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နည္းလမး္တက် ျပဳစေုစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား 

မသနစ္ြမး္ကေလးငယ္ မဘိမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

 ၂၀၁၄ခုုႏ စ္တြင္ ျပင္ဆင္ခြဲ့ေသာ မသန္စြမ္း 

ကေလးငယ္မ်ား၏ ပုဂၢလိက ပညာေရး အက္ဥပေဒ (The 

Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) အရ 

ေက်ာင္းမ်ားက IDEA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္မႈ 

နည္းလမ္းမ်ားုႏ င့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

အေၾကာင္း ျပည့္စံုစြာရ င္းလင္းျပထားေသာ ေၾကညာခ်က္အား 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားကို ေပးအပ္ထားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ တကၠဆက္ ပညာေရး ကိုယ္စားလ ယ္ရံုး (Texax 

Education Agency, TEA) မ  ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုပါ 

ေၾကညာခ်က္သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးုႏိုင္ရန္ုႏ င့္ 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား IDEA လက္ေအာက္ 

တြင္ ရရ ိုႏိုင္ေသာ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုနားလည္သေဘာ 

ေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 အထ းပညာေရးတြင ္နည္းလမး္တက်ျပဳစ ု

ေစာင့္ေရ ာက္ျခငး္ 

 
IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ မိဘဟ ေသာ ေ၀ါဟာရ 

သည္ မိဘရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြးစားမိဘကို 

လည္းေကာင္း၊ ေကြ် းေမြးထားေသာ မိဘကို 

လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနကိုလိုက္၍ အုပ္ထိန္းသ ၊ 

မိဘရင္းျဖစ္ေစ ေမြးစားမိဘျဖစ္ေစ (အဘိုးအဘြား၊ 

ပေထြးမိေထြးုႏ င့္ အျခားေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သ မ်ား 

ပါ၀င္သည္) ကေလးုႏ င့္အတ  ေနထိုင္သ ၊ ကေလး 

ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တရား၀င္တာ၀န္ရ ိသ  သို႔မဟုတ္ 

မိဘအျဖစ္ ကိုယ္စားလ ယ္တာ၀န္ ယ ထားသ မ်ားကို 

ဆုိလုိသည္။ မိခင္ဘာသာဆိုသည္မ ာ တစ္စုံ 

တစ္ေယာက္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို 

အသံုးျပဳရန္ အကန္႔အသတ္ရ ိျပ း ထိုသ အသံုးျပဳေနက် 

ဘာသာစကားကို ဆုိလုိသည္။ နားမၾကားသ မ်ားုႏ င့္ 

အၾကားအာရံုခက္ခြဲသ မ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာ 

စကားသည္ ထုိသ ပုံမ န္အသုံးျပဳေနက် ဆက္သြယ္မႈ 

နည္းစနစ္ သာျဖစ္သည္။ 

ဤ နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ 

သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား စာအုပ္ကို ေက်ာင္းမ အျခား 

မိတ ၱဴမ်ားကို ေပးရမည့္အေျခအေန - ကနဥ း 

ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေ၀ဖန္ေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုခ်က္၊ TEA မ  ပထမဆံုး အထ းပညာေရး 

အစ အစဥ္ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ လက္ခံျခင္း၊ စာသင္ 

ုႏ စ္တစ္ုႏ စ္၏ ပထမဆံုး လုပ္ထုံးလုပန္ည္း အတိုင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္ၾကားမႈ လက္ခံရရ ျိခင္း၊ ေနရာ 

ေျပာင္းလြဲမႈ ေပၚမ တည္၍ စည္းကမ္း အလိုက္ 

အေရးယ မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ 

သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ လြြဲ၍ စာသင္ုႏ စ္တစ္ုႏ စ္တြင္ 

တစ္ၾကိမ္သာေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလး၏ ပညာေရးုႏ င့္ ပတ္သက္၍ 

လက္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းုႏ င့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း 

တုိ႔ကုိ ARD ေကာ္မတ ုႏ င့္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ ARD 

ေကာ္မတ မ  အထ းပညာေရးုႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားအတြက္ သင္၏ကေလး အဆင့္မ အမ  ဆံုးျဖတ္ 

ေပးပါသည္။ ARD ေကာ္မတ သည္ ပ်ိဳးေထာင္သံုးသပ္ 

ေပးျပ း သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ပုိင္ပညာေရးစနစ္ 

(Individualized Educational Program, IEP) ကုိ 

အၾကံဥာဏ္ေပးပါ သည္။ ထို႔ေနာက္ သင့္ကေလး၏ 

ပညာေရး အေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ 

အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ARD ေကာ္မတ ၏ 

မိဘမ ားအတြက္ အခန္းက႑အလိုက္ ေက်ာင္းမ  

ုႏိႈင္းယ ဥ္ေဖာ္ျပခ်က္ (Parent’s Guide to the 

Admission, Review, and Dismissal Process) ကုိ 

ရရ ိုႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကို http://framework. 

esc18.net/ တြင္လည္း ၾကည့္ရႈုႏိုင္ပါသည္။ 

■ မဘိက သုိ့႔ ေမြးစားမဘိ 

 
အကယ္၍ မသန္မစြမ္းျဖစ္သည့္ကေလးတစ္ဦးအတြက္ 

သင္သည္ ေမြးစားမိဘျဖစ္ပါက အထူးပညာေရး 

ဆုံးျဖတ္ခ က္မ ားထ တြင္ ပါဝင္ရန္ သင္ သေဘာတူလွ င္၊ 

ထုိ႔အျပင္ ကေလး၏ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ARD ေကာ္မတီ 

အစည္းအေဝးမတိုင္မီ လုိအပ္ေသာသင္တန္းအစီအစဥ္ကုိ 

သင္ တက္ေရာက္ ခ ့ၿပီးပါက မိဘအျဖစ္ သင္ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးႏိုင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရး 

ဆုံးျဖတ္ခ က္မ ားျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ က္အတြက္ မိဘ 

အျဖစ္ သင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၉၀ ရက္ထက္ 

ေနာက္မက သင့္ပါ။ 

အတည္ျပဳထားသည့္သင္တန္းအစီအစဥ္ကုိ သင္ 

တက္ေရာက္ၿပီး သြားသည့္အခါတြင္ ထုိကေလးအတြက္ 

မိဘအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားကေလး 

တစ္ဦးအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန္ သင္တန္းအစီအစဥ္ကုိ ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္ 

မလုိအပ္ပါ။ အကယ္၍ မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရ 

န္အခြင့္အေရးကုိ ေက ာင္းက ျငင္းဆိုခ ့လွ င္ TEA သုိ႔ 

မေက နပ္မႈတင္ျပရန္ သင္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ 

 

 ကေလးရ ာေဖြျခငး္ 

 
မသန္စြမ္းကေလးမ်ား အားလံုးသည္ အထ းပညာေရးုႏ င့္ 

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လိုအပ္ေနသည္။ ကုိယ္ပုိင္ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ကေလးမ်ား 

လည္း ပါ၀င္ျပ း စိစစ္ရ ာေဖြျပ း အကြဲျဖတ္ေပးရမည္။ 
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ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကေလးရ ာေဖြျခင္းဟုေခၚသည္။ 

 

 ၾကိဳတငအ္ေၾကာငး္ၾကားစာ 

 
သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးုႏ င့္ ပတ္သက္၍ 

လိုအပ္ေသာ  ေက်ာင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း 

အခ်က္ အလက္မ်ားကို ရယ ရန္အခြင့္အေရးရ ိပါသည္။ 

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာအား သင့္ မိခင္ဘာသာ 

စကားသို႔ ဘာသာ ျပန္ဆိုထားပါသည္။ 

ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းၾကားစအား ုႏႈတ္ျဖင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္၏ အျခားေသာ 

မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အျခားေသာ ဆက္သြယ္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္္ ျပန္ဆို 

ေပးရပါမည္။  

ေက်ာင္းမ  ေက်ာင္းစတက္ျခင္းမျပဳမ  သုိ႔မဟုတ္ 

ကုိယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ 

အကြဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား 

သင့္ေတာ္ေသာ အမ်ားျပည္သ  အခမြဲ့ပညာေရးစနစ္ 

(Free Appropriate Public Education, FAPE) ျဖင့္ 

ေျပာင္းလြဲသင္ၾကားေပးျခင္းမျပဳမ  သင့္အား 

ကနဥ းအေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရပါမည္။ ေက်ာင္းမ  

ေက်ာင္းစတက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမျပဳမ  သုိ႔မဟုတ္ 

ကုိယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ 

အကြဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးပညာေရး 

ေျပာင္းလြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ FAPE ပညာေရးကို 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း အတြက္ သင္က ၾကိဳတင္ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခြင့္ရ ိပါသည္။သင္က 

ေျပာင္းလြဲမႈကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ က 

ေျပာင္းလြဲမႈကို ေတာင္းဆိုသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမ  

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကို ေပးပို႔ရမည္သာ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းမ  ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ - ေက်ာင္းမ  

တာ၀န္ယ ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ထားေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယ  

ထားသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ထားသည္မ်ား ကုိ 

ရ င္းလင္းခ်က္၊ အကြဲျဖတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစ ကုိ 

ေဖာ္ျပခ်က္၊ အခြန္အခ၊ မ တ္တမ္းတင္ထားမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

တာ၀န္ယ ရသည့္အေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ရသည့္ 

အေၾကာင္း တြင ္ထည့္သြင္းဆံုးျဖတ္ထားသည့္ 

အစ ရင္ခံ စာ (၄င္းအစ ရင္ခံစာဆိုသည္မ ာ IDEA ၏ 

လက္ေအာက္ရ ိ နည္းလမ္း တက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္မႈ 

ေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ ေပးထားေသာ သင္၏ 

အေသးစိတ္ထြက္ဆိုခ်က္ ျဖစ္ပါသည္) ဤနည္းလမ္း 

တက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား 

စာအုပ္ မိတ ၱဴရယ ပံုကို ရ င္းလင္းခ်က္၊ IDEA အေၾကာင္း 

ကုိ နားလည္ျပ း သင့္အားက ည ုႏိုင္သ မ်ားကို တစ္ဥ းခ်င္း 

သုိ႔မဟုတ္ အဖြြဲ႔အစည္းအလိုက္ ဆက္သြယ္ုႏိုင္မည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္ကေလး၏ ARD ေကာ္မတ မ  

ဆံုးျဖတ္ေပးထားေသာ အျခားေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း 

ုႏ င္ ့အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်ရသည္ 

ကုိ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ေက်ာင္းမ  ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 

လက္ခံသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရသည့္ အျခား 

အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္တို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

ပိုုမိုုတိုုေတာင္းေသာ အခ ိန္ကာလေဘာင္တစ္ခုုအား 

သင္ သေဘာတူညီမႈျပဳေသာ အေျခအေနမွလြ ၍ 

ေက ာင္း အေနျဖင့္ ၎၏ ေဆာင္ရြက္ခ က္အား 

အဆိုုျပဳျခင္းမတိုုင္မွီ သုုိ႔မဟုုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳမွီ 

အနည္းဆံုုး ငါးရက္ အလိုုတြင္ သင့္ထံသိုု႔ ၾကိဳတင္ 

ေရးသား အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္အား 

ေပးပိုု႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုုပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား ေရးသားရာတြင္ 

အမ ားသူငွာ အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ 

ႏိုုင္ေသာ အသံုုးအႏႈန္းျဖင့္ ေရးသားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ 

အလြယ္တကူ ဘာသာျပန္ဆိုုရန္ မလြယ္ကူေသာ 

အေျခအေနမ ားမွလြ ျပီး အဆိုုပါ အေၾကာင္းၾကားစာအား 

သင့္ မိခင္ဘာသာစကား သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုုင္သည့္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုုသိုု႔ ဘာသာျပန္ဆိုုေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ သင့္ မိခင္ဘာသာစကား သိုု႔မဟုုတ္ 

အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳႏိုုင္သည့္ 

နည္းလမ္းသည္ အေရးအသား မရွိေသာ ဘာသာစကား 

တစ္ခုု ျဖစ္လွ င္မူ ေက ာင္းအေနျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား 

စာအား သင္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုုင္ရန္ အလိုု႔ငွာ 

စကားေျပာျဖင့္ျဖစ္ေစ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ 

နည္းလမ္း တစ္မ ိဳး မ ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေစ သင့္မိခင္ဘာသာ 

စကားသိုု႔၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုုသုုိ႔ 

ဘာသာျပန္ဆိုုေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္းအေနျဖင့္ 

ထုုိသုုိ႔ျပဳလုုပ္ေဆာင္ရြက္ခ ေ့ၾကာင္း ေရးသားထား သည့္ 

သက္ေသအေထာက္အထား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလးအား အထ းပညာ 

ေရးုႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္သင္ၾကား 

ေပးသည့္ ကာလမ စ၍ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို 

သေဘာတ ည ခ်က္မ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ 

ဖ်က္သိမ္းုႏိုင္ျပ း ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလးအား 

အထ းပညာေရးစနစ္ ုႏ င္ ့ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္း ပါမည္။ 

ထုိသုိ႔ျပန္လည္မရုတ္သိမ္းခင္ ေက်ာင္းမ  

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္၏ မိဘသည္ ေက်ာင္းမ  

အေၾကာင္းၾကားစာကို အ းေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယ ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရ ိပါက ထုိသုိ႔ရယ ရန္ ေရြးခ်ယ္ုႏိုင္ပါသည္။ 

 

 

 မဘိမ်ား၏ သေဘာတ ခ်က္ 

 

ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေသခ်ာမစတင္မ  သေဘာတ ည ေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းမ လက္ခံရရ ိထားရ 

ပါမည္။ သင္၏ သေဘာတ ည ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား 

စာဆိုသည္မ ာ သင္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ုႏ င့္ ပတ္သက္၍ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို သိရ ိျပ း ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို 

မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္မႈ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ျပ း ခြင့္ျပဳေၾကာင္း 

စာျဖင့္ ေရးသားသေဘာတ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သေဘာတ ည ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားုႏ င့္ မ တ္တမ္းစာရင္းမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားျပ း မည္သ ႔ထံေပးပို႔ရမည္တို႔ ပါရ ိပါသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ သင္၏သေဘာတ ည စာ သည္ 

ကုိယ္ပုိင္ဆုႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္မေရြး 

အာမခံုႏိုင္ရပါမည္။ အကယ္၍ အထ းပညာ 

သင္ၾကားေရး ုႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

သေဘာတ ည ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက စာျဖင့္ေရးသား 

အေၾကာင္းၾကား ရပါမည္။ သေဘာတ ည ခ်က္ 

ေပးျပ းေနာက္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက သင္၏ 

ပယ္ဖ်က္မႈသည္ အက်ံဳး၀င္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

အထ းပညာေရးုႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အကြဲျဖတ္မႈကို 

မိဘမ်ား သေဘာတ ည ခ်က္ရရ ိရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ 

ေသာ ၾကိဳပမ္းမႈမ်ားကို ေက်ာင္းမ  မ တ္တမ္း မ တ္ရာမ်ား 

ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထား ရပမည္။ 

အဆိုပါမ တ္တမ္းမ်ားတြင္ သေဘာတ ည ခ်က္ရရ ိရန္ 

ေက်ာင္းမ ၾကိဳးပမ္းမႈမ တ္တမ္းမ်ား၊ တယ္လ ဖုန္း 

မ တ္တမ္းမ်ား ကြဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစိတ္မ တ္တမ္း 

တင္မႈမ်ား၊ စာအေပးအယ မိတ ၱဴမ်ားုႏ င့္ အိမ္တိုင္ရာ 

ေရာက္ သြားေရာက္မႈုႏ င့္ အလုပ္ခြင္အထိ လုိက္ပါ 

ေတြ႔ဆံုေသာ ဧည့္မ တ္တမ္းမ်ား အစရ ိသည္တို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

