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နိဒါန္း
ဤလမ္းညြန္ကို Texas Education Code )TEC) § 26. 0081ပါသတ္မွတ္ခ က္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒေရးရ်ာ
အေျခခံမူေဘ်ာင္မ ်ား ခ မွတ္ေရး စီမံကိန္း အဖြဲ႔အတြက္ အတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခြင္ ေခါင္းေဆ်ာင္မႈႏွင့္ Texas Education Agency
(TEA) တိမ
႔ု ေ
ွ ရးသ်ား ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ထ်ားပါသည္။ သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးအျပင္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္မႈတြင္ သင္အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏိုင္ေစေရး အလို႔ငွ်ာ အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္
ခံစ်ားခြင့္ရွိႏိုင္သည့္ကေလးတစ္ဦး၏ မိဘအေနျဖင့္ သင့္ကို အထူးျပိဳပည်ာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သင့္၏ လုပ္နည္းစနစ္ဆိုင္ရ်ာ
အခြင့္အေရးမ ်ား၊တ်ာဝန္းမ ်ားကိုသင္ပိုမိုေက်ာင္းစြ်ာသေဘ်ာေပါက္ေစရန္ ဤလမ္းညြန္ကိုပံုေဖ်ာ္ ထ်ားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Individuals with Disabilities Education Act of 2004 (IDEA) သည္ အထူးျပိဳပည်ာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကီးၾကပ္ထိန္းေက ်ာင္း
ေပးသည့္ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ IDEA ၏ရည္ရြယ္ခ က္မ ်ားအနက္တစ္ခုေသ်ာရည္ရြယ္ခ က္မွ်ာ မသန္စမ
ြ ္းျဖစ္သည့္
ကေလးကယ္မ ်ားအတြက္ အထူးျပိဳပည်ာေရးကို အေလးနက္ထ်ားသည့္ free appropriate public education (FAPE) ႏွင့္
ကေလးမ ်ား၏ ထူးျခ်ားေသ်ာ လိုအပ္ခ က္မ ်ားကိုျဖည့္ဆီးေပးရန္ပံုေဖ်ာ္ထ်ားေသ်ာ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကုိကေလးမ ်ားထံသို႔
မျဖစ္မေနပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ေရွ႔ဆက္ပည်ာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အမွီအခိုကင္းသည့္ဘဝရပ္တည္မႈတို႔အတြက္ ကေလးမ ်ားကို
ျပင္ဆင္ေပး ရန္ျဖစ္သည္။ အထူးျပိဳပည်ာေရး ဆိုသည္မွ်ာ မသန္စြမ္းျဖစ္သည့္ကေလးတစ္ဦး၏ ထူးျခ်ားေသ်ာလိုအပ္ခ က္မ ်ားကိုျဖည့္
ဆီးေပးရန္ အထူးစီမံပံုေဖ်ာ္ထ်ားသည့္ သင္ၾက်ားပို႔ခ မႈျဖစ္ပါသည္။ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား မွ်ာ ကေလးမ ်ားသည္
၎တို႔၏ပည်ာေရးႏွင့္ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသ်ာရည္မွန္းခ က္မ ်ားတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈျပိဳလုပ္ႏိုင္ေစေရး ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား၏
အထူးျပိဳပည်ာေရး အ်ားေထ်ာက္အကူျပိဳေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အထူးျပိဳဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားျဖစ္သည္။
ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားတြင္ပါဝင္သည္မွ်ာ အလုပ္ေပး ကုထံုး၊ ကိုယ္က်ာယကုထံုး၊ စက်ားတတ္ေျမ်ာက္ေရးကုထံုး၊
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား၊ အေျခအေနႏွင့္ အသ်ားက ေရးႏွင့္ ေရႊ႔ေျပ်ာင္းသြ်ားလ်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
သယ္ယူပို႔ေဆ်ာင္ေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအစရွိသည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားျဖစ္သည္။
IDEA အရ၊ အထူးျပိဳပည်ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၄၏၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အတိုင္းအတ်ာၾကီးၾကီးလုပ္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး
မိဘမ ်ားကို ေပးအပ္ထ်ားသည္။ ဤလမ္းညြန္သည္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းျဖစ္ပ်ာြ းနိုင္သည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈအမ ိိဳးမ ိိဳး
ကိုေဖ်ာ္ျပထ်ားပါသည္။ IDEA ပါသင္၏ တရ်ားဝင္အခြင့္အေရးမ ်ားကို သင္ပိုမိုန်ားလည္သိရွိေစေရး၊ အထူးျပိဳပည်ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရွိ
တစ္ခ ိန္ခ ိန္၌ Notice of Procedural Safeguards ဟုေခၚဆိုသည့္စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကို ေက ်ာင္းကသင့္
ထံသို႔ေပးအပ္ရမည္။ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ႏွင့္ ေအ်ာက္ပါအေျခအေနရပ္တစ္ခုခုျဖစ္ပ်ာြ းသည့္အခ ိန္၌ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းကို
သင့္ထံသို႔ေပးအပ္ရမည္ -

•

သင့္ကေလး၏ ကနဦး အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအတြက္ သင့္ေမတ်ာရပ္ခံခ က္ ျဖစ္ေစ လႊဲေျပ်ာင္းမႈျဖစ္ေစျပိဳလုပ္သည့္အခါ-

•

ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ျပည္နယ္တိုင္ၾက်ားမႈတစ္ရပ္ကို လက္ခံရရွိသည့္အခါ-

•

ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၾက်ားန်ာမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ပထမဆံုး ေတ်ာင္းခံမႈအ်ား လက္ခံရရွိသည့္အခါ-

•

စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေနရ်ာခ ထ်ားေရး အေျပ်ာင္းအလဲျပိဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္သည့္ေန႔စဲြ- ႏွင့္

•

သင့္ေတ်ာင္းခံမႈျပိဳလုပ္သည့္အခါ တို႔ျဖစ္သည္။

တစၥက္စ္ျပည္နယ္တင
ြ ္ အထူးျပိဳပည်ာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ ကေလး၏ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈႏွင့္ ကေလး၏
အထူးျပိဳပည်ာေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသ်ာ အဓိကဆံုးျဖတ္ခ က္အမ ်ားစုကို Admission, review, and dismissal

(ARD) ေက်ာ္မတီမွျပိဳလုပ္ခ မွတ္ပါသည္။ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒတြင္အသံုးျပိဳထ်ားသည့္ ေဝါဟ်ာရ်ာျဖစ္ေသ်ာ individualized education
program (IEP) အဖြဲ႔တစ္ရပ္အျဖစ္ရည္ညႊန္းသည့္ ဤအုပ္စုကိုလည္း သင္ၾက်ားသိေက်ာင္းသိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ARD
ေက်ာ္မတီတစ္ရပ္ကို သင့္ကေလးအတြက္ဖဲြ႔စည္းထ်ားပါက သင္သည္ ထိုေက်ာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အထူးျပိဳပည်ာေရးသတ္မွတ္ခ က္မ ်ားအေျပ်ာင္းအလဲျဖစ္သည့္ အခ ိန္က်ာလႏွင့္အညီ
ဤလမ္းညႊန္ကိုျပင္ဆင္ျဖည့္စက
ြ ္သ်ာြ းမည္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ႏိုင္သည့္မူကဲြတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အီလက္ထေရ်ာနစ္မူကဲြတစ္ရပ္ကို Region 18
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Education Service Center ဝဘ္စ်ာမ က္ႏွ်ာေအ်ာက္ Legal Framework for the Child – Centered Special Education
Process ကို fw.escapps.net ၌ရယူႏိုင္ပါသည္။
အထူးျပဳ အဆင္ဆင္လိုပ္ေဆာင္မႈတင
ြ ္ ရက္စြဲြမ်ားနွင္ ေနာက္ဆံိုး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ရက္စြဲြမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။
ဤပံိုနွပ္ထိုတ္ေ၀မႈတြင္၊ ဤအေရးၾကီး ရက္စြဲြမ်ားနွင္ ေနာက္ဆံိုး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ရက္စြဲြမ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို ျပင္၊
အြန္လိုင္းစာရြက္စာတမ္းသည္ သင္ကို အကူအညီေပးရန္ ရရွနိုင္ၿပီး၊ အကြဲျဖတ္စစစ္မႈ၊ ၾကဳတင္ေရးသားထားေသာ အသေပးခ်က္၊
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနွင္ IEP ျပန္လည္ သံိုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင္ အျခားအေရးၾကီးေသာ ယူဆခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်န္မ်ားနွင္ ပတ္သက္၍
သင္တြင္ ရွတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား အတြက္ အေျဖေပးရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ရရွနိုင္သည္။ Timeline Decision Tree ကို

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en တြင္ ရယူနိုင္သည္။
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ဝင္ခြင့၊္ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတပ
္ ယ္မႈ လုပင
္ န္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရေ
ွိ ရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
ကေလးသူငယ္အတြက္ ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြကမ
္ ႈ
ဖြံ ့ၿဖိိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရ်ာ ေနွ်ာင့္ေနွးၾကန္ ့ၾက်ာမႈရွိေသ်ာ ႏို ့စို ့အရြယ္ ကေလးမ ်ားနွင့္ လမ္းေလွ ်ာက္တတ္စ ကေလးမ ်ားရွိေသ်ာ
မိသ်ားစု မ ်ားအတြက္ အကူအညီရယူနိုင္သည္။ တကၠဆပ္တြင္ရွိေသ်ာ ေအဂ င္စီက ကနဦး ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြက္ေရးအျဖစ္ Health and
Human Services Commission (HHSC) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရွပါသည္။ အလြန္ ငယ္ရယ
ြ ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ကို
Early Childhood Intervention (ECI) ဟိုေခၚသည္။ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အသက္သံိုးနွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္
ျဖစ္သည္။
အသက္ သံိုးနွစ္တင
ြ ္၊ မသန္စြမ္းမႈမ်ားရွေသာ ကေလးမ်ားသည္ အထူးပညာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ေလွ်ာက္ထားခြင္ ရွနိုင္သည္။ ထိုသို႔ဆိုပါက ကေလး၏ ခ႐ိုိုင္ေက်ာင္းသည္ ကေလး၏ တတယေျမာက္ ေမြးေန႔တြင္ ကေလးသည္
FAPE ရရွေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွပါသည္။ ECI ၀န္ေဆာင္မႈ ရရွရန္ ျပည္မီမႈရွေသာ ကေလးမ်ား အားလံိုးသည္
အစိုးရေက်ာင္းက ပံပိုးေပးထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွရန္ သတ္မွတ္ခ်က္နွင္ ကိုက္ညီသည္ မဟိုတ္ပါ။ ECI
ဝန္ေဆယင္မႈမ ်ားကိုရရွိေနသည့္ လမ္းေလွ ်ာက္တတ္စကေလးတစ္ဦးသည္ အသက္သံုးႏွစ္မျပည့္မီအနည္းဆံုးျပကၡဒိန္ ရက္ေပါင္း
90အတြင္း ECI ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားမွ အထူးျပဳပညာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသိ႔ု
အကူးအေျပ်ာင္းျပိဳလုပ္ပံုႏွင့္ဆက္စပ္ျပီးမိသ်ားစုကို အကူအညီေပးရန္ သင့္ေတ်ာ္သလိုအစညး္အေဝး တစ္ရပ္ကိုစီစဥ္သြ်ားပါမည္။
ECI ကေလးတစ္ဦးက အရည္အခ င္းျပည့္မီလွ င္ ကေလးအ သက္သံုးႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔စဲြ၌ အထူးပညာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သူ သို႔မဟုတ္ သူမထံသို႔ ပံ့ပိုးရမည္။ Beyond ECI သည္ ကေလးသူငယ္အတြက္
ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မွ အထူးပည်ာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားသိ႔ု အကူးအေျပ်ာင္းျပိဳလုပ္ပံု
အခ က္အလက္ပါဝင္သည့္ ပံုႏွိပ္စ်ာေစ်ာင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုပံုႏွိပ္စ်ာေစ်ာင္ကို www.navigatelifete

xas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf တြင္ရယူနိုင္သည္။
ေက ်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ ်ားအတြက္ အကူအညီ
သင္၏ေက ်ာင္းေနအရြယ္ကေလး၏ သင္ယူမႈေလ့လ်ာမႈသုိ႔မဟုတ္ အျပိဳအမႈႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ သင့္တြင္စိုးရိမ္မႈမ ်ားရွိေနလွ င္
ပထမဆံုးလုပ္ေဆ်ာင္ရမည့္အဆင့္မွ်ာ သင့္စိုးရိမ္မႈမ ်ားကို ကေလး၏အတန္းပိုင္ဆရ်ာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေက ်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ ျဖစ္ေစ
ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္မွ်ာေအ်ာင္ျမင္သ်ာြ းလွ င္ ကမ့္ပတ္စ္အေျချပိဳေက ်ာင္းသ်ားအေထ်ာက္အကူေပးသည့္အဖြဲ႔သို႔
ရည္ညႊန္းေရးအေၾက်ာင္းကို ေက ်ာင္းရွိဝန္ထမ္းထံသို႔ေမးျမန္သင့္ျပီး ယင္းအဖြဲ႔မွ်ာ သင့္ကေလးတြင္ရွိေနႏိုင္သည့္ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ
သို႔မဟုတ္အျပိဳအမႈတစ္ခုခုကို ပံုမွန္ၾကည့္႐ႈေလ့လ်ာရန္ အစည္းအေဝးျပိဳလုပ္ေသ်ာ ဆရ်ာမ ်ား၊ႏွင့္အျခ်ားဝန္ထမ္းမ ်ားပါဝင္သည္။
အေထြေထြ စာသင္ခန္းတြင္ အခက္ႀကံဳေနရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အစပိုင္းတြင္ အကူအညီ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ထည္စဥ္းစားရမည္ သို႔မဟိုတ္ အေထာက္အပံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံရရွမည္အစား IDEA ေအာက္တြင္ အထူးပညာေရး
အကြဲျဖတ္မႈအတြက္ ရည္ညႊန္းေပးရမည္။ အေထာက္အပံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္မႈ်ားႏွင္ ပတ္သက္၍ အေထြေထြ စာသင္ခန္းတြင္
ေက်ာင္းသား ျပႆနာ ႀကံဳေနရပါက သို႔မဟိုတ္ ေက်ာင္းသား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အပံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးအပ္မႈျဖင္သာ ေျဖရွင္းမရနိုင္ပါက ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားအား IDEA ေအာက္တြင္ ျပည္စိုံေသာ တစ္ဦးခ်င္း်ားႏွင္ အစပိုင္း
အကြဲျဖတ္မႈကို ရည္ညႊန္းရမည္။ ျပည္စိုံေသာ တစ္ဦးခ်င္း်ားႏွင္ အစပိုင္း အကြဲျဖတ္မႈအတြက္ ျပဳလိုပ္ထားသည္ ရည္ညႊန္းခ်န္မတိုင္မီ
သတ္မွတ္အခ်န္ကာလတစ္ခိုအထ ေက်ာင္းသားအား အေထာက္အပံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ျပည္စိုံေသာ
တစ္ဦးခ်င္း်ားႏွင္ အစပိုင္း အကြဲျဖတ္မႈအတြက္ ရည္ညႊန္းခ်က္ကို ေက်ာင္းဝန္ထမ္း၊ ေက်ာင္းသားမဘမ်ား သို႔မဟိုတ္ တရားဝင္
အိုပ္ထန္းသူ သို႔မဟိုတ္ ပညာေရး သို႔မဟိုတ္ ေက်ာင္းသားေစာင္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္သည္ အျခားလူက အခ်န္မေ႐ိုြး ျပဳလိုပ္်ားႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ ကေလးမွာ ခ်ဳ႕တြဲမႈရွေနၿပီး အထူးပညာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ပါက ျပည္စိုံေသာ
တစ္ဦးခ်င္း်ားႏွင္ အစပိုင္း အကြဲျဖတ္မႈအတြက္ ရည္ညႊန္းမႈ ျပဳလိုပ္ေပးရမည္ကို မွတ္သားေပးပါ။
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ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မအ
ႈ ်ားတုန႔ျ္ ပန္ျခင္း
ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ ်ားသည္ ျပႆန်ာကိုေစ်ာစီးစြ်ာေျဖရွင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ ်ားေလ့လ်ာသင္ယူရ်ာတြင္ အကူအညီေပးျခင္းအေပၚ
အေလးထ်ားေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရန္ လမ္းညႊန္ထ်ားပါသည္။ ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈအ်ားတုန္႔ျပန္ျခင္း (Rtl) သည္
ခ ဥ္းကပ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ဂရိတ္-လယ္ဗယ္စံညႊန္းမ ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရ်ာတြင္ အခက္အခဲရွိသည့္ကေလးမ ်ားကို
ေဖ်ာ္ထုတ္ျပီးအကူအညီေပးေရး အတြက္ ေက ်ာင္းအမ ်ား စုကအသံုးျပိဳသည့္နည္းျဖစ္သည္။သည္ ခ ဥ္းကပ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး
ဂရိတ္-လယ္ဗယ္စံညႊန္းမ ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရ်ာတြင္ အခက္အခဲ ရွိသည့္ ကေလးမ ်ားကို ေဖ်ာ္ထုတ္ျပီးအကူအညီေပးေရးအတြက္
ေက ်ာင္းအမ ်ားစုကအသံုးျပိဳသည့္နည္းျဖစ္သည္။ RtI ခ ဥ္းကပ္နည္း တစ္ရပ္ပါ အေျခခံကိစၥရပ္မွ်ာ သိပၸံနည္းက စြ်ာေထ်ာက္ပံ့စီမံျခင္း၊ အေထြေထြပည်ာေရး အတန္းပည်ာ၌ သုေတသနအေျချပိဳ သင္ရိုးညႊန္းႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊
ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ားတုန္႔ျပန္ရ်ာတြင္ ကေလး၏တိုးတက္ခ က္ကိုေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာ ျခင္းႏွင့္တိုင္းတ်ာျခင္း၊
ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာဆံုးျဖတ္ခ က္မ ်ားခ မွတ္ရန္ တိုးတက္မႈတိုင္းတ်ာျခင္းကိုအသံုးျပိဳမႈတို႔ျဖစ္သည္။
Rtl ခ ဥ္းကပ္နည္းသည္ အဆင္မ်ားစြာ အကူအညီ စနစ္ (MTSS) ၏ တစ္စတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ အဆင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္
အလႊ်ာတစ္ခုတိုင္းသည္ တိုးျမွင့္လ်ာေနသည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈထက္သန္ထိေရ်ာက္မႈလယ္ဗယ္အ်ားကိုယ္စ်ားျပိဳသည္။ ကေလးမွ်ာ
သင့္တင့္ေလွ ်ာက္ပတ္စ်ာြ တိုးတက္မႈမရွိမခ င္း တိုးတက္မႈေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာျခင္းအေပၚအေျချပိဳလ က္ ကေလးတစ္ဦးထံသို႔ပံ့ပိုး
ထ်ားသည့္ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ ်ားကို အစဥ္မျပတ္ခ ိန္ညွိသြ်ားမည္။ သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာအခ ိန္က်ာလတစ္ခုအတြင္း ကနဦးေစ့စပ္
ေဆ်ာင္ရြက္မႈအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမရွိေသ်ာကေလးမ ်ားကို သုေတသနမွအၾကံျပိဳထ်ားသည့္အတိုင္း အခ ိန္တိုအတြင္း
အျပင္းအထန္အ်ားစိုက္ရသည့္ ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈမ ်ားထပ္လုပ္ေရး လႊဲေျပ်ာင္းေပးသြ်ားမည္။ မၾကာခဏ ဆိုသလိုပင္
သင္ေက်ာင္းတြင္ ေနာက္ထပ္အဆင္မ်ား (ဥပမာ၊ ဆက္တိုက္ ေစစပ္ညႇ်ားႏႈင္းမႈ၊ အရွန္ျမႇင္ ေစစပ္ညႇ်ားႏႈင္းမႈ၊ အကြဲျဖတ္မႈအတြက္
ကိုးကားမႈ) အတြက္ ဆိုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလိုပ္ရန္ ေစစပ္ညႇ်ားႏႈင္းခ်န္ ေျခာက္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ လိုံေလာက္ေသာ ေဒတာမ်ား ရရွပါမည္။
ဆိုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးအတြက္ အခ်န္ကာလသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေစစပ္ညႇ်ားႏႈင္းမႈ်ားႏွင္ အရည္အခ်င္းမ်ား၏ အႀကမ္ေရ/ၾကာခ်န္ေပၚ
မူတည္ပါသည္။
အထူးျပိဳပည်ာေရးထံသို႔လႊဲေျပ်ာင္းမႈမလုပ္မီ RtI စနစ္ပါအဆင့္တစ္ခုခ င္းစီကို ကေလးက အမွတ္ေက်ာင္းေက်ာင္းျဖင့္ေအ်ာင္
ျမင္ရန္မလိုအပ္ပါ။ အေထြေထြပည်ာေရးေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈမွ်ာလံုေလ်ာက္မႈမရွိေၾက်ာင္း ျဖစ္ပံုရသည္ႏွင့္ ေက ်ာင္းဝန္ထမ္းသည္
ကေလးမွ်ာမသန္စမ
ြ ္းရွိမရွိကိုသိရန္ စစ္ေဆးသင့္ျပီး လႊဲေျပ်ာင္းမႈတစ္ရပ္ကို အစခ ီထ်ားသင့္ပါသည္။ အေထြေထြ ပညာေရး
ေစစပ္ညႇ်ားႏႈင္းမႈမ်ားသည္ လိုံေလာက္ျခင္း ရွ၊ မရွကို ဆိုံးျဖတ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ထည္သြင္းစဥ္းစားရမည္အရာမ်ားတြင္
ေစစပ္ညႇ်ားႏႈင္းမႈ သိုံးသပ္ခ်က္ မွတ္တမ္း်ားႏွင္ ေက်ာင္းသား၏ တိုးတက္မႈ အဆင္ဆင္ ေစာင္ၾကည္ေရးေဒတာမ်ား (ေအာင္ျမင္မႈ
ကြာဟခ်က္မ်ား ပတ္ပစ္ျခင္းအတြက္ လက္ရွ တိုးတက္မႈ်ားႏွင္ လႈပ္ရွားမႈ်ားႏႈန္း) ကို ျပန္လည္သိုံးသပ္မႈ ပါဝင္သည္။ Rtl စနစ္မွတဆင့္
ကေလးကေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈမ ်ားရရွိသည္ မရရွိသည္မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစက်ာမႈ မိဘမ ်ားအေနျဖင့္ လႊဲေျပ်ာင္းမႈတစ္ရပ္ကို အခ ိန္မေရြး
ေတ်ာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ IDEA ေအာက္တြင္ မသန္စမ
ြ ္းမႈျဖစ္ေနသည္ဟို သံသယရွသည္ ကေလးကို အခ်န္်ားႏွင္တစ္ေျပးညီ
အကြဲျဖတ္မႈကို ေ်ားႏွာင္ေ်ားႏွးေစရန္ သို႔မဟိုတ္ ျငင္းဆိုရန္ Rtl မဟာဗ််ဴဟာမ်ားကို အသိုံးျပဳ်ားႏိုင္ပါသည္။
Rtl လိုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ေန်ာက္ထပ္ အခ က္အလက္ကိို

