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မသန္စြမ္းမႈ ရွသိူမ်ား ပညာေရး အကဥ္ပေဒ [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] သည္ IDEA ႏငွ့္ 
U.S. [United States – အေမရိကန ္ျပည္ေထာင္စ]ု ပညာေရးဌာန စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ရရွႏုိိင္ေသာ လုပင္နး္စဥဆ္ိုင္္ရာ 
အကာအကြယမ္်ားအား အျပည့္အစံ ုရွင္းျပထားသည့္ အသိေပးခ်က္ တစ္ခကုို ေက်ာင္းမ်ားက မသန္စြမ္းမႈရွိေသာ 
ကေလးတစ္ဦး၏ မိဘမ်ားကို ေပးေစသည့္ မသနစ္ြမ္းမႈရွေိသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသမူ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ 
ပတသ္ကေ္သာ ဖကဒ္ရယ္ဥပေဒ ျဖစပ္ါသည္။  ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင ္မိဘမ်ားအား မိတၱဴ တစ္စံု ေပးရမည္မွလြဲ၍ 
ဤအသေိပးခ်က္၏ မတိၱဴတစစ္ံုအား စာသင္နစွ္တစ္ႏစွ္တြင ္တစ္ႀကမိ္သာ မဘိမ်ားအား ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္ -  (၁) 
ကနဦး လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အကျဲဖတ္ရနအ္တြက ္မိဘ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ (၂) 34 CFR [Code of Federal 
Regulations – ျပည္ေထာင္စု ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား] §§300.151 မွ 300.153 အထိအရ ပထမဆံုး ျပည္နယ္ 
တိုင္ၾကားခ်ကက္ို လက္ခရံရွခိ်ိန္တြင္နငွ္ ့§300.507 အရ စာသငန္ွစ ္တစန္ွစတ္ြင ္ပထမဆံုး တရားဝင ္
လုပထ္ံုးလုပ္နည္းဆိုငရ္ာ တိငုၾ္ကားခ်ကက္ိ ုလကခ္ံရရွိခ်ိနတ္ြင ္(၃) ေနရာခ်ထားေပးမႈ အေျပာင္းအလကဲိ ုျဖစ္ေစေသာ 
စည္းကမ္းထနိ္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ကက္ို ျပဳလုုပရ္န္ ဆံုးျဖတခ္်ကခ္်ခ်ိနတ္ြင္နငွ္ ့(၄) မိဘမ်ားက ေတာငး္ဆိုခ်ိနတ္ြင္။ 
[34 CFR §300.504(a)] 
ဤလုပင္န္းစဥဆ္ိငုရ္ာ အကာအကြယမ္်ား အသိေပးခ်က္တြင ္§300.148 (အမ်ားျပည္သ ူကုနက္်စရတိ္ျဖင္ ့

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင ္တစ္ဖက္သက္က်ေသာ ေနရာခ်ထားေပးမႈ) အရ၊ §§300.151 မွ 300.153 (ျပည္နယ ္

တိုင္ၾကားခ်က္ လုပင္န္းစဥမ္်ား) အရ၊ §300.300 (ခြင့္ျပဳခ်က)္ အရ၊ §§300.502 မွ 300.503 အရ၊ §§300.505 မွ 

300.518 အရႏွင္ ့§§300.530 မွ 300.536 (အပိုင္း ခ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အပိငု္းခြဲ (Subpart) E ပါ လပု္ငန္းစဥ္္ဆိုင္္ရာ 

အကာအကြယမ္်ား) အရႏွင္ ့§§300.610 မွ 300.625 (အပိုငး္ခြဲ (Subpart) F ပါ သတင္းအခ်က္အလက ္

လွ်ိဳ႕ဝကွ္ထားရွေိရး ျပဌာနး္မ်ား) အရ ရရွိနိငု္ေသာ လပု္ငန္းစဥ္ဆိငု္ရာ အကာအကြယမ္်ား အားလံုးကို အျပည့္အစံ ု

ရွင္းျပထားျခင္း ပါဝငရ္ပါမည္။   

ဤစာရြကစ္ာတမ္းတေလွ်ာက္တြင ္ေအာက္ပါအတိုုေကာက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္ - 

ALJ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီး [Administrative Law Judge] 

BIP  အျပဳအမူဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ [Behavioral Intervention Plan] 

FAPE  သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး [Free Appropriate Public 

Education] 

FERPA  မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးလုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ [Family 
Educational Rights and Privacy Act] 

FBA  လုပ္ေဆာင္နုိင္မႈဆုိင္ရာ အျပဳအမူ စစ္ေဆးမႈ [Functional Behavioral Assessment] 

IDEA  မသန္စြမ္းမႈ ရိွသူမ်ား ပညာေရး အက္ဥပေဒ [Individuals with Disabilities Education Act] 

IEE  သီးျခားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း [Independent Educational Evaluation] 

IEP  တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ ]Individualized Education Program] 

MDE မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန[Michigan Department of Education] 

OSE အထူးပညာေရး႐ုံး [Office of Special Education] 

SOAHR  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္႐ုံး [State Office 

of Administrative Hearings and Rules] 
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လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုငရ္ာ အကာအကြယ္မ်ား အသေိပးခ်က ္

အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္ 

34 CFR §300.503 

အသိေပးခ်က္ 

သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္ (ဤအသိေပးခ်က္တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ “ေက်ာင္းခ႐ုိင္ (school district)” 
အသုံးအႏႈန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္း အကယ္ဒမီတစ္ခု ပါဝင္ပါသည္) က ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ 

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္ (အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သင့္အား 

စာျဖင့္ေရးသား၍ေပးျခင္း) ကုိ သင့္အား ေပးရပါမည္ - 

1. သင့္ကေလး၏ မည္သူျဖစ္္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ျဖစ္သည့္ 

အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး [Free Appropriate Public Education (FAPE)] ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 

စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သုိ႔မဟုတ္  

2. သင့္ကေလး၏ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ျပဌာန္းခ်က္ကုိ 

စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္။ 

အသိေပးခ်က္၏ အေၾကာင္းအရာ 

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္တြင္ - 

1. သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္က လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆုိျပဳေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ 

ရွင္းျပရပါမည္။ 

2. သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္က အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္္ေဆာင္မႈကုိ အဆုိျပဳသည္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္သည္ကုိ 

ရွင္းျပရပါမည္။ 

3. သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္က လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အဆုိျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ 

အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံျခင္း 

တစ္ခုစီကုိ ရွင္းျပရပါမည္။ 
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4. IDEA ၏ အပုိင္း ခ ပါ လုပ္္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ သင့္တြင္ 

အကာအကြယ္မ်ားရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္ရပါမည္။ 

5. အကယ္၍ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္က အဆုိျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ 

ကနဦးလႊဲေပးျခင္း မဟုတ္ပါက လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္္ကုိ 

သင္မည္သုိ႔ ရယူရမည္ကုိ ေျပာရပါမည္။ 

6. IDEA ၏ အပုိင္း ခ ကုိ နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီလုိအပ္ပါက သင္ဆက္သြယ္နုိင္မည့္ 

ရင္းျမစ္မ်ား ပါဝင္ရပါမည္။ 

7. သင့္ကေလး၏ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရးအစီအစဥ္ [Individualized Education Program 
(IEP)] အဖြဲ႕မွ စဥ္းစားထားေသာ အျခားမည္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမဆုိႏွင့္ 

ယင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား ျငင္းဆန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ရွင္းျပရမည္။ ထုိ႔အျပင္  

8. အဘယ္ေၾကာင့္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္က လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အဆုိျပဳသည္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္သည္အတြက္ 

အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း ပါဝင္ရပါမည္။  

အသိေပးခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္အတုိင္း တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္း 

မိဘမ်ားရရိွေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ §300.503 ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အားလုံးႏွင့္ 

ျပည့္စုံေနသေရြ႕ ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ IEP ကုိ ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္၏ 

အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အသုံး၍ရနုိင္ပါသည္။ 

နားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အသိေပးခ်က္ 

အသိေပးခ်က္ကုိ - 

1. သာမန္ အမ်ားျပည္သူ နားလည္နုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး 

2. မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ သင့္မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ 

သင္အသုံးျပဳေသာ ဆက္သြယ္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္သည့္ပုံစံသည္ ေရးသားနုိင္ေသာ ဘာသာစကားတစ္ခု 

မဟုတ္ပါက သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုပ္ရပါမည္ - 

1. အသိေပးခ်က္ကုိ သင့္မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္သည့္ ပုံစံအျဖစ္ 

အျခားနည္းမ်ားကုိသုံးကာ ႏႈတ္အားျဖင့္ သင့္အတြက္ ဘာသာျပန္ေပးရပါမည္။ 

2. အသိေပးခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာကုိ သင္နားလည္ေစရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

3. အခ်က္ ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔ ျပည့္စုံေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား သက္ေသခံခ်က္ ရိွရပါမည္။  
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မိခင္ဘာသာစကား 

34 CFR §300.29 

အဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္မႈ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ သူတစ္ဦးႏွင့္ အသုံးျပဳရာတြင္ 

မိခင္ဘာသာစကားဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါကုိ ဆုိလုိပါသည္ - 

1. အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္က ပုံမွန္အားျဖင့္ အသုံးျပဳေသာ ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ ကေလးျဖစ္ပါက ကေလး၏ 

မိဘမ်ားက ပုံမွန္အားျဖင့္ အသုံးျပဳေသာ ဘာသာစကား။  

2. (ကေလးအား အကဲျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္) ကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံမႈမ်ား 

အားလုံးတြင္ အိမ္၌ သုိ႔မဟုတ္ သင္ယူသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကေလးအသုံးျပဳေသာ 

ဘာသာစကား။ 

နားမၾကားသူ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္စိမျမင္သူ တစ္ဦးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေရးသားႏုိင္ေသာ ဘာသာစကား 

မရိွသူတစ္ဦးအတြက္ ဆက္သြယ္သည့္ပုံစံသည္ (အခ်က္ျပဘာသာစကား၊ မ်က္မျမင္စာ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္ 

ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ) ယင္းပုဂၢိဳလ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အသုံးျပဳေသာအရာ ျဖစ္ရပါမည္။ 

အီလက္ထေရာနစ္ေမးလ္ 

34 CFR §300.505 

သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယူရန္ မိဘမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါက 

သင္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုုိ အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယူရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္ - 

1. ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္။  

2. လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား သတိေပးခ်က္နွင့္  

3. တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိေပးခ်က္မ်ား။ 

မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ - အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 

34 CFR §300.9 

ခြင့္ျပဳခ်က္  

ခြင့္ျပဳခ်က္ ဆုိသည္မွာ - 

1. သင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ အားလုံးကုုိ 

သင့္မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ (အခ်က္ျပဘာသာစကား၊ မ်က္မျမင္စာ သုိ႔မဟုတ္ 
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ႏႈတ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ) အျခားဆက္သြယ္သည့္ ပုံစံျဖင့္ သင့္အား အျပည့္အစုံ 

အသိေပးရပါမည္။ 

2. အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ရွင္းျပသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္တုိ႔ကုိ သင္နားလည္ကာ 

သေဘာတူေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ထုတ္ျပန္မည့္ မွတ္တမ္းမ်ား (ရိွလွ်င္) ႏွင့္ မည္သူ႔ထံသုိ႔ 

ထုတ္ျပန္မည္ကုိ ေဖာ္ျပထားရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

3. ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ သင့္ဖက္တြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ကာ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 

႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သင္နားလည္ပါသည္။ 

ခြင့္ျပဳခ်က္အား သင္႐ုပ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ သင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းႏွင့္ 

ယင္းအား ျပန္မ႐ုပ္သိမ္းမီအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကုိ အခ်ည္းႏီွး (ျပန္ျပင္) ျဖစ္ေစမည္ 

မဟုတ္ပါ။  

မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ 

34 CFR §300.300 

ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳခ်က္ 

သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ အဆုိျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ကုိ 

သင့္အားေပးထားျခင္း မရိွဘဲႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ — အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္။ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သင့္ခြင့္္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူျခင္းမရိွဘဲ သင့္ကေလးသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရိွရန္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းရိွမရိွကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ 

သင့္ကေလးအား ကနဦး အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကုိ မျပဳလုပ္နုိင္ပါ။ 

သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ ကေလးတစ္ဦး ဟုတ္မဟုတ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ကနဦး 

အကဲျဖတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္္ရန္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ သင့္ထံမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း သိရိွခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

ကနဦး အကဲျဖတ္မႈအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္္က သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရးႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စတင္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

သင့္ကေလးအား အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အပ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား 

အမ်ားျပည္သူ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အပ္ရန္ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ကာ ကနဦး အကဲျဖတ္မႈအတြက္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ထားပါက သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက 

သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္သည့္တုိင္ အက္ဥပေဒ၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 



မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ုံး   စာမ်က္ႏွာ 17 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဘက္မလုိက္ေသာ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးအား ကနဦး 

အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ အကဲျဖတ္မႈကုိ 

ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္လွ်င္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ သင့္ကေလးအား ရွာေဖြရန္၊ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ ယင္း၏ တာဝန္ရိွမႈမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

အစုိးရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အထူးစည္းကမ္းမ်ား 

သင့္ကေလးသည္ အစုိးရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ/သူမ၏ 

မိဘႏွင့္အတူ ေနထုိင္ျခင္း မဟုတ္ပါက -  

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ ကေလးတစ္ဦး ဟုတ္မဟုတ္ကုိ 

ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ကနဦးအကဲျဖတ္ရန္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ မိဘထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ မလုိအပ္ပါ - 

1. ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ ကေလး၏ မိဘကုိ 

ရွာမေတြ႕လွ်င္။ 

2. ျပည္နယ္ဥပေဒအရ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အဆုံးသတ္သြားလွ်င္။ သုိ႔မဟုတ္ 

3. ကေလးအား အေထြေထြ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရိွေသာ တရားသူႀကီး သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက မိဘမဟုတ္ေသာ အျခားသူတစ္ဦးအား ပညာေရးဆုိင္ရာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကနဦး အကဲျဖတ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေပးပုိင္ခြင့္အား ေပးအပ္ထားလွ်င္။ 

IDEA တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ အစုိးရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာကေလး ဆုိသည္မွာ -  

1. ကေလး၏ ကိစၥအား တရားဝင္္ႀကီးၾကပ္ေသာ တရားသူႀကီးတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအား 

အေထြေထြ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ရိွေသာ ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ကေလး၏ ကုိယ္စား 

ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္အား 

ကေလး၏ ေမြးစားမိဘမ်ားအား ေပးအပ္ထားသည္မွလြဲ၍ ေမြးစားကေလးတစ္ဦး။  

2. ျပည္နယ္ဥပေဒအရ အစုိးရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာကေလး။  

3. ျပည္နယ္ဥပေဒအရ တရား႐ုံးက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာကေလး။ 

သုိ႔မဟုတ္  

4. အမ်ားျပည္သူ ကေလး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ အကာအကြယ္ေအာက္တြင္ 

ရိွေနေသာကေလးကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
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ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ 

သင့္ကေလးအား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မေပးမီတြင္ 

သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ သင့္ထံမွ ၾကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္ျဖစ္္ၿပီး 

ယင္းၾကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူူရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္ကေလးအတြက္ ပထမဆုံး အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရိွရန္ 

သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေတာင္းခံမႈကုိ တုံ႔ျပန္ျခင္းမရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကုိေပးရန္ 

သင္ကျငင္းဆန္ပါက သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ သင့္ကေလးအား (သင့္ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕မွ 

တုိက္တြန္းထားေသာ) အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရရိွေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား (ဥပမာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း၊ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ 

ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း) ကုိ အသုံးမျပဳျခင္း ရိွနုိင္ပါသည္။ 

