မူွါဒေပ၍လစီ JKF - မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
I. မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
A. ဤမူွါဒေပ၍လစီႏြငးံ ဖယးဒရယး၇ ႏြငးံ ်ပညးနယးဥပေဒမ္ာ့တျငး ေထာကးပဵံေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့မြလဲျ်ပီ့ မသနးစျမး့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့
သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့ အစို့ရသညးံ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၌ အ်ပဳမူႏြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ကုုဒး၇ ထိ႔်ု ပငး
။၌ မူွါဒေပ၍လစီမ္ာ့ႏြငးံ လုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အရ ်ပဳမူရေပမညး၈ မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ တူညီေသာ
ေက္ာငး့ ပညာသငးႏြစးအတျငး့ မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳမူ၌ သီ့်ခာ့်ဖစးရပးမ္ာ့အတျကး သူ သိ႔မ
ု ဟုုတး သူမ၌ လကးရြိ ေနရာခ္မႈမြ
သငးံေတားရာ ၾကာ့ပိုငး့ ေရျ့်ခယးမႈ်ပဳႏိုငးေသာ ပညာေရ့ဆိုငးရာ အ်ပငးအဆငး၇ အ်ခာ့ေသာ အ်ပငးအဆငး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဆိုငး့ငဵံမႈတစးခုသ႔ို
ေက္ာငး့ေန႔ ှွရကးဆကးတိုကးထကးမပိုဘ၇ဲ ထိ႔်ု ပငး အပိုေဆာငး့ဖယးရြာ့မႈမ္ာ့သညးလညး့ ေက္ာငး့ေန႔ ှွရကးဆကးတိုကးထကး မပိုဘ၇ဲ
ထိုဖယးရြာ့မႈမ္ာ့သညး ေနရာခ္မႈဆိုငးရာ ေ်ပာငး့လဲမႈတင
ျ း ပါွငး်ခငး့မရြိသေရျ႕၇ ေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူကုဒးအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံ
မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာမြ ဖယးရြာ့မႈ ်ပဳေကာငး့်ပဳမညး်ဖစးသညး၈
II. အနကးအဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့
A. မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၈ မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ဆိုသညးမြာ မသနးစျမး့မႈမ္ာ့ရြိသညးံ တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီ့၌ ပညာေရ့
တို့တကးမႈ အတးဥပေဒ (IDIEA '04) သိ႔မ
ု ဟုုတး ှ၆၄၀ ်ပနးလညးထူေထာငးမႈအတးဥပေဒ၌ အပိုငး့ 504 ၇ (အပိုငး့ 504) ်ပနးလညး
်ပငးဆငးထာ့သညးအ
ံ တိုငး့၇ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၌ ထုုတး်ပနးထာ့သညးံ လုုပးငနး့စဥး အစရြိသညးတို႔ လကးေအာကးတျငး
ထုုတးေဖားေတျ႕ရြိရေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ဆိုလို်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ IDEA '04 လကးေအာကးတျငး
အကယး၊ ။သညး အဆို်ပဳထာ့သညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့သို႔ဦ့ေဆာငးေနသညးံ မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူတင
ျ း ပါွငး်ခငး့ မတိုငးမြီ
ေအာကးပါတိ႔အ
ု ာ့ ထုုတး်ပနးခဲံလြ္ငး မသနးစျမး့မႈဆိုငးရာ ကာကျယးမႈမ္ာ့အာ့ ေတာငး့ဆိုေကာငး့ ေတာငး့ဆိုေပမညး -

1.

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၌ မိဘသညး ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၌ ၾကီ့ၾကပးမႈဆိုငးရာ သိ႔မ
ု ဟုုတး စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ ွနးထမး့ေရ့ရာသိ႔ု ၇

သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့သာ့၌ ဆရာတစးဦ့ထဵသို႔ စာေရ့သာ့၊ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး အထူ့ ပညာေရ့ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ လိုအပး
ေၾကာငး့ စို့ရိမးပူပနးမႈကို ထုုတးေဖား်ပသခဲံသညး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး

2.

အထူ့ ပညာေရ့ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး အရညးခ္ငး့်ပညးံမြီမႈအာ့ ဆဵု့်ဖတးရနး ေက္ာငး့သာ့အာ့ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့ေပ့ဖို႔

ေက္ာငး့သာ့၌ မိဘ်ဖစးသူမြ ေတာငး့ဆိုခဲံသညး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး

3.