 ကေလးမ်ား လႈပ္ရ ားေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးအတြက္ 

လိုအပ္ပါသည္။  

ပထမဆုံးအၾကိမ ္အကြဲျဖတ္ျခငး္ - IDEA 

လက္ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အျဖစ္ 

ပညာသင္ၾကားရန္ အဆင့္မ မမ  ဆံုးျဖတ္ရန္ 

ပထမအၾကိမ္ အကြဲျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မ  ေက်ာင္းမ  

သင့္အား အကြဲျဖတ္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ ပါ၀င္ေသာ 

ကနဥ း အေၾကာင္းၾကား စာေပးပို႔ျပ း 

သေဘာတ ည ခ်က္ ရယ ထားရပါမည္။ 

ပထမအၾကိမ္ အကြဲျဖတ္မႈ အတြက္ သင္၏ 

သေဘာတ  ည ခ်က္ ရရ ိရန ္ေက်ာင္းမ  

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

ပထမဆံုး အၾကိမ္ အကြဲျဖတ္မႈအတြက္ 

သင္၏သေဘာတ ည ခ်က္သည္ သင့္ကေလးအား 

ေက်ာင္းမ  အထ းပညာေရးကို သင္ၾကားုႏိုင္သည္ဟု 

သေဘာတ ည ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ 

သင့္ကေလးသည္ အစိုးရ ေစာင့္ေရ ာက္မႈေအာက္ 

တြင္ရ ိျပ း သင္ုႏ င့္အတ မေနလ ် င္၊ သင့္အား 

ေက်ာင္းမ ရ ာမေတြ႔လ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ 

ကေလးအုပ္ထိန္းခြင့္ မရ ိလ ်င္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား အုပ္ထိန္းခြင့္ 

လႊြဲေျပာင္းထားလ ်င္ သင့္သေဘာတ ည ခ်က္ ရရ ိရန္ 

မလိုပါ။ 

 
ကနဥ းလုပင္နး္စဥမ္်ား - သင့္ကေလးအား 

ပထမဆံုးအၾကိမ္ အထ းပညာေရး 

သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ သေဘာတ ည ေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားစာကို ေက်ာင္းမ လိုအပ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ ကနဥ း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား အတြက္ 

သေဘာတ ည ခ်က္ေပးရန္ သင့္အားပန္ၾကားလႊာကို 

တံု႔ျပန္မႈမရ ိပါက သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတ ည ရန္ 

ျငင္းဆန္ပါက သို႔မဟုတ္ သေဘာတ ည ျပ းေနာက္ 

သေဘာတ ည ခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းေၾကာင္း စာျဖင့္ 

အေၾကာင္းၾကားလာပါက FAPE စနစ္ကို 

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္သည္ 

ေက်ာင္း၏အျပစ္မဟုတ္ပါ။ သင့္ကေလးအတြက္ 

ARD ေကာ္မတ စည္းေ၀းျခင္းုႏ င့္ IEP စနစ္ 

ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 

 

ျပနလ္ည္သုံးသပျ္ခငး္ - သင့္ကေလးအား ျပန္လည္ 

သံုးသပ္အကြဲျဖတ္ရန္ သင့္သေဘာတ ည ခ်က္ကုိ 

ရရ ိရန္ လိုအပ္ျပ း သင့္ဘက္မ  ျပန္လည္တံု႕ျပန္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ခြဲ့ ေၾကာင္း သက္ေသျပုႏိုင္ခြဲ့ပါက 

သေဘာတ ည ခ်က္ ရရ ိရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

 

လႊမး္မိးုမႈရ ေိသာ လုပင္နး္စဥမ္်ား - အကယ္၍ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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သင့္ကေလးသည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင ္

စာရင္းသြင္းျပ း ကနဥ း အကြဲျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း အတြက္ 

သေဘာတ ည ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြဲ့လ ်င္ လိုအပ္ပါက 

သင့္ကေလး၏ ကနဥ း အကြဲျဖတ္ျခင္းုႏ င့္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

အတိုင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျမ င့္တင္ုႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ 

ေပးုႏိုင္ပါသည္။ ထုိ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေျပာေရး 

ဆိုခြင့္ရ ိသ မ  ေက်ာင္းအေနျဖင့္ သင့္သေဘာ 

တ ည ခ်က္ မရ ိဘြဲ သင့္ကေလးအား အကြဲျဖတ္ရန္ 

လုပ္ေဆာင္ုႏိုင္ပါ သည္။ ထို႔ျပင္ သင့္သေဘာ 

တ ည ခ်က္ ရရ ိမ သာ အထ းပညာေရး ဆက္လက္ 

သင္ၾကားေပးရန္ လည္း ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ ပါသည္။ 

 

အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ကေလးအား အထ းပညာေရး 

သင္ၾကားေပးရန္ သေဘာတ ည ျပ း ေက်ာင္းမ စတင္ 

သင္ၾကားေပးျပ းခ်ိန္မ   ထိုဆက္လက္သင္ၾကားမႈကုိ 

စာျဖင့္ေရးသား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ပါက သင့္သေဘာ 

တ ည  ခ်က္ကို ျပန္လည္ရရ ိရန္အတြက္ ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္း 

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရပ္တန္ ႔ထားုႏိုင္ပါသည္။ 

သုိ႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ ထံမ  သင္ၾကားေရး 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ေပးသည္အထိ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတုိင္း ဆက္လက္ၾကားနာ 

လုပ္ေဆာင္ုႏိုင္ပါသည္။ 

ကေလးမ ား အားလံုုးအတြက္ မိဘသေဘာတူညီခ က္ 

လုုိအပ္ေသာ အေျခအေနမွလြ ၍၊ သင့္ကေလးအား 

အက ျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ျပန္လည္အ 

က ျဖတ္ျခင္း ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ လက္၀ယ္ရိွ 

ေနေသာ အခ က္အလက္မ ားအား ေက ာင္းမွ 

ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမတိုုင္မွီတြင္၊ သုုိ႔မွမဟုုတ္ 

သင့္ကေလးအား စစ္ေဆး မႈျပဳျခင္းမတိုုင္မွီ သုုိ႔မဟုုတ္ 

ကေလးမ ားအားလံုုးထံသိုု႔ အျခားေသာ အက ျဖတ္ 

စစ္ေဆးမႈ မျပဳမွီတြင္ အစရွိသည္ တိုု႔တြင္မူ သင့္ 

သေဘာတူညီခ က္အား မလိုုအပ္ေပ။ သင္ သုုိ႔မဟုုတ္ 

သင့္ ကေလးအား အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အက ိဳး 

အျမတ္ခံစားခြင့္ သိုု႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခ က္ 

မွန္သမွ မွ ျငင္းပယ္ေစရန္ အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

သုုိ႔မဟုုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုုသိုု႔ သေဘာ 

တူညီခ က္ျပဳရန္ သင့္ျငင္းဆိုုခ က္အား ေက ာင္းမွ 

အသံုုးျပဳမည္ မဟုုတ္ေပ။ 

 

 လြတ္လပေ္သာ ပညာေရးစနစျ္ဖင္ ့အကြဲျဖတ္ျခငး္ 

အကယ္၍ သင္သည္ ေက်ာင္းမ အကြဲျဖတ္စနစ္ကို 

မၾကိဳက္ပါက သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအတြက္ 

အလုပ္လုပ္သ  မဟုတ္ေသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္မ  

အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ အကြဲျဖတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ 

ရ ိပါသည္။ အမ်ားပိုင္ေငြဆုိသည္မ ာ ေက်ာင္းမ  

အကြဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို 

ေပးေခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ အကြဲျဖတ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္မရ ိေစရန္ ဆုိလုိပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ 

ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အကြဲျဖတ္ျခင္း (Independent 

Educational Evaluation, IEE) သည္ 

ေက်ာင္း၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ အဆင့္မ သ  တစ္ဥ းဥ းမ  

အကြဲျဖတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ IEE စနစ္ကို 

ေတာင္းဆိုေသာအခါ ၄င္းစနစ္၏ စံုႏႈန္းမ်ားုႏ င့္ IEE 

စနစ္ကို ရရ ိုႏိုင္ေသာေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေက်ာင္းမ ေထာက္ပံ့ေပးရပါမည္။ 

သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင္ ေက်ာင္း၏ အကြဲျဖတ္ 

စနစ္ကို မၾကိဳက္ရသနည္းဟု ေမးျမန္းခံရုႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ သင္၏သေဘာမတ ည ခ်က္ကို ရ င္းျပရရံုျဖင့္ 

ေက်ာင္းမ  အေၾကာင္းျပခ်က္မရ ိဘြဲ IEE စနစ္ကို 

ေုႏ ာင့္ေုႏ းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း 

မျပဳလုပ္ုႏိုင္ပါ။ 

သင္သေဘာတ ည မႈမရ ိေသာ အကြဲျဖတ္စနစ္ကို 

ေက်ာင္းမ ညႊန္ၾကားစ မံသည့္ အခါတိုင္း သင္သည္ 

တစ္ဥ းတည္း ေသာ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ IEE စနစ္ကို 

အသံုးျပဳသ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခံရုႏိုင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းမ လည္း ၄င္းအကြဲျဖတ္ မႈအတြက္ ေငြေပး 

ေခ်ုႏိုင္သလို မလိုအပ္ေသာ ေုႏ ာင့္ေုႏ းၾကန္႔ၾကာ 

ျခင္းမရ ိေစဘြဲ လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတိုင္း ၾကားနာ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အကြဲျဖတ္မႈသည္ 

သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပသုႏိုင္ပါသည္။ 

IEE စနစ၏္ စုံႏႈနး္မ်ား 

IEE စနစ္သည္ အမ်ားပိုင္ေငြျဖင့္ ျဖစ္လ ်င္ 

အကြဲျဖတ္ သည့္ ေနရာုႏ င့္ စစ္ေဆးသ ၏ 

အရည္အခ်င္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ 

အကြဲျဖတ္စံုႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းမ  စတင ္

အကြဲျဖတ္ေသာ စံုႏႈန္းျဖင့္ (၄င္းစံုႏႈန္းမ်ားသည္ 

IEEစနစ္မ  ရရ ိုႏိုင္ေသာ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ 

ေလ်ာ္ကန္ေသာ အတိုင္းအတာအထိ) 

တ ည ရပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံုႏႈန္းမ်ားမ လြြဲ၍ 

အမ်ားရန္ပံုေငြျဖင့္ IEE စနစ္ရရ ိျခင္းျဖင့္ 

ဆက္ုႏြယ္ေနေသာ အျခား မည္သည့္ 

အေျခအေနကိုမ  ေက်ာင္းမ  ေဖာ္ျပျခင္း 

ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ သိ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ - အကယ္၍ 

ေက်ာင္းမ  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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ေဆာင္ရြက္ရန္ ပန္ၾကားလ ်င္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  

ေက်ာင္း၏ အကြဲျဖတ္စနစ္သည္ 

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လ ်င္ သို႔မဟုတ္ 

သင္ရရ ေိသာ IEE စနစ္သည္ ေက်ာင္း၏ IEE 

စနစ္၏ စံုႏႈန္းမ်ားုႏ င့္ မကိုက္ည လ ်င္ အဆိုပါ IEE 

စနစ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေက်ာင္းမ  

ေပးေခ်ရန္မလိုပါ။ 

ကုိယ္ပိငုေ္ငြျဖင္ ့IEE စနစ ္- သင့္ကုိယ္ပုိင္ေငြျဖင့္ 

IEE စနစ္ရရ ိရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ 

မည္သ က ေပးေခ်သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းIEE စနစ္သည္ 

ေက်ာင္း၏ စံုႏႈန္းမ်ားုႏ င့္ ကုိက္ည လ ်င္ သင့္ကေလး 

အား FAPE စနစ္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ IEE 

အားမည့္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖင့္မဆို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရပါမည္။ လက္ရ ိ ရ ိေနေသာ IEE စနစ္ကို 

လည္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ၾကားနာ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပုႏိုင္ပါ 

သည္။ 

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ သိ မ  စ မထံားေသာ IEE စနစ ္- 

အကယ္၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  IEE ကုိ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္း အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ စ မံထားလ ်င္ ေက်ာင္းမ  

ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေခ်ရမည္။ 

 

 စည္းကမး္ပိငုး္ဆုိငရ္ာ လုပင္နး္စဥမ္်ား 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္း 

ဥပေဒမ်ားကို ကလန္ကဆန္ျပဳလ ်င္ စည္းကမ္းအရ 

ေက်ာင္းရပ္နားရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ 

ရသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမ လည္း စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) 

 

 ၁၀ရက္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ရက္ေအာက္ ေက်ာငး္ရပန္ားျခငး္ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္း 

ဥပေဒမ်ားကို ကလန္ကဆန္ျပဳလ ်င္ သန္စြမ္းေသာ 

ကေလးမ်ားကို အျပစ္ေပးသကြဲ့သို႔ စာသင္ုႏ စ္အတြင္း 

၁၀ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ၁၀ရက္ေအာက္ ေက်ာင္းရပ္နားခံရ 

ုႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္အတြင္းတြင္ သန္စြမ္းေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳလ ်င္လည္း ေက်ာင္းမ ေထာက္ပံ့ 

ေပးရန္ မလိုပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္း 

စည္းကမ္းအရ ေက်ာင္းရပ္နားထားရန္ ေရြးခ ယ္ 

ဆံ ုးျဖတ္ ေသာအခါ ၄င္းရပ္နားျခင္းသည္း 

ေက်ာင္းတက္ရက္ သုံးရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္မည္ 

မဟုတ္ပါ။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ စာသင္ုႏ စ္အတြင္း 

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ရက္္ ရပ္နားျခင္းခံရလ ်င္ 

ဖယ္ရ ားခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြြဲရက္မ်ား 

မ န္သမ ်အတြင္း သင့္ကေလးတြင္ အျခားေသာ 

အခြင့္အေရးမ်ား ရရ ိုႏိုင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ 

ဖယ္ရ ားခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြြဲ ေက်ာင္းရက္မ်ား 

သည္ ၁၀ ရက္ထက္ မေက်ာ္ လြန္လ ်င္၊ ထို႔ျပင္ 

ေက်ာင္းရပ္နားခံရျခင္းသည္ ေက်ာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ 

သည္အထိ မျဖစ္ခြဲ့လ ်င္ သင့္ကေလး၏ ဆရာမမ်ားုႏ င့္ 

ေဆြးေုႏြးခ်က္အရ ေက်ာင္းပညာေရး သင္ရုိးအတုိင္း 

ဆက္လက္သင္ၾကားုႏိုင္ရန္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

လိုအပ္သည္ကို ေက်ာင္းအမႈထမ္း တစ္ေယာက္ 

ေယာက္မ  ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကေလး၏ IEP အရ 

ခ်မ တ္ထား ေသာ ရည္မ န္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို 

ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရ 

ပါမည္။ 

 

 ေက်ာငး္ေျပာငး္ေရႊ႕ျခငး္ - သင့္ကေလးသည္ 

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ရက္ဆက္တိုက္ ရပ္နားျခင္း 

ခံရေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ရက္ 

အနည္းငယ္ကို ဆက္တုိက္ ရပ္နားခံရျပ း စုစုေပါင္း 

၁၀ရက္ေက်ာ္ေသာအခါ သင့္ကေလးသည္ 

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ခံရုႏိုင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းရပ္နားျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ ကေလး၏ 

အျပဳအမ သည္ ယခင္ရပ္နားခံရေသာ ကေလးမ်ား 

ကြဲ့သို႔ပင္ အန းစပ္ဆံုး တ ည ေနမႈရ ိမရ ိကုိ ဆံုးျဖတ္ရ 

ပါသည္။ ေက်ာင္းရပ္နားခံရေသာ ၾကာခ်ိန္၊ အၾကိမ္ 

အေရအတြက္ုႏ င့္ ရပ္နားခံရမႈ အၾကိမ္အစိတ္အက်ြဲ 

စေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းရပ္နားခံရသည္မ ာ မ်ားလာေသာအခါ 

အလားတ  ကိစၥရပ္မ်ားကို အေျခခံျပ း လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ကာ လုပ္ထုံးလုပန္ည္းမ်ားအတုိင္း 

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ကိစၥကုိဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းစည္းကမ္းအား ေဖာက္ဖ်က္၍ သင့္ကေလးအား 

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္သည့္ေန႔တြင္ သင့္အား 

အေၾကာင္းၾကားျပ း ဤ နည္းလမ္းတက် ျပဳစု 

ေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင္ သိမ တ္ဖြယ္ရာမ်ား စာအုပ္ကို 

ေပးအပ္ရ ပါမည္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈ 

ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ျပ း ၁၀ရက္ 

အတြင္းတြင္ ေက်ာင္း၊ သင္ုႏ င့္ ARD ေကာ္မတ ၏ 

သက္ဆုိင္ရာ အဖြြဲ႕၀င္မ်ား (သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္းမ  

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမ ာက္ထား ေသာ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား 

သိသာေစမည့္ သုံးသပ္ခ်က္ (Manifestation 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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Determination Review, MDR) ကုိ စ စဥ္ရပါမည္။ 

MDR ကုိ စ စဥ္ေသာအခါ အဖြြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ကေလး၏ 

IEP၊ ဆရာအားလံုး၏ ထင္ျမင္ခ်က္ အပါအ၀င္ 

သင့္ကေလး၏ ဖိုင္အတြင္းမ  ရရ ိုႏိုင္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးုႏ င့္ သင့္ထံမ  ရရ ိေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရ 

