
  

 

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

ဤစာအုပ္သည္ IDEA (မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ပညာေရး အက္ဥပေဒ) 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း စာအုပ္တြ၏ဲ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစာအုပ္တြထဲဲရွိ မိဘ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-  

 

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

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  
IDEA အထူး ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား 

ဤစာအုပ္တြင္ IDEA ၏ အပိုင္း ခအတြက္ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေပးမႈအေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။ ၎သည္ ဖက္ဒရယ္ သို ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒအရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုရန္၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ သို႔မဟုတ္ အစားထိုးရန္ 
ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
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ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆုိတာ ဘာလဲ။ 

ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကုိ အတူတကြ လာေရာက္ေစ၍ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို  
ေျဖရွင္းေပးသည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကားဝင္ 
ညႇိႏိႈင္းေပးသူက လူတိုင္းအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခြင့္ရၿပီး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပါဝင္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။  

 မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးသူ ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း 
အထေျမာက္ေစရန္အတြက္ ပါဝင္မည္ဟု သေဘာတူရပါမည္။ 

 ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းမွ အခ်ိန္မေရြး ထြက္ခြာႏုိင္ပါသည္။ 

 ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါသည္။ ၾကားဝင္ 
ညႇိႏိႈင္းျခင္းတြင္ ေျပာဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မွ်တစြာ ဆက္ဆံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၾကားနာမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ တရားမမႈတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ အသုံးမျပဳႏိုင္ပါ။ 

 ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေပးသူသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
မိဘႏွင့္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာတူရပါမည္။ 

 အဓိက အာ႐ုံစုိက္သည့္အရာမွာ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးကို  
ေက်နပ္မႈ ရရိွေစမည့္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု ရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားသည္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ၾကားဝင္ 
ညႇိႏိႈင္းေပးမႈကို အခ်ိန္မေရြး အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။  

 ပန္းတုိင္မွာ ကေလး၏ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု 
ရွာေဖြရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ လူတုိင္းသည္ မတူညီသည့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို ပို၍ သေဘာေပါက္ 
နားလည္လာပါမည္။ 

 ပါဝင္သူမ်ားက ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ရရိွရန္ အတူတကြ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ၿပီး ကေလးအေၾကာင္း 
မသိသူက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္မည့္အစား ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္  
ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၎တုိ႔ အတူတကြ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းၾကေသာေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္း၍ ရရိွလာေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍စိတ္ေက်နပ္မႈရွိၿပီး လုိက္နာလိုၾကပါသည္။ 

 သေဘာထားကြလဲြမဲႈမ်ာကုိ အျခား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားသုံးျခင္းထက္ 
ပိုမုိျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ 

 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အေပၚ အာ႐ံုစုိက္ပါသည္။ 
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ထိေရာက္ေသာ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးသူသည္… 

 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားၾကား ပြင့္လင္းေသာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

 လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးသည္။ 

 ပါဝင္သူမ်ားအား အျခားသူမ်ား၏ သေဘာထား 
ရႈေထာင့္မ်ားကုိ ေလးစား၍ နားလည္ေပးရန္ တုိက္တြန္းသည္။ 

 သေဘာထားကြလဲြသဲည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာဆုိေပး 
သည္၊ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရိွေအာင္ 
ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုခု ခ်ေရးရာတြင္ 
ကူညီေပးသည္။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား 

 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္ထိခိုက္၊ ပင္ပန္းေစၿပီး စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

 မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ က႑မတုိင္မီ အခ်ိန္ယူ၍ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မျပဳလုပ္ပါက အက်ိဳးယုတ္ေလ်ာ့မႈကုိ ခံစားရႏုိင္ပါသည္။  

 ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနအခ်ိဳ ႕တြင္ အေသးစိတ္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ 
က႑တစ္ခုထက္မက လုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။  

 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရရိွေစမည္ဟု အာမမခံပါ။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းအေၾကာင္း ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား 

မည္သူက ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သလဲ။ 

ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈတစ္ခုကို မေျဖရွင္းႏုိင္ေသာအခါ 
မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္းရံုး ဝန္ထမ္းမ်ားက ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ 



4 

 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္းဆိုႏုိင္သလဲ။ 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္အတြက္ ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည့္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဥပေဒခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ တင္သြင္းၿပီးသြားသည့္တိုင္ 
ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈကို အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ 

