မူွါဒေပၐလစီ BDFH - ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးထာ့သညး ေက္ာငး့ေကားမတီမ္ာ့
ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီတျငး မိဘမ္ာ့၊ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့၊ ေက္ာငး့ဌာန၊ စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့အစာ့အဆငးံလိုကးွနးထမး့မ္ာ့စသညး
တိ႔မ
ု ြကိုယးစာ့်ပဳမႈ်ဖငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးထာ့သညးံ ေက္ာငး့ေကားမတီတစးခုရြိရေပမညး။
ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံနယးပယးအတိုငး့တာ - ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးထာ့သညးံ ေက္ာငး့ေကားမတီတစးခု၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံလႊမး့မို့မႈနယးပယး
အတိုငး့အတာမြာ ေအာငးပါအတိုငး့်ဖစးေပသညးေက္ာငး့ႏြငးံခရိုငးေဒသ၏ပနး့တိုငးမ္ာ့အာ့ ပဵံပို့ေထာကးပဵံေပ့သညးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုုတးမႈမ္ာ့တျငးေက္ာငး့လူမႈေရ့အ
သိုငး့အွိုငး့အာ့ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ေအာငး်မငးရရြိမႈႏြငးံ ေက္ာငး့ဥတုုအေ်ခအေနအာ့တို့်မငးံရနးေက္ာငး့တို့
တကးမႈအစီအစဥး (SIP) တျငးေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့ေက္ာငး့၏ခဵယူခ္ကးမစးရြငးႏြငးံပနး့တိုငးအ်မငးအာ့ပဵံပို့ေထာကးပဵံရာတျငး မဟာနညး့
ဗ္ဴဟာက္ေသာ လမး့ညႊနးခ္ကးအာ့ေထာကးပဵံေပ့ရနး။ ေက္ာငး့၏စီမဵကိနး့ဒီဇိုငး့ႏြငးံအတူ SIP သညးေက္ာငး့အတျကး မဟာနညး့ဗ္ဴဟာ
ဆိုငးရာအစီအစဥးအ်ဖစးအသဵု့ေတားခဵေဆာငးရျကးေပ့သငးံသညး။
်ပညးနယးႏြငးံ ဖယးဒရယးဥပေဒ၊ Colorado ပညာေရ့ဌာန၏ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့၊ သကးဆိုငးရာ U.S. ခရိုငးေဒသတရာ့ရဵု့ အမိနး႔မ္ာ့၊ ခရိုငးေဒသ
သေဘာတူေထာကးခဵသညးံ ေဆာငးရျကးခ္ကးအစီအစဥး၊ DPS/DCTA သေဘာတူညီခ္ကး၊ အ်ခာ့ေသာစာခ္ဳပးမ္ာ့ႏြငးံခရိုငးေဒသ်ပဌာနး့
ခ္ကးမ္ာ့အစရြိသညးတို႔ႏြငးံအညီလိုကးနာေဆာငးရျကးမႈရြိရနး
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးထာ့သညးံေက္ာငး့ေကားမတီ၏ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အာ့အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ ဖျငးံလြစးေပ့မညး်ဖစးသညး။ ဤေတျ႕ဆဵု
ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ ္ာ့၏အေၾကာငး့ၾကာ့ခ္ကးအာ့ သငးံေတားရာလူထုေနရာမ္ာ့၌ လျငးံတငးေၾက်ငာသျာ့မညး်ဖစးသညး။ အစီအစဥးအေၾကာငး့
ရာ မိတၱဴေကားပီတစးေစာငးအာ့ အမ္ာ့်ပညးသူသိရြိေစရနး လျငးံတငးေၾက်ငာထာ့မညး်ဖစးၿပီ့၊ ေဆျ့ေႏျ့ပျမ
ဲ တိုငးမြီအလုုပးရကး တစးရကးတျငး
ရရြိႏိုငးေစရနး ်ပဳလုုပးထာ့မညး်ဖစးသညး၊ ထိ႔်ု ပငးေဆျ့ေႏျ့ပျအ
ဲ က္ဥး့ခ္ဳပးမြတးတမး့အာ့လညး့အမ္ာ့်ပညးသူသိရြိေစရနးေၾက်ငာမညး်ဖစးကာ