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၌ ဆရာတစးဦ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ ွနးထမး့ေရ့ရာမြ အထူ့ ပညာေရ့ဆိုငးရာ

ဒါရိုကးတာထဵသို႔၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ၾကီ့ၾကပးကပ
ျ းကမ
ဲ ႈဆိုငးရာ ွနးထမး့ေရ့ရာထဵသို႔ ေက္ာငး့သာ့မြ ်ပသသညးံ အ်ပဳအမူ ပဵုစဵႏြငးံ
ပတးသကး၊ စို့ရိမးပူပနးမႈအာ့ အထူ့ ထုုတးေဖား်ပသခဲံသညး (ေက္ာငး့ခရိုငးေဒသ၌ ထုုတး်ပနးထာ့သညးံ ကေလ့ငယး ရြာေဖျမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး
အထူ့ပညာေရ့ ညႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့မႈ စနစးႏြငးံအညီ)၈
်ချငး့ခ္ကး - ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး ဤမူွါဒေပ၍လစီအတျငး့ သတးမြတးထာ့ေသာ မညးသညးံ ကာကျယးမႈမ္ာ့ကိုမြ္ ေတာငး့ဆိုႏိုငး်ခငး့
မရြိေပ -

1.

အကယး၊ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး အကဲ်ဖတးစစးေဆ့ခဵယူခဲံ်ပီ့၇ မသနးစျမး့မႈအေ်ခေနအာ့ ေတျ႕ရြိခဲံ်ခငး့မရြိလြ္ငး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး

အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈတစးခုအာ့ ်ပဳလုုပးရနး မလိအ
ု ပးေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငး၇ ထိ႔်ု ပငး ေက္ာငး့သာ့၌ မိဘ(မ္ာ့)မြ အရညးခ္ငး့်ပညးံမြီမႈ
ဆဵု့်ဖတးခ္ကး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈ မ်ပဳရနး ဆဵု့်ဖတးခ္ကး အေၾကာငး့ၾကာ့စာအာ့ ရရြိ်ပီ့်ဖစးလြ္ငး၈

2.

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ အထူ့ပညာေရ့အတျကး အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈခဵယူရနး မိဘမြ ချငးံ်ပဳခဲံ်ခငး့ မရြိေပ၈

ေက္ာငး့သာ့သညး အထူ့ပညာေရ့အတျကး အရညးခ္ငး့်ပညးံမြီေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးခဵရေသားလညး့၇ မိဘ်ဖစးသူမြ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့

3.

အာ့ ်ငငး့ပယးခဲံသညး၈
ဆိုငး့ငဵံမႈ၈ ဤမူွါဒေပ၍လစီ၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ဆိုငး့ငဵံမႈဆိုသညးမြာ ေက္ာငး့တကးရကး ဆယး(ှွ)ရကး ဆကးတိုကး

B.

ထကး မပိုေသာ ဖယးရြာ့မႈတစးခုအာ့ ဆိုလို်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဆိုငး့ငဵံမႈမ္ာ့တျငး ေက္ာငး့တကးရကး၌ တစးစိတးတစးပိုငး့အတျကး
ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၌ ပဵုမြနး ပညာေရ့အစီစဥးမြ ဖယးရြာ့းမႈ မြနးသမြ္ ပါွငးေပသညး၈
ေက္ာငး့တျငး့ ဆိုငး့ငဵံမႈ၈ ဤမူွါဒေပ၍လစီ၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ေက္ာငး့တျငး့ ဆိုငး့ငဵံမႈတစးခုအာ့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့

C.

ပိုငး့ဆိုငးရာ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈတစးခုအရ စာရျကးစာတမး့ ်ပဳထာ့မညး်ဖစးေသားလညး့၇ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူထဵတင
ျ း အေထျေထျ
ပညာေရ့ သငးရို့ညႊနး့တမး့တျငး တို့တကးေဆာငးရျကးရနး အချငးံေရ့ရြိသေရျ႕၇ အထူ့ ပညာေရ့ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ဆကးလကး လကးခဵရရြိ်ပီ့
လကးရြိ ေနရာခ္မႈတင
ျ း ရြိသညးႏြငးံအညီ တူညီေသာ အတိုငး့တာသိ႔ု မသနးစျမး့မဟုုတးေသာ မိတးေဆျအေပါငး့ေဖားမ္ာ့်ဖငးံ ပါွငး
ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသေရျ႕ ေရတို ဖယးရြာ့မႈ စုုစုေပါငး့ ရကးဆကး ှွရကးသို႔ ထညးံသင
ျ း့ေရတျကးမညးမဟုုတးေပ၈
ေက္ာငး့ထုုတးပယးမႈ - ဤမူွါဒေပ၍လစီ၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ေက္ာငး့ထုုတးပယးမႈဆိုသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့၌

D.