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/R
esponse_to_Intervention တြင္ရယူႏိုင္သည္။
ကနဦးအကဲျဖတ္သုးံ သပ္မႈတစ္ရပ္သ႔ို လႊဲေျပ်ာင္းေပးျခင္း
ေက ်ာင္းသည္ သင္၏ သေဘ်ာတူညီခ က္ကို ရယူၿပီး မသန္စမ
ြ ္းကေလးတစ္ဦးအ်ားသိ၍ IDEA ေအ်ာက္ရွိ အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္
ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈအတြက္ လိုအပ္ခ က္ရွိေၾက်ာင္းကို သိသိခ င္း အထူးျပိဳပည်ာေရႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္
ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈတစ္ရပ္ကို ေဆ်ာင္႐ြက္ရန္ တ်ာဝန္ရွိသည္။ သင့္ကေလး၏ ကနဦး အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈကို
ေတ်ာင္းဆိုႏိုင္သည္။
ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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အထူးျပိဳပည်ာေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရ်ာ ပည်ာေရးအဖြဲ႔အစည္းရွိ ညႊန္ၾက်ားေရးမွၱဴးထံတင
ြ ္ျဖစ္ေစ အထူးျပိဳပည်ာေရး
သတ္မွတ္ခ်က္မီမႈအတြက္ ကနဦးအကဲျဖတ္ေရးတစ္ရပ္အတြက္ ခရိုင္အုပ္ခ ိဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံတင
ြ ္ျဖစ္ေစ
သင္ကစ်ာျဖင့္ေတ်ာင္း ခံမႈတစ္ရပ္ျပိဳလုပ္လွ င္ ေက ်ာင္းမွေတ်ာင္းခံမႈရရွိသည့္ေန႔စဲြျပီးေန်ာက္ ေက ်ာင္းဖြင့္ရက္15 ရက္ေန႔ေျမ်ာက္တြင္
ေအ်ာက္ပါတစ္ခုခု ကိုသင့္ထံသို႔ေက ်ာင္းမွေပးအပ္ရမည္။ 1) အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ျပိဳလုပ္ရန္ ေက ်ာင္းအဆိုျပိဳလႊ်ာ၏
ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာႏွင္ Notice of Procedural Safeguards မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္၊ႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈအတြက္
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားခြင့္ျပိဳခ က္ေပးရန္ အခြင့္အေရး- သို႔မဟုတ္ 2) သင့္ကေလးအ်ားအကဲျဖတ္ရန္ေက ်ာင္း၏ျငင္းဆိုခ က္အ်ား
ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာႏွင့္ Notice of Procedural Safeguards မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္တို႔ျဖစ္သည္။
အထူးျပိဳပည်ာေရး အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုအတြက္ ေမတ်ာရပ္ခံေတ်ာင္းဆိုရန္ ႏႈတ္ျဖင့္လည္း လုပ္ေဆ်ာင္နိုင္ေၾက်ာင္း ေက းဇူးျပိဳ၍
မွတ္သ်ားပါ။ သို ့ပါ၍၊ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားရန္ မလိုအပ္ပါ။ ခရိုင္မ ်ားနွင့္ အဖြဲ ့အစည္း တစ္ရပ္ရပ္၏ သတ္မွတ္ခ က္ အရည္အခ င္းနွင့္
ျပည့္မီေသ်ာ ေက ်ာင္းမ ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထ်ာင္စု အသိေပးခ က္ လိုအပ္ခ က္မ ်ားအတိုင္း လိုက္န်ာရန္ လိုအပ္ၿပီး၊
မသန္မစြမ္းမႈ ရွိေသ်ာ ကေလးတစ္ဦးအျဖစ္ သံသယရွိထ်ားေသ်ာ ကေလးမ ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေနရ်ာခ ထ်ားျခင္းနွင့္
အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္း လိုအပ္ခ က္မ ်ားနွင့္လည္း လိုက္န်ာမႈ ရွိရပါမည္။ အထူးျပိဳပည်ာေရး လုိအပ္ခ က္မ ်ားနွင့္လည္း လိုက္န်ာမႈ
ရွိရပါမည္။ ်ားႏႈတ္ျဖင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တိုံ႔ျပန္ျခင္းအတြက္ သီးျခား အခ်န္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွပါ၊ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းမ်ားအား
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ တူညီေသာ ေက်ာင္းတက္ရက္ 15 ရက္ အခ်န္ကာလကို လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာ
IDEA ေအ်ာက္ရွိသင္၏အခြင့္အေရးမ ်ားအနက္တစ္ခုမွ်ာ ေက ်ာင္းမွအမွန္တကယ္အေရးယူေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈ တစ္ခုခုမလုပ္မီ သို႔မဟိုတ္
မျငင္းဆိုမီ သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္၍အခ ိိဳ ႔ေသ်ာလုပ္ေဆ်ာင္ခ က္မ ်ား သို႔မဟိုတ္ မလိုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾက်ာင္း သင့္ထံ
ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကို သင္ေလ်ာ္ေသာ အခ်န္အတြင္း သင္လက္ခံရရွိခင
ြ ္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္
သင့္ထံသို႔ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကို သင့္၏မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခ်ားဆက္သြယ္ေျပ်ာဆိုသည့္နည္းျဖင့္
ျဖစ္ေစေပးအပ္သင့္သည့္အခ ိန္မွ်ာေက ်ာင္းသည္-

•

မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္းမွတ္ပံုတင္၊ အကဲျဖတ္မႈ၊ပည်ာေရး အစီအစဥ္၊ သို႔မဟုတ္သင့္ကေလးအ်ား
ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာေနရ်ာခ ထ်ားမႈသို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးထံသို႔ FAPE ေထ်ာက္ပံ့မႈ
(အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားပါ အစဥ္တစိုက္ေထ်ာက္ပံ့မႈအတြက္
သင့္သေဘ်ာတူညီခ က္ပ က္ျပယ္မႈေၾက်ာင့္ ရုတ္တရက္အေျပ်ာင္းအလဲတစ္ရပ္အပါအဝင္) ကို ေျပ်ာင္းလဲရန္
ျဖစ္ေစကနဦးလုပ္ေဆ်ာင္ရန္ျဖစ္ေစ အဆိုျပိဳသည့္အခါ- သို႔မဟုတ္

•

မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္းမွတ္ပံုတင္၊ အကဲျဖတ္မႈ၊ပည်ာေရး အစီအစဥ္၊သို႔မဟုတ္သင့္ကေလးအ်ား
ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာေနရ်ာခ ထ်ားမႈ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးထံသို႔ FAPE ေထ်ာက္ပံ့မႈ ကိုေျပ်ာင္းလဲရန္
ျဖစ္ေစကနဦးလုပ္ေဆ်ာင္ရန္ျဖစ္ေစ ျငင္းဆိုသည့္အခါျဖစ္သည္။

ေက ်ာင္းကအဆိုျပိဳသို႔မဟုတ္ျငင္းဆိုမႈလုပ္ေတ်ာ့မည့္အခါ ပိုတိုေတ်ာင္းသည့္အခ ိန္ကိုသင္သေဘ်ာမတူထ်ားပါက
ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကို အနည္းဆံုးငါးရက္အတြင္း သင္အား ေပးအပ္ရမည္။ အေျပ်ာင္းအလဲကို သင္ေတ်ာင္းခံသည္သို႔မဟုတ္
သေဘ်ာတူညီမႈရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ပင္ရွိေစက်ာမူ ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကို ေက ်ာင္းကေပးအပ္ရမည္။
ႀကဳတင္အသေပးစာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္။
(1) ေက်ာင္းက အဆိုျပဳ သို႔မဟိုတ္ ျငင္းဆိုထားသည္ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ ေဖာ္ျပခ်က္၊
(2) ေက်ာင္းက လိုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အဆိုျပဳ သို႔မဟိုတ္ ျငင္းဆိုသည္ အေၾကာင္းရင္း၏ ရွင္းလင္းခ်က္၊
(3) အကြဲျဖတ္ လိုပ္ငန္းစဥ္၊ အကြဲျဖတ္မႈ၊ မွတ္တမ္း သို႔မဟိုတ္ အဆိုျပဳ သို႔မဟိုတ္ ျငင္းဆိုထားသည္ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္
အေျခခံအခ်က္အျဖစ္ ေက်ာင္းက အသိုံးျပဳသည္ အစီရင္ခံစာတစ္ခိုခ်င္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္၊
(4) မသန္စမ
ြ ္းသည္ကေလး၏ မဘမ်ားကို ဤအပိုင္း၏ လိုပ္ထိုံးဆင
ို ရ
္ ာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားေအာက္တြင္
စ်ာမ က္ႏွ်ာ 5

ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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ကာကြယ္ေပးထားသည္ဟို ထိုတ္ျပန္စာနွင္ ဤအသေပးခ်က္သည္ အကြဲျဖတ္မႈအတြက္ ကနဦး ရည္ညႊန္းစာ မဟိုတ္ပါက
လိုပထ
္ းံို ဆိုငရ
္ ာ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မတ်ဴကို ရယူ်ားႏိုင္သည္၊
(5) အထူးပညာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ရာတြင္ အကူအညီရယူရန္ မဘမ်ား ဆက္သြယ္ရမည္ ရင္းျမစ္မ်ား၊
(6) ARD ေကာ္မတီက ထည္စဥ္းစားသည္ အျခား ေ႐ိုြးခ်ယ္မႈမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္်ားႏွင္ အဆိုပါ ေ႐ိုြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျငင္းဆိုထားသည္
အေၾကာင္းရင္း၊ အျပင္
(7) ေက်ာင္း၏ အဆိုျပဳခ်က္ သို႔မဟိုတ္ ျငင္းဆိုခ်က္၏ အကိုးအကားျဖစ္သည္ အျခား အခ်က္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္။
မိဘ ခြင့ျ္ ပိဳခ က္
ေက ်ာင္းမွသင္၏ခြင့္ျပိဳခ က္ကိုမရရွိပါက အထူးျပိဳပည်ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရွ႔ဆက္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မရႏိုင္သည့္ အက္တီဗတီအခ ိိဳ
႔ရွိပါသည္။ အဆိုျပိဳထ်ားသည့္ အက္တီဗတီေဖ်ာ္ျပခ က္အပါအဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ေက်ာင္းမ ်ားခ မွတ္ႏိုင္ေရး
လိုအပ္သည့္အခ က္အလက္အ်ားလံုး အေၾက်ာင္းကို ေက ်ာင္းကသင့္ထံသို႔ လံုးလံုးလ ်ားလ ်ားအသိေပးအပ္ရမည္။
ဤနည္းလမ္းျဖင္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ရွင္းလင္းစြာ

ေဖာ္ျပ်ားႏိုင္ျခင္း

မရွသေ႐ိုြ႕

အခ က္အလက္မ ်ားမွ်ာ

သင့္၏မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခ်ားဆက္သယ
ြ ္ေျပ်ာဆိုပံုျဖင့္ျဖစ္ေစ ရွိထ်ားရမည္။ ထုတ္ျပန္ရမည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရ်ာမ ်ားရွိပါက
ထိုမွတ္တမ္းမ ်ားကို ေက ်ာင္းကစ်ာရင္းျပိဳရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သူတို႔ထံထုတ္ျပန္မည္ကိုေဖ်ာ္ျပရမည္။
သင္ခြင့္ျပိဳခ က္ေပးသည့္အခါ၊ ခြင့္ျပိဳခ က္ေပးျခင္းဆိုသည္မွ်ာ ေက ်ာင္းအတြက္ အက္တီဗတီေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရန္
သင္ခြင့္ျပိဳခ က္ေတ်ာင္းခံမႈအ်ား သင္ကန်ားလည္ျပီးစ်ာျဖင့္သေဘ်ာတူေၾက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ခြင့္ျပိဳခ က္မွ်ာဆႏၵအေလွ ်ာက္ျဖစ္ျပီး
အက္တီဗတီမလုပ္ေဆ်ာင္မီ အခ ိန္မေရြးပယ္ဖ က္ႏိုင္ေၾက်ာင္း သင္ေက်ာင္းစြ်ာန်ားလည္ထ်ားရန္မွ်ာ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔ေသ်ာ္
အက္တီဗတီတစ္ရပ္အ တြက္သင့္ ခြင့္ျပိဳခ က္ကိုပယ္ဖ က္လိုက္လွ င္ ပယ္ဖ က္မႈမွ်ာအတည္ျဖစ္ျပီး ေန်ာက္ေၾက်ာင္းျပန္လွည့္၍မရပါ။
သင့္ခြင့္ျပိဳခ က္လိုအပ္သည့္ အက္တီဗတီမ ်ား၏ ဥပမ်ာမ ်ားမွ်ာေအ်ာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

•

သင့္ကေလးကိုပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အကဲျဖတ္ျခင္း-

•

ေန်ာက္ထပ္အခ က္အလက္ပိုလိုအပ္ၿပီး သင္ သို႔မဟိုတ္ သင္ကေလး၏ ဆရာက ထပ္မံအကြဲျဖတ္မႈကို ေတာင္းဆိုပါက
သင့္ကေလးကို သိုံး်ားႏွစ္တစ္ႀကမ္ သို႔မဟိုတ္ ပို၍မၾကာခဏ တစ္ဖန္ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္း-

•

ပထမဆံုးအၾကိမ္ အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း-

•

အစည္းအေဝးတြင္ အဖြြဲ႔ဝင္၏ သင္႐ိုိုးညႊန္းတမ္း က႑ သို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္မႈ သို႔မဟိုတ္
ေဆြးေ်ားႏြးြမႈ ပါဝင္ေသာအခါ အဖြြဲ ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရ်ာက္မႈမွ ARD ေက်ာ္မတီဝင္တစ္ဦးကို
ဖယ္ရွ်ားလိုက္ျခင္း - ႏွင့္

•

ဆင့္ပြ်ားအကူးအေျပ်ာင္းဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားပံ့ပိုးေသ်ာ သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေပးေခ ေပးရန္အတြက္တ်ာဝန္ရွိသည့္
ပါဝင္ပတ္သက္ေသ်ာေအဂ င္စီတစ္ခုခု၏ ကိုယ္စ်ားလွယ္တစ္ဦးကိုဖိတ္ေခၚျခင္း။
အကဲျဖတ္သုးံ သပ္ျခင္း လိုပ္ထးိုံ မ်ား

သင္သည္ ျပည္စိုံေသာ၊ တစ္ဦးခ်င္း အကြဲျဖတ္မႈ (FIE) အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးပါက ေက်ာင္းက ျပဳလိုပ္မည္ အကြဲျဖတ္မႈ
လိုပထ
္ းံို တိုငး္ ၏ ႀကဳတင္အသေပးစာအျပင္ သင္ကေလးအား ပထမဆိုံးအႀကမ္ အကြဲျဖတ္သိုံးသပ္ပါက လိုပ္ထိုံးဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား၏ မတ်ဴကို ေပးအပ္ရမည္။ သင္ေပးအပ္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ သင္ကေလး်ားႏွင္
ပတ္သက္သည္ သက္ဆိုင္ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဖြံ႔ၿဖဳးတိုးတက္မႈ်ားႏွင္ ပညာေရး အခ်က္အလက္မ်ား စိုေဆာင္းရန္
အကြဲျဖတ္ကရယာမ်ား်ားႏွင္ မဟာဗ််ဴဟာ အမ်ဳးမ်ဳးကို သင္အသိုံးျပဳရမည္။ သင္ကေလး၏ ေက်ာင္းသည္ သင္ကေလးမွာ
မသန္စမ
ြ ္းသည္ ကေလးဟိုတ္မဟိုတ္ ဆိုံးျဖတ္ျခင္းအတြက္်ားႏွင္ သင္ကေလးအတြက္ သင္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ
ပ႐ိုိုဂရမ္တစ္ခိုကို ဆိုံးျဖတ္ျခင္းအတြက္ တစ္ခိုတည္းေသာ ဦးစားေပးခ်က္အျဖစ္ စီမံခ်က္ သို႔မဟိုတ္ အကြဲျဖတ္မႈတိုင္းကို
ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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အသိုံးမျပဳရပါ။ သင္ကေလးတြင္ မသန္စမ
ြ ္းမႈျဖစ္ေန၊ မေန်ားႏွင္ သူ သို႔မဟိုတ္ သူမ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆိုံးျဖတ္ရန္
သံသယရွေသာ မသန္စမ
ြ ္းမႈ်ားႏွင္ ဆက္စပ္သည္ နယ္ပယ္အားလိုံးတြင္ သင္ကေလး၏ အကြဲျဖတ္မႈကို ေက်ာင္းက
ေဆာင္႐ိုြက္ေပးရမည္။ သင့္ကေလးအတြက္ အကဲျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္-

•

သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရး ဖြ႔ံျဖိိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရ်ာ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ
အခ က္အလက္မ ်ားပါဝင္ရမည္ -

•

စမ္းသပ္မႈ ထိုတ္လိုပ္သူ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား်ားႏွင္အညီ ေလ့က င့္ထ်ားျပီး ဗဟုသုတရွိသည့္ဝန္ထမ္းမွ စီမံျပိဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
အကြဲျဖတ္မွာ မွန္ကန္ၿပီး စတ္ခ်ရမႈ ရွ၊ မရွအတြက္

•

လိုပ္ေဆာင္ရန္ သသသာသာ အဆင္မေျပမႈ မရွသေ႐ိုြ႕ သင့္ကေလး၏မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ
အျခ်ားဆက္သြယ္ေျပ်ာဆိုပံုျဖင့္ျဖစ္ေစ စီမံျပိဳလုပ္ရမည္ - ႏွင့္

•

ဘက္လိုက္မႈမရွိရ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ယဥ္ေက းမႈေန်ာက္ခံအေျခအေန၊ လူမ ိိဳး သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမွ်ာ
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစက်ာမူ သူ သို႔မဟုတ္သူမအ်ား ခြဲျခ်ားဆက္ဆံသည့္ ပံုစံျဖင့္ စီမံမႈမျပိဳလုပ္ရ။

အကဲျဖတ္သည့္က်ာလအတြင္း သင့္ကေလးက ေက ်ာင္းသံုးရက္ႏွင့္အထက္ပ က္ကက
ြ ္မႈႏွင့္၊ သင့္ကေလးေက ်ာင္းပ က္သည့္
ရက္ႏွင့္ထပ္တူညီက သည့္ ေက ်ာင္းဖြင့္ရက္အလိုက္ အကဲျဖတ္မႈက်ာလကို ထပ္တိုးရံုမွလႊဲ၍
ေက ်ာင္းမွသင့္ခြင့္ျပိဳခ က္ရသည့္ရက္စြဲေနာက္ပိုင္း ရက္ေပါင္း 45 ရက္ထက္မေက ်ာ္ဘဲ ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္
ရလဒ္အစီရင္ခံစ်ာတို႔ကို အျပီးသတ္ေရးသ်ားတင္ျပရမည္။ သို႔ေသာ္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအစီရင္ခံစ်ာ မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကို
ေက ်ာင္းကသင့္ထံသို႔ အခမဲ့ေပးအပ္ရမည္။
ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္ စက္တင္ဘ်ာလ 1 ရက္ေန႔မတိုင္မီသင့္ကေလးမွ်ာ အသက္ငါးႏွစ္ေအ်ာက္ကေလးျဖစ္ျပီး အစိုးရေက ်ာင္းတြင္
ေက ်ာင္းအပ္ႏွံထ်ားျခင္းမရွိလွ င္ျဖစ္ေစ ပုပၸလိပိုင္ေက ်ာင္းတြင္ေက ်ာင္းအပ္ႏွံထ်ားလ င္ျဖစ္ေစ အသက္မည္မွ ျဖစ္ေစက်ာမူ
အိမ္တင
ြ ္းစ်ာသင္ေပးေနလွ င္ျဖစ္ေစ ေက ်ာင္းမွသင့္ခင
ြ ့္ျပိဳခ က္စ်ာရသည့္ရက္စဲြမွစတင္ ေက်ာင္းတက္ရက္ေပါင္း 45
ရက္ထက္မေက ်ာ္ဘဲ ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္အစီရင္ခံစ်ာတို႔ကို အျပီးသတ္ေရးသ်ားတင္ျပရမည္။
ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္အတြက္ ေက ်ာင္းကသင့္ခြင့္ျပိဳခ က္ကို အနည္းဆံုး 35 ရက္အတြင္း သို႔ေသ်ာ္ ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္ရွိ
ေန်ာက္ဆံုးေက ်ာင္းတက္ေရ်ာက္ရသည့္ေန႔မတိုင္မီ 45 ေအ်ာက္တြင္း ရရွိလွ င္ 45 ေက ်ာင္းဖြင့္ရက္အခ ိန္သတ္မွတ္ခ က္တြင္ ျခြင္း
ခ က္တစ္ရပ္ရွိပါသည္။ အကြဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစ်ာကို ထိုႏွစ္ဇန
ြ ္လ 30 ရက္ေန႔အတြင္း သင့္ထံသို႔ အျပီးသတ္ေပးအပ္ရမည္။
သို႔ေသ်ာ္ အကဲျဖတ္သည့္က်ာလအတြင္း သင့္ကေလးက ေက ်ာင္းသံုးရက္ႏွင့္အထက္ပ က္ကြက္မႈရွိလွ င္ ဇြန္လ 30 အျပီးသတ္ေန႔မွ်ာ
အက ံိဳၱဴးမဝင္ေတ်ာ့ပါ။ ၎အစ်ား၊ ေယဘုယ အခ ိန္သတ္မွတ္ခ က္ျဖစ္သည့္ 45 ရက္အျပင္ ေက ်ာင္းသံုးရက္ႏွင့္အထက္ပ က္ကက
ြ ္မႈ
အတြက္ ေက ်ာင္းရက္တုိးမႈသည္သ်ာ အက ံၱဴးဝင္ပါသည္။
ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္အတြက္သင္ကခြင့္ျပိဳခ က္မေပးလွ င္ ေက ်ာင္းအေနျဖင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈကိုျဖစ္ေစဥပေဒႏွင့္
ေဆ်ာင္ရြက္ရသည့္ၾက်ားန်ာမႈကိုျဖစ္ေစ ေတ်ာင္းခံႏိုင္ေသ်ာ္လည္း ယင္းမွ်ာ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ေက ်ာင္းသည္
အကဲျဖတ္မႈကို မလုပ္ေဆ်ာင္ရန္ဆံုးျဖတ္လွ င္၊ အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားလိုအပ္လ က္ရွိေသ်ာ
မသန္စမ
ြ ္းျဖစ္သည့္ကေလး အ်ားလံုးမွ်ာမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ထုတ္ရန္၊ ေနရ်ာခ ထ်ားရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ IDEA ေအ်ာက္ရွိ
သတ္မွတ္ခ က္ကို ခ ိိဳးေဖ်ာက္ရ်ာမေရ်ာက္ပါ။ ၎သတ္မွတ္ခ က္ကို ေက်ာင္း၏ child find duty အျဖစ္ရည္ညႊန္းပါသည္။
ဝင္ခြင့၊္ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတပ
္ ယ္မႈ ျပိဳလုပသ
္ ည့္ ေက်ာ္မတီ အစည္းအေဝးမ ်ား
ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအစီရင္ခံစ်ာကိုအျပီးသတ္ျပီးေန်ာက္ အစီရင္ခံစ်ာကို ထည္စဥ္းစားရန္ႏွင့္ သင့္ကေလးမွ်ာအထူးျပိဳ
ပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားခံစ်ားခြင့္ရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ARD ေက်ာ္မတီကိုဖဲ႔ြစည္းရမည္။ ARD
ေက်ာ္မတီဝင္မ ်ားတြင္ေအ်ာက္ပါ ပုဂိိဳလ္မ ်ားပါဝင္သည္-
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•