သင့္ကေလးအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရိွေစရန္ 

သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေပးရန္ျငင္းဆန္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကုိေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ သင္က 

မတုံ႔ျပန္ဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္သည့္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

သင့္ကေလးအတြက္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က မေပးပါက သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ - 

1. သင့္ကေလးအတြက္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမွာ သင့္ကေလးအတြက္ 

ရရိွႏုိင္ေသာ FAPE တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အတူ 

2. သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရန္ 

သင့္ကေလးအတြက္ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ IEP တစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

မလုိအပ္ပါ။  

မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း 

သင့္ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရန္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အား 

သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ျပန္လည္္႐ုပ္သိမ္း (ျပန္လည္ရယူ) ေၾကာင္း ေက်ာင္းခ႐ုိင္သုိ႔ သင္က စာျဖင့္ေရးသား 

အသိေပးပါက ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ - 

1. သင့္ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္၍မေပးေတာ့ျခင္း 

ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

2. သင္စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကုိ လက္ခံရရိွျခင္းေၾကာင့္ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆက္မေပးေတာ့ရန္ ယင္းတုိ႔၏ အဆုိျပဳမႈကုိ 
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IDEA စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ §300.503 ႏွင့္အညီ အခ်ိန္မီ ႀကိဳတင္၍ သင့္ထံ စာျဖင့္ေရးသား 

အသိေပးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

3. သင့္ကေလးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရေစႏုိင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရရိွရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

(ဥပမာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း) ကုိ အသုံးမျပဳျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

4. သင့္ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ေပးရန္ 

ယင္း၏ ပ်က္ကြက္မႈမွာ သင့္ကေလးအတြက္ ရရိွႏုိင္ေသာ FAPE ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ 

5. သင့္ကေလးအတြက္ ေနာက္ထပ္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ရန္အတြက္ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ IEP တစ္ခုကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

မလုိအပ္ပါ။ 

6. သေဘာတူညီခ်က္အား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

သင့္ကေလးရရိွေၾကာင္း မည္သည့္ရည္ညႊန္းခ်က္မဆုိကုိ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမွ 

ဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ 

ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ 

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကုိ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိိင္က ျပႏုိင္သည္မွလြဲ၍ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ 

သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳမီတြင္ သင့္ထံမွ အက်ိဳးအေၾကာင္းသိရိွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္ - 

1. သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အဆင့္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ 

2. သင္က တုံ႔ျပန္မႈ မရိွခဲ့ျခင္း။ 

သင့္ကေလးအား ျပန္လည္ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ 

သင္ကျငင္းဆန္ခဲ့ပါက ေက်ာင္းခ႐ုိင္အေနျဖင့္ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ မလုိအပ္သည့္တုိင္ 

သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္မႈကုိ လႊမ္းမုိးနုိင္သည့္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးႏွင့္ 

ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 

သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ကနဦးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ကဲ့သုိ႔ပင္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ ဤပုံစံျဖင့္ ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈကုိ 
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ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက ယင္းသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ တာဝန္ရိွမႈမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 

မဟုတ္ပါ။ 

မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း 

သင့္ေက်ာင္းသည္ ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရန္၊ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရန္၊ ျပန္လည္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ႏွင့္ 

အစုိးရမွ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 

မိဘမ်ားအား ရွာေဖြရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေအာက္ပါအပုိင္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ 

ေနရာမ်ား၌ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတစ္ခု ပါဝင္ရပါမည္ - 

1. ေခၚဆုိထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားေသာ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ 

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ရလဒ္မ်ား၊  

2. မိဘမ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ စာမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားႏွင့္ ရရိွေသာ မည္သည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိမဆုိႏွင့္ 

3. မိဘ၏အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရာေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 

ယင္းသြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား။ 

အျခားခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္မႈမ်ား 

ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္မီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ မလုိအပ္ပါ - 

1. သင့္ကေလးအား အကဲျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္အကဲဲျဖတ္ျခင္း၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ 

ရိွထားၿပီးျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

2. စစ္ေဆးမႈတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခားအကဲျဖတ္မႈအား မျပဳလုပ္မီတြင္ ကေလးမ်ားအားလုံး၏ 

မိဘမ်ားအားလုံးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ လုိအပ္သည္မွလြဲ၍ ကေလးမ်ားအားလုံးကုိေပးေသာ စစ္ေဆးမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားအကဲျဖတ္ျခင္းကုိ သင့္ကေလးအားေပးျခင္း။ 

သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ သင့္ျငင္းဆန္မႈကုိ 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ အျခားမည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အက်ိဳးေက်းဇူး သုိ႔မဟုတ္ 

လုပ္ေဆာင္မႈကုိမဆုိ ျငင္းပယ္ရန္ အသုံးျပဳ၍ မရနုိင္ပါ။ 

သင့္ကေလးအား သင့္ကုိယ္ပုိင္ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ အပ္ထားကာ သုိ႔မဟုတ္ 

သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္သာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ကာ သင့္ကေလးအား ကနဦးအကဲျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ မေပးပါက သုိ႔မဟုတ္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေတာင္းခံမႈကုိ 

တုံ႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ လႊမ္းမုိးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ဥပမာ 
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ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး 

သုိ႔မဟုတ္ ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း) ကုိ အသုံးမျပဳႏုိင္သလုိ 

သင့္ကေလးသည္ မွ်တေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (မိဘမ်ားက ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ထားေသာ 

မသန္စြမ္းမႈရိွသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရရိွႏုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ကုိ ရရိွရန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆရန္ 

မလုိအပ္ပါ။ 

သီးျခားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား 

34 CFR §300.502 

အေထြေထြ  

ေအာက္တြင္ရွင္းျပထားသကဲ့သုိ႔ သင္သည္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ရယူခဲဲ့ေသာ သင့္ကေလးအား 

အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ သေဘာမတူပါက သင့္ကေလးအား သီးျခားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း 

[Independent Educational Evaluation (IEE)] တစ္ခုကုိ ရယူပုိင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ 

IEE တစ္ခုကုိ သင္ကေတာင္းဆုိပါက ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ IEE ကုိ သင္ရရိွႏုိင္မည့္ေနရာႏွင့္ IEE မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 

သင့္အား ေပးရပါမည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

IEE ဆုိသည္မွာ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးအတြက္ တာဝန္ရိွေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ခန္႔အပ္ထားသူမဟုတ္သည့္ 

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ စမ္းသပ္စစ္္ေဆးသူတစ္ဦးက ျပဳလုပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ဆုိသည္မွာ အက္ဥပေဒ၏ အပုိင္း ခ ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအား ရရိွနုိင္ေသာ ျပည္နယ္၊ ေဒသဆုိင္ရာ၊ ဖက္ဒရယ္နွင့္ ပုဂၢလိက 

ပ့ံပုိးေရး ရင္းျမစ္မ်ားအား သုုံးခြင့္ျပဳသည့္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ အျပည့္အဝကုိ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ေပးျခင္းျဖစ္ေစ၊ သင့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မရိွေစဘဲဲ 

အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ ေပးျခင္းျဖစ္္ေစကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ရန္ မိဘအခြင့္အေရး 

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္မွ သင့္ကေလးအတြက္ ရရိွေသာ အကဲျဖတ္မႈကုိ 

သေဘာမတူပါက အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလး၏ IEE တစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိရန္ သင့္တြင္ 

အခြင့္အေရး ရိွပါသည္ - 
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1. အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလး၏ IEE တစ္ခုကုိ သင္က 

စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆုိျခင္းျပဳလွ်င္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိိင္သည္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ 

ျပကၡဒိန္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသား တုံ႔ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အေနျဖင့္ - 

(က) IEE ကုိ အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ေပးမည္ သုိ႔မဟုတ္ (ခ) သင့္ကေလး၏ 

အကဲျဖတ္မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိရန္ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား ျပဳလုပ္မည္ကုိ ေဖာ္ျပရပါမည္။ 

2. အကယ္၍ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိိင္သည္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိၿပီး အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ 

သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ အကဲျဖတ္မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက 

သင့္တြင္ IEE တစ္ခု ရရိွရန္ အခြင့္အေရးရိွေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ 

မရရိွႏုိင္ပါ။ 

3. သင့္ကေလးအတြက္ IEE တစ္ခုကုိ သင္ေတာင္းဆုိပါက သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္မွ 

ရရိွသည့္ အကဲျဖတ္မႈအား သင္အဘယ္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္သည္ကုိ ေမးျမန္းျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ မလုိအပ္ျခင္း ရိွႏုိင္သလုိ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က သင့္ကေလးအား 

အကဲျဖတ္မႈကုိ ခုခံကာကြယ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလးအား IEE 

ကုိ ေပးျခင္းကုိျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

ၾကားနာျခင္းတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ 

တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရိွစြာ ၾကန္႔ၾကာေန၍ မရႏုိင္ပါ။ 

4. သင္ရရိွေသာ IEE တစ္ခုသည္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

မကုိက္ညီပါက ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ ၾကားနာမႈ၏ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ 

အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီပါက သင့္ IEE အတြက္ 

အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခံရျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

သင္သေဘာမတူေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က သင့္ကေလးအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း တစ္ႀကိမ္စီအတြက္ 

အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလး၏ IEE ကုိ တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မိဘက စတင္ျပဳလုပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား 

သင့္ကေလးအတြက္ IEE တစ္ခုကုိ အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင္ရရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကုိယ္ပုိင္ 

ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ရရိွေသာ သင့္ကေလးအတြက္ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကုိ ေက်ာင္းခ႐ုိင္နွင့္ မွ်ေဝလွ်င္ျဖစ္ေစ -  
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1. IEE မ်ားသည္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက သင့္ကေလးအတြက္ FAPE တစ္ခု၏ 

ျပဌာန္းခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္မဆုိ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ 

သင့္ကေလး၏ အကဲျဖတ္မႈ ရလဒ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

2. သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုတြင္ အကဲျဖတ္မႈကုိ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီးတစ္ဦးမွ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား 

အကယ္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီး [Administrative Law Judge (ALJ)] တစ္ဦးက တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သင့္ကေလး၏ IEE 

တစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိပါက အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အမ်ားျပည္သူ 

ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ရပါမည္။ 

ေက်ာင္းခ႐ုိင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

IEE သည္ အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ပါက အကဲျဖတ္မႈ၏ တည္ေနရာႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသူ၏ 

အရည္အခ်င္းမ်ား အပါအဝင္ အကဲျဖတ္မႈကုိ ရရိွခဲ့သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အကဲျဖတ္မႈကုိ 

စတင္ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္က အသုံးျပဳေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သင့္ 

IEE တစ္ခု ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အတုိင္းအတာအထိ) တူညီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္တြင္ ရွင္းျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ေက်ာင္းခ႐ုိင္တစ္ခုသည္ IEE တစ္ခုကုိ အမ်ားျပည္္သူ 

ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ရယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

မျပဳလုပ္ရပါ။ 

သတင္းအခ်က္အလက္အား လွ်ဳ႕ိဝွက္ထားရိွမႈ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

34 CFR §300.611 

ေခါင္းစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္အား လွ်ဳ႕ိဝွက္ထားရိွမႈ တြင္ အသုံးျပဳထားသည့္အတုိင္း - 

• ဖ်က္ဆီးျခင္း ဆုိသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္၍ 

မရႏုိင္ေတာ့ေစရန္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေစေသာ 

အခ်က္မ်ားကုိ သတင္းအခ်က္အလက္မွ ဖယ္ရွားျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
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• ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ဆုိသည္မွာ (၁၉၇၄ မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

ကုိယ္ေရးလုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ [Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)] 20 U.S.C. 
[United States Code – အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ] 1232g ကုိေဖာ္ေဆာင္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္) 34 CFR အပုိင္း 99 ပါ “ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား” ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ 

အက်ံဳးဝင္ေသာ မွတ္တမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ FERPA အရ ပညာေရးေအဂ်င္စီတစ္ခု 

သုိ႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ 

ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 

“ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား” ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ 

• ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ ဆုိသည္မွာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရယူ၊ ထိန္းသိမ္း သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳေသာ သုိ႔မဟုတ္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ 

အရ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရရိွခဲ့ေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္၊ ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 

အဖြဲ႕အစည္းကုိမဆုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

34 CFR §300.32 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေစေသာ ဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 

ဆုိလုိပါသည္ - 

a. သင့္ကေလး၏အမည္၊ မိဘအျဖစ္ သင့္အမည္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားမိသားစုဝင္၏အမည္၊ 

b. သင့္ကေလး၏ လိပ္စာ၊ 

c. သင့္ကေလး၏ လူမႈဖူလုံေရးနံပါတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းနံပါတ္တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္သည့္အရာ သုိ႔မဟုတ္ 

d. က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာျဖင့္ သင့္ကေလးအား မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေစမည္ျဖစ္ေသာ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္စာရင္း။ 

မိဘမ်ားအား အသိေပးျခင္း 

34 CFR §300.612 

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန [Michigan Departent of Education (MDE)] သည္ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွနုိင္ေစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ထားရိွမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

MDE တြင္ လုံေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားရိွေၾကာင္း မိဘမ်ားထံသုိ႔ 

အသိေပးခ်က္ ေပးပုိ႔ရပါမည္ -  
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1. ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူဦးေရအုပ္စု အမ်ိဳးမ်ဳိး၏ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 

အသိေပးခ်က္ကုိ ေပးထားေသာ အတုိင္းအတာအထိ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု၊ 

2. မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ကေလးမ်ား၊ 

ရွာေဖြခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစား၊ (သတင္းအခ်က္အလက္အား 

မည္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ရရိွသည္ အပါအဝင္) သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရယူရန္ ျပည္နယ္က 

အသုံးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အား အသုံးျပဳပုံမ်ား၊ 

3. မည္သူျဖစ္္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ 

တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ဖြင့္ဟျခင္း၊ ျပန္လည္ရယူျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားက လုိက္နာရမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္နွင့္ 

4. FERPA ပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ယင္းကုိေဖာ္ေဆာင္သည့္ 34 CFR အပုိင္း ၉၉ ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

အပါအဝင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဆက္စပ္၍ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

အားလုံးကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။  

(“ကေလးရွာေဖြမႈ” ဟုလည္း သိရိွထားၾကေသာ) အႀကီးစားျဖစ္သည့္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 

တည္ေနရာကုိ ရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ တခုခုကုိ မျပဳလုပ္မီတြင္ အထူးပညာေရးႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုိအပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား တည္ေနရာကုိသိရိွရန္၊ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္တဝွမ္းလုံးရိွ မိဘမ်ားအား အသိေပးႏုိင္ရန္ 

လုံေလာက္ေသာ အေစာင္ေရရိွသည့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမီဒီယာတြင္ျဖစ္ေစ၊ 

ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ျဖစ္ေစ အသိေပးခ်က္အား ထုတ္ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကျငာျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရယူၾကည့္႐ွဳမႈ အခြင့္အေရးမ်ား 

34 CFR §300.613 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမွ 

ရယူထားသည့္၊ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳထားသည့္ သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

မည္သည့္ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားမဆုိကုိ ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ သင့္အား ခြင့္ျပဳရပါမည္။ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ (ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾကားနာျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္) IEP တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းကုိမဆုိ မျပဳလုပ္မီတြင္ 

သင့္ကေလး၏ မည္သည့္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိမဆုိ ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္နွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ 

သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္အား မလုိအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား မရိွေစဘဲ လုိက္ေလ်ာရမည္ျဖစ္ကာ 
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မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ သင္ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္သည့္္ေန႔မွ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္အတြင္း 

လုိက္ေလ်ာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္နွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ သင့္အခြင့္အေရးတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ 

