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နည္းလမ္းတက်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား 

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
၂၀၁၄  ခုႏ စ္တြင ္ျပငဆ္င္ခ ေ့သာ မသန္စြမး္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပဂုၢလကိ 

ပညာေရး အက္ဥပေဒ (The Individuals with Disabilities Education Act, 

IDEA) အရ ေက်ာင္းမ်ားက IDEA ၏ လကေ္အာကရ္  ိျပဳစေုစာင့္ေရ ာကမ္ႈ 

နည္းလမး္မ်ားႏ င့္ ထတု္ျပနထ္ားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္း 

ျပည့္စံုစြာ  ရ င္းလင္းျပထားေသာ ေၾကညာခ်က္အား 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မဘိမ်ားကိ ု ေပးအပထ္ားရန ္

လိုအပပ္ါသည။္ တကဆၠက ္ ပညာေရး ကိယုစ္ားလ ယရ္ံုး (Texax 

Education Agency, TEA) မ  ထတု္ျပန္ေသာ အဆိုပါေၾကညာခ်ကသ္ည ္

လိုအပခ္်ကမ္်ားကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ႏ င့္ 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မဘိမ်ားအား IDEA လက္ေအာကတ္ြင ္

ရရ ိႏုိင္ေသာ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို  နားလညသ္ေဘာ 

ေပါကေ္စရန ္ရညရ္ြယ္ပါသည။္အထ းပညာေရးတြင ္နည္းလမ္းတက်ျပဳစ ု

ေစာင့္ေရ ာက္ျခငး္ 
 

အထ းပညာေရးတြင္ 
နည္းလမ္းတက်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ျခင္း  

IDEA ၏ လကေ္အာက္တြင ္ မဘိဟ ေသာ ေ၀ါဟာရသည ္

မိဘရင္းကိလုည္းေကာင္း၊ ေမြးစားမိဘကိ ု လညး္ေကာင္း၊ 

ေကြး်ေမြးထားေသာ မဘိကိ ု လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနကိုလိကု္၍ 

အုပ္ထနိ္းသ ၊ မဘိရင္းျဖစေ္စ ေမြးစားမိဘျဖစ္ေစ (အဘိုးအဘြား၊ 

ပေထြးမိေထြးႏ င့္ အျခားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပသ္ မ်ား ပါ၀ငသ္ည)္ 

ကေလးႏ င့္အတ  ေနထိုငသ္ ၊ ကေလး ေကာငး္က်ိဳးအတြက ္

တရား၀ငတ္ာ၀န္ရ သိ  သို႔မဟတု ္ မဘိအျဖစ ္ ကိယုစ္ားလ ယတ္ာ၀န ္

ယ ထားသ မ်ားကိ ုဆိုလိသုည။္  

 

မိခငဘ္ာသာဆိသုည္မ ာ တစ္စံုတစ္ေယာကသ္ည ္

အဂၤလပိဘ္ာသာစကားကိ ု အသံုးျပဳရန ္ အကန္႔အသတ္ရ ိၿပီး 

ထိသု အသံုးျပဳေနက  ် ဘာသာစကားကိ ု ဆိုလိသုည။္ 

နားမၾကားသ မ်ားႏ င့္ အၾကားအာရံုခက္ခ သ မ်ားအတြက ္

မိခငဘ္ာသာစကားသည ္ ထိသု ပံုမ န္အသံုးျပဳေနက  ် ဆကသ္ြယ္မႈ 

နည္းစနစသ္ာ  ျဖစသ္ည္။ 

 

ဤ နည္းလမ္းတက  ် ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင ္ သိမ တဖ္ြယရ္ာမ်ား 
စာအုပက္ိ ုေက်ာင္းမ အျခား မိတ ၱဴမ်ားကိ ုေပးရမည့္အေျခအေန- ကနဦး 

ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈ သုိ႔မဟတု္ သင္၏ ေဝဖန္ေပးရန ္ေတာင္းဆိုခ်က၊္ TEA 

မ  ပထမဆံုး အထ းပညာေရး အစီအစဥ ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန ္လကခ္ံျခင္း၊ 

စာသင ္ ႏ စ္တစ္ႏ စ္၏ ပထမဆံုး လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိုင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန ္ တိုင္ၾကားမႈ လကခ္ံရရ ိျခင္း၊ ေနရေျပာင္းလ မႈ 

ေပၚမ တည္၍ စည္းကမ္းအလိကု ္ အေရးယ မႈ ျပဳလုပ္ရန ္

ဆံုးျဖတသ္ည့္အခါ သို႔မဟုတ ္ သင္၏ ေတာင္းဆိခု်ကမ္ လြ ၍ 

စာသင္ႏ စ္တစ္ႏ စ္တြင ္တစ္ၾကိမသ္ာေပးရန ္လိုအပ္ပါသည္။ 

 

ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလး၏ ပညာေရးႏ င့္ ပတသ္က္၍ လက္ခံျခင္း၊ 

ျပန္လညသ္ံုးသပ္ျခင္းႏ င့္ ထတု္ပယ္ျခင္းတို႔ကို (ARD) ေကာ္မတီႏ င့္  

ဆံုးျဖတ္ပါသည။္ ARD ေကာ္မတီမ  အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆက္စပလ္ပု္ငန္း 

စဥ္မ်ားအတြက ္သင္၏ကေလး အဆင့္မအီမီ ဆံုးျဖတေ္ပးပါသည္။ ARD 

ေကာ္မတီသည ္ ပ်ိဳးေထာငသ္ံုးသပ္ေပးျပီး သင့္ကေလး၏ 

ကိယု္ပိုငပ္ညာေရးစနစ ္(Individualized Educational Program, IEP) ကိ ု

အၾကံဥာဏ္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက ္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး 

အေျခအေနကိ ုဆံုးျဖတ္ေပးပါသည။္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုARD 

ေကာ္မတီ၏  မသနစ္ြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရး အကဥ္ပေဒ (The 

Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) မဘိမ်ားအတြက ္

အခန္းက႑အလိကု ္ေက်ာင္းမ  ႏိႈင္းယ ဥေ္ဖာ္ျပခ်က္ (Parent’s Guide to 

the Admission, Review, and Dismissal Process) ကိ ု ရရ ႏုိိင္ပါသည္။ 

၄င္းကိ ု http://framework. esc18.net/ တြငလ္ည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္- 

(လင့္ခ္- fw.escapps.net)။ 

 

မိဘက ့သို႔ ေမြးစားမိဘ  

IDEA ေအာကတ္ြင္ ျပည္နယဥ္ပေဒ သုိ႔မဟုတ ္ စည္းမ်ဥ္းအရ 

တားျမစထ္ားျခင္း မရ လိ ်င္ သုိ႔မဟတု္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟတု ္ေဒသတြငး္ 

အဖြ ႔အစည္းႏ င့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ဝတ ရားမ်ားအရ 

ေမြးစားမဘိအား မဘိအျဖစ္ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းမ  တားျမစ္ထားျခင္း 

မရ လိ ်င္ ေမြးစားမိဘသည္ မဘိအျဖစ္ ေဆာငရ္ြကေ္ပးႏုိင္သည။္ 

တကၠဆကတ္ြင္ အကယ္၍ မသနမ္စြမ္းျဖစသ္ည့္ 

ကေလးတစဥ္ီးအတြက ္သငသ္ည ္ေမြးစားမိဘျဖစ္ပါက အထ းပညာေရး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားထ တြင ္ ပါဝငရ္န ္ သင ္ သေဘာတ လ ်င၊္ ထို႔အျပင ္

ကေလး၏ေနာကတ္စ္ႀကိမ ္ ARD ေကာ္မတ ီ အစည္းအေဝးမတိုငမ္ ီ

လိုအပေ္သာ သငတ္န္းအစီအစဥ္ကိ ု သင ္ တက္ေရာက ္ ခ ့ၿပီးပါက 

မိဘအျဖစ ္သင ္ေဆာင္ရြက ္ေပးႏုိင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကေလးအတြက ္

အထ းပညာေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလပု္ရန ္ ရညရ္ြယခ္်က္အတြက ္

မိဘအျဖစ ္ သင ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက ္ ၉၀ ရကထ္က ္

ေနာက္မက်သင့္ပါ။ အတည္ျပဳထားသည့္ သငတ္န္း အစီအစဥက္ိ ုသင ္

တက္ေရာက္ၿပီး သြားသည့္အခါတြင ္ ထိကုေလးအတြက ္

မိဘအျဖစ္ေဆာငရ္ြက္ေပးရန ္သို႔မဟတု ္အျခားကေလး တစ္ဦးအတြက ္

ကိယု္စားလ ယ ္ မဘိအျဖစ ္ ေဆာငရ္ြက္ေပးရန ္သငတ္န္းအစီအစဥ္ကိ ု

ျပန္လညတ္က္ေရာကရ္န ္ မလိုအပ္ပါ။ အထ းျပဳပညာေရး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက ္ မဘိတစဥ္ီးအျဖစ ္

သင့္ကိ ု မေရြးခ်ယရ္န ္ ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္ပါက၊ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္ၿပီးသည့္  ေနာက္ပိငု္း ခနုစ္ရက္အတြင္း 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  2 

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်ကအ္ား သင့္ထေံပးပိ ု ရပါမည။္ 

ယင္းအသေိပးခ်ကတ္ြင ္ ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်မ တမ္ႈမ်ားအတြက ္ (LEA) 

၏အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိ ု ရ င္းျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ TEA ထ ံ အထ းျပ ဳ

ပညာေရးတြင ္ မေက်နပ္ခ်က္တိငု္ၾကားရန္ သင့္ကိ ု အေၾကာင္းၾကား 

ထားရပါမည္။  
 

ကုိယ္စားလ ယ္ မိဘ  

အကယ္၍၊ ၾကိဳးေၾကာင္းခိုငလ္ံုေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ လပု္ေဆာင္သည့္  

ေနာက္ပိငု္းတြင္၊ ေက်ာင္းက ကေလးအတြက ္ မဘိတစဥ္ီး 

မသတ္မ တေ္ပးႏုိင္ပါက၊ သိုမ့ဟတု ္မရ ာေဖြေပးႏုိင္ပါက၊ ေမြးစားမဘိက 

စိတ္အား ထကသ္နမ္ႈ မရ ိပါက သိ ု ့မဟတု ္ မဘိတစ္ဦးအျဖစ ္

တာ၀နယ္ ရန ္ စတိ္အားထက္သန္မႈ မရ ိပါက၊ ကေလးသည ္

ေမြးစားအိမတ္ြင ္ မေနထိုင္ပါက၊ သိ ု ့မဟတု ္ ကေလးသည ္

အျခားျပည္နယတ္ြင ္ ေနထိုင္ပါက၊ ကေလးသည ္ အျခားျပည္နယတ္ြင ္

ေနထိုငသ္ ႏ င့္ တရားရံုးက အျခားမဘိ၏  ကိယု္စား ကေလးတစ္ဦး 

ေမြးစားရန ္ မဘိတစ္ဦးဦးအား ေရြးခ်ယေ္ပးျခင္း မရ ပိါက၊ ကေလး၏  

မိဘကိယု္စား လပု္ေဆာင္ေပးမည့္သ အား ေက်ာင္းက 

အျခားမိဘ၏ကိုယစ္ား ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန ္ မဘိတစဥ္ီးကိ ု

ေရြးခ်ယ္ေပးရမည။္ McKinney-Vento Home Assistance Act တြင ္

သတ္မ တသ္ည့္ အတိငု္း၊ အုပ္ထနိ္းသ မ ့ ေနထိုငစ္ရာမရ သိ  လ ငယ ္

တစဥ္ီးအတြက ္ ေက်ာင္းက အျခား မဘိ၏ကိယု္စား ကေလးတစ္ဥးီ  

ေမြးစားေပးရန ္မဘိတစ္ဦးကိ ုေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ေနအိမ္မရ  ိသို႔မဟုတ ္

အဖြ  ့အစည္း ေစာင့္ေရ ာကမ္ႈအတြက္ ေမြးစား မဘိတစ္ဦး 

ေရြးခ်ယ္အၿပီးတြင ္ လက္ေတြ ့က်င့္သံုး ႏုိငသ္ညႏ္ င့္ တစ္ၿပိဳငန္က္၊ 

ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ကေလး ၏  ပညာေရးဆိငု္ရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တသ္ ႏ င့္ အမႈတြ ထိန္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္မႈအား 

စာျဖင့္တင္ျပရပါ မည။္  

 

ေနာကထ္ပ ္ သလိိသုည္မ်ား ရ ိပါက အိမ္ရာမရ ိေသာ ကေလးမ်ားႏ င့္ 

လ ငယ္မ်ားသုိ႔ ဝင္ၾကည့္ပါ (လင့္ခ္- bit.ly/39v6KzG)။ 

 

အျခားမိဘ၏ကိုယစ္ား ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန္ မဘိတစ္ဦးအျဖစ ္

သတ္မ တ္ခ်က္န င့္ ျပည့္မီရန၊္ သင ္ သည ္ ျပညန္ယ္တစ္ခုအတြင္းရ  ိ

ပညာေရး သို႔မဟုတ ္ ေအဂ်င္စတီစ္ခုခတုြင ္ အလုပလ္ုပက္ိုငေ္နသ  

မဟတု ္ ရပါ။ ထို့ျပင၊္ ကေလး၏အက်ဳိးစးီပြားကိ ု ထခိိုကန္စန္ာေစမည့္ 

အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုခ ု သင့္တြင ္ မရ ိရပါ။ အျခား မဘိ၏ကိယု္စား 

ကေလးတစဥ္ီးေမြးစားေပးရန္ မိဘ တစဥ္ီးအျဖစ ္

ေရြးခ်ယ္ခရံသ တစ္ဦးသည ္လံုေလာက္ေသာ အသိပညာ ဗဟသုတုႏ င့္ 

စြမ္းရည္မ်ား ပိုငဆ္ိုငထ္ားရမည့္အျပင္၊ ကေလးအက်ဳိးစီးပြားအတြက ္

တာဝနထ္မ္းေဆာင္ရန္ စတိ္အားထကသ္န္မႈ၊ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ ခ်မ တမ္ႈမ်ား လုပေ္ဆာငရ္ပါမည။္ ဤသို့ျဖင့္ 

ကေလးတစဥ္ီး၏ ရထိကုေ္သာရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကေလး 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်ကမ္ႈမရ ိေအာင ္ ေသခ်ာေစျခင္းႏ င့္ 

ေက်ာင္းသိ ့ု လည္ပတ္ျခင္း၊ ကေလး၏  ပညာေရးမ တတ္မ္းမ်ား ျပနလ္ည ္

သံုးသပ္ျခင္း၊ ကေလး၏  ပညာေရးတြင္ ပါဝငပ္တ္သကသ္ မ်ားႏ င့္ 

ပညာေပး၊ ႏ ီးေႏ ာတိုငပ္င္ျခင္း၊ ARD ေကာ္မတ ီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင ္

တက္ေရာက္ျခင္းႏ င့္ သငတ္န္းအစီအစဥ ္ ၿပီးဆံုးေအာင ္

တက္ေရာကရ္ပါမည။္ အျခားမဘိ၏ကိယုစ္ား ကေလးတစ္ဦး  ေမြးစားရန ္

မိဘတစဥ္ီးဦးအား ေရြးခ်ယေ္ပးျခင္းခံရသ  တစဥ္ီးသည ္

ရကခ္်ိန္းဆုိထားေသာ ARD ေကာ္မတ ီ အစည္းအေဝး မတိငု္မီ၊ 

သငတ္န္း အစီအစဥ ္ ၿပီးဆံုးရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဤသို႔ ကနဦး 

ေရြးခ်ယ္ခရံသည့္ ရကေ္ပါင္း ၉၀ ထက ္ ေနာက္မက်ေစရပါ။ 

အတည္ျပဳထားေသာ သငတ္နး္ အစီအစဥ ္ ၿပီးဆံုးသညႏ္ င့္၊ အလားတ  

ကေလးတစဥ္ီးအတြက္ သို႔မဟုတ ္မဘိတစဥ္ီး တာဝနယ္ ရန ္သို႔မဟတု ္

အျခားကေလးတစ္ဦးအတြက ္ အျခားမဘိ၏ ကိယု္စား ကေလးတစ္ဦး 

ေမြးစားရန ္ မဘိတစ္ဦးဦးအျဖစ ္ တာဝနယ္ ရန ္ ေနာကထ္ပ ္

သငတ္န္းအစီအစဥ ္ျပနလ္ညတ္က္ေရာကစ္ရာ မလိုအပ္ေတာပ့ါ။ 

 

အျခားမိဘ၏ကိုယစ္ား ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန ္ မဘိမ်ားအျဖစ ္

ထပေ္ဆာင္း အခ်က္အလကမ္်ား သလိိပုါက ေက်းဇ းျပဳ၍ 19 TAC 

§89.1047 (လင့္ခ္- bit.ly/39B7jIa) ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

ကေလးရ ာေဖြျခင္း  

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အားလံုးသည္ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပလ္ပု္ငန္းစဥမ္်ားကိ ု လိုအပေ္နသည။္ အိမ္ရာမရ သိည့္ 

ကေလးမ်ား သုိ႔မဟတု္ ျပည္နယတ္ြင္း အရြယမ္ေရာကေ္သးသ မ်ားန င့္ 

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အပါအဝင္ ကိယု္ပိုင ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင ္

ပညာသင္ၾကားေနေသာ မသနစ္ြမ္းကေလးမ်ားသည ္ ၎တို႔၏ 

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ မညမ္ ျ်ပင္းထနသ္ည္ျဖစေ္စ ပါ၀င္ျပီး စိစစ္ရ ာေဖြျပီး 

အက ျဖတ္ေပးရမည။္ ဤလုပင္န္းစဥက္ိ ုကေလးရ ာေဖြျခင္းဟုေခၚသည။္ 
 

ဤကေလးရ ာေဖြေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စတိတ္စပ္ိုင္းအျဖစ ္
LEA သည္ သတင္းစာ သို႔မဟတု ္ အျခား မီဒယီာတြင္ျဖစေ္စ၊ 
ႏ စ္ခလုံုးတြင္ျဖစ္ေစ အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိုငရ္ာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္လ်က္ရ ေိသာ ကေလးကို ရ ာေဖြရန၊္ 
သတ္မ တ္ရန္ႏ င့္ အက ျဖတရ္န္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မဘိမ်ားအား 
လံုေလာက္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ အသိေပးစာတစ္ခကုိ ု
ထတု္ျပန္ရမည္ သို႔မဟတု္ ေၾကညာရမည။္ 

 
ကေလးရ ာေဖြေရး လိုအပခ္်က္အေၾကာင္း အျပည့္အစံုကိ ု
ကေလးအေျချပ  ဳ အထ းပညာေရး လုပင္န္းစဥ္အတြက ္ ဥပေဒေရးရာ 
မ ေဘာင္ (လင့္ခ္- fw.escapps.net) တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
 

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ 

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ ပတသ္က္၍ လိုအပေ္သာ ေက်ာင္း၏ 

လုပင္န္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု

ရယ ရန္အခြင့္အေရးရ ပိါသည။္  သင့္ကေလး၏ အေထာက္အထား၊ 

အက ျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟတု ္ပညာေရးဆိုငရ္ာ ေနရာခ်ထားမႈ သို႔မဟတု ္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ားျပညသ္  ပညာေရး (FAPE) ကိ ု

သင့္ကေလးအတြက္ စတင္လပု္ေဆာငရ္န္ သို႔မဟတု္ ေျပာင္းလ ရန ္

ေက်ာင္းက အဆိမုျပဳမီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်နိ္မတိုငခ္င္ စာျဖင့္ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  3 

ႀကိဳတင္အသေိပး အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ေက်ာင္းမ  

ေက်ာင္းစတက္ရန ္ ျငင္းဆိုျခငး္မျပဳမ ီ သို႔မဟုတ ္

ကိယု္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ု ေျပာင္းလ ျခင္း၊ အက ျဖတ္ျခင္း 

သို႔မဟတု ္ ကေလးပညာေရး ေျပာင္းလ ျခင္း သို႔မဟုတ ္ FAPE 

ပညာေရးကိ ု ေထာကပ္ံ့ေပးျခင္း အတြက ္ သငက္ ၾကိဳတင ္

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခြင့္ရ ိပါသည္။သင္က ေျပာင္းလ မႈကိ ု

လက္ခသံည္ျဖစေ္စ၊ သင ္ က ေျပာင္းလ မႈကိ ု ေတာင္းဆိသုည္ျဖစ္ေစ 

ေက်ာင္းမ  ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကိ ုေပးပို႔ရမညသ္ာ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

တကၠဆကတ္ြင ္ ပိုုမိုတုိုေုတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလေဘာငတ္စခ္ုုအား 

သင ္ သေဘာတ ညမီႈျပဳေသာ အေျခအေနမ လြ ၍ ေက်ာင္း အေနျဖင့္ 

၎၏ ေဆာငရ္ြကခ္်က္အား အဆိုုျပျဳခင္းမတိုငု္မ  ီ သိုု႔မဟုုတ ္

ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳမ  ီ အနည္းဆံုုး ငါးရက ္အလိုတုြင ္သင့္ထံသိုု႔ ၾကိဳတင ္

ေရးသား အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား ေပးပိုု႔ရမည္ျဖစသ္ည။္ 

 

ေက်ာင္းမ  ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာတြင ္ - ေက်ာင္းမ  

တာ၀နယ္ ထားေသာ သို႔မဟတု ္ ျငင္းဆန္ထားေသာ 

လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အဘယေ္ၾကာင့္ 

ထိလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု တာ၀နယ္  ထားသည ္ သို႔မဟတု ္

ျငင္းဆနထ္ားသညမ္်ား ကိ ု ရ င္းလင္းခ်က္၊ အက ျဖတ ္

လုပင္န္းစဥတ္စခ္ုခ်င္းစကီိ ုေဖာ္ျပခ်က္၊ အခြန္အခ၊ မ တတ္မ္းတငထ္ားမႈ 

သို႔မဟတု ္ တာ၀နယ္ ရသည့္အေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ရသည့္ အေၾကာင္း 

တြင ္ ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အစီရင္ခ ံ စာ 

(၄င္းအစီရင္ခံစာဆိသုည္မ ာ IDEA ၏ လက္ေအာကရ္  ိနည္းလမ္း တက  ်

ျပဳစုေစာင့္ေရ ာကမ္ႈ ေအာကတ္ြင ္အကာအကြယ ္ေပးထားေသာ သင္၏ 

အေသးစတိ္ထြကဆ္ိုခ်က ္ ျဖစ္ပါသည)္ ဤနည္းလမ္း တက ်

ျပဳစုေစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင ္ သိမ တဖ္ြယရ္ာမ်ား စာအုပ ္ မတိ ၱဴရယ ပံုကိ ု

ရ င္းလင္းခ်က္၊ IDEA အေၾကာင္း ကိ ု နားလည္ျပီး 

သင့္အားက ညီႏုိငသ္ မ်ားကိ ု တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟတု ္

အဖြ ႔အစည္းအလိကု္ ဆကသ္ြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

သင့္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတမီ  ဆံုးျဖတေ္ပးထားေသာ 

အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ႏ င့္ အဘယေ္ၾကာင့္ 

ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိ ု ပယ္ခ်ရသည ္ ကိ ု ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေက်ာင္းမ  

ထိလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု လက္ခသံည ္ သို႔မဟတု ္ ျငင္းပယ္ရသည့္ 

အျခား အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေၾကာငး္ ေဖာ္ျပခ်က ္ စသညတ္ို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

 

အဆိုုပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား ေရးသားရာတြင ္ အမ်ားသ င ာ 

အလြယတ္က  နားလညသ္ေဘာေပါက ္ ႏုုိင္ေသာ အသံုုးအႏႈန္းျဖင့္ 

ေရးသားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အလြယတ္က  ဘာသာျပနဆ္ိုရုန ္မလြယက္ ေသာ 

အေျခအေနမ်ားမ လြ ျပီး အဆိုုပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား သင့္ 

မိခငဘ္ာသာစကား သိုု႔မဟုတု ္အျခားေသာ ဆကသ္ြယ ္ေဆာင္ရြကမ္ႈ 

ျပဳႏုုိင္သည္ ့နည္းလမ္းတစ္ခုသုိုု႔ ဘာသာျပန္ဆိုေုပးရမည ္ျဖစသ္ည္။ 

 

အကယ္၍ သင္ ့ မခိငဘ္ာသာစကား သိုု႔မဟုတု ္ အျခားေသာ 

ဆက္သြယေ္ဆာင္ရြကမ္ႈျပဳႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းသည ္ အေရးအသား 

မရ ိေသာ ဘာသာစကား တစ္ခု ု ျဖစ္လ ်ငမ္  ေက်ာင္းအေနျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကား စာအား သင ္နားလညသ္ေဘာေပါကႏုုိ္င္ရန ္အလိုု႔င ာ 

စကားေျပာျဖင့္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ ္အျခားေသာ နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳး မ်ိဳးျဖင္ ့

ျဖစ္ေစ သင့္မိခငဘ္ာသာ စကားသိုု႔၊ သိုု႔မဟုတု ္အျခားေသာ ဆကသ္ြယ ္

ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏုုိင္သည္ ့နည္းလမ္း တစခ္ုုသိုု႔ ဘာသာျပနဆ္ိုုေပးရမည ္

ျဖစ္သည။္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ထိုသုိုု႔ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ခ ေ့ၾကာင္း 

ေရးသားထား သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား 

ထားရ ရိမည္ျဖစသ္ည။္ 

 

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလးအား အထ းပညာ ေရးႏ င့္ 

ဆက္စပလ္ပု္ငန္းစဥမ္်ား စတငသ္င္ၾကား ေပးသည့္ ကာလမ စ၍ 

မညသ္ည့္အခ်ိန္၌မဆိ ု သေဘာတ ညခီ်က္မ်ားကိ ု သင့္အေနျဖင့္ 

ဖ်ကသ္ိမ္းႏုိင္ျပီး ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလးအား အထ းပညာေရးစနစ ္ ႏ င့္ 

ဆက္စပလ္ပု္ငန္းစဥမ္်ား အတြက ္ ေထာက္ပံမ့ႈကိ ု ျပနလ္ညရ္တုသ္ိမ္း 

ပါမည။္ ထိသုို႔ျပန္လည္မရုတသ္မိ္းခင ္ ပိုမုိုတုိုုေတာင္းေသာ 

အခ်ိန္ကာလေဘာငတ္စခ္ုုအား သင ္ သေဘာတ ညမီႈျပဳေသာ 

အေျခအေနမ လြ ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မၿပးီဆံုးခင ္ အနည္းဆံုုး ငါးရက ္

အလိုတုြင ္ ေက်ာင္းမ  

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

 

အီလက္ထေရာနစ္ ေမးလ ္
မသန္စြမ္းကေလးငယ္၏ မဘိသည္ ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းၾကားစာကိ ု

အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခရံယ ရန ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရ ပိါက ထိသုို႔ရယ ရန ္

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည။္ 
 

မိဘ၏ သေဘာတ ညီခ်က္ 

ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ေသခ်ာမစတင္မ ီ သေဘာတ ညီေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာကိ ု ေက်ာင္းမ လက္ခရံရ ထိားရ ပါမည။္ သင္၏ 

သေဘာတ ညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား စာဆိသုည္မ ာ သငသ္ည ္

လုပင္န္းစဥ္ႏ င့္ ပတသ္က္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကိ ု သိရ ိျပီး 

ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို မိခငဘ္ာသာစကား သို႔မဟတု္ အျခားဆကသ္ြယ္မႈ 

နည္းလမး္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းကိ ု ဆိလုိသုည္။ လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားကိ ု

နားလည္ျပီး ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စာျဖင့္ ေရးသားသေဘာတ ျခင္းျဖစသ္ည။္ 

သေဘာတ ညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင ္လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားႏ င့္ 

မ တတ္မ္းစာရင္းမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားျပီး မညသ္ ႔ထံေပးပို႔ရမညတ္ို႔ 

ပါရ ိပါသည။္ ထုိ႔ျပင္ သင္၏သေဘာတ ညီစာ သည ္

ကိယု္ပိုငဆ္ႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္မေရြး အာမခႏုိံင္ရပါမည္။ 

အကယ္၍ အထ းပညာ သင္ၾကားေရး ႏ င့္ ဆက္စပလ္ပု္ငန္းမ်ားအတြက ္

သေဘာတ ညီခ်ကက္ို ပယ္ဖ်ကလ္ိပုါက စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကား 

ရပါမည္။ သေဘာတ ညီခ်က ္ ေပးျပီးေနာက ္ ျပနလ္ည္ပယဖ္်က္ပါက 

သင၏္ ပယဖ္်ကမ္ႈသည ္အက်ံးဳ၀ငမ္ည္ မဟတု္ပါ။ 
 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆကစ္ပလ္ုပင္န္းမ်ား ေထာက္ပံမ့ႈအတြက ္

ပထမဆံုးအၾကိမအ္က ျဖတမ္ႈကိ ု မဘိမ်ား 

သေဘာတ ညီခ်က္ရရ ိရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ ေသာ ၾကိပဳမ္းမႈမ်ားကိ ု

