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၉၀

ရက္ထက္

ေနာက္မက်သင့္ပါ။ အတည္ျပဳထားသည့္ သင္တန္း အစီအစဥ္ကို သင္

စာအုပ္ကို ေက်ာင္းမအျခား မိတၱဴမ်ားကို ေပးရမည့္အေျခအေန- ကနဦး
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တက္ေရာက္ျခင္းႏင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မတ္မႈမ်ားအတြက္

၏အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို

ရင္းျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

TEA

ထံ

(LEA)
အထးျပဳ

သင္တန္းအစီအစဥ္

ၿပီးဆံုးေအာင္

တက္ေရာက္ရပါမည္။ အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး ေမြးစားရန္

ပညာေရးတြင္ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားရန္ သင့္ကို အေၾကာင္းၾကား

မိဘတစ္ဦးဦးအား

ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းခံရသ

ထားရပါမည္။

ရက္ခ်ိန္းဆုိထားေသာ

ARD

ေကာ္မတီ

တစ္ဦးသည္

အစည္းအေဝး

မတိုင္မီ၊

သင္တန္း အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးရပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဤသို႔ ကနဦး
ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္

ကုိယ္စားလယ္ မိဘ
အကယ္၍၊

ေက်ာင္းက

၉၀

ထက္

ေနာက္မက်ေစရပါ။

အတည္ျပဳထားေသာ သင္တန္း အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္ႏင့္၊ အလားတ

ၾကိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ

ေနာက္ပိုင္းတြင္၊

ရက္ေပါင္း

ၾကိဳးပမ္းမႈ

လုပ္ေဆာင္သည့္

ကေလးအတြက္

မိဘတစ္ဦး

ကေလးတစ္ဦးအတြက္ သိ႔ုမဟုတ္ မိဘတစ္ဦး တာဝန္ယရန္ သို႔မဟုတ္
အျခားကေလးတစ္ဦးအတြက္ အျခားမိဘ၏ ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး

မသတ္မတ္ေပးႏိုင္ပါက၊ သို့မဟုတ္ မရာေဖြေပးႏိုင္ပါက၊ ေမြးစားမိဘက

ေမြးစားရန္

စိတ္အား

သင္တန္းအစီအစဥ္ ျပန္လည္တက္ေရာက္စရာ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

ထက္သန္မႈ

တာ၀န္ယရန္

မရိပါက

သို

့မဟုတ္

စိတ္အားထက္သန္မႈ

ေမြးစားအိမ္တြင္

မေနထိုင္ပါက၊

မိဘတစ္ဦးအျဖစ္

မရိပါက၊

ကေလးသည္

့မဟုတ္

ကေလးသည္

သို

မိဘတစ္ဦးဦးအျဖစ္

အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား

တာဝန္ယရန္

ေနာက္ထပ္

ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန္

မိဘမ်ားအျဖစ္

အျခားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ပါက၊ ကေလးသည္ အျခားျပည္နယ္တင
ြ ္

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ား သိလိုပါက ေက်းဇးျပဳ၍ 19 TAC

ေနထိုင္သႏင့္ တရားရံုးက အျခားမိဘ၏ ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး

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

ေမြးစားရန္ မိဘတစ္ဦးဦးအား ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း မရိပါက၊ ကေလး၏
မိဘကိုယ္စား

လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္သအား

အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား

ေက်ာင္းက

ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန္

မိဘတစ္ဦးကို

ကေလးရာေဖြျခင္း
မသန္စြမ္းကေလးမ်ား

အားလံုးသည္

အထးပညာေရးႏင့္

ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ McKinney-Vento Home Assistance Act တြင္

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

သတ္မတ္သည့္ အတိုင္း၊ အုပ္ထိန္းသမ့ ေနထိုင္စရာမရိသ လငယ္

ကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တြင္း အရြယ္မေရာက္ေသးသမ်ားနင့္

တစ္ဦးအတြက္ ေက်ာင္းက အျခား မိဘ၏ကိုယ္စား ကေလးတစ္ဦး

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား

ေမြးစားေပးရန္ မိဘတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ေနအိမ္မရိ သို႔မဟုတ္

ပညာသင္ၾကားေနေသာ

အဖြ

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ

့အစည္း

ေစာင့္ေရာက္မႈအတြက္

ေမြးစား

မိဘတစ္ဦး

ေရြးခ်ယ္အၿပီးတြင္ လက္ေတြ ့က်င့္သံုး ႏိုင္သည္ႏင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊
ေက်ာင္းအေနျဖင့္

ကေလး

၏

လိုအပ္ေနသည္။

အပါအဝင္

ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ္

အိမ္ရာမရိသည့္
ေက်ာင္းမ်ားတြင္

မသန္စြမ္းကေလးမ်ားသည္

မည္မ်ျပင္းထန္သည္ျဖစ္ေစ

၎တို႔၏

ပါ၀င္ျပီး

စိစစ္ရာေဖြျပီး

အကျဖတ္ေပးရမည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကေလးရာေဖြျခင္းဟုေခၚသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မတ္သႏင့္ အမႈတြထိန္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္မႈအား

ဤကေလးရာေဖြေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္

စာျဖင့္တင္ျပရပါ မည္။

LEA

သည္

သတင္းစာ

ႏစ္ခုလံုးတြင္ျဖစ္ေစ
ေနာက္ထပ္ သိလိုသည္မ်ား ရိပါက အိမ္ရာမရိေသာ ကေလးမ်ားႏင့္
လငယ္မ်ားသုိ႔ ဝင္ၾကည့္ပါ (လင့္ခ္- bit.ly/39v6KzG)။
အျခားမိဘ၏ကိုယ္စား

ကေလးတစ္ဦးေမြးစားရန္

မိဘတစ္ဦးအျဖစ္

ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသ
မဟုတ္ ရပါ။ ထို့ျပင္၊ ကေလး၏အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခက
ုိ န
္ စ္နာေစမည့္
သင့္တြင္

ကေလးတစ္ဦးေမြးစားေပးရန္

မရိရပါ။

အျခား

သတ္မတ္ရန္ႏင့္

အျခား

မီဒီယာတြင္ျဖစ္ေစ၊

အထးပညာေရးႏင့္
လိုအပ္လ်က္ရိေသာ
အကျဖတ္ရန္

သက္ဆိုင္ရာ

ကေလးကို

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို

ရာေဖြရန္၊
မိဘမ်ားအား

လံုေလာက္စြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ အသိေပးစာတစ္ခုကို

သတ္မတ္ခ်က္နင့္ ျပည့္မီရန္၊ သင္ သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္းရိ

အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုခု

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

သို႔မဟုတ္

ထုတ္ျပန္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ေၾကညာရမည္။
ကေလးရာေဖြေရး

လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္း

အျပည့္အစံုကို

ကေလးအေျချပဳ အထးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ
မေဘာင္ (လင့္ခ္- fw.escapps.net) တြင္ ၾကည့္ပါ။

မိဘ၏ကိုယ္စား

မိဘ

တစ္ဦးအျဖစ္

ေရြးခ်ယ္ခံရသတစ္ဦးသည္ လံုေလာက္ေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတႏင့္

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ

စြမ္းရည္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားရမည့္အျပင္၊ ကေလးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္

သင့္ကေလး၏ အထးပညာေရးႏင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္း၏

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ရယရန္အခြင့္အေရးရိပါသည္။

ခ်မတ္မႈမ်ား

ကေလးတစ္ဦး၏
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ရထိုက္ေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား၊
ေဖာက္ဖ်က္မႈမရိေအာင္

ဤသို့ျဖင့္
ကေလး

ေသခ်ာေစျခင္းႏင့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို
သင့္ကေလး၏

အေထာက္အထား၊

အကျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈ သို႔မဟုတ္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အမ်ားျပည္သ

ပညာေရး

(FAPE)

ကို

ေက်ာင္းသို ့ လည္ပတ္ျခင္း၊ ကေလး၏ ပညာေရးမတ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္

သင့္ကေလးအတြက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလရန္

သံုးသပ္ျခင္း၊

ေက်ာင္းက

ကေလး၏

ပညာေရးတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္သမ်ားႏင့္

အဆိုမျပဳမီ

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အခ်ိန္မတိုင္ခင္

စာျဖင့္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁

စာမ်က္ႏ / 2

ႀကိဳတင္အသိေပး

အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

ေက်ာင္းစတက္ရန္

ျငင္းဆိုျခင္းမျပဳမီ

ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သို႔မဟုတ္

ေျပာင္းလျခင္း၊

ကေလးပညာေရး

ပညာေရးကို

ေျပာင္းလျခင္း

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

အေၾကာင္းၾကားစာ

ေက်ာင္းမ

မရိေသာ

သို႔မဟုတ္

အေၾကာင္းၾကား စာအား သင္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငာ

အကျဖတ္ျခင္း

စကားေျပာျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္

သို႔မဟုတ္

အတြက္

သင္က

ေပးပို႔ခြင့္ရိပါသည္။သင္က

ဘာသာစကား

ေက်ာင္းအေနျဖင့္

ျဖစ္ေစ သင့္မိခင္ဘာသာ စကားသို႔၊ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ဆက္သယ
ြ ္

ၾကိဳတင္

ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးရမည္

ေျပာင္းလမႈကို

ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းအေနျဖင့္

ေရးသားထား

ေက်ာင္းမ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထားရိရမည္ျဖစ္သည္။

တကၠဆက္တြင္ ပိုမိုတိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခုအား

အကယ္၍

သင္ သေဘာတညီမႈျပဳေသာ အေျခအေနမလြ၍ ေက်ာင္း အေနျဖင့္

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၎၏

မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို

အဆိုျပဳျခင္းမတိုင္မီ

ျဖစ္လ်င္မ

FAPE

လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ က ေျပာင္းလမႈကို ေတာင္းဆိုသည္ျဖစ္ေစ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား

တစ္ခု

သို႔မဟုုတ္

ထိသ
ု ျ႔ုိ ပဳလပ
ု ေ
္ ဆာင္ရြကခ
္ ေ
့ ၾကာင္း

သည့္

ေက်ာင္းမ

သက္ေသအေထာက္အထား

သင့္ကေလးအား
စတင္သင္ၾကား

အထးပညာ
ေပးသည့္

သေဘာတညီခ်က္မ်ားကို

ေရးႏင့္

ကာလမစ၍
သင့္အေနျဖင့္

ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳမီ အနည္းဆံုး ငါးရက္ အလိုတြင္ သင့္ထံသို႔ ၾကိဳတင္

ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ျပီး ေက်ာင္းမ သင့္ကေလးအား အထးပညာေရးစနစ္ ႏင့္

ေရးသား အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း
ပါမည္။

ေက်ာင္းမ

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္

တာ၀န္ယထားေသာ

-

သို႔မဟုတ္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း
ထိလ
ု ပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်ကမ
္ ်ားကို

ျငင္းဆန္ထားေသာ

ေဖာ္ျပခ်က္၊

တာ၀န္ယ

ျငင္းဆန္ထားသည္မ်ား

ကို

ေက်ာင္းမ
အဘယ္ေၾကာင့္

ထားသည္

သို႔မဟုတ္

ရင္းလင္းခ်က္၊

ထိသ
ု ျ႔ုိ ပန္လည္မရုတသ
္ မ
ိ း္ ခင္

အခ်ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခုအား

သင္

ပိုမိုတိုေတာင္းေသာ
သေဘာတညီမႈျပဳေသာ

အေျခအေနမလြ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မၿပီးဆံုးခင္ အနည္းဆံုး ငါးရက္
အလိုတြင္

ေက်ာင္းမ

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အကျဖတ္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီကို ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခြန္အခ၊ မတ္တမ္းတင္ထားမႈ
သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ယရသည့္အေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ရသည့္ အေၾကာင္း
တြင္

ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္ထားသည့္

အစီရင္ခံ

စာ

(၄င္းအစီရင္ခံစာဆိုသည္မာ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရိ နည္းလမ္း တက်
ျပဳစုေစာင့္ေရာက္မႈ ေအာက္တင
ြ ္ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ သင္၏
အေသးစိတ္ထြက္ဆိုခ်က္

ျဖစ္ပါသည္)

ဤနည္းလမ္း

တက်

ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖြယရ
္ ာမ်ား စာအုပ္ မိတၱဴရယပံုကို
ရင္းလင္းခ်က္၊

IDEA

အေၾကာင္း

သင့္အားကညီႏိုင္သမ်ားကို
အဖြ႔အစည္းအလိုက္
သင့္ကေလး၏

ကို

တစ္ဦးခ်င္း

ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္မည့္
ARD

ေကာ္မတီမ

အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း
ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို

နားလည္ျပီး

ပယ္ခ်ရသည္

သို႔မဟုတ္
အခ်က္အလက္မ်ား၊

ဆံုးျဖတ္ေပးထားေသာ

ႏင့္
ကို

အဘယ္ေၾကာင့္
ေဖာ္ျပခ်က္၊

ေက်ာင္းမ

ထိလ
ု ပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်ကမ
္ ်ားကို လက္ခံသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရသည့္
အျခား

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေၾကာင္း

ေဖာ္ျပခ်က္

စသည္တို႔

ပါ၀င္ရပါမည္။
အဆိပ
ု ါ

မသန္စြမ္းကေလးငယ္၏ မိဘသည္ ေက်ာင္းမ အေၾကာင္းၾကားစာကို
အီးေမးလ္ျဖင့္

လက္ခံရယရန္

ေရြးခ်ယ္ခြင့္

ရိပါက ထိသ
ု ရ
႔ုိ ယရန္

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

မိဘ၏ သေဘာတညီခ်က္
ကိစၥရပ္မ်ားကို

ေသခ်ာမစတင္မီ

သေဘာတညီေၾကာင္း

အေၾကာင္းၾကားစာကို

ေက်ာင္းမလက္ခံရရိထားရ

သေဘာတညီေၾကာင္း

အေၾကာင္းၾကား

ပါမည္။

စာဆိုသည္မာ

သင္၏

သင္သည္

လုပ္ငန္းစဥ္ႏင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သိရိျပီး
ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္သယ
ြ ္မႈ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
နားလည္ျပီး ခြင့္ျပဳေၾကာင္း စာျဖင့္ ေရးသားသေဘာတျခင္းျဖစ္သည္။
သေဘာတညီေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏင့္

အေၾကာင္းၾကားစာအား

အလြယ္တက

ေရးသားရာတြင္

နားလည္သေဘာေပါက္

အမ်ားသငာ

ႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္

ေရးသားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အလြယ္တက ဘာသာျပန္ဆိုရန္ မလြယ္ကေသာ
အေျခအေနမ်ားမလြျပီး

အဆိုပါ

အေၾကာင္းၾကားစာအား

သင့္

မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ဆက္သယ
ြ ္ ေဆာင္ရြက္မႈ
ျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍

အီလက္ထေရာနစ္ ေမးလ္

သင့္

မိခင္ဘာသာစကား

ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုင္သည့္

သို႔မဟုုတ္

နည္းလမ္းသည္

အျခားေသာ
အေရးအသား

မတ္တမ္းစာရင္းမ်ားကို
ပါရိပါသည္။

ေဖာ္ျပထားျပီး

ထုိ႔ျပင္

မည္သ႔ထံေပးပို႔ရမည္တို႔

သင္၏သေဘာတညီစာ

သည္

ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ဆ
္ ႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္မေရြး အာမခံႏိုင္ရပါမည္။
အကယ္၍ အထးပညာ သင္ၾကားေရး ႏင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
သေဘာတညီခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကား
ရပါမည္။ သေဘာတညီခ်က္ ေပးျပီးေနာက္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက
သင္၏ ပယ္ဖ်က္မႈသည္ အက်ံဳး၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။
အထးပညာေရးႏင့္

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

ပထမဆံုးအၾကိမ္အကျဖတ္မႈကို

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္
မိဘမ်ား

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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သေဘာတညီခ်က္ရရိရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ ေသာ ၾကိဳပမ္းမႈမ်ားကို

သတ္မတ္ခ်က္

ေက်ာင္းမ မတ္တမ္း မတ္ရာမ်ား ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထား ရပမည္။

(ဆိုလိုသည္မာ တရားထိုင္ျခင္း၊ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကုိ စီမံေျဖရင္းျခင္း၊

အဆိုပါမတ္တမ္းမ်ားတြင္

ေျဖရင္းခ်က္

သေဘာတညီခ်က္ရရိရန္

ေက်ာင္းမၾကိဳးပမ္းမႈမတ္တမ္းမ်ား၊
က့သုိ႔ေသာ

တယ္လီဖုန္း

မတ္တမ္းမ်ား

အေသးစိတ္မတ္တမ္း

တင္မႈမ်ား၊

ရရိရန္

နည္းလမ္းတက်

ရာေဖြရန္

ျပဳစုေစာင့္ေရာက္မႈမ်ား

အစည္းအေဝးလုပ္ျခင္း

သုိ႔မဟုတ္

ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားနာမႈ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း) ကုိ အသံုးမျပဳေကာင္း
မျပဳဘ

ေနႏိုင္သည္။

အကယ္၍

သင့္ကေလးအေနႏင့္

စာအေပးအယမိတၱဴမ်ားႏင့္ အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ သြားေရာက္မႈႏင့္

အထးပညာေရးႏင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္

အလုပ္ခြင္အထိ

လက္ခံရရိရန္အလို႔ငာ သေဘာတညီခ်က္ေပးရန္ သင္ ျငင္းပယ္ပါက

လိက
ု ပ
္ ါ

ေတြ႔ဆံုေသာ

ဧည့္မတ္တမ္းမ်ား

အစရိသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။

သုိ႔မဟုတ္

ထိုသေဘာတညီခ်က္ေပးရန္

မတံု႔ျပန္ပါက

သို႔မဟုတ္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း

ပထမဆံးု အၾကိမ္ အကျဖတ္ျခင္း

ပန္ၾကားလႊာကို

သေဘာတညီခ်က္ကို

(ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း)

အေၾကာင္းၾကားလာေသာေၾကာင့္

သင္
စာျဖင့္

ေက်ာင္းအေနႏင့္

သင့့္ထံမ

IDEA လက္ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အျဖစ္ ပညာသင္ၾကားရန္

သေဘာတညီခ်က္ ေတာင္းခံခ့ေသာ အထးပညာေရးႏင့္ သက္ဆိုင္ရာ

အဆင့္မီမမီ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သင့္ကေလးအား မေပးလ်င္ သင့္ေက်ာင္းသည္

ေက်ာင္းမ

ဆံုးျဖတ္ရန္
သင့္အား

နည္းလမ္းတက်

ပထမအၾကိမ္
အကျဖတ္ရန္

အကျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ
အဆိုျပဳခ်က္

ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္

ပါ၀င္ေသာ

သိမတ္ဖြယရ
္ ာမ်ား

ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

သင့္ကေလးအား

ပ်က္ကက
ြ ္သည့္အတြက္

သင့္ေက်ာင္းသည္

တစ္ေစာင္နင့္ ကနဦး အေၾကာင္းၾကား စာေပးပို႔ျပီး သေဘာတညီခ်က္

ရရိေစရန္ကညီရမည့္

ရယထားရပါမည္။

ေဖာက္ဖ်က္က်ၱဴးလြန္ရာမေရာက္သည့္အျပင္

ပထမအၾကိမ္

အကျဖတ္မႈ

အတြက္

သင္၏

ေပးရန္

သင့္ကေလး

FAPE

လိုအပ္ခ်ကကုိ
သင့္ထမ
ံ

သေဘာတ ညီခ်က္ ရရိရန္ ေက်ာင္းမ သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား

သေဘာတညီခ်က္ ေတာင္းခံခ့ေသာ အထးပညာေရးနင့္ သက္ဆိုင္ရာ

ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

ပထမဆံုး

အၾကိမ္

သင္၏သေဘာတညီခ်က္သည္
အထးပညာေရးနင့္
သင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု
သင့္ကေလးသည္

အကျဖတ္မႈအတြက္

သင့္ကေလးအား

သက္ဆိုင္ရာ

ေက်ာင္းမ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

သေဘာတညီျခင္းမဟုတ္ပါ။
အစိုးရ

ေစာင့္ေရာက္မႈေအာက္

ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္

အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား

တြင္ရိျပီး

မရိလ်င္

အုပ္ထိန္းခြင့္

သို႔မဟုတ္

လႊေျပာင္းထားလ်င္

သင့္သေဘာတညီခ်က္ ရရိရန္ မလိုပါ။

မလိုအပ္ပါ။

သင္က

ကေလးအတြက္

အထးပညာေရးႏင့္

သက္ဆိုင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျငင္းဆန္လိုက္လ်င္
သို႔မဟုတ္ု ထိုသေဘာတညီခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းခံခ်က္ကို သင္က
မတံု႔ျပန္လ်င္

သို႔မဟုတ္

စာျဖင့္ေရးသား၍

႐ုပ္သိမ္း

သင့္သေဘာတညီခ်က္ကို
(ဖ်က္သိမ္း)

သင့္ကေလးအတြက္

လိုက္ၿပီး

ေနာက္မ
ေက်ာင္းက

သင့္သေဘာတညီခ်က္ကို

ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္သည့္

အထးပညာေရးႏင့္

သက္ဆိုင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္ကေလးအား ပံ့ပိုးမေပးလ်င္ သင့္ေက်ာင္းသည္

ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအၾကိမ္ အထးပညာေရးနင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ARD

အကယ္၍

သင္ႏင့္အတမေနလ်င္၊ သင့္အား ေက်ာင္းမရာမေတြ႔လ်င္ သို႔မဟုတ္
ဥပေဒအရ

သင့္ကေလးအားေပးရန္အတြက္

ေကာ္မတီစည္းေ၀းျခင္းႏင့္ IEP စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္

မသင္ၾကားေပးမီ

သေဘာတညီေၾကာင္း

အေၾကာင္းၾကားစာကို သင့္ေက်ာင္းမ ရယထားရမည္။ ေက်ာင္းအေနႏင့္

သင့္ကေလးအတြက္

စီစဥ္ေပးရန္

ပ်က္ကက
ြ ္မႈေၾကာင့္ FAPE ကို ပံ့ပိုးေပးရမည္ဟေသာ သတ္မတ္ခ်က္ကို
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