အ်ပဳအမူအတျကး သငးံေတားေသာ အက္ိဳ့ဆကးေဆာငးရျကးမႈရလဒးမ္ာ့အာ့ ဆဵု့်ဖတးရနး ်ပညးနယးဥပေဒႏြငးံအညီ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
အရ လုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈကို ဆိုလိုသညး၇ ဤတျငး ရကးေပါငး့ ှွရကး ဆကးတိုကး အထကး ေက္ာငး့သာ့၌ ပဵုမြနး ပညာေရ့
အစီအစဥးမြ ဖယးရြာ့မႈ ပါွငးေပသညး၇ သိ႔ေ
ု သား ေဖား်ပထာ့သညးမြာ ေက္ာငး့သာ့၌ အ်ပဳမူသညး သူ/သူမ၌ မသနးစျမး့မႈ လကၡဏာ
အ်ဖစး ယူဆ်ခငး့မရြိရေပ၈
ေနရာခ္မႈ ေ်ပာငး့လဲမႈ - ဤမူွါဒေပ၍လစီ၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ေနရာခ္မႈ ေ်ပာငး့လဲမႈဆိုသညးမြာ အကယး၊

E.

ေအာကးေဖား်ပပါ အေ်ခေနမ္ာ့ရြိခဲံလြ္ငး မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့ ်ဖစးသူအာ့ ေက္ာငး့သာ့၌ လကးရြိ ပညာေရ့ဆိုငးရာ ေနရာခ္မႈမြ
ဖယးရြာ့မႈကို ဆိုလိုသညး -

1. ဖယးရြာ့မႈသညး ေက္ာငး့တကးရကး ှွရကး ဆကးတိုကးထကး ပိုမ္ာ့လြ္ငး၇ သိ႔မု ဟုုတး
2. ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ပကးတနးပဵုစဵတစးခု ပါွငးသညးံ ဖယးရြာ့မႈမ္ာ့ စီ့ရီ့တစးခုသ႔ို အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈခဵရသညး၈ ပဵုစဵ ရြိ၇မရြိ
ဆဵု့်ဖတးရာတျငး ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့အာ့ ထညးံသင
ျ း့စဥး့စာ့ေပမညး -

i. ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတငျ း ဖယးရြာ့မႈမ္ာ့စီ့ရီ့သညး စုုစုေပါငး့ ေက္ာငး့တကးရကး ှွရကးထကး ပိုသညး ii.

ဖယးရြာ့ခဵရမႈ ရလဒး်ဖစးေစသညးံ ေက္ာငး့သာ့၌ အ်ပဳမူသညး ကိစၥရပးတစးခုစီတင
ျ း သိသာထငးရြာ့စျာ တူညီမႈရြိသညး၇ ထိ႔်ု ပငး

iii.

ဖယးရြာ့မႈတစးခုစီ၌ အလ္ာ့၇ ေက္ာငး့သာ့ ဖယးရြာ့ခဵရသညးံ အခ္ိနး စုုစုေပါငး့ ပမာဏ၇ ႏြငးံ ဖယးရြာ့ခဵရမႈမ္ာ့ တစးခုမြတစးခု

ၾကာ့ နီ့ကပးမႈ၈.
3. ခရိုငးေဒသသညး ဖယးရြာ့မႈမ္ာ့ ပကးတနးပဵုစဵတင
ျ း ေနရာခ္မႈ ေ်ပာငး့လဲမႈ ပါွငးမႈ ရြိ၇မရြိ ကိစၥရပးတစးခုမြတစးခု အေ်ခခဵေပ၍တျငး ဆဵု့်ဖတး
ေပမညး၈
F. ၾကာ့ပိုငး့ ေရျ့်ခယးမႈ်ပဳႏိုငးေသာ ပညာေရ့ဆိုငးရာ အ်ပငးအဆငး (IAES) - ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး အ်ပဳမူမြ ေက္ာငး့သာ့၌
မသနးစျမး့မႈ လကၡဏာတစးခုအ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့ ခဵရ်ခငး့ ရြိရြိ၇မရြိရြိ အကယး၊ ေက္ာငး့သာ့သညး ေအာကးပါအေ်ခေနမ္ာ့ရြိလြ္ငး IEP
အဖျ႕ဲ မြ ဆဵု့်ဖတးသညးံအတိုငး့ IAESတစးခုသ႔ို ေက္ာငး့တကးရကး ၁၂ရကးအတျကး ဖယးရြာ့ခဵရေကာငး့ ခဵရႏိုငးေပသညး -

a)

