လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵား
ႎႀင့္
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူအတၾက္ ႎႀစ္စဥ္အသိေပးခဵက္မဵား
(ကေလးရႀာေဖၾေတၾႛရႀိမႁ၊ ကာစင္စမစ္ အထူးလိုအပ္မႁမဵားဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆု၊
မႀတ္တမ္းမဵား ဖဵက္ဆီးဴခင္း၊ မယ္ဒီကိတ္ အသိေပးခဵက္)
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သိုႛ

၂၀၁၃ ဇူလိုင္
မိဘမဵား၊

ဤစာရၾက္စာတမ္းမဵားတၾင္ မသန္စၾမ္းသူမဵားပညာေရးဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ (IDEA) အရ ရရႀိႎိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္
ေပးထားမႁမဵားအတၾက္ သတ္မႀတ္ထားသည့္အသိေပးခဵက္ ပၝပၝသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵား အကဵဥ္းခဵႂပ္ေနာက္တၾင္၂၀၀၄ IDEA စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားႎႀင့္ ယူတာဴပည္နယ္
ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛ ပညာေရးဆိုင္ရာအထူးစည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းတိုႛမႀ ေကာက္ႎုတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပး
ထားမႁမဵားကို အဆင္ေဴပေစရန္ ေပးထားပၝသည္။ စာရၾက္စာတမ္းပၝအခဵက္အလက္မဵားကို ၂၀၀၆ ဳသဂုတ္လ ႎိုင္ငံေတာ္မႀတ္ပံုတင္
စာရင္းတၾင္ ေတၾႛရသည့္အစဥ္အတိုင္း တင္ဆက္ထားဴပီး “ရက္” ဟူသည့္အသံုးအႎႁံးမႀာ အဴခားေဖာ္ဴပထားဴခင္းမရႀိပၝက ဴပကၡဒိန္ေနႛ
ရက္ကို ဆိုလိုပၝသည္။
အသိေပးစာတၾင္အသံုးဴပႂထားသည့္အတိုေကာက္စာလံုးမဵား ရႀင္းဴပခဵက္။ ။
FAPE
သင့္ေတာ္သည့္ အခမဲ့ဴပည္သူႛပညာေရး
IDEA
မသန္စၾမ္းသူမဵားပညာေရးဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ အပိုင္း ခ
IEP
တစ္ဦးခဵင္းစီအတၾက္ ပညာေရးအစီအစဥ္
LEA
ေဒသႎၨရပညာေရးအဖၾဲႛအစည္း - ယူတာဴပည္နယ္ရႀိေကဵာင္းခရိုင္ ေလးဆယ့္တစ္ခရိုင္၊ မဵက္မဴမင္နားမဳကားသူမဵား
အတၾက္ ယူတာဴပည္နယ္ေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ လိုင္စင္ရဴပည္သူႛေကဵာင္းအားလံုး
USBE SER
ယူတာဴပည္နယ္ ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛ အထူးပညာေရးစည္းကမ္းမဵား
USOE
ယူတာဴပည္နယ္ ပညာေရးရံုး
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာေပးထားသည့္အကာအကၾယ္မဵားအေဳကာင္းေမးစရာရႀိလ႖င္ သင့္ေကဵာင္းသား၏ အထူးပညာေရးဆရာဆရာမ
သိုႛမဟုတ္ LEA ရံုးရႀိ အထူးပညာေရးဌာနအား ဆက္သၾယ္ပၝ။
မိဘမဵားႎႀင့္ေကဵာင္းသားတိုႛ၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားအေဳကာင္း ေနာက္ထပ္အခဵက္အလက္မဵားကို ေအာက္ပၝ ေနရာမဵားတၾင္ ရယူႎိုင္ပၝသည္။ ။
(ယူတာဴပည္နယ္ ပညာေရးရံုး၊ အထူးပညာေရးဌာန) The Utah State Office of Education, Special Education Section
250 East 500 South
P.O. Box 144200
Salt Lake City, Utah 84114-4200
801-538-7587
http://www.schools.utah.gov/sars/Laws,-State-Rules-and-Policies.aspx
(ယူတာဴပည္နယ္ မိဘဆိုင္ရာ ဗဟုိဌာန) The Utah Parent Center
230 W. 200 S. Suite 1000 (Royal Wood Office Plaza)
Salt Lake City, UT 84101
www.utahparentcenter.org
(မသန္စၾမ္းမႁဥပေဒ ဗဟုိဌာန ) The Disability Law Center
205 North 400 West
Salt Lake City, Utah 84103
1-800-662-9080 (Voice) or 1-800-550-4182 (TTY)
http://www.disabilitylawcenter.org/
(မသန္စၾမ္းသူကေလးမဵားအတၾက္ ဴဖန္ႛေဝေရးဗဟုိဌာန) National Dissemination Center for Children with Disabilities
1-800-695-0285
http://nichcy.org/
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မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမဵားအတၾက္ ႎႀစ္စဥ္အသိေပးအေဳကာင္းဳကားခဵက္မဵား
ကေလးရႀာေဖၾေတၾႛရႀိမႁ
ေမၾးဖၾားခဵိန္မႀ အသက္ႎႀစ္ဆယ့္တစ္ႎႀစ္ရႀိ မသန္စၾမ္းသူမဵားအား အခမဲ့ပညာေရးအစီအစဥ္မဵားတၾင္ ပၝဝင္ခၾင့္ေပးရန္ႎႀင့္/သိုႛမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵား
ေပးရန္ သတ္မႀတ္ထားသည့္ ႎိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႎႀင့္အညီ ဴပည္နယ္တစ္ဝန္းေကဵာင္းမဵားရႀိ အထူးပညာေရးဌာနမဵားမႀ ထိုသူမဵားအား ဆက္သၾယ္ရန္
ဳကိႂးပမ္းလဵက္ရႀိပၝသည္။ ကေလးတစ္ဦးမႀာ အဴမင္၊ အဳကား၊ အေဴပာ၊ အဴပႂအမူႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဳကီးမားေသာအခက္အခဲရႀိေနဴပီး ၄င္းအရၾယ္တၾင္
ဴဖစ္ေလ့မရႀိသည့္ ဖၾံဴႛ ဖိႂးတိုးတက္မႁေႎႀာင့္ေႎႀးမႁ၊ ကုိယ္ခႎၭာမသန္စၾမ္းမႁ သိုႛမဟုတ္ သင္ယူေရးတၾင္ အခက္အခဲမဵားရႀိေနပၝက ဤကေလးမႀာ မသန္စၾမ္း
သူကေလးတစ္ဦး ဴဖစ္ႎိုင္ပၝသည္။ တစ္တန္းဴပီးတစ္တန္း အတန္းတက္ေနေသာ္လည္း မသန္မစၾမ္းဴဖစ္ေနသည္ဟု သံသယရႀိရသူ ေကဵာင္းသူ
ေကဵာင္းသားမဵား ပုဂၢလိကေကဵာင္းတက္ေနသည္ဴဖစ္ေစ၊ အိုးအိမ္မဲ့ဴဖစ္ေစ၊ ေရၿ ့ေဴပာင္းေနထုိင္သူဴဖစ္ေစ ဤဝန္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္ အကဵံႂးဝင္ႎိုင္
မည့္ ကေလးတစ္ဦး သင္သိပၝက သင့္ေကဵာင္းအုပ္ သိုႛမဟုတ္ သင္ေနထိုင္ရာေကဵာင္းခရိုင္အတၾက္ အထူးပညာေရးရံုးကို ဆက္သၾယ္ပၝ။
ကာစင္စမစ္ အထူးလိုအပ္မႁမဵား ပညာသင္ဆု
အကဵံႂးဝင္သည့္ပုဂၢလိကေကဵာင္းမဵားတၾင္တက္ေရာက္ေနသည့္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္ ကာစင္စမစ္ အထူးလိုအပ္မႁ
PROCEDURAL SAFEGUARDS (Brief Summary)
ပညာသင္ဆုမႀ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေဳကးေပးပၝသည္။ ေလ႖ာက္ထားလိုသူမဵားမႀ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္အခဵက္အလက္မဵားကို
www.schools.utah.gov/sars/Quick-Links/Carson-Smith-Scholarship.aspx တၾင္ ဳကည့္ႎိုင္ပၝသည္။
မႀတ္တမ္းမဵားဖဵက္ဆီးဴခင္း
ေကဵာင္းသားတစ္ဦးေကဵာင္းဴပီးဆံုးဴပီး (၃)ႎႀစ္ သိုႛမဟုတ္ ၂၂ ႎႀစ္ဴပည့္ဴပီး (၃) ႎႀစ္ေနာက္တၾင္ “ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႁမဵားေပးရန္ မလိုအပ္ေတာ့” ဟု
ယူဆဴပီး ေကဵာင္းသားတစ္ဦးစီ၏မႀတ္တမ္းမဵားကို ဖဵက္ဆီးပစ္ပၝမည္။ အညၾန္း 34 CFR § 300.624
မယ္ဒီကိတ္ - 34 CFR § 300.154(d)(2)(iv) အရ ႎႀစ္စဥ္အသိေပးအေဳကာင္းဳကားခဵက္
မသန္စၾမ္းသူမဵားပညာေရးဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ (IDEA) အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားအရ ေကဵာင္းခရိုင္မႀ
မယ္ဒီကိတ္ကဲ့သိုႛ ပုဂၢလိကအာမခံ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သူႛအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵားရယူႎိုင္မႁႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး ေကဵာင္းမႀေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္
အခေပးရာတၾင္ အေထာက္အကူဴပႂရန္ အကဵံႂးဝင္သည့္ေကဵာင္းသားမဵား၏မိဘမဵားအား ရပိုင္ခၾင့္တခဵိႂ ့ေပးထားပၝသည္။ ၄င္းတိုႛမႀာ။ ။
၁။ ဤအသိေပးခဵက္ကို နားလည္ႎိုင္သည့္ဘာသာစကားဴဖင့္ရရႀိပိုင္ခၾင့္သင့္တၾင္ရႀိသည္။ သင့္ရပိုင္ခၾင့္မဵားအသိေပးခဵက္ကို ေကဵာင္း
ခရိုင္မႀ ႎႀစ္စဥ္ အေထၾေထၾလုပ္သားဴပည္သူနားလည္သည့္ဘာသာစကားႎႀင့္ေရးသား ေပးပိုႛရမည္ဴဖစ္ဴပီး မိဘသံုး မိခင္ဘာသာစကား သိုႛမဟုတ္
မိဘသံုး အဴခားေဴပာဆိုဆက္သၾယ္နည္းဴဖင့္လည္း ေပးရပၝမည္။ ထိုသိုႛဴပႂရန္ မဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း ထင္ရႀားပၝက ထိုသိုႛဴပႂရန္မလိုပၝ။
၂။ သင္၏ခၾင့္ဴပႂခဵက္မပၝဘဲ သင့္ကေလး၏လ႖ိႂ ့ဝႀက္အခဵက္အလက္မဵားကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္းမဴပႂႎိုင္။ 34 CFR အပိုင္း ၉၉ ရႀိ
မိသားစုပညာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလ႖ိႂ ့ဝႀက္ခဵက္အက္ဥပေဒ (FERPA) ႎႀင့္ §300.622 ရႀိ IDEA စည္းမဵဥ္းမဵားအရ
(ဥပမာ မယ္ဒီကိတ္ကဲ့သို)ႛ ဴပည္နယ္၏ ဴပည္သူႛအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား သိုႛမဟုတ္ အာမခံအစီအစဥ္သိုႛ ေတာင္းဆိုခဵက္မဵား ဴပႂရန္အတၾက္ ေကဵာင္း
ခရိုင္မႀ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစႎိုင္သည့္ သင့္ကေလး၏ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအခဵက္အလက္မဵားကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္းမဴပႂမီ မိဘမဵားထံမႀ
ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရယူပၝမည္။
၃။ သင္ကုန္ကဵစရိတ္မေပးရဘဲ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္ဆက္စပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား သင့္ကေလးတၾင္ ရပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္။ IDEA
အရ အကဵံႂးဝင္သည့္ကေလးတစ္ဦးအား သင့္ေတာ္သည့္အခမဲ့ဴပည္သူႛပညာေရး (“FAPE”) ေပးရာတၾင္ လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ ေကဵာင္းခရိုင္မႀ
- ၄င္းတိုႛကေလး FAPE ရရန္ မိဘမဵားမႀ ဴပည္သူႛအကဵိႂးခံစားခၾင့္ သိုႛမဟုတ္ အာမခံအစီအစဥ္မဵားတၾင္ စာရင္းေပးရမည္ဟု မသတ္မႀတ္ရ။

- ဤအပိုင္းႎႀင့္ပတ္သက္၍ေပးခဲ့သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္ ေတာင္းဆိုခဵက္ဴပႂရာတၾင္ မိမိမႀထည့္ဝင္မႁ သိုႛမဟုတ္ ပူးတၾဲေပးဆပ္မႁကဲ့သိုႛ
အိတ္စိုက္စရိတ္မဵား မိဘမဵားမႀေပးရန္ မသတ္မႀတ္ရ။ သိုႛေသာ္ မိဘမဵားေပးရန္သတ္မႀတ္ထားသည့္ ကုန္ကဵစရိတ္ကိုမူ ၄င္းတိုႛအတၾက္
ေပးေပးႎိုင္ပၝသည္။

- ဴပည္သူႛအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား သိုႛမဟုတ္ အာမခံအစီအစဥ္အရရသည့္ ကေလးတစ္ဦး၏ အကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵားအား အသံုးဴပႂပၝက ေအာက္ပၝတိုႛ
ေပၞေပၝက္ေစလ႖င္ အသံုးမဴပႂရပၝ။ ။ - သက္တမ္းတစ္ေလ႖ာက္ အကာအကၾယ္ေပးထားမႁ သိုႛမဟုတ္ အာမခံထားသည့္ အဴခားအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား
ရရႀိႎိုင္မႁ ေလဵာ့နည္းေစလ႖င္၊ - ဴပည္သူႛအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား သိုႛမဟုတ္ အာမခံအစီအစဥ္အရ အကာအကၾယ္ေပးထားဴပီး ကေလးေကဵာင္းဴပင္ပတၾင္
ရႀိေနစဥ္ ကေလးအတၾက္ သတ္မႀတ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္ မိသားစုမႀ စရိတ္ေပးရလ႖င္၊ - လစဥ္ေဳကးမဵား တိုးေပးရဴခင္း သိုႛမဟုတ္
အကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား သိုႛမဟုတ္ အာမခံရပ္စဲဴခင္းမဵားဴဖစ္ေစလ႖င္၊ သိုႛမဟုတ္ - ကဵန္းမာေရးဆိုင္ရာ ကုန္ကဵစရိတ္မဵား စုစုေပၝင္းကို အေဴခခံဴပီး
အိုးအိမ္ႎႀင့္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအေဴခစိုက္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မဵားရရန္အကဵံႂးဝင္မႁ ဆံုးရံႁးရန္ အလားအလာအႎၨရာယ္ရႀိလ႖င္။
၄။ သင္၏ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကိုအခဵိန္မေရၾးရုပ္သိမ္းႎိုင္သည္။ သင့္ကေလးအေဳကာင္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလ႖ိႂ ့ဝႀက္ခဵက္မဵား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရန္
ဴပည္နယ္၏ ဴပည္သူႛအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား သိုႛမဟုတ္ (ဥပမာ မယ္ဒီကိတ္ကဲ့သို)ႛ အာမခံအစီအစဥ္အား စီမံခန္ႛခၾဲရန္တာဝန္ရႀိသည့္အဖၾဲႛအစည္းအား
သင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ ေပးဴပီးလ႖င္ FERPA စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားအရ သင္ဆႎၬရႀိသည့္အခဵိန္တၾင္ ၄င္းခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို ရုပ္သိမ္းပိုင္ခၾင့္ ရႀိပၝသည္။
၅။ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂရန္သင္ဴငင္းဆိုလ႖င္၊ သိုႛမဟုတ္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကိုရုပ္သိမ္းလ႖င္ လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားကို သင္မႀကုန္ကဵခံရ

ဴခင္းမရႀိဘဲ ေကဵာင္းခရိုင္မႀဆက္လက္ေပးရမည္ဴဖစ္သည္။ ဴပည္နယ္၏ ဴပည္သူႛအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား သိုႛမဟုတ္ (ဥပမာ မယ္ဒီကိတ္ကဲ့သို)ႛ
အာမခံအစီအစဥ္အားစီမံခန္ႛခၾဲရန္ တာဝန္ရႀိသည့္အဖၾဲႛအစည္းအား သင့္ကေလးအေဳကာင္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလ႖ိႂ ့ဝႀက္ခဵက္မဵား ထုတ္ေဖာ္
ေဴပာဆိုရန္အတၾက္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေပးရန္ သင္ဴငင္းဆိုလ႖င္ သိုႛမဟုတ္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေပးဴပီးေနာက္ရုပ္သိမ္းလ႖င္လည္း သတ္မႀတ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႁ
အားလံုးကုိ မိဘမဵားမႀ ကုန္ကဵမခံရဘဲေပးရန္တာဝန္မႀာ ေကဵာင္းခရိုင္တၾင္ ဆက္လက္ရႀိေနဦးမည္ဴဖစ္သည္။
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၁။ မိဘသေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္
က။ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂသည္ဆိုသည္မႀာ သင့္ထံမႀခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းခံသည့္လုပ္ေဆာင္ခဵက္ႎႀင့္ဆိုင္သည့္ အခဵက္အလက္အားလံုးကို
သင့္မိခင္ဘာသာဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားေသာေဴပာဆိုဆက္သၾယ္နည္းဴဖင့္ဴဖစ္ေစ သင့္အားအဴပည့္အစံုအသိေပးဴပီးဴပီဟု ဆိုလိုဴပီး
ခ။ သင့္ထံမႀခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းခံသည့္လုပ္ေဆာင္ခဵက္အားနားလည္ကာ လုပ္ေဆာင္ရန္စာေရးသေဘာတူခၾင့္ဴပႂဴပီး ခၾင့္ဴပႂခဵက္တၾင္
ေဆာင္ရၾက္ခဵက္အားေဖာ္ဴပထား၍ မည္သည့္မႀတ္တမ္းမဵား (ရႀိခဲ့ပၝက) ကို မည္သူႛအားထုတ္ေဖာ္မည္ကို ေရးထားရမည္ဴဖစ္ဴပီး
ဂ။ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂဴခင္းမႀာ မိမိဆႎၬအေလဵာက္ဴဖစ္ဴပီး အခဵိန္မေရၾးရုပ္သိမ္းႎိုင္ေဳကာင္းကို သင္နားလည္ပၝသည္။ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို သင္
ရုပ္သိမ္းပၝက ၄င္းရုပ္သိမ္းခဵက္မႀာ ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္သက္ေရာက္ဴခင္း မရႀိေစရပၝ (ဆိုလိုသည္မႀာ သင္ခၾင့္ဴပႂဴပီးေနာက္ပိုင္းႎႀင့္
ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကုိ သင္မရုပ္သိမ္းမီ ေပၞေပၝက္ခဲ့သည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္အား ဴငင္းဆိုဴခင္းမရႀိပၝ)။
ဃ။ သင္၏ေကဵာင္းသားမႀ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ရယူရန္အတၾက္ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို သင္
စာေရးရုပ္သိမ္းပၝက ဤသိုႛရုပ္သိမ္းမႁေဳကာင့္ သင့္ေကဵာင္းသားမႀ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ရယူမႁကို
ရည္ညၿန္းသည့္အခဵက္မဵားအားဖယ္ရႀားရန္ ၄င္း၏ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားအား LEA မႀ ဴပင္ဆင္ရမည္ဟု သတ္မႀတ္ထားဴခင္း မရႀိပၝ။
င။ ရုပ္သိမ္းမႁတၾင္ IDEA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအကာအကၾယ္မဵား ရပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ ကာကၾယ္မႁမဵားကို ရုပ္သိမ္းဴခင္းလည္းပၝဝင္ပၝသည္။
၂။ FAPE မႀာဴပႍနာဴဖစ္လ႖င္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသူေကဵာင္းသား၏မိဘမဵားက ပုဂၢလိကေကဵာင္းမဵားတၾင္ ေကဵာင္းထားဴခင္း။
က။ သင့္ေကဵာင္းသားအတၾက္ ခရိုင္မႀ FAPE ေပးထားဴပီး သင္က၄င္းအား ပုဂၢလိကေကဵာင္းတၾင္ထားပၝက သင့္ေကဵာင္းသား
ပုဂၢလိကေကဵာင္းတက္ရန္ ပညာေရးကုန္ကဵရိတ္ကုိ LEA မႀေပးရမည္ဟု သတ္မႀတ္ထားဴခင္းမရႀိပၝ။
ခ။ LEA မႀကမ္းလႀမ္းသည့္ FAPE အားဴငင္းဆိုဴပီး သင့္ေကဵာင္းသားအား ပုဂၢလိကေကဵာင္းထားဴပီး LEA ထံမႀ ေငၾဴပန္ရယူရန္
စဥ္းစားစီစဥ္ေနပၝက သင့္ေကဵာင္းသားအား ဴပည္သူႛေကဵာင္းမႀ မထုတ္မီ (အလုပ္လုပ္ရက္တၾင္ကဵေရာက္သည့္ ရံုးပိတ္ရက္မဵား
အပၝအဝင္) အလုပ္လုပ္ရက္ (၁၀) ရက္ အနည္းဆံုးထားဴပီး LEA အားအသိေပးရန္လိုပၝသည္။
၃။ ဴပည္နယ္ထံ တိုင္ဳကားခဵက္လုပ္ငန္းစဥ္မဵား
က။ IDEA ၏ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားအားလံုး အဴပည့္အဝလိုက္နာရန္ LEA မႀ ခံယူထားေသာ္လည္း LEA မႀ IDEA ၏ သတ္မႀတ္ခဵက္
တစ္ရပ္ ခဵိႂးေဖာက္သည္ဟု သင္ယူဆလ႖င္ စာေရးတိုင္ဳကားပိုင္ခၾင့္ သင့္တၾင္ရႀိပၝသည္။ LEA ဳကီးဳကပ္ေရးမႀႃးႎႀင့္ USOE တိုႛထံ သင္
တိုင္ဳကားရမည္ဴဖစ္ဴပီး ၄င္းတိုႛမႀ သင္၏တိုင္ဳကားခဵက္(မဵား) ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္၊ သိုႛမဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ တစ္ေယာက္
ခန္ႛအပ္မည္ဴဖစ္ဴပီး ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားအေပၞ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ကို ရက္ ၃၀ အတၾင္း စာေရးထုတ္ဴပန္ပၝမည္။
ခ။ LEA ၏ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားႎႀင့္ သင္သေဘာမတူပၝက သင့္တၾင္ USOE ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေတာ္ လုိက္နာမႁအရာရႀိထံ အယူခံဝင္ခၾင့္
ရႀိဴပီး ၄င္းမႀ စံုစမ္းစစ္ေဆးဴပီး ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ စာေရးထုတ္ဴပန္ပၝမည္။
၄။ သင့္ေတာ္စၾာေဆာင္ရၾက္မႁ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား
က။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏မိဘအေနဴဖင့္ သင့္တၾင္ ေကဵာင္းသား၏ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားကို ဳကည့္ရႁစစ္ေဆးခၾင့္ ရႀိဴပီး
ေကဵာင္းသားအားစစ္ေဆးမႁ၊ အကဵံႂးဝင္မႁ၊ IEP ႎႀင့္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတၾင္ထားရႀိေပးမႁတုိႛႎႀင့္ပတ္သက္သည့္
အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ ပၝဝင္ခၾင့္ရႀိပၝသည္။
ခ။ LEA မႀ ရရႀိလိုက္သည့္ စစ္ေဆးမႁတစ္ရပ္၏ရလဒ္မဵားႎႀင့္ သင္သေဘာမတူပၝက ပညာေရးဆိုင္ရာ သီးဴခားစစ္ေဆးမႁတစ္ရပ္ သင္
ေတာင္းဆိုႎိုင္ပၝသည္။
ဂ။ LEA မႀ သင့္ေကဵာင္းသားအား စစ္ေဆးဴခင္း၊ ေကဵာင္းသား၏ အဆင့္အတန္းသိရႀိရန္ဴပႂဴခင္း (အတန္းအစားခၾဲဴခားမႁ) သိုႛမဟုတ္
အတန္းအစားခၾဲဴခားထားမႁကို ေဴပာင္းလဲဴခင္း၊ IEP အရ ေကဵာင္းသား၏ သင့္ေတာ္သည့္ အခမဲ့ဴပည္သူႛပညာေရး အေကာင္ထည္
ေဖာ္ဴခင္း သိုႛမဟုတ္ ေဴပာင္းလဲဴခင္း၊ သိုႛမဟုတ္ သင့္ေကဵာင္းသားအား ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခဵထားေပးမႁ သိုႛမဟုတ္ ေဴပာင္းလဲမႁ
ဴပႂရန္ အဆိုဴပႂဴခင္း သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆုိဴခင္းမဵားမဴပႂမီ သင့္ကို စာေရးအေဳကာင္းဳကားပၝမည္။
ဃ။ စစ္ေဆးမႁ၊ အကဵံႂးဝင္မႁ၊ IEP သိုႛမဟုတ္ သင့္ေကဵာင္းသားအား ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာခဵေပးမႁတိုႛႎႀင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား
ကၾဲလၾဲမႁမဵား ေပၞေပၝက္ပၝက LEA မႀ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ေကဵနပ္မည့္နည္းဴဖင့္ ေဴဖရႀင္းရန္ေဆာင္ရၾက္ပၝမည္။ သေဘာထားကၾဲလၾဲမႁ တစ္ရပ္
အား ေဴဖရႀင္းမရပၝက ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္သံုးရန္ ကမ္းလႀမ္းပၝမည္။ ဤဖဵန္ေဴဖေပးမႁ မေအာင္ဴမင္ပၝက
ဤသေဘာထားကၾဲလၾဲမႁကို ေဴဖရႀင္းရန္ သင့္ေတာ္စၾာေဆာင္ရၾက္မႁဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁတစ္ရပ္လိုအပ္ႎိုင္ပၝသည္။
၅။ စည္းကမ္းအဴပစ္ေပးဴခင္း
က။ စည္းကမ္းအဴပစ္ေပးသည့္အေနဴဖင့္ သန္စၾမ္းသူ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူမဵားကိုပၝ ေကဵာင္းမႀဖယ္ရႀားလ႖င္ ဤသိုႛ ဖယ္ရႀားမႁက
ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာခဵထားေပးမႁ ေဴပာင္းလဲဴခင္းမဟုတ္ပၝက ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ သင့္ေကဵာင္းသားအား ေကဵာင္းမႀဖယ္ရႀားရန္
အမိန္ႛေပးႎိုင္ပၝသည္။ စည္းကမ္းအဴပစ္ေပးသည့္အေနဴဖင့္ ေကဵာင္းသားအား ေကဵာင္းတက္ရက္ ဆက္တိုက္ (၁၀) ရက္ေကဵာ္
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ေကဵာင္းမႀဖယ္ရႀားလ႖င္ သိုႛမဟုတ္ ထုိေကဵာင္းသားမႀာ ဆက္တိုက္ဖယ္ရႀားခံရဴပီးေနာက္ ထိုဖယ္ရႀားမႁက အဴမဲလိုလိုဴဖစ္ေပၞပၝက
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာထားေပးမႁ ေဴပာင္းလဲဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ခ။ ေကဵာင္းစာသင္ႎႀစ္တစ္ႎႀစ္အတၾင္း သင့္ေကဵာင္းသားအား ၄င္း၏လက္ရႀိေနရာမႀ (၁၀) ရက္ေကဵာ္ ေကဵာင္းမႀဖယ္ရႀားဴပီးေနာက္
အေထၾေထၾသင္ရိုးညၿန္းတန္းအတိုင္း ဤေကဵာင္းသားသင့္ေတာ္စၾာတိုးတက္သၾားရန္ႎႀင့္ ၄င္း၏ IEP ရႀိ ရည္မႀန္းခဵက္ပန္းတုိင္မဵားသိုႛ
သင့္ေတာ္စၾာတက္လႀမ္းႎိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ ေကဵာင္းသားအား ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ေပးပၝမည္။
ဂ။ သင့္ေကဵာင္းသားမႀ ေကဵာင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းလႁပ္ရႀားမႁတစ္ရပ္သိုႛ လက္နက္သယ္ေဆာင္လာပၝက၊ သိုႛမဟုတ္ သိလဵက္ႎႀင့္
တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးမဵား လက္ဝယ္ထားရႀိဴခင္း၊ အသံုးဴပႂဴခင္း၊ ေရာင္းခဵဴခင္း၊ သိုႛမဟုတ္ ထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္ အရာတစ္ခုအား
ေရာင္းခဵရန္ ေတာင္းဆိုဴခင္း၊ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းလႁပ္ရႀားမႁတစ္ရပ္တၾင္ရႀိစဥ္ သူတစ္ပၝးကိုယ္ခႎၭာအား
ဳကီးေလးစၾာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစပၝက သန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားမဵားကို အဴပစ္ေပးသည့္အေနႎႀင့္လည္း ေကဵာင္းမႀဖယ္ရႀားလ႖င္
ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ သင့္ေကဵာင္းသားကို သင့္ေတာ္သည့္အဴခားေနရာတၾင္ ၄၅ ရက္ထက္မေကဵာ္ေစဘဲ ေဴပာင္းလဲေနရာခဵထား
ေပးရန္ အမိန္ႛခဵမႀတ္ႎိုင္ပၝသည္။ ဤအဴခားေနရာတၾင္ ေကဵာင္းသားအား အေထၾေထၾသင္ရိုးညၿန္းတန္းအတိုင္း ေရႀႛဆက္တိုးတက္
သၾားႎိုင္ေစဴပီး ၄င္း၏ IEP ရႀိ ရည္မႀန္းခဵက္ပန္းတုိင္မဵားသိုႛ သင့္ေတာ္စၾာတက္လႀမ္းႎိုင္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားႎႀင့္ ေဴပာင္းလဲမႁမဵားကို
ဆက္လက္ရရႀိေစႎိုင္ရမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။
ဃ။ သင့္ေကဵာင္းသား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာထားေပးမႁကို ေဴပာင္းလဲသည့္ အဴပစ္ေပးသည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္ တစ္ရပ္အား
ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀစဥ္းစားေနပၝက ဤသိုႛဆံုးဴဖတ္ေဳကာင္း သင့္ကိုအသိေပးဴပီး ေကဵာင္းသား၏ မသန္စၾမ္းမႁႎႀင့္ ဤအဴပစ္ဒဏ္
ခံရေစသည့္အဴပႂအမူအဳကား ဆက္စပ္မႁကိုဆံုးဴဖတ္ရန္ စစ္ေဆးမႁတစ္ရပ္ ဴပႂလုပ္ပၝမည္။ ဤစစ္ေဆးမႁအရ အဴပႂအမူမႀာ
ေကဵာင္းသား၏ မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာမဟုတ္ပၝက သန္စၾမ္းသည့္ေကဵာင္းသားမဵားအေပၞ ခဵမႀတ္သည့္အတိုင္း သန္စၾမ္းသည့္
ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဴပစ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဵားဴဖင့္ သင့္ေကဵာင္းသားအားအဴပစ္ေပးပၝမည္။ သုိႛရာတၾင္
သင့္ေကဵာင္းသားမႀ အေထၾေထၾသင္ရိုးညၿန္းတန္းအတိုင္း သင့္ေတာ္စၾာတိုးတက္သၾားရန္ႎႀင့္ ၄င္း၏ IEP ရႀိ ရည္မႀန္းခဵက္
ပန္းတုိင္မဵားသိုႛ သင့္ေတာ္စၾာတက္လႀမ္းႎိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာအရ LEA မႀ ဝန္ေဆာင္မႁ ေပးရပၝမည္။
င။ အဴပစ္ေပးရန္အေဳကာင္းရင္းဴဖင့္သင့္ေကဵာင္းသားအား ေနရာေဴပာင္းလဲခဵထားဴပီးေနာက္ ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ လုပ္ကိုင္ႎိုင္စၾမ္း
အဴပႂအမူ စိစစ္ဴပီး အဴပႂအမူဳကားဴဖတ္ေဆာင္ရၾက္ေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆၾဲရန္ IEP အဖၾဲႛတစ္ဖၾဲႛ ဖၾဲႛပၝမည္။ သိုႛမဟုတ္ အဴပႂအမူ
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ရႀိဴပီးဴဖစ္ပၝက ၄င္းအစီအစဥ္အား IEP အဖၾဲႛမႀ စစ္ေဆးဴပီး လိုအပ္သလိုေဴပာင္းလဲပၝမည္။ အဴပစ္ေပးသည့္
အေနဴဖင့္ သင့္ေကဵာင္းသားအား ေဴပာင္းလဲေနရာခဵထားဴပီးေနာက္ အဴပစ္ေပးရန္အေဳကာင္းရင္းမဵားဴဖင့္ သင့္ေကဵာင္းသားအား
ဖယ္ရႀားရန္ ဆက္လက္လိုအပ္ပၝက သင့္ေကဵာင္းသား၏ အဴပႂအမူဆုိင္ရာ ဳကားဴဖတ္ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရၾက္မႁအစီအစဥ္အား IEP
အဖၾဲႛမႀ စစ္ေဆးဴပီး IEP အဖၾဲႛမႀ လိုအပ္သည္ဟုယူဆသည့္အတိုင္းအတာအထိ ေဴပာင္းလဲပၝမည္။
၆။ အခဵက္အလက္မဵား လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားရႀိမႁ
က။ သင့္ေကဵာင္းသား၏ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားအား လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားပၝသည္။
ခ။ သင့္ေကဵာင္းသား၏ပညာေရးႎႀင့္ပတ္သက္ေနသည့္ LEA ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ သင့္ေကဵာင္းသား တက္ေရာက္ရန္ေဆာင္ရၾက္ေန
သည့္ အဴခားေကဵာင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းခရိုင္မႀ ဝန္ထမ္းမဵားမႀလၾဲ၍ သင္၏သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္မပၝဘဲ ေကဵာင္းသား၏ ပညာေရး
မႀတ္တမ္းမဵားအား ထုတ္ေဖာ္မေဴပာပၝ။
ဂ။ သင့္တၾင္ သင့္ေကဵာင္းသား၏ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားအား စစ္ေဆးပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ မိတၨႃတစ္ေစာင္ရပိုင္ခၾင့္ ရႀိပၝသည္။
ဃ။ သင့္ေကဵာင္းသား၏ပညာေရးမႀတ္တမ္းပၝအခဵက္အလက္မဵား တိကဵမႁမရႀိ သိုႛမဟုတ္ မႀားယၾင္းေနသည္ဟု ယူဆပၝက ဴပင္ဆင္
ေပးရန္ေတာင္းဆိုခၾင့္ သင့္တၾင္ရႀိပၝသည္။

အပိုင္းခၾဲ ခ - ဴပည္နယ္ အကဵံႂးဝင္မႁ (300.151 ႎႀင့္ USBE SER IV.G)
ဴပည္နယ္တိုင္ဳကားခဵက္လုပ္ငန္းစဥ္မဵား
ဴပည္နယ္တိုင္ဳကားခဵက္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား။ (300.151၊ USBE SER IV.G.)
၁။ အဴခားဴပည္နယ္မႀ အဖၾဲႛအစည္းတစ္ရပ္ သိုႛမဟုတ္ ပုဂၢိႂလ္တစ္ဦး၏ တိုင္ဳကားခဵက္အပၝအဝင္ IDEA အရ တိုင္ဳကားခဵက္မဵားကို
ေဴဖရႀင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား USOE မႀ ကဵင့္သံုးပၝသည္။ တိုင္ဳကားမႁဴပႂရာတၾင္ ခဵိႂးေဖာက္မႁကဵႃးလၾန္ခဲ့သည္ဟု စၾပ္စၾဲခံရသည့္ LEA ရႀိ
ဳကီးဳကပ္ေရးမႀႃး သိုႛမဟုတ္ လိုင္စင္ရေကဵာင္း၏ စီမံခန္ႛခၾဲေရးမႀႃးထံ စာေရးတင္ဴပရမည္ဴဖစ္ဴပီး LEA ထံ တိုင္ဳကားခဵိန္တၾင္ တိုင္ဳကား
သူမႀ အထူးပညာေရးဌာန၏ ဴပည္နယ္ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးထံသိုႛလည္း မိတၨႃတစ္ေစာင္ပိုႛရပၝမည္။ မိဘမဵားမႀ စာေရးတိုင္ဳကားႎိုင္ဴခင္း
မရႀိလ႖င္ အကူအညီရယူရန္ LEA သိုႛမဟုတ္ USOE ကို ဆက္သၾယ္ႎိုင္ပၝသည္။ တိုင္ခဵက္တၾင္ ေအာက္ပၝတိုႛပၝရပၝမည္။ ။
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က။ IDEA သိုႛမဟုတ္ USBE SER ၏ သတ္မႀတ္ခဵက္တစ္ရပ္အား LEA မႀ ခဵိႂးေဖာက္ေဳကာင္း ထၾက္ဆိုခဵက္။
ခ။ ဤထၾက္ဆိုခဵက္အား အေဴခခံထားသည့္ အခဵက္မဵား။
ဂ။ တိုင္ဳကားသူ၏ လက္မႀတ္ႎႀင့္ ဆက္သၾယ္ရန္အခဵက္အလက္မဵား။
ဃ။ တိကဵသည့္ေကဵာင္းသားတစ္ဦးႎႀင့္ သက္ဆိုင္ဴပီး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားရႀိသည္ဟု စၾပ္စၾဲပၝက။ ။
၁။ ေကဵာင္းသားအမည္ႎႀင့္ ေနရပ္လိပ္စာ၊
၂။ ေကဵာင္းသားတက္ေရာက္ေနသည့္ ေကဵာင္းအမည္၊
၃။ အိုးအိမ္မဲ့ေကဵာင္းသားတစ္ဦးဴဖစ္ပၝက ေကဵာင္းသားအားဆက္သၾယ္ရန္ အခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္
ေကဵာင္းသားတက္ေရာက္ေနသည့္ ေကဵာင္းအမည္၊
၄။ ဴပႍနာႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္အခဵက္အလက္မဵားအပၝအဝင္ ဤေကဵာင္းသား၏ ဴပႍနာ သေဘာသဘာဝ
ေဖာ္ဴပခဵက္တစ္ရပ္ႎႀင့္
၅။ USBE SER IV.E.1 တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္အတိုင္း တိုင္ခဵက္ရရႀိခဵိန္တၾင္ သိရႀိထားသည့္
အတိုင္းအတာအရ ဤဴပႍနာေဴဖရႀင္းရန္ အဆိုဴပႂခဵက္တစ္ရပ္။
၂။ တိုင္ခဵက္ရႀိစၾပ္စၾဲခဵက္မႀာ LEA မႀ တိုင္ခဵက္ရရႀိသည့္ရက္စၾဲမတိုင္မီ တစ္ (၁) ႎႀစ္ထက္ မေကဵာ္သည့္အခဵိန္တၾင္ ေပၞေပၝက္သည့္
ခဵိႂးေဖာက္မႁ ဴဖစ္ရပၝမည္။ ခဵိႂးေဖာက္မႁ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေန၍ေသာ္၄င္း၊ LEA မႀ တိုင္ခဵက္လက္ခံရရႀိေသာ ရက္စၾဲထက္ ႎႀစ္ (၂) ႎႀစ္
ထက္မေကဵာ္သည့္အခဵိန္တၾင္ ေပၞေပၝက္ခဲ့သည့္ခဵိႂးေဖာက္မႁအတၾက္ တိုင္ဳကားသူမႀအေလဵာ္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ေတာင္းဆိုေန၍
ေသာ္၄င္း ပိုမိုဳကာရႀည္ေသာကာလမႀာ သင့္ေတာ္ပၝက ထိုသိုႛဴဖစ္ရန္ မလိုပၝ။
၃။ (ဥပမာ၊ တိုင္ဳကားသူမႀ လိုအပ္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားေပးရန္ ေႎႀာင့္ေႎႀးေနဴခင္းကဲ့သို)ႛ ထူးကဲသည့္အေဴခအေနမဵား မရႀိပၝက
LEA မႀ တိုင္ခဵက္ကို ရက္ ၃၀ အတၾင္း ေဴဖရႀင္းရပၝမည္။ ရက္တိုးေပးပၝက ဆယ္ (၁၀) ရက္ထက္ မေကဵာ္ေစရပၝ။ ဤအခဵိန္
အကန္ႛအသတ္အတၾင္း LEA မႀ။ ။
က။ အခင္းဴဖစ္ပၾားရာေနရာတၾင္ သီးဴခားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႁဴပႂရန္လိုအပ္သည္ဟု LEA မႀယူဆလ႖င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရပၝမည္။
ခ။ တိုင္ဳကားသူအား တိုင္ခဵက္ပၝစၾပ္စၾဲခဵက္မဵားအေဳကာင္း ေနာက္ထပ္အခဵက္အလက္မဵားကို ႎႁတ္ႎႀင့္ဴဖစ္ေစ၊ စာႎႀင့္ဴဖစ္ေစ
တင္သၾင္းခၾင့္ ေပးရပၝမည္။
ဂ။ သက္ဆိုင္ရာအခဵက္အလက္အားလံုးကိုစစ္ေဆးဴပီး LEA မႀ IDEA သိုႛမဟုတ္ USBE SER ၏ သတ္မႀတ္ခဵက္တစ္ရပ္
ခဵိႂးေဖာက္ေနဴခင္းရႀိမရႀိ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ရမည္။
ဃ။ တိုင္ဳကားခဵက္ပၝ စၾပ္စၾဲခဵက္တစ္ခုစီအားကိုင္တၾယ္ထားသည့္ ေအာက္ပၝတိုႛပၝဝင္သည့္ စာေရးဆံုးဴဖတ္ခဵက္အား
တိုင္ဳကားသူထံေပးပိုႛဴပီး ဴပည္နယ္အထူးပညာေရးဌာန ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးထံ မိတၨႃတစ္ေစာင္ပိုႛရပၝမည္။ ။
၁။ အခဵက္အလက္ေတၾႛရႀိခဵက္မဵား၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္
၂။ LEA ၏ ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား၏ အေဳကာင္းရင္းမဵား။
င။ ေအာက္ပၝအေနအထားတၾင္သာလ႖င္ USBE SER IV.G.4.a. အရ အခဵိန္အကန္ႛအသတ္ တိုးဴမႀင့္ရပၝမည္။ ။
၁။ တိုင္ဳကားခဵက္တစ္ရပ္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ ထူးကဲသည့္အေဴခအေနမဵား ရႀိေနဴခင္း သိုႛမဟုတ္
၂။ မိဘ၊ လူပုဂၢိႂလ္၊ သိုႛမဟုတ္ အဖၾဲႛအစည္းႎႀင့္ သက္ဆိုင္ရာ LEA တိုႛမႀ ဳကားဴဖတ္ဖဵန္ေဴဖမႁ လုပ္ေဆာင္ရန္
သိုႛမဟုတ္ အဴငင္းပၾားမႁေဴဖရႀင္းသည့္ ဴပည္နယ္အတၾင္းရႀိ အဴခားနည္းလမ္းမဵားလုပ္ေဆာင္ရန္ အခဵိန္
တိုးဴမႀင့္ရန္ သေဘာတူရပၝမည္။
စ။ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးမႁမဵား၊ ညႀိႎႁိင္းမႁမဵား၊ လိုက္နာမႁရႀိေစရန္ ဴပႂဴပင္သည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား အပၝအဝင္ လိုအပ္ပၝက
LEA မဵား၏ ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အား ထိေရာက္စၾာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မဵား သတ္မႀတ္ရပၝမည္။
ဆ။ USOE ထံ ဤဆံုးဴဖတ္ခဵက္စစ္ေဆးေပးရန္ စာႎႀင့္ေရးသားအယူခံဝင္ပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကို
တိုင္ဳကားသူအား အသိေပးရပၝမည္။ LEA ၏ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ရရႀိဴပီး ဴပကၡဒိန္ (၁၀) ရက္အတၾင္း ဴပည္နယ္
ပညာေရးဌာန ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးမႀ ဤအယူခံဝင္ရန္ေတာင္းဆိုခဵက္ကို ရရႀိရပၝမည္။
၄။ USOE ထံအယူခံဝင္ရာတၾင္ LEA ၏ ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အား စစ္ေဆးရန္လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ အထက္ေဖာ္ဴပပၝအတိုင္း ဴဖစ္ရပၝ
မည္။ ဴပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဵက္ရဴပီး ကဵန္ရႀိသည့္ ဴပကၡဒိန္ရက္ ၆၀ ကာလအတၾင္း တိုင္ဳကားခဵက္အေပၞ USOE မႀ
ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို စာႎႀင့္ေရးသားထုတ္ဴပန္ရပၝမည္။
၅။ တိုင္ခဵက္တစ္ခုေဴဖရႀင္းရာတၾင္ သင့္ေတာ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားေပးရန္ ပဵက္ကၾက္ေဳကာင္းေတၾႛရႀိပၝက IDEA အရ
၄င္းတၾင္ရႀိသည့္ အေထၾေထၾဳကီးဳကပ္ေရးအာဏာႎႀင့္အညီ USOE မႀ ေအာက္ပၝတိုႛကို ကုိင္တၾယ္ရပၝမည္။ ။
က။ သင့္ေတာ္သည့္အခၝတၾင္ ေငၾေဳကးဴပန္လည္ေပးဆပ္မႁ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏လိုအပ္ခဵက္မဵားႎႀင့္အညီ ဴပႂဴပင္
ေဆာင္ရၾက္ေပးသည့္ အဴခားေသာေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားအပၝအဝင္ ထိုဝန္ေဆာင္မႁမဵားအားဴငင္းပယ္မႁကို ဴပႂဴပင္ပံု။
ခ။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားအားလံုးအတၾက္ သင့္ေတာ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ေနာင္တၾင္ေပးဴခင္း။
၆။ လက္ခံရရႀိေသာစာႎႀင့္ေရးသားထားသည့္ဴပည္နယ္တိုင္ခဵက္သည္ USBE SER ရႀိ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁပၝ
အေဳကာင္းတစ္ရပ္လည္းဴဖစ္လ႖င္ သိုႛမဟုတ္ ဴပႍနာအမဵိႂးမဵိႂးပၝဴပီး တစ္မဵိႂးႎႀင့္အထက္မႀာ ထိုအမႁဳကားနာမႁ၏ အစိတ္အပိုင္း
6

တစ္ရပ္ဴဖစ္လ႖င္ LEA (သိုႛမဟုတ္ ဴပည္နယ္တိုင္ခဵက္မႀာ LEA တစ္ခု၏ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အေပၞ အယူခံဝင္ခဵက္ဴဖစ္ပၝက USOE) မႀ
ထိုအမႁ ဳကားနာမႁတၾင္ ကိုင္တၾယ္ေနသည့္ တိုင္ခဵက္ပၝအစိတ္အပိုင္းမဵားကို အမႁဳကားနာမႁ ဴပီးဆံုးသည္အထိ ေဘးဖယ္ထားရပၝမည္။
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအမႁဳကားနာမႁ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မဟုတ္သည့္ဴပႍနာမဵားကို အခဵိန္အကန္ႛအသတ္ႎႀင့္
ဤအပိုင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ တိုင္ခဵက္လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကိုသံုးဴပီး ေဴဖရႀင္းရပၝမည္။
၇။ ဤအပိုင္းအရ တိုင္ခဵက္တၾင္ပၝသည့္ဴပႍနာတစ္ရပ္မႀာ ဤကိစၤတၾင္ပၝဝင္သူမဵားႎႀင့္ပင္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
ဳကားနာမႁတၾင္ ယခင္ကဆံုးဴဖတ္ဴပီးဴပီဴဖစ္ပၝက ၄င္းဴပႍနာႎႀင့္ပတ္သက္၍ ထိုဳကားနာမႁမႀ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ တည္ေစရမည္။
ဤအခဵက္ကို USOE မႀ သက္ဆိုင္သူႎႀစ္ဖက္စလံုးကို အသိေပးရပၝမည္။ သိုႛရာတၾင္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ LEA မႀပဵက္ကၾက္သည္ဟူေသာ စၾပ္စၾဲခဵက္တစ္ရပ္အား အထူးပညာေရးဌာန
ဴပည္နယ္ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးသိုႛ တိုက္ရိုက္တင္ဴပဴပီး USOE မႀ ေဴဖရႀင္းရမည္ဴဖစ္သည္။
၈။ မိဘမဵားႎႀင့္ မိဘသင္ဳကားေရးႎႀင့္အခဵက္အလက္ဗဟုိဌာနမဵား၊ သီးဴခားရပ္တည္ေနထိုင္မႁ ဗဟုိဌာနမဵား၊ အကာအကၾယ္ေပးမႁႎႀင့္
ေထာက္ခံေဴပာဆိုမႁ အဖၾဲႛအစည္းမဵားမႀ ကိုယ္စားလႀယ္မဵား၊ ပညာရႀင္အဖၾဲႛအစည္းမဵားႎႀင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အဴခားေသာအဖၾဲႛအစည္း
မဵားႎႀင့္ လူပုဂၢိႂလ္မဵားအပၝအဝင္ အဴခားေသာစိတ္ဝင္စားသူပုဂၢိႂလ္မဵားအား ေအာက္ပၝနည္းမဵားဴဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မဵားအေဳကာင္း
အသိေပးရပၝမည္။ ။
က။ LEA မႀေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္မဵား အသိေပးခဵက္။
ခ။ ဴပည္နယ္တစ္ဝန္း USOE ဝန္ထမ္းမဵား၏ တင္ဆက္ဴပသမႁမဵားႎႀင့္ အဴခားေသာ သင္တန္းမဵား။

အပိုင္းခၾဲ ဃ - စစ္ေဆးမႁမဵား၊ အကဵံႂးဝင္မႁဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား၊ တစ္ဦးခဵင္းစီပညာေရးအစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
ေနရာထားေပးမႁမဵား (300.300-300.328)
မိဘသေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္
ဝန္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္ မိဘသေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္။ (300.300)
၁။ ကေလးတစ္ဦးအား မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားအဴဖစ္အကဵံႂးဝင္မႁရႀိမရႀိဆံုးဴဖတ္ရန္အတၾက္ ေရႀးဦးစစ္ေဆးမႁဴပႂလုပ္ရန္
အဆိုဴပႂေနသည့္ LEA တစ္ဦးမႀ ဤစစ္ေဆးမႁမဴပႂမီ မိဘမဵားထံမႀ အခဵက္အလက္မဵားသိဴပီးသေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ ရယူရပၝမည္။
၂။ ဤကေလးမႀာဴပည္နယ္မႀတာဝန္ယူထားသူတစ္ဦးဴဖစ္ဴပီး မိဘမဵားႎႀင့္အတူမေနပၝက ေရႀးဦးစစ္ေဆးမႁမဵားအတၾက္သာ
ဴပည္သူႛအဖၾဲႛအစည္းမႀ ေအာက္ပၝအေဴခအေနမဵားတၾင္ မိဘမဵားထံမႀ အခဵက္အလက္သိဴပီးသေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ရယူရန္ မလုိပၝ။ ။
က။ သင့္ေတာ္သည့္ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း LEA မႀ မိဘမဵား၏တည္ေနရာ ရႀာမေတၾႛႎိုင္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊
ခ။ ဴပည္နယ္ဥပေဒႎႀင့္အညီ မိဘမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကို ရပ္စဲလိုက္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊
ဂ။ ဴပည္နယ္ဥပေဒႎႀင့္အညီ မိဘမဵား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵပိုင္ခၾင့္မဵားကို တရားသူဳကီးတစ္ဦးမႀ
လၿဲေဴပာင္းယူလ႖င္ေသာ္၄င္း။
၃။ ေရႀးဦးစစ္ေဆးမႁအတၾက္ ကေလးမိဘမႀခၾင့္မဴပႂလ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ခၾင့္ဴပႂေပးရန္ေတာင္းဆိုခဵက္အား မိဘမႀေဴဖဳကားတံုႛဴပန္ဴခင္း
မရႀိလ႖င္ေသာ္၄င္း၊ သတ္မႀတ္ထားဴခင္းမရႀိေသာ္လည္း LEA မႀ ဳကားဴဖတ္ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရၾက္မႁႎႀင့္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္တိုႛ အပၝအဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအကာအကၾယ္မဵား အသံုးဴပႂဴပီး ဤကေလးအား ေရႀးဦးစစ္ေဆးမႁ ဴပႂႎိုင္သည္။
၄။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးအား FAPE ရရႀိေအာင္လုပ္ေပးရန္တာဝန္ရႀိသည့္ LEA တစ္ခုမႀ ေကဵာင္းသားအား
အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား စတင္မေပးမီ ဤေကဵာင္းသား၏မိဘထံမႀ အခဵက္အလက္သိလဵက္
သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ ရယူရပၝမည္။
၅။ အကဵံႂးဝင္သည့္မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားအား အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆုိင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား စတင္မေပးမီ မိဘထံမႀ
အခဵက္အလက္သိလဵက္ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ ရယူရန္ LEA တစ္ခုမႀ သင့္ေတာ္သည့္ဳကိႂးပမ္းမႁမဵား ဴပႂရပၝမည္။
၆။ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆုိင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛကိုစတင္ေပးရန္အတၾက္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဵက္
