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ကေလးဗဟိုျပဳ အထူးျပဳပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္

တကၠဆပ္ ပညာေရးအဖြဲ ့အစည္း

နိဒါန္း
ဤလမ္း ညြန္က ို Texas Education Code (TEC) § 26. 0081ပါသတ္မွတ္က
ခ် ္း းင္းအြီးျဖစ္ေးစရန္ ဥေပေေရ ရာ
ေအးျခခံမေ
ူ းဘာငမာ် ခ်မတ္္ေးရ စီမက
ံ န
က ္း အဖဖြဲ႔အတတ္က္ အတတ္က္ းျပည္နယ္တခခင္ ေးခါင္း ေးဆာငမမ းင္းTexas Education

Agency (TEA)တ္ကို႔ေမရ သာ ေးဖား္ေးဆာင္ာ ပါသြ္။ သင္းေကလ ၏ ပြာေးရ းင္းပတ္သက္၍ ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် မ
ခ် တ္မမတတ္င္
သငအျ ပြ္းအဝပါဝင္း းကးင
ို ္ေးေစရ အလက႔
ို ငာ အထူ ပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ ခံစာ ခခင္းရက းကးင
ို သ ြး
္ ေကလ တ္စ္ဦ ၏
မကဘေအနျဖင္း သင္းကကို အထူ းျပဳပြာေးရ လိုပန
င ္း စဥ္း းင္း သင္း၏ လိုပြ
န ္း စနစ္က ိုငရာ
အခခင္းေအရ မ်ာ ၊တ္ာဝန္း မ်ာ ကကသ
ို င္ိုက မကေ
ို းကာင္း ခစာေသဘာေးပါက္ေးစရန္ ဤလမ္း ညြန္က ိုပံးေ
ို းဖား္ ထာ းျခင္း းျဖစ္ါသြ္။

Individuals with Disabilities Education Act of2004 (IDEA)သြ္ အထူ းျပဳပြာေးရ လိုပန
င ္း စဥက ္ ို
ၾကီ ၾကပ္ကန္း ေးက်ာင္း ေးပ သြ္း ဖယ္ဒရယ္္ ဥေပေတ္စရပ္းျဖစ္ါသြ္။ IDEA ၏ရည္ည္ရယ္က
ခ် ာမ် အနကတစခိုေးသာရည္ည္ရယ္က
ခ် ာမွ
မသန္နြမ္း းျဖစသ ြး
္ ေကလ ကယ္မာ် အတတ္က္ အထူ းျပဳပြာေးရ ကကို ေအလ နက္ာ သြ္းfree appropriate public education
(FAPE)း းင္း ေကလ မ်ာ ၏ ထူ းျခာ ေးသာ လကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကး
ို ျဖြ္းဆီ ေးပ ရန္း
ံ ေ
ို းဖား္ထာ ေးသာ
ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကိုးေ
က ကလ မ်ာ ထံသ႔
ကို မျဖေစမနပံပကို ရန္း းင္း ေးရ႔ဆက္ြာေးရ ၊ အလိုပက
အ င
ကို း
္ းင္း
အမအ
ီ ခကက
ို င္း သြ္းဘဝရ ပတ ည္မမတ္က႔
ို အတတ္က္ ေကလ မ်ာ ကကို းျပင္င္ေးပ ရန္းျဖစသ ြ။္ အထူ းျပဳပြာေးရ ဆကသ
ို ည္မာွ
မသန္နြမ္း းျဖစသ ြး
္ ေကလ တ္စ္ဦ ၏ ထူ းျခာ ေးသာလကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကး
ို ျဖြ္း ဆီ ေးပ ရန္ အထူ စီမပ
ံ ံးေ
ို းဖား္ထာ သြ္း
သငၾကာ ပက႔
ို ခ်မမးျဖစ္ါသြ္။ ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ မာ ေကလ မ်ာ သြ္ ၎တ္က႔
ို ၏ပြာေးရ းင္း
လက္ေးတတ္႔အသံးး
ို ဝင္ေးသာရည္မွန္း ခ်ကာမ် တ္ကို တ္က္းျဖစ္ စ္န္း မမးျပဳလပ
ို ္း းကးင
ို ္ေးေစရ ေးက်ာင္း သာ မ်ာ ၏
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အာ ေးထာကအကူးျပဳေးပ ရန္ လကအ
ို ပသ ြး
္ အထူ းျပဳဝန္ေးဆာငမမမ်ာ းျဖစသ ြ။္
ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ တတ္င္ါဝငသ ည္ာမွ အလိုပ္ေးပ ကိုထး
ံ း
ို ၊ ကကယ္
ို ္ ာယ္ကိုထး
ံ း
ို ၊ စကာ တ္တ္္ေးးျမာက္ေးရ ကိုထး
ံ း
ို ၊
တ္ကင
ို င
္ ္ေးတဆ ေးး ခးး ေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊ ေအးျခေအန းင္း အသာ ေက်ရ းင္း
ေးရႊေ႔းျပာင္း တသာ လာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊ း းင္း/သက႔
ို မဟိုတ္္ သယ္ယူပကေ
ို ႔ဆာင္ေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အစရကသြ္း
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ းျဖစသ ြ။္
IDEAအရ၊ အထူ းျပဳပြာေးရ လိုပန
င ္း စဥဆင္
းတ္ကင
ို ္း ၄၏၌ ပါဝင္တ္သကမမ အတ္ကင
ို ္း အတ္ာၾကီ ၾကီ လိုပ္း းကးင
ို သ ြး
္ အခခင္းေအရ
အ

မကဘမ်ာ ကကို ေးပ အပ္ာ သြ္။ ဤလမ္း ညြနသ ြ္ ထကလ
ို ပ
ို န
င ္း စဥ အ တတ္င္း းျဖန္စ္ာ နကင
ို သ ြး
္ လမပရာ ွ ေးဆာန္ငရကမမအမ် မ်က ဳ က ဳ

ကကေ
ို းဖား္းျပထာ ပါသြ္။ IDEA ပါသင္၏ တ္ရာ ဝငအ ခခင္းေအရ မ်ာ ကကို သင္ိုက မကန
ို ာ လည္သကရကေးေစရ ၊ အထူ းျပဳပြာေးရ လိုပန
င ္း စဥက ရ ွ
တ္စခနခ
် န္
က် ၌
က Notice of Procedural Safeguards ဟိုေးခၚဆကသ
ို ြ္းစာန္ြကြာတ္မ္း မကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္က ို ေးက်ာင္း ကသင္း
ထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္။ အနြ္း ဆံးး
ို တ္စ္း းစတ စၾကမ
က ္း းင္း ေးအာက္ါေအးျခေအနရ ပတစိုခ ခိုးျဖန္စ္ာ သြ္းအခ်န္၌
က စာန္ြကြာတ္မ္း ကကို
သင္းထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္ -

•
•
•
•
•

သင္းေကလ ၏ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမအတတ္က္ သင္းေးမတ္ာရပခံခက
် ္ းျဖစ္ေးစ
လႊးြဲေးးျပာင္း မမးျဖစ္ေးစျပဳလပ
ို သ ြ္းအခါေးက်ာင္း စာသင္း းစတစ္း းစအ တတ္င္း ပထမဆံးး
ို းျပည္နယ္တိုက ငၾကာ မမတ္စရ ပ္က ို လကခရ
ံ ရကသြ္းအခါေးက်ာင္း စာသင္း းစတစ္း းစအ တတ္င္း ၾကာ နာမမလိုပန
င ္း စဥစရ
ပ္
က
ို
ပထမဆံ
း
း
ို
ေးတ္ာင္
း ခံမမအာ လကခရ
ံ ရကသြ္းအခါတ
စြ္း ကမ္း း းင္းအြီ ေးနရာခ်ထာ ေးရ ေအးျပာင္း အလြဲးျပဳလပ
ို န
ရ ္ ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် မ
ခ် တ္သြ္းေးန႔ဖစြဲ- း းင္း
သင္းေးတ္ာင္း ခံမမးျပဳလပ
ို သ ြ္းအခါ တ္က႔
ို ျဖစသ ြ္။

တ္စၥကြ္းျပည္နညယ္တင္ အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ ေကလ ၏ အရည္အခင
် ္း းျပြ္းမီမမ းင္း ေကလ ၏
အထူ းျပဳပြာေးရ အစီအစဥစရ
ို းျဖတ္ခက
် အ မ်ာ စိုကa
ကို dmission , review, and dismissal (ARD)
တ ပ္း းင္းဆကြပ္ေးသာ အဓကကဆံးး
ေးကား္မတ္ီမးျပဳလပ
ို ်ခ မတ္္ါသြ္။ ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေတတ္ငအသး
ံ း
ို းျပဳထာ သြ္း ေးဝါဟာရားျဖစ္ေးသာindividualized education

program (IEP)အဖဖြဲ႔တ္စရ ပအျ ဖစရည္ညႊန္း သြ္း ဤအိုပိုြ ကလ
ကို ြ္း သငၾကာ သကေးကာင္း သကးျပီ းျဖစ္ါလကမ္းမြ္။ ARD
ေးကား္မတ္ီတ္စရ ပ္က ို သင္းေကလ အတတ္ကကဖ႔
ြဲ စြ္း ထာ ပါက သငသ ြ္ ထကေ
ို းကား္မတ္ီဝငတစ္ဦ းျဖစ္ါလကမ္းမြ္။
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ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေမ်ာ းင္း းျပည္နယ္အထူ းျပဳပြာေးရ သတ္မွတ္က
ခ် ာမ် ေအးျပာင္း အလြဲးျဖစသ ြ္း အခ်န္ာက လ းင္းအြီ
ဤလမ္း ြႊန္က ိုးျပင္င္းျဖြ္းခစညကသာ မြ္။ ပံးး
ို းးကပ္ ိုတ္္း းကးင
ို သ ြး
္ မူကကြဲတ္စရပ္းျဖစသ ြ္း အီလေက္ရာနစမူကကြဲတ္စရ ပ္က ို Region 18
Education Service Centerဝဘြာမ်က္း းးာေးအာက္Legal Framework for the Child - Centered Special Education Process
ကကို http://framework.esc18.net/ ၌ရယ္ူ းကးင
ို ါ္ သြ္။

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္

စာမ်က္း းးာii

စာမ်က္း းးာi

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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ဝင္ခြခ္း၊ း ပန္လ ည္သံးး သပြ်က္း းခ္း ထတပယ္ႈမ လပငန္း စဥ္ အေၾကာခ္း သိရိ အးရ
မိဘမ်ာ ေတတက္ လမ္း ညႊန္
အကလ သူခယ္အတတက္ အးစစပ္အးဆာင္ခြကႈမ
မသန္နြမ္း းျဖစသ ြ္းေးက်ာင္း ေးနအန္ြေယ္္လ မ်ာ အတတ္က္ ေအထာကအပံ႔မ်ာ ေးပ အပ္းျခင္း အျပင္၊ IDEA သြ္ ေကလ သူငယ္အ
တတ္က္ ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမမတ္ဆင္း မသန္နြမ္း းျဖစ္ေးသာ ေးခမ ကင္း စေကလ ငယ္မာ် ၊ လမ္း ေးလာ် ကတတ္ြေကလ မ်ာ းင္း
၎တ္က႔
ို ၏ မကသာ စိုမာ် အတတ္က္ ေအထာကအပံမ်ာ ကကို ေးပ အပ္ါသြ္။ Texas Department of Assistive and Rehabilitation Services
(DARS)သြ္ အဖဖြဲ႔အစြ္း တ္စရပ္းျဖစ္၍ ခဖ႔ံးျဖက ၾကီ
ဳ
တထာ မမပကိုင္၌ ေးး းးာင္းေးး းး မမရကသြ္း
သံးး
ို း းစ္ေးအာကအန္ြေယ္္လ မ်ာ းင္း ၎တ္က႔
ို မကသာ စိုမာ် ကကအ
ို ကူအြီေးပ သြ္း( Early Childhood Intervention ECI )
အစီအစဥက ္ ို စီမၾ
ံ ကီ မၱဴ ပါသြ္။ DARS း းင္းဆကြပ္၍ေးနာက္ပအခက
် အ လကမာ် ကကို http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml
တတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သ ြ။္
ECIဝန္ေးဆယ္ငမမမ်ာ ကကရ
ို ရကေးနသြ္း လမ္း ေးလာ် ကတတ္ြေကလ တ္စ္ဦ သြ္ အသကသး
ံ း
ို း းစမျ ပြ္းမီအနြ္း ဆံးး
ို းျပကၡေကန္
ရက္ေးပါင္း 90 အတတ္င္း ECI ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ မ အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ သက႔
ို
အကူ ေအးျပာင္း းျပဳလပ
ို ံး
္ း
ို းင္းဆကြပ္းျပီ မကသာ စိုကကို အကူအြီေးပ ရန္ သင္းေးတ္ား္သလကအ
ို စြ း္ေအဝ
တ္စရ ပ္က ိုစီစစ္ ဥာသ ပါမြ္။ ECI ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရကသြ္း ေကလ အာ လံးး
ို မာ အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္
အရည္အခင
် ္း မျပြ္းမီပါ။ ေကလ တ္စ္ဦ က အရည္အခင
် ္း းျပြ္းမီလင
် ္ ေကလ အ သကသး
ံ း
ို း းစ္းျပြ္းသြ္းေးန႔ဖစြဲ၌
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမထံသ႔
ကို ပံပကို ရမြ္။ Beyond ECI သြ္ ေကလ သူငယ္အတတ္က္
ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမအစီအစဥ မ အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ သက႔
ို အကူ ေအးျပာင္း းျပဳလပ
ို ံး
္ ို အခ်ကအလက္ါဝငသ ြ္း
ွ
ပံးး
ို းးကပာြ ေးစာငတစပ
ရ ္းျဖစ္ါသြ္။ ယ္ခိုပံးး
ို းးကပာြ ေးစာင္က ို http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/EngTransition.pdf
တတ္ငရယ္န
ူ င
ကို သ ြ။္
အးက်ာခ္း အးနေင္ြအယ္ေလ မ်ာ ေတတက္ ေကူေညီ
သင္၏ေးက်ာင္း ေးနအန္ြေယ္္လ ၏ သငယ ူမမေးလလာမမသိုး႔
က မဟိုတ္္ အျပဳအမမ းင္းစပလ် ဥ္း ၍ သင္းတတ္ငြိုက ရကမမမ မ်ာ ရကေးနလင
် ္
ပထမဆံးး
ို လိုပ္ေးဆာငရမြ္းအဆင္းမာ သင္းစကို ရကမမမ မ်ာ ကကို ေကလ ၏အတ္န္း ပကင
ို ရ
္ ားျဖင္းးျဖစ္ေးစ ေးက်ာင္း အိုပက
ၾ ီ းင္း
းျဖစ္ေးစ ေးတဆ ေးး ခးး းျခင္း းျဖစသ ြ္။ ဤအဆင္းမာေးအာင္းျမစ္ ငသာ လင
် ္
ကမ္းပေတ္အးျချပဳ
ေးက်ာင္း သာ ေအထာကအကူေးပ သြ္းအဖဖြဲ႔သက႔
ို ရည္ညႊန္း ေးရ ေအၾကာင္း ကကို
အ

ေးက်ာင္း ရကဝန္မ္း ထံသေ
ကို ႔မ းျမနသင္းးျပီ ယ္င္း အဖဖြဲ႔မာ သင္းေကလ တတ္ငရေ
က ွ းန းကးင
ို သ ြ္း သငယ ူေးလလာမမ
သက႔
ို မဟိုတ္အျ ပဳအမမတ္စခိုခက
ို ကို ပံးမ
ို နၾကြ္း႐မေးလလာရန္ အစြ္း ေအဝ းျပဳလပ
ို ္ေးသာ ဆရာမ်ာ ၊း းင္းအျခာ ဝန္မ္း မ်ာ ပါဝငသ ြ္။
ေအေတထတထပြာေးရ အတ္န္း ပြာ၌ အခကအခက္ေးတတ္႔ၾကံးေ
ဳ းနရသြ္း
ေကလ တ္စ္ဦ ကကအ
ို ထူ းျပဳပြာေးရ အကြဲးျဖတ္္းျခင္း လႊးြဲေးးျပာင္း ေးပ အပမမမျပဳလိုပီမ ေကလ မ်ာ အာ လံးး
ို အတတ္က္
ေးပ အပ္ာ သြ္း ေအထာကအကူးျပဳဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အာ လံးး
ို ရရကေးရ ေကလ ကကိုထြ္းတသင္း စဥ္း စာ သင္းပါသြ္။
ယ္င္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ တတ္င္ါဝင္း းကးင
ို သ ည္ာမွ - စာသင္းျပျခင္း ၊ ကိုစာ ေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊ အစာ ေးပ သြ္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊
သကပၸံနြ္း က်အတ္ကင
ို ္း တ္ိုန္႔ျပန္းျခင္း ၊ သိုေးတ္သနေအးျချပဳ ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမ၊း းင္း အျခာ ပြာေးရ သက႔
ို မဟိုတ္္
အျပဳအမမေအထာကအပံးျပဳဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အျပငအျ ခာ အရာမ်ာ အကန္႔အသတ္မရကပါဝင္ါသြ္။
အးစစပ္အးဆာင္ခြကႈမ ော တန္႔ ပန္း ခခ္း

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေမ်ာ သြ္ းျပႆနာကကေ
ို းစာစီ ခစာေးးျဖရင္းျခင္း းျဖင္း ေကလ မ်ာ ေးလလာသငယ ူရာတတ္င္
အကူအြီေးပ းျခင္း ေအပၚ ေအလ ထာ ေးဆာန္ငက
ရ ရန္ လမ္း ြႊန္ာ ပါသြ္။ ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမအာ တ္ိုန္႔ျပန္းျခင္း RtI )
(သြ္ ခ်ဥ္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရပ္းျဖစ္းျပီ ဂရကတ္္-လယ္ဗယ္ြ
ြံ ႊန္း မ်ာ းင္း းျပြ္းမီရာတတ္င္ အခကအခြဲရကသြ္းေကလ မ်ာ ကကို
ေးဖား္ထတ္
ို ္းျပီ အကူအြီေးပ ေးရ အတတ္က္ ေးက်ာင္း အမ်ာ စိုကအသံးး
ို းျပဳသြ္းနြ္း းျဖစသ ြ္။သြ္
ခ်ဥ္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရပ္းျဖစ္းျပီ ဂရကတ္္-လယ္ဗယ္ြ
ြံ ႊန္း မ်ာ းင္း းျပြ္းမီရာတတ္င္ အခကအခြဲ ရကသြ္း ေကလ မ်ာ ကကို
ေးဖား္ထတ္
ို ္းျပီ အကူအြီေးပ ေးရ အတတ္က္ ေးက်ာင္း အမ်ာ စိုကအသံးး
ို းျပဳသြ္းနြ္း းျဖစသ ြ္။ RtI ခ်ဥ္း ကပနြး
္ တ္စရပါ္
ေအးျခခံကစ
က ၥရပမာွ -သကပၸံနြ္း က်ခစာေးထာက္စီ
ံ မး
ံ ျခင္း ၊ ေအေတထတထပြာေးရ အတ္န္း ပြာ၌ သိုေးတ္သနေအးျချပဳ
သငရိုက ြႊန္း း းင္း ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမ၊ ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမအာ တ္ိုန္႔ျပနရာတတ္င္
ေကလ ၏တ္ကို တ္ကခက
် ္ ိုက ေးစာင္းၾကြ္းေးလလာ းျခင္း း းင္းတ္ကင
ို ္း တ္ားျခင္း ၊ ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ာမ် ခ်မတ္ရန္
တ္ကို တ္ကမမတ္ကင
ို ္း တ္ားျခင္း ကကအ
ို သံးး
ို းျပဳမမတ္က႔
ို ျဖစသ ြ။္
RtIခ်ဥ္း ကပနြး
္ တတ္င္ါဝငသ ည္ာမွ အဆင္းေးပါင္း မ်ာ ခစာပါဝငသ ြ္း ေးစစပ္ေးဆာန္ငက
ရ မမစနစ္းျဖစ္းျပီ အဆင္းတ္စခိုသက႔
ို မဟိုတ္္
အလႊးာတ္စခိုတ္ကင
ို ္း သြ္ တ္ကို းျမင္းလာေးနသြ္း ဝန္ေးဆာငမမထကသန္ေ
က းရာကမမလယ္ဗယ္အာ ကကယ္
ို ြာ းျပဳသြ္။ ေကလ မာ
သင္းတ္င္းေးလာ် က္ည္တ္ြာတ္ကို တ္ကမမမရကမခ်င္း တ္ကို တ္ကမမေးစာင္းၾကြ္းေးလလားျခင္း ေအပၚေအးျချပဳလက
် ္
ေကလ တ္စ္ဦ ထံသ႔
ကို ပံပကို ထာ သြ္းေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမမ်ာ ကကို အစဥျ မ ပတ္ခ် နညက တကွ သာ မြ္။
သင္းေးတ္ား္ေးသာအခ်န္ာက လတ္စခိုအတတ္င္း ကနဦ ေးစစပ္ ေးဆာန္ငရကမမေအပၚ တ္ိုန္႔ျပနမမမရကေးသာေကလ မ်ာ ကကို
သိုေးတ္သနမအၾကံးျပဳထာ သြ္းအတ္ကင
ို း
္ အခ်နတက ိုအတတ္င္း အျပင္း အထနအာ စကက
ို ရသြ္း ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမမ်ာ ထပလ ိုပ္ေးရ
လႊးြဲေးးျပာင္း ေးပ တသာ မြ္။
အထူ းျပဳပြာေးရ ထံသ႔
ကို လႊးြဲေးးျပာင္း မမမလိုပီမ RtI စနစ္ါအဆင္းတ္စခိုခ်င္း စီကကို ေကလ က
အမတ္္ေးကာင္း ေးကာင္း းျဖင္းေးအာင္ းျမငရနလ
မ အ
ကို ပ္ါ။
ေအေတထတထပြာေးရ ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမမာလံးေ
ို းလာကမမမရကေးၾကာင္း းျဖစ္း
ံ ရ
ို သြ္း းင္း ေးက်ာင္း ဝန္မ္း သြ္
ေကလ မာမသန္နြမ္း ရကမရကကသ
ကို ရ
က န္ စစ္ေးဆ သင္းးျပီ လႊးြဲေးးျပာင္း မမတ္စရ ပ္က ို အစခ်ထာ
ီ သင္းပါသြ္။ RtI စနစမတ္
ွ ဆင္း
ေကလ ေကစစပ္ေးဆာန္ငရကမမမ်ာ ရရကသြ္ မရရကသည္မည္သိုးက႔ပင္းျဖစ္ေးစကာမမ မကဘမ်ာ ေအနျဖင္း လႊးြဲေးးျပာင္း မမတ္စရ ပ္က ို
အခ်ေနမ
က န္ြ ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို ါ္ သြ္။
RtIခ်ဥ္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရပ္၏ အကကးး
် း
ဳ းျဖစ္ စ္န္း မမတ္စခိုမာေကလ သြ္ ေအေတထတထပြာေးရ အတ္န္း ပြာရ ပအ တတ္င္း
အကူအြီလကငင္း ရယ္ူ းကးင
ို း
္ ျခင္း းျဖစသ ြ။္ ထက႔
ို အျပင္ RtI ခ်ဥ္း ကပနြ္း လမ္း တ္စရ ပသ ြ္ အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမ
မ်ာ ထံသ႔
ကို လႊးြဲေးးျပာင္း ရသြ္းေကလ ဦ ကကို ေးလ်ာေခ်ပ းကးင
ို သ ြ္းအလာ အလာရကသည္မာွ ယ္င္း သြ္
ေးလလာသငယ ူ းကးန္ို ငြမ္း မ ရကသျဖင္း းျပႆနာရကသြ္းေကလ ကကို ဦ စာ ေးပ သငၾကာ းျပသမမမရရကးျခင္း စသြ္း
းျပႆနာမ်ာ ေးၾကာင္း းျပႆနာမ်ာ ရေ
က းနသြ္း ေကလ တ္က႔
ို အၾကာ မတ္ူြပ
ီ ံးက
ို ကို
ဖခြဲးျခာ ထိုတ္္ေးဖား္ေးပ းျခင္း ေးၾကာင္းးျဖစသ ြ္။ RtI လိုပန
င ္း စဥ္း းင္းပတ္သက္ေးသာေးနာက္ပအ ခ်ကအလက္ိုက
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147500224 တတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သ ြ္။
ကနဦ ေကဲး ဖတသ း
ံ း သပမႈတစြ ပသိ ို႔ လႊးဲအးး ပာခ္း အးပ း ခခ္း
ွ
ေးက်ာင္း သြ္ မသန္း ခစမ္း ေကလ တ္စ္ဦ အာ သက၍ IDEA ေးအာကရက အထူ
းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမအတတ္က္
လကအ
ို ပခ်ကေ
ရက ွ းၾကာင္း ကကို သကသခ
က င
် ္း အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမတ္စရ ပသက ို႔
လႊးြဲေးးျပာင္း ေးပ အပရန္ ေးက်ာင္း ၌ တ္ာဝနရသ
က ွ ြ္။ သင္းေကလ ၏ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမအတတ္က္
လႊးြဲေးးျပာင္း မမတ္စရ ပ္က ို သငအခး
က ေ
် နမန္ြ းျပဳလပ
ို ္း းကးင
ို ါ္ သြ္။
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၏ ေးေသဆကင
ို ာရ ပြာေးရ အဖဖြဲ႔အစြ္း ရက ြႊနၾကာ ေးရ မၱဴ ထံတတ္င္းျဖစ္ေးစ
စာမ်က္း း
းာ 10

