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မသန္စမ
ြ ္းမႈ ရွသ
ိ ူမ်ား ပညာေရး အက္ဥပေဒ [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] သည္ IDEA ႏွင့္

U.S. [United States – အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စ]ု ပညာေရးဌာန စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ရရွႏ
ိ ိုင္ေသာ လုပင
္ န္းစဥ္ဆိုင္ရာ
အကာအကြယမ
္ ်ားအား အျပည့္အစံု ရွင္းျပထားသည့္ အသိေပးခ်က္ တစ္ခက
ု ို ေက်ာင္းမ်ားက မသန္စမ
ြ ္းမႈရွိေသာ
ကေလးတစ္ဦး၏ မိဘမ်ားကို ေပးေစသည့္ မသန္စြမ္းမႈရေ
ွိ သာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ မိဘမ်ားအား မိတဴၱ တစ္စုံ ေပးရမည္မွလ၍
ြဲ
ဤအသိေပးခ်က္၏ မိတၱဴတစ္စုအ
ံ ား စာသင္နစ
ွ ္တစ္ႏစ
ွ ္တင
ြ ္ တစ္ႀကိမ္သာ မိဘမ်ားအား ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္ - (၁)
ကနဦး လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ မိဘ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ (၂) 34 CFR [Code of Federal

Regulations – ျပည္ေထာင္စု ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား] §§300.151 မွ 300.153 အထိအရ ပထမဆံုး ျပည္နယ္
တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခရ
ံ ရွခ
ိ ်ိန္တင
ြ ္နင
ွ ့္ §300.507 အရ စာသင္နွစ္ တစ္နွစတ
္ ြင္ ပထမဆံုး တရားဝင္
လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းဆိုငရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိခ်ိနတ
္ ြင္ (၃) ေနရာခ်ထားေပးမႈ အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေစေသာ
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္ကို ျပဳလုုပရ
္ န္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိနတ
္ င
ြ ္နင
ွ ့္ (၄) မိဘမ်ားက ေတာင္းဆိုခ်ိနတ
္ ြင္။
[34 CFR §300.504(a)]
ဤလုပင
္ န္းစဥ္ဆင
ို ရ
္ ာ အကာအကြယမ
္ ်ား အသိေပးခ်က္တင
ြ ္ §300.148 (အမ်ားျပည္သူ ကုနက
္ ်စရိတ္ျဖင့္
ပုဂလ
ၢ ိကေက်ာင္းတြင္ တစ္ဖက္သက္က်ေသာ ေနရာခ်ထားေပးမႈ) အရ၊ §§300.151 မွ 300.153 (ျပည္နယ္
တိုင္ၾကားခ်က္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား) အရ၊ §300.300 (ခြင့ျ္ ပဳခ်က္) အရ၊ §§300.502 မွ 300.503 အရ၊ §§300.505 မွ
300.518 အရႏွင့္ §§300.530 မွ 300.536 (အပိုင္း ခ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အပိင
ု ္းခြဲ (Subpart) E ပါ လုပ္ငန္းစဥ္္ဆိုင္ရာ
အကာအကြယမ
္ ်ား) အရႏွင့္ §§300.610 မွ 300.625 (အပိုငး္ ခြဲ (Subpart) F ပါ သတင္းအခ်က္အလက္
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွေ
ိ ရး ျပဌာန္းမ်ား) အရ ရရွိနင
ို ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ဆင
ို ္ရာ အကာအကြယမ
္ ်ား အားလံုးကို အျပည့္အစံု
ရွင္းျပထားျခင္း ပါဝင္ရပါမည္။
ဤစာရြကစ
္ ာတမ္းတေလွ်ာက္တင
ြ ္ ေအာက္ပါအတိုေကာက္မ်ားကို အသံုးျပဳထားပါသည္ -

ALJ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီး [Administrative Law Judge]

BIP

အျပဳအမူဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစီအစဥ္ [Behavioral Intervention Plan]

FAPE

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး [Free Appropriate Public
Education]

FERPA

မိသားစု ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ [Family

Educational Rights and Privacy Act]
FBA

လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူ စစ္ေဆးမႈ [Functional Behavioral Assessment]

IDEA

မသန္စြမ္းမႈ ရွိသူမ်ား ပညာေရး အက္ဥပေဒ [Individuals with Disabilities Education Act]

IEE

သီးျခားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း [Independent Educational Evaluation]

IEP

တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ ]Individualized Education Program]

MDE

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန[Michigan Department of Education]

OSE

အထူးပညာေရး႐ံုး [Office of Special Education]

SOAHR

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္႐ံုး [State Office
of Administrative Hearings and Rules]
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အထူးစည္းကမ္းမ်ား ............................................................................... 17
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ ........................................................... 18
မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း ........................................................... 18
မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး

စာမ်က္ႏွာ 4

ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ ................................................... 19
မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း........... 20
အျခားခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္မႈမ်ား ..................................................................... 20
သီးျခားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ................................................... 21
34 CFR §300.502 ................................................................................... 21
အေထြေထြ ......................................................................................... 21
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ............................................................................ 21
အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ရန္ မိဘအခြင့္အေရး.................................. 21
မိဘက စတင္ျပဳလုပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ..................................................... 22
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အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္
ႀကိဳတင္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္
34 CFR §300.503
အသိေပးခ်က္
သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္ (ဤအသိေပးခ်က္တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ “ေက်ာင္းခ႐ိုင္ (school district)”
အသံုးအႏႈန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္း အကယ္ဒမီတစ္ခု ပါဝင္ပါသည္) က ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္ (အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သင့္အား
စာျဖင့္ေရးသား၍ေပးျခင္း) ကို သင့္အား ေပးရပါမည္ 1. သင့္ကေလး၏ မည္သူျဖစ္္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ျဖစ္သည့္
အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး [Free Appropriate Public Education (FAPE)] ျပဌာန္းခ်က္ကို
စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သို႔မဟုတ္
2. သင့္ကေလး၏ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ျပဌာန္းခ်က္ကို
စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္။
အသိေပးခ်က္၏ အေၾကာင္းအရာ
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္တြင္ 1. သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္က လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
ရွင္းျပရပါမည္။
2. သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္က အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို အဆိုျပဳသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္သည္ကို
ရွင္းျပရပါမည္။
3. သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္က လုပ္ေဆာင္မႈကို အဆိုျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံျခင္း
တစ္ခုစီကို ရွင္းျပရပါမည္။
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4. IDEA ၏ အပိုင္း ခ ပါ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ သင့္တြင္
အကာအကြယ္မ်ားရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ ပါဝင္ရပါမည္။
5. အကယ္၍ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္က အဆိုျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္
ကနဦးလႊဲေပးျခင္း မဟုတ္ပါက လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္္ကို
သင္မည္သို႔ ရယူရမည္ကို ေျပာရပါမည္။
6. IDEA ၏ အပိုင္း ခ ကို နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါက သင္ဆက္သြယ္နိုင္မည့္
ရင္းျမစ္မ်ား ပါဝင္ရပါမည္။
7. သင့္ကေလး၏ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ပညာေရးအစီအစဥ္ [Individualized Education Program
(IEP)] အဖြဲ႕မွ စဥ္းစားထားေသာ အျခားမည္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမဆိုႏွင့္
ယင္းေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ်ားအား ျငင္းဆန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွင္းျပရမည္။ ထို႔အျပင္
8. အဘယ္ေၾကာင့္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္က လုပ္ေဆာင္မႈကို အဆိုျပဳသည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္သည္အတြက္
အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း ပါဝင္ရပါမည္။
အသိေပးခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္အတိင
ု း္ တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ု ္ ပညာေရး အစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
မိဘမ်ားရရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ §300.503 ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္
ျပည့္စံုေနသေရြ႕ ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ IEP ကို ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္၏
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသံုး၍ရနိုင္ပါသည္။
နားလည္ႏင
ို ေ
္ သာ ဘာသာစကားျဖင့္ အသိေပးခ်က္
အသိေပးခ်က္ကို 1. သာမန္ အမ်ားျပည္သူ နားလည္နိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး
2. မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ သင့္မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္
သင္အသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင့္မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္သည့္ပံုစံသည္ ေရးသားနိုင္ေသာ ဘာသာစကားတစ္ခု
မဟုတပ
္ ါက သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုပ္ရပါမည္ 1. အသိေပးခ်က္ကို သင့္မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အျခားဆက္သြယ္သည့္ ပံုစံအျဖစ္
အျခားနည္းမ်ားကိုသံုးကာ ႏႈတ္အားျဖင့္ သင့္အတြက္ ဘာသာျပန္ေပးရပါမည္။
2. အသိေပးခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာကို သင္နားလည္ေစရပါမည္။ ထို႔အျပင္
3. အခ်က္ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔ ျပည့္စံုေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား သက္ေသခံခ်က္ ရွိရပါမည္။
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မိခင္ဘာသာစကား
34 CFR §300.29
အဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ သူတစ္ဦးႏွင့္ အသံုးျပဳရာတြင္
မိခင္ဘာသာစကားဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါကို ဆိုလိုပါသည္ 1. အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္က ပံုမွန္အားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ကေလးျဖစ္ပါက ကေလး၏
မိဘမ်ားက ပံုမွန္အားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကား။
2. (ကေလးအား အကဲျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္) ကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံမႈမ်ား
အားလံုးတြင္ အိမ္၌ သို႔မဟုတ္ သင္ယူသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေလးအသံုးျပဳေသာ
ဘာသာစကား။
နားမၾကားသူ သို႔မဟုတ္ မ်က္စိမျမင္သူ တစ္ဦးအတြက္ သို႔မဟုတ္ ေရးသားႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား
မရွိသူတစ္ဦးအတြက္ ဆက္သြယ္သည့္ပံုစံသည္ (အခ်က္ျပဘာသာစကား၊ မ်က္မျမင္စာ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ) ယင္းပုဂၢိဳလ္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာအရာ ျဖစ္ရပါမည္။

အီလက္ထေရာနစ္ေမးလ္
34 CFR §300.505
သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယူရန္ မိဘမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါက
သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို အီးေမးလ္ျဖင့္ လက္ခံရယူရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္ 1. ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္။
2. လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား သတိေပးခ်က္နွင့္
3. တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိေပးခ်က္မ်ား။

မိဘခြင့ျ္ ပဳခ်က္ - အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္
34 CFR §300.9
ခြင့ျ္ ပဳခ်က္
ခြင့္ျပဳခ်က္ ဆိုသည္မွာ 1. သင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ အားလံုးကို
သင့္မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ (အခ်က္ျပဘာသာစကား၊ မ်က္မျမင္စာ သို႔မဟုတ္
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ႏႈတ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ) အျခားဆက္သြယ္သည့္ ပံုစံျဖင့္ သင့္အား အျပည့္အစံု
အသိေပးရပါမည္။
2. အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ရွင္းျပသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္တို႔ကို သင္နားလည္ကာ
သေဘာတူေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ထုတ္ျပန္မည့္ မွတ္တမ္းမ်ား (ရွိလွ်င္) ႏွင့္ မည္သူ႔ထံသို႔
ထုတ္ျပန္မည္ကို ေဖာ္ျပထားရပါမည္။ ထို႔အျပင္
3. ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ သင့္ဖက္တြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ကာ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သင္နားလည္ပါသည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္အား သင္႐ုပ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ သင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုငး္ ႏွင့္
ယင္းအား ျပန္မ႐ုပသ
္ ိမ္းမီအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို အခ်ည္းႏွီး (ျပန္ျပင္) ျဖစ္ေစမည္
မဟုတပ
္ ါ။

မိဘခြင့ျ္ ပဳခ်က္
34 CFR §300.300
ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္းအား ခြင့ျ္ ပဳခ်က္
သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ အဆိုျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ကို
သင့္အားေပးထားျခင္း မရွိဘဲႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ မိဘခြင့ျ္ ပဳခ်က္ — အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္။
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူျခင္းမရွိဘဲ သင့္ကေလးသည္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ
အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းရွိမရွိကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္
သင့္ကေလးအား ကနဦး အကဲျဖတ္မႈတစ္ခက
ု ို မျပဳလုပ္နိုင္ပါ။
သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈရွိေသာ ကေလးတစ္ဦး ဟုတ္မဟုတ္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကနဦး
အကဲျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ သင့္ထံမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း သိရွိခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။
ကနဦး အကဲျဖတ္မႈအတြက္ သင့္ခြင့ျ္ ပဳခ်က္သည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္က သင့္ကေလးအား အထူးပညာေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။
သင့္ကေလးအား အမ်ားျပည္သူေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအား
အမ်ားျပည္သူ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အပ္ရန္ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ကာ ကနဦး အကဲျဖတ္မႈအတြက္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ထားပါက သို႔မဟုတ္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို တံု႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက
သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္သည့္တိုင္ အက္ဥပေဒ၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
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တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးအား ကနဦး
အကဲျဖတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ကေလး၏ အကဲျဖတ္မႈကို
ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္လွ်င္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိင
ု ္သည္ သင့္ကေလးအား ရွာေဖြရန္၊
မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ ယင္း၏ တာဝန္ရွိမမ
ႈ ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မည္ မဟုတ္ပါ။
အစိးု ရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပရ
္ န္ အထူးစည္းကမ္းမ်ား
သင့္ကေလးသည္ အစိုးရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ/သူမ၏
မိဘႏွင့္အတူ ေနထိုင္ျခင္း မဟုတ္ပါက ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈရွိေသာ ကေလးတစ္ဦး ဟုတ္မဟုတ္ကို
ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကနဦးအကဲျဖတ္ရန္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ မိဘထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မလိုအပ္ပါ 1. ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ကေလး၏ မိဘကို
ရွာမေတြ႕လွ်င္။
2. ျပည္နယ္ဥပေဒအရ မိဘမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အဆံုးသတ္သြားလွ်င္။ သို႔မဟုတ္
3. ကေလးအား အေထြေထြ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိေသာ တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္
ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက မိဘမဟုတ္ေသာ အျခားသူတစ္ဦးအား ပညာေရးဆိုင္ရာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကနဦး အကဲျဖတ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးပိုင္ခြင့္အား ေပးအပ္ထားလွ်င္။

