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ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား/

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား

ထုတ္ျပန္မႈ
ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လွ်ဳိ႔ဝွက္ သေဘာသဘာဝေဆာင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ အားျဖင့္၊
ေက်ာင္းသား၏ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ၏ စာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါရွိဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ ယခုမူဝါဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္မွ
လြဲ၍ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားအျပင္၊ အျခား မည္သူတစ္ဦးမွ်၊ မည္သည့္ ေအဂ်င္စီဌာနကမွ် ရယူ သိရွိခြင့္ ရွိမည္
မဟုတ္ပါ။
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူက ဥပေဒအတိုင္း၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ရယူရန္
ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အပါ
အဝင္၊ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကို ေလ်ာ္ကန္စြာ စီမံထိန္းသိမ္းထားမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္၊ သူ/သူမ၏ အေဆာက္အဦအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား၏ တရားဝင္ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္
သူ ျဖစ္သည္။
ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္နည္းမ်ား အပါအဝင္
မီဒီယာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ ပညာ
ေရးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္၊ (ဤမွ်ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္
သည္။ ခြဲျခားေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရရွိေသာ အဆင့္
အတန္း (အတန္း၊ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ စာေမးပြဲရမွတ္ ေအာင္ျမင္မႈ)၊ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ ေဒတာမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ထား
သည့္ ဉာဏ္ရည္ေသြး၊ ပင္ရင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊
က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ မိသားစုေနာက္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆရာ၊ အၾကံေပးသူ ၏
အမွတ္ေပးထားခ်က္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ႀကီးေလးသည့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္သည့္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ျဖစ္
စဥ္မ်ား ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ပို႔ခ်ေပးသည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား (IEP) တို႔ ပါဝင္သည္။
ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း၏ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရးယူနစ္က ထိန္းသိမ္း
ထားရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား မပါဝင္ပါ။ ယင္းတို႔မွာ ၎ယူနစ္မ်ားက ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးထားရွိ
ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုမူဝါဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို၊ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားမွ ရရွိ
လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ သူတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ သို႔ မဟုတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားမွ ရရွိလာသည့္
သတင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ဖြင့္ဟေပးျခင္းကို တားျမစ္ထားမႈ မရွိပါ။
သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအရ၊ ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းတိုင္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္း
သား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆို မႈမ်ား၊ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူး
ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ လူသတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးမႈ ျပဳႏိုင္သည္။
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ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းနာမ်ားကို သံုး၍ မိဘ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းအရာရွိမ်ား
ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္း ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို
အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ အီလက္ထရြန္နစ္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စကားဝွက္မ်ား (Passwords) သို႔မဟုတ္
အျခား လိုအပ္သည့္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္မွသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္
ေၾကာင္း စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
မိဘမ်ားႏွင့္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္းသား ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ား ရယူျခင္း
မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦး ("မိဘ") သည္၊ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ ၁၈-ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္လွ်င္၊ သူတို႔ကေလး၏ ပညာ
ေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ စိစစ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ အသက္ ၁၈-ႏွစ္၊
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ႀကီးလွ်င္ ("ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား") ျဖစ္ၿပီး၊ ၎က သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းသားပညာေရးမွတ္
တမ္းကို စစ္ေဆး၊ စိစစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးသတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခြင့္ကို စာျဖင့္ေရးသား ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ ရရွိ
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားသည္၊ ဖက္ဒရယ္ ဝင္ေငြအခြန္ကိစၥမ်ားအတြက္ မွီခိုျဖစ္ေနပါက၊ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈ
သည္ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါက၊ ယင္း ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ
ေက်ာင္းသား၏ စာျဖင္ေ
့ ရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိသည့္တိုင္၊ မိဘမ်ားက သူ/သူမ၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ရယူပိုင္ခြင့္
ရွိမည္။ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို မိဘမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား၏ ရယူပိုင္ခြင့္
သည္ ယခုမူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစရမည္။
ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စက
ြ ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ
မိဘတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းခရိုင္သို႔ ေက်ာင္းသားပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို
မတိက်၊ လြဲမွားေနသည္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၏ ပုဂၢလိက လူတစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ လံုျခံုမႈအခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေန
သည္ဟု သူတို႔က ယံုၾကည္ေနပါက၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ယခုမူဝါဒအရ ေက်ာင္းသား၏ ရမွတ္
Grade ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈ မျပဳႏိုင္။ ေက်ာင္းသား ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္
ေတာင္းဆိုမႈသည္ ယခုမူဝါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစရမည္။
စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
ေက်ာင္းခရိုင္က ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ သတင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားမွ
ထုတ္ျပန္ေပးမႈ မတိုင္မီတြင္၊ ဥပေဒ၊ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒအရ စာျဖင့္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါက၊ အေၾကာင္းၾကားစာကို
မိဘ၊ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားထံ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ ေဖာ္ျပ၍ ေပးပို႔ရမည္။
က။ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္ အတိအက် မွတ္တမ္း။
ခ။ ဤသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးမႈ၏ အတိအက် အေၾကာင္းအရင္းမ်ား။
ဂ။ ယင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေအဂ်င္စီဌာန၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ တိက်သည့္
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းသတင္းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္၊
ဃ။ ယင္းမွတ္တမ္းကို ထုတ္ျပန္ေပးမည့္ နည္းနာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံ။
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င။ ထုတ္ျပန္ေပးမည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ မိတၱဴရယူခြင့္ အခြင့္အေရး။
မိဘတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား၏ သေဘာတူညီမႈသည္၊ ယင္းသို႔ သေဘာတူညီ ဆႏၵျပဳသည့္
တိက်သည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအတြက္သာ တရားဝင္သည္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ တစ္ခု၊ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု၊ အထူး
ပညာေရး အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ေက်ာင္း အစီအစဥ္မဆို ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသား၏
သေဘာတူညီမႈသည္၊ ယခုမဝ
ူ ါဒအရ လိုအပ္သည့္ တိက်ေသာကိစၥအတြက္ စာျဖင္ေ
့ ရးသား သေဘာတူညီမႈအျဖစ္ မမွတ္
ယူေစရ။
မိဘတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ စာျဖင့္ ေရးသား သေဘာတူညီမႈေပးၿပီးပါက၊
ေက်ာင္းခရိုင္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူညီမႈ ပံုစံကို ထိန္းသိမ္းထားမည္၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔စာျဖင့္ေရး
သား သေဘာတူညီမႈပံုစံကို လက္ခံရရွိသည့္ ေက်ာင္းဝင္းက ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။

စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတူညီခ်က္ မပါရွိဘဲ၊ ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြဲျခားသတ္
မွတ္ႏိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မိဘ၊ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား၏ စာျဖင့ေ
္ ရးသားဆႏၵျပဳ
မႈ မပါရွိဘဲ၊ ေအာက္ပါ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္သည္။
1. ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးမႈသည္ ေက်ာင္းအရာရွိ တစ္ဦးထံသို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသူက ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား၊
ယင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြဲျခားသတ္ မွတ္ႏိုင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ခိုင္လံုသည့္
ပညာေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ယခုမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း တရားဝင္ခိုင္လံု
သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသူ ေက်ာင္းအရာရွိမ်ားထံသို႔သာ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ရယူႏိုင္
ရန္ ထုတ္ျပန္ေပးခြင့္ ျပဳသည္။
က။ ယခုမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္၊ "ေက်ာင္းအရာရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး" ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းခရိုင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ ဆရာ၊ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးေပးမည့္ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစည္းၾကပ္ေရး
ယူနစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ျဖစ္သည္) အျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားျခင္း ခံရေသာသူမ်ား၊ ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းခရိုင္အေနျဖင့္ ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည့္အစား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ပသို႔ တာဝန္ေပးခိုင္းေစသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ (ဥပမာ ေရွ႔ေနတစ္ဦး၊ စာရင္းစစ္တစ္ဦး၊
အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ကုသေပးသူ)၊ တရားဝင္ေကာ္မီတီ တစ္ခုခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မိဘတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ (ဥပမာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး၊ နစ္နာမႈမ်ား ၾကားနာေရးေကာ္မတ
ီ ီ)၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
ေက်ာင္းအရာရွိတစ္ဦးကို သူ/သူမ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္ မိဘတစ္ဦး၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၊ သို႔
မဟုတ္ အျခားေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။
ခ။ ေက်ာင္းအရာရွိ တစ္ဦးတြင္ "တရားဝင္ခိုင္လံုသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈ" ရွိ၍၊ ယင္းေက်ာင္းအရာရွိကို
ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါက၊ (၁) သူ/သူမ၏ တာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သို႔မဟုတ္ ကန္ထရိုက္သေဘာတူညီခ်က္အရ
တိက်စြာေဖာ္ျပထားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ယင္းေက်ာင္းအရာရွိက ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ
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ျဖစ္ေစရမည္။ (၂) တရားဝင္ ေက်ာင္းခရိုင္၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း အသံုးျပျခင္း ျဖစ္ရမည္၊ အရာရွိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္
ရွိမႈ ျပင္ပဧရိယာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ေစရ။ (၃) လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ဳိ႔ကို ၿပီးေျမာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈ ရွိရမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ရမည္။ (၄)
ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရမည္။
2. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ ေက်ာင္းသားက ယင္းေက်ာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရန္
ရည္ရြယ္ထားေသာ၊

