
မူှါဒေပၐလစီ JLCD - ေက်ာင္းသားမ်ားထံသုုိ႔ ေဆးှါးမ်ား စီမံကြပ္ကဲျခင္း   
ေက်ာင္းအေျခခံသည့္ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားရွိသည့္ Denver အမ်ားျပည္သူပိုုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုုင္လ်က္ရွိေသာ သူနာျပဳမ်ား 
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြင္ ေဆးှါးမ်ားအား ေဆးညႊန္းေပးေကာင္း ေပးရေပမည္။ Denver အမ်ားျပည္သူပိုုင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ 
အျခား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေဆးှါး ေဆးညႊန္းေပးျခင္းကိုု မျပဳရေပ။   

မိဘတစ္ဦးမွ အထူးအေသးစိတ္ ေတာင္းဆုုိမႈတစ္ခုုအား ျပဳလုုပ္လာခ်ိန္တြင္၊ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေဆးှါး ေတာင္းဆုုိမႈ ထုုတ္ျပန္ 
သေဘာတူညီခ်က္ / ေဆးှါးအတြက္ သမားေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က ္အား ျပီးျပည့္စုုံခ်ိန္တြင္ ေဆးှါးမ်ားအား ေပးရေပမည္။   
ဤေတာင္းဆိုုမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္ အႏၱရာယ္ကင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုုအား သူနာျပဳဆုုိင္ရာ ှန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ဖြ႕ံျဖိဳး 
ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ဤမူှါဒေပၐလစီ၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကရဲန္မွာ ေက်ာင္းသူနာျပဳျဖစ္သူ၏ 
တာှန္ပင္ျဖစ္သည္။ လိုုင္စင္ရ သမားေတာ္/သူနာျပဳတစ္ဦးထံမွ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္အတူ မိဘျဖစ္သူ၏ 
ေတာင္းဆိုုမႈသည္လည္း ပါှင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤလုုပ္ငန္းစဥ္အား ေဆးညႊန္းေဆးှါးမ်ားႏွင့္ ေကာင္တာတြင္ပင္ ှယ္ယူရရိွႏိုုင္ေသာ 
ေဆးှါးမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးအတြက္ လိုုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ညႊန္ၾကားမႈတြင္ ေဆးှါးနာမည္၊ ပမာဏ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ သံုုးစြမဲႈလမ္းေၾကာင္းပံုုစံ 
စသည္တိုု႔ ပါှင္ရေပမည္။ သမားေတာ္၏/ သူနာျပဳျဖစ္သူ၏ ညႊန္ၾကားမႈအား ဖက္စ္ ေပးပိုု႔ေကာင္း ေပးပိုု႔ရေပမည္။   

ေဆးှါးတစ္ခုုစီ ႏွင့္ ေဆးှါးညႊန္ၾကားခ်က္ ေျပာင္းလမဲႈတစ္ခုုစီအတြက္ အသစ္ေသာ ေတာင္းဆုုိမႈအား လက္မွတ္ေရးထိုုးမႈ ျပဳရေပမည္။ 
ဤတြင္ ေဆးှါး ေျပာင္းလမဲႈမ်ား၊ ပမာဏ အခ်ိန္ ႏွင့္ သံုုးစြမဲႈလမ္းေၾကာင္းပုုံစံတိုု႔ ပါှင္ရေပမည္။ ထိုု႔ျပင္ ေဆးှါးတစ္ခုုစီအတြက္ 
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္တစ္ခုုစီ၏အစတြင္ သမားေတာ္၏/သူနာျပဳျဖစ္သူ၏ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္အတူ အသစ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုုစံအား 
လက္မွတ ္ေရးထုုိးထားရေပမည္။ (ဂရိတ္တန္းမ်ား ECE မွ 5 ေတာက္ေလ်ာက္တြင္ မိမိကိုုယ္ကိုု စီမံကြပ္ကမဲႈျပဳသည့္ ေဆးှါးမ်ား 
မျပဳရေပ။)   

ဂရိတ္တန္း 6 မွ 12 ေတာက္ေလ်ာက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုုမူ မိဘျဖစ္သူမွ 
ေတာင္းဆိုုမႈျပဳလာျပီး “ေက်ာင္းသား ေဆးှါး ေတာင္းဆုုိမႈ ထုုတ္ျပန္ သေဘာတူညီခ်က္ / ေဆးှါးအတြက ္သမားေတာ္၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က”္ အား ျဖည့္စြက္ျပီးခ်ိန္တြင္ ၎တုုိ႔၏ အသက္ရႈကိရိယာမ်ားအား သယ္ေဆာင္လာရန္ ခြင့္ျပဳေပလိမ့္မည္။   
ေက်ာင္းခ်ိန္မ်ားထက္ဆုုိင္လွ်င္ ေက်ာင္းသား၏ ေဆးှါးမ်ားအား ေပးထားရန္ မိဘမ်ားအား တိုုုုက္တြန္းထားသင့္သည္။ လိုုအပ္သည့္ 
အခ်ိန္မွသာလွ်င္ ေပးလွ်င္မူ ေဆးညႊန္းေပးသည့္ ေဆးှါးမ်ားအား စီမံကြပ္ကျဲခင္း၏ တာှန္ယူမႈအား ေက်ာင္းမွ ေဆာင္ရြက္ 
ရေပလိမ့္မည္။   