IDEA တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အစိုးရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာကေလး ဆိုသည္မွာ 1. ကေလး၏ ကိစၥအား တရားဝင္္ႀကီးၾကပ္ေသာ တရားသူႀကီးတစ္ဥးီ သို႔မဟုတ္ ကေလးအား
အေထြေထြ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ကေလး၏ ကိုယ္စား
ပညာေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္အား
ကေလး၏ ေမြးစားမိဘမ်ားအား ေပးအပ္ထားသည္မွလြဲ၍ ေမြးစားကေလးတစ္ဦး။
2. ျပည္နယ္ဥပေဒအရ အစိုးရက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာကေလး။
3. ျပည္နယ္ဥပေဒအရ တရား႐ံုးက ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာကေလး။
သို႔မဟုတ္
4. အမ်ားျပည္သူ ကေလး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏ အကာအကြယ္ေအာက္တြင္
ရွိေနေသာကေလးကို ဆိုလိုပါသည္။
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ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ မိဘခြင့ျ္ ပဳခ်က္
သင့္ကေလးအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မေပးမီတြင္
သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ သင့္ထံမွ ၾကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ျဖစ္္ၿပီး
ယင္းၾကိဳတင္အသိေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူူရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကေလးအတြက္ ပထမဆံုး အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိရန္
သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေတာင္းခံမႈကို တံု႔ျပန္ျခင္းမရွိပါက သို႔မဟုတ္ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကေ
ို ပးရန္
သင္ကျငင္းဆန္ပါက သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သင့္ကေလးအား (သင့္ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕မွ
တိုက္တြန္းထားေသာ) အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ သို႔မဟုတ္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရရွိေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား (ဥပမာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျခင္း၊
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္
ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း) ကို အသံုးမျပဳျခင္း ရွိနိုင္ပါသည္။
သင့္ကေလးအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေစရန္
သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးရန္ျငင္းဆန္ပါက သို႔မဟုတ္ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို သင္က
မတံု႔ျပန္ဘဲ ခြငျ့္ ပဳခ်က္လိုအပ္သည့္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
သင့္ကေလးအတြက္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္က မေပးပါက သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ 1. သင့္ကေလးအတြက္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေပးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမွာ သင့္ကေလးအတြက္
ရရွိႏိုင္ေသာ FAPE တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတပ
္ ါ။ ထို႔အတူ
2. သင့္ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံခဲ့ေသာ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္
သင့္ကေလးအတြက္ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ IEP တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္
မလိုအပ္ပါ။
မိဘခြင့ျ္ ပဳခ်က္ကို ျပန္လည္႐ပ
ု သ
္ မ
ိ း္ ျခင္း
သင့္ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္အား
သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ျပန္လည္္႐ုပ္သိမ္း (ျပန္လည္ရယူ) ေၾကာင္း ေက်ာင္းခ႐ိုင္သို႔ သင္က စာျဖင့္ေရးသား
အသိေပးပါက ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ 1. သင့္ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္၍မေပးေတာ့ျခင္း
ရွိႏိုင္ပါသည္။
2. သင္စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းကို လက္ခံရရွိျခင္းေၾကာင့္
အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆက္မေပးေတာ့ရန္ ယင္းတို႔၏ အဆိုျပဳမႈကို
မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး
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IDEA စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ §300.503 ႏွင့္အညီ အခ်ိန္မီ ႀကိဳတင္၍ သင့္ထံ စာျဖင့္ေရးသား
အသိေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။
3. သင့္ကေလးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရေစႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရရွိရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(ဥပမာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း) ကို အသံုးမျပဳျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။
4. သင့္ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ေပးရန္
ယင္း၏ ပ်က္ကြကမ
္ ႈမွာ သင့္ကေလးအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ FAPE ကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတပ
္ ါ။
5. သင့္ကေလးအတြက္ ေနာက္ထပ္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
သတ္မွတ္ရန္အတြက္ IEP အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ IEP တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္
မလိုအပ္ပါ။
6. သေဘာတူညီခ်က္အား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
သင့္ကေလးရရွိေၾကာင္း မည္သည့္ရည္ညႊန္းခ်က္မဆိုကို သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမွ
ဖယ္ထတ
ု ္ျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။
ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ မိဘခြင့ျ္ ပဳခ်က္
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို သင့္ေက်ာင္းခ႐ိိုင္က ျပႏိုင္သည္မွလြဲ၍ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္
သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳမီတြင္ သင့္ထံမွ အက်ိဳးအေၾကာင္းသိရွိ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္
ျဖစ္ပါသည္ 1. သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္
2. သင္က တံု႔ျပန္မႈ မရွိခဲ့ျခင္း။
သင့္ကေလးအား ျပန္လည္ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္
သင္ကျငင္းဆန္ခဲ့ပါက ေက်ာင္းခ႐ိုင္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္သည့္တိုင္
သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္မႈကို လႊမ္းမိုးနိုင္သည့္
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးႏွင့္
ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
သင့္ကေလးအား ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။
ကနဦးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ကဲ့သို႔ပင္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ဤပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈကုိ

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး

စာမ်က္ႏွာ 19

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ပါက ယင္းသည္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
မဟုတပ
္ ါ။
မိဘခြင့ျ္ ပဳခ်က္ရရွရ
ိ န္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပခ
္ ဲေ
့ ၾကာင္း စာရြကစ
္ ာတမ္း
သင့္ေက်ာင္းသည္ ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္
အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္၊ ျပန္လည္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ႏင
ွ ့္
အစိုးရမွ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကနဦး အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္
မိဘမ်ားအား ရွာေဖြရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေအာက္ပါအပိုင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ
ေနရာမ်ား၌ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတစ္ခု ပါဝင္ရပါမည္ 1. ေခၚဆိုထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၏ အေသးစိတ္
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ရလဒ္မ်ား၊
2. မိဘမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားႏွင့္ ရရွိေသာ မည္သည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုမဆိုႏွင့္
3. မိဘ၏အိမ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရာေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္
ယင္းသြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား။
အျခားခြင့ျ္ ပဳခ်က္ လိအ
ု ပ္မမ
ႈ ်ား
ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို မျပဳလုပ္မီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မလိုအပ္ပါ 1. သင့္ကေလးအား အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အကဲဲျဖတ္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္
ရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
2. စစ္ေဆးမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အျခားအကဲျဖတ္မႈအား မျပဳလုပ္မီတြင္ ကေလးမ်ားအားလံးု ၏
မိဘမ်ားအားလံုးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လိုအပ္သည္မွလြဲ၍ ကေလးမ်ားအားလံုးကိုေပးေသာ စစ္ေဆးမႈ
သို႔မဟုတ္ အျခားအကဲျဖတ္ျခင္းကို သင့္ကေလးအားေပးျခင္း။
သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ သင့္ျငင္းဆန္မႈကို
သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးအတြက္ အျခားမည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အက်ိဳးေက်းဇူး သို႔မဟုတ္
လုပ္ေဆာင္မႈကိုမဆို ျငင္းပယ္ရန္ အသံုးျပဳ၍ မရနိုငပ
္ ါ။
သင့္ကေလးအား သင့္ကိုယ္ပိုင္ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ အပ္ထားကာ သို႔မဟုတ္
သင့္ကေလးအား အိမ္တြင္သာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ကာ သင့္ကေလးအား ကနဦးအကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မေပးပါက သို႔မဟုတ္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေတာင္းခံမႈကို
တံု႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လႊမ္းမိုးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ဥပမာ
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ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊ တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိင
ု ္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး
သို႔မဟုတ္ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း) ကို အသံုးမျပဳႏိုင္သလို
သင့္ကေလးသည္ မွ်တေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (မိဘမ်ားက ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ထားေသာ
မသန္စြမ္းမႈရွိသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ကို ရရွိရန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆရန္
မလိုအပ္ပါ။

သီးျခားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား
34 CFR §300.502
အေထြေထြ
ေအာက္တြင္ရွင္းျပထားသကဲ့သို႔ သင္သည္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္က ရယူခဲ့ေသာ သင့္ကေလးအား
အကဲျဖတ္ျခင္းကို သေဘာမတူပါက သင့္ကေလးအား သီးျခားျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း
[Independent Educational Evaluation (IEE)] တစ္ခုကို ရယူပိုငခ
္ ြင့္ ရွိပါသည္။

IEE တစ္ခုကို သင္ကေတာင္းဆိုပါက ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ IEE ကို သင္ရရွိႏိုင္မည့္ေနရာႏွင့္ IEE မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို
သင့္အား ေပးရပါမည္။
အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား

IEE ဆိုသည္မွာ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္က ခန္႔အပ္ထားသူမဟုတ္သည့္
အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ စမ္းသပ္စစ္္ေဆးသူတစ္ဦးက ျပဳလုပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ဆိုသည္မွာ အက္ဥပေဒ၏ အပိုင္း ခ ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုစီအား ရရွိနိုငေ
္ သာ ျပည္နယ္၊ ေဒသဆိုင္ရာ၊ ဖက္ဒရယ္နွင့္ ပုဂၢလိက
ပံ့ပိုးေရး ရင္းျမစ္မ်ားအား သံုးခြင့္ျပဳသည့္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ အျပည့္အဝကို ေက်ာင္းခ႐ိုင္က ေပးျခင္းျဖစ္ေစ၊ သင့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မရွိေစဘဲဲ
အကဲျဖတ္ျခင္းကို တနည္းနည္းျဖင့္ ေပးျခင္းျဖစ္္ေစကို ဆိုလိုပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ ကုနက
္ ်စရိတျ္ ဖင့္ အကဲျဖတ္ရန္ မိဘအခြင့အ
္ ေရး
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္မွ သင့္ကေလးအတြက္ ရရွိေသာ အကဲျဖတ္မႈကို
သေဘာမတူပါက အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလး၏ IEE တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုရန္ သင့္တြင္
အခြင့္အေရး ရွိပါသည္ -
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1. အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလး၏ IEE တစ္ခုကို သင္က
စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆိုျခင္းျပဳလွ်င္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိိုင္သည္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွ
ျပကၡဒိန္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသား တံု႔ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတြင္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္အေနျဖင့္ (က) IEE ကို အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ေပးမည္ သို႔မဟုတ္ (ခ) သင့္ကေလး၏
အကဲျဖတ္မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုရန္ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား ျပဳလုပ္မည္ကို ေဖာ္ျပရပါမည္။
2. အကယ္၍ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိိုင္သည္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုၿပီး အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ
သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ အကဲျဖတ္မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက
သင့္တြင္ IEE တစ္ခု ရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္
မရရွိႏိုင္ပါ။
3. သင့္ကေလးအတြက္ IEE တစ္ခုကို သင္ေတာင္းဆိုပါက သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္မွ
ရရွိသည့္ အကဲျဖတ္မႈအား သင္အဘယ္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္သည္ကို ေမးျမန္းျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို မလိုအပ္ျခင္း ရွိႏိုင္သလို ေက်ာင္းခ႐ိုင္က သင့္ကေလးအား
အကဲျဖတ္မႈကို ခုခံကာကြယ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလးအား IEE
ကို ေပးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
ၾကားနာျခင္းတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္
တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိစြာ ၾကန္႔ၾကာေန၍ မရႏိုင္ပါ။
4. သင္ရရွိေသာ IEE တစ္ခုသည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
မကိုက္ညီပါက ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၾကားနာမႈ၏ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ
အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ သတ္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက သင့္ IEE အတြက္
အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခံရျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။
သင္သေဘာမတူေသာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္က သင့္ကေလးအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း တစ္ႀကိမ္စီအတြက္
အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင့္ကေလး၏ IEE ကို တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မိဘက စတင္ျပဳလုပေ
္ သာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား
သင့္ကေလးအတြက္ IEE တစ္ခုကို အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ သင္ရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္
ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ရရွိေသာ သင့္ကေလးအတြက္ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ေက်ာင္းခ႐ိုင္နွင့္ မွ်ေဝလွ်င္ျဖစ္ေစ -
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1. IEE မ်ားသည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက သင့္ကေလးအတြက္ FAPE တစ္ခု၏
ျပဌာန္းခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ မည္သည့္ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္တြင္မဆို သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္
သင့္ကေလး၏ အကဲျဖတ္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။
2. သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုတြင္ အကဲျဖတ္မႈကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
စီမအ
ံ ပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီးတစ္ဥးီ မွ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ေတာင္းဆိျု ခင္းမ်ား
အကယ္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီး [Administrative Law Judge (ALJ)] တစ္ဦးက တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခု၏ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းအျဖစ္ သင့္ကေလး၏ IEE
တစ္ခုကို ေတာင္းဆိုပါက အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အမ်ားျပည္သူ
ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ရပါမည္။
ေက်ာင္းခ႐ိင
ု ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား

IEE သည္ အမ်ားျပည္သူ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ပါက အကဲျဖတ္မႈ၏ တည္ေနရာႏွင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသူ၏
အရည္အခ်င္းမ်ား အပါအဝင္ အကဲျဖတ္မႈကို ရရွိခဲ့သည့္ သတ္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ားသည္ အကဲျဖတ္မႈကို
စတင္ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္က အသံုးျပဳေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သင့္

IEE တစ္ခု ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အတိုင္းအတာအထိ) တူညီရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္တြင္ ရွင္းျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ေက်ာင္းခ႐ိုငတ
္ စ္ခသ
ု ည္ IEE တစ္ခုကို အမ်ားျပည္္သူ
ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ရယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မျပဳလုပ္ရပါ။

သတင္းအခ်က္အလက္အား လွ်ဳိ႕ဝွကထ
္ ားရွိမႈ
အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား
34 CFR §300.611
ေခါင္းစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္အား လွ်ဳိ႕ဝွကထ
္ ားရွမ
ိ ႈ တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္အတိုင္း •

ဖ်က္ဆီးျခင္း ဆိုသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္၍
မရႏိုင္ေတာ့ေစရန္ ႐ုပ္ပိုငး္ ဆိုင္ရာအရ ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေစေသာ
အခ်က္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မွ ဖယ္ရွားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး
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•

ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ဆိုသည္မွာ (၁၉၇၄ မိသားစု ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ [Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)] 20 U.S.C.
[United States Code – အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ] 1232g ကိုေဖာ္ေဆာင္ေသာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည့္) 34 CFR အပိုင္း 99 ပါ “ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား” ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ
အက်ံဳးဝင္ေသာ မွတ္တမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ FERPA အရ ပညာေရးေအဂ်င္စီတစ္ခု
သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ
ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို
“ပညာေရးမွတတ
္ မ္းမ်ား” ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

•

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ ဆိုသည္မွာ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရယူ၊ ထိန္းသိမ္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ
အရ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရရွိခဲ့ေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္၊ ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ဆိုလိုပါသည္။

မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရႏ
ွိ ိုငေ
္ သာ သတင္းအခ်က္အလက္
34 CFR §300.32

မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေစေသာ ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
ဆိုလိုပါသည္ a. သင့္ကေလး၏အမည္၊ မိဘအျဖစ္ သင့္အမည္ သို႔မဟုတ္ အျခားမိသားစုဝင္၏အမည္၊
b. သင့္ကေလး၏ လိပ္စာ၊
c. သင့္ကေလး၏ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းနံပါတ္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ
မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္သည့္အရာ သို႔မဟုတ္
d. က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာျဖင့္ သင့္ကေလးအား မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ေသာ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္စာရင္း။

မိဘမ်ားအား အသိေပးျခင္း
34 CFR §300.612
မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန [Michigan Departent of Education (MDE)] သည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္
မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနိုငေ
္ စေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