ေက္ာငး့တျငး၇ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပ၍တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေဒသခဵ၇ ်ပညးနယး ပညာေရ့ေအဂ္ငးစီ၌ တရာ့မြ္တမႈေအာကးရြိ

ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့၌ ေဆာငးရျကးခ္ကးတျငးရြိစဥး လကးနကးတစးခုခု သယးေဆာငးလြ္ငး သိ႔မ
ု ဟုုတး ပိုငးဆိုငးလြ္ငး

b)

ေက္ာငး့တျငး၇ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပ၍တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေဒသခဵ၇ ်ပညးနယး ပညာေရ့ေအဂ္ငးစီ၌ တရာ့မြ္တမႈ ေအာကးရြိ

ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့၌ ေဆာငးရျကးခ္ကးတျငးရြိစဥး သိသိၾကီ့်ဖငးံ တရာ့မွငး ေဆ့ွါ့မ္ာ့ ပိုငးဆိုငးလြ္ငး သိ႔မ
ု ဟုုတး အသဵု့်ပဳလြ္ငး၇
သိ႔မ
ု ြမဟုုတး ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ေဆ့ွါ့ပစၥညး့အာ့ ေရာငး့ခ္လြ္ငး သိ႔ုမဟုုတး ေရာငး့ခ္မႈအာ့ ၾကိဳ့ပမး့လြ္ငး၇ သို႔မြမဟုုတး

c)

ေက္ာငး့တျငး၇ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငးေပ၍တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေဒသခဵ၇ ်ပညးနယး ပညာေရ့ေအဂ္ငးစီ၌ တရာ့မြ္တမႈေအာကးရြိ ေက္ာငး့

တစးေက္ာငး့၌ ေဆာငးရျကးခ္ကးတျငးရြိစဥး အ်ခာ့သူတစးဦ့ဦ့အာ့ ်ပငး့ထနးေသာ ခႏၶာကိုယး ထိခိုကးဒဏးရာရမႈ ခဵစာ့ရရြိေစလြ္ငး၈
်ပငး့ထနးေသာ ခႏၶာကိုယး ထိခိုကးဒဏးရာရမႈဆိုသညးမြာ ေသဆဵု့မႈအႏၱရာယး၇ ်ပငး့ထနးေသာ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ နာက္ငးမႈ၇ ေရရြညး
သိ႔မ
ု ဟုုတး သိသာထငးရြာ့စျာ ပဵုပ္ကးမႈ၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ခႏၶာကိုယးအစိတးပိုငး့၇ အဂၤါ သိ႔မ
ု ဟုုတး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ ေရရြညး ဆဵု့ရဵႈ့မႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး
ေဆာငးရျကးခ္ကး ခ္ိဳ႕ယျငး့မႈ အစရြိသညးတို႔အာ့ သိသာထငးရြာ့စျာ ရလဒးထျကးေပ၍ေစသညးမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးသညး၈
III. ဆိုငး့ငဵံမႈမ္ာ့

A.

မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၌ ဆိုငး့ငဵံမႈမ္ာ့အာ့ မသနးစျမး့မႈမရြိသညးံ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အတျကး တူညီေသာ

အေၾကာငး့ရငး့ ်ဖငးံ ဆိုငး့ငဵံမႈသညးံအတိုငး့ပငး ှွရကး ဆကးတိုကး ကာလထကးမေက္ားလန
ျ းေစဘဲ ေဆာငးရျကးေကာငး့ ေဆာငးရျကး
ရေပမညး၈

B.

ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး ေက္ာငး့စာသငးႏြစးတစးႏြစးတင
ျ း တစးခုထကးပိုေသာ မြာ့ယျငး့သညးံအ်ပဳမူ ်ဖစးရပးအတျကး -

အကယး၊ ဖယးရြာ့အ်ပစးေပ့မႈ တစးခုစီသညး ေက္ာငး့ရကး ှွရကးထကး ေက္ားလန
ျ း်ခငး့မရြိဘဲ ပတးတနးပဵုစဵတစးခု ပါွငး်ခငး့ မရြိခဲံလြ္ငး ဆိုငး့ငဵံခဵရေကာငး့ ဆိုငး့ငဵံခဵရေပမညး၈ စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့၌ အထူ့ပညာေရ့ အမႈကိစၥ မနးေနဂ္ာ်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့
တိုငးပငးမႈ တညးေဆာကး်ခငး့သညး ေနရာခ္မႈ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ်ဖစးေပ၍မႈ ရြိ၈မရြိ ဆဵု့်ဖတးေပလိမးံမညး၈

C.