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ ကနဦ အကြဲးျဖတ္္ေးရ တ္စရ ပအ တတ္က္ ခြကိုင အ ိုပပ္
်ခ ဳ ေးရ ဝန္မ္း တ္စ္ဦ ထံတတ္င္းျဖစ္ေးစ
သင္စားျဖင္းေးတ္ာင္း ခံမမတ္စရပ္းျပဳလပ
ို ်င
လွ ္{ 3>ေးက်ာင္း ေမတ္ာင္း ခံမမရရကသြ္းေးန႔ဖစြဲးျပီ ေးနာက္ ေးက်ာင္း ခဖင္းရက္
15ရက္ေးနေ႔းျမာညကတင္ ေးအာက္ါတ္စခိုခို ကကသ
ို င္းထံသေ
ကို ႔က်ာင္း ေမပ အပရမြ္။1 ( အကြဲးျဖတ္မမတ္စရပ္းျပဳလပ
ို န
ရ ္
ေးက်ာင္း အဆကး
ို ျပဳလႊးာ၏ ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာ းင္း Notice of Procedural Safeguards မကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္၊း းင္း
အကြဲးျဖတ္မမအတတ္က္ စားျဖင္းေးရ သာ ခခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ ရန္ အခခင္းေအရ - သက႔
ို မဟိုတ္္ 2)
သင္းေကလ အာ အကြဲးျဖတ္ရန္ေးက်ာင္း ၏းျငင္း ဆကခ
ို က
် အ ာ ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာ းင္း Notice of Procedural Safeguards
မကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာငတက ို႔ျဖစသ ြ။္
ၾကိတခအ
ိဳ သအ
ိ းပ စာ
IDEAေးအာကရသ
က ွ င္၏အခခင္းေအရ မ်ာ အနကတစခိုမာ ေးက်ာင္း မအမနတကေယ္အရ ယ္ူေးဆာန္ငရကမမတ္စခိုခိုမလိုပီမ
သင္းေကလ းင္းပတ္သက္၍အခ် ေ႔သာလို
က ဳ
ပ္ေးဆာငခက
် ာမ် ေအၾကာင္း သင္းထံ ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကို
သငလကရ
ခံ ရကးျခင္း းျဖစသ ြ။္ အထူ သျဖင္း သင္းထံသ႔
ကို ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကို သင္း၏မကခငဘာသာစကာ းျဖင္းးျဖစ္ေးစ
အျခာ ဆညကသယ္္ေးးျပာဆကသ
ို ြ္းနြ္း းျဖင္း းျဖစ္ေးေစပ အပသင္းသြ္းအခ်နမာက ွ ေးက်ာင္း သြ္-

•

မည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာင္း မတ္္း
ံ တ္
ို င္၊ အကြဲးျဖတ္မမ၊ပြာေးရ အစီအစဥ္၊သက႔
ို မဟိုတ္သင္းေကလ အာ
ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ ေးနရာခ်ထာ မမသက႔
ို မဟိုတ္္ သင္းေကလ ထံသ႔
ကို FAPE ေးထာက္မမ
ံ
)အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပဝ
္ န္ေးဆာငမမမ်ာ ပါ အစဥစက
ို ္ေးထာက္မမအတတ္က္
ံ
တ က
သင္းေသဘာတ္ူြခ
ီ က
် က
္် း
္ ျပယ္မမေးၾကာင္း ြိုတ္တရေကအးျပာင္း အလြဲတ္စရ ပအပါအဝင္(ကကို ေးးျပာင္း လြဲရန္
းျဖစ္ေးစကနဦ လိုပ္ေးဆာငရနး
္ ျဖစ္ေးစ အဆကး
ို ျပဳသြ္းအခါ- သက႔
ို မဟိုတ္္

•

မည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာင္း မတ္္ံးတ္
ို င္၊ အကြဲးျဖတ္မမ၊ပြာေးရ အစီအစဥ္၊သက႔
ို မဟိုတ္သင္းေကလ အာ
ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ ေးနရာခ်ထာ မမ သက႔
ို မဟိုတ္္ သင္းေကလ ထံသ႔
ကို FAPE ေးထာက္မမ
ံ ကကေ
ို းးျပာင္း လြဲရန္
းျဖစ္ေးစကနဦ လိုပ္ေးဆာငရန္းျဖစ္ေးစ းျငင္း ဆကသ
ို ြ္းအခါးျဖစသ ြ္။

ေးက်ာင္း ကအဆကး
ို ျပဳသ႔
ကို မဟိုတ္္းျငင္း ဆကမ
ို မလိုပ္ေးတ္ာမြ္းအခါ ပကတ္
ို ေ
ကို းတ္ာင္း သြ္းအခ်န္က ိုသေငသဘာမတ္ူထာ ပါက
ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကို အနြ္း ဆံးး
ို ငါ ရကအတတ္င္း ေးပ အပရမြ္။ ေအးျပာင္း အလြဲကကို သင္ေးတ္ာင္း ခံသည္သကို႔မဟိုတ္္
ေသဘာတ္ူြမ
ီ မရကသြ္းျဖစ္ေးစ မရကသြ္းျဖစ္ေးစ မည္သိုက ႔ပငရေ
က ွ းစကာမူ ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကို ေးက်ာင္း ေကပ အပရမြ္။
မိဘ ခခခ္းး ပိဳခက
် ္
ေးက်ာင္း မသင္၏ခခင္းးျပဳခက
် ္ ိုက မရရကပါက အထူ းျပဳပြာေးရ လိုပန
င ္း စစ္ ဥင္
မ းကးင
ို သ ြး
္ အကတဗ
ီ တ္ီအခ် က ဳ
တ ေးရ႔ဆက္ေးဆာန္ငရကရ
႔ရကပါသြ္။ အဆကး
ို ျပဳထာ သြ္း အကတဗ
ီ တ္ီေးဖား္းျပခ်ကအပါအဝင္ ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ေးကာင္း မ်ာ ခ်မတ္္း းကးင
ို ္ေးရ
လကအ
ို ပသ ြး
္ အခ်ကအလကအာ လံးး
ို ေအၾကာင္း ကကို ေးက်ာင္း ကသင္းထံသ႔
ကို လံးး
ို လံးး
ို လ်ာ လ်ာ အသကေးပ အပရမြ္။
အခ်ကအလကမာ် မာ သင္း၏မကခငဘာသာစကာ းျဖင္းးျဖစ္ေးစ အျခာ ဆညကသယ္္ေးးျပာဆကပ
ို ံးး
ို ျဖင္းးျဖစ္ေးစ ရကထာ ရမြ္။
ထိုတ္္းျပနရမြ္း မတ္တမ္း မတ္ရာမ်ာ ရကပါက ထကမ
ို တ္တမ္း မ်ာ ကကို ေးက်ာင္း ကစာရင္း းျပဳရမြ္းျဖစ္းျပီ
မည္သူတ္က႔
ို ထံထတ္
ို ္းျပနမည္ို္က ေးဖား္းျပရမြ္။
သန္ငခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ သြ္းအခါ၊ ခခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ းျခင္း ဆကသ
ို ည္မာွ ေးက်ာင္း အတတ္က္ အကတဗ
ီ တ္ီေးဖား္ေးဆာငရန္
ခခင္းးျပဳခက
် ္ေးတ္ာင္း ခံမမအာ သင္နာ လြ္းျပီ စားျဖင္းေသဘာတ္ူေးၾကာင္း းျဖစ္ါသြ္။
ခခင္းးျပဳခက
် ာမွ ဆ ၵေအလာ် က္းျဖစ္းျပီ အကတဗ
ီ တ္ီမလိုပ္ေးဆာငမီ အခ်ေနမ
က န္ြ ပယ္ဖက
် ္း းကးင
ို ္ေးၾကာင္း
သင္ေးကာင္း ခစာနာ လည္္ာ ရနမာွ ေအရ ၾကီ ပါသြ္။ သကေ
ို ႔သား္ အကတဗ
ီ တ္ီတ္စရ ပအ တတ္ကသင္း ခခင္းးျပဳခက
် ္ ိုက ပယ္ဖက
် လ ိုက ကလွင
် ္
ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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စာမ်ကး
္ း
းာ 11

ပယ္ဖက
် မမမာအတ္ြ္းျဖစ္းျပီ ေးနာက္ေးၾကာင္း းျပနလြ
ွ ္း၍မရပါ။
သင္းခခင္းးျပဳခက
် လ ိုက အပသ ြး
္ အကတဗ
ီ တ္ီမာ် ၏ ဥပမာမ်ာ မာေးအာက္ါအတ္ကင
ို ္း းျဖစသ ြ္-

•
•
•
•
•

သင္းေကလ ကကပ
ို ထမဦ ဆံးး
ို အၾကကမက
အ း
ြဲ ျဖတ္္းျခင္း ေးနာက္ပအခက
် အ လက္ိုက လကအ
ို ပသ ြ္းအခါ သင္းေကလ ကကို တ္စဖန္းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္္းျခင္း ပထမဆံးး
ို အၾကကမ္ အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို ေးပ အပ္းျခင္း ARDေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကမမမ ARD ေးကား္မတ္ီဝငတစ္ဦ ကကို ဖယ္ရာွ လကက
ို ္းျခင္း - း းင္း
ဆင္းခပာ အကူ ေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ပံပကို ေးသာ သက႔
ို မဟိုတ္္ အေခၾက ေးပ ေးေခ်ပ ရ နအ တတ္ကတာဝနရသ
က ွ ြ္း
ပါဝင္တ္သက္ေးသာေးအဂ်ငတ္
ြီ စခိုခို၏ ကကယ္
ို ြာ လယ္တစ္ဦ ကကဖ
ို ကတ္္ေးခၚျခင္း ။
ကနဦ ေကဲး ဖတသ း
ံ း သပ္း ခခ္း

ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း တ္စရ ပအ တတ္ကသင္ ခခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ လင
် ္ သင္းေကလ သြ္ မသန္နြမ္း းျဖစမျ ဖစ္က ိုဆး
ံ း
ို းျဖတ္ရန္း းင္း
သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမ၏ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ လကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကို ဆံးး
ို းျဖတ္ရန္ သံသယ္ျဖန္စဖယ္မသန္နြမ္း းျဖစသ ြ္းနယ္္ယ္အာ လံးး
ို အတတ္င္း
သင္းေကလ အာ အကြဲးျဖတ္္းျခင္း ကကို ေးက်ာင္း မလိုပ္ေးဆာစ္ ငသာ ပါမြ္။ သင္းေကလ အတတ္က္ အကြဲးျဖတ္္းျခင္း လိုပန
င ္း စဥ သ ြ္-

•

သင္းေကလ ၏ ပြာေးရ ခဖ႔ံးျဖက မမပက
ဳ ိုင္း ဆကိုငာရ း းင္း လက္ေးတတ္ေ႔ဆာန္ငရက္း းကးန္ို ငြမ္း တ္ကို႔ းင္း ပတ္သက္ေးသာ
အခ်ကအလကမ်ာ ပါဝငရမြ္ -

•
•
•

ေးလက်င္းထာ းျပီ ဗဟိုသတ္
ို ရကသြ္းဝန္မ္း မ စီမး
ံ ျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္သင္းေကလ ၏မကခငဘာသာစကာ းျဖင္းးျဖစ္ေးစ အျခာ ဆညကသယ္္ေးးျပာဆကပ
ို ံးး
ို ျဖင္းးျဖစ္ေးစ စီမး
ံ ျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္ - း းင္း
ဘကလိုက ကမမမရကရ၊သက႔
ို မဟိုတ္္ သင္းေကလ ၏ယ္ဥ္ေးက် မမေးနာကခေ
ံ အးျခေအန၊ လူမ် သက
က ဳ႔
ို မဟိုတ္္ မသန္နြမ္း မာ
မည္သကို႔ပင္းျဖစ္ေးစကာမူ သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမအာ ဖခြဲးျခာ ဆက္သ
ံ ြ္း ပံးစ
ို း
ံ ျဖင္း စီမမ
ံ မမျပဳလပ
ို ။ရ

အကြဲးျဖတ္သြ္းကာလအတတ္င္း သင္းေကလ က ေးက်ာင္း သံးး
ို ရက္း းင္းအထက္ည် က္ကမမ းင္း၊ သင္းေကလ ေးက်ာင္း ပ်ကသြ္း
ရက္း းင္းထပတ ူြီကသ
် ြ္း ေးက်ာင္း ခဖင္းရကအလကက
ို ္ အကြဲးျဖတ္မမကာလကကို ထပတက ို ရံးမ
ို လႊးြဲ၍ ေးက်ာင္း မသင္းခခင္းးျပဳခက
် ရ
သြ္းရကကြမ
ြဲ စတ္င္၍ ရက္ေးပါင္း 45 ရက္ေကမကာ် း္ဘြဲ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း း းင္း ရလေအစရ
ီ ငခစ
ံ ာတ္က႔
ို ကကို
အျပီ သတ္္ေးရ သာ တ္င္းျပရမြ္။ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း အစီရငခစ
ံ ာ မကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္က ို ေးက်ာင္း ကသင္းထံသ႔
ကို
အခမြဲေးပ အပရမြ္။
ေးက်ာင္း စာသင္း းစ္ စကတငဘာလ 1 ရက္ေးန႔မတ္ကင
ို သ
မီ င္းေကလ မာ အသကငါ းစ္ေးအာေက္လ းျဖစ္းျပီ အစကို ေရက်ာင္း တတ္င္
ေးက်ာင္း အပ္း းးံထာ းျခင္း မရကလင
် ္းျဖစ္ေးစ ပိုပၸလကပင
ကို ္ေးက်ာင္း တတ္င္ေးက်ာင္း အပ္း းးံထာ လ်င္် းျဖစ္ေးစ
အသကမည္မွ်းျဖစ္ေးစကာမူ အကစ္ မတင္း စာသင္ေးပ ေးနလင
် ္းျဖစ္ေးစ ေးက်ာင္း မသင္းခခင္းးျပဳခက
် ြာရသြ္းရကကြမ
ြဲ စတ္င္၍
ရက္ေးပါင္း 45 ရက္ေကမကာ် း္ဘြဲ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း း းင္း ရလေအစရ
ီ ငခစ
ံ ာတ္က႔
ို ကကို အျပီ သတ္္ေးရ သာ တ္င္းျပရမြ္။
ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်ကအတတ္က္ ေးက်ာင္း ကသင္းခခင္းးျပဳခက
် ္ ိုက အနြ္း ဆံးး
ို 35 ရကအတတ္င္း သကေ
ို ႔သား္
ွ
ေးက်ာင္း စာသင္း းစရက ေးနာက
္း
ံ း
ို ေးက်ာင္း တ္က္ေးရာကရသြ္းေးန႔မတ္ကင
ို မီ 45 ေးအာညကတင္း ရရလ
က င
် ္ 45
ေးက်ာင္း ခဖင္းရကအခ်နသတ္
က မွတ္ညခ် ကတင္ းျခခင္း ခ်ကတစရပကပ
ရ ွ ါသြ္။ ဤျဖစရပ္းျဖစခလ
ြဲ င
် ္ အစီရငခစ
ံ ာကကို ထကို းန္စြ နလ 30 ရက္ေးန႔အတတ္င္း
သင္းထံသ႔
ကို အျပီ သတ္္ေးပ အပရမြ္။ သကေ
ို ႔သား္ အကြဲးျဖတ္သြ္းကာလအတတ္င္း သင္းေကလ က
ေးက်ာင္း သံးး
ို ရက္း းင္းအထက္ည် က္ကမမရကလင
် ္ ခြနလ 30 အျပီ သတ္္ေးန႔မာ အက်ံးး
ဳ း
ၱဴ မဝင္ေးတ္ာပါ။ ၎အစာ ၊
ေးယ္ဘိုယ္အ
် ခ်နသတ္
က မွတ္က
ခ် း
္ ျဖစသ ြ္း 45 ရကအျ ပင္ ေးက်ာင္း သံးး
ို ရက္း းင္းအထက္ည် က္ကမမ အတတ္က္ ေးက်ာင္း ရကတိုးကး မမသည္သာ
အက်ံးး
ၱဴ ဝင္ါသြ္။
ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပအ တတ္ကသင္ ခခင္းးျပဳခေ
် ကမပ လင
် ္ ေးက်ာင္း ေအနျဖင္း ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကး
ို ျဖစ္ေးစဥေပေ းင္း
စာမ်က္း း
းာ 12

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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ေးဆာန္ငရကရသြ္းၾကာ နာမမကကး
ို ျဖစ္ေးစ ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို ္ေးသား္လြ္း ယ္င္း မာ မျဖေစမနလိုပမ
ရ ည္မဟတ္
ို ္ါ။ ေးက်ာင္း သြ္
အကြဲးျဖတ္မမကကို မလိုပ္ေးဆာငရ န္း
ံ း
ို းျဖတ္လွင
် ၊္ အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ လကအ
ို ပလက
် ေ
ရက ွ းသာ
မသန္နြမ္း းျဖစသ ြး
္ ေကလ အာ လံးး
ို မာမည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာင္း ေးဖား္ထတ္
ို ရန္၊ ေးနရာခ်ထာ ရန္း းင္း အကြဲးျဖတ္ရန္ IDEA
ွ
ေးအာကရက သတ္မ
ခ် ္ ိုက ခ် ေးဖာကရ
က ဳ
ာေမရာက္ါ။ ၎သတ္မွတ္က
ခ် ္ ိုက child find duty အျဖစရည္ညႊန္း ပါသြ္။
ွတ္က
ဝင္ခြခ္း၊း ပန္လ ည္သံးး သပြ်က္း းခ္း ထတပယ္ႈမ း ပိဳလပသ ည္း အးကား္မတီ ေစည္း အေဝ မ်ာ
ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း အစီရငခစ
ံ ာကကအ
ို ျပီ သတ္္းျပီ ေးနာက္ အစီရငခစ
ံ ာကကး
ို ျပနလည္သံးး
ို သပရန္း းင္း
သင္းေကလ မာအထူ းျပဳ ပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ခံစာ ခခင္းရကမရကကဆ
ကို း
ံ း
ို းျဖတ္ရန္ ARD
ေးကား္မတ္ီကဖကို ဖြဲ႔စြ္း ရမြ္။ ARD ေးကား္မတ္ီဝငမာ် တတ္င္ေးအာက္ါ ပိုဂ လမ
က ဳ ာ် ပါဝငသ ြ္-

•
•
•
•

သင္၊ မကဘေကလ အာ ပံးမ
ို နသ ငၾကာ ေးပ သြ္း ဆရာအနြ္း ဆံးး
ို တ္စ္ဦ ေကလ အာ သငၾကာ ေးပ သြ္း အထူ းျပဳပြာေးရ ဆရာသက႔
ို မဟိုတ္္ ပံပကို သူအနြ္း ဆံးး
ို တ္စ္ဦ ေးက်ာင္း ကကယ္
ို ြာ လယ္တစ္ဦ -

•
•

အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်ကရလေမာ် ရက သငၾကာ ပက႔
ို ခ်မမဆကင
ို ာရ ဂယ္ကရိုက ကခတ္မမမ်ာ ကကို အဓကပၸါယ္္းျပန္က ိုေးပ မြ္း ပိုဂ ကလ
ဳ တ စ္ဦ ေကလ းင္းစပလ် ဥး
္ ၍ အထူ ကတြမ္း က်င သ ူသက႔
ို မဟိုတ္္ ဗဟိုသတ္
ို ရကထာ းျပီ
သငသက ို႔မဟိုတ္္ေးက်ာင္း မဖကတ္္ေးခၚထာ သြ္းပိုဂ လ
က ဳ တ စ္ဦ ဦ