MDE တြင္ လံုေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားရွိေၾကာင္း မိဘမ်ားထံသုိ႔
အသိေပးခ်က္ ေပးပို႔ရပါမည္ မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး
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1. ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူဦးေရအုပ္စု အမ်ိဳးမ်ဳိး၏ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
အသိေပးခ်က္ကို ေပးထားေသာ အတိုင္းအတာအထိ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခု၊
2. မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ကေလးမ်ား၊
ရွာေဖြခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစား၊ (သတင္းအခ်က္အလက္အား
မည္သည့္ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ရရွသ
ိ ည္ အပါအဝင္) သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရယူရန္ ျပည္နယ္က
အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အား အသံုးျပဳပံုမ်ား၊
3. မည္သျူ ဖစ္္ေၾကာင္း သိရွိႏိုငေ
္ စေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား သိမ္းဆည္းျခင္း၊
တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဖြင့္ဟျခင္း၊ ျပန္လည္ရယူျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားက လိုက္နာရမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္နွင့္
4. FERPA ပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ယင္းကိုေဖာ္ေဆာင္သည့္ 34 CFR အပိုင္း ၉၉ ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
အပါအဝင္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ဆက္စပ္၍ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
အားလံုးကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။
(“ကေလးရွာေဖြမ”ႈ ဟုလည္း သိရွိထားၾကေသာ) အႀကီးစားျဖစ္သည့္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊
တည္ေနရာကို ရွာေဖြျခင္း သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ တခုခုကို မျပဳလုပ္မီတြင္ အထူးပညာေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားအား တည္ေနရာကိုသိရွိရန္၊
မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္တဝွမ္းလံုးရွိ မိဘမ်ားအား အသိေပးႏိုင္ရန္
လံုေလာက္ေသာ အေစာင္ေရရွိသည့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမီဒီယာတြငျ္ ဖစ္ေစ၊
ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ျဖစ္ေစ အသိေပးခ်က္အား ထုတ္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကျငာျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရယူၾကည့္႐ဳွ မႈ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား
34 CFR §300.613
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမွ
ရယူထားသည့္၊ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳထားသည့္ သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
မည္သည့္ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားမဆိုကို ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုးံ သပ္ရန္ သင့္အား ခြင့္ျပဳရပါမည္။
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ (ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾကားနာျခင္းတို႔ အပါအဝင္) IEP တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္
မည္သည့္ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းကိုမဆို မျပဳလုပ္မီတြင္
သင့္ကေလး၏ မည္သည့္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကိုမဆို ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္နွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္အား မလိုအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား မရွိေစဘဲ လိုက္ေလ်ာရမည္ျဖစ္ကာ
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မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို သင္ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္သည့္္ေန႔မွ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္အတြင္း
လိုက္ေလ်ာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္နွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ သင့္အခြင့္အေရးတြင္ ေအာက္ပါတို႔
ပါဝင္ပါသည္ 1. မွတ္တမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ
သင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီထံမွ တံု႔ျပန္မႈတစ္ခုကို ရပိုင္ခြင့္။
2. သင့္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းမ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကို မရရွိဘဲ ယင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ
ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုးံ သပ္ရန္ မျဖစ္္ႏိုင္ပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက
ယင္းမိတၱဴအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ႏွင့္
3. မွတ္တမ္းမ်ားကို သင့္ကိုယ္စားလွယ္က ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ေစႏိုင္ခြင့္။
အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ကြဲေနျခင္းႏွင့္ ကြာရွင္းထားျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ
တည္ဆဲျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သင့္တြင္ သင့္ကေလးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို
ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သုးံ သပ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္ဟု ယူဆျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

ရယူၾကည့္႐ဳွ ျခင္း မွတတ
္ မ္း
34 CFR §300.614
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ ရယူထားေသာ၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာႏွင့္
အသံုးျပဳထားေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား (မိဘမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ၏
ခြင့္ျပဳထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ရယူၾကည့္႐ွဳျခင္းမွလြဲ၍) ရယူၾကည့္႐ွဳသူမ်ားကို အမည္၊
ရယူၾကည့္႐ွဳခြင့္ကို ေပးခဲ့ေသာေန႔စြဲႏွင့္ မွတ္တမ္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္ ယင္းကိုခြင့ျ္ ပဳထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔
အပါအဝင္ မွတ္တမ္းတစ္ခုကို ထားရွိရပါမည္။

ကေလးတစ္ဥးီ ထက္ပေ
ို သာ မွတတ
္ မ္းမ်ား
34 CFR §300.615
အကယ္၍ ပညာေရးမွတ္တမ္း တခုခုတြင္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာကေလး၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ပါဝင္ပါက
အဆိုပါ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ကေလးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုသာ
ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ျပဳခြင့္ရမည္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္
အတိအက်ကိုသာ အသိေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား စာရင္း
34 CFR §300.616
ေတာင္းဆိုပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီသည္ ေအဂ်င္စီက ရယူထားေသာ၊
ထိန္းသိမ္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳထားေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္
တည္ေနရာမ်ား စာရင္းတစ္ခုကို သင့္အား ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခေၾကးေငြမ်ား
34 CFR §300.617
အကယ္၍ မွတ္တမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူးရန္ က်သင့္ေငြသည္ ယင္္းမွတ္တမ္းမ်ားကို
ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရန္နွင့္ ျပန္လည္္သံုးသပ္ရန္ သင့္အခြင့္အေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သိသာစြာ
အတားအဆီးျဖစ္ျခင္း မရွိပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုစီသည္ IDEA ၏ အပိုငး္ ခ အရ
သင့္အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြကို ေကာက္ခံျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရွာေဖြရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ အခေၾကးေငြ မေကာက္ခံရပါ။

မိဘ၏ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္ျဖင့္ မွတတ
္ မ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း
34 CFR §300.618

IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ သင့္ကေလးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရယူထားေသာ၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သို႔မဟုတ္
အသံုးျပဳထားေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မတိက်ျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲေစျခင္း
သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ယံုၾကည္ပါက သတင္းအခ်က္အလက္ကို ထိန္းသိမ္းေသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအား
သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံရရွိခ်ိန္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္နွင့္အညီ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳရန္မျပဳရန္ကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက
ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
သင့္ေတာင္းဆိုခ်က္နွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ျငင္းဆန္ပါက ျငင္းဆန္ေၾကာင္း
သင့္အားအသိေပးရမည္ျဖစ္ကာ ၾကားနာမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္
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အခြင့္အေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင့္တြင္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္
အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း အၾကံျပဳရပါမည္။

ၾကားနာမႈတစ္ခု ျပဳလုပရ
္ န္ အခြင့အ
္ ေရး
34 CFR §300.619
ေတာင္းဆိုပါက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားသည္
မတိက်ျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲေစျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ သို႔မဟုတ္
အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတေ
္ ၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
စိစစ္ရန္ ၾကားနာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည့္ အခြင့္အေရးကို သင့္အားေပးရပါမည္။

ၾကားနာမႈ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား
34 CFR §300.621
ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ရန္ ၾကားနာမႈတစ္ခုအား FERPA အရ အဆိုပါ
ၾကားနာျခင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ၾကားနာမႈ၏ ရလဒ္
34 CFR §300.620
ၾကားနာမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မတိက်ျခင္း၊
နားလည္မႈလြဲေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို
တနည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက ယင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္အား
သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ကာ သင့္အား စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးရပါမည္။
ၾကားနာမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မတိက်ျခင္း၊
နားလည္မႈလြဲေစျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို
တနည္းနည္းျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက သင့္ကေလး၏ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ
မွတ္ခ်က္ေပးေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
သင္သေဘာမတူျခင္းအတြက္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမဆို မွတ္တမ္းတြင္ထည့္သြင္းရန္
သင့္တြင္အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းကို ယင္းကသင့္အား အသိေပးရပါမည္။
သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေသာ ယင္းကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းခ်က္တစ္ခုကို -
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1. ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ခုခံေျပာဆိုေသာအပိုင္းအား
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသေရြ႕ သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ား၏ တစိတတ
္ ပိုင္းအျဖစ္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီက ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သလို
2. ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီသည္ သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္
စိစစ္ထားေသာအပိုင္းကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းသို႔မဆို ဖြင့္ဟပါက ရွင္းလင္းခ်က္ကိုလည္း
ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသို႔ ဖြင့္ဟရပါမည္။

မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရေ
ွိ စႏိုငေ
္ သာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖြင့ဟ
္ ျခင္းအတြက္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္
34 CFR §300.622

FERPA အရ (မိဘခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ) ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖြင့္ဟျခင္းအား ခြင့္ျပဳထားသည္မွလြဲ၍ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အရာရွိမ်ားမဟုတ္ေသာ
အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ မဖြင့္ဟမီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရပါမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အေျခအေနမ်ားအရမွလြဲ၍ IDEA ၏ အပိုင္း ခ ပါ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ျပည့္မီေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား၏
အရာရွိမ်ားထံသို႔ မထုတ္ေပးမီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ မလိုအပ္ပါ။
အကူးအေျပာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပးေသာ ပါဝင္ေဆာင္္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ
အရာရွိမ်ားထံသို႔ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မထုတေ
္ ပးမီတြင္
သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ အသက္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ကေလး၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရပါမည္။
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ သင့္ေနထိုငသ
္ ည့္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္အတြင္း မတည္ရွိေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပါက ပုဂၢလိကေက်ာင္း
တည္ရိေ
ွ သာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္မွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ သင္ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္မွ အရာရွိမ်ားအၾကား
သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တခုခုကို
မထုတေ
္ ပးမီတြင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရပါမည္။
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အကာအကြယမ
္ ်ား
34 CFR §300.623
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီသည္ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိိရွိေစႏိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္အား ရယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဖြင့္ဟျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ျပဳလုပ္သည့္
အဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈကို အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။
မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီမွ အရာရွိတစ္ဦးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မွတ္ယူရပါမည္။

IDEA ၏ အပိုင္း ခ ႏွင့္ FERPA အရ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
ရယူူသည့္ သိ႔ုမဟုတ္ အသံုးျပဳသည့္ သူမ်ားအားလံုးသည္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့က်င့္ေပးမႈ သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္မႈကို ရရွိထားရပါမည္။
အမ်ားျပည္သူက ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုစီသည္
မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုငေ
္ သာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရယူအသံုးျပဳခြင့္ရွိသည့္ ယင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏
အမည္မ်ားႏွင့္ ရာထူးမ်ားပါဝင္ေသာ လက္ရိွစာရင္းတစ္ခုကို ထားရွိရပါမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖ်က္ဆးီ ျခင္း
34 CFR §300.624
သင့္ကေလးအား ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရန္အတြက္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ ရယူထားသည့္၊
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳထားသည့္ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစႏိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္ကို လိုအပ္ျခင္းမရွိေတာ့ပါက သင့္ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္ သင့္အား
အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
ေတာင္းဆိုမႈရွိပါက သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရပါမည္္။ သို႔ရာတြင္ သင့္ကေလး၏အမည္၊
လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ အဆင့္မ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္း၊
တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အတန္းမ်ား၊ ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ ၿပီးစီးခဲ့ေသာႏွစ္တို႔ ပါဝင္ေသာ
အၿမဲတမ္းမွတ္တမ္းကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။
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ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား
34 CFR §300.625

FERPA ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိဘမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။

IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိဘမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ လိုအပ္ေသာ
မည္သည့္အသိေပးခ်က္ကိုမဆို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကိုေရာ မိဘမ်ားကိုပါ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း
34 CFR §300.506
အေထြေထြ
ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို
မျပဳလုပ္မီက ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ သို႔မဟုတ္ အပိုင္း ဂ အရ မည္သည့္ကိစၥမဆို
ပါဝင္ေသာ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင္နွင့္ ေက်ာင္းခ႐ိိုင္အၾကားတြင္
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို MDE က ခ်မွတ္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍
တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ
တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္တစ္ခက
ု ို ျပဳလုပျ္ ခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို သင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ IDEA ၏ အပိုင္း ခ သို႔မဟုတ္
အပိုင္း ဂ အရ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္္ေပးျခင္းကို ရရွိႏိုငပ
္ ါသည္။
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ အညီျဖစ္ေၾကာင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ေသခ်ာေစပါသည္ 1. သင့္အပိုငး္ ႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ အပိုင္းတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ျခင္း။
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2. တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခုအား သင့္ရရွိပိုင္ခြင့္ကို ျငင္းဆန္ရန္ သို႔မဟုတ္
ၾကန္႔ၾကာေစရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ ႏွင့္ အပိုင္း ဂ အရ သင့္တြင္ရွိေသာ
အျခားမည္သည့္ အခြင့္အေရးမဆိုကို ျငင္းဆန္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္ မဟုတျ္ ခင္း။ ႏွင့္
3. အက်ိဳးရွိေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ
အရည္အခ်င္း ျပည့္မီကာ ဘက္မလိက
ု ္သည့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ တစ္ဦးက ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ျခင္း။
ေက်ာင္းခ႐ို္င္သည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို အသံုးမျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာ
မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပေသာ
အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ ေအာက္ပါသေဘာမတူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကိုေပးသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္ 1. သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျခားနည္းတစ္ခုျဖင့္ အျငင္းအခုန္ကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္
မိဘေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း မိဘရင္းျမစ္စင္တာႏွင့္ စာခ်ဳပ္ရွိထားသူ။ ႏွင့္
2. သင့္အတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို
ရွင္းျပေပးကာ ယင္းကိုအသံုးျပဳရန္ အားေပးမည့္သူ။

MDE သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိသည့္ လူမ်ား၏
စာရင္းတစ္ခုကို ထားရွိရပါမည္။ MDE သည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူမ်ားကို က်ပန္းျဖစ္ေစ၊ အလွည့္က်ျဖစ္ေစ
သို႔မဟုတ္ အျခားဘက္မလိုက္ေသာ ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။
ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအဝင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ၏
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အထူးပညာေရး
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (http://MiKids1st.org) က ေပးပါသည္။
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမွ ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ခုခ်င္းစီအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စီစဥ္ကာ
သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္အတြက္ အဆင္ေျပေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။
သင္ႏွင့္ေက်ာင္းခ႐ိုိင္သည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္း အျငင္းအခုန္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါက
ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ အထက္ပါေျဖရွင္းခ်က္ကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းတြင္ 1. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားလံုးကို
လွ်ဳိ႕ဝွက္အျဖစ္ ထားရွိမည္ျဖစ္ကာ မည္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
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ၾကားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားတြင္ သက္ေသခံအျဖစ္
အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ ထို႔အျပင္
2. သင္ေရာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္က ခြငျ့္ ပဳထားသည့္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကပါ
လက္မွတ္ထိုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စာျဖင့္ေရးသားထားၿပီး လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ မည္သည့္ျပည္နယ္တရား႐ံုး (ဤအမႈအမ်ဳိးအစားကို
ၾကားနာရန္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ တရား႐ံုးတစ္႐ံုး) တြင္မဆို သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု၏ ခ႐ိုင္တရား႐ံုး တစ္႐ံုးတြင္မဆို လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္္မႈအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္အျဖစ္ ထားရွိရပါမည္။
ယင္းတို႔ကို IDEA ၏ အပိုင္း ခ သိို႔မဟုတ္ အပိုင္း ဂ အရ အကူအညီကို ရရွိေသာ မည္သည့္အနာဂတ္
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုး သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ျပည္နယ္တရား႐ံုး တခုခုတြင္မဆို အမ်ားျပည္သူ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ သက္ေသခံအျဖစ္
အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ၏ ဘက္မလိက
ု မ
္ ႈ
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူသည္ 1. MDE ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္
ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး မျဖစ္ရပါ။ ထို႔အျပင္
2. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ၏ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေစမည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး
သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိရပါ။
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူ တစ္ဦးအျဖစ္ တနည္းနည္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ သူတစ္ဦးသည္
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမအး ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္က
အခေၾကးေငြ ေပးထား႐ံုသက္သက္ျဖင့္ ယင္းသည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီတစ္ခု၏
ဝန္ထမ္းျဖစ္မည္ မဟုတပ
္ ါ။
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ျပည္နယ္ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား
တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ၾကားနာျခင္း တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ႏင
ွ ့္ ျပည္နယ္ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအၾကား ကြာျခားမႈ
ေရွ႕တြင္ဆိုခဲ့ေသာ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္နွင့္
တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ၾကားနာျခင္းမ်ားအတြက္
သီးျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေအာက္တြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတိုင္း မည္သူတဦးတေယာက္
သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆိုသည္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၊ MDE သို႔မဟုတ္
အျခားမည္သည့္ ျပည္သူပုိင္ေအဂ်င္စက
ီ မဆို အပိုင္း ခ သို႔မဟုတ္ အပိုင္း ဂ ပါ မည္သည့္လိုအပ္ခ်က္ကိုမဆို
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည့္ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသခံခ်က္ကို စတင္ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲဲရန္ အဆိုျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊
မသန္စြမ္းမႈရွိေသာ ကေလးတစ္ဦးအား အကဲျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ထားရွိမႈ သို႔မဟုတ္
ကေလးအတြက္ FAPE ၏ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မဆို တရားဝင္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ကသာ ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ALJ
သည္ သင့္ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ိုင၏
္ ေတာင္းဆိုမႈအရ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ
ထပ္တုးိ ေပးသည္မွလြဲ၍ ဤစာရြက္စာတမ္း၏ ေျဖရွငး္ ခ်က္
လုပင
္ န္းစဥ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အခ်ိန္ကာလကို သင့္ေလ်ာ္စြာ
ထပ္တိုးထားသည္မွလြဲ၍ MDE ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ျပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ ရက္ပါ
အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သလို (ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုငျ္ ခင္း မရွိပါက) ALJ သည္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ၾကားနာရမည္ျဖစ္ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ကာလ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅
ရက္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ေပးရပါမည္။ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္
တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နွင့္ ၾကားနာျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ရွင္းျပထားပါသည္။
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ျပည္နယ္တင
ုိ ၾ္ ကားခ်က္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို လက္ချံ ခင္း
34 CFR §300.151
အေထြေထြ

