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နိဒါန္း  

 

ဤလမ္း ညြန္ကို Texas Education Code (TEC) § 26. 0081ပါသတ္မွတ္ခက္်း း င္း  အြးီျဖစ္ေးစရန္ ဥေပေေရ ရာ 

ေအးျခခမံေူးဘာငမာ်  ခမ် တ္္ေးရ  စမီကံကန္း  အဖဖြဲ႔အတတ္က္  အတတ္က္ းျပည္နယ္တ ခခင္ ေးခါင္း ေးဆာငမမ း င္း  Texas Education   

 Agency (TEA)တ္ကို႔ေမ ရ သာ  ေးဖား္ေးဆာငာ္ ပါသြ္။   သင္း  ေကလ ၏ ပြာေးရ  း င္း  ပတ္သ က္၍ ဆးံိုး းျဖတ္ခက်ခမ် တ္မမတတ္င္ 

သငအျ ပြ္း  အဝပါဝင္း းကးိုင္ေးေစရ  အလကို႔င ာ အထ ူပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ ခစံာ ခခင္း  ရ က းကးိုငသြး္  ေကလ တ္စ္ဦ ၏ 

မကဘေအနျဖင္း   သင္း  ကကို အထ ူးျပဳပြာေးရ  လိုပငန္း စဥ္း း င္း   သင္း  ၏ လိုပနြ္း စနစ္က ိုငရာ 

အခခင္း  ေအရ မာ် ၊တ္ာဝန္း မာ် ကကိုသင္ကိုမကိုေးကာင္း ခစာေသဘာေးပါက္ေးစရန္ ဤလမ္း ညြန္ကိုပံးိုေးဖား္ ထာ းျခင္း းျဖစါ္သြ္။ 

 

 Individuals with Disabilities Education Act of2004  (IDEA)သြ္ အထ ူးျပဳပြာေးရ  လိုပငန္း စဥ္က ို 

ၾက ီၾကပ္ကန္း ေးကာ်င္း  ေးပ သြ္း   ဖယ္ဒရယ္္ ဥေပေတ္စရပ္းျဖစါ္သြ္။ IDEA  ၏ရည္ည္ရယ္ခက်မာ် အနကတ စခိုေးသာရည္ည္ရယ္ခက်မာွ 

မသန္နြမ္း းျဖစသြး္   ေကလ ကယ္မာ် အတတ္က္ အထ ူးျပဳပြာေးရ ကကို ေအလ နက္ာ သြး္  free appropriate public education   

 (FAPE)း း င္း   ေကလ မာ် ၏ ထ ူးျခာ ေးသာ လကိုအပခ်ကမာ် ကကိုးျဖြး္  ဆ ီေးပ ရန္းံိုေးဖား္ထာ ေးသာ 

ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကိုးကေကလ မာ် ထသံကို႔ မျဖေစမနပံ ပကို ရန္း း င္း   ေးရ ႔ဆက္ြာေးရ ၊ အလိုပအကကိုငး္ း ငး္   

အမ အီခကိုကငး္ သြ္း  ဘဝရပတည္မမတ္ကို႔အတတ္က္ ေကလ မာ် ကကို းျပငင္္ေးပ  ရနး္ျဖစသြ။္  အထ ူးျပဳပြာေးရ  ဆကိုသည္မာွ 

မသန္နြမ္း းျဖစသြး္  ေကလ တ္စ္ဦ ၏ ထ ူးျခာ ေးသာလကိုအပခ်ကမာ် ကကိုးျဖြး္   ဆ ီေးပ ရန္ အထ ူစမီပံံးိုေးဖား္ထာ သြ္း   

သငၾကာ ပကို႔ခမ်မးျဖစါ္သြ။္ ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ်  မ ာ ေကလ မာ် သြ္ ၎တ္ကို႔၏ပြာေးရ  း င္း   

လက္ေးတတ္႔အသးံိုး ဝင္ေးသာရည္မွန္း ခက်မာ် တ္ကို တ္က္းျဖစ္စန္္း မမးျပဳလိုပ္း းကးိုင္ေးေစရ  ေးကာ်င္း သာ မာ် ၏ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ်  အာ ေးထာကအ ကးူျပဳေးပ ရန္ လကိုအပသြး္   အထ ူးျပဳဝန္ေးဆာငမမမာ် းျဖစသြ။္  

ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် တတ္ငါ္ဝငသည္မာွ အလိုပ္ေးပ  ကိုထးံိုး ၊ ကကိုယ္္ာယ္ကိုထးံိုး ၊ စကာ တ္တ္္ေးးျမာက္ေးရ ကိုထးံိုး ၊ 

တ္ကိုငင္္ေးတဆ ေးး ခးး ေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊ ေအးျခေအန း င္း   အသာ ေကရ်  း င္း    

ေးရႊေ႔းျပာငး္ တသာ လာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊ း း င္း  /သကို႔မဟိုတ္ ္သယ္ယ ူပကိုေ႔ဆာင္ေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အစရ ကသြး္   

ဝန္ေးဆာငမမမာ် းျဖစသြ။္ 

 

 IDEAအရ၊ အထ ူးျပဳပြာေးရ လိုပငန္း စဥအဆငး္  တ္ကိုင္း ၄၏၌ ပါဝငတ္္သ ကမမ အတ္ကိုင္း အတ္ာၾက ီၾက ီလိုပ္း းကးိုငသြး္  အခခင္း  ေအရ  

မကဘမာ် ကကို ေးပ အပာ္ သြ။္ ဤလမ္း ညြနသြ္ ထကိုလိုပငန္း စဥအတတ္ငး္ းျဖန္စာ္ နကိုငသြး္   လမပရ ွာ ေးဆာန္ငရကမမအမ် က ဳ မ် က ဳ  

ကကိုေးဖားး္ျပထာ ပါသြ။္ IDEA ပါသင္၏ တ္ရာ ဝငအခခင္း  ေအရ မာ် ကကို သင္ကိုမကိုနာ လည္သကရ ကေးေစရ ၊ အထ ူးျပဳပြာေးရ လိုပငန္း စဥရ ွက 

တ္စခ် ကန ခ် ကန္၌  Notice of Procedural Safeguards  ဟိုေးခၚဆကိုသြ္း  စာန္ြကြာတ္မ္း မကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္က ို ေးကာ်င္း ကသင္း   

ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္။ အနြ္း ဆးံိုး တ္စ္း း စတ စၾကကမ္း း င္း   ေးအာက္ါေအးျခေအနရပတစခိုခိုးျဖန္စာ္ သြ္း  အခ် ကန္၌ စာန္ြကြာတ္မ္း ကကို 

သင္း  ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ ္- 

 

• သင္း  ေကလ ၏ ကနဦ  အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမအတတ္က္ သင္း  ေးမတ္ ာရပခံခက္် းျဖစ္ေးစ 

လႊးြဲေးးျပာင္း မမးျဖစ္ေးစျပဳလိုပသြ္း  အခါ- 

• ေးကာ်ငး္ စာသင္း း စတစ္း း စအ တတ္င္း  ပထမဆးံိုး  းျပည္နယ္တ ကို ငၾကာ မမတ္စရပ္က ို လကခရံရ ကသြ္း  အခါ- 

• ေးကာ်ငး္ စာသင္း း စတစ္း း စအ တတ္င္း  ၾကာ နာမမလိုပငန္း စဥတစရ ပ္က ို ပထမဆးံိုး  ေးတ္ာင္း ခမံမအာ  လကခရံရ ကသြ္း  အခါ- 

• စြ္း ကမ္း း း ငး္  အြ ီေးနရာခထ်ာ ေးရ  ေအးျပာငး္ အလြဲးျပဳလိုပရန္ ဆးံိုး းျဖတ္ခက်ခမ် တ္သ ြး္  ေးန႔ဖစြဲ- း း ငး္   

• သင္း  ေးတ္ာငး္ ခမံမးျပဳလိုပသြ္း  အခါ တ္ကို႔ျဖစသြ္။ 

 

တ္စၥကြ္းျပည္နညယ္တ င္ အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ ေကလ ၏ အရည္အခင်္း းျပြ္း  မမီမ း င္း   ေကလ ၏ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ  အစအီစဥတစရပ္း း င္း  ဆကြပ္ေးသာ အဓကကဆးံိုး းျဖတ္ခက်အ မာ် စိုကကိုadmission  , review,  and dismissal (ARD)

ေးကား္မတ္မီ းျပဳလိုပခ် မ တ္္ါသြ္။  ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေတတ္ငအသးံိုး းျပဳထာ သြ္း   ေးဝါဟာရားျဖစ္ေးသာindividualized education   

 program (IEP)အဖဖြဲ႔တ္စရပအျ ဖစရည္ညႊန္း သြ္း   ဤအိုပြိုကကိုလြ္း  သငၾကာ သကေးကာင္း သကးျပီ းျဖစ္ါလကမ္း  မြ္။ ARD  

ေးကား္မတ္တီ္စရပ္က ို သင္း  ေကလ အတတ္ကကဖြဲ႔စြ္း ထာ ပါက သငသြ္ ထကိုေးကား္မတ္ဝီငတစ္ဦ းျဖစါ္လကမ္း  မြ္။  

 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေမာ်  း င္း   းျပည္နယ္အ ထ ူးျပဳပြာေးရ သတ္မွတ္ခက်မာ် ေအးျပာင္း အလြဲးျဖစသြ္း   အခ် ကနာ္လ း င္း  အြ ီ

ဤလမ္း ြႊန္က ိုးျပငင္္းျဖြ္း  ခစညကသ ာ မြ္။  ပံးိုး း းကပ္ ိုတ္္း းကးိုငသြး္  မကူကြဲတ္စရပ္းျဖစသြ္း   အလီေက္ရာနစမူ ကကြဲတ္စရပ္က ို Region 18 

 Education Service Centerဝဘြာမက်္း း းာေးအာက္Legal Framework for the Child - Centered Special Education Process

ကကို http://framework.esc18.net/ ၌ရယ္ ူးကးိုငါ္သြ္။  
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ဝင္ခြခ္း  ၊ း ပန္လည္သံး း သပြ်က္း း ခ္း   ထ တပယ္မႈ လ ပငန္း စဥ္ အေၾကာခ္း သရိ ိအးရ  

မိဘမ်ာ ေတတက္ လမ္း ညႊန္ 

 

အကလ သခူယ္အ တတက္ အးစ စပ္အးဆာင္ခြကမႈ 

 

မသန္နြမ္း းျဖစသြ္း  ေးကာ်ငး္ ေးနအန္ြေယ္္လ မာ် အတတ္က္ ေအထာကအ ပံ႔မာ် ေးပ အပ္းျခင္း အျပင္၊ IDEA သြ္ ေကလ သငူယ္အ  

တတ္က ္ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမမ တ္ဆင္း   မသန္နြမ္း းျဖစ္ေးသာ ေးခမ ကင္း စေကလ ငယ္မာ် ၊ လမ္း ေးလ ာ်ကတ တ္ြေကလ မာ်  း င္း   

၎တ္ကို႔၏ မကသာ စိုမာ် အတတ္က္ ေအထာကအ ပံ မာ် ကကို ေးပ အပါ္သြ္။ Texas Department of Assistive and Rehabilitation Services  

(DARS)သြ္ အဖဖြဲ႔အစြ္း တ္စရပ္းျဖစ္၍ ခဖ႔ံးျဖက ဳ ၾကီ တထာ မမပကိုင္၌ ေးး း းာငး္  ေးး း း မမရ ကသြ္း   

သးံိုး း း စ္ေးအာကအ န္ြေယ္္လ မာ်  း င္း   ၎တ္ကို႔မကသာ စိုမာ် ကကိုအကအူြေီးပ သြ္း  ( Early Childhood Intervention ECI )

အစအီစဥ္က ို စမီၾံကီ မ ၱဴ ပါသြ္။ DARS း း င္း  ဆကြပ္၍ေးနာက္ပအခက်အ လကမာ် ကကို   http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml 

တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ။္ 

 

 ECIဝန္ေးဆယ္ငမမမာ် ကကိုရရ ကေးနသြ္း   လမ္း ေးလ ာ်ကတ တ္ြေကလ တ္စ္ဦ သြ္ အသကသ းံိုး း း စမျ ပြ္း  မအီနြ္း ဆးံိုး းျပကၡေကန္ 

ရက္ေးပါင္း  90 အတတ္င္း  ECI ဝန္ေးဆာငမမမာ် မ  အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် သကို႔ 

အက ူေအးျပာင္း းျပဳလိုပ္ံးိုး း ငး္  ဆကြပ္းျပီ မကသာ စိုကကို အကအူြီေးပ ရန္ သင္း  ေးတ္ား္သလကိုအစြ း္ေအဝ  

တ္စရပ္က ိုစစီစ္ဥသာ ပါမြ္။ ECI  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရရ ကသြ္း   ေကလ အာ လးံိုး မ ာ အထ ူးျပဳပြာေးရ  ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ 

အရည္အခင်္း မျပြ္း  မပီါ။  ေကလ တ္စ္ဦ က အရည္အခင်္း းျပြ္း  မလီ င်္ ေကလ အ သကသ းံိုး း း စ္းျပြ္း  သြ္း  ေးန႔ဖစြဲ၌ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမထသံကို႔ ပံ ပကို ရမြ္။ Beyond ECI  သြ္ ေကလ သငူယ္အ တတ္က္ 

ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမအစအီစဥမွ
 အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် သကို႔ အကူ ေအးျပာင္း းျပဳလိုပ္ံးို အခက်အ လက္ါဝငသြ္း   

ပံးိုး း းကပြာေးစာငတစရပ္းျဖစါ္သြ္။ ယ္ခိုပံးိုး း းကပြာေးစာင္ကို  http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/EngTransition.pdf 

တတ္ငရယ္နူကိုငသြ။္ 

 

အးကာ်ခ္း အးနေင္ြအယ္ေလ မ်ာ ေတတက္ ေကေူည ီ

 

သင္၏ေးကာ်င္း ေးနအန္ြေယ္္လ ၏ သငယူမမေးလ လာမမသိုးက႔မဟိုတ္္ အျပဳအမမ း င္း  စပလ် ဥ္း ၍ သင္း  တတ္ငြကို ရကမမမမာ် ရ ကေးနလ င်္ 

ပထမဆးံိုး လိုပ္ေးဆာငရမြ္း  အဆင္း  မ ာ သင္း  စကို ရကမမမမာ် ကကို ေကလ ၏အတ္န္း ပကိုငရ္ားျဖင္း  းျဖစ္ေးစ ေးကာ်င္း အိုပၾက ီ း င္း   

းျဖစ္ေးစ ေးတဆ ေးး ခးး းျခင္း းျဖစသြ္။ ဤအဆင္း  မ ာေးအာငး္ျမစ္ငသာ လ င်္ 

ကမ္း  ပေတ္အအးျချပဳေးကာ်င္း သာ ေအထာကအ ကေူးပ သြ္း  အဖဖြဲ႔သကို႔ ရည္ညႊန္း ေးရ ေအၾကာင္း ကကို 

ေးကာ်င္း ရ ကဝနမ္္း ထသံကိုေ႔မ းျမနသင္း  းျပီ  ယ္င္း အဖဖြဲ႔မ ာ သင္း  ေကလ တတ္ငရ ွကေးန းကးိုငသြ္း   သငယူေးလ လာမမ 

သကို႔မဟိုတ္အ ျ ပဳအမမတ္စခိုခိုကကို ပံးိုမ နၾကြ္း  ႐မေးလ လာရန္ အစြ္း ေအဝ းျပဳလိုပ္ေးသာ ဆရာမာ် ၊း း င္း  အျခာ ဝနမ္္း မာ် ပါဝငသြ္။ 

 

ေအေတထတထပြာေးရ  အတ္န္း ပြာ၌ အခကအ ခက္ေးတတ္႔ၾကးံေဳးနရသြ္း   

ေကလ တ္စ္ဦ ကကိုအထ ူးျပဳပြာေးရ အကြဲးျဖတ္္းျခင္း  လႊးြဲေးးျပာင္း ေးပ အပမမမျပဳလိုပမီ ေကလ မာ် အာ လးံိုး အတတ္က္ 

ေးပ အပာ္ သြ္း   ေအထာကအ ကးူျပဳဝန္ေးဆာငမမမာ် အာ လးံိုး ရရ ကေးရ  ေကလ ကကိုထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ သင္း  ပါသြ္။ 

ယ္င္း ဝန္ေးဆာငမမမာ် တတ္ငါ္ဝင္း းကးိုငသည္မာွ - စာသင္းျပျခင္း ၊ ကိုစာ ေးရ  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊ အစာ ေးပ သြ္း   ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊ 

သကပၸနံြ္း ကအ်တ္ကိုင္း တ္ိုန္႔ျပန္းျခင္း ၊ သိုေးတ္သနေအးျချပဳ ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမ၊း း င္း   အျခာ ပြာေးရ  သကို႔မဟိုတ္္ 

အျပဳအမမေအထာကအ ပံ းျပဳဝန္ေးဆာငမမမာ် အျပငအျ ခာ အရာမာ် အကန္႔အသတ္မရ ကပါဝငါ္သြ္။ 

 

အးစ စပ္အးဆာင္ခြကမႈော တ န္႔ ပန္း ခခ္း  

 

http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml
http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/EngTransition.pdf
http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/EngTransition.pdf
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ဖယ္ဒရယ္ဥ္ေပေမာ် သြ္ းျပႆနာကကိုေးစာစ ီခစာေးးျဖရ င္းျခငး္ းျဖင္း   ေကလ မာ် ေးလ လာသငယူရာတတ္င္ 

အကအူြေီးပ းျခငး္ ေအပၚ ေအလ ထာ ေးဆာန္ငရကရန္ လမ္း ြႊနာ္ ပါသြ္။ ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမအာ တ္ိုန္႔ျပန္းျခငး္  RtI )  

(သြ္ ခဥ်္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရပ္းျဖစ္းျပီ  ဂရကတ္္-လယ္ဗယ္ြြံႊနး္ မာ်  း င္း   းျပြး္  မရီာတတ္င ္အခကအ ခြဲရ ကသြ္း  ေကလ မာ် ကကို 

ေးဖား္ထိုတ္္းျပီ အကအူြေီးပ ေးရ  အတတ္က ္ေးကာ်င္း အမာ်  စိုကအသးံိုး းျပဳသြ္း  နြး္ းျဖစသြ္။သြ္ 

ခဥ်္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရပ္းျဖစ္းျပီ  ဂရကတ္္-လယ္ဗယ္ြြံႊန္း မာ်  း င္း   းျပြး္  မရီာတတ္င္ အခကအ ခြဲ ရ ကသြး္   ေကလ မာ် ကကို 

ေးဖား္ထိုတ္္းျပီ အကအူြေီးပ ေးရ အတတ္က္ ေးကာ်င္း အမာ် စိုကအသးံိုး းျပဳသြ္း  နြ္း းျဖစသြ္။ RtI ခဥ်္း ကပနြး္  တ္စရပါ္ 

ေအးျခခကံကစၥရပမာွ -သကပၸနံြး္ ကခ်စာေးထာက္ံ  စမီးံျခင္း ၊ ေအေတထတထပြာေးရ  အတ္န္း ပြာ၌ သိုေးတ္သနေအးျချပဳ 

သငရကို ြႊနး္ း း င္း   ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမ၊ ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမအာ တ္ိုန္႔ျပနရာတတ္င္ 

ေကလ ၏တ္ကို တ္ကခက္်ကိုေးစာငး္  ၾကြ္း  ေးလ လာ းျခငး္ း း င္း  တ္ကိုင္း တ္ားျခငး္ ၊ ပြာေးရ ဆကိုငရာဆးံိုး းျဖတ္ခက်မာ် ခမ် တ္ရန္ 

တ္ကို တ္ကမမတ္ကိုင္း တ္ားျခငး္ ကကိုအသးံိုး းျပဳမမတ္ကို႔ျဖစသြ။္  

 

 RtIခဥ္်း ကပနြး္ တတ္ငါ္ဝငသည္မာွ အဆငး္  ေးပါင္း မာ် ခစာပါဝငသြ္း   ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမစနစ္းျဖစ္းျပီ  အဆင္း  တ္စခိုသကို႔မဟိုတ္္ 

အလႊးာတ္စခိုတ္ကိုင္း သြ္ တ္ကို းျမ င္း  လာေးနသြ္း   ဝန္ေးဆာငမမထကသ န္ကေးရာကမမလယ္ဗယ္အ ာ ကကိုယ္ြာ းျပဳသြ္။  ေကလ မ ာ 

သင္း  တ္ငး္  ေးလ ာ်က္ည္တ္ြာတ္ကို တ္ကမမမရ ကမခင်္း  တ္ကို တ္ကမမေးစာင္း  ၾကြ္း  ေးလ လားျခငး္ ေအပၚေအးျချပဳလက္် 

ေကလ တ္စ္ဦ ထသံကို႔ပံ ပကို  ထာ သြ္း  ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမမာ် ကကို အစဥမျ ပတ္ခ် ကန ညွကတသာ မြ။္ 

သင္း  ေးတ္ား္ေးသာအခ် ကနာ္လတ္စခိုအတတ္င္း  ကနဦ ေးစ စပ္ ေးဆာန္ငရကမမေအပၚ တ္ိုန္႔ျပနမမမရ ကေးသာေကလ မာ် ကကို 

သိုေးတ္သနမ အၾကးံျပဳထာ သြ္း  အတ္ကိုငး္  အခ် ကနတက ိုအတတ္ငး္  အျပင္း အထနအာ စကိုကရသြ္း   ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမမာ် ထပလိုပ္ေးရ  

လႊးြဲေးးျပာငး္ ေးပ တသာ မြ္။  

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ထသံကို႔လႊးြဲေးးျပာငး္ မမမလိုပမီ RtI စနစ္ါအဆင္း  တ္စခိုခင်္း စကီကို ေကလ က 

အမ တ္္ေးကာင္း ေးကာင္း းျဖငး္  ေးအာင္ းျမငရနမလကိုအပါ္။ 

ေအေတထတထပြာေးရ ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမမ ာလးံိုေးလာကမမမရ ကေးၾကာင္း  းျဖစ္းံိုရသြး္ း င္း   ေးကာ်ငး္ ဝနမ္္း သြ္ 

ေကလ မ ာမသန္နြမ္း ရ ကမရ ကကကိုသကရန္ စစ္ေးဆ သင္း  းျပီ  လႊးြဲေးးျပာင္း မမတ္စရပ္က ို အစခ်ထီာ သင္း  ပါသြ္။ RtI စနစမတွ္ဆင္း   

ေကလ ေကစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမမာ် ရရ ကသြ္ မရရ ကသည္မည္သိုးက႔ပင္းျဖစ္ေးစကာမမ မကဘမာ် ေအနျဖင္း   လႊးြဲေးးျပာငး္ မမတ္စရပ္က ို 

အခ် ကေနမန္ြ  ေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုငါ္သြ။္ 

 

 RtIခဥ်္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရပ္၏ အကကးး်းဳ းျဖစ္စန္္း မမတ္စခိုမ ာေကလ သြ္ ေအေတထတထပြာေးရ  အတ္န္း ပြာရပအတတ္င္း  

