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မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မ တကိ ဇယ ျား 

က င့််ထ ျုားဆိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ျားသတမိပျားခ က ် 1 

အမိဘ သ စက ျား 2 

အလီက်ထမရ နစ်မများလ် 2 

ကကိြိုတငမ်ရျားသ ျားသတမိပျားခ က ် 2 

သတ လပေးခ က် 2 

လရေးသ ေးသတ လပေးခ က်သလဘ တူညီမှု 3 

သမဘ တညူီမှု 3 

မ ဘသလဘ တူညီမှု 3 

IEPအပုိငျ်ား B 4 

ကနဦေးခ င် တွက်မှုအတွက်မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှု 4 

ဖပည်နယ်အိုပ်ထ နေ်းခ ရသူမ  ေးကနဦေးခ င် တွက်မှုဆ ိုငရ် အထူေးစည်ေးမ ဉေးမ  ေး 4 

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက်မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှု 5 

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက်မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုရိုပ်သ မ်ေးဖခငေ်း 5 

IEP ကလ ေးငယ်မ  ေးနငှ်  ူငယ်မ  ေးအတွက်သ ဖပန ်ည်ခ င် တွက်မှုမ  ေးအတွက်မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှု 

 5 

မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုရရှ ရနသ်င် လ   ်သည် ကက ြိုေးပမ်ေးလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးစ ရွက်စ တမ်ေးအလထ က်အထ ေး 

 6 

အဖခ ေးသလဘ တူညီမှု  ိုအပ်ခ က်မ  ေး 6 

IFSPအပုိငျ်ား C 7 

IFSPမှတစဆ်င် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက်မ ဘသလဘ တူညီမှု 7 

 IFSPမှတစဆ်င် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအ ေးမ ဘဖငငေ်းဆ ိုပ ိုငခွ်င်  7 

IFSPကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက်သ ဖပန ်ည်ခ င် တွက်မှုမ  ေးအတွက်မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှု 

 7 

သျီားပခ ျားပည မရျားခ င့််တကွ်မှု 7 

အဓ ပပါယ်ြွင် ဆ ိုခ က်မ  ေး 7 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီစ သတ်မှတ်ခ က် 8 

အမ  ေးဖပည်သူကိုနက် စရ တ်ဖြင် မ ဘမ  ေး၏ခ င် တွက်ပ ိုငခွ်င်  8 
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မ ဘမ  ေးမှစတငလ်ဆ ငရွ်က်လသ ခ င် တွက်မှု 8 

စီမ ခန်  ခွွဲလရေးဥပလဒတရ ေးသူကကီေး (ALJ) မှခ င် တွက်မှုလတ ငေ်းဆ ိုဖခငေ်း 9 

မိဘမ  ျားကိုယ်စ ျား 9 

မ ဘမ  ေးက ိုယ်စ ေးအတွက်စ သတ်မှတ်ခ က် 9 

အခ က်အလက်လ ိြို ျှို့ ဝှက်ထ ျားရိှမှု 9 

အဓ ပပါယ်ြွင် ဆ ိုခ က်မ  ေး 10 

က ကွယ်မှုမ  ေး 10 

သလဘ တူညီမှု 11 

အသ ိုေးဖပြိုခွင် မ  ေး 12 

အသ ိုေးဖပြိုခွင် မှတ်တမ်ေး 12 

မ ဘမ  ေး၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်ဖြင် မှတ်တမ်ေးမ  ေးဖပငဆ်ငခ် က်မ  ေး 13 

အခ က်အ က်ြ က်ဆီေးလရေး ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေး: 13 

ကလ ေးငယ်မ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င် မ  ေး 13 

စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အခ က်အ က် 14 

ခ ိြို ျှို့ယွငျ်ားမှုရိှသကူမလျားငယ်မ  ျား၏စည်ျားကမ်ျား 14 

အဓ ပပါယ်ြွင် ဆ ိုခ က်မ  ေး 13 

လက  ငေ်းဝနထ်မ်ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င် အ ဏ  14 

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး 15 

သ သ ထငရ်ှ ေးမှုသတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က် 16
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အထူေးအလဖခအလနမ  ေး 16 

လနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲ 17 

စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် လဆ ငရွ်က်မှုလတ ငေ်းဆ ိုခွင်  17 

လရွေးခ ယ်ရနမ်ဆ ိုေးဖြတ်ရလသေးလသ ကလ ေးငယ် 18 

တရ ေးဥပလဒစ ိုေးမ ိုေးလရေးနငှ် တရ ေးစီရငလ်ရေးအ ဏ ပ ိုငမ်  ေးမှ  ွဲလဖပ ငေ်းမှုနငှ် အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှု 

 18 

အမ  ျားပပည်သကူုန်က စရိတပ်ြင့်် ပုဂ္ဂလိမက  ငျ်ားမ  ျားတငွက်မလျားငယ်မ  ျားအ ျားမိဘမ  ျားမှတစ်ြက်သတထ် ျားရိှမှု 

 19 

ကိုနက် စရ တ်ဖပနလ်ပေးလရေးကန်  သတ်ခ က် 19 

အရွယ်မရ က်သည့််အသက်အပုိငျ်ားအပခ ျားတငွမိ်ဘမ  ျား၏လုပ်ပုိငခွ်င့််မ  ျားလ ွှဲမပပ ငျ်ားပခငျ်ား 

 20 

သမဘ မတညူီမှုမ  ျားအ ျားပပန်လည်မပြရှငျ်ားပခငျ်ား 21 

လစ စပ်မှု 21 

လစ စပ်မှုတ ိုက်တွနေ်းရနလ်တွျို့ဆ ိုမှု 22 

အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်နငှ် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အကက ေးကွ ဖခ ေးခ က် 

 22 

အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က် 23 

အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်အ ေးဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းဖခငေ်း 24 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအလကက ငေ်းအရ ဖြစ်လသ အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်အ ေးဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းဖခငေ်း 

 24 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် 24 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလကက ငေ်းအရ  25 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အ ေးတ ို  ဖပနလ်ဆ ငရွ်က်ဖခင်ေး 25 

သတ လပေးခ က်  ိုလ  က်မှု 26 

တရ ေးစွွဲဆ ိုမှုမ  ေးဖပြို ိုပ်ခ  နအ်တွငေ်းကလ ေးငယ်၏အလဖခအလန 26 

ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေး ိုပ်ငနေ်းစဉမ  ေး 27 

ရက်၃၀ဆ ိုေးဖြတ်ခ  နက်  ည  နှု ငေ်းမှုမ  ေး 27 

ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးသလဘ တူညီခ က် 28 

စီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်း 28 



iv  ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

စီမ ခန်  ခွွဲလရေးဥပလဒတရ ေးသူကကီေး (ALJ) 28 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလကက ငေ်းအရ  29 

ကက ေးန ခွင် မ  ေး 29 

လန က်ထပ်အခ က်အ က်ထိုတ်လြ ်လဖပ ကက ေးမှု 29 

မ ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င် မ  ေး 29 

ကက ေးန မှုဆ ိုေးဖြတ်ခ က် 29 

သီေးဖခ ေးစီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် 30 

ကက ေးန မှုသတ်မှတ်ခ  နမ်  ေးနငှ် အဆငလ်ဖပမှု 30 

အဖမနအ်ပပီေးအစီေးလဆ ငရွ်က်လသ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်း 30 

ကက ေးန မှုဆ ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေး… 31 

အပပီေးသတ်ကက ေးန မှုဆ ိုေးဖြတ်ခ က် 31 

အယူခ  31 

တရ ျားရ ု ျားမရှ ျှို့မနစရိတ ် 31 

ပူျားတွွှဲခ က် - IDEA အပငငျ်ားပွ ျားမှုပပန်လည်မပြရှငျ်ားည ိနှုငိ်ျားမရျားလုပ်ငန်ျားစဉ်မ  ျား 

နှုငိျ်ားယှဥ်ပပဇယ ျား 33 
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၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

က င့််ထ ျုားဆိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ျားသတမိပျားခ က် 

34 C.F.R. § 300.504 နငှ့််§ 303.421နငှ့််§ 303.404 

 

က ငထ် ျုားဆိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ျားသတမိပျားခ က်တငွန် ျားလညလ်ွယ်သည့််ပ ုစ နငှ့််မဘိမ  ျား၏အမိဘ သ စက ျားပြင့််သ

င့််မတ ်သလိမုြ ်ပပထ ျားသည့်် 

မိဘမ  ျား၏လုပ်ပိုငခ်ွင့််မ  ျားရှငျ်ားလငျ်ားခ က်အပပည့််အစ ုပါဝငသ်ည်။ြကဒ်ရယ်ဥပမဒ၊ခ ိြို ျှို့ယွငျ်ားမှုရိှသမူ  ျားတစ်ဦျားခ ငျ်ား

ပည မရျားအက်ဥပမဒလကမ်အ က်ရိှဤက င့််ထ ျုားဆိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ျားသတမိပျားခ က်သည်ခ ိြို ျှို့ယွငျ်ားမှုရှိသည့််က

မလျားငယ်မ  ျားနငှ့််မိဘမ  ျားနငှ့််သက်ဆိုငသ်ည်။ 

 

ဤစ ရွက်စ တမ်ေးထွဲတွငပ်ါဝငသ်ည် က ကွယ်မှုမ  ေးက ိုဗဟ ိုဖပည်နယ်အစ ိုေးရ၏ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူမ  ေးတစ်ဦေးခ င်ေးပည 

လရေးအက်ဥပလဒ (IDEA) 20 U.S.C. §1400 et seq.,ြက်ဒရယ်စည်ေးမ ဉေးဥပလဒ(CFR) 34 C.F.R. § 300.1 et. seq. 

(IEP) နငှ် 34 C.F.R. § 303.1 et. seq. (IFSP) 

နငှ် လမရီ နေ်းဖပည်နယ်စည်ေးမ ဉေးဥပလဒ၏လအ က်ပါအခနေ်းမ  ေးသ ို  မဟိုတ်COMAR: COMAR 13A.05.01, 

COMAR 13A.08.03, နငှ်  COMAR 13A.13.01 ဖြင် ဖပဌ နေ်းထ ေးသည်။အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီတစ်ခိုစီသည် 

IDEA 

  ိုအပ်ခ က်မ  ေးနငှ် က ိုက်ညီသည် က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးက ိုဖပဌ နေ်း၍ထ နေ်းသ မ်ေးလဆ ငရွ်က်သွ ေးရမည်။သ

က်ဆ ိုငသ်ည် အခါတွငအ်ပ ိုငေ်း B အတွက် IEP နငှ် အပ ိုငေ်း C အတွက် IFSP က ိုလြ ်ဖပဖခငေ်းဖြင် မည်သည် ပိုဒမ်မ  ေးသည် 

IDEA ၏အပ ိုငေ်း B သ ို  မဟိုတ်အပ ိုငေ်း C နငှ် သက်ဆ ိုငလ်ကက ငေ်းဤသတ လပေးခ က်မှလြ ်ဖပမည်ဖြစ်သည်။ 

 

IFSP 

မှဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို က်ခ ရရှ သည် ကလ ေးငယ်မ  ေးနငှ် မ သ ေးစိုမ  ေးအတွက်မ ဘမ  ေးအလနဖြင် က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်

မှုမ  ေးမ တတ ူက ို - 

• အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ င်မှုမ  ေးလပေးသူမှကလ ေးငယ်၏အလထ က်အထ ေး၊ခ င် 

တွက်မှုသ ို  မဟိုတ်ထ ေးရှ မှုသ ို  မဟိုတ်ကလ ေးငယ်နငှ် ယငေ်းကလ ေးငယ်၏မ သ ေးစိုအတွက်အလစ ပ ိုငေ်းက  

ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်က ိုလတ ငေ်းဆ ိုသည် အခါမ  ြိုေးအပါအဝငက်က ြိုတငလ်ရေး

သ ေးသတ လပေးခ က်နငှ် အတူ က်ခ ရရှ မည်၊ 

• ကလ ေးငယ်အ ေးအပ ိုငေ်း C 

ရှ အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက်ရည်ည နေ်းသည် အခါမ  ြိုေးသ ို  မဟိုတ် 

• အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်အတွက်သလဘ တူညီမှုရရှ သည် 

အခါမ  ြိုေးတွငဖ်ပည်နယ်၏လငွလပေးလခ မှုမ  ေးစနစ်မူဝါဒမ  ေးမ တတ ူနငှ် အတူ က်ခ ရရှ မည်ဖြစ်သည်။ 

 

IEP 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မှတစ်ဆင် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး က်ခ ရရှ သည် ကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှအဖခ ေးစ ရွက်စ 

တမ်ေးမ တတ ူက ိုမ ဘမ  ေးအ ေးလပေးရမညမ်ှ ွွဲ၍မ ဘမ  ေးအလနဖြင် လအ က်ပါတ ို  အလပေါ်မူတည်၍က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က 

ကွယ်မှုမ  ေးမ တတ ူက ိုတစ်နစှ် ျှငတ်စ်ကက မ် က်ခ ရရှ ရမည် - 

• ခ င် တွက်မှုအတွက်ကနဦေး  ွဲလဖပ ငေ်းခ က်သ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေး၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အလပေါ် 

• လက  ငေ်းပည သငန်စှ်တွငပ်ထမဆ ိုေးလရေးသ ေးတ ိုငက်က ေးခ က် က်ခ ရရှ မှုအလပေါ် 

• လက  ငေ်းပည သငန်စှ်တွငပ်ထမဆ ိုေးစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် က်ခ ရရှ မှုအလပေါ် 

• စည်ေးကမ်ေးတက လဆ ငရွ်က်မှုဖပြို ိုပ်ရနဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်ခ သည် အခါနငှ်  

• လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အလပေါ်မူတည်သည်။ 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်၎ငေ်း၏ယငေ်းဝက်ဘ်ဆ ိုက်ရှ ပါက၎ငေ်း၏အငတ် နက်ဝက်ဘ်ဆ ိုက်အလပေါ်တွင ်က်ရှ 

က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးမ တတ ူက ိုထ ေးရှ န ိုငသ်ည်။ 

 

ရှငေ်း ငေ်းဖပတ်သ ေးစွ မဖပြို ိုပ်န ိုငပ်ါကက င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကယွ်မှုမ  ေးစ ရွက်စ တမ်ေးတွငအ် ွယ်တကူန ေး 

ည်န ိုငလ်သ ပ ိုစ နငှ် မ ဘမ  ေး၏အမ ဘ သ စက ေးဖြင် မ ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င် မ  ေးဆ ိုငရ် ရှငေ်း ငေ်းခ က်အဖပည် အစ ို

ပါဝငသ်ည်။အကယ်၍မ ဘမ  ေး၏အမ ဘ သ စက ေးသ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးဆက်သွယ်လရေးနည်ေး မ်ေးပ ိုစ သည်လရေးသ ေး

ထ ေးသည် ဘ သ စက ေးမဟိုတ်ပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးက ိုနှုတ်ဖြင် 

လသ ် ည်ေးလက ငေ်းသ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေး၏အမ ဘ သ စက ေးက ိုအဖခ ေးနည်ေး မ်ေးမ  ေးဖြင် လသ ် ည်ေးလက ငေ်းသ ို  မ

ဟိုတ်အဖခ ေးဆက်သွယ်လရေးနည်ေး မ်ေးပ ိုစ ဖြင် လသ ် ည်ေးလက ငေ်းဘ သ ဖပနဆ် ိုရနအ်ဆင် မ  ေးက ိုလဆ ငရွ်က်ရမ

ည်။ 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်သတ လပေးခ က်ဘ သ ဖပနဆ် ိုမှုစ ရွက်စ တမ်ေးအ ေးလရေးသ ေးထ ေးသည် သက်လသက ို

ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရှ ရမည်ဖြစ်ပပီေးမ ဘမ  ေးအလနဖြင် က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးအလကက ငေ်းအရ က ိုသ ရှ န ေး ည်

လစရမည်။ 

 

အမိဘ သ စက ျား 

IEP နငှ့်် IFSP 

34 C.F.R. § 300.612, § 300.29, § 303.421, နငှ့််§ 303.25 

 

မိဘမ  ျားသည်၎ငျ်ားတို ့်န ျားလည်သည့််ဘ သ စက ျားပြင့််အခ ကအ်လက်ကိုလက်ခ ရရိှပိုငခ်ွင့််ရိှသည်။ 

 

အဂ်  ပ်စ ကျွမ်ေးက ငမ်ှုက ိုကန်  သတ်ထ ေးသူတစ်ဦေးခ ငေ်းနငှ် အတူအသ ိုေးဖပြိုသည် အခါအမ ဘ သ စက ေးသည်လအ 

က်ပါတ ို  က ိုဆ ို  ိုသည် -  

• ထ ိုပိုဂ္ ြို ်မှသ မနအ်သ ိုေးဖပြိုသည် ဘ သ စက ေး၊သ ို  မဟိုတ်ကလ ေးငယ်ဆ ိုပါကကလ ေးငယ်၏မ ဘမ  ေးမှ

သ မနအ်သ ိုေးဖပြိုသည် ဘ သ စက ေး၊ 
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၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

• ကလ ေးငယ် (ကလ ေးငယ်၏ခ င် တွက်မှုအပါအဝင)် 

နငှ် အတူတ ိုက်ရ ိုက်ဆက်သွယ်မှုအ ေး  ိုေးတွငလ်နအ မ်သ ို  မဟိုတ်လ    သငယ်ူလရေးပတ်ဝနေ်းက ငရှ် ကလ ေးင

ယ်မှသ မနအ်သ ိုေးဖပြိုသည် ဘ သ စက ေး။ 

 

န ေးမကက ေးသူသ ို  မဟိုတ်မ က်မဖမငသူ်အတွက်သ ို  မဟိုတ်လရေးသ ေးထ ေးသည် ဘ သ စက ေးမရှ သူအတွက်ဆက်သွယ်

လရေးနည်ေး မ်ေးသည် ူတစ်ဦေးသ မနအ်သ ိုေးဖပြိုသည် အရ  

(က ိုယ်အမူအရ ဘ သ စက ေး၊မ က်မဖမငစ် သ ို  မဟိုတ်နှုတ်ဖြင် ဆက်သွယ်လဖပ ကက ေးဖခငေ်း) ဖြစ်သည်။ 

မ ဘမ  ေးအလနဖြင် ၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်၏ ိုပ်လဆ ငပ်ပီေးစီေးထ ေးလသ  IFSP သ ို  မဟိုတ် IEP 

အ ေးမ ဘမ  ေး၏အမ ဘ သ စက ေးက ိုဘ သ ဖပနဆ် ိုလပေးရနလ်တ ငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။အကယ်၍မ ဘမ  ေးမှလဖပ ဆ ိုလသ 

အမ ဘ သ စက ေးက ိုလဒသတွငေ်းစ သငလ်က  ငေ်းစနစ်ရှ လက  ငေ်းသ ေးဦေးလရ၏တစ်ရ ခ ိုငန်ှုနေ်း (၁%) 

လက  ်မှလဖပ ဆ ိုအသ ိုေးဖပြိုပါကသက်ဆ ိုငရ် လက  ငေ်းအမှုထမ်ေးအလနဖြင် လတ ငေ်းဆ ိုသည် ရက်စွွဲအပပီေးလန က်ရက်လပါ

ငေ်း (၃၀) 

အတွငေ်းမ ဘမ  ေးအ ေးဘ သ ဖပနဆ် ိုထ ေးလသ စ ရွက်စ တမ်ေးနငှ် အတူဖြည် ဆည်ေးလပေးရမည်။ဤတစ်ရ ခ ိုငန်ှုနေ်းဘ 

သ ဖပန ် ိုအပ်ခ က်က ိုဤစ ရွက်စ တမ်ေး၏လစ စပ်မှုအပ ိုငေ်းကဏ္ဍတွင ်ည်ေးလဆွေးလနေွးထ ေးသည်။ 

 

အလီက်ထမရ နစ်မများလ် 

IEP နငှ့်် IFSP 

34 C.F.R. §300.505 

 

မရွျားခ ယ်စရ ရိှနိငုပ်ါကမိဘမ  ျားအမနပြင့််သတမိပျားခ က်မ  ျားကိုအလီက်ထမရ နစ်နညျ်ားပြင့််ရရိှနိငုသ်ည်။အမ  ေးဖပ

ည်သူလအဂ ငစ်ီသည်မ ဘမ  ေးအ ေးအီေးလမေး ်ဖြင်  

စ ရွက်စ တမ်ေးမ  ေး က်ခ ရရှ လရေးလရွေးခ ယ်မှုလပေးပါကမ ဘမ  ေးအလနဖြင် လအ က်ပါတ ို  က ိုအီေးလမေး ်ဖြင်  က်ခ ရရှ 

ရနလ်ရွေးခ ယ်န ိုင်သည် -  

• ကက ြိုတငလ်ရေးသ ေးသတ လပေးခ က်၊ 

• က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးသတ လပေးခ က်နငှ်  

• စီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှုအတွက်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်နငှ် သက်ဆ ိုငလ်သ သတ လပေးခ က်မ  ေး။ 

 

ကကိြိုတငမ်ရျားသ ျားသတမိပျားခ က် 

IEP နငှ့်် IFSP 

34 C.F.R. §§ 300.503 နငှ့်် 303.421 
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၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မိဘမ  ျားသည်၎ငျ်ားတို ့်ကမလျားငယ်၏အမစ ပိုငျ်ားက လကက ျားဝငပ်ြည့််စွက်ကညူီမှုဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားသို ့်မဟုတအ်ထျူားပ

ည မရျားနငှ့််သက်ဆိုငရ် ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားနငှ့််သက်ဆိုငသ်ည့််အမ  ျားပပညသ်မူအဂ္ ငစ်ီ၏မဆ ငရွ်က်မှုမ  ျားအမကက ငျ်ား

နငှ့််ပတသ်က်၍မရျားသ ျားအသမိပျားခ က်ကိလုက်ခ ရရိှပိုငခ်ွင့််ရိှသည်။ 

သတမိပျားခ က် -  

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်လအ က်ပါတ ို  က ိုစတငလ်ဆ ငရွ်က်ရနသ် ို  မဟိုတ်လဖပ ငေ်း ွဲရနလ်တ ငေ်းဆ ိုဖခငေ်းသ ို  မဟို

တ်ဖငငေ်းဆ ိုဖခငေ်းမဖပြိုမီသင် လတ ်သည် အခ  နတ်ွငမ် ဘမ  ေးအ ေးလရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ိုလပေးရမည် -  

• အလထ က်အထ ေး၊ 

• ခ င် တွက်မှု၊ 

• ပည လရေးပရ ိုဂရမ်၊ 

• ကလ ေးငယ်၏ပည လရေးလနရ ထ ေးရှ မှု 

• ကလ ေးငယ်အတွက်အခမွဲ ဖြစ်လသ သက်ဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူပည လရေး (FAPE) ဖပဌ နေ်းခ က်သ ို  မဟိုတ် 

• IFSP 

မှတစ်ဆင် ကလ ေးငယ်နငှ် ကလ ေးငယ်၏မ သ ေးစိုအတွက်အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်မှုဝနလ်ဆ င်

မှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်သ ို  မဟတ် 

• IEP မှတစ်ဆင် ကလ ေးငယ်အတွက်အထူေးပည လရေးနငှ် သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်။ 

 

လရေးသ ေးသတ လပေးခ က်သည်မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုက ို  ိုအပ်သည် လဆ ငရွ်က်မှုနငှ် သက်ဆ ိုငသ်ည် အခါအမ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစ်ီသည်တစ်ခ  နတ်ည်ေးတွငလ်ရေးသ ေးသတ လပေးခ က်လပေးန ိုငသ်ည်။ 

 

မရျားသ ျားသတမိပျားခ က်သမဘ တညူီမှု - 
 

IFSP မှတစဆ်င် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး က်ခ ရရှ သည် ကလ ေးငယ်မ  ေးနငှ် မ သ ေးစိုမ  ေးအတွက်လရေးသ ေးသတ လပေးခ က်မှ  

- 

o လတ ငေ်းဆ ိုခ ရသည် သ ို  မဟိုတ်ဖငင်ေးဆ ိုခ ရသည် လဆ ငရွ်က်မှုက ိုလြ ်ဖပရမည်၊ 

o အလရေးယူလဆ ငရွ်က်ရသည် အလကက ငေ်းအရင်ေးက ိုရှငေ်းဖပရမည်ဖြစ်ပပီေး 

o က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှမ  ေးပါဝငရ်မည်။ 

 

IEP မှတစ်ဆင် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး က်ခ ရရှ သည် ကလ ေးမ  ေးအတွက်လရေးသ ေးသတ လပေးခ က်မှ  - 

 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှအလရေးယူလဆ ငရွ်က်ရနလ်တ ငေ်းဆ ိုသည် သ ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုသည် လဆ ငရွ်က်မှု(

မ  ေး)က ိုလြ ်ဖပရမည်၊ 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှု(မ  ေး)က ိုလဆ ငရွ်က်ရနလ်တ ငေ်းဆ ိုလနရသည် သ ို  မဟို
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

တ်ဖငငေ်းဆ ိုလနရသည် အလကက ငေ်းအရငေ်းက ိုရှင်ေးဖပရမည်၊ 

• ခ င် တွက်မှု ိုပ်ငနေ်းစဉ၊အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှု၊မှတ်တမ်ေးတစ်ခိုစီက ိုရှငေ်းဖပပါသ ို  မဟိုတ်လဆ ငရွ်က်မှု(မ  ေး)

က ိုလတ ငေ်းဆ ိုရနသ် ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုရနဆ် ိုေးဖြတ်ရ တွငအ်သ ိုေးဖပြိုသည် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီက ိုတငဖ်ပရမ

ည်၊ 

• မ ဘမ  ေးအလနဖြင်  IDEA 

ရှ က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်မ  ေးလအ က်တွငက် ကွယ်မှုမ  ေးက ိုရရှ လကက ငေ်းလြ ်ဖပခ က်ပါ

ဝငရ်မည်၊ 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှလတ ငေ်းဆ ိုလနသည် သ ို  မဟိုတ်ဖငင်ေးဆ ိုလနသည် လဆ ငရွ်က်မှုသည်ခ င် တွက်မှုအ

တွက်ကနဦေး  ွဲလဖပ ငေ်းခ က်မဟိုတ်ပါကမ ဘမ  ေးအ ေး၎ငေ်းတ ို  အလနဖြင် က င် ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးလြ ်

ဖပခ က်ရရှ န ိုငလ်ကက ငေ်းလဖပ ဖပရမည်၊ 

• IDEA က ိုန ေး ည်လစရနအ်ကူအညီအတွက်ဆက်သွယ်ရနမ် ဘမ  ေးအတွက်ရငေ်းဖမစ်မ  ေးပါဝငရ်မည်၊ 

• ကလ ေးငယ်၏တစ်ဦေးခ ငေ်းပည လရေးပရ ိုဂရမ် (IEP) 

အသငေ်းအြွွဲျို့ မှထည် တွက်သည် အဖခ ေးမည်သည် လရွေးခ ယ်မှုမ  ေးမဆ ိုနငှ် ထ ိုလရွေးခ ယ်မှုမ  ေးအ ေးဖငငေ်းဆ ိုရသ

ည် အလကက ငေ်းအရငေ်းမ  ေးက ိုလြ ်ဖပရမည်ဖြစ်ပပီေး 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်လဆ ငရွ်က်မှုက ိုလတ ငေ်းဆ ိုရသည် သ ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုရသည် အဖခ ေးအလကက 

ငေ်းအရငေ်းမ  ေးလြ ်ဖပခ က်က ိုလပေးရမည်။ 

 

သမဘ တညူီမှု 

IEP နငှ့်် IFSP 
34 C.F.R. § 300.300 နငှ့်် 34 C.F.R. § 303.420 

 
 

မိဘသမဘ တညူမီှု 

အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်သီည်အမစ ပိုငျ်ားက လကက ျားဝငပ်ြည့််စွက်ကူညမီှုနငှ့််အထျူားပည မရျားနငှ့််သက်ဆိုငရ် ဝန်

မဆ ငမ်ှုမ  ျားနစှ်ခုလ ျုားအတကွ်နငှ့််အမစ ပိုငျ်ားက လကက ျားဝငပ်ြည့််စွကက်ူညီမှုနငှ့််အထျူားပည မရျားနငှ့််သက်ဆိုငရ် ဝန်

မဆ ငမ်ှုမ  ျားကိပုထမဆ ုျားအကကိမ်မမပျားမီတငွက်မလျားငယ်အ ျားအကွှဲပြတရ်န်မိဘမ  ျား၏သမဘ တညူီမှုကိုရရှိရမ

ည်ပြစ်သည်။မဘိမ  ျားသညသ်မဘ တညူီမှုကိုအခ ိန်မမရွျားရုတသ်မိ်ျားပိုငခ်ွင့််ရိှသည်။ခ င့််တကွ်မှုအတကွသ်မဘ တူ

ညီရန်ခခငျ်ားခ က်အခ ြိို ျှို့ ရှိသည်။ 

 

သလဘ တူညီမှုဆ ိုသည်မှ မ ဘမ  ေးအလနဖြင် - 

• လတ ငေ်းဆ ိုသည် သလဘ တူညီမှုအတွက်လဆ ငရွ်က်ခ က်နငှ် သက်ဆ ိုငသ်ည် အခ က်အ က်အ ေး  ိုေးက ို၎ငေ်း

တ ို  ၏အမ ဘ သ စက ေးသ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးဆက်သွယ်လရေးနည်ေး မ်ေးဖြင် ၎ငေ်းတ ို  အ ေးအဖပည် အဝအလကက ငေ်း

ကက ေးပပီေးဖြစ်လကက ငေ်း၊ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

• လတ ငေ်းဆ ိုသည် ၎ငေ်းတ ို  သလဘ တူညီမှုအတွက်လဆ ငရွ်က်ခ က်က ို ိုပ်လဆ ငဖ်ခငေ်းနငှ် ပတ်သက်၍လရေး

သ ေးခ က်က ိုန ေး ည်သလဘ တူပပီေးသလဘ တူညီမှုတွငယ်ငေ်းလဆ ငရွ်က်ခ က်က ိုလြ ်ဖပပပီေးထိုတ်ဖပနမ်ည် မှ

တ်တမ်ေးမ  ေး(အကယ်၍တစ်ခိုခိုဆ ို ျှင)် နငှ် ထိုတ်ဖပနမ်ည် သူမ  ေးအ ေးဖပြိုစိုပပီေး 

• သလဘ တူညီမှုခွင် ဖပြိုဖခင်ေးသည်သလဘ ဆနဒအလ   က်ဖြစ်ပပီေးအခ  နမ်လရွေးရိုပ်သ မ်ေးန ိုင်လကက ငေ်းန ေး ည်

သ ရှ ရမည်က ိုဆ ို  ိုသည်။ 

 

မ ဘမ  ေးသည်သလဘ တူညီမှုက ိုရိုပ်သ မ်ေးပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှသလဘ တူညီမှုရသည်  

အခ  နန်ငှ် ၎င်ေးမရိုပ်သ မ်ေးမီအခ  နက်က ေးဖြစ်လပေါ်  သည် လဆ ငရွ်က်မှုက ိုမြ က်သ မ်ေးပါ။ 

 

ကလ ေးငယ်သည် အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို ကနဦေးရရှ ပပီေးလန က် မ ဘမ  ေးသည် 

လရေးသ ေးခ က်တွင ်၎ငေ်းတ ို  ၏ ကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက် အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို  က်ခ ရရှ ရန ်

သလဘ တူညီမှုက ို ရိုပ်သ မ်ေးပါက အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် သလဘ တူညီမှုဖပန ်ည်ရိုပ်သ မ်ေးဖခငေ်းလကက င  ်

ကလ ေးငယ်၏ အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး က်ခ ရရှ မှုအတွက် 

မည်သည ်ရည်ည နေ်းခ က်မ  ေးက ိုမဆ ို ြယ်ရှ ေးရန ်ကလ ေးငယ်၏ ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးက ို ဖပငဆ်ငရ်န ်

မ  ိုအပ်ပါ။ 

 

IEP  အပုိငျ်ား B 

ကနဦျားခ င့်တ်ကွ်မှုအတကွ် မိဘမ  ျား၏ သမဘ တညူီမှု 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် ကလ ေးငယ်မှ အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို ရရှ န ိုငလ်ကက ငေ်း 

ဆ ိုေးဖြတ်ရန ်ကလ ေးငယ်၏ ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုက ို မ ိုပ်လဆ ငမ်ီနငှ  ်အထူေးပည လရေးနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို ပထမဆ ိုေးအကက မ်မလပေးမီတွင ် မ ဘမ  ေး၏ သလဘ တူညီမှုက ို  

ရရှ ရမည်။1 အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် ကလ ေးငယ်မှ အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို 

ရရှ န ိုငလ်ကက ငေ်း ဆ ိုေးဖြတ်ရန ်ကလ ေးငယ်၏ ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုက ို မ ိုပ်လဆ ငမ်ီ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်- 

• လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ လဆ ငရွ်က်မှုဆ ိုငရ်  ကက ြိုတငလ်ရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ို မ ဘမ  ေးအ ေး လပေးရမည် 

• ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုက ို မ ိုပ်လဆ ငမ်ီ မ ဘမ  ေးမှအသ လပေးသလဘ တူညီမှုက ို ရရှ ရမည်ဖြစ်ပပီေး 

• ကက ြိုတငလ်ရေးသ ေးသတ လပေးခ က်အဖပငက် င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကယွ်မှုမ  ေးသတ လပေးခ က်ကူေးယူမှုနငှ အ်တူ 

မ ဘမ  ေးအ ေး လပေးရမည်။ 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် ကလ ေးငယ်သည် အထူေးပည လရေးနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်  ိုအပ်လသ  ခ  ြို ျို့ယွင်ေးမှုရှ သည ်ကလ ေးငယ်ဟိုတ်မဟိုတ် ဆ ိုေးဖြတ်ရန ်

ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုအတွက် အသ လပေးသလဘ တူညီမှုက ို ရရှ ရန ်သင လ်တ ်လသ ကက ြိုေးပမ်ေးအ ေးထိုတ်မှုမ  ေးက ို 

ဖပြို ိုပ်ရမည်။ ပိုဂ္  ကလက  ငေ်းတွင ်စ ရငေ်းသွငေ်းထ ေးလသ  သ ို  မဟိုတ် ပိုဂ္  ကလက  ငေ်းတွင ်စ ရငေ်းသွငေ်းရန ်  

 1 34 CFR  300.300(a). 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

ရှ လြွလနသည ် ကလ ေးငယ်၏ မ ဘသည် ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုအတွက် သလဘ တူညီမှုက ို မလပေးပါက သ ို  မဟိုတ် 

မ ဘမ  ေးသည် သလဘ တူညီမှုလပေးရန ်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အ ေး တ ို  ဖပနလ်ဆ ငရွ်က်မှုမရှ ပါက 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်မ  ိုအပ်လသ ် ည်ေး လစ စပ်မှု သ ို  မဟိုတ် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ကွဲ သ ို   

ဤလနရ တွင ်ဆက် က်လဆွေးလနေွးထ ေးလသ  က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးက ို ဖပြို ိုပ်ဖခငေ်းဖြင  ်ကလ ေးငယ်၏ 

ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုက ို  ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ည်။2 

 

မ ဘမ  ေးမှ ၎ငေ်းတ ို  ၏ က ိုယ်ပ ိုငက်ိုနက် စရ တ်ဖြင  ်အ မ်တွင ်လက  ငေ်းတက်လသ  သ ို  မဟိုတ် ပိုဂ္  ကလက  ငေ်းတွင ်

ထ ေးလသ  ကလ ေးငယ်၏ မ ဘသည် ကနဦေးခ င တ်ွက်မှု သ ို  မဟိုတ် ဖပန ်ည်ခ င တ်ွက်မှုအတွက် သလဘ တူညီမှုက ို 

လမပေးပါက သ ို  မဟိုတ် မ ဘမ  ေးသည် သလဘ တူညီမှုက ို လပေးရန ်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ို တ ို  ဖပနလ်ဆ ငရွ်က်မှုမရှ ပါက 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် အထက်လြ ်ဖပပါ  ိုပ်ထ ိုေး ိုပန်ည်ေးမ  ေးပါသည ် သလဘ တူညီမှုက ို 

အသ ိုေးမဖပြိုန ိုငပ်ါ။3 

 

ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုအတွက် မ ဘမ  ေး၏ သလဘ တူညီမှုသည် မ ဘမ  ေးမှ ၎ငေ်းတ ို  ၏ ကလ ေးငယ်အတွက် 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှု သ ို  မဟိုတ် အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို 

စတငလ်ပေးန ိုငရ်န ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအတွက် သလဘ တူညီမှုက ို ည်ေး လပေးသည်က ို မဆ ို  ိုပါ။ 

 

ပပည်နယ်အပ်ုထန်ိျားခ ရသမူ  ျားကနဦျားခ င့်တ်ကွ်မှုဆိုငရ်  အထျူားစည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျား 

ကလ ေးငယ်သည် ဖပည်နယ်အိုပ်ထ နေ်းခ ရသူဖြစ်ပပီေး သူ/သူမ၏ မ ဘမ  ေးနငှ အ်တူ မလနပါက 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်ကလ ေးငယ်သည် လအ က်ပါကလ ေးငယ်ဖြစ်လကက ငေ်း သတ်မှတ်ရန ်

ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုအတွက် မ ဘမ  ေးထ မှ သလဘ တူညီမှုက ို မ  ိုအပ်ပါ - ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူဖြစ်ပါက 

• သင လ်တ ်လသ ကက ြိုေးပမ်ေးအ ေးထိုတ်မှုမ  ေးက ို ဖပြို ိုပ်လသ ် ည်ေး အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်

ကလ ေးငယ်၏ မ ဘက ို မလတွျို့ ရှ န ိုငပ်ါ၊ 

• ဖပည်နယ်ဥပလဒအရ မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေးက ို ပယ်ြ က်ပပီေးဖြစ်သည် သ ို  မဟိုတ် 

• တရ ေးသူကကီေးသည် မ ဘမ  ေးထက် အဖခ ေးတစ်ဦေးခ ငေ်းအတွက်  

ပည လရေးဆ ိုငရ် ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးနငှ က်နဦေးခ င တ်ွက်မှုက ို သလဘ တူညီရန ် ိုပ်ပ ိုငခွ်င က် ို 

ခ မှတ်ပပီေးဖြစ်သည်။ 

 

ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားအတကွ် မိဘမ  ျား၏ သမဘ တညူီမှု 

ကလ ေးငယ်အတွက် အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို ပထမဆ ိုေးအကက မ်မလပေးမီ 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်အသ လပေးသလဘ တူညီမှုက ို ရရှ ရမည်။ မ ဘမ  ေးသည် လအ က်ပါအခ က်တ ို  က ို 

ဖပြို ိုပ်ပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို မ ဘမ  ေး၏ 

သလဘ တူညီမှုမပါဘွဲ ကလ ေးငယ်အ ေး လပေးထ ေးသည်  သလဘ တူညီခ က် သ ို  မဟိုတ် စည်ေးမ ဉေးထိုတ်ဖပနခ် က်က ို 

ရရှ ရန ်လစ စပ်မှု သ ို  မဟိုတ် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုဆ ိုငရ်  ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးက ို အသ ိုေးမဖပြိုရပါ -   

2 34 CFR  300.300(a)(3)(i). 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

3 34 CFR  300.300(d)(4)(i-ii). 