သင္၊ မိဘ-

•

ကေလးအ်ားပံုမွန္သင္ၾက်ားေပးသည့္ ဆရ်ာအနည္းဆံုးတစ္ဦး ရွရမည္။ ဆရာသည္ ကေလးတစ္ဦး၏ IEP အစတ္အပိုင္း တစ္ခို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတတ္နိုင္ဆံိုးေသာ အခ်န္တိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွသူ ျဖစ္ရပါမည္ -

•

ကေလးအ်ားသင္ၾက်ားေပးသည့္ အထူးျပိဳပည်ာေရးဆရ်ာသို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးသူအနည္းဆံုးတစ္ဦး-

•

ေက ်ာင္းကိုယ္စ်ားလွယ္တစ္ဦး-

•

အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္ရလဒ္မ ်ားရွိ သင္ၾက်ားပို႔ခ မႈဆိုင္ရ်ာဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ ်ားကို အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုေပးမည့္ ပုဂိိဳလ္တစ္ဦး-

•

ကေလးႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ အထူးကၽြမ္းက င္သူသို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတရွိထ်ားျပီး
သင္သို႔မဟုတ္ေက ်ာင္းမွဖိတ္ေခၚထ်ားသည့္ပုဂိိဳလ္တစ္ဦးဦး

•

သင့္ေလ ်ာ္သည့္အခါတိုင္း ၊ ကေလး-

•

သင့္ေလ ်ာ္သည့္အတိုင္းအတ်ာအထိ သင့္ခြင့္ျပိဳခ က္စ်ာ သို႔မဟုတ္ ္အသက ္ကေလးသည္ 18 နွစ္ျပည္သည္ေနာက္ပိုင္းတြင္၊
သင္၏ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ကေလးက စာျဖင္ ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပိဳခ က္စ်ာ ပါသည့္ အကူးအေျပ်ာင္း
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားပံ့ပိုးေသ်ာ သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေပးေခ ေပးရန္အတြက္တ်ာဝန္ရွိသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသ်ာေအဂ င္စီတစ္ခုခု၏
ကိုယ္စ်ားလွယ္တစ္ဦး၊

•

အလုပ္အကိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေက ်ာင္းႏွင့္ နည္းပည်ာဆိုင္ရ်ာ ပည်ာေရးတြင္ ကေလးကို ကနဦးသို႔မဟုတ္
ေနရ်ာဆက္လက္ခ မႈ အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားထ်ားလွ င္ အလုပ္အကိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေက ်ာင္းႏွင့္
နည္းပည်ာဆိုင္ရ်ာထံမွကိုယ္စ်ား၊ ဆရ်ာျဖစ္ပါကပိုေက်ာင္းပါသည္- ႏွင့္

•

ကေလးမွ်ာ အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာစက်ားသင္ယူေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက ဘ်ာသ်ာစက်ားကၽြမ္းက င္ပိုင္ႏိုင္စြမ္း
စီစစ္မႈေက်ာ္မတီဝင္ျဖစ္သည့္ ပည်ာရွင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး။

ARD ေက်ာ္မတီဝင္မ ်ားတြင္ေအ်ာက္ပါအတိုင္းအက ံၱဴးဝင္သူမ ်ားပါဝင္သည္-

•

ကေလးမွ်ာ အၾက်ားအ်ာရံုႏွင့္ပတ္သက္၍ နားမၾကားနိုင္ျခင္း သို႔မဟိုတ္ ဆြံ အျခင္းရွိေၾက်ာင္းသံသယဝင္မိလွ င္ျဖစ္ေစ
မွတ္တမ္းတင္ထ်ားလွ င္ျဖစ္ေစနားမၾကားနိုင္ျခင္း သို႔မဟိုတ္ ဆြံ အျခင္း ရွေ
ိ နသည့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသင္ၾက်ားေပးသည့္
လက္မွတ္ရေက ်ာင္းဆရ်ာတစ္ဦး-

•

ကေလးမွ်ာ

အျမင္အ်ာရံုႏွင့္ပတ္သက္၍ခၽြတ္ယင
ြ ္းမႈရွိေၾက်ာင္းသံသယဝင္မိလွ င္ျဖစ္ေစ

အျမင္အ်ာရံုႏွင့္ပတ္သက္၍ခၽြတ္ယင
ြ ္းမႈရွိသည့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသင္ၾက်ားေပးသည့္

မွတ္တမ္းတင္ထ်ားလွ င္ျဖစ္ေစ

လက္မွတ္ရေက ်ာင္းဆရ်ာတစ္ဦး -

သို႔မဟုတ္

•

ကေလးမွ်ာန်ားမၾက်ား-မ က္မျမင္ျဖစ္ေၾက်ာင္းသံသယဝင္မိလွ င္ျဖစ္ေစ မွတ္တမ္းတင္ထ်ားလွ င္ျဖစ္ေစ နားမၾကားနိုင္ျခင္း သို
မဟိုတ္ ဆြံ အျခင္းႈရွိသည့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသင္ၾက်ားေပးသည့္ လက္မွတ္ရေက ်ာင္းဆရ်ာတစ္ဦးႏွင့္ အျမင္အ်ာရံုႏွင့္
ပတ္သက္၍ခၽြတ္ယင
ြ ္းမႈရွိသည့္ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသင္ၾက်ားေပးသည့္ လက္မွတ္ရေက ်ာင္းဆရ်ာတစ္ဦး။

ေက ်ာင္းသည္ သင့္ကေလးအတြက္ ARD ေက္်ာမတီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္စီတိုင္းသို႔ သင့္ကိုဖိတ္ၾက်ားရမည္ျဖစ္ျပီး မိဘတစ္ဦးျဖစ္
ေစမိဘႏွစ္ဦးစလံုးျဖစ္ေစ မျဖစ္မေနတက္ေရ်ာက္သည္ကို ေသခ ်ာေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ပိုတိုေတ်ာင္းသည့္အခ ိန္ကိုသင္သေဘ်ာမတူထ်ားပါ ကအစည္းအေဝးအေၾက်ာင္း ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကို ေက ်ာင္းက
အနည္းဆံုးငါးရက္အတြင္း သင့္ထံသို႔ေပးအပ္ရမည္။ အသိေပးစ်ာတြင္ပါ ဝင္ရမည္မွ်ာ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ က္၊
အခ ိန္၊ေနရ်ာႏွင့္ တက္ေရ်ာက္မည့္သူစ်ာရင္းတို႔ျဖစ္သည္။ သင္အဂၤလိပ္လိုမေျပ်ာတတ္ပါက သင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္
အသိေပးစ်ာေပးပို႔ျခင္းမွ်ာ အလြယ္တကူျဖစ္ႏိုင္လွ င္ အသိေပးစ်ာကို သင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ ေက ်ာင္း ကစီမံေပးအပ္ရမည္။
သင္၏မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမွ်ာ အေရးလြတ္စက်ားျဖစ္လွ င္ သင္ကအသိေပးစ်ာကိုေသခ ်ာန်ားလည္ေစရန္ ယင္းကို
ႏႈတ္ျဖင့္ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း အျခ်ားပံုစံျဖင့္ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း မျဖစ္မေန ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုထ်ားရန္ လိုအပ္သည့္အဆင့္ကို
ေက ်ာင္းမွလုပ္ေဆ်ာင္ရမည္။
သင္ႏွင့္ေက ်ာင္းအတြက္ သေဘ်ာတူညီႏိုင္ေသ်ာ အခ ိန္ႏွင့္ေနရ်ာတို႔၌ ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးကို ျပိဳလုပ္ရမည္။ ေက ်ာင္းမွ
ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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အဆိုျပိဳသည့္ ရက္စဲြသို႔မဟုတ္အခ ိန္မွ်ာသင့္အတြက္ အဆင္မေျပပါက သင္အစည္းအေဝးလ်ာေရ်ာက္ႏိုင္သည့္ အခ ိန္စီစဥ္ရန္
ေက ်ာင္းကသင့္ေလ ်ာ္သလို စီစဥ္ရမည္။ မိဘႏွစ္ဦးစလံုးအစည္းအေဝးမတက္ႏိုင္လွ င္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
ဗီဒီယိုစံုညီစည္းေဝးမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ ်ားျဖင့္ သင္ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္အစည္းအေဝးတက္ေရ်ာက္ရန္သင့္ကို
ေက ်ာင္းကမစည္းရံုးႏိုင္လွ င္ သင္မပါဘဲအစည္းအေဝးကိုေက ်ာင္းမွျပိဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
အစည္းအေဝး၌ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသို႔မဟုတ္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈရွိ ပုဂိိဳလ္၏ နယ္ပယ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္း
ျပိဳလုပ္ရန္မလိုအပ္သျဖင့္ ARD ေက်ာ္မတီဝင္တစ္ဦးကို အစည္းအေဝးတက္ေရ်ာက္သည့္အပိုင္းမွေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္
ARD အစည္းအေဝးတစ္ရပ္လံုးမွေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း ဖယ္ရွ်ားသြ်ားႏိုင္ပါသည္။ ဖယ္ရွ်ားမႈကို သင္ကစ်ာျဖင့္ေရးသ်ားျပီး
သေဘ်ာတူညီမႈလုပ္ရမည္။
အစည္းအေဝး၌ ေက်ာ္မတီဝင္၏ သင္ရုိးညြန္းတမ္းနယ္ပယ္သို႔မဟုတ္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈ ျပင္ဆင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေဆြး
ေႏြးျခင္းပါဝင္သည့္အခါ သင္ႏွင့္ေက ်ာင္းက ဖယ္ရွ်ားမႈကိုခင
ြ ့္ျပိဳစ်ာျဖင့္ေပးအပ္ထ်ားျပီး အစည္းအေဝးမတိုင္မီဖယ္ရွ်ားခံရသည့္
ပုဂိိဳလ္က EIP ဖြ႔ံျဖိိဳးေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈကို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားတင္ျပထ်ားလွ င္ ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္တက္ေရ်ာက္ျခင္းမွ ARD
ေက်ာ္မတီဝင္တစ္ဦးကိုလည္းဖယ္ရွ်ားသြ်ားႏိုင္ပါသည္။
အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈ
သင့္ကေလးမွ်ာအထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားခံစ်ားခြင့္ရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ရ်ာတြင္
တစ္ရပ္ရွိပါသည္

-

(1)

ပည်ာေရးမွကေလးအတြက္
အရည္အခ င္းျပည့္မီေရး

သင့္ကေလးမွ်ာမသန္စြမ္းရွိရမည္အက ိိဳးရွိေစရန္

အပိုင္းႏွစ္ခု

မွတ္ခ က္ေပးေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္မွလ၍
ႊဲ

)2(

စစ္ေဆးမႈ

မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း၏အက ိိဳးဆက္ေၾက်ာင့္

အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကိုသင့္ကေလးကလိုအပ္ရမည္။

ပါစစ္ေဆးမႈအနက္

အသက္

ႏွင့္

အပိုင္းႏွစ္ခုပါသည့္

3

ႏွစ္မွ

21

ပထမအပိုင္းႏွင့္ကိုက္ညီရန္
ႏွစ္အတြင္းရွိ

ေအာက္ပါလက္သည္းကြင္းတြင္

ကေလးတစ္ဦးသည္

စီထ်ားသည့္

မသန္စြမ္း

က႑မ ်ားအနက္တစ္ခုသို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုသည့္ စံကိုျပည့္မီရမည္-

•

ေအ်ာ္တစ္ဆင္-

•

နားမၾကားနိုင္ျခင္း သို႔မဟိုတ္ အၾကားအာ႐ိုိုံခ်ဳ႕ယြင္းျခင္း (ေမြးကင္းစမွ 21 ်ားႏွစ္အထ)

•

န်ားမၾက်ား- မ က္မျမင္ (ေမြးကင္းစမွ 21 ်ားႏွစ္အထ)

•

စိတ္ခံစ်ားမႈပိုင္းဆိုင္ရ်ာ အဟန္႔အတ်ားျဖစ္ျခင္း-

•

ဥ်ာဏ္ရည္မျပည့္ဝျခင္း-

•

မသန္စမ
ြ ္းမႈအမ ိိဳးမ ိိဳးရွိျခင္း-

•

က႑တြင္းမပါသည့္ ကေလးငယ္ဘဝ )အသက္သံုးႏွစ္မွငါးႏွစ္-(

•

အရိုး မသန္စြမ္းမႈ-

•

အျခ်ားက န္းမ်ာေရး ခၽြတ္ယင
ြ ္းမႈ-

•

သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ မစြမ္းျခင္း-

•

စက်ားသို႔မဟုတ္ ဘ်ာသ်ာစက်ား မတတ္ေျမ်ာက္မႈ-

•

ဦးေႏွ်ာက္ဒဏ္ျဖစ္ေစသည့္ ထိခိုက္မ-ႈ သို႔မဟုတ္

•

အျမင္အ်ာရံုဆိုင္ရ်ာ ခၽြတ္ယြင္းမႈ (ေမြးကင္းစမွ 21 ်ားႏွစ္အထ)

ARD ေက်ာ္မတီသည္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆံုးျဖတ္ခ က္ကို ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္အစီရင္ခံစ်ာျပီးေျမ်ာက္သည့္ေန႔စဲြမွ
စတင္ျပီးျပကၡဒိန္ရက္ေပါင္း 30 အတြင္းျပိဳလုပ္ရမည္။ အကယ္၍ 30 ရက္ေန႔ မွ်ာေႏြရ်ာသီတြင္းျဖစ္၍ ေက ်ာင္းပိတ္ထ်ားလွ င္
ကနဦးအရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆံုးျဖတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန်ာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ က္၊ IEP ႏွင့္ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈျပိဳလုပ္ရန္
ေဆ်ာင္ဦးေပါက္ ပထမဆံုးေက ်ာင္းစဖြင့္သည့္ရက္မတိုင္မခ င္းအထိ ARD ေက်ာ္မတီကအခ ိန္ရပါသည္ -ကေလးသည္

ထိုေႏြရ်ာသီအတြင္း ရက္တိုးေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္ )ESY) ကို လိအ
ု ပ္ေၾက်ာင္း ကနဦးအကဲျဖတ္မႈက မညြန္းဆိုလွ င္ျဖစ္သည္။
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သို႔ေသ်ာ္၊ ကနဦးအကဲျဖတ္ေရးအတြက္ အနည္ဆံုး 35 ရက္ ၊သို႔ေသ်ာ္ သင္ခင
ြ ့္ျပိဳခ က္ေပးသည့္အခ ိန္ႏွင့္ ေန်ာက္ဆံုး ေက ်ာင္းဖြင့္
ရက္ၾက်ား သင့္ကေလးက ေက ်ာင္းသံုးရက္ႏွင့္အထက္မပ က္ဘဲ ေက ်ာင္းေန်ာက္ဆံုးဖြင့္ရက္မတိုင္မီ 45 ရက္အတြင္း ေက ်ာင္း
ကသင့္ခင
ြ ့္ျပိဳခ က္ကိုရရွိလွ င္ (သို႔ျဖစ္ပါ၍ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအစီရင္ခံစ်ာကို ဇြန္လ 30 ရက္ေန႔တင
ြ ္ရရွိေရးအတြက္ အေျခ
အေနရပ္မ ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္) ထိုႏွစ္ေႏြရ်ာသီအတြင္းသင့္ကေလးက ESY ကို လိုအပ္ေၾက်ာင္းကနဦးအကဲျဖတ္မႈက
မညြန္းဆိုပါက အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအစီရင္ခံစ်ာကိုထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစ်ားရန္ ေန်ာက္ႏွစ္ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္၏ 15 ရက္ေန႔
ထက္မေက ်ာ္ဘဲ ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးကိုျပိဳလုပ္ရမည္။ သင့္ကေလးက ESY ကို
လိုအပ္ေၾက်ာင္းကနဦးအကဲျဖတ္မႈကညြန္းဆိုလွ င္ ကေလး၏အကဲျဖတ္မႈကိုထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားရန္ ARD ေက်ာ္မတီသည္
အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံုရမည္။
အခက္အခဲရွိေသ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလံုးသည္ အထူးျပိဳပည်ာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ အရည္အခ င္းမျပည့္မီပါ။
သင့္ကေလး၏ ျပႆန်ာမွ်ာ အဖတ္ႏွင့္အတြက္ (သခ ်ာၤ ) ဘ်ာသ်ာရပ္မ ်ားတြင္ သင့္ေလ ်ာ္ေသ်ာ
သင္ၾက်ားပို႔ခ မႈမရွိသည့္အတြက္ေၾက်ာင့္ အဓိကအခက္အခဲရွိလွ င္ျဖစ္ေစ သင့္ကေလး၏
အဂၤလိပ္စ်ာကၽြမ္းက င္ပိုင္ႏိုင္မႈအကန္႔အသတ္ရွိသည့္ အတြက္ေၾက်ာင့္ျဖစ္ေစ သင္ကေလးအား UDEA ေအာက္ရွ မသန္စမ
ြ ္းမႈရွသည္
ကေလးအျဖစ္ မဆိုံးျဖတ္ရပါ။ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္ပါထင္ဟပ္မႈအရ သင့္ကေလးတြင္ မသန္စြမ္းမရွိလွ င္ ကမ့္ပတ္စ္အေျချပိဳအေထ်ာက္အပံ့အဖြဲ႔သည္သင့္ကေလးကိုအကူအညီေပးရန္ အေထြေထြ ပည်ာေရးက႑ရွိ အျခ်ားဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားသို႔မဟုတ္
အစီအစဥ္မ ်ားကို အၾကံျပိဳႏိုင္ပါသည္။
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္ေထ်ာက္ျပလွ င္ အေထြေထြပညာေရး သင္႐ိုိုးညႊန္းတမ္း (ဥပမာ၊ မသန္စြမ္းမႈ မရွေသာ ကေလးမ်ားအတိုင္း
တူညီေသာ သင္႐ိုိုးညႊန္းတမ္း) တြင္ ပါဝင္ရန္်ားႏွင္ တိုးတက္မႈရွေစရန္ ARD ေက်ာ္မတီသည္ ေတြ႔ဆံုရမည္ျဖစ္ျပီး
ပည်ာေရးမွကေလးအတြက္ အက ိိဳးရွိေစရန္ အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကိုသင့္ကေလးကလိုအပ္မႈရွိမရွိ
ကိုဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အပိုင္းႏွစ္ခုပါစစ္ေဆးမႈအနက္ ဒုတိယအပိုင္းကို လုပ္ေဆ်ာင္ရမည္။ သင့္ကေလးတြင္ အထူးျပိဳပည်ာေရး
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာလိုအပ္ခ က္တစ္ရပ္မရွိလွ င္ သူသို႔မဟုတ္သူမသည္ အဆိုပါဝန္ေဆ်ာင္မငတစ္ခုခုအတြက္
အရည္အခ င္းမျပည့္မီပါ။
ကနဦး ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ေပးအပ္ျခင္း
သင့္ကေလးက အထူးျပိဳပည်ာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီလွ င္ ေက ်ာင္းသည္
ကန္႔သတ္ခ က္အနည္းဆံုးရွိသည့္ စ်ာသင္ခန္းတြင္း၌ သင့္ကေလးအ်ား FAPE တစ္ရပ္ကိုေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ၎ကို ARD
ေက်ာ္မတီ၏ IEP ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ေက ်ာင္း၏ IEP အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈျဖင့္ ေအ်ာင္ျမင္စြ်ာဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။
ကနဦး အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ကို
ေက ်ာင္းမွမပံ့ပိုးႏိုင္မီ ေက ်ာင္းက ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ သင့္ထံမွခင
ြ ့္ျပိဳခ က္ရယူရမည္။ ကနဦးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားပံ့ပိုးေရးအတြက္
သင့္ထံမွခင
ြ ့္ျပိဳခ က္ရယူရန္ ေက ်ာင္းအေနျဖင့္ က ိိဳးေၾက်ာင္းဆီေလ ်ာ္သည့္ အ်ားထုတ္မႈမ ်ားကို ျပိဳလုပ္ရမည္။ ကနဦးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား
ပံ့ပိုးေရးအတြက္သင္ကခြင့္ျပိဳခ က္မေပးလွ င္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ သင့္ခင
ြ ့္ျပိဳခ က္မေပးမႈကို ပယ္ခ ျပီးဆက္လက္လုပ္ေဆ်ာင္ရန္
ေက ်ာင္းအေနျဖင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈကိုျဖစ္ေစဥပေဒႏွင့္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရသည့္ၾက်ားန်ာမႈကိုျဖစ္ေစ ေတ်ာင္းခံႏိုင္သည္။
သင္ကခြင့္ျပိဳခ က္ေပးရန္ျငင္းဆန္လွ င္ အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္မည္မဟုတ။္ ကနဦး
အထူးပညာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္မႈအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးရန္ သင္ျငင္းဆိုပါက သို႔မဟိုတ္
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သင္တိုံ႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေက်ာင္းသည္ သင္ကေလးအား FAPE အသိုံးျပဳ်ားႏိုင္ေအာင္ ျပဳလိုပ္ရန္ ၎တို႔၏
တာဝန္ကို ခ်ဳးေဖာက္ရာ မေရာက္ပါ။
တစ္ဥးီ ခ်င္း ပညာေရး ပ႐ိုိုဂရမ္
IEP ၏အဓိကဖြဲ႔စည္းပါဝင္မႈမ ်ားတြင္ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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•

