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မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္ အေၾကာင္းၾကားစာ 

 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေက်ာင္းေကာ္မီတီ 

ေက်ာင္းသားအတြက္ အခေၾကးေငြ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ကုုန္က်စားရိတ္မ်ား 

မိသားစုု ပညာေရးဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုုဂၢလိက လုုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ 

Title VI, IX, ADA ပုုဒ္မ 504 

ေက်ာင္းသား၏ လူမ်ဳိး သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း 

မသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး 

ေက်ာင္းသားမ်ား က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား 

မည္သည့္ ကေလးမွ် ေနာက္တြင္ မက်န္ရစ္ေစရ 

ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ 

ေႏွာင့္ယွက္ က်ဴးလြန္မႈ 

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား 

 

 
 

ဒင္းဗားအစုုိးရေက်ာင္းမ်ားက ယခုု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ ဥပေဒေၾကာင္း လုုိအပ္ခ်က္အရ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ 

သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟုု မိမိတုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပညာေရးဘုုတ္ အဖြဲ႔ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားရာ ဤေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုုိ ျပန္လည္စိစစ္၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး 

ဘုုတ္အဖြဲ႔ မူ၀ါဒတစ္ခုုခ်င္း၏ မိတၱဴကုုိ ဒင္းဗားအစုုိးရေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ DPS ဝက္ဘ္ဆုုိဒ္တုုိ႔တြင္ ရရိွႏုုိင္ပါသည္။ 

www.dpsk12.org school board- policies တြင္ ရယူဖတ္႐ႈႏိုုင္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ ေမးခြန္း 

မ်ား ရိွပါက သင့္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုုပ္ႀကီးထံ ဆက္သြယ္ေစလုုိ ပါသည္။ သိုု႔မဟုုတ္ ႀကိဳဆုုိေရးဌာန ဖုုန္း 720-423-

3400 TTY-TDD- 720-423-3741 သုုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုုိင္ပါသည္။  
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ေက်ာင္းသားအတြက္ အခေၾကးေငြ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ကုုန္က်စားရိတ္မ်ား 

 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား (ေနာင္တြင္ “DPS” သုိ႔မဟုတ္ “ခ႐ုိင္ District” ဟု သံုးမည္။) မူဝါဒ JQ ကို ေက်ာင္းအုပ္ 

ႀကီး႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ျဖစ္ပါသည္။  

� ပုံမွန္ သင္႐ုိးၫႊန္းတန္းတြင္ ခ်ဲ႔ထြင္ထားမႈမရိွသည့္ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်ရန္ မလုိအပ္ 

ပါ။  

� အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား၏ အမွန္ကတယ္ ကုန္က်စားရိတ္ကုိ ေပး 

ေဆာင္ရပါမည္၊ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားက က်ခံရပါမည္။ * 

� ေက်ာင္းေပါင္းစုံ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ (interscholastic athletics) ကုန္က်စားရိတ္မ်ား * 

� ပုံမွန္ ႏွစ္စဥ္လုိအပ္မည့္ ေက်ာင္းေပါင္းစုံ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ကုိယ္ကာယစစ္ေဆးရန္ ကုန္က်စားရိတ္ 

မ်ား--  မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏တာဝန္ ျဖစ္သည္။ 

� အဆင့္ျမင့္ေနရာ ခ်ထားျခင္း စာအုပ္မ်ား၊ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား  

� ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီးသြားသည့္ ဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ စာအုပ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား  

� အျခား NDPS မူဝါဒ JQ ကုိ ႀကည့္ပါ။  

 

အမွန္တကယ္ ခ်ဳိ႔တ့ဲသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား 

ကုိ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္၍ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၏ ကုိယ္ပုိင္သုံးပုိင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္ 

လာမည္ ဆုိပါလွ်င္၊ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စားရိတ္ကုိ ခၽြ င္းခ်က္အျဖစ္ ေကာက္ခံမည္။ ခ်ဳိ႔တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 

သည္ အခမ့ဲ၊ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖုိးေလ်ာ့ထားသည့္ ေန႔လည္စာ စားသုံးႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသား ဝင္ေငြဆင္းရဲမႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 

မ်ားအရ ခံစားခြင့္ ရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက ဤသုိ႔ခံစားခြင့္ရိွသည္ 

ဟု ယံုၾကည္ပါလွ်င္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ႐ုံးခမ္းသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

*အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက ေရြးခ်ယ္စရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္မွသာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား 

ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ (Family Education Rights and Privacy 

Act) (“FERPA”) 

DPS ေက်ာင္းမ်ားက FERPA အရ သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ပါသည္။ ေက်ာင္းသား၏မွတ္တမ္း/ 

သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈ (မူဝါဒ JRA/JRC) ကုိ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းတုိင္းႏွင့္ DPS ၏ ဝက္ဘ္စာမ်က္ 

ႏွာ www.dpsk12.org တြင္ School Board - Policies ၌ ရယူႏုိင္ပါသည္။ မိဘမ်ားထံသုိ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ 

ေက်ာင္းသားမ်ားထံသုိ႔ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက၊ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္း 

သားမွတ္တမ္း႐ုံး (Office of Student Records) သုိ႔ လိပ္စာ 900 Grant Street, Denver, CO 80203 တြင္၊ သုိ႔ 
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မဟုတ္ မိသားစုမူဝါဒဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားမႈ႐ုံး (Family Policy Compliance Office)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပညာ 

ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (U.S. Department of Education, 400 Maryland Ave SW, WashingtonDC20202-4605) သုိ႔ 

တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ 

 

အခြင့္အေရးမ်ား။     ။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားအရ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ပုဂၢလိကအေန 

ျဖင့္ လုံျခံဳမႈကုိ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားက မိဘႏွင့္ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား (အသက္ 18 

ႏွစ္ႏွင့္ အထက္) တုိ႔ကုိ သူတုိ႔၏မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခြင့္ ျပဳထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခ႐ုိင္ 