ထို႔အျပင္

သင့္သေဘာတညီခ်က္ကို

ေက်ာင္းသည္
ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္သည့္

အထးပညာေရးႏင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ကေလးအား

သင့္ကေလးအား အထးပညာေရးႏင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးရႏ္အတြက္ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္

ပထမဆံုးအႀကိမ္

IEP ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မလိုပါ။

မေပးမီ

သင့္သေဘာတညီခ်က္

ရယရန္

သင့္ေတာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ အကယ္၍
သင့္ကေလးအေနႏင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

အထးပညာေရးႏင့္
ပထမဆံုးအႀကိမ္

သက္ဆိုင္ရာ
လက္ခံရရိရန္အလို႔ငာ

သေဘာတညီခ်က္ေပးရန္ သင့္အားပန္ၾကားလႊာကို တံု႔ျပန္မႈမရိပါက
သို႔မဟုတ္ သုိ႔မဟုတ္ ထိသ
ု သ
႔ို ေဘာတညီရန္ ျငင္းဆန္ပါက သို႔မဟုတ္
ေနာက္ပိုင္းတြင္

သေဘာတညီခ်က္ကို

ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း

(ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း) စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားလာပါက သင့္ေက်ာင္းသည္

သင့္ကေလးအား

ကနဦး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

သင့္သေဘာတညီခ်က္ကို
ေက်ာင္းသည္

အထးပညာေရးႏင့္

ေပးအပ္ၿပီး

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်မ

႐ုပ္သိမ္း

ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

(ဖ်က္သိမ္း)

သက္ဆိုင္ရာ
သင့္က
လိက
ု လ
္ ်င္

ဆက္လက္ေပးအပ္မည္

မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိသ
ု ႔ုိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္မပစ္မီ ႀကိဳတင္
အသိေပးခ်က္ဟေသာ

ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

သင့္ကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

သင့္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီက အၾကံျပဳေသာ အထးပညာေရးႏင့္
သက္ဆိုင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

သင့္ကေလးအားေပးႏိုင္သည့္

သင့္သေဘာတညီခ်က္
သေဘာတညီခ်က္

မပါဘ

သုိ႔မဟုတ္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

ကေလးမ်ား အားလံုးအတြက္ မိဘသေဘာတညီခ်က္ လိုအပ္ေသာ

သင့္ကေလးအား

ျပန္လည္

သင့္သေဘာတညီခ်က္ကို
ျပန္လည္တံု႕ျပန္ရန္

သံုးသပ္အကျဖတ္ရန္

ရရိရန္

ပ်က္ကက
ြ ္ခ့

လိုအပ္ျပီး

ေၾကာင္း

သင့္ဘက္မ

သက္ေသျပႏိုင္ခ့ပါက

သေဘာတညီခ်က္ ရရိရန္ မလိုအပ္ပါ။

အေျခအေနမလြ၍၊ သင့္ကေလးအား အကျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုုတ္
ျပန္လည္အ ကျဖတ္ျခင္း ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လက္၀ယ္ရိ
ေနေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားအား

ေက်ာင္းမ

ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမတိုင္မီတင
ြ ္၊ သိမ
႔ု မဟုတ
ု ္ သင့္ကေလးအား စစ္ေဆး
မႈျပဳျခင္းမတိုင္မီ သို႔မဟုုတ္ ကေလးမ်ားအားလံုးထံသို႔ အျခားေသာ

လႊမ္းမိုးမႈရိေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အစိုးရေက်ာင္းတြင္

-

အကယ္၍

စာရင္းသြင္းထားလ်င္

သင့္ကေလးကုိ

အကျဖတ္

စစ္ေဆးမႈ

မျပဳမီတြင္

အစရိသည္

တို႔တင
ြ ္မ

သင့္

သင့္ကေလးကုိ

သေဘာတညီခ်က္အား မလိုအပ္ေပ။ သင္ သို႔မဟုုတ္ သင့္ ကေလးအား

အစုိးရေက်ာင္းတြင္ စာရင္းသြင္းလိုၿပီး ကနဦး အကျဖတ္ျခင္းအတြက္

အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အက်ိဳး အျမတ္ခံစားခြင့္ သို႔မဟုုတ္ လႈပ္ရား

သေဘာတညီခ်က္ေပးရန္

ကနဦး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မန္သမ်မ ျငင္းပယ္ေစရန္ အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ

ပန္ၾကားလႊာကို

သို႔မဟုုတ္ လႈပ္ရားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုသို႔ သေဘာ တညီခ်က္ျပဳရန္

ျငင္းပယ္ခ့လ်င္

သို႔မဟုတ္

အကျဖတ္ျခင္းအတြက္

သေဘာတညီခ်က္ေပးရန္

မတုံ႔ျပန္ခ့လ်င္

သင့္ေက်ာင္းအေနႏင့္

မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္

သင့္ကေလး၏

လိုအပ္ခ်က္

ကနဦး

သင့္ျငင္းဆိုခ်က္အား ေက်ာင္းမ အသံုးျပဳမည္ မဟုုတ္ေပ။

အကျဖတ္ျခင္း

လုပ္ေဆာင္ရန္ IDEA ၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိုင္တန္းမႈကို

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အကျဖတ္ျခင္း

စီမံေျဖရင္းျခင္း၊

လြတ္လပ္ေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အကျဖတ္ျခင္း (Independent Educational

ေျဖရင္းခ်က္

ဘက္မလိုက္ေသာ

စီမံေျဖရင္းေရး

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အကျဖတ္ျခင္း

ရာေဖြရန္

အစည္းအေဝးလုပ္ျခင္းႏင့္

ၾကားနာမႈ

သင့္ကေလးကုိ

မျပဳလုပ္လ်င္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ

Evaluation, IEE) သည္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ အဆင့္မီသ

ဤအေျခအေနမ်ားတြင္

တစ္ဦးဦးမ အကျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ IEE စနစ္ကို

သင့္ေက်ာင္းသည္

သင့္ကေလးကုိ

ေတာင္းဆိုေသာအခါ

၄င္းစနစ္၏

တည္ေနရာ သိရိရန္၊ ခြျခားသိမတ္ရန္နင့္ သင့္ကေလးကုိ အကျဖတ္ရန္

ရရိႏိုင္ေသာေနရာ

(ကေလး ရာေဖြရန္ တာဝန္) ၎၏ တာဝန္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မည္

ေက်ာင္းမေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။

စံႏႈန္းမ်ားႏင့္

IEE

စနစ္ကို

အခ်က္အလက္မ်ားကို

မဟုတ္ပါ။
သင့္ကေလးအားျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္

သေဘာတညီေပးရန္

အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ IEE ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ျငင္းပယ္ခ့လ်င္ လိုအပ္ပါက သင့္ကေလး၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို

အကယ္၍

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းျခင္း၊

သင့္ကေလးအား

တိုင္တန္းမႈဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊

သင္သည္

ေက်ာင္းမအကျဖတ္စနစ္ကို

ေက်ာင္းအတြက္

မၾကိဳက္ပါက

အလုပ္လုပ္သ

မဟုတ္ေသာ

ေျဖရင္းမႈဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးႏင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ

တစ္စံုတစ္ေယာက္မ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ အကျဖတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားအတိင
ု း္

ရိပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ကာ

သင့္ကေလးကုိ

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြက္

သင့္သေဘာတညီခ်က္ေပးရန္

ျငင္းပယ္မႈအေပၚ

ႀကိဳးစားႏိုင္ပါသည္။

ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္

အကျဖတ္မႈမ်ားမာက့သုိ႔ပင္

သင့္ေက်ာင္းက

ကနဦး

ဤနည္းလမ္းအတိုင္း

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းပယ္လ်င္ ၎သည္ IDEA ေအာက္ရိ

အမ်ားပိုင္ေငြဆိုသည္မာ

ေက်ာင္းမ

အကျဖတ္ျခင္းအတြက္

ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို ေပးေခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အကျဖတ္ျခင္းသည္
သင့္အတြက္

ကုန္က်စရိတ္မရိေစရန္

ဆိလ
ု ပ
ုိ ါသည္။

သင္သည္

၎၏ တာဝန္ဝတရားမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာမေရာက္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင္ ေက်ာင္း၏ အကျဖတ္ စနစ္ကို မၾကိဳက္ရသနည္းဟု

အကယ္၍ မိဘမ်ားက မိမိစရိတ္ျဖင့္ အိမ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးေသာ

ရင္းျပရရံုျဖင့္

သုိ႔မဟုတ္

ေႏာင့္ေႏးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္

မိဘတစ္ဦးက

ကနဦး

ေမးျမန္းခံရႏိုင္ပါသည္။

အပ္ထားေသာ

ကေလး၏

အကျဖတ္မႈ

သုိ႔မဟုတ္

ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအတြက္ သေဘာတညီခ်က္ မေပးလ်င္ သုိ႔မဟုတ္
သေဘာတညီခ်က္ေပးရန္
ေက်ာင္းသည္

IDEA

၏

ပန္ၾကားလႊာကုိ
အထက္ပါ

မိဘက

မတံု႔ျပန္လ်င္

သေဘာတညီခ်က္ဆိုင္ရာ

ပယ္ဖ်က္ေရး လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားအတိင
ု း္ ေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ပါ။
ေက်ာင္းခ႐ိုင္အေနႏင့္လည္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

(မိဘမ်ားက

မသန္စြမ္းကေလးအခ်ိဳ႕အတြက္
လက္ခံရရိရန္

သင့္ကေလးသည္

တန္းတညီမ်

ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားေသာ
ရရိႏိုင္သည့္

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ဟု

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္

ေက်ာင္းမ

သို႔ေသာ္

သင္၏သေဘာမတညီခ်က္ကို

အေၾကာင္းျပခ်က္မရိဘ

IEE

စနစ္ကို

အကယ္၍ သင္သည္ အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ သင့္ကေလးအတြက္ IEE
ေတာင္းဆိုလ်င္ သင့္ေက်ာင္းသည္ ေႏာင့္ေနးမႈ မရိေစလ်က္ (က)
သင့္ကေလးအား

၎၏

ျပသရန္အတြက္

ၾကားနာမႈ

အကျဖတ္မႈသည္

သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း

ေတာင္းဆိုရန္

တိုင္တန္းမႈဆိုင္ရာ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ အမႈဖြင့္ရမည္ သို႔မဟုတ္ (ခ) သင္ ရရိခ့ေသာ
သင့္ကေလး အကျဖတ္မႈသည္ ေက်ာင္း၏ စံႏႈန္းမ်ားကုိ မမီေၾကာင္း
ၾကားနာမႈတြင္

ေက်ာင္းက မေဖာ္ျပႏိုင္လ်င္

အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္

IEE

ေပးရမည္။

မလိုအပ္ပါ။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁

စာမ်က္ႏ / 5

သင္သေဘာတညီမႈမရိေသာ

အကျဖတ္စနစ္ကို

ေက်ာင္းမညႊန္ၾကားစီမံသည့္ အခါတိုင္း သင္သည္ တစ္ဦးတည္း ေသာ
အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ကို အသံုးျပဳသဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခံရႏိုင္ပါသည္။
သင္သည္ သင့္ကေလးအတြက္ IEE ေတာင္းဆိုလ်င္ သင့္ေက်ာင္းက

ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့္ရိသမ စီမံထားေသာ IEE စနစ္
အကယ္၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသမ IEE ကို လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း အတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စီမံထားလ်င္ ေက်ာင္းမ
ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ရမည္။

သင့္ကေလးအား အကျဖတ္မႈကုိ ဘာေၾကာင့္ သင္ ျငင္းဆန္ေၾကာင္း
သင့္အား ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္ေက်ာင္းသည္ ရင္းျပန္ခ်က္
ရရိရန္

မလိုအပ္သည့္အျပင္

သင့္ကေလးအတြက္

IEE

ကုိ

အမ်ားပုိင္ေငြျဖင့္ ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္း၏
အကျဖတ္မႈကုိ ခုခံရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္
တိုင္တန္းခ်က္ အမႈဖြင့္ရန္ မလိုအပ္ဘ မၾကန္႔ၾကာေစရပါ။

IEE စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ား
IEE စနစ္သည္ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ ျဖစ္လ်င္ အကျဖတ္ သည့္ ေနရာႏင့္

စစ္ေဆးသ၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ အကျဖတ္စံႏႈန္းသည္
ေက်ာင္းမ

စတင္

အကျဖတ္ေသာ စံႏႈန္းျဖင့္

IEEစနစ္မ

ရရိႏိုင္ေသာ

(၄င္းစံႏႈန္းမ်ားသည္

သင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္

ေလ်ာ္ကန္ေသာ

အတိုင္းအတာအထိ) တညီရပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားမလြ၍
အမ်ားရန္ပံုေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရိျခင္းျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အျခား

မသန္စြမး္ ကေလးမ်ားအတြက္
စည္းကမ္းပိုငး္ ဆိုင္ရာ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား
ေက်ာင္းဝန္ထမ္း၏ လုပပ
္ ိုင္ခြင္အ
့ ာဏာ

အမႈအလိုက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ ေက်ာင္းက သတ္မတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား
က်င့္ဝတ္ကုိ

ေဖာက္ဖ်က္သည့္

မသန္စြမ္းကေလးအား

ေနရာေျပာင္းခ်ထားရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိ၊ မရိကုိ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ
ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏင့္အညီ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မတ္ရာတြင္

အမႈအလိုက္ ထးျခား အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။

မည္သည့္ အေျခအေနကိုမ ေက်ာင္းမ ေဖာ္ျပျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

အေထြေထြ
မသန္စြမ္းမႈ မရိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း ထိုအေရးယမႈမ်ိုး

ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့္ရိသ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
အကယ္၍

ေက်ာင္းမ

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္
ပန္ၾကားရန္

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသမ
သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

တိုင္တန္းခ်က္

ေက်ာင္း၏
ဆံုးျဖတ္လ်င္

ၾကားနာ
ဖြင့္လ်င္၊

အကျဖတ္စနစ္သည္

သို႔မဟုတ္

သင္ရရိေသာ

IEE

စနစ္သည္ ေက်ာင္း၏ IEE စနစ္၏ စံႏႈန္းမ်ားႏင့္ မကိုက္ညီလ်င္ အဆိုပါ
IEE စနစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေက်ာင္းမ ေပးေခ်ရန္မလိုပါ။

လုပ္ေဆာင္လ်င္

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္

ခ်ိုးေဖာက္ေသာ

မသန္စြမ္းကေလးတစ္ေယာက္ကို

၁၀

ရက္

ဆက္တိုက္ထက္ မေက်ာ္ဘ ၎၏ လက္ရိ ေနရာမ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေက်ာင္းတြင္း အျခား ပညာေရး ဆက္တင္ (IAES)၊ အျခားဆက္တင္သုိ႔
ေျပာင္းႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ထိုစာသင္နစ္အတြင္း ထိုကေလးအား မားယြင္းေသာ အျပဳအမဆိုင္ရာ
သီးျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ ၁၀ ရက္ ဆက္တိုက္ထက္ မေက်ာ္ဘ
ထပ္မံ

ဖယ္ရားမႈမ်ားလည္း

ကေလးအား

ကိုယ္ပိုငေ
္ ငြျဖင့္ IEE စနစ္

ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး

ေနရာခ်ထားမႈတြင္

၎ဖယ္ရားမႈမ်ားသည္

အေျပာင္းအလ

(အဓိပၸာယ္သတ္မတ္ခ်က္အတြက္

မျဖစ္ေစရပါ

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

သင့္ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရိရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရိပါသည္။

ဖယ္ရားမႈမ်ားေၾကာင့္

မည္သက

ေက်ာင္း၏

ၾကည့္ပါ)။ မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ ၎၏ လက္ရိ ေနရာခ်ထားမႈမ

စနစ္

စာသင္ႏစ္တစ္ခုအတြင္း စုစုေပါင္း ၁၀ ရက္ၾကာ ဖယ္ရားၿပီးသည္ႏင့္

စံႏႈန္းမ်ားႏင့္

ေပးေခ်သည္ျဖစ္ေစ

၄င္းIEE

စနစ္သည္

ကိက
ု ည
္ လ
ီ ်င္

သင့္ကေလး

အား

FAPE

ေနရာခ်ထားမႈ

ေျပာင္းလျခင္း

ေခါင္းစဥ္ကုိ

ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ IEE အားမည့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္မဆို

ေက်ာင္းသည္

ထိုစာသင္ႏစ္အတြင္း

က်န္ရိေသာ

ထည့္သင
ြ ္း

မည္သည့္ဖယ္ရားသည့္ေန႔ရက္မ်ားအတြင္းမဆို

ေအာက္ပါ

စဥ္းစားရပါမည္။

လည္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း

လက္ရိ

အတိုင္း

ရိေနေသာ

ၾကားနာ

IEE

စနစ္ကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပႏိုင္ပါ သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိ လိုအပ္ေသာ ပမာဏနင့္အညီ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရမည္။

ထပ္ေဆာင္း အာဏာ
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အျပဳအမသည္
ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚျခင္း မဟုတ္သည့္အျပင္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ
ေက်ာ္မည္ဆိုလ်င္

ေနရာေရႊ႔မႈသည္

၁၀

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္

ရက္ဆက္တိုက္ထက္

အကယ္၍

ဖယ္ရားျခင္းတြင္

ေနရာအေျပာင္းအလ

ပါဝင္လ်င္

ထိုမသန္စြမ္းကေလးအား

ကေလးအေနႏင့္ အျခားဆက္တင္တစ္ခု (၎သည္ IAES ျဖစ္ႏိုင္သည္)

မသန္စြမ္းမျဖစ္သည့္ ကေလးမ်ားနည္းတ တညီေသာ နည္းလမ္းႏင့္

တြင္ ရိသည့္တိုင္ေအာင္ အေထြေထြ ပညာေရး သင္႐ုိးတြင္ ဆက္လက္

တညီေသာ ၾကာခ်ိန္ျဖင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားကုိ

ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏင့္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ရည္မန္းခ်က္မ်ား

သုိ႔ရာတြင္

ေက်ာင္းသည္

ထိုကေလးကုိ

ကေလး၏

တြင္

IEP

သတ္မတ္ထားေသာ

ျပည့္ဝေစေရးအတြက္

တိုးတက္ေစရန္

ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီက

ေပးရမည္။ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီသည္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

ဆံုးျဖတ္သည္။

IAES ကုိ ဆံုးျဖတ္သည္။

ျဖစ္ပြားမႈႏင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ၎၏ လက္ရိ ေနရာခ်ထားမႈမ ထိုစာသင္ႏစ္အတြင္း
၁၀

ရက္နင့္ေအာက္ၾကာေအာင္

ေရႊ႕ခံရေသာ

မသန္စြမ္းကေလး

သုိ႔မဟုတ္ သန္စြမ္းကေလးကုိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးပါ။
မသန္စြမ္းကေလးကုိ

ထိုကေလး၏

ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္

လက္ရိ

ေနရာခ်ထားမႈမ

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရျခင္း မဟုတ္လ်င္ သုိ႔မဟုတ္
ထိုကေလးကုိ အထးအေျခအေနမ်ားေအာက္တင
ြ ္ ဖယ္ရားထားလ်င္
ထိုကေလးသည္ အျခားဆက္တင္တြင္ ရိသည့္တိုင္ (၎သည္ IAES ျဖစ္ႏိုင္သည္)

အေထြေထြပညာေရး သင္ရိုးတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏင့္

လြ၍) ေက်ာင္း၊ သင္ႏင့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာ အဖြ႔ဝင္မ်ားသည္
(သင္ႏင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (FAPE ရရိနိုင္ရန္) ကုိ ဆက္လက္
လက္ခံရရိရမည္၊ ထို႔ျပင္

ေလ့လာမႈမ်ားႏင့္

သင္ေပးေသာ

သင့္ေလ်ာ္သည့္

မည္သည့္အခ်က္အလက္ကုိမဆို

အပါအဝင္

သက္ဆိုင္ရာ

သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေအာက္ပါတို႔ကို

အခ်က္အလက္အားလံုးကုိ
ဆံုးျဖတ္ရမည္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပဳအမဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈႏင့္
အျပဳအမဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏင့္
မြမ္းမံျပဳျပင္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလို လက္ခံရရိရမည္။
ေနရာခ်ထားမႈမ

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အထိ စာသင္ႏစ္ တစ္နစ္တည္းအတြင္း
ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္၊

အကယ္၍

လက္ရိ

ဖယ္ရားမႈသည္

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္ဆက္တိုက္ သုိ႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းၿပီး
ထိုဖယ္ရားမႈသည္ ေနရာ ေျပာင္းလျခင္း မဟုတ္လ်င္ (ေအာက္ပါ
အဓိပၸာယ္သတ္မတ္ခ်က္တင
ြ ္

ၾကည့္ပါ)

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္

သက္ဆိုင္ရာ အျပဳအမသည္ ကေလး၏
မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏
မသန္စြမ္းျဖစ္မႈအေပၚ တိက
ု ရ
္ က
ို ္ ၾကီးမားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈ
ျဖစ္ေစျခင္း ရိမရိ၊ သုိ႔မဟုတ္



သက္ဆိုင္ရာ အျပဳအမသည္ ေက်ာင္းမ ကေလး၏ IEP ကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကက
ြ ္မႈေၾကာင့္

 အျပဳအမဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ဆက္လက္ မျဖစ္ပြားေစရန္

၎ကုိ ကုိင္တယ
ြ ္ေျဖရင္းရန္ ဒီဇိုင္းဆြထားေသာ

ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း) ကေလး၏ IEP၊

ဆရာမ်ား၏

ျပည့္မီေစေရး တိုးတက္ေစရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ

လက္ရိ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း (ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္ဆက္တိုက္

ကေလး၏ IEP တြင္ သတ္မတ္ထားေသာ ရည္မန္းခ်က္မ်ားကုိ

၎၏

ေနရာေျပာင္းရန္

သုိ႔မဟုတ္ ၎ထက္နည္းေသာ ဖယ္ရားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနရာမေျပာင္းရျခင္းမ

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ ပို၍ ဖယ္ရားခံရၿပီး ထိုအျပဳအမသည္

မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ

ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္

မသန္စြမ္းကေလးတစ္ဦးကုိ

တိက
ု ရ
္ က
ုိ ျ္ ဖစ္ပြားရျခင္း ဟုတ္မဟုတ္။
အကယ္၍ ထိုအေျခအေနမ်ားမ တစ္ခုႏင့္ ကုက
ိ ည
္ ေ
ီ ၾကာင္း ေက်ာင္း၊
သင္ႏင့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာ အဖ႕ြ ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လ်င္
ထိုအျပဳအမကုိ ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈႏင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ရမည္။
အကယ္၍

သက္ဆိုင္ရာ

အျပဳအမသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ေက်ာင္းက

IEP

ကုိ

ပ်က္ကက
ြ ္မႈေၾကာင့္

တိက
ု ႐
္ က
ုိ ျ္ ဖစ္ပြားေၾကာင္း ေက်ာင္း၊ သင္ႏင့္ ကေလး၏ ARD ေကာ္မတီ၏
သက္ဆိုင္ရာ

အဖ႔ဝ
ြ င္မ်ားက

ဆံုးျဖတ္လ်င္

ေက်ာင္းသည္

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရင္းရန္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။

ထိုကေလး၏ ဆရာမ်ားမ အနည္းဆံုး ဆရာတစ္ဦးႏင့္ တိုင္ပင္၍
ကေလးအေနႏင့္

အျခားဆက္တင္တစ္ခုတြင္

ရိသည့္တိုင္ေအာင္

အေထြေထြ ပညာေရး သင္႐ုိးတြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏင့္ ကေလး၏

ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မေ
ႈ ၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ

IEP တြင္ သတ္မတ္ထားေသာ ရည္မန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက္

အျပဳအမျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္

တိုးတက္ေစရန္

အကယ္၍

မည္သည့္

အတိုင္းအတာထိ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လိုအပ္ေၾကာင္းကုိ ဆံုးျဖတ္သည္။

ထိုအျပဳအမသည္

ကေလး၏

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္

ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေက်ာင္း၊ သင္ႏင့္ ARD ေကာ္မတီ၏ သက္ဆိုင္ရာ
အဖ႔ဝ
ြ င္မ်ားက ဆံုးျဖတ္လ်င္ ARD ေကာ္မတီသည္ ေအာက္ပါတို႔မ
တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္-

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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ေနရာေျပာင္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမ မျဖစ္ပြားခင္

အဓိပၸာယ္သတ္မတ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပဳအမဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ
မျပဳလုပ္ခ့ရလ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပဳအမဆိုင္ရာ

ထိနး္ ခ်ဳပပ
္ စၥညး္ ဆိုသည္မာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒ (21 U.S.C.

