(အသက္ 3 ႏွစ္မွ 21 ႏွစ္အရြယ္) ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏

မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္

ဤစာအုပ္သည္ IDEA (မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ပညာေရး အက္ဥပေဒ)
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း စာအုပ္တ၏
ြဲ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ဤစာအုပ္တထ
ြဲ ဲရွိ မိဘ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာIDEA အထူး ပညာေရးဆုိင္ရာ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း
IDEA အထူးပညာေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား IDEA အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္ သက္သည့္
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား
IDEA အထူး ပညာေရးဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား

ဤစာအုပ္တြင္ IDEA ၏ အပိုင္း ခ အတြက္ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ ၎သည္
ဖက္ဒရယ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သုိ ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ ်က္မ်ားကုိ
အဓိပၸါယ္ ျပန္ ဆုိရန္၊ ျပင္ဆင္မြ မ္းမံရန္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပ ါ။

ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးဆိုတာ ဘာလဲ။
ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးသည္ မိဘတစ္ဦးက မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားသည့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ မွ်တစြာ
ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာျခင္း မျပဳလုပ္မီ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းခြင့္ရရွိရန္
မိဘမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။



ပါဝင္သူမ်ားတြင္ မိဘ၊ ေက်ာင္း၏ကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္ေသာ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးမွ

တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာသိရွိထားေသာ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္
ပညာေရး အစီအစဥ္ (IEP) ၏ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား ပါဝင္သည္။ မိဘတစ္ဦးသည္ အက်ိဳးေဆာင္
ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ အျခား ပံ့ပိုးေပးမည့္သူကို ေခၚေဆာင္လာရန္လည္း
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။



ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္သင့္သည့္ IEP အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို မိဘႏွင့္
ခ႐ိုင္ေက်ာင္းက အတူတကြ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။



အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားၿပီး
ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည့္ မွ်တစြာ
ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို တားဆီးေပးႏိုင္သည္။

မိဘႏွင့္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးက ေတာင္းဆိုေသာအခါ ေျဖရွင္းမႈ
အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားကို

ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕က ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ ေျဖရွင္းမႈ
အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားကို

ရရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု IDEA တြင္
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးက ကူညီေပးျခင္းသည္
ေကာင္းမြန္သည္ဟု သင္ ယူဆပါက ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝး
ျပဳလုပ္မည့္အစား ၾကားဝင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ရန္
အၾကံေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္အတြက္ IDEA

အထူး ပညာေရးဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းကို ၾကည့္ပါ။
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ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးက ဘယ္လို ျဖစ္ပြားသလဲ။



ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးသည္ မိဘတစ္ဦး၏ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္
အေၾကာင္းၾကားစာကို လက္ခံရရွိသည့္ ျပကၡဒိန္ရက္ 15 ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းမႈ
အစည္းအေဝးကို က်င္းပရပါမည္။



မိဘႏွင့္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံး ႏွစ္ဖက္စလံုးက အစည္းအေဝး မလုပ္ေဆာင္ရန္ စာျဖင့္ေရးသား၍
သေဘာတူျခင္း မရွိပါက သို႔မဟုတ္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳရန္
သေဘာတူျခင္း မရွိပါက အစည္းအေဝးကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

IDEA အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္

မ်ားစြာကြျဲ ပားမႈရွိပါသည္။
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္အတြက္ ၎တိ႔၏
ု

ျပည္နယ္ပညာေရး ေအဂ်င္စီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိဘစင္တာထံ ဆက္သြယ္ရန္
မိဘမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို တိုက္တြန္းပါသည္။

ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား၏ အက်ိ ဳးေက်းဇူးမ်ား



ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး တက္ေရာက္ေနသည့္ေက်ာင္းၾကား
ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္
အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ မလုပ္ေဆာင္မီ

၎တိ႔သ
ု ည္ ျပႆနာမ်ားကို အတူတကြ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို
ပံ့ပိုးေပးသည္။



ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးသည္ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းမွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈတြင္
သင့္ကေလးအေၾကာင္းကို မသိရွိေသာ ၾကားနာမႈ အရာရွိတစ္ဦးက အျငင္းပြားမႈကို
မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။



အစည္းအေဝးတြင္ ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံး၏ကိုယ္စား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္
တစ္စံုတစ္ေယာက္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
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ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အသံုးဝင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား



ျပႆနာမ်ားကို သင္ျမင္သည့္အတိုင္း ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ပါ၊ သင့္ကေလး၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခံစားမိသည့္အတိုင္း အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပၿပီး သင့္တြင္ ရွိေသာ
အၾကံဉာဏ္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ ထိေရာက္ေၾကာင္း သက္ေသျပထားေသာ လက္ေတြေဆာ
င္ရြက္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ဖန္တီးပါ။



သင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ၿပီး ၎တို႔အေပၚတြင္ ရက္စမ
ြဲ ်ားႏွင့္
မွတ္စုမ်ားကို ေရးထားပါ သင့္သေဘာထားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ အျခားအခ်က္အလ

က္မ်ားႏွင့္အတူ ၎တိ႔က
ု ို အစည္းအေဝးသို႔ ယူလာပါ။



ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးတြင္ သင္ေျပာလိုသည့္အရာမ်ားကို မိသားစုဝင္ တစ္ေယာက္၊
သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္ပါ။



ေက်ာင္းမွ ေမးလာႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို စဥ္းစားၾကည့္ၿပီး သင္၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ
အေျဖမ်ားကို ေရးခ်ထားပါ။



အစည္းအေဝးအတြင္း (သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏) စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
သင့္အစီအစဥ္ကို စဥ္းစားပါ။



အစည္းအေဝးတြင္ လူတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဂ႐ုတစိုက္ နားေထာင္ၿပီး အျပန္အလွန္
ေလးစားပါက သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားပါသည္။

ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ားအေၾကာင္း မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား
ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဘာေတြျဖစ္ပြားသလဲ။
သင္၏ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္ရွိ စိုးရိမ္ပူပန္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ အဆိုပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးကို သင္
ရရွိပါမည္ျဖစ္သည္။

ဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးကုိ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ႏုိင္ပါသလား။
ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းဖြင့္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပိတ္သည္ျဖစ္ေစ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပ
တ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ လက္ခံ ရရွိၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ 15
ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးကုိ ေက်ာင္းက စီစဥ္ေပးရပါမည္။

စီစဥ္သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးကုိ ကြၽႏ္ုပ္ မတက္ေရာက္ႏုိင္လွ်င္
ဘာျဖစ္မလဲ။
ပါဝင္သူတုိင္း တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကုိ စီစဥ္ရန္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးက
ႀကိဳးစား အားထုတ္ရပါမည္။ အစည္းအေဝးသုိ႔ သင္ကုိယ္တုိင္ မတက္ေရာက္ႏုိင္လွ်င္
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ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးက ဗီဒီယုိျဖင့္ စံုညီေျပာဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ စံုညီေတြ႔ဆံု ေျပာဆုိျခင္းတြင္
ပါဝင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ သင့္အား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။

ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္ မပါဝင္လုိလွ်င္ မည္သ႔ ုိ လုပ္ေဆာင္ရမလဲ။
သင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္းတုိ႔က ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝး မျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကားဝင္
ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ အသံုးျပဳရန္ သေဘာမတူထားလွ်င္ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ရန္
သင့္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ မပါဝင္လွ်င္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္အတြက္
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ၿပီး ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ခရုိင္ေက်ာင္း႐ုံးက
ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရွိကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။