သင့္ကေလး၏ လက္ရိွ ပည်ာေရးေအ်ာင္ျမင္မႈလယ္ဗယ္မ ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က သည့္ စြမ္းေဆ်ာင္ရည္မ ်ား )PLAAFP);

•

ပညာေရး်ားႏွင္ လိုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ တိုင္းတာ်ားႏိုင္ေသာ ႏွစ္စဥ္ ရည္မွန္းခ က္မ ်ား-

•

အထူးျပိဳပည်ာေရး၊ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား၊ႏွင့္ ျဖည့္စက
ြ ္အကူအညီမ ်ား၊ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ကို
ေပးအပ္သ်ာြ းမည္

•

သင္ကေလးက အကြဲျဖတ္မႈကို ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္သည္ သင္ေလ်ာ္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း ညႇ်ားႏႈင္းမႈမ်ား၏ ထိုတ္ျပန္ခ်က္်ားႏွင္
သင္ကလေးက ပိုံမွန္ ်ားႏိုင္ငံအ်ားႏွံ႔ အကြဲျဖတ္မႈအစား တျခား အကြဲျဖတ္မႈ လိုအပ္မလိုအပ္်ားႏွင္ တျခား အကြဲျဖတ္မႈသည္
သင္ကေလးအတြက္ သင္ေလ်ာ္၊ မသင္ေလ်ာ္တို႔ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ခရိုင္တဝွမ္းတြင္ျပိဳလုပ္သည့္ စီစစ္စစ္ေဆးမႈမ ်ားတြင္
သင့္ကေလးပါဝင္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အခ က္အလက္-

•

အကူးအေျပ်ာင္း ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား၊ အသက္ႏွင့္သင့္ေလ ်ာ္သည့္အခ ိန္- ႏွင့္

•

အခ႕ေသ်ာမသန္
်ိဳ
စမ
ြ ္းမႈ၊ လိုအပ္ခ က္မ ်ား သို႔မဟုတ္ အေျခအေနရပ္မ ်ားရွိသည့္ ကေလးမ ်ားအတြက္

ထည့္စဥ္းစ်ားၿပီး

လိုအပ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက လုပ္ေဆ်ာင္ေပးရမည့္ အျခ်ားကိစၥရပ္မ ်ား။
TEA သည္နမူန်ာပံုစံတစ္ရပ္ကိုေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ထ်ားျပီး ၎ကို
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/I
EP_Model_Form. တြင္ရယူႏိုင္သည္။ သင့္ကေလး၏ေက ်ာင္းက ယခုနမူန်ာေဖ်ာင္ပံုစံကိုျဖစ္ေစ အျခ်ားေဖ်ာင္ပံုစံကိုျဖစ္ေစ
အသံုးျပိဳေက်ာင္း ျပိဳႏိုင္ပါသည္။
IEP ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရ်ာတြင္ ARD ေက်ာ္မတီမွထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစ်ားရမည့္ ကိစၥရပ္မ ်ားရွိပါသည္။ ၎တို႔တင
ြ ္ပါဝင္သည္မွ်ာ-

•

သင့္ကေလး၏ အ်ားသ်ာခ က္မ ်ား-

•

သင့္ကေလး၏ပည်ာေရး ပိုမိုျမင့္မ်ားေစေရးႏွင့္စပ္လ ဥ္းျပီး သင္၏စိုးရိမ္မႈမ ်ား-

•

သင့္ကေလး၏ လတ္တေလ်ာအျဖစ္ဆံုး အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္ ရလဒ္- ႏွင့္

•

သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရး၊ ဖြ႔ံျဖိိဳးမႈႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆ်ာင္မႈလိုအပ္ခ က္မ ်ား။

၎အျပင္ ARD ေက်ာ္မတီသည္ အခိ ိဳ ႔ေသ်ာကေလးမ ်ားအတြက္ အထူးအခ က္အလက္မွန္မ ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆ်ာင္ရမည္။
ယင္းတို႔မွ်ာ ေအ်ာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

•

ကေလးတစ္ဦး၏အျပိဳအမူက ကေလး သို႔မဟုတ္ အျခ်ားလူအ်ားေလ့လ်ာသင္ယူမႈမလုပ္ရန္ အဟန္႔အတ်ားျဖစ္သည့္အခါ
ထိုအျပိဳအမူကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အျပိဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ အျပိဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ ်ား၊
အေထ်ာက္အပံ့မ ်ားႏွင့္ အျခ်ားနည္းလမ္းမ ်ားအသံုးျပိဳမႈကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစ်ားပါ-

•

ကေလးတစ္ဦးသည္ အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာရပ္ကၽြမ္းက င္ပိုင္ႏိုင္စမ
ြ ္းအကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ကေလးျဖစ္သည့္ အခါ
ထိလ
ု အ
ုိ ပ္ခ က္မ ်ားမွ်ာ ကေလး၏ IEP ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ကေလး၏ ဘ်ာသ်ာစက်ားလိုအပ္ခ က္မ ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားပါ- ကေလးမွ်ာမ က္မျမင္တစ္ဦးျဖစ္လွ င္သို႔မဟုတ္ အျမင္အ်ာရံုခၽြတ္ယြင္းမႈရွိသည့္အခါ
မ က္မျမင္စ်ာသင္ၾက်ားေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ မ က္မျမင္စ်ာအသံုးျပိဳျခင္းမွ်ာ မသင့္ေတ်ာ္ဟု ေက်ာ္မတီကဆံုးျဖတ္မႈမလုပ္ပါက
မ က္မျမင္စ်ာသင္ၾက်ားေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ မ က္မျမင္စ်ာအသံုးျပိဳျခင္းကို ပံ့ပိုးပါ-

•

မသန္စမ
ြ ္းသည္ ကေလးတစ္ဦးခ်င္း၏ ဆက္သြယ္ေျပ်ာဆိုမႈလိုအပ္ခ က္မ ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားပါ၊ ထို႔ျပင္
န်ားမၾက်ားေသ်ာကေလးသို႔မဟုတ္ န်ားေလးေနသည့္ကေလးမ ်ားအတြက္
ကေလး၏ဘ်ာသ်ာစက်ားႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ေျပ်ာဆိုမႈလိုအပ္ခ က္မ ်ား၊ ကေလး၏ဘ်ာသ်ာ
စက်ားႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ေျပ်ာဆိုပံုနည္းတို႔ျဖင့္ သက္တူရယ
ြ ္တူကေလးမ ်ား၊ ပည်ာရွင္ဝန္ထမ္းမ ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေျပ်ာဆိုႏိုင္သည့္
အခြင့္အလမ္းမ ်ား၊ ပည်ာေရးလယ္ဗယ္၊ လိုအပ္ခ က္မ ်ားစြ်ာရွိမႈတို႔အျပင္
ကေလး၏ဘ်ာသ်ာစက်ားႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ေျပ်ာဆိုမႈပံုစံျဖင့္ တိုက္ရိုက္သင္ၾက်ားေပးေရး
အခြင့္အလမ္းမ ်ားတို႔ကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားပါ- ႏွင့္

•

မသန္စမ
ြ ္းသည္ကေလးမ်ားက အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ နည္းပည်ာသံုးကိရိယ်ာမ ်ားႏွင့္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို လိုအပ္မႈရွိ၊ မရွိကိုပါ
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ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားပါ။
လက္ရွိ ပည်ာေရးေအ်ာင္ျမင္မလ
ႈ ယ္ဗယ္မ ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔က သည့္ စြမး္ ေဆ်ာင္ရည္မ ်ား
IEP တြင္သင့္ကေလး၏ PLAAFP ေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ပါဝင္ရမည္။ ၎ေဖ်ာ္ျပခ က္တင
ြ ္ မသန္စမ
ြ ္းမႈးက
အေထြေထြသင္ရိုးညြန္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္တိုးတက္မႈတို႔အေပၚသက္ေရ်ာက္ပံုကို ထည့္သြင္းထ်ားရမည္။ သင့္ကေလးမွ်ာ
မူၾကိိဳေက ်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးျဖစ္လွ င္ ေဖ်ာ္ျပခ က္သည္ မသန္စြမ္းမႈက အသက္အရြယ္ႏွင့္သင့္ေတ်ာ္သည့္
အက္တီဗတီမ ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းအေပၚ သက္ေရ်ာက္ပံုကိုရွင္းျပထ်ားရမည္။
ႏွစ္စဥ္ ရည္မန
ွ း္ ခ က္မ ်ား
သင့္ကေလးက အေထြေထြသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၌ပါဝင္ႏိုင္ျပီး တိုးတက္မႈရွိေစရန္ IEP တြင္ မသန္စမ
ြ ္းမႈေၾက်ာင့္ သင့္ကေလး၏
လိုအပ္ခ က္မ ်ားကိုျဖည့္ဆီေပးရန္ပံုေဖ်ာ္ထ်ားသည့္ ပည်ာေရးႏွင့္ လုပ္ေဆ်ာင္မႈ ရည္မွန္းခ က္မ ်ား အပါအဝင္ တိုင္းတ်ာႏိုင္ေသ်ာႏွစ္စဥ္
ရည္မွန္းခ က္မ ်ားပါဝင္ရမည္။ ၎ရည္မွန္းခ က္မ ်ားသည္ သင့္ကေလး၏မသန္စမ
ြ ္းမႈ၏အက ိိဳးဆက္ေၾက်ာင့္ အျခ်ားပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ
လိုအပ္ခ က္မ ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆီးေပးရမည္။ IEP သည္ ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ က္မ ်ားအတိုင္း
သင့္ကေလး၏တိုးတက္မႈကိုတိုင္းတ်ာပံုကိုေဖ်ာ္ျပရမည့္အျပင္ တိုးတက္ခ က္ျပအစီရင္ခံစ်ာအ်ား သင့္ထံသို႔ေပးအပ္ရမည့္အခ ိန္ကိုပါ
ထည့္သြင္းေဖ်ာ္ျပရမည္။
အထူးျပိဳပည်ာေရး၊ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မမ
ႈ ်ား၊ႏွင့္ ျဖည့္စြကအ
္ ကူအညီမ ်ား၊ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား
ARD ေက်ာ္မတီသည္ မည္သည့္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကိုမည္သည့္အတြက္ေၾက်ာင့္ျပိဳလုပ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္သ်ာြ းမည္-

•

ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ က္မ ်ားရရွိႏိုင္ေရးကို ေရွး႐ႈလ က္ သင့္ေလ ်ာ္စ်ာြ ျဖင့္သင့္ကေလးတိုးတက္မႈရွိေရး လုပ္ေဆ်ာင္ရန္-

•

အေထြေထြသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ပါဝင္ႏိုင္ရန္၊တိုးတက္မႈရွိရန္ (အပိုသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္
ပည်ာေရးမဟုတ္သည့္အက္တီဗတီမ ်ားတို႔ပါဝင္ျခင္းတို႔အပါအဝင္-) ႏွင့္

•

မသန္စမ
ြ ္းမရွိေသ်ာ ကေလးႏွင့္အတူ ပည်ာသင္ၾက်ားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလးထံသို႔ျဖစ္ေစ သင့္ကေလးကိုယ္စ်ားျဖစ္ေစ ေပးအပ္ရမည့္ အထူးျပိဳပည်ာေရး၊ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား၊ ႏွင့္
ျဖည့္စြက္အကူအညီမ ်ား၊ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ကို IEP ကေပးအပ္ရမည္။ ထိုဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို
လက္ေတြ႔က သည့္အတိုင္းအတ်ာတစ္ခုအထိ သက္တူရြယ္တူ-သံုးသပ္ခ က္ျဖစ္သည့္ သုေတသနအေပၚအေျချပိဳရမည္။
ထို႔အျပင္၊ ေက ်ာင္းအတြက္ ပံ့ပိုးသြ်ားမည့္အေထ်ာက္အပံ့ႏွင့္
လိုအပ္ေသ်ာအစီအစဥ္ျပင္ဆင္ခ ိန္ညွိခ က္တစ္ခုခု၏ေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ကို IEP တြင္ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ IEP တြင္
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားႏွင့္ျပင္ဆင္ခ ိန္ညွိမႈမ ်ားစတင္ေရးအတြက္ ခန္႔မွန္းရက္စဲြႏွ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားႏွင့္ျပင္ဆင္ခ ိန္ညွိမႈမ ်ားျပိဳလုပ္ရန္
ေမွ ်ာ္မွန္းထ်ားသည့္ အၾကိမ္ေရ၊ ေနရ်ာ၊ႏွင့္ ၾက်ာခ ိန္တို႔ကိုပါထည့္သင
ြ ္းထ်ားရမည္။
ျပည္နယ္စစစ္ စစ္ေဆးမႈမ ်ား
ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒမ ်ားအရ ျပည္နယ္ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ စံခ ိန္စံညႊန္းမ ်ားအတိုင္း ေက ်ာင္းမ ်ားသည္ ကေလးမ ်ားအ်ားပည်ာသင္ၾက်ား
ေပးရ်ာတြင္ ေအ်ာင္ျမင္မႈရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ျပည္နယ္စီစစ္စစ္ေဆးမႈမ ်ားကို ကေလးမ ်ားအ်ားလံုးထံသို႔ေပးအပ္ရမည္။ တကၥက္စ္
ျပည္နယ္တင
ြ ္ ျပည္နယ္ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ စံခ ိန္စံညႊန္းမ ်ားကို Texas Essential Knowledge and Skills အျဖစ္ေခၚေဝၚျပီး ယင္းကို
TEA ဝဘ္ဆိုက္ https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS
_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ အထူးပည်ာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားရရွိသည့္
ကေလးမ ်ားသည္ ဂရိတ-္ လယ္ဗယ္စံညႊန္းအ်ားအေျချပိဳသည့္ ျပည္နယ္ စီစစ္စစ္ေဆးေရးကို သင့္ေတ်ာ္သလိုေျဖဆိုရမည္။
အထူးပညာေရး ရရွသည္ မသန္စမ
ြ ္းသည္ ကေလးမ်ားသည္ အလားတူ ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ စံ်ားႏႈန္းမ်ား်ားႏွင္ ကိုက္ညီသည္
ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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အသသာဆိုံးေသာ သျမင္နားလည္မႈ ခ်ဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုံမွန္ အကြဲျဖတ္မႈ ျဖစ္ေစ သို႔မဟိုတ္ အလားတူ
အကြဲျဖတ္မႈ ျဖစ္ေစ သင္ေလ်ာ္ေသာ ျပည္နယ္အကြဲျဖတ္မႈမ်ားကို ေျဖဆိုရပါမည္။ သင္ကေလးက ပိုံမွန္ အကြဲျဖတ္မႈ သို႔မဟိုတ္
တျခား အကြဲျဖတ္မႈကို ေျဖဆိုသည္ျဖစ္ေစ အကြဲျဖတ္မႈကို ျပည္နယ္၏ အခက္အခြဲရွေသာ ပညာေရး အေၾကာင္းအရာ စံ်ားႏႈန္းမ်ား်ားႏွင္
ကိုက္ညႇထားၿပီး သင္ကေလးက ျပည္နယ္်ားႏွင္ ခ႐ိုိုင္အ်ားႏွံ႔ အကြဲျဖတ္မႈမ်ားကို လိုအပ္သလို သင္ကေလး၏ IEP တြင္
ညႊန္ျပထားသည္အတိုင္း လက္ခံရရွရမည္။
ARD ေက်ာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ က္အရ စီစစ္စစ္ေဆးေရးတြင္သင့္ကေလးပါဝင္ေရးအတြက္ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈမ ်ားမွ်ာလိုအပ္သည္ဆိုလွ င္
IEP တြင္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ေနရ်ာခ ထ်ားမႈေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ကိုထည့္သြင္းရမည္။ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈအခ က္အလက္ကို
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodatio
n_Resources တြင္ရယူႏိုင္သည္။
အထူးျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ခရိုင္တဝွမ္းတြင္ျပိဳလုပ္သည့္ စီစစ္စစ္ေဆးေရးအစ်ား အျခ်ားစ်ာေမးပြဲတစ္ခုကို သင့္ကေလးေျဖဆိုရမည္ဟု
ARD ေက်ာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ပါက ပံုမွန္စ်ာေမးပြဲကိုသင့္ကေလးမေျဖဆိုႏိုင္သည့္ အေၾက်ာင္းရင္း၊ သင့္ကေလးအတြက္
အျခ်ားစ်ာေမးပြဲကို သင့္ေတ်ာ္သလိုေရြးခ ယ္ရသည့္အေၾက်ာင္းရင္တို႔ႏွင့္စပ္လ ဥ္းေေသ်ာ ေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ကို
သင့္ထံသို႔ေပးအပ္ရမည္။ ၎အျပင္ သင့္ကေလ၏ IEP တြင္ ကေလး၏ ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ က္မ ်ား၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္
က်ာလတိုေမွ ်ာ္မွန္းခ က္မ ်ားသို႔မဟုတ္ စံတို႔အ်ားေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ကိုထည့္သြင္းရမည္။ ထို႔အျပင္ သင္ကေလးသည္ အလားတူ
အကြဲျဖတ္မႈ ျပဳလိုပ္ေနပါက၊ သင္ကေလး၏ IEP တြင္ စံအမွတ္မ်ား သမ
႔ို ဟိုတ္ ကာလတို ရည္႐ိုယ
ြ ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။
စံအမွတ္မ်ား သို႔မဟိုတ္ ကာလတို ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားကို တျခား ပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ စံ်ားႏႈန္းမ်ား်ားႏွင္ ကိုက္ညီသည္ တျခား
အကြဲျဖတ္မႈကို ေျဖဆိုေနေသာ သသာသည္ သျမင္မႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူအမ်ားစိုရွသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ
လိုအပ္သည္။
ျပည္နယ္စစ
ီ စ္စစ္ေဆးေရးတြင္ သင့္ကေလးက ေက နပ္ဖြယ္ရ်ာအထိ မေျဖဆိုႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါက ကေလးကို တရဆက္သင္ၾက်ားေပးမႈအစီ
အစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ ထက္သန္စ်ာြ သင္ၾက်ားပို႔ခ သည့္အစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ေစမည့္ လုပ္ထံုးတစ္ရပ္ကို ARD ေက်ာ္မတီကလုပ္
ေဆ်ာင္ရမည္။
အကူးအေျပ်ာင္း
IDEA ႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒမ ်ားမွခ မွတ္ထ်ားသည္မွ်ာ အသက္ပိုၾကီးသည့္ကေလးမ ်ားအတြက္ IEPs သည္ အကူးအေျပ်ာင္း
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပးသည္။ အကူးအေျပ်ာင္းစီမံရမည့္အသက္အရြယ္၍ စီမံမႈကိုစတင္ရမည္ အကူးအေျပ်ာင္း ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားမွ်ာ ေက ်ာင္းမွ ေက ်ာင္းတက္ျပီးေန်ာက္ပိုင္းအက္တီဗတီ
မ ်ားကိုဆက္လက္လုပ္ေဆ်ာင္ႏိုင္ေရးကေလးအ်ားအကူအညီေပးရန္ပံုေဖ်ာ္ထ်ားသည့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရက
ြ ္ေသ်ာ အက္တီဗတီ
တစ္စံုျဖစ္ပါသည္။ ျ အသြင္ကူးေျပ်ာင္းသည့္ အသက္အရြယ္တြင္ စတင္ရမည္ ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း၊ ဖက္ဒရယ္နွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒတြင္
တကၠဆက္ ဥပေဒအရ ကေလးတစ္ဦး၏ အသက္ 14 ျပည္မီခ်န္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘြဲ၊ သင္ေတာ္ပါက ARD ေကာ္မတီက
စဥ္းစားသံိုးသပ္ကာ IEP ရွ ေအာက္ပါ ကစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမည္ (1) ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတင
ြ ္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ အစိုးရေက်ာင္းစနစ္မွ
ဘ၀ျပင္ပနွင္ သင္ေတာ္မႈရွျခင္း၊
(2) ေက်ာင္းသားသည္ အသက္ 18 ထက္ငယ္ပါက၊ ေက်ာင္းသား မဘနွင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင္ အျခားေသာသူမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း
ဖတ္ေခၚျခင္းျဖင္ သင္ေတာ္စာြ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတင
ြ ္ ပါ၀င္ေစျခင္း၊
(A) ေက်ာင္းသား၏ မဘမ်ား၊ သို မဟိုတ္
(B) ေက်ာင္းသား စာရင္းသြင္းထားေသာ ေက်ာင္းခရိုင္၊
(3) ကေလးအသက္သည္ အနည္းဆံိုး 18 နွစ္ျပည္ၿပီးျဖစ္ပါက၊ အနာဂတ္တင
ြ ္ ေက်ာင္းတြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတင
ြ ္ ပါ၀င္မႈသည္
ေက်ာင္းသား၏မဘမ်ား သို မဟိုတ္ အျခား သူမ်ားအား၊ ပါ၀င္ေစျခင္း။
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ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
ေဖေဖၚဝါရီလ 2021