သို႔မဟုတ္

ဝင္ေရာက္ခြင့္ရသည့္အေပၚ

ေတာင္းဆိုလာသည့္

အျခားေက်ာင္း၏

အရာရွိထံသို႔၊

ေက်ာင္းစနစ္သ႔၊ို သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းလြန္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ရမည္။
ေက်ာင္းသားက ေလွ်ာက္ထားရန္၊ သို႔မဟုတ္ ကူးေျပာင္းစဥ္ကာလတြင္ လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးအပ္သည့္ မွတ္တမ္း တစံုတရာကို
ျဖည့္စြက္ အပိုေဆာင္းျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစျခင္း၊ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိမည္။
3. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေထြေထြစာရင္းအင္းႏွင့္ ေငြေၾကး မွတ္
တမ္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္သူ အရာရွိ (Comptroller General)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေရွ႔ေနခ်ဳပ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ပညာေရး အာဏာပိုင္မ်ား၏ အာဏာလႊဲအပ္ထားသည့္
ကိုယ္စားလွယ္သို႔ ျဖစ္သည္။
4. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့အတြက္ ေက်ာင္းသား၏ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ သိ႔ု
မဟုတ္ လက္ခံရရွိမႈအတြက္ ျဖစ္သည္။
5. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားထံသ႔ို ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ငယ္တရား
စီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ မျပဳမီ၊ ထိေရာက္စြာ အက်ဳိးေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၏
မွတ္တမ္းမ်ားကို

ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊

ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္

မွတ္တမ္းမ်ား

ပြင့္လင္းမႈဆိုင္ရာ

အက္ဥပေဒ

(Colorado Open Records Act) ႏွင့္ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ကေလးမ်ား ဥပေဒ (Colorado Children's Code) ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားအရ ျဖစ္ေစရမည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္
ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ စာျဖင့္ေရးသားေပးပို႔သည့္ အမိန႔စ
္ ာအရ ျဖစ္ရမည္။ အထူးအာဏာေပးခ်က္အရ၊
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ အျခားေသာသူမ်ားထံသို႔၊ မိဘ သို႔မဟုတ္ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား၏ စာျဖင့္
ႀကိဳတင္ေရးသား ခြင့္ျပဳထားခ်က္ မရွိဘဲ၊ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မျပဳရ။
6. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္၊ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈဆိုင္ရာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္၊
သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားကိုယ္စား ေလ့လာမႈျပဳေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ ျဖစ္သည္။
7. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ အမွတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အမွတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား (Accredicting organizations) မ်ားသိ႔ု ျဖစ္သည္။
8. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ ရရွိခံစားခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား၏ မိဘမ်ားသို႔ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားသည္
ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန (IRS) အခြန္ကစ
ိ ၥအတြက္ မွီခိုေနသူ ျဖစ္သည္။
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9. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ အေရးေပၚကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းမ်ားကို သိရွိရပါက
ေက်ာင္းသား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳမႈအတြက္ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္သည္။
10. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ တရားခံုရံုး၏ အမိန႔၊္ သို႔မဟုတ္ တရားရံုးဆင့္စာ (subpoena) အရ
ျဖစ္ရမည္။ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆင့္စာတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားမႈ မရွိလွ်င္၊ ေက်ာင္းခရိုင္က မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္
ရွိသူ ေက်ာင္းသားထံ၊ ယင္းသို႔ အမိန႔၊္ သို႔မဟုတ္ ဆင့္စာပါအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳမီတြင္ အသိေပးအေၾကာင္း
ၾကားရန္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
11. မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ေပးျခင္းသည္၊ ယခုမူဝါဒတြင္ ဖြင့္ဆိုထားခ်က္အရ "လမ္းညႊန္ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား"
(directory information) ျဖစ္သည္။
လမ္းညႊန္သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား (directory information) ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
လမ္းညႊန္သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို မိဘ သို႔မဟုတ္ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသား၏ စာျဖင့္ေရးသား သေဘာတူညီခ်က္
မရွိဘဲ ထုတ္ျပန္ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္သည္။ "လမ္းညႊန္သတင္း မွတ္တမ္းမ်ား (directory information)" ဆိုသည္မွာ၊
ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႏၱရာယ္မရွိ
ႏိုင္၊ အကယ္၍ ထုတ္ျပန္ဖြင့္ဟ ပါကလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္
သတင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုတ္ျပန္ေပးဖြယ္ရွိသည့္ လမ္းညႊန္သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္၊ ေက်ာင္းသား၏ အမည္၊ အီးေမးလ္
လိပ္စာ၊ ဓာတ္ပံု၊ ေမြးေန႔ႏွင့္ ေမြးရပ္၊ အဓိကေလ့လာေနသည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္၊ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အားကစားတို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အားကစားအဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၏ အရပ္အျမင့္ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊
ေက်ာင္းတက္ေရာက္သည့္ ေန႔စြဲ၊ အတန္း၊ ေက်ာင္းဝင္မႈ အဆင့္အတန္း၊ ဘြဲ႔မ်ား၊ ဂုဏ္ထူးမ်ား၊ ရရွိခဲ့ေသာဆုမ်ား၊ မၾကာ
ေသးမီက ယင္းေက်ာင္းသား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပညာေရး ေအဂ်င္စီဌာန သို႔မဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ အျခား အလား
တူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး၊ ဤမွ်ႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားမႈ မရွိပါ။ လမ္းညႊန္သတင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္
ေက်ာင္းသား၏ ID ကိုယ္ပိုင္မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသား၏ ကိုယ္ပိုင္ကဒ္ျပား (ID) သို႔မဟုတ္ ဘတ္
တံဆိပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မွတ္ခြဲျခားေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအရ ထူးျခားခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း
သားက အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔
ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ သတင္းမ်ားကို သံုး၍ ေက်ာင္းသား၍ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား ရယူ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ရပါ
မည္။ အခြင့္အာဏာရွိသူက သိရွိထားသည့္ စကားဝွက္ (password) ကို သံုး၍ အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခု၊ သို႔
မဟုတ္ ထိုထက္ပိုသည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ အသံုးျပဳမွသာ အသံုးျပဳသူ၏ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္သည့္ကိစၥ
ျဖစ္ရပါမည္။
ယခုအပိဒ
ု ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေက်ာင္းသား၏ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မျပဳရ။

