
  

 

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

ဤစာအုပ္သည္ IDEA (မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ပညာေရး အက္ဥပေဒ) 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း စာအုပ္တြ၏ဲ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစာအုပ္တြထဲဲရိွ မိဘ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-  
 

IDEA အထူး ပညာေရးဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း  
IDEA အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳ းေဖာက္ေနေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား 

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား IDEA အထူးပညာေရးဆုိင္ရာ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား/ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  

IDEA အထူး ပညာေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈ အစည္းအေဝးမ်ား 

ဤစာအုပ္တြင္ IDEA ၏ အပုိင္း ခ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဥပေဒကုိ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား 
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎သည္ ဖက္ဒရယ္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒအရ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုရန္၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ 
သို႔မဟုတ္ အစားထိုးရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
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အစိုးရဌာနတစ္ခု (သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းက့ဲသို႔) က မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ ပညာေရး အက္ဥပေဒ  

(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းမရိွေၾကာင္း 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္ႏွင့္ ထုိျပႆနာကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆုိရာတြင္ စာျဖင့္ေရးသား 
တိုင္ၾကားခ်က္ကို အသုံးျပဳသည္။ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္  
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ အျခားျပည္နယ္မွ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္အပါအဝင္ မည္သည့္ လူပုဂိၢဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမဆုိသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္သြင္းႏိုင္သည္။  

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးေအဂ်င္စီ (state educational agency, SEA) 

သို႔ ေပးပုိ႔ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို 
အစိုးရဌာနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

 မိဘတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ 
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္သြင္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပမာအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ 
ပါဝင္သည္-  

 သင္သည္ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ကေလး၏ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈွႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သေဘာမတူသည့္အခါ။ 

 ေက်ာင္းက သင့္ကေလး၏ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရး အစီအစဥ္ (individualized  

education program, IEP) တြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပ့ံပုိးေပးျခင္း မရိွဟု သင္ 
ယံုၾကည္သည့္အခါ။ 

 SEA သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း 
စာသားျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္အခ်ိဳ႕ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္မလိုဘဲ ေျပလည္ေအာင္  
ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ဆုိတာ ဘာလဲ။ 

IDEA အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ မ်ားစြာကြျဲပားမႈရိွပါသည္။ 

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

တုိက္တြန္းပါသည္။ 
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ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရးဥေပဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းစာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ၾကား 
ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ အပါအဝင္ ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည့္ 
တိက်ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္- 

 အစုိးရဌာနက IDEA ၏ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို 
လိုက္နာျခင္းမရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ 

 ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ပ့ံပုိးေပးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္  

 တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္သြင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း 
အတြက္ လက္မွတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား။ 

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ တိက်ေသာ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ေနလွ်င္ 
ဤအခ်က္အလက္တြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္း ပါဝင္ရမည္- 

 ကေလး၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေျခမ့ဲ ကေလးအတြက္ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

 ကေလးတက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္း၏အမည္၊ 
 ျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 

ျပႆနာအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
 ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။  

လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါရိွဘ ဲလက္ခံရရိွသည့္ တုိင္ၾကားခ် 
က္တစ္ေစာင္ကို ပယ္ခ်မည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ယင္းက ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ၾကားခ်က္ကုိ 

ကြၽႏု္ပ္တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလ။ဲ 

ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ သင္ 
တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ကြျဲပားျခားနားမႈ 
မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္-  

 SEA က တုိင္ၾကားခ်က္ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၾကားဝင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းက့ဲသုိ႔ 
သင့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္းအတြက္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ပါမည္။ 

 တိုင္ၾကားခ်က္ကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ SEA က ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲကုိ 
တာဝန္ေပးပါသည္။ 
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ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ၾကားခ်က္အတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဘာေတြ ပါဝင္သလဲ။ 

SEA သည္ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာတစ္ခုခ်င္းစီကုိ ေျဖရွင္းေပးသည့္ 
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ပ့ံပိုးေပးရမည္။ ၎တြင္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အဆုံးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ တုိင္ၾကားခ်က္၌ ပါဝင္ေသာ ကေလးငယ္ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအုပ္စု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

 စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရိွသူမ်ားကို ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။  

 အခ်ိန္ကာလကုိ တပ္တုိးျခင္းမရိွပါက SEA သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း 
စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွ ျပကၡဒိန္ရက္ 60 ရက္ထက္  
ေနာက္မက်ေစဘဲ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ၾကားခ်က္အေၾကာင္း  
ေမးေလ့ရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ား 

