မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအားလုံး
ဤေလွ်ာက္လႊာေဖာင္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး၊ စက္တင္ဘာလ 16 ရက္၊ 2018 အမွီ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ရေပမည္

ကြ်ႏ္ုပ္သည္ 2018-19 အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဆိုင္ရာ လက္ကိုင္စာအုပ္
မိတၳဴတစ္ေစာင္အား လက္ခံရရွိျပီးျဖစ္သည္။ လက္စဲြစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တာလုံးအတြက္အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္းကုိကၽြန္ေတာ္သိရွိနားလည္ျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ဤ
လက္စဲြစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာမူ၀ါဒမ်ား၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ေက
်ာင္းသားတုိင္း၏ျပဳမူေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ားအေပၚအကဲျဖတ္အမွတ္ေပးရန္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ကၽြန္ေတာ္သိရွိနားလည္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားတက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္း

ေက်ာင္းသား၏ထုိးျမဲလက္မွတ္

ရက္စြဲ

ေက်ာင္းသား၏နာမည္ရင္း

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ထုိးျမဲလက္မွတ္

ရက္စြဲ

မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏နာမည္ရင္း

အလုိအေလ်ာက္ေခၚဆုိသည့္ဖုန္းေမ့ေဆ့ခ်္္မ်ား
အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား၊ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္မ်ား၊အေရးပါသည့္ေက်ာင္းမွက်င္းပေသာပြမ
ဲ ်ား၊သတင္းမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လုိအပ္သည့္က်န္းမာေရးသတိေ
ပးႏိႈ္းေဆာ္ခ်က္မ်ားတုိ႔ကုိေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရာတြင္အလုိအေလ်ာက္ေခၚဆုိသည့္ဖုန္းစနစ္ကုိ Tukwila
ေက်ာင္းခရုိင္အတြင္းႏွင့္၄င္းေက်ာင္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳေနပါသည္။
ဤေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိလက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေနာက္ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းသည္ယင္းအလုိအေလ်ာက္ေခၚဆိုသည့္ဖုန္းေမ့ေဆ့ခ်္စနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးရန္သင္ေ
ဘာတူေၾကာင္းျပသသည္။
ဤအပုိင္းကုိလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳပါကအေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ေမ့ေဆ့ခ်္မ်ားကုိသင့္အေနျဖင့္
လက္ခံရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေက်းဇူးျပဳ၍သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ထုိးျမဲလက္မွတ္

မိဘအုပ္ထိန္းသူ၏နာမည္ရင္း

ရက္စြဲ

ေရြးခ်ယ္စရာ - ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသင့္ကေလး၏
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွမည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား
ကုိေက်ာင္းကမွ်ေ၀ေပးႏုိင္ပါသနည္။ ?
Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းသည္ေက်ာင္းသား၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ကုိအေလးထားထိန္းသိမ္းပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကုိတရား
နည္းလမ္းအတုိင္းအကာအကြယ္ေပးထားျပီးခရုိင္ေက်ာင္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား
မွတပါးမည္သူ႔ထံသုိ႔မွေပးေ၀ခြင့္မရွိေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္းေက်ာင္းသားကုိထိခုိက္ေစမည့္သတင္း
အခ်က္အလက္မဟုတ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ေက်ာင္းသားနာမည္၊အသက္၊ဓါတ္ပုံ၊လိပ္စ
ာ၊ဖုန္းနံပါတ္၊ပါ၀င္လႈပ္ရွားေသာအားကစား၊တက္ေရာက္ပါ၀င္သည့္ေန႔စဲြ၊ခ်ီးျမွင့္ခံရသည့္ဒီပလုိမာ/ဆု
တု႔က
ိ ုိမိဘမ်ားထံမွသေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲအျပင္သုိ႔ေပးေ၀ျခင္းမျပဳေပ။
ေက်ာင္းသား၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိမိဘအေနျဖင့္ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံေပးေ၀ျခင္းမျပဳလုိပါကသ
င့္တြင္ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုရွိပါသည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာ 1. သင့္ကေလး၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံေပးေ၀လုိျခင္းမရွိပါကေအာက္
တုိဘာလ (1.10.2017) ရက္ေန႔ကုိေနာက္ဆုံးထားျပီးေက်ာင္း၏ပင္မေဆာင္သုိ႔ FERPA
ေပးေ၀လုိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိျဖည့္စြက္ေရသားတင္ျပႏုိင္ပါသည္။မိဘနာမည္
၊ေက်ာင္းသားနာမည္၊မိဘလက္မွတ္ႏွင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ပါ၀င္ရပါမည္။
မိဘနာမည္၊ေက်ာင္းသားနာမည္၊မိဘလက္မွတ္ႏွင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ပါ၀င္ရပါမည္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “မိသားစုပညာေရးအခြင့္အေရးႏွင့္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အက္ဥ
ပေဒအရခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္းေက်ာင္းမွျဖစ္ေစ၊ Tukwila ခရုိင္ရွိေက်ာင္း
မ်ားမွျဖစ္ေစေက်ာင္းသားကိုခဲြျခားသိမွတ္ႏုိင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိမိဘထံမွဘာေသာတူ
ခြင့္ျပဳစာမပါဘဲထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမျပဳပါရန္ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။” ဆုိသည့္အခ်က္ပါ၀
င္ရပါမည္။ ပုဒ္မ XXI ကုိဖတ္ပါ။ ဤလက္စဲြစာအုပ္ပါေက်ာင္းသား၏ပညာေရးမွတ္တမ္း
ဆုိင္ရာမ်ားကုိ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္ - FERPA ေပးေ၀လုိျခင္းမရွိသည့္
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိသင္တင္ျပေတာင္းခံခဲ့သည္ဆုိပါကႏွစ္ပတ္လည္ထုတ္ေက်ာင္းအစီရင္ခံစာ
အုပ္၊ပြဲအစီအစဥ္မ်ား၊အားကစားအစီအစဥ္မ်ား၊မီဒီယာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္မည္သည့္ထု
တ္ျပန္သည့္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္မွ်ေက်ာင္းသား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ပါ၀င္ေ
တာ့မည္မဟုတ္ေခ်။

2. ေက်ာင္းသားပါ၀င္သည့္ဗီဒီယုိႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းကုိကန္႔သတ္လုိသည္ဆုိပါက
ဓါတ္ပုံေပးေ၀လုိျခင္းမရွိသည့္စာကုိေရးသားျပီးေအာက္တုိဘာလ (1.10.2017)
ရက္ေန႔ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲေက်ာင္းပင္မေဆာင္တြင္လာေရာက္တင္ျပႏုိင္ပါသည္။
မိဘနာမည္၊ေက်ာင္းသားနာမည္၊မိဘလက္မွတ္ႏွင့္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ပါ၀င္ရပါမည္။
“ဓာတ္ပံု ေပးေ၀လုိျခင္းမရွိေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
“မိဘထံမွၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲေက်ာင္းသား၏ဗီဒီယုိႏွင့္ဓါတ္ပုံမ်ားကို Tukwila
ခရုိင္တြင္းရွိေက်ာင္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းမွျဖစ္ေစထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ
ျပဳၾကရန္ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။” ဆုိသည့္အခ်က္ပါ၀င္ရပါမည္။ ဤေတာင္းခံသ
ည့္ဖုိင္တျြဲ ဖင့္ေက်ာင္းႏွင့္ခရုိင္ေက်ာင္းမ်ားမွေက်ာင္းသားမ်ား၏ဓါတ္ပုံမဟုတ္ေသာကုိယ္ေရးအ
ခ်က္အလက္မ်ားကိုမိဘ၏သေဘာတူခင
ြ ့္ျပဳစာမလုိဘဲထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျပဳႏုိင္ပါမည္။
မွတ္ခ်က္- ဓါတ္ပုံေပးေ၀လုိျခင္းမရွိသည့္စာကုိသင္တင္ျပေတာင္းခံသည္ဆုိပါကႏွ
စ္ပတ္လည္ထုတ္ေက်ာင္းအစီရင္ခံစာအုပ္၊ပြအ
ဲ စီအစဥ္မ်ား၊အားကစားအစီအစဥ္မ်ား၊မီဒီယာထု
တ္ျပန္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္မည္သည့္ထုတ္ျပန္သည့္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္မွ်ေက်ာင္းသား၏ဓါ
တ္ပုံမ်ားပါ၀င္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။
ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အစျပဳတုိင္းအဆုိပါအသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာႏွစ္ခုလံုးကုိျပန္လည္တင္ျပရမ
ည္။ မည္သည့္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမွ်မရွိပါက Tukwila ခရုိင္ရွိေက်ာင္းမ်ားမွေက်ာင္းသား
၏ဓါတ္ပုံ၊ဗီဒီယုိမ်ားအပါအ၀င္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀ရန္ခြင့္ျပဳသည္ဟုယူဆ
သည္။

2018-19

အခင့္အေရးရပုိင္ခင့္မားင့္
တာ၀န္၀တရားမား
လက္စဲစာအုပ္
ေကာင္းသားင့္မိဘမားအတက္

4640 South 144th Street, Tukwila, WA 98168
ဖုန္း - (206) 901-8000 I ဖက္စ္- (206) 901-8016
www.tukwilaschools.org

Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းအမွတ္ 406
မွဤလက္စစ
ြဲ ာအုပ္ကုိလိင္၊လူမ်ဳိး၊မ်ဳိးရုိး၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊အသားေရာင္၊ေမြးရပ္ေျမ၊အသက္၊အရပ္သားသုိ ႔မဟုတ္စစ္သားျဖစ္မႈ၊လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊က်ား
မျဖစ္တည္မႈ၊မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ႏွင့္အေထာက္အကူျပဳအျဖစ္ေလ့က်င့္ထားေသာေခြးျဖစ္ေစ၊လူတစ္ဦးဦးျဖစ္ေစအသုံးျပဳေနသူမသန္စြမ္းမႈတုိ ႔အေပၚအေျခခံ
၍ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းစုိးစဥ္းမွ်မပါဘဲျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒႏွင့္အညီေရးဆြဲျပဌာန္းထားပါသည္။ ခရုိင္ရုံးမွ Boy Scouts of America
ႏွင့္အျခားလူငယ္အုပ္စုမ်ားကုိလည္းပံ့ပုိးကူညီသည့္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာထိပါးမႈကင္းမဲ့ေသာခရုိင္အဆင့္အစီအစဥ္မ်ားကုိေရးဆြဲျပဌာန္းရပါမည္။
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ဥပေဒလုိက္နာျခင္းသုိ႔မဟုတ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရတုိင္တန္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးေမးျမန္းလုိလွ်င္ ခရုိင္ေက်ာင္း၏ ေခါင္းစဥ္ IX/ အပုဒ္
504/RCW 28.640 တုိင္ၾကားစာလက္ခံေရးအရာရွိရုံး သု႔မ
ိ ဟုတ္ ပညာေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ရုံးသု႔ိ သု႔တ
ိ ုိက္ရုိက္ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
အခန္း IX/RCW 28A.640 တုိင္ၾကားစာမ်ားလက္ခံရရွိေစအရာရွိAaron Draganov ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
ဖုန္း- 206.901.8005
အီးေမးလ္ - draganova@tukwila.wednet.edu
အပုိင္း 504 ဥပေဒလုိက္နာေရး အရာရွိ
Richard Quesada အထူးပညာေရးအစီအစဥ္၏ ဒါရိုက္တာ
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
ဖုန္း- 206.901.8035
အီးေမးလ္ - quesadar@tukwila.wednet.edu
ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ချြဲ ခားဆက္ဆံခံရသည့္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကုိအထက္ေဖာ္ျပစာရင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာခရုိင္းအဆင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ား
ညိွႏႈိင္းေရးမွဴးသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားေရးရာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးထံသုိ႔တုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ သင့္မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိတုိင္ၾကားခြင့္ရွိပါသည္။
ခရုိင္ရုံး၏ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစေရးမူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမိတၱဴကုိသင္တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္ခရုိင္ရုံးတြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။
ခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမိတၱဴကုိ Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္း၀ဘ္ဆုိက္ျဖစ္ေသာ www.tukwilaschools.org သု႔ဖ
ိ တ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

