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မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

အထ&းအေြခအေနများ! %C!

ေနရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲ! %4!

စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာေဆာငရွ်က်မ<ေတာငး်ဆိ4ခွင်!့ %4!

ေရွးချယ်ရနမ်ဆံ4းြဖတ်ရေသးေသာကေလးငယ်! %1!

တရားဥပေဒစိ4းမိ4းေရး@Aင်တ့ရားစီရငေ်ရးအာဏာပိ4ငမ်ျားမAလဲ̂ေြပာငး်မ<@Aင်အ့ေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<!

! %1!

အများြပည်သIက)န်ကျစရိတြ်ဖင် ့ပ)ဂSလိေကျာငး်များတငွက်ေလးငယမ်ျားအားမိဘများမOတစဖ်က်သတထ်ားPOိမ9!

! %E!

က4နက်ျစရိတ်ြပနေ်ပးေရးကန်သ့တ်ချက်! %E!

အရွယ်ေရာက်သည့်အသက်အပိ)ငး်အြခားတငွမိ်ဘများ၏လ)ပ်ပိ)ငခွ်င်မ့ျားလTဲေြပာငး်ြခငး်!

! #$!

သေဘာမတIညီမ9များအားြပန်လည်ေြဖPOငး်ြခငး်! #%!

ေစ့စပ်မ<! #%!

ေစ့စပ်မ<တိ4က်တွနး်ရနေ်တွ_ဆံ4မ<! ##!

အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်@Aင်စ့ီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အ5ကားကွာြခားချက်!

! ##!

အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်! #&!

အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်အားြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ြခငး်! #2!

စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အေ5ကာငး်အရာြဖစ်ေသာအေြခအေနတိ4င5်ကားချက်အားြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ြခငး်!

! #2!

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်! #2!

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အေ5ကာငး်အရာ! #5!

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အားတံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်! #5!

သတိေပးချက်လံ4ေလာက်မ<! #C!

တရားစဲွဆိ4မ<များြပ>လ4ပ်ချိနအ်တွငး်ကေလးငယ်၏အေြခအေန! #C!

ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးလ4ပ်ငနး်စfများ! #4!

ရက်၃၀ဆံ4းြဖတ်ချိနက်ာလည\ိ@<ငိး်မ<များ! #4!
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ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးသေဘာတ&ညခီျက်! #1!

စီစဥ်ေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်! #1!

စီမံခန်ခ့ွေဲရးဥပေဒတရားသ&=ကီး!6-W^8! #1!

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အေ5ကာငး်အရာ! #E!

5ကားနာခွင်မ့ျား! #E!

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်ထ4တ်ေဖာ်ေြပာ5ကားမ<! #E!

မိဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင်မ့ျား! #E!

5ကားနာမ<ဆံ4းြဖတ်ချက်! #E!

သီးြခားစီစဥ်ေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်! &$!

5ကားနာမ<သတ်မAတ်ချိနမ်ျား@Aင်အ့ဆငေ်ြပမ<! &$!

အြမနအ်Wပီးအစီးေဆာငရွ်က်ေသာစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်! &$!

5ကားနာမ<ဆံ4းြဖတ်ချက်များ…! 31!

အWပီးသတ်5ကားနာမ<ဆံ4းြဖတ်ချက်! 31!

အယ&ခ!ံ &%!

တရားVံ)းေPO Nေနစရိတ!် 31!

ပIးတွခဲျက်!D!*+,-!အြငငး်ပာွးမ9ြပန်လည်ေြဖPOငး်ညWXိ9ငိး်ေရးလ)ပ်ငန်းစYများ!

X9ငိး်ယOဥ်ြပဇယား! 33!

!



5  

၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 

 

 

 

ကျင်ထ့ံ)းဆိ)ငရ်ာကာကွယ်မ9များသတေိပးချက်!
&2!.(G(_(!§!&$$(5$2!XOင်§့!&$&(2#%XOင်§့!&$&(2$2!

!
ကျငထ်ံ)းဆိ)ငရ်ာကာကယွ်မ9များသတေိပးချကတ်ငွန်ားလည်လယွ်သည့်ပံ)စံXOင်မ့ိဘများ၏အမိဘာသာစကားြဖင်သ့

င်ေ့တာ်သလိ)ေဖာ်ြပထားသည့် 

မိဘများ၏လ)ပ်ပိ)ငခ်ွင်မ့ျားPOငး်လငး်ချက်အြပည့်အစံ)ပါဝငသ်ည်။ဖက်ဒရယ်ဥပေဒ၊ချိLNယွငး်မ9POိသIများတစ်ဦးချငး်

ပညာေရးအက်ဥပေဒလက်ေအာက်POိဤကျင်ထ့ံ)းဆိ)ငရ်ာကာကွယမ်9များသတေိပးချက်သည်ချိLNယွငး်မ9POိသည့်က

ေလးငယ်များXOင်မ့ိဘများXOင်သ့က်ဆိ)ငသ်ည်။!

!
ဤစာရွက်စာတမ်းထဲတွငပ်ါဝငသ်ည့်ကာကွယ်မ<များကိ4ဗဟိ4ြပည်နယ်အစိ4းရ၏ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&များတစ်ဦးချငး်ပညာ

ေရးအက်ဥပေဒ!6*+,-8!#$!'()(.(!§%2$$!:<!;:`(Fဖက်ဒရယ်စည်းမျfးဥပေဒ6.G_8!&2!.(G(_(!§!&$$(%!:<(!

;:`(!6*,M8!@Aင်&့2!.(G(_(!§!&$&(%!:<(!;:`(!6*G)M8!

@Aင်ေ့မရီလနး်ြပည်နယ်စည်းမျfးဥပေဒ၏ေအာက်ပါအခနး်များသိ4မ့ဟ4တ်.a7-_[!.a7-_!%&-($5($%F!

.a7-_!%&-($1($&F!@Aင်!့.a7-_!%&-(%&($%!ြဖင်ြ့ပဌာနး်ထားသည။်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်တစ်ခ4စီသည်!

*+,-!
လိ4အပ်ချက်များ@Aင်ကိ့4က်ညီသည့်ကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များကိ4ြပဌာနး်၍ထိနး်သိမ်းေဆာငရွ်က်သွားရမည။်သ

က်ဆိ4ငသ်ည့်အခါတွငအ်ပိ4ငး်!3!အတွက်!*,M!@Aင်အ့ပိ4ငး်!.!အတွက်!*G)M!

ကိ4ေဖာ်ြပြခငး်ြဖင်မ့ည်သည့်ပ4ဒမ်များသည်!*+,-!၏အပိ4ငး်!3!သိ4မ့ဟ4တ်အပိ4ငး်!.!

@Aင်သ့က်ဆိ4ငေ်5ကာငး်ဤသတိေပးချက်မAေဖာြ်ပမည်ြဖစ်သည်။!

!
*G)M!
မAဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4လက်ခံရVAိသည့်ကေလးငယ်များ@Aင်မိ့သားစ4များအတွက်မိဘများအေနြဖင်က့ျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်

မ<များမိတk eကိ4!D!

• အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များေပးသ&မAကေလးငယ်၏အေထာက်အထား၊ချင့်

တွက်မ<သိ4မ့ဟ4တ်ထားVAိမ<သိ4မ့ဟ4တ်ကေလးငယ်@Aင်ယ့ငး်ကေလးငယ်၏မိသားစ4အတွက်အေစာပိ4ငး်ကာလ

5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်ကိ4ေတာငး်ဆိ4သည်အ့ခါမျိ>းအပါအဝင=်ကိ>တငေ်ရး

သားသတိေပးချက်@Aင်အ့တ&လက်ခံရVAိမည်၊!

• ကေလးငယ်အားအပိ4ငး်!.!

VAိအေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက်ရညl်^နး်သည်အ့ခါမျိ>းသိ4မ့ဟ4တ်!

• အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်အတွက်သေဘာတ&ညီမ<ရVAိသည့်

အခါမျ>ိးတွငြ်ပည်နယ်၏ေငေွပးေချမ<များစနစ်မ&ဝါဒများမိတk e@Aင်အ့တ&လက်ခံရVAိမည်ြဖစ်သည်။!
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!

*,M!
မAတစ်ဆင်ဝ့နေ်ဆာငမ်<များလက်ခံရVAိသည့်ကေလးငယ်များအတွက်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAအြခားစာရွက်စာ

တမ်းမိတk eကိ4မိဘများအားေပးရမည်မAလဲွ၍မိဘများအေနြဖင်ေ့အာက်ပါတိ4အ့ေပaမ&တည်၍ကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာ

ကွယ်မ<များမိတk eကိ4တစ်@Aစ်လTငတ်စ်=ကိမ်လက်ခံရVAိရမည!်D!

• ချင်တွ့က်မ<အတွက်ကနဦးလဲ̂ေြပာငး်ချက်သိ4မ့ဟ4တ်မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ4ချက်အေပa!

• ေကျာငး်ပညာသင@်Aစ်တွငပ်ထမဆံ4းေရးသားတိ4င5်ကားချက်လက်ခံရVAိမ<အေပa!

• ေကျာငး်ပညာသင@်Aစ်တွငပ်ထမဆံ4းစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်လက်ခံရVAိမ<အေပa!

• စည်းကမ်းတကျေဆာငရွ်က်မ<ြပ>လ4ပ်ရနဆ်ံ4းြဖတ်ချက်ချသည့်အခါ@Aင်!့

• ေတာငး်ဆိ4ချက်အေပaမ&တည်သည။်!

!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည၎်ငး်၏ယငး်ဝက်ဘ်ဆိ4က်VAိပါက၎ငး်၏အငတ်ာနက်ဝက်ဘ်ဆိ4က်အေပaတွငလ်က်VAိ

ကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များမိတk eကိ4ထားVAိ@ိ4ငသ်ည်။!

!
VAငး်လငး်ြပတ်သားစွာမြပ>လ4ပ်@ိ4ငပ်ါကကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များစာရွက်စာတမ်းတွငအ်လွယ်တက&နားလ

ည်@ိ4ငေ်သာပံ4စံ@Aင်မိ့ဘများ၏အမိဘာသာစကားြဖင်မိ့ဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင်မ့ျားဆိ4ငရ်ာVAငး်လငး်ချက်အြပည့်အစံ4

ပါဝငသ်ည်။အကယ်၍မိဘများ၏အမိဘာသာစကားသိ4မ့ဟ4တ်အြခားဆက်သွယ်ေရးနညး်လမ်းပံ4စံသညေ်ရးသား

ထားသည့်ဘာသာစကားမဟ4တ်ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များကိ4@<တ်ြဖင့်

ေသာ်လညး်ေကာငး်သိ4မ့ဟ4တ်မိဘများ၏အမိဘာသာစကားကိ4အြခားနညး်လမ်းများြဖင်ေ့သာ်လည်းေကာငး်သိ4မ့

ဟ4တ်အြခားဆက်သွယ်ေရးနညး်လမ်းပံ4စံြဖင်ေ့သာ်လည်းေကာငး်ဘာသာြပနဆ်ိ4ရနအ်ဆင်မ့ျားကိ4ေဆာငရွ်က်ရမ

ည်။!

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်သတိေပးချက်ဘာသာြပနဆ်ိ4မ<စာရွက်စာတမ်းအားေရးသားထားသည့်သက်ေသကိ4

ထိနး်သိမ်းထားVAိရမည်ြဖစ်Wပီးမိဘများအေနြဖင်က့ျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များအေ5ကာငး်အရာကိ4သိVAိနားလည်

ေစရမည။်!

!

အမိဘာသာစကား!
*,M!XOင်!့*G)M!

&2!.(G(_(!§!&$$(C%#F!§!&$$(#EF!§!&$&(2#%F!XOင်§့!&$&(#5!
!

မိဘများသည၎်ငး်တိ)န့ားလညသ်ည့်ဘာသာစကားြဖင်အ့ချက်အလကက်ိ)လက်ခံရPOိပိ)ငခ်ွင်P့Oိသည်။!

!
အဂ်လိပ်စာကnမ်းကျငမ်<ကိ4ကန်သ့တ်ထားသ&တစ်ဦးချငး်@Aင်အ့တ&အသံ4းြပ>သည်အ့ခါအမိဘာသာစကားသည်ေအာ

က်ပါတိ4ကိ့4ဆိ4လိ4သည်!D!!
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• ထိ4ပ4ဂoိ>လ်မAသာမနအ်သံ4းြပ>သည့်ဘာသာစကား၊သိ4မ့ဟ4တ်ကေလးငယ်ဆိ4ပါကကေလးငယ်၏မိဘများမA

သာမနအ်သံ4းြပ>သည့်ဘာသာစကား၊!

• ကေလးငယ်!6ကေလးငယ်၏ချင်တွ့က်မ<အပါအဝင8်!

@Aင်အ့တ&တိ4က်Yိ4က်ဆက်သွယ်မ<အားလံ4းတွငေ်နအမ်ိသိ4မ့ဟ4တ်ေလ့လာသငယ်&ေရးပတ်ဝနး်ကျငV်Aိကေလးင

ယ်မAသာမနအ်သံ4းြပ>သည့်ဘာသာစကား။!

!
နားမ5ကားသ&သိ4မ့ဟ4တ်မျက်မြမငသ်&အတွက်သိ4မ့ဟ4တ်ေရးသားထားသည့်ဘာသာစကားမVAိသ&အတွက်ဆက်သွယ်

ေရးနည်းလမ်းသည်လ&တစ်ဦးသာမနအ်သံ4းြပ>သည့်အရာ!

6ကိ4ယ်အမ&အရာဘာသာစကား၊မျက်မြမငစ်ာသိ4မ့ဟ4တ်@<တ်ြဖင်ဆ့က်သွယ်ေြပာ5ကားြခငး်8!ြဖစ်သည။်!

မိဘများအေနြဖင်၎့ငး်တိ4က့ေလးငယ်၏လ4ပ်ေဆာငW်ပီးစီးထားေသာ!*G)M!သိ4မ့ဟ4တ်!*,M!

အားမိဘများ၏အမိဘာသာစကားကိ4ဘာသာြပနဆ်ိ4ေပးရနေ်တာငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည်။အကယ်၍မိဘများမAေြပာဆိ4ေသာ

အမိဘာသာစကားကိ4ေဒသတွငး်စာသငေ်ကျာငး်စနစ်VAိေကျာငး်သားဦးေရ၏တစ်ရာခိ4င@်<နး်!6၁b8!

ေကျာ်မAေြပာဆိ4အသံ4းြပ>ပါကသက်ဆိ4ငရ်ာေကျာငး်အမ<ထမ်းအေနြဖင်ေ့တာငး်ဆိ4သည့်ရက်စဲွအWပီးေနာက်ရက်ေပါ

ငး်!6၃၀8!

အတွငး်မိဘများအားဘာသာြပနဆ်ိ4ထားေသာစာရွက်စာတမ်း@Aင်အ့တ&ြဖည့်ဆည်းေပးရမည။်ဤတစ်ရာခိ4င@်<နး်ဘာ

သာြပနလိ်4အပ်ချက်ကိ4ဤစာရွက်စာတမ်း၏ေစ့စပ်မ<အပိ4ငး်ကpတွငလ်ည်းေဆွးေ@းွထားသည။်!

 

အလီက်ထေရာနစ်ေမးလ်!
*,M!XOင်!့*G)M!

&2!.(G(_(!§&$$(5$5!
!

ေရွးချယ်စရာPOိXိ)ငပ်ါကမိဘများအေနြဖင်သ့တေိပးချက်များကိ)အလီက်ထေရာနစ်နည်းြဖင်ရ့POိXိ)ငသ်ည်။အများြပ

ည်သ&ေအဂျငစီ်သညမိ်ဘများအားအီးေမးလ်ြဖင် ့

စာရွက်စာတမ်းများလက်ခံရVAိေရးေရွးချယ်မ<ေပးပါကမိဘများအေနြဖင်ေ့အာက်ပါတိ4ကိ့4အီးေမးလ်ြဖင်လ့က်ခံရVAိ

ရနေ်ရွးချယ်@ိ4ငသ်ည်!D!!

• =ကိ>တငေ်ရးသားသတိေပးချက်၊!

• ကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များသတိေပးချက်@Aင်!့

• စီစဥ်ေဆာငရွ်က်မ<အတွက်ေတာငး်ဆိ4ချက်@Aင်သ့က်ဆိ4ငေ်သာသတိေပးချက်များ။!

!
KကိLတငေ်ရးသားသတိေပးချက်!

*,M!XOင်!့*G)M!



8  

၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 
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&2!.(G(_(!§§!&$$(5$&!XOင်!့&$&(2#%!
!

မိဘများသည်၎ငး်တိ)က့ေလးငယ်၏အေစာပိ)ငး်ကာလGကားဝငြ်ဖည့်စွက်ကIညမီ9ဝန်ေဆာငမ်9များသိ)မ့ဟ)တအ်ထIးပ

ညာေရးXOင်သ့က်ဆိ)ငရ်ာဝန်ေဆာငမ်9များXOင်သ့က်ဆိ)ငသ်ည့်အများြပည်သIေအဂျငစီ်၏ေဆာငရွ်က်မ9များအေGကာ

ငး်XOင်ပ့တသ်က်၍ေရးသားအသေိပးချက်ကိ)လက်ခံရPOိပိ)ငခ်ွင်P့Oိသည်။!

သတေိပးချက်!D!!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သညေ်အာက်ပါတိ4ကိ့4စတငေ်ဆာငရွ်က်ရနသိ်4မ့ဟ4တ်ေြပာငး်လဲရနေ်တာငး်ဆိ4ြခငး်သိ4မ့ဟ4

တ်ြငငး်ဆိ4ြခငး်မြပ>မီသင်ေ့တာ်သည့်အချိနတွ်ငမိ်ဘများအားေရးသားသတိေပးချက်ကိ4ေပးရမည!်D!!

• အေထာက်အထား၊!

• ချင်တွ့က်မ<၊!

• ပညာေရးပYိ4ဂရမ်၊!

• ကေလးငယ်၏ပညာေရးေနရာထားVAိမ<!

• ကေလးငယ်အတွက်အခမ့ဲြဖစ်ေသာသက်ဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ပညာေရး!6G-M,8!ြပဌာနး်ချက်သိ4မ့ဟ4တ်!

• *G)M!
မAတစ်ဆင်က့ေလးငယ်@Aင်က့ေလးငယ်၏မိသားစ4အတွက်အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်မ<ဝနေ်ဆာင်

မ<များြပဌာနး်ချက်သိ4မ့ဟတ်!

• *,M!မAတစ်ဆင်က့ေလးငယ်အတွက်အထ&းပညာေရး@Aင်သ့က်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်။!

!
ေရးသားသတိေပးချက်သည်မိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4လိ4အပ်သည့်ေဆာငရွ်က်မ<@Aင်သ့က်ဆိ4ငသ်ည့်အခါအများြပည်

သ&ေအဂျငစီ်သည်တစ်ချိနတ်ည်းတွငေ်ရးသားသတိေပးချက်ေပး@ိ4ငသ်ည်။!

!

ေရးသားသတိေပးချက်သေဘာတIညီမ9!D!
!
*G)M!
မAတစ်ဆင်ဝ့နေ်ဆာငမ်<များလက်ခံရVAိသည့်ကေလးငယ်များ@Aင်မိ့သားစ4များအတွက်ေရးသားသတိေပးချက်မAာ!D!

o ေတာငး်ဆိ4ခံရသည့်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4ခံရသည်ေ့ဆာငရွ်က်မ<ကိ4ေဖာ်ြပရမည်၊!

o အေရးယ&ေဆာငရွ်က်ရသည့်အေ5ကာငး်အရငး်ကိ4VAငး်ြပရမည်ြဖစ်Wပီး!

o ကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မAများပါဝငရ်မည။်!

!
*,M!မAတစ်ဆင်ဝ့နေ်ဆာငမ်<များလက်ခံရVAိသည့်ကေလးများအတွက်ေရးသားသတိေပးချက်မAာ!D!

!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAအေရးယ&ေဆာငရွ်က်ရနေ်တာငး်ဆိ4သည့်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4သည်ေ့ဆာငရွ်က်မ<6



9  

၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 
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များ8ကိ4ေဖာ်ြပရမည်၊!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<6များ8ကိ4ေဆာငရွ်က်ရနေ်တာငး်ဆိ4ေနရသည့်သိ4မ့ဟ4

တ်ြငငး်ဆိ4ေနရသည့်အေ5ကာငး်အရငး်ကိ4VAငး်ြပရမည်၊!

• ချင်တွ့က်မ<လ4ပ်ငနး်စf၊အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<၊မAတ်တမ်းတစ်ခ4စီကိ4VAငး်ြပပါသိ4မ့ဟ4တ်ေဆာငရွ်က်မ<6များ8

ကိ4ေတာငး်ဆိ4ရနသိ်4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4ရနဆ်ံ4းြဖတ်ရာတွငအ်သံ4းြပ>သည့်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကိ4တငြ်ပရမ

ည်၊!

• မိဘများအေနြဖင်!့*+,-!

VAိကျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များြပဌာနး်ချက်များေအာက်တွငက်ာကွယ်မ<များကိ4ရVAိေ5ကာငး်ေဖာ်ြပချက်ပါ

ဝငရ်မည်၊!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAေတာငး်ဆိ4ေနသည့်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4ေနသည့်ေဆာငရွ်က်မ<သည်ချင်တွ့က်မ<အ

တွက်ကနဦးလဲ̂ေြပာငး်ချက်မဟ4တ်ပါကမိဘများအား၎ငး်တိ4အ့ေနြဖင်က့ျင်ထ့ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များေဖာ်

ြပချက်ရVAိ@ိ4ငေ်5ကာငး်ေြပာြပရမည်၊!

• *+,-!ကိ4နားလည်ေစရနအ်က&အညီအတွက်ဆက်သွယ်ရနမိ်ဘများအတွက်ရငး်ြမစ်များပါဝငရ်မည်၊!

• ကေလးငယ်၏တစ်ဦးချငး်ပညာေရးပYိ4ဂရမ်!6*,M8!

အသငး်အဖဲွ_ မAထည့်တွက်သည့်အြခားမည်သည်ေ့ရွးချယ်မ<များမဆိ4@Aင်ထ့ိ4ေရွးချယ်မ<များအားြငငး်ဆိ4ရသ

ည့်အေ5ကာငး်အရငး်များကိ4ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်Wပီး!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သညေ်ဆာငရွ်က်မ<ကိ4ေတာငး်ဆိ4ရသည့်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4ရသည့်အြခားအေ5ကာ

ငး်အရငး်များေဖာ်ြပချက်ကိ4ေပးရမည်။!

!

သေဘာတIညီမ9!
*,M!XOင်!့*G)M!

&2!.(G(_(!§!&$$(&$$!XOင်!့&2!.(G(_(!§!&$&(2#$!
!
!

မိဘသေဘာတIညီမ9!

အများြပည်သIေအဂျငစီ်သည်အေစာပိ)ငး်ကာလGကားဝငြ်ဖည့်စွကက်Iညီမ9XOင်အ့ထIးပညာေရးXOင်သ့က်ဆိ)ငရ်ာဝန်

ေဆာငမ်9များXOစ်ခ)လံ)းအတကွ်XOင်အ့ေစာပိ)ငး်ကာလGကားဝငြ်ဖည့်စွက်ကIညီမ9XOင်အ့ထIးပညာေရးXOင်သ့က်ဆိ)ငရ်ာဝန်

ေဆာငမ်9များကိ)ပထမဆံ)းအKကိမ်မေပးမတီငွက်ေလးငယအ်ားအကဲြဖတရ်န်မိဘများ၏သေဘာတIညီမ9ကိ)ရPOိရမ

ည်ြဖစ်သည်။မိဘများသညသ်ေဘာတIညမီ9ကိ)အချိန်မေရွးV)တသ်မိ်းပိ)ငခ်ွင်P့Oိသည်။ချင်တ့ကွ်မ9အတကွသ်ေဘာတI

ညီရန်aခငး်ချက်အချိLN POိသည်။ 

 
သေဘာတ&ညီမ<ဆိ4သည်မAာမိဘများအေနြဖင်D့!

• ေတာငး်ဆိ4သည့်သေဘာတ&ညီမ<အတွက်ေဆာငရွ်က်ချက်@Aင်သ့က်ဆိ4ငသ်ည့်အချက်အလက်အားလံ4းကိ4၎ငး်
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၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 

 

 

 

တိ4၏့အမိဘာသာစကားသိ4မ့ဟ4တ်အြခားဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းြဖင်၎့ငး်တိ4အ့ားအြပည်အ့ဝအေ5ကာငး်

5ကားWပီးြဖစ်ေ5ကာငး်၊!



11 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

• ေတာငး်ဆိ4သည့်၎ငး်တိ4သ့ေဘာတ&ညီမ<အတွက်ေဆာငရွ်က်ချက်ကိ4လ4ပ်ေဆာငြ်ခငး်@Aင်ပ့တ်သက်၍ေရး

သားချက်ကိ4နားလည်သေဘာတ&Wပီးသေဘာတ&ညီမ<တွငယ်ငး်ေဆာငရွ်က်ချက်ကိ4ေဖာ်ြပWပီးထ4တ်ြပနမ်ည့်မA

တ်တမ်းများ6အကယ်၍တစ်ခ4ခ4ဆိ4လTင8်!@Aင်ထ့4တ်ြပနမ်ည်သ့&များအားြပ>စ4Wပီး!

• သေဘာတ&ညီမ<ခွင်ြ့ပ>ြခငး်သည်သေဘာဆ@dအေလျာက်ြဖစ်Wပီးအချိနမ်ေရွးY4ပ်သိမ်း@ိ4ငေ်5ကာငး်နားလည်

သိVAိရမည်ကိ4ဆိ4လိ4သည်။!

!
မိဘများသည်သေဘာတ&ညီမ<ကိ4Y4ပ်သိမ်းပါကအများြပညသ်&ေအဂျငစီ်မAသေဘာတ&ညီမ<ရသည်!့

အချိန@်Aင်၎့ငး်မY4ပ်သိမ်းမီအချိန5်ကားြဖစ်ေပaလာသည့်ေဆာငရွ်က်မ<ကိ4မဖျက်သိမ်းပါ။!

!
ကေလးငယ်သည် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ကနဦးရVAိWပီးေနာက် မိဘများသည ်

ေရးသားချက်တွင ်၎ငး်တိ4၏့ ကေလးငယ်များအတွက် အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 လက်ခံရVAိရန ်

သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 Y4ပ်သိမ်းပါက အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် သေဘာတ&ညီမ<ြပနလ်ည်Y4ပ်သိမ်းြခငး်ေ5ကာင့ ်

ကေလးငယ်၏ အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များလက်ခံရVAိမ<အတွက် 

မည်သည့်ရညl်^နး်ချက်များကိ4မဆိ4 ဖယ်VAားရန ်ကေလးငယ်၏ ပညာေရးမAတ်တမ်းများကိ4 ြပငဆ်ငရ်န ်

မလိ4အပ်ပါ။!
!

*,M!!အပိ)ငး် 3!

ကနဦးချင့တ်ကွမ်9အတကွ် မိဘများ၏ သေဘာတIညမီ9 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်ကေလးငယ်မA အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ရVAိ@ိ4ငေ်5ကာငး် 

ဆံ4းြဖတ်ရန ်ကေလးငယ်၏ ကနဦးချင့တွ်က်မ<ကိ4 မလ4ပ်ေဆာငမီ်@Aင့ ်အထ&းပညာေရး@Aင့ ်

သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ပထမဆံ4းအ=ကိမ်မေပးမီတွင ် မိဘများ၏ သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 !

ရVAိရမည်။%!အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် ကေလးငယ်မA အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 

ရVAိ@ိ4ငေ်5ကာငး် ဆံ4းြဖတ်ရန ်ကေလးငယ်၏ ကနဦးချင့တွ်က်မ<ကိ4 မလ4ပ်ေဆာငမီ် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်D 

• ေတာငး်ဆိ4ထားေသာေဆာငရွ်က်မ<ဆိ4ငရ်ာ =ကိ>တငေ်ရးသားသတိေပးချက်ကိ4 မိဘများအား ေပးရမည!်

• ကနဦးချင့တွ်က်မ<ကိ4 မလ4ပ်ေဆာငမီ် မိဘများမAအသိေပးသေဘာတ&ညီမ<ကိ4 ရVAိရမည်ြဖစ်Wပီး!

• =ကိ>တငေ်ရးသားသတိေပးချက်အြပငက်ျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များသတိေပးချက်က&းယ&မ<@Aင့အ်တ& 

မိဘများအား ေပးရမည်။ 
!

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်ကေလးငယ်သည် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်

သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်လိ4အပ်ေသာ ချိ> _ယွငး်မ<VAိသည့်ကေလးငယ်ဟ4တ်မဟ4တ် ဆံ4းြဖတ်ရန ်

ကနဦးချင့တွ်က်မ<အတွက် အသိေပးသေဘာတ&ညီမ<ကိ4 ရVAရိန ်သင့ေ်တာ်ေသာ=ကိ>းပမ်းအားထ4တ်မ<များကိ4 

ြပ>လ4ပ်ရမည။် ပ4ဂoလိကေကျာငး်တွင ်စာရငး်သွငး်ထားေသာ သိ4မ့ဟ4တ် ပ4ဂoလိကေကျာငး်တွင ်စာရငး်သွငး်ရန ်  

 %!&2!.G_!!&$$(&$$6=8(!



12 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

VAာေဖွေနသည့ ်ကေလးငယ်၏ မိဘသည် ကနဦးချင့တွ်က်မ<အတွက် သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 မေပးပါက သိ4မ့ဟ4တ် 

မိဘများသည ်သေဘာတ&ညီမ<ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ4ချက်အား တံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ<မVAိပါက 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်မလိ4အပ်ေသာ်လည်း ေစ့စပ်မ< သိ4မ့ဟ4တ် စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်က့ဲသိ4 ့ 

ဤေနရာတွင ်ဆက်လက်ေဆွးေ@းွထားေသာ ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များကိ4 ြပ>လ4ပ်ြခငး်ြဖင့ ်ကေလးငယ်၏ 

ကနဦးချင့တွ်က်မ<ကိ4 လ4ပ်ေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။# 
!

မိဘများမA ၎ငး်တိ4၏့ ကိ4ယ်ပိ4ငက်4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်အမ်ိတွင ်ေကျာငး်တက်ေသာ သိ4မ့ဟ4တ် ပ4ဂoလိကေကျာငး်တွင ်

ထားေသာ ကေလးငယ်၏ မိဘသည ်ကနဦးချင့တွ်က်မ< သိ4မ့ဟ4တ် ြပနလ်ညခ်ျင့တွ်က်မ<အတွက် သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 

ေမပးပါက သိ4မ့ဟ4တ် မိဘများသည ်သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ4ချက်ကိ4 တံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ<မVAိပါက 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်အထက်ေဖာြ်ပပါ လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများပါသည့် သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 

အသံ4းမြပ>@ိ4ငပ်ါ။& 
!

ကနဦးချင့တွ်က်မ<အတွက် မိဘများ၏ သေဘာတ&ညီမ<သည် မိဘများမA ၎ငး်တိ4၏့ ကေလးငယ်အတွက် 

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ< သိ4မ့ဟ4တ် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 

စတငေ်ပး@ိ4ငရ်န ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အတွက် သေဘာတ&ညီမ<ကိ4လညး် ေပးသည်ကိ4 မဆိ4လိ4ပါ။!
 

ြပည်နယ်အ)ပ်ထနိး်ခံရသIများကနဦးချင့တ်ကွ်မ9ဆိ)ငရ်ာ အထIးစည်းမျYးများ 

ကေလးငယ်သည် ြပည်နယ်အ4ပ်ထိနး်ခံရသ&ြဖစ်Wပီး သ&"သ&မ၏ မိဘများ@Aင့အ်တ& မေနပါက 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်ကေလးငယ်သည် ေအာက်ပါကေလးငယ်ြဖစ်ေ5ကာငး် သတ်မAတ်ရန ်

ကနဦးချင့တွ်က်မ<အတွက် မိဘများထံမA သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 မလိ4အပ်ပါ D ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ြဖစ်ပါက 

• သင့ေ်တာ်ေသာ=ကိ>းပမ်းအားထ4တ်မ<များကိ4 ြပ>လ4ပ်ေသာလ်ည်း အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်

ကေလးငယ်၏ မိဘကိ4 မေတွ_ VAိ@ိ4ငပ်ါ၊!

• ြပည်နယ်ဥပေဒအရ မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားကိ4 ပယ်ဖျက်Wပီးြဖစ်သည် သိ4မ့ဟ4တ်!

• တရားသ&=ကီးသည ်မိဘများထက် အြခားတစ်ဦးချငး်အတွက်  

ပညာေရးဆိ4ငရ်ာဆံ4းြဖတ်ချက်များ@Aင့က်နဦးချင့တွ်က်မ<ကိ4 သေဘာတ&ညီရန ်လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့ကိ်4 

ချမAတ်Wပီးြဖစ်သည။် 
!

ဝန်ေဆာငမ်9များအတကွ် မိဘများ၏ သေဘာတIညမီ9 

ကေလးငယ်အတွက် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ပထမဆံ4းအ=ကိမ်မေပးမီ 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်အသိေပးသေဘာတ&ညမီ<ကိ4 ရVAိရမည်။ မိဘများသည် ေအာက်ပါအချက်တိ4ကိ့4 

ြပ>လ4ပ်ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 မိဘများ၏ 

သေဘာတ&ညီမ<မပါဘဲ ကေလးငယ်အား ေပးထားသည့် သေဘာတ&ညခီျက် သိ4မ့ဟ4တ် စည်းမျfးထ4တ်ြပနခ်ျက်ကိ4 

ရVAိရန ်ေစ့စပ်မ< သိ4မ့ဟ4တ် စီစfေဆာငရွ်က်မ<ဆိ4ငရ်ာလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များကိ4 အသံ4းမြပ>ရပါ D   
#!&2!.G_!!&$$(&$$6=86&86?8(!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

&!&2!.G_!!&$$(&$$6L86286?D??8(!

• ၎ငး်တိ4၏့ ကေလးငယ်အတွက် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 လက်ခံရနအ်တွက် 

သေဘာတ&ညီမ<ေပးရန ်ြငငး်ဆိ4သည် သိ4မ့ဟ4တ်!

• အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်အတွက် ပထမဆံ4းအ=ကိမ်သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 

ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ4ချက်ကိ4 တံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ<မVAိပါ။!

!

မိဘများသည ် ၎ငး်တိ4၏့ ကေလးငယ်အတွက် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 

ပထမဆံ4းအ=ကိမ် လက်ခံရVAိရန ်သေဘာတ&ညီမ< ေပးရန ်ြငငး်ဆိ4ပါက သိ4မ့ဟ4တ် မိဘများသည် 

သေဘာတ&ညီမ<ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ4ချက်ကိ4 မတံ4 ့ြပနပ်ါက အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်D 

• အခမ့ဲြဖစ်ေသာသက်ဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ပညာေရး 6G-M,8!ကိ4 ၎ငး်တိ4၏့ ကေလးငယ်ရVAိ@ိ4ငေ်စရန ်

လိ4အပ်ချက်အား ချိ>းေဖာက်မ<မVAိပါ၊!

• တစ်ဦးချငး်အလိ4က်ပညာေရးပYိ4ဂရမ် 6*,M8!ေတွ_ဆံ4မ<VAိရန ်သိ4မ့ဟ4တ် ၎ငး်တိ4၏့ ကေလးငယ်အတွက် 

*,M!လ4ပ်ေဆာငရ်န ်မလိ4အပ်ပါ။!

ဝန်ေဆာငမ်9များအတကွ် မိဘများ၏ သေဘာတIညမီ9V)ပ်သမ်ိးြခငး် 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကနဦးြပဌာနး်ချက်ကိ4 

စတငေ်ဆာငရွ်က်Wပီးေနာက်တွင ်ကေလးငယ်၏ မိဘများသည် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်

သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များအား ဆက်လက်ြပဌာနး်ချက်အတွက် ေရးသားြခငး်ြဖင့ ်သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 

အချိနမ်ေရွးY4ပ်သိမ်းပါက အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် D 

• သေဘာတ&ညီမ<ြပနလ်ည်Y4ပ်သိမ်းမ<ေ5ကာင့ ်အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များအား 

ကေလးငယ်၏ လက်ခံရVAိမ<အတွက် မည်သည့်ရညl်^နး်ချက်များကိ4မဆိ4 ဖယ်VAားရန ်ကေလးငယ်၏ 

ပညာေရးမAတ်တမ်း များကိ4 ြပငဆ်ငရ်န ်မလိ4အပ်ပါ၊!

