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နည္းလမ္းတက်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား 

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
၂၀၁၄ ခုႏ စ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ ့ေသာ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား၏ ပုဂၢလိက 

ပညာေရး အက္ဥပေဒ (The Individuals with Disabilities Education Act, 

IDEA) အရ ေက်ာင္းမ်ားက IDEA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္မႈ 

နည္းလမ္းမ်ားႏ င့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အေၾကာင္း 

ျပည့္စံုစြာ ရ င္းလင္းျပထားေသာ ေၾကညာခ်က္အား 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားကို ေပးအပ္ထားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး (Texax 

Education Agency, TEA) မ  ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုပါေၾကညာခ်က္သည္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ႏ င့္ 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား IDEA လက္ေအာက္တြင္ 

ရရ ိႏုိင္ေသာ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္သေဘာ 

ေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။အထ းပညာေရးတြင္ နည္းလမ္းတက်ျပဳစု 

ေစာင့္ေရ ာက္ျခင္း 
 

အထ းပညာေရးတြင ္
နည္းလမး္တက်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ျခင္း  

IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ မိဘဟ ေသာ ေ၀ါဟာရသည္ 

မိဘရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြးစားမိဘကို လည္းေကာင္း၊ 

ေကြ်းေမြးထားေသာ မိဘကို လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနကိုလိုက္၍ 

အုပ္ထိန္းသ ၊ မိဘရင္းျဖစ္ေစ ေမြးစားမိဘျဖစ္ေစ (အဘိုးအဘြား၊ 

ပေထြးမိေထြးႏ င့္ အျခားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သ မ်ား ပါ၀င္သည္) 

ကေလးႏ င့္အတ  ေနထိုင္သ ၊ ကေလး ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 

တရား၀င္တာ၀န္ရ ိသ  သို႔မဟုတ္ မိဘအျဖစ္ ကိုယ္စားလ ယ္တာ၀န္ 

ယ ထားသ မ်ားကို ဆိုလိုသည္။  

 

မိခင္ဘာသာဆိုသည္မ ာ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳရန ္ အကန္႔အသတ္ရ ိၿပီး 

ထိုသ အသံုးျပဳေနက  ် ဘာသာစကားကိ ု ဆိုလိုသည္။ 

နားမၾကားသ မ်ားႏ င့္ အၾကားအာရံုခက္ခ သ မ်ားအတြက္ 

မိခင္ဘာသာစကားသည္ ထုိသ ပုံမ န္အသုံးျပဳေနက  ် ဆက္သြယ္မႈ 

နည္းစနစ္သာ ျဖစ္သည္။ 

 

ဤ နည္းလမ္းတက  ် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား 
စာအုပ္ကို ေက်ာင္းမ အျခား မိတ ၱဴမ်ားကို ေပးရမည့္အေျခအေန- ကနဦး 

ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ ေဝဖန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က၊္ TEA 

မ  ပထမဆံုး အထ းပညာေရး အစီအစဥ္ ျဖင္ ့သင္ၾကားေပးရန္ လက္ခံျခင္း၊ 

စာသင ္ ႏ စ္တစ္ႏ စ္၏ ပထမဆံုး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံရရ ိျခင္း၊ ေနရေျပာင္းလ မႈ 

ေပၚမ တည္၍ စည္းကမ္းအလိုက္ အေရးယ မႈ ျပဳလုပ္ရန္ 

ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ လြ ၍ 

စာသင္ႏ စ္တစ္ႏ စ္တြင္ တစ္ၾကိမ္သာေပးရန ္လိုအပ္ပါသည္။ 

 

ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလး၏ ပညာေရးႏ င့ ္ ပတ္သက္၍ လက္ခံျခင္း၊ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏ င့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ကို (ARD) ေကာ္မတီႏ င္ ့

ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ARD ေကာ္မတီမ  အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားအတြက္ သင္၏ကေလး အဆင့္မီအမီ ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ ARD 

ေကာ္မတီသည္ ပ်ိဳးေထာင္သံုးသပ္ေပးျပီး သင့္ကေလး၏ 

ကုိယ္ပုိင္ပညာေရးစနစ္ (Individualized Educational Program, IEP) ကုိ 

အၾကံဥာဏ္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက ္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး 

အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ARD 

ေကာ္မတီ၏ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရး အက္ဥပေဒ (The 

Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) မိဘမ်ားအတြက္ 

အခန္းက႑အလိုက္ ေက်ာင္းမ  ႏိႈင္းယ ဥ္ေဖာ္ျပခ်က ္(Parent’s Guide to 

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

၄င္းကို http://framework. esc18.net/ တြင္လည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည-္ 

(လင့္ခ္- fw.escapps.net)။ 

 

မိဘက ့သို႔ ေမြးစားမိဘ  

IDEA ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းအရ 

တားျမစ္ထားျခင္း မရ ိလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း 

အဖြ ႔အစည္းႏ င့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပဝ္တ ရားမ်ားအရ 

ေမြးစားမိဘအား မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ  တားျမစ္ထားျခင္း 

မရ ိလ ်င္ ေမြးစားမိဘသည္ မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။ 

တကၠဆက္တြင္ အကယ္၍ မသန္မစြမ္းျဖစ္သည့္ 

ကေလးတစ္ဦးအတြက္ သင္သည္ ေမြးစားမိဘျဖစ္ပါက အထ းပညာေရး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားထ တြင္ ပါဝင္ရန ္ သင ္ သေဘာတ လ ်င္၊ ထို႔အျပင္ 

ကေလး၏ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ARD ေကာ္မတ ီ အစည္းအေဝးမတိုင္မီ 

လိုအပ္ေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္ကို သင္ တက္ေရာက္ ခ ့ၿပီးပါက 

မိဘအျဖစ္ သင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကေလးအတြက္ 

အထ းပညာေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 

မိဘအျဖစ္ သင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၉၀ ရက္ထက္ 

ေနာက္မက်သင့္ပါ။ အတည္ျပဳထားသည့္ သင္တန္း အစီအစဥ္ကို သင ္

တက္ေရာက္ၿပီး သြားသည့္အခါတြင္ ထိုကေလးအတြက္ 

မိဘအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားကေလး တစ္ဦးအတြက္ 

ကိုယ္စားလ ယ္ မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သင္တန္းအစီအစဥ္ကို 

ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အထ းျပဳပညာေရး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ 

သင့္ကို မေရြးခ်ယ္ရန္ ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္ပါက၊ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ခုနစ္ရက္အတြင္း 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  2 

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္အား သင့္ထံေပးပို ရပါမည္။ 

ယင္းအသိေပးခ်က္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္မႈမ်ားအတြက္ (LEA) 

၏အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ရ င္းျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ TEA ထံ အထ းျပ  ဳ

ပညာေရးတြင္ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားရန္ သင့္ကို အေၾကာင္းၾကား 

ထားရပါမည္။  
 

ကုိယ္စားလ ယ္ မဘိ  

အကယ္၍၊ ၾကိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ လုပ္ေဆာင္သည္ ့

ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ ေက်ာင္းက ကေလးအတြက္ မိဘတစ္ဦး 

မသတ္မ တ္ေပးႏုိင္ပါက၊ သို့မဟုတ္ မရ ာေဖြေပးႏုိင္ပါက၊ ေမြးစားမိဘက 

စိတ္အား ထက္သန္မႈ မရ ိပါက သုိ ့မဟုတ္ မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ 

တာ၀န္ယ ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ မရ ိပါက၊ ကေလးသည္ 

ေမြးစားအိမ္တြင္ မေနထိုင္ပါက၊ သုိ ့မဟုတ္ ကေလးသည္ 

အျခားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ပါက၊ ကေလးသည္ အျခားျပည္နယ္တြင္ 

ေနထိုင္သ ႏ င့္ တရားရံုးက အျခားမိဘ၏ ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး 

ေမြးစားရန္ မိဘတစ္ဦးဦးအား ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း မရ ိပါက၊ ကေလး၏ 

မိဘကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္သ အား ေက်ာင္းက 

အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန္ မိဘတစ္ဦးကို 

ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ McKinney-Vento Home Assistance Act တြင္ 

သတ္မ တ္သည့္ အတိုင္း၊ အုပ္ထိန္းသ မ  ့ ေနထိုင္စရာမရ ိသ  လ ငယ္ 

တစ္ဦးအတြက္ ေက်ာင္းက အျခား မိဘ၏ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး 

ေမြးစားေပးရန္ မိဘတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ေနအိမ္မရ ိ သုိ႔မဟုတ္ 

အဖြ  ့အစည္း ေစာင့္ေရ ာက္မႈအတြက္ ေမြးစား မိဘတစ္ဦး 

ေရြးခ်ယ္အၿပီးတြင္ လက္ေတြ ့က်င့္သံုး ႏုိင္သည္ႏ င့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ 

ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ကေလး ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္သ ႏ င့္ အမႈတြ ထိန္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္မႈအား 

စာျဖင့္တင္ျပရပါ မည္။  

 

ေနာက္ထပ္ သိလိုသည္မ်ား ရ ိပါက အိမ္ရာမရ ိေသာ ကေလးမ်ားႏ င့္ 

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

 

အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန္ မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ 

သတ္မ တ္ခ်က္န င့္ ျပည့္မီရန္၊ သင ္ သည ္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရ ိ 

ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသ  

မဟုတ္ ရပါ။ ထို့ျပင္၊ ကေလး၏အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခုိက္နစ္နာေစမည့္ 

အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုခု သင့္တြင္ မရ ိရပါ။ အျခား မိဘ၏ကိုယ္စား 

ကေလးတစ္ဦးေမြးစားေပးရန္ မိဘ တစ္ဦးအျဖစ္ 

ေရြးခ်ယ္ခံရသ တစ္ဦးသည္ လံုေလာက္ေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတႏ င့္ 

စြမ္းရည္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားရမည့္အျပင္၊ ကေလးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ တ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ဤသို့ျဖင့္ 

ကေလးတစ္ဦး၏ ရထိုက္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကေလး 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္မႈမရ ိေအာင္ ေသခ်ာေစျခင္းႏ င့္ 

ေက်ာင္းသိ ့ု လည္ပတ္ျခင္း၊ ကေလး၏ ပညာေရးမ တ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ျခင္း၊ ကေလး၏ ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သ မ်ားႏ င့္ 

ပညာေပး၊ ႏ ီးေႏ ာတိုင္ပင္ျခင္း၊ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 

တက္ေရာက္ျခင္းႏ င့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးေအာင္ 

တက္ေရာက္ရပါမည္။ အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး ေမြးစားရန္ 

မိဘတစ္ဦးဦးအား ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းခံရသ  တစ္ဦးသည္ 

ရက္ခ်ိန္းဆုိထားေသာ ARD ေကာ္မတ ီ အစည္းအေဝး မတိုင္မီ၊ 

သင္တန္း အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ဤသို႔ ကနဦး 

ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ထက္ ေနာက္မက်ေစရပါ။ 

အတည္ျပဳထားေသာ သင္တန္း အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္ႏ င့္၊ အလားတ  

ကေလးတစ္ဦးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ မိဘတစ္ဦး တာဝန္ယ ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားကေလးတစ္ဦးအတြက္ အျခားမိဘ၏ ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး 

ေမြးစားရန္ မိဘတစ္ဦးဦးအျဖစ္ တာဝန္ယ ရန္ ေနာက္ထပ္ 

သင္တန္းအစီအစဥ္ ျပန္လည္တက္ေရာက္စရာ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ 

 

အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန္ မိဘမ်ားအျဖစ္ 

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ား သိလိုပါက ေက်းဇ းျပဳ၍ 19 TAC 

§89.1047 (လင့္ခ-္ bit.ly/39B7jIa) ကို ၾကည့္ပါ။ 

ကေလးရ ာေဖြျခင္း  

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အားလံုးသည္ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုအပ္ေနသည္။ အိမ္ရာမရ ိသည့္ 

ကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တြင္း အရြယ္မေရာက္ေသးသ မ်ားန င့္ 

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အပါအဝင္ ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

ပညာသင္ၾကားေနေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ မည္မ ျ်ပင္းထန္သည္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ျပီး စိစစ္ရ ာေဖြျပီး 

အက ျဖတ္ေပးရမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကေလးရ ာေဖြျခင္းဟုေခၚသည္။ 
 

ဤကေလးရ ာေဖြေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
LEA သည္ သတင္းစာ သို႔မဟုတ္ အျခား မီဒီယာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
ႏ စ္ခုလံုးတြင္ျဖစ္ေစ အထ းပညာေရးႏ င္ ့ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္လ်က္ရ ိေသာ ကေလးကို ရ ာေဖြရန္၊ 
သတ္မ တ္ရန္ႏ င့္ အက ျဖတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မိဘမ်ားအား 
လံုေလာက္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ အသိေပးစာတစ္ခုကို 
ထုတ္ျပန္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ေၾကညာရမည္။ 

 
ကေလးရ ာေဖြေရး လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို 
ကေလးအေျချပ  ဳ အထ းပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ 
မ ေဘာင္ (လင့္ခ္- fw.escapps.net) တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
 

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ 

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္း၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ရယ ရန္အခြင့္အေရးရ ိပါသည္။ သင့္ကေလး၏ အေထာက္အထား၊ 

အက ျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈ သို႔မဟုတ္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ားျပည္သ  ပညာေရး (FAPE) ကုိ 

သင့္ကေလးအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလ ရန္ 

ေက်ာင္းက အဆိုမျပဳမီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ စာျဖင့္ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  3 

ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ေက်ာင္းမ  

ေက်ာင္းစတက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမျပဳမ ီ သို႔မဟုတ္ 

ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာင္းလ ျခင္း၊ အက ျဖတ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ကေလးပညာေရး ေျပာင္းလ ျခင္း သို႔မဟုတ ္ FAPE 

ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အတြက္ သင္က ၾကိဳတင ္

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခြင့္ရ ိပါသည္။သင္က ေျပာင္းလ မႈကို 

လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ က ေျပာင္းလ မႈကို ေတာင္းဆိုသည္ျဖစ္ေစ 

ေက်ာင္းမ  ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

တကၠဆက္တြင္ ပိုုမိုုတိုုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခုုအား 

သင္ သေဘာတ ညီမႈျပဳေသာ အေျခအေနမ လြ ၍ ေက်ာင္း အေနျဖင့္ 

၎၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား အဆိုုျပ ျဳခင္းမတိုုင္မ ီ သိုု႔မဟုုတ္ 

ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳမ ီ အနည္းဆံုုး ငါးရက ္အလိုုတြင္ သင့္ထံသိုု႔ ၾကိဳတင ္

ေရးသား အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား ေပးပိုု႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

ေက်ာင္းမ  ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ - ေက်ာင္းမ  

တာ၀န္ယ ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ထားေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တာ၀န္ယ  ထားသည္ သို႔မဟုတ္ 

ျငင္းဆန္ထားသည္မ်ား ကုိ ရ င္းလင္းခ်က္၊ အက ျဖတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခြန္အခ၊ မ တ္တမ္းတင္ထားမႈ 

သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ယ ရသည့္အေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ရသည့္ အေၾကာင္း 

တြင္ ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံ စာ 

(၄င္းအစီရင္ခံစာဆိုသည္မ ာ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ နည္းလမ္း တက  ်

ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္မႈ ေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ သင္၏ 

အေသးစိတ္ထြက္ဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည)္ ဤနည္းလမ္း တက  ်

ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား စာအုပ္ မိတ ၱဴရယ ပံုကို 

ရ င္းလင္းခ်က္၊ IDEA အေၾကာင္း ကုိ နားလည္ျပီး 

သင့္အားက ညီႏုိင္သ မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ 

အဖြ ႔အစည္းအလိုက္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

သင့္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီမ  ဆံုးျဖတ္ေပးထားေသာ 

အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ႏ င့္ အဘယ္ေၾကာင္ ့

ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်ရသည္ ကုိ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေက်ာင္းမ  

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံသည ္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရသည့္ 

အျခား အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က ္ စသည္တို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

 

အဆိုပုါ အေၾကာင္းၾကားစာအား ေရးသားရာတြင္ အမ်ားသ င ာ 

အလြယ္တက  နားလည္သေဘာေပါက္ ႏုုိင္ေသာ အသံုုးအႏႈန္းျဖင့္ 

ေရးသားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အလြယ္တက  ဘာသာျပန္ဆိုုရန္ မလြယ္က ေသာ 

အေျခအေနမ်ားမ လြ ျပီး အဆိုုပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား သင့္ 

မိခင္ဘာသာစကား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ 

ျပဳႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုုသိုု႔ ဘာသာျပန္ဆိုုေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

အကယ္၍ သင့္ မိခင္ဘာသာစကား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္းသည္ အေရးအသား 

မရ ိေသာ ဘာသာစကား တစ္ခုု ျဖစ္လ ်င္မ  ေက်ာင္းအေနျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကား စာအား သင ္နားလည္သေဘာေပါက္ႏုုိင္ရန ္အလိုု႔င ာ 

စကားေျပာျဖင့္ျဖစ္ေစ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ သင့္မိခင္ဘာသာ စကားသိုု႔၊ သိုု႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏုုိင္သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုုသိုု႔ ဘာသာျပန္ဆိုုေပးရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ထုုိသုုိ႔ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ခ ့ေၾကာင္း 

ေရးသားထား သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား 

ထားရ ိရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလးအား အထ းပညာ ေရးႏ င့္ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္သင္ၾကား ေပးသည့္ ကာလမ စ၍ 

မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို သေဘာတ ညီခ်က္မ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ 

ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ျပီး ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလးအား အထ းပညာေရးစနစ္ ႏ င့္ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း 

ပါမည္။ ထုိသုိ႔ျပန္လည္မရုတ္သိမ္းခင္ ပိုုမိုုတိုုေတာင္းေသာ 

အခ်ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခုုအား သင ္ သေဘာတ ညီမႈျပဳေသာ 

အေျခအေနမ လြ ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မၿပီးဆံုးခင္ အနည္းဆံုုး ငါးရက္ 

အလိုုတြင္ ေက်ာင္းမ  

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အီလက္ထေရာနစ ္ေမးလ ္
မသန္စြမ္းကေလးငယ္၏ မိဘသည္ ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းၾကားစာကို 

အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယ ရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရ ိပါက ထုိသုိ႔ရယ ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

မိဘ၏ သေဘာတ ညီခ်က ္

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေသခ်ာမစတင္မီ သေဘာတ ညီေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းမ လက္ခံရရ ိထားရ ပါမည္။ သင္၏ 

သေဘာတ ညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား စာဆိုသည္မ ာ သင္သည္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ႏ င့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သိရ ိျပီး 

ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကိ ု မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္မႈ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 

နားလည္ျပီး ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စာျဖင္ ့ ေရးသားသေဘာတ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သေဘာတ ညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏ င္ ့

မ တ္တမ္းစာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျပီး မည္သ ႔ထံေပးပို႔ရမည္တို႔ 

ပါရ ိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သင္၏သေဘာတ ညီစာ သည္ 

ကုိယ္ပုိင္ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္မေရြး အာမခံႏုိင္ရပါမည္။ 

အကယ္၍ အထ းပညာ သင္ၾကားေရး ႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

သေဘာတ ညီခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကား 

ရပါမည္။ သေဘာတ ညီခ်က္ ေပးျပီးေနာက ္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက 

သင္၏ ပယ္ဖ်က္မႈသည္ အက်ံ းဳ၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
 

အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ 

ပထမဆံုးအၾကိမ္အက ျဖတ္မႈကို မိဘမ်ား 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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သေဘာတ ညီခ်က္ရရ ိရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ ေသာ ၾကိဳပမ္းမႈမ်ားကို 

ေက်ာင္းမ  မ တ္တမ္း မ တ္ရာမ်ား ျဖင္ ့ ထိန္းသိမ္းထား ရပမည္။ 

အဆိုပါမ တ္တမ္းမ်ားတြင္ သေဘာတ ညီခ်က္ရရ ိရန ္

ေက်ာင္းမ ၾကိဳးပမ္းမႈမ တ္တမ္းမ်ား၊ တယ္လီဖုန္း မ တ္တမ္းမ်ား 

က ့သုိ႔ေသာ အေသးစိတ္မ တ္တမ္း တင္မႈမ်ား၊ 

စာအေပးအယ မိတ ၱဴမ်ားႏ င့္ အိမ္တိုင္ရာ ေရာက ္ သြားေရာက္မႈႏ င့္ 

အလုပ္ခြင္အထိ လုိက္ပါ ေတြ႔ဆံုေသာ ဧည့္မ တ္တမ္းမ်ား 

အစရ ိသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 
 

ပထမဆံးုအၾကိမ္ အက ျဖတ္ျခင္း  
IDEA လက္ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အျဖစ္ ပညာသင္ၾကားရန္ 