2018-19 ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္မွ ၾကိဳဆိုပါသည္။
ဤ Tukwila ေက်ာင္းခရိုင္အတြင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မတူကျြဲ ပားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားရသူျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ခရိုင္၏ အေခ်ာထည္လက္ရာတစ္ခုအား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖြ႕ဲ စည္းပါ၀င္သည့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစိတ္အပိုင္းငယ္တစ္ခုစီအား ကြ်ႏ္ုပ္တ႔ို တန္ဖးို ထားပါသည္။ အစိတ္အပိုင္းငယ္တစ္ခုစီသည္
ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ၾကီးတစ္ခုလံုးအား ပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သ႔ပ
ို င္ ကိုယ္ပိုင္ ထူးျခားခ်က္ျဖင့္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအား အတူတကြ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပိုမို အင္အားေတာင့္တင္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ၎တိ႔က
ု ိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုရွိေနရန္
လိုအပ္ေပေသးသည္။ အဆိုပါေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈသည္ ၎တို႔အား ပိုမို ၾကီးမားလာေစရန္၊ ပိုမို
ထက္ျမက္လာေစရန္၊ ပိုမို သန္မာလာေစရန္ အတြင္းခြန္အားတစ္ခုအား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
အစိတ္အပိုင္းငယ္မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု က်န္းမာသန္စမ
ြ ္းေသာ အနာဂါတ္အတြက္ ၎တိ႔ု လိုအပ္ေသာ
အတြင္းခြန္အားအား ဆင့္ေခၚရယူရန္ငွာ ၎တိ႔က
ု ိုယ္တိုင္ အတြက္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈ ရွိသင့္ေပသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္
၎တိ႔ု ေဆးျခယ္သရုပ္ေဖာ္လိုသည့္ အလံုးစံုေသာ Tukwila ရုပ္ပံုကားခ်ပ္၏ အစိတ္အပိုင္းအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ငွာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ရွိရေပမည္။ ထိ႔ျု ပင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအေတာအတြင္း
တစ္စံုတစ္ဦးသည္ မိမိတ႔က
ို ိုယ္ကို ေမးျမန္းေပမည္ - “ကြ်ႏ္ုပ္၏ အသံ အဘယ္တြင္ရွိသနည္း။”
ဤေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္တင
ြ ္ “မည္သူ႔အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသနည္း” ဟူေသာ ေမးခြန္းအား
သင့္ကိုယ္သင္ ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သင့္အား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။” သင့္အမိတိုင္းျပည္အတြက္၊ သင့္
ဘာသာေရးအတြက္၊ သင့္ကိုယ္တိုင္အတြက္၊ သင့္ မိသားစုအတြက္၊ သင္ႏွင့္မတူညီသည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္၊ သင့္
အနာဂါတ္ သင္ကိုယ္တိုင္အတြက္ သင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါမည္လား။ ယခုႏွစ္ အတြက္ သင္၏
အမွာစကားေျပာၾကားခ်က္မွာ အဘယ္သ႔န
ို ည္း။ သင္ ေဆာင္ရြက္သမွ်အားလံုးတြင္ “Tukwila ေက်ာင္းခရိုင္အတြက္
ေျပာၾကားရန္” သင့္အား ကြ်ႏ္ုပ္တ႔ို တိုက္တန
ြ ္းအပ္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္သင္ အရွိအတိုင္း ဂုဏ္ယူပါ။
ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟေျပာၾကားပါ။ ခရိုင္ႏွင့္ သင္၏ေက်ာင္းသိ႔ု သင္ ေဆာင္က်ဥ္းယူေဆာင္လာေပးသည့္ အရာမ်ားအတြက္
ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားပါ။ သင္သည္ သင့္ အတန္းေဖာ္မ်ား ထိုက္တန္သည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ားအတြက္
အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ေစပါ။ မွန္ကန္ေသာ အရာအတြက္ အသံတစ္ခုျဖစ္ေစပါ။ ပိုမိုေတာက္ပေသာ
ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ အသံတစ္ချု ဖစ္ေစပါ။ Tukwila ေက်ာင္းခရိုင္အတြင္းရွိ သင့္အား လိုအပ္ေနေသာ သင္၏
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ အသံတစ္ခုျဖစ္ေစပါ။ Tukwila ေက်ာင္းခရိုင္အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟေျပာဆိုပါ။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားတိ႔ထ
ု ံတြင္ မိမိတ႔၏
ို အရည္အခ်င္းအလားအလာအား
အစြမ္းရွိရွိသမွ် အေကာင္းဆံုး ေအာင္ျမင္ရယူႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု Tukwila ေက်ာင္းခရိုင္အေနႏွင့္
ယံုၾကည္လက္ခံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပင္မအူတိုင္ အဆိုျပဳခ်က္မွာ စစ္မွန္ျပီး အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ
သင္ယူေလ့လာမႈ အေတြ႕ အၾကံဳမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အသိဥာဏ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္
လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သာြ းႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို စုေပါင္းစြမ္းအားမ်ား၊

အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ထိ႔ျု ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ Tukwila အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ထည္၀
့ င္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔အေပၚ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔ို အသိအမွတ္ျပဳလိုပါသည္၊
တိုက္တန
ြ ္းအားေပးလိုပါသည္၊ ထိ႔ျု ပင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလိုပါသည္။
ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားအတြက္အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားလက္စဲြစာအုပ္ကုိေလ့လာသင့္သည္။
အတြင္းထဲ၌ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္း အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ားတိ႔အ
ု တြက္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အျပန္အလွန္ တာ၀န္၀တၱရားအား နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္
—ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္းအဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား၊ မိဘမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ— ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို ခရိုင္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔ို
သိရွိထားသည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ႏွင့္ အျပဳသေဘာအေဆာင္ဆံုးေသာ နည္းလမ္းအား ေလ့လာသင္ယူ၊
“ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္”ငွာ ေန႔စဥ္ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သာြ းရန္ ျဖစ္သည္။
ဤလက္ကိုင္စာအုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္အတြင္း သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ထို႔ျပင္
မမွန္ကန္ေသာအျပဳအမူ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားတို႔ကိုပါ ေဖာ္ျပထားေပသည္။ အလံုးစံုျခံဳငံုၾကည့္ရႈမည္ဆိုလွ်င္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအား ၾကိဳဆိုေႏြးေထြးမႈကို ခံစားရေစျပီး၊ သင္ယူေလ့လာရန္
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အျပဳသေဘာ မွ်တသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။
အထြက္ထုတ္လုပ္စြမ္းအားေကာင္းမြန္ျပီး အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေစရန္
ဆႏၵမန
ြ ္ျပဳအပ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားလ်က္ရွိပါသည္။

ရိုးသားစြာျဖင့္၊

ဆရာဝန် Judith Berry
ၾကားပိုင္းအခ်ိန္ အထူးစီမံခန္႔ခြသ
ဲ ူ
Tukwila ခိုင္ေကာင္း

2018-19 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္
• ေက်ာင္းဘုတ္အဖြ႕ဲ
ရန္ပုံေငြကုိအတည္ျပဳသူ၊ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္သူ၊မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိခ်မွတ္သူႏွ
င့္ေက်ာင္းသားပညာသင္ယူေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစသူ၊ကြန္ျမဴနတီမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း
ခံရသူကုိယ္စားလွယ္မ်ား
-

206-901-8006 သို႔မဟုတ္ TSDBoard@tukwila.wednet.edu

• ၾကားပိုင္းအခ်ိန္ အထူးစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ - Dr. Judith Berry
ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း၊ကြန္ျမဴနတီပါ၀င္မႈ၊အခရာက်ေသာၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္အျခားလုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားကိုပါသုံးသပ္ေရ
းတာ၀န္ခံ Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္
-

•

206-901-8006 သို႔မဟုတ္ berryj@tukwila.wednet.edu

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအေသးစိတ္သိလုိပါကဖုန္းေခၚစုံစမ္းႏုိင္ပါေၾကာင္း
-

သင္ၾကားေရးႏွင့္သင္ယူေရး(သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၊သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေရြးခ်ယ္ျခင္း၊လြန္စြာတတ္စြမ္းႏုိင္ေ
သာ၊အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာတုိးတက္မႈ၊ဒုကၡသည္ႏွင့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ေက်ာင္းသားအတြ
က္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား): 206-901-8031

▪ အထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(အထူးပညာေရး၊စီမံကိန္း504ခု၊ေက်ာင္းသားက်န္းမာေရး):
206-901-8033

▪ ELL (ELL အေထာက္အပံ့): 206-901-8031
▪ အေစာပုိင္းႏွင့္ကနဦးပုိင္းပညာေရး

206-901-8028

- အခ်က္အလက္မ်ား/
အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္နည္းပညာ(ေက်ာင္းသားအတြက္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္နည္းပညာ) :
206-901-8081
-

ဘ႑ာေရးႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား(ရန္ပုံေငြ၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊အစား
အေသာက္၀န္ေဆာင္မႈ၊သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ငွားရမ္းျခင္း၊၀န္ထမ္း၏အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား): 206-901-8037

-

သယ္ယူပုိေဆာင္ေရး(ေကာင္းသားမားအတက္ ဘတ္စ္ကား ၀န္ေဆာင္မ): 206-901-8050

-

အစားအေသာက္၀န္ေဆာင္မ(ေကာင္းအစားအစာမား၊ အခမဲ့င့္ ေစးန္းေလာ့ထားေသာ
ေနလယ္စာအတက္ ေလာက္ထားခင္း): 206-901-8068

-

လူသားရင္းျမစ္/မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား(ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္စပ္
လ်ဥ္းျပီးအႏုိင္က်င့္မႈ/ ေႏွာင့္ယွက္မ/ႈ တန္းတူညီမွ်သည့္အလုပ္ခန္႔ထားမႈ/အခန္း၉): 206-901-8005

- ဆက္သြယ္ေရး(၀ဘ္ဆုိက္၊စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ား၊မီဒီယာဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား၊လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာ):
206-901-8036

-

အုိးအိမ္မဲ့ျဖစ္မႈ |
ေမြးစားသည့္ဌာေန(အုိးအိမ္မ့ေဲ က်ာင္းသားမ်ားအတြက္အေထာက္အပံ့ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ေမြးစာ
းသည့္ဌာေန): 206-901-7633

မည္သည့္ေနရာကအစျပဳရမည္မွန္းမသိျဖစ္ေနပါသလား။ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးရုံးသုိ႔ 206-901-8000
နံပါတ္ျဖင့္ေခၚဆုိေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
သုိ႔မဟုတ္www.tukwilaschools.orgသုိ႔ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
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စကားခ်ီး
မိမိတာ၀န္မိမိယူေသာေက်ာင္းသားမ်ား၊မိမိကုိမိမိထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား၊ႏုိင္ငံသားတာ၀န္ေက်ပြန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ထန
ြ ္းလာေရးအေထ
ာက္အကူေပးေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ Tukwila ခရုိင္မွဖန္တီးေပးေနပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေက်ာင္းသားမ်ားကစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိအေလးထားေဆာင္ရြက္လာၾကေစေရးျဖစ္ပါသည္။
မိဘမ်ားႏွင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္အေရးပါေသာပါတနာမ်ားအျဖစ္ Tukwila
ခရုိင္ေက်ာင္းမွမွတ္ယူထားပါသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိေျပလည္ေစရန္မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ကာယကံရွင္ေက်ာင္းသားတုိ႔ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၾကေစရန္သဘာ၀
က်ေသာၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိေက်ာင္းအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမွေဆာင္ရြက္ပါမည္။
Tukwila
ခရုိင္ေက်ာင္း၏ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိေက်ာင္းသားတစ္ဦ းခ်င္းစီ၏သိကၡာႏွင့္တန္ဖုိးမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳသည့္
လူသားဗဟုိျပဳဥပေဒသမ်ားႏွင့္စံနမူနာမ်ားကုိအေျခခံျပီးေရးဆြဲထားပါသည္။
ေက်ာင္း၏အစီအစဥ္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတု႔သ
ိ ည္မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာစည္း
ကမ္းျဖစ္သည္ဆုိသည့္အယူအဆသေဘာထားကုိခရုိင္အဆင့္မူ၀ါဒမ်ားကေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။
မိမိတာ၀န္မိမိယူတတ္ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားကဲ့သုိ႔စည္းကမ္းလုိက္နာျပဳမူေဆာင္ရြက္မည္ဟုေက်ာင္းသားမ်ားကုိေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။
ဤလက္စစ
ြဲ ာအုပ္ကုိ RCW 28A.600.010 ႏွင့္ WAC အခန္းၾကီး 392-400
အရေက်ာင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားတည္တံ့ေစမည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာမ်ားျဖင့္ေရးဆြဲျပဌာန္းျဖန္႔ေ၀ထားျပီး၊ဤစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီဘာသာျပ
န္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဤလက္စစ
ြဲ ာအုပ္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားေသာသက္ဆုိင္ရာဘုတ္အဖြဲ႕မူ၀ါဒမ်ား၊ထုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတုိ႔၏မိ
တၱဴကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္လည္းေကာင္း၊www.tukwila.wednet.eduခရုိင္၀ဘ္ဆုိက္မွလည္းေကာင္းရယူႏုိင္ပါသည္။
ဤလက္စစ
ြဲ ာအုပ္ကုိမူးယစ္ေဆး၀ါကင္းစင္ေက်ာင္းႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီအက္ဥပေဒ P.L. 101-226 ႏွင့္အတူျပဳစုထားပါသည္။ 101-226 ႏွင့္အတူျပဳစုထားပါသည္။
စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရမျဖစ္မေနလုိက္နာရမည္။

