2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 16 ရက္
ခင္မင္ရပါေသာ DPS မိသားစုမ်ားသိ-ု႔
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း 90,000 ေက်ာ္ရွိေသာကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္နွက္ေနသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသုိက္အဝန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္
၄င္းတို႔၏ မိသားစုုမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အက်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးပုုဂၢလေမးခြန္းမ်ား၊ ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရွိေနၾကသည္ကို သိရွိထားပါ
သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေရးၾကီးဆံုးေသာရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္၊ ကိ္ုးကြယ္ရာ ဘာ
သာႏွင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးတြင္ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစမည့္ လံုျခံဳသည့္ ပညာေရးဝန္းက်င္မ်ား
ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၄င္း ရည္မွန္းခ်က္အားအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း
သူမ်ားအား ၄င္းအခ်က္ေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားမႈမ်ားမရွိေစရန္ ကာကြယ္မည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သႏိၷဌာန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားလိုပါသည္။
သင္တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖဆိုေပးထားသည့္ အေျဖမ်ားေမးခြန္း - တရားဝင္မဟုုတ္ေသာေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈ အေနအထားသည္ မိမိကေလး၏ ပညာေရးအေပၚ မည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါသနည္း။
အေျဖ - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါ။ ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ သို႔မဟုုတ္ ၄င္းတို႔ မိဘမ်ား၏ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈ အေနအထားႏွင့္ မသက္

ဆုိင္ဘဲ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈအား မွ်တစြာရရွိနိုင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ၄င္းအခြင့္အေရးအားအေမရိ
ကန္သမၼတမွ လည္ေကာင္း ျပည္နယ္ သို႔မဟုုတ္ ဖက္ဒရယ္(စီရင္စုပိုင္) အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွလည္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္မရွိပါ။
ေမးခြန္း - ကေလးတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္အခါ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလး၏
ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာအေနအထားအားေမးျမန္းေလ့ရွိ ပါသလား။
အေျဖ - မေမးပါ။ DPS ကဲ့သုိ႔ ခရုိင္အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ အေနအထားႏွင့္

၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဇစ္ျမစ္တို႔အေပၚ အေျခခံျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳဘဲ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
ေမးခြန္း - ခရိုင္ပညာေရးဌာနမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာအေနအထားမ်ားကိုဖက္ဒရယ္ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္
ရာအာဏာပိုင္မ်ားသို႕ အသိေပးမည္ေလာ။
အေျဖ - အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ အေနအထား

မ်ားကိုေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ ေမးျမန္းမည္မဟုုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေက်ာင္းသား၏ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈကိုသိ
ရွိလွ်င္ပင္ ၄င္းအခ်က္အလက္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာဌာန(USCIS)သို႔ အသိေပးမည္
မဟုုတပ
္ ါ။ ေက်ာင္းသူ/သား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းခံမႈရွိလာခဲ့လွ်င္ DPS ဥပေဒေရးရာရုံးအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သီးျခားထားရွိရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားလုံးကို ကာကြယ္
ႏုိင္ေရးအတြက္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေမးခြန္း - စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတည္ျမဲေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစုံတရာရွိလာႏုိင္ပါသလား။
အေျဖ - ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒတည္ျမဲေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

မျပဳလုပ္သင့္ေသာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာဆဲျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ထား
ပါသည္။
ေမးခြန္း - ကၽြႏု္ပ္သည္ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္ကေလး ေက်ာင္း၌ရွိေနစဥ္ ကၽြႏု္ပ္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမည္ကို ပူပင္ေနပါက
ကၽြႏု္ပ္မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။
အေျဖ - ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္အတြင္း မိဘတစ္ဦးဦးဖမ္းဆီးခံရခဲပ
့ ါက ေက်ာင္းခရိုင္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေက်ာင္းသူ/

သားမ်ားအား အေရးေပၚကူညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးကိုသုံး၍ သင့္ကေလးအတြက္ သင့္အား
အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိဘဆင့္ခံဝက္ဘ္ဆိုက္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔
ထားပါ။

