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နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ရ
္ ာမ်ား

သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မလြ၍
ြဲ စာသင္ုႏစ္တစ္ုႏစ္တြင္

မသန္စမ
ြ း္ ကေလးငယ္ မိဘမ်ား၏ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား

တစ္ၾကိမ္သာေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂၀၁၄ခုုႏစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခြဲ့ေသာ မသန္စမ
ြ ္း

ေက်ာင္းမ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးုႏင့္ ပတ္သက္၍

ကေလးငယ္မ်ား၏ ပုဂၢလိက ပညာေရး အက္ဥပေဒ (The

လက္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းုႏင့္ ထုတပ
္ ယ္ျခင္း

Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) အရ

တိက
႔ု ုိ ARD ေကာ္မတုႏင့္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ARD

ေက်ာင္းမ်ားက IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိ ျပဳစုေစာင့္ေရာက္မႈ

ေကာ္မတမ အထးပညာေရးုႏင့္ ဆက္စပ္လပ
ု င
္ န္း

နည္းလမ္းမ်ားုႏင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

စဥ္မ်ားအတြက္ သင္၏ကေလး အဆင့္မအမ ဆံုးျဖတ္

အေၾကာင္း ျပည့္စံုစြာရင္းလင္းျပထားေသာ ေၾကညာခ်က္အား

ေပးပါသည္။ ARD ေကာ္မတသည္ ပ်ိဳးေထာင္သံုးသပ္

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားကို ေပးအပ္ထားရန္

ေပးျပး သင္က
့ ေလး၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ပ
္ ညာေရးစနစ္

လိုအပ္ပါသည္။ တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး (Texax

(Individualized Educational Program, IEP) ကို

Education Agency, TEA) မ ထုတျ္ ပန္ေသာ အဆိုပါ

အၾကံဥာဏ္ေပးပါ သည္။ ထို႔ေနာက္ သင္က
့ ေလး၏

ေၾကညာခ်က္သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးုႏိုင္ရန္ုႏင့္

ပညာေရး အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား IDEA လက္ေအာက္

အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ARD ေကာ္မတ၏

တြင္ ရရိုႏိုင္ေသာ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုနားလည္သေဘာ

မိဘမ ားအတြက္ အခန္းက႑အလိုက္ ေက်ာင္းမ

ေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ုႏိႈင္းယဥ္ေဖာ္ျပခ်က္ (Parent’s Guide to the



အထးပညာေရးတြင္ နည္းလမ္းတက်ျပဳစု

Admission, Review, and Dismissal Process) ကို

ေစာင့္ေရာက္ျခင္း

ရရိုႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို http://framework.
esc18.net/ တြင္လည္း ၾကည့္ရႈုႏိုင္ပါသည္။

IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ မိဘဟေသာ ေ၀ါဟာရ

■

သည္ မိဘရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြးစားမိဘကို

မိဘကသ
့ ႔ို ေမြးစားမိဘ

လည္းေကာင္း၊ ေကြ်းေမြးထားေသာ မိဘကို

အကယ္၍ မသန္မစြမ္းျဖစ္သည့္ကေလးတစ္ဦးအတြက္

လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနကိုလိုက္၍ အုပ္ထိန္းသ၊

သင္သည္ ေမြးစားမိဘျဖစ္ပါက အထူးပညာေရး

မိဘရင္းျဖစ္ေစ ေမြးစားမိဘျဖစ္ေစ (အဘိုးအဘြား၊

ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ားထတြင္ ပါဝင္ရန္ သင္ သေဘာတူလွ င္၊

ပေထြးမိေထြးုႏင့္ အျခားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သမ်ား

ထို႔အျပင္ ကေလး၏ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ARD ေကာ္မတီ

ပါ၀င္သည္) ကေလးုႏင္အ
့ တ ေနထိုင္သ၊ ကေလး

အစည္းအေဝးမတိုင္မီ လိုအပ္ေသာသင္တန္းအစီအစဥ္ကို

ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တရား၀င္တာ၀န္ရိသ သို႔မဟုတ္

သင္ တက္ေရာက္ ခ့ၿပီးပါက မိဘအျဖစ္ သင္ ေဆာင္ရက
ြ ္

မိဘအျဖစ္ ကိုယ္စားလယ္တာ၀န္ ယထားသမ်ားကို

ေပးႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရး
ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ားျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ က္အတြက္ မိဘ

ဆိလ
ု သ
ုိ ည္။ မိခင္ဘာသာဆိုသည္မာ တစ္စုံ

အျဖစ္ သင္ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီးေနာက္ ၉၀ ရက္ထက္

တစ္ေယာက္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို

ေနာက္မက သင့္ပါ။

အသံုးျပဳရန္ အကန္႔အသတ္ရိျပး ထိုသအသံုးျပဳေနက်

အတည္ျပဳထားသည့္သင္တန္းအစီအစဥ္ကို သင္

ဘာသာစကားကို ဆိလ
ု သ
ုိ ည္။ နားမၾကားသမ်ားုႏင့္

တက္ေရာက္ၿပီး သြားသည့္အခါတြင္ ထိုကေလးအတြက္

အၾကားအာရံုခက္ခြဲသမ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာ

မိဘအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားကေလး

စကားသည္ ထိသ
ု ပံမ
ု န္အသံးု ျပဳေနက် ဆက္သယ
ြ ္မႈ

တစ္ဦးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္

နည္းစနစ္ သာျဖစ္သည္။

ေပးရန္ သင္တန္းအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္

ဤ နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္

မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရ

သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား စာအုပ္ကို ေက်ာင္းမအျခား

န္အခြင့္အေရးကို ေက ာင္းက ျငင္းဆိုခ့လွ င္ TEA သို႔

မိတၱဴမ်ားကို ေပးရမည့္အေျခအေန - ကနဥး

မေက နပ္မႈတင္ျပရန္ သင္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈ သုမ
႔ိ ဟုတ္ သင္၏ ေ၀ဖန္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုခ်က္၊ TEA မ ပထမဆံုး အထးပညာေရး



ကေလးရာေဖြျခင္း

အစအစဥ္ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ လက္ခံျခင္း၊ စာသင္
ုႏစ္တစ္ုႏစ္၏ ပထမဆံုး လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း အတိုင္း

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အားလံုးသည္ အထးပညာေရးုႏင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခရ
ံ ရျိ ခင္း၊ ေနရာ

ဆက္စပ္လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို လိုအပ္ေနသည္။ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ္

ေျပာင္းလြဲမႈ ေပၚမတည္၍ စည္းကမ္း အလိုက္

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ကေလးမ်ား

အေရးယမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ သိ႔ုမဟုတ္

လည္း ပါ၀င္ျပး စိစစ္ရာေဖြျပး အကြဲျဖတ္ေပးရမည္။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကေလးရာေဖြျခင္းဟုေခၚသည္။

တက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား
စာအုပ္ မိတၱဴရယပံုကို ရင္းလင္းခ်က္၊ IDEA အေၾကာင္း



ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ

ကို နားလည္ျပး သင့္အားကညုႏိုင္သမ်ားကို တစ္ဥးခ်င္း
သိမ
႔ု ဟုတ္ အဖြ႔ြဲအစည္းအလိုက္ ဆက္သြယ္ုႏိုင္မည့္

သင္က
့ ေလး၏ အထးပညာေရးုႏင့္ ပတ္သက္၍

အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္က
့ ေလး၏ ARD ေကာ္မတမ

လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္း၏ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း

ဆံုးျဖတ္ေပးထားေသာ အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း

အခ်က္ အလက္မ်ားကို ရယရန္အခြင့္အေရးရိပါသည္။

ုႏင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်ရသည္

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာအား သင့္ မိခင္ဘာသာ

ကို ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေက်ာင္းမ ထိလ
ု ပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကို

စကားသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုထားပါသည္။

လက္ခံသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရသည့္ အျခား

ေက်ာင္းမ အေၾကာင္းၾကားစအား ုႏႈတ္ျဖင့္

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တို႔

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္၏ အျခားေသာ

ပါ၀င္ရပါမည္။

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ပိုမိုတိုေတာင္းေသာ အခ ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခုအား

အျခားေသာ ဆက္သြယ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္္ ျပန္ဆို

သင္ သေဘာတူညီမႈျပဳေသာ အေျခအေနမွလြ၍

ေပးရပါမည္။

ေက ာင္း အေနျဖင့္ ၎၏ ေဆာင္ရြက္ခ က္အား

ေက်ာင္းမ ေက်ာင္းစတက္ျခင္းမျပဳမ သိမ
႔ု ဟုတ္

အဆိုျပဳျခင္းမတိုင္မွီ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳမွီ

ကိယ
ု ေ
္ ရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာင္းလြဲျခင္း၊

အနည္းဆံုး ငါးရက္ အလိုတြင္ သင့္ထံသို႔ ၾကိဳတင္

အကြဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား

ေရးသား အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား

သင့္ေတာ္ေသာ အမ်ားျပည္သ အခမြဲ့ပညာေရးစနစ္

ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

(Free Appropriate Public Education, FAPE) ျဖင့္

အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား ေရးသားရာတြင္

ေျပာင္းလြဲသင္ၾကားေပးျခင္းမျပဳမ သင့္အား

အမ ားသူငွာ အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္

ကနဥးအေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရပါမည္။ ေက်ာင္းမ

ႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေရးသားရမည္ျဖစ္ျပီး၊

ေက်ာင္းစတက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမျပဳမ သိမ
႔ု ဟုတ္

အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ မလြယ္ကူေသာ

ကိယ
ု ေ
္ ရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာင္းလြဲျခင္း၊

အေျခအေနမ ားမွလြျပီး အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား

အကြဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးပညာေရး

သင့္ မိခင္ဘာသာစကား သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ အျခားေသာ

ေျပာင္းလြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ FAPE ပညာေရးကို

ဆက္သယ
ြ ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုင္သည့္

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အတြက္ သင္က ၾကိဳတင္

နည္းလမ္းတစ္ခုသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခြင့္ရိပါသည္။သင္က

အကယ္၍ သင့္ မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုုတ္

ေျပာင္းလြဲမႈကို လက္ခသ
ံ ည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ က

အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုင္သည့္

ေျပာင္းလြဲမႈကို ေတာင္းဆိုသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမ

နည္းလမ္းသည္ အေရးအသား မရွိေသာ ဘာသာစကား

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရမည္သာ

တစ္ခု ျဖစ္လွ င္မူ ေက ာင္းအေနျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား

ျဖစ္ပါသည္။

စာအား သင္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ

ေက်ာင္းမ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ - ေက်ာင္းမ

စကားေျပာျဖင့္ျဖစ္ေစ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ အျခားေသာ

တာ၀န္ယထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ထားေသာ

နည္းလမ္း တစ္မ ိဳး မ ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေစ သင့္မိခင္ဘာသာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊

စကားသို႔၊ သိမ
႔ု ဟုုတ္ အျခားေသာ ဆက္သယ
ြ ္

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယ

ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုသ႔ုိ

ထားသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ထားသည္မ်ား ကို

ဘာသာျပန္ဆိုေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္းအေနျဖင့္

ရင္းလင္းခ်က္၊ အကြဲျဖတ္ လုပင
္ န္းစဥ္တစ္ခခ
ု ်င္းစကို

ထိသ
ု ျ႔ုိ ပဳလုပ
ု ေ
္ ဆာင္ရြကခ
္ ေ
့ ၾကာင္း ေရးသားထား သည့္

ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခြန္အခ၊ မတ္တမ္းတင္ထားမႈ သိမ
႔ု ဟုတ္

သက္ေသအေထာက္အထား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

တာ၀န္ယရသည့္အေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ရသည့္

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ သင္က
့ ေလးအား အထးပညာ

အေၾကာင္း တြင္ ထည့္သင
ြ ္းဆံုးျဖတ္ထားသည့္

ေရးုႏင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္သင္ၾကား

အစရင္ခံ စာ (၄င္းအစရင္ခံစာဆိုသည္မာ IDEA ၏

ေပးသည့္ ကာလမစ၍ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို

လက္ေအာက္ရိ နည္းလမ္း တက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္မႈ

သေဘာတညခ်က္မ်ားကို သင့္အေနျဖင့္

ေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ သင္၏

ဖ်က္သိမ္းုႏိုင္ျပး ေက်ာင္းမ သင့္ကေလးအား

အေသးစိတ္ထက
ြ ္ဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည္) ဤနည္းလမ္း

အထးပညာေရးစနစ္ ုႏင့္ ဆက္စပ္လပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ား

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း ပါမည္။

ပထမဆံုးအၾကိမ္ အကြဲျဖတ္ျခင္း - IDEA

ထိသ
ု ျ႔ုိ ပန္လည္မရုတသ
္ မ
ိ း္ ခင္ ေက်ာင္းမ

လက္ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အျဖစ္

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာသင္ၾကားရန္ အဆင့္မမမ ဆံုးျဖတ္ရန္

မသန္စြမ္းကေလးငယ္၏ မိဘသည္ ေက်ာင္းမ

ပထမအၾကိမ္ အကြဲျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မ ေက်ာင္းမ

အေၾကာင္းၾကားစာကို အးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခရ
ံ ယရန္

သင့္အား အကြဲျဖတ္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ ပါ၀င္ေသာ

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရိပါက ထိသ
ု ရ
႔ုိ ယရန္ ေရြးခ်ယ္ုႏိုင္ပါသည္။

ကနဥး အေၾကာင္းၾကား စာေပးပို႔ျပး
သေဘာတညခ်က္ ရယထားရပါမည္။
ပထမအၾကိမ္ အကြဲျဖတ္မႈ အတြက္ သင္၏



မိဘမ်ား၏ သေဘာတခ်က္

သေဘာတ ညခ်က္ ရရိရန္ ေက်ာင္းမ
သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို ေသခ်ာမစတင္မ သေဘာတညေၾကာင္း

ပထမဆံုး အၾကိမ္ အကြဲျဖတ္မႈအတြက္

အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းမလက္ခံရရိထားရ

သင္၏သေဘာတညခ်က္သည္ သင္က
့ ေလးအား

ပါမည္။ သင္၏ သေဘာတညေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား

ေက်ာင္းမ အထးပညာေရးကို သင္ၾကားုႏိုင္သည္ဟု

စာဆိုသည္မာ သင္သည္ လုပင
္ န္းစဥ္ုႏင့္ ပတ္သက္၍

သေဘာတညျခင္းမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သိရိျပး ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို

သင္က
့ ေလးသည္ အစိုးရ ေစာင့္ေရာက္မႈေအာက္

မိခင္ဘာသာစကား သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္မႈ

တြင္ရိျပး သင္ုႏင့္အတမေနလ်င္၊ သင့္အား

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းကို ဆိလ
ု သ
ုိ ည္။

ေက်ာင္းမရာမေတြ႔လ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ဥပေဒအရ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ျပး ခြင့္ျပဳေၾကာင္း

ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ မရိလ်င္ သို႔မဟုတ္

စာျဖင့္ ေရးသားသေဘာတျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား အုပ္ထိန္းခြင့္

သေဘာတညေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္

လႊြဲေျပာင္းထားလ်င္ သင္သ
့ ေဘာတညခ်က္ ရရိရန္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားုႏင့္ မတ္တမ္းစာရင္းမ်ားကို

မလိုပါ။

ေဖာ္ျပထားျပး မည္သ႔ထံေပးပို႔ရမည္တို႔ ပါရိပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ သင္၏သေဘာတညစာ သည္

ကနဥးလုပင
္ န္းစဥ္မ်ား - သင္က
့ ေလးအား

ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဆ
္ ုႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္မေရြး