ေက်ာင္းမ  မ တတ္မ္း မ တရ္ာမ်ား ျဖင့္ ထနိ္းသမိ္းထား ရပမည။္  

အဆိုပါမ တတ္မး္မ်ားတြင ္ သေဘာတ ညီခ်က္ရရ ိရန ္

ေက်ာင္းမ ၾကိဳးပမ္းမႈမ တ္တမ္းမ်ား၊ တယလ္ီဖုန္း မ တတ္မ္းမ်ား 

က သ့ုိ႔ေသာ အေသးစတိမ္ တတ္မ္း တင္မႈမ်ား၊ 

စာအေပးအယ မတိ ၱဴမ်ားႏ င့္ အိမတ္ိငု္ရာ ေရာက ္ သြားေရာကမ္ႈႏ င့္ 

အလုပခ္ြင္အထ ိ လိုကပ္ါ ေတြ႔ဆံုေသာ ဧည့္မ တတ္မ္းမ်ား 

အစရ သိည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 
 

ပထမဆံုးအၾကိမ ္အက ျဖတ္ျခင္း  
IDEA လက္ေအာကတ္ြင္ မသနစ္ြမ္းကေလးငယ္အျဖစ္ ပညာသင္ၾကားရန ္

အဆင့္မီမမီ ဆံုးျဖတရ္န ္ ပထမအၾကမိ္ အက ျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မ ီ

ေက်ာင္းမ  သင့္အား အက ျဖတရ္န ္ အဆိုျပဳခ်က ္ ပါ၀င္ေသာ 

နည္းလမး္တက  ် ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင ္ သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား 
တစေ္စာင္န င့္ ကနဦး အေၾကာင္းၾကား စာေပးပို႔ျပီး သေဘာတ ညီခ်က ္

ရယ ထားရပါမည္။ ပထမအၾကမိ္ အက ျဖတ္မႈ အတြက ္ သင္၏ 

သေဘာတ  ညခီ်က ္ ရရ ိရန ္ ေက်ာင္းမ  သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ပထမဆံုး အၾကိမ ္ အက ျဖတ္မႈအတြက ္

သင၏္သေဘာတ ညခီ်ကသ္ည ္ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမ  

အထ းပညာေရးန င့္ သက္ဆိငု္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု

သင္ၾကားႏုိင္သညဟ္ု သေဘာတ ညီျခင္းမဟတု္ပါ။ အကယ္၍ 

သင့္ကေလးသည ္ အစိုးရ ေစာင့္ေရ ာကမ္ႈေအာက ္ တြငရ္ ိျပီး 

သငႏ္ င့္အတ မေနလ ်င၊္ သင့္အား ေက်ာင္းမ ရ ာမေတြ႔လ ်င္ သို႔မဟုတ ္

ဥပေဒအရ ကေလးအုပထ္ိန္းခြင့္ မရ လိ ်င ္ သို႔မဟတု ္

အျခားတစေ္ယာက္ေယာက္အား အုပထ္ိန္းခြင့္ လႊ ေျပာင္းထားလ ်င ္

သင့္သေဘာတ ညီခ်က ္ရရ ရိန ္မလိပုါ။ 

 

ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  
သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအၾကိမ္ အထ းပညာေရးန င့္ သကဆ္ိုငရ္ာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မသင္ၾကားေပးမ ီ သေဘာတ ညီေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာကိ ုသင့္ေက်ာင္းမ  ရယ ထားရမည္။ ေက်ာင္းအေနႏ င့္ 

သင့္ကေလးအား အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိငု္ရာ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ား 

ပထမဆံုးအႀကိမ ္ မေပးမီ သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ ရယ ရန ္

သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတမ္ႈမ်ား ျပဳလပု္ရမည။္ အကယ္၍ 

သင့္ကေလးအေနႏ င့္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိငု္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံရရ ိရန္အလို႔င ာ 

သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန ္ သင့္အားပန္ၾကားလႊာကို တံု႔ျပန္မႈမရ ိပါက 

သို႔မဟတု္ သုိ႔မဟတု ္ထိုသုိ႔သေဘာတ ညီရန္ ျငင္းဆန္ပါက သို႔မဟတု ္

ေနာက္ပိငု္းတြင ္ သေဘာတ ညီခ်ကက္ိ ု ရတုသ္ိမ္းေၾကာင္း 

(ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း) စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားလာပါက သင့္ေက်ာင္းသည ္

သင့္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတကီ အၾကံျပဳေသာ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

သက္ဆိငု္ရာ ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ားကုိ သင့္သေဘာတ ညခီ်က္ မပါဘ  

သင့္ကေလးအားေပးႏုိင္သည့္ သေဘာတ ညီခ်က ္ သုိ႔မဟတု ္

သတ္မ တ္ခ်က္ ရရ ိရန္ နည္းလမ္းတက  ် ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကမ္ႈမ်ား 

(ဆိလုိသုည္မ ာ တရားထိုင္ျခင္း၊ တိငုတ္န္းခ်ကမ္်ားကုိ စမီံေျဖရ င္းျခင္း၊ 

ေျဖရ င္းခ်က ္ ရ ာေဖြရန ္ အစည္းအေဝးလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟတု ္

ဘက္မလိကု္ေသာ ၾကားနာမႈ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) ကုိ အသံုးမျပဳေကာင္း 

မျပဳဘ  ေနႏုိင္သည္။ အကယ၍္ သင့္ကေလးအေနႏ င့္ 

အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိငု္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ ္

လက္ခံရရ ိရန္အလို႔င ာ သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန ္ သင ္ ျငင္းပယ္ပါက 

သုိ႔မဟတု ္ ထိသုေဘာတ ညခီ်ကေ္ပးရန္ ပန္ၾကားလႊာကိ ု သင ္

မတံု႔ျပန္ပါက သို႔မဟတု ္ ေနာကပ္ိုင္းတြင ္ သေဘာတ ညီခ်ကက္ိ ု

ရုတသ္ိမ္းေၾကာင္း (ပယဖ္်ကေ္ၾကာင္း) စာျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေနႏ င့္ သင့့္ထံမ  

သေဘာတ ညီခ်က ္ေတာင္းခံခ ေ့သာ အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိငု္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္ကေလးအား မေပးလ ်င ္ သင့္ေက်ာင္းသည ္

ထိုဝန္ေဆာငမ္ ႈမ်ားကုိ သင့္ကေလးအား ေပးရန ္

ပ်ကက္ြက္သည့္အတြက္ သင့္ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလး FAPE 

ရရ ိေစရနက္ ညီရမည့္ လိုအပ္ခ်ကကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္က်ၱဴးလြန္ရာမေရာကသ္ည့္အျပင္ သင့္ထမံ  

သေဘာတ ညီခ်က ္ေတာင္းခံခ ေ့သာ အထ းပညာေရးန င့္ သကဆ္ိငု္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္ကေလးအားေပးရန္အတြက ္ ARD 

ေကာ္မတီစည္းေ၀းျခင္းႏ င့္ IEP စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန ္

မလိုအပ္ပါ။  

 
သငက္ ကေလးအတြက္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိငု္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခရံန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျငင္းဆနလ္ိုကလ္ ်င ္
သို႔မဟတု္ု ထိုသေဘာတ ညခီ်ကေ္ပးရန ္ ေတာင္းခံခ်ကက္ို သငက္ 
မတံု႔ျပန္လ င်္ သို႔မဟတု္ သင့္သေဘာတ ညီခ်ကက္ို ေနာကမ္  
စာျဖင့္ေရးသား၍ ႐ုပသ္ိမ္း (ဖ်ကသ္မိ္း) လိကု္ၿပီး ေက်ာင္းက 
သင့္ကေလးအတြက ္ သင့္သေဘာတ ညီခ်ကက္ိ ု
ေတာင္းခထံားၿပီးျဖစ္သည့္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိုငရ္ာ 
ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္ကေလးအား ပံ့ပိုးမေပးလ ်င္ သင့္ေက်ာင္းသည ္
ဤဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားကိ ု သင့္ကေလးအတြက္ စီစဥေ္ပးရန ္
ပ်ကက္ြက္မႈေၾကာင့္ FAPE ကိ ုပံပ့ိုးေပးရမညဟ္ ေသာ သတမ္ တခ္်ကက္ိ ု
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟတု္ပါ။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသည ္
သင့္သေဘာတ ညီခ်ကက္ိ ု ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစသ္ည့္ 
အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ကေလးအား 
ေပးရႏ္အတြက ္ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပရ္န ္သို႔မဟတု ္
IEP ကို ေဆာင္ရြကေ္ပးရန္ မလိပုါ။ 
 
သင့္ကေလးအား ကနဥးီ အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိငု္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ၿပီး တစခ္်ိန္ခ်ိနက္်မ  သင့္က 
သင့္သေဘာတ ညီခ်ကက္ို ႐ုပသ္ိမ္း (ဖ်ကသ္ိမ္း) လိကုလ္ င် ္
ေက်ာင္းသည္ ထိဝုန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ု ဆကလ္က္ေပးအပ္မည ္
မဟတု္ေသာ္လည္း ထိသုို႔ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို ရပမ္ပစမ္ီ ႀကိဳတင ္
အသိေပးခ်ကဟ္ ေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုငး္ 
သင့္ကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည။္ 
 

 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  5 

 

 

ျပန္လညသ္ံုးသပ္ျခင္း 

သင့္ကေလးအား ျပနလ္ည ္ သံုးသပ္အက ျဖတ္ရန ္

သင့္သေဘာတ ညီခ်ကက္ို ရရ ိရန ္ လိုအပ္ျပီး သင့္ဘကမ္  

ျပန္လညတ္ံု႕ျပန္ရန္ ပ်ကက္ြက္ခ  ့ ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ခ ့ပါက 

သေဘာတ ညီခ်က္ ရရ ရိန ္မလိုအပ္ပါ။ 
 

လႊမ္းမိုးမႈရ ိေသာ လပု္ငန္းစဥ္မ်ား - အကယ္၍ သင့္ကေလးကုိ 

အစိုးရေက်ာင္းတြင ္ စာရင္းသြင္းထားလ ်င ္ သင့္ကေလးကုိ 

အစုိးရေက်ာင္းတြင ္ စာရင္းသြင္းလိုၿပီး ကနဦး အက ျဖတ္ျခင္းအတြက ္

သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန ္ ျငင္းပယ္ခ လ့ ်င ္ သို႔မဟတု ္ ကနဦး 

အက ျဖတ္ျခင္းအတြက္ သေဘာတ ညခီ်က္ေပးရန္ ပန္ၾကားလႊာကိ ု

မတုံ႔ျပန္ခ လ့ ်င ္ သင့္ေက်ာင္းအေနႏ င့္ လိအုပ္ခ်က ္

မဟတုသ္ည့္တိုင္ေအာင ္ သင့္ကေလး၏ ကနဦး အက ျဖတ္ျခင္း 

လုပေ္ဆာင္ရန္ IDEA ၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟတု ္

တိုငတ္န္းမႈကိ ု စမီံေျဖရ င္းျခင္း၊ ေျဖရ င္းခ်က ္ ရ ာေဖြရန ္

အစည္းအေဝးလုပ္ျခင္းႏ င့္ ဘကမ္လိကုေ္သာ စီမေံျဖရ င္းေရး ၾကားနာမႈ 

လုပင္န္းစဥ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ သင့္ကေလးကုိ 

ဤအေျခအေနမ်ားတြင ္အက ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပလ္ ်င ္သင့္ေက်ာင္းသည ္

သင့္ကေလးကုိ တည္ေနရာ သရိ ိရန၊္ ခြ ျခားသမိ တ္ရနန္ င့္ 

သင့္ကေလးကုိ အက ျဖတရ္န ္ (ကေလး ရ ာေဖြရန္ တာဝန္) ၎၏ 

တာဝန္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မည ္မဟတု္ပါ။ 
 

သင့္ကေလးအားျပနလ္ည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ သေဘာတ ညေီပးရန ္

ျငင္းပယ္ခ လ့ ်င္ လိုအပ္ပါက သင့္ကေလး၏ ျပနလ္ည္သံုးသပ္ျခင္းကိ ု

ျပန္လညည္ ိႏိႈင္းျခင္း၊ တိုငတ္န္းမႈဆိငု္ရာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္း၊ 

ေျဖရ င္းမႈဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးႏ င့္ ဘကမ္လိကု္ေသာ ၾကားနာမႈဆိုငရ္ာ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာငရ္ြကက္ာ သင့္ကေလးကုိ 

ျပန္လညသ္ံုးသပမ္ႈအတြက ္ သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန ္

ျငင္းပယ္မႈအေပၚ ပယဖ္်ကႏုိ္င္ရန ္ ႀကိဳးစားႏုိင္ပါသည္။ ကနဦး 

အက ျဖတ္မႈမ်ားမ ာက သ့ုိ႔ပင ္ သင့္ေက်ာင္းက ဤနည္းလမ္းအတိငု္း 

ျပန္လညသ္ံုးသပမ္ႈ ျပဳလုပရ္န ္ ျငင္းပယလ္ ်င္ ၎သည ္ IDEA ေအာကရ္  ိ

၎၏ တာဝန္ဝတ ရားမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်ကရ္ာမေရာက္ပါ။ 
 

အကယ္၍ မဘိမ်ားက မမိိစရတိ္ျဖင့္ အိမတ္ြင ္ပညာသင္ၾကားေပးေသာ 

သုိ႔မဟတု္ ပုဂၢလကိေက်ာင္းတြင ္ အပ္ထားေသာ ကေလး၏ 

မိဘတစဥ္ီးက ကနဦး အက ျဖတ္မႈ သုိ႔မဟတု ္

ျပန္လညသ္ံုးသပမ္ႈအတြက ္ သေဘာတ ညီခ်က ္ မေပးလ ်င ္ သုိ႔မဟတု ္

သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန ္ ပန္ၾကားလႊာကုိ မဘိက မတံု႔ျပနလ္ ်င ္

ေက်ာင္းသည ္ IDEA ၏ အထကပ္ါ သေဘာတ ညီခ်ကဆ္ိငု္ရာ 

ပယဖ္်ကေ္ရး လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရႏုိင္ပါ။ 

ေက်ာင္းခ႐ိငု္အေနႏ င့္လည္း သင့္ကေလးသည ္ တန္းတ ညီမ  ်

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (မဘိမ်ားက ပဂုၢလကိေက်ာင္းထားေသာ 

မသန္စြမ္းကေလးအခ်ိ ႕ဳအတြက ္ ရရ ႏုိိင္သည့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား) 

လက္ခံရရ ိရန ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မသီညဟ္ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္

မလိုအပ္ပါ။ 
 

ကေလးမ်ား အားလံုုးအတြက ္ မဘိသေဘာတ ညီခ်က ္ လိုုအပ္ေသာ 

အေျခအေနမ လြ ၍၊ သင့္ကေလးအား အက ျဖတ္စစေ္ဆးျခင္း သိုု႔မဟုတု ္

ျပန္လည္အ က ျဖတ္ျခင္း ၏ တစ္စတိတ္စ္ပိငု္းအျဖစ ္ လက၀္ယ္ရ  ိ

ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာင္းမ  

ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမတိုုငမ္ ီတြင္၊ သိုု႔မ မဟုတု ္သင့္ကေလးအား စစ္ေဆး 

မႈျပျဳခင္းမတိုုငမ္ ီ သိုု႔မဟုတု ္ ကေလးမ်ားအားလံုုးထသံိုု႔ အျခားေသာ 

အက ျဖတ္ စစေ္ဆးမႈ မျပဳမ တီြင ္ အစရ သိည္ တိုု႔တြငမ္  သင့္ 

သေဘာတ ညီခ်က္အား မလိုုအပေ္ပ။ သင ္သိုု႔မဟုုတ ္သင္ ့ကေလးအား 

အျခားေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈ၊ အက်ိဳး အျမတခ္ံစားခြင့္ သိုု႔မဟုတု္ လႈပ္ရ ား 

ေဆာင္ရြက္ခ်က ္ မ နသ္မ ်မ  ျငင္းပယ္ေစရန ္ အတြက ္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

သိုု႔မဟုတု ္ လႈပ္ရ ားေဆာငရ္ြက္မႈတစခ္ုသုိုု႔ သေဘာ တ ညခီ်က္ျပဳရန ္

သင့္ျငင္းဆိုုခ်ကအ္ား ေက်ာင္းမ  အသံုုးျပဳမည ္မဟုတု္ေပ။ 
 

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အက ျဖတ္ျခင္း 

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အက ျဖတ္ျခင္း (Independent Educational 

Evaluation, IEE) သည္ ေက်ာင္း၀နထ္မ္း မဟတု္ေသာ အဆင့္မသီ  

တစဥ္ီးဦးမ  အက ျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစပ္ါသည္။ သငသ္ည ္ IEE စနစက္ိ ု

ေတာင္းဆိုေသာအခါ ၄င္းစနစ္၏ စႏံႈန္းမ်ားႏ င့္ IEE စနစက္ိ ု

ရရ ိႏုိင္ေသာေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု

ေက်ာင္းမ ေထာက္ပံေ့ပးရပါမည။္ 
 

 

အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ IEE ျပဳလုပေ္ပးျခင္း 

အကယ္၍ သင္သည ္ ေက်ာင္းမ အက ျဖတ္စနစက္ို မၾကိဳက္ပါက 

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအတြက ္ အလုပလ္ပု္သ  မဟုတေ္သာ 

တစစ္ံုတစ္ေယာက္မ  အမ်ားပိုငေ္ငြျဖင့္ အက ျဖတ္ ေပးရန ္ေတာငး္ဆိခုြင့္ 

ရ ိပါသည။္ 
 

အမ်ားပိုငေ္ငြဆိသုညမ္ ာ ေက်ာင္းမ  အက ျဖတ္ျခင္းအတြက ္

ကုနက္်စရိတ္အားလံုးကိ ု ေပးေခ်ရန္ သို႔မဟတု္ အက ျဖတ္ျခင္းသည ္

သင့္အတြက္ ကုနက္်စရတိ္မရ ေိစရန ္ ဆိလုိုပါသည္။ သငသ္ည ္

အဘယ္ေၾကာင္ ေက်ာင္း၏ အက ျဖတ္ စနစက္ို မၾကိဳက္ရသနည္းဟ ု

ေမးျမန္းခံရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင၏္သေဘာမတ ညီခ်က္ကိ ု

ရ င္းျပရရံုျဖင့္ ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းျပခ်က္မရ ဘိ  IEE စနစက္ိ ု

ေႏ ာင့္ေႏ းေစျခင္း သို႔မဟတု ္ပစ္ပယထ္ားျခင္း မျပဳလပု္ႏုိင္ပါ။ 
 

အကယ္၍ သငသ္ည္ အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ သင့္ကေလးအတြက ္ IEE 

ေတာင္းဆိုလ င်္ သင့္ေက်ာင္းသည္ ေႏ ာင့္ေန းမႈ မရ ိေစလ်က္ (က) 

သင့္ကေလးအား ၎၏ အက ျဖတမ္ႈသည ္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 

ျပသရန္အတြက ္ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုရန္ တိုငတ္န္းမႈဆိုငရ္ာ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း အမႈဖြင့္ရမည ္သို႔မဟတု္ (ခ) သင္ ရရ ိခ ေ့သာ 

သင့္ကေလး အက ျဖတ္မႈသည္ ေက်ာင္း၏ စႏံႈန္းမ်ားကုိ မမေီၾကာင္း 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  6 

ၾကားနာမႈတြင္ ေက်ာင္းက မေဖာ္ျပႏုိင္လ ်င္ အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ IEE 

ေပးရမည။္ 
 

သငသ္ေဘာတ ညီမႈမရ ေိသာ အက ျဖတ္စနစက္ိ ု

ေက်ာင္းမ ညႊန္ၾကားစီမသံည့္ အခါတိုင္း သငသ္ည ္တစ္ဦးတည္း ေသာ 

အမ်ားပိုငေ္ငြျဖင့္ IEE စနစက္ို အသံုးျပဳသ ဟ ုေခါငး္စဥတ္ပ္ခံရႏုိင္ပါသည္။  
 

သငသ္ည္ သင့္ကေလးအတြက ္ IEE ေတာင္းဆိလု ်င ္ သင့္ေက်ာင္းက 

သင့္ကေလးအား အက ျဖတမ္ႈကုိ ဘာေၾကာင့္ သင ္ ျငင္းဆန္ေၾကာင္း 

သင့္အား ေမးျမန္းနိငု္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ေက်ာင္းသည ္ရ င္းျပန္ခ်က ္

ရရ ိရန ္ မလိုအပသ္ည့္အျပင ္ သင့္ကေလးအတြက ္ IEE ကုိ 

အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့ ္ ေပးရန ္ သို႔မဟတု္ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္း၏ 

အက ျဖတ္မႈကုိ ခခုံရန ္သကဆ္ိုငရ္ာ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုရန္အတြက ္

တိုငတ္န္းခ်က ္အမႈဖြင့္ရန ္မလိုအပဘ္  မၾကန္႔ၾကာေစရပါ။ 
 

IEE စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ား 
IEE စနစသ္ည ္ အမ်ားပိငု္ေငြျဖင့္ ျဖစ္လ င် ္ အက ျဖတ ္ သည့္ ေနရာႏ င့္ 

စစ္ေဆးသ ၏ အရည္အခ်ငး္မ်ား ပါ၀ငေ္သာ အက ျဖတ္စံႏႈန္းသည ္

ေက်ာင္းမ  စတင ္ အက ျဖတ္ေသာ စႏံႈန္းျဖင့္ (၄င္းစံႏႈန္းမ်ားသည ္

IEEစနစ္မ  ရရ ႏုိိင္ေသာ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ 

အတိုင္းအတာအထ)ိ တ ညရီပါမည။္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားမ လြ ၍ 

အမ်ားရနပ္ံုေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရ ိျခင္းျဖင့္ ဆကႏ္ြယ္ေနေသာ အျခား 

မညသ္ည့္ အေျခအေနကိုမ  ေက်ာင္းမ  ေဖာ္ျပျခင္း ျပဳလုပမ္ညမ္ဟုတပ္ါ။ 

 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  လပုထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း ၾကားနာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပန္ၾကားရန ္ တိုငတ္န္းခ်က ္ ဖြင့္လ ်င္၊ 

ေျပာေရးဆိခုြင့္ရ ိသ မ  ေက်ာင္း၏ အက ျဖတ္စနစသ္ည ္

သင့္ေလ်ာ္သညဟ္ု ဆံုးျဖတလ္ ်င္ သို႔မဟတု္ သင္ရရ ေိသာ IEE 

စနစသ္ည ္ေက်ာင္း၏ IEE စနစ၏္ စံႏႈန္းမ်ားႏ င့္ မကိကုည္လီ ်င ္အဆိုပါ 

IEE စနစ္အတြက ္ကုနက္်စရတိ္ကိ ုေက်ာင္းမ  ေပးေခ်ရန္မလိုပါ။ 

 

ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ ္
သင့္ကိယု္ပိငု္ေငြျဖင့္ IEE စနစရ္ရ ရိန ္သင့္တြင ္အခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ 

မညသ္ က ေပးေခ်သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းIEE စနစသ္ည္ ေက်ာင္း၏ 

စံႏႈန္းမ်ားႏ င့္ ကိကု္ညလီ ်င ္ သင့္ကေလး အား FAPE စနစ ္

ေထာကပ့္ံေပးရန္အတြက ္ IEE အားမည့္သည့္ ဆံုးျဖတခ္်ကမ္်ိဳးျဖင့္မဆိ ု

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည။္ လကရ္  ိ ရ ိေနေသာ IEE စနစက္ိ ု

လည္းလပုထ္ံုးလုပ္နည္း အတိငု္း ၾကားနာ ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင ္

သက္ေသအျဖစ ္တင္ျပႏုိင္ပါ သည္။ 

 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  စီမံထားေသာ IEE စနစ ္
အကယ္၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ သိ မ  IEE ကို လပု္ထံုးလပု္နည္း အတိငု္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ တစ္စတိတ္စပ္ိုင္းအျဖစ္ စီမထံားလ ်င ္ ေက်ာင္းမ  

ကုနက္်စရိတက္ိ ုေပးေခ်ရမည။္ 

 

မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ 
စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  

ေက်ာင္းဝန္ထမ္း၏ လုပ္ပိုငခ္ြင့္အာဏာ 
 

အမႈအလိုက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
ေက်ာင္းဝနထ္မး္သည ္ ေက်ာင္းက သတမ္ တထ္ားေသာ  ေက်ာင္းသား 

က်င့္ဝတက္ုိ ေဖာက္ဖ်ကသ္ည့္ မသန္စြမ္းကေလးအား 

ေနရာေျပာင္းခ်ထားရန ္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရ ၊ိ မရ ကိုိ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုငရ္ာ 

ေအာကပ္ါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏ င့္အည ီ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ ခ်မ တ္ရာတြင ္

အမႈအလိကု ္ထ းျခား အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ 
 

အေထြေထြ 
မသန္စြမ္းမႈ မရ ိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း ထိုအေရးယ မႈမ်ိုး  

လုပေ္ဆာငလ္ ်င္ ေက်ာင္းဝနထ္မ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ ္

ခ်ိုးေဖာက္ေသာ မသန္စြမ္းကေလးတစ္ေယာက္ကိ ု ၁၀ ရက ္

ဆက္တိကုထ္က ္ မေက်ာ္ဘ  ၎၏ လက္ရ  ိ ေနရာမ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ေက်ာင္းတြင္း အျခား ပညာေရး ဆကတ္င္ (IAES)၊ အျခားဆကတ္ငသ္ုိ႔ 

ေျပာင္းႏုိငသ္ည ္သုိ႔မဟတု္ ဆိုင္းငံ့ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းဝနထ္မ္းမ်ားသည ္

ထိုစာသင္န စ္အတြင္း ထိကုေလးအား မ ားယြင္းေသာ အျပဳအမ ဆိငု္ရာ 

သီးျခား အျဖစ္အပ်ကမ္်ားအတြက ္၁၀ ရက ္ဆကတ္ိကုထ္က္ မေက်ာ္ဘ  

ထပမ္ ံ ဖယ္ရ ားမႈမ်ားလည္း ျပဳလပု္ႏုိင္ၿပီး ၎ဖယ္ရ ားမႈမ်ားသည ္

ကေလးအား ေနရာခ်ထားမႈတြင ္ အေျပာင္းအလ  မျဖစေ္စရပါ 

(အဓပိၸာယ္သတမ္ တခ္်က္္အတြက ္ စည္းကမ္းပိငု္းဆိုင္ရာ 

ဖယရ္ ားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလ ျခင္း ေခါင္းစဥက္ုိ 

ၾကည့္ပါ)။ မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ ၎၏ လကရ္ ိ ေနရာခ်ထားမႈမ  

စာသင္ႏ စ္တစ္ခုအတြင္း စစုုေပါင္း ၁၀ ရက္ၾကာ ဖယရ္ ားၿပီးသည္ႏ င့္ 

ေက်ာင္းသည ္ ထိုစာသင္ႏ စ္အတြင္း က်နရ္ ိေသာ 

မညသ္ည့္ဖယ္ရ ားသည့္ေန႔ရကမ္်ားအတြင္းမဆိ ု ေအာက္ပါ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာကရ္ ိ လိုအပေ္သာ ပမာဏန င့္အည ီ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရမည။္ 
 

ထပ္ေဆာင္း အာဏာ 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အျပဳအမ သည ္

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚျခင္း မဟတုသ္ည့္အျပင ္



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  7 

စည္းကမး္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေနရာေရႊ႔မႈသည ္ ၁၀ ရက္ဆကတ္ိကုထ္က ္

ေက်ာ္မညဆ္ိလု ်င ္ ေက်ာင္းဝနထ္မ္းသည ္ ထိမုသနစ္ြမ္းကေလးအား 

မသန္စြမ္းမျဖစသ္ည့္ ကေလးမ်ားနည္းတ  တ ညေီသာ နည္းလမ္းႏ င့္ 

တ ညီေသာ ၾကာခ်ိန္ျဖင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိငု္ရာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားကုိ 

လုပေ္ဆာင္ႏုိငသ္ည။္ သုိ႔ရာတြင ္ ေက်ာင္းသည ္ ထိုကေလးကုိ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 

ေပးရမည။္ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတသီည ္ထိုဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအတြက ္

IAES ကုိ ဆံုးျဖတသ္ည္။ 
 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေက်ာင္းခရုိင္သည ္၎၏ လက္ရ  ိေနရာခ်ထားမႈမ  ထိုစာသငႏ္ စ္အတြငး္ 

၁၀ ရက္န င့္ေအာက္ၾကာေအာင ္ ေရႊ႕ခံရေသာ မသနစ္ြမ္းကေလး 

သုိ႔မဟတု ္သန္စြမ္းကေလးကုိ ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား မေပးပါ။  
 

မသန္စြမ္းကေလးကုိ ထိကုေလး၏ လက္ရ  ိ ေနရာခ်ထားမႈမ  

ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္ ၁၀ ရကထ္က ္ ပို၍ ဖယ္ရ ားခံရၿပီး ထိုအျပဳအမ သည ္

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္း မဟတု္လ ်င ္သုိ႔မဟတု ္

ထိကုေလးကုိ အထ းအေျခအေနမ်ားေအာကတ္ြင ္ ဖယ္ရ ားထားလ ်င ္

ထိကုေလးသည္- 

▪ အျခားဆကတ္ငတ္ြင ္ရ ိသည့္တိုင ္(၎သည ္IAES 

ျဖစ္ႏုိင္သည)္ အေထြေထြပညာေရး သင္ရိုးတြင ္

ဆက္လကပ္ါဝငႏုိ္င္ရန္ႏ င့္ ကေလး၏ IEP တြင ္

သတ္မ တထ္ားေသာ ရညမ္ န္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေစေရး 

တိုးတက္ေစရန ္ပညာေရးဆိုငရ္ာ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ား (FAPE 

ရရ ိနိငု္ရန)္ ကုိ ဆကလ္က္ လက္ခရံရ ရိမည္၊ ထို႔ျပင္ 

▪ အျပဳအမ ဆိငု္ရာ ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈ ဆကလ္က ္မျဖစ္ပြားေစရန ္