• ၎ငေ်းတ ို  ၏ ကလ ေးငယ်အတွက် အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုင်ရ ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို  က်ခ ရနအ်တွက် 

သလဘ တူညီမှုလပေးရန ်ဖငငေ်းဆ ိုသည် သ ို  မဟိုတ် 

• အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်အတွက် ပထမဆ ိုေးအကက မ်သလဘ တူညီမှုက ို 

လပေးရန ်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ို တ ို  ဖပန်လဆ ငရွ်က်မှုမရှ ပါ။ 

 

မ ဘမ  ေးသည်  ၎ငေ်းတ ို  ၏ ကလ ေးငယ်အတွက် အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို 

ပထမဆ ိုေးအကက မ်  က်ခ ရရှ ရန ်သလဘ တူညီမှု လပေးရန ်ဖငငေ်းဆ ိုပါက သ ို  မဟိုတ် မ ဘမ  ေးသည် 

သလဘ တူညီမှုလပေးရန ်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ို မတ ို  ဖပနပ်ါက အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်- 

• အခမွဲ ဖြစ်လသ သက်ဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူပည လရေး (FAPE) က ို ၎ငေ်းတ ို  ၏ ကလ ေးငယ်ရရှ န ိုင်လစရန ်

  ိုအပ်ခ က်အ ေး ခ  ြိုေးလြ က်မှုမရှ ပါ၊ 

• တစ်ဦေးခ ငေ်းအ  ိုက်ပည လရေးပရ ိုဂရမ် (IEP) လတွျို့ဆ ိုမှုရှ ရန ်သ ို  မဟိုတ် ၎ငေ်းတ ို  ၏ ကလ ေးငယ်အတွက် IEP 

 ိုပ်လဆ ငရ်န ်မ  ိုအပ်ပါ။ 

ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားအတကွ် မိဘမ  ျား၏ သမဘ တညူီမှုရုပ်သမ်ိျားပခငျ်ား 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးကနဦေးဖပဌ နေ်းခ က်က ို 

စတငလ်ဆ ငရွ်က်ပပီေးလန က်တွင ်ကလ ေးငယ်၏ မ ဘမ  ေးသည် အထူေးပည လရေးနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအ ေး ဆက် က်ဖပဌ နေ်းခ က်အတွက် လရေးသ ေးဖခငေ်းဖြင  ်သလဘ တူညီမှုက ို 

အခ  နမ်လရွေးရိုပ်သ မ်ေးပါက အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် - 

• သလဘ တူညီမှုဖပန ်ည်ရိုပ်သ မ်ေးမှုလကက င  ်အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအ ေး 

ကလ ေးငယ်၏  က်ခ ရရှ မှုအတွက် မည်သည ်ရည်ည နေ်းခ က်မ  ေးက ိုမဆ ို ြယ်ရှ ေးရန ်ကလ ေးငယ်၏ 

ပည လရေးမှတ်တမ်ေး မ  ေးက ို ဖပငဆ်ငရ်န ်မ  ိုအပ်ပါ၊ 

• ကလ ေးငယ်အ ေး အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို ဆက် က်မလပေးန ိုငလ်သ ် ည်ေး 

အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်က ို မရပ်တန  မ်ီအခ  နတ်ွင ်အထူေးပည လရေးနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုအ ေး  ိုေးက ို ရပ်တန  ရ်န ်မ ဘမ  ေး၏ လရေးသ ေးလတ ငေ်းဆ ိုခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ 

မ ဘမ  ေးအ ေး ကက ြိုတငလ်ရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ို လပေးရမည်၊ 

• ကလ ေးငယ်အ ေး ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးမလပေးန ိုငလ်ကက ငေ်း သလဘ တူညီခ က် သ ို  မဟိုတ် 

စည်ေးမ ဉေးဖပဌ နေ်းခ က်က ို ရယူရန ်လစ စပ်မှု သ ို  မဟိုတ် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှု ိုပထ် ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးက ို 

အသ ိုေးမဖပြိုန ိုငပ်ါ၊ 

• အထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအ ေး လရှျို့ဆက်ဖပဌ နေ်းခ က်အတွက် ကလ ေးငယ်အ ေး 

မလပေးန ိုငဖ်ခင်ေးလကက င  ်ကလ ေးငယ်အတွက် FAPE ရရှ န ိုငလ်စရန ်  ိုအပ်ခ က်အ ေး ခ  ြိုေးလြ က်မှုတွင ်

ပါရှ သည်ဟို ယူဆမည်မဟိုတ်ပါ၊ 

• IEP အသငေ်းအြွွဲျို့အစည်ေးအလဝေးက ို က ငေ်းပရန ်သ ို  မဟိုတ် အထူေးပည လရေးနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအ ေး လရှ ျို့ဆက်ဖပဌ နေ်းခ က်အတွက် ကလ ေးငယ်အတွက် IEP 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

က ို ိုပ်လဆ ငရ်န ်မ  ိုအပ်ပါ။ 

 

သလဘ တူညီမှုရိုပ်သ မ်ေးဖခင်ေးသည် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှ သလဘ တူညီမှု က်ခ ရရှ သည ်အခ  နန်ငှ ် 

သလဘ တူညီမှုမရိုပ်သ မ်ေးခငအ်ခ  န်ကက ေး ဖြစ်လပေါ်  သည ် လဆ ငရွ်က်မှုက ို မရိုပ်သ မ်ေးပါ။ 

 

IEP ကမလျားငယ်မ  ျားနငှ့် ်လူငယ်မ  ျားအတကွ်သ  ပပန်လည်ခ င့်တ်ကွ်မှုမ  ျားအတကွ် မိဘမ  ျား၏ 

သမဘ တညူီမှု 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် လြ ်ဖပန ိုငမ်ှုမရှ ပါက ကလ ေးငယ်၏ ဖပန ်ည်ခ င တ်ွက်မှုက ို ၎င်ေးမလဆ ငရွ်က်မီ 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်အသ လပေးသလဘ တူညီမှုက ို ရရှ ရမည် - 

• ဖပန ်ည်ခ င တ်ွက်မှုအတွက် မ ဘမ  ေး၏ သလဘ တူညီမှုက ို ရရှ ရန ်သက်ဆ ိုငရ် အဆင မ်  ေးက ို 

 ိုပ်လဆ ငပ်ပီေး 

• မ ဘမ  ေးမှ တ ို  ဖပနလ်ဆ ငရွ်က်မှုမရှ ပါ။ 

မ ဘမ  ေးသည်အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုအသစ်မ  ေးအတွက်သလဘ တူညီမှုက ိုဖငငေ်းဆ ိုပါကမ  ိုအပ်လသ ် ည်ေးအမ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင် သလဘ တူညီမှုလပေးရနမ် ဘမ  ေး၏ဖငငေ်းဆ ိုမှုက ိုရငဆ် ိုငရ်နလ်စ စပ်မှုသ ို  မဟိုတ်စစီဉလဆ ငရွ်က်မှု ိုပ်

ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးက ိုအသ ိုေးဖပြိုဖခငေ်းဖြင် မ ဘမ  ေး၏ဖငငေ်းဆ ိုမှုက ိုလက  ်   ေးရနရှ် လြွန ိုငသ်ည်။ကနဦေးခ င် တွက်မှုနငှ် အတူအ

မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုအသစ်မ  ေးက ို  ိုက်န  ိုပ်လဆ ငရ်နဖ်ငငေ်းဆ ိုပါက IDEA 

လအ က်ရှ ၎ငေ်း၏တ ဝနမ်  ေးက ိုခ  ြိုေးလြ က်ဖခင်ေးမဖပြိုပါ။ 

 

မိဘမ  ျား၏သမဘ တညူီမှုရရိှရန် 

သင့််မလ  ်သည့််ကကိြိုျားပမ်ျားမဆ ငရွ်က်မှုမ  ျားစ ရွက်စ တမ်ျားအမထ က်အထ ျား 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်ကနဦေးခ င် တွက်မှုမ  ေးအတွက်မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုက ိုရရှ ရန၊်ဖပန ်ည်ခ င် တွ

က်မှုမ  ေးအတွက်အထူေးပည လရေးနငှ် သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုပထမဆ ိုေးအကက မ်လပေးရနန်ငှ် ကနဦေးခ င် တွက်မှု

မ  ေးအတွက်ဖပည်နယ်အိုပ်ထ နေ်းခ ရသူ၏မ ဘမ  ေးထ ေးရှ ရနသ်င် လ   ်သည် ကက ြိုေးပမ်ေးလဆ ငရွ်က်မှုသက်လသအလထ 

က်အထ ေးက ိုထ နေ်းသ မ်ေးရမည်။ 

မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုက ိုရရှ ရနစ် ရွက်စ တမ်ေးအလထ က်အထ ေးတွငလ်အ က်ပါကွဲ သ ို  အမ  ေးဖပည်သူအြွွဲျို့အစ

ည်ေး၏ကက ြိုေးစ ေးမှုမ  ေးမှတ်တမ်ေးပါဝငရ်မည်-   

• လခေါ်ဆ ိုထ ေးလသ သ ို  မဟိုတ်ကက ြိုေးစ ေးလခေါ်ဆ ိုထ ေးလသ တယ် ီြိုနေ်းလခေါ်ဆ ိုမှုမ  ေးနငှ် အဆ ိုပါလခေါ်ဆ ိုမှုမ  ေး၏ရ

 ဒမ်  ေးအလသေးစ တ်မှတ်တမ်ေး၊ 

• မ ဘမ  ေးထ သ ို  သက်ဆ ိုငရ် မ တတ ူမ  ေးက ိုလပေးပပီေးမည်သည် တိုန်  ဖပန်  မှုက ိုမဆ ို က်ခ က  

• မ ဘမ  ေး၏လနအ မ်သ ို  မဟိုတ်အ ိုပ်လနရ သ ို  သွ ေးလရ က်မှုမ  ေးအလသေးစ တ်မှတ်တမ်ေးမ  ေးနငှ် သွ ေးလရ က်မှု

မ  ေးရ ဒမ်  ေး။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အပခ ျားသမဘ တညူီမှုလုိအပ်ခ က်မ  ျား - 
အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှလအ က်ပါတ ို  က ိုမ ိုပ်လဆ ငမ်ီမ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုက ိုမ  ိုအပ်ပါ -   

• သင် ကလ ေးငယ်၏ကနဦေးခ င် တွက်မှုသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်ခ င် တွက်မှုတစ်စ တ်တစ်ပ ိုငေ်းအဖြစ်တည်ရှ လန

လသ လဒတ မ  ေးက ိုဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ဖခငေ်း၊သ ို  မဟိုတ် 

• ယငေ်းသ ို  မဟိုတ်ဘွဲစ လမေးပွွဲသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်ခ င် တွက်မှုမတ ိုငမ်ီသင် ကလ ေးငယ်တ ို  အ ေးလပေးထ ေးသည် စ 

လမေးပွွဲသ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးခ င် တွက်မှုက ိုသင် ကလ ေးငယ်အ ေးလပေးဖခငေ်းနငှ် သလဘ တူညီမှုသညက်လ ေးငယ်

အ ေး  ိုေး၏မ ဘအ ေး  ိုေးထ မှ  ိုအပ်သည်။ 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်မ ဘသ ို  မဟိုတ်ကလ ေးငယ်အအဖခ ေးမည်သည် ဝနလ်ဆ ငမ်ှု၊အက  ြိုေးစီေးပွ ေးသ ို  မဟိုတ်

 ိုပ်လဆ ငခ် က်က ိုဖငငေ်းဆ ိုရနသ်လဘ တူညီမှုအ ေးမ ဘမ  ေး၏ဖငငေ်းဆ ိုခ က်က ိုအသ ိုေးမဖပြိုန ိုငပ်ါ။ 

 

မ ဘသည်၎ငေ်းတ ို  ၏ကလ ေးငယ်အ ေးလနအ မ်တွင်လက  ငေ်းထ ေးပါကသ ို  မဟိုတ်ပိုဂ္  လက  ငေ်းတွင၎်ငေ်းတ ို  ကလ ေးင

ယ်အ ေး၎ငေ်းတ ို  ၏ကိုနက် စရ တ်ဖြင် စ ရငေ်းသွငေ်းပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်သလဘ တူညီမှုရရှ ရနလ်စ စပ်မှုသ ို  

မဟိုတ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှု ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးက ိုအသ ိုေးမဖပြိုန ိုငဘ်ွဲအကယ်၍လအ က်ပါတ ို  ဖြစ်ပါကအမ  ေးဖပည်သူ

လအဂ ငစ်ီအလနဖြင် 34 C.F.R. §§ 300.132-300.144 

လအ က်တွငဝ်နလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးရရှ န ိုငသူ်အဖြစ်ကလ ေးငယ်အ ေးမှတ်ယူရနမ်  ိုအပ်ပါ-. 

• မ ဘသည်၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်၏ကနဦေးခ င် တွက်မှုသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်ခ င် တွက်မှုအတွက်သလဘ တူညီမှု

က ိုမလပေးပါသ ို  မဟိုတ် 

• မ ဘသည်သလဘ တူညီမှုက ိုလပေးရနလ်တ ငေ်းဆ ိုခ က်က ိုတ ို  ဖပနဖ်ခငေ်းမရှ ပါ။ 

 

IDEA မှမ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှု (ကနဦေးခ င် တွက်မှု၊ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးကနဦေးဖပဌ နေ်းခ က်နငှ် ဖပန ်ည်ခ င် တွက်မှု) 

က ို  ိုအပ်သည် အတွက်လဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးအဖပင ်IEP 

အသငေ်းသည်လအ က်ပါတ ို  က ိုလတ ငေ်းဆ ိုပါကမ ဘ၏လရေးသ ေးသလဘ တူညီမှုက ိုရရှ လကက ငေ်းလမရီ နေ်းဥပလဒတွင ် ို

အပ်သည်- 

• လမရီ နေ်းအထက်တနေ်းလက  ငေ်း ွနအ်ထ ခရက်ဒစ်မ  ေးမထိုတ်လပေးသည် သ ို  မဟိုတ်မလပေးသည် အဖခ ေးပည 

လရေးပရ ိုဂရမ်တွငက်လ ေးငယ်အ ေးစ ရငေ်းလပေးသွင်ေးရန၊် 

• ဖပည်နယ်၏အဖခ ေးသငရ် ို ေးည နေ်းတမ်ေးနငှ် ခ  နည်  သည် အဖခ ေးပည လရေးအကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုအတွက်က

လ ေးငယ်အ ေးခွွဲဖခ ေးသတ်မှတ်ရနသ် ို  မဟိုတ် 

• COMAR 13A.08.04.05တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးသည် အတ ိုငေ်းကလ ေးငယ်၏အဖပြိုအမူက ိုရည်ည နေ်းရန် IEP 

တွငက်န်  သတ်ခ က်သ ို  မဟိုတ်သီေးသန်  ခွွဲဖခ ေးမှုတ ို  ပါဝငရ်န။် 

 

မ ဘသည်အထက်လြ ်ဖပပါလတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ မည်သည် လဆ ငရွ်က်မှုအတွက်မဆ ိုလရေးသ ေးသလဘ တူညီမှုက ိုမ

လပေးပါက IEP အသငေ်းအြွွဲျို့သည်  IEP အသငေ်းအြွွဲျို့အစည်ေးအလဝေးမှလအ က်ပါအခ က်အ ေးအသ လပေးပပီေးငါေး (၅) 

ရက်ထက်လန က်မက ဘွဲ၎ငေ်းတ ို  ၏သလဘ တူညီမှု ိုပ်ပ ိုငခွ်င် မ  ေးလရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ိုမ ဘထ လပေးပ ို  ရမည် -  
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

• မ ဘမ  ေးသည်လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုက ိုသလဘ တူညီပ ိုငခွ်င် သ ို  မဟိုတ်သလဘ တူညီ

ရနဖ်ငငေ်းဆ ိုပ ိုငခွ်င် ရှ ပပီေး 

• မ ဘမ  ေးသည် IEP အသငေ်းအြွွဲျို့အစည်ေးအလဝေးတစ်ဆယ် ငါေးရက် (၁၅) 

ရက်အတွငေ်းလရေးသ ေးသလဘ တူညီမှုသ ို  မဟိုတ်လရေးသ ေးဖငငေ်းဆ ိုမှုက်ိုမလပေးပါက IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့အလနဖြင် လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုက ို ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ည်။ 

 

မ ဘမ  ေးသည်အထက်လြ ်ဖပပါအဖခ ေးမည်သည် လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ိုမဆ ိုသလဘ တူညီရန်

ဖငငေ်းဆ ိုပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အလကက ငေ်းက စစက ိုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းရနပ်ည လရေးပိုဒမ်§8-413 

(လစ စပ်မှုသ ို  မဟိုတ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှု) 

တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးသည် အဖငငေ်းပွ ေးမှုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းလရေးလရွေးခ ယ်မှုမ  ေးက ိုအသ ိုေးဖပြိုန ိုငသ်ည်။ 

 

 IFSP – အပုိငျ်ား C 

IFSPမှတစ်ဆင့််ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားအတက်ွမိဘသမဘ တညီူမှု 

မ ဘမ  ေးအလနဖြင် လရေးသ ေးအသ လပေးထ ေးလသ သလဘ တူညီမှုက ိုလအ က်ပါတ ို  မတ ိုငခ်ငလ်ပေးရမည် -  

• ကလ ေးငယ်နငှ် မ သ ေးစို၏စစ်လဆေးမှုမ  ေး၊ခ င် တွက်မှုမ  ေးနငှ် အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုမ  ေးအ ေး  ိုေး 

• အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးနငှ် လန က်ထပ်အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုမ  ေးဆ ိုင်

ရ ဖပဌ နေ်းခ က်က ိုစတငလ်ဆ ငရွ်က်ဖခငေ်း 

• လရေးသ ေးသလဘ တူညီမှုက ိုမလပေးပါကလဒသတွငေ်းဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစ်ီသည်မ ဘမ  ေးမှ  - 

o ရရှ န ိုငမ်ည် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအ ေးခ င် တွက်မှုနငှ် အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုသလဘ သဘ ဝက ိုအဖပည် အဝ

သ ရှ လကက ငေ်းနငှ်  

o လရေးသ ေးသလဘ တူညီမှုမလပေးပါကကလ ေးငယ်မ  ေးအလနဖြင် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး၏ခ င် တွက်မှုနငှ် အကွဲဖြ

တ်တွက်ခ က်မှုက ို က်ခ ရရှ န ိုငမ်ည်မဟိုတ်လကက ငေ်းန ေး ည်သ ရှ လကက ငေ်းလသခ  လစရနသ်င် လတ ်

လသ ကက ြိုေးပမ်ေးအ ေးထိုတ်မှုမ  ေးက ို ိုပ်လဆ ငရ်မည်။ 

 

IFSPမှတစ်ဆင့််ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားအ ျားမိဘပငငျ်ားဆိုပုိငခ်ွင့််  

လရွေးခ ယ်ခ ရလသ ကလ ေးငယ်၏မ ဘသည်၎ငေ်းတ ို  ၊၎ငေ်းတ ို  ၏ကလ ေးငယ်သ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးမ သ ေးစိုဝငမ်  ေးအလနဖြင် 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုက ို က်ခ လကက ငေ်းသ ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုလကက ငေ်းက ိုသတ်မှတ်

ဆ ိုေးဖြတ်ပပီေးအဖခ ေးအလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုမထ ခ ိုက်လစဘွဲ၎ငေ်းအ ေးပထမဆ ိုေး

 က်ခ ပပီေးလန က်ဤဝနလ်ဆ ငမ်ှုက ိုဖငငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။အကယ်၍မ ဘအလနဖြင် တ ိုေးခ ွဲျို့ထ ေးလသ  IFSP 

မှတစ်ေးဆင် အသက်သ ိုေးနစှ်သ ို  မဟိုတ်ယငေ်းအထက်ကလ ေးငယ်တစ်ဦေးအတွက်အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်

ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုဆက် က်ရရှ ရနလ်ရွေးခ ယ်ပါကပည လရေးအပ ိုငေ်းက ိုထည် သွငေ်းရမည်။အကယ်၍မ ဘသ

ည်ပည လရေးအပ ိုငေ်းက ိုမ  ိုခ ငပ်ါက၎ငေ်းတ ို  အလနဖြင် အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုက ိုမရရှ န ိုငပ်ါ။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မန က်ထပ်အကွှဲပြတတ်က်ွခ က်မှုမ  ျားသို ့်မဟုတခ် င့််တက်ွမှုမ  ျားအတက်ွမိဘမ  ျား၏သ

မဘ တညူီမှု - 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်ကလ ေးငယ်တစ်ဦေး၏တစ်ဦေးခ ငေ်းအ  ိုက်လန က်ထပ်ခ င် တွက်မှုမ  ေးနငှ် အကွဲဖြတ်တွ

က်ခ က်မှုမ  ေးက ိုမ ိုပ်လဆ ငမ်ီအသ လပေးသလဘ တူညီမှုက ိုရရှ ရမည်။ 

မ ဘမှသလဘ တူညီမှုမလပေးပါကဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစ်ီသည်မ ဘမ  ေးမှလအ က်ပါတ ို  က ိုအလသအခ  န ေး ည်သ ရှ လစရ

နသ်င် လတ ်လသ ကက ြိုေးပမ်ေးလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ိုဖပြို ိုပ်ရမည် -  

• ရရှ န ိုငသ်ည် ကလ ေးငယ်၏ခ င် တွက်မှုနငှ် အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုသလဘ သဘ ဝက ိုအဖပည် အဝသ ပပီေး 

• သလဘ တူညီမှုမလပေးပါကကလ ေးငယ်သည်ခ င် တွက်မှုနငှ် အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုက ိုမရရှ န ိုငသ်ည်က ိုန ေး

 ည်ပါသည်။ 

အကယ်၍မ ဘအလနဖြင် လန က်ထပ်ခ င် တွက်မှုမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုမ  ေးအတွက်သလဘ တူညီမှု

က ိုဖငငေ်းဆ ိုပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်သလဘ တူညီမှုလပေးရနမ် ဘမ  ေး၏ဖငငေ်းဆ ိုခ က်က ိုရငဆ် ိုငစ် နလ်ခေါ်ရနစ်ီ

စဉလဆ ငရွ်က်လရေး ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးက ိုအသ ိုေးမဖပြိုန ိုငပ်ါ။ 

 

သျီားပခ ျားပည မရျားခ င့််တကွမ်ှု 

IEP အတကွ်သ  
34 C.F.R. § 300.502 

 

အကယ်၍မိဘသည်အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီမှလပ်ုမဆ ငသ်ည့််ခ င့််တကွမ်ှုကိသုမဘ မတပူါကမိဘမ  ျားအမနပြင့််

ကမလျားငယ်အ ျားအမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီအတကွ်အလုပ်မလပ်ုသည့််သတူစ်ဦျားတစမ်ယ က်ကိခု င့််တကွမ်စပိုငခ်ွင့််ရိှ

သည်။ အပိုငျ်ား B မအ က်ရိှခ ိြို ျှို့ယွငျ်ားမှုရိှသကူမလျားငယ်၏မိဘမ  ျားကိသု သျီားပခ ျားခ င့််တကွ်မှုကိုမပျားရမည်။ 

 

 

အဓိပပါယ်ြွင့််ဆိုခ က်မ  ျား 

• သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုဆ ိုသည်မှ ကလ ေးငယ်ပည လရေးအတွက်တ ဝနရှ် လသ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ 

ငစ်ီတွငအ် ိုပ်မ ိုပ်လသ သက်ဆ ိုငရ် အရည်အခ ငေ်းရှ သည် အမှုထမ်ေးမှလဆ ငရွ်က်သည် ခ င် တွက်မှုက ိုဆ ို

  ိုပပီေး 

• အမ  ေးဖပည်သူကိုနက် စရ တ်ဆ ိုသည်မှ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှခ င် တွက်မှုကိုနက် စရ တ်အဖပည် အဝလပေး

လကက ငေ်းသ ို  မဟိုတ်ခ င် တွက်မှုက ိုမ ဘမ  ေးအ ေးကိုနက် မှုမရှ လပေးသည်မှ လသခ  လစလကက ငေ်းက ိုဆ ို  ိုသည်။ 

 

မ ဘမ  ေးသည်လအ က်တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးလသ  ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးနငှ် ပတ်သက်၍ IDEA 

လအ က်ရှ ၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်၏သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုက ိုရရှ ပ ိုငခွ်င် ရှ သည်။အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

လအ က်ပါအခ က်အ က်နငှ် ပတ်သက်၍သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုအတွက်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အလပေါ် မ ဘမ  ေး

အ ေးလထ က်ပ  လပေးရမည် -  

• သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုက ိုရရှ န ိုငသ်ည် လနရ နငှ်  

• သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုနငှ် သက်ဆ ိုငသ်ည် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏စ သတ်မှတ်ခ က်။ 

 

အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီစ သတမှ်တခ် က် 

သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုသည်အမ  ေးဖပည်သူကိုနက် စရ တ်ဖြင် ဖြစ်သည် အခါ 

လဖြဆ ိုသူ၏ခ င် တွက်မှုလနရ နငှ် အရည်အခ င်ေးမ  ေးအပါအဝငသီ်ေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုရရှ သည် စ သတ်မှတ်ခ 

က်သည်၎ငေ်းမှခ င် တွက်မှုစသည် အခ  နမ်ှအဆ ိုပါစ သတ်မှတ်ခ က်သည်သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှုတွငမ် ဘမ  ေး၏

 ိုပ်ပ ိုငခွ်င် နငှ် ညီမျှသည်အထ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှသ ိုေးသည် စ သတ်မှတ်ခ က်နငှ် တူညီရမည်။အထက်လြ ်ဖပပါ

စ သတ်မှတ်ခ က်မှ ွွဲ၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အမ  ေးဖပည်သူကိုနက် စရ တ်ဖြင် သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င် တွက်မှု

က ိုရရှ ဖခငေ်းနငှ် သက်ဆ ိုငလ်သ အလဖခအလနမ  ေးသ ို  မဟိုတ်သတ်မှတ်ခ  နမ်  ေးက ိုသတ်မှတ်မထ ေးန ိုငပ်ါ။ 

 

အမ  ျားပပည်သကုူန်က စရိတပ်ြင့််မိဘမ  ျား၏ခ င့််တက်ွပုိငခ်ွင့်် 

 

လအ က်ပါတ ို  ရှ ပါက အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှ အကွဲဖြတ်ခ င တ်ွက်မှုတစ်ခို ဖပြို ိုပ်သည ်အကက မ်တ ိုငေ်း မ ဘမ  ေးထ တွင ်

အမ  ေးဖပည်သူကိုနက် စရ တ်ဖြင  ်သီေးဖခ ေးအကွဲဖြတ်ခ င တ်ွက်မှုတစ်ခိုသ  ဖပြို ိုပ်ပ ိုင်ခွင ရ်ှ သည် - 

• မ ဘမ  ေးသည် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်ထ မှ ရရှ ခွဲ လသ  အကွဲဖြတ်ခ င တ်ွက်မှုတစ်ခိုက ို သလဘ မတူညီပါက၊ သ ို  မဟိုတ် 

• မ ဘမ  ေးက အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှ ဖပြို ိုပ်ခွဲ လသ  ပည လရေးဆ ိုငရ်  အကွဲဖြတ်ခ င တ်ွက်မှုတစ်ခို ရရှ ရန ်

စ ဖြင လ်ရေးသ ေးလတ ငေ်းဆ ိုမှုတစ်ခိုက ို အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်ထ  တငသွ်ငေ်းခွဲ ပပီေး အမ  ေးဖပည်သူ လအဂ ငစီ်မှ - 

o လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ို ရက်လပါငေ်း ၃၀ အတွငေ်း မတိုန  ဖ်ပနပ်ါက၊ သ ို  မဟိုတ် 

o လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ို ခွင ဖ်ပြိုလသ ် ည်ေး ပည လရေး အကွဲဖြတ်ခ င တ်ွက်မှု အစည်ေးအလဝေးသည် မ ဘ၏ အမှ ေးအယွငေ်းမှမဟိုတ်ပွဲ 

လအ က်ပါက  အတွငေ်း မဖြစ်လပေါ်ပါက - 

♣ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်က လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ို  က်ခ ရရှ သည ်လန  စွွဲမှ ရက်လပါငေ်း လဖခ က်ဆယ် (၆၀)၊ သ ို  မဟိုတ် 

ဖပည်နယ်သည် ဖပည်နယ်အလရေးလပေါ် အလဖခအလနတစ်ရပ်လအ က်တွင ်ရှ လနသည်ဟို ပမ ြိုျို့လတ ်ဝနက် လကကဖင ပါက 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်က လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ို  က်ခ ရရှ သည ်လန  စွွဲမှ ရက်လပါငေ်း လဖခ က်ဆယ် (၉၀)။ 

 

မိဘမ  ျားမှစတငမ်ဆ ငရွ်က်မသ ခ င့််တကွ်မှု 

မ ဘမ  ေးသည် ၎ငေ်းတ ို  ၏ က ိုယ်ပ ိုငက်ိုနက် စရ တ်ဖြင  ်၎င်ေးတ ို  ၏ လရွေးခ ယ်မှုဖြစ်လသ   
4 34 CFR  300.502(b)(5). 

အရည်အခ ငေ်းရှ လသ ကျွမ်ေးက ငပ်ည ရှငမ်  ေးထ မှ သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င တ်ွက်မှုက ို ရယူပ ိုငခွ်င ရှ် သည်။ 

ကလ ေးငယ်အတွက် FAPE ဖပဌ နေ်းခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ မည်သည ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးက ိုမဆ ို ခ မှတ်သည ်အခါ 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီစ သတ်မှတ်ခ က်နငှ  ်က ိုက်ညီပါက မ ဘမ  ေး၏ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

စတငလ်ဆ ငရွ်က်လသ ခ င တ်ွက်မှုမ  ေးဆ ိုငရ်  ရ ဒမ်  ေးက ို အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီနငှ  ်IEP အသငေ်းအြွွဲျို့ မှ 

စဉေးစ ေးသ ိုေးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။5 မ ဘမ  ေးစတငလ်ဆ ငရွ်က်လသ က ိုယ်ပ ိုငခ် င တ်ွက်မှုရ ဒမ်  ေးက ို 

ကလ ေးငယ်နငှ ပ်တ်သက်သည ် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းတွင ်သက်လသအဖြစ် ည်ေး တငဖ်ပန ိုင်သည်။ 

 

စီမ ခန ့််ခွွှဲမရျားဥပမဒတရ ျားသကူကီျား (ALJ) ပြင့် ်ခ င့်တ်ကွမ်ှုမတ ငျ်ားဆိုပခငျ်ား  

စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးကက ေးန မှုမ  ေးရ ို ေး (OAH) နငှ အ်တူ စီမ ခန  ်ခွွဲလရေးဥပလဒတရ ေးသူကကီေး (ALJ) သည် 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းတစ်စ တ်တစ်ပ ိုငေ်းအဖြစ် သီေးဖခ ေးပည လရေးခ င တ်ွက်မှုက ို လတ ငေ်းဆ ိုပါက 

ခ င တ်ွက်မှုကိုနက် စရ တ်သည် အမ  ေးဖပည်သူ ကိုနက် စရ တ်ဖြင  ်ဖြစ်ရမည်။ 

 

မိဘမ  ျားကိယုစ် ျား 

IEP နငှ့် ်IFSP 

34 C.F.R.  300.519 နငှ့် ် 303.422 

 

လဒသဆ ိုငရ် ဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစ်ီ၊ လဒသဆ ိုငရ် လက  ငေ်းစနစ် သ ို  မဟိုတ် အခ  ြို ျို့ ဥပမ အလနဖြင  ်တရ ေးသူကကီေးသည် 

အကယ်၍ လအ က်ပါတ ို  ဖြစ် ျှင ်ရရှ န ိုငလ်သ ကလ ေးငယ်အ ေး က ိုယ်စ ေးဖပြိုရန ်မ ဘမ  ေးက ိုယ်စ ေးက ို 

ခန  အ်ပ်န ိုငသ်ည်မှ   

o မ ဘမ  ေးက ို မလြ ်ဖပန ိုင ်ျှင် 

o သင လ်   ်လသ ကက ြိုေးပမ်ေးလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ို ိုပ်လဆ ငပ်ပီေးလန က် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်

ကလ ေးငယ်၏ မ ဘမ  ေးက ို ရှ မလတွျို့ ျှင ်သ ို  မဟိုတ်  

o ကလ ေးငယ်သည် လမရီ နေ်းဖပည်နယ်၏ အိုပ်ထ နေ်းခ ကလ ေးငယ်ဖြစ် ျှင ် 

o ဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစ်ီသည် ကလ ေးငယ်သည် မ ဘက ိုယ်စ ေး  ိုအပ်သည်ဟို သတ်မှတ်ပပီေးလန က် ရက် ၃၀ 

ထက်မလက  ်လသ  မ ဘက ိုယ်စ ေးခန  အ်ပ်မှုက ို အလသအခ  ဖပြို ိုပ်ရန ်

သင လ်   ်လသ ကက ြိုေးပမ်ေးလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ို ဖပြို ိုပ်ရမည်။ 

 

မိဘမ  ျားကိုယ်စ ျားအတကွ် သတမ်ှတခ် က ်

o ကလ ေးငယ်၏ အက  ြိုေးအဖမတ်မ  ေးနငှ  ်ပဋ ပကခမရှ ဖခငေ်း 

o ကလ ေးငယ်၏   ိုလ  က်လသ က ိုယ်စ ေးဖပြိုမှုက ို လသခ  လစသည ် အသ ပည နငှ  ်တတ်ကျွမ်ေးမှုမ  ေးရှ ဖခငေ်း 

ကလ ေးငယ် သ ို  မဟိုတ် ကလ ေးငယ်မ သ ေးစိုအတွက် အလစ ပ ိုငေ်းကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှု သ ို  မဟိုတ် 

အဖခ ေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဆ ိုငရ်  ဖပဌ နေ်းခ က်တွင ်ပါဝငလ်သ  အစ ိုေးရဝနထ်မ်ေး သ ို  မဟိုတ်  

5 34 CFR  303.502(c). 

o အဖခ ေးမည်သည ်ဝနလ်ဆ ငမ်ှုလပေးသူဝနထ်မ်ေးမရှ ဖခငေ်း 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မ ဘက ိုယ်စ ေးအဖြစ် ခန  အ်ပ်  ိုက်သည်နငှ တ်စ်ပပ ြိုငန်က် မ ဘက ိုယ်စ ေးဖပြိုသူသည် ရည်ရွယ်ခ က်အ ေး  ိုေးအတွက် 

မ ဘအဖြစ် တူညီလသ  ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေးရရှ သည်။ 

o မ ဘမ  ေးက ိုယ်စ ေးဖပြိုသူအ ေး မ ဘက ိုယ်စ ေးဖပြိုသူအဖြစ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှ လငွလပေးသည ်အတွက် 

၎ငေ်းတ ို  အ ေး လအဂ ငစ်ီဝနထ်မ်ေးဟို   ိုေးဝမသတ်မှတ်ပါ။ရပ်ကကွ 

 

လဒသဆ ိုငရ် ဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစ်ီ သ ို  မဟိုတ် လဒသဆ ိုငရ် လက  ငေ်းစနစ်သည် မ ဘက ိုယ်စ ေးခ  နေ်းဆ ိုမှုနငှ ပ်တ်သက်၍ 

လက  ငေ်းမ  ေး၏ ဖပည်နယ်ကကီေးကကပ်လရေးမ ေး သ ို  မဟိုတ် ကကီေးကကပ်လရေးမ ေး၏ သတ်မှတ်ခ ရသူအ ေး အသ လပေးရမည် -

မ ဘက ိုယ်စ ေးဖပြိုသူသည် လအ က်ပါတ ို  နငှ စ်ပ်  ဉေး၍ အလကက ငေ်းက စစအ ေး  ိုေးတွင ်ကလ ေးငယ်အ ေး 

က ိုယ်စ ေးဖပြိုန ိုငသ်ည် - 

 

• ကလ ေးငယ်၏ ခ င တ်ွက်မှုနငှ  ်အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှု 

• နစှ်စဉခ င တ်ွက်မှုမ  ေးနငှ အ်ခ  နက်  အ  ိုက်ဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်မှုမ  ေးအပါအဝင ် ကလ ေးငယ်၏ IFSP 