ပါဝင္ပါသည္ - 

1. မွတ္တမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ 

သင့္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီထံမွ တုံ႔႔ျပန္မႈတစ္ခုကုိ ရပုိင္ခြင့္။ 

2. သင့္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကုိ မရရိွဘဲ ယင္းတုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာ 

ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ မျဖစ္္ႏုိင္ပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက 

ယင္းမိတၱဴအားေပးရန္ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 

3. မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သင့္ကုိယ္စားလွယ္က ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ေစႏုိင္ခြင့္။ 

အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ကြဲေနျခင္းႏွင့္ ကြာရွင္းထားျခင္းတုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ 

တည္ဆဲျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တြင္လုပ္ပုိင္ခြင့္္မရိွေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သင့္တြင္ သင့္ကေလးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ 

ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ယူဆျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ရယူၾကည့္႐ွဳျခင္း မွတ္တမ္း 

34 CFR §300.614 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ ရယူထားေသာ၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာႏွင့္ 

အသုံးျပဳထားေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား (မိဘမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ၏ 

ခြင့္ျပဳထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ရယူၾကည့္႐ွဳျခင္းမွလြဲ၍) ရယူၾကည့္႐ွဳသူမ်ားကုိ အမည္၊ 

ရယူၾကည့္႐ွဳခြင့္ကုိ ေပးခဲ့ေသာေန႔စြဲႏွင့္ မွတ္တမ္မ်ားအား အသုံးျပဳရန္ ယင္းကုိခြင့္ျပဳထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ 

အပါအဝင္ မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ ထားရိွရပါမည္။ 

ကေလးတစ္ဦးထက္ပုိေသာ မွတ္တမ္းမ်ား 

34 CFR §300.615 

အကယ္၍ ပညာေရးမွတ္တမ္း တခုခုတြင္ တစ္ဦးထက္ပုိေသာကေလး၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ပါဝင္ပါက 

အဆုိပါ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ကေလးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိသာ 

ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ျပဳခြင့္ရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ 

အတိအက်ကုိသာ အသိေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳ းအစားမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား စာရင္း 

34 CFR §300.616 

ေတာင္းဆုိပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီသည္ ေအဂ်င္စီက ရယူထားေသာ၊ 

ထိန္းသိမ္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳထားေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ 

တည္ေနရာမ်ား စာရင္းတစ္ခုကုိ သင့္အား ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခေၾကးေငြမ်ား 

34 CFR §300.617 

အကယ္၍ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ မိတၱဴကူးရန္ က်သင့္ေငြသည္ ယင္္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ 

ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္နွင့္ ျပန္လည္္သုံးသပ္ရန္ သင့္အခြင့္အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သိသာစြာ 

အတားအဆီးျဖစ္ျခင္း မရိွပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုစီသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ 

သင့္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြကုိ ေကာက္ခံျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရွာေဖြရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ အခေၾကးေငြ မေကာက္ခံရပါ။ 

မိဘ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 

34 CFR §300.618 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ သင့္ကေလးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရယူထားေသာ၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

အသုံးျပဳထားေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မတိက်ျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲေစျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးလုံျခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 

ယုံၾကည္ပါက သတင္းအခ်က္အလက္ကုုိ ထိန္းသိမ္းေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအား 

သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွခ်ိန္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 

သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္နွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳရန္မျပဳရန္ကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက 

ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 

သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္နွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျငင္းဆန္ပါက ျငင္းဆန္ေၾကာင္း 

သင့္အားအသိေပးရမည္ျဖစ္ကာ ၾကားနာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ 
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အခြင့္အေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သင့္တြင္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ 

အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္း အၾကံျပဳရပါမည္။  

ၾကားနာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရး 

34 CFR §300.619 

ေတာင္းဆုိပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားသည္ 

မတိက်ျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးလုံျခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 

စိစစ္ရန္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္္ရမည့္ အခြင့္အေရးကုိ သင့္အားေပးရပါမည္။ 

ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

34 CFR §300.621 

ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စိစစ္ရန္ ၾကားနာမႈတစ္ခုအား FERPA အရ အဆုိပါ 

ၾကားနာျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

ၾကားနာမႈ၏ ရလဒ္  

34 CFR §300.620 

ၾကားနာမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မတိက်ျခင္း၊ 

နားလည္မႈလြဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ ကုိယ္ေရးလုံျခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

တနည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက ယင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္အား 

သင့္ေလ်ာ္သလုိ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ကာ သင့္အား စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးရပါမည္။ 

ၾကားနာမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မတိက်ျခင္း၊ 

နားလည္မႈလြဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးလုံၿခံဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

တနည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက သင့္ကေလး၏ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ 

မွတ္ခ်က္ေပးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

သင္သေဘာမတူျခင္းအတြက္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိမဆုိ မွတ္တမ္းတြင္ထည့္သြင္းရန္ 

သင့္တြင္အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္းကုိ ယင္းကသင့္အား အသိေပးရပါမည္။ 

သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေသာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခုကုိ - 



မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ုံး   စာမ်က္ႏွာ 29 

1. ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ မွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ ခုခံေျပာဆုိေသာအပုိင္းအား 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသေရြ႕ သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ား၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သလုိ 

2. ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

စိစစ္ထားေသာအပုိင္းကုိ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔မဆုိ ဖြင့္ဟပါက ရွင္းလင္းခ်က္ကုိလည္း 

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ဖြင့္ဟရပါမည္။ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဖြင့္ဟျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

34 CFR §300.622 

FERPA အရ (မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ) ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါရိွေသာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဖြင့္ဟျခင္းအား ခြင့္ျပဳထားသည္မွလြဲ၍ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အရာရိွမ်ားမဟုတ္ေသာ 

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ မဖြင့္ဟမီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရပါမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

အေျခအေနမ်ားအရမွလြဲ၍ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ပါ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပည့္မီေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ 

အရာရိွမ်ားထံသုိ႔ မထုတ္ေပးမီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ မလုိအပ္ပါ။ 

အကူးအေျပာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေသာ ပါဝင္ေဆာင္္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ 

အရာရိွမ်ားထံသုိ႔ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မထုတ္ေပးမီတြင္ 

သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ အသက္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကေလး၏ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရပါမည္။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ သင့္ေနထုိင္သည့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အတြင္း မတည္ရိွေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း 

တစ္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါက ပုဂၢလိကေက်ာင္း 

တည္ရိွေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္မွ အရာရိွမ်ားႏွင့္ သင္ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္မွ အရာရိွမ်ားအၾကား 

သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တခုခုကုိ 

မထုတ္ေပးမီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရပါမည္။ 
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အကာအကြယ္မ်ား 

34 CFR §300.623 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီသည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိိရိွေစႏုိင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္အား ရယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဖြင့္ဟျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ 

အဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရိွမႈကုိ အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရိွမႈကုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီမွ အရာရိွတစ္ဦးတြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း မွတ္ယူရပါမည္။ 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ ႏွင့္ FERPA အရ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 

ရယူူသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳသည့္ သူမ်ားအားလုံးသည္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့က်င့္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္မႈကုိ ရရိွထားရပါမည္။ 

အမ်ားျပည္သူက ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးႏုိင္ရန္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီသည္ 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရယူအသုံးျပဳခြင့္ရိွသည့္ ယင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

အမည္မ်ားႏွင့္ ရာထူးမ်ားပါဝင္ေသာ လက္ရိွစာရင္းတစ္ခုကုိ ထားရိွရပါမည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း 

34 CFR §300.624 

သင့္ကေလးအား ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးရန္အတြက္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ ရယူထားသည့္၊ 

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳထားသည့္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွေစႏုိင္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ကုုိ လုိအပ္ျခင္းမရိွေတာ့ပါက သင့္ေက်ာင္းခ႐ုိင္သည္ သင့္အား 

အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

ေတာင္းဆုိမႈရိွပါက သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရပါမည္္။ သုိ႔ရာတြင္ သင့္ကေလး၏အမည္၊ 

လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ၏ အဆင့္မ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္း၊ 

တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အတန္းမ်ား၊ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာႏွစ္တုိ႔ ပါဝင္ေသာ 

အၿမဲတမ္းမွတ္တမ္းကုိ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရိွဘဲ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
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ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခြင့္အေရးမ်ား 

34 CFR §300.625 

FERPA ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိဘမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိဘမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ လုိအပ္ေသာ 

မည္သည့္အသိေပးခ်က္ကုိမဆုိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကုုိေရာ မိဘမ်ားကုိပါ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း  

34 CFR §300.506 

အေထြေထြ 

ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ 

မျပဳလုပ္မီက ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ သုိ႔မဟုတ္ အပုိင္း ဂ အရ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ 

ပါဝင္ေသာ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင္နွင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိိင္အၾကားတြင္္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ MDE က ခ်မွတ္ထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ သင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ IDEA ၏ အပုိင္း ခ သုိ႔မဟုတ္ 

အပုိင္း ဂ အရ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္္ေပးျခင္းကုိ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ အညီျဖစ္ေၾကာင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ေသခ်ာေစပါသည္ - 

1. သင့္အပုိင္းႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ အပုိင္းတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္း။ 
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2. တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုအား သင့္ရရိွပုိင္ခြင့္ကုိ ျငင္းဆန္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ၾကန္႔ၾကာေစရန္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ႏွင့္ အပုိင္း ဂ အရ သင့္တြင္္ရိွေသာ 

အျခားမည္သည့့္ အခြင့္အေရးမဆုိကုိ ျငင္းဆန္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳသည္ မဟုတ္ျခင္း။ ႏွင့္ 

3. အက်ိဳးရိွေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ 

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီကာ ဘက္မလုိက္သည့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ တစ္ဦးက ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ျခင္း။ 

ေက်ာင္းခ႐္ုိင္သည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးမျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာ 

မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပေသာ 

အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ ေအာက္ပါသေဘာမတူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးကုိေပးသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ရိွႏုိင္ပါသည္ - 

1. သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျခားနည္းတစ္ခုျဖင့္ အျငင္းအခုန္ကုိ ေျဖရွင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 

မိဘေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ 

လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း မိဘရင္းျမစ္စင္တာႏွင့္ စာခ်ဳပ္ရိွထားသူ။ ႏွင့္ 

2. သင့္အတြက္ ရရိွႏုိင္ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ 

ရွင္းျပေပးကာ ယင္းကုိအသုံးျပဳရန္ အားေပးမည့္သူ။ 

MDE သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သိရိွသည့္ လူမ်ား၏ 

စာရင္းတစ္ခုကုိ ထားရိွရပါမည္။ MDE သည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူမ်ားကုိ က်ပန္းျဖစ္ေစ၊ အလွည့္က်ျဖစ္ေစ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘက္မလုိက္ေသာ ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ 

ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအဝင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ၏ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အထူးပညာေရး 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (http://MiKids1st.org) က ေပးပါသည္။ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမွ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုခ်င္းစီအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စီစဥ္ကာ 

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အတြက္ အဆင္ေျပေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

သင္ႏွင့္ေက်ာင္းခ႐ိုိင္သည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း အျငင္းအခုန္ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါက 

ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ အထက္ပါေျဖရွင္္းခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ 

သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းတြင္ - 

1. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားလုံးကုိ 

လွ်ဳိ႕ဝွက္အျဖစ္ ထားရိွမည္ျဖစ္ကာ မည္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

http://mikids1st.org/
http://mikids1st.org/
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ၾကားနာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ားတြင္ သက္ေသခံအျဖစ္ 

အသုံးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ ထုိ႔အျပင္ 

2. သင္ေရာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကပါ 

လက္မွတ္ထုိးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စာျဖင့္ေရးသားထားၿပီး လက္မွတ္ထုိးထားေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ မည္သည့္ျပည္နယ္တရား႐ုံး (ဤအမႈအမ်ဳိးအစားကုိ 

ၾကားနာရန္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ တရား႐ုံးတစ္႐ုံး) တြင္မဆုိ သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု၏ ခ႐ုိင္တရား႐ုံး တစ္႐ုံးတြင္မဆုိ လုိက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္္မႈအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္အျဖစ္ ထားရိွရပါမည္။ 

ယင္းတုိ႔ကုိ IDEA ၏ အပုိင္း ခ သုိိ႔မဟုတ္ အပုိင္း ဂ အရ အကူအညီကုိ ရရိွေသာ မည္သည့္အနာဂတ္ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ျပည္နယ္တရား႐ုံး တခုခုတြင္မဆုိ အမ်ားျပည္သူ တရားစြဲဆုိမႈတြင္္ သက္ေသခံအျဖစ္ 

အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ၏ ဘက္မလုိက္မႈ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူသည္ - 

1. MDE ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ 

ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး မျဖစ္ရပါ။ ထုိ႔အျပင္ 

2. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ၏ မွန္ကန္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အတုိက္အခံ ျဖစ္ေစမည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး 

သုိ႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ မရိွရပါ။ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ တစ္ဦးအျဖစ္ တနည္းနည္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ သူတစ္ဦးသည္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမအး ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က 

အခေၾကးေငြ ေပးထား႐ုံသက္သက္ျဖင့္ ယင္းသည္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ 

ဝန္ထမ္းျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
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ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားခ်က္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ  
ေရွ႕တြင္ဆုိခဲ့ေသာ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္နွင့္ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ ၾကားနာျခင္းမ်ားအတြက္ 

သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္း မည္သူတဦးတေယာက္ 

သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆုိသည္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၊ MDE သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားမည္သည့္ ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီကမဆုိ အပုိင္း ခ သုိ႔မဟုတ္ အပုိင္း ဂ ပါ မည္သည့္လုိအပ္ခ်က္ကုိမဆုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည့္ ျပည္နယ္တုိင္္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း 

သက္ေသခံခ်က္ကုိ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲဲရန္ အဆုိျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ 

မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ ကေလးတစ္ဦးအား အကဲျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ထားရိွမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ကေလးအတြက္ FAPE ၏ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆုိ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ကသာ ျပဳလုပ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ALJ 
သည္ သင့္ေတာင္းဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ေတာင္းဆုိမႈအရ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ 

ထပ္တုိးေပးသည္မွလြဲ၍ ဤစာရြက္စာတမ္း၏ ေျဖရွင္းခ်က္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အခ်ိန္ကာလကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ 

ထပ္တုိးထားသည္မွလြဲ၍ MDE ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

ပုံမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ ရက္ပါ 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သလုိ (ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး သုိ႔မဟုတ္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရိွပါက) ALJ သည္ တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ၾကားနာရမည္ျဖစ္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ကာလ ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ 

ရက္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးရပါမည္။ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 

တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နွင့္ ၾကားနာျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ပုိမုိျပည့္စုံစြာ ရွင္းျပထားပါသည္။ 
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ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လက္ခံျခင္း 

34 CFR §300.151 

အေထြေထြ 

MDE တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္ 

(Administrative Rules for Special Education၊ Rule 340.1701a, 340.1851-1853 ကုိ ၾကည့္ပါ) - 

1. အျခားျပည္နယ္တစ္ခုမွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တဦးတေယာက္က ျပဳလုပ္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ 

အပါအဝင္ မည္သည့္ျပည္နယ္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိမဆုိ ေျဖရွင္းျခင္း၊ 

2. တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ဖုိင္တြဲျခင္း၊ 

3. ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ မိဘေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာမ်ား၊ 

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒအၾကံေပး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သီးျခားျဖစ္ေသာ ေနထုိင္မႈ စင္တာမ်ားႏွင့္ 

အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ သူမ်ားထံသုိ႔ 

က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္ ကုစားမႈမ်ား 

MDE အေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရန္ 

ပ်က္ကြက္မႈအား ေတြ႕ရိွရေသာ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားမႈတစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ MDE သည္ - 

