံုး 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံရရွိျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းလဲမႈ ေပၚမူတည္၍ စည္းကမ္း 

အလိုက္ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွလြ၍ဲ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ 

တြင္ တစ္ၾကိမ္သာေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း တို႔ကို 

ARD ေကာ္မတီႏွင့္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ARD ေကာ္မတီမွ အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

သင္၏ကေလး အဆင့္မီအမီ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ARD ေကာ္မတီသည္ ပ်ိဳးေထာင္သံုးသပ္ေပးျပီး 

သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ပိုင္ပညာေရးစနစ္ (Individualized Educational Program, IEP) ကို အၾကံဥာဏ္ေပးပါ 

သည္။ ထို႔ေနာက္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး အေျခအေနကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ARD ေကာ္မတီ၏              အခန္းက႑အလိုက္ ေက်ာင္းမွ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္ (Parent’s Guide to 

the Admission, Review, and Dismissal Process) ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို http://framework. 

esc18.net/ တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 

     ၂၀၁၅   3 

* 

 ကေလးရွာေဖြျခင္း 

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အားလံုးသည္ အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥမ္်ားကို လိုအပ္ေနသည္။ ကိုယ္ပိုင္ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ကေလးမ်ားလည္း ပါ၀င္ျပီး စိစစ္ရွာေဖြျပီး အကဲျဖတ္ေပးရမည္။ 

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကေလးရွာေဖြျခင္းဟုေခၚသည္။ 

 ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ 

သင့္ကေလး၏ အထူးပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ  ေက်ာင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ရယူရန္အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာအား သင့္ မိခင္ဘာသာစကားသို႔ 

ဘာသာ ျပန္ဆိုထားပါသည္။ 

ေက်ာင္းမွ အေၾကာင္းၾကားစအား ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္၏ အျခားေသာ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ဆက္သြယ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္္ ျပန္ဆိုေပးရပါမည္။  

ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းစတက္ျခင္းမျပဳမီ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား သင့္ေတာ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ အခမ့ဲပညာေရးစနစ္ (Free Appropriate Public 

Education, FAPE) ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးျခင္းမျပဳမီ သင့္အား ကနဦးအေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရပါမည္။ 

ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းစတက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမျပဳမီ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း၊ 

အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးပညာေရး ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ FAPE ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

အတြက္ သင္ကၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခြင့္ရိွပါသည္။သင္က ေျပာင္းလဲမႈကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ 

က ေျပာင္းလဲမႈကို ေတာင္းဆိုသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမွ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းမွ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ - ေက်ာင္းမွ တာ၀န္ယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ထားေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယူထားသည္ 

သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ထားသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္၊ အကဲျဖတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

အခြန္အခ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ယူရသည့္အေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ရသည့္အေၾကာင္းတြင္ 

ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ (၄င္းအစီရင္ခံစာဆိုသည္မွာ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရွိ နည္းလမ္း 

တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ သင္၏ အေသးစိတ္ထြက္ဆိုခ်က္ 

ျဖစ္ပါသည္) ဤနည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားစာအုပ္ မိတၱဴရယူပံုကုိ 

ရွင္းလင္းခ်က္၊ IDEA အေၾကာင္းကို နားလည္ျပီး သင့္အားကူညီႏိုင္သူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ 

အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီမွ 

ဆံုးျဖတ္ေပးထားေသာ အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်ရသည္ 

ကို ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေက်ာင္းမွ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရသည့္ အျခား 

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 

                                                                                         

         ၎၏                                                                                       ါ     

                                                                                    

      ါ                                                                ါ            
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                                    ၊                                                          

      ါ                                                                               

                                                               

                                                                                          

                                                                                  

            ါ                                                                                            

                             ၊                                                                   

                                                                                                     

                                        

အကယ္၍ ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္သင္ၾကားေပးသည့္ 

ကာလမွစ၍ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျပီး ေက်ာင္းမွ 

သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရးစနစ္ ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း 

ပါမည္။ ထိုသို႔ျပန္လည္မရုတ္သိမ္းခင္ ေက်ာင္းမွ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္၏ မိဘသည္ ေက်ာင္းမွ အေၾကာင္းၾကားစာကို အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယူရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 

ရွိပါက ထိုသို႔ရယူရန ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 မိဘမ်ား၏ သေဘာတူခ်က္ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေသခ်ာမစတင္မီ သေဘာတူညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းမွလက္ခံရရိွထားရပါမည္။ 

သင္၏ သေဘာတူညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာဆိုသည္မွာ သင္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သိရွိျပီး ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္မႈ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးပုိ႔ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ျပီး ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စာျဖင့္ 

ေရးသားသေဘာတူျခင္းျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

မွတ္တမ္းစာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျပီး မည္သူ႔ထံေပးပို႔ရမည္တို႔ ပါရိွပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္၏သေဘာတူညီစာ 

သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္မေရြး အာမခံႏိုင္ရပါမည္။ အကယ္၍ အထူးပညာသင္ၾကားေရး 

ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကား 

ရပါမည္။ သေဘာတူညီခ်က္ ေပးျပီးေနာက္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက သင္၏ ပယ္ဖ်က္မႈသည္ အက်ံဳး၀င္မည္ 

မဟုတ္ပါ။ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ပထမဆုံးအၾကိမ္အကဲျဖတ္မႈကို မိဘမ်ား 

သေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳပမ္းမႈမ်ားကို ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားျဖင့္ 

ထိန္းသိမ္းထား ရပါမည္။ 

အဆိုပါမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္ ေက်ာင္းမွၾကိဳးပမ္းမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမွတ္တမ္းမ်ား 

ကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား၊ စာအေပးအယူမိတၱဴမ်ားႏွင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္မႈႏွင့္ 

အလုပ္ခြင္အထိ လိုက္ပါေတြ႔ဆံုေသာ ဧည့္မွတ္တမ္းမ်ား အစရိွသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 

  ကေလးမ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးအတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အကဲျဖတ္ျခင္း - IDEA 
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လက္ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အျဖစ္ ပညာသင္ၾကားရန္ အဆင့္မီမမီ ဆံုးျဖတ္ရန္ ပထမအၾကိမ္ 

အကဲျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ေက်ာင္းမွ သင့္အား အကဲျဖတ္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ ပါ၀င္ေသာ ကနဦး အေၾကာင္းၾကား 

စာေပးပုိ႔ျပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားရပါမည္။ ပထမအၾကိမ္ အကဲျဖတ္မႈ အတြက္ သင္၏ သေဘာတူ 

ညီခ်က္ ရရိွရန္ ေက်ာင္းမွ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ပထမဆံုး အၾကိမ္ အကဲျဖတ္မႈအတြက္ 

သင္၏သေဘာတူညီခ်က္သည္ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမွ အထူးပညာေရးကို သင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု 

သေဘာတူညီျခင္းမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အစိုးရ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ တြင္ရွိျပီး 

သင္ႏွင့္အတူမေနလွ်င္၊ သင့္အား ေက်ာင္းမွရွာမေတြ႔လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ မရွိလွ်င္ 

သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား အုပ္ထိန္းခြင့္ လႊဲေျပာင္းထားလွ်င္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွရန္ 

မလိုပါ။ 

 ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအၾကိမ္ အထူးပညာေရး သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ 

သေဘာတူညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းမွလိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား 

အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ သင့္အားပန္ၾကားလႊာကို တံု႔ျပန္မႈမရွိပါက သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီရန္ 

ျငင္းဆန္ပါက သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီျပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း စာျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားလာပါက FAPE စနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္း၏အျပစ္မဟုတ္ပါ။ 

သင့္ကေလးအတြက္ ARD ေကာ္မတီစည္းေ၀းျခင္းႏွင့္ IEP စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း - သင့္ကေလးအား ျပန္လည္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရိွရန္ 

လိုအပ္ျပီး သင့္ဘက္မွ ျပန္လည္တံု႕ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ခဲ့ပါက သေဘာတူညီခ်က္ 

ရရိွရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

 လႊမ္းမုိးမႈရိွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းျပီး ကနဦး 

အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူညီေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ လိုအပ္ပါက 

သင့္ကေလး၏ ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 

                လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို 

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္ မရိွဘဲ သင့္ကေလးအား 

အကဲျဖတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွမွသာ အထူးပညာေရး ဆက္လက္ 

သင္ၾကားေပးရန္ လည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရး သင္ၾကားေပးရန္ သေဘာတူညီျပီး ေက်ာင္းမွစတင္ 

သင္ၾကားေပးျပီးခ်ိန္မွ  ထုိဆက္လက္သင္ၾကားမႈကို စာျဖင့္ေရးသား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက သင့္သေဘာတူညီ 

ခ်က္ကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရပ္တန္႔ထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူထံမွ သင္ၾကားေရးဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ေပးသည္အထိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း 

ဆက္လက္ၾကားနာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

                                                               ၊             

                                                  ၏                          ၀           

                                                        ၊                                  
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                                                                                   ၀        

  ၊                                                                                       ၀          

                                                                                                       

              

 လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

အကယ္၍ သင္သည္ ေက်ာင္းမွအကဲျဖတ္စနစ္ကို မၾကိဳက္ပါက သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအတြက္ 

အလုပ္လုပ္သူ မဟုတ္ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ အကဲျဖတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရွိပါသည္။ 

အမ်ားပုိင္ေငြဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းမွ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကိုေပးေခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ 

အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မရိွေစရန္ ဆိုလိုပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္း (Independent Educational Evaluation, IEE) သည္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ 

အဆင့္မီသူ တစ္ဦးဦးမွ အကဲျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ IEE စနစ္ကို ေတာင္းဆိုေသာအခါ ၄င္းစနစ္၏ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ IEE စနစ္ကို ရရွိႏုိင္ေသာေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းမွေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။ 

သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင္ ေက်ာင္း၏ အကဲျဖတ္စနစ္ကို မၾကိဳက္ရသနည္းဟု ေမးျမန္းခံရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

သင္၏သေဘာမတူညီခ်က္ကို ရွင္းျပရရံုျဖင့္ ေက်ာင္းမွ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ IEE စနစ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ 

သင္သေဘာတူညီမႈမရိွေသာ အကဲျဖတ္စနစ္ကို ေက်ာင္းမွညႊန္ၾကားစီမံသည့္ အခါတိုင္း သင္သည္ တစ္ဦးတည္း 

ေသာ အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ကို အသံုးျပဳသူဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခံရႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွလည္း ၄င္းအကဲျဖတ္ 

မႈအတြက္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္သလို မလိုအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိေစဘဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း 

ၾကားနာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အကဲျဖတ္မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ပါသည္။ 

 IEE စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ား 

IEE စနစ္သည္ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ ျဖစ္လွ်င္ အကဲျဖတ္သည့္ ေနရာႏွင့္ စစ္ေဆးသူ၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ 

အကဲျဖတ္စံႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းမွ စတင္အကဲျဖတ္ေသာ စံႏႈန္းျဖင့္ (၄င္းစံႏႈန္းမ်ားသည္ IEEစနစ္မွ ရရိွႏိုင္ေသာ 

သင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ) တူညီရပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားမွလြ၍ဲ 

အမ်ားရန္ပံုေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရိွျခင္းျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အျခားမည့္သည့္အေျခအေနကိုမွ ေက်ာင္းမွ 

ေဖာ္ျပျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ - အကယ္၍ ေက်ာင္းမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာေဆာင္ရြက္ရန္ 

ပန္ၾကားလွ်င္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူမွ ေက်ာင္း၏ အကဲျဖတ္စနစ္သည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

သင္ရရိွေသာ IEE စနစ္သည္ ေက်ာင္း၏ IEE စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ အဆိုပါ IEE စနစ္အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ကို ေက်ာင္းမွေပးေခ်ရန္မလိုပါ။ 

 ကုိယ္ပုိင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ - သင့္ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရိွရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ မည္သူက 

ေပးေခ်သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းIEE စနစ္သည္ ေက်ာင္း၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ သင့္ကေလးအား FAPE စနစ္ 

ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ IEE အား မည့္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္မဆို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ လက္ရိွ 
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ရွိေနေသာ IEE စနစ္ကိုလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပႏုိင္ 

ပါသည္။ 

 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူမွ စီမံထားေသာ IEE စနစ္ - အကယ္၍ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမွ IEE ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စီမံထားလွ်င္ ေက်ာင္းမွ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ရမည္။ 

 စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ကလန္ကဆန္ျပဳလွ်င္ စည္းကမ္းအရ 

ေက်ာင္းရပ္နားရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမွလည္း စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) 

 ၁၀ရက္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ရက္ေအာက္ ေက်ာင္းရပ္နားျခင္း 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ကလန္ကဆန္ျပဳလွ်င္ သန္စြမ္းေသာ 

ကေလးမ်ားကို အျပစ္ေပးသကဲ့သို႔ စာသင္ႏွစ္အတြင္း ၁၀ရက္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ရက္ေအာက္ ေက်ာင္းရပ္နားခံရ 

ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ သန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳလွ်င္လည္း ေက်ာင္းမွေထာက္ပံ့ေပးရန္ မလိုပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးအား 

ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရ ေက်ာင္းရပ္နားထားရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ၄င္းရပ္နားျခင္းသည္း ေက်ာင္းတက္ 

ရက္ သံုးရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ စာသင္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ရက္္ ရပ္နားျခင္းခံရလွ်င္ 

ဖယ္ရွားခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြရဲက္မ်ား မွန္သမွ်အတြင္း သင့္ကေလးတြင္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 

ရရိွႏိုင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲေက်ာင္းရက္မ်ားသည္ ၁၀ ရက္ထက္ မေက်ာ္ 

လြန္လွ်င္၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းရပ္နားခံရျခင္းသည္ ေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕သည္အထိ မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင့္ကေလး၏ 

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ေက်ာင္းပညာေရး သင္ရိုးအတိုင္း ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ 

မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္သည္ကို ေက်ာင္းအမႈထမ္း တစ္ေယာက္ေယာက္မွ ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကေလး၏ IEP အရ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကုိ 

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

 ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း - သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ရက္ဆက္တိုက္ ရပ္နားျခင္း ခံရေသာအခါ 

သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ရက္အနည္းငယ္ကို ဆက္တိုက္ ရပ္နားခံရျပီး စုစုေပါင္း ၁၀ရက္ေက်ာ္ေသာအခါ 

သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ခံရႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းရပ္နားျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ကေလး၏ 

အျပဳအမူသည္ ယခင္ရပ္နားခံရေသာ ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ အနီးစပ္ဆံုး တူညီေနမႈရွိမရိွကို ဆံုးျဖတ္ရပါသည္။ 

ေက်ာင္းရပ္နားခံရေသာ ၾကာခ်ိန္၊ အၾကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ရပ္နားခံရမႈ အၾကိမ္အစိတ္အက်ဲ စေသာ အခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္။ ေက်ာင္းရပ္နားခံရသည္မွာ မ်ားလာေသာအခါ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေျခခံျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန ္ကိစၥကိုဆံုးျဖတ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းစည္းကမ္းအား ေဖာက္ဖ်က္၍ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန ္ဆံုးျဖတ္သည့္ေန႔တြင္ သင့္အား 

အေၾကာင္းၾကားျပီး ဤ နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား စာအုပ္ကို ေပးအပ္ရ 

ပါမည္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန ္ ဆံုးျဖတ္ျပီး ၁၀ရက္အတြင္းတြင္ 
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ေက်ာင္း၊ သင္ႏွင့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ား (သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား 

ေသာ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား သိသာေစမည့္ သံုးသပ္ခ်က္ (Manifestation Determination Review, MDR) ကုိ 

စီစဥ္ရပါမည္။ 

MDR ကို စီစဥ္ေသာအခါ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ကေလး၏ IEP၊ ဆရာအားလံုး၏ ထင္ျမင္ခ်က္ အပါအ၀င္ 

သင့္ကေလး၏ ဖိုင္အတြင္းမွ ရရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးႏွင့္ သင့္ထံမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

အားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရပါမည္။ သင့္ကေလး၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ၄င္း၏ IEP အား ေက်ာင္းမွ 

ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၏ တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ 

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟုလည္း အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ အဆိုပါ အေျခအေန ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္ ဆိုပါက ကေလး၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ၄င္း၏ 

မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 အျပဳအမူသည္ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္ - သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ 

၄င္း၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၄င္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျပဳအမူဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း (Functional 

Behavioral Assessment, FBA) ကို (ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈ ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူမတုိင္ခင္ မေရးသားခဲ့ဖူး 

ေသာ္လည္း) စီစဥ္ရပါမည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္ (Behavioral 

Intervention Plan, BIP) ကို ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ BIP ကို ျပည့္စုံေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျပီးေသာအခါ ARD ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး လိုအပ္သလို အျပဳအမူမ်ားကို တိုက္ရိုက္သိရွိ 

ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ေက်ာင္းမွ IEP 

ကိုျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ၄င္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ 

ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အထူးအေျခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ) 

BIP၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈကို သင္ႏွင့္ေက်ာင္း သေဘာတူညီမႈ မရရွိပါက 

သင့္ကေလး၏ ယခင္ေက်ာင္းသို႔ ARD ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရပါမည္။ 

 အထူးအေျခအေနမ်ား - ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ရက္ထက္ မပုိဘဲ ၾကားျဖတ္ 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွေသာ ပညာေရးေက်ာင္း (Interim Alternative Educational Setting, IAES) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ 

ဖြယ္ရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္း၌ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ လက္နက္တစ္ခုခုကို သယ္ေဆာင္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ 

ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ လက္နက္တစ္ခုခုကို ယူေဆာင္ထားရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 

တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းခ်ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ တားျမစ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အရာမ်ားကို လက္၀ယ္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား ကိုယ္ထိလက္ 

ေရာက္ နာက်င္ေစရန္ ျပဳမူသည္ျဖစ္ေစ ထိုအျပဳအမူမ်ားသည္ သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ရသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမည္မဟုတ္ပါ။ 

 သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္မဟုတ္လွ်င္ - သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူသည္ 

မသန္စြမ္းမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္လွ်င္ FAPE စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသည္မွလြ၍ဲ 

အျခားေသာ သန္စြမ္းသည့္ ကေလးမ်ားနည္းတူ တူညီေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ တူညီေသာအျပဳအမူျဖင့္ 

ဆက္လက္ သြန္သင္ဆံုးမမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ၾကားျဖတ္ ပညာသင္ၾကားေရး - အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ထူျခားေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏ 

အျပဳအမူမ်ားသည္ မသန္စြမ္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ လက္ရွိပညာေရးမွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရလွ်င္ 

ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီမွ ၄င္း၏ IAES ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။ သင့္ကေလးသည္ FAPE စနစ္ကို 

လက္ခံႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားရပါမည္။ ၄င္း 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင့္ကေလးအား လက္ရွိ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းထဲတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ႏိုင္ေစပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ IEP တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 

ေရာက္ရိွေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သင့္ကေလးသည္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း 

(FBA) ႏွင့္ အျပဳအမူကို တိုက္ရိုက္သိရွိႏိုင္ရန္ စစီဥ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို 

လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ၄င္းကိစၥမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္ျခင္း - အကယ္၍ သင္သည္ စည္းကမ္းအရ 

ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာ 

ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ကေလးအား လက္ရွိေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းသည္ သင့္ကေလး သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေက်ာင္းကယူဆလွ်င္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေက်ာင္းမွလည္း ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

အဆိုပါ ၾကားနာမႈကို ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မွစ၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၂၀ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမွ အဆိုပါ ၾကားနာမႈကို စတင္ျပီး ၁၀ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ 

ေက်ာင္း သေဘာတူညီမႈ မရေသးလွ်င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ အခ်ိန္ထိ သို႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္း၏ IAES မွာ သက္တမ္းမကုန္ခင္အခ်ိန္ထိ သင့္ကေလးသည္ IAES တြင္ ရွိေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မည္သည္က အလ်င္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ေက်ာင္းမွ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပန္ၾကားေသာအခါ ေျပာေရးဆိုခြင့္ 

ရွိသူက သင့္ေလ်ာ္ေသာ IAES တြင္ ဆက္ထားရန္၊ ကေလး၏ IEP မွာ ၄င္းကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို 

ထိခိုက္ေစလွ်င္ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ရက္အထက္ ပုိမထားရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ အျပဳအမူ 

မ်ားသည္ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုပါကလည္း IAES တြင္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူမွလည္း သင့္ကေလးအား ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ေသာ ေနရာသို႔ ျပန္ပို႔ေပးရန္ 

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

 အထူးပညာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳရေသးေသာ ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း 

သင့္ကေလးသည္ စည္းကမ္းဥပေဒဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ားကို မျပဳလုပ္မီ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေၾကာင္း 

ေက်ာင္းမွသိရွိခဲ့လွ်င္ IDEA လက္ေအာက္ရွိ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အားလံုး ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ 

ကာကြယ္မႈမ်ားကို သင့္ကေလးမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ IDEA ျဖင့္ ကေလးအား အကဲျဖတ္ေပးရန္ ပန္ၾကားလိုေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမွ 

အထူးပညာေရး၏ ဒါရုိက္တာ သို႔မဟုတ္ အမႈထမ္းအေပၚ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျပဳအမူမ်ား အတြက္ ထိုသူမ်ား၏ 

အထူးပူပန္မႈမ်ား အစရိွသည္တို႔ကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ သို႔မဟုတ္ ဆရာအား စာေရးသား ရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါက 

ေက်ာင္းသည္ ထိုကိစၥအား သိရွိျပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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IDEA ျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို သင္သေဘာတူညီမႈမရိွခဲ့ပါက၊ သင့္ကေလး အတြက္ IDEA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

ျငင္းပယ္ခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား အကဲျဖတ္ျပီး အထူးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ 

မရိွဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက ေက်ာင္းမွ ထိုအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို အလ်င္သိရွိရန္ မလိုပါ။ 

အကယ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အရင္ေပးျပီး ေက်ာင္းမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ 

ေဆာင္ရြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျပီးမွ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို စာျဖင့္ ေရးသားပယ္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ 

သင္သည္ IDEA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ကေလးသည္လည္း အျခားသန္စြမ္းေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သို႔ စည္းကမ္းစံႏႈန္းမ်ား၏ သြန္သင္မႈေအာက္ ေရာက္ရွိသြားျပီး IDEA ၏ ကာကြယ္ေပးမႈ 

မ်ားတြင္ အက်ံဳးမ၀င္ေတာ့ပါ။ 

သင့္ကေလးသည္ စည္းကမ္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္သြန္သင္မႈေအာက္ ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ ကနဦးအကဲျဖတ္မႈကို ေတာင္းဆို 

ခဲ့ပါက အကဲျဖတ္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အကဲျဖတ္မႈ မျပီးဆံုးခင္တြင္ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ 

ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာ (ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရိွဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ 

ေသာ) တြင္ရွိရပါမည္။ 

 တရားဥပေဒအရ တာ၀န္ယူလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ား 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦးမွ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကို ေက်ာင္းမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူထံသို႔ အစီရင္ခံ 

ျခင္းအား IDEA မ ွ တားျမစ္ဟန္႔တားျခင္း မရွိပါ။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မွ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရသာ ၄င္းတို႔၏ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ျပီး ျပည္နယ္ဥပေဒ ခုိင္မာေရးႏွင့္ ဥပေဒ 

စိုးမိုးမႈကို ကာကြယ္ပါသည္။ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာင္းမွ သတင္းပို႔လွ်င္ သတင္း 

ေပးပို႔လိုက္သည့္ တာ၀န္ရွိသူမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ကေလး၏ အထူးပညာေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္း 

ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတို႔ကို မိတၱဴကူးယူကာ ေပးပို႔ရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းမွတ္တမ္းမ်ားမွ မိသားစု ပညာေရး 

အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) အရ 

ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိသာ ေပးပို႔ရပါမည္။ 

 ပညာေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား 

 မိဘမ်ားသုိ႔ အသိေပးစာ - TEA သည္ မိဘမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားကို ျပည့္စံုစြာအေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည့္ အသိေပးစာကုိ ေပးပို႔ရပါမည္။ ၄င္းတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစု 

အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ေပးပို႔ထား သည္ကို ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကေလးမ်ား၏ 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရွာေဖြေနေသာ အခ်က္အလက္ 

အမ်ိဳးအစား၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ မည္သူ႔ထံမွ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းလာသည္၊ 

အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳမည့္နည္းလမ္းမ်ား စသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား အပါအ၀င္ 

ျပည္နယ္မွ အသံုးျပဳလိုသည့္နည္းလမ္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ တတိယမ်ိဳးဆက္ ဖြင့္လွစ္ျပသျခင္း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္၀ယ္ထားရွိျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ မိဘႏွင့္ 

ကေလးမ်ား ရရိွႏိုင္ေသာ FERPA လက္ေအာက္ရွိ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ကုဒ္၃၄ (34 Code of 

Federal Regulations, CFR) ရွိ ၄င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး လိုက္နာရမည့္ ေပၚလစီ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သင့္ကေလးနာမည္၊ မိဘအေနျဖင့္ သင့္နာမည္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားမိသားစု၀င ္ တစ္ေယာက္၏ နာမည္၊ သင့္လိပ္စာ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ အရာ 

(ဥမမာ - လူမႈ လံုျခံဳေရး ကုဒ္နံပါတ္) သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေသခ်ာစြာ အတည္ျပဳႏုိင္မည့္ အမွတ္ 

လကၡဏာမ်ားစာရင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

မည္သည့္ ကေလးရွာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းမဆို မစတင္မီ အသိေပးစာကို သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားတြင္ 

အထူးပညာေရးလိုအပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား ရွာေဖြစံုစမ္း၍ အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ွိ မိဘမ်ားအား လံုေလာက္စြာ 

အသိေပးေၾကညာရပါမည္။ 

 ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း - သင့္ကေလး၏ 

မွတ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းရာ၊ သိမ္းဆည္းရာ၊ ျပသရာ၊ ဖ်က္ဆီးရာ အဆင့္တိုင္း၌ ယံုၾကည္မႈကို မပ်က္စီးေစရန္ 

ေက်ာင္းမွကာကြယ္ေပးရပါမည္။ ေက်ာင္းပညာေရးမွတ္တမ္း ဆိုသည္မွာ 34 CFR အပိုင္း ၉၉ရိွ 

ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ကာကြယ္ေပးထားေသာ မွတ္တမ္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းထဲရွိ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကေလးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ 

ေထာက္ပံ့ရန္ မလိုအပ္ေတာ့လွ်င္ ေက်ာင္းမွ အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။ နာမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အဆင့္၊ 

ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္မွတ္တမ္း၊ အတန္းတက္မွတ္တမ္း၊ သင္ယူျပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ ပညာေရး အဆင့္၊ သင္ယူ 

ျပီးေျမာက္ခဲ့သည္ ပညာေရးႏွစ္မ်ား စသည္တို႔မွလြ၍ဲ သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ဖ်က္ဆီးေပးရပါမည္။ ဖ်က္ဆီးျခင္း ဆိုသည္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 

အရ အတည္ျပဳႏုိင္သည့္ အမွတ္လကၡဏာ မ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားမွ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ၾကည့္၍ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ အတည္ျပဳျခင္း မရိွႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

 အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား - ေက်ာင္းမွ 

စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေနေသာ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ 

တည္ေနရာကို ရရိွရန္ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ 

 အခြင့္အေရး ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ - သင့္ကေလး၏ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အပုိင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ပညာေရး မွတ္တမ္းတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ သင့္တြင္ 

အခြင့္အေရး ရိွပါသည္။ အုပ္ထိန္းျခင္း၊ ခြေဲနျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း စသည္ တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တြင္ အခြင့္အာဏာ မရိွသည္မွလြ၍ဲ သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးခြင့္ 

