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မူဝါဒ JB-R1- ခြဲျခားဖိႏိွပ္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္သည္၏ ေက်ာင္းသား၏ တုိင္ၾကားခ်က္အေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ 

ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  

 

ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား ("ေက်ာင္းခ႐ုိင္") သည္၊ တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္ျခင္း မရိွသည့္ သင္ယူေလ့ 

လာမႈ ဝန္းက်င္ကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ျခင္း ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ 

ဖိႏွိပ္ျခင္းကိစၥမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရိွွလာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ တရား 

မဝင္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ျခင္း ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏွိပ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွပါက တုံ႔ျပန္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ 

သည္။ ျပစ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေနအထားအေပၚ မူတည္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား 

ေဆာင္ရြက္မည္။ တုိင္ၾကားမႈတြင္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူ အားလုံး၏ ပုဂၢလိကလုံျခံဳေရးအေပၚ တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္း 

ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ ဖိႏွိပ္ျခင္းကိစၥမ်ားမွ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္မႈေပးမည္။ သင့္ေလ်ာ္ပါ 

က၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး အရာရိွမ်ားထံ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္း ပုိ႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ေက်ာင္းခ႐ုိင္က တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ 

ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ မွ်တစြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ 

ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ ေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပႏုိင္သည္။  

 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား 

  

1. "ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈဆိုင္ရာ အရာရိွ" (Student Compliance Officer) ဆုိသည္မွာ၊ ေက်ာင္း 

သားမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုး၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ၊ သို႔မဟုတ္ သူ/သူမက တာဝန္ေပးအပ္သူျဖစ္ၿပီး၊ ၎က စြပ္စြဲ 

ထားသည့္ တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ အတြက္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံမည္ 

ျဖစ္သည္။  

2. "ေက်နပ္မႈ မရိွသူ" (Aggrieved Individual) ဟု ဆုိရာတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၁၈-ႏွစ္ 

မျပည့္ေသးသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သည့္ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားျဖစ္ၿပးီ၊ ၎က 

တုိက္႐ုိက္ နစ္နာသက္ေရာက္ခံစားရသူ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္ျခင္းတုိ႔ကို 

တားျမစ္ထားသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း စြပ္စြဲတိုင္ၾကားသည့္ သက္ေသျဖစ္သူ ျဖစ္ရမည္။   

3. "ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈ (Harassment)" ဆုိသည္မွာ မလုိလားအပ္ေသာ၊ ရန္လုိေသာ၊ က်ဴးေက်ာ္သည့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္၊ စာ 

ျဖင့္၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ကာယအရ ကာကြယ္မႈေပးခံရသည့္ အဆင့္အတန္းရိွသူမ်ား အေပၚ အေျခတည္၍၊ သို႔ 

မဟုတ္ တုိက္႐ိုက္ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (1) ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ခံစား 

မႈဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာရေစျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈကို ပ်က္စီးေစျခင္း ရလဒ္မ်ား (2) လူတစ္ဦး၏ ပညာေရးအစီ 
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အစဥ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ လံုေလာက္ေသာ ျပင္းထန္မႈ၊ 

အၿမဲတေစ၊ သို႔မဟုတ္ ထုိးေဖာက္၍ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအစီအစဥ္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ 

ခံစားရမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ ရန္လုိေသာ၊ အႏၱရာယ္ရွိေန 

ေစေသာ ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ (3) ေက်ာင္း၏ အစီအစဥ္တက် လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ 

အထူးပ်က္ယြင္းေစျခင္း။  

 

a. ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏွိပ္သည့္ ျပဳမူမႈသည္ ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဤမွ်ႏွင့္ 

ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။  

i. ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ ဆဲေရးျခင္း။  

ii. ႐ုပ္ပုံမ်ား ျပသျခင္းႏွင့္ စာျဖင့္ ေရးသားျခင္း။ ယင္းတြင္ ဆဲလ္ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ျဖင့္ 

ဆက္သြယ္ျခင္းလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္၊ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္  

iii. ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္၊ အႏၱရာယ္ရွိေစသည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္ေသးသိမ္ေစ၊ 