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ကေလးအတြက္ အျပဳအမဆိုင္ရာ

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

ၾကားျဖတ္ အစီအစဥ္တစ္ခု

ခြျခားသတ္မတ္ထားေသာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္


တရားမဝင္ ေဆးဝါး ဆိုသည္မာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း

အျပဳအမဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္ကုိ သံုးသပ္၍

တရားဝင္

ျပဳျပင္မြမ္းမံရမည္။

ပုိင္ဆိုင္ေသာ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရာက္မႈ

အထးအေျခအေနမ်ား အပိုင္းတြင္ ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္မလြ၍
ခရိုင္သည္

အျပဳအမဆိုင္ရာ

ၾကားျဖတ္အစီအစဥ္ကုိ

ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ၏

တစ္စိတ္တစ္ပင
ို ္းအျဖစ္

ေနရာေျပာင္းရန္

သေဘာတထားမႈ

မရိလ်င္

သင့္ကေလးကုိ

ေက်ာင္းသည္

သုိ႔မဟုတ္

အျခားအရာဝတဳကုိ ဆိလ
ို သ
ုိ ည္။

အျပဳအမဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္ အစီအစဥ္တစ္ခု
ေရးဆြၿပီးျဖစ္လ်င္ ထိုအျပဳအမကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရင္းရန္

သင္ႏင့္

မးယစ္ေဆးဝါး

ဖယ္ရားခ့ေသာ ေနရာခ်ထားမႈသုိ႔ သင့္ကေလးကုိ ျပန္ပို႔ရမည္။

သုိ႔မဟုတ္

ပညာရင္၏

လိုင္စင္ရ

ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တင
ြ ္

သံုးစြေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဤအက္ဥပေေအာက္တင
ြ ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ဒရယ္
ဥပေဒ၏ အျခားမည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေအာက္တင
ြ ္မဆို ရိသည့္
အျခားအာဏာေအာက္တင
ြ ္ တရားဝင္ ပိုင္ေဆာင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္
အသံုးျပဳေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း မပါဝင္ပါ။
ျပင္းထန္ေသာ ကုိယခ
္ ႏၶာ ထိခက
ို ဒ
္ ဏ္ရာရမႈ ၏ အဓိပၸာယ္မာ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု ကုိဓဥပေဒ၊ ေခါင္းစဥ္ ၁၈ ၏ ပုဒ္မ ၁၃၆၅၊ ပထမ ပုဒ္မခြ (ဇ)
၏ အပိုဒ္ (၃) ေအာက္တင
ြ ္ ေပးထားေသာ ျပင္းထန္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာ

အထးအေျခအေနမ်ား
ထိုအျပဳအမသည္
ဆက္စပ္သည္ျဖစ္ေစ၊

ထိခက
ုိ ဒ
္ ဏ္ရာရမႈ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလး၏

မသန္စြမ္းျဖစ္မႈႏင့္
သင့္ကေလးသည္

လက္နက္ ဆိုသည္မာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကုိဓဥပေဒ၊ ေခါင္းစဥ္

ျပဳလုပ္ပါက ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္

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

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ရက္ထက္ မေက်ာ္ဘ

ေပးထားေသာ အႏရာယ္ရိေသာ လက္နက္ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ပင္

ေအာက္ပါတို႔မ

တစ္ခုခုကုိ

(ကေလး၏

IAES

မဆက္စပ္သည္ျဖစ္ေစ၊

ARD

ေကာ္မတီက

ဆံုးျဖတ္သည္)

သုိ႔

ျဖစ္သည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္သည္

ေက်ာင္းသုိ႔ လက္နက္ (ေအာက္ပါ
အဓိပၸာယ္သတ္မတ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ) ယေဆာင္လာလ်င္
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင၊္ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္
TEA သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက

ဆံုးျဖတ္စီရင္ခြင့္ရိေသာ ေက်ာင္းပြတစ္ခုတြင္
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္သည္၊


တရားမဝင္ မးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ သိလ်က္ ထားရိသည္

သတိေပးစာ
ေက်ာင္းသားက်င့္ဝတ္

ေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္

သင့္ကေလးကုိ

ေနရာေရႊ႕မႈ

ဆံုးျဖတ္သည့္ေန႔တြင္

ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္

ျပဳလုပ္ရန္

သင့္အား ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း အသိေပး၍ နည္းလမ္းတက်
ျပဳစုေစာင့္ေရာက္မႈ အသိေပးစာကုိ ေပးရပါမည္။

သုိ႔မဟုတ္ သံုးစြသည္ (ေအာက္ပါ
အဓိပၸာယ္သတ္မတ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ) သုိ႔မဟုတ္
ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ TEA

ဖယ္ရားမႈမ်ားေၾကာင့္

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္စီရင္ခြင့္ရိေသာ

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ေက်ာင္းပြတစ္ခုတြင္ရိစဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းတစ္ခုကုိ

သင္၏

ေရာင္းသည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားေရာင္းေပးသည္၊

ေနရာခ်ထားမႈမ

(ေအာက္ပါ အဓိပၸာယ္သတ္မတ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ)၊

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္သည္-

သုိ႔မဟုတ္


စည္းကမ္းပိုငး္ ဆိုင္ရာ



ေက်ာင္းပြတစ္ခုတြင္ရိစဥ္ အျခားသကုိ ျပင္းထန္ေသာ
ကုိယ္ခႏၶာ ထိခက
ုိ ဒ
္ ဏ္ရာရမႈ ျဖစ္ေစခ့သည္ (ေအာက္ပါ
အဓိပၸာယ္သတ္မတ္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ)။

သင့္ကေလး၏

ဖယ္ရားျခင္းသည္

လက္ရိ

ေအာက္ပါတို႔မတစ္ခု

ပညာေရး
ျဖစ္လ်င္

ဖယ္ရားျခင္းသည္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀
ရက္ဆက္တိုက္ထက္ ေက်ာ္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္

ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ TEA
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းက ဆံုးျဖတ္စီရင္ခြင့္ရိေသာ

မသန္စြမ္းကေလးကုိ



သင့္ကေလးအား ဖယ္ရားျခင္းမ်ားသည္ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး
ထိသ
ု ျ႔ို ဖစ္ရျခင္းမာ ေအာက္ပါတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လ်င-္
o

ဖယ္ရားသည့္ ရက္မ်ားကုိ ေပါင္းလိုက္လ်င္
စာသင္ႏစ္တစ္ခုအတြင္း ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀
ရက္ ေက်ာ္ေနသည္၊

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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o

o

သင့္ကေလး၏ အျပဳအမသည္

ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု

ဤဖယ္ရားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခ့ေသာ လြန္ခ့သည့္

ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏

အျဖစ္အပ်က္မ်ားမ ကေလး၏ အျပဳအမႏင့္

မျပဳအမသည္ သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈႏင့္

မ်ားစြာ ဆင္တေနသည္၊ ထို႔ျပင္

ဆက္စပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ်င္ သင္၏

ဖယ္ရားမႈတစ္ခုစီ၏ ၾကာခ်ိန္၊ သင့္ကေလးအား

မသန္စြမ္းကေလးကုိ ၎အား ဖယ္ရားခ့ေသာ ေနရာသုိ႔

ဖယ္ရားေသာ ၾကာခ်ိန္စုစုေပါင္းႏင့္

ျပန္လည္ပို႔ေပးႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္

ဖယ္ရားမႈမ်ား တစ္ခုနင့္တစ္ခု နီးကပ္မႈ။

ၾကားနာေရး အရာရိက သင့္ကေလးကုိ လက္ရိေနရာတြင္



ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ သင့္ကေလး သုိ႔မဟုတ္
ဖယ္ရားမႈမ်ား၏

ပံုစံသည္

ေက်ာင္းေျပာင္းမႈကို

မျဖစ္ေစသည္ကုိ

ေက်ာင္းမ

ျဖစ္ေစသည္၊

ကိစၥရပ္တစ္ခုစီအလိုက္

ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းခံရလ်င္

သက္ဆိုင္ရာ

အျခားသမ်ားကုိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္ေျခ မ်ားသည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ၿပီး

ဆံုးျဖတ္လ်င္ သင္၏ မသန္စြမ္းကေလးကုိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

တရားေရးအရ

IAES သု႔ိ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ရက္ထက္ မေက်ာ္ဘ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေက်ာင္းေျပာငး္ရန္ အမိန္႔ခ်ႏိုင္သည္။
အကယ္၍

သင့္ကေလးကုိ

သင့္ကေလး

င္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

သုိ႔မဟုတ္

မ်ားသည္ဟု

ARD ေကာ္မတီသည္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈ ပါဝင္ေသာ ဖယ္ရားမႈမ်ားႏင့္

မလေက်ာင္းသုိ႔

အျခားသမ်ားကုိ

သင့္ေက်ာင္းက

ျပန္ေျပာင္းျခင္းသည္

ထိခက
ုိ ဒ
္ ဏ္ရာရႏိုင္ေျခ

ယဆလ်င္

ဤၾကားနာမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထပ္တလလ လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္ပါသည္။

အပိုေဆာင္း အာဏာႏင့္ အထးအေျခအေနမ်ား အပိုင္းမ်ားေအာက္ရိ
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို

ဖယ္ရားမႈမ်ားအတြက္ IAES ကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။

ၾကားနာမႈကုိ

သင္

ေတာင္းဆိုရန္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအလိက
ု ္

အယခံဝင္ျခင္း

ေဖာ္ျပထားသည့္



ေအာက္ပါတို႔မ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္

တစ္ခုခုကုိ

ၾကားနာေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဤစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားအရ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ျပည့္မီသည့္

အပိုင္းတြင္
ၾကားနာမႈကုိ

သင့္ကေလးအား

ဆက္ထားျခင္းသည္

သင့္ကေလး



ထိခက
ုိ ဒ
္ ဏ္ရာရေစႏိင
ု ေ
္ ျခမ်ားသည္ဟု

သင္ႏင့္ ေက်ာင္းသည္ အစည္းအေဝးကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္
သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ညႇိႏႈိင္းျခင္း အသံုးျပဳေရး သေဘာတရန္
စာျဖင့္ သေဘာတညီမႈ မရေသးလ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္
အစည္းအေဝးကုိ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိုင္တန္းခ်က္
အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရိသည့္ေန႔မ ျပကၡဒိန္ရက္

လက္ရိေက်ာင္းတြင္

သုိ႔မဟုတ္

TEA သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ ဆက္ႏြယ္မႈရိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္။

ေက်ာင္းသည္

ခုနစ္ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အကယ္၍ ဤကိစၥရပ္ႏင့္

အျခားသမ်ားကုိ

ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏင့္အညီ တိုင္တန္းခ်က္

ယံုၾကည္လ်င္

လက္ခံရရိသည့္ေန႔မစ၍ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုရန္ တိုင္တန္းခ်က္

ႏစ္ဦးႏစ္ဖက္လံုး စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ

တင္ႏိုင္သည္။

မေျဖရင္းရေသးလ်င္ ၾကားနာမႈကုိ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

ၾကားနာေရး အရာရိ၏ အာဏာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပိုင္းတြင္

လိုအပ္ခ်က္ႏင့္

ကိက
ု ည
္ သ
ီ ည့္

ၾကားနာေရး



ေဖာ္ျပထားေသာ
အရာရိသည္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။ ၾကားနာေရး
အရာရိသည္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း

အဆိုပါ ၾကားနာမႈကို စတင္ျပီး ၁၀ ရက္အတြင္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္

ေအာက္ပါ

ေအာက္ပါ

ေက်ာင္းဖြငရ
့္ က္ ၂၀ ရက္ အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး

ေတာင္းဆိုရန္

ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈႏင့္ ဆိုင္သည့္



တင္လ်င္

လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာမႈကို ေတာင္းဆိုသည့္ ေန႔မစ၍

သေဘာမတညီလ်င္

တိုင္တန္းခ်က္ တင္ႏိုင္သည္

ေက်ာင္းက ထိုက့သုိ႔

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႁခြင္းခ်က္အေနႏင့္ ေအာက္ပါတို႔ မပါဝင္ပါ-

အေထြေထြ
သင္သည္

သုိ႔မဟုတ္

တိုင္တန္းခ်က္

ၾကားနာေရး အရာရိက ထိုဖယ္ရားမႈသည္
ေက်ာင္းဝန္ထမ္း၏ အာဏာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တင
ြ ္

ျပည္နယ္တစ္ခုသည္

အျခား

ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ

၎က

သတ္မတ္ခ့ေသာ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ စည္းကမ္းမ်ားႏင့္ ကြာျခားေသာ
စည္းကမ္းမ်ားကုိ

လ်င္ျမန္စြာ

ၾကားနာေဆာင္ရြက္မည့္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ

ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္

သတ္မတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

အခ်ိန္ကာလမ်ားမလြ၍

ထိုစည္းကမ္းမ်ားသည္

ဤစာရြက္စာတမ္းရိ

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ ၾကားနာမႈမ်ားႏင့္ ပတ္သက္ေသာ

ေက်ာင္းသည္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ

စည္းကမ္းမ်ားႏင့္ ကိက
ု ည
္ ရ
ီ မည္။

အျပဳအမ

မျဖစ္ပြားမီ

သင့္ကေလးသည္

မသန္စြမ္းျဖစ္ေၾကာင္း

သိရိသည္ဟု ယဆပါမည္သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာေဆာင္ရြက္သည့္
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ

ၾကားနာမႈ၏

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ

ၾကားနာမႈမ်ား၏

အယခံဝင္သက့သို႔ပင္

ေအာက္ပါ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို



အျခား

ဝန္ထမ္းထံ စာျဖင့္ ေရးလ်က္ သင့္ကေလးအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား

တရားမမႈ

သင္သည္ ႀကီးၾကပ္ေရးပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီကုိ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စိုးရိမ္ေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ဆရာထံ စာျဖင့္

အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အယခံဝင္ႏိုင္သည္။

ေရးလ်က္ သင့္ကေလးသည္ အထးပညာေရးႏင့္
ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လိုအပ္ေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈကုိ
ေဖာ္ျပဖးသည္၊

အယခံဝင္မႈမ်ားအတြငး္ ေနရာခ်ထားမႈ



သင္သည္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္ရိ အထးပညာေရးႏင့္
ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီမႈႏင့္

အထက္ပါအတိုင္း

သင္

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

သုိ႔မဟုတ္

သင့္ေက်ာင္းသည္

ကိစၥရပ္မ်ားႏင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ဆက္စပ္ၿပီး အကျဖတ္ခ်က္ ေတာင္းဆိုဖးသည္၊ သုိ႔မဟုတ္


သင့္ကေလး၏ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ တိုင္တန္းခ်က္ တင္လ်င္ သင့္ကေလးသည္

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းသည္ သင့္ကေလး၏

(သင္ႏင့္

အျပဳအမပံုစံတစ္ခုကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း အထးပညာေရး

TEA

သုိ႔မဟုတ္

ေက်ာင္းက

အျခားနည္းလမ္းျဖင့္

သေဘာတမထားလ်င္) ဦးစြာ ျဖစ္ပြားေသာ ကိစၥရပ္အလိုက္ အမႈစစ္

ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရးပိုင္း

အရာရိ၏

ဝန္ထမ္းကုိ တိက
ု ႐
္ ုိကေ
္ ျပာခသ
့ ည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေက်ာင္းဝန္ထမ္း၏

ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္

အာဏာ

သုိ႔မဟုတ္

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

ပါဝင္ၿပီး

ေဖာ္ျပထားေသာ ဖယ္ရားမႈ အခ်ိန္ကာလ ကုနဆ
္ းုံ သည္အထိ IAES တြင္

ႁခြင္းခ်က္

ဆက္ေနရမည္။

ထိုအေၾကာင္းကုိ မသိရိဟု ယဆပါသည္

ေအာက္ပါ

-

အေျခအေနမ်ားတြင္

ေက်ာင္းသည္

သင္သည္ သင့္ကေလးကုိ အကျဖတ္ခြင့္ မေပးထားပါ
သုိ႔မဟုတ္ အထးပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

အထးပညာေရးနင့္ သက္ဆိုင္ရာ

ျငင္းထားသည္၊ သုိ႔မဟုတ္


ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

မသန္စြမ္းမျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

မသင့္ေတာ္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအား
ကာကြယ္ျခင္း

ႀကိဳတင္သိထားမႈ မရိလ်င္ လိုက္နာရမည့္
အေျခအေနမ်ား

အေထြေထြ
သင့္

ကေလးသည္

သက္ဆိုင္ရာ

သင့္ကေလးအား စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးမယခင္ ေက်ာင္းက

သင့္ေတာ္သည္ဟု

သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းကေလး ျဖစ္ေၾကာင္း မသိလ်င္ အထက္ပါ

အထးပညာေရးႏင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
မဆံုးျဖတ္ရေသးသည့္အျပင္

ေက်ာင္းသားက်င္ဝတ္ကုိ

ေဖာက္ဖ်က္ေသာ္လည္း

သင့္ေက်ာင္းသည္

(ေအာက္တင
ြ ္

ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း)

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

အေရးယမႈကုိ

ျဖစ္ပြားေစခ့ေသာ

သင့္ကေလးကုိ အကျဖတ္ၿပီး IDEA အပိုင္း (ခ) အရ

အျပဳအမ

မသန္စြမ္းေၾကာင္း
ဤအေၾကာင္းၾကားစာတြင္

မတိုင္မီ

သိခ့လ်င္
ေဖာ္ျပထားေသာ

သင့္ကေလးသည္
သင့္ကေလးသည္
ကာကြယ္မႈမ်ားမ

မည္သည့္တစ္ခုကုိမဆို ေတာင္းဆိုက်င့္သံုးႏိုင္သည္။

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏင့္ ႁခြင္းခ်က္ဆိုင္ရာ သိရျိ ခင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္၏ကေလးသည အလားတ အျပဳအမမ်ား
ျပဳလုပ္သည့္

အေျခခံ ဗဟုသုတ

ကေလးငယ္မ်ားက့သို႔

စည္းကမ္းစံႏႈန္းမ်ား၏ သြန္သင္မႈေအာက္ ေရာက္ရိႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္
သင့္ကေလးသည္

စည္းကမ္းစံႏႈန္းမ်ားႏင့္

သြန္သင္မႈေအာက္

ေရာက္ရိခ်ိန္တြင္ အကျဖတ္မႈကို ေတာင္းဆိုခ့ပါက အကျဖတ္မႈကို
လ်င္ျမန္စြာ

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ေက်ာင္းတာဝန္ရိသမ်ားမ
(ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

စသည္တို႔

စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

အျခားသန္စြမ္းေသာ

မရိဘ

ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ)

မသန္စြမ္းကေလးျဖစ္ေၾကာင္း
အကျဖတ္ခ်က္မ

အကျဖတ္မႈ

မျပီးဆံုးခင္တြင္

ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္

ေနရာ

ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊

ထုတ္ပယ္ျခင္း

တြင္ရိရပါမည္။
ဆံုးျဖတ္လ်င္

သင့္ကေလးသည္

ေက်ာင္းကျပဳလုပ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားႏင့္

သင္ေပးေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစား၍ ေက်ာင္းသည္ IDEA အပိုင္း
(ခ)

ႏင့္အညီ

အထက္ပါ

စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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အပါအဝင္

အထးပညာေရးႏင့္

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ

ပံ့ပိုးေပးရမည္။

ပါဝင္သည့္ ေအဂ်ငစ
္ ီ ဆိုသည္မာ

IDEA အပိုင္း (ခ) ႏင့္အညီ

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြျခားသိရိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း၊
ထိန္းသိမ္း