ပထမဆံုးအၾကိမ္ အထးပညာေရး

အာမခံုႏိုင္ရပါမည္။ အကယ္၍ အထးပညာ

သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ သေဘာတညေၾကာင္း

သင္ၾကားေရး ုႏင့္ ဆက္စပ္လုပင
္ န္းမ်ားအတြက္

အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းမလိုအပ္ပါသည္။

သေဘာတညခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက စာျဖင့္ေရးသား

အကယ္၍ ကနဥး လုပင
္ န္းစဥ္ မ်ား အတြက္

အေၾကာင္းၾကား ရပါမည္။ သေဘာတညခ်က္

သေဘာတညခ်က္ေပးရန္ သင့္အားပန္ၾကားလႊာကို

ေပးျပးေနာက္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက သင္၏

တံု႔ျပန္မႈမရိပါက သိမ
႔ု ဟုတ္ သေဘာတညရန္

ပယ္ဖ်က္မႈသည္ အက်ံဳး၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျငင္းဆန္ပါက သို႔မဟုတ္ သေဘာတညျပးေနာက္

အထးပညာေရးုႏင့္ ဆက္စပ္လုပင
္ န္းမ်ား

သေဘာတညခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း စာျဖင့္

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အကြဲျဖတ္မႈကို

အေၾကာင္းၾကားလာပါက FAPE စနစ္ကို

မိဘမ်ား သေဘာတညခ်က္ရရိရန္အတြက္ သင့္ေတာ္

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္

ေသာ ၾကိဳပမ္းမႈမ်ားကို ေက်ာင္းမ မတ္တမ္း မတ္ရာမ်ား

ေက်ာင္း၏အျပစ္မဟုတ္ပါ။ သင့္ကေလးအတြက္

ျဖင့္ ထိနး္ သိမး္ ထား ရပမည္။

ARD ေကာ္မတစည္းေ၀းျခင္းုႏင့္ IEP စနစ္

အဆိုပါမတ္တမ္းမ်ားတြင္ သေဘာတညခ်က္ရရိရန္

ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ေက်ာင္းမၾကိဳးပမ္းမႈမတ္တမ္းမ်ား၊ တယ္လဖုန္း
မတ္တမ္းမ်ား ကြဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစိတ္မတ္တမ္း

ျပန္လည္သုးံ သပ္ျခင္း - သင္က
့ ေလးအား ျပန္လည္

တင္မႈမ်ား၊ စာအေပးအယမိတၱဴမ်ားုႏင့္ အိမ္တိုင္ရာ

သံုးသပ္အကြဲျဖတ္ရန္ သင္သ
့ ေဘာတညခ်က္ကုိ

ေရာက္ သြားေရာက္မႈုႏင့္ အလုပ္ခြင္အထိ လိက
ု ပ
္ ါ

ရရိရန္ လိုအပ္ျပး သင္ဘ
့ က္မ ျပန္လည္တံု႕ျပန္ရန္

ေတြ႔ဆံုေသာ ဧည့္မတ္တမ္းမ်ား အစရိသည္တို႔

ပ်က္ကြက္ခ့ြဲ ေၾကာင္း သက္ေသျပုႏိုင္ခြဲ့ပါက

ပါ၀င္ရပါမည္။

သေဘာတညခ်က္ ရရိရန္ မလိုအပ္ပါ။

ကေလးမ်ား လႈပ္ရားေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးအတြက္
လႊမး္ မိးု မႈရေ
ိ သာ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား - အကယ္၍

လိုအပ္ပါသည္။
နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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သင္က
့ ေလးသည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္

မၾကိဳက္ပါက သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအတြက္

စာရင္းသြင္းျပး ကနဥး အကြဲျဖတ္ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္

အလုပ္လုပ္သ မဟုတ္ေသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္မ

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အတြက္

အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ အကြဲျဖတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္

သေဘာတညေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြဲ့လ်င္ လိုအပ္ပါက

ရိပါသည္။ အမ်ားပိုင္ေငြဆိုသည္မာ ေက်ာင္းမ

သင္က
့ ေလး၏ ကနဥး အကြဲျဖတ္ျခင္းုႏင့္

အကြဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္း

ေပးေခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အကြဲျဖတ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္

သိမ
႔ု ဟုတ္ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း

ကုန္က်စရိတ္မရိေစရန္ ဆိလ
ု ပ
ုိ ါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ

အတိုင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျမင့္တင္ုႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္

ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အကြဲျဖတ္ျခင္း (Independent

ေပးုႏိုင္ပါသည္။ ထို လုပင
္ န္းစဥ္အတြငး္ ေျပာေရး

Educational Evaluation, IEE) သည္

ဆိုခြင့္ရိသမ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ သင့္သေဘာ

ေက်ာင္း၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ အဆင့္မသ တစ္ဥးဥးမ

တညခ်က္ မရိဘြဲ သင္က
့ ေလးအား အကြဲျဖတ္ရန္

အကြဲျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ IEE စနစ္ကို

လုပ္ေဆာင္ုႏိုင္ပါ သည္။ ထို႔ျပင္ သင့္သေဘာ

ေတာင္းဆိုေသာအခါ ၄င္းစနစ္၏ စံုႏႈန္းမ်ားုႏင့္ IEE

တညခ်က္ ရရိမသာ အထးပညာေရး ဆက္လက္

စနစ္ကို ရရိုႏိုင္ေသာေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို

သင္ၾကားေပးရန္ လည္း ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ ပါသည္။

ေက်ာင္းမေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။
သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင္ ေက်ာင္း၏ အကြဲျဖတ္

အကယ္၍ သင္သည္ သင္က
့ ေလးအား အထးပညာေရး

စနစ္ကို မၾကိဳက္ရသနည္းဟု ေမးျမန္းခံရုႏိုင္ပါသည္။

သင္ၾကားေပးရန္ သေဘာတညျပး ေက်ာင္းမစတင္

သို႔ေသာ္ သင္၏သေဘာမတညခ်က္ကို ရင္းျပရရံုျဖင့္

သင္ၾကားေပးျပးခ်ိန္မ ထုဆ
ိ က္လက္သင္ၾကားမႈကုိ

ေက်ာင္းမ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိဘြဲ IEE စနစ္ကို

စာျဖင့္ေရးသား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက သင္သ
့ ေဘာ

ေုႏာင့္ေုႏးေစျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း

တည ခ်က္ကို ျပန္လည္ရရိရန္အတြက္ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္း

မျပဳလုပ္ုႏိုင္ပါ။

သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္အား ရပ္တန္ ႔ထားုႏိုင္ပါသည္။

သင္သေဘာတညမႈမရိေသာ အကြဲျဖတ္စနစ္ကို

သိမ
႔ု ဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသထံမ သင္ၾကားေရး

ေက်ာင္းမညႊန္ၾကားစမံသည့္ အခါတိုင္း သင္သည္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ေပးသည္အထိ

တစ္ဥးတည္း ေသာ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ကို

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ဆက္လက္ၾကားနာ

အသံုးျပဳသဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခံရုႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ုႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းမလည္း ၄င္းအကြဲျဖတ္ မႈအတြက္ ေငြေပး

ကေလးမ ား အားလံုးအတြက္ မိဘသေဘာတူညီခ က္

ေခ်ုႏိုင္သလို မလိုအပ္ေသာ ေုႏာင့္ေုႏးၾကန္႔ၾကာ

လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမွလြ၍၊ သင့္ကေလးအား

ျခင္းမရိေစဘြဲ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိုင္း ၾကားနာ

အကျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ ျပန္လည္အ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အကြဲျဖတ္မႈသည္

ကျဖတ္ျခင္း ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လက္၀ယ္ရိွ

သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပသုႏိုင္ပါသည္။

ေနေသာ အခ က္အလက္မ ားအား ေက ာင္းမွ

IEE စနစ္၏ စံုႏန
ႈ း္ မ်ား

ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမတိုင္မွီတင
ြ ္၊ သိမ
႔ု မ
ွ ဟုတ
ု ္

IEE စနစ္သည္ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ ျဖစ္လ်င္

သင္က
့ ေလးအား စစ္ေဆး မႈျပဳျခင္းမတိုင္မွီ သိမ
႔ု ဟုုတ္

အကြဲျဖတ္ သည့္ ေနရာုႏင့္ စစ္ေဆးသ၏

ကေလးမ ားအားလံုးထံသို႔ အျခားေသာ အကျဖတ္

အရည္အခ်င္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ

စစ္ေဆးမႈ မျပဳမွီတြင္ အစရွိသည္ တို႔တြင္မူ သင့္

အကြဲျဖတ္စံုႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းမ စတင္

သေဘာတူညီခ က္အား မလိုအပ္ေပ။ သင္ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္

အကြဲျဖတ္ေသာ စံုႏႈန္းျဖင့္ (၄င္းစံုႏႈန္းမ်ားသည္

သင့္ ကေလးအား အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အက ိဳး

IEEစနစ္မ ရရိုႏိုင္ေသာ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္

အျမတ္ခံစားခြင့္ သို႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခ က္

ေလ်ာ္ကန္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ)

မွန္သမွ မွ ျငင္းပယ္ေစရန္ အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ

တညရပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံုႏႈန္းမ်ားမလြြဲ၍

သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုသို႔ သေဘာ

အမ်ားရန္ပံုေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရိျခင္းျဖင့္

တူညီခ က္ျပဳရန္ သင့္ျငင္းဆိုခ က္အား ေက ာင္းမွ

ဆက္ုႏြယ္ေနေသာ အျခား မည္သည့္

အသံုးျပဳမည္ မဟုုတ္ေပ။

အေျခအေနကိုမ ေက်ာင္းမ ေဖာ္ျပျခင္း
ျပဳလုပမ
္ ည္မဟုတ္ပါ။



လြတလ
္ ပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အကြဲျဖတ္ျခင္း

ေျပာေရးဆိခ
ု င
ြ ္ရ
့ သ
ိ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ - အကယ္၍

အကယ္၍ သင္သည္ ေက်ာင္းမအကြဲျဖတ္စနစ္ကို

ေက်ာင္းမ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာ

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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ေဆာင္ရြက္ရန္ ပန္ၾကားလ်င္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသမ

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ စာသင္ုႏစ္အတြင္း

ေက်ာင္း၏ အကြဲျဖတ္စနစ္သည္

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ရက္္ ရပ္နားျခင္းခံရလ်င္

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ်င္ သို႔မဟုတ္

ဖယ္ရားခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲြရက္မ်ား

သင္ရရေ
ိ သာ IEE စနစ္သည္ ေက်ာင္း၏ IEE

မန္သမ်အတြင္း သင့္ကေလးတြင္ အျခားေသာ

စနစ္၏ စံုႏန
ႈ ္းမ်ားုႏင့္ မကိုက္ညလ်င္ အဆိုပါ IEE

အခြင့္အေရးမ်ား ရရိုႏိုင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍

စနစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေက်ာင္းမ

ဖယ္ရားခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲြ ေက်ာင္းရက္မ်ား

ေပးေခ်ရန္မလိုပါ။

သည္ ၁၀ ရက္ထက္ မေက်ာ္ လြန္လ်င္၊ ထို႔ျပင္

ကိယ
ု ပ
္ င
ို ေ
္ ငြျဖင့္ IEE စနစ္ - သင္က
့ ယ
ုိ ပ
္ ုိငေ
္ ငြျဖင့္

ေက်ာင္းရပ္နားခံရျခင္းသည္ ေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕

IEE စနစ္ရရိရန္ သင့္တင
ြ ္ အခြင့္အေရး ရိပါသည္။

သည္အထိ မျဖစ္ခြဲ့လ်င္ သင္က
့ ေလး၏ ဆရာမမ်ားုႏင့္

မည္သက ေပးေခ်သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းIEE စနစ္သည္

ေဆြးေုႏြးခ်က္အရ ေက်ာင္းပညာေရး သင္ရးုိ အတိင
ု း္

ေက်ာင္း၏ စံုႏႈန္းမ်ားုႏင့္ ကိုက္ညလ်င္ သင္က
့ ေလး

ဆက္လက္သင္ၾကားုႏိုင္ရန္ မည္သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား

အား FAPE စနစ္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ IEE

လိုအပ္သည္ကို ေက်ာင္းအမႈထမ္း တစ္ေယာက္

အားမည့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္မဆို ထည့္သင
ြ ္း

ေယာက္မ ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။

စဥ္းစားရပါမည္။ လက္ရိ ရိေနေသာ IEE စနစ္ကို

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကေလး၏ IEP အရ

လည္းလုပထ
္ းုံ လုပ္နည္း အတိုင္း ၾကားနာ

ခ်မတ္ထား ေသာ ရည္မန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပုႏိုင္ပါ

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရ

သည္။

ပါမည္။

ေျပာေရးဆိခ
ု င
ြ ္ရ
့ သ
ိ မ စမံထားေသာ IEE စနစ္ အကယ္၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသမ IEE ကို



ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း - သင္က
့ ေလးသည္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ရက္ဆက္တိုက္ ရပ္နားျခင္း

တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ုိ း္ အျဖစ္ စမံထားလ်င္ ေက်ာင္းမ

ခံရေသာအခါ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ရက္

ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ရမည္။

အနည္းငယ္ကို ဆက္တက
ုိ ္ ရပ္နားခံရျပး စုစုေပါင္း
၁၀ရက္ေက်ာ္ေသာအခါ သင့္ကေလးသည္



စည္းကမ္းပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ခံရုႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္း

ေက်ာင္းရပ္နားျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ကေလး၏

ဥပေဒမ်ားကို ကလန္ကဆန္ျပဳလ်င္ စည္းကမ္းအရ

အျပဳအမသည္ ယခင္ရပ္နားခံရေသာ ကေလးမ်ား

ေက်ာင္းရပ္နားရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕

ကြဲ့သို႔ပင္ အနးစပ္ဆံုး တညေနမႈရိမရိကုိ ဆံုးျဖတ္ရ

ရသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမလည္း စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

ပါသည္။ ေက်ာင္းရပ္နားခံရေသာ ၾကာခ်ိန္၊ အၾကိမ္

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သာြ းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေရအတြက္ုႏင့္ ရပ္နားခံရမႈ အၾကိမ္အစိတ္အက်ြဲ

(ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)

စေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ေက်ာင္းရပ္နားခံရသည္မာ မ်ားလာေသာအခါ



၁၀ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၀ရက္ေအာက္ ေက်ာင္းရပ္နားျခင္း

အလားတ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေျခခံျပး လုပင
္ န္းစဥ္

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္း

မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ကာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားအတိင
ု း္

ဥပေဒမ်ားကို ကလန္ကဆန္ျပဳလ်င္ သန္စြမ္းေသာ

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ကိစက
ၥ ဆ
ုိ းုံ ျဖတ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားကို အျပစ္ေပးသကြဲ့သို႔ စာသင္ုႏစ္အတြင္း

ေက်ာင္းစည္းကမ္းအား ေဖာက္ဖ်က္၍ သင္က
့ ေလးအား

၁၀ရက္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၁၀ရက္ေအာက္ ေက်ာင္းရပ္နားခံရ

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆံးု ျဖတ္သည့္ေန႔တြင္ သင့္အား

ုႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ သန္စြမ္းေသာ

အေၾကာင္းၾကားျပး ဤ နည္းလမ္းတက် ျပဳစု

ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား

ေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယရ
္ ာမ်ား စာအုပ္ကို

ကို ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳလ်င္လည္း ေက်ာင္းမေထာက္ပံ့