•
•

သင္းေးလ်ား္သြ္းအခါတ္ကင
ို း
္ ၊ ေကလ သင္းေးလ်ား္သြ္းအတ္ကင
ို ္း အတ္ာအထက သင္းခခင္းးျပဳခက
် ြာသက႔
ို မဟိုတ္္ လူၾကီ ေးက်ာင္း သာ ၏ခခင္းးျပဳခက
် ြာ ပါသြ္း
အကူ ေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ပံပကို ေးသာ သက႔
ို မဟိုတ္္ အေခၾက ေးပ ေးေခ်ပ ရ နအ တတ္ကတာဝနရသ
က ွ ြ္း
ပါဝင္တ္သက္ေးသာေးအဂ်ငတ္
ြီ စခိုခို၏ ကကယ္
ို ြာ လယ္တစ္ဦ ၊

•

အလိုပက
အ င
ကို သ
အ က္ေးခမ ဝမ္း ေးက်ာင္း း းင္း နြ္း ပြာဆကင
ို ာရ ပြာေးရ တတ္င္ ေကလ ကကို ကနဦ သက႔
ို မဟိုတ္္
ေးနရာဆကလကခမ
် မ အတတ္က္ ထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ထာ လင
် ္ အလိုပအကင
ကို သ
အ က္ေးခမ ဝမ္း ေးက်ာင္း း းင္း
နြ္း ပြာဆကင
ို ာရ ထံမကကယ္
ို ြာ ၊ ဆရားျဖစ္ါကပကေ
ို းကာင္း ပါသြ္- း းင္း

•

ေကလ မာ အဂၤလကပာဘ သာစကာ သငယ ူေးနသူတ္စ္ဦ းျဖစ္ါက ဘာသာစကာ ကတြမ္း က်ငို္က င္း းကးန္ို ငြမ္း
စီစစမမေးကား္မတ္ီဝင္းျဖစသ ြ္း ပြာရင္ ဝန္မ္း တ္စ္ဦ ။

ARDေးကား္မတ္ီဝငမာ် တတ္င္ေးအာက္ါအတ္ကင
ို ္း အက်ံးး
ၱဴ ဝငသ ူမ်ာ ပါဝငသ ြ္-

•

ေကလ မာ အၾကာ အာရံးး
ို းင္းပတ္သက္၍ခတြညတ္ယင္း မမရကေးၾကာင္း သံသယ္ဝငမလ
က င
် ္းျဖစ္ေးစ
မတ္တမ္း တ္င္ာ လင
် ္းျဖစ္ေးစ အၾကာ အာရံးး
ို းင္းပတ္သက္၍ခတြညတ္ယင္း မမရကသြ္းေးက်ာင္း သာ မ်ာ သငၾကာ ေးပ သြ္း
လကမွေတ္ရကာ် င္း ဆရာတ္စ္ဦ -

•

ေကလ မာ အျမငအာရံးး
ို းင္းပတ္သက္၍ခတြညတ္ယင္း မမရကေးၾကာင္း သံသယ္ဝငမလ
က င
် ္းျဖစ္ေးစ မတ္တမ္း တ္င္ာ လင
် ္းျဖစ္ေးစ
အျမငအာရံးး
ို းင္းပတ္သက္၍ခတြညတ္ယင္း မမရကသြ္းေးက်ာင္း သာ မ်ာ သငၾကာ ေးပ သြ္း လကမွေတ္ရက်ာင္း ဆရာတ္စ္ဦ သက႔
ို မဟိုတ္္

•

ေကလ မာနာ မၾကာ -မ်ကျမ မင္းျဖစ္ေးၾကာင္း သံသယ္ဝငမလ
က င
် ္းျဖစ္ေးစ မတ္တမ္း တ္င္ာ လင
် ္းျဖစ္ေးစ
အၾကာ အာရံးး
ို းင္း ပတ္သက္၍ခတြညတ္ယင္း မမရကသြ္းေးက်ာင္း သာ မ်ာ သငၾကာ ေးပ သြ္း
လကမေ
ို းင္း ပတ္သက္၍ခတြညတ္ယင္း မမရကသြ္းေးက်ာင္း သာ မ်ာ သငၾကာ ေးပ သြ္း
ွ တ္ရကာ် င္း ဆရာတ္စ္ဦ းင္း အျမငအာရံးး
လကမွေတ္ရကာ် င္း ဆရာတ္စ္ဦ ။

ေးက်ာင္း သြ္ သင္းေကလ အတတ္က္ ARD ေးက္းာမတ္ီအစြ္း ေအဝ တ္စရပီတ္
ြ င
ကို ္း သက႔
ို သင္းကကဖ
ို ကတ္ၾကာ ရမြ္းျဖစ္းျပီ
မကဘတ္စ္ဦ းျဖစ္ ေးစမကဘ းစ္ဦ စလံးး
ို းျဖစ္ေးစ မျဖေစမနတ္က္ေးရာကသည္္ိုက ေးသခ်ာေးဆာန္ငရကရမြ္။
ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016
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ပကတ္
ို ေ
ကို းတ္ာင္း သြ္းအခ်န္က ိုသေငသဘာမတ္ူထာ ပါ ကအစြ္း ေအဝ ေအၾကာင္း ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကို ေးက်ာင္း က
အနြ္း ဆံးး
ို ငါ ရကအတတ္င္း သင္းထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္။ အသကေးပ စာတတ္င္ါ ဝငရမည္မာွ အစြ္း ေအဝ ၏ ရည္ည္ရယ္က
ခ် ၊္
အခ်န္၊က ေးနရာ းင္း တ္က္ေးရာကမြ္းသူစာရင္း တ္က႔
ို ျဖစသ ြ။္ သငအဂၤလကပကလ ိုေမးျပာတ္တ္္ါက သင္းမကခငဘာသာစကာ းျဖင္း
အသကေးပ စာေးပ ပက႔
ို ျခင္း မာ အတလယ္တကူးျဖစ္း းကးင
ို င
လွ် ္ အသကေးပ စာကကို သင္းမကခငဘာသာစကာ းျဖင္း ေးက်ာင္း
ကစီမေ
ံ းပ အပရမြ္။ သင္၏မကခငဘာသာစကာ မာ ေအရ တလတ္ြကာ းျဖစလင
ို းသခ်ာနာ လြ္ေးစရန္ ယ္င္း ကကို
ွ် ္ သင္အသကေးပ စာကကေ
း းမတ္္းျဖင္းေးသား္လြ္း ေးကာင္း အျခာ ပံးစ
ို း
ံ ျဖင္းေးသား္လြ္း ေးကာင္း မျဖေစမန ဘာသားျပန္ကိုထာ ရန္
လကအ
ို ပသ ြး
္ အဆင္းကကို ေးက်ာင္း မလိုပ္ေးဆာငရမြ္။
သင္း းင္းေးက်ာင္း အတတ္က္ ေသဘာတ္ူြီ းကးင
ို ္ေးသာ အခ်န္း
က းင္းေးနရာတ္က႔
ို ၌ ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ ကကို
းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။ ေးက်ာင္း မ အဆကး
ို ျပဳသြ္း ရကကြသ
ြဲ ႔
ကို မဟိုတ္အခ်နမာက ွ သင္းအတတ္က္ အဆေငမးျပပါက
သငအစြ္း ေအဝ လာေးရာက္း းကးင
ို သ ြး
္ အခ်နြစ
က ီ ဥန္
။
ရ ေးက်ာင္း ကသင္းေးလ်ား္သလကို စီစဥမြ္
ရ
မကဘ းစ္ဦ စလံးး
ို အစြ္း ေအဝ မတ္က္း းကးင
ို င
လွ် ္ တ္ယ္လဖ
ီ ိုန္း းျဖင္းးျဖစ္ေးစ ဗီေယ္
ီ စ
ကို း
ံ ြ
ို စ
ီ ြ္း ေးဝ မမးျဖင္းးျဖစ္ေးစ
အစရကသြ္း နြ္း လမ္း မ်ာ းျဖင္း သင္ါဝင္း းကးင
ို ါ္ သြ္။ သငအစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကရ နသငး
္ ကကို
ေးက်ာင္း ကမစြ္း ရံးး
ို း းကးင
ို င
လွ် ္ သငမပါဘြဲအစြ္း ေအဝ ကကေ
ို းက်ာင္း မးျပဳလပ
ို ္း းကးင
ို ါ္ သြ္။
အစြ္း ေအဝ ၌ သငရိုက ြႊန္း တ္မ္း သက႔
ို မဟိုတ္္ကြပ္ဝန္ေးဆာငမမရက ပိုဂ လ္
က ဳ ၏ နယ္္ယ္္ိုက းျပင္င္းျခင္း သက႔
ို မဟိုတ္္
ေးတဆ ေးး ခးး းျခင္း းျပဳလပ
ို န
ရ လ
မ အ
ကို ပသျ ဖင္း ARD ေးကား္မတ္ီဝငတစ္ဦ ကကို
အစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကသြ္းအပကင
ို ္း ေမသား္လြ္း ေးကာင္း သက႔
ို မဟိုတ္္ ARD
အစြ္း ေအဝ တ္စရ ပလံးး
ို ေမသား္လြ္း ေးကာင္း ဖယ္ရာွ တသာ းကးင
ို ါ္ သြ္။ ဖယ္ရာွ မမကကို သင္စားျဖင္းေးရ သာ းျပီ
ေသဘာတ္ူြမ
ီ မလိုပရမြ္။
အစြ္း ေအဝ ၌ ေးကား္မတ္ီဝင္၏ သငရိုးကး ညြန္း တ္မ္း နယ္္ယ္သိုက ႔မဟိုတ္္ကြပ္ဝန္ေးဆာငမမ းျပင္င္းျခင္း သက႔
ို မဟိုတ္္ေးတဆ
ေးး ခးး းျခင္း ပါဝငသ ြ္းအခါ သင္း းင္းေးက်ာင္း က ဖယ္ရာွ မမကကခို ခင္းးျပဳစားျဖင္းေးပ အပ္ာ းျပီ
အစြ္း ေအဝ မတ္ကင
ို ဖ
မီ ယ္ရာွ ခံရသြ္း ပိုဂ လ
က ဳ ္ EIP ခဖ႔ံးျဖက ေးဖား္
ဳ
ေးဆာငမမကကို စားျဖင္းေးရ သာ တ္င္းျပထာ လင
် ္ ARD
ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ တ္စရ ပတက္ေးရာက္းျခင္း မ ARD ေးကား္မတ္ီဝငတစ္ဦ ကကလ
ို ြ္း ဖယ္ရာွ တသာ းကးင
ို ါ္ သြ္။
ေရည္အခခ
် ္း း ပည္းမီမႈ
သင္းေကလ မာအထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ခံစာ ခခင္းရကမရကကဆ
ကို း
ံ း
ို းျဖတ္ရာတတ္င္ အပကင
ို ္း း းစခိုပါသြ္း
စစ္ေးဆ မမ တ္စရပကပ
ရ ွ ါသြ္) -1(သင္းေကလ မာမသန္နြမ္း ရရ
က မြ္- း းင္း) 2 (မသန္နြမ္း းျဖစ္းျခင္း ၏အက် ဆက္
က ဳ ေးၾကာင္း
ပြာေးရ မေကလ အတတ္က္ အက် ရက ကေဳ းစရန္ အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကသ
ို င္းေကလ ကလကအ
ို ပရမြ္။
အရည္အခင
် ္း းျပြ္းမီေးရ အပကင
ို း
္ း းစခို ပါစစ္ေးဆ မမအနက္ ပထမအပကင
ို ္း း းင္းကကက
ို ည ရ
ီ န္
မတ္ခက
် ္ေးပ ေးဖား္းျပထာ သည္မလ
ီ ာ သြ္း
ွ ႊးြဲ၍ အသက္ 3 း းစမွ 21 း းစအ တတ္င္း ရက ေကလ တ္စ္ဦ သြ္ ေးအာညကတငြထ
မသန္နြမ္း က႑မ်ာ အနကတစခိုသက႔
ို မဟိုတ္္ တ္စခိုထက္ိုက သြ္း စံကး
ကို ျပြ္းမီရမြ္-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

အၾကာ အာရံးဆ
ို င
ကို ာရ ခတြညတ္ယင္း မမ) ေးခမ ရာပါ- (
ေးအား္တ္စ္င္နာ မၾကာ -မ်ကျမ မင္) ေးခမ ရာပါ- (
စကတ္စ
ခံ ာ မမပကင
ို ္း ဆကင
ို ာရ အဟန္႔အတ္ာ းျဖစ္းျခင္း ဥာဏ္ရြမျ ပြ္းဝျခင္း မသန္နြမ္း မမအမ် မ်က ဳ ရက ကးဳ ျခင္း က႑တတ္င္း မပါသြ္း ေကလ ငယ္ဘဝ) အသကသး
ံ း
ို း းစမင
ွ ါ းစ္- (
အြကို မသန္နြမ္း မမအျခာ က်န္း မာေးရ ခတြညတ္ယင္း မမ-

•

သတ္မွတ္္ာ သြ္း သငယ ူေးလလာမမ မခစမ္း းျခင္း -
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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•
•
•

စကာ သက႔
ို မဟိုတ္္ ဘာသာစကာ မတ္တ္္ေးးျမာကမမဦ ေးး းးာကဒဏ္း
္ ျဖစ္ေးစသြ္း ထကခက
ကို မမ- သက႔
ို မဟိုတ္္
အျမငအာရံးဆ
ို င
ကို ာရ ခတြညတ္ယင္း မမ) ေးခမ ရာပါ း းင္း မ်ကျမ မငတက ို႔ပါဝငသ ြ္- (

ARDေးကား္မတ္ီသြ္ အရည္အခင
် း
္ းျပြ္းမီမမဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ ိုက ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်ကအစီရငခစ
ံ ားျပီ ေးးျမာကသြ္းေးန႔ဖစြဲမ
စတ္င္းျပီ းျပကၡေကနက
ရ ္ေးပါင္း 30 အတတ္င္း းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။ အကယ္္၍ 30 ရက္ေးန႔ မာေးး ခးရာသီတတ္င္း းျဖစ္၍
ေးက်ာင္း ပကတ္္ာ လင
် ္ ကနဦ အရည္အခင
် ္း းျပြး္မမ
ီ မဆံးး
ို းျဖတ္္ေးရ းင္းပတ္သက္၍ ေးနာက္း
ံ း
ို ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ၊္ IEP း းင္း
ေးနရာခ်ထာ မမးျပဳလပ
ို န
ရ ္ ေးဆာင္ဦ ေးပါက္ ပထမဆံးး
ို ေးက်ာင္း စခဖင္းသြ္းရကမတ္င
ကို ခ
မ င
် း
္ အထက ARD
ေးကား္မတ္ီကအခ်နရပ
က ါသြ္ -ေကလ သြ္ ထကေ
ို းး ခးရာသီအတတ္င္း ရကတိုက ေးက်ာင္း စာသင္း းစ္ (ESY) ကကို လကအ
ို ပ္ေးၾကာင္း
ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမက မညြန္း ဆကလ
ို င
် ္းျဖစသ ြ္။
သကေ
ို ႔သား္၊ ကနဦ အကြဲးျဖတ္္ေးရ အတတ္က္ အနည္္ံးး
ို 35 ရက္ ၊သကေ
ို ႔သား္ သန္ငခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ သြ္းအခ်န္း
က းင္း ေးနာက္း
ံ း
ို
ေးက်ာင္း ခဖင္း ရကၾကာ သင္းေကလ က ေးက်ာင္း သံးး
ို ရက္း းင္းအထကမပ်ကဘြဲ ေးက်ာင္း ေးနာက္း
ံ း
ို ခဖင္းရကမတ္င
ကို မီ 45
ရကအတတ္င္း ေးက်ာင္း ကသင္းခခင္းးျပဳခက
် ္ ိုက ရရကလင
် )္ သက႔
ို ျဖစ္ါ၍ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း အစီရငခစ
ံ ာကကို ခြနလ 30
ရက္ေးန႔တတ္ငရရကေးရ အတတ္က္ ေအးျခ ေအနရပမာ် းင္း ကကက
ို ည သ
ီ ြ္ (ထကို းစ္ေးး ခးရာသီအတတ္င္း သင္းေကလ က ESY ကကို
လကအ
ို ပ္ေးၾကာင္း ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမက မညြန္း ဆကပ
ို ါက အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း အစီရငခစ
ံ ာကကထ
ို ြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရန္
ေးနာက္း းစ္ေးက်ာင္း စာသင္း းစ္၏ 15 ရက္ေးန႔ ထေကမကာ် း္ဘြဲ ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ ကကး
ို ျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။
သင္းေကလ က ESY ကကို လကအ
ို ပ္ေးၾကာင္း ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမကညြန္း ဆကလ
ို င
် ္
ေကလ ၏အကြဲးျဖတ္မမကကထ
ို ြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရန္ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ အျမန္း
ံ း
ို ေးတတ္႔ဆံးရ
ို မြ္။
အခကအခြဲရကေးသာ ေးက်ာင္း သာ အာ လံးး
ို သြ္ အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ အရည္အခင
် ္း မျပြ္းမီပါ။
သင္းေကလ ၏ းျပႆ

နာမာ အဖတ္္း းင္းအတတ္က္) သခ်ၤးာ(ဘာသာရပမ်ာ တတ္င္ သင္းေးလ်ား္ေးသာ

သငၾကာ ပက႔
ို ခ်မမမရကသြ္းအတတ္က္ေးၾကာင္း အဓကကအခကအခြဲရကလင
် း
္ ျဖစ္ေးစ သင္းေကလ ၏
အဂၤလကပာြ ကတြမ္း က်ငို္က င္း းကးင
ို မမ အကန္႔အသတ္ရသ
က ွ ြ္း အတတ္က္ေးၾကာင္းးျဖစ္
ေးစသင္းေကလ မာအထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ အရည္အခင
် း
္ မျပြ္းမီပါ။ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်က္ါထငဟပမမ အရ
သင္းေကလ တတ္င္ မသန္နြမ္း မရလ
က င
် ္ ကမ္းပတ္ြ-္ ေအးျချပဳေအထာကအပံအဖဖြဲ႔သည္သင္းေကလ ကကအ
ို ကူအြီေးပ ရန္ ေအေတထတထ
ပြာေးရ က႑ရက အျခာ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ သက႔
ို မဟိုတ္္ အစီအစဥ်ာမ ကကို အၾကံးျပဳ းကးင
ို ါ္ သြ္။
သင္းေကလ မာမသန္နြမ္း ရကေးၾကာင္း အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်က္ေးထာက္းျပလင
် ္ ထကအ
ို ခါ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္
ေးတတ္႔ဆံးရ
ို မြ္းျဖစ္းျပီ ပြာေးရ မေကလ အတတ္က္ အက် ရက ကေဳ းစရန္
အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကသ
ို င္းေကလ ကလကအ
ို ပမမရကမရက ကကဆ
ို း
ံ း
ို းျဖတ္္းျခင္း းျဖင္း
အပကင
ို ္း း းစခိုပါစစ္ေးဆ မမအနက္ ေိုတ္ယ္
က အပကင
ို ္း ကကို လိုပ္ေးဆာငရမြ္။ သင္းေကလ တတ္င္ အထူ းျပဳပြာေးရ
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ လကအ
ို ပခ်ကတစရပရ
မ ကလင
် ္ သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမသြ္ အဆကပ
ို ါဝန္ေးဆာငမငတ္စခိုခအ
ို တတ္က္
အရည္အခင
် ္း မျပြ္းမီပါ။
တစ္ဦ ခ်ခ္း အေး ခ ပိဳ ပညာအးရ ေစီေစဥ္
သင္းေကလ က အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ အရည္အခင
် ္း းျပြ္းမီလင
် ္ ေးက်ာင္း သြ္
ကန္႔သတ္ခက
် အ နြ္း ဆံးး
ို ရကသြ္း စာသငခန္း တတ္င္း ၌ FAPE တ္စရ ပ္က ိုေးပ အပရ နလက ိုအပသ ြ္။ ၎ကကို ARD ေးကား္မတ္ီ၏ IEP
ေးဖား္ေးဆာငမမတ္စရပ္း းင္း ေးက်ာင္း ၏ IEP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ေးဆာငမမးျဖင္း ေးအာင္းျမန္ငြာဖနတီ းကးင
ို ါ္ သြ္။ကနဦ
အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို ေးက်ာင္း မမပံပကို းကးင
ို မီ ေးက်ာင္း က ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္
သင္းထံမခခင္းးျပဳခက
် ရယ္ရ
ူ မြ္။ ကနဦ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ပံပကို ေးရ အတတ္က္ သင္းထံမခခင္းးျပဳခက
် ရယ္ရ
ူ န္ ေးက်ာင္း ေအနျဖင္း
ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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က် ေးၾကာင္
က ဳ
း ဆီေးလ်ား္သြ္း အာ ထိုတ္မမမ်ာ ကကို းျပဳလပ
ို ရမြ္။ ကနဦ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ပံပကို ေးရ အတတ္ကသင္ ခခင္းးျပဳခေ
် ကမပ လင
် ္
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ သင္းခခင္းးျပဳခေ
် ကမပ မမကကို ပယ္ချ် ပီ ဆကလကလိုပ္ေးဆာငရန္ ေးက်ာင္း ေအနျဖင္း
ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကး
ို ျဖစ္ေးစဥေပေ းင္းေးဆာန္ငရကရသြ္းၾကာ နာမမကကး
ို ျဖစ္ေးစ ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို သ ြ္။
သင္ ခခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ ရန္းျငင္း ဆနလင
်ွ ္ အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို ေးပ အပ္း းကးင
ို ည္
မ မဟတ္
ို ္။
IEP၏အဓကကဖဖြဲ႔စြ္း ပါဝငမမမ်ာ တတ္င္-

•
•
•

ွ
သင္းေကလ ၏ လကရက ပြာေးရ
ေးအာင္းျမငမမလယ္ဗယ္ာမ် းင္း လက္ေးတတ္႔က်သြ္း ခစမ္း ေးဆာငရည္မ်ာ

(PLAAFP);
း းစြဥ္ ရည္မန
ွ ္း ခ်ကာမ် အထူ းျပဳပြာေးရ ၊ ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊း းင္း းျဖြ္းခစကအကူအြီမာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ို
ေးပ အစ္ ပသာ မြ္

•

းျပည္နယ္္း းင္းခြကိုငဝ
တ မ္း တတ္င္းျပဳလပ
ို သ ြ္း စီစစြစ္ေးဆ မမမ်ာ တတ္င္ သင္းေကလ ပါဝင္း
ံ း
ို းင္းပတ္သက္ေးသာ အခ်ကအလက္-

•
•

အကူ ေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊ အသက္း းင္းသင္းေးလ်ား္သြ္းအခ်န္က- း းင္း
အခ် ေ႔သာမသန္နြ
က ဳ
မ္း မမ၊လကအ
ို ပခ်ကာမ် သက႔
ို မဟိုေတ္အးျခေအနရပမ်ာ ရကသြ္း ေကလ မ်ာ အတတ္က္ လိုပ္ေးဆာင္ေးပ ရမြ္း
အျခာ ကကစၥရပမာ် ။