သုိ႔မဟုတ္

အသံုးျပဳသည့္

သုိ႔မဟုတ္

၎တို႔ထံမ

အခ်က္အလက္ကုိ ရယသည့္ မည္သည့္ေက်ာင္း ခရုိင္၊ ေအဂ်င္စီ

တရားဥပေဒအရ
တာ၀န္ယလႊေျပာင္းေပးျခင္းႏင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ

သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႔အစည္းကုိမဆို ဆိုလိုသည္။

တာ၀န္ရသ
ိ မ်ား

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအရ အတည္ျပဳႏိုငေ
္ သာ အခ်ကအ
္ လက္မ်ားတြင္

IDEA အပိုင်း ခ သည်-

အျခားမိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္၏ နာမည္၊ သင့္ကေလး လိပ္စာ၊



သင့္ကေလး၏

မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဦးမ

က်ၱဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကို

ေက်ာင္းမ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္ရိသထံသို႔ အစီရင္ခံ
ျခင္းအား တားျမစ္ဟန္႔တားျခင္း မရိပါ သို့မဟုတ္
မသန္စြမး္ကေလးငယ္ က်ၱဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ ျပည္နယ္
ဥပေဒကို က်င့သ
္ ုးံ ရမည့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏင့္ တရားစီရင္ေရး
အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို ဟန္႔တားျခင္း မရိပါ။

အမည္၊

မိဘအေနျဖင့္

သင့္နာမည္

သို႔မဟုတ္

သင့္ကေလး၏ လမႈဖလံုေရး နံပါတ္က့သုိ႔ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအရ
အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အရာ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ ကေလးအား ေသခ်ာစြာ
အတည္ျပဳႏိုင္မည့္

အမတ္

လကၡဏာမ်ား

သုိ႔မဟုတ္

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား စာရင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
သင္က
့ ေလး၏

အထးပညာေရးႏင့္

အပိုင္းမ်ားပါ၀င္သည့္

ပညာေရး

ပတ္သတ္၍
မတ္တမ္းတစ္ခုလံုးကို

ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ သင့္တင
ြ ္ အခြင့္အေရး ရိပါသည္။ အုပ္ထိန္းျခင္း၊
ခြေနျခင္း၊

မတ္တမ္းမ်ား လႊေျပာင္းျခင္း
သတင္းပို႔လာလ်င္ ေက်ာင္းသည္မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ
သတင္းပို႔လ်င္ သတင္း ေပးပို႔လိုက္သည့္ တာ၀န္ရိသမ
ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ကေလး၏
အထးပညာေရးႏင့္ စည္းကမ္းပိုင္း ဆိင
ု ရ
္ ာ မတ္တမ္းတို႔ကို
မိတၱဴကးယကာ ေပးပို႔ရပါမည္။


စသည္တို႔ႏင့္

သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တင
ြ ္ အခြင့္အာဏာ မရိ သည္မလြ၍

မသန္စြမ္း ကေလးတစ္ေယာက္က ျပစ္မႈ က်ၱဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာင္းက


ကြာရင္းျခင္း

ကေလး၏ အထးပညာေရးႏင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ
မတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားကုိ မိသားစု ပညာေရး အခြင့္အေရးႏင့္
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ (FERPA) က ခြင့္ျပဳထားေသာ
အတိုင္းအတာအထိသာ ေပးပို႔ရပါမည္။

သင္က
့ ေလး၏ မတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရႈ စစ္ေဆးခြင့္ ရိသည္ဟု
ေက်ာင္းမယဆပါသည္။

သင္က
့ ေလး၏

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အ

တြက္

မတ္တမ္းမ်ားကို
တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ IEP ႏင့္ သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ
မည္သည့္အစည္းအေ၀းမ

မရိလ်င္

သို႔မဟုတ္

မည္သည့္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာ စစ္ေဆးျခင္း မရိလ်င္ သိမ
႔ု ဟုတ္
မည္သည့္ေဆြးေႏြး

ဆံုးျဖတ္မႈမမရိလ်င္၊

မည္သည့္ကိစၥမ

ေပၚေပါက္ျခင္း မရိလ်င္ ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မစ၍ ၄၅ရက္အတြင္း
ေက်ာင္းမ

ေႏာင့္ေႏးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရိ

ေစဘ

ထိသ
ု ကို

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရပါမည္။

ရင္းတမ္း၊ မိတၱဴႏင့္ က်သင့္ေငြ

အခ်က္အလက္မ်ား လ်ိဳ႕ဝက္ထားမႈ

သင္ေတာင္းဆိုပါက ေက်ာင္းမ မတ္တမ္းမ်ားကို အေၾကာင္ျပခ်က္
ခိုင္လံုစြာ ျဖင့္ ရင္းျပပါလိမ့္မည္။ မိတၱဴ ကးယျခင္းသည္ သင္
စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏုိင္မည့္

ဤအပိုင္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးျပဳထားသည္-

တစ္ခုတည္းေသာ

နည္းလမ္းဆိုလ်င္

ေက်ာင္းမ မိတၱဴကးေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ ကေလးႏင့္ ပတ္သက္၍

ဖ်ကဆ
္ းီ မႈ ဆိုသည္မာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ
မည္သမည္ဝါမန္း

မသိႏိုင္ေအာင္

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ

ခြျခားသတ္မတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာယကံေျမာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ဖယ္ရားျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။

ပညာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ မတ္တမ္းမ်ား ဆိုသည္မာ ၃၄ (CFR) အပိုင္း ၉၉ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္

ပညာေရးဆိုင္ရာ

မတ္တမ္းမ်ား

မတ္တမ္းမ်ား ရာေဖြရျခင္း၊ ရင္းျပရျခင္းတို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ
တစ္စတ
ုံ စ္ရာ က်သင့္မည္မဟုတ္ပါ။ က်သင့္ေငြမာ သင္ကးယ၍
စစ္ေဆးၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ

ပပမာဏျဖစ္လ်င္

မိတၱဴကး

ယျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ က်သင့္ပါမည္။

တစ္ေယာက္ထက္ပေ
ို သာ ကေလးမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား

အဓိပၸာယ္

သတ္မတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ မတ္တမ္းအမ်ိဳးအစားကုိ ဆိလ
ု သ
္ုိ ည္

မည္သည့္ ပညာေရး မတ္တမ္းမဆို တစ္ေယာက္ထက္ ပိုေသာ

(မိသားစု ပညာေရး အခြင့္အေရးႏင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အက္ဥပေဒ

ကေလး မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနလ်င္ သင့္ ကေလးႏင့္

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

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား)။

ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္

ရိပါသည္။ သိမ
႔ု ဟုတ္ ထိုထးျခားေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္း
ကို အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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ေက်ာင္းမ

စုေဆာင္း

အသံုးျပဳေနေသာ

သိမး္ ဆည္းထားေသာ

ပညာေရး

မတ္တမ္းမ်ား၏

သိမ
႔ု ဟုတ္
အမ်ိဳးအစားႏင့္

၀န္ထမ္းမ်ား

နာမည္ႏင့္

ရာထးမ်ားကို

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ စာရင္းျပဳလုပ္၍ ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။

တည္ေနရာကို ရရိရန္ သင့္တင
ြ ္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရိပါသည္။

မတ္တမ္းမ်ားကို ပိမ
ု ိေ
ု ကာင္းမြနေ
္ စျခင္း

ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအရ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ
အခ်က္အလက္ကို ျပသရန္

မားယြင္းေနသည္၊

သင့္ကေလး၏

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ေႏာင့္ယက္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္လ်င္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေအာင္

သေဘာတခြင့္ျပဳခ်က္
ထိုအခ်က္အလက္သည္

သင္က
့ ေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ မတ္တမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈမရိ၊

ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ

မတ္တမ္းမ်ားတြင္

ေက်ာင္းမ

ျပင္ဆင္ေပးရန္

ေက်ာင္းအား

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အခ်ိန္အတြင္းတြင္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ျပင္ဆင္ေပးသင့္

မပါဝင္သည့္အျပင္ ျပသမႈကုိ FERPA အရ မိဘသေဘာတညီခ်က္

ဆံုးျဖတ္ပါမည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို

မပါဘ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရိပါက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ

ျပင္ဆင္ေပးရန္

ေက်ာင္းမ

အခ်က္အလက္မ်ားအား

မတ္တမ္းထရိ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ပါဝင္ေနသည့္

ေအဂ်င္စီမ်ား၏

မေပးသင့္

ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း

ျငင္းပယ္ခ့လ်င္

ထုိျငင္းပယ္မႈကိုႏင့္

ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္

အရာရိမ်ားမလြ၍ အျခားသမ်ားအား မျပသမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိရန္

သင့္အခြင့္အေရးရိေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါ သည္။ အဆိုပါ

လိုအပ္ပါသည္။ IDEA အပိုင္း (ခ) ၏ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီရန္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသည္ FERPA ၏ လက္ေအာက္ရိ ေဒသတြင္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပါဝင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အရာရိမ်ားထံ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္ျပီး

ကုယ
ိ ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေပးမီ

အရာရိေရ႕တြင္ ၾကားနာ စစ္ေဆးပြ မဟုတ္ပါ။

သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မလိုအပ္ပါ။

မေရာက္ရိမီ

တိက်ေသာ

သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္

အခ်က္အလက္မ်ား

သိမ
႔ု ဟုတ္

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ

ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ရိသည့္ ကေလး တစ္ဦး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။
အကယ္၍

ခရိုင္

တစ္ေက်ာင္း၌

စာရင္းသြင္းထားလ်င္

အဖြ႔ခ်င္းမတေသာ

သင္၏

ကေလးက

လ်င္

စာရင္းသြင္းေတာ့မည္ဆိုလ်င္
ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာအရ

က်င္းပေသာ

မ်တေသာ

မားယြင္းေနသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္က
့ ေလး၏ အခြင့္အေရးႏင့္
ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာကို ထိခက
ုိ ေ
္ နသည္ဟု ေက်ာင္းမဆံုးျဖတ္လ်င္
အခ်က္အလက္မ်ားကို
စာျဖင့္ေရးသား

ေျပာင္းလရမည္ျဖစ္ျပီး

သင့္အား

အေၾကာင္းၾကားရမည္

ျဖစ္သည္။

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ျပည့္စံုျပီး

သင္ေနထိင
ု ရ
္ ာေနရာႏင့္

ပုဂၢလိကေက်ာင္း

မ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မျပည့္စံု၊

အလႊအေျပာင္း ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ တရား၀င္ ကိုယ္စားလယ္ထံသို႔
ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာအရ

IDEA

သိမ
႔ု ဟုတ္

သင့္ကေလး၏

တိက်ေသာ

မည္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားအား

ပုဂၢလိက ေက်ာင္းရိရာ ခရိုင္အဖြ႔မ တာ၀န္ရိသမ်ား ႏင့္ သင္
ေနထိုင္ေဒသရိ ေက်ာင္း ခရိုင္အဖြ႔မ

တာ၀န္ရိသ မ်ားအၾကား

မားယြင္းမႈမရိ

တစ္နည္းအားျဖင့္

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ

သင့္

သိမ
႔ု ဟုတ္

ကေလး၏

အခြင့္အေရးမ်ားကို

ထိခက
ုိ ျ္ ခင္းမရိဟု ေက်ာင္းမ ဆံုးျဖတ္ပါက ထိနး္ သိမး္ ထားေသာ
မတ္တမ္းမ်ား

ရိေသးပါက

အခ်က္အလက္တြင္

သင္က
့ ေလး၏

ရင္းလင္းခ်က္

မတ္တမ္းထရိ

ေရးသားခြင့္ရိ

ေၾကာင္း

အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။

လႊေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား လိုအပ္ပါ သည္။
သင္က
့ ေလးအား
သင့္ကေလး၏
မတ္တမ္းအား

အထးပညာေရးမတ္တမ္းက
ၾကည့္ရႈသ

မည္သမဆို

ျပသခြင့္မျပဳသေရြ႕
(သင္ႏင့္

ေက်ာင္းမ

အသိအမတ္ျပဳထားေသာ တာ၀န္ရိသမ်ားမအပ) မတ္တမ္းထားရိရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ

မတ္တမ္းတြင္

ပုဂၢိဳလ္၏

နာမည္၊

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးသည့္ ရက္စြ၊ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္အား ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရသည့္
အေၾကာင္းအရင္းတို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။

သေဘာတညီခ်က္ကို

လက္ခရ
ံ ရမ
ိ ႈအေပၚ ရည္ညႊန္း ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္
သင္က
့ ေလး၏ ပညာေရး မတ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ ပိုမိုေကာင္းမြန္
ျပင္ဆင္ေပးရန္

သင္က
့ ေလး၏

ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရရိေစရန္ ေက်ာင္းမ တာ၀န္ရိသ တစ္ေယာက္မ

သင္က
့ ေလး၏

တာ၀န္ယ ေပးရပါမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို

ယံုၾကည္ပါက

စုေဆာင္းေနသ

ရိပါသည္။

ေလ့က်င့္မႈခံယျပီး

လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို
အထးပညာေရးႏင့္

ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခ့လ်င္ ယခင္ အထးပညာေရး

ေအာင္

မည္သမဆို

ကနဦး

သင့္ကေလး၏

ဆက္စပ္လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတြက္

မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္ကိုမဆို

အသံုးျပဳေနသ

ေက်ာင္းမ

ေထာက္ပံ့ေပးျပီးေနာက္

မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

မတ္တမ္းမ်ားသည္

မျပည့္စံု၊

အခြင့္အေရးမ်ားကို
မတ္တမ္းကို

သို႔ေသာ္လည္း
မားယြင္းေနျပီး

ထိခက
ုိ ေ
္ နသည္ဟု

ျပင္ဆင္ေပးရန္

ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္

သို႔မဟုတ္ IDEA ႏင့္ FERPA လက္ေအာက္ရိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း
ျပည္နယ္၏ ဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာရန္ သြန္သင္ျပီး ျဖစ္ရပါမည္။
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို

ခ်င္းစီသည္
ၾကည့္ရႈခြင့္ရိသည့္

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
ေက်ာင္း

အတြင္းရိ

ကာကြယျ္ ခင္းႏင့္ ဖ်က္ဆးီ ျခင္း
သင္က
့ ေလး၏ မတ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းရာ၊ သိမ္းဆည္းရာ၊ ျပသရာ၊
ဖ်က္ဆီးရာ

အဆင့္တိုင္း၌

ေက်ာင္းမကာကြယ္ေပးရပါမည္။

ယံုၾကည္မႈကို

ဖ်က္ဆီးျခင္း

မပ်က္စီးေစရန္

ဆိုသည္မာ

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဖ်က္ဆီးျခင္း

သို႔မဟုတ္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

မည္သမည္ဝါႏင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္၍ မရေတာ့ေအာင္
ကိုယ္ေရး

အေထာက္အထားမ်ား

သင္က
့ ေလး၏

ဖယ္ရားျခင္းကို

မတ္တမ္းထရိ

ဆိလ
ု ပ
ုိ ါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ကေလးမိဘမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သ

ကေလးပညာေရး လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ရန္

အသံုးစရိတ္ျဖင့္ ကေလးကို

မလိုအပ္ေတာ့လ်င္ ေက်ာင္းမ အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။ နာမည္၊

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထားရိရန္အတြက္

လိပ္စာ၊

ဖုန္းနံပါတ္၊

အဆင့္၊

ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္

မတ္တမ္း၊

အတန္းတက္ မတ္တမ္း၊ သင္ယျပီးေျမာက္ခ့သည့္ ပညာေရးအဆင့္၊

သတ္မတ္ခ်က္မ်ား

သင္ယ

သင့္ကေလးအတြက္ အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ျပီးေျမာက္ခ့သည္

ပညာေရးႏစ္မ်ား

စသည္တို႔မလြ၍

သင ့္ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေပး
ရပါမည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္ရရိရန္

ၾကိဳးပမ္းမႈကို

သေဘာမတေသာအခါ

ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရိရန္ သင့္၌ အထးအခြင့္အေရး ရိပါသည္။
အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ ၾသဇာေအာက္တြင္ သင့္ကေလးက

မိဘမ်ားသိ႔ု အသိေပးစာ
သည္

TEA

မိဘမ်ားအား

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ျပည့္စံုစြာ

အထးပညာေရးႏင့္
လက္ခံရရိျပီး

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္
ေက်ာင္း၏

မ်ားကို

ခြင့္ျပဳခ်က္

မၾကာခင္က

ရည္ညႊန္းခ်က္မရိဘ

အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည့္ အသိေပးစာကို ေပးပို႔ရပါမည္။ ၄င္းတြင္

သင့္ကေလးအား ပုဂၢလိက မၾကိဳ၊ မလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္၊

ျပည္နယ္အတြင္းရိ လမ်ိဳးစုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္

အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္

မည္မ်အတိုင္းအတာအထိ

ေဖာ္ျပခ်က္၊

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသတစ္ဦးဦးက ထိုအမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းသည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

သင္က
့ ေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရိျပီးေနာက္ FAPE စနစ္ကို ေထာက္ပံ့

ကေလးမ်ား၏

ေပးပို႔ထား

သည္ကုိ

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယတ
္ ာ

ထိနး္ သိမး္ ထားေၾကာင္း

ေဖာ္ျပခ်က္၊

ရာေဖြေနေသာ

အခ်က္အလက္ အမ်ိဳး အစား၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္
မည္သ႔ထံမ

အခ်က္အလက္

အခ်က္အလက္မ်ား

စုေဆာင္းရန္

စသည့္

အရင္းအျမစ္မ်ား

သတင္း

အသံုးျပဳလိုသည့္နည္းလမ္း၊
ဖြင့္လစ္ျပသျခင္း၊

စုေဆာင္းလာသည္၊
အသံုးျပဳမည္

့နည္းလမ္းမ်ား

အပါအ၀င္

စုေဆာင္းျခင္း၊

ကိယ
ု ေ
္ ရးကိုယ္တာ

ျပည္နယ္မ

တတိယ

မ်ိဳးဆက္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

လက္ဝယ္ ထားရိျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားအရ မိဘႏင့္ ကေလးမ်ား ရရိႏိုင္ေသာ FERPA လက္ေအာက္ရိ

ေပးျခင္း

မရိဘ

ထားရိရန္

ပုဂၢလိကေက်ာင္းကသာ

ေရြးခ်ယ္ခ့ျပီး

ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

ေတြ႔ရိခ့ပါက အဆိုပါေက်ာင္းအား သင့္ကို ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကုနက
္ ်
စရိတ္ကို

ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္
ေထာက္ပံ့ထားေသာ

ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ႏင့္

TEA

ပညာေရးစနစ္ကို

ေက်ာင္းမ်ားမ

သက္ေရာက္ေနေသာ

ျပည္နယ္ဥပေဒႏင့္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ ႈ မရိေသာ္လည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသက
သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယဆႏိုင္ပါသည္။

အခြင့္အေရးမ်ားႏင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ကုဒ္၃၄ (34 Code of Federal
Regulations, CFR) ရိ ၄င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း

ေဖာ္ျပခ်က္

စသည္တို႔

လိုက္နာရမည့္

ပါ၀င္ေသာ

ေပၚလစီ

ႏင့္

ကိုယ္စားလယ္မ်ားအားလံုး
လုပင
္ န္းစဥ္

ပါ၀င္ပါသည္။ေက်ာင္းပညာေရးမတ္တမ္း
အပိုင္း

၉၉ရိ

အႏစ္ခ်ဳပ္မ်ား

ဆိုသည္မာ

ပညာေရးမတ္တမ္းမ်ား

34

CFR

ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌

ကာကြယ္ေပးထားေသာ မတ္တမ္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်ရာတြင္
ကန္႔သတ္ ျခင္း
သင္မၾကာေသးမီကမ
အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ

မိဘမ်ားဆႏၵအတိုင္း

ေထာက္ပံ့

ဆႏၵအေလ်ာက္

ပုဂၢလိက

ေက်ာင္းတြင္

သင္၏ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္ အတြက္ အထးပညာေရးႏင့္ ဆက္စပ္
သို႔မဟုတ္

သင့္ကေလးအတြက္

FAPE

စနစ္

ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး ထိုေက်ာင္းတြင္ သင့္ ကေလးအား ထားရိရန္
ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာအခါ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ IDEA သိ႔ု ေက်ာင္းမ
အခေၾကးေငြ

ထားရိလို

ေသာ

သင္၏ဆႏၵ

ေပးေဆာင္ရန္

ေပးမည့္အစီအစဥ္အား

အေၾကာင္းမၾကားပါက၊

ထားရိပါက အထးအခြင့္ အေရးမ်ား ရိပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းရိ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မတိုင္မီတင
ြ ့္
အပါအ၀င္

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာေက်ာင္းမ အၾကံေပးေသာ သင့္ကေလး FAPE စနစ္

ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရိျခင္း
မိမိ

သင့္ကေလးအား

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

ျပဳလုပ္ေသာ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ သင့္ကေလးအား
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္

သင့္ကေလးအား

တက္ေရာက္ခ့သည့္
ေက်ာင္းမ

မလိုပါ။

သို႔ေသာ္လည္း

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရိေသာ မိဘမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္
IDEA ၏ လက္ေအာက္တင
ြ ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရိရာ အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ လဦးေရ

ျငင္းပယ္ေနျခင္းအား

သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕သည့္

သင့္ကေလးအား

ေန႔မတိုင္မီ္

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို
အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိျခင္း၊

၁၀ရက္အတြင္း

ေက်ာင္းသို႔
ေက်ာင္းမ

စာျဖင့္ေရးသား
သင့္

ကေလးအား

အကျဖတ္လိုသည့္ ဆႏၵကို ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ျဖင့္ အသိေပးစာ ေပးပို႔ပါ ေသာ္လည္း ကေလးသည္
အကျဖတ္ျခင္းခံယျခင္း မရိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခ့ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သင့္
အျပဳအမ