ေက္ာငး့တကးရကး ှွရကး ဆကးတိုကးေက္ားလန
ျ းသညးံ မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ဆိုငး့ငဵံမႈမ္ာ့၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေနရာခ္မႈ

ေ်ပာငး့လဲမႈ ရလဒးထျကးေပ၍ေစသညးံ မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳမူ သီ့်ခာ့်ဖစးရပးမ္ာ့အတျကး ဖယးရြာ့မႈမ္ာ့ သညး သိသာထငးရြာ့သညးံ
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈ ၾကညးံရႈစစးေဆ့်ခငး့တစးခုအာ့ လိုအပးေစလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ ထိ႔်ု ပငး ေဆာငးရျကးရနး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာ
အေရ့ယူမႈႏြငးံ လုုပးငနး့စဥးဆိုငးရာ လဵု်ခဵဳေရ့မ္ာ့၌ အေၾကာငး့ၾကာ့မႈအာ့ မိဘမ္ာ့ထဵသ႔ို ေထာကးပဵံေပ့လိမးံမညး်ဖစးသညး၈

D.

မသနးစျမး့ေက္ာငး့တစးဦ့အာ့ တူညီေသာ ေက္ာငး့ပညာသငးႏြစးတစးခုအတျငး့ သူ သိ႔မ
ု ဟုုတး သူမ၌ လကးရြိေနရာခ္မႈမြ

ေက္ာငး့တကးရကး ှွရကးစာ ဖယးရြာ့်ခငး့်ပဳ်ပီ့သညးံေနာကးတျငး ေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာမြ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၌ အထူ့ ပညာေရ့
အမႈကိစၥ မနးေနဂ္ာ်ဖစးသူ်ဖငးံ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳ်ပီ့ မညးသညးံ ွနးေဆာငးမႈအာ့ လိုအပးမညးဆိုသညးံ အတုိငး့အတာအာ့
ဆဵု့်ဖတးမႈ်ပဳေပလိမးံမညး၇ သိ႔မ
ု ြသာ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး အ်ခာ့ေသာ အ်ပငးအဆငးတစးခုတင
ျ း ရြိေနေသားလညး့ အေထျေထျ
ပညာေရ့သငးရို့ညႊနး့တမး့တျငး ဆကးလကးပါွငးႏိုငး်ပီ့၇ ေက္ာငး့သာ့၌ IEP တျငး သတးမြတးထာ့သညးံ ပနး့တိုငးမ္ာ့သို႔
ေရာကးရြိေစေသာ တို့တကးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုုပးႏိုငးေစမညး်ဖစးသညး၈

IV. ေက္ာငး့ထုုတးပယးမႈမ္ာ့
A. အကယး၊ မသနးစျမး့ေက္ာငး့တစးဦ့အတျကး ေက္ာငး့ထုုတးပယးမႈ်ပဳ်ခငး့အာ့ ထညးံသင
ျ း့စဥး့စာ့ခဲံလြ္ငး -

ဤအေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈအာ့ ်ပဳလုုပးမညး်ဖစးေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး၇ ႏြငးံ ဥပေဒႏြငးံအညီ လုုပးငနး့စဥးဆိုငးရာ လဵု်ခဵဳေရ့မ္ာ့

1.

အာ့ မိဘ်ဖစးသူထဵသ႔ို ဆဵု့်ဖတးခ္ကး်ပဳလုုပးခဲံသညးံ ေန႔စအ
ျဲ ာ့ မေက္ားလန
ျ းမြီတင
ျ း အေၾကာငး့ၾကာ့မႈ ်ပဳရေပမညး၇ ထိ႔်ု ပငး
အကယး၊ ်ဖစးႏိုငးလြ္ငး၇ ခ္ကးခ္ငး့ပငး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ ဆိုငး့ငဵံမႈ်ပဳ်ပီ့ေနာကး ေက္ာငး့တကးရကး ဆယး(ှွ)ရကးထကး

2.