MDE တြင္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္
(Administrative Rules for Special Education၊ Rule 340.1701a, 340.1851-1853 ကို ၾကည့္ပါ) 1. အျခားျပည္နယ္တစ္ခုမွ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တဦးတေယာက္က ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္
အပါအဝင္ မည္သည့္ျပည္နယ္ တိုင္ၾကားခ်က္ကိုမဆို ေျဖရွင္းျခင္း၊
2. တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ဖိုင္တြဲျခင္း၊
3. ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မိဘေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာမ်ား၊
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒအၾကံေပး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သီးျခားျဖစ္ေသာ ေနထိုင္မႈ စင္တာမ်ားႏွင့္
အျခားသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားေသာ သူမ်ားထံသို႔
က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္ ကုစားမႈမ်ား

MDE အေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္
ပ်က္ကြက္မႈအား ေတြ႕ရွိရေသာ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားမႈတစ္ခက
ု ို ေျဖရွင္းရာတြင္ MDE သည္ 1. ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အပါအဝင္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ။ ႏွင့္
2. မသန္စြမ္းမႈရွိေသာ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
အနာဂတ္ျပဌာန္းခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အနည္းဆံုး ျပည္နယ္တင
ို ၾ္ ကားခ်က္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား
34 CFR §300.152
အခ်ိနအ
္ ကန္႔အသတ္၊ အနည္းဆံုး လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား
ေအာက္ပါတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ဖိုင္တြဲၿပီးေနာက္ အထူးပညာေရး႐ံုး [Office of Special

Education (OSE)] မွတဆင့္ MDE သည္ ယင္း၏ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပကၡဒိန္ရက္
၆၀ ပါ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္ -
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1. စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု MDE က ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ေနရာတြင္ပင္
လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္။
2. တိုင္ၾကားခ်က္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပိ႔ုရန္ အခြင့္အေရးကို တိုင္ၾကားသူအားေပးရန္။
3. ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီအား
တိုင္ၾကားခ်က္ကို တံု႔ျပန္ရန္ အခြင့္အလမ္းကိုေပးရန္ - (က) ေအဂ်င္စီ၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္
တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္ အဆိုျပဳမႈတစ္ခုႏွင့္ (ခ) တိုင္ၾကားမႈကို ျပဳလုပ္ေသာ
မိဘတစ္ဦးႏွင့္ ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမႈကို ဆႏၵအေလ်ာက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္
အခြင့္အေရး။
4. သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္နွင့္
စြပ္စြဲထားသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခား ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီသည္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ
ပါ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္။ ႏွင့္
5. တိုင္ၾကားခ်က္ပါ စြပ္စြဲခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ထုတ္ေပးရန္ - (က) အခ်က္အလက္မ်ားကို
ရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ (ခ) MDE ၏ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္
အေၾကာင္းရင္းမ်ား။
အခ်ိနထ
္ ပ္တးို ျခင္း၊ အၿပီးသတ္ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ MDE ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ျဖစ္ေစရပါမည္ 1. ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ကို ျပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ ရက္ ထပ္တိုးျခင္းကို
ခြင့္ရပါမည္ - (က) ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာမန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ား
ရွေ
ိ နျခင္း သို႔မဟုတ္ (ခ) ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ကိုထပ္္တိုးရန္
မိဘႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ေက်ာင္းခ႐ိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားအမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီက
ဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူျခင္း။
2. လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ MDE ၏ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေကာင္းစြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရပါမည္ - (က) နည္းပညာဆိုင္ရာ
အကူအညီေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ခ) ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ (ဂ) လိုက္နာမႈကို
ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။
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ျပည္နယ္တင
ို ၾ္ ကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ၾကားနာျခင္းမ်ား
တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္အား
တိင
ု ၾ္ ကားျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို လက္ခံရရွိၿပီး ယင္းသည္ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာလည္း ျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး ယင္းတို႔၏ တစ္ခုႏွင့္အထက္သည္ အဆိိုပါ
ၾကားနာမႈတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါက ျပည္နယ္သည္ ၾကားနာမႈ မၿပီးဆံုးမီအထိ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္၏
မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ေဘးဖယ္ထားရပါမည္။ ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ပါဝင္ၿပီး တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ေသာ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တူညီေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခ႐ိုင)္ ပါဝင္ေသာ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈတစ္ခုတြင္
ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါက ယင္းကိစၥတြင္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေၾကာင္း MDE က တိုင္ၤၾကားသူကို အသိေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္
သို႔မဟုတ္ အျခား အမ်ားျပည္သူ ေအဂ်င္စီက ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားေသာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို

MDE က ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္နယ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပျ္ ခင္း
34 CFR §300.153
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈသည္ ေအာက္ပါတို႔ မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမည္ 1. ေက်ာင္းခရိုင္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အျခား အမ်ားျပည္သူလူထု ေအဂ်င္စီ မွ ခ်ိဳးေဖာက္ထားသာ
ေၾကညာစာ တစ္ခု a. အထူး ပညာေရးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိ မည္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္
တစ္ခု မဆို။
မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး

စာမ်က္ႏွာ 37

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 ရွိသူမ်ား ပညာေရး အက္ဥပေဒ၊ 20 U.S.C. ၊ အခန္း ၃၃ ၊ §1400 et
seq. ႏွင့္ အက္ဥပေဒကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား 34 C.F.R.
အပိုင္း 300 ႏွင့္ 34 C.F.R. အပိုင္း 303 ေၾကညာခ်က္တြင္ အေျခခံေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ား။
d. အလယ္တန္းေက်ာင္း ခရိုင္တစ္ခု စီမံကိန္း။
e. တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္ အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ၊ ၾကားနာသည့္ ရံုး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ သို႔မဟုတ္ အထူး ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
တရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ သို႔မဟုတ္
f.

IDEA ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပံုေငြအတြက္ ျပည္နယ္ ေလွ်ာက္လႊာ။

2.

လက္မွတ္ ႏွင့္ တိုင္ၾကားသူ၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ။ ႏွင့္

3.

အကယ္၍ စြပ္စြဲထားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ကေလး တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကို
ဦးတည္ပါက a.

ကေလး၏ နာမည္ ႏွင့္ ကေလး၏ ေနရပ္လိပ္စာ။

b.

ကေလး တက္ေရာက္ေနသာ ေက်ာင္း၏ နာမည္။

c.

အိမ္ယာမဲ့ ကေလး သို႔မဟုတ္ လူငယ္ ျဖစ္ပါက ကေလးအတြက္ ရရွိႏို္င္ေသာ
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ကေလးတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း၏ နာမည္။

d.

ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္
ကေလး၏ ျပႆာနာအတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္။ ႏွင့္

e.

တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တိုင္ၾကားထားေသာ ပါတီအတြက္
ရရွိႏို္င္ေသာ ျပႆနာအတြက္ စဥ္းစားႏိုင္သမွ် အဆုိျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္။

တိုင္ၾကားမႈသည္ MDE သို႔မဟုတ္ ISD [Intermediate School District – အလယ္တန္း ေက်ာင္းခရိုင]္ မွ
လက္ခံရရွိသည့္ ရက္မွ တစ္ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ရမည္။
တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီသည္ OSE ျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္မွာပင္ တိုင္ၾကားစာ
မိတၱဴတစ္ေစာင္ ကို ကေလးအား သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းခရိုင္ သို႔မဟုတ္
အမ်ားျပည္သူလူထု ေအဂ်င္စီထံသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု ျပလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ MDE သည္
နမူနာ ေဖာင္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။ နမူနာ ေဖာင္ကို OSE ဝက္ဘ္ဆက
ို ္
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(www.michigan.gov/specialeducation) တြင္ ရရွိႏို္င္သည္။ နမူနာ ေဖာင္ကို အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ။
သို႔ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာသည္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
ပါဝင္ရမည္။ (အထက္ရွိ ၁ - ၄ အထိ ၾကည့္ပါ)။
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တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္
တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္တစ္ခက
ု ို ျပဳလုပျ္ ခင္း
34 CFR §300.507
အေထြေထြ
သင့္ကေလးအတြက္ အမွတ္လကၡဏာေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ သို႔မဟုတ္
ပညာေရးအရ ေနရာထားရွိမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ သို႔မဟုတ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္မႈ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္ ကိစၥမဆုိ သို႔မဟုတ္ သင့္ ကေလးအတြက္

FAPE ၏ ေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္ကိစၥအတြက္ မဆို သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္
ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးရွိသည့္အတိုင္း တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္သည္ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္ မွ သိရွိထားသည္မွာ
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္၏ အေျခခံကို ျဖစ္ေစသည့္ စြပ္စြဲထားသည့္
လုပ္ေဆာင္မႈကို သိရွိထားသင့္သည္မွာ ၂ ႏွစ္ထက္ မၾကာေသးသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ျဖစ္ရမည္။
ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက အထက္ပါ ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ မသက္ေရာက္ပါ 1. ေက်ာင္းခရိုင္သည္ တိုင္ၾကားစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးၿပီဟု လြဲမွားစြာ
တင္ျပခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္
2. IDEA ၏ အပိုင္း ခ သို႔မဟုတ္ အပိုင္း ဂ အရ သင့္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းခရိုင္က သင့္ကို မေပးအပ္လွ်င္။
မိဘမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သင္က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံသည့္ အခါ သို႔မဟုတ္ သင့္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္က
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္သည့္အခါ တြင္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ေဒသတြင္
ရရွိႏုိင္သည့္ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စားရိတ္နည္းေသာ ဥပေဒ ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ကို ေက်ာင္းခရိုင္က သင့္ကို အသိေပးရမည္။
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တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္
34 CFR §300.508
အေထြေထြ
ၾကားနာမႈ တစ္ခုကို ေတာင္းခံရန္ အတြက္ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္ (သုိ႔မဟုတ္ သင့္ ေရွ႕ေန
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင၏
္ ေရွ႕ေန) သည္ MDE ႏွင့္ တကြ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိတၱဴတစ္စံုကို အျခား ပါတီသို႔ ေပးရမည္။
တိုင္ၾကားစာသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာအားလံုး ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္
ထားရွိရမည္။
တိင
ု ၾ္ ကားစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေအာက္ပါတုို႔ ပါဝင္ရမည္ 1. ကေလး အမည္။
2. ကေလး၏ ေနထိုင္ရာ လိပ္စာ။
3. ကေလး၏ ေက်ာင္း အမည္။
4. ကေလးသည္ အိမ္ေျခမဲ့ ကေလး သို႔မဟုတ္ လူငယ္ ျဖစ္ပါက ကေလး၏ ဆက္သြယ္ရန္
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကေလး၏ ေက်ာင္းအမည္။
5. ျပႆနာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကေလး၏ ျပႆနာ
သေဘာသဘာဝ ေဖာ္ျပခ်က္။ ႏွင့္
6. ထိုအခ်ိန္တြင္ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္မွ ျပႆနာအတြက္ သိရွိၿပီး ရရွိႏုိင္သမွ်
အဆိုျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္။
တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္အတြက္ ၾကားနာမႈ တစ္ခု မတိင
ု ခ
္ င္ ႏိ႕ု တစ္စာ လိသ
ု ည္။
သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္ (သို႔မဟုတ္ သင့္ ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ေရွ႕ေန) မွ
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္ကို သင့္ေလွ်ာ္စြာ တင္သြင္းျခင္း မျပဳသည့္တိုင္ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုငသ
္ ည္ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း မရရွိႏိုင္ပါ။ MDE ႏွင့္ တျခားပါတီမွ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္အခါတြင္ တုိင္ၾကားစာကို သင့္ေလွ်ာ္စြာ တင္သြင္းပါသည္။
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တိ္င
ု ၾ္ ကားခ်က္၏ လံုေလာက္မႈ
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္
၎တုိင္ၾကားစာသည္ လံုေလာက္သည္ဟု မျဖစ္မေန သတ္မွတ္ခံရမည္။ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ ပါတီ (သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ က တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း မရွိဟု
ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း တိုင္ၾကားစာ လက္ခံရရွိသည့္ ပါတီမွ ALJ ႏွင့္
အျခားပါတီကို စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသည္မွလြဲ၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို
လံုေလာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ခံရမည္ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္)။
တုိင္ၾကားစာ လက္ခံ ရရွိသည့္ ပါတီ (သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ မွ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္ကို လံုေလာက္မႈ မရွိဟု အသိေပးၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ ၅ ရက္အတြင္း ALJ သည္ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္သည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ
မရွိ ကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး သင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္ကို စာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။
တိင
ု ၾ္ ကားစာ ျဖည့္စြတျ္ ပင္ဆင္ခ်က္
သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ တုိင္ၾကားစာကို ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္ 1. အျခား ပါတီသည္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္
သေဘာတူၿပီး ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျဖရွင္းေရး အစည္းအေဝးမွ တဆင့္ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အေရး ရရွိမွသာ။ သို႔မဟုတ္
2. တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း မစတင္ခင္ ၅ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ALJ မွ
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္အခါ။
အကယ္၍ တိုင္ၾကားသည့္ ပါတီ (သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ သည္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ေျဖရွင္းေရး အစည္းအေဝး အတြက္ ကာလကန္႔သတ္ခ်က္
(တုိင္ၾကားစာကို လက္ခံ ရရွိသည့္ ေန႔မွ ၁၅ ရက္အတြင္း) ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ (တိုင္ၾကားစာကို
လက္ခရ
ံ ရွိသည့္ေန႔မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း) သည္ တုိင္ၾကားစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို
တင္သြင္းသည့္ ေန႔မွစ၍ ျပန္လည္ေရတြက္မည္။
ေက်ာင္းခရိင
ု မ
္ ွ တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ကို တံု႔ျပန္ျခင္း
ေက်ာင္းခရိုိင္သည္ ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာျဖင့္
ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ကို သင့္ထံသို႔ မေပးပို႔ခဲ့ပါက တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံ ရရွိသည့္ေန႔မွ ၁၀ ရက္အတြင္း ေက်ာင္းခရိုင္သည္ သင္၏ တရားဝင္
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လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ တံု႔ျပန္စာ တစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ရမည္။
1. တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္အတြက္
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း
ဟူသည့္ ရွင္းျပခ်က္၊
2. သင့္ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕မွ စဥ္းစားခဲ့ေသာ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင္ ၎တို႔ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ရသည့္
အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္၊
3. အဆိုျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ေက်ာင္းခရိုင္မွ အသံုးျပဳခဲ့သည့္
အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၊ အကဲျဖတ္မႈ၊ မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္
4. ေက်ာင္း ခရိုင္၏ အဆိုျပဳထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
အျခား အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္။
အမွတ္စဥ္ ၁ - ၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းခရိုငက
္
သင္၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို မလံုေလာက္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာဆိုျခင္းမွ
ကာကြယ္မေပးပါ။
တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္တစ္ခက
ု ို အျခား ပါတီမွ တံု႔ျပန္သည္
အထက္ရွိ ေက်ာင္းခရိင
ု မ
္ ွ တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္တစ္ခက
ု ို တံု႔ျပန္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ခြဲ
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္းမွလြဲ၍ တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံ ရရွိသည့္ ပါတီသည္ တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံ
ရရွိသည့္ ရက္မွ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း တုိင္ၾကားစာရွိ ကိစၥအား ညႊန္းဆိုေသာ တံု႔ျပန္မႈ ကို အျခား
ပါတီသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္။

