
  

 

(အသက္ 3 ႏွစ္မွ 21 ႏွစ္အရြယ္) ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ 
မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

ဤစာအုပ္သည္ IDEA (မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ပညာေရး အက္ဥပေဒ) 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း စာအုပ္တြ၏ဲ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစာအုပ္တြထဲဲရိွ မိဘ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-  

 

IDEA အထူး ပညာေရးဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း  
IDEA အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳ းေဖာက္ေနေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား IDEA အထူးပညာေရးဆုိင္ရာ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  
IDEA အထူး ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား 

ဤစာအုပ္တြင္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အတြက္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။ ၎သည္ ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒအရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုရန္၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
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မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ဆုိသည္မွာ မသန္စြမ္းသည့္ 
ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ အေထာက္အထား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း သို ႔မဟုတ္ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ အတန္းေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ 
ကေလးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ အခမ့ဲ ပညာေရး (FAPE) ကုိ ပ့ံပိုးေပးရန္အတြက္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ 
စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မိဘကျဖစ္ေစ သုိ ႔မဟုတ္ (သင့္ကေလး၏ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းကဲ့သုိ႔) 
အမ်ားျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ကျဖစ္ေစ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွက ရလဒ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရသည့္ သမား႐ိုးက် ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ  
ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိ အစပ်ိဳးေပးသည္။  
 

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
"ၾကားနာစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား" ဟုလည္း ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါသည္။ 

 မိဘတစ္ဦးအေနျဖင့္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ 
တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေန ဥပမာအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္-  

 အထူးပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ကေလး၏ 
ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမအေပၚ အကဲျဖတ္ထားသည့္ 
ရလဒ္မ်ားကုိ သင္ သေဘာမတူလွ်င္။ 

 သင့္ကေလး၏ IEP အဖြဲ႔က စီစဥ္ေရးဆြထဲားေသာ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရး 
အစီအစဥ္ (IEP) သည္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမ လုိအပ္ေနသည့္ အထူးပညာႏွင့္ 
ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရိွဟု သင္ ယူဆလွ်င္။ 

 ေက်ာင္းက သင့္ကေလး၏ IEP ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ပ့ံပိုးေပးျခင္း မရိွဟု သင္ ယံုၾကည္လွ်င္။ 

 သင့္ကေလးအား ေနရာခ်ထားရန္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သင္ 
သေဘာမတူလွ်င္။  

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ မည္သုိ႔ 
တင္သြင္းရမည့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ ျပည္နယ္တြင္း 
ပညာေရးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ (SEA) ထံမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

IDEA အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ မ်ားစြာကြျဲပားမႈရိွပါသည္။ 

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္အတြက္ ၎တို႔၏ ျပည္နယ္ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ မိဘစင္တာထံ ဆက္သြယ္ရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို 

တိုက္တြန္းပါသည္။ 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ဆုိတာ 

ဘာလဲ။ 
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မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္  
ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ မျပဳလုပ္မီ သိထားရမည့္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ား... 

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ 
အနည္းဆံုး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရမည္ဟု IDEA  

က သတ္မွတ္ထားပါသည္- 

 ကေလး၏ အမည္၊ 

 ကေလး၏ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေျခမ့ဲ ကေလးအတြက္ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

 ကေလးတက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္း၏အမည္၊ 

 ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာအေၾကာင္း အတိအက်  
ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ 

 ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။ 

 တိုင္ၾကားခ်က္/ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 
တင္သြင္းသည့္ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းသည္ SEA သုိ႔ 
တုိင္ၾကားခ်က္တင္သြင္းသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တစ္ဖက္အဖြဲ႔ထံ 
မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ရမည္။ 

 လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါရိွေသာ တုိင္ၾကားခ်က္/
ၾကားနာစစ္္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ်မည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းက ျပႆနာကုိ  
ေျဖရွင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။  

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၿပီးေနာက္ 

ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ SEA သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမည့္႐ုံးသည္ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည့္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အရာမ်ား ပါဝင္သည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ သင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းထံ  
ေပးပို႔ပါမည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဤစာတြင္ ေအာက္ပါတုိ ႔ ပါဝင္သည္-  

 သင့္အမႈတြဲအတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွ၏ အမည္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္၊ 

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျဖစ္ပြားမည့္ အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ား၊ 
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 ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းမႈ ရရိွႏိုင္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏွင့္ 