TEAသည္နမန
ူ ာပံးစ
ို တ္
ံ စရ ပ္က ိုေးဖား္ေးဆာင္ာ းျပီ ၎ကကို http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147504486 တတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သ ြ။္
သင္းေကလ ၏ေးက်ာင္း က ယ္ခိုနမူနာေးဖာင္း
ံ စ
ို က
ံ း
ကို ျဖစ္ေးစ အျခာ ေးဖာင္း
ံ စ
ို က
ံ း
ကို ျဖစ္ေးစ အသံးး
ို းျပဳေးကာင္း
းျပဳ းကးင
ို ါ္ သြ္။
IEPေးဖား္ေးဆာငရာတတ္င္ ARD ေးကား္မတ္ီမထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရမြ္း ကကစၥရပမ်ာ ရကပါသြ္။ ၎တ္ကို႔တတ္င္ါဝငသ ည္မွာ-

•
•
•
•

သင္းေကလ ၏ အာ သာခ်ကာမ် သင္းေကလ ၏ပြာေးရ ပကမ
ို း
ကို ျမင္းမာ ေးေစရ းင္းစပလ် ဥ္း းျပီ သင္၏စကို ရကမမမ မ်ာ သင္းေကလ ၏ လေတ္တလာအျဖစ္း
ံ း
ို အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်က္ ရလေ္- း းင္း
သင္းေကလ ၏ ပြာေးရ ၊ ခဖ႔ံးျဖက မမ
ဳ းင္း လက္ေးတတ္႔လိုပ္ေးဆာငမမလကအ
ို ပခ်ကာမ် ။

၎အျပင္ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ အခကးး
် ဳ ေ႔သာေကလ မ်ာ အတတ္က္ အထူ အခ်ကအလကမန
ွ ာ်မ ကကိုပါ ထြ္းတသင္း လိုပ္ေးဆာငရမြ္။
ယ္င္း တ္က႔
ို မာ ေးအာက္ါအတ္ကင
ို ္း းျဖစသ ြ္-

•

ေကလ တ္စ္ဦ ၏အျပဳအမူက ေးလလာသငယ ူမမမလိုပန
ရ ္ အဟန္႔အတ္ာ းျဖစသ ြ္းအခါ ထကအ
ို ျပဳအမူကကို ကကစ္ို ငတယ္္ေးးျဖရင္း ရန္
အျပဳေသဘာေးဆာငသ ြ္း အျပဳအမူ းင္းပတ္သက္ေးသာ ေးစစပ္ေးဆာန္ငရကမမမ်ာ ၊ ေအထာကအပံမ်ာ းင္း
အျခာ နြ္း လမ္း မ်ာ အသံးး
ို းျပဳမမကကို ထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ပါ-

•

ေကလ တ္စ္ဦ သြ္ အဂၤလကပာဘ သာရ ပ္ တြမ္း က်ငို္က င္း းကးန္ို ငြမ္း အကန္႔အသတ္ရေ
က ွ းနသြ္းေကလ းျဖစသ ြ္း အခါ
ထကလ
ို အ
ကို ပခ်ကာမ် မာ ေကလ ၏ IEP း းင္းဆကြပ္ေးနသျဖင္း ေကလ ၏ ဘာသာစကာ လကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကလ
ို ြ္း
ထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ပါ-

•

ေကလ မာမ်ကျမ မငတစ္ဦ းျဖစလင
ို တြညတ္ယင္း မမရကသြ္းအခါ မ်ကျမ မငြာသငၾကာ ေးပ းျခင္း သက႔
ို မဟိုတ္္
ွ် သက ို႔မဟိုတ္္ အျမငအာရံးခ
မ်ကျမ မငြာအသံးး
ို းျပဳးျခင္း မာ မသင္းေးတ္ား္ဟို ေးကား္မတ္ီကဆံးး
ို းျဖတ္မမမလိုပါ္ က
မ်ကျမ မငြာသငၾကာ ေးပ းျခင္း သက႔
ို မဟိုတ္္ မ်ကျမ မငြာအသံးး
ို းျပဳးျခင္း ကကို ပံပကို ပါ-

•

ေကလ ၏ဆညကသယ္္ေးးျပာဆကမ
ို မလကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကထ
ို ြ္းတသင္း စဥ္း စာ ပါ၊ ထက႔
ို ျပင္ နာ မၾကာ ေးသာေကလ သက႔
ို မဟိုတ္္
နာ ေးလ ေးနသြ္းေကလ မ်ာ အတတ္က္ ေကလ ၏ဘာသာစကာ းင္းဆညကသယ္္ေးးျပာဆကမ
ို မလကအ
ို ပခ်ကာမ် ၊ ေကလ ၏ဘာသာ
စကာ းင္းဆညကသယ္္ေးးျပာဆကပ
ို ံးန
ို ြ္း တ္က႔
ို ျဖင္း သကတူန္ြယ္တူေကလ မ်ာ ၊ ပြာရင္ဝန္မ္း မ်ာ းင္း
တ္ကက
ို ိုရက က္ေးးျပာဆကို းကးင
ို သ ြ္း အခခင္းအလမ္း မ်ာ ၊ ပြာေးရ လယ္ဗယ္္၊ လကအ
ို ပခ်ကာမ် ခစာရကမမတ္ကို႔အျပင္
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

ေကလ ၏ဘာသာစကာ းင္းဆညကသယ္္ေးးျပာဆကမ
ို မပံးစ
ို း
ံ ျဖင္း တ္ကက
ို ိုရက ကသငၾကာ ေးပ ေးရ
အခခင္းအလမ္း မ်ာ တ္က႔
ို ကကပ
ို ါထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ပါ- း းင္း

•

အကူအြီးျဖစ္ေးစသြ္း နြ္း ပြာသံးး
ို ကကရကယ္ာမ်ာ းင္းဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို ေကလ က လကအ
ို ပမမရကမရကကပ
ကို ါ
ထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ပါ။
ရ
လကြိ ပညာအးရ
အးောခ္း မခမႈလယ္ဗယ္ာမ် းခ္း လက္အးတတ႔က်သည္း ခစမ္း အးဆာခြည္မ်ာ

IEPတတ္ငသင္းေကလ ၏ PLAAFP ေးဖား္းျပခ်ကတစရပါ္ ဝငရမြ္။ ေ၎ဖား္းျပခ်ညကတင္ မသန္နြမ္း မမ က
ေအေတထတထသငရိုက ညြန္း တ္မ္း တတ္င္ ပါဝင္တ္သကမမ းင္းတ္ကို တ္ကမမတ္က႔
ို ေအပၚသက္ေးရာက္း
ံ က
ို ကို ထြ္းတသင္း ထာ ရမြ္။
သင္းေကလ မာ မူၾကကေးက်
ဳ
ာင္း တ္က္ေးနသြ္း ေကလ းျဖစလင
ွ် ္ ေးဖား္းျပခ်ကသြ္ မသန္နြမ္း မမက
အသကအန္ြယ္္း းင္းသင္းေးတ္ား္သြ္း အကတဗ
ီ တ္ီမာ် တတ္င္ါဝင္းျခင္း ေအပၚ သက္ေးရာက္း
ံ က
ို ရ
ကို င္း းျပထာ ရမြ္။
း းစစဥ္ ရည္မရန္း ခ်ကာမ်
သင္းေကလ က ေအေတထတထသငရိုက ြႊန္း တ္မ္း ၌ပါဝင္း းကးင
ို ္းျပီ တ္ကို တ္ကမမရကေးစရန္ IEP တတ္င္ မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း
သင္းေကလ ၏ လကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကး
ို ျဖြ္းဆီေးပ ရန္း
ံ ေ
ို းဖား္ထာ သြ္း တ္ကင
ို ္း တ္ာ းကးင
ို ္ေးသာ းစြဥ္ ရည္မွန္း ခ်ကာမ် ပါဝငရမြ္။
၎ရည္မန
က ဳ ေးၾကာင္း အျခာ ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ လကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကလ
ို ြ္း
ွ ္း ခ်ကာမ် သြ္ သင္းေကလ ၏မသန္နြမ္း မမ၏အက် ဆက္
းျဖြ္းဆီ ေးပ ရမြ္။ IEP သြ္ း းစြဥည္မ
ို ္း
ရ ွန္း ခ်ကာမ် အတ္ကင
သင္းေကလ ၏တ္ကို တ္ကမမကကတ္
ို င
ကို ္း တ္ာပံးက
ို ေ
ကို းဖား္းျပရမြ္းအျပင္ တ္ကို တ္ကခက
် ္းျပအစီရငခစ
ံ ာအာ
သင္းထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္းအခ်န္က ိုပါ ထြ္းတသင္း ေးဖား္းျပရမြ္။
ေထူ း ပိဳပညာအးရ ၊ ဆကစပဝ
္ န္အးဆာခမႈမ်ာ ၊း းခ္း း ဖည္းခစကအကူေညီမ်ာ ၊ဝန္အးဆာခမႈမ်ာ
ARDေးကား္မတ္ီသြ္ မည္သြ္းဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကမ
ို ည္သြ္းအတတ္က္ေးၾကာင္းးျပဳလပ
ို သ ည္ို္က ဆံးး
ို းျဖညတ္သာ မြ္-

•
•

း းစြဥည္မ
ို ္ေးရ ကကို ေးရ ႐မလ်က္ သင္းေးလ်ား္ခစားျဖင္းသင္းေကလ တ္ကို တ္ကမမရကေးရ လိုပ္ေးဆာငရန္ရ ွန္း ခ်ကာမ် ရရက းကးင
ေအေတထတထသငရိုက ြႊန္း တ္မ္း တတ္င္ါဝင္း းကးင
ို န
ရ ္၊တ္ကို တ္ကမမရကရန္) အပကသ
ို ငရိုက ြႊန္း တ္မ္း း းင္း
ပြာေးရ မဟိုတ္သြ္းအကတဗ
ီ တ္ီမာ် တ္က႔
ို ပါဝင္းျခင္း တ္က႔
ို အပါအဝင္- (း းင္း

•

မသန္နြမ္း မရကေးသာ ေကလ းင္းအတ္ူ ပြာသငၾကာ းကးင
ို န
ရ ္း းင္း ပူ ေးပါင္း ပါဝင္း းကးင
ို န
ရ ္ တ္က႔
ို ျဖစသ ြ္။

သင္းေကလ ထံသ႔
ကို ျဖစ္ေးစ သင္းေကလ ကကယ္
ို ြာ းျဖစ္ေးစ ေးပ အပရမြ္း အထူ းျပဳပြာေးရ ၊ ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊ း းင္း
းျဖြ္းခစကအကူအြီမာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ို IEP ေကပ အပရမြ္။ ထကဝ
ို န္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို
လက္ေးတတ္႔က်သြ္းအတ္ကင
ို ္း အတ္ာတ္စခိုအထက သကတူန္ြယ္တူ-သံးး
ို သပခ်က္းျဖစသ ြ္း သိုေးတ္သနေအပၚေအးျချပဳရမြ္။
ထက႔
ို အျပင္၊ ေးက်ာင္း အတတ္က္ ပံပကို တသာ မြ္းေအထာကအပံ းင္း လကအ
ို ပ္ေးသာအစီအစဥ္းျပင္င ခ် နညက ခ
ကွ က
် တ စခိုခို၏ေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ို
IEPတတ္င္ ြ္းတသင္း ရမြ္။ IEP တတ္င္ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ းင္းးျပင္င ခ် နညက မ
ကွ မမ်ာ စတ္င္ေးရ အတတ္က္ ခန္႔မန္း ရကကြြဲ းင္း
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ းင္းးျပင္င ခ် နညက မ
ကွ မမ်ာ းျပဳလပ
ို န
ရ ္ ေးမာ် း္မန္း ထာ သြ္း အၾကကမ္ေးရ၊ ေးနရာ၊း းင္း
ၾကာခ်နတက ို႔ကကပ
ို ါထြ္းတသင္း ထာ ရမြ္။
း ပည္နယ္စ
စီ စ္ စစ္အးဆ မႈမ်ာ
ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေမ်ာ အရ းျပည္နယ္္ြာေးရ ဆကင
ို ာရ စံခနြ
် ြ
က ံ ႊန္း မ်ာ အတ္ကင
ို း
္ ေးက်ာင္း မ်ာ သြ္ ေကလ မ်ာ အာ ပြာသငၾကာ
ေးပ ရာတတ္င္ ေးအာင္းျမငမမရကမရက
က ကို ဆံးး
ို းျဖတ္ရန္ းျပည္နယ္စ
ြီ စြစ္ေးဆ မမမ်ာ ကကို ေကလ မ်ာ အာ လံးး
ို ထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္။
တ္ကၥကြ္ းျပည္နညယ္တင္ းျပည္နယ္္ြာေးရ ဆကင
ို ာရ စံခနြ
် ြ
က ံ ႊန္း မ်ာ ကကို Texas Essential Knowledge and Skills အျဖစ္ေးခေၚဝၚျပီ
ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016
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ယ္င္း ကကို TEA ဝဘ္ ိုက က္ http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148 တတ္ငၾကြ္း႐မ းကးင
ို သ ြ။္
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရက သြ္းေကလ မ်ာ သြ္ ဂရကတ္္-လယ္ဗယ္ြ
ြံ ႊန္း အာ ေအးျချပဳသြ္း းျပည္နယ္္
စီစစြစ္ေးဆ ေးရ ကကို သင္းေးတ္ား္သလကေ
ို းးျဖဆကရ
ို မြ္။
ARDေးကား္မတ္ီ၏ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် အ ရ စီစစြစ္ေးဆ ေးရ တတ္ငသင္းေကလ ပါဝင္ေးရ အတတ္က္ ေးနရာခ်ထာ မမမ်ာ မာလကအ
ို ပသ ည္္ကိုလင
် ္
IEPတတ္င္ သင္းေးတ္ား္သြ္းေးနရာခ်ထာ မမေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ိုထြ္းတသင္း ရမြ္။ ေးနရာခ်ထာ မမအခ်ကအလက္ိုက
http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/ တတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သ ြ္။
အထူ းျပည္နယ္သိုက ႔မဟိုတ္ခြို င
က ဝ
တ မ္း တတ္င္းျပဳလပ
ို သ ြ္း စီစစြစ္ေးဆ ေးရ အစာ အျခာ စာေးမ ဖပြဲတ္စခိုကကို သင္းေကလ ေးးျဖဆကရ
ို မည္ဟို
ARDေးကား္မတ္ီမ ဆံးး
ို းျဖတ္္ါက ပံးမ
ို နြာေးမ ဖပြဲကသ
ကို င္းေကလ ေမးျဖဆကို းကးင
ို သ ြး
္ ေအၾကာင္း ရင္း ၊ သင္းေကလ အတတ္က္
အျခာ စာေးမ ဖပြဲကကို သင္းေးတ္ား္သလကေ
ို းန္ြ ခ်ယ္ရသြ္းေအၾကာင္း ရ ငတက ို႔ းင္းစပလ် ဥ္း ေးေးသာ ေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ို
သင္းထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္။ ၎အျပင္ သင္းေကလ၏ IEP တတ္င္ ေကလ ၏ း းစြဥည္မ
က တ စ္ိုက င္း အျဖစ္
ရ ွန္း ခ်ကာမ် ၏တ္စြတ္
ကာလတ္ကေ
ို းမာ် း္မန္း ခ်ကာမ် သက႔
ို မဟိုတ္္ စံတ္ကို႔အာ ေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ိုထြ္းတသင္း ရမြ္။
းျပည္နယ္စ
ြီ စြစ္ေးဆ ေးရ တတ္င္ သင္းေကလ က ေးက်နန္ပဖယ္ရာအထက ေမးျဖဆကို းကးင
ို ပါက
ခြဲ
ေကလ ကကို တ္ရဆကသငၾကာ ေးပ မမအစီ
အစစ္ ဥင္
ို ခ်သြ္းအစီအစစ္ ဥင္
္ း
ို တ္စရ ပ္က ို ARD ေးကား္မတ္ီကလိုပ္
တ းျဖစ္ေးစ ထကသန္နြာသငၾကာ ပက႔
တ းျဖစ္ေးစ ပါဝင္ေးစမြ္း လိုပံး
ေးဆာငရမြ္။
ေကူ အေး ပာခ္း
IDEAး းင္းးျပည္နယ္္ဥေပေမ်ာ မခ်မတ္္ာ သည္မာွ အသက္ိုက ၾကီ သြ္းေကလ မ်ာ အတတ္က္ IEPs သြ္ အကူ ေအးျပာင္း
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို လိုပက္ ိုင္ေးပ သြ္။ အကူ ေအးျပာင္း စီမရ
ံ မြ္းအသကအန္ြယ္္၍ စီမမ
ံ မကကစ
ို တ္ငရမြ္- သကေ
ို ႔သား္
ဖယ္ဒရယ္္း းင္းးျပြ္
နယ္္ဥေပေမ်ာ အရ ကကြဲလႊးြဲမမရကပါသြ္။ အကူ ေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ မာ ေးက်ာင္း မ
ေးက်ာင္း တ္က္းျပီ ေးနာက္ိုက င္း အကတဗ
ီ တ္ီ မ်ာ ကကဆ
ို ကလကလိုပ္ေးဆာင္း းကးင
ို ္ေးရ ေကလ အာ အကူအြီေးပ ရန္း
ံ ေ
ို းဖား္ထာ သြ္း
ပူ ေးပါင္း ေးဆာန္ငရက္ေးသာ အကတဗ
ီ တ္ီ တ္စြး
ံ း
ို ျဖစ္ါသြ္။ းျပည္နယ္္ အကူ ေအးျပာင္း စီမး
ံ ျခင္း ကကို အသက္ 14
း းစ္းျပြ္းသြ္းအခါစတ္ငရမြ္) ဥပမာ - အစကို ေရက်ာင္း စနစ္းျပင္ရက ပံးမ
ို နဘဝသက႔
ို ေးက်ာင္း သာ ၏ အကူ ေအးျပာင္း တတ္င္
ေးက်ာင္း သာ းင္းမကဘတ္က႔
ို မ သင္းေးလ်ား္ခစာပါဝင္တ္သက္းျခင္း ၊ အလယ္တန္း ပြာေးရ းျပီ ေးနာက္
ပြာေးရ ေးန္ြ ခ်ယ္ြရာမ်ာ ၊ လက္ေးတတ္႔က်သြ္း သက္ေးခမ ဝမ္း ေးက်ာင္း ပြာေးရ ၊ အလိုပအ
ကကင
ို ည္
ရ မွန္း း းင္းေးမာ် း္မန္း ခ်ကာမ် ၊ အမီးအခကက
ို င္း သြ္း ဘဝရ ပတ ည္မမရည္မွန္း ခ်ကး
္ းင္းေးမာ် း္မန္း ခ်ကာမ် ၊
ဝန္ေးဆာငမမရရကေးရ အစကို ရဆကင
ို ာရ အဖဖြဲ႔အစြ္း တ္စရ ပ္ံသ႔
ကို သငသက ို႔မဟိုတ္သင္းေကလ ကကို ြႊန္း ဆကေ
ို းပ ေးရ အတတ္က္
သင္းေးတ္ား္သြ္း ေအးျခေအနရပမ်ာ (။
ဖယ္ဒရယ္္ဥေပေသတ္မတ္
ခ် အ ရ ေကလ အသက္ 16 း းစ္းျပြ္းသြ္းအခါသက႔
ို မဟိုတ္္ ARD ေးကား္မတ္ီက သင္းေးလ်ား္သည္ဟို
ွ က
ဆံးး
ို းျဖတ္လွင
် ္က ိုထကငယ္သြ္ -ပထမဆံးး
ို IEP အက်ံးး
ဳ ဝငခါနီ ထက္ေးနာကမကဘ
် ြဲ စီမး
ံ ျခင္း စတ္ငရမြ္းျဖစ္းျပီ IEP တတ္င္
သငတန္း ၊ပြာေးရ ၊အလိုပက
အ င
ကို း
္ းင္း သင္းေးလ်ား္ပါက အမီးအခကက
ို င္း ေးသာဘဝရ ပတ ည္မမေစက လမာ် းင္းဆကြပ္ေးသာ
အသကအန္ြယ္အလကက
ို ္ အကူ ေအးျပာင္း စီစစမမကကို ေအးျချပဳထာ သြ္း တ္ကင
ို ္း တ္ာရ းကးင
ို ္ေးသာ
အလယ္တန္း ေးက်ာင္း းျပီ ေးနာက္ိုက င္း ရည္မွနး
္ ခ်ကာမ် ကကထ
ို ြ္းတသင္း ရမြ္။ IEP တတ္င္
ထကရ
ို ည္မန
ို ကလ ေးအာင္းျမန္ငာြ ရယ္ူ းကးင
ို ္ေးရ အကူအြီေးပ ရန္ လကအ
ို ပသ ြး
္ အကူ ေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကပ
ို ါ
ွ ္း ခ်ကာမ် ကကေ
ထြ္းတသင္း ထာ ရမြ္။
အကူ ေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကေ
ို းတဆ ေးး ခးး သြ္းအခါ ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ သက႔
ို သင္းေကလ ကကို
စာမ်က္း း
းာ 18

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

ဖကတ္္ေးခၚရမြ္။ ၎အျပင္ သင္းေးလ်ား္သြ္းအတ္ကင
ို း
္ အတ္ာအထက သင္းခခင္းးျပဳခက
် ြာသက႔
ို မဟိုတ္္
လူၾကီ ေးက်ာင္း သာ ၏ခခင္းးျပဳခက
် ြားျဖင္း ေးက်ာင္း သြ္ အကူ ေအးျပာင္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ပံပကို ေးသာ သက႔
ို မဟိုတ္္
အေခၾက ေးပ ေးေခ်ပ ရ နအ တတ္ကတာဝနရသ
က ွ ြ္း ပါဝင္တ္သက္ ေးသာေးအဂ်ငတ္
ြီ စခိုခို၏ ကကယ္
ို ြာ လယ္တစ္ဦ ကကဖ
ို ကတ္္ေးခၚရမြ္။
ေင္ြယ္္အးရာက္း ပီ သူ အးက်ာခ္း သာ မ်ာ
သင္းေကလ အသကမွာ သက္းျပြ္းလူၾကီ တ္စ္ဦ မျပြ္းမီ အနြ္း ဆံးး
ို တ္စ္း းစအလ)ကို တ္ကၥကြ္းျပည္နယ္အရ အသက္ 18