• ကေလးငယ်အား အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ဆက်လက်မေပး@ိ4ငေ်သာ်လညး် 

အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်ကိ4 မရပ်တန ့မီ်အချိနတွ်င ်အထ&းပညာေရး@Aင့ ်

သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<အားလံ4းကိ4 ရပ်တန ့ရ်န ်မိဘများ၏ ေရးသားေတာငး်ဆိ4ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍ 

မိဘများအား =ကိ>တငေ်ရးသားသတိေပးချက်ကိ4 ေပးရမည်၊!

• ကေလးငယ်အား ဝနေ်ဆာငမ်<များမေပး@ိ4ငေ်5ကာငး် သေဘာတ&ညခီျက် သိ4မ့ဟ4တ် 

စည်းမျfးြပဌာနး်ချက်ကိ4 ရယ&ရန ်ေစ့စပ်မ< သိ4မ့ဟ4တ် စီစfေဆာငရွ်က်မ<လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများကိ4 

အသံ4းမြပ>@ိ4ငပ်ါ၊!

• အထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များအား ေVA _ဆက်ြပဌာနး်ချက်အတွက် ကေလးငယ်အား 

မေပး@ိ4ငြ်ခငး်ေ5ကာင့ ်ကေလးငယ်အတွက် G-M,!ရVAိ@ိ4ငေ်စရန ်လိ4အပ်ချက်အား ချ>ိးေဖာက်မ<တွင ်

ပါVAိသည်ဟ4 ယ&ဆမည်မဟ4တ်ပါ၊!

• *,M!အသငး်အဖဲွ_အစည်းအေဝးကိ4 ကျငး်ပရန ်သိ4မ့ဟ4တ် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များအား ေVA _ဆက်ြပဌာနး်ချက်အတွက် ကေလးငယ်အတွက် *,M!

ကိ4လ4ပ်ေဆာငရ်န ်မလိ4အပ်ပါ။ 

!
သေဘာတ&ညီမ<Y4ပ်သိမ်းြခငး်သည် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မA သေဘာတ&ညမီ<လက်ခံရVAိသည့်အချိန@်Aင့ ်

သေဘာတ&ညီမ<မY4ပ်သိမ်းခငအ်ချိန5်ကား ြဖစ်ေပaလာသည့ ်ေဆာငရွ်က်မ<ကိ4 မY4ပ်သိမ်းပါ။ 

!

*,M!ကေလးငယမ်ျားXOင့ ်လIငယမ်ျားအတကွ်သာ ြပန်လည်ချင့တ်ကွ်မ9များအတကွ် မိဘများ၏ 

သေဘာတIညမီ9 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်ေဖာ်ြပ@ိ4ငမ်<မVAိပါက ကေလးငယ်၏ ြပနလ်ည်ချင့တွ်က်မ<ကိ4 ၎ငး်မေဆာငရွ်က်မီ 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်အသိေပးသေဘာတ&ညမီ<ကိ4 ရVAိရမည် D 

• ြပနလ်ည်ချင့တွ်က်မ<အတွက် မိဘများ၏ သေဘာတ&ညီမ<ကိ4 ရVAိရန ်သက်ဆိ4ငရ်ာအဆင့မ်ျားကိ4 

လ4ပ်ေဆာငW်ပီး!

• မိဘများမA တံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ<မVAိပါ။!

မိဘများသညအ်ကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<အသစ်များအတွက်သေဘာတ&ညီမ<ကိ4ြငငး်ဆိ4ပါကမလိ4အပ်ေသာ်လည်းအများြပည်

သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင်သ့ေဘာတ&ညီမ<ေပးရနမိ်ဘများ၏ြငငး်ဆိ4မ<ကိ4ရငဆ်ိ4ငရ်နေ်စ့စပ်မ<သိ4မ့ဟ4တ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<လ4ပ်

ထံ4းလ4ပ်နညး်များကိ4အသံ4းြပ>ြခငး်ြဖင်မိ့ဘများ၏ြငငး်ဆိ4မ<ကိ4ေကျာ်လ̂ားရနV်Aာေဖွ@ိ4ငသ်ည်။ကနဦးချင်တွ့က်မ<@Aင်အ့တ&အ

များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<အသစ်များကိ4လိ4က်နာလ4ပ်ေဆာငရ်နြ်ငငး်ဆိ4ပါက!*+,-!

ေအာက်VA၎ိငး်၏တာဝနမ်ျားကိ4ချ>ိးေဖာက်ြခငး်မြပ>ပါ။!

!

မိဘများ၏သေဘာတIညီမ9ရPOိရန် 

သင်ေ့လျာ်သည့်KကိLးပမ်းေဆာငရွ်က်မ9များစာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထား!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ကနဦးချင်တွ့က်မ<များအတွက်မိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4ရVAိရန၊်ြပနလ်ည်ချင်တွ့

က်မ<များအတွက်အထ&းပညာေရး@Aင်သ့က်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4ပထမဆံ4းအ=ကိမ်ေပးရန@်Aင်က့နဦးချင်တွ့က်မ<

များအတွက်ြပည်နယ်အ4ပ်ထိနး်ခံရသ&၏မိဘများထားVAိရနသ်င်ေ့လျာ်သည့်=ကိ>းပမ်းေဆာငရွ်က်မ<သက်ေသအေထာ

က်အထားကိ4ထိနး်သိမ်းရမည်။!

မိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4ရVAိရနစ်ာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားတွငေ်အာက်ပါက့ဲသိ4အ့များြပည်သ&အဖဲွ_အစ

ည်း၏=ကိ>းစားမ<များမAတ်တမ်းပါဝငရ်မည်D!!!

• ေခaဆိ4ထားေသာသိ4မ့ဟ4တ်=ကိ>းစားေခaဆိ4ထားေသာတယ်လီဖ4နး်ေခaဆိ4မ<များ@Aင်အ့ဆိ4ပါေခaဆိ4မ<များ၏ရ

လဒမ်ျားအေသးစိတ်မAတ်တမ်း၊!

• မိဘများထံသိ4သ့က်ဆိ4ငရ်ာမိတk eများကိ4ေပးWပီးမည်သည့်တ4န် ့ြပန်မ့<ကိ4မဆိ4လက်ခံကာ!

• မိဘများ၏ေနအိမ်သိ4မ့ဟ4တ်အလ4ပ်ေနရာသိ4သွ့ားေရာက်မ<များအေသးစိတ်မAတ်တမ်းများ@Aင်သွ့ားေရာက်မ<
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

များရလဒမ်ျား။!

!

အြခားသေဘာတIညီမ9လိ)အပ်ချက်များ!D!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAေအာက်ပါတိ4ကိ့4မလ4ပ်ေဆာငမီ်မိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4မလိ4အပ်ပါ!D!!!

• သင်က့ေလးငယ်၏ကနဦးချင်တွ့က်မ<သိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ညခ်ျင်တွ့က်မ<တစ်စိတ်တစ်ပိ4ငး်အြဖစ်တည်VAေိန

ေသာေဒတာများကိ4ြပနလ်ညဆ်နး်စစ်ြခငး်၊သိ4မ့ဟ4တ်!

• ယငး်သိ4မ့ဟ4တ်ဘဲစာေမးပဲွသိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ညခ်ျင်တွ့က်မ<မတိ4ငမီ်သင်က့ေလးငယ်တိ4အ့ားေပးထားသည့်စာ

ေမးပဲွသိ4မ့ဟ4တ်အြခားချင်တွ့က်မ<ကိ4သင်က့ေလးငယ်အားေပးြခငး်@Aင်သ့ေဘာတ&ညီမ<သညက်ေလးငယ်

အားလံ4း၏မိဘအားလံ4းထံမAလိ4အပ်သည။်!

!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်မိဘသိ4မ့ဟ4တ်ကေလးငယ်အအြခားမည်သည့်ဝနေ်ဆာငမ်<၊အကျ>ိးစီးပွားသိ4မ့ဟ4တ်

လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ4ြငငး်ဆိ4ရနသ်ေဘာတ&ညီမ<အားမိဘများ၏ြငငး်ဆိ4ချက်ကိ4အသံ4းမြပ>@ိ4ငပ်ါ။!

!
မိဘသည်၎ငး်တိ4၏့ကေလးငယ်အားေနအိမ်တွငေ်ကျာငး်ထားပါကသိ4မ့ဟ4တ်ပ4ဂoလိေကျာငး်တွင၎်ငး်တိ4က့ေလးင

ယ်အား၎ငး်တိ4၏့က4နက်ျစရိတ်ြဖင်စ့ာရငး်သွငး်ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်သေဘာတ&ညမီ<ရVAိရနေ်စ့စပ်မ<သိ4 ့

မဟ4တ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများကိ4အသံ4းမြပ>@ိ4ငဘဲ်အကယ်၍ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်ပါကအများြပည်သ&

ေအဂျငစီ်အေနြဖင်&့2!.(G(_(!§§!&$$(%&#D&$$(%22!

ေအာက်တွငဝ်နေ်ဆာငမ်<များရVAိ@ိ4ငသ်&အြဖစ်ကေလးငယ်အားမAတ်ယ&ရနမ်လိ4အပ်ပါD(!

• မိဘသည်၎ငး်တိ4က့ေလးငယ်၏ကနဦးချင်တွ့က်မ<သိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်ချင်တွ့က်မ<အတွက်သေဘာတ&ညီမ<
ကိ4မေပးပါသိ4မ့ဟ4တ်!

• မိဘသည်သေဘာတ&ညီမ<ကိ4ေပးရနေ်တာငး်ဆိ4ချက်ကိ4တံ4 ့ြပနြ်ခငး်မVAိပါ။!
!

*+,-!မAမိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<!6ကနဦးချင်တွ့က်မ<၊ဝနေ်ဆာငမ်<များကနဥးီြပဌာနး်ချက်@Aင်ြ့ပနလ်ည်ချင်တွ့က်မ<8!

ကိ4လိ4အပ်သည့်အတွက်ေဆာငရွ်က်မ<များအြပင!်*,M!

အသငး်သည်ေအာက်ပါတိ4ကိ့4ေတာငး်ဆိ4ပါကမိဘ၏ေရးသားသေဘာတ&ညီမ<ကိ4ရVAိေ5ကာငး်ေမရီလနး်ဥပေဒတွငလိ်4

အပ်သည်D!

• ေမရီလနး်အထက်တနး်ေကျာငး်လွနအ်ထခိရက်ဒစ်များမထ4တ်ေပးသည့်သိ4မ့ဟ4တ်မေပးသည့်အြခားပညာ

ေရးပYိ4ဂရမ်တွငက်ေလးငယ်အားစာရငး်ေပးသွငး်ရန၊်!

• ြပည်နယ်၏အြခားသငYိ်4းl^နး်တမ်း@Aင်ခ့ျိနည်\ိသည့်အြခားပညာေရးအကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<အတွက်က

ေလးငယ်အားခွဲြခားသတ်မAတ်ရနသိ်4မ့ဟ4တ်!

• .a7-_!%&-($1($2($5တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်အ့တိ4ငး်ကေလးငယ်၏အြပ>အမ&ကိ4ရည်l^နး်ရန!်*,M!

တွငက်န်သ့တ်ချက်သိ4မ့ဟ4တ်သီးသန်ခ့ွဲြခားမ<တိ4ပ့ါဝငရ်န။်!

!
မိဘသည်အထက်ေဖာ်ြပပါေတာငး်ဆိ4ထားေသာမည်သည်ေ့ဆာငရွ်က်မ<အတွက်မဆိ4ေရးသားသေဘာတ&ညီမ<ကိ4မ
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေပးပါက!*,M!အသငး်အဖဲွ_သည်!!*,M!အသငး်အဖဲွ_အစည်းအေဝးမAေအာက်ပါအချက်အားအသိေပးWပီးငါး!6၅8!

ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲ၎ငး်တိ4၏့သေဘာတ&ညီမ<လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင်မ့ျားေရးသားသတိေပးချက်ကိ4မိဘထံေပးပိ4ရ့မည်!D!!

• မိဘများသညေ်တာငး်ဆိ4ထားေသာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<ကိ4သေဘာတ&ညီပိ4ငခ်ွင်သိ့4မ့ဟ4တ်သေဘာတ&ညီ

ရနြ်ငငး်ဆိ4ပိ4ငခ်ွင်V့AိWပီး!

• မိဘများသည!်*,M!အသငး်အဖဲွ_အစည်းအေဝးတစ်ဆယ့်ငါးရက်!6၁၅8!

ရက်အတွငး်ေရးသားသေဘာတ&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တ်ေရးသားြငငး်ဆိ4မ<က်4မေပးပါက!*,M!

အသငး်အဖဲွ_အေနြဖင်ေ့တာငး်ဆိ4ထားေသာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<ကိ4လ4ပ်ေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။!

!
မိဘများသညအ်ထက်ေဖာ်ြပပါအြခားမည်သည့်ေတာငး်ဆိ4ထားေသာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<များကိ4မဆိ4သေဘာတ&ညရီန်

ြငငး်ဆိ4ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အေ5ကာငး်ကိစsကိ4ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ရနပ်ညာေရးပ4ဒမ်§1D2%&!

6ေစ့စပ်မ<သိ4မ့ဟ4တ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<8!

တွငေ်ဖာ်ြပထားသည်အ့ြငငး်ပွားမ<ြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ေရးေရွးချယ်မ<များကိ4အသံ4းြပ>@ိ4ငသ်ည။်!

!

!*G)M!c!အပိ)ငး်!.!

*G)MမOတစ်ဆင်ဝ့န်ေဆာငမ်9များအတွက်မိဘသေဘာတIညီမ9!
မိဘများအေနြဖင်ေ့ရးသားအသိေပးထားေသာသေဘာတ&ညီမ<ကိ4ေအာက်ပါတိ4မ့တိ4ငခ်ငေ်ပးရမည်!D!!

• ကေလးငယ်@Aင်မိ့သားစ4၏စစ်ေဆးမ<များ၊ချင်တွ့က်မ<များ@Aင်အ့ကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<များအားလံ4း!

• အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များ@Aင်ေ့နာက်ထပ်အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<များဆိ4င်

ရာြပဌာနး်ချက်ကိ4စတငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်!

• ေရးသားသေဘာတ&ညီမ<ကိ4မေပးပါကေဒသတွငး်ဥးီေဆာငေ်အဂျငစီ်သည်မိဘများမA!!D!

o ရVAိ@ိ4ငမ်ည့်ဝနေ်ဆာငမ်<များအားချင်တွ့က်မ<@Aင်အ့ကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<သေဘာသဘာဝကိ4အြပည့်အဝ

သိVAိေ5ကာငး်@Aင်!့

o ေရးသားသေဘာတ&ညီမ<မေပးပါကကေလးငယ်များအေနြဖင်ဝ့နေ်ဆာငမ်<များ၏ချင်တွ့က်မ<@Aင်အ့ကဲြဖ

တ်တွက်ချက်မ<ကိ4လက်ခံရVAိ@ိ4ငမ်ည်မဟ4တ်ေ5ကာငး်နားလည်သိVAိေ5ကာငး်ေသချာေစရနသ်င်ေ့တာ်

ေသာ=ကိ>းပမ်းအားထ4တ်မ<များကိ4လ4ပ်ေဆာငရ်မည။်!

!

*G)MမOတစ်ဆင်ဝ့န်ေဆာငမ်9များအားမိဘြငငး်ဆိ)ပိ)ငခွ်င် ့!
ေရွးချယ်ခံရေသာကေလးငယ်၏မိဘသည်၎ငး်တိ4 ့၊၎ငး်တိ4၏့ကေလးငယ်သိ4မ့ဟ4တ်အြခားမိသားစ4ဝငမ်ျားအေနြဖင့်

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<ကိ4လက်ခံေ5ကာငး်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4ေ5ကာငး်ကိ4သတ်မAတ်

ဆံ4းြဖတ်Wပီးအြခားအေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4မထခိိ4က်ေစဘဲ၎ငး်အားပထမဆံ4း
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

လက်ခံWပီးေနာက်ဤဝနေ်ဆာငမ်<ကိ4ြငငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည်။အကယ်၍မိဘအေနြဖင်တိ့4းချဲ_ထားေသာ!*G)M!

မAတစ်းဆင်အ့သက်သံ4း@Aစ်သိ4မ့ဟ4တ်ယငး်အထက်ကေလးငယ်တစ်ဦးအတွက်အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည်စွ့က်

က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4ဆက်လက်ရVAိရနေ်ရွးချယ်ပါကပညာေရးအပိ4ငး်ကိ4ထည့်သွငး်ရမည။်အကယ်၍မိဘသ

ည်ပညာေရးအပိ4ငး်ကိ4မလိ4ချငပ်ါက၎ငး်တိ4အ့ေနြဖင်အ့ေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ကိ4မရVAိ@ိ4ငပ်ါ။!

ေနာက်ထပ်အကဲြဖတ်တက်ွချက်မ9များသိ)မ့ဟ)တခ်ျင်တ့က်ွမ9များအတွက်မိဘများ၏သ

ေဘာတIညီမ9!D!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ကေလးငယ်တစ်ဦး၏တစ်ဥးီချငး်အလိ4က်ေနာက်ထပ်ချင်တွ့က်မ<များ@Aင်အ့ကဲြဖတ်တွ

က်ချက်မ<များကိ4မလ4ပ်ေဆာငမီ်အသိေပးသေဘာတ&ညီမ<ကိ4ရVAိရမည်။!

မိဘမAသေဘာတ&ညီမ<မေပးပါကဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်သညမိ်ဘများမAေအာက်ပါတိ4ကိ့4အေသအချာနားလည်သိVAိေစရ

နသ်င်ေ့တာ်ေသာ=ကိ>းပမ်းေဆာငရွ်က်မ<များကိ4ြပ>လ4ပ်ရမည်!D!!

• ရVAိ@ိ4ငသ်ည့်ကေလးငယ်၏ချင်တွ့က်မ<@Aင်အ့ကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<သေဘာသဘာဝကိ4အြပည့်အဝသိWပီး!

• သေဘာတ&ညီမ<မေပးပါကကေလးငယ်သညခ်ျင်တွ့က်မ<@Aင်အ့ကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<ကိ4မရVAိ@ိ4ငသ်ည်ကိ4နား

လည်ပါသည်။!

အကယ်၍မိဘအေနြဖင်ေ့နာက်ထပ်ချင်တွ့က်မ<များသိ4မ့ဟ4တ်အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<များအတွက်သေဘာတ&ညီမ<

ကိ4ြငငး်ဆိ4ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်သေဘာတ&ညမီ<ေပးရနမိ်ဘများ၏ြငငး်ဆိ4ချက်ကိ4ရငဆ်ိ4ငစိ်နေ်ခaရနစီ်

စfေဆာငရွ်က်ေရးလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများကိ4အသံ4းမြပ>@ိ4ငပ်ါ။!

 

သးီြခားပညာေရးချင်တ့ကွမ်9!
*,M!အတကွ်သာ!

&2!.(G(_(!§!&$$(5$#!
!

အကယ်၍မိဘသည်အများြပညသ်Iေအဂျငစီ်မOလ)ပ်ေဆာငသ်ည့်ချင်တ့ကွ်မ9ကိ)သေဘာမတIပါကမဘိများအေနြဖင့်

ကေလးငယ်အားအများြပည်သIေအဂျငစီ်အတကွ်အလ)ပ်မလ)ပ်သည့်သIတစ်ဦးတစ်ေယာကက်ိ)ချင်တ့ကွ်ေစပိ)ငခ်ွင်P့Oိ

သည်။ အပိ)ငး်!3!ေအာက်POိချိLNယွငး်မ9POိသIကေလးငယ်၏မဘိများကိ)သာသးီြခားချင်တ့ကွ်မ9ကိ)ေပးရမည်။!

!
!

အဓိပdါယ်ဖွင်ဆ့ိ)ချက်များ!
• သီးြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<ဆိ4သည်မAာကေလးငယ်ပညာေရးအတွက်တာဝနV်Aိေသာအများြပည်သ&ေအဂျ

ငစီ်တွငအ်လ4ပ်မလ4ပ်ေသာသက်ဆိ4ငရ်ာအရည်အချငး်VAိသည့်အမ<ထမ်းမAေဆာငရွ်က်သည်ခ့ျင်တွ့က်မ<ကိ4ဆိ4

လိ4Wပီး!

• အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ဆိ4သညမ်Aာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAချင်တွ့က်မ<က4နက်ျစရိတ်အြပည့်အဝေပး
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေ5ကာငး်သိ4မ့ဟ4တ်ချင်တွ့က်မ<ကိ4မိဘများအားက4နက်ျမ<မVAေိပးသည်မAာေသချာေစေ5ကာငး်ကိ4ဆိ4လိ4သည။်!

!

မိဘများသညေ်အာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများ@Aင်ပ့တ်သက်၍! *+,-!

ေအာက်VA၎ိငး်တိ4က့ေလးငယ်၏သီးြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<ကိ4ရVAိပိ4ငခ်ွင်V့Aိသည်။အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်

ေအာက်ပါအချက်အလက်@Aင်ပ့တ်သက်၍သီးြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<အတွက်ေတာငး်ဆိ4ချက်အေပa မိဘများအား

ေထာက်ပ့ံေပးရမည်!D!!

• သီးြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<ကိ4ရVAိ@ိ4ငသ်ည့်ေနရာ@Aင်!့

• သီးြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<@Aင်သ့က်ဆိ4ငသ်ည့်အများြပညသ်&ေအဂျငစီ်၏စံသတ်မAတ်ချက်။!

!

အများြပည်သIေအဂျငစ်ီစံသတမ်Oတခ်ျက်!
သီးြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<သည်အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင်ြ့ဖစ်သည့်အခါ 

ေြဖဆိ4သ&၏ချင်တွ့က်မ<ေနရာ@Aင်အ့ရညအ်ချငး်များအပါအဝငသီ်းြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<ရVAိသည့်စံသတ်မAတ်ချ

က်သည်၎ငး်မAချင်တွ့က်မ<စသည့်အချိနမ်Aအဆိ4ပါစံသတ်မAတ်ချက်သည်သီးြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<တွငမိ်ဘများ၏

လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင်@့ Aင်ည့ီမTသည်အထိအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAသံ4းသည့်စံသတ်မAတ်ချက်@Aင်တ့&ညီရမည်။အထက်ေဖာ်ြပပါ

စံသတ်မAတ်ချက်မAလဲွ၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင်သီ့းြခားပညာေရးချင်တွ့က်မ<

ကိ4ရVAိြခငး်@Aင်သ့က်ဆိ4ငေ်သာအေြခအေနများသိ4မ့ဟ4တ်သတ်မAတ်ချိနမ်ျားကိ4သတ်မAတ်မထား@ိ4ငပ်ါ။!

!

အများြပည်သIက)န်ကျစရိတြ်ဖင်မိ့ဘများ၏ချင်တ့က်ွပိ)ငခွ်င်!့
!
မိဘများသည ်အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်သီးြခားပညာေရးချင့တွ်က်မ<တစ်ခ4တည်းကိ4သာ လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့V်AိWပီး 

မိဘများအေနြဖင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မA ရVAိသည့် ချင့တွ်က်မ<ကိ4 ေသဘာမတ&ညီပါက 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မA တစ်=ကိမ်စီ ချင့တွ်က်မ< လ4ပ်ေဆာငေ်ပးသည။် အကယ်၍ မိဘများသည် 

အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်သီးြခားပညာေရးချင့တွ်က်မ<ကိ4 ေတာငး်ဆိ4ပါက 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်ေ@Aာင့ေ်@Aး5ကန ့5်ကာမ<မVAိဘဲ အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်

ချင့တွ်က်မ<စီမံေရးလ4ပ်ငနး် စfအတွက် ေတာငး်ဆိ4ချက်ကိ4 အတည်ြပ>Wပီး မိဘများကိ4 အ5ကံြပ>ရမည် သိ4မ့ဟ4တ် 

ေတာငး်ဆိ4ချက်ကိ4 ြငငး်ဆိ4Wပီး စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အတွက် တိ4င5်ကားချက်ဖွင်ရ့မည်။ 

အကယ်၍ အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်ကိ4 စတငေ်ဆာငရွ်က်Wပီး 

ေနာက်ဆံ4းဆံ4းြဖတ်ချက်သည ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်ချင့တွ်က်မ<သည် သင့ေ်လျာ်ပါက မိဘများအေနြဖင့ ်

သီးြခားပညာေရးချင့တွ်က်မ<ကိ4 လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့V်Aိေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်မရပါ။ 
!

အကယ်၍ မိဘများသည ်သီးြခားပညာေရးချင့တွ်က်မ<ကိ4 ေတာငး်ဆိ4ပါက အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်

မိဘများမA အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အား ကန ့ကွ်က်ရသည့အ်ေ5ကာငး်အရငး်ကိ4 ေမးြမနး်@ိ4ငသ်ည။် သိ4ေ့သာ် 

မိဘများ၏ VAငး်လငး်ချက်ကိ4 မလိ4အပ်ဘဲ အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် အများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

သီးြခားပညာေရးချင့တွ်က်မ<ေပးြခငး် သိ4မ့ဟ4တ် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ ချင့တွ်က်မ<ကိ4 ခ4ခံရန ်

စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်ကိ4 စတငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ကိ4 အကျ>ိးအေ5ကာငး် မညtီညuတsာ မ5ကန ့5်ကာ@ိ4ငပ်ါ။ 
!

မိဘများမOစတငေ်ဆာငရွ်က်ေသာချင်တ့ကွ်မ9 

မိဘများသည ်၎ငး်တိ4၏့ ကိ4ယ်ပိ4ငက်4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်၎ငး်တိ4၏့ ေရွးချယ်မ<ြဖစ်ေသာ  
2!&2!.G_!!&$$(5$#6O8658(!

အရည်အချငး်VAိေသာကnမ်းကျငပ်ညာVAငမ်ျားထံမA သီးြခားပညာေရးချင့တွ်က်မ<ကိ4 ရယ&ပိ4ငခ်ွင့V်Aိသည။် 

ကေလးငယ်အတွက် G-M,!ြပဌာနး်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍ မည်သည့်ဆံ4းြဖတ်ချက်များကိ4မဆိ4 ချမAတ်သည့်အခါ 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်စံသတ်မAတ်ချက်@Aင့ ်ကိ4က်ညပီါက မိဘများ၏ 

စတငေ်ဆာငရွ်က်ေသာချင့တွ်က်မ<များဆိ4ငရ်ာ ရလဒမ်ျားကိ4 အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်@Aင့ ်*,M!အသငး်အဖဲွ_ မA 

စfးစားသံ4းသပ်ရမည်ြဖစ်သည။်5!မိဘများစတငေ်ဆာငရွ်က်ေသာကိ4ယ်ပိ4ငခ်ျင့တွ်က်မ<ရလဒမ်ျားကိ4 

ကေလးငယ်@Aင့ပ်တ်သက်သည့် စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်တွင ်သက်ေသအြဖစ်လည်း တငြ်ပ@ိ4ငသ်ည။် 

!
စီမံခန ့်ခွဲေရးဥပေဒတရားသIKကီး 6-W^8!ြဖင့ ်ချင့တ်ကွ်မ9ေတာငး်ဆိ)ြခငး်  

စီမံခန ့ခ်ွေဲရး5ကားနာမ<များYံ4း 6a-08!@Aင့အ်တ& စီမံခန ့ခ်ွေဲရးဥပေဒတရားသ&=ကီး 6-W^8!သည ်

စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်တစ်စိတ်တစ်ပိ4ငး်အြဖစ် သီးြခားပညာေရးချင့တွ်က်မ<ကိ4 ေတာငး်ဆိ4ပါက 

ချင့တွ်က်မ<က4နက်ျစရိတ်သည် အများြပည်သ& က4နက်ျစရိတ်ြဖင့ ်ြဖစ်ရမည်။ 

!

မိဘများကိ)ယစ်ား 

*,M!XOင့ ်*G)M!

&2!.(G(_(!!&$$(5%E!XOင့ ် &$&(2## 

!
ေဒသဆိ4ငရ်ာဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်၊ ေဒသဆိ4ငရ်ာေကျာငး်စနစ် သိ4မ့ဟ4တ် အချိ>_ ဥပမာအေနြဖင့ ်တရားသ&=ကီးသည ်

အကယ်၍ ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်လTင ်ရVAိ@ိ4ငေ်သာကေလးငယ်အား ကိ4ယ်စားြပ>ရန ်မိဘများကိ4ယ်စားကိ4 

ခန ့အ်ပ်@ိ4ငသ်ည်မAာ  

o မိဘများကိ4 မေဖာ်ြပ@ိ4ငလ်Tင!်

o သင့ေ်လျာ်ေသာ=ကိ>းပမ်းေဆာငရွ်က်မ<များကိ4လ4ပ်ေဆာငW်ပီးေနာက် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်

ကေလးငယ်၏ မိဘများကိ4 VAာမေတွ_လTင ်သိ4မ့ဟ4တ် !

o ကေလးငယ်သည် ေမရီလနး်ြပည်နယ်၏ အ4ပ်ထိနး်ခံကေလးငယ်ြဖစ်လTင ်!

o ဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်သည ်ကေလးငယ်သည် မိဘကိ4ယ်စားလိ4အပ်သည်ဟ4 သတ်မAတ်Wပီးေနာက် ရက် ၃၀ 

ထက်မေကျာေ်သာ မိဘကိ4ယ်စားခန ့အ်ပ်မ<ကိ4 အေသအချာြပ>လ4ပ်ရန ်

သင့ေ်လျာ်ေသာ=ကိ>းပမ်းေဆာငရွ်က်မ<များကိ4 ြပ>လ4ပ်ရမည်။ 
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

!
မိဘများကိ)ယ်စားအတကွ ်သတမ်Oတခ်ျက ်

o ကေလးငယ်၏ အကျိ>းအြမတ်များ@Aင့ ်ပဋပိကwမVAိြခငး်!

o ကေလးငယ်၏ လံ4ေလာက်ေသာကိ4ယ်စားြပ>မ<ကိ4 ေသချာေစသည့် အသိပညာ@Aင့ ်တတ်ကnမ်းမ<များVAိြခငး်!

ကေလးငယ် သိ4မ့ဟ4တ် ကေလးငယ်မိသားစ4အတွက် အေစာပိ4ငး်5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ< သိ4မ့ဟ4တ် 

အြခားဝနေ်ဆာငမ်<များဆိ4ငရ်ာ ြပဌာနး်ချက်တွင ်ပါဝငေ်သာ အစိ4းရဝနထ်မ်း သိ4မ့ဟ4တ်  
5!&2!.G_!!&$&(5$#6P8(!

o အြခားမည်သည့်ဝနေ်ဆာငမ်<ေပးသ&ဝနထ်မ်းမVAိြခငး် 

!
မိဘကိ4ယ်စားအြဖစ် ခန ့အ်ပ်လိ4က်သည်@Aင့တ်စ်Wပိ>ငန်က် မိဘကိ4ယ်စားြပ>သ&သည ်ရည်ရွယ်ချက်အားလံ4းအတွက် 

မိဘအြဖစ် တ&ညေီသာလ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားရVAိသည။် 

o မိဘများကိ4ယ်စားြပ>သ&အား မိဘကိ4ယ်စားြပ>သ&အြဖစ် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မA ေငေွပးသည့်အတွက် 

၎ငး်တိ4အ့ား ေအဂျငစီ်ဝနထ်မ်းဟ4 လံ4းဝမသတ်မAတ်ပါ။ရပ်ကွက 

!
ေဒသဆိ4ငရ်ာဦးေဆာငေ်အဂျငစီ် သိ4မ့ဟ4တ် ေဒသဆိ4ငရ်ာေကျာငး်စနစ်သည ်မိဘကိ4ယ်စားချိနး်ဆိ4မ<@Aင့ပ်တ်သက်၍ 

ေကျာငး်များ၏ ြပည်နယ်=ကီး5ကပ်ေရးမ]း သိ4မ့ဟ4တ် =ကီး5ကပ်ေရးမ]း၏ သတ်မAတ်ခံရသ&အား အသိေပးရမည် D

မိဘကိ4ယ်စားြပ>သ&သည ်ေအာက်ပါတိ4@့ Aင့စ်ပ်လျfး၍ အေ5ကာငး်ကိစsအားလံ4းတွင ်ကေလးငယ်အား 

ကိ4ယ်စားြပ>@ိ4ငသ်ည် D 

!
• ကေလးငယ်၏ ချင့တွ်က်မ<@Aင့ ်အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<!

• @Aစ်စfချင့တွ်က်မ<များ@Aင့အ်ချိနက်ာလအလိ4က်ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်မ<များအပါအဝင ် ကေလးငယ်၏ *G)M!

ဖံွ_ Wဖိ>းတိ4းတက်ေရး@Aင့ ်ေဆာငရွ်က်ေရး!

• ကေလးငယ်၏ *,M!ဖံွ_ Wဖိ>းတိ4းတက်ေရး၊ ြပနလ်ညဆ်နး်စစ်ေရး@Aင့ ်သံ4းသပ်ေရး!

• *G)M! မAတစ်ဆင့ ် ကေလးငယ်@Aင့ ် မိသားစ4အတွက် 

အေစာပိ4ငး်5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညမီ<ဝနေ်ဆာငမ်<များဆိ4ငရ်ာ လက်VAိြပဌာနး်ချက်!

• *,M!မAတစ်ဆင့ ်ကေလးငယ်အတွက် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်။!

 

အချကအ်လက်လMိL N ဝOကထ်ားPOိမ9 

*,M!XOင့ ်*G)M!

&2!.(G(_(!!&$$(C%$DC#4!XOင့ ်&2!.(G(_(!!&$&(2$%D2%4!

!
မိဘများသည် မOတတ်မ်းမမOန်သညဟ်) ယIဆပါက ၎ငး်တိ)အ့ေနြဖင့ ်၎ငး်တိ)က့ေလးငယ်၏ မOတတ်မ်းများကိ) 



21 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ပိ)ငခ်ွင့X် Oင့ ်၎ငး်တိ)က့ေလးငယ်၏ မOတတ်မ်းကိ) ြပန်လည်ြပငဆ်ငရ်န်အတကွ် 

အများြပည်သIေအဂျငစီ်အား ေမးြမန်းပိ)ငခ်ွင့P်Oိသည်။ မိဘများ၏ သေဘာတIညီမ9ကိ) ပ)ဂSိLလ်အရ 

သတမ်Oတထ်ားေသာအချက်အလက်မထ)တြ်ပန်မီတငွ ်ရယIရမည်ြဖစ်eပီး သင့သ်ေဘာတIညမီ9ကိ) 

ေအာက်တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတိ)ငး် အချိန်XOင့ ်အေြခအေနများတငွ ်မလိ)အပ်ပါ။ မိဘများသည် 

၎ငး်တိ)က့ေလးငယ်၏ Gကားဝငြ်ဖည့်စွက ်ကIညီမ9 သိ)မ့ဟ)တ ်ပညာေရးမOတတ်မ်းများလMိLN ဝOက်ထားPOိမ9ကိ) 

ေအဂျငစီ်အား ြပLလ)ပ်ေစလိ)ပိ)ငခ်ွင့X် Oင့ ်အေစာပိ)ငး်ကာလGကားဝငြ်ဖည့်စွကက်Iညီမ9 သိ)မ့ဟ)တ ်

ပညာေရးဝန်ေဆာငမ်9များကိ) ေပးရန် ဆက်လက်မလိ)အပ်ေတာ့သည့်အခါတငွ ်၎ငး်တိ)က့ေလးငယ်၏ 

ပညာေရးအချက်အလက်ကိ) ဖျက်ဆးီရန် အများြပည်သIေအဂျငစီ်အား ေမးြမန်းပိ)ငခ်ွင့P်Oိသည်။  

!
အဓိပdါယ်ဖွင့ဆ်ိ)ချက်များ 

ဖျက်ဆီးြခငး်ဆိ4သည်မAာ အချက်အလက်အား ပ4ဂoိ>လ်ေရးအရ ဆက်လက်မသိ@ိ4ငေ်စရန ်အချက်အလက်မA 

ပ4ဂoိ>လ်ဆိ4ငရ်ာသတ်မAတ်ချက်များအား Y4ပ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ ဖျက်ဆီးြခငး် သိ4မ့ဟ4တ် ဖယ်VAားြခငး်ကိ4 ဆိ4လိ4သည်။ 

!
ပညာေရးမAတ်တမ်းများဆိ4သညမ်Aာ ၃၄ .(G(_(!အပိ4ငး် ၉၉ VAိ ပညာေရးမAတ်တမ်းများ 6!၁၉၇၄ 

မိသားစ4ပညာေရးအခွင့အ်ေရးများ@Aင့ ်ကိ4ယ်ေရးကိ4ယ်တာလTိ>_ ဝAက်မ<အက်ဥပေဒ dG,_M-e!ကိ4 

ြပငဆ်ငေ်ရးဆွဲသည့်စည်းမျfးစညး်ကမ်းများ8ေအာက်တွင ်ပါဝငေ်သာမAတ်တမ်းအမျိ>းအစားများကိ4 ဆိ4လိ4သည်။ 

!
အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<မAတ်တမ်းများသည် *+,-!အပိ4ငး် .!@Aင့ ်ဤအပိ4ငး်VAိ 

စည်းမျfးစည်းကမ်းများေအာက်တွင ်စ4စည်းရန၊် ထိနး်သိမ်းရန ်သိ4မ့ဟ4တ် အသံ4းြပ>ရန ်လိ4အပ်သည့် 

ကေလးငယ်@Aင့ ်ပတ်သက်သည့် မAတ်တမ်းများအားလံ4းကိ4 ဆိ4လိ4သည်။!

