
JB ေပၚလစီ မူဝါဒ- တန္းတူညီမွ်ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ မရိွေစေရး  

 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္မွ ခ်မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ လိင္မႈ 

ဆုိင္ရာ စိတ္တိမ္းၫႊတ္မႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကန္အင္လကၡဏာ၊ လိင္ေျပာင္းထားမႈ အဆင့္အတန္း၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ 

မူရင္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ မ်ဳိး႐ုိးဆင္းသက္မႈ၊ အသက္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳထားသည့္ အေျခအေန၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မႈ အေျခအေန၊ 

စစ္ျပန္ျဖစ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈ (စုေပါင္း၍ "ကာကြယ္မႈေပးခံရသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ား" ဟုေခၚသည္) မခြဲျခားေစ 

ဘဲ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ရန္ သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ ထားပါသည္။ ဤအရည္အခ်င္း 

မ်ား ျပည့္မီေသာ မည္သည့္ေက်ာင္းသားကုိမွ် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖယ္ခ်န္ထားမည္ မဟုတ္ေပ။ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ 

ျငင္းပယ္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ အစီ 

အစဥ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေအာက္တြင္၊ (ကာကြယ္မႈေပးခံရသည့္ အဆင့္အတန္းကုိ အေျခခံ၍) ခံစားရေစမည္ 

မဟုတ္ေပ။  

 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ("ေက်ာင္းခ႐ုိင္") က အသိအမွတ္ျပဳသည္မွာ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ ေက်ာင္း 

သားတစ္ဦး၏ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ကုိယ္ကာယပုိင္း ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ 

ေစသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္မႈေပး၍၊ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ မရိွမျဖစ္ 

အေရးႀကီးၿပီး၊ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ မရိွေစရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္သည့္ လုံျခံဳေသာ ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ 

ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။  

 

တန္းတူညီမွ်ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ မရိွေစေရး ဟူသည့္ သေဘာတရားျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ 

ေက်ာင္းခ႐ုိင္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ား၊ 

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွေစမည့္ နည္း 

ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းၫႊန္မႈျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ကိုယ္ကာယအားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းအရ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္ရွိ 

သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားဟု သတ္မွတ္၍၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ား၊ 

နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခမဲ့ အစုိးရပညာေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 

ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္မႈကုိ တားျမစ္ထားသည္။  

 

ကာကြယ္မႈေပးခံရသည့္ အဆင့္အတန္းကုိ အေျချပဳ၍ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒက တားျမစ္ထား 

သည့္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ ပုံစံတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဤသုိ႔ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ 

ကုစားေပးျခင္းသည္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီးၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမရိွသည့္၊ လုံျခံဳစြာ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ 



သည့္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ၍ ခ႐ုိင္၏ ေက်ာင္းဝင္းေနရာမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားမွ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရယူႏုိင္ၾကမည့္ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ခ႐ုိင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တတိယ အင္အားစုမ်ားက၊ ဤသို႔ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္မႈအားလုံး ေဆာင္ရြက္မည့္အေပၚ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ 

ထားပါသည္။  

 

ေက်ာင္းခ႐ုိင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခ႐ုိင္၏မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္မဆုိ၊ ခ႐ုိင္၏ မည္သည့္ 

ပုရဝုဏ္ေနရာ၌ ျဖစ္ေစ၊ ခ႐ုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား၌ 

ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းျပင္ပျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ေနရာမ်ား၌ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း 

အရလည္းေကာင္း၊ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းျပင္ပ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ 

ရြက္ၾကရန္ တာဝန္မွ်ေဝ ရိွေနပါသည္။  

 

နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း  

 

ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးခံရသူက ယခု မူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေသာ၊ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုရမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ 

ရမည္။  

 

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကိုးကားရန္၊  

 

Title IX of the Education Amendments, 20 U.S.C. § 1681 (ေခါင္းစဥ္ IX ပါ ပညာေရး ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပဌာန္းခ်က္၊ 

20 U.S.C. § 1681) 

Section 504 of the Rehabilitation Act, 29 U.S.C. § 794 (ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ 504 ၊ 29 U.S.C. 

§ 794 )  

Title VI of the Civil Rights Act, 42 U.S.C. § 2000d -R1 (ေခါင္းစဥ္ VI ပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး အက္ဥပေဒ၊ 42 

U.S.C. § 2000d -R1) 

Genetic Information Nondiscrimination Act, 42 U.S.C. § 2000ff et seq. (မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ သတင္းဆုိင္ရာ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ 

မရိွေစေရး အက္ဥပေဒ၊ 42 U.S.C. § 2000ff et seq.) 

Equal Educational Opportunities Act, 20 U.S.C. §1701-1758 (တန္းတူညီမွ်ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 

အက္ဥပေဒ၊ 20 U.S.C. §1701-1758)  

Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. §1400 (မသန္စြမ္းသူမ်ား ပညာေရးအက္ဥပေဒ၊ 20 U.S.C. 

§1400) 



C.R.S. § 2-4-401(13.5)  

C.R.S. § 22-32-109(1)(kk)(II)  

C.R.S. § 22-32-110(cc) and (dd)  

C.R.S. § 22-61-101  

C.R.S. § 24-34-301 et seq.  

C.R.S. § 24-34-601 et seq.  

 

တုိက္ဆုိင္ ကုိးကားရန္၊  

 

JB – R1 – Procedures for the Investigation of Student Complaints of Discrimination or Harassment 

(ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္သည္ဟု ေက်ာင္းသား၏တုိင္ၾကားစာအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္)    

JB – R2 - Procedures for Student Plans Pursuant to Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

(“Section 504”) and Section 504 Hearing Procedures (1973 ခုႏွစ္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ 504 

အရ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းသားအစီအစဥ္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။ ပုဒ္မ 504 အရ ၾကားနာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)   

 

ခ်မွတ္ျပဌာန္းသည့္ ေန႔စြဲ၊ မတ္လ 18 ရက္၊ 2006 ခုႏွစ္။   

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းမႈ၊ ေအာက္တုိဘာလ 23 ရက္၊ 2014 ခုႏွစ္။ 