အကအူြလီကငင္း ရယ္ ူးကးိုငး္ျခငး္ းျဖစသြ။္  ထကို႔အျပင္ RtI ခ်ဥ္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရပသြ္ အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမ 

မာ် ထသံကို႔လႊးြဲေးးျပာငး္ ရသြ္း  ေကလ ဦ ကကို ေးလာ် ေခပ်  းကးိုငသြ္း  အလာ အလာရ ကသည္မာွ ယ္င္း သြ္ 

ေးလ လာသငယူ းကးိုန္ငြမ္း မ ရ ကသျဖင္း   းျပႆနာရ ကသြ္း  ေကလ ကကို ဦ စာ ေးပ သငၾကာ းျပသမမမရရ ကးျခင္း စသြ္း   

းျပႆနာမာ် ေးၾကာငး္   းျပႆနာမာ် ရ ကေးနသြ္း   ေကလ တ္ကို႔အၾကာ  မတ္ြူပံီးိုကကို 

ဖခြဲးျခာ ထိုတ္္ေးဖား္ေးပ းျခင္း ေးၾကာင္း  းျဖစသြ္။ RtI  လိုပငန္း စဥ္း း င္း  ပတ္သ က္ေးသာေးနာက္ပအ ခက်အ လက္ကို  

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147500224 တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ္။  

 

 ကနဥ ီေကးဲ ဖတသ းံ း သပမႈတစြပသိ ို႔ လႊးအဲးး ပာခ္း အးပ း ခခ္း  

 

ေးကာ်ငး္ သြ္ မသန္း ခစမ္း ေကလ တ္စ္ဦ အာ သက၍ IDEA ေးအာကရ ွက အထ ူးျပဳပြာေးရ  ဝန္ေးဆာငမမအတတ္က္ 

လကိုအပခ်ကရ ွကေးၾကာင္း ကကို သကသကခင်္း  အထ ူးျပဳပြာေးရ  ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမတ္စရပသက ို႔ 

လႊးြဲေးးျပာင္း ေးပ အပရန္ ေးကာ်င္း ၌ တ္ာဝနရ ွကသြ္။ သင္း  ေကလ ၏ ကနဦ  အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမအတတ္က္ 

လႊးြဲေးးျပာင္း မမတ္စရပ္က ို သငအခကးေ်နမန္ြ းျပဳလိုပ္း းကးိုငါ္သြ္။ 

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ  ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၏ ေးေသဆကိုငရာ ပြာေးရ အဖဖြဲ႔အစြ္း ရ က ြႊနၾကာ ေးရ မ ၱဴ ထတံတ္င္းျဖစ္ေးစ  

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147500224
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147500224


ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း င္း   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္

ဧျပီ2016  

စာမ်ကး္ း 
းာ 11 

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ  ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ ကနဦ အကြဲးျဖတ္္ေးရ တ္စရပအတတ္က္ ခြကိုငအိုပခ်ပ္ဳေးရ  ဝနမ္္း တ္စ္ဦ ထတံတ္င္းျဖစ္ေးစ 

သငစ္ားျဖင္း  ေးတ္ာင္း  ခမံမတ္စရပ္းျပဳလိုပလွ်င္{ 3>ေးကာ်င္း ေမ တ္ာင္း ခမံမရရ ကသြ္း  ေးန႔ဖစြဲးျပီ ေးနာက္ ေးကာ်င္း ခဖင္း  ရက္ 

15ရက္ေးနေ႔းျမာညကတ င္ ေးအာက္ါတ္စခိုခို ကကိုသင္း  ထသံကိုေ႔ကာ်င္း ေမ ပ အပရမြ္။1 ( အကြဲးျဖတ္မမတ္စရပ္းျပဳလိုပရန္ 

ေးကာ်င္း အဆကိုးျပဳလႊးာ၏ ၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာ း င္း    Notice of Procedural Safeguards  မကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္၊း း င္း   

အကြဲးျဖတ္မမအတတ္က္ စားျဖင္း  ေးရ သာ ခခင္း  းျပဳခက္်ေးပ ရန္ အခခင္း  ေအရ - သကို႔မဟိုတ္္  2) 

သင္း  ေကလ အာ အကြဲးျဖတ္ရန္ေးကာ်င္း ၏းျငငး္ ဆကိုခက်အ ာ  ၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာ း င္း   Notice of Procedural Safeguards 

မကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာငတကို႔ျဖစသြ။္ 

 

ၾကိ ိဳတခအသအိးပ စာ 

 

 IDEAေးအာကရ ွကသင္၏အခခင္း  ေအရ မာ် အနကတ စခိုမ ာ ေးကာ်င္း မ အမ နတကေယ္အ ရ ယ္ေူးဆာန္ငရကမမတ္စခိုခိုမလိုပမီ 

သင္း  ေကလ  း င္း  ပတ္သ က္၍အခ် က ဳ ေ႔သာလိုပ္ေးဆာငခက်မာ် ေအၾကာင္း  သင္း  ထ ံၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကို 

သငလကခရံရ ကးျခငး္ းျဖစသြ။္ အထ ူသျဖင္း   သင္း  ထသံကို႔ၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကို သင္း  ၏မကခငဘာသာစကာ းျဖငး္  းျဖစ္ေးစ 

အျခာ ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုသြ္း  နြ္း းျဖငး္   းျဖစ္ေးေစပ အပသင္း  သြ္း  အခ် ကန မာွေးကာ်င္း သြ္-  

 

• မည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာငး္ မ တ္္းံိုတ္င္၊ အကြဲးျဖတ္မမ၊ပြာေးရ  အစအီစဥ္၊သကို႔မဟိုတ္သ င္း  ေကလ အာ  

ပြာေးရ ဆကိုငရာေးနရာခထ်ာ မမသကို႔မဟိုတ္္ သင္း  ေကလ ထသံကို႔ FAPE ေးထာက္ံ  မမ 

)အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ပါ အစဥတစကိုက္ေးထာက္ံ  မမအတတ္က္ 

သင္း  ေသဘာတ္ြူခီက္်က္်းျပယ္မမေးၾကာငး္   ြိုတ္တ ရေကအ းျပာငး္ အလြဲတ္စရပအပါအဝင္(ကကို ေးးျပာင္း လြဲရန္ 

းျဖစ္ေးစကနဦ လိုပ္ေးဆာငရနး္ျဖစ္ေးစ အဆကိုးျပဳသြး္  အခါ- သကို႔မဟိုတ္္ 

• မည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာင္း မ တ္္ံးိုတ္င္၊ အကြဲးျဖတ္မမ၊ပြာေးရ  အစအီစဥ္၊သကို႔မဟိုတ္သ င္း  ေကလ အာ  

ပြာေးရ ဆကိုငရာေးနရာခထ်ာ မမ သကို႔မဟိုတ္္ သင္း  ေကလ ထသံကို႔ FAPE ေးထာက္ံ  မမ ကကိုေးးျပာင္း လြဲရန္ 

းျဖစ္ေးစကနဦ လိုပ္ေးဆာငရန္းျဖစ္ေးစ းျငင္း ဆကိုသြ္း  အခါးျဖစသြ္။ 

 

ေးကာ်င္း ကအဆကိုးျပဳသကို႔မဟိုတ္္းျငင္း ဆကိုမမလိုပ္ေးတ္ာ မြ္း  အခါ ပကိုတ္ကိုေးတ္ာင္း သြး္  အခ် ကန္က ိုသေငသဘာမတ္ထူာ ပါက 

ၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကို အနြ္း ဆးံိုး ငါ ရကအ တတ္ငး္  ေးပ အပရမြ္။ ေအးျပာငး္ အလြဲကကို သင္ေးတ္ာငး္ ခသံည္သကို႔မဟိုတ္္ 

ေသဘာတ္ြူမီမရ ကသြ္းျဖစ္ေးစ မရ ကသြ္းျဖစ္ေးစ မည္သကို႔ပငရ ွကေးစကာမ ူၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကို ေးကာ်င္း ေကပ အပရမြ။္ 

 

မိဘ ခခခ္း  း ပိဳခက္် 

 

ေးကာ်င္း မ သင၏္ခခင္း  းျပဳခက္်ကိုမရရ ကပါက အထ ူးျပဳပြာေးရ လိုပငန္း စစ္ဥတင္ ေးရ ႔ဆက္ေးဆာန္ငရကမရ းကးိုငသြး္   အကတ ဗီတ္အီခ် က ဳ 

႔ရ ကပါသြ္။ အဆကိုးျပဳထာ သြ္း   အကတ ဗီတ္ေီးဖား္းျပခက်အ ပါအဝင္ ဆးံိုး းျဖတ္ခက်္ေးကာင္း မာ် ခမ် တ္္း းကးိုင္ေးရ  

လကိုအပသြး္  အခက်အ လကအ ာ လးံိုး  ေအၾကာင္း ကကို ေးကာ်ငး္ ကသငး္  ထသံကို႔ လးံိုး လးံိုး လာ် လာ် အသကေးပ အပရမြ္။  

 

အခက်အ လကမာ် မ ာ သင္း  ၏မကခငဘာသာစကာ းျဖငး္  းျဖစ္ေးစ အျခာ ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုပံးိုးျဖင္း  းျဖစ္ေးစ ရ ကထာ ရမြ။္ 

ထိုတ္္းျပနရမြ္း   မ တ္တ မ္း မ တ္ရာမာ် ရ ကပါက ထကိုမ တ္တ မ္း မာ် ကကို ေးကာ်ငး္ ကစာရငး္ းျပဳရမြး္ျဖစ္းျပီ  

မည္သူတ္ကို႔ထထံိုတ္္းျပနမည္္ကိုေးဖားး္ျပရမြ။္ 

 

သန္ငခင္း  းျပဳခက္်ေးပ သြး္  အခါ၊ ခခင္း  းျပဳခက္်ေးပ းျခင္း ဆကိုသည္မာွ ေးကာ်င္း အတတ္က္ အကတ ဗီတ္ေီးဖား္ေးဆာငရန္ 

ခခင္း  းျပဳခက္်ေးတ္ာင္း ခမံမအာ  သငန္ာ လြး္ျပီ စားျဖငး္  ေသဘာတ္ေူးၾကာငး္ းျဖစါ္သြ။္ 

ခခင္း  းျပဳခက်မွာဆ ၵေအလ ာ်က္းျဖစ္းျပီ  အကတ ဗီတ္မီလိုပ္ေးဆာငမ ီအခ် ကေနမန္ြ ပယ္ဖက်္း းကးိုင္ေးၾကာင္း  

သင္ေးကာငး္ ခစာနာ လည္ာ္ ရနမာွ ေအရ ၾက ီပါသြ။္ သကိုေ႔သား္ အကတ ဗီတ္တီ္စရပအ တတ္ကသ င္း   ခခင္း  းျပဳခက္်ကိုပယ္ဖက်လ ကိုကလွ င်္ 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း ငး္   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္

ဧျပီ2016  

 

ပယ္ဖက်မမမ ာအတ္ြ္းျဖစ္းျပီ  ေးနာက္ေးၾကာငး္ းျပနလြွ္း  ၍မရပါ။ 

 

သင္း  ခခငး္  းျပဳခက်လ ကိုအပသြး္   အကတ ဗီတ္မီာ် ၏ ဥပမာမာ် မ ာေးအာက္ါအတ္ကိုင္း းျဖစသြ္-  

 

• သင္း  ေကလ ကကိုပထမဦ ဆးံိုး အၾကကမအကြဲးျဖတ္္းျခင္း -  

• ေးနာက္ပအခက်အ လက္ကိုလကိုအပသြ္း  အခါ သင္း  ေကလ ကကို တ္စဖန္းျပနလည္အကြဲးျဖတ္္းျခင္း -  

• ပထမဆးံိုး အၾကကမ္ အထ ူးျပဳပြာေးရ  း ငး္  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို ေးပ အပ္းျခင္း -  

•  ARDေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကမမမ  ARD ေးကား္မတ္ဝီငတစ္ဦ ကကို ဖယ္ရ ွာ လကိုက္းျခင္း  - း း င္း   

• ဆင္း  ခပာ အက ူေအးျပာငး္ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ပံ ပကို ေးသာ သကို႔မဟိုတ္္ အေခၾက ေးပ ေးေခပ် ရနအတတ္ကတ ာဝနရ ွကသြ္း   

ပါဝငတ္္သ က္ေးသာေးအဂင်ြတီ္စခိုခို၏ ကကိုယ္ြာ လ ယ္တ စ္ဦ ကကိုဖကတ္္ေးခၚျခင္း ။ 

 

ကနဥ ီေကးဲ ဖတသ းံ း သပး္ ခခ္း  

 

ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း တ္စရပအတတ္ကသ င္ခခင္း  းျပဳခက္်ေးပ လ င်္ သင္း  ေကလ သြ္ မသန္နြမ္း းျဖစမျ ဖစ္က ိုဆးံိုး းျဖတ္ရန္း း ငး္   

သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမ၏ပြာေးရ ဆကိုငရာလကိုအပခ်ကမာ် ကကို ဆးံိုး းျဖတ္ရန္ သသံယ္ျဖန္စဖယ္မသန္နြမ္း းျဖစသြ္း  နယ္္ယ္အ ာ လးံိုး အတတ္င္း  

သင္း  ေကလ အာ အကြဲးျဖတ္္းျခင္း ကကို ေးကာ်င္း မ လိုပ္ေးဆာစ္ငသာ ပါမြ္။ သင္း  ေကလ အတတ္က္ အကြဲးျဖတ္္းျခင္း လိုပငန္း စဥသြ္-  

 

• သင္း  ေကလ ၏ ပြာေးရ  ခဖ႔ံးျဖက ဳ မမပကိုင္း ဆကိုငရာ း း င္း   လက္ေးတတ္ေ႔ဆာန္ငရက္း းကးိုန္ငြမ္း တ္ကို႔ း င္း    ပတ္သ က္ေးသာ 

အခ်ကအ လကမ်ာ ပါဝငရမြ္ -  

• ေးလ ကင်္း  ထာ းျပီ  ဗဟိုသိုတ္ရ ကသြ္း  ဝနမ္္း မ  စမီးံျပဳလိုပရမြ္-  

• သင္း  ေကလ ၏မကခငဘာသာစကာ းျဖင္း  းျဖစ္ေးစ အျခာ ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုပံးိုးျဖငး္  းျဖစ္ေးစ စမီးံျပဳလိုပရမြ္ - း း င္း    

• ဘကလ ကိုကမမမရ ကရ၊သကို႔မဟိုတ္္ သင္း  ေကလ ၏ယ္ဥ္ေးက ်မမေးနာကခေံအးျခေအန၊ လမူ် က ဳ သကို႔မဟိုတ္္ မသန္နြမ္း မ ာ 

မည္သကို႔ပင္းျဖစ္ေးစကာမ ူသသူကို႔မဟိုတ္သ ူမအာ ဖခြဲးျခာ ဆက္သံြ္း   ပံးိုစးံျဖငး္   စမီမံမမျပဳလိုပရ။ 

 

အကြဲးျဖတ္သ ြး္  ကာလအတတ္င္း  သင္း  ေကလ က ေးကာ်ငး္ သးံိုး ရက္း း င္း  အထက္ည်က္ကမမ း င္း  ၊ သင္း  ေကလ ေးကာ်င္း ပ်ကသ ြး္   

ရက္း း င္း  ထပတူြကီသ်ြ္း   ေးကာ်ငး္ ခဖငး္  ရကအ လကိုက္ အကြဲးျဖတ္မမကာလကကို ထပတက ို ရးံိုမ လႊးြဲ၍ ေးကာ်င္း မ သငး္  ခခငး္  းျပဳခက်ရ 

သြ္း  ရကကြြဲမ စတ္င္၍ ရက္ေးပါငး္  45 ရက္ေကမကာ်း္ဘြဲ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း း း ငး္   ရလေအစရီငခစံာတ္ကို႔ကကို 

အျပီ သတ္္ေးရ သာ တ္င္းျပရမြ။္  အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း အစရီငခစံာ မကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္ကို ေးကာ်င္း ကသင္း  ထသံကို႔ 

အခမြဲ ေးပ အပရမြ္။ 

 

ေးကာ်င္း စာသင္း း စ္ စကတ ငဘာလ 1 ရက္ေးန႔မတ္ကိုငမသီင္း  ေကလ မ ာ အသကငါ  း စ္ေးအာေက္လ းျဖစ္းျပီ  အစကို ေရကာ်င္း တတ္င္  

ေးကာ်င္း အပ္း း းထံာ းျခင္း မရ ကလ င်္းျဖစ္ေးစ ပိုပၸလကပကိုင္ေးကာ်င္း တတ္င္ေးကာ်ငး္ အပ္း း းထံာ လ်င်္းျဖစ္ေးစ 

အသကမည္မွ်းျဖစ္ေးစကာမ ူအကစ္မတင္း စာသင္ေးပ ေးနလ င်္းျဖစ္ေးစ  ေးကာ်င္း မ သင္း  ခခင္း  းျပဳခက်ြာရသြ္း  ရကကြြဲမ စတ္င္၍ 

ရက္ေးပါင္း  45 ရက္ေကမကာ်း္ဘြဲ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း း း င္း   ရလေအစရီငခစံာတ္ကို႔ကကို အျပီ သတ္္ေးရ သာ တ္င္းျပရမြ္။  

 

ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်ကအ တတ္က္ ေးကာ်င္း ကသင္း  ခခင္း  းျပဳခက္်ကို အနြး္ ဆးံိုး  35 ရကအ တတ္င္း  သကိုေ႔သား္  

ေးကာ်င္း စာသငး္ း စရ ွက ေးနာက္းံိုး ေးကာ်ငး္ တ္က္ေးရာကရသြး္  ေးန႔မတ္ကိုငမ ီ45 ေးအာညကတ င္း  ရရ ကလ င်္  45  

ေးကာ်င္း ခဖငး္  ရကအ ခ် ကန သတ္မွတ္ခည်ကတ င ္းျခခင္း  ခက်တ စရပရ ွကပါသြ္။  ဤျဖစရပ္းျဖစခြဲ  လ င်္ အစရီငခစံာကကို ထကို း န္စြ နလ 30 ရက္ေးန႔အတတ္ငး္  

သင္း  ထသံကို႔ အျပီ သတ္္ေးပ အပရမြ္။ သကိုေ႔သား္ အကြဲးျဖတ္သ ြ္း  ကာလအတတ္ငး္  သင္း  ေကလ က 

ေးကာ်င္း သးံိုး ရက္း း င္း  အထက္ည်က္ကမမရ ကလ င်္ ခြနလ 30 အျပီ သတ္္ေးန႔မ ာ အက်ံးးဳၱဴး မဝင္ေးတ္ာ ပါ။ ၎အစာ ၊ 

ေးယ္ဘိုယ္အ်ခ် ကန သတ္မွတ္ခက္်းျဖစသြ္း   45 ရကအ ျ ပင္ ေးကာ်ငး္ သးံိုး ရက္း း ငး္  အထက္ည်က္ကမမ အတတ္က ္ေးကာ်ငး္ ရကတ ိုးကး မမသည္သာ 

အက်ံးၱဴး ဝငါ္သြ။္ 

 

ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပအတတ္ကသ င္ခခင္း  းျပဳခေ်ကမပ လ င်္ ေးကာ်င္း ေအနျဖင္း   ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကိုးျဖစ္ေးစဥေပေ း င္း   



ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း င္း   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္

ဧျပီ2016  

စာမ်ကး္ း 
းာ 13 

 

ေးဆာန္ငရကရသြ္း  ၾကာ နာမမကကိုးျဖစ္ေးစ ေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုင္ေးသားလ္ြ္း  ယ္င္း မ ာ မျဖေစမနလိုပရမည္မဟိုတ္္ါ။  ေးကာ်င္း သြ္ 

အကြဲးျဖတ္မမကကို မလိုပ္ေးဆာငရန္းံိုး းျဖတ္လွ င်၊္ အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် လကိုအပလက်ရ ွကေးသာ 

မသန္နြမ္း းျဖစသြး္  ေကလ  အာ လးံိုး မ ာမည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာငး္  ေးဖား္ထိုတ္ရန္၊ ေးနရာခထ်ာ ရန္း း င္း   အကြဲးျဖတ္ရန္ IDEA 

ေးအာကရ ွက သတ္မွတ္ခက္်ကို ခ် က ဳ ေးဖာကရာေမရာက္ါ။ ၎သတ္မွတ္ခက္်ကို child find duty အျဖစရည္ညႊနး္ ပါသြ။္  

 

 ဝင္ခြခ္း  ၊း ပန္လည္သံး း သပြ်က္း း ခ္း   ထ တပယ္မႈ း ပိဳလ ပသည္း   အးကားမ္တ ီေစညး္ အေဝ မ်ာ  

 

ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း အစရီငခစံာကကိုအျပီ သတ္္းျပီ ေးနာက္ အစရီငခစံာကကိုးျပနလည္သံးိုး သပရန္း း ငး္   

သင္း  ေကလ မ ာအထ ူးျပဳ ပြာေးရ  း ငး္  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ခစံာ ခခင္း  ရ ကမရ ကကကိုဆးံိုး းျဖတ္ရန္ ARD 

ေးကား္မတ္ကီကိုဖဖြဲ႔စြ္း ရမြ။္ ARD ေးကား္မတ္ဝီငမာ် တတ္င္ေးအာက္ါ ပိုဂ ကလဳမာ် ပါဝငသြ္-  

 

• သင္၊ မကဘ-  

• ေကလ အာ ပံးိုမ နသ ငၾကာ ေးပ သြ္း   ဆရာအနြ္း ဆးံိုး တ္စ္ဦ -  

• ေကလ အာ သငၾကာ ေးပ သြ္း   အထ ူးျပဳပြာေးရ ဆရာသကို႔မဟိုတ္္ ပံ ပကို သအူနြ္း ဆးံိုး တ္စ္ဦ -  

• ေးကာ်ငး္ ကကိုယ္ြာ လ ယ္တ စ္ဦ -  

• အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်ကရလေမာ် ရ က သငၾကာ ပကို႔ခမ်မဆကိုငရာဂယ္ကရကိုကခတ္မမမ်ာ ကကို အဓကပၸါယ္္းျပန္က ိုေးပ မြ္း   ပိုဂ ကလဳတ စ္ဦ - 

• ေကလ  း င္း  စပလ် ဥ္း ၍ အထ ူကတြမ္း ကင်သူသကို႔မဟိုတ္္ ဗဟိုသိုတ္ရ ကထာ းျပီ  

သငသကို႔မဟိုတ္္ေးကာ်ငး္ မ ဖကတ္္ေးခၚထာ သြး္  ပိုဂ ကလဳတ စ္ဦ ဦ   

• သင္း  ေးလာ်း္သြ္း  အခါတ္ကိုငး္  ၊ ေကလ - 

• သင္း  ေးလာ်း္သြ္း  အတ္ကိုင္း အတ္ာအထက သင္း  ခခင္း  းျပဳခက်ြာသကို႔မဟိုတ္္ လၾူကီ ေးကာ်င္း သာ ၏ခခင္း  းျပဳခက်ြာ ပါသြ္း   

အက ူေအးျပာင္း  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ပံ ပကို ေးသာ သကို႔မဟိုတ္္ အေခၾက ေးပ ေးေခပ် ရနအတတ္ကတ ာဝနရ ွကသြ္း   