ရွိသည္ဟု ေက်ာင္းမွယူဆပါသည္။ သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ မရိွလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း မရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈမွမရိွလွ်င္၊ မည္သည့္ကိစၥမွ ေပၚေပါက္ျခင္း မရိွလွ်င္ ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မွစ၍ 

၄၅ရက္အတြင္း ေက်ာင္းမွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိ ေစဘဲ ထိုသူကို ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရပါမည္။ 

 တစ္ေယာက္ထက္ပုိေသာ ကေလးမ်ား၏ 

အခ်က္အလက္မ်ား - မည္သည့္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမဆို တစ္ေယာက္ထက္ ပိုေသာ ကေလးမ်ား၏ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနလွ်င္ သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ ရွိပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ထိုထူးျခားေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္း ကို 

အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

 ရွင္းတမ္း၊ မိတၱဴႏွင့္ က်သင့္ေငြ - 

သင္ေတာင္းဆိုပါက ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို အေၾကာင္ျပခ်က္ ခိုင္လံုစြာျဖင့္ ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။ မိတၱဴ 

ကူးယူျခင္း သည္ သင္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းမွ မိတၱဴကူးေပး ပါ 

လိမ့္မည္။ သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းမ်ား ရွာေဖြရျခင္း၊ ရွင္းျပရျခင္းတို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ တစ္စံု 

တစ္ရာက်သင့္မည္မဟုတ္ပါ။ က်သင့္ေငြမွာ သင္ကူးယူ၍ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ ပပမာဏျဖစ္လွ်င္ မိတၱဴကူး 

ယူုျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ က်သင့္ပါမည္။ 

 အျခားသူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား - ေက်ာင္းမွ 

အမႈေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ၄င္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင့္ကေလး၏ 

မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ FERPA မ ွ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက် 

ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခားတစ္စုံတစ္ေယာက္အား မျပသမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အလႊဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ တရား၀င ္ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ 

အခ်က္အလက္ မ်ား မေရာက္ရွိမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ 

အသက္အရြယ္ရွိသည့္ ကေလး တစ္ဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ေနထိုင္ရာေနရာႏွင့္ ခရိုင္ 

အဖြဲ႔ခ်င္းမတူေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၌ သင္၏ ကေလးက ပညာသင္ၾကားေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ 

ပညာသင္ၾကားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သင့္ကေလး၏ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ပုဂၢလိကေက်ာင္းရွိရာ ခရုိင္အဖြ႔ဲမ ွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ႏွင့္ သင္ေနထိုင္ေဒသရိွ ေက်ာင္း 

ခရုိင္အဖြ႔ဲမ ွတာ၀န္ရိွသူမ်ားအၾကား လႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား လိုအပ္ပါ သည္။ 

သင့္ကေလး၏ အထူးပညာေရးမွတ္တမ္းက ျပသခြင့္ မျပဳသေရြ႕ မွတ္တမ္းအား ၾကည့္ရႈသူ မည္သူမဆို (သင္ႏွင့္ 

ေက်ာင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွအပ) မွတ္တမ္းထားရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 

မွတ္တမ္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္၏ နာမည္၊ ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးသည့္ ရက္စြ၊ဲ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္အား ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရသည့္ 

အေၾကာင္းအရင္းတို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 

မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္ကိုမဆို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရရွိေစရန္ ေက်ာင္းမွ 

တာ၀န္ရိွသူ တစ္ေယာက္မွ တာ၀န္ယူေပးရပါမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေနသူ 

အသံုးျပဳေနသူ မည္သူမဆို ေလ့က်င့္မႈခံယူျပီး သို႔မဟုတ္ IDEA ႏွင့္ FERPA လက္ေအာက္ရွိ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ျပည္နယ္၏ ဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာရန္ သြန္သင္ျပီး ျဖစ္ရပါမည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 

ခ်င္းစီသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိသည့္ ေက်ာင္းအတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား 

နာမည္ႏွင့္ ရာထူးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ စာရင္းျပဳလုပ္၍ ထိန္းသိမ္းထားရ 

ပါမည္။ 

 မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း - 

သင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈမရွိ၊ မွားယြင္းေနသည္၊ သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရး 

မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ေနသည္ ဟုယံုၾကည္လွ်င္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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ေက်ာင္းအား ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ျပင္ဆင္ေပးသင့္ မေပးသင့္ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ 

ေက်ာင္းမွ ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ ထုိျငင္းပယ္မႈကိုႏွင့္ မွတ္တမ္းထဲရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေပး ရန္ 

သင့္အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။ အဆိုပါ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသည္ FERPA ၏ 

လက္ေအာက္ ရွိ ေဒသတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္ျပီး IDEA မွ က်င္းပေသာ မွ်တေသာ အရာရွိေရွ႕တြင္ ၾကားနာ 

စစ္ေဆးပြဲ မဟုတ္ပါ။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မျပည့္စံု၊ မွားယြင္းေနသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္  

သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ထိခိုက္ေနသည္ဟု ေက်ာင္းမွဆံုးျဖတ္လွ်င္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ျပီး သင့္အား စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ျပည့္စံုျပီး မွားယြင္းမႈမရွိ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ 

ကေလး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိဟု ေက်ာင္းမွ ဆံုးျဖတ္ပါက 

ထိန္းသိမ္းထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ရိွေသးပါက သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းထဲရွိ အခ်က္အလက္တြင္ ရွင္းလင္း 

ခ်က္ ေရးသားခြင့္ရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။ 

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမွ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီးေနာက္ သင့္ကေလး၏ အထူးပညာေရး 

ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့လွ်င္ ယခင္ 

အထူးပညာေရး လက္ခံရရွိမႈအေပၚ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး 

မွတ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 

သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ မျပည့္စုံ၊ မွားယြင္းေနျပီး သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေနသည္ 

ဟု ယံုၾကည္ပါက မွတ္တမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ 

 မိဘမ်ား၏ ဆႏၵအတုိင္း ပုဂၢလိကေက်ာင္း ထား 

ရိွျခင္း 

သင့္ကေလးအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတြင္ ထားရိွပါက  အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ရိွပါသည္။ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းရိွ သင္၏ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ အတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE စနစ္ ေထာက္ပ့ံေပးထားျပီး ထုိေက်ာင္းတြင္ သင့္ကေလးအား ထားရိွရန္ 

ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာအခါ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ IDEA သုိ႔ ေက်ာင္းမွ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္ မလုိပါ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရိွေသာ မိဘမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရိွရာ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေက်ာင္း၏ လူဦးေရ 

စာရင္း၌ ထည့္သြင္းထားရပါမည္။ 

 FAPE ကုိ ျငင္းပယ္ေသာအခါ ပုဂၢလိကေက်ာင္း 

ထားရိွမႈ 

သင့္ကေလးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာေက်ာင္းမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈကို 

သေဘာမတူေသာအခါ ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရွိရန္ သင့္၌ အထူးအခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ ၾသဇာေအာက္တြင္ သင့္ကေလးက အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 

     ၂၀၁၅   14 

* 

မ်ားကို မၾကာခင္က လက္ခံရရွိျပီး ေက်ာင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရည္ညႊန္းခ်က္မရိွဘဲ သင့္ကေလးအား ပုဂၢလိက မူၾကိဳ၊ 

မူလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရွိရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူတစ္ဦးဦးက 

ထိုအမ်ားျပည္သူ ဆိုင္ရာေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိျပီးေနာက္ FAPE စနစ္ကို ေထာက္ပ့ံ 

ေပးျခင္း မရွိဘဲ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကသာ ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက အဆိုပါေက်ာင္းအား သင့္ကို 

ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကုန္က် စရိတ္ကို ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ TEA 

ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးစနစ္ကို သက္ေရာက္ေနေသာ ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 

မရိွေသာ္လည္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ 

 ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်ရာတြင္ ကန္႔သတ္ 

ျခင္း 

သင္မၾကာေသးမီကမွ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သင့္ကေလးအား အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 

မတိုင္မီွတြင့္္ ျပဳလုပ္ေသာ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ သင့္ကေလးအား ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရွိလို 

ေသာ သင္၏ဆႏၵအပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေက်ာင္းမွ အၾကံေပးေသာ သင့္ကေလး FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ 

ေပးမည့္အစီအစဥ္အား ျငင္းပယ္ေနျခင္းအား အေၾကာင္းမၾကားပါက၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား 

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ေန႔မတိုင္မွီ္ ၁၀ရက္အတြင္း အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ေက်ာင္းသို႔ စာျဖင့္ေရးသား 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးအား အကဲျဖတ္လိုသည့္ ဆႏၵကို ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအ၀င္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ျဖင့္ အသိေပးစာ ေပးပို႔ပါေသာ္လည္း ကေလးသည္ အကဲျဖတ္ျခင္းခံယူျခင္း 

မရိွႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အျပဳအမူမ်ားသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း မေလ်ာ္ညီေၾကာင္းကို 

တာ၀န္ရိွသူမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္တြင္ ပါရိွေသာ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်မည့္ 

အစီအစဥ္အား ေလွ်ာ့ခ်မည္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေက်ာင္းမွ သင္အသိေပးစာ ေပးပို႔ျခင္းကို တားဆီးခဲ့ပါက၊ သင္သည္ အထက္ 

