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နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့ 

မသနးစျမး့ကေလ့ငယး မိဘမ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ 

 ဿွှ၁ခုႏြစးတျငး ်ပငးဆငးခဲံေသာ မသနးစျမး့ 

ကေလ့ငယးမ္ာ့၏ ပုဂၢလိက ပညာေရ့ အကးဥပေဒ (The 

Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) အရ 

ေက္ာငး့မ္ာ့က IDEA ၏ လကးေအာကးရြိ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးမႈ 

နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ ထုတး်ပနးထာ့ေသာ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ 

အေၾကာငး့ ်ပညးံစုဵစျာရြငး့လငး့်ပထာ့ေသာ ေၾကညာခ္ကးအာ့ 

မသနးစျမး့ကေလ့ငယးမ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့ကုိ ေပ့အပးထာ့ရနး 

လုိအပးပါသညး၈ တကၠဆကး ပညာေရ့ ကုိယးစာ့လြယးရဵု့ (Texax 

Education Agency, TEA) မြ ထုတး်ပနးေသာ အဆုိပါ 

ေၾကညာခ္ကးသညး လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ႏုိငးရနးႏြငးံ 

မသနးစျမး့ကေလ့ငယးမ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့အာ့ IDEA လကးေအာကး 

     ရရြိႏိုငးေသာ ၁ငး့တုိ႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိနာ့လညးသေဘာ 

ေပါကးေစရနး ရညးရျယးပါသညး၈ 

 အထူ့ပညာေရ့တျငး နညး့လမး့တက္်ပဳစု 

ေစာငးံေရြာကး်ခငး့ 

 
IDEA ၏ လကးေအာကးတျငး မိဘဟူေသာ ေွါဟာရ 

သညး မိဘရငး့ကုိလညး့ေကာငး့၇ ေမျ့စာ့မိဘကုိ 

လညး့ေကာငး့၇ ေကျ့္ေမျ့ထာ့ေသာ မိဘကုိ 

လညး့ေကာငး့၇ အေ်ခအေနကုိလုိကး၊ အုပးထိနး့သူ၇ 

မိဘရငး့်ဖစးေစ ေမျ့စာ့မိဘ်ဖစးေစ (အဘုိ့အဘျာ့၇ 

ပေထျ့မိေထျ့ႏြငး ံအ်ခာ့ေဆျမ္ိဳ့ေတားစပးသူမ္ာ့ 

ပါွငးသညး) ကေလ့ႏြငးံအတူ ေနထုိငးသူ၇ ကေလ့ 

ေကာငး့က္ိဳ့အတျကး တရာ့ွငးတာွနးရြိသူ သုိ႔မဟုတး 

မိဘအ်ဖစး ကုိယးစာ့လြယးတာွနး ယူထာ့သူမ္ာ့ကုိ 

ဆုိလုိသညး၈ မိခငးဘာသာဆုိသညးမြာ တစးစုဵ 

တစးေယာကးသညး အဂၤလိပးဘာသာစကာ့ကုိ 

အသုဵ့်ပဳရနး အကနး႔အသတးရြိ်ပီ့ ထုိသူအသုဵ့်ပဳေနက္ 

ဘာသာစကာ့ကုိ ဆုိလုိသညး၈ နာ့မၾကာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ 

အၾကာ့အာရုဵခကးခဲသူမ္ာ့အတျကး မိခငးဘာသာ 

စကာ့သညး ထုိသူပဵုမြနးအသုဵ့်ပဳေနက္ ဆကးသျယးမႈ 

နညး့စနစး သာ်ဖစးသညး၈ 

ဤ နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး 

သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့ စာအုပးကုိ ေက္ာငး့မြအ်ခာ့ 

မိတၱဴမ္ာ့ကုိ ေပ့ရမညးံအေ်ခအေန - ကနဦ့ 

ေ်ပာငး့ေရႊ႕လာမႈ သို႔မဟုတး သငး၏ ေွဖနးေပ့ရနး 

ေတာငး့ဆုိခ္ကး၇ TEA မြ ပထမဆုဵ့ အထူ့ပညာေရ့ 

အစီအစဥး ်ဖငးံ သငးၾကာ့ေပ့ရနး လကးခဵ်ခငး့၇ စာသငး 

ႏြစးတစးႏြစး၏ ပထမဆုဵ့ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ အတုိငး့ 

ေဆာငးရျကးရနး တုိငးၾကာ့မႈ လကးခဵရရြိ်ခငး့၇ ေနရာ 

ေ်ပာငး့လဲမႈ ေပၚမူတညး၊ စညး့ကမး့ အလုိကး 

အေရ့ယူမႈ ်ပဳလုပးရနး ဆုဵ့်ဖတးသညးံအခါ သုိ႔မဟုတး 

သငး၏ ေတာငး့ဆုိခ္ကးမြလျ၊ဲ စာသငးႏြစးတစးႏြစးတျငး 

တစးၾကိမးသာေပ့ရနး လုိအပးပါသညး၈ 

ေက္ာငး့မြ သငးံကေလ့၏ ပညာေရ့ႏြငံး ပတးသကး၊ 

လကးခဵ်ခငး့၇ ်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ႏြငးံ ထုတးပယး်ခငး့ 

တုိ႔ကုိ ARD ေကားမတီႏြငးဆုဵံ့်ဖတးပါသညး၈ ARD 

ေကားမတီမြ အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ဆကးစပးလုပးငနး့ 

စဥးမ္ာ့အတျကး သငး၏ကေလ့ အဆငးံမီအမီ ဆုဵ့်ဖတး 

ေပ့ပါသညး၈ ARD ေကားမတီသညး ပ္ိဳ့ေထာငးသုဵ့သပး 

ေပ့်ပီ့ သငးံကေလ့၏ ကုိယးပုိငးပညာေရ့စနစး 

(Individualized Educational Program, IEP) ကို 

အၾကဵဥာဏးေပ့ပါ သညး၈ ထို႔ေနာကး သငးံကေလ့၏ 

ပညာေရ့ အေ်ခအေနကုိ ဆုဵ့်ဖတးေပ့ပါသညး၈ 

အ်ခာ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ARD ေကားမတီ၏ 

             အခနး့က႑အလုိကး ေက္ာငး့မြ 

ႏိႈငး့ယြဥးေဖား်ပခ္ကး (Parent’s Guide to the 

Admission, Review, and Dismissal Process) ကုိ 

ရရြိႏိုငးပါသညး၈ ၁ငး့ကုိ http://framework. 

esc18.net/ တျငးလညး့ ၾကညးံရႈႏိုငးပါသညး၈ 
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 ကေလ့ရြာေဖျ်ခငး့ 

 
မသနးစျမး့ကေလ့မ္ာ့ အာ့လုဵ့သညး အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ 

ဆကးစပးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ လိုအပးေနသညး၈ ကုိယးပိုငး 

ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ပညာသငးၾကာ့ေနေသာ ကေလ့မ္ာ့ 

လညး့ ပါွငး်ပီ့ စိစစးရြာေဖျ်ပီ့ အကဲ်ဖတးေပ့ရမညး၈ 

ဤလုပးငနး့စဥးကုိ ကေလ့ရြာေဖျ်ခငး့ဟုေခၚသညး၈ 

 

 ၾကိဳတငးအေၾကာငး့ၾကာ့စာ 

 
သငးံကေလ့၏ အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ 

လုိအပးေသာ  ေက္ာငး့၏ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေၾကာငး့ 

အခ္ကး အလကးမ္ာ့ကုိ ရယူရနးအချငးံအေရ့ရြိပါသညး၈ 

ၾကိဳတငးအေၾကာငး့ၾကာ့စာအာ့ သငးံ မိခငးဘာသာ 

စကာ့သုိ႔ ဘာသာ ်ပနးဆုိထာ့ပါသညး၈ 

ေက္ာငး့မြ အေၾကာငး့ၾကာ့စအာ့ ႏႈတး်ဖငးံ 

ေသားလညး့ေကာငး့၇ သငး၏ အ်ခာ့ေသာ 

မိခငးဘာသာစကာ့်ဖငးံ ေသားလညး့ေကာငး့၇ 

အ်ခာ့ေသာ ဆကးသျယးမႈပုဵစဵမ္ာ့်ဖငးံး ်ပနးဆုိ 

ေပ့ရပါမညး၈  

                                        ၊ 

                                             

     ၊ LEA           ကုိယးေရ့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ 

ကုိ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ အကဲ်ဖတး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး 

သငးံကေလ့အာ့ သငးံေတားေသာ အမ္ာ့်ပညးသူ 

အခမံဲပညာေရ့စနစး (Free Appropriate Public 
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Education, FAPE) ်ဖငးံ 

ေ်ပာငး့လဲသငးၾကာ့ေပ့်ခငး့မ်ပဳမီ သငးံအာ့ 

ကနဦ့အေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ ေပ့ပုိ႔ရပါမညး၈ ေက္ာငး့မြ 

ေက္ာငး့စတကးရနး ်ငငး့ဆုိ်ခငး့မ်ပဳမီ သုိ႔မဟုတး 

ကုိယးေရ့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ 

အကဲ်ဖတး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ကေလ့ပညာေရ့ 

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး FAPE ပညာေရ့ကုိ 

ေထာကးပံဵေပ့်ခငး့ အတျကး သငးက ၾကိဳတငး 

  ၾကာငး့ၾကာ့စာ ေပ့ပုိ႔ချငးံရြိပါသညး၈သငးက 

ေ်ပာငး့လဲမႈကုိ လကးခဵသညး်ဖစးေစ၇ သငး က 

ေ်ပာငး့လဲမႈကုိ ေတာငး့ဆုိသညး်ဖစးေစ ေက္ာငး့မြ 

ၾကိဳတငးအေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ ေပ့ပုိ႔ရမညးသာ 

်ဖစးပါသညး၈ 

ေက္ာငး့မြ ၾကိဳတငးအေၾကာငး့ၾကာ့စာတျငး - ေက္ာငး့မြ 

တာွနးယူထာ့ေသာ သုိ႔မဟုတး ်ငငး့ဆနးထာ့ေသာ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အေၾကာငး့ ေဖား်ပခ္ကး၇ 

အဘယးေၾကာငး ံထုိလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ တာွနးယူ 

ထာ့သညး သုိ႔မဟုတး ်ငငး့ဆနးထာ့သညးမ္ာ့ ကုိ 

ရြငး့လငး့ခ္ကး၇ အကဲ်ဖတး လုပးငနး့စဥးတစးခုခ္ငး့စီကို 

ေဖား်ပခ္ကး၇ အချနးအခ၇ မြတးတမး့တငးထာ့မႈ သို႔မဟုတး 

တာွနးယူရသညးံအေၾကာငး့၇ ်ငငး့ဆနးရသညးံ 

အေၾကာငး့ တျငး ထညးံသျငး့ဆဵု့်ဖတးထာ့သညးံ 

အစီရငးခဵ စာ (၁ငး့အစီရငးခဵစာဆုိသညးမြာ IDEA ၏ 

လကးေအာကးရြိ နညး့လမး့ တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးမႈ 

ေအာကးတျငး အကာအကျယး ေပ့ထာ့ေသာ သငး၏ 

အေသ့စိတးထျကးဆုိခ္ကး ်ဖစးပါသညး) ဤနညး့လမး့ 

တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့ 

စာအုပး မိတၱဴရယူပဵုကုိ ရြငး့လငး့ခ္ကး၇ IDEA အေၾကာငး့ 

ကုိ နာ့လညး်ပီ့ သငးံအာ့ကူညီႏုိငးသူမ္ာ့ကုိ တစးဦ့ခ္ငး့ 

သုိ႔မဟုတး အဖျဲ႔အစညး့အလုိကး ဆကးသျယးႏုိငးမညးံ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ သငးံကေလ့၏ ARD ေကားမတီမြ 

ဆုဵ့်ဖတးေပ့ထာ့ေသာ အ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့ 

ႏြငး ံအဘယးေၾကာငး ံထုိေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့ကုိ ပယးခ္ရသညး 

ကုိ ေဖား်ပခ္ကး၇ ေက္ာငး့မြ ထုိလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

လကးခဵသညး သုိ႔မဟုတး ်ငငး့ပယးရသညးံ အ်ခာ့ 

အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အေၾကာငး့ ေဖား်ပခ္ကး စသညးတုိ႔ 

ပါွငးရပါမညး၈ 
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အကယး၊ ေက္ာငး့မြ သငးံကေလ့အာ့ အထူ့ပညာ 

ေရ့ႏြငးံ ဆကးစပးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ စတငးသငးၾကာ့ 

ေပ့သညးံ ကာလမြစ၊ မညးသညးံအခ္ိနး၉မဆုိ 

သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ကုိ သငးံအေန်ဖငးံ 

ဖ္ကးသိမး့ႏုိငး်ပီ့ ေက္ာငး့မြ သငးံကေလ့အာ့ 

အထူ့ပညာေရ့စနစး ႏြငးံ ဆကးစပးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 

အတျကး ေထာကးပဵံမႈကုိ ်ပနးလညးရုတးသိမး့ ပါမညး၈ 

ထုိသုိ႔်ပနးလညးမရုတးသိမး့ခငး ေက္ာငး့မြ 

ၾကိဳတငးအေၾကာငး့ၾကာ့စာေပ့ပုိ႔ေပ့မညး်ဖစးပါသညး၈ 

မသနးစျမး့ကေလ့ငယး၏ မိဘသညး ေက္ာငး့မြ 

အေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ အီ့ေမ့လး်ဖငးံ လကးခဵရယူရနး 

ေရျ့ခ္ယးချငးံ ရြိပါက ထုိသို႔ရယူရနး ေရျ့ခ္ယးႏိုငးပါသညး၈ 

 

 

 မိဘမ္ာ့၏ သေဘာတူခ္ကး 

 

ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ ေသခ္ာမစတငးမီ သေဘာတူညီေၾကာငး့ 

အေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ ေက္ာငး့မြလကးခဵရရြိထာ့ရ 

ပါမညး၈ သငး၏ သေဘာတူညီေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့ 

စာဆုိသညးမြာ သငးသညး လုပးငနး့စဥးႏြငးံ ပတးသကး၊ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ သိရြိ်ပီ့ ချငံး်ပဳေၾကာငး့ကုိ 

မိခငးဘာသာစကာ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ဆကးသျယးမႈ 

နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ေပ့ပုိ႔်ခငး့ကုိ ဆုိလုိသညး၈ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ နာ့လညး်ပီ့ ချငံး်ပဳေၾကာငး့ 



နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့                                တကၠဆကး ပညာေရ့ ကိုယးစာ့လြယးရုဵ့၊ 
                           ၀ါ ရုဵ့ချဲ 
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စာ်ဖငး ံေရ့သာ့သေဘာတူ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

သေဘာတူညီေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့စာတျငး 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ မြတးတမး့စာရငး့မ္ာ့ကုိ 

ေဖား်ပထာ့်ပီ့ မညးသူ႔ထဵေပ့ပုိ႔ရမညးတုိ႔ ပါရြိပါသညး၈ 

ထို႔်ပငး သငး၏သေဘာတူညီစာ သညး 

ကုိယးပိုငးဆႏၵအေလ္ာကး်ဖစးေၾကာငး့ အခ္ိနးမေရျ့ 

အာမခဵႏိုငးရပါမညး၈ အကယး၊ အထူ့ပညာ 

သငးၾကာ့ေရ့ ႏြငး ံဆကးစပးလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး 

သေဘာတူညီခ္ကးကုိ ပယးဖ္ကးလုိပါက စာ်ဖငးံေရ့သာ့ 

အေၾကာငး့ၾကာ့ ရပါမညး၈ သေဘာတူညီခ္ကး 

ေပ့်ပီ့ေနာကး ်ပနးလညးပယးဖ္ကးပါက သငး၏ 

ပယးဖ္ကးမႈသညး အက္ဵဳ့ွငးမညး မဟုတးပါ၈ 

အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ဆကးစပးလုပးငနး့မ္ာ့ 

ေထာကးပံဵမႈအတျကး ပထမဆုဵ့အၾကိမးအကဲ်ဖတးမႈကုိ 

မိဘမ္ာ့ သေဘာတူညီခ္ကးရရြိရနးအတျကး သငးံေတား 

ေသာ ၾကိဳပမး့မႈမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့မြ မြတးတမး့ မြတးရာမ္ာ့ 

်ဖငးံ ထိနး့သိမး့ထာ့ ရပမညး၈ 

အဆုိပါမြတးတမး့မ္ာ့တျငး သေဘာတူညီခ္ကးရရြိရနး 

ေက္ာငး့မြၾကိဳ့ပမး့မႈမြတးတမး့မ္ာ့၇ တယးလီဖုနး့ 

မြတးတမး့မ္ာ့ ကံဲသုိ႔ေသာ အေသ့စိတးမြတးတမး့ 

တငးမႈမ္ာ့၇ စာအေပ့အယူမိတၱဴမ္ာ့ႏြငးံ အိမးတုိငးရာ 

ေရာကး သျာ့ေရာကးမႈႏြငး ံအလုပးချငးအထိ လုိကးပါ 

ေတျ႔ဆုဵေသာ ဧညးံမြတးတမး့မ္ာ့ အစရြိသညးတို႔ 

ပါွငးရပါမညး၈ 

 ကေလ့မ္ာ့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈအာ့လုဵ့အတျကး 

လုိအပးပါသညး၈  

ပထမဆုဵ့အၾကိမး အကဲ်ဖတး်ခငး့ - IDEA 

လကးေအာကးတျငး မသနးစျမး့ကေလ့ငယးအ်ဖစး 

ပညာသငးၾကာ့ရနး အဆငးံမီမမီ ဆုဵ့်ဖတးရနး 

ပထမအၾကိမး အကဲ်ဖတး်ခငး့မ်ပဳလုပးမီ ေက္ာငး့မြ 

သငးံအာ့ အကဲ်ဖတးရနး အဆုိ်ပဳခ္ကး ပါွငးေသာ 

ကနဦ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ စာေပ့ပုိ႔်ပီ့ 

သေဘာတူညီခ္ကး ရယူထာ့ရပါမညး၈ 

ပထမအၾကိမး အကဲ်ဖတးမႈ အတျကး သငး၏ 

သေဘာတူ ညီခ္ကး ရရြိရနး ေက္ာငး့မြ 

သငးံေတားေသာ ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရပါမညး၈ 

ပထမဆုဵ့ အၾကိမး အကဲ်ဖတးမႈအတျကး 

သငး၏သေဘာတူညီခ္ကးသညး သငးံကေလ့အာ့ 

ေက္ာငး့မြ အထူ့ပညာေရ့ကုိ သငးၾကာ့ႏိုငးသညးဟု 

သေဘာတူညီ်ခငး့မဟုတးပါ၈ အကယး၊ 

သငးံကေလ့သညး အစုိ့ရ ေစာငးံေရြာကးမႈေအာကး 

တျငးရြိ်ပီ့ သငးႏြငးံအတူမေနလြ္ငး၇ သငးံအာ့ 

ေက္ာငး့မြရြာမေတျ႔လြ္ငး သုိ႔မဟုတး ဥပေဒအရ 

ကေလ့အုပးထိနး့ချငးံ မရြိလြ္ငး သို႔မဟုတး 

အ်ခာ့တစးေယာကးေယာကးအာ့ အုပးထိနး့ချငးံ 

လႊဲေ်ပာငး့ထာ့လြ္ငး သငးံသေဘာတူညီခ္ကး ရရြိရနး 

မလုိပါ၈ 

 
ကနဦ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ - သငးံကေလ့အာ့ 

ပထမဆုဵ့အၾကိမး အထူ့ပညာေရ့ 

သငးၾကာ့ေပ့ရနးအတျကး သေဘာတူညီေၾကာငး့ 

အေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ ေက္ာငး့မြလုိအပးပါသညး၈ 

အကယး၊ ကနဦ့ လုပးငနး့စဥး မ္ာ့ အတျကး 

သေဘာတူညီခ္ကးေပ့ရနး သငးံအာ့ပနးၾကာ့လႊာကုိ 

တုဵ႔်ပနးမႈမရြိပါက သို႔မဟုတး သေဘာတူညီရနး 

်ငငး့ဆနးပါက သုိ႔မဟုတး သေဘာတူညီ်ပီ့ေနာကး 

သေဘာတူညီခ္ကးကုိ ရုတးသိမး့ေၾကာငး့ စာ်ဖငး ံ

အေၾကာငး့ၾကာ့လာပါက FAPE စနစးကို 

ေထာကးပံဵေပ့ရနး လုိအပးခ္ကးသညး 

ေက္ာငး့၏အ်ပစးမဟုတးပါ၈ သငးံကေလ့အတျကး 

ARD ေကားမတီစညး့ေွ့်ခငး့ႏြငးံ IEP စနစး 

ေထာကးပံဵ်ခငး့တုိ႔ ်ပဳလုပးေတာံမညး မဟုတးပါ၈ 

 