၎ကုိ ကုိင္တြယေ္ျဖရ င္းရန ္ဒီဇိငု္းဆြ ထားေသာ 

လုပေ္ဆာင္ခ်က ္အျပဳအမ ဆိုငရ္ာ စစေ္ဆးမႈႏ င့္ 

အျပဳအမ ဆိငု္ရာ ၾကားျဖတ ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏ င့္ 

မြမ္းမံျပျဳပငမ္ႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလိ ုလက္ခရံရ ိရမည္။ 
 

မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ ၎၏ လကရ္ ိ ေနရာခ်ထားမႈမ  

ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္ ၁၀ ရက္အထိ စာသင္ႏ စ္ တစ္န စတ္ညး္အတြင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက၊္ အကယ္၍ လက္ရ  ိ ဖယ္ရ ားမႈသည ္

ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္ ၁၀ ရက္ဆကတ္ိကု္ သုိ႔မဟတု္ ၎ထက္နည္းၿပီး 

ထိုဖယ္ရ ားမႈသည္ ေနရာ ေျပာင္းလ ျခင္း မဟတုလ္ ်င္ (ေအာက္ပါ 

အဓိပၸာယသ္တမ္ တ္ခ်က္တြင ္ ၾကည့္ပါ) ေက်ာင္းဝနထ္မ္းသည ္

ထိကုေလး၏ ဆရာမ်ားမ  အနည္းဆံုး ဆရာတစ္ဦးႏ င့္ တိုငပ္င္၍ 

ကေလးအေနႏ င့္ အျခားဆကတ္င္တစခ္ုတြင္ ရ သိည့္တိငု္ေအာင ္

အေထြေထြ ပညာေရး သင္႐ုိးတြင ္ဆကလ္က ္ပါဝင္ႏုိင္ရနႏ္ င့္ ကေလး၏ 

IEP တြင ္သတ္မ တထ္ားေသာ ရည္မ န္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက ္

တိုးတက္ေစရန ္ မညသ္ည့္ အတိငု္းအတာထ ိ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ား 

လိုအပေ္ၾကာင္းကုိ ဆံုးျဖတသ္ည္။ 
 

အကယ္၍ ဖယရ္ ားျခင္းတြင္ ေနရာအေျပာင္းအလ  ပါဝငလ္ ်င ္

ကေလးအေနႏ င့္ အျခားဆကတ္ငတ္စခ္ ု (၎သည ္ IAES ျဖစ္ႏုိင္သည)္ 

တြင ္ရ သိည့္တိုငေ္အာင ္အေထြေထြ ပညာေရး သင္႐ုိးတြင ္ဆကလ္က ္

ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏ င့္ ကေလး၏ IEP တြင ္ သတမ္ တ္ထားေသာ 

ရညမ္ န္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ တိုးတကေ္စရန ္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားကုိ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီက 

ဆံုးျဖတသ္ည။္ 

ျဖစ္ပြားမႈႏ င့္ သက္ဆုိင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ ္ ေဖာကဖ္်ကမ္ႈေၾကာင့္ 

မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ ေနရာေျပာင္းရန ္ ဆံုးျဖတခ္်ကခ္ၿ်ပီး 

ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္၁၀ ရက္အတြင္း (ေက်ာငး္ဖြင့္ရက ္၁၀ ရကဆ္ကတ္ိုက ္

သုိ႔မဟတု ္၎ထကန္ည္းေသာ ဖယ္ရ ားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနရာမေျပာင္းရျခင္းမ  

လြ ၍) ေက်ာင္း၊ သငႏ္ င့္ ARD ေကာ္မတ၏ီ သက္ဆိငု္ရာ အဖြ ႔ဝင္မ်ားသည ္

(သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတထ္ားသည့္အတိုင္း) ကေလး၏ IEP၊ 

ဆရာမ်ား၏ ေလလ့ာမႈမ်ားႏ င့္ သငေ္ပးေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

မညသ္ည့္အခ်က္အလက္ကုိမဆို အပါအဝင ္ သကဆ္ိငု္ရာ 

အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ သံုးသပရ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာကပ္ါတို႔ကိ ု

ဆံုးျဖတ္ရမည-္ 

▪ သက္ဆိငု္ရာ အျပဳအမ သည ္ကေလး၏ 

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္း သုိ႔မဟတု္ ကေလး၏ 

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေပၚ တိကု္ရုိက္ ၾကီးမားေသာ ဆကႏ္ြယ္မႈ 

ျဖစ္ေစျခင္း ရ ိမရ ိ၊ သုိ႔မဟတု ္

▪ သက္ဆိငု္ရာ အျပဳအမ သည ္ေက်ာင္းမ  ကေလး၏ IEP ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ပ်ကက္ြက္မႈေၾကာင့္ 

တိကု္ရိကု္ျဖစပ္ြားရျခင္း ဟတုမ္ဟတု။္ 

အကယ္၍ ထိုအေျခအေနမ်ားမ  တစခ္ုႏ င့္ ကုိကည္ီေၾကာင္း ေက်ာင္း၊ 

သငႏ္ င့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သကဆ္ိုငရ္ာ အဖ ြ႕ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတလ္ ်င ္

ထိုအျပဳအမ ကုိ ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈႏ င့္ ဆကစ္ပ္၍ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္ရမည။္ 

 

အကယ္၍ သကဆ္ိုငရ္ာ အျပဳအမ သည္ ေက်ာင္းက IEP ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ ပ်ကက္ြကမ္ႈေၾကာင့္ 

တိကု္႐ိကု္ျဖစပ္ြားေၾကာင္း ေက်ာငး္၊ သင္ႏ င့္ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီ၏ 

သက္ဆိငု္ရာ အဖ ြ႔ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတလ္ ်င္ ေက်ာင္းသည ္

ထိလုိုအပခ္်က္မ်ားကုိ ေျဖရ င္းရန ္ခ်က္ခ်င္းလုပေ္ဆာင္ရမည္။ 
 

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ 
အျပဳအမ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
အကယ္၍ ထိုအျပဳအမ သည ္ ကေလး၏ မသနစ္ြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေက်ာင္း၊ သငႏ္ င့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သကဆ္ိငု္ရာ 

အဖ ြ႔ဝငမ္်ားက ဆံုးျဖတ္လ င်္ ARD ေကာ္မတသီည္ ေအာက္ပါတို႔မ  

တစခ္ုကုိ ေဆာင္ရြကရ္မည-္ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  8 

▪ ေနရာေျပာင္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမ  မျဖစ္ပြားခင ္

ေက်ာင္းက လုပေ္ဆာင္ခ်က ္အျပဳအမ ဆိငု္ရာ စစေ္ဆးမႈ 

မျပဳလုပခ္ ့ရလ ်င ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပဳအမ ဆိငု္ရာ 

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ကေလးအတြက ္အျပဳအမ ဆိငု္ရာ 

ၾကားျဖတ ္အစီအစဥ္တစ္ခ ု

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္၊ သုိ႔မဟတု ္

▪ အျပဳအမ ဆိငု္ရာ ၾကားျဖတ ္အစအီစဥတ္စခ္ု 

ေရးဆြ ၿပီးျဖစလ္ ်င ္ထိုအျပဳအမ ကုိ ကုိငတ္ြယ္ေျဖရ င္းရန ္

အျပဳအမ ဆိငု္ရာ ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္ကုိ သံုးသပ္၍ 

ျပျဳပင္မြမ္းမရံမည။္ 
 

အထ းအေျခအေနမ်ား အပိုင္းတြင ္ေအာကတ္ြင ္ေဖာ္ျပထားသည္မ လြ ၍ 

သငႏ္ င့္ ခရိုငသ္ည ္ အျပဳအမ ဆိုငရ္ာ ၾကားျဖတ္အစီအစဥက္ုိ 

ျပျဳပင္မြမ္းမမံႈ၏ တစ္စတိတ္စပ္ိုင္းအျဖစ္ ေနရာေျပာင္းရန ္

သေဘာတ ထားမႈ မရ ိလ ်င ္ ေက်ာင္းသည ္ သင့္ကေလးကုိ 

ဖယရ္ ားခ့ ေသာ ေနရာခ်ထားမႈသုိ႔ သင့္ကေလးကုိ ျပနပ္ို႔ရမည။္ 
 

အထ းအေျခအေနမ်ား 
ထိုအျပဳအမ သည ္ သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစမ္ႈႏ င့္ 

ဆက္စပသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ မဆကစ္ပသ္ည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကေလးသည ္

ေအာကပ္ါတို႔မ  တစ္ခခုုကုိ ျပဳလုပပ္ါက ေက်ာင္းဝနထ္မ္းမ်ားသည ္

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ ေက်ာင္းတကရ္က္ ၄၅ ရကထ္က္ မေက်ာ္ဘ  

IAES (ကေလး၏ ARD ေကာ္မတကီ ဆံုးျဖတ္သည)္ သုိ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္သည-္ 

▪ ေက်ာင္းသုိ႔ လက္နက ္(ေအာက္ပါ 

အဓိပၸာယသ္တမ္ တ္ခ်က္ကိ ုၾကည့္ပါ) ယ ေဆာငလ္ာလ ်င ္

သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္းတြင၊္ ေက်ာင္းပရဝုဏတ္ြင ္သုိ႔မဟတု ္

TEA သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္းတစေ္က်ာင္းက 

ဆံုးျဖတ္စရီင္ခြင့္ရ ိေသာ ေက်ာင္းပြ တစခ္တုြင ္

လက္နကက္ိုငေ္ဆာငသ္ည၊္ 

▪ တရားမဝင္ မ းယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ သလိ်က ္ထားရ သိည္ 

သုိ႔မဟတု ္သံုးစြ သည္ (ေအာကပ္ါ 

အဓိပၸာယသ္တမ္ တ္ခ်က္ကိ ုၾကည့္ပါ) သုိ႔မဟတု္ 

ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင ္သုိ႔မဟတု္ TEA 

သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္းတစေ္က်ာင္းက ဆံုးျဖတ္စရီင္ခြင့္ရ ိေသာ 

ေက်ာင္းပြ တစ္ခတုြင္ရ စိဥ ္ထိန္းခ်ဳပပ္စၥည္းတစခ္ုကုိ 

ေရာင္းသည ္သုိ႔မဟတု္ ကုိယ္စားေရာင္းေပးသည္၊ 

(ေအာက္ပါ အဓပိၸာယသ္တမ္ တ္ခ်က္ကိ ုၾကည့္ပါ)၊ 

သုိ႔မဟတု ္

▪ ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင ္သုိ႔မဟတု္ TEA 

သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္းတစေ္က်ာင္းက ဆံုးျဖတ္စရီင္ခြင့္ရ ိေသာ 

ေက်ာင္းပြ တစ္ခတုြင္ရ စိဥ ္အျခားသ ကုိ ျပင္းထန္ေသာ 

ကုိယ္ခႏၶာ ထခိိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ျဖစ္ေစခ သ့ည ္(ေအာက္ပါ 

အဓိပၸာယသ္တမ္ တ္ခ်က္ကိ ုၾကည့္ပါ)။ 
 

အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္မ်ား 
 

ထနိး္ခ်ဳပပ္စၥညး္ ဆိုသညမ္ ာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒ (21 U.S.C. 

812(c)) ၏ ပုဒ္မ ၂၀၂ (ဂ) ရ  ိအစီအစဥ ္၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သုိ႔မဟတု ္၅ တြင ္

ခြ ျခားသတမ္ တထ္ားေသာ မ းယစ္ေဆးဝါး သုိ႔မဟတု ္

အျခားအရာဝတ ဳကုိ ဆိုိလိုသည။္ 
 

တရားမဝင ္ ေဆးဝါး ဆိသုညမ္ ာ ထနိ္းခ်ဳပ္ပစၥည္း ျဖစေ္သာ္လည္း 

တရားဝင ္ ပုိငဆ္ိုင္ေသာ သုိ႔မဟတု ္ လိုင္စင္ရ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာကမ္ႈ ပညာရ င၏္ ႀကီးၾကပ္မႈေအာကတ္ြင ္

သံုးစြ ေသာ သုိ႔မဟုတ ္ဤအက္ဥပေေအာကတ္ြင ္သုိ႔မဟတု ္ဖယ္ဒရယ ္

ဥပေဒ၏ အျခားမည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေအာကတ္ြင္မဆိ ုရ သိည့္ 

အျခားအာဏာေအာကတ္ြင ္ တရားဝင ္ ပိငု္ေဆာငေ္သာ သုိ႔မဟတု ္

အသံုးျပဳေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း မပါဝင္ပါ။ 

 

ျပငး္ထနေ္သာ ကုိယခ္ႏၶာ ထခိိကုဒ္ဏရ္ာရမႈ ၏ အဓိပၸာယ္မ ာ 

အေမရကိန္ ျပညေ္ထာင္စ ုကုိဓဥပေဒ၊ ေခါင္းစဥ ္ ၁၈ ၏ ပုဒ္မ ၁၃၆၅၊ 

ပထမ ပုဒ္မခြ  (ဇ) ၏ အပိုဒ ္ (၃) ေအာကတ္ြင ္ ေပးထားေသာ 

ျပင္းထန္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာ ထိခိကု္ဒဏ္ရာရမႈ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ပင ္

ျဖစ္သည။္ 

 

လကန္က ္ဆိသုည္မ ာ အေမရိကန ္ ျပညေ္ထာင္စ ုကုိဓဥပေဒ၊ ေခါင္းစဥ ္

၁၈ ၏ ပုဒမ္ ၉၃၀၊ ပထမ ပုဒ္မခြ  (ဇ) ၏ အပိုဒ ္ (၂) ေအာကတ္ြင ္

ေပးထားေသာ အႏ ရာယ္ရ ေိသာ လက္နက ္ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယပ္င ္

ျဖစ္သည။္ 
 

သတိေပးစာ 
ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ ္ ေဖာကဖ္်ကမ္ႈေၾကာင့္ သင့္ကေလးကုိ 

ေနရာေရႊ႕မႈ ျပဳလပု္ရန္ ဆံုးျဖတသ္ည့္ေန႔တြင ္ ေက်ာင္းခ႐ိုငသ္ည ္

သင့္အား ထိဆုံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း အသိေပး၍ နည္းလမ္းတက  ်

ျပဳစုေစာင့္ေရ ာကမ္ႈ အသေိပးစာကုိ ေပးရပါမည။္ 
 

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဖယ္ရ ားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 
သင၏္ မသန္စြမ္းကေလးကုိ သင့္ကေလး၏ လက္ရ  ိ ပညာေရး 

ေနရာခ်ထားမႈမ  ဖယ္ရ ားျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔မ တစ္ခ ု ျဖစလ္ ်င ္

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္သည-္ 

▪ ဖယရ္ ားျခင္းသည ္ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္၁၀ 

ရကဆ္ကတ္ိကု္ထက ္ေက်ာ္သည္၊ သုိ႔မဟတု ္

▪ သင့္ကေလးအား ဖယ္ရ ားျခငး္မ်ားသည ္ပံုစံတစ္ခ ုျဖစေ္နၿပီး 

ထိသုုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမ ာ ေအာက္ပါတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လ ်င-္ 

o ဖယရ္ ားသည့္ ရကမ္်ားကုိ ေပါင္းလိကုလ္ ်င္ 

စာသင္ႏ စ္တစ္ခုအတြင္း ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္၁၀ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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ရက ္ေက်ာ္ေနသည၊္ 

o သင့္ကေလး၏ အျပဳအမ သည ္

ဤဖယ္ရ ားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခ ့ေသာ လြနခ္ သ့ည့္ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားမ  ကေလး၏ အျပဳအမ ႏ င့္ 

မ်ားစြာ ဆငတ္ ေနသည္၊ ထို႔ျပင္ 

o ဖယရ္ ားမႈတစခ္ုစီ၏ ၾကာခ်ိန၊္ သင့္ကေလးအား 

ဖယရ္ ားေသာ ၾကာခ်ိန္စစုုေပါင္းႏ င့္ 

ဖယရ္ ားမႈမ်ား တစခ္ုန င့္တစ္ခ ုနီးကပ္မႈ။ 
 

ဖယရ္ ားမႈမ်ား၏ ပံုစံသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္၊ 

မျဖစ္ေစသညက္ုိ ေက်ာင္းမ  ကစိၥရပတ္စခ္ုစီအလိကု္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး 

ေတာင္းဆိုတိကုတ္ြနး္ခံရလ ်င ္ သကဆ္ိုင္ရာ တရားေရးအရ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားျဖင့္ ျပနလ္ညသ္ံုးသပ္ရန ္လိုအပသ္ည။္ 
 

 

င္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
ARD ေကာ္မတသီည္ ေက်ာငး္ေျပာင္းေရႊ႕မႈ ပါဝငေ္သာ ဖယရ္ ားမႈမ်ားႏ င့္ 

အပိုေဆာင္း အာဏာႏ င့္ အထ းအေျခအေနမ်ား အပိငု္းမ်ားေအာက္ရ  ိ

ဖယရ္ ားမႈမ်ားအတြက ္IAES ကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ 
 

အယ ခံဝင္ျခင္း 

အေထြေထြ 
သငသ္ည ္ ေအာကပ္ါတို႔မ  တစ္ခခုုကုိ သေဘာမတ ညလီ ်င ္

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း ၾကားနာေဆာင္ရြက္ျခင္း ေတာင္းဆိုရန ္

တိုငတ္န္းခ်က ္တငႏုိ္င္သည-္ 

▪ ဤစည္းကမ္းပိငု္းဆိုင္ရာ လပု္ထံုးလပု္နညး္မ်ားအရ 

ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈႏ င့္ ဆိုငသ္ည့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ သုိ႔မဟတု ္

▪ အထက္ပါ ဆကႏ္ြယ္မႈရ ေိၾကာင္း ဆံုးျဖတခ္်က။္ 
 

ေက်ာင္းသည ္ သင့္ကေလးအား လကရ္ ိေက်ာင္းတြင ္

ဆက္ထားျခင္းသည္ သင့္ကေလး သုိ႔မဟတု္ အျခားသ မ်ားကုိ 

ထိခိကု္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ေျခမ်ားသညဟ္ ု ယံုၾကညလ္ ်င ္

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိရုန ္ တိုငတ္န္းခ်က ္

တငႏုိ္င္သည္။  

ၾကားနာေရး အရာရ ိ၏ အာဏာ 
 

ေအာကပ္ါ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားအပိငု္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

လိုအပခ္်ကႏ္ င့္ ကိကု္ညသီည့္ ၾကားနာေရး အရာရ သိည ္

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း ၾကားနာၿပီး ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ရမည္။ ၾကားနာေရး 

အရာရ သိည္- 

▪ ၾကားနာေရး အရာရ ိက ထိုဖယရ္ ားမႈသည ္

ေက်ာင္းဝနထ္မး္၏ အာဏာ ေခါင္းစဥေ္အာကတ္ြင ္

ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပခ္်ကမ္်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာကမ္ႈတစ္ခ ု

ျဖစ္သညဟ္ ုဆံုးျဖတလ္ ်င ္သုိ႔မဟတု ္သင့္ကေလး၏ 

မျပဳအမ သည ္သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈႏ င့္ 

ဆက္စပသ္ညဟ္ ုဆံုးျဖတလ္ ်င ္သင၏္ 

မသန္စြမ္းကေလးကုိ ၎အား ဖယရ္ ားခ ့ေသာ ေနရာသုိ႔ 

ျပန္လည္ပို႔ေပးႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟတု ္

▪    ၾကားနာေရး အရာရ ိက သင့္ကေလးကုိ လက္ရ ေိနရာတြင ္

ထိန္းသိမး္ထားျခင္းသည္ သင့္ကေလး သုိ႔မဟတု ္

အျခားသ မ်ားကုိ ထိခိကု္ဒဏ္ရာရႏုိင္ေျခ မ်ားသညဟ္ ု

ဆံုးျဖတလ္ ်င္ သင္၏ မသနစ္ြမ္းကေလးကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

IAES သုိ႔ ေက်ာင္းတကရ္က္ ၄၅ ရကထ္က္ မေက်ာ္ဘ  

ေက်ာင္းေျပာငး္ရန ္အမနိ္႔ခ်ႏုိငသ္ည။္ 
 

အကယ္၍ သင့္ကေလးကုိ မ လေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ေျပာင္းျခင္းသည ္

သင့္ကေလး သုိ႔မဟတု ္ အျခားသ မ်ားကုိ ထိခိကု္ဒဏ္ရာရႏုိင္ေျခ 

မ်ားသညဟ္ု သင့္ေက်ာင္းက ယ ဆလ င်္ ဤၾကားနာမႈ 

လုပင္န္းစဥ္မ်ားကုိ ထပတ္လ လ  လုပေ္ဆာင္ရႏုိင္ပါသည။္ 
 

မညသ္ည့္အခ်ိန္တြင္မဆို သင္ သုိ႔မဟတု္ ေက်ာင္းက ထိကု ့သုိ႔ 

ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆိုရန ္ တိုငတ္န္းခ်က ္ တငလ္ ်င္ ေအာက္ပါ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအလိကု ္ လပု္ငန္းစဥမ္်ားအေၾကာင္း အပိငု္းတြင ္

ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပခ္်ကမ္်ား ျပည့္မီသည့္ ၾကားနာမႈကုိ 

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႁခြင္းခ်က္အေနႏ င့္ ေအာက္ပါတို႔ မပါဝင္ပါ- 

▪ TEA သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္းသည္ လပု္ထံုးလပု္နည္းအတိုင္း 

လ်င္ျမနစ္ြာ ၾကားနာမႈကိ ုေတာင္းဆိသုည့္ ေန႔မ စ၍ 

ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္၂၀ ရက ္အတြင္း ျပဳလပု္ရမည ္ျဖစ္ၿပီး 

အဆိုပါ ၾကားနာမႈကိ ုစတင္ျပးီ ၁၀ ရက္အတြင္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည ္ျဖစ္ပါသည။္ 

▪ သငႏ္ င့္ ေက်ာင္းသည ္အစည္းအေဝးကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ 

သုိ႔မဟတု ္ၾကားဝငည္ႇိႏႈိင္းျခင္း အသံုးျပဳေရး သေဘာတ ရန္ 

စာျဖင့ ္သေဘာတ ညမီႈ မရေသးလ ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ 

အစည္းအေဝးကုိ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ တိုငတ္န္းခ်က ္

အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခရံရ သိည့္ေန႔မ  ျပကၡဒိန္ရက ္

ခုနစရ္ကအ္တြင္း ျပဳလုပရ္ပါမည။္ အကယ၍္ ဤကစိၥရပ္ႏ င့္ 

ပတသ္က္ၿပီး လုပထ္ံုးလုပ္နည္းႏ င့္အည ီတိုငတ္န္းခ်က ္

လက္ခံရရ သိည့္ေန႔မ စ၍ ျပကၡဒိန္ရက ္၁၅ ရက္အတြင္း 

ႏ စ္ဦးႏ စ္ဖကလ္ံုး စတိေ္က်နပသ္ညအ္ထ ိ

မေျဖရ င္းရေသးလ ်င ္ၾကားနာမႈကု ိ

ဆက္လကလ္ပု္ေဆာငပ္ါမည္။ 

▪ ျပည္နယတ္စခ္သုည ္ အျခား လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ 

ၾကားနာမႈမ်ားအတြက ္ ၎က သတ္မ တ္ခ ေ့သာ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏ င့္ ကြာျခားေသာ 

စည္းကမး္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္မည့္ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ၾကားနာမႈမ်ားအတြက ္



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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သတ္မ တ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိနက္ာလမ်ားမ လြ ၍ 

ထိုစည္းကမ္းမ်ားသည ္ ဤစာရြကစ္ာတမ္းရ  ိ

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ၾကားနာမႈမ်ားႏ င့္ ပတသ္က္ေသာ 

စည္းကမး္မ်ားႏ င့္ ကိကုည္ီရမည။္ 
 

သင ္ သုိ႔မဟတု္ ေက်ာင္းသည္ လ်င္ျမနစ္ြာ ၾကားနာေဆာင္ရြကသ္ည့္ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ၾကားနာမႈ၏ ဆံုးျဖတခ္်ကက္ိ ု အျခား 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ၾကားနာမႈမ်ား၏ ဆံုးျဖတခ္်က္မ်ားအား 

အယ ခဝံငသ္က သ့ို႔ပင္ ေအာကပ္ါ တရားမမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အပိုင္းတြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိငု္း အယ ခံဝငႏုိ္င္သည္။ 
 

အယ ခံဝင္မႈမ်ားအတြင္း ေနရာခ်ထားမႈ 
 

အထက္ပါအတိုင္း သင္ သုိ႔မဟတု္ သင့္ေက်ာင္းသည ္

စည္းကမး္ပိုင္းဆိငု္ရာ ကစိၥရပ္မ်ားႏ င့္ သကဆ္ိုငေ္သာ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ တိုငတ္န္းခ်က ္ တငလ္ ်င ္ သင့္ကေလးသည ္

(သင္ႏ င့္ TEA သုိ႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းက အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ 

သေဘာတ မထားလ ်င)္ ဦးစြာ ျဖစ္ပြားေသာ ကိစၥရပ္အလိကု ္ အမႈစစ ္

အရာရ ိ၏ ဆံုးျဖတခ္်ကက္ို ေစာင့္ဆိငု္းလ်က္ သုိ႔မဟတု ္

ေက်ာင္းဝနထ္မး္၏ အာဏာ ေခါငး္စဥ္ေအာကတ္ြင ္ ပါဝင္ၿပီး 

ေဖာ္ျပထားေသာ ဖယရ္ ားမႈ အခ်နိ္ကာလ ကုနဆ္ံုးသည္အထိ IAES တြင ္

ဆက္ေနရမည။္ 

 

အထ းပညာေရးန င့ ္သက္ဆုိင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္
မသင့္ေတာ္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအား 
ကာကြယ္ျခင္း 
 

အေထြေထြ 
သင့္ ကေလးသည ္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိုငရ္ာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္ သင့္ေတာ္သညဟ္ ု

မဆံုးျဖတရ္ေသးသည့္အျပင ္ ေက်ာင္းသားက်ငဝ္တက္ုိ 

ေဖာက္ဖ်က္ေသာ္လည္း သင့္ေက်ာင္းသည ္ (ေအာကတ္ြင ္

ဆံုးျဖတထ္ားသည့္အတိငု္း) စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယ မႈကုိ 

ျဖစ္ပြားေစခ ေ့သာ အျပဳအမ  မတိုငမ္ီ သင့္ကေလးသည ္

မသန္စြမ္းေၾကာင္း သိခ လ့ ်င ္ သင့္ကေလးသည ္

ဤအေၾကာင္းၾကားစာတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာကြယမ္ႈမ်ားမ  

မညသ္ည့္တစ္ခကုုိမဆို ေတာင္းဆိကု်င့္သံုးႏုိင္သည။္ 

 

စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
အေျခခံ ဗဟုသုတ 
ေက်ာင္းသည ္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိငု္ရာ အေရးယ မႈကုိ ျဖစေ္ပၚေစေသာ 

အျပဳအမ  မျဖစ္ပြားမ ီ သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းျဖစေ္ၾကာင္း 

သိရ သိညဟ္ု ယ ဆပါမည-္ 

▪ သငသ္ည ္ႀကီးၾကပ္ေရးပုိင္း သုိ႔မဟတု ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 

ဝနထ္မ္းထ ံစာျဖင့္ ေရးလ်က္ သင့္ကေလးအတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးဆိငု္ရာ ေအဂ်ငစ္ီကုိ 

စိုးရိမေ္ၾကာင္း သုိ႔မဟတု ္သင့္ကေလး၏ ဆရာထ ံစာျဖင့္ 

ေရးလ်က ္သင့္ကေလးသည ္အထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပလ္ပု္ငန္းစဥမ္်ားကုိ လိုအပေ္ၾကာင္း စိုးရိမမ္ႈကုိ 

ေဖာ္ျပဖ းသည္၊ 

▪ သငသ္ည ္IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္ရ  ိအထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပလ္ပု္ငန္းစဥမ္်ားအတြက ္အရညအ္ခ်င္း ျပည့္မီမႈႏ င့္ 

ဆက္စပ္ၿပးီ အက ျဖတ္ခ်က ္ေတာင္းဆိဖု းသည္၊ သုိ႔မဟတု ္

▪ သင့္ကေလး၏ ဆရာ သုိ႔မဟတု ္အျခား 

ေက်ာင္းဝနထ္မး္သည ္သင့္ကေလး၏ 

အျပဳအမ ပံုစံတစခ္ကုုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း အထ းပညာေရး 

ဒါရိုကတ္ာ သုိ႔မဟုတ ္အျခား ေက်ာင္းႀကီးၾကပေ္ရးပိငု္း 

ဝနထ္မ္းကုိ တိကု႐္ိကု္ေျပာခ သ့ည။္ 
 

ႁခြင္းခ်က ္ - ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင ္ ေက်ာင္းသည ္

ထိုအေၾကာင္းကုိ မသရိ ိဟ ုယ ဆပါသည-္ 

▪ သငသ္ည ္သင့္ကေလးကုိ အက ျဖတခ္ြင့္ မေပးထားပါ 

သုိ႔မဟတု ္အထ းပညာေရး ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ျငင္းထားသည္၊ သုိ႔မဟတု ္