အဆင့္မီမမီ ဆံုးျဖတ္ရန္ ပထမအၾကိမ္ အက ျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ 

ေက်ာင္းမ  သင့္အား အက ျဖတ္ရန္ အဆိုျပဳခ်က ္ ပါ၀င္ေသာ 

နည္းလမ္းတက  ် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား 
တစ္ေစာင္န င့္ ကနဦး အေၾကာင္းၾကား စာေပးပို႔ျပီး သေဘာတ ညီခ်က္ 

ရယ ထားရပါမည္။ ပထမအၾကိမ္ အက ျဖတ္မႈ အတြက္ သင္၏ 

သေဘာတ  ညီခ်က္ ရရ ိရန္ ေက်ာင္းမ  သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ပထမဆံုး အၾကိမ္ အက ျဖတ္မႈအတြက္ 

သင္၏သေဘာတ ညီခ်က္သည္ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမ  

အထ းပညာေရးန င့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

သင္ၾကားႏုိင္သည္ဟု သေဘာတ ညီျခင္းမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ 

သင့္ကေလးသည္ အစိုးရ ေစာင့္ေရ ာက္မႈေအာက္ တြင္ရ ိျပီး 

သင္ႏ င့္အတ မေနလ ်င္၊ သင့္အား ေက်ာင္းမ ရ ာမေတြ႔လ ်င္ သို႔မဟုတ္ 

ဥပေဒအရ ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ မရ ိလ ်င္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား အုပ္ထိန္းခြင့္ လႊ ေျပာင္းထားလ ်င ္

သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ ရရ ိရန္ မလိုပါ။ 

 

ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  
သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအၾကိမ္ အထ းပညာေရးန င့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မသင္ၾကားေပးမ ီ သေဘာတ ညီေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာကို သင့္ေက်ာင္းမ  ရယ ထားရမည္။ ေက်ာင္းအေနႏ င့္ 

သင့္ကေလးအား အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ပထမဆံုးအႀကိမ္ မေပးမီ သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ ရယ ရန္ 

သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ အကယ္၍ 

သင့္ကေလးအေနႏ င့္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံရရ ိရန္အလို႔င ာ 

သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ သင့္အားပန္ၾကားလႊာကို တံု႔ျပန္မႈမရ ိပါက 

သို႔မဟုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသို႔သေဘာတ ညီရန္ ျငင္းဆန္ပါက သို႔မဟုတ္ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေဘာတ ညီခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း 

(ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း) စာျဖင္ ့အေၾကာင္းၾကားလာပါက သင့္ေက်ာင္းသည္ 

သင့္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီက အၾကံျပဳေသာ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ မပါဘ  

သင့္ကေလးအားေပးႏုိင္သည့္ သေဘာတ ညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

သတ္မ တ္ခ်က္ ရရ ိရန္ နည္းလမ္းတက  ် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္မႈမ်ား 

(ဆိုလိုသည္မ ာ တရားထိုင္ျခင္း၊ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကုိ စီမံေျဖရ င္းျခင္း၊ 

ေျဖရ င္းခ်က္ ရ ာေဖြရန္ အစည္းအေဝးလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားနာမႈ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) ကို အသံုးမျပဳေကာင္း 

မျပဳဘ  ေနႏုိင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးအေနႏ င့္ 

အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ 

လက္ခံရရ ိရန္အလို႔င ာ သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ သင ္ ျငင္းပယ္ပါက 

သုိ႔မဟုတ္ ထိုသေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ ပန္ၾကားလႊာကိ ု သင္ 

မတံု႔ျပန္ပါက သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေဘာတ ညီခ်က္ကို 

ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း (ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း) စာျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေနႏ င့္ သင့့္ထံမ  

သေဘာတ ညီခ်က္ ေတာင္းခံခ ့ေသာ အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္ကေလးအား မေပးလ ်င ္ သင့္ေက်ာင္းသည ္

ထိုဝန္ေဆာင္မ ႈမ်ားကုိ သင့္ကေလးအား ေပးရန္ 

ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ သင့္ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလး FAPE 

ရရ ိေစရန္က ညီရမည့္ လိုအပ္ခ်ကကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္က်ၱဴးလြန္ရာမေရာက္သည့္အျပင္ သင့္ထံမ  

သေဘာတ ညီခ်က္ ေတာင္းခံခ ့ေသာ အထ းပညာေရးန င့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္ကေလးအားေပးရန္အတြက ္ ARD 

ေကာ္မတီစည္းေ၀းျခင္းႏ င့္ IEP စနစ ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္ 

မလိုအပ္ပါ။  

 
သင္က ကေလးအတြက္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျငင္းဆန္လိုက္လ ်င္ 
သို႔မဟုတ္ု ထိုသေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းခံခ်က္ကိ ု သင္က 
မတံု႔ျပန္လ ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ကို ေနာက္မ  
စာျဖင့္ေရးသား၍ ႐ုပ္သိမ္း (ဖ်က္သိမ္း) လိုက္ၿပီး ေက်ာင္းက 
သင့္ကေလးအတြက္ သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ကိ ု
ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္သည့္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္ကေလးအား ပံ့ပိုးမေပးလ ်င္ သင့္ေက်ာင္းသည္ 
ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ကေလးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ 
ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ FAPE ကုိ ပံ့ပိုးေပးရမည္ဟ ေသာ သတ္မ တ္ခ်က္ကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသည္ 
သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ကို ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ကေလးအား 
ေပးရႏ္အတြက္ ARD ေကာ္မတ ီအစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
IEP ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မလိုပါ။ 
 
သင့္ကေလးအား ကနဦး အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်မ  သင့္က 
သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္း (ဖ်က္သိမ္း) လုိက္လ ်င္ 
ေက်ာင္းသည္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေပးအပ္မည္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္မပစ္မီ ႀကိဳတင္ 
အသိေပးခ်က္ဟ ေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
သင့္ကို ႀကိဳတင ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
 

 

 

 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း 

သင့္ကေလးအား ျပန္လည္ သံုးသပ္အက ျဖတ္ရန္ 

သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ကို ရရ ိရန ္ လိုအပ္ျပီး သင့္ဘက္မ  

ျပန္လည္တံု႕ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ခ ့ ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ခ ့ပါက 

သေဘာတ ညီခ်က္ ရရ ိရန္ မလိုအပ္ပါ။ 
 

လႊမ္းမိုးမႈရ ိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - အကယ္၍ သင့္ကေလးကုိ 

အစိုးရေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းထားလ ်င ္ သင့္ကေလးကုိ 

အစုိးရေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းလိုၿပီး ကနဦး အက ျဖတ္ျခင္းအတြက္ 

သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခ ့လ ်င ္ သို႔မဟုတ္ ကနဦး 

အက ျဖတ္ျခင္းအတြက္ သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ ပန္ၾကားလႊာကို 

မတုံ႔ျပန္ခ ့လ ်င္ သင့္ေက်ာင္းအေနႏ င့္ လိုအပ္ခ်က္ 

မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ သင့္ကေလး၏ ကနဦး အက ျဖတ္ျခင္း 

လုပ္ေဆာင္ရန္ IDEA ၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိုင္တန္းမႈကို 

စီမံေျဖရ င္းျခင္း၊ ေျဖရ င္းခ်က ္ ရ ာေဖြရန္ အစည္းအေဝးလုပ္ျခင္းႏ င့္ 

ဘက္မလိုက္ေသာ စီမံေျဖရ င္းေရး ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ သင့္ကေလးကု ိ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ 

အက ျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္လ ်င္ သင့္ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလးကုိ 

တည္ေနရာ သိရ ိရန္၊ ခြ ျခားသိမ တ္ရန္န င့္ သင့္ကေလးကုိ အက ျဖတ္ရန္ 

(ကေလး ရ ာေဖြရန္ တာဝန္) ၎၏ တာဝန္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မည္ 

မဟုတ္ပါ။ 
 

သင့္ကေလးအားျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ သေဘာတ ညီေပးရန္ 

ျငင္းပယ္ခ ့လ ်င္ လိုအပ္ပါက သင့္ကေလး၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို 

ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းျခင္း၊ တိုင္တန္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ 

ေျဖရ င္းမႈဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးႏ င့္ ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ကာ သင့္ကေလးကုိ 

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြက္ သင့္သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ 

ျငင္းပယ္မႈအေပၚ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားႏုိင္ပါသည္။ ကနဦး 

အက ျဖတ္မႈမ်ားမ ာက ့သုိ႔ပင္ သင့္ေက်ာင္းက ဤနည္းလမ္းအတိုင္း 

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းပယ္လ ်င ္၎သည္ IDEA ေအာက္ရ ိ 

၎၏ တာဝန္ဝတ ရားမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာမေရာက္ပါ။ 
 

အကယ္၍ မိဘမ်ားက မိမိစရိတ္ျဖင့္ အိမ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ အပ္ထားေသာ ကေလး၏ 

မိဘတစ္ဦးက ကနဦး အက ျဖတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြက္ သေဘာတ ညီခ်က္ မေပးလ ်င ္ သုိ႔မဟုတ္ 

သေဘာတ ညီခ်က္ေပးရန္ ပန္ၾကားလႊာကု ိ မိဘက မတံု႔ျပန္လ ်င္ 

ေက်ာင္းသည္ IDEA ၏ အထက္ပါ သေဘာတ ညီခ်က္ဆိုင္ရာ 

ပယ္ဖ်က္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရႏုိင္ပါ။ 

ေက်ာင္းခ႐ိုင္အေနႏ င့္လည္း သင့္ကေလးသည္ တန္းတ ညီမ  ်

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (မိဘမ်ားက ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားေသာ 

မသန္စြမ္းကေလးအခ်ိ ႕ဳအတြက္ ရရ ိႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) 

လက္ခံရရ ိရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

မလိုအပ္ပါ။ 
 

ကေလးမ်ား အားလံုုးအတြက္ မိဘသေဘာတ ညီခ်က ္ လိုုအပ္ေသာ 

အေျခအေနမ လြ ၍၊ သင့္ကေလးအား အက ျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ 

ျပန္လည္အ က ျဖတ္ျခင္း ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လက္၀ယ္ရ ိ 

ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာင္းမ  

ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမတိုုင္မ ီတြင္၊ သုုိ႔မ မဟုုတ္ သင့္ကေလးအား စစ္ေဆး 

မႈျပျဳခင္းမတိုုင္မ ီ သိုု႔မဟုုတ္ ကေလးမ်ားအားလံုုးထံသိုု႔ အျခားေသာ 

အက ျဖတ္ စစ္ေဆးမႈ မျပဳမ ီတြင ္ အစရ ိသည္ တိုု႔တြင္မ  သင့္ 

သေဘာတ ညီခ်က္အား မလိုုအပ္ေပ။ သင ္သိုု႔မဟုုတ္ သင့္ ကေလးအား 

အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အက်ိဳး အျမတ္ခံစားခြင့္ သိုု႔မဟုုတ္ လႈပ္ရ ား 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ န္သမ ်မ  ျငင္းပယ္ေစရန္ အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

သိုု႔မဟုုတ္ လႈပ္ရ ားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုသိုု႔ သေဘာ တ ညီခ်က္ျပဳရန္ 

သင့္ျငင္းဆိုုခ်က္အား ေက်ာင္းမ  အသံုုးျပဳမည ္မဟုုတ္ေပ။ 
 

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အက ျဖတ္ျခင္း 

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အက ျဖတ္ျခင္း (Independent Educational 

Evaluation, IEE) သည္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ အဆင့္မီသ  

တစ္ဦးဦးမ  အက ျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ IEE စနစ္ကို 

ေတာင္းဆိုေသာအခါ ၄င္းစနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ားႏ င့္ IEE စနစ္ကို 

ရရ ိႏုိင္ေသာေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေက်ာင္းမ ေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။ 
 

 

အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ IEE ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 

အကယ္၍ သင္သည္ ေက်ာင္းမ အက ျဖတ္စနစ္ကို မၾကိဳက္ပါက 

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္သ  မဟုတ္ေသာ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္မ  အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ အက ျဖတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ 

ရ ိပါသည္။ 
 

အမ်ားပိုင္ေငြဆုိသည္မ ာ ေက်ာင္းမ  အက ျဖတ္ျခင္းအတြက ္

ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို ေပးေခ်ရန ္ သို႔မဟုတ္ အက ျဖတ္ျခင္းသည္ 

သင့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မရ ိေစရန္ ဆုိလုိပါသည္။ သင္သည္ 

အဘယ္ေၾကာင္ ေက်ာင္း၏ အက ျဖတ္ စနစ္ကို မၾကိဳက္ရသနည္းဟု 

ေမးျမန္းခံရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏သေဘာမတ ညီခ်က္ကို 

ရ င္းျပရရံုျဖင့္ ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းျပခ်က္မရ ိဘ  IEE စနစ္ကို 

ေႏ ာင့္ေႏ းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ 
 

အကယ္၍ သင္သည္ အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ သင့္ကေလးအတြက္ IEE 

ေတာင္းဆိုလ ်င္ သင့္ေက်ာင္းသည္ ေႏ ာင့္ေန းမႈ မရ ိေစလ်က ္ (က) 

သင့္ကေလးအား ၎၏ အက ျဖတ္မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 

ျပသရန္အတြက္ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုရန္ တိုင္တန္းမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း အမႈဖြင့္ရမည္ သို႔မဟုတ္ (ခ) သင ္ရရ ိခ ့ေသာ 

သင့္ကေလး အက ျဖတ္မႈသည္ ေက်ာင္း၏ စံႏႈန္းမ်ားကုိ မမီေၾကာင္း 

ၾကားနာမႈတြင ္ ေက်ာင္းက မေဖာ္ျပႏုိင္လ ်င ္ အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ IEE 

ေပးရမည္။ 
 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  6 

သင္သေဘာတ ညီမႈမရ ိေသာ အက ျဖတ္စနစ္ကို 

ေက်ာင္းမ ညႊန္ၾကားစီမံသည့္ အခါတိုင္း သင္သည္ တစ္ဦးတည္း ေသာ 

အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ကို အသံုးျပဳသ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခံရႏုိင္ပါသည္။  
 

သင္သည္ သင့္ကေလးအတြက္ IEE ေတာင္းဆိုလ ်င္ သင့္ေက်ာင္းက 

သင့္ကေလးအား အက ျဖတ္မႈကုိ ဘာေၾကာင့ ္ သင ္ ျငင္းဆန္ေၾကာင္း 

သင့္အား ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ေက်ာင္းသည္ ရ င္းျပန္ခ်က္ 

ရရ ိရန္ မလိုအပ္သည့္အျပင္ သင့္ကေလးအတြက္ IEE ကို 

အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ ေပးရန ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္း၏ 

အက ျဖတ္မႈကုိ ခုခံရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုရန္အတြက ္

တိုင္တန္းခ်က္ အမႈဖြင့္ရန္ မလိုအပ္ဘ  မၾကန္႔ၾကာေစရပါ။ 
 

IEE စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ား 
IEE စနစ္သည္ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ ျဖစ္လ ်င ္ အက ျဖတ္ သည့္ ေနရာႏ င့္ 

စစ္ေဆးသ ၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အက ျဖတ္စံႏႈန္းသည္ 

ေက်ာင္းမ  စတင္ အက ျဖတ္ေသာ စံႏႈန္းျဖင္ ့ (၄င္းစံႏႈန္းမ်ားသည္ 

IEEစနစ္မ  ရရ ိႏုိင္ေသာ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ 

အတိုင္းအတာအထိ) တ ညီရပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားမ လြ ၍ 

အမ်ားရန္ပံုေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရ ိျခင္းျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အျခား 

မည္သည့္ အေျခအေနကိုမ  ေက်ာင္းမ  ေဖာ္ျပျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပန္ၾကားရန ္ တိုင္တန္းခ်က္ ဖြင့္လ ်င္၊ 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  ေက်ာင္း၏ အက ျဖတ္စနစ္သည္ 

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္ရရ ိေသာ IEE 

စနစ္သည္ ေက်ာင္း၏ IEE စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ားႏ င့္ မကိုက္ညီလ ်င္ အဆိုပါ 

IEE စနစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေက်ာင္းမ  ေပးေခ်ရန္မလိုပါ။ 

 

ကိုယ္ပိုငေ္ငြျဖင့္ IEE စနစ္ 
သင့္ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရ ိရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ 

မည္သ က ေပးေခ်သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းIEE စနစ္သည္ ေက်ာင္း၏ 

စံႏႈန္းမ်ားႏ င့္ ကုိက္ညီလ ်င္ သင့္ကေလး အား FAPE စနစ္ 

ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ IEE အားမည့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္မဆို 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ လက္ရ ိ ရ ိေနေသာ IEE စနစ္ကို 

လည္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတိုင္း ၾကားနာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပႏုိင္ပါ သည္။ 

 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  စီမံထားေသာ IEE စနစ္ 
အကယ္၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  IEE ကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ ္ စီမံထားလ ်င္ ေက်ာင္းမ  

ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ရမည္။ 

 

မသန္စြမး္ကေလးမ်ားအတြက ္
စည္းကမး္ပိုငး္ဆိုင္ရာ လုပင္န္းစဥ္မ်ား  

ေက်ာင္းဝနထ္မ္း၏ လုပပ္ိုင္ခြင့္အာဏာ 
 

အမႈအလိုက ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း 
ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ ေက်ာင္းက သတ္မ တ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား 

က်င့္ဝတ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ မသန္စြမ္းကေလးအား 

ေနရာေျပာင္းခ်ထားရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရ ိ၊ မရ ိကုိ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏ င့္အညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ တ္ရာတြင္ 

အမႈအလိုက္ ထ းျခား အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။ 
 

အေထြေထြ 
မသန္စြမ္းမႈ မရ ိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း ထိုအေရးယ မႈမ်ိုး 

လုပ္ေဆာင္လ ်င္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ 

ခ်ိုးေဖာက္ေသာ မသန္စြမ္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ၁၀ ရက္ 

ဆက္တိုက္ထက္ မေက်ာ္ဘ  ၎၏ လက္ရ ိ ေနရာမ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ေက်ာင္းတြင္း အျခား ပညာေရး ဆက္တင ္ (IAES)၊ အျခားဆက္တင္သုိ႔ 

ေျပာင္းႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ထိုစာသင္န စ္အတြင္း ထိုကေလးအား မ ားယြင္းေသာ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ 

သီးျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ ၁၀ ရက ္ဆက္တိုက္ထက္ မေက်ာ္ဘ  

ထပ္မံ ဖယ္ရ ားမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ၎ဖယ္ရ ားမႈမ်ားသည္ 

ကေလးအား ေနရာခ်ထားမႈတြင္ အေျပာင္းအလ  မျဖစ္ေစရပါ 

(အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္္အတြက္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

ဖယ္ရ ားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလ ျခင္း ေခါင္းစဥ္ကုိ 

ၾကည့္ပါ)။ မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ ၎၏ လက္ရ ိ ေနရာခ်ထားမႈမ  

စာသင္ႏ စ္တစ္ခုအတြင္း စုစုေပါင္း ၁၀ ရက္ၾကာ ဖယ္ရ ားၿပီးသည္ႏ င့္ 

ေက်ာင္းသည္ ထိုစာသင္ႏ စ္အတြင္း က်န္ရ ိေသာ 

မည္သည့္ဖယ္ရ ားသည့္ေန႔ရက္မ်ားအတြင္းမဆုိ ေအာက္ပါ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရ ိ လိုအပ္ေသာ ပမာဏန င့္အညီ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရမည္။ 
 

ထပ္ေဆာင္း အာဏာ 
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အျပဳအမ သည္ 

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္း မဟုတ္သည့္အျပင္ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေနရာေရႊ႔မႈသည္ ၁၀ ရက္ဆက္တိုက္ထက္ 

ေက်ာ္မည္ဆိုလ ်င္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည ္ ထိုမသန္စြမ္းကေလးအား 