နိဒါန္း
ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ားအတြက္ Tukwila
ခရုိင္ရွိေက်ာင္းမ်ား၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္/ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား၊စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိဤလက္စစ
ြဲ ာအုပ္တင
ြ ္အသားေပးေဖာ္
ျပထားပါသည္။
ေက်ာင္းစည္းကမ္းစီမံခ်က္၊ခရုိင္မူ၀ါဒလက္စ၊ြဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စုေပါင္းအေပးအယူဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္၊စိစစ္တည္းျဖတ္ျပီးေသာေ၀ါရွင္တန္ကုဒ္၏ေက်ာင္း
သုံးအစိတ္အပုိင္းႏွင့္ေ၀ါရွင္တန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကုဒ္ကဲ့သုိ႔ေသာေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ရုံးသုံးစာမ်ားကိုအစားထုိးရမည္ဟုဆုိလုိျခင္းမဟုတ္။
ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕အရဤလက္စစ
ြဲ ာအုပ္သည္ခရုိင္အဆင့္မွအခြင့္အာဏာရွိသူမွထုတ္ျပန္ထားေသာစာအုပ္ျဖစ္ျပီးလက္စတ
ြဲ င
ြ ္ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားပါ၀င္သည္။
လက္စတ
ြဲ င
ြ ္ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားပါ၀င္သည္။
Tukwila
ခရုိင္ရွိေက်ာင္းႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏မူလတာ၀န္တစ္ရပ္သည္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စားျပဳမႈ၊တစ္ဦးခ်င္းစီ၏အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ႏွင့္ဥေပေဒျပင္
ဆင္ျပဌာန္းရန္လုိအပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကုိသိရွိနားလည္မႈတုိးတက္ေစျပီးအျပန္အလွန္ပူးေပါင္းၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသည္ကန
ြ ္ျမဴနတီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွျပဌာန္းထားေသာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားသည္ယင္းကြန္ျမဴနတီအတြက္ဥပေဒမ်ားပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေက်ာင္းကြန္ျမဴနတီတင
ြ ္နုိင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ခံစားသူမ်ားသည္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္းလက္သင့္ခံလုိက္နာရမည္။
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ခံစားသူ၏အေျခခံက်ေသာတာ၀န္၀တၱရားတစ္ရပ္သည္ကန
ြ ္ျမဴနတီ၏ဥပေဒမ်ားကုိေလးစားလုိက္နာျခင္းျဖစ္သည္။
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Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာေက်ာင္းသားလူရြယ္မ်ားသည္အခမဲ့ပညာေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ရွိသည္။
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါကယင္းအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ဆုံးရႈံးႏုိင္ပါသည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴမ်ား၊မိဘမ်ားတု႔ိတင
ြ ္ဤလုပ္ငန္းစဥ္အရအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ား၊တာ၀န္မ်ားႏွင့္၀တၱရားမ်ားရွိၾကပါသည္။
သင္ၾကားေရးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းရန္ေက်ာင္းဆရာမ်ားကဥပေဒလုိအပ္သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကပညာေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္ႏွင့္ပ့ံပုိးေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္။
ခရုိင္အဆင့္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းေအာက္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားမိမိတာ၀န္ေက်ပြန္ေရးအတြက္မိဘမ်ားတြင္တာ၀န္ရွိသည္။
ျပဌာန္းထားေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိလုိက္နာသည့္ေက်ာင္းဆရာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိင္းတြင္ေ က်ာင္းသားကုိအျပစ္ေပးရန္ႏွင့္စာသင္ခန္းထဲမွယာယီထု
တ္ပယ္ရန္အခြင့္အာဏာရွိပါသည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွခန္႔အပ္ထားျခင္းခံရသူမ်ားကစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းထုတ္ပစ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ျဖစ္
ေစခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္ရွိၾကသည္။
ျပည္နယ္ဥပေဒႏွင့္ခရုိင္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားအရျပဌာန္းထားေသာအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ား၊တာ၀န္၀တတၱရားမ်ားႏွင့္စည္းက
မ္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္ေက်ာင္းသားကုိျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိဤလက္စစ
ြဲ ာအုပ္တင
ြ ္ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္၄င္းပညာေရးဆုိင္ရာကြန္ျမဴနတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားကမိမိအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ာ
းႏွင့္တာ၀န္မ်ားက်င့္သုံးရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းေပါင္းစုံအားကစားျပိဳင္ပယ
ြဲ ွဥ္ျပိဳင္ျခင္း၊ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းျခင္း၊အတန္းတက္ေရာက္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ေ
က်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္မွအေတြ႔အၾကဳံမ်ားမွျဖစ္ေစ၊အကာအကြယ္ေစာင့္အေရွာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ခရုိင္အဆင့္ကုိယ္စားျပဳသည့္အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ကန
ြ ္ျမဴနတီမွျဖစ္
ေစ၊ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားထားၾကသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိသတိခ်ပ္သင့္သည္။
ဤအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္မည္သည့္အခ်က္ကမွ်ခရုိင္ေက်ာင္းရွိနစ္နာခ်က္ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္
ရာမ်ားသင့္ေလ်ာ္စြာက်င့္သုံးျခင္း၊ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ား၏၄င္းတု႔အ
ိ ခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားက်င့္သုံးေစျခင္းကုိအကန္႔အသတ္မရွိေစရ။

ပုဒ္ I- အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား
•

စည္းကမ္း— "စည္းကမ္း"
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ျပဳျပင္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္သုိ႔မဟုတ္ဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္းမွတစ္ပါးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္သင္ခန္းစာမ်ားအလြန္
အကၽြံမလြတ္ေစသည့္အခန္းျပင္ထုတ္ခံရျခင္းဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။
စည္းကမ္းဆုိသည့္စကားရပ္သည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္အားကစားအစီအစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ခရုိင္အဆင့္ကုိယ္စားျပဳသုိ႔မဟုတ္အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်
ားေၾကာင့္ေက်ာင္းသားခ်န္လွပ္ခံရျခင္းဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။

•

တရား၀င္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ– “တရား၀င္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ”
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏က်င့္၀တ္အျပဳအမူဆိုင္ရာေျဖရွင္းသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မွ်တမႈရွိျပီးက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို
ဆုိလုိသည္။
၄င္းတု႔မ
ိ ွာ အလားတူအမႈတမ
ြဲ ်ားအတြက္ပုံမွန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေအာက္တင
ြ ္သင့္အမႈတဲၾြ ကားနာခြင့္အခြင့္အေရး
သင့္ကုိတုိင္တန္းသည့္အေၾကာင္းကုိအသိေပးစာရရွိပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး
သင့္ကုိတုိင္တန္းထားသည့္ေက်ာင္း၏သက္ေသအေထာက္အထားေဖာ္ျပခ်က္ုိၾကားနာခြင့္အခြင့္အေရး
သင့္ဖက္မွေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္ေလွ်ာက္ခြင့္အခြင့္အေရး
သမာသမတ္က်ေသာလူတစ္ဦးသုိ႔မဟုတ္လူမ်ားထံမွဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိအယူခံေလွ်ာက္တင္ခြင့္အခြင့္အေရး

•

အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ပစ္ျခင္း— "အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ပစ္ျခင္း"
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ေက်ာင္းသား၊အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၊သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အႏၱရာယ္ေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္စာသင္ၾကားေနမႈ
ကုိဆက္တုိက္ျခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ေက်ာင္းသားကုိအခ်ိန္အကန္႔သတ္မရွိေက်ာင္းမွခ်က္ခ်င္းထုတ္ပစ္ျခင္းကုိဆုိလိုသည္။
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•

အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ပယ္ျခင္း— "အေရးေပၚထုတ္ပယ္ျခင္း"
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ေက်ာင္းသား၊အျခားေက်ာင္းသားမ်ား၊သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အႏၱရာယ္ေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္စာသင္ခန္းထဲတြ
င္ျဖစ္ေစ၊ဘာသာရပ္ပုိ႔ခ်ခ်ိန္တင
ြ ္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းစာသင္ၾကားရာတြင္ျဖစ္ေစဆက္တုိက္ျခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
တု႔ေ
ိ ၾကာင့္ေက်ာင္းသားကုိစာသင္ခန္း၊ဘာသာရပ္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွထုတ္ပယ္ျခင္းဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈရွိေစ
ရမည္။

•

ထုတ္ပစ္ျခင္း— "ထုတ္ပစ္ျခင္း"
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ဘာသာရပ္တစ္ခုခုသင္ၾကားျခင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္အတန္းတက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အတန္းအားလုံးသုိ႔မဟုတ္ဘာသာရပ္အားလုံးမွအခ်ိ
န္အကန္႔အသတ္မရွိထုတ္ပစ္ျခင္းကုိဆုိလိုသည္။

•

ေရရွည္ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း — "ေရရွည္ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း" ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (10)
ရက္ၾကာေက်ာ္လန
ြ ္ျပီးတဆက္တည္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္။

•

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ— "မိဘ" သု႔မ
ိ ဟုတ္ "မိဘမ်ား"
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္မိဘရင္းမ်ားျဖစ္ေစ၊ေမြးစားမိဘမ်ားျဖစ္ေစ၊တရားရုံးမွေမြးစားေစသည့္မိဘမ်ားျဖစ္ေစ၊အုပ္ထိန္းသူမ်ားျဖစ္ေစအဆုိပါမိဘမ်ာ
းကုိဆုိလုိသည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္မိဘအုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ေနထုိင္ရမည္။

•

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္— "ေက်ာင္းဖြင့္ရက္"
စေနေန႔၊တနဂၤေႏြေန႔မ်ားႏွင့္ေက်ာင္း၏စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈရုံးကိုျပည္သူမ်ားအတြက္ဖြင့္ထားေသာ္လည္းျပည္နယ္အစုိးရမွေက်ာင္းပိတ္ရက္အျဖစ္ေၾကညာထ
ားေသာေန႔မ်ားမွအမေန႔ရက္မ်ားကုိဆုိလုိသည္။
ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားကုိေက်ာင္း၏စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈရုံးမွပိတ္ရန္ေၾကညာသည့္ရက္မ်ားေပၚတြင္မူတည္သည္။

•

ေရတုိရပ္ဆုိင္းထားျခင္း — "ေရတုိရပ္ဆုိင္းထားျခင္း" ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (10)
ရက္ထက္မပုိေသာဆက္တုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊တစ္ပုိင္းစီေသာ္လည္းေကာင္းေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာ
က္မႈရွိေစရမည္။

•

ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း— "ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း"
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္စာသင္ခန္းမွထက
ြ ္ေစသည့္ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ဘေ
ဲ ဖာ္ျပထားသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္းဘာသာရ
ပ္တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊စာသင္ခန္းထဲ၀င္ခြင့္ျဖစ္ေစ၊စာသင္ခန္းအားလုံး၀င္ခြင့္ျဖစ္ေစ၊ဘာသာရပ္အားလုံးကုိျဖစ္ေစသင္ယူခြင့္ရပ္ဆုိင္းထားျခင္းကုိဆုိလုိသ
ည္။