ပါမည္။ သင့္ကေလး၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ၄င္း၏ IEP 

အား ေက်ာင္းမ  ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 

ပ်က္ကြက္မႈ၏ တုိက္ရုိက္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သည္ 

သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ 

ႏ  င့္ တုိက္ရုိက္ဆက္ုႏြယ္ေနသည္ဟုလည္း အဖြြဲ႕၀င္မ်ား 

က ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အဆိုပါ အေျခအေန 

ုႏ စ္ခုလံုးုႏ င့္ သက္ဆိုင္ေနသည္ ဆိုပါက ကေလး၏ 

ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ၄င္း၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရ ားသည္ဟု 

ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ပါသည္။ 

 

 အျပဳအမ သည္ သိသာထငရ္ ားေသာ အခ်က္တစခ္်က္ 

ျဖစခ္ြဲလ့ ် င ္- သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ 

၄င္း၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ခြဲ့လ ်င္ ၄င္းုႏ င့္သက္ဆိုင္ 

ေသာ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ အကြဲျဖတ္မ တ္တမ္း 

(Functional Behavioral Assessment, FBA) ကုိ 

(ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈ ျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမ မတိုင္ခင္ 

မေရးသားခြဲ့ဖ း ေသာ္လည္း) စ စဥ္ရပါမည္။ ထို႔ျပင္ 

သင့္ကေလး၏ အျပဳအမ ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အစ အစဥ္ 

(Behavioral Intervention Plan, BIP) ကုိ ျပည့္စံု 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ BIP ကုိ ျပည့္စံုေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျပ းေသာအခါ ARD ေကာ္မတ မ  

ျပန္လည္သံုးသပ္ျပ း လိုအပ္သလို အျပဳအမ မ်ားကုိ 

တုိက္ရုိက္သိရ ိ ုႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲေပးရပါမည္။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ေက်ာင္းမ  

IEP ကိုျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ၄င္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို 

ျပင္ဆင္ုႏုိင္ရန္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ (ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

အထ းအေျခအေနမ်ားမ လြြဲ၍) BIP၏ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလြဲမႈအရ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕မႈကို 

သင္ုႏ င့္ေက်ာင္း သေဘာတ ည မႈ မရရ ိပါက 

သင့္ကေလး၏ ယခင္ေက်ာင္းသို႔ ARD ေကာ္မတ မ  

ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရပါမည္။ 

 

 အထ းအေျခအေနမ်ား - ေက်ာင္းမ  သင့္ကေလးအား 

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ရက္ထက္ မပိုဘြဲ ၾကားျဖတ္ 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရ ိေသာ ပညာေရးေက်ာင္း (Interim 

Alternative Educational Setting, IAES) သုိ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ုႏိုင္ ဖြယ္ရ ိပါသည္။ ထိုေက်ာင္း၌ အကယ္၍ 

သင့္ကေလးသည္ လက္နက္တစ္ခုခုကို သယ္ေဆာင္ 

လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းလႈပ္ရ ားမႈမ်ား၌ လက္နက္တစ္ခုခုကို 

ယ ေဆာင္ထားရ ိသည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ားကို 

ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳေနသည္ျဖစ္ေစ၊ 

ေရာင္းခ်ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ တားျမစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ 

အရာမ်ားကို လက္၀ယ္ရ ိသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ 

ေယာက္ ေယာက္အား ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ နာက်င္ 

ေစရန္ ျပဳမ သည္ျဖစ္ေစ ထိုအျပဳအမ မ်ားသည္ သင့္ 

ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ျဖစ္ရသည္ဟု ထင္ျမင္ယ ဆမည္မဟုတ္ပါ။ 

 

 သင့္ကေလး၏ အျပဳအမ သည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ေၾကာင့္မဟုတ္လ ်င ္- သင့္ကေလး၏ အျပဳအမ သည္ 

မသန္စြမ္းမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ 

မဟုတ္လ ်င္ FAPE စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုး 

သည္မ လြြဲ၍ အျခားေသာ သန္စြမ္းသည့္ ကေလးမ်ား 

နည္းတ  တ ည ေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ တ ည ေသာ 

အျပဳအမ ျဖင့္ ဆက္လက္ သြန္သင္ဆံုးမမည္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

 ၾကားျဖတ္ ပညာသငၾ္ကားေရး - အကယ္၍ 

သင့္ကေလးသည္ ထ ျခားေသာအေျခအေနမ်ား 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္း၏ အျပဳအမ မ်ားသည္ 

မသန္စြမ္းမႈ၏ အက်ိဳးဆက္မဟုတ္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ 

လက္ရ ပိညာေရးမ  ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ လ ်င္ ကေလး၏ ARD 

ေကာ္မတ မ  ၄င္း၏ IAES ကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးရပါမည္။ 

သင့္ကေလးသည္ FAPE စနစ္ကို လက္ခံုုိႏင္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 

ဆက္လက္သင္ၾကားရပါမည္။ ၄င္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

သင့္ကေလးအား လက္ရ ိ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း 

ထြဲတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ ုႏိုင္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ IEP တြင္ ထုတ္ျပန္ထား 

ေသာ ရည္မ န္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ရ ိေရးအတြက္ 

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ သင့္ကေလးသည္ 

အျပဳအမ ဆိုင္ရာ အကြဲျဖတ္မ တ္တမ္း (FBA) ုႏ င္ ့

အျပဳအမ ကို တိုက္ရိုက္သိရ ိုႏိုင္ရန္ စ စဥ္ထားေသာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲ မႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လက္ခံရ 

ရ ိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔မ သာ ၄င္းကိစၥမ်ား ထပ္ခါ 

တလြဲလြဲ မျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 လုပထုံ္းလုပန္ည္းအတုိငး္ လ်ငျ္မနစ္ြာ ၾကားနာ 

ေဆာငရ္ြက္ျခငး္ - အကယ္၍ သင္သည္ စည္းကမ္းအရ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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* 

ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားုႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ သေဘာမတ  

ပါက လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတုိင္း လ်င္ျမန္စြာ ၾကားနာ 

ေဆာင္ရြက္ေပးုႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္ ရ ိပါသည္။ ထို႔ျပင္ 

သင့္ကေလးအား လက္ရ ေိနရာတြင္ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရ ာက္ရျခင္းသည္ သင့္ကေလး သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားသ မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ေက်ာင္းက 

ယ ဆလ ်င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လ်င္ျမန္စြာ 

ၾကားနာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေက်ာင္းမ လည္း 

ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ၾကားနာမႈကို 

ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မ စ၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက ္

၂၀ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  အဆိုပါ ၾကားနာမႈကို စတင္ျပ း 

၁၀ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္း သေဘာတ ည မႈ မရေသးလ ်င္ 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ အခ်ိန္ထိ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၏ IAES မ ာ သက္တမ္းမကုန္ခင္ 

အခ်ိန္ထိ သင့္ကေလးသည္ IAES တြင ္ရ ိေနရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္က အလ်င္ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ 

လက္ရ ိအေျခအေနတြင္ ရ ိေနျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ 

ေက်ာင္းမ  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း လ်င္ျမန္စြာ 

ၾကားနာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပန္ၾကားေသာအခါ 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရ ိသ က သင့္ေလ်ာ္ေသာ IAES တြင္ 

ဆက္ထားရန္၊ ကေလး၏ IEP မ ာ ၄င္းကိုယ္တိုင္ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားသ မ်ားကို ထိခုိက္ေစလ ် င္ 

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ရက္အထက္ ပိုမထားရန္ 

ညႊန္ၾကားုႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ အျပဳအမ  

မ်ားသည္ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆိုပါကလည္း 

IAES တြင္ ဆက္လက္ထားရ ိရန္ ညႊန္ၾကားုႏိုင္ပါသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ မ လည္း သင့္ 

ကေလးအား ေျပာင္းေရႊ႕လာခြဲ့ေသာ ေနရာသို႔ ျပန္ပို႔ 

ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ပါသည္။ 

 

 အထ းပညာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခငး္ 

မျပဳရေသးေသာ ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ျခငး္ 

သင့္ကေလးသည္ စည္းကမ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အျပဳအမ  

မ်ားကို မျပဳလုပ္မ  မသန္စြမ္းသ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းမ  

သိရ ိခြဲ့လ ်င္ IDEA လက္ေအာက္ရ ိ မသန္စြမ္း ကေလး 

ငယ္အားလံုး ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးုႏ င့္ ကာကြယ္မႈ 

မ်ားကို သင့္ကေလးမ  ရရ ိုႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ 

အထ းပညာေရးုႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ လိုအပ္ 

ေနေၾကာင္း၊ IDEA ျဖင့္ ကေလးအား အကြဲျဖတ္ေပးရန္ 

ပန္ၾကားလိုေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမ  အထ း 

ပညာေရး၏ ဒါရိုက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အမႈထမ္းအေပၚ 

ျပဳလုပ္ခြဲ့ေသာ အျပဳအမ မ်ား အတြက္ ထိုသ မ်ား၏ 

အထ းပ ပန္မႈမ်ား အစရ ိသည္တို႔ ကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သ  

သုိ႔မဟုတ္ ဆရာအား စာေရးသား ရာတြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့ပါက 

ေက်ာင္းသည္ ထိုကိစၥအား သိရ ိျပ းျဖစ္သည္ဟု 

မ တ္ယ ုႏိုင္ပါသည္။ 

IDEA ျဖင့္ အကြဲျဖတ္ျခင္းကို သင္သေဘာတ ည မႈ 

မရ ိခြဲ့ပါက၊ သင့္ကေလး အတြက္ IDEA ၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ခြဲ့ပါက သုိ႔မဟုတ္ 

သင့္ကေလးအား အကြဲျဖတ္ျပ း အထ းပညာေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရ ိဟု 

ဆံုးျဖတ္ခြဲ့ပါက ေက်ာင္းမ  ထိုအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို 

အလ်င္သိရ ိရန္ မလိုပါ။ 

အကယ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

သေဘာတ ည ခ်က္ကို အရင္ေပးျပ း ေက်ာင္းမ  

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ ေထာက္ပံ့ 

ေပးျပ းမ  လုပ္ငန္းစတင္ရန္ သေဘာတ ည ခ်က္ကို 

စာျဖင့္ ေရးသားပယ္ဖ်က္ခြဲ့လ ်င္ သင္သည္ IDEA ၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ျပ းျဖစ္ပါသည္။ 

သင္၏ကေလးသည္လည္း အျခားသန္စြမ္းေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားကြ့ဲသုိ႔ စည္းကမ္းစံုႏႈန္းမ်ား၏ 

သြန္သင္မႈေအာက္ ေရာက္ရ ိသြားျပ း IDEA ၏ 

ကာကြယ္ေပးမႈ မ်ားတြင္ အက်ံဳးမ၀င္ေတာ့ပါ။ 

သင့္ကေလးသည္ စည္းကမ္းစံုႏႈန္းမ်ားုႏ င့္ 

သြန္သင္မႈေအာက္ ေရာက္ရ ိခ်ိန္တြင္ ကနဥ း 

အကြဲျဖတ္မႈကို ေတာင္းဆို ခြဲ့ပါက အကြဲျဖတ္မႈကို 

လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အကြဲျဖတ္မႈ 

မျပ းဆံုးခင္တြင္ ေက်ာင္းတာ၀န္ရ ိသ မ်ားမ  

ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာ (ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

မရ ိဘြဲ ဆုိင္းင့ံထားျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း စသည္တို႔ 

ပါ၀င္ုႏိုင္ ေသာ) တြင္ရ ိရပါမည္။ 

 

 တရားဥပေဒအရ တာ၀နယ္ လႊြဲေျပာငး္ေပးျခငး္ုႏ င္ ့

ဥပေဒဆုိငရ္ာ တာ၀နရ္ သိ မ်ား 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္တစ္ဥ းမ  က်ၱဴးလြန္ေသာျပစ္မႈကို 

ေက်ာင္းမ  သင့္ေလ်ာ္ေသာ တာ၀န္ရ ိသ ထံသို႔ အစ ရင္ခံ 

ျခင္းအား IDEA မ  တားျမစ္ဟန္႔တားျခင္း မရ ိပါ။ 

မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ  က်ၱဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈုႏ င့္ 

ဆုိင္ေသာ ဖက္ဒရယ္ုႏ င့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရသာ 

၄င္းတို႔၏ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ျပ း ျပည္နယ္ဥပေဒ 

ခိုင္မာေရးုႏ င့္ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို ကာကြယ္ပါသည္။ 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ  ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ေၾကာင္း 

ေက်ာင္းမ  သတင္းပို႔လ ်င္ သတင္း ေပးပို႔လိုက္သည့္ 

တာ၀န္ရ ိသ မ  ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ုႏိုင္ရန္ 

ကေလး၏ အထ းပညာေရးုႏ င့္ စည္းကမ္းပိုင္း ဆုိင္ရာ 

မ တ္တမ္းတို႔ကို မိတ ၱဴက းယ ကာ ေပးပို႔ရပါမည္။ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းမ တ္တမ္းမ်ားမ  မိသားစု ပညာေရး 

အခြင့္အေရးုႏ င့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ (Family 

Educational Rights and Privacy Act, FERPA) အရ 

ခြင့္ျပဳုႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိသာ ေပးပို႔ရပါမည္။ 

 

 ပညာေရးဆုိငရ္ာ မ တ္တမး္မ်ား 
ပညာေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ ားသည္ သင့္ကေလးႏွင့္ 
တုိက္ရိုက္ ဆက္စပ္ သည့္မွတ္တမ္းမ ားျဖစ္ၿပီး ေက ာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေက ာင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳေပးသည့္ 
အဖြ ႕မွ ထိန္းသိမ္းထားသည္၊ FERPA ထ တြင္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ ေသခ ာေသာအေၾကာင္းအရာ ျခြင္းခ က္မ ား 
ျဖစ္ၿပီး ၃၄ ဖယ္ဒရယ္ စည္းမ ဥ္းကိုဓဥပေဒ (CFR) အပိုင္း 
၉၉ ထ တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။ 
 

 မဘိမ်ားသုိ႔ အသိေပးစာ - TEA သည္ မိဘမ်ားအား 

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည့္စံုစြာ အေၾကာင္းၾကားုႏိုင္ 

သည့္ အသိေပးစာကို ေပးပို႔ရပါမည္။ ၄င္းတြင္ ျပည္နယ္ 

အတြင္းရ ိ လ မ်ိဳးစု အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 

မည္မ ်အတိုင္းအတာအထိ ေပးပို႔ထား သည္ကုိ 

ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကေလးမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခ်က္၊ ရ ာေဖြေနေသာ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳး 

အစား၊ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ 

မည္သ ႔ထံမ  အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းလာသည္၊ 

အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳမည္ 

့နည္းလမ္းမ်ား စသည့္ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ား 

အပါအ၀င္ ျပည္နယ္မ  အသံုးျပဳလိုသည့္နည္းလမ္း၊ 

စုေဆာင္းျခင္း၊ တတိယ မ်ိဳးဆက္ ဖြင့္လ စ္ျပသျခင္း၊ 

ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္၀ယ္ 

ထားရ ိျခင္း၊ ဖ်က္ဆ းျခင္းုႏ င့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 

မ ားအရ မိဘုႏ င့္ ကေလးမ်ား ရရ ိုႏိုင္ေသာ FERPA 

လက္ေအာက္ရ ိ အခြင့္အေရးမ်ားုႏ င့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ 

ကုဒ္၃၄ (34 Code of Federal Regulations, CFR) ရ ိ 

၄င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ 

စသည္တို႔ ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလ ယ္မ်ားအားလံုး 

လိုက္နာရမည့္ ေပၚလစ  ုႏ င့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အုႏ စ္ခ်ဳပ္မ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္။ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင ္သင့္ 

ကေလးနာမည္၊ မိဘအေနျဖင့္ သင့္နာမည္ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားမိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္၏ နာမည္၊ သင့္လိပ္စာ၊ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ အတည္ျပဳုႏိုင္သည့္ အရာ 

(ဥမမာ - လ မႈ လံုျခံဳေရး ကုဒ္နံပါတ္) သုိ႔မဟုတ္ သင့္ 

ကေလးအား ေသခ်ာစြာ အတည္ျပဳုႏိုင္မည့္ အမ တ္ 

လကၡဏာမ်ားစာရင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

မည္သည့္ ကေလးရ ာေဖြသည့္ လုပ္ငန္းမဆုိ မစတင္မ  

အသိေပးစာကို သတင္းစာမ်ားုႏ င့္ အျခားမ ဒ ယာမ်ား 

တြင္ အထ းပညာေရးလိုအပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား 

ရ ာေဖြစံုစမ္း၍ အကြဲျဖတ္ုႏိုင္ရန ္ မိဘမ်ားအား 

လံုေလာက္စြာ အသိေပးေၾကညာရပါမည္။ 

 