1. ကေလး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရိွရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အပါအဝင္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ။ ႏွင့္  

2. မသန္စြမ္းမႈရိွေသာ ကေလးမ်ားအားလုံးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အနာဂတ္ျပဌာန္းခ်က္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အနည္းဆုံး ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

34 CFR §300.152 

အခ်န္ိအကန္႔အသတ္၊ အနည္းဆုုံး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ဖုိင္တြဲၿပီးေနာက္ အထူးပညာေရး႐ုံး [Office of Special 
Education (OSE)] မွတဆင့္ MDE သည္ ယင္း၏ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပကၡဒိန္ရက္ 

၆၀ ပါ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္ -  
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1. စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု MDE က ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ေနရာတြင္ပင္ 

လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရန္။ 

2. တုိင္ၾကားခ်က္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပုိ႔ရန္ အခြင့္အေရးကုိ တုိင္ၾကားသူအားေပးရန္။ 

3. ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီအား 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ အခြင့္အလမ္းကုိေပးရန္ - (က) ေအဂ်င္စီ၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းရန္ အဆုိျပဳမႈတစ္ခုႏွင့္ (ခ) တုိင္္ၾကားမႈကုိ ျပဳလုပ္ေသာ 

မိဘတစ္ဦးႏွင့္ ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမႈကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အခြင့္အေရး။ 

4. သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္နွင့္ 

စြပ္စြဲထားသည့္အတုိင္း ေက်ာင္းခ႐ုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ 

ပါ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္။ ႏွင့္ 

5. တုိင္္ၾကားခ်က္ပါ စြပ္စြဲခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည့္ စာျဖင့့္ေရးသားထားေသာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးရန္ - (က) အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ (ခ) MDE ၏ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ား။ 

အခ်န္ိထပ္တုိးျခင္း၊ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ MDE ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစရပါမည္ - 

1. ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ ရက္ ထပ္တုိးျခင္းကုိ 

ခြင့္ရပါမည္ - (က) ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာမန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ား 

ရိွေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ (ခ) ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ကုိထပ္္တုိးရန္ 

မိဘႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီက 

ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူျခင္း။ 

2. လုိအပ္ပါက ေအာက္ပါတုိ႔ အပါအဝင္ MDE ၏ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရပါမည္ - (က) နည္းပညာဆုိင္ရာ 

အကူအညီေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ခ) ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ (ဂ) လုိက္နာမႈကုိ 

ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ 
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ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းမ်ား  

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္အား 

တုိင္ၾကားျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ လက္ခံရရိွၿပီး ယင္းသည္ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာလည္း ျဖစ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ 

ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ တစ္ခုႏွင့္အထက္သည္ အဆုိိပါ 

ၾကားနာမႈတစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါက ျပည္နယ္သည္ ၾကားနာမႈ မၿပီးဆုံးမီအထိ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္၏ 

မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းကုိမဆုိ ေဘးဖယ္ထားရပါမည္။ ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ပါဝင္ၿပီး တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈ၏ အစိတ္အပုိင္းမဟုတ္ေသာ မည္သည့္ကိစၥကုိမဆုိ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

အသုံးျပဳ၍ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ တူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

(သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္) ပါဝင္ေသာ တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈတစ္ခုတြင္ 

ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါက ယင္းကိစၥတြင္ တရားဝင္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 

လုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာေၾကာင္း MDE က တုိင္ၤၾကားသူကုိ အသိေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ 

သုိ႔မဟုတ္ အျခား အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီက ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားေသာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ 

MDE က ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း 

34 CFR §300.153 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္း 

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမည္ -  

1. ေက်ာင္းခရုိင္ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အျခား အမ်ားျပည္သူလူထု ေအဂ်င္စီ မွ ခ်ိဳးေဖာက္ထားသာ 

ေၾကညာစာ တစ္ခု - 

a. အထူး ပညာေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ လက္ရိွ မည္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္ 

တစ္ခု မဆုိ။ 



မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ုံး   စာမ်က္ႏွာ 38 

b. 1976 PA [Public Act – အမ်ားျပည္သူ အက္ဥပေဒ] 451၊ MCL [Michigan Compiled Laws – 

မီခ်ီဂန္ စုစည္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား] 380.1 et seq.၊ ၎သည္ အထူး ပညာေရး 

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အတြက္။ 

c. ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မသန္စြမ္းမႈ ရိွသူမ်ား ပညာေရး အက္ဥပေဒ၊ 20 U.S.C. ၊ အခန္း ၃၃ ၊ §1400 et 

seq. ႏွင့္ အက္ဥပေဒကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား 34 C.F.R. 
အပုိင္း 300 ႏွင့္ 34 C.F.R. အပုိင္း 303 ေၾကညာခ်က္တြင္ အေျခခံေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ား။  

d. အလယ္တန္းေက်ာင္း ခရုိင္တစ္ခု စီမံကိန္း။ 

e. တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္ အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ၊ ၾကားနာသည့္ ရုံး 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ သုိ႔မဟုတ္ အထူး ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

တရားရုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္။ သုိ႔မဟုတ္ 

f. IDEA ေအာက္ရိွ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြအတြက္ ျပည္နယ္ ေလွ်ာက္လႊာ။ 

2. လက္မွတ္ ႏွင့္ တုိင္ၾကားသူ၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ။ ႏွင့္ 

3. အကယ္၍ စြပ္စြဲထားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ကေလး တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကုိ 

ဦးတည္ပါက - 

a. ကေလး၏ နာမည္ ႏွင့္ ကေလး၏ ေနရပ္လိပ္စာ။ 

b. ကေလး တက္ေရာက္ေနသာ ေက်ာင္း၏ နာမည္။ 

c. အိမ္ယာမဲ ့ကေလး သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္ ျဖစ္ပါက ကေလးအတြက္ ရရိွႏ္ုိင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ကေလးတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း၏ နာမည္။ 

d. ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ 

ကေလး၏ ျပႆာနာအတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္။ ႏွင့္ 

e. တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တုိင္ၾကားထားေသာ ပါတီအတြက္ 

ရရိွႏုု္ုိင္ေသာ ျပႆနာအတြက္ စဥ္းစားႏုိင္သမွ် အဆိုျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္။ 

တုိင္ၾကားမႈသည္ MDE သုိ႔မဟုတ္ ISD [Intermediate School District – အလယ္တန္း ေက်ာင္းခရုိင္] မွ 

လက္ခံရရိွသည့္ ရက္မွ တစ္ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ရမည္။ 

တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီသည္ OSE ျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္မွာပင္ တုိင္ၾကားစာ 

မိတၱဴတစ္ေစာင္ ကုိ ကေလးအား သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းခရုိင္ သုိ႔မဟုတ္ 

အမ်ားျပည္သူလူထု ေအဂ်င္စီထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈ တစ္ခု ျပလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ MDE သည္ 

နမူနာ ေဖာင္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။ နမူနာ ေဖာင္ကုိ OSE ဝက္ဘ္ဆုိက္ 

http://michigan.gov/specialeducation
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(www.michigan.gov/specialeducation) တြင္ ရရိွႏ္ုိင္သည္။ နမူနာ ေဖာင္ကုိ အသုံးျပဳရန္ မလုိအပ္ပါ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္ၾကားစာသည္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား 

ပါဝင္ရမည္။ (အထက္ရိွ ၁ - ၄ အထိ ၾကည့္ပါ)။ 
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တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း  

34 CFR §300.507 

အေထြေထြ 

သင့္ကေလးအတြက္ အမွတ္လကၡဏာေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ပညာေရးအရ ေနရာထားရိွမႈကုိ ေျပာင္းလဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

အဆုိျပဳလႊာ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္မႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ ကိစၥမဆို သုိ႔မဟုတ္ သင့္ ကေလးအတြက္ 

FAPE ၏ ေထာက္ပ့ံမႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ကိစၥအတြက္ မဆုိ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ 

ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးရိွသည့္အတုိင္း တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ႏ္ုိင္သည္။  

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္ မွ သိရိွထားသည္မွာ 

သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္၏ အေျခခံကုိ ျဖစ္ေစသည့္ စြပ္စြဲထားသည့္ 

လုပ္ေဆာင္မႈကုိ သိရိွထားသင့္သည္မွာ ၂ ႏွစ္ထက္ မၾကာေသးသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ျဖစ္ရမည္။ 

ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက အထက္ပါ ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ မသက္ေရာက္ပါ -  

1. ေက်ာင္းခရုိင္သည္ တုိင္ၾကားစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္ကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးၿပီဟု လြဲမွားစြာ 

တင္ျပခဲ့ပါက သုိ႔မဟုတ္ 

2. IDEA ၏ အပုိင္း ခ သုိ႔မဟုတ္ အပုိင္း ဂ အရ သင့္ကုိ ေထာက္ပ့ံရန္ လုိအပ္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းခရုိင္က သင့္ကုိ မေပးအပ္လွ်င္။  

မိဘမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

သင္က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံသည့္ အခါ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္က 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္သည့္အခါ တြင္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ေဒသတြင္ 

ရရိွႏိုင္သည့္ အခမဲ ့သုိ႔မဟုတ္ ကုန္က်စားရိတ္နည္းေသာ ဥပေဒ ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ကုိ ေက်ာင္းခရုိင္က သင့္ကုိ အသိေပးရမည္။ 
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တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္  

34 CFR §300.508 

အေထြေထြ 

ၾကားနာမႈ တစ္ခုကုိ ေတာင္းခံရန္ အတြက္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္ (သို႔မဟုတ္ သင့္ ေရွ႕ေန 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ေရွ႕ေန) သည္ MDE ႏွင့္ တကြ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴတစ္စုံကုိ အျခား ပါတီသုိ႔ ေပးရမည္။ 

တုိင္ၾကားစာသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာအားလုံး ပါရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ 

ထားရိွရမည္။  

တုိင္ၾကားစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေအာက္ပါတုို႔ ပါဝင္ရမည္ - 

1. ကေလး အမည္။ 

2. ကေလး၏ ေနထုိင္ရာ လိပ္စာ။ 

3. ကေလး၏ ေက်ာင္း အမည္။ 

4. ကေလးသည္ အိမ္ေျခမဲ ့ကေလး သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္ ျဖစ္ပါက ကေလး၏ ဆက္သြယ္ရန္ 

အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကေလး၏ ေက်ာင္းအမည္။ 

5. ျပႆနာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ အဆုိျပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကေလး၏ ျပႆနာ 

သေဘာသဘာဝ ေဖာ္ျပခ်က္။ ႏွင့္ 

6. ထုိအခ်ိန္တြင္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္မွ ျပႆနာအတြက္ သိရိွၿပီး ရရိွႏိုင္သမွ် 

အဆုိျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္။ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္အတြက္ ၾကားနာမႈ တစ္ခု မတုိင္ခင္ ႏုိ႕တစ္စာ လုိသည္။ 

သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္ (သုိ႔မဟုတ္ သင့္ ေရွ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ေရွ႕ေန) မွ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ သင့္ေလွ်ာ္စြာ တင္သြင္းျခင္း မျပဳသည့္တုိင္ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း မရရိွႏုိင္ပါ။ MDE ႏွင့္ တျခားပါတီမွ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္အခါတြင္ တိုင္ၾကားစာကုိ သင့္ေလွ်ာ္စြာ တင္သြင္းပါသည္။  
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တ္ုိင္ၾကားခ်က္၏ လုံေလာက္မႈ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ 

၎တိုင္ၾကားစာသည္ လုုံေလာက္သည္ဟု မျဖစ္မေန သတ္မွတ္ခံရမည္။ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွသည့္ ပါတီ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္)က တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း မရိွဟု 

ယုံၾကည္ေၾကာင္းကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း တုိင္ၾကားစာ လက္ခံရရိွသည့္ ပါတီမွ ALJ ႏွင့္ 

အျခားပါတီကုိ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသည္မွလြဲ၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ 

လုံေလာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရမည္ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည္)။ 

တိုင္ၾကားစာ လက္ခံ ရရိွသည့္ ပါတီ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္) မွ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လုံေလာက္မႈ မရိွဟု အသိေပးၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ ၅ ရက္အတြင္း ALJ သည္ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွ 

မရိွ ကုိ ဆုံးျဖတ္ၿပီး သင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္ကုိ စာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

တုိင္ၾကားစာ ျဖည့္စြတ္ျပင္ဆင္ခ်က္ 

သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ တိုင္ၾကားစာကုိ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ -  

1. အျခား ပါတီသည္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္ 

သေဘာတူၿပီး ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျဖရွင္းေရး အစည္းအေဝးမွ တဆင့္ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အေရး ရရိွမွသာ။ သုိ႔မဟုတ္ 

2. တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း မစတင္ခင္ ၅ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ALJ မွ 

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ။  

အကယ္၍ တုိင္ၾကားသည့္ ပါတီ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္) သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ေျဖရွင္းေရး အစည္းအေဝး အတြက္ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ 

(တိုင္ၾကားစာကုိ လက္ခံ ရရိွသည့္ ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း) ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ (တုိင္ၾကားစာကုိ 

လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း) သည္ တိုင္ၾကားစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ 

တင္သြင္းသည့္ ေန႔မွစ၍ ျပန္လည္ေရတြက္မည္။ 

ေက်ာင္းခရုိင္မွ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္ျခင္း 

ေက်ာင္းခရိုိင္သည္ ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာျဖင့္ 

ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ကုိ သင့္ထံသုိ႔ မေပးပုိ႔ခဲ့ပါက တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံ ရရိွသည့္ေန႔မွ ၁၀ ရက္အတြင္း ေက်ာင္းခရုိင္သည္ သင္၏ တရားဝင္ 
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လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ တုံ႔ျပန္စာ တစ္ေစာင္ကုိ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

1. တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္အတြက္ 

အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း 

ဟူသည့္ ရွင္းျပခ်က္၊ 

2. သင့္ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕မွ စဥ္းစားခဲ့ေသာ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင္ ၎တုိ႔ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ရသည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

3. အဆုိျပဳသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ေက်ာင္းခရုိင္မွ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ 

အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ အကဲျဖတ္မႈ၊ မွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 

4. ေက်ာင္း ခရုိင္၏ အဆုိျပဳထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

အျခား အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္။ 

အမွတ္စဥ္ ၁ - ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းခရုိင္က 

သင္၏ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ မလုံေလာက္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆုိျခင္းမွ 

ကာကြယ္မေပးပါ။ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ အျခား ပါတီမွ တုံ႔ျပန္သည္ 

အထက္ရိွ ေက်ာင္းခရုိင္မွ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကုိ တုံ႔ျပန္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ခြဲ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္းမွလြဲ၍ တုိင္ၾကားစာကုိ လက္ခံ ရရိွသည့္ ပါတီသည္ တုိင္ၾကားစာကုိ လက္ခံ 

ရရိွသည့္ ရက္မွ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း တိုင္ၾကားစာရိွ ကိစၥအား ညႊန္းဆုိေသာ တုံ႔ျပန္မႈ ကုိ အျခား 

ပါတီသို႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

နမူနာ ေဖာင္မ်ား  

34 CFR §300.509 

သင္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ MDE သည္ 

နမူနာ ေဖာင္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။ MDE နမူနာ ေဖာင္ကုိ အသုံးျပဳရန္ မလုိအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခု 

တင္သြင္းရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ နမူနာ ေဖာင္ကုိ OSE 

ဝက္ဘ္ဆုိက္ (www.michigan.gov/specialeducation) တြင္ ရရိွႏ္ုိင္သည္။  

(မွတ္ခ်က္ - အျခားပါတီမွ တုိင္ၾကားစာ၏ လုံေလာက္မႈကုိ ကန္႔ကြက္ပါက နမူနာ ေဖာင္ အသုံးျပဳမႈသည္ ALJ မွ 