ေပးအပ္ရ ပါမည္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ

ေပးရန္ မလိုပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္း

ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ျပး ၁၀ရက္

စည္းကမ္းအရ ေက်ာင္းရပ္နားထားရန္ ေရြးခ ယ္

အတြင္းတြင္ ေက်ာင္း၊ သင္ုႏင့္ ARD ေကာ္မတ၏

ဆံုးျဖတ္ ေသာအခါ ၄င္းရပ္နားျခင္းသည္း

သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အဖြ႕ြဲ ၀င္မ်ား (သင္ုႏင့္ ေက်ာင္းမ

ေက်ာင္းတက္ရက္ သံးု ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္မည္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထား ေသာ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား

မဟုတ္ပါ။

သိသာေစမည့္ သံးု သပ္ခ်က္ (Manifestation

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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Determination Review, MDR) ကို စစဥ္ရပါမည္။

Alternative Educational Setting, IAES) သိ႔ု

MDR ကို စစဥ္ေသာအခါ အဖြ႔၀
ြဲ င္မ်ားသည္ ကေလး၏

ေျပာင္းေရႊ႕ုႏိုင္ ဖြယ္ရိပါသည္။ ထိုေက်ာင္း၌ အကယ္၍

IEP၊ ဆရာအားလံုး၏ ထင္ျမင္ခ်က္ အပါအ၀င္

သင္က
့ ေလးသည္ လက္နက္တစ္ခုခုကို သယ္ေဆာင္

သင္က
့ ေလး၏ ဖိုင္အတြင္းမ ရရိုႏိုင္ေသာ

လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း သိမ
႔ု ဟုတ္

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးုႏင့္ သင့္ထံမ ရရိေသာ

ေက်ာင္းလႈပ္ရားမႈမ်ား၌ လက္နက္တစ္ခုခုကို

အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရ

ယေဆာင္ထားရိသည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ားကို

ပါမည္။ သင့္ကေလး၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ၄င္း၏ IEP

ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳေနသည္ျဖစ္ေစ၊

အား ေက်ာင္းမ ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ေရာင္းခ်ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ တားျမစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

ပ်က္ကြက္မႈ၏ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သည္

အရာမ်ားကို လက္၀ယ္ရိသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္

သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ

ေယာက္ ေယာက္အား ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ နာက်င္

ႏင့္ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ္ဆက္ုႏြယေ
္ နသည္ဟုလည္း အဖြ႕ြဲ ၀င္မ်ား

ေစရန္ ျပဳမသည္ျဖစ္ေစ ထိုအျပဳအမမ်ားသည္ သင့္

က ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အဆိုပါ အေျခအေန

ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ုႏစ္ခုလံုးုႏင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္ ဆိုပါက ကေလး၏

ျဖစ္ရသည္ဟု ထင္ျမင္ယဆမည္မဟုတ္ပါ။

ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ၄င္း၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရားသည္ဟု



ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ပါသည္။

သင့္ကေလး၏ အျပဳအမသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ေၾကာင့္မဟုတလ
္ ်င္ - သင္က
့ ေလး၏ အျပဳအမသည္
မသန္စြမ္းမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္



အျပဳအမသည္ သိသာထင္ရားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္

မဟုတ္လ်င္ FAPE စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုး

ျဖစ္ခလ
ြဲ့ ်င္ - သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္

သည္မလြြဲ၍ အျခားေသာ သန္စြမ္းသည့္ ကေလးမ်ား

၄င္း၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ခြဲ့လ်င္ ၄င္းုႏင့္သက္ဆိုင္

နည္းတ တညေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ တညေသာ

ေသာ အျပဳအမဆိုင္ရာ အကြဲျဖတ္မတ္တမ္း

အျပဳအမျဖင့္ ဆက္လက္ သြန္သင္ဆံုးမမည္ ျဖစ္ပါ

(Functional Behavioral Assessment, FBA) ကို

သည္။

(ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈ ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမမတိုင္ခင္



ၾကားျဖတ္ ပညာသင္ၾကားေရး - အကယ္၍

မေရးသားခြဲ့ဖး ေသာ္လည္း) စစဥ္ရပါမည္။ ထို႔ျပင္

သင္က
့ ေလးသည္ ထျခားေသာအေျခအေနမ်ား

သင္က
့ ေလး၏ အျပဳအမဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အစအစဥ္

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏ အျပဳအမမ်ားသည္

(Behavioral Intervention Plan, BIP) ကို ျပည့္စံု

မသန္စြမ္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မဟုတ္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ BIP ကို ျပည့္စံုေအာင္

လက္ရပ
ိ ညာေရးမ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ လ်င္ ကေလး၏ ARD

ေဆာင္ရြက္ျပးေသာအခါ ARD ေကာ္မတမ

ေကာ္မတမ ၄င္း၏ IAES ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။

ျပန္လည္သံုးသပ္ျပး လိုအပ္သလို အျပဳအမမ်ားကို

သင္က
့ ေလးသည္ FAPE စနစ္ကို လက္ခုႏ
ံ င
ုိ ရ
္ န္

တိက
ု ရ
္ က
ုိ ္သရ
ိ ိ ုႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲေပးရပါမည္။

လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ေက်ာင္းမ

ဆက္လက္သင္ၾကားရပါမည္။ ၄င္း လုပင
္ န္းစဥ္သည္

IEP ကိုျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ

သင္က
့ ေလးအား လက္ရိ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ၄င္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို

ထြဲတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ ုႏိုင္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း

ျပင္ဆင္ုႏုိင္ရန္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ IEP တြင္ ထုတ္ျပန္ထား

ေနာက္ဆံုးတြင္ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ

ေသာ ရည္မန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ရိေရးအတြက္

အထးအေျခအေနမ်ားမလြ၍
ြဲ ) BIP၏ ျပဳျပင္

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ သင့္ကေလးသည္

ေျပာင္းလြဲမႈအရ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈကို

အျပဳအမဆိုင္ရာ အကြဲျဖတ္မတ္တမ္း (FBA) ုႏင့္

သင္ုႏင့ေ
္ က်ာင္း သေဘာတညမႈ မရရိပါက

အျပဳအမကို တိုက္ရိုက္သိရိုႏိုင္ရန္ စစဥ္ထားေသာ

သင္က
့ ေလး၏ ယခင္ေက်ာင္းသို႔ ARD ေကာ္မတမ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲ မႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လက္ခရ
ံ

ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရပါမည္။

ရိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သိမ
႔ု သာ ၄င္းကိစၥမ်ား ထပ္ခါ
တလြဲလြဲ မျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။



အထးအေျခအေနမ်ား - ေက်ာင္းမ သင္က
့ ေလးအား
ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ရက္ထက္ မပိုဘြဲ ၾကားျဖတ္
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိေသာ ပညာေရးေက်ာင္း (Interim



လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ လ်င္ျမန္စာြ ၾကားနာ
ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း - အကယ္၍ သင္သည္ စည္းကမ္းအရ

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားုႏင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမတ

အထးပပန္မႈမ်ား အစရိသည္တို႔ ကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သ

ပါက လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိုငး္ လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာ

သိမ
႔ု ဟုတ္ ဆရာအား စာေရးသား ရာတြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့ပါက

ေဆာင္ရြက္ေပးုႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရိပါသည္။ ထို႔ျပင္

ေက်ာင္းသည္ ထိုကိစၥအား သိရိျပးျဖစ္သည္ဟု

သင္က
့ ေလးအား လက္ရေ
ိ နရာတြင္ ထိနး္ သိမး္

မတ္ယုႏိုင္ပါသည္။

ေစာင့္ေရာက္ရျခင္းသည္ သင့္ကေလး သိမ
႔ု ဟုတ္

IDEA ျဖင့္ အကြဲျဖတ္ျခင္းကို သင္သေဘာတညမႈ

အျခားသမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေက်ာင္းက

မရိခြဲ့ပါက၊ သင့္ကေလး အတြက္ IDEA ၏

ယဆလ်င္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ လ်င္ျမန္စြာ

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခြဲ့ပါက သိမ
႔ု ဟုတ္

ၾကားနာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေက်ာင္းမလည္း

သင္က
့ ေလးအား အကြဲျဖတ္ျပး အထးပညာေရး

ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ၾကားနာမႈကို

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရိဟု

ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မစ၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္

ဆံုးျဖတ္ခြဲ့ပါက ေက်ာင္းမ ထိုအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို

၂၀ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလ်င္သိရိရန္ မလိုပါ။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသမ အဆိုပါ ၾကားနာမႈကို စတင္ျပး

အကယ္၍ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတြက္

၁၀ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာတညခ်က္ကို အရင္ေပးျပး ေက်ာင္းမ

သင္ုႏင့္ ေက်ာင္း သေဘာတညမႈ မရေသးလ်င္

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေထာက္ပံ့

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသမ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ အခ်ိန္ထိ

ေပးျပးမ လုပင
္ န္းစတင္ရန္ သေဘာတညခ်က္ကို

သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်ာင္း၏ IAES မာ သက္တမ္းမကုန္ခင္

စာျဖင့္ ေရးသားပယ္ဖ်က္ခြဲ့လ်င္ သင္သည္ IDEA ၏

အခ်ိန္ထိ သင့္ကေလးသည္ IAES တြင္ ရိေနရမည္

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျပးျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္က အလ်င္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ

သင္၏ကေလးသည္လည္း အျခားသန္စြမ္းေသာ

လက္ရိအေျခအေနတြင္ ရိေနျခင္းကို ဆိလ
ု သ
ုိ ည္။

ကေလးငယ္မ်ားကြဲ့သ႔ုိ စည္းကမ္းစံုႏႈန္းမ်ား၏

ေက်ာင္းမ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ လ်င္ျမန္စြာ

သြန္သင္မႈေအာက္ ေရာက္ရိသြားျပး IDEA ၏

ၾကားနာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပန္ၾကားေသာအခါ

ကာကြယ္ေပးမႈ မ်ားတြင္ အက်ံဳးမ၀င္ေတာ့ပါ။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရိသက သင့္ေလ်ာ္ေသာ IAES တြင္

သင္က
့ ေလးသည္ စည္းကမ္းစံုႏႈန္းမ်ားုႏင့္

ဆက္ထားရန္၊ ကေလး၏ IEP မာ ၄င္းကိုယ္တိုင္

သြန္သင္မႈေအာက္ ေရာက္ရိခ်ိန္တြင္ ကနဥး

သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားသမ်ားကို ထိခက
ုိ ေ
္ စလ်င္

အကြဲျဖတ္မႈကို ေတာင္းဆို ခြဲ့ပါက အကြဲျဖတ္မႈကို

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ရက္အထက္ ပိုမထားရန္

လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အကြဲျဖတ္မႈ

ညႊန္ၾကားုႏိုင္ပါသည္။ သင္က
့ ေလး၏ အျပဳအမ

မျပးဆံုးခင္တြင္ ေက်ာင္းတာ၀န္ရိသမ်ားမ

မ်ားသည္ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုပါကလည္း

ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာ (ပညာေရးလုပင
္ န္းစဥ္မ်ား

IAES တြင္ ဆက္လက္ထားရိရန္ ညႊန္ၾကားုႏိုင္ပါသည္။

မရိဘြဲ ဆိင
ု း္ ငံ့ထားျခင္း၊ ထုတပ
္ ယ္ျခင္း စသည္တို႔

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသမလည္း သင့္

ပါ၀င္ုႏိုင္ ေသာ) တြင္ရိရပါမည္။

ကေလးအား ေျပာင္းေရႊ႕လာခြဲ့ေသာ ေနရာသို႔ ျပန္ပို႔
ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ပါသည္။



တရားဥပေဒအရ တာ၀န္ယလႊြဲေျပာင္းေပးျခင္းုႏင့္
ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ တာ၀န္ရသ
ိ မ်ား



အထးပညာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္း

မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဥးမ က်ၱဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကို

မျပဳရေသးေသာ ကေလးမ်ားအား ကာကြယျ္ ခင္း

ေက်ာင္းမ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္ရိသထံသို႔ အစရင္ခံ

သင္က
့ ေလးသည္ စည္းကမ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အျပဳအမ

ျခင္းအား IDEA မ တားျမစ္ဟန္႔တားျခင္း မရိပါ။

မ်ားကို မျပဳလုပ္မ မသန္စြမ္းသျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းမ

မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ က်ၱဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈုႏင့္

သိရိခြဲ့လ်င္ IDEA လက္ေအာက္ရိ မသန္စြမ္း ကေလး

ဆိင
ု ေ
္ သာ ဖက္ဒရယ္ုႏင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရသာ

ငယ္အားလံုး ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးုႏင့္ ကာကြယ္မႈ

၄င္းတို႔၏ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ျပး ျပည္နယ္ဥပေဒ

မ်ားကို သင္က
့ ေလးမ ရရိုႏိုင္ပါသည္။ သင္က
့ ေလးသည္

ခိုင္မာေရးုႏင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ကာကြယ္ပါသည္။

အထးပညာေရးုႏင့္ ဆက္စပ္လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား ကို လိုအပ္

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ေၾကာင္း

ေနေၾကာင္း၊ IDEA ျဖင့္ ကေလးအား အကြဲျဖတ္ေပးရန္

ေက်ာင္းမ သတင္းပို႔လ်င္ သတင္း ေပးပို႔လိုက္သည့္

ပန္ၾကားလိုေၾကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ သင္က
့ ေလးမ အထး

တာ၀န္ရိသမ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ရန္

ပညာေရး၏ ဒါရိုက္တာ သိမ
႔ု ဟုတ္ အမႈထမ္းအေပၚ

ကေလး၏ အထးပညာေရးုႏင့္ စည္းကမ္းပိုင္း ဆိင
ု ရ
္ ာ

ျပဳလုပ္ခြဲ့ေသာ အျပဳအမမ်ား အတြက္ ထိုသမ်ား၏

မတ္တမ္းတို႔ကို မိတၱဴကးယကာ ေပးပို႔ရပါမည္။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းမတ္တမ္းမ်ားမ မိသားစု ပညာေရး

မည္သည့္ ကေလးရာေဖြသည့္ လုပင
္ န္းမဆို မစတင္မ

အခြင့္အေရးုႏင့္ ကိုယေ
္ ရးကိယ
ု ္တာ (Family

အသိေပးစာကို သတင္းစာမ်ားုႏင့္ အျခားမဒယာမ်ား

Educational Rights and Privacy Act, FERPA) အရ

တြင္ အထးပညာေရးလိုအပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား

ခြင့္ျပဳုႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိသာ ေပးပို႔ရပါမည္။

ရာေဖြစံုစမ္း၍ အကြဲျဖတ္ုႏိုင္ရန္ မိဘမ်ားအား
လံုေလာက္စြာ အသိေပးေၾကညာရပါမည္။



ပညာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ မတ္တမ္းမ်ား
ပညာေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ ားသည္ သင့္ကေလးႏွင့္



တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ သည့္မွတ္တမ္းမ ားျဖစ္ၿပီး ေက ာင္း

ကာကြယျ္ ခင္းုႏင့္ ဖ်က္ဆးျခင္း - သင္က
့ ေလး၏
မတ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းရာ၊ သိမ္းဆည္းရာ၊ ျပသရာ၊

သို႔မဟုတ္ ေက ာင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳေပးသည့္

ဖ်က္ဆးရာ အဆင့္တိုင္း၌ ယံုၾကည္မႈကို မပ်က္စးေစရန္

အဖြ႕မွ ထိန္းသိမ္းထားသည္၊ FERPA ထတြင္ သတ္မွတ္

ေက်ာင္းမကာကြယ္ေပးရပါမည္။

ထားသည့္ ေသခ ာေသာအေၾကာင္းအရာ ျခြင္းခ က္မ ား
ျဖစ္ၿပီး ၃၄ ဖယ္ဒရယ္ စည္းမ ဥ္းကိုဓဥပေဒ (CFR) အပိုင္း