 ကာကြယ္ျခငး္ုႏ င့္ ဖ်က္ဆ းျခငး္ - သင့္ကေလး၏ 

မ တ္တမ္းမ်ား စုေဆာင္းရာ၊ သိမ္းဆည္းရာ၊ ျပသရာ၊ 

ဖ်က္ဆ းရာ အဆင့္တိုင္း၌ ယံုၾကည္မႈကို မပ်က္စ းေစရန္ 

ေက်ာင္းမ ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ 

ေက်ာင္းပညာေရးမ တ္တမ္း ဆိုသည္မ ာ 34 CFR အပိုင္း 

၉၉ရ ိ ပညာေရးမ တ္တမ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ 

ကာကြယ္ေပးထားေသာ မ တ္တမ္းအမ်ိဳးအစား 

ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းထြဲရ ိ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

ကေလးပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ 

ေထာက္ပံ့ရန္ မလိုအပ္ေတာ့လ ်င္ ေက်ာင္းမ  

အေၾကာင္းၾကားေပးရပါမည္။ နာမည္၊ လိပ္စာ၊ 

ဖုန္းနံပါတ္၊ အဆင့္၊ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္မ တ္တမ္း၊ 

အတန္းတက္မ တ္တမ္း၊ သင္ယ ျပ းေျမာက္ခြဲ့သည့္ 

ပညာေရး အဆင့္၊ သင္ယ  ျပ းေျမာက္ခြဲ့သည္ 

ပညာေရးုႏ စ္မ်ား စသည္တို႔မ လြြဲ၍ သင့္ေတာင္းဆို 

ခ်က္အတိုင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ဆ းေပး 

ရပါမည္။ ဖ်က္ဆ းျခင္း ဆုိသည္မ ာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ 

ဖ်က္ဆ းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အရ 

အတည္ျပဳုႏိုင္သည့္ အမ တ္လကၡဏာ မ်ားကို 

အခ်က္အလက္မ်ားမ  ဖ်က္ဆ းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သုိ႔မ သာ အခ်က္အလက္မ်ားုႏ င့္ တိုက္ၾကည့္၍ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ အတည္ျပဳျခင္း 

မရ ိုႏိုင္ေတာ့ေပ။ 

 

 အမ်ိဳ းအစားုႏ င္ ့တည္ေနရာမ်ား - ေက်ာင္းမ  စုေဆာင္း 

သိမ္းဆည္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေနေသာ 

ပညာေရး မ တ္တမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားုႏ င့္ တည္ေနရာ 

ကုိ ရရ ိရန္ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရ ိပါသည္။ 

  

 အခြင့္အေရး ုႏ င္ ့အခ်နိက္ာလ -  သင့္ကေလး၏ 

အထ းပညာေရးုႏ င့္ ပတ္သတ္၍ အပိုင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ 

ပညာေရး မ တ္တမ္းတစ္ခုလံုးကို ၾကည့္ရႈုႏိုင္ရန္ 

သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ အုပ္ထိန္းျခင္း၊ 

ခြြဲေနျခင္း၊ ကြာရ င္းျခင္း စသည္ တုိ႔ုႏ င့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တြင္ အခြင့္အာဏာ မရ  ိ

သည္မ လြြဲ၍ သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ားကို ၾကည္႔ရႈ 

စစ္ေဆးခြင့္ ရ ိသည္ဟု ေက်ာင္းမ ယ ဆပါသည္။ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အ 

တြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးုႏိုင္ပါသည္။ 

မည္သည့္ ARD ေကာ္မတ  အစည္းအေ၀းမ  မရ ိလ ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ၾကားနာ 

စစ္ေဆးျခင္း မရ ိလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ေဆြးေုႏြး 

ဆုံးျဖတ္မႈမ မရ ိလ ်င္၊ မည္သည့္ကိစၥမ  ေပၚေပါက္ျခင္း 

မရ ိလ ်င္ ေတာင္းဆိုသည့္ေန႔မ စ၍ ၄၅ရက္အတြင္း 

ေက်ာင္းမ  ေုႏ ာင့္ေုႏ းၾကန္႔ၾကာျခင္းမရ ိ ေစဘြဲ ထုိသ ကုိ 

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရပါမည္။ 

 

 တစေ္ယာက္ထက္ပိေုသာ ကေလးမ်ား၏ 

အခ်က္အလက္မ်ား - မည္သည့္ ပညာေရး 

မ တ္တမ္းမဆို တစ္ေယာက္ထက္ ပိုေသာ ကေလး 

မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေနလ ်င္ သင့္ 

ကေလးုႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ ရ ိပါသည္။ သို႔မဟုတ္ 

ထိုထ းျခားေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္း ကုိ 

အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

 

 ရ ငး္တမး္၊ မတိ ၱဴုႏ င္ ့က်သင့္ေငြ - သင္ေတာင္းဆိုပါက 

ေက်ာင္းမ  မ တ္တမ္းမ်ားကို အေၾကာင္ျပခ်က္ ခိုင္လံစုြာ 

ျဖင့္ ရ င္းျပပါလိမ့္မည္။ မိတ ၱဴ က းယ ျခင္းသည္ သင္ 

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈုႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း 

ဆိုလ ်င္ ေက်ာင္းမ  မိတ ၱဴက းေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ 

ကေလးုႏ င့္ ပတ္သက္၍ မ တ္တမ္းမ်ား ရ ာေဖြရျခင္း၊ 

ရ င္းျပရျခင္းတို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ တစ္စုံ တစ္ရာ 

က်သင့္မည္မဟုတ္ပါ။ က်သင့္ေငြမ ာ သင္က းယ ၍ 

စစ္ေဆးၾကည့္ရႈုႏုိင္ေသာ ပပမာဏျဖစ္လ ်င္ မိတ ၱဴက း 

ယ ုျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ က်သင့္ပါမည္။ 

 

 အျခားသ တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား - ေက်ာင္းမ  

အမႈေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ၄င္းတို႔ကြ့ဲသို႔ေသာ တစ္စုံ 

တစ္ေယာက္အား သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ သင့္ကေလး၏ 

မ တ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈုႏိုင္ရန္ FERPA မ  ခြင့္ျပဳထား 

ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အရ 

တိက် ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အျခား တစ္စုံ 

တစ္ေယာက္အား မျပသမ  သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရ ိရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ 

အလႊြဲအေျပာင္း ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ တရား၀င္ 

ကိုယ္စားလ ယ္ထံသို႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ တိက် 

ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား မေရာက္ရ ိမ  သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးုႏိုင္ေသာ 

အသက္အရြယ္ရ ိသည့္ ကေလး တစ္ဥ း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ေနထုိင္ရာေနရာုႏ င့္ 

ခရိုင္ အဖြြဲ႔ခ်င္းမတ ေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း 

တစ္ေက်ာင္း၌ သင္၏ ကေလးက ပညာသင္ၾကား 

ေနလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ပညာသင္ၾကားေတာ့မည္ဆိုလ ်င္ 

သင့္ကေလး၏ မည္သည့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအရ 

တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပုဂၢလိက 

ေက်ာင္းရ ိရာ ခရိုင္အဖြြဲ႔မ  တာ၀န္ရ ိသ မ်ား ုႏ င္ ့သင္ 

ေနထိုင္ေဒသရ ိ ေက်ာင္း ခရိုင္အဖြြဲ႔မ  တာ၀န္ရ ိသ  

မ်ားအၾကား လႊြဲေျပာင္းျခင္းမျပဳမ  သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား 

လိုအပ္ပါ သည္။ 

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရးမ တ္တမ္းက ျပသခြင့္ 

မျပဳသေရြ႕ မ တ္တမ္းအား ၾကည့္ရႈသ  မည္သ မဆို 

(သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္းမ  အသိအမ တ္ျပဳထားေသာ 

တာ၀န္ရ ိသ မ်ားမ အပ) မ တ္တမ္းထားရ ိရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ မ တ္တမ္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္၏ နာမည္၊ 

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးသည့္ ရက္စြြဲ၊ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္အား 

ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတို႔ 

ပါ၀င္ရပါမည္။ 

မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ တိက်ေသာ 

အခ်က္အလက္ကိုမဆို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရရ ိေစရန္ 

ေက်ာင္းမ  တာ၀န္ရ ိသ  တစ္ေယာက္မ  တာ၀န္ယ  

ေပးရပါမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိ စုေဆာင္းေနသ  အသံုးျပဳေနသ  မည္သ မဆို 

ေလ့က်င့္မႈခံယ ျပ း သုိ႔မဟုတ္ IDEA ုႏ င့္ FERPA 

လက္ေအာက္ရ ိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ျပည္နယ္၏ 

ဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာရန္ သြန္သင္ျပ း ျဖစ္ရပါမည္။ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ခ်င္းစ သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ရ ိသည့္ ေက်ာင္း 

အတြင္းရ ိ ၀န္ထမ္းမ်ား နာမည္ုႏ င့္ ရာထ းမ်ားကို 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ 

စာရင္းျပဳလုပ္၍ ထိန္းသိမ္းထားရ ပါမည္။ 

 

 မ တ္တမး္မ်ားကုိ ပိမုုိေကာငး္မြနေ္စျခငး္ - သင့္ကေလး၏ 

ပညာေရးဆိုင္ရာ မ တ္တမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈမရ ိ၊ 

မ ားယြင္းေနသည္၊ သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရး မ်ားကို 

ေုႏ ာင့္ယ က္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္လ ်င္ 

ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမိ ုေကာင္းမြန္ေအာင္ 

ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းအား ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အ တြင္းတြင္ ေက်ာင္းမ  

အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးသင့္ မေပးသင့္ 

ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းမ  

ျငင္းပယ္ခြဲ့လ ်င္ ထုိျငင္းပယ္မႈကိုုႏ င့္ မ တ္တမ္းထြဲရ ိ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေပး ရန္ 

သင့္အခြင့္အေရးရ ိေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးပါ 
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သည္။ အဆိုပါ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသည္ FERPA ၏ 

လက္ေအာက္ ရ ိ ေဒသတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္ျပ း 

IDEA မ  က်င္းပေသာ မ ်တေသာ အရာရ ိေရ ႕တြင္ 

ၾကားနာ စစ္ေဆးပြြဲ မဟုတ္ပါ။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ အခ်က္အလက္မ်ား 

သည္ မျပည့္စံု၊ မ ားယြင္းေနသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္  

သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရးုႏ င့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို 

ထိခုိက္ေနသည္ဟု ေက်ာင္းမ ဆံုးျဖတ္လ ်င္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလြဲရမည္ ျဖစ္ျပ း 

သင့္အား စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အရ 

အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ျပည့္စံုျပ း မ ားယြင္းမႈမရ ိ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ ကေလး၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 

သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခုိက္ျခင္းမရ ိဟု 

ေက်ာင္းမ  ဆံုးျဖတ္ပါက ထိန္းသိမ္းထားေသာ 

မ တ္တမ္းမ်ား ရ ိေသးပါက သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းထြဲရ  ိ

အခ်က္အလက္တြင္ ရ င္းလင္းခ်က္ ေရးသားခြင့္ရ ိ 

ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။ 

သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းမ  ကနဥ း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

ေထာက္ပံ့ေပးျပ းေနာက္ သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရး 

ုႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သေဘာတ ည  

ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခြဲ့လ ်င္ 

ယခင္ အထ းပညာေရး လက္ခံရရ မိႈအေပၚ ရည္ညႊန္း 

ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ သင့္ကေလး၏ 

ပညာေရး မ တ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ  ပိုမိုေကာင္းမြန္ 

ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ 

သို႔ေသာ္လည္း သင့္ကေလး၏ မ တ္တမ္းမ်ားသည္ 

မျပည့္စံု၊ မ ားယြင္းေနျပ း သင့္ကေလး၏ အခြင့္အေရး 

မ်ားကို ထိခုိက္ေနသည္ ဟု ယံုၾကည္ပါက မ တ္တမ္းကို 

ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရ ိပါသည္။ 

 

 မဘိမ်ား၏ ဆုႏၵအတုိငး္ ပဂုၢလိကေက်ာငး္ ထား ရ ိျခငး္ 

သင့္ကေလးအား မိမ ိဆုႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢလိက 

ေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိပါက  အထ းအခြင့္ အေရးမ်ား 

ရ ိပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းရ ိ သင္၏ မသန္စြမ္း 

ကေလးငယ္ အတြက္ အထ းပညာေရးုႏ င့္ ဆက္စပ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE 

စနစ္ ေထာက္ပံ့ေပးထားျပ း ထိုေက်ာင္းတြင္ သင့္ 

ကေလးအား ထားရ ိရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာအခါ 

ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ IDEA သုိ႔ ေက်ာင္းမ  

အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိေသာ မိဘမ်ား၏ 

ကေလးမ်ားအတြက္ IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးုႏိုင္ရန္ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရ ိရာ 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္း၏ လ ဥ းေရ စာရင္း၌ 

ထည့္သြင္းထားရပါမည္။ 

 

 FAPE ကုိ ျငငး္ပယ္ေသာအခါ ပဂုၢလိကေက်ာငး္ ထားရ မိႈ 

သင့္ကေလးအတြက္ အမ်ားျပည္သ  ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ  

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရရ ိရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈကို 

သေဘာမတ ေသာအခါ ပုဂၢလိကေက်ာင္းထားရ ိရန္ 

သင့္၌ အထ းအခြင့္အေရး ရ ိပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ ၾသဇာေအာက္တြင္ 

သင့္ကေလးက အထ းပညာေရးုႏ င့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားကို မၾကာခင္က လက္ခံရရ ျိပ း ေက်ာင္း၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ရည္ညႊန္းခ်က္မရ ိဘြဲ သင့္ကေလးအား 

ပုဂၢလိက မ ၾကိဳ၊ မ လတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္၊ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိရန္ ေရြးခ်ယ္ခြဲ့ျပ း 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ တစ္ဥ းဥ းက ထိုအမ်ားျပည္သ  

ဆိုင္ရာေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ 

ရရ ိျပ းေနာက္ FAPE စနစ္ကို ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း မရ ိဘြဲ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းကသာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု 

ေတြ႔ရ ိခြဲ့ပါက အဆိုပါေက်ာင္းအား သင့္ကုိ 

ေက်ာင္း၀င္ေၾကး ကုန္က် စရိတ္ကို ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ 

ျပဳလုပ္ုႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ TEA 

ုႏ င္ ့ေက်ာင္းမ်ားမ  ေထာက္ပံ့ထားေသာ 

ပညာေရးစနစ္ကို သက္ေရာက္ေနေသာ 

ျပည္နယ္ဥပေဒုႏ င့္ ကုိက္ည မႈ မရ ိေသာ္လည္း 

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ က သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည္ 

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယ ဆုုိႏင္ပါသည္။ 

 

 ကုနက္်စရတ္ိ ျပနလ္ည္ေပးေခ်ရာတြင ္ကန္႔သတ္ ျခငး္ 

သင္မၾကာေသးမ ကမ  တက္ေရာက္ခြဲ့သည့္ 

သင့္ကေလးအား အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ  

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မတိငု္မ  တြင့္္ ျပဳလုပ္ေသာ ARD 

ေကာ္မတ  အစည္းအေ၀းတြင္ သင့္ကေလးအား 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိလို ေသာ သင္၏ဆုႏၵ 

အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ  

အၾကံေပးေသာ သင့္ကေလး FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ 

ေပးမည့္အစ အစဥ္အား ျငင္းပယ္ေနျခင္းအား 

အေၾကာင္းမၾကားပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား 

ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ေန႔မတိုင္မ  ္ ၁၀ရက္အတြင္း 

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ေက်ာင္းသို႔ စာျဖင့္ေရးသား 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရ ိျခင္း၊ ေက်ာင္းမ  သင့္ 

ကေလးအား အကြဲျဖတ္လိုသည့္ ဆုႏၵကို 

ရည္ရြယ္ခ်က္အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ျဖင့္ အသိေပးစာ ေပးပို႔ပါ 
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ေသာ္လည္း ကေလးသည္ အကြဲျဖတ္ျခင္းခံယ ျခင္း 

မရ ိုႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခြဲ့ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ အျပဳအမ  

မ်ားသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း မေလ်ာ္ည  ေၾကာင္းကို 

တာ၀န္ရ ိသ မ  ေတြ႔ရ ိခြဲ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္တြင္ 

ပါရ ိေသာ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ေပးေခ် မည့္ 

အစ အစဥ္အား ေလ ်ာ့ခ်မည္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ  

သင္အသိေပးစာ ေပးပို႔ျခင္းကို တားဆ းခြဲ့ပါက၊ 

သင္သည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန္ 

က်န္ရ ိမႈကို သတိေပးသည့္စာအား လက္ခံရရ ျိခင္း 

မရ ိပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

လုိက္ေလ်ာမႈသည္ သင့္ကေလးအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 

ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစပါက အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန္ 

ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 

ျပန္လည္ေပးေခ်မႈအား ေလ ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ 

မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ ၏ တစ္ဥ းတည္း 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သင္သည္ စာမတတ္သ ျဖစ္လ ်င္ 

သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာကို မေရးတတ္ခြ့ဲလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာျခင္းသည္ 

သင့္ကေလးအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၾက းမားေသာ 

ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစလ ် င္ အသိေပးစာ ေပးပို႔ရန္ သင္၏ 

ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ ေပးေခ် 

မႈကို ေလ ်ာ့ခ်မည္၊ ပယ္ဖ်က္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ 

 

 သင့္ကေလး အသက္ ၁၈ ုႏ စျ္ပည့္ေသာအခါ 

ေျပာငး္ေရႊ႕ခြင္ ့အခြင့္အေရးမ်ား 

တကၠဆက္ ဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္ျပ ဟု သတ္မ တ္ 

ုႏိုင္ေသာ အသက္သည္ ၁၈ ုႏ စ္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား 

အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဤစာခ်ဳပ္စာတမ္းတြင္ 

ေဆြးေုႏြးလာခြဲ့ေသာ မိဘအခြင့္အေရးအားလံုးသည္ 

ကေလး အသက္ ၁၈ ုႏ စ္ျပည့္ေသာအခါ 

လႊြဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပ း 

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အား မိဘ အခြင့္အေရး 

အားလံုး လႊြဲအပ္ျပ း ကုိယ္ပုိင္ပညာေရဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ျပဳလုပ္ုႏိုင္ေသာ္လည္း ARD ေကာ္မတ  အစည္းအေ၀းမ  

အသိေပးစာမ်ားုႏ င့္ ကနဥ းအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို 

ဆက္လက္လက္ခံရရ ိဥ းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းမ  သင့္အား အစည္းအေ၀းတက္ရန္ အထ း 

ဖိတ္ၾကားျခင္း မခံရပါက အစည္းအေ၀း မတက္ုႏုိင္ပါ။ 
သုိ႔မဟုတ္ ေထာက္ခံထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ က္-ခ ျခင္း 

သေဘာတူ ညီမႈထ တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာ 

သင့္ေက ာင္းသားမွ သင့္အား ထိုအခြင့္ အေရးကုိ 

ေပးထားသည္မွလြ ၿပီး ။ 

 

သင့္ကေလး၏ အသက္ ၁၇ ုႏ စ္ျပည့္ 

ေမြးေန႔ပြြဲမတုိင္မ တြင္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို သင့္ကေလး၏ အသက္ ၁၈ 

ုႏ စ္ျပည့္ ေမြးေန႔တြင္ လႊြဲေျပာင္းေပးမည့္အေၾကာင္း 

ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ ကုိ IEP မ  

သင္ုႏ င့္သင့္ကေလးအား ေပးပို႔ေပးရပါမည္။ အဆိုပါ 

လႊြဲေျပာင္းမႈသည္ ARD ေကာ္မတ ၏ အထ း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ မ်ားစြာေသာ 

ျခြင္းခ်က္မ်ားုႏ င့္ အထ းအေျခအေနမ်ားလည္ 

ရ ိုႏိုင္ပါသည္။ 

 ရြယ္ေရာက္ ေက်ာငး္သားတစဥ္ းအတြက္ တာ၀နရ္ သိ မ  

အုပထိ္နး္သ အား ခ်နိး္ဆုိျခငး္ - အကယ္၍ တာ၀န္ရ ိသ  

တစ္ဥ းမ  သင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဥ းအား 

အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားတစ္ဥ း၏ 

တရား၀င္အုပ္ထိန္းသ  အျဖစ္ျဖင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳလုပ္လ ်င္ 

IDEA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 

အဆိုပါ အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားထံသို႔ 

လႊြဲေျပာင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ တရား၀င္ခ်ိန္းဆိုခံရေသာ 

အုပ္ထိန္းသ သည္လ ်င္သာ အခြင့္အေရးကို ရရ ိမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 အက်ဥး္က်ေနေသာ အရြယ္ေရာက္ေက်ာငး္သား - 

အရြယ္ေရာက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဥ းသည္ 

အက်ဥ္းက်ေနလ ်င္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ 

အခြင့္အေရးအားလံုးပါ အဆိုပါေက်ာင္းသား အသက္ 

၁၈ ုႏ စ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

လႊြဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ အထ းပညာေရးုႏ င့္ 

ပတ္သက္ေသာ ကနဥ း အေၾကာင္းၾကားစာအား ရရ ိခြင့္ 

ရ ိမည္မဟုတ္ပါ။ 

 အသက္ ၁၈ ုႏ စမ္ျပည့္ေသးေသာ အရြယ္ေရာက္ 

ေက်ာငး္သားမ်ား - တကၠဆက္ မိသားစု ဥပေဒ၏ 

အခန္း၃၁တြင္ အသက္ ၁၈ ုႏ စ္မတုိင္ခင္ အရြယ္ေရာက္ 

ေက်ာင္းသားျဖစ္ုႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ အဆိုပါ 

ဥပေဒေအာက္တြင္ အရြယ္ေရာက္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ 

သတ္မ တ္ခံရပါက IDEA လက္ေအာက္ရ ိ 

အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို သင့္ကေလးထံသို႔ 

အဆိုပါအခ်ိန္၌ လႊြဲေျပာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 အုပထိ္နး္မႈ ႏွင့္ အျခားနည္းလမး္မ ား သင့္ကေလး၏ ၁၇ ႏွစ္ 

ေမြးရက္ ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ မတုိင္မီ တြင္  ေက ာင္း အေနျဖင့္ 
အုပ္ထိန္းမႈ ႏွင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ ား ဆိုင္ရာ  
အခ က္အလက္မ ား၊ ေထာက္ခံ ထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ က္-
ခ ျခင္း သေဘာတူညီမႈအပါအဝင္ ႏွင့္ သင့္ကေလးအား 
လႊတ္လပ္စြာေနထုိင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အျခား 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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ေထာက္ပ့ံမႈမ ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ား 
ဆုိင္ရာအခ က္အလက္မ ား ကုိ သင့္အား 
ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။  
 

 ကုိယ္စားလ ယ္မဘိ 

 ေယဘ ယ် လုိအပခ္်က္မ်ား - ဤစာတမ္းတြင ္ရ င္းျပ 

ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မသန္စြမ္း 

ကေလးငယ္ မ်ား၏ မိဘမ်ားုႏ င့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ 

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈအျပ းတြင္ ကေလး၏ 

မိဘအား ေက်ာင္းမ  မရ ာုႏိုင္လ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

ကေလးသည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေစာင့္ေရ ာက္မႈ 

ေအာက္တြင္ရ ိလ ်င္ ကေလး၏ မိဘအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးရန္ ကိုယ္စားလ ယ္ မိဘကုိ ေက်ာင္းမ ခန္႔အပ္ 

ေပးရပါမည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ အိမ္ေျခ ရာေျခမြဲ ့

ကေလးအတြက္လည္း McKinney-Vento အိမ္ရာမြဲ့မ်ား 

ေထာက္ပံ့ေရး ဥပေဒအရ ေက်ာင္းမ  

ကိုယ္စားလ ယ္မိဘကုိ ရ ာေဖြခန္႔အပ္ေပးရပါမည္။ 

http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/s  pec-ed-
homelessness-q-a.pdf IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ 
ကိုယ္စားလ ယ္မိဘအျဖစ္ သင့္ေတာ္ေစရန္အတြက္ သင့္တြင္ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အရ ကေလးမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈုႏ င့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ုႏိုင္ေသာ စိတ္၀င္စားမႈမ်ိဳး မရ ိသင့္ပါ။ ကေလးအား 
ျပည့္စံုစြာ ကိုယ္စားျပဳုႏိုင္ရန္ ဗဟုသုတုႏ င့္ အရည္အခ်င္း 
ရ ိရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ IDEA ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္ TEA ၏ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ 
ေနေသာ ကိုယ္စားလ ယ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလ ယ္မိဘအျဖစ္ 
တာ၀န္ယ ထားရာမ  ေစာင့္ေရ ာက္ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားပါသည္။ 
တကၠဆက္ အထ းပညာေရးစည္းမ်ဥ္းသည္ ကိုယ္စားလ ယ္မိဘ 
မ်ားကို ၄င္းတို႔အား ခန္႔အပ္သည့္ရက္မ  ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း 
ကိုယ္စားလ ယ္မိဘမ်ား ခန္႔အပ္ေလ့က်င့္ေပးသည့္ အစ အစဥ္ကို 
ျပ းေျမာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလး၏ ကုိယ္စားလွယ္မိဘ 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက ာင္းအေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ မိဘသည္ 
လုိအပ္ေသာသင္တန္းကိုလက္ခံရရိွထားေၾကာင္း ေသခ ာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ကုိယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္  ေက ာင္းမွ 
ခန္႔အပ္ ထားသည့္ပုဂ ၢိဳလ္တစ္ဦးခ င္းစီတုိ႔သည္ ကေလး၏ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ARD ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ၊ သုိ႔ေသာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မိဘအျဖစ္ စတင္ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ ၉၀ ရက္ထက္ 
ေနာက္မက ဘ  သင္တန္းအစီအစဥ္ ကုိ ၿပီးစီးတက္ေရာက္ခ ့ရပါမည္။ 

 

 သေဘာမတ ည မႈမ်ားကုိ ေျဖရ ငး္ျခငး္ 

သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္ုႏ င့္ 

ပတ္သက္၍ ေက်ာင္း၏ အေရးယ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ 

သင့္အေန ျဖင့္ သေဘာမတ သည့္အခ်ိန္မ်ား ရ ိုႏိုင္ပါ 

သည္။ ၄င္းတို႔ ေတြ႕ရ ိထားသည့္ မတ ည မႈမ်ားကို 

ေျဖရ င္းရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ  အမႈထမ္းုႏ င့္ 

အလုပ္လုပ္ရန္ ျပင္းထန္စြာ ဖိအားေပးခံရသည့္ 

အခ်ိန္လည္း ရ ိုႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား 

မိဘမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရ င္းုႏိုင္သည့္ 

မည္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ိဳး ရ ိုႏိုင္သည္ကို ေက်ာင္းသို႔ 

ေမးျမန္းုႏိုင္ပါသည္။ TEA မွ အထ းပညာေရး၏ 

သေဘာမတ ည မႈမ်ားအား ေျဖရ င္းရန္အတြက္ 

နည္းလမ္း ေလးမ်ိဳးအား ကမ္းလ မ္းထားပါသည္ - IEP 

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈအား ဖြ ႕စည္းျခင္း၊ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ အထ းပညာေရးတြင္ 

ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရ င္းျခင္းုႏ င့္ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတို႔ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 အထ းပညာေရး အခ်က္အလက္မ်ား 

အထ းပညာေရးုႏ င့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား 

လိုအပ္ပါက အထ းပညာေရး အခ်က္အလက္စင္တာ 1-

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

ေမးျမန္းုႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ တ ည ေသာ 

နံပါတ္တစ္ခုကို ေခၚျပ း မက္ေဆ့ခ်္ ခ်န္ထားခြဲ့ပါက 

တစ္ေယာက္ေယာက္မ  သင့္ဖုန္းကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း 

ျပန္လည္ေခၚဆိုပါမည္။ နားမၾကားသ မ်ားုႏ င့္ 

အၾကားအာရံု အခက္အခြဲရ ိသ မ်ား အေပၚမ  

တယ္လ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ 7-1-1- ရ  ိRelay Texas ကုိ 

အသံုးျပ၍ ေခၚဆိုုႏိုင္ပါသည္။ 

v. ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ  

 

၂၀၁၃တြင္ အတည္ျပဳခ ့သည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ 

မသန္စြမ္းေက ာင္းသားမ ားထံသိုု႔ FAPE ပံ့ပိုုးေထာက္ပံ့မႈ 

ႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ က္မ ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပါတီအဖြ ႕မ ားျဖင့္ 

ေတြ႕ဆံုုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ARD ေကာ္မတီအား 

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အလိုု႔ငွာ TEA အေနျဖင့္ 

လြတ္လပ္ေသာ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ 

သူမ ားထံသိုု႔ ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ 

ပေရာဂ က္တစ္ခုုအား ထုုတ္ျပန္ေပးရန္လိုုအပ္သည္။ 

လြတ္လပ္ေသာ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ တစ္ဦး 

ထံသုုိ႔ TEA အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုုအပ္သည့္ 

အေျခအေနမ ားမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္း ျဖစ္သည္ -  

လိုုအပ္ ေသာ ေတာင္းဆိုုမႈေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား 

ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ ႏွင္ ့သင့္ေက ာင္း 

ႏွစ္ဖက္စလံုုးမွ လက္မွတ္ေရးထိုုးရမည္ျဖစ္သည္။  

 

 အျငင္းပြားမႈသည္ တစ္ခုု သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္ခုုထက္ ပို ု

သည့္ IEP ၏ လိုုအပ္ေသာ အေျခခံမ ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈအား မရရွိႏိုုင္ေသာ၊ 

ထိုု႔ျပင္ ARD ေကာ္မတီမွ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈအား 

ယာယီဆိုုင္းငံ့ထားျပီး ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးၾကရန္ 

သေဘာတူညီမႈျပဳသည့္ ARD ေကာ္မတီ ေတြ႕ဆံုု 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုုသိုု႔ သက္ဆုုိင္ေနရ မည္ျဖစ္သည္။  

 သင္ ႏွင္ ့ေက ာင္းအေနျဖင့္ သေဘာမတူညီမႈျဖင့္ 

အဆံုုးသတ္သြားခ ့ေသာ ARD ေကာ္မတီ 

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမွ ျပကၡဒိန္ရက္ ငါးရက္အတြင္း 

လိုုအပ္သည့္ ေတာင္းဆိုုမႈေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား 

ဖိုုင္တြ တင္ ေလွ ာက္ထားျပီးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ၊ 

အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သူတစ္ဦးအား 

ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈ ျပန္လည္ျပဳလုုပ္မည့္ 

သတ္မွတ္ေသာ ေန႔ရက္တြင္ ရရွိႏိုုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 အျငင္းပြားမႈသည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈရွိေသာ 

ဆံုုးျဖတ္ခ က္တစ္ခုု၊ သုုိ႔မဟုုတ္ IAES ၏ 

ဆံုုးျဖတ္ခ က္သိုု႔ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္း မရွိရေပ။  

 သင္၊ ႏွင္ ့ေက ာင္းအေနျဖင့္ အထူးပညာေရး 

ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုုတြင္ တစ္ခ ိန္တည္း၌ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိရေပ။  

 အျငင္းပြားမႈအတြင္း ကိစၥရပ္မ ားသည္ အထူး 

ပညာေရးဆိုုင္ရာ မေက နပ္တိုုင္ၾကားခ က္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 

အထူးပညာေရးဆိုုင္ရာ တရားရံုုးၾကားနာမႈတစ္ခုု၏ 

အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနျခင္း မရွိရေပ။  

 သင္ႏွင့္ေက ာင္းအေနျဖင့္တူညီေသာ ကေလး 

တစ္ဦးအတြက္ IEP အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈဆိုုင္ရာ 

လက္ရိွ ေတာင္းဆိုုမႈတစ္ခုုအား တူညီေသာ 

ေက ာင္းပညာ သင္ႏွစ္တစ္ခုုတြင္ ဖိုုင္တြ တင္ 

ေလွ ာက္ထားျခင္းႏွင့္သက္ဆိုုင္ေသာ IEP အေထြေထြ 

၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွရိေပ။ 

 လိုုအပ္ေသာ ေတာင္းဆိုုမႈေလွ ာက္လႊာ ေဖာင္ 

အားအဂၤလိပ္၊ႏွင့္စပိန္ဘာသာစကားမ ားျဖင့္http://tea.

texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Progra

ms/ Special_Education/Pr  

ograms_and_Services/Individualized_Edu  

cation_Program_ Facilitation/ တြင္ ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ 

TEA မွ ေတာင္းဆိုုမႈအားျဖင့္လည္း 

ေလွ ာက္လႊာေဖာင္အား ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ TEA အတြက္ 

ဆက္သြယ္လိပ္စာဆိုုင္ရာ အခ က္အလက္မ ားအား 

ဤစာရြက္စာတမ္း၏ အဆံုုးသတ္တြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ 

 ျပနလ္ည္ည ုိိႏႈငး္ျခငး္ လုပင္နး္စဥ ္

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္းသည္ ကေလး၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္၊ 