ေစာ္ကားမႈျဖစ္ေစသည့္ အျခားလုပ္ရပ္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။  

 

ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ အရာရိွ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 

  

ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈဆိုင္ရာ အရာရိွသည္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွၿပီး၊ စြပ္စြဲတိုင္ၾကား 

ထားသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ စည္းမ်ဥ္း လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

 

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ မူဝါဒမ်ားအရ တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈႏွင့္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္မႈတုိ႔ကို 

တားျမစ္ထားသည္။  

 

ခ႐ုိင္၏ ေက်ာင္းသားမ်ား စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈဆုိင္ရာ အရာရိွသည္-  

Executive Director (အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ) 

Student Services (ေက်ာင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုး) 

Denver Public Schools (ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား) 

1860 Lincoln St.  

Denver, CO 80203  

Telephone (ဖုန္း) 720-423-3437  ျဖစ္သည္။  
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လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္မႈကုိ တားျမစ္ထားသည္။  

 

မလုိလားအပ္သည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား၊ လိင္ပုိင္းအရ မ်က္ႏွာသာေပးမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားေသာ ႏႈတ္အားျဖင့္၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ မဟုတ္သည့္၊ သို႔မဟုတ္ ကုိယ္ကာယပုိင္းဆ္ုုိရာ လိင္မႈသေဘာ လုပ္ေဆာင္ျပဳမူမႈ 

မ်ားသည္ လိင္မႈဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈအျဖစ္ အၾကံဳးဝင္သည္။ အကယ္၍ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ဖိႏိွပ္ခံရသူ 

ေက်ာင္းသားက လိင္အတူတူ ျဖစ္လွ်င္ပင္၊ ခ်ဳိးေဖာက္သူထံကုိ ေက်ာင္းသားက ခုခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လိုက္ေလ်ာသည္ျဖစ္ေစ၊ 

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အၾကံဳးဝင္ပါသည္။  

1. ပညာေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ အေျခအေနတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယင္းသို႔ ျပဳမူမႈအေပၚ 

လုိက္ေလ်ာျခင္းကုိ ေျပာင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳပါက၊  

2. ေက်ာင္းသားက ယင္းသုိ႔ ျပဳမူမႈအေပၚ လုိက္ေလ်ာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းကုိ အေျခခံ၍ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါက၊ သုိ႔မဟုတ္  

3. ယင္းသုိ႔ ျပဳမူမႈသည္ လုံေလာက္ေသာ ျပင္းထန္ႀကီးေလးမႈ၊ အစဥ္အၿမဲသေဘာ ျဖစ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ နက္႐ိႈင္းစြာ 

က်ဴးေက်ာ္မႈ ျဖစ္ပါက၊ ယင္းသုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကုိ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါက၊ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားမွ အဟန္႔အတား 

ျဖစ္ေစပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရန္လုိသည့္၊ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီး 

ျဖစ္ေပၚလာေစပါက ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ျဖစ္ပ်က္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈအဆင့္ကုိ ျမင့္မားေစ 

ပါက၊ ယင္းကုိ ျပင္းထန္ႀကီးေလးသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။  

 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေပၚ ရည္ရြယ္၍ လိင္မႈသေဘာသဘာဝ ေဆာင္ရြက္မႈ မည္သည္မဆုိ၊ သို႔မဟုတ္ 

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေပၚ ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မည္သည္မဆုိကုိ၊ မလုိလားအပ္သည့္၊ လိင္မႈ 

ဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏိွပ္မႈ အျဖစ္ေျမာက္ေၾကာင္း သတ္မွတ္သည္။  

 

ႏႈတ္ျဖင့္၊ ကိုယ္ကာယျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ရန္လုိျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ လိင္မႈ 

သေဘာသဘာဝ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရိွပါကလည္း၊ လိင္မႈ ဆိုင္ရာ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏိွပ္မႈအျဖစ္ ေျမာက္ေၾကာင္း 

သတ္မွတ္သည္။  

 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏိွပ္မႈဟု ဆုိရာတြင္ အထက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား အပါအဝင္၊ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ဤမွ်ႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။  