မွတ္ခ်က္။

။ FERPA အရ ေက်ာင္းခရိုင္က မိဘ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားထံသို႔ လမ္းညႊန္ သတင္း

မွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးမႈကို ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ 34 C.F.R. 99.37(a)(2).
ေက်ာင္းခရိုင္က "အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္" ကို တိက်စြာေဖာ္ျပေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကာလအတြင္း လမ္းညႊန္
သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မိဘ/ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားထံ ေျပာျပရမည္။
34 C.F.R. 99.37(a)(3). ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာပိုဒ္သည္ "အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္" လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ
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သည္။ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ ေနာက္ဆံုးရက္သည္၊ လမ္းညႊန္သတင္းမွတ္တမ္းပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စာျဖင့္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ၊ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘ/ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက ဆံုးျဖတ္
ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမွစတင္ အသိေပးသည့္ကာလသည္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ရမည္။ (ဥပမာ- 2-3 ရက္သတၱပတ္)
မိဘ၊ သုိ႔မဟုတ္ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္းသားက လမ္းညႊန္သတင္း မွတ္တမ္းမ်ားပါ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႔ ကို
ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးအစားအားလံုးကို ျဖစ္ေစ၊ ေဖာ္ျပရန္ ျငင္းပယ္လိုပါက၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနသည့္ေက်ာင္း
၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံသို႔၊ စက္တင္ဘာလ 15 ရက္ ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာလ 15 ရက္ေန႔
သည္ စေန၊ သို႔မဟုတ္ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ပါက၊ လာမည့္ တနလၤာေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ၊ စာျဖင္ေ
့ ရးသား၍ ယင္း
ျငင္းဆိုခ်က္ကို ေပးပိ႔ရ
ု မည္။
ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားထံသ႔ို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
ျပည္နယ္ ဥပေဒအရ၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ အရာရွိသည္ ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းတက္
ေရာက္ေနသည့္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမဆို၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို၊ ေက်ာင္း
သားႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈရွိသည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈရွိ
သည့္ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရယူမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ေပးပိ႔သ
ု ူ ဆရာမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ားက သတင္းမ်ားကို လွ်ဳိ႔ဝွက္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခား
သူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရပါ။
ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားသူ အရာရွိက ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘထံ
သို႔၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရယူသည့္အခါ၊ အသိေပးရမည္၊
မွ်ေဝေပးသည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မိတၱဴေပးအပ္ရမည္။
စစ္သားစုေဆာင္းေရး အရာရွိမ်ားထံသို႔ သတင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားအျပင္၊ လမ္းညႊန္သတင္း
မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္သားစုေဆာင္းေရး အရာရွိမ်ားထံသို႔၊ အကယ္၍ မိဘတစ္ဦး၊ သို႔မဟုတ္ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသူ ေက်ာင္း
သားက ယင္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ျပန္ရန္ စာျဖင့ေ
္ ရးသားေတာင္းဆိုထားျခင္း မရွိလွ်င္၊ ေတာင္းဆိုသည့္
ေန႔မွ ရက္ ၉၀ အတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းခရိုင္သို႔ ယခုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးရန္
က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္၊ ပံုမွန္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို သတင္းေတာင္းဆိုသည့္ ဌာနမ်ားက က်ခံရမည္။
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medicaid) အတြက္ သတင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
အကယ္၍ ေက်ာင္းသားက ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medicaid) အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္စာရင္းသြင္း
ပါက၊ ကိစၥအားလံုးတြင္ ေက်ာင္းခရိုင္သည္၊ ေက်ာင္းသား၏အမည္၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ လိင္ ..စသည့္ လမ္းညႊန္သတင္း
မွတ္တမ္းမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မူဝါဒႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္း- ကိုလိုရာဒို မက္ဒီကိတ္ ဌာန (Health Care
Policy and Financing- Colorado Medicaid agency) သို႔၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (Medicaid)
ရရွိႏိုင္-မရရွိႏိုင္ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ၊ ထုတ္ျပန္ေပးမည္။ ေက်ာင္းခရိုင္က မိဘတစ္ဦးထံမွ စာျဖင့္ေရး
သားထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို၊ ႏွစ္စဥ္ ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လမ္းညႊန္သတင္းမွတ္တမ္းအျပင္ ကုန္က်စားရိတ္ တြက္
ခ်က္ရန္လိုအပ္သည့္ အျခားသတင္း ထုတ္ျပန္ေပးခ်က္မ်ားျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းခရိုင္
သည္-
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မွတ္ခ်က္။
•