လူတိုငး့ရရြိႏိုငးေစရနး ်ပဳလုုပးထာ့မညး်ဖစးသညး။
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးထာ့သညးံ ေက္ာငး့ေကားမတီသညး ေအာကးပါတိ႔အ
ု ာ့ ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညးအေဆာကးအဦ့ေက္ာငး့အုုပး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ္ာ့၊ ွနးထမး့မ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၊ မိဘမ္ာ့၊ ၿမိဳ႕ေတားႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၊
ွနးေဆာငးမႈႏြငးံ လူမႈမိတးေဆျ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၊ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့ အစရြိသညးတို႔ပါွငးေသာေက္ာငး့
ပညာေရ့အသိုငး့ွိုငး့်ဖငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလုပးကိုငးသျာ့မညး်ဖစးသညး။
SIP အာ့ ေက္ာငး့ရြိ ၎၏အဓိက အေ်ခခဵတာွနးယူမႈအ်ဖစးအာရဵု်ပဳသျာ့မညး်ဖစးသညး။
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာတိုငး့တာေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့အသဵု့်ပဳၿပီ့ SIP ႏြငးံ ေက္ာငး့၏စီမဵကိနး့ဒီဇိုငး့အာ့ပဵံပို့ေပ့ရနးအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ခ္ိနးညြိ
သျာ့မညး်ဖစးသညး။
SIP အတျကးလမး့ညႊနးခ္ကး၊ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈႏြငးံေထာကးခဵမႈမ္ာ့အာ့ေထာကးပဵံေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။
SIP ႏြငးံ ေက္ာငး့၏စီမဵကိနး့ဒီဇိုငး့တို႔်ဖငးံ ၎၏ခ္ိနးညြိေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေသခ္ာမႈရြိေစရနးႏြစးစဥးေက္ာငး့လ္ာထာ့ေငျပမာဏအ
တျကး လမး့ညႊနးခ္ကး၊ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈႏြငးံေထာကးခဵမႈမ္ာ့အာ့ေထာကးပဵံေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။
အေဆာကးအဦ့အတျကး ေက္ာငး့တို့တကးမႈႏြငးံ တာွနးယူမႈေကာငးစီ (SIAC) အ်ဖစး ေဆာငးရျကးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။

ေက္ာငး့အတျငး့ပါွငးေဆာငးရျကးမႈအာ့တို့်မငးံရနးႏြငးံလူမႈအသိုငး့အွိုငး့၏ပါွငးထညးွ
ံ ငးမႈအတျကး ဖိုရမးတစးခုအာ့ေထာကးပဵံေပ့ရနးမိဘ
မ္ာ့၊ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့၊ ၿမိဳ႕ေတားလူထု၊ ွနးေဆာငးမႈႏြငးံလူမႈမိတးေဆျအဖျဲ႕စညး့မ္ာ့အစရြိသညးတုိ႔်ဖငးံဆကးဆဵေရ့မ္ာ့တညး
ေဆာကးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။
SIP ၊ ေက္ာငး့ လ္ာထာ့ေငျစာရငး့၊ ႏြငးံေက္ာငး့စီမဵကိနး့ဒီဇိုငး့ အစရြိသညးတို႔်ဖငးံ ခရိုငးေဒသမြဆကးႏျယးလ္ကးရြိေသာေၾကာငးံခရိုငးေဒသ
မြ ေထာကးပဵံေပ့ေသာွနးထမး့ေနရာခ္ချေ
ဲ ွမႈမ္ာ့အသဵု့်ပဳမႈအတျကး လမး့ညႊနးခ္ကး၊ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈႏြငးံ ေထာကးခဵမႈမ္ာ့အာ့
ေထာကးပဵံေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး၊ ထုုိ႔်ပငးတပညးံအေရတျကး်ပႆနာမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ပဳလုုပးေကာငး့်ပဳလုုပးရမညး်ဖစးေသာ ညြိႏိႈငး့ခ္ိနးညြိမႈ
မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့လညး့ ပါွငးမညး်ဖစးသညး။
ေက္ာငး့အုုပးအ်ဖစး လ္ာထာ့်ခငး့ခဵရသူမ္ာ့အာ့ အငးတာဗ္ဴ့ေမ့်မနး့်ခငး့၊ ထိ႔်ု ပငးအထူ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈသ႔ို လ္ာထာ့ခဵရသူမ္ာ့အာ့ေထာကးခဵ
ေပ့်ခငး့ အစရြိသညးတ႔်ို ဖငးံ ေက္ာငး့အုုပးေရျ့ေကာကးမႈ လုုပးငနးစဥးတင
ျ း ပါွငးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။
ေက္ာငး့အုုပး၏ ပါွငးေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးထာ့သညးံ ေကားမတီလုပးငနး့စဥး၏ ပဵံပို့မႈအေပၐတျငးထညးံွငးမႈမ္ာ့ေပ့်ခငး့
်ဖငးံ ေက္ာငး့အုုပး၏ႏြစးစဥးအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈတင
ျ း ပါွငးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။
စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့ဆိုငးရာ လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ ၾကညးံရႈစစးေဆ့ၿပီ့၊ သငးံေတားပါက ေထာကးခဵသာျ ့မညး
်ဖစးသညး။

ေက္ာငး့်ပကၡဒိနး ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး အခ္ိနးစာရငး့အာ့ ၾကညးံရႈစစးေဆ့ၿပီ့၊ သငးံေတားပါက ်ပနးလညးထညးံသင
ျ း့စဥး့စာ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။
အေ်ခခဵမူမ္ာ့တညးေဆာကး်ခငး့အာ့်ဖငးံပညာေရ့ဆိုငးရာခရိုငးဘုတးအဖျဲ႕သိ႔ေ
ု က္ာငး့ဒီဇိုငး့ေ်ပာငး့လဲမႈမြနးသမြ္ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ေထာကးခဵမႈ
မ္ာ့်ပဳလုုပးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရက
ျ းထာ့သညးံ ေက္ာငး့ေကားမတီသညး ေအာကးပါတို႔အာ့ေဆာငးရျကးလိမးံမညးမဟုုတးေပေက္ာငး့၏ ေန႔စဥးစီမဵလညးပတးမႈမ္ာ့တျငးပါွငးလိမးံမညးမဟုုတးေပ။
ေက္ာငး့အတျငး့ရြိတစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီ (ွနးထမး့၊ ေက္ာငး့သာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးမိဘမ္ာ့) သိ႔ု ဆကးႏျယးေနေသာ ်ပႆနာကိစၥရပးမ္ာ့တျငး
ပါွငးလမ
ိ းံမညးမဟုုတးေပ။
ကိုယးေရ့ကိုယးတာ်ပႆနာကိစၥရပးမ္ာ့တျငးပါွငးလိမးံမညးမဟုုတးေပ(ေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာေကားမတီသညးလကးရြိDPS/DCTAစာခ္ဳပး
တျငးတစးဦ့တညး့ရပးတညးလိမးံမညး်ဖစးသညး)။
အဓိပါၸယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာတိုငး့တာေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ - ဤသညးတ႔မ
