
မူှါဒေပၐလစီ KH - ေက်ာင္းမ်ားရိွ ေတာင္းခံမႈမ်ား  
 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေှမႈအတြက္ ေက်ာင္းအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အမ်ားပုုိင္ အသုုံးျပဳမႈ 

ေက်ာင္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေှမႈအတြက္ အမ်ားပိုုင္မဟုုတ္ေသာ ဖုုိရမ္မ်ားျဖစ္ေပသည္ - သိုု႔ျဖစ္၍ 
စာသင္ေက်ာင္းမဟုုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စာတိုုက္ေသတၱာမ်ား၊ ေက်ာင္းေၾကျငာဘုုတ္ျပားမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ 
အျခားေသာ အလားတူ ေက်ာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား ကိရိယာပစၥည္း ျဖန္႔ေှမႈအတြက္ အသံုုးျပဳႏိုုင္ေသာ အခြင့္အေရး မရွိေပ။  

ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မွ ေက်ာင္းမဟုုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသုုိ႔ ၎၏ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြင့္ဟခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ 
ထားေသာ အမ်ားပိုုင္လူထုုဖိုုရမ္တစ္ခုုအား ဖန္တီးေကာင္းဖန္တီးေပမည္။ ဆိုုလုုိသည္မွာ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ အျခားေသာေက်ာင္းမဟုုတ္ 
သည့္ အဖြ႕ဲစည္းမ်ားထံသိုု႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေှမႈအတြက္ အဆိုုပါ သတင္းကိရိယာမ်ားရွိ တင္ျပထားေသာ ရႈေထာင့္ 
အျမင္ႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိဘ၊ဲ ေက်ာင္းပတ္ှန္းက်င္တစ္ခုုအတြက္ သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာ ပါှင္ခ်က္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ 
ေမွ်ာ္လင္  ထားရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုုိ အသံုုးျပဳခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးဖုုိ႔ လိုုအပ္ေပမည္။ သိုု႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမဟုုတ္ 
သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုုသိုု႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေှျခင္းအား ခြင့္ျပဳျခင္း မတိုုင္မွီ ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္အား အေထြေထြေကာ   
စီရုုံးခန္းမွ လမ္းညႊန္ခ်က္အား ရွာေဖြရန္ အားေပးတိုုက္တြန္းထားသည္။  

အထက္ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ Denver စာသင္ခန္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အဖြ႕ဲစည္း (''DCTA") မွ ဆရာ၊ဆရာမ စာတုုိက္ေသတၱာ 
မ်ား အသံုုးျပဳမႈအေပၐ သက္ေရာက္ျခင္း မရိွေပ - ခရုုိင္ေဒသရိွ DCTA - အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ှန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထား 
သည့္ အေပးအယူျပဳေသာ ယူနစ္အျဖစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းမဟုုတ္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ ေက်ာင္းအရင္းအျမစ္မ်ား အသံုုးျပဳမႈ ခြင့္ျပဳျခင္း 
သည္ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အမ်ားပိုုင္ လူထုုဖိုုရမ္တစ္ခုုအား ဖန္တီးျခင္း မရိွေပ။ ဆရာ၊ဆရာမ 
မ်ား၏ စာတိုုက္ေသတၱာမ်ား အသံုုးျပဳမႈ မွန္သမွ်သည္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တစ္သမတ ္
တည္း ရွိရေပမည္။  

လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္းမ်ား 

အထူးစီမံခန္႔ခြသဲူမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍၊ သိုု႔မွမဟုုတ္ သီးသန္႔ေက်ာင္း အမႈကိစၥတြင္မူ ေက်ာင္းအုုပ္ျဖစ္သူမွ ခြင့္ျပဳထား 
သည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ ှန္ထမ္းမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကား မည္သည္ ့လံႈ႕ေဆာ ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္း 
မ်ားကုုိမွေဆာင္ရြက္ရမည္မဟုုတ္ေပ။ အဆိုုပါ လံႈ႕ေဆာ္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္းမ်ား အားလုုံးတြင္ ပါှင္မႈသည္ အစဥ္သျဖင့္ 
သီးသန္႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အေျခခံတစ္ခုုအေပၐတြင္ ျဖစ္ရေပမည္။  

 

ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ျပဳလုုပ္လ်က္ရွိသည့္ လံႈ႕ေဆာ္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ႏွင့္ ကန္ပိန္းမ်ားအား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳရေပမည္၊ သိုု႔မွသာ 
၎တုုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသိုု႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပညာေရးဆိုုင္ရာ တန္ဖိုုးအား အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ 
ႏိုုင္ငံသားစိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေလ့က်င့္မႈ ဥပမာ ႏွစ္မ်ိဳး စလံုုးျဖင့္ ကမ္းလွမ္းေပးႏုုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုုသုုိ႔ေသာ လႈံ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ႏွင့္ 
ကန္ပိန္းမ်ားအား စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳရေပမည္၊ သိုု႔မွသာ ၎တုုိ႔သည္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရးဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္အေပၐ အေႏွာင့္အယွက္ 
ေပးမႈ ျပဳႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အိမ္တိုုင္ရာေရာက္ ေတာင္းခံမႈကိုုမူ လက္သင့္ခံေပးႏုုိင္ျခင္း မရွိေပ။  