နမူနာ ေဖာင္မ်ား
34 CFR §300.509
သင္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းရာတြင္ ကူညီရန္အတြက္ MDE သည္
နမူနာ ေဖာင္တစ္ခု ျပဳလုပ္ထားသည္။ MDE နမူနာ ေဖာင္ကို အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း တရားဝင္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခု
တင္သြင္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ နမူနာ ေဖာင္ကို OSE
ဝက္ဘ္ဆိုက္ (www.michigan.gov/specialeducation) တြင္ ရရွိႏို္င္သည္။
(မွတ္ခ်က္ - အျခားပါတီမွ တိုင္ၾကားစာ၏ လံုေလာက္မႈကို ကန္႔ကြက္ပါက နမူနာ ေဖာင္ အသံုးျပဳမႈသည္ ALJ မွ
တိုင္ၾကားစာကို လံုေလာက္သည္ဟု သတ္မွတ္မည္ဟု အာမခံျခင္း မဟုတ္ပါ။)
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တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ႏင
ွ ့္ ၾကားနာမႈမ်ား ဆိင
ု း္ ငံထ
့ ားစဥ္ ကေလး၏
ေနရာခ်ထားမႈ
34 CFR §300.518
မသန္စြမး္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို စည္းကမ္းထိနး္ ခ်ဳပ္စဥ္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား ေခါင္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွ လြဲ၍

MDE ႏွင့္ တကြ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ တင္သြင္းၿပီး အျခားပါတီမွ
လက္ခရ
ံ ရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္မွ အျခားနည္းကို သေဘာတူသည္မွ လြဲ၍ ေျဖရွင္းခ်က္
လုပ္ငန္းစဥ္ကာလႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ မည္သည့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း
သို႔မဟုတ္ တရားခြင္၏ ဆံုးျဖတ္မႈကို ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ ကာလပတ္မ်ားတြင္ သင့္ ကေလး၏ ပညာသင္ၾကားမႈ
ဆိုင္ရာ ေနရာသည္ လက္ရွိ ေနရာတြင္ပင္ ရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္သည္ အမ်ားျပည္သူလူထု ေက်ာင္းမ်ားသို႔
ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမႈ ပါဝင္ပါက အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး ၿပီးဆုံးသည္ အထိ သင္၏
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သင့္ကေလးကို သာမန္ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္း အစီအစဥ္တြင္ ထားရွိသြားမည္။
အကယ္၍ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္သည္ IDEA အပိုင္း ဂ ေအာက္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ရေနသည္မွ IDEA အပိုင္း ခ သို႔ ကူးေျပာင္းေနသာ ကေလးႏွင့္ အသက္ ၃ ႏွစ္ ျပည့္သြားေသာေၾကာင့္ အပိုင္း
ဂ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ မရရွိႏုိင္ေတာ့ေသာ ကေလးအတြက္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားမႈ ပါဝင္ပါက ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ကေလး လက္ရွိ ရရွိေနေသာ
အပိုင္း ဂ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ ကေလးသည္ IDEA ၏ အပိုင္း
ခ ေအာက္တြင္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီး ကေလး မွ အထူး ပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံရရွိရန္ သင္ သေဘာတူပါက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆိုင္းင့ံေနေစကာမႈ အျငင္းပြားမႈ
မရွိေသာ (သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္ ၂ ခုလံုး သေဘာတူသာ) အထူး ပညာေရးႏွင့္
ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းခရိုင္မွ ေထာက္ပရ
ံ့ မည္။

ေျဖရွငး္ ခ်က္ လုပင
္ န္းစဥ္
34 CFR §300.510
ေျဖရွငး္ ခ်က္ အစည္းအေဝး
ေက်ာင္းခရိုင္သည္ သင္၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသာ
အခ်က္မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ သိရွိမႈ ရွိသည့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ သိ႔ုမဟုတ္ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ သင္
ပါဝင္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး တစ္ခုကို က်င္းပရမည္။ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးကို MDE ႏွင့္ တကြ
တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္သြင္းၿပီး ေက်ာင္းခရိုင္မွ လက္ခံရရွိၿပီး ျပကၡဒိန္ ရက္
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၁၅ ရက္ အတြင္း က်င္းပရမည္။ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး မၿပီးဆံုးမခ်င္း တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
ၾကားနာျခင္းကို မစတင္ႏုိင္ပါ။ အစည္းအေဝးသည္ 1. ေက်ာင္းခရိုင္ကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းခရိုင္မွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး မျဖစ္မေန
ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး
2. သင့္တြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္
မပါမခ်င္း ေက်ာင္းခရိုင္၏ ေရွ႕ေနထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရပါ။
သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရို္င္သည္ အစည္းအေဝးတက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။
အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင့္အတြက္ သင္၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္အေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္ၾကားစာ အေျခခံျဖစ္ေပၚသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ၿပီး
ထိုမွသာ ေက်ာင္းခရိုငသ
္ ည္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အလမ္းရွိမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး မလိုအပ္ပါ 1. အစည္းအေဝးကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္မွ စာျဖင့္ သေဘာတူလွ်င္ သို႔မဟုတ္
2. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူလွ်င္။
ေျဖရွငး္ ခ်က္ ကာလ
အကယ္၍ ေက်ာင္းခရိုငသ
္ ည္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ လက္ခရ
ံ ရွိသည့္ေန႔မွ ရက္
၃၀ အတြင္း (ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ကာလ) သင္ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိငျ္ ခင္း မရွိပါက
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း ေပၚေပါက္ေကာင္း ေပၚေပါက္လာႏုိ္င္သည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ကာလသို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္
သတ္မွတ္ထားေသာ ခၽြင္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္
ကာလသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ ကုန္ဆံုးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္သည္။
သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္ ၂ခုလုံး ေျဖရွင္းခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သေဘာတူသည္ သို႔မဟုတ္
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းကို အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူသည္မွ လြဲ၍ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္
သင့္ဘက္မွ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ ႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း
ကာလမ်ားကို သင့္ဘက္မွ အစည္းအေဝးတြင္ မပါဝင္မခ်င္း ေႏွာင့္ေႏွးေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ထုိသို႔ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္
မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေသာလည္း သင့္ကို ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္
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မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ALJ သုိ႔ သင့္
တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေစရန္ ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။
ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ ေက်ာင္းခရိုင္မွ ၂ဖက္ သေဘာတူေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ
စီစဥ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မွတ္တမ္းတစ္ခု ပါဝင္ရမည္ 1. ေခၚဆိုထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား၏ အေသးစိတ္
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ရလဒ္မ်ား၊
2. သင့္ထံသို႔ ေပးပို႔ထားေသာ ေပးစာမ်ားႏွင့္ လက္ခံရရွိေသာ ျပန္စာမ်ားႏွင့္
3. သင့္ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေနရာသို႔ လာေရာက္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔
လာေရာက္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား။
အကယ္၍ ေက်ာင္းခရိုငသ
္ ည္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးကို သင့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္၏ ႏို႔တစ္ လက္ခံရရွိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း က်င္းပရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သို႔မဟုတ္
ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက သင္သည္ ALJ ထံသို႔ တရားဝင္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ ရက္ ၄၅ ရက္ ကာလ စတင္ရန္ ေတာင္းဆိုႏို္င္သည္။
ေျဖရွငး္ ခ်က္ ျပကၡဒန
ိ ္ ရက္ ၃၀ ကာလသိ႔ု ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား
အကယ္၍ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္ ၂ ခုစလံုးသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးကို ဖ်က္သိမ္းရန္ စာျဖင့္
သေဘာတူၾကလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္
ကာလသည္ ေနာက္ေန႔တြင္ စတင္သည္။
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး စတင္ၿပီးေနာက္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒန
ိ ္ ရက္
၃၀ ကာလ မကုန္ခင္ ကာလတြင္ သင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂
ဘက္စလံုး စာျဖင့္ သေဘာတူၾကလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္
ကာလသည္ ေနာက္ေန႔တြင္ စတင္သည္။
အကယ္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ သေဘာတူၾကလွ်င္ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ သေဘာတူညီခ်က္
တစ္ခု မရမခ်င္း ဆက္လက္ဖ်န္ေျဖၾကရန္ စာျဖင့္ သေဘာတူႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း သင္
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္ မည္သူမဆို ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုတ္ထြက္လွ်င္
တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း ျပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ ကာလသည္ ေနာက္ေန႔တြင္
စတင္သည္။
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စာျဖင့္ ေျပၿငိမး္ ေၾကာင္း သေဘာတူညခ
ီ ်က္
အကယ္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးတြင္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခု ရရွိလွ်င္
သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ေအာက္ပါ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီမတ
ႈ စ္ခု ပါဝင္ရမည္ 1. သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္ကို လိုက္နာေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ကိုယ္စားလွယ္တို႔
လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးထားၿပီး
2. သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင္အ
့ ာဏာရွိေသာ မည္သည့္ ျပည္နယ္ တရားရံုးတြင္ မဆုိ (ဤကိစၥ
အမ်ိဳးအစားကို ၾကားနာခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္ တရားရံုး) သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ခရိုင္
တရားရံုးတစ္ခုတြင္ လိုက္နာေစႏိုင္ေသာ
သေဘာတူညခ
ီ ်က္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ကာလ
အကယ္၍ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ေျဖရွငး္ ခ်က္ အစည္းအေဝးတစ္ခု၏ ရလဒ္အရ သေဘာတူညီခ်က္
ရရွိပါက မည္သည့္ ပါတီ မဆို (သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္) သင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္တုိ႔
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရံုးဖြင့္ရက္ ၃ ရက္အတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။
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တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပ္နည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္အေပၚ ၾကားနာမႈမ်ား
ဘက္မလိက
ု ေ
္ သာ တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ၾကားနာျခင္း
34 CFR §300.511
အေထြေထြ
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္သြင္းသည့္ အခါတုိင္း တရားဝင္
လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္ လုပင
္ န္းစဥ္ အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာၿပီးသည့္ေနာက္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေနေသာ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္
ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းအတြက္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။
ဘက္မလိက
ု ေ
္ သာ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တရားသူႀကီး
အနိမ့္ဆံုး အေနျဖင့္ ALJ သည္ 1. MDE သို႔မဟုတ္ ကေလးျဖစ္သူ၏ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္
ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းခရုိင္၏ ဝန္ထမ္းမျဖစ္ရ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ALJ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္
လစာရရွိေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္သည္ ေအဂ်င္စီ၏ ဝန္ထမ္း လံုးဝ မဟုတ္ပါ။
2. ၾကားနာမႈအတြက္ ALJ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး သို႔မဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆုိင္ရာ
အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡရွိသူ မျဖစ္ရ။
3. IDEA ၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ႏွင့္ IDEA သို႔သက္ေရာက္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နည္ တရားရံုးမ်ား၏ IDEA အတြက္ ဥပေဒ အနက္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ
ဗဟုသတ
ု မ်ားရွိ၍ နားလည္ၿပီး။
4. သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ ပံုမွန္ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ၾကားနာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
ဗဟုသတ
ု ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ႏွင့္ ေရးသားရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူ။

ALJs မ်ားသည္ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ျပည္သူလူထုဝန္ေဆာင္မႈ
ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ ၾကားနာမႈမ်ားႏွင့္ အမိန္႔မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈရံုး [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 စာရင္းတစ္ခုကို သိမ္းဆည္းထားသည္။
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တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ၾကားနာျခင္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းကို ေတာင္းဆုိေသာ ပါတီ (သင္
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ သည္ အျခား ပါတီက သေဘာတူသည့္အခါမွ လြဲ၍ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ မေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းမေဆြးေႏြးရ။
ၾကားနာမႈ တစ္ခု ေတာင္းဆိျု ခင္းအတြက္ အခ်ိနက
္ ာလ
သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပြားသည္ကို သိရွိသည့္ေန႔မွ သို႔မဟုတ္ သိရွိခဲသ
့ င့္သည့္ ေန႔မွ ၂ ႏွစ္အတြင္း တရားဝင္ တုိင္ၾကားစာ
တစ္ေစာင္ တင္သြင္းရမည္။
အခ်ိနက
္ ာလအတြက္ ခၽြငး္ ခ်က္မ်ား
အကယ္၍ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သင္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္
မတင္သြင္းႏိုင္ပါက အထက္ပါ အခ်ိန္ကာလသည္ မသက္ေရာက္ပါ 1. ေက်ာင္းခရိုင္သည္ တိုင္ၾကားစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးၿပီဟု လြဲမွားစြာ
တင္ျပခဲ့ပါက သို႔မဟုတ္
2. IDEA ၏ အပိုင္း ခ သို႔မဟုတ္ အပိုင္း ဂ အရ သင့္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းခရိုင္က သင့္ကို မေပးအပ္လွ်င္။

ၾကားနာမႈ အခြင္အ
့ ေရးမ်ား
34 CFR §300.512
အေထြေထြ
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း (စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) ပါဝင္ေသာ မည္သည့္ ပါတီမဆို ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးတို႔ ရွိသည္ 1. ေရွ႕ေနႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အထူး ဗဟုသုတ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ရွိထားသူ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္း
2. သက္ေသ တင္ျပျခင္း ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ျပန္လန
ွ ္ ေမးခြန္းထုတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
အသိသက္ေသမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း
3. ၾကားနာမႈ မတုိင္ခင္ အနည္းဆံုး ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္အတြင္း ဖြင့္ထုတ္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသာ
သက္ေသကို ၾကားနာမႈသို႔ တင္သြင္းလာပါက ကန္႔ကြက္ခြင့္
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4. ၾကားနာမႈ၏ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ မွတ္တမ္း၊ သင္ ေရြးခ်ယ္ႏို္င္သည္၊ ကို
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
5. ရွာေဖြေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ၊ အီလက္ထေရာနစ္၊
သင္ ေရြးခ်ယ္ႏို္င္သည္၊ ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ထုတေ
္ ဖာ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းမတုိင္ခင္ အနည္းဆံုး ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္ အလိုတြင္
သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္တို႔သည္ ထုိေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ၿပီးဆံုးထားေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ထို ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံၿပီး သင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္မွ ၾကားနာမႈတြင္ အသံုးျပဳရန္
ရည္ရြယ္ထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တစ္ဘက္ႏွင့္ တစ္ဘက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည္။