 နယ္ေျမအတြင္း ရရိွႏိုင္သည့္ အခမဲ့ သုိ႔မဟုတ္ စရိတ္သက္သာေသာ ဥပေဒဆုိင္ရာ 
ရင္းျမစ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား။ 

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္၏ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တံု႔ျပန္ရန္ 
ခရိုင္ေက်ာင္းတြင္ ျပကၡဒိန္ရက္ 10 ရက္ ရိွပါသည္။ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းက တုိင္ၾကားခ်က္ 
တင္သြင္းျခင္းျဖစ္လွ်င္ ၎တုိ႔၏ တုိင္ၾကားခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ 
တံု႔ျပန္ရန္ သင့္တြင္ ျပကၡဒိန္ရက္ 10 ရက္ ရိွပါသည္။  

 ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝးကုိ မက်င္းပရန္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအစား ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္ျခင္းကုိ 
အသံုးျပဳရန္ သင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းတုိ႔အၾကား စာျဖင့္ေရးသား၍ သေဘာတူညီထားျခင္း မရိွလွ်င္ 
ခ႐ိုင္ေက်ာင္းသည္ သင့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံ ရရိွၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ 15 ရက္အတြင္း  
ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ရမည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား 
သိရိွလုိပါက IDEA အထူး ပညာေရးဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္း အစည္းအေဝးမ်ား 

 ကုိ ၾကည့္ပါ။မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခါ 
ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွသည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ဇယား စတင္ခ်ိန္မွ 
သုိ႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွက ၾကားနာစစ္ေဆးေရး ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ဇယားကုိ 
ထပ္တုိးခြင့္ျပဳထားလွ်င္ ထုိထပ္တုိးအခ်ိန္ဇယား ကုန္ဆံုးခ်ိန္မွစ၍ ျပကၡဒိန္ရက္ 45 ရက္ထက္  
ေနာက္မက်ေစရဘဲ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ  
ေပးပို႔ရမည္။  

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္  

ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို 
တင္သြင္းရန္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ ရိွပါသလား။ 

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခြၽင္းခ်က္သတ္မွတ္မထားလွ်င္ သင္၏ မွ်တစြာ 
ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ 
တုိင္ၾကားခ်က္ မျပဳလုပ္မီ သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု သင္ သိလုိက္သည့္ရက္မွစ၍ 2 

ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားထားျခင္း ျဖစ္ရမည္။ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ တုိင္ၾကားရန္အတြက္ အခ်ိန္က 
န္႔သတ္ခ်က္မွာ 2 ႏွစ္ေအာက္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္မေက်နပ္ခ်က္ကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး 
တုိင္ၾကားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

ကြၽႏု္ပ္ အသံုးျပဳရမည့္ အထူးပုံစံတစ္ခု ရိွပါသလား။ 

မရိွပါ။ သင္၏ SEA က မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ ပုံစံကုိ ရရိွေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္က ၎ကုိ အသံုးမျပဳရပါ။ ထုိပုံစံထဲရိွ ေတာင္းဆုိထားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ မေရးသားမီ သင့္စိတ္ကူးမ်ားကုိ စုစုစည္းစည္း 
စီစဥ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။  



5 

 

မည္သည့္ကာလအတြင္း ေျဖရွင္းေပးပါသလဲ။ 

မိဘတစ္ဦး၏ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းက 
လက္ခံ ရရိွၿ႔ပီးခ်ိန္မွစ၍ ကာလအားျဖင့္ ျပကၡဒိန္ရက္ 30 ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္ကာလအတြင္း  
ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပပါသည္။ ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝးမ်ား 
က်င္းပျခင္းျဖင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အဆင့္သုိ႔ မသြားမီ မိဘမ်ားႏွင့္ ခရိုင္ေက်ာင္းမ်ားအၾကား  
ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကုိ ရရိွေစပါသည္။ 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္  
ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကြၽႏု္ပ္၏ ကေလးက မည္သည့္ေက်ာင္းကုိ 
တက္ေရာက္ရမလဲ။ 

