မူွါဒေပၐလစီ JE-R- ေက္ာငး့သာ့တကးေရာကးမႈလုပးငနး့စဥးမ္ာ့
I အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့
A.

ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိသညးံပ္ကးကျကးမႈဆိုသညးမြာ မိဘ/အုုပးထိနး့သူႏြငးံ ေက္ာငး့အုုပး၏ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံပ္ကးကျကးမႈ်ဖစးေပသညး။ ထို

သိ႔ေ
ု သာ ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့တျငး ေအာကးပါတို႔၏ ရလဒးေၾကာငးံပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့ ပါွငးေပသညး-

1. ယာယီဖ္ာ့နာမႈ သိ႔မု ဟုုတးထိခိုကးဒဏးရာရမႈ
2. ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ၊ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ သိ႔ုမဟုုတး စိတးခဵစာ့မႈပိုငး့ဆိုငးရာ မသနးစျမး့မႈ သိ႔မု ဟုုတး အေ်ခအေန
B.

ချငးံ်ပဳခ္ကးမေပ့ေသာပ္ကးကျကးမႈတစးခုတင
ျ းမူ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံအပိုငး့ II-B ၊ II-B 4 ၊ II-B 5 ႏြငးံ II-C တိ႔ရ
ု ြိအ

ခ္ကးမ္ာ့မြလဲျ၍၊ ဆိုငး့ငဵံမႈႏြငးံေက္ာငး့ထုုတးမႈ၏ရလဒးပ္ကးကျကးမႈ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး မိဘ/အုုပးထိနး့သူတ႔၏
ို ချငးံ်ပဳခ္ကးရြိေသားလညး့ေက္ာငး့အုုပး
၏ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါွငးမႈအစရြိသညးတို႔ ပါွငးေပသညး။

C.

ေက္ာငး့ေ်ပ့မႈသညး မိဘ/အုုပးထိနး့သူႏြငးံ ေက္ာငး့အုုပးတို႔၏ ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါရြိဘပ
ဲ ္ကးကျကးမႈ်ဖစးသညး။

D.

ေက္ာငး့ေ်ပ့ေလံေ်ပ့ထရြိေသာေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ဆိုသညးမြာမညးသညးံလတျငးမဆိုချငးံ်ပဳခ္ကးမေပ့ေသာပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့သို ႔

မဟုုတးေက္ာငး့ေ်ပ့မႈေလ့ႀကိမးရြိသညးံ တပညးံ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးမညးသညးံေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတင
ျ းမဆိုချငးံ်ပဳခ္ကးမေပ့ေသာ ပ္ကးကျကးမႈ
မ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုတး ေက္ာငး့ေ်ပ့မႈမ္ာ့ဆယးႀကိမးရြိၿပီ့ အသကးခုႏြစးႏြစး သိ႔မ
ု ဟုုတးဆယးံေ်ခာကးႏြစးမြ ၊ အကယး၍ပထမတနး့ဂရိတး သိ႔မ
ု ဟုုတး
အထကးတင
ျ းစာရငး့သျငး့ထာ့လြ္ငးမူ ၊ ဆယးံေ်ခာကးႏြစးၾကာ့ရြိတပညးံအာ့ဆိုလိုသညး ေက္ာငး့ေ်ပ့ေလံေ်ပ့ထရြိေသာေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ အာ့အဓိပၸါယးသတးမြတးရာတျငးမူေက္ာငး့ဆိငး့ငဵံ်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့ထုုတး်ခငး့
ေၾကာငးံ ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အာ့ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိသညးံပ္ကး ကျကးမႈအ်ဖစးထညးံသျငး့စဥး့စာ့မညး်ဖစးသညး။

E.

