
မူှါဒေပၐလစီ JLC - ေက်ာင္းသား က်န္းမာေရးှန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
လုုိအပ္ခ်က္မ်ား  
 

အေရးေပၐမဟုုတ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ညႊန္းဆုုိလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား e 

1. ပုုဂၢလိက သမားေတာ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးေပးခန္းမ်ားသုုိ႔ 

မိဘမ်ားသည ္၎တုုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ တာှန္ရွိေပသည္။ အကယ္၍ မိဘတစ္ဦးမွ သမားေတာ္တစ္ဦး ၏ 
နာမည္အား ေတာင္းဆုုိလာခဲ့လွ်င္ ၎အား ေက်ာင္းသူနာျပဳ သိုု႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းတာှန္က် သမားေတာ္မွ Denver ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ 
အဖြ႕ဲအစည္း ညႊန္းဆိုုလႊဲေျပာင္းမႈ စင္တာသုုိ႔ ညႊန္းေပးရေပမည္။  မည္သည့္ ေက်ာင္းှန္ထမ္းကမွ် မိသားစုုှင္တစ္ဦးအား သီးျခား 
သမားေတာ္တစ္ဦးထံသုုိ႔ ညႊန္းဆိုုလႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳရေပ။ 

2. သူနာျပဳဆိုုင္ရာ ှန္ေဆာင္မႈမ်ားသုုိ႔  

ေက်ာင္းအုုပ္မ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အထူးပညာေရးှန္ထမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အျခားသူမ်ားသည္ တစ္စုုံတစ္ဦးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ အပိုုေဆာင္း အခ်က္လက္မ်ားကိုု လိုုအပ္ေကာင္း လိုုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ထိုုသုုိ႔ေသာ 
ပံ့ပုုိးမႈအတြက္မူ က်န္းမာေရးှန္ေဆာင္မႈ ှန္ထမ္းေရးရာသိုု႔ ဆက္သြယ္သင့္ေပသည္။ ေက်ာင္းသူနာျပဳျဖစ္သူသည္ ေက်ာင္းသား 
တစ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားအား ထုုတ္ေပးရန္ သိုု႔မဟုုတ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 
သီးသန္႔ သမားေတာ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးေပးခန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈလိပ္စာမ်ားအားလုုံး ျပဳလုုပ္ထားေပသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆုုိင္ရာ အခ်က္လက္မ်ား 

1. က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ား ေတာင္းဆုုိျခင္း 

ပုုဂၢလိက သမားေတာ္မ်ား၊ ေဆးရံုုမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးေပးခန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္မွာ သူနာျပဳဆိုုင္ရာ ှန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တာှန္ပင္ျဖစ္သည္။ သမားေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ 
တရားှင္ ကာကြယ္မႈအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ မိဘ သေဘာတူညီခ်က္ စလစ္စာရြက္မ်ားအား လက္ခံရရိွရေပမည္။ 

2. က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကူးေျပာင္းျခင္း 

သူနာျပဳဆိုုင္ရာှန္ေဆာင္မႈမ်ားထံသိုု႔ ေပးပိုု႔သည့္ က်န္းမာေရးအစီရင္ခံစာတုုိင္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈျပဳျပီး၊ အဆိုုပါ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေတာင္းဆုုိထားသည့္ ေက်ာင္းအုုပ္ သိုု႔မဟုုတ္ ဆရာ၊ဆရာမထံသိုု႔ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေပးပုုိ႔ေပးမည့္ 
ေက်ာင္းသူနာျပဳျဖင့္ မွ်ေှမႈျပဳရေပမည္။ 

3. ေက်ာင္းတြင္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္ခံရရိွျခင္း 

အကယ္၍ က်န္းမာေရးအစီရင္ခံစာအား ေက်ာင္းတြင္ လက္ခံရရိွခဲ့လွ်င္ ၎အား ေက်ာင္းသူနာျပဳထံသုုိ႔ ေပးပုုိ႔သင့္ေပသည္။ အကယ္၍ 
အပိုုေဆာင္းအကူညီ သိုု႔မဟုုတ္ စကားျပန္ဆိုုမႈအကူညီ လိုုအပ္ခဲ့လွ်င္ သူနာျပဳဆိုုင္ရာှန္ေဆာင္မႈမ်ားသုုိ႔ ဆက္သြယ္သင့္ေပသည္။ 

4. က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုုတ္ျပန္ျခင္း 



သမားေတာ္မ်ား၊ ေဆးရံုုမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးေပးခန္းမ်ားထံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေရးသား ေတာင္းဆုုိမႈမ်ား ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ထိုုသုုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထုုတ္ျပန္ေပးရန္ မိဘမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုုအပ္ေကာင္း လိုုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ေတာင္းဆုုိသူမ်ားထံမွ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ စလစ္စာရြက္မ်ားအား လက္ခံရရိွရေပမည္။ 