(A) ေက်ာင္းသား သို မဟိုတ္ ေက်ာင္းသား စာရင္းသြင္းသည္ ေက်ာင္းခရိုင္က လူၾကီးျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ
ဖတ္ေခၚျခင္း၊
(B)

ပံပိုးထားေသာ

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခိုျဖင္

ပါ၀င္ရန္

ေက်ာင္းသား

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္

လူၾကီးျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေစျခင္း၊
(4) အလယ္တန္းဆင္ အလြန္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအတြက္ ၾကဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အပါအ၀င္၊ သင္ေတာ္ေသာ အလယ္တန္းဆင္ အလြန္
ပညာေရး အကြဲျဖတ္စစစ္မႈ၊
(5) သင္ေတာ္ေသာ လိုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အကြဲျဖတ္စစစ္ျခင္း၊
(6) သင္ေတာ္ေသာ အလိုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္မ်ားနွင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊
(7)

ကေလးအသက္သည္

အနည္းဆံိုး
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နွစ္ျပည္ၿပီးျဖစ္ပါက၊

အသက္အရြယ္နွင္

လိုက္ဖက္ကိုက္ညီမည္

လမ္းၫႊန္မႈ

ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၊ လူေနမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း အျပင္အဆင္ အပါအ၀င္ သို မဟိုတ္ အလယ္တန္းဆင္ အလြန္ ပညာေရး သို မဟိုတ္
သင္တန္းအတြက္ ေက်ာင္းသားအား ၾကဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္ေစသည္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ား၊ ယွဥ္ၿပဳင္မႈ အားေကာင္းေသာ အဆင္ျမင္
အလိုပ္အကိုင္ သို မဟိုတ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ပန္းတိုင္မ်ားနွင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပူေပါင္းမႈျဖင္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အသက္ရွင္သန္မႈ၊
(8) သင္ေတာ္ေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည္ အသက္ရွင္သန္မႈ ပန္းတိုင္မ်ားနွင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊
(9) ေက်ာင္းသားတစ္ဦး သို မဟိုတ္ ေက်ာင္းသား၏မဘမ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို မဟိုတ္ ျပည္သူ အက်ဳးျပဳရန္အတြက္
အစိုးရေအဂ်င္စီ၏
အက်ဳးျပဳမ်ားအတြက္

ရည္ၫႊန္းကိုးကားမႈတြင္
အစဥ္လိုက္

အကူအညီေပးရန္အတြက္၊

ေစာင္ဆိုင္းစာရင္းတစ္ခိုတင
ြ ္

ေက်ာင္းသားအတြက္

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား

ရရွနိုင္ေသာ

ျပည္သူ

ေနရာခ်ထားရန္အတြက္

သင္ေတာ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ားနွင္
(10) သင္ေတာ္သည္အတိုင္း အသံိုးျပဳမႈနွင္ ရရွနိုင္မႈ၊
(A)

စတ္ဆိုးံ ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ

စြမ္းရည္မ်ားတြင္

ဖြံ

ၿဖဳးတိုးတက္ေစရန္

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး

အကူအညီေပးရန္၊

ထပ္မံျဖည္စြက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားနွင္ အျခားေသာ အခြင္အလမ္းမ်ား၊
(B) ပံပိုးေပးထားေသာ စတ္ဆံိုးျဖတ္ခ်မွတ္မႈတင
ြ ္ သေဘာတူညီခ်က္ အပါအ၀င္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ သီးျခားလြတ္လပ္မႈနွင္
မမကိုယ္တိုင္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ ေမြးထိုတ္ေပးမည္ အကူအညီ ပံပိုးမႈမ်ားနွင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။
IDEA ၏ အပိုင္း B အရ ကေလးအသက္ 16 ႏွစ္ျပည့္သည့္အခါသို႔မဟုတ္ ARD ေက်ာ္မတီက သင့္ေလ ်ာ္သည္ဟု
ဆံုးျဖတ္လွ င္ထိုထက္ငယ္သည္ -ပထမဆံုး IEP အက ံိဳးဝင္ခါနီးထက္ေန်ာက္မက ဘဲ စီမံျခင္း စတင္ရမည္ျဖစ္ျပီး IEP တြင္
သင္တန္း၊ပည်ာေရး၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ သင့္ေလ ်ာ္ပါက အမီွအခိုကင္းေသ်ာဘဝရပ္တည္မႈစေကးလ္မ ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသ်ာ
အသက္အရြယ္အလိုက္ အကူးအေျပ်ာင္း စီစစ္မႈကို အေျချပိဳထ်ားသည့္ တိုင္းတ်ာရႏိုင္ေသ်ာ အလယ္တန္းေက ်ာင္းျပီးေန်ာက္ပိုင္း
ရည္မွန္းခ က္မ ်ားကိုထည့္သြင္းရမည္။ IEP တြင္ ထိုရည္မွန္းခ က္မ ်ားကိုကေလးေအ်ာင္ျမင္စ်ာြ ရယူႏိုင္ေရး အကူအညီေပးရန္
လိုအပ္သည့္ သင္႐ိုိုးမ်ားေလလာမႈအပါအဝင္ အကူးအေျပာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ရမည္။
အကူးအေျပ်ာင္းဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား်ားႏွင္ အလယ္တန္းၿပီးေနာက္ ရည္႐ိုယ
ြ ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ARD
ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ သင့္ကေလးကို ဖိတ္ေခၚရမည္။ သင္ကေလးသည္ အစည္းအေဝး မတက္ဘြဲ ARD ေကာ္မတီသည္
သင္ကေလး၏ ဦးစားေပးမႈမ်ား်ားႏွင္ စတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ထည္စဥ္းစားထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အျခားအဆင္မ်ားကို မျဖစ္မေန
ျပဳလိုပ္ရမည္။ သင္ကေလးသည္ အသက္ အနည္းဆံိုး အသက္ 14 နွစ္ရွၿပီး၊ အသက္ 18 ထက္ငယ္ပါက၊ သင္နွင္ ေက်ာင္းက
ပါ၀င္ရန္ ဖတ္ေခၚ ထားေသာ သင္နွင္ အျခားသူမ်ားက ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတင
ြ ္ ပါ၀င္ရန္ ARD
ေကာ္မတီသည္ စဥ္းစားသံိုးသပ္ ရပါမည္။ ၎အျပင္ သင့္ေလ ်ာ္သည့္အတိုင္းအတ်ာအထိ သင့္ခြင့္ျပိဳခ က္စ်ာသို႔မဟုတ္
လူၾကီးေက ်ာင္းသ်ား၏ခြင့္ျပိဳခ က္စ်ာျဖင့္ ေက ်ာင္းသည္ အကူးအေျပ်ာင္းဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားပံ့ပိုးေသ်ာ သို႔မဟုတ္
အခေၾကးေပးေခ ေပးရန္အတြက္တ်ာဝန္ရွိသည့္ ပါဝင္ပတ္သက္ ေသ်ာေအဂ င္စီတစ္ခုခု၏ ကိုယ္စ်ားလွယ္တစ္ဦးကိုဖိတ္ေခၚရမည္။
သင္ကေလးသည္ အသက္ 18 နွစ္ျပည္သည္နွင္၊ သင္ေတာ္ပါက ARD ေကာ္မတီက ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ အနာဂတ္
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတင
ြ ္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈအား သင္နွင္ အျခားသူမ်ားက ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ သို မဟိုတ္
ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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အျခားသူတစ္ဦးဦးသည္ -

•

လူၾကီးေက်ာင္းသား သို မဟိုတ္ လူၾကီးေက်ာင္းသား စာရင္းသြင္းထားေသာ LEA တြင္ ပါ၀င္ရန္ ဖတ္ေခၚခံရသည္၊ သို မဟိုတ္

•

ပံပိုးထားေသာ

စတ္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္မႈ

သေလာတူညီခ်က္တစ္ခိုနွင္

ဆက္စပ္၍

ပါ၀င္ရန္

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏

သေဘာတူညီခ်က္ ရွပါသည္။
အရြယေ
္ ရ်ာက္ျပီးသူ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား
သင့္ကေလးသည္ အသက္ 18 ျပည္ခ်န္တင
ြ ္၊ ကေလးသည္ လူၾကီးေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ဥပေဒက အရည္အခ်င္း
ျပည္မီမႈ မရွပါဟို ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း မရွပါက၊ လူၾကီးေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ မမကိုယ္တိုင္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပိုင္ခင
ြ ္
ရွၾကပါသည္။ သင့္ကေလးအသက္မွ်ာ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္အလို အသက္ 18 နွစ္ ျပည္ခ်န္တင
ြ ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္သည္
မဘထံမွ သူတို ထံ ကူးေျပာင္းလာမည္ အခြင္အလမ္းကို သင္ကေလးက သင္ယူပါမည္။ သင္ကေလး၏ IEP တြင အဆိုပါ
ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္သည္ မဘထံမွ ကေလးထံသို ကူးေျပာင္းခြင္ကို အသေပးသည္ အတည္ျပဳခ်က္ ထည္သြင္းရပါမည္။
ထို ျပင္၊ ယင္းအသေပးခ်က္တြင္ အိုပ္ထန္းခြင္၊ အိုပ္ထန္းခြင္မွ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား အေၾကာင္း ေ၀မွ်ထားေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားနွင္ အရင္းအျမစ္မ်ားနွင္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အသက္ရွင္သန္မႈတင
ြ ္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရယ
ြ ္ထားေသာ အျခား
ပံပိုးမႈမ်ားနွင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေ၀မွ်ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။
သင္အခြင္အေရးမ်ားသည္ သင္၏လူၾကီးေက်ာင္းသားထံသို ကူးေျပာင္းရာတြင္၊ သင္နွင္ သင္၏လူၾကီးေက်ာင္းသားသည္
အနာဂတ္တင
ြ ္ လိုအပ္မည္ အေၾက်ာင္းၾက်ားမႈမ ်ားကိုလက္ခံရရွိပါမည္။ သို႔ေသ်ာ္ ARD ေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းမ်ား၏အေၾက်ာင္းၾက်ားမႈမ ်ားမွ်ာ အစည္းအေဝး တက္ေရ်ာက္ရန္ သင့္အ်ား ဖိတ္ၾက်ားသည့္ ဖိတ္ေခၚစ်ာ မဟုတ္ေပ။
သင့္လူၾကီးေက ်ာင္းသ်ားက သင့္ကိုဖိတ္ေခၚသည့္အခါတြင္သ်ာ ျဖစ္ေစ သင့္ကိုဖိတ္ေခၚရန္ ေက ်ာင္းခြင့္
ျပိဳခ က္သင့္ကိုေပးသည့္အခါမွသ်ာျဖစ္ေစ သင္ကအစည္းအေဝးမ ်ားကို တက္ေရ်ာက္ႏိုင္သည္။
ေအ်ာ္တစ္ဆင္ရသ
ွိ ည့္ ကေလးမ ်ား
19 TAC §89.1055(e) ်ားႏွင္အညီ ေအ်ာ္တစ္ဆင္ရွိသည့္ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားရမည့္ နည္းလမ္း 11 ခုရွိသည္၊
လက္ေတြ႔က သည့္အတိုင္း အတ်ာတစ္ခုအထိ သက္တူရြယ္တူ-သံုးသပ္ခ က္ေပၚအေျခခံရမည္၊ သုေတသနအေျချပိဳ
ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ လက္ေတြ႔က င့္ သံုးမႈမ ်ားျဖစ္ရမည္။ လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း ထိုနည္းလမ္းမ ်ားကို IEP
တြင္ထည့္သင
ြ ္းေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရမည္။ မလိုအပ္သည့္အခါတြင္ IEP တြင္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ခ့သ
ဲ ည့္ အေျခခံအခ က္မ ်ားႏွင့္
ထိအ
ု က ိဳိ းသက္ေရ်ာက္မႈပါသည့္ ေဖ်ာ္ျပခ က္တစ္ရပ္ကို ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ ARD ေက်ာ္မတီမွထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစ်ားရမည့္
အပိုေဆ်ာင္းနည္းလမ္းမ ်ားမွ်ာ-

•

ထပ္တိုးထ်ားသည့္ ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ အစီအစဥ္မ ်ားေရးဆြမ
ဲ ႈ-

•

အနည္းဆံုး စ်ာသင္ခန္းမဟုတ္သည့္အခ ိန္အ်ားထင္ဟပ္ေစသည့္ ေန႔စဥ္အခ ိန္ဇယ်ားမ ်ား-

•

အိမ္တင
ြ ္းႏွင့္ရပ္ရ်ာြ တြင္းအေျချပိဳ သင္တန္းသို႔မဟုတ္ အလ်ားအလ်ာရွိသည့္ အျခ်ားနည္းလမ္းမ ်ား-

•

အျပိဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ အျပိဳအမူအေထ်ာက္အပံ့ နည္းလမ္းမ ်ား-

•

အန်ာဂတ္တင
ြ ္ စီမံျခင္း-

•

မိဘ/မိသ်ားစု သင္တန္းႏွင့္ အေထ်ာက္အကူ-

•

ေဖ်ာ္ထုတ္ထ်ားသည့္ အက္တီဗတီမ ်ားႏွင့္ေလ ်ာ္ကန္ေသ်ာ သင့္အပ္သည့္ ဝန္ထမ္း-ႏွင့္-ကေလးအခ ိိဳး

•

ဆက္သြယ္ေျပ်ာဆိုမႈ ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ျခင္းမ ်ား-

•

လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တတ္ေျမ်ာက္မႈ အေထ်ာက္အပံ့မ ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ ်ား-

•

ပည်ာရွင္ ပည်ာေရးအထူးကၽြမ္းက င္သူ /ဝန္ထမ္းအကူ-ႏွင့္

•

သက္တူရယ
ြ ္တူ-သံုးသပ္ခ က္မႈ၊ သုေတသနအေပၚအေျချပိဳေသ်ာက င့္သံုးမႈမ ်ားအေပၚအေျခခံသည့္
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ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
ေဖေဖၚဝါရီလ 2021

သင္ၾက်ားပို႔ခ မႈနည္းလမ္းမ ်ား။
န်ားမၾက်ားသိ႔မ
ု ဟုတ္ န်ားေလးသည့္ ကေလးမ ်ား
န်ားမၾက်ားသို႔မဟုတ္ န်ားေလးသည့္ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ ARD ေက်ာ္မတီမွထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားရမည္မွ်ာ၊ ကေလး၏-

•

ဘ်ာသ်ာစက်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေျပ်ာဆိုမႈလိုအပ္ခ က္မ ်ား-

•

ကေလး၏ဘ်ာသ်ာစက်ားႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ေျပ်ာဆိုပံုျဖင့္
သက္တူရယ
ြ ္တူမ ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက င္ပည်ာရွင္မ ်ားႏွင့္တိုက္ရိုက္ေျပ်ာဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ ်ား-

•

ပည်ာေရး လယ္ဗယ္- ႏွင့္

•

ကေလး၏ဘ်ာသ်ာစက်ားႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ေျပ်ာဆိုပံုျဖင့္ တိုက္ရိုက္သင္ၾက်ားေပးမႈအတြက္အခြင့္အလမ္းမ ်ားအပါအဝင္
ကေလး၏လိုအပ္ခ က္အမ ိိဳးမ ိိဳး။
မ က္မျမင္သ႔မ
ို ဟုတ္ အျမင္အ်ာရံုခၽြတ္ယြငး္ မႈရသ
ွိ ည့္ ကေလးမ ်ား

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ မ်က္မျမင္စာသည္ ကေလးအတြက္ သင္ေတာ္ေသာ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ မဟိုတ္ေၾကာင္း၊ ARD ေကာ္မတီမွ
ဆံိုးျဖတ္ၿပီး၊ စာရြက္စာတမ္း တင္ျပျခင္း မရွပါက၊နားမၾကားနိုင္ျခင္း သို မဟိုတ္ ဆြံ အျခင္းရွေသာကေလးတစ္ဦးအတြက္ ARD
ေကာ္မတီအေနျဖင္ ကေလး၏ IEP လမ္းၫႊန္ခ်က္အား မ်က္မျမင္စာနွင္ မ်က္မျမင္စာြ အသံိုးျပဳရန္ ထည္သြင္းရမည္။ ARD
ေကာ္မတီ၏ဆံိုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကေလးတစ္ဦး၏ သင္ေတာ္မွန္ကန္ေသာ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ၏အကြဲျဖတ္စစစ္မႈ၊
စာေပတတ္ေျမာက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား၊ ကေလးတစ္ဦး၏လက္ရွနွင္ အနာဂတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္
အေျချပဳရမည္။
ျပည္နယ္ဥပေဒအရ မ က္မျမင္သို႔မဟုတ္ အျမင္အ်ာရံုခၽြတ္ယြင္းမႈရွိသည့္ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ကေလး၏လိုအပ္ခ က္မ ်ားကို ARD
ေက်ာ္မတီမွထည့္ သြင္းစဥ္းစ်ားရမည္မွ်ာ-

•

မ က္မျမင္စ်ာႏွင့္ အယူအဆဖြ႔ံျဖိိဳးေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈကဲ့သို႔ေသ်ာ အစ်ားထိုး တတ္ေျမ်ာက္မႈမ ်ား၊
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုလံုးကိုသင္ယူႏိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ အျခ်ားကၽြမ္းက င္မႈမ ်ား-

•

ေနရ်ာႏွင့္ေနသ်ားက ရန္ေလ့က င့္ေပးမႈႏွင့္ ေရြ႔လ ်ားသြ်ားလ်ာမႈ သင္ၾက်ားပို႔ခ ျခင္း-

•

လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တတ္ကၽြမ္းမႈမ ်ား-

•

အသက္ေမြးဝမ္းေက ်ာင္းအလုပ္အကိုင္ စီမံျခင္း-

•

အကူအညီေပးသည့္ နည္းပည်ာ၊ မ က္စိအ်ာရံုေၾက်ာဆိုင္ရ်ာ ကိရိယ်ာမ ်ားအပါအဝင္-

•

အမီွအခိုကင္းသည့္ ဘဝရပ္တည္မႈ တတ္ကၽြမ္းျခင္းမ ်ား-

•

အပန္းေျဖႏွင့္အန်ားယူျခင္း-

•

ကိယ
ု ဘ
့္ ်ာသ်ာဆံုးျဖတ္ပုိငး္ ျခ်ားႏိုင္စြမး္ - ႏွင့္

•

အ်ာရံုခံထိေရ်ာက္ကံုလံုစမ
ြ ္း။
အျပိဳအမူဆင
ို ္ရ်ာ ေစ့စပ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ စီမံခ က္မ ်ား (BIP)

ARD ေက်ာ္မတီက အျပိဳအမႈတိုးတက္မႈစီမံခ က္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ေစစပ္ေဆာင္႐ိုက
ြ ္မႈ စီမံခ်က္ (BIP)
မွ်ာသင့္ကေလး အတြက္သင့္ေလ ်ာ္သည္ဟုဆံုးျဖတ္လွ င္သင့္ကေလး၏ IEP ပါတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္
စီမံခ က္ကိုထည့္သင
ြ ္းရမည္ျဖစ္သလို သင့္ကေလးအ်ားသင္ၾက်ားေပးေနသည့္ တ်ာဝန္ရွိဆရ်ာတိုင္းထံသို႔ေပးအပ္ရမည္။

ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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ရက္တးို ထ်ားသည့္ ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္ ဝန္ေဆ်ာင္မမ
ႈ ်ား
သင့္ကေလးမွ်ာ ESY ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈရွိမရွိကို ARD ေက်ာ္မတီမွထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားရမည္။
သင့္ကေလးက ESY ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္အရည္အခ င္းျပည့္မီႏိုင္သည္မွ်ာ အကယ္၍ - သင့္ကေလး၏လက္ရွိ IEP
ရည္႐ယ
ြ ္ခ က္မ ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ က္မ ်ားျဖင္ အရးၾကီးသည့္ တစ္ခု ထက္ပိုေသ်ာကိစၥရပ္မ ်ားကိုေျဖရွင္းထ်ားသည္၊
သင့္ကေလးကိုျပသျပီးျဖစ္သည္၊သို႔မဟုတ္ ျပသရန္အက ိိဳး သင့္အေၾက်ာင္းသင့္ေမွ ်ာ္ မွန္းထ်ားသည္၊
ဆီေလ ်ာ္သည့္အခ ိန္အတိုင္းအတ်ာတစ္ခုအတြင္း နဂိုအတိုင္းျပန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္ေသ်ာသို႔မဟုတ္ၾကီးမ်ားေသ်ာ ဆုတ္ယုတ္မႈ။