ကြၽႏု္ပ္ အသုံးျပဳရမည့္ အထူးပုံစံတစ္ခု ရိွပါသလား။ 

မရိွပါ။ သင္၏ SEA က ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ၾကားခ်က္ 
ပံုစံကုိ ရရိွႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္က ၎ကုိ အသုံးမျပဳရပါ။ ထိုပံုစံထဲရွိ  
ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ မေရးသားမီ သင့္စိတ္ကူးမ်ားကို 
စုစုစည္းစည္း စီစဥ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ကို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္ သိရန္လိုအပ္ေသာ အျခားအရာမ်ား ရိွေသးသလား။ 

သင့္ျပည္နယ္က ပုိမိုရွည္ၾကာသည့္ အခ်ိန္ကာလကုိ သတ္မွတ္မထားပါက သင္၏ စာျဖင့္ေရးသား၍ 
တိုင္ၾကားခ်က္ရွိ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ တုိင္ၾကားခ်က္မျပဳလုပ္မီ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 
မျဖစ္ရပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရ ဌာနတစ္ခုသည္ IDEA ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း မရိွေၾကာင္း 
သင္၏အဆုိကို ပ့ံပိုးေပးေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မိတၱဴမ်ား  
(IEP မ်ား၊ စာမ်ား၊ မွတ္စုမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားက့ဲသို႔) ကုိ ထည့္သြင္းပါက အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကြၽႏု္ပ္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ 
တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈကုိ ရရိွႏိုင္ပါသလား။ 

ရွိပါသည္။ စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္  
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကို ရရိွႏိုင္ၿပီး တိက်ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမိုျမန္ဆန္စြာ၊ ပို၍တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္  
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ 
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ကြၽႏု္ပ္၏ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ရရိွရန္ 
မည္မွ်ၾကာသနည္း။ 

ရက္ 60 အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္အတြင္း သင္၏ စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးရပါမည္။ 
ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းမႈတြင္ သင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ အေျခခံ၍ SEA 

အခ်ိန္ကာလကုိ ထပ္တုိးႏိုင္ရန္ သင္ႏွင့္ အစုိးရဌာနသည္ စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ ေျဖရွင္းရန္ 
အခ်ိန္ကာလကုိ ထပ္တုိးရန္ သေဘာတူႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ 
တင္သြင္းၿပီးေနာက္တြင္ ကြၽႏု္ပ္က ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးခ်င္ပါက ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ 

သင့္တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ 
စာျဖင့္ေရးသား၍ျဖစ္ေစ ပ့ံပိုးေပးရန္ သင့္ကုိ အခြင့္အေရး ေပးသင့္ပါသည္။ သင့္တိုင္ၾကားခ်က္တြင္  
ေဖာ္ျပထားေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရယူရန္ 
သင္အပါအဝင္ သက္ဆိုင္သည့္လူမ်ားကုိ တစ္စံုတစ္ဦးက ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ပါ။  

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈတြင္ ယခင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ 
စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ တင္သြင္းႏုိင္ပါသလား။  

ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္အေပၚ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ 
အရာရွိတစ္ဦးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ၿပီး တူညီေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ ႔မ်ား 
ပါဝင္ေနလွ်င္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံဝင္ျခင္း မရိွပါက ၾကားနာမႈအရာရိွ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ေနာက္ဆုံး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။  

ကြၽႏု္ပ္၏ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းလုိပါက ဘာလုပ္ရမလဲ။ 

SEA က ၎၏ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မထုတ္ျပန္မီ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ သင္၏ 
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ပါသည္။  

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ၿပီးသြားပါက ဘာျဖစ္မွာလဲ။ 

SEA က အစုိးရေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ IDEA ကို လုိက္နာျခင္းမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါက အဆုိပါေအဂ်င္စီအား 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ႏိုင္သည္။ SEA အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
ထိုသုိ႔ျဖစ္ေပၚျခင္းမရိွဟု ယံုၾကည္ပါက မိဘမ်ားသည္ SEA သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။  

SEA ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကြၽႏ္ုပ္ အယူခံ ဝင္ႏိုင္ပါသလား။ 

IDEA အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာေရး ဥပေဒခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အယူခံဝင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ပ့ံပိုးေပးရန္ 
မလုိအပ္ေသာ္လည္း ရရိွႏုိင္ေသာ အယူခံဝင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွိရန္ သင္၏  
SEA ထံ စံုစမ္းပါ။  