ေက္ာငး့ွနးေဆာငးမႈပ္ကးကျကးမႈတျငးေက္ာငး့စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈမြအချငးံေပ့ၿပီ့ႀကိဳတငးေထာကးခဵခ္ကးရရြိထာ့သညးံေက္ာငး့လႈပးရြာ့

ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငးပါွငးေသာတပညးံမ္ာ့ ပါွငးေပသညး - လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ၏ တညးေနရာသညးမညးသညးံေနရာတျငး်ဖစးပါေစ
တပညးံ်ဖစးသူမ္ာ့အာ့ေက္ာငး့တျငးတကးေရာကးသူမ္ာ့အ်ဖစး ထညးံသျငး့ေရတျကးေပလိမးံမညး။
II. ေန႔စဥး ေက္ာငး့တကးေရာကးမႈအာ့ အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ရနး လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့

A. ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတစးဦ့တိုငး့စီသညးေက္ာငး့သာ့ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့၊ ေက္ာငး့ေနာကးက္မႈမ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့ေ်ပ့မႈ
မ္ာ့၏တိက္ေသခ္ာေသာ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့ထာ့ရနးတာွနးရြိေပသညး။

B. ေက္ာငး့လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့တျငး ေအာကးပါတို႔ ပါွငးမညး်ဖစးေသားလညး့ ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ1. စာရငး့သျငး့ထာ့သညးံကေလ့တစးဦ့စီ၏ မိဘမ္ာ့/အုုပးထိနး့သူမ္ာ့ထဵသို႔ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီ၏ႏြစးစပိုငး့တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတးစာရငး့
သျငး့မႈအေပၐတျငး ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ပါွငးေသာ အေၾကာငး့ၾကာ့မႈႏြစးစဥး်ပဳလုုပးရမညးa. သငးံေတားေသာပညာေရ့တစးခု လကးခဵရရြိေစရနးအတျကး ကေလ့်ဖစးသူသညးေက္ာငး့သို႔ေန႔စဥးတကးေရာကးၿပီ့၊ ေက္ာငး့တကး
ေရာကးမႈဆိုငးရာစညး့မ္ဥး့မ္ာ့်ဖငးံလိုကးနာမႈရြိေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနးမြာ မိဘ/အုုပးထိနး့သူ၏တာွနး်ဖစးသညး
b. တကးေရာကးမႈႏြငးံ သကးဆင
ို းေသာ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ႏြငးံ လုုပးငနး့စဥးမ္ာ့

2. အကယး၍ကေလ့၏မိဘ်ဖစးသူသညးထိုသို႔ေသာ ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အာ့သတိ်ပဳမိေၾကာငး့ မညးသညးံလကၡဏာကိုမြ္ ေက္ာငး့မြလကးခဵ
ရရြိ်ခငး့မရြိခဲံလြ္ငးေက္ာငး့မြကေလ့၏ပ္ကးကျကးမႈအာ့ မိဘ/အုုပးထိနး့သူထဵသို႔ အေၾကာငး့ၾကာ့ရနးနညး့လမး့- ေက္ာငး့ပ္ကးကျကး
သညးံေန႔တင
ျ းတယးလီဖုနး့အာ့်ဖငးံအေၾကာငး့ၾကာ့မႈ်ပဳမညး်ဖစးၿပီ့၊ အကယး၍်ဖစးႏိုငးလြ္ငးမူစာေရ့သာ့်ခငး့်ဖငးံသို႔မဟုုတးအ်ခာ့ေသာ
နညး့လမး့အခ္ိဳ႕်ဖငးံ ်ဖစးေပမညး။

3. ေက္ာငး့ေ်ပ့မႈမ္ာ့၊ ချငးံ်ပဳခ္ကးမေပ့ေသာပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့၊ ႏြငးံချငးံ်ပဳခ္ကးမေပ့ေသာ ေက္ာငး့ေနာကးက္မႈမ္ာ့တျငးနိမးံေသာဂရိတးအ
မြတးမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးပညာေရ့ဆိုငးရာ ခရစးဒစးမြတးမ္ာ့ဆဵု့ရဵႈ့မႈ စသညးတို႔ ပါွငးေကာငး့ပါွငးေပမညး။