ပုဒ္မII- ေက်ာင္းသားလုိက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား (မူ၀ါဒ 3240) (လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3240)
ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ၾကားရာတြင္ကာယ၊ဥာဏႏွင့္စိတ္ခံစားမႈလုံျခဳံမႈပံ့ပုိးေပးသည့္ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ကုိေက်ာင္းသားမ်ား၊မိဘမ်ား၊ေက်ာင္းဆရာမ်ား
ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကဖန္တီးတည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းေရးအားထုတ္ၾကမည္ဟု Tukwila
ခရုိင္ေက်ာင္း၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ကယုံၾကည္ထားၾကသည္။
ေက်ာင္းသားစည္းကမ္းကုိဤသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းကထိေရာက္ေသာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စာသင္ခန္းေဘးပတ္၀န္းက်င္ကုိပညာပါရမီရွိစြာစီမံ
ထိန္းသိမ္းရန္လုိအပ္သည္။
အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီးပညာပါရမီရွိစြာသင္ၾကားေရးရပ္၀န္းကိုဖန္တီးရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္တစ္ခ်က္မွာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားေက်ာင္း
စည္းကမ္းမ်ားလုိက္နာရာတြင္ပူးေပါင္းၾကျပီးေက်ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူကိုျပဳျပင္ေစရန္အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းစည္းကမ္းႏွင ့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ေက်ာင္းစာသင္ၾကားေနစဥ္၊ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားသုိ႔မဟုတ္ခရုိင္မွပံ့ပုိးေပးေသာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ျဖင့္လုိက္ပုိ႔ေန
စဥ္၊ႏွင့္ေက်ာင္းမွခရီးထြက္ျခင္း၊အားကစားလႈပ္ရွားမႈ၊ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းမွက်င္းပေသာပြမ
ဲ ်ားအပါအ၀င္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ေသာ
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ေက်ာင္းသားကုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွအျပစ္ေပးရာတြင္အက်ဳံး၀င္သည္။
ထု႔ျိ ပင္ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားကုိေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွေဖာက္ဖ်က္ခ်ိန္တင
ြ ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေရးယူမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အခြင့္အာဏာရွိသူျ
ဖစ္သည္။ (မူ၀ါဒ
2022)ကုိဖတ္ပါ။အျခားေက်ာင္းသားမ်ားေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္က်မႈကုိျဖစ္ေစေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ျပီးထိခုိက္နစ္နာေစမႈမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ပညာေရးအက္ဥပေဒ (IDEA)
ေၾကာင့္မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေဘးရန္ကာေပးသည့္ထပ္ေဆာင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္ႏုိင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားစည္းကမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခေ
ြဲ သာ၀န္ထမ္းအားလုံးသည္မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္တစ္ဦးခ်င္းျပဳမူက်င့္ၾကံပုံအစီအစဥ္ႏွင့္တစ္ဦးခ်င္းပညာ
ေပးေရးအစီအစဥ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိလုိက္နာရပါမည္။
က်င့္၀တ္ႏွင့္ျပဳမူက်င့္ၾကံပုံတုိ႔သည္စာသင္ယူျခင္းႏွင့္စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္စာသင္ရပ္၀န္းဖန္တီးေပးရန္ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္တုိက္ရုိက္ဆ
က္ႏြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကုိဘုတ္အဖြဲ႕ကလည္းအသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။
ဘုတ္အဖြဲ႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ေရးသားျပဌာန္းထားေသာက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ျ
ပီးမူ၀ါဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိေရးဆြဲျပဌာန္းရပါမည္။
ဤေရးသားျပဌာန္းထားေသာက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိစာသင္ႏွစ္အစတြင္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းလာေရာက္အပ္ႏွံသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ျဖစ္ေစေက်ာင္းသားမ်ားထံအေရ
ာက္ေပးထားရပါမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားရွိပါသည္။၄င္းတုိ႔မွာ • ဘက္လိုက္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား မရွိသည့္အျပင္ တစ္ဖက္သက္ အထင္အျမင္လဲမ
ြ ႈမ်ား၊ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ ေႏွာက္ယွက္အႏိုင္က်င့္မႈ၊
စကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား အစရွိသည္တ႔ို ကင္းေ၀းၿပီး လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္း၍
သန္႔ရွင္း၊ စနစ္တက်ရွိကာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုတင
ြ ္ သင္ယူေလ့လာရမည္။
• ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာေရးအဆင့္ႏွင့္ဘာသာစကားဖြံ႕ျဖိဳးမႈအဆင့္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိျပီးအလုံးစုံလႊမ္းျခဳံႏုိင္ေသာအ
ဆင့္ျမင့္သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈလက္ခံရယူျခင္း
• အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကုိေအာင္ျမင္ေရးေမွ်ာ္မွန္းခြင့္ရွိျခင္း
• ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ဦးစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်က္ခ်င္းတံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္၊ ထိ႔ျု ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ဦးစီ၏ မ်ိဳးႏြယ္၊
တိုင္းရင္းသား၊ဘာသာေဗဒ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံမ်ားတို႔အေပၚ အေလးထားတံု႔ျပန္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးမႈကို ရရွိမည္။
• တစ္ဦးစီ၏ မတူကျြဲ ပားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သင္ယူေလ့လာမႈ ပံုစံမ်ားရွိသည္ကို အေလးထား သိရွိသည့္အျပင္
မိမိကိုယ္ကိုျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားမႈအား တိုက္တြန္းတိုးျမင့္ေပးသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကိုရရွိမည္။
• ေက်ာင္းမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတို႔ အပါအ၀င္ မိမိတ႔၏
ို ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊
ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ ယင္းတို႔၏ အၾကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ရွိသည္။
• ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားအပါအ၀င္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခြင့္ရွိျခင္း
• ေက်ာင္းသားမ်ား၏ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီေလးစားလ်က္ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိဆက္ဆံခံရျခင္း
• ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္အျခားေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားတုိ႔ကမွ်တျပီးသာတူညီမွ်မႈရွိစြာေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း
• ဥပေဒအရလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာလုိက္နာျခင္း
• ေလးစားဖြယ္အျပဳအမူႏွင့္မေျပာင္းလဲဘမ
ဲ ွ်တမႈရွိေသာေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားရွိျခင္း
• ခရိုင္ ႏွင့္ ေက်ာင္း မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္တစ္ညီတည္းရွိၿပီး သင့္ေတာ္မွ်တၿပီး၊ တူညီေသာ၊ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားရရွိမည္။
• စည္းကမ္းအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မည္သည့္အဆင့္၌မဆုိစကားျပန္သုိ႔မဟုတ္ဘာသာျပန္သူတစ္ဦး
ကုိအခမဲ့တင္ျပေတာင္းခံႏုိင္ျခင္း
• လက္တ႔ျုံ ပန္ျခင္းႏွင့္လက္တုံ႔ျပန္မႈကုိေၾကာက္ေနရျခင္းမ်ားကင္းစင္ျခင္း
• ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ အရွက္ခြမ
ဲ ႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍ သိရွိထားေသာ စြဆ
ဲ ိုခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျပီး ခရိုင္မွ ခ်မွတ္ထားေသာမူ၀ါဒမ်ားအားလံုးအား
ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအား လိုက္နာေစရမည္။
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ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါတာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိပါသည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာ • ပညာကုိအားသြန္ခြန္စုိက္ေလ့လာသင္ယူရန
• ေလးစားဖြယ္ေသာအျပဳအမူမ်ားျဖင့္ေျပာဆုိဆက္ဆံရန္
• ေက်ာင္း၀န္ထမ္းသုိ႔မဟုတ္ခရုိင္မွခန္႔ထားသူမ်ား၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာရန္
• ခရုိင္ႏွင့္ေက်ာင္း၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာျခင္း
• ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္တစ္ပါးသူပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိတရုိတေသကုိင္တယ
ြ ္ရန္
• ေက်ာင္းထဲရွိအျခားသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိေလးစားရန္
• ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ေ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္နယ္ခြမ
ဲ ်ား၏ဥပေဒမ်ားေလ့လာရန္တာ၀န္၀တၱရားရွိသည္။
• ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အုပ္စုမ်ား၏ လူ မိ်ဳးႏြယ္တိုင္းရင္းသား၊ က်ား၊မ လိင္ကဲြျပားမႈ၊ အသက္အရြယ္၊
လိင္ခံယူစိတ္၊ က်ား-မ လိင္ခံယူမႈအေထာက္အထား၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနရျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ မူလႏိုင္ငံသား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘာသာစကား
အစရွိသည္တ႔ို မတူကျြဲ ပားျခားနားေသာ္လည္းအျပန္အလွန္ရိုေသေလးစားသမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
မိမိတ႔၏
ို ပညာေရးပန္းတိုင္မ်ားအား ဆည္းပူးလိုက္စားသည့္္အခါတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္
မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးတြင္ မဆို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
• ေက်ာင္းသားသည္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 2022 P လမ္းညႊန္းခ်က္ကုိလုိက္နာျခင္းျဖင့္အြန္လုိင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားကုိလယ
ြ ္လင့္တကူအသုံး
ျပဳႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
• ေက်ာင္းသားသည္သင့္တင္ေလ်ာက္ပတ္စြာ၀တ္စားဆင္ယဥ္ရမည္။ (မူ၀ါဒ 3224 ကုိဖတ္ပါ)။
• ေက်ာင္းသားသည္ေက်ာင္းမွတာ၀န္ရွိသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္မ်ားတြင္စာသင္ခန္းျပင္ပသုိ႔ေရာက္ေနျခင္းမျပဳရ။
• ေက်ာင္းသားသည္ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ေက်ာင္း၀န္းထဲ၀င္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘေ
ဲ က်ာင္း၀န္းထဲမွထြက္ခြာရမည္။
• ေက်ာင္းသားသည္မိမိအလုပ္ကုိေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီးယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိတာ၀န္ယူရမည္။
• မွတ္စုမ်ားႏွင့္အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိတရား၀င္မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူလက္မွတ္ေရးထုိးေစျပီးျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္။
• ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္မိမိအလုပ္ကုိေအာင္ျမင္စြာျပီးစီးသည္အထိေဆာင္ရြက္ျပီးတင္ျပရန္
• ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ယာဥ္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းဝင္းထဲတင
ြ ္ျဖစ္ေစ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေက်ာင္းမွ စပြန္ဆာေထာက္ပ့ံေသာ ပြအ
ဲ စီအစဥ္မ်ား၌ ရွိေနစဥ္တင
ြ ္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္းမ်ားေရွ႕ ေမွာက္၌ မိမိတ႔က
ို ိုယ္ကို
မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရေပမည္။
• ေက်ာင္းမွကမကထျပဳထားေသာပြမ
ဲ ်ားတြင္ေက်ာင္းကုိကုိယ္စားျပဳရန္
• ေက်ာင္း၏ဂုဏ္သတင္းကုိျပန္႔လႊင့္ေစရန္ႏွင့္ေက်ာင္းတြင္ဂုဏ္တင့္စြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္
• ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္၀န္ထမ္းမွျဖစ္ေစ၊ခရုိင္ရုံးမွျဖစ္ေစျပဳျပင္မႈအတြက္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိလက္ခံရန္
• အခိ်န္ျပည့္တက္ေရာက္ရန္စာရင္းသြင္းထားေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္သင္ခန္းစာအားလုံးကုိေန႔စဥ္သင္ယူရမည္။
ခၽြင္းခ်က္ရွိေသာမွားယြင္းအျပဳအမူ ေက်ာင္းမွအျပစ္ေပးအေရးယူခံေနရသူတစ္ဦးသည္အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္စဥ္းစားျပီးေနာက္တြင္ေရတုိသုိ႔မဟုတ္ေရရွည္ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကုိခံရေ
ကာင္းခံရႏုိင္သည္။ယခင္ကအျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမခံရေသးေသာေက်ာင္းသားျဖစ္ပါကခၽြင္းခ်က္ရွိေသာမွ ားယြင္းျပဳမူမႈေၾကာင့္ခ်က္ခ်င္းေရရွည္သုိ႔မဟုတ္ေ
ရတုိအေရးယူျခင္းခံရမည္။
ဤက႑အတြက္ “ခၽြင္းခ်က္ရွိေသာမွားယြင္းအျပဳအမူ”
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ပ်က္ကြပ္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘက
ဲ ်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုဆုိလုိပါသည္။ထုိသုိ႔ေသာက်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုေက်ာင္းမွအျပစ္ေပးအေရးယူျခ
င္းျဖင့္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိခၽြင္းခ်က္ရွိေသာမွားယြင္းအျပဳအမူအျဖစ္မွတ္ယူျပီးအခ်ိဳ႕သည္ရာဇ၀တ္မႈထိေျမာက္ႏုိင္သည္။
1. မွတ္တမ္းမ်ားျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းa) ေက်ာင္းမွတ္တမ္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနအိမ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအၾကား ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုခုအား တုပျပဳလုပ္သူ၊ ေျပာင္းလဲပစ္သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဖ်က္စီးပစ္သူ ေက်ာင္းသားသည္ကို စည္းကမ္းခ်မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မည္။
2. မီးရႈ႕ိ ျခင္း-
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a) ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားပ်က္ဆီးေစျခင္းသုိ႔မဟုတ္တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုထိခုိက္နစ္နာေစရန္မီးရႈိ႕ျခင္းမီးရႈိ႕မႈကုိေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား
ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ရႈိ႕ျခင္းမီးရႈိ႕မႈကုိေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရမည။
i.

ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ပမာဏ

ii.

ရည္ရြယ္ရင္း

iii.

ပ်က္စီးသြားသည့္ကုန္က်စရိတ္

3. ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈa) ကာယအားကုိအသုံးျပဳျပီး (တစ္ျခားသူထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ရုိက္ႏွက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ထုေထာင္းျခင္း)
သု႔မ
ိ ဟုတ္တျခားသူကုိရုိက္ႏွက္မည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ျခင္း။ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္းေျမာက္သည့္အျပဳအ
မူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရႈိ႕ျခင္းမီးရႈိ႕မႈကုိေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည။
i.

ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ဒဏ္ရာရေစရန္ရုိက္ႏွက္ျခင္း

ii.