ေက်ာင္းပညာေရးမတ္တမ္း ဆိုသည္မာ 34 CFR အပိုင္း

၉၉ ထတြင္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ ေပးသည္။

၉၉ရိ ပညာေရးမတ္တမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌
ကာကြယ္ေပးထားေသာ မတ္တမ္းအမ်ိဳးအစား



မိဘမ်ားသိ႔ု အသိေပးစာ - TEA သည္ မိဘမ်ားအား

ျဖစ္ပါသည္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ

သင္က
့ ေလး၏ မတ္တမ္းထြဲရိ အခ်က္အလက္မ်ားသည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ အေၾကာင္းၾကားုႏိုင္

ကေလးပညာေရး လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္

သည့္ အသိေပးစာကို ေပးပို႔ရပါမည္။ ၄င္းတြင္ ျပည္နယ္

ေထာက္ပံ့ရန္ မလိုအပ္ေတာ့လ်င္ ေက်ာင္းမ

အတြင္းရိ လမ်ိဳးစု အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္

အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။ နာမည္၊ လိပ္စာ၊

မည္မ်အတိုင္းအတာအထိ ေပးပို႔ထား သည္ကုိ

ဖုန္းနံပါတ္၊ အဆင့္၊ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္မတ္တမ္း၊

ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကေလးမ်ား၏ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာ

အတန္းတက္မတ္တမ္း၊ သင္ယျပးေျမာက္ခြဲ့သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိနး္ သိမး္ ထားေၾကာင္း

ပညာေရး အဆင့္၊ သင္ယ ျပးေျမာက္ခြဲ့သည္

ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရာေဖြေနေသာ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳး

ပညာေရးုႏစ္မ်ား စသည္တို႔မလြြဲ၍ သင့္ေတာင္းဆို

အစား၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္

ခ်က္အတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆးေပး

မည္သ႔ထံမ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းလာသည္၊

ရပါမည္။ ဖ်က္ဆးျခင္း ဆိသ
ု ည္မာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ

အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳမည္

ဖ်က္ဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ အရ

့နည္းလမ္းမ်ား စသည့္ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ား

အတည္ျပဳုႏိုင္သည့္ အမတ္လကၡဏာ မ်ားကို

အပါအ၀င္ ျပည္နယ္မ အသံုးျပဳလိုသည့္နည္းလမ္း၊

အခ်က္အလက္မ်ားမ ဖ်က္ဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စုေဆာင္းျခင္း၊ တတိယ မ်ိဳးဆက္ ဖြင့္လစ္ျပသျခင္း၊

သိမ
႔ု သာ အခ်က္အလက္မ်ားုႏင့္ တိုက္ၾကည့္၍

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္၀ယ္

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာအရ အတည္ျပဳျခင္း

ထားရိျခင္း၊ ဖ်က္ဆးျခင္းုႏင့္ သတင္းအခ်က္အလက္

မရိုႏိုင္ေတာ့ေပ။

မ ားအရ မိဘုႏင့္ ကေလးမ်ား ရရိုႏိုင္ေသာ FERPA
လက္ေအာက္ရိ အခြင့္အေရးမ်ားုႏင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ



အမ်ိဳးအစားုႏင့္ တည္ေနရာမ်ား - ေက်ာင္းမ စုေဆာင္း

ကုဒ္၃၄ (34 Code of Federal Regulations, CFR) ရိ

သိမး္ ဆည္းထားေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ အသံုးျပဳေနေသာ

၄င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္

ပညာေရး မတ္တမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားုႏင့္ တည္ေနရာ

စသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလယ္မ်ားအားလံုး

ကို ရရိရန္ သင့္တင
ြ ္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရိပါသည္။

လိုက္နာရမည့္ ေပၚလစ ုႏင့္ လုပင
္ န္းစဥ္ အုႏစ္ခ်ဳပ္မ်ား



ပါ၀င္ပါသည္။



အခြင့အ
္ ေရး ုႏင့္ အခ်ိနက
္ ာလ - သင့္ကေလး၏

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သင့္

အထးပညာေရးုႏင့္ ပတ္သတ္၍ အပိုင္းမ်ားပါ၀င္သည့္

ကေလးနာမည္၊ မိဘအေနျဖင့္ သင့္နာမည္ သိမ
႔ု ဟုတ္

ပညာေရး မတ္တမ္းတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ရႈုႏိုင္ရန္

အျခားမိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္၏ နာမည္၊ သင္လ
့ ပ
ိ ္စာ၊

သင့္တင
ြ ္ အခြင့္အေရး ရိပါသည္။ အုပ္ထိန္းျခင္း၊

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာအရ အတည္ျပဳုႏိုင္သည့္ အရာ

ခြေ
ြဲ နျခင္း၊ ကြာရင္းျခင္း စသည္ တိုႏ
႔ု င့္ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ

(ဥမမာ - လမႈ လံုျခံဳေရး ကုဒ္နံပါတ္) သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့္

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တင
ြ ္ အခြင့္အာဏာ မရိ

ကေလးအား ေသခ်ာစြာ အတည္ျပဳုႏိုင္မည့္ အမတ္

သည္မလြြဲ၍ သင့္ကေလး၏ မတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရႈ

လကၡဏာမ်ားစာရင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

စစ္ေဆးခြင့္ ရိသည္ဟု ေက်ာင္းမယဆပါသည္။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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သင္က
့ ေလး၏ မတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အ

ခရိုင္ အဖြ႔ခ
ြဲ ်င္းမတေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း

တြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးုႏိုင္ပါသည္။

တစ္ေက်ာင္း၌ သင္၏ ကေလးက ပညာသင္ၾကား

မည္သည့္ ARD ေကာ္မတ အစည္းအေ၀းမ မရိလ်င္

ေနလ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ပညာသင္ၾကားေတာ့မည္ဆိုလ်င္

သိမ
႔ု ဟုတ္ မည္သည့္ လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းအရ ၾကားနာ

သင္က
့ ေလး၏ မည္သည့္ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာအရ

စစ္ေဆးျခင္း မရိလ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္ မည္သည့္ေဆြးေုႏြး

တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပုဂၢလိက

ဆံးု ျဖတ္မႈမမရိလ်င္၊ မည္သည့္ကိစၥမ ေပၚေပါက္ျခင္း

ေက်ာင္းရိရာ ခရိုင္အဖြ႔မ
ြဲ တာ၀န္ရိသမ်ား ုႏင့္ သင္

မရိလ်င္ ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မစ၍ ၄၅ရက္အတြင္း

ေနထိုင္ေဒသရိ ေက်ာင္း ခရိုင္အဖြ႔မ
ြဲ တာ၀န္ရိသ

ေက်ာင္းမ ေုႏာင့္ေုႏးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရိ ေစဘြဲ ထိသ
ု ကို

မ်ားအၾကား လႊြဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရပါမည္။

လိုအပ္ပါ သည္။
သင့္ကေလး၏ အထးပညာေရးမတ္တမ္းက ျပသခြင့္



တစ္ေယာက္ထက္ပေ
ို သာ ကေလးမ်ား၏

မျပဳသေရြ႕ မတ္တမ္းအား ၾကည့္ရႈသ မည္သမဆို

အခ်က္အလက္မ်ား - မည္သည့္ ပညာေရး

(သင္ုႏင့္ ေက်ာင္းမ အသိအမတ္ျပဳထားေသာ

မတ္တမ္းမဆို တစ္ေယာက္ထက္ ပိုေသာ ကေလး

တာ၀န္ရိသမ်ားမအပ) မတ္တမ္းထားရိရမည္

မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနလ်င္ သင့္

ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ မတ္တမ္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္၏ နာမည္၊

ကေလးုႏင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးသည့္ ရက္စြြဲ၊ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္အား

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ ရိပါသည္။ သို႔မဟုတ္

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတို႔

ထိုထးျခားေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္း ကို

ပါ၀င္ရပါမည္။

အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ
အခ်က္အလက္ကိုမဆို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရရိေစရန္



ရင္းတမ္း၊ မိတၱဴုႏင့္ က်သင့္ေငြ - သင္ေတာင္းဆိုပါက

ေက်ာင္းမ တာ၀န္ရိသ တစ္ေယာက္မ တာ၀န္ယ

ေက်ာင္းမ မတ္တမ္းမ်ားကို အေၾကာင္ျပခ်က္ ခိုင္လစ
ံု ြာ

ေပးရပါမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား

ျဖင့္ ရင္းျပပါလိမ့္မည္။ မိတၱဴ ကးယျခင္းသည္ သင္

ကို စုေဆာင္းေနသ အသံုးျပဳေနသ မည္သမဆို

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈုႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း

ေလ့က်င့္မႈခံယျပး သိမ
႔ု ဟုတ္ IDEA ုႏင့္ FERPA

ဆိုလ်င္ ေက်ာင္းမ မိတၱဴကးေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္

လက္ေအာက္ရိ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတိင
ု ္း ျပည္နယ္၏

ကေလးုႏင့္ ပတ္သက္၍ မတ္တမ္းမ်ား ရာေဖြရျခင္း၊

ဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာရန္ သြန္သင္ျပး ျဖစ္ရပါမည္။

ရင္းျပရျခင္းတို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ တစ္စုံ တစ္ရာ

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ခ်င္းစသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

က်သင့္မည္မဟုတ္ပါ။ က်သင့္ေငြမာ သင္ကးယ၍

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ရိသည့္ ေက်ာင္း

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈုႏုိင္ေသာ ပပမာဏျဖစ္လ်င္ မိတၱဴကး

အတြင္းရိ ၀န္ထမ္းမ်ား နာမည္ုႏင့္ ရာထးမ်ားကို

ယုျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ က်သင့္ပါမည္။

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္
စာရင္းျပဳလုပ္၍ ထိနး္ သိမး္ ထားရ ပါမည္။



အျခားသတိ႔၏
ု အခြင္အ
့ ေရးမ်ား - ေက်ာင္းမ
အမႈေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ၄င္းတို႔ကြဲ့သို႔ေသာ တစ္စုံ



မတ္တမ္းမ်ားကို ပိမ
ု ိေ
ု ကာင္းမြနေ
္ စျခင္း - သင္က
့ ေလး၏

တစ္ေယာက္အား သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ သင္က
့ ေလး၏

ပညာေရးဆိုင္ရာ မတ္တမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈမရိ၊

မတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈုႏိုင္ရန္ FERPA မ ခြင့္ျပဳထား

မားယြင္းေနသည္၊ သင္က
့ ေလး၏ အခြင့္အေရး မ်ားကို

ပါသည္။ သိမ
႔ု ဟုတ္ပါက ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ အရ

ေုႏာင့္ယက္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္လ်င္

တိက် ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခား တစ္စုံ

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္

တစ္ေယာက္အား မျပသမ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိရန္

ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းအား ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါသည္။

လိုအပ္ပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အ တြင္းတြင္ ေက်ာင္းမ

အလႊြဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ တရား၀င္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးသင့္ မေပးသင့္

ကိုယ္စားလယ္ထံသို႔ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယ္တာအရ တိက်

ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား မေရာက္ရိမ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္

ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းမ

သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးုႏိုင္ေသာ

ျငင္းပယ္ခြဲ့လ်င္ ထုိျငင္းပယ္မႈကိုုႏင့္ မတ္တမ္းထြဲရိ

အသက္အရြယ္ရိသည့္ ကေလး တစ္ဥး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေပး ရန္

လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ေနထိုငရ
္ ာေနရာုႏင့္

သင့္အခြင့္အေရးရိေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါ

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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သည္။ အဆိုပါ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသည္ FERPA ၏

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရိရာ

လက္ေအာက္ ရိ ေဒသတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္ျပး

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာေက်ာင္း၏ လဥးေရ စာရင္း၌

IDEA မ က်င္းပေသာ မ်တေသာ အရာရိေရ႕တြင္

ထည့္သင
ြ ္းထားရပါမည္။

ၾကားနာ စစ္ေဆးပြြဲ မဟုတ္ပါ။
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ား



FAPE ကို ျငင္းပယ္ေသာအခါ ပုဂလ
ၢ က
ိ ေက်ာင္း ထားရမ
ိ ႈ

သည္ မျပည့္စံု၊ မားယြင္းေနသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္

သင္က
့ ေလးအတြက္ အမ်ားျပည္သ ဆိင
ု ရ
္ ာေက်ာင္းမ

သင္က
့ ေလး၏ အခြင့္အေရးုႏင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရိရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈကို

ထိခက
ုိ ေ
္ နသည္ဟု ေက်ာင္းမဆံုးျဖတ္လ်င္

သေဘာမတေသာအခါ ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရိရန္

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလြဲရမည္ ျဖစ္ျပး

သင္၌
့ အထးအခြင့္အေရး ရိပါသည္။

သင့္အား စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ ၾသဇာေအာက္တြင္

ျဖစ္သည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ

သင္က
့ ေလးက အထးပညာေရးုႏင့္ ဆက္စပ္လပ
ု င
္ န္းစဥ္

အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ျပည့္စံုျပး မားယြင္းမႈမရိ

မ်ားကို မၾကာခင္က လက္ခရ
ံ ရျိ ပး ေက်ာင္း၏

တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ ကေလး၏ ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယ္တာ

ခြင့္ျပဳခ်က္ ရည္ညႊန္းခ်က္မရိဘြဲ သင့္ကေလးအား

သိမ
႔ု ဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခက
ုိ ျ္ ခင္းမရိဟု

ပုဂၢလိက မၾကိဳ၊ မလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္၊

ေက်ာင္းမ ဆံုးျဖတ္ပါက ထိနး္ သိမး္ ထားေသာ

အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရိရန္ ေရြးခ်ယ္ခြဲ့ျပး

မတ္တမ္းမ်ား ရိေသးပါက သင့္ကေလး၏ မတ္တမ္းထြဲရိ

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသတစ္ဥးဥးက ထိုအမ်ားျပည္သ

အခ်က္အလက္တြင္ ရင္းလင္းခ်က္ ေရးသားခြင့္ရိ

ဆိုင္ရာေက်ာင္းသည္ သင္က
့ ေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္

ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။

ရရိျပးေနာက္ FAPE စနစ္ကို ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း မရိဘြဲ

သင္က
့ ေလးအား ေက်ာင္းမ ကနဥး လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို

ပုဂၢလိကေက်ာင္းကသာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ေထာက္ပံ့ေပးျပးေနာက္ သင္က
့ ေလး၏ အထးပညာေရး

ေတြ႔ရိခြဲ့ပါက အဆိုပါေက်ာင္းအား သင္က
့ ုိ

ုႏင့္ ဆက္စပ္လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတြက္ သေဘာတည

ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကုနက
္ ် စရိတ္ကို ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္

ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခြဲ့လ်င္

ျပဳလုပ္ုႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ TEA

ယခင္ အထးပညာေရး လက္ခရ
ံ ရမ
ိ ႈအေပၚ ရည္ညႊန္း

ုႏင့္ ေက်ာင္းမ်ားမ ေထာက္ပံ့ထားေသာ

ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ သင္က
့ ေလး၏

ပညာေရးစနစ္ကို သက္ေရာက္ေနေသာ

ပညာေရး မတ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ ပိုမိုေကာင္းမြန္

ျပည္နယ္ဥပေဒုႏင့္ ကိက
ု ည
္ မႈ မရိေသာ္လည္း

ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသက သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္

သို႔ေသာ္လည္း သင္က
့ ေလး၏ မတ္တမ္းမ်ားသည္

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယဆုႏိင
ု ပ
္ ါသည္။

မျပည့္စံု၊ မားယြင္းေနျပး သင္က
့ ေလး၏ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ထိခက
ုိ ေ
္ နသည္ ဟု ယံုၾကည္ပါက မတ္တမ္းကို
ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရိပါသည္။