ြွ ျို့ ပြ ြိုေးတ ိုေးတက်လရေးနငှ  ်လဆ ငရွ်က်လရေး 

• ကလ ေးငယ်၏ IEP ြွ ျို့ ပြ ြိုေးတ ိုေးတက်လရေး၊ ဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်လရေးနငှ  ်သ ိုေးသပ်လရေး 

• IFSP မှတစ်ဆင  ် ကလ ေးငယ်နငှ  ် မ သ ေးစိုအတွက် 

အလစ ပ ိုငေ်းကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဆ ိုငရ်   က်ရှ ဖပဌ နေ်းခ က် 

• IEP မှတစ်ဆင  ်ကလ ေးငယ်အတွက် အထူေးပည လရေးနငှ  ်အဖခ ေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်။ 

 

အခ က်အလက်လ ိြို ျှို့ ဝှကထ် ျားရိှမှု 

IEP နငှ့် ်IFSP 

34 C.F.R.  300.610-627 နငှ့် ်34 C.F.R.  303.401-417 

 

မိဘမ  ျားသည် မှတတ်မ်ျားမမှန်သည်ဟု ယူဆပါက ၎ငျ်ားတို ့်အမနပြင့် ်၎ငျ်ားတို ့်ကမလျားငယ်၏ မှတတ်မ်ျားမ  ျားကို 

ပပန်လည်ဆန်ျားစစပိ်ုငခ်ွင့်န်ငှ့် ်၎ငျ်ားတို ့်ကမလျားငယ်၏ မှတတ်မ်ျားကို ပပန်လည်ပပငဆ်ငရ်န်အတကွ် 

အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီအ ျား မများပမန်ျားပိုငခ်ွင့်ရိှ်သည်။ မဘိမ  ျား၏ သမဘ တညူီမှုကို ပုဂ္ဂြိိုလ်အရ 

သတမ်ှတထ် ျားမသ အခ က်အလက်မထတုပ်ပန်မီတငွ ်ရယူရမည်ပြစ်ပပီျား သင့်သ်မဘ တညူီမှုကို 

မအ က်တငွမ်ြ ်ပပထ ျားသည့််အတိငုျ်ား အခ ိန်နငှ့် ်အမပခအမနမ  ျားတငွ ်မလိုအပ်ပါ။ မိဘမ  ျားသည် 

၎ငျ်ားတို ့်ကမလျားငယ်၏ ကက ျားဝငပ်ြည့််စွက် ကူညီမှု သို ့်မဟုတ ်ပည မရျားမှတတ်မ်ျားမ  ျားလ ိြို ျှို့ ဝကှ်ထ ျားရိှမှုကို 

မအဂ္ ငစ်ီအ ျား ပပြိုလုပ်မစလိပိုုငခ်ွင့်န်ငှ့် ်အမစ ပိုငျ်ားက လကက ျားဝငပ်ြည့််စွကက်ူညီမှု သို ့်မဟုတ ်

ပည မရျားဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားကို မပျားရန် ဆက်လက်မလိုအပ်မတ ့်သည့််အခါတငွ ်၎ငျ်ားတို ့်ကမလျားငယ်၏ 

ပည မရျားအခ က်အလကက်ို ြ က်ဆျီားရန် အမ  ျားပပညသ်မူအဂ္ ငစ်ီအ ျား မများပမန်ျားပိုငခ်ွင့်ရိှ်သည်။  
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အဓိပပါယ်ြွင့်ဆ်ိုခ က်မ  ျား 

ြ က်ဆီေးဖခငေ်းဆ ိုသည်မှ  အခ က်အ က်အ ေး ပိုဂ္ ြို ်လရေးအရ ဆက် က်မသ န ိုငလ်စရန ်အခ က်အ က်မှ 

ပိုဂ္ ြို ်ဆ ိုငရ် သတ်မှတ်ခ က်မ  ေးအ ေး ရိုပ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်  ြ ကဆ်ေီးဖခငေ်း သ ို  မဟိုတ် ြယ်ရှ ေးဖခင်ေးက ို ဆ ို  ိုသည်။ 

 

ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးဆ ိုသညမ်ှ  ၃၄ C.F.R. အပ ိုငေ်း ၉၉ ရှ  ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေး ( ၁၉၇၄ 

မ သ ေးစိုပည လရေးအခွင အ်လရေးမ  ေးနငှ  ်က ိုယ်လရေးက ိုယ်တ  ျှ ြို ျို့ ဝှက်မှုအက်ဥပလဒ [FERPA] က ို 

ဖပငဆ်ငလ်ရေးဆွွဲသည ်စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေး)လအ က်တွင ်ပါဝငလ်သ မှတ်တမ်ေးအမ  ြိုေးအစ ေးမ  ေးက ို ဆ ို  ိုသည်။ 

 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုမှတ်တမ်ေးမ  ေးသည် IDEA အပ ိုငေ်း C နငှ  ်ဤအပ ိုငေ်းရှ  

စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေးလအ က်တွင ်စိုစည်ေးရန၊် ထ နေ်းသ မ်ေးရန ်သ ို  မဟိုတ် အသ ိုေးဖပြိုရန ်  ိုအပ်သည ် 

ကလ ေးငယ်နငှ  ်ပတ်သက်သည ် မှတ်တမ်ေးမ  ေးအ ေး  ိုေးက ို ဆ ို  ိုသည်။ 

 

ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစ်ီဆ ိုသည်မှ  က ိုယ်လရေးအခ က်အ က် သ ို  မဟိုတ် IDEA အပ ိုငေ်း B လအ က်တွင ်ရရှ သည ် 

အခ က်အ က်မှ စိုစည်ေးထ နေ်းသ မ်ေးသည ် သ ို  မဟိုတ် အသ ိုေးဖပြိုသည ် မည်သည ်လအဂ ငစ်ီ သ ို  မဟိုတ် အြွွဲျို့အစည်ေး 

က ိုမဆ ို ဆ ို  ိုသည်။ အပ ိုငေ်း C လအ က်ရှ  ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစ်ီတွင ်

မည်သည ်အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညမီှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုမဆ ို လပေးထ ေးသည ် ဦေးလဆ င်လအဂ ငစ်ီနငှ  ်

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှု ဝနလ်ဆ ငမ်ှုလပေးသူမ  ေးနငှ  ်မည်သည ်ပိုဂ္ ြို ်မဆ ို သ ို  မဟိုတ် 

မည်သည ်အြွွဲျို့အစည်ေးမဆ ို ပါဝငသ်ည်။ ၎ငေ်းတွင ်အပ ိုငေ်း C ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက် 

လငလွကကေးလထ က်ပ  လရေးရငေ်းဖမစ်မ  ေးအဖြစ်   ိုေးဝလဆ ငရွ်က်လသ  မူ   ွဲလဖပ ငေ်းလပေးသူရငေ်းဖမစ်မ  ေး သ ို  မဟိုတ် 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမ  ေး (ဖပည်နယ်လဆေးဝါေးအကူအညီ သ ို  မဟိုတ် CHIP ပရ ိုဂရမ်ကွဲ သ ို  ) သ ို  မဟိုတ် 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ြွွဲျို့အစည်ေးမ  ေး (က ိုယ်ပ ိုငအ် မခ ကိုမပဏမီ  ေးကွဲ သ ို  ) ပါဝငသ်ည်။ 

 

က ိုယ်လရေးအခ က်အ က်တွငပ်ါဝငသ်ည်မှ  -  

• ကလ ေးငယ်၊ကလ ေးငယ်၏မ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးမ သ ေးစိုဝင၏်အမည်၊ 

• ကလ ေးငယ်၏  ပ်စ ၊ 

• ကလ ေးငယ်၏ ူမှုြူ  ိုလရေးန ပါတ်ကွဲ သ ို  ပိုဂ္ ြို ်လရေးခွွဲဖခ ေးသတ်မှတ်လရေးသ ို  မဟိုတ် 

• ပိုဂ္ ြို ်လရေးဆ ိုငရ် ဝ လသသစ ရငေ်းသ ို  မဟိုတ်အက  ြိုေးအလကက င်ေးညီညွတ်လသခ  လစမှုနငှ အ်တူကလ ေးငယ်

အ ေးခွွဲဖခ ေးသတ်မှတ်န ိုင်လစမည ်အဖခ ေးအခ က်အ က်ဖြစ်သည်။ 

 

IFSP မှလဆ ငရွ်က်သည ်ကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက်ပိုဂ္ ြို ်လရေးဆ ိုင်ရ သ မှတ်လရေးအခ က်အ က်တွင ်ည်ေးပါဝငသ်ည်မှ  

• ကလ ေးငယ်၏လမွေးလန  ရက်စွွဲ၊လမွေးြွ ေးသည ်လနရ နငှ မ် ခင၏်အမ  ြိုေးသမီေးမ သ ေးစိုအမည်၊ 

 ကလ ေးငယ်အ ေးအက  ြိုေးအလကက ငေ်းညီညွတ်လသခ  လစမှုဖြင ခ်ွွဲဖခ ေးသတ်မှတ်ရနသ်က်ဆ ိုငရ် အလဖခအလနမ  ေးနငှ ပ်တ်

သက်၍က ိုယ်ပ ိုငအ်သ ပည မရှ လသ  

• အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအြွွဲျို့အစည်ေးရှ သင လ်တ ်လသ သူအ ေးခွင ဖ်ပြိုသည ်တ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

က လသခ  လသ ကလ ေးငယ်က ိုတစ်ဦေးတည်ေးဖြစ်လစသ ို  မဟိုတ်ပူေးလပါငေ်း၍ဖြစ်လစခ  တ်ဆက်ထ ေးသည ်သ ို  မဟိုတ်

ခ  တ်ဆက်န ိုငသ်ည ်အဖခ ေးအခ က်အ က်သ ို  မဟိုတ ်

• ပည လရေးလအဂ ငစီ်သ ို  မဟိုတ်အြွွဲျို့အစည်ေးမှအက  ြိုေးအလကက ငေ်းညီညွတ်စွ ယ ိုကကည်ပပီေးပည လရေးမှတ်တမ်ေးသက်

ဆ ိုငသ်ည ်လက  ငေ်းသ ေး၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်လကက ငေ်းလြ ်ဖပသည ်သက်လသခ ကတ်ဖပ ေးက ိုသ မှတ်လသ သူမှလတ 

ငေ်းဆ ိုသည ်အခ က်အ က်ဖြစ်သည်။ 

 

က ကွယ်မှုမ  ျား 

ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစီ်တစ်ခိုစီသည်ပိုဂ္ ြို ်လရေးအရသ မှတ်လသ အခ က်အ က်အ ေး ျှ ြိုျို့ ဝှက်ထ ေးရှ မှုက ိုစိုလဆ ငေ်းဖခငေ်း၊သ မ်ေးဆည်ေးဖခငေ်း၊

ြွင ထ်ိုတ်ဖခငေ်းနငှ ြ် က်ဆီေးဖခငေ်းအဆင မ်  ေးဖြင က် ကွယ်ရမည်။အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်၏တရ ေးဝငတ်စ်ခိုမှ ပိုဂ္ ြို ်လရေးအရသ မှတ်

လသ အခ က်အ က်အ ေး ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ မှုက ိုက ကယွ်ရနအ်တွကတ် ဝနရှ် သည်။အဆ ိုပါက င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေး  ိုအပ်ခ က်

မ  ေးအဖပငြ်က်ဒရယ်နငှ ဖ်ပည်နယ်ဥပလဒနငှ စ်ည်ေးမ ဉေးမ  ေးသည် ည်ေးပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးက ကွယ်လရေးက ို  မ်ေးမ ိုေးသည်။ပိုဂ္ ြို ်

လရေးအရသ မှတ်လသ အခ က်အ က်က ိုစိုစည်ေးသည ်သ ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုသည ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်ဝနထ်မ်ေးအ ေး  ိုေးသည်ပိုဂ္ ြို ်

လရေးအရသ မှတ်လသ အခ က်အ က်အလပေါ်မူတည်၍ဖပည်နယ်၏မူဝါဒမ  ေးနငှ  ်ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးနငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည ်လ  က င လ်ရေး

က ို က်ခ ရမည်။ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစီ်တစ်ခိုစီသည်အမ  ေးဖပည်သူစစ်လဆေးမှုအတွက်ပိုဂ္ ြို ်လရေးအရသ မှတ်လသ အခ က်အ က်အ ေး

အသ ိုေးဖပြိုခွင ရှ် န ိုငသ်ည ်လအဂ ငစီ်အတွငေ်းတွငအ်ဆ ိုပါဝနထ်မ်ေးမ  ေး၏အမည်မ  ေးနငှ ရ် ထူေးမ  ေး၏ က်ရှ စ ရငေ်းက ိုထ နေ်းသ မ်ေးရမည်။ 

 

သမဘ တညူီမှု 

အပ ိုငေ်း B 

  ိုအပ်ခ က်နငှ က် ိုက်ညီသည ်ရည်ရွယ်ခ က်မ  ေးအတွက်ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစီ်မ  ေး၏တ ဝနရှ် သူမ  ေးထက်အဖခ ေးပါတီမ  ေးသ ို  ပိုဂ္ ြို ်

လရေးဆ ိုငရ် သ မှတ်လရေးအခ က်အ က်အ ေးမထိုတ်လြ ်မီမ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုက ိုရယူရမည်ဖြစ်ပပီေးအခ က်အ က်သည်ပည 

လရေးမှတ်တမ်ေးတွငမ်ပါဝငပ်ါက 34 C.F.R. အပ ိုငေ်း 99 လအ က်ရှ မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုမပါဘွဲထိုတ်လြ ်မှုက ိုခွင ဖ်ပြိုသည်။ IDEA 

(IEP) အပ ိုငေ်း B 

လအ က်ရှ ကူေးလဖပ ငေ်းလရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက်လပေးသည ်သ ို  မဟိုတ်လငလွပေးသည ်ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစီ်မ  ေး၏တ ဝနရှ် သူမ  ေးထ သ ို  ပို

ဂ္ ြို ်လရေးအရသ မှတ်လရေးအခ က်အ က်က ိုမထိုတ်လပေးမီမ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အလနဖြင ဖ်ပည်န

ယ်ဥပလဒအရအရွယ်လရ က်သည ်အသက်အရွယ်သ ို  လရ က်ရှ သည ်လရွေးခ ယ်ခ ရလသ ကလ ေးငယ်၏သလဘ တူညီမှုက ိုရရှ မည်ဖြစ်ပပီေး

ကလ ေးငယ်အ ေးမ ဘမ  ေးလနအ မ်၏လက  ငေ်းလနရ တွငမ်တည်ရှ သည ်က ိုယ်ပ ိုငအ်ထက်တနေ်းလက  ငေ်းတွငစ် ရငေ်းလပေးသွငေ်းပါကသ ို  မဟို

တ်စ ရငေ်းလပေးသွငေ်းမည်ဆ ိုပါကက ိုယ်ပ ိုငလ်က  ငေ်းတွငရှ် သည ်လဒသဆ ိုငရ် ပည လရေးလအဂ ငစီ် (LEA) 

ရှ တ ဝနရှ် သူမ  ေးနငှ မ် ဘမ  ေးလနအ မ်၏ LEA 

ရှ တ ဝနရှ် သူမ  ေးအကက ေးကလ ေးငယ်နငှ ပ်တ်သက်သည ်မည်သ ို  လသ ပိုဂ္ ြို ်လရေးအရသ မှတ်လရေးအခ က်အ က်က ိုမဆ ိုမထိုတ်ဖပနမီ်မ 

ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုက ိုရယူရမည်။6  

 

MSDE သည်ဖပည်နယ်အလနဖြင ၎်၏မူဝါဒမ  ေးနငှ  ်ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးအ ေး  ိုက်န လဆ ငရွ်က်လကက ငေ်းနငှ  ်IDEA နငှ  ်FERPA 

က ိုက်ညီမှုအရ ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ မှု  ိုအပ်ခ က်မ  ေးရှ လကက ငေ်းလသခ  လစရနအ်သ ိုေးဖပြိုသည ်ပ တ်ဆ ို  အလရေးယူမှုမ  ေးအပါအဝငအ်မ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစီ်မ  ေးအတွက်မူဝါဒမ  ေးနငှ  ်ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးက ိုလရေးဆွွဲ ိုပ်လဆ ငထ် ေးသည်။အကယ်၍အြွွဲျို့အစည်ေးသ ို  မဟိုတ် ူပိုဂ္ ြို  

6 34 CFR  300.622. 

 ်တစ်ဦေးတစ်လယ က်သည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှ IDEA 

လအ က်ရှ  ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ မှု  ိုအပ်ခ က်မ  ေးက ိုခ  ြိုေးလြ က်သည်ဟိုယူဆပါကအလရေးက စစဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းရနအ်လဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ 



22 ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

က်က ိုဖြည ်စွက်န ိုငသ်ည်။ 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်တစ်ခိုခ ငေ်းစီသည်လအ က်ပါတ ို  အပါအဝငက် ိုယ်လရေးအခ က်အ က် ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ မှု  ိုအပ်ခ က်မ  ေးနငှ ပ်တ်

သက်၍မ ဘမ  ေးအ ေးအဖပည ်အဝအလကက ငေ်းကက ေးအသ လပေးရန ် ိုလ  က်လသ သတ လပေးခ က်က ိုမည်မျှလပေးထ ေးသည ်လနရ တွင ်ိုပ်

ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးထ ေးရှ ရန ် ိုအပ်သည် - 

• ဖပည်နယ်အတွငေ်းရှ  ူမ  ြိုေးစိုလပါငေ်းစ ို၏အမ ဘ သ စက ေးမ  ေးဖြင သ်တ လပေးခ က်လပေးထ ေးလကက ငေ်းလြ ်ဖပခ က် 

• က ိုယ်လရေးအခ က်အ က်အ ေးထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးခ ရသည ်ကလ ေးငယ်မ  ေးအ ေးလြ ်ဖပခ က်နငှ လ်တွျို့ ရှ ထ ေးသည ်အခ 

က်အ က်အမ  ြိုေးမ  ြိုေး 

• ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစီ်မ  ေးအလနဖြင က် ိုယ်လရေးအခ က်အ က်သ မ်ေးဆည်ေးမှု၊တတ ယပိုဂ္ ြို ်ပါတီမ  ေးထ သ ို  ထိုတ်လြ ်လဖပ ကက ေး

မှု၊ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရှ မှုနငှ ြ် က်ဆီေးမှုက ို  ိုက်န လဆ ငရွ်က်ရမည်ဖြစ်လသ မူဝါဒမ  ေးနငှ  ်ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးအက ဉေးခ ြိုပ်၊ 

• မ ဘမ  ေးအလနဖြင သ်လဘ တူညီမှုက ိုလပေးရနဖ်ငငေ်းဆ ိုသည ်အခါတွငအ်သ ိုေးဖပြိုသည ်မူဝါဒမ  ေးနငှ  ်ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးလြ ်ဖပခ က် 

• FERPA လအ က်ရှ  ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးနငှ  ်34 C.F.R. အပ ိုငေ်း 99 

ရှ စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေးလရေးဆွွဲဖခငေ်းအပါအဝငဤ်အခ က်အ ကန်ငှ ပ်တ်သက်၍မ ဘမ  ေးနငှ က်လ ေးငယ်မ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခ်ွ

င မ်  ေးလြ ်ဖပခ က်။ 

 

မည်သည ်အဓ ကခွွဲဖခ ေးသတ်မှတ်မှု၊တည်လနရ သ ို  မဟိုတ်ခ င တ်ွက်မှု ိုပ်လဆ ငခ် က်က ိုမဆ ိုမဖပြို ိုပ်မီ ိုပ်လဆ ငခ် က်တရ ေးစီရငပ် ိုင် 

ခွင မှ်တစ်ဆင မ် ဘမ  ေးအ ေးအသ လပေးရန ် ိုလ  က်လသ ပ  ျို့ နှ   ည်ပတ်မှုနငှ အ်တူသတငေ်းစ မ  ေးသ ို  မဟိုတ်အ ခ ေးမီဒယီ သ ို  မဟိုတ်နစ်ှ 

ခို  ိုေးတွငသ်တ လပေးခ က်က ိုထိုတ်ဖပနရ်မည်သ ို  မဟိုတ်လကကည ရမည်။ 

 

ထ ို  အဖပငက် ိုယ်လရေးအခ က်အ က်က ို  IDEA 

လအ က်ရှ အခ က်အ က်အ ေးစိုလဆ ငေ်းဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုဖခငေ်းက ို ိုပ်လဆ ငလ်သ ပါဝငသ်ည ်လအဂ ငစီ်မ  ေး၏အဖခ ေးတ ဝနရှ် 

သူမ  ေးထက်မည်သူက ိုမှသ ို  မဟိုတ် IDEA လအ က်ရှ  FAPE 

သ ို  မဟိုတ်အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုက ိုခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်သ ို  လပေးဖခငေ်း  ိုအပ်ခ က်မ  ေးက ိုဖြည ်ဆည်ေးဖခငေ်းထ

က်အဖခ ေးလသ မည်သည ်ရည်ရွယ်ခ က်လကက င မ်ဆ ိုထိုတ်လြ ်လဖပ ကက ေးဖခငေ်းမဖပြိုရပါ။အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှမှမူ

ကက ြိုလက  ငေ်းဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအထ ကူေးလဖပ ငေ်းခ  နအ်တွငေ်းဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစီ်အလနဖြင  ်34 C.F.R.  303.209(b)(1)(i) 

မှ  ိုအပ်သည ်အတ ိုငေ်းကလ ေးငယ်သည်အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ င်မှုမ  ေးက ိုရရှ န ိုငသ်ည ် MSDE 

နငှ လ်ဒသဆ ိုငရ် လက  ငေ်းပည လရေးစနစ်သ ို  အသ လပေးခ က်လပေးရမည်။ဤအသ လပေးခ က်တွင ်34 C.F.R.  303.209(b)(1) နငှ  ် 303.401 

မှ  ိုအပ်သည ်အတ ိုငေ်းကလ ေးငယ်၏အမည်၊လမွေးလန  ရက်စွွဲနငှ မ် ဘဆက်သွယ်လရေးအခ က်အ က်ပါဝငသ်ည်။ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးင

ယ်မှက ူေး ွနလ်သ ဖပစ်မှုအ ေးတငဖ်ပဖခငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ဥပလဒအတည်ဖပြို  ိုက်န လရေးနငှ တ်ရ ေးလရေးရ အ ဏ ပ ိုငအ်ြွွဲျို့မ  ေးမှ  ွဲလဖပ 

ငေ်းခ က်နငှ အ်လရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုတွငရ်ည်ည နေ်းသည ်ထိုတ်လြ ်လဖပ ကက ေးမှုမ  ေးတွင ်FERPA 

မှထိုတ်  င ဖ်ခငေ်းက ိုခွင ဖ်ပြိုသည်အထ မ ဘမ  ေး၏သလဘ တူညီမှုက ိုမ  ိုအပ်ပါ။ 

 

အသ ျုားပပြိုခွင့်မ်  ျား 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို က်ခ ရရှ သည ်ကလ ေးငယ်မ  ေးနငှ မ် သ ေးစိုမ  ေးအတွက်လဒသဆ ိုငရ် 

ဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစီ်သည်၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်၏ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုမှတ်တမ်ေးမ တတ ူက ိုမ ဘမ  ေးအ ေးအခမွဲ လပေးရမည်။လဒသဆ ိုင်ရ 

ဦေးလဆ ငလ်အဂ ငစီ်သည် IFSP 



23 ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အစည်ေးအလဝေးတစ်ခိုစီပပီေးလန က်တွငခ် င တ်ွက်မှုတစ်ခိုစီ၊ကလ ေးငယ်၏အကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှု၊မ သ ေးစိုအကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုနငှ  ်

IFSP 

နငှ ပ်တ်သက်သည ်မ တတ ူတစ်လစ ငက် ိုမ ဘမ  ေးအ ေးအခမွဲ လပေးရမည်။အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်တစ်ခိုစီသည်မ ဘမ  ေးအ ေး၎ငေ်းတ ို  ကလ ေး

ငယ်၏က ိုယ်လရေးအခ က်အ က်၊ခ င တ်ွက်မှုနငှ ပ်ည လရေးလနရ ထ ေးရှ မှု၊ IFSP ၏ ိုပ်လဆ ငမ်ှုနငှ လ်ရေးဆွွဲလဆ ငရွ်က်မှုနငှ  ်FAPE 

၏ဖပဌ နေ်းခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှစိုစည်ေးထ န်ေးသ မ်ေးထ ေးသည ်သ ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုသည ်၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်နငှ သ်

က်ဆ ိုငလ်သ မည်သည ်ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးက ိုမဆ ိုစစ်လဆေး၍ဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ခွင ဖ်ပြိုထ ေးသည်။ IFSP 

မှတစ်ဆင ဝ်နလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို က်ခ ရရှ သည ်ကလ ေးငယ်မ  ေးနငှ မ် သ ေးစိုမ  ေးအတွက်လဒသဆ ိုငရ် ဦေးလဆ ငလ်အဂ င်စီသည်မ  ိုအပ်

လသ လန ှင လ်နေှးကကန  က်က မှုမရှ ဘွဲ IFSP 

နငှ ပ်တ်သက်၍မည်သည ်လတွျို့ဆ ိုမှုက ိုမဆ ိုသ ို  မဟိုတ်မည်သည ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းမတ ိုငမီ် 

လတ ငေ်းဆ ိုခ က်နငှ အ်ညီလဆ ငရွ်က်ရမည်ဖြစ်ပပီေးလတ ငေ်းဆ ိုပပီေးလန က်၁၀ရက်လက  ်အကက တွငလ်ဆ ငရွ်က်ရမည်။ 

 

IEP 

မှတစ်ဆင ဝ်နလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး က်ခ ရရှ သည ်ကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်သည်မ  ိုအပ်လသ လန ှင လ်နေှးကကန  က်က မှု

မရှ ဘွဲ IEP 

နငှ ပ်တ်သက်၍မည်သည ်လတွျို့ဆ ိုမှုက ိုမဆ ိုသ ို  မဟိုတ်စီစဉလဆ င်ရွက်မှုကက ေးန ဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအပ ိုငေ်းမဆ ို

လတ ငေ်းဆ ိုခ က်နငှ အ်ညီလဆ ငရွ်က်ရမည်ဖြစ်ပပီေးလတ ငေ်းဆ ိုပပီေးလန က်၄၅ရက်အကက တွငလ်ဆ ငရွ်က်ရမည်။လအ က်ပါအပ ိုငေ်းရှ မ ဘ

မ  ေး၏ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးစစ်လဆေးခွင န်ငှ ဖ်ပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ခွင မ်  ေးတွငမ် ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍ပါဝငသ်ည်မှ  - 

• မှတ်တမ်ေးမ  ေးရှငေ်း ငေ်းခ က်မ  ေးနငှ ဘ် သ ဖပနဆ် ိုမှုမ  ေးအတွက်သင လ်   ်လသ လတ ငေ်းဆ ိုမှုမ  ေးအတွက်အမ  ေး

ဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမ  ေးထ မှတ ို  ဖပနလ်ဆ ငရွ်က်မှု၊ 

• မ တတ ူမ  ေးလပေးရနပ် က်ကွက်ပါကမှတ်တမ်ေးမ တတ ူမ  ေးလပေးသည ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်မ ဘမ  ေးအ ေးမှတ်တ

မ်ေးမ  ေးစစ်လဆေးခွင န်ငှ ဖ်ပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ပ ိုငခွ်င က် ို ိုပ်လဆ ငဖ်ခငေ်းမှထ လရ က်စွ ထ နေ်းခ ြိုပ်က ကွယ်လကက ငေ်းလတ 

ငေ်းဆ ိုရန၊် 

• မ ဘမ  ေး၏က ိုယ်စ ေး ှယ်အ ေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးက ိုစစ်လဆေးလစပပီေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်လစရနတ် ို  ဖြစ်သည်။ 

 

မ ဘမ  ေးသည်အိုပ်ထ နေ်းမှု၊သီေးဖခ ေးထ ေးရှ မှုနငှ ဖ်ပတ်စွဲမှုကွဲ သ ို  ယငေ်းအလကက ငေ်းက စစမ  ေးက ို  မ်ေးမ ိုေးသည ်အက  ြိုေးဝငသ်က်လရ က်လသ ဖပည်

နယ်ဥပလဒလအ က်ရှ အခွင အ် ဏ မရှ လကက ငေ်းအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်က ိုအကက မဖပြိုပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အလနဖြင မ် ဘမ  ေး

အ ေး၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်နငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည ်မှတ်တမ်ေးမ  ေးက ိုစစ်လဆေး၍ဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ခွင ရှ် သည်ဟိုယူဆန ိုငသ်ည်။ 

 

အသ ျုားပပြိုခွင့်မ်ှတတ်မ်ျား 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်တစ်ခိုစီသည်မ ဘမ  ေးနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်၏ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင ဖ်ပြိုထ ေးလသ ဝနထ်မ်ေးမ  ေးထက်အဖခ ေးလသ တ

စ်ဦေးခ ငေ်းစီ၏မှတ်တမ်ေးက ိုထ နေ်းသ မ်ေးရမည်ဖြစ်ပပီေး IDEA ၏အပ ိုငေ်း C သ ို  မဟိုတ်အပ ိုငေ်း B 

အရစိုစည်ေးထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးလသ သ ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုထ ေးလသ ပည လရေးမှတ်တမ်ေးအသ ိုေးဖပြိုပ ိုငခ်ွင က် ိုရယူက တစ်ဦေးခ ငေ်းစီ၏အမည်၊

လပေးထ ေးသည ်ရက်စွွဲအသ ိုေးဖပြိုခွင န်ငှ တ်စ်ဦေးခ ငေ်းစီအ ေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးအသ ိုေးဖပြိုခွင လ်ပေးဖခငေ်းအတွက်ရည်ရွယ်ခ က်တ ို  ပါဝငသ်ည်။အကယ်

၍မည်သည ်ပည လရေးမှတ်တမ်ေးတွငမ်ဆ ိုကလ ေးငယ်တစ်ဦေးထက်ပ ိုလသ အခ က်အ က်ပါဝငပ်ါကထ ိုကလ ေးငယ်မ  ေး၏မ ဘမ  ေးသ

ည်ယငေ်းတ က လသ အခ က်အ က်နငှ ပ်တ်သက်၍အသ လပေးအလကက ငေ်းကက ေးရန၎်ငေ်းတ ို  ၏ကလ ေးငယန်ငှ သ်က်ဆ ိုငလ်သ အခ က်အ 

က်က ိုသ စစ်လဆေးပ ိုငခ်ွင န်ငှ ဖ်ပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ပ ိုငခ်ွင ရှ် သည်။အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်တစ်ခိုစီသည်လတ ငေ်းဆ ိုမှုအလပေါ်မူတည်၍မ ဘ



24 ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မ  ေးအ ေးအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှစိုစည်ေးထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးလသ သ ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုထ ေးလသ ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေး၏အမ  ြိုေးအစ ေးနငှ ်

တည်လနရ မ  ေးစ ရငေ်းက ိုလပေးရမည်။အကယ်၍ဝနလ်ဆ ငခ်သည်မ ဘမ  ေးအ ေးထ ိုမှတ်တမ်ေးမ  ေးစစ်လဆေးပ ိုငခ်ွင န်ငှ ဖ်ပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ပ ိုင်

ခွင က် ို ိုပ်လဆ ငဖ်ခငေ်းမှထ လရ က်စွ ထ နေ်းခ ြိုပ်က ကွယ်ဖခငေ်းမဖပြိုန ိုငပ်ါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်တစ်ခိုစီသည်မ ဘမ  ေးအတွက်ဖပြို ို

ပ်ထ ေးသည ်ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ တတ ူမ  ေးအတွက်ဝနလ်ဆ ငခ်လပေးလဆ ငန် ိုငသ်ည်။အမ  ေးဖပည်သူလအဂ င်စီအလနဖြင ပ်ည လရေးမှတ်တ

မ်ေးမ  ေးမှအခ က်အ က်က ိုရှ လြွရနသ် ို  မဟိုတ်ကက ြိုေးစ ေးရှ လြွရနဝ်န်လဆ ငခ်မလပေးလဆ ငန် ိုငပ်ါ။ 

 

မိဘမ  ျား၏မတ ငျ်ားဆိုခ က်ပြင့်မ်ှတတ်မ်ျားမ  ျားပပငဆ်ငခ် က်မ  ျား 

အကယ်၍မ ဘမ  ေးအလနဖြင  ်IDEA 

လအ က်တွငစ်ိုစည်ေးထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးလသ သ ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုလသ ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးရှ အခ က်အ က်သည်မတ က လကက ငေ်းသ ို  မ

ဟိုတ်၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်၏က ိုယ်လရေး ျှ ြိုျို့ ဝှက်မှုသ ို  မဟိုတ်အဖခ ေး ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးက ိုခ  ြိုေးလြ က်လနသည်ဟိုယူဆပါကမ ဘမ  ေးသည်အ

ခ က်အ က်ဖပငဆ်ငရ်နအ်ခ က်အ က်ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးသည ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အ ေးလတ ငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။အမ  ေးဖပည်သူလအဂ င်

စီသည်လတ ငေ်းဆ ိုခ က် က်ခ ရရှ သည ်သင လ်တ ်လသ အခ  နက်  အတွငေ်းမ ဘမ  ေး၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အရအခ က်အ က်ဖပငဆ်ငရ်န်

ရှ ၊မရှ က ိုဆ ိုေးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပပီေး၎ငေ်းအလနဖြင ပ်ည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးရှ အခ က်အ က်က ိုရငဆ် ိုငရ်နမ် ဘမ  ေးအ ေး၎ငေ်းတ ို  ၏ဖငငေ်းဆ ိုခ က်

က ိုအလကက ငေ်းကက ေးပပီေး၎ငေ်းတ ို  ၏ကက ေးန စစ်လဆေးပ ိုငခ်ွင န်ငှ ပ်တ်သက်၍မ ဘမ  ေးအ ေးအကက ဖပြိုန ိုငသ်ည်။ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးရှ အခ 

က်အ က်က ိုရငဆ် ိုငရ်န ်ိုပ်လဆ ငလ်သ ကက ေးန မှုက ို 34 C.F.R. 99.22 တွငလ်တွျို့ ရှ သည ်အတ ိုငေ်း FERPA အရ ိုပ်လဆ ငရ်မည်။ 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်သည်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အလပေါ်မူတည်၍ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးရှ အခ က်အ က်မှ မတ က လကက ငေ်း၊ ွွဲမှ ေးလန

လကက ငေ်းသ ို  မဟိုတ်၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်၏က ိုယ်လရေး ျှ ြို ျို့ ဝှက်မှုသ ို  မဟိုတ်အဖခ ေး ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးက ိုခ  ြိုေးလြ က်လနလကက ငေ်းလသခ  လစရန်

ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးရှ အခ က်အ က်အ ေးရငဆ် ိုငလ်ဖြရှငေ်းရန်မ ဘမ  ေးအ ေးကက ေးန ခွင လ်ပေးရမည်။အကယ်၍ကက ေးန မှုရ ဒအ်လန

ဖြင အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်သည်အခ က်အ က်မတ က ပါသ ို  မဟိုတ် ွွဲမှ ေးလနသည်သ ို  မဟိုတ်ကလ ေးငယ်၏က ိုယ်လရေး ျှ ြို ျို့ ဝှက်မှုသ ို  

မဟိုတ်အဖခ ေး ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးက ိုခ  ြိုေးလြ က်လနသည်ဟိုဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ ပါက၎ငေ်းအလနဖြင မ် ဘမ  ေးအ ေး၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်နငှ ပ်တ်သ

က်၍၎ငေ်းမှထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးသည ်မှတ်တမ်ေးမ  ေးတွငထ် ေးရှ ပ ိုငခ်ွင ၊်အခ က်အ က်အလပေါ်လဝြနသ် ိုေးသပ်သည ်သ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူ

လအဂ ငစီ်၏ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ို က်မခ သည ်မည်သည ်အလကက ငေ်းအရ က ိုမဆ ိုလရှျို့ဆက်သတ်မှတ်ထ ေးသည ်အလဖခအလနလြ ်ဖပခ က်က ို

အသ လပေးအလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

၎ငေ်းကလ ေးငယ်၏မှတ်တမ်ေးမ  ေးတွငထ် ေးရှ သည ်မည်သည ်ရှငေ်း င်ေးခ က်က ိုမဆ ိုလအ က်ပါအတ ိုငေ်းဖပြို ိုပ်ရမည် - 

• မှတ်တမ်ေးသ ို  မဟိုတ်ပါဝငသ်ည ်အပ ိုငေ်းက ိုအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးသလရွျို့ကလ ေးငယ်မှတ်တမ်ေးတစ်စ တ်

တစ်ပ ိုငေ်းအဖြစ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှထ နေ်းသ မ်ေးရမည်ဖြစ်ပပီေး 

• ကလ ေးငယ်မှတ်တမ်ေးသ ို  မဟိုတ်ပါဝငသ်ည ်အပ ိုငေ်းမ တတ ူက ိုလတ ငေ်းဆ ိုသည ်မည်သည ်ပါတီက ိုမဆ ိုရှငေ်း ငေ်းခ က်အ ေးထို

တ်လြ ်ရမည်။ 

 

အခ က်အလက်ြ က်ဆျီားမရျားလပ်ုထ ျုားလပ်ုနည်ျားမ  ျား 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုသ ို  မဟိုတ်ပည လရေးဝန်လဆ ငမ်ှုမ  ေးအ ေး၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးမ  ေးက ိုလပေးရန ်IDEA 

လအ က်တွငစ်ိုစည်ေးထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးလသ သ ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုလသ က ိုယ်လရေးအခ က်အ က်က ို 

ဆက် က်မ  ိုအပ်သည ်အခါအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အလနဖြင မ် ဘမ  ေးအ ေးအသ လပေးရန ် ိုအပ်သည်။မ ဘမ  ေး၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်

မ  ေးဖြင အ်ခ က်အ က်က ိုြ က်ဆီေးပစ်ရမည်။သ ို  ရ တွငအ်ပ ိုငေ်း B 

လအ က်ရှ အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို က်ခ ရရှ သည ်လက  ငေ်းသ ေးမ  ေးအတွက်ကလ ေးငယ်အမည်၊  ပ်စ နငှ ြ်ိုနေ်းန ပါတ်၊က
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