▪ သင့္ကေလးကုိ အက ျဖတ္ၿပီး IDEA အပိုင္း (ခ) အရ 

မသန္စြမ္းမျဖစဟ္ ုဆံုးျဖတ္ထားသည။္ 
 

ႀကိဳတင္သိထားမႈ မရ ိလ ်င္ လိုက္နာရမည့္ 
အေျခအေနမ်ား 
 

သင့္ကေလးအား စည္းကမ္းပိုင္းဆိငု္ရာ အေရးမယ ခင္ ေက်ာင္းက 

သင့္ကေလးသည ္မသန္စြမ္းကေလး ျဖစေ္ၾကာင္း မသိလ င် ္အထကပ္ါ 
စည္းကမး္ပိုင္းဆိငု္ရာ ကိစၥရပမ္်ားႏ င့္ ႁခြင္းခ်ကဆ္ိငု္ရာ သိရ ိျခင္းတြင ္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္၏ကေလးသည အလားတ  အျပဳအမ မ်ား 
ျပဳလုပသ္ည့္ အျခားသနစ္ြမ္းေသာ ကေလးငယမ္်ားက သ့ို႔ 
စည္းကမး္စံႏႈန္းမ်ား၏ သြနသ္င္မႈေအာက ္ေရာက္ရ ိႏုိငသ္ည။္ သုိ႔ေသာ္  
သင့္ကေလးသည ္ စည္းကမ္းစံႏႈန္းမ်ားႏ င့္ သြနသ္ငမ္ႈေအာက ္

ေရာက္ရ ခိ်ိန္တြင္ အက ျဖတမ္ႈကိ ု ေတာင္းဆိခု ့ပါက အက ျဖတ္မႈကိ ု
လ်င္ျမနစ္ြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အက ျဖတ္မႈ မျပီးဆံုးခငတ္ြင ္
ေက်ာင္းတာဝနရ္ ိသ မ်ားမ  ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာ 
(ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရ ဘိ  ဆိငု္းငံထ့ားျခင္း၊ ထတု္ပယ္ျခင္း 
စသညတ္ို႔ ပါ၀ငႏုိ္င္ေသာ) တြငရ္ ိရပါမည။္ သင့္ကေလးသည ္

မသန္စြမ္းကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတလ္ ်င ္ ေက်ာင္းကျပဳလုပ္ေသာ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  11 

အက ျဖတ္ခ်က္မ  အခ်က္အလကမ္်ားႏ င့္ သငေ္ပးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေက်ာင္းသည ္ IDEA အပိုငး္ 
(ခ) ႏ င့္အည ီ အထက္ပါ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အပါအဝင ္ အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆကစ္ပလ္ုပင္န္းစဥ္မ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးရမည။္ 
 

တရားဥပေဒအရ 
တာ၀န္ယ လႊ ေျပာင္းေပးျခင္းႏ င့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
တာ၀န္ရ ိသ မ်ား 
IDEA အပိငု်း ခ သည -်  

▪ မသန္စြမ္းကေလးငယတ္စ္ဦးမ  က်ၱဴးလြနေ္သာျပစ္မႈကိ ု

ေက်ာင္းမ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀နရ္ သိ ထသံို႔ အစရီင္ခ ံ

ျခင္းအား တားျမစဟ္န္႔တားျခင္း မရ ိပါ သိုမ့ဟတု ္

မသန္စြမး္ကေလးငယ္ က်ၱဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ ျပည္နယ္ 

ဥပေဒကို က်င့္သံုးရမည့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏ င့္ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာပုိင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို ဟန္႔တားျခင္း မရ ိပါ။ 

 

မ တ္တမ္းမ်ား လႊ ေျပာင္းျခင္း 
မသန္စြမ္း ကေလးတစေ္ယာကက္ ျပစမ္ႈ က်ၱဴးလြနေ္ၾကာင္း ေက်ာငး္က 
သတင္းပို႔လာလ ်င ္ေက်ာင္းသည္- 

▪ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ  ျပစမ္ႈက်ၱဴးလြန္ေၾကာင္း ေအဂ်ငစ္ီမ  

သတင္းပို႔လ ်င ္သတင္း ေပးပို႔လိကုသ္ည့္ တာ၀န္ရ သိ မ  

ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန ္ကေလး၏ 

အထ းပညာေရးႏ င့္ စည္းကမ္းပိုင္း ဆိုင္ရာ မ တတ္မ္းတို႔ကိ ု

မိတ ၱဴက းယ ကာ ေပးပို႔ရပါမည။္ 

▪ ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ စည္းကမ္းပိငု္းဆိငု္ရာ 

မ တတ္မ္းမတိ ၱဴမ်ားကုိ မသိားစု ပညာေရး အခြင့္အေရးႏ င့္ 

ကုိယ္ေရးကုိယတ္ာ အက္ဥပေဒ (FERPA) က 

ခြင့္ျပဳထားေသာ အတိငု္းအတာအထသိာ ေပးပို႔ရပါမည။္ 
 

အခ်က္အလက္မ်ား လ ်ိ ႕ဳဝ က္ထားမႈ 
 

ဤအပိုင္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးျပဳထားသည္- 
 

ဖ်ကဆ္းီမႈ ဆိသုည္မ ာ အခ်ကအ္လကမ္်ားအား ကုိယေ္ရးကုိယ္တာအရ 

မညသ္ မညဝ္ါမ န္း မသိႏုိင္ေအာင ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ 

ခြ ျခားသတမ္ တခ္်ကမ္်ားကုိ ကာယကေံျမာက္ ဖ်ကဆ္ီးျခင္း သုိ႔မဟတု ္

ဖယရ္ ားျခင္းကုိ ဆိုလိသုည။္ 
 

ပညာေရးဆိငုရ္ာ မ တတ္မး္မ်ား ဆိသုညမ္ ာ ၃၄ (CFR) အပိုင္း ၉၉ တြင ္

ေဖာ္ျပထားသည့္ ပညာေရးဆိုငရ္ာ မ တတ္မ္းမ်ား အဓပိၸာယ္  

သတ္မ တ္ခ်ကတ္ြင ္ ပါဝင္ေသာ မ တတ္မ္းအမ်ိဳးအစားကုိ ဆိလုို္သည ္

(မသိားစ ု ပညာေရး အခြင့္အေရးႏ င့္ ကုိယ္ေရးကုိယတ္ာ အကဥ္ပေဒ 

(FERPA) ၁၉၇၄၊ 20 U.S.C. 1232g ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား)။ 
 

ပါဝငသ္ည့္ ေအဂ်ငစ္ ီ ဆိသုညမ္ ာ IDEA အပိငု္း (ခ) ႏ င့္အည ီ

ပုဂၢိဳလေ္ရးအရ ခြ ျခားသိရ ႏုိိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၊ 

ထိန္းသိမး္ သုိ႔မဟုတ ္ အသံုးျပဳသည့္ သုိ႔မဟတု ္ ၎တို႔ထံမ  

အခ်က္အလကက္ုိ ရယ သည့္ မညသ္ည့္ေက်ာင္း ခရုိင္၊ ေအဂ်ငစ္ ီ

သုိ႔မဟတု ္အဖြ ႔အစည္းကုိမဆို ဆိလုိသုည္။ 
 

ကိယုေ္ရးကိယုတ္ာအရ အတညျ္ပဳႏုိငေ္သာ အခ်ကအ္လကမ္်ားတြင ္
သင့္ကေလး၏ အမည၊္ မဘိအေနျဖင့္ သင့္နာမည ္ သို႔မဟတု ္
အျခားမိသားစု၀င ္ တစ္ေယာက္၏ နာမည၊္ သင့္ကေလး လိပစ္ာ၊ 
သင့္ကေလး၏ လ မႈဖ လံုေရး နံပါတက္ သ့ုိ႔ ကိယုေ္ရးကုိယတ္ာအရ 
အတည္ျပဳႏုိင္သည့္အရာ သုိ႔မဟတု ္ သင္ ့ ကေလးအား ေသခ်ာစြာ 
အတည္ျပဳႏုိင္မည့္ အမ တ ္ လကၡဏာမ်ား သုိ႔မဟတု ္
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား စာရင္းတို႔ ပါဝငသ္ည္။ 
 

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ ပတသ္တ္၍ 

အပိုင္းမ်ားပါ၀ငသ္ည့္ ပညာေရး မ တ္တမ္းတစခ္ုလံုးကိ ု

ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန ္ သင့္တြင ္ အခြင့္အေရး ရ ိပါသည။္ အုပထ္ိန္းျခင္း၊ 

ခြ ေနျခင္း၊ ကြာရ င္းျခင္း စသညတ္ို႔ႏ င့္ သကဆ္ိုငေ္သာ 

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တြင္ အခြင့္အာဏာ မရ ိ သည္မ လြ ၍ 

သင့္ကေလး၏ မ တတ္မ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရႈ စစ္ေဆးခြင့္ ရ ိသညဟ္ ု

ေက်ာင္းမ ယ ဆပါသည။္ သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ားကိ ု

ၾကည့္ရႈစစေ္ဆးရန္အ တြက ္ တစ္စံုတစ္ေယာကက္ိ ု

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ IEP ႏ င့္ သကဆ္ိုငေ္သာ 

မညသ္ည့္အစည္းအေ၀းမ  မရ လိ ်င ္ သို႔မဟတု ္ မညသ္ည့္ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာ စစ္ေဆးျခင္း မရ လိ ်င ္ သို႔မဟတု ္

မညသ္ည့္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတမ္ႈမ မရ လိ ်င္၊ မညသ္ည့္ကိစၥမ  

ေပၚေပါက္ျခင္း မရ လိ ်င ္ ေတာင္းဆိသုည့္ေန႔မ စ၍ ၄၅ရက္အတြင္း 

ေက်ာင္းမ  ေႏ ာင့္ေႏ းၾကန္႔ၾကာျခင္းမရ  ိ ေစဘ  ထိသု ကိ ု

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရပါမည။္ 
 

ရ ငး္တမး္၊ မိတ ၱဴႏ င့္ က်သင့္ေငြ 

သငေ္တာင္းဆိုပါက ေက်ာင္းမ  မ တတ္မ္းမ်ားကိ ု အေၾကာင္ျပခ်က ္

ခိုငလ္ံုစြာ ျဖင့္ ရ င္းျပပါလိမ့္မည။္ မတိ ၱဴ က းယ ျခင္းသည ္ သင ္

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္မည့္ တစ္ခတုည္းေသာ နည္းလမ္းဆိုလ ်င ္
ေက်ာင္းမ  မတိ ၱဴက းေပးပါလိမ့္မည။္ သင့္ ကေလးႏ င့္ ပတသ္က္၍ 

မ တတ္မ္းမ်ား ရ ာေဖြရျခင္း၊ ရ င္းျပရျခင္းတို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ 
တစစ္ံုတစ္ရာ က်သင့္မညမ္ဟတုပ္ါ။ က်သင့္ေငြမ ာ သငက္ းယ ၍ 

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ပပမာဏျဖစ္လ ်င ္ မတိ ၱဴက း 
ယ ျခင္းအတြက ္အခေၾကးေငြ က်သင့္ပါမည။္ 
 

တစေ္ယာကထ္ကပ္ိေုသာ ကေလးမ်ား၏ အခ်ကအ္လကမ္်ား 
 
မညသ္ည့္ ပညာေရး မ တတ္မ္းမဆိ ု တစေ္ယာကထ္က ္ ပိေုသာ 
ကေလး မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနလ ်င္ သင္ ့ကေလးႏ င့ ္



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  12 

ပတသ္ကသ္ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိသုာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ 
ရ ိပါသည။္ သို႔မဟတု ္ ထိထု းျခားေသာ အခ်ကအ္လက္အေၾကာင္း 
ကိ ုအေၾကာင္းၾကားရပါမည။္ 
 
ေက်ာင္းမ  စုေဆာင္း သမိ္းဆည္းထားေသာ သို႔မဟတု ္

အသံုးျပဳေနေသာ ပညာေရး မ တတ္မ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏ င္ ့
တည္ေနရာကိ ုရရ ရိန ္သင့္တြင ္ေတာင္းဆိုပိငု္ခြင့္ ရ ိပါသည။္ 
 

ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအရ အတည္ျပဳႏုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုိ ျပသရန္ 
သေဘာတ ခြင့္ျပဳခ်က ္
ထိုအခ်က္အလက္သည ္ ပညာေရးဆိုငရ္ာ မ တတ္မ္းမ်ားတြင ္

မပါဝငသ္ည့္အျပင္ ျပသမႈကုိ FERPA အရ မဘိသေဘာတ ညီခ်က ္

မပါဘ  ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရ ိပါက ကိယု္ေရးကိယုတ္ာအရ တကိ်ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်ငစ္ီမ်ား၏ 

အရာရ ိမ်ားမ လြ ၍ အျခားသ မ်ားအား မျပသမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က ္ရရ ိရန ္

လိုအပပ္ါသည။္ IDEA အပိုင္း (ခ) ၏ လိုအပခ္်ကက္ုိ ျပည့္မီရန ္

ရညရ္ြယခ္်က္ျဖင့္ ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အရာရ မိ်ားထ ံ

ကုိယ္ေရးကိယုတ္ာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေပးမ ီ

သင့္ခြင့္ျပဳခ်ကက္ို မလိအုပ္ပါ။ 
 
အလႊ အေျပာင္း ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ တရား၀င ္ကိုယစ္ားလ ယ္ထသံို႔ 
ကိယု္ေရးကိယုတ္ာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မေရာကရ္ ိမ ီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က ္ သို႔မဟတု ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ 

ခြင့္ျပဳခ်က ္ ေပးႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္ရ သိည့္ ကေလး တစ္ဦး၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က ္လိုအပ္ပါသည။္  
 
အကယ္၍ သင္ေနထိငု္ရာေနရာႏ င့္ ခရိုင ္ အဖြ ႔ခ်င္းမတ ေသာ 
ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၌ သင္၏ ကေလးက 

စာရင္းသြင္းထားလ ်င ္ လ ်င္ သို႔မဟတု ္

စာရင္းသြင္းေတာ့မညဆ္ိလု ်င ္ သင့္ကေလး၏ မညသ္ည့္ 
ကိယု္ေရးကိယုတ္ာအရ တကိ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းရ ိရာ ခရိငု္အဖြ ႔မ  တာ၀န္ရ သိ မ်ား ႏ င့္ သင ္
ေနထိုင္ေဒသရ  ိ ေက်ာင္း ခရိငု္အဖြ ႔မ  တာ၀န္ရ သိ  မ်ားအၾကား 
လႊ ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား လိုအပ္ပါ သည္။ 
 
သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးမ တတ္မ္းက ျပသခြင့္မျပဳသေရြ႕ 
မ တတ္မ္းအား ၾကည့္ရႈသ  မညသ္ မဆို (သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းမ  
အသိအမ တ္ျပဳထားေသာ တာ၀န္ရ သိ မ်ားမ အပ) မ တတ္မ္းထားရ ရိမည ္

ျဖစ္ပါသည။္ အဆိပုါ မ တ္တမ္းတြင ္ ပဂုၢိဳလ၏္ နာမည၊္ 
ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးသည့္ ရကစ္ြ ၊ အဆိပုါ ပုဂၢိဳလ္အား ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းတို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 
 
မညသ္ည့္ ကိယု္ေရးကိယုတ္ာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလကက္ိမုဆိ ု

ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရရ ေိစရန္ ေက်ာင္းမ  တာ၀န္ရ သိ  တစ္ေယာက္မ  

တာ၀နယ္  ေပးရပါမည။္ ကိယု္ေရးကိယုတ္ာ အခ်က္အလက္မ်ား ကိ ု

စုေဆာင္းေနသ  အသံုးျပဳေနသ  မညသ္ မဆိ ု ေလက့်င့္မႈခယံ ျပီး 

သို႔မဟတု္ IDEA ႏ င့္ FERPA လက္ေအာက္ရ  ိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း 

ျပည္နယ္၏ ဥပေဒ အတိုင္း လိကု္နာရန္ သြနသ္င္ျပီး ျဖစ္ရပါမည။္ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ခ်င္းစသီည ္ ကိယု္ေရးကိုယတ္ာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ရ ိသည့္ ေက်ာင္း အတြင္းရ  ိ

၀နထ္မ္းမ်ား နာမညႏ္ င့္ ရာထ းမ်ားကိ ု အမ်ားျပညသ္ ဆိုငရ္ာ 

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ စာရင္းျပဳလပု္၍ ထိန္းသိမး္ထားရပါမည။္ 
 

မ တတ္မး္မ်ားကို ပိမုုိေကာငး္မြနေ္စျခငး္  

သင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆိငု္ရာ မ တတ္မ္းမ်ားသည ္ ျပည့္စံုမႈမရ ၊ိ 
မ ားယြင္းေနသည၊္ သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု
ေႏ ာင့္ယ က္ေနသညဟ္ ုယံုၾကညလ္ ်င္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမိ ု
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန ္ ေက်ာင္းအား 
ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည။္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင ္
ေက်ာင္းမ  အခ်က္အလကမ္်ားကိ ု ျပငဆ္င္ေပးသင့္ မေပးသင့္ 
ဆံုးျဖတ္ပါမည။္ အခ်က္အလကမ္်ားကိ ု ေတာင္းဆိသုည့္အတိုင္း 
ျပင္ဆင္ေပးရန ္ ေက်ာင္းမ  ျငင္းပယခ္ ့လ ်င ္ ထုိျငင္းပယ္မႈကိုႏ င့္ 
မ တတ္မ္းထ ရ  ိ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန ္

သင့္အခြင့္အေရးရ ေိၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါ သည္။ အဆိုပါ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသည ္ FERPA ၏ လက္ေအာက္ရ  ိ ေဒသတြင္း 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္ျပီး IDEA မ  က်ငး္ပေသာ မ ်တေသာ 
အရာရ ိေရ ႕တြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးပြ  မဟတု္ပါ။ 
 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ားသည ္ မျပည့္စံု၊ 

မ ားယြင္းေနသည ္တစ္နည္းအားျဖင္ ့သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးႏ င့္ 

ကိယု္ေရးကိယုတ္ာကို ထိခိကုေ္နသညဟ္ု ေက်ာင္းမ ဆံုးျဖတလ္ ်င ္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလ ရမည္ျဖစ္ျပီး သင့္အား 

စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည ္ ျဖစသ္ည။္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်ကအ္လက္မ်ား သည ္ ျပည့္စံုျပီး 

မ ားယြင္းမႈမရ  ိ တစ္နည္းအားျဖင္ ့ သင့္ ကေလး၏ 

ကိယု္ေရးကိယုတ္ာ သို႔မဟုတ ္ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု

ထိခိကု္ျခငး္မရ ဟိ ု ေက်ာင္းမ  ဆံုးျဖတ္ပါက ထိန္းသိမ္းထားေသာ 

မ တတ္မ္းမ်ား ရ ေိသးပါက သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းထ ရ  ိ

အခ်က္အလကတ္ြင္ ရ င္းလင္းခ်က ္ ေရးသားခြင့္ရ ိ ေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။ 
 

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမ  ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု

ေထာကပ္ံ့ေပးျပီးေနာက ္ သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပလ္ပု္ငန္းစဥမ္်ားအတြက ္ သေဘာတ ညီခ်က္ကိ ု

ပယဖ္်ကေ္ၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခ ့လ ်င ္ယခင ္ အထ းပညာေရး 

လက္ခံရရ ိမႈအေပၚ ရညည္ႊန္း ခ်က္မ်ားကိ ု ပယဖ္်ကရ္န္အတြက ္

သင့္ကေလး၏ ပညာေရး မ တ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ  ပိုမိုေကာင္းမြန ္

ေအာင ္ ျပငဆ္ငေ္ပးရန္ မလိုအပေ္တာပ့ါ။ သို႔ေသာ္လည္း 

သင့္ကေလး၏ မ တတ္မ္းမ်ားသည ္ မျပည့္စံု၊ မ ားယြင္းေနျပီး 

သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ု ထိခိကု္ေနသညဟ္ ု

ယံုၾကည္ပါက မ တတ္မ္းကိ ု ျပင္ဆင္ေပးရန ္ ေတာင္းဆိုပိုငခ္ြင့္ 

ရ ိပါသည။္ 
 

ကာကြယျ္ခငး္ႏ င့္ ဖ်ကဆ္းီျခငး္ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  13 

သင့္ကေလး၏ မ တတ္မ္းမ်ား စေုဆာင္းရာ၊ သိမ္းဆည္းရာ၊ ျပသရာ၊ 
ဖ်ကဆ္ီးရာ အဆင့္တိုင္း၌ ယံုၾကည္မႈကို မပ်က္စီးေစရန ္
ေက်ာင္းမ ကာကြယေ္ပးရပါမည။္ ဖ်ကဆ္ီးျခင္း ဆိသုည္မ ာ 
႐ုပ္ပိငု္းဆိငု္ရာ ဖ်ကဆ္ီးျခင္း သို႔မဟတု္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
မညသ္ မညဝ္ါႏ င့္ သက္ဆိငု္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္၍ မရေတာေ့အာင ္
ကိယု္ေရး အေထာက္အထားမ်ား ဖယ္ရ ားျခင္းကို ဆိလုိပုါသည္။ 
သင့္ကေလး၏ မ တတ္မ္းထ ရ  ိ အခ်က္အလက္မ်ားသည ္

ကေလးပညာေရး လုပင္န္းစဥ္မ်ားကိ ု ဆက္လက ္ ေထာကပ္ံ့ရန ္

မလိုအပ္ေတာလ့ ်င္ ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။ နာမည၊္ 
လိပစ္ာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အဆင့္၊ ေက်ာင္းေခၚၾကမိ္ မ တတ္မ္း၊ 
အတန္းတက ္မ တတ္မ္း၊ သငယ္ ျပီးေျမာက္ခ သ့ည့္ ပညာေရးအဆင့္၊ 
သငယ္  ျပီးေျမာကခ္ သ့ည ္ ပညာေရးႏ စ္မ်ား စသည္တို႔မ လြ ၍ သင 
့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတိငု္း အခ်ကအ္လက္မ်ားကို ဖ်ကဆ္ီးေပး 
ရပါမည္။ 
 

မဘိမ်ားသို႔ အသေိပးစာ  

 TEA သည ္ မဘိမ်ားအား ယံုၾကည္စတိ္ခ်ရေသာ၊ 
ကိယု္ေရးကိယုတ္ာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ျပည့္စံုစြာ 
အေၾကာင္းၾကားႏုိငသ္ည့္ အသိေပးစာကို ေပးပို႔ရပါမည။္ ၄င္းတြင ္
ျပည္နယ္အတြင္းရ ိ လ မ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ မခိငဘ္ာသာစကားျဖင့္ 
မညမ္ ်အတိငု္းအတာအထ ိ ေပးပို႔ထား သည္ကိ ု ေဖာ္ျပခ်က၊္ 
ကေလးမ်ား၏ ကိယု္ေရးကိယုတ္ာ အခ်က္အလကမ္်ားကိ ု
ထိန္းသိမး္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရ ာေဖြေနေသာ 
အခ်က္အလက ္အမ်ိဳး အစား၊ အခ်ကအ္လက္မ်ား စေုဆာင္းရာတြင ္

မညသ္ ႔ထံမ  အခ်က္အလက ္ စုေဆာင္းလာသည၊္ 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳမည ္ ့နည္းလမ္းမ်ား 
စသည့္ သတင္း အရင္းအျမစမ္်ား အပါအ၀င ္ ျပညန္ယ္မ  
အသံုးျပဳလိုသည့္နည္းလမ္း၊ စေုဆာငး္ျခင္း၊ တတယိ မ်ိဳးဆက ္

ဖြင့္လ စ္ျပသျခင္း၊ ကိုယေ္ရးကိယုတ္ာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု
လက္ဝယ္ ထားရ ိျခင္း၊ ဖ်ကဆ္ီးျခင္းႏ င့္ သတင္းအခ်က္အလက ္

မ်ားအရ မဘိႏ င့္ ကေလးမ်ား ရရ ႏုိိင္ေသာ FERPA လကေ္အာက္ရ  ိ
အခြင့္အေရးမ်ားႏ င့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ကုဒ္၃၄ (34 Code of Federal 

Regulations, CFR) ရ ိ ၄င္း၏ အုပခ္်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာငး္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ စသညတ္ို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိယုစ္ားလ ယမ္်ားအားလံုး 
လိကု္နာရမည့္ ေပၚလစ ီ ႏ င့္ လုပင္န္းစဥ္ အႏ စ္ခ်ဳပ္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ေက်ာင္းပညာေရးမ တတ္မ္း ဆိသုည္မ ာ 34 CFR 

အပိုင္း ၉၉ရ ိ ပညာေရးမ တတ္မး္မ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ 

ကာကြယ္ေပးထားေသာ မ တ္တမ္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ 
 

မိဘမ်ားဆႏၵအတိုင္း 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရ ိျခင္း  

သင့္ကေလးအား မိမ ိ ဆႏၵအေလ်ာက ္ ပုဂၢလကိ ေက်ာင္းတြင ္

ထားရ ပိါက အထ းအခြင့္ အေရးမ်ား ရ ပိါသည္။ ပုဂၢလကိေက်ာင္းရ  ိ
သင၏္ မသန္စြမ္း ကေလးငယ ္အတြက ္အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆကစ္ပ ္

လုပင္န္းစဥ္မ်ား သို႔မဟတု ္ သင့္ကေလးအတြက ္ FAPE စနစ ္
ေထာကပ္ံ့ေပးထားျပီး ထိုေက်ာင္းတြင္ သင့္ ကေလးအား ထားရ ရိန ္
ေရြးခ်ယလ္ိုကေ္သာအခါ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက ္IDEA သို႔ ေက်ာင္းမ  
အခေၾကးေငြ ေပးေဆာငရ္န္ မလိပုါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင ္ ထားရ ေိသာ မဘိမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက ္

IDEA ၏ လကေ္အာက္တြင ္ လိုအပခ္်က္မ်ားကိ ု ေထာကပ္ံ့ေပးႏုိင္ရန ္

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရ ိရာ အမ်ားျပညသ္ ဆိုင္ရာ  ေက်ာင္း၏ လ ဦးေရ 

စာရင္း၌ ထည့္သြင္းထားရပါမည။္ 
 

ကေလးမိဘမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သ  
အသံုးစရိတ္ျဖင့္ ကေလးကိ ု
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထားရ ိရန္အတြက ္
သတ္မ တ္ခ်က္မ်ား 
သင့္ကေလးအတြက္ အမ်ားျပည္သ  ဆိုငရ္ာေက်ာင္းမ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ရရ ိရန ္ ၾကိဳးပမ္းမႈကိ ု သေဘာမတ ေသာအခါ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရ ရိန ္သင့္၌ အထ းအခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ 
 

အမ်ားျပညသ္ ဆိုငရ္ာ ေက်ာင္း၏ ၾသဇာေအာကတ္ြင္ သင့္ကေလးက 

အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆက္စပ္လပု္ငန္းစဥ ္ မ်ားကိ ု မၾကာခင္က 

လက္ခံရရ ိျပီး ေက်ာင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က ္ ရညည္ႊန္းခ်က္မရ ဘိ  

သင့္ကေလးအား ပုဂၢလကိ မ ၾကိ၊ဳ မ လတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ၊္ 

အလယတ္န္းေက်ာင္းတြင ္ ထားရ ိရန ္ ေရြးခ်ယ္ခ ့ျပီး 

ေျပာေရးဆိခုြင့္ရ ိသ တစဥ္ီးဦးက ထိုအမ်ားျပညသ္  ဆိုငရ္ာေက်ာင္းသည ္

သင့္ကေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရ ိျပီးေနာက္ FAPE စနစက္ို ေထာကပ္ံ ့

ေပးျခင္း မရ ဘိ  ပုဂၢလကိေက်ာင္းကသာ ပိမုိသုင့္ေလ်ာ္သညဟ္ ု

ေတြ႔ရ ိခ ့ပါက အဆိပုါေက်ာင္းအား သင့္ကို ေက်ာင္း၀ငေ္ၾကး ကနုက္  ်

စရတိ္ကိ ု ျပနလ္ညေ္ပးေခ်ရန ္ ျပဳလပု္ႏုိင္ပါသည။္ 

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည ္ TEA ႏ င့္ ေက်ာင္းမ်ားမ  

ေထာကပ္ံ့ထားေသာ ပညာေရးစနစက္ို သက္ေရာက္ေနေသာ 

ျပည္နယ္ဥပေဒႏ င့္ ကိကုည္ီမႈ မရ ိေသာ္လည္း ေျပာေရးဆိခုြင့္ရ ိသ က 

သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သညဟ္ ုယ ဆႏုိင္ပါသည္။ 
 

ကုန္က်စရိတ ္ျပန္လည္ေပးေခ်ရာတြင္ 
ကန္႔သတ ္ျခင္း 
သငမ္ၾကာေသးမကီမ  တက္ေရာကခ္ ့သည့္ သင့္ကေလးအား 
အမ်ားျပညသ္ ဆိုငရ္ာ ေက်ာင္းမ  ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မတိုင္မ တီြင့္္ 
ျပဳလုပ္ေသာ ARD ေကာ္မတ ီ အစည္းအေ၀းတြင ္ သင့္ကေလးအား 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင ္ ထားရ လိိ ု ေသာ သင္၏ဆႏၵ အပါအ၀င ္

အမ်ားျပညသ္ ဆိုငရ္ာေက်ာင္းမ  အၾကံေပးေသာ သင့္ကေလး FAPE စနစ ္
ေထာကပ္ံ ့ ေပးမည့္အစီအစဥ္အား ျငင္းပယ္ေနျခင္းအား 
အေၾကာင္းမၾကားပါက၊ သို႔မဟတု္ သင့္ကေလးအား 
ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ေန႔မတိုငမ္ ီ္ ၁၀ရက္အတြင္း 
အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ေက်ာင္းသို႔ စာျဖင့္ေရးသား 
အေၾကာင္းၾကားျခငး္မရ ိျခင္း၊ ေက်ာင္းမ  သင့္ ကေလးအား 
အက ျဖတလ္ိုသည့္ ဆႏၵကို ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအ၀င ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်ကတ္ို႔ျဖင့္ အသေိပးစာ ေပးပို႔ပါ ေသာ္လည္း ကေလးသည ္