း းစ္(၌ IEP တတ္င္ IDEA ေးအာကရသ
က ွ င္းေကလ ၏ အခခင္းေအရ မ်ာ ကကို သူသ႔
ကို မဟိုတ္္ သူမထံေအၾကာင္း ၾကာ ထာ မမ၊
သက္းျပြ္းလူၾကီ တ္စ္ဦ းျဖစ္ေးၾကာင္း သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမအာ အသကေးပ မမ ၊အကယ္္၍ရကခလ
ြဲ င
် ္၊ တ္က႔
ို ကကေ
ို းဖား္းျပသြ္း
ေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ို ထြ္းတသင္း ထာ ရမြ္။ းျပည္နယ္္ဥေပေမ်ာ အရ သင္းေကလ မာ ဥာဏ္ရြမျ ပြ္းဝသူအျဖစ္း
ံ း
ို းျဖတ္ခြ
ံ ျပီ
တ္ရာ ဝငအ ို ပ္ကန္း သူအျဖစ္ တ္ရာ ရံးး
ို မသင္းအာ ခန္႔အပ္ာ မမမရကပါက IDEA မသတ္မွတ္္ာ သြ္း ေအၾကာင္း ၾကာ မမမ်ာ ကကို
သင္း းင္းသင္းသက္းျပြ္း ေကလ ထံသေ
ကို ႔ပ အပရမည္မွတ္ပါ သင္းေကလ အသက္ 18 း းစ္းျပြ္းသြ္းအခါ IDEA

ေးအာကရသ
က ွ င္းအခခင္းေအရ မ်ာ ကကို ေကလ ထံသ႔
ကို လႊးြဲေးးျပာင္း ေးပ တသာ မြ္။ သကေ
ို ႔သား္ ထကေ
ို အၾကာင္း ၾကာ မမမ်ာ မာ
အစြ္း ေအဝ တ္က္ေးရာကရ နသင္းအာ ဖကတ္ၾကာ သြ္း ဖကတ္္ေးခၚစာမဟိုတ္္ေးပ။ သင္း၏သက္းျပြ္းေကလ က
သင္းကကဖ
ို ကတ္္ေးခၚသြ္းအခါတတ္ငသားျဖစ္ေးစ သင္းကကဖ
ို ကတ္္ေးခၚရန္ ေးက်ာင္း ခခင္း းျပဳခက
် သ င္းကကေ
ို းပ သြ္းအခါမသားျဖစ္ေးစ
သင္အစြ္း ေအဝ မ်ာ ကကို တ္က္ေးရာက္း းကးင
ို သ ြ္။
အးေား္တစဆခသ
ိြ ရ ည္း အကလ မ်ာ
ေးအား္တ္စ္ငသ
ကရ ွ ြ္း ေကလ တ္စ္ဦ အတတ္က္ ထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရမြ္း နြ္း လမ္း 11 ခိုရကသြ္၊
လက္ေးတတ္႔က်သြ္းအတ္ကင
ို ္း အတ္ာတ္စခိုအထက သကတူန္ြယ္တူ-သံးး
ို သပခ်က္ေးပၚေအးျခခံရမြ္၊ သိုေးတ္သနေအးျချပဳ
ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ လက္ေးတတ္႔က်ငး
္ သံးး
ို မမမ်ာ းျဖစရမြ္။ လကအ
ို ပသ ြ္းအခါတ္ကင
ို း
္ ထကန
ို ြ္း လမ္း မ်ာ ကကို IEP
တတ္င္ ြ္းတသင္း ေးဆာန္ငရကရမြ္။ မလကအ
ို ပသ ြး
္ အခါတတ္င္ IEP တတ္င္ မည္သြ္းဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် မ
ခ် တ္ခသြ္
ြဲ
း ေအးျခခံအခ်ကာမ် းင္း
ထကအ
ို က် သက္
က ဳ ေးရာကမမပါသြ္း ေးဖား္းျပခ်ကတစရ ပ္က ို ထြ္းတသင္း ရမြ္။ ARD ေးကား္မတ္ီမထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရမြ္း
အပကေ
ို းဆာင္း နြ္း လမ္း မ်ာ မာ-

•
•
•
•
•
•

ထပတက ို ထာ သြ္း ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ အစီအစဥ်ာမ ေးရ ကဆြဲမမအနြ္း ဆံးး
ို စာသငခန္း မဟိုတ္သြ္းအခ်နအာက ထငဟပ္ေးစသြ္း ေးန႔စဥခ်
က ာ မ်ာ အ နြယ္
အကစ္ မတင္း း းင္းရန္ပရာတတ္င္း ေအးျချပဳ သငတန္း သက႔
ို မဟိုတ္္ အလာ အလာရကသြ္း အျခာ နြ္း လမ္း မ်ာ အျပဳေသဘာေးဆာငသ ြ္း အျပဳအမူေအထာကအပံ နြ္း လမ္း မ်ာ အနာဂညတ္တင္ စီမး
ံ ျခင္း မကဘ/မကသာ စို သငတန္း း းင္း ေအထာကအကူ-

•
•
•
•
•

ေးဖား္ထတ္
ို ္ ာ သြ္း အကတဗ
ီ တ္ီမာ် းင္းေးလ်ား္ကန္ေးသာ သင္းအပသ ြ္း ဝန္မ္း -း းင္း-ေကလ အခ် က ဳ
ဆညကသယ္္ေးးျပာဆကမ
ို မ ေးစစပ္ေးဆာန္ငရက္းျခင္း မ်ာ လူမမေးပါင္း သင္း ဆက္ေ
ံ းရ တ္တ္္ေးးျမာကမမ ေအထာကအပံမ်ာ းင္း နြ္း လမ္း မ်ာ ပြာရင္ ပြာေးရ အထူ ကတြမ္း က်င သ ူ /ဝန္မ္း အကူ-း းင္း
သကတူန္ြယ္တူ-သံးး
ို သပခ်ကမမ၊ သိုေးတ္သနေအပၚေအးျချပဳေးသာက်ငး
္ သံးး
ို မမမ်ာ ေအပၚေအးျခခံသြ္း
သငၾကာ ပက႔
ို ခ်မမနြ္း လမ္း မ်ာ ။

နာ မၾကာ သိ႔မဟတ္ နာ အးလ သည္း အကလ မ်ာ
နာ မၾကာ သက႔
ို မဟိုတ္္ နာ ေးလ သြ္း ေကလ တ္စ္ဦ အတတ္က္ ARD ေးကား္မတ္ီမထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရမည္မာွ ၊ ေကလ ၏-

•
•

ဘာသာစကာ းင္း ဆညကသယ္္ေးးျပာဆကမ
ို မလကအ
ို ပခ်ကာမ် ေကလ ၏ဘာသာစကာ းင္းဆညကသယ္္ေးးျပာဆကပ
ို ံးး
ို ျဖင္း
သကတူန္ြယ္တူမ်ာ းင္းကတြမ္း က်ငြ
္ ာရငမာ် းင္းတ္ကက
ို ိုရက က္ေးးျပာဆကို းကးင
ို ္ေးရ အတတ္က္ အခခင္းအလမ္း မ်ာ -

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016
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•
•

ပြာေးရ လယ္ဗယ္-္ း းင္း
ေကလ ၏ဘာသာစကာ းင္းဆညကသယ္္ေးးျပာဆကပ
ို ံးး
ို ျဖင္း တ္ကက
ို ိုရက ကသငၾကာ ေးပ မမအတတ္ကအခခင္းအလမ္း မ်ာ အပါအဝင္
ေကလ ၏လကအ
ို ပခ်ကအမ် မ်က ဳ ။က ဳ

မ်ကျမ မခသိ ို႔မဟတ္ ေ မခအာရံးခတြတ္တြ ခ္း မႈရိသည္း အကလ မ်ာ
မ်ကျမ မငသက ို႔မဟိုတ္္ အျမငအာရံးခ
ို တြညတ္ယင္း မမရကသြ္း ေကလ တ္စ္ဦ အတတ္ေက္လ ၏လကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကို ARD ေးကား္မတ္ီမထြ္း
တသင္း စဥ္း စာ ရမည္မာွ -

•
•

မ်ကျမ မငြားျဖင္းေအရ အဖတ္သငၾကာ းျခင္း း းင္း မ်ကျမ မငြာအသံးး
ို းျပဳးျခင္း မ်ကျမ မငြာ းင္း အယ္ူအဆခဖ႔ံးျဖက ေးဖား္
ဳ
ေးဆာငမမကြဲသကေ
ို ႔သာ အစာ ထကို တ္တ္္ေးးျမာကမမမ်ာ ၊
သငရိုက ြႊန္း တ္မ္း တ္စခိုလံးး
ို ကကသ
ို ငယ ူ းကးင
ို ရ နလကိုအပသ ြး
္ အျခာ ကတြမ္း က်ငမမ မ်ာ -

•
•
•
•
•
•
•
•

ေးနရာ းင္းေးနသာ က်ရန္ေးလက်င္းေးပ မမ းင္း ေးန္ြ႔လ်ာ တသာ လာမမ သငၾကာ ပကို႔ခ်ျခင္း လူမမေးပါင္း သင္း ဆက္ေ
ံ းရ တ္တ္္တြမ္း မမမ်ာ အသက္ေးခမ ဝမ္း ေးက်ာင္း အလိုပက
အ င
ကို ္ စီမး
ံ ျခင္း အကူအြီေးပ သြ္း နြ္း ပြာ၊ မ်ကအ
ြက ာရံးေ
ို းၾကာဆကင
ို ာရ ကကရကယ္ာမ်ာ အပါအဝင္အမီးအခကက
ို င္း သြ္း ဘဝရ ပတ ည္မမ တ္တ္္တြမ္း းျခင္း မ်ာ အပန္း ေးးျဖ းင္းအနာ ယ္ူးျခင္း ကကယ္
ို ္းဘာသာဆံးး
ို းျဖတ္္ိုက င္း းျခာ းကးန္ို ငြမ္း - း းင္း
အာရံးခ
ို ထ
ံ ေ
က းရာက္း
ံ လ
ို း
ံ ခို စမ္း ။
ေ ပိဳေမူဆခြ
ိ ာ အးစစပ္အးဆာင္ခြကႈမ စီမံခက
် ာမ်

ARDေးကား္မတ္ီက အျပဳအမမတ္ကို တ္ကမမစီမခ
ံ က
် တ စရ ပသက ို႔မဟိုတ္္ behavioral intervention plan (BIP) မာသင္းေကလ
အတတ္ကသင္းေးလ်ား္သည္ဟိုဆး
ံ း
ို းျဖတ္လွင
် င
သ ္းေကလ ၏ IEP ပါတ္စြတ္
က တ စ္ိုက င္း ေအနျဖင္း စီမခ
ံ က
် ္ ိုက ထြ္းတသင္း ရမြ္းျဖစသလကို
သင္းေကလ အာ သငၾကာ ေးပ ေးနသြ္း တ္ာဝနရဆ
က ွ ရာတ္ကင
ို ္း ထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္။

ရကိုိ ထာ သည္း အးက်ာခ္း စာသခ္း းစ္ ဝန္အးဆာခမႈမ်ာ
သင္းေကလ မာ ESY ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ အရည္အခင
် း
္ းျပြ္းမီမမရကမရကကကို ARD ေးကား္မတ္ီမထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရမြ္။
ွ
သင္းေကလ က ESY ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္ကအရည္အခင
် ္း းျပြ္းမီ းကးင
ို သ ည္ာမွ အကယ္္၍ - သင္းေကလ ၏လကရက IEP
တတ္ေငအရ ၾကီ သြ္း တ္စခို ထက္ိုက ေးသာကကစၥရပမ်ာ ကကေ
ို းးျဖရင္း ထာ သြ္၊ သင္းေကလ ကကး
ို ျပသျပီ းျဖစသ ြ္၊သက႔
ို မဟိုတ္္
းျပသရ နအက် က သင္
ဳ းေအၾကာင္း သင္းေးမာ် း္ မန္း ထာ သြ္၊ ဆီေးလ်ား္သြ္းအခ်နအတ္
က င
ကို း
္ အတ္ာတ္စခိုအတတ္င္း
နဂကအ
ို တ္ကင
ို ္း းျပနမျ ဖစ္း းကးင
ို သ ြ္း းျပင္း ထန္ေးသာသက႔
ို မဟိုတ္ၾကီ မာ ေးသာ ဆိုတ္ယိုတ္မမ။

းျပင္း ထန္ေးသာသက႔
ို မဟိုတ္ၾကီ မာ ေးသာ ဆိုတ္ယိုတ္မမအသံးး
ို အ မန္း ဆကသ
ို ည္မာွ ESY ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ မရကသြ္းအခကညို ကတင္
ေအရ ၾကီ သြ္း တ္စခိုထက္ိုက ေးသာ တ္တ္္တြမ္း မမမ်ာ တ္တ္္ေးးျမာက္း းကးန္ို ငြမ္း မရကခ၊ြဲ ရကလမ
က ္းမည္မဟတ္
ို ္း းင္းသက႔
ို မဟိုတ္္
မရကနင
ကို ္းျခင္း းျဖစသ ြ။္
သင္းေကလ ၏မာ ESY ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ လကအ
ို ပ္ေးၾကာင္း ARD ေးကား္မတ္ီကဆံးး
ို းျဖတ္လွင
် ္ IEP
ရကမည္သြ္းရည္မွန္း ခ်က္း းင္းေးမာ် း္ မန္း ခ်ကာမ် ကကို ESY ဝန္ေးဆာငမမအတတ္င္း ေးဖား္ေးဆာစ္ ငသာ မည္္ကို IEP
ကသတ္မွတ္္ေးဖား္ထတ္
ို ရမြ္။ သင္းေကလ ၏ ARD ေးကား္မတ္ီ းစြ ဥစြ္
း ေအဝ ၌ ESY
အ
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ေအၾကာင္း ေးတဆ ေးး ခးး ရန္ သင္းေးက်ာင္း ကအဆကမ
ို ျပဳလင
် ္ သင္းေကလ ၏ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ ESY
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္ကအရည္အခင
် ္း းျပြ္းမီမမကကေ
ို းတဆ ေးး ခးး ရ နသင္ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို သ ြ္။ ESY
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ းင္းဆကြပ္ေးသာအခ်ကအလက္ိုက ဤလင္းတတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သြ္။
http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities/.
အးနရာခ်ထာ မႈ
IDEAသတ္မွတ္က
ခ် အ ရ မသန္နြမ္း ေကလ တ္စ္ဦ ကကို ကန္႔သတ္ခက
် အ နြ္း ဆံးး
ို ရကသြ္း ပတ္္ဝန္း က်စ္ ငတင္ ပြာသငၾကာ ေးပ ရမြ္။
ဆကလ
ို သ
ကို ည္မွာ သင္းေးတ္ား္မမအတ္ကင
ို ္း အတ္ာအခစမ္း ကိုနထ
အ က သင္းေကလ ကကို သာမေန္လ မ်ာ နြ္း တ္ူ
ပြာသငၾကာ ေးပ ရမြ္းျဖစသ ြ။္ သင္းေကလ မသန္နြမ္း းျဖစ္းျခင္း းျပင္း ထနမမမာ
းျဖြ္းခစကအကူအြီမာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ းျဖင္း ပံးမ
ို နြာသငခန္း တတ္င္ ေးက်နပ္ေးလာည္ကဖယ္အထက
ပြာသငၾကာ ေးပ မမမရ းကးင
ို ္ေးလာက္ိုက းျပင္း ထနလင
်ွ ္ ပံးမ
ို နြာသငခနး
္ မသင္း ေကလ အာ ဖယ္ရာ ွ တသာ နကင
ို ါ္ သြ္။