1. လိင္အေပၚ ဦးတည္၍ ႏႈတ္အားျဖင့္ "ေနာက္ေျပာင္းျခင္း"၊ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏိွပ္ျခင္း။  

2. လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဖိအားေပးျခင္း။  
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3. လိင္မႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေသာ သူတစ္ဦးကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ မွတ္ခ်က္ေျပာဆုိျခင္း။  

4. မလိုလားအပ္ေသာ ထိေတြ႔မႈ၊ ဥပမာ- တင္ပုတ္ျခင္း၊ ဆိတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦး၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိ 

အစဥ္သျဖင့္ ပြတ္သပ္ေနျခင္း။  

5. တစ္စုံတစ္ဦး၏ အတန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ ပုဂၢိဳလ္ေရး စုိးရိမ္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍၊ လိင္မႈ ပတ္သက္ရန္ 

အၾကံျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ယင္းတြင္ ေျပာင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ပူးတြဲ၍ ျဖစ္ေစ၊ အသုံးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္ၿခိမ္းေျခာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္  

6. လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း။  
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တုိင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  

 

နစ္နာမေက်နပ္သည့္သူက ျဖစ္ရပ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ႏွစ္သိမ့္အၾကံေပးသူ၊ ဆရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၏ ေက်ာင္း 

သား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာေရးအရာရိွထံ ပံုစံ  AC-E2: "Discrimination/Harassment Complaint Form" (ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ/ 

ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈ တုိင္ၾကားသည့္ပုံစံ) ကိုသုံး၍ ခ်က္ခ်င္းတင္ျပရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ ဆရာ၊ ႏွစ္သမ့္ိအၾကံေပးသူမ်ား၊ 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေက်ာင္းခ႐ုိင္ဝန္ထမ္းမ်ားက လက္ခံရရိွသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား အားလုံးကို 

ခ်က္ခ်င္း ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာေရး အရာရိွထံ ဆက္လက္တင္ျပရမည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္း 

လုိက္နာမႈ အရာရိွက တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္သူဟု စြပ္စြဲခံရသည့္သူ ျဖစ္ပါက၊ တိုင္ၾကားစာကုိ ေက်ာင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Superintendent) ထံသို႔ ဆက္လက္တင္ျပရမည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ယင္းကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ 

ေဆးရန္ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈ အရာရိွတစ္ဦးကုိ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးမည္။  

 

နစ္နာမေက်နပ္သည့္သူက ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွထံ ေက်ာင္းခ႐ုိင္၊ အျခားေက်ာင္းသား တစ္ဦး၊ သုိ႔ 

မဟုတ္ မည္သည့္ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမဆုိ၊ တရားမဝင္သည့္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈကုိ ျပဳပါက တိုင္ၾကားႏုိင္ 

သည္။ တုိင္ၾကားမႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ စာျဖင့္ေရးသားတုိင္ 

ၾကားလုိသည့္ ဆႏၵရိွပါက၊ ပံုစံ  AC-E2: "Discrimination/Harassment Complaint Form" (ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ/ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏွိပ္မႈ 

တုိင္ၾကားသည့္ပုံစံ) ကုိ အသုံးျပဳရန္ တုိကတ္ြန္းရမည္။  

 

တုိင္ၾကားမႈအားလုံးတြင္ စြပ္စြဲထားသည့္ ျဖစ္ရပ္အေပၚ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပသည့္ ျဖစ္ရပ္၏ ေန႔စြဲ၊ ပါဝင္ 

ပတ္သက္သည့္ သူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားပါ အပါအဝင္ ေဖာ္ျပေစရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ျဖစ္ရပ္ၿပီးၿပီးခ်င္း 

ေစာလွ်င္စြာ တုိင္ၾကားသင့္သည္။  

 

ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွက တရားမဝင္သည့္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏိွပ္မႈေၾကာင့္ နစ္နာ 

မေက်နပ္သူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပသည့္ ကာယကံရွင္တုိ႔ကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေစာလွ်င္စြာ၊ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က တုိင္ၾကားစာ 