ပါဝငတ္္သ က္ေးသာေးအဂင်ြတီ္စခိုခို၏ ကကိုယ္ြာ လ ယ္တ စ္ဦ ၊  

• အလိုပအကကိုငအသက္ေးခမ ဝမ္း ေးကာ်င္း း း ငး္   နြ္း ပြာဆကိုငရာ ပြာေးရ တတ္င္ ေကလ ကကို ကနဦ သကို႔မဟိုတ္္ 

ေးနရာဆကလ ကခမ်မ အတတ္က ္ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ထာ လ င်္ အလိုပအကကိုငအသက္ေးခမ ဝမ္း ေးကာ်င္း း း င္း   

နြ္း ပြာဆကိုငရာထမံ ကကိုယ္ြာ ၊ ဆရားျဖစါ္ကပကိုေးကာငး္ ပါသြ္- း း င္း   

• ေကလ မ ာ အဂၤလကပဘာသာစကာ သငယူေးနသတူ္စ္ဦ းျဖစါ္က ဘာသာစကာ ကတြမ္း ကင်္ကိုင္း းကးိုန္ငြမ္း  

စစီစမမေးကား္မတ္ဝီင္းျဖစသြ္း   ပြာရ င္ ဝနမ္္း တ္စ္ဦ ။ 

 

 ARDေးကား္မတ္ဝီငမာ် တတ္င္ေးအာက္ါအတ္ကိုင္း အက်ံးၱဴး ဝငသူမာ် ပါဝငသြ္-  

 

• ေကလ မ ာ အၾကာ အာရံးိုး း င္း  ပတ္သ က္၍ခတြညတ္ယ င္း မမရ ကေးၾကာင္း သသံယ္ဝငမကလ င်္းျဖစ္ေးစ 

မ တ္တ မ္း တ္ငာ္ လ င်္းျဖစ္ေးစ  အၾကာ အာရံးိုး း င္း  ပတ္သ က္၍ခတြညတ္ယ င္း မမရ ကသြ္း  ေးကာ်င္း သာ မာ် သငၾကာ ေးပ သြ္း   

လကမွေတ္ရကာ်င္း ဆရာတ္စ္ဦ -  

• ေကလ မ ာ အျမငအာရံးိုး း ငး္  ပတ္သ က္၍ခတြညတ္ယ င္း မမရ ကေးၾကာင္း သသံယ္ဝငမကလ င်္းျဖစ္ေးစ မ တ္တ မ္း တ္ငာ္ လ င်္းျဖစ္ေးစ  

အျမငအာရံးိုး း င္း  ပတ္သ က္၍ခတြညတ္ယ င္း မမရ ကသြ္း  ေးကာ်ငး္ သာ မာ် သငၾကာ ေးပ သြ္း   လကမွေတ္ရက်ာင္း ဆရာတ္စ္ဦ  - 

သကို႔မဟိုတ္္ 

• ေကလ မ ာနာ မၾကာ -မ်ကမျ မင္းျဖစ္ေးၾကာင္း သသံယ္ဝငမကလ င်္းျဖစ္ေးစ မ တ္တ မ္း တ္ငာ္ လ င်္းျဖစ္ေးစ  

အၾကာ အာရံးိုး း င္း   ပတ္သ က္၍ခတြညတ္ယ င္း မမရ ကသြ္း  ေးကာ်င္း သာ မာ် သငၾကာ ေးပ သြ္း   

လကမွေတ္ရကာ်င္း ဆရာတ္စ္ဦ  း င္း   အျမငအာရံးိုး း င္း   ပတ္သ က္၍ခတြညတ္ယ င္း မမရ ကသြ္း  ေးကာ်င္း သာ မာ် သငၾကာ ေးပ သြ္း   

လကမွေတ္ရကာ်င္း ဆရာတ္စ္ဦ ။  

 

ေးကာ်င္း သြ္ သင္း  ေကလ အတတ္က္ ARD ေးက္းာမတ္အီစြ္း ေအဝ တ္စရပြီတ္ကိုင္း သကို႔ သင္း  ကကိုဖကတ္ၾ ကာ ရမြး္ျဖစ္းျပီ   

မကဘတ္စ္ဦ းျဖစ္ ေးစမကဘ း စ္ဦ စလးံိုး းျဖစ္ေးစ မျဖေစမနတ္က္ေးရာကသ ည္္ကို ေးသခာ်ေးဆာန္ငရကရမြ။္ 
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ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း ငး္   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္
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ပကိုတ္ကိုေးတ္ာင္း သြး္  အခ် ကန္က ိုသေငသဘာမတ္ထူာ ပါ ကအစြး္ ေအဝ ေအၾကာင္း   ၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကို ေးကာ်ငး္ က 

အနြး္ ဆးံိုး ငါ ရကအ တတ္င္း  သငး္  ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္။ အသကေးပ စာတတ္ငါ္ ဝငရမည္မာွ အစြ္း ေအဝ ၏ ရည္ည္ရယ္ခက်၊္ 

အခ် ကန္၊ေးနရာ း င္း   တ္က္ေးရာကမြ္း  သစူာရင္း တ္ကို႔ျဖစသြ။္ သငအဂၤလကပလက ိုေမးျပာတ္တ္္ါက သငး္  မကခငဘာသာစကာ းျဖင္း   

အသကေးပ စာေးပ ပကို႔ျခငး္ မ ာ အတလယ္တ ကးူျဖစ္း းကးိုငလွင်္ အသကေးပ စာကကို သငး္  မကခငဘာသာစကာ းျဖင္း   ေးကာ်င္း  

ကစမီေံးပ အပရမြ။္ သင၏္မကခငဘာသာစကာ မ ာ ေအရ တလတ္ြကာ းျဖစလွင် ္သငအ္သကေးပ စာကကိုေးသခာ်နာ လြ္ေးစရန္ ယ္ငး္ ကကို 

း းမတ္္းျဖင္း  ေးသား္လြး္ ေးကာငး္  အျခာ ပံးိုစးံျဖငး္  ေးသားလ္ြ္း ေးကာင္း  မျဖေစမန ဘာသားျပန္ကိုထာ ရန္ 

လကိုအပသြး္  အဆငး္  ကကို  ေးကာ်ငး္ မ လိုပ္ေးဆာငရမြ။္ 

 

 သင္း း ငး္  ေးကာ်င္း အတတ္က္ ေသဘာတ္ြူ ီးကးိုင္ေးသာ အခ် ကန္း း င္း  ေးနရာတ္ကို႔၌ ARD ေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ ကကို 

းျပဳလိုပရမြ္။ ေးကာ်ငး္ မ  အဆကိုးျပဳသြ္း   ရကကြြဲသကို႔မဟိုတ္အ ခ် ကန မာွသငး္  အတတ္က္ အဆေငမးျပပါက 

သငအစြ္း ေအဝ လာေးရာက္း းကးိုငသြး္   အခ် ကနြစီဥရန္ ေးကာ်ငး္ ကသင္း  ေးလာ်း္သလကို စစီဥရမြ။္  

မကဘ း စ္ဦ စလးံိုး အစြ္း ေအဝ မတ္က္း းကးိုငလွင်္ တ္ယ္လ ဖီိုန္း းျဖငး္  းျဖစ္ေးစ ဗီေယီ္ကိုစးံိုြစီြ္း ေးဝ မမးျဖင္း  းျဖစ္ေးစ 

အစရ ကသြ္း   နြး္ လမ္း မာ် းျဖငး္   သငါ္ဝငး္ းကးိုငါ္သြ။္ သငအစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကရ နသငး္  ကကို 

ေးကာ်င္း ကမစြး္ ရံးိုး း းကးိုငလွင်္ သငမပါဘြဲအစြ္း ေအဝ ကကိုေးကာ်ငး္ မ းျပဳလိုပ္း းကးိုငါ္သြ။္ 

အစြ္း ေအဝ ၌ သငရကို ြႊန္း တ္မ္း သကို႔မဟိုတ္္ကြပ္ဝန္ေးဆာငမမရ က ပိုဂ ကလဳ္၏ နယ္္ယ္္ကို းျပငင္္းျခင္း သကို႔မဟိုတ္္ 

ေးတဆ ေးး ခးး းျခင္း  းျပဳလိုပရနမလကိုအပသျ ဖင္း   ARD ေးကား္မတ္ဝီငတစ္ဦ ကကို 

အစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကသ ြ္း  အပကိုင္း ေမ သား္လြ္း ေးကာငး္  သကို႔မဟိုတ္္ ARD  

အစြ္း ေအဝ တ္စရပလံးိုး ေမ သား္လြ္း ေးကာငး္  ဖယ္ရ ွာ တသာ  းကးိုငါ္သြ္။ ဖယ္ရ ွာ မမကကို သငစ္ားျဖငး္  ေးရ သာ းျပီ  

ေသဘာတ္ြူမီမလိုပရမြ္။ 

 

အစြ္း ေအဝ ၌ ေးကား္မတ္ဝီင္၏ သငရိုးကး ညြန္း တ္မ္း နယ္္ယ္သ ကို႔မဟိုတ္္ကြပ္ဝန္ေးဆာငမမ းျပငင္္းျခင္း သကို႔မဟိုတ္္ေးတဆ  

ေးး ခးး းျခင္း ပါဝငသြ္း  အခါ သင္း း င္း  ေးကာ်င္း က ဖယ္ရ ွာ မမကကိုခခင္း  းျပဳစားျဖငး္  ေးပ အပာ္ းျပီ  

အစြ္း ေအဝ မတ္ကိုငမဖီယ္ရ ွာ ခရံသြ္း   ပိုဂ ကလ္ဳ EIP ခဖ႔ံးျဖက ဳ ေးဖား္ေးဆာငမမကကို စားျဖင္း  ေးရ သာ တ္င္းျပထာ လ င်္ ARD  

ေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ တ္စရပတက္ေးရာက္းျခင္း မ  ARD ေးကား္မတ္ဝီငတစ္ဦ ကကိုလြ္း ဖယ္ရ ွာ တသာ  းကးိုငါ္သြ္။ 

 

ေရည္အခခ္်း း ပည္း  မီမႈ 

 

သင္း  ေကလ မ ာအထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ခစံာ ခခင္း  ရ ကမရ ကကကိုဆးံိုး းျဖတ္ရာတတ္င္ အပကိုင္း း း စခိုပါသြ္း   

စစ္ေးဆ မမ တ္စရပရ ွကပါသြ္)  -1(သင္း  ေကလ မ ာမသန္နြမ္း ရ ကရမြ္- း း င္း  )  2 (မသန္နြမ္း းျဖစ္းျခင္း ၏အက် က ဳ ဆက္ေးၾကာငး္   

ပြာေးရ မ ေကလ အတတ္က္ အက် က ဳ ရ ကေးစရန္ အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုသင္း  ေကလ ကလကိုအပရမြ။္  

အရည္အခင်္း းျပြး္  မေီးရ  အပကိုငး္ း း စခို ပါစစ္ေးဆ မမအနက္ ပထမအပကိုင္း း း ငး္  ကကိုကည ရီန္ 

မ တ္ခက္်ေးပ ေးဖားး္ျပထာ သည္မလွႊးြဲ၍  အသက ္3  း း စမ ွ21 း း စအ တတ္င္း ရ က ေကလ တ္စ္ဦ သြ္ ေးအာညကတ ငြထီာ သြး္   

မသန္နြမ္း  က႑မာ် အနကတ စခိုသကို႔မဟိုတ္္ တ္စခိုထက္ကိုသြး္   စကံကိုးျပြ္း  မရီမြ္-  

 

• အၾကာ အာရးံိုဆကိုငရာ ခတြညတ္ယ ငး္ မမ) ေးခမ ရာပါ- ( 

• ေးအား္တ္စင္္-  

• နာ မၾကာ  -မက်မျ မင္) ေးခမ ရာပါ- ( 

• စကတ္ခစံာ မမပကိုင္း ဆကိုငရာ အဟန္႔အတ္ာ းျဖစ္းျခငး္ -  

• ဥာဏ္ရြမျ ပြ္း  ဝျခငး္ -  

• မသန္နြမ္း မမအမ် က ဳ မ် က ဳ ရ ကးျခင္း -  

• က႑တတ္င္း မပါသြ္း   ေကလ ငယ္ဘ ဝ) အသကသ းံိုး း း စမငွါ  း စ္- ( 

• အြကို  မသန္နြမ္း မမ-  

• အျခာ ကန်္း မာေးရ  ခတြညတ္ယ င္း မမ-  

• သတ္မွတ္္ာ သြ္း   သငယူေးလ လာမမ မခစမ္း းျခင္း -  
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• စကာ သကို႔မဟိုတ္္ ဘာသာစကာ  မတ္တ္္ေးးျမာကမမ-  

• ဦ ေးး း းာကဒဏ္း္ျဖစ္ေးစသြ္း   ထကခကိုကမမ- သကို႔မဟိုတ္္ 

• အျမငအာရံးိုဆကိုငရာ ခတြညတ္ယ င္း မမ) ေးခမ ရာပါ း း င္း   မက်မျ မငတက ို႔ပါဝငသြ္- ( 

 

 ARDေးကား္မတ္သီြ္ အရည္အခင်း္ းျပြ္း  မမီမဆးံိုး းျဖတ္ခက္်ကို ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်ကအ စရီငခစံားျပီ ေးးျမာကသ ြး္  ေးန႔ဖစြဲမ  

စတ္င္းျပီ းျပကၡေကနရက္ေးပါငး္  30 အတတ္ငး္ းျပဳလိုပရမြ္။ အကယ္၍္ 30  ရက္ေးန႔ မ ာေးး ခးရာသတီတ္င္း းျဖစ္၍ 

ေးကာ်င္း ပကတ္္ာ လ င်္  ကနဦ အရည္အခင်္း းျပြ း္မမီမဆးံိုး းျဖတ္္ေးရ  း ငး္  ပတ္သ က္၍ ေးနာက္းံိုး  ဆးံိုး းျဖတ္ခက်၊္ IEP း း င္း   

ေးနရာခထ်ာ မမးျပဳလိုပရန္ ေးဆာငဥ္ီ ေးပါက္ ပထမဆးံိုး ေးကာ်င္း စခဖင္း  သြ္း  ရကမတ္ကိုငမခင်း္ အထက ARD 

ေးကား္မတ္ကီအခ် ကနရပါသြ္ -ေကလ သြ္ ထကိုေးး ခးရာသအီတတ္ငး္  ရကတ ကို ေးကာ်င္း စာသင္း း စ္ (ESY) ကကို လကိုအပ္ေးၾကာငး္  

ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမက မညြန္း ဆကိုလ င်္းျဖစသြ္။  

 

သကိုေ႔သား္၊ ကနဦ အကြဲးျဖတ္္ေးရ အတတ္က္  အနည္္ံးိုး  35 ရက္ ၊သကိုေ႔သား္ သန္ငခင္း  းျပဳခက္်ေးပ သြ္း  အခ် ကနး္ း ငး္   ေးနာက္းံိုး  

ေးကာ်င္း ခဖငး္   ရကၾ ကာ  သင္း  ေကလ က ေးကာ်င္း သးံိုး ရက္း း င္း  အထကမပ်ကဘ ြဲ ေးကာ်ငး္ ေးနာက္းံိုး ခဖင္း  ရကမတ္ကိုငမ ီ45 

ရကအ တတ္ငး္  ေးကာ်ငး္  ကသင္း  ခခင္း  းျပဳခက္်ကိုရရ ကလ င်)္သကို႔ျဖစါ္၍ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း အစရီငခစံာကကို ခြနလ 30 

ရက္ေးန႔တတ္ငရရ ကေးရ အတတ္က္ ေအးျခ ေအနရပမာ်  း င္း   ကကိုကည သီြ ္(ထကို း စ္ေးး ခးရာသအီတတ္င္း သငး္  ေကလ က ESY ကကို 

လကိုအပ္ေးၾကာငး္ ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမက မညြန္း ဆကိုပါက အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခငး္ အစရီငခစံာကကိုထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ရန္ 

ေးနာက္း း စ္ေးကာ်ငး္ စာသငး္ း စ္၏ 15 ရက္ေးန႔ ထေကမကာ်းဘ္ြဲ ARD ေးကားမ္တ္အီစြး္ ေအဝ ကကိုးျပဳလိုပရမြ္။ 

သင္း  ေကလ က ESY ကကို လကိုအပ္ေးၾကာငး္ ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမကညြန္း ဆကိုလ င်္ 

ေကလ ၏အကြဲးျဖတ္မမကကိုထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ရန္ ARD  ေးကားမ္တ္သီြ္ အျမန္းံိုး ေးတတ္႔ဆးံိုရမြ္။ 

 

အခကအ ခြဲရ ကေးသာ ေးကာ်ငး္ သာ အာ လးံိုး သြ္ အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ အရည္အခင်္း မျပြး္  မပီါ။ 

သင္း  ေကလ ၏ းျပႆ     နာမ ာ အဖတ္္း း ငး္  အတတ္က္) သခၤ်းာ(ဘာသာရပမ်ာ တတ္င္ သင္း  ေးလာ်း္ေးသာ 

သငၾကာ ပကို႔ခမ်မမရ ကသြ္း  အတတ္က္ေးၾကာငး္   အဓကကအခကအ ခြဲရ ကလ င်း္ျဖစ္ေးစ သင္း  ေကလ ၏ 

အဂၤလကပြာကတြမ္း ကင်္ကိုင္း းကးိုငမမအကန္႔အသတ္ရ ွကသြ္း   အတတ္က္ေးၾကာငး္  းျဖစ္ 

ေးစသငး္  ေကလ မ ာအထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ အရည္အခင်း္ မျပြ္း  မပီါ။ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်က္ါထငဟပမမအရ 

သင္း  ေကလ တတ္င ္မသန္နြမ္း မရ ကလ င်္ ကမ္း  ပတ္ြ္-ေအးျချပဳေအထာကအ ပံ အဖဖြဲ႔သည္သင္း  ေကလ ကကိုအကအူြေီးပ ရန္ ေအေတထတထ 

ပြာေးရ က႑ရ က အျခာ ဝန္ေးဆာငမမမာ် သကို႔မဟိုတ္္ အစအီစဥမ်ာ ကကို အၾကးံျပဳ းကးိုငါ္သြ။္  

 

သင္း  ေကလ မ ာမသန္နြမ္း ရ ကေးၾကာင္း  အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်က္ေးထာက္းျပလ င်္ ထကိုအခါ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ 

ေးတတ္႔ဆးံိုရမြ္းျဖစ္းျပီ  ပြာေးရ မ ေကလ အတတ္က္ အက် က ဳ ရ ကေးစရန္ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုသင္း  ေကလ ကလကိုအပမမရ ကမရ က ကကိုဆးံိုး းျဖတ္္းျခငး္ းျဖင္း   

အပကိုင္း း း စခိုပါစစ္ေးဆ မမအနက္ ေိုတ္ကယ္အပကိုင္း ကကို လိုပ္ေးဆာငရမြ္။ သင္း  ေကလ တတ္င္ အထ ူးျပဳပြာေးရ  

ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ ပြာေးရ ဆကိုငရာလကိုအပခ်ကတ စရပမရ ကလ င်္ သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမသြ္ အဆကိုပါဝန္ေးဆာငမငတ္စခိုခိုအတတ္က္ 

အရည္အခင်္း မျပြ္း  မပီါ။ 

 

တစ္ဥ ီခခ္်း အေး ခ ပိဳ ပညာအးရ  ေစေီစဥ္ 

 

သင္း  ေကလ က အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ အရည္အခင်္း းျပြ္း  မလီ င်္ ေးကာ်င္း သြ္ 

ကန္႔သတ္ခက်အ နြ္း ဆးံိုး ရ ကသြ္း   စာသငခန္း တတ္င္း ၌ FAPE တ္စရပ္က ိုေးပ အပရနလက ိုအပသြ္။ ၎ကကို ARD ေးကား္မတ္၏ီ IEP 

ေးဖား္ေးဆာငမမတ္စရပ္း း င္း   ေးကာ်င္း ၏ IEP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ေးဆာငမမးျဖငး္   ေးအာင္းျမန္ငြာဖနတ ီ းကးိုငါ္သြ္။ကနဦ  

အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ်  ကကို ေးကာ်င္း မ မပံ ပကို  းကးိုငမ ီေးကာ်င္း က ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ 

သင္း  ထမံ ခခင္း  းျပဳခက်ရယ္ရူမြ္။ ကနဦ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ပံ ပကို ေးရ အတတ္က္ သင္း  ထမံ ခခင္း  းျပဳခက်ရယ္ရူန ္ေးကာ်င္း ေအနျဖင္း   



စာမ်က္း း 
းာ 16 

ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း ငး္   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္

ဧျပီ2016  

 

က် က ဳ ေးၾကာင္း ဆေီးလာ်း္သြ္း   အာ ထိုတ္မမမာ် ကကို းျပဳလိုပရမြ္။ ကနဦ ဝန္ေးဆာငမမမာ်  ပံ ပကို ေးရ အတတ္ကသ င္ခခင္း  းျပဳခေ်ကမပ လ င်္  

ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ သင္း  ခခင္း  းျပဳခေ်ကမပ မမကကို ပယ္ချ်ပီ ဆကလ ကလ ိုပ္ေးဆာငရန္  ေးကာ်င္း ေအနျဖင္း   

ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကိုးျဖစ္ေးစဥေပေ း င္း  ေးဆာန္ငရကရသြ္း  ၾကာ နာမမကကိုးျဖစ္ေးစ ေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုငသြ္။ 

သင္ခခင္း  းျပဳခက္်ေးပ ရန္းျငင္း ဆနလွင်္ အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို ေးပ အပ္း းကးိုငမည္မဟိုတ္္။ 

 

 IEP၏အဓကကဖဖြဲ႔စြ္း ပါဝငမမမာ် တတ္င္-  

 

• သင္း  ေကလ ၏ လကရ ွက ပြာေးရ ေးအာငး္ျမငမမလယ္ဗယ္မာ်  း ငး္   လက္ေးတတ္႔ကသ်ြး္   ခစမ္း ေးဆာငရည္မ်ာ   

(PLAAFP); 

• း း စြဥ္ ရည္မွန္း ခက်မာ် -  

• အထ ူးျပဳပြာေးရ ၊ ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊း း င္း   းျဖြ္း  ခစကအ ကအူြမီာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမာ် ေးဖားး္ျပခက်တ စရ ပ္က ို 

ေးပ အစ္ပသာ မြ္  

• းျပည္နယ္္း း ငး္  ခြကိုငတဝ မ္း တတ္င္းျပဳလိုပသြ္း   စစီစြစ္ေးဆ မမမာ် တတ္င္ သင္း  ေကလ ပါဝင္းံိုး း င္း  ပတ္သ က္ေးသာ အခက်အ လက္-  

• အက ူေအးျပာင္း  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊ အသက္း း င္း  သင္း  ေးလာ်း္သြ္း  အခ် ကန္- း း င္း   

• အခ် က ဳ ေ႔သာမသန္နြမ္း မမ၊လကိုအပခ်ကမာ် သကို႔မဟိုေတ္အ းျခေအနရပမ်ာ ရ ကသြ္း   ေကလ မာ် အတတ္က္ လိုပ္ေးဆာင္ေးပ ရမြ္း   