ေနာကးမက္ဘဲ IEP အဖျ႕ဲ ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ အရညးခ္ငး့်ပညးံမြီသညးံ ခရိုငးေဒသ ွနးထမး့ေရ့ရာတိ႔သ
ု ညး ေက္ာငး့သာ့၌ မသနးစျမး့မႈႏြငးံ
သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈ ၾကညးံရႈစစးေဆ့်ခငး့တျငး သူ သိ႔မ
ု ဟုုတး သူမ၌ အ်ပဳအမူအၾကာ့ တိုကးရိုကး
ဆကးသယ
ျ းမႈကို ၾကညးံရႈစစးေဆ့ေပမညး၈
V. သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈ ၾကညးံရႈစစးေဆ့်ခငး့
A. သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈ ၾကညးံရႈစစးေဆ့်ခငး့တျငး ေက္ာငး့အုုပး/တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူ၇ မိဘ(မ္ာ့) ႏြငးံ
IEP အဖျ႕ဲ ၌ သကးဆိုငးရာ အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့ (မိဘႏြငးံ ခရိုငးေဒသမြ ဆဵု့်ဖတးသညးံအတိုငး့) သညး ေအာကးပါတိ႔ုအာ့ ၾကညးံရႈစစးေဆ့ေပမညး -

a)

ေက္ာငး့သာ့၌ ဖိုငးတဲအ
ျ တျငး့ရြိ သကးဆိုငးရာ အခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့လဵု့

b) ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၌ IEP
c)

မညးသညးံ ဆရာ၇ဆရာမ ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈမ္ာ့ မဆို၇ ႏြငးံ

d) မိဘ(မ္ာ့)မြ ေထာကးပဵံေပ့ေသာ မညးသညးံ သကးဆိုငးရာ အခ္ကးလကးမ္ာ့ မဆို
အဖျ႕ဲ သညး ေအာကးပါတိ႔အ
ု ာ့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈ ်ပဳရမညး်ဖစးသညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးအ်ပဳမူသညး အထူ့ပညာေရ့ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ ်ဖညးံစျကး ပဵံပို့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့၇ အ်ပဳမူပိုငး့ဆိုငးရာ

1.

ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈ မဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့သာ့၌ IEP မြ လိုအပးသညးံ ေနရာခ္မႈ အစရြိသညးတို႔အာ့
ေထာကးပဵံေပ့ရနး ေက္ာငး့၌ ပ္ကးကျကးမႈမြ တိုကးရိုကးရလဒး ဟုုတး၇မဟုုတး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး
အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးအ်ပဳမူသညး မသနးစျမး့မႈေၾကာငးံ ်ဖစးပျာ့ခဲံ်ခငး့၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး မသနးစျမး့မႈ်ဖငးံ တိုကးရိုကး သိသာထငးရြာ့စျာ

2.

ဆကးသယ
ျ းေန်ခငး့ ဟုုတး၇မဟုုတး
အကယး၊ IEP အဖျ႕ဲ မြ 1 ႏြငးံ 2 ႏြစးခုစလဵု့၉ ေဖား်ပထာ့ေသာ အေ်ခေနမ္ာ့သညး ကိုကးညီ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငး အဆိုပါ
်ပဳမူမႈသညး ေက္ာငး့သာ့၌ မသနးစျမး့မႈ၌ သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာမဟုုတးေပ၈ အကယး၊ ေက္ာငး့ကုုဒးအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံ
အ်ပဳမူသညး ေက္ာငး့သာ့၌ မသနးစျမး့မႈ၌ သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာ မဟုုတးေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငး ေက္ာငး့ အရာရြိမ္ာ့မြ
မသနးစျမး့မႈမရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေပ၍သကးေရာကးမႈရြိသညးံ လုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ဖငးံ တူညီေသာ ပဵုစဵ၇ တူညီေသာ
အခ္ိနးကာလအတိုငး့ပငး အဆိုပါေက္ာငး့သာ့အာ့ သကးဆိုငးရာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာ လုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့
အေရ့ယူသျာ့ႏိုငးေပသညး၈ သိ႔ေ
ု သားလညး့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ပညာေရ့ဆိုငးရာ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ အ်ခာ့ေသာ
အ်ပငးအဆငးတစးခုတင
ျ း ဆကးလကး လကးခဵရရြိမညး်ဖစးသညး၇ သိ႔မ
ု ြာသာ ေက္ာငး့သာ့သညး အေထျေေထျ ပညာေရ့ သငးရို့ညႊနး့တမး့
မ္ာ့တျငး ဆကးလကးပါွငးမႈ ်ပဳႏိုငး်ပီ့ IEP အဖျ႕ဲ မြ သတးမြတးထာ့သညးံအတိုငး့ပငး ေက္ာငး့သာ့၌ IEP ပနး့တိုငးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သို႔
ဆကးလကး တို့တကးမႈ ်ပဳႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
အကယး၊ IEP အဖျ႕ဲ မြ 1 သိ႔မ
ု ဟုုတး 2 တျငးေဖား်ပထာ့သညးံ အေ်ခေနတစးခုခုသညး ကိုကးညီမႈရြိေၾကာငး့ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငးမူ အဆိုပါ
အ်ပဳမူသညး ေက္ာငး့သာ့၌ မသနးစျမး့မႈ၌ သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာ ်ဖစးေပသညး၈ အကယး၊ IEP အဖျဲ႕မြ ဤအပိုငး့၌
အ