ရရိွၿပီးသည့္ေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၁၅-ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ၊ ယင္းတုိင္ၾကားမႈ၏ အေျခခံကုိ ရွင္းလင္းစြာ သိရိွ 

နားလည္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရမည္။  

 

နစ္နာ မေက်နပ္သူ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပသည့္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ကနဦး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ ၅-

ရက္ ကာလအတြင္း၌၊ ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ အရာရိွက တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု 

စြပ္စြဲခံရသည့္သူ ေက်ာင္းသား၊ သူ၏ မိဘမ်ား/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံမွ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းခ်က္ကို 

ရရိွရန္အလုိ႔ငွာ၊ ေတြ႔ဆံုရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ (မ်ား) ကုိ စြပ္စြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္း 
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သား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈ အရာရိွ၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈကုိ ေျဖရွင္းၿပီးေၾကာင္း အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပရန္ လုိအပ္သည္။  

 

ေတြ႔ဆံုမႈ ကနဦး အစည္းအေဝးတြင္၊ ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွက ျဖစ္ႏုိင္သည့္လမ္းေၾကာင္း (အလြတ္ 

သေဘာႏွင့္ တရားဝင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား) ကို ရွင္းျပမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပေျပာဆုိမည္ 

ျဖစ္သည္။ တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ က်ဴးလြန္၍ နစ္နာရသူ ကာယကံရွင္အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စြပ္စြဲခံရသူ 

ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း အလြတ္သေဘာ ထြက္ေပါက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တရားဝင္ ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆိုႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ 

အရာရိွက လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စာျဖင့္ေရးသား၍ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ မျပဳဘဲလည္း ေနႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုခု ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အေနျဖင့္ 

ဥပေဒအရ တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႏွင့္ ယင္းသို႔ တရားမဝင္ ခြဲျခား 

ဖိႏွိပ္မႈ၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ဖိႏွိပ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ မည္သူမဆုိအေပၚ 

လက္စားေခ် တံု႔ျပန္မႈမ်ား ထပ္၍မျဖစ္ေပၚေစရန္ ကာကြယ္တားဆီးရန္ လိုအပ္သည့္အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွက ကိစၥအေပၚ လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားေပးရန္ မည္သည့္ ေတာင္းဆိုမႈကုိမဆို 

လုိက္နာေစာင့္ထိန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းခ႐ုိင္အေနျဖင့္ တားျမစ္ထားသည့္ 

လုပ္ရပ္အေပၚ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္မႈကို မဟန္႔တားသမွ် ကာလပတ္လုံး၊ တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္ကုိ အနာဂတ္တြင္ 

မျဖစ္ေပၚေစရန္ တားဆီး ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ မဟန္႔တားသမွ် ကာလပတ္လုံး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

အလြတ္သေဘာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  

 

အကယ္၍ တားျမစ္ထားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ နစ္နာ မေက်နပ္သူ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပသည့္ ကာယကံရွင္ ယခု 

ကိစၥကုိ အလြတ္သေဘာ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာေရး အရာရိွက ယင္း 

သုိ႔ ေျဖရွင္းေပးမႈသည္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါက၊ ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွက ျပႆနာကုိ ညိႇႏိႈင္း 

ေပးျခင္း၊ အၾကံေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 

ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးမႈျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည္။ အလြတ္သေဘာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ေသာသူမ်ားက ေျပ 

လည္မႈ ရရိွသည္ဟု ယူဆပါက၊ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမွ် ျပဳစရာ မလုိအပ္ေပ။ တရားမဝင္ ခြဲျခား 

ဖိႏွိပ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈကို မည္သည့္ဖက္ကမွ်ျဖစ္ေစ အလြတ္သေဘာ ေျဖရွင္းရမည္ဟု လုိက္နာရမည့္ ဝတၱရား 

မရိွပါ။ အလားတူပင္ အလြတ္သေဘာ ေျဖရွင္းေပးမႈကုိ ရပ္စဲရန္ အခ်ိန္မေရြး ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။ အလြတ္သေဘာ ေျဖ 