မသန္စြမ္းမျဖစ္သည့္ ကေလးမ်ားနည္းတ  တ ညီေသာ နည္းလမ္းႏ င့္ 

တ ညီေသာ ၾကာခ်ိန္ျဖင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသည္ ထိုကေလးကုိ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ေပးရမည္။ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီသည ္ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

IAES ကို ဆံုးျဖတ္သည္။ 
 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ၎၏ လက္ရ ိ ေနရာခ်ထားမႈမ  ထိုစာသင္ႏ စ္အတြင္း 

၁၀ ရက္န င့္ေအာက္ၾကာေအာင္ ေရႊ႕ခံရေသာ မသန္စြမ္းကေလး 

သုိ႔မဟုတ္ သန္စြမ္းကေလးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးပါ။  
 

မသန္စြမ္းကေလးကုိ ထိုကေလး၏ လက္ရ  ိ ေနရာခ်ထားမႈမ  

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ ပို၍ ဖယ္ရ ားခံရၿပီး ထိုအျပဳအမ သည္ 

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္း မဟုတ္လ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ထိုကေလးကုိ အထ းအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ဖယ္ရ ားထားလ ်င္ 

ထိုကေလးသည္- 

 အျခားဆက္တင္တြင္ ရ ိသည့္တိုင္ (၎သည္ IAES ျဖစ္ႏုိင္သည)္ 

အေထြေထြပညာေရး သင္ရိုးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏ င့္ 

ကေလး၏ IEP တြင ္သတ္မ တ္ထားေသာ ရည္မ န္းခ်က္မ်ားကုိ 

ျပည့္မီေစေရး တိုးတက္ေစရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (FAPE ရရ ိနိုင္ရန္) ကို ဆက္လက္ 

လက္ခံရရ ိရမည္၊ ထို႔ျပင္ 

 အျပဳအမ ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဆက္လက္ မျဖစ္ပြားေစရန္ 

၎ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရ င္းရန္ ဒီဇိုင္းဆြ ထားေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈႏ င့္ 

အျပဳအမ ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏ င့္ 

မြမ္းမံျပျဳပင္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလို လက္ခံရရ ိရမည္။ 
 

မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ ၎၏ လက္ရ  ိ ေနရာခ်ထားမႈမ  

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အထိ စာသင္ႏ စ္ တစ္န စ္တည္းအတြင္း 

ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္၊ အကယ္၍ လက္ရ ိ ဖယ္ရ ားမႈသည္ 

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္ဆက္တိုက္ သုိ႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းၿပီး 

ထိုဖယ္ရ ားမႈသည္ ေနရာ ေျပာင္းလ ျခင္း မဟုတ္လ ်င္ (ေအာက္ပါ 

အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္တြင္ ၾကည့္ပါ) ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ 

ထိုကေလး၏ ဆရာမ်ားမ  အနည္းဆံုး ဆရာတစ္ဦးႏ င့္ တိုင္ပင္၍ 

ကေလးအေနႏ င့္ အျခားဆက္တင္တစ္ခုတြင္ ရ ိသည့္တိုင္ေအာင္ 

အေထြေထြ ပညာေရး သင္႐ုိးတြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏ င့္ ကေလး၏ 

IEP တြင္ သတ္မ တ္ထားေသာ ရည္မ န္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ 

တိုးတက္ေစရန္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာထိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

လိုအပ္ေၾကာင္းကုိ ဆံုးျဖတ္သည္။ 
 

အကယ္၍ ဖယ္ရ ားျခင္းတြင္ ေနရာအေျပာင္းအလ  ပါဝင္လ ်င္ 

ကေလးအေနႏ င့္ အျခားဆက္တင္တစ္ခု (၎သည္ IAES ျဖစ္ႏုိင္သည)္ 

တြင္ ရ ိသည့္တိုင္ေအာင္ အေထြေထြ ပညာေရး သင္႐ုိးတြင္ ဆက္လက္ 

ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏ င့္ ကေလး၏ IEP တြင ္ သတ္မ တ္ထားေသာ 

ရည္မ န္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ တိုးတက္ေစရန္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီက 

ဆံုးျဖတ္သည္။ 

ျဖစ္ပြားမႈႏ င့္ သက္ဆိုင္ျခငး္ဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ 

မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ ေနရာေျပာင္းရန ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခၿ်ပီး 

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း (ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္ဆက္တိုက္ 

သုိ႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းေသာ ဖယ္ရ ားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနရာမေျပာင္းရျခင္းမ  

လြ ၍) ေက်ာင္း၊ သင္ႏ င့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာ အဖြ ႔ဝင္မ်ားသည္ 

(သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း) ကေလး၏ IEP၊ 

ဆရာမ်ား၏ ေလ့လာမႈမ်ားႏ င့္ သင္ေပးေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

မည္သည့္အခ်က္အလက္ကုိမဆို အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ 

အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို 

ဆံုးျဖတ္ရမည္- 

 သက္ဆိုင္ရာ အျပဳအမ သည္ ကေလး၏ 

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ 

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေပၚ တုိက္ရိုက္ ၾကီးမားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈ 

ျဖစ္ေစျခင္း ရ ိမရ ိ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 သက္ဆိုင္ရာ အျပဳအမ သည္ ေက်ာင္းမ  ကေလး၏ IEP ကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့ ္

တုိက္ရုိက္ျဖစ္ပြားရျခင္း ဟုတ္မဟုတ္။ 

အကယ္၍ ထိုအေျခအေနမ်ားမ  တစ္ခုႏ င့ ္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေက်ာင္း၊ 

သင္ႏ င့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာ အဖ ြ႕ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လ ်င္ 

ထိုအျပဳအမ ကုိ ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈႏ င့ ္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း 

ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

 

အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာ အျပဳအမ သည္ ေက်ာင္းက IEP ကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ 

တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေက်ာင္း၊ သင္ႏ င့ ္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီ၏ 

သက္ဆိုင္ရာ အဖ ြ႔ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လ ်င္ ေက်ာင္းသည္ 

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရ င္းရန္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ 
အျပဳအမ ျဖစေ္ၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
အကယ္၍ ထိုအျပဳအမ သည္ ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေက်ာင္း၊ သင္ႏ င့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာ 

အဖ ြ႔ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လ ်င္ ARD ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါတို႔မ  

တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္- 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  8 

 ေနရာေျပာင္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမ  မျဖစ္ပြားခင္ 

ေက်ာင္းက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ 

မျပဳလုပ္ခ ့ရလ ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ 

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ကေလးအတြက္ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ 

ၾကားျဖတ္ အစီအစဥ္တစ္ခု 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 အျပဳအမ ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ ္အစီအစဥ္တစ္ခု 

ေရးဆြ ၿပီးျဖစ္လ ်င္ ထိုအျပဳအမ ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရ င္းရန္ 

အျပဳအမ ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္ကုိ သံုးသပ္၍ 

ျပ ျဳပင္မြမ္းမံရမည္။ 
 

အထ းအေျခအေနမ်ား အပိုင္းတြင္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ လြ ၍ 

သင္ႏ င့္ ခရိုင္သည္ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္ကုိ 

ျပ ျဳပင္မြမ္းမံမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိငု္းအျဖစ္ ေနရာေျပာင္းရန္ 

သေဘာတ ထားမႈ မရ ိလ ်င္ ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလးကုိ 

ဖယ္ရ ားခ့ ေသာ ေနရာခ်ထားမႈသုိ႔ သင့္ကေလးကုိ ျပန္ပို႔ရမည္။ 
 

အထ းအေျခအေနမ်ား 
ထိုအျပဳအမ သည္ သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈႏ င့္ 

ဆက္စပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဆက္စပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကေလးသည္ 

ေအာက္ပါတို႔မ  တစ္ခုခုကုိ ျပဳလုပ္ပါက ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ ေက်ာင္းတက္ရက ္ ၄၅ ရက္ထက္ မေက်ာ္ဘ  

IAES (ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္သည)္ သုိ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္သည္- 

 ေက်ာင္းသုိ႔ လက္နက ္(ေအာက္ပါ 

အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ) ယ ေဆာင္လာလ ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင၊္ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 

TEA သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက 

ဆံုးျဖတ္စီရင္ခြင့္ရ ိေသာ ေက်ာင္းပြ တစ္ခုတြင္ 

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သည္၊ 

 တရားမဝင္ မ းယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ သိလ်က ္ထားရ ိသည္ 

သုိ႔မဟုတ္ သံုးစြ သည ္(ေအာက္ပါ 

အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ) သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ TEA 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္စီရင္ခြင့္ရ ိေသာ 

ေက်ာင္းပြ တစ္ခုတြင္ရ ိစဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းတစ္ခုကုိ 

ေရာင္းသည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားေရာင္းေပးသည္၊ 

(ေအာက္ပါ အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ)၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

 ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ TEA 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္စီရင္ခြင့္ရ ိေသာ 

ေက်ာင္းပြ တစ္ခုတြင္ရ ိစဥ္ အျခားသ ကုိ ျပင္းထန္ေသာ 

ကုိယ္ခႏၶာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ ျဖစ္ေစခ ့သည ္(ေအာက္ပါ 

အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ)။ 
 

အဓိပၸာယ္သတ္မ တ္ခ်က္မ်ား 
 

ထိနး္ခ်ဳပပ္စၥည္း ဆိုသည္မ ာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒ (21 U.S.C. 

812(c)) ၏ ပုဒ္မ ၂၀၂ (ဂ) ရ  ိအစီအစဥ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သုိ႔မဟုတ္ ၅ တြင္ 

ခြ ျခားသတ္မ တ္ထားေသာ မ းယစ္ေဆးဝါး သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအရာဝတ ဳကုိ ဆိုိလုိသည္။ 
 

တရားမဝင ္ ေဆးဝါး ဆိုသည္မ ာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 

တရားဝင္ ပုိင္ဆိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာက္မႈ ပညာရ င္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ 

သံုးစြ ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဤအက္ဥပေေအာက္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ဒရယ္ 

ဥပေဒ၏ အျခားမည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေအာက္တြင္မဆိ ုရ ိသည့္ 

အျခားအာဏာေအာက္တြင္ တရားဝင္ ပိုင္ေဆာင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

အသံုးျပဳေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း မပါဝင္ပါ။ 

 

ျပငး္ထနေ္သာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိက္ုဒဏ္ရာရမႈ ၏ အဓိပၸာယ္မ ာ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု ကုိဓဥပေဒ၊ ေခါင္းစဥ္ ၁၈ ၏ ပုဒ္မ ၁၃၆၅၊ ပထမ ပုဒ္မခြ  (ဇ) 

၏ အပိုဒ္ (၃) ေအာက္တြင္ ေပးထားေသာ ျပင္းထန္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

 

လက္နက္ ဆိုသည္မ ာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကုိဓဥပေဒ၊ ေခါင္းစဥ္ 

၁၈ ၏ ပုဒ္မ ၉၃၀၊ ပထမ ပုဒ္မခြ  (ဇ) ၏ အပိုဒ္ (၂) ေအာက္တြင္ 

ေပးထားေသာ အႏ ရာယ္ရ ိေသာ လက္နက္ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ပင္ 

ျဖစ္သည္။ 
 

သတိေပးစာ 
ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ သင့္ကေလးကုိ 

ေနရာေရႊ႕မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ 

သင့္အား ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း အသိေပး၍ နည္းလမ္းတက  ်

ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္မႈ အသိေပးစာကုိ ေပးရပါမည္။ 
 

စည္းကမး္ပိုငး္ဆိုင္ရာ ဖယ္ရ ားမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 
သင္၏ မသန္စြမ္းကေလးကုိ သင့္ကေလး၏ လက္ရ ိ ပညာေရး 

ေနရာခ်ထားမႈမ  ဖယ္ရ ားျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႔မ တစ္ခု ျဖစ္လ ်င ္

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္သည္- 

 ဖယ္ရ ားျခင္းသည္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ 

ရက္ဆက္တိုက္ထက္ ေက်ာ္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 သင့္ကေလးအား ဖယ္ရ ားျခင္းမ်ားသည္ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး 

ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမ ာ ေအာက္ပါတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လ ်င-္ 

o ဖယ္ရ ားသည့္ ရက္မ်ားကုိ ေပါင္းလိုက္လ ်င ္

စာသင္ႏ စ္တစ္ခုအတြင္း ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္၁၀ 

ရက္ ေက်ာ္ေနသည္၊ 
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o သင့္ကေလး၏ အျပဳအမ သည္ 

ဤဖယ္ရ ားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခ ့ေသာ လြန္ခ ့သည့္ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားမ  ကေလး၏ အျပဳအမ ႏ င့ ္

မ်ားစြာ ဆင္တ ေနသည္၊ ထို႔ျပင္ 

o ဖယ္ရ ားမႈတစ္ခုစီ၏ ၾကာခ်ိန္၊ သင့္ကေလးအား 

ဖယ္ရ ားေသာ ၾကာခ်နိ္စုစုေပါင္းႏ င့္ 

ဖယ္ရ ားမႈမ်ား တစ္ခုန င့္တစ္ခု နီးကပ္မႈ။ 
 

ဖယ္ရ ားမႈမ်ား၏ ပံုစံသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္၊ 

မျဖစ္ေစသည္ကုိ ေက်ာင္းမ  ကိစၥရပ္တစ္ခုစီအလိုက္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး 

ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းခံရလ ်င္ သက္ဆိုင္ရာ တရားေရးအရ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
 

 

င္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
ARD ေကာ္မတီသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈ ပါဝင္ေသာ ဖယ္ရ ားမႈမ်ားႏ င့္ 

အပိုေဆာင္း အာဏာႏ င့္ အထ းအေျခအေနမ်ား အပိုင္းမ်ားေအာက္ရ ိ 

ဖယ္ရ ားမႈမ်ားအတြက္ IAES ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ 
 

အယ ခံဝင္ျခငး္ 

အေထြေထြ 
သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔မ  တစ္ခုခုကုိ သေဘာမတ ညီလ ်င္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာေဆာင္ရြက္ျခင္း ေတာင္းဆိုရန္ 

တိုင္တန္းခ်က္ တင္ႏုိင္သည္- 

 ဤစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ 

ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈႏ င့္ ဆိုင္သည့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 အထက္ပါ ဆက္ႏြယ္မႈရ ိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ 
 

ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလးအား လက္ရ ိေက်ာင္းတြင္ 

ဆက္ထားျခင္းသည္ သင့္ကေလး သုိ႔မဟုတ္ အျခားသ မ်ားကုိ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ေျခမ်ားသည္ဟု ယံုၾကည္လ ်င္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုရန္ တိုင္တန္းခ်က္ 

တင္ႏုိင္သည္။  

ၾကားနာေရး အရာရ ိ၏ အာဏာ 
 

ေအာက္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

လိုအပ္ခ်က္ႏ င့္ ကုိက္ညီသည့္ ၾကားနာေရး အရာရ ိသည္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။ ၾကားနာေရး 

အရာရ ိသည္- 

 ၾကားနာေရး အရာရ ိက ထိုဖယ္ရ ားမႈသည ္

ေက်ာင္းဝန္ထမ္း၏ အာဏာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု 

ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ ်င ္သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ 

မျပဳအမ သည္ သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈႏ င့္ 

ဆက္စပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ ်င ္သင္၏ 

မသန္စြမ္းကေလးကုိ ၎အား ဖယ္ရ ားခ ့ေသာ ေနရာသုိ႔ 

ျပန္လည္ပို႔ေပးႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

   ၾကားနာေရး အရာရ ိက သင့္ကေလးကုိ လက္ရ ိေနရာတြင္ 

ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ သင့္ကေလး သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားသ မ်ားကုိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏုိင္ေျခ မ်ားသည္ဟု 

ဆံုးျဖတ္လ ်င္ သင္၏ မသန္စြမ္းကေလးကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

IAES သို႔ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ရက္ထက ္မေက်ာ္ဘ  

ေက်ာင္းေျပာငး္ရန္ အမိန္႔ခ်ႏုိင္သည္။ 
 

အကယ္၍ သင့္ကေလးကုိ မ လေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ေျပာင္းျခင္းသည္ 

သင့္ကေလး သုိ႔မဟုတ္ အျခားသ မ်ားကုိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရႏုိင္ေျခ 

မ်ားသည္ဟု သင့္ေက်ာင္းက ယ ဆလ ်င္ ဤၾကားနာမႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထပ္တလ လ  လုပ္ေဆာင္ရႏုိင္ပါသည္။ 
 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို သင ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက ထိုက ့သုိ႔ 

ၾကားနာမႈကု ိ ေတာင္းဆိုရန္ တိုင္တန္းခ်က ္ တင္လ ်င ္ ေအာက္ပါ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအလုိက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အပိုင္းတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီသည့္ ၾကားနာမႈကုိ 

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႁခြင္းခ်က္အေနႏ င့္ ေအာက္ပါတို႔ မပါဝင္ပါ- 

 TEA သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း 

လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာမႈကိ ုေတာင္းဆိုသည့္ ေန႔မ စ၍ 

ေက်ာင္းဖြင္ရ့က္ ၂၀ ရက္ အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 

အဆိုပါ ၾကားနာမႈကိ ုစတင္ျပီး ၁၀ ရက္အတြင္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းသည ္အစည္းအေဝးကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ညႇိႏႈိင္းျခင္း အသံုးျပဳေရး သေဘာတ ရန္ 

စာျဖင့ ္သေဘာတ ညီမႈ မရေသးလ ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ 

အစည္းအေဝးကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္တန္းခ်က္ 

အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရ ိသည့္ေန႔မ  ျပကၡဒိန္ရက္ 

ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အကယ္၍ ဤကိစၥရပ္ႏ င့္ 

ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏ င့္အညီ တိုင္တန္းခ်က္ 

လက္ခံရရ ိသည့္ေန႔မ စ၍ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း 

ႏ စ္ဦးႏ စ္ဖက္လံုး စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ 

မေျဖရ င္းရေသးလ ်င္ ၾကားနာမႈကုိ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

 ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ အျခား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 

ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္ ၎က သတ္မ တ္ခ ့ေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားႏ င့္ ကြာျခားေသာ 

စည္းကမ္းမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္မည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္ 

သတ္မ တ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလမ်ားမ လြ ၍ 

ထိုစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဤစာရြက္စာတမ္းရ ိ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
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လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈမ်ားႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ 

စည္းကမ္းမ်ားႏ င့္ ကုိက္ညီရမည္။ 
 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္သည့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အျခား 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား 

အယ ခံဝင္သက ့သို႔ပင္ ေအာက္ပါ တရားမမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အယ ခံဝင္ႏုိင္သည္။ 
 

အယ ခံဝငမ္ႈမ်ားအတြငး္ ေနရာခ်ထားမႈ 
 

အထက္ပါအတိုင္း သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေက်ာင္းသည ္

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏ င့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္တန္းခ်က ္ တင္လ ်င္ သင့္ကေလးသည္ 

(သင္ႏ င့္ TEA သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ 

သေဘာတ မထားလ ်င္) ဦးစြာ ျဖစ္ပြားေသာ ကိစၥရပ္အလိုက္ အမႈစစ္ 

အရာရ ိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းဝန္ထမ္း၏ အာဏာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္ၿပီး 

ေဖာ္ျပထားေသာ ဖယ္ရ ားမႈ အခ်ိန္ကာလ ကုန္ဆုံးသည္အထိ IAES တြင္ 

ဆက္ေနရမည္။ 

 

အထ းပညာေရးန င့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက ္
မသင့္ေတာ္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအား 
ကာကြယ္ျခငး္ 
 

အေထြေထြ 
သင္ ့ ကေလးသည္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟု 

မဆံုးျဖတ္ရေသးသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားက်င္ဝတ္ကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္ေသာ္လည္း သင့္ေက်ာင္းသည္ (ေအာက္တြင္ 

ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း) စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယ မႈကုိ 

ျဖစ္ပြားေစခ ့ေသာ အျပဳအမ  မတိုင္မ ီ သင့္ကေလးသည္ 

မသန္စြမ္းေၾကာင္း သိခ ့လ ်င ္ သင့္ကေလးသည္ 

ဤအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာကြယ္မႈမ်ားမ  

မည္သည့္တစ္ခုကုိမဆို ေတာင္းဆိုက်င့္သံုးႏုိင္သည္။ 

 

စည္းကမး္ပုိင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
အေျခခံ ဗဟုသုတ 

ေက်ာင္းသည္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယ မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ 