းျဖြ္းခစကအကူအြီမာ် းင္းဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ဆကသ
ို ည္မွာ ပံးမ
ို နြာသငခနး
္ မ်ာ ၊အျခာ ပြာေးရ ဆကြ ပသ ြး
္ ပတ္္ဝန္း က်ငာမ် ၊
အပကသ
ို ငရိုက ညြန္း တ္မ္း း းင္းပြာေးရ မဟိုတ္သြ္း ပတ္္ဝန္း က်ငာမ် တ္က႔
ို တတ္င္ ပံပကို ထာ သြ္း အကူအြီမာ် ၊ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ းင္း
အျခာ ေအထာကအပံမ်ာ းျဖစ္းျပီ သင္းေးတ္ား္မမအတ္ကင
ို း
္ အတ္ာအခစမ္း ကိုနထ
အ မ
က သန္နြမ္း ေကလ ကကို သာမေန္လ မ်ာ နြ္း တ္ူ
ပြာသငၾကာ ေးပ းကးင
ို န
ရ း
္ ျဖစသ ြ။္
အထူ းျပဳပြာေးရ လိုပန
င ္း စဥက ရ အဓက
ို ္း တ္စရစ္ ပတင္ ေကလ ၏ IEP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ေးဆာင္ေးရ အတတ္က္
ွ ကပငမအစကတ္အပကင
သင္းေးလ်ား္ေးသာပြာေးရ ဆကင
ို ာရ ေးနရာခ်ထာ မမကကဆ
ို း
ံ း
ို းျဖတ္္းျခင္း ပါဝငသ ြ္။ ေးနရာခ်ထာ မမဆကသ
ို ည္မာွ
ကာလတ္ကအ
ို တတ္င္း သကသာ းျခာ နာ မမမရကေးသား္လြ္း အခ်နၾက
က ားျမင္းသြ္း းင္းးျခာ နာ မမၾကီ ၾကီ မာ မာ ရကသြ္း
အတ္န္း ေးနရာခ်ထာ ေးရ ေးန္ြ ခ်ယ္ြရာမ်ာ ကကရ
ို ညည္ညန္း သြ္) ဥပမာ- ပံးမ
ို နြာသငခန္း မ်ာ ၊ အထူ းျပဳအခန္း မ်ာ ၊
အထူ းျပဳေးက်ာင္း မ်ာ ၊ အကမတက ိုငရာေးရာက္ သငၾကာ ပက႔
ို ခ်မမ၊ ေးဆ ရံးး
ို းင္း အငြတ္က
ီ ် ရဳ င္ၱဴ း မ်ာ တတ္င္ သငၾကာ းျပသမမမ်ာ (ကကို
မသန္နြမ္း ေကလ မ်ာ အတတ္က္ ပံပကို ထာ ပါသြ္။ ေးနရာခ်ထာ မမသြ္ ဝန္ေးဆာငမမေးပ အပနြ္းေးနရာအတ္ည္တကသ
် ႔
ကို မဟိုတ္္
သတ္မတ္
ို ာရ တ္ြ္ေးနရာကကရ
ို ည္ညႊန္း းျခင္း မဟိုတ္္ါ။ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ ေကလ ၏ IEP ေးပၚေအးျချပဳ၍
ွ ္ ာ သြ္း ြိုပကို္ င္း ဆကင
ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ ေးနရာခ်ထာ မမမ်ာ ကကို ဆံးး
ို းျဖတ္္ါသြ္။
ARDအးကား္မတီ ဆံးး း ဖတြက
် ္
IEPပါအဓကကေအၾကာင္း အရာမ်ာ သတ္မွတ္က
ခ် ္း းင္းပတ္သက္၍ ARD ေးကား္မတ္ီ၏ဆံးး
ို းျဖတ္တစရ ပ္က ို းျဖစ္း းကးင
ို င
လွ် ္
ေးကား္မတ္ီဝင္ း းစ္ဦ းစဖကြလး
ံ း
ို ၏ေသဘာတ္ူြခ
ီ က
် ္းျဖင္းခ်မတ္ရပါမြ္။ ၎ းစ္ဦ းစဖေကသဘာတ္ူြခ
ီ က
် ္ ိုက အမ်ာ ဆ ၵ
ဟိုေးခၚပါသြ္။ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ အမ်ာ ဆ ၵကကေ
ို းရ ႐မးျပီ လိုပ္ေးဆာငသငး
္ ေးသား္လြ္း အဆံးး
ို တတ္င္ေးတ္ာ FAPE
ရရကေးရ အလက႔
ို ငာသင္း ေကလ လကအ
ို ပသ ြ္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို IEP တတ္င္း ပါဝင္ေးရ မျဖေစမနလိုပ္ေးဆာငရမည္မွာ ေးက်ာင္း ၏
တ္ာဝနသားျဖစ္ါသြ္။ အမ်ာ မြဲဆ ၵကကေ
ို အးျခခံးျပီ ARD ေးကား္မတ္ီဆး
ံ း
ို းျဖတ္ခက
် မ
ခ် တ္သည္မာွ မသင္းေးလ်ား္ေးပ။
သင္ ARD
ေးက္းာမတ္ီ၏ဆံးး
ို းျဖတ္္ိုက ေသဘာမတ္ူြလ
ီ င
် င
သ ္း းင္းေးက်ာင္း တ္က႔
ို းစ္ဦ းစဖကတစနြ္း နြ္း းျဖင္းေသဘာတ္ူြထ
ီ ာ မမမရကပါက
ေးက်ာင္း ခဖင္းရက္ 10 ရက္ေကမကာ် း္သြ္းအခ်နအက တတ္င္း ေးကား္မတ္ီးျပနလည္ြဥ္း စာ မမကကရ
ို ရကရန္ သင္းအာ
တ္စခိုတ္ြ္း ေးသာအခခင္းေအရ ကကက
ို မ္း လမ္း ထာ ပါသြ္။
ေးက်ာင္း တလႊတ္္ေးပ ရန္း းင္းေးစစပရ န္မ္း လမ္း ခ်က္ိုက သငလကလ
ခံ င
် ္ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္
း းစ္ဦ းစဘေကသဘာတ္ူြထ
ီ ာ သြ္းအခ်န္း
က းင္းေးနရာတ္က႔
ို ၌ ေးစစပ္ေးရ အစြ္း ေအဝ တ္စရ ပ္က ို စီစဥမြ္
။ သကေ
ို ႔သား္
ရ
သင္းေကလ ၏ေးက်ာင္း ဝင္း တတ္င္း ၌ရကေးနျခင္း မာ သင္းေကလ းင္းအျခာ ေကလ မ်ာ အတတ္က္ ကကယ္
ို ္ ာယ္ပကင
ို း
္ ဆကင
ို ာရ ထကခက
ကို မမ
အ းရာယ္ရေ
က ွ းနလင
် း
္ ျဖစ္ေးစ ေးက်ာင္း ထိုတ္္ယ္္း းကးင
ို သ ြ္း းျပစမမတ္စခိုကကသ
ို င္းေကလ ကက် တလနလ
ဳ ၱဴ င
်ွ သက ို႔မဟိုတ္္ စြ္း ကမ္း
ခ်ကအရအျခာ ပြာေးရ အစီအစဥက သ ိုေ႔းျပာင္း ေးန္ြေ႔စ းကးင
ို သ ြ္း းျပစမမတ္စခိုကကို က် တလနလ
ၱဴ
င
်ွ ္းျဖစ္ေးစ ရသ
က ြ္းအခါ ARD
ေးကား္မတ္ီ ၏ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ာမ် ကကသ
ို ေငသဘာမတ္ူြသ
ီ ည္္ငင
လွ် ္ ARD ေးကား္မတ္ီေအနျဖင္း ေးက်ာင္း လႊတ္္ေးပ စရာမလကပ
ို ါ။
ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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ေးက်ာင္း လႊတ္္ေးပ မမအတတ္င္း ၊ ေးကား္မတ္ီဝငမာ် သြ္ အျခာ ေးန္ြ ခ်ယ္ြရာမ်ာ ကကထ
ို ြ္းတသင္း ရမြ္၊ အပကေ
ို းဆာင္း အခ်ကအ
လကမာ် ကကစ
ို ေ
ို းဆာင္း ရမြ္၊ ေးနာက္ပမတ္
ို ကကတ္င္
ဳ းျပင္ငမ
ရ ြ္၊း းင္း/သက႔
ို မဟိုတ္္
ွ တ မ္း တ္ငမမမ်ာ ကကၾ
း းစ္ဦ းစဘေကသဘာတ္ူြမ
ီ မရကေးရ ARD ေးက္းာမတ္ီကအ
ကို ကူအြီေးပ သူမာ် ထံမ အပကေ
ို းဆာင္း ရင္း းျမစမာ် ကကို ရယ္ူရမြ္။
ေသဘာမတ္ူြခ
ီ က
် မွာ ခခင္းးျပဳခက
် လ ိုက အပသ ြ္း ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကနဦ ေးထာက္ေးပ
ံ
မမ းင္းမပတ္သကလွင
် ္ ARD ေးက္းာမတ္ီ
ကတ္စဖ နအစြ္း ေအဝ ထကင
ို ္ေးသား္လြ္း သင္းေသဘာမတ္ူြခ
ီ က
် ာမွ ဆကရေ
က ွ းနပါက သင္းေကလ အတတ္ကသင္းေးတ္ား္သည္ဟို
ေးက်ာင္း မဆံးး
ို းျဖတ္သြ္း IEP တ္စရ ပ္က ိုေးက်ာင္း မေအကာငအထြ္ေးဖား္ေးဆာငရမြ္။
း းစ္ဦ းစဘေကသဘာတ္ူြမ
ီ မမရရက းကးင
ို သ ြ္းအခါ ေသဘာမတ္ူြီ းကးင
ို သ
ရ ြ္း ေအးျခခံအခ်ကာမ် ေးဖား္းျပပါစာကကို IEP
တတ္င္ ြ္းတသင္း ရမြ္။ သင္ ARD ေးက္းာမတ္ီ၏ဆံးး
ို းျဖတ္္ိုက ေသဘာမတ္ူြလ
ီ င
် ္ သင္းေသဘာမတ္ူြခ
ီ က
် ္ေးဖား္းျပမမကကို
သင္းဘာသာေးရ းကးင
ို သ ြး
္ အခခင္းေအရ ကကသ
ို င္းထံေးပ အပ္ာ ပါသြ္။ ပကတ္
ို ေ
ကို းတ္ာင္း သြ္းအခ်န္က ိုသေငသဘာမတ္ူထာ ပါက IEP
ေအကာငအထြ္ ေးဖား္ေးဆာငမမမျပဳမီ ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကို အနြ္း ဆံးး
ို ငါ ရကအတတ္င္း ေးက်ာင္း ကသင္းထံ ေးပ အပရမြ္။
IEPပါလကအ
ို ပသ ြ္းကကစၥရပမ်ာ အာ လံးး
ို း းင္းစပလ် ဥး
္ ၍ ေသဘာတ္ူြခ
ီ က
် မရ းကးင
ို သ ြ္းပ်ညက္ကမမမတ္ပါ
ေအၾကာင္း းျပခ်ကာမ် အတတ္က္ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ ေးက်ာင္း လႊတ္္ေးပ ရန္ေးန္ြ ခ်ယ္း
္ းကးင
ို ါ္ သြ္။
IEPမိတ ၱဴ
IEPမကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္က ို ေးက်ာင္း ကသင္းထံသ႔
ကို အခမြဲေးပ အပရမြ္။ သငအဂၤလကပကလ ိုေမးျပာတ္တ္ဘသ
ြဲ င္းမကခငဘာသာစကာ မာ
စပကနာဘ သာစကာ းျဖစလင
ၱဴ
း
ို ျဖစ္ေးစ အသံတသင္း ထာ သြ္း
ွ် ္ စပကနာဘ သားျဖင္း ဘာသားျပန္ကိုထာ ေးသာ သင္းေကလ ၏ IEP မကတ္စာကက
ဖကိုင ္က ိုးျဖစ္ေးစသင္းထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္။ သငအဂၤလကပကလ ိုေမးျပာတ္တ္ဘသ
ြဲ င္းမကခငဘာသာစကာ မာ စပကနာဘ သာစကာ မဟိုတ္လွင
် ္
သင္းမကခငဘာသားျဖင္း ဘာသားျပန္က ိုထာ ေးသာ သင္းေကလ ၏ IEP မကတ္စာကက
ၱဴ
း
ို ျဖစ္ေးစ အသံတသင္း ထာ သြ္း
ဖကိုင ္က ိုးျဖစ္ေးစသင္းထံသေ
ကို ႔ ပ အပရန္ ေးက်ာင္း က စကတ္ရင္း ေးစတ္နာမန္းျဖင္း အာ ထိုတ္မမးျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။
သငအဂၤလကပကလ ိုေမးျပာတ္တ္ဘသ
ြဲ င္းမကခငဘာသာစကာ မာ ေအရ တလတ္္းျဖစလင
ွ် ္ သင္းမကခငဘာသာစကာ းျဖင္း း းမတ္္း းင္း
သက႔
ို မဟိုတ္အျ ခာ ပံးစ
ို ံ းင္း ဘာသားျပန္က ိုထာ ေးသာ သင္းေကလ ၏ IEP ေးက်ာင္း ကမျဖေစမေနပ အပရန္
ေးက်ာင္း ကစတ္င္ေးဆာန္ငရကရမြ္။ ေးရ သာ ထာ သြ္းဘာသားျပန္က ိုမမဆကသ
ို ည္မွာ သင္းေကလ ၏ IEP ကကို
စားျဖင္းေးရ သာ းျပန္က ိုထာ းျခင္း းျဖစသ ြ။္ အစြ္း ေအဝ ကကို စကာ းျပနတစ္ဦ သက႔
ို မဟိုတ္္ ဘာသားျပန္က ိုမမးျဖင္း
သင္းအာ ေအထာကအပံေးပ ထာ ပါက သင္းေကလ ၏ IEP ကကို မတ္တိုက ကဘာသားျပန္က ိုထာ းျပီ အသံတသင္း ထာ ေသန္ြ႔ ARD ေးကား္မ
တ္ီအစြ္း ေအဝ ေအၾကာင္း အသံတသင္း ထာ သြ္းဖကိုင ္က ိုေးက်ာင္း ကသင္းထံသ႔
ကို ေးပ အပ္း းကးင
ို သ ြ။္
တစ္ဦ ခ်ခ္း အေး ခ ပိဳ ပညာအးရ ေစီေစဥိ ေ ိုး ပန္လ ည္သံးး သပြ်က္
သင္းေကလ ၏ IEP ကကး
ို ျပနလ ည္သံးး
ို သပရန္း းင္း း းစြဥည္မ
ို ယ္ူ းကးင
ို မမ ရကမရကကဆ
ကို း
ံ း
ို းျဖတ္ရန္ ARD ေးက္းာမတ္ီသြ္
ရ ွန္း ခ်ကာမ် ကကရ
အနြ္း ဆံးး
ို တ္စ္း းစတ စၾကမ
က စ
အ ြ္း ေအဝ းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။ သင္းေကလ ၏ IEP ကကသ
ို င္းေးတ္ား္သလကို း းစြဥ္းျပနလ ည္ြီစစရန္ ARD
ေးက္းာမတ္ီသည္မၾကာခေဏ္တတ္႔ဆံးး
ို းကးင
ို ္းျပီ ေးအာက္ါတ္က႔
ို ကကေ
ို းဆာန္ငရကရနး
္ ျဖစသ ြ္-

•
•
•
•
•

ေအေတထတထသငရိုက ြႊန္း တ္မ္း ရက း းစြဥည္မ
ို းရ ႐မ၍ ေးမာ် း္မန္း ထာ သြ္းတ္ကို တ္ကခက
် မရကမမအာ ေးးျဖရင္း ရန္ွ ္း ခ်ကာမ် ကကေ
ရ န
းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမတ္စခိုခို၏ ရလေမာ် ကကို ကကစ္ို ငတယ္ရန္မကဘထံမသက႔
ို မဟိုတ္္ မကဘထံသေ
ကို ႔ပ အပသ ြ္း ေကလ းင္းဆကြပ္ေးသာအခ်ကအလက္ိုက ၾကြ္း႐မရန္ေကလ ၏သကရကထာ သြ္းလကအ
ို ပခ်ကာမ် ကကို းျဖြ္းဆီ ေးပ ရန္- သက႔
ို မဟိုတ္္
အျခာ ကကစၥရပမာ် ကကေ
ို းဆာန္ငရကရ နတက ို႔ျဖစသ ြ္။

သင္းေကလ းင္းပတ္သက္ေးသာ ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ စကို ရကမမမ မ်ာ ကကို ေးတဆ ေးး ခးး ရန္ ARD ေးက္းာမတ္ီအစြ္း ေအဝ တ္စရ ပ္က ို
သင္ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို သ ြ။္ အစြ္း ေအဝ းျပဳလပ
ို ရ နသငး
္ ေးတ္ာင္း ခံမမကကေ
ို းက်ာင္း ကလကက
ို ္ေးလ်ာေးပ းကးင
ို လ
သ ကို
အစြ္း ေအဝ းျပဳလပ
ို န
ရ ္ းျငင္း ဆကရ
ို သြ္းေးက်ာင္း ၏ ရင္း းျပခ်ကအသကေးပ စာကကို ေးက်ာင္း ခဖင္းရကငါ ရကအတတ္င္း သင္းထံသ႔
ကို
စာမ်က္း း
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

ေးပ အပ္း းကးင
ို သ ြ။္ သငအဂၤလကပကလ ိုေမးျပာတ္တ္္ါက သင္းမကခငဘာသာစကာ းျဖင္း အသကေးပ စာေးပ ပက႔
ို ျခင္း မာ
အတလယ္တကူးျဖစ္း းကးင
ို င
လွ် ္ အသကေးပ စာကကို သင္းမကခငဘာသာစကာ းျဖင္း ေးက်ာင္း ကစီမေ
ံ းပ အပရမြ္။ သင္၏မကခငဘာသာစကာ မာ
ေအရ တလတ္ြကာ းျဖစလင
ို းသခ်ာနာ လြ္ေးစရန္ ယ္င္း ကကို း းမတ္္းျဖင္းေးသား္လြ္း ေးကာင္း
ွ် ္ သင္အသကေးပ စာကကေ
အျခာ ပံးစ
ို း
ံ ျဖင္းေးသား္လြ္း ေးကာင္း မျဖေစမန ဘာသားျပန္က ိုထာ ရန္ လကအ
ို ပသ ြ္းအဆင္းကကို ေးက်ာင္း မလိုပ္ေးဆာငရမြ္။
ARDေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ ကကို မျပဳလပ
ို ြဲဘ IEP တတ္ေငအးျပာင္း အလြဲလပ
ို န
ရ ္ သင္း းင္းေးက်ာင္း တ္က႔
ို က
ေသဘာတ္ူေးကာင္း တ္ူြီ းကးင
ို ါ္ သြ္။ သကေ
ို ႔သား္ အရည္အခင
် း
္ းျပြ္းမီမမဆံးး
ို းျဖညတ္တင္ ေအးျပာင္း အလြဲးျဖစ္းျခင္း ၊
ေးနရာခ်ထာ မမတတ္ေငအးျပာင္း အလြဲးျဖစ္းျခင္း ၊း းင္း သြိုပး
္ ျပမမဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ာမ် တ္က႔
ို ကကို ARD
ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ တတ္င္းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။ ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ တ္စခိုးျပင္၌ IEP
တ္စခိုကကေ
ို အးျပာင္း အလြဲလပ
ို ကလ ိုကလွင
် ္ ေသဘာတ္ူြထ
ီ ာ သြ္း ေအးျပာင္း အလြဲမာ် ကကထ
ို ငဟပ္ေးစသြ္း
စာန္ြကြာတ္မ္း တ္စြး
ံ တ္
ို ရာရကထာ ရမြ္။ ေးတ္ာင္း ခံမမးျပဳလပ
ို ာလ ပါက ပူ ေးပါင္း ေးဆာန္ငရက္ာ သြ္း းျပင္ငး
္ ျဖြ္းခစကခက
် ာမ်
ပါေးသာ းျပနလ ည္း
သံ သ
ို ပ္ာ သြ္း IEP မကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္က ို ေးက်ာင္း ကသင္းထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္။ ၎အျပင္ ေးက်ာင္း သြ္ ေကလ ၏
ARDေးကား္မတ္ီကကို ထကေ
ို အးျပာင္း အလြဲမာ် ေအၾကာင္း မျဖေစမနအသကေးပ အပရမြ္။
း ပန္လ ည္အကး
ဲ ဖတသ း
ံ း သပ္း ခခ္း
သင္းေကလ က အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရကးျခင္း ကကစ
ို တ္ငသ ြ္း းင္း ကာလအပကင
ို ္း အျခာ အလကက
ို ္
းျပနလ ည္အ ကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမးျပဳလပ
ို ရ နလက ိုအပသ ြ။္ းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း အတတ္က္ သင္းထံမခခင္းးျပဳခက
် ရယ္ရ
ူ န္
ေးက်ာင္း ေအနျဖင္း က် ေးၾကာင္
က ဳ
း ဆီေးလ်ား္သြ္း အာ ထိုတ္မမမ်ာ ကကို းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။ ေးက်ာင္း ေအနျဖင္း
က် ေးၾကာင္
က ဳ
း ဆီေးလ်ား္သြ္း အာ ထိုတ္မမမ်ာ ကကို းျပဳလပ
ို ္ေးသား္လြ္း သင္ ိုန္႔ျပနရနည်္ က္ကလွင
် ္ သင္းခခင္းးျပဳခက
် မပါဘြဲ
းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း ကကေ
ို းက်ာင္း ကျပဳလပ
ို ္ း းကးင
ို သ ြ။္
သင္းေကလ အာ းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္ေးရ အတတ္ကသင္ ခခင္းးျပဳခေ
် ကမပ လင
် ္ ခခင္းးျပဳခက
် မပါဘြဲ းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္မမ လိုပန
ရ ္
ေးက်ာင္း ေအနျဖင္း ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကး
ို ျဖစ္ေးစဥေပေ းင္းေးဆာန္ငရကရသြ္းၾကာ နာမမ ကကး
ို ျဖစ္ေးစ
ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို ္ေးသား္လြ္း ယ္င္း မာ မျဖေစမနလိုပမ
ရ ည္မဟတ္
ို ္ါ။ းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း အတတ္က္
သင္ ခခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ ရန္းျငင္း ဆနမမကကို ေးက်ာင္း ကလကမခဘ
ံ ြဲ ဆကလကအကြဲးျဖတ္မမမျပဳလပ
ို ်င
လွ လ ြ္း သင္းေကလ ကကအ
ို ကြဲးျဖတ္ရန္
ေးက်ာင္း ၏တ္ာဝန္ဝတ္ရာ ကကး
ို ျဖစ္ေးစ ၎၏ေးက်ာင္း ရာေးခဖမမတ္ာဝန္က ိုးျဖစ္ေးစ ေးက်ာင္း မခကးး
် း
ဳ ေးဖာကရာေမရာက္ါ။
းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း တ္စရပာမွ ကနဦ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း း းင္း ဆငတ ူပါသြ္။
သင္းေကလ မာမသန္နြမ္း ရကေးၾကာင္း း းင္း
အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကသ
ို င္းေကလ ကဆကလကလိုက အပမမရကမရကကဆ
ကို း
ံ း
ို းျဖတ္ရန္ းျပနလ ည္အ ကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို
သပခ်ကမွာလံးေ
ို းလာကသြ္း နာ လညည္လယ္မမရကးျပီ အျပြ္းအစံးး
ို ျဖစရမြ္။ သင္း းင္းေးက်ာင္း တ္က႔
ို ကတ္စနြ္း နြ္း းျဖင္းေသဘာ
တ္ူြမ
ီ မမရရကလင
် ္ သင္းေကလ ၏လကအ
ို ပခ်ကအာ းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္မမတ္စရ ပ္က ို အနြ္း ဆံးး
ို သံးး
ို း းစတ စၾကမ
က ္းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။
သင္း းင္းေးက်ာင္း တ္က႔
ို ကေသဘာတ္ူြမ
ီ မမရရကလင
် ္ တ္စ္း းစအ တတ္င္း တ္စၾကမ
က က
္ မပေ
ကို းသာ းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္မမတ္စရ ပ္က ို းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။
ွ
ကနဦ အကြဲးျဖတ္မမ၏တ္စြတ္
က တ စ္ိုက င္း ေအနျဖင္းး းင္း သင္းေးတ္ား္ပါက IDEA ေးအာကရက ေကလ
တ္စ္ဦ အာ
းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္မမတ္စခိုခို၏ တ္စြတ္
က တ စ္ိုက င္း ေအနျဖင္း တ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်က္ေးရ ေးေတ္ာကကး
ို ျပနလ ည္ြီစစမမတ္စရပ္ (REED)
ကကး
ို ျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။ တ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်က္ေးရ ေးေတ္ာကကး
ို ျပနလ ည္ြီစစရန္
ေးက်ာင္း ကသင္းထံမခခင္းးျပဳခက
် ရယ္စ
ူ ရာမလကအ
ို ပ္ါ။ REED ကကိုသငအပါအဝင္ ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ ၌
းျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္းျဖစ္ေးသား္လြ္း အစြ္း ေအဝ တတ္င္း ၌ းျပဳလပ
ို ရ
ြ ာမလကပ
ို ါ။
အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမသက႔
ို မဟိုတ္္းျပနလ ည္အကး
ြဲ ျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမအတ္ကင
ို ္း အတ္ာကကဆ
ို း
ံ း
ို းျဖတ္ရ နသင္ေးပ အပသ ြ္းအခ်ကအလကအပါအဝင္
သင္းေကလ းင္းပတ္သကသြ္းတ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်က္ေးရ ေးေတ္ာကကေ
ို းကား္မတ္ီဝငမာ် ကျပနလ ည္ြီစစရမြ္။
ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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သင္းေကလ မာအထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကရ
ို ရကးျပီ ေးသာသူးျဖစလင္
် ် သင္းေကလ ၏
အထူ းျပဳပြာေးရ းင္း ဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ တတ္ငအပေ
ကို းဆာင္း သက႔
ို မဟိုတ္္းျပင္ငက
ခ် ာမ် းျပဳလပ
ို ရ နလက ိုမလကက
ို ဆ
ကို း
ံ း
ို းျဖတ္ရန္ လကအ
ို ပသ ြ္း
-အကယ္္၍ရကလင
် ္ -အပကေ
ို းဆာင္း အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပမမနြ္း လမ္း ကကို ARD ေးကား္မတ္ီကဆံို းျဖညတ္သာ မြ္။
သင္းေကလ သြ္ အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အာ ဆကလကလိုက အပ္ေးၾကာင္း ရကမရကကဆ
ကို း
ံ း
ို းျဖတ္ရန္
အပကေ
ို းဆာင္း အကြဲးျဖတ္မမ မာမလကိုအပဟ ို ARD ေးကား္မတ္ီကဆံးး
ို းျဖတ္လွင
် ္ ထိုးဆ
က း
ံ း
ို းျဖတ္ခမ
် တ္ရသြ္းေအၾကာင္း ရင္း ကကို
သင္းထံသ႔
ကို ရင္း းျပရမြ္။ ARD ေးကား္မတ္ီ ကအတ္ည္ယူသည္မာွ တ္ည္္ြဲေးသာအကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပခ်က္ေးရ
ေးေတ္ာမာဘာေးၾကာင္းလံးေ
ို းလာက္ေးၾကာင္း ရင္း းျပသြ္း ေအၾကာင္း ရင္း တ္စရပင္
ရ ွ း းျပီ ေးနာက္
ေးက်ာင္း ကအကြဲးျဖတ္မမလိုပရ နသေငမတ္ာင္း ဆကပ
ို ါကသတ္မွတ္္ာ သြ္း းျပနလည္အ ကြဲးျဖတ္မမကကလ
ို ပ
ို ္ေးဆာငရန္ အကြဲးျဖတ္မမအသစတစက
ရ ္ ိုက
ေးက်ာင္း မလိုပ္ေးဆာငြရာမလကပ
ို ါ။
သီ း ခာ ပညာအးရ ဆိခြာ ေကဲး ဖတမႈ
ေးက်ာင္း မးျပဳလပ
ို ြ
မ ္း းျပနလည္အကး
ြဲ ျဖတ္္ေးရ ကကသ
ို ေငသဘာမတ္ူလ်င္ သီ းျခာ ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ အကြဲးျဖတ္မမindependent