4. ေက္ာငး့ေ်ပ့ေလံေ်ပ့ထရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ေက္ာငး့တျငးဆကးလကးက္နးရြိေစရာတျငးအေထာကးအကူ်ပဳရနးအစီအစဥးဖျ႕ဵ
ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးမႈအတျကးေထာကးပဵံ်ခငး့၊ စာေရ့သာ့်ခငး့်ဖငးံ်ဖစးေကာငး့်ဖစးေပမညး -ထိုသ႔ေ
ို သာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညးအစီအစဥး၏ဖျဵ႕
ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးမႈတင
ျ းမိဘ/အုုပးထိနး့သူမ္ာ့၏ ်ပညးံွေသာ ပါွငးမႈအတျကးအချငးံအလမး့မ္ာ့ေထာကးပဵံေပ့ရမညး်ဖစးသညး - အနညး့
ဆဵု့အေန်ဖငးံအစီအစဥးသညးပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့၏အေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့ႏြငးံ၎တို႔အာ့ေအာငး်မငးေက္ားလႊာ့ႏိုငးရနးတိုငး့တာေဆာငးရျကး
မႈမ္ာ့ ေဖားထုတးႏိုငးရမညး်ဖစးသညး။
တရာ့စီရငးမႈဆိုငးရာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့စတငးမႈသညး ၊ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူမြေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတစးခုအတျငး့ေက္ာငး့ေ်ပ့မႈမ္ာ့သို႔မဟုုတး
ချငးံ်ပဳခ္ကးမေပ့ေသာပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အႀကိမးသဵု့ဆယး(၀ွ) ေက္ားရြိ၍ထိုသို႔ေသာလုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့စတငးရမညး်ဖစးေသာ
အေ်ခအေနမြလဲ၍
ျ ၊ ေက္ာငး့အုုပးႏြငးံွနးထမး့မ္ာ့၏ ပေရားဖကးရြငးနယးဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈအရ်ဖစးေပသညး - ဤ အပိုငး့ချ၏
ဲ ရညးရျယးခ္ကး
အရေက္ာငး့ဆိုငး့ငဵံမႈ
သိ႔မ
ု ဟုုတးေက္ာငး့ထုုတးမႈေၾကာငးံပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အာ့ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိသညးံပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အ်ဖစးထညးံသင
ျ း့ေရတျကး ေပမညး။

5. မိဘ/အုုပးထိနး့သူသို႔မဟုုတးေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ေတာငး့ဆိုမႈအေပၐတျငးအေ်ခခဵၿပီ့ေက္ာငး့ဆိုငး့ငဵံ်ခငး့ခဵရသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အ
တျက်ပနးလညး်ပငးဆငးေပ့မႈလုပးငနး့စဥးေထာကးပဵံမႈတင
ျ း၊
အကယး၍အခ္ိနးမြနးေသာအ်ပဳမူ်ဖငးံစိတးေက္နပးဖျယးၿပီ့ေ်မာကးေဆာငးရျကး မႈရြိလြ္ငး ထိုသ႔ေ
ို သာလုုပးငနး့စဥးအတျကး အ်ပညးံွ သိ႔မ
ု
ဟုုတး တစးစိတးတစးပိုငး့ ခရစးဒစးေပ့မႈ ပါွငးေကာငး့ပါွငးေပမညး။

6. စညး့မ္ဥး့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လဵု့အေပၐသို႔ တစးသမတးတညး့ သကးေရာကးမႈရြိေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနးနညး့လမး့
C.

အကယး၍တပညးံမ္ာ့သညးေက္ာငး့ရကးႏြစးဆယး(ဿွ) ဆကးတိုကးပ္ကးကက
ျ းခဲံၿပီ့ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့သညး ချငးံ်ပဳခ္ကးမေပ့ေသာ