!

ပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်ဆိ4သည်မAာ ကိ4ယ်ေရးအချက်အလက် သိ4မ့ဟ4တ် *+,-!အပိ4ငး် 3!ေအာက်တွင ်ရVAိသည့် 

အချက်အလက်မA စ4စည်းထိနး်သိမ်းသည့ ်သိ4မ့ဟ4တ် အသံ4းြပ>သည့် မည်သည့်ေအဂျငစီ် သိ4မ့ဟ4တ် အဖဲွ_အစည်း 

ကိ4မဆိ4 ဆိ4လိ4သည။် အပိ4ငး် .!ေအာက်VA ိပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်တွင ်

မည်သည့်အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4မဆိ4 ေပးထားသည့် ဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်@Aင့ ်

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ< ဝနေ်ဆာငမ်<ေပးသ&များ@Aင့ ်မည်သည့်ပ4ဂo>ိလ်မဆိ4 သိ4မ့ဟ4တ် 

မည်သည့်အဖဲွ_အစည်းမဆိ4 ပါဝငသ်ည။် ၎ငး်တွင ်အပိ4ငး် .!ဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက် 

ေငေွ5ကးေထာက်ပ့ံေရးရငး်ြမစ်များအြဖစ် လံ4းဝေဆာငရွ်က်ေသာ မ&လလဲ̂ေြပာငး်ေပးသ&ရငး်ြမစ်များ သိ4မ့ဟ4တ် 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်များ 6ြပည်နယ်ေဆးဝါးအက&အည ီသိ4မ့ဟ4တ် .0*M!ပYိ4ဂရမ်က့ဲသိ48့!သိ4မ့ဟ4တ် 

ကိ4ယ်ပိ4ငအ်ဖဲွ_အစည်းများ 6ကိ4ယ်ပိ4ငအ်ာမခံက4မhဏမီျားက့ဲသိ48့!ပါဝငသ်ည်။!

!
ကိ4ယ်ေရးအချကအ်လက်တွငပ်ါဝငသ်ည်မAာ!D!!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

• ကေလးငယ်၊ကေလးငယ်၏မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အြခားမိသားစ4ဝင၏်အမည်၊!

• ကေလးငယ်၏လိပ်စာ၊!

• ကေလးငယ်၏လ&မ<ဖ&လံ4ေရးနပံါတ်က့ဲသိ4ပ့4ဂo>ိလ်ေရးခွဲြခားသတ်မAတ်ေရးသိ4မ့ဟ4တ်!

• ပ4ဂoိ>လ်ေရးဆိ4ငရ်ာဝိေသသစာရငး်သိ4မ့ဟ4တ်အကျိ>းအေ5ကာငး်ညီlတ်ွေသချာေစမ<@Aင့အ်တ&ကေလးငယ်

အားခွဲြခားသတ်မAတ်@ိ4ငေ်စမည့်အြခားအချက်အလက်ြဖစ်သည်။!

!
*G)M!မAေဆာငရွ်က်သည့်ကေလးငယ်များအတွက်ပ4ဂoိ>လ်ေရးဆိ4ငရ်ာသိမAတ်ေရးအချကအ်လက်တငွလ်ည်းပါဝငသ်ည်မAာ!

• ကေလးငယ်၏ေမွးေနရ့က်စဲွ၊ေမွးဖွားသည့်ေနရာ@Aင့မိ်ခင၏်အမျိ>းသမီးမိသားစ4အမည၊်!

! ကေလးငယအ်ားအကျိ>းအေ5ကာငး်ညlီတွ်ေသချာေစမ<ြဖင့ခဲွ်ြခားသတ်မAတ်ရနသ်က်ဆိ4ငရ်ာအေြခအေနများ@Aင့ပ်တ်

သက်၍ကိ4ယ်ပိ4ငအ်သိပညာမVAိေသာ!

• အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွကက်&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များအဖွဲ_အစည်းVAိသင့ေ်တာ်ေသာသ&အားခွင့ြ်ပ>သည့်တိ

ကျေသချာေသာကေလးငယက်ိ4တစ်ဦးတည်းြဖစ်ေစသိ4မ့ဟ4တ်ပ&းေပါငး်၍ြဖစ်ေစချိတ်ဆက်ထားသည့်သိ4မ့ဟ4တ်

ချိတ်ဆက်@ိ4ငသ်ည့အ်ြခားအချက်အလက်သိ4မ့ဟ4တ!်

• ပညာေရးေအဂျငစီ်သိ4မ့ဟ4တ်အဖွဲ_အစည်းမAအကျိ>းအေ5ကာငး်ညlီွတ်စွာယံ45ကည်WပီးပညာေရးမAတ်တမ်းသက်

ဆိ4ငသ်ည့်ေကျာငး်သား၏မည်သ&မည်ဝါြဖစ်ေ5ကာငး်ေဖာ်ြပသည့သ်က်ေသခံကတ်ြပားကိ4သိမAတ်ေသာသ&မAေတာ

ငး်ဆိ4သည့အ်ချက်အလက်ြဖစ်သည်။!

!
ကာကွယ်မ9များ!
ပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်တစ်ခ4စီသည်ပ4ဂoိ>လ်ေရးအရသိမAတ်ေသာအချက်အလကအ်ားလTိ>_ ဝAက်ထားVAိမ<ကိ4စ4ေဆာငး်ြခငး်၊သိမ်းဆည်းြခငး်၊

ဖွင့ထ်4တ်ြခငး်@Aင့ဖ်ျက်ဆီးြခငး်အဆင့မ်ျားြဖင့က်ာကယွ်ရမည်။အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏တရားဝငတ်စ်ခ4မAာပ4ဂoိ>လ်ေရးအရသိမAတ်

ေသာအချက်အလက်အားလTိ>_ ဝAက်ထားVAိမ<ကိ4ကာကယွ်ရနအ်တကွ်တာဝနV်Aိသည်။အဆိ4ပါကျင့ထံ်4းဆိ4ငရ်ာကာကယွ်မ<များလိ4အပ်ချက်

များအြပငဖ်ကဒ်ရယ်@Aင့ြ်ပည်နယ်ဥပေဒ@Aင့စ်ည်းမျfးများသညလ်ည်းပညာေရးမAတတ်မ်းများကာကွယ်ေရးကိ4လ^မ်းမိ4းသည။်ပ4ဂoိ>လ်

ေရးအရသိမAတ်ေသာအချက်အလကက်ိ4စ4စည်းသည့်သိ4မ့ဟ4တ်အသံ4းြပ>သည့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်ဝနထ်မ်းအားလံ4းသည်ပ4ဂoိ>လ်

ေရးအရသိမAတ်ေသာအချက်အလက်အေပaမ&တည်၍ြပည်နယ်၏မ&ဝါဒများ@Aင့လ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များ@Aင့သ်က်ဆိ4ငသ်ည့်ေလ့ကျင့ေ်ရး

ကိ4လက်ခံရမည်။ပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်တစ်ခ4စီသည်အများြပညသ်&စစ်ေဆးမ<အတွက်ပ4ဂoိ>လ်ေရးအရသိမAတ်ေသာအချက်အလကအ်ား

အသံ4းြပ>ခွင့V်Aိ@ိ4ငသ်ည့်ေအဂျငစီ်အတွငး်တွငအ်ဆိ4ပါဝနထ်မ်းများ၏အမည်များ@Aင့ရ်ာထ&းများ၏လကV်Aိစာရငး်ကိ4ထိနး်သိမ်းရမည။်!

!

သေဘာတIညမီ9!

အပိ4ငး်!3!

လိ4အပ်ချက@်Aင့က်ိ4ကည်ီသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတကွ်ပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်များ၏တာဝနV်Aိသ&များထက်အြခားပါတီများသိ4ပ့4ဂoိ>လ်

ေရးဆိ4ငရ်ာသိမAတ်ေရးအချကအ်လက်အားမထ4တ်ေဖာ်မီမိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4ရယ&ရမည်ြဖစ်Wပီးအချက်အလက်သည်ပညာ

ေရးမAတတ်မ်းတွငမ်ပါဝငပ်ါက!&2!.(G(_(!အပိ4ငး်!EE!ေအာကV်Aမိိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<မပါဘဲထ4တ်ေဖာ်မ<ကိ4ခွင့ြ်ပ>သည်။!*+,-!

6*,M8!အပိ4ငး်!3!

ေအာကV်Aိက&းေြပာငး်ေရးဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက်ေပးသည့်သိ4မ့ဟ4တ်ေငေွပးသည့်ပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်များ၏တာဝနV်Aိသ&များထံသိ4ပ့4

ဂoိ>လ်ေရးအရသိမAတ်ေရးအချက်အလကက်ိ4မထ4တ်ေပးမီမိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ြ်ပည်န

ယ်ဥပေဒအရအရွယ်ေရာက်သည့အ်သက်အရွယ်သိ4ေ့ရာက်VAိသည့်ေရွးချယ်ခံရေသာကေလးငယ်၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4ရVAိမည်ြဖစ်Wပီး



23 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ကေလးငယအ်ားမိဘများေနအိမ်၏ေကျာငး်ေနရာတွငမ်တညV်Aသိည့်ကိ4ယ်ပိ4ငအ်ထက်တနး်ေကျာငး်တွငစ်ာရငး်ေပးသွငး်ပါကသိ4မ့ဟ4

တ်စာရငး်ေပးသွငး်မည်ဆိ4ပါကကိ4ယ်ပိ4ငေ်ကျာငး်တွငV်Aိသည့်ေဒသဆိ4ငရ်ာပညာေရးေအဂျငစီ်!6W,-8!

VAိတာဝနV်Aိသ&များ@Aင့မိ်ဘများေနအိမ်၏!W,-!

VAိတာဝနV်Aိသ&များအ5ကားကေလးငယ်@Aင့ပ်တ်သက်သည့်မည်သိ4ေ့သာပ4ဂoိ>လ်ေရးအရသိမAတ်ေရးအချက်အလကက်ိ4မဆိ4မထ4တ်ြပနမီ်မိ

ဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4ရယ&ရမည်။C!!

!

7)+,!သည်ြပညန်ယအ်ေနြဖင့၎်၏မ&ဝါဒများ@Aင့လ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများအားလိ4က်နာေဆာငရွ်က်ေ5ကာငး်@Aင့!်*+,-!@Aင့!်G,_M-!

ကိ4ကည်ီမ<အရလTိ>_ ဝAက်ထားVAိမ<လိ4အပ်ချက်များVAိေ5ကာငး်ေသချာေစရနအ်သံ4းြပ>သည့်ပိတ်ဆိ4အ့ေရးယ&မ<များအပါအဝငအ်များြပည်

သ&ေအဂျငစီ်များအတကွ်မ&ဝါဒများ@Aင့လ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများကိ4ေရးဆဲွလ4ပ်ေဆာငထ်ားသည်။အကယ်၍အဖွဲ_အစညး်သိ4မ့ဟ4တ်လ&ပ4ဂoိ> !
C!&2!.G_!!&$$(C##(!

လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သည်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မA!*+,-!

ေအာကV်AိလTိ>_ ဝAက်ထားVAိမ<လိ4အပ်ချက်များကိ4ချိ>းေဖာက်သညဟ်4ယ&ဆပါကအေရးကိစsြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ရနအ်ေြခအေနတိ4င5်ကားချ

က်ကိ4ြဖည့်စွက်@ိ4ငသ်ည်။!

!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်တစ်ခ4ချငး်စီသည်ေအာက်ပါတိ4အ့ပါအဝငက်ိ4ယ်ေရးအချကအ်လက်လTိ>_ ဝAက်ထားVAိမ<လိ4အပ်ချက်များ@Aင့ပ်တ်

သက်၍မိဘများအားအြပည့အ်ဝအေ5ကာငး်5ကားအသိေပးရနလ်ံ4ေလာက်ေသာသတိေပးချကက်ိ4မည်မTေပးထားသည့်ေနရာတွငလ်4ပ်

ထံ4းလ4ပ်နည်းများထားVAရိနလ်ိ4အပ်သည!်D!

• ြပည်နယ်အတွငး်VAိလ&မျိ>းစ4ေပါငး်စံ4၏အမိဘာသာစကားများြဖင့သ်တိေပးချက်ေပးထားေ5ကာငး်ေဖာြ်ပချက်!

• ကိ4ယ်ေရးအချက်အလက်အားထိနး်သိမ်းထားခံရသည့်ကေလးငယ်များအားေဖာြ်ပချက်@Aင့ေ်တွ_ VAထိားသည့်အချ

က်အလက်အမျ>ိးမျိ>း!

• ပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်များအေနြဖင့က်ိ4ယ်ေရးအချကအ်လက်သိမ်းဆည်းမ<၊တတိယပ4ဂoိ>လ်ပါတီများထံသိ4ထ့4တ်ေဖာ်ေြပာ5ကား

မ<၊ထိနး်သိမ်းထားVAိမ<@Aင့ဖ်ျက်ဆီးမ<ကိ4လိ4က်နာေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစ်ေသာမ&ဝါဒများ@Aင့လ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များအကျfးချ>ပ်၊!

• မိဘများအေနြဖင့သ်ေဘာတ&ညီမ<ကိ4ေပးရနြ်ငငး်ဆိ4သည့်အခါတငွအ်သံ4းြပ>သည့်မ&ဝါဒများ@Aင့လ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များေဖာ်ြပချက!်

• G,_M-!ေအာက်VAလိ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျား@Aင့!်&2!.(G(_(!အပိ4ငး်!EE!

VAိစညး်မျfးစည်းကမ်းများေရးဆဲွြခငး်အပါအဝငဤ်အချက်အလက်@Aင့ပ်တ်သက်၍မိဘများ@Aင့က်ေလးငယ်များ၏လ4ပ်ပိ4ငခွ်

င့မ်ျားေဖာ်ြပချက်။!

!
မည်သည့အ်ဓိကခဲွြခားသတ်မAတ်မ<၊တည်ေနရာသိ4မ့ဟ4တ်ချင့တ်ကွ်မ<လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ4မဆိ4မြပ>လ4ပ်မီလ4ပ်ေဆာငခ်ျကတ်ရားစီရငပိ်4င!်

ခွင့မ်Aတစ်ဆင့မိ်ဘများအားအသိေပးရနလ်ံ4ေလာက်ေသာပျံ_ @Aံလ့ည်ပတ်မ<@Aင့အ်တ&သတငး်စာများသိ4မ့ဟ4တ်အျခားမီဒယီာသိ4မ့ဟ4တ်@Aစ် 

ခ4လံ4းတွငသ်တိေပးချကက်ိ4ထ4တ်ြပနရ်မည်သိ4မ့ဟ4တ်ေ5ကညာရမည်။!

!
ထိ4အ့ြပငက်ိ4ယ်ေရးအချကအ်လက်ကိ4!!*+,-!

ေအာကV်Aိအချက်အလကအ်ားစ4ေဆာငး်ြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်အသံ4းြပ>ြခငး်ကိ4လ4ပ်ေဆာငေ်သာပါဝငသ်ည့်ေအဂျငစီ်များ၏အြခားတာဝနV်Aိ

သ&များထက်မည်သ&ကိ4မAသိ4မ့ဟ4တ!်*+,-!ေအာက်VA!ိG-M,!

သိ4မ့ဟ4တ်အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွကက်&ညီမ<ကိ4ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်သိ4ေ့ပးြခငး်လိ4အပ်ချက်များကိ4ြဖည့်ဆညး်ြခငး်ထ

က်အြခားေသာမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ေ5ကာင့မ်ဆိ4ထ4တ်ေဖာ်ေြပာ5ကားြခငး်မြပ>ရပါ။အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမAမAမ&
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

=ကိ>ေကျာငး်ဝနေ်ဆာငမ်<များအထိက&းေြပာငး်ချိနအ်တငွး်ဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်အေနြဖင့!်&2!.(G(_(!!&$&(#$E6O86%86?8!

မAလိ4အပ်သည့အ်တိ4ငး်ကေလးငယ်သည်အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4ရVA@ိိ4ငသ်ည့!်7)+,!

@Aင့ေ်ဒသဆိ4ငရ်ာေကျာငး်ပညာေရးစနစ်သိ4အ့သိေပးချက်ေပးရမည်။ဤအသိေပးချကတ်ွင!်&2!.(G(_(!!&$&(#$E6O86%8!@Aင့!်!

&$&(2$%!
မAလိ4အပ်သည့အ်တိ4ငး်ကေလးငယ်၏အမည်၊ေမွးေနရ့က်စဲွ@Aင့မိ်ဘဆက်သွယ်ေရးအချကအ်လက်ပါဝငသ်ည်။ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးင

ယ်မAကျeးလနွေ်သာြပစ်မ<အားတငြ်ပြခငး်@Aင့ပ်တ်သက်၍ဥပေဒအတည်ြပ>လိ4က်နာေရး@Aင့တ်ရားေရးရာအာဏာပိ4ငအ်ဖွဲ_များမAလ^ေဲြပာ

ငး်ချက်@Aင့အ်ေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<တွငရ်ညl်^နး်သည့်ထ4တ်ေဖာေ်ြပာ5ကားမ<များတွင!်G,_M-!

မAထ4တ်လ^င့ြ်ခငး်ကိ4ခွင့ြ်ပ>သည်အထိမိဘများ၏သေဘာတ&ညီမ<ကိ4မလိ4အပ်ပါ။!

 

အသံ)းြပLခွင့မ်ျား!

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွကက်&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4လက်ခံရVAိသည့က်ေလးငယ်များ@Aင့မိ်သားစ4များအတကွ်ေဒသဆိ4ငရ်ာ

ဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်သည်၎ငး်တိ4က့ေလးငယ၏်5ကားဝငြ်ဖည့်စွကက်&ညီမ<မAတတ်မ်းမိတk eကိ4မိဘများအားအခမ့ဲေပးရမည။်ေဒသဆိ4ငရ်ာ

ဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်သည်!*G)M!

အစည်းအေဝးတစ်ခ4စီWပီးေနာကတ်ွငခ်ျင့တ်ကွ်မ<တစ်ခ4စီ၊ကေလးငယ်၏အကဲြဖတ်တကွ်ချက်မ<၊မိသားစ4အကဲြဖတတ်ွက်ချက်မ<@Aင့!်

*G)M!
@Aင့ပ်တ်သက်သည့်မိတk eတစ်ေစာငက်ိ4မိဘများအားအခမ့ဲေပးရမည်။အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်တစ်ခ4စီသည်မိဘများအား၎ငး်တိ4က့ေလး

ငယ်၏ကိ4ယ်ေရးအချက်အလက၊်ချင့တ်ွက်မ<@Aင့ပ်ညာေရးေနရာထားVAိမ<၊!*G)M!၏လ4ပ်ေဆာငမ်<@Aင့ေ်ရးဆဲွေဆာငရွ်က်မ<@Aင့!်G-M,!

၏ြပဌာနး်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAစ4စည်းထိနး်သိမ်းထားသည့်သိ4မ့ဟ4တအ်သံ4းြပ>သည့်၎ငး်တိ4က့ေလးငယ@်Aင့သ်

က်ဆိ4ငေ်သာမည်သည့်ပညာေရးမAတတ်မ်းများကိ4မဆိ4စစ်ေဆး၍ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ခွင့ြ်ပ>ထားသည်။!*G)M!

မAတစ်ဆင့ဝ်နေ်ဆာငမ်<များကိ4လက်ခံရVAိသည့က်ေလးငယ်များ@Aင့မိ်သားစ4များအတကွ်ေဒသဆိ4ငရ်ာဦးေဆာငေ်အဂျငစီ်သည်မလိ4အပ်

ေသာေ@Aာင့ေ်@Aး5ကန ့5်ကာမ<မVAိဘဲ!*G)M!

@Aင့ပ်တ်သက်၍မည်သည့်ေတွ_ဆံ4မ<ကိ4မဆိ4သိ4မ့ဟ4တ်မည်သည့်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်မတိ4ငမီ်!

ေတာငး်ဆိ4ချက@်Aင့အ်ညီေဆာငရွ်ကရ်မည်ြဖစ်Wပီးေတာငး်ဆိ4Wပီးေနာက်၁၀ရက်ေကျာအ်5ကာတွငေ်ဆာငရွ်က်ရမည်။!

!
*,M!
မAတစ်ဆင့ဝ်နေ်ဆာငမ်<များလက်ခံရVAိသည့်ကေလးငယ်များအတကွ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်မလိ4အပ်ေသာေ@Aာင့ေ်@Aး5ကန ့5်ကာမ<

မVAိဘဲ!*,M!

@Aင့ပ်တ်သက်၍မည်သည့်ေတွ_ဆံ4မ<ကိ4မဆိ4သိ4မ့ဟ4တ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအပိ4ငး်မဆိ4

ေတာငး်ဆိ4ချက@်Aင့အ်ညီေဆာငရွ်ကရ်မည်ြဖစ်Wပီးေတာငး်ဆိ4Wပီးေနာက်၄၅ရက်အ5ကာတွငေ်ဆာငရွ်ကရ်မည်။ေအာက်ပါအပိ4ငး်VAိမိဘ

များ၏ပညာေရးမAတ်တမ်းများစစ်ေဆးခွင့@်Aင့ြ်ပနလ်ည်ဆနး်စစ်ခွင့မ်ျားတွငမိ်ဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျား@Aင့ပ်တ်သက်၍ပါဝငသ်ည်မAာ!D!

• မAတ်တမ်းများVAငး်လငး်ချက်များ@Aင့ဘ်ာသာြပနဆ်ိ4မ<များအတွက်သင့ေ်လျာေ်သာေတာငး်ဆိ4မ<များအတွက်အများ

ြပည်သ&ေအဂျငစီ်များထံမAတံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ<၊!

• မိတk eများေပးရနပ်ျက်ကွက်ပါကမAတ်တမ်းမိတk eများေပးသည့်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်မိဘများအားမAတ်တ

မ်းများစစ်ေဆးခွင့@် Aင့ြ်ပနလ်ညဆ်နး်စစ်ပိ4ငခ်ွင့ကိ်4လ4ပ်ေဆာငြ်ခငး်မAထိေရာက်စွာထိနး်ချ>ပ်ကာကွယ်ေ5ကာငး်ေတာ

ငး်ဆိ4ရန၊်!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

• မိဘများ၏ကိ4ယ်စားလAယ်အားမAတ်တမ်းများကိ4စစ်ေဆးေစWပီးြပနလ်ညဆ်နး်စစ်ေစရနတိ်4 ့ြဖစ်သည။်!

!
မိဘများသညအ်4ပ်ထိနး်မ<၊သီးြခားထားVAိမ<@Aင့ြ်ပတ်စဲမ<ကဲ့သိ4ယ့ငး်အေ5ကာငး်ကိစsများကိ4လ^မ်းမိ4းသည့်အကျံ>းဝငသ်က်ေရာက်ေသာြပည်

နယ်ဥပေဒေအာကV်Aိအခွင့အ်ာဏာမVAိေ5ကာငး်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကိ4အ5ကံမြပ>ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့မိ်ဘများ

အား၎ငး်တိ4က့ေလးငယ်@Aင့သ်က်ဆိ4ငသ်ည့်မAတ်တမ်းများကိ4စစ်ေဆး၍ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ခွင့V်Aိသညဟ်4ယ&ဆ@ိ4ငသ်ည်။!

!
အသံ)းြပLခွင့မ်Oတတ်မ်း!

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်တစ်ခ4စီသည်မိဘများ@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့ြ်ပ>ထားေသာဝနထ်မ်းများထက်အြခားေသာတ

စ်ဦးချငး်စီ၏မAတတ်မ်းကိ4ထိနး်သိမ်းရမည်ြဖစ်Wပီး!*+,-!၏အပိ4ငး်!.!သိ4မ့ဟ4တ်အပိ4ငး်!3!

အရစ4စညး်ထိနး်သိမ်းထားေသာသိ4မ့ဟ4တအ်သံ4းြပ>ထားေသာပညာေရးမAတတ်မ်းအသံ4းြပ>ပိ4ငခွ်င့က်ိ4ရယ&ကာတစ်ဦးချငး်စီ၏အမည်၊

ေပးထားသည့်ရက်စဲွအသံ4းြပ>ခွင့@်Aင့တ်စ်ဦးချငး်စီအားမAတတ်မ်းများအသံ4းြပ>ခွင့ေ်ပးြခငး်အတကွ်ရည်ရွယ်ချက်တိ4ပ့ါဝငသ်ည်။အကယ်

၍မည်သည့်ပညာေရးမAတတ်မ်းတွငမ်ဆိ4ကေလးငယ်တစ်ဦးထက်ပိ4ေသာအချက်အလက်ပါဝငပ်ါကထိ4ကေလးငယ်များ၏မိဘများသ

ည်ယငး်တိကျေသာအချက်အလက@်Aင့ပ်တ်သက်၍အသိေပးအေ5ကာငး်5ကားရန၎်ငး်တိ4၏့ကေလးငယ@်Aင့သ်က်ဆိ4ငေ်သာအချကအ်လ

က်ကိ4သာစစ်ေဆးပိ4ငခွ်င့@်Aင့ြ်ပနလ်ည်ဆနး်စစ်ပိ4ငခွ်င့V်Aိသည်။အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်တစ်ခ4စီသည်ေတာငး်ဆိ4မ<အေပaမ&တည်၍မိဘ

များအားအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAစ4စည်းထိနး်သိမ်းထားေသာသိ4မ့ဟ4တ်အသံ4းြပ>ထားေသာပညာေရးမAတ်တမ်းများ၏အမျိ>းအစား@Aင့်

တည်ေနရာများစာရငး်ကိ4ေပးရမည်။အကယ်၍ဝနေ်ဆာငခ်သညမိ်ဘများအားထိ4မAတတ်မ်းများစစ်ေဆးပိ4ငခွ်င့@်Aင့ြ်ပနလ်ည်ဆနး်စစ်ပိ4င်

ခွင့က်ိ4လ4ပ်ေဆာငြ်ခငး်မAထိေရာက်စွာထိနး်ချ>ပ်ကာကွယ်ြခငး်မြပ>@ိ4ငပ်ါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်တစ်ခ4စီသည်မိဘများအတကွ်ြပ>လ4

ပ်ထားသည့်ပညာေရးမAတတ်မ်းမိတk eများအတွက်ဝနေ်ဆာငခ်ေပးေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ပ်ညာေရးမAတ်တ

မ်းများမAအချက်အလကက်ိ4VAာေဖရွနသိ်4မ့ဟ4တ်=က>ိးစားVAာေဖရွနဝ်နေ်ဆာငခ်မေပးေဆာင@်ိ4ငပ်ါ။!

!
မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ)ချက်ြဖင့မ်Oတတ်မ်းများြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျား!

အကယ်၍မိဘများအေနြဖင့!်*+,-!

ေအာကတ်ွငစ်4စညး်ထိနး်သိမ်းထားေသာသိ4မ့ဟ4တ်အသံ4းြပ>ေသာပညာေရးမAတတ်မ်းများVAအိချကအ်လက်သည်မတိကျေ5ကာငး်သိ4မ့

ဟ4တ်၎ငး်တိ4က့ေလးငယ်၏ကိ4ယ်ေရးလTိ>_ ဝAက်မ<သိ4မ့ဟ4တ်အြခားလ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျားကိ4ချိ>းေဖာက်ေနသညဟ်4ယ&ဆပါကမိဘများသညအ်

ချက်အလက်ြပငဆ်ငရ်နအ်ချကအ်လက်ထိနး်သိမ်းထားသည့်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အားေတာငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည်။အများြပည်သ&ေအဂျင်

စီသည်ေတာငး်ဆိ4ချက်လက်ခံရVAိသည့်သင့ေ်တာ်ေသာအချိနက်ာလအတငွး်မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ4ချက်အရအချက်အလက်ြပငဆ်ငရ်န်

VAိ၊မVAကိိ4ဆံ4းြဖတရ်မည်ြဖစ်Wပီး၎ငး်အေနြဖင့ပ်ညာေရးမAတတ်မ်းများVAိအချက်အလကက်ိ4ရငဆိ်4ငရ်နမိ်ဘများအား၎ငး်တိ4၏့ြငငး်ဆိ4ချက်

ကိ4အေ5ကာငး်5ကားWပီး၎ငး်တိ4၏့5ကားနာစစ်ေဆးပိ4ငခွ်င့@်Aင့ပ်တ်သက်၍မိဘများအားအ5ကံြပ>@ိ4ငသ်ည။်ပညာေရးမAတ်တမ်းများVAိအချ

က်အလက်ကိ4ရငဆိ်4ငရ်နလ်4ပ်ေဆာငေ်သာ5ကားနာမ<ကိ4!&2!.(G(_(!EE(##!တငွေ်တွ_ VAိသည့်အတိ4ငး်!G,_M-!အရလ4ပ်ေဆာငရ်မည်။!

!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ေတာငး်ဆိ4ချကအ်ေပaမ&တည်၍ပညာေရးမAတတ်မ်းများVAိအချက်အလက်မAာမတိကျေ5ကာငး်၊လွဲမAားေန

ေ5ကာငး်သိ4မ့ဟ4တ်၎ငး်တိ4က့ေလးငယ်၏ကိ4ယ်ေရးလTိ>_ ဝAက်မ<သိ4မ့ဟ4တ်အြခားလ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျားကိ4ချိ>းေဖာက်ေနေ5ကာငး်ေသချာေစရန်

ပညာေရးမAတတ်မ်းများVAအိချကအ်လက်အားရငဆိ်4ငေ်ြဖVAငး်ရနမိ်ဘများအား5ကားနာခွင့ေ်ပးရမည။်အကယ်၍5ကားနာမ<ရလဒအ်ေန

ြဖင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အချက်အလက်မတကိျပါသိ4မ့ဟ4တလ်ွဲမAားေနသည်သိ4မ့ဟ4တက်ေလးငယ်၏ကိ4ယ်ေရးလTိ>_ ဝAကမ်<သိ4 ့

မဟ4တ်အြခားလ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျားကိ4ချိ>းေဖာက်ေနသညဟ်4ဆံ4းြဖတ်ချက်ချပါက၎ငး်အေနြဖင့မိ်ဘများအား၎ငး်တိ4က့ေလးငယ@်Aင့ပ်တသ်

က်၍၎ငး်မAထိနး်သိမ်းထားသည့်မAတတ်မ်းများတွငထ်ားVAိပိ4ငခွ်င့၊်အချကအ်လက်အေပaေဝဖနသံ်4းသပ်သည့်သိ4မ့ဟ4တ်အများြပညသ်&



26 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေအဂျငစီ်၏ဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4လက်မခံသည့်မည်သည့်အေ5ကာငး်အရာကိ4မဆိ4ေVA _ဆက်သတ်မAတ်ထားသည့်အေြခအေနေဖာ်ြပချက်ကိ4

အသိေပးအေ5ကာငး်5ကားရမည်။!

၎ငး်ကေလးငယ်၏မAတတ်မ်းများတငွထ်ားVAိသည့်မည်သည့်VAငး်လငး်ချကက်ိ4မဆိ4ေအာက်ပါအတိ4ငး်ြပ>လ4ပ်ရမည်!D!

• မAတ်တမ်းသိ4မ့ဟ4တ်ပါဝငသ်ည့အ်ပိ4ငး်ကိ4အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAထိနး်သိမ်းထားသေရွ_ကေလးငယ်မAတတ်မ်းတစ်စိတ်

တစ်ပိ4ငး်အြဖစ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAထိနး်သိမ်းရမည်ြဖစ်Wပီး!

• ကေလးငယ်မAတ်တမ်းသိ4မ့ဟ4တ်ပါဝငသ်ည့အ်ပိ4ငး်မိတk eကိ4ေတာငး်ဆိ4သည့်မည်သည့်ပါတီကိ4မဆိ4VAငး်လငး်ချကအ်ားထ4

တ်ေဖာရ်မည။်!

!
အချက်အလက်ဖျက်ဆးီေရးလ)ပ်ထံ)းလ)ပ်နည်းများ!

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွကက်&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တ်ပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များအား၎ငး်တိ4က့ေလးများကိ4ေပးရန!်*+,-!

ေအာကတ်ွငစ်4စညး်ထိနး်သိမ်းထားေသာသိ4မ့ဟ4တ်အသံ4းြပ>ေသာကိ4ယ်ေရးအချကအ်လက်ကိ4!

ဆက်လက်မလိ4အပ်သည့်အခါအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့မိ်ဘများအားအသိေပးရနလ်ိ4အပ်သည်။မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ4ချက်

များြဖင့အ်ချက်အလကက်ိ4ဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။သိ4ရ့ာတငွအ်ပိ4ငး်!3!

ေအာကV်Aိအထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4လက်ခံရVAိသည့်ေကျာငး်သားများအတွကက်ေလးငယအ်မည၊်လိပ်စာ@Aင့ဖ်4နး်နပံါတ၊်က

ေလးငယ်၏အတနး်များ၊တက်ေရာက်သည့်မAတတ်မ်း၊တက်ေရာက်သည့အ်တနး်များ၊Wပီးေြမာက်သည့အ်တနး်အဆင့@်Aင့W်ပီးေြမာက်သ

ည့်@Aစ်ကိ4အချိနအ်ကန ့အ်သတ်မVAိထိနး်သိမ်း@ိ4ငသ်ည်။ထိ4နည်းတ&စွာအပိ4ငး်!.!

ေအာကV်Aိအေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွကက်&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4လက်ခံရVAိသည့်ကေလးငယ်များအတကွ်ကေလးငယ်၏အမ

ည်၊ေမွးေနရ့က်စဲွ၊မိဘဆက်သွယ်ေရးအချက်အလက!်6လိပ်စာ@Aင့ဖ်4နး်နပံါတ်အပါအဝင8်၊ဝနေ်ဆာငမ်<ပ&းေပါငး်ေဆာငရွ်က်သ&6များ88@Aင့!်

,*)!ပ့ံပိ4းေပးသ&6များ8၏အမည်များ@Aင့ထွ်က်ခွာသည့အ်ချက်အလက်!

6ထွက်ခွာမ<အေပa@Aစ်@Aင့အ်သက်အရွယ်@Aင့ထွ်က်VAိေနမ<အေပaဝငေ်ရာကလ်ာသည့်မည်သည့်ပYိ4ဂရမ်များမဆိ4အပါအဝင8်!

၏အWမဲတမ်းမAတတ်မ်းကိ4အချိနအ်ကန ့အ်သတ်မVAိထိနး်သိမ်း@ိ4ငသ်ည်။!

!
ကေလးငယ်များ၏လ)ပ်ပိ)ငခ်ွင့မ်ျား!

ကေလးငယ်၏ချိ>_ယွငး်မ<သည်ြပည်နယ်ဥပေဒအရသ&"သ&မအားမစွမ်းေဆာင@်ိ4ငမ်<ကိ4မြဖစ်ေစ@ိ4ငပ်ါက!G,_M-!

အတွက်စည်းမျfးစညး်ကမ်းများအရကေလးငယ်၏ပညာေရးမAတ်တမ်းများ@Aင့ပ်တ်သက်၍မိဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျားသည်သ&"သ&မအ

သက်၁၈@Aစ်ေရာက်ချိနတ်ွငက်ေလးငယအ်ားလ^ဲေြပာငး်@ိ4ငသ်ည်။အကယ်၍!*+,-!၏အပိ4ငး်!3!

ေအာကV်Aိမိဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျားသညအ်ရွယ်ေရာက်သည့်အသက်ေရာက်VAိသည့က်ေလးငယ်ထံသိ4လ့^ဲေြပာငး်ပါက!*+,-!

လTိ>_ ဝAက်ထားVAိမ<လိ4အပ်ချက်များသညလ်ညး်ကေလးငယအ်ားလ^ေဲြပာငး်ရမည်။သိ4ရ့ာတငွအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည!်*+,-!