ရွင္းေပးမႈကို အကယ္၍ က်ဴးလြန္မႈ၏ေနာက္ခံေၾကာင္းရာသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
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လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါက၊ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားမႈျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္းၾကား တိုင္ၾကားမႈအတြက္ 

ျဖစ္ေစ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။  

 

တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  

 

အကယ္၍ အလြတ္သေဘာ ေျဖရွင္းမႈသည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါက၊ မျဖစ္ႏိုင္ပါက၊ သို႔မဟုတ္ မေအာင္ျမင္ပါက၊ ေက်ာင္းသား 

စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာေရး အရာရိွသည္ ခ်က္ခ်င္း စြပ္စြဲမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ၊ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈ 

သည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ရွိ-မရိွ၊ မည္မွ်အတိုင္းအတာ သက္ေရာက္သည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာ 

ေရး အရာရိွက တရားမဝင္ ခြဲျခားဖိႏိွပ္မႈ၊ ခ်ဳိးႏိွမ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ၍ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ 

အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။  

1. စြပ္စြဲထားသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား။  

2. သက္ဆုိင္ပတ္သက္သည့္ အင္အားစုမ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားဖြယ္ အေနအထား သက္ေသ အေထာက္အထား 

မ်ား။  

3. တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္က၊ အျခားသူမ်ားအေပၚ 

က်ဴးလြန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား။  

4. လုပ္ေဆာင္မႈကုိ က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ သက္ေသ အေထာက္အထား ႏွင့္/ 

သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာရသူ ကာယကံရွင္ဆိုသူ၏ တံု႔ျပန္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲတားသည့္ တားျမစ္လုပ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ 

အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ။  

5. နစ္နာရသူ ကာကယံရွင္ဟု ဆိုသူ ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ မေက်နပ္သူပုဂၢိဳလ္ တို႔က ယင္းလုပ္ရန္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ 

သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရိွ-မရိွ သက္ေသ အေထာက္အထား။  

6. မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္ သက္ေသမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အင္အားစုမ်ားက တင္ျပ 

လာသည့္ သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ား၊  

7. အျခား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္၊  

8. ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈ အရာရိွအတြက္ မည္သည့္မဆုိ သက္ဆုိင္သည္ယူဆသည့္ အျခား သက္ေသ 

အေထာက္အထားမ်ား။  

 

ျပဳမူမႈသည္ ဥပေဒ၊ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ရာ၌၊ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သည့္ အေျခ 

အေနမ်ားအားလုံးကို ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာေရး အရာရိွက ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား 

အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။  

 



8 

 

1. ျပဳမူမႈသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

အတုိင္းအဆ။  

2. ျပဳမူမႈ အမ်ဳိးအစား၊ အႀကိမ္ေရ ႏွင့္ ကာလအၾကာ။  

3. တားျမစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ မေက်နပ္တိုင္ၾကားသူ 

ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ စြဲဆိုသူ နစ္နာသူကာယကံရွင္တုိ႔အၾကား၊ ၾကန္အင္လကၡဏာ ႏွင့္ ဆက္ဆံပတ္သက္မႈ။  

4. တားျမစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္သည့္ စြပ္စြဲခံရသူ က်ဴးလြန္သူ အေရအတြက္ ႏွင့္ ယင္း 

လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ နစ္နာခံစားရသူ ကာကယံရွင္ အေရအတြက္။  

5. တားျမစ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ က်ဴးလြန္ေဆာင္ရြက္သည့္ စြပ္စြဲခံရသူ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ ယင္း လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ 

နစ္နာခံစားရသူ ကာကယံရွင္၏ အသက္။  

6. ေက်ာင္း၏ အရြယ္အစား၊ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာႏွင့္ ျဖစ္ပြားပုံ အခင္းအက်င္း ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္  

7. ေက်ာင္းရွိ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ား။  

 

ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ အရာရိွက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ စာ 

ျဖင့္ ေရးသားျပဳစုမည္။ ေက်ာင္းသား ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအေပၚ စည္းမ်ဥ္းအရ သင့္ေလ်ာ္သလုိ အေရးယူမႈမ်ား ႏွင့္ 