ေမးခြန္း - အကယ္၍ မိမိမွာအရြယ္မေရာက္ေသးခင္ အေမရိကန္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ တရားမဝင္ေနထိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားအား အခ်ိန္ေရႊ႔ဆိုင္း
ေနထိုင္ခြင့္ေပးေသာသက္ညွာခြင့္ခံစားရရွိထားသူ (DACA) ျဖစ္ပါလွ်င္ အဘယ္သို႔ရွိမည္နည္း။
အေျဖ - အရြယ္မေရာက္ေသးခင္ အေမရိကန္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တရားမဝင္ေနထိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားအား အခ်ိန္ေရႊ႔ဆိုင္းေနထိုင္

ခြင့္ေပးေသာသက္ညွာခြင့္(DACA) မွာသမၼတ၏ အမိန္႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အသစ္တက္လာေသာသမၼတမွ ယင္းအမိန္႔အားဖ်က္
သိမ္းရန္ ျပဳလုုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ DACA သက္ညွာခြင့္ ရရွိထားသူျဖစ္ပါက သင့္တြင္ ပိုမိုခိုင္မာေကာင္းမြန္ေသာေရႊ႔ေျပာင္း
အေျခခ်မႈ ဆိုင္ရာ အေနအထားတစ္ရပ္ရရွိလာေစရန္ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေရွ႔ေနတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္ စဥ္းစားထားပါ။
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
ေမးခြန္း - မိမိ၏ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား နားလည္လိုပါလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။
အေျဖ - ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေရွ႕ေနမ်ားသာသင့္အားေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာအေနအထား၊ သင္ရရွိႏိုင္သည့္ ဥပေဒ

ေၾကာင္းအရအခြင့္အေရးမ်ားကိုမည္သို႔ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းစသည္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကိုတိတိက်က် ေပးႏို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ကိုယ္ပိုင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ႏုိၾတီအၾကံေပးမ်ားသို႔မဟုုတ္ တရားဝင္လိုင္စင္ရေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေရွ႕ေနမဟုုတ္
ေသာသူမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားမရယူမိေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ ရရွိႏုိင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားစာရင္းကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေရွ႔ေနအသင္းမွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးဦးရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ဤတြင္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)
သို႔မဟုုတ္ ဤတြင္ (စပိန္ဘာသာ).
ေမးခြန္း - မည္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမွ် ၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳးဇစ္ျမစ္၊ မ်ိဳးရိုး၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဇစ္ျမစ္တို႔ အေပၚ အေျခခံ၍
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မခံရေစရန္ သို႔မဟုုတ္ ထိခိုက္ ေစာ္ကားမခံရေစရန္ ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ မည္သည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။
အေျဖ - ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ တန္းတူညီမွ်မႈကို နက္နဲစြာယံုၾကည္ျပီး– ၄င္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို အဓိကတန္ဖိုးမ်ားအနက္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါ

သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုုမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳးဇစ္ျမစ္၊ မ်ိဳးရိုး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏိုင္ငံသားဇစ္ျမစ္
စသည္တို႔အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရမည့္ သို႔မဟုုတ္ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းမျပဳရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မူဝါဒမ်ားစနစ္ တက်ရွသ
ိ
ကဲ့သို႔ ယင္းအခ်က္မ်ားကိုအကာကြယ္ေပးထားသည့္ အျခားစာသင္ခန္းအေျမာက္အျမားလည္းရွိပါသည္။
ေမးခြန္း - ကၽြႏု္ပ္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္၏ေက်ာင္းသူ/သားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ သို႔မဟုုတ္ ထိခိုက္ေစာ္ကားခံရသည္ဟုခံစားရပါလွ်င္
ဘာလုုပ္သင့္သနည္း။
အေျဖ - ယင္းအျပဳအမူအား ေက်ာင္းၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးထံသို႔ သတင္းပို႔ပါ။ ဘုုတ္အဖြဲ႔မူဝါဒမွ

ေဖာင္ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားအားအသံုးျပဳ၍ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားအားတင္ျပႏိုင္ပါသည္ (ဤေနရာအား ႏွိပ္ပါ)။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားမွာလံုျခံဳသည့္ ပညာေရးဝန္းက်င္မ်ား ျဖစ္ေနေစေရးအတြက္ ဤေဝဖန္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအားအလြန္ပင္
အေလးအနက္ထားပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ေျဖၾကားထားျခင္းမရွိေသာ ေမးခြန္းတစုံတရာအား ေမးျမန္းလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ communications@dpsk12.org
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