အျပဳအမ  မျဖစ္ပြားမီ သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရ ိသည္ဟု ယ ဆပါမည္- 

 သင္သည္ ႀကီးၾကပ္ေရးပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း 

ဝန္ထမ္းထံ စာျဖင့ ္ေရးလ်က ္သင့္ကေလးအတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီကုိ 

စိုးရိမ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ဆရာထ ံစာျဖင့ ္

ေရးလ်က္ သင့္ကေလးသည္ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လိုအပ္ေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈကုိ 

ေဖာ္ျပဖ းသည္၊ 

 သင္သည္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္ရ ိ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈႏ င့္ 

ဆက္စပ္ၿပီး အက ျဖတ္ခ်က ္ေတာင္းဆိုဖ းသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 သင့္ကေလး၏ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ သင့္ကေလး၏ 

အျပဳအမ ပံုစံတစ္ခုကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း အထ းပညာေရး 

ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးပိုင္း 

ဝန္ထမ္းကုိ တုိက္႐ုိက္ေျပာခ ့သည္။ 
 

ႁခြင္းခ်က ္ - ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသည္ 

ထိုအေၾကာင္းကုိ မသိရ ိဟု ယ ဆပါသည-္ 

 သင္သည္ သင့္ကေလးကုိ အက ျဖတ္ခြင့္ မေပးထားပါ 

သုိ႔မဟုတ္ အထ းပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ျငင္းထားသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

 သင့္ကေလးကုိ အက ျဖတ္ၿပီး IDEA အပိုင္း (ခ) အရ 

မသန္စြမ္းမျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ 
 

ႀကိဳတငသ္ိထားမႈ မရ ိလ ်င ္လိုက္နာရမည့္ 
အေျခအေနမ်ား 
 

သင့္ကေလးအား စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးမယ ခင္ ေက်ာင္းက 

သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းကေလး ျဖစ္ေၾကာင္း မသိလ ်င္ အထက္ပါ 
စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏ င့္ ႁခြင္းခ်က္ဆိုင္ရာ သိရ ျိခင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္၏ကေလးသည အလားတ  အျပဳအမ မ်ား 
ျပဳလုပ္သည့္ အျခားသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားက ့သို႔ 
စည္းကမ္းစံႏႈန္းမ်ား၏ သြန္သင္မႈေအာက ္ေရာက္ရ ိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 
သင့္ကေလးသည္ စည္းကမ္းစံႏႈန္းမ်ားႏ င့္ သြန္သင္မႈေအာက္ 
ေရာက္ရ ိခ်ိန္တြင္ အက ျဖတ္မႈကို ေတာင္းဆိုခ ့ပါက အက ျဖတ္မႈကို 
လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အက ျဖတ္မႈ မျပီးဆံုးခင္တြင္ 
ေက်ာင္းတာဝန္ရ ိသ မ်ားမ  ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာ 
(ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရ ိဘ  ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း 
စသည္တို႔ ပါ၀င္ႏုိင္ေသာ) တြင္ရ ိရပါမည္။ သင့္ကေလးသည္ 
မသန္စြမ္းကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္လ ်င္ ေက်ာင္းကျပဳလုပ္ေသာ 
အက ျဖတ္ခ်က္မ  အခ်က္အလက္မ်ားႏ င့္ သင္ေပးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေက်ာင္းသည္ IDEA အပိုင္း 
(ခ) ႏ င့္အညီ အထက္ပါ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  11 

အပါအဝင္ အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးရမည္။ 
 

တရားဥပေဒအရ 
တာ၀နယ္ လႊ ေျပာင္းေပးျခင္းႏ င့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
တာ၀န္ရ သိ မ်ား 
IDEA အပိုင်း ခ သည်-  

 မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦးမ  က်ၱဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကို 

ေက်ာင္းမ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္ရ ိသ ထံသို႔ အစီရင္ခံ 

ျခင္းအား တားျမစ္ဟန္႔တားျခင္း မရ ိပါ သို့မဟုတ္ 
မသန္စြမး္ကေလးငယ ္က်ၱဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက ္ဖယ္ဒရယ္ႏ င္ ့ ျပည္နယ္ 

ဥပေဒကို က်င့္သံုးရမည့္ တကဆၠက္ျပည္နယ ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏ င္ ့ တရားစီရင္ေရး 

အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကိ ုဟန္႔တားျခင္း မရ ိပါ။ 

 

မ တ္တမး္မ်ား လႊ ေျပာင္းျခငး္ 
မသန္စြမ္း ကေလးတစ္ေယာက္က ျပစ္မႈ က်ၱဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာင္းက 
သတင္းပို႔လာလ ်င္ ေက်ာင္းသည္- 

 မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ  ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ  

သတင္းပို႔လ ်င္ သတင္း ေပးပို႔လိုက္သည့္ တာ၀န္ရ ိသ မ  

ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ကေလး၏ 

အထ းပညာေရးႏ င့္ စည္းကမ္းပိုင္း ဆုိင္ရာ မ တ္တမ္းတို႔ကို 

မိတ ၱဴက းယ ကာ ေပးပို႔ရပါမည္။ 

 ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

မ တ္တမ္းမိတ ၱဴမ်ားကုိ မိသားစု ပညာေရး အခြင့္အေရးႏ င့္ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ (FERPA) က ခြင့္ျပဳထားေသာ 

အတိုင္းအတာအထိသာ ေပးပို႔ရပါမည္။ 
 

အခ်က္အလက္မ်ား လ ်ိ ႕ဳဝ က္ထားမႈ 
 

ဤအပိုင္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးျပဳထားသည-္ 

 

ဖ်က္ဆီးမႈ ဆိုသည္မ ာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ 

မည္သ မည္ဝါမ န္း မသိႏုိင္ေအာင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ 

ခြ ျခားသတ္မ တ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာယကံေျမာက ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဖယ္ရ ားျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။ 
 

ပညာေရးဆုိငရ္ာ မ တ္တမး္မ်ား ဆိုသည္မ ာ ၃၄ (CFR) အပိုင္း ၉၉ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မ တ္တမ္းမ်ား အဓိပၸာယ ္

သတ္မ တ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ မ တ္တမ္းအမ်ိဳးအစားကုိ ဆုိလ္ုိသည္ 

(မိသားစု ပညာေရး အခြင့္အေရးႏ င့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ 

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

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား)။ 
 

ပါဝငသ္ည့္ ေအဂ်ငစ္ ီ ဆိုသည္မ ာ IDEA အပိုင္း (ခ) ႏ င့္အညီ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြ ျခားသိရ ိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၊ 

ထိန္းသိမ္း သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသည့ ္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔ထံမ  

အခ်က္အလက္ကုိ ရယ သည့္ မည္သည့္ေက်ာင္း ခရုိင္၊ ေအဂ်င္စီ 

သုိ႔မဟုတ္ အဖြ ႔အစည္းကုိမဆို ဆိုလိုသည္။ 
 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ အတည္ျပဳႏုိငေ္သာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင ္
သင့္ကေလး၏ အမည္၊ မိဘအေနျဖင္ ့ သင့္နာမည္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားမိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္၏ နာမည္၊ သင့္ကေလး လိပ္စာ၊ 
သင့္ကေလး၏ လ မႈဖ လံုေရး နံပါတ္က ့သုိ႔ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအရ 
အတည္ျပဳႏုိင္သည့္အရာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ ကေလးအား ေသခ်ာစြာ 
အတည္ျပဳႏုိင္မည့္ အမ တ္ လကၡဏာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား စာရင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 
 

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ ပတ္သတ္၍ 

အပိုင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ပညာေရး မ တ္တမ္းတစ္ခုလံုးကို 

ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ အုပ္ထိန္းျခင္း၊ 

ခြ ေနျခင္း၊ ကြာရ င္းျခင္း စသည္တို႔ႏ င့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တြင္ အခြင့္အာဏာ မရ ိ သည္မ လြ ၍ 

သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရႈ စစ္ေဆးခြင့္ ရ ိသည္ဟု 

ေက်ာင္းမ ယ ဆပါသည္။ သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ားကို 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အ တြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ IEP ႏ င့ ္ သက္ဆုိင္ေသာ 

မည္သည့္အစည္းအေ၀းမ  မရ ိလ ်င္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာ စစ္ေဆးျခင္း မရ ိလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္မႈမ မရ ိလ ်င္၊ မည္သည့္ကိစၥမ  

ေပၚေပါက္ျခင္း မရ ိလ ်င္ ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မ စ၍ ၄၅ရက္အတြင္း 

ေက်ာင္းမ  ေႏ ာင့္ေႏ းၾကန္႔ၾကာျခင္းမရ ိ ေစဘ  ထုိသ ကုိ 

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရပါမည္။ 
 

ရ ငး္တမး္၊ မတိ ၱဴႏ င့္ က်သင့္ေငြ 

သင္ေတာင္းဆိုပါက ေက်ာင္းမ  မ တ္တမ္းမ်ားကို အေၾကာင္ျပခ်က္ 
ခိုင္လံုစြာ ျဖင့္ ရ င္းျပပါလိမ့္မည္။ မိတ ၱဴ က းယ ျခင္းသည္ သင္ 

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဆိုလ ်င္ 
ေက်ာင္းမ  မိတ ၱဴက းေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ ကေလးႏ င့္ ပတ္သက္၍ 

မ တ္တမ္းမ်ား ရ ာေဖြရျခင္း၊ ရ င္းျပရျခင္းတို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ 
တစ္စုံတစ္ရာ က်သင့္မည္မဟုတ္ပါ။ က်သင့္ေငြမ ာ သင္က းယ ၍ 

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ ပပမာဏျဖစ္လ ်င္ မိတ ၱဴက း 
ယ ျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ က်သင့္ပါမည္။ 
 

တစ္ေယာက္ထက္ပုိေသာ ကေလးမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား 
 
မည္သည့္ ပညာေရး မ တ္တမ္းမဆို တစ္ေယာက္ထက္ ပိုေသာ 

ကေလး မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနလ ်င္ သင့္ ကေလးႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ 
ရ ိပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ထိုထ းျခားေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္း 
ကုိ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  12 

 
ေက်ာင္းမ  စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

အသံုးျပဳေနေသာ ပညာေရး မ တ္တမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏ င့္ 
တည္ေနရာကို ရရ ိရန္ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရ ိပါသည္။ 
 

ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအရ အတည္ျပဳႏုိင္ေသာ 
အခ်က္အလက္ကိ ုျပသရန္ 
သေဘာတ ခြင့္ျပဳခ်က ္
ထိုအခ်က္အလက္သည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မ တ္တမ္းမ်ားတြင္ 
မပါဝင္သည့္အျပင္ ျပသမႈကုိ FERPA အရ မိဘသေဘာတ ညီခ်က္ 
မပါဘ  ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရ ိပါက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ 

အရာရ ိမ်ားမ လြ ၍ အျခားသ မ်ားအား မျပသမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရ ိရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ IDEA အပိုင္း (ခ) ၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အရာရ ိမ်ားထံ 
ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေပးမီ 
သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မလိုအပ္ပါ။ 
 
အလႊ အေျပာင္း ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ တရား၀င္ ကိုယ္စားလ ယ္ထံသို႔ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မေရာက္ရ ိမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ရ ိသည့္ ကေလး တစ္ဦး၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။  
 
အကယ္၍ သင္ေနထုိင္ရာေနရာႏ င့္ ခရိုင္ အဖြ ႔ခ်င္းမတ ေသာ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၌ သင္၏ ကေလးက 

စာရင္းသြင္းထားလ ်င္ လ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

စာရင္းသြင္းေတာ့မည္ဆိုလ ်င္ သင့္ကေလး၏ မည္သည့္ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းရ ိရာ ခရိုင္အဖြ ႔မ  တာ၀န္ရ ိသ မ်ား ႏ င္ ့ သင္ 

ေနထိုင္ေဒသရ ိ ေက်ာင္း ခရိုင္အဖြ ႔မ  တာ၀န္ရ ိသ  မ်ားအၾကား 
လႊ ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား လိုအပ္ပါ သည္။ 
 
သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးမ တ္တမ္းက ျပသခြင့္မျပဳသေရြ႕ 
မ တ္တမ္းအား ၾကည့္ရႈသ  မည္သ မဆို (သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းမ  
အသိအမ တ္ျပဳထားေသာ တာ၀န္ရ ိသ မ်ားမ အပ) မ တ္တမ္းထားရ ိရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ မ တ္တမ္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္၏ နာမည္၊ 
ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးသည့္ ရက္စြ ၊ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္အား ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရသည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းတို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 
 
မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္ကိုမဆို 

ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရရ ိေစရန္ ေက်ာင္းမ  တာ၀န္ရ ိသ  တစ္ေယာက္မ  

တာ၀န္ယ  ေပးရပါမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ 

စုေဆာင္းေနသ  အသံုးျပဳေနသ  မည္သ မဆို ေလ့က်င့္မႈခံယ ျပီး 

သို႔မဟုတ္ IDEA ႏ င္ ့ FERPA လက္ေအာက္ရ  ိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း 

ျပည္နယ္၏ ဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာရန္ သြန္သင္ျပီး ျဖစ္ရပါမည္။ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ခ်င္းစီသည ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ရ ိသည့္ ေက်ာင္း အတြင္းရ ိ 

၀န္ထမ္းမ်ား နာမည္ႏ င့္ ရာထ းမ်ားကို အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ 

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ စာရင္းျပဳလုပ္၍ ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။ 
 

မ တ္တမ္းမ်ားကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း  

သင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ မ တ္တမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈမရ ိ၊ 
မ ားယြင္းေနသည္၊ သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေႏ ာင့္ယ က္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္လ ်င္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမိ ု
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းအား 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ 
ေက်ာင္းမ  အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးသင့္ မေပးသင့္ 
ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း 
ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းမ  ျငင္းပယ္ခ ့လ ်င္ ထုိျငင္းပယ္မႈကိုႏ င့္ 
မ တ္တမ္းထ ရ ိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ 
သင့္အခြင့္အေရးရ ိေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါ သည္။ အဆိုပါ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသည္ FERPA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ ေဒသတြင္း 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္ျပီး IDEA မ  က်င္းပေသာ မ ်တေသာ 
အရာရ ိေရ ႕တြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးပြ  မဟုတ္ပါ။ 
 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မျပည့္စံု၊ 

မ ားယြင္းေနသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးႏ င့္ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိ ထိခုိက္ေနသည္ဟု ေက်ာင္းမ ဆံုးျဖတ္လ ်င္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလ ရမည္ျဖစ္ျပီး သင့္အား 

စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ျပည့္စံုျပီး 

မ ားယြင္းမႈမရ ိ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ ကေလး၏ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ထိခုိက္ျခင္းမရ ိဟု ေက်ာင္းမ  ဆံုးျဖတ္ပါက ထိန္းသိမ္းထားေသာ 

မ တ္တမ္းမ်ား ရ ိေသးပါက သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းထ ရ ိ 

အခ်က္အလက္တြင္ ရ င္းလင္းခ်က္ ေရးသားခြင့္ရ ိ ေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။ 
 

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမ  ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

ေထာက္ပံ့ေပးျပီးေနာက္ သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးႏ င့္ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သေဘာတ ညီခ်က္ကို 

ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခ ့လ ်င္ ယခင္ အထ းပညာေရး 

လက္ခံရရ မိႈအေပၚ ရည္ညႊန္း ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ 

သင့္ကေလး၏ ပညာေရး မ တ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ  ပိုမိုေကာင္းမြန္ 

ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 

သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ားသည္ မျပည့္စံု၊ မ ားယြင္းေနျပီး 

သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခုိက္ေနသည္ဟု 

ယံုၾကည္ပါက မ တ္တမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ 

ရ ိပါသည္။ 
 

ကာကြယ္ျခင္းႏ င့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း 

သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းရာ၊ သိမ္းဆည္းရာ၊ ျပသရာ၊ 
ဖ်က္ဆီးရာ အဆင့္တိုင္း၌ ယံုၾကည္မႈကို မပ်က္စီးေစရန္ 
ေက်ာင္းမ ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ ဖ်က္ဆီးျခင္း ဆိုသည္မ ာ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  13 

႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
မည္သ မည္ဝါႏ င့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္၍ မရေတာ့ေအာင္ 
ကိုယ္ေရး အေထာက္အထားမ်ား ဖယ္ရ ားျခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။ 
သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းထ ရ ိ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
ကေလးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ရန္ 
မလိုအပ္ေတာ့လ ်င္ ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။ နာမည္၊ 
လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အဆင့္၊ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ မ တ္တမ္း၊ 
အတန္းတက္ မ တ္တမ္း၊ သင္ယ ျပီးေျမာက္ခ ့သည့္ ပညာေရးအဆင့္၊ 
သင္ယ  ျပီးေျမာက္ခ ့သည္ ပညာေရးႏ စ္မ်ား စသည္တို႔မ လြ ၍ 

သင ့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေပး 
ရပါမည္။ 
 

မဘိမ်ားသုိ႔ အသိေပးစာ  

 TEA သည္ မိဘမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ 
အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည့္ အသိေပးစာကို ေပးပို႔ရပါမည္။ ၄င္းတြင္ 
ျပည္နယ္အတြင္းရ ိ လ မ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
မည္မ ်အတိုင္းအတာအထိ ေပးပို႔ထား သည္ကုိ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 
ကေလးမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရ ာေဖြေနေသာ 

အခ်က္အလက္ အမ်ိဳး အစား၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ 
မည္သ ႔ထံမ  အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းလာသည္၊ 
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳမည္ ့နည္းလမ္းမ်ား 
စသည့္ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္နယ္မ  
အသံုးျပဳလိုသည့္နည္းလမ္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ တတိယ မ်ိဳးဆက္ 
ဖြင့္လ စ္ျပသျခင္း၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လက္ဝယ္ ထားရ ိျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏ င့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားအရ မိဘႏ င့္ ကေလးမ်ား ရရ ိႏိုင္ေသာ FERPA လက္ေအာက္ရ ိ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏ င့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ကုဒ္၃၄ (34 Code of Federal 

Regulations, CFR) ရ  ိ ၄င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလ ယ္မ်ားအားလံုး 
လိုက္နာရမည့္ ေပၚလစီ ႏ င့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အႏ စ္ခ်ဳပ္မ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။ေက်ာင္းပညာေရးမ တ္တမ္း ဆိုသည္မ ာ 34 CFR 

အပိုင္း ၉၉ရ  ိ ပညာေရးမ တ္တမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ 

ကာကြယ္ေပးထားေသာ မ တ္တမ္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ 
 

မိဘမ်ားဆႏၵအတိုင္း 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရ ိျခငး္  

သင့္ကေလးအား မိမ ိ ဆႏၵအေလ်ာက ္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတြင္ 
ထားရ ိပါက အထ းအခြင့္ အေရးမ်ား ရ ိပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းရ ိ 
သင္၏ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္ အတြက္ အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆက္စပ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE စနစ ္

ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး ထိုေက်ာင္းတြင ္ သင့္ ကေလးအား ထားရ ိရန္ 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာအခါ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ IDEA သုိ႔ ေက်ာင္းမ  
အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိေသာ မိဘမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ 
IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရ ိရာ အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ လ ဦးေရ 

စာရင္း၌ ထည့္သြင္းထားရပါမည္။ 

 

ကေလးမိဘမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပညသ္  
အသံုးစရိတ္ျဖင့္ ကေလးကိ ု
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင ္ထားရ ိရန္အတြက ္
သတ္မ တ္ခ်က္မ်ား 
သင့္ကေလးအတြက္ အမ်ားျပည္သ  ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ရရ ိရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈကိ ု သေဘာမတ ေသာအခါ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရ ိရန္ သင့္၌ အထ းအခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ 
 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ ၾသဇာေအာက္တြင္ သင့္ကေလးက 

အထ းပညာေရးႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ ္ မ်ားကို မၾကာခင္က 

လက္ခံရရ ိျပီး ေက်ာင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က ္ ရည္ညႊန္းခ်က္မရ ိဘ  

သင့္ကေလးအား ပုဂၢလိက မ ၾကိ ၊ဳ မ လတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္၊ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိရန္ ေရြးခ်ယ္ခ ့ျပီး 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ တစ္ဦးဦးက ထိုအမ်ားျပည္သ  ဆိုင္ရာေက်ာင္းသည္ 