တုိင္ၾကားစာကုိ လုံေလာက္သည္ဟု သတ္မွတ္မည္ဟု အာမခံျခင္း မဟုတ္ပါ။) 

http://www.michigan.gov/specialeducation
http://www.michigan.gov/specialeducation
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တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ၾကားနာမႈမ်ား ဆုိင္းင့ံထားစဥ္ ကေလး၏ 

ေနရာခ်ထားမႈ  

34 CFR §300.518 

မသန္စြမ္း ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခါင္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွ လြဲ၍ 

MDE ႏွင့္ တကြ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ တင္သြင္းၿပီး အျခားပါတီမွ 

လက္ခံရရိွသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္မွ အျခားနည္းကုိ သေဘာတူသည္မွ လြဲ၍ ေျဖရွင္းခ်က္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ကာလႏွင့္ ဘက္မလုိက္ေသာ မည္သည့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ တရားခြင္၏ ဆုုံးျဖတ္မႈကုိ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ကာလပတ္မ်ားတြင္ သင့္ ကေလး၏ ပညာသင္ၾကားမႈ 

ဆုိင္ရာ ေနရာသည္ လက္ရိွ ေနရာတြင္ပင္ ရိွေနရမည္ ျဖစ္သည္။  

အကယ္၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ အမ်ားျပည္သူလူထု ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ 

ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမႈ ပါဝင္ပါက အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံး ၿပီးဆံုးသည္ အထိ သင္၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သင့္ကေလးကုိ သာမန္ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္း အစီအစဥ္တြင္ ထားရိွသြားမည္။ 

အကယ္၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္သည္ IDEA အပုိင္း ဂ ေအာက္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ရေနသည္မွ IDEA အပုိင္း ခ သုိ႔ ကူးေျပာင္းေနသာ ကေလးႏွင့္ အသက္ ၃ ႏွစ္ ျပည့္သြားေသာေၾကာင့္ အပုိင္း 

ဂ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ မရရိွႏိုင္ေတာ့ေသာ ကေလးအတြက္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားမႈ ပါဝင္ပါက ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ကေလး လက္ရိွ ရရိွေနေသာ 

အပုိင္း ဂ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံရန္ မလုိအပ္ပါ။ အကယ္၍ ကေလးသည္ IDEA ၏ အပုိင္း 

ခ ေအာက္တြင္ ရရိွႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွၿပီး ကေလး မွ အထူး ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ပထမဆုံးအႀကိမ္ လက္ခံရရိွရန္ သင္ သေဘာတူပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆုိင္းငံ့ေနေစကာမႈ အျငင္းပြားမႈ 

မရိွေသာ (သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္ ၂ ခုလုံး သေဘာတူသာ) အထူး ပညာေရးႏွင့္ 

ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းခရုိင္မွ ေထာက္ပ့ံရမည္။ 

ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

34 CFR §300.510 

ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး 

ေက်ာင္းခရုိင္သည္ သင္၏ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသာ 

အခ်က္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ သိရိွမႈ ရိွသည့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ သိ႔ု႔မဟုတ္ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ သင္ 

ပါဝင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး တစ္ခုကုိ က်င္းပရမည္။ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးကုိ MDE ႏွင့္ တကြ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္သြင္းၿပီး ေက်ာင္းခရုိင္မွ လက္ခံရရိွၿပီး ျပကၡဒိန္ ရက္ 
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၁၅ ရက္ အတြင္း က်င္းပရမည္။ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး မၿပီးဆုံးမခ်င္း တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

ၾကားနာျခင္းကုိ မစတင္ႏိုင္ပါ။ အစည္းအေဝးသည္ -  

1. ေက်ာင္းခရုိင္ကုိယ္စား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခြင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းခရုိင္မွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး မျဖစ္မေန 

ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး 

2. သင့္တြင္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ 

မပါမခ်င္း ေက်ာင္းခရုိင္၏ ေရွ႕ေနထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။  

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရ္ုိင္သည္ အစည္းအေဝးတက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 

အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင့္အတြက္ သင္၏ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္အေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားစာ အေျခခံျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ၿပီး 

ထုိမွသာ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အလမ္းရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး မလုိအပ္ပါ -  

1. အစည္းအေဝးကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္မွ စာျဖင့္ သေဘာတူလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 

2. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူလွ်င္။ 

ေျဖရွင္းခ်က္ ကာလ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းခရုုိင္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ 

၃၀ အတြင္း (ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ကာလ) သင္ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွပါက 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း ေပၚေပါက္ေကာင္း ေပၚေပါက္လာႏ္ိုင္သည္။ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ကာလသုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ 

ကာလသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ ကုန္ဆုံးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္သည္။  

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္ ၂ခုလုံး ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ရန္ သေဘာတူသည္ သုိ႔မဟုတ္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းကုိ အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူသည္မွ လြဲ၍ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ 

သင့္ဘက္မွ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ ႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း 

ကာလမ်ားကုိ သင့္ဘက္မွ အစည္းအေဝးတြင္ မပါဝင္မခ်င္း ေႏွာင့္ေႏွးေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ထိုသုိ႔ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ 

မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေသာလည္း သင့္ကုိ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ 
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မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ALJ သို႔ သင့္ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေစရန္ ေတာင္းဆုိေကာင္း ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ 

ထုိသုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းခရုိင္မွ ၂ဖက္ သေဘာတူေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ 

စီစဥ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မွတ္တမ္းတစ္ခု ပါဝင္ရမည္ - 

1. ေခၚဆုိထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားေသာ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ 

မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ရလဒ္မ်ား၊ 

2. သင့္ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေသာ ေပးစာမ်ားႏွင့္ လက္ခံရရိွေသာ ျပန္စာမ်ားႏွင့္ 

3. သင့္ ေနအိမ္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ေနရာသုိ႔ လာေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ထုိသုိ႔ 

လာေရာက္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား။ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးကုိ သင့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္၏ ႏုိ႔တစ္ လက္ခံရရိွၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း က်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သုိ႔မဟုတ္ 

ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သင္သည္ ALJ ထံသုိ႔ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ ရက္ ၄၅ ရက္ ကာလ စတင္ရန္ ေတာင္းဆုိႏ္ုိင္သည္။ 

ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ကာလသုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား 

အကယ္၍ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္ ၂ ခုစလုံးသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ စာျဖင့္ 

သေဘာတူၾကလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ 

ကာလသည္ ေနာက္ေန႔တြင္ စတင္သည္။ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး စတင္ၿပီးေနာက္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ 

၃၀ ကာလ မကုန္ခင္ ကာလတြင္ သင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၂ 

ဘက္စလုံး စာျဖင့္ သေဘာတူၾကလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ 

ကာလသည္ ေနာက္ေန႔တြင္ စတင္သည္။  

အကယ္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူၾကလွ်င္ ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ သေဘာတူညီခ်က္ 

တစ္ခု မရမခ်င္း ဆက္လက္ဖ်န္ေျဖၾကရန္ စာျဖင့္ သေဘာတူႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း သင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္ မည္သူမဆုိ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုတ္ထြက္လွ်င္ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ ကာလသည္ ေနာက္ေန႔တြင္ 

စတင္သည္။ 
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စာျဖင့္ ေျပၿငိမ္းေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္ 

အကယ္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးတြင္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခု ရရိွလွ်င္ 

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ေအာက္ပါ ဥပေဒအရ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ပါဝင္ရမည္ -  

1. သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္ကုိ လုိက္နာေစရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ 

လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး 

2. သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွေသာ မည္သည့္ ျပည္နယ္ တရားရုံးတြင္ မဆို (ဤကိစၥ 

အမ်ိဳးအစားကုိ ၾကားနာခြင့္ရိွေသာ ျပည္နယ္ တရားရုံး) သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ခရုိင္ 

တရားရုံးတစ္ခုတြင္ လုိက္နာေစႏုိင္ေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ ကာလ 

အကယ္၍ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးတစ္ခု၏ ရလဒ္အရ သေဘာတူညီခ်က္ 

ရရိွပါက မည္သည့္ ပါတီ မဆုိ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္) သင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္တို႔ 

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ရုံးဖြင့္ရက္ ၃ ရက္အတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိုင္သည္။ 
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တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္အေပၚ ၾကားနာမႈမ်ား 

ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း  

34 CFR §300.511 

အေထြေထြ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္သြင္းသည့္ အခါတိုင္း တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ အပုိင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာၿပီးသည့္ေနာက္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ 

ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရး ရိွသည္။ 

ဘက္မလုိက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီး 

အနိမ့္ဆုံး အေနျဖင့္ ALJ သည္ - 

1. MDE သုိ႔မဟုတ္ ကေလးျဖစ္သူ၏ ပညာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ 

ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ဝန္ထမ္းမျဖစ္ရ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ALJ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လစာရရိွေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္သည္ ေအဂ်င္စီ၏ ဝန္ထမ္း လုံးဝ မဟုတ္ပါ။  

2. ၾကားနာမႈအတြက္ ALJ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆိုင္ရာ 

အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡရိွသူ မျဖစ္ရ။ 

3. IDEA ၏ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ႏွင့္ IDEA သုိ႔သက္ေရာက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နည္ တရားရုံးမ်ား၏ IDEA အတြက္ ဥပေဒ အနက္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 

ဗဟုသုတမ်ားရိွ၍ နားလည္ၿပီး။ 

4. သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ ပုံမွန္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ၍ ၾကားနာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ဗဟုသုတႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ ေရးသားရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ။ 

ALJs မ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္သူလူထုဝန္ေဆာင္မႈ 

ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ ၾကားနာမႈမ်ားႏွင့္ အမိန္႔မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈရုံး [State Office of Administrative 
Hearings and Rules (SOAHR)] မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ MDE (SOAHR မွတဆင့္) 

သည္ ALJ မ်ား အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ စာရင္းတစ္ခုကုိ သိမ္းဆည္းထားသည္။ 
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တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းကုိ ေတာင္းဆိုေသာ ပါတီ (သင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္)သည္ အျခား ပါတီက သေဘာတူသည့္အခါမွ လြဲ၍ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းမေဆြးေႏြးရ။ 

ၾကားနာမႈ တစ္ခု ေတာင္းဆုိျခင္းအတြက္ အခ်န္ိကာလ 

သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပြားသည္ကုိ သိရိွသည့္ေန႔မွ သုိ႔မဟုတ္ သိရိွခဲသ့င့္သည့္ ေန႔မွ ၂ ႏွစ္အတြင္း တရားဝင္ တိုင္ၾကားစာ 

တစ္ေစာင္ တင္သြင္းရမည္။  

အခ်န္ိကာလအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား 

အကယ္၍ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သင္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ 

မတင္သြင္းႏုိင္ပါက အထက္ပါ အခ်ိန္ကာလသည္ မသက္ေရာက္ပါ -  

1. ေက်ာင္းခရုိင္သည္ တုိင္ၾကားစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္ကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးၿပီဟု လြဲမွားစြာ 

တင္ျပခဲ့ပါက သုိ႔မဟုတ္ 

2. IDEA ၏ အပုိင္း ခ သုိ႔မဟုတ္ အပုိင္း ဂ အရ သင့္ကုိ ေထာက္ပ့ံရန္ လုိအပ္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းခရုိင္က သင့္ကုိ မေပးအပ္လွ်င္။  

ၾကားနာမႈ အခြင့္အေရးမ်ား  

34 CFR §300.512 

အေထြေထြ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း (စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) ပါဝင္ေသာ မည္သည့္ ပါတီမဆုိ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးတုိ႔ ရိွသည္ - 

1. ေရွ႕ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ကုိယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး အထူး ဗဟုသုတ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ရိွထားသူ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း 

2. သက္ေသ တင္ျပျခင္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 

အသိသက္ေသမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

3. ၾကားနာမႈ မတိုင္ခင္ အနည္းဆုံး ရုံးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္အတြင္း ဖြင့္ထုတ္ေျပာဆုိထားျခင္း မရိွေသာ 

သက္ေသကုိ ၾကားနာမႈသုိ႔ တင္သြင္းလာပါက ကန္႔ကြက္ခြင့္ 
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4. ၾကားနာမႈ၏ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္း၊ သင္ ေရြးခ်ယ္ႏ္ုိင္သည္၊ ကုိ 

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 

5. ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ 

သင္ ေရြးခ်ယ္ႏ္ုိင္သည္၊ ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ 

ေနာက္ဆက္တြဲ ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းမတိုင္ခင္ အနည္းဆုံး ရုံးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္ အလုိတြင္ 

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္တုိ႔သည္ ထိုေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ၿပီးဆုံးထားေသာ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ထုိ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံၿပီး သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္မွ ၾကားနာမႈတြင္ အသုံးျပဳရန္ 

ရည္ရြယ္ထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္။ 

ALJ တစ္ဦးသည္ အဆိုပါ လုိအပ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ မည္သည့္ ပါတီကုိ မဆုိ ၾကားနာမႈတြင္ 

တဖက္ပါတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ မရိွဘဲ သက္ဆိုင္ေသာ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အႀကံျပဳခ်က္ 

တင္သြင္းျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ႏိုင္သည္။ 

ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ မိဘ အုပ္ထိန္းခြင့္ 

သင့္တြင္ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရိွသည္ -  

1. သင့္ကေလး တက္ေရာက္မႈ၊ 

2. ၾကားနာမႈကုိ အမ်ားျပည္သူလူထုကုိ ဖြင့္ေပးထားမႈႏွင့္ 

3. ၾကားနာမႈ မွတ္တမ္း၊ ရွာေဖြ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုန္က်စားရ္ိတ္ မရိွဘဲ ရယူခြင့္။  

ၾကားနာမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား  

34 CFR §300.513 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တရားသူႀကီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ALJ တစ္ဦး၏ သင့္ကေလး FAPE ရ၊ မရသည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ 

အေျခခံရမည္။  

လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွ ထြက္ေပၚေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ALJ တစ္ဦ္းသည္ သင့္ ကေလးသည္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ မျပည့္စုံမႈမ်ားေၾကာင့္သာ FAPE မရရိွသည္ဟု ေတြ႕ရိွေကာင္း ေတြ႕ရိွႏ္ုိင္သည္ -  

1. သင့္ကေလး၏ FAPE သုိ႔ အခြင့္အေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္၊ 

2. သင့္ကေလး၏ FAPE သုိ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင္၏ 

ပါဝင္ခြင့္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ သုိ႔မဟုတ္ 
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3. ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ မရရိွမႈ ျဖစ္ေစသည္။ 

တည္ေဆာက္မႈ အပုိဒ္မ်ား 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားသည္ ALJ တစ္ဦးမွ ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခုကုိ IDEA ၏ အပုိင္း 

ခ ေအာက္ရိွ (300.536 မွ 34 CFR §§300.500) ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ 

အကာအကြယ္မ်ား အပုိင္းမွ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္သည္ဟု အနက္ဖြင့္ဆုိ 

မရပါ။ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုအတြက္ သီးျခား ေတာင္းခံမႈ  

IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္ရိွ (300.536 မွ 34 CFR §§300.500) ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား အပုိင္းမွ မည္သည့္ အရာမဆုိ တင္သြင္းၿပီးေသာ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္မွ သီးျခား ကိစၥတစ္ခုအတြက္ သီးျခား တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္ဟု အနက္ဖြင့္ဆုိ မရပါ။ 

အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု သုိ႔ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ဖ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္ MDE သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 

မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္ -  

1. တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းအတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္နယ္ အထူးပညာေရး အတုိင္ပင္ခံ ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

2. အဆိုပါ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူလူထုမွ ရယူႏုိင္ေစရန္ 

ဖြင့္ေပးရမည္။ 
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အယူခံမ်ား  

ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ ေနာက္ဆုံးျဖစ္မႈ၊ အယူခံ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈ  

