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1 

ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ 
 
ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ တြင္ သင္၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား အေၾကာင္းကုိ သင့္ မိခင္ ဘာသာ 
စကားကုိ အသုံးျပဳ၍ နားလည္လြယ္ေသာ ပုံစံျဖင့္ အေသးစိပ္ ရွင္းလင္းထားပါသည္။ ဤ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာသည္ သီးျခားမိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္း (IFSP) မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူလ်က္ရိွေသာ ကေလးငယ္မ်ား 
ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ႏွင့္အတူ သီးျခား ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) မွ တဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္ခံ လ်က္ရိွေသာ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ဒုုကိၡတလူငယ္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ ပါသည္။ 
 
ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ မသန္စြမ္းေသာ ဗဟို အစိုးရ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ပညာေရး တိုးတက္မႈ အက္ဥပေဒ (IDEA 2004), 20 U.S.C. §1400 et seq., ႏွင့္ ေမရီလန္းျပည္နယ္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား (သိ႕ု) COMAR 
၏ COMAR 13A.05.01, COMAR 13A.08.03, ႏွင့္ COMAR 13A.13.01 စသည့္ အခန္း မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ထားပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား အေနျဖင့္ IDEA လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကုိ စတင္ ၊ 
ထိန္းသိမ္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္ အေပၚ IFSP (သိ႕ု) 
IEP ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ပံ့ပိုးေပး ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုလုိပါသည္။ 
 
IFSP မွတဆင့္ ခေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေသာ၊ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ 
စာရြက္ စာတမ္း မိတၱဴကုိ ရရိွမည့္အေၾကာင္း စာနင့္တကြၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္။ 
 
IEP မွတဆင့္ ခေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈရရိွေသာ၊ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ စာရြက္ 
စာတမ္း ကို အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္း ထပ္မံ ေပးပို ့ျခင္းမ်ိဳးမွ လြ၍ဲ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ လက္ခံ ရရွိမည္ 
ျဖစ္ပါသည္ -  

• ကနဦး လြဲေျပာင္းေပးျခင္း (သိ႕ု) မိဘမွ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း 
• ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ပထမ အႀကိမ္ ပညာေရး တိုင္ႀကားစာ ရရိွျခင္း 
• ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ပထမ အႀကိမ္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာတိုင္ႀကားျခင္း 
• စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီး ခ်ိန္ႏွင့္ 
• မိဘ မွ ေတာင္းဆုိသည့္ အခ်ိန္ 

 
အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ဝဘ္ဆုိဒ္ ရွိပါက ဤ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ 
ကို ဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ လႊင့္တင္ထားႏိုင္ပါသည္။ 
 
ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းတြင္ မိခင္ ဘာသာစကားသို႕ ေျပာင္းလရဲန္ မလြယ္ကူေသာ အခ်ိဳ႕ 
စကားလံုးမ်ားမွ အပ သင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကို မိခင္ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳ၍ နားလည္လြယ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ အေသးစိပ္ ရွင္းလင္း 
ထားပါသည္။   အကယ္၍ မိဘ၏ မိခင္ဘာသာစကား (သိ႕ု) ေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္ အျခား ေသာ နည္းလမ္းသည္ ေရးသားရေသာ 
ဘာသာစကားမ်ိဳး မဟုတ္ပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ 
ဘာသာၿပန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ဘာသာျပန္ျပီး အေႀကာင္းႀကားစာ ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါက္ေႀကာင္း ေရးသားထားေသာ သက္ေသ 
အေထာက္အထား ေၿဖစသိမ္းဆည္း ထားရမည္။ 
 
မိခင္ဘာသာစကား 
 
မိဘမ်ား အေနျဖင့္ သတင္း အခ်က္ မ်ားကုိ ၎တုိ႕ နားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ လက္ခံ ရရိွ ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
 
အဂၤလိပ္စာ အားနည္းေသာ သူမ်ား အေပၚ မိခင္ ဘာသာစကား အသံုးျပဳသည္ ဆိုသည္မွာ -  

• ထိုပုဂၢိဳလ္ အေနျဖင့္ ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနေသာ ဘာသာစကား (သိ႕ု) ကေလး ျဖစ္ပါက ကေလး မိဘ အေနျဖင့္ ပံုမွန္ အသံုးျပဳေသာ 
ဘာသာစကား 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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• ကေလးငယ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ (ကေလးငယ္၏ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္) ကေလး အိမ္တြင္ (သိ႕ု) 
ပညာေလ့လာေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနေသာ ဘာသာစကား 

 
နားမႀကားေသာ (သုိ႕) မ်က္စိကြယ္ေနေသာ (သုိ႕) မိခင္ အေရး ဘာသာစကား မရွိေသာ သူအတြက္ ထိုသူ ပံုမွန္ အသံုးျပဳေသာ ပံုမွန္ 
ဘာသာစကား (လက္ျပသေကၤတ ဘာသာစကား၊ မ်က္မျမင္စာ၊ သို႕မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္) 
 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္သူတ့ုိကေလး၏ျပီးျပည့္စုံသည့္ IFSP သုိ့မဟုတ္ IEP ကိုမိဘမ်ား၏မိခင္ဘာသာစကားထံသို့ဘာသာျပန္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍မိဘမ်ားေျပာသည့္မိခင္ဘာသာစကားသည္ေဒသဆုိင္ရာေက်ာင္းစနစ္၏ေက်ာင္းသားဦးေရ၏တစ္ 
ရာခုိင္ႏွဳန္းထက္မ်ားျပီးအသံုးျပဳပါက သင့္ေတာ္သည့္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမွဘာသာျပန္ထားသည့္စာရြက္စာတမ္းကုိမိဘမ်ားထံသို့ 
ေတာင္းဆိုသည့္ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္းေပးပုိ ့ရပါမည္။ ထို တစ္ရာခုိင္ႏွဳန္းအတြက္ဘာသာျပန္မွဳလိုအပ္ခ်က္ကုိ 
ယခုစာရြက္စာတမ္း၏ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းအပိုင္းတြင္လည္းေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

 
အီးေမး 
 
မိဘမ်ား အေနျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားစာကုိ အီလက္ထရစ္ ပုံစံအားျဖင့္ လည္းလက္ခံ ရယူ ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္မွ မိဘမ်ား ကို အီးေမးျဖင့္ လက္ခံ ရယူႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားပါက ေအာက္ပါမ်ားကုိ အီးေမးျဖင့္ လက္ခံ ရယူ 
ႏိုင္ပါသည္။  

• ႀကိဳတင္ အသိေပးစာ 
• ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ ႏွင့္ 
• တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေႀကာင္းႀကားစာမ်ား 

 
ႀကိဳတင္ အသိေပးစာ 
 
မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ကေလး၏ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖ ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႕ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ အေနျဖင့္ ရရိွပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
 
သတိေပးျခင္း - 

• အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို စတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလရဲန္အတြက္ မိဘမ်ားအား အႀကိမ္တိုင္းတြင္ 
၎၏အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားအား အသိေပးစာ ေရးသားေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္ -သက္ေသခံ 
အေထာက္အထား ၊  

• ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊  
• ပညာေရး အစီအစဥ္၊ 
• ကေလး၏ ပညာေရး ဆိုင္ရာ  ေနရာ ခ်ထားျခင္း၊ 
• အမ်ားပိုင္ အခမဲ့ ပညာေရး (FAPE) တက္ေရာက္ျခင္း၊ (သိ႕ု) 
• IFSP မွတဆင့္ ကေလးႏွင့္ ကေလး၏မိသားစုအတြက္ ႀကိဳတင္ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားႀကိဳတင္စီမံထားျခင္း 
• IEP မွတဆင့္ ကေလးအတြက္ အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားႀကိဳတင္စီမံထားျခင္း 

ေရးသားထားေသာ အသိေပးစာ သည္ မိဘ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္လာပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ တစ္ပါတည္း 
အသိေပးစာ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကားစာပါ အေသးစိပ္ - 
IFSP မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရိွသူ ခေလးႏွင့္မိသားစုုမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာ၌၊ 

• အဆိုုၿပဳေနဆ ဲ(ဝါ) ၿငင္းပယ္သည့္အေၾကာင္း ကိုုေဖၚၿပထားရမည္၊ 
• လုုပ္ေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုုိ ရွင္းၿပရမည္၊ ထိုု့ၿပင္ 
• ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ကိုုထည့္သြင္းရမည္။  

IEP မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလက္ခံရရိွေသာကေလးမ်ားအတြက္ အေႀကာင္းႀကားစာ သည္ 
• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ မွ အဆုိျပဳျခင္း (သုိ႕) ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္(မ်ား) ကုိ ေဖာ္ျပထားရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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• အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္၏ အဆုိျပဳျခင္း (သုိ႕) ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္း ဆုိင္ရာ အေႀကာင္းျပခ်က္(မ်ား) ကုိ ရွင္းလင္းျပထားရမည္။ 
• ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္(မ်ား) ကုိ အဆိုတင္သြင္းရန္ (သုိ႕) ျငင္းဆုိရန္ 

ဆုံးျဖတ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပ ရမည္။ 
• IDEA ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သေဘာတူညီခ်က္အရ မိဘမ်ားကုိ ကာကြယ္ျပီး ျဖစ္ေႀကာင္း တင္ျပ ရမည္။ 
• အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဆုိျပဳျခင္း (သုိ႕) ျငင္းဆုိျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ရန္ 

ကနဦးလြေဲျပာင္းျခင္း မဟုတ္ပါက မိဘမ်ားကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုို႕ ရယူ ႏုိင္သည္ကုိ 
ရွင္းလင္း ေျပာျပေပးရမည္။ 

• IDEA ကုိ နားလည္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ လုိပါက ဆက္သြယ္ရမည့္ မွီျငမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပး ထားရမည္။ 
• သီးျခားမိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္း (IFSP) အဖြ႕ဲ သို႕မဟုတ္ သီးျခား ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) အဖြ႕ဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ 

အျခားေသာ ေရြးျခယ္ စရာမ်ားကုိ ေရြးျခယ္ ရျခင္း ႏွင့္ ျငင္းပယ္ရျခင္း အေႀကာင္းျပခ်က္ မ်ားႏွင့္တကြ တင္ျပ ရမည္။  ထုိ႕အျပင္ 
• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း (သုိ႕) ျငင္းဆိုရသည့္ အျခား အေႀကာင္းျပခ်က္ကုိ တင္ျပထားရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 

4 

သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ 

မိဘ သေဘာတူ ခြင့္ၿပဳခ်က္၊ 
ၿပည္သ့ူကုုိယ္သားၿပဳသူသည္  ခေလးမ်ားအား ေစာေစာၾကားဝင္ေၿဖရွင္းေရး နွင့္ အထူးပညာေရး အၿပင္၎နဲ့ သက္ဆုုိင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အကဲၿဖတ္ရန္ၿဖစ္ေစ၊  ေစာေစာၾကားဝင္ေၿဖရွင္းေရး နွင့္ အထူးပညာေရး အၿပင္၎နဲ့ သက္ဆုုိင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မေဆာင္ရြက္ခင္၌ၿဖစ္ေစ၊ မိဘသေဘာတူခြင့္ၿပဳခ်က္ကုုိ မရွိမၿဖစ္ရယူမည္။ မိဘမ်ားသည္ သေဘာတူခြင့္ၿပဳမႈကုုိ အခ်ိန္မေရြး 
ရုုပ္သိမိးခြင့္ရိွသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္တြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းအခ်ိဳ႕ရိွပါသည္။ 
 
သေဘာတူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ မိဘမ်ား အေနျဖင့္း 

• သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို 
မိခင္ ဘာသာ စကား (သို႕) အျခားေသာ ဆက္ဆံေရး ပုံစံျဖင့္ အျပည့္အဝ သိရွိရမည္။   

• သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို နားလည္ လက္ခံေႀကာင္း ေရးသား ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး 
သေဘာတူညီခ်က္သည္ ေဆာင္ရြက္သြားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ညြန္းရမည္။ 

• သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း သည္ မိမိသေဘာျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္မေရြး ရုတ္သိမ္းႏိုင္သည္ကို နားလည္ ရမည္။ 
အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းပါက သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ လက္ခံ ရရိွခ်ိန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းခ်ိန္ႀကား အခ်ိန္ ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မပယ္ဖ်က္ ႏုိင္ပါ။  
 
အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရုတ္သိမ္းပါက၊ ကေလး သည္ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကနဦး ရရိွထားျပီး အထူးႀကပ္မတ္ပညာေရးကုိ လက္ခံမည့္ အေႀကာင္း စာျဖင့္ ေရးသား ရမည္။  အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ 
အေနျဖင့္ ကေလးငယ္၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ မိဘ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရုတ္သိမ္း ျခင္းေႀကာင့္ ကေလးငယ္၏ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ရရိွျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရည္ညြန္းခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္  ျပင္ဆင္ရန္ မလိုပါ။ 
 
IFSP ဝန္ေဆာင္မႈ သီးသန္႕အတြက္ မိဘ ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ 
ေရးသားထားေသာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ ကိစၥမ်ား မေဆာင္ရြက္မီွ ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ 

• ေက်ာင္းသား အေပၚ ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း စတင္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ 
• ကေလးႏွင့္မိသားစု၏ စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အရာအားလံုးႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ 

အျခားလိုအပ္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  
• အကယ္၍ ေရးသားထားေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို မရရိွပါက၊ ျပည္နယ္တြင္း ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ မိဘ၏ 

သေဘာတူညီမႈ ရရိွျခင္းေသခ်ာေစရန္ ေအာက္ပါ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။ 
o ရရိွလာမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား  ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း သေဘာသဘာဝမ်ား ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ေႀကာင္း 
o ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း (သို႕) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရးသားထားေသာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွလွ်င္ 

ခံစားခြင့္ မရိွေႀကာင္း ေသခ်ာ ေစရန္။ 
 
IFSP ဝန္ေဆာင္မႈ သီးသန္႕အတြက္ မိဘ၏ ျငင္းပယ္ခြင့္  
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ေက်ာင္းသား မိဘ အေနႏွင့္ ၎တို႕၊ ၎တို႕၏ သားသမီး (သို႕) အျခား မိသားစုဝင္ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ ကို လက္ခံျခင္း (သို႕) ျငင္းပယ္ျခင္း ႏွင့္ လက္ခံျပီးမွ ျပန္လည္ ျငင္းပယ္ျခင္း ကို မူလ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို ထိခုိက္ျခင္း မရိွပဲ 
ဆံုးျဖတ္ ေပးႏုိင္ပါသည္။  အကယ္၍ မိဘ အေနႏွင့္ ၃ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ကေလးငယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ဆက္လက္ ရယူ 
လိုပါက ပညာေရး ဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္း ပါရွိရမည္။ အကယ္၍ မိဘ အေနႏွင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အစိတ္အပုိင္း ကို မရယူ လိုပါက ၎ တို႕ အေနျဖင့္ 
ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရရိွရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမည္ မဟုတ္ပါ။ 
 
 

 

ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း အတြက္ မိဘ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္  မ်ားအေနျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႕) အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ ရိွမရိွ ဆံုးျဖတ္ ရာတြင္  ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္သည္။  အမ်ား ျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ -  

• အဆိုျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထားေသာ အေႀကာင္းႀကားစာ ကို မိဘမ်ားထံေပးပုိ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ 
• မိဘ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိုရယူ ရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းပဲ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေထာက္ပ့ံ မႈကို လိုအပ္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ ျခင္းအတြက္ ျပည့္စံုေသာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လက္ေတြ႕က်ေသာ 
အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အတြက္ မိဘ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေပၚ ႀကိဳတင္ ႀကားဝင္ 
ျဖန္ေျဖျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႕) အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၎တုိ႕ ကေလး အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္း အား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မိဘ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
အမ်ား ျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း (သို႕) အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ကေလးငယ္ အေပၚ ပထမ အႀကိမ္ သက္ေရာက္မႈ မရိွခင္တြင္ ျပည့္စုံေသာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ရရိွရန္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွရန္ (သို႕) ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးရန္ (သို႕) ကေလး၏ IFSP သုိ႕မဟုတ္ IEP 
အဖြ႕ဲမွာ ေထာက္ခံေပးထားျပီး ကေလးအား ခံစားခြင့္ ေပးႏုိင္သည့္ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေရး (သို႕) အထူးပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို မိဘ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေနပါက မိဘ ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွပဲ ညႈိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (သို႕) 
တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးမျပဳရပါ။ 

• ၎တို႕ ကေလး အား ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးျခင္း (သို႕) အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို 
ခံစားခြင့္ ရရိွရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးလိုပါက။ 

• အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ ခံစားခြင့္ရရိွရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈကို မတုန႕္ျပန္ပါက။ 

 
မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႕ ကေလး အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ပထမအႀကိမ္ လက္ခံ ရရိွရန္ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရန္ ျငင္းဆန္ ပါက (သို႕) သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား တုန္႕ျပန္ျခင္း မရိွပါက၊ အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ 

• ကေလး ကုိ ခံစားခြင့္ေပးႏုိင္ေသာ အခမဲ့ အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး (FAPE) အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း မရိွေသာ အေျခအေန 
ႏွင့္ 

• သီးျခားမိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္း (IFSP) ေတြ႕ဆံုမႈ (သို႕) သီးျခား ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) ေတြ႕ဆံုမႈ (သို႕) ကေလး အတြက္ 
IFSP / IEP အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ 

 
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မိဘ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရုတ္သိမ္းျခင္း  
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မွ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ ကနဦး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ျပီး 
မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆို ေက်ာင္းသား မိဘ အေနျဖင့္ လက္ခံ ရရိွေနေသာ အထူး ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ 

သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရုတ္သိမ္းေႀကာင္း စာျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားလာပါက၊ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ သည္— 
• သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရုတ္္သိမ္းသည့္ အတြက္ေႀကာင့္ ကေလး၏ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ခံစားရရိွမႈ ဆိုင္ရာ ရည္ညြန္းခ်က္မ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ ကေလး၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ရန္ မလိုပါ။ 
• အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကေလး အား ဆက္လက္ ခံစားခြင့္ေပးရန္ မလိုေသာ္လည္း မိဘ၏ 

စာျဖင့္ေရးသားလာေသာ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈေႀကာင့္ 
အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္တန႕္မည့္အေႀကာင္းကို ႀကိဳတင္ စာျဖင့္ အသိေပး ရမည္။ 

• ကေလးငယ္အေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (သို႕) သေဘာတူညီမႈ ရရိွရန္ ညႈိႏိႈင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္း မ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ 

• ကေလးအေပၚ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ေရွ႕ဆက္ မသက္ေရာက္ေတာ့ သည့္အတြက္ေႀကာင့္ 
ကေလးအေပၚ FAPE အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ိဳး မႀကံစည္ရပါ။ 

• ကေလးအတြက္ ေရွ႕ဆက္၍ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ခံစား ရရိွေစရန္ အတြက္ IEP အဖြ႕ဲ 
ေတြ႕ဆုံေစျခင္း (သို႕) IEP ကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မလိုပါ။   
 

အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရုတ္္သိမ္းပါက သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ လက္ခံ ရရိွခ်ိန္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းခ်ိန္ႀကား အခ်ိန္ ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မပယ္ဖ်က္ ႏုိင္ပါ။  
 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 