ALJ တစ္ဦးသည္ အဆုိပါ လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ မည္သည့္ ပါတီကို မဆို ၾကားနာမႈတြင္
တဖက္ပါတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိဘဲ သက္ဆုိင္ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳခ်က္
တင္သြင္းျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ႏုိင္သည္။
ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ မိဘ အုပထ
္ န
ိ း္ ခြင့္
သင့္တြင္ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္ 1. သင့္ကေလး တက္ေရာက္မႈ၊
2. ၾကားနာမႈကို အမ်ားျပည္သူလူထုကို ဖြင့္ေပးထားမႈႏွင့္
3. ၾကားနာမႈ မွတ္တမ္း၊ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကုန္က်စားရိ္တ္ မရွိဘဲ ရယူခြင့္။

ၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
34 CFR §300.513
အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးဥပေဒ တရားသူႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ALJ တစ္ဦး၏ သင့္ကေလး FAPE ရ၊ မရသည္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္
အေျခခံရမည္။
လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွ ထြက္ေပၚေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ALJ တစ္ဥ္ီးသည္ သင့္ ကေလးသည္
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ မျပည့္စံုမႈမ်ားေၾကာင့္သာ FAPE မရရွိသည္ဟု ေတြ႕ရွိေကာင္း ေတြ႕ရွိႏို္င္သည္ 1. သင့္ကေလး၏ FAPE သို႔ အခြင့္အေရးကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္၊
2. သင့္ကေလး၏ FAPE သို႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင္၏
ပါဝင္ခြင့္ကို သိသာထင္ရာွ းစြာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ သို႔မဟုတ္
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3. ပညာေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ မရရွိမႈ ျဖစ္ေစသည္။
တည္ေဆာက္မႈ အပိဒ
ု မ
္ ်ား
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ALJ တစ္ဦးမွ ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခုကို IDEA ၏ အပိုင္း
ခ ေအာက္ရွိ (300.536 မွ 34 CFR §§300.500) ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္မ်ား အပိုင္းမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းကို ကာကြယ္သည္ဟု အနက္ဖြင့္ဆို
မရပါ။
တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခအ
ု တြက္ သီးျခား ေတာင္းခံမႈ

IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္ရွိ (300.536 မွ 34 CFR §§300.500) ဖက္ဒရယ္ နည္းဥပေဒမ်ား၏
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား အပိုင္းမွ မည္သည့္ အရာမဆို တင္သြင္းၿပီးေသာ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္မွ သီးျခား ကိစၥတစ္ခအ
ု တြက္ သီးျခား တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္ဟု အနက္ဖြင့္ဆို မရပါ။
အတုိငပ
္ င္ခံ အဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ားျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု သိ႔ု ရွာေဖြေတြ႕ရွခ
ိ ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
မည္သျူ ဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖ်က္ၿပီးသည့္ေနာက္ MDE သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို
မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည္ 1. တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းအတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ အထူးပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္။
2. အဆုိပါ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူလူထုမွ ရယူႏိုင္ေစရန္
ဖြင့္ေပးရမည္။
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အယူခံမ်ား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ေနာက္ဆုးံ ျဖစ္မ၊ႈ အယူခ၊ံ ဘက္မလိက
ု ေ
္ သာ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ
34 CFR §300.514
ၾကားနာမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ေနာက္ဆုးံ ျဖစ္မႈ
ၾကားနာမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ မည္သည့္ ပါတီ မဆို (သင္
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ မွ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း တရားမမႈ အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ရန္
အယူခံတက္သည္မွ လြဲ၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတစ္ခု (စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၾကားနာမႈ အပါအဝင္) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုသည္ အၿပီအျပတ္ျဖစ္သည္။

အခ်ိနက
္ ာလမ်ားႏွင့္ ၾကားနာမႈမ်ား၏ အဆင္ေျပမႈ
34 CFR §300.515

ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၄၅ ရက္
ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ သို႔မဟုတ္ ေျဖရွငး္ ခ်က္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၃၀ ကာလသိ႔ု ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ျပင္ဆင္ထားသည့္ အခ်ိန္ျပည့္ၿပီးေနာက္ ၄၅
ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ MDE သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
1. ၾကားနာမႈတြင္ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်မွတၿ္ ပီး
2. ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ မိတၱဴတစ္စံုစီကို ပါတီမ်ားသို႔ စာေပးပို႔ရမည္။

ALJ တစ္ဦးသည္ ပါတီ တဖက္ဖက္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၄၅ ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး
သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလ တစ္ခုကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။
ၾကားနာမႈ တစ္ခုစီတိုင္းသည္ သင္ ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ အဆင္ေျပေစႏိုင္သည့္
အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည္။
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တရားမမႈမ်ား၊ အဆုိပါ တရားမမႈမ်ား တင္သြငး္ ရန္ ကာလမ်ား အပါအဝင္
34 CFR §300.516
အေထြေထြ
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း အတြင္း (စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
ၾကားနာမႈမ်ား အပါအဝင္) ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူသည့္ မည္သည့္ပါတီမဆို
(သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ သည္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ တရားမမႈ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ တရားမမႈကို ျပည္နယ္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ ျပည္နယ္ တရားရံုး တစ္ခုတြင္ (ဤကိစၥ အမ်ိဳးအစားကို
ၾကားနာခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္ တရားရံုး) အျငင္းပြားမႈ၏ တန္ဖိုး ပမာဏကို မထည့္တြက္ဘဲ သို႔မဟုတ္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ခရိုင္ တရားရံုးတစ္ခုတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။
ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္
တရားမမႈကို ေလွ်ာက္ထားမည့္ ပါတီသည္ (သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ သည္ ALJ ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေန႔မွ တရားမမႈ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ ျပကၡဒိန္ ရက္ ၉၀ ရသည္။
ထပ္ေဆာင္း လုပင
္ န္းစဥ္မ်ား
မည္သည့္ တရားမမႈတြင္ မဆုိ တရားရံုးသည္ 1. အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မွတ္တမ္းကို လက္ခံရရွိသည္၊
2. သင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ အရ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ေတာင္းဆိိုခ်က္အရ ထပ္ေဆာင္း
သက္ေသမ်ားကို လက္ခံနားေထာင္သည္
3. သက္ေသမ်ား၏ ထင္ရွားအေရးပါမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ရံုးေတာ္မွ
သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အမိိန္႔ခ်မွတ္ေပးသည္။
ခရိင
ု ္ တရားရံုးမ်ား၏ အခြင္အ
့ ာဏာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ခရိုင္တရားရံုးမ်ားသည္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္မွ ေလွ်ာက္ထားေသာ
တရားမမႈမ်ားကို အျငင္းပြားသည့္ တန္ဖိုးပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိဘဲ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိသည္။
တည္ေဆာက္မႈ စည္းမ်ဥ္း

IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္ရွိ မည္သည့္ အရာမဆုိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
မသန္စြမ္း အေမရိကန္မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ အက္ဥပေဒ အခန္း ၅ (အပိုဒ္ ၅၀၄)
သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေနေသာ အျခား ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒပါ
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အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုစားမႈမ်ားကို မကန္႔သတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေထာက္ပံ့မႈတန္ဖိုး ရရွိရန္
အလို႔ငွာ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ား ေအာက္တြင္ တရားမမႈ မေလွ်ာက္ထားမီ IDEA ၏ အပိုင္း ခ တြင္လည္း
ရရွိေနေသာ ေထာက္ပံ့မႈ တန္ဖိုးမ်ားကို IDEA ၏ အပိုင္း ခေအာက္တြင္ တရားမမႈ ေလွ်ာက္ထားသည့္
အားေလ်ာ္စြာ ရယူ အသံုးျပဳရမည္။ ထုိအရာသည္ IDEA ေအာက္တြင္ ရရွိႏို္င္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္
ထပ္ေနေသာ အျခား ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ ရရွိႏို္င္ေသာ ေထာက္ပမ
ံ့ ႈတန္ဖိုးမ်ားကို ရရွိႏုိင္သည္၊
သို႔ေသာ္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တရားရံုးသို႔ မေလွ်ာက္ထားမီ IDEA ေအာက္ရွိ ရရွိႏို္ငေ
္ သာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေထာက္ပံ့မႈတန္ဖိုးမ်ားကို ဦးစြာ အသံုးျပဳရမည္ကို ဆုိလိုသည္ (ဆိုလိုသည္မွာ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)။

ေရွ႕ေနေၾကး
34 CFR §300.517
အေထြေထြ

IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ သင္သည္ ရံုးေတာ္၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အသာရပါက တရားရံုးသည္ သင့္ ကုန္က်စားရိတ္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေန ေၾကး ခ်ီးျမွင့္ေကာင္း ခ်ီးျမွင့္ႏို္င္သည္။

IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ရံုးေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ
တရားရံုးသည္ အႏိုင္ရ ျပည္နယ္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင၏
္ ကုန္က်စားရိတ္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေနေၾကးကို သင့္ ေရွ႕ေနမွ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီပါက သင့္ေရွ႕ေနမွ ေပးေခ်ရန္ ခ်ီးျမွင့္ေကာင္း ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္သည္။ (က) ရံုးေတာ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ၊
က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ သို႔မဟုတ္ အေျခခံမရွိဟု ေတြ႕ရွိရသည့္ တိုင္ၾကားစာ သို႔မဟုတ္
တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းပါက သို႔မဟုတ္ (ခ) တရားစြဲဆိုမႈသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ၊
က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ သို႔မဟုတ္ အေျခခံမရွိဟု ေတြ႕ရွိၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဆက္လက္
ကိုယ္စားျပဳစြဲဆုိေနပါက သို႔မဟုတ္

IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ အကယ္၍ သင္၏ တရားဝင္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
တရားစြဲဆိုမႈသည္ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈ
သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ကုန္က်စားရိတ္ တက္ေစရန္ ကဲ့သို႔ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ေတြ႕ရွိပါက ရံုးေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တရားရံုးသည္ အႏိုင္ရ ျပည္နယ္
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ပညာေရး ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ကုန္က်စားရိတ္ တစိတတ
္ ပိုင္းအျဖစ္
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေန ေၾကးကို သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ေရွ႕ေနမွ ေပးေခ်ရန္ ခ်ီးျမွင့္ႏုိင္သည္။
အခေၾကးမ်ား အတြက္ ဆု
တရားရံုးတစ္ခုသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေရွ႕ေနေၾကးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ီးျမွင့္ႏုိင္သည္ 1. အခေၾကးေငြသည္ တရားစြဲဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈ ေပၚထြက္လာေသာ ေဒသတြင္းမွ ထုိကဲ့သုိ႔
ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား အတြက္ အမ်ားလက္ခံထားေသာႏႈန္းအေပၚ
အေျခခံရမည္။ ေဘာနပ္စ္ မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆတိုးမ်ားသည္ အခေၾကးေငြ တြက္ခ်က္ရာတြင္
အသံုးမျပဳရ။
2. IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္ရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ၂ဖက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးျဖင့္
အမႈရုပ္သိမ္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္ အခေၾကးေငြကို ခ်ီးျမွင့္ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
a. တရားမမႈမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း ၆၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း
အခ်ိန္ကာလအတြင္း သဘာတူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျပဳလုပ္ပါက သို႔မဟုတ္ တရားဝင္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္းတြင္ ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ခင္ ျပကၡဒိန္
ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ပိုေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ပါက
b. ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျပကၡဒိန္ ၁၀ ရက္အတြင္း လက္မခံဘဲ
c. သင္ ေနာက္ဆံုး လက္ခံ ရရွိေသာ တန္ဖိုးပမာဏသည္ သေဘာတူရန္ကမ္းလွမ္းေသာ
ပမာဏထက္ မမ်ားဟု တရားရံုး သို႔မဟုတ္ ALJ မွ ေတြ႕ရွိပါက။
အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း သင္ အႏိုင္ရရွိၿပီး သေဘာတူရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို
အတိအလင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါက ေရွ႕ေနၾကး ဆုေၾကးကို ရရွိလိမ့္မည္။
3. IEP အစည္းအေဝးမ်ားသည္ တရားရံုး သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္အတြက္
က်င္းပသည္မွ လြဲ၍ IEP အစည္းအေဝး အတြက္ အခေၾကးေငြကို ေပးေခ်လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
4. ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းမ်ားအတြက္
အခေၾကးေငြကို ခ်ီးျမွင့္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
5. အဆိုပါ ေရွ႕ေနၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျဖရွငး္ ခ်က္
အစည္းအေဝး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ေျဖရွင္းခ်က္ အစည္းအေဝး တစ္ခုကို တရားရံုး သို႔မဟုတ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္အတြက္ က်င္းပသည္ မသတ္မွတ္သလို တရားရံုး သို႔မဟုတ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟုလည္း မသတ္မွတ္ပါ။
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ရံုးေတာ္က ေအာက္ပါတို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္တြင္ ေပးအပ္ထားေသာ ေရွ႕ေနခ
ပမာဏကို သင့္ေလ်ာ္သလို ရံုးေတာ္က ေလွ်ာ့ခ်ပါမည္ 1. အျငင္းပြားမႈ၏ ေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရန္
သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေရွ႕ေနက
က်ိဳးေၾကာင္းမက်စြာ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း၊
2. ေရွ႕ေနခ ပမာဏက သင့္ေလ်ာ္စြာ တူညီသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္
အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း တူညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္
လက္ခံေလ့ရွိေသာ နာရီအလိုက္ႏႈန္းထားထက္ ေပးအပ္ရန္ ခြင့္ျပဳမည့္ပမာဏက မခိုင္လံုစြာ
ပိုမ်ားေနလွ်င္၊
3. ျပဳလုပ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သဘာဝႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ
အခ်ိနႏ
္ ွင့္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ပိုလြန္ေနလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္
4. သင့္အား ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ေရွ႕ေနက ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အသိေပးခ်က္
ကန္႔သတ္အခ်ိန္အတြင္း တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ
တိင
ု ၾ္ ကားခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းခရိုငထ
္ ံ မတင္ျပခဲ့ပါ။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုငက
္ ျပဳလုပ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းမႈကို က်ိဳးေၾကာင္းမက်စြာ ေႏွာင့္ေႏွးခ့ဲသည္ကို သို႔မဟုတ္

IDEA ၏ အပိုင္း ခ ကို ျပဌာန္းထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈရိွခဲ့သည္ကို
ရံုးေတာ္က ေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မည္မဟုတ္ပါ။