အက ျဖတ္ျခင္းခံယ ျခင္း မရ ိႏုိင္ေအာင ္ ျပဳလုပခ္ ့ျခင္း၊ သို႔မဟတု ္ သင္ ့
အျပဳအမ  မ်ားသည ္ အက်ိဳးအေၾကာင္း မေလ်ာ္ညီ ေၾကာင္းကိ ု
တာ၀န္ရ သိ မ  ေတြ႔ရ ိခ ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္တြင္ ပါရ ိေသာ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  14 

ကုနက္်စရိတ ္ ျပနလ္ည္ေပးေခ  ် မည့္ အစီအစဥ္အား ေလ ်ာခ့်မည ္

သို႔မဟတု ္ပယ္ဖ်က္မည ္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
အကယ္၍ အမ်ားျပညသ္ ဆိုငရ္ာေက်ာင္းမ  သင္အသိေပးစာ 
ေပးပို႔ျခင္းကို တားဆီးခ ့ပါက၊ သငသ္ည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အသေိပးစာ 
ေပးပို႔ရန ္ က်န္ရ မိႈကိ ု သတိေပးသည့္စာအား လက္ခရံရ ိျခင္း မရ ပိါက၊ 
သို႔မဟတု္ အထကပ္ါ လိုအပခ္်ကမ္်ားကိ ု လိကုေ္လ်ာမႈသည ္

သင့္ကေလးအား ရုပပ္ိုင္းဆိုငရ္ာ ထိခိကု္မႈျဖစ္ေစပါက အသေိပးစာ 
ေပးပို႔ရန ္ ပ်ကက္ြကမ္ႈအတြက္ ကနု္ကစ်ရတိ္ ျပနလ္ညေ္ပးေခ်မႈအား 
ေလ ်ာ့ခမ်ည၊္ ပယဖ္်ကမ္ည ္ မဟတု္ေတာ့ပါ။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ ၏ 

တစဥ္ီးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သငသ္ည္ စာမတတသ္ ျဖစလ္ ်င ္

သို႔မဟတု ္ အဂၤလပိ္စာကိ ု မေရးတတ္ခ လ့ ်င ္ သို႔မဟတု ္ အထကပ္ါ 
လိုအပခ္်ကမ္်ားကိ ု လိကု္ေလ်ာျခင္းသည္ သင့္ကေလးအတြက ္

စိတပ္ိုင္းဆိုငရ္ာ ၾကီးမားေသာ ထိခိကု္မႈျဖစ္ေစလ ်င ္ အသိေပးစာ 
ေပးပို႔ရန ္သင္၏ ပ်ကက္ြက္မႈအတြက ္ကုနက္်စရိတ ္ ျပနလ္ည္ ေပးေခ  ်

မႈကိ ုေလ ်ာ့ခ်မည၊္ ပယ္ဖ်က္မည ္မဟတု္ေတာ့ပါ။ 
 

မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား လႊ ေျပာင္းယ ျခင္း  

IDEA ေအာကတ္ြင ္ မဘိအျဖစ ္ အုပထ္ိနး္ခြင့္မ်ားသည ္ အမ်ားနည္းတ  

ကေလးအရြယေ္ရာကခ္်ိန္တြင ္ ကေလးထတံြင ္ က းေျပာငး္ပါသည။္ 

တကၠဆက ္ ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ျပီဟ ု သတ္မ တ ္ ႏုိင္ေသာ 

အသကသ္ည ္ ၁၈ ႏ စ္ျဖစသ္ည္။ ကေလးမ်ား အရြယေ္ရာက္ေသာအခါ 

ဤစာခ်ဳပစ္ာတမ္းတြင ္ ေဆြးေႏြးလာခ ့ေသာ 

မိဘအခြင့္အေရးအားလံုးသည ္ ကေလး အသက ္ ၁၈ 

ႏ စ္ျပည့္ခ်ိန္တြငလ္ႊ ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည။္ အရြယ္ေရာက္ျပီး 

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အား မဘိ အခြင့္အေရး အားလံုး လႊ အပ္ျပီး 

ကိယု္ပိုငပ္ညာေရဆံုးျဖတခ္်ကမ္်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ARD 

ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ  အသိေပးစာမ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းမ  

သင့္ထ ံေပးထား ရမည္ျဖစေ္သာ္လည္း၊ ကနဦးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ာ းကိ ု

ဆက္လက ္ လက္ခံရရ ိဦးမည ္ ျဖစ္ပါသည။္ အရြယ္ေရာက ္

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက ္ သို႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းမ  သင့္အား 

အစည္းအေ၀းတက္ရန ္ အထ း ဖတိ္ၾကားျခင္း မခံရပါက အစည္းအေ၀း 

မတက္ႏိုင္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားက 

အေထာက္အက ျပဳေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခမ် တ္ရန္ သေဘာတ ညီခ်က္ျဖင့္ 

သင့္ကုိ အစည္းအေဝးတက္ခြင့္ ျပဳမထားလ ်င္ အစည္းအေဝး တက္၍ မရပါ။ 
 

အရြယ္ေရာက ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက ္
တာဝန္ရ ိသ မ  အုပ္ထိန္းသ အား ခ်ိန္းဆိုျခင္း  
အကယ္၍ တာ၀နရ္ ိသ  တစဥ္ီးမ  သင ္ သို႔မဟတု္ အျခား 

ပုဂၢိဳလတ္စ္ဦးအား အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားတစဥ္ီး၏ 

တရား၀င္အပု္ထနိ္းသ  အျဖစ္ျဖင္ ့ ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳလုပလ္ ်င ္ IDEA ၏ 

လက္ေအာက္ရ  ိ အခြင့္အေရးမ်ားသည ္ အဆိုပါ အရြယ္ေရာက ္

ေက်ာင္းသားထသံို႔ လႊ ေျပာင္းေပးမည ္ မဟတု္ပါ။ 

တရား၀ငခ္်ိန္းဆိုခံရေသာ အုပထ္ိန္းသ သည္လ င်္သာ အခြင့္အေရးကိ ု

ရရ ိမည ္ျဖစပ္ါသည။္ 

 

အက်ဥ္းက်ေနေသာ 
အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသား  
အရြယေ္ရာက ္ေက်ာင္းသားတစဥ္ီးသည ္အက်ဥ္းက်ေနလ ်င ္ IDEA ၏ 

လက္ေအာက္ရ  ိအခြင့္အေရးအားလံုးပါ အဆိုပါေက်ာင္းသား အသက ္

၁၈ ႏ စ္ျပည့္သည့္အခ်ိနတ္ြင ္ လႊ ေျပာင္းေပးမည ္ ျဖစသ္ည။္ 

အထ းပညာေရးႏ င့္ ပတသ္ကေ္သာ ကနဦး အေၾကာင္းၾကားစာအား 

ရရ ိခြင့္ ရ မိညမ္ဟုတပ္ါ။ 

 

အသက္ ၁၈ ႏ စ္ မျပည့္ေသးေသာ လ ႀကီး 
ေက်ာင္းသားမ်ား 
အသက ္၁၈ ႏ စ္မျပည့္ေသးေသာ အရြယ္ေရာက ္ေက်ာင္းသားမ်ား 

တကၠဆက ္မသိားစ ုဥပေဒ၏ အခန္း၃၁တြင ္အသက ္၁၈ ႏ စ္မတုိင္ခင ္

အရြယေ္ရာက ္ေက်ာင္းသားျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကိ ု

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကေလးသည ္အဆိုပါ ဥပေဒေအာကတ္ြင ္

အရြယေ္ရာက္ေက်ာငး္သားအျဖစ ္သတ္မ တ္ခရံပါက IDEA 

လက္ေအာက္ရ  ိအခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကိ ုသင့္ကေလးထသံို႔ 

အဆိုပါအခ်ိန္၌ လႊ ေျပာင္ေပးမည ္ျဖစပ္ါသည္။ 
 

အုပ္ထိန္းမႈႏ င့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား  
အစိုးရေက်ာင္းသည ္ေရ  ့ေနတစဥ္ီး၏ တရား၀ငလ္ပု္ပိုငခ္ြင့္ သိ ု ့မဟုတ ္
သင၏္ လ ၾကီးေက်ာင္းသားက စမီံေဆာငရ္ြက္ရန ္ သေဘာတ ည ီ
ထားသည့္ ဆံုးျဖတခ္်က ္ ခမ် တထ္ားေသာ တရား၀င ္ ပံပ့ိုးမႈကိလုည္း 
ေလးစားရမည။္ 
 

လိုအပ္ေသာ အသိေပးခ်က္မ်ားန င့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား 
သင့္ကေလး၏ အသက ္ ၁၇ န စ္ျပည့္ သည့္ေန့ သို့မဟတု ္ မျပည့္မီ၊ 
သေဘာတ ညီခ်က္မ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
အပါအ၀င၊္ အုပထ္ိန္းမႈန င့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားဆိုငရ္ာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ မဘိအုပထ္ိန္းမႈဆိုင္ရာ 
ရပိုငခ္ြင့္မ်ားေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ကေလးက စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ 
အသိေပးခ်ကက္ို အစိုးရေက်ာင္းက ထတု္ေပးရမည။္ ထိ ု ့ျပင္၊ 
သင့္ကေလးက အမ ီအခိကုင္းစြာ ေနထိငု္နိုငရ္န ္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ 
အျခားအက အညီမ်ားန င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည။္ ၂၀၁၈-
၂၀၁၉ ခုန စ္၊ ပညာသငန္ စ္မ  စတင္၍၊ သင့္ကေလး၏ IEP သည ္အဆိုပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းက ထည့္သြင္း ထားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားရမည္။  
 
သင့္ကေလးအသက ္ ၁၈ န စ္ျပည့္သည္န င့္၊ မဘိအုပထ္ိန္းမႈ 
ရပိုငခ္ြင့္မ်ားသည ္ လ ၾကီးေက်ာင္းသားထသံို့ လႊ ေျပာင္းၿပီးေၾကာင္း 
သင့္ကေလးက စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးစာအား သင္ႏ င့္ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  15 

သင့္ကေလးထသံို႔ အစိုးရေက်ာင္းက ပံပ့ိုးေပးပါမည။္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုန စ၊္ 
ပညာသင္န စမ္  စတင္၍၊ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အဆိပုါ 
အသိေပးစာတြင ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ ခ်မ တမ္ႈ သေဘာတ ညခီ်ကမ္်ားႏ င့္ 
့ကေလးက အမီ အခိုကင္းစြာ ေနထိငုန္ိုင္ရန ္ အက အညီေပးမည့္ 
အက အညီမ်ားန င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအ၀င၊္ အုပထ္နိ္းမႈန င့္ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားန င့္ 
အရင္းအျမစမ္်ား ပါ၀ငရ္မည္။ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အဆိုပါ 
အသိေပးစာတြင ္ အပိေုဆာင္း သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား 
ရ ာေဖြရာတြင ္ အသံုးျပဳရန ္ ဆကသ္ြယ္ရန ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း ထားရမည။္ 
 

အထ းပညာေရးအခ်က္အလက္မ်ား  

အထ းပညာေရး ျပႆနာမ်ားႏ င့္ပတသ္က္ၿပီး အခ်က္အလကမ္်ား 
လိုအပလ္ ်င္ အထ းပညာေရး အခ်ကအ္လက္ စငတ္ာထံ 1-855-
SPEDTEX (1-855-773-3839) တြင္ ဖုန္းေခၚႏုိင္ပါသည။္ သငက္ 
ဤနံပါတသ္ို႔ ဖုန္းေခၚၿပီး မက္ေဆ့ခ်္ ခ်န္ထားလ င် ္
တစေ္ယာကေ္ယာက္က ပံုမ န ္ အလုပခ္်ိန္အတြင္း သင့္ကိ ု
ဖုန္းျပနေ္ခၚပါမည။္ နားမၾကားသ မ်ား သို႔မဟတု္ အၾကားအာရံု 
ခ်ိ ႕ဳတ ့သ မ်ားသည္ Relat Texas ကို သံုး၍ 7-1-1 တြင္ SPEDTEX 
နံပါတသ္ို႔ ဖုန္းေခၚႏုိင္ပါသည။္ 

 

သေဘာမတ ညီမႈမ်ားကို ေျဖရ င္းျခင္း  

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရး လပု္ငန္းစဥ္ႏ င့္ ပတသ္က္၍ ေက်ာင္း၏ 

အေရးယ ေဆာငရ္ြက္မႈအေပၚ သင့္အေန ျဖင့္ 
သေဘာမတ သည့္အခ်ိန္မ်ား ရ ႏုိိင္ပါ သည္။ ၄င္းတို႔ ေတြ႕ရ ထိားသည့္ 
မတ ညီမႈမ်ားကိ ု ေျဖရ င္းရန္အတြက ္ ေက်ာင္းမ  အမႈထမ္းႏ င့္ 
အလုပလ္ပု္ရန ္ ျပင္းထနစ္ြာ ဖိအားေပးခရံသည့္ အခ်ိနလ္ည္း 
ရ ိႏုိင္ပါသည။္ ေက်ာင္းသား မဘိမ်ားအတြက ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု
ေျဖရ င္းႏုိင္သည့္ မညသ္ည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး ရ ိႏုိင္သညက္ို ေက်ာင္းသို႔ 
ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ TEA မ  အထ းပညာေရး၏ သေဘာမတ ညမီႈမ်ားအား 
ေျဖရ င္းရန္အတြက ္နည္းလမ္း ေလးမ်ိဳးအား ကမ္းလ မ္းထားပါသည ္- IEP 

အေထြေထြ၀နေ္ဆာငမ္ႈအား ဖြ ႕စည္းျခင္း၊ ျပန္လညည္ ိႏိႈင္းျခင္း 
လပုင္န္းစဥ္၊ အထ းပညာေရးတြင ္ေစာဒကတက္မႈမ်ားကိ ုေျဖရ င္းျခင္းႏ င့္ 
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏ င့္ 
ၾကားနာ  စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏ င့္ 
အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ ေစာဒကတက္မႈမ်ား  
အတြက ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအၾကား 
ျခားနားခ်က္မ်ား 
ဖက္ဒရယ ္ အထ းပညာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည ္
အထ းပညာေရးဆိုငရ္ာ ေစာဒကတကမ္ႈမ်ားႏ င့္ 
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏ င့္ 
ၾကားနာမႈမ်ားအတြက ္ သးီျခား လပုထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား 
သတ္မ တထ္ားသည။္ အထကတ္ြင ္ ရ င္းျပသည့္အတိုင္းပင ္

ျပည္နယ္ျပင္ပမ  တစ္စံုတစဥ္ီး အပါအဝင ္ မညသ္ည့္ပုဂၢိဳလ ္သုိ႔မဟုတ ္
အဖြ ႕အစည္းမဆိသုည ္ ေက်ာင္း၊ TEA သုိ႔မဟတု ္ အျခားမညသ္ည့္ 
အစိုးရ ေအဂ်ငစ္ကီုိမဆိ ု မည္သည့္ IDEA အပိုင္း (ခ) 
လိုအပခ္်ကက္ိုမဆိ ုေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ စြပစ္ြ ကာ အထ းပညာေရးဆိငု္ရာ 
ေစာဒကတကမ္ႈ တငသ္ြင္းႏုိငသ္ည။္ သင္ သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္းကသာ 
မသန္စြမ္းကေလးအား ခြ ျခားသတမ္ တမ္ႈ၊ အက ျဖတ္မႈ သုိ႔မဟတု ္
ပညာေရးဆိုငရ္ာ ေနရာခ်ထားမႈကုိ စတင္ရန ္သုိ႔မဟတု ္ ေျပာင္းလ ရန ္
အဆိတုငသ္ြင္းမႈ သုိ႔မဟတု္ ျငင္းပယမ္ႈ သုိ႔မဟတု ္ကေလးအား FAPE 
ပံ့ပိုးမႈႏ င့္ သကဆ္ိုင္ေသာ မညသ္ည့္ကိစၥရပက္ုိမဆိ ု
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ေစာဒကတကျ္ခင္း တငသ္ြင္းႏုိင္သည။္ 
ေယဘယု်အားျဖင့္ TEA သည ္ အထ းပညာေရးဆိုငရ္ာ 
ေစာဒကတကမ္ႈကုိ ျပကၡဒိန္ရက ္ ၆၀ ကာလအတြင္း ေျဖရ င္းရမည ္
ျဖစ္ေသာ္လည္း သတမ္ တက္ာလကိ ု မ နက္နစ္ြာ 
သက္တမ္းတိုးမထားလ ်င ္ ဘကမ္လိုကေ္သာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ 
ၾကားနာေရး အရာရ သိည ္ လပု္ထံုးလပုန္ည္းအရ ေစာဒကတက္မႈကုိ 
ၾကားနာ၍ (ေျဖရ င္းခ်က္ရ ာေဖြရန ္ အစည္းအေဝး သုိ႔မဟတု ္
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းအားျဖင့္ မေျဖရ င္းႏုိင္လ ်င)္ သင့္ေတာင္းဆိုမႈ 
သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္း၏ ေတာင္းဆိမုႈအရ ၾကားနာေရး အရာရ ိက 
အခ်ိန္ကာလကုိ အထ းသကတ္မ္းတိုးမႈ မေပးလ ်င ္ဤစာရြကစ္ာတမ္းပါ 
ေျဖရ င္းခ်က ္လပု္ငန္းစဥ ္ေခါင္းစဥ္ေအာကတ္ြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေျဖရ င္းခ်ကက္ာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက ္ ျပကၡဒိန္ရက ္၄၅ ရက္အတြငး္ စာျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်မ တရ္မည္။ 
 

ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ  

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားထံသိုု႔ FAPE 

ပံ့ပိုုးေထာက္ပံမ့ႈ ႏ င့္သကဆ္ိုငု္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏ င့္ပတသ္က္ျပီး 
အျငင္းပြားမႈတြင ္ ပါ၀င္ေသာ ပါတီအဖြ ႕မ်ားျဖင့္ 
ေတြ႕ဆံုုေဆာငရ္ြက္ရာတြင ္ ARD ေကာ္မတီအား 
အေထြေထြ၀နေ္ဆာငမ္ႈေပးရန္အလိုု႔င ာ TEA အေနျဖင့္ လြတလ္ပေ္သာ 
IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာကပ္ံ ့ သ မ်ားထသံိုု႔ ျပည္နယ ္ IEP 

အေထြေထြ၀နေ္ဆာငမ္ႈ ပေရာဂ်ကတ္စခ္ုုအား 
ထုတု္ျပန္ေပးရနလ္ိုုအပသ္ည္။ လြတ္လပ္ေသာ 
အေထြေထြ၀နေ္ဆာငမ္ႈေပးသ  တစဥ္ီး ထသံိုု႔ TEA အေနျဖင့္ 
ေထာကပ္ံ့ေပးရန ္ လိုုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမ ာ ေအာက္ပါအတိုုင္း 
ျဖစ္သည ္-  

▪ လိုအပေ္သာ ေတာင္းဆိုမုႈေလ ်ာက္လႊာေဖာင္အား 

ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင ္ႏ င့္ သင့္ေက်ာင္း ႏ စ္ဖက္စလံုုးမ  

လက္မ တ္ေရးထိုုးရမည္ျဖစ္သည။္ ဤေဖာင္ကုိ 

အြန္လိငု္းတြင ္အဂၤလပိ္ႏ င့္ စပိနဘ္ာသာစကားျဖင့္ 

တစဥ္ီးခ်င္းအလိကု ္ပညာေရး အစီအစဥ ္

အေထာက္အက ျပဳမႈ (လင့္ခ္- bit.ly/3spluIV) တြင ္

ရရ ိႏုိင္သည။္ ၎ကုိ TEA က ေတာင္းဆိလု ်ငလ္ည္း 

ရရ ိႏုိင္သည။္ 

▪ အျငင္းပြားမႈသည ္တစခ္ု ုသိုု႔မဟုတု ္တစခ္ုုထက ္ပို ုသည့္ 

IEP ၏ လိုုအပေ္သာ အေျခခံမ်ားႏ င့္ပတသ္က္ျပီး 

အျပန္အလ န္ သေဘာတ ညမီႈအား မရရ ႏုုိိင္ေသာ၊ ထိုု႔ျပင္ 

ARD ေကာ္မတီမ  ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈအား 

ယာယဆီိုုင္းငံထ့ားျပီး ျပန္လညေ္တြ႕ဆံုု  ေဆြးေႏြးၾကရန ္

သေဘာတ ညီမႈျပဳသည့္ ARD ေကာ္မတ ီ ေတြ႕ဆံုု 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  16 

ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုသုိုု႔ သကဆ္ိုငု္ေနရ မည္ျဖစ္သည။္  

▪ သငႏ္ င့္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ သေဘာမတ ညမီႈျဖင့္ 

အဆံုုးသတ္သြားခ ့ေသာ ARD ေကာ္မတ ီ

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ  ျပကၡဒိန္ရက ္ ငါးရက္အတြင္း 

လိုုအပသ္ည့္ ေတာင္းဆိုမုႈ  ေလ ်ာကလ္ႊာေဖာင္အား 

ဖိုုငတ္ြ တင ္ ေလ ်ာကထ္ားျပီး  ျဖစ္ရမည္ျဖစက္ာ၊ 

အေထြေထြ၀နေ္ဆာငမ္ႈ ေထာက္ပံသ့ တစဥ္ီးအား 

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈ ျပနလ္ည္ျပဳလုုပ္မည့္ သတမ္ တ္ေသာ 

ေန႔ရကတ္ြင ္ရရ ိႏုုိင္ရမည ္ျဖစသ္ည။္  

▪ အျငင္းပြားမႈသည ္ေပၚလြငထ္င္ရ ားမႈရ ေိသာ 

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု၊ု သိုု႔မဟုတု ္IAES ၏ ဆံုုးျဖတခ္်ကသ္ိုု႔ 

ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရ ိရေပ။  

▪ သင၊္ ႏ င့္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ အထ းပညာေရး 

ၾကား၀ငေ္ဆာငရ္ြကေ္ပးမႈတစ္ခုတုြင ္တစခ္်ိန္တည္း၌ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရ ိရေပ။  

▪ အျငင္းပြားမႈအတြင္း ကစိၥရပ္မ်ားသည ္အထ း 

ပညာေရးဆိုုငရ္ာ မေက်နပတ္ိုုင္ၾကားခ်က၊္ သိုု႔မဟုတု ္

အထ းပညာေရးဆိုုငရ္ာ တရားရံုုးၾကားနာမႈတစခ္ုု၏ 

အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနျခင္း မရ ရိေပ။  

▪ သငႏ္ င့္ေက်ာင္းအေနျဖင့္တ ညေီသာ ကေလး 

တစဥ္ီးအတြက ္IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာငမ္ႈဆိုငု္ရာ လက္ရ  ိ

ေတာင္းဆိုုမႈတစခ္ုုအား တ ညေီသာ ေက်ာင္းပညာ 

သငႏ္ စ္တစခ္ုတုြင ္ဖိုုငတ္ြ တင္ 

ေလ ်ာကထ္ားျခင္းႏ င့္သကဆ္ိုုင္ေသာ IEP အေထြေထြ 

၀န္ေဆာင္မႈတြင ္ပါ၀င ္ေဆာငရ္ြက္ေနျခင္း မရ ိရေပ။ 

▪ ျပည္နယ္၏ IEP အေထြေထြဝနေ္ဆာငမ္ႈ အစီအစဥႏ္ င့္ 

သက္ဆိငု္ေသာ ျပည္နယ္စည္းကမး္ကုိ 19 TAC §89.1197 

(လင့္ခ္- bit.ly/3BCULCL) တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိငသ္ည္။ 
 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ျပန္လညည္ႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ လုပထ္ံုးလပု္နည္းဆိုင္ရာ ေစာဒကတကမ္ႈ 
မတင္သြင္းမ ီ ျဖစေ္ပၚေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ IDEA အပိုင္း 
(ခ) ေအာကရ္  ိ မညသ္ည့္ကိစၥရပႏ္ င့္မဆိ ု သကဆ္ိုငေ္သာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရ င္းရန ္ ျပဳလုပရ္မည။္ ထို႔ေၾကာင့္ သငသ္ည ္
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာကတ္ြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း လပုထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆိုရန ္
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ေစာဒကတကမ္ႈကုိ တငသ္ြင္းထားသည ္
ျဖစ္ေစ၊ တင္သြင္းမထားသည္ျဖစေ္စ IDEA အပိငု္း (ခ) 
ေအာကတ္ြင ္အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရ ငး္ရန ္ ျပနလ္ညည္ႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ 
အသံုးျပဳရမည။္ ျပနလ္ည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ ကေလးအား 
ခြ ျခားသတမ္ တ္ျခင္း၊ အက ျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟတု ္ ပညာေရးဆိငု္ရာ 
ေနရာခ်ထားျခင္း သုိ႔မဟတု္ ကေလးအား FAPE ပံပ့ိုးမႈႏ င့္ 
သက္ဆိငု္ေသာ မဘိမ်ားႏ င့္ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား 
အတြက ္ကန္႔သတထ္ားျခင္း မဟုတပ္ါ။ 
 

ျပန္လညည္ႇိႏိႈင္းျခင္းသည ္ မိမဆိႏၵအရ လုပေ္ဆာင္ေသာ 

လုပင္န္းစဥ ္ ျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ႏ င့္ေက်ာင္း ႏ စ္ဦးစလံုးသည ္

ျပန္လညည္ ိႏိႈင္းျခင္း လုပင္န္းစဥတ္ြင ္ပါ၀င္ရန ္မိမတိို႔ ဆႏၵအေလ်ာက ္

သေဘာတ ညီပါက TEA မ  စီစဥမ္ႈမ်ားကိ ု ျပဳလပု္ျပီး ည ိႏိႈင္းျခင္းအတြက ္

ကုနက္်ေငြအား ေပးေခ်မည္ျဖစသ္ည္။ ည ႏိိႈင္းျခင္းသည ္ သင္၏ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းႏ င့္ IDEA 

၏လက္ေအာကရ္  ိ အျခားမညသ္ည့္ အခြင့္အေရးကိုမ  

ေႏ ာင့္ေႏ းၾကန္႔ၾကာေစျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရ မိညမ္ဟတုပ္ါ။ 

 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း ၾကားနာစစေ္ဆးရန ္
ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိငု္း TEA မ  ျပနလ္ညည္ ိႏိႈင္းျခင္း လပု္ငန္းစဥ္ကိ ု
အလိုအေလ်ာက ္ ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးမည္ျဖစ္သည။္ သို႔ေသာ္ 
သငႏ္ င့္ေက်ာင္းသည ္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာကရ္  ိ
မညသ္ည့္ကိစၥရပ္မဆိႏု င့္ ပတသ္က္၍ အျငင္းပြားမႈ 
ရ ိလာသည့္အခ်ိန္တိငု္း ျပနလ္ညည္ ိႏိႈင္းျခင္းကိ ုေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ 
 

ျပန္လညည္ ိႏိႈင္းသ မ်ားမ ာ TEA သို႔မဟတု္ ျပညလ္ည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း 
လုပင္န္းစဥ္ႏ င့္ သကဆ္ိငု္ေသာ ကေလး၏ ပညာေရး သုိ႔မဟတု ္

ေစာင့္ေရ ာက္ေရးတြင ္ ပါဝငသ္ည့္ ေက်ာင္းခရုိင္မ  ၀နထ္မ္းမ်ား 
မဟတု္ၾကပါ။ သ တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပ်က္ျပားေစေသာ 
ကိယု္ေရးကိယုတ္ာ သို႕မဟတု္ အလုပ္အကိငု္အရ ၀ါသနာမ်ား 
မရ ိၾကပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပနလ္ညည္ႇိႏိႈင္းသ အျဖစ ္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီသ သည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင ္ သုိ႔မဟတု ္ TEA သီးသန္႔၏ ဝနထ္မ္း 
မျဖစ္ရပါ။ အဘယေ္ၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပနလ္ည္ညႇိႏိႈင္းသ အျဖစ ္

လုပေ္ဆာင္ရန ္၎အား TEA က ေငြေပးေခ်ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။ 
ျပန္လညည္ ိႏိႈင္းသ မ်ားမ ာ အဆင့္မီျပီး ျငင္းဆိမုႈမ်ားကို ေျဖရ င္းရန ္
ေကာင္းစြာေလက့်င့္ထားသည့္ ကြ်မ္းက်ငသ္  မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး 
အထ းပညာေရး ဥပေဒႏ င့္ ပတသ္က၍္ အသိပညာ ဗဟုသတု 

ရ ိၾကပါသည္။ ျပနလ္ညည္ ိႏိႈင္းသ ၏ က႑သည္ ေျဖာင့္မ န္ရန္ႏ င့္ 
ျပန္လညည္ ိႏိႈင္းသည့္ လုပင္န္းစဥ္အတြင္း မညသ္ည့္ ဘကမ္ ်မလိကုရ္န ္
ျဖစ္ပါသည။္ ျပနလ္ည္ည ႏိိႈင္းျခင္း၏ ရညရ္ြယခ္်ကမ္ ာ 
သငႏ္ င့္ေက်ာင္းအား ႏ စ္ဦးစလံုး ေကန်ပ္ႏုိင္မည့္ သေဘာတ ညီမႈ 
ရရ ိရန္အတြက ္ေထာကပ္ံ့က ညေီပးရန္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
ျပန္လညည္ႇိႏိႈင္းသ မ်ား၏ လကရ္ ိစာရင္းသုိ႔ လင့္ခ္ကုိ အေထြေထြ 