သုိ႔ ဤသို႔စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္ ေတာင္းဆုိမႈျပဳဲပီး၊ 45 ရက္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ရပါမည္။ အကယ္၍ မွတ္တမ္းတြင္ မမွန္ 

ကန္မႈမ်ား၊ မွားယြင္းေနသည္မ်ားရိွပါက ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေက်ာင္းသုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းမ်ားကုိ မိဘ/ 

ခံစားခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသား၏ စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ သေဘာထားဆႏၵပါမွသာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

လည္း ျပဳႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခၽြ င္းခ်က္အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားခ်က္မ်ား၊ ခ႐ုိင္၏ မူဝါဒ JRA/JRC တုိ႔အရ 

ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္မ်ား ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း၏ မိတၱဴကုိ မိဘ/ ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္း 

သားထံသုိ႔ ေတာင္းဆိုလာလွ်င္၊ စာတစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ $1.25 ထက္ မပုိဘဲ ေငြေပးသြင္း၍ ရရိွႏုိင္သည္။  

 

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း/ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္။     ။ မိဘမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းၿပီးဘြဲ႔ရသည့္အခါ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွထြက္သည့္အခါ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ ခ႐ုိင္၏ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း႐ုံးသုိ႔ တင္ျပရပါမည္။ သူတုိ႔စိစစ္လုိသည့္ မွတ္တမ္း (မ်ား) ကုိ အတိအက် 

ေဖာ္ျပ၍ စာျဖင့္ေရးသား တင္ျပရပါမည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ အျခား ခ႐ုိင္အရာရိွက၊ မွတ္တမ္းရယူႏုိင္ရန္ 

စီစဥ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူတုိ႔က မွတ္တမ္းကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ စစ္ေဆးႏုိင္မည္ကုိ မိဘ/ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသား 

ထံ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကုိ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း႐ုံးမ်ားသည္ ေႏြရာသီ အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ ပိတ္ေနႏုိင္ 

ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေစလုိသည့္၊ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ 

ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ မကုန္ဆုံးမီတြင္၊ မိတၱဴရယူထားရန္ တုိက္တြန္းလိုပါသည္။  

 

မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။     ။ ခ႐ုိင္သို႔ မွတ္တမ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးေစလုိ 

သည့္၊ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတုိ႔ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္လုိသည့္ မွတ္တမ္း၏ အစိတ္ 

အပုိင္းကို ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလိုသည္ကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံသုိ႔ စာျဖင့္ေရး 

သား တင္ျပရပါမည္။ အကယ္၍ မိဘ သို႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွသူေက်ာင္းသားက တင္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ ခ႐ုိင္က မွတ္ 

တမ္းကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈ မျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ပါက၊ ခ႐ုိင္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွသူ ေက်ာင္း 

သားထံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္အတြက္ ၾကားနာစစ္ 

ေဆးမႈကုိ ေတာင္းဆိုခြင့္ရိွေၾကာင္းလည္း အၾကံျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ၾကားနာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသတင္း အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွသူေက်ာင္းသားထံ ၾကားနာရန္ အခြင့္အေရးကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား 

မည္ ျဖစ္သည္။  
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ႀကိဳ်တင္၍ ခြင့္ျပဳဆႏၵမပါဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္။     ။ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳဆႏၵမပါဘဲ၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ခၽြ င္းခ်က္ 

တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားက တရားဝင္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ 

သည္။ ေက်ာင္းအရာရိွတစ္ဦး ဆုိသည္မွာ ခ႐ုိင္က အလုပ္အကုိင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူ သုိပမဟုတ္ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ (က်န္းမာ 

ေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုသေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးယူနစ္ အရာရိွမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။) ေက်ာင္း 

ဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ဦး၊ အတည္ျပဳထားသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္း 

သိမ္းေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာမႈမ်ား ၾကားနာေရး ေကာ္မီတီ က့ဲသုိ႔ေသာ ေက်ာင္း၏တရားဝင္ ေကာ္မီတီတြင္ တာဝန္ယူ 

ေနသည့္ မိဘ- ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သူ/သူမ၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 

သူတစ္ဦးကုိ ကူညီပ့ံပုိးေပးသူ အျခားသူလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းအရာရိွ တစ္ဦးဆုိသည္မွာ၊ ခ႐ုိင္က ယင္း၏ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွမ်ားအစား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ ကန္ထ႐ုိက္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ 

ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ- ေရွ႔ေနတစ္ဦး၊ စာရင္းစစ္တစ္ဦး၊ က်န္းမာေရး အၾကံေပး၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ကုသေပးသူ သမားေတာ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္) သို႔ေသာ္လည္း ထုိသူမ်ားသည္ ခ႐ုိင္၏တိုက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ 

တြင္ ရိွေနသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ သိရိွႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္း 

မျပဳရန္ သေဘာတူညီထားျခင္း ရိွရမည္။  

 

အကယ္၍ ေက်ာင္းအရာရိွမ်ားက၊ သူတုိ႔၏ က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လုံ တရားဝင္သည့္ ပညာေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူမည္ ဆုိပါက၊ ေသခ်ာမႈ ရိွေစရန္ ခ႐ုိင္က က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္း 

မ်ားကုိ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရာရိွမ်ားက သူတုိ႔၏ တရားဝင္တာဝန္အတြက္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္လုိပါက ျဖစ္သည္။ (က) မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွသည့္ 

ေက်ာင္းသားထံသုိ႔ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းသားမွတ္ 

တမ္းမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူလိုျခင္း၊ (ခ) မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရိွႏုိင္ရန္ အကူအညီမ်ား 

ေပးျခင္း (ဂ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားက အတည္ျပဳထားသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ (ဃ) လံုျခံဳေသာ၊ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ဝန္းက်င္တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးတုိ႔ အတြက္ 