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး

စာမ်က္ႏွာ 56

မသန္စြမး္ ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စည္းကမ္းထိနး္ သိမး္ ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေက်ာင္းဝန္ထမ္း အာဏာပိင
ု ္
34 CFR §300.530
ကိစၥရပ္အလိက
ု ္ စိစစ္သုးံ သပ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္သူ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အတြက္
စည္းကမ္းလိုက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီစြာ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေစရန္
ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ အေျခခံ၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာက
စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါသည္။
အေထြေထြ
မသန္စြမ္း မဟုတ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ပါ ေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ကဲ့သို႔ပင္
တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္
ထက္မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ ေက်ာင္းသားေရးရာက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကို
ခ်ိဳးေဖာက္သူ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္အား ၎၏ လက္ရွိေနရာခ်ထားမႈမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၾကားျဖတ္ အစားထိုး
ပညာေရး အစီအမံ၊ အျခားျပင္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ နားေစျခင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည္။
ထိုတူညီေသာ ေက်ာင္းတက္ႏွစတ
္ ြင္ပင္ သီးျခား လြဲမွားသည့္ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္မႈအတြက္ ကေလး၏
ထပ္တိုး ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ ထက္မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ
ထိုေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ
မပါဝင္မခ်င္း ေက်ာင္းသားေရးရာက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ (အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္အတြက္ ေအာက္တြင္ရွိေသာ
စည္းကမ္းပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း ကို ၾကည့္ပါ)။
မသန္စြမ္း ကေလးအား တူညီေသာ ေက်ာင္းတက္ႏွစ္အတြင္း လက္ရွိေနရာခ်ထားမႈမွ
စုစုေပါင္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းျပီးသည္ႏွင့္
ထိုေက်ာင္းတက္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ေအာက္တြင္ပါဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္ခြဲ
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား တြင္ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ေက်ာင္းခရိုင္က ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရမည္။
ထပ္တးို အခြင္အ
့ ာဏာ
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳအမူက ကေလး၏
မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အျပဳအမူႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသလို (ေအာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အျပဳအမူအား ဆံုးျဖတ္ျခင္း
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ကို ၾကည့္ပါ) စည္းကမ္းအရ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ်ထားမႈက တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀
ရက္ ေက်ာ္လြန္မည္ဆိုပါက ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
ထိုကေလးထံေပးအပ္ျခင္းမွလြဲ၍ မသန္စြမ္းမႈ မရွိသည့္ ကေလးအားခ်မွတ္မည့္ တူညီေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္
တူညီေသာ ကာလအတိုင္း ေက်ာင္းသားေရးရာက ထိုမသန္စြမ္းေသာ ကေလးအား စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕က
ၾကားျဖတ္အစားထိုး ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
ကေလး၏ လက္ရွိေနရာခ်ထားမႈမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္အား ေပးအပ္ရမည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကားျဖတ္အစားထိုး ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားတြင္ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းခရိုင္က တူညီစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ မသန္စြမ္းမႈ မရွိသည့္ ကေလးငယ္အား
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့မွသာလွ်င္ ထိုေက်ာင္းတက္ႏွစ္အတြင္း လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ ေက်ာင္းတက္ရက္
၁၀ ရက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိန
ု ည္း၍ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ မသန္စြမ္းကေလးငယ္အား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္
လိုအပ္သည္။ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ မသန္စြမ္း
မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ မီခ်ီဂန္တြင္ မလိုအပ္ပါ။
ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ပ၍
ို ကေလး၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူ
မသန္စြမ္းကေလးငယ္သည္ 1. အျခားအစီအမံတြင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ အေထြေထြပညာေရး သင္ရိုးတြင္ ကေလး
ဆက္လက္ပါဝင္ႏင
ို ္ရန္ႏွင့္ ကေလး၏ IEP တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထံ
ပိုမိုတိုးတက္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လက္ခံရရွိရမည္၊ ႏွင့္
2. အျပဳအမူဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္
ပံုစံျပဳလုပ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္သည့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္ [Functional Behavioral

Assessment (FBA)] ႏွင့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မြမ္းမံမႈမ်ားကို
သင့္ေလ်ာ္သလို လက္ခံရရွိရမည္။
ထိုတူညီေသာ ေက်ာင္းတက္ႏွစတ
္ ြင္ မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈမွ ေက်ာင္းတက္ရက္
၁၀ ရက္ အထိ ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး၍ လက္ရိွေရႊ႕ေျပာင္းမႈက တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ယင္းထက္ပိုနည္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ မဟုတခ
္ ဲ့လွ်င္
(အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) ေက်ာင္းသားေရးရာက အနည္းဆံုး ကေလး၏ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္
တိုင္ပင္၍ အျခားအစီအမံတြင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ အေထြေထြပညာေရး သင္ရိုးတြင္ ကေလး
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ဆက္လက္ပါဝင္ႏင
ို ္ရန္ႏွင့္ ကေလး၏ IEP တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထံ
ပိုမိုတိုးတက္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈပမာဏကို ဆံုးျဖတ္သည္။
အကယ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ (အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေအာက္တြငၾ္ ကည့္ပါ)
ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕က အျခားအစီအမံတြင္ ျဖစ္ေနလွ်င္ပင္ အေထြေထြပညာေရး သင္ရိုးတြင္
ကေလး ဆက္လက္ပါဝင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကေလး၏ IEP တြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထံ
ပိုမိုတိုးတက္ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သည္။
အျပဳအမူအား ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ မသန္စြမ္း ကေလးငယ္၏
ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲအေပၚ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဆို၏ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ အတြင္း
(တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ယင္းထက္ပိုနည္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမွလြဲ၍ႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲမဟုတ္ခဲ့လွ်င္) ေက်ာင္းသားေရးရာ၊
မိဘႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ IEP အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္က ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း) စသည္တို႔က
ကေလး၏ IEP၊ မည္သည့္ဆရာမဆို၏ အကဲခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ မိဘကေပးအပ္ေသာ
မည္သည့္ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မဆိုကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ 1. ေမးျမန္းခံရသည့္ အျပဳအမူက ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္
တိုက္ရိုက္ခုိင္မာေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိခဲ့လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္
2. ေမးျမန္းခံရသည့္ အျပဳအမူက ကေလး၏ IEP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းခရိုင္၏
လစ္ဟာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ တိုက္ရိုက္ရလဒ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္။
ေက်ာင္းခရိုင္၊ မိဘႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထိုအေျခအေနတို႔မွ မည္သည္ႏွင့္မွ်
မကိုက္ညီဟု ဆံုးျဖတ္လွ်င္ အျပဳအမူက ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈမွ အျပဳအမူဟု ဆံုးျဖတ္ရမည္။
ေက်ာင္းခရိုင္၊ မိဘႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကေလး၏ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေမးျမန္းခံရသည့္ အျပဳအမူသည္
ကေလး၏ IEP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ လစ္ဟာမႈေၾကာင့္ဟု
ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ေက်ာင္းခရိုင္က ထိုအားနည္းမႈမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
အမူအက်င့္က ကေလး၏ မသန္စြမး္ မႈဆင
ို ရ
္ ာ အျပဳအမူျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္း
ေက်ာင္းခရိုင္၊ မိဘႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ IEP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အျပဳအမူက ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈမွ အျပဳအမူဟု
ဆံုးျဖတ္လွ်င္ IEP အဖြဲ႕က ေအာက္ပါတို႔မွ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္ -
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1. အျပဳအမူေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေပၚမီ ေက်ာင္းခရိုင္က

FBA ျပဳလုပ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ FBA ျပဳလုပ္၍ ကေလးအတြက္ အမူအက်င့္ စြတ္ဖက္မႈ အစီအစဥ္
[Behavioral Intervention Plan (BIP)] တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္၊ သို႔မဟုတ္
2. BIP ကို ျပဳလုပ္ျပီးသားျဖစ္လွ်င္ အမူအက်င့္ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ထို BIP ကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍
လိုအပ္လွ်င္ မြမ္းမံရမည္။
အထူး အေျခအေနမ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲ၍ BIP ၏ မြမ္းမံမႈ
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲကုိ မိဘႏွင့္ ခရိုင္က
သေဘာတူထားျခင္းမရွိလွ်င္ ေက်ာင္းခရိုင္က ကေလးအား ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ေသာ ေနရာသို႔ ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားေပးရမည္။
အထူး အေျခအေနမ်ား
အမူအက်င့္က ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈ အျပဳအမူေၾကာင့္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ
ကေလးက ေအာက္ပါတို႔ကိုျပဳလုပ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားေရးရာက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ၾကားျဖတ္ အစားထိုး
ပညာေရးအစီအမံသု႔ိ (ကေလး၏ IEP အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း) ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅
ရက္တုင
ိ ္ေအာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည္ 1. ေက်ာင္းသို႔ လက္နက္ယူေဆာင္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသို႔၊ ေက်ာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္

MDE သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခ၏
ု စီရင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊
2. တရားမဝင္ ေဆးဝါးမ်ားကို သိရွိစြာပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္ရွိစဥ္၊ ေက်ာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ MDE
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုငတ
္ စ္ခု၏ စီရင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္
ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ဖ်ားေယာင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
3. ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းနယ္နိမိတ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ MDE သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခ၏
ု
စီရင္ခြင့္ေအာက္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ အျခားတစ္ဦးအား ခႏၶာကိုယ္အား ျပင္းထန္စြာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။
အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ခ
ို ်က္မ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း ဆိုသည္မွာ Controlled Substances Act (21 U.S.C. 812(c)) ၏ အခန္း 202(c) ရွိ
လုပ္ငန္းစဥ္ I၊ II၊ III၊ IV သို႔မဟုတ္ V ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးဝါး သို႔မဟုတ္
အျခားအရာမ်ားျဖစ္သည္။
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တရားမဝင္ေဆးဝါး ဆိုသည္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း လိုင္စင္ရ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူ၏
ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒ သို႔မဟုတ္
အျခား ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား၏ ထိန္းကြပ္မႈေအာက္တြင္ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ပစၥည္း မပါဝင္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္ကို ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစျခင္း တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ေခါင္းစီး 18 ၏ အပိုင္း
1365 ၏ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (h) ၏ အပိုဒ္ (3) ေအာက္တြင္ပါရွေ
ိ သာ “ခႏၶာကိုယ္ကို ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစျခင္း”
အားဖြင့္ဆိုထားသည့္ အဓိပၸါယ္ ရွိပါသည္။ (ပူးတြဲပါ A ကို ၾကည့္ပါ။)

လက္နက္ တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ေခါင္းစီး 18 ၏ အပိုင္း 930 ၏ ပထမ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (g) ၏
အပိုဒ္ (2) ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ “အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လက္နက္” အားဖြင့္ဆိုထားသည့္ အဓိပၸါယ္ ရွိပါသည္။
(ပူးတြဲပါ A ကို ၾကည့္ပါ။)

အသိေပးခ်က္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ကေလး၏ ေနရာခ်ထားမႈ
အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႔ရက္တြင္
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေက်ာင္းခရိုင္က မိဘမ်ားထံ အသိေပးရမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္မ်ား၏ အသိေပးခ်က္ကို ေပးအပ္ရမည္။

စည္းကမ္းပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္း
34 CFR §300.536
မသန္စြမ္း ကေလး၏ လက္ရွိ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈမွ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္
ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည္ 1. ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက တစ္ဆက္တည္း ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ထက္ေက်ာ္လွ်င္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
2. ေအာက္ပါတို႔ေၾကာင့္ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္ေပၚသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အစဥ္လိုက္ကို ကေလးအား ခ်မွတ္ခံရလွ်င္
a. ေက်ာင္းတက္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အစဥ္လိုက္က ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀
ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်င္၊
b. ကေလး၏ အျပဳအမူက ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အစဥ္လိုက္ျဖစ္ေစသည့္ ယခင္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ပါဝင္ေသာ ကေလး၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ ခိုင္မာစြာ တူညီေနလွ်င္၊ ထို႔အျပင္
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c. ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ကာလ၊ ကေလးအား ေရႊ႕ေျပာင္းလိက
ု ္ေသာ
စုစုေပါင္းအခ်ိန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အကြာအေဝးကဲ့သို႔ေသာ
ထပ္တိုးအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ တူညီလွ်င္။
ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား၏ ပံုစံက ေက်ာင္းခရိုင္က ကိစၥရပ္အလိုက္ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ ေနရာခ်ထားမႈ
အေျပာင္းအလဲပါဝင္၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တရားေရးအရ
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အစီအမံအား ဆံုးျဖတ္ျခင္း
34 CFR § 300.531
ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ထပ္တးို အခြင္အ
့ ာဏာ ႏွင့္
အထူး အေျခအေနမ်ား ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ အစားထိုး ပညာေရး
အစီအမံကို IEP အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ရမည္။

အယူခံ
34 CFR § 300.532
အေထြေထြ
မသန္စြမ္း ကေလး၏ မိဘမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို သေဘာမတူလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
ၾကားနာမႈကို ေတာင္းဆိုရန္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ (အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ)
ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ 1. ဤစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမဆို၊ သို႔မဟုတ္
2. အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္။
ေက်ာင္းခရိုင္က ကေလး၏ လက္ရိေ
ွ နရာခ်ထားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ထိုကေလးအား သို႔မဟုတ္
အျခားကေလးမ်ားအား ထိခိုက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
ၾကားနာမႈကို ေတာင္းဆိုရန္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ (အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ)
ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
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အုပခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ တရားသူၾကီး၏ အခြင္အ
့ ာဏာ
ေခါင္းစဥ္ခြဲ သမာသမတ္က်ေသာ အုပခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ တရားသူၾကီး ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ALJ က တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈကို ျပဳလုပ္၍
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရမည္။ ALJ က ေအာက္ပါတိုပကို ျပဳလုပ္ႏိုငသ
္ ည္ 1. ေရႊ႕ေျပာင္းမႈက ေက်ာင္းသားေရးရာ၏ အခြင္အ
့ ာဏာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ အျပဳအမူက ကေလး၏
မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျပဳအမူဟု ALJ က ဆံုးျဖတ္လွ်င္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္ကို
၎အား ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲသ
့ ည့္ေနရာသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမည္၊ သို႔မဟုတ္
2. ကေလး၏ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ထိုကေလးအား သို႔မဟုတ္
အျခားကေလးမ်ားအား ထိခိုက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရွိႏိုင္သည္ဟု ALJ က ဆံုးျဖတ္လွ်င္ ေက်ာင္းတက္ရက္
၄၅ ရက္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ၾကားျဖတ္ အစားထိုး ပညာေရးအစီအမံထံ
မသန္စြမ္းကေလးအား ေနရာခ်ထားမႈ အေျပာင္းအလဲကို အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
ေက်ာင္းခရိင
ု ္က ကေလး၏ လက္ရွိေနရာခ်ထားမႈကို ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ထိုကေလးအား သို႔မဟုတ္
အျခားကေလးမ်ားအား ထိခိုက္မႈ ေသခ်ာစြာ ရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ ဤၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အဖန္ဖန္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၾကားနာမႈအတြက္ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈကို မိဘတစ္ဦး
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုငတ
္ စ္ခုက ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါတိုင္း ေအာက္ပါတို႔မွလြဲ၍ တရားဝင္
လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားမႈ၊ တရားဝင္ လုပထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းဆိင
ု ရ
္ ာ တိင
ု ၾ္ ကားမႈအေပၚ
ၾကားနာမႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညသ
ီ ည့္
ၾကားနာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္ 1. ၾကားနာမႈကို ေတာင္းဆိုသည့္ ရက္မွ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ ျမန္ဆန္သည့္
တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈကို MDE စီစဥ္ေပး၍
ၾကားနာမႈျပီးေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရမည္။
2. မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္တို႔က အစည္းအေဝးကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း စာျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ
သို႔မဟုတ္ ေစ့စပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈ မရွိထားလွ်င္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားမႈအတြက္ အသိေပးမႈကို လက္ခရ
ံ ရွိျပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ခုႏွစ္ ရက္အတြင္း
ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္။ တရားဝင္
လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခရ
ံ ရွိျပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ရက္ ၁၅ ရက္အတြင္း
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ႏွစ္ဖြဲ႔လံုးက ေက်နပ္သည္အထိ ကိစၥရပ္ကို ေျဖရွင္းထားျခင္းမရွိလွ်င္ ၾကားနာမႈကို
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ၾကားနာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ကမဆို (သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင)္ က “တရားမမႈမ်ား၊
ထိုအမႈမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရန္
အခ်ိန္ကာလအပါအဝင္” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္သူ႔တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရ
န္မွလြဲ၍ ျမန္ဆန္သည့္ တရားဝင္ လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က
အတည္ျဖစ္သည္။