ျပင္းထန္ေသ်ာသို႔မဟုတ္ၾကီးမ်ားေသ်ာ ဆုတ္ယုတ္မအ
ႈ သံုးအႏႈန္း ဆိုသည္မွ်ာ ESY ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားမရွိသည့္အခိုက္တင
ြ ္
အေရးၾကီးသည့္ တစ္ခုထက္ပိုေသ်ာ တတ္ကၽြမ္းမႈမ ်ားတတ္ေျမ်ာက္ႏိုင္စမ
ြ ္း မရွိခဲ့၊ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ႏွင့္သို႔မဟုတ္
မရွိနိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
သင့္ကေလးမွ်ာ ESY ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားလိုအပ္ေၾက်ာင္း ARD ေက်ာ္မတီကဆံုးျဖတ္လွ င္ IEP ရွိမည္သည့္ရည္မွန္းခ က္ႏွင့္ေမွ ်ာ္
မွန္းခ က္မ ်ားကို ESY ဝန္ေဆ်ာင္မႈအတြင္းေဖ်ာ္ေဆ်ာင္သ်ာြ းမည္ကို IEP ကသတ္မွတ္ေဖ်ာ္ထုတ္ရမည္။ သင့္ကေလး၏ ARD
ေက်ာ္မတီႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝး၌ ESY ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအေၾက်ာင္းေဆြးေႏြးရန္ သင့္ေက ်ာင္းကအဆိုမျပိဳလွ င္ သင့္ကေလး၏ ARD
ေက်ာ္မတီသည္ ESY ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈကိုေဆြးေႏြးရန္သင္ေတ်ာင္းခံႏိုင္သည္။ ESY
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသ်ာအခ က္အလက္ကိုဤလင့္တြင္ရယူႏိုင္သည္။
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extende
d_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities.
ေနရ်ာခ ထ်ားမႈ
IDEA သတ္မွတ္ခ က္အရ မသန္စမ
ြ ္းကေလးတစ္ဦးကို ကန္႔သတ္ခ က္အနည္းဆံုးရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက င္တြင္
ပည်ာသင္ၾက်ားေပးရမည္။ ဆိုလိုသည္မွ်ာ သင့္ေတ်ာ္မႈအတိုင္းအတ်ာအစြမ္းကုန္အထိ သင့္ကေလးကို သ်ာမန္ကေလးမ ်ားနည္းတူ
ပည်ာသင္ၾက်ားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးမသန္စမ
ြ ္းျဖစ္ျခင္းျပင္းထန္မႈမွ်ာ ျဖည့္စက
ြ ္အကူအညီမ ်ား၊ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားျဖင့္
ပံုမွန္စ်ာသင္ခန္းတြင္ ေက နပ္ေလ်ာက္ဖယ
ြ ္အထိ ပည်ာသင္ၾက်ားေပးမႈမရႏိုင္ေလ်ာက္ကိုျပင္းထန္လွ င္ ပံုမွန္စ်ာသင္ခန္းမွသင့္
ကေလးအ်ားဖယ္ရွ်ားသြ်ားနိုင္ပါသည္။

ျဖည့္စြက္အကူအညီမ ်ားႏွင့္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားဆိုသည္မွ်ာ ပံုမွန္စ်ာသင္ခန္းမ ်ား၊အျခ်ားပည်ာေရးဆက္စပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက င္မ ်ား၊
အပိုသင္ရိုးညြန္းတမ္းႏွင့္ပည်ာေရးမဟုတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက င္မ ်ားတို႔တြင္ ပံ့ပိုးထ်ားသည့္ အကူအညီမ ်ား၊ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားႏွင့္
အျခ်ားအေထ်ာက္အပံ့မ ်ားျဖစ္ျပီး သင့္ေတ်ာ္မႈအတိုင္းအတ်ာအစြမ္းကုန္အထိမသန္စမ
ြ ္းကေလးကို သ်ာမန္ကေလးမ ်ားနည္းတူ
ပည်ာသင္ၾက်ားေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
အထူးျပိဳပည်ာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရွိ အဓိကပင္မအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္တြင္ ကေလး၏ IEP အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ေရးအတြက္
သင့္ေလ ်ာ္ေသ်ာပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈကိုဆံုးျဖတ္ျခင္းပါဝင္သည္။ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈဆိုသည္မွ်ာ က်ာလတိုအတြင္းသိသ်ာ
ျခ်ားန်ားမႈမရွိေသ်ာ္လည္းအခ ိန္ၾက်ာျမင့္သည္ႏွင့္ျခ်ားန်ားမႈၾကီးၾကီးမ်ားမ်ားရွိသည့္ အတန္းေနရ်ာခ ထ်ားေရး ေရြးခ ယ္စရ်ာမ ်ား
ကိုရည္ညြန္းသည္ (ဥပမ်ာ- ပံုမွန္စ်ာသင္ခန္းမ ်ား၊ အထူးျပိဳအခန္းမ ်ား၊ အထူးျပိဳေက ်ာင္းမ ်ား၊ အိမ္တိုင္ရ်ာေရ်ာက္ သင္ၾက်ားပို႔ခ မႈ၊
ေဆးရံုႏွင့္ အင္စတီက ိဳၱဴးရွင္းမ ်ားတြင္ သင္ၾက်ားျပသမႈမ ်ား) ကို မသန္စြမ္းကေလးမ ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးထ်ားပါသည္။ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈသည္
ဝန္ေဆ်ာင္မႈေပးအပ္နည့္ေနရ်ာအတည္တက သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရ်ာတည္ေနရ်ာကိုရည္ညႊန္းျခင္း မဟုတ္ပါ။
ARD ေက်ာ္မတီသည္ ကေလး၏ IEP ေပၚအေျချပိဳ၍ ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာေနရ်ာခ ထ်ားမႈမ ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။
ARD ေက်ာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ က္
IEP ပါအဓိကအေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားသတ္မွတ္ခ က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ARD ေက်ာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ႏိုင္လွ င္ ေက်ာ္မတီဝင္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး၏သေဘ်ာတူညီခ က္ျဖင့္ခ မွတ္ရပါမည္။ ၎ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘ်ာတူညီခ က္ကို အမ ်ားဆႏၵ ဟုေခၚပါသည္။ ARD
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ေက်ာ္မတီသည္ အမ ်ားဆႏၵကိုေရွး႐ႈျပီးလုပ္ေဆ်ာင္သင့္ေသ်ာ္လည္း အဆံုးတြင္ေတ်ာ့ FAPE ရရွိေရးအလို႔ငွ်ာသင့္ ကေလးလိုအပ္သည့္
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို IEP တြင္းပါဝင္ေရးမျဖစ္မေနလုပ္ေဆ်ာင္ရမည္မွ်ာ ေက ်ာင္း၏ တ်ာဝန္သ်ာျဖစ္ပါသည္။ အမ ်ားမဲဆႏၵကိုအေျခခံျပီး
ARD ေက်ာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္သည္ကို ခြင္မျပဳ်ားႏိုင္ပါ။ ARD ေကာ္မတီ၏ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သင္နွင္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ်ဴးက
သေဘာတူညီသည္၊ သေဘာမတူညီသည္ကို IEP က ေဖာ္ျပထားရပါမည္။
သင္က ARD
ေက္်ာမတီ၏ဆံုးျဖတ္ကိုသေဘ်ာမတူညီလွ င္သင္ႏွင့္ေက ်ာင္းတို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တစ္နည္းနည္းျဖင့္သေဘ်ာတူညီထ်ားမႈမရွိပါက
ေက ်ာင္းဖြင့္ရက္ 10 ရက္ထက္မေက ်ာ္သည့္အခ ိန္အတြင္း ေက်ာ္မတီျပန္လည္စဥ္းစ်ားမႈကိုရရွိရန္ သင့္အ်ား
တစ္ခုတည္းေသ်ာအခြင့္အေရးကိုကမ္းလွမ္းထ်ားပါသည္။ ေက ်ာင္းလြႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ေစ့စပ္ရန္ကမ္းလွမ္းခ က္ကိုသင္လက္ခံလွ င္ ARD
ေက်ာ္မတီသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘ်ာတူညီထ်ားသည့္အခ ိန္ႏွင့္ေနရ်ာတို႔၌ ေစ့စပ္ေရးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို စီစဥ္ရမည္။
သို႔ေသ်ာ္ သင့္ကေလး၏ေက ်ာင္းဝင္းတြင္း၌ရွိေနျခင္းမွ်ာ သင့္ကေလးႏွင့္အျခ်ားကေလးမ ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ာယပိုင္းဆိုင္ရ်ာထိခိုက္မႈ
အႏရ်ာယ္ရွိေနလွ င္ျဖစ္ေစ ေက ်ာင္းထုတ္ပယ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုကိုသင့္ကေလးကက ိဳၱဴးလြန္လွ င္သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္း
ခ က္အရအျခ်ားပည်ာေရးအစီအစဥ္သို႔ေျပ်ာင္းေရြ႔ေစႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုကို က ၱဴးလြန္လွ င္ျဖစ္ေစ ရွိသည့္အခါ ARD ေက်ာ္မတီ
၏ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ်ားကိုသင္သေဘ်ာမတူညီသည္ပင္လွ င္ ARD ေက်ာ္မတီအေနျဖင့္ ေက ်ာင္းလႊတ္ေပးစရ်ာမလိုပါ။
ေက ်ာင္းလႊတ္ေပးမႈအတြင္း၊ ေက်ာ္မတီဝင္မ ်ားသည္ အျခ်ားေရြးခ ယ္စရ်ာမ ်ားကိုထည့္သြင္းရမည္၊ အပိုေဆ်ာင္းအခ က္အ
လက္မ ်ားကိုစုေဆ်ာင္းရမည္၊ ေန်ာက္ထပ္မွတ္တမ္းတင္မႈမ ်ားကိုၾကိိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည္၊ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘ်ာတူညီမႈရွိေရး ARD ေက္်ာမတီကိုအကူအညီေပးသူမ ်ားထံမွ အပိုေဆ်ာင္းရင္းျမစ္မ ်ားကို ရယူရမည္။
သေဘ်ာမတူညီခ က္မွ်ာ ခြင့္ျပိဳခ က္လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကနဦးေထ်ာက္ပံ့ေပးမႈႏွင့္မပတ္သက္လွ င္ ARD ေက္်ာမတီ
ကတစ္ဖန္အစည္းအေဝးထိုင္ေသ်ာ္လည္းသင့္သေဘ်ာမတူညီခ က္မွ်ာဆက္ရွိေနပါက သင့္ကေလးအတြက္သင့္ေတ်ာ္သည္ဟု
ေက ်ာင္းမွဆံုးျဖတ္သည့္ IEP တစ္ရပ္ကိုေက ်ာင္းမွအေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရမည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘ်ာတူညီမႈမရရွိႏိုင္သည့္အခါ သေဘ်ာမတူညီႏိုင္ရသည့္ အေျခခံအခ က္မ ်ားေဖ်ာ္ျပပါစ်ာကို IEP
တြင္ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ သင္က ARD ေက္်ာမတီ၏ဆံုးျဖတ္ကိုသေဘ်ာမတူညီလွ င္ သင့္သေဘ်ာမတူညီခ က္ေဖ်ာ္ျပမႈကို
သင့္ဘ်ာသ်ာေရးႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုသင့္ထံေပးအပ္ထ်ားပါသည္။ ပိုတိုေတ်ာင္းသည့္အခ ိန္ကိုသင္သေဘ်ာမတူထ်ားပါက IEP
အေက်ာင္အထည္ ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈမျပိဳမီ ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကို အနည္းဆံုးငါးရက္အတြင္းေက ်ာင္းကသင့္ထံ ေပးအပ္ရမည္။
IEP ပါလိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ ်ားအ်ားလံုးႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ သေဘ်ာတူညီခ က္မရႏိုင္သည့္ပ က္ကက
ြ ္မႈမွတပါး
အေၾက်ာင္းျပခ က္မ ်ားအတြက္ ARD ေက်ာ္မတီသည္ ေက ်ာင္းလႊတ္ေပးရန္ေရြးခ ယ္ႏိုင္ပါသည္။
IEP မိတၱဴ
19 TAC §89.1050 (i) အရ IEP မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကို ေက ်ာင္းကသင့္ထံသို႔ အခမဲ့ေပးအပ္ရမည္။
သင္အဂၤလိပ္လိုမေျပ်ာတတ္ဘဲသင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမွ်ာ စပိန္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖစ္လွ င္ စပိန္ဘ်ာသ်ာျဖင့္ ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုထ်ားေသ်ာ
သင့္ကေလး၏ IEP မိတၱဴစ်ာကိုျဖစ္ေစ အသံသင
ြ ္းထ်ားသည့္ ဖိုင္ကိုျဖစ္ေစသင့္ထံသို႔ေပးအပ္ရမည္။
သင္အဂၤလိပ္လိုမေျပ်ာတတ္ဘဲသင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမွ်ာ စပိန္ဘ်ာသ်ာစက်ားမဟုတ္လွ င္ သင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာျဖင့္
ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုထ်ားေသ်ာ သင့္ကေလး၏ IEP မိတၱဴစ်ာကိုျဖစ္ေစ အသံသင
ြ ္းထ်ားသည့္ ဖိုင္ကိုျဖစ္ေစသင့္ထံသို႔ေ ပးအပ္ရန္
ေက ်ာင္းက စိတ္ရင္းေစတန်ာမွန္ျဖင့္ အ်ားထုတ္မႈျပိဳလုပ္ရမည္။ သင္အဂၤလိပ္လိုမေျပ်ာတတ္ဘဲသင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမွ်ာ
အေရးလြတ္ျဖစ္လွ င္ သင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ ႏႈတ္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္အျခ်ားပံုစံႏွင့္ ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုထ်ားေသ်ာ သင့္ကေလး၏ IEP
ေက ်ာင္းကမျဖစ္မေနေပးအပ္ရန္ ေက ်ာင္းကစတင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရမည္။ ေရးသ်ားထ်ားသည့္ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုမႈဆိုသည္မွ်ာ
သင့္ကေလး၏ IEP ကို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားျပန္ဆိုထ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးကို စက်ားျပန္တစ္ဦးသို႔မဟုတ္ ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုမႈျဖင့္
သင့္အ်ားအေထ်ာက္အပံ့ေပးထ်ားပါက သင့္ကေလး၏ IEP ကိုႏႈတ္တိုက္ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုထ်ားျပီး အသံသင
ြ ္းထ်ားသေရြ႔ ARD ေက်ာ္မ
တီအစည္းအေဝးအေၾက်ာင္း အသံသင
ြ ္းထ်ားသည့္ဖိုင္ကိုေက ်ာင္းကသင့္ထံသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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IDEA ၏ အပိုင္း B ေအရ ေက်ာင္းအေနျဖင္ နားမၾကားသည္ သို႔မဟိုတ္ မခင္ဘာသာစကားမွ အဂၤလပ္ဘာသာစကား မဟိုတ္သည္
မဘမ်ားအတြက္ စကားျပန္ စီစဥ္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မဘက
နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္သည္ လိုပ္ရပ္တိုင္းကို မျဖစ္မေန လိုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
တစ္ဥးီ ခ င္းအေျချပိဳ ပည်ာေရး အစီအစဥ္ကျို ပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္
သင့္ကေလး၏ IEP ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ က္မ ်ားကိုရယူႏိုင္မႈရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ARD ေက္်ာမတီသည္
အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေဝးျပိဳလုပ္ရမည္။ သင့္ကေလး၏ IEP ကိုသင့္ေတ်ာ္သလို ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္စီစစ္ရန္ ARD
ေက္်ာမတီသည္မၾက်ာခဏေတြ႔ဆံုႏိုင္ျပီး ေအ်ာက္ပါတို႔ကိုေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရန္ျဖစ္သည္-

•

အေထြေထြသင္ရိုးညႊန္းတမ္းရွိ ႏွစ္စဥ္ရည္မွန္းခ က္မ ်ားကိုေရွး႐ႈ၍ ေမွ ်ာ္မွန္းထ်ားသည့္တိုးတက္ခ က္မရွိမႈအ်ား ေျဖရွင္းရန္-

•

ျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈတစ္ခုခု၏ ရလဒ္မ ်ားကို ကိုင္တယ
ြ ္ရန္-

•

မိဘထံမွသို႔မဟုတ္ မိဘထံသို႔ေပးအပ္သည့္ ကေလးႏွင့္ဆက္စပ္ေသ်ာအခ က္အလက္ကို ၾကည့္႐ႈရန္-

•

ကေလး၏သိရွိထ်ားသည့္လိုအပ္ခ က္မ ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးရန္- သို႔မဟုတ္

•

အျခ်ားကိစၥရပ္မ ်ားကိုေဆ်ာင္ရြက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာစိုးရိမ္မႈမ ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ARD ေက္်ာမတီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို
သင္ေတ်ာင္းခံႏိုင္သည္။ အစည္းအေဝးျပိဳလုပ္ရန္သင့္ေတ်ာင္းခံစာကို ေက ်ာင္းကလိုက္ေလ ်ာေပးႏိုင္သလို အစည္းအေဝးျပိဳလုပ္ရန္
ျငင္းဆိုရသည့္ေက ်ာင္း၏ ရွင္းျပခ က္အသိေပးစ်ာကို ေက ်ာင္းဖြင့္ရက္ငါးရက္အတြင္းသင့္ထံသို႔ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
သင္အဂၤလိပ္လိုမေျပ်ာတတ္ပါက သင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ အသိေပးစ်ာေပးပို႔ျခင္းမွ်ာ အလြယ္တကူျဖစ္ႏိုင္လွ င္ အသိေပးစ်ာကို
သင့္မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ ေက ်ာင္းကစီမံေပးအပ္ရမည္။ သင္၏မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမွ်ာ အေရးလြတ္စက်ားျဖစ္လွ င္
သင္ကအသိေပးစ်ာကိုေသခ ်ာန်ားလည္ေစရန္ ယင္းကို ႏႈတ္ျဖင့္ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း အျခ်ားပံုစံျဖင့္ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း မျဖစ္မေန
ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိုထ်ားရန္ လိုအပ္သည့္အဆင့္ကို ေက ်ာင္းမွလုပ္ေဆ်ာင္ရမည္။
ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးကို မျပိဳလုပ္ဘဲ IEP တြင္အေျပ်ာင္းအလဲလုပ္ရန္ သင္ႏွင့္ေက ်ာင္းတို႔က သေဘ်ာတူေက်ာင္းတူညီႏိုင္ပါ
သည္။ သို႔ေသ်ာ္ အရည္အခ င္းျပည့္မီမႈဆံုးျဖတ္တင
ြ ္ အေျပ်ာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း၊ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈတြင္အေျပ်ာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း၊ႏွင့္
သရုပ္ျပမႈဆံုးျဖတ္ခ က္မ ်ားတို႔ကို ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ျပိဳလုပ္ရမည္။ ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးတစ္ခုျပင္ပ၌ IEP
တစ္ခုကိုအေျပ်ာင္းအလဲလုပ္လိုက္လွ င္ သေဘ်ာတူညီထ်ားသည့္ အေျပ်ာင္းအလဲမ ်ားကိုထင္ဟပ္ေစသည့္
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းတစ္စံုတရ်ာရွိထ်ားရမည္။ ေတ်ာင္းခံမႈျပိဳလုပ္လ်ာပါက ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရက
ြ ္ထ်ားသည့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စက
ြ ္ခ က္မ ်ား
ပါေသ်ာ ျပန္လည္သံုသပ္ထ်ားသည့္ IEP မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကို ေက ်ာင္းကသင့္ထံသို႔ေပးအပ္ရမည္။ ၎အျပင္ ေက ်ာင္းသည္
ကေလး၏ ARD ေက်ာ္မတီကို ထိုအေျပ်ာင္းအလဲမ ်ားအေၾက်ာင္း မျဖစ္မေနအသိေပးအပ္ရမည္။
ျပန္လည္အကဲျဖတ္သုးံ သပ္ျခင္း
သင့္ကေလးက အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားရရွိျခင္းကိုစတင္သည္ႏွင့္ က်ာလအပိုင္းအျခ်ားအလိုက္ ျပန္လည္အ
ကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈျပိဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ သင့္ထံမွခင
ြ ့္ျပိဳခ က္ရယူရန္ ေက ်ာင္းအေနျဖင့္
က ိိဳးေၾက်ာင္းဆီေလ ်ာ္သည့္ အ်ားထုတ္မႈမ ်ားကို ျပိဳလုပ္ရမည္။ ေက ်ာင္းအေနျဖင့္ က ိိဳးေၾက်ာင္းဆီေလ ်ာ္သည့္ အ်ားထုတ္မႈမ ်ားကို
ျပိဳလုပ္ေသ်ာ္လည္း သင္ကုန္႔ျပန္ရန္ပ က္ကက
ြ ္လွ င္ သင့္ခင
ြ ့္ျပိဳခ က္မပါဘဲ ျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းကိုေက ်ာင္း ကျပိဳလုပ္
ႏိုင္သည္။ သင့္ကေလးအ်ားျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ေရးအတြက္သင္ကခြင့္ျပိဳခ က္မေပးလွ င္ ခြင့္ျပိဳခ က္မပါဘဲ
ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ရန္ ေက ်ာင္းအေနျဖင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈကိုျဖစ္ေစဥပေဒႏွင့္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရသည့္ၾက်ားန်ာမႈ ကိုျဖစ္ေစ
ေတ်ာင္းခံႏိုင္ေသ်ာ္လည္း ယင္းမွ်ာ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္
သင္ကခြင့္ျပိဳခ က္ေပးရန္ျငင္းဆန္မႈကို ေက ်ာင္း ကလက္မခံဘဲ ဆက္လက္အကဲျဖတ္မႈမျပိဳလုပ္လွ င္လည္း
သင့္ကေလးကိုအကဲျဖတ္ရန္ ေက ်ာင္း၏တ်ာဝန္ဝတရ်ားကိုျဖစ္ေစ ၎၏ေက ်ာင္းရွ်ာေဖြမႈတ်ာဝန္ကိုျဖစ္ေစ
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ေက ်ာင္းမွခိ ိဳးေဖ်ာက္ရ်ာမေရ်ာက္ပါ။
ျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းတစ္ရပ္မွ်ာ ကနဦးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္မႈသည္
သင္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈရွေနၿပီး အထူး ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွသည္ ကေလး ျဖစ္ေနဆြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆိုံးျဖတ္ရန္
ျပည္စိုံလိုံေလာက္မႈ ရွရပါမည္။ သင္ႏွင့္ေက ်ာင္းတို႔ကတစ္နည္းနည္းျဖင့္သေဘ်ာ တူညီမႈမရရွိလွ င္ သင့္ကေလး၏လိုအပ္ခ က္အ်ား
ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ကို အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ျပိဳလုပ္ရမည္။ သင္ႏွင့္ေက ်ာင္းတို႔ကသေဘ်ာတူညီမႈမရရွိလွ င္
တစ္ႏွစ္အတြင္းတစ္ၾကိမ္ထက္မပိုေသ်ာ ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္ကို ျပိဳလုပ္ရမည္။
ကနဦးအကဲျဖတ္မႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ႏွင့္ သင့္ေတ်ာ္ပါက IDEA ေအ်ာက္ရွိ ကေလးတစ္ဦးအ်ား
ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ REED ျဖစ္ေပၚရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တည္ဆဲေသ်ာအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္ေရး
ေဒတ်ာကိုျပန္လည္စီစစ္မႈတစ္ရပ္ (REED) ကိျု ပိဳလပ
ု ရ
္ မည္။ တည္ဆဲေသ်ာအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္ေရး ေဒတ်ာကိုျပန္လည္စီစစ္ရန္
ေက ်ာင္းကသင့္ထံမွခြင့္ျပိဳခ က္ရယူစရ်ာမလိုအပ္ပါ။ REED ကိုသင္အပါအဝင္ ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝး၌
ျပိဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း အစည္းအေဝးတြင္း၌ ျပိဳလုပ္စရ်ာမလိုပါ။
အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈသို႔မဟုတ္ျပန္လည္အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈအတိုင္းအတ်ာကိုဆံုးျဖတ္ရန္သင္ေပးအပ္သည့္အခ က္အလက္အပါအဝင္
သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္သည့္တည္ဆဲေသ်ာအကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ က္ေရး ေဒတ်ာကိုေက်ာ္မတီဝင္မ ်ားကျပန္လည္စီစစ္ရမည္။
သင့္ကေလးမွ်ာအထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကိုရရွိျပီးေသ်ာသူျဖစ္လ င္ သင့္ကေလး၏ အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္
ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားတြင္အပိုေဆ်ာင္းသို႔မဟုတ္ျပင္ဆင္ခ က္မ ်ားျပိဳလုပ္ရန္လိုမလိုကိုဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည့္အကယ္၍ရွိလွ င္ -အပိုေဆ်ာင္းအကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈနည္းလမ္းကို ARD ေက်ာ္မတီကဆုံးျဖတ္သ်ာြ းမည္။