ကုနက
္ ်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်ရာတြင္ ကန္႔သတ္ ျခင္း
သင္မၾကာေသးမကမ တက္ေရာက္ခြဲ့သည့္
သင္က
့ ေလးအား အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ



မိဘမ်ား၏ ဆုႏၵအတိင
ု း္ ပုဂလ
ၢ က
ိ ေက်ာင္း ထား ရိျခင္း

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မတိင
ု ္မတြင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ARD

သင္က
့ ေလးအား မိမိ ဆုႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢလိက

ေကာ္မတ အစည္းအေ၀းတြင္ သင့္ကေလးအား

ေက်ာင္းတြင္ ထားရိပါက အထးအခြင့္ အေရးမ်ား

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရိလို ေသာ သင္၏ဆုႏၵ

ရိပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းရိ သင္၏ မသန္စြမ္း

အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာေက်ာင္းမ

ကေလးငယ္ အတြက္ အထးပညာေရးုႏင့္ ဆက္စပ္

အၾကံေပးေသာ သင္က
့ ေလး FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE

ေပးမည့္အစအစဥ္အား ျငင္းပယ္ေနျခင္းအား

စနစ္ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပး ထိုေက်ာင္းတြင္ သင့္

အေၾကာင္းမၾကားပါက၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ သင္က
့ ေလးအား

ကေလးအား ထားရိရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာအခါ

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ေန႔မတိုင္မ္ ၁၀ရက္အတြင္း

ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ IDEA သိ႔ု ေက်ာင္းမ

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ေက်ာင္းသို႔ စာျဖင့္ေရးသား

အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိျခင္း၊ ေက်ာင္းမ သင့္

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရိေသာ မိဘမ်ား၏

ကေလးအား အကြဲျဖတ္လိုသည့္ ဆုႏၵကို

ကေလးမ်ားအတြက္ IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္

ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးုႏိုင္ရန္

အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ျဖင့္ အသိေပးစာ ေပးပို႔ပါ

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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ေပးထားသည္မွလၿပီ
ြ း။

ေသာ္လည္း ကေလးသည္ အကြဲျဖတ္ျခင္းခံယျခင္း
မရိုႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခြဲ့ျခင္း၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့္ အျပဳအမ
မ်ားသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း မေလ်ာ္ည ေၾကာင္းကို

သင္က
့ ေလး၏ အသက္ ၁၇ ုႏစ္ျပည့္

တာ၀န္ရိသမ ေတြ႔ရိခြဲ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္တြင္

ေမြးေန႔ပြဲြမတိုင္မတြင္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိ

ပါရိေသာ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ် မည့္

အခြင့္အေရးမ်ားကို သင္က
့ ေလး၏ အသက္ ၁၈

အစအစဥ္အား ေလ်ာ့ခ်မည္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္မည္

ုႏစ္ျပည့္ ေမြးေန႔တြင္ လႊြဲေျပာင္းေပးမည့္အေၾကာင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ ကို IEP မ

အကယ္၍ အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာေက်ာင္းမ

သင္ုႏင့္သင့္ကေလးအား ေပးပို႔ေပးရပါမည္။ အဆိုပါ

သင္အသိေပးစာ ေပးပို႔ျခင္းကို တားဆးခြဲ့ပါက၊

လႊြဲေျပာင္းမႈသည္ ARD ေကာ္မတ၏ အထး

သင္သည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ မ်ားစြာေသာ

က်န္ရိမႈကို သတိေပးသည့္စာအား လက္ခရ
ံ ရျိ ခင္း

ျခြင္းခ်က္မ်ားုႏင့္ အထးအေျခအေနမ်ားလည္

မရိပါက၊ သိမ
႔ု ဟုတ္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ရိုႏိုင္ပါသည္။

လိက
ု ေ
္ လ်ာမႈသည္ သင္က
့ ေလးအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ



ရြယေ
္ ရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဥးအတြက္ တာ၀န္ရသ
ိ မ

ထိခက
ုိ မ
္ ျႈ ဖစ္ေစပါက အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန္

အုပထ
္ န
ိ း္ သအား ခ်ိနး္ ဆိျု ခင္း - အကယ္၍ တာ၀န္ရိသ

ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္

တစ္ဥးမ သင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဥးအား

ျပန္လည္ေပးေခ်မႈအား ေလ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္

အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဥး၏

မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသ၏ တစ္ဥးတည္း

တရား၀င္အုပ္ထိန္းသ အျဖစ္ျဖင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳလုပ္လ်င္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင္သည္ စာမတတ္သျဖစ္လ်င္

IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိ အခြင့္အေရးမ်ားသည္

သိမ
႔ု ဟုတ္ အဂၤလိပ္စာကို မေရးတတ္ခြဲ့လ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္

အဆိုပါ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားထံသို႔

အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာျခင္းသည္

လႊြဲေျပာင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ တရား၀င္ခ်ိန္းဆိုခံရေသာ

သင္က
့ ေလးအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကးမားေသာ

အုပ္ထိန္းသသည္လ်င္သာ အခြင့္အေရးကို ရရိမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ထိခက
ုိ မ
္ ျႈ ဖစ္ေစလ်င္ အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန္ သင္၏
ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ ေပးေခ်



အက်ဥ္းက်ေနေသာ အရြယေ
္ ရာက္ေက်ာင္းသား အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဥးသည္

မႈကို ေလ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

အက်ဥ္းက်ေနလ်င္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိ


သင့္ကေလး အသက္ ၁၈ ုႏစ္ျပည့္ေသာအခါ

အခြင့္အေရးအားလံုးပါ အဆိုပါေက်ာင္းသား အသက္

ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား

၁၈ ုႏစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္

တကၠဆက္ ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ျပဟု သတ္မတ္

လႊြဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ အထးပညာေရးုႏင့္

ုႏိုင္ေသာ အသက္သည္ ၁၈ ုႏစ္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား

ပတ္သက္ေသာ ကနဥး အေၾကာင္းၾကားစာအား ရရိခြင့္
ရိမည္မဟုတ္ပါ။

အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္
ေဆြးေုႏြးလာခြဲ့ေသာ မိဘအခြင့္အေရးအားလံုးသည္



အသက္ ၁၈ ုႏစ္မျပည့္ေသးေသာ အရြယေ
္ ရာက္

ကေလး အသက္ ၁၈ ုႏစ္ျပည့္ေသာအခါ

ေက်ာင္းသားမ်ား - တကၠဆက္ မိသားစု ဥပေဒ၏

လႊြဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပး

အခန္း၃၁တြင္ အသက္ ၁၈ ုႏစ္မတုိင္ခင္ အရြယ္ေရာက္

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အား မိဘ အခြင့္အေရး

ေက်ာင္းသားျဖစ္ုႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို

အားလံုး လႊြဲအပ္ျပး ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ပ
္ ညာေရဆံးု ျဖတ္ခ်က္မ်ား

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္က
့ ေလးသည္ အဆိုပါ

ျပဳလုပ္ုႏိုင္ေသာ္လည္း ARD ေကာ္မတ အစည္းအေ၀းမ

ဥပေဒေအာက္တြင္ အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားအျဖစ္

အသိေပးစာမ်ားုႏင့္ ကနဥးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို

သတ္မတ္ခံရပါက IDEA လက္ေအာက္ရိ

ဆက္လက္လက္ခံရရိဥးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို သင့္ကေလးထံသို႔
အဆိုပါအခ်ိန္၌ လႊြဲေျပာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ေက်ာင္းမ သင့္အား အစည္းအေ၀းတက္ရန္ အထး
ဖိတ္ၾကားျခင္း မခံရပါက အစည္းအေ၀း မတက္ုႏုိင္ပါ။
သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ က္-ခ ျခင္း
သေဘာတူ ညီမႈထတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာ
သင့္ေက ာင္းသားမွ သင့္အား ထိုအခြင့္ အေရးကို



အုပထ
္ န
ိ း္ မႈ ႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ ား သင့္ကေလး၏ ၁၇ ႏွစ္
ေမြးရက္ ေန႔ သို႔မဟုတ္ မတိုင္မီ တြင္ ေက ာင္း အေနျဖင့္
အုပ္ထိန္းမႈ ႏွင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ ား ဆိုင္ရာ
အခ က္အလက္မ ား၊ ေထာက္ခံ ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ ျခင္း သေဘာတူညီမႈအပါအဝင္ ႏွင့္ သင့္ကေလးအား
လႊတ္လပ္စာြ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အျခား

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅
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ေထာက္ပံ့မႈမ ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား

မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး ရိုႏိုင္သည္ကို ေက်ာင္းသို႔

ဆိုင္ရာအခ က္အလက္မ ား ကို သင့္အား

ေမးျမန္းုႏိုင္ပါသည္။ TEA မွ အထးပညာေရး၏

ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။




သေဘာမတညမႈမ်ားအား ေျဖရင္းရန္အတြက္
နည္းလမ္း ေလးမ်ိဳးအား ကမ္းလမ္းထားပါသည္ - IEP

ကိယ
ု စ
္ ားလယ္မဘ
ိ

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈအား ဖြ႕စည္းျခင္း၊

ေယဘယ် လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား - ဤစာတမ္းတြင္ ရင္းျပ

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္း လုပင
္ န္းစဥ္၊ အထးပညာေရးတြင္

ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မသန္စြမ္း

ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရင္းျခင္းုႏင့္

ကေလးငယ္ မ်ား၏ မိဘမ်ားုႏင့္ သက္ဆင
ုိ ပ
္ ါသည္။

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတို႔

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈအျပးတြင္ ကေလး၏
မိဘအား ေက်ာင္းမ မရာုႏိုင္လ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ကေလးသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေစာင့္ေရာက္မႈ

ျဖစ္ပါသည္။


အထးပညာေရး အခ်က္အလက္မ်ား
အထးပညာေရးုႏင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား

ေအာက္တြင္ရိလ်င္ ကေလး၏ မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္

လိုအပ္ပါက အထးပညာေရး အခ်က္အလက္စင္တာ 1-

ေပးရန္ ကိုယ္စားလယ္ မိဘကို ေက်ာင္းမခန္႔အပ္

855-SPEDTEX (1-855-773-3839) သိ႔ု ေခၚဆို

ေပးရပါမည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ အိမ္ေျခ ရာေျခမြဲ့

ေမးျမန္းုႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ တညေသာ

ကေလးအတြက္လည္း McKinney-Vento အိမ္ရာမြဲ့မ်ား

နံပါတ္တစ္ခုကို ေခၚျပး မက္ေဆ့ခ်္ ခ်န္ထားခြဲ့ပါက

ေထာက္ပံ့ေရး ဥပေဒအရ ေက်ာင္းမ

တစ္ေယာက္ေယာက္မ သင္ဖ
့ န
ု း္ ကုိ ရံုးခ်ိန္အတြင္း

ကိုယ္စားလယ္မိဘကို ရာေဖြခန္႔အပ္ေပးရပါမည္။

ျပန္လည္ေခၚဆိုပါမည္။ နားမၾကားသမ်ားုႏင့္

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

အၾကားအာရံု အခက္အခြဲရိသမ်ား အေပၚမ

ကိုယ္စားလယ္မိဘအျဖစ္ သင္ေ
့ တာ္ေစရန္အတြက္ သင့္တင
ြ ္

တယ္လဖုနး္ နံပါတ္ကုိ 7-1-1- ရိ Relay Texas ကို

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ အရ ကေလးမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈုႏင့္

အသံုးျပ၍ ေခၚဆိုုႏိုင္ပါသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ုႏိုင္ေသာ စိတ္၀င္စားမႈမ်ိဳး မရိသင့္ပါ။ ကေလးအား

v. ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ

ျပည့္စံုစြာ ကိုယ္စားျပဳုႏိုင္ရန္ ဗဟုသုတုႏင့္ အရည္အခ်င္း
ရိရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ IDEA ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္ TEA ၏

၂၀၁၃တြင္ အတည္ျပဳခ့သည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ

၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ပညာေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္

မသန္စြမ္းေက ာင္းသားမ ားထံသို႔ FAPE ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ

ေနေသာ ကိုယ္စားလယ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုိယ္စားလယ္မိဘအျဖစ္
တာ၀န္ယထားရာမ ေစာင့္ေရာက္ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။

ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

တကၠဆက္ အထးပညာေရးစည္းမ်ဥ္းသည္ ကိုယ္စားလယ္မိဘ

အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပါတီအဖြ႕မ ားျဖင့္

မ်ားကို ၄င္းတို႔အား ခန္႔အပ္သည့္ရက္မ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း

ေတြ႕ဆံုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ARD ေကာ္မတီအား

ကိုယ္စားလယ္မိဘမ်ား ခန္႔အပ္ေလ့က်င့္ေပးသည့္ အစအစဥ္ကို

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အလို႔ငွာ TEA အေနျဖင့္

ျပးေျမာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလး၏ ကိုယ္စားလွယ္မိဘ

လြတ္လပ္ေသာ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့

အျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ေက ာင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ မိဘသည္

သူမ ားထံသို႔ ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ

လိုအပ္ေသာသင္တန္းကိုလက္ခံရရွိထားေၾကာင္း ေသခ ာေအာင္
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ကိုယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ေက ာင္းမွ

ပေရာဂ က္တစ္ခုအား ထုုတ္ျပန္ေပးရန္လိုအပ္သည္။

ခန္႔အပ္ ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ င္းစီတို႔သည္ ကေလး၏

လြတ္လပ္ေသာ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ တစ္ဥးီ

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမတိုင္မီ၊ သို႔ေသာ္

ထံသ႔ုိ TEA အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည့္

ကိုယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ ၉၀ ရက္ထက္

အေျခအေနမ ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ -

ေနာက္မက ဘ သင္တန္းအစီအစဥ္ ကို ၿပီးစီးတက္ေရာက္ခ့ရပါမည္။



လိုအပ္ ေသာ ေတာင္းဆိုမႈေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား
ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ ႏွင့္ သင့္ေက ာင္း

သေဘာမတညမႈမ်ားကို ေျဖရင္းျခင္း

ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။

သင္က
့ ေလး၏ အထးပညာေရး လုပင
္ န္းစဥ္ုႏင့္
ပတ္သက္၍ ေက်ာင္း၏ အေရးယေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ
သင့္အေန ျဖင့္ သေဘာမတသည့္အခ်ိန္မ်ား ရိုႏိုင္ပါ
သည္။ ၄င္းတို႔ ေတြ႕ရိထားသည့္ မတညမႈမ်ားကို
ေျဖရင္းရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ အမႈထမ္းုႏင့္
အလုပ္လုပ္ရန္ ျပင္းထန္စြာ ဖိအားေပးခံရသည့္
အခ်ိန္လည္း ရိုႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား
မိဘမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရင္းုႏိုင္သည့္



အျငင္းပြားမႈသည္ တစ္ခု သိမ
႔ု ဟုုတ္ တစ္ခထ
ု က္ ပို
သည့္ IEP ၏ လိုအပ္ေသာ အေျခခံမ ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈအား မရရွိႏိုင္ေသာ၊
ထို႔ျပင္ ARD ေကာ္မတီမွ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား
ယာယီဆိုင္းငံ့ထားျပီး ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္
သေဘာတူညီမႈျပဳသည့္ ARD ေကာ္မတီ ေတြ႕ဆံု

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုသို႔ သက္ဆင
ုိ ေ
္ နရ မည္ျဖစ္သည္။

ညုႏ
ိ င
ႈိ း္ ျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြအား

သင္ ႏွင့္ ေက ာင္းအေနျဖင့္ သေဘာမတူညီမႈျဖင့္

ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ ညုႏ
ိ င
ႈိ း္ ျခင္းသည္ သင္၏