မည္သူက ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးမွာလဲ။ 

သင္၏ ျပည္နယ္ပညာေရးေအဂ်င္စီ (SEA) က ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ၊ အလွည့္က် 
သို႔မဟုတ္ အျခားဘက္မလိုက္ေသာ ပုံစံတစ္ခုျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ SEA မ်ားက 
မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူတစ္ဦးကုိ အတူတကြ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ မိဘမ်ားသည္ ၎တုိ႔ဘာသာ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူကုိ မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူက ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသလား။ 

မဟုတ္ပါ။ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူသည္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး 
မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံး မည္သည့္ဘက္မွ် မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း မရိွပါ။ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ 
ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူက လမ္းညႊန္ေပးေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။  

မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သလဲ။ 

မိဘႏွင့္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံး အဆင္ေျပေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္က မည္မွ်ၾကာသလဲ။  

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အျမန္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ၾကာခ်ိန္ပမာဏသည္ ပါဝင္သူမ်ား လာေရာက္မႈ၊ ၎တုိ႔ အျငင္းပြားမႈ၏ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ရရိွရန္ ၎တုိ႔၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မည္သူက ေငြေပးေခ်သလဲ။ 

IDEA အရ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ SEA မ်ားက ေငြေပးေခ်ရန္ လုိအပ္သည္။ 
ခ႐ုိင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းအတြက္ ေငြမေပးေခ်ရပါ။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈကို မည္သူေတြ တက္ေရာက္သလဲ။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈကုိ မိဘမ်ား၊ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူတို ႔ တက္ေရာက္ရမည္။ 
မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသည္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ ပံ့ပုိးကူညီေပးသည့္ လူမ်ားက့ဲသို ႔ အျခားမည္သူတို႔ 
တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို အတူတကြ ဆုံးျဖတ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူသည္ 
ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ က႑မစတင္မီ အဆုိပါကိစၥရပ္တြင္ ကူညီေပးပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားက ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ အစီအစဥ္ကုိ လာေရာက္သင့္သလား။ 

မိဘတစ္ဦးသည္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ရင့္က်က္မႈအေပၚ မူတည္၍ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ 
က႑တစ္ခုလံုးတြင္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္ ၎၏ကေလး ရိွေနရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။  
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မသန္စြမ္းေသာ လူငယ္အခ်ိဳ႕အတြက္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးႏုိင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုကို 
ရရိွေစႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းေျပာင္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေသာအခါ ယင္းက အထူးသျဖင့္ 
မွန္ကန္ပါသည္။ 

 
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္သိရိွလိုပါက CADRE ဝဘ္ဆုိက-္ https://bit.ly/2KFV002 

တြင္ ရႏုိင္ေသာ အထူးပညာေရးဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္မႈကို ၾကည့္ပါ 
 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား ပါဝင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွကုိ IDEA တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမထားပါ။ 
အထူးပညာေရးဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား ပါဝင္ျခင္းသည္ ျပည္နယ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကို 
လိုက္၍ ကြျဲပားပါသည္။ 

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈက အလုပ္မျဖစ္ပါက ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။  

ႏိုင္ငံေတာ္ ေဒတာတြင္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ 70% သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ ရရိွေစသည္ဟု ျပသထားသည္။ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ 
IDEA ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားမိဘဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ျခင္းမရိွပါ။ 
မိဘတစ္ဦးသည္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဥပေဒခ်ိဳ းေဖာက္မႈအတြက္ စာျဖင့္ေရးသား 
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ တင္သြင္းႏုိင္ဆဲျဖစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္အတြက္ 
ၾကားနာမႈတစ္ခု ေတာင္းဆုိႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။  

ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသားထားရမွာလား။ 

ရွိပါသည္။ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါက 
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ စာျဖင့္ ေရးသားရပါမည္။ ၎တြင္ မိဘႏွင့္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ 
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက လက္မွတ္ထိုးရပါမည္။ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ 
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈ အားလုံးကုိ ဆက္လက္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားပါမည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္မထုိးရေသးမီ မိဘမ်ားက 
ေရွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။  

IDEA အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ မ်ားစြာကြျဲပားမႈရိွပါသည္။ 

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္အတြက္ ၎တုိ႔၏ ျပည္နယ္ပညာေရး ေအဂ်င္စီ 
သုိ႔မဟုတ္ မိဘစင္တာထံ ဆက္သြယ္ရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကုိ 

တုိက္တြန္းပါသည္။ 

http://www.cadreworks.org/resources/cadre-materials-family-members/involvement-students-their-special-education-mediations
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ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈအတြက္ သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