သင့္ကေလးသည္ အထူးျပိဳပည်ာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မမ
ႈ ်ားအ်ားဆက္လက္လအ
ို ပ္ေၾက်ာင္းရွမ
ိ ရွက
ိ ဆ
ို ုးံ ျဖတ္ရန္
အပိုေဆ်ာင္းအကဲျဖတ္မႈ မွ်ာမလိုအပ္ဟု ARD ေက်ာ္မတီကဆံုးျဖတ္လွ င္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ မွတ္ရသည့္အေၾက်ာင္းရင္းကို
သင့္ထံသ႔ရ
ို ွင္းျပရမည္။ ARD ေက်ာ္မတီ ကအတည္ယသ
ူ ည္မ်ာွ တည္ဆေ
ဲ သ်ာအကဲျဖတ္သုးံ သပ္ခ က္ေရး
ေဒတ်ာမွ်ာဘ်ာေၾက်ာင့္လုေ
ံ လ်ာက္ေၾက်ာင္းရွင္းျပသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းတစ္ရပ္ရွင္းျပီးေန်ာက္
ေက ်ာင္းကအကဲျဖတ္မႈလပ
ု ္ရန္သင္မေတ်ာင္းဆိုပါကသတ္မတ
ွ ္ထ်ားသည့္ ျပန္လည္ အကဲျဖတ္မက
ႈ ိုလပ
ု ္ေဆ်ာင္ရန္
အကဲျဖတ္မႈအသစ္တစ္ရက္ကို ေက ်ာင္းမွလုပေ
္ ဆ်ာင္စရ်ာမလိပ
ု ါ။
သီးျခ်ား ပည်ာေရးဆိင
ု ္ရ်ာ အကဲျဖတ္မႈ
ေက ်ာင္းမွျပိဳလုပ္မည့္ ျပန္လည္အကဲျဖတ္ေရးကိုသင္သေဘ်ာမတူလွ င္ သီးျခ်ား ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ အကဲျဖတ္မႈ independent

educational evaluation (IEE) ကိုေက ်ာင္း၏ကုန္က ခံမႈျဖင့္ သင္ေတ်ာင္းခံႏိုင္သည္။ ေက ်ာင္းသည္ IEE
ရယူႏိုင္သည့္ေနရ်ာႏွင့္ဆက္စပ္ ေသ်ာအခ က္အလက္ကိုသင့္ထံသို႔ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သလို IEE ရယူေရးအတြက္
ေက ်ာင္း၏စံမ ်ားပါမိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကို လည္းေပးအပ္ရမည္။ IEE သည္ေက ်ာင္း၏စံမ ်ားကိုျပည့္မီရမည္။ သင္က IEE
တစ္ရပ္ကိုေတ်ာင္းခံလွ င္ မလိုအပ္ေသာ ၾကန္႔ၾကာမႈ မရွဘြဲ အတြက္ေက ်ာင္းကကုန္က ခံရမည္ သို႔မဟုတ္ ၎၏အကဲျဖတ္မႈမွ်ာ
သင့္ေတ်ာ္ေၾက်ာင္းျပသရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆ်ာင္ရသည့္ ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ကိုေတ်ာင္းခံႏိုင္သည္။
ေက ်ာင္းကအကဲျဖတ္မႈတစ္ၾကိမ္ျပိဳလုပ္တိုင္း အမ ်ားျပည္သူ ၏စရိတ္ျဖင့္ IEE တစ္ရပ္ကိုသ်ာ သင္ခံစ်ားခြင့္ရွိသည္။ ေက ်ာင္းက
ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ေတ်ာင္းခံ၍ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက ေက ်ာင္း ၏အကဲျဖတ္မႈမွ်ာသင့္ေလ ်ာ္ေၾက်ာင္းဆံုးျဖတ္လွ င္ IEE တစ္ရပ္ကို
သင္ေတ်ာင္းခံခြင့္ရွိဆျဲ ဖစ္ေသ်ာ္လည္း ေက ်ာင္းကကုန္က ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ေက ်ာင္းက IEE အတြက္ကုန္က ခံသည္ရွိေစမရွိေစ
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစက်ာမူ ေက ်ာင္း၏စံမ ်ားႏွင့္ျပည့္မီေသ်ာ IEE တစ္ရပ္ထံမွရရွိသည့္ အခ က္အလက္မ ်ားကို FAPE
ေထ်ာက္ပံ့မႈႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ARD ေက်ာ္မတီက ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားရမည္။

ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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စ်ာမ က္ႏွ်ာ 20

ဝန္ေဆ်ာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ ခြင့ျ္ ပိဳခ က္ေပးမႈကို ပယ္ဖ က္ျခင္း
ကနဦး အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ခြင့္ျပိဳခ က္ေပးရန္ သင့္တြင္အ်ာဏ်ာလံုးဝရွိသလို ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား
အတြက္ ေပးထ်ားသည့္သင့္ခြင့္ျပိဳခ က္ကို ပယ္ဖ က္ရန္လည္းသင့္တင
ြ ္အ်ာဏ်ာရွိပါသည္။ ခြင့္ျပိဳခ က္ပယ္ဖ က္မႈကို သင္ကစ်ာျဖင့္
ေရးသ်ားရမည္။ သင့္ပယ္ဖ က္ခ က္ကိုေက ်ာင္းမွလက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ သင္ဆ
့ းုံ ျဖတ္ခ က္ကုိ ေက ်ာင္းကေလးစ်ားရပါမည္။ သို႔ေသ်ာ္
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားေပးအပ္ျခင္းကို မရပ္န်ားမီ ဝန္ေဆ်ာင္မႈရပ္န်ားသြ်ားမည့္အေၾက်ာင္း ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကို ေက ်ာင္းကသင့္ထံသို႔
ေပးအပ္ရမည္။ ေက ်ာင္းကဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို ရပ္န်ားရမည္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း အလ င္က သင့္ကေလး၏ ယခင္အထူးျပိဳပည်ာ
ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားရွိ လႊဲေျပ်ာင္းရည္ညႊန္းမႈတစ္ခုခုကိုဖယ္ရွ်ားရန္ သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ ်ားအ်ားျပင္ဆင္
ျဖည့္စြက္မႈ ေက ်ာင္းကလုပ္စရ်ာမလိုပါ။
အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားဆက္လက္ပံ့ပိုးရန္အတြက္ သင့္ခြင့္ျပိဳခ က္ကိုသင္ပယ္ဖ က္လိုက္ပါက သင့္ကေလးကို
အေထြေထြပည်ာေရး ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးအျဖစ္ ထည့္သင
ြ ္းသတ္မွတ္သ်ာြ းမည္ျဖစ္ျပီး IDEA
ေအ်ာက္ရွိအက်ာအကြယ္ေပးမႈတစ္ခုခုကို ခံစ်ားခြင့္မရွိေတ်ာ့ပါ။ ထို႔အျပင္
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္သင့္ခြင့္ျပိဳခ က္ကိုပယ္ဖ က္လိုက္ပါက သင္ဆ
့ းုံ ျဖတ္ခ က္ကုိ အကဲစမ္းရန္ ေက ်ာင္းအေနျဖင့္
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္မႈကိုျဖစ္ေစဥပေဒႏွင့္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရသည့္ၾက်ားန်ာမႈကိုျဖစ္ေစမ ေတ်ာင္းခံႏိုင္ပါ။
အထက္တန္းေက ်ာင္းျပီးဆံုးျခင္း
တကၥက္စ္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရပည်ာေရးစနစ္၏ ရည္မွန္းခ က္မ ်ားအနက္တစ္ခုမွ်ာ အထက္တန္းေအ်ာင္လက္မွတ္မရမခ င္း
ေက ်ာင္းသ်ားအ်ားလံုးက ေက ်ာင္းဆက္တက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အထက္တန္းေက ်ာင္းေအ်ာင္လက္မွတ္ျဖင့္ အထက္တန္း
ေက ်ာင္းျပီးဆံုးရန္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ စံခ ိန္စံညႊန္းမ ်ားႏွင့္ျပည့္မီရမည္။ အထူးပည်ာေရးႏွင့္
ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား ရရွိသည့္ကေလးတစ္ဦးအတြက္ ေက ်ာင္းသ်ားသည္ အသက္သတ္မွတ္ခ က္ေၾက်ာင့္
ခံစ်ားခြင့္မရွိေတ်ာ့သျဖင့္ အထူးျပိဳပည်ာေရးဝန္ ေဆ်ာင္မႈမ ်ားမွကေလးကိုဖယ္ရွ်ားရန္ျဖစ္ေစ
အထက္တန္းေက ်ာင္းျပီးဆံုးရန္ျဖစ္ေစျပင္ဆင္ေပးသည့္အခါ ေက ်ာင္းသည္ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ ်ားကိလ
ု က
ုိ န
္ ်ာရမည္။ ထို႔အျပင္ ARD ေက်ာ္မတီသည္ အထက္တန္းျပီးဆံုးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ အခ ိိဳ
႔ေသ်ာဆံုးျဖတ္ခ က္မ ်ားခ မွတ္ရ်ာတြင္ အေရးၾကီးသည့္ က႑တစ္ရပ္မွပါဝင္သည္။
IDEA ေအ်ာက္တင
ြ ္၊ အရည္အခ င္းျပည့္မီေသ်ာသို႔မဟုတ္သက္ျပည့္လူၾကီးေက ်ာင္းသ်ားမွ
ပံုမွန္အထက္တန္းေက ်ာင္းေအ်ာင္ျမင္လက္မွတ္ ျဖင့္ေက ်ာင္းမျပီးမခ င္းေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း ျပည္နယ္ဥပေဒအရ အခမြဲ
သင္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရပညာေရးအတြက္ အသက္သတ္မွတ္ခ က္အရည္အခ င္း မျပည့္မီမခ င္း - တကၥက္စ္တြင္ အသက္ 21 ႏွစ္
သို႔မဟိုတ္ ေက်ာင္းသား၏ အသက္ 22 ျပည္ခ်န္အထ ျဖစ္သည္ - ကေလးက အထူးပည်ာေရးႏွင့္
ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကိုဆက္လက္ရရွိေစရ ည္။ ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္တင
ြ ္းရွိ စက္တင္ဘ်ာလ 1 ရက္ေန႔တြင္ အသက္ 21
ႏွစ္ျပည့္သည့္ အထူးပည်ာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားရရွိသည့္ သက္ျပည့္လူၾကီးေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္
ထိုေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္အကုန္အထိ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြပည်ာေရးရွိေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား အတြက္ခ မွတ္ထ်ားသည့္
ခရက္ဒစ္သတ္မွတ္ခ က္မ ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစံခိ န္စံညႊန္းမ ်ားႏွင့္ျပည့္မီျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္အထက္တန္း ေအ်ာင္လက္မွတျဖင့္
အထက္တန္းေက ်ာင္းၿပီးခ ိန္အထိ မည္သည္ကအရင္လ်ာလ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားက ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကိုဆက္လက္ခံ စ်ားခြင့္ရွိသည္။
ပံုမွန္အထက္တန္းေအ်ာင္ျမင္ျပီးဆံုးသြ်ားသျဖင့္ အထူးျပိဳပည်ာေရးမွသင့္ကေလးသို႔မဟုတ္သက္ျပည့္လူၾကီးေက ်ာင္းသ်ား၏
ခံစ်ားခြင့္ကိုအဆံုးသတ္သည့္အခါ ျဖစ္ေစ အထူးျပိဳပည်ာေရးအတြက္ အသက္သတ္မွတ္ခ က္အရည္အခ င္းမျပည့္မီေတ်ာ့သည့္အခါ
ျဖစ္ေစ ေက ်ာင္းသည္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအဆံုးသတ္ေၾက်ာင္း ၾကိိဳတင္အသိေပးစ်ာကိုသင့္ထံသို႔ ေပးအပ္ရမည္။ ၎အျပင္၊
ေက ်ာင္းသ်ား သက္ျပည့္ေက ်ာင္းသ်ား သို႔မဟုတ္ကေလး၏
ပည်ာေရးေအ်ာင္ျမင္မႈႏွင့္လက္ေတြ႔က သည့္စမ
ြ ္းေဆ်ာင္ရည္အႏွစ္ခ ိဳပ္တစ္ရပ္ကုိလည္း သူသို႔မဟုတ္သူမထံသို႔ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
၎တြင္ ကေလး သို႔မဟုတ္ အ႐ြယ္ေရ်ာက္ၿပီးေသ်ာ ေက ်ာင္းသ်ား၏ အလယ္တန္းေက ်ာင္းၿပီးေန်ာက္ ရည္မွန္းခ က္မ ်ား
စ်ာမ က္ႏွ်ာ 21

ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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ျပည့္မီေရးတြင္ ကေလး သို႔မဟုတ္ အ႐ြယ္ေရ်ာက္ၿပီးေသ်ာ ေက ်ာင္းသ်ားကို ကူညီရန္ အႀကံျပိဳခ က္မ ်ား ပါဝင္ပါမည္။
အထူးပည်ာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားရရွိသည့္ သက္ျပည့္လူၾကီးေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးကို
အေထြေထြပည်ာေရးရွိေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား အတြက္ခ မွတ္ထ်ားသည့္ ခရက္ဒစ္သတ္မွတ္ခ က္မ ်ား၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစံခိ န္စံညႊန္းမ ်ားႏွင့္
ျပည့္မီျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္အထက္တန္း ေအ်ာင္လက္မွတ္ရရွိႏိုင္သလို
အထက္တန္းေက ်ာင္းျပီးေျမ်ာက္ႏိုင္သည့္ပည်ာေရးအစီအစဥ္မ ်ားမွ်ာ )ဥပမ်ာ Foundation High School Program,
Recommended High School Program, Distinguished Achievement High School Program, သို႔မဟုတ္ Minimum High
School Program) အျပင္ ျပည္နယ္စ်ာေမးပြဲကိုေအ်ာင္ျမင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။
အထူး ပည်ာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္၀န္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ က္နွင့္ ျပည့္မီၿပီး ပိုံမွန္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ
ခ်ီးျမႇင္မႈေၾကာင္ သတ္မွတ္ခ်က္မီမႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ား အ်ားလံုးသည္ ပည်ာေရး ေအ်ာင္ျမင္မႈနွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရ်ာ
စြမ္းေဆ်ာင္ရည္ အက ဥ္းခ ိဳပ္တစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းအက ဥ္းခ ိဳပ္သည္ သင့္ေတ်ာ္ပါက မိဘ၊ ေက ်ာင္းသ်ား အျမင္နွင့္
အလယ္တန္း အလြန္ ပန္းတိုင္မ ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦး ကူညီနည္းလမ္းအေပၚ လူၾကီး၀န္ေဆ်ာင္မႈ
ေအဂ င္စီမ ်ားက စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ အၾကံျပိဳခ က္မ ်ားအေပၚ စဥ္းစ်ားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ ိဳိ ့ေသ်ာ
ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားအတြက္၊ အက ဥ္းခ ိဳပ္တြင္ ေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈတစ္ခု ထည့္သင
ြ ္းေပးရပါမည္။
ေက်ာင္းၿပီးေသာ္လည္း ပိုံမွန္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒီပလိုမာ မရွဘြဲ အသက္ 22 ေအာက္ ကေလး သို႔မဟိုတ္
အ႐ိုြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ IDEA အရ အခမြဲ သင္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးကို ခံစားခြင္ရွဆြဲ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသား အခ ိိဳ ႔ေသ်ာ အေျခအေနရပ္မ ်ားေအ်ာက္တြင္ ကေလး ေက ်ာင္းျပန္တက္ေရ်ာက္ႏိုင္ျပီး သူမသို႔မဟုတ္သူအသက္ 22
ျပည့္မည့္ ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္အကုန္အထိ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အထက္တန္းျပီးဆံုးသြ်ားျပီးေန်ာက္ပိုင္းေက ်ာင္းျပန္တက္ရန္သင့္ကေလးလိုလ်ားပါက ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားလိုအပ္ခ က္ကို ARD ေက်ာ္မတီကဆံုးျဖတ္ရမည္။
စည္းကမ္းလိက
ု န
္ ်ာမႈ
စည္းကမ္းခ ိိဳးေဖ်ာက္မႈေၾက်ာင့္အေရးယူရ်ာတြင္ မသန္စြမ္းျဖစ္သည့္ကေလးအတြက္ အထူးစည္းကမ္းခ က္မ ်ား ခ မွတ္ထ်ားပါသည္။
ေယဘုယ အ်ားျဖင့္ မသန္စမ
ြ ္းကေလးသည္ သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ မသန္စမ
ြ ္းမႈေၾက်ာင့္ စည္းကမ္းခ ိိဳးေဖ်ာက္ပါက ေက ်ာင္းတက္ရက္
10ရက္ဆက္တိုက္ထက္ပိုျပီး ကေလးကို လက္ရွိပည်ာေရးအတန္းမွ မဖယ္ရွ်ားနိုင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္
မသန္စမ
ြ ္းျဖစ္သူေက ်ာင္းသ်ားတစ္ဦးႏွင့္ဆက္စပ္ျပီးျဖစ္ပ်ာြ းသည့္ အခ ိိဳ ႔ေသ်ာစည္းကမ္းခ ိိဳးေဖ်ာက္မႈအေျခအေနရပ္မ ်ားသည္ ARD
ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးျပိဳလုပ္ေၾက်ာင္း ညြန္းဆိုေထ်ာက္ျပပါသည္။
ယ်ာယီေက ်ာင္းမွထုတ္ပယ္မႈမ ်ား
သင့္ကေလးက ေက ်ာင္းသ်ားက င့္ဝတ္မ ်ားကိုခ ိိဳးေဖ်ာက္ခ့ဲလွ င္ သူသို႔မဟုတ္သူ၏ လက္ရွိပည်ာေရးအတန္းမွ ကေလးကို
ေက ်ာင္းအရ်ာရွိမ ်ားကဖယ္ရွ်ားသြ်ားနိုင္ပါသည္။ ၎ထုတ္ပယ္မႈမွ်ာ သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ Interim alternative educational setting
(IAES) တစ္ရပ္၊ အျခ်ားအတန္း၊ သို႔မဟုတ္ေ က ်ာင္းတက္ရက္ 10 ရက္ဆက္တိုက္ထက္မပိုသ်ာယ်ာယီထုတ္ပယ္မႈ
(မသန္စြမ္းကေလးမ ်ားအတြက္ စည္းကမ္းလိုက္န်ာမႈ လုပ္ထံုးကိုအသံုးျပိဳထ်ားသည့္အတိုင္းအတ်ာတစ္ခုအထိ) ျဖစ္သည္; ထုိ႔ျပင္
ေန်ာက္ထပ္သီးျခ်ား စည္းကမ္းခ ိိဳးေဖ်ာက္မႈအတြက္ အလ်ားတူစ်ာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေက ်ာင္းတက္ရက္ 10
ရက္ဆက္တိုက္ထက္မပိုေသ်ာ ထုတ္ပယ္မႈေန်ာက္ထပ္တစ္ခု (ထိုထုတ္ပယ္မႈမ ်ားမွ်ာ အတန္းေနရ်ာခ ထ်ားရ်ာတြင္
အေျပ်ာင္းအလဲမျဖစ္သေရြ(။
႔ ၎ကိ1
ု 0 - ရက္စည္းကမ္းခ က္ ဟုရည္ညႊန္းပါသည္။
ထိုတ္ပယ္ျခင္းသည္ ေနရာခ်ထားမႈတင
ြ ္ ေျပာင္းလြဲမႈ မျဖစ္ေစသေ႐ိုြ႕ ေက ်ာင္းတက္ရက္ 10 ရက္ဆက္တိုက္ၾက်ာ သို႔မဟုတ္
ထိုထက္မနည္း ထုတ္ပယ္ျပီးအေရးယူမႈသည္ ARD ေက်ာ္မတီအစည္း အေဝးတစ္ရပ္ျပိဳလုပ္ရန္လိုေၾက်ာင္း ေထ်ာက္ျပပါသည္။
ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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ခ႐ိုိုင္ေက်ာင္းသည္ ပညာသင္်ားႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းတက္ရက္ 10 ရက္ သို႔မဟိုတ္ ယင္းထက္နည္းေသာ ရက္အထ လက္ရွ သူ
သို႔မဟိုတ္ သူမ၏ လက္ရွ ေနရာခ်ထားမႈမွ ဖယ္ရွားခံထားရသည္ မသန္စြမ္းမႈရွသည္ သို႔မဟိုတ္ မရွသည္ကေလးထံ ဝန္ေဆာင္မႈ
မေပးပါ။ အလ်ားတူေက ်ာင္းထုတ္ခံထ်ားရသည့္ သ်ာမန္ေက ်ာင္းသ်ား ကေလးတစ္ဦးထံသို႔ ေက ်ာင္းက ဝန္ေဆ်ာင္မႈပံ့ပိုးထ်ားပါက
က်ာလတို ေက ်ာင္းမွထုတ္ပယ္မႈတစ္ခုအတြင္း သင့္ကေလးကို ေက ်ာင္းကဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။
စုစုေပါင္း 10 ရက္ႏွင့္အထက္ၾက်ာသည့္ ထုတ္ပယ္မႈ အစုစု
ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းအတြင္းေန်ာက္ထပ္စည္းကမ္းခ ိိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္အတြက္ က်ာလတိုထုတ္ပယ္မႈ
ေန်ာက္ထပ္တစ္ခုကို ေက ်ာင္းအရ်ာရွိမ ်ားက အမိန္႔ေပးခ မွတ္ႏိုင္ျပီး ထုိထုတ္ပယ္မႈမ ်ားသည္ အတန္းေနရ်ာခ ထ်ား
မႈအေျပ်ာင္းအလဲမျဖစ္ေစရပါ။ လတ္တေလ်ာ ဖေက ်ာင္းထုတ္ပယ္မႈမွ်ာေက ်ာင္းတက္ရက္ 10 ရက္ဆက္တိုက္ မဟုတ္ဘဲ
ေနရ်ာခ ထ်ားမႈကို မေျပ်ာင္းလဲေစပါ က၊ ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ သင့္ကေလးသည္ ေက ်ာင္းတက္ရက္ 10
ရက္ဆက္တိုက္ေက ်ာင္းမွထုတ္ပယ္ခံျပီးေန်ာက္ သင့္ကေလး၏ IEP တြင္ခ မွတ္ခ့ဲသည့္
ရည္မွန္းခ က္မ ်ားျပည့္ေျမ်ာက္ေရးကိုေရွးရႈလ က္ တိုးတက္မႈျဖစ္ထန
ြ ္းရန္ ၊ အျခ်ားအတန္း တြင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း အေထြေထြ ပည်ာေရး
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ သင့္ကေလးကို ေက ်ာင္း မွဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားေပးအပ္ရန္လိုပါသည္။
ေက ်ာင္းဝန္ထမ္းမ ်ားသည္ မည္သည့္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားလိုအပ္သည္ကိုဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္ကေလး၏ဆရ်ာအနည္းဆံုး တစ္ဦးႏွင့္အတူ
ေဆြးေႏြးရပါမည္။ ထိုတ္ပယ္ျခင္းသည္ ေနရာခ်ထားမႈတင
ြ ္ ေျပာင္းလြဲမႈျဖစ္ပါက IDEA သည္ 34 CFR § 300.530(d)(5) အရ ARD
ေကာ္မတီသည္ သင္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆိုံးျဖတ္သည္ကို မွတ္သားပါ။