အျခာ ကကစၥရပမာ် ။  

 

 TEAသည္နမနူာပံးိုစတံ္စရ ပ္က ိုေးဖားေ္းဆာငာ္ းျပီ  ၎ကကို  http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147504486 တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ။္  

သင္း  ေကလ ၏ေးကာ်ငး္ က ယ္ခိုနမနူာေးဖာင္းံိုစကံကိုးျဖစ္ေးစ အျခာ ေးဖာင္းံိုစကံကိုးျဖစ္ေးစ အသးံိုး းျပဳေးကာငး္  

းျပဳ းကးိုငါ္သြ္။ 

 

 IEPေးဖား္ေးဆာငရာတတ္င္ ARD ေးကား္မတ္မီ ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ရမြ္း   ကကစၥရပမ်ာ ရ ကပါသြ္။ ၎တ္ကို႔တတ္ငါ္ဝငသည္မွာ-  

 

• သင္း  ေကလ ၏ အာ သာခက်မာ် -  

• သင္း  ေကလ ၏ပြာေးရ  ပကိုမကိုးျမင္း  မာ ေးေစရ  း င္း  စပလ် ဥ္း းျပီ  သင္၏စကို ရကမမမမာ် -  

• သင္း  ေကလ ၏ လေတ္တ လာအျဖစ္းံိုး  အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်က္ ရလေ္- း း င္း    

• သင္း  ေကလ ၏ ပြာေးရ ၊ ခဖ႔ံးျဖက ဳ မမ း င္း   လက္ေးတတ္႔လိုပ္ေးဆာငမမလကိုအပခ်ကမာ် ။  

 

၎အျပင္ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ အခကးး် ဳေ႔သာေကလ မာ် အတတ္က္ အထ ူအခက်အ လကမွနမာ် ကကိုပါ ထြ္း  တသင္း လိုပ္ေးဆာငရမြ္။ 

ယ္င္း တ္ကို႔မ ာ ေးအာက္ါအတ္ကိုင္း းျဖစသြ္-  

 

• ေကလ တ္စ္ဦ ၏အျပဳအမကူ ေးလ လာသငယူမမမလိုပရန္ အဟန္႔အတ္ာ းျဖစသြ္း  အခါ ထကိုအျပဳအမကူကို ကကိုစ္ငတယ္္ေးးျဖရ င္း ရန္ 

အျပဳေသဘာေးဆာငသြ္း   အျပဳအမ ူး င္း  ပတ္သ က္ေးသာ ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရကမမမာ် ၊ ေအထာကအ ပံ မာ်  း င္း   

အျခာ နြ္း လမ္း မာ် အသးံိုး းျပဳမမကကို ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ပါ-  

• ေကလ တ္စ္ဦ သြ္ အဂၤလကပဘာသာရပ္ တြမ္း ကင်္ကိုင္း းကးိုန္ငြမ္း အကန္႔အသတ္ရ ွကေးနသြ္း  ေကလ းျဖစသြ္း   အခါ 

ထကိုလကိုအပခ်ကမာ် မ ာ ေကလ ၏ IEP း း င္း  ဆကြပ္ေးနသျဖင္း   ေကလ ၏ ဘာသာစကာ လကိုအပခ်ကမာ် ကကိုလြ္း  

ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ပါ-  

• ေကလ မ ာမက်မျ မငတစ္ဦ းျဖစလွင် သက ို႔မဟိုတ္္ အျမငအာရံးိုခတြညတ္ယ င္း မမရ ကသြ္း  အခါ  မက်မျ မငြာသငၾကာ ေးပ းျခင္း သကို႔မဟိုတ္္ 

မက်မျ မငြာအသးံိုး းျပဳးျခငး္ မ ာ မသင္း  ေးတ္ား္ဟို ေးကား္မတ္ကီဆးံိုး းျဖတ္မမမလိုပါ္က 

မက်မျ မငြာသငၾကာ ေးပ းျခင္း သကို႔မဟိုတ္္ မက်မျ မငြာအသးံိုး းျပဳးျခင္း ကကို ပံ ပကို ပါ-  

• ေကလ ၏ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုမမလကိုအပခ်ကမာ် ကကိုထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ပါ၊ ထကို႔ျပင္ နာ မၾကာ ေးသာေကလ သကို႔မဟိုတ္္ 

နာ ေးလ ေးနသြ္း  ေကလ မာ် အတတ္က္ ေကလ ၏ဘာသာစကာ  း င္း  ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုမမလကိုအပခ်ကမာ် ၊ ေကလ ၏ဘာသာ 

စကာ  း င္း  ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုပံးိုနြ္း တ္ကို႔ျဖင္း   သကတ ူန္ြယ္တ ူေကလ မာ် ၊ ပြာရ င္ဝနမ္္း မာ်  း င္း   

တ္ကိုကရကိုက္ေးးျပာဆကို းကးိုငသြ္း   အခခင္း  အလမ္း မာ် ၊ ပြာေးရ လယ္ဗယ္္၊ လကိုအပခ်ကမာ် ခစာရ ကမမတ္ကို႔အျပင္ 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147504486
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147504486
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ေကလ ၏ဘာသာစကာ  း င္း  ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုမမပံးိုစးံျဖင္း   တ္ကိုကရကိုကသ ငၾကာ ေးပ ေးရ  

အခခင္း  အလမ္း မာ် တ္ကို႔ကကိုပါထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ပါ- း း င္း    

• အကအူြးီျဖစ္ေးစသြ္း   နြ္း ပြာသးံိုး ကကရကယ္ာမာ်  း င္း  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို ေကလ က လကိုအပမမရ ကမရ ကကကိုပါ 

ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ပါ။  

 

လကြ ရ ိပညာအးရ အးောခ္း မခမႈလယ္ဗယ္မာ်  း ခ္း   လက္အးတတ႔ကသ်ည္း   ခစမး္ အးဆာခြည္မ်ာ  

 

 IEPတတ္ငသင္း  ေကလ ၏ PLAAFP  ေးဖား္းျပခက်တ စရပါ္ဝငရမြ္။ ေ၎ဖား္းျပခည်ကတ င္ မသန္နြမ္း မမ က 

ေအေတထတထသငရကို ညြန္း တ္မ္း တတ္င္ ပါဝငတ္္သ ကမမ း င္း  တ္ကို တ္ကမမတ္ကို႔ေအပၚသက္ေးရာက္းံိုကကို ထြ္း  တသင္း ထာ ရမြ္။  

သင္း  ေကလ မ ာ မၾူကကေဳးကာ်င္း တ္က္ေးနသြ္း   ေကလ းျဖစလွင် ္ေးဖား္းျပခက်သ ြ္ မသန္နြမ္း မမက 

အသကအ န္ြယ္္း း င္း  သင္း  ေးတ္ားသ္ြ္း   အကတ ဗီတ္မီာ် တတ္ငါ္ဝင္းျခင္း ေအပၚ သက္ေးရာက္းံိုကကိုရ ငး္ းျပထာ ရမြ္။  

 

း း စစဥ္ ရည္မရန္း ခက်မာ်  

 

သင္း  ေကလ က ေအေတထတထသငရကို ြႊန္း တ္မ္း ၌ပါဝင္း းကးိုင္းျပီ  တ္ကို တ္ကမမရ ကေးစရန္ IEP တတ္င္ မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း   

သင္း  ေကလ ၏ လကိုအပခ်ကမာ် ကကိုးျဖြ္း  ဆေီးပ ရန္းံိုေးဖား္ထာ သြ္း   တ္ကိုင္း တ္ာ းကးိုင္ေးသာ း စြဥ္ ရည္မွန္း ခက်မာ် ပါဝငရမြ္။  

၎ရည္မွန္း ခက်မာ် သြ ္သင္း  ေကလ ၏မသန္နြမ္း မမ၏အက် က ဳ ဆက္ေးၾကာင္း   အျခာ ပြာေးရ ဆကိုငရာ လကိုအပခ်ကမာ် ကကိုလြ္း  

းျဖြ္း  ဆ ီေးပ ရမြ္။ IEP သြ္ း း စြဥရည္မွန္း ခက်မာ် အတ္ကိုင္း  

သင္း  ေကလ ၏တ္ကို တ္ကမမကကိုတ္ကိုင္း တ္ာပံးိုကကိုေးဖား္းျပရမြ္း  အျပင္ တ္ကို တ္ကခက်္းျပအစရီငခစံာအာ  

သင္း  ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္း  အခ် ကန ္က ိုပါ ထြ္း  တသင္း ေးဖား္းျပရမြ။္  

 

ေထ ူး ပိဳပညာအးရ ၊ ဆကစပဝ္န္အးဆာခမႈမ်ာ ၊း း ခ္း   း ဖည္း  ခစကအကေူညမ်ီာ ၊ဝန္အးဆာခမႈမ်ာ  

 

 ARDေးကား္မတ္သီြ္ မည္သြ္း  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုမည္သြ္း  အတတ္က္ေးၾကာငး္  းျပဳလိုပသည္္ကို ဆးံိုး းျဖညတ္သ ာ မြ္-  

 

• း း စြဥရည္မွန္း ခက်မာ် ရရ က းကးိုင္ေးရ ကကို ေးရ  ႐မလက်္ သင္း  ေးလာ်း္ခစားျဖင္း  သင္း  ေကလ တ္ကို တ္ကမမရ ကေးရ  လိုပ္ေးဆာငရန္-  

• ေအေတထတထသငရကို ြႊန္း တ္မ္း တတ္ငါ္ဝင္း းကးိုငရန္၊တ္ကို တ္ကမမရ ကရန္) အပကိုသငရကို ြႊန္း တ္မ္း း း င္း   

ပြာေးရ မဟိုတ္သ ြ္း  အကတ ဗီတ္မီာ် တ္ကို႔ပါဝင္းျခင္း တ္ကို႔အပါအဝင္- (း း င္း   

• မသန္နြမ္း မရ ကေးသာ ေကလ  း င္း  အတ္ ူပြာသငၾကာ  းကးိုငရန္း း ငး္   ပ ူေးပါင္း ပါဝင္း းကးိုငရန္ တ္ကို႔ျဖစသြ္။ 

 

သင္း  ေကလ ထသံကို႔ျဖစ္ေးစ သငး္  ေကလ ကကိုယ္ြာ းျဖစ္ေးစ ေးပ အပရမြ္း   အထ ူးျပဳပြာေးရ ၊ ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊ း း င္း   

းျဖြ္း  ခစကအ ကအူြမီာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမာ် ေးဖား္းျပခက်တ စရ ပ္က ို IEP  ေကပ အပရမြ္။  ထကိုဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို 

လက္ေးတတ္႔ကသ်ြ္း  အတ္ကိုင္း အတ္ာတ္စခိုအထက သကတ ူန္ြယ္တ ူ-သးံိုး သပခ်က္းျဖစသြ္း   သိုေးတ္သနေအပၚေအးျချပဳရမြ။္  

 

ထကို႔အျပင္၊ ေးကာ်င္း အတတ္က္ ပံ ပကို တသာ မြ္း  ေအထာကအ ပံ  း င္း   လကိုအပ္ေးသာအစအီစဥ္းျပငင္ခ် ကန ညွကခက်တ စခိုခို၏ေးဖား္းျပခက်တ စရ ပ္က ို 

 IEPတတ္င္ြ္း  တသင္း ရမြ္။ IEP  တတ္င္ ဝန္ေးဆာငမမမာ်  း င္း  းျပငင္ခ် ကန ညွကမမမာ် စတ္င္ေးရ အတတ္က္ ခန္႔မ န္း ရကကြြဲ း င္း    

ဝန္ေးဆာငမမမာ်  း င္း  းျပငင္ခ် ကန ညွကမမမာ် းျပဳလိုပရန္ ေးမ ာ်း္မ န္း ထာ သြ္း   အၾကကမ္ေးရ၊ ေးနရာ၊း း င္း   

ၾကာခ် ကန တက ို႔ကကိုပါထြ္း  တသင္း ထာ ရမြ္။  

 

း ပည္နယ္စစီစ္ စစ္အးဆ မႈမ်ာ  

 

ဖယ္ဒရယ္ဥ္ေပေမာ် အရ းျပည္နယ္္ြာေးရ ဆကိုငရာ စခံ် ကန ြြံႊန္း မာ် အတ္ကိုငး္  ေးကာ်ငး္ မာ် သြ္ ေကလ မာ် အာ ပြာသငၾကာ  

ေးပ ရာတတ္င္ ေးအာငး္ျမငမမရ ကမရ ကကကို ဆးံိုး းျဖတ္ရန္  းျပည္နယ္ြစီစြစ္ေးဆ မမမာ် ကကို ေကလ မာ် အာ လးံိုး ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္။  

တ္ကၥကြ္ းျပည္နညယ္တ င္ းျပည္နယ္္ြာေးရ ဆကိုငရာ စခံ် ကန ြြံႊန္း မာ် ကကို Texas Essential Knowledge and Skills အျဖစ္ေးခေၚဝၚျပီ  
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ယ္င္း ကကို TEA ဝဘ္ကိုက္  http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148 တတ္ငၾကြ္း  ႐မ းကးိုငသြ။္ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရရ က သြ္း  ေကလ မာ် သြ္ ဂရကတ္္-လယ္ဗယ္ြြံႊန္း အာ ေအးျချပဳသြ္း   းျပည္နယ္္ 

စစီစြစ္ေးဆ ေးရ ကကို သင္း  ေးတ္ား္သလကိုေးးျဖဆကိုရမြ္။  

 

 ARDေးကား္မတ္၏ီဆးံိုး းျဖတ္ခက်အ ရ စစီစြစ္ေးဆ ေးရ တတ္ငသင္း  ေကလ ပါဝင္ေးရ အတတ္က္ ေးနရာခထ်ာ မမမာ် မ ာလကိုအပသည္္ကိုလ င်္ 

 IEPတတ္င္ သင္း  ေးတ္ား္သြ္း  ေးနရာခထ်ာ မမေးဖား္းျပခက်တ စရပ္က ိုထြ္း  တသင္း ရမြ္။  ေးနရာခထ်ာ မမအခက်အ လက္ကို  

http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/ တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ္။  

 

အထ ူးျပည္နယ္သ ကို႔မဟိုတ္ခြကိုငတဝ မ္း တတ္င္းျပဳလိုပသြ္း   စစီစြစ္ေးဆ ေးရ အစာ  အျခာ စာေးမ ဖပြဲတ္စခိုကကို သင္း  ေကလ ေးးျဖဆကိုရမည္ဟို 

 ARDေးကား္မတ္မီ  ဆးံိုး းျဖတ္္ါက ပံးိုမ နြာေးမ ဖပြဲကကိုသင္း  ေကလ ေမးျဖဆကို းကးိုငသြး္   ေအၾကာင္း ရင္း ၊ သင္း  ေကလ အတတ္က္ 

အျခာ စာေးမ ဖပြဲကကို သင္း  ေးတ္ားသ္လကိုေးန္ြ ခယ်္ရသြ္း  ေအၾကာင္း ရငတက ို႔ း င္း  စပလ် ဥ္း ေးေးသာ ေးဖား္းျပခက်တ စရပ္က ို 

သင္း  ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္။  ၎အျပင္ သင္း  ေကလ၏ IEP တတ္င္ ေကလ ၏ း း စြဥရည္မွန္း ခက်မာ် ၏တ္စြကတ္တ စ္ကိုင္း အျဖစ္ 

ကာလတ္ကိုေးမ ာ်း္မ န္း ခက်မာ် သကို႔မဟိုတ္္ စတံ္ကို႔အာ ေးဖား္းျပခက်တ စရပ္က ိုထြ္း  တသင္း ရမြ္။  

 

းျပည္နယ္ြစီစြစ္ေးဆ ေးရ တတ္င္ သင္း  ေကလ က ေးကန်န္ပဖယ္ရာအထက ေမးျဖဆကို းကးိုငခြဲ  ပါက ေကလ ကကို တ္ရဆကသ ငၾကာ ေးပ မမအစ ီ

အစစ္ဥတင္းျဖစ္ေးစ ထကသ န္နြာသငၾကာ ပကို႔ခ်သြ္း  အစအီစစ္ဥတင္းျဖစ္ေးစ ပါဝင္ေးစမြ္း   လိုပ္ံးိုး တ္စရပ္က ို ARD ေးကား္မတ္ကီလိုပ္ 

ေးဆာငရမြ္။  

 

ေက ူအေး ပာခ္း  

 

 IDEAး း င္း  းျပည္နယ္္ဥေပေမာ် မ ခမ် တ္္ာ သည္မွာ အသက္ကိုၾက ီသြး္  ေကလ မာ် အတတ္က္ IEPs  သြ္ အက ူေအးျပာင္း  

ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို လိုပ္က ိုင္ေးပ သြ္။ အက ူေအးျပာင္း စမီရံမြး္  အသကအ န္ြယ္္၍ စမီမံမကကိုစတ္ငရမြ-္ သကိုေ႔သား္ 

ဖယ္ဒရယ္္း း ငး္  းျပြ ္

နယ္္ဥေပေမာ် အရ ကကြဲလႊးြဲမမရ ကပါသြ္။ အက ူေအးျပာင္း  ဝန္ေးဆာငမမမာ်  မ ာ ေးကာ်ငး္ မ  

ေးကာ်င္း တ္က္းျပီ ေးနာက္ကိုင္း အကတ ဗီတ္ီ မာ် ကကိုဆကလ ကလ ိုပ္ေးဆာင္း းကးိုင္ေးရ ေကလ အာ အကအူြေီးပ ရန္းံိုေးဖား္ထာ သြး္   

ပ ူေးပါင္း ေးဆာန္ငရက္ေးသာ အကတ ဗီတ္ ီတ္စြးံိုးျဖစါ္သြ။္  းျပည္နယ္္ အက ူေအးျပာင္း  စမီးံျခင္း ကကို အသက္ 14 

း း စ္းျပြ္း  သြး္  အခါစတ္ငရမြ)္ ဥပမာ - အစကို ေရကာ်င္း  စနစ္းျပငရ္ က ပံးိုမ နဘဝသကို႔ ေးကာ်ငး္ သာ ၏ အက ူေအးျပာင္း တတ္င္ 

ေးကာ်င္း သာ  း င္း  မကဘတ္ကို႔မ  သင္း  ေးလာ်း္ခစာပါဝငတ္္သ က္းျခင္း ၊ အလယ္တ န္း ပြာေးရ းျပီ ေးနာက္ 

ပြာေးရ ေးန္ြ ခယ်္ြရာမာ် ၊ လက္ေးတတ္႔ကသ်ြး္   သက္ေးခမ ဝမ္း ေးကာ်င္း ပြာေးရ ၊ အလိုပအ 

ကကိုငရည္မွန္း း း င္း  ေးမ ာ်း္မ န္း ခက်မာ် ၊ အမးီ အခကိုကင္း သြး္   ဘဝရပတည္မမရည္မွန္း ခက္်း း ငး္  ေးမ ာ်း္မ န္း ခက်မာ် ၊ 

ဝန္ေးဆာငမမရရ ကေးရ  အစကို ရဆကိုငရာအဖဖြဲ႔အစြ္း တ္စရပ္ံသကို႔ သငသကို႔မဟိုတ္သ င္း  ေကလ ကကို ြႊနး္ ဆကိုေးပ ေးရ အတတ္က္ 

သင္း  ေးတ္ား္သြ္း   ေအးျခေအနရပမ်ာ (။  

 

ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေသတ္မွတ္ခက်အ ရ  ေကလ အသက္ 16 း း စ္းျပြ္း  သြး္  အခါသကို႔မဟိုတ္္ ARD ေးကား္မတ္ကီ သင္း  ေးလာ်း္သည္ဟို 

ဆးံိုး းျဖတ္လွ င်္က ိုထကငယ္သ ြ ္ -ပထမဆးံိုး  IEP အက်ံးးဳ ဝငခါန ီထက္ေးနာကမကဘ်ြဲ စမီးံျခငး္  စတ္ငရမြး္ျဖစ္းျပီ  IEP တတ္င္ 

သငတန္း ၊ပြာေးရ ၊အလိုပအကကိုငး္ း င္း   သင္း  ေးလာ်း္ပါက အမးီ အခကိုကင္း ေးသာဘဝရပတည္မမေစက လမာ်  း င္း  ဆကြပ္ေးသာ 

အသကအ န္ြယ္အ လကိုက္ အက ူေအးျပာင္း  စစီစမမကကို ေအးျချပဳထာ သြ္း   တ္ကိုင္း တ္ာရ းကးိုင္ေးသာ 

အလယ္တ န္း ေးကာ်ငး္ းျပီ ေးနာက္ကိုင္း  ရည္မွနး္ ခက်မာ် ကကိုထြး္  တသင္း ရမြ။္ IEP  တတ္င္ 

ထကိုရည္မွန္း ခက်မာ် ကကိုေကလ ေးအာင္းျမန္ငြာရယ္ ူးကးိုင္ေးရ  အကအူြေီးပ ရန္ လကိုအပသြး္  အက ူေအးျပာငး္ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုပါ 

ထြ္း  တသင္း ထာ ရမြ။္  

 

အက ူေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုေးတဆ ေးး ခးး သြ္း  အခါ ARD ေးကား္မတ္အီစြး္ ေအဝ သကို႔ သင္း  ေကလ ကကို 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148
http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/
http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/


ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း င္း   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္

ဧျပီ2016  

စာမ်ကး္ း 
းာ 19 

 

ဖကတ္္ေးခၚရမြ။္ ၎အျပင္ သင္း  ေးလာ်း္သြး္  အတ္ကိုငး္ အတ္ာအထက သင္း  ခခငး္  းျပဳခက်ြာသကို႔မဟိုတ္္ 

လၾူက ီေးကာ်ငး္ သာ ၏ခခင္း  းျပဳခက်ြားျဖငး္   ေးကာ်င္း သြ္  အက ူေအးျပာငး္ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ပံ ပကို ေးသာ သကို႔မဟိုတ္္ 

အေခၾက ေးပ ေးေခပ် ရနအတတ္ကတ ာဝနရ ွကသြး္   ပါဝငတ္္သ က္ ေးသာေးအဂင်ြတီ္စခိုခို၏ ကကိုယ္ြာ လ ယ္တ စ္ဦ ကကိုဖကတ္္ေးခၚရမြ။္  

 

ေင္ြယ္္အးရာက္း ပီ သ ူအးကာ်ခ္း သာ မ်ာ  

 

သင္း  ေကလ အသကမွာ သက္းျပြ္း  လၾူက ီတ္စ္ဦ မျပြ္း  မီ အနြ္း ဆးံိုး တ္စ္း း စအလကို) တ္ကၥကြ္းျပည္နယ္အ ရ အသက ္18 

း း စ္(၌ IEP တတ္င္ IDEA  ေးအာကရ ွကသင္း  ေကလ ၏ အခခင္း  ေအရ မာ် ကကို သသူကို႔မဟိုတ္္ သမူထေံအၾကာင္း ၾကာ ထာ မမ၊ 

