
JRA/JRC -R ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား /ေက်ာင္းသား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပး ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  
 
JRC/ JRC မူဝါဒအရ ယခုနည္းဥပေဒတြင္၊ မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းသားပညာေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္သံုးသပ္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ 
လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။  
 
ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း  
1. မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက၊ ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ စစ္ေဆး 

လိုသည့္အေၾကာင္း၊ စာျဖင့္ေရးသားထား၍ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေက်ာင္းသား တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္း၏ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံသို႔ တင္ျပရမည္။  

2. စာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ရရိွသည့္အခါ၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ 
ထားသူက စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ စိစစ္ရန္အတြက္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကာလအတြင္း၊ ၄၅ ရက္ 
ထက ္ပို၍ မၾကာေစဘဲ သတ္မွတ္ေပးရမည္။  

3. မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ 
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက တာဝန္ေပးအပ္သူ၏ ေရွ႔ေမွာက္၌ စစ္ေဆးရမည္။ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေက်ာင္း 
အေဆာက္အဦအတြင္းမွ ယူေဆာင္ မသြားရ။ 

4. ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက စစ္ေဆး၊ စိစစ္ေနစဥ္၊ 
သူတို႔က ေတာင္းဆိုပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရွင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

5. ေတာင္းဆိုလာခဲ့လွ်င္၊ ဆီေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္အတြင္း မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသူ ေက်ာင္းသားထံသို႔ 
စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ ___________________________ ကုန္က်စားရိတ္ျဖင့္၊ မွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴတစ္စံုကို 
ေပးအပ္ရမည္။ [မွတ္ခ်က္ - ယင္းႏႈန္းထားသည္ တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ $ 1.25 ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ။]        

 
ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း   
1. မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံသို႔  [ သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္း 

အရာရိွထံသို႔ ]စာျဖင့္ေရးသား၍ တင္ျပရမည္။ ယင္းတြင္ မွတ္တမ္းမ်ား၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကို ျပင္ဆင္ 
လိုေၾကာင္း တိက်စြာ ႏွင့္ မွတ္တမ္းသည္ မည္သည့္အတြက္ မတိက် မမွန္ကန္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လြမဲွားယူဆရန္၊ 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း သား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လံုျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ၍ 
တင္ျပရမည္။  

2. ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ စာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပခ်က္ကို၊ မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရိွ 
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက မွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္၊ အကယ္၍ အေၾကာင္းျပ 
ခ်က္ခုိင္လံု ေကာင္းမြန္ၿပီး ေက်ာင္းခရိုင္က ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ပို၍ ေပးျခင္း မဟုတ္ပါက၊ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ရက္ ၁၀ ရက္ အတြင္း 
တင္ျပရမည္။  

3. အကယ္၍ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအရာရွိက ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းအေပၚ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 
ေပးရန္ ျငင္းပယ္ပါက၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး /ေက်ာင္းအရာရိွက မိဘ၊ သို႔မဟုတ္ ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားထံ 
သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျငင္းပယ္မႈအေပၚ ၾကားနာရန္ သူ/သူမ၏ အခြင့္အေရးကို 
အၾကံျပဳမည္ ျဖစ္သည္။  

 



တရားဝင္ ၾကားနာရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္း 
တရားဝင္ ၾကားနာရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈကို စာျဖင့္ေရးသား၍ ေက်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  ( Superintendent of the 
schools) ထံသို႔ လိပ္မူ ေပးပို႔ရမည္။ ေက်ာင္းခရိုင္မွ ဤေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ တုံ႔ျပန္မႈကို ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ၁၀ ရက္ 
အတြင္း စာတုိက္မွ ေပးပို႔မည္။  
 
ၾကားနာမႈကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္။  
1. ၾကားနာမႈကို ေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ 25 ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္။ ၾကားနာမႈ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ ေန႔ရက္၊ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ကို မိဘႏွင့္ ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသူ ေက်ာင္းသားထံသို႔ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 
ေပးစာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။  

2. ၾကားနာမႈကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက စာျဖင့္ ေရးသားတာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ 
အဆင့္ျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိက ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ တရားဝင္ၾကားနာမႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူလက 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ၾကားနာမႈ၏ ထြက္ရွိလာမႈရလဒ္အေပၚ တိုက္ရိုက္အက်ဳိး 
စီးပြား ရွိေနသူက ေဆာင္ရြက္ရမည္ မဟုတ္ပါ။  

3. မိဘ၊ သို႔မရွိ ရရိွခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားကို အျပည့္အဝ ႏွင့္ မွ်တသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပခြင့္ျပဳမည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ကုန္က်စားရိတ္ 
ျဖင့္ ေရွ႔ေနအပါအဝင္၊ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပမည့္သူ တစ္ဦးဦးကိုလည္း ပ့ံပိုးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။   

4. ၾကားနာမႈကို နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္၊ တာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ အရာရိွက ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ 20 အတြင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ မိဘႏွင့္ ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ရိွသူ ေက်ာင္းသားထံသို႔ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေပးစာျဖင့္ အေၾကာင္း 
ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။  

5. အရာရိွ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ၾကားနာမႈအတြင္း တင္ျပလာသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ အေျချပဳ 
မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတြင္ သက္ေသအေထာက္အထား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္မႈအတြက္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခလည္း 
ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။  

6. ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားထံသို႔၊ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္း 
မ်ားတြင္၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္ခ်က္ေပး ထည့္သြင္းခြင့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သေဘာမတူညီပါက ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း 
ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေက်ာင္းခရိုင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းခရုိင္က ေက်ာင္းသား၏ 
ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို အျခားသူထံသို႔ ဖြင့္ဟေပးအပ္မည္ ဆိုပါက၊ ယင္းပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းထံသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ 
ခ်က္မ်ားကိုပါ ဖြင့္ဟေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။       

 
ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ 
အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း 
မိသားစု ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လုံျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အက္ဥပေဒ (Family Educational 
Rights and Privacy Act) ႏွင့္ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ဥပေဒအရ မိဘမ်ား /အုပ္ထိန္းသူမ်ား  ( မိဘမ်ား )ႏွင့္ အသက္ ၁၈-
ႏွစ္အထက္ ေက်ာင္းသားမ်ား  ( ရရိွခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားမ်ား )ကို၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေက်ာင္းသား၏ 
ပညာေရးမွတ္ တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အပ္ႏွင္းထားပါသည္။  
  
1. ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ၾကည့္ရႈရယူႏိုင္ရန္ 

ေတာင္းဆိုမႈျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္  ( 45 ရက္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဘဲ )ေပးအပ္မည္ 

ျဖစ္သည္။ JRA/JRC-R ကိ ုၾကည့္ပါ။ 



2. ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို၊ မိဘ သို႔မဟုတ္ ခံစားရရွိပုိင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက မတိက်၊ လြမဲွားေန 
သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၏ ပုဂၢလိက လူတစ္ဦးခ်င္းဆုိင္ရာ လုံျခံုမႈအခြင့္အေရးကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟု သူတုိ႔ က ယုံၾကည္ေနပါက၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ 
အခြင့္အေရးရိွသည္။  

3. ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ရွိေနသည့္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို လွ်ဳိ႔ဝွက္လံုျခံဳ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ FERPA ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား 
အရ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အာဏာေပးခြင့္ျပဳထားသည္မ်ားသည္ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။  

4.  FERPA ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်ာင္းခရိုင္က လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ U. S. ပညာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရး ရိွပါသည္။ FERPA ဥပေဒကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ရံုး၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာမွာ 
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ 

(မိသားစ ုမူဝါဒ လိုက္နာေရးဆိုင္ရာ ရံုး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)  
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, DC  20202-8520. 

5. လမ္းညႊန္မွတ္တမ္း သတင္းမ်ား  ( directory information) အမ်ဳိးအစား တစ္ခုခုကိ ု ျဖစ္ေစ၊ 
အားလံုးကုိ ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပ ေပးရန္ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္ ့အခြင့္အေရး။ JRA/JRC ကိ ုၾကည့္ပါ။ 

6. စစ္သားစုေဆာင္းေရး အရာရွိမ်ားထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေပးအပ္ရန္ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး။ JRA/JRC ကိ ုၾကည့္ပါ။ 

 

 