ျဖစ္သည္။   

 

ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းတက္ေရာက္လုိသည့္၊ စာရင္းမွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ေက်ာင္းက ေတာင္းဆုိမႈ ရိွလာပါက၊ 

ခ႐ုိင္က ပညာေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို သေဘာထားဆႏၵ မပါရိွဘဲ၊ အျခားေက်ာင္း ခ႐ုိင္၏ အရာရိွမ်ားထံသုိ႔ 

ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသုိ႔ထုတ္ျပန္ေပးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မွာ ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္း 

အပ္ႏံွမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႔မႈႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္ 

မူဝါဒႏွင့္အညီ အျခားေအဂ်င္စီတစ္ခုသုိ႔ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခင္ေက်ာင္းခ႐ုိင္မွ အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 

ျဖစ္ေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခား ဆရာတစ္ဦးခ်င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ 

တုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံရသည့္ အၾကံေပးမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားက သတင္းမ်ားကုိ 

လွ်ဳိ႔ဝွက္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထား၍၊ အျခားသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေပးအပ္ရန္ အခြင့္အာဏာ မရိွပါ။  
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လမ္းၫႊန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။     ။ ခ႐ုိင္က "လမ္းၫႊန္စာအုပ္" ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ၊ 

အကယ္၍ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားက ဤသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းကုိ ႏွစ္စဥ္ စာျဖင့္ ျငင္းပယ္ 

ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Superintendent) ထံသုိ႔ ေက်ာင္းအပ္ႏံွၿပီး၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း စာျဖင့္ေရးသားျငင္း 

ပယ္ထားျခင္း မရိွပါလွ်င္၊ ထုတ္ျပန္ေပးေကာင္း ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လမ္းၫႊန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္၊ 

အမည္၊ ေမြးေန႔၊ လိင္၊ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အားကစား 

သမားမ်ား၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္၊ ဘြဲ႔ႏွင့္ ရရိွေသာဆုမ်ား၊ ေက်ာင္းတက္သည့္ ေန႔စြဲ၊ ဓာတ္ပုံမ်ား ပါဝင္မည္ 

ျဖစ္သည္။  

 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။     ။ ခ႐ုိင္က လူပုဂၢိဳလ္သိရိွႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ သတင္းကုိ ပညာေရး 

မွတ္တမ္းမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔၊ အကယ္၍ ဤသတင္းသည္ ေက်ာင္းသား၏ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 

သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး လံုျခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္မႈေပးႏုိင္ရန္ လုိအပ္ပါက၊ အေရးေပၚအေျခအေန ႏွင့္ ပတ္သက္ 

သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ေကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  

 

ေက်ာင္းသားတပည့္၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ [Protection of Pupil Rights 

Amendment (“PPRA”)] 

PPRA သည္ မိဘမ်ားအတြက္ အခ်ဳိ႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပဌာန္းထားေပးၿပီး၊ ေစ်းကြက္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသုံးခ်ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေသာ ကိုယ္ကာယ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္သည္။  

• ဆႏၵသေဘာတူညီမႈ။     ။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို မတင္ျပမီ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကာ 

ကြယ္မႈေပးထားသည့္ ဧရိယာ တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိ၍ ပါဝင္ေနပါက၊ (“ကာကြယ္မႈေပးထားသည့္ 

သတင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ”)၊ ယင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၏ ရန္ပုံေငြ တစ္ခုလုံး၊ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ 

ပုိင္းကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန “(ED”) က ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးပါက တင္ျပရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ -  

1. ေက်ာင္းသား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမိဘ၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ  

2. ေက်ာင္းသား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမိသားစု၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ေရာဂါပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာ  

3. လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အမူအက်င့္ သုိ႔မဟုတ္ ခံယူပုံ  

4. တရားမဝင္သည့္၊ လူမႈေရးအရ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္၊ မိမိဘာသာ ျပစ္တင္႐ႈံ႔ခ်တတ္သည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ 

ခ်ဳိးႏိွမ္သိမ္ငယ္ ေစသည့္ အမူအက်င့္  

5. အျခားေျဖဆုိသူမ်ားက မိသားစုအရ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံမႈရိွသူမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ အေရးပါသည့္ 

အကဲျဖတ္မႈမ်ား။  

6. တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အထူးခံစားခြင့္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ား၊ ဥပမာ-ေရွ႔ေနမ်ား၊ 

ဆရာဝန္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆရာမ်ား (ministers) 

7. ေက်ာင္းသား သုိ႔မဟုတ္ မိဘ၏ ဘာသာေရး က်င့္ၾကံမႈ၊ ဆက္ႏြယ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ယုံၾကည္မႈ 
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8. အစီအစဥ္မ်ား ရရိွပုိင္ခြင့္အေပၚ ဆုံးျဖတ္ေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မွအပျဖစ္ေသာ ဝင္ေငြဆုိင္ရာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား  

 

• ေက်ာင္းသားက မပါဝင္ဘဲ ေနႏုိင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္းကုိ အသိေပးစာ ရရိွျခင္း။  

1. မည္သို႔ေသာ ရန္ပုံေငြ ရိွေစ၊ မဆုိ ကာကြယ္မႈေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စစ္တမ္းေကာက္ 

ယူမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊   

2. အေရးေပၚကိစၥ မဟုတ္သည့္၊ ကုိယ္ကာယဆုိင္ရာ အတြင္းက်က် က်ဴးေက်ာ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တက္ေရာက္မႈ အေျခအေနအေပၚ လိုအပ္ခ်က္အရ စိစစ္မႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းက၊ သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီက 

စီမံခန္႔ခြဲပါက၊ ေက်ာင္းသား၏ အေရးေပၚ လုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ မလုိအပ္ 

