မူှါဒေပၐလစီ JI - ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာှန္ယူမႈမ်ား
ရိုးရွင္းစြာျဖင့္ပင္လူပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္လူသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလက္ခံရရွိေပသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္
ယာယီ ျဖစ္ေပၐတည္ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္တစ္စံုတစ္ဦး၏ လူသားဆန္မႈအားျငင္းပယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအ
ေနျဖင့္ေက်ာင္းအျပင္အဆင္တင
ြ ္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႔က်င့္ှတ္သိကၡာ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္လံုျခံဳအႏၲရာယ္ကင္းေရးအား ေလးစားသမႈ
ရွိ ေသာအျပဳအမူ၊ အေလ့က်င့္အားျဖင့္ သင္ယူေလ့လာမႈျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးအား ျငင္းပယ္ခံရျခင္းမရွိရေပ။
တန္းတူညီမွ်ေသာအေရးပါမႈသည္ေက်ာင္းမ်ားရွိအျပဳအမူအား ေဖာ္ျပ၊ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုကာကြယ္ေရးမ်ားျဖင့္ တစ္သမတ္
တည္းရွိသည့္ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္လြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ
စီစဥ္တက်ရွိမႈအားထိန္းသိမ္းရန္ ေက်ာင္းမ်ားမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ လုုိအပ္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအၾကား
ျခားနားခ်က္သည္ႏွစ္ဖက္စလံုးမွသင့္ေတာ္ရာ အျပဳအမူအားျဖင့္ေပါင္းကူးဆက္သယ
ြ ္မႈ ျပဳႏိုင္ေပသည္။
ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား

1. ေက်ာင္းသားမ်ားထံတငြ ္ ၎တို႔၏လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားျဖင့္သက္ဆိုင္ကိုက္ညီမႈရွိေသာလံုျခံဳအႏၲရာယ္ကင္း၊မွ်တ
မႈရွိသည့္ ပညာေရးအား ရယူႏိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္။

2. ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းှန္ထမ္းမ်ား၏ အျပန္လွန္ ေလးစားသမႈျဖင့္ ဆက္ဆံခံရမႈအား
ရရွိႏိုင္ခြင့္ ရွိေပသည္။

3. ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္စကားေျပာဆိုျခင္း၊ စာေရးသားျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီမႈျပဳျခင္း၊ ၾကယ္သီးမ်ား၊ တံဆိပ္မ်ား၊ သေကၤတမ်ား၊ ႏွင့္လက္
မွတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာတိုင္းရင္းသား၊ ယဥ္ေက်းမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာတန္ဖိုးသေကၤတမ်ားအားျပသှတ္ဆင္ျခင္း၊ စသည္တ႔ို
အားျဖင့္သ႔မ
ို ွမဟုုတ္ ၎တိ႔၏
ု ှတ္စားဆင္ယင္မႈအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေဖာ္ထုတ္ဆင္ယင္ခြင့္ရွိေပသည္၊ ေက်ာင္းအုုပ္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္
တာှန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွတစ္ဦးေသာ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏တစ္စံုတစ္ရာေသာသံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားေဆာင္
ရြက္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ က်န္းမာေရးဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားသို႔မဟုုတ္လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္မ်ားအားလက္ဆုပ္လက္ကိုင္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစသည္
သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္လ်က္ရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမႈအေပၐတြင္သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္အားစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္
ေကာင္းသတ္မွတ္မည္မွလဲ၍
ြ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ဤေက်ာင္းသားမူလစတင္မႈျပဳသည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္
မိမိတ႔က
ို ိုယ္တိုင္ သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပမႈမွ ရပ္ဆႏ
ဲ ိုင္ခြင့္လည္းရွိေပသည္။

4. ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အကယ္၍၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည္ဟုခံစားရလွ်င္၎တို႔၏ေက်ာင္းအုုပ္၊ တာှန္ေပး
အပ္ျခင္းခံရသူ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အျခားေသာသင့္ေတာ္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူျဖင့္မေက်နပ္ခ်က္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္တိုင္ၾကားခ်က္အား ျပဳလုုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိ
သည္။ အကယ္၍မေက်နပ္ခ်က္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္တိုင္ၾကားခ်က္သည္ေက်ာင္းအုုပ္အားမေက်နပ္ျခင္းျဖစ္လွ်င္မူ အဆိုပါမေက်နပ္ခ်က္ သိ႔မ
ု
ဟုုတတ
္ ိုင္ၾကားခ်က္အားႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကမ
ဲ ႈျပဳသည့္ ညႊန္ၾကားမႈဆိုင္ရာအထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုုတ္ “ေျပာျပရန္လံုျခံဳပါသည္”
("Safe To Tell") ထံသို႔ ျပဳလုုပ္ႏိုင္ေပသည္။".
ေက်ာင္းသားတာှန္ယူမႈမ်ား
ေက်ာင္းေျမျပင္ေပၐတြင္၊ေက်ာင္းှန္ေဆာင္မႈအတြင္း၊ခရိုင္ေဒသခြင့္ျပဳေထာက္ခံသည့္ယာဥ္မ်ားေပၐတြင္၊သတ္မွတ္ထားသည့္ေက်ာင္း
ကား ဂိတ္မ်ားတြင္ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ေက်ာင္းစပြန္ဆာေပးသည့္ပအ
ြဲ စီအစဥ္မ်ားတြင္ရွိေနခ်ိန္၌ေက်ာင္းသားမ်ား၏တာှန္ယူမႈမွာေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္ေပသည္-

1.