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ - သငးံကေလ့အာ့ ်ပနးလညး 

သုဵ့သပးအကဲ်ဖတးရနး သငးံသေဘာတူညီခ္ကးကုိ 

ရရြိရနး လုိအပး်ပီ့ သငးံဘကးမြ ်ပနးလညးတုဵ႕်ပနးရနး 

ပ္ကးကျကးခံဲ ေၾကာငး့ သကးေသ်ပႏုိငးခဲံပါက 

သေဘာတူညီခ္ကး ရရြိရနး မလုိအပးပါ၈ 

 

လႊမး့မုိ့မႈရြိေသာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ - အကယး၊ 

သငးံကေလ့သညး ပုဂၢလိကေက္ာငး့တျငး 

စာရငး့သျငး့်ပီ့ ကနဦ့ အကဲ်ဖတး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး 

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ အတျကး 

သေဘာတူညီေပ့ရနး ်ငငး့ပယးခဲံလြ္ငး လုိအပးပါက 

သငးံကေလ့၏ ကနဦ့ အကဲ်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ 

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့တို႔ကုိ ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ 

သုိ႔မဟုတး                 လုပးထဵု့လုပးနညး့ 

အတုိငး့ေဆာငးရျကးကာ ်မြငးံတငးႏိုငးရနး လုပးေဆာငး 

ေပ့ႏုိငးပါသညး၈ ထုိ လုပးငနး့စဥးအတျငး့ ေ်ပာေရ့ 

ဆုိချငးံရြိသူမြ ေက္ာငး့အေန်ဖငးံ သငးံသေဘာ 

တူညီခ္ကး မရြိဘဲ သငးံကေလ့အာ့ အကဲ်ဖတးရနး 

လုပးေဆာငးႏိုငးပါ သညး၈ ထုိ႔်ပငး သငးံသေဘာ 

တူညီခ္ကး ရရြိမြသာ အထူ့ပညာေရ့ ဆကးလကး 

သငးၾကာ့ေပ့ရနး လညး့ ဆုဵ့်ဖတးႏုိငး ပါသညး၈ 

 

အကယး၊ သငးသညး သငးံကေလ့အာ့ အထူ့ပညာေရ့ 

သငးၾကာ့ေပ့ရနး သေဘာတူညီ်ပီ့ ေက္ာငး့မြစတငး 

သငးၾကာ့ေပ့်ပီ့ခ္ိနးမြ  ထိုဆကးလကးသငးၾကာ့မႈကုိ 

စာ်ဖငးံေရ့သာ့ ်ပနးလညးပယးဖ္ကးပါက သငးံသေဘာ 
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တူညီ ခ္ကးကုိ ်ပနးလညးရရြိရနးအတျကး ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့ 

သညး ံလုပးငနး့စဥးအာ့ ရပးတနး ႔ထာ့ႏုိငးပါသညး၈ 

သုိ႔မဟုတး ေ်ပာေရ့ဆုိချငံးရြိသူထဵမြ သငးၾကာ့ေရ့ 

ဆကးလကးလုပးေဆာငးရနး ချငးံေပ့သညးအထိ 

လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတိုငး့ ဆကးလကးၾကာ့နာ 

လုပးေဆာငးႏိုငးပါသညး၈ 

                                       

                        ၊             

                                        

                                       ၀      

                                 

                             ၊               

                                                    

                                         

                                               

                                            

                      ၀         ၊        

                                                   

                               ၀          

                                                

                                              

                       

 

 လျတးလပးေသာ ပညာေရ့စနစး်ဖငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ 

အကယး၊ သငးသညး ေက္ာငး့မြအကဲ်ဖတးစနစးကုိ 

မၾကိဳကးပါက သငးံကေလ့အာ့ ေက္ာငး့အတျကး 

အလုပးလုပးသ ူမဟုတးေသာ တစးစုဵတစးေယာကးမြ 

အမ္ာ့ပုိငးေငျ်ဖငးံ အကဲ်ဖတး ေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိချငးံ 

ရြိပါသညး၈ အမ္ာ့ပုိငးေငျဆိုသညးမြာ ေက္ာငး့မြ 

အကဲ်ဖတး်ခငး့အတျကး ကုနးက္စရိတးအာ့လုဵ့ကုိ 

ေပ့ေခ္ရနး သုိ႔မဟုတး အကဲ်ဖတး်ခငး့သညး သငးံအတျကး 

ကုနးက္စရိတးမရြိေစရနး ဆုိလုိပါသညး၈ လျတးလပးေသာ 

ပညာေရ့စနစး်ဖငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ (Independent 

Educational Evaluation, IEE) သညး 

ေက္ာငး့ွနးထမး့ မဟုတးေသာ အဆငးံမီသူ တစးဦ့ဦ့မြ 

အကဲ်ဖတးေပ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ သငးသညး IEE စနစးကို 

ေတာငး့ဆုိေသာအခါ ၁ငး့စနစး၏ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ IEE 

စနစးကုိ ရရြိႏိုငးေသာေနရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 

ေက္ာငး့မြေထာကးပဵံေပ့ရပါမညး၈ 

သငးသညး အဘယးေၾကာငး ေက္ာငး့၏ အကဲ်ဖတး 

 နစးကုိ မၾကိဳကးရသနညး့ဟု ေမ့်မနး့ခဵရႏုိငးပါသညး၈ 

သုိ႔ေသား သငး၏သေဘာမတူညီခ္ကးကုိ ရြငး့်ပရရုဵ်ဖငးံ 

ေက္ာငး့မြ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမရြိဘဲ IEE စနစးကုိ 

ေႏြာငးံေႏြ့ေစ်ခငး့ သို႔မဟုတး ပစးပယးထာ့်ခငး့ 

မ်ပဳလုပးႏုိငးပါ၈ 

သငးသေဘာတူညီမႈမရြိေသာ အကဲ်ဖတးစနစးကုိ 

ေက္ာငး့မြညႊနးၾကာ့စီမဵသညးံ အခါတုိငး့ သငးသညး 

တစးဦ့တညး့ ေသာ အမ္ာ့ပုိငးေငျ်ဖငးံ IEE စနစးကုိ 

အသုဵ့်ပဳသူဟု ေခါငး့စဥးတပးခဵရႏုိငးပါသညး၈ 

ေက္ာငး့မြလညး့ ၁ငး့အကဲ်ဖတး မႈအတျကး ေငျေပ့ 

ေခ္ႏုိငးသလုိ မလုိအပးေသာ ေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႔ၾကာ 

်ခငး့မရြိေစဘဲ လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ ၾကာ့နာ 

ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငး ံ၁ငး့တို႔၏ အကဲ်ဖတးမႈသညး 

သငးံေလ္ားေၾကာငး့ ်ပသႏုိငးပါသညး၈ 

IEE စနစး၏ စဵႏႈနး့မ္ာ့ 

IEE စနစးသညး အမ္ာ့ပုိငးေငျ်ဖငးံ ်ဖစးလြ္ငး 

အကဲ်ဖတး  ညးံ ေနရာႏြငးံ စစးေဆ့သူ၏ 

အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ ပါွငးေသာ 

အကဲ်ဖတးစဵႏႈနး့သညး ေက္ာငး့မြ စတငး 

 ကဲ်ဖတးေသာ စဵႏႈနး့်ဖငး ံ(၁ငး့စဵႏႈနး့မ္ာ့သညး 

IEEစနစးမြ ရရြိႏိုငးေသာ သငးံအချငးံအေရ့မ္ာ့်ဖငးံ 

ေလ္ားကနးေသာ အတုိငး့အတာအထိ) 

တူညီရပါမညး၈ အထကးေဖား်ပပါ စဵႏႈနး့မ္ာ့မြလျ၊ဲ 

အမ္ာ့ရနးပုဵေငျ်ဖငးံ IEE စနစးရရြိ်ခငး့်ဖငးံ 

ဆကးႏျယးေနေသာ အ်ခာ့ မညးသညးံ 

အေ်ခအေနကုိမြ ေက္ာငး့မြ ေဖား်ပ်ခငး့ 

်ပဳလုပးမညးမဟုတးပါ၈ 

ေ်ပာေရ့ဆုိချငံးရြိသူ၏ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး - အကယး၊ 

ေက္ာငး့မြ လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတိုငး့ ၾကာ့နာ 

ေဆာငးရျကးရနး ပနးၾကာ့လြ္ငး၇ ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူမြ 

ေက္ာငး့၏ အကဲ်ဖတးစနစးသညး 

သငးံေလ္ားသညးဟု ဆုဵ့်ဖတးလြ္ငး သို႔မဟုတး 

သငးရရြိေသာ IEE စနစးသညး ေက္ာငး့၏ IEE 

စနစး၏ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ မကုိကးညီလြ္ငး အဆုိပါ IEE 

စနစးအတျကး ကုနးက္စရိတးကုိ ေက္ာငး့မြ 

 ပ့ေခ္ရနးမလုိပါ၈ 

ကုိယးပုိငးေငျ်ဖငး ံIEE စနစး - သငးံကုိယးပိုငးေငျ်ဖငးံ 

IEE စနစးရရြိရနး သငးံတျငး အချငးံအေရ့ ရြိပါသညး၈ 

မညးသူက ေပ့ေခ္သညး်ဖစးေစ ၁ငး့IEE စနစးသညး 

ေက္ာငး့၏ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ကုိကးညီလြ္ငး သငးံကေလ့ 

အာ့ FAPE စနစး ေထာကးပဵံေပ့ရနးအတျကး IEE 

အာ့မညးံသညး ံဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ိဳ့်ဖငးံမဆုိ ထညးံသျငး့ 

စဥး့စာ့ရပါမညး၈ လကးရြိ ရြိေနေသာ IEE စနစးကုိ 

လညး့လုပးထုဵ့လုပးနညး့ အတုိငး့ ၾကာ့နာ 

ေဆာငးရျကးရာတျငး သကးေသအ်ဖစး တငး်ပႏုိငးပါ 

သညး၈ 

ေ်ပာေရ့ဆုိချငံးရြိသူမြ စီမဵထာ့ေသာ IEE စနစး - 

အကယး၊ ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူမြ IEE ကုိ 
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လုပးထုဵ့လုပးနညး့ အတုိငး့ ေဆာငးရျကး်ခငး့၏ 

တစးစိတးတစးပိုငး့အ်ဖစး စီမဵထာ့လြ္ငး ေက္ာငး့မြ 

ကုနးက္စရိတးကုိ ေပ့ေခ္ရမညး၈ 

 

 စညး့ကမး့ပုိငး့ဆုိငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 

အကယး၊ သငးံကေလ့သညး ေက္ာငး့၏ စညး့ကမး့ 

ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ကလနးကဆနး်ပဳလြ္ငး စညး့ကမး့အရ 

ေက္ာငး့ရပးနာ့ရသညး်ဖစးေစ၇ ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕ 

ရသညး်ဖစးေစ ေက္ာငး့မြလညး့ စညး့ကမး့ပုိငး့ဆုိငးရာ 

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အရ ေဆာငးရျကးသျာ့ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

(ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕်ခငး့ကုိ ေအာကးတျငးၾကညးံပါ) 

 

 ှွရကး သို႔မဟုတး ှွရကးေအာကး ေက္ာငး့ရပးနာ့်ခငး့ 

အကယး၊ သငးံကေလ့သညး ေက္ာငး့၏ စညး့ကမး့ 

ဥပေဒမ္ာ့ကုိ ကလနးကဆနး်ပဳလြ္ငး သနးစျမး့ေသာ 

ကေလ့မ္ာ့ကုိ အ်ပစးေပ့သကံဲသုိ႔ စာသငးႏြစးအတျငး့ 

ှွရကး သုိ႔မဟုတး ှွရကးေအာကး ေက္ာငး့ရပးနာ့ခဵရ 

ႏိုငးပါသညး၈ အဆုိပါ အခ္ိနးအတျငး့တျငး သနးစျမး့ေသာ 

ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့ ပညာေရ့ဆုိငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 

ကုိ ေထာကးပံဵ်ခငး့ မ်ပဳလြ္ငးလညး့ ေက္ာငး့မြေထာကးပဵံ 

ေပ့ရနး မလုိပါ၈ အကယး၊ သငးံကေလ့အာ့ ေက္ာငး့ 

စညး့ကမး့အရ ေက္ာငး့ရပးနာ့ထာ့ရနး ေရျ့     

  ု့်ဖတး ေသာအခါ ၁ငး့ရပးနာ့်ခငး့သညး့ 

ေက္ာငး့တကးရကး သုဵ့ရကးထကး ေက္ားလျနးမညး 

မဟုတးပါ၈ 

အကယး၊ သငးံကေလ့သညး စာသငးႏြစးအတျငး့ 

ေက္ာငး့တကးရကး ှွရကးး ရပးနာ့်ခငး့ခဵရလြ္ငး 

ဖယးရြာ့ခဵရသညးံ ေနာကးဆကးတျရဲကးမ္ာ့ 

မြနးသမြ္အတျငး့ သငးံကေလ့တျငး အ်ခာ့ေသာ 

အချငံးအေရ့မ္ာ့ ရရြိႏိုငးပါေသ့သညး၈ အကယး၊ 

ဖယးရြာ့ခဵရသညးံ ေနာကးဆကးတျ ဲေက္ာငး့ရကးမ္ာ့ 

သညး ှွ ရကးထကး မေက္ား လျနးလြ္ငး၇ ထုိ႔်ပငး 

ေက္ာငး့ရပးနာ့ခဵရ်ခငး့သညး ေက္ာငး့ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ 

သညးအထိ မ်ဖစးခဲံလြ္ငး သငးံကေလ့၏ ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ 

ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးအရ ေက္ာငး့ပညာေရ့ သငးရုိ့အတုိငး့ 

ဆကးလကးသငးၾကာ့ႏုိငးရနး မညးသညး ံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 

လုိအပးသညးကုိ ေက္ာငး့အမႈထမး့ တစးေယာကး 

ေယာကးမြ ဆုဵ့်ဖတးေပ့ရပါမညး၈ 

အ်ခာ့တစးဖကးတျငးလညး့ ကေလ့၏ IEP အရ 

ခ္မြတးထာ့ ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တုိငးကုိ 

ဆကးလကးအေကာငးအထညးေဖားႏိုငးရနး ေဆာငးရျကးရ 

ပါမညး၈ 

 

 ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕်ခငး့ - သငးံကေလ့သညး 

ေက္ာငး့တကးရကး ှွရကးဆကးတုိကး ရပးနာ့်ခငး့ 

ခဵရေသာအခါ သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့တကးရကး 

 နညး့ငယးကိ ုဆကးတုိကး ရပးနာ့ခဵရ်ပီ့ စုစုေပါငး့ 

ှွရကးေက္ားေသာအခါ သငးံကေလ့သညး 

ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဵရႏုိငးပါသညး၈ 

ေက္ာငး့ရပးနာ့်ခငး့ကုိ ဆုဵ့်ဖတးေသာအခါ ကေလ့၏ 

အ်ပဳအမူသညး ယခငးရပးနာ့ခဵရေသာ ကေလ့မ္ာ့ 

ကံဲသို႔ပငး အနီ့စပးဆုဵ့ တူညီေနမႈရြိမရြိကုိ ဆုဵ့်ဖတးရ 

ပါသညး၈ ေက္ာငး့ရပးနာ့ခဵရေသာ ၾကာခ္ိနး၇ အၾကိမး 

  ရအတျကးႏြငးံ ရပးနာ့ခဵရမႈ အၾကိမးအစိတးအက္ဲ 

စေသာ အခ္ကးမ္ာ့ ပါွငးပါသညး၈ 

ေက္ာငး့ရပးနာ့ခဵရသညးမြာ မ္ာ့လာေသာအခါ 

အလာ့တူ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ အေ်ခခဵ်ပီ့ လုပးငနး့စဥး 

မ္ာ့ကုိ ်ပနးသဵု့သပးကာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့အတုိငး့ 

ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရနး ကိစၥကုိဆုဵ့်ဖတးပါသညး၈ 

ေက္ာငး့စညး့ကမး့အာ့ ေဖာကးဖ္ကး၊ သငးံကေလ့အာ့ 

ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရနး ဆုဵ့်ဖတးသညးံေန႔တျငး သငးံအာ့ 

အေၾကာငး့ၾကာ့်ပီ့ ဤ နညး့လမး့တက္ ်ပဳစု 

ေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့ စာအုပးကုိ 

ေပ့အပးရ ပါမညး၈ ေက္ာငး့စညး့ကမး့ ေဖာကးဖ္ကးမႈ 

ေၾကာငးံ ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရနး ဆုဵ့်ဖတး်ပီ့ ှွရကး 

 တျငး့တျငး ေက္ာငး့၇ သငးႏြငးံ ARD ေကားမတီ၏ 

သကးဆိုငးရာ အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့ (သငးႏြငးံ ေက္ာငး့မြ 

ေရျ့ခ္ယးတငးေ်မြာကးထာ့ ေသာ) ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအာ့ 

သိသာေစမညး ံသုဵ့သပးခ္ကး (Manifestation 

Determination Review, MDR) ကုိ စီစဥးရပါမညး၈ 

MDR ကုိ စီစဥးေသာအခါ အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့သညး ကေလ့၏ 

IEP၇ ဆရာအာ့လုဵ့၏ ထငး်မငးခ္ကး အပါအွငး 

သငးံကေလ့၏ ဖိုငးအတျငး့မြ ရရြိႏုိငးေသာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ႏြငး ံသငးံထဵမြ ရရြိေသာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အာ့လုဵ့ကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးရ 

ပါမညး၈ သငးံကေလ့၏ ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈသညး ၁ငး့၏ IEP 

အာ့ ေက္ာငး့မြ ်ပညးံစုဵေအာငး ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး 

ပ္ကးကျကးမႈ၏ တုိကးရိုကး အက္ိဳ့ရလဒး်ဖစးသညး 

သုိ႔မဟုတး သငးံကေလ့၏ ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာ မသနးစျမး့မႈ 

 ြငးံ တုိကးရိုကးဆကးႏျယးေနသညးဟုလညး့ အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့ 

က ဆုဵ့်ဖတးႏိုငးပါသညး၈ အကယး၊ အဆုိပါ အေ်ခအေန 

ႏြစးခုလုဵ့ႏြငး ံသကးဆုိငးေနသညး ဆိုပါက ကေလ့၏ 

ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈသညး ၁ငး့၏ မသနးစျမး့မႈေၾကာငးံ 

်ဖစးေၾကာငး့ သိသာထငးရြာ့သညးဟု 

ဆုဵ့်ဖတးႏိုငးပါသညး၈ 

 

 အ်ပဳအမူသညး သိသာထငးရြာ့ေသာ အခ္ကးတစးခ္ကး 

်ဖစးခံဲလြ္ငး - သငးံကေလ့၏ ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈသညး 



နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့                                တကၠဆကး ပညာေရ့ ကိုယးစာ့လြယးရုဵ့၊ 
                           ၀ါ ရုဵ့ချဲ 
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၁ငး့၏ မသနးစျမး့မႈေၾကာငးံ ်ဖစးခဲံလြ္ငး ၁ငး့ႏြငးံသကးဆုိငး 

ေသာ အ်ပဳအမူဆုိငးရာ အကဲ်ဖတးမြတးတမး့ 

(Functional Behavioral Assessment, FBA) ကို 

(ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈ ်ဖစးေစေသာ အ်ပဳအမူမတုိငးခငး 

မေရ့သာ့ခဲံဖူ့ ေသားလညး့) စီစဥးရပါမညး၈ ထို႔်ပငး 

သငးံကေလ့၏ အ်ပဳအမူဆုိငးရာ ၾကာ့်ဖတးအစီအစဥး 

(Behavioral Intervention Plan, BIP) ကို ်ပညးံစုဵ 

ေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ရပါမညး၈ BIP ကုိ ်ပညးံစဵုေအာငး 

ေဆာငးရျကး်ပီ့ေသာအခါ ARD ေကားမတီမြ 

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ပီ့ လုိအပးသလုိ အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ 

တုိကးရိုကးသိရြိ ႏုိငးရနး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေပ့ရပါမညး၈ 

အကယး၊ သငးံကေလ့၏ ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈသညး ေက္ာငး့မြ 

IEP ကုိ်ပညးံစဵုေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ရနး ပ္ကးကျကးမႈ 

ေၾကာငးံ ်ဖစးသညးဆိုပါက ၁ငး့ခ္ိဳ႕ယျငး့ခ္ကးကုိ 

်ပငးဆငးႏုိငးရနး ခ္ကးခ္ငး့ လုပးေဆာငးရပါမညး၈ 

ေနာကးဆုဵ့တျငး (ေအာကးတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ 

အထူ့အေ်ခအေနမ္ာ့မြလျ၊ဲ) BIP ၏ ်ပဳ်ပငး 

ေ်ပာငး့လဲမႈအရ သငးံကေလ့၏ ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈကုိ 

သငးႏြငံးေက္ာငး့ သေဘာတူညီမႈ မရရြိပါက 

သငးံကေလ့၏ ယခငးေက္ာငး့သုိ႔ ARD ေကားမတီမြ 

်ပနးလညးေ်ပာငး့ေရႊ႕ေပ့ရပါမညး၈ 

 

 အထူ့အေ်ခအေနမ္ာ့ - ေက္ာငး့မြ သငးံကေလ့အာ့ 

ေက္ာငး့တကးရကး ၁၂ရကးထကး မပုိဘဲ ၾကာ့်ဖတး 

ေရျ့ခ္ယးချငံးရြိေသာ ပညာေရ့ေက္ာငး့ (Interim 

Alternative Educational Setting, IAES) သုိ႔ 

ေ်ပာငး့ေရႊ႕ႏိုငး ဖျယးရြိပါသညး၈ ထုိေက္ာငး့၉ အကယး၊ 

သငးံကေလ့သညး လကးနကးတစးခုခုကုိ သယးေဆာငး 

  သညး်ဖစးေစ၇ ေက္ာငး့ပရွုဏးအတျငး့ သို႔မဟုတး 

ေက္ာငး့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၉ လကးနကးတစးခုခုကုိ 

ယူေဆာငးထာ့ရြိသညး်ဖစးေစ၇ တရာ့မွငးေဆ့ွါ့မ္ာ့ကုိ 

ပိုငးဆုိငးသညး်ဖစးေစ၇ အသဵု့်ပဳေနသညး်ဖစးေစ၇ 

ေရာငး့ခ္ေနသညး်ဖစးေစ၇ တာ့်မစး ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ 

အရာမ္ာ့ကုိ လကးွယးရြိသညး်ဖစးေစ၇ အ်ခာ့တစး 

ေယာကး ေယာကးအာ့ ကုိယးထိလကး ေရာကး နာက္ငး 

ေစရနး ်ပဳမူသညး်ဖစးေစ ထုိအ်ပဳအမူမ္ာ့သညး သငးံ 

ကေလ့၏ မသနးစျမး့မႈေၾကာငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ 

်ဖစးရသညးဟု ထငး်မငးယူဆမညးမဟုတးပါ၈ 

 

 သငးံကေလ့၏ အ်ပဳအမူသညး အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ 

ေၾကာငးံမဟုတးလြ္ငး - သငးံကေလ့၏ အ်ပဳအမူသညး 

မသနးစျမး့မႈ၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈေၾကာငးံ 

မဟုတးလြ္ငး FAPE စနစးကို ဆကးလကးက္ငးံသုဵ့ 

သညးမြလျ၊ဲ အ်ခာ့ေသာ သနးစျမး့သညးံ ကေလ့မ္ာ့ 

နညး့တူ တူညီေသာ အခ္ိနးအတုိငး့အတာ၇ တူညီေသာ 

အ်ပဳအမူ်ဖငးံ ဆကးလကး သျနးသငးဆဵု့မမညး ်ဖစးပါ 

သညး၈ 

 ၾကာ့်ဖတး ပညာသငးၾကာ့ေရ့ - အကယး၊ 

သငးံကေလ့သညး ထူ်ခာ့ေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ 

ေၾကာငးံ်ဖစးေစ၇ ၁ငး့၏ အ်ပဳအမူမ္ာ့သညး 

မသနးစျမး့မႈ၏ အက္ိဳ့ဆကးမဟုတး ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးေစ 

လကးရြိပညာေရ့မြ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ခဵရ လြ္ငး ကေလ့၏ ARD 

ေကားမတီမြ ၁ငး့၏ IAES ကုိ ဆုဵ့်ဖတးေပ့ရပါမညး၈ 

သငးံကေလ့သညး FAPE စနစးကို လကးခဵႏုိငးရနး 

လုိအပးေသာ ပညာေရ့ဆုိငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ 

ဆကးလကးသငးၾကာ့ရပါမညး၈ ၁ငး့ လုပးငနး့စဥးသညး 

သငးံကေလ့အာ့ လကးရြိ ပညာေရ့လမး့ေၾကာငး့ 

ထဲတျငး ဆကးလကးပါွငး ႏုိငးေစပါသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ 

အ်ခာ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ တျငး IEP တျငး ထုတး်ပနးထာ့ 

ေသာ ရညးမြနး့ခ္ကး  နး့တုိငး ေရာကးရြိေရ့အတျကး 

ဆကးလကး ေဆာငးရျကး  ပါမညး၈ သငးံကေလ့သညး 

အ်ပဳအမူဆုိငးရာ အကဲ်ဖတးမြတးတမး့ (FBA) ႏြငးံ 

အ်ပဳအမူကုိ တုိကးရိုကးသိရြိႏုိငးရနး စီစဥးထာ့ေသာ 

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ မႈမ္ာ့ကုိ သငးံေလ္ားသလုိ လကးခဵရ 

ရြိမညး ်ဖစးပါသညး၈ သုိ႔မြသာ ၁ငး့ကိစၥမ္ာ့ ထပးခါ 

တလဲလဲ မ်ဖစးေပၚလာ ေစရနး ်ဖစးပါသညး၈ 

 

 လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ လ္ငး်မနးစျာ ၾကာ့နာ 

ေဆာငးရျကး်ခငး့ - အကယး၊ သငးသညး စညး့ကမး့အရ 

ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈမ္ာ့ႏြငံး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ သေဘာမတူ 

ပါက လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ လ္ငး်မနးစျာ ၾကာ့နာ 

ေဆာငးရျကးေပ့ႏုိငးရနး ေတာငး့ဆုိချငးံ ရြိပါသညး၈ ထုိ႔်ပငး 

သငးံကေလ့အာ့ လကးရြိေနရာတျငး ထိနး့သိမး့ 

ေစာငးံေရြာကးရ်ခငး့သညး သငးံကေလ့ သုိ႔မဟုတး 

အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ထိခုိကးေစသညးဟု ေက္ာငး့က 

ယူဆလြ္ငး လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ လ္ငး်မနးစျာ 

ၾကာ့နာေဆာငးရျကးေပ့ရနး ေက္ာငး့မြလညး့ 

ေတာငး့ဆုိႏိုငးပါသညး၈ အဆုိပါ ၾကာ့နာမႈကုိ 

ေတာငး့ဆုိသညးံေန႔မြစ၊ ေက္ာငး့ဖျငးံရကး 

ဿွရကးအတျငး့ ်ပဳလုပးရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူမြ အဆုိပါ ၾကာ့နာမႈကုိ စတငး်ပီ့ 

ှွရကးအတျငး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

သငးႏြငးံ ေက္ာငး့ သေဘာတူညီမႈ မရေသ့လြ္ငး 

ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူမြ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမခ္ခငး အခ္ိနးထိ 

သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့၏ IAES မြာ သကးတမး့မကုနးခငး 

 ခ္ိနးထိ သငးံကေလ့သညး IAES တျငး ရြိေနရမညး 

်ဖစးပါသညး၈ မညးသညးက အလ္ငး်ဖစးသညး်ဖစးေစ 

လကးရြိအေ်ခအေနတျငး ရြိေန်ခငး့ကုိ ဆုိလုိသညး၈ 



နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့                                တကၠဆကး ပညာေရ့ ကိုယးစာ့လြယးရုဵ့၊ 
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ေက္ာငး့မြ လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတိုငး့ လ္ငး်မနးစျာ 

ၾကာ့နာေဆာငးရျကးေပ့ရနး ပနးၾကာ့ေသာအခါ 

ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံ ရြိသူက သငးံေလ္ားေသာ IAES တျငး 

ဆကးထာ့ရနး၇ ကေလ့၏ IEP မြာ ၁ငး့ကုိယးတိုငး 

သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့သူမ္ာ့ကုိ ထိခုိကးေစလြ္ငး 

ေက္ာငး့တကးရကး ၁၂ရကးအထကး ပုိမထာ့ရနး 

ညႊနးၾကာ့ႏုိငးပါသညး၈ သငးံကေလ့၏ အ်ပဳအမူ 

မ္ာ့သညး မသနးစျမး့မႈေၾကာငးံ ်ဖစးသညးဆုိပါကလညး့ 

IAES တျငး ဆကးလကးထာ့ရြိရနး ညႊနးၾကာ့ႏုိငးပါသညး၈ 

တစးနညး့အာ့်ဖငး ံေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူမြလညး့ သငးံ 

ကေလ့အာ့ ေ်ပာငး့ေရႊ႕လာခံဲေသာ ေနရာသုိ႔ ်ပနးပို႔ 

 ပ့ရနး ဆုဵ့်ဖတးႏိုငးပါသညး၈ 

 

 အထူ့ပညာေရ့အတျကး သငးံေတားသညးဟု ဆုဵ့်ဖတး်ခငး့ 

မ်ပဳရေသ့ေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ ကာကျယး်ခငး့ 

သငးံကေလ့သညး စညး့ကမး့ဥပေဒဆုိငးရာ အ်ပဳအမူ 

မ္ာ့ကုိ မ်ပဳလုပးမီ မသနးစျမး့သူ်ဖစးေၾကာငး့ ေက္ာငး့မြ 

သိရြိခဲံလြ္ငး IDEA လကးေအာကးရြိ မသနးစျမး့ ကေလ့ 

ငယးအာ့လုဵ့ ရထုိကးသညး ံအချငးံအေရ့ႏြငးံ ကာကျယးမႈ 

မ္ာ့ကုိ သငးံကေလ့မြ ရရြိႏိုငးပါသညး၈ သငးံကေလ့သညး 

အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ဆကးစပးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ကုိ လုိအပး 

ေနေၾကာငး့၇ IDEA ်ဖငးံ ကေလ့အာ့ အကဲ်ဖတးေပ့ရနး 

ပနးၾကာ့လုိေၾကာငး့ သုိ႔မဟုတး သငးံကေလ့မြ အထူ့ 

ပညာေရ့၏ ဒါရိုကးတာ သို႔မဟုတး အမႈထမး့အေပၚ 

်ပဳလုပးခဲံေသာ အ်ပဳအမူမ္ာ့ အတျကး ထုိသူမ္ာ့၏ 

အထူ့ပူပနးမႈမ္ာ့ အစရြိသညးတုိ႔ ကုိ ေက္ာငး့အုပးခ္ဳပးသူ 

သုိ႔မဟုတး ဆရာအာ့ စာေရ့သာ့ ရာတျငး ေဖား်ပခံဲပါက 

ေက္ာငး့သညး ထုိကိစၥအာ့ သိရြိ်ပီ့်ဖစးသညးဟု 

မြတးယူႏိုငးပါသညး၈ 

IDEA ်ဖငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ကုိ သငးသေဘာတူညီမႈ 

မရြိခဲံပါက၇ သငးံကေလ့ အတျကး IDEA ၏ 

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ ်ငငး့ပယးခဲံပါက သုိ႔မဟုတး 

သငးံကေလ့အာ့ အကဲ်ဖတး်ပီ့ အထူ့ပညာေရ့ 

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး သငးံေလ္ားမႈ မရြိဟု 

ဆုဵ့်ဖတးခဲံပါက ေက္ာငး့မြ ထုိအေၾကာငး့ကိစၥမ္ာ့ကုိ 

အလ္ငးသိရြိရနး မလုိပါ၈ 

အကယး၊ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး 

သေဘာတူညီခ္ကးကုိ အရငးေပ့်ပီ့ ေက္ာငး့မြ 

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ စတငး ေဆာငးရျကး ေထာကးပဵံ 

ေပ့်ပီ့မြ လုပးငနး့စတငးရနး သေဘာတူညီခ္ကးကုိ 

စာ်ဖငး ံေရ့သာ့ပယးဖ္ကးခဲံလြ္ငး သငးသညး IDEA ၏ 

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ ်ငငး့ပယး်ပီ့်ဖစးပါသညး၈ 

သငး၏ကေလ့သညးလညး့ အ်ခာ့သနးစျမး့ေသာ 

ကေလ့ငယးမ္ာ့ကံဲသုိ႔ စညး့ကမး့စဵႏႈနး့မ္ာ့၏ 

သျနးသငးမႈေအာကး ေရာကးရြိသျာ့်ပီ့ IDEA ၏ 

ကာကျယးေပ့မႈ မ္ာ့တျငး အက္ဵဳ့မွငးေတာံပါ၈ 

သငးံကေလ့သညး စညး့ကမး့စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ 

သျနးသငးမႈေအာကး ေရာကးရြိခ္ိနးတျငး ကနဦ့ 

အကဲ်ဖတးမႈကုိ ေတာငး့ဆုိ ခဲံပါက အကဲ်ဖတးမႈကုိ 

လ္ငး်မနးစျာ လုပးေဆာငးရပါမညး၈ အကဲ်ဖတးမႈ 

မ်ပီ့ဆုဵ့ခငးတျငး ေက္ာငး့တာွနးရြိသူမ္ာ့မြ 

ဆုဵ့်ဖတးေပ့သညးံ ေနရာ (ပညာေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 

မရြိဘဲ ဆိုငး့ငဵံထာ့်ခငး့၇ ထုတးပယး်ခငး့ စသညးတုိ႔ 

ပါွငးႏိုငး ေသာ) တျငးရြိရပါမညး၈ 

 

 တရာ့ဥပေဒအရ တာွနးယူလႊဲေ်ပာငး့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ 

ဥပေဒဆုိငးရာ တာွနးရြိသူမ္ာ့ 

မသနးစျမး့ကေလ့ငယးတစးဦ့မြ က္ဴ့လျနးေသာ်ပစးမႈကို 

ေက္ာငး့မြ သငးံေလ္ားေသာ တာွနးရြိသူထဵသုိ႔ အစီရငးခဵ 

်ခငး့အာ့ IDEA မြ တာ့်မစးဟနး႔တာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ 

မသနးစျမး့ ကေလ့ငယးမြ က္ဴ့လျနးေသာ ်ပစးမႈႏြငးံ 

ဆုိငးေသာ ဖကးဒရယးႏြငးံ ်ပညးနယးဥပေဒအရသာ 

၁ငး့တုိ႔၏ တာွနးကုိ ထမး့ေဆာငး်ပီ့ ်ပညးနယးဥပေဒ 

ခိုငးမာေရ့ႏြငးံ ဥပေဒ စုိ့မို့မႈကုိ ကာကျယးပါသညး၈ 

မသနးစျမး့ကေလ့ငယးမြ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးေၾကာငး့ 

ေက္ာငး့မြ သတငး့ပုိ႔လြ္ငး သတငး့ ေပ့ပို႔လုိကးသညး ံ

တာွနးရြိသူမြ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ ဆုဵ့်ဖတးႏိုငးရနး 

ကေလ့၏ အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ စညး့ကမး့ပုိငး့ ဆုိငးရာ 

မြတးတမး့တုိ႔ကုိ မိတၱဴကူ့ယူကာ ေပ့ပုိ႔ရပါမညး၈ 

သုိ႔ေသားလညး့ ၁ငး့မြတးတမး့မ္ာ့မြ မိသာ့စု ပညာေရ့ 

အချငးံအေရ့ႏြငးံ ကိုယးေရ့ကုိယးတာ (Family 

Educational Rights and Privacy Act, FERPA) အရ 

ချငးံ်ပဳႏိုငးသညးံ အတုိငး့အတာအထိသာ ေပ့ပုိ႔ရပါမညး၈ 

 

 ပညာေရ့ဆုိငးရာ မြတးတမး့မ္ာ့ 
                                           
                                                   
                                              
                        ၊    P                 
                                           
         ၃၄                           (CFR          
                                         
 

 မိဘမ္ာ့သုိ႔ အသိေပ့စာ - TEA သညး မိဘမ္ာ့အာ့ 

ယုဵၾကညးစိတးခ္ရေသာ၇ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ်ပညးစံဵုစျာ အေၾကာငး့ၾကာ့ႏုိငး 

 ညး ံအသိေပ့စာကုိ ေပ့ပုိ႔ရပါမညး၈ ၁ငး့တျငး ်ပညးနယး 

 တျငး့ရြ ိလူမ္ိဳ့စု အမ္ိဳ့မ္ိဳ့တို႔၏ မိခငးဘာသာစကာ့်ဖငးံ 

မညးမြ္အတိုငး့အတာအထိ ေပ့ပုိ႔ထာ့ သညးကိ ု

ေဖား်ပခ္ကး၇ ကေလ့မ္ာ့၏ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ 
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အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့ထာ့ေၾကာငး့ 

ေဖား်ပခ္ကး၇ ရြာေဖျေနေသာ အခ္ကးအလကး အမ္ိဳ့ 

အစာ့၇ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စုေဆာငး့ရာတျငး 

မညးသူ႔ထဵမြ အခ္ကးအလကး စုေဆာငး့လာသညး၇ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စုေဆာငး့ရနး အသုဵ့်ပဳမညး 

ံနညး့လမး့မ္ာ့ စသညး ံသတငး့ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ 

အပါအွငး ်ပညးနယးမြ အသုဵ့်ပဳလိုသညးံနညး့လမး့၇ 

စုေဆာငး့်ခငး့၇ တတိယ မ္ိဳ့ဆကး ဖျငးလံြစး်ပသ်ခငး့၇ 

ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ လကးွ ယး 

   ရြိ်ခငး့၇ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ႏြငး ံသတငး့အခ္ကးအလကး 

    အရ မိဘႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ ရရြိႏုိငးေသာ FERPA 

လကးေအာကးရြိ အချငးံအေရ့မ္ာ့ႏြငးံ ဖကးဒရယးဥပေဒ 

ကုဒး၀၁ (34 Code of Federal Regulations, CFR) ရြိ 

၁ငး့၏ အုပးခ္ဳပးမႈ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့အေၾကာငး့ ေဖား်ပခ္ကး 