သိ႔မ
ု ဟုုတးေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေနခဲံလြ္ငး အသကး ှ၃ ႏြစးအထကးတပညးံ်ဖစးသူမ္ာ့အာ့ ၊ အခ္ိနးမြနး်ဖစးေသာအ်ပဳအမူအာ့်ဖငးံ၊ ရုုပး
သိမး့ရပးဆမ
ဲ ႈ ဤအပိုငး့၏ရညးရျယးခ္ကးအရေက္ာငး့ဆိုငး့ငဵံမႈေၾကာငးံပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အာ့ချငးံ်ပဳခ္ကးရရြိသညးံပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အ်ဖစးထညးံ
သျငး့စဥး့စာ့ေပမညး။
သိ႔ရ
ု ာတျငးတစးဖကးတျငးေထာကးပဵံေဖား်ပထာ့သညးမြာတကးေရာကးမႈမရြိ်ခငး့၏အေၾကာငးး့်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့ေဖားထုတးၿပီ့၎တိ႔အ
ု ာ့ေ်ဖရြငး့
ဖို႔မဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးရနး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကးေက္ာငး့ရကး ႏြစးဆယး(ဿွ) ဆကးတိုကးၿပီ့ေနာကးေက္ာငး့မြ
တပညးံ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတးမိဘထဵသ႔တ
ို ယးလီဖုနး့်ဖငးံ်ဖစးေစ၊ ေနအိမးသို႔လညးပတးၿပီ့်ဖစးေစ ဆကးသယ
ျ းရနးလကးဆုပးလကးကိုငး ႀကိဳ့ပမး့အာ့
ထုုတးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုုပးၿပီ့သညးံအထိ မညးသညးံေက္ာငး့သာ့ကိုမြ္ရုုပးသိမး့ရပးဆမ
ဲ ႈမ်ပဳရေပ။
ဤလိုအပးခ္ကးသညးေက္ာငး့ရကးႏြစးဆယး(ဿွ)
ဆကးတိုကးေအာကးေလ္ာံ၍ပ္ကးကျကးခဲံေသာေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏ရုုပးသိမး့ရပးဆမ
ဲ ႈအာ့ တာ့ဆီ့ေပ့ႏိုငး်ခငး့မရြိေပ။

D.

CRS 22-33107.1အရ၊ခရိုငးေဒသသညးမ်ဖစးမေနတကးေရာကးမႈလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အရမဟုုတးေသာအထကးတနး့ေက္ာငး့ထျကး

ချာသူမ္ာ့၏မိဘ/အုုပးထိနး့သူထဵသို႔အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးသညး။ ဤအေၾကာငး့ၾကာ့မႈသညးေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ေက္ာငး့သို႔ ်ပနး

လာေစရနးႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုုတးမႈပနး့တိုငး်ဖစးၿပီ့၊ ေက္ာငး့ထျကးချာမႈေၾကာငးံေက္ာငး့သာ့ထဵသို႔ေရရြညး ေနာကးဆကးတျဲအက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့
အာ့ပို႔ခ္ေ်ပာ်ပေပမညး။
တပညးံႏြငးံ ေက္ာငး့တကးေရာကးမႈ အစီစဥးမ္ာ့

A.

ခရိုငးေဒသသညးေက္ာငး့ေ်ပ့ေလံေ်ပ့ထရြိသူအ်ဖစးသတးမြတး်ခငး့ခဵရေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏တကးေရာကးမႈအာ့ တို့တကး

လာေစရနးအတျကး စဵနမူနာအစီအစဥးတစးခုအာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။

B.

ေန႔စဥး ေက္ာငး့တကးေရာကးမႈအာ့အာ့ေပ့တိုကးတန
ျ း့ရနးအစီအစဥးတစးခု၏တစးစိတးတစးပိုငး့အ်ဖစးေက္ာငး့မ္ာ့မြေမျ့စာ့က္ငးံ

သဵု့ေကာငး့က္ငးံသဵု့မညး်ဖစးေသာ စဵနမူနာတကးေရာကးမႈ ေလြကာ့တစးခုအာ့ ခရိုငးေဒသမြဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။
ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈ - စကးတငးဘာလ ၂ရကး၊ ှ၉၉၃
သကးေရာကးမႈရြိသညးံ ေန႔စျဲ - ေအာကးတိုဘာလ ှရကး၊ ှ၉၉၃
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ဇျနးလ ှ၃ရကး၊ ဿွွွ
အထူ့စီမဵခနး႔ခသ
ျဲ ူမြ ေထာကးခဵမႈ်ပဳသညး
ေန႔စျဲ - ေအာကးတိုဘာလ ှ၁ရကး၊ ဿွွ၂
- CRS 22-33-107.1
- JE, ေက္ာငး့သာ့ တကးေရာကးမႈ