က်ာင္းက ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးအတြက္ အခ်ိန္မစီစဥ္ေပးလွ်င္ မည္သ႔ ုိ လုပ္ေဆာင္ရမလဲ။
ခရုိင္ေက်ာင္းက သတ္မွတ္ အခ်ိန္အတြင္း ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးကို စီစဥ္ေပးရန္
ပ်က္ကြက္လွ်င္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကုိ စီစဥ္ေပးရန္ သင္က မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္အတြက္
ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရွိထံ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
သိရွိရန္ IDEA အထူးပညာေရးအတြက္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။
ဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္လား။
၎တုိ႔ကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ သင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးအၾကား သေဘာတူထားျခင္း မရွိလွ်င္

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ မလုိပါ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းသည္ သင္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးအတြက္
အေရးႀကီးလွ်င္ သင္သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္သည္
သု႔မ
ိ ဟုတ္ ၎အခ်က္ကုိ သင္၏ ေျဖရွင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းႏုိ
င္ပါသည္။ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သင္သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး
သေဘာတူညီခ်က္ကုိ မျဖစ္မေန လက္မွတ္ထုိးရန္ မလုိပါ။

ရွ႕ေနမ်ားက ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသလား။
မိဘက ေရွ႕ေနတစ္ဦး ေခၚယူရန္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးက ေျဖရွင္းမႈ
အစည္းအေဝးသုိ႔ ေရွ႕ေနတစ္ဦးကုိသာ ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္က စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္ပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။
သင္သည္ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ နားလည္ၿပီး အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏိုင္ရန္

အေရးႀကီးပါသည္။ သင္က စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္ေၾကာင္း ပါဝင္သည့္လူတိုင္းကို အသိေပးပါ။
ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက သင္၏ ျပည္နယ္ ပညာေရး ေအဂ်င္စီ (SEA) ထံ
ဆက္သြယ္ပါ။

က်ာင္းက ဤသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ကြၽႏ္ုပ္ မည္သ႔ ုိ
သိႏုိင္ပါသလဲ။
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား အတူတကြ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ
အမ်ားအားျဖင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေျခ မ်ားပါသည္။ မိဘႏွင့္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံး ႏွစ္ဖက္စလံုး
လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ေျဖရွင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ
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တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ SEA က တရား႐ံုးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းႏုိင္သည္။

ဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္
စိတ္ေျပာင္းသြားလွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။
မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ေက်ာင္း႐ုံးမ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးၿပီး
႐ံုးဖြင့္ရက္ 3 ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ပါသည္။

ဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမလဲ။
ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ သင္ႏွင့္ ခရုိင္ေက်ာင္း႐ုံးသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေအာင္
ဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။



အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ထပ္တုိးေပးရန္ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး

အရာရွိကုိ သင္ ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။



သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းအၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ား အဆင္ေျပေအာင္
ကူညီေပးမည့္ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေပးသူပါဝင္မည့္ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိလည္း
လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ႏုိင္သည္။



မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္အတြက္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္သြင္းၿပီး ျပကၡဒိန္ရက္ 30

အတြင္း သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးလွ်င္ သင္သည္
မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္အတြက္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးအတြက္ မည္သူက ေငြေပးေခ်သလဲ။
မိဘမ်ားအတြက္ မည္သည့္ကုန္က်စရိတ္မွ် မရွိပါ။ သင္က ေရွ ႕ေန မငွားလွ်င္

သင့္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုန္က်မႈမွာ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

IDEA ေအာက္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အထူးပညာေရး

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
CADRE ဝဘ္ဆိုက္သ႔ို သြားပါcadreworks.org
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ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ား



ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ျခင္းအျပင္ အစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရျခင္း

သည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရေရာ၊ ခံစားခ်က္ပုိင္းအရပါ ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ
အခ်ိန္ယူ၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အလြန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး သေဘာတူညီခ်က္
ရရွိႏုိင္ေျခကုိ ျမင့္တက္ေစႏုိင္ပါသည္။



ခ႐ိုင္ေက်ာင္း႐ုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ခက္ခဲေနလွ်င္ ေျဖရွင္းမႈ
အစည္းအေဝးတြင္ ျပင္ပမွ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူတစ္ဦးက

ကူညီေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးအစား ၾကားဝင္
ညႇိႏိႈင္းျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ရန္ အႀကံျပဳပါ။



သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိလိမ့္မည္ဟု အာမခံျခင္း မရွိပါ။



သင္ႏွင့္ ခရုိင္ေက်ာင္း႐ုံးအၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ဟု သေဘာမတူထားလွ်င္ ေျဖရွင္းမႈ
အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသည့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုးကုိ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ မဟုတ္ပါ။

အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား
ႏိုင္ငံအတြင္း မိဘစင္တာအားလံုး၏ လက္ရွိစာရင္းကို

မိဘ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စင္တာ
(Center for Parent Information and Resources,
CPIR)မွတစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
(973) 642-8100 ထံ ဖုန္းေခၚဆုိပါ
အထူးပညာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာန
ည္းလမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးေရး စင္တာ
(Center for Appropriate Dispute Resolution
in Special Education, CADRE) သည္
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား နည္းပညာ
အကူအညီစင္တာျဖစ္သည္သု႔မ
ိ ဟုတ္ (541) 686-5060 သု႔ိ ဖုန္းေခၚဆုိပါ
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအက္ဥပေ
ဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
(Individuals with Disabilities Education Act,
IDEA) ကို အြန္လိုင္း- https://sites.ed.gov/idea/
တြင္ ရရွိႏိုင္သည္
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သင့္ေဒသရွိ မိဘစင္တာကုိ ရွာေဖြရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာမွာ ေ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

ေ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- spanadvocacy.org

ဝဘ္ဆိုက္- ecac-parentcenter.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

ေ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- p2pga.org

ဝဘ္ဆိုက-္ wifacets.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

ေ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- region5ptac.org

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

သင္၏ ေဒသတြင္း မိဘစင္တာ-

CADRE က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာန၊ အထူးပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ႐ံုး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ ်
က္အမွတ္ H326D080001 ေအာက္တြင္ ဤစာရြက္စာတမ္းကုိ ထုတ္ေဝထားပါသည္။ စီမံကိန္း အရာရွိအျဖစ္ Tina Diamond, Ph.D.,
က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပ ါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ ်ားသည္ ပညာေရးဌာန၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား သု႔မိ ဟုတ္

မူဝါဒမ်ားကုိ အတိအက် ကုိယ္စားျပဳျခင္း မရွိပ ါ။ ဤစာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ ထုတ္ကု န္၊ အသံုးအေဆာင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ
သု႔မ
ိ ဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကုိမွ် အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာနက တရားဝင္ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရွိပါ သို ႔မဟုတ္
ယင္းသိ႔ေ
ု ကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပ ါ။ ဤထုတ္ကုန္သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္အုပ္
လုံးကုိျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ ေဝခြင့္ ျပဳသည္။ ဤစာအုပ္ကုိ ျပန္လည္ပံုႏွိ ပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း

ေအာက္ပါအတုိင္း ကုိးကားခ်က္ ထည့္ေပးသင့္ပါသည္- CADRE (2014)။ IDEA အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား၊
Eugene၊ Oregon၊ CADRE။ ဤစာအုပ္တြင္ ျပင္ ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳလုပ္ ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဟုိက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ URL မ်ားလည္း
ပါဝင္ၿပီး စာဖတ္သူမ ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ပံ့ပုိးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပ ါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက်မႈအတြက္ ဌာနတြင္
တာဝန္မရွိပါ။ ဤစာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကုိ မိဘ စင္တာမ်ားအတြက္ Technical Assistant ALLIANCE ႏွင့္အတူ

ယခင္က ပူးတြစ
ဲ ီစဥ္ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထုတ္ေဝသည့္ ရက္စ-ြဲ ဇန္နဝါရီလ 2014။
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