လ ေးငယ်၏အတနေ်းမ  ေး၊တက်လရ က်သည ်မှတ်တမ်ေး၊တက်လရ ကသ်ည ်အတနေ်းမ  ေး၊ပပီေးလဖမ က်သည ်အတနေ်းအဆင န်ငှ ပ်ပီေးလဖမ က်သ

ည ်နစ်ှက ိုအခ  နအ်ကန  အ်သတ်မရှ ထ နေ်းသ မ်ေးန ိုငသ်ည်။ထ ိုနည်ေးတူစွ အပ ိုငေ်း C 

လအ က်ရှ အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို က်ခ ရရှ သည ်ကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက်ကလ ေးငယ်၏အမ

ည်၊လမွေးလန  ရက်စွွဲ၊မ ဘဆက်သွယ်လရေးအခ က်အ က် (  ပ်စ နငှ ြ်ိုနေ်းန ပါတ်အပါအဝင)်၊ဝနလ်ဆ ငမ်ှုပူေးလပါငေ်းလဆ ငရွ်က်သူ(မ  ေး))နငှ  ်

EIS ပ  ပ ိုေးလပေးသူ(မ  ေး)၏အမည်မ  ေးနငှ ထွ်က်ခွ သည ်အခ က်အ က် 

(ထွက်ခွ မှုအလပေါ်နစ်ှနငှ အ်သက်အရွယ်နငှ ထွ်က်ရှ လနမှုအလပေါ်ဝငလ်ရ က်  သည ်မည်သည ်ပရ ိုဂရမ်မ  ေးမဆ ိုအပါအဝင)် 

၏အပမွဲတမ်ေးမှတ်တမ်ေးက ိုအခ  နအ်ကန  အ်သတ်မရှ ထ နေ်းသ မ်ေးန ိုငသ်ည်။ 

 

ကမလျားငယ်မ  ျား၏လပ်ုပိုငခ်ွင့်မ်  ျား 

ကလ ေးငယ်၏ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုသည်ဖပည်နယ်ဥပလဒအရသူ/သူမအ ေးမစွမ်ေးလဆ ငန် ိုငမ်ှုက ိုမဖြစ်လစန ိုငပ်ါက FERPA 

အတွက်စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေးအရကလ ေးငယ်၏ပည လရေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍မ ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးသည်သူ/သူမ

အသက်၁၈နစ်ှလရ က်ခ  နတ်ွငက်လ ေးငယ်အ ေး  ွဲလဖပ ငေ်းန ိုငသ်ည်။အကယ်၍ IDEA ၏အပ ိုငေ်း B 

လအ က်ရှ မ ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးသည်အရွယ်လရ က်သည ်အသက်လရ က်ရှ သည ်ကလ ေးငယ်ထ သ ို    ွဲလဖပ ငေ်းပါက IDEA 

 ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ မှု  ိုအပ်ခ က်မ  ေးသည် ည်ေးကလ ေးငယ်အ ေး  ွဲလဖပ ငေ်းရမည်။သ ို  ရ တွငအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်သည် IDEA 

အရ  ိုအပ်လသ မည်သည ်သတ လပေးခ က်က ိုမဆ ိုမ ဘမ  ေးနငှ က်လ ေးငယ်တ ို  အ ေးလပေးရမည်။လက ေးဇူေးဖပြို၍ပ ိုမ ိုတ က လသ အခ က်အ 

က်အတွက်အရွယ်လရ က်သည ်အသက်တွငမ် ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်  ေးအ ေး  ွဲလဖပ ငေ်းဖခငေ်းက ိုက ိုေးက ေးပါ။ 

 

စည်ျားကမ်ျားပိုငျ်ားဆိုငရ် အခ က်အလက ်

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်သည်ကလ ေးငယ်အ ေးဆန  က် င ်ိုပ်လဆ ငပ်ပီေးစည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အခ က်အ က်က ိုဖြန  လ်ဝလသ မည်သည ်

 က်ရှ သ ို  မဟိုတ်ယခငစ်ည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အလရေးယူမှုထိုတ်ဖပနခ် က်မှအဆ ိုပါစည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုင်ရ အခ က်အ က်က ိုထည ်သွငေ်း

ပပီေးခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုမရှ လသ ကလ ေးငယ်မ  ေး၏မှတ်တမ်ေးမ  ေးက ိုထိုတ်  င သ်ည်အထ ကလ ေးငယ်၏မှတ်တမ်ေးမ  ေးတွငပ်ါဝငန် ိုငသ်ည်။ထိုတ်

ဖပနခ် က်တွငစ်ည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းအလရေးယူမှု  ိုအပ်သည ်ကလ ေးငယ်မှ ိုပ်လဆ ငလ်သ မည်သည ်အဖပြိုအမူမဆ ိုလြ ်ဖပခ က်၊စည်ေးကမ်ေးပ ိုင်ေး

ဆ ိုငရ် အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုလြ ်ဖပခ က်နငှ က်လ ေးငယ်နငှ က်လ ေးငယ်နငှ ပ်ါဝငသ်ည ်အဖခ ေးသူတစ်ဦေးခ ငေ်းစီတ ို  ၏လဘေးကငေ်း  ိုဖခ ြို

လရေးနငှ သ်က်ဆ ိုငလ်သ မည်သည ်အခ က်အ က်မဆ ိုပါဝငန် ိုငသ်ည်။အကယ်၍ကလ ေးငယ်သည်လက  ငေ်းတစ်လက  ငေ်းမှအဖခ ေးလက  

ငေ်းသ ို  လရ ျို့လဖပ ငေ်းပါကကလ ေးငယ်၏မည်သည ်မှတ်တမ်ေးမ  ေးက ိုမဆ ိုထိုတ်  င မ်ှုတွငက်လ ေးငယ်၏ က်ရှ  IEP 

နငှ က်လ ေးငယ်အ ေးဆန  က် င ်ိုပ်လဆ ငသ်ည ် က်ရှ သ ို  မဟိုတ်ယခငစ်ည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အလရေးယူမှုနငှ ပ်တ်သက်၍မည်သည ်ထိုတ်

ဖပနခ် က်မဆ ိုပါဝငရ်မည်။ 

 

ခ ိြို ျှို့ယငွျ်ားမှုရိှသကူမလျားငယမ်  ျား၏စည်ျားကမ်ျား 

IEP 
34 C.F.R. §§ 300.530 -300.536 

 

လအ က်လြ ်ဖပပါအခ က်အ က်သည်အသက်၃နစှ်မှ၂၁နစှ်အထ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်မ  ေးနငှ် သက်ဆ ိုငပ်ပီေးတ ိုေး

ခ ွဲျို့ထ ေးလသ  IFSP သ ို  မဟိုတ် IEP မှတစ်ဆင် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို က်ခ ရရှ သည်။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်သီည်၎ငျ်ားတို ့်၏ကမလျားငယ်အ ျားတကိ မသခ  မသ စည်ျားကမျ်ားပိုငျ်ားဆိုငရ် အမရျားယူမဆ င်

ရွက်မှုမ  ျားကိုပပြိုလုပ်ပါကမိဘမ  ျားအမနပြင့််တကိ မသခ  မသ လုပ်ထ ျုားလုပ်နည်ျားမ  ျားနငှ့််က ကွယ်မှုမ  ျားကိုလပ်ု

မဆ ငပိ်ုငခ်ွင့််ရိှသည်။မက  ငျ်ားသ ျားစညျ်ားကမျ်ားခ ြိိုျားမြ က်မှု (မ  ျား) 

အတကွ်မက  ငျ်ားစ သငန်စှ်၁၀ရကမ်က  ်ကက ကမလျားငယ်အ ျားထတုပ်ယ်ပပီျားမန က်အမ  ျားပပညသ်မူအဂ္ ငစ်ီအမန

ပြင့််34 C.F.R. § 300.530(d), နငှ့််အညီကမလျားငယ်ပည မရျားဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားကို မပျားရမည်။ 

 

အဓိပပါယ်ြွင့်ဆ်ိုခ က်မ  ျား 

 

ဤအပ ိုငေ်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ  ေးအတွက် လအ က်ပါအဓ ပပါယြ်ွင ဆ် ိုခ က်မ  ေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ည် - 

• ထ နေ်းခ ြိုပ်ထ ေးလသ အရ မှ  ထ နေ်းခ ြိုပ်ထ ေးလသ အရ မ  ေးအက်ဥပလဒ (21 U.S.C. 812(c)) ၏ ပိုဒမ 202 (c) ရှ  

 ိုပ်ငနေ်းစဉ I, II, III, IV, သ ို  မဟိုတ် V အရ လြ ်ဖပထ ေးလသ လဆေးဝါေး သ ို  မဟိုတ် အဖခ ေးအရ တ ို  က ို ဆ ို  ိုသည်။ 

• တရ ေးမဝငလ်ဆေးဝါေးဆ ိုသညမ်ှ  ထ နေ်းခ ြိုပ်ထ ေးလသ အရ ဖြစလ်သ ် ည်ေး 

  ိုငစ်ငရ်က နေ်းမ လရေးလစ င လ်ရှ က်မှုဆ ိုငရ်  ကျွမ်ေးက ငပ်ည ရှင၏် ကကီေးကကပ်စစ်လဆေးမှုဖြင  ်

တရ ေးဝငပ် ိုငဆ် ိုငလ်သ  သ ို  မဟိုတ် အသ ိုေးဖပြိုလသ  သ ို  မဟိုတ် IDEA အရ မည်သည ်အဖခ ေးခွင ်ဖပြိုခ က်ဖြင မ်ဆ ို 

သ ို  မဟိုတ် ြက်ဒရယ်ဥပလဒ၏ အဖခ ေးဖပဌ နေ်းခ က်ဖြင မ်ဆ ို ပ ိုငဆ် ိုငလ်သ အရ မပါဝငပ်ါ။ 

•  က်နက်သည် အလမရ ကနဥ်ပလဒ၊ လခါငေ်းစဉ 18 ၏ ပိုဒမ်930 ၏ ပထမဆ ိုေးပိုဒမ်ခွွဲ(g) ၏ အပ ိုဒခွ်ွဲငယ် (2) အရ 

အနတရ ယ်ရှ လသ  က်နက် ဟူလသ  လဝါဟ ရဆ ို  ိုရငေ်းဖြစ်သည်။ 

• ဖပငေ်းထနလ်သ ရိုပ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ထ ခ ိုက်မှုဆ ိုသည်မှ  အလမရ ကနဥ်ပလဒ၊ လခါငေ်းစဉ 18 ၏ ပိုဒမ်၁၃၆၅ ၏ ပိုဒမ်ခွွဲ (h) 

၏ အပ ိုဒခွ်ွဲငယ် (3) အရ ဖပင်ေးထနလ်သ ရိုပ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ထ ခ ိုက်မှု ဟူလသ  လဝါဟ ရဆ ို  ိုရငေ်းက ို လပေးသည်။  

 

မက  ငျ်ားဝန်ထမ်ျားလုပ်ပုိငခွ်င့််အ ဏ  

လက  ငေ်းဝနထ်မ်ေးသည် စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်  လအ က်ပါ  ိုအပ်ခ က်မ  ေးအရ ထ ေးရှ မှုလဖပ ငေ်း ွဲဖခငေ်းမှ  စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုဆ ိုငရ်  

လက  ငေ်းဥပလဒက ို ခ  ြိုေးလြ က်သည ် ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်နငှ  ်သင လ်တ ်မှုရှ ၊ မရှ က ို သတ်မှတ်သည ်အခါ 

က စစအ  ိုက်အလဖခခ အလပေါ်မူတည်၍ မည်သည ်ထူေးဖခ ေးလသ အလဖခအလနမ  ေးက ိုမဆ ို စဉေးစ ေးန ိုငသ်ည်။7 

 

လက  ငေ်းဝနထ်မ်ေးသည် ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေး သူ သ ို  မဟိုတ် သူမ၏  က်ရှ လနရ မှ 

သင လ်တ ်လသ ကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်လရေးဆ ိုငရ်  ပည လရေးခ  နည်  ထ ေးရှ မှု၊ အဖခ ေးခ  နည်  ထ ေးရှ မှု သ ို  မဟိုတ် ရပ်ဆ ိုငေ်းမှုက ို 

စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုဆ ိုငရ်  လက  ငေ်းဥပလဒခ  ြိုေးလြ က်မှုအတွက် လက  င်ေးရက် 10 ရက်ထက်မပ ိုဘွဲ ထိုတ်ပစ်န ိုငပ်ပီေး ၎ငေ်းတ ို  မှ 

ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက် ယငေ်းအလရေးယူလဆ င်ရွက်သည ်အတ ိုငေ်းအတ အထ  

သီေးဖခ ေးဥပလဒခ  ြိုေးလြ က်မှုမ  ေးအတွက် အဆ ိုပါလက  ငေ်းပည သငန်စှ်တွင ်လက  ငေ်း 10 ရက်ဆက်တ ိုက်ထက် မပ ိုဘွဲ 

လန က်ထပ်ထိုတ်ပစမ်ှုမ  ေးက ို (300.536 အရ လနရ ထ ေးရှ မှုလဖပ ငေ်း ွဲလရေးက ို ြွွဲျို့စည်ေးတည်လထ ငလ်နသလရွျို့)က ို 

ဖပြို ိုပ်သည်။8 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အကယ်၍ စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုဆ ိုငရ်  လက  ငေ်းသ ေးဥပလဒက ို ခ  ြိုေးလြ က်သည ်အဖပြိုအမူသည် ကလ ေးငယ်၏ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုဆ ိုငရ်  

သ သ ထငရ်ှ ေးမှု (လအ က်တွင ်သ သ ထငရ်ှ ေးမှုသတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ို ကကည ်ပါ) မဟိုတ်ဘွဲ စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်  

လနရ ထ ေးရှ မှု အလဖပ ငေ်းအ ွဲသည် အတနေ်း  ိုက် လက  ငေ်းတက်ရက် 10 ရက်ထက် လက  ် ွနပ်ါက 

လအ က်တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးလသ  ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်အတ ိုငေ်း လက  ငေ်းသည် ကလ ေးငယ်မ  ေးအ ေး 

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးလပေးရမည်မှ ွွဲ၍ လက  ငေ်းဝနထ်မ်ေးသည် ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ လသ ကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက် 

 ိုပ်လဆ ငရ်မည်ဖြစ်လသ လကက င  ်အဖပြိုအမူတစ်ပ ိုစ တည်ေးရှ လသ  ယငေ်းခ  ြို ျို့ယွင်ေးမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေး 

တစ်ခ  နတ်ည်ေးတွင ်စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်   ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးက ို  ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ည်။9 ကလ ေးငယ်၏ IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့သည် ယငေ်းဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက် ကက ေးဖြတ်ပည လရေးခ  နည်  ထ ေးရှ မှုက ို သတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်သည်။10 

 

ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေး သူ သ ို  မဟိုတ် သူမ၏  က်ရှ လနရ မှ လက  ငေ်းစ သငန်စှ်တစ်နစှ်တည်ေးတွင ်

လက  ငေ်းတက်ရက် ၁၀ ရက်ကက ထိုတ်ပပီေးလန က် မည်သ ို  လသ ထိုတ်ပစ်သည ်ရက်ပ ိုငေ်းမ  ေးအတွငေ်းမဆ ို 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်လအ က်လြ ်ဖပပါဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်အရ   ိုအပ်လသ အတ ိုငေ်းအတ အထ  

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို လပေးရမည်။11 
7 34 CFR  300.530(a). 

8 34 CFR  300.536 (b)(1). 

9 34 CFR  300.530(c). 

10 Id. 

11 34 CFR  300.530(b)(2). 

အကယ်၍ လက  ငေ်းစီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးအလနဖြင  ်လက  ငေ်းစ တ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ပည ရှင ်သ ို  မဟိုတ် 

အဖခ ေးစ တ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် က နေ်းမ လရေးကျွမ်ေးက ငပ်ည ရှငမ်  ေးနငှ  ်လဆွေးလနေွးရ တွင ်ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှုမ  ေးနငှ  ်

ကူညီပ  ပ ိုေးမှုမ  ေးမှတစ်ဆင  ်မလ ျှ  ခ န ိုငလ်သ  သ ို  မဟိုတ် မြယ်ရှ ေးန ိုငလ်သ  အဖခ ေးလက  ငေ်းသ ေးမ  ေး သ ို  မဟိုတ် 

ဝနထ်မ်ေးမ  ေးအတွက် ဆ ိုေးဝါေးလသ အနတရ ယ်ဖြစ်သည ် ပခ မ်ေးလဖခ က်မှုရှ သည်ဟို သတ်မှတ်ယူဆပါက 

ကလ ေးငယ်မ  ေးအတွက်   ိုအပ်လသ  စည်ေးမ ဉေးမူဝါဒအရ အမ  ေးဖပည်သူဆ ိုငရ်  မူကက ြိုလက  ငေ်းပရ ိုဂရမ်မ  ေး၊ 

သူငယ်တနေ်း၊ ပထမတနေ်း သ ို  မဟိုတ် ဒိုတ ယတနေ်းရှ  ကလ ေးငယ်အ ေး  ိုေးက ို စည်ေးကမ်ေးအရ ထိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည်။ 

အဆ ိုပါက စစတွင ်လက  ငေ်းအိုပ် သ ို  မဟိုတ် လက  ငေ်းစီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးသည် လက  ငေ်းသ ေး၏ မ ဘ သ ို  မဟိုတ် အိုပ်ထ နေ်းသူက ို 

ခ က်ခ ငေ်းဆက်သွယ်ရမည်။ ထ ို  အဖပင ်ကလ ေးငယ်အ ေး  ဖြစ်လပေါ်  သည ်ဖြစ်ရပ်က စစတစ်ခိုစီတွင ်လက  ငေ်းတက်ရက် 5 

ရက်လက  ်ကက  ထိုတ်ပယ်၍ မရန ိုငပ်ါ။ ြက်ဒရယ်ဥပလဒ (COMAR 13A.08.01.11) နငှ က် ိုက်ညီမှသ  

မူကက ြိုလက  ငေ်းပရ ိုဂရမ်မ  ေး၊ သူငယ်တနေ်း၊ ပထမတနေ်း သ ို  မဟိုတ် ဒိုတ ယတနေ်းရှ  ကလ ေးငယ်မ  ေးက ို လက  ငေ်းတက်ရက် 45 

ရက် သ ို  မဟိုတ် ယငေ်းထက်ပ ိုကက ဖမင ၍် စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းအရ ထိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည်။  

 

ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျား 

အကယ်၍ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်တူညီဖစ  ထိုတ်ပယ်ခ ရသည ် ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေး 

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးလပေးပါက လက  ငေ်းပည သငန်စှ်တစ်နစှ်တည်ေးတွင ်လက  ငေ်းတက်ရက် 10 ရက် သ ို  မဟိုတ် 

ယငေ်းရက်ထက်မပ ိုဘွဲ ကလ ေးငယ်၏  က်ရှ လနရ မှ ထိုတ်ပယ်ခ ရသည ် ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်က ိုသ  

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးလပေးသည်။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

 

လက  ငေ်းတက်ရက် 10 ရက်လက  ်ကက  ကလ ေးငယ်၏  က်ရှ လနရ မှ ထိုတ်ပယ်ခ ရသည ် ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်နငှ ် 

အဖပြိုအမူသည် ကလ ေးငယ်၏ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုသ သ ထငရ်ှ ေးမှု (သ သ ထငရ်ှ ေးမှုသတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က် က ို ကကည ်ပါ) 

သ ို  မဟိုတ် အထူေးအလဖခအလနမ  ေးအရ ထိုတပယခ ရသူ (အထူေးအလဖခအလနမ  ေး က ို ကကည ်ပါ)  လအ က်ပါတ ို  က ို 

 ိုပ်လဆ ငရ်မည်-12 

1.အဖခ ေးလနရ  (ကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်ထ ေးလသ ပည လရေးလနရ ဖြစ်န ိုငသ်ည်) ဖြစ်လသ ် ည်ေး 

အလထွလထွပည လရေးသငရ် ို ေးည နေ်းတမ်ေးတွင ်ကလ ေးငယ်ဆက် က်ပါဝငန် ိုငရ်နအ်တွက် 

ပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး (ရရှ န ိုငလ်သ  FAPE ရှ သည်)  က်ခ ရရှ ရနန်ငှ  ်ကလ ေးငယ်၏ IEP တွင ်

သတ်မှတ်ဖပဌ နေ်းထ ေးလသ  ရည်မှနေ်းခ က်မ  ေးက ို ရရှ သည်အထ  တ ိုေးဖမ င န် ိုငရ်န ်

ဆက် က် ိုပ်လဆ ငရ်မည်ဖြစ်ပပီေး 

2. ိုပ်လဆ ငမ်ှုပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်  အဖပြိုအမူအကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုနငှ  ်အဖပြိုအမူခ  ြိုေးလြ က်မှုက ို ရည်ည နေ်းရန ်

သတ်မှတ်ထ ေးလသ  အဖပြိုအမူပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးနငှ  ်ဖပငဆ်ငခ် က်မ  ေးက ို 

သင လ်တ ်သ  ို  က်ခ ရရှ ရမည်ဖြစ်သည ်အတွက် ထပ်မ မဖြစ်လတ  ပါ။ 

 

လက  ငေ်းပည သငန်စှ်တစ်နစှ်တည်ေးတွင ်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေး သူ သ ို  မဟိုတ် သူမ၏  က်ရှ လနရ က ို  

လက  ငေ်းတက်ရက် 10 ရက်ကက  ထိုတ်ပယ်ပပီေးလန က်  က်ရှ ထိုတ်ပယ်မှုသည် အတနေ်း  ိုက် လက  ငေ်းတက်ရက် 10 

ရက်ကက ပါက၊ ထိုတ်ပယမ်ှုသည် လနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲ (လအ က်တွင ်အဓ ပပါယ်ြွင ဆ် ိုခ က်က ို ကကည ်ပါ) 

မဟိုတ်ပါက ထ ို  လန က် လက  ငေ်းဝနထ်မ်ေးအလနဖြင  ်ကလ ေးငယ်၏ ဆရ မ  ေးထွဲမှ အနည်ေးဆ ိုေးတစ်ဦေးနငှ  ်

လဆွေးလနေွးတ ိုငပ်ငရ် တွင ်အဖခ ေးလနရ ရှ လသ ် ည်ေး အလထွလထွပည လရေးသငရ် ို ေးည နေ်းတမ်ေးတွင ်

ကလ ေးငယ်ပါဝငန် ိုငလ်စရနန်ငှ  ်ကလ ေးငယ်၏ IEP တွင ်သတ်မှတ်ဖပဌ နေ်းထ ေးလသ  ရည်မှနေ်းခ က်မ  ေး ရရှ သည်အထ  

တ ိုေးဖမ င  ်ိုပ်လဆ ငန် ိုငလ်စရန ်မည်သည ်ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး  ိုအပ်သည ်အတ ိုငေ်းအတ က ို ဆ ိုေးဖြတ်သတ်မှတ်သည်။ 

အကယ်၍ ထိုတ်ပယ်မှုသည် လနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲ (စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ထိုတပ်ယ်မှုလကက င  ်

လနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲက ို ကကည ်ပါ ) ဖြစ်ပါက ကလ ေးငယ်၏ IEP အသငေ်းအြွွဲျို့သည် အဖခ ေးလနရ ရှ လသ ် ည်ေး 

အလထွလထွပည လရေးသငရ် ို ေးည နေ်းတမ်ေးတွင ်ကလ ေးငယ်ပါဝငန် ိုငလ်စရနန်ငှ  ်ကလ ေးငယ်၏ IEP တွင ်

သတ်မှတ်ဖပဌ နေ်းထ ေးလသ  ရည်မှနေ်းခ က်မ  ေး ရရှ သည်အထ  တ ိုေးဖမ င  ်ိုပ်လဆ ငန် ိုငလ်စရန ်

သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို သတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်လပေးသည်။ 

12 34 CFR  300.530(d). 

သသိ ထငရှ် ျားမှုသတမှ်တဆ် ုျားပြတခ် က ်

စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုဆ ိုငရ်  ဥပလဒခ  ြိုေးလြ က်မှုလကက င  ်လက  ငေ်းတက်ရက် 10 ရက်အတွငေ်း လနရ ထ ေးရှ မှုလဖပ ငေ်း ွဲရန ်

မည်သည ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍မဆ ို မ ဘမ  ေးနငှ  ်ကလ ေးငယ်၏ IFSP အသငေ်းအြွွဲျို့ သ ို  မဟိုတ် IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့အလနဖြင  ်သူ/သူမ၏ IFSP သ ို  မဟိုတ် IEP၊ မ ဘမ  ေးမှ လပေးလသ  မည်သည ်ဆရ စူေးစမ်ေးစစ်လဆေးမှုမဆ ိုနငှ  ်

မည်သည ်သက်ဆ ိုငရ် အလကက ငေ်းအရ မဆ ို ပါဝငသ်ည ် ကလ ေးငယ်၏ ြ ိုငရ်ှ  သက်ဆ ိုငရ်  

အလကက ငေ်းအရ အခ က်အ က်အ ေး  ိုေးက ို ဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ရမည်ဖြစ်ပပီေး စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုလမေးခွနေ်းမ  ေးက ို 



29 ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

• ဖြစ်လစပါက သ ို  မဟိုတ် ကလ ေးငယ်၏ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုနငှ  ်တ ိုက်ရ ိုက်ဖြစ်ပပီေး ကကီေးမ ေးလသ ခ  တ်ဆက်မှုရှ ပါက 

• ကလ ေးငယ်၏ IFSP သ ို  မဟိုတ် IEP က ို လဆ ငရွ်က်ရန ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏ ပ က်ကွက်မှုဆ ိုငရ်  

တ ိုက်ရ ိုက်ရ ဒအ်လဖြဖြစ်ပါက ဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ရမည။်13 

 

အကယ်၍IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့သည်အထက်ပါထိုတ်ဖပနခ် က်မ  ေးတစ်ခိုခိုနငှ သ်က်ဆ ိုငလ်ကက ငေ်းသတ်မှတ်ပါကကလ ေးငယ်၏ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုသ 

သ ထငရ်ှ ေးမှုဖြစ်လစရနစ်ီမ လဆ ငရွ်က်မှုက ိုသတ်မှတ်ရမည်။ 14 ထ ို  အဖပငအ်ကယ်၍IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့သည်ကလ ေးငယ်၏စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုလမေးခွနေ်းသည်LEA ပ က်ကွက်မှု၏တ ိုက်ရ ိုက်အလဖြဖြစ်ပပီေး 

ကလ ေးငယ်၏IEP က ိုလဆ ငရွ်က်ရနဖ်ြစ်ပပီေးLEA 

အလနဖြင အ်ဆ ိုပါခိုခ မှုမ  ေးက ိုကိုရနခ် က်ခ င်ေးအဆင မ်  ေးက ို ိုပ်လဆ ငရ်မည်။15 

အကယ်၍စီမ ခန  ခွ်ွဲမှုသည်ကလ ေးငယ်၏ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုသ သ ထငရှ် ေးမှုဖြစ်ပါကIFSP အသငေ်းအြွွဲျို့သ ို  မဟိုတ်IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့အလနဖြင လ်အ က်ပါတ ို  က ိုဖပြို ိုပ်ရမည် 16 

 

•  ိုပ်လဆ ငခ် က်အဖပြိုအမူပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အကွဲဖြတ်ခ င တ်ွက်မှုက ိုစီမ ရမည်ဖြစ်ပပီေးကလ ေးငယ်အတွက်အဖပြိုအမူပ ိုငေ်း

ဆ ိုငရ် ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုအစအီစဉလဆ ငရွ်က်ရမည်ဖြစ်ပပီေးအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်ယခငမ် ိုပ်

လဆ ငြ်ူေးပါကကလ ေးငယ်အတွက်အဖပြိုအမူပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုအစီအစဉက ိုလဆ ငရွ်က်ရမည်၊ 

• အဖပြိုအမူက ိုရည်ည နေ်းရန ် ိုအပ်သည ်အတ ိုငေ်းသူ/သူမသည်ယငေ်းအစီအစဉရှ ပပီေး၎ငေ်းက ိုဖပြိုဖပင်လဖပ ငေ်း ွဲပါကက

လ ေးငယ်၏အဖပြိုအမူပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုအစီအစဉက ိုဆနေ်းစစ်ရမည်17ဖြစ်ပပီေး 

• ကလ ေးငယ်အ ေးလဆေးဝါေးမ  ေး၊ က်နက်မ  ေးသ ို  မဟိုတ်ဖပငေ်းထနလ်သ ရိုပ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ထ ခ ိုက်မှုမ  ေးအတွက်ကက ေးဖြ

တ်လရွေးခ ယ်လသ ပည လရေးလနရ သ ို  ြယ်ရှ ေး  ိုက်ရ ိုမှတစ်ပါေးမ ဘမ  ေးနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှကလ ေးငယ်

၏အဖပြိုအမူပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုအစီအစဉက ိုလဖပ ငေ်း ွဲဖပငဆ်ငသ်ည ်အပ ိုငေ်းအဖြစ်လနရ ထ ေးရှ 

မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲက ိုလသဘ မတူပါကသူ/သူမအ ေးထိုတ်ပယ ် ိုက်သည ်လနရ တွငက်လ ေးငယ်အ ေးဖပနထ် ေးရမ

ည်။18 

13 34 CFR  300.530(e)(1)(i-ii). 

14 34 CFR  300.530(e)(2).  

15 34 CFR §300.530(e)(3). 

16 34 CFR §300.530(f)(1). 

17 34 CFR § 300.530(f)(1)(ii). 

18  34 CFR §300.530(f)(2). 

 

အထျူားအမပခအမနမ  ျား 

လက  ငေ်းဝနထ်မ်ေးအလနဖြင အ်ဖပြိုအမူနငှ ပ်တ်သက်၍ကလ ေးငယ်၏ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုသ သ ထငရှ် ေးမှုဟိုသတ်မှတ်ဖခငေ်း၊မ

သတ်မှတ်ဖခငေ်းနငှ မ်ဆ ိုငဘ်ွဲကလ ေးငယ်သည်လအ က်ပါက စစတ ို  က ိုဖပြို ိုပ်ပါကကလ ေးငယ်အ ေးလက  ငေ်းတက်ရက် 

45 ရက်လက  ်ကက ကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်လသ ပည လရေးလနရ သ ို  ထိုတ်ပယ်န ိုငသ်ည် -  

• ဖပည်နယ်သ ို  မဟိုတ်လဒသဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏တရ ေးစီရငခွ်င အ်ရလက  ငေ်းအထ သ ို  မဟိုတ်



30 ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

လက  ငေ်းတွင၊်လက  ငေ်းဥပစ မ  ေးတွငသ် ို  မဟိုတ်လက  ငေ်း ိုပ်လဆ ငခ် က်သ ို  သ ို  မဟိုတ်လက  ငေ်း ိုပ်လဆ င်

ခ က်တွင ်က်နက်သယ်လဆ ငပ်ါကသ ို  မဟိုတ် က်ဝယ်ထ ေးရှ ပါက19 

• ဖပည်နယ်သ ို  မဟိုတ်လဒသဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏တရ ေးစီရငခွ်င အ်ရလက  ငေ်းတွင၊်လက  ငေ်းဥပ

စ မ  ေးတွငသ် ို  မဟိုတ်လက  ငေ်း ိုပ်လဆ ငခ် က်တွငသ် သ လသ အ ေးဖြင တ်ရ ေးမဝငလ်ဆေးဝါေးမ  ေး က်ဝယ်

ထ ေးရှ ပါကသ ို  မဟိုတ်သ ိုေးပစွဲပါကသ ို  မဟိုတ်ထ နေ်းခ ြိုပ်ကန  သ်တ်ထ ေးလသ အရ အ ေးလရ ငေ်းခ ပါကသ ို  မဟို

တ်လရ ငေ်းခ ရနဆ်ွယ်ပါက20သ ို  မဟိုတ် 

• ဖပည်နယ်သ ို  မဟိုတ်လဒသဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏တရ ေးစီရငခွ်င ်အရလက  ငေ်းတွင၊်လက  ငေ်းဥပစ 

မ  ေးတွငသ် ို  မဟိုတ်လက  ငေ်း ိုပ်လဆ င်ခ က်တွငအ် ခ ေးသူအ ေးဖပငေ်းထန်လသ ရိုပ်ပ ိုင်ေးဆ ိုငရ် ထ ခ ိုက်မှုက ိုဖြစ်

လစပါက21 

IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့သည်လနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲမ  ေးဖြစ်လသ ထိုတ်ပယ်မှုမ  ေးနငှ လ်ခါငေ်းစဉခွွဲမ  ေးဖြစ်လသ လန က်ထပ် ိုပ်

ပ ိုငခွ်င အ် ဏ နငှ အ်ထူေးအလဖခအလနမ  ေးအရထိုတ်ပယ်မှုမ  ေးအတွက်ကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်လသ ပည လရေးလနရ က ိုသတ်မှ

တ်ဆ ိုေးဖြတ်သည်။ 

မနရ ထ ျားရိှမှုအမပပ ငျ်ားအလွှဲ 

ကလ ေးငယ်၏ က်ရှ ပည လရေးလနရ မှခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေးထိုတ်ပယ်မှုမ  ေးဆ ိုငရ် ရည်ရွယ်ခ 

က်မ  ေးအရ - 

• ထိုတ်ပယ်မှုသည်လက  ငေ်းပည သငန်စှ်တွငဆ်က်တ ိုက်လက  ငေ်းတက်ရက် 10 

ရက်လက  ်ဖြစ်ပါကသ ို  မဟိုတ် 

• လက  ငေ်းပည သငန်စှ်တွငလ်က  ငေ်းတက်ရက် 10 

ရက်လက  ်လသ ထိုတ်ပယ်မှုမ  ေးလကက င က်လ ေးငယ်သည်ပ ိုစ တက ြွွဲျို့စည်ေးထ ေးသည ်ထိုတပ်ယ်မှုမ  ေးဖြစ်ရ

ပ်မ  ေးက ို  ိုက်န ပပီေးပါက၊ကလ ေးငယ်၏အဖပြိုအမူသည်ထိုတ်ပယ်မှုဖြစ်ရပ်မ  ေးက ိုဖြစ်လစခွဲ သည ်ယခငအ်

ဖြစ်အပ က်မ  ေးတွငဖ်ြစ်ခွဲ လသ ကလ ေးငယ်၏အဖပြိုအမူနငှ ်အဖပည ်အဝတူညီပါက၊ပပီေးလန က်ထိုတ်ပယ်မှု

တစ်ခိုစီ၏အတ ိုငေ်းအတ အရယငေ်းကွဲ သ ို  လန က်ထပ်အခ က်အ က်မ  ေးလကက င စ်ိုစိုလပါငေ်းအခ  နပ်မ ဏဖြ

င က်လ ေးငယ်အ ေးထိုတ်ပယ်ပပီေး 

19  34 CFR §300.530(g)(1). 

20  34 CFR §300.530(g)(2). 

21  34 CFR §300.530(g)(3). 