educational evaluation (IEE)ကကိုေးက်ာင္း ၏ကိုနခ
်္ မ
ံ မးျဖင္း သင္ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို သြ္။ ေးက်ာင္း သြ္ IEE
ရယ္ူ းကးင
ို သ ြ္းေးနရာ းင္းဆကြပ္ ေးသာအခ်ကအလက္ိုက သင္းထံသေ
ကို ႔ပ အပရမြ္းျဖစသလကို IEE ရယ္ူေးရ အတတ္က္
ေးက်ာင္း ၏စံမာ် ပါမကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္က ို လြ္း ေးပ အပရမြ္။ IEE သြ္ေးက်ာင္း ၏စံမာ် ကကး
ို ျပြ္းမီရမြ္။
သင္ IEE တ္စရ ပ္က ိုေးတ္ာင္း ခံလင
် ္ IEE အတတ္က္ေးက်ာင္း ကကိုနခ
်္ ရ
ံ မည္သကို႔မဟိုတ္္
၎၏အကြဲးျဖတ္မမမာသင္းေးတ္ား္ေးၾကာင္း းျပသရန္
ဥေပေ းင္းအြီလပ
ို ္ေးဆာငရသြ္းၾကာ နာမမတ္စရ ပ္က ိုေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို သြ္။ ေးက်ာင္း ကအကြဲးျဖတ္မမတ္စၾကကမ္းျပဳလပ
ို ကတ ိုင္း
အမ်ာ းျပည္သူ ၏စရကတ္္းျဖင္း IEE တ္စရ ပ္က ိုသာ သငခစ
ံ ာ ခခင္းရကသြ္။ ေးက်ာင္း က ၾကာ နာမမတ္စရပ္ေးတ္ာင္း ခံ၍
ၾကာ နာမမအရာရကက ေးက်ာင္း ၏အကြဲးျဖတ္မမမာသင္းေးလ်ား္ေးၾကာင္း ဆံးး
ို းျဖတ္လွင
် ္ IEE
တ္စရ ပ္က ိုသင္ေးတ္ာင္း ခံခခင္းရကဆး
ြဲ ျဖစ္ေးသား္လြ္း ေးက်ာင္း ကကိုနခ
်္ မ
ံ ည္မဟတ္
ို ္ါ။ ေးက်ာင္း က IEE
အတတ္က္ို န္ခ
် သ
ံ ည္ရကေွ းစမရကေးစမည္သိုးက႔ပင္းျဖစ္ေးစကာမူ ေးက်ာင္း ၏စံမာ် းင္းးျပြ္းမီေးသာ IEE တ္စရ ပ္ံမရရကသြ္း
အခ်ကအလကမာ် ကကို FAPE ေးထာက္မမ
ံ းင္းစပလ် ဥ္း ၍ ARD ေးကား္မတ္ီက ထြ္းတသင္း စဥ္း စာ ရမြ္။
ဝန္အးဆာခမႈမ်ာ ေတတက္ ခခခ္းး ပိဳခက
် ္အးပ မႈကိ ပယ္ဖက
် ္း ခခ္း
ကနဦ အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္ည္ကခင္းးျပဳခက
် ္ေးပ ရန္ သင္းတတ္ငအာဏ္ာလံးး
ို ဝရကသလကို
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ ေးပ ထာ သြ္းသင္းခခင္းးျပဳခက
် ္ ိုက ပယ္ဖက
် ရ နလ ြ္း သင္းတတ္ငအာဏ္ာရကပါသြ္။ ခခင္းးျပဳခက
် ္ယ္က
ဖ် မမကကို
သင္စားျဖင္း ေးရ သာ ရမြ္။ သင္းပယ္ဖက
် က
ခ် ္ ိုက ေးက်ာင္း မလကခရ
ံ ရသ
က ြ္း းင္း သင္းဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ ိုက
ေးက်ာင္း ေကလ စာ ရပါမြ္။ သကေ
ို ႔သား္ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ေးပ အပ္းျခင္း ကကို မရပနာ မီ ဝန္ေးဆာငမမရပနာ တသာ မြ္းေအၾကာင္း
ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကို ေးက်ာင္း ကသင္းထံသ႔
ကို ေးပ အပရမြ္။ ေးက်ာင္း ကဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို
ရပနာ ရမြ္းျဖစ္ေးသား္လြ္း အလ်င ္ သင္းေကလ ၏ ယ္ခငအထူ းျပဳပြာ ေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရက
လႊးြဲေးးျပာင္း ရည္ညႊန္း မမတ္စခိုခိုကဖ
ကို ယ္ရာွ ရန္ သင္းေကလ ၏ ပြာေးရ မတ္တမ္း မ်ာ အာ းျပင္င္ းျဖြ္းခစကမမ
ေးက်ာင္း ကလိုပရ
ြ ာမလကပ
ို ါ။
အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ဆကလက္ပက
ံ ို ရ နအတတ္က္ သင္းခခင္းးျပဳခက
် ္ ိုက သင္ယ္က
ဖ် လ ိုက က္ါက သင္းေကလ ကကို
ေအေတထတထပြာေးရ ေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ အျဖစ္ ထြ္းတသင္း သတ္မွညတ္သာ မြ္းျဖစ္းျပီ IDEA
ေးအာကရအ
က ွ ကာအတကယ္္ေးပ မမတ္စခိုခက
ို ကို ခံစာ ခခင္းမရကေးတ္ာပါ။ ထက႔
ို အျပင္
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္ကသင္းခခင္းးျပဳခက
် ္ ိုက ပယ္ဖက
် လ ိုက က္ါက သင္းဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ ိုက အကြဲစမ္း ရန္ ေးက်ာင္း ေအနျဖင္း
ၾကာ ဝင္ေးဆာန္ငရကမမကကး
ို ျဖစ္ေးစဥေပေ းင္းေးဆာန္ငရကရသြ္းၾကာ နာမမကကး
ို ျဖစ္ေးစမ ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို ါ္ ။
စာမ်က္း း
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
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ေထကန္း အးက်ာခ္း း ပီ ဆံးး း ခခ္း
ွ ို ရပြာေးရ စနစ္၏ ရည္မန
တ္ကၥကြ္းျပည္နယ္ရက အစက
မွ မရမခ်င္း
ွ ္း ခ်ကာမ် အနကတစခိုမာ အထကတန္း ေးအာငလကတ္
ေးက်ာင္း သာ အာ လံးး
ို က ေးက်ာင္း ဆကတကရမြ္းျဖစသ ြ္။ ပံးမ
ို နအထကတန္း ေးက်ာင္း ေးအာငလကတ္
မွ ္းျဖင္း အထကတန္း
ေးက်ာင္း းျပီ ဆံးး
ို ရန္ ေးက်ာင္း သာ မ်ာ သြ္ သတ္မွတ္္ာ သြ္း စံခနြ
် ြ
က ံ ႊန္း မ်ာ းင္းးျပြ္းမီရမြ္။
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရကသြ္းေကလ တ္စ္ဦ အတတ္က္ ေးက်ာင္း သာ သြ္ အသကသတ္မွတ္က
ခ် ္ေးၾကာင္း
ခံစာ ခခင္းမရကေးတ္ာသျဖင္း အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ ေးဆာငမမမ်ာ မေကလ ကကဖ
ို ယ္ရာွ ရန္းျဖစ္ေးစ
အထကတန္း ေးက်ာင္း းျပီ ဆံးး
ို ရန္းျဖစ္ေးစျပင္င္ေးပ သြ္းအခါ ေးက်ာင္း သြ္ သတ္မတ္
ွ ္ ာ သြ္း
လိုပံး
္ း
ို လိုပြ
န ္း မ်ာ ကကလ
ို က
ကို နာရမြ္။ ထက႔
ို အျပင္ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ အထကတန္း းျပီ ဆံးး
ို းျခင္း း းင္းဆကြပ္၍ အခ် က ဳ
ေ႔သာဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ာမ် ခ်မတ္ရာတတ္င္ ေအရ ၾကီ သြ္း က႑တ္စရပပ
မွ ါဝငသ ြ္။
IDEAေးအာညကတင္၊ အရည္အခင
် ္း းျပြ္းမီေးသာသက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္းလူၾကီ ေးက်ာင္း သာ မ
ပံးမ
ို နအထကတန္း ေးက်ာင္း ေးအာင္းျမငလက္ မတ္္းျဖင္းေးက်ာင္း မျပီ မခ်င္း ေးသား္လြ္း ေးကာင္း းျပည္နယ္ဥ
္ ေပေအရ
အထူ းျပဳပြာေးရ အတတ္က္ အသကသတ္မွတ္က
ခ် အ ရည္အခင
် ္း မျပြ္းမီမခ်င္း - တ္ကၥည္ကအင္
ြ အသက္ 21 း းစ္းျဖစသ ြ္ - ေကလ က
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကဆ
ို ကလကရရကေးစရမ ြ္။ ေးက်ာင္း စာသင္း းစ္ စတငး
္ ရက စကတငဘာလ 1 ရက္ေးန႔တတ္င္ အသက္ 21
း းစ္းျပြ္းသြ္း အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရကသြ္း သက္းျပြ္းလူၾကီ ေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ သြ္
ထကေ
ို းက်ာင္း စာသင္း းစအကန
ို ထ
အ က သက႔
ို မဟိုတ္္ ေအေတထတထပြာေးရ ရကေးက်ာင္း သာ မ်ာ အတတ္ကခမ
် တ္္ာ သြ္း
ခရကဒ စသတ္မွတ္က
ခ် ာမ် ၊သငရိုက ြႊန္း တ္မ္း စံခး
က န
် ြ
ံြ ႊန္း မ်ာ းင္းးျပြ္းမီးျခင္း းျဖင္း ပံးမ
ို နအထကတန္း
ေးအာငလကမွတ္ခ် းျမ
ီ င္းခံသြ္းအခ်နမတ္
က င
ကို ခ
မ င
် ္း မည္သည္္အရ ငလာလာ ေးက်ာင္း သာ က ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကဆ
ို ကလကခံ စာ ခခင္းရကသြ္။
ပံးမ
ို နအထကတန္း ေးအာင္းျမင္းျပီ ဆံးး
ို တသာ သျဖင္း
အထူ းျပဳပြာေးရ မသင္းေကလ သက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္းလူၾကီ ေးက်ာင္း သာ ၏ ခံစာ ခခင္းကကအ
ို ဆံးး
ို သတ္သြ္းအခါ းျဖစ္ေးစ
အထူ းျပဳပြာေးရ အတတ္က္ အသကသတ္မတ္
ခ် အ ရည္အခင
် ္း မျပြ္းမီေးတ္ာသြ္းအခါ းျဖစ္ေးစ ေးက်ာင္း သြ္
ွ က
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အဆံးး
ို သတ္္ေးၾကာင္း ၾကကတ္ငအ
ဳ သေ
က းပ စာကကသ
ို င္းထံသ႔
ကို ေးပ အပရမြ္။ ၎အျပင္၊ ေးက်ာင္း သာ
သက္းျပြ္းေးက်ာင္း သာ သက႔
ို မဟိုေတ္္လ ၏
ပြာေးရ ေးအာင္းျမငမမ းင္းလက္ေးတတ္႔က်သြ္းခစမ္း ေးဆာငရည္အ းစခ် ပတဳ စရ ပ္ ိုးကလြ္း သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမထံသ႔
ကို ေးပ အပရမြ္။
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရကသြ္း သက္းျပြ္းလူၾကီ ေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ ကကို
ေအေတထတထပြာေးရ ရကေးက်ာင္း သာ မ်ာ အတတ္ကခမ
် တ္္ာ သြ္း
ခရကဒ စသတ္မွတ္က
ခ် ာမ် ၊သငရိုက ြႊန္း တ္မ္း စံခး
က န
် ြ
ံြ ႊန္း မ်ာ းင္းးျပြ္းမီးျခင္း းျဖင္း ပံးမ
ို နအထကတန္း ေးအာငလကမွတ္ရရက းကးင
ို လ
သ ကို
အထကတန္း ေးက်ာင္း းျပီ ေးးျမာက္း းကးင
ို သ ြ္းပြာေးရ အစီအစဥ်ာမ မာ) ဥပမာFoundation High School Program ,
Recommended High School Program, Distinguished Achievement High School Program, သက႔
ို မဟိုတ္္Minimum High
School Program( အျပင္ းျပည္နယ္ြာေးမ ဖပြဲကေ
ကို းအာင္းျမငရ နလ ြ္း လကအ
ို ပသ ြ္။
Foundation High School Programသက႔
ို မဟိုတ္္ Minimum High School Program ေးအာညကတင္ သတ္မွတ္္ာ သြ္း းျပည္နယ္ြာ
ေးမ ဖပြဲေးအာင္းျမငြရာမလကဘ
ို ြဲ ေကလ သက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္းေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ ကကအ
ို ထကတန္း ေးအာင္းျမန္ငခင္းေးပ းကးင
ို လ
သ း
ို က
တ္စဘ ညကတငလ ြ္း ပံပကို ထာ သြ္း ARD ေးကား္မတ္ီဆး
ံ း
ို းျဖတ္သည္မာွ အထကတန္း းျပီ ဆံးး
ို ရန္
စာေးမ ဖပြဲေးအာငြရာမလကအ
ို ပ္ေးသား္လြ္း သတ္မတ္
ွ ္ ာ သြ္း
းျပည္နယ္ြာေးမ ဖပြဲေမအာငသ ြး
္ ေကလ မ်ာ သက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္းေးက်ာင္း သာ သြ္ Recommended High School Program
သက႔
ို မဟိုတ္္ Distinguished Achievement High School Program ေးအာညကတင္ အထကတန္း မျပီ ဆံးး
ို း းကးင
ို ါ္ ။

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရကသြ္း သက္းျပြ္းလူၾကီ ေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ သြ္Foundation High School
ွ
Programသက႔
ို မဟိုတ္္ Minimum High School Program ေးအာကရက သတ္မ
် ကြ
ံ ႊန္း မ်ာ းင္းအြီးျဖစရန္
ွတ္္ာ သြ္း စံခနြ
းျပင္င ခ် နညက ထ
ကွ ာ သြ္း ဘာသာရပမ်ာ တ္စခိုသက႔
ို မဟိုတ္္ တ္စခို းင္းထက္ေးအာင္းျမင္းျခင္း းျဖင္း
ခ်မတ္္ာ သြ္းသငရိုက ြႊန္း တ္မ္း စံခး
က န
် ြ
ံြ ႊန္း မ်ာ ကကို အထူ ကတြမ္း က်ငို္က င္း းကးန္ို ငြားျပသ းကးင
ို မမ အျပင္ ခ်မတ္္ာ သြ္း
ွ
အထကတန္း ေးက်ာင္း းျပီ ဆံးး
ို ေးရ အစီအစဥ်ာမ ေးအာကရက ခရကဒ
စလက ိုအပခ်ကာမ် ကကို အျပီ းျဖြ္းဆီ းကးင
ို း
္ ျခင္း းျဖင္း
အထကတန္း ေးက်ာင္း ေးအာငလကတ္
မွ ္ ိုက ရရက းကးင
ို လ
သ ကို အထကတန္း ေးက်ာင္း းျပီ ဆံးး
ို း းကးင
ို သ ြ္။ ၎အျပင္ အထကတန္း းျပီ ဆံးး
ို ရန္
စာေးမ ဖပြဲေးအာငြရာမလကအ
ို ပဟ ို ARD ေးကား္မတ္ီဆး
ံ း
ို းျဖတ္ခက
် မခထ
် ာ လင
် ္ ေကလ သက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္း ေးက်ာင္း သာ သြ္
သတ္မွတ္္ာ သြ္း းျပည္နယ္ြာေးမ ဖပြဲကေ
ကို းအာင္းျမငရမြ္။ ထကလ
ို ပ
ို ံး
္ း
ို းျဖင္း အထကတန္း းျပီ ဆံးး
ို တသာ သြ္း
ေကလ သက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္းေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ သြ္ သူသး
ို ႔
က မဟိုတ္သူမ၏ IEP
ကကလ
ို ြ္း ေးအာင္းျမန္ငြာေးးျဖဆကး
ို ျပီ ဆံးး
ို ထာ ရမြ္းျဖစသလကို TEA စြ္း မ်ဥ္း တတ္င္ေးဖား္းျပထာ သြ္း
ေအးျခေအေနလ ခိုအနက္ အနြ္း ဆံးး
ို တ္စခို းင္းးျပြ္းမီရမြ္။
အထူ းျပဳပြာေးရ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ အတတ္က္ အသကသတ္မတ္
ခ် အ ရည္အခင
် း
္ ကကေ
ို ကလ ကမျပြ္းမီေးတ္ာပါက ထကလ
ို ပ
ို ံး
္ း
ို းျဖင္း
ွ က
အထကတန္း းျပီ ဆံးး
ို သြ္းေကလ သက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္းေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ ထံသ႔
ကို
ပြာေးရ ေးအာင္းျမငမမ းင္းလက္ေးတတ္႔က်သြ္းခစမ္း ေးဆာငရည္အ းစခပ္
် ဳ ၏တ္စြတ္
က တ စ္ိုက င္း အျဖစ္ အကြဲးျဖတ္မမတ္စရ ပ္က ို
ေးက်ာင္း ေကပ အပရမြ္။ အထကတန္း းျပီ ဆံးး
ို တသာ ေးသား္လြ္း အသက္ 22 း းစ္ေးအာက္းျဖစသ ြး
္
ေကလ သက႔
ို မဟိုတ္သက္းျပြ္းေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ သြ္ - အခ် ေ႔သာေအးျခေအနရပမ
က ဳ
်ာ ေးအာညကတင္ ေးက်ာင္း းျပနတက္ေးရာက္း းကးင
ို း
္ ျပီ သူမသက႔
ို မဟိုတ္သူအသက္ 22 းျပြ္းမြ္း ေးက်ာင္း စာသင္း းစအကန
ို ထ
အ က ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ကကို
ရရက းကးင
ို ါ္ သြ္။ အထကတန္း းျပီ ဆံးး
ို တသာ းျပီ ေးနာက္ိုက င္း ေးက်ာင္း းျပနတကရ နသငး
္ ေကလ လကလ
ို ာ ပါက ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ
ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ လကအ
ို ပခ်က္ိုက ARD ေးကား္မတ္ီကဆံးး
ို းျဖတ္ရမြ္။
စည္း ကမ္း လိကနာမႈ
စြ္း ကမ္း ခ် ေးဖာကမ
က ဳ
မေးၾကာင္းေအရ ယ္ူရာတတ္င္ သာမန္ေးက်ာင္း သာ မ်ာ ၾကာ ေအရ ယ္ူမမ၌ စာလင
် ္
မသန္နြမ္း းျဖစသ ြး
္ ေကလ အတတ္က္ အထူ စြ္း ကမ္း ခ်ကာမ် ခ်မတ္္ာ ပါသြ္။ ေးယ္ဘိုယ္အ
် ာ းျဖင္း မသန္နြမ္း ေကလ သြ္
သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမ၏ မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း စြ္း ကမ္း ခ် ေးဖာက္
က ဳ
ါက ေးက်ာင္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတိုက က္က္ိုက းျပီ ေကလ ကကို
လကရပ
က ွ ြာေးရ အတ္န္း မ မဖယ္ရာ ွ နကင
ို ါ္ ။ ထိုး႔
က အျပင္ မသန္နြမ္း းျဖစသ ူေးက်ာင္း သာ တ္စ္ဦ းင္းဆကြပ္းျပီ းျဖန္စ္ာ သြ္း အခ် က ဳ
ေ႔သာစြ္း ကမ္း ခ် ေးဖာကမ
က ဳ
မေအးျခေအနရပမာ် သြ္ ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ းျပဳလပ
ို ္ေးၾကာင္း
ညြန္း ဆကေ
ို းထာက္းျပပါသြ္။
ယ္ာယ္ီေးက်ာင္း မထိုတ္္ယ္မမမ်ာ
သင္းေကလ က ေးက်ာင္း သာ က်င္းဝတ္မာ် ကကခ
ို ် ေးဖာကခ
က ဳ
လ
ြဲ င
် ္ သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူ၏ လကရပ
က ွ ြာေးရ အတ္န္း မ ေကလ ကကို
ေးက်ာင္း အရာရကမာ် ကဖယ္ရာ ွ တသာ နကင
ို ါ္ သြ္။ ၎ထိုတ္္ယ္မမမာ သင္းေးတ္ား္ေးသာeducational setting interim alternative
(IAES)တ္စရပ္၊ အျခာ အတ္န္း ၊ သက႔
ို မဟိုတ္္ေး က်ာင္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတိုက က္ကမပသ
ကို ာယ္ာယ္ီထတ္
ို ္ယ္မမ
)မသန္နြမ္း ေကလ မ်ာ အတတ္က္ စြ္း ကမ္း လကက
ို ာန မမ လိုပံး
္ း
ို ကကအ
ို သံးး
ို းျပဳထာ သြ္းအတ္ကင
ို း
္ အတ္ာတ္စခိုအထက(းျဖစသ ြ္ ;
ထိုး႔
က ျပင္ ေးနာက္ပသီ းျခာ စြ္း ကမ္း ခ် ေးဖာကမ
က ဳ
မအတတ္က္ အလာ တ္ူစာသင္း းစတစ္း းစတ ြ္း တတ္င္ ေးက်ာင္း တ္ကရက္ 10
ရက္ကတိုက က္ကမပေ
ကို းသာ ထိုတ္္ယ္မမေးနာက္ပတစိုခ ) ထကထ
ို တ္
ို ္ယ္မမမ်ာ မာ အတ္န္း ေးနရာခ်ထာ ရာတတ္င္ ေအးျပာင္း အလြဲမျဖေစသ န္ြ႔(။ ၎ကကို

10- ရကြြ္း ကမ္း ခ်က္ ဟိုရည္ညႊန္း ပါသြ္။
ေးက်ာင္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတိုက ကၾကာသက႔
ို မဟိုတ္္ိုက ထကမနြ္း ထိုတ္္ယ္္းျပီ ေအရ ယ္ူမမသြ္ ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း
ေအဝ တ္စရပ္းျပဳလိုပရ နလက ိုေးၾကာင္း ေးထာက္းျပပါသြ္။ အလာ တ္ူေးက်ာင္း ထိုတ္ထ
ခံ ာ ရသြ္း သာမန္ေးက်ာင္း သာ
စာမ်က္း း
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

ေကလ တ္စ္ဦ ထံသ႔
ကို ေးက်ာင္း က ဝန္ေးဆာငမမပံပကို ထာ ပါက ကာလတ္ကို ေးက်ာင္း မထိုတ္္ယ္မမတ္စခိုအတတ္င္း သင္းေကလ ကကို
ေးက်ာင္း ကဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ေးပ အပရ နလက ိုအပသ ြ္။
စိုစေ
ို းပါင္း 10 ရက္း းင္းအထကၾကာသြ္း ထိုတ္္ယ္မမ အစိုစို
ေးက်ာင္း စာသင္း းစတစ္း းစတ ြ္း အတတ္င္း ေးနာက္ပြြ္း ကမ္း ခ် ေးဖာကမ
က ဳ
မတ္စရ ပအ တတ္က္ ကာလတ္ကထ
ို တ္
ို ္ယ္မမ ေးနာက္ပတစိုခ ကကို
ေးက်ာင္း အရာရကမာ် က အမကန္ေ႔ပ ခ်မတ္္း းကးင
ို ္းျပီ ထိုးထ
က တ္
ို ္ယ္မမမ်ာ သြ္ အတ္န္း ေးနရာခ်ထာ
မမေအးျပာင္း အလြဲမျဖစ္ေးစရပါ။ လေတ္တလာဖ ေးက်ာင္း ထိုတ္္ယ္မမမာေးက်ာင္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတိုက က္ မဟိုတ္ဘြဲ
ေးနရာခ်ထာ မမကကို ေမးျပာင္း လြဲေးစပါ က၊ ေးက်ာင္း စာသင္း းစတစ္း းစတ ြး
္ တတ္င္ သင္းေကလ သြ္ ေးက်ာင္း တ္ကရက္ 10
ရက္ကတိုက က္ေးက်ာင္း မထိုတ္္ယ္း
ခံ ျပီ ေးနာက္ သင္းေကလ ၏ IEP တတ္ငခမ
် တ္ခသြ္
ြဲ
း
ရည္မန
ို းရ ရမလ်က္ တ္ကို တ္ကမမးျဖစ္ စ္န္း ရန္ ၊ အျခာ အတ္န္း တတ္င္းျဖစ္ေးသား္လြ္း
ွ ္း ခ်ကာမ် းျပြ္းေးးျမာက္ေးရ ကကေ
ေအေတထတထ ပြာေးရ သငရိုက ြႊန္း တ္မ္း တတ္င္ကလကသငယ ူ းကးင
ို န
ရ ္ သင္းေကလ ကကို ေးက်ာင္း မဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ေးပ အပရ နလက ိုပါသြ္။
ေးက်ာင္း ဝန္မ္း မ်ာ သြ္ မည္သြး
္ ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ လကအ
ို ပသ ည္ို္က ဆံးး
ို းျဖတ္ရန္ သင္းေကလ ၏ဆရာအနြ္း ဆံးး
ို တ္စ္ဦ းင္းအတ္ူ
ေးတဆ ေးး ခးး ရပါမြ္။
အတ္န္း ေးနရာ ေးးျပာင္း လြဲးျခင္း
မသန္နြမ္း ေကလ ကကို သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမ၏ လကရပ
က ွ ြာေးရ အတ္န္း မ ဖယ္ရာွ းျခင္း တ္စရပာမွ
အတ္န္း ေးနရာေးးျပာင္း လြဲးျခင္း းျဖစသ ြ္ ထိုတ္္ယ္္းျခင္း မာ ေးက်ာင္း တ္ကရက္ 10 ရက္ကတိုးကက္ေးက်ား္းျဖစလင
ွ် ္
သက႔
ို မဟိုတ္လမ္း းျပစံနမူနာတ္စ္ဦ အျဖစ္ သင္းေကလ တတ္င္ ိုတ္္ယ္မမမ်ာ ခစာရကလင
် ္းျဖစသ ြ္။ နမူနာအျဖစ္ ိုတ္္ယ္မမးျဖန္စ္ာ သြ္းအခါမာ-