အဆံုးသတ္သာြ းခ့ေသာ ARD ေကာ္မတီ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတုင
ိ း္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းုႏင့္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွ ျပကၡဒိန္ရက္ ငါးရက္အတြင္း

IDEA ၏လက္ေအာက္ရိ အျခားမည္သည့္

လိုအပ္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား

အခြင့္အေရးကိုမ ေုႏာင့္ေုႏးၾကန္႔ၾကာေစျခင္း၊

ဖိုင္တြတင္ ေလွ ာက္ထားျပီးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ၊

ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရိမည္မဟုတ္ပါ။

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးအား

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပန္လည္ျပဳလုုပ္မည့္

ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္း TEA မ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္း

သတ္မတ
ွ ေ
္ သာ ေန႔ရက္တင
ြ ္ ရရွိႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လုပင
္ န္းစဥ္ကုိ အလိုအေလ်ာက္

အျငင္းပြားမႈသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈရွိေသာ

၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္

ဆံုးျဖတ္ခ က္တစ္ခု၊ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္ IAES ၏

သင္ုႏင္ေ
့ က်ာင္းသည္ သင္က
့ ေလး၏ အထးပညာေရး

ဆံုးျဖတ္ခ က္သို႔ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနျခင္း မရွိရေပ။

လုပင
္ န္းစဥ္ုႏင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ

သင္၊ ႏွင့္ ေက ာင္းအေနျဖင့္ အထူးပညာေရး

ရိလာသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္းကို

ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ တစ္ခ ိန္တည္း၌

ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါသည္။

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိရေပ။

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းသမ်ားမာ TEA သို႔မဟုတ္ တကၠဆက္ရိ

အျငင္းပြားမႈအတြင္း ကိစရ
ၥ ပ္မ ားသည္ အထူး

ေက်ာင္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သတိ၏
႔ု

ပညာေရးဆိုင္ရာ မေက နပ္တိုင္ၾကားခ က္၊ သိမ
႔ု ဟုတ
ု ္

ရည္ရြယ္ခ်က္ ပ်က္ျပားေစေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ တရားရံုးၾကားနာမႈတစ္ခု၏

သို႕မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အရ ၀ါသနာမ်ား မရိၾကပါ။

အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနျခင္း မရွိရေပ။

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းသမ်ားမာ အဆင့္မျပး ျငင္းဆိုမႈမ်ားကို

သင္ႏင
ွ ေ
့္ က ာင္းအေနျဖင့္တူညီေသာ ကေလး

ေျဖရင္းရန္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္သ

တစ္ဦးအတြက္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

မ်ား ျဖစ္ၾကျပး အထးပညာေရး ဥပေဒုႏင့္ ပတ္သက္၍

လက္ရိွ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုအား တူညီေသာ

အသိပညာ ဗဟုသုတ ရိၾကပါသည္။

ေက ာင္းပညာ သင္ႏွစ္တစ္ခုတြင္ ဖိုင္တြတင္

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းသ၏ က႑သည္ ေျဖာင့္မန္ရန္ုႏင့္

ေလွ ာက္ထားျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ IEP အေထြေထြ

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းသည့္ လုပင
္ န္းစဥ္အတြငး္ မည္သည့္

၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွရ
ိ ေပ။

ဘက္မ်မလိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္း၏

လိုအပ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈေလွ ာက္လႊာ ေဖာင္

ရည္ရြယ္ခ်က္မာ သင္ုႏင္ေ
့ က်ာင္းအား ုႏစ္ဥးစလံုး

အားအဂၤလိပ္၊ႏွင့္စပိန္ဘာသာစကားမ ားျဖင့္http://tea.

ေက်နပ္ုႏိုင္မည့္ သေဘာတညမႈ ရရိရန္ အတြက္

texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Progra

ေထာက္ပံ့ကညေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ms/ Special_Education/Pr

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္း သမ်ား၏ လက္ရစ
ိ ာရင္းကို

ograms_and_Services/Individualized_Edu

ရရိုႏိုင္ေသာေနရာမာ

cation_Program_ Facilitation/ တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

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

TEA မွ ေတာင္းဆိုမႈအားျဖင့္လည္း

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ TEA အတြက္

အတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ TEA

ဆက္သယ
ြ ္လိပ္စာဆိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ားအား

၀န္ထမ္းသည္ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္း လုပင
္ န္းစဥ္အား

ဤစာရြက္စာတမ္း၏ အဆံုးသတ္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပ

ရင္းျပရန္ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္ုႏင္ေ
့ က်ာင္းမ

ထားပါသည္။

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းရန္ သေဘာတညေသာအခါ

ျပန္လည္ညုႏ
ိ ိႈငး္ ျခင္း လုပင
္ န္းစဥ္

ုႏစ္ဥးစလံုးသည္ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းသတစ္ဥးတည္းကိုသာ

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္းသည္ ကေလး၏ ကိယ
ု ေ
္ ရးရာဇ၀င္၊

အသံုးျပဳုႏိုင္ သကြဲ့သို႔ ညုႏ
ိ င
ႈိ း္ သမ်ားကို အဆင္ေျပသလို

အကြဲျဖတ္မႈ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားုႏင့္

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ုႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းသသည္

FAPE ုႏင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို

သင္ုႏင္ေ
့ က်ာင္း ုႏစ္ဥးလံုးအဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္ုႏင့္

ေျဖရင္းရန္ ရရိုႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားထြဲမ

ေနရာတြင္ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ုႏင္ေ
့ က်ာင္း ုႏစ္ဥးစလံုးသည္

လ်င္ျမန္စြာ အစအစဥ္ ေရးဆြမ
ြဲ ည္ျဖစ္သည္။ သင့္အား

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္း လုပင
္ န္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းရာတြင္ကညရန္အတြက္ ေရ႕ေန

သေဘာတညပါက TEA မ စစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပ

သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားကညမည့္သတစ္ဥဥးကို

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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ေခၚေဆာင္သြားုႏိုင္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိသ
ု ျ႔ုိ ပဳလုပရ
္ န္

ျပႆနာအား ေျဖရင္းုႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊

မလိုပါ။ ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းရာတြင္ ကညေပးရန္အတြက္

တိင
ု တ
္ န္းမႈသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ

ေရ႕ေနေခၚေဆာင္သြားမည္ဆိုပါက အခေၾကးေငြ

ရည္ရြယ္လ်င္ ကေလး၏နာမည္ုႏင့္ လိပ္စာ သိမ
႔ု ဟုတ္

ေပးေခ်ရပါလိမ့္ မည္။ ျပန္လည္ညိုႏႈိင္းရာတြင္

ရုႏုိင္သမ် ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ကေလးသည္

ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ ေဆြးေုႏြးျခင္းသည္ သးသန္ျ႔ ဖစ္၍

အိမ္ေျခရာမြဲ့ ျဖစ္ပါက ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္

ေနာင္အခါ ျပန္လည္ ၾကားနာ စစ္ေဆးရာတြင္

စသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။

သက္ေသအျဖစ္ အသံုးမျပဳုႏုိင္ပါ။

TEA သည္ သင့္အား အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို

သင္ုႏင္ေ
့ က်ာင္း သေဘာတညမႈ ရရိလ်င္ သင္တို႔၏

တင္သင
ြ ္းရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိဆနၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္

အသိအမတ္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလယ္မ်ားက

ညုႏ
ိ င
ိႈ း္ ုႏိင
ု ရ
္ န္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ TEA သည္

သေဘာတညေၾကာင္း စာတမ္းကို လက္မတ္ေရးထိးု

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလယ္ကိုလည္း

ပါမည္။ ဤသေဘာတညခ်က္သည္ ဥပေဒအရ ခိုင္ျမြဲျပး

တိုင္ၾကားမႈကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျဖရင္းုႏိုင္ရန္ုႏင့္

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ဤကိစၥမ်ိဳးကို ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရင္းရန္အတြက္ အၾကံျပဳလႊာ

ညလာခံ၌ ၾကားနာုႏိုင္သည္အထိ အခြင့္အာဏာ

တင္သင
ြ ္းရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။

ရိပါသည္။

သင္၏ တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခရ
ံ ရျိ ပး ရက္ေပါင္း

ျပန္လည္ညိုႏႈိင္းျခင္း အေၾကာင္းုႏင့္ ပတ္သက္၍

၆၀အတြင္း (အထးအေျခအေန သိမ
႔ု ဟုတ္

အျခား အခ်က္အလက္မ်ားကို TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္

ညုႏ
ိ င
ိႈ း္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံၾကာျမင့္မႈ မရိလ်င္) TEA

ၾကည့္ရႈုႏိုင္ ပါသည္။

သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္ျပး လိုအပ္ပါက

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

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါမည္။ TEA သည္

ပညာေရးတြင္ ေစာဒကတက္မမ
ႈ ်ားကို ေျဖရင္းျခင္း

ဆက္စပ္ေနေသာ

အထးပညာေရးတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရင္းရန္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ၾကည့္ရႈျပး

အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမာ TEA ၏ အထးပညာေရးတြင္

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလယ္ သည္

ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။

အထးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေစာ္ကားခြဲ့ျခင္းရိမရိ

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလယ္တစ္ဥးက အထး

ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ သင့္အား ရာေဖြေတြ႕ရိခ်က္မ်ား၊

ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ေစာ္ကားမႈျပဳခြဲ့သည္ဟု

အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ုႏင့္ TEA မ

သင္ယံုၾကည္လ်င္ ဤစာတမ္း၏ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ

ခ်မတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ုႏင့္ ပတ္သက္၍

ထားေသာ TEA ၏ ရံုးလိပ္စာသို႔ စာေရးသား

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာ

တိုင္ၾကားုႏိုင္ပါ သည္။ သင္တ
့ င
ုိ တ
္ န္းစာကိုလည္း

တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ပါလိမ့္မည္။

သင္တင
ုိ ၾ္ ကားသည့္ သကိပ
ု ါ ပးတြေ
ြဲ ပးပို႔သင့္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလယ္သည္

မည္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း သိမ
႔ု ဟုတ္ တစ္ဥးတစ္

အထးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေစာ္ကားခြဲ့သည္ဟုတ္

ေယာက္ကုိ မဆို TEA ုႏင့္ ပးတြြဲ ေပးပို႔ုႏိုင္ပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ပါ က ထိသ
ု ျ႔ုိ ပဳလုပခ
္ ြဲမ
့ က
ႈ ို နည္းပညာ

တိုင္ၾကားခ က္ အခ ိန္ဇယားသည္ TEA မွတိုင္ၾကားခ က္ကို

အကအညယ၍ လည္းေကာင္း၊ ေငြသားျဖင့္

လက္ခံရရွိၿပီး အလုပ္ရက္ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စတင္ပါမည္။

လြဲလယ္ထုတ္ယ၍လည္းေကာင္း မန္ကန္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္ေသာ

သင္၏တိင
ု ၾ္ ကားစာတြင္ တိုင္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္း

နည္းစနည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ုႏိုင္ပါသည္။ မန္ကန္ေသာ

အရင္း ေတြ႕ၾကံဳခြဲ့သည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ကို ေဖာ္ျပျပး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုသည္မာ ယခင္က ကေလးတစ္

တိုင္ၾကားသည့္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ုႏစ္ အတြင္း

ေယာက္ေယာက္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ကေလးအုပ္စုကို

လက္ခံရရွိရပါမည္။ တိုင္ၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သ

အကအညေပးခြဲ့ဖးျခင္း မရိဘြဲ အနာဂတ္အတြက္

ဆိင
ု ရ
္ ာ ကိုယ္စားလယ္သည္ အထးပညာေရး

သင့္ေလ်ာ္ေသာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို

လိုအပ္ခ်က္ုႏင့္ ပတ္သက္၍ ေစာ္ကားခြဲ့သည့္

ေထာက္ပံ့ေပး ုႏိုင္ေသာ လုပင
္ န္းစဥ္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊

သင္တ
့ င
ုိ ၾ္ ကားခ်က္ုႏင့္ ပတ္သက္၍ TEA

ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ

၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ျဖစ္ျပး

အေျခခံထားသည့္အေၾကာင္း၊ သင့္လက္မတ္ုႏင့္

ထပ္မံအယခံ၀င္ုႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ဆက္သယ
ြ ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊

တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ျပန္လည္ညိုႏႈိင္းရန္ုႏင့္ လုပထ
္ းုံ

မိမိတတ္ုႏင
ုိ ္သေလာက္ုႏင့္ သိထားသေလာက္

လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို မထိခိုက္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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ုႏိုင္ပါ။

ရည္ညႊန္းထားပါသည္။ ျပႆနာအား ေျဖရင္းျပးေၾကာင္း

သင္သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တိုင္ၾကားျပး တစ္ျပိဳင္တည္း

ေက်ာင္းမမားယြင္း စြာေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္

တြင္ ျပန္လည္ ညုႏ
ိ င
ႈိ း္ လိပ
ု ါက ၾကားနာျခင္းမျပးဆံုးခင္

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံရလ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္

အခ်ိန္ထိ ၾကားနာျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္

သင့္အား အေထာက္အကျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသာ

တိင
ု တ
္ န္းခ်က္ကုိမဆို TEA မ ေဘးဖယ္ထားရမည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာင္းမ ဆုပက
္ င
ုိ ထ
္ ား

တိုင္ၾကားခ်က္တင
ြ ္ပါ၀င္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္

သည္ဆပ
ုိ ါက အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ၾကာျမင့္မႈသည္

မပါ၀င္ေသာ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမဆို ဤစာတမ္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိေတာ့ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္

တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ုႏင့္

တမ္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ ိန္အဖြ႕ဝင္တစ္ဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတိင
ု း္ ေျဖရင္းေပးရမည္။

သမုဒၵရာႏွင့္ ကမၻာ့ေလထု ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြ႕၏

တိုင္ၾကားခ်က္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို

လုပ္ငန္းအပ္ႏွင္းခံရသူ တပ္မႀကီး ျဖစ္ပါက၊ သို႔မဟုတ္

ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာအခါ ၾကားနာ

အေမရိကန္ႏုင
ိ င
္ ံ ျပည္သ႕ူ က န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၏
လုပ္ငန္းအပ္ႏွင္းခံရသူ တပ္မႀကီး ျဖစ္ပါက၊ ႏွင့္ သင္ႏွင္

စစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္သည္ အဆိုပါထင္ျမင္ခ်က္အား

့သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဝင္ ျပည္သူ႕

ပးတြေ
ြဲ ျဖရင္းရမည္။

ကယ္ဆယ္ေရး အတ္ဥပေဒ ဟုလည္း သိရေသာ

တိုင္ၾကားျခင္းုႏင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ က္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ား

ုႏင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေလ်ာက္လႊာ

ျဖစ္ခ့ပါက အခ ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ ားထတြင္ တစ္ႏွစ္တာ

ေဖာင္မ်ားအား TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထပ္မရ
ံ ာေဖြုႏင
ုိ ္ပါ

ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ က္၏ ကန္႔သတ္ခ က္မ ားကို ၾကားနာျခင္း

သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား

http://tea.te

ဆံုးရွံဳးသြားႏိုင္သည္ - သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆိုင္းငံ့သြားႏိုင္သည္။

xas.gov/index2.aspx?id=2147497560#Compl
aint_Resolution


သင္သည္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာ

လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း

ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခြဲ့လ်င္ အထးပညာေရး

အထးပညာေရး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို ေျဖရင္း

လိုအပ္ခ်က္အား ေက်ာင္းမ ေစာ္ကားမႈျပဳခြဲ့ေၾကာင္း

ုႏိုင္ေသာ စတုတၳ ေျဖရင္းခ်က္မာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