တိုငပ္င္ခ႐ံံုး၊ အထ း ျပနလ္ညည္ႇိႏိႈင္းျခင္း အစီအစဥ ္ (လင့္ခ္- 

bit.ly/39yQTjK) တြင ္ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

 

သငႏ္ င့္ေက်ာင္းမ  ျပနလ္ညည္ ိႏိႈင္းရန ္ သေဘာတ ညီေသာအခါ 

ႏ စ္ဦးစလံုးသည ္ ျပနလ္ညည္ ႏိိႈင္းသ တစဥ္ီးတည္းကိသုာ အသံုးျပဳႏုိင ္

သက ့သို႔ ည ႏိိႈင္းသ မ်ားကိ ုအဆငေ္ျပသလိ ုေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ျပန္လညည္ ိႏိႈင္းသ သည ္ သင္ႏ င့္ေက်ာင္း ႏ စ္ဦးလံုးအဆငေ္ျပမည့္ 

အခ်ိန္ႏ င့္ ေနရာတြင ္ ျပနလ္ညည္ ိႏိႈင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက ္

လ်င္ျမနစ္ြာ အစအီစဥ ္ေရးဆြ မည္ျဖစသ္ည္။  

 

သငႏ္ င့္ေက်ာင္းသည ္ ျပနလ္ည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း လပု္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 
အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရ င္းလ ်င ္ႏ စ္ဦးးႏ စ္ဖကလ္ံုးသည ္ထိေုျဖရ င္းခ်ကက္ုိ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒအရ အက်ံးဳဝငေ္သာ သေဘာတ ညီမႈ ရရ ိရမည။္ 
ထိသုေဘာတ ညီခ်က္တြင ္ ျပနလ္ညည္ႇိႏိႈင္းျခင္းလုပင္န္းစဥ္အတြင္း 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  17 

ျဖစ္ပ်ကခ္ ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈအားလံုးကုိ လ ်ိ႕ဳဝ ကထ္ားၿပီး ၎ကုိ 
ေနာငတ္ြင ္ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟုတ ္
တရားမေၾကာင္းအရ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားအတြက ္ သက္ေသအျဖစ ္
မသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ ထို႔ျပင ္သေဘာတ ညီခ်ကက္ိ ုသငႏ္ င့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ကုိ 
ပါဝင္ေစႏုိင္ေသာ အာဏာရ သိည့္ ေက်ာင္းခရိငု္၏ 
ကိယု္စားလ ယတ္စ္ဥးီက လက္မ တထ္ိုးရမည။္ ဤစာျဖင့္ 
လက္မ တ္ေရးထိုးထားေသာ ျပနလ္ည္  ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆိုငရ္ာ 
သေဘာတ ညီခ်ကသ္ည ္ ဥပေဒအရ ခိုင္ျမ ျပီး ျပည္နယဥ္ပေဒအရ 
ဤကစိၥမ်ိဳးကို မညသ္ည့္ဖက္ဒရယ ္ ခရိုငတ္ရား႐ံုး၌မဆိ ု
ၾကားနာႏုိငသ္ည္အထ ိအခြင့္အာဏာ ရ ပိါသည္။  
 
ျပန္လညည္ ိႏႈိင္းျခင္း အေၾကာင္းႏ င့္ ပတသ္က္၍ အျခား 
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုTEA ၀ကဘ္ဆ္ိုဒတ္ြင ္ၾကည့္ရႈႏုိင ္ပါသည္။ 
အေထြေထြ အတိငု္ပငခ္ံ႐ံုး၊ အထ းျပနလ္ည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း အစီအစဥ ္
(လင့္ခ္- bit.ly/35Dyrp2) 
 
အထ းပညာေရးအတြက ္ ၾကားဝင္ေစ့စပေ္ျဖရ င္းေရး 
လုပင္န္းစဥ္ႏ င့္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ စညး္မ်ဥ္းကိ ု 19 TAC §89.1193 
(လင့္ခ္- bit.ly/35Dyrp2) တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 
 

အထ းပညာေရး ဆိုင္ရာ မေက်နပ္မႈမ်ားအား 
ေျဖရ င္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ ္

အထ းပညာေရးတြင ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိ ု ေျဖရ င္းရန ္
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခမု ာ TEA ၏ အထ းပညာေရးတြင ္
ေစာဒကတကမ္ႈမ်ားကိ ု ေျဖရ င္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစသ္ည္။ 
ဤစာရြကစ္ာတမ္းတြင ္ အထ းပညာေရး ေစာဒကတကမ္ႈ ဟ ေသာ 
ေဝါဟာရသည ္ IDEA ေအာက္ရ  ိ ျပည္နယ ္ ေစာဒကတက္မႈႏ င့္ ၎၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု
ရညည္ႊန္းသည။္ အမ်ားျပညသ္ ဆိုငရ္ာ ကိယု္စားလ ယတ္စ္ဥးီက အထ း 
ပညာေရး လိုအပခ္်ကက္ိ ု ေစာ္ကားမႈျပခဳ ့သညဟ္ ု သငယ္ံုၾကညလ္ ်င ္
TEA ထ ံစာေရးသား တိငု္ၾကားႏုိင္ပါ သည။္ သင့္တိုငတ္န္းစာကုိ TEA  သု္ိ႔ 
ပုိ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ သင့္တိုငတ္န္းစာကိလုည္း သငတ္ိငု္ၾကားသည့္ 
သ ကိုပါ ပ းတြ ေပးပို႔သင့္ပါသည္။ အျခားျပညန္ယ္မ  တစ္စံုတစဥ္ီး 
အပါအဝင ္ မညသ္ည့္ အဖြ ႕အစည္း သို႔မဟတု ္
တစဥ္ီးတစ္ေယာကက္ိုမဆိ ု အထ းပညာေရး တိုငတ္န္းခ်က္အား TEA 
ႏ င့္ ပ းတြ  ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည။္ တိငု္ၾကားခ်က ္ အခ်ိနဇ္ယားသည ္ TEA 
မ တိငု္ၾကားခ်ကက္ိ ု လက္ခံရရ ိၿပီး အလုပရ္က္ေနာကတ္စ္ေန႔တြင ္
စတင္ပါမည။္ 
 

TEA သည္ မဘိမ်ားႏ င့္ တစ္ဖကလ္ အား အထ းပညာေရး 

ေစာဒကတကမ္ႈ တငသ္ြင္းရာတင ္ က ညီႏုိင္ရန ္ ေမာ္ဒယ္ပံုစံတစ္ခကုုိ 

တထီြင္ဖနတ္ီးခ သ့ည္။ အထ းပညာေရး ေစာဒကတက္မႈ 

တငသ္ြင္းေသာသ သည ္ တိုိင္တန္းခ်ကတ္ြင ္ လိုအပေ္သာ 

အခ်က္အလက္အားလံုး ပါဝင္သေရြ႕ ျပည္နယ္၏ ေမာ္ဒယ္ပံုစ ံ

သုိ႔မဟတု ္အျခား မည္သည့္ စာရြကစ္ာတမ္းကုိမဆိ ုအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 

 

သင၏္တိငု္ၾကားစာတြင ္ တိုင္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္း အရင္း 
ေတြ႕ၾကံဳခ သ့ည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ကို ေဖာ္ျပျပီး 
တိုင္ၾကားသည့္ေန႔မတိငု္ခင္ တစ္ႏ စ္ အတြင္း လက္ခရံရ ရိပါမည။္  
တိုင္ၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သ  ဆိငု္ရာ ကိုယစ္ားလ ယ္သည ္

အထ းပညာေရး လိုအပခ္်ကႏ္ င့္ ပတသ္က၍္ ေစာ္ကားခ သ့ည့္ 
အေၾကာင္း အေသးစတိ ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ထိေုဖာ္ျပခ်ကသ္ည ္
မညသ္ည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခထံားသည့္အေၾကာင္း၊ 
သင့္လက္မ တႏ္ င့္ ဆကသ္ြယ္ရန ္ အခ်က္အလကမ္်ား၊ 
မိမတိတႏုိ္င္သေလာကႏ္ င့္ သထိားသေလာက ္ ျပႆနာအား 
ေျဖရ င္းႏုိင္ရန ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တိုငတ္နး္မႈသည ္
ကေလးတစေ္ယာကေ္ယာက္ကိ ု ရည္ရြယလ္ ်င ္ ကေလး၏နာမည္ႏ င့္ 
လိပစ္ာ သို႔မဟတု ္ ရႏိုင္သမ  ် ဆကသ္ြယ္ရန္လပိ္စာ၊ ကေလးသည ္
အိမ္ေျခရာမ  ့ ျဖစ္ပါက ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည ္ စသညတ္ို႔ 
ပါ၀င္ရပါမည္။ တိုငတ္န္းခ်ကတ္ြင ္ ထုိတိုငတ္န္းခ်ကက္ုိ 
တငသ္ည့္အခ်ိန္တြင္ တရားလိုက သိရ ၍ိ ရရ ိႏုိင္ေသာ ပမာဏအထ ိ
အဆိုျပဳထားေသာ ျပႆနာ ေျဖရ င္းခ်ကလ္ည္း ပါဝင္ရမည။္ 
 
အထ းပညာေရး တိငုတ္န္းခ်ကက္ုိ တငခ္်ိနတ္ြင ္ TEA သည ္
တရားလို့အား တိုငတ္န္းခ်ကပ္ါ စြပ္စြ ခ်ကမ္်ားႏ င့္ ပတသ္က္ၿပီး ႏႈတ္ႏ င့္ 
ျဖစ္ေစ၊ စာႏ င့ ္ ျဖစ္ေစ အျခားအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ ု တငသ္ြင္းရန ္
အခြင့္အေရး ေပးပါလမိ့္မည္။ TEA သည္ အမ်ားျပညသ္ ဆိငု္ရာ 
ကိယု္စားလ ယက္ိုလည္း တိုင္ၾကားမႈကိ ု
ျပန္လညတ္ံု႔ျပန္ေျဖရ င္းႏုိင္ရနႏ္ င့္ တိုင္ၾကားခ်ကက္ိ ု ေျဖရ င္းရန္အတြက ္
အၾကံျပဳလႊာ တငသ္ြင္းရန ္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည။္ ထို႔ျပင ္ TEA 
သည ္ တိုငတ္န္းခ်က ္ တငသ္ြင္းေသာ မဘိႏ င့္ အစုိးရေအဂ်င္စကီုိ 
ျပန္လညည္ႇိႏိႈင္းရန ္အခြင့္အေရး ေပးပါမည္။ 
 
သင၏္ တိုင္ၾကားမႈကိ ု လက္ခံရရ ိျပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြငး္ 

(အထ းအေျခအေန သို႔မဟတု ္ ည ိႏႈိင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ထပမ္ံၾကာျမင့္မႈ 

မရ လိ ်င)္ TEA သည ္ စံုစမ္းစစေ္ဆးမႈကိ ု စတင္ျပီး လိုအပ္ပါက 

ကြင္းဆငး္စစေ္ဆးပါမည။္ တကိ်ေသာ တိုငတ္န္းခ်ကတ္စခ္ုႏ င့္ 

သက္ဆိငု္ေသာ ျခြင္းခ်က ္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သုိ႔မဟတု ္

အထ းပညာေရး တိငု္တန္းခ်က္ႏ င့္ဆိုငေ္သာ န စဥ္ီးႏ စ္ဖကလ္ံုးက 

ျပန္လညည္ႇိႏိႈင္းရန္ သုိ႔မဟတု ္ အျခား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းသည့္ 

နည္းလမး္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္အတြက ္ သကတ္မ္းတိုးရန ္

သေဘာတ ညလီ ်င္ တိငု္တန္းခ်က ္ ေျဖရ င္းရန ္ ျပကၡဒိန္ရက ္ ၆၀ 

အခ်ိန္ကာလကုိ သကတ္မ္းတိုးႏုိငသ္ည္။  

 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင ္ TEA သည ္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

အခ်က္အလက ္ အားလံုးကို ၾကည့္ရႈျပီး အမ်ားျပညသ္ ဆိုငရ္ာ 

ကိယု္စားလ ယ ္သည ္ဖက္ဒရယ ္သုိ႔မဟတု ္ ျပညန္ယ္ အထ းပညာေရး 

လိုအပခ္်ကမ္်ားကုိ ေစာ္ကားခ ့ျခင္းရ မိရ  ိ သီးျခားဆံုးျဖတ္ခ်က ္

ခ်မ တပ္ါမည္။ TEA သည ္ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ား၊ အခိငု္အမာ 

ေျပာဆိခု်ကမ္်ား၊ နဂိံုးခ်ဳပ္ႏ င့္ TEA မ  ခ်မ တေ္သာ ဆံုးျဖတခ္်ကႏ္ င့္ 

ပတသ္က္၍ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်ကစ္ာ 

တစေ္စာင ္ထုတပ္ါမည္။ 

 

တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ု ေျဖရ င္းရာတြင ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ား 

ပံ့ပိုးရန ္ပ်ကက္ြကခ္ ့ေၾကာင္း TEA က ရ ာေတြ႔လ ်င ္TEA သည ္ကေလး၏ 

လိုအပခ္်ကမ္်ားကုိ ကုိငတ္ြယေ္ျဖရ င္းရန ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပျဳပငသ္ည့္ 

လုပေ္ဆာင္ခ်က ္ (အစားထိုး လပု္ငန္းစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေငြသားျဖင့္ 

ျပန္ေပးအပ္မႈ) ႏ င့္ မသနစ္ြမ္းကေလး အားလံုးအတြက္ အနာဂတတ္ြင ္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးမႈ အပါအဝင ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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လုပင္န္းစဥ္မ်ား ပံပ့ိုးႏုိင္ရန္အတြက္ ပ်ကက္ြက္မႈကုိ 

ကိုငတ္ြယ္ေျဖရ င္းရမည္။  

 

အထ းပညာေရးဆိုငရ္ာ တိငု္ၾကားခ်က္ႏ င့္ ပတသ္က္၍ TEA ၏  

ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ်ားသည ္ ေနာကဆ္ံုး အၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ထပ္မံအယ ခ ံ

ဝင္ႏုိင္ေတာ့မည ္မဟုတေ္ခ။်  

 

တိုင္ၾကားျခင္းသည ္ ျပနလ္ညည္ ိႏႈိင္းရနႏ္ င့္ လုပထ္ံုး လုပန္ည္းအတိငု္း 

ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကိ ု မထိခိကု ္ ႏုိင္ပါ။ သငသ္ည ္ ကစိၥရပတ္စခ္ကုိ ု

တိုင္ၾကားျပီး တစ္ျပိဳငတ္ည္း တြင ္ ျပနလ္ည ္ ည ႏိိႈင္းလိုပါက 

ၾကားနာျခင္းမျပီးဆံုးခင ္ အခ်ိနထ္ ိ ၾကားနာျခင္းတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

မညသ္ည့္ တိုငတ္န္းခ်ကက္ိမုဆိ ု TEA မ  ေဘးဖယထ္ားရမည္။ 

တိုင္ၾကားခ်ကတ္ြင္ပါ၀င္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင ္ မပါ၀င္ေသာ 

မညသ္ည့္ထင္ျမင္ခ်ကက္ိမုဆိ ု ဤစာတမ္းတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာႏ င့္ လုပင္န္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေျဖရ င္းေပးရမည။္  

 

တိုင္ၾကားခ်ကတ္ြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်ကက္ိ ု

ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင ္ ပါ၀င္ေနေသာအခါ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ 

ရလဒသ္ည ္ အဆိုပါထင္ျမငခ္်က္အား ပ းတြ ေျဖရ င္းရမည္ျဖစ္ၿပီး TEA 

သည္ တရားလိုအား ထိုအက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈကုိ 

အေၾကာင္းၾကားပါမည။္ 

 

TEA သည ္၎၏ တို္င္တန္းခ်ကဆ္ိုငရ္ာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားကုိ မဘိ 

ေလက့်င့္ေရးႏ င့္ အခ်က္အလက ္ စင္တာမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးႏ င့္ 

ကုိယ္စားျပဳေရး ေအဂ်င္စမီ်ား၊ သီးျခား ေနထိုငေ္ရး စငတ္ာမ်ားႏ င့္ 

အျခား သင့္ေတာ္ေသာ အဖ ြ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင ္ မိဘမ်ားႏ င့ ္

အျခားစိတဝ္ငစ္ားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စီမႏုိံင္ရန ္

စာျဖင့ ္လုပထ္ုံုးလုပန္ည္းမ်ား ရ ရိမည။္ 

 

 TEA သည ္ လိုအပပ္ါက ၎၏ ေနာကဆ္ံုး ဆံုးျဖတ္ခ်ကက္ိ ု

ထိေရာက္စြာ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႏုိငရ္န ္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင ္

စာျဖင့ ္ ေရးထားေသာ လပုထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားလည္း ရ ရိမည-္ (က) 

နည္းပညာဆိငု္ရာ အက အည ီ လႈပရ္ ားမႈမ်ား၊ (ခ) 

ညႇိႏိႈင္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားႏ င့္ (ဂ) ေလးစားလိကု္နာမႈ ရ ိရန ္ ျပျဳပငသ္ည့္ 

လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား။ 

 

အထ းပညာေရးဆိုငရ္ာ တိုင္ၾကားျခင္းႏ င့္ ပတ္သကေ္သာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏ င့္ တိုင္ၾကားခ်က ္ စံုစမ္းစစေ္ဆးမႈဆိုင္ရာ 

ေလ ်ာကလ္ႊာ ေဖာင္မ်ားအား TEA ၀ကဘ္ဆ္ိုဒ္ အထ းပညာေရး 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းေရး လုပင္န္းစဥမ္်ား (လင့္ခ္- bit.ly/3bL6n73) တြင ္

ထပမ္ံရ ာေဖြႏုိင္ပါသည။္ 

 

အထ းပညာေရး ဆိုင္ရာ တိငု္ၾကားခ်ကမ္်ားအတြက ္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏ င့္ 

သက္ဆိငု္ေသာ ျပညန္ယ ္ ဥပေဒကုိ 19 TAC §89.1195 (လင့္ခ္- 

bit.ly/35IU1rY) တြင ္ေတြ႔ႏုိင္သည။္ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း 

အထ းပညာေရး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို ေျဖရ င္း ႏုိင္ေသာ စတတု  

ေျဖရ င္းခ်ကမ္ ာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္း အတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း 

ျဖစ္ပါသည။္ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းအတိငုး္ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင ္

မ ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆး ဆံုးျဖတသ္ မ  သကေ္သ မ်ားကိ ု

နားေထာင္ျပီး တရား၀င္ သက္ေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ု

ခ်မ တပ္ါသည။္ 

 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ေတာင္းဆိရုန ္ သင ္ သို႔မဟတု ္ ေက်ာင္းသည ္

(သို႔မဟုတ ္ သင့္ေရ ႕ေန/ကိယု္စားလ ယ ္ သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္း၏ 

ေရ ႕႔ေန/ကိယုစ္ားလ ယ)္ တစ္ဘကလ္ ထ ံ လုပထ္ံုးလပု္နည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ု တင္ပို႔ၿပီး ၎ကိ ု TEA ထ ံ တငသ္ြင္းရမည္။ 

ကိယု္ေရးအခ်က္အလကမ္်ား၊ အက ျဖတ္ျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏ င့္ သင့္ကေလးအား FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ႏ င့္ 

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆိ ု

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း ၾကားနာစစ္ေဆး ရန္ လပု္ထံုးလပု္နည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်က ္တငသ္ြင္း၍ သင့္တြင ္ေတာင္းဆိခုြင့္ရ ိပါသည။္ 

 
မသန်စွမူ်းသ တစ်ဦူးအတွက ်ကြာူးနာမှှ တစ်ခ က   ၂၀၂၂ ခ နှှစ ်ဩဂ တ်လ 

၃၁ ရက်မတ  င်မီ သင်တ  င်ကြာူးထာူးပါက  ထ  အချ န်က 
သက်ရ ာက်သညို့ဥ်ပဒ အရ ၎ငူ်းက   သင်သ ချ န်မှှစ၍ သ  ို့မဟ တ ်

တ  င်ကြာူးမှှ ဖြစ်ရသညို့်အကြ ာငူ်းရငူ်းက  ဖြစ်စ သ ာ 

စွွဲဆ  မှှ အကြ ာငူ်းသ သညို့်အချ န်မှှစ၍ တစ်နှှစ်အတွငူ်း 

တ  င်ကြာူးရန်လ  သည။် သ  ို့သ ာ်လညူ်း ဥပဒ အပြ ာငူ်းအလွဲတစ်ခ ကြ ာငို့  ်
၂၀၂၂ ခ နှှစ ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်န ို့မှှစ၍ ၎ငူ်းက   

သင်သ ချ န်မှှစ၍ သ  ို့မဟ တ ်

တ  င်ကြာူးမှှ ဖြစ်ရသညို့်အကြ ာငူ်းရငူ်းက  ဖြစ်စ သ ာ 

စွွဲဆ  မှှ အကြ ာငူ်းသ သညို့်အချ န်မှှစ၍ နှှစ်နှှစ်အတွငူ်း တ  င်ကြာူးရမည။် 

ဤအချ န်ကာလက   ကနို့်သတ်ချက်မျာူး၏ ဥပဒ တစ်ခ အဖြစ်လညူ်း 
က  ူးကာူးန  င်သည။် ျပႆနာအား ေျဖရ င္းျပီးေၾကာင္း ေက်ာင္းမ မ ားယြင္း 
စြာေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ လုပထ္ံုးလပု္နည္းအရ တိငု္တန္းခ်က ္
တငသ္ြင္းျခင္းကိ ု ပတိပ္င္ခရံလ ်င ္ သို႔မဟတု ္ သင့္အား 
အေထာက္အက ျပဳရန ္ လိုအပ္ေနေသာ အခ်က္အလကမ္်ားအား 
ေက်ာင္းမ  ဆုပက္ိငု္ထား သညဆ္ိပုါက အခ်ိန္အတိုင္းအတာ 
ၾကာျမင့္မႈသည ္အက်ိဳးသကေ္ရာက္မႈ မရ ေိတာပ့ါ။ အကယ္၍ သငသ္ည ္
တမ္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္အဖြ ႕ဝငတ္စဥ္ီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမုဒၵရာႏ င့္ 
ကမၻာ့ေလထ ုဆိုငရ္ာ အစိုးရအဖြ ႕၏ လပု္ငန္းအပ္ႏ င္းခံရသ  တပမ္ႀကီး 
ျဖစ္ပါက၊ သို႔မဟတု ္ အေမရကိန္ႏုိင္င ံ
ျပညသ္ ႕က်န္းမာေရးဝနေ္ဆာငမ္ႈ၏ လပုင္န္းအပႏ္ င္းခံရသ  တပ္မႀကီး 
ျဖစ္ပါက၊ ႏ င့္ သင္ႏ င ္ ့သကဆ္ိုငသ္ည့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈ အဖြ ႕ဝင ္ ျပညသ္ ႕ 
ကယ္ဆယေ္ရး အတ္ဥပေဒ ဟလုည္း သိရေသာ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ၏ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က ္ ကန္႔သတခ္်ကမ္်ား ျဖစ္ခ ့ပါက IDEA လိအုပ္ခ်က ္
မဟတု္ေသာ္လည္း တကဆၠက ္ ျပညန္ယ ္ ဥပေဒတြင ္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 
အခ်ိ႕ဳေသာအေျခအေနမ်ားထ တြင္ တစ္ႏ စ္တာ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္၏ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိ ု လုပ္ငန္းစဥအ္တိုင္း တုိင္တန္းခ်က ္
တငသ္ြင္းႏုိင္မႈကုိ ဆံုးရ ံ းဳသြားႏုိင္သည ္ - သို႔မဟတု ္
ဆိုင္းငံ့သြားႏုိင္သည။္ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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သငသ္ည ္ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိုင္း တိုငတ္န္းခ်က ္ တငသ္ြင္းလ ်င ္

အထ းပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေက်ာင္းမ  ေစာ္ကားမႈျပဳခ ့ေၾကာင္း 

အဓိက သကေ္သျပႏုိင ္ ရပါမည။္ အခ်ိ႕ဳအေျခအေနမ်ားတြင ္

ေက်ာင္းသည ္ သင့္အား လပုထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈကိ ု

ေတာင္းဆိုရန ္လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်က ္တငသ္ြင္းႏုိင္သည္။ 

ဤအေျခအေနမ်ားတြင ္သကေ္သျပရန ္ေက်ာင္းတြင ္တာဝနရ္ ိသည။္ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ မညသ္ည့္အေၾကာငး္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သငသ္ည ္

တရားခြင္၌ ေက်ာင္းကိ ု တရားစြ ဆိလု ်င ္ လပု္ထံုးလပု္နည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်က ္ တငရ္မည္။ သငသ္ည ္ ထိသုုိ႔မျပဳလပု္ပါက သင၏္ 

တရားခြငတ္ြင ္ေတာင္းဆိခုြင့္မ်ား ဆံုးရံႈးရေပလိမ့္မည။္ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နညး္အတိုင္း 
ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကုိ ေတာင္းဆိုျခင္း 
 

သင ္သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္းသည ္သင ္သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္း (သုိ႔မဟတု ္

သင့္ေရ ႕ေန/ကိယုစ္ားလ ယ ္ သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္း၏ 

ေရ ႕ေန/ကိယုစ္ားလ ယ)္ က ေအာက္ပါတို႔ ပါဝငေ္သာ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိငု္တန္းခ်ကက္ုိ မတင္မခင်္း 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈ မရရ ႏုိိင္ပါ- သင့္ကေလး၏ နာမည္ႏ င့္ 

လိပစ္ာ သို႔မဟတု ္ ကေလးသည ္ အိမေ္ျခရာမ  ့ ျဖစလ္ ်င ္ ရရ ိႏုိင္သမ  ်

ဆက္သြယရ္မည့္ အခ်က္အလက္၊ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည၊္ 

သင့္ကေလးၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ျပႆနာႏ င့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

အခ်က္မ်ားအပါအ၀င ္ အေသးစိတေ္ဖာ္ျပခ်က္၊ သငသ္သိမ ်ေသာ 

ျပႆနာ ေျဖရ င္းရန ္အၾကံျပဳခ်ကမ္်ား ပါ၀င္ရပါမည။္ 

 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်က ္ ပံုစကံုိ အေထြေထြ 

အတိုငပ္ငခ္ံရံုး၊ အထ းပညာေရးဆိုငရ္ာ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္အရ 

ၾကားနာျခငး္ (လင့္ခ္- bit.ly/2XCdKFw) ရ  ိTEA တြင ္ရယ ႏုိငသ္ည။္ 

 

သငသ္ည ္ TEA ပံုစကံုိ အသံုးျပဳရန ္ မလိအုပ္ေသာ္လည္း 

သင့္တိုငတ္န္းခ်က္တြင ္ အထက္ပါ လိအုပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ပါဝင္ရမည္။ 

 

သင၊္ သင့္ေရ ႕ေန သုိ႔မဟတု ္သင့္ကုိယ္စားလ ယ ္(သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္း၊ 

၎၏ ေရ ႕ေန သို႔မဟတု ္ ၎၏ ကုိယ္စားလ ယ)္ သည ္ စာျဖင့္ 

ေရးထားေသာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်ကက္ုိ TEA ႏ င့္ 

တစဘ္ကလ္ ထံ တစ္ၿပိဳငတ္ည္း ေပးပို႔ရမည။္ လပုထ္ံုးလုပ္နည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်ကက္ုိ လ ်ိ႕ဳဝ ကထ္ားရမည။္ 

 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ုဆကလ္ကလ္ုပေ္ဆာင္ရန ္

၎ကုိ လံုေလာက္သည ္ (အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ 

လိုအပခ္်ကမ္်ားကုိ ျပည့္မီသည)္ ဟ ု မ တယ္ ရမည။္ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိငုတ္န္းခ်ကက္ုိ လက္ခရံရ သိ  (သင ္

သုိ႔မဟတု္ေက်ာင္း) က လပုထ္ံုးလုပ္နည္းအရ တိငုတ္န္းခ်ကသ္ည ္

အထက္ပါ လိုအပ္ခ်ကမ္်ားကုိ မျပည့္မီဟ ုယံုၾကညေ္ၾကာင္း ၾကားနာသ  

အရာရ ိႏ င့္ တစဘ္က္လ အား တိုငတ္န္းခ်က ္လကခ္ံရရ ိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက ္

၁၅ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းမၾကားလ ်င ္ ထိုတိငုတ္န္းခ်ကက္ိ ု

လံုေလာကသ္ည္ဟ ုယ ဆသည္။ 

 

လက္ခံရရ သိ  (သင ္သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္းခရုိင)္ က လုပထ္ံုးလုပ္နည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ုမလံုေလာကဟ္ ုယ ဆေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ 

လက္ခံရရ ိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက ္ ငါးရက္အတြင္း ၾကားနာသ  အရာရ သိည ္

ထိတုိုငတ္န္းခ်ကက္ အထက္ပါ လိုအပခ္်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီမႈ ရ ိ၊ မရ  ိ

ဆံုးျဖတ္ၿပီး သငႏ္ င့္ ေက်ာင္းကုိ စာျဖင့ ္ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည။္ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ 
ေက်ာင္းခရုိင္၏ တုံ႔ျပန္မႈ 
ေက်ာင္းသည ္ သင့္အား လပု္ထံုးလပုန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်က္တြင ္

ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏ င့္ ပတသ္က္၍ 34 CFR §300.503 အရ 

စာျဖင့္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ မပုိ႔ရေသးလ ်င ္ ေက်ာင္းသည ္