မ်ားသည္

အက်ိဳးအေၾကာင္း

မေလ်ာ္ညီ

ေၾကာင္းကို

တာ၀န္ရိသမ ေတြ႔ရိခ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္တြင္ ပါရိေသာ
ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ် မည့္ အစီအစဥ္အား ေလ်ာ့ခ်မည္
သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္း၌ ထည့္သင
ြ ္းထားရပါမည္။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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အကယ္၍

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာေက်ာင္းမ

သင္အသိေပးစာ

ေပးပို႔ျခင္းကို တားဆီးခ့ပါက၊ သင္သည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အသိေပးစာ

အက်ဥ္းက်ေနေသာ

ေပးပို႔ရန္ က်န္ရိမႈကို သတိေပးသည့္စာအား လက္ခံရရိျခင္း မရိပါက၊

အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသား

သို႔မဟုတ္

အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အက်ဥ္းက်ေနလ်င္ IDEA ၏

အထက္ပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

လိုက္ေလ်ာမႈသည္

သင့္ကေလးအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါက အသိေပးစာ
ေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈအား
ေလ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသ၏
တစ္ဦးတည္း

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

သင္သည္

စာမတတ္သျဖစ္လ်င္

သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာကို မေရးတတ္ခ့လ်င္ သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

လိုက္ေလ်ာျခင္းသည္
ၾကီးမားေသာ

လက္ေအာက္ရိ အခြင့္အေရးအားလံုးပါ အဆိုပါေက်ာင္းသား အသက္
၁၈

ႏစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္

လႊေျပာင္းေပးမည္

ျဖစ္သည္။

အထးပညာေရးႏင့္ ပတ္သက္ေသာ ကနဦး အေၾကာင္းၾကားစာအား
ရရိခြင့္ ရိမည္မဟုတ္ပါ။

သင့္ကေလးအတြက္

ထိခက
ုိ မ
္ ျႈ ဖစ္ေစလ်င္

အသိေပးစာ

ေပးပို႔ရန္ သင္၏ ပ်က္ကက
ြ ္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ ေပးေခ်
မႈကို ေလ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

အသက္ ၁၈ ႏစ္ မျပည့္ေသးေသာ လႀကီး
ေက်ာင္းသားမ်ား

မိဘမ်ား၏ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား လႊေျပာင္းယျခင္း

အသက္ ၁၈ ႏစ္မျပည့္ေသးေသာ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား

IDEA ေအာက္တြင္ မိဘအျဖစ္ အုပ္ထိန္းခြင့္မ်ားသည္ အမ်ားနည္းတ

အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို

ကေလးအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ အဆိုပါ ဥပေဒေအာက္တင
ြ ္

တကၠဆက္

ကေလးထံတင
ြ ္

ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ျပီဟု

တကၠဆက္ မိသားစု ဥပေဒ၏ အခန္း၃၁တြင္ အသက္ ၁၈ ႏစ္မတုိင္ခင္

ကးေျပာင္းပါသည္။

သတ္မတ္

ႏိုင္ေသာ

အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ သတ္မတ္ခံရပါက IDEA

အသက္သည္ ၁၈ ႏစ္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ

လက္ေအာက္ရိ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို သင့္ကေလးထံသို႔

ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္

အဆိုပါအခ်ိန္၌ လႊေျပာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးလာခ့ေသာ

မိဘအခြင့္အေရးအားလံုးသည္

ကေလး

ႏစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္လႊေျပာင္းေပးရမည္

အသက္

ျဖစ္ပါသည္။

၁၈

အရြယ္ေရာက္ျပီး

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အား မိဘ အခြင့္အေရး အားလံုး လႊအပ္ျပီး

အုပ္ထိန္းမႈႏင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား

ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ပ
္ ညာေရဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

အစိုးရေက်ာင္းသည္ ေရ ့ေနတစ္ဦး၏ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ သို ့မဟုတ္

ေကာ္မတီ

အစည္းအေ၀းမ

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

ARD

အသိေပးစာမ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းမ

သင္၏

လၾကီးေက်ာင္းသားက

စီမံေဆာင္ရြက္ရန္

သေဘာတညီ

သင့္ထံ ေပးထား ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကနဦးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ာ းကို

ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မတ္ထားေသာ တရား၀င္ ပံ့ပိုးမႈကိုလည္း

ဆက္လက္

ေလးစားရမည္။

လက္ခံရရိဦးမည္

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္

အရြယ္ေရာက္

ေက်ာင္းမ

သင့္အား

အစည္းအေ၀းတက္ရန္ အထး ဖိတ္ၾကားျခင္း မခံရပါက အစည္းအေ၀း
မတက္ႏုိင္ပါ။

သို႔မဟုတ္

အရြယ္ေရာက္

ေက်ာင္းသားက

အေထာက္အကျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မတ္ရန္ သေဘာတညီခ်က္ျဖင့္
သင့္ကို အစည္းအေဝးတက္ခင
ြ ့္ ျပဳမထားလ်င္ အစည္းအေဝး တက္၍ မရပါ။

လိုအပ္ေသာ အသိေပးခ်က္မ်ားနင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား
သင့္ကေလး၏ အသက္ ၁၇ နစ္ျပည့္ သည့္ေန့ သိ့ုမဟုတ္ မျပည့္မီ၊
သေဘာတညီခ်က္မ်ားအေပၚ
အပါအ၀င္၊

အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မတ္မႈ

အုပ္ထိန္းမႈနင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပံ့ပိုးမႈမ်ား

အျခားနည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ

ပါဝင္ရမည္။

မိဘအုပ္ထိန္းမႈဆိုင္ရာ

တာဝန္ရသ
ိ မ အုပ္ထိန္းသအား ခ်ိန္းဆိုျခင္း

ရပိုင္ခြင့္မ်ားေဖာ္ျပထားသည့္ သင့္ကေလးက စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ
အသိေပးခ်က္ကို

အစိုးရေက်ာင္းက

ထုတ္ေပးရမည္။

အကယ္၍

သင့္ကေလးက

အမီအခိုကင္းစြာ

ေနထိုင္နိုင္ရန္

တာ၀န္ရိသ

တစ္ဦးမ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား

သို႔မဟုတ္

အျခား

အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏

တရား၀င္အုပ္ထိန္းသ
လက္ေအာက္ရိ

သင္

အျဖစ္ျဖင့္

ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳလုပ္လ်င္

အခြင့္အေရးမ်ားသည္

ေက်ာင္းသားထံသို႔

အဆိုပါ

IDEA

၏

အရြယ္ေရာက္

လႊေျပာင္းေပးမည္

မဟုတ္ပါ။

တရား၀င္ခ်ိန္းဆိုခံရေသာ အုပ္ထိန္းသသည္လ်င္သာ အခြင့္အေရးကို
ရရိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို

့ျပင္၊

ပံ့ပိုးေပးမည့္

အျခားအကအညီမ်ားနင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္။ ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခုနစ္၊ ပညာသင္နစ္မ စတင္၍၊ သင့္ကေလး၏ IEP သည္ အဆိုပါ
အခ်က္အလက္မ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းက ထည့္သင
ြ ္း ထားေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားရမည္။
သင့္ကေလးအသက္
ရပိုင္ခြင့္မ်ားသည္

၁၈

နစ္ျပည့္သည္နင့္၊

လၾကီးေက်ာင္းသားထံသို့

မိဘအုပ္ထိန္းမႈ
လႊေျပာင္းၿပီးေၾကာင္း

သင့္ကေလးက စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးစာအား သင္ႏင့္
သင့္ကေလးထံသ႔ို အစိုးရေက်ာင္းက ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနစ္၊
ပညာသင္နစ္မ

စတင္၍၊

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ

အဆိုပါ

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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အသိေပးစာတြင္

ခ်မတ္မႈ

အစိုးရ ေအဂ်င္စီကုိမဆို မည္သည့္ IDEA အပိုင္း (ခ) လိုအပ္ခ်က္ကိုမဆို

သေဘာတညီခ်က္မ်ားႏင့္ ့ကေလးက အမီအခိုကင္းစြာ ေနထိုင္နိုင္ရန္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ စြပ္စကာ
ြ
အထးပညာေရးဆိုင္ရာ ေစာဒကတက္မႈ

အကအညီေပးမည့္ အကအညီမ်ားနင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအ၀င္၊

တင္သြင္းႏိုင္သည္။

အုပ္ထိန္းမႈနင့္

မသန္စြမ္းကေလးအား

အျခားနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနင့္
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ား

အဆိုပါ

အသိေပးစာတြင္

SPEDTEX

ျပႆနာမ်ားႏင့္ပတ္သက္ၿပီး

(1-855-773-3839)

ဤနံပါတ္သို႔

တြင္

ဖုန္းေခၚၿပီး

တစ္ေယာက္ေယာက္က
ဖုန္းျပန္ေခၚပါမည္။

ပံုမန္

သက္ဆိုင္ေသာ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

မည္သည့္ကိစၥရပ္ကုိမဆို

ေစာဒကတက္ျခင္း
TEA

တင္သြင္းႏိုင္သည္။

သည္

အထးပညာေရးဆိုင္ရာ

ေစာဒကတက္မႈကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ ကာလအတြင္း ေျဖရင္းရမည္

အခ်က္အလက္မ်ား
1-855-

ဖုန္းေခၚႏိုင္ပါသည္။

သင္က

ခ်န္ထားလ်င္

သို႔မဟုတ္

ပံ့ပိုးမႈႏင့္
ေယဘုယ်အားျဖင့္

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း

နားမၾကားသမ်ား

သင့္ကို

အၾကားအာရံု

ခ်ိဳ႕တ့သမ်ားသည္ Relat Texas ကို သံုး၍ 7-1-1 တြင္ SPEDTEX
နံပါတ္သို႔ ဖုန္းေခၚႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ေသာ္လည္း

သတ္မတ္ကာလကို

သက္တမ္းတိုးမထားလ်င္

ဘက္မလိုက္ေသာ လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းအရ

မန္ကန္စြာ

ၾကားနာေရး အရာရိသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေစာဒကတက္မႈကုိ
ၾကားနာ၍

(ေျဖရင္းခ်က္ရာေဖြရန္

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းအားျဖင့္
သုိ႔မဟုတ္

အစည္းအေဝး

မေျဖရင္းႏိုင္လ်င)္

ေက်ာင္း၏

ေတာင္းဆိုမႈအရ

သုိ႔မဟုတ္

သင့္ေတာင္းဆိုမႈ

ၾကားနာေရး

ေျဖရင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း
ေျဖရင္းခ်က္ကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္အတြင္း စာျဖင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မတ္ရမည္။

ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ

သင့္ကေလး၏ အထးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္း၏

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ

အေရးယေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ

သင့္အေန

ျဖင့္

သေဘာမတသည့္အခ်ိန္မ်ား ရိႏိုင္ပါ သည္။ ၄င္းတို႔ ေတြ႕ရိထားသည့္
အလုပ္လုပ္ရန္
ရိႏိုင္ပါသည္။

ေျဖရင္းရန္အတြက္
ျပင္းထန္စြာ
ေက်ာင္းသား

အရာရိက

အခ်ိန္ကာလကုိ အထးသက္တမ္းတိုးမႈ မေပးလ်င္ ဤစာရြက္စာတမ္းပါ

သေဘာမတညီမႈမ်ားကို ေျဖရင္းျခင္း

မတညီမႈမ်ားကို

သုိ႔မဟုတ္

အဆိုတင္သြင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအား FAPE

စင္တာထံ

မက္ေဆ့ခ်္

အကျဖတ္မႈ

အပိုေဆာင္း

အထးပညာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
အထးပညာေရး အခ်က္အလက္

ခြျခားသတ္မတ္မႈ၊

ေက်ာင္းကသာ

ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈကုိ စတင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလရန္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း ထားရမည္။

လိုအပ္လ်င္

သုိ႔မဟုတ္

ပါ၀င္ရမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရာေဖြရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ဆက္သယ
ြ ္ရန္

အထးပညာေရး

သင္

ေက်ာင္းမ

အမႈထမ္းႏင့္

ဖိအားေပးခံရသည့္

အခ်ိန္လည္း

မိဘမ်ားအတြက္

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ေျဖရင္းႏိုင္သည့္ မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး ရိႏိုင္သည္ကို ေက်ာင္းသို႔
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ TEA မ အထးပညာေရး၏ သေဘာမတညီမႈမ်ားအား
ေျဖရင္းရန္အတြက္ နည္းလမ္း ေလးမ်ိဳးအား ကမ္းလမ္းထားပါသည္ - IEP
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈအား

ဖြ႕စည္းျခင္း၊

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္၊ အထးပညာေရးတြင္ ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရင္းျခင္းႏင့္
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔

FAPE

ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈ ႏင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏင့္ပတ္သက္ျပီး
အျငင္းပြားမႈတြင္

ပါ၀င္ေသာ

ေတြ႕ဆံုေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ပါတီအဖြ႕မ်ားျဖင့္
ေကာ္မတီအား

ARD

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အလို႔ငာ TEA အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ
IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ သမ်ားထံသို႔ ျပည္နယ္ IEP

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ

ပေရာဂ်က္တစ္ခုအား

ထုုတ္ျပန္ေပးရန္လိုအပ္သည္။
အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးသ

လြတ္လပ္ေသာ
တစ္ဦး

ထံသ႔ုိ

TEA

အေနျဖင့္

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားမာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္သည္ 

လိုအပ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈေလ်ာက္လႊာေဖာင္အား
ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ ႏင့္ သင့္ေက်ာင္း ႏစ္ဖက္စလံုးမ
လက္မတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေဖာင္ကုိ

လုပ္ထံုးလုပန
္ ည္းအရ ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏင့္
ၾကားနာ

တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပညာေရး အစီအစဥ္

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏင့္

အထးပညာေရးဆိုင္ရာ
အတြက္

အေထာက္အကျပဳမႈ (လင့္ခ-္ bit.ly/3spluIV) တြင္

ေစာဒကတက္မႈမ်ား

ရရိႏိုင္သည္။ ၎ကုိ TEA က ေတာင္းဆိုလ်င္လည္း

လုပထ
္ ံုးလုပ္နည္းမ်ားအၾကား

ျခားနားခ်က္မ်ား
ဖက္ဒရယ္

အြန္လိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ႏင့္ စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္

ရရိႏိုင္သည္။


အထးပညာေရး

IEP

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္

အထးပညာေရးဆိုင္ရာ

ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏင့္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ

ေစာဒကတက္မႈမ်ားႏင့္

အျငင္းပြားမႈသည္ တစ္ခု သို႔မဟုုတ္ တစ္ခုထက္ ပို သည့္
၏

လိုအပ္ေသာ

အျပန္အလန္ သေဘာတညီမႈအား မရရိႏိုင္ေသာ၊ ထို႔ျပင္
ARD

ေကာ္မတီမ

ၾကားနာမႈမ်ားအတြက္

သီးျခား

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ား

ယာယီဆိုင္းငံ့ထားျပီး

သတ္မတ္ထားသည္။

အထက္တြင္

ရင္းျပသည့္အတိုင္းပင္

သေဘာတညီမႈျပဳသည့္

ျပည္နယ္ျပင္ပမ တစ္စံုတစ္ဦး အပါအဝင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္
အဖြ႕အစည္းမဆိုသည္ ေက်ာင္း၊ TEA သုိ႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္

အေျခခံမ်ားႏင့္ပတ္သက္ျပီး
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား

ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု
ARD

ေဆြးေႏြးၾကရန္

ေကာ္မတီ

ေတြ႕ဆံု

ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုသို႔ သက္ဆိုင္ေနရ မည္ျဖစ္သည္။


သင္ႏင့္

ေက်ာင္းအေနျဖင့္

သေဘာမတညီမႈျဖင့္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁

စာမ်က္ႏ / 15

အဆံုးသတ္သာြ းခ့ေသာ
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ

ARD

ေကာ္မတီ

ျပကၡဒိန္ရက္

ငါးရက္အတြင္း

လိုအပ္သည့္

ေတာင္းဆိုမႈ

ေလ်ာက္လႊာေဖာင္အား

ဖိုင္တြတင္

ေလ်ာက္ထားျပီး

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ



ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ၊

အျခားမည္သည့္

IDEA

အခြင့္အေရးကိုမ

ေႏာင့္ေႏးၾကန္႔ၾကာေစျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရိမည္မဟုတ္ပါ။
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္

ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္း TEA မ ျပန္လည္ညိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို
အလိုအေလ်ာက္

အျငင္းပြားမႈသည္ ေပၚလြင္ထင္ရားမႈရိေသာ

ၾကားနာစစ္ေဆးရန္

၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။

သင္ႏင့္ေက်ာင္းသည္

IDEA

အပိုင္း

မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆိုႏင့္

သို႔ေသာ္

(ခ)

ေအာက္ရိ

ပတ္သက္၍

အျငင္းပြားမႈ

ရိလာသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပန္လည္ညိႏိႈင္းျခင္းကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

သင္၊ ႏင့္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ အထးပညာေရး
ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း၌

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းသမ်ားမာ

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရိရေပ။

လုပ္ငန္းစဥ္ႏင့္

အျငင္းပြားမႈအတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အထး

ေစာင့္ေရာက္ေရးတြင္

သို႔မဟုတ္

TEA

ျပည္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း

သက္ဆိုင္ေသာ ကေလး၏ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္

မဟုတ္ၾကပါ။

ပါဝင္သည့္

သတိ၏
႔ု

ေက်ာင္းခရုိင္မ

ရည္ရြယ္ခ်က္

၀န္ထမ္းမ်ား

ပ်က္ျပားေစေသာ

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႕မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အရ ၀ါသနာမ်ား မရိၾကပါ။

အထးပညာေရးဆိုင္ရာ တရားရံုးၾကားနာမႈတစ္ခု၏

တစ္နည္းအားျဖင့္

အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနျခင္း မရိရေပ။

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းသအျဖစ္

အရည္အခ်င္း

ျပည့္မီသသည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ သုိ႔မဟုတ္ TEA သီးသန္႔၏ ဝန္ထမ္း

သင္ႏင့္ေက်ာင္းအေနျဖင့္တညီေသာ ကေလး

မျဖစ္ရပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းသအျဖစ္

တစ္ဦးအတြက္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လက္ရိ

လုပ္ေဆာင္ရန္ ၎အား TEA က ေငြေပးေခ်ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုအား တညီေသာ ေက်ာင္းပညာ

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းသမ်ားမာ

သင္ႏစ္တစ္ခုတြင္ ဖိုင္တြတင္

ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားသည့္
အထးပညာေရး

ေလ်ာက္ထားျခင္းႏင့္သက္ဆိုင္ေသာ IEP အေထြေထြ

ရိၾကပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရိရေပ။


ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းႏင့္

၏လက္ေအာက္ရိ

သင္၏

ေန႔ရက္တင
ြ ္ ရရိႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ မေက်နပ္တိုင္ၾကားခ်က္၊ သို႔မဟုုတ္



လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတုင
ိ း္

ညိႏိႈင္းျခင္းသည္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည့္ သတ္မတ္ေသာ

ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရိရေပ။



ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့သတစ္ဦးအား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု၊ သို႔မဟုုတ္ IAES ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သို႔



ကုန္က်ေငြအား

အဆင့္မီျပီး

ဥပေဒႏင့္

ျငင္းဆိုမႈမ်ားကို

ကြ်မ္းက်င္သ
ပတ္သက္၍

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းသ၏

ေျဖရင္းရန္

မ်ား

ျဖစ္ၾကျပီး

အသိပညာ

ဗဟုသုတ

က႑သည္

ေျဖာင့္မန္ရန္ႏင့္

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းသည့္ လုပင
္ န္းစဥ္အတြင္း မည္သည့္ ဘက္မ်မလိုက္ရန္

ျပည္နယ္၏ IEP အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ႏင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္စည္းကမ္းကုိ 19 TAC §
89.1197
(လင့္ခ-္ bit.ly/3BCULCL) တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းျခင္း၏

သင္ႏင့္ေက်ာင္းအား

ႏစ္ဦးစလံုး

ရည္ရြယ္ခ်က္မာ

ေက်နပ္ႏိုင္မည့္

သေဘာတညီမႈ

ရရိရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ကညီေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းသမ်ား၏

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

တိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ေစာဒကတက္မႈ

အထး

လက္ရိစာရင္းသုိ႔

လင့္ခ္ကုိ

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း

အေထြေထြ

အစီအစဥ္

(လင့္ခ္-

bit.ly/39yQTjK) တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

မတင္သင
ြ ္းမီ ျဖစ္ေပၚေသာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ား အပါအဝင္ IDEA အပိုင္း (ခ)
ေအာက္ရိ

မည္သည့္ကိစၥရပ္ႏင့္မဆို

သက္ဆိုင္ေသာ

သင္ႏင့္ေက်ာင္းမ

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းရန္

သေဘာတညီေသာအခါ

အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရင္းရန္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္

ႏစ္ဦးစလံုးသည္ ျပန္လည္ညိႏိႈင္းသတစ္ဦးတည္းကိုသာ အသံုးျပဳႏိုင္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ား

သက့သို႔ ညိႏိႈင္းသမ်ားကို အဆင္ေျပသလို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္။

အတိုင္း

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ
ျဖစ္ေစ၊

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္

ၾကားနာမႈကုိ

ေစာဒကတက္မႈကုိ

တင္သြင္းမထားသည္ျဖစ္ေစ

ေတာင္းဆိုရန္

တင္သင
ြ ္းထားသည္

IDEA

အပိုင္း

(ခ)

ေအာက္တြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရင္းရန္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ
အသံုးျပဳရမည္။

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းသသည္
အခ်ိန္ႏင့္

ေနရာတြင္

သင္ႏင့္ေက်ာင္း

ႏစ္ဦးလံုးအဆင္ေျပမည့္

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

လ်င္ျမန္စြာ အစီအစဥ္ ေရးဆြမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးအား

ခြျခားသတ္မတ္ျခင္း၊ အကျဖတ္ျခင္း သုမ
႔ိ ဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ

သင္ႏင့္ေက်ာင္းသည္

ေနရာခ်ထားျခင္း

ပံ့ပိုးမႈႏင့္

အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရင္းလ်င္ ႏစ္ဦးးႏစ္ဖက္လံုးသည္ ထိုေျဖရင္းခ်က္ကုိ