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းအၾကား အျခားနည္းျဖင့္ သေဘာတူညီထားျခင္း မရိွလွ်င္ မွ်တစြာ 
ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ၎ကုိ ေျဖရွင္းၿပီးခ်ိန္အထိ 
သင့္ကေလးသည္ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမအား ပညာေရးအတြက္ လက္ရိွ ေနရာခ်ထားေပးသည့္ 
အတန္းတြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ရပါမည္။ ၎ကုိ "ဆုိင္းင့ံထားျခင္း" သုိ ႔မဟုတ္ "မူလအတုိင္း  
ေနထုိင္ျခင္း" ဟု မၾကာခဏ ရည္ညႊန္းေလ့ရိွပါသည္။ သင့္တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ပထမဆံုး 
အႀကိမ္အျဖစ္ အစိုးရေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ပါဝင္လွွ်င္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပ 
တ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္အရာအားလံုးကုိ မေျဖရွင္းၿ ႔ပီးမခ်င္း သင္၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အတူ သင့္ကေလးကုိ အစိုးရေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေစရပါမည္။  

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္  
ေတာင္းဆုိခ်က္ကို တင္သြင္းရန္ အစိုးရေရွ႕ေနတစ္ဦး လုိအပ္ပါသလား။ 

မလုိအပ္ပါ။ မိဘတစ္ဦးသည္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ 
တင္သြင္းရန္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးကုိ မလုိအပ္ပါ။ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
တရားစြဆဲုိမႈမ်ား၏ ဥပေဒေရးရာ သေဘာသဘာဝအရ မိဘမ်ားသည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး  
ငွားရမ္းရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခရိုင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ေရွ႕ေနမ်ားက 
ကုိယ္စားျပဳေလ့ရိွပါသည္။ မိဘစင္တာမ်ားသည္ ေရွ႕ေနကုိ ကူညီ ရည္ညႊန္းေပးႏိုင္ပါသည္။  

အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္က စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္ပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။ 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားစြဆဲုိမႈမ်ားအေၾကာင္း သင္ 
သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး အျပည့္အဝ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္က 
စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္ပါက ပါဝင္သည့္လူတိုင္းကို အသိေပးပါ။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလ  
က္မ်ားအတြက္ သင့္ SEA ထံ ဆက္သြယ္ပါ။  

IDEA ေအာက္တြင္ ရရိွႏုိင္ေသာ အထူးပညာေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ 

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ CADRE ဝဘ္ဆုိက္သုိ႔ သြားပါ-  
cadreworks.org 
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မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈဆုိတာ ဘာလဲ။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ပို၍ 
သမားရိုးက်ဆန္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပ့ံပိုးေပးသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ား  
ေမးျမန္းႏိုင္သည့္၊ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ ၾကားနာစစ္ေဆး  
ေရးအရာရိွက လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွသည္ ၾကားေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  
IDEA အေၾကာင္း ႏံွ႔ႏံွ႔စပ္စပ္ သိရိွသူ ျဖစ္ပါသည္။ 

မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို လုပ္ေဆာင္သလဲ။ 

တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္အတြက္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာသည္ 
မိဘႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ကေလးအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အဆင္ေျပသည့္  
ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာတတ္ပါသည္။ ၎တုိ႔ကုိ တရားရုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကဲ့သုိ႔  
ေနရာ က်ယ္က်ယ္လြတ္လြတ္ရိွသည့္ စုံညီေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ ခန္းမမ်ား ပါဝင္ေသာ အမ်ားပိုင္ 
အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ မၾကာခဏ က်င္းပေလ့ရိွပါသည္။  

ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွသည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ 45 

ရက္သုိ႔ ညႇိေပးႏိုင္ပါသလား။ 

ရိွပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက ေတာင္းဆုိပါက ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွသည္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ဇယားကုိ တိတိက်က် ထပ္တုိးခြင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ မည္သူမ်ား တက္ေရာက္ပါသလဲ။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၎တုိ ႔၏ ေရွ႕ေနမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေ 
သမ်ားႏွင့္ အျခားဖိတ္ေခၚထားသူမ်ားသည္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိဘက ျပည္သူမ်ားအား 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈသုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈခြင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးပါက ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံဝင္ျခင္း မရိွလွ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ SEA တြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။ SEA သည္ 
(မည္သူမည္ဝါ အေထာက္အထား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားလ်က္) 
မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ ျပည္နယ္၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူလည္း မွ်ေဝရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
အမ်ားသိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ အယူခံ ဝင္ႏိုင္ပါသလား။ 