 သင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက် စီစဥ္ၿပီး ၎တုိ႔အေပၚတြင္ ရက္စြမဲ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကုိ ေရးထားပါ 
မိတၱဴ 3 ေစာင္ကူးထားရန္ စဥ္းစားပါ – သင့္အတြက္ တစ္ေစာင္၊ အျခား တစ္ဖက္အတြက္ တစ္ေစာင္ႏွင့္ 
ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းသူအတြက္ တစ္ေစာင္။ 

 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း သင္ေဆြးေႏြးလုိေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
စာရင္းျပဳစုထားပါ။ ယင္းက သင္၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈအားလုံးကုိ မွတ္မိေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
သင္သည္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ ပုံစံျဖင့္ ၎တုိ႔ကို တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

 အျခားပါဝင္သူမ်ားက ေမးႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားထားၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ 
တံု႔ျပန္ေျဖဆုိမႈအခ်ိဳ႕ကို ခ်ေရးထားပါ။ 

 မတူညီေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ားစြာကုိ စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ခ်ေရးထားပါ။ 

 အစည္းအေဝးအတြင္း (သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏) စိတ္ခံစားမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
သင့္အစီအစဥ္ကုိ စဥ္းစားပါ။ 

 ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရွိရန္ စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ ေစာေရာက္ေနရန္ ႀကိဳးစားပါ။ 

 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ လူတုိင္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဂ႐ုတစုိက္ နားေထာင္ၿပီး 
အျပန္အလွန္ ေလးစားပါက သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားပါသည္။ 

 ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မိဘ အက်ိဳးေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ သင့္ကို 
ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆုိရန္ သင္၏ ေဒသတြင္း 
မိဘစင္တာသုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။  

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ မလုိက္နာပါက ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သလဲ။  

လတ္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တရားရုံးတြင္ 
အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေၾကာင္း သင္ ယုံၾကည္ပါက 
သင္၏ SEA သည္ သင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သင့္အား ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။  

အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္က စကားျပန္တစ္ဦး လုိအပ္ပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။ 

သင္သည္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ နားလည္ၿပီး ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ အျပည့္အဝ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္က စကားျပန္တစ္ဦး လုိအပ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည့္လူတုိင္းကုိ အသိေပးပါ။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ SEA ထံ ဆက္သြယ္ပါ။  



7 

 

အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား 

IDEA ေအာက္တြင္ ရရိွႏိုင္ေသာ အထူးပညာေရး 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

CADRE ဝဘ္ဆုိက္သုိ႔ သြားပါ- 
cadreworks.org 

ႏိုင္ငံအတြင္း မိဘစင္တာအားလုံး၏ 
လက္ရွိစာရင္းကုိ မိဘ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ရင္းျမစ္မ်ားဆုိင္ရာ စင္တာ (Center for 

Parent Information and Resources, 

CPIR)- 

 မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္  

(973) 642-8100 ထံ ဖုန္းေခၚဆုိပါ 

အထူးပညာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးေရး စင္တာ 
(Center for Appropriate Dispute  

Resolution in Special Education,  

CADRE) သည္ အျငင္းပြားမႈ  
ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား  
နည္းပညာ အကူအညီစင္တာျဖစ္သည္-  

 

သုိ႔မဟုတ္ (541) 686-5060  

ထံ ဖုန္းေခၚဆုိပါ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအက္ဥပေ 
ဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
(Individuals with Disabilities Education 

Act, IDEA) ကုိ အြန္လုိင္း- 
https://sites.ed.gov/idea/ တြင္ 
ရရွိႏိုင္သည္ 

http://www.cadreworks.org
http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://www.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 ဖက္စ-္ (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၊ 
တစ္အုပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳသည္။ ဤစာအုပ္ကို ျပန္လည္ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း  
ေအာက္ပါအတိုင္း ကိုးကားခ်က္ ထည့္ေပးသင့္ပါသည္- CADRE (2014)။ IDEA အထူးပညာေရး ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ Eugene၊ Oregon၊ 
CADRE။ ဤစာအုပ္တြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဟိုက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ URL မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး 
စာဖတ္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈအတြက္ ဌာနတြင္ 
တာဝန္မရိွပါ။ မိဘ စင္တာမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္၏ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ ႕ကို Technical Assistant ALLIANCE ႏွင့္အတူ ယခင္က 
ပူးတြစီဲစဥ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ထုတ္ေဝသည့္ ရက္စြဲ- 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://matrixparents.org
http://www.parentcenterhub.org/