သက္းျပြ္း  လၾူက ီ တ္စ္ဦ းျဖစ္ေးၾကာင္း  သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမအာ  အသကေးပ မမ ၊အကယ္္၍ရ ကခြဲ လ င်္၊ တ္ကို႔ကကိုေးဖား္းျပသြ္း   

ေးဖား္းျပခက်တ စရ ပ္က ို ထြ္း  တသင္း  ထာ ရမြ္။  းျပည္နယ္္ဥေပေမာ် အရ သင္း  ေကလ မ ာ ဥာဏ္ရြမျ ပြ္း  ဝသအူျဖစ္းံိုး းျဖတ္ခြံျပီ  

တ္ရာ ဝငအိုပ္ကန္း သအူျဖစ္ တ္ရာ ရံးိုး မ သင္း  အာ ခန္႔အပာ္ မမမရ ကပါက IDEA မ သတ္မွတ္္ာ သြ္း   ေအၾကာင္း ၾကာ မမမာ် ကကို 

သင္း း င္း  သင္း  သက္းျပြး္   ေကလ ထသံကိုေ႔ပ အပရမည္မွတ္ပါ  သင္း  ေကလ အသက္ 18 း း စ္းျပြ္း  သြ္း  အခါ IDEA 

ေးအာကရ ွကသင္း  အခခငး္  ေအရ မာ် ကကို ေကလ ထသံကို႔ လႊးြဲေးးျပာငး္ ေးပ တသာ မြ္။ သကိုေ႔သား္ ထကိုေအၾကာင္း ၾကာ မမမာ် မ ာ 

အစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကရ နသင္း  အာ  ဖကတ္ၾ ကာ သြ္း   ဖကတ္္ေးခၚစာမဟိုတ္္ေးပ။ သင္း  ၏သက္းျပြး္  ေကလ က 

သင္း  ကကိုဖကတ္္ေးခၚသြး္  အခါတတ္ငသားျဖစ္ေးစ သင္း  ကကိုဖကတ္္ေးခၚရန ္ေးကာ်င္း ခခင္း   းျပဳခက်သ ငး္  ကကိုေးပ သြ္း  အခါမ သားျဖစ္ေးစ 

သငအ္စြ္း ေအဝ မာ် ကကို တ္က္ေးရာက္း းကးိုငသြ္။ 

 

အးေား္တစဆခြ ရသိည္း   အကလ မ်ာ  

 

ေးအားတ္္စင္ရ ွကသြ္း   ေကလ တ္စ္ဦ အတတ္က္ ထြ္း  တသငး္ စဥ္း စာ ရမြ္း   နြ္း လမ္း  11 ခိုရ ကသြ၊္ 

လက္ေးတတ္႔ကသ်ြ္း  အတ္ကိုင္း  အတ္ာတ္စခိုအထက သကတ ူန္ြယ္တ ူ-သးံိုး သပခ်က္ေးပၚေအးျခခရံမြ၊္ သိုေးတ္သနေအးျချပဳ 

ပြာေးရ ဆကိုငရာ လက္ေးတတ္႔ကင်း္   သးံိုး မမမာ် းျဖစရမြ။္  လကိုအပသြ္း  အခါတ္ကိုငး္  ထကိုနြး္ လမ္း မာ် ကကို IEP 

တတ္င္ြ္း  တသငး္ ေးဆာန္ငရကရမြ။္  မလကိုအပသြး္  အခါတတ္င္ IEP တတ္င္ မည္သြ္း  ဆးံိုး းျဖတ္ခက်ခမ် တ္ခြဲ  သြ္း   ေအးျခခအံခက်မာ်  း င္း   

ထကိုအက် က ဳ သက္ေးရာကမမပါသြ္း   ေးဖားး္ျပခက်တ စရ ပ္က ို ထြး္  တသငး္ ရမြ္။ ARD ေးကား္မတ္မီ ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ရမြး္   

အပကိုေးဆာင္း နြ္း လမ္း မာ် မ ာ-  

 

• ထပတက ို ထာ သြ္း   ပြာေးရ ဆကိုငရာ အစအီစဥမ်ာ ေးရ ကဆြဲမမ-  

• အနြ္း ဆးံိုး  စာသငခန္း မဟိုတ္သ ြ္း  အခ် ကန အာ ထငဟပ္ေးစသြ္း   ေးန႔စဥအခ် ကန ြယ္ာ မာ် -  

• အကစ္မတင္း း း င္း  ရန္ပရာတတ္ငး္ ေအးျချပဳ သငတန္း သကို႔မဟိုတ္္ အလာ အလာရ ကသြ္း   အျခာ နြ္း လမ္း မာ် -  

• အျပဳေသဘာေးဆာငသြ္း   အျပဳအမေူအထာကအ ပံ  နြ္း လမ္း မာ် -  

• အနာဂညတ္တ င္ စမီးံျခင္း -  

• မကဘ/မကသာ စို သငတန္း း း င္း   ေအထာကအ က-ူ  

• ေးဖား္ထိုတ္္ာ သြ္း   အကတ ဗီတ္မီာ်  း င္း  ေးလာ်း္ကန္ေးသာ သင္း  အပသြ္း   ဝနမ္္း -း း င္း  -ေကလ အခ် က ဳ   

• ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုမမ ေးစ စပ္ေးဆာန္ငရက္းျခင္း မာ် -  

• လမူမေးပါင္း သငး္ ဆက္ေံးရ  တ္တ္္ေးးျမာကမမ ေအထာကအ ပံ မာ်  း ငး္   နြး္ လမ္း မာ် -  

• ပြာရ င္ ပြာေးရ အထ ူကတြမ္း ကင်သူ /ဝနမ္္း အက-ူး း င္း   

• သကတ ူန္ြယ္တ ူ-သးံိုး သပခ်ကမမ၊ သိုေးတ္သနေအပၚေအးျချပဳေးသာကင်း္  သးံိုး မမမာ် ေအပၚေအးျခခသံြ္း   

သငၾကာ ပကို႔ခမ်မနြ္း လမ္း မာ် ။ 

 

 နာ မၾကာ သိ ႔မဟ တ ္နာ အးလ သည္း   အကလ မ်ာ  

 

နာ မၾကာ သကို႔မဟိုတ္္ နာ ေးလ သြ္း   ေကလ တ္စ္ဦ အတတ္က ္ARD ေးကား္မတ္မီ ထြ္း  တသငး္ စဥ္း စာ ရမည္မာွ၊ ေကလ ၏-  

 

• ဘာသာစကာ  း င္း   ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုမမလကိုအပခ်ကမာ် -  

• ေကလ ၏ဘာသာစကာ  း င္း  ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုပံးိုးျဖင္း   

သကတ ူန္ြယ္တ ူမာ်  း င္း  ကတြမ္း ကင်ြ္ာရ ငမာ်  း င္း  တ္ကိုကရကိုက္ေးးျပာဆကို းကးိုင္ေးရ အတတ္က္ အခခင္း  အလမ္း မာ် -  
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• ပြာေးရ  လယ္ဗယ္-္ း း င္း   

• ေကလ ၏ဘာသာစကာ  း င္း  ဆညကသ ယ္္ေးးျပာဆကိုပံးိုးျဖင္း   တ္ကိုကရကိုကသ ငၾကာ ေးပ မမအတတ္ကအ ခခင္း  အလမ္း မာ် အပါအဝင္ 

ေကလ ၏လကိုအပခ်ကအ မ် က ဳ မ် က ဳ ။ 

 

 မ်ကမျ မခသိ ို႔မဟ တ္ ေ မခအာရံး ခတြတ္တြ ခ္း မႈရ ိသည္း   အကလ မ်ာ  

 

မက်မျ မငသကို႔မဟိုတ္္ အျမငအာရံးိုခတြညတ္ယ င္း မမရ ကသြ္း   ေကလ တ္စ္ဦ အတတ္ေက္လ ၏လကိုအပခ်ကမာ် ကကို ARD  ေးကားမ္တ္မီ ထြ္း   

တသင္း စဥ္း စာ ရမည္မာွ-  

 

• မက်မျ မငြားျဖငး္  ေအရ အဖတ္သ ငၾကာ းျခင္း း း ငး္   မက်မျ မငြာအသးံိုး းျပဳးျခင္း -  

• မက်မျ မငြာ း င္း   အယ္အူဆခဖ႔းံျဖက ဳ ေးဖား္ေးဆာငမမကြဲ သကိုေ႔သာ အစာ ထကို  တ္တ္္ေးးျမာကမမမာ် ၊ 

သငရကို ြႊနး္ တ္မ္း တ္စခိုလးံိုး ကကိုသငယူ းကးိုငရနလကိုအပသြး္   အျခာ ကတြမ္း ကင်မမမာ် -  

• ေးနရာ း ငး္  ေးနသာ ကရ်န္ေးလ ကင်္း  ေးပ မမ း င္း   ေးန္ြ႔လာ် တသာ လာမမ သငၾကာ ပကို႔ချ်ခင္း -  

• လမူမေးပါင္း သင္း ဆက္ေံးရ  တ္တ္္တြမ္း မမမာ် -  

• အသက္ေးခမ ဝမ္း ေးကာ်င္း အလိုပအကကိုင္ စမီးံျခင္း -  

• အကအူြေီးပ သြ္း   နြ္း ပြာ၊ မက်ြကအာရံးိုေးၾကာဆကိုငရာ ကကရကယ္ာမာ် အပါအဝင္-  

• အမးီ အခကိုကင္း သြး္   ဘဝရပတည္မမ တ္တ္္တြမ္း းျခငး္ မာ် -  

• အပန္း ေးးျဖ း င္း  အနာ ယ္းူျခင္း -  

• ကကိုယ္္း  ဘာသာဆးံိုး းျဖတ္္ကိုင္း းျခာ  းကးိုန္ငြမ္း - း း င္း   

• အာရံးိုခထံကေးရာက္းံိုလးံိုခစမ္း ။  

 

ေ ပိဳေမူဆိ ခြာ အးစ စပ္အးဆာင္ခြကမႈ စမံီခက်မာ်  

 

 ARDေးကား္မတ္ကီ အျပဳအမမတ္ကို တ္ကမမစမီခံက်တ စရပသက ို႔မဟိုတ္္ behavioral intervention plan (BIP)  မ ာသင္း  ေကလ  

အတတ္ကသ င္း  ေးလာ်း္သည္ဟိုဆးံိုး းျဖတ္လွ င် သင္း  ေကလ ၏ IEP ပါတ္စြကတ္တ စ္ကိုင္း ေအနျဖင္း   စမီခံက္်ကိုထြ္း  တသင္း ရမြ္းျဖစသလကို 

သင္း  ေကလ အာ သငၾကာ ေးပ ေးနသြ္း   တ္ာဝနရ ွကဆရာတ္ကိုင္း ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္။ 

 

 ရက ိို ထာ သည္း   အးကာ်ခ္း စာသခ္း း စ္ ဝန္အးဆာခမႈမ်ာ  

 

သင္း  ေကလ မ ာ ESY ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ အရည္အခင်း္ းျပြ္း  မမီမရ ကမရ ကကကို ARD ေးကား္မတ္မီ ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ရမြ။္  

သင္း  ေကလ က ESY ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္ကအ ရည္အခင်္း းျပြ္း  မ ီးကးိုငသည္မာွ အကယ္္၍ - သငး္  ေကလ ၏လကရ ွက IEP 

တတ္ေငအရ ၾက ီသြး္   တ္စခို ထက္ကိုေးသာကကစၥရပမ်ာ ကကိုေးးျဖရ င္း ထာ သြ္၊ သင္း  ေကလ ကကိုးျပသျပီ းျဖစသြ္၊သကို႔မဟိုတ္္ 

းျပသရနအက် က ဳ  သင္း  ေအၾကာငး္ သင္း  ေးမ ာ်း္ မ န္း ထာ သြ္၊ ဆေီးလာ်း္သြး္  အခ် ကန အတ္ကိုငး္ အတ္ာတ္စခိုအတတ္ငး္  

နဂကိုအတ္ကိုင္း းျပနမျ ဖစ္း းကးိုငသြ္း   းျပင္း ထန္ေးသာသကို႔မဟိုတ္ၾ က ီမာ ေးသာ ဆိုတ္ယ ိုတ္မမ။  

းျပငး္ ထန္ေးသာသကို႔မဟိုတ္ၾ က ီမာ ေးသာ ဆိုတ္ယ ိုတ္မမအသးံိုး အ မန္း  ဆကိုသည္မာွ ESY ဝန္ေးဆာငမမမာ် မရ ကသြ္း  အခကိုညကတ င္ 

ေအရ ၾက ီသြး္   တ္စခိုထက္ကိုေးသာ တ္တ္္တြမ္း မမမာ် တ္တ္္ေးးျမာက္း းကးိုန္ငြမ္း  မရ ကခြဲ ၊ ရ ကလကမ္း  မည္မဟိုတ္္း း ငး္  သကို႔မဟိုတ္္ 

မရ ကနကိုင္းျခငး္ းျဖစသြ။္ 

 

သင္း  ေကလ ၏မ ာ ESY ဝန္ေးဆာငမမမာ် လကိုအပ္ေးၾကာင္း  ARD ေးကား္မတ္ကီဆးံိုး းျဖတ္လွ င်္ IEP  

ရ ကမည္သြ္း  ရည္မွန္း ခက္်း း ငး္  ေးမ ာ်း္ မ န္း ခက်မာ် ကကို ESY ဝန္ေးဆာငမမအတတ္င္း ေးဖား္ေးဆာစ္ငသာ မည္္ကို IEP 

ကသတ္မွတ္္ေးဖား္ထိုတ္ရမြ္။ သင္း  ေကလ ၏  ARD  ေးကား္မတ္ ီး စြဥအစြ္း ေအဝ ၌ ESY  

ဝန္ေးဆာငမမမာ် ေအၾကာင္း ေးတဆ ေးး ခးး ရန္ သင္း  ေးကာ်င္း ကအဆကိုမျပဳလ င်္ သင္း  ေကလ ၏ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ ESY 

ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္ကအ ရည္အခင်္း းျပြ္း  မမီမကကိုေးတဆ ေးး ခးး ရနသင္ေးတ္ာငး္ ခ ံးကးိုငသြ္။ ESY 

ဝန္ေးဆာငမမမာ်  း င္း  ဆကြပ္ေးသာအခက်အ လက္ကိုဤလင္း  တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ္။   

http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_  

http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities/
http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities/
http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities/
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and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities/. 

 

အးနရာခထ်ာ မႈ 

 

 IDEAသတ္မွတ္ခက်အ ရ မသန္နြမ္း ေကလ တ္စ္ဦ ကကို ကန္႔သတ္ခက်အ နြ္း ဆးံိုး ရ ကသြ္း   ပတ္္ဝနး္ ကစ်္ငတင္ ပြာသငၾကာ ေးပ ရမြ။္ 

ဆကိုလကိုသည္မွာ သင္း  ေးတ္ား္မမအတ္ကိုင္း အတ္ာအခစမ္း ကိုနအထက သင္း  ေကလ ကကို သာမေနလ္ မာ် နြး္ တ္ ူ

ပြာသငၾကာ ေးပ ရမြး္ျဖစသြ။္  သင္း  ေကလ မသန္နြမ္း းျဖစ္းျခင္း းျပင္း ထနမမမ ာ 

းျဖြ္း  ခစကအ ကအူြမီာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမာ် းျဖငး္   ပံးိုမ နြာသငခန္း တတ္င္ ေးကန်ပ္ေးလာည္ကဖယ္အ ထက 

ပြာသငၾကာ ေးပ မမမရ းကးိုင္ေးလာက္ကိုးျပင္း ထနလွင်္ ပံးိုမ နြာသငခနး္ မ သင္း   ေကလ အာ ဖယ္ရ ွာ တသာ နကိုငါ္သြ။္ 

 

းျဖြ္း  ခစကအ ကအူြမီာ်  း ငး္  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ဆကိုသည္မွာ ပံးိုမ နြာသငခနး္ မာ် ၊အျခာ ပြာေးရ ဆကြပသြး္   ပတ္္ဝန္း ကင်မာ် ၊ 

အပကိုသငရကို ညြနး္ တ္မ္း း း ငး္  ပြာေးရ မဟိုတ္သ ြ္း   ပတ္္ဝန္း ကင်မာ် တ္ကို႔တတ္င္ ပံ ပကို ထာ သြ္း   အကအူြမီာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမာ်  း င္း   

အျခာ ေအထာကအ ပံ မာ် းျဖစ္းျပီ  သင္း  ေးတ္ား္မမအတ္ကိုငး္ အတ္ာအခစမ္း ကိုနအထကမသန္နြမ္း ေကလ ကကို သာမေနလ္ မာ် နြး္ တ္ ူ

ပြာသငၾကာ ေးပ  းကးိုငရနး္ျဖစသြ။္ 

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ လိုပငန္း စဥရ ွက အဓကကပငမအစကတ္အ ပကိုင္း တ္စရစ္ပတင္ ေကလ ၏ IEP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ေးဆာင္ေးရ အတတ္က္ 

သင္း  ေးလာ်း္ေးသာပြာေးရ ဆကိုငရာ ေးနရာခထ်ာ မမကကိုဆးံိုး းျဖတ္း္ျခင္း ပါဝငသြ္။ ေးနရာခထ်ာ မမဆကိုသည္မွာ 

ကာလတ္ကိုအတတ္င္း သကသာ းျခာ နာ မမမရ ကေးသား္လြ္း အခ် ကန ၾကားျမင္း  သြ္း း င္း  းျခာ နာ မမၾက ီၾက ီမာ မာ ရ ကသြ္း   

အတ္န္း ေးနရာခထ်ာ ေးရ  ေးန္ြ ခယ်္ြရာမာ်  ကကိုရညည္ညန္း သြ္) ဥပမာ- ပံးိုမ နြာသငခန္း မာ် ၊ အထ ူးျပဳအခန္း မာ် ၊ 

အထ ူးျပဳေးကာ်င္း မာ် ၊ အကမတက ိုငရာေးရာက္ သငၾကာ ပကို႔ခမ်မ၊  ေးဆ ရံးိုး း ငး္   အငြတ္ကီ် ဳ ၱဴ ရ င္း မာ် တတ္င္ သငၾကာ းျပသမမမာ် (ကကို 

မသန္နြမ္း ေကလ မာ် အတတ္က္ ပံ ပကို ထာ ပါသြ္။ ေးနရာခထ်ာ မမသြ္ ဝန္ေးဆာငမမေးပ အပနြ္း  ေးနရာအတ္ည္တကသ်ကို႔မဟိုတ္္ 

သတ္မွတ္္ာ သြ္း   ြိုပ္ကိုင္း ဆကိုငရာတ္ြ္ေးနရာကကိုရည္ညႊန္း းျခင္း မဟိုတ္္ါ။ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ ေကလ ၏ IEP ေးပၚေအးျချပဳ၍ 

ပြာေးရ ဆကိုငရာေးနရာခထ်ာ မမမာ် ကကို ဆးံိုး းျဖတ္္ါသြ္။ 

 

 ARDအးကားမ္တ ီဆးံ း း ဖတြက္် 

 

 IEPပါအဓကကေအၾကာင္း အရာမာ် သတ္မွတ္ခက္်း း င္း  ပတ္သ က္၍ ARD ေးကား္မတ္၏ီဆးံိုး းျဖတ္တ စရပ္က ို းျဖစ္း းကးိုငလွင်္ 

ေးကား္မတ္ဝီင္ း း စ္ဦ  း စဖကြလးံိုး ၏ေသဘာတ္ြူခီက္်းျဖငး္  ခမ် တ္ရပါမြ္။  ၎ း စ္ဦ  း စဖေကသ ဘာတ္ူြခီက္်ကို အမာ် ဆ ၵ 

ဟိုေးခၚပါသြ္။ ARD  ေးကား္မတ္သီြ္ အမာ် ဆ ၵကကိုေးရ  ႐မးျပီ လိုပ္ေးဆာငသငး္  ေးသား္လြ္း  အဆးံိုး တတ္င္ေးတ္ာ  FAPE 

ရရ ကေးရ အလကို႔င ာသင္း   ေကလ လကိုအပသြ္း   ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို IEP တတ္င္း ပါဝင္ေးရ မျဖေစမနလိုပ္ေးဆာငရမည္မွာ ေးကာ်င္း ၏ 

တ္ာဝနသားျဖစါ္သြ္။  အမာ် မြဲဆ ၵကကိုေအးျခခးံျပီ  ARD ေးကား္မတ္ဆီးံိုး းျဖတ္ခက်ခမ် တ္သ ည္မွာမသင္း  ေးလာ်း္ေးပ။ 

 

သင ္ARD

ေးက္းာမတ္၏ီဆးံိုး းျဖတ္္ကိုေသဘာမတ္ြူလီ င်သင္း း င္း  ေးကာ်င္း တ္ကို႔ း စ္ဦ  း စဖကတ စနြ္း နြ္း းျဖင္း  ေသဘာတ္ြူထီာ မမမရ ကပါက 

ေးကာ်င္း ခဖင္း  ရက္ 10 ရက္ေကမကာ်း္သြ္း  အခ် ကန အတတ္င္း  ေးကားမ္တ္းီျပနလည္ြဥ္း စာ မမကကိုရရ ကရန္ သင္း  အာ  

တ္စခိုတ္ြ္း ေးသာအခခင္း  ေအရ ကကိုကမ္း လ မ္း ထာ ပါသြ္။  

ေးကာ်င္း တလႊတ္္ေးပ ရန္း း င္း  ေးစ စပရနမ္္း လ မ္း ခက္်ကိုသငလကခလံ င်္ ARD  ေးကား္မတ္သီြ္ 

း း စ္ဦ  း စဘေကသ ဘာတ္ြူထီာ သြ္း  အခ် ကန္း း င္း  ေးနရာတ္ကို႔၌ ေးစ စပ္ေးရ အစြ္း ေအဝ တ္စရပ္က ို စစီဥရမြ္။ သကိုေ႔သား္ 

သင္း  ေကလ ၏ေးကာ်င္း ဝငး္ တတ္င္း ၌ရ ကေးနျခငး္ မ ာ သငး္  ေကလ  း င္း  အျခာ ေကလ မာ် အတတ္က္ ကကိုယ္္ာယ္ပကိုငး္ ဆကိုငရာထကခကိုကမမ 

အ း ရာယ္ရ ွကေးနလ င်း္ျဖစ္ေးစ ေးကာ်ငး္ ထိုတ္္ယ္္း းကးိုငသြ္း   းျပစမမတ္စခိုကကိုသင္း  ေကလ ကက် ဳ ၱဴ တလနလွင်သက ို႔မဟိုတ္္ စြ္း ကမ္း  

ခက်အ ရအျခာ ပြာေးရ အစအီစဥသက ိုေ႔းျပာင္း ေးန္ြေ႔စ းကးိုငသြ္း   းျပစမမတ္စခိုကကို က် ၱဴ တလနလွင်္းျဖစ္ေးစ ရ ကသြ္း  အခါ ARD 

ေးကား္မတ္ ီ၏ဆးံိုး းျဖတ္ခက်မာ် ကကိုသေငသဘာမတ္ြူသီည္္ငလွင်္ ARD ေးကား္မတ္ေီအနျဖငး္   ေးကာ်င္း လႊတ္္ေးပ စရာမလကိုပါ။ 