34 CFR §300.514 

ၾကားနာမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ ေနာက္ဆုံးျဖစ္မႈ  

ၾကားနာမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ မည္သည့္ ပါတီ မဆုိ (သင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္)မွ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း တရားမမႈ အျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ရန္ 

အယူခံတက္သည္မွ လြဲ၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခု (စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုသည္ အၿပီအျပတ္ျဖစ္သည္။ 

အခ်န္ိကာလမ်ားႏွင့္ ၾကားနာမႈမ်ား၏ အဆင္ေျပမႈ  

34 CFR §300.515 

 

ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၄၅ ရက္ 

ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ကာလသုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား -

 ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်ိန္ျပည့္ၿပီးေနာက္ ၄၅ 

ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ MDE သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

1. ၾကားနာမႈတြင္ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်မွတ္ၿပီး 

2. ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ မိတၱဴတစ္စုုံစီကုိ ပါတီမ်ားသုိ႔ စာေပးပုိ႔ရမည္။ 

ALJ တစ္ဦးသည္ ပါတီ တဖက္ဖက္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖင့္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၄၅ ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး 

သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလ တစ္ခုကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည္။ 

ၾကားနာမႈ တစ္ခုစီတုိင္းသည္ သင္ ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ အဆင္ေျပေစႏုိင္သည့္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည္။ 
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တရားမမႈမ်ား၊ အဆိုပါ တရားမမႈမ်ား တင္သြင္းရန္ ကာလမ်ား အပါအဝင္  

34 CFR §300.516 

အေထြေထြ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း အတြင္း (စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

ၾကားနာမႈမ်ား အပါအဝင္) ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူသည့္ မည္သည့္ပါတီမဆုိ 

(သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္) သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းပါ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တရားမမႈ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခြင့္အေရး ရိွသည္။ တရားမမႈကုိ ျပည္နယ္ 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင့္အာဏာရိွေသာ ျပည္နယ္ တရားရုံး တစ္ခုတြင္ (ဤကိစၥ အမ်ိဳးအစားကုိ 

ၾကားနာခြင့္ရိွေသာ ျပည္နယ္ တရားရုံး) အျငင္းပြားမႈ၏ တန္ဖုိး ပမာဏကုိ မထည့္တြက္ဘဲ သုိ႔မဟုတ္ 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ခရုိင္ တရားရုံးတစ္ခုတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ 

ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

တရားမမႈကုိ ေလွ်ာက္ထားမည့္ ပါတီသည္ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္) သည္ ALJ ၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေန႔မွ တရားမမႈ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၉၀ ရသည္။  

ထပ္ေဆာင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  

မည္သည့္ တရားမမႈတြင္ မဆို တရားရုံးသည္ -  

1. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွတ္တမ္းကုိ လက္ခံရရိွသည္၊ 

2. သင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ အရ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ေတာင္းဆုိိခ်က္အရ ထပ္ေဆာင္း 

သက္ေသမ်ားကုိ လက္ခံနားေထာင္သည္ 

3. သက္ေသမ်ား၏ ထင္ရွားအေရးပါမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ၎၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး ရုံးေတာ္မွ 

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိိ အမိိန္႔ခ်မွတ္ေပးသည္။ 

ခရုိင္ တရားရုံးမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခရုိင္တရားရုံးမ်ားသည္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္မွ ေလွ်ာက္ထားေသာ 

တရားမမႈမ်ားကုိ အျငင္းပြားသည့္ တန္ဖုိးပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရိွဘဲ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရိွသည္။  

တည္ေဆာက္မႈ စည္းမ်ဥ္း 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္ရိွ မည္သည့္ အရာမဆို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 

မသန္စြမ္း အေမရိကန္မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ အက္ဥပေဒ အခန္း ၅ (အပုိဒ္ ၅၀၄) 

သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေနေသာ အျခား ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒပါ 
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အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုစားမႈမ်ားကုိ မကန္႔သတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေထာက္ပ့ံမႈတန္ဖုိး ရရိွရန္ 

အလုိ႔ငွာ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ား ေအာက္တြင္ တရားမမႈ မေလွ်ာက္ထားမီ IDEA ၏ အပုိင္း ခ တြင္လည္း 

ရရိွေနေသာ ေထာက္ပ့ံမႈ တန္ဖုိးမ်ားကုိ IDEA ၏ အပုိင္း ခေအာက္တြင္ တရားမမႈ ေလွ်ာက္ထားသည့္ 

အားေလ်ာ္စြာ ရယူ အသုံးျပဳရမည္။ ထိုအရာသည္ IDEA ေအာက္တြင္ ရရိွႏ္ုိင္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈ တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ 

ထပ္ေနေသာ အျခား ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ရရိွႏ္ုိင္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈတန္ဖုိးမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္သည္၊ 

သုိ႔ေသာ္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တရားရုံးသုိ႔ မေလွ်ာက္ထားမီ IDEA ေအာက္ရိွ ရရိွႏ္ုိင္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေထာက္ပ့ံမႈတန္ဖုိးမ်ားကုိ ဦးစြာ အသုံးျပဳရမည္ကုိ ဆိုလုိသည္ (ဆုိလုိသည္မွာ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ဘက္မလုိက္ေသာ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)။  

ေရွ႕ေနေၾကး 

34 CFR §300.517 

အေထြေထြ 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္ရိွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ သင္သည္ ရုံးေတာ္၏ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အသာရပါက တရားရုံးသည္ သင့္ ကုန္က်စားရိတ္၏ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ 

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေန ေၾကး ခ်ီးျမွင့္ေကာင္း ခ်ီးျမွင့္ႏ္ုိင္သည္။ 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္ရိွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ရုံးေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ 

တရားရုံးသည္ အႏုိင္ရ ျပည္နယ္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ကုန္က်စားရိတ္ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေနေၾကးကုိ သင့္ ေရွ႕ေနမွ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီပါက သင့္ေရွ႕ေနမွ ေပးေခ်ရန္ ခ်ီးျမွင့္ေကာင္း ခ်ီးျမွင့္ႏုိင္သည္။ (က) ရုံးေတာ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွ၊ 

က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ ္သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံမရိွဟု ေတြ႕ရိွရသည့္ တုိင္ၾကားစာ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားရုံးဦးတုိက္ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းပါက သုိ႔မဟုတ္ (ခ) တရားစြဲဆုိမႈသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွ၊ 

က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ ္သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံမရိွဟု ေတြ႕ရိွၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဆက္လက္ 

ကုိယ္စားျပဳစြဲဆိုေနပါက သုိ႔မဟုတ္ 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္ရိွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ အကယ္၍ သင္၏ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 

တရားစြဲဆုိမႈသည္ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မလုိအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆုိမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ကုန္က်စားရိတ္ တက္ေစရန္ ကဲ့သုိ႔ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ေတြ႕ရိွပါက ရုံးေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ တရားရုံးသည္ အႏုိင္ရ ျပည္နယ္ 
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ပညာေရး ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ကုန္က်စားရိတ္ တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ 

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေန ေၾကးကုိ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ ေရွ႕ေနမွ ေပးေခ်ရန္ ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္သည္။ 

အခေၾကးမ်ား အတြက္ ဆု 

တရားရုံးတစ္ခုသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေနေၾကးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္သည္ - 

1. အခေၾကးေငြသည္ တရားစြဲဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈ ေပၚထြက္လာေသာ ေဒသတြင္းမွ ထိုကဲ့သို႔ 

ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား အတြက္ အမ်ားလက္ခံထားေသာႏႈန္းအေပၚ 

အေျခခံရမည္။ ေဘာနပ္စ္ မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဆတုိးမ်ားသည္ အခေၾကးေငြ တြက္ခ်က္ရာတြင္ 

အသုံးမျပဳရ။ 

2. IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္ရိွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ၂ဖက္ ေငြေၾကးတန္ဖုိးျဖင့္ 

အမႈရုပ္သိမ္္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္ အခေၾကးေငြကုိ ခ်ီးျမွင့္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

a. တရားမမႈမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း ၆၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 

အခ်ိန္ကာလအတြင္း သဘာတူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာျခင္းတြင္ ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ခင္ ျပကၡဒိန္ 

ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ပုိေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ပါက 

b. ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ျပကၡဒိန္ ၁၀ ရက္အတြင္း လက္မခံဘဲ 

c. သင္ ေနာက္ဆုံး လက္ခံ ရရိွေသာ တန္ဖုိးပမာဏသည္ သေဘာတူရန္ကမ္းလွမ္းေသာ 

ပမာဏထက္ မမ်ားဟု တရားရုံး သုိ႔မဟုတ္ ALJ မွ ေတြ႕ရိွပါက။ 

အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေသာ္လည္း သင္ အႏုိင္ရရိွၿပီး သေဘာတူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ 

အတိအလင္း ျငင္းဆုိခဲ့ပါက ေရွ႕ေနၾကး ဆုေၾကးကုိ ရရိွလိမ့္မည္။ 

3. IEP အစည္းအေဝးမ်ားသည္ တရားရုံး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္အတြက္ 

က်င္းပသည္မွ လြဲ၍ IEP အစည္းအေဝး အတြက္ အခေၾကးေငြကုိ ေပးေခ်လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ 

4. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္ 

အခေၾကးေငြကုိ ခ်ီးျမွင့္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

5. အဆုိပါ ေရွ႕ေနၾကး ေထာက္ပ့ံျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ 

အစည္းအေဝး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရိွ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး တစ္ခုကုိ တရားရုံး သုိ႔မဟုတ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္အတြက္ က်င္းပသည္ မသတ္မွတ္သလုိ တရားရုံး သုိ႔မဟုတ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟုလည္း မသတ္မွတ္ပါ။ 
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ရုံးေတာ္က ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့လွ်င္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္တြင္ ေပးအပ္ထားေသာ ေရွ႕ေနခ 

ပမာဏကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ရုံးေတာ္က ေလွ်ာ့ခ်ပါမည္ - 

1. အျငင္းပြားမႈ၏ ေနာက္ဆုံးေျဖရွင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ ေရွ႕ေနက 

က်ိဳးေၾကာင္းမက်စြာ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း၊ 

2. ေရွ႕ေနခ ပမာဏက သင့္ေလ်ာ္စြာ တူညီသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ 

အေတြ႕အၾကံဳရိွသည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း တူညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ 

လက္ခံေလ့ရိွေသာ နာရီအလုိက္ႏႈန္းထားထက္ ေပးအပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည့္ပမာဏက မခုိင္လုံစြာ 

ပုိမ်ားေနလွ်င္၊ 

3. ျပဳလုပ္ရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သဘာဝႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ 

အခ်ိန္ႏွင့္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ပုိလြန္ေနလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

4. သင့္အား ကုိယ္စားျပဳေနေသာ ေရွ႕ေနက ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အသိေပးခ်က္ 

ကန္႔သတ္အခ်ိန္အတြင္း တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းခရုိင္ထံ မတင္ျပခဲ့ပါ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္က ျပဳလုပ္ရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနာက္ဆုံးေျဖရွင္းမႈကုိ က်ိဳးေၾကာင္းမက်စြာ ေႏွာင့္ေႏွးခ့ဲသည္ကုိ သုိ႔မဟုတ္ 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ ကုိ ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရိွခဲ့သည္ကုိ 

ရုံးေတာ္က ေတြ႕ရိွခဲ့လွ်င္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ ေလွ်ာခ့်မည္မဟုတ္ပါ။ 
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မသန္စြမ္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေက်ာင္းဝန္ထမ္း အာဏာပုိင္ 

34 CFR §300.530 

ကိစၥရပ္အလုိက္ စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သူ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အတြက္ 

စည္းကမ္းလုိက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကုိက္ညီစြာ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွေစရန္ 

ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ အေျခခံ၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားေရးရာက 

စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္ပါသည္။ 

အေထြေထြ 

မသန္စြမ္း မဟုတ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ 

တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ 

ထက္မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ ေက်ာင္းသားေရးရာက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္သူ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္အား ၎၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၾကားျဖတ္ အစားထုိး 

ပညာေရး အစီအမံ၊ အျခားျပင္ဆင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ နားေစျခင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည္။ 

ထုိတူညီေသာ ေက်ာင္းတက္ႏွစ္တြင္ပင္ သီးျခား လြဲမွားသည့္ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္မႈအတြက္ ကေလး၏ 

ထပ္တုိး ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ ထက္မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ 

ထုိေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ 

မပါဝင္မခ်င္း ေက်ာင္းသားေရးရာက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ (အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆုိခ်က္အတြက္ ေအာက္တြင္ရိွေသာ 

စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း ကုိ ၾကည့္ပါ)။  

မသန္စြမ္း ကေလးအား တူညီေသာ ေက်ာင္းတက္ႏွစ္အတြင္း လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ 

စုစုေပါင္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းျပီးသည္ႏွင့္ 

ထုိေက်ာင္းတက္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ပါဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္ခြဲ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ လုိအပ္သည့္အတုိင္း ေက်ာင္းခရုိင္က ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရမည္။ 

ထပ္တုိး အခြင့္အာဏာ 

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳအမူက ကေလး၏ 

မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ အျပဳအမူႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွသလုိ (ေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အျပဳအမူအား ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
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ကုိ ၾကည့္ပါ) စည္းကမ္းအရ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားမႈက တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ 

ရက္ ေက်ာ္လြန္မည္ဆုိပါက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ထုိကေလးထံေပးအပ္ျခင္းမွလြဲ၍ မသန္စြမ္းမႈ မရိွသည့္ ကေလးအားခ်မွတ္မည့္ တူညီေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ 

တူညီေသာ ကာလအတုိင္း ေက်ာင္းသားေရးရာက ထုိမသန္စြမ္းေသာ ကေလးအား စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ရမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕က 

ၾကားျဖတ္အစားထုိး ပညာေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ကေလး၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္အား ေပးအပ္ရမည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၾကားျဖတ္အစားထုိး ပညာေရးဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားတြင္ ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

ေက်ာင္းခရုိင္က တူညီစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ မသန္စြမ္းမႈ မရိွသည့္ ကေလးငယ္အား 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့မွသာလွ်င္ ထုိေက်ာင္းတက္ႏွစ္အတြင္း လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ ေက်ာင္းတက္ရက္ 

၁၀ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိနည္း၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးရန္ 

လုိအပ္သည္။ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ မသန္စြမ္း 

မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ မီခ်ီဂန္တြင္ မလုိအပ္ပါ။ 

ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ပုိ၍ ကေလး၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ 

မသန္စြမ္းကေလးငယ္သည္ -  

1. အျခားအစီအမံတြင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ အေထြေထြပညာေရး သင္ရုိးတြင္ ကေလး 

ဆက္လက္ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကေလး၏ IEP တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထံ 

ပုိမုိတုိးတက္ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ လက္ခံရရိွရမည္၊ ႏွင့္  

2. အျပဳအမူဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ 

ပုံစံျပဳလုပ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္သည့္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္ [Functional Behavioral 
Assessment (FBA)] ႏွင့္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ၾကားျဖတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မြမ္းမံမႈမ်ားကုိ 

သင့္ေလ်ာ္သလုိ လက္ခံရရိွရမည္။ 

ထုိတူညီေသာ ေက်ာင္းတက္ႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ ေက်ာင္းတက္ရက္ 

၁၀ ရက္ အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး၍ လက္ရိွေရႊ႕ေျပာင္းမႈက တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းထက္ပုိနည္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ 

(အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) ေက်ာင္းသားေရးရာက အနည္းဆုံး ကေလး၏ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ 

တုိင္ပင္၍ အျခားအစီအမံတြင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ အေထြေထြပညာေရး သင္ရုိးတြင္ ကေလး 
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ဆက္လက္ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကေလး၏ IEP တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထံ 

ပုိမုိတုိးတက္ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈပမာဏကုိ ဆုံးျဖတ္သည္။ 