ေဖာ္ျပပါ အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန ္က်န္ရိွမႈကို သတိေပးသည့္စာအား လက္ခံရရွိျခင္း မရွိပါက၊ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာမႈသည္ သင့္ကေလးအား ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစပါက အသိေပးစာ 

ေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈအား ေလွ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ 

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၏ တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင္သည္ စာမတတ္သူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာကုိ 

မေရးတတ္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာျခင္းသည္ သင့္ကေလးအတြက္ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကီးမားေသာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစလွ်င္ အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန္ သင္၏ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ 

 သင့္ကေလး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ 

ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 

တကၠဆက္ ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ျပီဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အသက္သည္ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား 

အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးလာခဲ့ေသာ မိဘအခြင့္အေရးအားလံုးသည္ ကေလး 

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီး ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ 

အား မိဘအခြင့္အေရးအားလံုး လႊဲအပ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ပညာေရဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ARD 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ အသိေပးစာမ်ားႏွင့္ ကနဦးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို ဆက္လက္လက္ခံရရွိဦးမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွ သင့္အား အစည္းအေ၀းတက္ရန္ 

အထူးဖိတ္ၾကားျခင္း မခံရပါက အစည္းအေ၀း မတက္ႏုိင္ပါ။ 

သင့္ကေလး၏ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြမဲတိုင္မီတြင္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရွိ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

သင့္ကေလး၏ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္အေၾကာင္း ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ 

ကို IEP မ ွ သင္ႏွင့္သင့္ကေလးအား ေပးပို႔ေပးရပါမည္။ အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းမႈသည္ ARD ေကာ္မတီ၏ အထူး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ မ်ားစြာေသာ ျခြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အထူးအေျခအေနမ်ားလည္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

 အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ 

တာ၀န္ရိွသူမွ အုပ္ထိန္းသူအား ခ်ိန္းဆုိျခင္း - အကယ္၍ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးမွ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခား 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူ အျဖစ္ျဖင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳလုပ္လွ်င္ 

IDEA ၏ လက္ေအာက္ရွိ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အဆိုပါ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ 

မဟုတ္ပါ။ တရား၀င္ခ်ိန္းဆိုခံရေသာ အုပ္ထိန္းသူသည္လွ်င္သာ အခြင့္အေရးကို ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အက်ဥ္းက်ေနေသာ အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသား 

- အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းက်ေနလွ်င္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိွ အခြင့္အေရးအားလံုးပါ 

အဆိုပါေက်ာင္းသား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးပညာေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ကနဦး အေၾကာင္းၾကားစာအား ရရွိခြင့္ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 

 အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ အရြယ္ေရာက္ 

ေက်ာင္းသားမ်ား - တကၠဆက္ မိသားစု ဥပေဒ၏ အခန္း၃၁တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မတုိင္ခင္ အရြယ္ေရာက္ 

ေက်ာင္းသားျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ အဆိုပါ ဥပေဒေအာက္တြင္ 

အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါက IDEA လက္ေအာက္ရွိ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို 

သင့္ကေလးထံသို႔ အဆိုပါအခ်ိန္၌ လႊဲေျပာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကုိယ္စားလွယ္မိဘ 

 ေယဘူယ် လုိအပ္ခ်က္မ်ား - ဤစာတမ္းတြင္ 

ရွင္းျပ ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ မ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈအျပီးတြင္ ကေလး၏ မိဘအား ေက်ာင္းမွ မရွာႏုိင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကေလးသည္ 

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ရွိလွ်င္ ကေလး၏ မိဘအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကိုယ္စားလွယ္ 

မိဘကို ေက်ာင္းမွခန္႔အပ္ေပးရပါမည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ အိမ္ေျခ ရာေျခမ့ဲ ကေလးအတြက္လည္း McKinney-

Vento အိမ္ရာမ့ဲမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး ဥပေဒအရ ေက်ာင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မိဘကို ရွာေဖြခန္႔အပ္ေပးရပါမည္။ 

http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/s  pec-ed-homelessness-q-a.pdf IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ 

ကိုယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ သင့္ေတာ္ေစရန္အတြက္ သင့္တြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အရ ကေလးမ်ား၏ 

စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေသာ စိတ္၀င္စားမႈမ်ိဳး မရွိသင့္ပါ။ ကေလးအား ျပည့္စံုစြာ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ရန္ 

ဗဟုသုတႏွင့္ အရည္အခ်င္း ရွိရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ IDEA ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္ TEA ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္း 

သို႔မဟုတ္ ပညာေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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တာ၀န္ယူထားရာမွ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။ တကၠဆက္ အထူးပညာေရးစည္းမ်ဥ္းသည္ 

ကိုယ္စားလွယ္မိဘမ်ားကို ၄င္းတို႔အား ခန္႔အပ္သည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မိဘမ်ား 

ခန္႔အပ္ေလ့က်င့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ျပီးေျမာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 ေကြ်းေမြးထားေသာမိဘ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မိဘ - ေကြ်းေမြးထားေသာ မိဘမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလး၏ မိဘျဖစ္ရန္ စံႏႈန္းမီၾက 

ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေကြ်းေမြးထားေသာ မိဘတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စံႏႈန္း 

မမီေသးလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ မိဘျဖစ္ရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေသာအခါ ကိုယ္စားလွယ္ 

မိဘအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ေက်ာင္းမွ သင့္အား မ်က္ႏွာလိုက္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ 

မ်ိဳးျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးသင့္ပါသည္။ သင့္အား ေက်ာင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ မခန့္အပ္ရန္ ဆံုျဖတ္လွ်င္  ၇ 

ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္ပါ၀င္ေသာ အသိေပးစာ ေပးပုိ႔ရပါမည္။ 

သင္အား TEA မွ တိုင္တန္းထားျခင္း ရိွမရွိကိုလည္း အသိေပးရပါမည္။ 

 သေဘာမတူညီမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း 

သင့္ကေလး၏ အထူးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္း၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သင့္အေန 

ျဖင့္ သေဘာမတူသည့္အခ်ိန္မ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ ေတြ႕ရွိထားသည့္ မတူညီမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

ေက်ာင္းမွ အမႈထမ္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ျပင္းထန္စြာ ဖိအားေပးခံရသည့္ အခ်ိန္လည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား 

မိဘမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္ကို ေက်ာင္းသို႔ 

ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ TEA    အထူးပညာေရး၏ သေဘာမတူညီမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ နည္းလမ္း 

ေလးမ်ိဳးအား ကမ္းလွမ္းထားပါသည္ - IEP        ၀                          ၊ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္၊ အထူးပညာေရးတြင္ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

 အထူးပညာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 

အထူးပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါက အထူးပညာေရး အခ်က္အလက္စင္တာ 1-

855-SPEDTEX (1-855-773-3839) သို႔ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ တူညီေသာ နံပါတ္တစ္ခုကုိ 

ေခၚျပီး မက္ေဆ့ခ်္ ခ်န္ထားခဲ့ပါက တစ္ေယာက္ေယာက္မွ သင့္ဖုန္းကုိ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္ေခၚဆိုပါမည္။ 

နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာရံု အခက္အခဲရွိသူမ်ား အေပၚမွ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ကို 7-1-1- ရွိ Relay Texas 

ကို အသံုးျပ၍ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

v.         IEP        ၀           
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                                              ၀                         TEA          

           IEP        ၀                                       IEP        ၀          
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            IEP        ၀                                                                  

                                                               IEP        ၀               ါ၀   

                          

                                         

          ၊                           http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Progra

ms/ Special_Education/Pr  ograms_and_Services/Individualized_Edu  cation_Program_ 

Facilitation/                 ါ     TEA                                                           ါ     

TEA                                                           ၏                      

    ါ     

 ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္းသည္ ကေလး၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ အကဲျဖတ္မႈ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားႏွင့္ 

FAPE ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရရိွႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားထမဲွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
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သင္ႏွင့္ေက်ာင္း ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူညီပါက TEA မ ွ

စီစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီ ညွိႏိႈင္းျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြအား ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ ညွိႏိႈင္းျခင္းသည္ သင္၏ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ IDEA ၏လက္ေအာက္ရွိ အျခားမည္သည့္ အခြင့္အေရးကိုမွ 

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္း TEA မ ွ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္ႏွင့္ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလး၏ 

အထူးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ ရွိလာသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္းကို 

ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသူမ်ားမွာ TEA သို႔မဟုတ္ တကၠဆက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သူတို႔၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ပ်က္ျပားေစေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႕မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အရ ၀ါသနာမ်ား မရိွၾကပါ။ 

ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသူမ်ားမွာ အဆင့္မီျပီး ျငင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္သူ 

မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး အထူးပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရိွၾကပါသည္။ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသူ၏ 

က႑သည္ ေျဖာင့္မွန္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မည္သည့္ဘက္မွ်မလိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္ႏွင့္ေက်ာင္းအား ႏွစ္ဦးစလံုး ေက်နပ္ႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွရန္ 

အတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသူမ်ား၏ လက္ရွိစာရင္းကို ရရိွႏိုင္ေသာေနရာမွာ 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း 

ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ TEA ၀န္ထမ္းသည္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ရွင္းျပရန္ 

ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္ေက်ာင္းမွ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းရန ္ သေဘာတူညီေသာအခါ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ 

ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသူတစ္ဦးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳႏုိင္ သကဲ့သို႔ ညွိႏိႈင္းသူမ်ားကို အဆင္ေျပသလုိ 