အကယ္၍ သမားေတာ္မ်ား၊ ေဆးရံုုမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးေပးခန္းမ်ားမွ ဖုုန္းျဖင့္ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့လွ်င္ မည္သည္ ့
သတင္းအခ်က္အလက္ကိုုမွ် ထုုတ္ျပန္ေပးျခင္း မျပဳမီွ ေခၐဆိုုသူမွာ မည္သူမည္ှါျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရေပမည္။ ေခၐဆိုုမႈ 
အတုုအပမ်ားအား စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္အတြက္ ျပန္လည္ တယ္လီဖုုန္းေခၐဆုုိမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။ ရွာေဖြသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္အမ်ိဳးစားေပၐတြင္ မူတည္ျပီး မိဘျဖစ္သူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ လိုုအပ္ေကာင္း လိုုအပ္ေပမည္။ 

ႏွစ္စဥ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည့္ အစီစဥ္မ်ား 

မူၾကိဳ၊ ပထမတန္း၊ ဒုုတိယတန္း၊ တတိယတန္း၊ ပဥၥမတန္း၊ သတၳမတန္း ႏွင့္ နှမတန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုုံး၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
စစ္ေဆးမႈအတြက္ လႊေဲျပာင္းခံရေသာ ႏိႈင္းရအသက္ရြယ္အုုပ္စုုမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုုံး၏ အျမင္ပိုုင္းႏွင့္ အၾကားအာရံုုတိုု႔အား 
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္း ဥပေဒအရ လိုုအပ္သည့္အတိုုင္း ေက်ာင္းသူနာျပဳ၊ ဆရာ၊ဆရာမ၊ ေက်ာင္းအုုပ္ သိုု႔မဟုုတ္ ခရုုိင္ေဒသမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွသည့္ အျခားေသာ အရည္ခ်င္းျပည့္မီွသူမ်ားမွ စစ္ေဆးမႈျပဳေပမည္။ 

အကယ္၍ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ႕ရွိရလွ်င္ မိဘမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အုုပ္ထိန္းသူထံသုုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေပမည္။ 

ဤေထာက္ပ့ံမႈသည့္ မိဘမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ အုုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ဘာသာေရးအရ သိုု႔မဟုုတ္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးခ့ဲလွ်င္ 
ထိုုိသုုိ႔ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသိုု႔မူ သက္ေရာက္မႈရိွလိမ့္မည္မဟုုတ္ေပ။ 

သြားဘက္ဆုုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးေပးခန္း 

အျခားေသာ သြားဘက္ဆိုုင္ရာ အရင္းျမစ္မ်ားမရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သြားဘက္ဆုုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ Denver အမ်ားျပည့္သူပိုုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ သြားဘက္ဆိုုင္ရာလိုုအပ္သည့္ ကေလးမ်ား (KIND) ျဖင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အစီစဥ္တစ္ခုုတြင္ ပါှင္မႈျပဳေပသည္။ 

1. အဆိုုပါ အေထြေထြှ န္ေဆာင္မႈ၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ KIND ၏ တာှန္ျဖစ္ေပမည္။ 

2. Denver အမ်ားျပည့္သူပိုုင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေထြေထြှ န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပုုိးမႈမ်ားကုုိသာလွ်င္ ေထာက္ပံ့ 
ေပးေပမည္။ ေက်ာင္းခရိုုင္ေဒသ၏ ပါှင္မႈအား အထက္တြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည့္အတိုုင္း ကန္႔သတ္ထားေပမည္။ ခရုုိင္ေဒသသည္ 
သြားဘက္ဆုုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီ၏ ှန္ထမ္းေရးရာ သိုု႔မဟုုတ္ မူှါဒေပၐလစီ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ တာှန္မရိွေၾကာင္း မွတ္ယူရေပမည္။ 

3. Denver အမ်ားျပည့္သူပိုုင္ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည္ ့ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကြ်မ္းက်င္ တာှန္ယူမႈကိုုမဆိုု ျငင္းပယ္ေပသည္။ 

ဇန္နှါရီလ ၃ရက္၊ ဿ၉၃၉၊ ေဖဖှါရီလ ၀ဿရက္၊ ဿ၉၄၂ ႏွင့္ ဇန္နှါရီလ ဿ၉ ရက္၊ ဿ၉၅၁ တြင္ အစိတ္ပိုုင္းမ်ားအား 
ေမြးစားက်င့္သံုုးခဲ့သည္၊ က်င့္သံုုးမႈျဖင့္ လိုုက္နာမႈရွိေၾကာင္း ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈ - လက္ကိုုင္ ေမြးစားက်င့္သံုုးမႈ ေန႔စြ ဲ
 
                          - C.R.S. 18-6-101 

C.R.S. 22-1-116 



C.R.S. 22-32-110 (1)(bb) 
C.R.S. 22-33-106 (2) 
C.R.S. 25-4-901 et seq. 
C.R.S. 25-6-102 
     - JLC 
 
 
 
CROSS REFS.: JFC, ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသိုု႔ ှင္ေရာက္မႈမ်ား/ေက်ာင္းမွ ထုုတ္ယူမႈမ်ား  
JHD, ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈမွ ျခြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကင္းလႊတ္မႈမ်ား  
JLCB, ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကာကြယ္ေဆး 
JLCC, ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုုင္ေသာ/ကူးစက္ႏိုုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား  
JLCCA, HIV/AIDs ရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
 
JLCD, ေက်ာင္းသားမ်ားထံသိုု႔ ေဆးှါးမ်ား စီမံကြပ္ကျဲခင္း 
JRA/JRC, ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား/ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၐ အခ်က္အလက္မ်ား ထုုတ္ျပန္မႈ 
 


