34 CFR § 300.154(d)(2)(v) အရ ႏွစ္စဥ္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္
မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာေရးအက္ဥပေဒ Individuals With Disabilities Education Act (IDEA) ကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားအရ၊ ခံစားခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္၊ ေက်ာင္းခ႐ိုင္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရ
ပုဂၢလိက အာမခံေသာ္လည္းေကာင္း၊ မက္ဒီကိတ္ (Medicaid) ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ ခံစားခြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႔
ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္ အခ်ဳိ႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးရန္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါမည္။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

1. သင့္အေနျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ေက်ာင္းခ႐ိုင္
က သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔ရမည္။ ယင္းသည္ သာမာန္
ျပည္သူမ်ား နားလည္ႏိုင္ေသာ စာျဖင့္ေရးသားထားရမည္။ သို႔မဟုတ္ မိဘ၏ မိခင္ဘာသာစကား၊ သို႔မဟုတ္ ဤသို႔
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေသခ်ာ မျဖစ္ႏိုင္ပါက၊ ေက်ာင္းသားမိဘက သံုးစြဲေသာ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးပံုစံမ်ားျဖင့္ သိရွိေစရ
မည္။

2. သင့္ကေလး၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ ဆႏၵမပါရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္မည္

မဟုတ္ပါ။ မိသားစု ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိက လံုျခံဳေရး အက္ဥပေဒ (FERPA) နည္းဥပေဒ အရ 34 CFR
အပိုဒ္ 99 ႏွင့္ IDEA နည္းဥပေဒ §300.622 အရ ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္၊ (ဥပမာ- Medicaid ကဲ့သို႔ေသာ) ျပည္နယ္ အစိုးရ
ခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔၊ ေလွ်ာက္ထားရန္ကိစၥ
အတြက္ သင့္ကေလး၏ ပုဂၢိဳလ္ ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳ
မီ၊ မိဘမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရမည္။

3. သင့္ကေလးအတြက္ သင္ကကုန္က်ရန္ မလိုအပ္ဘဲ၊ အထူးပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိပိုင္ခြင့္

ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ၊ IDEA ဥပေဒေအာက္တြင္ ခံစားခြင့္ရွိေသာ ကေလးအတြက္၊ အခမဲ့ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစိုးရ
ပညာေရး ("FAPE") ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ႐ိုင္သည္…



ကေလးက FAPE ကို ခံစားရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ ခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားသို႔
ေလွ်ာက္ထားရာ၌ မိဘမ်ား၏ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ မလိုအပ္ပါ။



ဤအပိုင္းက႑အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာ၌၊ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္သည့္ ေပး
ေဆာင္ရမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲေပးေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ား စသည္က့သ
ဲ ို႔ေသာ အိပ္ထဲမွစိုက္ထုတ္ေပး
ေဆာင္ရမႈမ်ဳိး မိဘမ်ားက က်သင့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ မိဘမ်ားက က်သင့္ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ
အခ်ဳိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားကိုမူ ေပးေဆာင္ရမည္။



အစိုးရ ခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားသည္၊ အကယ္၍ အသံုးျပဳပါက ေအာက္ပါအေျခ
အေနမ်ားအတိုင္း ျဖစ္လွ်င္ အသံုးမျပဳဘဲ ေနႏိုင္သည္။
o

ရရွိမည့္ တစ္သက္တာ ခံစားခြင့္ (lifetime coverage) ကို ေလ်ာ့နည္းေစမည္ဆိုလွ်င္၊ သို႔
မဟုတ္ အျခားေသာ အာမခံ ခံစားခြင့္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ဆိုလွ်င္၊

o

ဤရလဒ္ေၾကာင့္ အစိုးရ ခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားက ေပးေဆာင္မည့္
(ကေလးက ေက်ာင္းတြင္ ရွိေနစဥ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ လိုအပ္ေသာ) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အတြက္ မိသားစုက က်သင့္ကုန္က်ခံရမည္ဆိုလွ်င္၊

o

ပရီမီယံေၾကးမ်ားကို ျမင့္လာေစမည္ ဆိုလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံမ်ား
ကို ရပ္ဆိုင္းသြားေစမည္ဆိုလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္-

o

စုေပါင္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအတြက္၊ အိမ္ႏွင့္ ရပ္ရြာ
အေျချပဳ ကင္းလြတ္ခံစားခြင့္မ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္ဆိုလွ်င္..

4. သင္၏သေဘာတူညီ ဆႏၵကို အခ်ိန္မေရြး ျပန္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ သင္က (ဥပမာ- Medicaid
ကဲ့သို႔ေသာ) အစိုးရခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔
သင့္ကေလး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟေပးရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ FERPA
နည္းဥပေဒေအာက္တြင္ သင့္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္၌ သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ တရားဝင္ ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ အခြင့္အေရးရွိသည္။

5. အကယ္၍ သင္က ဆႏၵသေဘာမတူေၾကာင္း ျငင္းပယ္ပါက၊ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ပါက ေက်ာင္း

ခ႐ိုင္သည္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္က ကုန္က်ခံရန္ မလိုအပ္ဘဲ ဆက္လက္၍ ေပးေဆာင္ရမည္။ သင္က
(ဥပမာ- Medicaid ကဲ့သို႔ေသာ) အစိုးရခံစားခြင့္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အာမခံ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ
ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ သင့္ကေလး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ဟေပးရန္ ျငင္းပယ္ပါက၊ သို႔မဟုတ္
သင္က သေဘာတူညီခ်က္ေပးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပါက၊ ေက်ာင္းခ႐ိုင္အေနျဖင့္ မိဘမ်ားထံသို႔ ကုန္က်စားရိတ္
မရွိေစရဘဲ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေသခ်ာေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွိေစရပါ။