အား ေကဵာင္းသားမိဘမႀ တုံႛဴပန္ေဴဖဳကားရန္ပဵက္ကၾက္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ခၾင့္ဴပႂရန္ဴငင္းဆိုလ႖င္ေသာ္၄င္း LEA မႀ။ ။
က။ ေကဵာင္းသားအား ဝန္ေဆာင္မႁေပးရန္ သေဘာတူညီခဵက္ သိုႛမဟုတ္ စီရင္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ ရရႀိရန္ ဳကားဴဖတ္
ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရၾက္မႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵား သိုႛမဟုတ္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားအပၝအဝင္ USBE SER အပိုင္း၄ ရႀိ
လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကို မသံုးႎိုင္ပၝ။
ခ။ LEA မႀ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းဆိုသည့္ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛကို
ေကဵာင္းသားအားေပးရန္ ပဵက္ကၾက္မႁေဳကာင့္ ေကဵာင္းသားအား FAPE ရယူႎိုင္ေစရန္လုပ္ေပးရမည္ဟူသည့္
သတ္မႀတ္ခဵက္အား ခဵိႂးေဖာက္သည္ဟု မယူဆပၝ။ ထိုႛအဴပင္
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ဂ။ LEA မႀ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းဆိုသည့္ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛ
အတၾက္ IEP အဖၾဲႛအစည္းအေဝးကဵင္းပရန္ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသားအတၾက္ IEP ေရးဆၾဲရန္ မလိုအပ္ပၝ။
၇။ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛကို ေရႀးဦးေပးဆပ္ဴပီး ေနာင္တစ္ခဵိန္ခဵိန္တၾင္
ေကဵာင္းသား၏မိဘမႀ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛကို ဆက္လက္ေပးဆပ္ရန္ သေဘာတူ
ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို စာေရးရုပ္သိမ္းပၝက ဴပည္သူႛအဖၾဲႛအစည္းမႀ။ ။
က။ ေကဵာင္းသားအား အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛကို ဆက္လက္မေပးရေတာ့ပၝ။
သိုႛေသာ္ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛ ေပးဆပ္မႁမရပ္စဲမီ USBE SER အပိုင္း ၄
ဃ ႎႀင့္အညီ ဳကိႂတင္ စာေရးအေဳကာင္းဳကားရပၝမည္။
ခ။ ေကဵာင္းသားအား ဝန္ေဆာင္မႁေပးရန္ သေဘာတူညီခဵက္ သိုႛမဟုတ္ စီရင္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ရရႀိရန္ ဳကားဴဖတ္
ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရၾက္မႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵား သိုႛမဟုတ္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားအပၝအဝင္ USBE SER အပိုင္း၄ ရႀိ
လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကို မသံုးရပၝ။
ဂ။ LEA မႀ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းဆိုသည့္ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛကို
ေကဵာင္းသားအားေပးရန္ ပဵက္ကၾက္မႁေဳကာင့္ ေကဵာင္းသားအား FAPE ရယူႎိုင္ေစရန္လုပ္ေပးရမည္ဟူသည့္
သတ္မႀတ္ခဵက္အား ခဵိႂးေဖာက္သည္ဟု မယူဆပၝ။ ထိုႛအဴပင္
ဃ။ LEA မႀ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းဆိုသည့္ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛ
အတၾက္ IEP အဖၾဲႛအစည္းအေဝးကဵင္းပရန္ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသားအတၾက္ IEP ေရးဆၾဲရန္ သတ္မႀတ္ထားဴခင္းမရႀိပၝ။
၈။ မိဘတစ္ပၝးမႀ ဝန္ေဆာင္မႁတစ္ရပ္ သိုႛမဟုတ္ လႁပ္ရႀားမႁတစ္ခုအားဴငင္းဆိုသည္ကို LEA မႀ အသံုးဴပႂဴပီး ထိုမိဘ သိုႛမဟုတ္
ေကဵာင္းသားအား LEA ၏ အဴခားဝန္ေဆာင္မႁ၊ အကဵိႂးခံစားခၾင့္၊ သိုႛမဟုတ္ လႁပ္ရႀားမႁအား ဴငင္းဆိုဴခင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသားအား
FAPE ေပးရန္ပဵက္ကၾက္ဴခင္းတုိႛ မဴပႂရပၝ။
၉။ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ဆုိသည္မႀာ မိမိဆႎၬအေလဵာက္ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂေဳကာင္းႎႀင့္ အခဵိန္မေရၾးရုပ္သိမ္းႎိုင္ေဳကာင္း မိဘမႀ
နားလည္ဴခင္းဴဖစ္သည္ (300.9)။
က။ မိဘတစ္ပၝးမႀ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္အား ရုပ္သိမ္းလ႖င္ ထိုရုပ္သိမ္းခဵက္မႀာ ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္ သက္ေရာက္ဴခင္း
မရႀိေစရပၝ (ဆိုလိုသည္မႀာ ခၾင့္ဴပႂဴပီးေနာက္ပိုင္းႎႀင့္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကုိ မရုပ္သိမ္းမီ ေပၞေပၝက္ခဲ့သည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္အား
ဴငင္းဆိုဴခင္းမရႀိပၝ)။

အပိုင္းခၾဲ င -- လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အကာအကၾယ္မဵား (300.500 - 300.537)
မိဘႎႀင့္ေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္ သင့္ေတာ္သည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္လုပ္ငန္းစဥ္မဵား
မိဘမဵားမႀ မႀတ္တမ္းမဵားအား စစ္ေဆးခၾင့္၊ အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ မိဘပၝဝင္ခၾင့္။ (300.501)
၁။ ဴပည္နယ္စည္းကမ္းမဵားႎႀင့္အညီ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသား၏မိဘမဵားအား ေကဵာင္းသားမည္သူမည္ဝၝ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္ေဆးမႁႎႀင့္
ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာထားေပးမႁတိုႛႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး ပညာေရးမႀတ္တမ္းအားလံုး စစ္ေဆးခၾင့္ေပးဴပီး ေကဵာင္းသားအား FAPE ေပး
ရပၝမည္။
၂။ ေကဵာင္းသားမည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္း၊ စစ္ေဆးမႁႎႀင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာထားေပးမႁ၊ ေကဵာင္းသားအား FAPE ေပးဆပ္မႁ
တုိႛႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသား၏မိဘမဵားအား ပၝဝင္ခၾင့္ေပးရပၝမည္။ မသန္စၾမ္းသူ
ေကဵာင္းသား၏မိဘမဵား အစည္းအေဝးမဵားတၾင္ ပၝဝင္ခၾင့္ရရႀိေစရန္ ဴပည္နယ္စည္းကမ္းမဵားႎႀင့္အညီ LEA တစ္ခုစီမႀ အသိေပး
အေဳကာင္းဳကားရပၝမည္။ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တၾင္ တရားဝင္မဟုတ္သည့္ သိုႛမဟုတ္ စီစဥ္ထားဴခင္းမရႀိသည့္ LEA ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္ ေဴပာဆိုခဵက္မဵားႎႀင့္ သင္ဳကားနည္းမဵား၊ သင္ခန္းစာအစီအစဥ္မဵား၊ ဝန္ေဆာင္မႁေပးဆပ္ခဵက္ ညႀိႎႁိင္းေဆာင္ရၾက္မႁ
ကဲ့သိုႛ ကိစၤမဵားအေပၞေဴပာဆိုခဵက္မဵား မပၝဝင္ပၝ။ ေနာင္အစည္းအေဝးတၾင္ေဆၾးေႎၾးမည့္ အဆိုဴပႂခဵက္တစ္ရပ္ေရးဆၾဲရန္အတၾက္
၄င္း၊ မိဘတစ္ပၝး၏အဆိုဴပႂခဵက္အေပၞတံုႛဴပန္ခဵက္ေရးဆၾဲရန္အတၾက္၄င္း LEA ဝန္ထမ္းမဵားလုပ္ေဆာင္သည့္ ဳကိႂတင္ဴပင္ဆင္မႁ
ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားလည္း အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တၾင္ မပၝဝင္ပၝ။
၃။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးစီ၏ မိဘမႀာ ၄င္းေကဵာင္းသားအား ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာထားေပးမႁအေပၞ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္
ခဵသည့္ အဖၾဲႛတစ္ဖၾဲႛဖၾဲႛတၾင္ အဖၾဲႛဝင္ဴဖစ္ေစရန္ LEA တစ္ခုစီမႀ ေဆာင္ရၾက္ရမည္။ ထုိသိုႛေဆာင္ရၾက္ရာတၾင္ မိဘမဵား အစည္းအေဝး
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တက္ေရာက္ခၾင့္ရေစရန္ ၄င္းတိုႛအား ေစာစီးစၾာအသိေပးဴခင္းႎႀင့္ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ သေဘာတူထားသည့္ အခဵိန္ႎႀင့္ ေနရာတၾင္
အစည္းအေဝးကဵင္းပရန္ စီစဥ္ဴခင္းတုိႛ ပၝဝင္ပၝသည္။ အစည္းအေဝးအသိေပးခဵက္တၾင္ အစည္းအေဝးရည္ရၾယ္ခဵက္(မဵား)၊ အခဵိန္၊
တည္ေနရာႎႀင့္ တက္ေရာက္မည့္သူမဵားတိုႛကို ေဖာ္ဴပဴပီး မိဘမဵားမႀ ေကဵာင္းသားအေဳကာင္း သိသူမဵား သိုႛမဟုတ္ အထူးက႗မ္းကဵင္
သူမဵားကို ေခၞလာပိုင္ခၾင့္ရႀိေဳကာင္း အသိေပးရပၝမည္။ ၄င္းတိုႛ၏ေကဵာင္းသားအား ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာထားေပးမႁႎႀင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ခဵမႀတ္မည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အား မိဘမဵားမတက္ေရာက္ႎိုင္ပၝက ၄င္းတိုႛပၝဝင္ႎိုင္ေစ
မည့္ တဴခားနည္းမဵားကို LEA မႀ အသံုးဴပႂရပၝမည္။ ထိုနည္းမဵားတၾင္ တစ္ဦးခဵင္းစီႎႀင့္ဖုန္းဆက္ဴခင္း၊ ႎႀစ္ဦးႎႀင့္အထက္ တစ္ဴပိႂင္နက္
ဖုန္းဆက္ဴခင္း၊ ဗီဒီယိုႎႀင့္စည္းေဝးဴခင္းတိုႛ ပၝဝင္ပၝသည္။ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တၾင္ LEA မႀ မိဘ၏ပၝဝင္မႁ ရယူႎိုင္ဴခင္းမရႀိပၝက မိဘပၝဝင္မႁ
မရႀိဘဲ အဖၾဲႛတစ္ဖၾဲႛမႀ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာထားမႁ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛဴဖစ္ပၝက LEA မႀ ၄င္းတိုႛပၝဝင္ေစရန္
ဳကိႂးစားခဲ့ေဳကာင္း အေထာက္အထား ရႀိရပၝမည္။
ပညာေရးဆိုင္ရာ သီးဴခားစစ္ေဆးမႁ။ (300.502)
၁။ ဤအပိုင္းအရ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏မိဘမဵားသည္ LEA မႀ ရယူထားသည့္စစ္ေဆးခဵက္တစ္ရပ္ႎႀင့္ သေဘာမတူ
ပၝက ၄င္းတိုႛတၾင္ ဤေကဵာင္းသားအား ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးပိုင္ခၾင့္ရႀိပၝသည္။ ပညာေရး သီးဴခား
စစ္ေဆးမႁ ေတာင္းဆိုလာသည့္အခၝတၾင္ မိဘမဵားအား LEA မႀ မည္သည့္ေနရာတၾင္ ပညာေရး သီးဴခားစစ္ေဆးမႁ ရယူႎိုင္ေဳကာင္း
အခဵက္အလက္မဵား၊ ပညာေရး သီးဴခားစစ္ေဆးမႁမဵားအတၾက္ သက္ဆိုင္သည့္ LEA သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား ေပးရပၝမည္။ ပညာေရး
သီးဴခားစစ္ေဆးမႁ ဆိုသည္မႀာ ေကဵာင္းသား၏ပညာေရးအတၾက္ တာဝန္ရႀိသည့္ LEA မႀ ခန္ႛအပ္ထားဴခင္းမရႀိသည့္ အရည္အခဵင္း
မီသူ စာေမးပၾဲစစ္သူမႀ စစ္ေဆးခဵက္ကို ဆိုလိုဴပီး ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဆိုသည္မႀာ ဴပည္သူႛအဖၾဲႛအစည္းမႀ စစ္ေဆးမႁအတၾက္
ကုန္ကဵစရိတ္ အဴပည့္အဝေပး၍ေသာ္၄င္း၊ မိဘမႀကုန္ကဵစရိတ္မရႀိဘဲ အဴခားနည္းဴဖင့္ စစ္ေဆးေစဴခင္းေသာ္၄င္းကို ဆိုလုိပၝသည္။
၂။ မိဘတစ္ပၝးမႀ ဴပည္သူက
ႛ ုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးမႁတစ္ရပ္ေတာင္းဆိုပၝက မလိုအပ္သည့္ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန့္ဳကာမႁ
မရႀိဘဲ LEA မႀ ၄င္း၏စစ္ေဆးမႁမႀာ သင့္ေတာ္ေဳကာင္းဴပရန္အတၾက္ အမႁဳကားနာမႁေတာင္းခံရန္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
တိုင္ဳကားခဵက္တစ္ခု ဴပႂရမည္။ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရး သီးဴခားစစ္ေဆးမႁ ဴပႂလုပ္ေစရပၝမည္။ ဳကားနာမႁတၾင္
မိဘမႀရရႀိထားသည့္ စစ္ေဆးမႁမႀာ LEA သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ မကိုက္ညီေဳကာင္း LEA မႀ သက္ေသဴပႎိုင္လ႖င္မူ ထိုသိုႛဴပႂရန္ မလိုပၝ။
LEA မႀ အမႁဳကားနာမႁေတာင္းခံရန္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္တစ္ခုဴပႂဴပီး LEA ၏ စစ္ေဆးခဵက္မႀာ
သင့္ေတာ္သည္ဟု အဆံုးတၾင္ဆံုးဴဖတ္ပၝက မိဘတၾင္ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးမႁဴပႂလုပ္ခၾင့္ ရႀိေနေသးေသာ္လည္း ဴပည္သူႛ ကုန္ကဵ
စရိတ္ႎႀင့္ မဴဖစ္ေစရပၝ။ မိဘတစ္ပၝးမႀ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးမႁေတာင္းဆိုပၝက LEA မႀ မိဘအား ၄င္းမႀ ဴပည္သူႛစစ္ေဆးမႁကို
ကန္ႛကၾက္ရဴခင္း အေဳကာင္းရင္းကို ေမးႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ မိဘထံမႀ ေဴဖရႀင္းခဵက္ရယူရန္ သတ္မႀတ္ခဵက္ ရႀိခဵင္မႀရႀိမည္ဴဖစ္ဴပီး
ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးမႁ ေပးရာတၾင္ဴဖစ္ေစ၊ ဴပည္သူႛ စစ္ေဆးမႁကို ခုခံေဴပာဆိုရန္ သင့္ေတာ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁေတာင္းဆိုရာတၾင္ဴဖစ္ေစ LEA မႀ အေဳကာင္းရင္းမရႀိ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာမႁ မရႀိေစရပၝ။
၃။ LEA မႀ စစ္ေဆးမႁတစ္ခု ဴပႂလုပ္ဴပီး မိဘမႀသေဘာမတူသည့္အခၝတိုင္းတၾင္ မိဘအေနဴဖင့္ ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရး
သီးဴခားစစ္ေဆးမႁ တစ္ခုသာလ႖င္ ရပိုင္ခၾင့္ရႀိပၝသည္။
၄။ မိဘမႀ ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရး သီးဴခားစစ္ေဆးမႁရယူလ႖င္၄င္း၊ ပုဂၢလိကကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ရယူထားသည့္ စစ္ေဆးမႁ
တစ္ရပ္အား LEA အားေဴပာဴပလ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ဤစစ္ေဆးမႁမႀာ LEA သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ဴပည့္စံုပၝက ေကဵာင္းသားအား FAPE ေပး
ဆပ္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားခဵမႀတ္ရာတၾင္ ဤစစ္ေဆးမႁရလဒ္မဵားအား LEA မႀ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားရမည္ ဴဖစ္ဴပီး ထုိ
ေကဵာင္းသားႎႀင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္အေပၞ ဳကားနာမႁတစ္ရပ္တၾင္ တစ္ဖက္ဖက္မႀလည္း
အေထာက္အထားအဴဖစ္ တင္သၾင္းႎိုင္ပၝသည္။
၅။ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိမႀ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္အေပၞ ဳကားနာမႁ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အဴဖစ္
ပညာေရး သီးဴခားစစ္ေဆးမႁတစ္ခု ေတာင္းဆိုပၝက ထိုစစ္ေဆးမႁမႀာ ဴပည္သူက
ႛ ုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ဴဖစ္ေစရမည္။
၆။ LEA မႀ စစ္ေဆးမႁဴပႂသည့္အခၝ အသံုးဴပႂသည့္သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားမႀာ မိဘမဵား၏ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ ကိုက္ညီပၝက
ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးမႁတစ္ခုဴပႂလ႖င္ စစ္ေဆးမႁဴပႂသည့္တည္ေနရာႎႀင့္ စစ္ေဆးသူ၏ အရည္အခဵင္း
အပၝအဝင္ စစ္ေဆးမႁအတၾက္ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားမႀာ ထုိသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ တူညီရပၝမည္။ ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ပညာေရး
သီးဴခားစစ္ေဆးမႁ ရယူဴခင္းႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး LEA မႀ အဴခားသတ္မႀတ္ခဵက္မဵား၊ အခဵိန္ကန္ႛသတ္ခဵက္မဵား မဴပႂရပၝ။
၇။ ဴပည္သူႛကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ခဲ့သည့္ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးမႁ တစ္ခုလံုးမႀာ LEA ၏ ပိုင္ဆိုင္မႁဴဖစ္သၾားပၝသည္။
စာေရးဳကိႂတင္အသိေပးဴခင္း။ (300.503)
၁။ LEA မႀ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏ မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္းအခဵက္အလက္၊ စစ္ေဆးမႁ၊ သိုႛမဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
ေနရာထားမႁ စတင္ဴပႂလုပ္ရန္ သိုႛမဟုတ္ ေဴပာင္းလဲရန္ အဆိုမဴပႂမီ၊ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏ မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္း
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အခဵက္အလက္၊ စစ္ေဆးမႁ၊ သိုႛမဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာထားမႁ သိုႛမဟုတ္ ထိုေကဵာင္းသားအား FAPE ေပးရန္ ဴငင္းပယ္မႁ
မဴပႂမီ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားမိဘမဵားအား သင့္ေတာ္သည့္အခဵိန္အတိုင္းအတာဴဖင့္ စာေရးဳကိႂတင္အသိေပးရပၝမည္။
၂။ ထိုသတ္မႀတ္ထားသည့္အသိေပးခဵက္တၾင္ LEA မႀ အဆိုဴပႂသည့္ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆုိသည့္လုပ္ေဆာင္မႁအားေဖာ္ဴပခဵက္၊ LEA မႀ
ထိုလုပ္ေဆာင္မႁဴပႂရန္ အဆိုဴပႂခဵက္ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းပယ္ခဵက္ကုိ ရႀင္းဴပခဵက္၊ အဆိုဴပႂသည့္ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆိုသည့္ လုပ္ေဆာင္
ခဵက္အတၾက္ LEA မႀ အေဴခခံအဴဖစ္အသံုးဴပႂသည့္ စစ္ေဆးမႁလုပ္ငန္းစဥ္၊ စိစစ္ခဵက္၊ မႀတ္တမ္း သိုႛမဟုတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုစီ
ေဖာ္ဴပခဵက္၊ IDEA လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအကာအကၾယ္မဵားအရ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသား၏မိဘမဵားတၾင္ အကာအကၾယ္ရႀိေဳကာင္း
ထၾက္ဆိုခဵက္ ပၝရမည္ဴဖစ္ဴပီး ဤအသိေပးခဵက္မႀာ စစ္ေဆးရန္ေရႀးဦးညၿန္းေပးဴခင္းမဟုတ္ပၝက လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအကာအကၾယ္
မဵားေဖာ္ဴပခဵက္ မိတၨႃတစ္ေစာင္ရယူႎိုင္သည့္နည္းလမ္း၊ IDEA မႀေပးဆပ္မႁမဵားနားလည္ဖိုႛရာ ပံ့ပိုးမႁရယူရန္ မိဘမဵားမႀ ဆက္သၾယ္
ရမည့္သူမဵား၊ IEP အဖၾဲႛမႀ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားခဲ့သည့္ အဴခားလုပ္ကိုင္ႎိုင္သည့္နည္းလမ္းမဵားႎႀင့္ ၄င္းတိုႛအား ဴငင္းပယ္ခဲ့ဴခင္း
အေဳကာင္းရင္း ေဖာ္ဴပခဵက္ႎႀင့္ LEA ၏အဆိုဴပႂခဵက္ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆိုခဵက္ႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဴခားအခဵက္အလက္မဵား
ေဖာ္ဴပခဵက္တိုႛ ပၝရႀိရပၝမည္။
၃။ ဤအသိေပးခဵက္ကို အမဵားဴပည္သူနားလည္ႎိုင္သည့္ ဘာသာစကားဴဖင့္ ေရးသားရမည္ဴဖစ္ဴပီး မိဘ၏ မိခင္ဘာသာစကား
သိုႛမဟုတ္ မိဘအသံုးဴပႂသည့္ အဴခားေသာေဴပာဆိုဆက္သၾယ္နည္းဴဖင့္ ေပးရပၝမည္။ ထိုသိုႛဴပႂရန္မဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း ထင္ရႀားပၝက
ထိုသုိႛဴပႂရန္ မလိုပၝ။ မိဘ၏မိခင္ဘာသာစကား သိုႛမဟုတ္ အဴခားေသာေဴပာဆိုဆက္သၾယ္နည္းမႀာ ေရးသားထားသည့္ ဘာသာ
စကား မဟုတ္ပၝက ဤအသိေပးခဵက္ကို ႎႁတ္ဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားနည္းဴဖင့္ဴဖစ္ေစ မိဘ၏မိခင္ဘာသာစကား သိုႛမဟုတ္ အဴခားေသာ
နည္းဴဖင့္ ေဴပာဆိုဆက္သၾယ္ဴခင္းအဴဖစ္ ဘာသာဴပန္ေပးရန္၊ မိဘမႀအသိေပးခဵက္ပၝအေဳကာင္းအရာကို နားလည္ရန္ႎႀင့္ ဤ
သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားကို ဴဖည့္ဆည္းေပးဴပီးဴပီဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသားထားသည့္အေထာက္အထားရႀိရန္ LEA မႀ ေဆာင္ရၾက္ရပၝမည္။
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵား အသိေပးခဵက္။ (300.504)
၁။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသား၏မိဘမဵားရရႀိႎိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာကာကၾယ္ေပးထားမႁမဵား မိတၨႃတစ္ေစာင္ကို မိဘမဵားအား
တစ္ႎႀစ္တစ္ခၝသာ ေပးရပၝမည္။ သိုႛေသာ္ စစ္ေဆးမႁဴပႂရန္ေရႀးဦးညၿန္းသည့္အခၝ သိုႛမဟုတ္ မိဘမႀစစ္ေဆးမႁဴပႂရန္ ေတာင္းဆိုသည့္
အခၝ၊ ထိုေကဵာင္းစာသင္ႎႀစ္အတၾင္း ဴပည္နယ္တိုင္ဳကားခဵက္ သိုႛမဟုတ္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္ ပထမဆံုး
ရရႀိသည့္အခၝႎႀင့္ ဤစာရၾက္စာတမ္းပၝ စာမဵက္ႎႀာ ၁၇ မႀစတင္သည့္ အဴပစ္ေပးမႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵားႎႀင့္အညီ မိဘမႀေတာင္းဆိုသည့္
အခၝတိုႛတၾင္လည္း မိတၨႃတစ္ေစာင္ေပးရပၝမည္။
၂။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵားအသိေပးခဵက္တၾင္ ပညာေရးသီးဴခားစစ္ေဆးမႁႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵား ရႀင္းဴပခဵက္အဴပည့္အစံု၊ ဳကိႂတင္စာေရးအသိေပးခဵက္၊ မိဘသေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္၊
