
DENVER PUBLIC SCHOOLS (ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား) 
Division of Student Services (ေက်ာင္းသားမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈဌာန) 

SECTION 504 PARENT/STUDENT RIGHTS IN IDENTIFICATION, EVALUATION AND PLACEMENT  
(အပုိဒ္ ၅၀၄။ မိဘ/ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေနရာထားရိွျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား 

 

သင္တုိ႔တြင္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ား ရိွပါသည္။  

၁။  သင္၏ကေလးသည္ သူ/သူမ၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း မရိွေစရဘဲ၊ အစုိးရပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရိွခြင့္ ရိွပါသလား။  

၂။  ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရ ေက်ာင္းခရုိင္ (school district) က သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အၾကံျပဳပါသလား။  
၃။  သင္၏ကေလးကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးစာ ရရိွပါသလား။  
၄။  သင့္ကေလးသည္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခမဲ့ပညာေရးကုိ ရရိွပါသလား။ ဤအခ်က္သည္ မသန္စြမ္းသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

သင့္ေလ်ာ္သမွ် အျမင့္ဆုံးပညာေရး ရရိွရန္ အခြင့္အေရးတြင္ အၾကံဳးဝင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းခရုိင္ဌာန အေနျဖင့္ သင့္၏ 
ကေလးကုိ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳေနရာခ်ထားရန္ကိစၥ 
အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။  

၅။  သင္၏ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈမရိွသည့္ ကေလးမ်ားနည္းတူ တန္းတူ၊ ပ့ံပုိးေပးသည့္အတုိင္း ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရိွပါသလား။  

၆။  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးကုိ သင္၏မိခင္ ဘာသာစကားႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ပင္မဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ရရိွရပါမည္။  
၇။  အကဲျဖတ္ခ်က္၊ ပညာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ာသည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားစြာ အေပၚ အေျချပဳ၍ ခ်မွတ္ရပါ 

မည္။ ေက်ာင္းသားအေၾကာင္းကုိ သိသူ၊ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္၍ အကဲျဖတ္မႈ၊ ေရြးခ်ယ္ေနရာခ်ထားရန္ နည္းလမ္း 
မ်ားကုိ ၾကည့္၍ ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။  

၈။  သင္၏ကေလးသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဥပေဒ အပုိဒ္ Section 504 က ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာထုိင္ 
ခင္းမ်ား ရရိွပါသလား။  

၉။  ခရုိင္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးပါက၊ ကေလးသည္ ထုိေနရာသုိ႔သြားလာရန္ ေနာက္ထပ္ကုန္ 
က်စားရိတ္ မကုန္ဘဲ၊ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ ေနရာအတြက္ သြားလာေရး စီစဥ္ေပးမႈမ်ား ရရိွပါသလား။  

၁၀။  ခရုိင္က စီစဥ္ေပးသည့္ ပညာေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တန္းတူ 
အခြင့္အေရး ရရိွပါသလား။  

၁၁။  သင့္ကေလးအေပၚ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ခ်က္၊ ပညာေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံး 
ျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကုိ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခြင့္ ရိွပါသလား။  

၁၂။  ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိ အခမဲ့ရရိွရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါက၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ မိတၱဴမ်ား ေတာင္းဆုိရယူရန္ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။  

၁၃။  သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖြင့္ဆုိေဖာ္ျပရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ သင္၏ေက်ာင္းခရုိင္ဌာနမွ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားမႈမ်ား ရရိွပါသလား။  

၁၄။  အကယ္၍ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ား မျပည့္စုံ၊ လြဲမွားေနသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလး၏ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာ အခြင့္ 
အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ဟု ယုံၾကည္ရေသာ ခုိင္လုံသည့္အက်ဳိးအေၾကာင္း ရိွပါက၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါ 
သလား။ အကယ္၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ ေက်ာင္းခရုိင္ဌာနက ျငင္းပယ္ပါက၊ သင့္ကုိဆီေလ်ာ္သည့္ 
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတြင္ အသိေပးပါသလား။ ၾကားနာမႈတြင္ တက္ေရာက္ရန္ သင့္ကုိ အၾကံျပဳပါသလား။  

၁၅။  အကယ္၍ ေက်ာင္းႏွင့္ သေဘာမတူညီပါက အပုိဒ္ 504 အရ နစ္နာမႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသလား။  
၁၆။  သင့္ကေလးအေပၚ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ အကဲျဖတ္ခ်က္၊ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ၾကားနာမႈ 



လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ၍ ရႏုိင္ပါသလား။ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္ ၾကားနာမႈတြင္ တက္ေရာက္လုိက 
တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး၊ ကုိယ္စားျပဳရန္ ေရွ႔ေနလည္း ေခၚယူထားႏုိင္ပါသည္။  

၁၇။ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးအတြက္ Region VIII, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (US Department of Education) 
သုိ႔ တုိင္ၾကားလုိပါက လိပ္စာ- Federal Building, Suite 310, 08-7010, 1244 Speer Boulevard, Denver, Colorado, 
80204-3582. ဖုန္း (303) 844-5695 သုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။  

ခရုိင္အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ခရုိင္ (District) က အပုိဒ္ Section 504 ႏွင့္အညီ ေသခ်ာ လ္ုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရိွပါ 
သည္။ ထုိသူမွာ မစၥတာ ဂၽြန္ လစ္ဘာေရးတုိး (Mr. John Liberatore) ျဖစ္ၿပီး၊ ဖုန္းနံပါတ္ 720-423-8900 သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါ 
သည္။ ဒင္းဗားအစုိးရေက်ာင္းမ်ား အပုိဒ္ Section 504 အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအရာရိွမွာ မစၥတာ ေပါလ္ သြမ္ဆင္ (Mr. 
Paul Thomspon) ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္မွာ 720-423-8086 ျဖစ္ပါသည္။  