အကြဲျဖတ္မႈ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားုႏ င့္ 

FAPE ုႏ င့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို 

ေျဖရ င္းရန္ ရရ ိုႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားထြဲမ  

တစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ုႏ င့္ေက်ာင္း ုႏ စ္ဥ းစလံုးသည္ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ 

သေဘာတ ည ပါက TEA မ  စ စဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပ  

ည ုိိႏႈင္းျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြအား 

ေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။ ည ုိိႏႈင္းျခင္းသည္ သင္၏ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းုႏ င့္ 

IDEA ၏လက္ေအာက္ရ ိ အျခားမည္သည့္ 

အခြင့္အေရးကိုမ  ေုႏ ာင့္ေုႏ းၾကန္႔ၾကာေစျခင္း၊ 

ပယ္ဖ်က္ျခင္း ရ ိမည္မဟုတ္ပါ။ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ 

ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္း TEA မ  ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အလိုအေလ်ာက္ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

သင္ုႏ င့္ေက်ာင္းသည္ သင့္ကေလး၏ အထ းပညာေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ုႏ င့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ 

ရ ိလာသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္းကို 

ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းသ မ်ားမ ာ TEA သို႔မဟုတ္ တကၠဆက္ရ ိ 

ေက်ာင္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သ တုိ႔၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ပ်က္ျပားေစေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 

သို႕မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အရ ၀ါသနာမ်ား မရ ိၾကပါ။ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းသ မ်ားမ ာ အဆင့္မ ျပ း ျငင္းဆိုမႈမ်ားကို 

ေျဖရ င္းရန္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္သ  

မ်ား ျဖစ္ၾကျပ း အထ းပညာေရး ဥပေဒုႏ င့္ ပတ္သက္၍ 

အသိပညာ ဗဟုသုတ ရ ိၾကပါသည္။ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းသ ၏ က႑သည္ ေျဖာင့္မ န္ရန္ုႏ င့္ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မည္သည့္ 

ဘက္မ ်မလိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ ာ သင္ုႏ င့္ေက်ာင္းအား ုႏ စ္ဥ းစလံုး 

ေက်နပ္ုႏိုင္မည့္ သေဘာတ ည မႈ ရရ ိရန ္အတြက္ 

ေထာက္ပံ့က ည ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္း သ မ်ား၏ လက္ရ စိာရင္းကုိ 

ရရ ိုႏိုင္ေသာေနရာမ ာ 
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ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

အတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုေသာအခါ TEA 

၀န္ထမ္းသည္ ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား 

ရ င္းျပရန္ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင္ုႏ င့္ေက်ာင္းမ  

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းရန္ သေဘာတ ည ေသာအခါ 

ုႏ စ္ဥ းစလံုးသည္ ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းသ တစ္ဥ းတည္းကိုသာ 

အသံုးျပဳုႏိုင္ သကြဲ့သို႔ ည ုိိႏႈင္းသ မ်ားကို အဆင္ေျပသလို 

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ုႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းသ သည္ 

သင္ုႏ င့္ေက်ာင္း ုႏ စ္ဥ းလံုးအဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္ုႏ င့္ 

ေနရာတြင္ ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းမည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 

လ်င္ျမန္စြာ အစ အစဥ္ ေရးဆြြဲမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အား 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းရာတြင္က ည ရန္အတြက္ ေရ ႕ေန 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားက ည မည့္သ တစ္ဥ ဥ းကို 
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နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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ေခၚေဆာင္သြားုႏိုင္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ 

မလိုပါ။ ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းရာတြင္ က ည ေပးရန္အတြက္ 

ေရ ႕ေနေခၚေဆာင္သြားမည္ဆိုပါက အခေၾကးေငြ 

ေပးေခ်ရပါလိမ့္ မည္။ ျပန္လည္ည ိုႏႈိင္းရာတြင္ 

ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ ေဆြးေုႏြးျခင္းသည္ သ းသန္႔ျဖစ္၍ 

ေနာင္အခါ ျပန္လည္ ၾကားနာ စစ္ေဆးရာတြင ္

သက္ေသအျဖစ္ အသံုးမျပဳုႏုိင္ပါ။ 

သင္ုႏ င့္ေက်ာင္း သေဘာတ ည မႈ ရရ ိလ ်င္ သင္တို႔၏ 

အသိအမ တ္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလ ယ္မ်ားက 

သေဘာတ ည ေၾကာင္း စာတမ္းကို လက္မ တ္ေရးထုိး 

ပါမည္။ ဤသေဘာတ ည ခ်က္သည္ ဥပေဒအရ ခိုင္ျမြဲျပ း 

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ဤကိစၥမ်ိဳးကုိ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ 

ည လာခံ၌ ၾကားနာုႏိုင္သည္အထိ အခြင့္အာဏာ 

ရ ိပါသည္။ 

ျပန္လည္ည ိုႏႈိင္းျခင္း အေၾကာင္းုႏ င့္  ပတ္သက္၍ 

အျခား အခ်က္အလက္မ်ားကို TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ 

ၾကည့္ရႈုႏိုင္ ပါသည္။ 

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

ပညာေရးတြင ္ေစာဒကတက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရ ငး္ျခငး္ 

အထ းပညာေရးတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရ င္းရန္ 

အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမ ာ TEA ၏ အထ းပညာေရးတြင္ 

ေစာဒကတက္မႈမ်ားကို ေျဖရ င္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလ ယ္တစ္ဥ းက အထ း 

ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ေစာ္ကားမႈျပဳခြဲ့သည္ဟု 

သင္ယံုၾကည္လ ်င္ ဤစာတမ္း၏ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ TEA ၏ ရံုးလိပ္စာသို႔ စာေရးသား 

တိုင္ၾကားုႏိုင္ပါ သည္။ သင့္တုိင္တန္းစာကုိလည္း 

သင္တုိင္ၾကားသည့္ သ ကုိပါ ပ းတြြဲေပးပို႔သင့္ပါသည္။ 

မည္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဥ းတစ္ 

ေယာက္ကုိ မဆိ ုTEA ုႏ င့္ ပ းတြြဲ ေပးပို႔ုႏိုင္ပါသည္။ 
တုိင္ၾကားခ က္ အခ ိန္ဇယားသည္ TEA မွတုိင္ၾကားခ က္ကုိ 

လက္ခံရရိွၿပီး အလုပ္ရက္ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စတင္ပါမည္။ 

 

သင္၏တုိင္ၾကားစာတြင္ တိုင္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္း 

အရင္း ေတြ႕ၾကံဳခြဲ့သည့္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ကုိ ေဖာ္ျပျပ း 

တိုင္ၾကားသည့္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ုႏ စ္ အတြင္း 

လက္ခံရရိွရပါမည္။  တိုင္ၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သ  

ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလ ယ္သည္ အထ းပညာေရး 

လိုအပ္ခ်က္ုႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေစာ္ကားခြဲ့သည့္ 

အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ 

အေျခခံထားသည့္အေၾကာင္း၊ သင့္လက္မ တ္ုႏ င့္ 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

မိမိတတ္ုုိႏင္သေလာက္ုႏ င့္ သိထားသေလာက္ 

ျပႆနာအား ေျဖရ င္းုႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

တုိင္တန္းမႈသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ 

ရည္ရြယ္လ ်င္ ကေလး၏နာမည္ုႏ င့္ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ 

ရုႏုိင္သမ ် ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ကေလးသည္ 

အိမ္ေျခရာမြဲ့ ျဖစ္ပါက ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္ 

စသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 

TEA သည္ သင့္အား အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို 

တင္သြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ မိမိဆနၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ 

ည ုိႏႈင္ိးုုိႏင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ TEA သည္ 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလ ယ္ကိုလည္း 

တိုင္ၾကားမႈကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေျဖရ င္းုႏိုင္ရန္ုႏ င့္ 

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရ င္းရန္အတြက္ အၾကံျပဳလႊာ 

တင္သြင္းရန္ အခြင့္အေရး ေပးပါလိမ့္မည္။ 

သင္၏ တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခံရရ ျိပ း ရက္ေပါင္း 

၆၀အတြင္း (အထ းအေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ 

ည ုိႏႈင္ိးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံၾကာျမင့္မႈ မရ ိလ ်င္) TEA 

သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္ျပ း လိုအပ္ပါက 

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါမည္။ TEA သည္ 

ဆက္စပ္ေနေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ၾကည့္ရႈျပ း 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလ ယ္ သည္ 

အထ းပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေစာ္ကားခြဲ့ျခင္းရ ိမရ ိ 

ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ သင့္အား ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ား၊ 

အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ုႏ င့္ TEA မ  

ခ်မ တ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ုႏ င့္ ပတ္သက္၍ 

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္စာ 

တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ပါလိမ့္မည္။ 

အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလ ယ္သည္ 

အထ းပညာေရး လိုအပ္ခ်က္အား ေစာ္ကားခြဲ့သည္ဟုတ္ 

ဆံုးျဖတ္ပါ က ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ခြ့ဲမႈကို နည္းပညာ 

အက အည ယ ၍ လည္းေကာင္း၊ ေငြသားျဖင့္ 

လြဲလ ယ္ထုတ္ယ ၍လည္းေကာင္း မ န္ကန္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း သင့္ေတာ္ေသာ 

နည္းစနည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ုႏိုင္ပါသည္။ မ န္ကန္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုသည္မ ာ ယခင္က ကေလးတစ္ 

ေယာက္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအုပ္စုကို 

အက အည ေပးခြဲ့ဖ းျခင္း မရ ိဘြဲ အနာဂတ္အတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားကို 

ေထာက္ပံ့ေပး ုႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ 

သင့္တုိင္ၾကားခ်က္ုႏ င့္ ပတ္သက္၍ TEA 

၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ျဖစ္ျပ း 

ထပ္မံအယ ခံ၀င္ုႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ 

တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ျပန္လည္ည ိုႏႈိင္းရန္ုႏ င့္ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို မထိခိုက္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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ုႏိုင္ပါ။ 

သင္သည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တိုင္ၾကားျပ း တစ္ျပိဳင္တည္း 

တြင္ ျပန္လည္ ည ုိိႏႈင္းလုိပါက ၾကားနာျခင္းမျပ းဆံုးခင္ 

အခ်ိန္ထိ ၾကားနာျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ 

တုိင္တန္းခ်က္ကုိမဆုိ TEA မ  ေဘးဖယ္ထားရမည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္ 

မပါ၀င္ေသာ မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမဆို ဤစာတမ္း 

တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ုႏ င္ ့

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ေျဖရ င္းေပးရမည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို 

ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာအခါ ၾကားနာ 

စစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္သည္ အဆိုပါထင္ျမင္ခ်က္အား 

ပ းတြြဲေျဖရ င္းရမည္။ 

တိုင္ၾကားျခင္းုႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ုႏ င့္ တိုင္ၾကားခ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ ေလ ်ာက္လႊာ 

ေဖာင္မ်ားအား TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထပ္မံရ ာေဖြုုိႏင္ပါ 

သည္။ 

http://tea.te  

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

aint_Resolution 

 လုပထုံ္းလုပန္ည္းအတုိငး္ ၾကားနာစစေ္ဆးျခငး္ 

အထ းပညာေရး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို ေျဖရ င္း 

ုႏိုင္ေသာ စတုတၳ ေျဖရ င္းခ်က္မ ာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

အတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ 

မ ်တေသာ ၾကားနာစစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္သ မ   သက္ေသ 

မ်ားကို နားေထာင္ျပ း တရား၀င္ သက္ေရာက္ေသာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မ တ္ပါသည္။ 

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ အကြဲျဖတ္ျခင္း၊ 

ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းုႏ င့္ သင့္ကေလးအား 

FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ုႏ င့္ ဆက္ုႏြယ္ေနေသာ 

မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း 

ၾကားနာစစ္ေဆး ရန္ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုခြင့္ရ ိပါသည္။ 

အကယ္၍ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားစာတြင္ 

ေက်ာင္းမ  အသိအမ တ္ ျပဳုႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္စဥ္မ်ား 

ပါ၀င္ပါက သင္ကေလးသည္ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ုႏ င့္အတ  

ပံုမ န္အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၏ပင္ ၾကားနာ 

စစ္ေဆးျခင္း မျပ းဆံုးခင္ အခ်ိန္အထိ ေနရပါမည္။ 

 
သင္ စတင္သိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို 

ျဖစ္ေစဟု စြပ္စြြဲထားေသာ အျပဳအမ ျဖစ္သည့္ 

အခ်ိန္မ စ၍ တစ္ုႏ စ္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကုိ 

ေတာင္းဆိုရပါမည္။ ဤတစ္ႏွစ္တာ အခ ိန္ဇယားကို 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ က္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ားအျဖစ္ 

ရည္ညႊန္းထားပါသည္။  ျပႆနာအား ေျဖရ င္းျပ းေၾကာင္း 

ေက်ာင္းမ မ ားယြင္း စြာေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ပိတ္ပင္ခံရလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

သင့္အား အေထာက္အက ျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ေက်ာင္းမ  ဆုပ္ကုိင္ထား 

သည္ဆုိပါက အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ၾကာျမင့္မႈသည္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရ ိေတာ့ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ 

တမ္းျပည့္စစ္မႈထမ္းခ ိန္အဖြ ႕ဝင္တစ္ဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 

သမုဒ ၵရာႏွင့္ ကမၻာ့ေလထု ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြ ႕၏ 

လုပ္ငန္းအပ္ႏွင္းခံရသူ တပ္မႀကီး ျဖစ္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ႕က န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၏ 

လုပ္ငန္းအပ္ႏွင္းခံရသူ တပ္မႀကီး ျဖစ္ပါက၊ ႏွင့္ သင္ႏွင္ 

့သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ ႕ဝင္ ျပည္သူ႕ 

ကယ္ဆယ္ေရး အတ္ဥပေဒ ဟုလည္း သိရေသာ 

ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ က္ ကန္႔သတ္ခ က္မ ား 

ျဖစ္ခ ့ပါက   အခ ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ ားထ တြင္ တစ္ႏွစ္တာ 

ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ က္၏ ကန္႔သတ္ခ က္မ ားကို ၾကားနာျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား 

ဆုံးရွံဳးသြားႏိုင္သည္ - သုိ႔မဟုတ္ ဆုိင္းငံ့သြားႏိုင္သည္။ 

 

သင္သည္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ၾကားနာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခြဲ့လ ်င္ အထ းပညာေရး 

လိုအပ္ခ်က္အား ေက်ာင္းမ  ေစာ္ကားမႈျပဳခြဲ့ေၾကာင္း 

အဓိက သက္ေသျပုႏိုင္ ရပါမည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ 

သင္သည္ တရားခြင္၌ ေက်ာင္းကို တရားစြြဲဆိုလ ်င္ 

လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို 

ေတာင္းဆိုရပါမည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းတြင္ 

သင္မပါ၀င္ခြဲ့ပါက သင္၏ တရားခြင္တြင္ ေတာင္း 

ဆိုခြင့္မ်ား ဆုံးရံႈးရေပလိမ့္မည္။ 

 လုပထုံ္းလုပန္ညး္အတုိငး္ ၾကားနာစစေ္ဆးခြင့္ကုိ 

ေတာငး္ဆုိျခငး္ - ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ေတာင္းဆိုရန္ 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အား ကိုယ္စားျပဳေသာ ေရ ႕ေနမ  

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ေတာင္းဆိုေသာစာ ကို 

ဤစာတမ္း၏ ေအာက္ရ ိ TEA ရံုး၏ လုပ္စာသို႔ 

ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

TEA တြင္ ရရ ိုႏိုင္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကုိ 

ေတာင္းဆိုသည့္ ေဖာင္ပံုစံကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ 

ရရ ိုႏိုင္ပါသည္။ 

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

သင္သည္ TEA ေဖာင္ကို အသံုးျပဳရန္မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ 

သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ေအာက္ပါ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္ - သင့္ကေလး၏ 

နာမည္ုႏ င့္ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးသည္ 

အိမ္ေျခရာမြဲ့ ျဖစ္လ ်င္ ရရ ိုႏိုင္သမ ် ဆက္သြယ္ရမည့္ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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အခ်က္အလက္၊ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းနာမည္၊ 

သင့္ကေလးၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ျပႆနာုႏ င့္ 

ဆက္ုႏြယ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ သင္သိသမ ်ေသာ ျပႆနာ 

ေျဖရ င္းရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရပါမည္။ 

 

သင္သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ေတာင္းဆိုထားပါက 

သင္၏ ေရးသား ေတာင္းဆုိမႈ မိတ ၱဴအား ေက်ာင္းသို႔ 

ေပးပို႕ရပါ မည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလံုး 

ျပည့္စံုေသာ ေတာင္းဆိုမႈအား မေပးပို႔လ ်င္ ၾကားနာမႈ 

မျပဳလုပ္ရသည္လည္း ျဖစ္ုႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ေတာင္းဆိုမႈကုိ ရရ ိျပ း ၁၀ရက္အတြင္း 