သင္က့ေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရ ိျပီးေနာက ္ FAPE စနစ္ကို ေထာက္ပံ့ 

ေပးျခင္း မရ ိဘ  ပုဂၢလိကေက်ာင္းကသာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု 

ေတြ႔ရ ိခ ့ပါက အဆိုပါေက်ာင္းအား သင့္ကိ ု ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကုန္က  ်

စရိတ္ကို ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ TEA ႏ င္ ့ ေက်ာင္းမ်ားမ  

ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပညာေရးစနစ္ကိ ု သက္ေရာက္ေနေသာ 

ျပည္နယ္ဥပေဒႏ င့္ ကုိက္ညီမႈ မရ ိေသာ္လည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ က 

သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယ ဆႏုိင္ပါသည္။ 
 

ကုန္က်စရိတ ္ျပန္လည္ေပးေခ်ရာတြင ္
ကန္႔သတ ္ျခင္း 
သင္မၾကာေသးမီကမ  တက္ေရာက္ခ ့သည့္ သင့္ကေလးအား 
အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ  ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မတိုင္မ ီတြင့္္ 
ျပဳလုပ္ေသာ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ သင့္ကေလးအား 
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိလို ေသာ သင္၏ဆႏၵ အပါအ၀င္ 
အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ  အၾကံေပးေသာ သင့္ကေလး FAPE စနစ္ 
ေထာက္ပံ့ ေပးမည့္အစီအစဥ္အား ျငင္းပယ္ေနျခင္းအား 
အေၾကာင္းမၾကားပါက၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား 
ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ေန႔မတိုင္မ ီ္ ၁၀ရက္အတြင္း 
အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ေက်ာင္းသို႔ စာျဖင့္ေရးသား 
အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရ ိျခင္း၊ ေက်ာင္းမ  သင္ ့ ကေလးအား 
အက ျဖတ္လိုသည့္ ဆႏၵကို ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ျဖင္ ့အသိေပးစာ ေပးပို႔ပါ ေသာ္လည္း ကေလးသည္ 
အက ျဖတ္ျခင္းခံယ ျခင္း မရ ိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခ ့ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ 
အျပဳအမ  မ်ားသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း မေလ်ာ္ညီ ေၾကာင္းကို 
တာ၀န္ရ ိသ မ  ေတြ႔ရ ိခ ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္တြင္ ပါရ ိေသာ 
ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ  ် မည္ ့ အစီအစဥ္အား ေလ ်ာ့ခ်မည္ 
သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  14 

အကယ္၍ အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ  သင္အသိေပးစာ 
ေပးပို႔ျခင္းကို တားဆီးခ ့ပါက၊ သင္သည ္အထက္ ေဖာ္ျပပါ အသိေပးစာ 
ေပးပို႔ရန္ က်န္ရ ိမႈကို သတိေပးသည့္စာအား လက္ခံရရ ိျခင္း မရ ိပါက၊ 
သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာမႈသည္ 
သင့္ကေလးအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါက အသိေပးစာ 
ေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈအား 
ေလ ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ ၏ 

တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင္သည္ စာမတတ္သ ျဖစ္လ ်င္ 
သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာကို မေရးတတ္ခ ့လ ်င ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာျခင္းသည္ သင့္ကေလးအတြက္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကီးမားေသာ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစလ ်င္ အသိေပးစာ 
ေပးပို႔ရန္ သင္၏ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည ္ေပးေခ  ်

မႈကို ေလ ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ 
 

မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား လႊ ေျပာငး္ယ ျခင္း  

IDEA ေအာက္တြင္ မိဘအျဖစ္ အုပ္ထိန္းခြင့္မ်ားသည္ အမ်ားနည္းတ  

ကေလးအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကေလးထံတြင္ က းေျပာင္းပါသည္။ 

တကၠဆက္ ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ျပီဟု သတ္မ တ္ ႏုိင္ေသာ 

အသက္သည္ ၁၈ ႏ စ္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ 

ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးလာခ ့ေသာ 

မိဘအခြင့္အေရးအားလံုးသည္ ကေလး အသက္ ၁၈ 

ႏ စ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္လႊ ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီး 

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အား မိဘ အခြင့္အေရး အားလံုး လႊ အပ္ျပီး 

ကုိယ္ပုိင္ပညာေရဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ARD 

ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ  အသိေပးစာမ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းမ  

သင့္ထံ ေပးထား ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကနဦးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ာ းကို 

ဆက္လက္ လက္ခံရရ ိဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ 

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ  သင့္အား 

အစည္းအေ၀းတက္ရန္ အထ း ဖိတ္ၾကားျခင္း မခံရပါက အစည္းအေ၀း 

မတက္ႏိုင္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားက 

အေထာက္အက ျပဳေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ တ္ရန္ သေဘာတ ညီခ်က္ျဖင့္ 

သင့္ကုိ အစည္းအေဝးတက္ခြင့္ ျပဳမထားလ ်င္ အစည္းအေဝး တက္၍ မရပါ။ 
 

အရြယ္ေရာက ္ေက်ာငး္သားတစ္ဦးအတြက ္
တာဝန္ရ သိ မ  အုပ္ထိန္းသ အား ခ်ိန္းဆိုျခင္း  
အကယ္၍ တာ၀န္ရ ိသ  တစ္ဦးမ  သင ္ သို႔မဟုတ္ အျခား 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ 

တရား၀င္အုပ္ထိန္းသ  အျဖစ္ျဖင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳလုပ္လ ်င္ IDEA ၏ 

လက္ေအာက္ရ ိ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အဆိုပါ အရြယ္ေရာက္ 

ေက်ာင္းသားထံသို႔ လႊ ေျပာင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

တရား၀င္ခ်ိန္းဆိုခံရေသာ အုပ္ထိန္းသ သည္လ ်င္သာ အခြင့္အေရးကို 

ရရ ိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အက်ဥ္းက်ေနေသာ 
အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသား  
အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းက်ေနလ ်င္ IDEA ၏ 

လက္ေအာက္ရ ိ အခြင့္အေရးအားလံုးပါ အဆိုပါေက်ာင္းသား အသက္ 

၁၈ ႏ စ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႊ ေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

အထ းပညာေရးႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ ကနဦး အေၾကာင္းၾကားစာအား 

ရရ ိခြင့္ ရ ိမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

အသက္ ၁၈ ႏ စ္ မျပည့္ေသးေသာ လ ႀကီး 
ေက်ာင္းသားမ်ား 
အသက္ ၁၈ ႏ စ္မျပည့္ေသးေသာ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား 

တကၠဆက္ မိသားစု ဥပေဒ၏ အခန္း၃၁တြင္ အသက္ ၁၈ ႏ စ္မတုိင္ခင္ 

အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ အဆိုပါ ဥပေဒေအာက္တြင္ 

အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ သတ္မ တ္ခံရပါက IDEA 

လက္ေအာက္ရ ိ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကိ ုသင့္ကေလးထံသို႔ 

အဆိုပါအခ်ိန္၌ လႊ ေျပာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

အုပ္ထိန္းမႈႏ င့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား  
အစိုးရေက်ာင္းသည္ ေရ  ့ေနတစ္ဦး၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ သုိ ့မဟုတ္ 
သင္၏ လ ၾကီးေက်ာင္းသားက စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတ ညီ 
ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ တ္ထားေသာ တရား၀င္ ပံ့ပိုးမႈကိုလည္း 
ေလးစားရမည္။ 
 

လိုအပ္ေသာ အသိေပးခ်က္မ်ားန င့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား 
သင့္ကေလး၏ အသက္ ၁၇ န စ္ျပည့္ သည့္ေန ့ သ့ုိမဟုတ္ မျပည့္မီ၊ 
သေဘာတ ညီခ်က္မ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မ တ္မႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
အပါအ၀င္၊ အုပ္ထိန္းမႈန င့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ မိဘအုပ္ထိန္းမႈဆိုင္ရာ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ကေလးက စာျဖင္ ့ေရးသားထားေသာ 
အသိေပးခ်က္ကို အစိုးရေက်ာင္းက ထုတ္ေပးရမည္။ ထုိ ့ျပင္၊ 
သင့္ကေလးက အမ ီအခိုကင္းစြာ ေနထိုင္နိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ 
အျခားအက အညီမ်ားန င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္။ ၂၀၁၈-
၂၀၁၉ ခုန စ္၊ ပညာသင္န စ္မ  စတင၍္၊ သင့္ကေလး၏ IEP သည္ အဆိုပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းက ထည့္သြင္း ထားေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားရမည္။  
 
သင့္ကေလးအသက္ ၁၈ န စ္ျပည့္သည္န င့္၊ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ လ ၾကီးေက်ာင္းသားထံသို ့ လႊ ေျပာင္းၿပီးေၾကာင္း 
သင့္ကေလးက စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးစာအား သငႏ္ င့္ 
သင့္ကေလးထံသို႔ အစိုးရေက်ာင္းက ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုန စ္၊ 
ပညာသင္န စ္မ  စတင္၍၊ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အဆိုပါ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  15 

အသိေပးစာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ တ္မႈ 
သေဘာတ ညီခ်က္မ်ားႏ င့္ ့ကေလးက အမီ အခိုကင္းစြာ ေနထိုင္နိုင္ရန္ 
အက အညီေပးမည့္ အက အညီမ်ားန င့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအ၀င္၊ 
အုပ္ထိန္းမႈန င့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားန င့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အဆိုပါ အသိေပးစာတြင္ အပိုေဆာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရ ာေဖြရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ဆက္သြယ္ရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း ထားရမည္။ 
 

အထ းပညာေရးအခ်က္အလက္မ်ား  

အထ းပညာေရး ျပႆနာမ်ားႏ င့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား 
လိုအပ္လ ်င္ အထ းပညာေရး အခ်က္အလက္ စင္တာထ ံ 1-855-
SPEDTEX (1-855-773-3839) တြင ္ ဖုန္းေခၚႏုိင္ပါသည္။ သင္က 
ဤနံပါတ္သို႔ ဖုန္းေခၚၿပီး မက္ေဆ့ခ်္ ခ်န္ထားလ ်င္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္က ပံုမ န ္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း သင့္ကို 
ဖုန္းျပန္ေခၚပါမည္။ နားမၾကားသ မ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု 
ခ်ိ ႕ဳတ ့သ မ်ားသည္ Relat Texas ကုိ သံုး၍ 7-1-1 တြင္ SPEDTEX 
နံပါတ္သို႔ ဖုန္းေခၚႏုိင္ပါသည္။ 

 

သေဘာမတ ညီမႈမ်ားကို ေျဖရ င္းျခင္း  

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္း၏ 

အေရးယ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သင့္အေန ျဖင့္ 
သေဘာမတ သည့္အခ်ိန္မ်ား ရ ိႏုိင္ပါ သည္။ ၄င္းတို႔ ေတြ႕ရ ိထားသည့္ 
မတ ညီမႈမ်ားကို ေျဖရ င္းရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ  အမႈထမ္းႏ င့္ 
အလုပ္လုပ္ရန္ ျပင္းထန္စြာ ဖိအားေပးခံရသည့္ အခ်ိန္လည္း 
ရ ိႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ေျဖရ င္းႏုိင္သည့္ မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး ရ ိႏုိင္သည္ကို ေက်ာင္းသို႔ 
ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ TEA မ  အထ းပညာေရး၏ သေဘာမတ ညီမႈမ်ားအား 
ေျဖရ င္းရန္အတြက္ နည္းလမ္း ေလးမ်ိဳးအား ကမ္းလ မ္းထားပါသည ္- IEP 

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈအား ဖြ ႕စည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္၊ အထ းပညာေရးတြင္ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရ င္းျခင္းႏ င့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လုပ္ထံုးလုပန္ည္းအရ ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏ င့္ 
ၾကားနာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏ င့္ 
အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ ေစာဒကတက္မႈမ်ား 
အတြက ္ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ားအၾကား 
ျခားနားခ်က္မ်ား 
ဖက္ဒရယ္ အထ းပညာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ 
အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏ င့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏ င့္ 
ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္ သီးျခား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
သတ္မ တ္ထားသည္။ အထက္တြင္ ရ င္းျပသည့္အတိုင္းပင္ 
ျပည္နယ္ျပင္ပမ  တစ္စံုတစ္ဦး အပါအဝင ္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြ ႕အစည္းမဆိုသည္ ေက်ာင္း၊ TEA သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ 

အစိုးရ ေအဂ်င္စီကုိမဆို မည္သည့္ IDEA အပိုင္း (ခ) လိုအပ္ခ်က္ကိုမဆို 
ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ စြပ္စြ ကာ အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ ေစာဒကတက္မႈ 
တင္သြင္းႏုိင္သည္။ သင ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကသာ 
မသန္စြမ္းကေလးအား ခြ ျခားသတ္မ တ္မႈ၊ အက ျဖတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈကုိ စတင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလ ရန္ 
အဆိုတင္သြင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအား FAPE 
ပံ့ပိုးမႈႏ င့္ သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ကိစၥရပ္ကုိမဆို 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေစာဒကတက္ျခင္း တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 
ေယဘုယ်အားျဖင့ ္ TEA သည ္ အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ 
ေစာဒကတက္မႈကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ ကာလအတြင္း ေျဖရ င္းရမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သတ္မ တ္ကာလကို မ န္ကန္စြာ 
သက္တမ္းတိုးမထားလ ်င္ ဘက္မလိုက္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 
ၾကားနာေရး အရာရ ိသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေစာဒကတက္မႈကုိ 
ၾကားနာ၍ (ေျဖရ င္းခ်က္ရ ာေဖြရန္ အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ 
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းအားျဖင့္ မေျဖရ င္းႏုိင္လ ်င)္ သင့္ေတာင္းဆိုမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ၾကားနာေရး အရာရ ိက 
အခ်ိန္ကာလကုိ အထ းသက္တမ္းတိုးမႈ မေပးလ ်င္ ဤစာရြက္စာတမ္းပါ 
ေျဖရ င္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေျဖရ င္းခ်က္ကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္အတြင္း စာျဖင့ ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ တ္ရမည္။ 
 

ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ  

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားထံသိုု႔ FAPE 

ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့မႈ ႏ င့္သက္ဆိုုင္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏ င့္ပတ္သက္ျပီး 
အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပါတီအဖြ ႕မ်ားျဖင့္ 
ေတြ႕ဆံုုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ARD ေကာ္မတီအား 
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အလိုု႔င ာ TEA အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ သ မ်ားထံသိုု႔ ျပည္နယ္ IEP 

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ပေရာဂ်က္တစ္ခုုအား 
ထုုတ္ျပန္ေပးရန္လိုုအပ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ 
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးသ  တစ္ဦး ထံသုုိ႔ TEA အေနျဖင့္ 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမ ာ ေအာက္ပါအတိုုင္း 
ျဖစ္သည္ -  

 လုိအပ္ေသာ ေတာင္းဆိုုမႈေလ ်ာက္လႊာေဖာင္အား 

ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ ႏ င္ ့သင့္ေက်ာင္း ႏ စ္ဖက္စလံုုးမ  

လက္မ တ္ေရးထိုုးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေဖာင္ကုိ 

အြန္လုိင္းတြင္ အဂၤလိပ္ႏ င့္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ 

တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ 

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

ရရ ိႏုိင္သည္။ ၎ကုိ TEA က ေတာင္းဆိုလ ်င္လည္း 

ရရ ိႏုိင္သည္။ 

 အျငင္းပြားမႈသည္ တစ္ခုု သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ခုုထက္ ပို ုသည္ ့

IEP ၏ လိုုအပ္ေသာ အေျခခံမ်ားႏ င့္ပတ္သက္ျပီး 

အျပန္အလ န္ သေဘာတ ညီမႈအား မရရ ိႏုုိင္ေသာ၊ ထိုု႔ျပင္ 

ARD ေကာ္မတီမ  ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈအား 

ယာယီဆိုုင္းငံ့ထားျပီး ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးၾကရန္ 

သေဘာတ ညီမႈျပဳသည့္ ARD ေကာ္မတ ီ ေတြ႕ဆံုု 

ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုုသိုု႔ သက္ဆိုုင္ေနရ မည္ျဖစ္သည္။  

 သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ သေဘာမတ ညီမႈျဖင့္ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  16 

အဆံုုးသတ္သြားခ ့ေသာ ARD ေကာ္မတီ 

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ  ျပကၡဒိန္ရက္ ငါးရက္အတြင္း 

လိုုအပ္သည့္ ေတာင္းဆိုုမႈ ေလ ်ာက္လႊာေဖာင္အား 

ဖိုုင္တြ တင္ ေလ ်ာက္ထားျပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ၊ 

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သ တစ္ဦးအား 

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈ ျပန္လည္ျပဳလုုပ္မည့္ သတ္မ တ္ေသာ 

ေန႔ရက္တြင္ ရရ ိႏုုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 အျငင္းပြားမႈသည္ ေပၚလြင္ထင္ရ ားမႈရ ိေသာ 

ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုု၊ သိုု႔မဟုုတ္ IAES ၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သိုု႔ 

ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရ ိရေပ။  

 သင္၊ ႏ င့္ ေက်ာင္းအေနျဖင္ ့အထ းပညာေရး 

ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုုတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရ ိရေပ။  

 အျငင္းပြားမႈအတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အထ း 

ပညာေရးဆိုုင္ရာ မေက်နပ္တိုုင္ၾကားခ်က္၊ သိုု႔မဟုုတ္ 

အထ းပညာေရးဆိုုင္ရာ တရားရံုုးၾကားနာမႈတစ္ခုု၏ 

အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနျခင္း မရ ိရေပ။  

 သင္ႏ င့္ေက်ာင္းအေနျဖင့္တ ညီေသာ ကေလး 

တစ္ဦးအတြက္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ လက္ရ ိ 

ေတာင္းဆိုုမႈတစ္ခုုအား တ ညီေသာ ေက်ာင္းပညာ 

သင္ႏ စ္တစ္ခုုတြင္ ဖိုုင္တြ တင္ 

ေလ ်ာက္ထားျခင္းႏ င့္သက္ဆိုုင္ေသာ IEP အေထြေထြ 

၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရ ိရေပ။ 

 ျပည္နယ္၏ IEP အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ႏ င့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္စည္းကမ္းကုိ 19 TAC §89.1197 

(လင့္ခ-္ bit.ly/3BCULCL) တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 
 

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ လုပ္ထုံးလုပန္ည္းဆုိင္ရာ ေစာဒကတက္မႈ 
မတင္သြင္းမီ ျဖစ္ေပၚေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ IDEA အပိုင္း (ခ) 
ေအာက္ရ ိ မည္သည့္ကိစၥရပ္ႏ င့္မဆုိ သက္ဆိုင္ေသာ 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရ င္းရန္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ 
လုပ္ထုံးလုပန္ည္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆိုရန္ 
လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအရ ေစာဒကတက္မႈကုိ တင္သြင္းထားသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ တင္သြင္းမထားသည္ျဖစ္ေစ IDEA အပိုင္း (ခ) 
ေအာက္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရ င္းရန္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ 
အသံုးျပဳရမည္။ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ ကေလးအား 
ခြ ျခားသတ္မ တ္ျခင္း၊ အက ျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
ေနရာခ်ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးအား FAPE ပံ့ပိုးမႈႏ င့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ မိဘမ်ားႏ င့္ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား 
အတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
 
ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအရ လုပ္ေဆာင္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ႏ င့္ေက်ာင္း ႏ စ္ဦးစလံုးသည္ 

ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက ္

သေဘာတ ညီပါက TEA မ  စီစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီး ည ိႏိႈင္းျခင္းအတြက္ 

ကုန္က်ေငြအား ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ ည ိႏိႈင္းျခင္းသည္ သင္၏ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းႏ င့္ IDEA 

၏လက္ေအာက္ရ ိ အျခားမည္သည့္ အခြင့္အေရးကိုမ  

ေႏ ာင့္ေႏ းၾကန္႔ၾကာေစျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရ ိမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ 
ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္း TEA မ  ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အလိုအေလ်ာက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
သင္ႏ င့္ေက်ာင္းသည္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္ရ ိ 
မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆိုႏ င့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ 
ရ ိလာသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းျခင္းကိ ုေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ 
 

ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းသ မ်ားမ ာ TEA သို႔မဟုတ္ ျပည္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏ င့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကေလး၏ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ 
ေစာင့္ေရ ာက္ေရးတြင္ ပါဝင္သည့ ္ ေက်ာင္းခရုိင္မ  ၀န္ထမ္းမ်ား 
မဟုတ္ၾကပါ။ သ တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က ္ ပ်က္ျပားေစေသာ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႕မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အရ ၀ါသနာမ်ား မရ ိၾကပါ။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းသ အျဖစ္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီသ သည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ သုိ႔မဟုတ္ TEA သီးသန္႔၏ ဝန္ထမ္း 
မျဖစ္ရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းသ အျဖစ္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎အား TEA က ေငြေပးေခ်ထားေသာေၾကာင့ ္ျဖစ္သည္။ 
ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းသ မ်ားမ ာ အဆင့္မီျပီး ျငင္းဆိုမႈမ်ားကို ေျဖရ င္းရန္ 
ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္သ  မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး 
အထ းပညာေရး ဥပေဒႏ င့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ဗဟုသုတ 

ရ ိၾကပါသည္။ ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းသ ၏ က႑သည္ ေျဖာင့္မ န္ရန္ႏ င့္ 
ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မည္သည့္ ဘက္မ ်မလိုက္ရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ ာ 
သင္ႏ င့္ေက်ာင္းအား ႏ စ္ဦးစလံုး ေက်နပ္ႏုိင္မည့္ သေဘာတ ညီမႈ 
ရရ ိရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့က ညီေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းသ မ်ား၏ လက္ရ ိစာရင္းသုိ႔ လင့္ခ္ကုိ အေထြေထြ 

တိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊ အထ း ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း အစီအစဥ္ (လင့္ခ္- 

bit.ly/39yQTjK) တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

 

သင္ႏ င့္ေက်ာင္းမ  ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းရန ္ သေဘာတ ညီေသာအခါ 

ႏ စ္ဦးစလံုးသည္ ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းသ တစ္ဦးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳႏုိင္ 

သက ့သို႔ ည ိႏိႈင္းသ မ်ားကို အဆင္ေျပသလိ ုေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းသ သည္ သင္ႏ င့္ေက်ာင္း ႏ စ္ဦးလံုးအဆင္ေျပမည့္ 

အခ်ိန္ႏ င့္ ေနရာတြင္ ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 

လ်င္ျမန္စြာ အစီအစဥ္ ေရးဆြ မည္ျဖစ္သည္။  

 

သင္ႏ င့္ေက်ာင္းသည္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 
အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရ င္းလ ်င္ ႏ စ္ဦးးႏ စ္ဖက္လံုးသည္ ထိုေျဖရ င္းခ်က္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒအရ အက်ံ းဳဝင္ေသာ သေဘာတ ညီမႈ ရရ ိရမည္။ 
ထိုသေဘာတ ညီခ်က္တြင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ျဖစ္ပ်က္ခ ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈအားလံုးကုိ လ ်ိ ႕ဳဝ က္ထားၿပီး ၎ကုိ 
ေနာင္တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
တရားမေၾကာင္းအရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ သက္ေသအျဖစ္ 
မသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ ထို႔ျပင္ သေဘာတ ညီခ်က္ကို သင္ႏ င့ ္ေက်ာင္းခ႐ုိင္ကုိ 
ပါဝင္ေစႏုိင္ေသာ အာဏာရ ိသည့္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  17 

ကိုယ္စားလ ယ္တစ္ဦးက လက္မ တ္ထိုးရမည္။ ဤစာျဖင့ ္
လက္မ တ္ေရးထိုးထားေသာ ျပန္လည ္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
သေဘာတ ညီခ်က္သည္ ဥပေဒအရ ခိုင္ျမ ျပီး ျပည္နယ္ဥပေဒအရ 
ဤကိစၥမ်ိဳးကို မည္သည့္ဖက္ဒရယ္ ခရိုင္တရား႐ံုး၌မဆို 
ၾကားနာႏုိင္သည္အထိ အခြင့္အာဏာ ရ ိပါသည္။  
 
ျပန္လည္ည ိႏႈိင္းျခင္း အေၾကာင္းႏ င့္ ပတ္သက္၍ အျခား 
အခ်က္အလက္မ်ားကို TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ ပါသည္။ 
အေထြေထြ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊ အထ းျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း အစီအစဥ္ 
(လင့္ခ္- bit.ly/35Dyrp2) 
 
အထ းပညာေရးအတြက္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေျဖရ င္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏ င့္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ စည္းမ်ဥ္းကို 19 TAC §89.1193 
(လင့္ခ္- bit.ly/35Dyrp2) တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 
 

အထ းပညာေရး ဆိုင္ရာ မေက်နပ္မႈမ်ားအား 
ေျဖရ င္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ ္

အထ းပညာေရးတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရ င္းရန္ 
အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမ ာ TEA ၏ အထ းပညာေရးတြင္ 
ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရ င္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ 
ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ အထ းပညာေရး ေစာဒကတက္မႈ ဟ ေသာ 
ေဝါဟာရသည္ IDEA ေအာက္ရ ိ ျပည္နယ ္ ေစာဒကတက္မႈႏ င့္ ၎၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ 
အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလ ယ္တစ္ဦးက အထ း ပညာေရး 
လိုအပ္ခ်က္ကို ေစာ္ကားမႈျပဳခ ့သည္ဟု သင္ယံုၾကည္လ ်င္ TEA ထံ 
စာေရးသား တိုင္ၾကားႏုိင္ပါ သည္။ သင့္တိုင္တန္းစာကု ိ TEA သိ္ု႔ 
ပုိ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ သင့္တိုင္တန္းစာကိုလည္း သင္တိုင္ၾကားသည့္ 
သ ကုိပါ ပ းတြ ေပးပို႔သင့္ပါသည္။ အျခားျပည္နယ္မ  တစ္စံုတစ္ဦး 
အပါအဝင္ မည္သည့္ အဖြ ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမဆို အထ းပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္အား TEA ႏ င္ ့
ပ းတြ  ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ အခ်ိန္ဇယားသည ္ TEA 
မ တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရ ိၿပီး အလုပ္ရက္ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ 
စတင္ပါမည္။ 
 

TEA သည္ မိဘမ်ားႏ င့္ တစ္ဖက္လ အား အထ းပညာေရး 

ေစာဒကတက္မႈ တင္သြင္းရာတင္ က ညီႏုိင္ရန္ ေမာ္ဒယ္ပံုစံတစ္ခုကုိ 

တီထြင္ဖန္တီးခ ့သည္။ အထ းပညာေရး ေစာဒကတက္မႈ 

တင္သြင္းေသာသ သည္ တိုိင္တန္းခ်က္တြင္ လိုအပ္ေသာ 

အခ်က္အလက္အားလံုး ပါဝင္သေရြ႕ ျပည္နယ္၏ ေမာ္ဒယ္ပံုစံ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းကုိမဆို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 

 

သင္၏တိုင္ၾကားစာတြင္ တိုင္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္း အရင္း 
ေတြ႕ၾကံဳခ ့သည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ကုိ ေဖာ္ျပျပီး 
တိုင္ၾကားသည့္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ႏ စ္ အတြင္း လက္ခံရရ ိရပါမည္။ 
တိုင္ၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သ  ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလ ယ္သည္ 
အထ းပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေစာ္ကားခ ့သည့္ 
အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္ 
မည္သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည့္အေၾကာင္း၊ 
သင့္လက္မ တ္ႏ င့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
မိမိတတ္ႏုိင္သေလာက္ႏ င့္ သိထားသေလာက္ ျပႆနာအား 

ေျဖရ င္းႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ တိုင္တန္းမႈသည္ 
ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္လ ်င္ ကေလး၏နာမည္ႏ င့္ 
လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ရႏိုင္သမ  ် ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ကေလးသည္ 
အိမ္ေျခရာမ ့ ျဖစ္ပါက ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္ စသည္တို႔ 
ပါ၀င္ရပါမည္။ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ထုိတိုင္တန္းခ်က္ကုိ 
တင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တရားလိုက သိရ ိ၍ ရရ ိႏုိင္ေသာ ပမာဏအထိ 
အဆိုျပဳထားေသာ ျပႆနာ ေျဖရ င္းခ်က္လည္း ပါဝင္ရမည္။ 
 
အထ းပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္ကုိ တင္ခ်ိန္တြင္ TEA သည္ 
တရားလို့အား တိုင္တန္းခ်က္ပါ စြပ္စြ ခ်က္မ်ားႏ င့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ႏ င့္ 
ျဖစ္ေစ၊ စာႏ င့္ ျဖစ္ေစ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္သြင္းရန္ 
အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ TEA သည္ အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ 
ကိုယ္စားလ ယ္ကိုလည္း တိုင္ၾကားမႈကို 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျဖရ င္းႏုိင္ရန္ႏ င့္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရ င္းရန္အတြက္ 
အၾကံျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ TEA 
သည္ တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းေသာ မိဘႏ င့္ အစုိးရေအဂ်င္စီကုိ 
ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါမည္။ 
 
သင္၏ တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခံရရ ိျပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း 

(အထ းအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ည ႏိႈင္ိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံၾကာျမင့္မႈ 

မရ ိလ ်င္) TEA သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္ျပီး လိုအပ္ပါက 

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါမည္။ တိက်ေသာ တိုင္တန္းခ်က္တစ္ခုႏ င့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ျခြင္းခ်က ္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

အထ းပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္ႏ င့္ဆိုင္ေသာ န စ္ဦးႏ စ္ဖက္လံုးက 

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္အတြက္ သက္တမ္းတိုးရန္ 

သေဘာတ ညီလ ်င္ တိုင္တန္းခ်က္ ေျဖရ င္းရန္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ 

အခ်ိန္ကာလကုိ သက္တမ္းတိုးႏုိင္သည္။  

 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ TEA သည္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

အခ်က္အလက္ အားလံုးကို ၾကည့္ရႈျပီး အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ 

ကိုယ္စားလ ယ္ သည္ ဖက္ဒရယ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အထ းပညာေရး 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာ္ကားခ ့ျခင္းရ ိမရ ိ သီးျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မ တ္ပါမည္။ TEA သည ္ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ား၊ အခိုင္အမာ 

ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏ င့္ TEA မ  ခ်မ တ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏ င့္ 

ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာ 

တစ္ေစာင္ ထုတ္ပါမည္။ 

 

တိုင္တန္းခ်က္ကို ေျဖရ င္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ပံ့ပိုးရန္ ပ်က္ကြက္ခ ့ေၾကာင္း TEA က ရ ာေတြ႔လ ်င္ TEA သည္ ကေလး၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရ င္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပျဳပင္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (အစားထိုး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြသားျဖင့္ 

ျပန္ေပးအပ္မႈ) ႏ င့ ္ မသန္စြမ္းကေလး အားလံုးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးမႈ အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္အတြက္ ပ်က္ကြက္မႈကုိ 

ကိုင္တြယ္ေျဖရ င္းရမည္။  

 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  18 

အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ႏ င္ ့ ပတ္သက္၍ TEA ၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ထပ္မံအယ ခံ 

ဝင္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ။်  

 

တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ျပန္လည္ည ိႏႈိင္းရန္ႏ င့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအတိုင္း 

ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို မထိခိုက္ ႏုိင္ပါ။ သင္သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို 

တိုင္ၾကားျပီး တစ္ျပိဳင္တည္း တြင္ ျပန္လည ္ ည ိႏိႈင္းလိုပါက 

ၾကားနာျခင္းမျပီးဆံုးခင္ အခ်ိန္ထိ ၾကားနာျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

မည္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကိုမဆို TEA မ  ေဘးဖယ္ထားရမည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ 

မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမဆို ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာႏ င္ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေျဖရ င္းေပးရမည္။  

 

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို 

ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာအခါ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ 

ရလဒ္သည္ အဆိုပါထင္ျမင္ခ်က္အား ပ းတြ ေျဖရ င္းရမည္ျဖစ္ၿပီး TEA 

သည္ တရားလိုအား ထိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ 

အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 

 

TEA သည ္၎၏ တို္င္တန္းခ်က္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို မိဘ 

ေလ့က်င့္ေရးႏ င့္ အခ်က္အလက္ စင္တာမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးႏ င့္ 

ကုိယ္စားျပဳေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သီးျခား ေနထိုင္ေရး စင္တာမ်ားႏ င့္ 

အျခား သင့္ေတာ္ေသာ အဖ ြ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ မိဘမ်ားႏ င့္ 

အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စီမံႏုိင္ရန္ 

စာျဖင့ ္လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ား ရ ိရမည္။ 

 

 TEA သည္ လိုအပ္ပါက ၎၏ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 

ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ 

စာျဖင့ ္ ေရးထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္း ရ ိရမည-္ (က) 

နည္းပညာဆိုင္ရာ အက အညီ လႈပ္ရ ားမႈမ်ား၊ (ခ) 

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏ င့္ (ဂ) ေလးစားလိုက္နာမႈ ရ ိရန ္ ျပ ျဳပင္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ 

 

အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားျခင္းႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏ င့္ တိုင္ၾကားခ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ 

ေလ ်ာက္လႊာ ေဖာင္မ်ားအား TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ အထ းပညာေရး 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (လင့္ခ-္ bit.ly/3bL6n73) တြင္ 

ထပ္မံရ ာေဖြႏုိင္ပါသည္။ 

 

အထ းပညာေရး ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏ င့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ ဥပေဒကု ိ 19 TAC §89.1195 (လင့္ခ-္ 

bit.ly/35IU1rY) တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

 

လုပ္ထံုးလုပန္ည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း 

အထ းပညာေရး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကိ ု ေျဖရ င္း ႏုိင္ေသာ စတုတ  

ေျဖရ င္းခ်က္မ ာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ 

မ ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္သ မ  သက္ေသ မ်ားကို 

နားေထာင္ျပီး တရား၀င္ သက္ေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 

ခ်မ တ္ပါသည္။ 

 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ေတာင္းဆိုရန္ သင ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ 

(သို႔မဟုတ္ သင့္ေရ ႕ေန/ကိုယ္စားလ ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ 

ေရ ႕႔ေန/ကိုယ္စားလ ယ္) တစ္ဘက္လ ထံ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္ကို တင္ပို႔ၿပီး ၎ကို TEA ထံ တင္သြင္းရမည္။ 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အက ျဖတ္ျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ 

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏ င့္ သင့္ကေလးအား FAPE စနစ ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ႏ င့္ 

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆး ရန ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္း၍ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရ ိပါသည္။ 

 
သင္ စတင္သိေသာ သို႔မဟုတ္ ၾတိုင္တန္းျခင္းကို ျဖစ္ေစဟု 

စြပ္စြ ထားေသာ အျပဳအမ ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မ စ၍ တစ္ႏ စ္အတြင္း 

တိုင္တန္းခ်က့္ကို တင္သြင္းရမည္။ ဤတစ္ႏ စ္တာ အခ်ိန္ဇယားကို 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ 

ျပႆနာအား ေျဖရ င္းျပီးေၾကာင္း ေက်ာင္းမ မ ားယြင္း စြာေဖာ္ျပမႈေၾကာင္ ့

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံရလ ်င္ 

သို႔မဟုတ္ သင့္အား အေထာက္အက ျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာင္းမ  ဆုပ္ကုိင္ထား သည္ဆိုပါက 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ၾကာျမင့္မႈသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရ ိေတာ့ပါ။ 

အကယ္၍ သင္သည္ တမ္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္အဖြ ႕ဝင္တစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမုဒၵရာႏ င့္ ကမၻာ့ေလထု ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြ ႕၏ လုပ္ငန္းအပ္ႏ င္းခံရသ  

တပ္မႀကီး ျဖစ္ပါက၊ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 

ျပည္သ ႕က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၏ လုပ္ငန္းအပ္ႏ င္းခံရသ  တပ္မႀကီး 

ျဖစ္ပါက၊ ႏ င့္ သင္ႏ င္ ့သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ ႕ဝင္ ျပည္သ ႕ 

ကယ္ဆယ္ေရး အတ္ဥပေဒ ဟုလည္း သိရေသာ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ၏ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ခ ့ပါက IDEA လိုအပ္ခ်က္ 

မဟုတ္ေသာ္လည္း တကၠဆက္ ျပည္နယ ္ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ 

အခ်ိ ႕ဳေသာအေျခအေနမ်ားထ တြင္ တစ္ႏ စ္တာ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္၏ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း တုိင္တန္းခ်က္ 

တင္သြင္းႏုိင္မႈကုိ ဆံုးရ ံ းဳသြားႏုိင္သည္ - သို႔မဟုတ္ 

ဆိုင္းငံ့သြားႏုိင္သည္။ 

 

သင္သည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းလ ်င္ 

အထ းပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေက်ာင္းမ  ေစာ္ကားမႈျပဳခ ့ေၾကာင္း 

အဓိက သက္ေသျပႏုိင္ ရပါမည္။ အခ်ိ ႕ဳအေျခအေနမ်ားတြင္ 

ေက်ာင္းသည္ သင့္အား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈကိ ု



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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ေတာင္းဆိုရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းႏုိင္သည္။ 

ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ေသျပရန္ ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ရ ိသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သင္သည္ 

တရားခြင္၌ ေက်ာင္းကို တရားစြ ဆိုလ ်င ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္ တင္ရမည္။ သင္သည္ ထုိသို႔မျပဳလုပ္ပါက သင္၏ 

တရားခြင္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္မ်ား ဆံုးရံႈးရေပလိမ့္မည္။ 

 

လုပ္ထံုးလုပန္ညး္အတိုင္း 
ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကိ ုေတာင္းဆိုျခင္း 
 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ သင ္သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း (သုိ႔မဟုတ္ 

သင့္ေရ ႕ေန/ကိုယ္စားလ ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ 

ေရ ႕ေန/ကိုယ္စားလ ယ္) က ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ မတင္မခ်င္း 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈ မရရ ိႏုိင္ပါ- သင့္ကေလး၏ နာမည္ႏ င့္ 

လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ ကေလးသည္ အိမ္ေျခရာမ  ့ ျဖစ္လ ်င္ ရရ ိႏုိင္သမ  ်

ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္၊ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္၊ 

သင့္ကေလးၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ျပႆနာႏ င့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ သင္သိသမ ်ေသာ 

ျပႆနာ ေျဖရ င္းရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က ္ ပံုစံကုိ အေထြေထြ 

အတိုင္ပင္ခံရံုး၊ အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ လုပထုံ္းလုပန္ည္းအရ 

ၾကားနာျခငး္ (လင့္ခ-္ bit.ly/2XCdKFw) ရ  ိTEA တြင ္ရယ ႏုိငသ္ည္။ 

 

သင္သည္ TEA ပံုစံကု ိ အသံုးျပဳရန ္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း 

သင့္တိုင္တန္းခ်က္တြင္ အထက္ပါ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ပါဝင္ရမည္။ 

 

သင္၊ သင့္ေရ ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္စားလ ယ္ (သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၊ 

၎၏ ေရ ႕ေန သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကုိယ္စားလ ယ္) သည ္ စာျဖင့ ္

ေရးထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ TEA ႏ င့္ 

တစ္ဘက္လ ထံ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပးပို႔ရမည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္ကုိ လ ်ိ ႕ဳဝ က္ထားရမည္။ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္တန္းခ်က္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

၎ကုိ လံုေလာက္သည္ (အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီသည္) ဟု မ တ္ယ ရမည္။ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ လက္ခံရရ ိသ  (သင္ 

သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း) က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္သည္ 

အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျပည့္မီဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၾကားနာသ  

အရာရ ိႏ င့္ တစ္ဘက္လ အား တိုင္တန္းခ်က္ လက္ခံရရ ိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ 

၁၅ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းမၾကားလ ်င ္ ထုိတုိင္တန္းခ်က္ကုိ 

လံုေလာက္သည္ဟု ယ ဆသည္။ 

 

လက္ခံရရ ိသ  (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင)္ က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္ကို မလံုေလာက္ဟု ယ ဆေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ 

လက္ခံရရ ိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ ငါးရက္အတြင္း ၾကားနာသ  အရာရ ိသည္ 

ထုိတုိင္တန္းခ်က္က အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီမႈ ရ ိ၊ မရ ိ 

ဆံုးျဖတ္ၿပီး သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းကု ိစာျဖင့ ္ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

 

လုပ္ထံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်က္ကိ ု
ေက်ာင္းခရုိင္၏ တုံ႔ျပန္မႈ 
ေက်ာင္းသည္ သင့္အား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ 

ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏ င့္ ပတ္သက္၍ 34 CFR §300.503 အရ 

စာျဖင့ ္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ မပုိ႔ရေသးလ ်င္ ေက်ာင္းသည္ 

ထိုတုိင္တန္းစာကို လက္ခံရရ ိၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ထံ ေအာက္ပါတို႔ 

ပါဝင္ေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ ေပးပို႔ရမည္- 

 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ 

ေတာင္းဆိုထားသည့္ အေရးယ မႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ၎က 

အဘယ္ေၾကာင့္ အဆိုတင္သြင္းသည္ သို႔မဟုတ္ 

ျငင္းပယ္သည္ကုိ ရ င္းျပခ်က္၊ 

 ARD က ထည့္သြင္းစဥ္းစားခ ့ေသာ အျခား 

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏ င့္ ထိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကု ိ

အဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

 အဆိုတင္သြင္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ထားေသာ 

အေရးယ မႈအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ၎ အသံုးျပဳခ ့ေသာ 

အက ျဖတ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စစ္ေဆးမႈ၊ မ တ္တမ္း 

သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာတိုင္းကုိ ေဖာ္ျပခ်က္ႏ င့္ 

 ေက်ာင္း၏ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

ျငင္းပယ္ထားေသာ အေရးယ မႈႏ င့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ်က္။ 

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္ၾကားခ်က္က 

လံုေလာက္မႈမရ ိေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုခြင့္ကို အတားအဆီး မျဖစ္ေစပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းအေနႏ င့္ သင့္တိုင္တန္းခ်က္ကို မလံုေလာက္ဟု သင့္ေလ်ာ္စြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းအား ကာကြယ္ႏုိင္မည ္မဟုတ္ပါ။ 

 

လုပ္ထံုးလုပန္ည္းအရ တိုငတ္န္းခ်က္ကုိ 
တစ္ဘက္လ က တံု႔ျပန္မႈ 
အထက္ပါအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ  လြ ၍ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က ္ လက္ခံရရ ိသ သည္ 

အတိုင္ခံရသည့္ရက္မ  ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း တိုင္တန္းခ်က္တြင္ 

ပါဝင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ တိက်စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရ င္းသည့္ 

တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို တစ္ဘက္လ ထံ ေပးပို႔ရမည္။ 

 

တစ္ဘက္လ က အေျပာင္းအလ မ်ားကုိ စာျဖင့ ္ သေဘာတ ညီၿပီး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကို ေျဖရ င္းခ်က္ ရ ာေဖြသည့္ 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  20 

အစည္းအေဝးျဖင့္ ေျဖရ င္းရန္ အခြင့္အေရးေပးလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ၾကားနာသ  အရာရ ိက ၾကားနာမႈ မစတင္မ ီ ျပကၡဒိန္ရက္ ငါးရက္ထက္ 

ေနာက္မက်ဘ  ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမ သာ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေျပာင္းလ ႏုိင္သည္။ တစ္ဘက္လ က အပိုေဆာင္း 

ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းႏုိင္သည္ဟု သေဘာမတ လ ်င္ 

ၾကားနာမႈကု ိ ေတာင္းဆိုသ သည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္တြင္မေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ၾကားနာခ်ိန္တြင ္

ေမးျမန္းခြင့္ မရ ိပါ။ သင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းျဖစ္ေစ တိုင္တန္းသ သည္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ ျပင္ဆင ္ (ေျပာင္းလ )လ ်င္ 

ေျဖရ င္းခ်က္ ကာလအတြက္ အခ်ိန္သတ္မ တ္ခ်က္ႏ င့္ 

ၾကားနာမႈအတြက္ အခ်ိန္သတ္မ တ္ခ်က္သည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 

တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းသည့္ရက္မ  ျပန္လည္စတင္သည္။ 

 

သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သင္ႏ င္ ့ ေက်ာင္းမ  

ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားသည့္အခါ အခမ ့ သို႔မဟုတ္ 

ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ ဥပေဒႏ င့္ အျခားဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

ရရ ိႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကိုသင့္အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 

ၾကားနာမႈမ်ားအတြင္း ကေလး၏ အေျခအေန 
(ဆက္ေနျခင္း) 
စည္းကမ္းခ်က္ ပါဝင္ေသာ ၾကားနာမႈမ လြ ၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္ကုိ တစ္ဘက္လ ထံ ပို႔ၿပီးသည္ႏ င့္ ေျဖရ င္းခ်က္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ကာလအတြင္းန င့္ မည္သည့္ ဘက္မလိုက္ေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈအဆိ ု သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုး 

ၾကားနာမႈမဆို၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္း သင္ႏ င့္ ျပည္နယ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအၾကား တစ္နည္းအားျဖင့္ သေဘာတ မထားလ ်င္ 

သင့္ကေလးသည္ ၎၏ လက္ရ ိ ပညာေရး ေနရာထားရ ိမႈတြင္ 

ဆက္ေနရမည္။ လက္ရ ိ ဆက္တင္တြင္ ဆက္ေနျခင္းကုိ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆက္ေနျခင္းဟု ေခၚသည္။ ၾကားနာမႈတြင္ 

စည္းကမ္းခ်က္ ပါဝင္လ ်င္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြင္း 

ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈကုိ ေဆြးေႏြးခ်က္အတြက္ 

အယ ခံဝင္မႈမ်ားအတြင္း ေနရာခ်ထားမႈကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ သင့္ကေလးအား 

အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ဦးစြာ စာရင္းသြင္းရန္ ေလ ်ာက္ထားခ်က္ ပါဝင္လ ်င္ 

သင္သေဘာတ ညီပါက ၾကားနာမႈအားလံုး ၿပီးခ်ိန္အထိ သင့္ကေလးကုိ 

အစိုးရေက်ာင္း အစီအစဥ္တြင္ ထားပါမည္။ ကေလးသည္ သံုးႏ စ္ျပည့္ၿပီး 

ကေလးဘဝ အေစာပိုင္း ၾကားျဖတ ္ (ECI) အစီအစဥ္မ  

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်န္ျဖစ္လ ်င္ ဆက္ေနျခင္းသည ္ ECI ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

မဟုတ္ပါ။ ကေလးသည္ အထ းပညာေရးႏ င့္ သက္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီၿပီး မိဘက 

သေဘာတ လ ်င္ အျငင္းပြားမႈတြင္ မပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ေပးရပါမည္။ 

 

TEA က ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈရ ိ ၾကားနာသ  

အရာရ ိက သင့္ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈကု ိ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ 

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု သင္ႏ င့္ သေဘာတ ညီလ ်င္ ဤေနရာေျပာင္းမႈကုိ 

သင္ႏ င့္ ျပည္နယ္အၾကား သေဘာတ ညီမႈအျဖစ္ မ တ္ယ ရမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာေျပာင္းမႈသည္ ေနာက္ထပ္ အယ ခံမႈမ်ား၏ 

ရလဒ္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ သင့္ကေလး၏ လက္ရ ိ ေနရာခ်ထားမႈ 

ျဖစ္လာသည္။ 
 

အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေဝး 
သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ  လြ ၍ သင့္လုပ္ငန္းစဥ္အရ 

တိုင္တန္းခ်ကကုိ လက္ခံ ရရ ိျပီး ၁၅ရက္အတြင္း အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ 

အစည္းအေ၀းအား ေက်ာင္းမ  သင္၊ ေက်ာင္းကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္သ ႏ င့္သင္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမ ာက္ထား ေသာ သက္ဆိုင္ရာ 

ARD ေကာ္မတီ အဖြ ႕၀င္မ်ားႏ င့္အတ  ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အစည္းအေ၀းပြ ၌ သင့္ဘက္မ  ေရ ႕ေနသာ ေစလႊတ္ခ ့ လ ်င္ 

ေက်ာင္းဘက္မ လည္း ေရ ႕ေနသာ ပါ၀င္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

 အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀းကို လက္လႊတ္ရန္ သင္ႏ င့္ 

ေက်ာင္းမ  သေဘာတ ညီသည့္စာ မေရးမခ်င္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 

ည ႏိႈင္ိးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာမတ မခ်င္း 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္ခင္အခ်ိန္အထိ အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ 

အစည္းအေ၀းအား က်င္းပရပါမည္။ သင္သည္ အေျဖရ ာသည့္ 

အစည္းအေဝးတြင္ မပါဝင္လ ်င္ အေျဖရ ာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏ င့္ 

ၾကားနာမႈအတြက္ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစည္းအေဝး 

က်င္းပခ်ိန္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားပါမည္။ 

 

ေက်ာင္းက ေျဖရ င္းေရး အစည္းအေဝးကို သင္တက္ေရာက္ေစရန္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီးေသာ္လည္း 

သင္က အစည္းအေဝးကို မတက္ေရာက္လ ်င္ အေျဖရ ာသည့္အခ်ိန္ ၃၀ 

ရက္ ကုန္ဆုံးေသာအခါ ေက်ာင္းက ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရ ိအား 

သင္၏ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကုိ ပလပ္လိုက္ရန္ 

ေတာင္းဆို ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသည္ ေျဖရ င္းေရး အစည္းအေဝးသို႔ 

သင္တက္ေရာက္ေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အားထုတ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခ ့ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ 

သက္ေသျပႏုိင္ရပါမည္- ေက်ာင္း၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို 

ေဖာ္ျပရာတြင္ ႏ စ္ဦးႏ စ္ဖက္ အဆင္ေျပသည္ အခ်ိန္ႏ င့္ ေနရာကိ ု

စီစဥ္ရန္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈႏ င့္ ေခၚဆိုမႈ၏ 

ရလဒ္မ တ္တမ္းက ့သို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ မ တ္တမ္း၊ သင္ႏ င့္ စာေပးစာယ  

ျပဳလုပ္ထားမႈ မိတ ၱဴမ်ားႏ င့္ လက္ခံရရ ိေသာ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမဆို 

မ တ္တမ္းထားရ ိမႈမ်ား၊ သင္၏အိမ္သို႔ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုမႈ 

အေသးစိတ္မ တ္တမ္းမ်ားႏ င့္ ထိုေတြ႕ဆံုမႈ မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား စသည္တို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  21 

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  သင္၏ ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရ ိျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း အေျဖရ ာ သည့္ 

အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ခ ့လ ်င္ သို႔မဟုတ္ 

အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္ခ ့လ ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ 

ရက္အခ်ိန္ကာလကို စတင္ေပးရန္ တာ၀န္ရ ိသ အား ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါ 

သည္။ 
 

ပံုမ န္အားျဖင့္ အေျဖရ ာသည့္ ကာလမ ာ ရက္ ၃၀ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏ င္ ့

ေက်ာင္းသည္ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀းကို မက်င္းပရန္ 

စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတ ျပီး ေနာက္ေန႔ တြင္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ၄၅ ရက္တာ အခ်ိန္ကာလ 

စတင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ည ိႏိႈင္းျခင္းကိ ု စတင္ျပီး သို႔မဟုတ္ 

အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပီး အေျဖရ ာသည့္ ရက ္ ၃၀ 

ကာလ မကုန္ဆံုးေသးလ ်င္ မည္သည့္သေဘာတ ညီခ်က္မ  

မရရ ိေၾကာင္း သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းမ  စာျဖင့္ေရးသားထားလ ်င ္

ေနာက္တစ္ေန႔မ စ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစ္သည္။ 

အေျဖရ ာသည့္ ရက္ ၃၀ ကုန္ဆုံးခ်န္ိ တြင္ ျပန္လည္ ည ႏိႈင္ိးျခင္းကုိ 

စတင္ရန္ သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းမ  သေဘာတ ညီထားပါက ႏ စ္ဖက္စလံုး 

သေဘာတ ညီမႈ ရရ ိသည္အထိ ဆက္လက္ည ိႏိႈင္းရန္ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားႏုိင္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဘက္မ  ျပန္လည ္

ည ႏိႈင္ိးသည့္ အစီအစဥ္မ  ႏႈတ္ထြက္ပါက ေနာက္တစ္ေန႔မ စ၍ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ ရက္တာ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစ ္ သည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းက ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

သံုးရန္ သေဘာတ လိုက္လ ်င္ ႏ စ္ဖက္လံုးက သေဘာတ ညီခ်က္ရယ ၿပီး 

ေျဖရ င္းေရး အစည္းအေဝး ရက္ ၃၀ ကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ 

ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရးကိုု စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတ ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ  

ႏုတ္ထြက္သြားလ ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္အတြက္ ၄၅ ရက္ကာသည္ 

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ စတင္သည္။ 

 

တစ္စံုတစ္ဦးက ျပင္ဆင္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္ျပလ ်င္ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေဝးအတြက္ 

အခ်ိန္သတ္မ တ္ခ်က္မ်ားႏ င့္ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ ေျဖရ င္းရန္ 

အခ်ိန္ကာလ (အေျဖရ ာသည့္ ကာလ) သည္ ထိုျပင္ဆင္ထားေသာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကို တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ 

စတင္သည္။ 

 

အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ ာ သင္၏ 

ေတာင္းဆိုမႈႏ င့္ အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ကုိ ေက်ာင္းႏ င္ ့

ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ျပီး သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ 

ပါ၀င္သည္မ်ားကိုေျဖရ င္းရန္ ေက်ာင္းအား အခြင့္အေရး ေပးျခင္းလည္း 

ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတ ညီမႈ ရရ ိပါက သင္ႏ င့္ 

ေက်ာင္း၏ သေဘာတ ညီခ်က္ကို စာျဖင္ ့ ေရးသားထားျပီး 

လက္မ တ္ေရးထိုးထားရမည ္ ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတ ညီခ်က ္ သည္ 

တရား၀င္လက္မ တ္ေရးထိုးသည့္ေန႔တြင္ တစ္ဖက္မ  ပ်က္ကြက္ခ ့ျခင္း 

မရ ိပါက ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒတရားရံုး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒ 

လက္ေအာက္ရ ိ တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ 

အျပည့္အ၀ရ ိပါသည္။ 

 

သင္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကိ ုလက္ခံရရ ိျပီး ရက ္၃၀ 

အတြင္း ေက်နပ္မႈရရ ိသည္အထိ ေက်ာင္းမ  ေျဖရ င္းမေပးႏုိင္လ ်င္ 

ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ၾကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ 

စတင္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈျဖင့္ အေျဖရ ာသည့ ္
ကာလ 
သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈ မ်ားအတြက္ အေျဖရ ာေသာ အစည္းအေ၀းကို 

က်င္းပရန္ ေက်ာင္းမ  ၇ ရက္အတြင္း ေခၚယ ရပါမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း 

တိုင္တန္းခ်က္ကို လက္ခံရရ ိသည့္ ။ ေက်ာင္းမ  

သင္၏တိုင္တန္းခ်က္အား ၁၅ရက္အတြင္း ေက်နပ္မႈရရ ိသည္အထိ 

ေျဖရ င္းမေပးႏုိင္လ ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ ရ ိပါသည္။ တိုင္တန္းခ်က္ကို 

တင္ျပၿပီးသည့္ ေန႔စြ မ စၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၂၀ ရက္အတြင္း 

ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။ ၾကားနာျခင္းၿပးီသြားသည့္ေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္ 

ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား 

ၾကားနာျခင္း အရာရ ိက ထုတ္ျပန္ေပး ရပါမည္။ 
 

ၾကားနာမႈမ်ား 
TEA အေနျဖင့္ မ ်တသည့္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ 

ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ရ ိသ  အရာရ ိမ်ားျဖင့္ ပ းတြ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

အဆိုပါတာ၀န္ရ ိသ သည္ TEA ၏ အမႈထမ္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးႏ င့္ 

ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလ ယ္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား 

ေစာင့္ေရ ာက္ေနသ  သို႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္၀င္စားမႈ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ  ် မရ ိေသာသ  ျဖစ္ရပါမည္။ တာဝန္ရ ိသ သည-္ (၁) 

အသိပညာၾကြယ္ဝၿပီး IDEA ၏ စည္းကမ္းသတ္မ တ္ခ်က္မ်ား၊ IDEA န င့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏ င့္ ျပည္နယ ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏ င့ ္

ဖက္ဒရယ္ႏ င့္ ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားမ  IDEA ၏ တရားဝင္ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ရမည္၊ (၂) ၾကားနာမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္ႏ င့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံျပဳထုိက္သည့ ္ တရားဝင္ 

က်င့္သံုးမႈမ်ားႏ င့္အညီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မ တ္၍ ေရးသားရန္ 

အသိပညာႏ င့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရ ိရပါမည္။ 

 

တာ၀န္ရ ိသ  တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ား ပါ၀င္ေသာ 

စာရင္းအား TEA မ  ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ အဆိုပါစာရင္းအား TEA 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရ ိ အေထြေထြ အတိုင္ပင္ခံရံုး၊ အထ းပညာေရး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈ (လင့္ခ-္ bit.ly/2XCdKFw) တြင္ 

ရရ ိႏုိင္ပါသည္။ TEA ရံုး၏ တရား၀င္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ လည္း 

စာရင္းကို ေတာင္းယ  ႏုိင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္လိပ္စာအား 

ဤစာရြက္စာတမ္းအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  22 

 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတငမ္ီ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပီး ငါးရက္အတြင္း 
သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းသည္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း တင္ျပမည့္ သက္ေသမ်ားကို 
တစ္ဦးႏ င့္ တစ္ဦး ျပသရပါမည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ ျပသထားျခင္း မရ ိေသာ 
သက္ေသမ်ားကို တစ္ဖက္မ  ျငင္းဆိုခြင့္ရ ိပါသည္။ အလားတ ပင္ 
ၾကားနာမႈမတိုင္မီ အနည္းဆံုး ငါးရက္အလိုတြင္ သင္ႏ င့္ ေက်ာင္းသည ္

ထိုေန႔အထိ ျပီးထားေသာ အက ျဖတ္ခ်က္အားလံုးႏ င့္ 
ထိုအက ျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေက်ာင္းက 

ၾကားနာမႈတြင ္ သံုးရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
တစ္ဖက္ႏ င့္တစ္ဖက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာရမည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္ကို 
မလိုက္နာေသာ မည္သ ႔ကုိမဆို ၾကားနာမႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
အက ျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပရန္ တားျမစ္ႏုိင္ၿပီး 
တစ္ဘက္လ ၏ သေဘာတ ညီခ်က္ မလိုအပ္ပါ။ 
 

ၾကားနာစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း 
သင္သည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈတြင ္ တက္ေရာက္ရန္ 
အခြင့္အေရး ရ ိသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာသို႔ 
တက္ေရာက္သည့္ မည္သည့္ဘက္မ မဆို (စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားန င့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) 
ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရ ိသည-္ 

 ေရ ႕ေနႏ င့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ားႏ င့့္ 
ပတ္သက္၍ အထ း အသိပညာ သို႔မဟုတ္ 
ေလ့က်င့္မႈရ ိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏ င့္အတ  တက္ေရာက္ခြင့္ႏ င့္ 
၎တို႔က ့ အၾကံေပးခြင့္ရ ိပါသည္။ 

 မိမိကုိယ္ကုိယ္ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ လိုင္စင္ရထားေသာ ေရ ႕ေနက 
ကိုယ္စားျပဳေပးႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ လိုင္စင္ရထားေသာ ေရ ႔ေန 
မဟုတ္ေသာ္လည္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ 
ျပႆနာမ်ားႏ င့္ ပတ္သက္၍ အထ း အသိပညာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေလ့က်င့္မႈ ရ ိသည့္အျပင္ 19 TAC §89.1175 (လင့္ခ္- 
bit.ly/2XFtKq9) တြင ္သတ္မ တ္ထားသည့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့မ္ီသည့္ ပုဂၢိဳလ္က 
ကိုယ္စားျပဳေပးႏုိင္သည္။ 

 သက္ေသ တင္ျပခြင့္၊ အျပန္အလ န္ ရင္ဆိုင္ခြင့္၊ 
အျပန္အလ န္စစ္ေမးခြင့္၊ အသိသက္ေသ 
တက္ေရာက္မႈအား စစ္ေမးခြင့္ ရ ိသည္။ 

 ၾကားနာမႈ မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ႐ံုးဖြင့္ရက ္ငါးရက္ ၾကိဳတင္ၿပီး 
တစ္ဘက္လ အား ထုတ္ေဖာ္မေျပာထားေသာ 
မည္သည့္သက္ေသကုိမဆို ၾကားနာမႈတြင ္ျပသႏုိင္သည္၊ 

  ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို လက္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္ 
လံုးေစ့ပတ္ေစ့ မ တ္တမ္းတင္ထားမႈကို ရရ ိပိုင္ခြင့္ရ ိျပီး  

 ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအား စက္ျဖင့္ 
သို႔မဟုတ္ လက္ျဖင့္ မ တ္တမ္းတင္ထားမႈကို 
သင္ရယ လိုက ရရ ိပိုင္ခြင့္ ရ ိပါသည္။ 

 

ၾကားနာမႈမ်ားတြင ္မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
သင့္အား ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ေပးရမည္- 

 သင့္ကေလးကုိ ၾကားနာမႈတြင္ ရ ိေနေစမည္၊ 
 ၾကားနာမႈကုိ အမ်ားျပည္သ  နားေထာင္ခြင့ ္ျပဳရမည္၊ ထို႔ျပင္ 
 ၾကားနာမႈ၊ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိမႈႏ င့္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ မ တ္တမ္းကုိ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရ ိဘ  
သင့္အားေပးရမည္။ 

 

ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီးေနာက ္
တာဝန္ရ ိသ က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးပါမည္။ တာ၀န္ရ ိသ ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သင့္ကေလး အမ န္တကယ္ FAPE စနစ္ရရ ိျခင္း 
မရရ ိျခင္း အေပၚမ တည္၍ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ 
သင္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ ားယြင္းမႈကို ေစာဒက တက္ခ ့မည္ဆိုပါက 
သင္၏ကေလးသည္ FAPE စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈ မရရ ိေၾကာင္း၊ 
သင့္ကေလး၏ FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ခြင့္ အခြင့္အေရးကို 
အဟန္႕အတား ျပဳခံရေၾကာင္း၊ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးရလဒ္မ်ား မ ာ လံုေလာက္မႈ မရ ိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
သင့္ကေလးအား FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ 
ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ဆက္တိုက္ ေႏ ာင့္ယ က္ခံရေၾကာင္း 
တာ၀န္ရ ိသ မ  သိရ ိသြားႏုိင္ပါသည္။ တာဝန္ရ ိသ က IDEA အပိုင္း (ခ) (34 
CFR §§500 မ  300.536 အထိ) ေအာက္ရ ိ ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား အပိုင္းရ ိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လိုက္နာရန္ ေက်ာင္းအား အမိန္႔ခ်ျခင္းမ  ကာကြယ္ရန္ အထက္ပါ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမ  မည္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကိုမ  ်
အဓိပၸာယ္ေကာက္ယ ၍ မရပါ။ 
 
ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေျဖရ ာသည့္ ရက ္၃၀ ကာလ 
ကုန္ဆုံးျပီး ၄၅ ရက္တာကာလ အတြင္း သို႔မဟုတ္ မ န္ကန္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည့္အခ်ိန္၌ ႏ စ္ဦးႏ စ္ဖက္စလံုးသို႔ ေမးလ္ပို႔ထားျပီး 
ေရာက္ရ ိျပီး ျဖစ္ေနရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 
စတင္ၾကားနာျပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈပံုစံျဖင္ ့ ေရာက္ရ ိေနရပါမည္။ တစ္ဖက္ဖက္မ  သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈပံုစံျဖင္ ့ မလာေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုလာလ ်င္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလကို ထပ္တိုးေပး 
ႏုိင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရ ိသ မ  အာမခံႏုိင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈကိ ု လာေရာက္ႏုိင္သ အတြက္ တာ၀န္ရ ိသ မ  
အခ်ိန္ထပ္တိုးမေပးႏုိင္ပါ။ တစ္ဖက္ဖက္မ  (သင ္သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ ) 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္ 
အယ ခံမ၀င္လ ်င္ (စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏ င့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ၾကားနာမႈကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္အပါအဝင္) တာ၀န္ရ ိသ ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။  
 
တာ၀န္ရ ိသ မ  ခ်မ တ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သတ္မ တ္ထားေသာ 
အခ်ိန္အတြင္း ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေက်ာင္းက 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိန္သတ္မ တ္ထားျခင္း မရ ိပါက ေက်ာင္းမ  အယ ခံ၀င္ေသာ္လည္း 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာျပီး၊ အယ ခံကိစၥေျဖရ င္းမျပီးေသးသျဖင့္ 
ယခင္ကုန္က်ခ ့သည္ မ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္ေပးေသာ ကိစၥကို 
ဆိုင္းငံ့ထားသည္မ လြ ၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ရက္အတြင္း 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ IDEA အပိုင္း (ခ) (34 C.F.R. 
§§300.500 မ  300.536 အထိ) ေအာက္ရ ိ ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈမ်ား အပိုင္းရ ိ မည္သည့္အရာကမ  ်



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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တင္ထားၿပီးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈမ  မဟုတ္ေသာ 
ျပႆနာတစ္ခုကုိ သီးျခား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္တန္းခ်က္ 
တင္သြင္းျခင္းမ  သင့္အား တားဆီးခြင့္ရ ိသည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယ ၍ 
မရပါ။ 
 

 အႀကံေပးအဖြ ႕ႏ င့္ အမ်ားျပညသ္ ထံ 
အသိေပးေသာ ရ ာေဖြေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က ္
ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရ ိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထ မ  မည္သ မည္ဝါ 

ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ၿပီးေနာက ္ TEA သည္ 

ျပည္နယ္ အၾကံေပးထံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ု ပံ့ပိုးေပးရမည္ (၎တြင္ 

အရာရ ိႏ င့္ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္)။ 

တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ အၾကံေပးအဖြ ႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 

အၾကံေပး ေကာ္မတီဟု ေခၚသည္။ TEA သည ္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ု

အမ်ားျပည္သ  သိရ ိေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ၾကားနာေရး အရာရ ိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ  ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ခြ ျခားသိရ ိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖ်က္ၿပီးေနာက္ TEA သည္ (တာဝန္ရ ိသ ၏ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့ ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပည္နယ္ အႀကံေပးအဖြ ႕သုိ႔ ေပးရမည္။ တကၠဆက္တြင္ ျပည္နယ ္အႀကံေပးအဖြ ႕ကုိ ဆက္လက္ အႀကံေပး ေကာ္မတီဟု ေခၚဆိုသည္။ TEA သည္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အမ်ားျပည္သ  သိရ ိႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 
  

အမ်ားျပညသ္ ဆိုင္ရာ လႈပ္ရ ားမႈ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈ (စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏ င့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) ၏ 
ရ ာေဖြေတြ႔ရ ိခ်က္မ်ားန င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာမတ သ  
မည္သည့္ဘက္မဆို (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း) သည္ တာဝန္ရ ိသ ၏ 
ရ ာေဖြေတႊ႔ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိ ု ထိုၾကားနာမႈ၏ 
အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္ႏ င့္ ပတ္သက္၍ တရားမေၾကာင္းအရ 
အေရးယ မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အယ ခံဝင္ပိုင္ခြင့္ရ သိည္။ 
ထိုအေရးယ မႈကုိ ဤအမႈအမ်ိဳးအစားအား ၾကားနာခြင့္ရ ိေသာ 
ျပည္နယ္တရား႐ံုးသုိ႔ (သို႔) အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ 
ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသုိ႔ တက္ခြင့္ရ ိၿပီး အျငင္းပြားမႈ အတိုင္းအဆကုိ 
ထည့္တြက္ရန္ မလိုသည့္အျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး ရက ္ ၉၀ 
အတြင္းတြင္ တာ၀န္ရ ိသ ၏ ေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ တရားရံုးသို႔ အယ ခံ၀င္ခြင့္ 
ရ ိပါသည္။ အယ ခံ၀င္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္၏ မ တ္တမ္းမ်ား၊ ႏ စ္ဦးႏ စ္ဖက္လံုး၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ အရထပ္ေဆာင္းသက္ေသမ်ား၊ သက္ေသမ်ားကို 
အေျခခံထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ တရားရံုးမ  လက္ခံရရ ိ ထား ရပါမည္။ 
 
IDEA ရ  ိ မည္သည့္အရာကမ  ် U.S. ဖြ ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၀ 
မသန္စြမ္း အေမရိကန္မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၃ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အက္ဥပေဒ ေခါင္းစဥ္ ၅ (အပိုင္း ၅၀၄) သုိ႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည့္ 
အျခားမည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားမဆို ေအာက္တြင္ ရရ ိႏုိင္ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏ င့္ ကုထံုးမ်ားကုိ မကန္႔သတ္ပါ။ 
သုိ႔ေသာ္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္လည္း ရရ ိႏုိင္ေသာ 
သက္ညႇာမႈကုိ ရ ာေဖြ၍ ဤဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ တရားမေၾကာင္းအရ 
အေရးယ မႈ မျပဳလုပ္မီ IDEA ေအာက္န င့္ အထက္တြင္ ေပးထားေသာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အကယ္၍ 
ထိုအေရးယ မႈအား IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္ တင္သြင္းလ ်င္ 
လိုအပ္မည့္ အတိုင္းအတာအထိ အသံုးခ်ရမည္။ ဆိုလိုသည္မ ာ IDEA 

ေအာက္တြင္ ရရ ိႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏ င့္ ထပ္သည့္ 
အျခားဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ သင့္အတြက္ ကုစားျခင္းမ်ား 
ရရ ိႏုိင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုအျခားဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ 
သက္ညႇာမႈ ရယ ရန္ သင္သည္ တရား႐ံုးတြင္ အေရးယ မႈ မျပဳလုပ္မီ 
ဦးစြာ IDEA ေအာက္တြင္ ရရ ိႏုိင္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ကုစားမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳရမည္ (ဆိုလိုသည္မ ာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 
တိုင္ၾကားခ်က္၊ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေဝး အပါအဝင္ အေျဖရ ာသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္၊ မ ်တေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)။ 
 

ေရ ႕ေနခ 
IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သည္ ့အေရးယ မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈတြင္မဆို သင္ အသာရလ ်င္ (ႏုိင္လ ်င္) 
တရား႐ံုးသည္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ ႕ေနခကို 
ကုန္က်စရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏ င့္ သင့္အား ေပးႏုိင္သည္။ 
 
IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သည္ ့အေရးယ မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈတြင္မဆို သင့္ေရ ႕ေနသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
က်ၱဴးလြန္လ ်င္ တရား႐ံုးသည္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေရ ႕ေနခကုိ အႏုိင္ရေသာ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ပညာေရး 
ေအဂ်င္စီအား ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏ င့္ ေပးရန္ 
သင့္ေရ ႕ေနအား အမိန္႔ခ်ႏုိင္သည္- (က) လုပ္ၾကံထားေသာ၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရ ိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအျမစ္ မရ ိေသာ 
အမႈဟု တရား႐ံုးမ  ဆံုးျဖတ္ေသာ တိုင္တန္းခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
တရား႐ံုးအမႈကုိ တင္သြင္းခ ့သည္ သုိ႔မဟုတ္ (ခ) တရားစြ မႈသည္ 
လုပ္ၾကံထားေၾကာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရ ိေၾကာငး္ သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခအျမစ္ မရ ိေၾကာင္း ရ င္းလင္းစြာ သိရ ိၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ 
တရားစြ ခ ့သည္ သို႔မဟုတ္  
 
IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သည္ ့အေရးယ မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈတြင္မဆို သင္သည္ အသားယ ရန္၊ မလိုအပ္ေသာ 
ေန ာင့္ေႏ းမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးယ မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
(ၾကားနာမႈ) ၏ ကုန္က်စရိတ္က္ုိ မလိုအပ္ဘ  တိုးျမင့္ေစရန္က ့သုိ႔ 
မမ န္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈကုိ 
ေတာင္းဆိုလ ်င္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရား႐ံုးတြင္ 
အမႈတင္သြင္းလ ်င္ တရား႐ံုးသည္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ ႕ေနခကုိ အႏုိင္ရေသာ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ 
ပညာေရး ေအဂ်င္စီအား ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏ င့္ 
ေပးရန္ သင ္သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေရ ႕ေနအား အမိန္႔ခ်ႏုိင္သည္။ 
 
တရား႐ံုးသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ ႕ေနခကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေပးသည္- 

 ေရ ႕ေနခကုိ အေရးယ မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈ ျဖစ္ပြားရာႏ င့ ္
ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရာ 
အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေတြ႔ရေသာ ႏႈန္းမ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံရမည္။ ေပးမည္ ့စရိတ္ တြက္ရာတြင္ အပိုဆု 
သုိ႔မဟုတ္ ဆတိုးကုိ အသံုးမျပဳပါ။ 

 ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ထံ ေက်ေအးေၾကာင္း 
စာျဖင့ ္ကမ္းလ မ္းခ်က ္ေပးၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ခ ့ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္ 
မည္သည့္ အေရးယ မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈကုိမဆို 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
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ကုန္က်စရိတ္ ျပန္ေပးမည ္မဟုတ္ပါ- 
o ကမ္းလ မ္းမႈကုိ တရားမမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ 

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ၏ စည္းကမ္းခ်က္ ၆၈ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ျပုလုပ္ခ ့သည္ 
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈ 
ျဖစ္ပါက ၾကားနာမႈ မစတင္မီ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ 
ရက္ထက္ေက်ာ္၍ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို 
ျပဳလုပ္ခ ့သည္၊ 

o ကမ္းလ မ္းမႈကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း 
လက္မခံခ ့ပါ၊ ထို႔ျပင္ 

o တရား႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ၾကားနာမႈ တာဝန္ရ ိသ က ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္ 
ရယ ခ ့ေသာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ 
ေက်ေအးရန္ ကမ္းလ မ္းခ်က္ထက္ ပို၍ 
န စ္လိုဖြယ္မရ ိပါ။ 

ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရ ိသည့္တိုင္ေအာင္ သင္အႏုိင္ရၿပီး ေက်ေအးရန္ 
ကမ္းလ မ္းခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ရာတြင္ မ်ားစြာ တရားမ ်တမႈရ ိလ ်င္ 
ေရ ႕ေနခႏ င့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ သင့္အား 
ေပးႏုိင္သည္။ 
 
ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းႏ င့္ ဆက္စပ္၍ စီမံခန္႔ခြ မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ 
သို႔မဟုတ္ တရားစြ ဆိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အစည္းအေဝး 
မဟုတ္လ ်င္ ၎အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
အထက္ပါအတိုင္း အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေဝးကုိ စီမံခန္႔ခြ မႈဆိုင္ရာ 
ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြ မႈေၾကာင့ ္ ျဖစ္သည့္ အစည္းအေဝးဟု 
မယ ဆသည့္အျပင္ ဤေရ ႕ေနခ ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
စီမံခန္႔ခြ မႈဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြ ဆိုမႈအျဖစ္ မယ ဆပါ။ 
 
တရား႐ံုးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိလ ်င ္ IDEA အပိုင္း (ခ) 
ေအာက္တြင္ ေပးမည့္ ေရ ႕ေနခ ပမာဏကုိ သင့္ေလ်ာ္သလိ ု
ေလ ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္- 

 သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေရ ႕ေနသည္ တရားစြ ဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ၾကားနာမႈအတြင္း အျငင္းပြားမႈ၏ ေနာက္ဆံုး ေျဖရ င္းခ်က္ကုိ 
အေၾကာင္းခိုင္လံုမႈ မရ ိဘ  ေႏ ာင့္ေန းၾကန္႔ၾကာေစခ ့သည္၊ 

 ေပးရမည့္ ေရ ႕ေနခသည္ တနည္းအားျဖင့ ္အလားတ  
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အလားတ  ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ 
ဂုဏ္သတင္းႏ င့္ အေတြ႔အၾကံ  ဳရ ိေသာ ေရ ႕ေနမ်ားက 
ဤအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေတာင္းသည့္ နာရီအလိုက္ 
ႏႈန္းထက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရ ိစြာ ပုိေနသည္၊  

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ သေဘာသဘာဝႏ င့္ တရားစြ ဆိုမႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳေသာ အခ်ိန္ႏ င္ ့ဥပေဒေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံျဖစ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ 

 သင့္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ ေရ ႕ေနသည္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားဆုိင္ရာ အပိုင္းတြင္ အထက္ပါ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ 
တိုင္တန္းခ်က္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္ကို 
ေက်ာင္းထံ မေပးခ ့ပါ။ 

 
သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က တရားစြ ဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ၾကားနာမႈ၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကုိ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရ ိဘ  
ေႏ ာင့္ေန းေစခ ့ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ IDEA အပိုင္း (ခ) ၏ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈ နည္းဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရ ိေၾကာင္း တရား႐ံုးက ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ ့လ ်င္ ၎သည္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ မေလ ်ာ့ဘ ေနႏုိင္သည္။ 

 
အထ းပညာေရး လုပထုံ္းလုပန္ည္းဆုိငရ္ာ ၾကားနာမႈ အစအီစဥႏ္ င့ ္
ဆက္စပေ္သာ ျပည္နယ္ ဥပေဒသည္ 19 TAC §89.1151 (လင့္ခ-္ 

bit.ly/3nQcmtG) တြင ္စတငသ္ည္။ 
 
 



နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  25 

 
 
 
 
 
 
 
 

ဤစာမ်က္ႏ ာကုိ တမငရ္ည္ရြယ္၍ ကြက္လပခ္်နထ္ားျခငး္ ျဖစပ္ါသည္။ 



   
 

နည္းလမ္းတက ်ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား  
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏ င့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ ၀ါဒရံုးခြ  
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁  စာမ်က္ႏ  /  26 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 

 ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရ ိပါက သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မ  သင့္ကို ၎အခ်က္အလက္မ်ားႏ င့္ ပတ္သက္၍ ရ င္းျပေစလိုပါက 

ေက်းဇ းျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

 

အထ းပညာေရး သင္ၾကားမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါက 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) ရ  ိ အထ းပညာေရး အခ်က္အလက္စင္တာ သုိ႔ 

ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေခၚဆိုျပီး မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ ထားပါက တစ္စံုတစ္ေယာက္မ  သင့္ထံသုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္ေခၚဆိုပါမည္။ 

နားမၾကားသ မ်ားႏ င့္ အၾကားအာရံု အခက္အခ ရ ိသ မ်ားသည္တစ္ဆင့္လႊ  တကၠဆက ္7-1-1 ကို အသံုးျပဳ၍ SPEDTEX နံပါတ္ကုိ ေခၚဆိုႏုိင္သည္။ 

ဆို္င္းငံ့ထားေသာ အထ းပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္အေၾကာင္း ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရ ိပါက ေက်းဇ းျပဳ၍ 512-463-9414 ထံ ဆက္သြယ္ပါ။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းမႈ 

သို႔မဟုတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈအေၾကာင္း ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရ ိပါက ခန္႔အပ္ထားေသာ သတင္းျပန္ၾကားသ  သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ  အသီးသီးထံ 

ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရ င္းေရး ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
 

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

တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟုတ္ 
ဖက္စ္- 512-463-9560 
သုိ႔မဟုတ္ 
specialeducation@tea.texas.gov 

အထ းပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္ တင္လ ်င္ 
တိုင္တန္းခ်က္ ပို႔ရန-္ 
 
အထ းပညာေရး တုိင္တန္းခ်က္ ယ နစ္ 
တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟုတ္ 
ဖက္စ္- 512-463-9560 
သုိ႔မဟုတ္ 
specialeducation@tea.texas.gov 

ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းခ်က္ ေတာင္းဆိုလ ်င္ 
ေတာင္းဆိုမႈ ပို႔ရန-္ 
 
ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းခ်က္ဆိုင္ရာ 
ညႇိႏိႈင္းေရးမ ၱဴး 
တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟုတ္ 
ဖက္စ္- 512-463-6027 
သုိ႔မဟုတ္ 
SE-Legal@tea.texas.gov 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

တိုင္တန္းခ်က္တင္လ ်င္ တိုင္တန္းခ်က္ 
ပို႔ရန္- 
 
အထ းပညာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ 

ၾကားနာမႈမ်ား 
တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1949 
သုိ႔မဟုတ္ 
ဖက္စ္- 512-463-6027 
သုိ႔မဟုတ္ 
SE-Legal@tea.texas.gov 

 
TEA ၏ အထ းပညာေရး ဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာပါ 

 
https://tea.texas.gov/TexasSped 

ေက်ာင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ အျခား သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

အမည္ အမည္ အမည္ 

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 

အီးေမးလ္ အီးေမးလ္ အီးေမးလ္ 