စသညးတုိ႔ ပါွငးေသာ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့အာ့လုဵ့ 

လုိကးနာရမညးံ ေပၚလစီ ႏြငးံ လုပးငနး့စဥး အႏြစးခ္ဳပးမ္ာ့ 

ပါွငးပါသညး၈ 

ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့တျငး သငးံ 

ကေလ့နာမညး၇ မိဘအေန်ဖငးံ သငးံနာမညး သုိ႔မဟုတး 

အ်ခာ့မိသာ့စုွငး တစးေယာကး၏ နာမညး၇ သငးံလိပးစာ၇ 

ကုိယးေရ့ကုိယးတာအရ အတညး်ပဳႏုိငးသညးံ အရာ 

(ဥမမာ - လူမႈ လုဵ်ခဵဳေရ့ ကုဒးနဵပါတး) သို႔မဟုတး သငးံ 

ကေလ့အာ့ ေသခ္ာစျာ အတညး်ပဳႏိုငးမညးံ အမြတး 

လကၡဏာမ္ာ့စာရငး့ စသညးတို႔ ပါွငးပါသညး၈ 

မညးသညး ံကေလ့ရြာေဖျသညးံ လုပးငနး့မဆုိ မစတငးမီ 

အသိေပ့စာကုိ သတငး့စာမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့မီဒီယာမ္ာ့ 

တျငး အထူ့ပညာေရ့လုိအပးေနေသာ ကေလ့မ္ာ့အာ့ 

ရြာေဖျစုဵစမး့၊ အကဲ်ဖတးႏုိငးရနြ   မိဘမ္ာ့အာ့ 

လုဵေလာကးစျာ အသိေပ့ေၾကညာရပါမညး၈ 

 

 ကာကျယး်ခငး့ႏြငး ံဖ္ကးဆီ့်ခငး့ - သငးံကေလ့၏ 

မြတးတမး့မ္ာ့ စုေဆာငး့ရာ၇ သိမး့ဆညး့ရာ၇ ်ပသရာ၇ 

ဖ္ကးဆီ့ရာ အဆငးံတုိငး့၉ ယုဵၾကညးမႈကုိ မပ္ကးစီ့ေစရနး 

ေက္ာငး့မြကာကျယးေပ့ရပါမညး၈ 

ေက္ာငး့ပညာေရ့မြတးတမး့ ဆုိသညးမြာ 34 CFR အပိုငး့ 

၆၆ရြိ ပညာေရ့မြတးတမး့မ္ာ့ ေခါငး့စဥးေအာကး၉ 

ကာကျယးေပ့ထာ့ေသာ မြတးတမး့အမ္ိဳ့အစာ့ 

်ဖစးပါသညး၈ 

သငးံကေလ့၏ မြတးတမး့ထဲရြိ အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး 

ကေလ့ပညာေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး 

ေထာကးပံဵရနး မလုိအပးေတာံလြ္ငး ေက္ာငး့မြ 

အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ရပါမညး၈ နာမညး၇ လိပးစာ၇ 

ဖုနး့နဵပါတး၇ အဆငးံ၇ ေက္ာငး့ေခၚၾကိမးမြတးတမး့၇ 

အတနး့တကးမြတးတမး့၇ သငးယူ်ပီ့ေ်မာကးခဲံသညးံ 

ပညာေရ့ အဆငးံ၇ သငးယူ ်ပီ့ေ်မာကးခဲံသညး 

ပညာေရ့ႏြစးမ္ာ့ စသညးတုိ႔မြလျ၊ဲ သငးံေတာငး့ဆုိ 

ခ္ကးအတုိငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ဖ္ကးဆီ့ေပ့ 

ရပါမညး၈ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ ဆုိသညးမြာ ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာအရ 

ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အရ 

အတညး်ပဳႏိုငးသညးံ အမြတးလကၡဏာ မ္ာ့ကုိ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ 

သုိ႔မြသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ တုိကးၾကညးံ၊ 

ကုိယးေရ့ကုိယးတာအရ အတညး်ပဳ်ခငး့ 

မရြိႏိုငးေတာံေပ၈ 

 

 အမ္ိဳ့အစာ့ႏြငးံ တညးေနရာမ္ာ့ - ေက္ာငး့မြ စုေဆာငး့ 

သိမး့ဆညး့ထာ့ေသာ သုိ႔မဟုတး အသုဵ့်ပဳေနေသာ 

ပညာေရ့ မြတးတမး့မ္ာ့၏ အမ္ိဳ့အစာ့ႏြငးံ တညးေနရာ 

ကုိ ရရြိရနး သငးံတျငး ေတာငး့ဆုိပိုငးချငံး ရြိပါသညး၈ 

  

 အချငးံအေရ့ ႏြငးံ အခ္ိနးကာလ -  သငးံကေလ့၏ 

အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ပတးသတး၊ အပုိငး့မ္ာ့ပါွငးသညး ံ

ပညာေရ့ မြတးတမး့တစးခုလုဵ့ကုိ ၾကညးံရႈႏုိငးရနး 

သငးံတျငး အချငးံအေရ့ ရြိပါသညး၈ အုပးထိနး့်ခငး့၇ 

ချေဲန်ခငး့၇ ကျာရြငး့်ခငး့ စသညး တုိ႔ႏြငး ံသကးဆိုငးေသာ 

်ပညးနယးဥပေဒအရ သငးံတျငး အချငးံအာဏာ မရြ ိ

သညးမြလျ၊ဲ သငးံကေလ့၏ မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ၾကညး႔ရႈ 

စစးေဆ့ချငးံ ရြိသညးဟု ေက္ာငး့မြယူဆပါသညး၈ 

သငးံကေလ့၏ မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ၾကညးံရႈစစးေဆ့ရနးအ 

တျကး တစးစဵုတစးေယာကးကို ချငးံ်ပဳခ္ကးေပ့ႏုိငးပါသညး၈ 

မညးသညး ံARD ေကားမတီ အစညး့အေွ့မြ မရြိလြ္ငး 

သုိ႔မဟုတး မညးသညး ံလုပးထုဵ့လုပးနညး့အရ ၾကာ့နာ 

စစးေဆ့်ခငး့ မရြိလြ္ငး သို႔မဟုတး မညးသညးံေဆျ့ေႏျ့ 

ဆုဵ့်ဖတးမႈမြမရြိလြ္ငး၇ မညးသညးံကိစၥမြ ေပၚေပါကး်ခငး့ 

မရြိလြ္ငး ေတာငး့ဆိုသညးံေန႔မြစ၊ ၁၂ရကးအတျငး့ 

ေက္ာငး့မြ ေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႔ၾကာ်ခငး့မရြိ ေစဘဲ ထုိသူကုိ 

ၾကညးံရႈချငးံေပ့ရပါမညး၈ 

 

 တစးေယာကးထကးပုိေသာ ကေလ့မ္ာ့၏ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ - မညးသညး ံပညာေရ့ 

မြတးတမး့မဆုိ တစးေယာကးထကး ပိုေသာ ကေလ့ 

မ္ာ့၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါွငးေနလြ္ငး သငးံ 

ကေလ့ႏြငံး ပတးသကးသညး ံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိသာ 

ၾကညးံရႈစစးေဆ့ချငးံ ရြိပါသညး၈ သုိ႔မဟုတး 

ထုိထူ့်ခာ့ေသာ အခ္ကးအလကးအေၾကာငး့ ကုိ 

အေၾကာငး့ၾကာ့ရပါမညး၈ 

 

 ရြငး့တမး့၇ မိတၱဴႏြငး ံက္သငးံေငျ - သငးေတာငး့ဆုိပါက 



နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့                                တကၠဆကး ပညာေရ့ ကိုယးစာ့လြယးရုဵ့၊ 
                           ၀ါ ရုဵ့ချဲ 
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ေက္ာငး့မြ မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ အေၾကာငး်ပခ္ကး ခိုငးလုဵစျာ 

်ဖငးံ ရြငး့်ပပါလိမးံမညး၈ မိတၱဴ ကူ့ယူ်ခငး့သညး သငး 

 စးေဆ့ၾကညးံရႈႏုိငးမညးံ တစးခုတညး့ေသာ နညး့လမး့ 

ဆုိလြ္ငး ေက္ာငး့မြ မိတၱဴကူ့ေပ့ပါလိမးံမညး၈ သငးံ 

ကေလ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ မြတးတမး့မ္ာ့ ရြာေဖျရ်ခငး့၇ 

ရြငး့်ပရ်ခငး့တုိ႔အတျကး အခေၾက့ေငျ တစးစုဵ တစးရာ 

က္သငးံမညးမဟုတးပါ၈ က္သငးံေငျမြာ သငးကူ့ယူ၊ 

စစးေဆ့ၾကညးံရႈႏုိငးေသာ ပပမာဏ်ဖစးလြ္ငး မိတၱဴကူ့ 

ယုူ်ခငး့အတျကး အခေၾက့ေငျ က္သငးံပါမညး၈ 

 

 အ်ခာ့သူတုိ႔၏ အချငံးအေရ့မ္ာ့ - ေက္ာငး့မြ 

အမႈေဆာငးမ္ာ့ အပါအွငး ၁ငး့တုိ႔ကဲံသုိ႔ေသာ တစးစဵု 

တစးေယာကးအာ့ သငးံချငးံ်ပဳခ္ကးမပါဘဲ သငးံကေလ့၏ 

မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ၾကညးံရႈႏုိငးရနး FERPA မြ ချငံး်ပဳထာ့ 

ပါသညး၈ သုိ႔မဟုတးပါက ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အရ 

တိက္ ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ အ်ခာ့ တစးစဵု 

တစးေယာကးအာ့ မ်ပသမီ သငးံချငံး်ပဳခ္ကး ရရြိရနး 

လုိအပးပါသညး၈ 

အလႊဲအေ်ပာငး့ ်ပဳလုပးေပ့ေနေသာ တရာ့ွငး 

ကုိယးစာ့လြယးထဵသို႔ ကိုယးေရ့ကုိယးတာအရ တိက္ 

 သာ အခ္ကးအလကး မ္ာ့ မေရာကးရြိမီ သငးံချငံး်ပဳခ္ကး 

သုိ႔မဟုတး ်ပညးနယးဥပေဒအရ ချငံး်ပဳခ္ကး ေပ့ႏုိငးေသာ 

အသကးအရျယးရြိသညး ံကေလ့ တစးဦ့၏ ချငးံ်ပဳခ္ကး 

လုိအပးပါသညး၈ အကယး၊ သငးေနထုိငးရာေနရာႏြငးံ 

ခရုိငး အဖျဲ႔ခ္ငး့မတူေသာ ပုဂၢလိကေက္ာငး့ 

တစးေက္ာငး့၉ သငး၏ ကေလ့က ပညာသငးၾကာ့ 

ေနလြ္ငး သုိ႔မဟုတး ပညာသငးၾကာ့ေတာံမညးဆုိလြ္ငး 

သငးံကေလ့၏ မညးသညး ံကုိယးေရ့ကုိယးတာအရ 

တိက္ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ပုဂၢလိက 

 က္ာငး့ရြိရာ ခရိုငးအဖျ႔ဲမြ တာွနးရြိသူမ္ာ့ ႏြငးံ သငး 

ေနထုိငးေဒသရြိ ေက္ာငး့ ခရုိငးအဖျဲ႔မြ တာွနးရြိသူ 

မ္ာ့အၾကာ့ လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့မ်ပဳမီ သငးံချငးံ်ပဳခ္ကးအာ့ 

လုိအပးပါ သညး၈ 

သငးံကေလ့၏ အထူ့ပညာေရ့မြတးတမး့က ်ပသချငးံ 

မ်ပဳသေရျ႕ မြတးတမး့အာ့ ၾကညးံရႈသူ မညးသူမဆုိ 

(သငးႏြငး ံေက္ာငး့မြ အသိအမြတး်ပဳထာ့ေသာ 

တာွနးရြိသူမ္ာ့မြအပ) မြတးတမး့ထာ့ရြိရမညး 

်ဖစးပါသညး၈ အဆုိပါ မြတးတမး့တျငး ပုဂၢိဳလး၏ နာမညး၇ 

ၾကညးံရႈချငံးေပ့သညးံ ရကးစျ၇ဲ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလးအာ့ 

ၾကညးံရႈချငးံေပ့ရသညးံ အေၾကာငး့အရငး့တုိ႔ 

ပါွငးရပါမညး၈ 

မညးသညး ံကုိယးေရ့ကုိယးတာအရ တိက္ေသာ 

အခ္ကးအလကးကုိမဆုိ ယုဵၾကညးမႈအ်ပညးံရရြိေစရနး 

ေက္ာငး့မြ တာွနးရြိသူ တစးေယာကးမြ တာွနးယူ 

ေပ့ရပါမညး၈ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

ကုိ စုေဆာငး့ေနသူ အသုဵ့်ပဳေနသူ မညးသူမဆုိ 

ေလံက္ငးံမႈခဵယူ်ပီ့ သုိ႔မဟုတး IDEA ႏြငး ံFERPA 

လကးေအာကးရြိ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတုိငး့ ်ပညးနယး၏ 

ဥပေဒ အတုိငး့ လုိကးနာရနး သျနးသငး်ပီ့ ်ဖစးရပါမညး၈ 

ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ ခ္ငး့စီသညး ကုိယးေရ့ကုိယးတာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ၾကညးံရႈချငးံရြိသညးံ ေက္ာငး့ 

အတျငး့ရြ ိွနးထမး့မ္ာ့ နာမညးႏြငး ံရာထူ့မ္ာ့ကုိ 

အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့အတျကး 

စာရငး့်ပဳလုပး၊ ထိနး့သိမး့ထာ့ရ ပါမညး၈ 

 

 မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ပုိမိုေကာငး့မျနးေစ်ခငး့ - သငးံကေလ့၏ 

ပညာေရ့ဆုိငးရာ မြတးတမး့မ္ာ့သညး ်ပညးံစဵုမႈမရြိ၇ 

မြာ့ယျငး့ေနသညး၇ သငးံကေလ့၏ အချငံးအေရ့ မ္ာ့ကုိ 

ေႏြာငးံယြကးေနသညးဟု ယုဵၾကညးလြ္ငး 

ထုိအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ပိုမုိ ေကာငး့မျနးေအာငး 

်ပငးဆငးေပ့ရနး ေက္ာငး့အာ့ ေတာငး့ဆုိႏိုငးပါသညး၈ 

သငးံေလ္ားေသာ အခ္ိနးအ တျငး့တျငး ေက္ာငး့မြ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ်ပငးဆငးေပ့သငးံ မေပ့သငးံ 

ဆုဵ့်ဖတးပါမညး၈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 

ေတာငး့ဆုိသညးံအတုိငး့ ်ပငးဆငးေပ့ရနး ေက္ာငး့မြ 

်ငငး့ပယးခဲံလြ္ငး ထို်ငငး့ပယးမႈကုိႏြငံး မြတးတမး့ထဲရြိ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ၾကာ့နာစစးေဆ့ေပ့ ရနး 

သငးံအချငံးအေရ့ရြိေၾကာငး့ကို အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ပါ 

သညး၈ အဆုိပါ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈသညး FERPA ၏ 

လကးေအာကး ရြိ ေဒသတျငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ်ဖစး်ပီ့ 

IDEA မြ က္ငး့ပေသာ မြ္တေသာ အရာရြိေရြ႕တျငး 

ၾကာ့နာ စစးေဆ့ပျဲ မဟုတးပါ၈ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ၏ ရလဒးအရ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

သညး မ်ပညးစံဵု၇ မြာ့ယျငး့ေနသညး တစးနညး့အာ့်ဖငးံ  

သငးံကေလ့၏ အချငးံအေရ့ႏြငးံ ကုိယးေရ့ကုိယးတာကုိ 

ထိခိုကးေနသညးဟု ေက္ာငး့မြဆုဵ့်ဖတးလြ္ငး 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲရမညး ်ဖစး်ပီ့ 

သငးံအာ့ စာ်ဖငးံေရ့သာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး 

်ဖစးသညး၈ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ၏ ရလဒးအရ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ သညး ်ပညးံစဵု်ပီ့ မြာ့ယျငး့မႈမရြိ 

တစးနညး့အာ့်ဖငး ံသငး ံကေလ့၏ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ 

သုိ႔မဟုတး အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ ထိခိုကး်ခငး့မရြိဟု 

ေက္ာငး့မြ ဆုဵ့်ဖတးပါက ထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ 

မြတးတမး့မ္ာ့ ရြိေသ့ပါက သငးံကေလ့၏ မြတးတမး့ထဲရြိ 

အခ္ကးအလကးတျငး ရြငး့လငး့ခ္ကး ေရ့သာ့ချငးံရြိ 

ေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ပါသညး၈ 

သငးံကေလ့အာ့ ေက္ာငး့မြ ကနဦ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ 

ေထာကးပံဵေပ့်ပီ့ေနာကး သငးံကေလ့၏ အထူ့ပညာေရ့ 



နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့                                တကၠဆကး ပညာေရ့ ကိုယးစာ့လြယးရုဵ့၊ 
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ႏြငး ံဆကးစပးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး သေဘာတူညီ 

ခ္ကးကုိ ပယးဖ္ကးေၾကာငး့ စာေရ့သာ့ ေပ့ပုိ႔ခဲံလြ္ငး 

ယခငး အထူ့ပညာေရ့ လကးခဵရရြိမႈအေပၚ ရညးညႊနး့ 

ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပယးဖ္ကးရနးအတျကး သငးံကေလ့၏ 

ပညာေရ့ မြတးတမး့မ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့မြ ပိုမိုေကာငး့မျနး 

ေအာငး ်ပငးဆငးေပ့ရနး မလုိအပးေတာံပါ၈ 

သုိ႔ေသားလညး့ သငးံကေလ့၏ မြတးတမး့မ္ာ့သညး 

မ်ပညးံစုဵ၇ မြာ့ယျငး့ေန်ပီ့ သငးံကေလ့၏ အချငးံအေရ့ 

မ္ာ့ကုိ ထိခိုကးေနသညး ဟု ယုဵၾကညးပါက မြတးတမး့ကုိ 

်ပငးဆငးေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိပိုငးချငံးရြိပါသညး၈ 

 

 မိဘမ္ာ့၏ ဆႏၵအတုိငး့ ပုဂၢလိကေက္ာငး့ ထာ့ ရြိ်ခငး့ 

သငးံကေလ့အာ့ မိမိ ဆႏၵအေလ္ာကး ပုဂၢလိက 

ေက္ာငး့တျငး ထာ့ရြိပါက  အထူ့အချငးံ အေရ့မ္ာ့ 

ရြိပါသညး၈ ပုဂၢလိကေက္ာငး့ရြိ သငး၏ မသနးစျမး့ 

ကေလ့ငယး အတျကး အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ဆကးစပး 

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ သို႔မဟုတး သငးံကေလ့အတျကး FAPE 

စနစး ေထာကးပဵံေပ့ထာ့်ပီ့ ထိုေက္ာငး့တျငး သငးံ 

ကေလ့အာ့ ထာ့ရြိရနး ေရျ့ခ္ယးလုိကးေသာအခါ 

ပညာသငးၾကာ့ေရ့အတျကး IDEA သုိ႔ ေက္ာငး့မြ 

အခေၾက့ေငျ ေပ့ေဆာငးရနး မလုိပါ၈ သုိ႔ေသားလညး့ 

ပုဂၢလိကေက္ာငး့တျငး ထာ့ရြိေသာ မိဘမ္ာ့၏ 

ကေလ့မ္ာ့အတျကး IDEA ၏ လကးေအာကးတျငး 

လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေထာကးပဵံေပ့ႏုိငးရနး 

ပုဂၢလိကေက္ာငး့တညးရြိရာ 

အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာေက္ာငး့၏ လူဦ့ေရ စာရငး့၉ 

ထညးံသျငး့ထာ့ရပါမညး၈ 

 