အဓိက သက္ေသျပုႏိုင္ ရပါမည္။

အတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္

သင္သည္ တရားခြင္၌ ေက်ာင္းကို တရားစြြဲဆိုလ်င္

မ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္သမ သက္ေသ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို

မ်ားကို နားေထာင္ျပး တရား၀င္ သက္ေရာက္ေသာ

ေတာင္းဆိုရပါမည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မတ္ပါသည္။

သင္မပါ၀င္ခြဲ့ပါက သင္၏ တရားခြင္တြင္ ေတာင္း

ကိယ
ု ေ
္ ရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အကြဲျဖတ္ျခင္း၊
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းုႏင့္ သင္က
့ ေလးအား
FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ုႏင့္ ဆက္ုႏယ
ြ ္ေနေသာ
မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္
ၾကားနာစစ္ေဆး ရန္ သင့္တင
ြ ္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရိပါသည္။
အကယ္၍ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားစာတြင္
ေက်ာင္းမ အသိအမတ္ ျပဳုႏိုင္ေသာ လုပင
္ န္စဥ္မ်ား
ပါ၀င္ပါက သင္ကေလးသည္ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ုႏင့္အတ
ပံုမန္အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ပင္ ၾကားနာ
စစ္ေဆးျခင္း မျပးဆံုးခင္ အခ်ိန္အထိ ေနရပါမည္။
သင္ စတင္သိေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို
ျဖစ္ေစဟု စြပ္စြဲြထားေသာ အျပဳအမျဖစ္သည့္
အခ်ိန္မစ၍ တစ္ုႏစ္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို
ေတာင္းဆိုရပါမည္။ ဤတစ္ႏွစ္တာ အခ ိန္ဇယားကို
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ က္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ားအျဖစ္

ဆိုခြင့္မ်ား ဆံးု ရံးႈ ရေပလိမမ
့္ ည္။


လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ညး္အတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင္က
့ ို
ေတာင္းဆိျု ခင္း - ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ေတာင္းဆိုရန္
သင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ ေရ႕ေနမ
ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ေတာင္းဆိုေသာစာ ကုိ
ဤစာတမ္း၏ ေအာက္ရိ TEA ရံုး၏ လုပ္စာသို႔
ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
TEA တြင္ ရရိုႏိုင္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို
ေတာင္းဆိုသည့္ ေဖာင္ပံုစံကို ေအာက္ပါ လင္ခ
့ တ
္ ြင္
ရရိုႏိုင္ပါသည္။
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090.
သင္သည္ TEA ေဖာင္ကို အသံုးျပဳရန္မလိုပါ။ သို႔ေသာ္
သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ေအာက္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္ - သင္က
့ ေလး၏
နာမည္ုႏင့္ လိပစ
္ ာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ကေလးသည္
အိမ္ေျခရာမြဲ့ ျဖစ္လ်င္ ရရိုႏိုင္သမ် ဆက္သြယ္ရမည့္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ
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အခ်က္အလက္၊ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္၊

၁၅ရက္အတြင္း အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္

သင္က
့ ေလးၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ျပႆနာုႏင့္

အစည္းအေ၀းအား ေက်ာင္းမ သင္၊ ေက်ာင္းကိုယ္စား

ဆက္ုႏြယ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ုႏိုင္သုႏင့္သင္ေရြးခ်ယ္

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ သင္သသ
ိ မ်ေသာ ျပႆနာ

တင္ေျမာက္ထား ေသာ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ARD ေကာ္မတ

ေျဖရင္းရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။

အဖြ႕ြဲ ၀င္မ်ားုႏင့္အတ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အစည္းအေ၀းပြ၌
ြဲ သင္ဘ
့ က္မ ေရ႕ေနသာ ေစလႊတ္ခ့ြဲ

သင္သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ေတာင္းဆိုထားပါက

လ်င္ ေက်ာင္းဘက္မလည္း ေရ႕ေနသာ ပါ၀င္လိမ့္မည္

သင္၏ ေရးသား ေတာင္းဆိမ
ု ႈ မိတၱဴအား ေက်ာင္းသို႔

ျဖစ္သည္။

ေပးပို႕ရပါ မည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလံုး
ျပည့္စံုေသာ ေတာင္းဆိုမႈအား မေပးပို႔လ်င္ ၾကားနာမႈ

အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀းကို လက္လတ
ႊ ရ
္ န္

မျပဳလုပ္ရသည္လည္း ျဖစ္ုႏိုင္ပါသည္။

သင္ုႏင့္ ေက်ာင္းမ သေဘာတညသည့္စာ မေရးမခ်င္း

သင္ေ
့ တာင္းဆိုမႈကုိ ရရိျပး ၁၀ရက္အတြင္း

သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပန္လည္ ညုႏ
ိ င
ိႈ း္ သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္အား

ထိသ
ု တိေပးစာထြဲတြင္ ပါရိသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာမတမခ်င္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ

မလုပ္ေဆာင္ရေသးလ်င္လည္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေပး

မစတင္ခင္အခ်ိန္အထိ အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္

ရပါမည္။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ လိုအပ္ေသာ

အစည္းအေ၀းအား က်င္းပရပါမည္။

အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစံုမပါ၀င္ပါက
ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခရ
ံ ရျိ ပး ၁၅ရက္အတြင္းတြင္

အေျဖရာသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္

တာ၀န္ရိသုႏင့္ သင့္အား ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား

ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခရ
ံ ရသ
ိ ည္မ ရက္ ၃၀အတြင္း

ပါမည္။ တာ၀န္ရိသမ သင့္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ

ေက်ာင္းဘက္မ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား ေက်နပ္

အခ်က္အလက္မ်ား မာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈရိမရိကို

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးုႏိုင္လ်င္ ၾကားနာ စစ္ေဆး

ငါးရက္အတြင္း စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
အေျဖရာရမည့္ ရက္ ၃၀ ကုနဆ
္ းုံ သြားေသာအခါ



ေက်ာင္းမ သေဘာတညခ်က္ရရိသည္ျဖစ္ေစ

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္ ၃၀ အတြင္း

သိမ
႔ု ဟုတ္ တာ၀န္ရိသမ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမတိုင္ခင္

ညုႏ
ိ င
ိႈ း္ မႈမ်ားမ လြြဲ၍ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အ

ငါးရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘြဲ သင့္အား

တြက္ ၄၅ရက္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ စတင္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလ်င္ျဖစ္ေစ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား

သင္ုႏင့္ ေက်ာင္း ုႏစ္ဥးစလံုးသည္ အေျဖရာသည္

ေျပာင္းလြဲုႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈအတြင္း မပါ၀င္ေသာ

လုပင
္ န္းစဥ္အား ရပ္တန္႔ထားရန္ သေဘာတည

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေသာအခါ

ေသာအခါ သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပန္လည္ညိုႏႈိင္းေသာအခါမလြ၍
ြဲ

ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရသည္လည္း ျဖစ္ုႏိုင္ပါသည္။ သင္

သင္သည္ အေျဖရာသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္

သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်ာင္းမ တင္ျပမႈေၾကာင့္

တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳလ်င္ သင္တက္ေရာက္ရန္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေျပာင္းလြဲသာြ းလ်င္ ေတာင္းဆိုမႈ အား

သေဘာတသည့္ အခ်ိန္အထိ အေျဖရာသည့္ ျဖစ္စဥ္ုႏင့္

ေျဖရင္းရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာုႏင့္ ေျဖရင္းရမည့္

ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အခ်ိန္အတိုင္း

အခ်ိန္သည္ ေတာင္းဆိုမႈကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္

အတာကို ေုႏာင့္ေုႏး ၾကန္႔ၾကာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထားေသာ ရက္မ ျပန္လည္စတင္ပါမည္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပး

သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ သိမ
႔ု ဟုတ္ သင္ုႏင့္ ေက်ာင္းမ

ထိုအားထုတ္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျပးေသာအခါ

ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားသည့္အခါ

သင့္အား အေျဖရာသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္

အခမြဲ့ သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ

တက္ေရာက္ရန္ မတတ္ုႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဥပေဒုႏင့္ အျခားဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိုႏိုင္ေသာ

အေျဖရာသည့္အခ်ိန္ ၃၀ ရက္ ကုနဆ
္ းုံ ေသာအခါ

ေနရာမ်ားကိုသင့္အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တာ၀န္ရိသအား သင္၏ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္

အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀း - သင့္ေတာ္ေသာ

ေတာင္းဆိုမႈအား ပလပ္လိုက္ရန္ ေတာင္းဆို ုႏိုင္ပါ

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ လြြဲ၍ (သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျဖ

သည္။ ေက်ာင္း၏ ၾကိဳပမ္းအားထုတ္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္

ဆံုးျဖတ္သည့္အေၾကာင္းအရာအား ေအာက္တြင္ၾက

ုႏစ္ဥးုႏစ္ဖက္ အဆင္ေျပသည္ အခ်ိန္ုႏင့္ ေနရာကို

ည္ပ
့ ါ) လုပင
္ န္းစဥ္အရေဆာင္ရြကေ
္ သာ ၾကားနာမႈ

စစဥ္ရန္ တယ္လဖုန္းေခၚဆိုမႈုႏင့္ ေခၚဆိုမႈ၏

တစ္ခုအတြက္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံ ရရိျပး

ရလဒ္မတ္တမ္းကြဲ့သို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ မတ္တမ္း၊

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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သင္ုႏင့္ စာေပးစာယ ျပဳလုပ္ထားမႈ မိတၱဴမ်ားုႏင့္

အျပည့္အ၀ရိပါသည္။

လက္ခရ
ံ ရေ
ိ သာ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမဆို

သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခရ
ံ ရျိ ပး ရက္ ၃၀ အတြင္း

မတ္တမ္းထားရိမႈမ်ား၊ သင္၏အိမ္သို႔ လာေရာက္

ေက်နပ္မႈရရိသည္အထိ ေက်ာင္းမ

ေတြ႕ဆံုမႈ အေသးစိတ္မတ္တမ္းမ်ားုႏင့္ ထိုေတြ႕ဆံုမႈ

ေျဖရင္းမေပးုႏိုင္လ်င္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ စတင္ုႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ သင္၏ ျပန္လည္ၾကားနာ

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈျဖင့္ အေျဖရာရန္ စည္းေ၀းျခင္း

စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခရ
ံ ရျိ ပး ၁၅

- သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈ မ်ားအတြက္

ရက္အတြင္း အေျဖရာ သည့္ အစည္းအေ၀းကို

အေျဖရာေသာ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရန္ ေက်ာင္းမ

က်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ခြဲ့လ်င္ သို႔မဟုတ္

၇ ရက္အတြင္း ေခၚယရပါမည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ခြဲ့လ်င္

လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းၾကားနာျခင္း သြက္လက္ျမန္ဆန္မႈ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ ရက္အခ်ိန္ကာလကို

အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရွိသည့္ ။ ေက်ာင္းမ

စတင္ေပးရန္ တာ၀န္ရိသအား ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါ သည္။

သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအား ၁၅ရက္အတြင္း

သင္ုႏင့္ ေက်ာင္းသည္ အေျဖရာသည့္ အစည္းအေ၀းကို

ေက်နပ္မႈရရိသည္အထိ ေျဖရင္းမေပးုႏိုင္လ်င္

မက်င္းပရန္ စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတျပး ေနာက္ေန႔

ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ ရိပါသည္။

တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ၄၅ ရက္တာ

လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းၾကားနာျခင္းအတြက္ တင္ျပၿပီးသည့္

အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စမွ
ြ စၿပီး ေက ာင္းဖြင့္ရက္ ၂၀ ရက္အတြင္း

ျပန္လည္ညိုႏိႈင္းျခင္းကို စတင္ျပး သို႔မဟုတ္

ေဆာင္ရက
ြ ္သင့္ ပါသည္။ ၾကားနာျခင္းၿပီးသြားသည့္ေနာက္
ေက ာင္းဖြင့္ ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေသာ

အေျဖရာသည့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပး

ဆံုးျဖတ္ခ က္အား ၾကားနာျခင္း အရာရွိက ထုတ္ျပန္ေပး

အေျဖရာသည့္ ရက္ ၃၀ ကာလ မကုန္ဆံုးေသးလ်င္

ရပါမည္။

မည္သည့္သေဘာတညခ်က္မ မရရိေၾကာင္း သင္ုႏင့္
ေက်ာင္းမ စာျဖင့္ေရးသားထားလ်င္
ေနာက္တစ္ေန႔မစ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ကာလ



တာ၀န္ရသ
ိ - TEA အေနျဖင့္ မ်တသည့္ ၾကားနာ
စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိသ

စတင္ျပျဖစ္သည္။ အေျဖရာသည့္ ရက္ ၃၀ ကုနဆ
္ းုံ ခ်ိန္

အရာရိမ်ားျဖင့္ ပးတြြဲလုပ္ေဆာင္ပါမည္။

တြင္ ျပန္လည္ ညုႏ
ိ င
ိႈ း္ ျခင္းကို စတင္ရန္ သင္ုႏင့္

အဆိုပါတာ၀န္ရိသသည္ TEA ၏ အမႈထမ္း သိမ
႔ု ဟုတ္

ေက်ာင္းမ သေဘာတညထားပါက ုႏစ္ဖက္စလံုး

ပညာေရးုႏင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလယ္

သေဘာတညမႈ ရရိသည္အထိ ဆက္လက္ညုႏ
ိ င
ႈိ း္ ရန္

သိမ
႔ု ဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေစာင့္ေရာက္ေနသ

စာျဖင့္ ေရးသားထားုႏိုင္ပါသည္။ သင္ သိမ
႔ု ဟုတ္

သိမ
႔ု ဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ သက္ေရာက္ုႏိုင္ေသာ

ေက်ာင္းဘက္မ ျပန္လည္ ညုႏ
ိ င
ိႈ း္ သည့္ အစအစဥ္မ

မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္၀င္စားမႈ

ုႏႈတ္ထက
ြ ္ပါက ေနာက္တစ္ေန႔မစ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ် မရိေသာသ ျဖစ္ရပါမည္။

၄၅ ရက္တာ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပျဖစ္ သည္။

တာ၀န္ရိသသည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ုႏိုင္ရန္

အေျဖရာသည့္ အစည္းအေ၀း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မာ

လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အသိပညာုႏင့္

သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈုႏင့္ အေျခခံအေၾကာင္း

အရည္အခ်င္းရိရပါမည္။

အရင္းအျမစ္မ်ား ကို ေက်ာင္းုႏင့္

တာ၀န္ရိသ တစ္ဥးခ်င္းစ၏ အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ား

ေဆြးေုႏြးခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ျပး သင့္ေတာင္းဆိုမႈတင
ြ ္

ပါ၀င္ေသာ စာရင္းအား TEA မ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

ပါ၀င္သည္မ်ားကိုေျဖရင္းရန္ ေက်ာင္းအား အခြင့္အေရး

အဆိုပါစာရင္းအား TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္

ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္

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

သေဘာတညမႈ ရရိပါက သင္ုႏင့္ ေက်ာင္း၏

ရရွိႏိုင္ပါသည္။ TEA ရံုး၏

သေဘာတညခ်က္ကို စာျဖင့္ ေရးသားထားျပး

တရား၀င္၀န္ေဆာင္မႈလပ
ု င
္ န္မလည္း စာရင္းကို

လက္မတ္ေရးထိးု ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္းယ ုႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သယ
ြ ္လိပ္စာအား

ဤသေဘာတညခ်က္ သည္

ဤစာရြက္စာတမ္းအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တရား၀င္လက္မတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔တြင္ တစ္ဖက္မ
ပ်က္ကြက္ခ့ျြဲ ခင္း မရိပါက ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒတရားရံုး
သိမ
႔ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒ လက္ေအာက္ရိ