ပါက၊ အၾကားႏွင့္ အျမင္ကုိ စစ္ေဆးျခင္း ခၽြ င္းခ်က္ မဟုတ္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းမႈ စိစစ္ 

ျခင္း (scoliosis screenings) မဟုတ္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ ္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ကုိယ္ 

ကာယ စစ္ေဆးျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳမႈ မဟုတ္ပါက၊  

3. ျပင္ဆင္ ကုစားမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ အသုံးခ်၍ ေစ်းကြက္တင္ျခင္း၊ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ 

သတင္း မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္း။  

 

• ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အသုံးခ်မႈ မတုိင္မီ စစ္ေဆးျခင္း 

1. ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စစ္တမ္းမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈေပးျခင္း။  

2. ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေထက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းကြက္တင္ေရး၊ 

ေစ်းေရာင္းခ်ေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားျဖန္႔ေဝေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေကာက္ 

ယူရန္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းနာမ်ား ႏွင့္၊  

3. ပညာေရးဆုိင္ရာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳေသာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ ဆုိင္ရာ 

ကိစၥမ်ား  

 

ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို မိဘမွေန၍ အသက္ 18 ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားထံသုိ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ အရ 

လြတ္လပ္ခြင့္ရိွေသာ အသက္ငယ္ရြယ္သူထံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါသည္။  

 

ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ဤအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္၊ မူဝါဒမ်ားကုိ မိဘမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ျပဳစု၊ ခ်မွတ္ 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ေက်ာင္းသား၏ ပုဂၢလိက လုံျခံဳေရး ကာကြယ္ေပးမႈဆုိင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ားကုိလည္း၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမ်ားတြင္၊ ကာကြယ္ေပးမႈရိွသည့္ သတင္းမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ၊ စုေဆာင္းမႈမ်ား၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိျခင္း 

မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားကုိ ေစ်းကြက္တင္ျခင္း၊ ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ျဖန္႔ေဝမႈ 

မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ မူဝါဒေရးဆြဲ ခ်မွတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ တိက်သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္အသိေပး 

အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္သည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

� ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္း၊ ဖြင့္ဟျခင္း၊ အသုံးခ်ျခင္း ျပဳ၍ ေစ်းကြက္တင္ျခင္း၊ 

ေစ်းေရာင္းခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ျပဳျခင္း။  

� ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (ED) က တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခုလုံးေသာ္လည္းေကာင္း ရန္ပုံ 

ေငြ ေထာက္ပ့ံမႈမဟုတ္သည့္၊ ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မည္သည္မဆုိ စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူမႈအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ 

� အေရးေပၚ မဟုတ္သည့္၊ က်ဴးေက်ာ္သည့္ ကုိယ္ကာယ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥ 

မ်ား မည္သည္အတြက္မဆုိ စိစစ္မႈမ်ား 

ခ႐ုိင္အေနျဖင့္၊ U.S. စာတုိက္မွျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 

ရန္ စီစဥ္ထားသည့္၊ သို႔မဟုတ္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ 

အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ ကေလးကုိ သက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ 

သုိ႔မဟုတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ 

အစပုိင္းတိုင္းတြင္၊ ေက်ာင္းတုိင္းက မိဘမ်ားထံသုိ႔ စာရင္းေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေန႔ရက္မ်ား၊ 

စစ္တမ္းမ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ရက္ကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ စတင္ၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ မိဘမ်ားထံသုိ႔ 

လ်ာထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ားအတြက္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈကို 

ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သင္၏ကေလး မပါဝင္ေစရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းရိွေစ 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားထံသို႔လည္း သက္ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္စစ္ေဆး စိစစ္ႏုိင္ရန္ 

အခြင့္အလမ္း ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

စစ္တပ္ လူသစ္စုေဆာင္းသူမ်ားထံသုိ႔ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း  

လူသစ္စုေဆာင္းသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမည္၊ အိမ္လိပ္စာႏွင့္ တယ္လီ 

ဖုန္းနံပါတ္တုိ႔ကုိ စစ္တပ္ လူသစ္စုေဆာင္းသူမ်ားထံသုိ႔၊ အကယ္၍ မိဘ/ ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားက ဤသုိ႔ 

ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Superintendent) ထံသုိ႔ စာျဖင့္ ေရးသား ကန္႔ကြက္ထားျခင္း မရိွလွ်င္ 

ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လူသစ္စုေဆာင္းသူက ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စစ္တပ္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္သာ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ မူဝါဒ JRA/JRC အရ၊  

ခ႐ုိင္က သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမႈ မတုိင္မီ ႀကိဳတင္၍ မိဘမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ သတင္း 

ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ရန္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ အေသးစိတ္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိဘ/ သုိ႔မဟုတ္ 

ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းသား၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ မိဘ၏ သေဘာထားဆႏၵ မပါဝင္ဘဲ 

ထုတ္ျပန္မေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။  
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က်န္းမာေရး အေထာက္အပ့ံ (Medicaid) သုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း   

က်န္းမာေရး အေထာက္အပ့ံ ေပးသူတစ္ဦးအျဖစ္၊ DPS ေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး 

အေထာက္အပ့ံ (Medicaid) ရရိွခံစားပုိင္ခြင့္ သတင္းမ်ားကုိ DPS တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွသည့္အခ်ိန္၌၊  က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ မူဝါဒႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးျခင္း [Health Care Policy and Financing (HCPF)] သိရိွေစပါ 

သည္။ HCPF သည္ ျပည္နယ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ က်န္းမာေရး ေထာက္ပ့ံေပးမႈ (Medicaid) ဌာန ေအဂ်င္စီ 

ျဖစ္ပါသည္။ အမည္၊ ေမြးေန႔၊ လိင္စသည့္ လမ္းၫႊန္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ HCFP ဌာနသုိ႔၊ ခ႐ုိင္ 

တြင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ က်န္းမာေရး အေထာက္အပ့ံ ရရိွခံစားႏုိင္ခြင့္ ရိွ-မရိွ စိစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေပး 