အကယ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ (အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) 

ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕က အျခားအစီအမံတြင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ အေထြေထြပညာေရး သင္ရုိးတြင္ 

ကေလး ဆက္လက္ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကေလး၏ IEP တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထံ 

ပုိမုိတုိးတက္ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္သည္။ 

အျပဳအမူအား ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္၏ 

ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲအေပၚ မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဆုိ၏ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ အတြင္း 

(တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ သုိ႔မဟုတ္ 

ယင္းထက္ပုိနည္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမွလြဲ၍ႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲမဟုတ္ခဲ့လွ်င္) ေက်ာင္းသားေရးရာ၊ 

မိဘႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ IEP အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္က ဆုံးျဖတ္သည့္အတုိင္း) စသည္တုိ႔က 

ကေလး၏ IEP၊ မည္သည့္ဆရာမဆုိ၏ အကဲခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ မိဘကေပးအပ္ေသာ 

မည္သည့္ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မဆုိကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရမည္ -  

1. ေမးျမန္းခံရသည့္ အျပဳအမူက ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ 

တုိက္ရုိက္ခိုင္မာေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရိွခဲ့လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

2. ေမးျမန္းခံရသည့္ အျပဳအမူက ကေလး၏ IEP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ 

လစ္ဟာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ တုိက္ရုိက္ရလဒ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္။ 

ေက်ာင္းခရုိင္၊ မိဘႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထုိအေျခအေနတုိ႔မွ မည္သည္ႏွင့္မွ် 

မကုိက္ညီဟု ဆုံးျဖတ္လွ်င္ အျပဳအမူက ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈမွ အျပဳအမူဟု ဆုံးျဖတ္ရမည္။ 

ေက်ာင္းခရုိင္၊ မိဘႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေမးျမန္းခံရသည့္ အျပဳအမူသည္ 

ကေလး၏ IEP ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ လစ္ဟာမႈေၾကာင့္ဟု 

ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ေက်ာင္းခရုိင္က ထုိအားနည္းမႈမ်ားကုိ ကုစားေပးႏုိင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

အမူအက်င့္က ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈဆုိင္ရာ အျပဳအမူျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

ေက်ာင္းခရုိင္၊ မိဘႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အျပဳအမူက ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈမွ အျပဳအမူဟု 

ဆုံးျဖတ္လွ်င္ IEP အဖြဲ႕က ေအာက္ပါတုိ႔မွ တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ - 
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1. အျပဳအမူေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေပၚမီ ေက်ာင္းခရုိင္က 

FBA ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရိွလွ်င္ FBA ျပဳလုပ္၍ ကေလးအတြက္ အမူအက်င့္ စြတ္ဖက္မႈ အစီအစဥ္ 

[Behavioral Intervention Plan (BIP)] တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္  

2. BIP ကုိ ျပဳလုပ္ျပီးသားျဖစ္လွ်င္ အမူအက်င့္ကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ထုိ BIP ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ 

လုိအပ္လွ်င္ မြမ္းမံရမည္။  

အထူး အေျခအေနမ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ BIP ၏ မြမ္းမံမႈ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲကုိ မိဘႏွင့္ ခရုိင္က 

သေဘာတူထားျခင္းမရိွလွ်င္ ေက်ာင္းခရုိင္က ကေလးအား ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ ေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ေနရာ 

ခ်ထားေပးရမည္။ 

အထူး အေျခအေနမ်ား 

အမူအက်င့္က ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈ အျပဳအမူေၾကာင့္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ 

ကေလးက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိျပဳလုပ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားေရးရာက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ၾကားျဖတ္ အစားထုိး 

ပညာေရးအစီအမံသုိ႔ (ကေလး၏ IEP အဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း) ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ 

ရက္တုိင္ေအာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္သည္ -  

1. ေက်ာင္းသုိ႔ လက္နက္ယူေဆာင္လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသုိ႔၊ ေက်ာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ 

MDE သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခု၏ စီရင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ 

လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္း၊  

2. တရားမဝင္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ သိရိွစြာပုိင္ဆုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္ရိွစဥ္၊ ေက်ာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ MDE 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခု၏ စီရင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ဖ်ားေယာင္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  

3. ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ MDE သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခု၏ 

စီရင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ အျခားတစ္ဦးအား ခႏၶာကုိယ္အား ျပင္းထန္စြာ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား  

ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း ဆုိသည္မွာ Controlled Substances Act (21 U.S.C. 812(c)) ၏ အခန္း 202(c) ရိွ 

လုပ္ငန္းစဥ္ I၊ II၊ III၊ IV သုိ႔မဟုတ္ V ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးဝါး သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအရာမ်ားျဖစ္သည္။  
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တရားမဝင္ေဆးဝါး ဆုိသည္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း လုိင္စင္ရ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ 

ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ တရားဝင္ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဤဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား၏ ထိန္းကြပ္မႈေအာက္တြင္ တရားဝင္ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း မပါဝင္ပါ။ 

ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစျခင္း တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ေခါင္းစီး 18 ၏ အပုိင္း 

1365 ၏ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (h) ၏ အပုိဒ္ (3) ေအာက္တြင္ပါရိွေသာ “ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစျခင္း” 

အားဖြင့္ဆုိထားသည့္ အဓိပၸါယ္ ရိွပါသည္။ (ပူးတြဲပါ A ကုိ ၾကည့္ပါ။) 

လက္နက္ တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ေခါင္းစီး 18 ၏ အပုိင္း 930 ၏ ပထမ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (g) ၏ 

အပုိဒ္ (2) ေအာက္တြင္ပါရိွေသာ “အႏၲရာယ္ရိွသည့္ လက္နက္” အားဖြင့္ဆုိထားသည့္ အဓိပၸါယ္ ရိွပါသည္။ 

(ပူးတြဲပါ A ကုိ ၾကည့္ပါ။) 

အသိေပးခ်က္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈ 

အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႔ရက္တြင္ 

ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ေက်ာင္းခရုိင္က မိဘမ်ားထံ အသိေပးရမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ 

အကာအကြယ္မ်ား၏ အသိေပးခ်က္ကုိ ေပးအပ္ရမည္။ 

စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း 

34 CFR §300.536 

မသန္စြမ္း ကေလး၏ လက္ရိွ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈမွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ 

ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည္ - 

1. ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ေက်ာ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

2. ေအာက္ပါတုိ႔ေၾကာင့္ ပုံစံတစ္ခုျဖစ္ေပၚသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အစဥ္လုိက္ကုိ ကေလးအား ခ်မွတ္ခံရလွ်င္ 

- 

a. ေက်ာင္းတက္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အစဥ္လုိက္က ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ 

ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်င္၊ 

b. ကေလး၏ အျပဳအမူက ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အစဥ္လုိက္ျဖစ္ေစသည့္ ယခင္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

ပါဝင္ေသာ ကေလး၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ ခုိင္မာစြာ တူညီေနလွ်င္၊ ထုိ႔အျပင္ 
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c. ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကာလ၊ ကေလးအား ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ေသာ 

စုစုေပါင္းအခ်ိန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အကြာအေဝးကဲ့သုိ႔ေသာ 

ထပ္တုိးအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ တူညီလွ်င္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား၏ ပုံစံက ေက်ာင္းခရုိင္က ကိစၥရပ္အလုိက္ အေျခခံ၍ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ ေနရာခ်ထားမႈ 

အေျပာင္းအလဲပါဝင္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တရားေရးအရ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစီအမံအား ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

34 CFR § 300.531 

ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ထပ္တုိး အခြင့္အာဏာ ႏွင့္ 

အထူး အေျခအေနမ်ား ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ အစားထုိး ပညာေရး 

အစီအမံကုိ IEP အဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ရမည္။ 

အယူခံ 

34 CFR § 300.532 

အေထြေထြ 

မသန္စြမ္း ကေလး၏ မိဘမ်ားက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ သေဘာမတူလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆုိရန္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ (အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ) 

ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ -  

1. ဤစည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိမဆုိ၊ သုိ႔မဟုတ္  

2. အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျပဳအမူဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္။  

ေက်ာင္းခရုိင္က ကေလး၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ထုိကေလးအား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားကေလးမ်ားအား ထိခုိက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရိွႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆုိရန္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္ (အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ) 

ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။  
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အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ တရားသူၾကီး၏ အခြင့္အာဏာ 

ေခါင္းစဥ္ခြဲ သမာသမတ္က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ တရားသူၾကီး ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ALJ က တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ၾကားနာမႈကုိ ျပဳလုပ္၍ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရမည္။ ALJ က ေအာက္ပါတုိပကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ - 

1. ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေက်ာင္းသားေရးရာ၏ အခြင့္အာဏာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ အျပဳအမူက ကေလး၏ 

မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျပဳအမူဟု ALJ က ဆုံးျဖတ္လွ်င္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္ကုိ 

၎အား ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲသ့ည့္ေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္  

2. ကေလး၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ထုိကေလးအား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားကေလးမ်ားအား ထိခုိက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရိွႏုိင္သည္ဟု ALJ က ဆုံးျဖတ္လွ်င္ ေက်ာင္းတက္ရက္ 

၄၅ ရက္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၾကားျဖတ္ အစားထုိး ပညာေရးအစီအမံထံ 

မသန္စြမ္းကေလးအား ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲကုိ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

ေက်ာင္းခရုိင္က ကေလး၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ထုိကေလးအား သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားကေလးမ်ားအား ထိခုိက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရိွႏုိင္သည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ ဤၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

အဖန္ဖန္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ၾကားနာမႈအတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈကုိ မိဘတစ္ဦး 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခုက ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါတုိင္း ေအာက္ပါတုိ႔မွလြဲ၍ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈ၊ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈအေပၚ 

ၾကားနာမႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ 

ၾကားနာမႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ -  

1. ၾကားနာမႈကုိ ေတာင္းဆုိသည့္ ရက္မွ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ ျမန္ဆန္သည့္ 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈကုိ MDE စီစဥ္ေပး၍ 

ၾကားနာမႈျပီးေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရမည္။ 

2. မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္တုိ႔က အစည္းအေဝးကုိ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း စာျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ ေစ့စပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈ မရိွထားလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 

တုိင္ၾကားမႈအတြက္ အသိေပးမႈကုိ လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ခုႏွစ္ ရက္အတြင္း 

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ တရားဝင္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈကုိ လက္ခံရရိွျပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း 
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ႏွစ္ဖြဲ႔လုံးက ေက်နပ္သည္အထိ ကိစၥရပ္ကုိ ေျဖရွင္းထားျခင္းမရိွလွ်င္ ၾကားနာမႈကုိ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

ၾကားနာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ကမဆုိ (သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္) က “တရားမမႈမ်ား၊ 

ထုိအမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားရန္ 

အခ်ိန္ကာလအပါအဝင္” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္သူ႔တာဝန္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရ

န္မွလြဲ၍ ျမန္ဆန္သည့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က 

အတည္ျဖစ္သည္။ 

အယူခံကာလအတြင္း ေနရာခ်ထားမႈ 

34 CFR §300.533 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘ 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္က တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈကုိ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ 

ၾကားနာမႈ အရာရိွ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားေရးရာ၏ 

အခြင့္အာဏာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေထာက္ပ့ံေပးထား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကာလအခ်ိန္ 

သက္တမ္းကုန္သြားသည္အထိ မည္သည္ကေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ ကေလးအား (မိဘႏွင့္ MDE 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္တုိ႔ အျခားသေဘာတူထားသည္မ်ားမရိွလွ်င္) ၾကားျဖတ္ အစားထုိး ပညာေရးဆုိင္ရာ 

အစီအမံတြင္ ဆက္လက္ထားရိွရမည္။ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်ံဳ းမဝင္သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 

အကာအကြယ္မ်ား 

34 CFR §300.534 

အေထြေထြ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်ံုးဝင္ျခင္းမရိွဟု ကေလးတစ္ဦးအား 

ဆုံးျဖတ္ထား၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ထုိကေလးက ခ်ိဳးေဖာက္ေသာလ္ည္း 

ကေလးက မသန္စြမ္း ကေလးငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရုိင္က စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 

အေရးယူမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူမတုိင္မီ သိရိွထားခဲ့လွ်င္ ဤအသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

အကာအကြယ္မ်ားအား ကေလးက ရယူႏုိင္သည္။  
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စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ သိရိွမႈ 

ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ခဲလွ့်င္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူမတုိင္မီ ကေလးက 

မသန္စြမး္ေသာ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရုိင္က သိရိွထားသည္ဟု ယူဆရမည္ - 

1. ကေလး၏ မိဘက ကေလးသည္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုိအပ္ေၾကာင္း 

သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီ၏ ၾကီးၾကပ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္း 

သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ ဆရာတစ္ဦးထံ စာျဖင့္ေရးသား၍ ပူပန္မႈကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္၊ 

2. IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္ရိွ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 

အက်ံဳးဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကုိ မိဘက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

3. ကေလးက ျပသေသာ အမူအက်င့္ပုံစံတစ္ခုအေၾကာင္း ပူပန္မႈအခ်ိဳ႕ကုိ ကေလး၏ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခား ေက်ာင္းခရုိင္ ဝန္ထမ္းက အထူးပညာေရး၏ ေက်ာင္းခရုိင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရုိင္၏ အျခား ၾကီးၾကပ္ေရး ဝန္ထမ္းထံ တုိက္ရုိက္ေဖာျ္ပခဲ့သည္။  

ျခြင္းခ်က္ 

ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ခဲလွ့်င္ ေက်ာင္းခရုိင္က ထုိကဲ့သုိ႔ သိရိွေၾကာင္း မယူဆပါ - 

1. ကေလး၏ မိဘမ်ားက ကေလးအား အကဲျဖတ္ရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူး ပညာေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျငင္းဆုိထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

2. ကေလးအား အကဲျဖတ္ထားျပီး၍ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းေသာ 

ကေလးမဟုတ္ပါဟု ဆုံးျဖတ္ထားျခင္း။ 

သိရိွထားျခင္းမရိွခ့ဲလွ်င္ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား 

စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ သိရိွမႈ 

ႏွင့္ ျခြင္းခ်က္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားအား 

ကေလးအေပၚ ခ်မွတ္ျခင္းမရိွမီ ကေလးက မသန္စြမ္းေသာ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရုိင္က 

သိရိွမထားလွ်င္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ဖြယ္ အမူအက်င့္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ မသန္စြမ္းမဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ားအေပၚ 

ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားအား ကေလးေပၚ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း 

အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳလုပ္ခဲပ့ါက အကဲျဖတ္မႈကုိ ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

အကဲျဖတ္မႈ ျပီးဆုံးသည္အထိ ဆုိင္းင့ံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ 

ထုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ ေက်ာင္းအာဏာပုိင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ထားေသာ 

ပညာေရးဆုိင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈတြင္ ကေလးကုိ ဆက္လက္ထားရိွရမည္။  
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ကေလးက မသန္စြမ္းေသာ ကေလးျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါက ေက်ာင္းခရုိင္က ျပဳလုပ္ထားေသာ 

အကဲျဖတ္မႈထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ႏွင့္အညီ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းခရုိင္က ေပးအပ္ရမည္။  

ဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ တရားေရး အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံသို႔ လႊေဲျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထံမွ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း 

34 CFR §300.535 

IDEA ၏ အပုိင္း ခ တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ မပါဝင္ပါ - 

1. မသန္စြမ္းေသာ ကေလးတစ္ဦးက က်ဴးလြန္သည့္ မႈခင္းအား သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားထံ 

ေအဂ်င္စီတစ္ခုက အေၾကာင္ၾကားျခင္းအား တားျမစ္မထားပါ၊ သုိ႔မဟုတ္  

2. မသန္စြမ္းေသာ ကေလးတစ္ဦးက က်ဴးလြန္ထားသည့္ မႈခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ 

ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ တရားေရး အာဏာပုိင္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တုိ႔၏ ဝတၱရားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား တားဆီးမထားပါ။ 

မွတ္တမ္း ျဖန္႔ခ်ျီခင္း 

မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္တစ္ဦးက မႈခင္းက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခုက သတင္းပုိ႔ခဲ့လွ်င္ 

ထုိေက်ာင္းခရုိင္က ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ - 

1. ကေလး၏ အထူးပညာေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားအား ေအဂ်င္စီက 

သတင္းပုိ႔ခဲ့ေသာ အာဏာပုိင္မ်ားထံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္ ေသခ်ာျဖန္႔ခ်ီေပးရမည္၊ ထုိ႔အျပင္  

2. ကေလး၏ အထူးပညာေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ FERPA က 

ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္းသာ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္သည္။ 
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ျပည္သူ႔ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား 

တစ္ဖက္သက္က်ေသာ ေနရာခ်ထားေပးမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

အေထြေထြ  

34 CFR §300.148 

ေက်ာင္းခရုိင္က သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ရရိွႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္း ကေလးကုိ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အေထာက္အပ့ံတြင္ထားရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အရ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း 

သုိ႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့တြင္ သင္၏ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းခရုိင္က ေပးရန္မလုိအပ္ပါ။ 

သုိ႔ေသာ္ 34 CFR §§300.131 မွ 300.144 အထိေအာက္တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ မိဘမ်ားက ထားသျဖင့္ 

တက္ေနရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ဆက္လွ်ဥ္း၍ အပုိင္း ခ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ အထူးပညာေရးအတြက္ 

လုိအပ္သူမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လူစာရင္းတြင္ သင့္ကေလးကုိ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရိွသည့္ ေက်ာင္းခရုိင္က ထည့္သြင္းပါမည္။ 

ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ ေငြျပန္ထုတ္ယူျခင္း 

သင့္ကေလးက ေက်ာင္းခရုိင္တစ္ခု၏ အခြင့္အာဏာေအာက္တြင္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ယခင္က လက္ခံခဲ့၍ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းမႈမရိွဘဲ 

သင့္ကေလးကုိ ပုဂၢလိက မူၾကိဳ၊ မူလတန္းေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ထားရန္ 

သင္ေရြးခ်ယ္ပါက ထုိေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈမတုိင္မီ ေအဂ်င္စီက သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ရရိွႏုိင္ရန္ 

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ထားမႈက 

သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ရုံးေတာ ္သုိ႔မဟုတ္ ALJ က ေတြ႕ရိွခဲ့လွ်င္ ထုိေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ ကုန္က်စရိတ္အား 

ေအဂ်င္စီက သင့္ထံ ေငြျပန္အမ္းေပးရန္ ရုံးေတာ ္သုိ႔မဟုတ္ ALJ က လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈက 

MDE ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္မ်ားက ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ပညာေရးအား သတ္မွတ္ေပးသည့္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

မကုိက္ညီလွ်င္ပင္ ALJ သုိ႔မဟုတ္ ရုံးေတာ္က သင္၏ အပ္ႏံွမႈက သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေငြျပန္အမ္းမႈအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပန္အမ္းယူႏုိင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ျငင္းဆုိျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ - 

1. အကယ္၍ - (က) ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ 

သင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံး IEP အစည္းအေဝးတြင္ သင့္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ 

သင့္ကေလးကုိ ျပည္သူ႔ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ အပ္ႏံွရန္ သင္၏ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔အပါဝင္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ေထာက္ပ့ံမႈေပးရန္ ေက်ာင္းခရုိင္က 

အဆုိျပဳေသာ ေနရာခ်ထားမႈအား သင္က ျငင္းဆုိေၾကာင္း IEP အဖြဲ႔အား သင္အသိမေပးခဲ့ပါ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ (ခ) ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ အနည္းဆုံး ရုံးဖြင့္ရက္ ၁၀ 

ရက္ (ရုံးဖြင့္ရက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ အားလပ္ရက္မ်ားအပါအဝင္) ၾကိဳတင္၍ 

ထုိအခ်က္အလက္ကုိ ေက်ာင္းခရုိင္ထံ စာျဖင့္အသိေပးျခင္းကုိ သင္မေပးခဲ့ပါ၊  

2. အကယ္၍ သင့္ကေလးကို ျပည္သူပုိင္ေက်ာင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ ေက်ာင္းခရုိင္က 

သင့္ကေလးအား အကဲျဖတ္မည့္အေၾကာင္း (သင့္ေလ်ာ္၍ က်ိဳးေၾကာင္းက်သည့္ အကဲျဖတ္မႈဆုိင္ရာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားခ်က္တစ္ခုအပါအဝင္) ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ကုိ 

သင့္ထံေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္မႈကုိ သင့္ကေလးရယူႏုိင္ေအာင္ သင္မျပဳလုပ္ေပးခဲလွ့်င္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ 

3. သင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက က်ိဳးေၾကာင္းမက်ေၾကာင္း ရုံးေတာ္က ေတြ႕ရိွခဲ့လွ်င္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပန္အမ္းယူႏုိင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္အား - 

1. အကယ္၍ ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အသိေပးခ်က္ ေပးအပ္ရန္ လစ္ဟာခဲ့ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာျ့ခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိျခင္း မျပဳလုပ္ရ - (က) အသိေပးခ်က္ေပးရန္ ေက်ာင္းက သင့္အား 

တားျမစ္ထားျခင္း၊ (ခ) အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အသိေပးခ်က္ ေပးရန္ သင္၏ တာဝန္အေၾကာင္း 

အသိေပးခ်က္ကုိ သင္ရရိွမထားလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ (ဂ) အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာပါက 

သင့္ကေလးအား ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ နာက်င္ေစမႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရိွျခင္း၊ ႏွင့္ 

2. အကယ္၍ ေအာက္ပါတုိ႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရုံးေတာ ္သုိ႔မဟုတ္ ALJ တစ္ဦး၏ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ 

လုိအပ္ေသာ အသိေပးခ်က္ ေပးအပ္ရန္ မိဘ၏ ပ်က္ကြက္မႈၾကာင့္ ေလွ်ာျ့ခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိျခင္း 

မျပဳလုပ္ရ - (က) မိဘက စာမတတ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာ မေရးတတ္လွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ (ခ) 

အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ကေလးအား 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ ျပင္းထန္စြာထိခုိင္ႏုိင္လွ်င္။ 

အရြယ္ေရာက္ခ်န္ိတြင္ မိဘ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ လႊေဲျပာင္းျခင္း  

34 CFR §300.520 

မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အရြယ္ေရာက္သည့္ အသက္ေရာက္သည့္အခါ (တရားရုံးက တရားဝင္ 

အုပ္ထိန္းသူ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရိွလွ်င္ မီခ်ီဂန္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္) ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ ႏွစ္ဦးလုံးထံ IDEA 

၏ အပုိင္း ခ ေအာက္တြင္ လုိအပ္သည့္ 

မည္သည့္အသိေပးခ်က္ကုိမဆုိ ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီက ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္၍ IDEA ၏ အပုိင္း ခ ေအာက္တြင္ 

မိဘထံေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးကုိ ေက်ာင္းသားထံ လႊဲေျပာင္းရမည္။ 
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မိဘထံ ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးကုိလည္း အရြယ္ေရာက္သည့္ 

အသက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမခံ သက္ၾကီး 

သုိ႔မဟုတ္ ကေလး ျပဳျပင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားခံရသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းရမည္။ 
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ပူးတြဲ က - ျပည္ေထာင္စု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

ျပင္းထန္စြာ ခႏၶာကုိယ္အား ဒဏ္ရာျဖစ္ေစမႈ 

18 USC 1365(h) 

3. “ျပင္းထန္စြာ ခႏၶာကုိယ္အား ဒဏ္ရာျဖစ္ေစမႈ” ဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ ခႏၶာကုိယ္အား 

ဒဏ္ရာရေစမႈျဖစ္သည္ -  

(A) သိသာထင္ရွားသည့္ ေသဆုံးႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္၊ 

(B) ျပင္းထန္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ နာက်င္မႈ၊ 

(C) ရွည္လ်ား၍ ထင္ရွားေသာ ရုပ္ရည္ပ်က္စီးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

(D) ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္း၊ အဂၤါ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အာရုံခံႏုိင္စြမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

ကာလရွည္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ျခင္း၊ ႏွင့္ 

4. “ခႏၶာကုိယ္ ဒဏ္ရာျဖစ္ျခင္း” ဆုိသည္မွာ -  

(A) ေပါက္ျပဲျခင္း၊ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ထိခုိက္ျခင္း၊ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ရည္ပ်က္စီးျခင္း၊ 

(B) ခႏၶာကုိယ္ နာက်င္ျခင္း။ 

(C) ဖ်ားနာျခင္း၊ 

(D) ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္း၊ အဂၤါ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အာရုံခံႏုိင္စြမ္း 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ ႏွင့္ 

(E) မည္မွ်ပင္ ကာလတုိသည္ျဖစ္ေစ ခႏၶာကုိယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ မည္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားမဆုိ။ 

လက္နက္ 

18 USC 930(g) 

(၂) “အႏၲရာယ္ရိွေသာ လက္နက္” ဆုိသည္မွာ အလ်ား ၂ ၁/၂ လက္မထက္နည္းေသာ ဓါးသြားတစ္ဖက္ပါ 

အိတ္ေဆာင္ဓါးမွလြဲ၍ ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ ခႏၶာကုိယ္အား ဒဏ္ရာျဖစ္ျခင္း အတြက္ 

အသုံးျပဳသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင့္ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ လႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 

မလႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ လက္နက္၊ ကိရိယာ၊ တန္ဆာပလာ၊ အရာဝတၳဳ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ 
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	ကေလးတစ္ဦးထက္ပိုေသာ မွတ္တမ္းမ်ား
	34 CFR §300.615

	သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား စာရင္း
	34 CFR §300.616

	အခေၾကးေငြမ်ား
	34 CFR §300.617

	မိဘ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း
	34 CFR §300.618

	ၾကားနာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရး
	34 CFR §300.619

	ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
	34 CFR §300.621

	ၾကားနာမႈ၏ ရလဒ္
	34 CFR §300.620

	မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖြင့္ဟျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္
	34 CFR §300.622

	အကာအကြယ္မ်ား
	34 CFR §300.623

	သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း
	34 CFR §300.624

	ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခြင့္အေရးမ်ား
	34 CFR §300.625


	ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း
	ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း
	34 CFR §300.506
	အေထြေထြ
	လိုအပ္ခ်က္မ်ား
	ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ၏ ဘက္မလိုက္မႈ



	ျပည္နယ္ တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ျပည္နယ္ တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ
	ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ခံျခင္း
	34 CFR §300.151
	အေထြေထြ
	သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္ ကုစားမႈမ်ား


	အနည္းဆံုး ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
	34 CFR §300.152
	အခ်ိန္အကန္႔အသတ္၊ အနည္းဆံုုး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
	အခ်ိန္ထပ္တိုးျခင္း၊ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
	ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းမ်ား


	ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း
	34 CFR §300.153


	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္
	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္း
	34 CFR §300.507
	အေထြေထြ
	မိဘမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား


	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္
	34 CFR §300.508
	အေထြေထြ
	တိုင္ၾကားစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား
	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္အတြက္ ၾကားနာမႈ တစ္ခု မတိုင္ခင္ ႏို႕တစ္စာ လိုသည္။
	တို္င္ၾကားခ်က္၏ လံုေလာက္မႈ
	တိုင္ၾကားစာ ျဖည့္စြတ္ျပင္ဆင္ခ်က္
	ေက်ာင္းခရိုင္မွ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို တံု႔ျပန္ျခင္း
	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို အျခား ပါတီမွ တံု႔ျပန္သည္


	နမူနာ ေဖာင္မ်ား
	34 CFR §300.509

	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ၾကားနာမႈမ်ား ဆိုင္းငံ့ထားစဥ္ ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈ
	34 CFR §300.518

	ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္
	34 CFR §300.510
	ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး
	ေျဖရွင္းခ်က္ ကာလ
	ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ကာလသို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား
	စာျဖင့္ ေျပၿငိမ္းေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္
	သေဘာတူညီခ်က္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ကာလ



	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္အေပၚ ၾကားနာမႈမ်ား
	ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း
	34 CFR §300.511
	အေထြေထြ
	ဘက္မလိုက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီး
	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား
	ၾကားနာမႈ တစ္ခု ေတာင္းဆိုျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ကာလ
	အခ်ိန္ကာလအတြက္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား


	ၾကားနာမႈ အခြင့္အေရးမ်ား
	34 CFR §300.512
	အေထြေထြ
	ေနာက္ဆက္တြဲ ထုတ္ေဖာ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
	ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ မိဘ အုပ္ထိန္းခြင့္


	ၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
	34 CFR §300.513
	အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တရားသူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
	တည္ေဆာက္မႈ အပိုဒ္မ်ား
	တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုအတြက္ သီးျခား ေတာင္းခံမႈ
	အတုိင္ပင္ခံ အဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု သို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား



	အယူခံမ်ား
	ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္မႈ၊ အယူခံ၊ ဘက္မလိုက္ေသာ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ
	34 CFR §300.514
	ၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္မႈ


	အခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္ ၾကားနာမႈမ်ား၏ အဆင္ေျပမႈ
	34 CFR §300.515

	တရားမမႈမ်ား၊ အဆုိပါ တရားမမႈမ်ား တင္သြင္းရန္ ကာလမ်ား အပါအဝင္
	34 CFR §300.516
	အေထြေထြ
	ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္
	ထပ္ေဆာင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
	ခရိုင္ တရားရံုးမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ
	တည္ေဆာက္မႈ စည္းမ်ဥ္း


	ေရွ႕ေနေၾကး
	34 CFR §300.517
	အေထြေထြ
	အခေၾကးမ်ား အတြက္ ဆု



	မသန္စြမ္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
	ေက်ာင္းဝန္ထမ္း အာဏာပိုင္
	34 CFR §300.530
	ကိစၥရပ္အလိုက္ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း
	အေထြေထြ
	ထပ္တိုး အခြင့္အာဏာ
	ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
	အျပဳအမူအား ဆံုးျဖတ္ျခင္း
	အမူအက်င့္က ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္း
	အထူး အေျခအေနမ်ား
	အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား


	အသိေပးခ်က္
	စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း
	34 CFR §300.536

	အစီအမံအား ဆံုးျဖတ္ျခင္း
	34 CFR § 300.531

	အယူခံ
	34 CFR § 300.532
	အေထြေထြ
	အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ တရားသူၾကီး၏ အခြင့္အာဏာ


	အယူခံကာလအတြင္း ေနရာခ်ထားမႈ
	34 CFR §300.533

	အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်ံဳးမဝင္သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္မ်ား
	34 CFR §300.534
	အေထြေထြ
	စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ သိရွိမႈ
	ျခြင္းခ်က္
	သိရွိထားျခင္းမရွိခဲ့လွ်င္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား


	ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထံမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
	34 CFR §300.535
	မွတ္တမ္း ျဖန္႔ခ်ီျခင္း



	ျပည္သူ႔ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား တစ္ဖက္သက္က်ေသာ ေနရာခ်ထားေပးမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
	အေထြေထြ
	34 CFR §300.148
	ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ ေငြျပန္ထုတ္ယူျခင္း
	ေငြျပန္အမ္းမႈအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္


	အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မိဘ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္း
	34 CFR §300.520


	ပူးတြဲ က - ျပည္ေထာင္စု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
	ျပင္းထန္စြာ ခႏၶာကိုယ္အား ဒဏ္ရာျဖစ္ေစမႈ
	18 USC 1365(h)
	လက္နက္