သက္ဆင
ုိ ေ
္ သာ မိဘမ်ားႏင့္ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား

ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒအရ အက်ံဳးဝင္ေသာ သေဘာတညီမႈ ရရိရမည္။

အတြက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။

ထိုသေဘာတညီခ်က္တင
ြ ္

သုမ
႔ိ ဟုတ္

ကေလးအား

FAPE

ျဖစ္ပ်က္ခ့ေသာ
ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္

မိမိဆႏၵအရ

လုပ္ေဆာင္ေသာ

လုပင
္ န္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ႏင့္ေက်ာင္း ႏစ္ဦးစလံုးသည္
ျပန္လည္ညိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ မိမိတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္
သေဘာတညီပါက TEA မ စီစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီး ညိႏိႈင္းျခင္းအတြက္

ေနာင္တြင္

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ေဆြးေႏြးမႈအားလံုးကုိ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

လ်ိဳ႕ဝက္ထားၿပီး
ၾကားနာမႈ

၎ကုိ
သုိ႔မဟုတ္

တရားမေၾကာင္းအရ လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းမ်ားအတြက္ သက္ေသအျဖစ္
မသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။ ထို႔ျပင္ သေဘာတညီခ်က္ကို သင္ႏင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ကုိ
ပါဝင္ေစႏိုင္ေသာ

အာဏာရိသည့္

ေက်ာင္းခရိုင္၏

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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ကိုယ္စားလယ္တစ္ဦးက

လက္မတ္ထိုးရမည္။

လက္မတ္ေရးထိုးထားေသာ
သေဘာတညီခ်က္သည္
ဤကိစၥမ်ိဳးကို

ျပန္လည္
ဥပေဒအရ

ခိုင္ျမျပီး

မည္သည့္ဖက္ဒရယ္

ဤစာျဖင့္

ေျဖရင္းႏိုင္ရန္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊

တိုင္တန္းမႈသည္

ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ

ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္လ်င္ ကေလး၏နာမည္ႏင့္

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ

လိပစ
္ ာ သို႔မဟုတ္ ရႏုိင္သမ် ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ကေလးသည္

ခရိုင္တရား႐ံုး၌မဆို

အိမ္ေျခရာမ့

ၾကားနာႏိုင္သည္အထိ အခြင့္အာဏာ ရိပါသည္။

ျဖစ္ပါက

ပါ၀င္ရပါမည္။

ကေလး၏

ေက်ာင္းနာမည္

တိုင္တန္းခ်က္တင
ြ ္

စသည္တို႔

ထုိတိုင္တန္းခ်က္ကုိ

တင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တရားလိုက သိရိ၍ ရရိႏိုင္ေသာ ပမာဏအထိ
ျပန္လည္ညိႏႈိင္းျခင္း

အေၾကာင္းႏင့္

ပတ္သက္၍

အျခား

အဆိုျပဳထားေသာ ျပႆနာ ေျဖရင္းခ်က္လည္း ပါဝင္ရမည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ ပါသည္။
အေထြေထြ

အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊

အထးျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းျခင္း

အစီအစဥ္

(လင့္ခ္- bit.ly/35Dyrp2)

အထးပညာေရး

တိုင္တန္းခ်က္ကုိ

တင္ခ်ိန္တြင္

TEA

သည္

တရားလို့အား တိုင္တန္းခ်က္ပါ စြပ္စခ်
ြ က္မ်ားႏင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ႏင့္
ျဖစ္ေစ၊ စာႏင့္ ျဖစ္ေစ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္သြင္းရန္

အထးပညာေရးအတြက္

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေျဖရင္းေရး

အခြင့္အေရး

ေပးပါလိမ့္မည္။

TEA

သည္

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းစဥ္ႏင့္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ စည္းမ်ဥ္းကို 19 TAC §
89.1193

ကိုယ္စားလယ္ကိုလည္း

(လင့္ခ္- bit.ly/35Dyrp2) တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျဖရင္းႏိုင္ရန္ႏင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရင္းရန္အတြက္

တိုင္ၾကားမႈကို

အၾကံျပဳလႊာ တင္သြင္းရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ TEA
သည္ တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းေသာ မိဘႏင့္ အစုိးရေအဂ်င္စီကုိ

အထးပညာေရး ဆိုင္ရာ မေက်နပ္မမ
ႈ ်ားအား

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါမည္။

ေျဖရင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
အထးပညာေရးတြင္

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ေျဖရင္းရန္

အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမာ

TEA

၏

အထးပညာေရးတြင္

ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို

ေျဖရင္းသည့္

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။

အထးပညာေရး ေစာဒကတက္မႈ

ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္

ဟေသာ

သင္၏

တိုင္ၾကားမႈကို

လက္ခံရရိျပီး

ရက္ေပါင္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို

စတင္ျပီး လိုအပ္ပါက

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါမည္။

တိက်ေသာ

တိုင္တန္းခ်က္တစ္ခုႏင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ျခြင္းခ်က္

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။

အထးပညာေရး

တိုင္တန္းခ်က္ႏင့္ဆိုင္ေသာ

ကိုယ္စားလယ္တစ္ဦးက

အထး

ပညာေရး

လိုအပ္ခ်က္ကို ေစာ္ကားမႈျပဳခ့သည္ဟု သင္ယံုၾကည္လ်င္ TEA ထံ
စာေရးသား တိုင္ၾကားႏိုင္ပါ သည္။ သင့္တိုင္တန္းစာကုိ TEA သု႔ိ္
ပုိ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ သင့္တိုင္တန္းစာကိုလည္း သင္တိုင္ၾကားသည့္
သကိပ
ု ါ

ပးတြေပးပို႔သင့္ပါသည္။

အပါအဝင္

အျခားျပည္နယ္မ

မည္သည့္

တစ္စံုတစ္ဦး

အဖြ႕အစည္း

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းရန္

သုိ႔မဟုတ္

နည္းလမ္းမ်ားကုိ
သေဘာတညီလ်င္

အခ်က္အလက္

အားလံုးကို

အခ်ိန္ဇယားသည္

TEA

အလုပ္ရက္ေနာက္တစ္ေန႔တြင္

စတင္ပါမည္။
TEA

သည္

မိဘမ်ားႏင့္

တစ္ဖက္လအား

အထးပညာေရး

ေစာဒကတက္မႈ တင္သြင္းရာတင္ ကညီႏိုင္ရန္ ေမာ္ဒယ္ပံုစံတစ္ခုကုိ
တီထင
ြ ္ဖန္တီးခ့သည္။

အထးပညာေရး

တင္သြင္းေသာသသည္

တိုိင္တန္းခ်က္တင
ြ ္

အခ်က္အလက္အားလံုး

ပါဝင္သေရြ႕

ေစာဒကတက္မႈ
လိုအပ္ေသာ

ျပည္နယ္၏

ေမာ္ဒယ္ပံုစံ

သုိ႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ စာရြက္စာတမ္းကုိမဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
သင္၏တိုင္ၾကားစာတြင္
ေတြ႕ၾကံဳခ့သည့္

တိုင္ၾကားရသည့္

တိုင္ၾကားသည့္ေန႔မတိုင္ခင္
တိုင္ၾကားရာတြင္
အထးပညာေရး
အေၾကာင္း

အေၾကာင္း

ေစာ္ကားမႈမ်ားကို
တစ္ႏစ္

အမ်ားျပည္သ
လိုအပ္ခ်က္ႏင့္

အေသးစိတ္

ေဖာ္ျပခ်က္၊

မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ႏင့္

အရင္း
ေဖာ္ျပျပီး

ျပကၡဒိန္ရက္

၆၀

TEA

သည္

ၾကည့္ရႈျပီး

ဆက္စပ္ေနေသာ

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ

ကိုယ္စားလယ္ သည္ ဖက္ဒရယ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အထးပညာေရး
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

ေစာ္ကားခ့ျခင္းရိမရိ

ခ်မတ္ပါမည္။

သည္

TEA

သီးျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္

ရာေဖြေတြ႕ရိခ်က္မ်ား၊

အခိုင္အမာ

ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏင့္ TEA မ ခ်မတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏင့္
ပတ္သက္၍

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား

ပါ၀င္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာ

တစ္ေစာင္ ထုတ္ပါမည္။
တိုင္တန္းခ်က္ကို ေျဖရင္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
ပံ့ပိုးရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ခ့ေၾကာင္း TEA က ရာေတြ႔လ်င္ TEA သည္ ကေလး၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တယ
ြ ္ေျဖရင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပဳျပင္သည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (အစားထိုး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေငြသားျဖင့္
ျပန္ေပးအပ္မႈ) ႏင့္ မသန္စြမ္းကေလး အားလံုးအတြက္ အနာဂတ္တင
ြ ္

ကိုယ္စားလယ္သည္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပံ့ပိုးမႈ အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေစာ္ကားခ့သည့္
ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္

အေျခခံထားသည့္အေၾကာင္း၊

ဆက္သယ
ြ ္ရန္

ေျဖရင္းရန္

လက္ခံရရိရပါမည္။

ပတ္သက္၍

မည္သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ
သင့္လက္မတ္ႏင့္

ကို

အတြင္း
ဆိင
ု ရ
္ ာ

သက္တမ္းတိုးရန္

သို႔မဟုတ္
ျပဳလုပ္ရာတြင္

လက္ခံရရိၿပီး

ေျဖရင္းသည့္

အခ်ိန္ကာလကုိ သက္တမ္းတိုးႏိုင္သည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

မတိုင္ၾကားခ်က္ကို

သုိ႔မဟုတ္

နစ္ဦးႏစ္ဖက္လံုးက

အျခား အျငင္းပြားမႈ

တိုင္တန္းခ်က္

ပးတြ

တိုင္ၾကားခ်က္

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

အသံုးျပဳရန္အတြက္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမဆို အထးပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္အား TEA ႏင့္
ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

အတြင္း

မရိလ်င္) TEA သည္

ေဝါဟာရသည္ IDEA ေအာက္ရိ ျပည္နယ္ ေစာဒကတက္မႈႏင့္ ၎၏
အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ

၆၀

(အထးအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ညႏ
ိ င
ိႈ း္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံၾကာျမင့္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္

ပ်က္ကက
ြ ္မႈကုိ

ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရင္းရမည္။

အခ်က္အလက္မ်ား၊

သိထားသေလာက္

ျပႆနာအား

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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အထးပညာေရးဆိုင္ရာ

တိုင္ၾကားခ်က္ႏင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ်ားသည္

ေနာက္ဆံုး

ပတ္သက္၍

အၾကိမ္ျဖစ္ျပီး

TEA

၏

ထပ္မံအယခံ

လုပ္ထံုးလုပန
္ ည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း
အထးပညာေရး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို ေျဖရင္း ႏိုင္ေသာ စတုတ

ဝင္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ေျဖရင္းခ်က္မာ
တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ျပန္လည္ညိႏႈိင္းရန္ႏင့္ လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းအတိုင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို မထိခိုက္ ႏိုင္ပါ။ သင္သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို

မ်တေသာ

တိုင္ၾကားျပီး

နားေထာင္ျပီး

တစ္ျပိဳင္တည္း

တြင္

ျပန္လည္

ညိႏိႈင္းလိုပါက

ၾကားနာျခင္းမျပီးဆံုးခင္ အခ်ိန္ထိ ၾကားနာျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
မည္သည့္

တိုင္တန္းခ်က္ကိုမဆို

TEA

မ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း
ၾကားနာစစ္ေဆး
တရား၀င္

ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္

ဆံုးျဖတ္သမ

သက္ေသ

သက္ေရာက္ေသာ

မ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ေဘးဖယ္ထားရမည္။
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ

မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမဆို

(သို႔မဟုတ္

ဤစာတမ္းတြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ေတာင္းဆိုရန္

တိုင္တန္းခ်က္ကို
ေဖာ္ျပထားေသာ

ထင္ျမင္ခ်က္ကို

ပါ၀င္ေနေသာအခါ

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏

သင္

သို႔မဟုတ္

သင့္ေရ႕ေန/ကိုယ္စားလယ္

ေရ႕႔ေန/ကိုယ္စားလယ္)

အခ်ိန္အတိုင္းအတာႏင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေျဖရင္းေပးရမည္။

ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း

ခ်မတ္ပါသည္။

တိုင္ၾကားခ်က္တင
ြ ္ပါ၀င္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ

တိုင္ၾကားခ်က္တင
ြ ္

အတိုင္း

သုိ႔မဟုတ္

တစ္ဘက္လထံ

တင္ပို႔ၿပီး

၎ကို

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊

ေက်ာင္းသည္
ေက်ာင္း၏

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

TEA

ထံ

တင္သြင္းရမည္။

အကျဖတ္ျခင္း၊

ပညာေရးဆိုင္ရာ

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏင့္ သင့္ကေလးအား FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ႏင့္

ရလဒ္သည္ အဆိုပါထင္ျမင္ခ်က္အား ပးတြေျဖရင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး TEA

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

သည္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆး ရန္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

တရားလိုအား

ထိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ

တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္း၍ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရိပါသည္။

အေၾကာင္းၾကားပါမည္။
TEA သည္ ၎၏ တို္င္တန္းခ်က္ဆိုင္ရာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားကုိ မိဘ
ေလ့က်င့္ေရးႏင့္

အခ်က္အလက္

စင္တာမ်ား၊

ကာကြယ္ေရးႏင့္

ကုိယ္စားျပဳေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သီးျခား ေနထိုင္ေရး စင္တာမ်ားႏင့္
အျခား သင့္ေတာ္ေသာ အဖ႔ြအစည္းမ်ား အပါအဝင္

မိဘမ်ားႏင့္

အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စီမံႏိုင္ရန္
စာျဖင့္ လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းမ်ား ရိရမည္။
TEA

သည္

ထိေရာက္စြာ

လိုအပ္ပါက

၎၏

ေနာက္ဆံုး

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္

စာျဖင့္ ေရးထားေသာ လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းမ်ားလည္း ရိရမည္- (က)
အကအညီ

လႈပ္ရားမႈမ်ား၊

(ခ)

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏင့္ (ဂ) ေလးစားလိုက္နာမႈ ရိရန္ ျပဳျပင္သည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။

ေလ်ာက္လႊာ

စတင္သိေသာ

စြပ္စထားေသာ
ြ

သို႔မဟုတ္

ၾတိုင္တန္းျခင္းကို

အျပဳအမျဖစ္သည့္

အခ်ိန္မစ၍

ျဖစ္ေစဟု

တစ္ႏစ္အတြင္း

တိုင္တန္းခ်က့္ကို တင္သြင္းရမည္။ ဤတစ္ႏစ္တာ အခ်ိန္ဇယားကို
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္

ရည္ညႊန္းထားပါသည္။

ျပႆနာအား ေျဖရင္းျပီးေၾကာင္း ေက်ာင္းမမားယြင္း စြာေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံရလ်င္
သင့္အား

အေထာက္အကျပဳရန္

အခ်က္အလက္မ်ားအား

ေက်ာင္းမ

လိုအပ္ေနေသာ

ဆုပက
္ င
ုိ ထ
္ ား

သည္ဆိုပါက

အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ၾကာျမင့္မႈသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိေတာ့ပါ။
အကယ္၍ သင္သည္ တမ္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ်ိန္အဖြ႕ဝင္တစ္ဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္
သမုဒၵရာႏင့္ ကမၻာ့ေလထု ဆိင
ု ရ
္ ာ အစိုးရအဖြ႕၏ လုပ္ငန္းအပ္ႏင္းခံရသ
တပ္မႀကီး

ျဖစ္ပါက၊

သို႔မဟုတ္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ

ျပည္သ႕က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၏ လုပ္ငန္းအပ္ႏင္းခံရသ တပ္မႀကီး
ျဖစ္ပါက၊ ႏင့္ သင္ႏင္ ့သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဝင္ ျပည္သ႕

အထးပညာေရးဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားႏင့္

သင္

သို႔မဟုတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္

နည္းပညာဆိုင္ရာ

မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို

တိုင္ၾကားျခင္းႏင့္
တိုင္ၾကားခ်က္

ေဖာင္မ်ားအား

TEA

ပတ္သက္ေသာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ

၀က္ဘ္ဆိုဒ္

အထးပညာေရး

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (လင့္ခ-္ bit.ly/3bL6n73) တြင္
ထပ္မံရာေဖြႏိုင္ပါသည္။
အထးပညာေရး ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္နယ္ ဥပေဒကုိ 19 TAC §
89.1195 (လင့္ခ-္
bit.ly/35IU1rY) တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ကယ္ဆယ္ေရး အတ္ဥပေဒ ဟုလည္း သိရေသာ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ၏
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ခ့ပါက IDEA လိုအပ္ခ်က္
မဟုတ္ေသာ္လည္း တကၠဆက္ ျပည္နယ္ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားထတြင္ တစ္ႏစ္တာ ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္၏
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို
တင္သြင္းႏိုင္မႈကုိ

လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း
ဆံုးရံဳးသြားႏိုင္သည္

တုိင္တန္းခ်က္
-

သို႔မဟုတ္

ဆိုင္းငံ့သြားႏိုင္သည္။
သင္သည္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းလ်င္
အထးပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေက်ာင္းမ ေစာ္ကားမႈျပဳခ့ေၾကာင္း
အဓိက

သက္ေသျပႏိုင္

ေက်ာင္းသည္

သင့္အား

ရပါမည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

ၾကားနာမႈကို

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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ေတာင္းဆိုရန္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းႏိုင္သည္။
ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ေသျပရန္ ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ရိသည္။

လက္ခံရရိသ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင)္ က လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

အထက္ေဖာ္ျပပါ

သင္သည္

တိုင္တန္းခ်က္ကို မလံုေလာက္ဟု ယဆေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

လက္ခံရရိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ ငါးရက္အတြင္း ၾကားနာသ အရာရိသည္

တိုင္တန္းခ်က္ တင္ရမည္။ သင္သည္ ထိသ
ု မ
႔ို ျပဳလပ
ု ပ
္ ါက သင္၏

ထိတ
ု င
ုိ တ
္ န္းခ်က္က အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီမႈ ရိ၊ မရိ

တရားခြင္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္မ်ား ဆံုးရံႈးရေပလိမ့္မည္။

ဆံုးျဖတ္ၿပီး သင္ႏင့္ ေက်ာင္းကုိ စာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

လုပ္ထံုးလုပန
္ ညး္အတိုင္း

လုပ္ထံုးလုပန
္ ည္းအရ

ၾကားနာစစ္ေဆးခြင္က
့ ို ေတာင္းဆိုျခင္း

ေက်ာင္းခရုိင္၏ တုံ႔ျပန္မႈ

တရားခြင္၌

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ

ေက်ာင္းကို

တရားစြဆိုလ်င္

တိုငတ
္ န္းခ်က္ကို

ေက်ာင္းသည္ သင့္အား လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္တင
ြ ္
သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း (သုိ႔မဟုတ္

ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏင့္ ပတ္သက္၍ 34 CFR §
300.503 အရ

သင့္ေရ႕ေန/ကိုယ္စားလယ္

ေက်ာင္း၏

စာျဖင့္

ပါဝင္ေသာ

ထုတ
ိ င
ုိ တ
္ န္းစာကုိ လက္ခံရရိၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ထံ ေအာက္ပါတို႔

ေရ႕ေန/ကိုယ္စားလယ္)

သုိ႔မဟုတ္
က

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

ေအာက္ပါတို႔

တိုင္တန္းခ်က္ကုိ

မတင္မခ်င္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈ မရရိႏိုင္ပါ- သင့္ကေလး၏ နာမည္ႏင့္

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ

မပုိ႔ရေသးလ်င္

ေက်ာင္းသည္

ပါဝင္ေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ ေပးပို႔ရမည္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ

လိပစ
္ ာ သို႔မဟုတ္ ကေလးသည္ အိမ္ေျခရာမ့ ျဖစ္လ်င္ ရရိႏိုင္သမ်

ေတာင္းဆိုထားသည့္ အေရးယမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ၎က

ဆက္သယ
ြ ္ရမည့္ အခ်က္အလက္၊ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ အဆိုတင္သြင္းသည္ သို႔မဟုတ္

သင့္ကေလးၾကံဳေတြ႕

ျငင္းပယ္သည္ကုိ ရင္းျပခ်က္၊

အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္

ေနရေသာ

ျပႆနာႏင့္

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊

သင္သိသမ်ေသာ



ျပႆနာ ေျဖရင္းရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။

ARD က ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားခ့ေသာ အျခား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏင့္ ထိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ
အဘယ္ေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ
အတိုင္ပင္ခံရံုး၊

တိုင္တန္းခ်က္

ပံုစံကုိ

အထးပညာေရးဆိုင္ရာ

အေထြေထြ

လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းအရ

ေဖာ္ျပခ်က္၊


ၾကားနာျခင္း (လင့္ခ-္ bit.ly/2XCdKFw) ရိ TEA တြင္ ရယႏိုငသ
္ ည္။

အဆိုတင္သြင္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ထားေသာ
အေရးယမႈအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ၎ အသံုးျပဳခ့ေသာ
အကျဖတ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စစ္ေဆးမႈ၊ မတ္တမ္း

သင္သည္

TEA

ပံုစံကုိ

အသံုးျပဳရန္

မလိုအပ္ေသာ္လည္း

သင့္တိုင္တန္းခ်က္တြင္ အထက္ပါ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာတိုင္းကုိ ေဖာ္ျပခ်က္ႏင့္


ပါဝင္ရမည္။

ေက်ာင္း၏ အဆိုတင္သြင္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္
ျငင္းပယ္ထားေသာ အေရးယမႈႏင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ်က္။

သင္၊ သင့္ေရ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကုိယ္စားလယ္ (သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၊

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို

၎၏ ေရ႕ေန သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကုိယ္စားလယ္) သည္ စာျဖင့္

သင့္ေလ်ာ္သည့္အခါ

ေရးထားေသာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ TEA ႏင့္

လံုေလာက္မႈမရိေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုခြင့္ကို အတားအဆီး မျဖစ္ေစပါ။