ပညာေရးဆိုင္ရာမႀတ္တမ္းမဵား ရယူႎိုင္မႁ၊ တိုင္ခဵက္ဖၾင့္ရန္အခဵိန္ကာလ၊ LEA မႀ တိုင္ဳကားခဵက္ကို ေဴဖရႀင္းခၾင့္ႎႀင့္ သင့္ေတာ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ႎႀင့္ ဴပည္နယ္တိုင္ဳကားခဵက္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား ကၾာဴခားခဵက္ (ထိုကၾာဴခားခဵက္တၾင္ လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ရပ္စီ၏ တရားစီရင္ေရးပိုင္နက္၊ မည္သည့္ကိစၤမဵားေဴပာဆိုႎိုင္သည္၊ တိုင္ခဵက္ဖၾင့္ခဵိန္ႎႀင့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵခဵိန္တိုႛ အခဵိန္ကာလႎႀင့္
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မဵားပၝဝင္ပၝသည္)၊ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁရရႀိႎိုင္မႁ၊ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္မဵားအေပၞ
ဳကားနာေနစဥ္ ေကဵာင္းသားအား ေနရာထားေပးမႁ၊ ဳကားကာလ အဴခားေသာနည္းလမ္းဴဖင့္ ပညာေပးသည့္ အေနအထားရႀိ
ေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား၊ ဴပည္သူႛစရိတ္ဴဖင့္ ေကဵာင္းသားမိဘမဵားမႀ ၄င္းတိုႛ၏ဆႎၬတစ္ခုတည္းႎႀင့္ ပုဂၢလိက
ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ေနရာထားရန္အတၾက္ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား၊ စစ္ေဆးမႁရလဒ္မဵားႎႀင့္ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရန္
သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား၊ ဴပည္နယ္အဆင့္အယူခံဝင္မႁမဵား၊ အေရးယူရန္ကာလအပၝအဝင္ ဴပည္သူႛအေရးယူမႁမဵား၊ ေရႀႛေနခမဵား
အပၝအဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္အေပၞ ဳကားနာမႁမဵားအပၝအဝင္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္
သိုႛမဟုတ္ ဴပည္နယ္တိုင္ခဵက္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားဴဖင့္ တိုင္ဳကားခဵက္မဵားတင္ဆက္ဴပီး ေဴဖရႀင္းႎိုင္ခၾင့္တိုႛ ပၝဝင္ရပၝမည္။
၃။ ဤသတ္မႀတ္ထားသည့္အသိေပးခဵက္ကို မိဘမဵားနားလည္ႎိုင္သည့္ဘာသာစကားဴဖင့္ေပးရပၝမည္။
၄။ LEA မႀ အီလက္ထရၾန္းနစ္နည္းဴဖင့္ေဴပာဆိုဆက္သၾယ္မႁေပးႎိုင္ရန္ဴပႂလုပ္ေပးထားလ႖င္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသား၏မိဘမႀ
အသိေပးခဵက္မဵားအား အီလက္ထရၾန္းနစ္နည္းဴဖင့္ရယူရန္ ေရၾးခဵယ္ႎိုင္ပၝသည္။
ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁ။ (300.506)
၁။ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္မဴပႂမီေပၞေပၝက္သည့္ကိစၤမဵားအပၝအဝင္ IDEA ႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၤမဵားအေပၞအဴငင္းပၾားမႁ
မဵားအား ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဴဖင့္ သက္ဆိုင္သူမဵားမႀေဴဖရႀင္းႎိုင္ေစရန္ LEA တစ္ခုစီမႀ ေဆာင္ရၾက္ထားရပၝမည္။
၂။ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁလုပ္ငန္းစဥ္မႀာ သက္ဆိုင္သူမဵား၏ဆႎၬအေလဵာက္ဴဖစ္ေစရန္၊ မိဘ၏ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္
ဳကားခၾင့္ သိုႛမဟုတ္ IDEA အရရပိုင္ခၾင့္မဵားအား ဴငင္းဆိုဴခင္း၊ ေႎႀာင့္ေႎႀးေစဴခင္းတိုႛအတၾက္ အသံုးမဴပႂေစရန္ေဆာင္ရၾက္ထားဴပီး
ထိေရာက္သည့္ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖနည္းမဵားသင္ဳကားထားကာ အရည္အခဵင္းရႀိဴပီးဘက္မလိုက္သူ ဖဵန္ေဴဖသူမႀ ဖဵန္ေဴဖရန္ ေဆာင္ရၾက္
ရပၝမည္။ LEA တစ္ခုမႀ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္မသံုးသည့္ မိဘမဵားႎႀင့္ ေကဵာင္းမဵားအား မိဘမဵားအဆင္ေဴပသည့္ အခဵိန္ႎႀင့္
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ေနရာတၾင္ ဘက္မလိုက္သူတစ္ဦးႎႀင့္ ေတၾႛဆံုခၾင့္ ကမ္းလႀမ္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားခဵမႀတ္ႎိုင္ပၝသည္။ ထိုသူမႀ သင့္ေတာ္သည့္
အဴငင္းပၾားမႁေဴဖရႀင္းေရး အဴခားအဖၾဲႛအစည္းတစ္ခု၊ သုိႛမဟုတ္ မိဘအုပ္ထိန္းမႁသင္တန္းႎႀင့္ အခဵက္အလက္ဗဟုိဌာန သိုႛမဟုတ္
ဴပည္နယ္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းရႀိ မိဘအရင္းအဴမစ္ ဗဟုိဌာနႎႀင့္ စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ထားကာ မိဘအား ဖဵန္ေဴဖမႁလုပ္ငန္းစဥ္၏ အကဵိႂး
ေကဵးဇူးမဵား ရႀင္းဴပဴပီး အသံုးဴပႂရန္ တိုက္တၾန္းပၝသည္။ USOE တၾင္ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းႎႀင့္ဆက္စပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ေပးဆပ္
ဴခင္းႎႀင့္ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒစည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားအေဳကာင္းသိဴပီး အရည္အခဵင္းရႀိသူ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖသည့္ပုဂၢိႂလ္မဵား စာရင္း
တစ္ခုရႀိပၝသည္။ USOE မႀ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖသူမဵားကို အလႀည့္ကဵ ကဵဘန္းနည္းဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားေသာ ဘက္မလိုက္သည့္ နည္းဴဖင့္
ဴဖစ္ေစ ေရၾးခဵယ္ပၝသည္။ ဤအပိုင္းတၾင္ေဖာ္ဴပထားသည့္ အစည္းအေဝးမဵားအတၾက္ ကုန္ကဵစရိတ္အပၝအဝင္ ဳကားမႀ ဖဵန္ေဴဖေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတၾက္ USOE မႀ အကုန္အကဵခံပၝသည္။ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အပိုင္းတစ္ခုစီအား အခဵိန္မီစီစဥ္ဴပီး
အဴငင္းပၾားမႁတၾင္ ပၝဝင္သူမဵားအတၾက္ အဆင္ေဴပမည့္ေနရာတၾင္ ဴပႂလုပ္ရပၝမည္။ သက္ဆိုင္သူမဵားက အဴငင္းပၾားမႁတစ္ရပ္အား
ဳကားမႀ ဖဵန္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဴဖင့္ ေဴဖရႀင္းပၝက သက္ဆိုင္သူမဵားက ဥပေဒအရခဵႂပ္ကိုင္ထားသည့္ သေဘာတူညီခဵက္တစ္ရပ္
လုပ္ေဆာင္ဴပီး ၄င္းသေဘာတူညီခဵက္တၾင္ ေဴဖရႀင္းပံုခဵမႀတ္ထားဴပီး ဳကားမႀ ဖဵန္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္မႀ ေဆၾးေႎၾးခဵက္အားလံုးကို လ႖ိႂ ့
ဝႀက္ထားဴပီး ေနာင္တၾင္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁ သိုႛမဟုတ္ ၄င္းအဴငင္းပၾားမႁမႀ ေပၞေပၝက္သည့္ တရားမ
လုပ္ငန္းစဥ္မဵားတၾင္ အေထာက္အထားအဴဖစ္ မသံုးႎိုင္ေဳကာင္းကို ေဖာ္ဴပကာ မိဘ၊ LEA အဖၾဲႛအစည္းအား ခဵႂပ္ေႎႀာင္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည့္
၄င္းအဖၾဲႛအစည္း၏ ကိုယ္စားလႀယ္ စသည္တိုႛမႀ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားရပၝမည္။ ဤအပိုဒ္ပၝ ေရးသားလက္မႀတ္ထိုးထားသည့္ ဳကားမႀ
ဖဵန္ေဴဖေရးသေဘာတူညီခဵက္အား လုပ္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ တရားစီရင္ေရးနယ္နိမိတ္ ဴပည္နယ္တရားရံုးမဵား သိုႛမဟုတ္ အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုရႀိခရိုင္တရားရံုးတၾင္ ဳကီးဳကပ္ႎိုင္ပၝသည္။ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ေပၞေပၝက္သည့္ ေဆၾးေႎၾး
ခဵက္မဵားအားလ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားဴပီး ေနာင္တၾင္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာဳကားနာမႁ သိုႛမဟုတ္ တရားမလုပ္ငန္းစဥ္မဵား
သိုႛမဟုတ္ ႎိုင္ငံေတာ္တရားရံုးမဵား၊ ဴပည္နယ္တရားရံုးတိုႛတၾင္ အေထာက္အထားအဴဖစ္ မသံုးရပၝ။
၃။ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖသူအဴဖစ္ေဆာင္ရၾက္သူပုဂၢိႂလ္မႀာ ဤေကဵာင္းသား၏ပညာေရး သိုႛမဟုတ္ ေစာင့္ေရႀာက္မႁတၾင္ ပတ္သက္ေနသည့္
USOE သိုႛမဟုတ္ LEA ၏ ဝန္ထမ္း မဴဖစ္ရပၝ။ ထိုႛအဴပင္ ထိုသူတၾင္ ယဵထာဘုတကဵမႁႎႀင့္ ဆန္ႛကဵင္ေနသည့္ ပုဂၢိႂလ္ေရး သိုႛမဟုတ္
ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကဵိႂးေကဵးဇူးမဵားလည္း မရႀိရပၝ။ သိုႛရာတၾင္ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖသူအဴဖစ္ အရည္အခဵင္းမီသၾားသူမႀာ LEA သိုႛမဟုတ္
USOE က ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖသူအဴဖစ္သာ ေဆာင္ရၾက္ရန္ အခေပးသည့္အတၾက္ ၄င္းအဖၾဲႛအစည္းတိုႛ၏အလုပ္သမားမဟုတ္ပၝ။
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္ဖၾင့္ဴခင္း။ (300.507)
၁။ ေထာက္ခံေဴပာဆိုေပးသူမဵားအပၝအဝင္ အထူးက႗မ္းကဵင္မႁရႀိသူမဵားက သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္ဖက္အား သင့္ေတာ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ဳကားနာမႁတၾင္ အကူညီေပးႎိုင္သည္။ သိုႛမဟုတ္ လိုက္ပၝေပးႎိုင္သည္။
၂။ သက္ဆိုင္သူမဵားအား။ ။
က။ ယူတာဴပည္နယ္တၾင္ ဥပေဒဴဖင့္အသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္းခၾင့္ရႀိသူ ေရႀႛေနတစ္ဦးမႀ ကုိယ္စားဴပႂေပးႎိုင္သည္။ သိုႛမဟုတ္
ခ။ ၄င္းတိုႛကိုယ္တိုင္ ကိုယ္စားဴပႂႎိုင္ပၝသည္ [CFT 300.512(b)(a)(1)]။
၃။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏ မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္းအခဵက္အလက္၊ စစ္ေဆးမႁ၊ သိုႛမဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာ
ထားေပးမႁ၊ သိုႛမဟုတ္ ဤေကဵာင္းသားအား FAPE ေပးဆပ္မႁတိုႛႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ကိစၤမဵားမဆို မိဘ သိုႛမဟုတ္ LEA
တစ္ခုမႀ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ဴပႂႎိုင္ပၝသည္။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္မႀာ
၄င္းတိုင္ခဵက္ ဖၾင့္ရန္အေဳကာင္းရင္းဴဖစ္သည့္ စၾပ္စၾဲထားသည့္လုပ္ရပ္အေဳကာင္း မိဘ သိုႛမဟုတ္ LEA မႀ သိသည့္ သိုႛမဟုတ္
သိထိုက္သည့္ ရက္စၾဲမတိုင္မီ (၂) ႎႀစ္ထက္မေကဵာ္သည့္အခဵိန္ကဴဖစ္သည့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁကို စၾပ္စၾဲရပၝမည္။ သိုႛရာတၾင္
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္ဖၾင့္ရန္အေဳကာင္းရင္းဴဖစ္သည့္ ဴပႍနာအား LEA မႀ ၄င္းေဴဖရႀင္းဴပီးေဳကာင္း
အတိအကဵ လိမ္ညာမႁေဳကာင့္ေသာ္၄င္း၊ IDEA အရသတ္မႀတ္ထားသည့္အတိုင္း မိဘအားေပးရန္ အခဵက္အလက္မဵားအား LEA မႀ
ထိန္ခဵန္ထားဴခင္းေဳကာင့္ မိဘမႀာ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္မဖၾင့္ႎိုင္ခဲ့လ႖င္ေသာ္၄င္း ထိုသိုႛဴဖစ္ရန္မလိုပၝ။
၄။ မိဘမဵားမႀ ေဒသတၾင္းရရႀိႎိုင္သည့္အခမဲ့ သိုႛမဟုတ္ စရိတ္နည္းသည့္ ဥပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မႁမဵား၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႁမဵား၏ အခဵက္အလက္မဵား ေတာင္းခံလာလ႖င္၊ သိုႛမဟုတ္ မိဘဴဖစ္ေစ၊ LEA ဴဖစ္ေစ ဤအပိုင္းရႀိ အမႁဳကားနာမႁ
ေတာင္းခံလ႖င္ LEA မႀ ထိုအခဵက္အလက္မဵားေပးရပၝမည္။
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္။ (300.508)
၁။ သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္ဖက္ သိုႛမဟုတ္ တစ္ဖက္အား ကုိယ္စားဴပႂသည့္ေရႀႛေနမႀ အဴခားတစ္ဖက္အား (လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားရမည့္) သင့္
ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္အား ေပးပိုႛရန္အတၾက္ သတ္မႀတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဵား LEA တၾင္ရႀိရမည္။ သင့္ေတာ္
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္ဖၾင့္သည့္ဖက္မႀ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္ မိတၨႃကို USOE ထံပိုႛရပၝမည္။
၂။ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္တၾင္ ေကဵာင္းသား၏အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေကဵာင္းအမည္
တိုႛ ပၝရပၝမည္။ အိုးအိမ္မဲ့ေကဵာင္းသား သိုႛမဟုတ္ လူငယ္ဴဖစ္ပၝက (မက္ကင္နီ-ဗင္တို အိုးအိမ္မဲ့ပံ့ပိုးမႁအက္ဥပေဒ (42 U.S.C.
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11434a(2) ပုဒ္မ 725(2) ပၝအဓိပၯၝယ္အတိုင္း) ေကဵာင္းသားအား ဆက္သၾယ္ႎိုင္သည့္အခဵက္အလက္ႎႀင့္ တက္ေရာက္ေနသည့္
ေကဵာင္းအမည္တိုႛပၝရပၝမည္။ အဆိုဴပႂထားသည့္ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆိုထားသည့္ ေရႀးဦးေဆာင္ရၾက္ခဵက္ သိုႛမဟုတ္ ေဴပာင္းလဲမႁႎႀင့္
ပတ္သက္ဴပီး ေကဵာင္းသား၏ဴပႍနာ သေဘာသဘာဝေဖာ္ဴပခဵက္ႎႀင့္ ဤဴပႍနာႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားအဴပင္
ထိုအခဵိန္က သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္မႀ သိရႀိဴပီးရရႀိႎိုင္ပၝက ထိုဴပႍနာေဴဖရႀင္းရန္အဆိုဴပႂခဵက္တစ္ရပ္ ပၝရပၝမည္။
၃။ သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္ သိုႛမဟုတ္ ၄င္းအားကုိယ္စားဴပႂသည့္ေရႀႛေနမႀ အထက္ေဖာ္ဴပပၝသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ဴပည့္မီသည့္
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္တစ္ရပ္ မဴပႂမခဵင္း သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္မႀ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
တိုင္ဳကားခဵက္တစ္ရပ္အေပၞ ဳကားနာမႁ မရႎိုင္ပၝ။
၄။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္တစ္ရပ္လက္ခံရရႀိဴပီး ဴပကၡဒိန္ (၁၅) ရက္အတၾင္း လက္ခံရရႀိသည့္ဖက္မႀ ဤ
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္မႀာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ဴပည့္မီသည္ဟုမယူဆေဳကာင္း အမႁဳကားနာသူ
အရာရႀိႎႀင့္ အဴခားတစ္ဖက္တိုႛအား အသိေပးဴခင္းမရႀိပၝက ဤအပိုင္းမႀသတ္မႀတ္ထားသည့္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
တိုင္ဳကားခဵက္မႀာ လံုေလာက္သည္ဟု ယူဆရမည္။ အသိေပးခဵက္ရရႀိဴပီး ဴပကၡဒိန္ (၅) ရက္အတၾင္း အမႁဳကားနာသူ အရာရႀိမႀ
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္မႀာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ဴပည့္မီဴခင္းရႀိမရႀိ ဆံုးဴဖတ္ဴပီး ၄င္းဆံုးဴဖတ္ခဵက္အား
သက္ဆိုင္သူမဵားသိုႛ ခဵက္ခဵင္းစာေရးအေဳကာင္းဳကားရပၝမည္။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္ ဴပႂဴပင္သည္ကို
အဴခားတစ္ဖက္မႀ စာေရးခၾင့္ဴပႂဴပီး ၄င္းသင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္အား ေဴဖရႀင္းသည့္အစည္းအေဝးဴဖင့္
ေဴဖရႀင္းခၾင့္ အဴခားတစ္ဖက္အားေပးမႀသာလ႖င္၊ သိုႛမဟုတ္ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိက ခၾင့္ဴပႂမႀသာလ႖င္ သက္ဆိုင္ရာတစ္ဖက္မႀ
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္အား ဴပႂဴပင္ႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္
မစမီ ဴပကၡဒိန္ (၅) ရက္ထက္ေနာက္မကဵသည့္ အခဵိန္တၾင္သာ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိမႀ ဴပႂဴပင္ခၾင့္ေပးႎိုင္ပၝသည္။ သက္ဆိုင္သည့္
တစ္ဖက္မႀ ဴပႂဴပင္ထားသည့္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္ဴပႂပၝက သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
တိုင္ဳကားခဵက္ဴပႂသည္ႎႀင့္ ေဴဖရႀင္းခဵက္အစည္းအေဝးအတၾက္အခဵိန္ႎႀင့္ တိုင္ဳကားခဵက္ေဴဖရႀင္းရန္အခဵိန္တိုႛမႀာ အစမႀ ဴပန္စပၝသည္။
က။ မိဘ၏ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ပၝကိစၤရပ္ႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး LEA တစ္ခုမႀ မိဘအား စာႎႀင့္ေရး
ထားသည့္အသိေပးခဵက္ မပိုႛရေသးပၝက LEA မႀ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ရရႀိဴပီး ဴပကၡဒိန္ (၁၀) ရက္
အတၾင္း မိဘအား တုံႛဴပန္ခဵက္တစ္ရပ္ေပးပိုႛဴပီး ထိုေပးပိုႛခဵက္တၾင္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ပၝ ကိစၤရပ္
အား LEA မႀ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္တစ္ရပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အဘယ္ေဳကာင့္အဆိုဴပႂသည္၊ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆိုသည္ကို ရႀင္းဴပခဵက္၊
IEP အဖၾဲႛမႀ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားသည့္ အဴခားအရာမဵားေဖာ္ဴပခဵက္ႎႀင့္ ၄င္းတိုႛအား ဴငင္းပယ္ရဴခင္းအေဳကာင္းရင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရန္
အဆိုဴပႂခဵက္ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆိုခဵက္အတၾက္ အေဳကာင္းရင္းအဴဖစ္ LEA မႀသံုးခဲ့သည့္ စစ္ေဆးမႁလုပ္ငန္းစဥ္၊ စိစစ္ခဵက္၊
မႀတ္တမ္း သိုႛမဟုတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုစီေဖာ္ဴပခဵက္ႎႀင့္ LEA မႀ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆိုဴပႂသည့္ သိုႛမဟုတ္ ဴငင္းဆိုသည့္
လုပ္ေဆာင္ခဵက္ႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဴခားအခဵက္အလက္မဵားေဖာ္ဴပခဵက္တိုႛ ပၝရပၝမည္။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ
တိုင္ဳကားခဵက္ ရရႀိဴပီးမႀသာ မိဘ၏သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္အေဳကာင္းအရာႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး
မိဘအား LEA တစ္ခုမႀ ဳကိႂတင္အသိေပးခဵက္ကို ေပးပိုႛပၝကလည္း သင့္ေတာ္သည့္အခၝတၾင္ LEA မႀ မိဘ၏ တိုင္ဳကားခဵက္မႀာ
မဴပည့္စံုဟု ေဴပာႎိုင္ပၝေသးသည္။
ခ။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ လက္ခံရရႀိသူမႀ တိုင္ဳကားခဵက္ရရႀိဴပီး ဴပကၡဒိန္ (၁၀) ရက္အတၾင္း အဴခား
တစ္ဖက္အား သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ပၝကိစၤရပ္မဵားအေဳကာင္း အတိအကဵေဴပာဆိုထားသည့္
တံုႛဴပန္ခဵက္တစ္ရပ္ ပိုႛရပၝမည္။
နမူနာ ပံုစံမဵား။ (300.509)
၁။ မိဘမဵားမႀ ဴပည္နယ္တိုင္ဳကားခဵက္၊ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္တိုႛဴပႂရန္ႎႀင့္ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁ ေတာင္းဆိုရန္
ပံ့ပိုးသည့္အေနဴဖင့္ USOE မႀ နမူနာပံုစံမဵားဴပႂလုပ္ထားပၝသည္။ ယူတာဴပည္နယ္ပညာေရရံုး၏ဝက္ဆိုက္ www.schools.utah.gov
တၾင္ (အထူးပညာေရး) “Special Education” ႎႀင့္ (ဥပေဒ၊ ဴပည္နယ္စည္းကမ္းမဵားႎႀင့္ မူဝၝမဵား) “Laws, State Rules and
Policies” တက္ဘ္တၾင္ ဤပံုစံမဵားကို ရယူႎိုင္ပၝသည္။ သက္ဆိုင္သူမဵားမႀ ဴပည္နယ္၏နမူနာပံုစံမဵားသံုးရမည္ဟု သတ္မႀတ္မထားပၝ။
အသံုးဴပႂသည့္ပံုစံ သိုႛမဟုတ္ စာရၾက္စာတမ္းမႀာ ေလဵာ္ကန္သည့္အတိုင္း သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္တၾင္
ပၝဝင္သည့္အခဵက္အလက္မဵားအတၾက္ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား၊ ဴပည္နယ္တိုင္ဳကားခဵက္ သိုႛမဟုတ္ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁအတၾက္
သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီသမ႖ မိဘ၊ ဴပည္သူႛအဖၾဲႛအစည္းမဵားႎႀင့္ အဴခားသက္ဆိုင္သူမဵားမႀ သင့္ေတာ္သည့္ ဴပည္နယ္နမူနာပံုစံ
သိုႛမဟုတ္ အဴခား စာရၾက္စာတမ္းကို သံုးႎိုင္ပၝသည္။
ေဴဖရႀင္းမႁ လုပ္ငန္းစဥ္။ (300.510)
၁။ မိဘ၏သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္ရရႀိဴပီး ဴပကၡဒိန္ ၁၅ ရက္အတၾင္းႎႀင့္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
အမႁဳကားနာမႁစတင္မလုပ္မီ LEA မႀ မိဘမဵား၊ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္ အခဵက္မဵား
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အေဳကာင္း အတိအကဵသိသည့္ IEP အဖၾဲႛမႀ သက္ဆိုင္ရာအဖၾဲႛဝင္တစ္ဦး သိုႛမဟုတ္ အမဵားႎႀင့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ကဵင္းပရပၝ
မည္။ ထိုအဖၾဲႛတၾင္ LEA အဖၾဲႛအစည္းကုိယ္စား ထိုအဖၾဲႛမႀ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵခၾင့္ရႀိသူ ကုိယ္စားလႀယ္တစ္ဦးပၝဴပီး မိဘႎႀင့္အတူ ေရႀႛေန