တစ္ပါးသူထိခုိက္ဒဏ္ရာရေအာင္လက္နက္သုိ႔မဟုတ္အျခားကိရိယာကုိအသုံးျပဳျခင္း

iv.

တုိက္ခုိက္ရန္လႈ႔ံေဆာ္ေပးျခင္း

v.

ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစတုိက္ခုိက္ျခင္း

4. ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္မႈ a) ျပစ္မႈေျမာက္မွန္းသိေသာ္္လည္းအေဆာက္အဦးတစ္ခုတင
ြ ္ေနထုိင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အခြင့္မရွိဘဲ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း
5. ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း
a) (ဗုံးေပါက္ခြရ
ဲ န္ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊မွားယြင္းစြာအခ်က္ေပးသံဖြင့္ျခင္းစသည္တုိ႔က)ုိ ဥပေဒကရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းဟုသက္ေရာက္ေစသည္။
6. ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေသာက်င့္၀တ္ a) ေက်ာင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိမည္သည့္သင္ေထာက္ကူျဖစ္စဥ္ကုိမဆုိပ်က္စီး
ေစျခင္း၊ေက်ာင္းလုံျခဳံေရး၊ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားလုံျခဳံေရးႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားလုံျခဳံေရးကိုျခိမ္းေျခာက္သည့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊
သင္ၾကားေရးကုိ၀င္ေႏွာင့္ျခင္းႏွင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိအႏၱရာယ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ပိတ္ပင္ထားေသာတုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားကုိေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္
ျပထားပါသည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာ- လုံျခဳံေရးႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားလုံျခဳံေရးကိုျခိမ္းေျခာက္သည့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊သင္ၾကား
ေရးကု၀
ိ င္ေႏွာင့္ျခင္းႏ ွင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိအႏၱရာယ္ျဖစ္ေအာင္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ပိတ္ပင္ထားေသာတုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား
ကုိေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာi. တစ္ျခားသူမ်ားကုိေမာင္းထုတ္ျပီးေက်ာင္း၀န္းအေဆာက္အဦးသုိ႔မဟုတ္ကစားကြင္းကုိအပုိင္စီးျခင္း
ii. အျခားသူမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ငွာ ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခန္းတစ္ခန္းခန္း၏ ဝင္ေပါက္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထြက္ေပါက္အား ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ေက်ာင္း ပိုင္ဆိုင္မႈအား တမင္ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း၊
iv. ေက်ာင္းမ်က္ႏွာစာေပၚတြင္ လက္နက္မီးေမာင္းမ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ လက္နက္မ်ား
အသံုးျပဳျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဤတြင္တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ရန္အသံုးျပဳေသာ စပေရးဖ်န္းကိရိယာအား
အခြင့္မရွိပဲ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ပက္ဖ်န္းျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒမွ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည့္ မိမိကိုယ္ကို
ကာကြယ္ရန္အတြက္ မဟုတ္ပဲ အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ၎ကိရိယာအား အသံုးျပဳမႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္၊
v. စာသင္ၾကားျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားသုိ႔တက္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္းမွတားဆီးျခင္း
vi. ေက်ာင္း၀န္းထဲရွိလူေလွ်ာက္လမ္းႏွင့္ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္း
vii. အတန္းသင္ခန္းစာသုိ႔မဟုတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏က်င့္၀တ္ကုိျပင္းထန္စြားထိပါးျခင္း
viii. ေလာင္းကစားျခင္းသုိ႔မဟုတ္တစ္ပါးသူမ်ားေလာင္းကစားလုပ္ရန္အားေပးျခင္း
7. တစ္ပါးသူမ်ားရန္ျဖစ္ေအာင္အတုိ႔အေထာင္လုပ္ျခင္း a) ခုိက္ရန္ျဖစ္မႈကုိလႈ႔ံေဆာ္ေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္တစ္ပါးသူမ်ားရန္ျဖစ္ေအာင္နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ေသြးထုိးေပးျခင္း
8. ေျခာက္လွန္႔ေငြေတာင္းယူမႈ၊ေငြညစ္ျခင္း၊အက်ပ္ကုိင္ျခင္း a) အၾကမ္းဖက္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ရန္ျခိမ္းေျခာက္မႈအားျဖင့္ ေငြေၾကး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားတစ္ခုခု ရယူရန္ ၾကိဳးစားျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား သူ/သူမ၏ စိတ္ဆႏၵမပါသည့္ အျပဳအမူကို ေဆာင္ရြက္ေစရန္ အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးျခင္း။
i. အင္အားသုံးျခင္း
ii. အင္အားသုံးျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
9. မွားယြင္းေသာအခ်က္ေပးမႈa) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိမီးေလာင္သတိေပးအခ်က္ေပးသံမ်ားဖြင့္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အျခားေသာအခ်က္ေပးသံမ်ားဖြင့္ျခင္း
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10. ေျခာက္လုံးျပဴေသနတ္a) ေက်ာင္း၀န္းထဲ၊ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားေပၚသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ေျခာက္လုံးျပဴးေသနက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းကုိအျပစ္ေပးခံရမည္i. အစုိးရမူလတန္းသုိ႔မဟုတ္အလယ္တန္းေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ေျခာက္လုံးျပဴးကုိင္ေဆာင္ရန္၊ပုိင္ဆုိင္ရန္ဆုံးျဖတ္ထားသူမူလ
တန္းႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ RCW28A.600.010 အရတစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာကာလတစ္ခုအထိေက်ာင္း
မွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။ေက်ာင္း၏စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္သူကအမႈတဲတ
ြ စ္ခုျခင္းစီအလုိက္ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကုိျပဳျပင္မြမ္းမံႏုိင္ပါသည္။.
ေက်ာင္း၏စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္သူကအမႈတဲတ
ြ စ္ခုျခင္းစီအလုိက္ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကုိျပဳျပင္မြမ္းမံႏုိင္ပါသည္။
b) (RCW9.41.010 အရ) ေျခာက္လုံးျပဴးေသနတ္ကုိေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းမွက်င္းပေသာပြေ
ဲ တာ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစပိတ္ပင္ထားသည္။
11. လက္နက္မ်ား a) RCW9.41.010 ႏွင့္ RCW9.41.270
အရလက္နက္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္လက္နက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေမာင္းခ်ဓါး၊ေသတၱာေဖာက္
တံ၊ခၽြန္ထက္ေသာအရာ၀တၱဳကဲ့သုိ႔ေသာလူကုိထိခုိက္ဒဏ္ရာေပးႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိပိတ္ပင္ထားသည္။
b) ဤမူ၀ါဒခ်ဳိးေဖာက္ရန္သံသယ၀င္ခံပုဂၢဳိလ္ရွိပါကေက်ာင္းအရာရွိမ်ားကဥပေဒအရာရွိမ်ားရွိသည့္ေအဂ်င္စီထံအသိေပးအေၾကာင္ း
ၾကားရမည္။ေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျပီးဤမူ၀ါဒကုိခ်ဳိးေဖာက္သူေက်ာင္းသားကုိမိဘမ်ားႏွင့္ဥပေဒကုိင္တယ
ြ ္သည့္ေအဂ်င္စီမ်ာ
းထံအေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္အတူေက်ာင္းမွတစ္ႏွစ္ထုတ္ပယ္ျခင္းအပါအ၀င္စည္းကမ္းအရအျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းခံရမည္။
ေက်ာင္း၀န္းထဲတြင္လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျပီးဤမူ၀ါဒကုိခ်ဳိးေဖာက္သူေက်ာင္းသားကုိမိဘမ်ားႏွင့္ဥပေဒကုိင္တယ
ြ ္သည့္ေအဂ်င္စီမ်ားထံအေၾကာ
င္းၾကားစာႏွင့္အတူေက်ာင္း မွတစ္ႏွစ္ထုတ္ပယ္ျခင္းအပါအ၀င္စည္းကမ္းအရအျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းခံရမည္။
12. အတုျပဳမႈ (RCW9A.60.020) a) တစ္ပါးသူကုိထိခုိက္နစ္နာေစရန္အတုျပဳလုပ္သည္ကုိေတြ႔ရွိပါကေက်ာင္းသားတြင္အျပစ္ရွိသည္။
i. သူ/မသည္စာျဖင့္ေရးသားထားေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိမွားယြင္းစြာျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည္၊ျဖည့္စြက္သည္ဆုိပါကသုိ႔မဟုတ္
ii. သူ/မသည္အတုျပဳလုပ္ထားမွန္းသိေနေသာေရးသားထားသည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိပုိင္ဆုိင္သည္၊ကမ္းလွမ္းသည္၊သုိ႔မဟုတ္အတုျဖစ္မွန္း
အသိမေပးဘူးဆုိပါက
iii. နာမည္သုိ႔မဟုတ္မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိအတုမ်ားျပဳလုပ္၍အသုံးျပဳပါက
13. လူဆုိးဂိုဏ္းလုပ္ရွားမႈ (RCW28A.600.455) a) Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းတြင္အပ္ႏွံထားေသာေက်ာင္းသားသည္လူဆုိးဂုိဏ္း၀င္ျဖစ္သည္သ႔မ
ို ဟုတ္လူဆုိးဂုိဏ္းအဖြဲ႕မ်ားလုပ္ရပ္တင
ြ ္ပါ၀
င္သည္ဆုိပါကေက်ာင္းထုတ္ခံရမည္သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းတက္ျခင္းကုိဆုိင္းငံ့ခံရေကာင္းခံရႏုိင္ပါသည္။
b) ‘ဂုိဏ္း’ ဆုိသည့္စကားရပ္သည္ (a) လူသုံးဦးႏွင့္အထက္ပါ၀င္ေသာအုပ္စု (b) ေခါင္းေဆာင္မႈေပးသူရွိေသာအုပ္စုႏွင့္ (c)
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိက်ဴးလြန္နုိင္သည့္အုပ္စုဆုိလုိသည္။
14. ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (RCW9A.46.020) a) ေႏွာင္ယွက္ျခင္းသည္ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစတစ္ပါးသူကုိအရွက္ရေစျခင္းသုိ ႔မဟုတ္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေအာင္လုပ္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္သင္ၾကားမႈကိုခက္ခဲေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းတြင္ခြင့္မျပဳထားပါ
လူမ်ဳိး၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊အသက္၊လိင္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး၊ေမြးရပ္ဇာတိႏွင့္မသန္းစြမ္းမႈတုိ႔အေပၚအေျခခံသည့္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းနွင့္ခြျဲ ခားဆက္
ဆံျခင္းတု႔က
ိ ုိတရား၀င္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ သီးသန္႔အုပ္စု (လိင္တိမ္းညႊတ္မႈအလုိက္၊က်ားမခြျဲ ခားျခင္းအလုိက္)
အႏုိင္က်င့္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတုိ႔ကုိခြင့္မျပဳေခ်။ ခရုိင္ေက်ာင္းမွလည္းဤဥပေဒကုိေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕မူ၀ါဒ 3207 မွတစ္ဆင့္ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။
15. စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း a) စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ျခမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ျခင္းဆုိသည္မွာ (မူ၀ါဒ 3207 ကုိဖတ္ပါ) RCW9A.36.080(3)
တြင္ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း (လူမ်ဳိး၊အသားေရာင္၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊မ်ဳိးရုိး၊လိင္၊လိင္တိမ္းညြတ္မႈသုိ႔မဟုတ္မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ)
ႏွင့္က်ားမျဖစ္တည္မႈ၊ဘာသာစကားႏွင့္အျခားထင္ရွားေသာ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအပါအ၀င္၄င္းတု႔က
ိ ုိခ်ဳိးႏွိမ္သည့္အေနျဖင့္စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ႏႈတ္အား
ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ကို္ယ္ကာယအားျဖင့္ျဖစ္ေစရည္ရြယ္ရွိစြာေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုဆုိလုိသည္။
i. ေက်ာင္းသားကုိျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းသားပုိင္ဆုိင္မႈကုိျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္ကိုျဖစ္ေစအနာတရျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္
ii. ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးထိခုိက္သည္အထိအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစျခင္းသုိ႔မဟုတ္
iii. ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္ထုိးႏွက္ျခင္းမ်ားသည္ပညာေရးကုိလြန္စြာ၊အစဥ္အဆက္ျဖစ္လ်က္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းသုိ႔မဟုတ္
iv. ေက်ာင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း
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16. လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္ေပးမႈa) ေက်ာင္းသားမ်ား၏လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာစိတ္အေႏွာင္အယွက္ေပးျခင္းမ်ားကုိပိတ္ပင္ထားသည္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း
ဆုိရာတြင္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ (မူ၀ါဒ 3207 ကုိဖတ္ပါ):
i. ဦးစားေပးျပဳစုျခင္းသုိ႔မဟုတ္တန္ဖုိးၾကီးေသာအရာတစ္ခုခုအတြက္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္း
ii. လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေတာင္းဆုိမႈကုိသူသုိ႔မဟုတ္သူမလုိက္ေလ်ာျခင္းမျပဳလ်င္တစုံတရာဆုံးရႈံးမည္ဟုေျပာဆုိျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေဖာ္ျပျခင္း
iii. လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေပးဆပ္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္တစ္စုံတစ္ဦးကုိဒဏ္ရုိက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ခံ
သူကုိမ်က္ႏွာသာေပးျခင္း
iv. တစ္ဖက္သားကုိလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္မွတ္ခ်က္မ်ား၊အျပဳအမူမ်ားသုိ႔မဟုတ္ဟာသမ်ားေျပာဆုိျပဳမူျခင္း
၊လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ရုပ္ဆင္းအဂၤါ၊က်ားမျဖစ္မႈတုိ႔ကုိေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ျခင္း
v. တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိရုိင္းစုိင္းစြာဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္းvi. နီးကပ္စြာရပ္ျခင္း၊မေလ်ာ္ကန္သည့္ေနရာမ်ားကုိကုိင္ျခင္း၊ေနာက္မွတေကာက္ေကာက္လုိက္ျခင္း၊အျပာရုပ္ပုံမ်ားကုိျပသျခင္း
17. လက္သရမ္းျခင္း (လက္သရမ္းဖ်က္ဆီးျခင္း)a) ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းျဖစ္ေစတစ္စုံတစ္ေယာက္ပုိင္ဆုိင္သည့္အရာျဖစ္ေစပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
18. မူးယစ္ေဆး၀ါး၊အရက္ႏွင့္စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ား
a) ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါး၊မူးယစ္ေဆး၀ါး၊စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားေဆး၊ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဆး
၀ါး၊စိတ္ၾကြေဆး၊စိတ္ျငိမ္ေဆး၊ေဆးေျခာက္၊အရက္ေသစာ (သိ႔မ
ု ဟုတ္မူးေစသည့္အရည္မ်ား)
တု႔က
ိ ုိပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊သုံးစြျဲ ခင္း၊လႊေ
ဲ ျပာင္းျခင္းႏွင့္သုံးစြေ
ဲ နေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားရွိျခင္းတုိ႔မျဖစ္ေစရ။
b) ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိေဆးသုံးစြရ
ဲ န္သုိ႔မဟုတ္ေဆးရႈရန္ႏွင့္ဆရာ၀န္လက္မွတ္မပါဘဲစိတ္ကုိေျပာင္း
လဲေစသည့္ေဆးမ်ားသုံးစြရ
ဲ န္သုိ႔မဟုတ္တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ားသုံးစြဲရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မည္သည့္ေဆး၀ါးကိုမွ်ပုိင္ဆုိင္ျခင္းမရွိေစရ။
c) မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ဆရာ၀န္တစ္ဦးမွေဆးညႊန္းေရးေပးေသာေဆး၀ါးမ်ားသုံးစြျဲ ခင္းကုိဤစည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုသက္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ။
19. လုယက္မႈ a) တစ္စုံတစ္ေယာက္ပုိင္ဆုိင္သည့္အရာကုိအင္အားသုံးရယူျခင္းသို႔မဟုတ္ခုိးယူျခင္း
20. ခုိးယူျခင္း (ခုိး၀ွက္ျခင္း) a) တစ္စုံတစ္ေယာက္ပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိပုိင္ရွင္းထံမွခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲယူေဆာင္ျခင္း
21. ေဆးလိပ္/ နီကုိတင္းသုံးစြျဲ ခင္း a) ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတြင္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းကက်င္းပေပးသည့္ပမ
ြဲ ်ား
တြင္ျဖစ္ေစေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္နီကိုတင္းသုံးစြျဲ ခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္း၊ပုိင္ဆုိင္ျခင္း
(သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊နီကုိတင္းရႈသည့္ကိရိယာပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊အီး-ေဆးလိပ္သုိ႔မဟုတ္ေဆးလိပ္ေသာက္ခြက္တုိ႔အပါအ၀င္)
မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္ပိတ္ပင္ထားသည္။
22. ပုိင္နက္က်ဴးလြန္ျခင္း a) တာ၀န္ရွိသူမွအပမည္သူမွ်မ၀င္ရဆုိသည့္ေနရာမ်ားတြင္၀င္ေရာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ထုိေနရာမွထက
ြ ္ခြာရန္ေျပာေနသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ျငင္း
ဆန္ျခင္းသည္ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈေျမာက္သည္။
23. ေက်ာင္းပုိင္ဆုိင္မႈကိုဖ်က္ဆီးရန္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား a) ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးသုိ႔မဟုတ္ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိဖ်က္ဆီးရန္သုိ႔မဟုတ္ဗုံးေဖာက္ခရ
ြဲ န္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
24. မိမိကုိမိမိကာကြယ္သည့္ေဆးျဖန္းကိရိယာမ်ား a) အသက္ (18) ႏွစ္အထက္ႏွင့္အသက္ (14) ႏွင့္ (18) ၾကားရွိေက်ာင္းသားမ်ားသည္မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖ
င့္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိကာကြယ္သည့္ေဆးျဖန္းကိရိယာမ်ားပုိင္ဆုိင္ေကာင္းပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါသည္။
ျပည္နယ္အစုိးရဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းမိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ရန္အတြက္သာအသုံးျပဳရမည္။
ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရမိမိကုိမိမိကာကြယ္ျခင္းအတြက္ေဆးျဖန္ကိရိယာပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊တစ္ဆင့္လေ
ႊဲ ပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္အသုံးျပဳျခင္းသည္စည္း
ကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈေျမာက္သည္။
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ပုဒ္မIII- ေျပးခုန္ပစ္အားကစား/ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္ (မူ၀ါဒ 2151)
Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းကေက်ာင္းပညာသင္ယူရင္းအားကစားလုိက္စားေနသူမ်ားကုိခရုိင္ႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီအဆင့္ျမွင့္တင္ေပးသူမ်ား
အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳအားေပးေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဤပရုိဂရမ္တင
ြ ္ခရုိင္အတြင္းရွိေက်ာင္းမ်ားၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ခရုိင္ျပင္ပေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစက်င္းပေသာအားကစားျပိဳင္ပမ
ြဲ ်ား၊ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ပြမ
ဲ ်
ား၊သု႔မ
ိ ဟုတ္အားကစားျပပြမ
ဲ ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊အဖြဲ႕လုိက္ျဖစ္ေစယွဥ္ျပိဳင္ရသည့္ျပဳိင္ပမ
ြဲ ်ားပါ၀င္ပါသည္။
ခရုိင္မွေအာက္ေဖာ္ျပပါယုံၾကည္ခ်က္ကုိကုိင္စထ
ြဲ ားသည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာ1.

ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္အားကစားအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းသည္ေက်ာင္းစာေအာင္ျမင္ရန္လုိအပ္ေသာအရည္းအခ်င္းရွိသူေက်ာင္
းသားျဖစ္ရပါမည္။

2.

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုခု ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ အားကစား အစီအစဥ္တစ္ခုခုတင
ြ ္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ေရာ အဖြ႕ဲ ၀င္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အုပ္စု အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ၾကည့္ၿပီး သင္ယူေလ့လာမႈ ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ အာရံုျပဳေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

3.

အားကစားအၾကံေပးသူမ်ားႏွင့္နည္းျပမ်ားကသင္ၾကား၊ေလ့က်င့္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊မိမိတာ၀န္ကုိေက်ပြန္သူေလးစားဖြယ္စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ေက်
ာင္းသားမ်ားကုိကူညီရမည္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဤအရည္အခ်င္းမ်ားအား ျပသရေပမည္။

4.

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔အတြက္အားကစားအၾကံေပးမ်ားႏွင့္နည္းျပမ်းကုိေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကုိမိတ္ဖက္မ်ားအ
ျဖစ္မွတ္ယူဖိတ္ၾကားရမည္။

5.

ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈအားလုံးႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္အားကစားအစီအစဥ္မ်ားအားလုံး၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပန္းတုိင္မ်ားကိုေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားထံရွ
င္းလင္းစြာေျပာျပရမည္။

ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈ/ အားကစားအစီအစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ႏွစ္စဥ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီးေက်ာင္း၏ပုိမုိက်ယ္ေျပာေ
သာရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မီေစေရးအားကစားအဆင့္အတန္းကုိျမွင့္တင္ေပးရန္အားထုတ္ရမည္။
ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္က်င္းပသည့္ျပိဳင္ပမ
ြဲ ်ားႏွင့္အားကစားလႈပ္ရွားမႈအားလုံးသည္ေ ၀ၚရွင္တန္ျပည္နယ္ရွိေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္းၾကားလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အစ
ည္း(WIAA)၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီိရမည္။ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာေက်ာင္းသားအားလုံးသည္ WIAA ၏သတ္မွတ္ခ်က္ကုိျပည့္မီေ
သာသူျဖစ္ၾကရမည္။ အားကစားျပိဳင္ပက
ြဲ ုဒ္အျပင္အခါအားေလ်ာ္စြာခရုိင္၏စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားအားလည္းကုိလည္းလုိက္နာရမည္။
အားကစားျပိဳင္ပက
ြဲ ုဒ္ (2151P)
ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္းၾကားယွဥ္ျပိဳင္ရသည့္အားကစားအစီအစဥ္တင
ြ ္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္သည္ခရုိင္အတြင္းရွိေက်ာင္းသားအားလုံးကိုေပးအပ္ထားေသာအခြင့္ထူး
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားႏွင့္အားကစားနည္းျပမ်ားခ်မွတ္ထားေသာက်င့္၀တ္စံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္လည္းအက်ဳံး၀င္သူမ်ားျဖစ္ရမည္။
ေက်ာင္းသားသည္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည္ကုိေတြ႔ရွိပါကလက္မွတ္ရ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးကအသင္းမွထုတ္ပယ္မည္။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါခ်ဳိး
ေဖာက္ဖူးေသာေက်ာင္းသားကုိေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္သည္သုိ႔မဟုတ္က်ဴးလြန္သည့္အျပစ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည္အတုိင္းအေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။
အားကစားရာသီတြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိအသုံးျပဳရမည္။၄င္တ႔မ
ုိ ွာအရက္ေသရည္ေသာက္စားျခင္း၊ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း
အရက္ေသရည္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္မ်ားပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိသည့္အားကစားသမားကုိသုံးပတ္ၾကာအသင္းမွထုတ္ပယ္ပါမည္။
(ပထမအၾကိမ္သတိေပးျခင္း) အားကစားရာသီတြင္စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိႏွစ္ၾကိမ္တုိင္တုိင္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာေက်ာင္းသားကုိအဆုိပါအား
ကစားရာသီအတြက္အသင္းမွအျပီးတုိင္ထုတ္ပစ္မည္။
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တရားမ၀င္ဓါတုေဆး၀ါမ်ားသုိ႔မဟုတ္ဘိန္းသုံးစြျဲ ခင္းသုိ႔မဟုတ္ပုိင္ဆုိငျ္ ခင္း
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးထံအထက္ေဖာ္ျပေဆး၀ါးမ်ားကုိပုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါကအဆုိပါအားကစားရာသီႏွင့္ညီမွ်ေသာကာလအထိအသင္းမွထု
တ္ပယ္ခံရမည္။
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအသြင္အျပင္
အားကစားသမားတစ္ဦးသည္ အသင္း၏ ၀တ္စုံႏွင့္အဆင့္တန္းရွိရွိ ျဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ရမည္။ ပထမအၾကိမ္ခ်ဳိးေဖာက္ပါက- ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးမည္။
ထပ္ခါထပ္ခါခ်ဳိးေဖာက္ပါက- ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (5) ရက္ၾကာအသင္းမွထုတ္ပယ္မည္
အားကစားစိတ္ဓါတ္မရွိေသာက်င္၀
့ တ္
အားကစားသမားတစ္ဦးသည္ေလ့က်င့္တင
ြ ္ျဖစ္ေစ၊ျပိဳင္ပတ
ြဲ င
ြ ္ျဖစ္ေစသင့္ေလ်ာ္ေသာက်င့္ ၀တ္ကုိျပသရမည္။ ပထမအၾကိမ္ခ်ဳိးေဖာက္ပါကႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးမည္။ ထပ္ခါထပ္ခါခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း- ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (5) ရက္ၾကာအသင္းမွထုတ္ပယ္မည္
ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္
အားကစားသမားတစ္ဦးသည္ျပိဳင္ပရ
ြဲ ွိသည့္ေန႔မ်ားတြင္အနည္းဆုံးေန႔၀က္ေက်ာင္းတက္ရမည္။ ျပစ္ဒဏ္အားကစားသမားတစ္ဦးသည္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘပ
ဲ ်က္ကြပ္ခဲ့ပါကအဆုိပါကပ်က္ကြပ္သည့္ေန႔တင
ြ ္ပါ၀င္ကစားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္။
အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါကေန႔တစ္၀က္ေက်ာင္းတက္ျပီးမွသာသူ/မသည္ကစားခြင့္ျပဳမည္။
ေလ့က်င့္ခ်ိန္တြင္ပ်က္ကြက္ျခင္း
ဖ်ားနားျခင္းသုိ႔မဟုတ္ၾကိဳတင္ခြင့္တုိင္ျခင္းမွအပအားကစားသမားမ်ားသည္အသင္းေလ့က်င့္ေရးကြင္းတြင္ေလ့က်င့္ေနရမည္။ ျပစ္ဒဏ္ေနာက္ျပိဳင္ပြဲ၀င္ပါ၀င္ကစားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္။
ေက်ာင္းအားကစားကြင္းတြင္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
ေက်ာင္းအားကစားကြင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈတင
ြ ္ေက်ာငး္သားတစ္ဦးကခ်မွတ္ထားသည့္စည္းကမ္းမ်ားခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆုိပါကခ်ဳိးေဖာက္
သည့္စည္းကမ္းအေပၚမူတည္ျပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
ထပ္ခါထပ္ခါက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား
အထက္ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိထပ္ခါထပ္ခါက်ဴးလြန္ပါကသူ/မကုိအားကစားရာသီတစ္ခုလုံးအသင္းမွထုတ္ပယ္ေကာင္းထုတ္ပယ္ႏုိင္
သည္။
ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္းယွဥ္ျပိဳင္သည့္အားကစားပြမ
ဲ ်ားတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္းၾကားယွဥ္ျပိဳင္ပတ
ြဲ င
ြ ္ပါ၀င္ကစားႏုိင္ရန္ေအာက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိေက်ာင္းသားမွျပည့္မီရပါမည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာ•