ို ြာ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ခ္ငး့စီ၏ ေဆာငးရျကးခ္ကးႏြငးံေဖား်ပပါဧရိယာမ္ာ့ရြိ အခ္ကး
အလကးေဒတာမ္ာ့အာ့ခရိုငးေဒသမြထုတး်ပနးထာ့သညးံညႊနး်ပခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး - တကးေရာကးမႈ၊ ဘျဲ႕ရေအာငး်မငးမႈႏႈနး့၊ ေက္ာငး့၏ ဦ့
ေဆာငးမႈ၊ ညႊနးၾကာ့သငးၾကာ့မႈဆိုငးရာအရညးအေသျ့၊ ေက္ာငး့သာ့ ဂါရွတရာ့၊ ေက္ာငး့လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့၊ ႏြငးံေက္ာငး့တာွနးယူမႈ
အဆငးံသတးမြတး်ခငး့ (SAR) ကဲံသို႔ေသာ အ်ခာ့ေသာတိုငး့တာမႈမ္ာ့။
ေက္ာငး့ စီမဵကိနး့ဒီဇိုငး့ - ေက္ာငး့ႏြငးံခရိုငးေဒသ၏ ပနး့တိုငးထာ့ရြိခ္ကးမ္ာ့အာ့ပဵံပို့ေပ့ရနးအတျကးေက္ာငး့အစီအစဥးမ္ာ့၏ဒီဇိုငး့်ဖစးၿပီ့၊
တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ဖျဲ႕စညး့ပဵုေဖား်ခငး့၊ ေရျ့ခ္ယးႏိုငးေသာ/အထူ့ စာသငးတနး့မ္ာ့ ပါွငးေစ်ခငး့၊ ႏြငးံသငးရို့ညႊနး့တမး့်ပငးပ

လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ အစရြိသညးကံသ
ဲ ို႔ေသာအစီအစဥးမ္ာ့်ဖစးေပသညး။ ဤတျငးခရိုငးေဒသမြ ်ပဌာနး့သညးံအစီအစဥးမ္ာ့သို႔မဟုုတး
အထူ့ပညာေရ့အစီအစဥး ပါွငး်ခငး့မရြိေပ။
ေက္ာငး့အခ္ိနးစာရငး့မ္ာ့ - အထူ့အစီအစဥးမ္ာ့သို႔မဟုုတးအထူ့အေ်ခအေနမ္ာ့အတျကးမာစတာအခ္ိနးစာရငး့သို႔မဟုုတးေန႔စဥးအခ္ိနး
စာရငး့ခ္ိနးညြိခ္ကးမ္ာ့ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးမႈမပါွငးေပ။ ႏြစးစဥး်ဖစးေပၐေနက္ ေဆာငးရျကးမႈေပၐတျငးအေ်ခခဵသညးံကိစၥရပးမ္ာ့အာ့အခ္ိနးစာ
ရငး့ဆျဲ်ခငး့သာ ပါွငးေကာငး့ပါွငးေပလိမးံမညး။
ေက္ာငး့ ်ပကၡဒိနး - ႏြစးစဥး ်ပကၡဒိနးအာ့ခရိုငးေဒသမြ ထုုတး်ပနးေပ့သညး၊ သိ႔ေ
ု သားလညး့ေက္ာငး့်ပနးတကးေရာကးမညးံညႏြငးံအမြတးအစီ
ရငးခဵကဒး ်ပနးလညးေကာကးယူမႈကံဲသို႔ေသာ အထူ့ပျဲအစီအစဥးမ္ာ့ကိုမူေက္ာငး့၏ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးထာ့သညးံေကားမတီမြႏြစးစဥးအ
ေ်ခခဵေပၐတျငး ်ပငးဆငးသတးမြတးေပ့ေကာငး့ သတးမြတးေပ့ေပမညး။
ေက္ာငး့ဒီဇိုငး့ - K-8 ၊ Montessori သိ႔မ
ု ဟုုတးအဆငးံ်မငးံမျမး့မဵထာ့သညးံ်ပကၡဒိနးကံသ
ဲ ို႔ေသာ၊ ေက္ာငး့မြ ၎၏ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့
ပညာေပ့ရနးအတျကးခနး႔အပးထာ့သညးံက္ယး်ပနး႔ေသာေမားဒယးပဵုစဵတစးခု်ဖစးသညး။
လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ - အထူ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈမြဤမူွါဒေပၐလစီအာ့အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးရနးအတျကးလုိအပးေသာစညး့မ္ဥး့မ္ာ့အာ့
က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ်မငးံတငးေဆာငးရျကးသာျ ့ေကာငး့ေဆာငးရျကးသာျ ့ေပမညး။
ဧၿပီလ ှ၁ရကး၊ ဿွွ၀ တျငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့သညး