အရလိ4အပ်ေသာမည်သည့်သတိေပးချက်ကိ4မဆိ4မိဘများ@Aင့က်ေလးငယ်တိ4အ့ားေပးရမည်။ေကျးဇ&းြပ>၍ပိ4မိ4တိကျေသာအချကအ်လ

က်အတကွ်အရွယ်ေရာက်သည့်အသကတ်ွငမိ်ဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့မ်ျားအားလ^ဲေြပာငး်ြခငး်ကိ4ကိ4းကားပါ။!

!
စည်းကမ်းပိ)ငး်ဆိ)ငရ်ာအချက်အလက!်

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ကေလးငယအ်ားဆန ့က်ျငလ်4ပ်ေဆာငW်ပီးစညး်ကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအချကအ်လက်ကိ4ြဖန ့ေ်ဝေသာမညသ်ည့်

လကV်Aိသိ4မ့ဟ4တယ်ခငစ်ည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအေရးယ&မ<ထ4တ်ြပနခ်ျက်မAအဆိ4ပါစညး်ကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအချက်အလက်ကိ4ထည့်သွငး်

Wပီးချိ> _ယွငး်မ<မVAိေသာကေလးငယ်များ၏မAတတ်မ်းများကိ4ထ4တလ်^င့သ်ညအ်ထိကေလးငယ်၏မAတတ်မ်းများတငွပ်ါဝင@်ိ4ငသ်ည။်ထ4တ်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ြပနခ်ျက်တငွစ်ညး်ကမ်းပိ4ငး်အေရးယ&မ<လိ4အပ်သည့်ကေလးငယမ်Aလ4ပ်ေဆာငေ်သာမည်သည့်အြပ>အမ&မဆိ4ေဖာ်ြပချက်၊စည်းကမ်းပိ4ငး်

ဆိ4ငရ်ာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<ေဖာ်ြပချက@်Aင့က်ေလးငယ်@Aင့က်ေလးငယ်@Aင့ပ်ါဝငသ်ည့်အြခားသ&တစ်ဦးချငး်စီတိ4၏့ေဘးကငး်လံ4ြခံ>

ေရး@Aင့သ်က်ဆိ4ငေ်သာမည်သည့်အချက်အလက်မဆိ4ပါဝင@်ိ4ငသ်ည်။အကယ်၍ကေလးငယ်သည်ေကျာငး်တစ်ေကျာငး်မAအြခားေကျာ

ငး်သိ4ေ့Y^_ေြပာငး်ပါကကေလးငယ်၏မည်သည့်မAတတ်မ်းများကိ4မဆိ4ထ4တ်လ^င့မ်<တွငက်ေလးငယ်၏လက်VA!ိ*,M!

@Aင့က်ေလးငယ်အားဆန ့က်ျငလ်4ပ်ေဆာငသ်ည့်လက်VAိသိ4မ့ဟ4တယ်ခငစ်ညး်ကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအေရးယ&မ<@Aင့ပ်တ်သက်၍မည်သည့ထ်4တ်

ြပနခ်ျက်မဆိ4ပါဝငရ်မည်။!

!

ချိL Nယငွး်မ9POိသIကေလးငယမ်ျား၏စည်းကမ်း!
*,M!

&2!.(G(_(!§§!&$$(5&$!D&$$(5&C!
!

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်သညအ်သက်၃@Aစ်မA၂၁@Aစ်အထိချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်များ@Aင်သ့က်ဆိ4ငW်ပီးတိ4း

ချဲ_ထားေသာ!*G)M!သိ4မ့ဟ4တ်!*,M!မAတစ်ဆင်ဝ့နေ်ဆာငမ်<များကိ4လက်ခံရVAိသည်။!

!
အများြပည်သIေအဂျငစီ်သည၎်ငး်တိ)၏့ကေလးငယ်အားတကိျေသချာေသာစည်းကမ်းပိ)ငး်ဆိ)ငရ်ာအေရးယIေဆာ

ငရွ်က်မ9များကိ)ြပLလ)ပ်ပါကမဘိများအေနြဖင်တ့ကိျေသချာေသာလ)ပ်ထံ)းလ)ပ်နည်းများXOင်က့ာကယွ်မ9များကိ)လ)ပ်

ေဆာငပိ်)ငခ်ွင်P့Oိသည်။ေကျာငး်သားစည်းကမ်းချိLးေဖာက်မ9!6များ8!

အတကွ်ေကျာငး်စာသငX်Oစ်၁၀ရက်ေကျာ်Gကာကေလးငယအ်ားထ)တပ်ယ်eပီးေနာက်အများြပည်သIေအဂျငစီ်အေန

ြဖင်&့2!.(G(_(!§!&$$(5&$6L8F!XOင်အ့ညီကေလးငယ်ပညာေရးဝန်ေဆာငမ်9များကိ) ေပးရမည်။!

!

အဓိပdါယ်ဖွင့ဆ်ိ)ချက်များ 

!
ဤအပိ4ငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ေအာက်ပါအဓိပhါယ်ဖွင့ဆ်ိ4ချက်များ@Aင့ ်သက်ဆိ4ငသ်ည ်D 

• ထိနး်ချ>ပ်ထားေသာအရာမAာ ထိနး်ချ>ပ်ထားေသာအရာများအက်ဥပေဒ 6#%!'()(.(!1%#6P88!၏ ပ4ဒ{ #$#!6P8!VAိ 

လ4ပ်ငနး်စf *F!**F!***F!*SF!သိ4မ့ဟ4တ် S!အရ ေဖာ်ြပထားေသာေဆးဝါး သိ4မ့ဟ4တ် အြခားအရာတိ4ကိ့4 ဆိ4လိ4သည။်!

• တရားမဝငေ်ဆးဝါးဆိ4သည်မAာ ထိနး်ချ>ပ်ထားေသာအရာြဖစ်ေသာ်လညး် 

လိ4ငစ်ငရ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်VAာက်မ<ဆိ4ငရ်ာ ကnမ်းကျငပ်ညာVAင၏် =ကီး5ကပ်စစ်ေဆးမ<ြဖင့ ်

တရားဝငပိ်4ငဆ်ိ4ငေ်သာ သိ4မ့ဟ4တ် အသံ4းြပ>ေသာ သိ4မ့ဟ4တ် *+,-!အရ မည်သည့်အြခားခွင့ြ်ပ>ချက်ြဖင့မ်ဆိ4 

သိ4မ့ဟ4တ် ဖက်ဒရယ်ဥပေဒ၏ အြခားြပဌာနး်ချက်ြဖင့မ်ဆိ4 ပိ4ငဆ်ိ4ငေ်သာအရာမပါဝငပ်ါ။!

• လက်နက်သည် အေမရိကနဥ်ပေဒ၊ ေခါငး်စf %1!၏ ပ4ဒမ်E&$!၏ ပထမဆံ4းပ4ဒမ်ခွ6ဲR8!၏ အပိ4ဒခ်ွဲငယ်!6#8!အရ 

အ@kရာယ်VAိေသာလက်နက် ဟ&ေသာ ေဝါဟာရဆိ4လိ4ရငး်ြဖစ်သည်။!

• ြပငး်ထနေ်သာY4ပ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာထခိိ4က်မ<ဆိ4သည်မAာ အေမရိကနဥ်ပေဒ၊ ေခါငး်စf %1!၏ ပ4ဒမ်၁၃၆၅ ၏ ပ4ဒမ်ခွ!ဲ6Q8!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

၏ အပိ4ဒခ်ွဲငယ်!6&8!အရ ြပငး်ထနေ်သာY4ပ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာထခိိ4က်မ< ဟ&ေသာ ေဝါဟာရဆိ4လိ4ရငး်ကိ4 ေပးသည်။! 

!

ေကျာငး်ဝန်ထမ်းလ)ပ်ပိ)ငခွ်င့အ်ာဏာ 

ေကျာငး်ဝနထ်မ်းသည် စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ ေအာက်ပါလိ4အပ်ချက်များအရ ထားVAိမ<ေြပာငး်လဲြခငး်မAာ စီမံခန ့ခ်ွဲမ<ဆိ4ငရ်ာ 

ေကျာငး်ဥပေဒကိ4 ချ>ိးေဖာက်သည့ ်ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်@Aင့ ်သင့ေ်တာ်မ<VAိ၊ မVAိကိ4 သတ်မAတ်သည့်အခါ 

ကိစsအလိ4က်အေြခခအံေပaမ&တည်၍ မည်သည့်ထ&းြခားေသာအေြခအေနများကိ4မဆိ4 စfးစား@ိ4ငသ်ည်။4 

!
ေကျာငး်ဝနထ်မ်းသည် ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အား သ& သိ4မ့ဟ4တ် သ&မ၏ လက်VAိေနရာမA 

သင့ေ်တာ်ေသာ5ကားြဖတ်ေရွးချယ်ေရးဆိ4ငရ်ာ ပညာေရးချနိည်\ိထားVAိမ<၊ အြခားချိနည်\ိထားVAိမ< သိ4မ့ဟ4တ် ရပ်ဆိ4ငး်မ<ကိ4 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ<ဆိ4ငရ်ာ ေကျာငး်ဥပေဒချိ>းေဖာက်မ<အတွက် ေကျာငး်ရက် %$!ရက်ထက်မပိ4ဘဲ ထ4တ်ပစ်@ိ4ငW်ပီး ၎ငး်တိ4မ့A 

ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်များအတွက် ယငး်အေရးယ&ေဆာငရွ်က်သည့်အတိ4ငး်အတာအထ ိ

သီးြခားဥပေဒချိ>းေဖာက်မ<များအတွက် အဆိ4ပါေကျာငး်ပညာသင@်Aစ်တွင ်ေကျာငး် %$!ရက်ဆက်တိ4က်ထက် မပိ4ဘဲ 

ေနာက်ထပ်ထ4တ်ပစ်မ<များကိ4 6&$$(5&C!အရ ေနရာထားVAမိ<ေြပာငး်လဲေရးကိ4 ဖဲွ_စည်းတည်ေထာငေ်နသေရွ_8ကိ4 

ြပ>လ4ပ်သည်။1 

!

အကယ်၍ စီမံခန ့ခ်ွဲမ<ဆိ4ငရ်ာ ေကျာငး်သားဥပေဒကိ4 ချ>ိးေဖာက်သည့်အြပ>အမ&သည ်ကေလးငယ်၏ ချိ>_ယွငး်မ<ဆိ4ငရ်ာ 

သိသာထငV်Aားမ< 6ေအာက်တွင ်သိသာထငV်Aားမ<သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4 5ကည့်ပါ8!မဟ4တ်ဘဲ စညး်ကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ 

ေနရာထားVAိမ< အေြပာငး်အလဲသည ်အတနး်လိ4က် ေကျာငး်တက်ရက် %$!ရက်ထက် ေကျာ်လွနပ်ါက 

ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်အတိ4ငး် ေကျာငး်သည ်ကေလးငယ်များအား 

ဝနေ်ဆာငမ်<များေပးရမည်မAလဲွ၍ ေကျာငး်ဝနထ်မ်းသည် ချ>ိ_ယွငး်မ<VAိေသာကေလးငယ်များအတွက် 

လ4ပ်ေဆာငရ်မည်ြဖစ်ေသာေ5ကာင့ ်အြပ>အမ&တစ်ပံ4စံတညး်VAိေသာ ယငး်ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အား 

တစ်ချိနတ်ည်းတွင ်စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များကိ4 လ4ပ်ေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။E!ကေလးငယ်၏!*,M!

အသငး်အဖဲွ_သည် ယငး်ဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက် 5ကားြဖတ်ပညာေရးချိနည်\ထိားVAိမ<ကိ4 သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်သည်။%$ 

!
ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အား သ& သိ4မ့ဟ4တ် သ&မ၏ လက်VAိေနရာမA ေကျာငး်စာသင@်Aစ်တစ်@Aစ်တည်းတွင ်

ေကျာငး်တက်ရက် ၁၀ ရက်5ကာထ4တ်Wပီးေနာက် မည်သိ4ေ့သာထ4တ်ပစ်သည့်ရက်ပိ4ငး်များအတွငး်မဆိ4 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်အရ လိ4အပ်ေသာအတိ4ငး်အတာအထိ 

ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ေပးရမည်။%% 
4!&2!.G_!!&$$(5&$6=8(!
1!&2!.G_!!&$$(5&C!6O86%8(!
E!&2!.G_!!&$$(5&$6P8(!
%$!*L(!
%%!&2!.G_!!&$$(5&$6O86#8(!

အကယ်၍ ေကျာငး်စီမံခန ့ခ်ွဲေရးအေနြဖင့ ်ေကျာငး်စိတ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာပညာVAင ်သိ4မ့ဟ4တ် 

အြခားစိတ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာကျနး်မာေရးကnမ်းကျငပ်ညာVAငမ်ျား@Aင့ ်ေဆးွေ@းွရာတွင ်5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<များ@Aင့ ်

က&ညီပ့ံပိ4းမ<များမAတစ်ဆင့ ်မေလTာခ့ျ@ိ4ငေ်သာ သိ4မ့ဟ4တ် မဖယ်VAား@ိ4ငေ်သာ အြခားေကျာငး်သားများ သိ4မ့ဟ4တ် 
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ဝနထ်မ်းများအတွက် ဆိ4းဝါးေသာအ@kရာယ်ြဖစ်သည့် Wခိမ်းေြခာက်မ<VAိသည်ဟ4 သတ်မAတ်ယ&ဆပါက 

ကေလးငယ်များအတွက် လိ4အပ်ေသာ စည်းမျfးမ&ဝါဒအရ အများြပည်သ&ဆိ4ငရ်ာ မ&=ကိ>ေကျာငး်ပYိ4ဂရမ်များ၊ 

သ&ငယ်တနး်၊ ပထမတနး် သိ4မ့ဟ4တ် ဒ4တိယတနး်VA ိကေလးငယ်အားလံ4းကိ4 စညး်ကမ်းအရ ထ4တ်ပယ်@ိ4ငသ်ည။် 

အဆိ4ပါကိစsတွင ်ေကျာငး်အ4ပ် သိ4မ့ဟ4တ် ေကျာငး်စီမံခန ့ခ်ွေဲရးသည် ေကျာငး်သား၏ မိဘ သိ4မ့ဟ4တ် အ4ပ်ထိနး်သ&ကိ4 

ချက်ချငး်ဆက်သွယ်ရမည်။ ထိ4အ့ြပင ်ကေလးငယ်အား  ြဖစ်ေပaလာသည့်ြဖစ်ရပ်ကိစsတစ်ခ4စီတွင ်ေကျာငး်တက်ရက် 5!

ရက်ေကျာ5်ကာ ထ4တ်ပယ်၍ မရ@ိ4ငပ်ါ။ ဖက်ဒရယ်ဥပေဒ 6.a7-_!%&-($1($%(%%8!@Aင့ကိ်4က်ညီမAသာ 

မ&=ကိ>ေကျာငး်ပYိ4ဂရမ်များ၊ သ&ငယ်တနး်၊ ပထမတနး် သိ4မ့ဟ4တ် ဒ4တိယတနး်VA ိကေလးငယ်များကိ4 ေကျာငး်တက်ရက် 25!

ရက် သိ4မ့ဟ4တ် ယငး်ထက်ပိ45ကာြမင့၍် စညး်ကမ်းပိ4ငး်အရ ထ4တ်ပယ်@ိ4ငသ်ည။်  

!
ဝန်ေဆာငမ်9များ 

အကယ်၍ အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်တ&ညီြစာ ထ4တ်ပယ်ခံရသည့် ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အား 

ဝနေ်ဆာငမ်<များေပးပါက ေကျာငး်ပညာသင@်Aစ်တစ်@Aစ်တည်းတွင ်ေကျာငး်တက်ရက် %$!ရက် သိ4မ့ဟ4တ် 

ယငး်ရက်ထက်မပိ4ဘဲ ကေလးငယ်၏ လက်VAိေနရာမA ထ4တ်ပယ်ခံရသည့် ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်ကိ4သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်<များေပးသည်။ 

!
ေကျာငး်တက်ရက် %$!ရက်ေကျာ်5ကာ ကေလးငယ်၏ လက်VAိေနရာမA ထ4တ်ပယ်ခံရသည့် ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်@Aင့ ်

အြပ>အမ&သည ်ကေလးငယ်၏ ချိ>_ယွငး်မ<သိသာထငV်Aားမ< 6သိသာထငV်Aားမ<သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်ချက် ကိ4 5ကည့်ပါ8!

သိ4မ့ဟ4တ် အထ&းအေြခအေနများအရ ထ4တhယwံရသ& 6အထ&းအေြခအေနများ ကိ4 5ကည့်ပါ8!!ေအာက်ပါတိ4ကိ့4 

လ4ပ်ေဆာငရ်မည်D%# 

%(အြခားေနရာ!65ကားြဖတ်ေရွးချယ်ထားေသာပညာေရးေနရာြဖစ်@ိ4ငသ်ည်8!ြဖစ်ေသာ်လည်း 

အေထေွထွပညာေရးသငYိ်4းl^နး်တမ်းတွင ်ကေလးငယ်ဆက်လက်ပါဝင@်ိ4ငရ်နအ်တွက် 

ပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များ 6ရVAိ@ိ4ငေ်သာ G-M,!VAိသည်8!လက်ခံရVAိရန@်Aင့ ်ကေလးငယ်၏ *,M!တွင ်

သတ်မAတ်ြပဌာနး်ထားေသာ ရည်မAနး်ချက်များကိ4 ရVAိသညအ်ထိ တိ4းြမ\င့@်ိ 4ငရ်န ်

ဆက်လက်လ4ပ်ေဆာငရ်မည်ြဖစ်Wပီး 

#(လ4ပ်ေဆာငမ်<ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ အြပ>အမ&အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<@Aင့ ်အြပ>အမ&ချ>ိးေဖာက်မ<ကိ4 ရည်l^နး်ရန ်

သတ်မAတ်ထားေသာ အြပ>အမ&ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ 5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များ@Aင့ ်ြပငဆ်ငခ်ျက်များကိ4 

သင့ေ်တာ်သလိ4 လက်ခံရVAိရမညြ်ဖစ်သည့်အတွက် ထပ်မံမြဖစ်ေတာ့ပါ။ 

!
ေကျာငး်ပညာသင@်Aစ်တစ်@Aစ်တည်းတွင ်ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အား သ& သိ4မ့ဟ4တ် သ&မ၏ လက်VAေိနရာကိ4  

ေကျာငး်တက်ရက် %$!ရက်5ကာ ထ4တ်ပယ်Wပီးေနာက် လက်VAိထ4တ်ပယ်မ<သည် အတနး်လိ4က် ေကျာငး်တက်ရက် %$!

ရက်5ကာပါက၊ ထ4တ်ပယ်မ<သည် ေနရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲ 6ေအာက်တွင ်အဓိပhါယ်ဖွင့ဆ်ိ4ချက်ကိ4 5ကည့်ပါ8!

မဟ4တ်ပါက ထိ4ေ့နာက် ေကျာငး်ဝနထ်မ်းအေနြဖင့ ်ကေလးငယ်၏ ဆရာများထဲမA အနည်းဆံ4းတစ်ဦး@Aင့ ်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေဆွးေ@းွတိ4ငပ်ငရ်ာတွင ်အြခားေနရာVAိေသာ်လည်း အေထေွထွပညာေရးသငYိ်4းl^နး်တမ်းတွင ်

ကေလးငယ်ပါဝင@်ိ4ငေ်စရန@်Aင့ ်ကေလးငယ်၏ *,M!တွင ်သတ်မAတ်ြပဌာနး်ထားေသာ ရည်မAနး်ချက်များ ရVAိသည်အထိ 

တိ4းြမ\င့လ်4ပ်ေဆာင@်ိ4ငေ်စရန ်မည်သည့်ဝနေ်ဆာငမ်<များလိ4အပ်သည့်အတိ4ငး်အတာကိ4 ဆံ4းြဖတ်သတ်မAတ်သည။် 

အကယ်၍ ထ4တ်ပယ်မ<သည ်ေနရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲ 6စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာထ4တ်ပယ်မ<ေ5ကာင့ ်

ေနရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲကိ4 5ကည့်ပါ 8!ြဖစ်ပါက ကေလးငယ်၏ *,M!အသငး်အဖဲွ_သည် အြခားေနရာVAိေသာ်လည်း 

အေထေွထွပညာေရးသငYိ်4းl^နး်တမ်းတွင ်ကေလးငယ်ပါဝင@်ိ4ငေ်စရန@်Aင့ ်ကေလးငယ်၏ *,M!တွင ်

သတ်မAတ်ြပဌာနး်ထားေသာ ရည်မAနး်ချက်များ ရVAိသည်အထိ တိ4းြမ\င့လ်4ပ်ေဆာင@်ိ4ငေ်စရန ်

သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်ေပးသည်။ 
%#!&2!.G_!!&$$(5&$6L8(!

သသိာထငP်Oားမ9သတမ်Oတဆ်ံ)းြဖတခ်ျက် 

စီမံခန ့ခ်ွဲမ<ဆိ4ငရ်ာ ဥပေဒချ>ိးေဖာက်မ<ေ5ကာင့ ်ေကျာငး်တက်ရက် %$!ရက်အတွငး် ေနရာထားVAိမ<ေြပာငး်လဲရန ်

မည်သည့်ဆံ4းြဖတ်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍မဆိ4 မိဘများ@Aင့ ်ကေလးငယ်၏ *G)M!အသငး်အဖဲွ_ သိ4မ့ဟ4တ် *,M!

အသငး်အဖဲွ_အေနြဖင့ ်သ&"သ&မ၏ *G)M!သိ4မ့ဟ4တ် *,M၊ မိဘများမA ေပးေသာ မည်သည့ဆ်ရာစ&းစမ်းစစ်ေဆးမ<မဆိ4@Aင့ ်

မည်သည့်သက်ဆိ4ငရ်ာအေ5ကာငး်အရာမဆိ4 ပါဝငသ်ည့ ်ကေလးငယ်၏ ဖိ4ငV်Aိ သက်ဆိ4ငရ်ာ 

အေ5ကာငး်အရာအချက်အလက်အားလံ4းကိ4 ြပနလ်ညဆ်နး်စစ်ရမည်ြဖစ်Wပီး စီမံခန ့ခ်ွဲမ<ေမးခွနး်များကိ4 

• ြဖစ်ေစပါက သိ4မ့ဟ4တ် ကေလးငယ်၏ ချိ>_ယွငး်မ<@Aင့ ်တိ4က်Yိ4က်ြဖစ်Wပီး =ကီးမားေသာချိတ်ဆက်မ<VAိပါက!

• ကေလးငယ်၏ *G)M!သိ4မ့ဟ4တ် *,M!ကိ4 ေဆာငရွ်က်ရန ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ ပျက်ကွက်မ<ဆိ4ငရ်ာ 

တိ4က်Yိ4က်ရလဒအ်ေြဖြဖစ်ပါက ြပနလ်ညဆ်နး်စစ်ရမည်။%&!
 

အကယ်၍*,M!

အသငး်အဖဲွ_သည်အထက်ပါထ4တ်ြပနခ်ျက်များတစ်ခ4ခ4@Aင့သ်က်ဆိ4ငေ်5ကာငး်သတ်မAတ်ပါကကေလးငယ်၏ချိ>_ယွငး်မ<သိ

သာထငV်Aားမ<ြဖစ်ေစရနစီ်မံေဆာငရွ်က်မ<ကိ4သတ်မAတ်ရမည်။ 14 ထိ4အ့ြပငအ်ကယ်၍*,M!

အသငး်အဖဲွ_သည်ကေလးငယ်၏စီမံခန ့ခ်ွဲမ<ေမးခွနး်သည်W,-!ပျက်ကွက်မ<၏တိ4က်Yိ4က်အေြဖြဖစ်Wပီး 

ကေလးငယ်၏*,M!ကိ4ေဆာငရွ်က်ရနြ်ဖစ်WပီးW,-!

အေနြဖင့အ်ဆိ4ပါခ4ခံမ<များကိ4က4ရနခ်ျက်ချငး်အဆင့မ်ျားကိ4လ4ပ်ေဆာငရ်မည်။15 

အကယ်၍စီမံခန ့ခ်ွဲမ<သည်ကေလးငယ်၏ချိ>_ယွငး်မ<သိသာထငV်Aားမ<ြဖစ်ပါက*G)M!အသငး်အဖဲွ_သိ4မ့ဟ4တ်*,M!

အသငး်အဖဲွ_အေနြဖင့ေ်အာက်ပါတိ4ကိ့4ြပ>လ4ပ်ရမည ်16 

!
• လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်အြပ>အမ&ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအကဲြဖတ်ချင့တွ်က်မ<ကိ4စီမံရမည်ြဖစ်Wပီးကေလးငယ်အတွက်အြပ>အမ&ပိ4ငး်

ဆိ4ငရ်ာ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<အစီအစfေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစ်Wပီးအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ယခငမ်လ4ပ်

ေဆာငဖ်&းပါကကေလးငယ်အတွက်အြပ>အမ&ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<အစီအစfကိ4ေဆာငရွ်က်ရမည်၊ 

• အြပ>အမ&ကိ4ရည်l^နး်ရနလိ်4အပ်သည့်အတိ4ငး်သ&/သ&မသည်ယငး်အစီအစfVAိWပီး၎ငး်ကိ4ြပ>ြပငေ်ြပာငး်လဲပါကက
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေလးငယ်၏အြပ>အမ&ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<အစီအစfကိ4ဆနး်စစ်ရမည်17ြဖစ်Wပီး 

• ကေလးငယ်အားေဆးဝါးများ၊လက်နက်များသိ4မ့ဟ4တ်ြပငး်ထနေ်သာY4ပ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာထခိိ4က်မ<များအတွက်5ကားြဖ

တ်ေရွးချယ်ေသာပညာေရးေနရာသိ4ဖ့ယ်VAားလိ4က်Yံ4မAတစ်ပါးမိဘများ@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAကေလးငယ်

၏အြပ>အမ&ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<အစီအစfကိ4ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငသ်ည့်အပိ4ငး်အြဖစ်ေနရာထားVAိ

မ<အေြပာငး်အလဲကိ4ေသဘာမတ&ပါကသ&/သ&မအားထ4တ်ပယ်လိ4က်သည့်ေနရာတွငက်ေလးငယ်အားြပနထ်ားရမ

ည်။18!
%& &2!.G_!!&$$(5&$6:86%86?D??8(!
%2!&2!.G_!!&$$(5&$6:86#8(!!

%5!&2!.G_!f&$$(5&$6:86&8(!
%C!&2!.G_!f&$$(5&$6T86%8(!
%4!&2!.G_!f!&$$(5&$6T86%86??8(!
%1!!&2!.G_!f&$$(5&$6T86#8(!

!

အထIးအေြခအေနများ!
ေကျာငး်ဝနထ်မ်းအေနြဖင့အ်ြပ>အမ&@Aင့ပ်တ်သက်၍ကေလးငယ်၏ချိ>_ယွငး်မ<သိသာထငV်Aားမ<ဟ4သတ်မAတ်ြခငး်၊မ

သတ်မAတ်ြခငး်@Aင့မ်ဆိ4ငဘဲ်ကေလးငယ်သညေ်အာက်ပါကိစsတိ4ကိ့4ြပ>လ4ပ်ပါကကေလးငယ်အားေကျာငး်တက်ရက် 

45 ရက်ေကျာ်5ကာ5ကားြဖတ်ေရွးချယ်ေသာပညာေရးေနရာသိ4ထ့4တ်ပယ်@ိ4ငသ်ည် - !

• ြပည်နယ်သိ4မ့ဟ4တ်ေဒသဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏တရားစီရငခ်ွင့အ်ရေကျာငး်အထိသိ4မ့ဟ4တ်

ေကျာငး်တွင၊်ေကျာငး်ဥပစာများတွငသိ်4မ့ဟ4တ်ေကျာငး်လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်သိ4သိ့4မ့ဟ4တ်ေကျာငး်လ4ပ်ေဆာင်

ချက်တွငလ်က်နက်သယ်ေဆာငပ်ါကသိ4မ့ဟ4တ်လက်ဝယ်ထားVAိပါက%E!

• ြပည်နယ်သိ4မ့ဟ4တ်ေဒသဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏တရားစီရငခ်ွင့အ်ရေကျာငး်တွင၊်ေကျာငး်ဥပ

စာများတွငသိ်4မ့ဟ4တ်ေကျာငး်လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်တွငသိ်သာေသာအားြဖင့တ်ရားမဝငေ်ဆးဝါးများလက်ဝယ်

ထားVAိပါကသိ4မ့ဟ4တ်သံ4းWစဲပါကသိ4မ့ဟ4တ်ထိနး်ချ>ပ်ကန ့သ်တ်ထားေသာအရာအားေရာငး်ချပါကသိ4မ့ဟ4

တ်ေရာငး်ချရနဆ်ွယ်ပါက#$သိ4မ့ဟ4တ် 
• ြပည်နယ်သိ4မ့ဟ4တ်ေဒသဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏တရားစီရငခ်ွင့အ်ရေကျာငး်တွင၊်ေကျာငး်ဥပစာ

များတွငသိ်4မ့ဟ4တ်ေကျာငး်လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်တွငအ်ျခားသ&အားြပငး်ထနေ်သာY4ပ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာထခိိ4က်မ<ကိ4ြဖစ်

ေစပါက#%!

*,M!
အသငး်အဖဲွ_သည်ေနရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲများြဖစ်ေသာထ4တ်ပယ်မ<များ@Aင့ေ်ခါငး်စfခွဲများြဖစ်ေသာေနာက်ထပ်လ4ပ်

ပိ4ငခ်ွင့အ်ာဏာ@Aင့အ်ထ&းအေြခအေနများအရထ4တ်ပယ်မ<များအတွက်5ကားြဖတ်ေရွးချယ်ေသာပညာေရးေနရာကိ4သတ်မA

တ်ဆံ4းြဖတ်သည။်!

ေနရာထားPOိမ9အေြပာငး်အလဲ!
ကေလးငယ်၏လက်VAိပညာေရးေနရာမAချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အားထ4တ်ပယ်မ<များဆိ4ငရ်ာရည်ရွယ်ချ
က်များအရ -!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

• ထ4တ်ပယ်မ<သညေ်ကျာငး်ပညာသင@်Aစ်တွငဆ်က်တိ4က်ေကျာငး်တက်ရက် 10 

ရက်ေကျာြ်ဖစ်ပါကသိ4မ့ဟ4တ်!

• ေကျာငး်ပညာသင@်Aစ်တွငေ်ကျာငး်တက်ရက် 10 

ရက်ေကျာေ်သာထ4တ်ပယ်မ<များေ5ကာင့က်ေလးငယ်သညပံ်4စံတကျဖဲွ_စညး်ထားသည့်ထ4တ်ပယ်မ<များြဖစ်ရ

ပ်များကိ4လိ4က်နာWပီးပါက၊ကေလးငယ်၏အြပ>အမ&သညထ်4တ်ပယ်မ<ြဖစ်ရပ်များကိ4ြဖစ်ေစခဲ့သည့်ယခငအ်

ြဖစ်အပျက်များတွငြ်ဖစ်ခဲ့ေသာကေလးငယ်၏အြပ>အမ&@Aင့အ်ြပည့်အဝတ&ညီပါက၊Wပီးေနာက်ထ4တ်ပယ်မ<

တစ်ခ4စီ၏အတိ4ငး်အတာအရယငး်က့ဲသိ4ေ့နာက်ထပ်အချက်အလက်များေ5ကာင့စ်4စ4ေပါငး်အချိနပ်မာဏြဖ

င့က်ေလးငယ်အားထ4တ်ပယ်Wပီး!
%E!!&2!.G_!f&$$(5&$6R86%8(!
#$!!&2!.G_!f&$$(5&$6R86#8(!
#%!!&2!.G_!f&$$(5&$6R86&8(!

 

အြခားသ&များအားထ4တ်ပယ်မ<များ@Aင့န်းီစပ်ပါကေနရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲVAိသည်။!

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ထ်4တ်ပယ်မ<များပံ4စံသညေ်နရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲအားဖဲွ_စည်းထားေ5ကာငး်VAိ

၊မVAိကိ4အေြခခအံေြခအေနအေပaမ&တည်၍သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်သည်။အဆိ4ပါသတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်ချက်သည်စီမံေဆာ

ငရွ်က်မ<@Aင့တ်ရားစဲွဆိ4မ<များမAတစ်ဆင့ြ်ပနလ်ည်ဆနး်စစ်ရနြ်ဖစ်သည်။ကေလးငယ်အားေကျာငး်တက်ရက် 10 

ရက်ေကျာ5်ကာထ4တ်ပယ်သည့်အခါ၎ငး်သည်ေနရာထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲကိ4ြဖစ်ေစWပီးအြပ>အမ&သညခ်ျိ>_ယွငး်မ<

သိသာထငV်Aားမ<VAိသည်ြဖစ်ေစ၊မVAိသည်ြဖစ်ေစသိ4မ့ဟ4တ်ေဆးဝါးများ၊လက်နက်များသိ4မ့ဟ4တ်ြပငး်ထနေ်သာY4ပ်ပိ4

ငး်ဆိ4ငရ်ာထခိိ4က်မ<အတွက်ကေလးငယ်အား5ကားြဖတ်ေရွးချယ်ေသာပညာေရးေနရာ (*-,)8!

သိ4ထ့4တ်ပယ်လိ4က်သည့်အခါအြခားေနရာတွငV်Aိေသာ်လညး်ကေလးငယ်အေနြဖင့သ်&/သ&မအားအေထေွထွပညာ

ေရးသငYိ်4းl^နး်တမ်းတွငပ်ါဝငရ်န@်Aင့သ်&/သ&မ၏*,M!

တွငြ်ပဌာနး်ေသာရည်မAနး်ချက်များရVAိသည်အထိတိ4းြမ\င့ရ်နဆ်က်လက်ေဆာငရွ်က်@ိ4ငေ်စရနအ်တွက်ဝနေ်ဆာငမ်<

များကိ4ဆက်လက်ရVAိသည။်ကေလးငယ်အေနြဖင့၎်ငး်ြပနမ်ြဖစ်@ိ4ငမ်Aသာအြပ>အမ&ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာချိ>းေဖာက်မ<ကိ4ရည်

l^နး်ရနသ်တ်မAတ်ေဖာြ်ပထားေသာလ4ပ်ေဆာငခ်ျက်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအြပ>အမ&အကဲြဖတ်တွက်ချက်မ<@Aင့အ်ြပ>အမ&ပိ4ငး်

ဆိ4ငရ်ာ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များ@Aင့ေ်ြပာငး်လဲြပငဆ်ငခ်ျက်များကိ4လညး်သင့ေ်တာ်သလိ4လက်ခံရVAိ

မည်ြဖစ်သည်။*,M!

အသငး်အဖဲွ_သည်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များ@Aင့ဝ်နေ်ဆာငမ်<များေပးမည့်ေနရာကိ4သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်သည်။!

!
စည်းကမ်းပိ)ငး်ဆိ)ငရ်ာေဆာငရွ်က်မ9ေတာငး်ဆိ)ခွင့!်
အကယ်၍ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်၏မိဘများသည်သိသာထငV်Aားမ<သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်သည့်

ဆံ4းြဖတ်ချက်သိ4မ့ဟ4တ်စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအေ5ကာငး်အရာများအတွက်ေနရာထားVAိမ<@Aင့ပ်တ်သက်သည့်မည်သ

ည့်ဆံ4းြဖတ်ကိ4မဆိ4ေသဘာမတ&ညီပါကမိဘများအေနြဖင့စီ်မံခန ့ခ်ွေဲရး5ကားနာမ<များYံ4း (a-08!

@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်@Aင့အ်တ&စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့@်ိ 4ငသ်ည်။22  
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

အကယ်၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့က်ေလးငယ်၏လက်VAိေနရာအားထိနး်သိမ်းထားြခငး်သည်ကေလးင

ယ်သိ4မ့ဟ4တ်အျခားသ&များအားထိခိ4က်မ<ကိ4အြပည့အ်ဝြဖစ်@ိ4ငေ်ချVAိသည်ဟ4ယ&ဆပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သ

ညa်-0!

@Aင့မိ်ဘများ@Aင့အ်တ&စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့@်ိ 4ငသ်ည်။ေအာက်ပါပ4ဒမ်ြဖင့5်ကားနာမ<ကိ4ေတာငး်ဆိ4သည့်

အခါမိဘများ@Aင့W်,-!