နစ္နာမေက်နပ္သူအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး၊ ဤမွ်ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ ယင္းအစီရင္ခံစာကုိ ေက်ာင္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Superintendent) သုိ႔မဟုတ္ ၎က သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ထားသူထံ၊ ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းထိန္း 

သိမ္းေရး အရာရိွက တိုင္ၾကားသူႏွင့္ ကနဦးေတြ႔ဆုံမႈၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ 15 ရက္ အတြင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အလြတ္ 

သေဘာေျဖရွင္းေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆုံးသတ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ 15 ရက္အတြင္း တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း 

သားအေပၚ ရည္ရြယ္က်ဴးလြန္သည့္ လိင္မႈသေဘာ သဘာဝ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအျဖစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ 

ဘုတ္အဖြဲ႔ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား၏ ခြင့္ျပဳထားခ်က္ အတုိင္းအတာ 

အရ၊ ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွသည္ သက္ဆုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ား/ အုပ္ထိန္းသူမ်ား အပါ 

အဝင္ သက္ဆိုင္ရာဖက္မ်ား အားလုံးထံသို႔၊ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား 

စည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ၿပီးေနာက္ 5 ရက္အတြင္း၊ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ 

အားလုံးကုိ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းခ႐ုိင္က ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွ၏ အစီ 

ရင္ခံစာပါ ေတြ႔ရိွထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။  

 

နစ္နာ မေက်နပ္သူ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပသည့္ ကာယကံရွင္တို႔က ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ အရာရိွ၏ ေတြ႔ 

ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈ မရိွလွ်င္၊ နစ္နာ မေက်နပ္သူ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပသည့္ 

ကာယကံရွင္တုိ႔က ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အယူခံလႊာ 
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ကုိ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Superintendent) သုိ႔မဟုတ္ ၎က သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ထားသူထံ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ 

ေနာက္ဆံုးရလဒ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရိွၿပီးေနာက္၊ ျပကၡဒိန္ 10 ရက္ အတြင္း တင္ျပမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ 

စာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အယူခံလႊာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ ေနာက္ထပ္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ 

ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္း လုိက္နာမႈ အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အယူခံလႊာ တင္သြင္းသူ၏ သေဘာမတူညီသည့္ 

အခ်က္မ်ားကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပမႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎က သတ္မွတ္တာဝန္ေပး 

အပ္ထားသူက တင္ျပလာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး၊ ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ 

အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကုိ 

စာျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနာက္ထပ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အဆုိျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ 

သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေနာက္ဆုံးႏွင့္ အတည္ျဖစ္သည္။  

 

ျပင္ပေအဂ်င္စီမ်ား  

 

ေခါင္းစဥ္ VI (လူမ်ဳိး၊ မူရင္း ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ)၊ ေခါင္းစဥ္ IX (လိင္/က်ား-မခံယူမႈ)၊ သို႔မဟုတ္ ပုဒ္မ 504/ADA (ခ်ဳိ႔တဲ့သူမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား) အေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈ ျဖစ္ပါက၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္ 

အေရးဆုိင္ရာ ႐ုံး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (Office for Civil Rights, U.S. Department of Education), 1244 North 

Speer Blvd., Suite 310, Denver, CO 80204 သုိ႔ တုိက္႐ိုက္ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္။  

 

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကိုးကားရန္၊ 

 

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

20 U.S.C. § 1681)  

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)  

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)  
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C.R.S. § 22-61-101  

C.R.S. § 24-34-301 et seq.  

C.R.S. § 24-34-601 et seq.  

 

တုိက္ဆုိင္ကုိးကားရန္၊  

 

JB – Equal Educational Opportunities and Nondiscrimination (JB မူဝါဒ- တန္းတူညီမွ်ေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

အခြင့္ အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈ မရိွေစေရး) 

ခ်မွတ္သည့္ေန႔စြဲ ေအာက္တုိဘာလ 23 ရက္၊ 2014 ခုႏွစ္။  