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းသူသည္ သင္ႏွင့္ေက်ာင္း ႏွစ္ဦးလံုးအဆင္ေျပမည့္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လ်င္ျမန္စြာ အစီအစဥ္ ေရးဆြမဲည္ျဖစ္သည္။ 

သင့္အား ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းရာတြင္ကူညီရန္အတြက္ ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ အျခားကူညီမည့္သူတစ္ဦဦးကို 

ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ မလိုပါ။ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းရာတြင္ ကူညီေပးရန္အတြက္ 

ေရွ႕ေနေခၚေဆာင္သြားမည္ဆိုပါက အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ရပါလိမ့္ မည္။ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ 

ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သီးသန္႔ျဖစ္၍ ေနာင္အခါ ျပန္လည္ ၾကားနာ စစ္ေဆးရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္ 

အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ 

သင္ႏွင့္ေက်ာင္း သေဘာတူညီမႈ ရရိွလွ်င္ သင္တို႔၏ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 

သေဘာတူညီေၾကာင္း စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးပါမည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ဥပေဒအရ ခိုင္ျမဲျပီး 

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ဤကိစၥမ်ိဳးကို ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒညီလာခံ၌ ၾကားနာႏိုင္သည္အထိ အခြင့္အာဏာရိွပါသည္။ 

ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခား အခ်က္အလက္မ်ားကို TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ 

ပါသည္။ 

 http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
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.အထူးပညာေရးတြင္ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း 

အထူးပညာေရးတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ TEA ၏ အထူးပညာေရးတြင္ 

ေစာဒကတက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက 

အထူးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ေစာ္ကားမႈျပဳခ့ဲသည္ဟု သင္ယံုၾကည္လွ်င္ ဤစာတမ္း၏ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ TEA ၏ ရံုးလိပ္စာသို႔ စာေရးသားတိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ သင့္တိုင္တန္းစာကိုလည္း သင္တိုင္ၾကားသည့္ 

သူကိုပါ ပူးတြေဲပးပို႔သင့္ပါသည္။ မည္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမဆို TEA ႏွင့္ ပူးတြဲ 

ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ 

သင္၏တိုင္ၾကားစာတြင္ တိုင္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဖာ္ျပျပီး တိုင္ၾကားသည့္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ႏွစ္ 

အတြင္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့သည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို တိုင္တန္းႏိုင္ပါသည္။ တိုင္ၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 

ကိုယ္စားလွယ္သည္ အထူးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစာ္ကားခဲ့သည့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ 

ေဖာ္ျပခ်က္၊ ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္အေၾကာင္း၊ သင့္လက္မွတ္ႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ႏွင့္ သိထားသေလာက္ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တိုင္တန္းမႈသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္လွ်င္ ကေလး၏နာမည္ႏွင့္ လိပ္စာ 

သို႔မဟုတ္ ရႏုိင္သမွ် ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ကေလးသည္ အိမ္ေျခရာမ့ဲ ျဖစ္ပါက ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္ 

စသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 

TEA သည္ သင့္အား အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိဆနၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ 

ညွိႏႈိင္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ TEA သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း 

တိုင္ၾကားမႈကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အၾကံျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ 

အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ 

သင္၏ တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခံရရွိျပီး ရက္ေပါင္း ၆၀အတြင္း (အထူးအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ထပ္မံၾကာျမင့္မႈ မရိွလွ်င္) TEA သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္ျပီး လိုအပ္ပါက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါမည္။ TEA 

သည္ ဆက္စပ္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ၾကည့္ရႈျပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ 

သည္ အထူးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေစာ္ကားခဲ့ျခင္းရွိမရိွ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ သင့္အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ 

အခိုင္အမာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား၊ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ TEA မွ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ပါလိမ့္မည္။ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္သည္ အထူးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေစာ္ကားခဲ့သည္ဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ပါ 

က ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခဲ့မႈကုိ နည္းပညာ အကူအညီယူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေငြသားျဖင့္ လဲလွယ္ထုတ္ယူ၍လည္းေကာင္း 

မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္ေသာ နည္းစနည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ယခင္က ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ကေလးအုပ္စုကုိ 

အကူအညီေပးခဲ့ဖူးျခင္း မရွိဘဲ အနာဂတ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး 

ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ သင့္တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ TEA ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုး 

အၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ထပ္မံအယူခံ၀င္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းရန္ႏွင့္ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို မထိခုိက္ႏိုင္ပါ။ 
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သင္သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တိုင္ၾကားျပီး တစ္ျပိဳင္တည္းတြင္ ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္းလိုပါက ၾကားနာျခင္းမျပီးဆံုးခင္ 

အခ်ိန္ထိ ၾကားနာျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္တိုင္တန္းခ်က္ကိုမဆို TEA မ ွ ေဘးဖယ္ထားရမည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမဆို ဤစာတမ္း 

တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေျဖရွင္းေပးရမည္။ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာအခါ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္သည္ 

အဆိုပါထင္ျမင္ခ်က္အား ပူးတြဲေျဖရွင္းရမည္။ 

တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာ 

ေဖာင္မ်ားအား TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထပ္မံရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ 

http://tea.te  xas.gov/index2.aspx?id=2147497560#Compl  aint_Resolution 

 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း 

အထူးပညာေရး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ စတုတၳ ေျဖရွင္းခ်က္မွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း 

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ မွ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆး 

ဆံုးျဖတ္သူမွ  သက္ေသမ်ားကို နားေထာင္ျပီး တရား၀င္ သက္ေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါသည္။ 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ သင့္ကေလးအား FAPE စနစ္ 

ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆး 

ရန္ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားစာတြင္ ေက်ာင္းမွ အသိအမွတ္ 

ျပဳႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္စဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါက သင္ကေလးသည္ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ပံုမွန္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 

ေက်ာင္း၏ပင္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း မျပီးဆံုးခင္ အခ်ိန္အထိ ေနရပါမည္။ 

သင္ စတင္သိေသာ သို႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ျဖစ္ေစဟု စြပ္စြထဲားေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 

တစ္ႏွစ္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရပါမည္။ ျပႆနာအား ေျဖရွင္းျပီးေၾကာင္း ေက်ာင္းမွမွားယြင္း 

စြာေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳရန္ 

လိုအပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာင္းမွ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဆိုပါက အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ၾကာျမင့္မႈ 

သည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့ပါ။ သင္သည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္ အထူးပညာေရးလိုအပ္ခ်က္အား ေက်ာင္းမွ ေစာ္ကားမႈျပဳခ့ဲေၾကာင္း အဓိက သက္ေသျပႏုိင္ 

ရပါမည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သင္သည္ တရားခြင္၌ ေက်ာင္းကို တရားစြဆဲိုလွ်င္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ေတာင္းဆိုရပါမည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္ သင္မပါ၀င္ခဲ့ပါက 

သင္၏ တရားခြင္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္မ်ား ဆံုးရံႈးရေပလိမ့္မည္။ 

 လုပ္ထုံးလုပ္နညး္အတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကုိ 

ေတာင္းဆုိျခင္း - ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ေတာင္းဆိုရန္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ ေရ႕ွေနမွ 

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ေတာင္းဆိုေသာစာ ကုိ ဤစာတမ္း၏ ေအာက္ရွိ TEA ရံုး၏ လုပ္စာသို႔ ေပးပုိ႔ရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

TEA တြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို ေတာင္းဆိုသည့္ ေဖာင္ပုံစံကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090. 

သင္သည္ TEA ေဖာင္ကို အသံုးျပဳရန္မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား 

ပါ၀င္ရပါမည္ - သင့္ကေလး၏ နာမည္ႏွင့္ လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ကေလးသည္ အိမ္ေျခရာမ့ဲ ျဖစ္လွ်င္ ရရိွႏိုင္သမွ် 

ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္၊ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္၊ သင့္ကေလးၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ျပႆနာႏွင့္ 

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ သင္သိသမွ်ေသာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ 

သင္သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ေတာင္းဆိုထားပါက သင္၏        ေတာင္းဆိုမႈ မိတၱဴအား ေက်ာင္းသို႔ 

ေပးပို႕ရပါ မည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလံုး ျပည့္စံုေသာ ေတာင္းဆိုမႈအား မေပးပို႔လွ်င္ ၾကားနာမႈ 

မျပဳလုပ္ရသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈကို ရရိွျပီး ၁၀ရက္အတြင္း ထိုသတိေပးစာထဲတြင္ 

ပါရိွသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ရေသးလွ်င္လည္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေပးရပါမည္။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ 

လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစုံမပါ၀င္ပါက ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရွိျပီး ၁၅ရက္အတြင္းတြင္  

တာ၀န္ရိွသူႏွင့္ သင့္အား ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ တာ၀န္ရိွသူမွ သင့္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား မွာ ျပည့္စုံလံုေလာက္မႈရွိမရိွကို ငါးရက္အတြင္း စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းမွ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ရိွသူမွ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမတိုင္ခင္ ငါးရက္ထက္ 

ေနာက္မက်ေစဘဲ သင့္အား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ 

ေတာင္းဆိုမႈအတြင္း မပါ၀င္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေသာအခါ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရသည္လည္း 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွ တင္ျပမႈေၾကာင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ ေတာင္းဆိုမႈ 

အား ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ အခ်ိန္သည္ ေတာင္းဆိုမႈကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

ထားေသာ ရက္မွ ျပန္လည္စတင္ပါမည္။ 

သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားသည့္အခါ 

အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ ဥပေဒႏွင့္ အျခားဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္ေသာ 