သည်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးကိ4ေလTာေ့ပါရ့နသိ်4မ့ဟ4တ်ေစ့စပ်မ<လ4ပ်ငနး်စfကိ4အသံ4းြပ>ရနသ်

ေဘာတ&ေရးသားြခငး်မVAိပါကြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးသည်စီမံေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်လ

က်ခံရVAိသည့်ခ4နစ်ရက်အတွငး်တွငြ်ဖစ်ေပaမည်ြဖစ်Wပီးစီမံေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်လက်ခံရVAိသည့ ်15 

ရက်အတွငး်@Aစ်ဦး@Aစ်ဖက်လံ4းစိတ်ေကျနပ်သည်အထိမေြဖVAငး်@ိ4ငပ်ါက 

စီမံေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်ကိ4ဆက်လက်လ4ပ်ေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။ 

!
စီမံခန ့ခ်ွေဲရးဥပေဒတရားသ&=ကီး (-W^8!

သည်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်ကိ4လ4ပ်ေဆာငသ်ည။်အထက်ေဖာ်ြပပါမည်သည့်ဆံ4းြဖတ်ချက်များ@Aင့မ်ဆိ4စပ်

လျfး၍5ကားနာမ<ကိ4ေတာငး်ဆိ4သည့်အခါ5ကားနာမ<ကိ4အြမနေ်ဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစ်Wပီး 34 .G_!!&$$(5&#6P8!

@Aင့ကိ်4က်ညီရမည်၊စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်ရက်စဲွပါေကျာငး်တက်ရက် 20 

အတွငး်5ကားနာမ<ြပ>လ4ပ်မည်ြဖစ်Wပီး5ကားနာမ<Wပီးေနာက်ေကျာငး်တက်ရက် 10 ရက်အတွငး်ဆံ4းြဖတ်ချက်ချရမည။်!
 

စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာေတာငး်ဆိ4ခွင့အ်ားဆံ4းြဖတ်ချက်ချရာတွင-်W^!အေနြဖင့!်

• ကေလးငယ်အားသ&/သ&မထ4တ်ပယ်ခံရသည့်ေနရာသိ4 ့ြပနပိ်4@့ိ 4ငသ်ည်သိ4မ့ဟ4တ် 

• ကေလးငယ်၏လက်VAိေနရာအားထိနး်သိမ်းထားြခငး်သညက်ေလးငယ်သိ4မ့ဟ4တ်အျခားသ&များအားထခိိ4

က်မ<ကိ4အြပည့်အဝြဖစ်@ိ4ငေ်ချVAိသည်ဟ4ယ&ဆပါကေကျာငး်တက်ရက် 45 

ရက်ထက်မေကျာ်ဘဲသက်ဆိ4ငရ်ာ5ကားြဖတ်ေရွးချယ်ေသာပညာေရးေနရာသိ4က့ေလးငယ်၏ေနရာအေြပာ

ငး်အလဲကိ4အမိန ့ေ်ပး@ိ4ငသ်ည်!

• ၊34 .G_!!&$$(5%2(#&!

@Aင့ည်ီမTသည့်ဤအပိ4ငး်အေပaမ&တည်၍အြမနအ်Wပီးအစီးေဆာငရွ်က်ေသာစီစfေဆာငရွ်က်မ<အ

ေပaမည်သည့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်ကိ4မဆိ4ချမAတ်@ိ4ငသ်ည်။#&!
!

မAတ်ချက် - W,-!

အေနြဖင့က်ေလးငယ်အားမ&လေနရာသိ4 ့ြပနပိ်4 ့ြခငး်သည်ကေလးငယ်သိ4မ့ဟ4တ်အြခားသ&များအားထိခိ4က်မ<ကိ4အြပ

ည့်အဝြဖစ်@ိ4ငေ်ချVAိသည်ဟ4ယ&ဆပါကအထက်ပါလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများကိ4ြပနလ်ညေ်ဆာငရွ်က်@ိ4ငသ်ည်။ 24 

!

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAေတာငး်ဆိ4သည့်အခါကေလးငယ်

အေနြဖင့-်W^!



34 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

၏ဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4ရပ်ဆိ4ငး်ထားသည့်5ကားြဖတ်ေရွးချယ်ေသာပညာေရးေနရာတွငV်Aိေနသည်သိ4မ့ဟ4တ်မိဘများ@Aင့်

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAေသဘာမတ&ညီပါကမည်သည့်အရာမဆိ4ေပးထားေသာအချိနက်ာလ (ေကျာငး်တက်ရက် 

45 ရက်ထက်မပိ4ဘဲ) က4နဆ်ံ4းသည်အထိVAိေနသည။်!
!

ေရွးချယ်ရန်မသတမ်Oတရ်ေသးေသာကေလးငယ!်
အကယ်၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့က်ေလးသည်ြပ>မ&ေဆာငရွ်က်မ<မလ4ပ်ေဆာငမီ်ကချိ>_ယွငး်မ<VAိေနခဲ့

ေ5ကာငး်ကိ4သိVAိပါကအထ&းပညာေရးအတွက်ေရွးချယ်ရနမ်သတ်မAတ်ရေသးေသာကေလးငယ်များ@Aင့စီ်မံေဆာငရွ်

က်မ<စည်းမျfးသိ4မ့ဟ4တ်ဥေပဒကိ4မဆိ4ချ>ိးေဖာက်သည့်အြပ>အမ&မျ>ိးြဖင့ပ်ါဝငသ်ည့်ကေလးငယ်များသညေ်ပးထား

ေသာမည်သည့က်ာကွယ်မ<များကိ4မဆိ4အခိ4ငအ်မာေြပာဆိ4@ိ4ငသ်ည်။ 
!

စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<ကိ4ြဖစ်ေစသည့်ြပ>မ&ေဆာငရွ်က်မ<မျိ>းမလ4ပ်ေဆာငမီ်အများြပည်သ&

ေအဂျငစီ်အေနြဖင့သိ်VAိထားသညမ်Aာ -   
##!&2!.G_!!&$$(5&#6=8(!
#&!!&2!.G_!!&$$(5&#6P8658(!
#2!!&2!.G_!!&$$(5&#6O86&8(!

• မိဘများအေနြဖင့၎်ငး်တိ4က့ေလးငယ်များသညအ်ထ&းပညာေရး@Aင့သ်က်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4လိ4အ

ပ်ေ5ကာငး်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏=ကီး5ကပ်ေရးမ]းသိ4မ့ဟ4တ်စီမံခန ့ခ်ွေဲရးဝနထ်မ်းသိ4မ့ဟ4တ်ကေလးင

ယ်၏ဆရာထံသိ4ေ့ရးသားေဖာ်ြပြခငး် 

• မိဘများသညခ်ျင့တွ်က်မ<ကိ4ေတာငး်ဆိ4ြခငး်သိ4မ့ဟ4တ် 

• ကေလးငယ်၏ဆရာသိ4မ့ဟ4တ်အြခားေကျာငး်ဝနထ်မ်းသည်ကေလးငယ်မAေဖာ်ြပေသာအြပ>အမ&ပံ4စံ@Aင့ပ်

တ်သက်၍တိကျေသချာေသာအေ5ကာငး်အရာကိ4အထ&းပညာေရးဒါYိ4က်တာသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&

ေအဂျငစီ်၏အြခား=ကီး5ကပ်ေရးဝနထ်မ်းသိ4တိ့4က်Yိ4က်ေဖာ်ြပြခငး်တိ4 ့ြဖစ်သည။်!

!
အကယ်၍ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အားသိVAိသည်ဟ4မယ&ဆပါ - 

• မိဘများသညအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကိ4၎ငး်တိ4က့ေလးငယ်အားချင့တွ်က်ခွင့ြ်ပ>ရနြ်ငငး်ဆိ4ြခငး်၊ 

• မိဘများသညအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကိ4အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များေပးခွင့ြ်ပ>ရနြ်ငငး်ဆိ4ြခငး်၊!

• ကေလးငယ်အားချင့တွ်က်Wပီးသ&/သ&မသည်*+,-!

အရချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်ဟ4သတ်မAတ်ြခငး်တိ4ေ့5ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့စ်ည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအေရးယ&မ<မေဆာငရွ်က်မီကေလးငယ်တွငခ်ျိ> _ယွငး်မ<VAိေန

ေ5ကာငး်ကိ4မသိပါကကေလးငယ်သည်@<ငိး်ယAfထားေသာြပ>မ&ေဆာငရွ်က်မ<များတွငပ်ါဝငသ်ည့ခ်ျိ> _ယွငး်မ<များမVAိ

ေသာကေလးငယ်အြဖစ်တ&ညေီသာစည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာေဆာငရွ်က်မ<များကိ4လိ4က်နာေဆာငရွ်က်@ိ4ငသ်ည်။ 

 

အကယ်၍မိဘများအေနြဖင့၎်ငး်တိ4က့ေလးငယ်မAစည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာေဆာငရွ်က်မ<များကိ4လိ4က်နာေဆာငရွ်က်သ

ည့်အချိနအ်တွငး်ချင့တွ်က်မ<အတွက်ေတာငး်ဆိ4ပါကချင့တွ်က်မ<ကိ4အြမနအ်Wပီးအစီးေဆာငရွ်က်ရမည်။ရလဒအ်ေြဖ
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

များကိ4ရပ်ဆိ4ငး်ြခငး်ြဖင့က်ေလးငယ်သညေ်ကျာငး်အာဏာပိ4ငအ်ဖဲွ_အစည်းများမAသတ်မAတ်ထားသည့်ပညာေရးေန

ရာတွငV်Aိေနသည်။မိဘများမAေပးထားေသာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ချင့တွ်က်မ<@Aင့အ်ချက်အလက်အေ5ကာငး်အ

ရာအေပaအေြခခံ၍ကေလးငယ်အားချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်ဟ4သတ်မAတ်ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သညအ်

ထ&းပညာေရး@Aင့သ်က်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များ@Aင့ခ်ျိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်များ၏စည်းမျfး@Aင့သ်က်ဆိ4ငသ်ည့်ကျင့်

ထံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များအားလံ4းကိ4ေပးရမည။် 

!

တရားဥပေဒစိ)းမိ)းေရးXOင့တ်ရားစီရငေ်ရးအာဏာပိ)ငမ်ျားမOလTဲေြပာငး်မ9XOင့အ်ေရးယIေဆာ

ငရွ်က်မ9 

*+,-!
သည်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်များအားတရားဥပေဒစိ4းမိ4းေရး@Aင့သ်က်ဆိ4ငရ်ာအာဏာပိ4ငမ်ျားသိ4အ့မ<တငြ်ပြခငး်မA

တားြမစ်ကန ့သ်တ်ြခငး်မVAိပါ။တရားစီရငေ်ရးအာဏာပိ4ငမ်ျားသည်ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်မAကျeးလွနသ်ည့်ြပစ်

မ<များတွငဖ်က်ဒရယ်@Aင့ြ်ပည်နယ်ဥပေဒကိ4ကျင့သံ်4းြခငး်ြဖင့၎်ငး်တိ4၏့တာဝနမ်ျားကိ4ကျင့သံ်4း@ိ4ငသ်ည်။ြပစ်မ<တငြ်ပ

ေသာမည်သည့ေ်အဂျငစီ်မဆိ4မိသားစ4ပညာေရးအခွင့အ်ေရးများ@Aင့ကိ်4ယ်ေရးကိ4ယ်တာလTိ>_ ဝAက်မ<အက်ဥပေဒ 

(G,_M-8!

မAခွင့ြ်ပ>သည်အထိကေလးငယ်၏အထ&းပညာေရး@Aင့စ်ည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာမAတ်တမ်းများ၏မိတk eများကိ4သက်ဆိ4င်

ရာအာဏာပိ4ငမ်ျားသိ4ေ့ပးရမည်။!

!

အများြပည်သIက)နက်ျစရိတြ်ဖင်ပ့)ဂSလကိေကျာငး်တငွ!်

ကေလးငယမ်ျားအားမိဘများမOတစ်ဖက်သတထ်ားPOိမ9!
*,M!

&2!.G_!§!&$$(%21!
!

အကယ်၍အများြပညသ်Iေအဂျငစီ်သည်အခမဲ့ြဖစ်ေသာသက်ဆိ)ငရ်ာအများြပည်သIေအဂျငစီ်!6G-M,8!

ကိ)ရPOိXိ)ငe်ပီးမိဘများအားပ)ဂSလိကေကျာငး်တငွ၎်ငး်တိ)က့ေလးငယက်ိ)ထားPOိရန်ေရွးချယ်ေစပါက!*+,-!

အေနြဖင်ပ့)ဂSလိကေကျာငး်POိချိL Nယွငး်မ9POိသIကေလးငယ်၏Gကားဝငြ်ဖည့်စွကက်Iညီမ9သိ)မ့ဟ)တအ်ထIးပညာေရးXOင့်

သက်ဆိ)ငရ်ာဝန်ေဆာငမ်9များအပါအဝငပ်ညာေရးက)န်ကျစရိတက်ိ)ေပးရန်အများြပညသ်Iေအဂျငစီ်ကိ)မလိ)အပ်ပါ။!

!
အကယ်၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အခမ့ဲြဖစ်ေသာသက်ဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်!6G-M,8!

ကိ4ရVAိ@ိ4ငW်ပီးမိဘများအားပ4ဂoလိကေကျာငး်တွင၎်ငး်တိ4က့ေလးငယ်ကိ4ထားVAိရနေ်ရွးချယ်ေစပါက!*+,-!

အေနြဖင်ပ့4ဂoလိကေကျာငး်VAခိျိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်၏5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တ်အထ&းပညာေရး@Aင့်

သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များအပါအဝငပ်ညာေရးက4နက်ျစရိတ်ကိ4ေပးရနအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကိ4မလိ4အပ်ပါ။
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

သိ4ရ့ာတွငဖ်က်ဒရယ်စည်းမျဥ်းများအရအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်၎ငး်တိ4၏့မိဘများမAပ4ဂoလိကေကျာငး်များတွင်

VAိေသာေကျာငး်သားများဥးီေရတွငက်ေလးငယ်ပါဝငရ်မည။်!G-M,!

@Aင်ေ့ငေွ5ကးဆိ4ငရ်ာတာဝနရ်VAိ@ိ4ငေ်ရး@Aင်ပ့တ်သက်၍မိဘများ@Aင်အ့များြပည်သ&ေအဂျငစီ်5ကားသေဘာမတ&ညီမ<များ

သည!်*+,-!

VAိစီစဥ်ေဆာငရွ်က်မ<လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များအတွက်အေရးပါသည်။ေကျးဇ&းြပ>၍ပိ4မိ4တိကျေသာအချက်အလက်များ

အတွက်!gသေဘာမတ&ညမီ<များအားြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ြခငး်hကိ4ကိ4းကားပါ။(!

အကယ်၍ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်သည်ယခငအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင်အ့ာဏာြဖင်အ့ထ&းပညာေရး

@Aင်သ့က်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4လက်ခံရVAိWပီးမိဘများအေနြဖင်အ့များြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏သေဘာတ&ညီမ<သိ4မ့

ဟ4တ်လဲ̂ေြပာငး်မ<မပါဘဲမ&=ကိ>ေကျာငး်၊မ&လတနး်ေကျာငး်သိ4မ့ဟ4တ်အလယ်တနး်ေကျာငး်တွင၎်ငး်တိ4၏့ကေလးင

ယ်အားစာရငး်သွငး်အပ်@Aပံါက!-W^!

သိ4မ့ဟ4တ်တရားYံ4းအေနြဖင်အ့များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သညအ်ဆိ4ပါစာရငး်အပ်@Aမံ<မတိ4ငမီ်အချိနကိ်4က်ပံ4စံြဖင်က့

ေလးငယ်အတွက်!G-M,!မVAိ@ိ4ငေ်5ကာငး်@Aင်ပ့4ဂoလိကေနရာသင်ေ့လျာ်ေ5ကာငး်ေတွ_ VAိပါက!-W^!

သိ4မ့ဟ4တ်တရားYံ4းသည်အဆိ4ပါစာရငး်သွငး်အပ်@Aေံ5ကးအတွက်မိဘများအားက4နက်ျစရိတ်ြပနေ်ပးရနအ်များြပည်

သ&ေအဂျငစီ်ကိ4လိ4အပ်@ိ4ငသ်ည။်!-W^!

သိ4မ့ဟ4တ်တရားYံ4းသည်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်များမAေပးသည့်ပညာေရးအတွက်အသံ4းြပ>သည့်ြပည်နယ်စံချိနစံ်

l^နး်များ@Aင်မ့ကိ4က်ညီလTငေ်တာင၎်ငး်အေနြဖင်သ့ငတိ်4မိ့ဘများ၏ထားVAိမ<ကိ4သင်ေ့လျာေ်စရနV်Aာေဖွ@ိ4ငသ်ည်။!

!
က)န်ကျစရိတြ်ပန်ေပးေရးကန်သ့တခ်ျက်!
အကယ်၍ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်ပါကက4နက်ျစရိတ်ြပနေ်ပးေရးကိ4ေလTာ့@ိ4ငသ်ည်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည်!D!

• မိဘများသည၎်ငး်တိ4၏့ကေလးငယ်အားပ4ဂoလိကေကျာငး်မAမထ4တ်မီတက်ေရာက်သည့်လတ်တေလာ!

*,M!
အသငး်အဖဲွ_အစည်းအေဝးတွငမိ်ဘများအေနြဖင်၎့ငး်တိ4က့ေလးငယ်အားအများြပည်သ&က4နက်ျစရိတ်ြဖင့်

ပ4ဂoလိကေကျာငး်တွငစ်ာရငး်သွငး်အပ်@Aရံန၎်ငး်တိ4၏့ပါဝငမ်<များ@Aင်ရ့ည်ရွယ်ချက်များေဖာ်ြပြခငး်အပါအဝ

င!်G-M,!

သိ4ေ့ပးရနအ်တွက်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAေတာငး်ဆိ4ေသာထားVAိမ<ကိ4ြငငး်ဆိ4ပါေ5ကာငး်ကိ4မိဘများမA!

*,M!အသငး်အဖဲွ_ကိ4အသိမေပးခဲ့ပါကသိ4မ့ဟ4တ်!

• မိဘများအေနြဖင်၎့ငး်တိ4က့ေလးငယ်အားပ4ဂoလိကေကျာငး်မAမထ4တ်မီအနည်းဆံ4းလ4ပ်ေဆာငသ်ည့်ရက်!

6%$8!ရက်!6အားလပ်ရက်တစ်ရက်တွငြ်ဖစ်ေပaသည့်မည်သည့်အလ4ပ်လ4ပ်ရက်များမဆိ4ပါဝငသ်ည်8!

တွငမိ်ဘများအေနြဖင်၎့ငး်တိ4က့ေလးငယ်၏ထားVAိမ<@Aင်ပ့တ်သက်၍၎ငး်တိ4၏့ပါဝငပ်တ်သက်မ<များအပါ

အဝင၎်ငး်တိ4က့ေလးငယ်အားထ4တ်ရန၎်ငး်တိ4၏့ရည်ရွယ်ချက်@Aင်ပ့တ်သက်၍ေရးသားသတိေပးချက်ကိ4အ

များြပည်သ&ေအဂျငစီ်အားမေပးပါကသိ4မ့ဟ4တ်!

• အကယ်၍မိဘများအေနြဖင်၎့ငး်တိ4က့ေလးငယ်အားအစိ4းရေကျာငး်မAမထ4တ်မီအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အ
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေနြဖင်မိ့ဘများထံသိ4၎့ငး်တိ4၏့ကေလးငယ်အား6သင်ေ့လျာW်ပီးအကျ>ိးအေ5ကာငး်ညီlွတ်ေသာချင်တွ့က်မ<

ရည်ရွယ်ချက်ဆိ4ငရ်ာထ4တ်ြပနေ်5ကညာချက်အပါအဝင8်ချင်တွ့က်ရန၎်ငး်၏ရည်ရွယ်ချက်@Aင်ပ့တ်သက်၍

=ကိ>တငေ်ရးသားသတိေပးချက်ဆိ4ငရ်ာလိ4အပ်ချက်များမAတစ်ဆင်အ့သိေပးအေ5ကာငး်ပါေသာ်လည်းမိဘ

များအေနြဖင်၎့ငး်တိ4က့ေလးငယ်အတွက်ချင်တွ့က်မ<ကိ4မြပ>ေစပါကသိ4မ့ဟ4တ်!

• မိဘများအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<များ@Aင်သ့က်ဆိ4ငေ်သာအကျိ>းအေ5ကာငး်မညlီွတ်မ<@Aင်ပ့တ်သက်၍တရား

စီရငေ်ရးေတွ_ VAိချက်အေပaမ&တည်ပါကက4နက်ျစရိတ်ြပနေ်ပးေရးကိ4ေလTာ့@ိ4ငသ်ည်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4@ိ4ငသ်

ည်။!

!

အထက်ေဖာ်ြပပါသတိေပးချက်လိ4အပ်ချက်များVAိေသာ်လည်းက4နက်ျစရိတ်ြပနေ်ပးြခငး်ကိ4!D!

• က်ပါအေ5ကာငး်အရာတိ4 ့ြဖစ်ပါကယငး်သတိေပးချက်ေပးရနမ်ိဘများပျက်ကွက်သည့်အတွက်

ေလTာ့@ိ4ငသ်ည်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည်!D!

o အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်မိဘများအားသတိေပးချက်ေပးြခငး်မAဟန ့တ်ားြခငး်!

o အထက်ေဖာ်ြပပါ!*+,-!

သတိေပးချက်လိ4အပ်ချက်များအရမိဘများအေနြဖင့ေ်ရးသားသတိေပးချက်ကိ4မရVAိြခငး်!

o သတိေပးချက်လိ4အပ်ချက်များအားလိ4က်နာေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့◌််ကေလးငယ်အတွက်Y4ပ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအ@k

ရာယ်ကိ4ြဖစ်ေစ@ိ4ငြ်ခငး်!

• အကယ်၍ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်ပါကယငး်သတိေပးချက်ကိ4ေပးရနပ်ျက်ကွက်မ<အတွက်!-W^!

တရားYံ4း၏ဆံ4းြဖတ်ချက်အရမေလTာ့@ိ4ငပ်ါသိ4မ့ဟ4တ်မြငငး်ဆိ4@ိ4ငပ်ါ!D!

o မိဘများသည်ပညာမတတ်သ&ြဖစ်Wပီးအဂ�လိပ်စာမေရး@ိ4ငြ်ခငး်သိ4မ့ဟ4တ်!

o အထက်ေဖာ်ြပပါအတိ4ငး်သတိေပးချက်အားလိ4က်နာေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့က်ေလးငယ်အတွက်ဆိ4းဝါးေသာ

စိတ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာထခိိ4က်မ<ကိ4ြဖစ်ေစ@ိ4ငြ်ခငး်!

 

အရွယေ်ရာက်သည့်အသက်အပိ)ငး်အြခားတငွ!်

မိဘများ၏လ)ပ်ပိ)ငခ်ငွ့မ်ျားလTေဲြပာငး်ြခငး်!
IEP 

34 CFR § 300.520 
 
ေမရီလန်းြပည်နယတ်ငွမ်ိဘများ၏လ)ပ်ပိ)ငခ်ွင့မ်ျားသညက်န ့်သတထ်ားေသာအေြခအေနများမOလွဲ၍အရွယေ်ရာကသ်ည့်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

အသက်အပိ)ငး်အြခားေရာက်POိချိန်တငွခ်ျိLNယွငး်မ9ကေလးငယ်များအားမလTဲေြပာငး်ပါ။  

 

ေမရီလနး်ဥပေဒအရတိကျေသချာေသာကန ့သ်တ်ထားသည့်အေြခအေနများတွင!်*+,-!

အရမိဘများသိ4ေ့ပးထားသည့်လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့အ်ားလံ4းသည်ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အားလဲ̂ေြပာငး်ေပးရသည်။ကေလးငယ်

သည်အသက်!%1!

@Aစ်ေရာက်ချိနတွ်ငဤ်လဲ̂ေြပာငး်မ<VAိWပီးအကယ်၍ကေလးငယ်အားြပည်နယ်ဥပေဒအရမစွမ်းေဆာင@်ိ4ငသ်&ဟ4မယ&ဆဘဲ

ေအာက်ပါတိ4V့Aိေ5ကာငး်စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားVAိသည်!D!

• မိဘများမVAိပါသိ4မ့ဟ4တ်မသိပါ၊မိဘကိ4ယ်စားခန ့အ်ပ်ေစြခငး်ထက်မိဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားကိ4ကေလးငယ်သိ4 ့

လဲ̂ေြပာငး်ေပးအပ်ရနက်ေလးငယ်မAေတာငး်ဆိ4သည်၊!

• ယခင@်Aစ်ကမိဘများပါဝငေ်စရနအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAထပ်ခါထပ်ခါ=ကိ>းစားေဆာငရွ်က်မ<များြပ>Wပီးေနာက်

တွငမိ်ဘများအေနြဖင့က်ေလးငယ်အတွက်အထ&းပညာေရးဆံ4းြဖတ်ချက်ချေရးလ4ပ်ေဆာငခ်ျက်တွငမ်ပါဝငပ်ါ၊!

• မိဘများအေနြဖင့အ်ထ&းပညာေရးဆံ4းြဖတ်ချက်ချေရးလ4ပ်ေဆာငခ်ျက်တွငပ်ါဝငမ်<ကိ4ဟ4တ်မAနစွ်ာြငငး်ပယ်သည်၊!

• မိဘများသည်မိဘတစ်ဦးသိ4မ့ဟ4တ်@Aစ်ဦးစလံ4းမAအချိန5်ကာေဆးYံ4တက်ရြခငး်၊ေဆးYံ4တငြ်ခငး်သိ4မ့ဟ4တ်အြပငး်

ဖျားြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်အိ4မငး်မစွမ်းြခငး်ေ5ကာင့အ်ထ&းပညာေရးဆံ4းြဖတ်ချက်ချေရးလ4ပ်ေဆာငခ်ျက်တွငမ်ပါဝင@်ိ4ငြ်ဖ

စ်Wပီးမိဘများအေနြဖင့က်ေလးငယ်အတွက်လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားလဲ̂ေြပာငး်ြ◌ခ်ငးကိ4သေဘာတ&ညီပါသည်၊!

• မိဘများသည၎်ငး်တိ4ထ့ိနး်ချ>ပ်မ<ကိ4ေကျာ်လွနသ်ည့်အထ&းအေြခအေနများေ5ကာင့အ်ထ&းပညာေရးဆံ4းြဖတ်ချက်ချ

ြခငး်တွငမ်ပါဝင@်ိ4ငြ်ဖစ်Wပီးမိဘများအေနြဖင့က်ေလးငယ်အားလ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားလဲ̂ေြပာငး်ြခငး်ကိ4သေဘာတ&ညီပါသ

ည်၊သိ4မ့ဟ4တ်!

• ကေလးငယ်သည်မိဘ၏အိမ်ြပငပ်တွငေ်နထိ4ငW်ပီးအြခားအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ထိနး်သိမ်းေစာင့ေ်VAာက်မ<သိ4 ့

မဟ4တ်ချ>ပ်ေ@Aာငမ်<တွငမ်VAိပါ။!

အကယ်၍ကေလးငယ်@Aင့အ်တ&ေနထိ4ငသ်ည့ခ်ျိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်၏မိဘများသည်ကေလးငယ်အသက်!%1!

@Aစ်အရွယ်ေရာက်ချိနတွ်ငလ်4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားလဲ̂ေြပာငး်ြခငး်ကိ4သေဘာမတ&ဘဲြပည်နယ်ဥပေဒအရကေလးငယ်ကိ4မစွမ်းေဆာ

င@်ိ4ငသ်&ဟ4မယ&ဆပါကတစ်ဖက်ပ4ဂoိ>လ်အဖဲွ_အစည်းသည်လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားလဲ̂ေြပာငး်သင့ေ်5ကာငး်ကိ4ဆံ4းြဖတ်ရနစီ်စfေဆာင်

ရွက်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့@်ိ 4ငသ်ည်။!

 

အကယ်၍ဖက်ဒရယ်@Aင့ြ်ပည်နယ်ဥပေဒများ@Aင့စ်ည်းမျfးစည်းကမ်းများအရမိဘကိ4ယ်စားြပ>သ&မAချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးင

ယ်ကိ4ကိ4ယ်စားြပ>ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့က်ေလးငယ်@Aင့မိ်ဘကိ4ယ်စားြပ>သ&@Aစ်ဦးလံ4းအတွက်ဖက်ဒရယ်@A

င့ြ်ပည်နယ်ဥပေဒများ@Aင့စ်ညး်မျfးစည်းကမ်းများအရလိ4အပ်ေသာမည်သည့်ေရးသားသတိေပးချက်ကိ4မဆိ4ေပးရမည။်အ

ကယ်၍ကေလးငယ်အားြပည်နယ်ဥပေဒအရမစွမ်းေဆာင@်ိ4ငသ်&ဟ4မယ&ဆဘဲကေလးငယ်မAလ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားလဲ̂ေြပာငး်ရန်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေတာငး်ဆိ4လာပါက!*+,-!

အရမိဘကိ4ယ်စားေပးထားသည့်အြခားလ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့အ်ားလံ4းကိ4ကေလးငယ်အားလဲ̂ေြပာငး်ရမည်။  

 

သေဘာမတIညီမ9များအားြပန်လည်ေြဖPOငး်ြခငး်!
*,M!=KL!*G)M!

&2!.G_!§§!&$$(5$CD&$$(5%C!XOင့!်&2!.G_!§§!&$&(2&$D&$&D2&2!XOင့§်§!&$&(22$D&$&(22E!
!

ေအာက်ပါလ)ပ်ထံ)းလ)ပ်နည်းများသည်ရPOိခွင့အ်ပါအဝငက်ေလးငယ်၏အေစာပိ)ငး်ကာလGကားဝငြ်ဖည့်စွကက်I

ညီမ9သိ)မ့ဟ)တအ်ထIးပညာေရးပVိ)ဂရမ်XOင့သ်ကဆ်ိ)ငရ်ာဝန်ေဆာငမ်9များXOင့ပ်တသ်က်၍သေဘာမတIညီမ9များအား

ြပန်လည်ေြဖPOငး်ရန်အတကွ်မဘိများXOင့အ်များြပည်သIေအဂျငစီ်များအတကွ်ရPOိXိ)ငေ်သာလ)ပ်ေဆာငခ်ျက်များ

ကိ)ေဖာ်ြပထားသည်။အဆိ)ပါေရွးချယမ်9များတငွေ်စ့စပ်မ9၊အေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်XOင့စီ်စYေဆာငရွ်က်မ9တိ)င်

Gကားချက်တိ)ပ့ါဝငသ်ည်။!

!
ေစ့စပ်မ9!

ေစ့စပ်မ<သည်စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်မဖွင့မီ်ြဖစ်ေပaလာေသာအေ5ကာငး်ကိစsများအပါအဝင!်*+,-!

၏အပိ4ငး်!3!

အရမည်သည့်အေ5ကာငး်ကိစsမဆိ4ပါဝငသ်ည့်သေဘာမတ&ညီမ<များအားြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ရနက်ေလးငယ်၏ပညာ

ေရးအတွက်တာဝနV်Aိေသာချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်၏မိဘများ@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAအချိနမ်ေရွးအသံ4း

ြပ>@ိ4ငေ်သာပ4ဂo>ိလ်အဖဲွ_အစညး်အားလံ4းအတွက်ဆ@dအေလျာက်လ4ပ်ေဆာင@်ိ4ငေ်သာလ4ပ်ေဆာငခ်ျက်ြဖစ်သည။်25

ေစ့စပ်မ<ကိ4မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAေတာငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည။်26!

 

အကယ်၍!*,M"*G)M!

အသငး်အဖဲွ_အစည်းအေဝးတွငမိ်ဘများအေနြဖင့က်ေလးငယ်အတွက်ေပးထားေသာကေလးငယ်၏!*,M"*G)M!

သိ4မ့ဟ4တ်အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4သေဘာမတ&ညီပါက!*,M"*G)M!

အသငး်အဖဲွ_သည်မိဘများကိ4ေဖာ်ြပပါဘာသာစကားြဖင့က်&ညီေထာက်ပ့ံေပးရမည!်D!!

• ေစ့စပ်မ<ေတာငး်ဆိ4ရနမိ်ဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့အ်ား@<တ်@Aင့ေ်ရးသားVAငး်လငး်ချက်!

• ေစ့စပ်မ<လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်@Aင့ပ်တ်သက်၍ေနာက်ထပ်အချက်အလက်ကိ4ရVAိေစရနမိ်ဘများအသံ4းြပ>@ိ4င်

ေသာဖ4နး်နပံါတ်အပါအဝငဆ်က်သွယ်ေရးအချက်အလက်@Aင့!်

• အများြပည်သ&ကိ4ယ်စားြပ>ြခငး်@Aင့န်ယ်ပယ်ေနရာတွငရ်VAိ@ိ4ငေ်သာအျခားအခမ့ဲသိ4မ့ဟ4တ်က4နက်ျမ<နညး်ပါး

ေသာတရားဝင@်Aင့သ်က်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များ@Aင့ပ်တ်သက်သည့်အချက်အလက်။!

မိဘများသညေ်စ့စပ်မ<@Aင့ပ်တ်သက်၍အချက်အလက်ကိ4မိဘများ၏အမိဘာသာစကားြဖင့ဘ်ာသာြပနဆ်ိ4ရန ်

ေတာငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည်။အကယ်၍မိဘများမAေြပာေသာအမိဘာသာစကားကိ4ေဒသဆိ4ငရ်ာေကျာငး်ပညာေရးစနစ်တွ
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ငV်Aိေသာေကျာငး်သားဦးေရ!%!ရာခိ4င@်<နး်ေကျာ်မAေြပာပါက!*,M"*G)M!

အသငး်အဖဲွ_သည်ေတာငး်ဆိ4သည့်ရက်စဲွWပီးေနာက်ရက်!&$!

အတွငး်တွငမိ်ဘများအားဘာသာြပနဆ်ိ4ထားေသာစာရွက်စာတမ်းကိ4ေပးရမည။် 

!
ထိေရာက်ေသာေစ့စပ်မ<နညး်ပညာများတွငအ်ရညအ်ချငး်ြပည့်မီပီးေလ့ကျင့ထ်ားWပီးေသာစီမံခန ့ခ်ွဲေရး5ကားနာစစ်

ေဆးေရးYံ4း!6a-08!ဝနထ်မ်းသည်ေစ့စပ်မ<ကိ4လ4ပ်ေဆာငမ်ည်။!a-0!သည!်7)+,!

အပိ4ငး်မဟ4တ်သည့်သမာသမတ်ကျေသာပ4ဂo>ိလ်အဖဲွ_အစည်းြဖစ်သည။်!a-0!

တွငအ်ကျိ>းအြမတ်@Aင့ပ်တ်သက်၍ကိ4ယ်ပိ4ငသိ်4မ့ဟ4တ်လ4ပ်ငနး်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာပဋပိကwမVAေိသာ၊ကေလးငယ်၏ပညာ

ေရးသိ4မ့ဟ4တ် ်ြပ>စ4ေစာင့ေ်VAာက်မ<တွငပ်ါဝငသ်ည့်အစိ4းရေအဂျငစီ်သိ4မ့ဟ4တ်!W,-!

၏ဝနထ်မ်းများမဟ4တ်ဘဲေစ့စပ်မ<လ4ပ်ေဆာငရ်နသ်မာသမတ်ကျေသာအြပ>အမ&ြဖင့ေ်ရွးချယ်ထားေသာအရညအ်

ချငး်ြပည့်မီသည့်ဝနထ်မ်းများစာရငး်VAိသည်။အထက်ေဖာ်ြပပါအတိ4ငး်အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာေစ့စပ်သ&သည်!

7)+,!သိ4မ့ဟ4တ်!W,-!

၏ဝနထ်မ်းမဟ4တ်ရြခငး်မAာသ&သိ4မ့ဟ4တ်သ&မသည်ေစ့စပ်သ&အြဖစ်ေဆာငရွ်က်ေသာေ5ကာင့ြ်ဖစ်သည။်!

• ေစ့စပ်မ<ကိ4တိ4က်တွနး်ရနမိ်ဘများ@Aင့အ်တ&အစည်းအေဝးက4နက်ျစရိတ်အပါအဝငေ်စ့စပ်မ<သည်ကေလးငယ်

၏အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တ်ပညာေရးအတွက်တာဝနV်Aိေသာမိဘသိ4မ့ဟ4တ်အ

များြပည်သ&ေအဂျငစီ်အတွက်က4နက်ျမ<မVAိပါ။!

!

#5!.G_!!&$$(5$C6O86%86?8(!
#C!2!.G_!!&$&(2&%6=8(!

• ကေလးငယ်၏အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တ်ပညာေရး@Aင့!်a-0!!