•
•
•

ေးက်ာင္း စာသင္း းစတစ္း းစ္ စတင္ စိုစေ
ို းပါင္း ေးက်ာင္း တ္ကရက္ 10 ေးက်ား္အထကထတ္
ို ္ယ္မမမ်ာ ေေကလ ၏အျပဳအမူမာ က်ာင္း ထိုတ္္ယ္ာမ် အၾကကမက
ၾ မ
က ္းျဖစ္ေးစသြ္း
ယ္ခင္ေမတ္ား္တ္ဆမမးျပဳလပ
ို သ ြ္းေကလ ၏အျပဳအမူေးတ္ား္ေးတ္ား္ေးလ ကကဆ
ို ငတ ူသြ္းအခါ -း းင္း
ထိုတ္္ယ္ရ
ခံ သြ္းၾကာခ်န္၊က ေကလ အာ ထိုတ္္ယ္္ာ သြ္း စိုစေ
ို းပါင္း အၾကကမ္ေးရ၊း းင္း တ္စခိုးျပီ တ္စခိုေးၾကာင္း
ထိုတ္္ယ္ရ
ခံ သြ္း နီ စပမမစသြ္း အျခာ အခ်ကာမ် ။

အတ္န္း ေးနရာခ်ထာ မမေအးျပာင္း အလြဲးျပဳလပ
ို ္ေးလာကသည္အထက နမူနာထိုတ္္ယ္မမမ်ာ ပမာဏ္မ်ာ သည္မမာ် သည္္ကို
အမမတ္စခိုခ်ငး
္ အလကက
ို ္ေးပၚၾကြ္း၍ ေးက်ာင္း ကဆံးး
ို းျဖညတ္သာ မြ္။ ဤကကစၥရပ္း းင္းပတ္သက္၍ ေးက်ာင္း ၏
ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ ိုက ဥေပေ းင္းအြီေးဆာန္ငရကရသြ္းၾကာ နာမမမးျဖစ္ေးစ ဥေပေေၾကာင္း အရ တ္ရာ ဖစြဲဆမ
ကို မမးျဖစ္ေးစ
သငအကစ
ြဲ မ္း း းကးင
ို ါ္ သြ္။
ေးနရာခ်ထာ မမေအးျပာင္း အလြဲတ္စရပ္းျပဳလစ္ို ပသာ မြ္း ဖယ္ရာွ မမတ္စရ ပ္က ိုေးက်ာင္း မအဆကး
ို ျပဳလင
် ္ ထကဆ
ို း
ံ း
ို းျဖတ္ခေ
် ကအၾကာင္း ကကို
ေးက်ာင္း ဝန္မ္း မ်ာ ကသင္းထံသ႔
ကို အသကေးပ ရမြ္းျဖစ္းျပီ Notice of Procedural Safeguards
မကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္က ိုပါေးပ အပရမြ္။ ေကလ ၏ေးနရာခ်ထာ ေးရ ေအးျပာင္း အလြဲးျပဳလပ
ို န
ရ ္ ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် မ
ခ် တ္သြ္းေးန႔ဖစြဲတတ္င္
ယ္င္း ကကအ
ို ျပီ သတ္လိုပ္ေးဆာငရမြ္။ ထက႔
ို အျပငမသန္နြမ္း မမးျဖစမျ ဖစ္း
ံ း
ို းျဖတ္မမ ဟိုေးခၚဆကသ
ို ြ္း လိုပ္ေးဆာငခက
် ္ ိုက ေးဆာန္ငရကရန္
ARD ေးကား္မတ္ီအစြ္း ေအဝ ကကို ေးက်ာင္း မးျပဳလပ
ို မ
ရ ြ္။
မသန္နြမ္း မမးျဖစမျ ဖစ္း
ံ း
ို းျဖတ္မမ
မသန္နြမ္း မမးျဖစမျ ဖစ္း
ံ း
ို းျဖတ္မမကကို းျပဳလပ
ို သ ြး
္ အခါIEP ၊ မည္သြ္းဆရာမဆက၏
ို ေးလလာသံးး
ို သပခက
် ာမ် ၊ ဆံးး
ို းျဖတ္ရန္
ွ
သေငမပ
ပအခက
် အ လကအာ လံ ကကို ARD
ွ အပ္ာ သြ္း သက္ိုက ငရာအခ်ကအလကတစခိုခိုအပါအဝင္ သင္းေကလ ၏ ဖကိုင ကရ ဆကြ
ေးကား္မတ္ီမးျပနလ ည္သံးး
ို သစ္ ပသာ မြ္-

ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
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•

ေးမ ခခန္း ထိုတ္ြရားျဖစသ ြ္း အျပဳအမူမာ သင္းေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္း းျဖန္စ္ာ လင
် ္းျဖစ္ေးစ
မသန္နြမ္း မမ းင္းတ္ကက
ို ိုရက ကအခ် ၾကီ
က ဳ
မာ ခစာဆကြပမမရကလင
် ္ -သက႔
ို မဟိုတ္္

•

ေးမ ခခန္း ထိုတ္ြရားျဖစသ ြ္း အျပဳအမူမာ IEP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ရန္
ေးက်ာင္း ၏ပ်ညက္ကမမေးၾကာင္းတ္ကက
ို ိုရက ကအက် သက္
က ဳ ေးရာကမမးျဖစလင
ွ် ္။

အကယ္္၍ ေအးျခေအနတ္စရပပ
ရ ္း းင္းကကက
ို ည ေ
ီ းၾကာင္း ကကို ARD ေးကား္မတ္ီမဆံးး
ို းျဖတ္လွင
် ္၊ အျပဳအမူမာ သင္းေကလ ၏
မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္းးျဖစသ ြ္။ အကယ္္၍ မည္သြ္းေအးျခေအနရပ္း းင္းမမ
် ကကက
ို ည ေ
ီ းၾကာင္း ကကို ARD
ေးကား္မတ္ီမဆံးး
ို းျဖတ္လွင
် ္၊ အျပဳအမူမာ သင္းေကလ ၏ မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္းမဟိုတ္္ေးပ။
အျပဳအမူမာသင္းေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္းးျဖစသ ြ္းအခါ
အျပဳအမူမာ သင္းေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္းးျဖစလင
် တ စခိုခက
ို ကို ေးဆာန္ငရကရမြ္
ွ် ္ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ ေးအာက္ါလိုပ္ေးဆာငခက
-

•

ေးနရာခ်ထာ မမေအးျပာင္း အလြဲးျဖစ္ေးစသြ္းအက် ရလေမ
က ဳ တထကမေ
ီ းက်ာင္း မ FBA ကကေ
ို းဆာန္ငရက္ာ းျခင္း မရကလင
် ္

functional behavioral assessment (FBA)တ္စရ ပ္က ို လိုပ္ေးဆာင္းျပီ BIP ေအကာငအထြ္ေးဖား္ပါ- သက႔
ို မဟိုတ္္

•

BIPတ္စရ ပ္က ိုေအကာငအထြ္ေးဖား္ထာ းျပီ းျဖစလင
ို ျပနလ ည္သံးး
ို သပ္းျပီ
ွ် ္ အျပဳအမမကကို ထကန္း ေးက်ာင္း းျပဳးျပငရန္ BIP ကကး
လကအ
ို ပသလကို ခ်နညး
က ွ ျပင္ငါ္ ။

ထက႔
ို အျပင္၊ ေးအာက္ါေအးျခေအနရ ပတစိုခ ခမ
ို ရကထာ ပါက ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ သင္းေကလ အာ ဖယ္ရာွ ထာ သြ္း
ေးနရာခ်ထာ မမသက႔
ို သင္းေကလ ကကို ေးနရားျပန္ေးပ အပရမြ္-

•

သင္းေကလ ၏ BIP းျပင္င ခ် နညက မ
ကွ မ၏ တ္စြတ္
က တ စ္ိုက င္း ေအနျဖင္း ေးနရာခ်ထာ မမေအးျပာင္း အလြဲလပ
ို န
ရ ္ သင္း းင္းေးက်ာင္း တ္က႔
ို
ေသဘာတ္ူထာ လင
် ္- သက႔
ို မဟိုတ္္

•

ေးက်ာင္း သာ က်င္းဝတ္အာ သင္းေကလ ၏ခ် ေးဖာကမ
က ဳ
မမာ
ေးအာက္ေးဖား္းျပပါအထူ ေအးျခေအနမ်ာ အနကတစခိုပါဝင္ေးနသည္လင
ွ် ္။

အကယ္္၍ IEP ေးဖား္ေးဆာငရန္ ေးက်ာင္း ၏ပ်ညက္ကမမေးၾကာင္း သင္းေကလ ၏လိုပ္ေးဆာငမမးျဖန္စ္ာ ေရၾကာင္း ARD
ေးကား္မတ္ီမသံးး
ို သပလ်င
ို စ
ို ာ ရန္ ေးက်ာင္း ကလကိုအပသ ြ္းေးဆာန္ငက
ရ က
ခ် ္ ိုက မဆကင
ို ္း မတတ္လိုပ္ေးဆာငရမြ္။
ွ ္ ဟာတကကမာ် ကကက
အျပဳအမူမာသင္းေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္းမဟိုတ္သြ္းအခါ
အျပဳအမူမာသင္းေကလ ၏မသန္နြမ္း မမေးၾကာင္းမဟိုတ္လွင
် ္ ေးက်ာင္း ဝန္မ္း မ်ာ သြ္ သင္းေးလ်ား္ေးသာပြာေးရ ဆကင
ို ာရ
ဝန္ေးဆာငမမ မ်ာ ဆကလက္ ေးဆာန္ငရညကသာ မည္မလ
ို ြ္း စြ္း ကမ္း ခ် ေးဖာကမ
က ဳ
မအရ
ွ ႊးြဲ၍ အျခာ ေကလ မ်ာ နြ္း တ္ူ သင္းေကလ ကကလ
ေအရ ယ္ူတသာ ပါမြ္။ ေကလ ၏ ARD ေးကား္မတ္ီသြ္ IAES ကကိုဆး
ံ း
ို းျဖညတ္သာ မြ္းျဖစ္းျပီ ယ္င္း မာ
ေကလ ကျပစဒဏ္္ခ
် ရ
ံ မြ္းျဖစသ ြ္။
အထူ ေအးျခေအနရပမ်ာ
အကယ္္၍သင္းေကလ သြ္ေးအာက္ါအျပဳအမူတ္႔
ကို ကကး
ို ျပဳလပ
ို ြဲလ
ခ င
် ္ သူအျပဳအမူမာ သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမ၏
မသန္နြမ္း မမကကသ
ို ြိုပ္းျပျခင္း ရသ
က ြ္းျဖစ္ေးစမရကသြ္းျဖစ္ေးစ မည္သကို႔ပင္းျဖစ္ေးစကာမူ ေးက်ာင္း ဝန္မ္း မ်ာ က သေင္လ ကကို
IAESေးၾကာင္း 45 ရကအထက ေးက်ာင္း မထိုတ္္ညယ္သာ မြ္။

•

ေးက်ာင္း ၌၊ ေးက်ာင္း ဝင္း တတ္င္း ၌၊ သက႔
ို မဟိုတ္္ ေးက်ာင္း း းင္းဆကြ ပသ ြး
္
ေးဆာန္ငရကမမတ္စခို၌လကနက္ိုက င္ေးဆာငျး္ခင္း သက႔
ို မဟိုတ္္ လက္ဝယ္္ိုက င္က ိုင္းျခင္း -

စာမ်က္း း
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

•

ေးက်ာင္း ၌၊ ေးက်ာင္း ဝင္း တတ္င္း ၌၊ သက႔
ို မဟိုတ္္ ေးက်ာင္း း းင္းဆကြ ပသ ြး
္ ေးဆာန္ငက
ရ မမတ္စခို၌ရကစဥ အ တတ္င္း
တ္ရာ မဝင္ေးဆ ဝါ မ်ာ ကကို သကလ်က္း းင္း
လက္ဝယ္္ိုက င္က ိုင္းျခင္း းျဖစ္ေးစ၊အသံးး
ို းျပဳးျခင္း းျဖစ္ေးစ၊ေးရာင္း ခ်ျခင္း သက႔
ို မဟိုတ္္ ထကန္း ခ်ပ္ဳ စၥြ္း မ်ာ ကကို
ေးရေ႔ဆာငလမး
္ းျပသံးး
ို ဖစြဲ၍းျမၱဴတဆယ္္းျပျခင္း -း းင္းသက႔
ို မဟိုတ္္

•

ေးက်ာင္း ၌၊ ေးက်ာင္း ဝင္း တတ္င္း ၌၊ သက႔
ို မဟိုတ္္ ေးက်ာင္း း းင္းဆကြ ပသ ြး
္ ေးဆာန္ငက
ရ မမတ္စခို၌ရကစဥ အ တတ္င္း
အျခာ သူကး
ကို ျပင္း ထန္က ို န္ြာ သြ္း ကကယ္
ို ခ ၶာထကခက
ကို မမးျဖစ္ေးစသြ္းအခါ

ARDေးကား္မတ္ီသြ္ IAES ကကဆ
ို း
ံ း
ို းျဖညတ္သာ မြ္းျဖစ္းျပီ ယ္င္း မာ ေကလ မ်ာ အာ းျပစဒဏ္္ခ
် ေ
ံ းစျခင္း းျဖစသ ြ္။
အရည္အခင
် ္း မျပြ္းမီေးၾကာင္း မဆံးး
ို းျဖေတ္ရသ သြ္းေကလ မ်ာ အတတ္က္ အကာအတကယ္မာ်
အထူ းျပဳပြာေးရ းင္းဆကြပ္ဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ရရကရ နအတတ္က္ သင္းေကလ မာအရည္အခင
် ္း မျပြ္းမီဟဆ
ို း
ံ း
ို းျဖတ္ခံ
ထာ ေရသား္လြ္း ေးက်ာင္း သာ က်င္းဝတ္္ိုက ခ် ေးဖာက
က ဳ
သ ြ္းအျပဳအမမတတ္င္ါဝငခပါးျပီ
ြဲ
ထကလ
ို စ္ို ပတငလ
မ ပ
ို ီသ
မ င္းေကလ မ်ာ မသန္နြမ္း
ရကေးၾကာင္း ေးက်ာင္း ကသကရကထာ ခြဲလင
် ္ IDEA ရကလပ
ို ံး
္ း
ို ဆကင
ို ာရ အကာအတကယ္္ေးပ မမမ်ာ ကကို သင္းေကလ ၏
ခံစာ ခခင္းရကပါသြ္။ ယ္ခိုေးခါင္း စဥ္း းင္းဆကြပ္ေးသာအပကေ
ို းဆာင္း အခ်ကအလက္ိုက Notice of Procedural Safeguards
တတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သ ြ။္
ေ မန္အးဆာင္ခြက္အးပ သည္း ဥအပဒ းခ္းေညီၾကာ နာမႈ
IAESသက႔
ို မဟိုတ္္ သြိုပ္းျပမမဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် တ စရပ္းျပဳလပ
ို ာရ တတ္င္ ေးနရာခ်ထာ မမ းင္းပတ္သက္၍ခ်မတ္သြ္းဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ ိုက သေငသဘာ
မတ္ူလင
် ္ အျမန္ေးဆာန္ငရက္ေးပ သြ္း ဥေပေ းင္းအြီၾကာ နာမမတ္စရ ပ္က ို သင္ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို သ ြ။္ ARD
ေးကား္မတ္ီဆး
ံ း
ို းျဖတ္ခက
် မွာ ေကလ ၏အျပဳအမမမာ သူသ႔
ကို မဟိုတ္သူမ၏ မသန္နြမ္း မမ
သြိုပ္းျပမမတ္စရ ပသားျဖစ္ေးၾကာင္း ဆံးး
ို းျဖတ္္းျပီ ေးနာက္ သင္းေကလ ၏ ေးက်ာင္း းျပနတက္ေးရာက္း းကးင
ို ္ေးၾကာင္း ကကို
ေးက်ာင္း မအကြဲစမ္း ေးစာေကတ္ကလိုက ပါက ဥေပေ းင္းအြီၾကာ နာမမတ္စရ ပ္က ို ေးက်ာင္း ေကတ္ာင္း ခံ းကးင
ို ါ္ သြ္။
ေ ခခ္း ခပာ မႈော ကိင္ ခယ္္အးး ဖရခ္း း ခခ္း
တ္စခါတ္စရ၌
ံ မည္သူမြ္ဝါးျဖစ္ေးၾကာင္း ထိုတ္္ေးဖား္းျခင္း ၊ အကြဲးျဖတ္သး
ံ း
ို သပ္းျခင္း ၊ ပြာေးရ ဆကင
ို ာရ
ေးနရာေခ်ပ မမ၊သက႔
ို မဟိုတ္္ မသန္နြမ္း ရကသြ္းသင္းေကလ ထံသ႔
ကို FAPE ပံပကို ေးပ းျခင္း တ္က႔
ို းင္းဆကြပ္၍
အျငင္း ခပာ မမမ်ာ းျဖန္စ္ာ တ္တ္္ါသြ္။ ေသဘာထာ ကကြဲ လႊးြဲမမမ်ာ းျဖန္စ္ာ ပါက မတ္ူြတီ ကလႊးြဲမမမ်ာ ကကအ
ို ရကအတ္ကင
ို း
္
ေးးျဖရင္း း းကးင
ို ္ေးရ ေးက်ာင္း ဝန္မ္း း းင္းအတ္ူလကကတေ
ြဲ းဆာန္ငက
ရ ရန္ သင္းကကို ေးလ နည္ကြာတ္ကညို ကတန္း အပ္ါသြ္။
မကဘမ်ာ အတတ္က္ ၎ကမည္သြ္း အျငင္း ခပာ မမဆကင
ို ာရ ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ ေးန္ြ ခ်ယ္ြရာမ်ာ ကမ္း လမ္း ထာ ေးၾကာင္း ကကို
ေးက်ာင္း ထံတတ္ငသင္ေးမ းျမန္း း းကးင
ို သ ြ။္ TEA သည္အထူ းျပဳပြာေးရ ဆကင
ို ာရ ေသဘာမတ္ူြခ
ီ က
် ာမ် ကကို
ကကစ္ို ငတယ္္ေးးျဖရင္း ရာတတ္ငတရာ ဝင္ေးန္ြ ခ်ယ္ြရာေးလ ခိုကကို ကမ္း လမ္း ထာ ပါသြ္ - းျပည္နယ္္ IEP ည္က မးကင္း ေးဆာန္ငရကမမ၊
ၾကာ ဝင္းျဖန္ေးးျေဖပ သြ္းဝန္ေးဆာငမမမ်ာ ၊ အထူ းျပဳပြာေးရ ဆကင
ို ာရ တ္ကင
ို က
ၾ ာ မမ ေးးျဖရင္း းျခင္း လိုပန
င ္း စဥ္း းင္း
တ္ရာ ဥေပေ းင္းအြီ ၾကာ နာမမအစီအစဥက တ ို႔ျဖစ္ါသြ္။
TEA၏အျငင္း ခပာ မမဆကင
ို ာရ ဆံးး
ို းျဖတ္ခက
် ္ ေးန္ြ ခ်ယ္ရ
ြ ာမ်ာ းင္းစပလ် ဥ္း ေးသာအခ်ကအလက္ိုက ေဤနရာမ်ာ တတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သ ြ္ Notice

of Procedural Safeguards း းင္းTEA ၏ဝဘ္ ိုက က္
http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services,
_Special_Education_General_Information တတ္ငရယ္ူ းကးင
ို သ ြ္။
ေပိအးဆာခ္း ေကူေညီ
ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငန္း စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016
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ဤစာန္ြကြာတ္မ္း ရက အတ္ကေ
ို းကာကြာလံးး
ို မ်ာ ၏အဓကပၸါည္ယ္ဖင္းဆကခ
ို က
် ြာရင္း အျပြ္းအစံးတ္
ို စခိုရယ္ူရန္
http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en သက႔
ို တသာ ေးရာက္ါ။

Notice of Procedural Safeguards မကတ္မ်ၱဴ ာ ကကို အဂၤလကပ္း းင္းစပကနာဘ သာစကာ တ္က႔
ို ျဖင္း ေးအာက္ါဝဘ္ ိုက ကရက ွ
http://framework.esc18.net/ ရယ္ူ းကးင
ို လ
သ ကို မကတ္တ္စ္
ၱဴ ေးစာင္က ို ေးက်ာင္း ၏အတ္ကင
ို င
္ ခံ သက႔
ို မဟိုတ္္ ေးက်ာင္း
၏အထူ းျပဳပြာေးရ ဌာနထံတတ္ငလ ြ္း ေးတ္ာင္း ခံ းကးင
ို ါ္ သြ္။
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ဝန္ငင
ခ ္း၊ းျပနလ ည္သံးး
ို သပခ်က္း းင္း ထိုတ္္ယ္မမ လိုပငနး
္ စဥ္ ေအၾကာင္း သကရကေးရ
မကဘမ်ာ အတတ္က္ လမ္း ြႊန္
ဧျပီ2016