 

http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities/
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ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း ငး္   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္
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ေးကာ်ငး္ လႊတ္္ေးပ မမအတတ္င္း ၊ ေးကား္မတ္ဝီငမာ် သြ္ အျခာ ေးန္ြ ခယ်္ြရာမာ် ကကိုထြ္း  တသင္း ရမြ္၊ အပကိုေးဆာငး္ အခက်အ  

လကမာ် ကကိုစိုေးဆာင္း ရမြ္၊ ေးနာက္ပမတွ္တ မ္း တ္ငမမမာ် ကကိုၾကကတဳ္င္းျပငင္ရမြ္၊း း င္း  /သကို႔မဟိုတ္္ 

း း စ္ဦ  း စဘေကသ ဘာတ္ြူမီမရ ကေးရ  ARD ေးက္းာမတ္ကီကိုအကအူြေီးပ သမူာ် ထမံ  အပကိုေးဆာင္း ရင္း းျမစမာ် ကကို ရယ္ရူမြ္။ 

ေသဘာမတ္ြူခီက်မွာ ခခင္း  းျပဳခက်လ ကိုအပသြ္း   ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကနဦ ေးထာက္ံ  ေးပ မမ း င္း  မပတ္သ ကလွ င် ္ARD ေးက္းာမတ္ ီ

ကတ္စဖနအစြ္း ေအဝ ထကိုင္ေးသားလ္ြ္း သင္း  ေသဘာမတ္ြူခီက်မွာဆကရ ွကေးနပါက သင္း  ေကလ အတတ္ကသ င္း  ေးတ္ား္သည္ဟို 

ေးကာ်ငး္ မ ဆးံိုး းျဖတ္သ ြ္း   IEP  တ္စရပ္က ိုေးကာ်င္း မ ေအကာငအထြ္ေးဖား္ေးဆာငရမြ။္ 

 

း း စ္ဦ  း စဘေကသ ဘာတ္ြူမီမမရရ က းကးိုငသြ္း  အခါ ေသဘာမတ္ြူ ီးကးိုငရသြ္း   ေအးျခခအံခက်မာ် ေးဖား္းျပပါစာကကို IEP 

တတ္င္ြ္း  တသငး္ ရမြ္။ သင ္ARD  ေးက္းာမတ္၏ီဆးံိုး းျဖတ္္ကိုေသဘာမတ္ြူလီ င်္ သငး္  ေသဘာမတ္ြူခီက္်ေးဖား္းျပမမကကို 

သင္း  ဘာသာေးရ  းကးိုငသြး္   အခခင္း  ေအရ ကကိုသင္း  ထေံးပ အပာ္ ပါသြ္။ ပကိုတ္ကိုေးတ္ာင္း သြး္  အခ် ကန္ကိုသေငသဘာမတ္ထူာ ပါက IEP 

ေအကာငအထြ္ ေးဖား္ေးဆာငမမမျပဳမ ီၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကို အနြး္ ဆးံိုး ငါ ရကအ တတ္င္း ေးကာ်ငး္ ကသင္း  ထ ံေးပ အပရမြ္။ 

 

 IEPပါလကိုအပသြ္း  ကကစၥရပမ်ာ အာ လးံိုး း း င္း  စပလ် ဥ္း ၍ ေသဘာတ္ြူခီက်မရ းကးိုငသြ္း  ပ်ညက္ကမမမ တ္ပါ  

ေအၾကာင္း းျပခက်မာ် အတတ္က္ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ ေးကာ်ငး္ လႊတ္္ေးပ ရန္ေးန္ြ ခယ်္း္ းကးိုငါ္သြ္။ 

 

 IEPမိတ ၱဴ 

 

 IEPမကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္ကို ေးကာ်င္း ကသင္း  ထသံကို႔ အခမြဲ ေးပ အပရမြ္။ သငအဂၤလကပလက ိုေမးျပာတ္တ္ဘ ြဲသင္း  မကခငဘာသာစကာ မ ာ 

စပကနဘာသာစကာ းျဖစလွင် ္စပကနဘာသားျဖင္း   ဘာသားျပန္ကိုထာ ေးသာ သင္း  ေကလ ၏ IEP မကတ္ ၱဴစာကကိုးျဖစ္ေးစ အသတံသင္း ထာ သြ္း   

ဖကိုင္က ိုးျဖစ္ေးစသင္း  ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္။ သငအဂၤလကပလက ိုေမးျပာတ္တ္ဘ ြဲသင္း  မကခငဘာသာစကာ မ ာ စပကနဘာသာစကာ မဟိုတ္လွ င်္ 

သင္း  မကခငဘာသားျဖင္း   ဘာသားျပန္က ိုထာ ေးသာ သင္း  ေကလ ၏ IEP မကတ္ ၱဴစာကကိုးျဖစ္ေးစ အသတံသင္း ထာ သြ္း   

ဖကိုင္က ိုးျဖစ္ေးစသင္း  ထသံကိုေ႔ ပ အပရန္ ေးကာ်င္း က စကတ္ရင္း ေးစတ္နာမ န္းျဖငး္   အာ ထိုတ္မမးျပဳလိုပရမြ္။  

သငအဂၤလကပလက ိုေမးျပာတ္တ္ဘ ြဲသင္း  မကခငဘာသာစကာ မ ာ ေအရ တလတ္္းျဖစလွင် ္သင္း  မကခငဘာသာစကာ းျဖငး္   း းမတ္္း း င္း   

သကို႔မဟိုတ္အ ျ ခာ ပံးိုစ ံး င္း   ဘာသားျပန္က ိုထာ ေးသာ သင္း  ေကလ ၏ IEP ေးကာ်င္း ကမျဖေစမေနပ အပရန္ 

ေးကာ်ငး္ ကစတ္င္ေးဆာန္ငရကရမြ္။ ေးရ သာ ထာ သြ္း  ဘာသားျပန္က ိုမမဆကိုသည္မွာ သင္း  ေကလ ၏ IEP ကကို 

စားျဖငး္  ေးရ သာ းျပန္က ိုထာ းျခငး္ းျဖစသြ။္ အစြ္း ေအဝ ကကို စကာ းျပနတစ္ဦ သကို႔မဟိုတ္္ ဘာသားျပန္က ိုမမးျဖငး္   

သင္း  အာ ေအထာကအ ပံ ေးပ ထာ ပါက သင္း  ေကလ ၏ IEP ကကို မတ္တ ကိုကဘ ာသားျပန္က ိုထာ းျပီ  အသတံသင္း ထာ ေသန္ြ႔ ARD ေးကား္မ 

တ္အီစြ္း ေအဝ ေအၾကာင္း  အသတံသင္း ထာ သြ္း  ဖကိုင္က ိုေးကာ်င္း ကသင္း  ထသံကို႔ ေးပ အပ္း းကးိုငသြ။္ 

 

တစ္ဥ ီခခ္်း အေး ခ ပိဳ ပညာအးရ  ေစေီစဥေိ ိုး ပန္လည္သံး း သပြ်က္ 

 

သင္း  ေကလ ၏ IEP ကကိုးျပနလည္သံးိုး သပရန္း း င္း   း း စြဥရည္မွန္း ခက်မာ် ကကိုရယ္ ူးကးိုငမမရ ကမရ ကကကိုဆးံိုး းျဖတ္ရန္ ARD ေးက္းာမတ္သီြ္ 

အနြ္း ဆးံိုး တ္စ္း း စတ စၾကကမအစြ္း ေအဝ းျပဳလိုပရမြ္။ သင္း  ေကလ ၏ IEP ကကိုသင္း  ေးတ္ား္သလကို း း စြဥ္းျပနလည္ြီစစရန္ ARD 

ေးက္းာမတ္သီည္မၾကာခေဏ္တတ္႔ဆးံိုး းကးိုင္းျပီ  ေးအာက္ါတ္ကို႔ကကိုေးဆာန္ငရကရနး္ျဖစသြ္-  

 

• ေအေတထတထသငရကို ြႊန္း တ္မ္း ရ က း း စြဥရည္မွန္း ခက်မာ် ကကိုေးရ  ႐မ၍ ေးမ ာ်း္မ န္း ထာ သြ္း  တ္ကို တ္ကခက်မရ ကမမအာ  ေးးျဖရ င္း ရန္-  

• းျပနလည္အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမတ္စခိုခို၏ ရလေမာ် ကကို ကကိုစ္ငတယ္ရန္-  

• မကဘထမံ သကို႔မဟိုတ္္ မကဘထသံကိုေ႔ပ အပသြ္း   ေကလ  း င္း  ဆကြပ္ေးသာအခက်အ လက္ကို ၾကြ္း  ႐မရန-္  

• ေကလ ၏သကရ ကထာ သြ္း  လကိုအပခ်ကမာ် ကကို းျဖြ္း  ဆ ီေးပ ရန-္ သကို႔မဟိုတ္္ 

• အျခာ ကကစၥရပမာ် ကကိုေးဆာန္ငရကရ နတက ို႔ျဖစသြ္။ 

 

သင္း  ေကလ  း ငး္  ပတ္သ က္ေးသာ ပြာေးရ ဆကိုငရာစကို ရကမမမမာ် ကကို ေးတဆ ေးး ခးး ရန္ ARD ေးက္းာမတ္အီစြ္း ေအဝ တ္စရပ္က ို 

သင္ေးတ္ာငး္ ခ ံးကးိုငသြ။္ အစြး္ ေအဝ းျပဳလိုပရ နသငး္  ေးတ္ာငး္ ခမံမကကိုေးကာ်င္း ကလကိုက္ေးလာ်ေးပ  းကးိုငသလကို 

အစြ္း ေအဝ းျပဳလိုပရန္ းျငင္း ဆကိုရသြး္  ေးကာ်င္း ၏ ရ ငး္ းျပခက်အ သကေးပ စာကကို ေးကာ်ငး္ ခဖင္း  ရကငါ ရကအ တတ္ငး္ သငး္  ထသံကို႔ 



ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း င္း   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္
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ေးပ အပ္း းကးိုငသြ။္ သငအဂၤလကပလက ိုေမးျပာတ္တ္္ါက သင္း  မကခငဘာသာစကာ းျဖငး္   အသကေးပ စာေးပ ပကို႔ျခင္း မ ာ 

အတလယ္တ ကးူျဖစ္း းကးိုငလွင် ္အသကေးပ စာကကို သင္း  မကခငဘာသာစကာ းျဖင္း   ေးကာ်ငး္ ကစမီေံးပ အပရမြ္။ သင္၏မကခငဘာသာစကာ မ ာ 

ေအရ တလတ္ြကာ းျဖစလွင် ္သငအ္သကေးပ စာကကိုေးသခာ်နာ လြ္ေးစရန္ ယ္င္း ကကို း းမတ္္းျဖင္း  ေးသားလ္ြ္း ေးကာငး္  

အျခာ ပံးိုစးံျဖငး္  ေးသား္လြး္ ေးကာငး္  မျဖေစမန ဘာသားျပန္က ိုထာ ရန္ လကိုအပသြ္း  အဆင္း  ကကို ေးကာ်င္း မ လိုပ္ေးဆာငရမြ္။ 

 

 ARDေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ ကကို မျပဳလိုပဘြဲ IEP တတ္ေငအးျပာင္း အလြဲလိုပရန္ သင္း း င္း  ေးကာ်ငး္ တ္ကို႔က 

ေသဘာတ္ေူးကာငး္ တ္ြူ ီးကးိုငါ္ သြ္။ သကိုေ႔သား္ အရည္အခင်း္ းျပြ္း  မမီမဆးံိုး းျဖညတ္တ င္ ေအးျပာငး္ အလြဲးျဖစ္းျခင္း ၊ 

ေးနရာခထ်ာ မမတတ္ေငအးျပာငး္ အလြဲးျဖစ္းျခင္း ၊း း င္း   သြိုပး္ျပမမဆးံိုး းျဖတ္ခက်မာ် တ္ကို႔ကကို ARD 

ေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ တတ္င္းျပဳလိုပရမြ္။ ARD ေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ တ္စခိုးျပင၌္ IEP 

တ္စခိုကကိုေအးျပာင္း အလြဲလိုပလက ိုကလွ င် ္ေသဘာတ္ြူထီာ သြ္း   ေအးျပာငး္ အလြဲမာ် ကကိုထငဟပ္ေးစသြး္   

စာန္ြကြာတ္မ္း တ္စြးံိုတ္ရာရ ကထာ ရမြ္။ ေးတ္ာငး္ ခမံမးျပဳလိုပလာပါက ပ ူေးပါင္း ေးဆာန္ငရက္ာ သြ္း   းျပငင္း္ျဖြး္  ခစကခက်မာ်  

ပါေးသာ းျပနလည္သးံိုသပာ္ သြ္း   IEP မကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္ကို ေးကာ်င္း ကသင္း  ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္။ ၎အျပင ္ေးကာ်င္း သြ္ ေကလ ၏ 

 ARDေးကား္မတ္ကီကို ထကိုေအးျပာငး္ အလြဲမာ် ေအၾကာင္း  မျဖေစမနအသကေးပ အပရမြ။္ 

 

း ပန္လည္အကးဲ ဖတသ းံ း သပ္း ခခ္း  

 

သင္း  ေကလ က အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရရ ကးျခင္း ကကိုစတ္ငသြ္း း ငး္   ကာလအပကိုင္း အျခာ အလကိုက္  

းျပနလည္အ ကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမးျပဳလိုပရ နလက ိုအပသြ။္ းျပနလည္အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း အတတ္က္ သင္း  ထမံ ခခင္း  းျပဳခက်ရယ္ရူန္ 

ေးကာ်ငး္ ေအနျဖင္း   က် က ဳ ေးၾကာင္း ဆေီးလာ်း္သြး္   အာ ထိုတ္မမမာ် ကကို းျပဳလိုပရမြ္။  ေးကာ်င္း ေအနျဖင္း   

က် က ဳ ေးၾကာင္း ဆေီးလာ်း္သြ္း   အာ ထိုတ္မမမာ် ကကို  းျပဳလိုပ္ေးသား္လြ္း  သင္ိုန္႔ျပနရန္ည်က္ကလွ င် ္သင္း  ခခင္း  းျပဳခက်မပါဘြဲ  

းျပနလည္အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း ကကိုေးကာ်င္း  ကျပဳလိုပ္ း းကးိုငသြ။္ 

သင္း  ေကလ အာ းျပနလည္အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္ေးရ အတတ္ကသ င္ခခင္း  းျပဳခေ်ကမပ လ င်္ ခခင္း  းျပဳခက်မပါဘြဲ  းျပနလည္အကြဲးျဖတ္မမ လိုပရန္ 

ေးကာ်ငး္ ေအနျဖင္း   ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကိုးျဖစ္ေးစဥေပေ း င္း  ေးဆာန္ငရကရသြ္း  ၾကာ နာမမ ကကိုးျဖစ္ေးစ 

ေးတ္ာငး္ ခ ံးကးိုင္ေးသား္လြ္း  ယ္င္း မ ာ မျဖေစမနလိုပရမည္မဟိုတ္္ါ။  းျပနလည္အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း အတတ္က္ 

သင္ခခင္း  းျပဳခက္်ေးပ ရန္းျငငး္ ဆနမမကကို ေးကာ်င္း  ကလကမခဘံြဲ ဆကလ ကအ ကြဲးျဖတ္မမမျပဳလိုပလွ်ငလြ္း  သင္း  ေကလ ကကိုအကြဲးျဖတ္ရန္ 

ေးကာ်ငး္ ၏တ္ာဝန္ဝတ္ ရာ ကကိုးျဖစ္ေးစ ၎၏ေးကာ်င္း ရ ာေးခဖမမတ္ာဝန္ကိုးျဖစ္ေးစ ေးကာ်ငး္ မ ခကးး်းဳ ေးဖာကရာေမရာက္ါ။ 

 

 းျပနလည္အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း တ္စရပမာွ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း း း င္း   ဆငတူပါသြ္။ 

သင္း  ေကလ မ ာမသန္နြမ္း ရ ကေးၾကာင္း း း ငး္   

အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုသင္း  ေကလ ကဆကလ ကလ ကိုအပမမရ ကမရ ကကကိုဆးံိုး းျဖတ္ရန္ းျပနလည္အ ကြဲးျဖတ္သ းံိုး  

သပခ်ကမွာလးံိုေးလာကသ ြ္း    နာ လညည္လယ္မမရ ကးျပီ အျပြ္း  အစးံိုးျဖစရမြ္။ သင္း း င္း  ေးကာ်ငး္ တ္ကို႔ကတ္စနြ္း နြ္း းျဖငး္  ေသဘာ 

တ္ြူမီမမရရ ကလ င်္ သင္း  ေကလ ၏လကိုအပခ်ကအ ာ  းျပနလည္အကြဲးျဖတ္မမတ္စရပ္က ို အနြ္း ဆးံိုး  သးံိုး း း စတ စၾကကမ္းျပဳလိုပရမြ္။ 

သင္း း င္း  ေးကာ်ငး္ တ္ကို႔ကေသဘာတ္ြူမီမမရရ ကလ င်္ တ္စ္း း စအ တတ္င္း တ္စၾကကမက္မပကိုေးသာ းျပနလည္အကြဲးျဖတ္မမတ္စရပ္က ို းျပဳလိုပရမြ္။ 

 

ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမ၏တ္စြကတ္တ စ္ကိုင္း ေအနျဖင္း  း း င္း   သင္း  ေးတ္ား္ပါက IDEA ေးအာကရ ွက ေကလ တ္စ္ဦ အာ  

းျပနလည္အကြဲးျဖတ္မမတ္စခိုခို၏ တ္စြကတ္တ စ္ကိုင္း ေအနျဖင္း   တ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်က္ေးရ  ေးေတ္ာကကိုးျပနလည္ြီစစမမတ္စရပ္ (REED) 

ကကိုးျပဳလိုပရမြ္။ တ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်က္ေးရ  ေးေတ္ာကကိုးျပနလည္ြီစစရန္ 

ေးကာ်ငး္ ကသင္း  ထမံ ခခင္း  းျပဳခက်ရယ္စူရာမလကိုအပါ္။ REED  ကကိုသငအပါအဝင္ ARD ေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ ၌ 

းျပဳလိုပရမြ္းျဖစ္ေးသား္လြး္  အစြ္း ေအဝ တတ္င္း ၌ းျပဳလိုပြရာမလကိုပါ။ 

အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမသကို႔မဟိုတ္္းျပနလည္အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမအတ္ကိုင္း အတ္ာကကိုဆးံိုး းျဖတ္ရ နသင္ေးပ အပသြ္း  အခက်အ လကအ ပါအဝင္ 

သင္း  ေကလ  း င္း  ပတ္သ ကသ ြ္း  တ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်က္ေးရ  ေးေတ္ာကကိုေးကား္မတ္ဝီငမာ် ကျပနလည္ြီစစရမြ္။ 
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မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္

ဧျပီ2016  

 

သင္း  ေကလ မ ာအထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုရရ ကးျပီ ေးသာသးူျဖစလ်င်္ သင္း  ေကလ ၏ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း   ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် တတ္ငအပကိုေးဆာင္း သကို႔မဟိုတ္္းျပငင္ခက်မာ် းျပဳလိုပရ နလက ိုမလကိုကကိုဆးံိုး းျဖတ္ရန္ လကိုအပသြ္း   

-အကယ္္၍ရ ကလ င်္ -အပကိုေးဆာင္း အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပမမနြ္း လမ္း ကကို ARD ေးကား္မတ္ကီဆံို းျဖညတ္သ ာ မြ္။  

 

သင္း  ေကလ သြ္ အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အာ ဆကလ ကလ ကိုအပ္ေးၾကာင္း ရ ကမရ ကကကိုဆးံိုး းျဖတ္ရန္ 

အပကိုေးဆာင္း အကြဲးျဖတ္မမ မ ာမလကိုအပဟ ို ARD ေးကား္မတ္ကီဆးံိုး းျဖတ္လွ င်္ ထိုးကဆးံိုး းျဖတ္ခမ် တ္ရသြ္း  ေအၾကာင္း ရင္း ကကို 

သင္း  ထသံကို႔ရ င္း းျပရမြ္။ ARD ေးကား္မတ္ ီကအတ္ည္ယူသည္မွာ တ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပခ်က္ေးရ  

ေးေတ္ာမ ာဘာေးၾကာင္း  လးံိုေးလာက္ေးၾကာင္း ရ င္း းျပသြ္း   ေအၾကာင္း ရင္း တ္စရပရငွ္း းျပီ ေးနာက္  

ေးကာ်င္း ကအကြဲးျဖတ္မမလိုပရ နသေငမတ္ာင္း ဆကိုပါကသတ္မွတ္္ာ သြ္း   းျပနလည္အ ကြဲးျဖတ္မမကကိုလိုပ္ေးဆာငရန္ အကြဲးျဖတ္မမအသစတစရက္ကို 

ေးကာ်င္း မ လိုပ္ေးဆာငြရာမလကိုပါ။ 

 

သ ီး ခာ  ပညာအးရ ဆိ ခြာ ေကးဲ ဖတမႈ 

 

ေးကာ်င္း မ းျပဳလိုပမြ္း   းျပနလည္အကြဲးျဖတ္္ေးရ ကကိုသေငသဘာမတ္လူ ်င္ သ ီးျခာ  ပြာေးရ ဆကိုငရာ အကြဲးျဖတ္မမindependent  

educational evaluation (IEE)ကကိုေးကာ်င္း ၏ကိုန္ခ်မံမးျဖင္း   သင္ေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုငသြ္။  ေးကာ်င္း သြ္ IEE 

ရယ္ ူးကးိုငသြ္း  ေးနရာ း ငး္  ဆကြပ္ ေးသာအခက်အ လက္ကိုသင္း  ထသံကိုေ႔ပ အပရမြ္းျဖစသလကို  IEE ရယ္ေူးရ အတတ္က္ 

ေးကာ်င္း ၏စမံာ် ပါမကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္ကို လြ္း ေးပ အပရမြ္။ IEE သြ္ေးကာ်င္း ၏စမံာ် ကကိုးျပြ္း  မရီမြ္။ 

သင ္IEE တ္စရပ္က ိုေးတ္ာင္း ခလံ င်္ IEE အတတ္က္ေးကာ်င္း ကကိုန္ခ်ရံမည္သကို႔မဟိုတ္္ 

၎၏အကြဲးျဖတ္မမမ ာသင္း  ေးတ္ား္ေးၾကာင္း းျပသရန္ 

ဥေပေ း င္း  အြလီိုပ္ေးဆာငရသြး္  ၾကာ နာမမတ္စရပ္က ိုေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုငသြ္။  ေးကာ်င္း ကအကြဲးျဖတ္မမတ္စၾကကမ္းျပဳလိုပတက ိုင္း  

အမာ် းျပည္သူ ၏စရကတ္္းျဖင္း   IEE တ္စရပ္က ိုသာ သငခစံာ ခခင္း  ရ ကသြ္။  ေးကာ်င္း က ၾကာ နာမမတ္စရပ္ေးတ္ာင္း ခ၍ံ 

ၾကာ နာမမအရာရ ကက ေးကာ်င္း  ၏အကြဲးျဖတ္မမမ ာသင္း  ေးလာ်း္ေးၾကာင္း ဆးံိုး းျဖတ္လွ င်္ IEE 