တစ္ဦးလိုက္ပၝလာဴခင္းမရႀိပၝက LEA ၏ ေရႀႛေနလည္း မပၝဝင္ႎိုင္ပၝ။ ဤအစည္းအေဝး၏ရည္ရၾယ္ခဵက္မႀာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္အတၾက္ အေဳကာင္းရင္းဴဖစ္သည့္ အဴငင္းပၾားမႁကို LEA မႀေဴဖရႀင္းခၾင့္ရေစရန္ ေကဵာင္းသား၏မိဘမဵားမႀ
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္ႎႀင့္ ဤတိုင္ဳကားခဵက္ ေပၞေပၝက္ရန္အေဳကာင္းရင္း အခဵက္အလက္မဵားကို
ေဆၾးေႎၾးရန္ ဴဖစ္သည္။ ဤအစည္းအေဝးဴပႂလုပ္ရန္မလိုေဳကာင္း မိဘမဵားႎႀင့္ LEA တိုႛမႀ စာႎႀင့္ေရးသားသေဘာတူလ႖င္ဴဖစ္ေစ၊
မိဘႎႀင့္ LEA တိုႛမႀ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရန္ သေဘာတူလ႖င္ဴဖစ္ေစ ေဴဖရႀင္းခဵက္အစည္းအေဝး ကဵင္းပရန္မလုိပၝ။
IEP အဖၾဲႛ၏ သက္ဆိုင္ရာမည္သည့္အဖၾဲႛဝင္မႀ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မည္ကို မိဘႎႀင့္ LEA တိုႛမႀ ဆံုးဴဖတ္ပၝသည္။
၂။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားခဵက္ရရႀိဴပီး ဴပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ အတၾင္း မိဘမဵားေကဵနပ္သည္အထိ LEA မႀ ဤ
တိုင္ဳကားခဵက္အား ေဴဖရႀင္းေပးဴခင္းမရႀိလ႖င္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁ ေပၞေပၝက္ႎိုင္ပၝသည္။ ဤ ရက္ ၃၀
ကာလ ကုန္ဆံုးသည္ႎႀင့္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ရန္ အခဵိန္ကာလ စတင္ပၝသည္။ သက္ဆိုင္သူမဵားက ေဴဖရႀင္းသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မဴပႂရန္ သိုႛမဟုတ္ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁသံုးရန္ ႎႀစ္ဦးသေဘာတူခဵိန္မႀလၾဲ၍ တိုင္ဳကားခဵက္ဴပႂသည့္ မိဘမႀ ေဴဖရႀင္းခဵက္
အစည္းအေဝး တက္ရန္ပဵက္ကၾက္ပၝက ေဴဖရႀင္းမႁလုပ္ငန္းစဥ္ႎႀင့္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁတိုႛအား
အစည္းအေဝး ကဵင္းပသည္အထိ ဆိုင္းထားမည္ဴဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ဳကိႂးပမ္းမႁမဵားဴပႂလုပ္ဴပီး (အေထာက္အထားရႀိ)
ေသာ္လည္း ေဴဖရႀင္းခဵက္အစည္းအေဝးတၾင္ မိဘပၝဝင္ရန္ LEA မႀ မဴပႂလုပ္ႎိုင္လ႖င္ ဴပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ ကာလကုန္သည့္အခၝ မိဘ၏
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္အား ပလပ္ရန္ LEA မႀ အမႁဳကား နာေရးအရာရႀိထံ ေတာင္းဆိုႎိုင္ပၝသည္။
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ဳကားခဵက္ရဴပီး ၁၅ ရက္အတၾင္း LEA မႀ ေဴဖရႀင္းခဵက္ အစည္းအေဝးကဵင္းပရန္
ပဵက္ကၾက္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ေဴဖရႀင္းခဵက္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ပဵက္ကၾက္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ သင့္ေတာ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအမႁဳကားနာမႁ အခဵိန္ကာလစတင္ရန္ မိဘမႀ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိအား ေတာင္းဆိုႎိုင္ပၝသည္။
၃။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာအမႁဳကားနာမႁအတၾက္ ၄၅ ရက္အခဵိန္ကာလမႀာ ေအာက္ပၝတစ္ခုခုအဴပီး ေနာက္ေနႛတၾင္
စပၝသည္။ ။
က။ သက္ဆိုင္ရာႎႀစ္ဖက္လံုးမႀ ေဴဖရႀင္းခဵက္အစည္းအေဝးမလိုေဳကာင္း စာေရးသေဘာတူလ႖င္၊
ခ။ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁ သိုႛမဟုတ္ ေဴဖရႀင္းခဵက္အစည္းအေဝးစဴပီးေနာက္ ရက္ ၃၀ ကာလမကုန္မီ သက္ဆိုင္သူမဵားက
သေဘာတူညီခဵက္ရရန္ မဴဖစ္ႎိုင္ေဳကာင္း စာေရးသေဘာတူလ႖င္၊
ဂ။ ေဴဖရႀင္းခဵက္ကာလ ရက္ ၃၀ ကုန္ဆံုးဴပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာႎႀစ္ဖက္လံုးမႀ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁကို ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ရန္
စာေရးသေဘာတူေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတၾင္ မိဘ သိုႛမဟုတ္ LEA က ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁလုပ္ငန္းစဥ္မႀ ႎုတ္ထၾက္လ႖င္။
၄။ အစည္းအေဝးတၾင္ အဴငင္းပၾားမႁအေပၞ ေဴဖရႀင္းခဵက္တစ္ရပ္ရခဲ့ေသာ္ သက္ဆိုင္သူမဵားမႀ ဥပေဒအရခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားသည့္
သေဘာတူညီခဵက္တစ္ရပ္ ဴပႂလုပ္ဴပီး LEA အားခဵႂပ္ေႎႀာင္ခၾင့္ရႀိသည့္ LEA ကုိယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ မိဘတိုႛမႀ လက္မႀတ္ထိုးထားဴပီး
ထိုစာခဵႂပ္အား လုပ္ကိုင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ တရားစီရင္ေရးနယ္နိမိတ္ ဴပည္နယ္တရားရံုးမဵား သိုႛမဟုတ္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရႀိ
ခရိုင္တရားရံုးတၾင္ ဳကီးဳကပ္ႎိုင္ရပၝမည္။
၅။ သက္ဆိုင္သူမဵားမႀ သေဘာတူညီခဵက္တစ္ရပ္ဴပႂလုပ္ပၝက ထိုသေဘာတူညီခဵက္ဴပႂလုပ္ဴပီး အလုပ္လုပ္ရက္ သံုး(၃)ရက္အတၾင္း
သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္မႀ ထိုသေဘာတူညီခဵက္ကို ဖဵက္သိမ္းႎိုင္ပၝသည္။
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဘက္မလိုက္သည့္ အမႁဳကားနာမႁ။ (300.511)
၁။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္တစ္ရပ္ဖၾင့္တိုင္း ဤအဴငင္းပၾားမႁတၾင္ပၝဝင္ေနသည့္ မိဘမဵား သိုႛမဟုတ္ LEA မႀ
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဘက္မလိုက္သည့္ဳကားနာခၾင့္ ရႀိရပၝမည္။
၂။ ထိုသင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဘက္မလိုက္သည့္ဳကားနာမႁအား USOE မႀဴပႂလုပ္ရပၝမည္။ အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ USOE
ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး သိုႛမဟုတ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူမႀ ဘက္မလိုက္သည့္ ဳကားနာေရးအရာရႀိတစ္ဦးအား ကဵဘန္း (အလႀည့္ကဵ)
စနစ္ဴဖင့္ USOE လုပ္ငန္းစဥ္မဵားႎႀင့္အညီ ခန္ႛအပ္ရပၝမည္။
၃။ အနည္းဆံုးအေနဴဖင့္ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိမႀာ USOE သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏ပညာေရး သိုႛမဟုတ္ ေစာင့္ေရႀာက္မႁႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္ LEA ၏ ဝန္ထမ္းမဴဖစ္ရပၝ။ သိုႛမဟုတ္ အမႁဳကားနာမႁတၾင္ ထိုသူ၏ ယဵထာဘုတကဵမႁႎႀင့္ ဆန္ႛကဵင္သည့္ ပုဂၢိႂလ္ေရး
သိုႛမဟုတ္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကဵိႂးေကဵးဇူးမဵားလည္း မရႀိရပၝ။ IDEA မႀ ေပးဆပ္မႁမဵား၊ IDEA ႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ႎိုင္ငံေတာ္ႎႀင့္
ဴပည္နယ္စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵား၊ ႎိုင္ငံေတာ္ႎႀင့္ ဴပည္နယ္တရားရံုးမဵားမႀ IDEA အေပၞဥပေဒအရ အဓိပၯၝယ္ေကာက္ယူခဵက္မဵားကို
သိရႀိဴပီး နားလည္ႎိုင္စၾမ္းရႀိရမည္။ သင့္ေတာ္ဴပီး စံႎႁန္းမီသည့္ ဥပေဒေရးရာကဵင့္ထံုးႎႀင့္အညီ အမႁဳကားနာမႁမဵားကို နားလည္ဴပီး
ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္စၾမ္းရႀိရမည္။ ထုိႛအဴပင္ သင့္ေတာ္ဴပီး စံႎႁန္းမီသည့္ ဥပေဒေရးရာကဵင့္ထံုးႎႀင့္အညီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵမႀတ္ ေရးသားရန္
သိရႀိဴပီး ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္စၾမ္းရိႀရမည္။ သိုႛေသာ္ အမႁဳကားနာရန္ အရည္အခဵင္းမီသူတစ္ဦးမႀာ အမႁဳကားနာေရး အရာရႀိအဴဖစ္
ေဆာင္ရၾက္ရန္အတၾက္သာ ဤအဖၾဲႛအစည္းမႀ ေငၾေဳကးေပးသည့္အတၾက္ ဤအဖၾဲႛအစည္း၏ အလုပ္သမား မဟုတ္ပၝ။
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၄။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္တၾင္မပၝသည့္ကိစၤမဵားကို သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာေပးရန္
ေတာင္းဆိုသူမႀ အမႁဳကားနာမႁသည့္အခၝတၾင္ မတင္ဴပႎိုင္ပၝ။ သက္ဆိုင္သူမဵားမႀ တင္ဴပႎိုင္ေဳကာင္း သေဘာတူထားပၝလ႖င္မူ
တင္ဴပႎိုင္ပၝသည္။
၅။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္ဖၾင့္ရန္အေဳကာင္းရင္းဴဖစ္ေစသည့္ စၾပ္စၾဲထားသည့္လုပ္ရပ္အား မိဘ သိုႛမဟုတ္
LEA မႀ သိရႀိသည့္ သိုႛမဟုတ္ သိသင့္သည့္ ရက္စၾဲမႀ ႎႀစ္ (၂) ႎႀစ္အတၾင္း မိဘ သိုႛမဟုတ္ LEA မႀ ၄င္းတိုႛ၏ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္အတၾက္ ဘက္မလိုက္သည့္ အမႁဳကားနာမႁ ေတာင္းဆိုရပၝမည္။
၆။ အခဵိန္အတိုင္းအတာဆိုင္ရာဴခၾင္းခဵက္မဵား။ ေအာက္ပၝအေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္ မိဘတစ္ပၝးမႀာ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ
တိုင္ခဵက္မဖၾင့္ႎိုင္ခဲ့ေသာ္ USBE SER IV.M.6 တၾင္ေဖာ္ဴပထားသည့္အခဵိန္အတိုင္းအတာမႀာ သက္ေရာက္မႁမရႀိပၝ။ ။
က။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္ဖၾင့္ရန္အေဳကာင္းရင္းဴဖစ္ေစသည့္ ဴပႍနာကို ၄င္းမႀေဴဖရႀင္းဴပီးေဳကာင္း
LEA မႀ အတိအကဵ လိမ္ညာေဴပာဆိုဴခင္း၊ သိုႛမဟုတ္
ခ။ မိဘအားေပးရမည့္အခဵက္အလက္မဵားကုိ LEA မႀ မေပးဘဲ ထိန္ခဵန္ထားဴခင္း။
၇။ သတ္မႀတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ လိုက္နာမႁရႀိေစရန္ USOE မႀ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁအားလံုးကို
ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁရပၝမည္။
အမႁဳကားနာမႁ ရပိုင္ခၾင့္မဵား။ (300.512)
၁။ အမႁဳကားနာမႁ သိုႛမဟုတ္ အယူခံဝင္မႁတစ္ရပ္ႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ တစ္ဖက္ဖက္တၾင္ ေရႀႛေနႎႀင့္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသား၏
ဴပႍနာမဵားႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး အထူးသိက႗မ္းမႁရႀိသူမဵား သိုႛမဟုတ္ သင္ဳကားထားသူမဵားမႀ လုိက္ပၝဴပီး အဳကံေပးခၾင့္ ရႀိပၝသည္။
အေထာက္အထားတင္ဴပဴပီး သက္ေသမဵားအား ရင္ဆိုင္ဴခင္း၊ တန္ဴပန္ေမးဴခင္းႎႀင့္ တက္ေရာက္ေစဴခင္းမဵား ဴပႂခၾင့္ရႀိပၝသည္။ အမႁ
မဳကားနာမီ အလုပ္လုပ္ရက္ အနည္းဆံုး ငၝး (၅) ရက္အတၾင္း တစ္ဖက္အား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္းမရႀိသည့္ အေထာက္အထားကို
ဳကားနာမႁတၾင္ တင္ဆက္ဴခင္းအား တားဴမစ္ခၾင့္၊ ဳကားနာမႁမႀတ္တမ္းအား ေရးသားခဵက္ သိုႛမဟုတ္ မိဘမဵားေရၾးခဵယ္မႁအရ အီလက္
ထရၾန္းနစ္နည္းဴဖင့္ ရပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္ အခဵက္အလက္ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားႎႀင့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားအား ေရးသားထားခဵက္ သိုႛမဟုတ္ မိဘမဵား
ေရၾးခဵယ္မႁအရ အီလက္ထရၾန္းနစ္နည္းဴဖင့္ ရပိုင္ခၾင့္ ရႀိပၝသည္။
၂။ အမႁမဳကားနာမီ အလုပ္လုပ္ရက္ အနည္းဆံုး ငၝး (၅) ရက္အတၾင္း တစ္ဖက္စီမႀ ကဵန္သက္ဆိုင္သူအားလံုးအား ၄င္းရက္အထိ
ဴပီးစီးသည့္ စစ္ေဆးမႁအားလံုးႎႀင့္ အမႁဳကားနာသည့္အခၝ ကမ္းလႀမ္းသည့္ဖက္မႀ အသံုးဴပႂရန္ရည္ရၾယ္ထားသည့္ ၄င္း၏စစ္ေဆးခဵက္
မဵားကို အေဴခခံထားသည့္ အဳကံဴပႂခဵက္မဵားကို ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားရပၝမည္။ အမႁမဳကားနာမီ အလုပ္လုပ္ရက္ အနည္းဆံုး ငၝး (၅)
ရက္အတၾင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္းမရႀိသည့္ သက္ဆိုင္သည့္စစ္ေဆးမႁ သိုႛမဟုတ္ အဳကံဴပႂခဵက္အား အဴခားတစ္ဖက္၏
ခၾင့္ဴပႂခဵက္မပၝဘဲ တစ္ဖက္ဖက္မႀ တင္ဴပဴခင္း မဴပႂရန္ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိမႀ တားဴမစ္ႎိုင္ပၝသည္။
၃။ အမႁဳကားနာမႁတၾင္ပၝဝင္သည့္မိဘမဵားတၾင္ ဳကားနာမႁအေဳကာင္းအရာဴဖစ္သည့္ ေကဵာင္းသားအား ဳကားနာမႁတၾင္ရႀိေနခၾင့္၊
အမဵားဴပည္သူေရႀ ့ဳကားနာခၾင့္ႎႀင့္ ဳကားနာမႁမႀတ္တမ္းမဵားႎႀင့္ ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားကို မိဘမဵားမႀ ကုန္ကဵမႁမရႀိဘဲ ရပိုင္ခၾင့္မဵား ရႀိရမည္။
အမႁဳကားနာမႁ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵား။ (300.513)
၁။ ေကဵာင္းသားတစ္ဦး FAPE ရခဲ့ဴခင္း ရႀိမရႀိကုိ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိမႀဆံုးဴဖတ္ရာတၾင္ ခိုင္လံုသည့္အခဵက္အလက္မဵားအေပၞ
အေဴခခံရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာခဵိႂးေဖာက္မႁႎႀင့္စၾပ္စၾဲထားသည့္ကိစၤမဵားတၾင္ လုပ္ငန္းစဥ္ အလံုအေလာက္မရႀိမႁေဳကာင့္
ေကဵာင္းသားတစ္ဦး FAPE ရပိုင္ခၾင့္အေပၞအတားအဆီးဴဖစ္ခဲ့မႀသာ၄င္း၊ မိဘ၏ေကဵာင္းသားအား FAPE ေပးဆပ္မႁႎႀင့္ပတ္သက္၍
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵရာတၾင္ မိဘပၝဝင္ခၾင့္အေပၞ ဳကီးေလးစၾာတားဆီးခဲ့မႀသာ၄င္း၊ ပညာေရးအကဵိႂးခံစားခၾင့္မဵား ခဵိႂႛတဲ့ေစခဲ့မႀသာ၄င္း
ေကဵာင္းသား တစ္ဦးမႀ FAPE မရရႀိခဲ့ဟု ဳကားနာမႁအရာရႀိမႀ စီရင္ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္သည္။ ဤအပိုင္းပၝ မည္သည့္အခဵက္ကိုမ႖ ဳကားနာမႁ
အရာရႀိမႀ LEA တစ္ခုအား လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားလုိက္နာရန္ အမိန့္ေပးသည္ကို တားဴမစ္ထားသည္ဟု မယူဆရပၝ။
၂။ တိုင္ဳကားဴပီးဴဖစ္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာတိုင္ခဵက္ပၝ ကိစၤမဵားႎႀင့္မတူ သီးဴခား သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္
ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္တစ္ရပ္ကို မိဘမႀ ဴပႂလုပ္ခၾင့္ရႀိပၝသည္။
၃။ မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္းသိႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကိုဖယ္ရႀားဴပီးေနာက္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ခဵက္
အေပၞေတၾႛရႀိခဵက္မဵား၊ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို USOE မႀ ယူတာဴပည္နယ္အထူးပညာေရးအဳကံဴပႂအဖၾဲႛသိုႛ ေပးပိုႛဴပီး ၄င္းေတၾႛရႀိခဵက္ႎႀင့္
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားကို ဴပည္သူမဵား ရယူႎိုင္ရန္ ေဆာင္ရၾက္ရမည္။
ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ အတည္ဴဖစ္ဴခင္း။ (300.514)
၁။ ဳကားနာမႁဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္မႀ တရားမမႁအဴဖစ္အယူခံမဝင္လ႖င္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ အတည္ဴဖစ္သည္။
၂။ ဳကားမႀဖဵန္ေဴဖမႁ သိုႛမဟုတ္ ေဴဖရႀင္းခဵက္အစည္းအေဝးေဳကာင့္ေပၞေပၝက္ခဲ့ေသာ ေရးသားထားသည့္သေဘာတူညီခဵက္အား
တရားေရးအရဳကီးဳကပ္မႁအတၾက္ ဴပႉာန္းခဵက္မဵားရႀိေသာ္လည္း ထုိသေဘာတူညီခဵက္အားဳကီးဳကပ္ရန္ USOE မႀ အဴခားနည္းမဵား
သံုးႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ ထုိနည္းမဵားမႀာ မသံုးမေနရမဟုတ္ဘဲ ဴပည္နယ္တရားရံုး၏ လုပ္ကိုင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ တရားစီရင္ေရး
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နယ္ေဴမ သိုႛမဟုတ္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ ခရိုင္တရားရံုးတစ္ခုတၾင္ သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္မႀ ဤေရးသားထားသည့္
သေဘာတူညီမႁကို ဳကီးဳကပ္ရန္ေဆာင္ရၾက္သည္ကုိ ေႎႀာင့္ေႎႀးေစဴခင္း၊ ဴငင္းဆိုဴခင္းမဵား မဴပႂရပၝ။
အခဵိန္အတိုင္းအတာမဵားႎႀင့္ အမႁဳကားနာမႁမဵား အဆင္ေဴပမႁ။ (300.515)
၁။ ေဴဖရႀင္းခဵက္ကာလ ဴပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ သက္တမ္းကုန္ဴပီးေနာက္ ဴပကၡဒိန္ရက္ ၄၅ ရက္ထက္ေနာက္မကဵဘဲ သိုႛမဟုတ္ ေဴဖရႀင္းမႁ
လုပ္ငန္းစဥ္ေဳကာင့္ အခဵိန္အတိုင္းအတာေဴပာင္းလဲမႁမဵားထက္ေနာက္မကဵဘဲ USOE မႀ ေအာက္ပၝတိုႛ ေပၞေပၝက္ေစရမည္။ ။
က။ အမႁဳကားနာမႁတၾင္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵဴပီး
ခ။ သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္စီအား ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မိတၨႃတစ္ေစာင္ စာတိုက္မႀ ေပးပိုႛရမည္။
၂။ သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္ဖက္မႀ အခဵိန္အတိအကဵတိုးေပးရန္ေတာင္းဆိုလ႖င္ ဳကားနာေရးအရာရႀိမႀ တိုးေပးႎိုင္ပၝသည္။
၃။ အမႁဳကားနာမႁတစ္ရပ္စီႎႀင့္ ႎႁတ္ဴဖင့္တင္ဴပခဵက္မဵားပၝဝင္သည့္စစ္ေဆးမႁတစ္ခုစီတိုႛအား သက္ဆိုင္ရာမိဘႎႀင့္ ေကဵာင္းသား
အဆင္ေဴပမည့္ သင့္ေတာ္သည့္အခဵိန္ႎႀင့္ ေနရာတိုႛတၾင္ ဴပႂလုပ္ရမည္။
တရားမမႁ။ (300.516)
၁။ အယူခံဝင္ခၾင့္မရႀိသူသက္ဆိုင္ရာတစ္ဖက္ဖက္မႀာ ေတၾရ
ႛ ႀိခဵက္မဵားႎႀင့္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တိုႛေဳကာင့္ထိခိုက္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ သက္ဆိုင္ရာ
တစ္ဖက္ဖက္မႀာ ေတၾႛရႀိခဵက္မဵားႎႀင့္ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တိုႛေဳကာင့္ထိခိုက္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁ
ေတာင္းဆိုသည့္ တိုင္ဳကားမႁအသိေပးခဵက္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ တရားမမႁႎႀင့္စၾဲဆိုပိုင္ခၾင့္ရႀိပၝသည္။ ပဋိပကၡဴဖစ္ေနသည့္ ပမာဏႎႀင့္
မသက္ဆိုင္ဘဲ ဤတရားစၾဲဆိုခဵက္ကို ဴပည္နယ္တရားရံုး၏က႗မ္းကဵင္မႁရႀိသည့္ မည္သည့္တရားစီရင္ေရးနယ္ေဴမမဆိုတၾင္ဴဖစ္ေစ
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ ခရိုင္တရားရံုးတစ္ခုတၾင္ဴဖစ္ေစ ဴပႂလုပ္ႎိုင္ပၝသည္။ ဴပည္နယ္တရားရံုးတၾင္ဴဖစ္ေစ၊ ႎိုင္ငံေတာ္တရားရံုး
တၾင္ဴဖစ္ေစ တရားမမႁတစ္ခု စၾဲဆိုႎိုင္ပၝသည္။ အကယ္၍ (က) ဴပည္နယ္တရားရံုးတၾင္ အယူခံဝင္ပၝက သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္
ဆိုင္ရာ ဳကားနာမႁဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵဴပီး ရက္ ၃၀ အတၾင္းအယူခံဝင္ရပၝမည္။ ႎိုင္ငံေတာ္တရားရံုးမႀလည္း အလားတူ အခဵိန္အကန္ႛ
အသတ္ သတ္မႀတ္ႎိုင္ပၝသည္။
၂။ မည္သည့္တရားမမႁတၾင္မဆို တရားရံုးမႀစီမံခန္ႛခၾဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မဵားမႀတ္တမ္းရရႀိဴပီး သက္ဆိုင္သူတစ္ဖက္မႀ ေတာင္းဆိုပၝက
ေနာက္ထပ္အေထာက္အထားမဵား ဳကားနာကာ အေထာက္အထားအမဵားစုအေပၞအေဴခခံ၍ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵဴပီးေနာက္ တရားရံုးမႀ
သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆသည့္ သက္သာရာရေစေဳကာင္း ေဆာင္ရၾက္ေပးပၝသည္။
၃။ IDEA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္မဵားအရ တရားစၾဲဆိုခဵက္မဵားအေပၞတၾင္ ပဋိပကၡဴဖစ္ေနသည့္ပမာဏႎႀင့္
မသက္ဆိုင္ဘဲ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ခရိုင္တရားရံုးမဵားတၾင္ တရားစီရင္ပိုင္ခၾင့္ရႀိပၝသည္။
၄။ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၀ မသန္စၾမ္းသည့္အေမရိကန္သားမဵားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၇၃ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရးအက္ဥပေဒ
အပိုင္း ၅၊ သိုႛမဟုတ္ မသန္စၾမ္းသည့္ေကဵာင္းသားမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကို ကာကၾယ္ထားသည့္ အဴခားေသာ ႎိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမဵားအရ
ရပိုင္ခၾင့္မဵား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားႎႀင့္ ဴပႂဴပင္ေပးမႁမဵားကို ဤအပိုင္းပၝ မည္သည့္အခဵက္ကမ႖ ကန္ႛသတ္ထားဴခင္းမရႀိပၝ။ သိုႛရာတၾင္ IDEA
ပုဒ္မ ၆၁၅ အရ တရားစၾဲဆိုမႁဴပႂခဲ့ပၝက အသံုးဴပႂရန္သတ္မႀတ္ထားသည့္အတိုင္းအတာအရ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကို အသံုးဴပႂဴပီးမႀ IDEA
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားခဵက္မဵားအရ ရရႀိႎုိင္သည့္ သက္သာရာရေစမႁဴပႂလုပ္ေပးရန္ ဤဥပေဒမဵားအရ
တရားမမႁဴဖင့္စၾဲဆိုဴခင္း ဴပႂရမည္။