မည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medicaid) ရရိွ ခံစားပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

က်န္းမာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးသက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ Medicaid ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ 

ခ႐ုိင္က ကုန္က်ေငြ တြက္ခ်က္ေတာင္းခံမည့္ အဖြဲ႔အစည္း ေအးဂ်င့္မ်ားထံသုိ႔ အစီအစဥ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ 

ရန္ ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္က်ေငြမ်ား အားလုံးကုိ ေန႔စြဲျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မ်ားကုိ DPS ေက်ာင္း 

မ်ား၏ က်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံ ကူညီမႈ (Medicaid) ႐ုံးတြင္ သိမ္းဆည္း ထားရိွမည္ ျဖစ္သည္။  

 

Title VI, IX, ADA ပုဒ္မ 504 

DPS ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ဆင္းသက္မႈ၊ မူရင္းႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ခံမႈ၊ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ 

အသက္၊ သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈတုိ႔ကို အေျခခံ၍ ယင္း၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ေက်ာင္းလက္ခံ 

ရာတြင္၊ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရာတြင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ဆံျပဳမူရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 

အကယ္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွပါက နစ္နာရမႈမ်ားအတြက္ ကုစားႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ား ရိွပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္းမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ႐ုံး (U.S. Department of Education Office for 

Civil Rights) 1244 Speer Boulevard, Denver, CO 80204-3582 သုိ႔မဟုတ္၊ DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေပး 

ထားသည့္ဝန္ထမ္းသုိ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ (Executive Director of 

Student Services) 900 Grant Street, Denver, CO 80203, Second Floor; Phone 720-423-3437 or TTY-

TDD- 720-423-3741 သုိ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အက္ဥပေဒ 1973 ပုဒ္မ 504 ၊ (29 U.S.C. §794) အရ ျဖည့္စြက္ 

ျပင္ဆင္ထားမႈႏွင့္၊ မသန္စြမ္းသူ အေမရိကန္မ်ား အက္ဥပေဒ၊ (42 U.S.C. §12101 et seq.) တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

ျဖည့္စြက္ထားမႈအရ၊ အားကစား ဒါ႐ုိက္တာ (Director Athletics) ဖုန္း 720-423-6173 သုိ႔မဟုတ္၊ လူသား 

အရင္းအျမစ္ဌာန အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ (Executive Director of Human Resources) 900 Grant Street, 

Denver, CO 80203, Fifth Floor; ဖုန္း 720-423-3973 သုိ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ (Title IX of 

the Education Amendments) 1972 (20 U.S.C. §1681) လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခားမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 

၍ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။  
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အကယ္၍ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ခ႐ုိင္/ေက်ာင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိ၍ ေတာင္းဆုိမႈရိွပါက 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ စီစဥ္ေပးပါမည္။ ေက်ာင္း/ဌာနသုိ႔ လႈပ္ရွားမႈပြဲ မတုိင္မီ အနည္းဆံုး အလုပ္ဖြင့္ရက္ 

3 ရက္ ႀကိဳတင္၍ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေစလုိပါသည္။ 

 

ေက်ာင္းသား၏ လူမ်ဳိး သုုိ႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကုုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း 

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရထံသုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ၊ DPS ေက်ာင္းမ်ားက ေက်ာင္းသား 

တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူမ်ဳိးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈကို မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက ေပးပုိ႔လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

အေပၚ အေျခခံ၍ သတ္မွတ္တင္ျပရပါသည္။ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔၏ 1975 ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ခ်မွတ္ခ့ဲသည့္ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္အရ မိဘမ်ားထံသုိ႔၊ ယခုသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ ႏွစ္စဥ္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကေလး 

အတြက္ျပဳလုပ္ထားသည့္၊ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ သိရိွလုိပါက၊ ကေလး၏ေက်ာင္းသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ 

သြားေရာက္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္က မမွန္ကန္ပါက၊ ေက်ာင္း 

ဝန္ထမ္းက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရွင္းျပပါလိမ့္မည္။  

 

မသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး  

မသန္စြမ္းမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံသည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆုိ၊ ယင္းေက်ာင္းသား၏ အသက္ 21 ႏွစ္ျပည့္ 

ေမြးေန႔၌ ဒင္းဗားတြင္ ဆယ္မီစတာ ၃-ခု ဆက္တုိက္ ေနထုိင္သူ ျဖစ္ပါက၊ ယင္းေက်ာင္းသားသည္ အခမ့ဲ၊ သင့္ေလ်ာ္ 

ေသာ အစုိးရေက်ာင္း ပညာေရးကုိ၊ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူက ကုန္က်ခံစရာ မလုိအပ္ဘဲ ေက်ာင္းတက္ 

ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မသန္စြမ္းမဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ 

မ်ားက က်ခံရသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားမွာ ခၽြ င္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ DPS က အျခားေသာ ရပ္ရြာလူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ 

မိတ္ဖက္ျပဳ၍ ေစာလ်င္စြာ ၾကားျဖတ္ကူညီေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိသားစုမ်ားကုိ ကူညီေပးေရးႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေနရာခ်ထားေရး၊ အသက္ 3 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ရပ္ရြာအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္သြားမည္၊ စိစစ္သြားမည္၊ ခံစားရရိွႏုိင္ခြင့္ ရိွ-

မရိွ ဆုံးျဖတ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ေမးခြန္းမ်ားရိွပါက ေက်ာင္းသားတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံသို႔ သုိ႔မဟုတ္ အထူးပညာေရး 

႐ုံးသို႔ ဖုန္း (720-423-3437) တြင္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ကေလးကုိ အထူးပညာေရးဝန္ 

ေဆာင္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွ-မရိွ အကဲျဖတ္ေရးအတြက္ သူတုိ႔၏ ကေလးကုိ ရည္ၫႊန္းလႊဲေျပာင္းေပးရန္ အခြင့္ 