အတန္းေနရ်ာ ေျပ်ာင္းလဲျခင္း
မသန္စမ
ြ ္းကေလးကို သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ လက္ရွိပည်ာေရးအတန္းမွ ဖယ္ရွ်ားျခင္းတစ္ရပ္မွ်ာ အတန္းေနရ်ာေျပ်ာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္
ထုတ္ပယ္ျခင္းမွ်ာ ေက ်ာင္းတက္ရက္ 10 ရက္ဆက္တုိက္ေက ်ာ္ျဖစ္လွ င္ သို႔မဟုတ္လမ္းျပစံနမူန်ာတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္ကေလး
တြင္ထုတ္ပယ္မႈမ ်ားစြ်ာရွိလွ င္ျဖစ္သည္။ နမူန်ာအျဖစ္ထုတ္ပယ္မႈျဖစ္ပ်ာြ းသည့္အခါမွ်ာ-

•

ေက ်ာင္းစ်ာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တင
ြ ္ စုစုေပါင္းေက ်ာင္းတက္ရက္ 10 ေက ်ာ္အထိထုတ္ပယ္မႈမ ်ား-

•

ကေေလး၏အျပိဳအမူမွ်ာ က ်ာင္းထုတ္ပယ္မ ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ေစသည့္
ယခင္ကမေတ်ာ္တဆမႈျပိဳလုပ္သည့္ကေလး၏အျပိဳအမူေတ်ာ္ေတ်ာ္ေလးကိုဆင္တူသည့္အခါ -ႏွင့္

•

ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ၾက်ာခ ိန္၊ ကေလးအ်ားထုတ္ပယ္ထ်ားသည့္ စုစေ
ု ပါင္းအၾကိမ္ေရ၊ႏွင့္ တစ္ခုျပီးတစ္ခုေၾက်ာင့္
ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ နီးစပ္မႈစသည့္ အျခ်ားအခ က္မ ်ား။

အတန္းေနရ်ာခ ထ်ားမႈအေျပ်ာင္းအလဲျပိဳလုပ္ေလ်ာက္သည္အထိ နမူန်ာထုတ္ပယ္မႈမ ်ားပမ်ာဏမ ်ားသည္မမ ်ားသည္ကို
အမႈတစ္ခုခ င္းအလိုက္ေပၚၾကည့္၍ ေက ်ာင္းကဆံုးျဖတ္သ်ာြ းမည္။ သတ္မွတ္လိုပ္ငန္းစဥ္ ၾကားနာျခင္း်ားႏွင္ တရာ႐ိုိုံးတြင္
ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ထိုတ္ပယ္ျခင္း ပိုံစံ ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္း်ားႏွင္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္း၏ ဆိုံးျဖတ္ခ်က္ကို
သင္ေစာဒကတက္်ားႏိုင္သည္။
ေနရ်ာခ ထ်ားမႈအေျပ်ာင္းအလဲတစ္ရပ္ျပိဳလုပ္သ်ာြ းမည့္ ဖယ္ရွ်ားမႈတစ္ရပ္ကိုေက ်ာင္းမွအဆိုျပိဳလွ င္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ က္အေၾက်ာင္း ကို
ေက ်ာင္းဝန္ထမ္းမ ်ားကသင့္ထံသို႔ အသိေပးရမည္ျဖစ္ျပီး Notice of Procedural Safeguards မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကိုပါေပးအပ္ရမည္။
ကေလး၏ေနရ်ာခ ထ်ားေရး အေျပ်ာင္းအလဲျပိဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္သည့္ေန႔စဲတ
ြ ြင္ ယင္းကိုအျပီးသတ္လုပ္ေဆ်ာင္ရမည္။
ထို႔အျပင္မသန္စြမ္းမႈျဖစ္မျဖစ္ဆံုးျဖတ္မႈ ဟုေခၚဆိုသည့္ လုပ္ေဆ်ာင္ခ က္ကို ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရန္ ARD ေက်ာ္မတီအစည္းအေဝးကို
ေက ်ာင္းမွျပိဳလုပ္ရမည္။ သ႐ိုိုပ္သကန္ျပျခင္း ဆိုံးျဖတ္မႈ အစည္းအေဝးကို ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈကို ေျပာင္းလြဲရန္
ျပဳလိုပ္ထားသည္ ဆိုံးျဖတ္ခ်က္လိုပ္သည္ ရက္စြဲြ၏ ေက်ာင္းတက္ရက္ 10 ရက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚရမည္။
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ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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မသန္စမ
ြ ္းမႈျဖစ္မျဖစ္ဆံုးျဖတ္မႈ
မသန္စမ
ြ ္းမႈျဖစ္မျဖစ္ဆံုးျဖတ္မႈကို ျပိဳလုပ္သည့္အခါ IEP၊ မည္သည့္ဆရ်ာမဆို၏ ေလ့လ်ာသံုးသပ္ခ က္မ ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ရန္
သင္မွေပးအပ္ထ်ားသည့္ သက္ဆိုင္ရ်ာအခ က္အလက္တစ္ခုခုအပါအဝင္ သင့္ကေလး၏ ဖိုင္ရွိ ဆက္စပ္အခ က္အလက္အ်ားလံးကို
ARD ေက်ာ္မတီမွျပန္လည္သံုးသပ္သ်ာြ းမည္-

•

ေမးခြန္းထုတ္စရ်ာျဖစ္သည့္ အျပိဳအမူမွ်ာ သင့္ကေလး၏မသန္စြမ္းမႈေၾက်ာင့္ ျဖစ္ပ်ာြ းလွ င္ျဖစ္ေစ
မသန္စမ
ြ ္းမႈႏွင့္တိုက္ရိုက္အခ ိိဳးၾကီးမ်ားစြ်ာဆက္စပ္မႈရွိလွ င္ -သို႔မဟုတ္

•

ေမးခြန္းထုတ္စရ်ာျဖစ္သည့္ အျပိဳအမူမွ်ာ IEP အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ရန္
ေက ်ာင္း၏ပ က္ကြက္မႈေၾက်ာင့္တိုက္ရိုက္အက ိိဳးသက္ေရ်ာက္မႈျဖစ္လွ င္။

အကယ္၍ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီေၾက်ာင္းကို ARD ေက်ာ္မတီမွဆံုးျဖတ္လွ င္၊ အျပိဳအမူမွ်ာ သင့္ကေလး၏
မသန္စမ
ြ ္းမႈေၾက်ာင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မည္သည့္အေျခအေနရပ္ႏွင့္မွ မကိုက္ညီေၾက်ာင္းကို ARD ေက်ာ္မတီမွဆံုးျဖတ္လွ င္၊
အျပိဳအမူမွ်ာ သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈေၾက်ာင့္မဟုတ္ေပ။
အျပိဳအမူမွ်ာသင့္ကေလး၏မသန္စမ
ြ ္းမႈေၾက်ာင့္ျဖစ္သည့္အခါ
အျပိဳအမူမွ်ာ သင့္ကေလး၏မသန္စမ
ြ ္းမႈေၾက်ာင့္ျဖစ္လွ င္ ARD ေက်ာ္မတီသည္ ေအ်ာက္ပါလုပ္ေဆ်ာင္ခ က္တစ္ခုခုကို
ေဆ်ာင္ရြက္ရမည္-

•

ေနရ်ာခ ထ်ားမႈအေျပ်ာင္းအလဲျဖစ္ေစသည့္အက ိိဳးရလဒ္မထြက္မီေက ်ာင္းမွ FBA ကိုေဆ်ာင္ရက
ြ ္ထ်ားျခင္းမရွိလွ င္ functional
behavioral assessment (FBA) တစ္ရပ္ကုိ လုပ္ေဆ်ာင္ျပီး BIP အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ပါ- သို႔မဟုတ္

•

BIP တစ္ရပ္ကိုအေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ထ်ားျပီးျဖစ္လွ င္ အျပိဳအမႈကို ထိန္းေက ်ာင္းျပိဳျပင္ရန္ BIP ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး
လိုအပ္သလို ခ ိန္ညွိျပင္ဆင္ပါ။

ထို႔အျပင္၊ ေအ်ာက္ပါအေျခအေနရပ္တစ္ခုခုမရွိထ်ားပါက ARD ေက်ာ္မတီသည္ သင့္ကေလးအ်ားဖယ္ရွ်ားထ်ားသည့္
ေနရ်ာခ ထ်ားမႈသို႔သင့္ကေလးကို ေနရ်ာျပန္ေပးအပ္ရမည္-

•

သင့္ကေလး၏ BIP ျပင္ဆင္ခ ိန္ညွိမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈအေျပ်ာင္းအလဲလုပ္ရန္ သင္ႏွင့္ေက ်ာင္းတို႔
သေဘ်ာတူထ်ားလွ င္- သို႔မဟုတ္

•

ေက ်ာင္းသ်ားက င့္ဝတ္အ်ားသင့္ကေလး၏ခ ိိဳးေဖ်ာက္မႈမွ်ာ
ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါအထူးအေျခအေနမ ်ားအနက္တစ္ခုပါဝင္ေနသည္လွ င္။

အကယ္၍

IEP

ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရန္

ေက ်ာင္း၏ပ က္ကက
ြ ္မႈေၾက်ာင့္

သင့္ကေလး၏လုပ္ေဆ်ာင္မႈျဖစ္ပြ်ားရေၾက်ာင္း

ARD

ေက်ာ္မတီမွသံုးသပ္လွ င္ ဟ်ာကြက္မ ်ားကိုကုစ်ားရန္ ေက ်ာင္းကလိုအပ္သည့္ေဆ်ာင္ရြက္ခ က္ကို မဆိုင္းမတြလုပ္ေဆ်ာင္ရမည္။
အျပိဳအမူမွ်ာသင့္ကေလး၏မသန္စမ
ြ ္းမႈေၾက်ာင့္မဟုတ္သည့္အခါ
အျပိဳအမူမွ်ာသင့္ကေလး၏မသန္စမ
ြ ္းမႈေၾက်ာင့္မဟုတ္လွ င္ ေက ်ာင္းဝန္ထမ္းမ ်ားသည္ သင့္ေလ ်ာ္ေသ်ာပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈ
မ ်ားဆက္လက္ ေဆ်ာင္ရြက္သ်ာြ းမည္မွလႊဲ၍ အျခ်ားကေလးမ ်ားနည္းတူ သင့္ကေလးကိုလည္း စည္းကမ္းခ ိိဳးေဖ်ာက္မႈအရ
အေရးယူသ်ာြ း ပါမည္။ ကေလး၏ ARD ေက်ာ္မတီသည္ IAES ကိုဆံုးျဖတ္သ်ာြ းမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းမွ်ာ
ကေလးကျပစ္ဒဏ္က ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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အထူး အေျခအေနရပ္မ ်ား
အကယ္၍သင့္ကေလးသည္ေအ်ာက္ပါအျပိဳအမူတို႔ကိုျပိဳလုပ္ခ့ဲလွ င္ သူအျပိဳအမူမွ်ာ သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ မသန္စမ
ြ ္းမႈကိုသရုပ္ျပျခင္း
ရွိသည္ျဖစ္ေစမရွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစက်ာမူ ေက ်ာင္းဝန္ထမ္းမ ်ားက သင္ကေလးကို IAES ေၾက်ာင့္ 45 ရက္အထိ
ေက ်ာင္းမွထုတ္ပယ္သ်ာြ းမည္။

•

ေက ်ာင္း၌၊ ေက ်ာင္းဝင္းတြင္း၌၊ သို႔မဟုတ္ ေက ်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
ေဆ်ာင္ရြက္မႈတစ္ခု၌လက္နက္ကိုင္ေဆ်ာငျ္ခင္းသို႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း-

•

ေက ်ာင္း၌၊ ေက ်ာင္းဝင္းတြင္း၌၊ သို႔မဟုတ္ ေက ်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈတစ္ခု၌ရွိစဥ္အတြင္း
တရ်ားမဝင္ေဆးဝါးမ ်ားကို သိလ က္ႏွင့္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊အသံုးျပိဳျခင္းျဖစ္ေစ၊ေရ်ာင္းခ ျခင္းသို႔မဟုတ္
ထိန္းခ ိဳပ္ပစၥည္းမ ်ားကို ေရွ႔ေဆ်ာင္လမ္းျပသံုးစြဲ၍ျမၱဴဆြယ္ျပျခင္း -ႏွင့္သို႔မဟုတ္

•

ေက ်ာင္း၌၊ ေက ်ာင္းဝင္းတြင္း၌၊ သို႔မဟုတ္ ေက ်ာင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈတစ္ခု၌ရွိစဥ္အတြင္း အျခ်ားသူကိုျပင္း
ထန္ဆိုးရြ်ားသည့္ ကိုယ္ခႏၶ်ာထိခိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္အခါ

ARD ေက်ာ္မတီသည္ IAES ကိုဆံုးျဖတ္သ်ာြ းမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းမွ်ာ ကေလးမ ်ားအ်ား ျပစ္ဒဏ္က ခံေစျခင္းျဖစ္သည္။
အထူးပညာေရး်ားႏွင္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အရည္အခ င္းမျပည့္မီေၾက်ာင္းမဆံုးျဖတ္ရေသးသည့္ကေလးမ ်ားအတြက္
အက်ာအကြယ္မ ်ား
အထူးျပိဳပည်ာေရးႏွင့္ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ားရရွိရန္အတြက္ သင့္ကေလးမွ်ာအရည္အခ င္းမျပည့္မီဟုဆံုးျဖတ္ခံ ထ်ားရေသ်ာ္လည္း
ေက ်ာင္းသ်ားက င့္ဝတ္ကိုခ ိိဳးေဖ်ာက္သည့္အျပိဳအမႈတင
ြ ္ပါဝင္ခဲ့ပါျပီး ထိုလုပ္တင
ြ ္မလုပ္မီသင့္ကေလးမ ်ားမသန္စမ
ြ ္း ရွိေၾက်ာင္း
ေက ်ာင္းကသိရွိထ်ားခဲ့လွ င္ IDEA ရွိလုပ္ထံုးဆိုင္ရ်ာ အက်ာအကြယ္ေပးမႈမ ်ားကို သင့္ကေလး၏ ခံစ်ားခြင့္ရွိပါသည္။
ယခုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသ်ာအပိုေဆ်ာင္းအခ က္အလက္ကို Notice of Procedural Safeguards တြင္ရယူႏိုင္သည္။

အျမန္ေဆ်ာင္ရြက္ေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့အ
္ ညီၾက်ားန်ာမႈ
IAES သို႔မဟုတ္ သရုပ္ျပမႈဆံုးျဖတ္ခ က္တစ္ရပ္ျပိဳလုပ္ရ်ာတြင္ ေနရ်ာခ ထ်ားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ခ မွတ္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ က္ကို
သင္သေဘ်ာ မတူလွ င္ အျမန္ေဆ်ာင္ရက
ြ ္ေပးသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ကို သင္ေတ်ာင္းခံႏိုင္သည္။ ARD
ေက်ာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ က္မွ်ာ ကေလး၏အျပိဳအမႈမွ်ာ သူသို႔မဟုတ္သူမ၏ မသန္စြမ္းမႈ
သရုပ္ျပမႈတစ္ရပ္သ်ာျဖစ္ေၾက်ာင္းဆံုးျဖတ္ျပီးေန်ာက္ သင့္ကေလး၏ ေက ်ာင္းျပန္တက္ေရ်ာက္ႏိုင္ေၾက်ာင္းကို
ေက ်ာင္းမွအကဲစမ္းေစ်ာဒကတက္လိုပါက ဥပေဒႏွင့္အညီၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ကို ေက ်ာင္းကေတ်ာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

အျငင္းပြ်ားမႈအ်ားကိုငတ
္ ြယ္ေျဖရွငး္ ျခင္း
တစ္ခါတစ္ရံ၌ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္းထုတ္ေဖ်ာ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ ပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ ေနရ်ာခ ေပးမႈ၊သို႔မဟုတ္
မသန္စမ
ြ ္းရွိသည့္သင့္ကေလးထံသို႔ FAPE ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ အျငင္းပြ်ားမႈမ ်ားျဖစ္ပြ်ားတတ္ပါသည္။ သေဘ်ာထ်ားကြဲ
လႊမ
ဲ ႈမ ်ားျဖစ္ပ်ာြ းပါက မတူညီကြလႊဲမႈမ ်ားကိုအရွိအတိုင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ေက ်ာင္းဝန္ထမ္းႏွင့္အတူလက္တဲြေဆ်ာင္ရက
ြ ္ရန္ သင့္ကို
ေလးနက္စ်ာြ တိုက္တန
ြ ္းအပ္ပါသည္။ မိဘမ ်ားအတြက္ ၎ကမည္သည့္ အျငင္းပြ်ားမႈဆိုင္ရ်ာဆံုးျဖတ္ခ က္ ေရြးခ ယ္စရ်ာမ ်ား
ကမ္းလွမ္းထ်ားေၾက်ာင္းကို ေက ်ာင္းထံတင
ြ ္သင္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ TEA သည္အထူးျပိဳပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ သေဘ်ာမတူညီခ က္မ ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ်ာတြင္တရ်ားဝင္ေရြးခ ယ္စရ်ာေလးခုကို ကမ္းလွမ္းထ်ားပါသည္ - ျပည္နယ္ IEP ညွိႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊
ၾက်ားဝင္ျဖန္ေျဖေပးသည့္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ ်ား၊ အထူးျပိဳပည်ာေရးဆိုင္ရ်ာ တိုင္ၾက်ားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တရ်ားဥပေဒႏွင့္အညီ
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ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
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ၾက်ားန်ာမႈအစီအစဥ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ TEA ၏အျငင္းပြ်ားမႈဆိုင္ရ်ာဆံုးျဖတ္ခ က္ ေရြးခ ယ္စရ်ာမ ်ားႏွင့္စပ္လ ဥ္းေသ်ာအခ က္အလက္ကို
ဤေနရ်ာမ ်ားတြင္ရယူႏိုင္သည္ Notice of Procedural Safeguards ႏွင့္ TEA ၏ဝဘ္ဆိုက္နွင့္ ေအ်ာက္ပါ URL:

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Stu
dent_Populations/Special_Education/Dispute_Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/.
တြင္ရယူႏိုင္သည္။

အပိေ
ု ဆ်ာင္း အကူအညီ
ဤစ်ာရြက္စ်ာတမ္းရွိ အတိုေက်ာက္စ်ာလံုးမ ်ား၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ က္စ်ာရင္းအျပည့္အစံုတစ္ခုရယူရန္
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en သို႔သ်ာြ းေရ်ာက္ပါ။

Notice of Procedural Safeguards ဤစာ႐ိုြက္စာတမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ ်ားကို ဘ်ာသ်ာစက်ား 15 မ်ဳးမကတို႔ျဖင့္ SPEDTex ဝဘ္ဆိုက္
https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-resources/parents-guide-to-the-ard-process/ သင္အေနျဖင္ု
မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကို ေက ်ာင္း၏အတိုင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ ေက ်ာင္း ၏အထူးျပိဳပည်ာေရးဌ်ာနထံတင
ြ ္လည္း ေတ်ာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္၊ ျပန္လည္သုးံ သပ္ခ က္ႏွင့္ ထုတ္ပယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အေၾက်ာင္းသိရွိေရး မိဘမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
ေဖေဖၚဝါရီလ 2021
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