 FAPE ကုိ ်ငငး့ပယးေသာအခါ ပုဂၢလိကေက္ာငး့ ထာ့ရြိမႈ 

သငးံကေလ့အတျကး အမ္ာ့်ပညးသူ ဆုိငးရာေက္ာငး့မြ 

သငးံေလ္ားေသာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး ရရြိရနး ၾကိဳ့ပမး့မႈကုိ 

သေဘာမတူေသာအခါ ပုဂၢလိကေက္ာငး့ထာ့ရြိရနး 

သငးံ၉ အထူ့အချငးံအေရ့ ရြိပါသညး၈ 

အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ ေက္ာငး့၏ ၾသဇာေအာကးတျငး 

သငးံကေလ့က အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ဆကးစပးလုပးငနး့စဥး 

မ္ာ့ကုိ မၾကာခငးက လကးခဵရရြိ်ပီ့ ေက္ာငး့၏ 

ချငးံ်ပဳခ္ကး ရညးညႊနး့ခ္ကးမရြိဘဲ သငးံကေလ့အာ့ 

ပုဂၢလိက မူၾကိဳ၇ မူလတနး့ေက္ာငး့ သုိ႔မဟုတး၇ 

အလယးတနး့ေက္ာငး့တျငး ထာ့ရြိရနး ေရျ့ခ္ယးခဲံ်ပီ့ 

ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူတစးဦ့ဦ့က ထုိအမ္ာ့်ပညးသူ 

ဆုိငးရာေက္ာငး့သညး သငးံကေလ့ ေက္ာငး့ွငးချငး ံ

ရရြိ်ပီ့ေနာကး FAPE စနစးကုိ ေထာကးပံဵ ေပ့်ခငး့ မရြိဘဲ 

ပုဂၢလိကေက္ာငး့ကသာ ပိုမုိသငးံေလ္ားသညးဟု 

ေတျ႔ရြိခံဲပါက အဆုိပါေက္ာငး့အာ့ သငးံကုိ 

ေက္ာငး့ွငးေၾက့ ကုနးက္ စရိတးကုိ ်ပနးလညးေပ့ေခ္ရနး 

်ပဳလုပးႏိုငးပါသညး၈ ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕်ခငး့သညး TEA 

ႏြငး ံေက္ာငး့မ္ာ့မြ ေထာကးပံဵထာ့ေသာ 

ပညာေရ့စနစးကုိ သကးေရာကးေနေသာ 

်ပညးနယးဥပေဒႏြငးံ ကုိကးညီမႈ မရြိေသားလညး့ 

ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူက သငးံေ်ပာငး့ေရႊ႕်ခငး့သညး 

သငးံေလ္ားသညးဟု ယူဆႏုိငးပါသညး၈ 

 

 ကုနးက္စရိတး ်ပနးလညးေပ့ေခ္ရာတျငး ကနး႔သတး ်ခငး့ 

သငးမၾကာေသ့မီကမြ တကးေရာကးခဲံသညးံ 

သငးံကေလ့အာ့ အမ္ာ့်ပညးသူဆိုငးရာ ေက္ာငး့မြ 

ေ်ပာငး့ေရႊ႕်ခငး့ မတုိငးမြီတျငးး ံ်ပဳလုပးေသာ ARD 

ေကားမတီ အစညး့အေွ့တျငး သငးံကေလ့အာ့ 

ပုဂၢလိကေက္ာငး့တျငး ထာ့ရြိလုိ ေသာ သငး၏ဆႏၵ 

အပါအွငး အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာေက္ာငး့မြ 

အၾကဵေပ့ေသာ သငးံကေလ့ FAPE စနစး ေထာကးပဵံ 

ေပ့မညးံအစီအစဥးအာ့ ်ငငး့ပယးေန်ခငး့အာ့ 

အေၾကာငး့မၾကာ့ပါက၇ သုိ႔မဟုတး သငးံကေလ့အာ့ 

ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ေရႊ႕သညးံ ေန႔မတုိငးမြီး ှွရကးအတျငး့ 

အဆုိပါအေၾကာငး့အရာကုိ ေက္ာငး့သုိ႔ စာ်ဖငးံေရ့သာ့ 

အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့မရြိ်ခငး့၇ ေက္ာငး့မြ သငးံ 

ကေလ့အာ့ အကဲ်ဖတးလုိသညး ံဆႏၵကုိ 

ရညးရျယးခ္ကးအပါအွငး သငးံေလ္ားေသာ 

အေၾကာငး့်ပခ္ကးတုိ႔်ဖငးံ အသိေပ့စာ ေပ့ပုိ႔ပါ 

ေသားလညး့ ကေလ့သညး အကဲ်ဖတး်ခငး့ခဵယူ်ခငး့ 

မရြိႏိုငးေအာငး ်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့၇ သုိ႔မဟုတး သငးံ အ်ပဳအမူ 

မ္ာ့သညး အက္ိဳ့အေၾကာငး့ မေလ္ားညီ ေၾကာငး့ကို 

တာွနးရြိသူမြ ေတျ႔ရြိခဲံပါက အထကးေဖား်ပပါ စာပုိဒးတျငး 

ပါရြိေသာ ကုနးက္စရိတး ်ပနးလညးေပ့ေခ္ မညး ံ

အစီအစဥးအာ့ ေလြ္ာံခ္မညး သုိ႔မဟုတး ပယးဖ္ကးမညး 

်ဖစးပါသညး၈ 

အကယး၊ အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာေက္ာငး့မြ 

သငးအသိေပ့စာ ေပ့ပုိ႔်ခငး့ကုိ တာ့ဆီ့ခဲံပါက၇ 

သငးသညး အထကး ေဖား်ပပါ အသိေပ့စာ ေပ့ပုိ႔ရနး 

က္နးရြိမႈကုိ သတိေပ့သညးံစာအာ့ လကးခဵရရြိ်ခငး့ 

မရြပိါက၇ သုိ႔မဟုတး အထကးပါ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

လုိကးေလ္ာမႈသညး သငးံကေလ့အာ့ ရုပးပုိငး့ဆုိငးရာ 

ထိခိုကးမႈ်ဖစးေစပါက အသိေပ့စာ ေပ့ပုိ႔ရနး 

ပ္ကးကျကးမႈအတျကး ကုနးက္စရိတး 

်ပနးလညးေပ့ေခ္မႈအာ့ ေလြ္ာံခ္မညး၇ ပယးဖ္ကးမညး 

မဟုတးေတာံပါ၈ ေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသူ၏ တစးဦ့တညး့ 

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးအရ သငးသညး စာမတတးသူ်ဖစးလြ္ငး 

သုိ႔မဟုတး အဂၤလိပးစာကုိ မေရ့တတးခဲံလြ္ငး သုိ႔မဟုတး 

အထကးပါ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုိကးေလ္ာ်ခငး့သညး 
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သငးံကေလ့အတျကး စိတးပုိငး့ဆုိငးရာ ၾကီ့မာ့ေသာ 

ထိခိုကးမႈ်ဖစးေစလြ္ငး အသိေပ့စာ ေပ့ပုိ႔ရနး သငး၏ 

ပ္ကးကျကးမႈအတျကး ကုနးက္စရိတး ်ပနးလညး ေပ့ေခ္ 

မႈကုိ ေလြ္ာံခ္မညး၇ ပယးဖ္ကးမညး မဟုတးေတာံပါ၈ 

 

                    ချငးံ အချငံးအေရ့မ္ာ့ 

                                              

                                    

                      ါ     တကၠဆကး 

ဥပေဒအရ အရျယးေရာကး်ပီဟု သတးမြတး ႏိုငးေသာ 

အသကးသညး ှ၅ ႏြစး်ဖစးသညး၈ ကေလ့မ္ာ့ 

အရျယးေရာကးေသာအခါ ဤစာခ္ဳပးစာတမး့တျငး 

ေဆျ့ေႏျ့လာခံဲေသာ မိဘအချငံးအေရ့အာ့လုဵ့သညး 

ကေလ့ အသကး ှ၅ 

ႏြစး်ပညးခံ္ိနးတျငးလႊဲေ်ပာငး့ေပ့ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

အရျယးေရာကး်ပီ့ ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကး အာ့ မိဘ 

အချငးံအေရ့ အာ့လုဵ့ လႊဲအပး်ပီ့ 

ကုိယးပိုငးပညာေရဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ 

်ပဳလုပးႏိုငးေသားလညး့ ARD ေကားမတီ အစညး့အေွ့မြ 

အသိေပ့စာမ္ာ့အာ့ အစုိ့ရေက္ာငး့မြ သငးံထဵ ေပ့ထာ့ 

ရမညး်ဖစးေသားလညး့၇ ကနဦ့အေၾကာငး့ၾကာ့စာမ္ာ 

့ကုိ ဆကးလကး လကးခဵရရြိဦ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ 

အရျယးေရာကး ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကး သုိ႔မဟုတး 

ေက္ာငး့မြ သငးံအာ့ အစညး့အေွ့တကးရနး အထူ့ 

ဖိတးၾကာ့်ခငး့ မခဵရပါက အစညး့အေွ့ မတကးႏိုငးပါ၈ 
                                    -        

                                       

                                           

                     

 

 အရျယးေရာကး ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အတျကး 

တာွနးရြိသူမြ အုပးထိနး့သူအာ့ ခ္ိနး့ဆုိ်ခငး့ - အကယး၊ 

တာွနးရြိသူ တစးဦ့မြ သငး သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ 

ပုဂၢိဳလးတစးဦ့အာ့ အရျယးေရာကးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏ 

တရာ့ွငးအုပးထိနး့သူ အ်ဖစး်ဖငးံ ခ္ိနး့ဆုိမႈ်ပဳလုပးလြ္ငး 

IDEA ၏ လကးေအာကးရြ ိအချငးံအေရ့မ္ာ့သညး 

အဆုိပါ အရျယးေရာကး ေက္ာငး့သာ့ထဵသုိ႔ 

လႊဲေ်ပာငး့ေပ့မညး မဟုတးပါ၈ တရာ့ွငးခ္ိနး့ဆုိခဵရေသာ 

အုပးထိနး့သူသညးလြ္ငးသာ အချငးံအေရ့ကုိ ရရြိမညး 

်ဖစးပါသညး၈ 

 အက္ဥး့က္ေနေသာ အရျယးေရာကးေက္ာငး့သာ့ - 

အရျယးေရာကး ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး 

အက္ဥး့က္ေနလြ္ငး IDEA ၏ လကးေအာကးရြိ 

အချငးံအေရ့အာ့လုဵ့ပါ အဆုိပါေက္ာငး့သာ့ အသကး 

ှ၅ ႏြစး်ပညးံသညးံအခ္ိနးတျငး လႊဲေ်ပာငး့ေပ့မညး 

်ဖစးသညး၈ အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ ကနဦ့ 

အေၾကာငး့ၾကာ့စာအာ့ ရရြိချငးံ ရြိမညးမဟုတးပါ၈ 

 အသကး ှ၅ ႏြစးမ်ပညးံေသ့ေသာ အရျယးေရာကး 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ - တကၠဆကး မိသာ့စု ဥပေဒ၏ 

အခနး့၀ှတျငး အသကး ှ၅ ႏြစးမတိုငးခငး အရျယးေရာကး 

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးႏိုငးေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ 

ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ သငးံကေလ့သညး အဆုိပါ 

ဥပေဒေအာကးတျငး အရျယးေရာကးေက္ာငး့သာ့အ်ဖစး 

သတးမြတးခဵရပါက IDEA လကးေအာကးရြိ 

အချငံးအေရ့မ္ာ့ အာ့လုဵ့ကုိ သငးံကေလ့ထဵသုိ႔ 

အဆုိပါအခ္ိနး၉ လႊဲေ်ပာငးေပ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ 
                                                       

                                                      
                                                
             ၊                             -
                    ါ                       
                                                 
                                          
                                             ါ      
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                           ၊                  
                                           ါ ၀  ၊ 
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 ကုိယးစာ့လြယးမိဘ 

 ေယဘူယ္ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ - ဤစာတမး့တျငး ရြငး့်ပ 

ထာ့ေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့သညး မသနးစျမး့ 

ကေလ့ငယး မ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆုိငးပါသညး၈ 

သငးံေတားေသာ ၾကိဳ့ပမး့မႈအ်ပီ့တျငး ကေလ့၏ 

မိဘအာ့ ေက္ာငး့မြ မရြာႏုိငးလြ္ငး သုိ႔မဟုတး 

ကေလ့သညး ်ပညးနယးအစို့ရ၏ ေစာငးံေရြာကးမႈ 

ေအာကးတျငးရြိလြ္ငး ကေလ့၏ မိဘအ်ဖစး ေဆာငးရျကး 

ေပ့ရနး ကုိယးစာ့လြယး မိဘကုိ ေက္ာငး့မြခနး႔အပး 

ေပ့ရပါမညး၈ ငယးရျယးေသာ အိမးေ်ခ ရာေ်ခမံဲ 

ကေလ့အတျကးလညး့ McKinney-Vento အိမးရာမံဲမ္ာ့ 

ေထာကးပံဵေရ့ ဥပေဒအရ ေက္ာငး့မြ 

ကုိယးစာ့လြယးမိဘကုိ ရြာေဖျခနး႔အပးေပ့ရပါမညး၈ 

http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/s  pec-ed-
homelessness-q-a.pdf IDEA ၏ လကးေအာကးတျငး 
ကုိယးစာ့လြယးမိဘအ်ဖစး သငးံေတားေစရနးအတျကး သငးံတျငး 
ကုိယးေရ့ကုိယးတာ အရ ကေလ့မ္ာ့၏ စိတးွငးစာ့မႈႏြငးံ 
ပဋိပကၡ်ဖစးႏုိငးေသာ စိတးွ ငးစာ့မႈမ္ိဳ့ မရြိသငးံပါ၈ ကေလ့အာ့ 
်ပညးံစဵုစျာ ကုိယးစာ့်ပဳႏုိငးရနး ဗဟုသုတႏြငးံ အရညးအခ္ငး့ 
ရြိရပါမညး၈ ထို႔်ပငး IDEA ၏ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ သညး TEA ၏ 
ွနးထမး့မ္ာ့၇ ေက္ာငး့ သုိ႔မဟုတး ပညာေရ့တျငး ပါွငးပတးသကး 
ေနေသာ ကုိယးစာ့လြယး သုိ႔မဟုတး ကိုယးစာ့လြယးမိဘအ်ဖစး 
တာွနးယူထာ့ရာမြ ေစာငးံေရြာကး်ခငး့တုိ႔ကုိ တာ့်မစးထာ့ပါသညး၈ 
တကၠဆကး အထူ့ပညာေရ့စညး့မ္ဥး့သညး ကုိယးစာ့လြယးမိဘ 
မ္ာ့ကုိ ၁ငး့တုိ႔အာ့ ခနး႔အပးသညးံရကးမြ ရကးေပါငး့ ၆ွ အတျငး့ 
ကုိယးစာ့လြယးမိဘမ္ာ့ ခနး႔အပးေလံက္ငးံေပ့သညးံ အစီအစဥးကုိ 
်ပီ့ေ်မာကးရနး လုိအပးပါသညး၈                       
                                                      
                                                  
         ါ                                                 
                  ၢ                               
              ARD                          ၊          
                                           ၀        
                                                  ါ     

 

 သေဘာမတူညီမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့်ခငး့ 

သငးံကေလ့၏ အထူ့ပညာေရ့ လုပးငနး့စဥးႏြငးံ 

ပတးသကး၊ ေက္ာငး့၏ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈအေပၚ 

သငးံအေန ်ဖငးံ သေဘာမတူသညးံအခ္ိနးမ္ာ့ ရြိႏုိငးပါ 

သညး၈ ၁ငး့တုိ႔ ေတျ႕ရြိထာ့သညးံ မတူညီမႈမ္ာ့ကုိ 

ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ေက္ာငး့မြ အမႈထမး့ႏြငး ံ

အလုပးလုပးရနး ်ပငး့ထနးစျာ ဖိအာ့ေပ့ခဵရသညးံ 

အခ္ိနးလညး့ ရြိႏိုငးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ 

မိဘမ္ာ့အတျကး အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ႏုိငးသညး ံ

မညးသညးံေရျ့ခ္ယးမႈမ္ိဳ့ ရြိႏုိငးသညးကို ေက္ာငး့သုိ႔ 

ေမ့်မနး့ႏုိငးပါသညး၈ TEA    အထူ့ပညာေရ့၏ 

သေဘာမတူညီမႈမ္ာ့အာ့ ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး 

နညး့လမး့ ေလ့မ္ိဳ့အာ့ ကမး့လြမး့ထာ့ပါသညး - IEP 

       ၀                          ၊ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥး၇ အထူ့ပညာေရ့တျငး 

ေစာဒကတကးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့်ခငး့ႏြငးံ 

လုပးထုဵ့လုပးနညး့အရ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့တုိ႔ 

်ဖစးပါသညး၈ 

 အထူ့ပညာေရ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

အထူ့ပညာေရ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

လုိအပးပါက အထူ့ပညာေရ့ အခ္ကးအလကးစငးတာ 1-

855-SPEDTEX (1-855-773-3839) သုိ႔ ေခၚဆုိ 

ေမ့်မနး့ႏုိငးပါသညး၈ သငးသညး တူညီေသာ 

နဵပါတးတစးခုကုိ ေခၚ်ပီ့ မကးေဆံခ္း ခ္နးထာ့ခံဲပါက 

တစးေယာကးေယာကးမြ သငးံဖုနး့ကို ရုဵ့ခ္ိနးအတျငး့ 

်ပနးလညးေခၚဆုိပါမညး၈ နာ့မၾကာ့သူမ္ာ့ႏြငံး 

အၾကာ့အာရုဵ အခကးအခဲရြိသူမ္ာ့ အေပၚမြ 

တယးလီဖုနး့နဵပါတးကိ ု7-1-1- ရြိ Relay Texas ကုိ 

အသုဵ့်ပ၊ ေခၚဆုိႏုိငးပါသညး၈ 

v.         IEP        ၀           
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                                  ါ           

                                           

                                         ၊ 

       ၀                              

                                       

                                               

                                        

                   ၊             IAES   

                                            

    ၊                                  

    ၀                                         

 ါ၀                             

                                        

                                    ၊             

                                            

                                 

                                     

            IEP        ၀                  

                                     

                                          

                                 IEP         

၀               ါ၀                             

                                         

          ၊                           http://tea.

texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Progra

ms/ Special_Education/Pr  

ograms_and_Services/Individualized_Edu  

cation_Program_ Facilitation/                 ါ     

TEA                             

                              ါ     TEA       

                                       

                                    

    ါ     

 ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥး 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့သညး ကေလ့၏ ကုိယးေရ့ရာဇွငး၇ 

အကဲ်ဖတးမႈ၇ ပညာေရ့ဆုိငးရာ ေ်ပာငး့ေရႊ႕မႈမ္ာ့ႏြငးံ 

FAPE ႏြငးံ ပတးသကး၊ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမ္ာ့ကုိ 

ေ်ဖရြငး့ရနး ရရြႏိိုငးေသာ ေရျ့ခ္ယးချငးံမ္ာ့ထဲမြ 

တစးခု်ဖစးသညး၈ သငးႏြငးံေက္ာငး့ ႏြစးဦ့စလုဵ့သညး 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥးတျငး ပါွငးရနး 

သေဘာတူညီပါက TEA မြ စီစဥးမႈမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပး်ပီ 

ညြိႏိႈငး့်ခငး့အတျကး ကုနးက္ေငျအာ့ 

ေပ့ေခ္မညး်ဖစးသညး၈ ညြိႏိႈငး့်ခငး့သညး သငး၏ 

လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ 

IDEA ၏လကးေအာကးရြိ အ်ခာ့မညးသညးံ 

အချငးံအေရ့ကုိမြ ေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႔ၾကာေစ်ခငး့၇ 