6 

IFSP ကေလးမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည့္ ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ မိဘသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေအဂ်င္စီသည္ ကေလးအား တစ္သီးပုဂၢလအကျဲဖတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္မီ သေဘာတူ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အသိေပးမႈကို ရရွိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကုိမေပးပါက ဦးေဆာင္ေအဂ်င္စီသည္ မိဘ အား 
ေအာက္ပါတို႔ကိုသိရွိထားေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္ - 

• ရရိွႏိုင္ေသာ ကေလးအားအကဲဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ၏သေဘာသဘာဝကို အျပည့္အဝသိရွိျခင္း ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ 
• သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မေပးပါက ကေလးအေနျဖင့္ အကျဲဖတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈကိုရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ 

ျခင္း ရွိ၊ မရွိ 

မိဘအေနျဖင့္ စစစ္ေဆးမႈအသစ္မ်ားအတြက္သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ပါက အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေအဂ်င္စီသည္ သေဘာ 
တူညီခ်က္ေပးရန္ျခင္းဆိုသည့္ မိဘ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေမးျမန္းရန္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား အသုံးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 
 

IEP ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း အတြက္ မိဘ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
အမ်ားျပည္သူကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ကေလးအေပၚ သီးျခား အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္မီွ ျပည့္စံုေသာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရိွရန္ 
ေအာက္ပါအေၿခအေနမ်ားမွလြ၍ဲလိုအပ္ပါသည္- 

• ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ရန္ မိဘ၏ သေဘာတူညီမႈ ရရန္ လိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လညး္  
• မိဘ မွ တုန႕္ျပန္ျခင္း မရိွၿခင္း 

အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ထပ္မံ ျပဳလုပ္ျခင္း အေပၚ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရန္ ျငင္းဆန္ ပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ 
အေနျဖင့္ (လိုအပ္သည့္ကိစၥ မဟုတ္ေသာ္လည္း) မိဘ၏ ျငင္းဆန္ မႈအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ညႈိႏႈိင္းေပးျခင္း ႏွင့္ တရာဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
အဆင့္ဆင့္ကုိ ႀကိဳးစား အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။  ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ အကဲျဖတ္ျခင္းေႀကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အသစ္ကို ရယူရန္ ျငင္းဆိုျခင္းသည္ IDEA တာဝန္၀တၱရား မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ မေရာက္ပါ။   
 
မိဘ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ၊ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း (သို႕) အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္အတူ 
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ ရရိွရန္၊ ျပန္လည္ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ရန္၊ ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အတြက္ ျပည္နယ္ အုပ္ထိန္းခံ 
ကေလး၏ မိဘ ကုိ ရွာေဖြေပးျခင္း စသည္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍  မိဘ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အားလံုး 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ 
 
စာရြက္စာတမ္း တြင္ မိဘ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ရမည္။ 

• တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုမႈ မွတ္တမ္း အေသးစိပ္မ်ား (သို႕) ေခၚဆုိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ ထိုေခၚဆိုမႈ၏ ရလဒ္မ်ား 
• မိဘကို ေပးပုိ႕ေသာ ၊ လက္ခံရရိွေသာ စာအဆက္အသြယ္ မိတၱဴမ်ား ႏွင့္ 
• မိဘ၏ ေနအိမ္ (သို႕) လုပ္ငန္းခြင္ သို႕ သြားခဲ့ေသာ မွတ္တမ္း အေသးစိပ္မ်ား ႏွင့္ ရလဒ္ အေသးစိပ္မ်ား 

 
အျခား သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေနပါက မိဘ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလိုပါ။ 

• ကေလး၏ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း (သို႕) ျပန္လည္ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းအတြက္ ရိွရင္းစြ ဲအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္အခါ 
သို႕မဟုတ္ 

• ကေလးကုိ စာေမးပြ ဲစစ္ေဆးေပးျခင္း (သို႕) ကေလးတုိင္းကို ျပဳလုပ္ေသာ အျခား အကဲျဖတ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး စာေမးပြ ဲ(သို႕) 
အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္မီွ ကေလးမိဘ တိုင္းဆီမွ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ ေသာ အခါတြင္ 

 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ (သို႕) ကေလး အတြက္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရပ္တန္႕ 
ရန္အတြက္ မိဘ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ျငင္းဆို စာကို အသံုးမျပဳ ႏုိင္ပါ။ 
 

အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ ၎တို႕ ကေလးကို မိမိတို႕ စရိတ္ျဖင့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတြင္ ထားပါက ၊ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ကေလး 
၏ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝမႈ ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ႀကားဝင္ညႈိႏႈိင္းေပးျခင္း (သို႕) တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလို သည့္ အျပင္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီ ပါက ထိုက္သင့္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကေလး အေပၚသက္ေရာက္မႈ ရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
မလိုပါ။ 

• ကေလး၏ ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း (သို႕) ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အတြက္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးပါက၊ သို႕မဟုတ္ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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• မိဘ အေနျဖင့္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈအား ျပန္လည္ တုန္႕ျပန္ျခင္း မရိွပါက 
IDEA မ ွ မိဘႏွင့္ဆိုင္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ (ကနဦးအကျဲဖတ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကနဦးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း၊ ႏွင့္ ျပန္လည္ 
အကျဲဖတ္ျခင္း) တို႔အားလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ ေအာက္ပါတို႔ကိုရည္ရြယ္ထားပါက ေမရီလန္းဥပေဒသည္ 

၎ကုိလိုအပ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းအရ IEP အဖြ႔ဲသည္လည္း မိဘ၏သေဘာတူေၾကာင္းေရးသားထားေသာစာကို လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္ - 
• ေမရီလန္းအထက္တန္းေက်ာင္းဒီပလိုမာကို မထိခိုက္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ မသက္ေရာက္ေစေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ပညာေရး 

အစီအစဥ္တြင္ ကေလးအားစာရင္းသြင္းျခင္း၊ 
• ျပည္နယ္၏ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ပညာေရးအကျဲဖတ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ 

ကေလးအား ခြျဲခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
• COMAR 13A.08.04.05 တြင္ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ ကေလး၏အျပဳအမူကိုေဖာ္ျပရန္ IEP တြင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 

သီးသန္႔ခြထဲားျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 
မိဘအေနျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအဆိုျပဳထားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္မွတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ သေဘာတူ ေၾကာင္း 
ေရးသားျခင္းမရိွပါက IEP အဖြဲ႔သည္ မိဘမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကိုအသိေပးရန္ IEP အစည္းအေဝးၿပီးသည့္ေနာက္ အလုပ္လုပ္သည့္ရက္ (5) 
ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘ ဲမိဘထံ ၎တုိ႔၏သေဘာတူညီခ်က္ဆုိင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အသိေပးစာ ေရး သား ေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္ - 

• မိဘတြင္ အထက္တြင္အဆိုျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အားလက္ခံပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 

ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိၿပီး 
• မိဘမွ IEP အဖြဲ႔အစည္းအေဝး၏ အလုပ္လုပ္သည့္ရက္ (15) ရက္အတြင္း သေဘာတူေၾကာင္းေရးသားစာ သို႔မဟုတ္ ျငင္း 

ပယ္ေၾကာင္းေရးသားစာကို ေပးပုိ႔ျခင္းမရိွပါက IEP အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အဆိုျပဳထားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
မိဘမွ အထက္တြင္ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အဆိုျပဳထားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတစ္စံုတစ္ရာအား သေဘာတူရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါက IEP 

အဖြဲ႔သည္ ကိစၥရပ္အားေျဖရွင္းရန္ ပညာေရးေဆာင္းပါး §8-413 (ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း) တြင္ပါရွိသည့္ 

ျငင္းပယ္ရန္ဆုံးျဖတ္သည့္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 
ကိ္ုုယ္စား မိဘမ်ား 

 
ေအာက္ပါအေၿခေနမ်ားၿဖစ္လွ်င္ ထိုုက္သင့္ေသာခေလးမ်ားကုုိယ္စားၿပဳ၇န္ ေဒသခံ ကိုုယ္စားလွယ္လုုပ္ငန္း ဦးေဆာင္သူ (ဝါ) 
ေဒသခံေက်ာင္းစနစ္မွ မိဘမ်ားကုုိတာဝန္ခ်ေပးမည္။  

• မိဘမ်ား မသိရိွ မေဖၚထုုတ္ႏုုိင္ပါက၊ 
• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ မွ ထိုက္သင့္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေသာ္လည္း ကေလးငယ္၏ မိခင္ကို ရွာေဖြ 

မေတြ႕ရိွပါက 
• ခေလးသည္ေမရီလနဲ္ၿပည္နည္ အုုပ္ထိန္းမႈေအာက္၌ရိွလ်ွင္။ 

 

ကိုယ္စားမိဘမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
              • ကေလး၏စိတ္ဝင္စားမႈနွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမ်ုိး မရွိေစရ 

       • ကေလးအားျပည့္ဝစြာကုိယ္စားျပုနိုင္ေျကာင္းေသခ်ာသည့္ အသိပညာဗဟုသုနွင့္ စြမ္းရည္မ်ားရွိရမည္ 

       • ကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလး၏မိသားစုတြင္ အေစာပိုင္းၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္းတြင္ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္မွဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးသူမဆိုထံမွဝန္ထမ္း မျဖစ္ရပါ 

        • ကိုယ္စားမိဘျဖစ္လာေစရန္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမွ လူတစ္ဦးအား လခေပးမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ 

ေအဂ်င္စီဝန္ထမ္းတစ္ဦးတည္းကိုသာ စဥ္းစားေပးမည္မဟုတ္ပါေဒသအလိုက္ထင္ရွားသည့္ေအဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ 

ေဒသအလိုက္ေက်ာင္းစနစ္မွ ကိုယ္စားမိဘခန ္႔အပ္မႈအား ေက်ာင္းမ်ား၏ျပည္နယ္ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး သို႔မဟုတ ္

ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၏ကုိယ္စားလွယ္အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ကုိယ္စားျပဳမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါပတ္သက္ေသာ ခေလးကိစၥအားလုံးကု ိကုိယ္စားျပဳမည္။ 
• ခေလးကုိေလ့လာခ်င့္ခ်ိန္မႈႏွင့္ အကျဲဖတ္မႈ၊ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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• ခေလး၏ IFSP ကုိတုိးတက္ေစျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ေလ့လာခ်င့္ခ်ိန္ျခင္း အပါအ၀င္ကာလအလုိက္ 

ျပန္လွန္ျခင္း။ 

• ခေလး၏ IEP ကုိ ျပန္လွန္ျခင္းႏွင့္ တုိးတက္မႈကု ိသံုးသပ္ျခင္း။ 

• IFSP မွတဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ခေလးႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ လက္ရွိေထာက္ပံ့မႈ။ 

• IEP မွတဆင့္ ရရွိေသာ အထူးပညာေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား။ 

 

ျပည္နယ္အုပ္ထိန္းမႈခံေသာသူမ်ား နဦးသံုးသပ္မႈအတြက္အထူးစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
 

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက၊ ခေလးသည္မိဘႏွင့္ မေနထုိင္ဘဲ ျပည္နယ္အစုိးရ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ရိွေနပါက၊ 
ျပည္သ႕ူကုိယ္စားလွညလ္ုပ္ငန္းရွင္က ခေလး၏မသန္မစြမ္းမႈကုိ ဆံုးျဖတ္မႈေပးရန္ မိဘမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ မလုိအပ္ေပ။ 

• လံုေလာက္ေသာႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားျပဳက ေအာင္ရြက္ေသာ္လည္း ခေလးမိဘမ်ားကို မေတြ႕ႏုိင္လွ်င္၊ 

• မိဘမ်ားအခြင့္အေရးကုိ ျပည္နယ္တရားဥပေဒအရ ျဖတ္သိမ္းလွ်င္ (၀ါ)၊ 

• မိဘမ်ားကုိယ္စားတရားသူႀကီးကုိ ထုိတစ္ဦးတေယာက္၏ ပညာေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ႏွင့္ ကနဦးသံုးသပ္မႈအတြက္ 

တာ၀န္ေပးလွ်င္။ 

 
 

သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
 

အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ သေဘာ မတူပါက ၊ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ 
အတြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ေသာ သူ တစ္ဦးဦး ကုိ ကေလး အား ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ ရန္ အတြက္ ေစခုိင္း ခြင့္ရိွသည္။ 
 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

• သီးျခားပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကေလး ပညာေရး အတြက္ တာဝန္ရိွေသာ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ ၏ ဝန္ထမ္း 
တစ္ဦး မဟုတ္သည့္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္း ရိွသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးမွ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။ ထုိ႕အတူ 

• အမ်ားအသံုး စရိတ္ ဆုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္  မိဘမ်ား အေပၚသို႕ ေပးေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 
အသံုးစရိတ္ အျပည့္အစုံ (သို႕) အသံုးစရိတ္ မေပးေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္ 

 
မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ကေလးငယ္ အတြက္ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို IDEA ၏ ေအာက္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားျဖင့္ ရယူ ပုိင္ခြင့္ 
ရိွသည္။  အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘ ၏ 
ေတာင္းဆိုမႈ ရိွလာလွ်င္ ရယူခြင့္ ေပးရမည္။ 

• သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ရယူရန္ လိုအပ္ ေသာ အခ်ိန္ ႏွင့္ 
• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ သည္ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ၿခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္လာပါက 

 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  
အကယ္၍ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုျဖတ္ျခင္းသည္ အမ်ားအသံုးစားရိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါက၊ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရယူ ရမည္ ျဖစ္ျပီး ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္သည့္ ေနရာ ႏွင့္ စစ္ေဆးေပးသူ၏ အရည္ အခ်င္း တို႕သည္ အမ်ားျပည္သူ 
ကုိယ္စားလွယ္ ကနဦး လုပ္ေဆာင္ သြားေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း စံ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တူညီမႈ ရိွရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ မိဘ ၏ သီျခား ပညာေရး 
ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္လည္း တသတ္မွတ္ တည္း ရိွေနရန္ လိုအပ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ 
အပ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို အမ်ားစားရိတ္ျဖင့္ ရယူရန္ အေျခအေန ႏွင့္ 
အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ဖန္တီးသတ္မွတ္ျခင္း မျပဳ ရပါ။ 
 
အမ်ားအသုံးစရိတ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘ၏ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ 
အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ ခ်မွတ္ေပးသာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကို သေဘာတူညီမႈ မရိွပါက အမ်ားအသံုးစားရိတ္ျဖင့္ 
သီးျခားပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကို ရပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။  အကယ္၍ မိဘမွ အမ်ား အသံုးစားရိတ္ျဖင့္ သီးျခားပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကို 
ေတာင္းဆို လာပါက၊ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရိွပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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• ၎တို႕၏ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေႀကာင္း ျပသရန္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ကိုစတင္ေပးရမည္။ 
သို႕မဟုတ္ 

• သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း သည္ အမ်ားအသံုးစားရိတ္ျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။  ထို႕သို႕မဟုတ္ပါက 
မိဘ လက္ခံ ရရိွထားေသာ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း အား အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မွ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း 
သည္ အမ်ား ျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမည္ မဟုတ္ပါ။ 

 
အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ မွ တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္းကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ ျပီး အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ ၏ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း သည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု အျပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ပါက မိဘမ်ား အေနျဖင့္ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ 
ဆံုးျခတ္ျခင္း ကို အမ်ား အသံုး စရိတ္ႏွင့္ မဟုတ္ပဲ ရယူ ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
 
အကယ္၍ မိဘမွ သီးျခား ပညားေရး ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကို ေတာင္းဆို လာပါက၊ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ မ်ားကုိ 
အဘယ္အေႀကာင္းေႀကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို လုိအပ္သည့္အေႀကာင္း ေမးျမန္း ႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ မိဘ၏ ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပမႈသည္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခု မဟုတ္ သကဲ့သုိ႕ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္မႈ ကို အမ်ား 
စားရိတ္ ျဖင့္ ေပးအပ္ရန္ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေခ်ပရန္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွး ႀကံ႕ံႀကာေစျခင္း မရိွ ရပါ။   
 
မိဘ အစျပဳ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
မိဘ မ်ား အေနျဖင့္ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတြက္ ၎တို႕ ကုိယ္ပိုင္ စရိတ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ 
ပညာရွင္မ်ားထံ မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခံယူခြင့္ ရိွသည္။  IFSP / IEP အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ 
မိဘ အစျပဳ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ကေလးအား FAPE ခံစားခြင့္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိဘ ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ျဖင့္ 
တင္သြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာ စဥ္းစားေပးရမည္။ မိဘအစျပဳ ကိုယ္ပုိင္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း အေျဖကို ကေလး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္းတြင္ သက္ေသ အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးရမည္။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ အကဲျဖတ္ (ALJ) အားျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းအား ေတာင္းဆုိျခင္း 
 
အကယ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ (ALJ) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ရုံး မွ သီးျခား ပညာေရး ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အား 
တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေတာင္းဆိုပါက ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း စရိတ္မ်ား သည္ 
အမ်ားအသံုးစရိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစရမည္။ 

 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္း 
 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႕ ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ သုံးသပ္ ပုိင္ခြင့္ ရိွျပီး အကယ္၍ မွတ္တမ္းမ်ား မွားေနသည္ဟု မွတ္ယူပါက ျပင္ဆင္ေပးရန္ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ေတာင္းဆုိ ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႕ ကေလး ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ အတြက္ 
သေဘာတူ ခြင့္ျပဳေပးရမည့္  လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလုိအပ္ပါ။  မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မွ ၎တုိ႕ ကေလး၏ ႀကိဳတင္ ျဖန္ေျဖေပးေရး ႏွင့္ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားရိွေပးရန္ ေတာင္းဆုိ 
ပုိင္ခြင့္ ရိွ သက့ဲသုိ႕ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အား ၎တုိ႕ ကေလး၏ ပညာေရး ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မလုိအပ္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္္တြင္ 
ဖ်က္စီးပစ္ရန္ ေတာင္းဆုိ ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 
ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လံုးဝ ဖ်က္စီးပစ္လိုက္ျခင္း (သို႕) အခ်က္အလက္မ်ားတြင္း ရိွ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ဖ်က္စီး လိုက္ျခင္းျဖင့္ 
မည္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္ကုိ မသိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။ 
 
ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား ဆိုသည္မွာ “ပညာေရးမွတ္တမ္း” ဟု 34 C.F.R. part 99 (၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မိသားစု ပညာေရးဆိုင္ရာ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္ထာ အက္ဥပေဒ [FERPA] ) တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္တမ္း အမ်ိဳးအစား မ်ားကို ဆိုလုိျပီး ႀကိဳတင္ ႀကားဝင္ 
ျဖန္ေျဖေရး မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို အသံုးျပဳျခင္း (သို႕) ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း (သို႕) 
စုစည္းေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ IDEA ၏ Part C (သုိ႕) Part B ခြင့္ျပဳခ်က္ မွ တဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
(သို႕) အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုခု ကို ဆိုလုိပါသည္။ 
 
ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

• ကေလး ၊ ကေလး မိဘ အမည္ ႏွင့္ အျခား မိသားစု အမည္ 
• ကေလး၏ ေနရပ္လိပ္စာ 
• ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ညြန္ျပခ်က္ ၊ ဥပမာ ကေလး၏ လူမႈ ဖူလံုေရး အမွတ္ သို႕မဟုတ္ 
• ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား (သုိ႕) ကေလးကို ေသခ်ာေလာက္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္္ေသာ အျခားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား 
 

ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္  ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ အမ်ားကို ခ်ျပျခင္း 
ႏွင့္ ဖ်က္ဆီး ပစ္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးရမည္္။ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ညႊန္ျပသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေပး ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အစိုးရ 
ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အျပင္ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ ေပးရန္ လိုအပ္သည္။  ပုဂၢိဳလ္ေရး 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္း၊ အသံုးျပဳေသာ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ညႊန္ျပေပးႏုိင္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မူဝါဒ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္း တက္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ တိုင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ညႊန္ျပေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳခြင့္ ရိွသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမည္၊ ရာထူး တိ႕ုကုိ စာရင္း ျပဳစု ထားရန္ လိုအပ္ျပီး ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈ အတြက္ အျမဲ ျပင္ဆင္ ထားရမည္။ 
 
သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္း 
ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ညႊန္ျပေပး ႏုိင္ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ကို ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၏ အရာရိွမ်ား သို႕ ျပသျခင္း 
(သို႕) IDEA ညႊန္ႀကားခ်က္ အတိုင္း အသံုးျပဳျခင္း (သို႕) IDEA ေအာက္ရွိ FAPE အားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလး ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ိဳးမွ လြ၍ဲ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳမည္ ဆုိပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္ 
လိုအပ္သည္။   ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္ မွ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ထားေႀကာင္း ဥပေဒ လိုက္နာျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
တရားေရး အခြင့္အာဏာ ရိွသူမ်ားမွ ရည္ညႊန္းလာပါက FERPA ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕သည္ မိဘ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကဲ့သုိ႕ အႀကံဳးဝင္ေသာေႀကာင့္  
မိဘ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလိုပါ။



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ FERPA ခြင့္ျပဳခ်က္ရျခင္းမွ လြ၍ဲ ပညာေရး မွတ္တမ္း မ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သို႕ မိဘ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွပဲ အသိေပးျခင္းမ်ိဳး မရိွရပါ။  MSDE မွ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အတြက္ မူဝါဒ မ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (တိုင္းျပည္၏ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ရိွေႀကာင္းေသခ်ာေစရန္ တိုင္းျပည္မွ အသံုးျပဳလ်က္ 
ရိွသည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုခ်င္း အေပၚ အေရးယူမႈ အပါအဝင္) ကို စီစဥ္ထားျပီး IDEA ႏွင့္ FERPA တုိ႕ ၏ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အခ်က္အလက္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထား မႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွပါသည္။  
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ တုိင္း အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ညႊန္ျပေပး ႏုိင္ေသာ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ထာ အခ်က္ အလက္မ်ား၏ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားကို ေသခ်ာစြာ အသိေပး ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအစီအစဥ္မ်ား ရိွရန္ လိုအပ္သည္။ 

• တိုင္းျပည္ အတြင္းရိွ လူမ်ိဳးစု မိ်ဳးစုံ အတြက္ အေႀကာင္းႀကား အသိေပးျခင္းကို ၎တို႕မိခင္ ဘာသာစကားျဖင့္ အသိေပး ရမည္။ 
• ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ ညႊန္ျပေပး ႏုိင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ကို ရယူထားျခင္း ခံရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္  ရယူထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ား အေႀကာင္း၊ 
• ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မွ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ တိုက္ရုိက္မသက္ဆိုင္ေသာ 

အဖြ႕ဲအစည္းသို႕ ေပးပုိ႕ျခင္း၊ ဆက္လက္ ထိန္သိမ္းထားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီး ပစ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ မူဝါဒ ႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ 

• မိဘမွ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆန္သည့္ အေျခ အေနတြင္ အသံုးျပဳ မည့္ မူဝါဒ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အေႀကာင္း၊ ႏွင့္ 
• ဤ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘ ႏွင့္ ကေလးမ်ား ၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား အေႀကာင္း (FERPA တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

ႏွင့္  အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရိွေသာ 34 C.F.R. §99 ရိွ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္) 
 
အဓိက က်ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေနရာ၊ (သို႕) ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္မီွ အေႀကာင္းႀကားျခင္းကို သတင္းစာမ်ား၊ 
အျခား မီဒီယာမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ ၂ မ်ိဳး စလံုးတြင္ လုိအပ္ေသာၿဖန္႕ခ်ီမႈ ႏွင့္အတူ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုး မိဘကို အသိေပး ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
 
အသုံးျပဳခြင့္ 
 
ကနဦးၾကား၀င္မႈရရိွေသာ ခေလးႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းရွင္က ၄င္းၾကား၀င္ေျဖရွင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို 

မိဘမ်ားထံ အခမဲ့ေပးရမည္။ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္တုိင္းသည္ စုစည္း၊ ထိန္းသိမ္း ထားေသာ ကေလး၏ မည္သည့္ ပညာေရး မွတ္တမ္း ကို မဆို မိဘအား စစ္ေဆးခြင့္၊ 

သံုးသပ္ခြင့္ ကို ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ျပီး  ေပးအပ္ထားေသာ FAPE ႏွင့္ IFSP ၏ စီစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ ရည္ညြန္းျခင္း၊ ခ်င့္ခ်ိန္ 

အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ကေလး၏ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထား မႈ မ်ားအားျဖင့္ ထို မွတ္တမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုိက္နာ အသံုးျပဳရမည္။ IFSP 

မွတဆင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရရိွေသာ ခေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္၊ FSP ႏွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ (၀ါ) အျခားဥပေဒေရးရာၾကားနာမႈျဖစ္ေစ၊ 

အစည္းအေ၀းမျပဳလုပ္ခင္ ေတာင္းဆိုမႈရွိပါက ေဒသခံဦးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္က လုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဆုိမႈျပဳၿပီး ၁၀ ရက ္

ထက္ေနာက္က်မႈမရိွေစရ။ 

အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ IFSP (သို႕) IEP ေတြ႕ဆံုပြဲ မျပဳလုပ္မီွ၊ သို႕မဟုတ္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ႏွင့္ 
ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျပီး ၄၅ ရက္ အတြင္း မိဘ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရိွေစပဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 
 
ဤ က႑ ေအာက္၌ မိဘမ်ားမွ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္၊ သံုးသပ္ပုိင္ခြင့္ ဆိုရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။ 

• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႕ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆို 
ထားမႈအား အမ်ားျပည္သူကုိယ္စားလွယ္မွ ျပန္လည္ တုံ႕ျပန္ျခင္း အေပၚ 

• မိိဘမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္၊ သံုးသပ္ရန္ ေတာင္းခံထားေသာ မိတၱဴ မရရိွသည့္ အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္အား ထပ္မံ 
ေတာင္းခံ ျခင္း ႏွင့္ 

• မိဘကိုယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္မွ မွတ္တမ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 
 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ အရ အုပ္ထိန္းခြင့္၊ မိခင္ ႏွင့္ ဖခင္ သီးျခားစီ ေနထိုင္ျခင္း၊ မိဘ ကြဲရွင္းျပတ္စဲ ထားျခင္း 
စေသာ အေႀကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ထံ သို႕ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ား ေပးပုိ႕ထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမွ လြ၍ဲ 
မိဘမ်ားတြင္ ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္ အကဲျဖတ္ခြင့္ ရိွေႀကာင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္ျပီး ျဖစ္ရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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အသုံးျပဳျခင္း မွတ္တမ္း 
အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ IDEA ၏ Part C (သို႕) Part B ညြန္ႀကားခ်က္ အတိုင္း သိမ္းဆည္း၊ ထိန္းသိမ္း၊ အသံုးျပဳေသာ ပညာေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ႀကည့္ရႈအသံုးျပဳေသာ (မိဘ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဝန္ထမ္း မဟုတ္သည့္) သူမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို အမည္၊ ႀကည့္ရႈ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳ 
သည့္ အခ်ိန္၊ ႀကည့္ရႈအသံုးျပဳရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တကြ ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ပညာေရး မွတ္တမ္းတြင္ ကေလး 
တစ္ဦးထက္ ပုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနပါက ထို ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႕ ကေလး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို သာ စစ္ေဆးခြင့္၊ အကဲျဖတ္ခြင့္ ရိွျပီး ထိုသို႕မဟုတ္ပါက ဤက့ဲသို႕အခ်က္အလက္မ်ား ပူးတြဲ ပါရွိေနျခင္းကို မိဘမ်ား သိရွိရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္တိုင္း အေနျဖင့္ မိဘမွ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ မွ သိမ္းဆည္း၊ ထိန္းသိမ္း၊ အသံုးျပဳေသာ 
ပညာေရး မွတ္တမ္း အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ မွတ္ယူထားေသာ ေနရာမ်ား၊  ကို သိရွိလိုသည္ဟု ေတာင္းဆိုပါက ႀကည့္ရႈခြင့္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္  အကယ္၍ အခေႀကးေငြ သည္ မိဘမ်ားအား ၎တို႕၏ စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳျခင္းမွ မတားဆီး ႏုိင္ပါက မိဘမ်ား အတြက္ျပဳလုပ္ေပး ရေသာ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား အတြက္ အခေႀကးေငြေကာက္ခံ ႏုိင္သည္။ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားမွ အခ်က္ အလက္မ်ား ရယူေပးျခင္း (သို႕) ရွာေဖြေပးရျခင္း အတြက္ အခေႀကးေငြ 
မယူရပါ။ 
 
မိဘ၏ ေတာင္းဆုိမႈ အား ျပင္ဆင္ျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား 
အကယ္၍ မိဘ အေနျဖင့္ IDEA ၏ အတည္ျပဳခ်က္အားျဖင့္ စုစည္း၊ ထိန္းသိမ္း၊ အသံုးျပဳထားေသာ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား တိက်မႈ မရိွျခင္း (သို႕) 
မွန္ကန္မႈ မရိွျခင္း (သို႕) ကိုယ္ေရးကိုယ္ထာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္း (သုိ႕) ကေလး၏ အျခားေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားသည္ဟု 
ခံယူ ပါက ဤ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေသာ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ႏုိင္ျပီး 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ရျပီး မႀကာမွီ အခ်ိန္မွာပင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ ရန္ လိုအပ္သည္၊ 
မလိုအပ္သည္ ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္။  အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ မလိုဟု သတ္မွတ္ပါက မိဘ ကုိ 
၎တို႕မွ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ေပး ရသည့္ အေႀကာင္း ႏွင့္ မိဘ အေနျဖင့္  ပညာေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အက်ိဳးအေႀကာင္း ႀကားသိ ႏုိင္ခြင့္ ရိွေႀကာင္း အႀကံေပး ရမည္။  ပညာေရး မွတ္တမ္း အတြက္ ရိွ သိရိွလိုေသာ အခ်က္အလက္ မ်ား ၏ 
အက်ိဳးအေႀကာင္း ႀကားနာျခင္းကို 34 C.F.R. §99.22 တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ FERPA လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
 
အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘမွ ေတာင္းဆိုပါက ၎တို႕ သိရိွလိုေသာ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကားနာခြင့္ ရရိွရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အားျဖင့္ ပညာေရး မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မတိက်ျခင္း၊ မမွန္ကန္ျခင္း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္ထာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္ထားမႈ မရိွျခင္း၊ ကေလး၏ အျခား ရပုိင္ခြင့္မ်ား ကို ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေႀကာင္းကို ေသခ်ာေစရမည္။ အကယ္၍ ႀကားနာျပီး 
ရရိွလာေသာ အေျဖအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ တိက်မႈ မရိွျခင္း၊ မွန္ကန္မႈ မရိွျခင္း၊ ကိုယ္ေရး ကိုယ္ထာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္း၊ ကေလး၏ အျခား ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရိွသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ အခ်က္အလက္ကို 
ေလ်ာ္ကန္စြာ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေပး ရမည္ ျဖစ္ျပီး ျပင္ဆင္သည့္ အေႀကာင္းကို မိဘအား စာျဖင့္ အေႀကာင္းႀကား ရမည္။ အကယ္၍ ႀကားနာျပီး 
ရရိွလာေသာ အေျဖအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ တိက်မႈ မရိွျခင္း၊ မွန္ကန္မႈ မရိွျခင္း၊ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအား 
ခ်ိဳးေဖာက္ထားျခင္း၊ ကေလး၏ အျခား ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ ခ်မွတ္ေသာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာမတူညီမႈ မ်ား ရိွခဲ ့ သည္ဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္ကို ၎ တုိ႕ ကေလး ပညာေရး မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း 
ႏုိင္ေႀကာင္း မိဘအား အသိေပး ရမည္။   
 
ကေလး၏ မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ထားေသာ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု ရမည္။  

• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မွ ကေလး၏ မွတ္တမ္းအားထိန္းသိမ္းထား သေရြ႕ (သို႕) သေဘာတူညီမႈ မရိွသည့္ အပိုင္းအား 
ထိန္းသိမ္းထား သေရြ႕ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း 

• ကေလး၏ မွတ္တမ္း (သို႕) သေဘာတူညီမႈ မရိွသည့္ အပုိင္းအား ႀကည့္ရႈရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ အျခား အဖြဲ႕ အစည္းကို ဤ 
သေဘာမတူညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။  

 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖ်က္ဆီး ပစ္ျခင္း လုပ္ထုံး လုပ္နည္း့ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ IDEA ၏ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း စုစည္းထားေသာ၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာ၊ အသံုးျပဳထားေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ေရး ရည္ညႊန္းႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အား ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း (သို႕) ကေလး၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ေတာ့ ပါက မိဘမ်ားကုိ အသိေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘမွ ေတာင္းဆိုပါက ဖ်က္ဆီးေပးရ ပါမည္။ 
သို႕ေသာ္ အျပီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ကေလး၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မွတ္တမ္း၊ အတန္းမ်ား 
တက္ေရာက္ျခင္း မွတ္တမ္း၊ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အတန္းမ်ား၊ ျပီးေျမာက္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ စသည္တုိ႕ကုိ အခ်ိန္အကန႕္အသတ္မရိွ ထိန္းသိမ္းထားခြင့္ 
ရိွသည္။ 

 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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ကေလးသူငယ္၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား  
FERPA ၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ မ်ား အရ ကေလး အေနျဖင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကို ေရာက္ရွိပါက  ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းျပီး ျပည္နယ္ ဥပေဒ 
ကိုမျပည့္မွီေသာ ကေလး မ်ားမွ လြ၍ဲ ကေလး၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား ဆုိင္ရာ မိဘ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား ကေလးသုိ႕ လြေဲျပာင္း ေပးရမည္။ 
အကယ္၍ IDEA ၏ Part B အားျဖင့္ မိဘ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကို အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ ကေလးအား လြေဲျပာင္းပါက ပညာေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုပါ လြေဲျပာင္းေပးရမည္။ သို႕ေသာ္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ IDEA ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုိအပ္သည့္ 
အသိေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။   ပုိမုိျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ “အရြယ္ေရာက္လာျခင္းေႀကာင့္ မိဘ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
ေရြ႕ေျပာင္းျခင္း” ကို ေလ့လာဖတ္ရႈပါ။ 
 
စည္းကမ္းပုိင္း ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ကေလး၏ လက္ရိွ (သို႕) ျဖစ္ျပီးခ့ဲေသာ စည္းကမ္းပုိင္း ဆုိင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ကို စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အတူတကြ မွတ္တမ္းတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ျပီး ခႏၶာကိုယ္ သန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ား၏ မွတ္တမ္း တြင္လည္း 
အလားတူ စည္းကမ္းပုိင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပူးတြဲ ထည့္သြင္းရမည္။ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲရသည့္ 
ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးမွ က်ဴးလြန္မႈ ျပဳခဲ့သည့္ အမူအက်င့္၊ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေရးယူမႈ အေႀကာင္း ႏွင့္ ကေလး၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေႀကာင္းကိစၥမ်ား ႏွင့္အတူ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ကေလး အခ်က္အလက္ မ်ားကို ထည့္သြင္း ရမည္။ အကယ္၍ 
ကေလးသည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ တစ္ေက်ာင္းသုိ႕ ေရြ႕ေျပာင္းေနေသာ ေက်ာင္းသားျဖစ္ပါက၊ ကေလး၏ မွတ္တမ္း ေပးပုိ႕မႈတြင္ ကေလး၏ 
လက္ရိွ IEP ႏွင့္ လက္ရိွ (သို႕) ျပီးခ့ဲေသာ စည္းကမ္းပုိင္း ဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရမည္။ 
 

ခႏ ၱာကုိယ္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ား အတြက္ စည္းကမ္း 
 

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္  တိုးခ်ဲ ့IFSP (သို )့ IEP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရိွေနသည္ ့အသက္ ၃ ႏွစ္ မွ ၂၁ ႏွစ္ အတြင္းရိွ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 
 
အကယ္၍ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္မွ ကေလးအား စည္းကမ္းအရ အေရးယူမႈအခ်ိဳ႕  ရိွပါက မိဘမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ကုိ က်င့္သံုးႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ေက်ာင္းသားစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (မ်ား) ေၾကာင့္ ကေလးအား 
ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္မႈမွာ စာသင္ႏွစ္ ၁ ႏွစ္ အတြင္း ၁၀ရက္ ထက္ ပုိျပီးပါက အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ကေလးအား 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရ မည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 
ေအာက္ပါ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား သည္ ဤအပုိင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား  ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 

• ကန္ ့သတ္ ပစၥည္း ဆိုသည္မွာ ကန္ ့သတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ဥပေဒ (21 U.S.C. 812(c)) အခန္း ၂၀၂ (c) ရိွ အပုိင္း I, II, III, IV 
သို႕ မဟုတ္ V ေအာက္တြင္ အၾကဳံးဝင္ သည့္ ေဆး (သို႕) အျခား ပစၥည္း ကို ဆုိလုိသည္။ 

• တားျမစ္ေဆးဝါး ဆိုသည္မွာ ကန္ ့သတ္ထားေသာ ေဆးဝါးကုိ ဆုိလုိသည္။ သို႕ ေသာ္ လိုင္စင္ရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ၏ 
ညြန္ၾကားခ်က္အရ လက္ဝယ္ရွိ/ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား (သို႕) IDEA လက္ေအာက္ မည္သည့္ အာဏာပုိင္ အဖြ႕ဲအစည္း မွ 
ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုအစုိးရႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒ မွ ေသာ္ လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လက္ဝယ္ရွ/ိေသာက္သံုးေနေသာ 
ေဆးဝါးမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

• လက္နက္ ဆိုသည္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ေခါင္းစဥ္ ၁၈၊ အခန္း ၉၃၀ ေအာက္ရွ ိပထမ အပုိင္းခြ ဲ(g) ၏ ဒုတိယ စာပုိဒ္ ရိွ   
“အႏၱရာယ္ရိွေသာ လက္နက္” ေအာက္တြင္ အၾကဳံးဝင္ေသာ လက္နက္မ်ားကို ဆုိလိုသည္။ 

• ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ဆိုသည္မွာ အသက္အႏၱရာယ္ ရေစျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာနာက်င္ေစျခင္း၊ ၾကာရွည္ျပီးသိသာေသာ 
ပံုပ်က္မႈျဖစ္ေစျခင္း (သို႕)  ခႏ ၱာကိုယ္ အစိတ္အပုိင္း၊အဂၤါ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ  ၾကာရွည္စြာ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း တို႕ကုိ 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ခႏၶာကိုယ္ဒဏ္ရာရျခင္း ကိုဆိုလိုသည္။ (18 U.S.C. 13645(h)(3)) 

 
ေက်ာင္း၀န္ထမ္း ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္း 
ေက်ာင္း၀န္ထမ္း အေနျဖင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ မသန္စြမ္း ကေလးအား ကေလးမ်ားအားလံုး အတြက္ ထုတ္ၿပန္ထားေသာ လုပ္ထံုးႏွင့္အညီ 
တစ္ႀကိမ္လ်ွင္ (၁၀)ရက္ထက္ မပုိေစဘဲ ေက်ာင္းမွ ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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ဤလုပ္ထုံးဥပေဒသည္ လက္ရိွပညာေရးအေၿခအေန မွ- 
 