အတန္း ေျခာက္ခုမွ ငါးခုတင
ြ ္ ေအာင္မွတ္ အဆင့္မ်ား ရရွိျခင္း - အတန္းမ်ား အားလံုးအား ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသားအား
ပညာေရးဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြင္း ေနရာခ်ထားမည္ျဖစ္သည္။

•

မိသားစုမွမေတာ္တဆမႈအတြက္အာမခံထားမႈသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းမွမေတာ္တဆမႈအတြက္အာမခံထားမႈကသင့္အတြက္လုံေလာက္စြာအ
ာမခံရွိထားရမည္။

•

ကုိယ္လက္ၾကံ႕ခုိင္မႈကုိစစ္ေဆးသည့္အေျဖလႊာရွိရမည္။

•

ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာသူျဖစ္ရမည္။

•

ေက်ာင္း ASB ကဒ္၀ယ္ထားရမည္။

•

ေနာက္မက်ေစရ

•

ဒဏ္ရုိက္ခံရသည့္အေၾကြးမရွိသူျဖစ္ရမည္။

ပုဒ္မIV- ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း/နီကုိတင္းသုံးစြျဲ ခင္းႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း (မူ၀ါဒ 4215)
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဘုတ္အဖြဲ႕မွေက်ာင္းသားမ်ားကုိစိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစသည့္စလ
ြဲ မ္းေစတတ္ေသာနီကုိတင္းတုိ႔မွကာကြယ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသိရွိၾကျပီး၊ခရုိင္ေ
က်ာင္းမွ၀န္ထမ္းမ်ား၊အရာရွိမ်ားႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီ၏အဖြဲ႔၀င္တုိင္းကေက်ာင္း၀န္းထဲသ႔ေ
ုိ ဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္မ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္သုံးစြျဲ ခင္းတုိ႔ကုိ
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တားဆီးကာကြယ္ရန္အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ရွိၾကသည္။ ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္ႏွင့္ပုိ႔ေဆာင္ေရးကိရိယာဆုိရာတြင္စီးကရက္၊ေဆးျပင္းလိပ္၊ႏွာဘူး၊မီးခုိး
ထြက္ေသာေဆးလိပ္၊မီးခုိးမဲ့ေဆးလိပ္၊နီကုိတင္း၊အီလက္ထရြန္းနစ္ေဆးလိပ္/ ေဆးလိပ္အတု၊ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းမဟုတ္ေသာရႈေဆး၊ FDA
အတည္ျပဳခ်က္မရွိေသာေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္နီကုိတင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးကိရိယာသုိ႔မဟုတ္ဓါတုပစၥည္းမ်ား၊နီကုိတင္းသုံးစြသ
ဲ ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားႏွင့္ေဆးလိပ္
ေသာက္ရန္အသုံးျပဳသည့္ကိရိယာမ်ား၊ပစၥည္မ်ား၊ထီထြင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
ရုံး၀န္ထမ္း၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွအဆုိပါထုတ္ကုန္မ်ားသုံးစြဲျခင္းကုိခရုိင္ေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။
ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္းကုိပိတ္ပင္ထားသည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းပုိင္စီး
ယဥ္မ်ားတြင္လည္းပိတ္ပင္ထားသည္။
ေဆးကုသရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကေ
ဲ ရးအဖြဲ႕(FDA) ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ကပ္ခြာ၊ပီေကသုိ႔မဟုတ္ပူရွိန္းျပားပုံစံတုိ႔ျဖင့္နီကုိတင္း
သုံးစြျဲ ခင္းကုိခြင့္ျပဳသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ေက်ာင္း၀န္းထဲ၌ေဆး၀ါးသုံးစြန
ဲ ည္းမူ၀ါဒမ်ားကုိလုိက္နာရမည္။
ဤမူ၀ါဒႏွင့္အက်ဳံး၀င္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ခရုိင္ရုံး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္အၾကံျပဳသည့္အသိေပးစာကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးဆုံးျဖ
တ္သည့္အတုိင္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦးရွိသင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ကပ္မည့္အျပင္၀န္ထမ္းႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏လက္စစ
ြဲ ာအုပ္တင
ြ ္ထည့္သင
ြ ္းထားပါမ
ည္။ ဤမူ၀ါဒကိုလုိက္နာရန္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္စည္းကမ္းလုိက္နာရန္လုိအပ္ျပီးဤမူ၀ါဒသက္၀င္ရန္အတြက္ခရုိင္ရုံး
၀န္ထမ္းမ်ားတြင္တာ၀န္ရွိသည္။
ေဆးလိပ္ကင္းစင္ေက်ာင္းျဖစ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (မူ၀ါဒ 4215P)
I. တားဆီးကာကြယ္ျခင္း Tukwila
ခရုိင္ေက်ာင္း၏တားဆီးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ေက်ာင္းသားမ်ားေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွတားဆီးကာကြယ္ေစသည့္အခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားထံပုိ႔ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ တာဆီးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္တင
ြ ္၀န္ထမ္းပါ၀င္မႈ၊ေက်ာင္းသားညႊန္ၾကားခ်က္၊မိဘ
ႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီပါ၀င္မႈ၊ေက်ာင္း၀န္က်င္အေျခအေနႏွင့္ေက်ာင္းနွင့္ကြန္ျမဴနတီတုိ႔၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈတုိ႔ကိုအသားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
မိဘမ်ားႏွင့္အျခားကြန္ျမဴနတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ခရုိင္အဆင့္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းတားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္အေ
ရးပါလွသည္။
A.

၀န္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဘုတ္အဖြဲ႕သည္၀န္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးကုိစုိးရိမ္ျပီးေက်ာင္းသားမ်ားကုိသြန္သင္လမ္းျပေနစဥ္စံျပပုဂိၢဳလ္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္
ၾကရန္အေရးပါေၾကာင္းသေဘာေပါက္ၾကသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတုယူမမွားေစေရးေအာင္၀န္ထမ္းမ်ားကအတုယူထုိက္ေသာစံ
ျပပုဂိၢဳလ္မ်ားအျဖစ္ေနျပရန္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းသည္တားဆီးကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားကိုသင္ၾကားေပးရန္အသုံးျပဳေသာသင္ရုိးညႊန္း
တမ္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိသတိခ်ပ္ရမည္။ အဆုိပါအစီအစဥ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ေက်ာင္းတုိင္းတြင္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားရွိပါသည္။

B.

ေက်ာင္းသားအတြက္လမ္းညႊန္
အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဆုိင္ရာတာ၀န္ယူႏုိင္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမွန္မွန္ကန္
ကန္ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အေထာက္အပံ့ျဖစ္သည့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ရွိသည္။ ေဆးလိပ္အေၾကာင္းတိက်ေသာအခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ကုိယ္ခႏၶာထိခုိက္ႏုိင္ပုံသိရွိျခင္းသည္တားဆီးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္အတြက္အေရးပါေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္စိတ္၊ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ခ်မွတ္ျခင္း၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊စိတ္ခံစားမႈမ်ားကုိခံစားနားလည္ျခင္း၊ပ
ဋိပကၡစီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္ျပႆနာ-ေျဖရွင္းျခင္း၊ျငင္းဆန္နည္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္မႈစသည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားဖြံ ႕ျဖိဳး
တုိးတက္ေရးႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားသည္လည္းေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
တားဆီးကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၏အျခားက႑မ်ားကက်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္တင
ြ ္သင္ၾကား
ပုိ႔ခ်သည့္အယူအဆမ်ားကုိအားျဖည့္ေပးမည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားနွင့္အခြင့္အေရး
ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိပံ့ပုိးေပးမည္။

C.

မိဘႏွင့္ကြန္ျမဴနတီပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးမိဘႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီသိရွိနားလည္မႈကုိျမွင့္တင္ရန္ေရးဆြဲထားသည့္စီမံခ်က္သည္အလုံးစုံလႊမ္းျခဳံေသာခရုိင္အ
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ဆင့္ေက်ာင္းအစီအစဥ္၏အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။
D.

ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေက်ာင္း၀န္းက်င္ႏွင့္စာသင္ခန္းသည္ေဆးလိပ္တားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္အေရးပါသည့္အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။
ခရုိင္ေက်ာင္းကေဆးလိပ္ကင္းစင္ေက်ာင္းျဖစ္ေစသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိေမွ်ာ္မွန္းျမွင့္တင္ေပးရမည္။ "Great American Smoke
Out" ႏွင့္ "Up with Health and Down with Smoking." ကဲ့သ႔ေ
ုိ သာေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားႏွင့္ေဆးလိပ္ကင္းစင္ေသာပတ္၀န္းက်င္ကုိေက်ာင္း
သားမ်ား၏လုပ္အားျဖင့္ရယူႏုိင္ရန္ခရုိင္မွအစီအစဥ္ကုိအားေပးရမည္။

II. ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္း
ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ကုိယ္ထူကုိယ္ထအစီအစဥ္မ်ားကုိ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အလ်ဥ္းသင့္သလုိအခါအားေလ်ာ္စြာျပဳလုပ္ေပးမည္။
III. ဥပေဒ၊စည္းကမ္းအတုိင္းလုိက္နာေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ဤမူ၀ါဒေအာင္ျမင္ေရးသည္ေဆးလိပ္ေသာက္သူႏွင့္ေဆးလိပ္မေသာက္သူမ်ားၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္မႈႏွင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသ
ည့္အခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ ေက်ာင္း၀န္းထဲ၀င္ေရာက္လာသူမည္သူမဆုိဤမူ၀ါဒေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။
ေက်ာင္း၀န္းထဲတြင္ခ်ဳိးေဖာက္ေနသူတစ္ဦးဦးကုိေတြ႔ရွိပါကေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီတုိင္ၾကားေကာင္းတုိင္ေၾကားႏုိင္သည္။
A.

အမ်ားျပည္သ/ူ အျခားဧည့္သည္မ်ား
ခရုိင္အတြင္းရွိေက်ာင္း၀န္းမ်ားထဲတင
ြ ္ေဆးလိပ္ေသာက္သူသို႔မဟုတ္ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္သုံးစြသ
ဲ ူတစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုေတြ႔ရွိပါကခရုိင္အတြင္း
တာ၀န္ရွိသူၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးသို႔မဟုတ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္ေမတၱာရပ္ခံရမည္။
ထုိသုိ႔ေမတၱာရပ္ခံျခင္းကိုလုိက္နာျခင္းမရွိပါကေက်ာင္း၀န္းထဲမွထက
ြ ္ေပးရန္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ႏုိင္
သည္။ ထြက္ေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္အျခားသူတစ္ဦး (ဆိုလိုသည္မွာ -၀န္ထမ္း၊မိဘ၊ေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္အျခား
ဧည့္သည္)မွျဖစ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တုိင္းမ်က္ျမင္သက္ေသရွိရမည္။ ခရုိင္ရုံးလုံျခဳံေရးတာ၀န္ယူသ၀
ူ န္ထမ္းတစ္ဦးထံမွအကူအညီယူရမည္။
ထြက္ခြာရန္ဆက္ျပီးျငင္းဆန္ေနပါကဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ေနသူကုိ (King County/Tukwila ရဲဌာန)
သု႔ဥ
ိ ပေဒအရတုိင္ၾကားခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။

B.