အ

1 တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ အ

အ

1 သညး ကုုိကးညီမႈရြိေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငး ထိုခ္ိဳ႕ယျငး့မႈမ္ာ့အာ့ ်ပဳ်ပငး်ပငးဆငးရနး

ေဆာငးရျကးမႈအဆငးံဆငးံအာ့ ခ္ကးခ္ငး့ပငး ေက္ာငး့မြ ်ပဳလုုပးရမညး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ ေက္ာငး့ကုုဒးအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံ အ်ပဳမူသညး

ေက္ာငး့သာ့၌ မသနးစျမး့မႈ၌ သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာ ဟုုတးမြနးေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငး ေက္ာငး့အေန်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့ထဵသို႔
သူ/သူမ၌ လကးရြိ ပညာေရ့ဆိုငးရာ အ်ပငးအဆငးကို ်ပနးလညးေပ့အပးရမညး်ဖစးသညး၇ သိ႔ေ
ု သား ေအာကးပါ အေ်ခေနမ္ာ့မြ လျဲ၊
်ဖစးသညး -

a.

မိဘ/အုုပးထိနး့သူ ႏြငးံ ခရိုငးေဒသသညး ေနရာခ္မႈ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့အာ့ သေဘာတူသညး၇ သိ႔မ
ု ဟုုတး

b. ခရိုငးေဒသသညး ဥပေဒမြ ေထာကးပံဵထာ့သညးႏြငးံအညီ ေနရာခ္မႈ ေ်ပာငး့လဲချငးံအာ့ ရရြိသညး၇ သိ႔မု ဟုုတး
c.

ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံအတိုငး့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ၾကာ့ပိုငး့ ေရျ့်ခယးမႈ်ပဳႏိုငးေသာ ပညာေရ့ဆိုငးရာ အ်ပငးအဆငး
တစးခုသ႔ို ေနရာခ္်ခငး့ခဵရသညး၈

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ေဆာငးရျကးခ္ကးဆိုငးရာ အ်ပဳမူ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈ၇ ႏြငးံ အ်ပဳမူပိုငး့ဆိုငးရာ ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈ
ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ်ပဳခဲံသညးံ ။၌အ်ပဳမူအာ့ ထပးမဵ်ဖစးေပ၍်ခငး့မရြိေစရနး ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျဲထာ့ေသာ မျမး့မဵ်ပဳ်ပငးမႈမ္ာ့
အစရြိသညးတ႔က
ို ို သငးံေတားသလို လကးခဵရရြိေပမညး၈ အကယး၊ ေဆာငးရျကးခ္ကးဆိုငးရာအ်ပဳမူ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈ ်ပီ့ေ်မာကးခဲံ်ပီ့
မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳမူမတိုငးမြီတင
ျ း အစီစဥးတစးခုအာ့ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေဆာငးရျကးထာ့်ပီ့်ဖစးလြ္ငး ်ပသနာရြိသညးံ အ်ပဳမူအာ့ ေ်ဖရြငး့ရနး ။သညး
သငးံေတားသလို ၾကညးံရႈစစးေဆ့၇ မျမး့မဵ်ပဳ်ပငး်ခငး့ ခဵရေပလိမးံမညး၈

VI.