ပညာသင္ယူေလ့လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အလံုးစံုေသာ ှန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အကူညီေပးရန္၊ ႏွင့္ ေက်ာင္းစီမံလည္ပတ္မႈသို႔
အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစသည့္ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုုတ္အျခားသူမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအားေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳသည့္ အေႏွာင့္အ

ယွက္မ်ားသို႔မဟုုတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မွန္သမွ်တြင္မည္သည့္ေက်ာင္းသားမွမပါှင္ရဟူေသာစည္းမ်ဥ္းအားေလးစား
လိုက္နာမႈရွိရန္။

2.

လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား၊ လိင္/က်ား၊မ၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ အသက္ရြယ္၊ လိင္တင္
ဆက္ျပသမႈ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ က်ား၊ မ ေဖာ္ထုတ္မႈအစရွိသည္တို႔အေပၐတြင္အေျခခံၿပီးအျခားေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ခြျဲ ခားဆက္ဆံ
မႈျပဳသည့္အျပဳအမူမွန္သမွ်အား ကန္႔သတ္တားျမစ္ရန္။

3.

ရိုေသေလးစားမႈမရွိေသာဘာသာစကားႏွင့္ ဟန္ပန္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္းအားျဖင့္အျခားေသာေက်ာင္းသားမ်ား၊မိဘမ်ား၊
ႏွင့္ ခရိုင္ေဒသှန္ထမ္းမ်ား အပါအှင ေက်ာင္း လူမႈအသိုင္းအှိုင္း အဖြ႕ဲ ှင္မ်ားအားေလးစားသမႈႈရွိရန္။

4.

ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ှန္ထမ္းမ်ား သိ႔ုမဟုုတ္အျခားေသာပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း အပါအှင္ရိုင္းစိုင္းေစာ္ကားသည္အျပဳအမူ
မ်ားအား တားျမစ္ျခင္းအားျဖင့္အျခားသူမ်ား အားလံုး၏ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈအားျမင့္တင္ရန္။

5.

ေက်ာင္းခရိုင္ေဒသ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအား ဂရုုတစိုက္ကိုင္တယ
ြ ္ရန္၊ႏွင့္ ခရိုင္ေဒသ၊ ှန္ထမ္း သိ႔မ
ု ဟုုတ္ အျခားေသာေက်ာင္း
သားမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈမွန္သမွ်အား ခိုးယူျခင္း သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွတားျမစ္ရန္။

6.

မည္သည့္လက္နက္အမ်ိဳးအစားကိုမဆို ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုုတ္အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွပုဂၢိဳလ္ေရးအရ
တားျမစ္ရန္၊ ႏွင့္ အားေပးအားေျမာက္မႈမျပဳရန္။

7.

တားျမစ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးညႊန္းေဆးှါးမ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္အျခားေသာအႏၲရာယ္ရွိသည့္ေဆးှါးမ်ားအပါအှင္အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္
ေဆးှါး၊ ေဆးှါးမ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳသည့္ ေဆးှါးပစၥည္းမ်ားအစရွိသည္တို႔အာ အသံုးျပဳျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ှယ္ယူျခင္း၊
ေရာင္းခ်ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုုတ္ လဲလွယ္ျခင္းတို႔အား တားျမစ္ရန္၊ ႏွင့္ ေဆးှါးမ်ား သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳသည့္ ေဆးှါးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္
ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္စားျပဳေသာ ေဆးှါးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ လဲလွယ္မႈအားတားျမစ္ရန္။

8.

စာသင္ခန္းမ်ားအား အခ်ိန္မွန္တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္၊ ပညာေရးဘုုတ္အဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ပညာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား
ၿပီးေျမာက္မႈရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းရန္။

9.

ခရိုင္ေဒသပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားအားေက်ာင္းသို႔ျပန္အပ္ရန္၊ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ခရိုင္ေဒသမွေျပာင္းလႊျဲ ခင္းမျပဳမွီ၊ ခရိုင္ေဒသအတြင္း ဂရိတ္
တန္းေျပာင္းလဲမႈမျပဳမွီ သိ႔မ
ု ဟုုတ္ ဘြဲ႕ရေအာင္ျမင္သာြ းျခင္းမတိုင္မွီအိုင္တမ္တစ္ခုစီ၏တန္ဖိုးႏွင့္ညီေသာ ျပန္လည္အစားထိုးေပး
အပ္မႈအား ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ရန္။

10. ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ အျခားေသာလႊဲေျပာင္းကူးေျပာင္းမႈမ်ားအားလံုးတြင္ ရိုးသားမႈအားက်င့္သံုးရန္။
မူှါဒေပၐလစီ JK ႏွင့္ JK-R သည္ ေက်ာင္းသားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအားထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳေပသည္။
ေမြးစားက်င့္သံုးမႈ - ဇြန္လ ဿ၇ရက္၊ ဿ၉၉၉
ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ - ေအာက္တိုဘာလ ဿ၅ရက္၊ ၀ှှ၉