ရိွပါသည္။ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မည္သည့္ဘက္ကမဆုိ အယူခံဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ျပည္နယ္ရိွ အယူခံဝင္ျခင္း  
မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္ SEA သုိ႔မဟုတ္ မိဘစင္တာႏွင့္အတူ တြင္  

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား 
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စစ္ေဆးပါ။ အယူခံဝင္ရန္ သင့္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ရိွသည္ကုိ အတိအက် သိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္ရက္မွစ၍ ျပကၡဒိန္ရက္  
30 သုိ႔မဟုတ္ 60 အတြင္းကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္တုိအတြင္း အယူခံ ဝင္ရပါမည္။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းကုိ ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ မိတၱဴရယူခြင့္ ရိွပါသလား။ 

ရိွပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ၊ ရွာေဖြေတြ႔ရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားကုိ အခမ့ဲ ရယူခြင့္ ရိွပါသည္။ 

ခ႐ိုင္ေက်ာင္းက ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာပါက မည္သုိ ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္လဲ။ 

ခ႐ိုင္ေက်ာင္းက ၾကားနာစစ္ေဆးေရးအရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာျခင္း မရိွလွ်င္ SEA ထံ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ စာျဖင့္ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အတည္ျဖစ္ေစေရး ၎တုိ႔အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ် 
က္အလက္မ်ား သိရိွလုိပါက IDEA အထူး ပညာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ စာျဖင့္ေရးသား 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။  

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

ယူဆခ်က္မ်ား 

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပဋိပကၡ အဆန္ဆံုး၊ ပူးေပါင္းေဆာ  
င္ရြက္မႈ အနည္းဆံုး အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ရွင္းေရး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၿပီး ၎သည္ 
ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။  

 ခရိုင္ေက်ာင္းမွ ငွားရမ္းထားေသာသူကဲ့သုိ ႔ မိဘ စိုးရိမ္သည့္ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕အတြက္ မွ်တစြာ 
ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ိဳး ေတာင္းဆုိရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။  

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ သင့္ကေလးအေၾကာင္းကုိ 
မသိေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရးအရာရိွက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္သည္။  

 ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းျခင္းျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ သင္၊ 
ေက်ာင္းဝန္ထမ္းႏွင့္ သင့္ကေလးအေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သိထားသည့္ အျခားသူမ်ားအားလံုး 
ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေျဖရွင္းၾကသည္။ 

 မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္အမ်ားစုကုိ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ 
အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ ေျဖရွင္းျခင္းျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကၿပီး 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈလုပ္ရန္ မလုိအပ္ၾကပါ။  

 ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွ၏ တရားမွ်တမႈကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ၾကားနာစစ္ေဆးေရးအရာရိွသည္ 
မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ သုိ ႔မဟုတ္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးကုိ သီးျခား စကားေျပာဆုိခြင့္ မရိွပါ။  

 ရလဒ္ကုိ သင္က သေဘာမတူသည့္တုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံမဝင္လွ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး 
အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ တရားဝင္ျဖစ္သည္။ 



8 

 

မန္ဆန္ေသာ 
ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား 

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္သာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏို 
င္သည္။ ကေလးအား ေနရာခ်ထားမႈအေပၚ ထိခိုက္မႈရိွေသာ ခရိုင္ေက်ာင္း၏ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မိဘမ်ားကုိ သေဘာမတူသည့္အခါ ဤတရား 
မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အထူးတုိင္ၾကားခ်က္ အမ်ိဳးအစားကုိ အသံုးျပဳပါသည္။  

ကေလး၏ အျပဳအမူသည္ ၎တုိ႔၏ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္း ရိွ၊ မရိွ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူသည့္အခါ မိဘမ်ားသည္ ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ 
ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိလည္း တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပႆနာႏွင့္ ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈ 
ဆက္စပ္ေနျခင္း ရိွ၊ မရိွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု ေခၚပါသည္။  

ကေလး၏ အျပဳအမူက အျခားကေလးမ်ား သုိ ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွသည္ဟု 
ခရိုင္ေက်ာင္းက ယံုၾကည္ပါက ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 
တင္သြင္းႏိုင္သည္။  

 ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပို 
င္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိပင္ 
ထည့္သြင္းရမည္။  

 ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအတြက္ 
မတူညီသည့္ တုိင္ၾကားေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အျခား 
တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္အတြက္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြျဲပားႏိုင္ပါသည္။ 

 ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝးကုိ မက်င္းပရန္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအစား ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္ျခင္းကုိ 
အသံုးျပဳရန္ သင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္းတုိ႔အၾကား စာျဖင့္ေရးသား၍ သေဘာတူညီထားျခင္း မရိွလွ်င္ 
ျပကၡဒိန္ရက္ 7 ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပရမည္။ 

 အျငင္းပြားမႈကုိ ျပကၡဒိန္ရက္ 15 ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွပါက ၾကားနာစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ 
အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။  
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*!* ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ *!* 
 

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ထပ္တုိး ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားကဲ့သုိ ႔  
ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့မည့္ 

ကာလအတြင္း ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ အခ်ိန္ဇယားမ်ား 
မတူညီၾကေၾကာင္း မွတ္သားထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

 

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ဆုိသည္မွာ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္  
ေက်ာင္းတက္သည့္ ကေလးအားလံုးအတြက္ တူညီသည့္ အဓိပၸါယ္ 

သက္ေရာက္ပါသည္ - ဆုိလိုသည္မွာ ကေလးအားလံုး ေက်ာင္းတက္ရမည့္ 
ရက္မ်ားကုိ ဆုိလိုပါသည္။  

 

ျပကၡဒိန္ရက္ဆိုသည္မွာ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မ်ား၊ 
အားလပ္ရက္မ်ားအပါအဝင္ ျပကၡဒိန္ေပၚရိွ ေန႔အားလံုးကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

 ျမန္ဆန္စြာ ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ တင္သြင္းၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္  
20 ရက္အတြင္း ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ ျပဳလုပ္ရမည္။ 

 ၾကားနာစစ္ေဆးေရးအရာရိွသည္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သည့္ ရက္မွစ၍ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္  
10 ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ရမည္။ 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးခြန္းမ်ား  

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားအေၾကာင္း  
ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ပါ  

မန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ကေလးက 
မည္သည့္ေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ရမလဲ။ 

သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းအၾကား အျခားနည္းျဖင့္ သေဘာတူညီထားျခင္း မရိွပါက ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွက 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ၿပီးမခ်င္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူ အျပစ္ေပးထားသည့္ ကာလ 
ကုန္ဆံုးၿပီးခ်ိန္အထိ သင့္ကေလးသည္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ IEP အဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ အတန္းတြင္ 
ဆက္လက္ သင္ယူရပါမည္။ 

ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွသည္ ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ အခ်ိန္ဇယားကို 
ရက္ထပ္တုိးေပးႏိုင္ပါသလား။ 

မတိုးေပးႏိုင္ပါ။ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွသည္ ေျဖရွင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ကာလ၊ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္ 
ရက္စြ ဲသို႔မဟုတ္ ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ရမည့္ အခ်ိန္ကုိ တိုးေပး၍ မရပါ။  
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အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား 

မန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ။ 

တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကဲ့သုိ ႔ပင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အယူခံ ဝင္မထားလွ်င္ SEA သည္ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္အတုိင္း 
လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ SEA သည္ (မည္သူမည္ဝါ 
အေထာက္အထား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားလ်က္) မိတၱဴတစ္ေစာင္ကုိ 
ျပည္နယ္၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူလည္း မွ်ေဝရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အမ်ားသိေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးရမည္။  

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ သေဘာမတူပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။ 

ျမန္ဆန္ေသာ ၾကားနာစ္ေဆးမႈအတြက္ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ အယူခံဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ျပည္နယ္တြင္ 
မည္သုိ႔ အယူခံဝင္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္၏ SEA သုိ႔မဟုတ္ 
မိဘစင္တာႏွင့္အတူ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ၎တုိ႔က အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ 
တုိင္ၾကားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရိွပါလိမ့္မည္။  

ႏုိင္ငံအတြင္း မိဘစင္တာအားလံုး၏ 
လက္ရိွစာရင္းကို မိဘ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စင္တာ (CPIR)- 

 

မွတစ္ဆင့္ ရရိွႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္  

(973) 642-8100 ထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ 
 
 
 

အထူးပညာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးေရး စင္တာ (CADRE) 

သည္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား 
နည္းပညာ အကူအညီစင္တာျဖစ္သည္-  

 

သို႔မဟုတ္ (541) 686-5060 ထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ 
 
 
 