ပယးဖ္ကး်ခငး့ ရြိမညးမဟုတးပါ၈ 

လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတိုငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့ရနး 

ေတာငး့ဆုိသညးံအခါတုိငး့ TEA မြ ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ 

လုပးငနး့စဥးကုိ အလုိအေလ္ာကး 

ွနးေဆာငးမႈေပ့မညး်ဖစးသညး၈ သုိ႔ေသား 

သငးႏြငးံေက္ာငး့သညး သငးံကေလ့၏ အထူ့ပညာေရ့ 

လုပးငနး့စဥးႏြငးံ ပတးသကး၊ အ်ငငး့ပျာ့မႈ 

ရြိလာသညးံအခ္ိနးတိုငး့ ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ကုိ 

ေတာငး့ဆုိႏိုငးပါသညး၈ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့သူမ္ာ့မြာ TEA သုိ႔မဟုတး တကၠဆကးရြ ိ

ေက္ာငး့မ္ာ့၏ ွနးထမး့မ္ာ့ မဟုတးၾကပါ၈ သူတုိ႔၏ 

ရညးရျယးခ္ကး ပ္ကး်ပာ့ေစေသာ ကုိယးေရ့ကုိယးတာ 

သုိ႕မဟုတး အလုပးအကုိငးအရ ွါသနာမ္ာ့ မရြိၾကပါ၈ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့သူမ္ာ့မြာ အဆငးံမီ်ပီ့ ်ငငး့ဆုိမႈမ္ာ့ကုိ 

ေ်ဖရြငး့ရနး ေကာငး့စျာေလံက္ငံးထာ့သညးံ ကျ္မး့က္ငးသူ 

မ္ာ့ ်ဖစးၾက်ပီ့ အထူ့ပညာေရ့ ဥပေဒႏြငးံ ပတးသကး၊ 

အသိပညာ ဗဟုသုတ ရြိၾကပါသညး၈ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့သူ၏ က႑သညး ေ်ဖာငးံမြနးရနးႏြငးံ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့သညးံ လုပးငနး့စဥးအတျငး့ မညးသညး ံ

ဘကးမြ္မလုိကးရနး ်ဖစးပါသညး၈ ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့၏ 

ရညးရျယးခ္ကးမြာ သငးႏြငးံေက္ာငး့အာ့ ႏြစးဦ့စလုဵ့ 

ေက္နပးႏိုငးမညးံ သေဘာတူညီမႈ ရရြိရနး အတျကး 

ေထာကးပံဵကူညီေပ့ရနး်ဖစးပါသညး၈ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့ သူမ္ာ့၏ လကးရြိစာရငး့ကုိ 

ရရြိႏိုငးေသာေနရာမြာ 

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

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး လုပးထဵု့လုပးနညး့ 

အတုိငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့ရနး ေတာငး့ဆုိေသာအခါ TEA 

ွနးထမး့သညး ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ လုပးငနး့စဥးအာ့ 

ရြငး့်ပရနး ဆကးသျယးပါလိမးံမညး၈ သငးႏြငးံေက္ာငး့မြ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့ရနး သေဘာတူညီေသာအခါ 

ႏြစးဦ့စလုဵ့သညး ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့သူတစးဦ့တညး့ကုိသာ 

အသုဵ့်ပဳႏိုငး သကံဲသုိ႔ ညြိႏိႈငး့သူမ္ာ့ကုိ အဆငးေ်ပသလုိ 

ေရျ့ခ္ယးခနး႔အပးႏိုငးပါသညး၈ ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့သူသညး 

သငးႏြငးံေက္ာငး့ ႏြစးဦ့လုဵ့အဆငးေ်ပမညံး အခ္ိနးႏြငံး 

ေနရာတျငး ်ပနးလညးညြိႏိႈငး့မညးံလုပးငနး့စဥးအတျကး 

လ္ငး်မနးစျာ အစီအစဥး ေရ့ဆျမဲညး်ဖစးသညး၈ 

်ပနးလညးညြိႏႈိငး့ရာတျငး ေတျ႔ၾကဵဳရမညးံ 

ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့သညး သီ့သနး႔်ဖစး၊ ေနာငးအခါ ်ပနးလညး 

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

အသုဵ့မ်ပဳႏုိငးပါ၈ 

သငးႏြငးံေက္ာငး့ သေဘာတူညီမႈ ရရြိလြ္ငး သငးတုိ႔၏ 

အသိအမြတး်ပဳထာ့ေသာ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့က 

သေဘာတူညီေၾကာငး့ စာတမး့ကုိ လကးမြတးေရ့ထုိ့ 

ပါမညး၈ ဤသေဘာတူညီခ္ကးသညး ဥပေဒအရ ခိုငး်မဲ်ပီ့ 

်ပညးနယးဥပေဒအရ ဤကိစၥမ္ိဳ့ကို ဖကးဒရယး ဥပေဒ 

ညီလာခဵ၉ ၾကာ့နာႏုိငးသညးအထိ အချငးံအာဏာ 

ရြိပါသညး၈ 

်ပနးလညးညြိႏႈိငး့်ခငး့ အေၾကာငး့ႏြငးံ  ပတးသကး၊ 

အ်ခာ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ TEA ွကးဘးဆိုဒးတျငး 

ၾကညးံရႈႏိုငး ပါသညး၈ 

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

ပညာေရ့တျငး ေစာဒကတကးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့်ခငး့ 

အထူ့ပညာေရ့တျငး အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနး 

အ်ခာ့နညး့လမး့တစးခုမြာ TEA ၏ အထူ့ပညာေရ့တျငး 

ေစာဒကတကးမႈမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့သညးံ ်ဖစးစဥး်ဖစးသညး၈ 

အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ ကုိယးစာ့လြယးတစးဦ့က အထူ့ 

ပညာေရ့ လုိအပးခ္ကးကို ေစားကာ့မႈ်ပဳခဲံသညးဟု 

သငးယုဵၾကညးလြ္ငး ဤစာတမး့၏ ေအာကးတျငးေဖား်ပ 

ထာ့ေသာ TEA ၏ ရဵု့လိပးစာသုိ႔ စာေရ့သာ့ 

တုိငးၾကာ့ႏုိငးပါ သညး၈ သငးံတိုငးတနး့စာကုိလညး့ 

သငးတုိငးၾကာ့သညး ံသူကိုပါ ပူ့တျေဲပ့ပုိ႔သငးံပါသညး၈ 

မညးသညး ံအဖျ႕ဲအစညး့ သုိ႔မဟုတး တစးဦ့တစး 

ေယာကးကုိ မဆုိ TEA ႏြငးံ ပူ့တျဲ ေပ့ပုိ႔ႏိုငးပါသညး၈ 
                            TEA                    

                                           ါ     
 

သငး၏တုိငးၾကာ့စာတျငး တုိငးၾကာ့ရသညး ံအေၾကာငး့ 

အရငး့ ေတျ႕ၾကဵဳခဲံသညးံ ေစားကာ့မႈမ္ာ့ကုိ ကုိ ေဖား်ပ်ပီ့ 

တုိငးၾကာ့သညးံေန႔မတုိငးခငး တစးႏြစး အတျငး့ 

           ါ      တုိငးၾကာ့ရာတျငး အမ္ာ့်ပညးသူ 

ဆုိငးရာ ကုိယးစာ့လြယးသညး အထူ့ပညာေရ့ 

လုိအပးခ္ကးႏြငးံ ပတးသကး၊ ေစားကာ့ခဲံသညးံ 

အေၾကာငး့ အေသ့စိတး ေဖား်ပခ္ကး၇ 

ထုိေဖား်ပခ္ကးသညး မညးသညးံအခ္ကးမ္ာ့အေပၚ 

အေ်ခခဵထာ့သညးံအေၾကာငး့၇ သငးံလကးမြတးႏြငး ံ

ဆကးသျယးရနး အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ 

မိမိတတးႏုိငးသေလာကးႏြငးံ သိထာ့သေလာကး 

်ပႆနာအာ့ ေ်ဖရြငး့ႏုိငးရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့၇ 

တုိငးတနး့မႈသညး ကေလ့တစးေယာကးေယာကးကုိ 

ရညးရျယးလြ္ငး ကေလ့၏နာမညးႏြငးံ လိပးစာ သုိ႔မဟုတး 

ရႏိုငးသမြ္ ဆကးသျယးရနးလိပးစာ၇ ကေလ့သညး 

အိမးေ်ခရာမံဲ ်ဖစးပါက ကေလ့၏ ေက္ာငး့နာမညး 

စသညးတုိ႔ ပါွငးရပါမညး၈ 

TEA သညး သငးံအာ့ အ်ခာ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 

တငးသျငး့ရနး သုိ႔မဟုတး မိမိဆနၵအေလ္ာကး ်ပနးလညး 

ညြိႏႈိငး့ႏိုငးရနး အချငးံအေရ့ ေပ့ပါလိမးံမညး၈ TEA သညး 

အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ ကုိယးစာ့လြယးကုိလညး့ 

တုိငးၾကာ့မႈကုိ ်ပနးလညးတုဵ႔်ပနးေ်ဖရြငး့ႏိုငးရနးႏြငးံ 

တုိငးၾကာ့ခ္ကးကုိ ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး အၾကဵ်ပဳလႊာ 

တငးသျငး့ရနး အချငးံအေရ့ ေပ့ပါလိမးံမညး၈ 

သငး၏ တိုငးၾကာ့မႈကုိ လကးခဵရရြိ်ပီ့ ရကးေပါငး့ 

၃ွအတျငး့ (အထူ့အေ်ခအေန သုိ႔မဟုတး 

ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ထပးမဵၾကာ်မငးံမႈ မရြိလြ္ငး) TEA 

သညး စဵုစမး့စစးေဆ့မႈကို စတငး်ပီ့ လုိအပးပါက 

ကျငး့ဆငး့စစးေဆ့ပါမညး၈ TEA သညး 

ဆကးစပးေနေသာ 

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ၾကညးံရႈ်ပီ့ 

အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ ကုိယးစာ့လြယး သညး 

အထူ့ပညာေရ့ လုိအပးခ္ကးအာ့ ေစားကာ့ခံဲ်ခငး့ရြိမရြိ 

ဆုဵ့်ဖတးပါမညး၈ သငးံအာ့ ရြာေဖျေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့၇ 

အခိုငးအမာ ေ်ပာဆုိခ္ကးမ္ာ့၇ နိဂုဵ့ခ္ဳပးႏြငးံ TEA မြ 

ခ္မြတးေသာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးႏြငံး ပတးသကး၊ 

အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့ ပါွငးေသာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးစာ 

တစးေစာငး ေပ့ပုိ႔ပါလိမးံမညး၈ 

အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ ကိုယးစာ့လြယးသညး 

အထူ့ပညာေရ့ လုိအပးခ္ကးအာ့ ေစားကာ့ခံဲသညးဟုတး 

ဆုဵ့်ဖတးပါ က ထုိသုိ႔်ပဳလုပးခဲံမႈကို နညး့ပညာ 

အကူအညီယူ၊ လညး့ေကာငး့၇ ေငျသာ့်ဖငးံ 

လဲလြယးထုတးယူ၊လညး့ေကာငး့ မြနးကနးေသာ 

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးလံညး့ေကာငး့ သငးံေတားေသာ 

နညး့စနညး့မ္ာ့်ဖငး ံေဖားထုတးႏုိငးပါသညး၈ မြနးကနးေသာ 

လုပးေဆာငးခ္ကးဆုိသညးမြာ ယခငးက ကေလ့တစး 

ေယာကးေယာကး သုိ႔မဟုတး ကေလ့အုပးစုကုိ 

အကူအညီေပ့ခံဲဖူ့်ခငး့ မရြိဘဲ အနာဂတးအတျကး 

သငးံေလ္ားေသာ မသနးစျမး့ကေလ့ငယးမ္ာ့ကုိ 

ေထာကးပံဵေပ့ ႏိုငးေသာ လုပးငနး့စဥး်ဖစးသညး၈ 

သငးံတုိငးၾကာ့ခ္ကးႏြငးံ ပတးသကး၊ TEA 

၏ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး ေနာကးဆုဵ့ အၾကိမး်ဖစး်ပီ့ 

ထပးမဵအယူခဵွငးႏိုငးေတာံမညး မဟုတးေခ္၈ 

တုိငးၾကာ့်ခငး့သညး ်ပနးလညးညြိႏႈိငး့ရနးႏြငးံ လုပးထုဵ့ 

လုပးနညး့အတုိငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့ချငံးကုိ မထိခုိကး 

ႏိုငးပါ၈ 

သငးသညး ကိစၥရပးတစးခုကုိ တုိငးၾကာ့်ပီ့ တစး်ပိဳငးတညး့ 

တျငး ်ပနးလညး ညြိႏိႈငး့လုိပါက ၾကာ့နာ်ခငး့မ်ပီ့ဆုဵ့ခငး 

အခ္ိနးထိ ၾကာ့နာ်ခငး့တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ မညးသညး ံ

တုိငးတနး့ခ္ကးကုိမဆုိ TEA မြ ေဘ့ဖယးထာ့ရမညး၈ 

တုိငးၾကာ့ခ္ကးတျငးပါွငးေသာ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့တျငး 
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မပါွငးေသာ မညးသညးံထငး်မငးခ္ကးကုိမဆုိ ဤစာတမး့ 

တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ အခ္ိနးအတုိငး့အတာ ႏြငး ံ

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတုိငး့ ေ်ဖရြငး့ေပ့ရမညး၈ 

တုိငးၾကာ့ခ္ကးတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ ထငး်မငးခ္ကးကုိ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့ရာတျငး ပါွငးေနေသာအခါ ၾကာ့နာ 

စစးေဆ့မႈ၏ ရလဒးသညး အဆုိပါထငး်မငးခ္ကးအာ့ 

ပူ့တျေဲ်ဖရြငး့ရမညး၈ 

တုိငးၾကာ့်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

ႏြငးံ တုိငးၾကာ့ခ္ကး စဵုစမး့စစးေဆ့မႈဆိုငးရာ ေလြ္ာကးလႊာ 

ေဖာငးမ္ာ့အာ့ TEA ွကးဘးဆုိဒးတျငး ထပးမဵရြာေဖျႏိုငးပါ 

သညး၈ 

http://tea.te  

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

aint_Resolution 

 လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ 

အထူ့ပညာေရ့၏ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ 

ႏိုငးေသာ စတုတၳ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးမြာ လုပးထုဵ့လုပးနညး့ 

အတုိငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ 

လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတိုငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့ရာတျငး 

မြ္တေသာ ၾကာ့နာစစးေဆ့ ဆုဵ့်ဖတးသူမြ  သကးေသ 

မ္ာ့ကုိ နာ့ေထာငး်ပီ့ တရာ့ွငး သကးေရာကးေသာ 

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ခ္မြတးပါသညး၈ 

ကုိယးေရ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ အကဲ်ဖတး်ခငး့၇ 

ပညာေရ့ဆုိငးရာ ေ်ပာငး့ေရႊ႕်ခငး့ႏြငးံ သငးံကေလ့အာ့ 

FAPE စနစး ေထာကးပဵံ်ခငး့တို႔ႏြငးံ ဆကးႏျယးေနေသာ 

မညးသညးံကိစၥအတျကးမဆုိ လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့ ရနး သငးံတျငး ေတာငး့ဆုိချငံးရြိပါသညး၈ 

အကယး၊ ၾကာ့နာစစးေဆ့ရနး တုိငးၾကာ့စာတျငး 

ေက္ာငး့မြ အသိအမြတး ်ပဳႏုိငးေသာ လုပးငနးစဥးမ္ာ့ 

ပါွငးပါက သငးကေလ့သညး သငး၏ ချငံး်ပဳခ္ကးႏြငးံအတူ 

ပဵုမြနးအမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ ေက္ာငး့၏ပငး ၾကာ့နာ 

စစးေဆ့်ခငး့ မ်ပီ့ဆုဵ့ခငး အခ္ိနးအထိ ေနရပါမညး၈ 

 
သငး စတငးသိေသာ သုိ႔မဟုတး ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ကို 

်ဖစးေစဟု စျပးစျထဲာ့ေသာ အ်ပဳအမူ်ဖစးသညးံ 

အခ္ိနးမြစ၊ တစးႏြစးအတျငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့ချငးံကုိ 

ေတာငး့ဆုိရပါမညး၈                          

                                     

            ါ      ်ပႆနာအာ့ ေ်ဖရြငး့်ပီ့ေၾကာငး့ 

ေက္ာငး့မြမြာ့ယျငး့ စျာေဖား်ပမႈေၾကာငးံ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ကို ပိတးပငးခဵရလြ္ငး သုိ႔မဟုတး 

သငးံအာ့ အေထာကးအကူ်ပဳရနး လုိအပးေနေသာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့မြ ဆုပးကုိငးထာ့ 

သညးဆိုပါက အခ္ိနးအတုိငး့အတာ ၾကာ်မငးံမႈသညး 

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ မရြိေတာံပါ၈              

                                     ၊             

    ၵ          ၻ                            

                                    ါ ၊           

                                             

                                    ါ ၊               

                                          

                                

                                             

        ါ                                         

                                                 

                                               

                      -                                  

 

သငးသညး လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတိုငး့ ၾကာ့နာ 

ေဆာငးရျကးရနး ေတာငး့ဆုိခံဲလြ္ငး အထူ့ပညာေရ့ 

လုိအပးခ္ကးအာ့ ေက္ာငး့မြ ေစားကာ့မႈ်ပဳခဲံေၾကာငး့ 

အဓိက သကးေသ်ပႏုိငး ရပါမညး၈ 

အထကးေဖား်ပပါ မညးသညးံအေၾကာငး့ေၾကာငးံ်ဖစးေစ 

သငးသညး တရာ့ချငး၉ ေက္ာငး့ကုိ တရာ့စျဆုိဲလြ္ငး 

လုပးထုဵ့လုပးနညး့အရ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ကုိ 

ေတာငး့ဆုိရပါမညး၈ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့တျငး 

သငးမပါွငးခဲံပါက သငး၏ တရာ့ချငးတျငး ေတာငး့ 

ဆုိချငးံမ္ာ့ ဆုဵ့ရဵႈ့ရေပလိမးံမညး၈ 

 လုပးထုဵ့လုပးနည း့အတုိငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့ချငံးကုိ 

ေတာငး့ဆုိ်ခငး့ - ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈကုိ ေတာငး့ဆုိရနး 

သငး သုိ႔မဟုတး သငးံအာ့ ကုိယးစာ့်ပဳေသာ ေရြ႕ေနမြ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ကို ေတာငး့ဆုိေသာစာ ကို 

ဤစာတမး့၏ ေအာကးရြိ TEA ရဵု့၏ လုပးစာသုိ႔ 

ေပ့ပုိ႔ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

TEA တျငး ရရြိႏိုငးေသာ ၾကာ့နာစစးေဆ့ချငံးကို 

ေတာငး့ဆုိသညးံ ေဖာငးပဵုစဵကို ေအာကးပါ လငးံခးတျငး 

ရရြိႏိုငးပါသညး၈ 

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

သငးသညး TEA ေဖာငးကုိ အသုဵ့်ပဳရနးမလုိပါ၈ သုိ႔ေသား 

သငး၏ ေတာငး့ဆုိမႈသညး ေအာကးပါ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါွငးရပါမညး - သငးံကေလ့၏ 