• အၿခားႀကားၿဖတ္ ပညာေရး အစီအစဥ္ 
• အၿခား အစီအစဥ္ (သို ့) 
• ယာယီဆိုင္းင့ံျခင္း 

 
တုိ ့ၿဖင့္ အေၿခအေန ေၿပာင္းလၿဲခင္း မရိွသေရြ  ့ အႀကံဳး၀င္သည္။ 
 
ေက်ာင္းမွဖယ္ရွားၿခင္း (တစ္ႀကိမ္လ်ွင္ ၁၀ ရက္ထက္ မပုိ) သည္ စာသင္ႏွစ္ ၁ ႏွစ္အတြင္း ၁၀ ရက္ထက္ ပုိပါက သင့္ ကေလး အေထြေထြ 
သင္ရိုးညြွန္းတမ္းကို လိုက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ကေလး ၏ IEP ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပည့္မွီေစေရးအတြက္ ကေလး ၏ IFSP (သုိ ့) IEP အဖြ ့ဲမွ လိုအပ္ေသာ 
၀န္ေဆာင္ မႈ ပမာဏကို သတ္မွတ္ေပး မည္ၿဖစ္သည္။ 
 
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းအေနၿဖင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ မသန္စြမ္း ကေလး အတြက္ အေၿခအေန ေၿပာင္းလရဲန္ သင့္ေတာ္၊မေတာ္ ဆံုးၿဖတ္ရာတြင္ 
ၿပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီ ၏ ထူးၿခားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။  အေၿခအေနေၿပာင္းလသဲည္ ဆုိရာတြင္ ၁၀ရက္ 
ဆက္တိုက္ ထက္ပုိေသာ ဖယ္ရွားၿခင္း (သို ့) ပုံစံတစ္ခုအတိုင္း အစဥ္လိုက္ ဖယ္ရွားၿခင္း တို ့ ပါ၀င္သည္။ စည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 
အေၿခအေန ေၿပာင္းလရဲမည္ ဆုိပါက အမ်ားပုိင္ကိုယ္စားလွယ္ သည္ ယင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေန ့တြင္ အသိေပးရမည့္ အၿပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ ကုိပါ ပူးတြဲေပးအပ္ရမည္ ၿဖစ္သည္။ 
 
စီစဥ္ဆုံးၿဖတ္ၿခင္းကို သရုပ္ၿပၿခင္း  
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွ ုအတြက္ အေၿခအေန ေၿပာင္းလရဲန္ ဆုံးၿဖတ္ၿပးီ ၁၀ရက္ အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၏ IFSP (သုိ႕) 
IEP အဖြ ့ဲတို ့သည္ ကေလး ၏ ဖုိင္တြရိွဲ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၿဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား ၏ IFSP (သို )့ IEP ၊ ဆရာ ၏ ေလ့လာ ေတြ႕ 
ရိွခ်က္မ်ား၊ မိဘထံမွ သိရေသာ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ ေလ့လာၿပီး ေက်ာင္းသား စည္းကမ္း ခ်ိုဳးေဖာက္ၿခင္း သည္ - 

• ကေလး ၏ ကုိယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းမုွဳ ေႀကာင့္ (သို )့ မသန္စြမ္းၿခင္း ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ ပတ္သက္ေသာေႀကာင့္ 
ၿဖစ္ရသေလာ 

• အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ မွ ေက်ာင္းသား ၏ IFSP (သုိ ့) IEP ကို မက်င့္သံုးၿခင္းေႀကာင့္ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈေလာ 
ဆိုသည္ကုိ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားရမည္။ 
 
အကယ္ ၍ အထက္ပါအခ်က္ ၂ ခ်က္ အနက္ တစ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု IEP အဖြ ့ဲမွ သတ္မွတ္ပါက စည္းကမ္းေဖာက္မႈသည္ ကေလး ၏ 
ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းမုွဳ ေႀကာင့္ၿဖစ္ရသည္ဟ ုယူဆမည္ၿဖစ္သည္။ 
 
အကယ္ ၍သာ စည္းကမ္းေဖာက္မွဳသည္ ကေလး ၏ ကုိယ္လက္အဂၤါ  မသန္စြမ္းမုွဳ ေႀကာင့္ၿဖစ္ပါက IFSP (သို )့ IEP အဖြဲ ့ မွ - 

• ေက်ာင္းသား ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အက်င့္စရိုက္မ်ားအား ေလ့လာၿပီး အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသး 
ပါက အမူအက်င့္ ၿပဳၿပင္ေရး စီမံကိန္း ကုိ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမည္။ 

• ေက်ာင္းသားတြင္ အမူအက်င့္ ၿပဳၿပင္ေရး စီမံကိန္း ရိွၿပီးပါက ယင္းကုိ ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လုိအပ္သလို ၿပဳၿပင္ရမည္။ 
• ကေလးအား ေဆး၀ါး၊ လက္နက္ (သို )့ ခႏၶာကိုယ္ဒဏ္ရာရျခင္း တို ့ေၾကာင့္ ႀကားၿဖတ္ ပညာေရး အစီအစဥ္သို ့ ပို ့ရသည္ ့ အေၿခအေနမွ 

အပ မိဘႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္တို ့ ေက်ာင္းသား ၏ အမူအက်င့္ ၿပဳၿပင္ေရး အတြက္ ေနရာ ေၿပာင္းလဲၿခင္း မၿပဳရပါက 
ေက်ာင္းသားအား နဂုိမူလ ပညာေရးအေၿခအေနသို ့ ၿပန္လည္ပုိ ့ေပးရမည္။ 

 
အကယ္ ၍ အက်င့္စရိုက္ ပ်က္ၿပားမွဳသည္ ကုိယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းမုွဳ ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါက ေက်ာင္း၀န္ထမ္းအေနၿဖင့္ အၿခားကေလးမ်ားနည္းတူ 
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ရမည္ၿဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ားကို မူ ဆက္လက္ ေပးေနရမည္ၿဖစ္သည္။ 
 
ေနရာထားရိွမွဳ ေၿပာင္းလဲၿခင္း  
ကေလးအား ေက်ာင္းမွ ၁၀ ရက္ထက္ပို ၍ ဖယ္ရွားရပါက ေနရာထားရိွမွဳ ေၿပာင္းလၿဲခင္း ၿဖစ္မည္ၿဖစ္သည္။ စည္းကမ္းေဖာက္မွဳသည္ ကေလး ၏ 
ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းမုွဳ ေႀကာင့္ၿဖစ္ရသည္ ၿဖစ္ေစ၊ ေဆး၀ါး၊ လက္နက္ (သို ့) ခႏၶာကိုယ္ဒဏ္ရာရျခင္း တို ့ေၾကာင္ ့ႀကားၿဖတ္ ပညာေရး 
အစီအစဥ္သို ့ ပို ့ရသည ္ၿဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားအေနၿဖင့္ အေထြေထြ သင္ရိုးညြွန္းတမ္းကို လုိက္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ကေလး ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ၿပည့္မွီေစေရးအတြက ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ဆက္လက္ ရရိွမည္ ၿဖစ္သည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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ၿပစ္မႈ မ်ား ၿပန္လည္ မၿဖစ္ ေပၚေစေရး အတြက္ အက်င့္စရိုက္မ်ားအား ေလ့လာၿပီး အမူအက်င္ ့ၿပဳၿပင္ေရး စီမံကိန္းကိ ုလိုအပ္သလို အသုံးၿပဳပါမည္။ 
IEP အဖြ ့ဲ မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ကုိ သတ္မွတ္ေပးမည္ ၿဖစ္သည္။ 
 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ခ်ိန္ညွိၿခင္းမ်ား ယာယီေရြးခ်ယ္စရာ 
ေက်ာင္း၀န္ထမ္း အေနၿဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အေၿခအေနမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ၏ အက်င့္သည္ ကေလး ၏ ကုိယ္လက္အဂၤါ  မသန္စြမ္းမုွဳ ေႀကာင့္ 
ၿဖစ္ရသည္ ဟုသတ္မွတ္သည္ ၿဖစ္ေစ၊ မသတ္မွတ္သည္ ၿဖစ္ေစ ယာယီႀကားၿဖတ္ ပညာေရး အစီအစဥ္ မ်ားသို ့ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ရက္ 
တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းသားအား ပို ့ ႏိုင္သည္။  
• ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္၊ ၿပည္နယ္ဆုိင္ရာ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ လက္ေအာက္ရိွ ေက်ာင္းအခမ္းအနား တုိ ့တြင္ 
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၊ပုိင္ဆိုင္ေႀကာင္း ေတြ ့ရိွ ၿခင္း 
• ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္၊ ၿပည္နယ္ဆုိင္ရာ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ လက္ေအာက္ရိွ   ေက်ာင္းအခမ္းအနား တုိ ့တြင္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါး 
လက္၀ယ္ေတြ ့ရိွ၊ အသုံးၿပဳေႀကာင္း ေတြ ့ရိွၿခင္း (သုိ ့) ကန္ ့သတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ၿခင္း ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္မွဳ ကို အားေပးၿခင္း 
• ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္၊ ၿပည္နယ္ဆုိင္ရာ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ လက္ေအာက္ရိွ   ေက်ာင္းအခမ္းအနား တုိ ့တြင္ အၿခားသူ 
တစ္ဦးအား ၿပင္းထန္စြာ ခႏၶာကုိယ္ဒဏ္ရာရေစၿခင္း 
 
စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာအေရးယူမႈအတြက္ အယူခံ၀င္ၿခင္း 
မိဘမ်ားသည္ စီရင္သုံးသပ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ဆုံးၿဖတ္မွဳ အေပၚတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားစည္းကမ္းပုိင္း ဆိုင္ရာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ မ်ားကိုၿဖစ္ေစ သေဘာမတူပါက 
စီမံမႈဆိုင္ရာ ႀကားနာမႈရံုး (OAH) ႏွင့္ အမ်ားပုိင္ ကိုယ္စားလွယ္ တုိ ့ႏွင့္ လုပ္ထံုးဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ဖြင့္ႏိုင္သည္။ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ 
အေနၿဖင့္  လက္ရိွ ေနရာခ်ထားမႈသည္ ကေလး ႏွင့္ အၿခားသူမ်ား အတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရႏုိုင္ဖြယ ္ရိွသည္ဟု ယူဆပါက စီမံမႈဆိုင္ရာ ႀကားနာ 
မႈရံုး (OAH) ႏွင့္ မိဘမ်ား သို ့ လုပ္ထံုးဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ဖြင့္ႏိုင္သည္။ 
 
စီမံမွဴ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တရားသူႀကီး သည္ ဤ စာတြပဲါ “သေဘာမတူညီမႈ မ်ားကုိ ေၿဖရွင္းၿခင္း” အပုိင္းပါ လုပ္စဥ္မ်ား အတိုင္း လုပ္ထံုးဆုိင္ရာ 
တိုင္ႀကားခ်က္ကုိ ႀကားနာသည္။ ႀကားနာၿခင္းသည္ အယူခ၀ံင္ သည့္ေန ့မွစ ၍ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၂၀ အတြင္း စတင္ကာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ 
စတင္ႀကားနာသည့္ေန ့ မွ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ အတြင္း ခ်မွတ္သည္။ 
 
အယူခ၀ံင္ၿခင္း အေပၚ စဥ္းစားသတ္မွတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ စီမံမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တရားသူႀကီး သည္ - 

• ကေလးအား သူ/သူမ ဖယ္ရွားခံရေသာ ေနရာသို ့ၿပန္ပုိ ့ၿခင္း 
• အကယ္ ၍ တရားသူႀကီး မွ လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈ သည္ ကေလး ႏွင့္ အၿခားသူမ်ား အတြက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရႏုိုင္ဖြယ္ ရိွသည္ဟု 

ယူဆပါက ယာယီႀကားၿဖတ္ ပညာေရး အစီအစဥ္ မ်ားသို ့ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ထက္မပုိေစဘဲ ေက်ာင္းသားအားပုိ ့ရန္ ညြွန္ႀကားၿခငိး 
တုိ ့ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

 
အယူခံ၀င္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသူ  သည္ မိဘၿဖစ္ေစ၊ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ ၿဖစ္ေစ အၿခားသေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားမရိွပါက တရားသူႀကီး မွ 
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မက်မွီ သုိ ့မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ မကုန္မီွ (ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄၅ ရက္ ထက္ မေက်ာ္) အခ်ိန္တုိ ့အနက္ ေစာသည့္ အခ်က္ အေပၚ 
မူတည္ကာ  ယာယီႀကားၿဖတ္ ပညာေရး အစီအစဥ္ တြင္ ေနရမည္။ 
 
အရည္အခ်င္း မၿပည့္၀ေသးဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ ကေလး 
အထူးပညာေရး အတြက္ အရည္အခ်င္း မၿပည့္၀ေသးဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ ကေလး မ်ား အေနၿဖင့္ စည္းကမ္းခ်ိဴးေဖာက္လ်ွင္ 
အမ်ားပုိင္ကိုယ္စားလွယ္မွ ကေလးသည္ အမွဳမက်ဴးလြန္မီွ ကတည္းက  ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူၿဖစ္ေႀကာင္း သိရွိပါက ေပးထားသည့္ 
ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခြင့္ရိွသည္။ အမ်ားပုိင္ကိုယ္စားလွယ္ အေနၿဖင့္ စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ အေရးယူႏိုင္ေလာက္ေသာ ေက်ာင္းသား ၏ 
က်င္၀့တ္ပ်က္ကြက္မႈ မၿဖစ္ေပၚမီွ - 
 

• မိဘမ်ားမွ ၄င္းတို ့ ၏ ကေလးသည္ အထူးပညာေရးကို လုိအပ္ေႀကာင္း အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာဆိုင္ရာ 

၀န္ထမ္း သို ့မဟုတ္ ကေလး ၏ ဆရာ ထံသို ့ စာၿဖင့္ အေႀကာင္းႀကားခ့ဲၿခင္း 

• မိဘမ်ားမွ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးမႈ ၿပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿခင္း (သို ့) 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 

16 

• ကေလး ၏ ဆရာ သုိ ့မဟုတ္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမွ ကေလး ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ပါတ္သက္ ၍ အထူး စုိးရိမ္ဖြယ္ရိွေၾကာင္းကို 
အထူးပညာေရး ဆိုင္ရာ ညြွန္မွဴး သို ့မဟုတ္ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းအား တိုက္ရိုက္ ေဖာ္ၿပခဲ့ၿခင္း   
တို ့ေႀကာင္း သိရွရိမည္။ 

 
အကယ္ ၍သာ 

• အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္မွ ကေလး အားအရည္အခ်င္း စစ္ေဆးမွဳ ၿပဳလုပ္ရန္ ကိစၥကုိ မိဘမွ ခြင့္မၿပဳၿခင္း 
• အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္မွ ကေလး အား အထူးပညာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးရန္ ကိစၥကုိ မိဘမွ ခြင့္မၿပဳၿခင္း (သို )့ 
• ကေလးအား စစ္ေဆးမွဳ ၿပဳလုပ္ခ့ဲရာ တြင္ IDEA အရ သူ/သူမ သည္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူ မဟုတ္ေႀကာင္း သတ္မွတ္ ခံခဲ့ရၿခင္း 

 
တို ့ရိွခဲ့ပါက အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္္သည္ လုံေလာက္စြာ သိရွိခ့ဲၿခင္း မရိွဟု ယူဆသည္။ 
အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ သည္  လံုေလာက္စြာ သိရိွခဲ့ၿခင္းမရိွပါက ၄င္းေက်ာင္းသားသည္ ခႏၶာကုိယ္သန္စြမ္းေသာ အလားတူ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ 
ကေလး တစ္ဦးႏွင့္ တန္းတူ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ အၿပစ္ေပး ခံရဖြယ္ရိွသည္။ 
 
အကယ္ ၍ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ အၿပစ္ေပးေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း မိဘမွ ၿပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါက စစ္ေဆးမွဳကို အလ်င္ၿမန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရသည္။ စစ္ေဆးမွဳ အေၿဖေစာင့္ ေနခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးေသာ ပညာေရး ေနရာ ခ်ထား 
ၿခင္း တြင္ ရိွေနရမည္။ အမ်ားၿပည္သူ ေအဂ်င္စီ ၏ စစ္ေဆးခ်က္ ႏွင့္ မိဘထံမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကေလးသည္ ကုိယ္လက္ အဂၤါ 
မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအၿဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ္ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္  မွ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးရမည္ ၿဖစ္ၿပီး 
ခႏၶာကုိယ္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးမ်ား အတြက္ စည္းကမ္းမ်ားအားလုံးလည္း အက်ံဴး၀င္မည္ၿဖစ္သည္။ 
 
ဥပေဒ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ တရားေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္ မ်ားအား ရည္ညြန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း  
အမ်ားျပည္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တရားဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံ အမွဳတုိင္ႀကားၿခင္း အေပၚ IDEA မွ 

တားၿမစ္ၿခင္းမရွိပါ။ တရားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာပိုင္မ်ား အေနၿဖင့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ၿပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကုိ ကိုယ္လက္အဂၤါ 
မသန္စြမ္းေသာကေလး က်ဴးလြန္သည့္ ၿပစ္မွဳမ်ားတြင္ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ၿပစ္မွဳတိုင္ႀကားေသာ မည္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မဆုိ ကေလး ၏ 

အထူးပညာေရးႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားကို ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းဥပေဒ COMAR 13A.08.02, STUDENTS RECORDS 

မွခြင့္ၿပဳသည့္ အတိုင္းအတာ အထိ တင္ၿပႏိုင္သည္။ ထိုသိ႕ု တင္ၿပရာတြင္ မိဘခြင့္ၿပဳခ်က္ႏွင့္ အတူတြဲ ၍ သုိ႕မဟုတ္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္အတိုင္း မိဘ ခြင့္ၿပဳခ်က္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မ်ား ႏွင့္ အညီ တင္ၿပႏုိင္သည္။ 
 

အမ်ားအသုံးစရိတ္ ျဖင့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလး ကုိ မိဘမွ တစ္ဖက္သတ္ ထားရိွျခင္း 
 
အမ်ာျပည္သူကုိယ္စားလွယ္ မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ ့ၿပည္သူ ့ပညာေရး (FAPE) ကုိ စီစဥ္ေပးထား ေသာ္လည္း မိဘမွ ၄င္းတုိ ့ ၏ ခႏၶာကိုယ္ 
မသန္စြမ္းသူ ကေလးအား ပုဂၢလိကပုိင္ ေက်ာင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ ထားရိွပါက ကနဦး တာ၀န္ယူၿခင္း အပါအ၀င္ ပညာေရး စရိတ္အားလံုး သုိ ့မဟုတ္ 
အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ားကုိ အမ်ားၿပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မွ တာ၀န္ယူရန္ မလိုေၾကာင္း IDEA မွသတ္မွတ္သည္။ 
 
အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခမဲ ့ၿပည္သူ ့ပညာေရးကို စီစဥ္ေပးထားေသာ္လည္း မိဘမ ွ၄င္းတို ့ ၏ ခႏၱာကိုယ္ 
မသန္စြမ္းသူကေလးအား ပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားရိွပါက ကနဦးတာ၀န္ယူၿခင္း အပါအ၀င္ ပညာေရးစရိတ္အားလုံး သို ့မဟုတ္ 
အထူးပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ယူရန္မလုိေၾကာင္း IDEA မွသတ္မွတ္သည္။ သုိ ့ရာတြင္ 
ဗဟိုအစုိးရ ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္သည္ ယင္းကေလးအား မိဘမ်ားသေဘာအရ ပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္းတြင္ 
တက္ေနေသာကေလးဦးေရတြင္ ထည့္သြင္း ေရတြက ္ရမည္။ FAPE ရရိွမွဳ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္တို ့ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မိဘႏွင့္ 
အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္တုိ ့ ၏ သေဘာကြလဲြမွဲဳမ်ားသည္ IDEA လက္ေအာက္ ရိွ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားၿခင္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။ အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို “သေဘာ မတူညီမႈ မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ဖတ္ရွႏိုင္သည္။ 
 
အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ထံမ ွအထူးပညာေရးႏွင့္ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ယခင္က ရရိွခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းကေလး ၏ မိဘသည္ 
ကိုယ္စားလွယ ္၏ ခြင့္ၿပဳခ်က/္ညြြန္ၾကားခ်က္ မပါဘဲ ပုဂၢလိကပုိင္မူႀကိဳ၊ မူလတန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းတို ့တြင္ အပ္ႏံွသည့္ ကိစၥတြင္ 
ထုိပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီမွ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္မီွ FAPE ရရိွေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ေအဂ်င္စီမွ 
မိဘအား ေက်ာင္းအပ္စရိတ္မ်ားကုိ ၿပန္အမ္းရန္ တရားသူႀကီး (သို )့ တရားရံုး မွ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီမ်ား မွ ေပးအပ္ေသာ 
ပညာေရးႏွင့္ အၾကံဴး၀င္သည့္ ၿပည္နယ္အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္တိုင္ေအာင္ သင့္ ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ပညာေရးသည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ဟု 
တရားသူႀကီး (သို )့ တရားရံုး မွ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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ေငြျပန္လည္ ထုတ္ေပးျခင္း ဆုိင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား  
တရားသူႀကီး (သို )့ တရားရံုးသည္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားတြင္ ေငြၿပန္အမ္းၿခင္းအား ေလ်ွာ့ခ် (သို )့ ၿငင္းပယ္ ႏုိင္သည္။ 

• ကေလးအား အမ်ားပုိင္ေက်ာင္းမွ မထုတ္မီွ အခ်ိန္လတ္တေလာတြင္း ၿပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိဘမ်ားမွ IEP အဖြ ့ဲအား ၄င္းတုိ ့ 
၏ ၿပႆနာမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္းအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အပါအ၀င္ အမ်ားၿပည္သူကိုုယ္စားလွယ္ထံမွ ပညာေရး (FAPE) ကုိ 
ၿငင္းပယ္ေတာ့မည့္ အေႀကာင္း အသိမေပးၿခင္း 

• ၿပည္သူပုိင္ေက်ာင္းထားၿခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားပုိင္ေက်ာင္းမွ ထုတ္မည္ဟုရည္ရြယ္ေၾကာင္းကို မိဘမွ 
အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္အား အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၀ ရက္ (ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ အလုပ္လုပ္ရက္အပါအ၀င္) 
အနည္းဆုံး ႀကိဳတင္ ၍ အသိမေပးၿခင္း 

• ကေလးအား အမ်ားပုိင္ေက်ာင္းမွ မထုတ္မီွ အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီမွ ကေလးအား ၿပန္လည္စစ္ေဆးမွဳ ၿပဳလုပ္မည့္ အေႀကာင္း 
(က်ိုဳးေႀကာငး္ဆီေလ်ာ္စြာေရးသားထားသည့္ စစ္ေဆးမွဳ ၿပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္စာ အပါအ၀င္) ကုိ မိဘအား စာၿဖင့္ 
အေႀကာင္းႀကားေသာ္လည္း မိဘမွ စစ္ေဆးမွဳသို ့ ကေလးအားပို ့ေဆာင္မွဳ မရိွၿခင္း 

• မိဘမ်ား ၏ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ က်ိုဳးေႀကာငး္ဆီေလ်ာ္မွဳ မရိွေၾကာင္း တရားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာပုိင္မ်ား မွ ေတြ ့ရိွၿခင္း 
 
အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း -  

• ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အေႀကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရေသာ္ ၿပန္အမ္းေငြကုိ ေလ်ွာ့ခ်ၿခင္း (သို )့ ၿငင္းပယ္ၿခင္း 

မၿပဳရ။ 

o မိဘမ်ား အသိမေပးႏိုင္ေအာင္ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္မွ တားဆီးထားၿခင္း 

o အထက္ပါ IDEA အေႀကာင္းႀကားစာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာၿဖင့္အေၾကာင္းႀကားၿခင္းကုိ မိဘမ်ား မရရိွဖူးၿခင္း 

o အေႀကာင္းႀကားစာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ကေလးအား အၿပင္ပန္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မွဳရွိႏိုင္ၿခင္း 

• တရားသူႀကီး (သို )့ တရားရံုး ၏ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အေၿခအေနမ်ားတြင္ အေႀကာင္းႀကားစာေပးရန္ 

ပ်က္ကြက္ေသာ္လည္း ၿပန္အမ္းေငြကုိ ေလ်ွာ့ခ်ၿခင္း (သို )့ ၿငင္းပယ္ၿခင္း မၿပဳရ။ 

o မိဘ စာမတတ္ေၿမာက္ၿခင္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္ မေရးသားႏိုင္ၿခင္း 

o အေႀကာင္းႀကားစာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ကေလးအား ၿပင္းထန္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္မွဳရွိႏိုင္ၿခင္း 

 

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာျခင္း ေပၚတြင္ မိဘ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း 
 
ေမရီလန္းၿပည္နယ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေၿခအေနမ်ားမွလြ၍ဲ မသန္စြမ္းေသာကေလးမ်ား အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာျခင္း ေပၚတြင္ မိဘ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ား ေၿပာင္းလဲၿခင္း မရိွပါ။ 
 
ေမရီလန္းၿပည္နယ္ဥပေဒအရ အခ်ဳိ  ့ေသာ သတ္မွတ္ထားသည္ ့ အေၿခအေနမ်ားတြင္ IDEA လက္ေအာက္ရွိ မိဘမ်ား ၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို 
မသန္စြမ္းကေလးသို ့လႊေဲၿပာင္းခြင့္ရိွသည္။ ယင္းလႊဲေၿပာင္းၿခင္း ကုိ ကေလးအသက္ ၁၈ ႏွစ္ ၿပည့္ခ်ိန္တြင္ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ၿပည္နယ္ဥပေဒအရ 
မဆီေလ်ာ္ဟု သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရိွသည့္ အၿပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွသာ ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
 

• မိဘမ်ား မရိွ(သို )့ မည္သူမည္၀ါမသိဘဲ ကေလးမွ မိဘကိုယ္စားလွယ္ ခန္ ့အပ္မည့္အစား သူကိုယ္တုိင္အား မိဘမ်ား ၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို 

လႊဲေၿပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိၿခင္း 

• ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ တေလ်ွာက္လုံး ကေလး ၏ အထူးပညာေရး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿခင္း ၿဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ အမ်ားပုိင္ေအဂ်င္စီမွ မိဘအား 

ႏိႈးေဆာ္ေသာ္လည္း မိဘမ်ားဘက္မွ ပါ၀င္ၿခင္းမရိွၿခင္း 

• ကေလး ၏ အထူးပညာေရး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿခင္း ၿဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ မိဘမ်ားမွ အခုိင္အလံု ၿငင္းပယ္ၿခင္း 

• မိဘတစ္ဦး သို ့မဟုတ္ ႏွစ္ဦးလံုး ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆးရံုတက္ရၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္မြမ္းမံသင္တန္းေက်ာင္းတက္ရၿခင္း (သို )့ ၿပင္းထန္ေသာ 

ေရာဂါ/ဒဏ္ရာ ရၿခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ ကေလး ၏ အထူးပညာေရး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿခင္း ၿဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ၿခင္း မရိွဘဲ မိဘမွ ၄င္း ၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကေလးအားလႊေဲပးရန္ ခြင့္ၿပဳၿခင္း 

• မိဘမ်ားႏွင့္ မဆိုင္သည့္ သာမန္မဟုတ္ေသာ အေၿခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကေလး ၏ အထူးပညာေရး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿခင္း ၿဖစ္စဥ္တြင္ 

ပါ၀င္ႏိုင္ၿခင္း မရိွဘဲ မိဘမွ ၄င္း ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကေလးအားလႊေဲပးရန္ ခြင့္ၿပဳၿခင္း 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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• ကေလးသည္ မိဘႏွင့္အတူ ေနထိုင္ၿခင္းမရိွဘဲ အၿခားအမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ ၏ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္မွဳလက္ေအာက္တြင္ 

မရိွၿခင္း 

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ၿပည့္ၿပီးေသာ မသန္စြမ္းကေလးႏွင့္ အတူေနထုိင္ေသာ မိဘအေနၿဖင့္ ၄င္း ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကေလးအားလႊဲေပးရန္ ခြင့္မၿပဳဘဲ 
ကေလးအေနၿဖင့္ ၿပည္နယ္ဥပေဒအရ မဆီေလ်ာ္ဟု သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရိွလ်ွင္ လႊဲေပးသင့္/မလႊဲေပးသင့္ ကုိ မည္သည့္ဖက္မွ မဆုိ တရား၀င္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္ႏိုင္သည္။ 
 
ဗဟုိႏွင့္ ၿပည္နယ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ကိုယ္စားမိဘ မွ မသန္စြမ္းသူ ကေလးအား ကိုယ္စားၿပဳပါက 

အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီသည္ ကေလးႏွင့္ ကိုယ္စားမိဘ ႏွစ္ဦးလုံးကုိ ဗဟုိႏွင့္ ၿပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားေအာက္ရိွ 

အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေပးအပ္ႏိုင္သည္။ IDEA အရ မိဘကိုယ္စားလွယ ္ ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ ့ အၿခားလုပ္ပုိင္ခြင့္အားလံုးကုိ 
ကေလးအားလႊဲေပးရန္ ၿပည္နယ္ဥပေဒအရ မဆီေလ်ာ္ဟု သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရွိသည့္ အၿပင္ ကေလးကိုယ္တိုင္က   ၄င္းထံသုိ 

့လႊေဲၿပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါက ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ကေလးအား လႊေဲပးႏုိင္သည္။ 
 

သေဘာမတူညီမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း 
 
ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားသည္ ကေလးအား ကနဦးတာ၀န္ယူၿခင္း အပါအ၀င္ ပညာေရးစရိတ္အားလံုး သုိ ့မဟုတ္ အထူး ႀကပ္မတ္ 
ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာကြလဲြမွဲဳမ်ားကို ေၿဖရွင္းႏိုင္ရန္ မိဘႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ တို႕ 
အတြက္ ထားရိွသည့္ ၿဖစ္စဥ္မ်ား ၿဖစ္သည္။ 
 
ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း  
ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္းသည္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူကေလး ၏ မိဘႏွင့္ ကေလး ၏ ပညာေရးကုိ တာ၀န္ယူရေသာအမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ 
တုိ ့ၾကား သေဘာကြလဲြမွဲဳမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းရာတြင္ အသံုးၿပဳႏုိင္သည့္ ၿဖစ္စဥ္တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ 
အကယ္၍IEPအသင္းအစည္းအေ၀းအတြင္းမိဘတဦးမွသူ့ကေလး၏IEPသို့မဟုတ္ကေလးအားျပဳလုပ္ေပးေနသည့္အထူးပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
သေဘာတူညီမွဳမရိွပါက IEPအသင္းမွမိဘအားရွင္းလင္းသည့္ဘာသာျဖင့္ 

• ႏွဳတ္ျဖင့္ႏွင့္စာျဖင့္ရွင္းျပထားသည့္မိဘ၏တရား၀င္ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းကိုေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ 
• ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းသတင္းအပုိကိုရရိွႏုိင္ရန္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္အပါအ၀င္သတင္း 
• ေဒသအတြင္းရိွ pro bono ႏွင့္အျခားအခမဲ့ႏွင့္ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာသည့္ဥပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားသတင္း 

 
မိဘမ်ားမွၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္သတင္းအခ်က္မ်ားကိုမိဘ၏မိခင္ဘာသာစကားထံသို့ဘာသာျပန္ေပးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
အကယ္၍မိဘမ်ားေျပာသည့္မိခင္ဘာသာစကားသည္ေဒသဆုိင္ရာေက်ာင္းစနစ္၏ေက်ာင္းသားဦးေရ၏တစ္ရာခုိင္ႏွဳန္းထက္မ်ားျပီးအသံုးျပဳပါက 
IEPအသင္းမွဘာသာျပန္ထားသည့္စာရြက္စာတမ္းကိုမိဘမ်ားထံသို့ေတာင္းဆိုသည့္ရက္မွရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္းေပးပုိ ့ရပါမည္။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာၾကားနာေရးရံုး(OAH)မွထိေရာက္ေသာၿဖန္ေၿဖၿခင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး အရည္အခ်င္း ၿပည့္မွီသည့္ ၀န္ထမ္း 
တစ္ဦးမွ ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း ကိုဦးေဆာင္သည္။ OAH မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ သူသည္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ သို ့မဟုတ္ ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရွပ္အရွင္း 
မရိွရပါ။ 

• ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္းသည္ မိဘအား ညိႏွဳိင္းရန္ ႏွဳိးေဆာ္ၿခင္း အစည္းအေ၀းစရိတ္ အပါအ၀င္ မည္သည့္ စရိတ္ကိုမ်ွ မိဘႏွင့္ ကေလး ၏ 

ကနဦးပညာေရးကုိ တာ၀န္ယူရေသာ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ တို ့အား မက်ခံေစပါ။ 

• ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖေပးရန္ ကေလး ၏ ကနဦးပညာေရးကုိ တာ၀န္ယူရေသာ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ OAH တို႕သုိ႕ 

ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ မိဘမ်ားအား ကူညီသည့္ အေနၿဖင့္ ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖေပးရန္ေလ်ွာက္လႊာကို အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ MSDE 

၀က္ဘ္ဆိုဒ္ www.marylandpublicschools.org  တို ့တြင္ ရရိွႏိုင္သည္။ ပုိမိုသိလုိပါက အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီ ၏ အထူးပညာေရးရံုးခန္း 

(သို႔) MSDE အထူးပညာေရး/ ကနဦးေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မွဳ ဌာနစိတ္၊ ၄၁၀-၇၆၇-၇၇၇၀  သုိ ့ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္သည္။ 

• မိဘႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္သည္ ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ေရွ  ့ေနေခၚလာႏုိင္ၿပီး ယင္းထံမ ွအၾကံဥာဏ္ယူႏိုင္သည္။ 
• ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖေဆြးေႏြးၿခင္းကို ေတာင္းဆုိလႊာရရိွၿပီး ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ရက္ ၂၀ အတြင္း  မိဘႏွင့္ ေအဂ်င္စီတုိ ့အတြက္ 

အဆင္ေၿပသည့္ေနရာတြင္ ၿပဳလုပ္မည္ ၿဖစ္သည္။ 

http://www.marylandpublicschools.org/


 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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• ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္းသည္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖေနခ်ိန္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ လ်ွိဳ  ့၀ွက္ထားရမည့္ 
အခ်က္မ်ားၿဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေနာက္ဆက္တြ ဲအမွဳၾကားနာၿခင္း ႏွင့္ တရားစီရင္ၿခင္းတြင္ မဆုိ သက္ေသအၿဖစ္အသံုးၿပဳ ၍ မရပါ။ 
ေဆြးေႏြးၿခင္း မစတင္မီွ မိဘႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္တုိ ့သည္ လ်ွိဳ ့၀ွက္၀န္ခံခ်က္ ကို လက္မွတ္ထိုးရဖြယ္ရိွသည္။ 

• ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း အၿပီးတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ကို ဗဟုိခရိုင္တရားရံုး (သို )့ ယင္းအမွဳကုိ ၾကားနာခြင့္ရိွေသာ 
ၿပည္နယ္တရားရံုး တို ့သို ့ တင္ၿပႏိုင္ရန္အတြက္ စာၿဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ 

• အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီ အေနၿဖင့္္ ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္းအား တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာ ျခင္းအခ်ိန္တြင္ မိဘ ၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ၿငင္းပယ္ၿခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးေစၿခင္း တို ့အတြက္ အသုံးမၿပဳရပါ။ 
 

ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း ၿပဳလုပ္ရန္ ႏွဳိးေဆာ္ၿခင္း အစည္းအေ၀း  
အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ အေနၿဖင့္ ၿဖန္ေၿဖၿခင္းမၿပဳလုပ္လုိသည့္ မိဘအား မိဘတို ့အဆင္ေၿပသည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာတြင္ ေတြ ့ဆုံၿပီး ၾကား၀င္ 
ၿဖန္ေၿဖၿခင္း ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရွင္းၿပကာ ထုိသုိ ့ေဆြးေႏြးရန္ ႏႈိးေဆာ္ႏိုင္သည္။ 
 
ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း ႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာတုိင္ႀကားျခင္း ကြာျခားခ်က္  
မိဘမ်ားသည္ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သေဘာကြလဲြမွဲဳမ်ားအား ေၿဖရွင္းရန္ ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း အၿပင္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း ႏွင့္ 
တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာတုိင္ႀကားျခင္း တို ့ကုိလည္း အသုံးၿပဳႏိုင္သည္။ ထိုေရြးခ်ယ္မွဳ မ်ားတြင္ မတူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္စဥ္မ်ားရိွသည္။ 

IDEA အဖြ ဲ ့အစည္း တြင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း ႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာတုိင္ႀကားျခင္းတို ့အတြက္ ကြၿဲပားေသာ လုပ္စဥ္ 
အဆင့္ဆင့္တုိ ့ရိွသည္။ ေအာက္တြင္ ရွင္းၿပထားသည့္ အတိုင္း လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနၿဖင့္ (သို ့) အဖြ ဲ ့အစည္းအေနၿဖင့္ အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီ 
သည္ IDEA ၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီေၾကာင္း ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ဖြင့္ႏိုင္သည္။ မသန္စြမ္းသူ ကေလး ၏ မွတ္ပံုတင္ၿခင္း၊ 
စစ္ေဆးၿခင္း၊ ကနဦးေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာေနရာ ခ်ထားမွဳ (သို ့) သင့္ေတာ္ေသာ အခမဲ့ ၿပည္သူပိုင္ပညာေရး (FAPE) ေပးေ၀မွဳႏွင့္ 
ပတ္သက္ ၍ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာတိုင္ႀကားျခင္းကုိမူ မိဘ သို ့မဟုတ္ အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ သာ ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

MSDE ၀န္ထမ္းသည္ သတ္မွတ္ အခ်ိန္ကာလကို စနစ္တက် တုိးခ်ဲ ့ၿခင္း မရိွသေရြ ့ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ကို ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ရက္ ၆၀ 
အတြင္း ေၿဖရွင္းရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ (ALJ) သည္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာတိုင္ႀကားခ်က္ ကုိ (ၿပန္လည္ေၿဖရွင္းၿခင္း 
ႏွင့္ ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း တို ့ၿဖင့္ မေၿပလည္ခဲ့ပါက) မိဘ သုိ ့မဟုတ္ အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ၿဖင့္ အကဲျဖတ္ မွ အခ်ိန္တုိးခ်ဲ႕ 
သတ္မွတ္ၿခင္း မရိွခဲ့ေသာ္ ၿပန္လည္ေၿဖရွင္းၿခင္း အခ်ိန္ကာလ အၿပီး ၄၅ ရက္ အတြင္း ၾကားနာၿပီး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကုိ စာၿဖင့္ထုတ္ေပးရမည္။ 