ေရႀႛေနခ။ (300.517)
၁။ IDEA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵားအရ တရားစၾဲဆိုခဵက္တစ္ရပ္ သိုႛမဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္တၾင္
တရားရံုးမႀ မိမိ၏ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ဴဖင့္ ကုန္ကဵစရိတ္တစ္စိတ္တစ္ေဒသအဴဖစ္ သင့္ေတာ္သည့္ေရႀႛေနခကုိ အႎိုင္ရရႀိသူဴဖစ္သည့္
မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားမိဘအား ေပးႎိုင္သည္။ ေပၝ့ေပၝ့တန္တန္သေဘာဴဖင့္ မသင့္ေတာ္သည့္ သိုႛမဟုတ္ အေဴခအဴမစ္မဲ့သည့္
တိုင္ဳကားခဵက္ သိုႛမဟုတ္ ေနာက္ဆက္တၾဲ အေရးယူရန္အေဳကာင္းတစ္ရပ္ ဴပႂလုပ္သူမိဘ၏ ေရႀႛေနအားဆန္ႛကဵင္သည့္ SEA
သိုႛမဟုတ္ LEA ဴဖစ္သည့္ အႎိုင္ရသူအား ေပးႎိုင္သည္။ တရားစၾဲဆိုမႁမႀာ ေပၝ့ေပၝ့တန္တန္သေဘာဴဖင့္ မသင့္ေတာ္သည့္ သိုႛမဟုတ္
အေဴခအဴမစ္မဲ့သည့္ စၾဲဆိုမႁဴဖစ္ေဳကာင္း ထင္ရႀားဴပီးေနာက္ ဆက္လက္တရားစၾဲသည့္ မိဘ၏ေရႀႛေနအားဆန္ႛကဵင္သည့္ SEA
သိုႛမဟုတ္ LEA ဴဖစ္သည့္ အႎိုင္ရသူအား ေပးႎိုင္သည္။ သုိႛမဟုတ္ မိဘတစ္ပၝးမႀ အေႎႀာင့္အယႀက္ဴပႂရန္၊ မလိုအပ္ဘဲ ေႎႀာင့္ေႎႀး
ဳကန္ႛဳကာေစရန္၊ သိုႛမဟုတ္ တရားစၾဲဆိုမႁကုန္ကဵစရိတ္ မလိုအပ္ဘဲ တိုးဴမင့္ေစရန္စသည့္ မသင့္ေတာ္သည့္ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵားဴဖင့္
သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဳကားနာမႁ သိုႛမဟုတ္ ေနာက္ဆက္တၾဲတရားစၾဲဆိုမႁမဵားဴပႂလ႖င္ မိဘ၏ေရႀႛေနအားဆန္ႛကဵင္သည့္
USOE သိုႛမဟုတ္ LEA ဴဖစ္သည့္အႎိုင္ရသူအားေပးႎိုင္သည္။
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၂။ IDEA ၏ရန္ပံုေငၾမဵားကုိ ေရႀႛေနခ သိုႛမဟုတ္ တရားစၾဲဆိုမႁ သိုႛမဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ တစ္ဖက္ဖက္၏
ကုန္ကဵစရိတ္ေပးရန္မသံုးႎိုင္ပၝ။ IDEA ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵားအရ တရားစၾဲဆိုမႁ သိုႛမဟုတ္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ဴပႂလုပ္ရန္ LEA တစ္ခုမႀ IDEA ၏ရန္ပံုေငၾမဵားကုိ အသံုးမဴပႂႎိုင္ပၝ။
၃။ ေအာက္ပၝတိုႛႎႀင့္အညီ တရားရံုးတစ္ခုမႀ သင့္ေတာ္သည့္ေရႀႛေနခေပးပၝသည္။ ။ ေပးသည့္အခေဳကးေငၾမႀာ တရားစၾဲဆိုမႁ သိုႛမဟုတ္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ေပၞေပၝက္သည့္ လူမႁအသိုင္းအဝုိင္းတၾင္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႁအမဵိႂးအစားႎႀင့္အရည္အေသၾးအတၾက္ လက္ရႀိ
ႎႁန္းထားမဵားအေပၞ အေဴခခံထားရပၝမည္။ အခေဳကးေငၾမဵားေပးရန္တၾက္ခဵက္ရာတၾင္ အပိုဆု သိုႛမဟုတ္ ကုန္ကဵစရိတ္ တိုးပၾားေစ
သည့္အရာမဵား မသံုးႎိုင္ပၝ။ တရားစၾဲဆိုမႁ သိုႛမဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္တရားမမႁလုပ္ငန္းစဥ္စည္းမဵဥ္း ၆၈ တၾင္
ဴပႉာန္းထားသည့္အခဵိန္အတၾင္း မိဘတစ္ပၝးအား အမႁေဳကးေအးရန္ စာေရးကမ္းလႀမ္းဴပီးေနာက္ပိုင္း ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား
အတၾက္ ေရႀႛေနခမေပးႎိုင္ပၝ။ သိုႛမဟုတ္ စီမံခန္ႛခၾဲမႁဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္တၾင္ လုပ္ငန္းစဥ္မစမီ ဴပကၡဒိန္ ဆယ္ (၁၀) ရက္ထက္
ေကဵာ္ဴပီးဴဖစ္ေစ၊ ကမ္းလႀမ္းခဵက္အား ဴပကၡဒိန္ ဆယ္ (၁၀) ရက္အတၾင္း လက္မခံလ႖င္ဴဖစ္ေစ၊ အဆံုးတၾင္ မိဘမႀရရႀိလိုက္သည့္
သက္သာရာရေစေဳကာင္း ဴပႂလုပ္ေပးခဵက္မႀာ မိဘအတၾက္ အမႁေဳကေအးရန္ကမ္းလႀမ္းခဵက္ေလာက္မေကာင္းေဳကာင္း တရားရံုး
သိုႛမဟုတ္ စီမံခန္ႛခၾဲမႁဆိုင္ရာ ဳကာနာေရးအရာရႀိမႀ ေတၾႛရႀိခဲ့ေသာ္ ေရႀႛေနခမေပးႎိုင္ပၝ။ IEP အဖၾဲႛ၏အစည္းအေဝးတစ္ရပ္သည္
စီမံခန္ႛခၾဲမႁဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ေဳကာင့္ သိုႛမဟုတ္ တရားစီရင္ေရး ေဆာင္ရၾက္ခဵက္တစ္ရပ္ေဳကာင့္၊ သိုႛမဟုတ္ ဴပည္နယ္၏
ဆႎၬအေလဵာက္ ဖဵန္ေဴဖမႁတစ္ရပ္အတၾက္ မဟုတ္ပၝက ၄င္းအစည္းအေဝးႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ ေရႀႛေနခမဵား မေပးႎိုင္ပၝ။ ဖဵန္ေဴဖမႁ
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အား စီမံခန္ႛခၾဲမႁဆိုင္ရာဳကားနာမႁ သိုႛမဟုတ္ တရားစီရင္ေရးေဆာင္ရၾက္ခဵက္ တစ္ရပ္ေဳကာင့္ ဴပႂလုပ္သည့္
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ဟု မယူဆရပၝ။ သိုႛမဟုတ္ ဤအပိုင္းတၾင္ပၝရႀိသည့္ ေရႀႛေနခမဵားအတၾက္ စီမံခန္ႛခၾဲမႁဆိုင္ရာဳကားနာမႁ
သိုႛမဟုတ္ တရားစီရင္ေရးေဆာင္ရၾက္ခဵက္ တစ္ရပ္ဟု မယူဆရပၝ။ အႎိုင္ရရႀိသည့္ဖက္မႀဴဖစ္ဴပီး အမႁေဳကေအးရန္
ကမ္းလႀမ္းခဵက္အား ဴငင္းဆိုရဴခင္းမႀာ ခိုင္လံုသည့္ အေဳကာင္းမဵားေဳကာင့္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေတၾႛရႀိထားသည့္ မိဘအား ေရႀႛေနခအဴပင္
၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုန္ကဵစရိတ္မဵား ေပးႎိုင္ပၝသည္။ တရားစၾဲဆိုမႁ သိုႛမဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္ကာလတၾင္ မိဘ သိုႛမဟုတ္ မိဘ၏
ေရႀ ့ေနမႀ အဴငင္းပၾားမႁအတၾက္ ေနာက္ဆံုး ေဴဖရႀင္းခဵက္ရေရးကို သင့္ေတာ္မႁမရႀိဘဲ ရႀည္ဳကာေစရန္ ဴပႂလုပ္ေဳကာင္း တရားရံုးမႀ
ေတၾႛခဲ့ေသာ္ တရားရံုးမႀေပးသည့္ ေရႀႛေနခကို ေလ႖ာ့ခဵပၝသည္။ ခၾင့္ဴပႂထားသည့္ေရႀႛေနခမႀာ ဤလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းရႀိ အလားတူ
က႗မ္းကဵင္မႁ၊ နာမည္ဳကီးမႁႎႀင့္ အေတၾႛအဳကံႂရႀိသည့္ ေရႀႛေနမဵားမႀေပးသည့္ အလားတူဝန္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္ နာရီအလိုက္ရသည့္
အခႎႁန္းထားထက္ မသင့္မေတာ္ ေကဵာ္လၾန္ပၝက တရားရံုးမႀေပးသည့္ ေရႀႛေနခကို ေလ႖ာ့ခဵပၝသည္။ ကုန္သည့္အခဵိန္ႎႀင့္ ေပးသည့္
ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႁတိုႛမႀာ တရားစၾဲဆိုမႁ သိုႛမဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ သေဘာသဘာဝအရ မဵားလၾန္းလ႖င္၊ သိုႛမဟုတ္ မိဘအား
ကိုယ္စားဴပႂသည့္ ေရႀႛေနမႀ LEA အား သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႁအသိေပးခဵက္တၾင္ သင့္ေတာ္သည့္
အခဵက္အလက္မဵား မေပးပၝက တရားရံုးမႀေပးသည့္ ေရႀႛေနခကို ေလ႖ာ့ခဵပၝသည္။ တရားစၾဲဆိုမႁအတၾက္ ေနာက္ဆံုးေဴဖရႀင္းခဵက္
သိုႛမဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္အား LEA မႀ မသင့္မေတာ္ ဳကာရႀည္ရန္ဴပႂလုပ္ခဲ့ေဳကာင္း တရားရံုးမႀေတၾႛရႀိခဲ့ေသာ္၊ သိုႛမဟုတ္ IDEA ၏
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ ေပးထားမႁမဵားအား ခဵိႂးေဖာက္မႁတစ္ရပ္ရႀိခဲ့ေဳကာင္း တရားရံုးမႀေတၾႛရႀိခဲ့ေသာ္ ေရႀႛေနခဆုိင္ရာ
အထက္ပၝ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵား သက္ေရာက္ဴခင္းမရႀိပၝ။
လုပ္ငန္းစဥ္ကာလ ေကဵာင္းသား၏အေနအထား။ (300.518)
၁။ သင့္ေတာ္သည့္အမႁဳကားနာမႁေတာင္းဆိုခဵက္တစ္ရပ္ႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး စီမံခန္ႛခၾဲမႁ သိုႛမဟုတ္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မဵား
လုပ္ကိုင္ေနဆဲကာလတၾင္ LEA ႎႀင့္ ေကဵာင္းသားမဵား၏ မိဘမဵားမႀ သေဘာတူညီထားဴခင္းမရႀိလ႖င္ တုိင္ခဵက္ပၝ ေကဵာင္းသားမႀာ
၄င္းအား လက္ရႀိထားေပးသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာတၾင္ ရႀိေနရပၝမည္။
၂။ တိုင္ဳကားခဵက္မႀာ ဴပည္သူႛေကဵာင္းတၾင္ စတင္တက္ေရာက္ႎိုင္ရန္ ေလ႖ာက္ထားမႁတစ္ရပ္ႎႀင့္ပတ္သက္ပၝက မိဘမဵား၏
သေဘာတူညီခဵက္ဴဖင့္ ဤေကဵာင္းသားအား လုပ္ငန္းစဥ္မဵားအားလံုးဴပီးဆံုးသည္အထိ ဴပည္သူႛေကဵာင္းတၾင္ ထားရပၝမည္။
၃။ USOE မႀ ေဆာင္ရၾက္သည့္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာဳကားနာမႁတစ္ရပ္မႀ ဳကားနာေရးအရာရႀိ၏ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ
ေကဵာင္းသားမိဘမဵား၏ သေဘာတူညီခဵက္အတို္င္း ေနရာေဴပာင္း၍ထားေပးရန္သင့္ေတာ္သည္ဟူ၍ဴဖစ္ပၝက ထိုသိုႛ
ေနရာထားေပးမႁကို LEA ႎႀင့္ မိဘမဵားအဳကား သေဘာတူညီခဵက္အဴဖစ္ ကဵင့္သံုးရပၝမည္။
အစားထုိးမိဘမဵား။ (300.519)
၁။ ေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏မိဘမဵား မည္သူမည္ဝၝမႀန္းမသိႎိုင္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ သင့္ေတာ္သည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား ဴပႂခဲ့ေသာ္လည္း
LEA မႀ မိဘအားရႀာမေတၾႛလ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ဴပည္နယ္တစ္ရပ္၏ဥပေဒမဵားအရ ဤေကဵာင္းသားမႀာ ထိုဴပည္နယ္၏ အုပ္ထိန္းမႁေအာက္
ရႀိေနလ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ဤေကဵာင္းသားမႀာ မိဘမပၝအိုးအိမ္မဲ့လူငယ္ေသာ္၄င္းဴဖစ္ပၝက ထုိေကဵာင္းသား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵား
ကာကၾယ္ထားရန္ LEA တစ္ခုစီမႀ ေဆာင္ရၾက္ရမည္။
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၂။ LEA တစ္ခု၏တာဝန္မဵားတၾင္ မိဘမဵားကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ပုဂၢိႂလ္တစ္ဦးအား တာဝန္ေပးဴခင္းလည္း ပၝဝင္ပၝသည္။
ထိုသုိႛဴပႂရာတၾင္ ေကဵာင္းသားတစ္ဦးမႀ အစားထိုးမိဘလိုမလို ဆံုးဴဖတ္နည္းႎႀင့္ ေကဵာင္းသားအတၾက္ အစားထိုးမိဘ ခန္ႛအပ္နည္းတိုႛ
ပၝဝင္ရပၝမည္။
၃။ ဴပည္နယ္အုပ္ထိန္းမႁေအာက္ရႀိေကဵာင္းသားတစ္ဦးဴဖစ္ပၝက ထိုေကဵာင္းသား၏အမႁကိစၤကိုင္တၾယ္သည့္ တရားသူဳကီးမႀ
အစားထိုးမိဘ ခန္ႛထားေပးႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ ဤအစားထိုးမိဘမႀာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီရပၝမည္။
၄။ ဴပည္နယ္ဥပေဒမႀ ခၾင့္ဴပႂထားသည့္နည္းမဵားအတိုင္း LEA မႀ အစားထိုးမိဘ ေရၾးခဵယ္ႎိုင္ပၝသည္။ အစားထိုးမိဘအဴဖစ္ ေရၾးခဵယ္
ခံရသူမႀာ ေအာက္ပၝအခဵက္မဵားႎႀင့္ကိုက္ညီေစရန္ LEA မႀေဆာင္ရၾက္ရပၝမည္။ ။
က။ USOE၊ LEA သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏ပညာေရး သိုႛမဟုတ္ ေစာင့္ေရႀာက္မႁတၾင္ပၝဝင္သည့္ အဴခားအဖၾဲႛအစည္းမဵားမႀ
အလုပ္သမား မဴဖစ္ရပၝ။
ခ။ ၄င္းမႀကိုယ္စားဴပႂသည့္ ေကဵာင္းသား၏အကဵိႂးႎႀင့္ ပဋိပကၡဴဖစ္ေနသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သိုႛမဟုတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အကဵိႂးမဵား မရႀိရပၝ။ ထိုႛအဴပင္
ဂ။ ေကဵာင္းသားအား လံုေလာက္စၾာကုိယ္စားဴပႂေပးႎိုင္ေစသည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမဵားရႀိရပၝမည္။
၅။ သိုႛမဟုတ္ပၝက အစားထိုးမိဘဴဖစ္ရန္ အရည္အခဵင္းမီသူမႀာ အစားထိုးမိဘဴပႂလုပ္ေပးရန္အတၾက္သာ LEA မႀ လုပ္ခေပးသည့္
အတၾက္ ၄င္းမႀာ LEA ၏ အလုပ္သမားမဟုတ္ပၝ။
၆။ မိဘမပၝသည့္အိုးအိမ္မဲ့လူငယ္ဴဖစ္ပၝက သတ္မႀတ္ခဵက္အားလံုးဴပည့္မီသည့္ အစားထိုးမိဘခန္ႛအပ္ႎိုင္သည္အထိ ၄င္းအတၾက္
သင့္ေတာ္သည့္ အေရးေပၞေနထိုင္ေရးႎႀင့္ ကူးေဴပာင္းေနထိုင္ေရးေဂဟာမဵား၊ သီးဴခားေနထိုင္ေရးအစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ လူငယ္မဵား
လမ္းေပၞမႀ ပေပဵာက္ေစေရး အစီအစဥ္မဵားမႀ ဝန္ထမ္းမဵားအား ယာယီအစားထိုးမိဘမဵားအဴဖစ္ ခန္ႛထားႎိုင္ပၝသည္။
၇။ ေကဵာင္းသား မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္းသတ္မႀတ္ဴခင္း၊ စစ္ေဆးဴခင္းႎႀင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာထားေပးဴခင္း၊ FAPE ေပးဆပ္
ဴခင္းတုိႛႎႀင့္ သက္ဆိုင္ရာကိစၤအားလုံးတၾင္ အစားထိုးမိဘမႀ ေကဵာင္းသားအား ကိုယ္စားဴပႂေပးႎိုင္ပၝသည္။
၈။ ေကဵာင္းသားမႀာ အစားထိုးမိဘလိုအပ္သည္ဟု LEA တစ္ခုမႀ ဆံုးဴဖတ္ဴပီးေနာက္ ဴပကၡဒိန္ရက္ ၃၀ ထက္ မေကဵာ္ဘဲ အစားထိုး
မိဘတစ္ဦး ခန္ႛထားေပးရန္ USOE မႀ သင့္ေတာ္သည့္ဳကိႂးပမ္းမႁမဵား ဴပႂလုပ္ရပၝမည္။
အရၾယ္ေရာက္သည့္အသက္တၾင္ မိဘဆိုင္ရာ ရပိုင္ခၾင့္မဵား လၿဲေဴပာင္းေပးဴခင္း။ (300.520)
၁။ (လုပ္ကိုင္ႎိုင္စၾမ္းမရႀိသူဟု ဴပည္နယ္ဥပေဒအရသတ္မႀတ္ထားသည့္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားမႀလၾဲ၍) ဴပည္နယ္ဥပေဒအရ
မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦး (အသက္ ၁၈ ႎႀစ္တၾင္) အရၾယ္ေရာက္သၾားပၝက ထိုသူႎႀင့္ ၄င္း၏မိဘမဵားအား IDEA အရ
သတ္မႀတ္ထားသည့္ အသိေပးခဵက္မဵားေပးရန္ႎႀင့္ IDEA အရ မိဘမဵားအားေပးထားသည့္ အဴခားရပိုင္ခၾင့္အားလံုး
ေကဵာင္းသားအား လၿဲေပးရန္ USOE မႀသတ္မႀတ္ထားပၝသည္။ အရၾယ္ေရာက္သူႎႀင့္ အရၾယ္မေရာက္ေသးသူမဵားအတၾက္
ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ေဒသႎၨရအကဵဥ္းေထာင္တၾင္ အကဵဥ္းကဵေနသည့္ ေကဵာင္းသားမဵားအား IDEA အရ မိဘမဵားအားေပးထားသည့္
ရပိုင္ခၾင့္အားလံုး လၿဲေဴပာင္းေပးရန္သတ္မႀတ္ထားသည့္အဴပင္ ဴပည္နယ္တစ္ခုမႀ ရပိုင္ခၾင့္မဵားလၿဲေဴပာင္းတိုင္း ထိုလၿဲေဴပာင္းမႁကို
ထိုသူႎႀင့္ မိဘမဵားအား LEA မႀ အသိေပးရမည္ဟု သတ္မႀတ္ထားပၝသည္။
အဴပစ္ဒဏ္ေပးမႁ လုပ္ငန္းစဥ္မဵား
ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵား၏ အာဏာ။ (300.530)
၁။ ေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏ကဵင့္ဝတ္စည္းကမ္းေဖာက္ဴပန္သည့္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးႎႀင့္သင့္ေတာ္သည့္အတိုင္း
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာထားေပးမႁေဴပာင္းလဲသည့္အခၝတၾင္ ဤအပိုင္းပၝသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္အညီ ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ
သက္ဆိုင္ရာကိစၤ တစ္ခုခဵင္းစီအလိုက္ ထူးဴခားသည့္အေဴခအေနမဵားကို ထည့္သၾင္းစဥ္းစားေပးႎိုင္ပၝသည္။
၂။ ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ ေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏ကဵင့္ဝတ္စည္းကမ္းေဖာက္ဴပန္သည့္မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးအား လက္ရႀိ
ထားရႀိေပးသည့္ေနရာမႀ အဴခားေသာ သင့္ေတာ္သည့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ယာယီအေနအထား၊ အဴခားေသာအေနအထား၊ သိုႛမဟုတ္
ေကဵာင္းေခတၨမလာေစဴခင္း စသည့္နည္းတိုႛဴဖင့္ (ထိုနည္းမဵားကို သန္စၾမ္းသည့္ ေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္လည္း သတ္မႀတ္ပၝက)
ဆက္တိုက္ေကဵာင္းရက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္ထက္မေကဵာ္ဘဲ ဖယ္ရႀားႎိုင္ပၝသည္။ ထိုႛအဴပင္ ေကဵာင္းစာသင္ႎႀစ္ တစ္ႎႀစ္တည္းတၾင္
အဴခားေသာ ကဵင့္ဝတ္ေဖာက္ဖဵက္မႁမဵားအတၾက္ ဆက္တိုက္ေကဵာင္းရက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္ ထပ္မံဖယ္ရႀားႎိုင္ပၝသည္ (ထိုသိုႛ
ဖယ္ရႀားမႁမဵားမႀာ ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာခဵထားေပးမႁ ေဴပာင္းလဲဴခင္း မဴဖစ္ေစရပၝ)။ ေကဵာင္းစာသင္ႎႀစ္ တစ္ႎႀစ္တည္းတၾင္
မသန္စၾမ္းသည့္ေကဵာင္းသားအား ၄င္း၏လက္ရႀိေနရာမႀ ေကဵာင္းရက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္ ဖယ္ရႀားဴပီးေနာက္ပိုင္း ထပ္မံ
ဖယ္ရႀားဴခင္းမဵား ရႀိပၝက လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာအထိ LEA မႀ ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ေပးရပၝမည္။
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၃။ ေကဵာင္းရက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္ ဆက္တိုက္ထက္ေကဵာ္၍ အဴပစ္ေပးသည့္အေနဴဖင့္ ေနရာေဴပာင္းလဲခဵထားေပးဴခင္းအတၾက္
ေကဵာင္းစည္းကမ္းခဵိႂးေဖာက္သည့္ အဴပႂအမူမႀာ ေကဵာင္းသား၏မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာ မဟုတ္ဟုယူဆလ႖င္ သန္စၾမ္းသည့္
ေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္ အသံုးဴပႂသည့္ သက္ဆိုင္ရာအဴပစ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဵားအတိုင္း၊ တူညီသည့္ကာလအတိုင္း
ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ မသန္စၾမ္းသည့္ ေကဵာင္းသားမဵားအား အဴပစ္ေပးႎိုင္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ ေနရာေဴပာင္းလဲမႁဟု
သတ္မႀတ္သည့္ ဖယ္ရႀားမႁ ၁၀ ရက္ေနာက္ပိုင္းတၾင္ LEA မႀ ဤေကဵာင္းသားအတၾက္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ေပးရပၝမည္။
၄။ မိမိ၏လက္ရႀိေနရာမႀဖယ္ရႀားခံရသည့္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးမႀ သင့္ေတာ္သည့္အတိုင္း ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႁမဵား၊
လုပ္ကိုင္ႎိုင္စၾမ္းအဴပႂအမူစိစစ္ခဵက္ႎႀင့္ အဴပႂအမူဆိုင္ရာခဵိႂးေဖာက္မႁ ထပ္မံမေပၞေပၝက္ေစရန္ ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္ စီစဥ္ထား
သည့္ အဴပႂအမူဆိုင္ရာ ဳကားဴဖတ္ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရၾက္မႁ ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ဆက္လက္ရရႀိရမည္ ဴဖစ္သည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႁမဵားကို
ပညာေရးဆိုင္ရာ အဴခားေသာ ယာယီအေနအထားမဵားတၾင္ ေပးႎိုင္ပၝသည္။ သန္စၾမ္းသည့္ေကဵာင္းသားတစ္ဦးအား ၄င္း၏လက္ရႀိ
ေနရာမႀ ေကဵာင္းစာသင္ႎႀစ္ တစ္ႎႀစ္အတၾင္း ေကဵာင္းရက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္ႎႀင့္ေအာက္ ဖယ္ရႀားသည့္အခၝ ဴပည္သူႛအဖၾဲႛအစည္း
တစ္ရပ္မႀ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားမေပးပၝက အလားတူအေဴခအေနတၾင္ မသန္စၾမ္းသည့္ ေကဵာင္းသားအားလည္း ဝန္ေဆာင္မႁေပးရန္
မလိုပၝ။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးအား ၄င္း၏လက္ရႀိေနရာမႀ ေကဵာင္းစာသင္ႎႀစ္ တစ္ႎႀစ္အတၾင္း ေကဵာင္းရက္ ဆယ္ (၁၀)
ရက္ ဖယ္ရႀားဴပီးေနာက္ လက္ရႀိဖယ္ရႀားမႁမႀာ ေကဵာင္းရက္ ဆယ္(၁၀) ရက္ ဆက္တိုက္ထက္မေကဵာ္ဘဲ ေနရာေဴပာင္းလဲဴခင္းလည္း
မဟုတ္ပၝက ထိုေကဵာင္းသားတၾင္ လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားရႀိလ႖င္ ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ ေကဵာင္းသား၏ ဆရာဆရာမ
အနည္းဆံုးတစ္ဦးႎႀင့္ တိုင္ပင္၍ ဝန္ေဆာင္မႁလိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာ၊ ဝန္ေဆာင္မႁေပးမည့္ေနရာတိုႛကို ဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ပၝသည္။
ဖယ္ရႀားမႁမႀာ ေနရာေဴပာင္းလဲမႁဴဖစ္ပၝက သင့္ေတာ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားကို IEP အဖၾဲႛမႀ သတ္မႀတ္ပၝသည္။
၅။ ေကဵာင္းသားကဵင့္ဝတ္ေဖာက္ဖဵက္မႁေဳကာင့္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားအား ခဵထားေပးသည့္ေနရာမႀေဴပာင္းရန္ ဆံုးဴဖတ္ဴပီး
ေကဵာင္းရက္ ဆယ္ (၁၀) ရက္အတၾင္း ထိုအဴပႂအမူမႀာ ေကဵာင္းသား၏မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏မသန္စၾမ္းမႁ
ႎႀင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္မႁ၊ ဳကီးမားသည့္ဆက္စပ္မႁတိုႛ ရႀိမရႀိ သိုႛမဟုတ္ IEP အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ LEA ၏ ပဵက္ကၾက္မႁေဳကာင့္
ဟုတ္မဟုတ္ ဆံုးဴဖတ္ရန္ LEA၊ မိဘႎႀင့္ (မိဘႎႀင့္LEA တုိႛမႀ သတ္မႀတ္ထားသည့္) ေကဵာင္းသား၏ IEP အဖၾဲႛမႀသက္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႛဝင္
မဵားသည္ ေကဵာင္းသား၏ IEP၊ ဆရာဆရာမတိုႛမႀ ေလ့လာေတၾႛရႀိခဵက္မဵားႎႀင့္ မိဘမႀေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာအခဵက္အလက္မဵား
အပၝအဝင္ ေကဵာင္းသား၏ဖိုင္တၾဲမႀ သက္ဆိုင္ရာအခဵက္အလက္အားလံုးကို စစ္ေဆးရပၝမည္။ LEA၊ မိဘႎႀင့္ ေကဵာင္းသား၏
သက္ဆိုင္ရာ IEP အဖၾဲႛဝင္မဵားမႀ အထက္ပၝအေဴခအေနတစ္ရပ္ႎႀင့္ ဴပည့္စံုသည္ဟု ဆံုးဴဖတ္ပၝက ထိုအဴပႂအမူမႀာ ေကဵာင္းသား၏
မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာဟု ယူဆရပၝမည္။