ေနရာမ်ားကို                           ါ      

 အေျဖဆုံးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀း - 

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမွ လြ၍ဲ (သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျဖ ဆံုးျဖတ္သည့္အေၾကာင္းအရာအား 

ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)                                              သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံ 

ရရိွျပီး ၁၅ရက္အတြင္း အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀းအား ေက်ာင္းမွ သင္၊ ေက်ာင္းကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သူႏွင့္ သင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ARD ေကာ္မတီ အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ 

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းပြ၌ဲ သင့္ဘက္မွ ေရွ႕ေနသာ ေစလႊတ္ခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္းဘက္မွလည္း 

ေရွ႕ေနသာ ပါ၀င္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀းကို လက္လႊတ္ရန္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ 

သေဘာတူညီသည့္စာ မေရးမခ်င္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပဳလုပ္ရန္ 

သေဘာမတူမခ်င္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္ခင္အခ်ိန္အထိ အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀းအား 

က်င္းပရပါမည္။ အေျဖရွာသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရိွသည္မွ ရက္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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၃၀အတြင္း ေက်ာင္းဘက္မွ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား ေက်နပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္လွ်င္ ၾကားနာ စစ္ေဆး 

ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

အေျဖရွာရမည့္ ရက္ ၃၀ ကုန္ဆံုးသြားေသာအခါ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္ ၃၀ အတြင္း ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားမွ 

လြ၍ဲ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ၄၅ရက္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ စတင္ပါသည္။ 

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္း ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ အေျဖရွာသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရပ္တန္႔ထားရန္ သေဘာတူညီေသာအခါ 

သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းေသာအခါမွလြ၍ဲ သင္သည္ အေျဖရွာသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ျခင္း 

မျပဳလွ်င္ သင္တက္ေရာက္ရန္ သေဘာတူသည့္ အခ်ိန္အထိ အေျဖရွာသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ 

ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အခ်ိန္အတိုင္းအတာကို ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီး ထိုအားထုတ္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျပီးေသာအခါ 

သင့္အား အေျဖရွာသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အေျဖရွာသည့္အခ်ိန္ ၃၀ ရက္ 

ကုန္ဆံုးေသာအခါ တာ၀န္ရွိသူအား သင္၏ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား ပလပ္လိုက္ရန္ ေတာင္းဆုိ 

ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္း၏ ၾကိဳပမ္းအားထုတ္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကုိ 

စီစဥ္ရန္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္ ေခၚဆုိမႈ၏ရလဒ္မွတ္တမ္းကဲ့သို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ မွတ္တမ္း၊ သင္ႏွင့္ 

စာေပးစာယူ ျပဳလုပ္ထားမႈ မိတၱဴမ်ားႏွင့္ လက္ခံရရွိေသာ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမဆို မွတ္တမ္းထားရွိမႈမ်ား၊ 

သင္၏အိမ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား စသည္တို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းမွ သင္၏ ျပန္လည္ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရွိျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း 

အေျဖရွာ သည့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ ရက္အခ်ိန္ကာလကို စတင္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွသူအား ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ 

သည္။ 

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသည္ အေျဖရွာသည့္ အစည္းအေ၀းကို မက်င္းပရန္ စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတူျပီး ေနာက္ေန႔ 

တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ၄၅ ရက္တာ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္းကို စတင္ျပီး 

သို႔မဟုတ္ အေျဖရွာသည့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပီး အေျဖရွာသည့္ ရက္ ၃၀ ကာလ မကုန္ဆံုးေသးလွ်င္ 

မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မွ မရရိွေၾကာင္း သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ စာျဖင့္ေရးသားထားလွ်င္ ေနာက္တစ္ေန႔မွစ၍ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစ္သည္။ အေျဖရွာသည့္ ရက္ ၃၀ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ တြင္ ျပန္လည္ 

ညွိႏႈိင္းျခင္းကို စတင္ရန္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ သေဘာတူညီထားပါက ႏွစ္ဖက္စလံုး သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည္အထိ 

ဆက္လက္ညွိႏိႈင္းရန္ စာျဖင့္ ေရးသားထားႏိုင္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဘက္မွ ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းသည့္ 

အစီအစဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္ပါက ေနာက္တစ္ေန႔မွစ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ ရက္တာ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစ္ 

သည္။  

အေျဖရွာသည့္ အစည္းအေ၀း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား 

ကို ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ျပီး  သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္သည္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ေက်ာင္းအား 

အခြင့္အေရး ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွပါက သင္ႏွင့္ ေက်ာင္း၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ကို စာျဖင့္ ေရးသားထားျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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* 

သည္ တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔တြင္ တစ္ဖက္မွ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါက ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒတရားရုံး 

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒ လက္ေအာက္ရွိ တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရိွပါသည္။ 

သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရိွျပီး ရက္ ၃၀ အတြင္း ေက်နပ္မႈရရွိသည္အထိ ေက်ာင္းမွ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္လွ်င္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ စတင္ႏုိင္ပါသည္။ 

 သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈျဖင့္ အေျဖရွာရန္ 

စည္းေ၀းျခင္း - သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္ အေျဖရွာေသာ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရန္ ေက်ာင္းမွ ၇ 

ရက္အတြင္း ေခၚယူရပါမည္။ ေက်ာင္းမွ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအား ၁၅ရက္အတြင္း ေက်နပ္မႈရရွိသည္အထိ 

ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္လွ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းမွ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို 

ျပဳလုပ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ျပီးေနာက္ သင့္အား အေျဖရွာသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ရန္ မတတ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ 

အေျဖရွာသည့္ အခ်ိန္ ၁၅ ရက္ ကုန္ဆံုးျပီးသည့္ေနာက္ တာ၀န္ရွိသူအား သင္၏ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ 

ေတာင္းဆိုမႈကို ပလပ္လိုက္ရန္ ေက်ာင္းဘက္မွ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါ သည္။ 

 တာ၀န္ရိွသူ - TEA အေနျဖင့္ မွ်တသည့္ ္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ပါမည္။  

အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူသည္ TEA ၏ အမႈထမ္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 

သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေစာင့္ေရွာက္ေနသူ သို႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 

မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္၀င္စားမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ် မရိွေသာသူ ျဖစ္ရပါမည္။ တာ၀န္ရွိသူသည္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အသိပညာႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိရပါမည္။  

တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စာရင္းအား TEA မွ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 

     ါ          TEA ၀          http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090                ါ     TEA 

ရံုး၏ တရား၀င္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မွလည္း  စာရင္းကို ေတာင္းယူ ႏုိင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္လိပ္စာအား 

ဤစာရြက္စာတမ္းအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 ၾကားနာစစ္ေဆးေနခ်ိန္အတြင္း ကေလး၏ အေျခအေန (ေနျမဲတုိင္းေနျခင္း) 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးေနခ်ိန္ႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္  သင္ႏွင့္ေက်ာင္း အျခားသေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ထားလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ကေလးအား လက္ရွိ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ေနရာ 
တြင္ပင္ ထားရွိရပါမည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရိွေနျခင္းကို ေနျမဲတိုင္းေန သည္ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။ 
ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္လာပါက အဆိုပါ ျငင္းခံုမႈ အတြင္း ကေလးအား ထားရွိ 
ရမည့္ ေနရာအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အပုိင္းကို ၾကည့္ရႈပါ။ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြင္း သင္၏ကေလးက အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္ ၀င္ခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း 
ပါ၀င္ပါက သင္သေဘာတူညီလွ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမျပီးဆံုးေသးခင္အခ်ိန္ထိ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္ 
ထားရွိႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ အသက္သံုးႏွစ္ျပည့္ျပီး သက္ငယ္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ 
(Early Childhood Intervention, ECI) မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူျဖစ္လွ်င္ ေနျမဲအတိုင္းေနရမည္ ဆိုသည္မွာ ECI 
အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ ကေလးသည္ အထူးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဆင့္မီျပီး မိဘသေဘာတူညီမႈ 
ရွိပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ပါသည္။ 

 ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္မီ - လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပီး ငါးရက္အတြင္း သင္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းသည္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း တင္ျပမည့္ သက္ေသမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ျပသရပါမည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090
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ျပသထားျခင္း မရိွေသာ သက္ေသမ်ားကို တစ္ဖက္မွ ျငင္းဆိုခြင့္ရွိပါသည္။ ၄င္းအခ်ိန္အတြင္ ျပသထားျခင္း 
မရိွေသာ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္စသည့္ သက္ေသမ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ကို တာ၀န္ရိွသူမွ ပိတ္ပင္ႏိုင္ 
ပါသည္။ 

 ၾကားနာစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း - သင္သည္ ေရွ႕ေနႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူး 
အသိပညာ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္မႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား ေခၚေဆာင္ခြင့္ အၾကံေပးခြင့္ရွိပါသည္။ သင့္တြင္ 
သက္ေသ တင္ျပခြင့္၊ အျပန္အလွန္ ရင္ဆိုင္ခြင့္၊ အျပန္အလွန္စစ္ေမးခြင့္၊ အသိသက္ေသ တက္ေရာက္မႈအား 
စစ္ေမးခြင့္ ရွိပါသည္။ သင့္ကေလးအား ေခၚေတာင္လာခြင့္လည္းရွိျပီး ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို အမ်ားျပည္သူအား 
ခ်ျပခြင့္လည္း ရိွပါသည္။ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားနာ 
စစ္ေဆးမႈ တစ္ပုိင္းခ်င္းစီကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳခြင့္လည္း ရွိပါသည္။ သင္သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို လက္ျဖင့္ 
သို႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈကို ရရိွပိုင္ခြင့္ရွိျပီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားအား စက္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လက္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈကို ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရွိဘဲ ရရွိပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ 