ထို ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ား ၏ ေယဘုယ်သေဘာ ႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား ကုိ ဤ စာတမ္း ၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲတြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ား(သုိ ့)အဖြ ့ဲအစည္းမ်ားသည္ ေမရီလန္းၿပည္နယ္ ပညာေရးဌာန (MSDE) ကုိ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားခ်က္ ဖြင့္ခြင့္ရိွသည္။ ၿပည္နယ္မွ 
စစ္ေဆးမွဳၿပဳလုပ္ရန္ အတြက္ တုိင္ၾကားစာသည္ IDEA စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။ 
 

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနၿဖင့္ (သို )့ အဖြ ့ဲအစည္းအေနၿဖင့္ အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီ သည္ ကနဦးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ႏွင့္ အထူးပညာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း ၍ ဗဟိုစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ   (သို ့) ၿပည္နယ္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆလ်ွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအဂ်င္စီ သည္ 
တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ၾကားနာၿခင္း ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ မရိွေသးလ်ွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၿပည္နယ္ ဆိုင္ရာ 
တိုင္ႀကားခ်က္ ဖြင့္ႏိုင္သည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ MSDE သုိ ့ပုိ ့ရမည္ၿဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ၿပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အထူးပညာေရးဌာနစိတ္ / 
ကနဦးေစာင့္ေရွာက္မွဳ ၀န္ေဆာင္မွဳဌာနစိတ္၊ MSDE ၊ အမွတ္ ၂၀၀ အေနာက္ ဘာလ္တီမိုးလမ္း၊ ဘာလ္တီမုိး၊ ေမရီလန္း ၿပည္နယ္ ၂၁၂၀၁ သို႕ 
လိပ္မူ ၿပီးေပးပုိ ့ရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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တိုင္ၾကားသူ လူပုဂၢိဳလ္ (သို )့ အဖြ ့ဲအစည္းသည္  တုိင္ၾကားခ်က္ မိတၱဴကို အမ်ားၿပည္သူကိုယ္စားလွယ္ထံ တခ်ိန္တည္း ပို ့ရမည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ 
ဖြင့္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစရန္အတြက္ လုပ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ ေလ်ွာက္လႊာတုိ ့ကုိ MSDE ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ www.marylandpublicschools.org  
တြင္လည္းေကာင္း၊ ၄၁၀-၇၆၇-၇၇၇၀ ရိွ ဌာနစိတ္ ၏ တိုင္ၾကားခ်က္ ေၿဖရွင္းၿခင္းႏွင့္ တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းရံုးခြ ဲသို ့ဖုန္းဆက္ၿခင္းၿဖင့္ 
လည္းေကာင္း သိရွိႏိုင္သည္။ 

 
ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ ရမည္ - 

• အမ်ားၿပည္သူေအဂ်င္စီ သည္ ဗဟိုစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ   (သို )့ ၿပည္နယ္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္ 
• အထက္ပါ ေဖာ္ၿပခ်က္ ကုိ အေထာက္အကူၿပဳေစသည့္ အခ်က္မ်ား 
• ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ဖြင့္သူ လူပုဂၢိဳလ္ (သို )့ အဖြ ့ဲအစည္း လက္မွတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
• ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္သည္ ကေလးတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ႏွင့္ပါတ္သက္ပါက - 

o ကေလး ၏ အမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ 
o ကေလး တက္ေနေသာေက်ာင္း ၏ အမည္ 
o အိမ္ရာမဲ့ ကေလး/လူငယ္ ၿဖစ္ပါက အဆင္သင့္ရိွေနသည့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ လက္ရိွ ကေလး 

တက္ေနေသာေက်ာင္း ၏ အမည္ 
o ျပႆနာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ကေလး ၏ျပႆ သဘာ၀ အေၾကာင္း ရွင္းၿပခ်က္ ႏွင့္ 
o ၿပည္နယ္ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ဖြင့္ ခ်ိန္တြင္ သိရသမ်ွ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေၿခခံ ထားေသာ တုိင္ၾကားသူအတြက္ 

ရည္ရြယ္သည့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ျပႆနာေၿဖရွင္းခ်က္ တုိ ့ပါ၀င္ ရမည္။ 

ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္သည္ ၿပည္နယ္မွ တုိင္ၾကားလႊာကို မရရိွမီွ ၁ ႏွစ္အတြင္း ၿဖစ္ပြားခဲ့မွဳကုိသာ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္သည္။ MSDE အေနၿဖင့္ 
တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရိွၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ၄င္းတုိ ့ ၏ ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ေအာက္ပါ အေၿခအေနမ်ားတြင္ ရက္ ၆၀ 
အခ်ိန္ကန္  ့သတ္ခ်က္ကုိ တုိးခ်ဲ  ့ႏိုင္သည္ - 

• တိုင္ႀကားခ်က္ တစ္ခုထဲတြင္ တစ္မူထူးၿခားေသာ အေၿခအေနမ်ား ရိွေနၿခင္း 
• ၾကား၀င္ၿဖန္ေၿဖၿခင္း ႏွင့္ အၿခားေသာ ျပႆနာေၿဖရွင္းၿခင္း မ်ားေၾကာင့္ မိဘ ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုိယ္စားလွယ္တို ့အခ်ိန္တုိးရန္ 

လုိလိုလားလား သေဘာတူၿခင္း 
 

MSDE မွ အနည္းဆုံး အေနၿဖင့္ - 
• လုိအပ္သည္ဟု ယူဆပါက တစ္ဦးတည္း သီးသန္ ့ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမွဳ ၿပဳလုပ္ရသည္။ 
• ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ပါ စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားသူအား ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏႈတ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ 

စာၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ တင္သြင္းခြင့္ ၿပဳရသည္။ 
• ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာၿပီး အမ်ားၿပည္သူကုိယ္စားလွယ္ သည္ ဗဟိုစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ   (သို )့ ၿပည္နယ္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ 

၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ ၿခင္း ရိွ/မရိွ တစ္ဦးတည္း ဆုံးၿဖတ္ရမည္။ 
• တိုင္ႀကားခ်က္ပါ စဲြခ်က္တစ္ခုၿခင္းစီအား သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား ႏွင့္ နိဂံုးတို ့ပါ၀င္သည့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို မိဘ 

ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ တုိ ့အား စာၿဖင့္ထုတ္ေပးရမည္။ 
 
ဆုံးၿဖတ္ခ်က္တြင္ ေနာက္ဆံုးဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရၿခင္း ၏ အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္မွဳအေပၚ အကိ်ဳးရိွစြာ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ လုပ္ထံုးမ်ားပါရွိၿပီး 
လုိအပ္ပါက နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမွဳမ်ား၊ ညွိႏွဳိင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုက္နာရန္ ပဲ့ၿပင္ေပးရမွဳ မ်ား ပါရွိသည္။ MSDE မွ အမ်ားၿပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါက ေနာက္ဆံုး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္စာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ 
အေနၿဖင့္ ကေလး ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမရိွ ၿခင္း အေပၚ မည္သို ့ၿပဳၿပင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား 
အားလံုး အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေပးသင့္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား အေၾကာင္းတို ့ကုိ ေဖာ္ၿပရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္းကုိ ေျဖရွင္းျခင္း  
သေဘာမတူညီမႈကို ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္သည့္ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ တရားဝင္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရိွျပီး အသံုးျပဳရန္ 
တိုက္တြန္းပါသည္။  အကယ္၍ ၂ ဦး ၂ ဖက္မွ တိုင္ႀကားျခင္းကို ေျဖရွင္း ႏုိင္ပါက MSDE မွ အစုိးရ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။   
 
တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာ ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ တုိင္ႀကားခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းျခင္း 
အကယ္၍ MSDE မွ တရားဝင္လုပ္ထုံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ ရိွသည့္ ျပည္နယ္ တိုင္ႀကားခ်က္ သို႕မဟုတ္ အကယ္၍ 
၁ ႀကိမ္မကေသာ ႀကားနာျခင္း လိုအပ္ ေသာျပည္နယ္ တိုင္ႀကားခ်က္ ကို ရရိွပါက MSDE မွ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ၏ 
ေကာက္ႏႈတ္သံုးသပ္ခ်က္ မရခင္ အခ်ိန္အထိ တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာမႈတြင္ ေဆြးေႏြး ေျပာႀကားထားေသာ ျပည္နယ္ 
တိုင္ႀကားခ်က္မ်ားကို ထိန္ခ်န္ထားရမည္။ သို႕ေသာ္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရိွသည့္ ျပည္နယ္ 
တိုင္ႀကားခ်က္ မ်ားကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ထံုး လုပ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ အတူ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ အတြင္ ေျဖရွင္းေပးရမည္။   
အကယ္၍ တူညီေသာတရားေရးဖက္ မွ ေရွးဦး ျပဳလုပ္ထားေသာ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚတြင္ 
ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာ ရိွလာပါက MSDE အေနျဖင့္ တိုင္ႀကားသူကို ထို ကိစၥအား အသိေပးရမည္။ 
 
တရားဝင္လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း  
မိဘ (သုိ႕) အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ (သုိ႕) ပညာေရးရာ 
ေနရာ ခ်ထားေပးမႈ (သုိ႕) ကေလး အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ အခမ့ဲ ပညာေရး ခံစားရရိွေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း ကုိေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါသည္။ 
 
တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္းသည္ မိဘ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ၿပစ္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အား သိရွိျပီး ၂ ႏွစ္ 
အတြင္း ရိွေသာ ၿပစ္မႈမ်ားကိုသာ စြခဲ်က္တင္ရမည္။ 
 
ဤ အခ်ိန္ဇယားသည္ မိဘ အေနျဖင့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ကို အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ တရားဝင္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ၏ ျပႆနာမ်ား ကို ေျဖရွင္းျပီး ျဖစ္ေႀကာင္း မွားယြင္းစြာ တင္ျပထားမႈေႀကာင့္ သို႕မဟုတ္ IDEA 
ညြန္ႀကားခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေျခအေနတြင္ မိဘအား အခ်က္အလက္မ်ား ႀကည့္ရႈခြင့္ မျပဳျခငး္ေႀကာင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း အမႈမဖြင့္ 
ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ 
 
တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ မိဘ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ (သို႕မဟုတ္ မိဘ၏ ေရွ႕ေန သုိ႕မဟုတ္ 
အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေရွ႕ေန) သည္ OAH ႏွင့္ အျခားေသာ တရားေရးဖက္ သို႕ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ကုိ 
ေပးပုိ႕ေပးရမည္။  တိုင္ႀကားခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္စာ အေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမည္။ 
 
မိဘကို တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီေပး ရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္ ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးေသာ အမ်ား ျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္၊ ကေလးတက္ေရာက္လ်က္ ရိွေသာ ေက်ာင္း၊ MSDE ဝဘ္ဆိုဒ္ www.marylandpublicschools.org 
စသည္တို႕တြင္ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးရန္ႏွင့္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ပုံစံ ထားရိွ ေပးထား ပါသည္။  ပုိမုိျပည့္စံုေသာ 
အကူအညီကုိေပး ႏုိင္ရန္ အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္၏ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးေရး ရုံး၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ရုံး၊ သို႕မဟုတ္ 
MSDE ၏ ဌာနခြ ဲျဖစ္ေသာ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး ႏွင့္ ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (၄၁၀) ၇၆၇ - ၇၇၇၀ သို႕ ဆက္သြယ္ 
ႏုိင္ပါသည္။ 
 
တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္ 
တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ား ပါဝင္ရမည္။ 

• ကေလး အမည္ 
• ကေလး၏ ေနရပ္ လိပ္စာ (သို႕မဟုတ္ ေနအိမ္မရိွေသာ ကေလးအတြက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္) 
• ကေလး တက္ေရာက္လ်က္ ရိွသည့္ ေက်ာင္းအမည္ 
• ကေလး၏ ပညာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ရိွေသာ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အမည္ (ဥပမာ - ျပည္တြင္းေက်ာင္းစနစ္) 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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•  ကေလး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႕မဟုတ္ အစျပဳျခင္း (သို႕) ေျပာင္းလျဲခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာ အေႀကာင္းစုံ၊ 
(ျပႆနာ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္) ႏွင့္ 

• ျပႆနာျဖစ္ေပၚေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ကမ္းလွမ္း မႈ ႏွင့္ တိုက္ႀကားခ်က္ ဖြင့္ထားခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း 
 
မိဘ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ (သို႕မဟုတ္ မိဘ၏ ကုိယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္၏ ေရွ႕ေန ) မွ ဤ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တုိင္ၾကားၿခင္း အမႈတြ ဲ
မရိွ ေသးသေရြ႕ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရပါ။ 
 
တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း အား တုံ ့ျပန္ျခင္း 
 
အကယ္၍ တရားခြင္အဖြ႕ဲမွ တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ကေလး၏ ကနဦးပညာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ 
ကုိတာ၀န္ရိွေသာ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္  

• မိဘအား အခမဲ့ (သို႕) စရိတ္သက္သာေသာ တရားေရး ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေႀကာင္း အသိေပးရမည္။ 
• မိဘကို ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း မိတၱဴကုိ ေပးရမည္။ ထို႕အတူ 
• မိဘအား ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပး ႏုိင္မႈ အေႀကာင္း အသိေပးရမည္။ 

 
အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘမ်ားကို တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း 
တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ အသိေပးစာ မပုိ႕ထားပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း လက္ခံ ရရိွျပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ား ႏွင့္ အတူ မိဘအား အေႀကာင္းျပန္ ေပးရမည္။ 

• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မွ  ေဆာင္ရြက္မႈ(မ်ား) ျပဳလုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းရသည့္ (သို႕) ျငင္းဆို ရသည့္ အေႀကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ 
• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အႀကံေပးလိုေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ၏ အေႀကာင္းအရာ ႏွင့္ ထို နည္းလမ္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ ရသည့္ 

အေႀကာင္းျပခ်က္ 
• မိဘအား ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလး တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အားျဖင့္ ကာကြယ္ေပး ထားမႈမ်ား 

ရိွေႀကာင္း အသိေပးျပီး အကယ္၍ ဤ အေႀကာင္းႀကားစာသည္ အကဲျဖတ္ျခင္း အတြက္ ကနဦး အသံုးျပဳျခင္း မဟုတ္ပါက 
ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းကို ရယူ ႏုိင္ေႀကာင္း အသိေပး ျခင္း ႏွင့္ 

• IDEA ၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစြာ သိရိွႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေပးႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား 

 
ဤ အေႀကာင္းျပန္ႀကားမႈ သည္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္သည္ ျပည့္စံုမႈ 
မရိွေႀကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာဆိုျခင္း မွ ဟန႕္တား ႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ 
 
အျခား တရားေရးရာ အဖြ႕ဲသို႕ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ (မိဘ သိ႕ုမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္) အား 
တိုင္ႀကားခ်က္ ရရိွျပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ျပႆနာ ကို ေသခ်ာစြာ ေရးသား၍ ေပးပုိ႕ေပးရမည္။ 
 
အေႀကာင္းႀကားစာ ျပီးျပည့္စုံျခင္း 
 
တရားဝင္လပ္ုထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ကို တရားေရးရာ အဖြ႕ဲ မွ OAH ကို အသိေပးေသာ တိုင္ႀကားခ်က္ကုိ ရရိွျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ 
တရားေရးရာ အဖြ႕ဲမွ လက္ခံ ရရိွေသာ တရားေရးရာ အဖြ႕ဲအေနျဖင့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တုိင္ႀကားခ်က္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ကိုကညီ္မႈ မရိွေႀကာင္း ယူဆခ်က္အား စာျဖင့္ ေရးသားျပီး ၁၅ ရက္ အတြင္းမွ လြ၍ဲ ျပည့္စံုသည္ဟုသတ္မွတ္သည္။  ျပည့္စံုျခင္းမရိွေႀကာင္း 
အေႀကာင္းႀကားစာ ရရိွျပီး ၅ ရက္ အတြင္း OAH အေနျဖင့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ကိုက္ညီျခင္း ရိွ၊ မရိွကို ၂ ဦး ၂ ဖက္ စလံုး ဆီသုိ႕ စာျဖင့္ အေႀကာင္း ႀကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
တရားေရးရာ အဖြ႕ဲ အေနျဖင့္ အျခား အဖြဲ႕မွ ျပႆနာကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ေတြ႕ဆုံ ရန္ ေအာက္ပါ ကဲ့သို႕ အသိေပးလာျခင္းေႀကာင့္ 
၎တို႕၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ႏုိင္သည္။ ထုိသို႕ မဟုတ္ပါက OAH အေနျဖင့္ တရားဝင္ 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္းမျပဳလုပ္မီွ ၅ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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 ျပင္ဆင္ထားေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း အမႈတြႏွဲင့္ အတူ ျပန္လည္ျပန္လည္မႈ ရရိွရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ႏွင့္ တရားဝင္ 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း အခ်ိန္ဇယားကို ျပန္လည္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
တရားစြဆုိဲ ထားစဥ္ ကေလး၏ အေျခ အေန 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ တရားေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ (စည္းကမ္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေႀကာင္းကိစၥအရ 
ခံယူေနရျခင္းမွ လြ၍ဲ) မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ သေဘာတူ သည့္ အေျခ အေန မွ လြ၍ဲ ကေလး သည္ သူ၏ လက္ရိွ 
ႀကိဳတင္ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးေရး ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာ ခ်ထားေပးမႈ တြင္ဆက္လက္ တည္ရိွ ေနရမည္။  အကယ္၍ တရားစြျဲခငး္တြင္ 
အမ်ားပုိင္ေက်ာင္းသိ႕ု ကနဦး ဝင္ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကနဦးအေႀကာင္း ကိစၥ မ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္ လာပါက ကေလး ၊ မိဘ၏ 
သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ စသည္တို႕ကုိ တရားစြ ဲျခင္း မျပီးဆံုး မခ်င္း အမ်ားျပည္သူ ကိစၥ ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ အတြက္ အဆင္သင့္ ရိွေနေစရမည္။ 
အကယ္၍ ALJ မွ ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မိဘ၏ သေဘာထားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွျပီး ႀကိဳတင္ ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ 
ပညာေရး ေနရာခ် ေပးမႈ သည္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက ထိုေနရာ ခ်ထားေပးမႈ သည္ ကေလး၏ တရားစြဆဲိုေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္ ရိွေသာ 
ေနရာခ်ထားေပးမႈ အတိုင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ေျပလည္မႈ ရရိွေစျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း လက္ခံ ရရိွျပီး ၁၅ ရက္ အတြင္း ႏွင့္ ႀကားနာျခင္း မစတင္မီွတြင္ အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါက္သည့္ မိဘ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ (သို႕) သီးျခား မိသားစု ဝန္ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း (IFSP) အဖြ႕ဲဝင္မ်ား (သို႕) သီးျခား ပညာေရး 
အစီအစဥ္ (IEP) အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆုံစည္းေဝးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။   
ေတြ႕ဆုံစည္းေဝးျခင္းတြင္ -  

• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္၏ ကုိယ္စား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပး ႏုိင္သည့္ အခြင့္ အာဏာ ရိွေသာ ကုိယ္စားျပဳ ပုဂၢိဳလ္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ျပီး  
• မိဘမွ ေရွ႕ေန ေခၚေဆာင္ လာျခင္းမွ လြ၍ဲ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေရွ႕ေန ပါဝင္မႈမရိွရပါ။  