 

အဖခ ေးသူမ  ေးအ ေးထိုတ်ပယ်မှုမ  ေးနငှ န်ေီးစပ်ပါကလနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲရှ သည်။ 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင ထ်ိုတ်ပယ်မှုမ  ေးပ ိုစ သည်လနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲအ ေးြွွဲျို့စည်ေးထ ေးလကက ငေ်းရှ 

၊မရှ က ိုအလဖခခ အလဖခအလနအလပေါ်မူတည်၍သတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်သည်။အဆ ိုပါသတ်မှတဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်သည်စီမ လဆ 

ငရွ်က်မှုနငှ တ်ရ ေးစွွဲဆ ိုမှုမ  ေးမှတစ်ဆင ဖ်ပန ်ညဆ်နေ်းစစ်ရနဖ်ြစ်သည်။ကလ ေးငယ်အ ေးလက  ငေ်းတက်ရက် 10 

ရက်လက  ်ကက ထိုတ်ပယ်သည ်အခါ၎ငေ်းသည်လနရ ထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲက ိုဖြစ်လစပပီေးအဖပြိုအမူသည်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှု

သ သ ထငရှ် ေးမှုရှ သည်ဖြစ်လစ၊မရှ သည်ဖြစ်လစသ ို  မဟိုတ်လဆေးဝါေးမ  ေး၊ က်နက်မ  ေးသ ို  မဟိုတ်ဖပငေ်းထနလ်သ ရိုပ်ပ ို
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

ငေ်းဆ ိုငရ် ထ ခ ိုက်မှုအတွက်ကလ ေးငယ်အ ေးကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်လသ ပည လရေးလနရ  (IAES) 

သ ို  ထိုတ်ပယ်  ိုက်သည ်အခါအဖခ ေးလနရ တွငရှ် လသ ် ည်ေးကလ ေးငယ်အလနဖြင သူ်/သူမအ ေးအလထွလထွပည 

လရေးသငရ် ို ေးည နေ်းတမ်ေးတွငပ်ါဝငရ်နန်ငှ သူ်/သူမ၏IEP 

တွငဖ်ပဌ နေ်းလသ ရည်မှနေ်းခ က်မ  ေးရရှ သည်အထ တ ိုေးဖမ င ရ်နဆ်က် က်လဆ ငရွ်က်န ိုငလ်စရနအ်တွက်ဝနလ်ဆ ငမ်ှု

မ  ေးက ိုဆက် က်ရရှ သည်။ကလ ေးငယ်အလနဖြင ၎်င်ေးဖပနမ်ဖြစ်န ိုငမ်ှသ အဖပြိုအမူပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ခ  ြိုေးလြ က်မှုက ိုရည်

ည နေ်းရနသ်တ်မှတ်လြ ်ဖပထ ေးလသ  ိုပ်လဆ ငခ် က်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အဖပြိုအမူအကွဲဖြတ်တွက်ခ က်မှုနငှ အ်ဖပြိုအမူပ ိုငေ်း

ဆ ိုငရ် ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးနငှ လ်ဖပ ငေ်း ွဲဖပငဆ်ငခ် က်မ  ေးက ို ည်ေးသင လ်တ ်သ  ို က်ခ ရရှ 

မည်ဖြစ်သည်။IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့သည်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးနငှ ဝ်နလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးလပေးမည ်လနရ က ိုသတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်သည်။ 

 

စည်ျားကမ်ျားပုိငျ်ားဆိုငရ် မဆ ငရွ်က်မှုမတ ငျ်ားဆိုခွင့်် 

အကယ်၍ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်၏မ ဘမ  ေးသည်သ သ ထငရှ် ေးမှုသတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်နငှ ပ်တ်သက်သည ်

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်သ ို  မဟိုတ်စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အလကက ငေ်းအရ မ  ေးအတွက်လနရ ထ ေးရှ မှုနငှ ပ်တ်သက်သည ်မည်သ

ည ်ဆ ိုေးဖြတ်က ိုမဆ ိုလသဘ မတူညီပါကမ ဘမ  ေးအလနဖြင စ်ီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးကက ေးန မှုမ  ေးရ ို ေး (OAH) 

နငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီနငှ အ်တူစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင န် ိုငသ်ည်။22  

အကယ်၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင က်လ ေးငယ်၏ က်ရှ လနရ အ ေးထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးဖခငေ်းသည်ကလ ေးင

ယ်သ ို  မဟိုတ်အ ခ ေးသူမ  ေးအ ေးထ ခ ိုက်မှုက ိုအဖပည ်အဝဖြစ်န ိုငလ်ခ ရှ သည်ဟိုယူဆပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသ

ည်OAH 

နငှ မ် ဘမ  ေးနငှ အ်တူစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင န် ိုင်သည်။လအ က်ပါပိုဒမ်ဖြင က်က ေးန မှုက ိုလတ ငေ်းဆ ိုသည ်

အခါမ ဘမ  ေးနငှ L်EA 

သည်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုလ ျှ  လပါ  ရနသ် ို  မဟိုတ်လစ စပ်မှု ိုပ်ငနေ်းစဉက ိုအသ ိုေးဖပြိုရနသ်

လဘ တူလရေးသ ေးဖခင်ေးမရှ ပါကဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးသည်စီမ လဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် 

က်ခ ရရှ သည ်ခိုနစ်ရက်အတွငေ်းတွင်ဖြစ်လပေါ်မည်ဖြစ်ပပီေးစီမ လဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် က်ခ ရရှ သည ် 15 

ရက်အတွငေ်းနစှ်ဦေးနစှ်ြက်  ိုေးစ တ်လက နပ်သည်အထ မလဖြရှင်ေးန ိုငပ်ါက 

စီမ လဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းက ိုဆက် က် ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ည်။ 

 

စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးဥပလဒတရ ေးသူကကီေး (ALJ) 

သည်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းက ို ိုပ်လဆ ငသ်ည်။အထက်လြ ်ဖပပါမည်သည ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးနငှ မ်ဆ ိုစပ်

  ဉေး၍ကက ေးန မှုက ိုလတ ငေ်းဆ ိုသည ်အခါကက ေးန မှုက ိုအဖမနလ်ဆ ငရွ်က်ရမည်ဖြစ်ပပီေး 34 CFR  300.532(c) 

နငှ က် ိုက်ညီရမည်၊စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်ရက်စွွဲပါလက  ငေ်းတက်ရက် 20 

အတွငေ်းကက ေးန မှုဖပြို ိုပ်မည်ဖြစ်ပပီေးကက ေးန မှုပပီေးလန က်လက  ငေ်းတက်ရက် 10 ရက်အတွငေ်းဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ ရမည်။ 

 

စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် လတ ငေ်းဆ ိုခွင အ် ေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ ရ တွငA်LJ အလနဖြင ် 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

• ကလ ေးငယ်အ ေးသူ/သူမထိုတ်ပယ်ခ ရသည ်လနရ သ ို  ဖပနပ် ို  န ိုင်သည်သ ို  မဟိုတ် 

• ကလ ေးငယ်၏ က်ရှ လနရ အ ေးထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးဖခငေ်းသည်ကလ ေးငယ်သ ို  မဟိုတ်အ ခ ေးသူမ  ေးအ ေးထ ခ ို

က်မှုက ိုအဖပည ်အဝဖြစ်န ိုငလ်ခ ရှ သည်ဟိုယူဆပါကလက  ငေ်းတက်ရက် 45 

ရက်ထက်မလက  ်ဘွဲသက်ဆ ိုငရ် ကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်လသ ပည လရေးလနရ သ ို  ကလ ေးငယ်၏လနရ အလဖပ 

ငေ်းအ ွဲက ိုအမ န  လ်ပေးန ိုငသ်ည် 

• ၊34 CFR  300.514.23 

နငှ ည်ီမျှသည ်ဤအပ ိုငေ်းအလပေါ်မူတည်၍အဖမနအ်ပပီေးအစီေးလဆ ငရွ်က်လသ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုအ

လပေါ်မည်သည ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုမဆ ိုခ မှတ်န ိုငသ်ည်။23 

 

မှတ်ခ က် - LEA 

အလနဖြင က်လ ေးငယ်အ ေးမူ လနရ သ ို  ဖပနပ် ို  ဖခငေ်းသည်ကလ ေးငယ်သ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးသူမ  ေးအ ေးထ ခ ိုက်မှုက ိုအဖပ

ည ်အဝဖြစ်န ိုငလ်ခ ရှ သည်ဟိုယူဆပါကအထက်ပါ ိုပ်ထ ိုေး ိုပန်ည်ေးမ  ေးက ိုဖပန ်ည်လဆ ငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 24 

 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ိုမ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှလတ ငေ်းဆ ိုသည ်အခါကလ ေးငယ်

အလနဖြင A်LJ 

၏ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုရပ်ဆ ိုငေ်းထ ေးသည ်ကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်လသ ပည လရေးလနရ တွငရှ် လနသည်သ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေးနငှ ်

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှလသဘ မတူညီပါကမည်သည ်အရ မဆ ိုလပေးထ ေးလသ အခ  နက်   (လက  ငေ်းတက်ရက် 

45 ရက်ထက်မပ ိုဘွဲ) ကိုနဆ် ိုေးသည်အထ ရှ လနသည်။ 

 

မရွျားခ ယ်ရန်မသတမှ်တရ်မသျားမသ ကမလျားငယ ်

အကယ်၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင က်လ ေးသည်ဖပြိုမူလဆ ငရွ်က်မှုမ ိုပ်လဆ ငမ်ီကခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ လနခွဲ 

လကက ငေ်းက ိုသ ရှ ပါကအထူေးပည လရေးအတွက်လရွေးခ ယ်ရနမ်သတ်မှတ်ရလသေးလသ ကလ ေးငယ်မ  ေးနငှ စ်ီမ လဆ ငရွ်

က်မှုစည်ေးမ ဉေးသ ို  မဟိုတ်ဥလပဒက ိုမဆ ိုခ  ြိုေးလြ က်သည ်အဖပြိုအမူမ  ြိုေးဖြင ပ်ါဝငသ်ည ်ကလ ေးငယ်မ  ေးသည်လပေးထ ေး

လသ မည်သည ်က ကွယ်မှုမ  ေးက ိုမဆ ိုအခ ိုငအ်မ လဖပ ဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

 

စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုက ိုဖြစ်လစသည ်ဖပြိုမူလဆ ငရွ်က်မှုမ  ြိုေးမ ိုပ်လဆ ငမ်ီအမ  ေးဖပည်သူ

လအဂ ငစ်ီအလနဖြင ်သ ရှ ထ ေးသည်မှ  -   

22 34 CFR  300.532(a). 

23  34 CFR  300.532(c)(5). 

24  34 CFR  300.532(b)(3). 

• မ ဘမ  ေးအလနဖြင ၎်ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်မ  ေးသည်အထူေးပည လရေးနငှ သ်က်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို  ိုအ

ပ်လကက ငေ်းအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏ကကီေးကကပ်လရေးမ ေးသ ို  မဟိုတ်စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးဝနထ်မ်ေးသ ို  မဟိုတ်ကလ ေးင

ယ်၏ဆရ ထ သ ို  လရေးသ ေးလြ ်ဖပဖခငေ်း 

• မ ဘမ  ေးသည်ခ င တ်ွက်မှုက ိုလတ ငေ်းဆ ိုဖခင်ေးသ ို  မဟိုတ် 

• ကလ ေးငယ်၏ဆရ သ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးလက  ငေ်းဝနထ်မ်ေးသည်ကလ ေးငယ်မှလြ ်ဖပလသ အဖပြိုအမူပ ိုစ နငှ ပ်
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

တ်သက်၍တ က လသခ  လသ အလကက ငေ်းအရ က ိုအထူေးပည လရေးဒါရ ိုက်တ သ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူ

လအဂ ငစ်ီ၏အဖခ ေးကကီေးကကပ်လရေးဝနထ်မ်ေးသ ို  တ ိုက်ရ ိုက်လြ ်ဖပဖခငေ်းတ ို  ဖြစ်သည်။ 

 

အကယ်၍လအ က်ပါတ ို  ဖြစ်ပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေးသ ရှ သည်ဟိုမယူဆပါ - 

• မ ဘမ  ေးသည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီက ို၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်အ ေးခ င တ်ွက်ခွင ်ဖပြိုရနဖ်ငင်ေးဆ ိုဖခငေ်း၊ 

• မ ဘမ  ေးသည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီက ိုအထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးလပေးခွင ဖ်ပြိုရနဖ်ငငေ်းဆ ိုဖခင်ေး၊ 

• ကလ ေးငယ်အ ေးခ င တ်ွက်ပပီေးသူ/သူမသည်IDEA 

အရခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်ဟိုသတ်မှတ်ဖခငေ်းတ ို  လကက င ဖ်ြစ်သည်။ 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင စ်ည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အလရေးယူမှုမလဆ ငရွ်က်မီကလ ေးငယ်တွငခ်  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ လန

လကက ငေ်းက ိုမသ ပါကကလ ေးငယ်သည်နှု ငေ်းယှဉထ ေးလသ ဖပြိုမူလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးတွငပ်ါဝငသ်ည ်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုမ  ေးမရှ 

လသ ကလ ေးငယ်အဖြစ်တူညီလသ စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် လဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ို  ိုက်န လဆ ငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

 

အကယ်၍မ ဘမ  ေးအလနဖြင ၎်ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်မှစည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် လဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ို  ိုက်န လဆ ငရွ်က်သ

ည ်အခ  နအ်တွငေ်းခ င တ်ွက်မှုအတွက်လတ ငေ်းဆ ိုပါကခ င တ်ွက်မှုက ိုအဖမနအ်ပပီေးအစီေးလဆ ငရွ်က်ရမည်။ရ ဒအ်လဖြ

မ  ေးက ိုရပ်ဆ ိုငေ်းဖခငေ်းဖြင က်လ ေးငယ်သည်လက  ငေ်းအ ဏ ပ ိုငအ်ြွွဲျို့အစည်ေးမ  ေးမှသတ်မှတ်ထ ေးသည ်ပည လရေးလန

ရ တွငရ်ှ လနသည်။မ ဘမ  ေးမှလပေးထ ေးလသ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏ခ င တ်ွက်မှုနငှ အ်ခ က်အ က်အလကက ငေ်းအ

ရ အလပေါ်အလဖခခ ၍ကလ ေးငယ်အ ေးခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်ဟိုသတ်မှတ်ပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အ

ထူေးပည လရေးနငှ သ်က်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးနငှ ခ်  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်မ  ေး၏စည်ေးမ ဉေးနငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည ်က င ်

ထ ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးအ ေး  ိုေးက ိုလပေးရမည်။ 

 

တရ ျားဥပမဒစိုျားမုိျားမရျားနငှ့်တ်ရ ျားစီရငမ်ရျားအ ဏ ပုိငမ်  ျားမှလ ွှဲမပပ ငျ်ားမှုနငှ့်အ်မရျားယူမဆ 

ငရွ်က်မှု 

IDEA 

သည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမ  ေးအ ေးတရ ေးဥပလဒစ ိုေးမ ိုေးလရေးနငှ သ်က်ဆ ိုငရ် အ ဏ ပ ိုငမ်  ေးသ ို  အမှုတငဖ်ပဖခငေ်းမှ

တ ေးဖမစ်ကန  သ်တ်ဖခငေ်းမရှ ပါ။တရ ေးစီရငလ်ရေးအ ဏ ပ ိုငမ်  ေးသည်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်မှက ူေး ွနသ်ည ်ဖပစ်

မှုမ  ေးတွငြ်က်ဒရယ်နငှ ဖ်ပည်နယ်ဥပလဒက ိုက င သ် ိုေးဖခငေ်းဖြင ၎်ငေ်းတ ို  ၏တ ဝနမ်  ေးက ိုက င သ် ိုေးန ိုင်သည်။ဖပစ်မှုတငဖ်ပ

လသ မည်သည ်လအဂ ငစ်ီမဆ ိုမ သ ေးစိုပည လရေးအခွင အ်လရေးမ  ေးနငှ က် ိုယ်လရေးက ိုယ်တ  ျှ ြို ျို့ ဝှက်မှုအက်ဥပလဒ 

(FERPA) 

မှခွင ဖ်ပြိုသည်အထ ကလ ေးငယ်၏အထူေးပည လရေးနငှ စ်ည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် မှတ်တမ်ေးမ  ေး၏မ တတ ူမ  ေးက ိုသက်ဆ ိုင်

ရ အ ဏ ပ ိုငမ်  ေးသ ို  လပေးရမည်။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အမ  ျားပပည်သကူနု်က စရိတပ်ြင့််ပုဂ္ဂလိကမက  ငျ်ားတငွ ်

ကမလျားငယမ်  ျားအ ျားမိဘမ  ျားမှတစ်ြကသ်တထ် ျားရိှမှု 

IEP 
34 CFR § 300.148 

 

အကယ်၍အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီသည်အခမွှဲ့်ပြစ်မသ သကဆ်ိုငရ် အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီ (FAPE) 

ကိုရရိှနိငုပ်ပီျားမိဘမ  ျားအ ျားပဂု္ဂလကိမက  ငျ်ားတငွ၎်ငျ်ားတို ့်ကမလျားငယ်ကိုထ ျားရိှရန်မရွျားခ ယ်မစပါက IDEA 

အမနပြင့််ပုဂ္ဂလိကမက  ငျ်ားရိှခ ိြို ျှို့ယွငျ်ားမှုရိှသကူမလျားငယ်၏ကက ျားဝငပ်ြည့််စကွ်ကညူီမှုသို ့်မဟုတအ်ထျူားပည မရျားနငှ့််

သက်ဆိုငရ် ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားအပါအဝငပ်ည မရျားကုနက် စရိတက်ိုမပျားရန်အမ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ကီိုမလိုအပ်ပါ။ 

 

အကယ်၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အခမွဲ ဖြစ်လသ သက်ဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ (FAPE) 

က ိုရရှ န ိုငပ်ပီေးမ ဘမ  ေးအ ေးပိုဂ္  ကလက  ငေ်းတွင၎်ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်က ိုထ ေးရှ ရနလ်ရွေးခ ယ်လစပါက IDEA 

အလနဖြင် ပိုဂ္  ကလက  ငေ်းရှ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်၏ကက ေးဝငဖ်ြည် စွက်ကူညီမှုသ ို  မဟိုတ်အထူေးပည လရေးနငှ် 

သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအပါအဝငပ်ည လရေးကိုနက် စရ တ်က ိုလပေးရနအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီက ိုမ  ိုအပ်ပါ။

သ ို  ရ တွငြ်က်ဒရယ်စည်ေးမ ဥ်ေးမ  ေးအရအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်၎ငေ်းတ ို  ၏မ ဘမ  ေးမှပိုဂ္  ကလက  ငေ်းမ  ေးတွင်

ရှ လသ လက  ငေ်းသ ေးမ  ေးဦေးလရတွငက်လ ေးငယ်ပါဝငရ်မည်။ FAPE 

နငှ် လငလွကကေးဆ ိုငရ် တ ဝနရ်ရှ န ိုငလ်ရေးနငှ် ပတ်သက်၍မ ဘမ  ေးနငှ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီကက ေးသလဘ မတူညီမှုမ  ေး

သည် IDEA 

ရှ စီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှု ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးအတွက်အလရေးပါသည်။လက ေးဇူေးဖပြို၍ပ ိုမ ိုတ က လသ အခ က်အ က်မ  ေး

အတွက် “သလဘ မတူညီမှုမ  ေးအ ေးဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းဖခငေ်း”က ိုက ိုေးက ေးပါ။. 

အကယ်၍ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်သည်ယခငအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င် အ ဏ ဖြင် အထူေးပည လရေး

နငှ် သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို က်ခ ရရှ ပပီေးမ ဘမ  ေးအလနဖြင် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏သလဘ တူညီမှုသ ို  မ

ဟိုတ်  ွဲလဖပ ငေ်းမှုမပါဘွဲမူကက ြိုလက  ငေ်း၊မူ တနေ်းလက  ငေ်းသ ို  မဟိုတ်အ ယ်တနေ်းလက  ငေ်းတွင၎်င်ေးတ ို  ၏ကလ ေးင

ယ်အ ေးစ ရငေ်းသွငေ်းအပ်နှ ပါက ALJ 

သ ို  မဟိုတ်တရ ေးရ ို ေးအလနဖြင် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အဆ ိုပါစ ရငေ်းအပ်နှ မှုမတ ိုငမ်ီအခ  နက် ိုက်ပ ိုစ ဖြင် က

လ ေးငယ်အတွက် FAPE မရှ န ိုငလ်ကက ငေ်းနငှ် ပိုဂ္  ကလနရ သင် လ   ်လကက ငေ်းလတွျို့ ရှ ပါက ALJ 

သ ို  မဟိုတ်တရ ေးရ ို ေးသည်အဆ ိုပါစ ရငေ်းသွငေ်းအပ်နှ လကကေးအတွက်မ ဘမ  ေးအ ေးကိုနက် စရ တ်ဖပနလ်ပေးရနအ်မ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစ်ီက ို  ိုအပ်န ိုငသ်ည်။ ALJ 

သ ို  မဟိုတ်တရ ေးရ ို ေးသည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမ  ေးမှလပေးသည် ပည လရေးအတွက်အသ ိုေးဖပြိုသည် ဖပည်နယ်စ ခ  နစ် 

ည နေ်းမ  ေးနငှ် မက ိုက်ညီ ျှငလ်တ င၎်ငေ်းအလနဖြင် သငတ် ို  မ ဘမ  ေး၏ထ ေးရှ မှုက ိုသင် လ   ်လစရနရှ် လြွန ိုငသ်ည်။ 

 
ကုန်က စရိတပ်ပန်မပျားမရျားကန် ့်သတခ် က် 
အကယ်၍လအ က်ပါတ ို  ဖြစ်ပါကကိုနက် စရ တ်ဖပနလ်ပေးလရေးက ိုလ ျှ  န ိုငသ်ည်သ ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည် - 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

• မ ဘမ  ေးသည်၎ငေ်းတ ို  ၏ကလ ေးငယ်အ ေးပိုဂ္  ကလက  ငေ်းမှမထိုတ်မီတက်လရ က်သည်  တ်တလ   IEP 

အသငေ်းအြွွဲျို့အစည်ေးအလဝေးတွငမ် ဘမ  ေးအလနဖြင် ၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်အ ေးအမ  ေးဖပည်သူကိုနက် စရ တ်ဖြင် 

ပိုဂ္  ကလက  ငေ်းတွငစ် ရငေ်းသွငေ်းအပ်နှ ရန၎်ငေ်းတ ို  ၏ပါဝငမ်ှုမ  ေးနငှ် ရည်ရွယ်ခ က်မ  ေးလြ ်ဖပဖခငေ်းအပါအဝ

င ်FAPE 

သ ို  လပေးရနအ်တွက်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှလတ ငေ်းဆ ိုလသ ထ ေးရှ မှုက ိုဖငငေ်းဆ ိုပါလကက ငေ်းက ိုမ ဘမ  ေးမှ 

IEP အသငေ်းအြွွဲျို့က ိုအသ မလပေးခွဲ ပါကသ ို  မဟိုတ် 

• မ ဘမ  ေးအလနဖြင် ၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်အ ေးပိုဂ္  ကလက  ငေ်းမှမထိုတ်မီအနည်ေးဆ ိုေး ိုပ်လဆ ငသ်ည် ရက် 

(10) ရက် (အ ေး ပ်ရက်တစ်ရက်တွငဖ်ြစ်လပေါ်သည် မည်သည် အ ိုပ် ိုပ်ရက်မ  ေးမဆ ိုပါဝငသ်ည်) 

တွငမ် ဘမ  ေးအလနဖြင် ၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်၏ထ ေးရှ မှုနငှ် ပတ်သက်၍၎ငေ်းတ ို  ၏ပါဝငပ်တ်သက်မှုမ  ေးအပါ

အဝင၎်ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်အ ေးထိုတ်ရန၎်င်ေးတ ို  ၏ရည်ရွယ်ခ က်နငှ် ပတ်သက်၍လရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ိုအ

မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေးမလပေးပါကသ ို  မဟိုတ် 

• အကယ်၍မ ဘမ  ေးအလနဖြင် ၎ငေ်းတ ို  ကလ ေးငယ်အ ေးအစ ိုေးရလက  ငေ်းမှမထိုတ်မီအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ

လနဖြင် မ ဘမ  ေးထ သ ို  ၎ငေ်းတ ို  ၏ကလ ေးငယ်အ ေး(သင် လ   ်ပပီေးအက  ြိုေးအလကက င်ေးညီညွတ်လသ ခ င် တွက်မှု

ရည်ရွယ်ခ က်ဆ ိုငရ် ထိုတ်ဖပနလ်ကကည ခ က်အပါအဝင)်ခ င် တွက်ရန၎်ငေ်း၏ရည်ရွယ်ခ က်နငှ် ပတ်သက်၍

ကက ြိုတငလ်ရေးသ ေးသတ လပေးခ က်ဆ ိုငရ်   ိုအပ်ခ က်မ  ေးမှတစ်ဆင် အသ လပေးအလကက ငေ်းပါလသ ် ည်ေးမ ဘ

မ  ေးအလနဖြင် ၎င်ေးတ ို  ကလ ေးငယ်အတွက်ခ င် တွက်မှုက ိုမဖပြိုလစပါကသ ို  မဟိုတ ်

• မ ဘမ  ေးအလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးနငှ် သက်ဆ ိုငလ်သ အက  ြိုေးအလကက ငေ်းမညီညွတ်မှုနငှ် ပတ်သက်၍တရ ေး

စီရငလ်ရေးလတွျို့ ရှ ခ က်အလပေါ်မူတည်ပါကကိုနက် စရ တ်ဖပနလ်ပေးလရေးက ိုလ ျှ  န ိုငသ်ည်သ ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုန ိုငသ်

ည်။ 

 

အထက်လြ ်ဖပပါသတ လပေးခ က်  ိုအပ်ခ က်မ  ေးရှ လသ ် ည်ေးကိုနက် စရ တ်ဖပနလ်ပေးဖခင်ေးက ို - 

• က်ပါအလကက ငေ်းအရ တ ို  ဖြစ်ပါကယငေ်းသတ လပေးခ က်လပေးရနမ် ဘမ  ေးပ က်ကွက်သည ်အတွက်

လ ျှ  န ိုငသ်ည်သ ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည် - 

o အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်မ ဘမ  ေးအ ေးသတ လပေးခ က်လပေးဖခငေ်းမှဟန  တ် ေးဖခငေ်း 

o အထက်လြ ်ဖပပါ IDEA 

သတ လပေးခ က်  ိုအပ်ခ က်မ  ေးအရမ ဘမ  ေးအလနဖြင ်လရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ိုမရရှ ဖခငေ်း 

o သတ လပေးခ က်  ိုအပ်ခ က်မ  ေးအ ေး  ိုက်န လဆ ငရွ်က်ဖခငေ်းဖြင ်် ်ကလ ေးငယ်အတွက်ရိုပ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အနတ

ရ ယ်က ိုဖြစ်လစန ိုငဖ်ခငေ်း 

• အကယ်၍လအ က်ပါတ ို  ဖြစ်ပါကယငေ်းသတ လပေးခ က်က ိုလပေးရနပ် က်ကွက်မှုအတွက် ALJ 

တရ ေးရ ိုေး၏ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်အရမလ ျှ  န ိုငပ်ါသ ို  မဟိုတ်မဖငငေ်းဆ ိုန ိုငပ်ါ - 

o မ ဘမ  ေးသည်ပည မတတ်သူဖြစ်ပပီေးအဂဂ  ပ်စ မလရေးန ိုငဖ်ခငေ်းသ ို  မဟိုတ် 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

o အထက်လြ ်ဖပပါအတ ိုငေ်းသတ လပေးခ က်အ ေး  ိုက်န လဆ ငရွ်က်ဖခငေ်းဖြင က်လ ေးငယ်အတွက်ဆ ိုေးဝါေးလသ 

စ တ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ထ ခ ိုက်မှုက ိုဖြစ်လစန ိုငဖ်ခငေ်း 

 

အရွယမ်ရ က်သည့််အသက်အပုိငျ်ားအပခ ျားတငွ ်

မိဘမ  ျား၏လပ်ုပုိငခ်ငွ့်မ်  ျားလ ွှဲမပပ ငျ်ားပခငျ်ား 

IEP 
34 CFR § 300.520 

 

မမရီလနျ်ားပပည်နယ်တငွမ်ိဘမ  ျား၏လုပ်ပိုငခ်ွင့်မ်  ျားသညက်န ့်သ်တထ် ျားမသ အမပခအမနမ  ျားမလှွွှဲ၍အရွယ်မရ က်သည့််

အသက်အပိုငျ်ားအပခ ျားမရ က်ရှိခ ိန်တငွခ် ိြို ျှို့ယွငျ်ားမှုကမလျားငယ်မ  ျားအ ျားမလ ွှဲမပပ ငျ်ားပါ။  

 

လမရီ နေ်းဥပလဒအရတ က လသခ  လသ ကန  သ်တ်ထ ေးသည ်အလဖခအလနမ  ေးတွင ်IDEA 

အရမ ဘမ  ေးသ ို  လပေးထ ေးသည ် ိုပ်ပ ိုငခွ်င အ် ေး  ိုေးသည်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေး  ွဲလဖပ ငေ်းလပေးရသည်။ကလ ေးငယ်

သည်အသက် 18 

နစှ်လရ က်ခ  နတ်ွငဤ်  ွဲလဖပ ငေ်းမှုရှ ပပီေးအကယ်၍ကလ ေးငယ်အ ေးဖပည်နယ်ဥပလဒအရမစွမ်ေးလဆ ငန် ိုငသူ်ဟိုမယူဆဘွဲ

လအ က်ပါတ ို  ရှ လကက ငေ်းစ ရွက်စ တမ်ေးအလထ ကအ်ထ ေးရှ သည် - 

• မ ဘမ  ေးမရှ ပါသ ို  မဟိုတ်မသ ပါ၊မ ဘက ိုယ်စ ေးခန  အ်ပ်လစဖခငေ်းထက်မ ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေးက ိုကလ ေးငယ်သ ို  

  ွဲလဖပ ငေ်းလပေးအပ်ရနက်လ ေးငယ်မှလတ ငေ်းဆ ိုသည်၊ 

• ယခငန်စှ်ကမ ဘမ  ေးပါဝငလ်စရနအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှထပ်ခါထပ်ခါကက ြိုေးစ ေးလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးဖပြိုပပီေးလန က်

တွငမ် ဘမ  ေးအလနဖြင က်လ ေးငယ်အတွက်အထူေးပည လရေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ လရေး ိုပ်လဆ ငခ် က်တွငမ်ပါဝငပ်ါ၊ 

• မ ဘမ  ေးအလနဖြင အ်ထူေးပည လရေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ လရေး ိုပ်လဆ ငခ် က်တွငပ်ါဝငမ်ှုက ိုဟိုတ်မှနစ် ွဖငငေ်းပယ်သည်၊ 

• မ ဘမ  ေးသည်မ ဘတစ်ဦေးသ ို  မဟိုတ်နစှ်ဦေးစ  ိုေးမှအခ  န်ကက လဆေးရ ိုတက်ရဖခငေ်း၊လဆေးရ ိုတင်ဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ်အဖပငေ်း

ြ  ေးဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ်အ ိုမငေ်းမစွမ်ေးဖခငေ်းလကက င အ်ထူေးပည လရေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ လရေး ိုပ်လဆ ငခ် က်တွငမ်ပါဝငန် ိုငဖ်ြ

စ်ပပီေးမ ဘမ  ေးအလနဖြင က်လ ေးငယ်အတွက် ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေး  ွဲလဖပ ငေ်းဖ်ခ်ငေးက ိုသလဘ တူညီပါသည်၊ 

• မ ဘမ  ေးသည်၎ငေ်းတ ို  ထ နေ်းခ ြိုပ်မှုက ိုလက  ် ွနသ်ည ်အထူေးအလဖခအလနမ  ေးလကက င အ်ထူေးပည လရေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ 

ဖခငေ်းတွငမ်ပါဝငန် ိုငဖ်ြစ်ပပီေးမ ဘမ  ေးအလနဖြင က်လ ေးငယ်အ ေး ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေး  ွဲလဖပ ငေ်းဖခငေ်းက ိုသလဘ တူညီပါသ

ည်၊သ ို  မဟိုတ် 

• ကလ ေးငယ်သည်မ ဘ၏အ မ်ဖပငပ်တွငလ်နထ ိုငပ်ပီေးအဖခ ေးအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏ထ နေ်းသ မ်ေးလစ င လ်ရှ က်မှုသ ို  

မဟိုတ်ခ ြိုပ်လန ှငမ်ှုတွငမ်ရှ ပါ။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အကယ်၍ကလ ေးငယ်နငှ အ်တူလနထ ိုင်သည ်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်၏မ ဘမ  ေးသည်ကလ ေးငယ်အသက် 18 

နစှ်အရွယ်လရ က်ခ  နတ်ွင ်ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေး  ွဲလဖပ ငေ်းဖခင်ေးက ိုသလဘ မတူဘွဲဖပည်နယ်ဥပလဒအရကလ ေးငယ်က ိုမစွမ်ေးလဆ 

ငန် ိုငသူ်ဟိုမယူဆပါကတစ်ြက်ပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးသည် ိုပပ် ိုငခွ်င မ်  ေး  ွဲလဖပ ငေ်းသင လ်ကက ငေ်းက ိုဆ ိုေးဖြတ်ရနစ်ီစဉလဆ င်

ရွက်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင န် ိုင်သည်။ 

 

အကယ်၍ြက်ဒရယ်နငှ ဖ်ပည်နယ်ဥပလဒမ  ေးနငှ စ်ည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေးအရမ ဘက ိုယ်စ ေးဖပြိုသူမှခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးင

ယ်က ိုက ိုယ်စ ေးဖပြိုပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင က်လ ေးငယ်နငှ မ် ဘက ိုယ်စ ေးဖပြိုသူနစှ်ဦေး  ိုေးအတွက်ြက်ဒရယ်နှ

င ဖ်ပည်နယ်ဥပလဒမ  ေးနငှ စ်ည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေးအရ  ိုအပလ်သ မည်သည ်လရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ိုမဆ ိုလပေးရမည်။အ

ကယ်၍ကလ ေးငယ်အ ေးဖပည်နယ်ဥပလဒအရမစွမ်ေးလဆ ငန် ိုငသူ်ဟိုမယူဆဘွဲကလ ေးငယ်မှ ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေး  ွဲလဖပ ငေ်းရန်

လတ ငေ်းဆ ို  ပါက IDEA 

အရမ ဘက ိုယ်စ ေးလပေးထ ေးသည ်အဖခ ေး ိုပ်ပ ိုငခွ်င အ် ေး  ိုေးက ိုကလ ေးငယ်အ ေး  ွဲလဖပ ငေ်းရမည်။  

 

သမဘ မတညီူမှုမ  ျားအ ျားပပန်လည်မပြရှငျ်ားပခငျ်ား 

IEP and IFSP 
34 CFR §§ 300.506-300.516 နငှ့် ်34 CFR §§ 303.430-303-434 နငှ့်§်§ 303.440-303.449 

 

မအ က်ပါလုပ်ထ ျုားလပ်ုနညျ်ားမ  ျားသည်ရရိှခွင့်အ်ပါအဝငက်မလျားငယ်၏အမစ ပိုငျ်ားက လကက ျားဝငပ်ြည့််စွကက်ူ

ညီမှုသို ့်မဟုတအ်ထျူားပည မရျားပရုိဂ္ရမ်နငှ့်သ်က်ဆိုငရ် ဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားနငှ့်ပ်တသ်က်၍သမဘ မတညူီမှုမ  ျားအ ျား

ပပန်လည်မပြရှငျ်ားရန်အတကွမ်ိဘမ  ျားနငှ့်အ်မ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီမ  ျားအတကွ်ရရိှနိငုမ်သ လပ်ုမဆ ငခ် က်မ  ျား

ကိုမြ ်ပပထ ျားသည်။အဆိုပါမရွျားခ ယ်မှုမ  ျားတငွမ်စ့်စပ်မှု၊အမပခအမနတိငုက်က ျားခ က်နငှ့်စ်ီစဉ်မဆ ငရွ်ကမ်ှုတိငု်

ကက ျားခ ကတ်ို ့်ပါဝငသ်ည်။ 

 

မစ့်စပ်မှု 

လစ စပ်မှုသည်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်မြွင မ်ီဖြစ်လပေါ်  လသ အလကက ငေ်းက စစမ  ေးအပါအဝင ်IDEA 

၏အပ ိုငေ်း B 

အရမည်သည ်အလကက ငေ်းက စစမဆ ိုပါဝငသ်ည ်သလဘ မတူညီမှုမ  ေးအ ေးဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းရနက်လ ေးငယ်၏ပည 

လရေးအတွက်တ ဝနရှ် လသ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်၏မ ဘမ  ေးနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှအခ  နမ်လရွေးအသ ိုေး

ဖပြိုန ိုငလ်သ ပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးအ ေး  ိုေးအတွက်ဆနဒအလ   က် ိုပ်လဆ ငန် ိုငလ်သ  ိုပ်လဆ င်ခ က်ဖြစ်သည်။25

လစ စပ်မှုက ိုမ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှလတ ငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။26 

 

အကယ်၍ IEP/IFSP 

အသငေ်းအြွွဲျို့အစည်ေးအလဝေးတွငမ် ဘမ  ေးအလနဖြင က်လ ေးငယ်အတွက်လပေးထ ေးလသ ကလ ေးငယ်၏ IEP/IFSP 

သ ို  မဟိုတ်အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုသလဘ မတူညီပါက IEP/IFSP 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အသငေ်းအြွွဲျို့သည်မ ဘမ  ေးက ိုလြ ်ဖပပါဘ သ စက ေးဖြင က်ူညီလထ က်ပ  လပေးရမည် -  

• လစ စပ်မှုလတ ငေ်းဆ ိုရနမ် ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င အ် ေးနှုတ်နငှ လ်ရေးသ ေးရှငေ်း ငေ်းခ က် 

• လစ စပ်မှု ိုပ်လဆ ငခ် က်နငှ ပ်တ်သက်၍လန က်ထပ်အခ က်အ က်က ိုရရှ လစရနမ် ဘမ  ေးအသ ိုေးဖပြိုန ိုင်

လသ ြိုနေ်းန ပါတ်အပါအဝငဆ်က်သွယ်လရေးအခ က်အ က်နငှ  ်

• အမ  ေးဖပည်သူက ိုယ်စ ေးဖပြိုဖခငေ်းနငှ န်ယ်ပယ်လနရ တွငရ်ရှ န ိုငလ်သ အ ခ ေးအခမွဲ သ ို  မဟိုတ်ကိုနက် မှုနည်ေးပါေး

လသ တရ ေးဝငန်ငှ သ်က်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးနငှ ပ်တ်သက်သည ်အခ က်အ က်။ 

မ ဘမ  ေးသည်လစ စပ်မှုနငှ ပ်တ်သက်၍အခ က်အ က်က ိုမ ဘမ  ေး၏အမ ဘ သ စက ေးဖြင ဘ် သ ဖပနဆ် ိုရန ်

လတ ငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။အကယ်၍မ ဘမ  ေးမှလဖပ လသ အမ ဘ သ စက ေးက ိုလဒသဆ ိုငရ် လက  ငေ်းပည လရေးစနစ်တွ

ငရ်ှ လသ လက  ငေ်းသ ေးဦေးလရ 1 ရ ခ ိုငန်ှုနေ်းလက  ်မှလဖပ ပါက IEP/IFSP 

အသငေ်းအြွွဲျို့သည်လတ ငေ်းဆ ိုသည ်ရက်စွွဲပပီေးလန က်ရက် 30 

အတွငေ်းတွငမ် ဘမ  ေးအ ေးဘ သ ဖပနဆ် ိုထ ေးလသ စ ရွက်စ တမ်ေးက ိုလပေးရမည်။ 

 

ထ လရ က်လသ လစ စပ်မှုနည်ေးပည မ  ေးတွငအ်ရည်အခ ငေ်းဖပည ်မီပီေးလ  က င ထ် ေးပပီေးလသ စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးကက ေးန စစ်

လဆေးလရေးရ ို ေး (OAH) ဝနထ်မ်ေးသည်လစ စပ်မှုက ို ိုပ်လဆ ငမ်ည။် OAH သည် MSDE 

အပ ိုငေ်းမဟိုတ်သည ်သမ သမတ်က လသ ပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးဖြစ်သည်။ OAH 

တွငအ်က  ြိုေးအဖမတ်နငှ ပ်တ်သက်၍က ိုယ်ပ ိုင်သ ို  မဟိုတ် ိုပ်ငနေ်းပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် ပဋ ပကခမရှ လသ ၊ကလ ေးငယ်၏ပည 

လရေးသ ို  မဟိုတ် ်ဖပြိုစိုလစ င လ်ရှ က်မှုတွငပ်ါဝငသ်ည ်အစ ိုေးရလအဂ ငစ်ီသ ို  မဟိုတ် LEA 

၏ဝနထ်မ်ေးမ  ေးမဟိုတ်ဘွဲလစ စပ်မှု ိုပ်လဆ ငရ်နသ်မ သမတ်က လသ အဖပြိုအမူဖြင ်လရွေးခ ယ်ထ ေးလသ အရည်အ

ခ ငေ်းဖပည ်မီသည ်ဝနထ်မ်ေးမ  ေးစ ရငေ်းရှ သည်။အထက်လြ ်ဖပပါအတ ိုငေ်းအရည်အခ ငေ်းဖပည ်မီလသ လစ စပ်သူသည် 

MSDE သ ို  မဟိုတ် LEA 

၏ဝနထ်မ်ေးမဟိုတ်ရဖခငေ်းမှ သူသ ို  မဟိုတ်သူမသည်လစ စပ်သူအဖြစ်လဆ ငရွ်က်လသ လကက င ်ဖြစ်သည်။ 

• လစ စပ်မှုက ိုတ ိုက်တွနေ်းရနမ် ဘမ  ေးနငှ အ်တူအစည်ေးအလဝေးကိုနက် စရ တ်အပါအဝငလ်စ စပ်မှုသည်ကလ ေးငယ်

၏အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုသ ို  မဟိုတ်ပည လရေးအတွက်တ ဝနရှ် လသ မ ဘသ ို  မဟိုတ်အ

မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအတွက်ကိုနက် မှုမရှ ပါ။ 

 

25 CFR  300.506(b)(1)(i). 

26 4 CFR  303.431(a). 