• အတွက်တာဝနV်Aိသည့်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အတွက်ေစ့စပ်မ<အတွက်ေတာငး်ဆိ4ချက်ကိ4ြပ>လ4ပ်သည။်ေစ့

စပ်မ<အတွက်ေတာငး်ဆိ4ချက်ြပ>လ4ပ်ရာတွငမိ်ဘများအားက&ညီရနေ်ဖာငပံ်4စံကိ4အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်@Aင့!်

7)+,!ဝက်ဘ်ဆိ4က်!!III(@=BJ>=KLZNO>?P;PQAA>;(ABR(!

တွငရ်VAိ@ိ4ငသ်ည်။ပိ4မိ4အက&အညီရယ&ရနအ်တွက်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏အထ&းပညာေရးYံ4းသိ4မ့ဟ4တ်!

7)+,၊အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<"အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များဌာန!2%$D4C4D444$!

သိ4ဆ့က်သွယ်ပါ။!

• ေစ့စပ်ချိနအ်တွငး်ေကာငစ်ီမAမိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစ်ီကိ4လိ4က်လံေဆာငရွ်က်၍အ

5ကံြပ>@ိ4ငသ်ည်။!

• ေစ့စပမ်<အစည်းအေဝးသည်ေယဘ4ယျအားြဖင့ေ်ရးသားေတာငး်ဆိ4ချက်လက်ခံရVAိသည့်ရက်!#$!

အတွငး်တွငက်ျငး်ပမည်ြဖစ်ေသာ်လည်းအြငငး်ပွားမ<@Aင့သ်က်ဆိ4ငသ်ည့သ်&များအတွက်အဆငေ်ြပ

ေစမည့်အချိန@်Aင့ေ်နရာတွငစ်ီစfေဆာငရွ်က်ရမည်။27 
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

• ေစ့စပမ်<အစည်းအေဝးများသည်တရားစွဲဆိ4မ<များကိ4ပိတ်သိမ်းသည်။ေစ့စပ်ချိနအ်တွငး်ြဖစ်ေပa

ေသာေဆွးေ@းွမ<များသည်လTိ>_ ဝAက်ထားVAိရမည်ြဖစW်ပးီ!*+,-!၏အပိ4ငး်!3!

အရအက&အညီရVAိသည့်ြပည်နယ်၏မည်သည့်ဖက်ဒရယ်သိ4မ့ဟ4တ်ြပည်နယ်တရားYံ4းတွငမ်ဆိ4မည်

သိ4ေ့သာေနာက်ဆက်တဲွစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာစစ်ေဆးြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်အရပ်ဘက်အေရးယ&

ေဆာငရွ်က်မ<တွငမ်ဆိ4သက်ေသအြဖစ်အသံ4းမြပ>@ိ4ငပ်ါ။ေစ့စပမ်<မစတငမ်ီလTိ>_ ဝAက်ထားVAိမ<ကတိကိ4

သေဘာတ&ရနမ်ိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစ်ီကိ4ေမးြမနး်@ိ4ငသ်ည်။!

• ဤအမ<ကိစsကိ45ကားနာခွင့V်Aိေသာမည်သည့်ြပည်နယ်တရားYံ4းသိ4မ့ဟ4တ်ဖက်ဒရယ်ခYိ4ငတ်ရားYံ4းတွ

ငအ်တည်ြပ>ြပဌာနး်သည့်ေရးသားသေဘာတ&ညီချက်ြဖင့ေ်စ့စပ်မ<တွငပ်ါဝငသ်&များမAရVAသိည့်သ

ေဘာတ&ညီမ<ကိ4စတငလ်4ပ်ေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။ေအဂျငစ်ီ@Aင့ပ်&းေပါငး်ပိ4ငခ်ွင့@်Aင့အ်တ&မိဘများ@Aင့ေ်အဂျင်

စီမAဤေသဘာတ&ညီချက်ကိ4လက်မAတ်ေရးထိ4းရမည်။!

• မိဘများအေနြဖင့စ်ီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်ကိ4ေတာငး်ဆိ4ရနစ်ီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်

ဖွင့ေ်5ကာငး်@Aင့ပ်တ်သက်၍အြငငး်ပွားမ<များကိ4ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ရနေ်စစ့ပမ်<VAိ@ိ4ငေ်သာ်လည်းအများ

ြပည်သ&ေအဂျငစ်ီအေနြဖင့မ်ဘိများ၏စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အေပa မိဘများ၏5ကားနာခွ

င့ကိ်4ြငငး်ဆိ4ရနသ်ိ4မ့ဟ4တ်ေ@Aာင့ေ်@Aး5ကန ့5်ကာေစရနေ်စ့စပ်မ<ကိ4အသံ4းြပ>၍မရ@ိ4ငပ်ါ။!

!
#4!&2!.G_!!&$&(2&%6O8628(!

 

ေစ့စပ်မ9တိ)က်တနွ်းရန်ေတွNဆံ)မ9!
အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သညေ်ရွးချယ်ထားေသာမိဘများအားေစ့စပ်မ<လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်ကိ4အသံ4းမြပ>ရန၊်မိ

ဘများအတွက်အဆငေ်ြပေစေသာအချိန@်Aင့ေ်နရာတွငေ်တွ_ဆံ4ရန၊်ေစ့စပ်မ<လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်၏အကျိ>းေကျး

ဇ&းများကိ4VAငး်ြပရန@်Aင့လ်4ပ်ေဆာငခ်ျက်အားအသံ4းြပ>ရနမိ်ဘများကိ4တိ4က်တွနး်ရနအ်တွက်ကမ်းလAမ်းသည်။!

!

အေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်XOင့စီ်စYေဆာငရွ်က်မ9တိ)ငG်ကားချက်အGကားကွာြခားချက်!

ေစ့စပ်မ9အြပငမ်ိဘများအေနြဖင့အ်များြပည်သIေအဂျငစီ်XOင့အ်တIသေဘာမတIညမီ9များကိ)ြပန်လည်ေြဖ

POငး်ရန်အေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်သိ)မ့ဟ)တစီ်စYေဆာငရွ်က်မ9တိ)ငG်ကားချက်လ)ပ်ငန်းစYကိ)အသံ)းြပLပိ)င်

ခွင့P်Oိသည်။အဆိ)ပါေရွးချယ်မ9များတငွစ်ည်းမျYးXOင့လ်)ပ်ထံ)းလ)ပ်နည်းအမျိLးမျိLးPOိသည်။!

!

*+,-!
စည်းမျfးများတွငအ်ေြခအေနတိ4င5်ကားချက်များ@Aင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်များအတွက်သီးြခား

လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများVAိသည။်ေအာက်တွငV်Aငး်ြပထားသည့အ်တိ4ငး်မည်သည့်တစ်ဦးတစ်ေယာက်သိ4မ့ဟ4
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

တ်အဖဲွ_အစည်းမဆိ4အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAမည်သိ4 ့!*+,-!

လိ4အပ်ချက်မဆိ4ချ>ိးေဖာက်ြခငး်ကိ4စွပ်စဲွထားေသာအေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ဖွင့@်ိ 4ငသ်ည်။မိဘသိ4မ့ဟ4တ်

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကသာလTငခ်ျိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်၏ခွဲြခားသတ်မAတ်မ<၊ချင့တွ်က်မ<၊အေစာပိ4ငး်

5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တ်ပညာေရးေနရာထားVAိမ<သိ4မ့ဟ4တ်ကေလးငယ်အတွက်အခမ့ဲြဖစ်ေသာ

သက်ဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်!6G-M,8!

ြပဌာနး်ချက်@Aင့သ်က်ဆိ4ငေ်သာမည်သည့်ကိစsအေပaမဆိ4စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့@်ိ 4ငသ်ည်။!

သတ်မAတ်ချိနကိ်4မAနက်နစွ်ာမတိ4းြမ\င့ထ်ားပါက!7)+,!ဝနထ်မ်းသညေ်ယဘ4ယျအားြဖင့ရ်က်!C$!

အတွငး်အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ကိ4ေြဖVAငး်ရမည။်!-W^!သည်စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်!

6ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးသိ4မ့ဟ4တ်ေစ့စပ်မ<မAတစ်ဆင့မ်ေြဖVAငး်ပါက8!

ကိ45ကားနာရမည်ြဖစ်Wပီး -W^!

အေနြဖင့မိ်ဘများ၏ေတာငး်ဆိ4ချက်သိ4မ့ဟ4တ်အများြပညသ်&ေအဂျငစီ်၏ေတာငး်ဆိ4ချက်အရတိကျေသာ

အချိနတိ်4းြမ\င့မ်<ကိ4ေသဘာမတ&ပါကြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကာလသိ4မ့ဟ4တ်ည\ိ@<ငိး်ထားေသာြပနလ်

ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကာလအက4နW်ပီးေနာက်!25!ရက်အတွငး်ေရးသားဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4ထ4တ်ြပနရ်မည။်!

! !
ဆိ4ပါေရွးချယ်မ<များ၏ြခ>ံငံ4သံ4းသပ်ချက်@Aင့@် <ငိး်ယAfချက်အတွက်ဤစာရွက်စာတမ်းပ&းတဲွချက်ကိ45ကည့်ပါ။!

!
အေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်!
အြခားြပည်နယ်မOတစ်ခ)အပါအဝငအ်ဖွဲNအစည်းသိ)မ့ဟ)တတ်စ်ဦးတစ်ေယာက်သည်ေမရီလန်းြပည်နယ်ပ

ညာေရးဌာန!67)+,8!

XOင့အ်တIအေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်ဖွင့ပိ်)ငခ်ွင့P်Oိသည်။ြပညန်ယ်အေနြဖင့စ်စ်ေဆးမ9ြပLလ)ပ်ရန်အတကွ်

ေရးသားတိ)ငG်ကားချကသ်ည!်*+,-!

စည်းမျYးစည်းကမ်းများတငွလ်ိ)အပ်သည့်အတိ)ငး်တကိျေသချာေသာစံသတမ်Oတခ်ျက်XOင့က်ိ)ကည်ီရမည်။!

7)+,!
သည်မဘိေလက့ျင့ေ်ရးXOင့ြ်ပန်Gကားေရးစငတ်ာများ၊ကာကွယ်ေရးXOင့ေ်ထာကခ်ံအားေပးေရးေအဂျငစီ်

များ၊ပ)ဂSလိကေနထိ)ငေ်ရးစငတ်ာများXOင့အ်ြခားသက်ဆိ)ငရ်ာအေဆာက်အအံ)ေနရာများအပါအဝငမ်ိဘ

များXOင့အ်ြခားစိတဝ်ငစ်ားသIတိ)အ့တကွ်အေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်လ)ပ်ထံ)းလ)ပ်နည်းများကျယ်ြပန ့်စွာြဖ

န ့်ြဖgးရန်အတကွ်တာဝန်POိသည်။ 

!
အကယ်၍အြခားြပည်နယ်မAတစ်ဦးတစ်ေယာက်အပါအဝငအ်ဖဲွ_အစည်းသိ4မ့ဟ4တ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်အ

ေနြဖင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<သိ4မ့ဟ4တ်အထ&းပညာေရး

လိ4အပ်ချက်@Aင့သ်က်ဆိ4ငေ်သာဖက်ဒရယ်သိ4မ့ဟ4တ်ြပည်နယ်ဥပေဒသိ4မ့ဟ4တ်စည်းမျfးစည်းကမ်းကိ4ချိ>း

ေဖာက်ေနသည်ဟ4ယံ45ကညပ်ါကသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4မလ4ပ်ေဆာငဟ်4ယံ45ကည်ပါကအေ5ကာငး်ကိစsအားြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ရနအ်တွက်အေြခအ

ေနတိ4င5်ကားချက်ဖွင့@်ိ 4ငသ်ည်။!7)+,!

@Aင့အ်တ&တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ရ်မည်ြဖစ်Wပီးလက်ေထာက်ြပညန်ယ်=ကီး5ကပ်ေရးမ]း၊အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝင်

ြဖည့်စွက်က&ညီမ<"!အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များဌာနခွဲ၊!7)+,၊!#$$!9:;<!3=><?@AB:!)<B::<၊!

3=><?@AB:၊!7=BJ>=KL!#%#$%!သိ4ပိ့4@့ိ 4ငသ်ည်။!7)+,!

@Aင့အ်တ&အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်ပ4ဂoိ>လ်သိ4မ့ဟ4တ်အဖဲွ_အစည်းသညအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်ထံ

သိ4တိ့4င5်ကားချက်မိတk eကိ4လည်းတစ်Wပိ>ငန်က်ေပးပိ4ရ့မည။်တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ြ်ခငး်ကိ4က&ညီရနအ်ေသးစိတ်

ေဖာ်ြပထားေသာလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများ@Aင့ေ်ဖာငပံ်4စံကိ4!7)+,!ဝက်ဘ်ဆိ4က်!!

III(@=BJ>=KLZNO>?P;PQAA>;(ABR!!

တွငရ်VAိ@ိ4ငသ်ည်သိ4မ့ဟ4တ်ဌာနWခဲ၏တိ4င5်ကားချက်စစ်ေဆးေရး@Aင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<ဆိ4ငရ်ာYံ4းခွ!ဲ2%$D

4C4D444$!သိ4ေ့ခaဆိ4ဆက်သွယ်၍ရVAိ@ိ4ငသ်ည်။!

! !

အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်တွင!်D!!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAဖက်ဒရယ်သိ4မ့ဟ4တ်ြပည်နယ်ဥပေဒသိ4မ့ဟ4တ်စည်းမျfးစညး်ကမ်းအား

ချိ>းေဖာက်ေ5ကာငး်သိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်လ4ပ်ေဆာ

ငခ်ျက်ကိ4ေဆာငရွ်က်ရနပ်ျက်ကွက်ေ5ကာငး်ထ4တ်ြပနခ်ျက်၊!

• ထ4တ်ြပနခ်ျက်အေပaအေြခခံသည့အ်ချက်အလက်များ၊!

• အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်ပ4ဂoိ>လ်"အဖဲွ_အစညး်အတွက်လက်မAတ်@Aင့ဆ်က်သွယ်ေရးအချ

က်အလက်@Aင့!်

• အကယ်၍အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်သည်သတ်မAတ်ထားေသာကေလးငယ်@Aင့ပ်တ်သက်၍ချ>ိး

ေဖာက်မ<ကိ4စွပ်စဲွပါက!

o ကေလးငယ်၏အမည်@Aင့ေ်နရပ်လိပ်စာ၊!

o ကေလးငယ်တက်ေရာက်ေနသည့ေ်ကျာငး်အမည်၊!

o အိမ်ေြခမ့ဲကေလးငယ်သိ4မ့ဟ4တ်လ&ငယ်ြဖစ်ပါကကေလးငယ်အတွက်ရVAိ@ိ4ငေ်သာဆက်သွယ်

ေရးအချက်လက်@Aင့က်ေလးငယ်တက်ေရာက်ေနသည့ေ်ကျာငး်အမည်၊!

o ြပဿနာ@Aင့သ်က်ဆိ4ငေ်သာအချက်အလက်များအပါအဝငက်ေလးငယ်၏ြပဿနာသေဘာသ

ဘာဝေဖာ်ြပချက်@Aင့!်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

o အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ဖွင့ခ်ျိနတွ်ငတ်စ်ဖက်ပ4ဂoိ>လ်အဖဲွ_အစည်းအားအသိေပးWပီးရVAိ@ိ4ငသ်

ည်အထိြပဿနာ@Aင့ပ်တ်သက်၍ေတာငး်ဆိ4ထားေသာြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ချက်တိ4ပ့ါဝငရ်မည။်!

 
မAတ်ချက်!D!7)+,!

တွငမိ်ဘများ@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်အားအေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ဖွင့ရ်ာတွငက်&ညေီပးရနန်မ&နာပံ4စံ

များVAိသည။်မိဘများ၊အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်များ@Aင့အ်ြခားပ4ဂoိ>လ်အဖဲွ_အစည်းများသည်အထက်ပါလိ4အပ်

ချက်များVAေိနပါကအြခားမည်သည့ေ်ဖာငပံ်4စံကိ4မဆိ4အသံ4းြပ>@ိ4ငသ်ည်။!

ြပည်နယ်မAတိ4င5်ကားချက်လက်မခံမီတစ်@Aစ်ေအာက်တွငြ်ဖစ်ေပaလာသည့ခ်ျိ>းေဖာက်မ<ကိ4အေြခအေနတိ4င်

5ကားချက်တွငစွ်ပ်စွရမည်။!7)+,!သညအ်ေြခအေနတိ4င5်ကားချက်လက်ခံရVAိသည့်ရက်!C$!

အတွငး်အချက်အလက်ေတွ_ VAိချက်များ@Aင့ြ်ခံ>ငံ4သံ4းသပ်ချက်များပါဝငေ်သာေရးသားဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4ထ4တ်

ရမည်ြဖစ်Wပီးအကယ်၍ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်မAသာရက်!C$!တိ4းြမ\င့@်ိ 4ငသ်ည်!D!

• အထ&းတိ4င5်ကားချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍�ခငး်ချက်အေြခအေနများVAိြခငး်28သိ4မ့ဟ4တ်!

• သေဘာဆ@dအေလျာက်ပါဝငသ်ည့်မိဘများ@Aင့အ်များြပညသ်&ေအဂျငစီ်သည်ေစ့စပ်မ<သိ4မ့ဟ4တ်အ

ြငငး်ပွားမ<ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးဆိ4ငရ်ာေရွးချယ်စရာများကိ4=ကိ>းစားရနအ်ချိနတိ်4းြမ\င့ရ်နသ်

ေဘာတ&ညီြခငး်။29!

! အနည်းဆံ4း!7)+,!အေနြဖင့!်D!

• အကယ်၍လိ4အပ်သည်ဟ4သတ်မAတ်ပါကသီးြခားေနရာစစ်ေဆးမ<ကိ4ြပ>လ4ပ်ရမည်၊!

အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်တွငပ်ါVAိသည့်စွပ်စဲွမ<များအေ5ကာငး်ေနာက်ထပ်အချက်အလက်ကိ4@<တ်ြဖင့ြ်ဖစ်

ေစသိ4မ့ဟ4တ်ေရးသား၍ြဖစ်ေစတိ4င5်ကားသ&အားတငြ်ပခွင့ကိ်4ေပးရမည်၊  
#1!&2!.G_!!&$$(%5#6O86%86?8(!
#E!&2!.G_!!&$$(%5#6O86%86??8(!

• !

• တိ4င5်ကားချက်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ရနေ်တာငး်ဆိ4ချက်တငြ်ပပိ4ငခ်ွင့ကိ်4အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အား

ေပးရမည်ြဖစ်Wပီး!&2!.G_!!&$$(5$C!

အရေစ့စပ်မ<တွငသ်ေဘာဆ@dအေလျာက်ပါဝငခ်ွင့ကိ်4ပ4ဂoိ>လ်အဖဲွ_အစည်းများအားေပးရမည်။30!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ဖ်က်ဒရယ်@Aင့ြ်ပည်နယ်ဥပေဒများ၏လိ4အပ်ချက်များကိ4ချိ>းေဖာ

က်ေ5ကာငး်@Aင့ပ်တ်သက်၍သက်ဆိ4ငရ်ာအချက်အလက်အားလံ4းကိ4ြပနလ်ညဆ်နး်စစ်Wပီးသီးြခား

ဆံ4းြဖတ်ချက်ချရမညြ်ဖစ်Wပီး!

• တိ4င5်ကားချက်တွငပ်ါဝငသ်ည့်စွပ်စဲွမ<တစ်ခ4စီကိ4ေဖာ်ြပWပီးအချက်အလက်ေတွ_ VAိချက်များ@Aင့ြ်ခ>ံငံ4

သံ4းသပ်ချက်များ@Aင့!်7)+,!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

၏ေနာက်ဆံ4းဆံ4းြဖတ်ချက်အတွက်အေ5ကာငး်အရငး်များပါဝငသ်ည့်တိ4င5်ကားသ&@Aင့အ်များြပည်

သ&ေအဂျငစီ်အတွက်ေရးသားဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4ထ4တ်ြပနရ်မည်။!

ဆံ4းြဖတ်ချက်တွငေ်နာက်ဆံ4းဆံ4းြဖတ်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍ထိေရာက်ေသာေဆာငရွ်က်မ<အတွက်လ4ပ်ထံ4းလ4

ပ်နည်းများလည်းပါဝငမ်ည်ြဖစ်Wပီးအကယ်၍လိ4အပ်ပါကလိ4က်နာေဆာငရွ်က်မ<ရVAိေစရနန်ညး်ပညာအက&

အညီလ4ပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ေစ့စပ်ေဆွးေ@းွမ<များ@Aင့မ်Aနက်နေ်သာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<များကိ4ထည့်သွငး်

ပါမည်။အကယ်၍!7)+,!

အေနြဖင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များေပးြခငး်မVAိဟ4သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်ပါ

ကေနာက်ဆံ4းေရးသားဆံ4းြဖတ်ချက်သညအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAကေလးငယ်၏လိ4အပ်ချက်များ@Aင့သ်င့်

ေလျာ်ေသာအဆိ4ပါဝနေ်ဆာငမ်<များ၏ြငငး်ဆိ4ချက်ကိ4မညသိ်4 ့ြပနလ်ည်ေစ့စပ်ပံ4ကိ4ရငဆ်ိ4ငရ်မည်ြဖစ်Wပီးက

ေလးငယ်၏လိ4အပ်ချက်များကိ4ရငဆ်ိ4ငရ်နသ်င့ေ်လျာ်သည့မ်Aနက်နေ်သာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<များ@Aင့ခ်ျိ> _

ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်အားလံ4းအတွက်သင့ေ်လျာေ်သာအနာဂတ်ဝနေ်ဆာငမ်<များပါဝငသ်ည်။!

!

အေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်အားြပန်လည်ေြဖPOငး်ြခငး်!
သေဘာမတ&မ<ကိ4ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ရနေ်စ့စပ်မ<@Aင့အ်ြခားနည်းလမ်းကျေသာနည်းလမ်းအနညး်ငယ်ကိ4ရVAိ@ိ4

ငW်ပီးတိ4က်တွနး်အားေပးပါသည်။အကယ်၍ပ4ဂo>ိလ်အဖဲွ_အစည်းများသည်တိ4င5်ကားချက်ကိ4ြပနလ်ညေ်ြဖVA

ငး်ပါက!7)+,!သည်ဖက်ဒရယ်စည်းမျfးများအရစစ်ေဆးမ<ကိ4မြပ>လ4ပ်ပါ။!
 

စီစYေဆာငရွ်က်မ9Gကားနာြခငး်အေGကာငး်အရာြဖစ်ေသာအေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်အားြပန်လ

ည်ေြဖPOငး်ြခငး်!

အကယ်၍!7)+,!

အေနြဖင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အပိ4ငး်လညး်ြဖစ်ေသာအေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ကိ4လက်ခံပါက  
&$!&2!.G_!!&$$(%5#6=86&8(!

သိ4မ့ဟ4တ်အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်တွင5်ကားနာမ<အပိ4ငး်ြဖစ်ေသာတစ်ခ4သိ4မ့ဟ4တ်ယငး်ထက်ပိ4ေသာြပ

ဿနာေပါငး်စံ4ပါဝငက်!7)+,!

သည်အဆိ4ပါစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်ဆိ4ငရ်ာြခ>ံငံ4သံ4းသပ်ချက်အထိစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်

တွငရ်ငဆ်ိ4ငေ်နရသည့်အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်၏မည်သည့်အပိ4ငး်ကိ4မဆိ4ထိမ်ချန@်ိ4ငသ်ည်။သိ4ရ့ာတွငစီ်

စfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အပိ4ငး်မဟ4တ်သည့်အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်VAိမည်သည့်ြပဿနာကိ4မဆိ4အ

ထက်ေဖာြ်ပပါသတ်မAတ်ချိန@်Aင့လ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများအသံ4းြပ>၍ေြဖVAငး်ရမည်။အကယ်၍စီစfေဆာငရွ်

က်မ<5ကားနာြခငး်တွငယ်ခငက်ဆံ4းြဖတ်ထားသည့်အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်တွငြ်ပဿနာထွက်ေပaလာပါ

ကတ&ညီေသာပ4ဂoိ>လ်အဖဲွ_အစည်းများအပါအဝင5်ကားနာမ<ဆံ4းြဖတ်ချက်သည်တရားဝငြ်ဖစ်Wပီး!7)+,!

သည်တိ4င5်ကားသ&ထံသိ4၎့ငး်ထိေရာက်မ<ကိ4အသိေပးအေ5ကာငး်5ကားရမည်။!

! !

စီစYေဆာငရွ်က်မ9တိ)ငG်ကားချက!်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

မိဘများ၊အေစာပိ)ငး်ကာလGကားဝငြ်ဖည့်စွက်ကIညီမ9ဝန်ေဆာငမ်9များေပးသI၊ေဒသဆိ)ငရ်ာဦးေဆာငေ်အ

ဂျငစီ်သိ)မ့ဟ)တအ်များြပညသ်Iေအဂျငစီ်အေနြဖင့က်ေလးငယ်အားခွဲြခားသတမ်Oတမ်9၊ချင့တ်ကွ်မ9သိ)မ့ဟ)

တေ်နရာထားPOိမ9သိ)မ့ဟ)တအ်ေစာပိ)ငး်ကာလGကားဝငြ်ဖည့စွ်က်ကIညမီ9ဝန်ေဆာငမ်9များသိ)မ့ဟ)တပ်ညာ

ေရးေနရာထားPOိမ9ြပဌာန်းချက်သိ)မ့ဟ)တက်ေလးငယ်အတကွ်အခမဲ့ြဖစ်ေသာသက်ဆိ)ငရ်ာအများြပည်သI

ပညာေရး!6G-M,8!!

ြပဌာန်းချက်XOင့သ်က်ဆိ)ငေ်သာမည်သည့်အေGကာငး်ကိစhXOင့ပ်တသ်က၍်မဆိ)စီစYေဆာငရွ်က်မ9တိ)ငG်ကား

ချက်ဖွင့X်ိ )ငသ်ည်။31!

!
စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အေနြဖင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အေြခခံကိ4ဖဲွ_စညး်သည့်စွပ်စဲွ

ထားေသာအေရးယ&မ<အေ5ကာငး်ကိ4မိဘသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAသိWပီးသည့်သိ4မ့ဟ4တ်သိသင့်

သည့်ရက်စဲွပါ@Aစ်@Aစ်အတွငး်ြဖစ်ေပaသည့ခ်ျ>ိးေဖာက်မ<VAိပါကသိ4မ့ဟ4တ်အကယ်၍ြပည်နယ်မAဤအပိ4ငး်အ

ရယငး်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်ကိ4ေတာငး်ဆိ4ြခငး်အတွက်ြပည်နယ်ဥပေဒအရခွင့ြ်ပ>ထားေသာအချိ

နတွ်ငတိ်ကျေသာအချိနအ်ကန ့အ်သတ်VAိပါကအေရးယ&စွပ်စဲွရမည်။32!

!
အကယ်၍စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာြပဿနာများကိ4ေြဖVAငး်Wပီးေ5ကာငး်အ

များြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAအေသအချာမAားယွငး်တငြ်ပြခငး်ေ5ကာင့သိ်4မ့ဟ4တ်!*+,-!

အရေပးရန၎်ငး်ကိ4လိ4အပ်ေ5ကာငး်မိဘများထမံAအချက်အလက်ကိ4အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAထိမ်ချနြ်ခငး်

ေ5ကာင့သ်တ်မAတ်ချိနအ်တွငး်မိဘများအားစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ြ်ခငး်မAဟန ့တ်ားပါကဤသ

တ်မAတ်ချိနသ်ညမိ်ဘများ@Aင့မ်သက်ဆိ4ငပ်ါ။33!

&%!!&2!.G_!f&$&(22$6=8(!
&#!!&2!.G_!f&$$(5%%6:8(!
&&!!&2!.G_!f&$$(5%%6T8(!
စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ရ်နမိ်ဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်6သိ4မ့ဟ4တ်မိဘများ၏

တရားYံ4းေVA _ေနသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏တရားYံ4းေVA _ေန8!သည်တြခားပ4ဂoိ>လ်အဖဲွ_အစည်း@Aင့!်

a-0!
သိ4စီ့စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4တငြ်ပရမည။်တိ4င5်ကားချက်တွငေ်အာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်

ေ5ကာငး်အရာအားလံ4းပါဝငရ်မညြ်ဖစ်WပီးလTိ>_ ဝAက်ထားVAိရမည်။!

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ရ်ာတွငမိ်ဘများအားက&ညီရနေ်စ့စပ်မ<@Aင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကား

ချက်ေဖာငပံ်4စံအတွက်ေတာငး်ဆိ4ချက်ကိ4အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များေပး

ေသာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၊ကေလးငယ်ေကျာငး်တက်ေသာေနရာ@Aင့!်7)+,!ဝက်ဘ်ဆိ4က်!!

III(@=BJ>=KLZNO>?P;PQAA>;(ABR!
တွငရ်VAိ@ိ4ငသ်ည်။မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ4ချက်အရသိ4မ့ဟ4တ်မိဘသိ4မ့ဟ4တ်ေအဂျငစီ်မAတိ4င5်ကားချက်ဖွင့ပ်ါ

ကမည်သိ4ေ့သာအခမ့ဲသိ4မ့ဟ4တ်က4နက်ျစရိတ်နည်းေသာတရားဝငရ်ငး်ြမစ်များ@Aင့ပ်တ်သက်၍လညး်အချ



47 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

က်အလက်ရVAိ@ိ4ငသ်ည်။ပိ4မိ4အက&အညီရVAိ@ိ4ငရ်နအ်တွက်ေကျးဇ&းြပ>၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏အေစာပိ4

ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<Yံ4း၊အထ&းပညာေရးYံ4းသိ4မ့ဟ4တ်!7)+,!

၏အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<"အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များဌာနခွဲ!62%$8!4C4D!444$!

သိ4ဆ့က်သွယ်ပါ။!

! !
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

စီစYေဆာငရွ်က်မ9တိ)ငG်ကားချက်အေGကာငး်အရာ!
စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်တွငD်!

• ကေလးငယ်၏အမည်၊ 

• ကေလးငယ်၏ေနရပ်လိပ်စာ 

(သိ4မ့ဟ4တ်အိမ်ေြခမ့ဲကေလးငယ်အတွက်ရVAိ@ိ4ငေ်သာဆက်သွယ်ေရးအချက်အလက်)၊ 

• ကေလးငယ်တက်ေရာက်ေနသည့ေ်ကျာငး်အမည်၊ 

• ကေလးငယ်၏ပညာေရး (ဆိ4လိ4သည်မAာေဒသဆိ4ငရ်ာေကျာငး်ပညာေရးစနစ်) 

အတွက်တာဝနယ်&ေဆာငရွ်က်ေသာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏အမည်၊ 

• ြပဿနာရပ်@Aင့သ်က်ဆိ4ငသ်ည့်အချက်အလက်များအပါအဝငစ်တငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်

ေြပာငး်လဲမ<ေတာငး်ဆိ4ြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်ြငငး်ဆိ4ြခငး်@Aင့ပ်တ်သက်၍ကေလးငယ်၏ြပဿနာေဖာ်ြပ

ချက် 

• တိ4င5်ကားချိနတွ်ငတ်စ်ဖက်ပ4ဂoိ>လ်အားသိVAိေစ@ိ4ငသ်ညအ်ထိြပဿနာအားြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@ိ4

ငး်ေရးေတာငး်ဆိ4ြခငး်တိ4ပ့ါဝငရ်မည။်!

!
မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်

6သိ4မ့ဟ4တ်မိဘများ၏တရားYံ4းေVA _ေနသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏တရားYံ4းေVA _ေန) 

သည်ဤအချက်အလက်ပါဝငေ်သာစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်တိ4ငမိ်ဘသိ4မ့ဟ4တ်အများ

ြပည်သ&ေအဂျငစီ်တွငစီ်စfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်မVAိ@ိ4ငပ်ါ။7)+,!

တွငမိ်ဘများ@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်များအားစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ရ်ာတွငက်&ညီရနန်

မ&နာပံ4စံများရVAိ@ိ4ငသ်ည်။မိဘများ၊အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်များ@Aင့အ်ြခားပ4ဂoိ>လ်ပါတီများသည်နမ&နာပံ4စံ

ကိ4အသံ4းြပ>@ိ4ငသ်ည်သိ4မ့ဟ4တ်၎ငး်သညအ်ထက်ပါလိ4အပ်ချက်များ@Aင့မ်ကိ4က်ညီလTငအ်ြခားမည်သည့်ပံ4

စံကိ4မဆိ4အသံ4းြပ>@ိ4ငသ်ည်။!

!

စီစYေဆာငရွ်က်မ9တိ)ငG်ကားချက်အား ြပန်လည်တံ) ့ြပန်ေဆာငရွ်က်ြခငး်D!
ပါတီသည် စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4 စ4စည်းထားပါက ကေလးငယ်၏ 

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<@Aင့ ်ပညာေရးအတွက် တာဝနV်Aိေသာ အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်D!

• ရVAိ@ိ4ငသ်ည့် အခမ့ဲ သိ4မ့ဟ4တ် နည်းပါးေသာတရားဝငက်4နက်ျစရိတ်@Aင့ ်

အြခားသက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များ@Aင့ပ်တ်သက်၍ မိဘများထ ံအေ5ကာငး်5ကားရမည်၊!

• ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များစာရွက်စာတမ်းမိတk eကိ4 မိဘများအား ေပးရမည်ြဖစ်Wပီး!

• ေစ့စပ်မ<ရVAိ@ိ4ငြ်ခငး်@Aင့ပ်တ်သက်၍ မိဘများအား အေ5ကာငး်5ကားရမည။်!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

!

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ် စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်တွင ် မိဘများမA 

ေဖာ်ြပထားေသာြပဿနာများ@Aင့ပ်တ်သက်၍ မိဘများထံသိ4 ့ =ကိ>တငေ်ရးသားသတိေပးချက်ကိ4 မေပးပိ4ပ့ါက 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် မိဘများအား တံ4 ့ြပနေ်ြဖ5ကားချက်ေပးပိ4ရ့မည်ဆိ4ပါက 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ရVAိသည့် ၁၀ ရက်အတွငး် ပါဝငသ်ည်မAာ D!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မA အေရးယ&မ< 8များ6!ေဆာငရွ်က်ရန ် ေတာငး်ဆိ4ရသည့် သိ4မ့ဟ4တ် 

ြငငး်ဆိ4ရသည့်အေ5ကာငး်အရငး်အား VAငး်လငး်ချက်၊!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မA သံ4းသပ်ယ&ဆသည့ ် အြခားမည်သည့်ေရွးချယ်မ<များ@Aင့ ်

အဆိ4ပါြငငး်ဆိ4မ<များပယ်ဖျက်ရသည့အ်ေ5ကာငး်အရငး်များအား ေဖာ်ြပချက်!

• ေတာငး်ဆိ4ထားေသာ သိ4မ့ဟ4တ် ြငငး်ဆိ4ထားေသာေဆာငရွ်က်မ<အတွက် အေြခခံအြဖစ် အသံ4းြပ>သည့ ်

ချင့တွ်က်မ<လ4ပ်ငနး်စf၊ အကဲြဖတ်မ<၊ မAတ်တမ်း သိ4မ့ဟ4တ် တငြ်ပချက်တစ်ခ4စီအား ေဖာ်ြပချက်!

• ေတာငး်ဆိ4ထားေသာ သိ4မ့ဟ4တ် ြငငး်ဆိ4ထားေသာေဆာငရွ်က်မ<အတွက် အေြခခံအြဖစ် သက်ဆိ4င၍် 

အသံ4းြပ>ထားသည့ ်အြခားအချက်အလက်များအား ေဖာ်ြပချက်!

• ဤအပိ4ငး်၏ ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များေအာက်တွင ်ချိ> _ယွငး်မ<VAိသည့်ကေလးငယ်၏ မိဘများမA 

ကာကွယ်ေပးမ<VAိေ5ကာငး်@Aင့ ်ဤသတိေပးချက်သည် ချင့တွ်က်မ<အတွက် ကနဦးလဲ̂ေြပာငး်မ<မVAိပါက 

ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များမိတk eကိ4 ရVAိ@ိ4ငေ်5ကာငး် VAငး်လငး်ေဖာ်ြပချက်@Aင့ ်!

• *+,-!၏ြပဌာနး်ချက်များအား နားလည်ေစရန ်အက&အညရီVAိ@ိ4ငရ်နအ်တွက် 

မိဘများဆက်သွယ်@ိ4ငသ်ည့်ရငး်ြမစ်များြဖစ်သည။်!