 

မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြသဲို႕ တက္ေရာက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ IFSP (သို႕) IEP အဖြဝဲင္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ 
ေပးရမည္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြ ဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေႀကာင္းကိစၥမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာ ကိုစတင္ 
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ အေႀကာင္းကိစၥ မ်ား ကို ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ပါသည္။  ထုိ႕ေႀကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ သေဘာမတူညီမႈအား 
ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အေရး ရိွပါသည္။  
 
အကယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ေျပလည္မႈ ရရိွရန္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုပါ။ 

• ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းအား မျပဳလုပ္လိုပါ ဆိုသည့္ သေဘာထားကုိ မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ စာျဖင့္ 
အေႀကာင္းႀကားလာျခင္း 

• မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ႀကားဝင္ ျဖန္ေျဖ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအား စမ္းသပ္ လိုသည္ဟု သေဘာတူပါက၊ 
သို႕မဟုတ္ 

• အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ မွ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္းအား စတင္လိုက္ပါက 
 

အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ တိုင္ႀကားခ်က္ ကုိ လက္ခံ ရရိွျပီး ရက္ ၃၀ (ေျပလည္ေအာင္ညွိႏိႈင္းျခင္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာ) အတြင္း 
မိဘ၏ ေက်နပ္မႈ ရရိွသည္ အထိ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေပး ႏုိုင္ျခင္း မရိွပါက တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္းကို လုပ္ေဆာင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေနာက္ဆံုး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ၄၅ ရက္ အခ်ိန္ကာလ သည္ “ရက္ ၃၀ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအား ညွိႏိႈင္းျခင္း” ႏွင့္ 
“အလုပ္တြင္ေစေသာ အခ်ိန္ဇယား” တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဖာ္ျပပါ အေႀကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနျခင္းမွ လြ၍ဲ ေျပလည္ေအာင္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း အခ်ိန္အတိုင္း အတာျဖစ္သည့္ ရက္ ၃၀ ဆံုးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။ 
 
ရက္ ၃၀ အတြင္း ေျပလည္မႈ ရရိွေစရန္ ညႈိႏိႈင္း သတ္မွတ္ခ်က္ 
မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးရန္ သေဘာတူျခင္းမွ လြ၍ဲ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို 
မလိုလားျခင္း၊ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးမႈကို လိုလားျခင္း၊ ေျပလည္မႈ ရရိွရန္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း ၌ ပါဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း စသည္တို႕သည္ 
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ၏ အခ်ိန္ ဇယားအား ေႏွာင့္ေႏွးႀကန္႕ႀကာေစျပီး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္သျဖင့္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ကို မေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးသည္ အထိ 
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၌ မိဘ ၏ ပါဝင္မႈ ကို မရရိွခဲ့ ပါက အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ရက္ ၃၀ ညွိႏိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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အခ်ိန္ကာလ အျပီးတြင္ ALJ မွ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္္းဆို ႏုိင္သည္။ အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ မွ လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေတြ႕ဆံုေပးရန္ ႀကိဳစားခဲ့သည္ အခ်ိန္၊ 
ေနရာ စသည္တို႕ ထည့္သြင္းထားရမည္။ ဥပမာ အားျဖင့္  

• ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုမႈ မွတ္တမ္း (သို႕) ဖုန္းေခၚရန္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုေခၚဆိုမႈမ်ားေႀကာင့္ ရရိွလာေသာ 
ေျပာင္းလမဲႈ မွတ္တမ္းမ်ား 

• မိဘ ထံသုိ႕ေပးပုိ႕ခဲ့ေသာ စာရြက္စာတမ္း မ်ားႏွင့္ တုံ႕ျပန္မႈ မိတၱဴမ်ား 
• မိဘ၏ ေနအိမ္ (သို႕) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ ေနရာသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုသို႕ သြားေရာက္ ခ့ဲျခင္းေႀကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျပာင္းလမဲႈ မွတ္တမ္းမ်ား  
 
အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ ရရိွျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ေျပလည္ 
ေစရန္ အတြက္ ညွိႏႈိင္း ေတြ႕ဆံုျခင္း ကို မေဆာင္ရြက္ ေပးပါက (သို႕) ေျပလည္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ ညွိႏႈိင္း ေတြ႕ဆုံျခင္းကို မတက္ေရာက္ပါ မိဘ မွ 
၄၅ ရက္ အတြင္း ႀကားနာမႈ ကို အစျပဳရန္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ႏုိင္သည္။ 

အကယ္၍ မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ မွ ေျပလည္ေစရန္ ေတြ႕ဆုံ ညွိႏႈိင္းျခင္းကို မျပဳလုပ္လိုဟု စာျဖင့္ ေရးသားလာပါက တရားဝင္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ၄၅ ရက္ အခ်ိန္ဇယားသည္ ေနာက္တစ္ရက္မွ စတင္ ပါသည္။ 

ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးျခင္း (သို႕) ေျပလည္ေစရန္ ညွိႏႈိင္းေတြ႕ဆံုျခင္း အျပီး ႏွင့္ ရက္ ၃၀ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း အခ်ိန္ မျပီးခင္တြင္၊ မိဘ ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ သေဘာတူ ညွိႏႈိင္းမႈ ရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ေႀကာင္း စာျဖင့္သေဘာတူပါက တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ 
ႀကားနာျခင္း ၄၅ ရက္ အခ်ိန္ဇယားသည္ ေနာက္တစ္ရက္မွ စတင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးျခင္းကို လက္ခံရန္ သေဘာတူပါက ရက္ ၃၀ ေျပလည္မႈရရိွရန္ ညွိႏိႈင္း 
ေတြ႕ဆုံ ျခင္း အခ်ိန္ကာက အျပီးတြင္ သေဘာတူညီမႈ မရမခ်င္း ၂ ဦး ၂ဖက္ အေနျဖင့္ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးျခင္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ 
စာျဖင့္ သေဘာတူ ႏုိင္သည္။  သို႕ေသာ္ မိဘ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦး အေနျဖင့္ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ 
ႏႈတ္ထြက္သြားပါက ၄၅ ရက္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း သည္ ေနာက္တစ္ရက္မွ စတင္ပါသည္။   
  
ျပန္လည္ ေျပျငိမ္းျခင္း ကတိ သေဘာတူခ်က္း 
အကယ္၍ သေဘာမတူညီမႈမ်ားအတြက္ ညႈိႏႈိင္း ေတြ႕ဆုံျခင္း ကိုေဆာင္ရြက္ ပါက မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စား လွယ္ အေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တရားဝင္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ ရမည္။ 

• မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ မွ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္အာဏာ ရိွသည့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားျပဳ 
ပုဂၢိဳလ္ မွ လက္မွတ္ထုိး ျပီး  

• တရားစီရင္ခြင့္ရိွေသာ ျပည္နယ္ တရားရုံး (ဤ အမႈမ်ားကို ႀကားနာခြင့္ အာဏာ ရိွေသာ ျပည္နယ္ တရားရုံး) တြင္ သို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ 
တရားရုံးတြင္ တရားစီရင္မႈ ျပဳလုပ္မည္။ 

  
အကယ္၍ မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပလည္မႈရိွရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမွ သေဘာတူညီမႈ ကို ရရိွပါက ၊ တစ္ဖက္ဖက္မွ 
သေဘာတူညီမႈကို အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ (၃) ရက္ အတြင္း ဖ်က္သိမ္း ႏုိင္သည္။ 
 
တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း 
အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ မိဘ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ တြင္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း အား အမႈတြ ဲ
ျပဳလုပ္ရာတြင္ မည္သည့္ဖက္ကိုမွ ေထာက္ခံျခင္း မျပဳျခင္း ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ အကဲျဖတ္ (ALJ) 

• အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း ရုံးမွ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္ 
• ႀကားနာျခင္း ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ (သို႕) 

အတတ္ပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ မရိွရပါ။ 
• IDEA မွ ေပးအပ္ထားေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊  IDEA ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ျပည္နယ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ IDEA ၏ အဓိပၸါယ္ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ IDEA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားလည္ျပီး တတ္ကၽြမ္းမႈ ရိွရမည္။ ထို႕အတူ 
• ႀကားနာျခင္းကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ေရးသားခ်က္ျဖင့္ ခ်မွတ္ရန္၊ စံသတ္မွတ္ထားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည္ တရားဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းရိွရမည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ား 
တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ျပဳလုပ္ေသာ တရားခြင္ေရးရာ အဖြဲ႕ (မိဘ သိ႕ုမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္) အေနျဖင့္ 
တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရိွေသာ ျပႆနာမ်ားကို အျခား တစ္ဖက္မွ သေဘာတူညီမႈ မရိွပဲ 
ႀကားနာျခင္းတြင္ မတင္သြင္းရပါ။ 
 
ႀကားနာျခင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
၂ ဦး ၂ ဖက္ အေနျဖင့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း (IDEA ၏ စည္းကမ္းပုိင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ႀကားနာျခင္း 
အပါအဝင္) ျပဳလုပ္ျခင္း အေပၚ ေအာက္ပါ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရိွသည္။ 

• ေမရီလန္း ျပည္နယ္ မွ ထည့္သြင္းထားေသာ ျပည္နယ္ အစုိးရ စာတမ္း §9-1607.1 အရ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ 
ႀကားနာျခင္းတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္ (သို႕) ေရွ႕ေန ကိုယ္စား တက္ေရာက္ ႏုိင္သည္ 

• ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ား ၏ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္း တက္ေရာက္ထားေသာ (သို႕) ဗဟုသုတ 
ႀကြယ္ဝေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကို ေရွ႕ေန၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ပူးတြဲ ပါဝင္ေစႏုိင္သည္။ 

• သက္ေသတင္ျပျခင္း ၊ အေသးစိပ္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသကို တက္ေရာက္ေစျခင္း 
• ၾကားနာျခင္း မတိုင္မီွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ၅ ရက္အတြင္း အသိေပးထားျခင္းမရိွေသာ သက္ေသ ကုိ ႀကားနာျခင္း၌ တင္ျပျခင္းအား 

တားဆီးျခင္း 
• ႀကားနာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသား ထားေသာ (သုိ႕) မိဘ၏ ေရြးျခယ္မႈအရ အီလက္ထေရာနစ္ ပုံစံ အားျဖင့္ သို႕မဟုတ္ ေျပာဆိုေသာ 

စကားအတိုင္း  အတိ အက် ရယူထားေသာ မွတ္တမ္းကုိ ရယူ ႏုိင္သည္။ ထို႕အတူ  
• အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ေရးသား ထားေသာ (သို႕) မိဘ၏ ေရြးျခယ္မႈအရ အီလက္ထေရာနစ္ ပုံစံ 

အားျဖင့္ သို႕မဟုတ္ ေျပာဆိုေသာ စကားအတိုင္း  အတိ အက် ရယူထားေသာ မွတ္တမ္းကို ရယူ ႏုိင္သည္။ 
 
သတင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ အသိေပး ထုတ္ေဖာ္ျခင္း 
တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း မျပဳလုပ္မီွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ (၅) ရက္ အနည္းဆံုးထား၍ မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္ မွ ျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ထိုအကဲျဖတ္ျခင္းေပၚ အေျခခံထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား အား မိဘ သို႕မဟုတ္ 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္မွ အသံုးျပဳရန္ အသိေပးထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒ အကဲျဖတ္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ အျခားဖက္မွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား (သို႕) ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအား  ႀကားနာျခင္းတြင္ တင္သြင္းျခင္းကို တားဆီး ခြင့္ ရိွသည္။ 
 
မိဘ၏ ရပုိင္ခြင့္း 
မိဘ အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရိွသည္။ 

• ကေလးကုိ ေခၚေဆာင္လာျခင္း 
• ႀကားနာျခင္းအား အမ်ားျပည္သူ တက္ေရာက္ ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္  
• ႀကားနာျခင္း၊ ထြက္ရိွေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို အခေႀကးေငြေပးရန္မလိုပဲ ရယူျခင္း 

 
ႀကားနာျခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္း 
ALJ ၏ ကေလးမွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ အမ်ားျပည္သူ ပညာေရး (FAPE) ခံစားရရိွျခင္း အေပၚ ျပဳလုပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ 
မွန္ကန္တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚတြင္သာ အေျခခံရမည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအား စြပ္စြရဲာတြင္ ALJ တစ္ဦး အေနျဖင့္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မျပည့္စံုဟု သတ္မွတ္ေသာ အခါမွသာလွ်င္ ကေလး အေနျဖင့္ FAPE အား လက္ခံ ထားျခင္း မရိွေႀကာင္း 
အတည္ျပဳရမည္။ 

• ကေလး၏ FAPE ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွေနျခင္း 
• ကေလးအား FAPE ခံစားခြင့္ေပးျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မိဘ၏ ပါဝင္ ပတ္သက္ႏုိင္ခြင့္ မ်ား 

ဆက္ႏြယ္မႈ ရိွေနျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ 
• ပညာေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္း 
 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထား ခံစားခြင့္မ်ားကို ALJ မွ အမ်ားပုိင္ ကိုယ္စားလွယ္အား IDEA ၏ Part B (34 CFR 300.500 မွ 300.536) ေအာက္ရိွ အစုိးရ 
ဥပေဒ ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေစခုိင္းမႈ မွ ကာကြယ္ တားဆီး ႏုိင္သည္။ 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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သီးျခား တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း 
IDEA ၏ မည္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မ်ိဳးမွ မိဘအား ကနဦး စြဆဲိုထားသည့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆုိင္ရာ 
တိုင္ႀကားျခင္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရိွပဲ သီးျခား တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းအား တားဆီးခြင့္မရိွပါ။ 
 
ႀကားနာျခင္းအတြက္ အဆင္ေျပေသာ အခ်ိန္ ဇယား 
ရက္ ၃၀ ေျပလည္ေအာင္ညွိႏႈိင္းရန္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အခ်ိန္ကာလ အျပီး ၄၅ ရက္ အတြင္း (သို႕) “ရက္ ၃၀ ေျပလည္မႈ ရရိွရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း 
အခ်ိန္ကာလအား ခ်ိန္ညွိျခင္း” သို႕ “အလုပ္တြင္ေစေသာ အခ်ိန္ဇယား” တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ညွိႏိႈင္းထားသည့္ အခ်ိန္ကာလထက္ ၄၅ 
ေနာက္မက်ေစပဲ 

• ႀကားနာျခင္း တြင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္  
• အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မိတၱဴကုိ ၂ ဦး ၂ ဖက္သို႕ ေပးပုိ႕ရမည္။ 

 
ALJ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ၁ ဖက္ဖက္မွ ေတာင္းဆိုမႈ ရိွလာပါက ၄၅ ရက္ အခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သတ္မွတ္ တုိးခ်ဲ႕ အခ်ိန္ကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။  
ႀကားနာျခင္းတိုင္း ကို မိဘ ႏွင့္ ကေလး အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ အဆင္ေျပမႈ ရိွသည့္ အခ်ိန္၊ ေနရာ တြင္ ျပဳလုပ္ေပး ရမည္။ 
 
အလုပ္တြင္ေစေသာ အခ်ိန္ဇယားမ်ား 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးကုိယ္စား တရားဝင္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားခ်က္ ဖြင့္ျပီး ေနာက္တြင္ အလုပ္တြင္ေစေသာ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ 

• ေက်ာင္းအပ္ထားျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ ေနျခင္း မရိွသည္ ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလး။ 
• ခႏၶာကုိယ္ မသန္စြမ္းသည္ ကေလးအား ယာယီ ပညာေရး ေနရာခ်ထားျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ 
• ရွင္းလင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 

 
တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း ကို တိုင္ႀကားခ်က္ ဖြင့္ျပီး ေက်ာင္းတက္ရက္ ၂၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။  ALJ အေနျဖင့္ 
ႀကားနာျပီး ၁၀ ရက္ အတြင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  ေျပလည္မႈ ရရိွေစရန္ ညွိႏိႈင္းေတြ႕ဆံုျခင္း အား တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း 
ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားစာ ရရိွျပီး ၇ ရက္ အတြင္း ႏွင့္တိုင္ႀကားခ်က္ ရရိွျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ၂ ဦး ၂ဖက္ မွ ေျပလည္ျခင္း မရရိွခဲ့လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရမည္။ 
 
ႀကားနာျခင္း ၏ အျပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္း 
ALJ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ မိဘ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္ မွ အယူခံ မဝင္ပါက ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။  ၁ ဖက္ဖက္မွ 
ေလ့လာ ေတြ႕ ရိွခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚတြင္ ေက်နပ္အားရမႈ မရိွပါက တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆိုင္ရာ ႀကားနားျခင္း တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တရားမဥပေဒ အရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္။ 
 
အယူခံဝင္ျခင္း 
ႀကားနာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို သေဘာတူညီမႈ မရိွေသာ သူသည္ တရားစီရင္ခြင့္ရိွေသာ ျပည္နယ္ တရားရုံး 
သို႕မဟုတ္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ခရုိင္ တရားရုံးတြင္ သေဘာကြလဲြမွဲဳ ပမာဏ ေပၚမူ တည္ၿခင္းမရိွဘဲ ALJ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရရိွျပီး ရက္ ၁၂၀ အတြင္း 
တရားမဥပေဒ အရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရိွသည္။ 
 
တရားမ ဥပေဒ အားျဖင့္ တရားရုံး သည္ 

• အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားစြဆဲိုျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား ကုိ လက္ခံမည္။ 
• မိဘ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ (သို႕) အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ အားျဖင့္ ထပ္တိုး သက္ေသ မ်ားအား ႀကားနားမည္ 
• သက္ေသ အေျမာက္အမ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွင့္ 
• မွန္ကန္ပါက တရားရုံးမွ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးမည္။ 

 
အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၀ တြင္ ၿပဌာန္းေသာ ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒ၊ ၁၉၇၈၏ ၿပန္လည္ထူေထာင္ၿခင္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ (အခန္း ၅၀၄) ေခါင္းစဥ္ ၅ ႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားကု ိကာကြယ္ထားေသာ အၿခား 
ဗဟုိဥပေဒမ်ား ေအာက္ရွ ိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ၿပင္ဆင္မိန္ ့မ်ားကုိ IDEA ၏ အပိုင္း(ခ) ရိွ မည့္သည့္အခ်က္မွ တားဆီး/ ေလ်ာ့ပါး 
ေစႏိုင္ ခြင့္မရိွပါ။ သို ့ရာတြင္ မိဘမ်ား သို ့မဟုတ္ အမ်ားပုိင္ေအဂ်င္စီ တုိ ့အေနၿဖင့္ အမွဳမဖြင့္မီွ OAH ႏွင့္ အမွဳစီရင္ၿခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားကု ိၿပီးေၿမာက္ၿပီး ၿဖစ္ရမည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ မိဘမ်ားသည္ IDEA လက္ေအာက္ရွိ အမိန္ ့မ်ားႏွင့္ အၿခားဥပေဒမ်ားမွ ၿပင္ဆင္မိန္႕ ၿပိဳင္တ ူ
က်ေရာက္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက ္မိဘမ်ားအေနၿဖင့္ IDEA လက္ေအာက္ရွ ိ



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ ၿပင္ဆင္မိန္ ့မ်ား ( တရား၀င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာတိုင္ၾကားၿခင္း၊ ၿပန္လည္ ေက်ေအးၿခင္း အစည္းအေ၀း ႏွင့္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ အမႈၾကားနာၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္) ကုိ တရားရံုး သုိ ့မသြားမီွ ကနဦး က်င့္သံုး ထားရမည္။  
 