အေရး ရိွပါသည္။  

 

ေက်ာင္းသား စည္းကမ္း- မူဝါဒ JK (ေက်ာင္းသား က်င့္ထုံးမ်ား ႏွင့္ JK-R စည္းကမ္းခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ႏွင့္ JKF မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းမ်ား ကိုလည္း ၾကည့္ပါ။) 
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လုံျခံဳစိတ္ခ်ၿပီး စနစ္တက်ရိွ၍ အေႏွာက္အယွက္မ်ားမွ ကင္းေဝးေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုသည္ ဤခ႐ုိင္၏ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား မိဘမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားက အတူတကြပူး 

ေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။  

 

DPS သည္ ေက်ာင္းသားတုိင္းအား မိမိကုိယ္ကုိစည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္း 

ကမ္းမ်ားအတုိင္း ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ျပဳမူေစျခင္း ႏွင့္ 

မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကုိ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံႏုိင္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။ ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ အဓိကထား၍ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပႆနာမ်ားကုိလည္း ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထိေရာက္ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ အစီအစဥ္ ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ 

တစ္ခု မရိွမျဖစ္ လုိအပ္သည္။  

ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အတိအလင္း တားျမစ္ထားၿပီး၊ က်ဴးလြန္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စည္းကမ္း 

အတုိင္း အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 

1. ေက်ာင္းဝင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္းအျပင္တြင္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ 

ေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္၍ သုိ႔မဟုတ္ ဂ႐ုမစုိက္၍ ျဖစ္ေသာ အမူအက်င့္ 

မ်ား၊ ယင္းတြင္ မိမိ၏ မဆင္မျခင္ျပဳမႈေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကုိ ထိခုိက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အမူအက်င့္ 

မ်ား ပါဝင္သည္။   

2. ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးေနမႈမ်ားကုိ အေႏွာက္ 

အယွက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေသာ အမူအက်င့္မ်ား 

3. ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းယာဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအခမ္းအနားပြဲမ်ား စသည္တို႔ကုိ 

ပ်က္ဆီးဆုံး႐ံႈးေအာင္ ျဖစ္ေစျခင္း  

4. မူဝါဒအရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ အႏၱရာယ္ရိွေသာ လက္နက္မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ 

လာျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း  

5. ဂုိဏ္းဂဏဖြဲ႔၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထုိဂုိဏ္းဂဏဆုိင္ရာ ဝိေသသ လကၡဏာျဖစ္ေသာ အေရာင္မ်ား၊ လက္ 

သေကၤတမ်ား၊ ႐ုပ္ပုံဆြဲျခင္းမ်ား၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ မွတ္စုစာအုပ္မ်ား၊ အမွတ္ 

တံဆိပ္မ်ား ႏွင့္ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကန္႔ 

သတ္ထားေသာ အရာမ်ား 

6. ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္း၏ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ အရက္ေသစာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားတားျမစ္ 

ထားေသာ အရာမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရိွျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိ တားျမစ္ 

သည္။  

7. တုိက္ခုိက္ျခင္း  

8. ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း 

9. လုယက္ျခင္း 
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10.  ခုိးယူျခင္း၊ ဝွက္ယူျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေဖာက္ထြင္းျခင္းႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း 

11. ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လက္ဝယ္ထားရိွျခင္း 

12. ေက်ာင္းဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးကုိ ကေလးငယ္မ်ားအား ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသည္ဟု တမင္တကာ စြပ္စြဲျခင္း 

13. က်ဴးေက်ာ္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 

14. အႏုိင္က်င့္ျခင္း 

15. ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူတစ္ပါးပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စိတ္လုိလက္ပါ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္း 

ပ်က္ ျဖစ္ေစျခင္း  

16. ညစ္ညမ္းသည့္စကား အျပဳအမူ (သုိ႔မဟုတ္) ႐ုိင္းစုိင္းေသာ အမူအရာ၊ အေျပာအဆုိမ်ား 

17. မသန္စြမ္းမႈ၊ လူမ်ဳိး၊ လိင္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္မႈ၊ လိင္စိတ္ဝင္စားမႈ အေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံ ေျပာ 

ဆုိျခင္း၊ ဆဲေရးျခင္း။   

18.  သူတစ္ပါးအား အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ အသြင္အျပင္ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ မရိွျခင္း 

19. ခ႐ုိင္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ပုံစံမ်ားကုိ 

ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) သူတစ္ပါးကုိ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစေအာင္ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္း 

20.  စိတ္လုိလက္ပါ စည္းကမ္းမလုိက္နာမႈ (သို႔မဟုတ္) ထင္သာျမင္သာေအာင္ အၿမဲတစ္ေစ ပမာမခန္႔ျပဳျခင္း 

မ်ား 

21. ေက်ာင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းရိွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ (သုိ႔မဟုတ္) ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

ေစာ္ကားျခင္း၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ မေလးစားေသာ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ 

ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား 

22. ေက်ာင္းသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမွ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးဦးမွ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) 

ေက်ာင္း၏အျပင္ဘက္တြင္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုအား က်ဴးလြန္ျခင္း 

23. လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ 

ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ထုိသုိ႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား  

24. အျခား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ ေက်ာင္း၏ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း 

25. အၿမဲတေစ ေႏွာက္ယွက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း ဥပမာ-ေက်ာင္း၏ အခမ္းအနားမ်ား၊ 

ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေက်ာင္း၏ယာဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းကစားကြင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းခန္းမ်ားတြင္ သုံး 

ႀကိမ္ (သုိ႔မဟုတ္) သုံးႀကိမ္ထက္ေက်ာ္၍ ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာ 

ထိခုိက္မႈျဖစ္ေအာင္ ၾကံစည္ျပဳမူခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသားကုိ အၿမဲတစ္ေစေႏွာက္ယွက္ေသာ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ 