၆။ ကဵင့္ဝတ္ခဵိႂးေဖာက္မႁမႀာ IEP အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ LEA ၏ ပဵက္ကၾက္မႁေဳကာင့္ဟု LEA၊ မိဘႎႀင့္ ေကဵာင္းသား၏
သက္ဆိုင္ရာ IEP အဖၾဲႛဝင္မဵားမႀဆံုးဴဖတ္လ႖င္ ၄င္းခ႗တ္ယၾင္းခဵက္မဵားဴပႂဴပင္ရန္ LEA မႀ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား ခဵက္ခဵင္း လုပ္ေဆာင္
ရပၝမည္။
၇။ အဴပႂအမူမႀာ ေကဵာင္းသား၏မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာဟု LEA၊ မိဘႎႀင့္ ေကဵာင္းသား၏ သက္ဆိုင္ရာ IEP အဖၾဲႛဝင္မဵားမႀ ဆံုးဴဖတ္
လ႖င္ IEP အဖၾဲႛမႀ လုပ္ကိုင္ႎိုင္စၾမ္းအဴပႂအမူစိစစ္ခဵက္ ဴပႂဴခင္းေသာ္၄င္း (ထားရႀိေပးသည့္ေနရာမႀ ေဴပာင္းရသည့္အဴပႂအမူ မဴဖစ္ေပၞ
မီ LEA မႀ လုပ္ကိုင္ႎိုင္စၾမ္းအဴပႂအမူ စိစစ္ခဵက္ဴပႂလုပ္ဴပီး ေကဵာင္းသားအတၾက္ အဴပႂအမူဆိုင္ရာ ဳကားဴဖတ္ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရၾက္မႁ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဴပီးပၝက ထိုသိုႛဴပႂရန္မလိုပၝ)၊ အဴပႂအမူဆိုင္ရာ ဳကားဴဖတ္ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရၾက္မႁ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆၾဲ
ဴပီးပၝက ထိုအစီအစဥ္ကို စစ္ေဆးဴပီး ထိုအဴပႂအမူအားကိုင္တၾယ္ရန္ လိုအပ္သလိုေဴပာင္းလဲဴပီး ေကဵာင္းသားအား ဖယ္ရႀားလိုက္
သည့္ ၄င္း၏မူလေနရာတၾင္ ဴပန္ထားရပၝမည္ (ေနရာေဴပာင္းလဲဴခင္းမႀာ အဴပႂအမူဆိုင္ရာ ဳကားဴဖတ္ဝင္ေရာက္ ေဆာင္ရၾက္မႁ
အစီအစဥ္အား ေဴပာင္းလဲခဵက္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသဟု မိဘႎႀင့္ LEA တိုႛမႀ သေဘာတူပၝက ထိုသိုႛဴပႂရန္မလိုပၝ)။
၈။ ေကဵာင္းသားမႀ ေကဵာင္း၊ ေကဵာင္းပရဝုဏ္အတၾင္း၊ သိုႛမဟုတ္ SEA သိုႛမဟုတ္ LEA တစ္ရပ္၏ ပိုင္နက္ေအာက္ရႀိ ေကဵာင္းမႀပၾဲ
တစ္ခုခုသိုႛ လက္နက္သယ္ေဆာင္လာဴခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရႀိဴခင္း၊ ထိုအရပ္မဵားတၾင္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးမဵားအား သိလဵက္ႎႀင့္
လက္ဝယ္ထားရႀိဴခင္း၊ ထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္မူးယစ္ေဆး ေရာင္းဝယ္ဴခင္း၊ ေရာင္းရန္ ေတာင္းဆိုဴခင္း၊ ထိုအရပ္မဵားတၾင္ သူတစ္ပၝးအား
ဳကီးေလးသည့္ ကုိယ္ခႎၭာထိခိုက္မႁ ဴဖစ္ေစဴခင္းမဵားဴပႂလ႖င္ ထိုအဴပႂအမူမႀာ ေကဵာင္းသား၏ မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာဟု ဆံုးဴဖတ္ထား
ဴခင္း ရႀိမရႀိႎႀင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ထိုေကဵာင္းသားအား ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဴခားေသာ ယာယီအေနအထားသိုႛ
ေကဵာင္းရက္ ၄၅ ရက္ထက္မေကဵာ္ဘဲ ဖယ္ရႀားႎိုင္ပၝသည္။
၉။ ေနရာေဴပာင္းဴခင္းဟုသတ္မႀတ္ေစသည့္ဖယ္ရႀားမႁတစ္ရပ္ဴပႂရန္ ဆံုးဴဖတ္သည့္ရက္တၾင္ မိဘမဵားအား LEA မႀ ဤဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို
အသိေပးဴပီး မိဘမဵားအား လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားသည့္ အသိေပးခဵက္ ေပးရပၝမည္။
၁၀။ ဤအပိုင္းအတၾက္ ေအာက္ပၝအဓိပၯၝယ္သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား သက္ေရာက္မႁရႀိပၝသည္။ ။
က။ ထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္မူးယစ္ေဆး ဆိုသည္မႀာ ထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆးအက္ဥပေဒ (21 U.S.C. 812(c)) ပုဒ္မ
202(c) ရႀိ အပိုင္း I၊ II၊ III၊ IV ႎႀင့္ V တိုႛတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝၝး သိုႛမဟုတ္ အရာကို ဆိုလိုသည္။
ခ။ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆး ဆိုသည္မႀာ ထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္အရာဴဖစ္ေသာ္လည္း တရားဝင္လက္ဝယ္ထားရႀိသည့္
သိုႛမဟုတ္ လိုင္စင္ရကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁပညာရႀင္၏ ဳကီးဳကပ္မႁဴဖင့္ အသံုးဴပႂသည့္ သိုႛမဟုတ္ ၄င္းအက္ဥပေဒ
အရေသာ္၄င္း၊ ႎိုင္ငံေတာ္ဥပေဒ၏ အဴခားေသာဴပႉာန္းခဵက္မဵားအရေသာ္၄င္း အသံုးဴပႂသည့္ ေဆးဝၝး မပၝဝင္ပၝ။
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ဂ။ ဳကီးေလးသည့္ ကုိယ္ခႎၭာထိခိုက္မႁ ဆိုသည္မႀာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဥပေဒ အပိုင္း ၁၈ ပုဒ္မ ၁၃၆၅ ပုဒ္မခၾဲ (ဇ)
အပိုဒ္ (၃) တၾင္ ”ဳကီးေလးသည့္ ကုိယ္ခႎၭာထိခိုက္မႁ’’ အတၾက္ ေပးထားသည့္အဓိပၯၝယ္အတိုင္း ဴဖစ္ပၝသည္။
ဃ။ လက္နက္ ဆိုသည္မႀာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဥပေဒ အပိုင္း ၁၈ ပုဒ္မ ၉၃၀ ပုဒ္မခၾဲ (ဆ) အပိုဒ္ (၂) တၾင္
“အႎၨရာယ္ရႀိသည့္လက္နက္’’ အတၾက္ ေပးထားသည့္အဓိပၯၝယ္အတိုင္း ဴဖစ္ပၝသည္။
အေနအထားသတ္မႀတ္ဴခင္း။ (300.531)
၁။ ေကဵာင္းသား၏အဴပႂအမူမႀာ ၄င္း၏မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာမဟုတ္လ႖င္၊ ဖယ္ရႀားမႁမႀာ ေနရာေဴပာင္းလဲမႁမဴဖစ္လ႖င္၊ သိုႛမဟုတ္
ထုိအဴပႂအမူမႀာ အထက္ပၝအပိုင္းတၾင္ေဖာ္ဴပထားသည့္ အထူးအေဴခအေနတၾင္ ပၝဝင္ေနလ႖င္ ဤပညာေရးဆိုင္ရာ အဴခားေသာ
ယာယီေနရာခဵထားေပးမႁအား IEP မႀ ဆံုးဴဖတ္ပၝသည္။
အယူခံဝင္ဴခင္း။ (300.532)
၁။ ေနရာထားေပးမႁဆိုင္ရာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တစ္ရပ္ရပ္၊ သိုႛမဟုတ္ မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာဆိုင္ရာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ႎႀင့္ သေဘာမတူသည့္
ေကဵာင္းသားမိဘေသာ္၄င္း၊ ေကဵာင္းသားအား လက္ရႀိေနရာတၾင္ဆက္လက္ထားရႀိပၝက ၄င္းေကဵာင္းသားကိုယ္တိုင္ သိုႛမဟုတ္
သူတစ္ပၝးအေပၞ ဳကီးေလးစၾာ ထိခိုက္ေစႎိုင္သည္ဟု ယူဆသည့္ LEA ေသာ္၄င္းမႀ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ဳကားမႁ
ဴပႂလုပ္၍ အမႁဳကားနာေပးရန္ ေတာင္းဆိုႎိုင္ပၝသည္။
၂။ အမႁဳကားနာေရးအရာရႀိတစ္ဦးမႀ အယူခံကို ဳကားနာေပးဴပီး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵေပးပၝသည္။ ဖယ္ရႀားမႁမႀာ အဴပစ္ေပးမႁလုပ္ငန္းစဥ္
ခဵိႂးေဖာက္မႁတစ္ရပ္ ဴဖစ္ေဳကာင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏အဴပႂအမူမႀာ မသန္စၾမ္းမႁလကၡဏာဴဖစ္ေဳကာင္း အမႁဳကားနာေရး
အရာရႀိမႀ ဆံုးဴဖတ္ပၝက ၄င္းအရာရႀိမႀ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားအား ဖယ္ရႀားလိုက္သည့္မူရင္းေနရာသိုႛ ဴပန္ပိုႛႎိုင္ပၝသည္။
သိုႛမဟုတ္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားအား လက္ရႀိေနရာတၾင္ထားပၝက ထုိေကဵာင္းသား သိုႛမဟုတ္ အဴခားသူမဵားအေပၞ
ဳကီးေလးသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမဵား ရႎိုင္သည္ဟု ဳကားနာေရးအရာရႀိမႀ ဆံုးဴဖတ္ပၝက ထိုေကဵာင္းသားအား သင့္ေတာ္သည့္
ပညာေရးဆိုင္ရာ ယာယီအေနအထားသိုႛ ေဴပာင္းေရၿႛေပးရန္ အမိန္ႛေပးႎိုင္ပၝသည္။ ေကဵာင္းသားအား မူရင္းေနရာတၾင္ ဴပန္ထားပၝက
ထုိေကဵာင္းသား သိုႛမဟုတ္ အဴခားသူမဵားအေပၞ ဳကီးေလးသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမဵား ရႎိုင္သည္ဟု LEA မႀ ယူဆလ႖င္ အထက္ပၝ
လုပ္ငန္းစဥ္မဵားကို တစ္ဖန္ဴပန္လုပ္ႎိုင္ပၝသည္။
၃။ အဴပစ္ေပးမႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵားအရ ဳကားနာမႁတစ္ရပ္ေတာင္းဆိုသည့္အခၝတိုင္းတၾင္ မိဘမဵား သိုႛမဟုတ္ ဤအဴငင္းပၾားမႁတၾင္
ပၝဝင္ေနသည့္ LEA တၾင္ ဘက္မလိုက္သည့္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ဳကားနာခၾင့္ရႀိရမည္။ ထုိ LEA မႀ USOE ႎႀင့္
အလဵင္အဴမန္ ဳကားနာမႁရရႀိရန္စီစဥ္ဴပီး တိုင္ဳကားခဵက္ေတာင္းဆိုမႁ ရရႀိဴပီး ေကဵာင္းရက္ အရက္ ၂၀ အတၾင္း ဤဳကားနာမႁ
ေပၞေပၝက္ရပၝမည္။ မိဘမဵားမႀ ေဴဖရႀင္းမႁအစည္းအေဝးမလိုေဳကာင္း စာေရးသေဘာတူဴခင္း မရႀိလ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ဳကားမႀ ဝင္ေရာက္
ေဆာင္ရၾက္မႁကို သေဘာတူဴခင္းမရႀိလ႖င္ေသာ္၄င္း အမႁဳကားနာရန္ေတာင္းဆိုသည့္ရက္မႀ ခုနစ္ (၇) ရက္အတၾင္း ေဴဖရႀင္းမႁ
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဴဖစ္ဴပီး အမႁဳကားနာရန္ေတာင္းဆိုခဵက္ရဴပီး ၁၅ ရက္အတၾင္း ႎႀစ္ဖက္ေကဵနပ္သည္အထိ
ေဴဖရႀင္းခဵက္ မရရႀိပၝက အမႁဳကားနာမႁ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အလဵင္အဴမန္ဳကားနာမႁႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မဵားအား အယူခံဝင္ႎိုင္ပၝသည္။
အယူခံဝင္စဥ္ ပညာေရးဆိုင္ရာေနရာခဵထားေပးမႁ။ (300.533)
၁။ မိဘ သိုႛမဟုတ္ LEA မႀ အယူခံဝင္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္အခၝ ဳကားနာေရးအရာရႀိ၏ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ရရန္လုပ္ကိုင္ေနဆဲ သိုႛမဟုတ္
ဖယ္ရႀားမႁကာလသက္တမ္းကုန္ခဵိန္ ထိုအခဵိန္မဵားအနက္ အရင္ကဵေရာက္သည့္ေနႛအထိ ေကဵာင္းသားအား ပညာေရးဆိုင္ရာ
အဴခားေသာ ယာယီအေနအထားတၾင္ ထားရပၝမည္။ မိဘႎႀင့္ SEA သိုႛမဟုတ္ LEA မႀ သိုႛမဟုတ္ေဳကာင္း သေဘာတူပၝက
ထုိသိုႛမဟုတ္ပၝ။
အထူးပညာေရး၊ ၄င္းပညာေရးႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛအတၾက္ အကဵံႂးမဝင္ေသးသူေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္
အကာအကၾယ္မဵား။ (300.534)
၁။ IDEA အရ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းပညာေရးႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵားစသည္တိုႛရရန္ အကဵံႂးဝင္သည္ဟု သတ္မႀတ္မခံ
ရေသးသည့္ ေကဵာင္းသားတစ္ဦးမႀ ေကဵာင္းသားကဵင့္ဝတ္စည္းမဵဥ္း ခဵိႂးေဖာက္သည့္အဴပႂအမူ ကဵႃးလၾန္ပၝက အဴပစ္ေပးခံရေစသည့္
လုပ္ရပ္ မေပၞေပၝက္မီ ဤေကဵာင္းသားအား မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားဟု LEA မႀ အသိအမႀတ္ဴပႂခဲ့ပၝက ၄င္းေကဵာင္းသားမႀ ဤ
အပိုင္းတၾင္ေပးထားသည့္ အကာအကၾယ္မဵားကို အသံုးဴပႂႎိုင္ပၝသည္။
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၂။ အဴပစ္ေပးခံရေစသည့္လုပ္ရပ္မေပၞေပၝက္မီေကဵာင္းသားမိဘမႀ သက္ဆိုင္ရာ LEA ၏ ဳကီးဳကပ္ေရး သိုႛမဟုတ္ စီမံခန္ႛခၾဲမႁဆိုင္ရာ
ဝန္ထမ္းအား ေကဵာင္းသားမႀာ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းပညာေရးႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႁမဵား လိုအပ္ေဳကာင္း စာေရးထုတ္ေဖာ္
ေဴပာခဲ့သည္ဴဖစ္ေစ၊ မိဘမႀ ဤေကဵာင္းသားအား စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဴဖစ္ေစ၊ ေကဵာင္းသား၏ ဆရာဆရာမ သိုႛမဟုတ္
LEA မႀ အဴခားေသာဝန္ထမ္းက ေကဵာင္းသား၏ အဴပႂအမူပံုစံကုိ စိုးရိမ္ေဳကာင္း LEA ၏ အထူးပညာေရးဆိုင္ရာ ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး
သိုႛမဟုတ္ LEA ၏ အဴခားေသာ ဳကီးဳကပ္ေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအား တိုက္ရိုက္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခဲ့လ႖င္ ၄င္းေကဵာင္းသားမႀာ
မသန္စၾမ္းမႁရႀိေနေဳကာင္း LEA မႀ သိရႀိသည္ဟု ယူဆရမည္။
၃။ မိဘမႀေကဵာင္းသားအားစစ္ေဆးခၾင့္မဴပႂခဲ့လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ဤအပုိင္းပၝဝန္ေဆာင္မႁမဵားအားဴငင္းဆိုခဲ့လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ေကဵာင္းသား
အား စစ္ေဆးဴပီးေနာက္ IDEA အရ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသား မဟုတ္ဟု ဆံုးဴဖတ္ခဲ့လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ဴပည္သူႛအဖၾဲႛအစည္း တစ္ရပ္မႀာ
ေကဵာင္းသားတၾင္ မသန္စၾမ္းမႁရႀိေနေဳကာင္းသိရႀိသည္ဟု မယူဆႎိုင္ပၝ။
၄။ ေကဵာင္းသားအားအဴပစ္ေပးသည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားမဴပႂမီ ထိုေကဵာင္းသားမႀာ မသန္စၾမ္းသူဴဖစ္ေဳကာင္း LEA မႀ မသိလ႖င္
အလားတူအဴပႂအမူ ဴပႂခဲ့သည့္ သန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားမဵားအား ခဵမႀတ္သည့္အဴပစ္ဒဏ္မဵားအတိုင္း ထိုေကဵာင္းသားအေပၞ ခဵမႀတ္
ႎိုင္ပၝသည္။ အဴပစ္ေပးေနသည့္ကာလတၾင္ ဤေကဵာင္းသားအားစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုခဵက္တစ္ရပ္ဴပႂလုပ္ပၝက စစ္ေဆးမႁကို
အလဵင္အဴမန္ ဴပႂရပၝမည္။ စစ္ေဆးမႁမဴပီးမခဵင္း ေကဵာင္းအာဏာပိုင္မဵားမႀသတ္မႀတ္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအေနအထားတၾင္
ဤေကဵာင္းသားရႀိေနရမည္။ ၄င္းအေနအထားတၾင္ ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႁမဵား မေပးဘဲ ေကဵာင္းမလာရန္ ေခတၨတားဴမစ္
ထားဴခင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းမႀထုတ္ပယ္ဴခင္းတိုႛ ပၝဝင္ႎုိင္ပၝသည္။ ဤေကဵာင္းသားမႀာ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားဟု သတ္မႀတ္
ခံရလ႖င္ LEA မႀ ဴပႂလုပ္သည့္ စစ္ေဆးခဵက္မႀ အခဵက္အလက္မဵားကို ထည့္သၾင္းစဥ္းစားဴပီး LEA မႀ အထူးပညာေရး၊ ၄င္းပညာေရးႎႀင့္
ဆက္စပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႁမဵား အစရႀိသည္တိုႛကို ေပးႎိုင္ပၝသည္။
ဥပေဒဳကီးဳကပ္သူမဵားႎႀင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္မဵားထံ ညၿန္းဴခင္းႎႀင့္ ၄င္းတိုႛမႀ အေရးယူဴခင္း။ (300.535)
၁။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးမႀကဵႃးလၾန္သည့္ရာဇဝတ္မႁအား LEA တစ္ခုမႀ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မဵားကို တိုင္ဳကားဴခင္း၊
သိုႛမဟုတ္ ဴပည္နယ္ဥပေဒဳကီးဳကပ္သူမဵားႎႀင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္မဵားမႀ သက္ဆိုင္ရာႎိုင္ငံေတာ္ႎႀင့္ ဴပည္နယ္ဥပေဒတိုႛအရ
၄င္းတိုႛ၏တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႁအေပၞ တားဆီးဴခင္းတိုႛကို ဤအပိုင္းရႀိ မည္သည့္အခဵက္ကမ႖ တားဴမစ္ထားဴခင္းမရႀိပၝ။
၂။ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားတစ္ဦးမႀကဵႃးလၾန္သည့္ရာဇဝတ္မႁအားတိုင္ဳကားသည့္ LEA တစ္ခုမႀ ၄င္းတိုင္ဳကားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မဵားမႀ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားႎိုင္ရန္ ဤေကဵာင္းသား၏ အထူးပညာေရးႎႀင့္ အဴပစ္ေပးမႁမႀတ္တမ္း မိတၨႃမဵား ရရႀိေစရန္
ေဆာင္ရၾက္ရမည္။ ဤအပိုင္းအရ ရာဇဝတ္မႁတစ္ရပ္အားတိုင္ဳကားသည့္ LEA မႀ မိသားစု ပညာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလ႖ိႂ ့ဝႀက္မႁ အက္ဥပေဒမႀ ခၾင့္ဴပႂသည့္ အတိုင္းအတာအထိသာ ဤေကဵာင္းသား၏ အထူးပညာေရးႎႀင့္
အဴပစ္ေပးမႁမႀတ္တမ္း မိတၨႃမဵားကုိ ပိုႛေပးႎိုင္ပၝသည္။

အပိုင္းခၾဲ င - အစီအစဥ္အခဵက္အလက္မဵားအား ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴခင္း၊ ဳကီးဳကပ္ဴခင္း၊ လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားဴခင္း (300.610-300.646)
အခဵက္အလက္မဵား လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားဴခင္း
လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားဴခင္း။ (300.610)
၁။ IDEA ႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး USOE ႎႀင့္ LEA တိုႛမႀ ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားသည့္ သိုႛမဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မည္သူမည္ဝၝမႀန္း
သိေစႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵား၊ သတင္းအခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵားအား လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားမႁကို ကာကၾယ္ထားေစရန္
သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္မဵားေဆာင္ရၾက္ရပၝမည္။
အဓိပၯၝယ္သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား။ (300.611)
၁။ ဖဵက္ဆီးဴခင္း ဆုိသည္မႀာ အခဵက္အလက္မဵားထဲမႀ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစသည့္အရာမဵားကို ရုပ္ဝတၨႂအရ ဖဵက္ဆီးဴခင္း၊
သိုႛမဟုတ္ ဖယ္ရႀားဴခင္း ဴပႂလုပ္ဴပီး မည္သူမည္ဝၝမႀန္း မသိေစေတာ့ရန္ဴပႂလုပ္ဴခင္းကို ဆုိလိုပၝသည္။
၂။ ပညာေရးဆိုင္ရာမႀတ္တမ္းမဵား ဆိုသည္မႀာ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ မိသားစုပညာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ
အခဵက္အလက္မဵား အက္ဥပေဒ 20 USC 1232g (FERPA) ပၝ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 34CFR
အပိုင္း ၉၉ ရႀိ “ပညာေရးဆိုင္ရာမႀတ္တမ္းမဵား” ၏ အဓိပၯၝယ္ေဖာ္ဴပခဵက္တၾင္ ပၝရႀိသည့္မႀတ္တမ္းအမဵိႂးအစားကို ဆိုလိုသည္။
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၃။ ပၝဝင္သည့္အဖၾဲႛအစည္း ဆိုသည္မႀာ IDEA အရ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစသည့္ အခဵက္အလက္မဵားအား ေကာက္ယူစုေဆာင္း
ထိန္းသိမ္းသည့္ သိုႛမဟုတ္ အသံုးဴပႂသည့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵားေသာ္၄င္း၊ အခဵက္အလက္မဵား ရရႀိသည့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵားကို၄င္း
ဆိုလိုသည္။
မိဘမဵားအား အသိေပးခဵက္။ (300.612)
၁။ USOE ႎႀင့္ LEA တိုႛမႀ မိဘမဵားအားအဴပည့္အစံုအသိေပးရန္ ေအာက္ပၝတိုႛအပၝအဝင္အခဵက္အလက္မဵား လံုေလာက္စၾာ
ေပးရမည္။ ။
က။ ဴပည္နယ္အတၾင္း လူစုအမဵိႂးမဵိႂး၏ မိခင္ဘာသာစကားမဵားဴဖင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ဤအသိေပးခဵက္
ေပးသည္ကို ေဖာ္ဴပခဵက္၊
ခ။ မည္သည့္ေကဵာင္းသားမဵားထံမႀ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစသည့္အခဵက္အလက္မဵားကို ရယူထိန္းသိမ္းထားဴခင္း၊ ရယူ
လိုသည့္အခဵက္အလက္မဵား၊ အခဵက္အလက္မဵားစုေဆာင္းရာတၾင္ (ရယူသည့္အရင္းအဴမစ္မဵားအပၝအဝင္) USOE မႀ
အသံုးဴပႂရန္ ရည္ရၾယ္သည့္နည္းမဵားႎႀင့္ အခဵက္အလက္မဵားကို မည္သိုႛအသံုးဴပႂမည္ဟူသည္ကို ေဖာ္ဴပခဵက္၊
ဂ။ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစသည့္အခဵက္အလက္မဵားကို သိမ္းဆည္းထားပံု၊ အဴခားပၝဝင္ပတ္သက္သူ အဖၾဲႛအစည္းႎႀင့္
လူပုဂၢိႂလ္မဵားအား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားဴခင္းႎႀင့္ ဖဵက္ဆီးဴခင္းမဵားဆိုင္ရာ LEA မႀ ကဵင့္သံုးသည့္ မူဝၝဒ
စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားႎႀင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားအကဵဥ္းခဵႂပ္ႎႀင့္
ဃ။ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ မိသားစုပညာေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလ႖ိႂ ့ဝႀက္ခဵက္ အက္ဥပေဒအရ
ရပိုင္ခၾင့္မဵား (FERPA) အပၝအဝင္ ဤအခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး မိဘမဵားႎႀင့္ေကဵာင္းသားမဵား၏ ရပိုင္ခၾင့္
အားလံုး ေဖာ္ဴပခဵက္။
၂။ မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္း၊ တည္ေနရာ၊ သိုႛမဟုတ္ စစ္ေဆးမႁႎႀင့္ပတ္သက္၍ ဳကီးမားသည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္တစ္ရပ္မဴပႂမီ အသိ
ေပးခဵက္ကို LEA မဵားအားလံုးမႀ မိဘမဵားအား အသိေပးရန္လံုေလာက္သည့္ ဴဖန္ႛေဝမႁရႀိသည့္ သတင္းစာမဵား သိုႛမဟုတ္ အဴခား
မီဒီယာမဵားတၾင္ ပံုႎႀိပ္ထုတ္ေဝဴခင္း သိုႛမဟုတ္ ေဳကညာဴခင္းမဵား ဴပႂရပၝမည္။
ရယူပိုင္ခၾင့္မဵား။ (300.613)
၁။ LEA မႀ စုေဆာင္းေကာက္ယူ၊ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ သိုႛမဟုတ္ အသံုးဴပႂသည့္ ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေရး
မႀတ္တမ္းမဵားအား LEA တစ္ခုစီမႀ မိဘမဵားအား စစ္ေဆးသံုးသပ္ခၾင့္ဴပႂရပၝမည္။ ေတာင္းဆိုခဵက္တစ္ရပ္ဴပႂလုပ္ဴပီးေနာက္ ဴပကၡဒိန္
