
အပိုဒ္ Section 504 အရ ေက်ာင္းခရိုင္၏ တာဝန္မ်ားကား အဘယ္နည္း။ 
 
အပိုဒ္ Section 504 သည္ အျခားပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း ေက်ာင္း 
အေဆာက္အဦမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ မိဘမ်ားအတူတကြ ပူးေပါင္း၍ အပိုဒ္ Section 504 အရ အစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ေရးဆြဲေစၿပီး၊ ေက်ာင္း၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ေက်ာင္းသား 
မ်ား အက်ဳိးရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အပိုဒ္ Section 504 အတိုင္းလိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ 
ရပါမည္။  

1. 504 ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးတစ္ဦး ခန္႔အပ္ရမည္။  
2. တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

တစ္ရပ္ ထားရွိေပးရမည္။ (http://sts.dpsk12.org/ ကိုၾကည့္ပါ) 
3. အစီအစဥ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ရယူ 

ခြင့္အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိပါေၾကာင္း သတိေပးစာ ေပးပို႔ရမည္။  
4. အစိုးရေက်ာင္း ပညာေရး မရရွိသည့္၊ မသန္စြမ္းမႈရွိေနေသာ ကေလး 

မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍ ေနရာခ်ထားရမည္။  
5. အပိုဒ္ Section 504 အရ ေက်ာင္းခရိုင္၏ တာဝန္ရွိေနမႈအေပၚ 

အခ်ိန္မွန္မွန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သူတို႔၏ မိဘမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္ 
ထိန္းသူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္။  

6. သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေနရာခ်ထားျခင္း 
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္ 
ထိန္းသူမ်ားက တုံ႔ျပန္ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးရမည္။ 
(http://sts.dpsk12.org/ ကိုၾကည့္ပါ။) 

7. ေက်ာင္းခရိုင္၏ မူမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးေနမႈမ်ားကို ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈ ေသခ်ာ ရွိမေနေစရန္အတြက္ မိမိဘာသာ စိစစ္အက ဲ
ျဖတ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

8. သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကို မိဘမ်ားက စစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္ အခြင့္ 
အလမ္း ေပးအပ္ရမည္။  

 

          ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ မည္သုိ႔ျပည့္စံုေအာင္   
           ေဆာင္ရြက္ပါသနည္း။  

 ယခုလက္ကမ္းလႊာကို မိဘမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေပးမႈရွိ 
ေအာင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္။  

 ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အပိုဒ္ Section 504/ADA အရ ေစာဒကမႈမ်ား 
တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။  

 ခရုိင္ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္မ်ားတြင္ 504 ပူးေပါင္းညိႇႏိႈုင္းေရးမွဴးမ်ား ကို 
သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။  

 ေက်ာင္းေနရာတိုင္းတြင္ 504 အေဆာက္အဦ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားကို 
သတ္မွတ္ထားရွိ၍ တာဝန္ခ်ထားေပးပါသည္။  

 

အပိုဒ္ Section 504 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက 
ဆက္သြယ္ရန္-  
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အပိုဒ္ Section 504 ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။  
 
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဥပေဒ၏ အပိုဒ္ Section 504 ဆိုသည္မွာ 
ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ မသန္စြမ္းမႈ ရွိေနသူတစ္ဦး ခြဲျခား 
ဆက္ဆံခံရမႈ မရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းက ေဖာ္ျပထားသည္မွာ-  
"အျခားနည္းျဖင့္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီႏိုင္သူတစ္ဦးကို သူ၏မသန္စြမ္းမႈ အဓိက 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း မျပဳရ။ အက်ဳိးခံစား 
ခြင့္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳရ။ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရး အကူအညီရရွိ 
ေသာ အစီအစဥ္/လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ ခ်န္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။" မသန္စြမ္း 
သူ အေမရိကန္မ်ား ဥပေဒ-၁၉၉၀ ခုႏွစ္ (The Americans with Disabilities Act 
of 1990) တြင္လည္း အလားတူ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား 
ပါဝင္သည္။  

၁၉၇၃ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး၊ ယင္း၏အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ေက်ာင္းခရိုင္မ်ားသည္ 
သူတို႔၏ အစီအစဥ္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အခမဲ့ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစိုးရေက်ာင္းပညာေရး ပံ့ပိုး 
ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံ 
ေပးျခင္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။  

အပိုဒ္ Section 504 အရ ကာကြယ္ေပးမႈရရန္ ေက်ာင္းသားသည္ မည္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ အၾကံဳးဝင္သနည္း။ 
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ အပိုဒ္ Section 504 အရ ကာကြယ္ေပးမႈ ရရွိရန္ 
သူ/သူမသည္ ခႏၶာကိုယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႔ယြင္းမႈရွိေနၿပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အဓိကက်သည့္ ဘဝလက္ေတြ႔ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို သိသိသာသာ အကန္႔ 
အသတ္ ရွိေနလွ်င္ ျဖစ္သည္။  

• မိမိဘာသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ  
• လက္ျဖင့္လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း  
• လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း။ 
• အျမင္ 
• အသက္ရွဴမႈ  
• အၾကား 
• စကားေျပာ  
• အဖတ္ 
• ေလ့လာသင္ယူမႈ  
• အာရံုစူးစိုက္မႈ  

ဘဝ၏ အဓိကက်သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို သိသိသာသာ အကန္႔အသတ္မျဖစ္ 
ေစပါက၊ လူတစ္ဦးသည္ အပိုဒ္ Section 504 အရ ကာကြယ္ေပးမႈ မရရွိႏိုင္ပါ။   

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အပိုဒ္ ection 504 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မည္သို႔ရွိ 
သနည္း။  