ေၾကညာျခင္း 

 

ဤစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းတုိင္းအတန္းတုိင္းတြင္ တစ္သမတ္တည္းတူညီစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရမည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမွ ထုတ္ပယ္လုိက္ျခင္းမ်ား ရိွပါက မိဘမ်ားကို မူ၀ါဒ 

ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအတုိင္း အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ႐ုိင္၏ JK ဥပေဒအရ အသနားခံျခင္းမ်ားကုိ 
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ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ JK မူဝါဒမ်ား ေက်ာင္းသားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ႐ုံးခန္း သုိ႔ 

မဟုတ္ DPS အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.dpsk12.org-School Board-Policies တြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။  

 

မည္သည့္ ကေလးမွ် ေနာက္တြင္ မက်န္ရစ္ေစရ - မိဘမ်ား သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား 

 

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ား၏ အတန္းပုိင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ကၽြ မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားမွာ-   

• ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လက္ရိွသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေနေသာ အတန္းႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္မွ 

သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားႏုိင္မႈ ရိွ-မရိွ 

• ျပည္နယ္စံႏႈန္းမ်ားမွ ပယ္ျဖတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီေသာ အေရးေပၚ (သုိ႔မဟုတ္) 

ယာယီအဆင့္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရိွ-မရိွ 

• တကၠသုိလ္ႏွင့္ မဟာဘြဲ႔မ်ားအတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေလ့လာသင္ယူခ့ဲေသာ ဘာသာရပ္မ်ား၏ ေအာင္ 

လက္မွတ္မ်ား 

• ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 

က သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးေနမႈ ရိွ-မရိွ 

 

ဤသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရိွခ်င္ေသာ မိဘမ်ားသည္ ကေလး၏ ေက်ာင္းသုိ႔ေခၚဆုိ ေမးျမန္းႏုိင္ၿပီး 

စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္း၏အလုံးစုံတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ျခင္း၊ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါဝင္ 

ခြင့္ ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ မိဘမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိဘ 

မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းသင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တုိးတက္မႈအေျခအေနကုိ တိုင္း 

တာျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရိွပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေသာ Title I ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ထုိေက်ာင္းမ်ားပုိမုိေကာင္းမြန္တုိးတက္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာအခါ 

ေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရိွသည္။ သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္ကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ သင္၏ေက်ာင္းကုိ ဆက္သြယ္ 

စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။  

 

မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ကေလးမ်ားေက်ာင္း၏ NCLB မွတ္တမ္းကဒ္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရိွပါသည္။  ထုိမွတ္တမ္းကုိ 

http://schoolforms.dpsk12.org/schoollist  တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ 720-423-

3054 သုိ႔ ဆက္သြယ္၍ ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။  
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ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ 

 

DPS ၏ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ေသာ ေဒသအျပင္တြင္ရိွေသာ ဒင္းဗား 

အစုိးရ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ခြင့္ေပးထားသည္။ ထုိအစီအစဥ္သည္ ဒင္းဗာၿမိ ႔ဳ အျပင္ 

တြင္ ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေလ်ွာက္ထားခ်ိန္သုံးခ်ိန္ ရိွပါသည္။ 

ပထမသုတ္၊ ဒုတိယသုတ္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေျပာင္းေရြ ့ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏အစ ဇန္နဝါရီ တစ္လလုံးတြင္ 

ပထမသုတ္ကုိ ျပဳလုပ္သည္။ ဒုတိယသုတ္ကုိ ပထမသုတ္ ၿပီးၿပီးခ်င္းစတင္ၿပီး ေနာင္ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္၏ ဒုတိယပတ္ထိ 

ျပဳလုပ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ ေျပာင္းေရြ႔ျခင္းကုိ စာသင္ႏွစ္၏ က်န္ေသာလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည္။  

 

ပထမအသုတ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရသည္ ရိွေသာေနရာထက္ ပုိမုိမ်ားျပားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ က်ပန္းနံပါတ္ 

မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ကုတ္နံပါတ္မ်ားအတုိင္း ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ကုတ္နံပါတ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းတက္ေနၿပီးသားသူမ်ား၊ 

အိမ္ျပန္လာသူမ်ား၊ ေမာင္ႏွမ အတူတကြေလ်ွာက္သူမ်ား၊ ဒင္းဗားၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္သူမ်ား ( ၿမိ ႔ဳထဲႏွင့္ ၿမိ ႔ဳ၏နယ္နိမိတ္ 

စပ္ၾကားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား) ေဒသခံမဟုတ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏွင့္ေမာင္ႏွမမ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပထမသုတ္ 

တြင္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ လစ္လပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထားရိွမည္ျဖစ္သည္။  

 

ပထမသုတ္မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္ လစ္လပ္ေသာေနရာမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေလွ်ာက္ 

ထားသူမ်ားကုိ ဒုတိယသုတ္တြင္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား လက္ခံရရိွသည့္အတိုင္း အစဥ္လုိက္ ေနရာခ်ထားေပးသည္။  

 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ ေပးပုိ႔ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ 

လက္ခံရရိွေသာ ေက်ာင္းအုပ္တုိ႔မွ လက္မွတ္ထုိးၿပီး၊ ခ႐ုိင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ လက္ခံ- မခံကုိ စီစစ္အတည္ျပဳႏုိင္ 

သည္။ ေျပာင္းေရြ႔ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကုိ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ ေရႊ႔ေျပာင္း 

ခြင့္ကုိ ေနရာ (သုိ႔မဟုတ္) အစီအစဥ္ မရိွျခင္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းမ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

အေၾကာင္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ထုိစာကုိ လြန္စြာေနာက္က်ၿပီးမွ တင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမွသာ ျငင္းပယ္ခြင့့္ရွိသည္။  

 