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ တင္သြင္းရန္ ေရွ႕ေန သုိ႔မဟုတ္ 
အက်ိဳးေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ငွားရမ္းရန္ လုိအပ္ပါသလား။ 

မလုိပါ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ တင္သြင္းရန္ ေရွ႕ေန 
သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ငွားရမ္းရန္ မလုိပါ။ တုိင္ၾကားခ်က္ မတင္သြင္းမီ  
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မိဘစင္တာရိွ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက့ဲသို႔ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း သိရွိေသာ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ 
စကားေျပာဆုိျခင္းက အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

ကြၽႏု္ပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ 
တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ ေတာင္းဆုိျခင္းတုိ႔ကုိ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
လုပ္ေဆာင္ပါက ဘာျဖစ္မလဲ။ 

ယင္းသည္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခ်င္းစီရိွ ျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္  
ျပႆနာမ်ား တူညီေနပါက ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွက မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ 
ၾကားနာမႈအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးသည့္အခ်ိန္အထိ စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္အတြက္  
ေျဖရွင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းထားပါမည္။ 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွက ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျပႆနာကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါက SEA သည္ အဆုိပါ ျပႆနာအတြက္ သီးျခားဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု 
ခ်မွတ္မည္မဟုတ္ပါ။ မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး အရာရိွသည္  
ျပႆနာရပ္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ပါက SEA သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္အတြက္ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရပါမည္ 
သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

SEA က အခ်ိန္ကာလကုိ ထပ္တုိးျခင္းမရိွပါက မွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရပုိင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးေရး  
ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ မပါဝင္ေသာ စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ရွိ ျပႆနာတစ္ခုခုကုိ 
အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ ရက္ေပါင္း 60 အတြင္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရမည္။  

IDEA ေအာက္တြင္ ရရိွႏုိင္ေသာ အထူးပညာေရး 
အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္စရာ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
CADRE ဝဘ္ဆုိက္သုိ႔ သြားပါ-  

cadreworks.org 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား 

 ယင္းသည္ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္သူမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္း သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းအတြက္ ရရိွႏိုင္ေသာ IDEA 

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းသာျဖစ္ပါသည္။ 

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး ဥပေဒ ခ်ိဳ းေဖာက္ေၾကာင္း စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကားခ်က္ ရလဒ္သည္ 
ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ တုိင္ၾကားခ်က္၌ ပါဝင္ေသာ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအုပ္စု၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ 

http://www.cadreworks.org
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မွတ္စုမ်ား 

         

         

         

         

         

         

         

          

အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရင္းျမစ္မ်ား 

ႏုိင္ငံအတြင္း မိဘစင္တာအားလံုး၏ 
လက္ရိွစာရင္းကုိ မိဘ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စင္တာ (Center for Parent 

Information and Resources, CPIR): 

 

မွတစ္ဆင့္ ရရိွႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္  

(973) 642-8100 ထံ ဖုန္းေခၚဆုိပါ  

အထူးပညာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးေရး စင္တာ 
(Center for Appropriate Dispute Resolution  

in Special Education, CADRE) သည္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား နည္းပညာ 
အကူအညီစင္တာျဖစ္သည္-  

သို႔မဟုတ္ (541) 686-5060 သို႔ ဖုန္းေခၚဆုိပါ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပညာေရးအက္ဥပေ 
ဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  
(IDEA) ကို အြန္လိုင္း- 
https://sites.ed.gov/idea/ တြင္ ရရိွႏုိင္သည္ 

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 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၊ 
တစ္အုပ္လံုးကိုျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳသည္။ ဤစာအုပ္ကို ျပန္လည္ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း  
ေအာက္ပါအတိုင္း ကိုးကားခ်က္ ထည့္ေပးသင့္ပါသည္- CADRE (2014)။ IDEA အထူးပညာေရးဆုိင္ရာ စာျဖင့္ေရးသား၍ တုိင္ၾကား 
ခ်က္မ်ား၊ Eugene၊ Oregon၊ CADRE။ ဤစာအုပ္တြင္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဟိုက္ပါလင့္ခ္မ်ားႏွင့္ URL 

မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ား၏ မွန္ကန္တိက် 
မႈအတြက္ ဌာနတြင္ တာဝန္မရိွပါ။ ထုတ္ေဝသည့္ ရက္စြဲ- ဇန္နဝါရီလ 2014။ 
 

သင့္ေဒသရိွ မိဘစင္တာကို 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/