အကယ္၍ မိဘျဖစ္သူသည္ ေက်ာင္းမွ ေပးေပးရန္ ေတာင္းဆုုိျပီး ေဆးှါးမ်ားအား ေပးပိုု႔လာခဲ့ကာ၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာပံုုစံကိုုမူ ျဖည့္စြက္ထားျခင္းမရိွလွ်င္ ေက်ာင္းသူနာျပဳျဖစ္သူသာလွ်င္ သမားေတာ/္သူနာျပဳထံသုုိ႔ ေခၐဆိုုမႈျပဳျပီး ဖုုန္းမွ 
တစ္ဆင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ခံယူႏိုုင္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာသူ ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္၍ မည္သည့္ 
ေဆးပမာဏကုုိမွ် ေပးျခင္းမျပဳမွီတြင္ မိဘျဖစ္သူမွ ျပီးျပည့္စံုုေသာ ေလွ်ာ္လႊာပံုုစံအား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။   

အကယ္၍ သမားေတာ/္သူနာျပဳျဖစ္သူမွ ေဆးထိုုးသြင္းမႈအား ညႊန္ၾကားခဲ့လွ်င္မူ ထိုုးသြင္းရသည့္ ေဆးှါးမ်ားအား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
အားလုုံးေသာ ေဆးှါးမ်ားအား စီမံကြပ္ကမဲႈျပဳရန္ အနည္းဆံုုး ေက်ာင္းရွိ ပုုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအား ထရိန္နင္သင္တန္း ေပးထားသင့္သည္။ 
ဆက္လက္ျပီး ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကမဲႈကိုုမူ ေက်ာင္းသူနာျပဳမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။   

မိဘ/အုုပ္ထိန္းသူမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေဆးှါးမ်ားကုုိ ေဆးှါးပညာရွင္တစ္ဦးမွ ေထာက္ပ့ံထားသည့္ ပုုလင္းအတြင္း ထားရွိ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးှါးဆိုုင္ရာ တံဆိပ္အညႊန္း ပါှင္ရမည္ျဖစ္သည္ - ေက်ာင္းသား၏နာမည္၊ ေဆးှါးနာမည္၊ ေဆးအား ၾကိမ္ရည္ 
မည္မွ်ေပးရမည္နည္း၊ ေဆးပမာဏ၊ ႏွင့္ အကယ္၍ အဆင္ေျပလွ်င္ ေဆးှါးအား သံုုးစြမဲႈ ရပ္တန္႔ရမည့္ ေန႔စြ။ဲ   



အားလုုံးေသာ ေဆးှါးမ်ားအား နံရံတြင္ ခုုိင္မာစြာ ပူးကပ္ထားသည့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ ဗီရိုုအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ ေဆးှါးအား ေရခဲေသတၱာအတြင္း အေအးခံရမည္ဆုုိလွ်င္ သိုုေလွာင္မႈျပဳေပးရန္အတြက္ ေက်ာင္းသူနာျပဳထံတြင္ တာှန္ 
ရွိေပသည္။  
ေဆးှါးမ်ားအား အစားေသာက္ထည့္သြင္းထားသည့္ ေရခဲေသတၱာအတြင္း သိုုေလွာင္ျခင္း မျပဳႏုုိင္ေပ။ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ျပသနာ တစ္စံုုတစ္ရာရိွပါက ေက်ာင္းသူနာျပဳသည္ ေက်ာင္းအုုပ္ထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေပလိမ့္မည္။   

အသံုုးမျပဳေတာ့ေသာ ေဆးှါးမ်ားအား စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္လည္း အေရးၾကီးေပသည္။ ေဆးှါးအား ဆက္လက္သံုုးစြမဲႈ 
မျပဳေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္၊ ေက်ာင္းႏွစ္ကုုန္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ သိုု႔မွမဟုုတ္ မိသားစုုသည္ အျခားေသာ ခရုုိင္ေဒသသုုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕သြားခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းမွ အသံုုးမျပဳေသာ ေဆးှါးအားလံုုးအား ျပန္လည္ရယူရန္မွာ မိဘျဖစ္သူမ်ား၏ တာှန္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းတြင္ က်န္ရွိေသာ ေဆးှါးအားလုုံးအား ေက်ာင္းသူနာျပဳျဖစ္သူမွ စြန္႔ပစ္မႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။   

ေက်ာင္းှန္ထမ္းေရးရာမွ ထုုတ္ေပးသည့္ အားလုုံးေသာ ေဆးှါးမ်ား၏ သင့္ေတာ္ရာ မွတ္တမ္းတစ္ခုုအား စာရြက္စာတမ္း ျပဳထားျပီး 
ေက်ာင္းသားမ်ား က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းတြင္ ဖုုိင္တြဲထားေပမည္။   

ေက်ာင္းှန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေစရန္ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ေဆးှါး(မ်ား)အား ေက်ာင္းသားျဖစ္သူထံသိုု႔ 
ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးညႊန္းေပးရန္ အခြင့္မရိွေပ။ ေက်ာင္းှန္ထမ္းမ်ားသည္ အျပဳမူပိုုင္းဆိုုင္ရာ စစ္ေဆးမႈအား 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကိဳတင္ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္၊ သက္ဆိုုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအား ဖြင့္ဟမႈအတြက္ 
ၾကိဳတင္ေရးသားသေဘာတူညီခ်က္၊ ႏွင့္ အကယ္၍ သက္ဆိုုင္လွ်င္ မိဘမ်ား/အုုပ္ထိန္းသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ စစ္ေဆးမႈ၏ 
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