ထုိ႔အျပင္ 2001 ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ မည္သည့္ကေလးမွ် ေနာက္က်မက်န္ေစရ အက္ဥပေဒအရ ႏွစ္စဥ္တိုး 

တက္မႈ စံႏႈန္းမ်ားကုိ မျပည့္မီေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္၊ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

DPS ၏ မူဝါဒအတုိင္း ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာ ေက်ာင္းကားမ်ားျဖင့္ အျခား DPS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရြ႔ 

သင္ၾကားႏုိင္သည္။ (အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ RTD ဘတ္စ္ကားမ်ား ရိွသည္)  ေက်ာင္းသားမ်ား 

အတြက္ ဤအခြင့္အေရးမ်ားရိွခ့ဲလွ်င္ ၎ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ခ့ဲလွ်င္လည္းေကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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လိင္မႈဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ က်ဴးလြန္မႈ - JBB မူ၀ါဒ -- လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊  မူလႏုိင္ငံသား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ဝင္ 

စားမႈ ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာ ကုိးကြယ္မႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚေသာ ေႏွာင့္ယွက္က်ဴးလြန္မႈ 

မ်ား  

ေက်ာင္းသားတုိင္းသည္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏုိင္ငံသား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ 

မႈ၊ ဘာသာကုိးကြယ္မႈ အေပၚ မူတည္၍ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ 

ၾကားႏုိင္ေစရမည္။ အကယ္၍ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားအေပၚ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရိွပါက ခ်က္ခ်င္း စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ သက္ဆုိင္ 

ရာ ဘုတ္အဖြဲ႔ မူဝါဒမ်ားအတုိင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 

ေက်ာင္း၏ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း က်င့္ထုံး – JICEA မူ၀ါဒ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ ႏွင့္ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနႏွင့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈတြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားရိွ-မရိွ၊ ေက်ာင္းမွ ခြင့္ျပဳမႈ ရိွမရိွကုိ သိရိွေစရန္ အခ်ဳိ႔ေသာ ေဖာ္ျပ 

မႈမ်ားမွ လြဲ၍ ပုံႏိွပ္မႈတုိင္းကုိ စစ္ေဆးသြားမည့္ က်င့္ထုံးတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားပါသည္။ JICEA ခ႐ုိင္မူ၀ါဒ 

(ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈ) ႏွင့္ JICEA-R ( ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေဝမႈ ေက်ာင္းသား) မ်ားကုိ DPS အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ www.dpsk12.org-School 

Board-Policies တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။  

 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္ ျပစ္မွားမႈ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

ကုိလိုရာဒုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ စည္းၾကပ္ အေရးယူျခင္းဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအရ 

မည္က့ဲသုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ရြာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရိွ ျပည္သူမ်ား 

အေနႏွင့္ 

http:dcj.state.co.us/odvsom/Sex_Offender/SO_Pdfs/schoolresourceguideregistration.pdf ႏွင့္ CDE’s 

web site http:www.cde.state.co.us/cdeprevention/download/pdf/school_sex_offender_guide.pdf တြင္ 

ဝင္ေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။  

 

ထုိ႔အျပင္ ဤ လမ္းၫႊန္ခ်က္၏မိတၱဴမ်ားကုိ ေက်ာင္းသားေရးရာ ႐ုံးခန္းတြင္ $2.00 ျဖင့္ရယူႏုိင္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမွ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ထုိလမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိ အခမ့ဲ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ web site မ်ားတြင္ 

လည္း အခမ့ဲ ေဒါင္းလုပ္ downloaded ရယူႏုိင္ပါသည္။   

 

ေက်ာင္းတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ား၏ ၀တၱရားမ်ား  

 

မိဘတုိင္းသည္ ကိုလုိရာဒုိ ဥပေဒအရ မိမိတုိ႔၏ ကေလးသည္ လံုေလာက္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ရရိွေစရန္ 

တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ 7-17 ႏွစ္ ၾကား အသက္အရြယ္ရိွေသာ ကေလး 

မ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကေလးကုိ ေက်ာင္းပုိ႔ရမည့္ ဝတၱရားရိွသည္။   
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HIBEA မူ၀ါဒ ။ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကို ဒုတိယဘာသာ ဘာသာစကားအျဖစ္ ေျပာဆုိျခင္း  

အဂၤလိပ္စကားမွလြဲ၍ အျခားဘာသာစကားကုိ အဓိက ေျပာဆုိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကုိလုိရာဒုိျပည္နယ္က 

ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္ ဆႏၵရိွသည္ႏွင့္အညီ၊ ဤခ႐ုိင္က ယင္းေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးအတြက္  

မူႀကိဳမွေန၍ 12 တန္းေက်ာင္းသားမ်ားတုိင္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေကာ္လုိရာဒုိ ပညာေရးဌာန၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း 

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ က်င့္သုံးမႈကုိ 1993 မူဝါဒ 

ေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ 

 

မူဝါဒခ်မွတ္မႈ ေန႔စြဲ ၏ လက္စြဲ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္မႈ  

LEGAL REFS.: C.R.S. 22-24-101 through 22-24-105 (English Language Profi-ciency Act)  

1 CCR 301-10, Rules 2224-R-1 through 2224-R-3 

 

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ခ႐ုိ၏ မူဝါဒလမ္းၫႊန္  

ပုိ၍ အသစ္ျဖစ္ေသာ ခ႐ုိင္၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ DPS website ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရည္ၫႊန္းေစလုိပါသည္။ 

www.dpsk12.org/policies တြင္ ရရိွႏုိင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ေက်ာင္းသုိ႔ မိတၱဴေတာင္းယူပါ။  
 

 

 

 

 

 

 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား (DENVER PUBLIC SCHOOLS) 

900 Grant Street – Denver Colorado 80203 

Telephone 720-423-3400   TTY-TDD 720-423-3741 
 

 

 

 

 