ၾကားနာစစ္ေဆးေနခ်ိနအ
္ တြငး္ ကေလး၏ အေျခအေန
(ေနျမြဲတင
ို း္ ေနျခင္း)

တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးေနခ်ိန္ုႏင့္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊

ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ

မတ္လ ၂၀၁၅

*
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တရားရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ သင္ုႏင္ေ
့ က်ာင္း
အျခားသေဘာ တညခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ထားလ်င္





ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရိဘြဲ ရရိပိုင္ခြင့္ ရိပါသည္။


ဆံုးျဖတ္ခ်က္ - တာ၀န္ရိသ၏ ဆံးု ျဖတ္ခ်က္သည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္က
့ ေလးအား လက္ရိ

သင္က
့ ေလး အမန္တကယ္ FAPE စနစ္ရရိျခင္း

ပညာသင္ၾကားေနသည့္ေနရာ တြင္ပင္ ထားရိရပါမည္။

မရရိျခင္း အေပၚမတည္၍ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ

လက္ရိအေျခအေနတြင္ ရိေနျခင္းကို ေနျမြဲတိုင္းေန

ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ သင္သည္ လုပင
္ န္းစဥ္ မားယြင္းမႈကို

သည္ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္

ေစာဒက တက္ခ့မ
ြဲ ည္ဆိုပါက သင္၏ကေလးသည္

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္လာပါက အဆိုပါ

FAPE စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈ မရရိေၾကာင္း၊

ျငင္းခံုမႈ အတြင္း ကေလးအား ထားရိ ရမည့္ ေနရာအား

သင္က
့ ေလး၏ FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ခြင့္

ေဆြးေုႏြးရန္အတြက္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အပိုင္းကို

အခြင့္အေရးကို အဟန္႕အတား ျပဳခံရေၾကာင္း၊

ၾကည့္ရႈပါ။

သင္က
့ ေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား မာ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြင္း သင္၏ကေလးက

လံုေလာက္မႈ မရိေၾကာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ သင္က
့ ေလးအား

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္

FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌

၀င္ခြင့္ရရိထားေၾကာင္း ပါ၀င္ပါက

ပါ၀င္ုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ဆက္တိုက္

သင္သေဘာတညလ်င္

ေုႏာင့္ယက္ခံရေၾကာင္း တာ၀န္ရိသမ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမျပးဆံုးေသးခင္အခ်ိန္ထိ

သိရိသာြ းုႏိုင္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္ ထားရိုႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေျဖရာသည့္

သင္က
့ ေလးသည္ အသက္သံုးုႏစ္ျပည့္ျပး

ရက္ ၃၀ ကာလ ကုန္ဆံုးျပး ၄၅ ရက္တာကာလ

သက္ငယ္ကေလး ေစာင့္ေရာက္မႈ အစအစဥ္ (Early

အတြင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ မန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

Childhood Intervention, ECI) မ

ခ်ရမည့္အခ်ိန္၌ ုႏစ္ဥးုႏစ္ဖက္စလံုးသို႔ ေမးလ္ပို႔ထားျပး

ေျပာင္းေရႊ႕လာသျဖစ္လ်င္ ေနျမြဲအတိုင္းေနရမည္

ေရာက္ရိျပး ျဖစ္ေနရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ

ဆိသ
ု ည္မာ ECI အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ ကေလးသည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စတင္ၾကားနာျပး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္

အထးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဆင့္မျပး

၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္

မိဘသေဘာတညမႈ ရိပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ေရာက္ရိေနရပါမည္။ တစ္ဖက္ဖက္မ သင့္ေတာ္ေသာ

စတင္ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ပါသည္။

ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ မလာေရာက္ုႏိုင္ေၾကာင္း

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္မ - လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္

ေတာင္းဆိုလာလ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပး ငါးရက္အတြင္း သင္ုႏင့္

အခ်ိန္ကာလကို ထပ္တိုးေပး ုႏိုင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရိသမ

ေက်ာင္းသည္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း တင္ျပမည့္

အာမခံုႏိုင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ

သက္ေသမ်ားကို တစ္ဥးုႏင့္ တစ္ဥး ျပသရပါမည္။

ၾကားနာမႈကို လာေရာက္ုႏိုင္သအတြက္ တာ၀န္ရိသမ

၄င္းအခ်ိန္တြင္ ျပသထားျခင္း မရိေသာ

အခ်ိန္ထပ္တိုးမေပးုႏိုင္ပါ။ တစ္ဖက္ဖက္မ ျပည္နယ္

သက္ေသမ်ားကို တစ္ဖက္မ ျငင္းဆိုခြင့္ရိပါသည္။

သိမ
႔ု ဟုတ္ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္

၄င္းအခ်ိန္အတြင္ ျပသထားျခင္း မရိေသာ

အယခံမ၀င္လ်င္ တာ၀န္ရိသ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

အကြဲျဖတ္မႈုႏင့္ ေထာက္ခံခ်က္စသည့္

ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရိသ၏

သက္ေသမ်ားအား တင္သင
ြ ္းခြင့္ကို တာ၀န္ရိသမ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သင္က
့ ေလး၏ ကိုယ္ေရး ကိယ
ု တ
္ ာ

ပိတ္ပင္ုႏိုင္ ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျပးသည့္ေနာက္ TEA

ၾကားနာစစ္ေဆးေနစဥ္အတြငး္ - သင္သည္ ေရ႕ေနုႏင့္

၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ုႏာေပၚတြင္ တင္ေပးမည္

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားုႏင့္ ပတ္သက္၍ အထး

ျဖစ္ပါသည္။

အသိပညာ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္မႈရိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား

တာ၀န္ရိသမ ခ်မတ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေခၚေဆာင္ခြင့္ အၾကံေပးခြင့္ရိပါသည္။ သင့္တင
ြ ္

သတ္မတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ျပးေျမာက္ေအာင္

သက္ေသ တင္ျပခြင့္၊ အျပန္အလန္ ရင္ဆိုင္ခြင့္၊

ေက်ာင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အျပန္အလန္စစ္ေမးခြင့္၊ အသိသက္ေသ

သိမ
႔ု ဟုတ္ အခ်ိန္သတ္မတ္ထားျခင္း မရိပါက ေက်ာင္းမ

တက္ေရာက္မႈအား စစ္ေမးခြင့္ ရိပါသည္။

အယခံ၀င္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာျပး၊

သင္က
့ ေလးအား ေခၚေတာင္လာခြင့္လည္းရိျပး

အယခံကိစၥေျဖရင္းမျပးေသးသျဖင့္

ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို အမ်ားျပည္သအား

ယခင္ကန
ု ္ က ခသ
့ ည္ မ ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္

ခ်ျပခြင့္လည္း ရိပါသည္။ သင္ုႏင့္ သင္က
့ ေလး

ျပန္ေပးေသာ ကိစၥကို ဆိင
ု း္ ငံ့ထားသည္မလြ၍
ြဲ

အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္ုႏင့္ ေနရာတြင္ က်င္းပသည့္

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ရက္အတြင္း အေကာင္အထည္

ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈ တစ္ပင
ုိ း္ ခ်င္းစကို ဥးေဆာင္ဥးရြက္

ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပးခြဲ့ေသာ ၾကားနာမႈတြင္

ျပဳခြင့္လည္း ရိပါသည္။ သင္သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို

စစ္ေဆးခြဲ့ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ုႏင့္ ကြြဲလြြဲသည့္ အျခား

လက္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အတြက္ IDEA မ

မတ္တမ္းတင္ထားမႈကို ရရိပိုင္ခြင့္ရိျပး

မည္သည့္အရာကမ် ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိပါ။

ရာေဖြေတြ႕ရိခ်က္မ်ားုႏင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအား
စက္ျဖင့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ လက္ျဖင့္ မတ္တမ္းတင္ထားမႈကို



အမ်ားျပည္သဆိင
ု ရ
္ ာ လႈပရ
္ ားမႈ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပး
ရက္ ၉၀ အတြင္းတြင္ တာ၀န္ရိသ၏ ေတြ႕ရိခ်က္မ်ားုႏင့္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ သိ႔ုမဟုတ္ ဖက္ဒရယ္

ေက်ာင္းအား တိုင္ၾကားမႈ အသိေပးစာတြင္

ဥပေဒ တရားရံုးသို႔ အယခံ၀င္ခြင့္ ရိပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သင
ြ ္း

အယခံ၀င္ျခင္း ၏ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ုိ း္ အေနျဖင့္

ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ြဲေၾကာင္း ေတြ႕ရိခြဲ့ပါက သင့္အား

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္၏ မတ္တမ္းမ်ား၊

ခ်မတ္ေပးထားေသာ ေရ႕ေနခကို တရားရံုးမ

ုႏစ္ဥးုႏစ္ဖက္လံုး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္

ထပ္မေ
ံ လ်ာ့ခ် ေပးရပါမည္။ တရားစြြဲဆိုမႈကို ေက်ာင္းမ

အရထပ္ေဆာင္းသက္ေသမ်ား၊ သက္ေသမ်ားကို

အကန္႔အသတ္မရိ ရည္ၾကာေစရန္ ျပဳလုပ္ခြဲ့ေၾကာင္း

အေျခခံထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားရံုးမ

သိမ
႔ု ဟုတ္ မမန္မကန္ ျပဳမခြဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိပါက

လက္ခရ
ံ ရိ ထား ရပါမည္။

ေရ႕ေနခကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ မလိုပါ။

အေမရိကန္ မြဲဆုႏၵနယ္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခား

ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ တရားစြြဲဆိုရာတြင္

ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ ကာကြယ္ေပးထားသည့္

ေက်ာင္းဘက္မ အနိုင္ရရိျပး သင္၏ေရ႕ေနက အခ်ိန္ကို

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ၏ အခြင့္အေရး၊ လုပင
္ န္းစဥ္ုႏင့္

အလဟႆျဖဳန္းတးေသာ၊

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို IDEA ၏ အပုိင္း B ရိ

က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရိေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္

မည္သည့္အရာကမ် ဟန္႔တားထားျခင္း မရိပါ။

အေျခအျမစ္မရိေသာ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုျခင္းဆိုင္ရာ

တရားရံုးတြင္ အမ်ားျပည္သလႈပ္ရားမႈကို မစတင္ခင္

လႈပ္ရားမႈမ်ားကို မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေစလ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္

IDEA ၏ လက္ေအာက္တင
ြ ္ ရရိုႏိုင္ေသာ

၄င္း အလဟႆ ျဖဳန္းတးေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈ

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မလြြဲ၍ ၄င္းလက္ေအာက္ရိ

မရိေသာ၊ အေျခအျမစ္ မရိေသာ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို မိဘ

တရားစြြဲဆိုမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရိျပးေနာက္

သိမ
႔ု ဟုတ္ ေက်ာင္းမ အက်ိဳးရိစြာ အသံုးခ်ရပါမည္။

ထိုတရားစြဆ
ြဲ ိုမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ လ်င္ ေက်ာင္း၏

ဆိလ
ု သ
ုိ ည္မာ သင္သည္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိ

သင့္ေတာ္ေသာ ေရ႕ေနခကို ေပးေခ်ေစရန္ သင္

အျခားဥပေဒမ်ားုႏင့္ ေရာေထြးျပး လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

သိ႔ုမဟုတ္ သင္ေ
့ ရ႕ေနအား တရားရံုးမ

ရရိလာေသာ္လည္း တရားရံုး၌ လႈပ္ရားမႈ

အမိန္႕ခ်မတ္ုႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ

မစတင္ခင္တြင္ IDEA ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း

သိမ
႔ု ဟုတ္ တရားရံုး၌ ၾကားနာမႈျပဳရန္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ေုႏာင့္ယက္သကြဲ့သုိ႔ျဖစ္ျပး

ေရ႕ေနခ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း - သင္သည္

မည္သည့္ ခိုင္လံုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ မရိလ်င္၊

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ သိမ
႔ု ဟုတ္

မလိုအပ္ေသာ ေုႏာင့္ေုႏးၾကန္႔ၾကာမႈ

တရားရံုးတြင္ ယဥ္ျပိဳင္ရာမ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊

မ်ားျဖစ္ေပၚေစလ်င္ သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ဘြဲ

အားလံုးျဖစ္ေစ အုႏိုင္ရခြဲ့လ်င္ သင္၏ ေရ႕ေနခုႏင့္

တရားရင္ဆိုင္စရိတ္ကို တိုးျမင့္ေစလ်င္ ေက်ာင္း၏

ဆက္စပ္ကုနက
္ ်စရိတမ
္ ်ားကို တရားသၾကးမ

ေရ႕ေနစရိတ္အား သင္ုႏင့္ သင္ေ
့ ရ႕ေနမ

ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေပးေခ်ရပါလိမ့္မည္။

တာ၀န္ရိသ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမ ARD ေကာ္မတ
အစည္းအေ၀းအတြက္ စရိတ္ေပးေခ်ရန္
အမိန္႔မခ်မခ်င္း ေရ႕ေနခတြင္ အေျဖရာသည့္ အပိုင္းုႏင့္
ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ သို႔မဟုတ္ ARD
ေကာ္မတ အစည္းအေ၀း စရိတ္မ်ား မပါ၀င္ပါ။
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္ခင္ ၁၀ ရက္အလိုတြင္
ေက်ာင္းမ စာရင္းတင္ျပမႈ ျပဳလုပ္ေပးခြဲ့ပါလ်င္၊
သင္သည္ စာရင္းတင္ျပမႈအား ၁၀ ရက္အတြင္း
လက္ခမ
ံ ႈ မရိခြဲ့လ်င္၊ သင္ရရခ
ိ ြဲေ
့ သာ
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ဆက္လက္ေပးရန္
မျဖစ္ုႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း တရားရံုးမ ေတြ႕ရိခြဲ့လ်င္
ေက်ာင္းမ သင့္အား စာရင္းရင္းတမ္းကို
စာျဖင့္တင္ျပမည္ျဖစ္ျပး ထိေ
႔ု နာက္တြင္ ေရ႕ေနခုႏင့္
အျခားအလုပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို
ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳ ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
သင္ုႏင့္ သင္ေ
့ ရ႕ေနသည္ ဤျငင္းခံုမႈအတြက္
အကန္႔အသတ္မရိဘြဲ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ
လက္တြဲြလုပ္ခြဲ့လ်င္၊ ေရ႕ေန၏ တစ္နာရလုပ္ခသည္
အဖြ႕ြဲ အစည္းအတြင္းရိ အျခားအလားတ ေရ႕ေနမ်ား၏
လုပခ
္ ထက္ ပိုမ်ားေနလ်င္၊ သင္ေ
့ ရ႕ေနသည္
ပံုမန္အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ
အခ်ိန္အသံုးျပဳေပးခြဲ့လ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္ သင္ေ
့ ရ႕ေန သည္
နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယ္ရာမ်ား

တကၠဆက္ ပညာေရး ကိယ
ု ္စားလယ္ရုးံ ၊
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ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားုႏင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရိပါက သို႔မဟုတ္ တစ္စတ
ုံ စ္ေယာက္မ သင္က
့ ုိ ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားုႏင့္
ပတ္သက္၍ ရင္းျပေစလိုပါက ေက်းဇးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။
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အထးပညာေရး သင္ၾကားမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါက 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) ရိ အထးပညာေရး
အခ်က္အလက္စင္တာ သိ႔ု ဖုန္းေခၚဆိုုႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေခၚဆိုျပး မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ ထားပါက တစ္စတ
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ြဲ ်ားသိ႔ု ၾကားသိေစရန္ ေပးပိ႔ုႏ
ု ိုငပ
္ ါသည္ ဖယ္ဒရယ္ုႏင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ မ၀ါဒရံုးခြ ( Division of Federal and State Education Policy)
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အထးပညာေရးဆိုင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရးရံုး
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