ေပးအပ္ျခင္းသည္

ေက်ာင္းအေနျဖင့္

လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းအရ

တိုင္ၾကားခ်က္က

တစ္ဘက္လထံ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပးပို႔ရမည္။ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ
တိုင္တန္းခ်က္ကုိ လ်ိဳ႕ဝက္ထားရမည္။
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ တိုင္တန္းခ်က္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္
၎ကုိ

လံုေလာက္သည္

(အထက္ပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ

ျပည့္မီသည္)

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

တိုင္တန္းခ်က္ကုိ

ဟု

အေၾကာင္းအရာ
မတ္ယရမည္။

လက္ခံရရိသ

(သင္

သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း) က လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္သည္
အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျပည့္မီဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၾကားနာသ
အရာရိႏင့္ တစ္ဘက္လအား တိုင္တန္းခ်က္ လက္ခံရရိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္
၁၅

ရက္အတြင္း

အေၾကာင္းမၾကားလ်င္

ထိတ
ု င
ုိ ္တန္းခ်ကက
္ ုိ

လံုေလာက္သည္ဟု ယဆသည္။

လုပ္ထံုးလုပန
္ ည္းအရ

တိုငတ
္ န္းခ်က္ကို

တစ္ဘက္လက တံု႔ျပန္မႈ
အထက္ပါအပိုင္းတြင္
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ
တိုင္တန္းခ်က္

လြ၍

လက္ခံရရိသသည္

အတိုင္ခံရသည့္ရက္မ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း တိုင္တန္းခ်က္တင
ြ ္
ပါဝင္သည့္

ျပႆနာမ်ားကုိ

တိက်စြာ

ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရင္းသည့္

တုံ႔ျပန္ခ်က္ကို တစ္ဘက္လထံ ေပးပို႔ရမည္။
တစ္ဘက္လက

အေျပာင္းအလမ်ားကုိ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကို

စာျဖင့္

သေဘာတညီၿပီး

ေျဖရင္းခ်က္

ရာေဖြသည့္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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အစည္းအေဝးျဖင့္

ေျဖရင္းရန္

အခြင့္အေရးေပးလ်င္

သုိ႔မဟုတ္

ၾကားနာသ အရာရိက ၾကားနာမႈ မစတင္မီ ျပကၡဒိန္ရက္ ငါးရက္ထက္

TEA က ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာမႈရိ ၾကားနာသ

ေနာက္မက်ဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမသာ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသည္

အရာရိက

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု သင္ႏင့္ သေဘာတညီလ်င္ ဤေနရာေျပာင္းမႈကုိ

တိုင္တန္းခ်က္ကို

ေျပာင္းလႏိုင္သည္။

သုိ႔မဟုတ္

တစ္ဘက္လက

ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း
ၾကားနာမႈကုိ

ျပင္ဆင္

အပိုေဆာင္း

ေမးျမန္းႏိုင္သည္ဟု

သေဘာမတလ်င္

ေတာင္းဆိုသသည္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

တိုင္တန္းခ်က္တြင္မေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ၾကားနာခ်ိန္တြင္
ေမးျမန္းခြင့္

သင္ႏင့္

သင့္ကေလး၏
ျပည္နယ္အၾကား

ထို႔ေၾကာင့္

ေနရာခ်ထားမႈကုိ

ေျပာင္းေရႊ႕ရန္

သေဘာတညီမႈအျဖစ္

ဤေနရာေျပာင္းမႈသည္

ေနာက္ထပ္

မတ္ယရမည္။
အယခံမႈမ်ား၏

ရလဒ္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ သင့္ကေလး၏ လက္ရိ ေနရာခ်ထားမႈ
ျဖစ္လာသည္။

မရိပါ။ သင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းျဖစ္ေစ တိုင္တန္းသသည္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကုိ

ျပင္ဆင္

ေျဖရင္းခ်က္

ကာလအတြက္

ၾကားနာမႈအတြက္

အခ်ိန္သတ္မတ္ခ်က္သည္

(ေျပာင္းလ)လ်င္

အခ်ိန္သတ္မတ္ခ်က္ႏင့္
ျပင္ဆင္ထားေသာ

တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းသည့္ရက္မ ျပန္လည္စတင္သည္။

အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေဝး
သင့္ေတာ္ေသာ

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ

လြ၍

သင့္လုပ္ငန္းစဥ္အရ

တိုင္တန္းခ်ကကုိ လက္ခံ ရရိျပီး ၁၅ရက္အတြင္း အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္
အစည္းအေ၀းအား ေက်ာင္းမ သင္၊ ေက်ာင္းကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္

သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ

သို႔မဟုတ္

သင္ႏင့္

ေက်ာင္းမ

ျပဳလုပ္ႏိုင္သႏင့္သင္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထား ေသာ သက္ဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားသည့္အခါ အခမ့ သို႔မဟုတ္

ARD

ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ ဥပေဒႏင့္ အျခားဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

အစည္းအေ၀းပြ၌

ရရိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကိုသင့္အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းဘက္မလည္း ေရ႕ေနသာ ပါ၀င္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီ

အဖြ႕၀င္မ်ားႏင့္အတ
သင့္ဘက္မ

အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရ႕ေနသာ

အစည္းအေ၀းကို

ေစလႊတ္ခ့

လက္လႊတ္ရန္

လ်င္

သင္ႏင့္

ၾကားနာမႈမ်ားအတြင္း ကေလး၏ အေျခအေန

ေက်ာင္းမ သေဘာတညီသည့္စာ မေရးမခ်င္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္

(ဆက္ေနျခင္း)

ညႏ
ိ င
ိႈ း္ သည့္

စည္းကမ္းခ်က္

ပါဝင္ေသာ ၾကားနာမႈမလြ၍ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

တိုင္တန္းခ်က္ကုိ
လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ဘက္လထံ

ကာလအတြင္းနင့္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

ပို႔ၿပီးသည္ႏင့္
မည္သည့္

ၾကားနာမႈအဆို

ေျဖရင္းခ်က္

ဘက္မလိုက္ေသာ

သုိ႔မဟုတ္

တရားရံုး

ၾကားနာမႈမဆို၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေစာင့္ေနစဥ္အတြင္း သင္ႏင့္ ျပည္နယ္
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအၾကား တစ္နည္းအားျဖင့္ သေဘာတမထားလ်င္
သင့္ကေလးသည္

၎၏

လက္ရိ

ပညာေရး

ေနရာထားရိမႈတြင္

ဆက္ေနရမည္။

လက္ရိ

ဆက္တင္တြင္

ဆက္ေနျခင္းကုိ

မ်ားေသာအားျဖင့္

ဆက္ေနျခင္းဟု

ေခၚသည္။

ၾကားနာမႈတြင္

စည္းကမ္းခ်က္ ပါဝင္လ်င္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြင္း
ကေလး၏

ေနရာခ်ထားမႈကုိ

ေဆြးေႏြးခ်က္အတြက္

အယခံဝင္မႈမ်ားအတြင္း ေနရာခ်ထားမႈကုိ ၾကည့္ပါ။
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

တိုင္တန္းခ်က္တင
ြ ္

သင့္ကေလးအား

သင္သေဘာတညီပါက ၾကားနာမႈအားလံုး ၿပီးခ်ိန္အထိ သင့္ကေလးကုိ
အစိုးရေက်ာင္း အစီအစဥ္တြင္ ထားပါမည္။ ကေလးသည္ သံုးႏစ္ျပည့္ၿပီး
အေစာပိုင္း

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ်န္ျဖစ္လ်င္
မဟုတ္ပါ။

ဆက္ေနျခင္းသည္

ကေလးသည္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္

ၾကားျဖတ္

(ECI)
ECI

အထးပညာေရးႏင့္
အရည္အခ်င္း

ျပဳလုပ္ရန္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ

မစတင္ခင္အခ်ိန္အထိ

အစည္းအေ၀းအား

က်င္းပရပါမည္။

အစည္းအေဝးတြင္

မပါဝင္လ်င္

ၾကားနာမႈအတြက္

သေဘာမတမခ်င္း
အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္

သင္သည္

အေျဖရာသည့္

အေျဖရာသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ႏင့္

ကာလကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ

အစည္းအေဝး

က်င္းပခ်ိန္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားပါမည္။
ေက်ာင္းက

ေျဖရင္းေရး

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အစည္းအေဝးကို

သင္တက္ေရာက္ေစရန္

ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို

ျပဳလုပ္ျပီးေသာ္လည္း

သင္က အစည္းအေဝးကို မတက္ေရာက္လ်င္ အေျဖရာသည့္အခ်ိန္ ၃၀
ရက္ ကုနဆ
္ းုံ ေသာအခါ ေက်ာင္းက ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိအား
သင္၏ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္

ေတာင္းဆိုမက
ႈ ုိ

ပလပ္လိုက္ရန္

ေတာင္းဆို ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသည္ ေျဖရင္းေရး အစည္းအေဝးသို႔
သင္တက္ေရာက္ေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အားထုတ္မႈမ်ား

အစိုးရေက်ာင္းတြင္ ဦးစြာ စာရင္းသြင္းရန္ ေလ်ာက္ထားခ်က္ ပါဝင္လ်င္

ကေလးဘဝ

လုပ္ငန္းစဥ္အား

အစီအစဥ္မ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သက္ဆိုင္ရာ

ျပည့္မီၿပီး

မိဘက

သေဘာတလ်င္ အျငင္းပြားမႈတြင္ မပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ

ျပဳလုပ္ခ့ေၾကာင္းကို

ေအာက္ပါ

သက္ေသျပႏိုင္ရပါမည္-

ေက်ာင္း၏

ေဖာ္ျပရာတြင္ ႏစ္ဦးႏစ္ဖက္
စီစဥ္ရန္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို

အဆင္ေျပသည္ အခ်ိန္ႏင့္ ေနရာကို

တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈႏင့္

ေခၚဆိုမႈ၏

ရလဒ္မတ္တမ္းက့သို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ မတ္တမ္း၊ သင္ႏင့္ စာေပးစာယ
ျပဳလုပ္ထားမႈ မိတၱဴမ်ားႏင့္ လက္ခံရရိေသာ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမဆို
မတ္တမ္းထားရိမႈမ်ား၊

သင္၏အိမ္သို႔

လာေရာက္

ေတြ႕ဆံုမႈ

အေသးစိတ္မတ္တမ္းမ်ားႏင့္ ထိုေတြ႕ဆံုမႈ မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား စသည္တို႔
ပါ၀င္ရပါမည္။

ေပးရပါမည္။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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အကယ္၍

ေက်ာင္းမ

သင္၏

ျပန္လည္ၾကားနာ

စစ္ေဆးေပးရန္

ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရိျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း အေျဖရာ သည့္
အစည္းအေ၀းကို

က်င္းပရန္

ပ်က္ကက
ြ ္ခ့လ်င္

လက္ေအာက္ရိ

တရားရံုးမ်ားတြင္

ၾကားနာစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္

အျပည့္အ၀ရိပါသည္။

သို႔မဟုတ္

အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ခ့လ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅

သင္၏ လုပထ
္ းုံ လုပ္နည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကို လက္ခံရရိျပီး ရက္ ၃၀

ရက္အခ်ိန္ကာလကို စတင္ေပးရန္ တာ၀န္ရိသအား ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါ

အတြင္း

သည္။

ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ၾကာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ

ေက်နပ္မႈရရိသည္အထိ

ေက်ာင္းမ

ေျဖရင္းမေပးႏိုင္လ်င္

စတင္ႏိုင္ပါသည္။
ပံုမန္အားျဖင့္ အေျဖရာသည့္ ကာလမာ ရက္ ၃၀ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏင့္
ေက်ာင္းသည္

အေျဖရာသည့္

စာျဖင့္ေရးသား

အစည္းအေ၀းကို

သေဘာတျပီး

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္
စတင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

မက်င္းပရန္

ေနာက္ေန႔

၄၅

ရက္တာ

ျပန္လည္ညိႏိႈင္းျခင္းကို

တြင္
အခ်ိန္ကာလ

စတင္ျပီး

သို႔မဟုတ္

အေျဖရာသည့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပီး အေျဖရာသည့္ ရက္ ၃၀
ကာလ

မကုန္ဆံုးေသးလ်င္

မရရိေၾကာင္း

သင္ႏင့္

မည္သည့္သေဘာတညီခ်က္မ

ေက်ာင္းမ

စာျဖင့္ေရးသားထားလ်င္

ေနာက္တစ္ေန႔မစ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစ္သည္။
အေျဖရာသည့္ ရက္ ၃၀ ကုနဆ
္ းုံ ခ်ိန္ တြင္ ျပန္လည္ ညႏ
ိ င
ိႈ း္ ျခင္းကို
စတင္ရန္ သင္ႏင့္ ေက်ာင္းမ သေဘာတညီထားပါက ႏစ္ဖက္စလံုး
သေဘာတညီမႈ

ရရိသည္အထိ

ဆက္လက္ညိႏိႈင္းရန္

စာျဖင့္

ေရးသားထားႏိုင္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဘက္မ ျပန္လည္
ညႏ
ိ င
ိႈ း္ သည့္

အစီအစဥ္မ

ႏႈတ္ထြက္ပါက

ေနာက္တစ္ေန႔မစ၍

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈျဖင့္ အေျဖရာသည့္
ကာလ
သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈ မ်ားအတြက္ အေျဖရာေသာ အစည္းအေ၀းကို
က်င္းပရန္ ေက်ာင္းမ ၇ ရက္အတြင္း ေခၚယရပါမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း
တိုင္တန္းခ်က္ကို

လက္ခံရရိသည့္

သင္၏တိုင္တန္းခ်က္အား

။

၁၅ရက္အတြင္း

ေက်ာင္းမ

ေက်နပ္မႈရရိသည္အထိ

ေျဖရင္းမေပးႏိုင္လ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ ရိပါသည္။ တိုင္တန္းခ်က္ကို
တင္ျပၿပီးသည့္

ေန႔စမ
ြ စၿပီး

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္

၂၀

ရက္အတြင္း

ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။ ၾကားနာျခင္းၿပးီ သြားသည့္ေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္
ရက္

၁၀

ရက္အတြင္းတြင္

ေနာက္ဆံုးေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား

ၾကားနာျခင္း အရာရိက ထုတ္ျပန္ေပး ရပါမည္။

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ ရက္တာ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပီျဖစ္ သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္ႏင့္ ေက်ာင္းက ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
သံုးရန္ သေဘာတလိုက္လ်င္ ႏစ္ဖက္လံုးက သေဘာတညီခ်က္ရယၿပီး

ၾကားနာမႈမ်ား

ေျဖရင္းေရး

TEA

အစည္းအေဝး

ရက္

၃၀

ကာလ

ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္

အေနျဖင့္

မ်တသည့္

ၾကားနာ

စစ္ေဆးမႈကို

ျပဳလုပ္ရန္

ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရးကို စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္

ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိသ အရာရိမ်ားျဖင့္ ပးတြလုပ္ေဆာင္ပါမည္။

သင္

အဆိုပါတာ၀န္ရိသသည္ TEA ၏ အမႈထမ္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးႏင့္

သို႔မဟုတ္

ေက်ာင္းက

ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ

ႏုတ္ထက
ြ ္သြားလ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္အတြက္ ၄၅ ရက္ကာသည္

ပတ္သက္ေနေသာ

ေနာက္တစ္ရက္တင
ြ ္ စတင္သည္။

ေစာင့္ေရာက္ေနသ

ကိုယ္စားလယ္

သို႔မဟုတ္

သို႔မဟုတ္

သင့္ကေလးအား

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္

သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္၀င္စားမႈ
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ် မရိေသာသ ျဖစ္ရပါမည္။ တာဝန္ရိသသည္- (၁)

တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္ျပလ်င္ အေျဖရာသည့္ အစည္းအေဝးအတြက္

အသိပညာၾကြယ္ဝၿပီး IDEA ၏ စည္းကမ္းသတ္မတ္ခ်က္မ်ား၊ IDEA နင့္

အခ်ိန္သတ္မတ္ခ်က္မ်ားႏင့္

သက္ဆိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏင့္ ျပည္နယ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏင့္

တစ္စံုတစ္ဦးက

ျပင္ဆင္ထားေသာ

တိုင္တန္းခ်က္ကုိ

ေျဖရင္းရန္

အခ်ိန္ကာလ (အေျဖရာသည့္ ကာလ) သည္ ထိုျပင္ဆင္ထားေသာ

ဖက္ဒရယ္ႏင့္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ တိုင္တန္းခ်က္ကို

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကုိ

တင္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္

ျပဳလုပ္ရန္ႏင့္

စတင္သည္။

ျပည္နယ္တရားရံုးမ်ားမ
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

က်င့္သံုးမႈမ်ားႏင့္အညီ
အေျဖရာသည့္

အစည္းအေ၀း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မာ

သင္၏

IDEA

နားလည္ရမည္၊

၏
(၂)

စံျပဳထုိက္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ

တရားဝင္
ၾကားနာမႈမ်ား
တရားဝင္

ခ်မတ္၍ ေရးသားရန္

အသိပညာႏင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရိရပါမည္။

ေတာင္းဆိုမႈႏင့္ အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ကို ေက်ာင္းႏင့္
ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ျပီး

သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္

တာ၀န္ရိသ

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏

အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ား

ပါ၀င္ေသာ

ပါ၀င္သည္မ်ားကိုေျဖရင္းရန္ ေက်ာင္းအား အခြင့္အေရး ေပးျခင္းလည္း

စာရင္းအား TEA မ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ အဆိုပါစာရင္းအား TEA

ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရိ

ေက်ာင္း၏

သေဘာတညီမႈ

သေဘာတညီခ်က္ကို

စာျဖင့္

ရရိပါက သင္ႏင့္
ေရးသားထားျပီး

အေထြေထြ

အတိုင္ပင္ခံရံုး၊

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာမႈ

လက္မတ္ေရးထိုးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာတညီခ်က္ သည္
တရား၀င္လက္မတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔တြင္ တစ္ဖက္မ ပ်က္ကက
ြ ္ခ့ျခင္း

စာရင္းကို

မရိပါက

ဤစာရြက္စာတမ္းအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဥပေဒတရားရံုး

သို႔မဟုတ္

ျပည္နယ္ဥပေဒ

ေတာင္းယ

ရံုး၏

(လင့္ခ-္ bit.ly/2XCdKFw) တြင္

ရရိႏိုင္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္

TEA

အထးပညာေရး

တရား၀င္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မလည္း
ႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သယ
ြ ္လိပ္စာအား

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္မီ



သင့္ကေလးကုိ ၾကားနာမႈတြင္ ရိေနေစမည္၊



ၾကားနာမႈကုိ အမ်ားျပည္သ နားေထာင္ခြင့္ ျပဳရမည္၊ ထို႔ျပင္



ၾကားနာမႈ၊ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရာေဖြေတြ႕ရိမႈႏင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ မတ္တမ္းကုိ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရိဘ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအတိင
ု း္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပီး ငါးရက္အတြင္း

သင့္အားေပးရမည္။

သင္ႏင့္ ေက်ာင္းသည္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း တင္ျပမည့္ သက္ေသမ်ားကို
တစ္ဦးႏင့္ တစ္ဦး ျပသရပါမည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ ျပသထားျခင္း မရိေသာ
သက္ေသမ်ားကို

တစ္ဖက္မ

ျငင္းဆိုခြင့္ရိပါသည္။

အလားတပင္

ၾကားနာမႈမတိုင္မီ အနည္းဆံုး ငါးရက္အလိုတင
ြ ္ သင္ႏင့္ ေက်ာင္းသည္

ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္

ထိုေန႔အထိ

တာဝန္ရိသက

ျပီးထားေသာ

အကျဖတ္ခ်က္အားလံုးႏင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်ေပးပါမည္။

တာ၀န္ရိသ၏

ထိုအကျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေက်ာင္းက

ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ သင့္ကေလး အမန္တကယ္ FAPE စနစ္ရရိျခင္း

ၾကားနာမႈတြင္

သံုးရန္

တစ္ဖက္ႏင့္တစ္ဖက္
မလိုက္နာေသာ

ရည္ရြယ္ထားေသာ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ

မရရိျခင္း အေပၚမတည္၍ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။

ထုတ္ေဖာ္ေျပာရမည္။

ဤလိုအပ္ခ်က္ကို

သင္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ မားယြင္းမႈကို ေစာဒက တက္ခ့မည္ဆိုပါက

မည္သ႔ကုိမဆို

ၾကားနာမႈတြင္

သက္ဆိုင္ရာ

သင္၏ကေလးသည္

FAPE

စနစ္ျဖင့္

ေထာက္ပံ့မႈ

မရရိေၾကာင္း၊

အကျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပရန္ တားျမစ္ႏိုင္ၿပီး

သင့္ကေလး၏

FAPE

စနစ္

ေထာက္ပံ့ခြင့္

အခြင့္အေရးကို

တစ္ဘက္လ၏ သေဘာတညီခ်က္ မလိုအပ္ပါ။

အဟန္႕အတား

ျပဳခံရေၾကာင္း၊

သင့္ကေလး၏

ပညာေရးဆိုင္ရာ

ၾကားနာစစ္ေဆးေနစဥ္အတြငး္
သင္သည္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ

အခြင့္အေရး

ရိသည္။

တက္ေရာက္သည့္

ထို႔ျပင္

ၾကားနာမႈတြင္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

မည္သည့္ဘက္မမဆို

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားနင့္

တက္ေရာက္ရန္

သက္ဆိုင္ေသာ

ၾကားနာသို႔

(စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ
ၾကားနာမႈ

အပါအဝင္)

ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရိသည္

ေရ႕ေနႏင့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ ျပႆနာမ်ားႏင့့္
ပတ္သက္၍ အထး အသိပညာ သို႔မဟုတ္
ေလ့က်င့္မႈရိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏင့္အတ တက္ေရာက္ခြင့္ႏင့္
၎တို႔က ့ အၾကံေပးခြင့္ရိပါသည္။