။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ေရြးခ်ယ္ပါ။

ေဆာင္းဦးရာသီ (Fall) တိုင္း၌ "ေက်ာင္းစတင္ခ်ိန"္ သတင္းမ်ား ရယူရာ၌ သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ထည့္သြင္း
ေပးမည္။

•

IEP သတင္းလႊာမ်ားအစုတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံကို ထည့္သြင္းေပးမည္။

•

က်န္းမာေရး အေရးေပၚပံုစတ
ံ ြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ေပးအပ္ျခင္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးမည္။

ကိုလိုရာဒို အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေကာ္မရွင္ (CCHE) သိ႔ု သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္တိုင္းအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ 31 ရက္ေန႔ မတိုင္မီတြင္၊

ေက်ာင္းခရိုင္က CCHE ထံသို႔ ၈-တန္းတြင္

ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အထက္
တန္းလြန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္
ဥပေဒ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ စာတိုက္မွေပးပို႔ရန္ ျဖစ္သည္။
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း
ေက်ာင္းခရိုင္က မိဘမ်ားႏွင့္ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔၊ ယခုမူဝါဒအရ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ပညာသင္ႏွစ္ ႏွစ္အစတိုင္းတြင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ပင္မ၊
အိမ္တြင္ အဓိကေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္မဟုတ္သည့္ ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔၊
အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပိ႔ရ
ု ာတြင္ ပံုစံ၊ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းၾကားမႈ နည္းလမ္းသည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔
မွသာ သူတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အသိေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
မိသားစု ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အက္ဥပေဒ (Family Educational Rights and
Privacy Act) မိတၱဴ၊ ယခုမူဝါဒႏွင့္ ပူးတြဲဆက္စပ္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးထံမွ
ပံုမွန္ရံုးခ်ိန္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒ
ေက်ာင္းခရိုင္သည္ မိသားစု ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) ႏွင့္
ယင္း၏ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အလားတူပင္ ျပည္နယ္၏ ေက်ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ား
လွ်ဳိ႔ဝွက္လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။ ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ဤဥပေဒမ်ားအရ အာဏာေပးခြင့္ျပဳထားသည့္
အတိုင္း၊ ေရြးခ်ယ္စရာ ကိစၥအမႈမ်ားအားလံုး၊ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္၊ က်င့္သံုးသြားမည္ ျဖစ္
သည္။
ယခု မူဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္နည္းဥပေဒမ်ားသည္၊ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမ်ားကို မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္၊ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ေနလွ်င္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ရွိမည္။
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(အတည္ျပဳခ်မွတ္သည့္ ရက္စြဲ)
LEGAL REFS.:

20 U.S.C. 1232g

မိသားစု ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈ

အက္ဥပေဒ (Family Educational Rights and Privacy Act)
20 U.S.C. 7908 (2001 ခုႏွစ္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားမွ် ေနာက္က်န္မေနေစရ အက္ဥပေဒပါ စစ္သားစုေဆာင္းသူမ်ား