တ္စရပ္က ိုသင္ေးတ္ာင္း ခခံခင္း  ရ ကဆြဲးျဖစ္ေးသား္လြ္း  ေးကာ်င္း ကကိုန္ခ်မံည္မဟိုတ္္ါ။  ေးကာ်င္း က IEE 

အတတ္က္ိုန္ခ်သံည္ရ ွကေးစမရ ကေးစမည္သိုးက႔ပင္းျဖစ္ေးစကာမ ူေးကာ်င္း ၏စမံာ်  း င္း  းျပြ္း  မေီးသာ IEE တ္စရပ္ံမ ရရ ကသြ္း   

အခက်အ လကမာ် ကကို FAPE ေးထာက္ံ  မမ း င္း  စပလ် ဥ္း ၍ ARD  ေးကား္မတ္ကီ ထြ္း  တသင္း စဥ္း စာ ရမြ္။ 

 

ဝန္အးဆာခမႈမ်ာ ေတတက္ ခခခ္း  း ပိဳခက္်အးပ မႈကိ  ပယ္ဖက္်း ခခ္း  

 

ကနဦ  အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္ည္ကခင္း  းျပဳခက္်ေးပ ရန္ သင္း  တတ္ငအာဏ္ာလးံိုး ဝရ ကသလကို 

ဝန္ေးဆာငမမမာ်  အတတ္က ္ေးပ ထာ သြ္း  သင္း  ခခင္း  းျပဳခက္်ကို ပယ္ဖက်ရ နလြ္း သင္း  တတ္ငအာဏ္ာရ ကပါသြ္။ ခခင္း  းျပဳခက္်ယ္ဖက်မမကကို 

သငစ္ားျဖငး္   ေးရ သာ ရမြ္။ သင္း  ပယ္ဖက်ခက္်ကိုေးကာ်င္း မ လကခရံရ ကသြ္း း င္း   သင္း  ဆးံိုး းျဖတ္ခက္်ကို 

ေးကာ်ငး္ ေကလ စာ ရပါမြ္။ သကိုေ႔သား္ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ေးပ အပ္းျခင္း ကကို မရပနာ မ ီဝန္ေးဆာငမမရပနာ တသာ မြ္း  ေအၾကာင္း  

ၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကို ေးကာ်င္း ကသင္း  ထသံကို႔  ေးပ အပရမြ္။  ေးကာ်ငး္ ကဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို 

ရပနာ ရမြ္းျဖစ္ေးသား္လြ္း  အလင် ္သင္း  ေကလ ၏ ယ္ခငအထ ူးျပဳပြာ ေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရ က 

လႊးြဲေးးျပာင္း ရည္ညႊန္း မမတ္စခိုခိုကကိုဖယ္ရ ွာ ရန္ သင္း  ေကလ ၏ ပြာေးရ မ တ္တ မ္း မာ် အာ းျပငင္္ းျဖြ္း  ခစကမမ 

ေးကာ်ငး္ ကလိုပြရာမလကိုပါ။  

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ဆကလ က္ံ  ပကို ရနအတတ္က္ သင္း  ခခင္း  းျပဳခက္်ကိုသငယ္္ဖက်လ ကိုက္ါက သင္း  ေကလ ကကို 

ေအေတထတထပြာေးရ  ေးကာ်င္း သာ တ္စ္ဦ အျဖစ္ ထြ္း  တသင္း သတ္မွညတ္သ ာ မြ္းျဖစ္းျပီ  IDEA 

ေးအာကရ ွကအကာအတကယ္္ေးပ မမတ္စခိုခိုကကို ခစံာ ခခင္း  မရ ကေးတ္ာ ပါ။ ထကို႔အျပင္ 

ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္ကသ င္း  ခခင္း  းျပဳခက္်ကိုပယ္ဖက်လ ကိုက္ါက   သင္း  ဆးံိုး းျဖတ္ခက္်ကို အကြဲစမ္း ရန္  ေးကာ်င္း ေအနျဖင္း   

ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကိုးျဖစ္ေးစဥေပေ း င္း  ေးဆာန္ငရကရသြ္း  ၾကာ နာမမကကိုးျဖစ္ေးစမ ေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုငါ္။ 



ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း င္း   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္

ဧျပီ2016  

စာမ်ကး္ း 
းာ 25 

 

 

ေထက န္း အးကာ်ခ္း း ပီ ဆးံ း း ခခ္း  

 

တ္ကၥကြ္းျပည္နယ္ရ ွက အစကို ရပြာေးရ စနစ္၏ ရည္မွန္း ခက်မာ် အနကတ စခိုမ ာ အထကတ န္း ေးအာငလကမွတ္မရမခင်္း   

ေးကာ်ငး္ သာ အာ လးံိုး က ေးကာ်င္း ဆကတ ကရမြ္းျဖစသြ္။ ပံးိုမ နအထကတ န္း ေးကာ်င္း ေးအာငလကမတ္ွ္းျဖငး္   အထကတ န္း  

ေးကာ်ငး္ းျပီ ဆးံိုး ရန္ ေးကာ်ငး္ သာ မာ် သြ္ သတ္မွတ္္ာ သြ္း   စခံ် ကန ြြံႊန္း မာ်  း င္း  းျပြ္း  မရီမြ္။ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ်  ရရ ကသြ္း  ေကလ တ္စ္ဦ အတတ္က္ ေးကာ်င္း သာ သြ္ အသကသ တ္မွတ္ခက္်ေးၾကာင္း   

ခစံာ ခခင္း  မရ ကေးတ္ာ သျဖငး္   အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ ေးဆာငမမမာ် မ ေကလ ကကိုဖယ္ရ ွာ ရန္းျဖစ္ေးစ 

အထကတ န္း ေးကာ်င္း းျပီ ဆးံိုး ရန္းျဖစ္ေးစျပငင္္ေးပ သြ္း  အခါ ေးကာ်ငး္ သြ္ သတ္မွတ္္ာ သြ္း   

လိုပ္ံးိုး လိုပနြ္း မာ် ကကိုလကိုကနာရမြ္။ ထကို႔အျပင္ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ အထကတ န္း းျပီ ဆးံိုး းျခင္း း း င္း  ဆကြပ္၍ အခ် က ဳ 

ေ႔သာဆးံိုး းျဖတ္ခက်မာ် ခမ် တ္ရာတတ္င္ ေအရ ၾက ီသြ္း   က႑တ္စရပမပွါဝငသြ္။ 

 

 IDEAေးအာညကတ င္၊ အရည္အခင်္း းျပြ္း  မေီးသာသကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြး္  လၾူက ီေးကာ်င္း သာ မ  

ပံးိုမ နအထကတ န္း ေးကာ်ငး္ ေးအာငး္ျမငလက္ မ တ္း္ျဖင္း  ေးကာ်ငး္ မျပီ မခင်္း ေးသား္လြ္း ေးကာငး္  းျပည္နယ္ဥ္ေပေအရ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ အတတ္က္ အသကသ တ္မွတ္ခက်အ ရည္အခင်္း  မျပြ္း  မမီခင်္း  - တ္ကၥည္ကအြင ္အသက ္21 း း စ္းျဖစသြ္ - ေကလ က 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုဆကလ ကရရ ကေးစရမ ြ။္ ေးကာ်င္း စာသင္း း စ္စတငး္ ရ က စကတ ငဘာလ 1 ရက္ေးန႔တတ္င္ အသက ္21 

း း စ္းျပြ္း  သြး္   အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရရ ကသြ္း   သက္းျပြး္  လၾူက ီေးကာ်င္း သာ တ္စ္ဦ သြ္ 

ထကိုေးကာ်င္း စာသင္း း စအကိုနအထက သကို႔မဟိုတ္္  ေအေတထတထပြာေးရ ရ ကေးကာ်ငး္ သာ မာ်  အတတ္ကခမ် တ္္ာ သြ္း   

ခရကဒစသတ္မွတ္ခက်မာ် ၊သငရကို ြႊန္း တ္မ္း စခံကးန် ြြံႊန္း မာ်  း င္း  းျပြး္  မးီျခငး္ းျဖင္း   ပံးိုမ နအထကတ န္း  

ေးအာငလကမွတ္ခ် ီ းျမ င္း  ခသံြး္  အခ် ကန မတ္ကိုငမခင်္း  မည္သည္္အရငလာလာ ေးကာ်ငး္ သာ က ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကိုဆကလ ကခ ံစာ ခခငး္  ရ ကသြ။္ 

 

ပံးိုမ နအထကတ န္း ေးအာငး္ျမင္းျပီ ဆးံိုး တသာ သျဖငး္   

အထ ူးျပဳပြာေးရ မ သင္း  ေကလ သကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြ္း  လၾူက ီေးကာ်ငး္ သာ ၏ ခစံာ ခခင္း  ကကိုအဆးံိုး သတ္သ ြ္း  အခါ းျဖစ္ေးစ 

အထ ူးျပဳပြာေးရ အတတ္က္ အသကသ တ္မွတ္ခက်အ ရည္အခင်္း မျပြ္း  မေီးတ္ာ သြ္း  အခါ းျဖစ္ေးစ ေးကာ်င္း သြ္ 

ဝန္ေးဆာငမမမာ် အဆးံိုး သတ္္ေးၾကာငး္  ၾကကတဳ္ငအသကေးပ စာကကိုသင္း  ထသံကို႔ ေးပ အပရမြ။္ ၎အျပင္၊ ေးကာ်င္း သာ  

သက္းျပြး္  ေးကာ်င္း သာ သကို႔မဟိုေတ္္လ ၏ 

ပြာေးရ ေးအာငး္ျမငမမ း င္း  လက္ေးတတ္႔ကသ်ြး္  ခစမ္း ေးဆာငရည္အ း စခ် ပဳတစရ ပ္ ိုးကလြ္း  သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမထသံကို႔ ေးပ အပရမြ္။  

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရရ ကသြ္း   သက္းျပြ္း  လၾူက ီေးကာ်ငး္ သာ တ္စ္ဦ ကကို 

ေအေတထတထပြာေးရ ရ ကေးကာ်င္း သာ မာ်  အတတ္ကခမ် တ္္ာ သြ္း   

ခရကဒစသတ္မွတ္ခက်မာ် ၊သငရကို ြႊန္း တ္မ္း စခံကးန် ြြံႊန္း မာ်  း င္း  းျပြ္း  မးီျခင္း းျဖင္း   ပံးိုမ နအထကတ န္း  ေးအာငလကမွတ္ရရ က းကးိုငသလကို 

အထကတ န္း ေးကာ်င္း းျပီ ေးးျမာက္း းကးိုငသြ္း  ပြာေးရ အစအီစဥမ်ာ မ ာ) ဥပမာFoundation High School Program  , 

Recommended High School Program, Distinguished Achievement High School Program, သကို႔မဟိုတ္္Minimum High  

School Program( အျပင္ းျပည္နယ္ြာေးမ ဖပြဲကကိုေးအာင္းျမငရနလြ္း လကိုအပသြ္။  

 

 Foundation High School Programသကို႔မဟိုတ္္ Minimum High School Program ေးအာညကတ င္ သတ္မွတ္္ာ သြ္း   းျပည္နယ္ြာ 

ေးမ ဖပြဲေးအာင္းျမငြရာမလကိုဘြဲ ေကလ သကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြ္း  ေးကာ်င္း သာ တ္စ္ဦ ကကိုအထကတ န္း ေးအာင္းျမန္ငခင္း  ေးပ  းကးိုငသလိုးက 

တ္စဘညကတ ငလြ္း  ပံ ပကို ထာ သြ္း   ARD ေးကား္မတ္ဆီးံိုး းျဖတ္သ ည္မာွ အထကတ န္း းျပီ ဆးံိုး ရန္ 

စာေးမ ဖပြဲေးအာငြရာမလကိုအပ္ေးသား္လြ္း  သတ္မွတ္္ာ သြ္း   

းျပည္နယ္ြာေးမ ဖပြဲေမအာငသြး္  ေကလ မာ် သကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြ္း  ေးကာ်င္း သာ သြ္ Recommended High School Program 

သကို႔မဟိုတ္္ Distinguished Achievement High School Program  ေးအာညကတ င္  အထကတ န္း မျပီ ဆးံိုး း းကးိုငါ္။ 
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ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း ငး္   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္
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အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရရ ကသြ္း   သက္းျပြ္း  လၾူက ီေးကာ်ငး္ သာ တ္စ္ဦ သြ္Foundation High School  

 Programသကို႔မဟိုတ္္ Minimum High School Program ေးအာကရ ွက သတ္မွတ္္ာ သြ္း   စခံ် ကန ြြံႊန္း မာ်  း င္း  အြးီျဖစရန္ 

းျပငင္ခ် ကန ညွကထာ သြ္း   ဘာသာရပမ်ာ တ္စခိုသကို႔မဟိုတ္္ တ္စခို း င္း  ထက္ေးအာငး္ျမင္းျခင္း းျဖင္း   

ခမ် တ္္ာ သြ္း  သငရကို ြႊန္း တ္မ္း စခံကးန် ြြံႊန္း မာ် ကကို အထ ူကတြမ္း  ကင်္ကိုင္း းကးိုန္ငြားျပသ းကးိုငမမအျပင္ ခမ် တ္္ာ သြ္း   

အထကတ န္း ေးကာ်င္း းျပီ ဆးံိုး ေးရ အစအီစဥမ်ာ ေးအာကရ ွက ခရကဒစလက ိုအပခ်ကမာ် ကကို အျပီ းျဖြ္း  ဆ ီ းကးိုငး္ျခင္း းျဖင္း   

အထကတ န္း ေးကာ်င္း ေးအာငလကမတ္ွ္ကို ရရ က းကးိုငသလကို အထကတ န္း ေးကာ်င္း းျပီ ဆးံိုး း းကးိုငသြ္။ ၎အျပင္ အထကတ န္း းျပီ ဆးံိုး ရန္ 

စာေးမ ဖပြဲေးအာငြရာမလကိုအပဟ ို ARD  ေးကား္မတ္ဆီးံိုး းျဖတ္ခက်မခထ်ာ လ င်္ ေကလ သကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြ္း   ေးကာ်င္း သာ သြ္ 

သတ္မွတ္္ာ သြ္း   းျပည္နယ္ြာေးမ ဖပြဲကကိုေးအာင္းျမငရမြ။္  ထကိုလိုပ္ံးိုး းျဖင္း   အထကတ န္း းျပီ ဆးံိုး တသာ သြ္း   

ေကလ သကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြ္း  ေးကာ်င္း သာ တ္စ္ဦ သြ္ သသူိုးက႔မဟိုတ္သ ူမ၏ IEP 

ကကိုလြ္း ေးအာငး္ျမန္ငြာေးးျဖဆကိုးျပီ ဆးံိုး ထာ ရမြ္းျဖစသလကို TEA စြ္း မဥ္်း တတ္င္ေးဖား္းျပထာ သြ္း   

ေအးျခေအေနလ ခိုအနက္ အနြ္း ဆးံိုး တ္စခို း င္း  းျပြ္း  မရီမြ။္ 

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမာ် အတတ္က္ အသကသ တ္မွတ္ခက်အ ရည္အခင်း္ ကကိုေကလ ကမျပြး္  မေီးတ္ာ ပါက ထကိုလိုပ္ံးိုး းျဖငး္   

အထကတ န္း းျပီ ဆးံိုး သြ္း  ေကလ သကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြ္း  ေးကာ်ငး္ သာ တ္စ္ဦ ထသံကို႔ 

ပြာေးရ ေးအာငး္ျမငမမ း င္း  လက္ေးတတ္႔ကသ်ြး္  ခစမ္း  ေးဆာငရည္အ း စခ်ပ္ဳ၏တ္စြကတ္တ စ္ကိုင္း အျဖစ္ အကြဲးျဖတ္မမတ္စရပ္က ို 

ေးကာ်င္း ေကပ အပရမြ။္ အထကတ န္း းျပီ ဆးံိုး တသာ ေးသား္လြ္း  အသက္ 22 း း စ္ေးအာက္းျဖစသြး္   

ေကလ သကို႔မဟိုတ္သ က္းျပြ္း  ေးကာ်ငး္ သာ တ္စ္ဦ သြ္ - အခ် က ဳ ေ႔သာေအးျခေအနရပမ်ာ ေးအာညကတ င္ -

ေးကာ်င္း းျပနတက္ေးရာကး္ းကးိုငး္ျပီ  သမူသကို႔မဟိုတ္သ ူအသက္ 22 းျပြး္  မြ္း   ေးကာ်ငး္ စာသင္း း စအကိုနအထက ဝန္ေးဆာငမမမာ် ကကို 

ရရ က းကးိုငါ္သြ။္  အထကတ န္း းျပီ ဆးံိုး တသာ းျပီ ေးနာက္ကိုငး္ ေးကာ်ငး္ းျပနတကရ နသငး္  ေကလ လကိုလာ ပါက ပြာေးရ ဆကိုငရာ 

ဝန္ေးဆာငမမမာ် လကိုအပခ်က္ကို ARD  ေးကား္မတ္ကီဆးံိုး းျဖတ္ရမြ္။ 

 

စည္း ကမး္ လိ ကနာမႈ 

 

စြ္း ကမ္း ခ် က ဳ ေးဖာကမမေးၾကာင္း  ေအရ ယ္ရူာတတ္င္ သာမန္ေးကာ်င္း သာ မာ် ၾကာ  ေအရ ယ္မူမ၌ စာလ င်္  

မသန္နြမ္း းျဖစသြး္  ေကလ အတတ္က္ အထ ူစြ္း ကမ္း ခက်မာ်  ခမ် တ္္ာ ပါသြ္။  ေးယ္ဘိုယ္အ်ာ းျဖင္း   မသန္နြမ္း ေကလ သြ္ 

သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမ၏ မသန္နြမ္း မမေးၾကာငး္   စြ္း ကမ္း ခ် က ဳ ေးဖာက္ါက ေးကာ်ငး္ တ္ကရက္ 10 ရက္ကတ ကိုက္က္ကိုးျပီ  ေကလ ကကို 

လကရ ွကပြာေးရ အတ္နး္ မ  မဖယ္ရ ွာ နကိုငါ္။  ထိုးက႔အျပင္ မသန္နြမ္း းျဖစသူေးကာ်ငး္ သာ တ္စ္ဦ  း င္း  ဆကြပ္းျပီ းျဖန္စာ္ သြ္း   အခ် က ဳ 

ေ႔သာစြ္း ကမ္း ခ် က ဳ ေးဖာကမမေအးျခေအနရပမာ် သြ္ ARD  ေးကား္မတ္အီစြး္ ေအဝ းျပဳလိုပ္ေးၾကာငး္  

ညြန္း ဆကိုေးထာက္းျပပါသြ္။  

 

ယ္ာယ္ေီးကာ်င္း မ ထိုတ္္ယ္မမမာ်  

 

သင္း  ေကလ က ေးကာ်ငး္ သာ ကင်္း  ဝတ္မာ် ကကိုခ် က ဳ ေးဖာကခြဲ  လ င်္ သသူကို႔မဟိုတ္သ ူ၏ လကရ ွကပြာေးရ အတ္န္း မ  ေကလ ကကို  

ေးကာ်င္း အရာရ ကမာ် ကဖယ္ရ ွာ တသာ နကိုငါ္သြ။္ ၎ထိုတ္္ယ္မမမ ာ သငး္  ေးတ္ား္ေးသာeducational setting  interim alternative  

(IAES)တ္စရပ္၊ အျခာ အတ္န္း ၊ သကို႔မဟိုတ္္ေး ကာ်င္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတ ကိုက္ကမပကိုသာယ္ာယ္ထီိုတ္္ယ္မမ 

)မသန္နြမ္း ေကလ မာ် အတတ္က္ စြ္း ကမ္း လကိုကနာမမ လိုပ္ံးိုး ကကိုအသးံိုး းျပဳထာ သြး္  အတ္ကိုငး္ အတ္ာတ္စခိုအထက(းျဖစသြ ္;

ထိုးက႔ျပင္ ေးနာက္ပသီ းျခာ  စြ္း ကမ္း ခ် က ဳ ေးဖာကမမအတတ္က္ အလာ တ္စူာသင္း း စတစ္း း စတြ္း တတ္င္ ေးကာ်င္း တ္ကရက္ 10 

ရက္ကတ ကိုက္ကမပကိုေးသာ ထိုတ္္ယ္မမေးနာက္ပတစခို) ထကိုထိုတ္္ယ္မမမာ် မ ာ အတ္န္း ေးနရာခထ်ာ ရာတတ္င္ ေအးျပာင္း အလြဲမျဖေစသ န္ြ႔(။  ၎ကကို  

10- ရကြြ္း ကမ္း ခက်္ ဟိုရည္ညႊနး္ ပါသြ္။ 

 

ေးကာ်ငး္ တ္ကရက္ 10 ရက္ကတ ကိုကၾ ကာသကို႔မဟိုတ္္ကိုထကမနြ္း  ထိုတ္္ယ္္းျပီ ေအရ ယ္မူမသြ္ ARD ေးကား္မတ္အီစြ္း  

ေအဝ တ္စရပ္းျပဳလိုပရ နလက ိုေးၾကာငး္  ေးထာက္းျပပါသြ္။ အလာ တ္ေူးကာ်င္း ထိုတ္ခထံာ ရသြ္း   သာမန္ေးကာ်င္း သာ  



ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း င္း   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
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ေကလ တ္စ္ဦ ထသံကို႔ ေးကာ်င္း က ဝန္ေးဆာငမမပံ ပကို ထာ ပါက ကာလတ္ကို ေးကာ်င္း မ ထိုတ္္ယ္မမတ္စခိုအတတ္င္း  သင္း  ေကလ ကကို  

ေးကာ်ငး္ ကဝန္ေးဆာငမမမာ် ေးပ အပရနလက ိုအပသြ္။ 

 

စိုစိုေးပါင္း  10 ရက္း း င္း  အထကၾ ကာသြ္း   ထိုတ္္ယ္မမ အစိုစို 

 

ေးကာ်င္း စာသငး္ း စတစ္း း စတြ္း အတတ္င္း ေးနာက္ပြြ္း ကမ္း ခ် က ဳ ေးဖာကမမတ္စရပအ တတ္က္ ကာလတ္ကိုထိုတ္္ယ္မမ ေးနာက္ပတစခိုကကို  

ေးကာ်င္း အရာရ ကမာ် က အမကန္ေ႔ပ ခမ် တ္္း းကးိုင္းျပီ  ထိုးကထိုတ္္ယ္မမမာ် သြ္ အတ္နး္ ေးနရာခထ်ာ  

မမေအးျပာင္း အလြဲမျဖစ္ေးစရပါ။  လေတ္တ လာဖ ေးကာ်င္း ထိုတ္္ယ္မမမ ာေးကာ်င္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတ ကိုက္ မဟိုတ္ဘ ြဲ 

ေးနရာခထ်ာ မမကကို ေမးျပာင္း လြဲေးစပါ က၊ ေးကာ်ငး္ စာသင္း း စတစ္း း စတြး္ တတ္င္ သငး္  ေကလ သြ္ ေးကာ်ငး္ တ္ကရက္ 10 