• ကလ ေးငယ်၏အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုသ ို  မဟိုတ်ပည လရေးနငှ  ်OAH  

• အတွက်တ ဝနရှ် သည ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအတွက်လစ စပ်မှုအတွက်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ိုဖပြို ိုပ်သည်။လစ 

စပ်မှုအတွက်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်ဖပြို ိုပ်ရ တွငမ် ဘမ  ေးအ ေးကညူီရနလ်ြ ငပ် ိုစ က ိုအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီနငှ  ်

MSDE ဝက်ဘ်ဆ ိုက်  www.marylandpublicschools.org. 

တွငရ်ရှ န ိုငသ်ည်။ပ ိုမ ိုအကူအညီရယူရနအ်တွက်အမ  ေးဖပညသူ်လအဂ ငစ်ီ၏အထူေးပည လရေးရ ို ေးသ ို  မဟိုတ် 



39 ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

MSDE၊အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှု/အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဌ န 410-767-7770 

သ ို  ဆက်သွယ်ပါ။ 

• လစ စပ်ခ  နအ်တွငေ်းလက ငစီ်မှမ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်က ို  ိုက်  လဆ ငရွ်က်၍အ

ကက ဖပြိုန ိုငသ်ည်။ 

• လစ စပ်မှုအစည်ေးအလဝေးသည်လယဘိုယ အ ေးဖြင လ်ရေးသ ေးလတ ငေ်းဆ ိုခ က် က်ခ ရရှ သည ရ်က် 20 

အတွငေ်းတွငက် ငေ်းပမည်ဖြစ်လသ ် ည်ေးအဖငငေ်းပွ ေးမှုနငှ ်သက်ဆ ိုငသ်ည ်သူမ  ေးအတွက်အဆငလ်ဖပ

လစမည ်အခ  နန်ငှ လ်နရ တွငစီ်စဉလဆ ငရွ်က်ရမည်။27 

• လစ စပ်မှုအစည်ေးအလဝေးမ  ေးသည်တရ ေးစွွဲဆ ိုမှုမ  ေးက ိုပ တ်သ မ်ေးသည်။လစ စပ်ခ  နအ်တွငေ်းဖြစ်လပေါ်

လသ လဆွေးလနေွးမှုမ  ေးသည် ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ ရမည်ဖြစ်ပပီေး IDEA ၏အပ ိုငေ်း B 

အရအကူအညီရရှ သည ်ဖပည်နယ်၏မည်သည ်ြက်ဒရယ်သ ို  မဟိုတ်ဖပည်နယ်တရ ေးရ ိုေးတွငမ်ဆ ိုမည်

သ ို  လသ လန က်ဆက်တွွဲစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန စစ်လဆေးဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ်အရပ်ဘက်အလရေးယူ

လဆ ငရွ်က်မှုတွငမ်ဆ ိုသက်လသအဖြစ်အသ ိုေးမဖပြိုန ိုငပ်ါ။လစ စပ်မှုမစတငမီ် ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ မှုကတ က ို

သလဘ တူရနမ် ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်က ိုလမေးဖမနေ်းန ိုငသ်ည်။ 

• ဤအမှုက စစက ိုကက ေးန ခွင ရ်ှ လသ မည်သည ်ဖပည်နယ်တရ ေးရ ိုေးသ ို  မဟိုတ်ြက်ဒရယ်ခရ ိုငတ်ရ ေးရ ိုေးတွ

ငအ်တည်ဖပြိုဖပဌ န်ေးသည ်လရေးသ ေးသလဘ တူညီခ က်ဖြင လ်စ စပ်မှုတွငပ်ါဝငသ်ူမ  ေးမှရရှ သည ်သ

လဘ တူညီမှုက ိုစတင ်ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ည်။လအဂ ငစီ်နငှ ပူ်ေးလပါငေ်းပ ိုငခ်ွင န်ငှ အ်တူမ ဘမ  ေးနငှ လ်အဂ င်

စီမှဤလသဘ တူညီခ က်က ို က်မှတ်လရေးထ ိုေးရမည်။ 

• မ ဘမ  ေးအလနဖြင စီ်စဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းက ိုလတ ငေ်းဆ ိုရနစီ်စဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်

ြွင လ်ကက ငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍အဖငငေ်းပွ ေးမှုမ  ေးက ိုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းရနလ်စ စပ်မှုရှ န ိုငလ်သ ် ည်ေးအမ  ေး

ဖပည်သူလအဂ ငစီ်အလနဖြင မ် ဘမ  ေး၏စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလပေါ် မ ဘမ  ေး၏ကက ေးန 

ခွင က် ိုဖငငေ်းဆ ိုရနသ် ို  မဟိုတ်လန ှင လ်နေှးကကန  ်ကက လစရနလ်စ စပ်မှုက ိုအသ ိုေးဖပြို၍မရန ိုငပ်ါ။ 

 

27 34 CFR  303.431(b)(4). 

 

မစ့်စပ်မှုတိကု်တန်ွျားရန်မတွျှို့ဆ ုမှု 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်လရွေးခ ယ်ထ ေးလသ မ ဘမ  ေးအ ေးလစ စပ်မှု ိုပ်လဆ ငခ် က်က ိုအသ ိုေးမဖပြိုရန၊်မ 

ဘမ  ေးအတွက်အဆငလ်ဖပလစလသ အခ  နန်ငှ လ်နရ တွင်လတွျို့ဆ ိုရန၊်လစ စပ်မှု ိုပ်လဆ ငခ် က်၏အက  ြိုေးလက ေး

ဇူေးမ  ေးက ိုရှငေ်းဖပရနန်ငှ  ်ိုပ်လဆ ငခ် က်အ ေးအသ ိုေးဖပြိုရနမ် ဘမ  ေးက ိုတ ိုက်တွနေ်းရနအ်တွက်ကမ်ေး ှမ်ေးသည်။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အမပခအမနတိငုက်က ျားခ က်နငှ့်စ်ီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငုက်က ျားခ က်အကက ျားကွ ပခ ျားခ က ်

မစ့်စပ်မှုအပပငမ်ိဘမ  ျားအမနပြင့်အ်မ  ျားပပည်သမူအဂ္ ငစ်ီနငှ့်အ်တသူမဘ မတညူီမှုမ  ျားကိုပပန်လညမ်ပြရှ

ငျ်ားရန်အမပခအမနတိငုက်က ျားခ ကသ်ို ့်မဟုတစ်ီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငုက်က ျားခ က်လုပ်ငန်ျားစဉ်ကိုအသ ျုားပပြိုပိုငခ်ွင့််

ရှိသည်။အဆိုပါမရွျားခ ယ်မှုမ  ျားတငွစ်ညျ်ားမ ဉ်ျားနငှ့်လ်ုပ်ထ ျုားလပ်ုနည်ျားအမ ိြိုျားမ ြိိုျားရိှသည်။ 

 

IDEA 

စည်ေးမ ဉေးမ  ေးတွငအ်လဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်မ  ေးနငှ စ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်မ  ေးအတွက်သီေးဖခ ေး

 ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးရှ သည်။လအ က်တွငရှ်ငေ်းဖပထ ေးသည အ်တ ိုငေ်းမည်သည ်တစ်ဦေးတစ်လယ က်သ ို  မဟို

တ်အြွွဲျို့အစည်ေးမဆ ိုအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှမည်သ ို   IDEA 

  ိုအပ်ခ က်မဆ ိုခ  ြိုေးလြ က်ဖခငေ်းက ိုစွပ်စွွဲထ ေးလသ အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင န် ိုင်သည်။မ ဘသ ို  မဟိုတ်

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီကသ  ျှငခ်  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်၏ခွွဲဖခ ေးသတ်မှတ်မှု၊ခ င တ်ွက်မှု၊အလစ ပ ိုငေ်း

ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုသ ို  မဟိုတ်ပည လရေးလနရ ထ ေးရှ မှုသ ို  မဟိုတ်ကလ ေးငယ်အတွက်အခမွဲ ဖြစ်လသ 

သက်ဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ (FAPE) 

ဖပဌ နေ်းခ က်နငှ ်သက်ဆ ိုငလ်သ မည်သည ်က စစအလပေါ်မဆ ိုစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင န် ိုငသ်ည်။ 

သတ်မှတ်ခ  နက် ိုမှနက်နစ်ွ မတ ိုေးဖမ င ထ် ေးပါက MSDE ဝနထ်မ်ေးသည်လယဘိုယ အ ေးဖြင ရ်က် 60 

အတွငေ်းအလဖခအလနတ ိုင်ကက ေးခ က်က ိုလဖြရှငေ်းရမည်။ ALJ သည်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် 

(ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးသ ို  မဟိုတ်လစ စပ်မှုမှတစ်ဆင မ်လဖြရှငေ်းပါက) 

က ိုကက ေးန ရမည်ဖြစ်ပပီေး ALJ 

အလနဖြင မ် ဘမ  ေး၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်သ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အရတ က လသ 

အခ  နတ် ိုေးဖမ င မ်ှုက ိုလသဘ မတူပါကဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက  သ ို  မဟိုတ်ည  နှု ငေ်းထ ေးလသ ဖပန ်

ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက  အကိုန်ပပီေးလန က် 45 ရက်အတွငေ်းလရေးသ ေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုထိုတ်ဖပနရ်မည်။ 

  

ဆ ိုပါလရွေးခ ယ်မှုမ  ေး၏ဖခ ြိုင ိုသ ိုေးသပ်ခ က်နငှ န် ှု ငေ်းယှဉခ က်အတွက်ဤစ ရွက်စ တမ်ေးပူေးတွွဲခ က်က ိုကကည ်ပါ။ 

 

အမပခအမနတိငုက်က ျားခ က် 

အပခ ျားပပည်နယ်မှတစ်ခုအပါအဝငအ်ြွွှဲ ျှို့အစည်ျားသို ့်မဟုတတ်စဦ်ျားတစ်မယ က်သည်မမရီလန်ျားပပည်နယ်ပ

ည မရျားဌ န (MSDE) 

နငှ့်အ်တအူမပခအမနတိငုက်က ျားခ က်ြွင့်ပိ်ုငခ်ွင့်ရိှ်သည်။ပပည်နယ်အမနပြင့်စ်စ်မဆျားမှုပပြိုလပ်ုရန်အတကွ်မရျား

သ ျားတိငုက်က ျားခ ကသ်ည် IDEA 

စည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားကမျ်ားမ  ျားတငွလ်ိုအပ်သည့််အတိငုျ်ားတကိ မသခ  မသ စ သတမ်တှခ် က်နငှ့်က်ိုကည်ီရမည်။ 

MSDE 

သည်မိဘမလ့်က င့်မ်ရျားနငှ့်ပ်ပန်ကက ျားမရျားစငတ် မ  ျား၊က ကယ်ွမရျားနငှ့်မ်ထ က်ခ အ ျားမပျားမရျားမအဂ္ ငစ်ီ
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မ  ျား၊ပုဂ္ဂလကိမနထိငုမ်ရျားစငတ် မ  ျားနငှ့်အ်ပခ ျားသက်ဆိုငရ် အမဆ က်အအ မုနရ မ  ျားအပါအဝငမ်ိဘ

မ  ျားနငှ့်အ်ပခ ျားစိတဝ်ငစ် ျားသတူို ့်အတကွ်အမပခအမနတိငုက်က ျားခ က်လပ်ုထ ျုားလပ်ုနည်ျားမ  ျားက ယ်ပပန ့််စွ ပြန ့််

ပြ ျားရန်အတကွ်တ ဝန်ရှိသည်။ 

 

အကယ်၍အဖခ ေးဖပည်နယ်မှတစ်ဦေးတစ်လယ က်အပါအဝငအ်ြွွဲျို့အစည်ေးသ ို  မဟိုတ်တစ်ဦေးတစ်လယ က်အ

လနဖြင အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုသ ို  မဟိုတ်အထူေးပည လရေး

  ိုအပ်ခ က်နငှ သ်က်ဆ ိုငလ်သ ြက်ဒရယ်သ ို  မဟိုတ်ဖပည်နယ်ဥပလဒသ ို  မဟိုတ်စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးက ိုခ  ြိုေး

လြ က်လနသည်ဟိုယ ိုကကည်ပါကသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်း

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုမ ိုပ်လဆ ငဟ်ိုယ ိုကကည်ပါကအလကက ငေ်းက စစအ ေးဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းရနအ်တွက်အလဖခအ

လနတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင န် ိုငသ်ည်။ MSDE 

နငှ အ်တူတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ရ်မည်ဖြစ်ပပီေး က်လထ က်ဖပည်နယ်ကကီေးကကပ်လရေးမ ေး၊အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝင်

ဖြည ်စွက်ကူညီမှု/ အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဌ နခွွဲ၊ MSDE၊ 200 West Baltimore Street၊ 

Baltimore၊ Maryland 21201 သ ို  ပ ို  န ိုငသ်ည်။ MSDE 

နငှ အ်တူအလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်ပိုဂ္ ြို ်သ ို  မဟိုတ်အြွွဲျို့အစည်ေးသည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီထ 

သ ို  တ ိုငက်က ေးခ က်မ တတ ူက ို ည်ေးတစ်ပပ ြိုငန်က်လပေးပ ို  ရမည်။တ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ်ဖခငေ်းက ိုကူညီရနအ်လသေးစ တ်

လြ ်ဖပထ ေးလသ  ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးနငှ လ်ြ ငပ် ိုစ က ို MSDE ဝက်ဘ်ဆ ိုက်  

www.marylandpublicschools.org  

တွငရ်ရှ န ိုငသ်ည်သ ို  မဟိုတ်ဌ နပခွဲ၏တ ိုင်ကက ေးခ က်စစ်လဆေးလရေးနငှ စ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုဆ ိုငရ် ရ ို ေးခွွဲ 410-

767-7770 သ ို  လခေါ်ဆ ိုဆက်သွယ်၍ရရှ န ိုငသ်ည်။ 

  

အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်တွင ်-  

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှြက်ဒရယ်သ ို  မဟိုတ်ဖပည်နယ်ဥပလဒသ ို  မဟိုတ်စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးအ ေး

ခ  ြိုေးလြ က်လကက ငေ်းသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်း ိုပ်လဆ 

ငခ် က်က ိုလဆ ငရွ်က်ရနပ် က်ကွက်လကက ငေ်းထိုတ်ဖပနခ် က်၊ 

• ထိုတ်ဖပနခ် က်အလပေါ်အလဖခခ သည ်အခ က်အ က်မ  ေး၊ 

• အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်ပိုဂ္ ြို ်/အြွွဲျို့အစည်ေးအတွက် က်မှတ်နငှ ဆ်က်သွယ်လရေးအခ 

က်အ က်နငှ  ်

• အကယ်၍အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်သည်သတ်မှတ်ထ ေးလသ ကလ ေးငယ်နငှ ပ်တ်သက်၍ခ  ြိုေး

လြ က်မှုက ိုစွပ်စွွဲပါက 

o ကလ ေးငယ်၏အမည်နငှ လ်နရပ်  ပ်စ ၊ 

http://www.marylandpublicschools.org/
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

o ကလ ေးငယ်တက်လရ က်လနသည ်လက  ငေ်းအမည်၊ 

o အ မ်လဖခမွဲ ကလ ေးငယ်သ ို  မဟိုတ် ူငယ်ဖြစ်ပါကကလ ေးငယ်အတွက်ရရှ န ိုငလ်သ ဆက်သွယ်

လရေးအခ က် က်နငှ က်လ ေးငယ်တက်လရ က်လနသည ်လက  ငေ်းအမည်၊ 

o ဖပဿန နငှ သ်က်ဆ ိုငလ်သ အခ က်အ က်မ  ေးအပါအဝငက်လ ေးငယ်၏ဖပဿန သလဘ သ

ဘ ဝလြ ်ဖပခ က်နငှ ် 

o အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ခ်  နတ်ွငတ်စ်ြက်ပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးအ ေးအသ လပေးပပီေးရရှ န ိုငသ်

ည်အထ ဖပဿန နငှ ပ်တ်သက်၍လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းခ က်တ ို  ပါဝငရ်မည်။ 

 

မှတ်ခ က် - MSDE 

တွငမ် ဘမ  ေးနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေးအလဖခအလနတ ိုင်ကက ေးခ က်ြွင ရ် တွငက်ူညီလပေးရနန်မူန ပ ိုစ 

မ  ေးရှ သည်။မ ဘမ  ေး၊အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမ  ေးနငှ အ်ဖခ ေးပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးမ  ေးသည်အထက်ပါ  ိုအပ်

ခ က်မ  ေးရှ လနပါကအဖခ ေးမည်သည ်လြ ငပ် ိုစ က ိုမဆ ိုအသ ိုေးဖပြိုန ိုငသ်ည်။ 

ဖပည်နယ်မှတ ိုငက်က ေးခ က် က်မခ မီတစ်နစှ်လအ က်တွငဖ်ြစ်လပေါ်  သည ်ခ  ြိုေးလြ က်မှုက ိုအလဖခအလနတ ိုင်

ကက ေးခ က်တွငစ်ွပ်စွရမည်။ MSDE သည်အလဖခအလနတ ိုင်ကက ေးခ က် က်ခ ရရှ သည ်ရက် 60 

အတွငေ်းအခ က်အ က်လတွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ဖ်ခ ြိုင ိုသ ိုေးသပ်ခ က်မ  ေးပါဝငလ်သ လရေးသ ေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုထိုတ်

ရမည်ဖြစ်ပပီေးအကယ်၍လအ က်ပါတ ို  ဖြစ်မှသ ရက် 60 တ ိုေးဖမ င န် ိုငသ်ည် - 

• အထူေးတ ိုငက်က ေးခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ခခငေ်းခ က်အလဖခအလနမ  ေးရှ ဖခငေ်း28သ ို  မဟိုတ် 

• သလဘ ဆနဒအလ   က်ပါဝငသ်ည ်မ ဘမ  ေးနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်လစ စပ်မှုသ ို  မဟိုတ်အ

ဖငငေ်းပွ ေးမှုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု င်ေးလရေးဆ ိုငရ် လရွေးခ ယ်စရ မ  ေးက ိုကက ြိုေးစ ေးရနအ်ခ  နတ် ိုေးဖမ င ရ်န်သ

လဘ တူညီဖခငေ်း။29 

 အနည်ေးဆ ိုေး MSDE အလနဖြင  ်- 

• အကယ်၍  ိုအပ်သည်ဟိုသတ်မှတ်ပါကသီေးဖခ ေးလနရ စစ်လဆေးမှုက ိုဖပြို ိုပ်ရမည်၊ 

အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်တွငပ်ါရှ သည ်စွပ်စွွဲမှုမ  ေးအလကက ငေ်းလန က်ထပ်အခ က်အ က်က ိုနှုတ်ဖြင ဖ်ြစ်

လစသ ို  မဟိုတ်လရေးသ ေး၍ဖြစ်လစတ ိုငက်က ေးသူအ ေးတငဖ်ပခွင က် ိုလပေးရမည်၊  
28 34 CFR  300.152(b)(1)(i). 

29 34 CFR  300.152(b)(1)(ii). 

•  

• တ ိုငက်က ေးခ က်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းရနလ်တ င်ေးဆ ိုခ က်တငဖ်ပပ ိုင်ခွင က် ိုအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေး

လပေးရမည်ဖြစ်ပပီေး 34 CFR  300.506 

အရလစ စပ်မှုတွငသ်လဘ ဆနဒအလ   က်ပါဝငခွ်င က် ိုပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးမ  ေးအ ေးလပေးရမည်။30 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင ြ်က်ဒရယ်နငှ ်ဖပည်နယ်ဥပလဒမ  ေး၏  ိုအပ်ခ က်မ  ေးက ိုခ  ြိုေးလြ 

က်လကက ငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍သက်ဆ ိုငရ် အခ က်အ က်အ ေး  ိုေးက ိုဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်ပပီေးသီေးဖခ ေး

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ ရမည်ဖြစ်ပပီေး 

• တ ိုငက်က ေးခ က်တွငပ်ါဝငသ်ည ်စွပ်စွွဲမှုတစ်ခိုစီက ိုလြ ်ဖပပပီေးအခ က်အ က်လတွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ်ဖခ ြိုင ို

သ ိုေးသပ်ခ က်မ  ေးနငှ  ်MSDE 

၏လန က်ဆ ိုေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်အတွက်အလကက ငေ်းအရငေ်းမ  ေးပါဝငသ်ည ်တ ိုငက်က ေးသူနငှ အ်မ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစ်ီအတွက်လရေးသ ေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုထိုတ်ဖပနရ်မည်။ 

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်တွငလ်န က်ဆ ိုေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ထ လရ က်လသ လဆ ငရွ်က်မှုအတွက် ိုပ်ထ ိုေး ို

ပ်နည်ေးမ  ေး ည်ေးပါဝငမ်ည်ဖြစ်ပပီေးအကယ်၍  ိုအပ်ပါက  ိုက်န လဆ ငရွ်က်မှုရရှ လစရနန်ည်ေးပည အကူ

အညီ ိုပ်လဆ ငခ် က်မ  ေး၊လစ စပ်လဆွေးလနေွးမှုမ  ေးနငှ မ်ှနက်နလ်သ အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ိုထည ်သွငေ်း

ပါမည။်အကယ်၍ MSDE 

အလနဖြင အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးလပေးဖခငေ်းမရှ ဟိုသတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်ပါ

ကလန က်ဆ ိုေးလရေးသ ေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်သည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှကလ ေးငယ်၏  ိုအပ်ခ က်မ  ေးနငှ ်သင ်

လ   ်လသ အဆ ိုပါဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး၏ဖငငေ်းဆ ိုခ က်က ိုမည်သ ို  ဖပန ်ည်လစ စပ်ပ ိုက ိုရငဆ် ိုငရ်မည်ဖြစ်ပပီေးက

လ ေးငယ်၏  ိုအပ်ခ က်မ  ေးက ိုရငဆ် ိုငရ်န်သင လ်   ်သည ်မှန်ကနလ်သ အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးနငှ ခ်  ြို ျို့

ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်အ ေး  ိုေးအတွက်သင လ်   ်လသ အန ဂတ်ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးပါဝငသ်ည်။ 

 

အမပခအမနတိငုက်က ျားခ က်အ ျားပပန်လည်မပြရှငျ်ားပခငျ်ား 

သလဘ မတူမှုက ိုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းရန်လစ စပ်မှုနငှ အ်ဖခ ေးနည်ေး မ်ေးက လသ နည်ေး မ်ေးအနည်ေးငယ်က ိုရရှ န ို

ငပ်ပီေးတ ိုက်တွနေ်းအ ေးလပေးပါသည်။အကယ်၍ပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစညေ်းမ  ေးသည်တ ိုငက်က ေးခ က်က ိုဖပန ်ည်လဖြရှ

ငေ်းပါက MSDE သည်ြက်ဒရယ်စည်ေးမ ဉေးမ  ေးအရစစ်လဆေးမှုက ိုမဖပြို ိုပ်ပါ။ 

 

စီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုကက ျားန ပခငျ်ားအမကက ငျ်ားအရ ပြစ်မသ အမပခအမနတိုငက်က ျားခ က်အ ျားပပန်လ

ည်မပြရှငျ်ားပခငျ်ား 

အကယ်၍ MSDE 

အလနဖြင စ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအပ ိုငေ်း ည်ေးဖြစ်လသ အလဖခအလနတ ိုင်ကက ေးခ က်က ို က်ခ ပါက  
30 34 CFR  300.152(a)(3). 

သ ို  မဟိုတ်အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်တွငက်က ေးန မှုအပ ိုငေ်းဖြစ်လသ တစ်ခိုသ ို  မဟိုတ်ယငေ်းထက်ပ ိုလသ ဖပ

ဿန လပါငေ်းစ ိုပါဝငက် MSDE 

သည်အဆ ိုပါစစီဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းဆ ိုငရ် ဖခ ြိုင ိုသ ိုေးသပ်ခ က်အထ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်း

တွငရ်ငဆ် ိုငလ်နရသည ်အလဖခအလနတ ိုင်ကက ေးခ က်၏မည်သည ်အပ ိုငေ်းက ိုမဆ ိုထ မ်ခ နန် ိုငသ်ည်။သ ို  ရ တွငစ်ီ

စဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအပ ိုငေ်းမဟိုတ်သည ်အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်ရှ မည်သည ်ဖပဿန က ိုမဆ ိုအ
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

ထက်လြ ်ဖပပါသတ်မှတ်ခ  နန်ငှ  ်ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးအသ ိုေးဖပြို၍လဖြရှင်ေးရမည်။အကယ်၍စီစဉလဆ ငရွ်

က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းတွငယ်ခငက်ဆ ိုေးဖြတ်ထ ေးသည ်အလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်တွင်ဖပဿန ထွက်လပေါ်  ပါ

ကတူညီလသ ပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးမ  ေးအပါအဝငက်က ေးန မှုဆ ိုေးဖြတ်ခ က်သည်တရ ေးဝငဖ်ြစ်ပပီေး MSDE 

သည်တ ိုငက်က ေးသူထ သ ို  ၎ငေ်းထ လရ က်မှုက ိုအသ လပေးအလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

  

စီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငု်ကက ျားခ က် 

မိဘမ  ျား၊အမစ ပိုငျ်ားက လကက ျားဝငပ်ြည့်စ်ွက်ကညူီမှုဝနမ်ဆ ငမ်ှုမ  ျားမပျားသ၊ူမဒသဆိုငရ် ဦျားမဆ ငမ်အဂ္ 

ငစ်ီသို ့်မဟုတအ်မ  ျားပပညသ်မူအဂ္ ငစ်ီအမနပြင့်က်မလျားငယ်အ ျားခွွှဲပခ ျားသတမ်ှတမ်ှု၊ခ င့်တ်ကွ်မှုသို ့်မဟုတ်

မနရ ထ ျားရိှမှုသို ့်မဟုတအ်မစ ပိုငျ်ားက လကက ျားဝငပ်ြည့််စကွက်ူညီမှုဝန်မဆ ငမ်ှုမ  ျားသို ့်မဟုတပ်ည မရျား

မနရ ထ ျားရိှမှုပပဌ န်ျားခ ကသ်ို ့်မဟုတက်မလျားငယ်အတကွ်အခမွှဲ့်ပြစ်မသ သက်ဆိုငရ် အမ  ျားပပည်သပူည 

မရျား (FAPE)  

ပပဌ န်ျားခ က်နငှ့်သ်က်ဆိုငမ်သ မညသ်ည့််အမကက ငျ်ားကိစစနငှ့်ပ်တသ်က်၍မဆိုစီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငုက်က ျား

ခ က်ြွင့်န်ိငုသ်ည်။31 

 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလနဖြင စ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလဖခခ က ိုြွွဲျို့စည်ေးသည ်စွပ်စွွဲ

ထ ေးလသ အလရေးယူမှုအလကက ငေ်းက ိုမ ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှသ ပပီေးသည ်သ ို  မဟိုတ်သ သင ်

သည ်ရက်စွွဲပါနစှ်နစှ်အတွငေ်းဖြစ်လပေါ်သည ်ခ  ြိုေးလြ က်မှုရှ ပါကသ ို  မဟိုတ်အကယ်၍ဖပည်နယ်မှဤအပ ိုငေ်းအ

ရယငေ်းစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းက ိုလတ ငေ်းဆ ိုဖခငေ်းအတွက်ဖပည်နယ်ဥပလဒအရခွင ဖ်ပြိုထ ေးလသ အခ  

နတ်ွငတ် က လသ အခ  နအ်ကန  အ်သတ်ရှ ပါကအလရေးယူစွပ်စွွဲရမည်။32 

 

အကယ်၍စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးလသ ဖပဿန မ  ေးက ိုလဖြရှငေ်းပပီေးလကက ငေ်းအ

မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှအလသအခ  မှ ေးယွငေ်းတင်ဖပဖခင်ေးလကက င သ် ို  မဟိုတ် IDEA 

အရလပေးရန၎်ငေ်းက ို  ိုအပ်လကက ငေ်းမ ဘမ  ေးထ မှအခ က်အ က်က ိုအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှထ မ်ခ နဖ်ခငေ်း

လကက င သ်တ်မှတ်ခ  နအ်တွငေ်းမ ဘမ  ေးအ ေးစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ်ဖခငေ်းမှဟန  တ် ေးပါကဤသ

တ်မှတ်ခ  နသ်ည်မ ဘမ  ေးနငှ မ်သက်ဆ ိုငပ်ါ။33 

31  34 CFR §303.440(a). 

32  34 CFR §300.511(e). 

33  34 CFR §300.511(f). 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ရ်နမ် ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ(သ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေး၏

တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လနသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လန) သည်တဖခ ေးပိုဂ္ ြို ်အြွွဲျို့အစည်ေးနငှ  ်

OAH 

သ ို  စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ိုတငဖ်ပရမည်။တ ိုငက်က ေးခ က်တွငလ်အ က်တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးသည ်အ

လကက ငေ်းအရ အ ေး  ိုေးပါဝငရ်မည်ဖြစ်ပပီေး ျှ ြို ျို့ ဝှက်ထ ေးရှ ရမည်။ 



45 ၂၀၂၁ လမ  - လန က်ဆ ိုေးဖပန ်ည်ဆနေ်းစစ်သည် 

၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ရ် တွငမ် ဘမ  ေးအ ေးကူညီရနလ်စ စပ်မှုနငှ စ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေး

ခ က်လြ ငပ် ိုစ အတွက်လတ ငေ်းဆ ိုခ က်က ိုအလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးလပေး

လသ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၊ကလ ေးငယ်လက  ငေ်းတက်လသ လနရ နငှ  ်MSDE ဝက်ဘ်ဆ ိုက်  

www.marylandpublicschools.org 

တွငရ်ရှ န ိုငသ်ည်။မ ဘမ  ေး၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အရသ ို  မဟိုတ်မ ဘသ ို  မဟိုတ်လအဂ ငစ်ီမှတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ပ်ါ

ကမည်သ ို  လသ အခမွဲ သ ို  မဟိုတ်ကိုနက် စရ တ်နည်ေးလသ တရ ေးဝငရ်ငေ်းဖမစ်မ  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍ ည်ေးအခ 

က်အ က်ရရှ န ိုငသ်ည်။ပ ိုမ ိုအကူအညီရရှ န ိုငရ်နအ်တွက်လက ေးဇူေးဖပြို၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏အလစ ပ ို

ငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုရ ို ေး၊အထူေးပည လရေးရ ို ေးသ ို  မဟိုတ် MSDE 

၏အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှု/အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဌ နခွွဲ (410) 767- 7770 

သ ို  ဆက်သွယ်ပါ။ 

  

http://www.marylandpublicschools.org/
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

စီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငုက်က ျားခ က်အမကက ငျ်ားအရ  

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်တွင-် 

• ကလ ေးငယ်၏အမည်၊ 

• ကလ ေးငယ်၏လနရပ်  ပ်စ  

(သ ို  မဟိုတ်အ မ်လဖခမွဲ ကလ ေးငယ်အတွက်ရရှ န ိုငလ်သ ဆက်သွယ်လရေးအခ က်အ က်)၊ 

• ကလ ေးငယ်တက်လရ က်လနသည ်လက  ငေ်းအမည်၊ 

• ကလ ေးငယ်၏ပည လရေး (ဆ ို  ိုသည်မှ လဒသဆ ိုငရ် လက  င်ေးပည လရေးစနစ်) 

အတွက်တ ဝနယ်ူလဆ ငရွ်က်လသ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏အမည်၊ 

• ဖပဿန ရပ်နငှ သ်က်ဆ ိုငသ်ည ်အခ က်အ က်မ  ေးအပါအဝငစ်တငလ်ဆ ငရွ်က်ဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ်

လဖပ ငေ်း ွဲမှုလတ ငေ်းဆ ိုဖခင်ေးသ ို  မဟိုတ်ဖငငေ်းဆ ိုဖခင်ေးနငှ ပ်တ်သက်၍ကလ ေးငယ်၏ဖပဿန လြ ်ဖပ

ခ က် 

• တ ိုငက်က ေးခ  နတ်ွငတ်စ်ြက်ပိုဂ္ ြို ်အ ေးသ ရှ လစန ိုင်သည်အထ ဖပဿန အ ေးဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  န ို

ငေ်းလရေးလတ ငေ်းဆ ိုဖခငေ်းတ ို  ပါဝငရ်မည်။ 

 

မ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်

(သ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေး၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လနသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လန) 

သည်ဤအခ က်အ က်ပါဝငလ်သ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်တ ိုငမ် ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေး

ဖပည်သူလအဂ ငစ်ီတွငစ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းမရှ န ိုငပ်ါ။MSDE 

တွငမ် ဘမ  ေးနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမ  ေးအ ေးစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ရ် တွငက်ူညီရနန်

မူန ပ ိုစ မ  ေးရရှ န ိုငသ်ည်။မ ဘမ  ေး၊အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမ  ေးနငှ အ်ဖခ ေးပိုဂ္ ြို ်ပါတီမ  ေးသည်နမူန ပ ိုစ 

က ိုအသ ိုေးဖပြိုန ိုင်သည်သ ို  မဟိုတ်၎ငေ်းသည်အထက်ပါ  ိုအပ်ခ က်မ  ေးနငှ မ်က ိုက်ညီ ျှငအ်ဖခ ေးမည်သည ်ပ ို

စ က ိုမဆ ိုအသ ိုေးဖပြိုန ိုငသ်ည်။ 

 

စီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငုက်က ျားခ က်အ ျား ပပန်လည်တ ု ့်ပပန်မဆ ငရွ်က်ပခငျ်ား- 

ပါတီသည် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ို စိုစည်ေးထ ေးပါက ကလ ေးငယ်၏ 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုနငှ  ်ပည လရေးအတွက် တ ဝနရှ် လသ  အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်- 

• ရရှ န ိုငသ်ည ် အခမွဲ  သ ို  မဟိုတ် နည်ေးပါေးလသ တရ ေးဝငက်ိုနက် စရ တ်နငှ  ်

အဖခ ေးသက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍ မ ဘမ  ေးထ  အလကက ငေ်းကက ေးရမည်၊ 

• က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးစ ရွက်စ တမ်ေးမ တတ ူက ို မ ဘမ  ေးအ ေး လပေးရမည်ဖြစ်ပပီေး 

• လစ စပ်မှုရရှ န ိုငဖ်ခငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ မ ဘမ  ေးအ ေး အလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်တွင ် မ ဘမ  ေးမှ 

လြ ်ဖပထ ေးလသ ဖပဿန မ  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍ မ ဘမ  ေးထ သ ို   ကက ြိုတငလ်ရေးသ ေးသတ လပေးခ က်က ို မလပေးပ ို  ပါက 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် မ ဘမ  ေးအ ေး တ ို  ဖပနလ်ဖြကက ေးခ က်လပေးပ ို  ရမည်ဆ ိုပါက 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ရရှ သည ် ၁၀ ရက်အတွငေ်း ပါဝငသ်ည်မှ  - 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှ အလရေးယူမှု )မ  ေး (လဆ ငရွ်က်ရန ် လတ ငေ်းဆ ိုရသည ် သ ို  မဟိုတ် 

ဖငငေ်းဆ ိုရသည ်အလကက ငေ်းအရငေ်းအ ေး ရှငေ်း ငေ်းခ က်၊ 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှ သ ိုေးသပ်ယူဆသည ် အဖခ ေးမည်သည ်လရွေးခ ယ်မှုမ  ေးနငှ  ်

အဆ ိုပါဖငငေ်းဆ ိုမှုမ  ေးပယ်ြ က်ရသည ်အလကက ငေ်းအရငေ်းမ  ေးအ ေး လြ ်ဖပခ က် 

• လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ  သ ို  မဟိုတ် ဖငငေ်းဆ ိုထ ေးလသ လဆ ငရွ်က်မှုအတွက် အလဖခခ အဖြစ် အသ ိုေးဖပြိုသည ် 

ခ င တ်ွက်မှု ိုပ်ငနေ်းစဉ၊ အကွဲဖြတ်မှု၊ မှတ်တမ်ေး သ ို  မဟိုတ် တငဖ်ပခ က်တစ်ခိုစီအ ေး လြ ်ဖပခ က် 

• လတ ငေ်းဆ ိုထ ေးလသ  သ ို  မဟိုတ် ဖငငေ်းဆ ိုထ ေးလသ လဆ ငရွ်က်မှုအတွက် အလဖခခ အဖြစ် သက်ဆ ိုင၍် 