သတင္း) (military recruiter information contained in No Child Left Behind Act of 2001)
ု ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုျခံဳၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အက္ဥပေဒ34 C.F.R. 99.1 et seq. မိသားစု ပညာေရးဆိင
နည္းဥပေဒမ်ား (FERPA regulations)
C.R.S. 19-1-303 and 304 (ကိုလိုရာဒို ကေလးမ်ားဥပေဒအရ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း) (records

and information sharing under Colorado Children's Code)
C.R.S. 22-1-123 ေက်ာင္းခရိုင္က FEPRA ကို လိုက္နာရမည္။ (district shall comply with FERPA)
C.R.S. 22-32-109 (1)(ff) ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးေကာ္မရွင္ထံသ႔ို ၈-တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏

အမည္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ မူဝါဒအရ တာဝန္ရွိမႈ (duty to establish policy on disclosing eighth
grade students names and mailing addresses to the Colorado Commission on Higher Education)
C.R.S. 22-32-109.1(6) ေက်ာင္းမ်ား လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ

သတင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ မူဝါဒအရ တာဝန္ရွိမႈ (duty to establish policy on sharing information consistent
with state and federal law in the interest of making schools safe)
C.R.S. 22-32-109.3 (2) စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ သတင္းမ်ားကို ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားေရးဌာန

မ်ားသိ႔ု ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိမႈ (duty to share disciplinary and attendance information with criminal
justice agencies)
C.R.S. 22-33-106.5 အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ တရားမဝင္ အမူအက်င့္မ်ားဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚ

အျပစ္ခ်မွတ္ျခင္းကို တရားရံုးမွ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈ (court to notify of conviction of crime of violence and
unlawful sexual behavior)
C.R.S. 22-33-107.5 (ေက်ာင္းခရိုင္က ေက်ာင္းမတက္ေရာက္လွ်င္ သတိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္) (school district to

notify of failure to attend school)
C.R.S. 24-72-204 (3)(a)(VI) (ေက်ာင္းမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပး၍

မရပါ။) (schools cannot disclose address and phone number without consent)
C.R.S. 24-72-204 (3)(d) စစ္သားစုေဆာင္းသူမ်ားထံ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္း (information to military recruiters)
C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(I) အခ်ဳိ႔ေသာ FERPA ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ဥပေဒအတြင္းသို႔ ျပဌာန္းျခင္း

(certain FERPA provisions enacted into Colorado Law)
C.R.S. 24-72-204 (3)(e)(II) ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သိရွိမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရရွိေသာ

သတင္းမ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ျပန္ျခင္း (disclosure by staff of information gained through personal knowledge or
observation)
C.R.S. 24-72-205(5) အမ်ားျပည္သူမွတ္တမ္းမ်ားကို မိတၱဴကူးရန္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ား (fee for copying public

record)
C.R.S. 25.5-1-116 HCPF မွတ္တမ္းမ်ား၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္လံုျခံဳမႈ (confidentiality of HCPF records)
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CROSS REFS.: GBG, ဥပေဒအရ ေက်ာင္းဝန္ထမ္း/ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိျခင္း (Liability of
School Personnel/Staff Protection)
JK, ေက်ာင္းသား စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Student Discipline)
JLC, ေက်ာင္းသား၏ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား (Student Health Services and Records)
JRCA*, ေက်ာင္းသား၏ မွတ္တမ္းမ်ား/ သတင္းမ်ားကို ေက်ာင္းခရိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေအဂ်င္စီဌာနမ်ားအၾကား ဖလွယ္ျခင္း
(Sharing of Student Records/Information between School District and State Agencies)
KLMA, စစ္သား စုေဆာင္းသူမ်ား၊ အထက္တန္းလြန္ အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားႏွင့္ အလားအလာရွိသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား
ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ား (Relations with Military Recruiters, Postsecondary Institutions and Prospective
Employers)

9