 ဆုံးျဖတ္ခ်က္ - တာ၀န္ရွိသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သင့္ကေလး အမွန္တကယ္ FAPE စနစ္ရရိွျခင္း မရရိွျခင္း 
အေပၚမူတည္၍ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ သင္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ မွားယြင္းမႈကို ေစာဒက 
တက္ခဲ့မည္ဆိုပါက သင္၏ကေလးသည္ FAPE စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈ မရရိွေၾကာင္း၊ သင့္ကေလး၏ FAPE စနစ္ 
ေထာက္ပံ့ခြင့္ အခြင့္အေရးကို အဟန္႕အတား ျပဳခံရေၾကာင္း၊ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား 
မွာ လံုေလာက္မႈ မရိွေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား FAPE စနစ ္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ 
ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ဆက္တိုက္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမွ သိရွိသြားႏိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေျဖရွာသည့္ ရက္ ၃၀ ကာလ ကုန္ဆံုးျပီး ၄၅ ရက္တာကာလ အတြင္း 
သို႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည့္အခ်ိန္၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသို႔ ေမးလ္ပို႔ထားျပီး ေရာက္ရွိျပီး 
ျဖစ္ေနရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စတင္ၾကားနာျပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း 
သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ ေရာက္ရွိေနရပါမည္။ တစ္ဖက္ဖက္မွ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ 
မလာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလကို ထပ္တိုးေပး 
ႏိုင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမွ အာမခံႏိုင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈကို လာေရာက္ႏိုင္သူအတြက္ 
တာ၀န္ရိွသူမွ အခ်ိန္ထပ္တိုးမေပးႏိုင္ပါ။ တစ္ဖက္ဖက္မွ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္ 
အယူခံမ၀င္လွ်င္ တာ၀န္ရွိသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရွိသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျပီးသည့္ေနာက္ TEA ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ 
စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
တာ၀န္ရိွသူမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ 
ေက်ာင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါက ေက်ာင္းမွ 
အယူခံ၀င္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာျပီး၊ အယူခံကိစၥေျဖရွင္းမျပီးေသးသျဖင့္                       
      ကုန္က်စရိတ္ ျပန္ေပးေသာ ကိစၥကို ဆိုင္းငံ့ထားသည္မွလြ၍ဲ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ရက္အတြင္း 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ့ေသာ ၾကားနာမႈတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ကြလဲြသဲည့္ 
အျခား ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အတြက္ IDEA မွ မည္သည့္အရာကမွ် ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ 

 အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး ရက္ ၉၀ အတြင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ တရားရံုးသို႔ အယူခံ၀င္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အယူခံ၀င္ျခင္း 
၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္၏ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
အရထပ္ေဆာင္းသက္ေသမ်ား၊ သက္ေသမ်ားကို အေျခခံထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားရံုးမွ လက္ခံရရွိ ထား 
ရပါမည္။ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ရုံး၊                            ၀ါ ရုံးခြဲ 
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အေမရိကန္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္  မသန္စြမ္းကေလးမ်ား 
၏ အခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို IDEA ၏ အပိုင္း B ရိွ မည္သည့္အရာကမွ် 
ဟန္႔တားထားျခင္း မရွိပါ။ တရားရံုးတြင္ အမ်ားျပည္သူလႈပ္ရွားမႈကို မစတင္ခင ္ IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ 
ရရိွႏိုင္ေသာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွလြ၍ဲ ၄င္းလက္ေအာက္ရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို 
မိဘ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္သည္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိွ 
အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးျပီး လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိလာေသာ္လည္း တရားရံုး၌ လႈပ္ရွားမႈ မစတင္ခင္တြင္ 
IDEA ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

 ေရွ႕ေနခ ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္း - သင္သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရာမွ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ အားလံုးျဖစ္ေစ အႏုိင္ရခဲ့လွ်င္ သင္၏ ေရ႕ွေနခႏွင့္ ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
တရားသူၾကီးမွ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တာ၀န္ရိွသူ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမွ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအတြက္ စရိတ္ေပးေခ်ရန္ အမိန္႔မခ်မခ်င္း 
ေရွ႕ေနခတြင္ အေျဖရွာသည့္ အပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ သို႔မဟုတ္ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း 
စရိတ္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္ခင္ ၁၀ ရက္အလိုတြင္ ေက်ာင္းမွ စာရင္းတင္ျပမႈ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲပါလွ်င္၊ သင္သည္ 
စာရင္းတင္ျပမႈအား ၁၀ ရက္အတြင္း လက္ခံမႈ မရိွခဲ့လွ်င္၊ သင္ရရိွခဲ့ေသာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ 
ဆက္လက္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း တရားရံုးမွ ေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္းမွ သင့္အား စာရင္းရွင္းတမ္းကို 
စာျဖင့္တင္ျပမည္ျဖစ္ျပီး ထို႔ေနာက္တြင္ ေရွ႕ေနခႏွင့္ အျခားအလုပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳ 
ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 
သင္ႏွင့္ သင့္ေရွ႕ေနသည္ ဤျငင္းခံုမႈအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လက္တြလဲုပ္ခဲ့လွ်င္၊ 
ေရွ႕ေန၏ တစ္နာရီလုပ္ခသည္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွိ အျခားအလားတူ ေရ႕ွေနမ်ား၏ လုပ္ခထက္ ပိုမ်ားေနလွ်င္၊ 
သင့္ေရွ႕ေနသည္ ပုံမွန္အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ အခ်ိန္အသံုးျပဳေပးခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေရွ႕ေန 
သည္ ေက်ာင္းအား တိုင္ၾကားမႈ အသိေပးစာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္း ေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါက သင့္အား ခ်မွတ္ေပးထားေသာ ေရ႕ွေနခကို တရားရံုးမွ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ် 
ေပးရပါမည္။ တရားစြဆဲိုမႈကို ေက်ာင္းမွ အကန္႔အသတ္မရွိ ရွည္ၾကာေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
မမွန္မကန္ ျပဳမူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ေရ႕ွေနခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ မလုိပါ။ 
ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ သို႔မဟုတ္ တရားစြဆဲိုရာတြင္ ေက်ာင္းဘက္မွ အနုိင္ရရွိျပီး သင္၏ေရွ႕ေနက အခ်ိန္ကို 
အလဟႆျဖဳန္းတီးေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အေျခအျမစ္မရိွေသာ ၾကားနာမႈ 
ေတာင္းဆိုျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေစလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၄င္း အလဟႆ ျဖဳန္းတီးေသာ၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈ မရိွေသာ၊ အေျခအျမစ္ မရိွေသာ တရားစြဲဆိုမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိျပီးေနာက္ ထိုတရားစြဆဲိုမႈကို 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ လွ်င္ ေက်ာင္း၏ သင့္ေတာ္ေသာ ေရ႕ွေနခကို ေပးေခ်ေစရန္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေရွ႕ေနအား 
တရားရံုးမွ အမိန္႕ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ တရားရံုး၌ ၾကားနာမႈျပဳရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ေႏွာင့္ယွက္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ ခိုင္လံုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မရွိလွ်င္၊ မလိုအပ္ေသာ 
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ဘဲ တရားရင္ဆိုင္စရိတ္ကို တိုးျမင့္ေစလွ်င္ 
ေက်ာင္း၏ ေရ႕ွေနစရိတ္အား သင္ႏွင့္ သင့္ေရွ႕ေနမွ ေပးေခ်ရပါလိမ့္မည္။ 

 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
 ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ သင့္ကို 
၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေစလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 
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အထူးပညာေရး သင္ၾကားမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါက 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) ရွိ 

အထူးပညာေရး အခ်က္အလက္စင္တာ သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေခၚဆိုျပီး မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ 

ထားပါက တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ သင့္ထံသုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္ေခၚဆိုပါမည္။ နားမၾကားသူမ်ားႏွင့္ အၾကားအာရံု 

အခက္အခဲရိွသူမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ သတင္းျပန္ၾကားသူ သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အသီးသီးထံသို႔ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

TEA ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိစာေရးသားေပးပုိ႔လွ်င္ 

ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္စာကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ လိပ္မူႏုိင္ပါသည္။ 

Texas  Education 
Agency  1701 N. 
Congress Avenue 

     Austin, TX 78701-1494 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရုံးခြမဲ်ားသုိ႔ ၾကားသိေစရန္ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္ - 

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒရုံးခ    ( Division of Federal and State Education Policy) 
ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ပေရာဂ်က္ (State IEP Facilitation Project) 

တရားဥပေဒ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာရံုး 
အထူးပညာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာရံုး 

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုင္ရာ ပညာေရးခ်ဳပ္မ  ၀ါဒ ရုံးခြဲ 
အထူးပညာေရး တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ 

တရားဥပေဒ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာရံုး 
အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရးရံုး 

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဆုိင္ရာ ပညာေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၀ါဒ၏ TEA ရုံးခြဲ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာပါ 

ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ေက်ာင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ အျခား သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

အမည ္ အမည ္ အမည ္

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 

E-mail: E-mail: E-mail: 
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