!
သင့ေ်လျာ်မ<VAိပါက ဤတံ4 ့ြပနေ်ြဖ5ကားမ<တွင ်အများြပညသ်&ေအဂျငစီ်အား မိဘများ၏ 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်မလံ4ေလာက်ေ5ကာငး် အခိ4ငအ်မာတငြ်ပြခငး်မA မတားြမစ်ပါ။!

!
စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်တွင ်အြခားပ4ဂoိ>လ် !8မိဘ  သိ4မ့ဟ4တ် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ် 6! သည် 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ရVAိသည့် ၁၀ ရက်အတွငး် စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်VA ိြပဿနာများကိ4 

အထ&းေဖာ်ြပထားသည့် တံ4 ့ြပနေ်ြဖ5ကားမ<ကိ4 အြခားသ&အား ေပးပိ4ရ့မည်။!

!

သတေိပးချက်ြပည့်စံ)လံ)ေလာက်မ9!
တိ4င5်ကားချက်ရVAိေသာပါတီသည် ရVAိသည့်ပါတီအေနြဖင့ ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်သည် 

အေ5ကာငး်အရာလိ4အပ်ချက်များ@Aင့ ်ကိ4က်ညီမ<မVAိဟ4 ယံ45ကည်ပါေ5ကာငး် ၎ငး်အားရVAိသည့် ၁၅ ရက်အတွငး် 

တိ4င5်ကားချက်ရVAိသည့်ပါတီမA a-0!@Aင့ ်အြခားပါတီထံသိ4 ့ ေရးသားအသိေပးြခငး်မြပ>ပါက 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက် လံ4ေလာက်သည်ဟ4ယ&ဆသည်။ မြပည့်စံ4ြခငး်သတိေပးချက်အားလက်ခံရVAိသည့် 



50 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

8၅6!ရက်အတွငး်တွင် a-0!အေနြဖင့ ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်သည ်အေ5ကာငး်အရာလိ4အပ်ချက်များ@Aင့ ်

ကိ4က်ညီWပီး ပါတီများအား ချက်ချငး်ေရးသားအသိေပးေ5ကာငး်ကိ4 ဆံ4းြဖတ်ပါမည်။!
!

အြခားပါတီသည် ေရးသားသေဘာတ&ညီWပီး ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတိ4ငး် 

ဆံ4းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ေရးအစည်းအေဝးမAတစ်ဆင့ ်ြပဿနာများကိ4 ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ခွင့ြ်ပ>ထားပါက သိ4မ့ဟ4တ် 

a-0!သည ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်မြပ>မီ ငါး 8၅6!ရက်ထက် ေနာက်မကျဘဲ ခွင့ြ်ပ>ချက်ကိ4 ေပးပါက 

ပါတီအေနြဖင့ ်၎ငး်၏ စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4သာ ြပငဆ်င@်ိ4ငပ်ါသည်။ 

ဆံ4းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ေရးအစည်းအေဝး@Aင့ ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အတွက် သတ်မAတ်ချိနသ်ည ်

ြပငဆ်ငW်ပီးသည့် စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင်ြ့ခငး်@Aင့အ်တ& ထပ်မံစတငပ်ါသည။် ◌်◌!့
 

အေရးယIေဆာငရွ်က်မ9များြပLလ)ပ်ေနချိန်အတငွး် ကေလးငယ်၏ အေြခအေန!
စီမံခန ့ခ်ွေဲရး သိ4မ့ဟ4တ် တရားေရးရာေဆာငရွ်က်မ< 8စညး်မျfးစည်းကမ်းအပိ4ငး်ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားသည်မAလဲွ၍6!ြပ>လ4ပ်ေနချိနအ်တွငး် မိဘများ@Aင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်လက်ခံမ<မVAိပါက 

တ်ကေလးငယ်သည် သ& သိ4မ့ဟ4 သ&မ၏ လက်VAိအေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်မ< သိ4မ့ဟ4တ် 

ပညာေရးထားVAိမ<တွင ်VAိေနရမည်။ ေဆာငရွ်က်မ<တွင ်

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်မ<ဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက် ကနဦးေလTာက်တငြ်ခငး်ပါဝငပ်ါက 

ကေလးငယ်သည် အြငငး်ပွားဖွယ်ရာမVAိသည့် အဆိ4ပါဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 လက်ခံရVAိမည်။&2 ေဆာငရွ်က်မ<တွင ်

အစိ4းရေကျာငး်သိ4 ့ ကနဦးဝငခ်ွင့အ်တွက် ကနဦးေလTာက်တငြ်ခငး်ပါဝငပ်ါက မိဘများ၏ 

သေဘာတ&ညီမ<VAိသည့်ကေလးငယ်ကိ4 ေဆာငရွ်က်မ<အားလံ4းWပီးစီးသညအ်ထ ိအများြပည်သ&ပYိ4ဂရမ်တွင ်

ထားVAိရမည။် အကယ်၍ အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်မ<ဝနေ်ဆာငမ်<များ သိ4မ့ဟ4တ် 

ပညာေရးထားVAိမ<အေြပာငး်အလဲ@Aင့ ်သင့ေ်လျာ်မ<VAိသည်ဟ&သည့်!-W^!၏ဆံ4းြဖတ်ချက်သည် မိဘများ@Aင့ ်

သေဘာတ&ညီမ<VAိပါက အဆိ4ပါထားVAိမ<သည် ေနာက်ပိ4ငး်ေတာငး်ခံမ<များြပ>လ4ပ်ချိနအ်တွငး် ကေလးငယ်၏ 

လက်VAိထားVAိမ<ြဖစ်လာသည။်!
!

သိ4ေ့သာ် တိ4င5်ကားချက်တွင ်အပိ4ငး် .!6*)GM8!ဥပေဒမA အပိ4ငး် 3!6*,M8!သိ4 ့ က&းေြပာငး်Wပီး 

အသက်သံ4း@Aစ်ြပည့်သွားြခငး်ေ5ကာင့ ်အပိ4ငး် .!ဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက် မရVAိ@ိ4ငေ်သာ ကေလးငယ်မA 

ဤအပိ4ငး်ေအာက်VA ိကနဦးဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက် ေလTာက်တငြ်ခငး်ပါဝငW်ပီး အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် 

ကေလးငယ်မA လက်ခံရVAိထားသည့် အပိ4ငး်!.!ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ေပးရန ်မလိ4အပ်ပါ။ အကယ်၍ 

ကေလးငယ်သည် အထ&းပညာေရး@Aင့ ်အပိ4ငး် 3!ေအာက်VAိ သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ရVAိ@ိ4ငW်ပီး မိဘများမA 

အထ&းပညာေရး@Aင့ ်§!&$$(&$$6O8!ေအာက်VAိ သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များ၏ ကနဦးြပဌာနး်ချက်များကိ4 

သေဘာတ&ညီပါက ယငး်ေနာက် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် မိဘများ@Aင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အ5ကား 
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

အြငငး်ပွားဖွယ်မVAိသည့် အဆိ4ပါအထ&းပညာေရး@Aင့ ်သက်ဆိ4ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4 ေပးရမည။်&5!!

&2!&2!.G_!§!&$&(2&$6:86#8(!
&5!&2!.G_!§!&$$(5%16P8(!

ြပန်လည်ေြဖPOငး်ညWိX9ငိး်ေရးလ)ပ်ငန်းစဥ်!
မိဘတစ်ဦး၏ စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4 လက်ခရံVAိသည့် ၁၅ ရက်အတွငး်@Aင့ ်

စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်မစတငမီ်အချိနတွ်င ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ် အေနြဖင့ ်မိဘများ@Aင့ ်

သက်ဆိ4ငရ်ာအဖဲွ_ဝင ်သိ4မ့ဟ4တ် မိဘများ၏ စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် 

အချက်အလက်များ@Aင့ပ်တ်သက်၍ အထ&းသိမAတ်မ<VAိသည့ ်

တစ်ဦးချငး်မိသားစ4ဝနေ်ဆာငမ်<အစီအစfေဆာငရွ်က်ေရး 8*G)M8!အသငး် သိ4မ့ဟ4တ် 

တစ်ဦးချငး်ပညာေရးပYိ4ဂရမ် 6*,M8!၏ အဖဲွ_ဝငမ်ျား@Aင့ ်အစည်းအေဝးြပ>လ4ပ်ရမည။်!

!
အစည်းအေဝးတွင ်D!

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကိ4ယ်စား ဆံ4းြဖတ်ပိ4ငခ်ွင့V်Aိသည့် 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်ကိ4ယ်စားလAယ်တစ်ဦးပါဝငရ်မည်ြဖစ်Wပီး!

• မိဘသည် တရားYံ4းေVA _ေနမေခaပါက အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အား 

ကိ4ယ်စားြပ>သည့်တရားYံ4းေVA _ေနမပါဝင@်ိ4ငပ်ါ။!

!

မိဘများ@Aင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် *G)M!သိ4မ့ဟ4တ် *,M!အသငး်အား အစည်းအေဝးတက်ေရာက်ရန ်

ဆံ4းြဖတ်သတ်မAတ်သည။် အစည်းအေဝး၏ ရည်ရွယ်ချက်မAာ မိဘများအတွက် 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်@Aင့ ်တိ4င5်ကားရြခငး်၏ အေြခခံအေ5ကာငး်တရားကိ4 

ြဖစ်ေပaလာေစသည့်အချက်အလက်များကိ4 ေဆးွေ@းွရနြ်ဖစ်ေသာေ5ကာင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်

အြငငး်ပွားမ<ကိ4 ြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ပိ4ငခ်ွင့V်Aိသည်။!

!

ဆံ4းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ေရးအစည်းအေဝးမလိ4အပ်သည့်အေ5ကာငး်အရငး်မAာ D!

• မိဘများ@Aင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် အစည်းအေဝးY4ပ်သိမ်းရန ်ေရးသားသေဘာတ&ညီသည!်

• မိဘများ@Aင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် ေစ့စပ်မ<=ကိ>းစားေဆာငရွ်က်ရန ်သေဘာတ&ညီသည် 

သိ4မ့ဟ4တ် !

• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4 စတငေ်ဆာငရွ်က်ခဲ့သည။်!
!

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်မိဘများ၏ ေကျနပ်မ<ရVAိသည်အထ ိစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4 

တိ4င5်ကားချက်လက်ခံရVAိသည့်ရက် ၃၀ 8ဆံ4းြဖတ်ချိန်6!အတွငး် 

ြပနလ်ည်မေြဖVAငး်ပါကစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်VAိ@ိ4ငသ်ည်။!

!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ရက် ၃၀ ဆံ4းြဖတ်ချိနက်ာလ သိ4မ့ဟ4တ် သင့ေ်တာေ်သာသတ်မAတ်ချိနအ်ပိ4ငး်များည \ိ@<ငိး်မ<များ၌ 

ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားေသာ ေအာက်ပါအေြခအေနများထဲမA တစ်ခ4ခ4ြဖစ်ေပa ြခငး်မVAိပါက 

ေနာက်ဆံ4းဆံ4းြဖတ်ချက် ထ4တ်ေပးရနအ်တွက် သတ်မAတ်ချနိ ်၄၅ ရက်သည် ဆံ4းြဖတ်ချိနက်ာလရက် ၃၀ 

အက4နတွ်င ်စတငသ်ည်။!

ရက် ၃၀ ဆံ)းြဖတခ်ျိန်ကာလညWိX9ိငး်မ9များ!
မိဘများ@Aင့ ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့ ်ဆံ4းြဖတ်ချက်ေဆာငရွ်က်မ<ကိ4 တိ4းြမ\င့ရ်န၊် 

ဆံ4းြဖတ်ချက်ေဆာငရွ်က်မ<အား ေလTာေ့ပါရ့န ်သိ4မ့ဟ4တ် ေစ့စပ်မ<အားအသံ4းြပ>ရန ်သေဘာတ&ညခီျိနမ်Aလဲွ၍ 

ဆံ4းြဖတ်ေဆာငရွ်က်ေရးအစည်းအေဝးတွင ်ပါဝငရ်န ်မိဘ၏ ပျက်ကွက်မ<သည ်အစည်းအေဝးကျငး်ပသည်အထ ိ

ဆံ4းြဖတ်ချက်ေဆာငရွ်က်မ<@Aင့ ်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အတွက် သတ်မAတ်ချိနမ်ျားကိ4 ေ@Aာင့ေ်@Aးေစ@ိ4ငသ်ည်။!

!
အကယ်၍ သင့ေ်လျာေ်သာ=ကိ>းပမ်းအားထ4တ်မ<များကိ4 ြပ>လ4ပ်Wပီး ယငး်=ကိ>းပမ်းေဆာငရွ်က်မ<များကိ4 

မAတ်တမ်းတငW်ပီးေနာက် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည် ဆံ4းြဖတ်ချက်အစည်းအေဝးတွင ်မိဘများ၏ ပါဝငမ်<ကိ4 

မရVAိ@ိ4ငပ်ါက အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည ်ရက် ၃၀ ဆံ4းြဖတ်ချိနက်ာလအက4နတွ်င ်-W^!အေနြဖင့ ်

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4 ထ4တ်ပယ်ေ5ကာငး် ေတာငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည။် အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ 

=ကိ>းပမ်းအားထ4တ်မ<များသက်ေသအေထာက်အထားသည ်ေအာက်ပါအချက်အလက်က့ဲသိ4 ့ 

အချိန@်Aင့ေ်နရာအေပaမ&တည်၍ အြပနအ်လAနသ်ေဘာတ&ညမီ<ကိ4 စီမံရန ်

=ကိ>းပမ်းေဆာငရွ်က်မ<များမAတ်တမ်းပါဝငရ်မည် D!

!
• တယ်လီဖ4နး်ေခaဆိ4မ<များ သိ4မ့ဟ4တ် =ကိ>းစားေခaဆိ4မ<များအေသးစိတ်မAတ်တမ်းများ@Aင့ ်ထိ4ေခaဆိ4မ<များ၏ 

ရလဒအ်ေြဖများ၊!

• မိဘများထံသိ4သ့က်ဆိ4ငရ်ာမိတk eများကိ4ေပးပိ4 ့Wပီးမည်သည်တံ့4 ့ြပနေ်ြဖ5ကားချက်ကိ4မဆိ4လက်ခြံခငး်@Aင်!့

• မိဘအိမ်သိ4မ့ဟ4တ်အလ4ပ်ေနရာသိ4လ့ာေရာက်သည့်သ&များ၏အေသးစိတ်မAတ်တမ်းများ@Aင်ထ့ိ4လာေရာက်

သ&များ၏ရလဒမ်ျား။!

!
အကယ်၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ြပနလ်ည်ည\ိ@<ငိး်ေြဖVAငး်ေရးအစည်းအေဝးကိ4မိဘများ၏စီစဥေ်ဆာငရွ်က်

မ<တိ4င5်ကားချက်@Aင်ပ့တ်သက်၍သတိေပးချက်လက်ခံရVAသိည့်၁၅ရက်အတွငး်မကျငး်ပပါကသိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်

ေြဖVAငး်ေပးေရးအစည်းအေဝးတွငမ်ပါဝငပ်ါကမိဘအေနြဖင်5့ကားနာမ<စတငရ်န@်Aင်ဆ့ံ4းြဖတ်ချက်ကိ4၄၅ရက်အတွ

ငး်ထ4တ်ြပနရ်နေ်တာငး်ဆိ4@ိ4ငသ်ည။်!

!
အကယ်၍မိဘများ@Aင်အ့များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ြပနလ်ည်ည\ိ@<ငိး်ေြဖVAငး်ေရးအစည်းအေဝးကိ4ေလTာ့ေပါရ့နေ်ရး

သားသေဘာတ&ညပီါကယငး်ေနာက်စီစဥေ်ဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အတွက်၄၅ရက်သတ်မAတ်ချိနသ်ညေ်နာက်ေန ့

တွငစ်တငသ်ည်။!

!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေစ့စပ်မ<သိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်ည\ိ@<ငိး်ေြဖVAငး်ေရးအစည်းအေဝးကိ4စတငေ်ဆာငရွ်က်Wပီးချိန@်Aင်ြ့ပနလ်ညည်\ိ@<ငိး်ေြဖVAငး်

ချိနက်ာလရက်၃၀မက4နမီ်အချိနတွ်ငအ်ကယ်၍မိဘ@Aင်အ့များြပည်သ&ေအဂျငစီ်တိ4သ့ည်သေဘာမတ&@ိ4ငေ်5ကာငး်ကိ4

ေရးသားသေဘာတ&ညီပါကယငး်ေနာက်စီစဥေ်ဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အတွက်သတ်မAတ်ချိနသ်ညေ်နာက်ေနတွ့ငစ်

တငသ်ည်။!

!

အကယ်၍မိဘများ@Aင်အ့များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ေစ့စပ်မ<=ကိ>းစားရနသ်ေဘာတ&ပါကြပနလ်ညည်\ိ@<ငိး်ေြဖVAငး်ချိ

နက်ာလရက်၃၀အက4နတွ်င@်Aစ်ဦး@Aစ်ဖက်လံ4းအေနြဖင်သ့ေဘာတ&ညီမ<ရသည့်အချိနထ်ိေစ့စပ်မ<လ4ပ်ငနး်စဥ်ကိ4ဆက်

လက်လ4ပ်ကိ4ငရ်နေ်ရးသားသေဘာတ&@ိ4ငသ်ည။်သိ4ရ့ာတွငမိ်ဘသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ေစ့စပ်မ<

ေဆာငရွ်က်ေရး5ကားနာမ<အတွက်၄၅ရက်သတ်မAတ်ချိနကိ်4ေနာက်ေနတွ့ငစ်တငသ်ည်။!

!

ြပန်လည်ေြဖPOငး်ညWိX9ငိး်ေရးသေဘာတIညီချက်!
အြငငး်ပွားမ<ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကိ4ြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးတွငလ်4ပ်ေဆာငပ်ါကမိဘ@Aင့်

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သညေ်ရးသား၍ေအာက်ပါအတိ4ငး်ြဖစ်ေသာဥပေဒအရ 

တရားဝငပ်&းေပါငး်သည့်သေဘာတ&ညီချက်ကိ4ဝငေ်ရာက်လ4ပ်ေဆာငရ်မည်D&C!

!

•  သေဘာတ&ညီချက်တွငအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်အားကိ4ငတွ်ယ်ခွင့V်Aိေသာအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ကိ4ယ်

စားလAယ်@Aင့မိ်ဘများမAသေဘာတ&လက်မAတ်ေရးထိ4းြခငး်!

•  သင့ေ်လျာ်ေသာတရားစီရငေ်ရး@Aင့ပ်တ်သက်ေသာမည်သည့်ြပည်နယ်တရားYံ4းတွငမ်ဆိ4 

(ဤအမ<အမျိ>းအစားအား5ကားနာခွင့V်Aိသည့်ြပည်နယ်တရားYံ4း) 

သိ4မ့ဟ4တ်ဖက်ဒရယ်တရားYံ4းတွငမ်ဆိ4အတည်ြပ>ြပဌာနး်ြခငး်!

!
အကယ်၍မိဘများ@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးရလဒအ်ရသေဘာ

တ&ညီချက်တွငပ်ါဝငပ်ါကပါတီတစ်ခ4ခ4သည်အလ4ပ်လ4ပ်သည့်ရက်သံ4း (3) 

ရက်အတွငး်ေသဘာတ&ညခီျက်တရားမဝငဟ်4သတ်မAတ်@ိ4ငသ်ည်။ 

!

စီစYေဆာငရွ်က်မ9Gကားနာြခငး် 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်အခါအြငငး်ပွားမ<တွငပ်ါဝငသ်ည့်မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျ

ငစီ်သည်သမာသမတ်ကျေသာစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာခငွ့V်Aိသည်။စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အေြခခံကိ4ဖဲွ_

စည်းသည့်စွပ်စဲွအေရးယ&မ<@Aင့ပ်တ်သက်၍မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAသိVAိသည့်ရက်စဲွမAစ၍@Aစ်@Aစ်

အတွငး်တွငမိ်ဘသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့5်ကားနာမ<ကိ4ေတာငး်ဆိ4ရမည။်@Aစ်@Aစ်လိ4အပ်ချက်တွင်

ပါVAိသည့်�ခငး်ချက်များမAာ - (1) 

အကယ်၍စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်အေြခခံကိ4ဖဲွ_စည်းသည့်ြပဿနာကိ4ေြဖVAငး်Wပီးေ5ကာငး်W,-!

မAတိကျေသချာေသာလဲွမAားတငြ်ပချက်များေ5ကာင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ြ်ခငး်မAမိဘများကိ4တားြမစ်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေ5ကာငး်သိ4မ့ဟ4တ် (2) မိဘများသိ4ေ့ပးရနလိ်4အပ်သည့်အချက်အလက်အားW,-!

မAထိမ်ချနြ်ခငး်ေ5ကာင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ြ်ခငး်မAမိဘများကိ4တားြမစ်ေ5ကာငး်တိ4 ့ြဖစ်သည်။  

&C!&2!.G_!§!&$$(5%$6L8(!

စီမံခန ့်ခဲွေရးဥပေဒတရားသIKကီး (-W^8!

• စီမံခန ့ခ်ွေဲရး5ကားနာမ<များYံ4းဝနထ်မ်းြဖစ်Wပီး7)+,!ဝနထ်မ်းမဟ4တ်ပါ၊!

• 5ကားနာရာတွင၎်ငး်တိ4ရ့ည်ရွယ်ချက်ကိ4အေ@Aာင့အ်ယAက်ြဖစ်သည့်ပ4ဂoိ>လ်ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာသိ4မ့ဟ4တ်လ4ပ်ငနး်ပိ4ငး်

ဆိ4ငရ်ာအကျ>ိးအြမတ်မVAိပါ၊!

• *+,-!၏ြပဌာနး်ချက်များ@Aင့*်+,-!@Aင့သ်က်ဆိ4ငသ်ည့်ဖက်ဒရယ်@Aင့ြ်ပည်နယ်စည်းမျfးများ@Aင့*်+,-!

၏တရားဝငဘ်ာသာြပနဆ်ိ4ချက်များကိ4သိVAိ၍နားလည်သေဘာေပါက်Wပီးသင့ေ်လျာ်ရာအဆင့မီ်ေသာတ 

• ရားဝငဥ်ပေဒကျင့ထ်ံ4း@Aင့အ်ညီ5ကားနာမ<များကိ4လ4ပ်ေဆာငရ်န@်Aင့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်များကိ4ချမAတ်ေရးဆွဲရနအ်

သိ@Aင့လ်4ပ်ေဆာငစွ်မ်းVAိသည။်!

• 5ကားနာမ<လ4ပ်ေဆာငရ်နအ်ရညအ်ချငး်ြပည့်မီသ&သည်5ကားနာစစ်ေဆးသ&အရာVAိအြဖစ်ေဆာငရွ်က်ရနသ်&

သိ4မ့ဟ4တ်သ&မအား7)+,!မAေပးေသာေ5ကာင့7်)+,!၏ဝနထ်မ်းလံ4းဝမဟ4တ်ပါ။37!

• 7)+,!
သည်အဆိ4ပါပ4ဂo>ိလ်တစ်ဦးချငး်စီ၏အရည်အချငး်များထ4တ်ြပနခ်ျက်ကိ4ထည့်သွငး်ရန5်ကားနာစစ်ေဆးသ&

အရာVAိများအြဖစ်ေဆာငရွ်က်သည့်ပ4ဂoိ>လ်များစာရငး်ကိ4ထားVAိမည။်ဤအချက်အလက်ကိ4a-0!

ဝက်ဘ်ဆိ4က်တွငရ်VAိ@ိ4ငသ်ည်။38 

!
စီစYေဆာငရွ်က်မ9Gကားနာြခငး်အေGကာငး်အရာ 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်ပ4ဂoိ>လ် (မိဘသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်) 

သည်အြခားတစ်ဖက်မAေသဘာမတ&ပါကစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်တွငေ်ဖာ်ြပမထားေသာြပဿနာများကိ4စီ

စfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာရာတွငေ်ဖာထ်4တ်၍မရ@ိ4ငပ်ါ။ 

 

Gကားနာခွင့မ်ျား 

မည်သည့်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်တွငမ်ဆိ4တစ်ဖက်ပ4ဂoိ>လ်အေနြဖင့ ်- 

• ေမရီလနး်ြပည်နယ်အစိ4းရ၏မAတ်ချက်ေရးသွငး်ထားေသာဥပေဒပ4ဒမ် 9-1607.1 

အရစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်များတွငသ်င့ကိ်4ယ်သင်ကိ4ယ်စားြပ>ခွင့V်Aိသည်သိ4မ့ဟ4တ်ေVA _ေနမAကိ4ယ်

စားြပ>ခွင့V်Aိသည်၊ 

• ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်များ၏ြပဿနာများ@Aင့ပ်တ်သက်၍အထ&းအသိပညာသိ4မ့ဟ4တ်ေလ့ကျင့မ်<VAိ

ေသာေVA_ေန@Aင့လ်&ပ4ဂo>ိလ်များမAလိ4က်လံအ5ကံြပ>ခွင့V်Aိသည်၊ 

• သက်ေသကိ4ေဖာ်ြပခွင့V်AိWပီးရငဆ်ိ4ငခ်ွင့V်Aိကာအြပနအ်လAနေ်မးခွင့V်AိWပီးအသိသက်ေသများတက်ေရာက်မ<ကိ4
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ရVAိခွင့V်Aိသည်၊!

• 5ကားနာမ<တွငမ်ည်သည့်သက်ေသမ<ကိ4မဆိ45ကားနာမ<မြပ>မီ အနည်းဆံ4း 5 
&4!&2!.G_!!&$&(22&6P86#8i!&2!.G_!!&$$(5%%6P86%D#8(!
&1!&2!.G_!!&$&(22&6P86&8i!&2!.G_!!&$$(5%%6P86&8(!

!
ရက်တွငထ်ိ4ပ4ဂoိ>လ်အားထ4တ်ေဖာေ်ြပာ5ကားြခငး်မVAေိသးသည့်ထိ4သက်ေသ၏စတငက်ျင်သံ့4းြခငး်ကိ4တား

ြမစ်ခွင့V်Aိသည်။ 

• ေရးသားထားေသာသိ4မ့ဟ4တ်မိဘများ၏ေရွးချယ်မ<ြဖင့5်ကားနာမ<@Aင့ပ်တ်သက်၍အလီက်ထေရာနစ်၊စကား

ေြပာမAတ်တမ်းကိ4ရယ&ပါ။!

• ေရးသားထားေသာသိ4မ့ဟ4တ်မိဘများ၏ေရွးချယ်မ<ြဖင့အ်ချက်အလက်ဆိ4ငရ်ာအီလက်ထေရာနစ်VAာေဖွ

ေတွ_ VAိချက်များ@Aင့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်များကိ4ရယ&ပါ။ 

!
ေနာက်ထပ်အချက်အလက်ထ)တေ်ဖာ်ေြပာGကားမ9 

စီစfေဆာငရွ်က်မ<မ5ကားနာမီအချိနအ်နည်းဆံ4းငါး (5) 

ရက်တွငမိ်ဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့5်ကားနာမ<တွငအ်သံ4းြပ>လိ4သည့်အဆိ4ပါချင့တွ်က်မ<

များအေပaအေြခခံသည့်ရက်စဲွ@Aင့အ်5ကံြပ>ေထာက်ခံချက်များအရWပီးဆံ4းသွားသည့ခ်ျင့တွ်က်မ<အားလံ4းကိ4အြခားသ&

တစ်ဦးစီအားထ4တ်ေဖာေ်ြပာ5ကားရမည။်-W^!

သည်ဤလိ4အပ်ချက်@Aင့မ်ေလျာ်ညေီသာမည်သည့်ပ4ဂoိ>လ်ပါတီမဆိ4အြခားတစ်ဖက်၏သေဘာတ&ညီမ<မပါဘဲ5ကားနာ

မ<တွငသ်က်ဆိ4ငရ်ာချင့တွ်က်မ<သိ4မ့ဟ4တ်အ5ကံြပ>ေထာက်ခခံျက်ကိ4မိတ်ဆက်ေပးရာမAဟန ့တ်ား@ိ4ငသ်ည။် 

!
မိဘများ၏လ)ပ်ပိ)ငခွ်င့မ်ျား 

မိဘများအေနြဖင့ ်- 

• ကေလးငယ်အားတက်ေရာက်ေစခွင့V်Aိသည်၊!

• အများြပည်သ&သိ4 ့5ကားနာမ<ကိ4ေဖာ်ြပခွင့V်Aိသည်၊!

• သင့အ်ား5ကားနာမ<မAတ်တမ်း၊အချက်အလက်ေတွ_ VAိချက်များ@Aင့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်များကိ4အခမ့ဲေပးပိ4ငခ်ွင့V်Aိသ

ည်။ 

!
Gကားနာမ9ဆံ)းြဖတခ်ျက ်

ကေလးငယ်မAအခမ့ဲြဖစ်ေသာသက်ဆိ4ငရ်ာအများြပည်သ&ပညာေရး (G-M,8!ကိ4ရVAိေ5ကာငး်@Aင့ပ်တ်သက်၍-W^!

ဆံ4းြဖတ်ချက်သည်တည်VAိသည့်ေနရာများအေပaအေြခခံရမည်။ကျင့ထ်ံ4းချ>ိးေဖာက်မ<အားစွပ်စဲွသည့်ကိစsများ@Aင့ပ်

တ်သက်၍ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာမလံ4ေလာက်မ<များVAိမAသာလTငက်ေလးငယ်မAG-M,!ကိ4မရVAိေ5ကာငး်-W^!

မAသိVAိ@ိ4ငသ်ည် - 

!



56 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

• G-M,!တွငက်ေလးငယ်၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့မ်ျားကိ4ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ြခငး်!

• ကေလးငယ်အတွက်G-M,!

ြပဌာနး်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍ဆံ4းြဖတ်ချက်ချြခငး်လ4ပ်ငနး်စfတွငမိ်ဘများပါဝငခ်ွင့ကိ်4သိသိသာသာဝငေ်ရာ

က်စွက်ဖက်ြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်!

• ပညာေရးဆိ4ငရ်ာအကျိ>းခံစားခွင့ခ်ျိ> _တ့ဲမ<ကိ4ြဖစ်ေစြခငး်တိ4 ့ြဖစ်သည်။ 

*+,-!6&$$(5&C!မA 34 .G_!&$$(5$$8!၏အပိ4ငး်3!

ေအာက်VAိဖက်ဒရယ်စည်းမျfးများအရကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များအပိ4ငး်တွငပ်ါVAိေသာလိ4အပ်ချက်များကိ4လိ4

က်နာရနအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သိ4မိ့န ့5်ကားြခငး်မA-W^!

အားဟန ့တ်ားရနအ်ထက်ေဖာြ်ပပါမည်သည့ြ်ပဌာနး်ချက်များကိ4မဆိ4ဘာသာြပနဆ်ိ4၍မရ@ိ4ငပ်ါ။ 

!
ကေလးငယ်အားသင့ေ်လျာ်စွာသတ်မAတ်ေ5ကာငး်၊ချင့တွ်က်ေ5ကာငး်သိ4မ့ဟ4တ်ေနရာထားVAေိ5ကာငး်သိ4မ့ဟ4တ်က

ေလးငယ်အားသင့ေ်လျာ်စွာ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4ေပးထားေ5ကာငး်@Aင့ပ်တ်သက်၍-W^!

ဆံ4းြဖတ်ချက်သည်တည်VAိသည့်ေနရာများအေပaအေြခခံရမည်။ကျင့ထ်ံ4းချ>ိးေဖာက်မ<အားစွပ်စဲွသည့်ကိစsများ@Aင့ပ်

တ်သက်၍ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာမလံ4ေလာက်မ<များVAိမAသာလTငက်ေလးငယ်အားသင့ေ်လျာ်စွာမသတ်မAတ်ထားေ5ကာငး်၊

မချင့တွ်က်ထားေ5ကာငး်၊ေနရာမထားVAိထားေ5ကာငး်၊သိ4မ့ဟ4တ်5ကားဝငြ်ဖည့စွ်က်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4မေပး

ထားေ5ကာငး်-W^!မAသိVAိ@ိ4ငသ်ည် - 

!
• ကေလးငယ်@Aင့ထ်ိ4ကေလးငယ်၏မိသားစ4အတွက်သတ်မAတ်မ<၊ချင့တွ်က်မ<@Aင့ေ်နရာထားVAိမ<သိ4မ့ဟ4တ်အ

ေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍ကေလးငယ်

၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့ကိ်4ဟန ့တ်ားြခငး်၊!

• ကေလးငယ်@Aင့ထ်ိ4ကေလးငယ်၏မိသားစ4အတွက်သတ်မAတ်မ<၊ချင့တွ်က်မ<@Aင့ေ်နရာထားVAိမ<သိ4မ့ဟ4တ 

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စွက်က&ညီမ<ဝနေ်ဆာငမ်<များြပဌာနး်ချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍မိဘများ

၏ဆံ4းြဖတ်ချက်ချပိ4ငခ်ွင့ကိ်4သိသိသာသာဟန ့တ်ားြခငး်၊!

• ပညာေရးသိ4မ့ဟ4တ်ဖံွ_ Wဖိ>းတိ4းတက်မ<ပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာအကျိ>းခံစားခွင့ခ်ျိ> _တ့ဲမ<ကိ4ြဖစ်ေစြခငး်တိ4 ့ြဖစ်သည်။ 

!
သးီြခားစစီYေဆာငရွ်က်မ9တိ)ငG်ကားချက ်

*+,-!
၏ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<များအပိ4ငး်တွငပ်ါVAိသည့်မညသ်ည့်အရာသည်မဆိ4ဖွင့W်ပီးသည့်စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င်

5ကားချက်မAသီးြခားြဖစ်ေသာြပဿနာအေပaသီးြခားစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့ြ်ခငး်မAမိဘများအားဟန ့်

တား၍မရပါ။ 

!
Gကားနာမ9သတမ်Oတခ်ျိန်များXOင့အ်ဆငေ်ြပမ9 



57 ၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

!
ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးကာလရက် 30 အက4နW်ပီးေနာက် 45 

ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲသိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစညး်အေဝးကာလရက် 30 

ည\ိ@<ငိး်မ<များအရေဖာ်ြပထားသည်အ့တိ4ငး်ည\ိ@<ငိး်ချိနက်ာလက4နဆ်ံ4းWပီးေနာက် 45 ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲ 

• 5ကားနာမ<တွငေ်နာက်ဆံ4းဆံ4းြဖတ်ချက်ရVAိWပီး!

• ဆံ4းြဖတ်ချက်မိတk eကိ4ပ4ဂo>ိလ်ပါတီတစ်ခချငး်စီဘက်သိ4ေ့မးလ်ေပးပိ4သ့ည။် 

-W^!သညပ်4ဂoိ>လ်ပါတီတစ်ခ4ချငး်၏ေတာငး်ဆိ4ချက်ြဖင်အ့ချိနက်ာလ 45 

ရက်ေကျာအ်5ကာတွငတိ်ကျေသာအချိနတိ်4းြမ\င်မ့<များကိ4လ4ပ်ေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။5ကားနာမ<တစ်ခ4စီကိ4မိဘ@Aင်က့ေလးင

ယ်အတွက်အလိ4က်သင်အ့ဆငေ်ြပသည့်အချိန@်Aင်ေ့နရာတွငြ်ပ>လ4ပ်ရမည်။ 

!

အြမန်အeပီးအစီးေဆာငရွ်က်ေသာစစီYေဆာငရွ်က်မ9Gကားနာြခငး် (*,M!သာ) 

ချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်၏ကိ4ယ်စားေအာက်ပါတိ4@့ Aင့ပ်တ်သက်၍စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်အခါ

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့အ်ြမနအ်Wပီးအစီးေဆာငရွ်က်ေသာစီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်လ4ပ်ေဆာငရ်န်

အတွက်တာဝနယ်&ေဆာငရွ်က်သည် - 

• လက်VAိတွငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး်@Aင့ေ်ကျာငး်တက်ေရာက်ြခငး်မVAိေသာချိ>_ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်!

• 5ကားြဖတ်ေရွးချယ်ေသာပညာေရးေနရာတွငခ်ျိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးအားေနရာထားVAိြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်!