အသ ိုေးဖပြိုထ ေးသည ် အဖခ ေးအခ က်အ က်မ  ေးအ ေး လြ ်ဖပခ က် 

• ဤအပ ိုငေ်း၏ က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးလအ က်တွင ်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သည ်ကလ ေးငယ်၏ မ ဘမ  ေးမှ 

က ကွယ်လပေးမှုရှ လကက ငေ်းနငှ  ်ဤသတ လပေးခ က်သည် ခ င တ်ွက်မှုအတွက် ကနဦေး  ွဲလဖပ ငေ်းမှုမရှ ပါက 

က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးမ တတ ူက ို ရရှ န ိုငလ်ကက ငေ်း ရှငေ်း ငေ်းလြ ်ဖပခ က်နငှ  ် 

• IDEA ၏ဖပဌ နေ်းခ က်မ  ေးအ ေး န ေး ည်လစရန ်အကူအညီရရှ န ိုငရ်နအ်တွက် 

မ ဘမ  ေးဆက်သွယ်န ိုငသ်ည ်ရငေ်းဖမစ်မ  ေးဖြစ်သည်။ 

 

သင လ်   ်မှုရှ ပါက ဤတ ို  ဖပနလ်ဖြကက ေးမှုတွင ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေး မ ဘမ  ေး၏ 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်မ  ိုလ  က်လကက ငေ်း အခ ိုင်အမ တငဖ်ပဖခငေ်းမှ မတ ေးဖမစ်ပါ။ 

 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်တွင ်အဖခ ေးပိုဂ္ ြို ်  )မ ဘ  သ ို  မဟိုတ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ (သည် 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ရရှ သည ် ၁၀ ရက်အတွငေ်း စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ရှ  ဖပဿန မ  ေးက ို 

အထူေးလြ ်ဖပထ ေးသည ် တ ို  ဖပနလ်ဖြကက ေးမှုက ို အဖခ ေးသူအ ေး လပေးပ ို  ရမည်။ 

 

သတမိပျားခ က်ပပည့််စ ုလ ုမလ က်မှု 

တ ိုငက်က ေးခ က်ရရှ လသ ပါတီသည် ရရှ သည ်ပါတီအလနဖြင  ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်သည် 

အလကက ငေ်းအရ   ိုအပ်ခ က်မ  ေးနငှ  ်က ိုက်ညီမှုမရှ ဟို ယ ိုကကည်ပါလကက ငေ်း ၎ငေ်းအ ေးရရှ သည ် ၁၅ ရက်အတွငေ်း 

တ ိုငက်က ေးခ က်ရရှ သည ်ပါတီမှ OAH နငှ  ်အဖခ ေးပါတီထ သ ို   လရေးသ ေးအသ လပေးဖခငေ်းမဖပြိုပါက 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်   ိုလ  က်သည်ဟိုယူဆသည်။ မဖပည ်စ ိုဖခငေ်းသတ လပေးခ က်အ ေး က်ခ ရရှ သည ် 

)၅ (ရက်အတွငေ်းတွင် OAH အလနဖြင  ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်သည် အလကက ငေ်းအရ   ိုအပ်ခ က်မ  ေးနငှ  ်
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

က ိုက်ညီပပီေး ပါတီမ  ေးအ ေး ခ က်ခ ငေ်းလရေးသ ေးအသ လပေးလကက ငေ်းက ို ဆ ိုေးဖြတ်ပါမည်။ 

 

အဖခ ေးပါတီသည် လရေးသ ေးသလဘ တူညီပပီေး လအ က်တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးသည ်အတ ိုငေ်း 

ဆ ိုေးဖြတ်လဆ ငရွ်က်လရေးအစည်ေးအလဝေးမှတစ်ဆင  ်ဖပဿန မ  ေးက ို ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းခွင ဖ်ပြိုထ ေးပါက သ ို  မဟိုတ် 

OAH သည် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခင်ေးမဖပြိုမီ ငါေး )၅ (ရက်ထက် လန က်မက ဘွဲ ခွင ဖ်ပြိုခ က်က ို လပေးပါက 

ပါတီအလနဖြင  ်၎ငေ်း၏ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ိုသ  ဖပငဆ်ငန် ိုငပ်ါသည်။ 

ဆ ိုေးဖြတ်လဆ ငရွ်က်လရေးအစည်ေးအလဝေးနငှ  ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအတွက် သတ်မှတ်ခ  န်သည် 

ဖပငဆ်ငပ်ပီေးသည ် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင် ဖခင်ေးနငှ ်အတူ ထပ်မ စတငပ်ါသည်။ ်််   
 

အမရျားယူမဆ ငရွ်က်မှုမ  ျားပပြိုလုပ်မနခ ိန်အတွငျ်ား ကမလျားငယ်၏ အမပခအမန 

စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေး သ ို  မဟိုတ် တရ ေးလရေးရ လဆ ငရွ်က်မှု )စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးအပ ိုငေ်းလအ က်တွင ်

လြ ်ဖပထ ေးသည်မှ ွွဲ၍ (ဖပြို ိုပ်လနခ  နအ်တွင်ေး မ ဘမ  ေးနငှ  ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်  က်ခ မှုမရှ ပါက 

ကလ ေးငယ်သည် သူ သ ို  မဟိုတ် သူမ၏  က်ရှ အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်မှု သ ို  မဟိုတ် 

ပည လရေးထ ေးရှ မှုတွင ်ရှ လနရမည်။ လဆ ငရွ်က်မှုတွင ်

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်မှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတကွ် ကနဦေးလ ျှ က်တငဖ်ခငေ်းပါဝငပ်ါက 

ကလ ေးငယ်သည် အဖငငေ်းပွ ေးြွယ်ရ မရှ သည ် အဆ ိုပါဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို  က်ခ ရရှ မည်။34 လဆ ငရွ်က်မှုတွင ်

အစ ိုေးရလက  ငေ်းသ ို   ကနဦေးဝငခွ်င အ်တွက် ကနဦေးလ ျှ က်တငဖ်ခငေ်းပါဝငပ်ါက မ ဘမ  ေး၏ 

သလဘ တူညီမှုရှ သည ်ကလ ေးငယ်က ို လဆ ငရွ်က်မှုအ ေး  ိုေးပပီေးစီေးသည်အထ  အမ  ေးဖပည်သူပရ ိုဂရမ်တွင ်

ထ ေးရှ ရမည်။ အကယ်၍ အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စကွ်မှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး သ ို  မဟိုတ် 

ပည လရေးထ ေးရှ မှုအလဖပ ငေ်းအ ွဲနငှ  ်သင လ်   ်မှုရှ သည်ဟူသည ် ALJ ၏ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်သည် မ ဘမ  ေးနငှ  ်

သလဘ တူညီမှုရှ ပါက အဆ ိုပါထ ေးရှ မှုသည် လန က်ပ ိုငေ်းလတ ငေ်းခ မှုမ  ေးဖပြို ိုပ်ခ  နအ်တွငေ်း ကလ ေးငယ်၏ 

 က်ရှ ထ ေးရှ မှုဖြစ်  သည်။ 

 

သ ို  လသ ် တ ိုင်ကက ေးခ က်တွင ်အပ ိုငေ်း C (ISFP) ဥပလဒမှ အပ ိုငေ်း B (IEP) သ ို   ကူေးလဖပ ငေ်းပပီေး 

အသက်သ ိုေးနစှ်ဖပည ်သွ ေးဖခငေ်းလကက င  ်အပ ိုငေ်း C ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက် မရရှ န ိုငလ်သ  ကလ ေးငယ်မှ 

ဤအပ ိုငေ်းလအ က်ရှ  ကနဦေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက် လ ျှ က်တငဖ်ခငေ်းပါဝငပ်ပီေး အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် 

ကလ ေးငယ်မှ  က်ခ ရရှ ထ ေးသည ် အပ ိုငေ်း C ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို လပေးရန ်မ  ိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ 

ကလ ေးငယ်သည် အထူေးပည လရေးနငှ  ်အပ ိုငေ်း B လအ က်ရှ  သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို ရရှ န ိုငပ်ပီေး မ ဘမ  ေးမှ 

အထူေးပည လရေးနငှ  ်§ 300.300(b) လအ က်ရှ  သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး၏ ကနဦေးဖပဌ နေ်းခ က်မ  ေးက ို 

သလဘ တူညီပါက ယငေ်းလန က် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် မ ဘမ  ေးနငှ  ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအကက ေး 

အဖငငေ်းပွ ေးြွယ်မရှ သည ် အဆ ိုပါအထူေးပည လရေးနငှ  ်သက်ဆ ိုငရ် ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ို လပေးရမည်။35  

34 34 CFR § 303.430(e)(2). 

35 34 CFR § 300.518(c). 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

ပပန်လည်မပြရှငျ်ားည ိနှုငိျ်ားမရျားလုပ်ငန်ျားစဥ် 

မ ဘတစ်ဦေး၏ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ို  က်ခ ရရှ သည ် ၁၅ ရက်အတွငေ်းနငှ  ်

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းမစတငမ်ီအခ  နတ်ွင ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ အလနဖြင  ်မ ဘမ  ေးနငှ  ်

သက်ဆ ိုငရ် အြွွဲျို့ဝင ်သ ို  မဟိုတ် မ ဘမ  ေး၏ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်တွင ်လြ ်ဖပထ ေးသည ် 

အခ က်အ က်မ  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍ အထူေးသ မှတ်မှုရှ သည ် 

တစ်ဦေးခ ငေ်းမ သ ေးစိုဝနလ်ဆ ငမ်ှုအစီအစဉလဆ ငရွ်က်လရေး )IFSP) အသငေ်း သ ို  မဟိုတ် တစ်ဦေးခ င်ေးပည လရေးပရ ိုဂရမ် 

(IEP) ၏ အြွွဲျို့ဝငမ်  ေးနငှ  ်အစည်ေးအလဝေးဖပြို ိုပ်ရမည်။ 

 

အစည်ေးအလဝေးတွင ်- 

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီက ိုယ်စ ေး ဆ ိုေးဖြတ်ပ ိုငခွ်င ရှ် သည ် 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီက ိုယ်စ ေး ှယ်တစ်ဦေးပါဝငရ်မည်ဖြစပ်ပီေး 

• မ ဘသည် တရ ေးရ ို ေးလရှ ျို့လနမလခေါ်ပါက အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေး 

က ိုယ်စ ေးဖပြိုသည ်တရ ေးရ ို ေးလရှ ျို့လနမပါဝငန် ိုငပ်ါ။ 

 

မ ဘမ  ေးနငှ  ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် IFSP သ ို  မဟိုတ် IEP အသငေ်းအ ေး အစည်ေးအလဝေးတက်လရ က်ရန ်

ဆ ိုေးဖြတ်သတ်မှတ်သည်။ အစည်ေးအလဝေး၏ ရည်ရွယ်ခ က်မှ  မ ဘမ  ေးအတွက် 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်နငှ  ်တ ိုငက်က ေးရဖခငေ်း၏ အလဖခခ အလကက ငေ်းတရ ေးက ို 

ဖြစ်လပေါ်  လစသည ်အခ က်အ က်မ  ေးက ို လဆွေးလနေွးရန်ဖြစ်လသ လကက င  ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင  ်

အဖငငေ်းပွ ေးမှုက ို ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းပ ိုင်ခွင ရှ် သည်။ 

 

ဆ ိုေးဖြတ်လဆ ငရွ်က်လရေးအစည်ေးအလဝေးမ  ိုအပ်သည ်အလကက ငေ်းအရငေ်းမှ  - 

• မ ဘမ  ေးနငှ  ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် အစည်ေးအလဝေးရိုပ်သ မ်ေးရန ်လရေးသ ေးသလဘ တူညီသည် 

• မ ဘမ  ေးနငှ  ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် လစ စပ်မှုကက ြိုေးစ ေးလဆ ငရွ်က်ရန ်သလဘ တူညီသည် 

သ ို  မဟိုတ်  

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ို စတငလ်ဆ ငရွ်က်ခွဲ သည်။ 

 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် မ ဘမ  ေး၏ လက နပ်မှုရရှ သည်အထ  စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ို 

တ ိုငက်က ေးခ က် က်ခ ရရှ သည ်ရက် ၃၀ )ဆ ိုေးဖြတ်ခ  န် (အတွင်ေး 

ဖပန ်ည်မလဖြရှငေ်းပါကစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းရှ န ိုင်သည်။ 

 

ရက် ၃၀ ဆ ိုေးဖြတ်ခ  နက်   သ ို  မဟိုတ် သင ်လတ ်လသ သတ်မှတ်ခ  နအ်ပ ိုငေ်းမ  ေးည   နှု ငေ်းမှုမ  ေး၌ 

လအ က်တွငလ်ြ ်ဖပထ ေးလသ  လအ က်ပါအလဖခအလနမ  ေးထွဲမှ တစ်ခိုခိုဖြစ်လပေါ် ဖခငေ်းမရှ ပါက 

လန က်ဆ ိုေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က် ထိုတ်လပေးရနအ်တွက် သတ်မှတ်ခ  န ်၄၅ ရက်သည် ဆ ိုေးဖြတ်ခ  နက်  ရက် ၃၀ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အကိုနတ်ွင ်စတငသ်ည်။ 

ရက် ၃၀ ဆ ုျားပြတခ် ိန်က လည ိနှုငိျ်ားမှုမ  ျား 

မ ဘမ  ေးနငှ  ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင ် ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်လဆ ငရွ်က်မှုက ို တ ိုေးဖမ င ရ်န၊် 

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်လဆ ငရွ်က်မှုအ ေး လ ျှ  လပါ  ရန ်သ ို  မဟိုတ် လစ စပ်မှုအ ေးအသ ိုေးဖပြိုရန ်သလဘ တူညီခ  နမ်ှ ွွဲ၍ 

ဆ ိုေးဖြတ်လဆ ငရွ်က်လရေးအစည်ေးအလဝေးတွင ်ပါဝငရ်န ်မ ဘ၏ ပ က်ကွက်မှုသည် အစည်ေးအလဝေးက ငေ်းပသည်အထ  

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်လဆ ငရွ်က်မှုနငှ  ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအတွက် သတ်မှတ်ခ  နမ်  ေးက ို လန ှင လ်နေှးလစန ိုငသ်ည်။ 

 

အကယ်၍ သင လ်   ်လသ ကက ြိုေးပမ်ေးအ ေးထိုတ်မှုမ  ေးက ို ဖပြို ိုပ်ပပီေး ယငေ်းကက ြိုေးပမ်ေးလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးက ို 

မှတ်တမ်ေးတငပ်ပီေးလန က် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်အစည်ေးအလဝေးတွင ်မ ဘမ  ေး၏ ပါဝငမ်ှုက ို 

မရရှ န ိုငပ်ါက အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည် ရက် ၃၀ ဆ ိုေးဖြတ်ခ  နက်  အကိုနတ်ွင ်ALJ အလနဖြင  ်

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ို ထိုတ်ပယ်လကက ငေ်း လတ ငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏ 

ကက ြိုေးပမ်ေးအ ေးထိုတ်မှုမ  ေးသက်လသအလထ က်အထ ေးသည် လအ က်ပါအခ က်အ က်ကွဲ သ ို   

အခ  နန်ငှ လ်နရ အလပေါ်မူတည်၍ အဖပနအ် ှနသ်လဘ တူညီမှုက ို စီမ ရန ်

ကက ြိုေးပမ်ေးလဆ ငရွ်က်မှုမ  ေးမှတ်တမ်ေးပါဝငရ်မည် - 

 

• တယ် ီြိုနေ်းလခေါ်ဆ ိုမှုမ  ေး သ ို  မဟိုတ် ကက ြိုေးစ ေးလခေါ်ဆ ိုမှုမ  ေးအလသေးစ တ်မှတ်တမ်ေးမ  ေးနငှ  ်ထ ိုလခေါ်ဆ ိုမှုမ  ေး၏ 

ရ ဒအ်လဖြမ  ေး၊ 

• မ ဘမ  ေးထ သ ို  သက်ဆ ိုငရ် မ တတ ူမ  ေးက ိုလပေးပ ို  ပပီေးမည်သည် တ ို  ဖပနလ်ဖြကက ေးခ က်က ိုမဆ ို က်ခ ဖခငေ်းနငှ်  

• မ ဘအ မ်သ ို  မဟိုတ်အ ိုပ်လနရ သ ို    လရ က်သည် သူမ  ေး၏အလသေးစ တ်မှတ်တမ်ေးမ  ေးနငှ် ထ ို  လရ က်

သူမ  ေး၏ရ ဒမ်  ေး။ 

 

အကယ်၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်ဖပန ်ည်ည  နှု ငေ်းလဖြရှငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုမ ဘမ  ေး၏စီစဥ်လဆ ငရွ်က်

မှုတ ိုငက်က ေးခ က်နငှ် ပတ်သက်၍သတ လပေးခ က် က်ခ ရရှ သည် ၁၅ရက်အတွငေ်းမက ငေ်းပပါကသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်

လဖြရှငေ်းလပေးလရေးအစည်ေးအလဝေးတွငမ်ပါဝငပ်ါကမ ဘအလနဖြင် ကက ေးန မှုစတငရ်နန်ငှ် ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ို၄၅ရက်အတွ

ငေ်းထိုတ်ဖပနရ်နလ်တ ငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

 

အကယ်၍မ ဘမ  ေးနငှ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်ဖပန ်ည်ည  နှု ငေ်းလဖြရှငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုလ ျှ  လပါ  ရနလ်ရေး

သ ေးသလဘ တူညီပါကယငေ်းလန က်စီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအတွက်၄၅ရက်သတ်မှတ်ခ  နသ်ည်လန က်လန  

တွငစ်တငသ်ည်။ 

 

လစ စပ်မှုသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်ည  နှု ငေ်းလဖြရှငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုစတငလ်ဆ ငရွ်က်ပပီေးခ  နန်ငှ် ဖပန ်ည်ည  နှု ငေ်းလဖြရှငေ်း

ခ  နက်  ရက်၃၀မကိုနမ်ီအခ  နတ်ွငအ်ကယ်၍မ ဘနငှ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီတ ို  သည်သလဘ မတူန ိုငလ်ကက ငေ်းက ို
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

လရေးသ ေးသလဘ တူညီပါကယငေ်းလန က်စီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအတွက်သတ်မှတ်ခ  န်သည်လန က်လန  တွငစ်

တငသ်ည်။ 

 

အကယ်၍မ ဘမ  ေးနငှ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်လစ စပ်မှုကက ြိုေးစ ေးရနသ်လဘ တူပါကဖပန ်ည်ည  နှု ငေ်းလဖြရှငေ်းခ  

နက်  ရက်၃၀အကိုနတ်ွငန်စှ်ဦေးနစှ်ြက်  ိုေးအလနဖြင် သလဘ တူညီမှုရသည် အခ  နထ် လစ စပ်မှု ိုပ်ငနေ်းစဥ်က ိုဆက်

 က် ိုပ်က ိုငရ်နလ်ရေးသ ေးသလဘ တူန ိုငသ်ည်။သ ို  ရ တွငမ် ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်လစ စပ်မှု

လဆ ငရွ်က်လရေးကက ေးန မှုအတွက်၄၅ရက်သတ်မှတ်ခ  နက် ိုလန က်လန  တွငစ်တငသ်ည်။ 

 

ပပန်လည်မပြရှငျ်ားည ိနှုငိျ်ားမရျားသမဘ တညီူခ က် 

အဖငငေ်းပွ ေးမှုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက ိုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးတွင ်ိုပ်လဆ ငပ်ါကမ ဘနငှ် 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်လရေးသ ေး၍လအ က်ပါအတ ိုငေ်းဖြစ်လသ ဥပလဒအရ 

တရ ေးဝငပ်ူေးလပါငေ်းသည် သလဘ တူညီခ က်က ိုဝငလ်ရ က် ိုပ်လဆ ငရ်မည်-36 

 

•  သလဘ တူညီခ က်တွငအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေးက ိုငတ်ွယ်ခွင ရှ် လသ အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏က ိုယ်

စ ေး ှယ်နငှ မ် ဘမ  ေးမှသလဘ တူ က်မှတ်လရေးထ ိုေးဖခင်ေး 

•  သင လ်   ်လသ တရ ေးစီရငလ်ရေးနငှ ပ်တ်သက်လသ မည်သည ်ဖပည်နယ်တရ ေးရ ို ေးတွငမ်ဆ ို 

(ဤအမှုအမ  ြိုေးအစ ေးအ ေးကက ေးန ခွင ရှ် သည ်ဖပည်နယ်တရ ေးရ ို ေး) 

သ ို  မဟိုတ်ြက်ဒရယ်တရ ေးရ ို ေးတွငမ်ဆ ိုအတည်ဖပြိုဖပဌ နေ်းဖခငေ်း 

 

အကယ်၍မ ဘမ  ေးနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးရ ဒအ်ရသလဘ 

တူညီခ က်တွငပ်ါဝငပ်ါကပါတီတစ်ခိုခိုသည်အ ိုပ် ိုပ်သည ရ်က်သ ိုေး (3) 

ရက်အတွငေ်းလသဘ တူညီခ က်တရ ေးမဝငဟ်ိုသတ်မှတ်န ိုငသ်ည်။ 

 

စီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုကက ျားန ပခငျ်ား 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်အခါအဖငင်ေးပွ ေးမှုတွငပ်ါဝငသ်ည ်မ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ 

ငစ်ီသည်သမ သမတ်က လသ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ခွင ရှ် သည်။စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလဖခခ က ိုြွွဲျို့

စည်ေးသည ်စွပ်စွွဲအလရေးယူမှုနငှ ပ်တ်သက်၍မ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှသ ရှ သည ်ရက်စွွဲမှစ၍နစှ်နစှ်

အတွငေ်းတွငမ် ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင က်က ေးန မှုက ိုလတ ငေ်းဆ ိုရမည။်နစှ်နစှ်  ိုအပ်ခ က်တွင်

ပါရှ သည ်ခခငေ်းခ က်မ  ေးမှ  - (1) 

အကယ်၍စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလဖခခ က ိုြွွဲျို့စည်ေးသည ်ဖပဿန က ိုလဖြရှငေ်းပပီေးလကက ငေ်းLEA 

မှတ က လသခ  လသ  ွွဲမှ ေးတငဖ်ပခ က်မ  ေးလကက င စ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ်ဖခငေ်းမှမ ဘမ  ေးက ိုတ ေးဖမစ်

လကက ငေ်းသ ို  မဟိုတ် (2) မ ဘမ  ေးသ ို  လပေးရန ် ိုအပ်သည ်အခ က်အ က်အ ေးLEA 

မှထ မ်ခ နဖ်ခငေ်းလကက င စ်ီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ်ဖခငေ်းမှမ ဘမ  ေးက ိုတ ေးဖမစ်လကက ငေ်းတ ို  ဖြစ်သည်။  
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

36 34 CFR § 300.510(d). 

စီမ ခန ့််ခွွှဲမရျားဥပမဒတရ ျားသကူကီျား (ALJ) 

• စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးကက ေးန မှုမ  ေးရ ို ေးဝနထ်မ်ေးဖြစ်ပပီေးMSDE ဝနထ်မ်ေးမဟိုတ်ပါ၊ 

• ကက ေးန ရ တွင၎်ငေ်းတ ို  ရည်ရွယ်ခ က်က ိုအလန ှင အ်ယှက်ဖြစ်သည ်ပိုဂ္ ြို ်ပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် သ ို  မဟိုတ် ိုပ်ငနေ်းပ ိုငေ်း

ဆ ိုငရ် အက  ြိုေးအဖမတ်မရှ ပါ၊ 

• IDEA ၏ဖပဌ နေ်းခ က်မ  ေးနငှ I်DEA နငှ ်သက်ဆ ိုငသ်ည ်ြက်ဒရယ်နငှ ဖ်ပည်နယ်စည်ေးမ ဉေးမ  ေးနငှ I်DEA 

၏တရ ေးဝငဘ် သ ဖပနဆ် ိုခ က်မ  ေးက ိုသ ရှ ၍န ေး ည်သလဘ လပါက်ပပီေးသင လ်   ်ရ အဆင မ်ီလသ တ 

• ရ ေးဝငဥ်ပလဒက င ထ် ိုေးနငှ အ်ညီကက ေးန မှုမ  ေးက ို ိုပ်လဆ ငရ်နန်ငှ ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးက ိုခ မှတ်လရေးဆွွဲရနအ်

သ နငှ  ်ိုပ်လဆ ငစ်ွမ်ေးရှ သည်။ 

• ကက ေးန မှု ိုပ်လဆ ငရ်နအ်ရည်အခ ငေ်းဖပည ်မီသူသည်ကက ေးန စစ်လဆေးသူအရ ရှ အဖြစ်လဆ ငရွ်က်ရနသူ်

သ ို  မဟိုတ်သူမအ ေးMSDE မှလပေးလသ လကက င M်SDE ၏ဝန်ထမ်ေး  ိုေးဝမဟိုတ်ပါ။37 

• MSDE 

သည်အဆ ိုပါပိုဂ္ ြို ်တစ်ဦေးခ ငေ်းစီ၏အရည်အခ င်ေးမ  ေးထိုတ်ဖပနခ် က်က ိုထည ်သွငေ်းရနက်က ေးန စစ်လဆေးသူ

အရ ရှ မ  ေးအဖြစ်လဆ ငရွ်က်သည ်ပိုဂ္ ြို ်မ  ေးစ ရငေ်းက ိုထ ေးရှ မည်။ဤအခ က်အ က်က ိုOAH 

ဝက်ဘ်ဆ ိုက်တွငရ်ရှ န ိုငသ်ည်။38 

 

စီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုကက ျားန ပခငျ်ားအမကက ငျ်ားအရ  

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်ပိုဂ္ ြို ် (မ ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ) 

သည်အဖခ ေးတစ်ြက်မှလသဘ မတူပါကစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်တွင်လြ ်ဖပမထ ေးလသ ဖပဿန မ  ေးက ိုစီ

စဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ရ တွငလ်ြ ်ထိုတ်၍မရန ိုငပ်ါ။ 

 

ကက ျားန ခွင့်မ်  ျား 

မည်သည ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းတွငမ်ဆ ိုတစ်ြက်ပိုဂ္ ြို ်အလနဖြင  ်- 

• လမရီ နေ်းဖပည်နယ်အစ ိုေးရ၏မှတ်ခ က်လရေးသွငေ်းထ ေးလသ ဥပလဒပိုဒမ် 9-1607.1 

အရစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းမ  ေးတွငသ်င က် ိုယ်သငက် ိုယ်စ ေးဖပြိုခွင ရှ် သည်သ ို  မဟိုတ်လရှျို့လနမှက ိုယ်

စ ေးဖပြိုခွင ရှ် သည်၊ 

• ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်မ  ေး၏ဖပဿန မ  ေးနငှ ပ်တ်သက်၍အထူေးအသ ပည သ ို  မဟိုတ်လ  က င မ်ှုရှ 

လသ လရှျို့လနနငှ  ်ူပိုဂ္ ြို ်မ  ေးမှ  ိုက်  အကက ဖပြိုခွင ရှ် သည်၊ 

• သက်လသက ိုလြ ်ဖပခွင ရှ် ပပီေးရငဆ် ိုငခွ်င ရှ် က အဖပနအ် ှနလ်မေးခွင ရှ် ပပီေးအသ သက်လသမ  ေးတက်လရ က်မှုက ို

ရရှ ခွင ရှ် သည်၊ 

• ကက ေးန မှုတွငမ်ည်သည ်သက်လသမှုက ိုမဆ ိုကက ေးန မှုမဖပြိုမီ အနည်ေးဆ ိုေး 5 

37 34 CFR  303.443(c)(2); 34 CFR  300.511(c)(1-2). 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

38 34 CFR  303.443(c)(3); 34 CFR  300.511(c)(3). 

 

ရက်တွငထ် ိုပိုဂ္ ြို ်အ ေးထိုတ်လြ ်လဖပ ကက ေးဖခငေ်းမရှ လသေးသည ်ထ ိုသက်လသ၏စတငက် င် သ ိုေးဖခငေ်းက ိုတ ေး

ဖမစ်ခွင ရှ် သည်။ 

• လရေးသ ေးထ ေးလသ သ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေး၏လရွေးခ ယ်မှုဖြင က်က ေးန မှုနငှ ပ်တ်သက်၍အီ က်ထလရ နစ်၊စက ေး

လဖပ မှတ်တမ်ေးက ိုရယူပါ။ 

• လရေးသ ေးထ ေးလသ သ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေး၏လရွေးခ ယ်မှုဖြင အ်ခ က်အ က်ဆ ိုငရ် အီ က်ထလရ နစ်ရှ လြွ

လတွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးက ိုရယူပါ။ 

 

မန က်ထပ်အခ က်အလက်ထတုမ်ြ ်မပပ ကက ျားမှု 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုမကက ေးန မီအခ  နအ်နည်ေးဆ ိုေးငါေး (5) 

ရက်တွငမ် ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင ်ကက ေးန မှုတွငအ်သ ိုေးဖပြို  ိုသည ်အဆ ိုပါခ င တ်ွက်မှု

မ  ေးအလပေါ်အလဖခခ သည ်ရက်စွွဲနငှ အ်ကက ဖပြိုလထ က်ခ ခ က်မ  ေးအရပပီေးဆ ိုေးသွ ေးသည ်ခ င တ်ွက်မှုအ ေး  ိုေးက ိုအဖခ ေးသူ

တစ်ဦေးစီအ ေးထိုတ်လြ ်လဖပ ကက ေးရမည်။ALJ 

သည်ဤ  ိုအပ်ခ က်နငှ မ်လ   ်ညီလသ မည်သည ်ပိုဂ္ ြို ်ပါတမီဆ ိုအဖခ ေးတစ်ြက်၏သလဘ တူညီမှုမပါဘွဲကက ေးန 

မှုတွငသ်က်ဆ ိုငရ် ခ င တ်ွက်မှုသ ို  မဟိုတ်အကက ဖပြိုလထ က်ခ ခ က်က ိုမ တ်ဆက်လပေးရ မှဟန  တ် ေးန ိုငသ်ည်။ 

 

မိဘမ  ျား၏လုပ်ပုိငခွ်င့်မ်  ျား 

မ ဘမ  ေးအလနဖြင  ်- 

• ကလ ေးငယ်အ ေးတက်လရ က်လစခွင ရှ် သည်၊ 

• အမ  ေးဖပည်သူသ ို  ကက ေးန မှုက ိုလြ ်ဖပခွင ရှ် သည်၊ 

• သင အ် ေးကက ေးန မှုမှတ်တမ်ေး၊အခ က်အ က်လတွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးက ိုအခမွဲ လပေးပ ိုငခွ်င ရှ် သ

ည်။ 

 

ကက ျားန မှုဆ ုျားပြတခ် က် 

ကလ ေးငယ်မှအခမွဲ ဖြစ်လသ သက်ဆ ိုငရ် အမ  ေးဖပည်သူပည လရေး (FAPE) က ိုရရှ လကက ငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ALJ 

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်သည်တည်ရှ သည ်လနရ မ  ေးအလပေါ်အလဖခခ ရမည်။က င ထ် ိုေးခ  ြိုေးလြ က်မှုအ ေးစွပ်စွွဲသည ်က စစမ  ေးနငှ ပ်

တ်သက်၍က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် မ  ိုလ  က်မှုမ  ေးရှ မှသ  ျှငက်လ ေးငယ်မှFAPE က ိုမရရှ လကက ငေ်းALJ မှသ ရှ န ိုင်သည် 

- 

 

• FAPE တွငက်လ ေးငယ်၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င မ်  ေးက ိုဝင်လရ က်စွက်ြက်ဖခငေ်း 

• ကလ ေးငယ်အတွက်FAPE 

ဖပဌ နေ်းခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ ဖခငေ်း ိုပ်ငနေ်းစဉတွငမ် ဘမ  ေးပါဝငခွ်င က် ိုသ သ သ သ ဝငလ်ရ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

က်စွက်ြက်ဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ် 

• ပည လရေးဆ ိုငရ် အက  ြိုေးခ စ ေးခွင ခ်  ြို ျို့တွဲ မှုက ိုဖြစ်လစဖခငေ်းတ ို  ဖြစ်သည်။ 

IDEA (300.536 မှ 34 CFR 300.500) ၏အပ ိုငေ်းB 

လအ က်ရှ ြက်ဒရယ်စည်ေးမ ဉေးမ  ေးအရက င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကယွ်မှုမ  ေးအပ ိုငေ်းတွငပ်ါရှ လသ   ိုအပ်ခ က်မ  ေးက ို  ို

က်န ရနအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသ ို  မ န  က်က ေးဖခင်ေးမှALJ 

အ ေးဟန  တ် ေးရနအ်ထက်လြ ်ဖပပါမည်သည ်ဖပဌ နေ်းခ က်မ  ေးက ိုမဆ ိုဘ သ ဖပနဆ် ို၍မရန ိုငပ်ါ။ 

 

ကလ ေးငယ်အ ေးသင ်လ   ်စွ သတ်မှတ်လကက ငေ်း၊ခ င တ်ွက်လကက ငေ်းသ ို  မဟိုတ်လနရ ထ ေးရှ လကက ငေ်းသ ို  မဟိုတ်က

လ ေးငယ်အ ေးသင ်လ   ်စွ ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုလပေးထ ေးလကက ငေ်းနငှ ပ်တ်သက်၍ALJ 

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်သည်တည်ရှ သည ်လနရ မ  ေးအလပေါ်အလဖခခ ရမည်။က င ထ် ိုေးခ  ြိုေးလြ က်မှုအ ေးစွပ်စွွဲသည ်က စစမ  ေးနငှ ပ်

တ်သက်၍က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် မ  ိုလ  က်မှုမ  ေးရှ မှသ  ျှငက်လ ေးငယ်အ ေးသင ်လ   ်စွ မသတ်မှတ်ထ ေးလကက ငေ်း၊

မခ င တ်ွက်ထ ေးလကက ငေ်း၊လနရ မထ ေးရှ ထ ေးလကက ငေ်း၊သ ို  မဟိုတ်ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုမလပေး

ထ ေးလကက ငေ်းALJ မှသ ရှ န ိုငသ်ည် - 

 

• ကလ ေးငယ်နငှ ထ် ိုကလ ေးငယ်၏မ သ ေးစိုအတွက်သတ်မှတ်မှု၊ခ င တ်ွက်မှုနငှ လ်နရ ထ ေးရှ မှုသ ို  မဟိုတ်အ

လစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ န်ေးခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ကလ ေးငယ်

၏ ိုပ်ပ ိုငခ်ွင က် ိုဟန  တ် ေးဖခငေ်း၊ 

• ကလ ေးငယ်နငှ ထ် ိုကလ ေးငယ်၏မ သ ေးစိုအတွက်သတ်မှတ်မှု၊ခ င တ်ွက်မှုနငှ လ်နရ ထ ေးရှ မှုသ ို  မဟိုတ 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဖပဌ နေ်းခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍မ ဘမ  ေး

၏ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ ပ ိုငခ်ွင က် ိုသ သ သ သ ဟန  တ် ေးဖခငေ်း၊ 

• ပည လရေးသ ို  မဟိုတ်ြွ ျို့ ပြ ြိုေးတ ိုေးတက်မှုပ ိုငေ်းဆ ိုငရ် အက  ြိုေးခ စ ေးခွင ခ်  ြို ျို့တွဲ မှုက ိုဖြစ်လစဖခငေ်းတ ို  ဖြစ်သည်။ 

 

သျီားပခ ျားစီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငုက်က ျားခ က် 

IDEA 

၏က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှုမ  ေးအပ ိုငေ်းတွငပ်ါရှ သည မ်ည်သည ်အရ သည်မဆ ိုြွင ပ်ပီေးသည ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုင်

ကက ေးခ က်မှသီေးဖခ ေးဖြစ်လသ ဖပဿန အလပေါ်သီေးဖခ ေးစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ဖ်ခငေ်းမှမ ဘမ  ေးအ ေးဟန  ်

တ ေး၍မရပါ။ 

 

ကက ျားန မှုသတမှ်တခ် ိန်မ  ျားနငှ့်အ်ဆငမ်ပပမှု 

 

ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက  ရက် 30 အကိုနပ်ပီေးလန က် 45 

ရက်ထက်လန က်မက ဘွဲသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက  ရက် 30 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

ည  နှု ငေ်းမှုမ  ေးအရလြ ်ဖပထ ေးသည် အတ ိုငေ်းည  နှု ငေ်းခ  နက်  ကိုနဆ် ိုေးပပီေးလန က် 45 ရက်ထက်လန က်မက ဘွဲ 

• ကက ေးန မှုတွငလ်န က်ဆ ိုေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ရရှ ပပီေး 

• ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်မ တတ ူက ိုပိုဂ္ ြို ်ပါတီတစ်ခခ ငေ်းစီဘက်သ ို  လမေး ်လပေးပ ို  သည်။ 

ALJ သည်ပိုဂ္ ြို ်ပါတီတစ်ခိုခ ငေ်း၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်ဖြင် အခ  န်က   45 

ရက်လက  ်အကက တွငတ် က လသ အခ  နတ် ိုေးဖမ င် မှုမ  ေးက ို ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ည်။ကက ေးန မှုတစ်ခိုစီက ိုမ ဘနငှ် ကလ ေးင

ယ်အတွက်အ  ိုက်သင် အဆငလ်ဖပသည် အခ  နန်ငှ် လနရ တွငဖ်ပြို ိုပ်ရမည်။ 

 

အပမန်အပပီျားအစီျားမဆ ငရွ်က်မသ စီစဉ်မဆ ငရွ်က်မှုကက ျားန ပခငျ်ား (IEP သ ) 

ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်၏က ိုယ်စ ေးလအ က်ပါတ ို  နငှ ပ်တ်သက်၍စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ်သည ်အခါ

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင အ်ဖမနအ်ပပီေးအစီေးလဆ ငရွ်က်လသ စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်း ိုပ်လဆ ငရ်န်

အတွက်တ ဝနယ်ူလဆ ငရွ်က်သည် - 

•  က်ရှ တွငစ် ရငေ်းသွငေ်းဖခငေ်းနငှ ်လက  ငေ်းတက်လရ က်ဖခငေ်းမရှ လသ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ် 

• ကက ေးဖြတ်လရွေးခ ယ်လသ ပည လရေးလနရ တွငခ်  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးအ ေးလနရ ထ ေးရှ ဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ် 

• သ သ ထငရ်ှ ေးမှုသတ်မှတ်ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ဖြစ်သည်။ 

 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းသည်တ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်ရက်စွွဲမှလက  ငေ်းတက်ရက် 20 

အတွငေ်း ိုပ်လဆ ငရ်မည်။ALJ သည်ကက ေးန မှုအပပီေးလက  ငေ်းတက်ရက် 10 

ရက်အတွငေ်းဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ခ ရမည်။ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်နှ

င ပ်တ်သက်၍သတ လပေးခ က် က်ခ ရရှ သည ် (7) 

ရက်အတွငေ်းဖပြို ိုပ်ရမည်ဖြစ်ပပီေးစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် က်ခ ရရှ သည ် (15) 

ရက်အတွငေ်းနစှ်ဦေးနစှ်ြက်စ  ိုေးလက နပ်သည်အထ မလဖြရှငေ်းန ိုငပ်ါကစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်က ိုဆက် က်

 ိုပ်လဆ ငန် ိုငသ်ည်။ 

 

ကက ျားန မှုဆ ုျားပြတခ် က်မ  ျား 

မည်သည ်က ိုယ်လရေးက ိုယ်တ အခ က်အ က်မ  ေးက ိုမဆ ိုြ ကပ်စ်ပပီေးလန က်တွငအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင ်

ဖပည်နယ်အကက လပေးအြွွဲျို့ထ သ ို  လတွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးက ိုလပေးပ ို  ရနတ် ဝနယ်ူလဆ ငရွ်က်ပပီေးအမ  ေးဖပည်

သူမ  ေးသ ို   ည်ေးအဆ ိုပါလတွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးရရှ န ိုငလ်စရမည်။ 39 

 

အပပီျားသတက်က ျားန မှုဆ ုျားပြတခ် က် 

မ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမှမလတ ငေ်းဆ ိုပါကALJ 

ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်သည်လန က်ဆ ိုေးဖြစ်သည်။လတွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်မ  ေးလကက င မ်လက နပ်သည ်မည်သည ်ဘ

က်မဆ ိုစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ရ တွငပ်ါဝငသ်ည ်တ ိုငက်က ေးခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍အရပ်ဘက်အလရေးယူလဆ ငရွ်က်
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မှုက ို ိုပ်လဆ ငခွ်င ရှ် သည်။ 

 

39 34 CFR  300.513(d). 