 



ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ှတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ သံဗူးသြပ္ထားသည့္ အစားအေသာက္ သုုိ႔မဟုုတ္ အရုုပ္မ်ားအတြက္ ခရုုိင္ေဒသတစ္ှွမ္း 
လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား 

ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ှတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ သံဗူးသြပ္ထားသည့္ အစားအေသာက္ သိုု႔မဟုုတ္ အရုုပ္မ်ားအတြက္ ခရုုိင္ေဒသတစ္ှွမ္း 
လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားအား ေထာက္ခံသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ လူမႈအသိုုင္းအှုုိင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ ေတာင္းဆုုိမႈမ်ားကုုိ ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးမႈျပဳရန္အတြက္ လူမႈအသိုုင္းအှိုုင္း တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနသိုု႔ ညႊန္းဆိုလုႊေဲျပာင္းရေပမည္။ ဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအား 
အထူးစီမံခန္႔ခြသဲူထံသိုု႔ တင္ျပရေပမည္။ အထူးစီမံခန္႔ခြသဲူသည ္အဆိုုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ကန္ပိန္းမ်ားတြင္ ခရိုုင္ေဒသ ပါှင္မႈအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၊ တာှန္ခြအဲပ္၊ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳေပမည္။  

 

ေဒသခံ ေရြးျခယ္မႈတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္းမ်ား 

လူမႈအသိုုင္းအှုုိင္း တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနသည္ အထူးစီမံခန္႔ခြသဲူထံသိုု႔ တစ္စုုံတစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ 
ကန္ပိန္းမ်ားကုုိ ေဒသခံေက်ာင္းေရြးျခယ္မႈတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္အတြက္ ေထာက္ခံေကာင္း ေထာက္ခံ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။  

အထူးစီမံခန္႔ခြသဲူသည္ ေဒသခံေက်ာင္း ပ့ံပိုုးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အဆိုုပါအခ်ိန္တြင္ သင့္ေတာ္ရာ ထိုုသုုိ႔ေသာ ေဒသခံ ေရြးျခယ္ 
လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္းမ်ားကုုိ ေရြးျခယ္၊ အုုပ္ခ်ဳပ္စီမံသြားေပမည္။  

 

သီးသန္႔ ေက်ာင္းလံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္းမ်ား 

ေဒသခံေရြးျခယ္မႈအတြက္ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ေထာက္ခံမႈျပဳထားေသာ လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္း 
မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ှန္ထမ္းမ်ား ပါှင္ေသာ သီးသန္႔ ad hoc ေက်ာင္း 
ေကာ္မတီတစ္ခုုအား မည္သည့္ေက်ာင္းအုုပ္မဆိုုမွ တာှန္ေပးအပ္ေကာင္း ေပးအပ္ေပမည္။ ေကာ္မတီသည္ ေတာင္းဆုုိခ်က္မ်ား၏ 
အေရးပါမႈ ႏွင့္ သင့္ေတာ္မႈကို ုဆံုုးျဖတ္မႈျပဳျပီး အဆိုုပါ လံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္းအား ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အၾကား ေဆာင္ရြက္သင့္၊မသင့္ကိုု ေက်ာင္းအုုပ္ျဖစ္သူထံသိုု႔ ေထာက္ခံမႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။  

ေက်ာင္းအုုပ္သည္ ad hoc ေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံထားသည့္ အဆိုုပါလံႈ႕ေဆာ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ကန္ပိန္းမ်ားကုုိ ေက်ာင္းအုုပ္မွ 
ေက်ာင္းပံ့ပုုိးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ အဆိုုပါအခ်ိန္တြင္ သင့္ေတာ္မႈရိွသည္ဟုု ယူဆပါက ေရြးျခယ္၊ ေထာက္ခံမႈ ျပဳသြားေပမည္။  

 

စက္တင္ဘာလ ဿ၇ ရက္၊ ဿ၉၇၆ တြင္ ေမြးစားက်င့္သံုုးသည္ 

ႏိုုှင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ဿ၉၉၇ တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးသည္ 

ေဖဖှါရီလ ဿ၆ ရက္၊ ၀ှဿ၀ တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးသည္ 

အ    အ                   - GBI, ှန္ထမ္း လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းခံမႈမ်ား  
JL, ေက်ာင္းသား လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းခံမႈမ်ား  