ရက္ကတ ကိုက္ေးကာ်ငး္ မ ထိုတ္္ယ္ခးံျပီ ေးနာက္ သင္း  ေကလ ၏ IEP တတ္ငခမ် တ္ခြဲ  သြ္း   

ရည္မွန္း ခက်မာ် းျပြ္း  ေးးျမာက္ေးရ ကကိုေးရ  ရမလက္် တ္ကို တ္ကမမးျဖစ္စန္္း ရန္ ၊ အျခာ အတ္န္း  တတ္င္းျဖစ္ေးသား္လြ္း  

ေအေတထတထ ပြာေးရ  သငရကို ြႊန္း တ္မ္း တတ္ငက္လ ကသ ငယူ းကးိုငရန္ သငး္  ေကလ ကကို ေးကာ်င္း  မ ဝန္ေးဆာငမမမာ် ေးပ အပရနလက ိုပါသြ။္  

ေးကာ်င္း ဝနမ္္း မာ် သြ္ မည္သြး္  ဝန္ေးဆာငမမမာ် လကိုအပသည္္ကိုဆးံိုး းျဖတ္ရန္ သင္း  ေကလ ၏ဆရာအနြ္း ဆးံိုး  တ္စ္ဦ  း င္း  အတ္ ူ

ေးတဆ ေးး ခးး ရပါမြ။္  

 

အတ္န္း ေးနရာ ေးးျပာငး္ လြဲးျခင္း  

 

မသန္နြမ္း ေကလ ကကို သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမ၏ လကရ ွကပြာေးရ အတ္န္း မ  ဖယ္ရ ွာ းျခင္း တ္စရပမာွ 

အတ္န္း ေးနရာေးးျပာင္း လြဲးျခင္း းျဖစသြ္ ထိုတ္္ယ္္းျခငး္ မ ာ ေးကာ်င္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတ ိုးကက္ေးကာ်းး္ျဖစလွင်္ 

သကို႔မဟိုတ္လ မ္း းျပစနံမနူာတ္စ္ဦ အျဖစ္ သင္း  ေကလ  တတ္င္ိုတ္္ယ္မမမ်ာ ခစာရ ကလ င်္းျဖစသြ္။ နမနူာအျဖစ္ိုတ္္ယ္မမးျဖန္စာ္ သြ္း  အခါမ ာ-  

 

• ေးကာ်ငး္ စာသင္း း စတစ္း း စ္စတင္ စိုစိုေးပါင္း ေးကာ်င္း တ္ကရက္ 10 ေးကာ်း္အထကထိုတ္္ယ္မမမာ် -  

• ေေကလ ၏အျပဳအမမူ ာ ကာ်င္း ထိုတ္္ယ္မာ် အၾကကမၾကကမ္းျဖစ္ေးစသြ္း   

ယ္ခငေ္မတ္ား္တ္ဆမမးျပဳလိုပသြ္း  ေကလ ၏အျပဳအမေူးတ္ား္ေးတ္ား္ေးလ ကကိုဆငတူသြ္း  အခါ -း း ငး္   

• ထိုတ္္ယ္ခရံသြ္း  ၾကာခ် ကန္၊ ေကလ အာ ထိုတ္္ယ္္ာ သြ္း   စိုစိုေးပါငး္ အၾကကမ္ေးရ၊း း ငး္   တ္စခိုးျပီ တ္စခိုေးၾကာင္း   

ထိုတ္္ယ္ခရံသြ္း   န ီစပမမစသြ္း   အျခာ အခက်မာ် ။  

 

အတ္န္း ေးနရာခထ်ာ မမေအးျပာင္း အလြဲးျပဳလိုပ္ေးလာကသ ည္အထက  နမနူာထိုတ္္ယ္မမမာ် ပမာဏ္မာ် သည္မမာ် သည္္ကို 

အမမတ္စခိုခင်း္ အလကိုက္ေးပၚၾကြ္း  ၍ ေးကာ်င္း ကဆးံိုး းျဖညတ္သ ာ မြ။္  ဤကကစၥရပ္း း င္း  ပတ္သ က္၍ ေးကာ်င္း ၏ 

ဆးံိုး းျဖတ္ခက္်ကို ဥေပေ း ငး္  အြေီးဆာန္ငရကရသြး္  ၾကာ နာမမမ းျဖစ္ေးစ ဥေပေေၾကာငး္ အရ တ္ရာ ဖစြဲဆကိုမမမ းျဖစ္ေးစ 

သငအကြဲစမ္း း းကးိုငါ္သြ။္  

 

ေးနရာခထ်ာ မမေအးျပာင္း အလြဲတ္စရပ္းျပဳလိုစ္ပသာ မြ္း   ဖယ္ရ ွာ မမတ္စရပ္က ိုေးကာ်င္း မ အဆကိုးျပဳလ င်္ ထကိုဆးံိုး းျဖတ္ခေ်ကအ ၾကာငး္  ကကို 

ေးကာ်င္း ဝနမ္္း မာ် ကသင္း  ထသံကို႔ အသကေးပ ရမြ္းျဖစ္းျပီ   Notice of Procedural  Safeguards 

မကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္ကိုပါေးပ အပရမြ္။ ေကလ ၏ေးနရာခထ်ာ ေးရ  ေအးျပာင္း အလြဲးျပဳလိုပရန္ ဆးံိုး းျဖတ္ခက်ခမ် တ္သ ြ္း  ေးန႔ဖစြဲတတ္င္ 

ယ္င္း ကကိုအျပီ သတ္လ ိုပ္ေးဆာငရမြ။္ ထကို႔အျပငမသန္နြမ္း မမးျဖစမျ ဖစ္းံိုး းျဖတ္မမ ဟိုေးခၚဆကိုသြ္း   လိုပ္ေးဆာငခက္်ကို ေးဆာန္ငရကရန္ 

ARD  ေးကား္မတ္အီစြ္း ေအဝ ကကို  ေးကာ်င္း မ းျပဳလိုပရမြ္။ 

 

မသန္နြမ္း မမးျဖစမျ ဖစ္းံိုး းျဖတ္မမ 

 

မသန္နြမ္း မမးျဖစမျ ဖစ္းံိုး းျဖတ္မမကကို းျပဳလိုပသြး္  အခါIEP ၊ မည္သြ္း  ဆရာမဆကို၏ ေးလ လာသးံိုး သပခက်မာ် ၊ ဆးံိုး းျဖတ္ရန္ 

သေငမပွ အပာ္ သြ္း   သက္ကိုငရာအခက်အ လကတ စခိုခိုအပါအဝင္ သင္း  ေကလ ၏ ဖကိုငရ ွက ဆကြပအခက်အ လကအ ာ လ ံကကို ARD 

ေးကား္မတ္မီ းျပနလည္သံးိုး သစ္ပသာ မြ္-  

 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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• ေးမ ခခန္း ထိုတ္ြရားျဖစသြ္း   အျပဳအမမူ ာ သင္း  ေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း   းျဖန္စာ္ လ င်္းျဖစ္ေးစ 

မသန္နြမ္း မမ း င္း  တ္ကိုကရကိုကအ ခ် က ဳ ၾကီ မာ ခစာဆကြပမမရ ကလ င်္ -သကို႔မဟိုတ္္   

• ေးမ ခခန္း ထိုတ္ြရားျဖစသြ္း   အျပဳအမမူ ာ IEP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ရန္ 

ေးကာ်င္း ၏ပ်ညက္ကမမေးၾကာင္း  တ္ကိုကရကိုကအ က် က ဳ သက္ေးရာကမမးျဖစလွင်္။  

 

အကယ္္၍ ေအးျခေအနတ္စရပရပ္း း င္း  ကကိုကည ေီးၾကာင္း ကကို ARD ေးကား္မတ္မီ ဆးံိုး းျဖတ္လွ င်္၊ အျပဳအမမူ ာ သင္း  ေကလ ၏ 

မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း  းျဖစသြ္။  အကယ္္၍ မည္သြ္း  ေအးျခေအနရပ္း း င္း  မ မ်ကကိုကည ေီးၾကာင္း ကကို ARD 

ေးကား္မတ္မီ ဆးံိုး းျဖတ္လွ င်္၊ အျပဳအမမူ ာ သင္း  ေကလ ၏ မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း  မဟိုတ္္ေးပ။  

 

အျပဳအမမူ ာသငး္  ေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း  းျဖစသြ္း  အခါ 

 

အျပဳအမမူ ာ သင္း  ေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း  းျဖစလွင်္ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ ေးအာက္ါလိုပ္ေးဆာငခက်တ စခိုခိုကကို ေးဆာန္ငရကရမြ္ 

- 

• ေးနရာခထ်ာ မမေအးျပာငး္ အလြဲးျဖစ္ေးစသြး္  အက် က ဳ ရလေမတထကမေီးကာ်င္း မ  FBA  ကကိုေးဆာန္ငရက္ာ းျခင္း မရ ကလ င်္ 

functional behavioral assessment (FBA)တ္စရပ္က ို လိုပ္ေးဆာငး္ျပီ  BIP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ပါ- သကို႔မဟိုတ္္  

•  BIPတ္စရပ္က ိုေအကာငအထြ္ေးဖား္ထာ းျပီ းျဖစလွင်္ အျပဳအမမကကို ထကန္း ေးကာ်င္း းျပဳးျပငရန္ BIP ကကိုးျပနလည္သံးိုး သပ္းျပီ  

လကိုအပသလကို ခ် ကန ညွကးျပငင္ါ္။ 

 

ထကို႔အျပင္၊ ေးအာက္ါေအးျခေအနရပတစခိုခိုမရ ကထာ ပါက ARD ေးကား္မတ္သီြ္ သင္း  ေကလ အာ ဖယ္ရ ွာ ထာ သြ္း   

ေးနရာခထ်ာ မမသကို႔သင္း  ေကလ ကကို ေးနရားျပန္ေးပ အပရမြ္-  

 

• သင္း  ေကလ ၏ BIP းျပငင္ခ် ကန ညွကမမ၏ တ္စြကတ္တ စ္ကိုင္း ေအနျဖငး္   ေးနရာခထ်ာ မမေအးျပာင္း အလြဲလိုပရန္ သင္း း ငး္  ေးကာ်င္း တ္ကို႔ 

ေသဘာတ္ထူာ လ င်္- သကို႔မဟိုတ္္ 

• ေးကာ်င္း သာ ကင်္း  ဝတ္အ ာ သင္း  ေကလ ၏ခ် က ဳ ေးဖာကမမမ ာ 

ေးအာက္ေးဖားး္ျပပါအထ ူေအးျခေအနမာ် အနကတ စခိုပါဝင္ေးနသည္လွင်္။ 

 

အကယ္္၍ IEP ေးဖား္ေးဆာငရန္ ေးကာ်င္း ၏ပ်ညက္ကမမေးၾကာင္း   သင္း  ေကလ ၏လိုပ္ေးဆာငမမးျဖန္စာ္ ေရၾကာင္း  ARD 

ေးကား္မတ္မီ သးံိုး သပလွ်င ္ဟာတကကမာ် ကကိုကိုစာ ရန္ ေးကာ်င္း ကလကိုအပသြ္း  ေးဆာန္ငရကခက္်ကို မဆကိုင္း မတတ္လိုပ္ေးဆာငရမြ္။ 

 

အျပဳအမမူ ာသငး္  ေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း  မဟိုတ္သ ြ္း  အခါ 

 

အျပဳအမမူ ာသင္း  ေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း  မဟိုတ္လွ င်္ ေးကာ်င္း ဝနမ္္း မာ် သြ္ သင္း  ေးလာ်း္ေးသာပြာေးရ ဆကိုငရာ 

ဝန္ေးဆာငမမ မာ် ဆကလ က္ ေးဆာန္ငရညကသ ာ မည္မွလႊးြဲ၍ အျခာ ေကလ မာ် နြ္း တ္ ူသင္း  ေကလ ကကိုလြ္း  စြ္း ကမ္း ခ် က ဳ ေးဖာကမမအရ 

ေအရ ယ္တူသာ  ပါမြ္။  ေကလ ၏ ARD ေးကား္မတ္သီြ္ IAES  ကကိုဆးံိုး းျဖညတ္သ ာ မြ္းျဖစ္းျပီ  ယ္င္း မ ာ 

ေကလ ကျပစဒဏ္္ခ်ရံမြ္းျဖစသြ္။ 

 

အထ ူ ေအးျခေအနရပမ်ာ  

 

အကယ္္၍သငး္  ေကလ သြ္ေးအာက္ါအျပဳအမတူ္ကို႔ကကိုးျပဳလိုပခြဲ  လ င်္ သအူျပဳအမမူ ာ သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမ၏ 

မသန္နြမ္း မမကကိုသြိုပ္းျပျခငး္  ရ ကသြ္းျဖစ္ေးစမရ ကသြ္းျဖစ္ေးစ မည္သကို႔ပငး္ျဖစ္ေးစကာမ ူေးကာ်ငး္ ဝနမ္္း မာ် က သေငလ္ ကကို 

 IAESေးၾကာငး္   45 ရကအ ထက  ေးကာ်ငး္ မ ထိုတ္္ညယ္သ ာ မြ္။  

 

• ေးကာ်ငး္ ၌၊ ေးကာ်ငး္ ဝင္း တတ္င္း ၌၊ သကို႔မဟိုတ္္ ေးကာ်င္း း း ငး္  ဆကြပသြး္   

ေးဆာန္ငရကမမတ္စခို၌လကနက္ကိုင္ေးဆာငျး္ခင္း သကို႔မဟိုတ္္ လက္ဝယ္္ကို င္က ိုင္းျခငး္ - 



ဝန္ငခင္း  ၊ းျပနလည္သံးိုး သပခ်က္း း င္း   ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရ ကေးရ  
မကဘမ်ာ အတတ္က ္လမ္း ြႊန ္
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• ေးကာ်ငး္ ၌၊ ေးကာ်ငး္ ဝင္း တတ္င္း ၌၊ သကို႔မဟိုတ္္ ေးကာ်င္း း း ငး္  ဆကြပသြး္   ေးဆာန္ငရကမမတ္စခို၌ရ ကစဥအတတ္င္း  

တ္ရာ မဝင္ေးဆ ဝါ မာ် ကကို သကလ်က္း း င္း   

လက္ဝယ္္ကို င္က ိုင္းျခင္း းျဖစ္ေးစ၊အသးံိုး းျပဳးျခင္း းျဖစ္ေးစ၊ေးရာင္း ချ်ခင္း သကို႔မဟိုတ္္ ထကန္း ခ်ပဳစ္ၥြ္း မာ် ကကို 

ေးရ ေ႔ဆာငလမ္း းျပသးံိုး ဖစြဲ၍းျမၱဴတဆယ္္းျပျခင္း  -း း င္း  သကို႔မဟိုတ္္  

• ေးကာ်ငး္ ၌၊ ေးကာ်ငး္ ဝင္း တတ္င္း ၌၊ သကို႔မဟိုတ္္ ေးကာ်င္း း း ငး္  ဆကြပသြး္   ေးဆာန္ငရကမမတ္စခို၌ရ ကစဥအတတ္င္း  

အျခာ သကူကိုးျပင္း  ထန္ကို န္ြာ သြ္း    ကကိုယ္ခ ၶာထကခကိုကမမးျဖစ္ေးစသြ္း  အခါ  

 

 ARDေးကား္မတ္သီြ္ IAES  ကကိုဆးံိုး းျဖညတ္သ ာ မြး္ျဖစ္းျပီ  ယ္ငး္ မ ာ ေကလ မာ် အာ  းျပစဒဏ္္ခ်ေံးစျခင္း းျဖစသြ္။ 

 

အရည္အခင်္း မျပြ္း  မေီးၾကာင္း မဆးံိုး းျဖေတ္ရသ သြ္း  ေကလ မာ် အတတ္က္ အကာအတကယ္မာ်  

 

အထ ူးျပဳပြာေးရ  း င္း  ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမာ် ရရ ကရနအတတ္က္ သင္း  ေကလ မ ာအရည္အခင်္း မျပြ္း  မဟီိုဆးံိုး းျဖတ္ခ ံ

ထာ ေရသား္လြ္း  ေးကာ်င္း သာ ကင်္း  ဝတ္္ကိုခ် က ဳ ေးဖာကသ ြ္း  အျပဳအမမတတ္ငါ္ဝငခြဲ  ပါးျပီ  ထကိုလိုစ္ပတငမလိုပမီသင္း  ေကလ မာ် မသန္နြမ္း  

ရ ကေးၾကာင္း  ေးကာ်င္း ကသကရ ကထာ ခြဲ လ င်္ IDEA ရ ကလိုပ္ံးိုး ဆကိုငရာ အကာအတကယ္္ေးပ မမမာ် ကကို သင္း  ေကလ ၏ 

ခစံာ ခခင္း  ရ ကပါသြ္။  ယ္ခိုေးခါင္း စဥ္း း င္း  ဆကြပ္ေးသာအပကိုေးဆာင္း အခက်အ လက္ကို Notice of Procedural Safeguards 

တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ။္ 

 

ေ မန္အးဆာင္ခြက္အးပ သည္း   ဥအပဒ း ခ္း  ေညၾီကာ နာမႈ 

 

 IAESသကို႔မဟိုတ္္ သြိုပ္းျပမမဆးံိုး းျဖတ္ခက်တ စရပ္းျပဳလိုပရာတတ္င္ ေးနရာခထ်ာ မမ း င္း  ပတ္သ က္၍ခ်မ တ္သ ြ္း  ဆးံိုး းျဖတ္ခက္်ကို သေငသဘာ 

မတ္လူ င်္ အျမန္ေးဆာန္ငရက္ေးပ သြ္း   ဥေပေ း င္း  အြၾီကာ နာမမတ္စရပ္က ို သင္ေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုငသြ။္ ARD 

ေးကား္မတ္ဆီးံိုး းျဖတ္ခက်မွာ ေကလ ၏အျပဳအမမမ ာ သသူကို႔မဟိုတ္သ ူမ၏ မသန္နြမ္း မမ 

သြိုပ္းျပမမတ္စရပသားျဖစ္ေးၾကာင္း ဆးံိုး းျဖတ္း္ျပီ ေးနာက္ သင္း  ေကလ ၏  ေးကာ်င္း းျပနတက္ေးရာက္း းကးိုင္ေးၾကာင္း ကကို 

ေးကာ်င္း မ အကြဲစမ္း ေးစာေကတ္ကလ ကိုပါက ဥေပေ း င္း  အြၾီကာ နာမမတ္စရပ္က ို  ေးကာ်င္း ေကတ္ာင္း ခ ံးကးိုငါ္သြ္။  

ေ ခခ္း ခပာ မႈော ကိ င္ခ ယ္္အးး ဖရ ခ္း း ခခ္း  

 

တ္စခါတ္စရ၌ံ မည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာငး္ ထိုတ္္ေးဖားး္ျခငး္ ၊ အကြဲးျဖတ္သ းံိုး သပ္းျခင္း ၊ ပြာေးရ ဆကိုငရာ 

ေးနရာေခပ် မမ၊သကို႔မဟိုတ္္ မသန္နြမ္း ရ ကသြ္း  သငး္  ေကလ ထသံကို႔ FAPE ပံ ပကို ေးပ းျခင္း တ္ကို႔ း ငး္  ဆကြပ္၍ 

အျငင္း ခပာ မမမာ် းျဖန္စာ္ တ္တ္္ါသြ္။  ေသဘာထာ ကကြဲ လႊးြဲမမမာ် းျဖန္စာ္ ပါက မတ္ြူတီကလႊးြဲမမမာ် ကကိုအရ ကအတ္ကိုငး္  

ေးးျဖရ င္း း းကးိုင္ေးရ  ေးကာ်ငး္ ဝနမ္္း း း င္း  အတ္လူကကတ ြဲေးဆာန္ငရကရန္ သင္း  ကကို ေးလ နည္ကြာတ္ကိုညကတ န္း အပါ္သြ။္  

မကဘမာ် အတတ္က္ ၎ကမည္သြ္း   အျငင္း ခပာ မမဆကိုငရာဆးံိုး းျဖတ္ခက်္ ေးန္ြ ခယ်္ြရာမာ်  ကမ္း လ မ္း ထာ ေးၾကာငး္ ကကို 

ေးကာ်င္း ထတံတ္ငသင္ေးမ းျမနး္ း းကးိုငသြ။္ TEA သည္အထ ူးျပဳပြာေးရ ဆကိုငရာ ေသဘာမတ္ြူခီက်မာ် ကကို 

ကကိုစ္ငတယ္္ေးးျဖရ င္း ရာတတ္ငတရာ ဝငေ္းန္ြ ခယ်္ြရာေးလ ခိုကကို ကမ္း လ မ္း ထာ ပါသြ္ - းျပည္နယ္္ IEP ည္ က မးကင္း ေးဆာန္ငရကမမ၊ 

ၾကာ ဝငး္ျဖန္ေးးျေဖပ သြး္  ဝန္ေးဆာငမမမာ် ၊ အထ ူးျပဳပြာေးရ ဆကိုငရာ တ္ကိုငၾကာ မမ ေးးျဖရ င္း းျခင္း လိုပငန္း စဥ္း း ငး္   

တ္ရာ ဥေပေ း င္း  အြ ီၾကာ နာမမအစအီစဥတက ို႔ျဖစါ္သြ။္ 

 

 TEA၏အျငင္း ခပာ မမဆကိုငရာဆးံိုး းျဖတ္ခက်္ ေးန္ြ ခယ်္ြရာမာ်  း င္း  စပလ် ဥ္း ေးသာအခက်အ လက္ကို ေဤနရာမာ် တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ္  Notice 

of Procedural  Safeguards း း င္း  TEA ၏ဝဘ္ကိုက္   

http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services,  

_Special_Education_General_Information  တတ္ငရယ္ ူးကးိုငသြ္။ 

 

ေပိ အးဆာခ္း  ေကေူညီ 

 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services%2C_Special_Education_General_Information
http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services%2C_Special_Education_General_Information
http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services%2C_Special_Education_General_Information
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ဤစာန္ြကြာတ္မ္း ရ က အတ္ကိုေးကာကြာလးံိုး မာ် ၏အဓကပၸါည္ယ္ဖင္း  ဆကိုခက်ြာရင္း အျပြ္း  အစးံိုတ္စခိုရယ္ရူန္    

http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en သကို႔တသာ ေးရာက္ါ။ 

 

 Notice of Procedural Safeguards  မကတ္ ၱဴမာ် ကကို အဂၤလကပ္း း င္း  စပကနဘာသာစကာ တ္ကို႔ျဖင္း   ေးအာက္ါဝဘ္ကိုကရ ွက   

http://framework.esc18.net/  ရယ္ ူးကးိုငသလကို မကတ္ ၱဴတ္စ္ေးစာင္ကို ေးကာ်င္း ၏အတ္ကိုငင္ခ ံသကို႔မဟိုတ္္ ေးကာ်င္း  

၏အထ ူးျပဳပြာေးရ ဌာနထတံတ္ငလြ္း  ေးတ္ာင္း ခ ံးကးိုငါ္သြ္။ 

http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&amp;amp%3BLID=en%20
http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&amp;amp%3BLID=en%20
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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