ထုိသတိေပးစာထြဲတြင္ ပါရ ိသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

မလုပ္ေဆာင္ရေသးလ ်င္လည္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေပး 

ရပါမည္။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ လိုအပ္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစံုမပါ၀င္ပါက 

ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရ ျိပ း ၁၅ရက္အတြင္းတြင္  

တာ၀န္ရ ိသ ုႏ င့္ သင့္အား ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား 

ပါမည္။ တာ၀န္ရ ိသ မ  သင့္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား မ ာ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈရ ိမရ ိကို 

ငါးရက္အတြင္း စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေက်ာင္းမ  သေဘာတ ည ခ်က္ရရ ိသည္ျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ရ ိသ မ  ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမတိုင္ခင္ 

ငါးရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘြဲ သင့္အား 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလ ်င္ျဖစ္ေစ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား 

ေျပာင္းလြဲုႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈအတြင္း မပါ၀င္ေသာ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစစ္ေဆးေသာအခါ 

ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရသည္လည္း ျဖစ္ုႏိုင္ပါသည္။ သင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ  တင္ျပမႈေၾကာင့္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေျပာင္းလြဲသြားလ ်င္ ေတာင္းဆိုမႈ အား 

ေျဖရ င္းရန္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာုႏ င့္ ေျဖရ င္းရမည့္ 

အခ်ိန္သည္ ေတာင္းဆိုမႈကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

ထားေသာ ရက္မ  ျပန္လည္စတင္ပါမည္။ 

သင္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္းမ  

ျပန္လည္ၾကားနာ စစ္ေဆးရန္ တိုင္ၾကားသည့္အခါ 

အခမြဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ 

ဥပေဒုႏ င့္ အျခားဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရ ိုႏိုင္ေသာ 

ေနရာမ်ားကိုသင့္အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 အေျဖဆုံးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀း - သင့္ေတာ္ေသာ 

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းမ  လြြဲ၍ (သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျဖ 

ဆံုးျဖတ္သည့္အေၾကာင္းအရာအား ေအာက္တြင္ၾက 

ည့္ပါ) လုပ္ငန္းစဥ္အရေဆာင္ရြက္ေသာ ၾကားနာမႈ 

တစ္ခုအတြက္ သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံ ရရ ိျပ း 

၁၅ရက္အတြင္း အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ 

အစည္းအေ၀းအား ေက်ာင္းမ  သင္၊ ေက်ာင္းကိုယ္စား 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ုႏိုင္သ ုႏ င့္သင္ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမ ာက္ထား ေသာ သက္ဆုိင္ရာ ARD ေကာ္မတ  

အဖြြဲ႕၀င္မ်ားုႏ င့္အတ  ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

အစည္းအေ၀းပြြဲ၌ သင့္ဘက္မ  ေရ ႕ေနသာ ေစလႊတ္ခြဲ့ 

လ ်င္ ေက်ာင္းဘက္မ လည္း ေရ ႕ေနသာ ပါ၀င္လိမ့္မည္ 

ျဖစ္သည္။ 

 

 အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ အစည္းအေ၀းကို လက္လႊတ္ရန္ 

သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္းမ  သေဘာတ ည သည့္စာ မေရးမခ်င္း 

သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ည ုိႏႈင္ိးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား 

ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာမတ မခ်င္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ 

မစတင္ခင္အခ်ိန္အထိ အေျဖဆံုးျဖတ္သည့္ 

အစည္းအေ၀းအား က်င္းပရပါမည္။  

 

အေျဖရ ာသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရ သိည္မ  ရက္ ၃၀အတြင္း 

ေက်ာင္းဘက္မ  သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈအား ေက်နပ္ 

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးုႏိုင္လ ်င္ ၾကားနာ စစ္ေဆး 

ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

အေျဖရ ာရမည့္ ရက ္၃၀ ကုန္ဆုံးသြားေသာအခါ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရက္ ၃၀ အတြင္း 

ည ုိႏႈင္ိးမႈမ်ားမ  လြြဲ၍ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အ 

တြက္ ၄၅ရက္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ စတင္ပါသည္။ 

သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္း ုႏ စ္ဥ းစလံုးသည္ အေျဖရ ာသည္ 

လုပ္ငန္းစဥ္အား ရပ္တန္႔ထားရန္ သေဘာတ ည  

ေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ည ိုႏႈိင္းေသာအခါမ လြြဲ၍ 

သင္သည္ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀းတြင ္

တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳလ ်င္ သင္တက္ေရာက္ရန္ 

သေဘာတ သည့္ အခ်ိန္အထိ အေျဖရ ာသည့္ ျဖစ္စဥ္ုႏ င့္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အခ်ိန္အတိုင္း 

အတာကို ေုႏ ာင့္ေုႏ း ၾကန္႔ၾကာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပ း 

ထိုအားထုတ္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျပ းေသာအခါ 

သင့္အား အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀းတြင ္

တက္ေရာက္ရန္ မတတ္ုႏိုင္ေတာ့ပါ။ 

အေျဖရ ာသည့္အခ်ိန္ ၃၀ ရက ္ကုန္ဆုံးေသာအခါ 

တာ၀န္ရ ိသ အား သင္၏ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုမႈအား ပလပ္လိုက္ရန္ ေတာင္းဆို ုႏိုင္ပါ 

သည္။ ေက်ာင္း၏ ၾကိဳပမ္းအားထုတ္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ 

ုႏ စ္ဥ းုႏ စ္ဖက္ အဆင္ေျပသည္ အခ်ိန္ုႏ င့္ ေနရာကို 

စ စဥ္ရန္ တယ္လ ဖုန္းေခၚဆိုမႈုႏ င့္ ေခၚဆိုမႈ၏ 

ရလဒ္မ တ္တမ္းကြဲ့သို႔ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈ မ တ္တမ္း၊ 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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သင္ုႏ င့္ စာေပးစာယ  ျပဳလုပ္ထားမႈ မိတ ၱဴမ်ားုႏ င့္ 

လက္ခံရရ ေိသာ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးမဆို 

မ တ္တမ္းထားရ ိမႈမ်ား၊ သင္၏အိမ္သို႔ လာေရာက္ 

ေတြ႕ဆံုမႈ အေသးစိတ္မ တ္တမ္းမ်ားုႏ င့္ ထိုေတြ႕ဆံုမႈ 

မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္ရပါမည္။ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းမ  သင္၏ ျပန္လည္ၾကားနာ 

စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရ ျိပ း ၁၅ 

ရက္အတြင္း အေျဖရ ာ သည့္ အစည္းအေ၀းကို 

က်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ခြဲ့လ ်င္ သို႔မဟုတ္ 

အစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္ခြဲ့လ ်င္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ၄၅ ရက္အခ်ိန္ကာလကို 

စတင္ေပးရန္ တာ၀န္ရ ိသ အား ေတာင္းဆိုုႏိုင္ပါ သည္။ 

သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္းသည္ အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀းကို 

မက်င္းပရန္ စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတ ျပ း ေနာက္ေန႔ 

တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ၄၅ ရက္တာ 

အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္ည ိုႏိႈင္းျခင္းကို စတင္ျပ း သို႔မဟုတ္ 

အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပ း 

အေျဖရ ာသည့္ ရက္ ၃၀ ကာလ မကုန္ဆံုးေသးလ ်င္ 

မည္သည့္သေဘာတ ည ခ်က္မ  မရရ ိေၾကာင္း သင္ုႏ င့္ 

ေက်ာင္းမ  စာျဖင့္ေရးသားထားလ ်င္ 

ေနာက္တစ္ေန႔မ စ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ကာလ 

စတင္ျပ ျဖစ္သည္။ အေျဖရ ာသည့္ ရက္ ၃၀ ကုန္ဆုံးခ်န္ိ 

တြင္ ျပန္လည္ ည ုိႏႈင္ိးျခင္းကုိ စတင္ရန္ သင္ုႏ င့္ 

ေက်ာင္းမ  သေဘာတ ည ထားပါက ုႏ စ္ဖက္စလံုး 

သေဘာတ ည မႈ ရရ ိသည္အထိ ဆက္လက္ည ုိိႏႈင္းရန္ 

စာျဖင့္ ေရးသားထားုႏိုင္ပါသည္။ သင္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းဘက္မ  ျပန္လည္ ည ုိႏႈင္ိးသည့္ အစ အစဥ္မ  

ုႏႈတ္ထြက္ပါက ေနာက္တစ္ေန႔မ စ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ 

၄၅ ရက္တာ အခ်ိန္ကာလ စတင္ျပ ျဖစ္ သည္။  

အေျဖရ ာသည့္ အစည္းအေ၀း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ ာ 

သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈုႏ င့္ အေျခခံအေၾကာင္း 

အရင္းအျမစ္မ်ား ကုိ ေက်ာင္းုႏ င့္ 

ေဆြးေုႏြးခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ျပ း  သင့္ေတာင္းဆိုမႈတြင္ 

ပါ၀င္သည္မ်ားကိုေျဖရ င္းရန္ ေက်ာင္းအား အခြင့္အေရး 

ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ 

သေဘာတ ည မႈ ရရ ိပါက သင္ုႏ င့္ ေက်ာင္း၏ 

သေဘာတ ည ခ်က္ကို စာျဖင့္ ေရးသားထားျပ း 

လက္မ တ္ေရးထုိးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤသေဘာတ ည ခ်က္ သည္ 

တရား၀င္လက္မ တ္ေရးထိုးသည့္ေန႔တြင္ တစ္ဖက္မ  

ပ်က္ကြက္ခြဲ့ျခင္း မရ ိပါက ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒတရားရံုး 

သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒ လက္ေအာက္ရ ိ 

တရားရံုးမ်ားတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးပိုင္ခြင္ ့

အျပည့္အ၀ရ ိပါသည္။ 

သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရ ျိပ း ရက ္၃၀ အတြင္း 

ေက်နပ္မႈရရ ိသည္အထိ ေက်ာင္းမ  

ေျဖရ င္းမေပးုႏိုင္လ ်င္ လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအရ 

ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကုိ စတင္ုႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈျဖင္ ့အေျဖရ ာရန ္စည္းေ၀းျခငး္ 

- သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈ မ်ားအတြက္ 

အေျဖရ ာေသာ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရန္ ေက်ာင္းမ  

၇ ရက္အတြင္း ေခၚယ ရပါမည္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းၾကားနာျခင္း သြက္လက္ျမန္ဆန္မႈ 

အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈကုိ လက္ခံရရိွသည့္ ။  ေက်ာင္းမ  

သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအား ၁၅ရက္အတြင္း 

ေက်နပ္မႈရရ ိသည္အထိ ေျဖရ င္းမေပးုႏိုင္လ ်င္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ ရ ိပါသည္။ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းၾကားနာျခင္းအတြက္ တင္ျပၿပီးသည့္ 

ေန႔စြ မွစၿပီး ေက ာင္းဖြင့္ရက္ ၂၀ ရက္အတြင္း 

ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။ ၾကားနာျခင္းၿပီးသြားသည့္ေနာက္ 

ေက ာင္းဖြင့္ ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္းတြင္ ေနာက္ဆုံးေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ က္အား ၾကားနာျခင္း အရာရွိက ထုတ္ျပန္ေပး 

ရပါမည္။ 

 

 တာ၀နရ္ သိ  - TEA အေနျဖင့္ မ ်တသည့္ ၾကားနာ 

စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ၾကားနာမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ရ ိသ  

အရာရ ိမ်ားျဖင့္ ပ းတြြဲလုပ္ေဆာင္ပါမည္။  

အဆိုပါတာ၀န္ရ ိသ သည္ TEA ၏ အမႈထမ္း သုိ႔မဟုတ္ 

ပညာေရးုႏ င့္ ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလ ယ္ 

သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား ေစာင့္ေရ ာက္ေနသ  

သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ သက္ေရာက္ုႏိုင္ေသာ 

မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ စိတ္၀င္စားမႈ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ ် မရ ိေသာသ  ျဖစ္ရပါမည္။ 

တာ၀န္ရ ိသ သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ုႏိုင္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အသိပညာုႏ င့္ 

အရည္အခ်င္းရ ိရပါမည္။  

တာ၀န္ရ ိသ  တစ္ဥ းခ်င္းစ ၏ အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ား 

ပါ၀င္ေသာ စာရင္းအား TEA မ  ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 

အဆိုပါစာရင္းအား TEA ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ 

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

ရရွိႏိုင္ပါသည္။ TEA ရံုး၏ 

တရား၀င္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ လည္း  စာရင္းကို 

ေတာင္းယ  ုႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္လိပ္စာအား 

ဤစာရြက္စာတမ္းအဆံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

 ၾကားနာစစေ္ဆးေနခ်နိအ္တြငး္ ကေလး၏ အေျခအေန 
(ေနျမြဲတုိငး္ေနျခငး္) 
လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအရ ၾကားနာစစ္ေဆးေနခ်ိန္ုႏ င့္ 

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


နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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တရားရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္  သင္ုႏ င့္ေက်ာင္း 
အျခားသေဘာ တ ည ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ထားလ ်င္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ကေလးအား လက္ရ ိ 
ပညာသင္ၾကားေနသည့္ေနရာ တြင္ပင ္ထားရ ိရပါမည္။ 
လက္ရ ိအေျခအေနတြင္ ရ ိေနျခင္းကို ေနျမြဲတိုင္းေန 
သည္ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ 
စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္လာပါက အဆိုပါ 
ျငင္းခံုမႈ အတြင္း ကေလးအား ထားရ ိ ရမည့္ ေနရာအား 
ေဆြးေုႏြးရန္အတြက္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အပိုင္းကုိ 
ၾကည့္ရႈပါ။ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြင္း သင္၏ကေလးက 
အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္ 
၀င္ခြင့္ရရ ိထားေၾကာင္း ပါ၀င္ပါက 
သင္သေဘာတ ည လ ်င္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမျပ းဆံုးေသးခင္အခ်ိန္ထိ 
အမ်ားျပည္သ ဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္ ထားရ ိုႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္ကေလးသည္ အသက္သံုးုႏ စ္ျပည့္ျပ း 
သက္ငယ္ကေလး ေစာင့္ေရ ာက္မႈ အစ အစဥ္ (Early 
Childhood Intervention, ECI) မ  
ေျပာင္းေရႊ႕လာသ ျဖစ္လ ်င္ ေနျမြဲအတိုင္းေနရမည္ 
ဆုိသည္မ ာ ECI အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။ ကေလးသည္ 
အထ းပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဆင့္မ ျပ း 
မိဘသေဘာတ ည မႈ ရ ိပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
စတင္ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ပါသည္။ 

 ၾကားနာစစေ္ဆးမႈ မစတငမ္  - လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတုိင္း 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ စတင္ျပ း ငါးရက္အတြင္း သင္ုႏ င့္ 
ေက်ာင္းသည္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း တင္ျပမည့္ 
သက္ေသမ်ားကို တစ္ဥ းုႏ င့္ တစ္ဥ း ျပသရပါမည္။ 
၄င္းအခ်ိန္တြင္ ျပသထားျခင္း မရ ိေသာ 
သက္ေသမ်ားကို တစ္ဖက္မ  ျငင္းဆိုခြင့္ရ ိပါသည္။ 
၄င္းအခ်ိန္အတြင္ ျပသထားျခင္း မရ ိေသာ 
အကြဲျဖတ္မႈုႏ င့္ ေထာက္ခံခ်က္စသည့္ 
သက္ေသမ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ကို တာ၀န္ရ ိသ မ  
ပိတ္ပင္ုႏိုင္ ပါသည္။ 

 ၾကားနာစစေ္ဆးေနစဥအ္တြငး္ - သင္သည္ ေရ ႕ေနုႏ င့္ 
မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားုႏ င့္ ပတ္သက္၍ အထ း 
အသိပညာ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္မႈရ ိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား 
ေခၚေဆာင္ခြင့္ အၾကံေပးခြင့္ရ ိပါသည္။ သင့္တြင္ 
သက္ေသ တင္ျပခြင့္၊ အျပန္အလ န္ ရင္ဆိုင္ခြင့္၊ 
အျပန္အလ န္စစ္ေမးခြင့္၊ အသိသက္ေသ 
တက္ေရာက္မႈအား စစ္ေမးခြင့္ ရ ိပါသည္။ 
သင့္ကေလးအား ေခၚေတာင္လာခြင့္လည္းရ ိျပ း 
ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ကို အမ်ားျပည္သ အား 
ခ်ျပခြင့္လည္း ရ ိပါသည္။ သင္ုႏ င့္ သင့္ကေလး 
အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္ုႏ င့္ ေနရာတြင္ က်င္းပသည့္ 
ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈ တစ္ပုိင္းခ်င္းစ ကုိ ဥ းေဆာင္ဥ းရြက္ 
ျပဳခြင့္လည္း ရ ိပါသည္။ သင္သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို 
လက္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စက္ျဖင့္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ 
မ တ္တမ္းတင္ထားမႈကို ရရ ိပိုင္ခြင့္ရ ိျပ း 
ရ ာေဖြေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားုႏ င့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအား 
စက္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ျဖင့္ မ တ္တမ္းတင္ထားမႈကို 

ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရ ိဘြဲ ရရ ိပိုင္ခြင့္ ရ ိပါသည္။ 
 ဆုံးျဖတ္ခ်က္ - တာ၀န္ရ ိသ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ 

သင့္ကေလး အမ န္တကယ္ FAPE စနစ္ရရ ိျခင္း 
မရရ ိျခင္း အေပၚမ တည္၍ အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာ 
ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ သင္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ ားယြင္းမႈကို 
ေစာဒက တက္ခြဲ့မည္ဆိုပါက သင္၏ကေလးသည္ 
FAPE စနစ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈ မရရ ိေၾကာင္း၊ 
သင့္ကေလး၏ FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ခြင့္ 
အခြင့္အေရးကို အဟန္႕အတား ျပဳခံရေၾကာင္း၊ 
သင့္ကေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား မ ာ 
လံုေလာက္မႈ မရ ိေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား 
FAPE စနစ္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ 
ပါ၀င္ုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးအား ဆက္တိုက္ 
ေုႏ ာင့္ယ က္ခံရေၾကာင္း တာ၀န္ရ ိသ မ  
သိရ ိသြားုႏိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေျဖရ ာသည့္ 
ရက္ ၃၀ ကာလ ကုန္ဆံုးျပ း ၄၅ ရက္တာကာလ 
အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ မ န္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရမည့္အခ်ိန္၌ ုႏ စ္ဥ းုႏ စ္ဖက္စလံုးသို႔ ေမးလ္ပို႔ထားျပ း 
ေရာက္ရ ိျပ း ျဖစ္ေနရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးၾကားနာမႈ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စတင္ၾကားနာျပ း ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ 
၁၀ ရက္အတြင္း သင့္ေတာ္ေသာ ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ 
ေရာက္ရ ိေနရပါမည္။ တစ္ဖက္ဖက္မ  သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈပံုစံျဖင့္ မလာေရာက္ုႏိုင္ေၾကာင္း 
ေတာင္းဆိုလာလ ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အခ်ိန္ကာလကို ထပ္တိုးေပး ုႏိုင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရ ိသ မ  
အာမခံုႏိုင္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ၾကားနာမႈကို လာေရာက္ုႏိုင္သ အတြက္ တာ၀န္ရ ိသ မ  
အခ်ိန္ထပ္တိုးမေပးုႏိုင္ပါ။ တစ္ဖက္ဖက္မ  ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္တရားရံုးသို႔ ဆက္လက္ 
အယ ခံမ၀င္လ ်င္ တာ၀န္ရ ိသ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 
ေနာက္ဆံုးအတည္ျဖစ္သည္။ တာ၀န္ရ ိသ ၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျပ းသည့္ေနာက္ TEA 
၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ုႏ ာေပၚတြင္ တင္ေပးမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
တာ၀န္ရ ိသ မ  ခ်မ တ္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို 
သတ္မ တ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ျပ းေျမာက္ေအာင္ 
ေက်ာင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္သတ္မ တ္ထားျခင္း မရ ိပါက ေက်ာင္းမ  
အယ ခံ၀င္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္လာျပ း၊ 
အယ ခံကိစၥေျဖရ င္းမျပ းေသးသျဖင့္ 
ယခင္ကုန္က ခ ့သည္ မ ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ 
ျပန္ေပးေသာ ကိစၥကို ဆုိင္းင့ံထားသည္မ လြြဲ၍ 
ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ရက္အတြင္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပ းခြဲ့ေသာ ၾကားနာမႈတြင္ 
စစ္ေဆးခြဲ့ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ုႏ င့္ ကြြဲလြြဲသည့္ အျခား 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အတြက္ IDEA မ  
မည္သည့္အရာကမ ် ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရ ိပါ။ 

 အမ်ားျပည္သ ဆုိငရ္ာ လႈပရ္ ားမႈ - ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပ း 
ရက္ ၉၀ အတြင္းတြင္ တာ၀န္ရ ိသ ၏ ေတြ႕ရ ိခ်က္မ်ားုႏ င့္ 
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ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ 
ဥပေဒ တရားရံုးသို႔ အယ ခံ၀င္ခြင့္ ရ ိပါသည္။ 
အယ ခံ၀င္ျခင္း ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အေနျဖင့္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္၏ မ တ္တမ္းမ်ား၊ 
ုႏ စ္ဥ းုႏ စ္ဖက္လံုး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
အရထပ္ေဆာင္းသက္ေသမ်ား၊ သက္ေသမ်ားကို 
အေျခခံထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရားရံုးမ  
လက္ခံရရ ိ ထား ရပါမည္။ 
အေမရိကန္ မြဲဆုႏၵနယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ  ကာကြယ္ေပးထားသည့္  
မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ၏ အခြင့္အေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္ုႏ င့္ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို IDEA ၏ အပုိင္း B ရ  ိ
မည္သည့္အရာကမ ် ဟန္႔တားထားျခင္း မရ ိပါ။ 
တရားရံုးတြင္ အမ်ားျပည္သ လႈပ္ရ ားမႈကို မစတင္ခင္ 
IDEA ၏ လက္ေအာက္တြင္ ရရ ိုႏိုင္ေသာ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ လြြဲ၍ ၄င္းလက္ေအာက္ရ ိ 
လုပ္ထုံးလုပန္ည္းအတုိင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို မိဘ 
သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ  အက်ိဳးရ ိစြာ အသံုးခ်ရပါမည္။ 
ဆုိလုိသည္မ ာ သင္သည္ IDEA ၏ လက္ေအာက္ရ ိ 
အျခားဥပေဒမ်ားုႏ င့္ ေရာေထြးျပ း လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
ရရ ိလာေသာ္လည္း တရားရံုး၌ လႈပ္ရ ားမႈ 
မစတင္ခင္တြင္ IDEA ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

 ေရ ႕ေနခ ဆုံးျဖတ္ေပးျခငး္ - သင္သည္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တရားရံုးတြင္ ယ ဥ္ျပိဳင္ရာမ  တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ 
အားလံုးျဖစ္ေစ အုႏိုင္ရခြဲ့လ ်င္ သင္၏ ေရ ႕ေနခုႏ င့္ 
ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တရားသ ၾက းမ  
ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တာ၀န္ရ ိသ  သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမ  ARD ေကာ္မတ  
အစည္းအေ၀းအတြက္ စရိတ္ေပးေခ်ရန္ 
အမိန္႔မခ်မခ်င္း ေရ ႕ေနခတြင္ အေျဖရ ာသည့္ အပိုင္းုႏ င့္ 
ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ သို႔မဟုတ္ ARD 
ေကာ္မတ  အစည္းအေ၀း စရိတ္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မစတင္ခင္ ၁၀ ရက္အလိုတြင္ 
ေက်ာင္းမ  စာရင္းတင္ျပမႈ ျပဳလုပ္ေပးခြဲ့ပါလ ်င္၊ 
သင္သည္ စာရင္းတင္ျပမႈအား ၁၀ ရက္အတြင္း 
လက္ခံမႈ မရ ိခြဲ့လ ်င္၊ သင္ရရ ခိြ့ဲေသာ 
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ ဆက္လက္ေပးရန္ 
မျဖစ္ုႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း တရားရံုးမ  ေတြ႕ရ ိခြဲ့လ ်င္ 
ေက်ာင္းမ  သင့္အား စာရင္းရ င္းတမ္းကို 
စာျဖင့္တင္ျပမည္ျဖစ္ျပ း ထုိ႔ေနာက္တြင္ ေရ ႕ေနခုႏ င့္ 
အျခားအလုပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို 
ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳ ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ 
သင္ုႏ င့္ သင့္ေရ ႕ေနသည္ ဤျငင္းခံုမႈအတြက္ 
အကန္႔အသတ္မရ ိဘြဲ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ 
လက္တြြဲလုပ္ခြဲ့လ ်င္၊ ေရ ႕ေန၏ တစ္နာရ လုပ္ခသည္ 
အဖြြဲ႕အစည္းအတြင္းရ ိ အျခားအလားတ  ေရ ႕ေနမ်ား၏ 
လုပ္ခထက္ ပိုမ်ားေနလ ်င္၊ သင့္ေရ ႕ေနသည္ 
ပံုမ န္အတိုင္းအတာထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ 
အခ်ိန္အသံုးျပဳေပးခြဲ့လ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေရ ႕ေန သည္ 

ေက်ာင္းအား တိုင္ၾကားမႈ အသိေပးစာတြင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္း 
ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခြဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရ ိခြဲ့ပါက သင့္အား 
ခ်မ တ္ေပးထားေသာ ေရ ႕ေနခကို တရားရံုးမ  
ထပ္မံေလ ် ာ့ခ် ေပးရပါမည္။ တရားစြြဲဆိုမႈကို ေက်ာင္းမ  
အကန္႔အသတ္မရ ိ ရ ည္ၾကာေစရန္ ျပဳလုပ္ခြဲ့ေၾကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ မမ န္မကန္ ျပဳမ ခြဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရ ိပါက 
ေရ ႕ေနခကို ေလ ်ာ့ခ်ေပးရန္ မလိုပါ။ 
ၾကားနာစစ္ေဆးရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြြဲဆိုရာတြင္ 
ေက်ာင္းဘက္မ  အနိုင္ရရ ိျပ း သင္၏ေရ ႕ေနက အခ်ိန္ကို 
အလဟႆျဖဳန္းတ းေသာ၊ 
က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရ ိေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခအျမစ္မရ ိေသာ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆိုျခင္းဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရ ားမႈမ်ားကို မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေစလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
၄င္း အလဟႆ ျဖဳန္းတ းေသာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈ 
မရ ိေသာ၊ အေျခအျမစ္ မရ ိေသာ 
တရားစြြဲဆိုမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ိျပ းေနာက္ 
ထိုတရားစြြဲဆိုမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ လ ်င္ ေက်ာင္း၏ 
သင့္ေတာ္ေသာ ေရ ႕ေနခကို ေပးေခ်ေစရန္ သင္ 
သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေရ ႕ေနအား တရားရံုးမ  
အမိန္႕ခ်မ တ္ုႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ တရားရံုး၌ ၾကားနာမႈျပဳရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ေုႏ ာင့္ယ က္သကြဲ့သုိ႔ျဖစ္ျပ း 
မည္သည့္ ခိုင္လံုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ  မရ ိလ ်င္၊ 
မလိုအပ္ေသာ ေုႏ ာင့္ေုႏ းၾကန္႔ၾကာမႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚေစလ ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မလိုအပ္ဘြဲ 
တရားရင္ဆိုင္စရိတ္ကို တိုးျမင့္ေစလ ်င္ ေက်ာင္း၏ 
ေရ ႕ေနစရိတ္အား သင္ုႏ င့္ သင့္ေရ ႕ေနမ  
ေပးေခ်ရပါလိမ့္မည္။ 

 
 
 



နည္းလမ္းတက် ျပဳစုေစာင့္ေရ ာက္ရာတြင ္သမိ တ္ဖြယ္ရာမ်ား                                တကၠဆက ္ပညာေရး ကိယု္စားလ ယ္ရံုး၊ 
ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယပ္ညာေရးမူ၀ါဒရံုးခြြဲ 
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ဆက္သြယ္ရန ္အခ်က္အလက္မ်ား 
 ဤစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားုႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားရ ိပါက သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္မ  သင့္ကုိ ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားုႏ င္ ့
ပတ္သက္၍ ရ င္းျပေစလိုပါက ေက်းဇ းျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 

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

အခ်က္အလက္စင္တာ သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆိုုႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေခၚဆိုျပ း မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ ထားပါက တစ္စုံတစ္ေယာက္မ  သင့္ထံသို႔ 

ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္ေခၚဆိုပါမည္။ နားမၾကားသ မ်ားုႏ င့္ အၾကားအာရံု အခက္အခြဲရ ိသ မ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ထားေသာ သတင္းျပန္ၾကားသ  

သုိ႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ိသ  အသ းသ းထံသို႔ ဆက္သြယ္ုႏိုင္ပါသည္။ 

TEA ပညာေရး၀နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ ေတာငး္ဆုိစာေရးသားေပးပို႔လ ်င ္
ေက်းဇ းျပဳ၍ သင့္စာကုိ ေအာက္ပါလိပစ္ာသုိ႔ လိပမ္ ုုိႏငပ္ါသည္။ 

 

Texas Education Agency  
1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 
  

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရံုးခြြဲမ်ားသုိ႔ ၾကားသိေစရန ္ေပးပို႔ုုိႏငပ္ါသည္ - 
ဖယ္ဒရယ္ုႏ င့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဆုိငရ္ာ မ ၀ါဒရံုးခြ  ( Division of Federal and State Education Policy) 

ျပည္နယ္ IEP အေထြေထြ၀နေ္ဆာငမ္ႈ ပေရာဂ်က္ (State IEP Facilitation Project) 
တရားဥပေဒ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာရံုး 

အထ းပညာေရးုႏ င့္ ျပန္လည္ည ိုႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာရံုး 
ဖက္ဒရယ္ုႏ င့္ ျပည္ေထာင္စု ဆုိင္ရာ ပညာေရးခ်ဳပ္မ ူ၀ါဒ ရံုးခြြဲ 

အထ းပညာေရး တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အဖြြဲ႕ 
တရားဥပေဒ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာရံုး 

အထ းပညာေရးဆိုင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရးရံုး 
ဖက္ဒရယ္ုႏ င့္ ျပည္ေထာငစ္ ုဆုိငရ္ာ ပညာေရးအုပခ္်ဳပမ္ႈ၀ါဒ၏ TEA ရံုးခြြဲ ၀က္ဘ္ဆုိဒစ္ာမ်က္ုႏ ာသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာပါ 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147   491399 
 

ေဒသတြငး္ ဆက္သြယ္ရမည့္ သတငး္အခ်က္အလက္ 

ေက်ာင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ အျခား သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား 

အမည္ အမည္ အမည္ 

တယ္လ ဖုန္းနံပါတ္ တယ္လ ဖုန္းနံပါတ္ တယ္လ ဖုန္းနံပါတ္ 

E-mail: E-mail: E-mail: 



 
 
 

    Fort Bend Independent School District 
Special Education Department 

 
Sources for parent/adult student to contact to obtain assistance in understanding procedural safeguards, the 
ARD process, and questions/concerns: 
 

Fort Bend ISD – Special Education Department 
Phone: (281) 634‐1143  Website: https://www.fortbendisd.com/Domain/77  

 
Dr. Charles Dupre, Superintendent  

Dr. Deena Hill, Executive Director of Special Education 
Sherlea Maston, Director of Special Education 

Christina Ritter, Assistant Director of Special Education  
 

Region IV Education Service Center 
7145 Tidwell Road 
Houston, TX 77092 
(713) 462‐7708 

www.esc4.net/specialeducation 

 
Texas Workforce Solutions 

Vocational Rehabilitation Services 
6220 Westpark Suite 110 

Houston, TX 77057 
(713)267‐8510 

www.twc.state.tx.us  
 

 
The ARC of Fort Bend County 

123 Brooks Street 
Sugar Land, TX 77498 

(281) 491‐5959 
www.arcoffortbend.org  

 

Arc of Greater Houston – Familias Hispanas del Arc 
4410 Navigation Blvd.  
Houston, TX 77011 

(713) 957‐1600 ext 117 
Email Contact myrta@aogh,org  

 
Disability Rights, Texas 

1500 McGowen Street Suite 100 
Houston, TX 77004 
(713) 974‐7691 

Toll‐Free Intake Line for New Callers: 1‐800‐252‐9108 
www.disabilityrightstx.org  

 

Learning Disabilities Association of Texas 
P.O Box 831392 

Richardson, TX 75083 – 1392 
www.ldatx.org 

Email Contact: contact@ldatx.org  

 
Special Kids, Inc.  

9001 Airport Blvd. Suite 707 
Houston, TX 77036 

(713) 783‐KIDS (5437) 
www.specialkidsinc.com 

Email Contact: info‐help@specialkidsinc‐tx.org  
 

Texas Project First 
www.texasprojectfirst.org 

1‐855‐SPEDTEX (1‐855‐773‐3839) 
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