၄၅ ရက္ထက္ေနာက္မကဵဘဲ LEA မႀ မလိုအပ္သည့္ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာဴခင္း မရႀိဘဲ IEP တစ္ခုႎႀင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝး
တစ္ရပ္ဴဖစ္ေစ၊ ဳကားနာမႁတစ္ရပ္ဴဖစ္ေစ၊ ေဴဖရႀင္းမႁအစည္းအေဝးဴဖစ္ေစ မကဵင္းပမီတၾင္ ထိုေတာင္းဆိုခဵက္ကို လိုက္နာရပၝမည္။
၂။ ဤအပိုင္းအရ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵား စစ္ေဆးသံုးသပ္ပိုင္ခၾင့္တၾင္ ေအာက္ပၝတုိႛ ပၝဝင္ပၝသည္။ ။
က။ မႀတ္တမ္းမဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ ရႀင္းဴပခဵက္မဵား၊ အဓိပၯၝယ္ေကာက္ယူခဵက္မဵားအတၾက္ သင့္ေတာ္သည့္ ေတာင္းဆိုခဵက္
မဵားအေပၞ LEA ၏ တံုႛဴပန္ေဴဖဳကားမႁ ရပိုင္ခၾင့္၊
ခ။ အခဵက္အလက္မဵားပၝသည့္မႀတ္တမ္းမဵား၏ မိတၨႃမဵားေပးရန္ပဵက္ကၾက္ပၝက မိဘမဵားအေနဴဖင့္ ၄င္းတိုႛ၏
မႀတ္တမ္းမဵား စစ္ေဆးသံုးသပ္ပိုင္ခၾင့္ကို ကဵင့္သံုးေရးတၾင္ ထိေရာက္စၾာအတားအဆီးဴဖစ္မည္ဆိုပၝက ထိုမႀတ္တမ္းမဵား၏
မိတၨႃကို LEA မႀေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခၾင့္ႎႀင့္
ဂ။ မိဘမႀ ၄င္း၏ကုိယ္စားလႀယ္တစ္ဦးအား မႀတ္တမ္းမဵား စစ္ေဆးသံုးသပ္ေစခၾင့္။ အုပ္ထိန္းမႁ၊ သားမယားသီးဴခားေနမႁ၊
လင္မယားကၾဲမႁစသည့္ကိစၤမဵားႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဴပည္နယ္ဥပေဒအရ မိဘတၾင္ မႀတ္တမ္းမဵားစစ္ေဆးသံုးသပ္ခၾင့္ မရႀိဟု
LEA အားေဴပာမထားပၝက ၄င္းမိဘတၾင္ စစ္ေဆးသံုးသပ္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု LEA မႀ ယူဆႎိုင္ပၝသည္။
ရယူမႁမႀတ္တမ္း။ (300.614)
၁။ (မိဘမဵားႎႀင့္ LEA မႀခၾင့္ဴပႂထားသည့္ အလုပ္သမားမဵားမႀလၾဲ၍) IDEA အရ စုေဆာင္းေကာက္ယူထိန္းသိမ္းထားသည့္ သိုႛမဟုတ္
အသံုးဴပႂသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာမႀတ္တမ္းမဵား ရယူသူႎႀင့္အဖၾဲႛအစည္းမဵားတိုႛ၏အမည္၊ ရယူခၾင့္ဴပႂသည့္ရက္ႎႀင့္ မႀတ္တမ္းမဵား
သံုးစၾဲရန္ ၄င္းတိုႛအားခၾင့္ဴပႂရဴခင္းရည္ရၾယ္ခဵက္ အစရႀိသည္တိုႛအပၝအဝင္ မႀတ္တမ္းတစ္ရပ္ LEA မႀ ထားရႀိရပၝမည္။
ေကဵာင္းသားတစ္ဦးထက္ပိုသည့္မႀတ္တမ္းမဵား။ (300.615)
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၁။ ပညာေရးမႀတ္တမ္းတစ္ရပ္တၾင္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္ အခဵက္အလက္မဵားပၝပၝက ထိုေကဵာင္းသားမဵား၏
မိဘမဵားတၾင္ ၄င္းတိုႛႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ေကဵာင္းသား၏အခဵက္အလက္ကိုသာ စစ္ေဆးသံုးသပ္ခၾင့္ သိုႛမဟုတ္ ၄င္းေကဵာင္းသား၏
တိကဵသည့္အခဵက္အလက္အေဳကာင္းကိုသာ သိပိုင္ခၾင့္ ရႀိပၝသည္။
အခဵက္အလက္အမဵိႂးအစားမဵားႎႀင့္ တည္ေနရာမဵား စာရင္း။ (300.616)
၁။ ေတာင္းဆိုလာသည့္အခၝတၾင္ LEA မႀ စုေဆာင္းေကာက္ယူထိန္းသိမ္းထားသည့္ သိုႛမဟုတ္ အသံုးဴပႂသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ
မႀတ္တမ္း အမဵိႂးအစားမဵားႎႀင့္ တည္ေနရာမဵားအား LEA မႀ မိဘမဵားအား ေပးရပၝမည္။
အခေဳကးေငၾမဵား။ (300.617)
၁။ IDEA အရ မိဘမဵားအတၾက္ ဴပႂလုပ္ေပးသည့္ မႀတ္တမ္းမိတၨႃမဵားအတၾက္ အခေဳကးေငၾမဵား ေတာင္းဆိုသည့္အခၝတၾင္ ထိုအခ
ေဳကးေငၾေဳကာင့္ မိဘမဵား၏ ၄င္းမႀတ္တမ္းမဵားအား စစ္ေဆးသံုးသပ္ခၾင့္အေပၞ ထိေရာက္စၾာ တားဆီးမႁမဴဖစ္ပၝက USOE ႎႀင့္ LEA
တစ္ခုစီမႀ အခေဳကးေငၾေတာင္းဆိုႎိုင္ပၝသည္။ IDEA အရ အခဵက္အလက္မဵားရႀာေဖၾရန္ သိုႛမဟုတ္ ရယူရန္အတၾက္ USOE ႎႀင့္
LEA တစ္ခုမႀ အခေဳကးေငၾ မေတာင္းႎိုင္ပၝ။
မိဘ၏ေတာင္းဆိုခဵက္အရ မႀတ္တမ္းမဵားဴပႂဴပင္ဴခင္း။ (300.618)
၁။ IDEA အရ စုေဆာင္းေကာက္ယူထိန္းသိမ္းထားသည့္ သိုႛမဟုတ္ အသံုးဴပႂသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာမႀတ္တမ္းမဵားပၝ အခဵက္
အလက္မႀာ တိကဵမႁမရႀိ၊ လိမ္ညာထားသည္၊ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအခဵက္အလက္မဵား လ႖ိႂ ့ဝႀက္ခၾင့္
သိုႛမဟုတ္ အဴခားရပိုင္ခၾင့္မဵားကို ခဵိႂးေဖာက္သည့္ဟု ယူဆသည့္မိဘမႀ ၄င္းအခဵက္အလက္ကို ထိန္းသိမ္းထားသည့္ LEA အား
အခဵက္အလက္ ဴပႂဴပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႎိုင္ပၝသည္။ ဤေတာင္းဆိုခဵက္ရဴပီး သင့္ေတာ္သည့္ကာလအတၾင္း ထိုအခဵက္အလက္
ဴပႂဴပင္မႁ လုပ္ရန္မလုပ္ရန္ကို LEA မႀ ဆံုးဴဖတ္ရပၝမည္။ ေတာင္းဆိုခဵက္အရ အခဵက္အလက္ဴပႂဴပင္ေပးရန္ LEA မႀ ဴငင္းဆိုပၝက
ထိုဴငင္းဆိုမႁအေဳကာင္းႎႀင့္ ဤကိစၤအေပၞ ဳကားနာပိုင္ခၾင့္ရႀိေဳကာင္း ၄င္းမႀမိဘအားအသိေပးရပၝမည္။
အမႁဳကားနာရန္အခၾင့္အေရး။ (300.619)
၁။ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားပၝအခဵက္အလက္တိုႛမႀာ တိကဵမႀန္ကန္မႁမရႀိဴခင္း၊ လိမ္ညာထားဴခင္း၊ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏ကိုယ္ေရး
ကုိယ္တာ အခဵက္အလက္မဵားလ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားခၾင့္ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားေသာရပိုင္ခၾင့္မဵားဴဖစ္ေစ အဴခားနည္းဴဖင့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမရႀိေစရန္
ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားရႀိ အခဵက္အလက္တိုႛကို စစ္ေဆးရန္ဳကားနာမႁတစ္ရပ္ ေတာင္းဆိုသည့္အခၝတၾင္ LEA မႀ ဳကားနာခၾင့္
ေပးရပၝမည္။
အမႁဳကားနာမႁ ရလဒ္။ (300.620)
၁။ အခဵက္အလက္မႀာ တိကဵမႀန္ကန္မႁမရႀိ၊ လိမ္ညာထားသည္၊ သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းသား၏ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအခဵက္အလက္မဵား
လ႖ိႂ ့ဝႀက္ထားခၾင့္ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားေသာရပိုင္ခၾင့္မဵားဴဖစ္ေစ ခဵိႂးေဖာက္ထားဴခင္းမရႀိဟု LEA မႀ ဆံုးဴဖတ္ပၝက မိဘမဵားတၾင္ ဤအခဵက္
အလက္မဵားအေပၞ မႀတ္ခဵက္ သိုႛမဟုတ္ LEA ၏ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အေပၞသေဘာမတူရဴခင္း အေဳကာင္းရင္းမဵားကို မႀတ္တမ္းတၾင္ ထား
ခၾင့္ရႀိေဳကာင္း ၄င္းမႀမိဘမဵားအား အသိေပးရပၝမည္။ မႀတ္တမ္း သိုႛမဟုတ္ မႀတ္တမ္းရႀိ အဴငင္းပၾားေနသည့္အပိုင္းကို LEA မႀ
ထိန္းသိမ္းထားေနသ၍ ဤအပိုင္းရႀိ ေကဵာင္းသားမႀတ္တမ္းမဵားတၾင္ ထားရႀိသည့္ရႀင္းဴပခဵက္မဵားကို ေကဵာင္းသားမႀတ္တမ္း၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ LEA မႀ ထိန္းသိမ္းထားရပၝမည္။ ထိုႛအဴပင္ ေကဵာင္းသားမႀတ္တမ္းမဵားဴဖစ္ေစ၊ အဴငင္းပၾားေနသည့္
အစိတ္အပိုင္းကိုဴဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ဦးအား LEA မႀ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုလ႖င္ ရႀင္းဴပခဵက္ကိုပၝ ထုိသူအား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရပၝမည္။
အမႁဳကားနာမႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵား။ (300.621)
၁။ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားအေပၞ အဴငင္းပၾားမႁအတၾက္ ဳကားနာမႁကို 34 CFR 99 ရႀိ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားအရ ဴပႂလုပ္ဴပီး LEA ၏
ဳကားနာမႁ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားမႀာ အနည္းဆံုးအေနႎႀင့္ ေအာက္ပၝသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီရပၝမည္။ ။
က။ LEA မႀ ေတာင္းဆိုခဵက္ရရႀိဴပီးေနာက္ သင့္ေတာ္သည့္ကာလအတၾင္း အမႁဳကားနာဴပီး ေကဵာင္းသားမိဘ သိုႛမဟုတ္
အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္အထက္ရႀိသည့္ ေကဵာင္းသားအား ဳကားနာမႁရက္စၾဲ၊ ေနရာႎႀင့္ အခဵိန္တိုႛကို သင့္ေတာ္သည့္အတိုင္း
ဳကိႂတင္အသိေပးရပၝမည္။
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ခ။ LEA အရာရႀိတစ္ဦးအပၝအဝင္ အမႁဳကားနာမႁရလဒ္မႀ တိုက္ရိုက္အကဵိႂးခံစားရရႀိသူမဟုတ္သူ မည္သူမဆိုမႀ ဳကားနာမႁ
ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ပၝသည္။
ဂ။ ေကဵာင္းသားမိဘ သိုႛမဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္အထက္ေကဵာင္းသားအား တင္ဴပလာသည့္ကိစၤရပ္မဵားအတၾက္
သက္ဆိုင္ရာအေထာက္အထား တင္ဴပရန္ ဴပည့္စံုဴပီး တရားမ႖တသည့္အခၾင့္အေရးေပးဴပီး ၄င္းအား ေရႀႛေနတစ္ဦး
အပၝအဝင္ ၄င္းေရၾးခဵယ္သူမဵားမႀ ၄င္း၏ကုန္ကဵစရိတ္ဴဖင့္ ကူညီခၾင့္ သိုႛမဟုတ္ ကုိယ္စားဴပႂခၾင့္ ေပးရပၝမည္။
ဃ။ အမႁဳကားနာမႁအဴပီးတၾင္ LEA မႀ သင့္ေတာ္သည့္အခဵိန္ကာလအတၾင္း စာေရးဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵရပၝမည္။
င။ LEA ၏ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္အား အမႁဳကားနာစဥ္တင္သၾင္းသည့္အေထာက္အထားအေပၞတၾင္သာ အေဴခခံထားဴပီး
အေထာက္အထားအကဵဥ္းခဵႂပ္ႎႀင့္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္၏အေဳကာင္းရင္းမဵား ပၝရႀိရပၝမည္။
သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္။ (300.622)
၁။ 34CFR99 အရ မိဘသေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္မလိုသည့္ ဥပေဒဳကီးဳကပ္ေရးႎႀင့္တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မဵားထံညၿန္းဴခင္း၊
၄င္းတိုႛမႀအေရးယူဴခင္း စသည္တိုႛတၾင္ကိုင္တၾယ္သည့္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁမဵားမႀလၾဲ၍ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္
မဵားကို အခဵက္အလက္ေကာက္ယူမႁတၾင္ပၝဝင္သည့္ အရာရႀိမဵားမႀလၾဲ၍ သူတစ္ပၝးအားထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္းမဴပႂမီ သိုႛမဟုတ္ IDEA
အရ အခဵက္အလက္ အသံုးမဴပႂမီ၊ သိုႛမဟုတ္ IDEA ၏ သတ္မႀတ္ခဵက္တစ္ရပ္ ဴဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရၾယ္ခဵက္မႀလၾဲ၍ အဴခားေသာ
ရည္ရၾယ္ခဵက္ဴဖင့္ အသံုးဴပႂလ႖င္ မိဘ၏သေဘာတူခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို ရယူရမည္ဴဖစ္ပၝသည္။ 34 CFR 99.31 ႎႀင့္ 99.34 (FERPA) အရ
မိဘသေဘာတူညီခဵက္မပၝဘဲ သက္ဆိုင္ရာအဖၾဲႛအစည္းမဵားအား ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားမႀ အခဵက္အလက္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုေပး
ရန္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရႀိလ႖င္ LEA မႀ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း မဴပႂႎိုင္ပၝ။ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁမႀာ ပညာေရးဆိုင္ရာ တရားဝင္အကဵိႂးရႀိသည္
ဟု LEA မႀ သတ္မႀတ္ထားသည့္ LEA အတၾင္းမႀ ဆရာဆရာမမဵားအပၝအဝင္ အဴခားေကဵာင္းအရာရႀိမဵား ဴဖစ္ေစ၊ ေကဵာင္းသားမႀ
ေကဵာင္းတက္ရန္ေဆာင္ရၾက္ေနသည့္ အဴခားေကဵာင္း သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းေနရာမႀ အရာရႀိမဵားဴဖစ္ေစ၊ 34 CFR 99.34 ရႀိ ေအာက္ပၝ
သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္အညီ ေကဵာင္းသားမိဘ သုိႛမဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္အထက္ရႀိ ေကဵာင္းသား၏ စာေရးသေဘာတူ ခၾင့္ဴပႂ
ခဵက္မပၝဘဲ ေကဵာင္းသား၏ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမႀ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို LEA မႀ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာ
ဆိုရန္ စည္းမဵဥ္း 34 CFR 99.31 မႀခၾင့္ဴပႂထားပၝသည္။ အထက္ပၝ 34 CFR 99.34 အရ ေကဵာင္းသားတစ္ဦး၏ ပညာေရးမႀတ္တမ္း
မဵား လၿဲေဴပာင္းေပးသည့္ LEA မႀ မႀတ္တမ္းမဵားလၿဲေဴပာင္းေဳကာင္းကို ေကဵာင္းသားမိဘ သိုႛမဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္အထက္ရႀိ
ေကဵာင္းသားအား ၄င္းတိုႛေနထိုင္ခဲ့ေဳကာင္းသိရသည့္ေနာက္ဆံုးလိပ္စာသိုႛ သင့္ေတာ္သည့္ ဳကိႂးပမ္းမႁဴဖင့္ အသိေပးရန္ စည္းမဵဥ္း 34
CFR 99.34 မႀ သတ္မႀတ္ထားပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ မိဘ သိုႛမဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္အထက္ေကဵာင္းသားမႀ မႀတ္တမ္းမဵား လၿဲ
ေဴပာင္းေပးရန္ LEA ထံ ေတာင္းဆိုမႁ စတင္ဴပႂလုပ္လ႖င္ေသာ္၄င္း၊ ေကဵာင္းသားတက္ေရာက္လိုသည့္ သိုႛမဟုတ္ တက္ေရာက္ရန္
ရည္ရၾယ္သည့္ေကဵာင္းမႀ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားကို ေတာင္းဆိုသည့္အခၝ LEA မႀ ပိုႛေပးရန္ စည္းမဵဥ္းသတ္မႀတ္ထားေဳကာင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ အကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵား ႎႀစ္စဥ္အသိေပးခဵက္တၾင္ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပထားပၝက LEA မႀ ေရႀႛဆက္ အသိေပး
စရာမလိုေတာ့ပၝ။
၂။ အထက္ေဖာ္ဴပပၝ 34 CFR 99.31 ႎႀင့္ 99.34 တိုႛ၏ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ဴပည့္စံုသည့္အဴပင္ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖၾဲႛအစည္းမႀ
၄င္းမႀ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဴပလိုက္သူအား ဤသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားအေဳကာင္း အသိေပးပၝက အဴခားပညာေရးအဖၾဲႛအစည္းတစ္ရပ္မႀ
မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵား လက္ခံရရႀိသည့္ LEA တစ္ခုမႀ မိဘ သိုႛမဟုတ္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္အထက္ရႀိသည့္
ေကဵာင္းသားထံမႀ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မပၝဘဲ ဤအခဵက္အလက္မဵားကို LEA ကုိယ္စား ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုႎိုင္ပၝသည္။ တဴခား ပၝဝင္
ပတ္သက္သူ တစ္ဦးအား မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိႎိုင္သည့္အခဵက္အလက္မဵား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုရန္ မိဘမႀ သေဘာတူခၾင့္ဴပႂရန္
ဴငင္းဆိုလ႖င္ ၄င္းလိုလားသည့္ အခဵက္အလက္မဵားရရန္ဳကိႂးပမ္းသည့္အေနဴဖင့္ ထုိသူမႀ ဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မဵား
ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ပၝသည္။
အထူးမႀတ္ခဵက္။ ။ 34CFR99.31 တၾင္ ခၾင့္ဴပႂထားခဵက္အရ ေကဵာင္းသားမႀ တက္ရန္ေဆာင္ရၾက္ေနသည့္ အဴခားေကဵာင္း

သိုႛမဟုတ္ ေကဵာင္းခရိုင္မႀ အရာရႀိမဵားထံ ေကဵာင္းသား၏မႀတ္တမ္းမဵားကို မိဘခၾင့္ဴပႂခဵက္မပၝဘဲ ပိုႛေပးႎိုင္ဴပီး ပိုႛေပးမည္
ဴဖစ္ေဳကာင္းကိုလည္း သိထားပၝ။

အကာအကၾယ္ေပးထားမႁမဵား။ (300.623)
၁။ ေကာက္ယူစုေဆာင္းသိုေလႀာင္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴပီးဖဵက္ဆီးသည့္ အဆင့္မဵားတၾင္ LEA တစ္ခုစီမႀ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိႎိုင္သည့္
အခဵက္အလက္မဵားကို ကာကၾယ္ထားရပၝမည္။ LEA တစ္ခုစီရႀိ အရာရႀိတစ္ဦးမႀ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵား
ကို ကာကၾယ္ထားရန္ တာဝန္ယူရပၝမည္။ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းသူ သိုႛမဟုတ္
အသံုးဴပႂသူအားလံုး ဤအပိုင္းႎႀင့္ 34 CFR အပိုင္း ၉၉ ရႀိ ဴပည္နယ္၏မူဝၝဒမဵား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး သင္တန္းပိုႛခဵမႁ
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သိုႛမဟုတ္ သင္ဳကားမႁ ခံယူရပၝမည္။ အမဵားဴပည္သူစစ္ေဆးႎိုင္ရန္အတၾက္ မသန္စၾမ္းသူေကဵာင္းသားမဵား၏ မည္သူမည္ဝၝမႀန္း
သိေစႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို ရယူႎိုင္သည့္ LEA ဝန္ထမ္းမဵား၏ လက္ရႀိအမည္ႎႀင့္ ရာထူးစာရင္းကို LEA တစ္ခုစီမႀ
ထိန္းသိမ္းထားရပၝမည္။
မႀတ္တမ္းမဵား ဖဵက္ဆီးဴခင္း။ (300.624)
၁။ IDEA အရ ေကာက္ယူစုေဆာင္းထိန္းသိမ္း သိုႛမဟုတ္ အသံုးဴပႂသည့္ မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစႎိုင္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားမႀာ
ေကဵာင္းသားအတၾက္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႁမဵားေပးရာတၾင္ မလိုအပ္ေတာ့ပၝက LEA မႀ မိဘမဵား သိုႛမဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္
အထက္ ေကဵာင္းသားမဵားကို အသိေပးရပၝမည္။ မိဘမဵားႎႀင့္ အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ႎႀင့္အထက္ ေကဵာင္းသားမဵားမႀ ေတာင္းဆိုသည့္
အခၝတၾင္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို ဖဵက္ဆီးရပၝမည္။ သိုႛရာတၾင္ ေကဵာင္းသားအမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပၝတ္၊
အတန္း၊ ေကဵာင္းတက္မႀတ္တမ္း၊ သင္ဳကားသည့္ဘာသာရပ္အတန္းမဵား၊ ေအာင္ဴမင္သည့္အတန္းအဆင့္ႎႀင့္ ေအာင္ဴမင္သည့္ႎႀစ္တိုႛ
အတၾက္ ရာသက္ပန္မႀတ္တမ္းတစ္ရပ္ကို အခဵိန္အကန္ႛအသတ္မရႀိဘဲ ထိန္းသိမ္းထားႎိုင္ပၝသည္။
အထူးမႀတ္ခဵက္။ ။ ေကဵာင္းသားတစ္ဦး ေကဵာင္းဴပီးဆံုးဴပီး သံုး (၃) ႎႀစ္ဳကာဴပီးေနာက္တၾင္၄င္း၊ ေကဵာင္းသားမႀ အသက္ ၂၂ ႎႀစ္

ဴပည့္ဴပီးေနာက္ သံုး (၃) ႎႀစ္အဳကာတၾင္၄င္း ေကဵာင္းသားတစ္ဦးစီ၏မႀတ္တမ္းအား “ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႁမဵားေပးရန္ မလို
အပ္ေတာ့” ဟုယူဆကာ ဖဵက္ဆီးလိုက္ပၝမည္။

ေကဵာင္းသား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵား။ (300.625)
၁။ ေကဵာင္းသားတစ္ဦးမႀာ က႗မ္းကဵင္မႁမရႀိသူတစ္ဦးဴဖစ္ေဳကာင္း တရားရံုးအမိန္ႛဴဖင့္ ေဳကဴငာထားဴခင္းမရႀိလ႖င္ မိဘမဵားအားေပးသည့္
ကုိယ္ေရးကိုယ္တာလ႖ိႂ ့ဝႀက္ခၾင့္မဵားကို အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ဴပည့္ေကဵာင္းသားအား လၿဲေဴပာင္းလိုက္ပၝသည္။ 34 CFR 99.5(a) ရႀိ
FERPA အတၾက္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵားအရ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ မိဘမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကို ေကဵာင္းသား
အသက္ ၁၈ ႎႀစ္ဴပည့္သည့္အခၝတၾင္ လၿဲေဴပာင္းေပးပၝသည္။ မိဘမဵားအား IDEA အရေပးထားသည့္ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကို အသက္ ၁၈ ႎႀစ္
ဴပည့္သည့္ ေကဵာင္းသားအား လၿဲေဴပာင္းေပးသည့္အတၾက္ ပညာေရးမႀတ္တမ္းမဵားႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ ရပိုင္ခၾင့္မဵားအားလည္း
ေကဵာင္းသားထံ လၿဲေဴပာင္းရမည္ဴဖစ္သည္။ သိုႛရာတၾင္ IDEA ၏ ပုဒ္မ ၆၁၅ အရ သတ္မႀတ္ထားသည့္ အသိေပးခဵက္မဵားကိုမူ LEA
မႀ ေကဵာင္းသားႎႀင့္ မိဘတိုႛအားေပးရပၝမည္။
ဳကီးဳကပ္ဴခင္း။ (300.626)
၁။ IDEA ၏ လ႖ိႂ ့ဝႀက္မႁဆိုင္ရာ သတ္မႀတ္ခဵက္မဵားအား LEA အကဵံႂးဝင္မႁ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ စစ္ေဆးဴပီး
ခၾင့္ဴပႂပၝသည္။
မည္သူမည္ဝၝမႀန္းသိေစႎိုင္သည့္အခဵက္အလက္မဵားအား အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုပညာေရးဌာနမႀ အသံုးဴပႂဴခင္း။ (300.627)
၁။ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ပညာေရးဌာနေသာ္၄င္း၊ ၄င္းမႀခၾင့္ဴပႂထားသည့္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားမႀေသာ္၄င္း မသန္စၾမ္းသူ
ေကဵာင္းသားမဵား၏ ၁၉၇၄ ခုႎႀစ္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လ႖ိႂ ့ဝႀက္မႁအက္ဥပေဒ 5 USC 5529 သက္ေရာက္မႁမရႀိသည့္
မည္သူမည္ဝၝမႀန္း သိေစႎိုင္သည့္အခဵက္အလက္မဵားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းပၝက အတၾင္းဝန္မႀ သက္ဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံေတာ္
ဴပႉာန္းခဵက္ႎႀင့္ 34 CFR 5b ရႀိ ဴပႉာန္းခဵက္မဵားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းမဵား အသံုးဴပႂပၝသည္။
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