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအက္ဥ 
ပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
(IDEA) ကို အြန္လိုင္း- 
https://sites.ed.gov/idea/ တြင္ ရရိွႏုိင္သည ္

http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://cadreworks.org
https://sites.ed.gov/idea/
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သင္၏ ေဒသတြင္း မိဘစင္တာ- 

ေဒသ 1 မိဘ TA စင္တာ 

NJ Statewide Parent Advocacy Network 
35 Halsey St., 4th Floor 

Newark, NJ 07102 

ဖုန္း- (973) 642-8100 ဖက္စ္- (973) 642-8080 

ဝဘ္ဆိုက္- spanadvocacy.org 

 

ေဒသ 3 မိဘ TA စင္တာ  

Parent to Parent of Georgia 

3070 Presidential Pkwy, Suite 130 
Atlanta, GA 30340 

ဖုန္း- (800) 229-2038 ဖက္စ္- (770) 458-4091 

ဝဘ္ဆိုက္- p2pga.org 

 

ေဒသ 5 မိဘ TA စင္တာ  

PEAK Parent Center 
611 N. Weber, Suite 200 

Colorado Springs, CO 80903 

ဖုန္း- (800) 284-0251 ဖက္စ္- (719) 931-9452 

ဝဘ္ဆိုက္- region5ptac.org 
 
 

 

ေဒသ 2 မိဘ TA စင္တာ  

Exceptional Children's Assistance Center 
907 Barra Row, Suites 102/103 

Davidson, NC 28036 

ဖုန္း- (704) 892-1321 ဖက္စ္- (704) 892-5028 

ဝဘ္ဆိုက္- ecac-parentcenter.org 

 

ေဒသ 4 မိဘ TA စင္တာ  

WI FACETS 

600 W. Virginia St., Ste. 501 
Milwaukee, WI 53204 

ဖုန္း- (877) 374-0511 ဖက္စ္- (414) 374-4655 

ဝဘ္ဆိုက္- wifacets.org 

 

ေဒသ 6 မိဘ TA စင္တာ  

Matrix Parent Network & Resource Center 
94 Galli Drive, Suite C 

Novato, CA 94949 

ဖုန္း- (415) 884-3535 ဖက္စ္- (415) 884-3555 

ဝဘ္ဆိုက္- matrixparents.org 

မိဘ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ စင္တာ (CPIR) 

35 Halsey St., 4th Floor 
Newark, NJ 07102 

ဖုန္း- (973) 642-8100 ဖက္စ္- (973) 642-8080 

ဝဘ္ဆိုက္- parentcenterhub.org 

CADRE က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ႐ုံး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ် 
က္အမွတ္ H326D080001 ေအာက္တြင္ ဤစာရြက္စာတမ္းကို ထုတ္ေဝထားပါသည္။ စီမံကိန္း အရာရိွအျဖစ္ Tina Diamond, Ph.D.,  

က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားသည္ ပညာေရးဌာန၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
မူဝါဒမ်ားကို အတိအက် ကိုယ္စားျပ ျဳခင္း မရိွပါ။ ဤစာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ ထုတ္ကုန္၊ အသုံးအေဆာင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကိုမွ် အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာနက တရားဝင္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရိွပါ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းသုိ႔ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။ ဤထုတ္ကုန္သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္အုပ္လံုးကို 
ျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳသည္။ ဤစာအုပ္ကို ျပန္လည္ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအ 
တိုင္း ကိုးကားခ်က္ ထည့္ေပးသင့္ပါသည္- CADRE (2014)။ IDEA အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္အတြက္ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား/ျမန္ဆန္စြာ ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား 
Eugene၊ Oregon၊ CADRE။ ဤစာအုပ္တြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဟိုက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ URL မ်ားလည္း 
ပါဝင္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈအတြက္ ဌာနတြင္ 
တာဝန္မရိွပါ။ ထုတ္ေဝသည့္ ရက္စြ-ဲ ဇန္နဝါရီလ 2014။ 

သင့္ေဒသရိွ မိဘစင္တာကုိ ရွာေဖြရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမွာ- 

http://www.spanadvocacy.org
http://www.p2pga.org
http://www.region5ptac.org
http://www.ecac-parentcenter.org
http://www.wifacets.org
http://www.matrixparents.org
http://www.parentcenterhub.org