ထုိတိုငတ္န္းစာကုိ လက္ခံရရ ိၿပီး ၁၀ ရကအ္တြင္း သင့္ထ ံေအာကပ္ါတို႔ 

ပါဝင္ေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က ္ေပးပို႔ရမည္- 

▪ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်က္တြင ္ပါဝင္ေသာ 

ေတာင္းဆိုထားသည့္ အေရးယ မႈကိ ုေဆာင္ရြက္ရန ္၎က 

အဘယ္ေၾကာင့္ အဆိတုငသ္ြင္းသည ္သို႔မဟတု ္

ျငင္းပယသ္ညက္ုိ ရ င္းျပခ်က၊္ 

▪ ARD က ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ ေ့သာ အျခား 

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏ င့္ ထိုေရြးခ်ယစ္ရာမ်ားကုိ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

▪ အဆိတုငသ္ြင္းထားေသာ သုိ႔မဟတု ္ျငင္းပယထ္ားေသာ 

အေရးယ မႈအတြက ္အေျခခံအျဖစ ္၎ အသံုးျပဳခ ့ေသာ 

အက ျဖတ္ခ်က ္လုပ္ငန္းစဥ္၊ စစ္ေဆးမႈ၊ မ တတ္မ္း 

သုိ႔မဟတု ္အစီရငခ္ံစာတိုင္းကုိ ေဖာ္ျပခ်က္ႏ င့္ 

▪ ေက်ာင္း၏ အဆိတုငသ္ြင္းထားေသာ သုိ႔မဟတု ္

ျငင္းပယထ္ားေသာ အေရးယ မႈႏ င့္ သကဆ္ိုငေ္သာ 

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ်က။္ 

ဤအခ်ကအ္လကမ္်ားကို ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါ လပုထ္ံုးလုပ္နည္းအရ တိုင္ၾကားခ်ကက္ 

လံုေလာက္မႈမရ ေိၾကာင္း အခိငု္အမာဆိုခြင့္ကို အတားအဆီး မျဖစေ္စပါ။ ဤအခ်ကအ္လကမ္်ားကုိ ေပးျခင္းသည ္ေက်ာင္းအေနႏ င့္ သင့္တိုငတ္န္းခ်က္ကိ ုမလံုေလာကဟ္ ုသင့္ေလ်ာ္စြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းအား ကာကြယ္ႏုိင္မည ္မဟတုပ္ါ။ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကို 
တစ္ဘက္လ က တံု႔ျပန္မႈ 
အထက္ပါအပိငု္းတြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ  လြ ၍ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်က ္ လကခ္ံရရ ိသ သည ္



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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အတိုငခ္ံရသည့္ရက္မ  ျပကၡဒိန္ရက ္၁၀ ရက္အတြင္း တိငုတ္န္းခ်ကတ္ြင ္

ပါဝငသ္ည့္ ျပႆနာမ်ားကု ိ တိကစ်ြာ ကိုငတ္ြယ္ေျဖရ င္းသည့္ 

တုံ႔ျပန္ခ်ကက္ိ ုတစဘ္ကလ္ ထ ံေပးပို႔ရမည္။ 

 

တစဘ္ကလ္ က အေျပာင္းအလ မ်ားကုိ စာျဖင့ ္ သေဘာတ ညီၿပးီ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ု ေျဖရ င္းခ်က ္ ရ ာေဖြသည့္ 

အစည္းအေဝးျဖင့္ ေျဖရ င္းရန ္ အခြင့္အေရးေပးလ ်င ္ သုိ႔မဟတု ္

ၾကားနာသ  အရာရ ကိ ၾကားနာမႈ မစတငမ္ ီ ျပကၡဒိန္ရက ္ ငါးရကထ္က ္

ေနာက္မက်ဘ  ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမ သာ မဘိ သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္းသည ္

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ု ျပငဆ္င ္ သုိ႔မဟတု ္

ေျပာင္းလ ႏုိင္သည။္ တစ္ဘကလ္ က အပိုေဆာင္း 

ျပႆနာမ်ားအေၾကာငး္ ေမးျမန္းႏုိင္သည္ဟ ု သေဘာမတ လ ်င ္

ၾကားနာမႈကု ိ ေတာင္းဆိသု သည ္ လပုထ္ံုးလုပ္နည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်ကတ္ြင္မေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ၾကားနာခ်ိန္တြင ္

ေမးျမန္းခြင့ ္ မရ ပိါ။ သင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းျဖစ္ေစ တိုငတ္န္းသ သည ္

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိငုတ္န္းခ်ကက္ုိ ျပငဆ္င ္ (ေျပာင္းလ )လ င် ္

ေျဖရ င္းခ်က ္ ကာလအတြက ္ အခ်ိနသ္တ္မ တ္ခ်က္ႏ င့္ 

ၾကားနာမႈအတြက ္ အခ်ိနသ္တ္မ တခ္်ကသ္ည ္ ျပင္ဆငထ္ားေသာ 

တိုငတ္န္းခ်က ္တငသ္ြင္းသည့္ရက္မ  ျပနလ္ည္စတငသ္ည။္ 

 

သငေ္တာင္းဆိသုည့္အခါ သို႔မဟတု ္ သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းမ  

ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးရန ္ တိုင္ၾကားသည့္အခါ အခမ  ့ သို႔မဟတု ္

ကုနက္်စရိတသ္ကသ္ာေသာ ဥပေဒႏ င့္ အျခားဆက္စပ္၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ား 

ရရ ိႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကိသုင့္အား ေထာက္ပံေ့ပးမည္ျဖစ္ပါသည။္  
 

ၾကားနာမႈမ်ားအတြင္း ကေလး၏ အေျခအေန 
(ဆက္ေနျခင္း) 
စည္းကမး္ခ်က ္ ပါဝင္ေသာ ၾကားနာမႈမ လြ ၍ လပုထ္ံုးလုပ္နည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်ကက္ုိ တစဘ္က္လ ထ ံ ပို႔ၿပီးသည္ႏ င့္ ေျဖရ င္းခ်က ္

လုပင္န္းစဥ ္ ကာလအတြင္းန င့္ မညသ္ည့္ ဘကမ္လိုကေ္သာ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈအဆိ ု သုိ႔မဟတု္ တရားရံုး 

ၾကားနာမႈမဆို၏ ဆံုးျဖတခ္်ကက္ုိ ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္း သငႏ္ င့္ ျပညန္ယ ္

သုိ႔မဟတု ္ ေက်ာင္းအၾကား တစ္နည္းအားျဖင့္ သေဘာတ မထားလ င် ္

သင့္ကေလးသည ္ ၎၏ လကရ္  ိ ပညာေရး ေနရာထားရ ိမႈတြင ္

ဆက္ေနရမည။္ လက္ရ  ိ ဆကတ္ငတ္ြင ္ ဆကေ္နျခင္းကုိ 

မ်ားေသာအားျဖင့ ္ ဆကေ္နျခင္းဟ ု ေခၚသည။္ ၾကားနာမႈတြင ္

စည္းကမး္ခ်က ္ပါဝငလ္ ်င ္စည္းကမ္းပိုင္းဆိုငရ္ာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြင္း 

ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈကုိ ေဆြးေႏြးခ်က္အတြက ္

အယ ခဝံငမ္ႈမ်ားအတြင္း ေနရာခ်ထားမႈကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိငုတ္န္းခ်ကတ္ြင ္ သင့္ကေလးအား 

အစိုးရေက်ာင္းတြင ္ဦးစြာ စာရင္းသြင္းရန ္ေလ ်ာကထ္ားခ်က ္ပါဝငလ္ ်င ္

သငသ္ေဘာတ ညီပါက ၾကားနာမႈအားလံုး ၿပးီခ်ိန္အထ ိသင့္ကေလးကုိ 

အစိုးရေက်ာင္း အစီအစဥ္တြင ္ထားပါမည။္ ကေလးသည ္သံုးႏ စ္ျပည့္ၿပီး 

ကေလးဘဝ အေစာပိုင္း ၾကားျဖတ ္ (ECI) အစီအစဥမ္  

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်န္ျဖစလ္ ်င ္ ဆကေ္နျခင္းသည ္ ECI ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား 

မဟတု္ပါ။ ကေလးသည ္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သကဆ္ိုင္ရာ 

လုပင္န္းစဥ္မ်ားအတြက ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီၿပီး မဘိက 

သေဘာတ လ ်င ္ အျငင္းပြားမႈတြင ္ မပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကုိ 

ေပးရပါမည္။ 

 

TEA က ေဆာင္ရြက္ေသာ လပု္ထံုးလပု္နည္းအရ ၾကားနာမႈရ  ိၾကားနာသ  

အရာရ ကိ သင့္ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ရန ္

သင့္ေလ်ာ္သညဟ္ု သင္ႏ င့္ သေဘာတ ညလီ ်င္ ဤေနရာေျပာင္းမႈကုိ 

သငႏ္ င့္ ျပညန္ယ္အၾကား သေဘာတ ညီမႈအျဖစ္ မ တယ္ ရမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာေျပာင္းမႈသည္ ေနာကထ္ပ္ အယ ခံမႈမ်ား၏ 

ရလဒက္ုိ ေစာင့္ဆိငု္းေနစဥ္ သင့္ကေလး၏ လက္ရ ိ ေနရာခ်ထားမႈ 

ျဖစ္လာသည။္ 
 

အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစညး္အေဝး 
သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာစစေ္ဆးျခင္းမ  လြ ၍ သင့္လုပင္န္းစဥ္အရ 

တိုငတ္န္းခ်ကကုိ လက္ခ ံ ရရ ိျပီး ၁၅ရက္အတြင္း အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ 

အစည္းအေ၀းအား ေက်ာင္းမ  သင္၊ ေက်ာင္းကိယု္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က ္

ျပဳလုပ္ႏုိငသ္ ႏ င့္သင္ေရြးခ်ယ ္ တင္ေျမ ာကထ္ား ေသာ သကဆ္ိုင္ရာ 

ARD ေကာ္မတ ီ အဖြ ႕၀င္မ်ားႏ င့္အတ  ျပဳလပု္ရမည္ျဖစသ္ည။္ 

အစည္းအေ၀းပြ ၌ သင့္ဘက္မ  ေရ ႕ေနသာ ေစလႊတခ္ ့ လ ်င ္

ေက်ာင္းဘကမ္ လည္း ေရ ႕ေနသာ ပါ၀င္လမိ့္မည ္ျဖစသ္ည္။ 

 

 အေျဖဆံုးျဖတသ္ည့္ အစည္းအေ၀းကိ ု လကလ္ႊတ္ရန ္ သင္ႏ င့္ 

ေက်ာင္းမ  သေဘာတ ညသီည့္စာ မေရးမခ်င္း သို႔မဟုတ ္ ျပန္လည ္

ည ိႏႈိင္းသည့္ လုပင္န္းစဥ္အား ျပဳလုပရ္န ္ သေဘာမတ မခ်င္း 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္ခင္အခ်ိနအ္ထ ိ အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ 

အစည္းအေ၀းအား က်င္းပရပါမည။္ သငသ္ည ္ အေျဖရ ာသည့္ 

အစည္းအေဝးတြင ္ မပါဝင္လ င်္ အေျဖရ ာသည့္ လပု္ငန္းစဥႏ္ င့္ 

ၾကားနာမႈအတြက ္ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစည္းအေဝး 

က်င္းပခ်ိန္အထ ိဆိုင္းငံ့ထားပါမည္။ 

 

ေက်ာင္းက ေျဖရ င္းေရး အစည္းအေဝးကို သငတ္က္ေရာကေ္စရန ္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထတု္မႈမ်ားကိ ု ျပဳလုပ္ျပီးေသာ္လညး္ 

သငက္ အစည္းအေဝးကို မတက္ေရာကလ္ ်င္ အေျဖရ ာသည့္အခ်ိန္ ၃၀ 

ရက ္ ကနုဆ္ံုးေသာအခါ ေက်ာင္းက ၾကားနာစစေ္ဆးေရး အရာရ ိအား 

သင၏္ၾကားနာစစေ္ဆးေပးရန ္ ေတာင္းဆိမုႈကိ ု ပလပလ္ိုကရ္န ္

ေတာင္းဆိ ု ႏုိင္ပါသည။္ ေက်ာင္းသည္ ေျဖရ င္းေရး အစည္းအေဝးသို႔ 

သငတ္က္ေရာက္ေစရန ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆေီလ်ာ္သည့္ အားထတု္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခ ေ့ၾကာင္းကို ေအာကပ္ါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ 

သက္ေသျပႏုိင္ရပါမည္- ေက်ာင္း၏ ၾကိဳးပမ္းအားထတု္မႈကိ ု

ေဖာ္ျပရာတြင ္ ႏ စ္ဦးႏ စ္ဖက ္ အဆင္ေျပသည ္ အခ်ိနႏ္ င့္ ေနရာကိ ု

စီစဥရ္န ္ တယလ္ီဖုန္းေခၚဆိမုႈႏ င့္ ေခၚဆိုမႈ၏ 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  21 

ရလဒမ္ တတ္မ္းက ့သို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ မ တတ္မ္း၊ သငႏ္ င့္ စာေပးစာယ  

ျပဳလုပထ္ားမႈ မိတ ၱဴမ်ားႏ င့္ လကခ္ံရရ ိေသာ မညသ္ည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမဆိ ု

မ တတ္မ္းထားရ ိမႈမ်ား၊ သင၏္အိမသ္ို႔ လာေရာက ္ ေတြ႕ဆံုမႈ 

အေသးစတိ္မ တတ္မ္းမ်ားႏ င့္ ထိုေတြ႕ဆံုမႈ မ်ား၏ ရလဒမ္်ား စသညတ္ို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

 

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  သင္၏ ျပနလ္ည္ၾကားနာ စစ္ေဆးေပးရန ္

ေတာင္းဆိုမႈကိ ု လကခ္ံရရ ိျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း အေျဖရ ာ သည့္ 

အစည္းအေ၀းကိ ု က်င္းပရန ္ ပ်ကက္ြကခ္ လ့ ်င ္ သို႔မဟတု ္

အစည္းအေ၀းတြင ္ ပါ၀ငရ္န ္ ပ်ကက္ြကခ္ ့လ ်င ္ ၾကားနာစစေ္ဆးမႈ ၄၅ 

ရက္အခ်ိနက္ာလကိ ု စတငေ္ပးရန ္ တာ၀န္ရ သိ အား ေတာင္းဆိႏုိုင္ပါ 

သည္။ 
 

ပံုမ န္အားျဖင့္ အေျဖရ ာသည့္ ကာလမ ာ ရက ္ ၃၀ ျဖစ္ပါသည။္ သင္ႏ င့္ 

ေက်ာင္းသည ္ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀းကိ ု မက်င္းပရန ္

စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတ ျပီး ေနာက္ေန႔ တြင ္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက ္ ၄၅ ရကတ္ာ အခ်ိနက္ာလ 

စတင္ျပီျဖစပ္ါသည္။ ျပနလ္ညည္ ိႏိႈင္းျခငး္ကိ ု စတင္ျပီး သို႔မဟုတ ္

အေျဖရ ာသည့္ အစညး္အေ၀းကိ ု ကင်္းပျပီး အေျဖရ ာသည့္ ရက ္ ၃၀ 

ကာလ မကုနဆ္ံုးေသးလ ်င ္ မညသ္ည့္သေဘာတ ညခီ်ကမ္  

မရရ ေိၾကာင္း သငႏ္ င့္ ေက်ာင္းမ  စာျဖင့္ေရးသားထားလ ်င ္

ေနာကတ္စ္ေန႔မ စ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစသ္ည္။ 

အေျဖရ ာသည့္ ရက ္ ၃၀ ကုနဆ္ံုးခ်ိန ္ တြင ္ ျပနလ္ည ္ ည ႏိႈိင္းျခင္းကိ ု

စတင္ရန ္ သငႏ္ င့္ ေက်ာငး္မ  သေဘာတ ညီထားပါက ႏ စ္ဖကစ္လံုး 

သေဘာတ ညီမႈ ရရ သိည္အထ ိ ဆက္လကည္ ႏိိႈင္းရန ္ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားႏုိင္ပါသည။္ သင ္ သို႔မဟတု ္ ေက်ာင္းဘက္မ  ျပနလ္ည ္

ည ိႏႈိင္းသည့္ အစီအစဥ္မ  ႏႈတထ္ြက္ပါက ေနာကတ္စ္ေန႔မ စ၍ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ ရကတ္ာ အခ်နိ္ကာလ စတင္ျပီျဖစ ္ သည။္ 

ေနာကဆ္ံုးတြင္ သငႏ္ င့္ ေက်ာင္းက ၾကားဝင္ျဖနေ္ျဖေရး လုပင္န္းစဥက္ိ ု

သံုးရန္ သေဘာတ လိုကလ္ ်င ္ႏ စ္ဖက္လံုးက သေဘာတ ညီခ်က္ရယ ၿပးီ 

ေျဖရ င္းေရး အစည္းအေဝး ရက္ ၃၀ ကာလ ကနုဆ္ံုးခ်ိန္တြင ္

ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရးကိုု စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတ ႏုိငသ္ည။္ သို႔ေသာ္ 

သင္ သို႔မဟတု္ ေက်ာင္းက ၾကားဝင္ျဖနေ္ျဖေရး လုပ္ငန္းစဥမ္  

ႏုတထ္ြကသ္ြားလ ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးရနအ္တြက္ ၄၅ ရကက္ာသည ္

ေနာကတ္စ္ရကတ္ြင ္စတငသ္ည္။ 

 

တစစ္ံုတစ္ဦးက ျပငဆ္ငထ္ားေသာ လပုထ္ံုးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္ၾကားခ်ကက္ိ ု တင္ျပလ ်င ္ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေဝးအတြက ္

အခ်ိန္သတမ္ တခ္်ကမ္်ားႏ င့္ တိငုတ္န္းခ်ကက္ုိ ေျဖရ င္းရန ္

အခ်ိန္ကာလ (အေျဖရ ာသည့္ ကာလ) သည ္ ထိုျပငဆ္ငထ္ားေသာ 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ တိငုတ္န္းခ်ကက္ိ ု တငသ္ြင္းသည့္အခ်ိန္တြင ္

စတင္သည။္ 

 

အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ ာ သင္၏ 

ေတာင္းဆိုမႈႏ င့္ အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ကိ ု ေက်ာင္းႏ င့္ 

ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ျပီး သင့္ေတာင္းဆိမုႈတြင ္

ပါ၀ငသ္ည္မ်ားကိုေျဖရ င္းရန ္ ေက်ာင္းအား အခြင့္အေရး ေပးျခင္းလည္း 

ျဖစ္သည။္ အစည္းအေ၀းတြင ္ သေဘာတ ညီမႈ ရရ ပိါက သင္ႏ င့္ 

ေက်ာင္း၏ သေဘာတ ညီခ်က္ကိ ု စာျဖင့္ ေရးသားထားျပီး 

လက္မ တ္ေရးထိုးထားရမည ္ ျဖစ္သည။္ ဤသေဘာတ ညခီ်က ္ သည ္

တရား၀ငလ္က္မ တ္ေရးထိုးသည့္ေန႔တြင ္ တစ္ဖက္မ  ပ်ကက္ြကခ္ ့ျခင္း 

မရ ိပါက ဖက္ဒရယ ္ ဥပေဒတရားရံုး သို႔မဟတု ္ ျပည္နယ္ဥပေဒ 

လက္ေအာက္ရ  ိ တရားရံုးမ်ားတြင ္ ၾကားနာစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ 

အျပည့္အ၀ရ ိပါသည္။ 

 

သင၏္ လပုထ္ံုးလုပ္နည္းအရ တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ုလကခ္ံရရ ိျပီး ရက ္၃၀ 

အတြင္း ေက်နပမ္ႈရရ သိည္အထ ိ ေက်ာင္းမ  ေျဖရ င္းမေပးႏုိင္လ ်င ္

ျပကၡဒိန္ရက ္၄၅ ရက္ၾကာ လုပထ္ံုးလပု္နည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ 

စတင္ႏုိင္ပါသည။္ 
 

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈျဖင့္ အေျဖရ ာသည့္ 
ကာလ 
သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈ မ်ားအတြက ္အေျဖရ ာေသာ အစည္းအေ၀းကိ ု

က်င္းပရန ္ေက်ာင္းမ  ၇ ရက္အတြင္း ေခၚယ ရပါမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုငး္ 

တိုငတ္န္းခ်ကက္ို လက္ခံရရ သိည့္ ။ ေက်ာင္းမ  

သင၏္တိငုတ္န္းခ်က္အား ၁၅ရက္အတြင္း ေက်နပမ္ႈရရ ိသည္အထ ိ

ေျဖရ င္းမေပးႏုိင္လ ်င ္ ၾကားနာစစေ္ဆးခြင့္ ရ ပိါသည။္ တိုငတ္န္းခ်ကက္ိ ု

တင္ျပၿပီးသည့္ ေန႔စြ မ စၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္ ၂၀ ရက္အတြင္း 

ေဆာင္ရြကသ္င့္ ပါသည။္ ၾကားနာျခင္းၿပီးသြားသည့္ေနာက ္ေက်ာင္းဖြင့္ 

ရက ္ ၁၀ ရက္အတြင္းတြင ္ ေနာကဆ္ံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား 

ၾကားနာျခင္း အရာရ ကိ ထတု္ျပန္ေပး ရပါမည္။ 
 

ၾကားနာမႈမ်ား 
TEA အေနျဖင့္ မ ်တသည့္ ၾကားနာ စစေ္ဆးမႈကိ ု ျပဳလုပရ္န ္

ၾကားနာမႈဆိငု္ရာ တာ၀န္ရ သိ  အရာရ ိမ်ားျဖင့္ ပ းတြ လပု္ေဆာငပ္ါမည္။  

အဆိုပါတာ၀န္ရ သိ သည ္ TEA ၏ အမႈထမ္း သို႔မဟုတ ္ ပညာေရးႏ င့္ 

ပတသ္က္ေနေသာ ကိယု္စားလ ယ ္ သို႔မဟတု ္ သင့္ကေလးအား 

ေစာင့္ေရ ာက္ေနသ  သို႔မဟတု ္ ၾကားနာစစေ္ဆးမႈတြင ္

သက္ေရာကႏုိ္င္ေသာ မညသ္ည့္ ကိယု္ေရးကိယုတ္ာ စိတ၀္ငစ္ားမႈ 

ရညရ္ြယခ္်ကမ္  ် မရ ိေသာသ  ျဖစ္ရပါမည္။ တာဝန္ရ သိ သည-္ (၁) 

အသိပညာၾကြယ္ဝၿပီး IDEA ၏ စည္းကမ္းသတ္မ တ္ခ်က္မ်ား၊ IDEA န င့္ 

သက္ဆိငု္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏ င့္ ျပည္နယ ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏ င့္ 

ဖက္ဒရယႏ္ င့္ ျပည္နယတ္ရားရံုးမ်ားမ  IDEA ၏ တရားဝင ္

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်ကမ္်ားကုိ နားလညရ္မည္၊ (၂) ၾကားနာမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္ႏ င့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံျပဳထုိကသ္ည့္ တရားဝင ္

က်င့္သံုးမႈမ်ားႏ င့္အည ီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခမ် တ္၍ ေရးသားရန ္

အသိပညာႏ င့္ စြမ္းေဆာင္ရည ္ရ ရိပါမည။္ 

 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  22 

တာ၀န္ရ သိ  တစဥ္ီးခ်င္းစီ၏ အရညအ္ခ်င္းအဆင့္မ်ား ပါ၀ငေ္သာ 

စာရင္းအား TEA မ  ထိန္းသမိ္းထားပါသည္။ အဆိုပါစာရင္းအား TEA 

၀ကဘ္ဆ္ိုဒ္ရ  ိ အေထြေထြ အတိငု္ပငခ္ံရံုး၊ အထ းပညာေရး 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈ (လင့္ခ-္ bit.ly/2XCdKFw) တြင ္

ရရ ိႏုိင္ပါသည။္ TEA ရံုး၏ တရား၀င္၀နေ္ဆာင္မႈလပု္ငနမ္ လည္း  

စာရင္းကိ ု ေတာင္းယ  ႏုိင္ပါသည။္ ဆကသ္ြယလ္ိပ္စာအား 

ဤစာရြကစ္ာတမ္းအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည။္  
 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္မ ီ
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအတိငု္း ၾကားနာစစေ္ဆးမႈ စတင္ျပီး ငါးရက္အတြင္း 
သငႏ္ င့္ ေက်ာင္းသည ္ စစေ္ဆးမႈအတြငး္ တင္ျပမည့္ သက္ေသမ်ားကိ ု
တစဥ္ီးႏ င့္ တစ္ဦး ျပသရပါမည။္ ၄င္းအခ်နိ္တြင္ ျပသထားျခင္း မရ ေိသာ 
သက္ေသမ်ားကိ ု တစဖ္ကမ္  ျငင္းဆိခုြင့္ရ ိပါသည။္ အလားတ ပင ္

ၾကားနာမႈမတိုငမ္ီ အနည္းဆံုး ငါးရက္အလိတုြင ္သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းသည ္

ထိုေန႔အထ ိ ျပီးထားေသာ အက ျဖတ္ခ်က္အားလံုးႏ င့္ 
ထိုအက ျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင ္သုိ႔မဟုတ ္သင့္ေက်ာင္းက 

ၾကားနာမႈတြင္ သံုးရန ္ ရည္ရြယထ္ားေသာ အၾကံျပဳခ်ကမ္်ားကုိ 
တစဖ္ကႏ္ င့္တစ္ဖက္ ထတု္ေဖာ္ေျပာရမည္။ ဤလိုအပခ္်ကက္ိ ု
မလိကု္နာေသာ မညသ္ ႔ကုိမဆိ ု ၾကားနာမႈတြင ္ သက္ဆိငု္ရာ 
အက ျဖတ္ခ်က ္ သုိ႔မဟုတ ္ အၾကံျပဳခ်ကက္ုိ တင္ျပရန ္ တားျမစ္ႏုိင္ၿပီး 
တစဘ္ကလ္ ၏ သေဘာတ ညီခ်က ္မလိအုပ္ပါ။ 
 

ၾကားနာစစေ္ဆးေနစဥအ္တြငး္ 
သငသ္ည ္ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈတြင ္ တက္ေရာက္ရန ္
အခြင့္အေရး ရ သိည။္ ထို႔ျပင ္ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာသို႔ 
တက္ေရာကသ္ည့္ မည္သည့္ဘက္မ မဆိ ု (စည္းကမ္းပိုင္းဆိုငရ္ာ 
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားန င့္ သကဆ္ိုငေ္သာ ၾကားနာမႈ အပါအဝင)္ 
ေအာကပ္ါ အခြင့္အေရးမ်ား ရ သိည-္ 

▪ ေရ ႕ေနႏ င့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ားႏ င့္ ့
ပတသ္က္၍ အထ း အသိပညာ သို႔မဟုတ ္
ေလက့်င့္မႈရ ိေသာ ပုဂၢိဳလတ္ို႔ႏ င့္အတ  တက္ေရာက္ခြင့္ႏ င့္ 
၎တို႔က ့ အၾကေံပးခြင့္ရ ိပါသည။္ 

▪ မိမကိုိယ္ကုိယ ္ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည ္သုိ႔မဟတု ္
တကၠဆက္ျပညန္ယတ္ြင ္လိုင္စင္ရထားေသာ ေရ ႕ေနက 
ကိယု္စားျပဳေပးႏုိင္သည ္သုိ႔မဟတု ္
တကၠဆက္ျပညန္ယတ္ြင ္လိုင္စင္ရထားေသာ ေရ ႔ေန 
မဟတု္ေသာ္လည္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ 
ျပႆနာမ်ားႏ င့ ္ပတသ္က္၍ အထ း အသပိညာ သုိ႔မဟတု ္
ေလက့်င့္မႈ ရ သိည့္အျပင္ 19 TAC §89.1175 (လင့္ခ္- 
bit.ly/2XFtKq9) တြင ္သတ္မ တထ္ားသည့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မီသည့္ ပုဂၢိဳလ္က 
ကိယု္စားျပဳေပးႏုိင္သည။္ 

▪ သက္ေသ တင္ျပခြင့္၊ အျပန္အလ န ္ရငဆ္ိငု္ခြင့္၊ 
အျပန္အလ န္စစ္ေမးခြင့္၊ အသသိကေ္သ 
တက္ေရာကမ္ႈအား စစ္ေမးခြင့္ ရ သိည္။ 

▪ ၾကားနာမႈ မတိုငမ္ ီအနည္းဆံုး ႐ံုးဖြင့္ရက ္ငါးရက ္ၾကိဳတင္ၿပီး 
တစဘ္ကလ္ အား ထတု္ေဖာ္မေျပာထားေသာ 
မညသ္ည့္သကေ္သကုိမဆိ ုၾကားနာမႈတြင ္ျပသႏုိင္သည္၊ 

▪  ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကိ ုလက္ျဖင့္ သို႔မဟတု ္စက္ျဖင့္ 

လံုးေစ့ပတ္ေစ ့မ တတ္မ္းတင္ထားမႈကိ ုရရ ိပိုငခ္ြင့္ရ ိျပီး  
▪ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတခ္်က ္မ်ားအား စက္ျဖင့္ 

သို႔မဟတု ္လက္ျဖင့္ မ တတ္မ္းတငထ္ားမႈကိ ု
သငရ္ယ လိကု ရရ ိပိငု္ခြင့္ ရ ပိါသည။္ 

 

ၾကားနာမႈမ်ားတြင ္မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
သင့္အား ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ေပးရမည-္ 

▪ သင့္ကေလးကုိ ၾကားနာမႈတြင ္ရ ိေနေစမည္၊ 
▪ ၾကားနာမႈကုိ အမ်ားျပည္သ  နားေထာင္ခြင့္ ျပဳရမည၊္ ထို႔ျပင္ 
▪ ၾကားနာမႈ၊ အေၾကာငး္အခ်က္မ်ား ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိမႈႏ င့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ မ တတ္မ္းကုိ ေငြေၾကးကုနက္်မႈ မရ ဘိ  
သင့္အားေပးရမည။္ 