ေက်ာင္းပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးသည္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။  
 ဆရာမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ 

အျခားသူမ်ားထံမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရယူမည္။  
 ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာသိရွိသူ အုပ္စုကို ေတြ႔ဆံုေစၿပီး၊  

ရင္းျမစ္ေပါင္းစံုတို႔မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသံုးသပ္မည္။  
 အဖြဲ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသားသည္ ရုပ္ပိုင္း/စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႔ယြင္းမႈရွိေနၿပီး၊ 

ဘဝအတြက္ အဓိကက်သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သိသာစြာအကန္႔သတ္ 
ရွိေနေၾကာင္း အခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ 
ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားကို အပိုဒ္ Section 504 အရ 
သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္သည္။  

 အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္၊ က်န္ေက်ာင္းသား 
မ်ား ရရွိခံစားရသည့္အတိုင္း အခမဲ့ သင့္ေလ်ာ္ေသာပညာေရးကို လံု 
ေလာက္စြာ မခံစားႏိုင္ဟု၊ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ဆံုးျဖတ္ပါက အၾကံဳးဝင္ 
သည္။ 

 အဖြဲ႔က ေက်ာင္းသားသည္ အပိုဒ္ Section 504 အရ ကာကြယ္ေပးမႈ 
ခံစားရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါက၊ ယင္းေက်ာင္းသားအတြက္ Section 504 
အစီအစဥ္တစ္ခုကို အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည္။  

 အဖြဲ႔၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ မသန္စြမ္းမႈ 
အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဆံုးျဖတ္မည္။  

 Section 504 အစီအစဥ္ကို၊ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈအစီ 
အစဥ္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ သို႔ ေက်ာင္းသားလိုအပ္ 
ခ်က္အရ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ေရးဆြဲမည္။  

 ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ အစည္းအေဝးကို အစီအစဥ္ဆြဲမည္။  
 သတ္မွတ္ထားသူမ်ားထံသို႔ အစီအစဥ္မိတၱဴမ်ား ေပးပို႔မည္။  
 အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မည္။  
 သေဘာတူညီထားသည့္ရက္တြင္ အဖြဲ႔ျပန္လည္ေတြ႔ဆံု၍ အေျခအေန 

အေျပာင္းအလ ဲျပဳ-မျပဳကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္မည္။  
 ေက်ာင္းသားက အျခားေက်ာင္းသစ္သို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းပါက အသြင္ေျပာင္း 

ကာလ အစည္းအေဝးကို ေခၚယူမည္။ သို႔မဟုတ္ Section 504 အစီ 
အစဥ္ကို ေက်ာင္းသစ္သို႔ သူတို႔၏ မွတ္တမ္းထားရွိရန္ အီလက္ထရြန္ 
နစ္ မိတၱဴေပးပို႔မည္။  

ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ခ်ထားျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။  

အပိုဒ္ Section 504 အရ အၾကံဳးဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏ပညာ 
ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ က်န္သန္စြမ္းမႈရွိသည့္ ေက်ာင္းသားအေဖာ္မ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ 
နည္းတူ လံုေလာက္စြာရရွိေစရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းလိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ေနရာထိုင္ခင္းဆိုသည္မွာ အခန္းဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားက 
ယင္းကဲ့သို႔ အက်ဳိးခံစားႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညိႇေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ 
သည္။  အျခားေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ခရိုင္၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ရယူခံစား 
ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးုျပႆနာရွိေနပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ား လို 
အပ္မည္ ျဖစ္သည္။  

ေယဘုယ် ေနရာခ်ထားမႈ ဥပမာမ်ား  

• တာဝန္ေပးမႈ (မ်ား) ကို တိုေတာင္းေစျခင္း 
• အသံက်ယ္ဖတ္ခိုင္း စစ္ေဆးျခင္း  
• အိမ္အတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား အပိုေဆာင္းေပးျခင္း  
• ေက်ာင္းသားကို ကြန္ျပဴတာ၊ သို႔မဟုတ္ ခမ္းမက်ယ္အသံမ်ားႏွင့္ ေဝးရာ 

တြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း။  

• အသစ္သင္ခန္းစာမ်ား မသြားမီ၊ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ လမ္းညႊန္တစ္ဦး 
ထားရွိေပးျခင္း။  

• အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကို ေက်ာင္းသားအား ေလ့လာသင္ယူေစျခင္း  
• အကူ/ စာျပေပးသူ တစ္ဦးထားေပးျခင္း  
• စာသင္ခန္းတြင္ ေရးရမည့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ ကြန္ျပဳတာ/ကီးဘုတ္ကို 

သံုးခြင့္ေပးျခင္း  

ေနရာထိုင္ခင္း ခ်ထားေပးမႈတြင္ လူတစ္ဦး၏ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းသာမက၊ 
ေက်ာင္းသားက သူသင္ၾကားေလ့လာႏိုင္စြမ္းကို ျပသႏိုင္မည့္၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမည္ 
ျဖစ္သည္။  

• ေနရာခ်ထားမႈသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မည္။  
• ေနရာခ်ထားမႈမွာ မသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ေက်ာင္း 

၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ခံစားရရွိေစရန္ မသန္စြမ္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။  

• ေနရာခ်ထားမႈအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားကျပည့္မီရမည့္ ပညာေရးစံခ်ိန္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစမည္ မဟုတ္ပါ။  

• အထူးအေျခအေနတစ္ခုတြင္၊ သူ ျပည့္မီရမည့္ ပညာေရး စံခ်ိန္စံညႊန္း 
အတြက္ မသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားကို ျပဳျပင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျပာင္း 
လဲျခင္း ျပဳေကာင္းျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

 