 

အယူခ  

ကက ေးန မှုတွငလ်တွျို့ ရှ ခ က်မ  ေးနငှ ဆ် ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုသလဘ မတူလသ မည်သည ်ပါတီအလနဖြင မ်ဆ ိုALJ 

ဆ ိုေးဖြတ်သည ်ရက်မှရက်လပါငေ်း 120 

အတွငေ်းအဖငငေ်းပွ ေးမှုအတ ိုငေ်းအတ နငှ မ်ဆ ိုငဘ်ွဲတရ ေးစီရငလ်ရေးဆ ိုငရ် မည်သည ်ဖပည်နယ်တရ ေးရ ို ေးတွငမ်ဆ ိုသ ို  မဟို

တ်အလမရ ကနန် ိုငင် ခရ ိုငတ်ရ ေးရ ို ေးတွငအ်ရပ်ဘက်အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုက ိုဖပြို ိုပ်ဖခငေ်းဖခင အ်ယူခ ခွင ရှ် သည်။ 

 

မည်သည ်အရပ်ဘက်အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုတွငမ်ဆ ိုတရ ေးရ ိုေးအလနဖြင  ်- 

 

• စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးဆ ိုငရ် တရ ေးစွွဲဆ ိုမှုမ  ေးမှတ်တမ်ေးမ  ေးက ို က်ခ ရမည်၊ 

• မ ဘမ  ေး၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အရသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အရလန က်ထပ်သက်

လသက ိုကက ေးန ရမည်၊ 

• သက်လသ ွနက်ွဲမှုအလပေါ်၎ငေ်း၏ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုအလဖခခ ရမည်ဖြစ်ပပီေး 

• တရ ေးရ ို ေးမှသင လ်   ်မှုရှ လစရနသ်တ်မှတ်ထ ေးလသ သက်သ လ ျှ  လပါ  မှုက ိုသလဘ တူရမည်။ 

 

IDEA ၏အပ ိုငေ်းB တွငပ်ါရှ သည ်မည်သည်အရ မှမဆ ိုအလမရ ကနြ်ွွဲျို့စည်ေးပ ိုဥပလဒ၊ 1990 

ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ လသ အလမရ ကန ်ူမ  ြိုေးမ  ေးအက်ဥပလဒ၊ 1973 ခိုနစှ်၏ဖပန ်ည်ထူလထ ငလ်ရေးအက်ဥပလဒ (ပိုဒမ 504) 

၏လခါငေ်းစဉV 

သ ို  မဟိုတ်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သူကလ ေးငယ်မ  ေးက ိုက ကွယ်လပေးသည ်အဖခ ေးြက်ဒရယ်ဥပလဒအရရရှ န ိုငလ်သ  ိုပ်ပ ိုငခွ်င ်

မ  ေး၊ ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးနငှ က် င ထ် ိုေးမ  ေးက ိုမတ ေးဖမစ်ပါသ ို  မဟိုတ်မကန  သ်တ်ပါ။IDEA ၏အပ ိုငေ်းB 

အရသက်သ လ ျှ  လပါ  မှုက ို ည်ေးရန ိုငလ်စသည ်အဆ ိုပါဥပလဒမ  ေးလအ က်တွငအ်ရပ်ဘက်အလရေးယူမှုက ိုမတ ိုင်

ကက ေးလသေးရ ိုမှတစ်ပါေးမ ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအ ေးIDEA ၏အပ ိုငေ်းB 

အရအလရေးယူမှုက ိုလဆ ငရွ်က်လစ  ိုလသ လကက င အ်ထက်လြ ်ဖပပါစီစဉလဆ ငရွ်က်မှု ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးသည်

တူညီသည ်အတ ိုငေ်းအတ တစ်ခိုအထ လ    ပပီေးဖြစ်ရမည်။မ ဘမ  ေးသည်IDEA 

အရရရှ န ိုငလ်သ ၎င်ေးတ ို  နငှ ထ်ပ်တူဖြစ်လသ အ ခ ေးဥလပဒအရရရှ န ိုငလ်သ က င ထ် ိုေးမ  ေးရှ သည်က ိုဆ ို  ိုလသ ် ည်ေး

လယဘိုယ အ ေးဖြင အ်ဆ ိုပါအ ခ ေးဥလပဒမ  ေးအရသက်သ လ ျှ  လပါ  မှုက ိုရရှ ရနမ် ဘမ  ေးအလနဖြင တ်ရ ေးရ ို ေးသ ို  တ ိုက်

ရ ိုက်မသွ ေးမီတွငI်DEA အရရရှ န ိုငလ်သ စီမ ခန  ခွ်ွဲလရေးက င ထ် ိုေးမ  ေးက ို 

(ဆ ို  ိုသည်မှ စီမ လဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်၊ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးနငှ သ်မ သမတ်က လသ 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်း ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေး) ပထမဆ ိုေးအသ ိုေးဖပြိုရမည်။ 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

တရ ျားရ ု ျားမရှ ျှို့မနစရိတ ်

IEP နင့်I်FSP 

34 C.F.R.  300.517 

 

IDEA 

အရလဆ ငရွ်က်လသ မည်သည ်အလရေးယူမှုသ ို  မဟိုတ်တရ ေးစွွဲဆ ိုမှုမ  ေးတွငမ်ဆ ိုက ိုယ်ပ ိုငဆ် ိုေးဖြတ်ခွင အ် ဏ ရှ လသ 

တရ ေးရ ို ေးသည်သင လ်တ ်လသ တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လန  စရ တ်က ိုလအ က်ပါတ ို  အတွက်လပေးန ိုငသ်ည် - 

• ပါဝငသ်ည ်ပိုဂ္ ြို ်ဖြစ်လသ ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ လသ ကလ ေးငယ်၏မ ဘမ  ေးသ ို  မဟိုတ်အိုပ်ထ နေ်းသူမ  ေးသ ို  လပေးန ိုင်

သည်၊ 

• တ ိုငက်က ေးခ က်သ ို  မဟိုတ်အလရေးမကကီေးလသ ၊မသင လ်   ်လသ အလရေးယူမှုအက  ြိုေးဆက်ဖြစ်စဉက ိုသ ို  မဟိုတ်

အလဖခခ အလကက ငေ်းအရငေ်းမရှ ဘွဲတ ိုင်ကက ေးလသ မ ဘမ  ေး၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လနက ိုဆန  က် င၍်သ ို  မဟိုတ်တရ ေး

စွွဲဆ ိုမှုသည်သ သ ထငရှ် ေးစွ အလရေးကကီေးဖခငေ်း၊မသင ်လ   ်ဖခင်ေးတ ို  ဖြစ်ပပီေးလန က်သ ို  မဟိုတ်အလဖခခ အလကက 

ငေ်းအရငေ်းမရှ ဘွဲတရ ေးစွွဲဆ ိုရနဆ်က် က် ိုပ်လဆ ငသ်ည ်မ ဘမ  ေး၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လနအ ေးဆန  က် င၍်MSD

E 

သ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးမည်သည ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမဆ ိုဖြစ်လသ ပါဝငသ်ည ်ပိုဂ္ ြို ်ပါတီသ ို  လပေးန ိုငသ်ည်၊

သ ို  မဟိုတ် 

• အကယ်၍စ တ်ဒိုကခဖြစ်လစရန၊်မ  ိုအပ်လသ လန ှင လ်နေှးကကန  ်ကက မှုဖြစ်လစရနသ် ို  မဟိုတ်မ  ိုအပ်ဘွဲတရ ေးစွွဲ

ဆ ိုမှုကိုနက် စရ တ်မ  ေးလစရနက်ွဲ သ ို  မည်သ ို  လသ မမှနက်နသ်ည ရ်ည်ရွယ်ခ က်လကက င မ်ဆ ိုမ ဘမ  ေး၏တ ိုင်

ကက ေးခ က်သ ို  မဟိုတ်အလရေးယူမှုအက  ြိုေးဆက်ဖြစ်စဉက ိုတငဖ်ပပါကမ ဘ၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လနအ ေးဆန  က် င၍်

သ ို  မဟိုတ်မ ဘမ  ေးအ ေးဆန  က် င၍်MSDE 

သ ို  မဟိုတ်အဖခ ေးမည်သည ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီမဆ ိုဖြစ်လသ ပါဝငသ်ည ်ပိုဂ္ ြို ်ပါတီသ ို  လပေးန ိုငသ်ည်။ 

 

လပေးထ ေးလသ ဝနလ်ဆ ငစ်ရ တ်မ  ေးသည်ပ  ပ ိုေးလပေးထ ေးလသ ဝနလ်ဆ ငမ်ှုအမ  ြိုေးအစ ေးမ  ေးနငှ အ်ရည်အလသွေးမ  ေးအ

တွက်အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုရှ   သည ်အြွွဲျို့အစည်ေးတွငဖ်ြစ်လပေါ်  လသ နှုနေ်းထ ေးအလပေါ်အလဖခခ ရမည်။မည်သည ်

လဘ နပ်စ်သ ို  မဟိုတ်လဖမ  က်လြ ်က နေ်းက ိုမှလပေးထ ေးသည ်ကိုနက် စရ တ်မ  ေးတွက်ခ က်ရ တွငအ်သ ိုေးဖပြို၍မရန ိုငပ်ါ။I

DEA 

အရရရှ န ိုငလ်သ လထ က်ပ  လကကေးမ  ေးက ိုတရ ေးလရေးဝနလ်ဆ ငစ်ရ တ်မ  ေး၊တရ ေးရ ို ေးကိုနက် စရ တ်မ  ေးသ ို  မဟိုတ်FAPE 

လသခ  လစရန်ခ  ြို ျို့ယွငေ်းမှုရှ သည ်ကလ ေးငယ်က ိုယ်စ ေးဖြစ်လပေါ်  လသ အလရေးယူလဆ ငရွ်က်မှုအလကက ငေ်းအရငေ်းနငှ ်

ပတ်သက်သည ်အဖခ ေးကိုနက် စရ တ်မ  ေးလထ က်ပ  ရနအ်တွက်အသ ိုေးမဖပြိုရပါ။ 

 

လအ က်ပါအလဖခအလနမ  ေးတွငဝ်နလ်ဆ ငစ်ရ တ်မ  ေးက ိုမလပေးန ိုငပ်ါ - 

• စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းသ ို  မဟိုတ်တရ ေးစွွဲဆ ိုအလရေးယူမှုရ ဒအ်ဖြစ်မက ငေ်းပလသ မည်သည ်IFSP 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

သ ို  မဟိုတ်IEP အသငေ်းအြွွဲျို့အစည်ေးအလဝေးအတွက်မဆ ို 

• စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်မြွင မ်ီ ိုပ်လဆ ငလ်သ လစ စပ်မှုအတွက ်

• ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးမ  ေးအတွက်နငှ  ်

• အကယ်၍လအ က်ပါတ ို  ဖြစ်ပါကလရေးသ ေးထ ေးလသ လက လအေးမှုက ို ိုပ်လဆ ငသ်ည ်ဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးက ိုမ 

ဘမ  ေးအ ေးလပေးသည် - 

o oဖပည်တွငေ်း ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးဆ ိုငရ် ြက်ဒရယ်စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေး၊စည်ေးမ ဉေး 68 

အရသ ို  မဟိုတ်တရ ေးစွွဲဆ ိုမှုမစတငမီ်၁၀ရက်လက  ်တွငစီ်မ ခန  ခ်ွွဲလရေးဆ ိုငရ် တရ ေးစွွဲဆ ိုမှုတွင်

သတ်မှတ်ခ  နမ်  ေးအတွငေ်းကမ်ေး ှမ်ေးမှုဖပြို ိုပ်သည်၊ 

o oကမ်ေး ှမ်ေးမှုက ိုဆယ်ရက်အတွငေ်း က်မခ ပါ၊ 

o oတရ ေးရ ိုေးအလနဖြင မ် ဘမ  ေးမှရရှ သည ်သက်သ လ ျှ  လပါ  မှုသည်မ ဘမ  ေးအ ေးလက လအေးမှု

လပဖခငေ်းထက်အလထ က်အပ  မဖြစ်သည်က ိုလတွျို့ ရှ သည်။အကယ်၍လက လအေးမှုကမ်ေး ှမ်ေးခ 

က်က ိုဖငငေ်းပယ်ရ တွငမ် ဘမ  ေးအ ေးအဖပည ်အဝည  နှု ငေ်းန ိုငပ်ါကဝနလ်ဆ ငခ်မ  ေးနငှ က်ိုနက် စ

ရ တ်မ  ေးက ိုလပေးန ိုငသ်ည်။ 

 

လအ က်ပါအလဖခအလနမ  ေးအရဝနလ်ဆ ငစ်ရ တ်မ  ေးက ိုလ ျှ  န ိုငသ်ည် - 

• မ ဘသ ို  မဟိုတ်မ ဘ၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လနသည်သင လ်   ်မှုမရှ စွ အဖငငေ်းပွ ေးမှုလဖြရှင်ေးဖခငေ်းက ိုအခ  နဆ်ွွဲသည်၊ 

• ဝနလ်ဆ ငစ်ရ တ်မ  ေးပမ ဏသည်သင လ်   ်စွ နှု ငေ်းယှဉန ိုငလ်သ ကျွမ်ေးက ငမ်ှုပည ၊ဂိုဏပ်ိုဒန်ငှ အ်လတွျို့အ

ကက ြိုရှ သည ်တရ ေးရ ို ေးလရှ ျို့လနမ  ေးမှအ  ေးတူဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးအတွက်အြွွဲျို့အစည်ေးတွင်ဖြစ်လပေါ်  သည ်န ရီ

အ  ိုက်နှုနေ်းထ ေးက ိုသင လ်   ်မှုမရှ ဘွဲလက  ် ွနလ်နသည်၊ 

• တရ ေးစွွဲဆ ိုမှုသလဘ သဘ ဝက ိုထည ်သွငေ်းစဉေးစ ေးရ တွငအ်ခ  နန်ငှ ဝ်နလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးသည် ွနက်ွဲသည်သ ို  မ

ဟိုတ် 

• တရ ေးရ ို ေးလရှ ျို့လနသည်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုဆ ိုငရ် ကက ေးန မှုလတ ငေ်းဆ ိုဖခငေ်းသတ လပေးခ က်က ိုတငဖ်ပရ တွငသ်

င လ်   ်လသ အခ က်အ က်က ိုလမပေးပါ။ 

 

အကယ်၍လအ က်ပါတ ို  ဖြစ်ပါကဝနလ်ဆ ငစ်ရ တ်မ  ေးက ိုမလ ျှ  ပါ - 

  

• အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီသည်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက ိုအခ  နဆ်ွွဲသည်သ ို  မဟိုတ် 

• က င ထ် ိုေးဆ ိုငရ် က ကွယ်မှု  ိုအပ်ခ က်မ  ေးက ိုခ  ြိုေးလြ က်မှုရှ ခွဲ သည်။ 

 

တရ ေးရ ို ေးလရှ ျို့လနမ  ေး၏ဝနလ်ဆ ငစ်ရ တ်မ  ေးသက်သ လစရနမ် ဘမ  ေး၏ ိုပ်ပ ိုငခွ်င သ်ည်IDEA 

အရလြ ်ဖပထ ေးသည ်တ က လသခ  လသ အလဖခအလနမ  ေးရှ ဖခငေ်းအလပေါ်မူတည်လသ လကက င မ် ဘမ  ေးအလနဖြင ၎်ငေ်း

တ ို  ၏တရ ေးရ ို ေးလရှျို့လနမ  ေးနငှ အ်တူဤအလကက ငေ်းက စစက ိုလဆွေးလနေွးတ ိုငပ်ငသ်င ်သည်။
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

ပူေးတွွဲခ က် - 

IDEAအပငငျ်ားပွ ျားမှုပပန်လည်မပြရှငျ်ားည ိနှုငိျ်ားမရျားလုပ်ငန်ျားစဥ်မ  ျားနှုငိျ်ားယှဥ်ပပဇယ ျား 

 

 
မစ့်စပ်မှု 

စီစဥ်မဆ ငရွ်က်မှုတိငု်
ကက ျားခ က် 

ပပန်လည်မပြရှငျ်ားည ိနှုငိျ်ားမရျားလုပ်ငန်ျားစဥ် 
အမပခအမနတိငုက်က ျားခ က် 

 

မည်သူက ိုပ်ငနေ်းစ

ဥ်က ိုစတငလ်ဆ ငရွ်

က်န ိုငပ်ါသ ွဲ။ 

 

မ ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစ်ီဖြစလ်သ ် 

ည်ေးနစှ်ခို  ိုေးအတွက်ဆနဒ

အလ   က်ဖြစ်ရမည် 

 

မ ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပ

ည်သူလအဂ ငစ်ီ 

ပိုဂ္ ြို ်ပါတီမ  ေးသည်လစ စပ်မှုက ို

လ ျှ  လပါ  ရနသ် ို  မဟိုတ်အသ ိုေးဖပြိုရနသ်

လဘ တူပါကအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီ

သည်စီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်

 က်ခ ရရှ မှုအလပေါ်မူတည်၍ဖပန ်ည်

လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေး ိုပ်ငနေ်းစဥ်က ိုစီစဥ်

လဆ ငရွ်က်သည် 

 

 

ဖပည်နယ်ဖပငပ်မှရှ သူအပါအ

ဝငမ်ည်သ ို  လသ တစ်ဦေးတစ်

လယ က်သ ို  မဟိုတ်အြွွဲျို့အစ

ည်ေးမဆ ို 

တ ိုငက်က ေးခ က်ြွင်  

ဖခငေ်းအတွက်အခ  န်

ကန်  သတ်ခ က်က

ဘ  ွဲ။ 

မည်သည် အရ မှမဖပဌ နေ်း
ပါ 

ပါတီအလနဖြင် ကန်  သတ်

ထ ေးလသ လမျှ ်မနှေ်းခ က်

မ  ေးနငှ် အတူဖပဿန က ို

သ ရှ ခ  နသ် ို  မဟိုတ်သ ရှ သ

င် ခ  န ်2 နစှ်1 

 

မ ဘမ  ေး၏စီစဥလ်ဆ ငရွ်က်မှုတ ို

ငက်က ေးခ က်ဖြင် ြ က်ဆီေးပစ်သ

ည် 

စွပ်စွွဲခ  ြိုေးလြ က်ခ ရသည် ရ

က်စွွဲမှ1 နစှ ်

မည်သည် ဖပဿန 

မ  ေးက ိုလဖြရှငေ်းန ိုငပ်ါ

သ ွဲ။ 

စီစဥ်လဆ ငရွ်က်မှုတ ိုင်

ကက ေးခ က်အ ေးစိုစည်ေးမ

တငဖ်ပမီဖြစ်လပေါ်  

လသ က စစမ  ေးအပါအဝင်

အပ ိုငေ်း 300 

အရမည်သည် က စစမဆ ို 

(ခခငေ်းခ က်မ  ေးရှ သည်)2 

သတ်မှတ်ခ က်၊ခ င် တွက်

မှုသ ို  မဟိုတ်ပည လရေးလန

ရ ထ ေးရှ မှုသ ို  မဟိုတ်အ

ခမွဲ ဖြစလ်သ သက်ဆ ိုင်

ရ အမ  ေးဖပည်သူပည 

လရေးနငှ် သက်ဆ ိုငသ်ည် မ

ည်သည် က စစမဆ ို 

(ခခငေ်းခ က်မ  ေးရှ သည်) 

မ ဘမ  ေး၏စီစဥလ်ဆ ငရွ်က်မှုတ ိုင်

ကက ေးခ က်တွငဖ်ြစ်လပေါ်  လသ ဖပ

ဿန မ  ေးနငှ် တူသည် 

 IDEA ၏အပ ိုငေ်း B 

သ ို  မဟိုတ်အပ ိုငေ်း 300 

အ ေးစွပ်စွွဲခ  ြိုေးလြ က်ဖခငေ်း 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

ဖပဿန မ  ေးလဖြရှငေ်း

ရနအ်တွက်သတ်မှ

တ်ခ  နက်ဘ  ွဲ။ 

မည်သည် အရ မှမဖပဌ နေ်း
ပါ 

တ က လသ သတ်မှတ်ခ  န်

တ ိုေးဖမ င် မှုက ိုခွင် မဖပြိုပါက

ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်း

လရေးက  အကိုနမ်ှ 45 

ရက်3,4 

ပိုဂ္ ြို ်ပါတီမ  ေးသည်အစည်ေးအ

လဝေးက ိုလ ျှ  လပါ  ရနလ်ရေးသ ေးသ

လဘ တူညီမှုမရှ ပါကသ ို  မဟိုတ်လစ 

စပ်မှုအသ ိုေးဖပြိုရနသ်လဘ မတူပါက

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ်ီအလနဖြင် မ 

ဘမ  ေး၏စီစဥလ်ဆ ငရွ်က်မှုတ ိုင်

ကက ေးခ က် က်ခ ရရှ သည်  15 

ရက်အတွငေ်းဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု 

ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုက ငေ်းပရမ

ည်။ 

 

ပိုဂ္ ြို ်ပါတီမ  ေးသည်သလဘ မတူပါ

ကသ ို  မဟိုတ်မ ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစ်ီသည်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  

နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးတွငပ်ါဝငရ်နပ် 

က်ကွက်ပါကသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူ

လအဂ ငစ်ီသည်မ ဘ၏စီစဥလ်ဆ ငရွ်က်

မှုရရှ သည်  15 

ရက်အတွငေ်းဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်း

လရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုက ငေ်းပရနပ် က်

ကွက်ပါကဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းခ  န်

က  သည်မ ဘမ  ေး၏စီစဥ်လဆ ငရွ်

က်မှု က်ခ ရရှ ခ  နမ်ှရက် 30 

ဖြစ်သည်3,5,6,7 

 

 

တ ိုေးဖမ င် မှုက ိုခွင် မဖပြိုပါက 

တ ိုငက်က ေးခ က် က်ခ ရရှ ခ  

နမ်ှ ရက်60 8 

မည်သူကဖပဿန မ  ေးက ို

လဖြရှငေ်းပါသ ွဲ။ 

လစ စပ်သူရှ သည် မ ဘ

မ  ေးနငှ် အမ  ေးဖပည်

သူလအဂ ငစ် ီ

 

လဆ ငရွ်က်မှုသည်သ

လဘ ဆနဒအလ   က်ဖြစ်

ပပီေးနစှဥ်ီေးနစှ်ြက်  ိုေးမှမည်

သည် ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု 

ငေ်းလရေးက ိုမဆ ိုသလဘ တူ

ညီရမည် 

ကက ေးန စစ်လဆေးလရေးအ

ရ ရှ / 

စီမ ခန်  ခွွဲလရေးဥပလဒတ

ရ ေးသူကကီေး(ALJ) 

မ ဘနငှ် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစ် ီ
 

နစှ်ဦေးနစှ်ြက်  ိုေးသည်မည်သည် ဖပန ်

ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက ိုမဆ ိုသလဘ တူ

ရမည် 

 

 

လမရီ နေ်းဖပည်နယ်ပည 

လရေးဌ န9 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

1အကယ်၍လအ က်ပါအလကက ငေ်းအရ မ  ေးဖြစ်လသ  -(1) 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်မှစီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်အလဖခခ က ိုဖြစ်လပေါ်လစသည ်ဖပဿန က ိုလဖြရှငေ်းပပီေးလကက ငေ်းအထူေး ွွဲမှ ေး

လြ ်ဖပခ က်မ  ေးသ ို  မဟိုတ် (2) မ ဘမ  ေးသ ို  လပေးရနအ်တွက်IDEA ၏အပ ိုငေ်း 300 

အရ  ိုအပ်လသ မ ဘမ  ေးထ မှအခ က်အ က်အ ေးအမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်၏ထ မ်ခ နမ်ှုမ  ေးလကက င စီ်စဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွ

င ဖ်ခငေ်းမှမ ဘမ  ေးက ိုဟန  တ် ေးပါကအခ  နအ်ကန  အ်သတ်သည်မ ဘနငှ မ်သက်ဆ ိုငပ်ါ (34 C.F.R. 300.511(f)) ။ 

 

2 ယငေ်းကွဲ သ ို  ခခငေ်းခ က်မ  ေးတွင ်- 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အလနဖြင စီ်စဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်မြွင န် ိုငဖ်ခငေ်းသ ို  မဟိုတ်အထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေးဆ ိုငရ် ကန

ဦေးဖပဌ နေ်းခ က်က ိုသလဘ တူညီရနမ် ဘမ  ေး၏ဖငငေ်းဆ ိုခ က်က ိုလက  ် ွနရ်နလ်စ စပ်မှုက ိုအသ ိုေးမဖပြိုန ိုငဖ်ခငေ်း  (34 C.F.R. 300.300(b)(3))၊ 

အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အလနဖြင  ်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်မြွင န် ိုငဖ်ခငေ်း သ ို  မဟိုတ် မ ဘမ  ေးထ ေးလသ  

ပိုဂ္  ကလက  ငေ်းတက်သည ်ကလ ေးငယ်သ ို  မဟိုတ်အ မ်မှလက  ငေ်းတက်လသ ကလ ေးငယ်၏ကနဦေးခ င တ်ွက်မှုသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်ခ င ်

တွက်မှုက ိုသလဘ တူညီရနမ် ဘမ  ေး၏ဖငငေ်းဆ ိုခ က်က ိုလက  ် ွနရ်နလ်စ စပ်မှုက ိုအသ ိုေးမဖပြိုန ိုငဖ်ခငေ်း၊ (34 C.F.R. 300.300(c)(4)(i))၊ 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ရ်န ်မ ဘမ  ေးမှထ ေးလသ  ပိုဂ္  ကလက  ငေ်းတက်သည ် ကလ ေးငယ်မ  ေး၏ မ ဘမ  ေး ိုပ်ပ ိုငခ်ွင က် ို 

ကလ ေးငယ်တငွလ်တွျို့ ရှ လသ   ိုအပ်ခ က်မ  ေးဖြည ်ဆည်ေးရနအ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်၏ပ က်ကွက်မှုဖြင  ်ကန  သ်တ်ဖခငေ်း (34 

C.F.R.300.140)၊ အရည်အခ ငေ်းဖပည ်မီလသ ဆရ က ိုလပေးရနအ်တွက် အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်၏ ပ က်ကွက်မှုသည် 

စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတွင ်အလရေးပါသည ်ဖပဿန မဟိုတ်လသ ် ည်ေးဖပည်နယ်ပည လရေးလအဂ ငစီ် (SEA) နငှ အ်တူ အလဖခအလန 

တ ိုငက်က ေးခ က်ြွင န် ိုငဖ်ခငေ်း (34 C.F.R. 300.156(e)) တ ို  ပါဝငသ်ည်။ 

 

3 

အကယ်၍စည်ေးကမ်ေးပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်  ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးနငှ အ်ညီအဖမနအ်ပပီေးအစီေးလဆ ငရွ်က်လသ ကက ေးန မှုအတွက်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှု

တ ိုငက်က ေးခ က်ြွင ပ်ါကသ ို  မဟိုတက်လ ေးငယ်သည် က်ရှ တွငလ်က  ငေ်းစ ရငေ်းဝငဖ်ခငေ်းနငှ လ်က  ငေ်းတက်လရ က်ဖခငေ်းမရှ ပါကဖပန ်ည်

လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက  သည် 15 ရက် (7 ရက်အတွငေ်းက ငေ်းပသည ်အစည်ေးအလဝေးတွင)် 

ဖြစ်သည်။အကယ်၍အလကက ငေ်းက စစက ိုနစ်ှဦေးနစ်ှြက်စ တ်လက နပ်သည်အထ မလဖြရှငေ်းပါကကက ေးန မှုလတ ငေ်းဆ ိုသည ်ရက်စွွဲမှလက  ငေ်း

တက်ရက် 20 အတွငေ်းကက ေးန မှုဖပြိုရမည်ဖြစ်ပပီေးဆ ိုေးဖြတ်ခ က်က ိုကက ေးန မှုအပပီေးလက  ငေ်းတက်ရက် 10 

ရက်အတွငေ်းတွငထ်ိုတ်ဖပနရ်မည်။ (34 C.F.R. 300.532(c) and COMAR 13A.05.01.15). 

 

4 ကက ေးန စစ်လဆေးလရေးအရ ရှ /ALJ 

သည်တစ်ြက်ပါတီ၏လတ ငေ်းဆ ိုခ က်အရတ က လသခ  လသ အခ  န်တ ိုေးဖမ င မ်ှုက ိုသလဘ တူန ိုငသ်ည်။ (34 C.F.R. 

300.516(c)). 

 

5 စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ  ေးသည်ရက် 30 

ကက ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက  အတွက်ခ  နည်  မှုမ  ေးက ိုခွင ဖ်ပြိုသည်။လအ က်ပါဖြစ်ရပ်တစ်ခိုခိုဖြစ်လသ  (1) 

နစ်ှဦေးနစ်ှြက်  ိုေးသည်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုလ ျှ  လပါ  ရနလ်ရေးသ ေးသလဘ တူညီပပီေးလန က်၊ (2) 

လစ စပ်မှုသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးစတငပ်ပီေးလသ ် ည်ေးရက် 30 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

မကိုနမီ်တွငန်စ်ှဦေးနစ်ှြက်အလနဖြင သ်လဘ မတူန ိုငလ်ကက ငေ်းလရေးသ ေးသလဘ တူညီပပီေးလန က်၊ (3) 

နစ်ှဦေးနစ်ှြက်  ိုေးသည်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးက  ရက် 30 

အကိုနတ်ွငလ်စ စပ်မှုက ိုဆက် က် ိုပ်လဆ ငရ်နလ်ရေးသ ေးသလဘ တူလသ ် ည်ေးလန က်ပ ိုငေ်းတွငမ် ဘသ ို  မဟိုတ်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ င်

စီသည်လစ စပ်မှု ိုပ်လဆ ငခ် က်မှရိုပ်သ မ်ေးပပီေးလန က်တစ်လန  တွငစီ်စဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းအတွက် 45 ရက်သတ်မှတ်ခ  န ်

စတငသ်ည်။ (34 C.F.R. 300.510 (c)). 

 

6 

အစည်ေးအလဝေးက ငေ်းပသည ်တ ိုငဖ်ပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးတွငမ် ဘမ  ေးမပါဝငဖ်ခငေ်းသည်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေး

 ိုပ်ငနေ်းစဉနငှ စီ်စဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန ဖခငေ်းတ ို  က ိုလန ှင လ်နေှးကကန  က်က စလသည်။ (34 C.F.R. 300.510(b)(3)). 

 

7 အကယ်၍အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အလနဖြင မ် ဘမ  ေး၏စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုတ ိုငက်က ေးခ က် က်ခ ရရှ သည ် 15 ရက်အတွငေ်း 

ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးက ိုမက ငေ်းပပါကသ ို  မဟိုတ်ဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးအစည်ေးအလဝေးတွငမ်ပါဝငပ်ါကမ ဘ

မ  ေးသည်စီစဉလဆ ငရွ်က်မှုကက ေးန မှုသတ်မှတ်ခ  နက် ိုစတငရ်န်ALJ ၏ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုက ိုရှ န ိုငသ်ည်။ 

 

8 အကယ်၍တ က လသခ  လသ တ ိုငက်က ေးခ က်နငှ ပ်တ်သက်၍ခခငေ်းခ က်ဖြစ်လသ အလဖခအလနမ  ေးရှ ပါကသ ို  မဟိုတ်မ ဘ (သ ို  မဟိုတ် 

တစ်သီေးပိုဂ္ အြွွဲျို့အစည်ေး၊အကယ်၍တစ်ဦေးတစ်လယ က်သ ို  မဟိုတအ်ြွွဲျို့အစည်ေးသည် ဖပည်နယ် ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးအရ လစ စပ်မှု 

သ ို  မဟိုတ်အဖငငေ်းပွ ေးမှုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးဆ ိုငရ် အဖခ ေးလရွေးခ ယ်စရ နည်ေး မ်ေးမ  ေးရှ ပါကရှ န ိုငပ်ါက) နငှ  ်အမ  ေးဖပည်သူ 

လအဂ ငစီ်သည်လစ စပ်မှုတွငပ်ါဝငရ်န်သ ို  မဟိုတ်ဖပည်နယ်တွငရ်ရှ န ိုငပ်ါကအဖငငေ်းပွ ေးမှုဖပန ်ည်လဖြရှငေ်းည  နှု ငေ်းလရေးဆ ိုငရ်  အဖခ ေး 

လရွေးခ ယ်စရ နည်ေး မ်ေးမ  ေးတွငပ်ါဝငရ်နအ်တွက်အခ  နတ် ိုေးဖမ င ရ်နလ်သဘ တူပါကအလဖခအလနတ ိုငက်က ေးခ က်အ ေးလဖြရှငေ်းရန ်

သတ်မှတ်ခ  နက် ိုတ ိုေးဖမ င န် ိုငသ်ည်။ (34 C.F.R. 300.152(b)(1)) . 

 

9 MSDE 

တ ိုငက်က ေးခ က် ိုပ်ထ ိုေး ိုပ်နည်ေးမ  ေးသည်အမ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်၏ဆ ိုေးဖြတ်ခ က်ဖြင တ် ိုငက်က ေးခ က်လဖြရှငေ်းရနအ်ဆ ိုတငသွ်ငေ်းခ က် 

နငှ  ်တ ိုငက်က ေးခ က်ြွင သ်ည ်မ ဘနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူလအဂ ငစီ်အ ေးလစ စပ်မှုတွငအ်  ိုအလ   က်ပါဝငခ်ွင အ်ပါအဝင ်အမ  ေးဖပည်သူ 

လအဂ ငစီ်အ ေးတ ိုငက်က ေးခ က်တ ို  ဖပနလ်ဆ ငရွ်က်ခွင န်ငှ အ်တူလပေးထ ေးသည်။အခ  ြို ျို့က စစရပ်မ  ေးတွငတ် ိုငက်က ေးသူနငှ အ်မ  ေးဖပည်သူ 

လအဂ ငစီ်သည်အလကက ငေ်းက စစအ ေးလဖြရှငေ်းရနM်SDE မ  ိုဘွဲအဖငငေ်းပွ ေးမှုက ိုလဖြရှငေ်းန ိုငသ်ည်။ (34C.F.R. 300.152(a)(3)). 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လမရီ နေ်းဖပည်နယ်ပည လရေးဌ န 
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၂၀၂၁၊ ဇူ  ိုင ် ၁ ရက်လန  တွငသ်က်လရ က်သည် 

မ ဘမ  ေး၏  ိုပ်ပ ိုင်ခွင ်မ  ေး - လမရီ န်ေးက င ်ထ ိုေးဆ ိုင်ရ က ကွယ်မှုမ  ေး - ကလ ေးသူငယ်မ  ေးအတကွ် အလစ ပ ိုင်ေးက  ကက ေးဝင်ဖြည ်စွက်ကူညီမှု၊ မူကက ြိုအရွယ်အထူေးပည လရေး၊ အထူေးပည လရေး 

 

 

 

အလစ ပ ိုငေ်းက  ကက ေးဝငဖ်ြည ်စွက်ကူညီမှုနငှ အ်ထူေးပည လရေးဝနလ်ဆ ငမ်ှုမ  ေး  

200 West Baltimore Street 

Baltimore, Maryland 21201 

410-767-0249 (phone) 

410-333-1571 (fax) 

http://www.marylandpublicschools.org 

 

http://www.marylandpublicschools.org/
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