 

ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီးေနာက ္
တာဝန္ရ သိ က ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ ခ်ေပးပါမည။္ တာ၀နရ္ သိ ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည ္ သင့္ကေလး အမ နတ္ကယ ္ FAPE စနစ္ရရ ိျခင္း 
မရရ ိျခင္း အေပၚမ တည္၍ အေထာက္အထားခိငုလ္ံုစြာ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ 
သငသ္ည ္ လုပင္န္းစဥ ္ မ ားယြင္းမႈကိ ု ေစာဒက တက္ခ ့မညဆ္ိပုါက 
သင၏္ကေလးသည ္ FAPE စနစ္ျဖင့္ ေထာကပ္ံ့မႈ မရရ ေိၾကာင္း၊ 
သင့္ကေလး၏ FAPE စနစ ္ ေထာက္ပံခ့ြင့္ အခြင့္အေရးကိ ု
အဟန္႕အတား ျပဳခံရေၾကာင္း၊ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆိငု္ရာ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ား မ ာ လံုေလာက္မႈ မရ ိေၾကာင္း သို႔မဟုတ ္
သင့္ကေလးအား FAPE စနစ ္ ေထာက္ပံရ့န ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ 
ပါ၀င္ႏုိငသ္ည့္ အခြင့္အေရးအား ဆကတ္ိကု ္ ေႏ ာင့္ယ က္ခရံေၾကာင္း 
တာ၀န္ရ သိ မ  သရိ သိြားႏုိင္ပါသည။္ တာဝန္ရ သိ က IDEA အပိငု္း (ခ) 
(34 CFR §§500 မ  300.536 အထ)ိ ေအာက္ရ  ိ ဖက္ဒရယ ္
နည္းဥပေဒမ်ား၏ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငုရ္ာ ကာကြယ္မႈမ်ား အပိုင္းရ  ိ
လိုအပခ္်ကမ္်ားကုိ လိကုန္ာရန ္ ေက်ာင္းအား အမိန္႔ခ်ျခင္းမ  
ကာကြယ္ရန ္ အထကပ္ါ စည္းကမ္းခ်ကမ္်ားမ  မညသ္ည့္ 
စည္းကမး္ခ်ကက္ိမု  ်အဓိပၸာယေ္ကာကယ္ ၍ မရပါ။ 
 
ေနာကဆ္ံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတခ္်ကသ္ည ္အေျဖရ ာသည့္ ရက ္၃၀ ကာလ 
ကုနဆ္ံုးျပီး ၄၅ ရကတ္ာကာလ အတြင္း သို႔မဟတု ္ မ နက္န္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ ခ်ရမည့္အခ်ိန္၌ ႏ စ္ဦးႏ စဖ္ကစ္လံုးသို႔ ေမးလပ္ို႔ထားျပီး 
ေရာက္ရ ိျပီး ျဖစ္ေနရပါမည္။ ေနာကဆ္ံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်ကသ္ည ္
စတင္ၾကားနာျပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္ ၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ ေရာက္ရ ေိနရပါမည္။ တစ္ဖက္ဖက္မ  သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ မလာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိလုာလ ်င ္
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလကိ ု ထပတ္ိုးေပး 
ႏုိင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရ သိ မ  အာမခံႏုိင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈကိ ု လာေရာက္ႏုိင္သ အတြက ္ တာ၀နရ္ ိသ မ  
အခ်ိန္ထပတ္ိုးမေပးႏုိင္ပါ။ တစ္ဖက္ဖကမ္  (သင ္သုိ႔မဟတု ္ေက်ာင္းမ ) 
ျပည္နယ ္ သို႔မဟတု ္ ဖက္ဒရယတ္ရားရံုးသို႔ ဆကလ္က ္
အယ ခမံ၀င္လ ်င ္ (စည္းကမ္းပိုင္းဆိုငရ္ာ လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားႏ င့္ 
သက္ဆိငု္ေသာ ၾကားနာမႈကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္အပါအဝင)္ တာ၀န္ရ သိ ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည ္ ေအာကတ္ြင ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေနာကဆ္ံုးအတည္ျဖစသ္ည။္  
 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  23 

တာ၀န္ရ သိ မ  ခ်မ တ္ထားေသာ ဆံုးျဖတခ္်ကက္ိ ုသတမ္ တ္ထားေသာ 
အခ်ိန္အတြင္း ျပီးေျမာက္ေအာင ္ ေက်ာင္းက 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည ္ ျဖစ္ပါသည။္ သို႔မဟတု ္
အခ်ိန္သတမ္ တထ္ားျခင္း မရ ိပါက ေက်ာင္းမ  အယ ခ၀ံင္ေသာ္လည္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ ထြကလ္ာျပီး၊ အယ ခကံိစၥေျဖရ င္းမျပီးေသးသျဖင့္ 
ယခင္ကနုက္်ခ သ့ည ္မ်ား အတြက ္ကနုက္်စရတိ ္ျပန္ေပးေသာ ကိစၥကိ ု
ဆိုင္းငံ့ထားသညမ္ လြ ၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္ ၁၀ရက္အတြင္း 
အေကာင္အထည ္ေဖာ္ရမည ္ ျဖစသ္ည။္ IDEA အပိုင္း (ခ) (34 C.F.R. 
§§300.500 မ  300.536 အထ)ိ ေအာက္ရ  ိဖက္ဒရယ ္နည္းဥပေဒမ်ား၏ 
လပုထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ကာကြယမ္ႈမ်ား အပိုင္းရ  ိမညသ္ည့္အရာကမ  ်
တငထ္ားၿပီးေသာ လပု္ထံုးလပု္နည္းဆိုငရ္ာ ၾကားနာမႈမ  မဟတု္ေသာ 
ျပႆနာတစ္ခကုုိ သီးျခား လုပထ္ံုးလပု္နည္းဆိငု္ရာ တိုငတ္န္းခ်က ္
တငသ္ြင္းျခင္းမ  သင့္အား တားဆီးခြင့္ရ ိသညဟ္ ု
အဓိပၸာယ္ေကာကယ္ ၍ မရပါ။ 
 

 အႀကံေပးအဖြ ႕ႏ င့္ အမ်ားျပည္သ ထ ံ
အသိေပးေသာ ရ ာေဖြေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရ ိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်ကထ္ မ  မညသ္ မညဝ္ါ 

ေဖာ္ထတု္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ဖ်က္ၿပီးေနာက္ TEA သည ္

ျပည္နယ္ အၾကံေပးထ ံ ဆံုးျဖတ္ခ်ကက္ို ပံပ့ိုးေပးရမည ္ (၎တြင ္

အရာရ ိႏ င့္ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ခိ်ကမ္်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝငသ္ည)္။ 

တကၠဆက္ျပညန္ယတ္ြင္ ျပည္နယ္ အၾကံေပးအဖြ ႔ကို စဥဆ္က္မျပတ ္

အၾကံေပး ေကာ္မတဟီု ေခၚသည။္ TEA သည္ ထိုဆံုးျဖတခ္်ကက္ိ ု

အမ်ားျပညသ္  သိရ ေိအာငလ္ည္း ျပဳလုပရ္မည။္ ၾကားနာေရး အရာရ ိ၏ ဆံုးျဖတခ္်ကမ္  ကိယု္ေရးကုိယတ္ာ ခြ ျခားသိရ ႏုိိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖ်က္ၿပီးေနာက ္TEA သည ္(တာဝနရ္ ိသ ၏ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ခိ်ကမ္်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ) ဆံုးျဖတ္ခ်ကက္ုိ ျပည္နယ ္အႀကံေပးအဖြ ႕သုိ႔ ေပးရမည။္ တကၠဆကတ္ြင ္ျပညန္ယ ္အႀကေံပးအဖြ ႕ကုိ ဆကလ္က ္အႀကံေပး ေကာ္မတဟီ ုေခၚဆိသုည။္ TEA သည ္ထိဆုံုးျဖတ္ခ်ကက္ုိ အမ်ားျပညသ္  သိရ ႏုိိင္ရနလ္ည္း ျပဳလုပေ္ပးရမည္။ 
  

အမ်ားျပည္သ ဆုိင္ရာ လႈပရ္ ားမႈ 
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ၾကားနာမႈ (စည္းကမး္ပိုင္းဆိငု္ရာ 
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားႏ င့္ သက္ဆိငု္ေသာ ၾကားနာမႈ အပါအဝင)္ ၏ 
ရ ာေဖြေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားန င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ကက္ုိ သေဘာမတ သ  
မညသ္ည့္ဘကမ္ဆိ ု (သင ္သုိ႔မဟုတ ္ေက်ာင္း) သည ္တာဝန္ရ သိ ၏ 
ရ ာေဖြေတႊ႔ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတခ္်ကက္ိ ု ထိုၾကားနာမႈ၏ 
အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာ ကိစၥရပႏ္ င့္ ပတသ္က၍္ တရားမေၾကာင္းအရ 
အေရးယ မႈ ျပဳလပု္ျခင္းအားျဖင့ ္ အယ ခံဝင္ပိုငခ္ြင့္ရ ိသည။္ 
ထိုအေရးယ မႈကုိ ဤအမႈအမ်ိဳးအစားအား ၾကားနာခြင့္ရ ိေသာ 
ျပည္နယတ္ရား႐ံုးသုိ႔ (သုိ႔) အေမရကိန ္ ျပညေ္ထာင္စ၏ု 
ခ႐ိုငတ္ရား႐ံုးသုိ႔ တက္ခြင့္ရ ိၿပီး အျငင္းပြားမႈ အတိငု္းအဆကုိ 
ထည့္တြကရ္န ္ မလိသုည့္အျပင ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး ရက ္ ၉၀ 
အတြင္းတြင္ တာ၀နရ္ ိသ ၏ ေတြ႕ရ ိခ်ကမ္်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိ ု
ျပည္နယ ္ သို႔မဟုတ ္ ဖက္ဒရယ ္ ဥပေဒ တရားရံုးသို႔ အယ ခံ၀င္ခြင့္ 
ရ ိပါသည။္ အယ ခ၀ံင္ျခင္း၏ တစ္စတိ္တစ္ပိငု္း အေနျဖင့္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္၏ မ တတ္မ္းမ်ား၊ ႏ စ္ဦးႏ စ္ဖကလ္ံုး၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ အရထပေ္ဆာင္းသကေ္သမ်ား၊ သက္ေသမ်ားကိ ု
အေျခခထံားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်ကက္ိ ုတရားရံုးမ  လက္ခံရရ  ိထား ရပါမည္။ 
 
IDEA ရ  ိ မညသ္ည့္အရာကမ  ် U.S. ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၀ 
မသန္စြမ္း အေမရကိနမ္်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၃ ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားေရး 

အက္ဥပေဒ ေခါင္းစဥ္ ၅ (အပိုင္း ၅၀၄) သုိ႔မဟတု ္
မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယေ္ပးသည့္ 
အျခားမညသ္ည့္ ဖက္ဒရယ ္ဥပေဒမ်ားမဆိ ုေအာကတ္ြင ္ရရ ိႏုိင္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ လပုထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ားႏ င့္ ကထုံုးမ်ားကုိ မကန္႔သတ္ပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာကတ္ြငလ္ည္း ရရ ိႏုိင္ေသာ 
သက္ညႇာမႈကုိ ရ ာေဖြ၍ ဤဥပေဒမ်ားေအာကတ္ြင ္တရားမေၾကာင္းအရ 
အေရးယ မႈ မျပဳလုပမ္ ီ IDEA ေအာက္န င့္ အထကတ္ြင ္ေပးထားေသာ 
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈ လပု္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အကယ္၍ 
ထိုအေရးယ မႈအား IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာကတ္ြင ္ တငသ္ြင္းလ ်င ္
လိုအပမ္ည့္ အတိငု္းအတာအထ ိအသံုးခ်ရမည။္ ဆိလုိုသညမ္ ာ IDEA 
ေအာကတ္ြင ္ ရရ ိႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏ င့္ ထပသ္ည့္ 
အျခားဥပေဒမ်ားေအာကတ္ြင ္ သင့္အတြက ္ ကုစားျခင္းမ်ား 
ရရ ိႏုိင္ေသာ္လည္း ေယဘယု်အားျဖင့္ ထိအုျခားဥပေဒမ်ားေအာကတ္ြင ္
သက္ညႇာမႈ ရယ ရန ္ သငသ္ည ္ တရား႐ံုးတြင ္ အေရးယ မႈ မျပဳလပု္မ ီ
ဦးစြာ IDEA ေအာကတ္ြင ္ ရရ ႏုိိင္ေသာ စမီံအုပခ္်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ကုစားမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳရမည ္ (ဆိလုိသုည္မ ာ လပု္ထံုးလပု္နည္းအရ 
တိုင္ၾကားခ်က္၊ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေဝး အပါအဝင္ အေျဖရ ာသည့္ 
လုပင္န္းစဥ္၊ မ ်တေသာ လပုထ္ံုးလုပန္ညး္အရ ၾကားနာမႈ 
လုပင္န္းစဥ္မ်ား)။ 
 

ေရ ႕ေနခ 
IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာကတ္ြင ္ေဆာင္ရြက္ေသာ မညသ္ည့္ အေရးယ မႈ 
သုိ႔မဟတု ္ ၾကားနာမႈတြင္မဆိ ု သင ္ အသာရလ ်င ္ (ႏုိငလ္ ်င)္ 
တရား႐ံုးသည ္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ ႕ေနခကိ ု
ကုနက္်စရိတ ္တစ္စတိတ္စပ္ိုင္းအေနႏ င့္ သင့္အား ေပးႏုိင္သည္။ 
 
IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာကတ္ြင ္ေဆာင္ရြက္ေသာ မညသ္ည့္ အေရးယ မႈ 
သုိ႔မဟတု ္ ၾကားနာမႈတြင္မဆိ ု သင့္ေရ ႕ေနသည ္ ေအာကပ္ါတို႔ကိ ု
က်ၱဴးလြနလ္ ်င ္တရား႐ံုးသည ္၎၏ ဆံုးျဖတခ္်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေရ ႕ေနခကုိ အႏုိင္ရေသာ ေက်ာင္း သုိ႔မဟတု ္ ျပည္နယ ္ ပညာေရး 
ေအဂ်င္စီအား ကုနက္်စရိတ၏္ တစစ္တိတ္စ္ပိငု္းအေနႏ င့္ ေပးရန ္
သင့္ေရ ႕ေနအား အမိန္႔ခ်ႏုိင္သည-္ (က) လပု္ၾကထံားေသာ၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆေီလ်ာ္မႈ မရ ိေသာ သုိ႔မဟတု ္ အေျခအျမစ ္ မရ ိေသာ 
အမႈဟ ု တရား႐ံုးမ  ဆံုးျဖတ္ေသာ တိငုတ္န္းခ်က ္ သုိ႔မဟတု ္
တရား႐ံုးအမႈကုိ တင္သြင္းခ သ့ည ္ သုိ႔မဟတု ္ (ခ) တရားစြ မႈသည ္
လုပ္ၾကထံားေၾကာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆေီလ်ာ္မႈ မရ ေိၾကာငး္ သုိ႔မဟတု ္
အေျခအျမစ ္ မရ ေိၾကာင္း ရ င္းလင္းစြာ သရိ ိၿပီးေနာက ္ ဆကလ္က ္
တရားစြ ခ သ့ည္ သုိ႔မဟတု ္ 
 
IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာကတ္ြင ္ေဆာင္ရြက္ေသာ မညသ္ည့္ အေရးယ မႈ 
သုိ႔မဟတု ္ ၾကားနာမႈတြင္မဆိ ုသငသ္ည ္အသားယ ရန္၊ မလိအုပ္ေသာ 
ေန ာင့္ေႏ းမႈ ျဖစ္ေပၚရန ္သုိ႔မဟုတ ္အေရးယ မႈ သုိ႔မဟတု ္လုပင္န္းစဥ ္
(ၾကားနာမႈ) ၏ ကုနက္်စရိတက္္ုိ မလိုအပဘ္  တိုးျမင့္ေစရနက္ သ့ုိ႔ 
မမ နက္နေ္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈကုိ 
ေတာင္းဆိုလ င်္ သို႔မဟတု ္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္ တရား႐ံုးတြင ္
အမႈတငသ္ြင္းလ ်င ္ တရား႐ံုးသည ္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ ႕ေနခကုိ အႏုိင္ရေသာ ေက်ာင္း သုိ႔မဟတု္ ျပညန္ယ ္
ပညာေရး ေအဂ်င္စီအား ကနုက္်စရိတ၏္ တစစ္ိတတ္စ္ပိုင္းအေနႏ င့္ 
ေပးရန ္သင ္သုိ႔မဟတု ္သင့္ေရ ႕ေနအား အမိန္႔ခ်ႏုိငသ္ည။္ 
 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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တရား႐ံုးသည ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ ႕ေနခကိ ု ေအာကပ္ါအတိငု္း 
ေပးသည-္ 

▪ ေရ ႕ေနခကုိ အေရးယ မႈ သုိ႔မဟတု ္ၾကားနာမႈ ျဖစ္ပြားရာႏ င့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမြနရ္ာ 
အသိုင္းအဝိုင္းတြင ္ေတြ႔ရေသာ ႏႈန္းမ်ားေပၚတြင ္
အေျခခံရမည္။ ေပးမည့္ စရတိ ္တြက္ရာတြင ္အပိဆု ု
သုိ႔မဟတု ္ဆတိုးကုိ အသံုးမျပဳပါ။ 

▪ ေအာကပ္ါ အေျခအေနမ်ားတြင ္သင့္ထ ံေက်ေအးေၾကာင္း 
စာျဖင့ ္ကမ္းလ မ္းခ်က ္ေပးၿပီးေနာက ္ေဆာင္ရြက္ခ ့ေသာ 
လုပင္န္းစဥ္မ်ားအတြက ္IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာကတ္ြင ္
မညသ္ည့္ အေရးယ မႈ သုိ႔မဟတု ္ၾကားနာမႈကုိမဆိ ု
ကုနက္်စရိတ ္ျပန္ေပးမည ္မဟတုပ္ါ- 

o ကမ္းလ မး္မႈကုိ တရားမမႈ လုပင္န္းစဥဆ္ိုငရ္ာ 
ဖက္ဒရယ ္ဥပေဒ၏ စည္းကမ္းခ်က ္၆၈ တြင ္
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ျပလုုပ္ခ သ့ည ္
သုိ႔မဟတု ္လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာမႈ 
ျဖစ္ပါက ၾကားနာမႈ မစတငမ္ ီျပကၡဒိန္ရက ္၁၀ 
ရကထ္က္ေက်ာ္၍ မညသ္ည့္အခ်ိန္တြင္မဆိ ု
ျပဳလုပ္ခ သ့ည္၊ 

o ကမ္းလ မး္မႈကုိ ျပကၡဒိန္ရက ္၁၀ ရက္အတြင္း 
လက္မခခံ ့ပါ၊ ထို႔ျပင ္

o တရား႐ံုး သုိ႔မဟတု ္အုပခ္်ဳပ္ေရးဆိငု္ရာ 
ၾကားနာမႈ တာဝနရ္ သိ က ေနာကဆ္ံုးတြင ္သင ္
ရယ ခ ့ေသာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည ္
ေက်ေအးရန ္ကမ္းလ မ္းခ်ကထ္က ္ပို၍ 
န စလ္ိုဖြယ္မရ ိပါ။ 

ဤကန္႔သတခ္်ကမ္်ား ရ သိည့္တိုင္ေအာင ္သင္အႏုိင္ရၿပီး ေက်ေအးရန ္
ကမ္းလ မး္ခ်ကက္ုိ ျငင္းပယ္ရာတြင ္ မ်ားစြာ တရားမ ်တမႈရ လိ ်င ္
ေရ ႕ေနခႏ င့္ ဆကစ္ပ္ေသာ ကနုက္်စရတိမ္်ားကုိ သင့္အား 
ေပးႏုိင္သည။္ 
 
ARD ေကာ္မတ ီ အစည္းအေ၀းႏ င့္ ဆကစ္ပ္၍ စမီံခန္႔ခြ မႈ လပု္ငန္းစဥ ္
သို႔မဟတု ္ တရားစြ ဆိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အစည္းအေဝး 
မဟတုလ္ ်င ္ ၎အတြက ္ ကုနက္်စရတိ္မ်ားကုိ ေပးမည္ မဟတုပ္ါ။ 
အထက္ပါအတိုင္း အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေဝးကုိ စီမခံန္႔ခြ မႈဆိုငရ္ာ 
ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟတု ္ တရားစြ မႈေၾကာင့္ ျဖစသ္ည့္ အစည္းအေဝးဟ ု
မယ ဆသည့္အျပင္ ဤေရ ႕ေနခ ေပးရန ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
စီမံခန္႔ခြ မႈဆိငု္ရာ ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟတု ္တရားစြ ဆိုမႈအျဖစ ္မယ ဆပါ။ 
 
တရား႐ံုးသည ္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ရ ာေဖြေတြ႕ရ လိ ်င ္ IDEA အပိုင္း (ခ) 
ေအာကတ္ြင ္ ေပးမည့္ ေရ ႕ေနခ ပမာဏကုိ သင့္ေလ်ာ္သလိ ု
ေလ ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္- 

▪ သင ္သုိ႔မဟတု ္သင့္ေရ ႕ေနသည ္တရားစြ ဆိုမႈ သုိ႔မဟတု ္
ၾကားနာမႈအတြင္း အျငင္းပြားမႈ၏ ေနာကဆ္ံုး ေျဖရ င္းခ်ကက္ုိ 
အေၾကာင္းခိုငလ္ံုမႈ မရ ဘိ  ေႏ ာင့္ေန းၾကန္႔ၾကာေစခ သ့ည္၊ 

▪ ေပးရမည့္ ေရ ႕ေနခသည ္တနည္းအားျဖင့္ အလားတ  
လုပင္န္းစဥ္မ်ားအတြက ္အလားတ  ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
ဂုဏ္သတင္းႏ င့္ အေတြ႔အၾကံ  ဳရ ိေသာ ေရ ႕ေနမ်ားက 
ဤအသိငု္းအဝိငု္းတြင ္ေတာင္းသည့္ နာရအီလိကု ္
ႏႈန္းထက ္က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရ စိြာ ပုိေနသည၊္  

▪ လုပေ္ဆာင္ခ်က္၏ သေဘာသဘာဝႏ င့္ တရားစြ ဆိုမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳေသာ အခ်နိ္ႏ င့္ ဥပေဒေရးရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံျဖစေ္နသည ္သို႔မဟတု ္
▪ သင့္အား ကုိယစ္ားျပဳေသာ ေရ ႕ေနသည ္

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ားဆိုင္ရာ အပိငု္းတြင ္အထက္ပါ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လပု္ထံုးလပု္နည္းဆိုငရ္ာ 
တိုငတ္န္းခ်ကတ္ြင ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္ကိ ု
ေက်ာင္းထ ံမေပးခ ့ပါ။ 

 
သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္း သုိ႔မဟတု ္ ျပည္နယက္ တရားစြ ဆိမုႈ သုိ႔မဟတု ္
ၾကားနာမႈ၏ ေနာကဆ္ံုးရလဒက္ုိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရ ဘိ  
ေႏ ာင့္ေန းေစခ ေ့ၾကာင္း သို႔မဟုတ ္ IDEA အပိုင္း (ခ) ၏ 
လုပထ္ံုးလုပန္ည္းဆိငု္ရာ ကာကြယ္မႈ နည္းဥပေဒမ်ားေအာကတ္ြင ္
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရ ိေၾကာင္း တရား႐ံုးက ရ ာေဖြေတြ႕ရ ခိ ့လ င် ္ ၎သည ္
ကုနက္်စရိတမ္်ားကုိ မေလ ်ာဘ့ ေနႏုိင္သည္။ 

 
အထ းပညာေရး လပုထ္ံုးလပုန္ညး္ဆိငုရ္ာ ၾကားနာမႈ အစအီစဥႏ္ င့္ 
ဆကစ္ပေ္သာ ျပညန္ယ ္ဥပေဒသည ္19 TAC §89.1151 (လင့္ခ္- 

bit.ly/3nQcmtG) တြင ္စတငသ္ည။္ 
 
 



 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  25 

 
 
 
 
 
 
 
 

ဤစာမ်ကႏ္ ာကိ ုတမငရ္ညရ္ြယ၍္ ကြကလ္ပခ္်နထ္ားျခငး္ ျဖစပ္ါသည။္ 



   
 

နည္းလမး္တက ်ျပဳစေုစာင့္ေရ ာကရ္ာတြင္ သိမ တ္ဖြယရ္ာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယစ္ားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ  စာမ်ကႏ္  /  26 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 

 ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလကမ္်ားႏ င့္ ပတသ္က၍္ ေမးခြန္းမ်ားရ ပိါက သို႔မဟတု ္ တစ္စံုတစေ္ယာက္မ  သင့္ကို ၎အခ်က္အလက္မ်ားႏ င့္ ပတသ္က္၍ ရ င္းျပေစလိပုါက 

ေက်းဇ းျပဳ၍ ဆက္သြယပ္ါ။ 
 

ေဒသတြင္း ဆကသ္ြယ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက ္

 

အထ းပညာေရး သင္ၾကားမႈအတြက ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါက 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) ရ  ိ အထ းပညာေရး အခ်က္အလက္စငတ္ာ သို႔ 

ဖုန္းေခၚဆိႏုိုင္ပါသည။္ ဖနု္းနပံတတ္စ္ခတုည္းျဖင့္ ေခၚဆိုျပီး မက္ေဆခ့်္ ေပးပို႔ ထားပါက တစ္စံုတစေ္ယာကမ္  သင့္ထသံုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပန္လညေ္ခၚဆိုပါမည။္ 

နားမၾကားသ မ်ားႏ င့္ အၾကားအာရံု အခကအ္ခ ရ သိ မ်ားသည္တစဆ္င့္လႊ  တကဆၠက္ 7-1-1 ကုိ အသံုးျပဳ၍ SPEDTEX နံပါတ္ကုိ ေခၚဆိုႏုိင္သည။္ 

ဆို္င္းငံ့ထားေသာ အထ းပညာေရး တိုငတ္န္းခ်က္အေၾကာင္း ေမးျမန္းလိသုည္မ်ား ရ ိပါက ေက်းဇ းျပဳ၍ 512-463-9414 ထ ံဆက္သြယပ္ါ။ ဆိငု္းငံထ့ားေသာ ျပနလ္ညည္ႇိႏိႈင္းမႈ 

သို႔မဟတု္ လုပထ္ံုးလပု္နည္းအရ ၾကားနာမႈအေၾကာင္း ေမးျမန္းလိသုည္မ်ား ရ ပိါက ခန္႔အပ္ထားေသာ သတင္းျပန္ၾကားသ  သို႔မဟတု္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ သိ  အသီးသီးထ ံ

ဆက္သြယႏုိ္င္ပါသည္။ 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းေရး ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
 

အေထာက္အက ျပ  ဳIEP ေတာင္းခလံ ်င္ 
ေတာင္းဆိုမႈ ပို႔ရန-္ 
 
ျပည္နယ္ IEP အေထာက္အက ျပ ဳ
ပေရာဂ်က ္

တကၠဆက ္ပညာေရး ေအဂ်င္စ ီ
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟတု ္

ဖကစ္္- 512-463-9560 
သုိ႔မဟတု ္
specialeducation@tea.texas.gov 

အထ းပညာေရး တိုငတ္န္းခ်က ္တငလ္ ်င ္

တိုငတ္န္းခ်က ္ပို႔ရန္- 
 
အထ းပညာေရး တုိင္တန္းခ်က ္ယ နစ ္

တကၠဆက ္ပညာေရး ေအဂ်င္စ ီ
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟတု ္

ဖကစ္္- 512-463-9560 
သုိ႔မဟတု ္
specialeducation@tea.texas.gov 

ျပန္လညည္ႇိႏႈိင္းခ်က္ ေတာင္းဆိလု ်င ္
ေတာင္းဆိုမႈ ပို႔ရန-္ 
 
ျပန္လညည္ႇိႏိႈင္းခ်က္ဆိငု္ရာ 
ညႇိႏိႈင္းေရးမ ၱဴး 
တကၠဆက ္ပညာေရး ေအဂ်င္စ ီ
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟတု ္

ဖကစ္္- 512-463-6027 
သုိ႔မဟတု ္
SE-Legal@tea.texas.gov 

လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ 

တိုငတ္န္းခ်ကတ္င္လ င်္ တိငု္တန္းခ်က္ 
ပို႔ရန-္ 
 
အထ းပညာေရး လုပထ္ံုးလုပန္ည္းအရ 

ၾကားနာမႈမ်ား 
တကၠဆက ္ပညာေရး ေအဂ်င္စ ီ
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟတု ္

ဖကစ္္- 512-463-6027 
သုိ႔မဟတု ္
SE-Legal@tea.texas.gov 

 
TEA ၏ အထ းပညာေရး ဌာန ဝကဘ္ဆ္ိုဒသ္ို႔ လာေရာက္ေလလ့ာပါ 

 
https://tea.texas.gov/TexasSped 

ေက်ာင္း ပညာေရးဆိုငရ္ာ၀န္ေဆာငမ္ႈစင္တာ အျခား သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

အမည ္ အမည ္ အမည ္

တယ္လဖီုန္းနံပါတ ္ တယ္လဖီုန္းနံပါတ ္ တယ္လဖီုန္းနံပါတ ္

အီးေမးလ ္ အီးေမးလ ္ အီးေမးလ ္