• သိသာထငV်Aားမ<သတ်မAတ်ဆံ4းြဖတ်ချက်ြဖစ်သည။် 

!
စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်သည်တိ4င5်ကားချက်ဖွင့သ်ည့်ရက်စဲွမAေကျာငး်တက်ရက် 20 

အတွငး်လ4ပ်ေဆာငရ်မည။်-W^!သည်5ကားနာမ<အWပီးေကျာငး်တက်ရက် 10 

ရက်အတွငး်ဆံ4းြဖတ်ချက်ချရမည်။ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစညး်အေဝးကိ4စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်@A

င့ပ်တ်သက်၍သတိေပးချက်လက်ခံရVAိသည့ ်(7) 

ရက်အတွငး်ြပ>လ4ပ်ရမညြ်ဖစ်Wပီးစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်လက်ခံရVAိသည့် (15) 

ရက်အတွငး်@Aစ်ဦး@Aစ်ဖက်စလံ4းေကျနပ်သည်အထိမေြဖVAငး်@ိ4ငပ်ါကစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ကိ4ဆက်လက်

လ4ပ်ေဆာင@်ိ4ငသ်ည်။ 

!
Gကားနာမ9ဆံ)းြဖတခ်ျက်များ 

မည်သည့်ကိ4ယ်ေရးကိ4ယ်တာအချက်အလက်များကိ4မဆိ4ဖျက်ပစ်Wပီးေနာက်တွငအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့်

ြပည်နယ်အ5ကံေပးအဖဲွ_ထံသိ4ေ့တွ_ VAခိျက်များ@Aင့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်များကိ4ေပးပိ4ရ့နတ်ာဝနယ်&ေဆာငရွ်က်Wပီးအများြပည်

သ&များသိ4လ့ညး်အဆိ4ပါေတွ_ VAခိျက်များ@Aင့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်များရVAိ@ိ4ငေ်စရမည်။ 39 

!
အeပီးသတG်ကားနာမ9ဆံ)းြဖတခ်ျက ်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAမေတာငး်ဆိ4ပါက-W^!

ဆံ4းြဖတ်ချက်သညေ်နာက်ဆံ4းြဖစ်သည။်ေတွ_ VAိချက်များ@Aင့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်များေ5ကာင့မ်ေကျနပ်သည့်မည်သည့်ဘ

က်မဆိ4စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာရာတွငပ်ါဝငသ်ည့်တိ4င5်ကားချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍အရပ်ဘက်အေရးယ&ေဆာငရွ်က်

မ<ကိ4လ4ပ်ေဆာငခ်ွင့V်Aိသည်။ 

 
&E!&2!.G_!!&$$(5%&6L8(!
 

အယIခံ 

5ကားနာမ<တွငေ်တွ_ VAခိျက်များ@Aင့ဆ်ံ4းြဖတ်ချက်ကိ4သေဘာမတ&ေသာမည်သည့်ပါတီအေနြဖင့မ်ဆိ4-W^!

ဆံ4းြဖတ်သည့်ရက်မAရက်ေပါငး် 120 

အတွငး်အြငငး်ပွားမ<အတိ4ငး်အတာ@Aင့မ်ဆိ4ငဘဲ်တရားစီရငေ်ရးဆိ4ငရ်ာမည်သည့်ြပည်နယ်တရားYံ4းတွငမ်ဆိ4သိ4မ့ဟ4

တ်အေမရိကန@်ိ4ငင်ခံYိ4ငတ်ရားYံ4းတွငအ်ရပ်ဘက်အေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<ကိ4ြပ>လ4ပ်ြခငး်ြခင့အ်ယ&ခံခွင့V်Aိသည။် 

!
မည်သည့်အရပ်ဘက်အေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<တွငမ်ဆိ4တရားYံ4းအေနြဖင့ ်- 

!
• စီမံခန ့ခ်ွေဲရးဆိ4ငရ်ာတရားစဲွဆိ4မ<များမAတ်တမ်းများကိ4လက်ခံရမည်၊!

• မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ4ချက်အရသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ေတာငး်ဆိ4ချက်အရေနာက်ထပ်သက်

ေသကိ45ကားနာရမည်၊!

• သက်ေသလွနကဲ်မ<အေပa၎ငး်၏ဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ4အေြခခံရမည်ြဖစ်Wပီး!

• တရားYံ4းမAသင့ေ်လျာ်မ<VAိေစရနသ်တ်မAတ်ထားေသာသက်သာေလTာ့ေပါမ့<ကိ4သေဘာတ&ရမည။် 

!

*+,-!၏အပိ4ငး်3!တွငပ်ါVAိသည့်မည်သည်အရာမAမဆိ4အေမရိကနဖဲွ်_စည်းပံ4ဥပေဒ၊ 1990 

ချိ> _ယွငး်မ<VAိေသာအေမရိကနလ်&မျိ>းများအက်ဥပေဒ၊ 1973 ခ4@Aစ်၏ြပနလ်ညထ်&ေထာငေ်ရးအက်ဥပေဒ (ပ4ဒ{ 504) 

၏ေခါငး်စfS!

သိ4မ့ဟ4တ်ချိ> _ယွငး်မ<VAိသ&ကေလးငယ်များကိ4ကာကွယ်ေပးသည့်အြခားဖက်ဒရယ်ဥပေဒအရရVAိ@ိ4ငေ်သာလ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့်

များ၊လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များ@Aင့က်ျင့ထ်ံ4းများကိ4မတားြမစ်ပါသိ4မ့ဟ4တ်မကန ့သ်တ်ပါ။*+,-!၏အပိ4ငး်3!

အရသက်သာေလTာ့ေပါမ့<ကိ4လည်းရ@ိ4ငေ်စသည့အ်ဆိ4ပါဥပေဒများေအာက်တွငအ်ရပ်ဘက်အေရးယ&မ<ကိ4မတိ4င်

5ကားေသးYံ4မAတစ်ပါးမိဘသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အား*+,-!၏အပိ4ငး်3!

အရအေရးယ&မ<ကိ4ေဆာငရွ်က်ေစလိ4ေသာေ5ကာင့အ်ထက်ေဖာ်ြပပါစီစfေဆာငရွ်က်မ<လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများသည်

တ&ညီသည့်အတိ4ငး်အတာတစ်ခ4အထေိလ့လာWပီးြဖစ်ရမည။်မိဘများသည်*+,-!

အရရVAိ@ိ4ငေ်သာ၎ငး်တိ4@့ Aင့ထ်ပ်တ&ြဖစ်ေသာအျခားဥေပဒအရရVAိ@ိ4ငေ်သာကျင့ထ်ံ4းများVAိသည်ကိ4ဆိ4လိ4ေသာ်လညး်

ေယဘ4ယျအားြဖင့အ်ဆိ4ပါအျခားဥေပဒများအရသက်သာေလTာေ့ပါမ့<ကိ4ရVAိရနမိ်ဘများအေနြဖင့တ်ရားYံ4းသိ4တိ့4က်
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

Yိ4က်မသွားမီတွင*်+,-!အရရVAိ@ိ4ငေ်သာစီမံခန ့ခ်ွဲေရးကျင့ထ်ံ4းများကိ4 

(ဆိ4လိ4သည်မAာစီမံေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်၊ြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝး@Aင့သ်မာသမတ်ကျေသာ

စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများ) ပထမဆံ4းအသံ4းြပ>ရမည။်!

!

တရားVံ) းေPO Nေနစရိတ ်
*,M!နင့*်G)M!

&2!.(G(_(!!&$$(5%4!

!
*+,-!
အရေဆာငရွ်က်ေသာမည်သည့်အေရးယ&မ<သိ4မ့ဟ4တ်တရားစဲွဆိ4မ<များတွငမ်ဆိ4ကိ4ယ်ပိ4ငဆ်ံ4းြဖတ်ခွင့အ်ာဏာVAိေသာ

တရားYံ4းသည်သင့ေ်တာေ်သာတရားYံ4းေVA _ေနစ့ရိတ်ကိ4ေအာက်ပါတိ4အ့တွက်ေပး@ိ4ငသ်ည် - 

• ပါဝငသ်ည့်ပ4ဂoိ>လ်ြဖစ်ေသာချိ>_ယွငး်မ<VAိေသာကေလးငယ်၏မိဘများသိ4မ့ဟ4တ်အ4ပ်ထိနး်သ&များသိ4ေ့ပး@ိ4င်

သည်၊!

• တိ4င5်ကားချက်သိ4မ့ဟ4တ်အေရးမ=ကီးေသာ၊မသင့ေ်လျာ်ေသာအေရးယ&မ<အကျိ>းဆက်ြဖစ်စfကိ4သိ4မ့ဟ4တ်

အေြခခံအေ5ကာငး်အရငး်မVAိဘဲတိ4င5်ကားေသာမိဘများ၏တရားYံ4းေVA _ေနကိ4ဆန ့က်ျင၍်သိ4မ့ဟ4တ်တရား

စဲွဆိ4မ<သည်သိသာထငV်Aားစွာအေရး=ကီးြခငး်၊မသင့ေ်လျာ်ြခငး်တိ4 ့ြဖစ်Wပီးေနာက်သိ4မ့ဟ4တ်အေြခခံအေ5ကာ

ငး်အရငး်မVAိဘဲတရားစဲွဆိ4ရနဆ်က်လက်လ4ပ်ေဆာငသ်ည့မိ်ဘများ၏တရားYံ4းေVA _ေနအားဆန ့က်ျင၍်7)

+,!
သိ4မ့ဟ4တ်အြခားမည်သည့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်မဆိ4ြဖစ်ေသာပါဝငသ်ည့်ပ4ဂoိ>လ်ပါတီသိ4ေ့ပး@ိ4ငသ်ည်၊

သိ4မ့ဟ4တ်!

• အကယ်၍စိတ်ဒ4ကwြဖစ်ေစရန၊်မလိ4အပ်ေသာေ@Aာင့ေ်@Aး5ကန ့5်ကာမ<ြဖစ်ေစရနသိ်4မ့ဟ4တ်မလိ4အပ်ဘဲတရားစဲွ

ဆိ4မ<က4နက်ျစရိတ်များေစရနက့ဲ်သိ4မ့ည်သိ4ေ့သာမမAနက်နသ်ည့်ရည်ရွယ်ချက်ေ5ကာင့မ်ဆိ4မိဘများ၏တိ4င်

5ကားချက်သိ4မ့ဟ4တ်အေရးယ&မ<အကျိ>းဆက်ြဖစ်စfကိ4တငြ်ပပါကမိဘ၏တရားYံ4းေVA _ေနအားဆန ့က်ျင၍်

သိ4မ့ဟ4တ်မိဘများအားဆန ့က်ျင၍်7)+,!

သိ4မ့ဟ4တ်အြခားမည်သည့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်မဆိ4ြဖစ်ေသာပါဝငသ်ည့်ပ4ဂoိ>လ်ပါတီသိ4ေ့ပး@ိ4ငသ်ည။် 

!
ေပးထားေသာဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်များသည်ပ့ံပိ4းေပးထားေသာဝနေ်ဆာငမ်<အမျ>ိးအစားများ@Aင့အ်ရည်အေသွးများအ

တွက်အေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<VAိလာသည့်အဖဲွ_အစည်းတွငြ်ဖစ်ေပaလာေသာ@<နး်ထားအေပaအေြခခံရမည်။မည်သည့်

ေဘာနပ်စ်သိ4မ့ဟ4တ်ေြမ\ာက်ေဖာ်ကိနး်ကိ4မAေပးထားသည့က်4နက်ျစရိတ်များတွက်ချက်ရာတွငအ်သံ4းြပ>၍မရ@ိ4ငပ်ါ။*

+,-!
အရရVAိ@ိ4ငေ်သာေထာက်ပ့ံေ5ကးများကိ4တရားေရးဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်များ၊တရားYံ4းက4နက်ျစရိတ်များသိ4မ့ဟ4တ်G-M

,!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ေသချာေစရနခ်ျိ> _ယွငး်မ<VAိသည့်ကေလးငယ်ကိ4ယ်စားြဖစ်ေပaလာေသာအေရးယ&ေဆာငရွ်က်မ<အေ5ကာငး်အရငး်@Aင့်

ပတ်သက်သည့်အြခားက4နက်ျစရိတ်များေထာက်ပ့ံရနအ်တွက်အသံ4းမြပ>ရပါ။ 

!
ေအာက်ပါအေြခအေနများတွငဝ်နေ်ဆာငစ်ရိတ်များကိ4မေပး@ိ4ငပ်ါ - 

• စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်သိ4မ့ဟ4တ်တရားစဲွဆိ4အေရးယ&မ<ရလဒအ်ြဖစ်မကျငး်ပေသာမည်သည့်*G)M!

သိ4မ့ဟ4တ်*,M!အသငး်အဖဲွ_အစည်းအေဝးအတွက်မဆိ4!

• စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်မဖွင့မီ်လ4ပ်ေဆာငေ်သာေစ့စပ်မ<အတွက် 

• ြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးများအတွက်@Aင့!်

• အကယ်၍ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်ပါကေရးသားထားေသာေကျေအးမ<ကိ4လ4ပ်ေဆာငသ်ည့်ဝနေ်ဆာငမ်<များကိ4မိ

ဘများအားေပးသည ်- 

o Aြပည်တွငး်လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းဆိ4ငရ်ာဖက်ဒရယ်စည်းမျfးစည်းကမ်းများ၊စည်းမျfး 68 

အရသိ4မ့ဟ4တ်တရားစွဲဆိ4မ<မစတငမ်ီ၁၀ရက်ေကျာ်တွငစ်ီမံခန ့ခ်ွဲေရးဆိ4ငရ်ာတရားစွဲဆိ4မ<တွင်

သတ်မAတ်ချိနမ်ျားအတွငး်ကမ်းလAမ်းမ<ြပ>လ4ပ်သည်၊ 

o Aကမ်းလAမ်းမ<ကိ4ဆယ်ရက်အတွငး်လက်မခံပါ၊ 

o AတရားYံ4းအေနြဖင့မ်ိဘများမAရVAိသည့သ်က်သာေလTာ့ေပါမ့<သညမ်ိဘများအားေကျေအးမ<

ေပြခငး်ထက်အေထာက်အပံ့မြဖစ်သည်ကိ4ေတွ_ VAိသည်။အကယ်၍ေကျေအးမ<ကမ်းလAမ်းချ

က်ကိ4ြငငး်ပယ်ရာတွငမ်ိဘများအားအြပည့်အဝည\ိ@<ငိး်@ိ4ငပ်ါကဝနေ်ဆာငခ်များ@Aင့က်4နက်ျစ

ရိတ်များကိ4ေပး@ိ4ငသ်ည်။ 

!
ေအာက်ပါအေြခအေနများအရဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်များကိ4ေလTာ့@ိ4ငသ်ည် - 

• မိဘသိ4မ့ဟ4တ်မိဘ၏တရားYံ4းေVA _ေနသည်သင့ေ်လျာ်မ<မVAစွိာအြငငး်ပွားမ<ေြဖVAငး်ြခငး်ကိ4အချိနဆ်ွဲသည်၊!

• ဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်များပမာဏသည်သင့ေ်လျာ်စွာ@<ငိး်ယAf@ိ4ငေ်သာကnမ်းကျငမ်<ပညာ၊ဂ4ဏပ်4ဒ@်Aင့အ်ေတွ_အ

5ကံ>VAိသည့်တရားYံ4းေVA _ေနများမAအလားတ&ဝနေ်ဆာငမ်<များအတွက်အဖဲွ_အစညး်တွငြ်ဖစ်ေပaလာသည့်နာရီ

အလိ4က်@<နး်ထားကိ4သင့ေ်လျာ်မ<မVAိဘဲေကျာ်လွနေ်နသည်၊!

• တရားစဲွဆိ4မ<သေဘာသဘာဝကိ4ထည့်သွငး်စfးစားရာတွငအ်ချိန@်Aင့ဝ်နေ်ဆာငမ်<များသည်လွနကဲ်သည်သိ4မ့

ဟ4တ်!

• တရားYံ4းေVA _ေနသည်စီစfေဆာငရွ်က်မ<ဆိ4ငရ်ာ5ကားနာမ<ေတာငး်ဆိ4ြခငး်သတိေပးချက်ကိ4တငြ်ပရာတွငသ်

င့ေ်လျာေ်သာအချက်အလက်ကိ4ေမပးပါ။ 

!
အကယ်၍ေအာက်ပါတိ4 ့ြဖစ်ပါကဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်များကိ4မေလTာ့ပါ - 

! !
• အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ြပနလ်ညေ်ြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကိ4အချိနဆ်ွဲသည်သိ4မ့ဟ4တ်!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

• ကျင့ထ်ံ4းဆိ4ငရ်ာကာကွယ်မ<လိ4အပ်ချက်များကိ4ချ>ိးေဖာက်မ<VAိခဲ့သည်။ 

!
တရားYံ4းေVA _ေနများ၏ဝနေ်ဆာငစ်ရိတ်များသက်သာေစရနမိ်ဘများ၏လ4ပ်ပိ4ငခ်ွင့သ်ည်*+,-!

အရေဖာ်ြပထားသည့်တိကျေသချာေသာအေြခအေနများVAိြခငး်အေပaမ&တည်ေသာေ5ကာင့မိ်ဘများအေနြဖင့၎်ငး်

တိ4၏့တရားYံ4းေVA _ေနများ@Aင့အ်တ&ဤအေ5ကာငး်ကိစsကိ4ေဆွးေ@းွတိ4ငပ်ငသ်င့သ်ည်။
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ပ&းတဲွချက်!D!

*+,-အြငငး်ပွားမ9ြပန်လည်ေြဖPOငး်ညWိX9ငိး်ေရးလ)ပ်ငန်းစဥ်များX9ငိး်ယOဥ်ြပဇယား!
!

! ေစ့စပ်မ9! စီစဥ်ေဆာငရွ်က်မ9တိ)င်
Gကားချက်!

ြပန်လည်ေြဖPOငး်ညWိX9ငိး်ေရးလ)ပ်ငန်းစဥ်! အေြခအေနတိ)ငG်ကားချက်!

!
မည်သ&ကလ4ပင်နး်စ

ဥ်ကိ4စတငေ်ဆာငရွ်

က@်ိ4ငပ်ါသလဲ။!

!

မိဘသိ4မ့ဟ4တအ်များြပည်

သ&ေအဂျငစ်ီြဖစေ်သာလ်

ည်း@Aစ်ခ4လံ4းအတကွ်ဆ@d

အေလျာက်ြဖစ်ရမည်!

!

မိဘသိ4မ့ဟ4တအ်များြပ

ည်သ&ေအဂျငစ်!ီ

ပ4ဂoိ>လ်ပါတီများသည်ေစ့စပမ်<ကိ4

ေလTာ့ေပါရ့နသိ်4မ့ဟ4တ်အသံ4းြပ>ရနသ်

ေဘာတ&ပါကအများြပည်သ&ေအဂျငစ်ီ

သည်စီစဥ်ေဆာငရွ်ကမ်<တိ4င5်ကားချက်

လက်ခရံVAိမ<အေပaမ&တည်၍ြပနလ်ည်

ေြဖVAငး်ည\@ိ<ငိး်ေရးလ4ပင်နး်စဥက်ိ4စီစဥ်

ေဆာငရွ်က်သည်!

!

!
ြပည်နယ်ြပငပ်မAVAိသ&အပါအ

ဝငမ်ည်သိ4ေ့သာတစဥ်ီးတစ်

ေယာက်သိ4မ့ဟ4တအ်ဖဲွ_အစ

ည်းမဆိ4!

တိ4င5်ကားချက်ဖွင်!့

ြခငး်အတကွအ်ချိန်

ကန်သ့တ်ချကက်

ဘာလဲ။!

မည်သည့်အရာမAမြပဌာနး်
ပါ!

ပါတအီေနြဖင်က့န်သ့တ်

ထားေသာေမTာမ်Aနး်ချက်

များ@Aင်အ့တ&ြပဿနာကိ4

သိVAိချိနသိ်4မ့ဟ4တ်သိVAိသ

င်ခ့ျိန!်#!@Aစ%်!

!

မိဘများ၏စီစဥေ်ဆာငရွ်က်မ<တိ4

င5်ကားချက်ြဖင်ဖ့ျက်ဆီးပစ်သ

ည်!

စွပ်စွခဲျိ>းေဖာကခ်ံရသည့်ရ

က်စွမဲA%!@Aစ!်

မည်သည့်ြပဿနာ

များကိ4ေြဖVAငး်@ိ4ငပ်ါ

သလဲ။!

စီစဥေ်ဆာငရွ်က်မ<တိ4င်

5ကားချကအ်ားစ4စည်းမ

တငြ်ပမီြဖစ်ေပaလာ

ေသာကိစsများအပါအဝင်

အပိ4ငး်!&$$!

အရမည်သည့်ကိစsမဆိ4!

6�ခငး်ချက်များVAိသည်8#!

သတမ်Aတ်ချက၊်ချင်တ့ကွ်

မ<သိ4မ့ဟ4တ်ပညာေရးေန

ရာထားVAိမ<သိ4မ့ဟ4တ်အ

ခမဲ့ြဖစေ်သာသက်ဆိ4င်

ရာအများြပည်သ&ပညာ

ေရး@Aင်သ့က်ဆိ4ငသ်ည့်မ

ည်သည့်ကိစsမဆိ4!

6�ခငး်ချက်များVAိသည်8!

မိဘများ၏စီစဥေ်ဆာငရွ်က်မ<တိ4င်

5ကားချကတ်ငွြ်ဖစ်ေပaလာေသာြပ

ဿနာများ@Aင်တ့&သည်!

!*+,-!၏အပိ4ငး်!3!

သိ4မ့ဟ4တ်အပိ4ငး်!&$$!

အားစွပစ်ွဲချိ>းေဖာက်ြခငး်!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

ြပဿနာများေြဖVAငး်

ရနအ်တကွ်သတမ်A

တ်ချိနက်ဘာလဲ။!

မည်သည့်အရာမAမြပဌာနး်
ပါ!

တကိျေသာသတမ်Aတ်ချိန်

တိ4းြမ\င်မ့<ကိ4ခွင်မ့ြပ>ပါက

ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\@ိ<ငိး်

ေရးကာလအက4နမ်A!25!

ရက်&F2!

ပ4ဂoိ>လ်ပါတီများသည်အစည်းအ

ေဝးကိ4ေလTာေ့ပါရ့နေ်ရးသားသ

ေဘာတ&ညီမ<မVAိပါကသိ4မ့ဟ4တ်ေစ့

စပ်မ<အသံ4းြပ>ရနသ်ေဘာမတ&ပါက

အများြပည်သ&ေအဂျငစ်အီေနြဖင်မ့ိ

ဘများ၏စစီဥေ်ဆာငရွ်က်မ<တိ4င်

5ကားချကလ်ကခ်ံရVAိသည့်!%5!

ရကအ်တွငး်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\@ိ<ိ

ငး်ေရးအစည်းအေဝးကိ4ကျငး်ပရမ

ည်။!

!
ပ4ဂoိ>လ်ပါတီများသည်သေဘာမတ&ပါ

ကသိ4မ့ဟ4တ်မိဘသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်

သ&ေအဂျငစ်ီသည်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ

@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးတငွပ်ါဝငရ်နပ်ျ

ကက်ကွ်ပါကသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&

ေအဂျငစ်သီည်မိဘ၏စီစဥ်ေဆာငရွ်က်

မ<ရVAိသည့်!%5!

ရကအ်တွငး်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\@ိ<ငိး်

ေရးအစည်းအေဝးကိ4ကျငး်ပရနပ်ျက်

ကကွ်ပါကြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\@ိ<ငိး်ချိန်

ကာလသည်မိဘများ၏စီစဥ်ေဆာငရွ်

က်မ<လကခ်ံရVAခိျိနမ်Aရက!်&$!

ြဖစ်သည်&F5FCF4!

!

!

တိ4းြမ\င်မ့<ကိ4ခွင်မ့ြပ>ပါက!

တိ4င5်ကားချကလ်ကခ်ံရVAိချိ

နမ်A ရကC်$!1!

မည်သ&ကြပဿနာများကိ4

ေြဖVAငး်ပါသလဲ။!

ေစ့စပ်သ&VAိသည့်မိဘ

များ@Aင်အ့များြပည်

သ&ေအဂျငစ်!ီ

!
ေဆာငရွ်က်မ<သည်သ

ေဘာဆ@dအေလျာက်ြဖစ်

Wပီး@Aစ်ဦး@Aစ်ဖကလ်ံ4းမAမည်

သည့်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ိ

ငး်ေရးကိ4မဆိ4သေဘာတ&

ညီရမည်!

5ကားနာစစေ်ဆးေရးအ

ရာVA"ိ!

စီမံခန်ခ့ွေဲရးဥပေဒတ

ရားသ&=ကီး6-W^8!

မိဘ@Aင်အ့များြပည်သ&ေအဂျငစ်!ီ
!
@Aစ်ဦး@Aစ်ဖကလ်ံ4းသည်မည်သည့်ြပနလ်

ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကိ4မဆိ4သေဘာတ&

ရမည်!

!

!

ေမရီလနး်ြပည်နယပ်ညာ

ေရးဌာနE!

!



64 
၂၀၂၁ ဇနန်ဝါရီ-ေနာက်ဆံ4းြပနလ်ည်ဆနး်စစ်သည် 

၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

1အကယ်၍ေအာက်ပါအေ5ကာငး်အရာများြဖစ်ေသာ -(1) 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်မAစီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချကအ်ေြခခံကိ4ြဖစ်ေပaေစသည့်ြပဿနာကိ4ေြဖVAငး်Wပီးေ5ကာငး်အထ&းလွဲမAား

ေဖာ်ြပချက်များသိ4မ့ဟ4တ ်(2) မိဘများသိ4ေ့ပးရနအ်တကွ်*+,-!၏အပိ4ငး် 300 

အရလိ4အပ်ေသာမိဘများထံမAအချကအ်လက်အားအများြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ထိမ်ချနမ်<များေ5ကာင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်ဖွ

င့ြ်ခငး်မAမိဘများကိ4ဟန ့တ်ားပါကအချိနအ်ကန ့အ်သတ်သည်မိဘ@Aင့မ်သက်ဆိ4ငပ်ါ 6&2!.(G(_(!&$$(5%%6T88!။ 

!
2 ယငး်ကဲ့သိ4 ့�ခငး်ချက်များတွင ်- 

အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်မဖွင့@်ိ4ငြ်ခငး်သိ4မ့ဟ4တ်အထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များဆိ4ငရ်ာကန

ဦးြပဌာနး်ချကက်ိ4သေဘာတ&ညရီနမိ်ဘများ၏ြငငး်ဆိ4ချကက်ိ4ေကျာ်လွနရ်နေ်စ့စပ်မ<ကိ4အသံ4းမြပ>@ိ4ငြ်ခငး်  (34 .(G(_(!

&$$(&$$6O86&88!
၊အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချက်မဖွင့@်ိ4ငြ်ခငး်သိ4မ့ဟ4တ်မိဘများထားေသာပ4ဂoလိကေကျာငး်တက်

သည့်ကေလးငယ်သိ4မ့ဟ4တ်အိမ်မAေကျာငး်တက်ေသာကေလးငယ်၏ကနဦးချင့တ်ွက်မ<သိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်ချင့တ်ကွ်မ<ကိ4သေဘာတ&ညီ

ရနမိ်ဘများ၏ြငငး်ဆိ4ချက်ကိ4ေကျာ်လွနရ်နေ်စ့စပ်မ<ကိ4အသံ4းမြပ>@ိ4ငြ်ခငး်၊ (34 

.(G(_(!
&$$(&$$6P86286?88၊စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချကဖ်ွင့ရ်နမိ်ဘများမAထားေသာပ4ဂoလိကေကျာငး်တက်သည့်ကေလးငယ်များ၏မိဘ

များလ4ပ်ပိ4ငခွ်င့က်ိ4ကေလးငယတ်ွငေ်တွ_ VAိေသာလိ4အပ်ချက်များြဖည့်ဆညး်ရနအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ပျက်ကကွ်မ<ြဖင့က်န ့သ်တ်ြခ

ငး် (34 .(G(_(!

&$$(%2$8၊အရည်အချငး်ြပည့်မီေသာဆရာကိ4ေပးရနအ်တွကအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ပျကက်ွက်မ<သည်စီစfေဆာငရွ်က်မ<တွငအ်

ေရးပါသည့ြ်ပဿနာမဟ4တ်ေသာ်လညး်ြပည်နယ်ပညာေရးေအဂျငစီ် (),-8!@Aင့အ်တ&အေြခအေနတိ4င5်ကားချက်ဖွင့@်ိ4ငြ်ခငး် (34 

.(G(_(!&$$(%5C6:88!တိ4ပ့ါဝငသ်ည်။ 

!
3 

အကယ်၍စည်းကမ်းပိ4ငး်ဆိ4ငရ်ာလ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များ@Aင့အ်ညအီြမနအ်Wပီးအစီးေဆာငရွ်က်ေသာ5ကားနာမ<အတွက်စီစfေဆာငရွ်က်မ<

တိ4င5်ကားချကဖ်ွင့ပ်ါကသိ4မ့ဟ4တ်ကေလးငယ်သည်လက်VAတိွငေ်ကျာငး်စာရငး်ဝငြ်ခငး်@Aင့ေ်ကျာငး်တက်ေရာက်ြခငး်မVAိပါကြပနလ်ည်

ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကာလသည် 15 ရက ်(7 ရကအ်တွငး်ကျငး်ပသည့်အစည်းအေဝးတငွ)် 

ြဖစ်သည်။အကယ်၍အေ5ကာငး်ကိစsကိ4@Aစ်ဦး@Aစ်ဖက်စိတ်ေကျနပ်သည်အထိမေြဖVAငး်ပါက5ကားနာမ<ေတာငး်ဆိ4သည့်ရက်စဲွမAေကျာငး်

တကရ်က ်20 အတွငး်5ကားနာမ<ြပ>ရမည်ြဖစ်Wပီးဆံ4းြဖတ်ချက်ကိ45ကားနာမ<အWပီးေကျာငး်တကရ်က ်10 

ရက်အတွငး်တွငထ်4တ်ြပနရ်မည်။ (34 .(G(_(!&$$(5&#6P8!=KL!.a7-_!%&-($5($%(%58(!

!
4 5ကားနာစစ်ေဆးေရးအရာVAိ/-W^!

သည်တစ်ဖက်ပါတီ၏ေတာငး်ဆိ4ချက်အရတိကျေသချာေသာအချိနတ်ိ4းြမ\င့မ်<ကိ4သေဘာတ&@ိ4ငသ်ည်။ (34 .(G(_(!

&$$(5%C6P88(!
!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
 

 

 

5 စည်းမျfးစညး်ကမ်းများသညရ်က ်30 

5ကာြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကာလအတကွ်ချိနည်\ိမ<များကိ4ခွင့ြ်ပ>သည်။ေအာက်ပါြဖစ်ရပ်တစ်ခ4ခ4ြဖစ်ေသာ (1) 

@Aစ်ဦး@Aစ်ဖက်လံ4းသည်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစညး်အေဝးကိ4ေလTာ့ေပါရ့နေ်ရးသားသေဘာတ&ညီWပီးေနာက၊် (2) 

ေစ့စပ်မ<သိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစညး်အေဝးစတငW်ပီးေသာလ်ည်းရက ်30 

မက4နမီ်တွင@်Aစ်ဦး@Aစ်ဖကအ်ေနြဖင့သ်ေဘာမတ&@ိ4ငေ်5ကာငး်ေရးသားသေဘာတ&ညီWပီးေနာက၊် (3) 

@Aစ်ဦး@Aစ်ဖက်လံ4းသည်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးကာလရက ်30 

အက4နတ်ွငေ်စ့စပ်မ<ကိ4ဆက်လက်လ4ပ်ေဆာငရ်နေ်ရးသားသေဘာတ&ေသာလ်ည်းေနာက်ပိ4ငး်တွငမိ်ဘသိ4မ့ဟ4တ်အများြပည်သ&ေအဂျင်

စီသည်ေစ့စပ်မ<လ4ပ်ေဆာငခ်ျက်မAY4ပ်သိမ်းWပီးေနာကတ်စ်ေနတ့ွငစီ်စfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်အတကွ် 45 

ရက်သတ်မAတ်ချိနစ်တငသ်ည်။ (34 .(G(_(!&$$(5%$!6P88(!

!
6 

အစည်းအေဝးကျငး်ပသည့တ်ိ4ငြ်ပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစည်းအေဝးတငွမိ်ဘများမပါဝငြ်ခငး်သည်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရး

လ4ပ်ငနး်စf@Aင့စီ်စfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာြခငး်တိ4က့ိ4ေ@Aာင့ေ်@Aး5ကန ့5်ကာစေသည်။ (34 .(G(_(!&$$(5%$6O86&88(!

!
7 အကယ်၍အများြပည်သ&ေအဂျငစီ်အေနြဖင့မိ်ဘများ၏စီစfေဆာငရွ်က်မ<တိ4င5်ကားချကလ်က်ခံရVAိသည့ ်15 

ရက်အတွငး်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစညး်အေဝးကိ4မကျငး်ပပါကသိ4မ့ဟ4တ်ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးအစညး်အေဝးတွငမ်ပါ

ဝငပ်ါကမိဘများသည်စီစfေဆာငရွ်က်မ<5ကားနာမ<သတ်မAတ်ချိနက်ိ4စတငရ်န-်W^!၏5ကားဝငြ်ဖည့်စွကက်&ညီမ<ကိ4VAာ@ိ4ငသ်ည်။ 

!
8 အကယ်၍တိကျေသချာေသာတိ4င5်ကားချက်@Aင့ပ်တ်သက်၍�ခငး်ချက်ြဖစ်ေသာအေြခအေနများVAိပါကသိ4မ့ဟ4တ်မိဘ 

(သိ4မ့ဟ4တတ်စ်သီးပ4ဂoလအဖွဲ_အစည်း၊အကယ်၍တစ်ဦးတစ်ေယာက်သိ4မ့ဟ4တ်အဖွဲ_အစညး်သည ်

ြပည်နယလ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နညး်များအရေစ့စပ်မ<သိ4မ့ဟ4တ်အြငငး်ပွားမ<ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးဆိ4ငရ်ာအြခားေရွးချယ်စရာနညး်လမ်း

များVAိပါကVAိ@ိ4ငပ်ါက) 

@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်ေစ့စပ်မ<တွငပ်ါဝငရ်နသိ်4မ့ဟ4တ်ြပည်နယတ်ွငရ်VAိ@ိ4ငပ်ါကအြငငး်ပွားမ<ြပနလ်ည်ေြဖVAငး်ည\ိ@<ငိး်ေရးဆိ4

ငရ်ာအြခားေရွးချယ်စရာနည်းလမ်းများတငွပ်ါဝငရ်နအ်တွကအ်ချိနတ်ိ4းြမ\င့ရ်နေ်သဘာတ&ပါကအေြခအေနတိ4င5်ကားချကအ်ားေြဖVAငး်

ရနသ်တ်မAတ်ချိနက်ိ4တိ4းြမ\င့@်ိ4ငသ်ည်။ (34 .(G(_(!&$$(%5#6O86%88!(!

!
E!7)+,!
တိ4င5်ကားချကလ်4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများသညအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်၏ဆံ4းြဖတ်ချက်ြဖင့တ်ိ4င5်ကားချက်ေြဖVAငး်ရနအ်ဆိ4တငသွ်ငး်ချက်@A

င့တ်ိ4င5်ကားချကဖ်ွင့သ်ည့်မိဘ@Aင့အ်များြပညသ်&ေအဂျငစီ်အား 

ေစ့စပ်မ<တွငအ်လိ4အေလျာက်ပါဝငခွ်င့အ်ပါအဝငအ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်အားတိ4င5်ကားချက်တံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ခွင့@်Aင့အ်တ&ေပးထား

သည်။အချိ>_ကိစsရပ်များတွငတ်ိ4င5်ကားသ&@Aင့အ်များြပည်သ&ေအဂျငစီ်သည်အေ5ကာငး်ကိစsအားေြဖVAငး်ရန7်)+,!

မလိ4ဘဲအြငငး်ပွားမ<ကိ4ေြဖVAငး်@ိ4ငသ်ည။် (34.(G(_(!&$$(%5#6=86&88(!

! !
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ေမရီလနး်ြပည်နယပ်ညာေရးဌာန!

အေစာပိ4ငး်ကာလ5ကားဝငြ်ဖည့်စကွက်&ညီမ<@Aင့အ်ထ&းပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်<များ  

200 9:;<!3=><?@AB:!)<B::<!
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၂၀၂၁၊ဇနန်ဝါရီ၂၇ရက်တွင်သက်ေရာက်သည် 

မိဘများ၏ လ4ပ်ပိ4င်ခွင့်များ - ေမရလီန်းကျင့်ထံ4းဆိ4င်ရာကာကွယ်မ<များ - ကေလးသ&ငယမ်ျားအတွက ်အေစာပိ4င်းကာလ5ကားဝင်ြဖည့်စွက်က&ညီမ<၊ မ&=ကိ>အရွယ်အထ&းပညာေရး၊ အထ&းပညာေရး 
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