အယူခက
ံ ာလအတြငး္ ေနရာခ်ထားမႈ
34 CFR §300.533
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စည္းကမ္းထိနး္ သိမ္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘ
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုငက
္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈကို ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ
ၾကားနာမႈ အရာရွိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားေရးရာ၏
အခြင့္အာဏာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေထာက္ပေ
ံ့ ပးထား၍ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကာလအခ်ိန္
သက္တမ္းကုန္သြားသည္အထိ မည္သည္ကေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ ကေလးအား (မိဘႏွင့္ MDE
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုငတ
္ ႔ို အျခားသေဘာတူထားသည္မ်ားမရွိလွ်င္) ၾကားျဖတ္ အစားထိုး ပညာေရးဆိုင္ရာ
အစီအမံတြင္ ဆက္လက္ထားရွိရမည္။

အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိင
ု ရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ အက်ံဳးမဝင္သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္
အကာအကြယမ
္ ်ား
34 CFR §300.534
အေထြေထြ
အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အက်ံုးဝင္ျခင္းမရွိဟု ကေလးတစ္ဦးအား
ဆံုးျဖတ္ထား၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျပဳအမူဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ထိုကေလးက ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ္လည္း
ကေလးက မသန္စြမ္း ကေလးငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရိုင္က စည္းကမ္းထိနး္ သိမ္းေရးဆိုင္ရာ
အေရးယူမျႈ ဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူမတိုင္မီ သိရွိထားခဲ့လွ်င္ ဤအသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အကာအကြယ္မ်ားအား ကေလးက ရယူႏိုင္သည္။
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စည္းကမ္းပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ သိရမ
ွိ ႈ
ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ခဲလ
့ ွ်င္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူမတိုင္မီ ကေလးက
မသန္စြမး္ေသာ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရိုင္က သိရွိထားသည္ဟု ယူဆရမည္ 1. ကေလး၏ မိဘက ကေလးသည္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္ေၾကာင္း
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ၏ ၾကီးၾကပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္း
သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ ဆရာတစ္ဦးထံ စာျဖင့္ေရးသား၍ ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္၊
2. IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္ရွိ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
အက်ံဳးဝင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခက
ု ို မိဘက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္၊ သို႔မဟုတ္
3. ကေလးက ျပသေသာ အမူအက်င့္ပံုစံတစ္ခုအေၾကာင္း ပူပန္မႈအခ်ိဳ႕ကို ကေလး၏ ဆရာ သို႔မဟုတ္
အျခား ေက်ာင္းခရိုင္ ဝန္ထမ္းက အထူးပညာေရး၏ ေက်ာင္းခရိုင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင၏
္ အျခား ၾကီးၾကပ္ေရး ဝန္ထမ္းထံ တိုက္ရုိက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ျခြငး္ ခ်က္
ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ခဲလ
့ ွ်င္ ေက်ာင္းခရိုင္က ထိုကဲ့သို႔ သိရွိေၾကာင္း မယူဆပါ 1. ကေလး၏ မိဘမ်ားက ကေလးအား အကဲျဖတ္ရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အထူး ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျငင္းဆိုထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
2. ကေလးအား အကဲျဖတ္ထားျပီး၍ IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းေသာ
ကေလးမဟုတ္ပါဟု ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း။
သိရထ
ွိ ားျခင္းမရွခ
ိ ဲလ
့ ်ွ င္ ေထာက္ပေ
ံ့ ပးသည့္ အေျခအေနမ်ား
စည္းကမ္းပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ သိရမ
ွိ ႈ
ႏွင့္ ျခြငး္ ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားအား
ကေလးအေပၚ ခ်မွတျ္ ခင္းမရွိမီ ကေလးက မသန္စြမ္းေသာ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရိုင္က
သိရွိမထားလွ်င္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ဖြယ္ အမူအက်င့္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ မသန္စြမ္းမဟုတေ
္ သာ ကေလးမ်ားအေပၚ
ခ်မွတ္သည့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားအား ကေလးေပၚ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ ခ်မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း
အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲပ
့ ါက အကဲျဖတ္မႈကို ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ ျပဳလုပ္ရမည္။
အကဲျဖတ္မႈ ျပီးဆံုးသည္အထိ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မပါဝင္ဘဲ
ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ထားေသာ
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈတြင္ ကေလးကို ဆက္လက္ထားရွိရမည္။
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ကေလးက မသန္စြမ္းေသာ ကေလးျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက ေက်ာင္းခရိုင္က ျပဳလုပ္ထားေသာ
အကဲျဖတ္မႈထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ IDEA ၏ အပိင
ု ္း ခ ႏွင့္အညီ
အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုင
ိ ္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းခရိုင္က ေပးအပ္ရမည္။

ဥပေဒ စိးု မိးု ေရးႏွင့္ တရားေရး အာဏာပိင
ု အ
္ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံသိ႔ု လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ထံမွ
အေရးယူေဆာင္ရြကျ္ ခင္း
34 CFR §300.535

IDEA ၏ အပိုင္း ခ တြင္ ေအာက္ပါတို႔ မပါဝင္ပါ 1. မသန္စြမ္းေသာ ကေလးတစ္ဦးက က်ဴးလြန္သည့္ မႈခင္းအား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ
ေအဂ်င္စီတစ္ခုက အေၾကာင္ၾကားျခင္းအား တားျမစ္မထားပါ၊ သို႔မဟုတ္
2. မသန္စြမ္းေသာ ကေလးတစ္ဦးက က်ဴးလြန္ထားသည့္ မႈခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတရ
္ န္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားေရး အာဏာပိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ ဝတၱရားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား တားဆီးမထားပါ။
မွတတ
္ မ္း ျဖန္႔ခ်ီျခင္း
မသန္စြမ္းသူ ကေလးငယ္တစ္ဦးက မႈခင္းက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခုက သတင္းပို႔ခဲ့လွ်င္
ထိုေက်ာင္းခရိုင္က ေအာက္ပါတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ 1. ကေလး၏ အထူးပညာေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားအား ေအဂ်င္စီက
သတင္းပို႔ခဲ့ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ ေသခ်ာျဖန္႔ခ်ီေပးရမည္၊ ထို႔အျပင္
2. ကေလး၏ အထူးပညာေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို FERPA က
ခြင့္ျပဳထားသည့္အတိုငး္ သာ ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္သည္။

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး

စာမ်က္ႏွာ 66

ျပည္သ႔က
ူ န
ု က
္ ်စရိတျ္ ဖင့္ ပုဂလ
ၢ က
ိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား
တစ္ဖက္သက္က်ေသာ ေနရာခ်ထားေပးမႈအတြက္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား
အေထြေထြ
34 CFR §300.148
ေက်ာင္းခရိုင္က သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ရရွိႏိုငရ
္ န္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္း ကေလးကို ပုဂၢလိက ေက်ာင္း
သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့တြငထ
္ ားရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အရ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း
သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပ့ံတြင္ သင္၏ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ ပညာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေက်ာင္းခရိုင္က ေပးရန္မလိုအပ္ပါ။
သို႔ေသာ္ 34 CFR §§300.131 မွ 300.144 အထိေအာက္တြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ မိဘမ်ားက ထားသျဖင့္
တက္ေနရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ဆက္လွ်ဥ္း၍ အပိုင္း ခ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ အထူးပညာေရးအတြက္
လိုအပ္သူမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လူစာရင္းတြင္ သင့္ကေလးကို
ပုဂၢလိကေက်ာင္းတည္ရွိသည့္ ေက်ာင္းခရိုင္က ထည့္သြင္းပါမည္။
ပုဂလ
ၢ က
ိ ေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ ေငြျပန္ထတ
ု ယ
္ ျူ ခင္း
သင့္ကေလးက ေက်ာင္းခရိုင္တစ္ခု၏ အခြင့္အာဏာေအာက္တြင္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခင္က လက္ခခ
ံ ဲ့၍ ေက်ာင္းခရိုင၏
္ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းမႈမရွိဘဲ
သင့္ကေလးကို ပုဂၢလိက မူၾကိဳ၊ မူလတန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ထားရန္
သင္ေရြးခ်ယ္ပါက ထိုေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမတိုင္မီ ေအဂ်င္စီက သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ရရွိႏိုငရ
္ န္
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ထားမႈက
သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ရံုးေတာ္ သို႔မဟုတ္ ALJ က ေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ ထိုေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္အား
ေအဂ်င္စီက သင့္ထံ ေငြျပန္အမ္းေပးရန္ ရံုးေတာ္ သို႔မဟုတ္ ALJ က လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈက

MDE ႏွင့္ ေက်ာင္းခရိုင္မ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပညာေရးအား သတ္မွတ္ေပးသည့္ ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
မကိုကည
္ ီလ်ွ င္ပင္ ALJ သို႔မဟုတ္ ရံုးေတာ္က သင္၏ အပ္ႏွံမႈက သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ေငြျပန္အမ္းမႈအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျပန္အမ္းယူႏိုင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျငင္းဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ 1. အကယ္၍ - (က) ျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးကို ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ
သင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး IEP အစည္းအေဝးတြင္ သင့္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္
သင့္ကေလးကို ျပည္သူ႔ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ အပ္ႏွံရန္ သင္၏
မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး
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ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔အပါဝင္ သင့္ကေလးအတြက္ FAPE ေထာက္ပံ့မႈေပးရန္ ေက်ာင္းခရိုင္က
အဆိုျပဳေသာ ေနရာခ်ထားမႈအား သင္က ျငင္းဆိုေၾကာင္း IEP အဖြဲ႔အား သင္အသိမေပးခဲ့ပါ၊
သို႔မဟုတ္ (ခ) ျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလးကို ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ အနည္းဆံုး ရံုးဖြင့္ရက္ ၁၀
ရက္ (ရံုးဖြင့္ရက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ အားလပ္ရက္မ်ားအပါအဝင္) ၾကိဳတင္၍
ထိုအခ်က္အလက္ကို ေက်ာင္းခရိုငထ
္ ံ စာျဖင့္အသိေပးျခင္းကို သင္မေပးခဲ့ပါ၊
2. အကယ္၍ သင့္ကေလးကုိ ျပည္သပ
ူ ိုင္ေက်ာင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ ေက်ာင္းခရိင
ု ္က
သင့္ကေလးအား အကဲျဖတ္မည့္အေၾကာင္း (သင့္ေလ်ာ္၍ က်ိဳးေၾကာင္းက်သည့္ အကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားခ်က္တစ္ခုအပါအဝင္) ႀကိဳတင္စာျဖင့္ေရးသား အသိေပးခ်က္ကို
သင့္ထံေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္မႈကို သင့္ကေလးရယူႏိုင္ေအာင္ သင္မျပဳလုပ္ေပးခဲလ
့ ွ်င္၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္
3. သင့္လပ
ု ္ေဆာင္မႈမ်ားက က်ိဳးေၾကာင္းမက်ေၾကာင္း ရံုးေတာ္က ေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပန္အမ္းယူႏိုင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္အား 1. အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အသိေပးခ်က္ ေပးအပ္ရန္ လစ္ဟာခဲ့ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာ့ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ရ - (က) အသိေပးခ်က္ေပးရန္ ေက်ာင္းက သင့္အား
တားျမစ္ထားျခင္း၊ (ခ) အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အသိေပးခ်က္ ေပးရန္ သင္၏ တာဝန္အေၾကာင္း
အသိေပးခ်က္ကို သင္ရရွိမထားလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ (ဂ) အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာပါက
သင့္ကေလးအား ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္ေစမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိျခင္း၊ ႏွင့္
2. အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရံုးေတာ္ သို႔မဟုတ္ ALJ တစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ
လိုအပ္ေသာ အသိေပးခ်က္ ေပးအပ္ရန္ မိဘ၏ ပ်က္ကြက္မႈၾကာင့္ ေလွ်ာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုျခင္း
မျပဳလုပ္ရ - (က) မိဘက စာမတတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာ မေရးတတ္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ (ခ)
အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ကေလးအား
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ျပင္းထန္စြာထိခုင
ိ ္ႏိုင္လွ်င္။

အရြယေ
္ ရာက္ခ်ိနတ
္ ြင္ မိဘ၏ အခြင္အ
့ ာဏာမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္း
34 CFR §300.520
မသန္စြမ္းေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး အရြယ္ေရာက္သည့္ အသက္ေရာက္သည့္အခါ (တရားရံုးက တရားဝင္
အုပ္ထိန္းသူ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ မီခ်ီဂန္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ)္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘ ႏွစ္ဦးလံုးထံ IDEA
၏ အပိုင္း ခ ေအာက္တြင္ လိုအပ္သည့္
မည္သည့္အသိေပးခ်က္ကိုမဆို ျပည္သူပိုင္ေအဂ်င္စီက ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္၍ IDEA ၏ အပိုင္း ခ ေအာက္တြင္
မိဘထံေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို ေက်ာင္းသားထံ လႊဲေျပာင္းရမည္။
မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး
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မိဘထံ ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကိုလည္း အရြယေ
္ ရာက္သည့္
အသက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမခံ သက္ၾကီး
သို႔မဟုတ္ ကေလး ျပဳျပင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ထားခံရသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းရမည္။

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး
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ပူးတြဲ က - ျပည္ေထာင္စု အဓိပၸါယ္ဖြင္ဆ
့ ိုခ်က္မ်ား
ျပင္းထန္စြာ ခႏၶာကိယ
ု အ
္ ား ဒဏ္ရာျဖစ္ေစမႈ
18 USC 1365(h)
3. “ျပင္းထန္စြာ ခႏၶာကိုယ္အား ဒဏ္ရာျဖစ္ေစမႈ” ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္အား
ဒဏ္ရာရေစမႈျဖစ္သည္ (A)

သိသာထင္ရွားသည့္ ေသဆံုးႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္၊

(B)

ျပင္းထန္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ နာက်င္မႈ၊

(C)

ရွည္လ်ား၍ ထင္ရွားေသာ ရုပ္ရည္ပ်က္စီးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္

(D)

ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း၊ အဂၤါ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုငး္ ဆိုင္ရာ အာရံုခံႏိုင္စြမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကာလရွည္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခုိကျ္ ခင္း၊ ႏွင့္

4. “ခႏၶာကိုယ္ ဒဏ္ရာျဖစ္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ (A)

ေပါက္ျပဲျခင္း၊ ပြနး္ ပဲ့ျခင္း၊ ထိခိုက္ျခင္း၊ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္ရည္ပ်က္စးီ ျခင္း၊

(B)

ခႏၶာကိုယ္ နာက်င္ျခင္း။

(C)

ဖ်ားနာျခင္း၊

(D)

ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း၊ အဂၤါ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာရံုခံႏိုင္စြမ္း
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ထိခုိက္ျခင္း၊ ႏွင့္

(E)

မည္မွ်ပင္ ကာလတိုသည္ျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ မည္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားမဆို။

လက္နက္
18 USC 930(g)
(၂) “အႏၲရာယ္ရွိေသာ လက္နက္” ဆိုသည္မွာ အလ်ား ၂ ၁/၂ လက္မထက္နည္းေသာ ဓါးသြားတစ္ဖက္ပါ
အိတ္ေဆာင္ဓါးမွလြဲ၍ ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ ခႏၶာကိုယ္အား ဒဏ္ရာျဖစ္ျခင္း အတြက္
အသံုးျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္သင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္
မလႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ လက္နက္၊ ကိရိယာ၊ တန္ဆာပလာ၊ အရာဝတၳဳ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။

မီခ်ီဂန္ ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး႐ံုး
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