နာမညးႏြငး ံလိပးစာ သို႔မဟုတး ကေလ့သညး 

အိမးေ်ခရာမံဲ ်ဖစးလြ္ငး ရရြိႏုိငးသမြ္ ဆကးသျယးရမညံး 

အခ္ကးအလကး၇ သငးံကေလ့၏ ေက္ာငး့နာမညး၇ 

သငးံကေလ့ၾကဵဳေတျ႕ ေနရေသာ ်ပႆနာႏြငးံ 

ဆကးႏျယးေနေသာ အခ္ကးမ္ာ့အပါအွငး 

အေသ့စိတးေဖား်ပခ္ကး၇ သငးသိသမြ္ေသာ ်ပႆနာ 

ေ်ဖရြငး့ရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ပါွငးရပါမညး၈ 

 

သငးသညး ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ကို ေတာငး့ဆိုထာ့ပါက 
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သငး၏        ေတာငး့ဆုိမႈ မိတၱဴအာ့ ေက္ာငး့သို႔ 

ေပ့ပုိ႕ရပါ မညး၈ အထကးပါအခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ 

်ပညးံစဵုေသာ ေတာငး့ဆုိမႈအာ့ မေပ့ပုိ႔လြ္ငး ၾကာ့နာမႈ 

မ်ပဳလုပးရသညးလညး့ ်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ 

သငးံေတာငး့ဆုိမႈကုိ ရရြိ်ပီ့ ှွရကးအတျငး့ 

ထုိသတိေပ့စာထဲတျငး ပါရြိသညးံ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

မလုပးေဆာငးရေသ့လြ္ငးလညး့ ်ပနးလညးတုဵ႔်ပနးေပ့ 

ရပါမညး၈ သငးံေတာငး့ဆုိမႈတျငး လုိအပးေသာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အ်ပညးံအစုဵမပါွငးပါက 

ေတာငး့ဆုိမႈကုိ လကးခဵရရြိ်ပီ့ ှ၂ရကးအတျငး့တျငး  

တာွနးရြိသူႏြငး ံသငးံအာ့ ်ပနးလညးအေၾကာငး့ၾကာ့ 

ပါမညး၈ တာွနးရြိသူမြ သငးံ ေတာငး့ဆုိမႈတျငး ပါွငးေသာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မြာ ်ပညးံစဵုလုဵေလာကးမႈရြိမရြိကုိ 

ငါ့ရကးအတျငး့ စစးေဆ့ေပ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ 

 

ေက္ာငး့မြ သေဘာတူညီခ္ကးရရြိသညး်ဖစးေစ 

သုိ႔မဟုတး တာွနးရြိသူမြ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈမတုိငးခငး 

ငါ့ရကးထကး ေနာကးမက္ေစဘဲ သငးံအာ့ 

ချငံး်ပဳခ္ကးေပ့လြ္ငး်ဖစးေစ သငး၏ ေတာငး့ဆုိမႈအာ့ 

ေ်ပာငး့လဲႏိုငးပါသညး၈ ေတာငး့ဆိုမႈအတျငး့ မပါွငးေသာ 

ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ၾကာ့နာစစးေဆ့ေသာအခါ 

ေဖားထုတးချငးံ မရသညးလညး့ ်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ သငး 

သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့မြ တငး်ပမႈေၾကာငးံ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈေ်ပာငး့လဲသျာ့လြ္ငး ေတာငး့ဆုိမႈ အာ့ 

ေ်ဖရြငး့ရနး အခ္ိနးအတုိငး့အတာႏြငးံ ေ်ဖရြငး့ရမညးံ 

အခ္ိနးသညး ေတာငး့ဆုိမႈကုိ အသစး်ပနးလညး်ပငးဆငး 

ထာ့ေသာ ရကးမြ ်ပနးလညးစတငးပါမညး၈ 

သငးေတာငး့ဆုိသညးံအခါ သုိ႔မဟုတး သငးႏြငးံ ေက္ာငး့မြ 

်ပနးလညးၾကာ့နာ စစးေဆ့ရနး တုိငးၾကာ့သညးံအခါ 

အခမံဲ သုိ႔မဟုတး ကုနးက္စရိတးသကးသာေသာ 

ဥပေဒႏြငးံ အ်ခာ့ဆကးစပးွ နးေဆာငးမႈမ္ာ့ ရရြိႏုိငးေသာ 

ေနရာမ္ာ့ကုိ                           ါ      

 အေ်ဖဆုဵ့်ဖတးသညး ံအစညး့အေွ့ - သငးံေတားေသာ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့မြ လျ၊ဲ (သငးံေလ္ားေသာ အေ်ဖ 

ဆုဵ့်ဖတးသညးံအေၾကာငး့အရာအာ့ ေအာကးတျငးၾက 

ညးံပါ)                                    

           သငး၏ ေတာငး့ဆုိမႈကုိ လကးခဵ ရရြိ်ပီ့ 

ှ၂ရကးအတျငး့ အေ်ဖဆုဵ့်ဖတးသညးံ 

အစညး့အေွ့အာ့ ေက္ာငး့မြ သငး၇ ေက္ာငး့ကုိယးစာ့ 

ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ်ပဳလုပးႏိုငးသူႏြငးံသငးေရျ့ခ္ယး 

 ငးေ်မြာကးထာ့ ေသာ သကးဆုိငးရာ ARD ေကားမတီ 

အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့ႏြငးံအတူ ်ပဳလုပးရမညး်ဖစးသညး၈ 

အစညး့အေွ့ပျ၉ဲ သငးံဘကးမြ ေရြ႕ေနသာ ေစလႊတးခဲ ံ

လြ္ငး ေက္ာငး့ဘကးမြလညး့ ေရြ႕ေနသာ ပါွငးလိမးံမညး 

်ဖစးသညး၈ 

 

 အေ်ဖဆုဵ့်ဖတးသညးံ အစညး့အေွ့ကုိ လကးလႊတးရနး 

သငးႏြငးံ ေက္ာငး့မြ သေဘာတူညီသညးံစာ မေရ့မခ္ငး့ 

သုိ႔မဟုတး ်ပနးလညး ညြိႏႈိငး့သညး ံလုပးငနး့စဥးအာ့ 

်ပဳလုပးရနး သေဘာမတူမခ္ငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ 

မစတငးခငးအခ္ိနးအထိ အေ်ဖဆုဵ့်ဖတးသညးံ 

အစညး့အေွ့အာ့ က္ငး့ပရပါမညး၈  

 

အေ်ဖရြာသညးံ အခ္ိနးအတျငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့ေပ့ရနး 

ေတာငး့ဆုိမႈကုိ လကးခဵရရြိသညးမြ ရကး ၀ွအတျငး့ 

ေက္ာငး့ဘကးမြ သငး၏ ေတာငး့ဆုိမႈအာ့ ေက္နပး 

ေအာငး ေဆာငးရျကးမေပ့ႏုိငးလြ္ငး ၾကာ့နာ စစးေဆ့ 

်ခငး့ကုိ ဆကးလကးေဆာငးရျကးပါမညး၈ 

အေ်ဖရြာရမညး ံရကး ၀ွ ကုနးဆုဵ့သျာ့ေသာအခါ 

ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ ရကး ၀ွ အတျငး့ 

ညြိႏႈိငး့မႈမ္ာ့မြ လျ၊ဲ ေနာကးဆုဵ့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရနးအ 

တျကး ၁၂ရကး အခ္ိနး အတိုငး့အတာ စတငးပါသညး၈ 

သငးႏြငးံ ေက္ာငး့ ႏြစးဦ့စလုဵ့သညး အေ်ဖရြာသညး 

လုပးငနး့စဥးအာ့ ရပးတနး႔ထာ့ရနး သေဘာတူညီ 

ေသာအခါ သုိ႔မဟုတး ်ပနးလညးညြိႏႈိငး့ေသာအခါမြလျ၊ဲ 

သငးသညး အေ်ဖရြာသညးံ အစညး့အေွ့တျငး 

တကးေရာကး်ခငး့ မ်ပဳလြ္ငး သငးတကးေရာကးရနး 

သေဘာတူသညး ံအခ္ိနးအထိ အေ်ဖရြာသညးံ ်ဖစးစဥးႏြငးံ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့သညးံ ်ဖစးစဥးမ္ာ့၏ အခ္ိနးအတုိငး့ 

အတာကုိ ေႏြာငးံေႏြ့ ၾကနး႔ၾကာေစမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

သငးံေလ္ားေသာ ၾကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပး်ပီ့ 

ထုိအာ့ထုတးမႈမ္ာ့ကုိ အေသ့စိတး ေဖား်ပ်ပီ့ေသာအခါ 

သငးံအာ့ အေ်ဖရြာသညးံ အစညး့အေွ့တျငး 

တကးေရာကးရနး မတတးႏုိငးေတာံပါ၈ 

အေ်ဖရြာသညးံအခ္ိနး ၀ွ ရကး ကုနးဆုဵ့ေသာအခါ 

တာွနးရြိသူအာ့ သငး၏ၾကာ့နာစစးေဆ့ေပ့ရနး 

ေတာငး့ဆုိမႈအာ့ ပလပးလုိကးရနး ေတာငး့ဆုိ ႏုိငးပါ 

သညး၈ ေက္ာငး့၏ ၾကိဳပမး့အာ့ထုတးမႈကုိ ေဖား်ပရာတျငး 

ႏြစးဦ့ႏြစးဖကး အဆငးေ်ပသညး အခ္ိနးႏြငးံ ေနရာကုိ 

စီစဥးရနး တယးလီဖုနး့ေခၚဆုိမႈႏြငး ံေခၚဆုိမႈ၏ 

ရလဒးမြတးတမး့ကဲံသုိ႔ေသာ ၾကိဳ့ပမး့မႈ မြတးတမး့၇ 

သငးႏြငးံ စာေပ့စာယူ ်ပဳလုပးထာ့မႈ မိတၱဴမ္ာ့ႏြငးံ 

လကးခဵရရြိေသာ မညးသညးံတုဵ႔်ပနးမႈမ္ိဳ့မဆုိ 

မြတးတမး့ထာ့ရြိမႈမ္ာ့၇ သငး၏အိမးသုိ႔ လာေရာကး 

ေတျ႕ဆဵုမႈ အေသ့စိတးမြတးတမး့မ္ာ့ႏြငးံ ထုိေတျ႕ဆဵုမႈ 

မ္ာ့၏ ရလဒးမ္ာ့ စသညးတုိ႔ ပါွငးရပါမညး၈ 

အကယး၊ ေက္ာငး့မြ သငး၏ ်ပနးလညးၾကာ့နာ 

စစးေဆ့ေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုမႈကုိ လကးခဵရရြိ်ပီ့ ှ၂ 
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ရကးအတျငး့ အေ်ဖရြာ သညးံ အစညး့အေွ့ကုိ 

က္ငး့ပရနး ပ္ကးကျကးခဲံလြ္ငး သုိ႔မဟုတး 

အစညး့အေွ့တျငး ပါွငးရနး ပ္ကးကျကးခဲံလြ္ငး 

ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ ၁၂ ရကးအခ္ိနးကာလကုိ 

စတငးေပ့ရနး တာွနးရြိသူအာ့ ေတာငး့ဆုိႏိုငးပါ သညး၈ 

သငးႏြငးံ ေက္ာငး့သညး အေ်ဖရြာသညးံ အစညး့အေွ့ကုိ 

မက္ငး့ပရနး စာ်ဖငးံေရ့သာ့ သေဘာတူ်ပီ့ ေနာကးေန႔ 

တျငး ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈအတျကး ၁၂ ရကးတာ 

အခ္ိနးကာလ စတငး်ပီ်ဖစးပါသညး၈ 

်ပနးလညးညြိႏိႈငး့်ခငး့ကုိ စတငး်ပီ့ သုိ႔မဟုတး 

အေ်ဖရြာသညး ံအစညး့အေွ့ကုိ က္ငး့ပ်ပီ့ 

အေ်ဖရြာသညးံ ရကး ၀ွ ကာလ မကုနးဆုဵ့ေသ့လြ္ငး 

မညးသညးံသေဘာတူညီခ္ကးမြ မရရြိေၾကာငး့ သငးႏြငးံ 

ေက္ာငး့မြ စာ်ဖငးံေရ့သာ့ထာ့လြ္ငး 

ေနာကးတစးေန႔မြစ၊ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ အခ္ိနးကာလ 

စတငး်ပီ်ဖစးသညး၈ အေ်ဖရြာသညးံ ရကး ၀ွ ကုနးဆုဵ့ခ္ိနး 

တျငး ်ပနးလညး ညြိႏႈိငး့်ခငး့ကို စတငးရနး သငးႏြငးံ 

ေက္ာငး့မြ သေဘာတူညီထာ့ပါက ႏြစးဖကးစလုဵ့ 

သေဘာတူညီမႈ ရရြိသညးအထိ ဆကးလကးညြိႏိႈငး့ရနး 

စာ်ဖငး ံေရ့သာ့ထာ့ႏုိငးပါသညး၈ သငး သုိ႔မဟုတး 

ေက္ာငး့ဘကးမြ ်ပနးလညး ညြိႏႈိငး့သညးံ အစီအစဥးမြ 

ႏႈတးထျကးပါက ေနာကးတစးေန႔မြစ၊ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ 

၁၂ ရကးတာ အခ္ိနးကာလ စတငး်ပီ်ဖစး သညး၈  

အေ်ဖရြာသညးံ အစညး့အေွ့၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ 

သငး၏ ေတာငး့ဆုိမႈႏြငးံ အေ်ခခဵအေၾကာငး့ 

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ကုိ ေက္ာငး့ႏြငးံ 

ေဆျ့ေႏျ့ချငးံေပ့ရနး်ဖစး်ပီ့  သငးံေတာငး့ဆုိမႈတျငး 

ပါွငးသညးမ္ာ့ကုိေ်ဖရြငး့ရနး ေက္ာငး့အာ့ အချငးံအေရ့ 

ေပ့်ခငး့လညး့ ်ဖစးသညး၈ အစညး့အေွ့တျငး 

သေဘာတူညီမႈ ရရြိပါက သငးႏြငးံ ေက္ာငး့၏ 

သေဘာတူညီခ္ကးကုိ စာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့်ပီ့ 

လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့ရမညး ်ဖစးသညး၈ 

ဤသေဘာတူညီခ္ကး သညး 

တရာ့ွငးလကးမြတးေရ့ထုိ့သညးံေန႔တျငး တစးဖကးမြ 

ပ္ကးကျကးခံဲ်ခငး့ မရြိပါက ဖကးဒရယး ဥပေဒတရာ့ရုဵ့ 

သုိ႔မဟုတး ်ပညးနယးဥပေဒ လကးေအာကးရြိ 

တရာ့ရုဵ့မ္ာ့တျငး ၾကာ့နာစစးေဆ့ပုိငးချငးံ 

အ်ပညးံအွရြိပါသညး၈ 

သငး၏ ေတာငး့ဆုိမႈကို လကးခဵရရြိ်ပီ့ ရကး ၀ွ အတျငး့ 

ေက္နပးမႈရရြိသညးအထိ ေက္ာငး့မြ 

ေ်ဖရြငး့မေပ့ႏုိငးလြ္ငး လုပးထဵု့လုပးနညး့အရ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့ကုိ စတငးႏုိငးပါသညး၈ 

သငးံေတားေသာ ၾကာ့နာမႈ်ဖငးံ အေ်ဖရြာရနး စညး့ေွ့်ခငး့ 

- သငးံေတားေသာ ၾကာ့နာမႈ မ္ာ့အတျကး 

အေ်ဖရြာေသာ အစညး့အေွ့ကုိ က္ငး့ပရနး ေက္ာငး့မြ 

၄ ရကးအတျငး့ ေခၚယူရပါမညး၈ 
                                               

                                      ေက္ာငး့မြ 

သငး၏ေတာငး့ဆုိမႈအာ့ ှ၂ရကးအတျငး့ 

ေက္နပးမႈရရြိသညးအထိ ေ်ဖရြငး့မေပ့ႏုိငးလြ္ငး 

ၾကာ့နာစစးေဆ့ချငံး ရြိပါသညး၈ 
                                                 

                              ၂၀           

               ါ                                  

                  ၀                            

                                                

  ါ     

 

 တာွနးရြိသူ - TEA အေန်ဖငးံ မြ္တသညးံ ၾကာ့နာ 

စစးေဆ့မႈကုိ ်ပဳလုပးရနး ၾကာ့နာမႈဆုိငးရာ တာွနးရြိသူ 

အရာရြိမ္ာ့်ဖငးံ ပူ့တျလုဲပးေဆာငးပါမညး၈  

အဆုိပါတာွနးရြိသူသညး TEA ၏ အမႈထမး့ သုိ႔မဟုတး 

ပညာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးေနေသာ ကုိယးစာ့လြယး 

သုိ႔မဟုတး သငးံကေလ့အာ့ ေစာငးံေရြာကးေနသူ 

သုိ႔မဟုတး ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈတျငး သကးေရာကးႏိုငးေသာ 

မညးသညး ံကုိယးေရ့ကုိယးတာ စိတးွငးစာ့မႈ 

ရညးရျယးခ္ကးမြ္ မရြိေသာသူ ်ဖစးရပါမညး၈ 

တာွနးရြိသူသညး ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈကုိ ်ပဳလုပးႏုိငးရနး 

လုိအပးေသာ အေ်ခခဵ အသိပညာႏြငံး 

အရညးအခ္ငး့ရြိရပါမညး၈  

တာွနးရြိသူ တစးဦ့ခ္ငး့စီ၏ အရညးအခ္ငး့အဆငးံမ္ာ့ 

ပါွငးေသာ စာရငး့အာ့ TEA မြ ထိနး့သိမး့ထာ့ပါသညး၈ 

     ါ          TEA ၀          

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

          ါ     TEA ရဵု့၏ 

တရာ့ွငးွနးေဆာငးမႈလုပးငနးမြလညး့  စာရငး့ကုိ 

ေတာငး့ယူ ႏိုငးပါသညး၈ ဆကးသျယးလိပးစာအာ့ 

ဤစာရျကးစာတမး့အဆုဵ့တျငး ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈  

 

 ၾကာ့နာစစးေဆ့ေနခ္ိနးအတျငး့ ကေလ့၏ အေ်ခအေန 
(ေန်မဲတုိငး့ေန်ခငး့) 
လုပးထုဵ့လုပးနညး့အရ ၾကာ့နာစစးေဆ့ေနခ္ိနးႏြငးံ 
တရာ့ရငးဆုိငးေနရခ္ိနးတျငး  သငးႏြငးံေက္ာငး့ 
အ်ခာ့သေဘာ တူညီခ္ကးမ္ာ့ မ်ပဳလုပးထာ့လြ္ငး 
ေယဘုယ္အာ့်ဖငး ံသငးံကေလ့အာ့ လကးရြိ 
ပညာသငးၾကာ့ေနသညးံေနရာ တျငးပငး ထာ့ရြိရပါမညး၈ 
လကးရြိအေ်ခအေနတျငး ရြိေန်ခငး့ကုိ ေန်မဲတုိငး့ေန 
သညးဟ ုရညးညႊနး့ပါသညး၈ ၾကာ့နာစစးေဆ့ရာတျငး 
စညး့ကမး့ပုိငး့ဆုိငးရာမ္ာ့ ပါွငးလာပါက အဆုိပါ 
်ငငး့ခုဵမႈ အတျငး့ ကေလ့အာ့ ထာ့ရြိ ရမညးံ ေနရာအာ့ 

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


နညး့လမး့တက္ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရာတျငး သိမြတးဖျယးရာမ္ာ့                                တကၠဆကး ပညာေရ့ ကိုယးစာ့လြယးရုဵ့၊ 
                           ၀ါ ရုဵ့ချဲ 
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* 

ေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး စညး့ကမး့ဆုိငးရာ အပိုငး့ကုိ 
ၾကညးံရႈပါ၈ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈအတျငး့ သငး၏ကေလ့က 
အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာေက္ာငး့တျငး 
ွငးချငးံရရြိထာ့ေၾကာငး့ ပါွငးပါက 
သငးသေဘာတူညီလြ္ငး 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈမ်ပီ့ဆုဵ့ေသ့ခငးအခ္ိနးထိ 
အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာေက္ာငး့တျငး ထာ့ရြိႏုိငးပါသညး၈ 
သငးံကေလ့သညး အသကးသုဵ့ႏြစး်ပညးံ်ပီ့ 
သကးငယးကေလ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ အစီအစဥး (Early 
Childhood Intervention, ECI) မြ 
ေ်ပာငး့ေရႊ႕လာသူ်ဖစးလြ္ငး ေန်မဲအတုိငး့ေနရမညး 
ဆုိသညးမြာ ECI အတျကး အက္ဵဳ့မွငးပါ၈ ကေလ့သညး 
အထူ့ပညာေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး အဆငးံမီ်ပီ့ 
မိဘသေဘာတူညီမႈ ရြိပါက အဆုိပါလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကုိ 
စတငးေထာကးပဵံေပ့နုိငးပါသညး၈ 

 ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ မစတငးမီ - လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ စတငး်ပီ့ ငါ့ရကးအတျငး့ သငးႏြငးံ 
ေက္ာငး့သညး စစးေဆ့မႈအတျငး့ တငး်ပမညးံ 
သကးေသမ္ာ့ကုိ တစးဦ့ႏြငးံ တစးဦ့ ်ပသရပါမညး၈ 
၁ငး့အခ္ိနးတျငး ်ပသထာ့်ခငး့ မရြိေသာ 
သကးေသမ္ာ့ကုိ တစးဖကးမြ ်ငငး့ဆိုချငးံရြိပါသညး၈ 
၁ငး့အခ္ိနးအတျငး ်ပသထာ့်ခငး့ မရြိေသာ 
အကဲ်ဖတးမႈႏြငးံ ေထာကးခဵခ္ကးစသညးံ 
သကးေသမ္ာ့အာ့ တငးသျငး့ချငးံကုိ တာွနးရြိသူမြ 
ပိတးပငးႏိုငး ပါသညး၈ 

 ၾကာ့နာစစးေဆ့ေနစဥးအတျငး့ - သငးသညး ေရြ႕ေနႏြငးံ 
မသနးစျမး့ကေလ့ငယးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ အထူ့ 
အသိပညာ သုိ႔မဟုတး ေလံက္ငးံမႈရြိေသာ ပုဂၢိဳလးတို႔အာ့ 
ေခၚေဆာငးချငးံ အၾကဵေပ့ချငးံရြိပါသညး၈ သငးံတျငး 
သကးေသ တငး်ပချငးံ၇ အ်ပနးအလြနး ရငးဆုိငးချငးံ၇ 
အ်ပနးအလြနးစစးေမ့ချငးံ၇ အသိသကးေသ 
တကးေရာကးမႈအာ့ စစးေမ့ချငးံ ရြိပါသညး၈ 
သငးံကေလ့အာ့ ေခၚေတာငးလာချငးံလညး့ရြိ်ပီ့ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့ချငးံကုိ အမ္ာ့်ပညးသူအာ့ 
ခ္်ပချငးံလညး့ ရြိပါသညး၈ သငးႏြငးံ သငးံကေလ့ 
အဆငးေ်ပမညးံ အခ္ိနးႏြငးံ ေနရာတျငး က္ငး့ပသညးံ 
ၾကာ့နာ စစးေဆ့မႈ တစးပုိငး့ခ္ငး့စီကုိ ဦ့ေဆာငးဦ့ရျကး 
်ပဳချငးံလညး့ ရြိပါသညး၈ သငးသညး ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈကုိ 
လကး်ဖငးံ သုိ႔မဟုတး စကး်ဖငးံ လုဵ့ေစံပတးေစံ 
မြတးတမး့တငးထာ့မႈကုိ ရရြိပိုငးချငးံရြိ်ပီ့ 
ရြာေဖျေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး မ္ာ့အာ့ 
စကး်ဖငး ံသုိ႔မဟုတး လကး်ဖငးံ မြတးတမး့တငးထာ့မႈကို 
ေငျေၾက့ကုနးက္မႈ မရြိဘဲ ရရြိပုိငးချငးံ ရြိပါသညး၈ 

 ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး - တာွနးရြိသူ၏ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး 
သငးံကေလ့ အမြနးတကယး FAPE စနစးရရြိ်ခငး့ 
မရရြိ်ခငး့ အေပၚမူတညး၊ အေထာကးအထာ့ခုိငးလုဵစျာ 
ဆုဵ့်ဖတးရပါမညး၈ သငးသညး လုပးငနး့စဥး မြာ့ယျငး့မႈကို 
ေစာဒက တကးခဲံမညးဆုိပါက သငး၏ကေလ့သညး 
FAPE စနစး်ဖငးံ ေထာကးပံဵမႈ မရရြိေၾကာငး့၇ 
သငးံကေလ့၏ FAPE စနစး ေထာကးပဵံချငးံ 

အချငးံအေရ့ကုိ အဟနး႕အတာ့ ်ပဳခဵရေၾကာငး့၇ 
သငးံကေလ့၏ ပညာေရ့ဆုိငးရာ အက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့ မြာ 
လုဵေလာကးမႈ မရြိေၾကာငး့ သုိ႔မဟုတး သငးံကေလ့အာ့ 
FAPE စနစး ေထာကးပဵံရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ရာ၉ 
ပါွငးႏိုငးသညးံ အချငးံအေရ့အာ့ ဆကးတုိကး 
ေႏြာငးံယြကးခဵရေၾကာငး့ တာွနးရြိသူမြ 
သိရြိသျာ့ႏိုငးပါသညး၈ 
ေနာကးဆုဵ့ၾကာ့နာမႈ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး အေ်ဖရြာသညးံ 
ရကး ၀ွ ကာလ ကုနးဆဵု့်ပီ့ ၁၂ ရကးတာကာလ 
အတျငး့ သုိ႔မဟုတး မြနးကနးေသာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး 
ခ္ရမညးံအခ္ိနး၉ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးစလုဵ့သုိ႔ ေမ့လးပုိ႔ထာ့်ပီ့ 
ေရာကးရြိ်ပီ့ ်ဖစးေနရပါမညး၈ ေနာကးဆုဵ့ၾကာ့နာမႈ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး စတငးၾကာ့နာ်ပီ့ ေက္ာငး့ဖျငးံရကး 
ှွ ရကးအတျငး့ သငးံေတားေသာ ၾကာ့နာမႈပဵုစဵ်ဖငးံ 
ေရာကးရြိေနရပါမညး၈ တစးဖကးဖကးမြ သငးံေတားေသာ 
ၾကာ့နာမႈပုဵစဵ်ဖငးံ မလာေရာကးႏိုငးေၾကာငး့ 
ေတာငး့ဆုိလာလြ္ငး ေကာငး့မျနးေသာ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ 
အခ္ိနးကာလကုိ ထပးတို့ေပ့ ႏုိငးေၾကာငး့ တာွနးရြိသူမြ 
အာမခဵႏိုငးရပါမညး၈ သုိ႔ေသား သငးံေတားေသာ 
ၾကာ့နာမႈကုိ လာေရာကးႏုိငးသူအတျကး တာွနးရြိသူမြ 
အခ္ိနးထပးတုိ့မေပ့ႏုိငးပါ၈ တစးဖကးဖကးမြ ်ပညးနယး 
သုိ႔မဟုတး ဖကးဒရယးတရာ့ရုဵ့သုိ႔ ဆကးလကး 
အယူခဵမွငးလြ္ငး တာွနးရြိသူ၏ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး 
ေနာကးဆုဵ့အတညး်ဖစးသညး၈ တာွနးရြိသူ၏ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကိ ုသငးံကေလ့၏ ကုိယးေရ့ ကိုယးတာ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ပယးဖ္ကး်ပီ့သညးံေနာကး TEA 
၏ ွကးဘးဆုိဒး စာမ္ကးႏြာေပၚတျငး တငးေပ့မညး 
်ဖစးပါသညး၈  
တာွနးရြိသူမြ ခ္မြတးထာ့ေသာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ 
သတးမြတးထာ့ေသာ အခ္ိနးအတျငး့ ်ပီ့ေ်မာကးေအာငး 
ေက္ာငး့က အေကာငးအထညးေဖားရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 
သုိ႔မဟုတး အခ္ိနးသတးမြတးထာ့်ခငး့ မရြိပါက ေက္ာငး့မြ 
အယူခဵွငးေသားလညး့ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ထျကးလာ်ပီ့၇ 
အယူခဵကိစၥေ်ဖရြငး့မ်ပီ့ေသ့သ်ဖငးံ 
                            ကုနးက္စရိတး 
်ပနးေပ့ေသာ ကိစၥကုိ ဆုိငး့ငံဵထာ့သညးမြလျ၊ဲ 
ေက္ာငး့ဖျငးံရကး ှွရကးအတျငး့ အေကာငးအထညး 
ေဖားရမညး ်ဖစးသညး၈ ်ပီ့ခဲံေသာ ၾကာ့နာမႈတျငး 
စစးေဆ့ခံဲေသာ ထငး်မငးခ္ကးႏြငးံ ကျလဲျသဲညးံ အ်ခာ့ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ အတျကး IDEA မြ 
မညးသညးံအရာကမြ္ ကနး႔သတးထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ 

 အမ္ာ့်ပညးသူဆုိငးရာ လႈပးရြာ့မႈ - ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္်ပီ့ 
ရကး ၆ွ အတျငး့တျငး တာွနးရြိသူ၏ ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပညးနယး သုိ႔မဟုတး ဖကးဒရယး 
ဥပေဒ တရာ့ရုဵ့သုိ႔ အယူခဵွငးချငး ံရြိပါသညး၈ 
အယူခဵွငး်ခငး့ ၏ တစးစိတးတစးပိုငး့ အေန်ဖငးံ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ်ဖစးစဥး၏ မြတးတမး့မ္ာ့၇ 
ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးလုဵ့၏ ေတာငး့ဆုိခ္ကး 
အရထပးေဆာငး့သကးေသမ္ာ့၇ သကးေသမ္ာ့ကုိ 
အေ်ခခဵထာ့ေသာ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ တရာ့ရုဵ့မြ 
လကးခဵရရြိ ထာ့ ရပါမညး၈ 
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အေမရိကနး မဲဆႏၵနယးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ 
ဖကးဒရယးဥပေဒမြ ကာကျယးေပ့ထာ့သညး ံ 
မသနးစျမး့ကေလ့မ္ာ့ ၏ အချငးံအေရ့၇ လုပးငနး့စဥးႏြငးံ 
လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံမ္ာ့ကုိ IDEA ၏ အပုိငး့ B ရြိ 
မညးသညးံအရာကမြ္ ဟနး႔တာ့ထာ့်ခငး့ မရြိပါ၈ 
တရာ့ရုဵ့တျငး အမ္ာ့်ပညးသူလႈပးရြာ့မႈကုိ မစတငးခငး 
IDEA ၏ လကးေအာကးတျငး ရရြိႏုိငးေသာ 
လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံမြလျ၊ဲ ၁ငး့လကးေအာကးရြိ 
လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတိုငး့ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈကုိ မိဘ 
သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့မြ အက္ိဳ့ရြိစျာ အသုဵ့ခ္ရပါမညး၈ 
ဆုိလုိသညးမြာ သငးသညး IDEA ၏ လကးေအာကးရြ ိ
အ်ခာ့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ ေရာေထျ့်ပီ့ လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံ 
ရရြိလာေသားလညး့ တရာ့ရုဵ့၉ လႈပးရြာ့မႈ 
မစတငးခငးတျငး IDEA ၏လုပးထုဵ့လုပးနညး့အတုိငး့ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈကို ်ပဳလုပးရပါမညး၈ 

 ေရြ႕ေနခ ဆုဵ့်ဖတးေပ့်ခငး့ - သငးသညး 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ ်ပဳလုပးေနစဥး သုိ႔မဟုတး 
တရာ့ရုဵ့တျငး ယြဥး်ပိဳငးရာမြ တစးစိတးတစးပုိငး့်ဖစးေစ၇ 
အာ့လုဵ့်ဖစးေစ အႏုိငးရခံဲလြ္ငး သငး၏ ေရြ႕ေနခႏြငးံ 
ဆကးစပးကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကုိ တရာ့သူၾကီ့မြ 
ဆုဵ့်ဖတးေပ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ 
တာွနးရြိသူ သုိ႔မဟုတး တရာ့ရုဵ့မြ ARD ေကားမတီ 
အစညး့အေွ့အတျကး စရိတးေပ့ေခ္ရနး 
အမိနး႔မခ္မခ္ငး့ ေရြ႕ေနခတျငး အေ်ဖရြာသညးံ အပိုငး့ႏြငး ံ
ပတးသကးေသာ ကုနးက္စရိတး သုိ႔မဟုတး ARD 
ေကားမတီ အစညး့အေွ့ စရိတးမ္ာ့ မပါွငးပါ၈ 
ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ မစတငးခငး ှွ ရကးအလုိတျငး 
ေက္ာငး့မြ စာရငး့တငး်ပမႈ ်ပဳလုပးေပ့ခံဲပါလြ္ငး၇ 
သငးသညး စာရငး့တငး်ပမႈအာ့ ှွ ရကးအတျငး့ 
လကးခဵမႈ မရြိခံဲလြ္ငး၇ သငးရရြိခဲံေသာ 
လျတး်ငိမး့ခ္မး့သာချငးံသညး ဆကးလကးေပ့ရနး 
မ်ဖစးႏိုငးေတာံေၾကာငး့ တရာ့ရုဵ့မြ ေတျ႕ရြိခံဲလြ္ငး 
ေက္ာငး့မြ သငးံအာ့ စာရငး့ရြငး့တမး့ကုိ 
စာ်ဖငးံတငး်ပမညး်ဖစး်ပီ့ ထုိ႔ေနာကးတျငး ေရြ႕ေနခႏြငးံ 
အ်ခာ့အလုပးမ္ာ့အတျကး ကုနးက္စရိတးကုိ 
ဆုဵ့်ဖတး်ခငး့်ပဳ ေပ့ေတာံမညး မဟုတးပါ၈ 
သငးႏြငးံ သငးံေရြ႕ေနသညး ဤ်ငငး့ခုဵမႈအတျကး 
အကနး႔အသတးမရြိဘဲ အခ္ိနးအေတားၾကာ 
လကးတျလုဲပးခံဲလြ္ငး၇ ေရြ႕ေန၏ တစးနာရီလုပးခသညး 
အဖျ႕ဲအစညး့အတျငး့ရြ ိအ်ခာ့အလာ့တူ ေရြ႕ေနမ္ာ့၏ 
လုပးခထကး ပုိမ္ာ့ေနလြ္ငး၇ သငးံေရြ႕ေနသညး 
ပဵုမြနးအတုိငး့အတာထကး ေက္ားလျနးကာ 
အခ္ိနးအသုဵ့်ပဳေပ့ခဲံလြ္ငး သုိ႔မဟုတး သငးံေရြ႕ေန သညး 
ေက္ာငး့အာ့ တုိငးၾကာ့မႈ အသိေပ့စာတျငး 
သငးံေလ္ားေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့ 
ေပ့ရနး ပ္ကးကျကးခဲံေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိခဲံပါက သငးံအာ့ 
ခ္မြတးေပ့ထာ့ေသာ ေရြ႕ေနခကုိ တရာ့ရဵု့မြ 
ထပးမဵေလြ္ာံခ္ ေပ့ရပါမညး၈ တရာ့စျဆဲိုမႈကုိ ေက္ာငး့မြ 
အကနး႔အသတးမရြ ိရြညးၾကာေစရနး ်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ 
သုိ႔မဟုတး မမြနးမကနး ်ပဳမူခဲံေၾကာငး့ ေတျ႕ရြိပါက 
ေရြ႕ေနခကုိ ေလြ္ာံခ္ေပ့ရနး မလုိပါ၈ 

ၾကာ့နာစစးေဆ့ရာတျငး သုိ႔မဟုတး တရာ့စျဆုိဲရာတျငး 
ေက္ာငး့ဘကးမြ အနိုငးရရြိ်ပီ့ သငး၏ေရြ႕ေနက အခ္ိနးကုိ 
အလဟႆ်ဖဳနး့တီ့ေသာ၇ 
က္ိဳ့ေၾကာငး့ခိုငးလုဵမႈမရြိေသာ သုိ႔မဟုတး 
အေ်ခအ်မစးမရြိေသာ ၾကာ့နာမႈ ေတာငး့ဆုိ်ခငး့ဆုိငးရာ 
လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ မၾကာခဏ ်ဖစးေပၚေစလြ္ငး သုိ႔မဟုတး 
၁ငး့ အလဟႆ ်ဖဳနး့တီ့ေသာ၇ က္ိဳ့ေၾကာငး့ခုိငးလုဵမႈ 
မရြိေသာ၇ အေ်ခအ်မစး မရြိေသာ 
တရာ့စျဆဲိုမႈ်ဖစးေၾကာငး့ သိရြိ်ပီ့ေနာကး 
ထုိတရာ့စျဆုိဲမႈကုိ ဆကးလကး်ပဳလုပး လြ္ငး ေက္ာငး့၏ 
သငးံေတားေသာ ေရြ႕ေနခကုိ ေပ့ေခ္ေစရနး သငး 
သုိ႔မဟုတး သငးံေရြ႕ေနအာ့ တရာ့ရုဵ့မြ 
အမိနး႕ခ္မြတးႏိုငးပါသညး၈ သငး၏ ၾကာ့နာစစးေဆ့မႈ 
သုိ႔မဟုတး တရာ့ရုဵ့၉ ၾကာ့နာမႈ်ပဳရနး 
ေတာငး့ဆုိ်ခငး့သညး ေႏြာငးံယြကးသကံဲသို႔်ဖစး်ပီ့ 
မညးသညး ံခိုငးလုဵေသာ ရညးရျယးခ္ကးမြ မရြိလြ္ငး၇ 
မလုိအပးေသာ ေႏြာငးံေႏြ့ၾကနး႔ၾကာမႈ မ္ာ့်ဖစးေပၚေစလြ္ငး 
သုိ႔မဟုတး မလုိအပးဘဲ တရာ့ရငးဆုိငးစရိတးကုိ 
တုိ့်မငးံေစလြ္ငး ေက္ာငး့၏ ေရြ႕ေနစရိတးအာ့ သငးႏြငးံ 
သငးံေရြ႕ေနမြ ေပ့ေခ္ရပါလိမးံမညး၈ 
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ဆကးသျယးရနး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 
 ဤစာတမး့ပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေမ့ချနး့မ္ာ့ရြိပါက သုိ႔မဟုတး တစးစုဵတစးေယာကးမြ သငးံကုိ ၁ငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ 
ပတးသကး၊ ရြငး့်ပေစလုိပါက ေက့္ဇူ့်ပဳ၊ ဆကးသျယးပါ၈ 

 
အထူ့ပညာေရ့ သငးၾကာ့မႈအတျကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ လုိအပးပါက 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) ရြိ အထူ့ပညာေရ့ 

အခ္ကးအလကးစငးတာ သို႔ ဖုနး့ေခၚဆုိႏိုငးပါသညး၈ ဖုနး့နဵပတးတစးခုတညး့်ဖငး ံေခၚဆုိ်ပီ့ မကးေဆံခ း္ ေပ့ပုိ႔ ထာ့ပါက တစးစုဵတစးေယာကးမြ သငးံထဵသို႔ 

ရဵု့ခ္ိနးအတျငး့ ်ပနးလညးေခၚဆုိပါမညး၈ နာ့မၾကာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ အၾကာ့အာရုဵ အခကးအခဲရြိသူမ္ာ့အတျကး ခနး႔အပးထာ့ေသာ သတငး့်ပနးၾကာ့သူ 
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