မိမိကုိယ္ကုိယ္ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္
တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ လိုင္စင္ရထားေသာ ေရ႕ေနက
ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္
တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ လိုင္စင္ရထားေသာ ေရ႔ေန
မဟုတ္ေသာ္လည္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏
ျပႆနာမ်ားႏင့္ ပတ္သက္၍ အထး အသိပညာ သုိ႔မဟုတ္
ေလ့က်င့္မႈ ရိသည့္အျပင္ 19 TAC §
89.1175 (လင့္ခ္bit.ly/2XFtKq9) တြင္ သတ္မတ္ထားသည့္
အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့မ
္ ီသည့္ ပုဂၢိဳလ္က
ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္သည္။



သက္ေသ တင္ျပခြင့္၊ အျပန္အလန္ ရင္ဆိုင္ခြင့္၊
အျပန္အလန္စစ္ေမးခြင့္၊ အသိသက္ေသ
တက္ေရာက္မႈအား စစ္ေမးခြင့္ ရိသည္။



ၾကားနာမႈ မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ႐ံုးဖြင့္ရက္ ငါးရက္ ၾကိဳတင္ၿပီး
တစ္ဘက္လအား ထုတ္ေဖာ္မေျပာထားေသာ
မည္သည့္သက္ေသကုိမဆို ၾကားနာမႈတြင္ ျပသႏိုင္သည္၊



ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို လက္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္
လံုးေစ့ပတ္ေစ့ မတ္တမ္းတင္ထားမႈကို ရရိပိုင္ခြင့္ရိျပီး



ရာေဖြေတြ႕ရိခ်က္မ်ားႏင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအား စက္ျဖင့္
သို႔မဟုတ္ လက္ျဖင့္ မတ္တမ္းတင္ထားမႈကို
သင္ရယလိုက ရရိပိုင္ခြင့္ ရိပါသည္။

အက်ိဳးရလဒ္မ်ား

မာ

သင့္ကေလးအား

FAPE

လံုေလာက္မႈ
စနစ္

မရိေၾကာင္း

ေထာက္ပံ့ရန္

သို႔မဟုတ္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌

ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ဆက္တိုက္ ေႏာင့္ယက္ခံရေၾကာင္း
တာ၀န္ရိသမ သိရိသြားႏိုင္ပါသည္။ တာဝန္ရိသက IDEA အပိုင္း (ခ) (34
CFR §
§
500 မ 300.536 အထိ) ေအာက္ရိ ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ ကာကြယ္မႈမ်ား အပိုင္းရိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ
လိုက္နာရန္ ေက်ာင္းအား အမိန္႔ခ်ျခင္းမ ကာကြယ္ရန္ အထက္ပါ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမ

မည္သည့္

စည္းကမ္းခ်က္ကိုမ်

အဓိပၸာယ္ေကာက္ယ၍ မရပါ။
ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေျဖရာသည့္ ရက္ ၃၀ ကာလ
ကုနဆ
္ းုံ ျပီး ၄၅ ရက္တာကာလ အတြင္း သို႔မဟုတ္ မန္ကန္ေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမည့္အခ်ိန္၌ ႏစ္ဦးႏစ္ဖက္စလံုးသို႔ ေမးလ္ပို႔ထားျပီး
ေရာက္ရိျပီး ျဖစ္ေနရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
စတင္ၾကားနာျပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ
ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ ေရာက္ရိေနရပါမည္။ တစ္ဖက္ဖက္မ သင့္ေတာ္ေသာ
ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္
ေကာင္းမြန္ေသာ

မလာေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ေတာင္းဆိုလာလ်င္

အခ်ိန္ကာလကို

ထပ္တိုးေပး

ႏိုင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရိသမ အာမခံႏိုင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ
ၾကားနာမႈကို

လာေရာက္ႏိုင္သအတြက္

တာ၀န္ရိသမ

အခ်ိန္ထပ္တိုးမေပးႏိုင္ပါ။ တစ္ဖက္ဖက္မ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ)
ျပည္နယ္

သို႔မဟုတ္

အယခံမ၀င္လ်င္

ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသို႔

(စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

ဆက္လက္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားႏင့္

သက္ဆိုင္ေသာ ၾကားနာမႈကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပါအဝင္) တာ၀န္ရိသ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။
တာ၀န္ရိသမ ခ်မတ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သတ္မတ္ထားေသာ
အခ်ိန္အတြင္း

ျပီးေျမာက္ေအာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းက
သို႔မဟုတ္

အခ်ိန္သတ္မတ္ထားျခင္း မရိပါက ေက်ာင္းမ အယခံ၀င္ေသာ္လည္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ထြက္လာျပီး၊

အယခံကိစၥေျဖရင္းမျပီးေသးသျဖင့္

ယခင္ကုန္က်ခ့သည္ မ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္ေပးေသာ ကိစၥကို
ဆိုင္းငံ့ထားသည္မလြ၍

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္

၁၀ရက္အတြင္း

ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ IDEA အပိုင္း (ခ) (34 C.F.R.

သင့္အား ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ေပးရမည္-

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ ကာကြယ္မႈမ်ား အပိုင္းရိ မည္သည့္အရာကမ်

§
§
300.500 မ 300.536 အထိ) ေအာက္ရိ ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၂၁
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တင္ထားၿပီးေသာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ ၾကားနာမႈမ မဟုတ္ေသာ

ေအာက္တြင္

ျပႆနာတစ္ခုကုိ သီးျခား လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိုင္တန္းခ်က္

အျခားဥပေဒမ်ားေအာက္တင
ြ ္

တင္သြင္းျခင္းမ သင့္အား တားဆီးခြင့္ရိသည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယ၍

ရရိႏိုင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုအျခားဥပေဒမ်ားေအာက္တင
ြ ္

မရပါ။

သက္ညႇာမႈ ရယရန္ သင္သည္ တရား႐ံုးတြင္ အေရးယမႈ မျပဳလုပ္မီ
ဦးစြာ

ရရိႏိုင္ေသာ

IDEA

ဥပေဒမ်ားႏင့္

ထပ္သည့္

သင့္အတြက္

ေအာက္တင
ြ ္

ရရိႏိုင္ေသာ

ကုစားျခင္းမ်ား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ

ကုစားမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳရမည္ (ဆိုလိုသည္မာ လုပထ
္ ံုးလုပ္နည္းအရ

အႀကံေပးအဖြ႕ႏင့္

အမ်ားျပည္သထံ

အသိေပးေသာ

ရာေဖြေတြ႔ရိခ်က္မ်ားႏင့္

တိုင္ၾကားခ်က္၊ အေျဖရာသည့္ အစည္းအေဝး အပါအဝင္ အေျဖရာသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္၊

မ်တေသာ

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

ၾကားနာမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ၾကားနာစစ္ေဆးေရး

အရာရိ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထမ

မည္သမည္ဝါ

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ၿပီးေနာက္ TEA သည္
ျပည္နယ္

အၾကံေပးထံ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ပံ့ပိုးေပးရမည္

(၎တြင္

အရာရိႏင့္ ရာေဖြေတြ႕ရိခ်က္မ်ားႏင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္)။
တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ အၾကံေပးအဖြ႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္

ေရ႕ေနခ
IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တင
ြ ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သည့္ အေရးယမႈ
သုိ႔မဟုတ္

ၾကားနာမႈတြင္မဆို

သင္

အသာရလ်င္

(ႏိုင္လ်င္)

တရား႐ံုးသည္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ႕ေနခကို
ကုန္က်စရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏင့္ သင့္အား ေပးႏိုင္သည္။

အၾကံေပး ေကာ္မတီဟု ေခၚသည္။ TEA သည္ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

IDEA အပိုင္းၾက
(ခ)ားနာေရး
ေအာက္အရာရ
တင
ြ ္ ေဆာင္
ရတ္
ြကခ္ေ်သာ
သ္ေည္
့ အေရးယ
ိ၏ ဆံုးျဖ
က္မ မည္
ကိုယ
ရးကု
ိယတ
္ ာ မႈခြျခားသိရိႏိုင္ေသာ အခ်က

အမ်ားျပည္သ သိရိေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ရမည္။

သုိ႔မဟုတ္

ၾကားနာမႈတြင္မဆို

သင့္ေရ႕ေနသည္

ေအာက္ပါတို႔ကို

က်ၱဴးလြန္လ်င္ တရား႐ံုးသည္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေရ႕ေနခကုိ အႏိုင္ရေသာ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ပညာေရး

အမ်ားျပည္သဆိုင္ရာ လႈပ္ရားမႈ
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ

ၾကားနာမႈ

ေအဂ်င္စီအား ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏင့္ ေပးရန္
(စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

သင့္ေရ႕ေနအား

အမိန္႔ခ်ႏိုင္သည္-

(က)

လုပ္ၾကံထားေသာ၊

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားႏင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) ၏

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအျမစ္ မရိေသာ

ရာေဖြေတြ႔ရိခ်က္မ်ားနင့္

အမႈဟု

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ

သေဘာမတသ

တရား႐ံုးမ

ဆံုးျဖတ္ေသာ

တိုင္တန္းခ်က္

သုိ႔မဟုတ္

မည္သည့္ဘက္မဆို (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း) သည္ တာဝန္ရိသ၏

တရား႐ံုးအမႈကုိ တင္သြင္းခ့သည္ သုိ႔မဟုတ္ (ခ) တရားစြမႈသည္

ရာေဖြေတႊ႔ရိခ်က္မ်ားႏင့္

ထိုၾကားနာမႈ၏

လုပ္ၾကံထားေၾကာင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရိေၾကာငး္ သုိ႔မဟုတ္

အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္ႏင့္ ပတ္သက္၍ တရားမေၾကာင္းအရ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

အေျခအျမစ္ မရိေၾကာင္း ရင္းလင္းစြာ သိရိၿပီးေနာက္ ဆက္လက္

အေရးယမႈ

တရားစြခ့သည္ သုိ႔မဟုတ္

ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္

ထိုအေရးယမႈကုိ

အယခံဝင္ပိုင္ခြင့္ရသ
ိ ည္။

ဤအမႈအမ်ိဳးအစားအား

ျပည္နယ္တရား႐ံုးသုိ႔

(သု႔ိ)

ၾကားနာခြင့္ရိေသာ

အေမရိကန္

ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသုိ႔

တက္ခြင့္ရိၿပီး

ထည့္တက
ြ ္ရန္

မလိုသည့္အျပင္

အျငင္းပြားမႈ

ျပည္ေထာင္စု၏

IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တင
ြ ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သည့္ အေရးယမႈ

အတိုင္းအဆကုိ

သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈတြင္မဆို သင္သည္ အသားယရန္၊ မလိုအပ္ေသာ

၉၀

ေနာင့္ေႏးမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေရးယမႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္

အတြင္းတြင္ တာ၀န္ရိသ၏ ေတြ႕ရိခ်က္မ်ားႏင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

(ၾကားနာမႈ) ၏ ကုန္က်စရိတ္က္ုိ မလိုအပ္ဘ တိုးျမင့္ေစရန္က့သုိ႔

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ တရားရံုးသို႔ အယခံ၀င္ခြင့္

မမန္ကန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာမႈကုိ

ရိပါသည္။

ေတာင္းဆိုလ်င္

အယခံ၀င္ျခင္း၏

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္၏
ေတာင္းဆိုခ်က္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး

ရက္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

မတ္တမ္းမ်ား၊

အေနျဖင့္

ႏစ္ဦးႏစ္ဖက္လံုး၏

အရထပ္ေဆာင္းသက္ေသမ်ား၊

သို႔မဟုတ္

အမႈတင္သြင္းလ်င္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

တရား႐ံုးသည္

၎၏

တရား႐ံုးတြင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

သက္ေသမ်ားကို

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရ႕ေနခကုိ အႏိုင္ရေသာ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္

အေျခခံထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်ကက
္ ုိ တရားရံုးမ လက္ခံရရိ ထား ရပါမည္။

ပညာေရး ေအဂ်င္စီအား ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏင့္
ေပးရန္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေရ႕ေနအား အမိန္႔ခ်ႏိုင္သည္။

IDEA ရိ မည္သည့္အရာကမ် U.S. ဖြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၀
မသန္စြမ္း အေမရိကန္မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၃ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

တရား႐ံုးသည္

အက္ဥပေဒ

ေပးသည္-

ေခါင္းစဥ္

၅

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏

(အပိုင္း

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

၅၀၄)

သုိ႔မဟုတ္

ကာကြယ္ေပးသည့္



သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေရ႕ေနခကို

ေအာက္ပါအတိုင္း

ေရ႕ေနခကုိ အေရးယမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈ ျဖစ္ပြားရာႏင့္

အျခားမည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားမဆို ေအာက္တြင္ ရရိႏိုင္ေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားႏင့္ ကုထံုးမ်ားကုိ မကန္႔သတ္ပါ။

အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေတြ႔ရေသာ ႏႈန္းမ်ားေပၚတြင္

သုိ႔ေသာ္

အေျခခံရမည္။ ေပးမည့္ စရိတ္ တြက္ရာတြင္ အပိုဆု

IDEA

အပိုင္း

(ခ)

ေအာက္တင
ြ ္လည္း

ရရိႏိုင္ေသာ

သက္ညႇာမႈကုိ ရာေဖြ၍ ဤဥပေဒမ်ားေအာက္တင
ြ ္ တရားမေၾကာင္းအရ
အေရးယမႈ မျပဳလုပ္မီ IDEA ေအာက္နင့္ အထက္တင
ြ ္ ေပးထားေသာ
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

ၾကားနာမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ

အကယ္၍

သုိ႔မဟုတ္ ဆတိုးကုိ အသံုးမျပဳပါ။


ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ထံ ေက်ေအးေၾကာင္း
စာျဖင့္ ကမ္းလမ္းခ်က္ ေပးၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ခ့ေသာ

ထိုအေရးယမႈအား IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္ တင္သြင္းလ်င္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ IDEA အပိုင္း (ခ) ေအာက္တြင္

လိုအပ္မည့္ အတိုင္းအတာအထိ အသံုးခ်ရမည္။ ဆိုလိုသည္မာ IDEA

မည္သည့္ အေရးယမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈကုိမဆို

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
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ကုန္က်စရိတ္ ျပန္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ-

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရိေၾကာင္း တရား႐ံုးက ရာေဖြေတြ႕ရိခ့လ်င္ ၎သည္

ကမ္းလမ္းမႈကုိ တရားမမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ

o

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ မေလ်ာ့ဘေနႏိုင္သည္။

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ၏ စည္းကမ္းခ်က္ ၆၈ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ျပုလုပ္ခ့သည္

အထးပညာေရး လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ၾကားနာမႈ အစီအစဥ္ႏင့္

သုိ႔မဟုတ္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာမႈ

ဆက္စပ္ေသာ ျပည္နယ္ ဥပေဒသည္ 19 TAC §
89.1151 (လင့္ခ-္

ျဖစ္ပါက ၾကားနာမႈ မစတင္မီ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀

bit.ly/3nQcmtG) တြင္ စတင္သည္။

ရက္ထက္ေက်ာ္၍ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
ျပဳလုပ္ခ့သည္၊
ကမ္းလမ္းမႈကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း

o

လက္မခံခ့ပါ၊ ထို႔ျပင္
တရား႐ံုး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

o

ၾကားနာမႈ တာဝန္ရိသက ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္
ရယခ့ေသာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္
ေက်ေအးရန္ ကမ္းလမ္းခ်က္ထက္ ပို၍
နစ္လိုဖြယ္မရိပါ။
ဤကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိသည့္တိုင္ေအာင္ သင္အႏိုင္ရၿပီး ေက်ေအးရန္
ကမ္းလမ္းခ်က္ကုိ
ေရ႕ေနခႏင့္

ျငင္းပယ္ရာတြင္

ဆက္စပ္ေသာ

မ်ားစြာ

တရားမ်တမႈရိလ်င္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ

သင့္အား

ေပးႏိုင္သည္။
ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းႏင့္ ဆက္စပ္၍ စီမံခန္႔ခြမႈ လုပ္ငန္းစဥ္
သို႔မဟုတ္

တရားစြဆိုမႈေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚေသာ

အစည္းအေဝး

မဟုတ္လ်င္ ၎အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
အထက္ပါအတိုင္း အေျဖရာသည့္ အစည္းအေဝးကုိ စီမံခန္႔ခြမႈဆိုင္ရာ
ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ အစည္းအေဝးဟု
မယဆသည့္အျပင္

ဤေရ႕ေနခ

ေပးရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဆိုမႈအျဖစ္ မယဆပါ။
တရား႐ံုးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ရာေဖြေတြ႕ရိလ်င္ IDEA အပိုင္း (ခ)
ေအာက္တြင္

ေပးမည့္

ေရ႕ေနခ

ပမာဏကုိ

သင့္ေလ်ာ္သလို

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္

သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေရ႕ေနသည္ တရားစြဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္
ၾကားနာမႈအတြင္း အျငင္းပြားမႈ၏ ေနာက္ဆံုး ေျဖရင္းခ်က္ကုိ
အေၾကာင္းခိုင္လံုမႈ မရိဘ ေႏာင့္ေနးၾကန္႔ၾကာေစခ့သည္၊



ေပးရမည့္ ေရ႕ေနခသည္ တနည္းအားျဖင့္ အလားတ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အလားတ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊
ဂုဏ္သတင္းႏင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ရိေသာ ေရ႕ေနမ်ားက
ဤအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေတာင္းသည့္ နာရီအလိုက္
ႏႈန္းထက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိစြာ ပုိေနသည္၊



လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ သေဘာသဘာဝႏင့္ တရားစြဆိုမႈ
ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳေသာ အခ်ိန္ႏင့္ ဥပေဒေရးရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္အကၽြံျဖစ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္



သင့္အား ကုိယ္စားျပဳေသာ ေရ႕ေနသည္
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ အပိုင္းတြင္ အထက္ပါ
ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္တန္းခ်က္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္ကို
ေက်ာင္းထံ မေပးခ့ပါ။

သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က တရားစြဆိုမႈ သုိ႔မဟုတ္
ၾကားနာမႈ၏

ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကုိ

ေႏာင့္ေနးေစခ့ေၾကာင္း
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းဆိုငရ
္ ာ

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ

သို႔မဟုတ္
ကာကြယ္မႈ

IDEA

အပိုင္း

မရိဘ
(ခ)

၏

နည္းဥပေဒမ်ားေအာက္တင
ြ ္

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
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ဤစာမ်ကႏ
္ ာကို တမင္ရည္ရယ
ြ ၍
္ ကြကလ
္ ပ္ခ်နထ
္ ားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလယ္ရံုး၊ ဖယ္ဒရယ္ႏင့္ျပည္နယ္ပညာေရးမ၀ါဒရံုးခြ
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ဆက္သယ
ြ ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရိပါက သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မ သင့္ကို ၎အခ်က္အလက္မ်ားႏင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းျပေစလိုပါက
ေက်းဇးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
ေက်ာင္း

ပညာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ

အျခား သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား

အမည္

အမည္

အမည္

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

အီးေမးလ္

အီးေမးလ္

အီးေမးလ္

အထးပညာေရး သင္ၾကားမႈအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါက 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) ရိ

အထးပညာေရး အခ်က္အလက္စင္တာ သိ႔ု

ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေခၚဆိုျပီး မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ ထားပါက တစ္စံုတစ္ေယာက္မ သင့္ထံသုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္ေခၚဆိုပါမည္။
နားမၾကားသမ်ားႏင့္ အၾကားအာရံု အခက္အခရိသမ်ားသည္တစ္ဆင့္လႊ တကၠဆက္ 7-1-1 ကုိ အသံုးျပဳ၍ SPEDTEX နံပါတ္ကုိ ေခၚဆိုႏိုင္သည္။
ဆို္င္းငံ့ထားေသာ အထးပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္အေၾကာင္း ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရိပါက ေက်းဇးျပဳ၍ 512-463-9414 ထံ ဆက္သြယ္ပါ။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းမႈ
သို႔မဟုတ္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ ၾကားနာမႈအေၾကာင္း ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရိပါက ခန္႔အပ္ထားေသာ သတင္းျပန္ၾကားသ သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိသ အသီးသီးထံ
ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရင္းေရး ဆက္သယ
ြ ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား
အေထာက္အကျပဳ IEP ေတာင္းခံလ်င္

အထးပညာေရး တိုင္တန္းခ်က္ တင္လ်င္

ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းခ်က္ ေတာင္းဆိုလ်င္

လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

ေတာင္းဆိုမႈ ပို႔ရန္-

တိုင္တန္းခ်က္ ပို႔ရန္-

ေတာင္းဆိုမႈ ပို႔ရန္-

တိုင္တန္းခ်က္တင္လ်င္ တိုင္တန္းခ်က္

ျပည္နယ္ IEP အေထာက္အကျပဳ

အထးပညာေရး တုိင္တန္းခ်က္ ယနစ္

ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းခ်က္ဆိုင္ရာ

ပေရာဂ်က္

တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ

ညႇိႏိႈင္းေရးမၱဴး

အထးပညာေရး လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းအရ

တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ

1701 N. Congress Avenue

တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ

ၾကားနာမႈမ်ား

1701 N. Congress Avenue

တကၠဆက္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ

1701 N. Congress Avenue

Austin, TX 78701-1949

ပို႔ရန္-

Austin, TX 78701-1949

သုိ႔မဟုတ္

သုိ႔မဟုတ္

ဖက္စ္- 512-463-9560

သုိ႔မဟုတ္

ဖက္စ္- 512-463-9560

သုိ႔မဟုတ္

ဖက္စ္- 512-463-6027

သုိ႔မဟုတ္

သုိ႔မဟုတ္

specialeducation@tea.texas.gov

သုိ႔မဟုတ္

ဖက္စ္- 512-463-6027

SE-Legal@tea.texas.gov

သုိ႔မဟုတ္

Austin, TX 78701-1949

specialeducation@tea.texas.gov

1701 N. Congress Avenue
Austin, TX 78701-1949

SE-Legal@tea.texas.gov

TEA ၏ အထးပညာေရး ဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာပါ
https://tea.texas.gov/TexasSped

နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ သိမတ္ဖယ
ြ ္ရာမ်ား
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