ေရွ႕ေန ၏ ဝန္ေဆာင္ခ 
 

IDEA ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ တရားရုံး မွ မွ်တေသာ ေရွ႕ေန ဝန္ေဆာင္ခ ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ / 
အဖြ႕ဲအစည္း မွ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္သည္။ 

• တရားလုိ ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလး ၏ မိဘမ်ား (သို႕) အုပ္ထိန္းသူ 
• MSDE ျဖစ္ေသာ တရားလို (သို႕) အမႈဖြင့္ေသာ မိဘ၏ ေရွ႕ေန အေပၚ အေလးအနက္မထားေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ 

အေျခအျမစ္မရိွေသာ စြဆဲိုခ်က္မ်ား ထားခ့ဲသည့္ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ (သို႕) ဂုဏ္သေရဖ်က္ျခင္း၊ 
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ အေျခအျမစ္မရိွေသာ စြဆဲိုခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းသည့္ အေျဖထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း  တရားရုံးတြင္ 
ဆက္လက္ ေျပာဆိုလာေသာ မိဘ၏ ေရွ႕ေန၊ သို႕မဟုတ္ 

• MSDE ျဖစ္ေသာ တရားလုိ (သို႕) မိဘ ေရွ႕ေန၏ ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ (သုိ႕) ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အေႀကာင္း ကိစၥမ်ားသည္ တပါးသူအား အခ်ိန္အတိုင္း အတာ တစ္ခု ထိ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ မလိုအပ္ေသာ ႀကန္႕ႀကာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ တရားခြင္စရိတ္ မလိုအပ္ပဲ ျမင့္တက္ေစျခင္း စေသာ မမွန္ကန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ ေရာက္ရွိေစေသာ မိဘ 

 
ေပးရမည့္ ေငြေႀကးသည္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း  ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ ျမင့္တက္ လာေသာ လုပ္ေဆာင္စရာ 
ကိစၥ မ်ား၏ ႏႈန္းမ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံရမည္။  အခေႀကးေငြကို တြက္ခ်က္ ရာတြင္ အပုိဆုေငြ (သို႕) ဆတိုးပြားျခင္းမ်ား အသံုးမျပဳရပါ။ 
 
ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ဝန္ေဆာင္ စရိတ္ ရရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

• တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း (သို႕) တရားခြင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ကိစၥမ်ား အတြက္ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းမွ 
အပ IFSP (သို႕) IEP အဖြ႕ဲ ေတြ႕ဆံုျခင္း 

• တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း အမႈတြ ဲစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ႀကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း ကိစၥမ်ား 
• ေျပလည္မႈ ရရိွရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုမႈ ႏွင့္ 
• မိဘအား ကမ္းလွမ္းမႈျပဳထားေသာ ေႀကေအးမႈ အျပီး ျပဳလုပ္ရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၌ အကယ္၍ -  

o အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ  လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ အစုိးရဥပေဒ စည္းမ်ဥ္ ၆၈ ၏ အခ်ိန္ဇယား အရ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကမ္းလွမ္းမႈ 
(သို႕) တရားစြျဲခင္း မတိုင္မီွ ၁၀ ရက္ေက်ာ္၌ ျပဳလုပ္ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆိုင္ရာ တရားစြဆဲိုျခင္း 

o ၁၀ ရက္အတြင္း ကမ္းလမ္းမႈကို လက္မခံပါက 
o ႀကားနာျခင္းအားျဖင့္ ရရိွေသာ စိတ္သာသာရ ရျခင္းသည္ မိဘအတြက္ ေႀကေအးမႈ ေပးျခင္းထက္ ပုိမုိေသာ ေက်နပ္မႈ မရရိွေႀကာင္း 

တရားရုံးမွ ေတြ႕ရိွရေသာ အေျခအေန။  မိဘမွ ေႀကေအးမႈ အတြက္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္းကို ျငင္းပယ္ပါက ဝန္ေဆာင္စရိတ္ ႏွင့္ 
အခေႀကးေငြ ကို ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

 
ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္ ေလ်ာ့က် ႏုိင္ပါသည္။ 

• မိဘ (သို႕) မိဘ၏ ေရွ႕ေန မွ အျငင္းပြားမႈအား လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ထက္ ပုိမုိႀကာရွည္ေအာင္ ျပဳလုပ္လာသည့္ အေျခအေန 
• အရည္အခ်င္း၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ စသည္တို႕ တူညီသည့္ အျခားေသာ ေရွ႕ေန၏ ဝန္ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ 

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း တစ္နာရီ တစ္ခါေပးရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္က ပုိမ်ားေနလွ်င္ 
• တရားစြျဲခင္း၏ သေဘာသဘာဝ အားျဖင့္ ေလ့လာလွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပုိမုိေနပါက သို႕မဟုတ္ 
• တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈ အေႀကာင္းႀကားျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈတြ ဲသက္မွတ္ရာတြင္ 

ေရွ႕ေနမွ ျပည့္စံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပ ေပးႏုိင္ျခင္း မရိွပါက 
 
ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္ မေလ်ာ့က် ႏုိင္ပါ။ 

• အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေနမွ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးမႈ အား ႀကာရွည္ေစေသာ အခါတြင္ (သို႕) 
• ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အခါ 

 
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ေရွ႕ေန၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ရရိွေစေသာ မိဘ၏ ရပုိင္ခြင့္သည္ IDEA မွ သတ္မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ျပီး မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ဤ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ တို႕၏ ေရွ႕ေန ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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ပူးတြဲ  
- IDEA သေဘာမတူညီမႈ ျပန္လည္ ေျပျငိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ႏႈိုင္းယွဥ္ ျပမႈ ပံုစံကားခ်ပ္ 

 ေျပလည္မႈရရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဆုိင္ရာ 
တုိင္ႀကားျခင္း 

ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း 
အဆင့္ဆင့္ 

ျပည္နယ္ တုိင္ႀကားျခင္း 

မည္သူမွ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ 
စတင္ ႏိုင္ပါသလဲ။ 
 

မိဘ (သုိ႕) အမ်ား ျပည္သူ 
ကိုယ္စားလွယ္၊ ၂ ဦး ၂ ဖက္ 
စလုံး သည္ မိမိသေဘာ အရ 
ပါဝင္ ရမည္။ 

မိဘ (သုိ႕) အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္  
ေျပလည္မႈ ရရွိေအာင္ ေတြ႕ဆုံ ေပးမႈကုိ  
တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ 
တုိင္ႀကားျခင္း ကုိ  ၂ ဦး ၂ ဖက္မွာ 
ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း (သုိ႕) ေျပလည္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ သေဘာမတူ သည့္ 
အခါတြင္ စီစဥ္ေပးရမည္။ 

ပါဝင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ တြင္းမွ 
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ အစည္း (သုိ႕) 
လူပုဂၢိဳလ္ 

အမႈတြ ဲသတ္မွတ္ရန္ 
အတြက္ အခ်ိန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 
ဘယ္ေလာက္ ရွိပါ သလဲ။  

ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိပါ။ ၂ ဦး ၂ ဖက္ သိရွိျပီး ၂ ႏွစ္ (သုိ႕) 
ကန္႕သတ္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား ျဖင့္ 
ျပႆနာကုိ သိရွိျပီးခ်ိန္၁ 

မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားမႈ အားျဖင့္ စတင္သည္။ 

ျပစ္မႈ စြခဲ်က္တင္ထား ျပီး ၁ ႏွစ္ အႀကာ 

မည္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္း ေပး ႏိုင္ပါ သလဲ 

Part 300 ေအာက္ရွိ မည္သည့္ 
တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း ဆုိင္ရာ 
တုိင္ႀကားျခင္း ကုိ အမႈမတြမဲွီ 
ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ား 
အပါ အဝင္ မည္သည့္ ကိစၥ 
ကုိမဆုိ (ျခြင္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ 
ရွိပါသည္) ၂ 

သတ္မွတ္ျခင္း၊ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း (သုိ႕) 
ပညာေရး ဆုိင္ရာ ေနရာ ခ်ထား ေရး 
(သုိ႕) သင္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ 
အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာ ပညာေရး 
ခံစားခြင့္ေပးျခင္း (ျခြင္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ 
ရွိပါသည္။) 

မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကားျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ 
ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ျပႆနာ မ်ား ႏွင့္ 
ျပႆနာခ်င္း တူညီမႈ ရွိပါသည္။ 

IDEA ၏ Part B (သုိ႕) Part 300 
ေအာက္ရွိ ျပစ္မႈ စြခဲ်က္ တင္ျခင္း 

ျပႆနာ ကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
အတြက္ အခ်ိန္ဇယား  

ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ သီးသန္႕ တုိးခ်ဲ႕ေသာ အခ်ိန္ ဇယားကုိ 
ေပးေသာ အေျခအေနမွ လြ၍ဲ 
ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္း ေပးသည့္ အခ်ိန္ 
ျပီးေနာက္ ၄၅ ရက္ အတြင္း ၃၊ ၄ 

အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ 
ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္း ႏုိင္ရန္ အတြက္ 
ေတြ႕ဆုံမႈကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း (သုိ႕) 
ေျပလည္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းကုိ 
သေဘာ မတူ သည့္ အခါတြင္  မိဘ ၏ 
တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ 
တုိင္ႀကားခ်က္ ရရွိ ျပီး ၁၅ ရက္အတြင္း 
ျပဳလုပ္ ေပး ရမည္။ 
 
ေျပလည္ေအာင္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္း အခ်ိန္ကာလ မွာ ၂ ဦး ၂ ဖက္ 
အေနျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရျပီး (သုိ႕) မိဘ 
သုိ႕မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ 
မွ ေျပလည္ေအာင္ ညႈိႏႈိင္း 
ေတြ႕ဆုံျခင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
(သုိ႕) မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 
ဆုိင္ရာ တုိင္ႀကား ျခင္း  လက္ခံ ရရွိျပီး ၁၅ 
ရက္အတြင္း ေျပလည္ ေအာင္ ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ 
ျခင္းမ်ား မွ လြ၍ဲ မိဘ၏ တရားဝင္ 
လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း 
ရရွိ ျပီး ရက္ ၃၀ အတြင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ၃၊ ၅၊ 

၆၊ ၇ 

အခ်ိန္တုိးခ်ဲ႕ ျခင္းအား ခြင့္ျပဳေပးေသာ 
အေျခ အေနမွ လြ၍ဲ တုိင္ႀကားစာ ရျပီး 
ရက္ ၆၀ အတြင္း ၈  

ျပႆနာမ်ား ကုိ မည္သူ 
ေျဖရွင္းေပး ပါသလဲ။  

ႀကားခံ ညွိႏႈိင္း ေပးသူ ႏွင့္ အတူ 
မိဘ ႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူ 
ကုိယ္စားလွယ္ 
 
လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ ကုိ ၂ ဦး ၂ 
ဖက္ စလုံး သည္ မိမိ သေဘာ 
အရ လုပ္ေဆာင္ ရျပီး မည္သည့္ 
ညႈိႏႈိင္းမႈ ကုိ မဆုိလက္ခံ ေပး 
ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ႀကားနာျခင္း အရာရွိ / အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒ အကဲျဖတ္ (ALJ) 

မိဘ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ 
 
၂ ဦး ၂ ဖက္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ညႈိႏႈိင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ ကုိ မဆုိ လက္ခံ ရမည္။ 

ေမရီလန္း ျပည္နယ္ ပညာေရး ဌာန ၉ 

 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 
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1 မိဘအေနျဖင့္ (1) တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာတိုင္ၾကားခ်က္အေျခခံအရျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေအဂ်င္စီမွ သီးျခားသတ္မွတ္မွားယြင္းေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ (2) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေအဂ်င္စီသည္ မိဘထံေပးထားရမည့္ IDEA ၏ 
အပုိင္း 300 ေအာက္တြင္အက်ံဳးဝင္သည့္အရာတြင္လိုအပ္သည့္ မိဘထံမွသတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးရန္ျငင္းဆိုျခင္းအရ 
တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာတိုင္ၾကားခ်က္အား ျဖည့္သြင္းျခင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းခံထားရပါက မိဘအား အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည္မဟုတ္ပါ။ 
(34 C.F.R. §300.511(f)) 
 
၂ ျခြင္းခ်က္ ဟု ဆိုရာတြင္ - အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ကို အမႈတြ ဲမျပဳလုပ္ျခင္း (သို႕) အထူးႀကပ္မတ္ 
ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (34 C.F.R. §300.300(b)(3)); ကို ကနဦး ခံစားခြင့္ေပး ျခင္းအား မိဘ မွ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ 
ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ။ အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ကို အမႈတြဲ မျပဳလုပ္ျခင္း 
(သို႕) ကနဦး ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ မိဘ သေဘာျဖင့္ ထားေသာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းသား (သုိ႕) အိမ္ေနေက်ာင္းသားအား  ျပန္လည္ အကဲျဖတ္ျခင္း (34 
C.F.R. §300.300(c)(4)(i)) အတြက္ မိဘမွ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးရန္ ျငင္းဆိုမႈအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ။ မိဘ၏ 
ကေလးအား ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတြင္ ထားရိွ ပုိင္ခြင့္ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားမႈသည္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္ 
အမွန္ (34 C.F.R. §300.140); ကုိ ျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္ အခါတြင္မွ။ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ ဆရာအားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပး ရန္ 
အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ တရားဝင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေႀကာင္းအရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ 
တိုင္ႀကားစာကုိ ျပည္နယ္ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္ (SEA) (34 C.F.R. §300.156(e)) ႏွင့္တကြ ဖုိင္တြ ဲထားႏုိင္မည္။ 
 
၃ အကယ္၍ တရားဝင္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း စည္းကမ္းပုိင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တရာဝင္ ႀကားနားျခင္း ျပဳလုပ္ 
ႏုိင္ရန္ အတြက္ အမႈတြ ဲပါက (သို႕) ကေလးမွ လက္ရိွ ေက်ာင္းအပ္ထားျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ ေနျခင္း မရိွ ပါက၊ ေျပလည္ေအာင္ႀကားဝင္ ညွိႏႈိင္း 
ေပးျခင္း ကာလကို ၁၅ ရက္ အတြင္း (၇ ရက္အတြင္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္) ျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ ၂ ဦး ၂ဖက္ ေက်နပ္ျခင္း မရိွ ပါက၊ 
ႀကားနာျခင္းကို ေတာင္းဆုိျပီး ေက်ာင္းတက္ရက္ ၂၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကားနာျပီး ေက်ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ (34 C.F.R. §300.532(c) and COMAR 13A.05.01.15) 
 
4 ၾကားနာျခင္းဆုိင္ရာ အရာရိွ/ ALJ သည္ အဖြဲ႔တစ္ခု၏ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ အခ်ိန္တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (34 C.F.R. §300.516(c)) 
5 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ရက္ 30 ျကာဆုံးျဖတ္ပိုင္းျခားသည့္ကာလအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ တရားဝင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ  
ၾကားနာျခင္းအတြက္ 45 ရက္အခ်ိန္ကာလသည္ ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္မွတစ္ခုျပီးသည့္ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စတင္ပါသည္ - (1) အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုစလံုးမွ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္းျခားျခင္းအစည္းအေဝးအားလက္ေလွ်ာ့ရန္ သေဘာတူေၾကာင္းေရးသားထားျခင္း၊ (2) ျကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ 
ပုိင္းျခားျခင္းအစည္းအေဝးစတင္ျပီးေသာ္လည္း ရက္ 30 ကာလမျပီးဆံုးမီတြင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မွ မျဖစ္နုိင္သည္ကို 
သေဘာတူေျကာင္းေရးသားထားျခင္း၊ (3) အဖြဲ့နွစ္ခုစလံုးမွ ရက္ 30 ၾကာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္းျခားသည့္ကာလအဆုံးတြင္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္းကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူေၾကာင္းေရးသားထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိဘ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမွ ၾကားဝင္ 
ျဖန္ေျဖျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွ ႏႈတ္ထြက္သြားျခင္း။ (34 C.F.R. §300.510 (c)) 
၆ မိဘ အေနျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း တြင္ ပါဝင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေႀကာင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မျပဳ လုပ္ႏိုင္သည္ အထိ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အပါ 
အဝင္ တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆုိင္ရာ ႀကားနာျခင္း မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးႀကန္႕ႀကာေစျခင္း (34 C.F.R. §300.510(b)(3)) 
 
၇ အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပလည္မႈရရိွေစရန္ ေတြ႕ဆံုေပးမႈအား မိဘ၏ တရားဝင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းဆုိင္ရာ တိုင္ႀကားျခင္း ရရိွျပီး ၁၅ 
ရက္အတြင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ ပါက သို႕မဟုတ္ ေျပလည္မႈရရိွေစရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၌ ပါဝင္ရန္ ပ်က္ကြက္ ပါက မိဘ အေနျဖင့္ ALJ အား ပါဝင္ေပးပါရန္ 
ေတာင္းဆိုျပီး တရားဝင္လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုင္ရာ ႀကားနာျခင္း အခ်ိန္ဇယားကို စတင္ ႏုိင္သည္။  (34 C.F.R. §300.510(b)(5)) 
 
 

8 သီးျခားတိုင္ၾကားမႈ သို႔မဟုတ္ မိဘ (သုိ႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္းျခားျခင္းကိုျငင္းဆိုနုိင္ေသာ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအား ျပည္နယ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေအာက္တြင္အက်ံုးဝင္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ သိရွိသြားပါက) နွင့္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေအဂ်င္စီမွ ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္နုိင္ပါက ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ပါဝင္ရန္အတြက္အခ်ိန္ကိုတုိးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္းျခားျခင္းကိုျငင္းဆိုနုိင္သည့္အျခားေရြးခ်ယ္နိုင္သည့္နည္းလမ္းတြင္ပါဝင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကိုတိုးေပးရန္ သေဘာတူထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ျပည္နယ္တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ ဆံုးျဖတ္ပိုင္းျခားျခင္းအတြက္အခ်ိန္ကာလအား တိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (34 C.F.R. 
§300.152(b)(1)). 
 



 
မိဘရပုိင္ခြင့္မ်ား - ေမရီလန္းျပည္နယ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ထုံုးလုပ္နည္း ဆိုင္ရာ အေႀကာင္းႀကားစာ - ရင္ခြင္ပုိက္အရြယ္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မူႀကိဳ၊ အထူးႀကပ္မတ္ ပညာေရး 

 

ျပန္လည္တည္းျဖတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ ၂၀၁၃ - ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဇူလိုင္ (၁) ရက္ ၂၀၁၃ မွ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ 

30 

9 MSDE တုိင္ၾကားခ်က္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ အမ်ားျပည္သူေအဂ်င္စီအား ၎၏တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တြင္ 
တိုင္ျကားခ်က္အားေျဖရွင္းရန္အဆိုျပဳခ်က္ပါဝင္ေသာတုိင္ျကားခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ရန္ တိုင္ၾကားခ်က္ေပးပုိ႔ေသာမိဘနွင့္ 
ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္းတြင္ပါဝင္ကူညီေပးသည့္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေအဂ်င္စီအတြက္ အခြင့္အေရးကို ေပးစြမ္းပါသည္။ (34 C.F.R. §300.152(a)(3)) 
အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တိုင္ၾကားသူနွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေအဂ်င္စီသည္ ျငင္းဆိုမႈျပႆနာအားေျဖရွင္းရန္ MSDE ၏အကူအညီမလိုအပ္ပဲ 
ေျဖရွင္းနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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