ၾကာ့ပိုငး့ ေရျ့်ခယးမႈ်ပဳႏိုငးေသာ ပညာေရ့ဆိုငးရာအ်ပငးအဆငး

ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ ။၌အ်ပဳမူသညး ေက္ာငး့သာ့၌ မသနးစျမး့မႈ၌ သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာ ်ဖစးသညးဟု
ဆဵု့်ဖတးခဵရခဲံ်ခငး့ ရြိရြိ၇ မရြိရြိ အဆိုပါေက္ာငး့သာ့အာ့ ေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာမြ ဤမူွါဒေပ၍လစီ၌ အပိုငး့ I(F) တျငး ေဖာ်းပထာ့သညးံ
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အတျကး ၾကာ့ပိုငး့ ေရျ့်ခယးမႈ်ပဳႏိုးငးေသာ ပညာေရ့ဆိုငးရာအ်ပငးအဆငးတစးခုသို႔ ေက္ာငး့တကးရကး ၁၂ရကးထကး
မပိုဘဲ ဖယးရြာ့ထာ့ႏိုငးသညး၈ IEP အဖျဲ႕မြ ေထာကးပဵံေပ့မညးံ အ်ပငးအဆငးႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ ဆဵု့်ဖတးေပ့မညး်ဖစးသညး၇ သိ႔မ
ု ြသာ
ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး အေထျေထျ ပညာေရ့ဆိုငးရာ သငးရို့ညႊနး့တမး့အတျငး့ ဆကးလကးပါွငးႏိုငး်ပီ့ ေက္ာငး့သာ့၌ IEP ရြိပနး့တိုငး
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ်ပီ့်ပညးံစဵုေစရနး တို့တကးမႈ ဆကးလကး်ပဳလုုပးသာျ ့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈

VII. အပိုငး့ 504 ေအာကးတျငး မသနးစျမး့အ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့ခဵရသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့
ေအာကးပါက္နးရြိသညးမ္ာ့သညး IDEA '04 ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး “မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့” တစးဦ့အ်ဖစး အရညးခ္ငး့်ပညးံမြီမႈ
မရြိေသားလညး့၇ အပိုငး့ 504 ၌ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး “မသနးစျမး့ေက္ာငး့သာ့” တစးဦ့အ်ဖစး အရညးခ္ငး့်ပညးံမြီမႈ ရြိေသာ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သို႔ သကးေရာကးမႈရြိေပသညး၈ အကယး၊ 504 အဖျ႕ဲ မြ ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသညးံအ်ပဳမူသညး ေက္ာငး့သာ့၌ မသနးစျမး့မႈ၌
သိသာထငးရြာ့ေသာလကၡဏာတစးခု မဟုုတးေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငး လိုအပးသလို ဆိုငး့ငဵံမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့ထုုတးပယးမႈမ္ာ့ အပါအွငး
ေက္ာငး့ အရာရြိမ္ာ့မြ မသနးစျမး့မႈမရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေပ၍သကးေရာကးမႈရြိသညးံ လုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ဖငးံ တူညီေသာ
ပဵုစဵ၇ တူညီေသာ အခ္ိနးကာလအတိုငး့ပငး အဆိုပါေက္ာငး့သာ့အာ့ သကးဆိုငးရာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာ လုုပးငနး့စဥး
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ဖငးံ အေရ့ယူသျာ့ႏိုငးေပသညး၈ ထိ႔်ု ပငး မသနးစျမး့မဟုုတးသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵသို႔ ေထာကးပဵံေပ့မညး်ဖစးေသာ
ပညာေရ့ဆိုငးရာ အစီစဥးမ္ာ့ အတိုငး့တာကဲံသို႔ပငး ပညာေရ့ဆိုငးရာ အစီစဥးမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့သျာ့မညး်ဖစး်ပီ့ အပိုငး့ 504 အဖျ႕ဲ ၌
ေထာကးခဵခ္ကးအရ မဟုုတးေပ၈ ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈ - ဇျနးလ ၃ရကး၇ ဿွွွ
်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ၾသဂုုတးလ ဿှရကး၇ ဿွွ၅
-

C.R.S. 22-33-106(1)(c)
C.R.S 22-20-10 1 et seq. (်ချငး့ခ္ကးထာ့သညးံ ကေလ့မ္ာ့၌ ပညာေရ့အတးဥပေဒ)

20 U.S.C. 1401 et seq. (ဿွွ၁ မသနးစျမး့မႈရြိသညးံ တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီ၌ ပညာေရ့ဆိုငးရာ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈ
အတးဥပေဒ) အ

အ

-

JK ေက္ာငး့သာ့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
JK-R ေက္ာငး့သာ့အ်ပဳမူႏြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာ လုုပးငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့