၀န္ထမ္း ဤမူ၀ါဒေဖာက္ခ်က္ကုိသက္ဆုိင္ရာၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံလေ
ႊဲ ျပာင္းေပးရမည္။ ၀န္ထမ္းအဖြ႔၀
ဲ င္ကိုတစ္ၾကိမ္ႏႈတ္ျဖင့္သတိေပးခံရမည္။
အျခားခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ထုေခ်လႊာေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီး၀န္ထမ္း၏ကုိယ္ေရးဖုိင္တဲတ
ြ ြင္တဲြထားလ်က္၊လစာမဲ့ရာထူးမွဆုိင္းင့ံျခင္း၊ႏွင့္အလုပ္
ထုတ္ျခင္းထိပါအေရးယူႏုိင္သည္။

C.

ေက်ာင္းသားမ်ား ဤမူ၀ါဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကိုေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံလႊဲေပးရမည္။
ဤမူ၀ါဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကုိေက်ာင္းသားေရးရာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းအတုိင္းအေရးယူခံရမည္။
မူလတန္းေက်ာင္း (K-5)
•

ပထမအၾကိမ္က်ဴးလြန္ျခင္း- ေရတုိေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ဆုိင္းငံျခင္း
ဤစည္းကမ္းႏွင့္ဆုိင္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေက်ာင္းသား၏မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပီးေ
နာက္တြင္ေလွ်ာ့ခ်ေကာင္းေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၏ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးပညာေပးစာမ်ားကုိေက်ာင္းသား
ထံေပးထားရမည္။

•

ထပ္ခါထပ္ခါက်ဴးလြန္ျခင္းေရတုိ၊ေရရွည္ဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္က်န္ရွိေနေသးသည့္စာသင္ႏွစ္ႏွစ္၀က္ထိဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းခံရမည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္း (6-8)
•

ပထမအၾကိမ္က်ဴးလြန္ျခင္း- ေရတုိေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ဆုိင္းငံျခင္း ဤစည္းကမ္းႏွင့္ဆုိင္ေသာအေရး
ယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေက်ာင္းသား၏မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပီးေနာက္တြင္ေလွ်ာ့ခ်ေကာင္းေလွ်ာ့
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ခ်ႏုိင္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၏ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးပညာေပးစာမ်ားကုိေက်ာင္းသားထံေပးထားရမည္။
•

ထပ္ခါထပ္ခါက်ဴးလြန္ျခင္းေရတုိ၊ေရရွည္ဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္က်န္ရွိေနေသးသည့္စာသင္ႏွစ္ႏွစ္၀က္ထိဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းခံရမည္။

အထက္တန္းေက်ာင္း (9-12)
•

ပထမအၾကိမ္က်ဴးလြန္ျခင္း- ေရတုိေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ဆုိင္းငံျခင္း
ဤစည္းကမ္းႏွင့္ဆုိင္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေက်ာင္းသား၏မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပီး
ေက်ာင္းတြင္းအေရးယူ ဆုိင္းငံ့ျခင္းခံရျပီးေနာက္တင
ြ ္ ေလွ်ာ့ခ်ေကာင္းေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္။
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၏ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးပညာေပးစာမ်ားကုိေက်ာင္းသားထံေပးထားရမည္။

•

ထပ္ခါထပ္ခါက်ဴးလြန္ျခင္းေရတုိ၊ေရရွည္ဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္က်န္ရွိေနေသးသည့္စာသင္ႏွစ္ႏွစ္၀က္ထိဆုိင္းင့ံျခင္းမ်ားျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းခံရမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေဆးလိပ္ခုိးေသာက္မႈသည္ Forest
အထက္တန္းေက်ာင္းေရာက္ခ်ိန္တြင္တျဖည္းျဖည္းစုပုံလာမည္ျဖစ္ျပီးေက်ာင္းသား၏ပညာေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းကုိထိုခုိက္ႏိုင္
သည္။ က်ဴးလြန္မႈတစ္ခုခ်င္းစီကုိစာသင္ႏွစ္ျပီးဆုံးခ်ိန္တင
ြ ္ထည့္တြက္မည္ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မV- ဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္း / အီလက္ထရြန္းနစ္ကိရိယာမ်ား (မူ၀ါဒ 3245)
ေက်ာင္းပိုင္ဆိုင္မႈေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္အတြင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းမွ စပြန္ဆာေထာက္ပံ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌
ရွိေနစဥ္အေတာအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တက္ဘလက္မ်ား၊ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား၊ စမတ္ဖုန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လက္ရွိ နည္းပညာပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္
အကန္႔အသတ္မရွိေသာ တယ္လီဆက္သယ
ြ ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္၊ အသံုးျပဳေကာင္း အသံုးျပဳေပမည္။
ဖုန္းႏွင့္အျခားေသာအီလက္ထရြန္းနစ္ကိရိယာမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာရမည္။
A.

တယ္လီဆက္သြယ္ေရးဆိင
ု ္ရာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာသင္ခန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းသားစုေ၀းခ်ိန္
အေတာအတြင္း အဆိုပါေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဆရာျဖစ္သူ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခရိုင္
၀န္ထမ္းမ်ား၏ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အရ ျဖစ္ေပသည္။

B.

စာသင္ၾကားျခင္းကုိေႏွာင့္ယွက္ျခင္းျပဳေစရန္ကိရိယာမ်ားကုိအသုံးမျပဳရ။ထုိထတ
ဲ င
ြ ္အျခားသူကုိပုဂၢိဳလ္ေရးတုိက္ခုိက္သည့္ေနရာျဖစ္ေစ၊လ်ဳိ ႕၀ွ
က္အခ်က္လက္မ်ားကုိပ်ံ႕ေစရန္ျဖစ္ေစ၊စာသင္ၾကားေရးကုိျခိမ္းေျခာက္ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ားပါ၀င္သည္။

C.

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ RCW 9.68A.011 အရ သတ္မွတ္ထားသည္ႏွင့္အညီ ေက်ာင္းေျမျပင္၊ ေက်ာင္း စပြန္ဆာေထာက္ပံ့သည့္
ပြအ
ဲ စီအစဥ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခရိုင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ရွိေနစဥ္အေတာအတြင္း
လိင္ပိုင္းဆိုင္ လွစ္ဟေဖာ္ျပသည့္ အျပဳအမူအား ျပသေသာ ရုပ္ပံုမ်ား၊ စာသား အမွာစကားမ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ
ကိရိယာပစၥည္မ်ားတို႔ကို ဆဲလ္ဖုန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာပစၥည္းတစ္ခုေပၚ၌ အီလက္ထေရာနစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျခားေသာ ပံုစံတစ္ခုခုျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊ မွ်ေ၀ျခင္း၊ ၾကည့္ရႈျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းတို႔ကို မျပဳရေပ။

D.

ခ်က္က်လက္က် က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံခ်က္အရ ေက်ာင္းအရာရွိတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ
ဥပေဒ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳအမူျဖင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာပစၥည္းအား အသံုးျပဳသည္ဟု
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ သံသယရွိခ်ိန္တင
ြ ္ အဆိုပါအရာရွိအေနႏွင့္ ၎ကိရိယာပစၥည္းအား သိမ္းယူေကာင္း သိမ္းယူမည္ျဖစ္ျပီး၊
ေက်ာင္းသားမိဘ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူထံသို႔သာလွ်င္ ျပန္လည္အပ္ႏွံမည္ျဖစ္သည္။

E.

ဆဲလ္ဖုန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား ေက်ာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းစပြန္ဆာေထာက္ပံ့သည့္
ပြအ
ဲ စီအစဥ္မ်ားသို႔ ယူေဆာင္လာျခင္းသည္ စင္စစ္ အကယ္၍ ေက်ာင္းအရာရွိမ်ားမွ ၎ကိရိယာအား ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ ဥပေဒ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
အေျခခံခ်က္အရ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ သံသယရွိခ်ိန္တင
ြ ္ အဆိုပါကိရိယာအား ရွာေဖြၾကည့္ရႈခြင့္ေပးရန္
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရွာေဖြမႈ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသည္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူျဖစ္သူမွ စြပ္စခ
ြဲ ံရေသာ
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ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတိုင္းအတာႏွင့္အညီ ကန္႔သတ္ထားေပမည္။ ျပည္နယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ပံုမ်ားအား ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစမႈႏွင့္အညီ လႊေ
ဲ ျပာင္းေဆာင္ရြက္သာြ းေပမည္။
F.

ေက်ာင္းခန္းထဲသုိ႔ယူေဆာင္လာေသာကိရိယာမ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္တာ၀န္ရွိသည္။ ခရိုင္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းပိုင္ဆိုင္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေက်ာင္းစပြန္ဆာေထာက္ပံ့သည့္ ပြဲအစီအစဥ္မ်ားသို႔ ယူေဆာင္လာသည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ဆံုးရံႈးမႈ၊ ခိုးယူခံရမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဖ်က္စီးခံရမႈတ႔အ
ို တြက္ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ေပ။

G.

ဖုန္းသု႔မ
ိ ဟုတ္အျခားအီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးေက်ာင္းမွထုတ္ျပန္သည့္အတုိင္းေက်ာင္းသားမ်ားကလုိက္နာက်
င့္သုံးရမည္။

H.

ဤမူ၀ါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆိုင္းငံ့ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထုတ္ပယ္ျခင္း အပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္သာြ းေပမည္။

ပုဒ္မVI- ေက်ာင္း၀တ္စုံ (မူ၀ါဒ 3224)
သင္ၾကားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းထိန္းသိမ္းေရး၊ေက်ာင္းသားအားလုံး၏ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈႏွင့္က်န္းမာေရးပ့ံပိုးေပးေရးတုိ႔သည္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဘုတ္အဖြဲ႕၏ပထမ
ဦးစားေပးျဖစ္သည္။
ေက်ာင္း၀တ္စုံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးေက်ာင္းသားမ်ား၏ေရြးခ်ယ္ခ်က္ကိုမိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းပါမည္။
ေက်ာင္း၀တ္စုံကိုေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိသည့္အခါ၌သာေျပာငး္လျဲ ပင္ဆင္ရမည္။ ၄င္းတု႔မ
ိ ွာ•

ေက်ာင္း၀တ္စုံသည္က်န္းမာေရးထိခုိက္ျပီးသုိ႔မဟုတ္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈမေပးႏုိင္သည့္အခ်ိန္သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း၀တ္စုံသည္ဂိုဏ္းသားသုိ႔မဟုတ္အမုန္
းပြားသူအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားႏွင့္မွားႏုိင္သည့္အေရာင္အဆင္းရွိသည့္အေျခအေန

•

ေက်ာင္း၀တ္စုံေက်ာင္းေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းသို႔မဟုတ္

•

ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ေက်ာင္း၀တ္စုံကေႏွာင့္ယွက္သည့္အေျခအေန.

ဤမူ၀ါဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ပညာသင္ၾကားေရးတြင္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ားကုိခရုိင္ေက်ာင္း၏ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အျပဳအ
မူသည္ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ တားျမစ္ထားေသာက်င့္၀တ္တြင္ရုိင္းပ်ေသာ၊လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ေဆးလိပ္သ႔မ
ုိ
ဟုတ္အရက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမ့ေဆ့ခ်္မ်ား၊ဂုိဏ္းႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္အ၀တ္အစားတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။
တုိင္းသိျပည္သိလူငယ့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏၀တ္စုံမ်ား၊ႏွင့္ေက်ာင္းသားကုိးကြယ္သည့္ဘာသာကုိသိသာေပၚလြင္ေစသည့္အ၀တ္အစားတု႔သ
ိ ည္ဤမူ၀ါဒႏွင့္ကုိက္
ညီမႈမရွိေခ်။
RCW 28A.320.140 အရသင္ၾကားေရး၀န္းက်င္ႏွင့္ပညာေရးဆုိင္ရာပန္းတုိင္မ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သီး
သန္႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေက်ာင္း၀တ္စုံကုဒ္မူ၀ါဒမ်ားကုိဘုတ္အဖြဲ႕မွျပဌာန္းေကာင္းျပဌာန္းႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သ႔ေ
ုိ သာမူ၀ါဒျပဌာန္းျခင္းမျပဳမီေက်ာင္း
၀န္းထဲတင
ြ ္မိဘမ်ား၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကုိေက်ာင္းမွေကာက္ယူျပီးေက်ာင္း၀တ္စုံဒီဇုိင္းကုိကြန္ျမဴနတီအစည္းအေ၀းမ်ားကိုေခၚယူက်င္းပရမည္။

ပုဒ္မVII- အီလက္ထရြန္းနစ္ရင္းျမစ္မ်ား (မူ၀ါဒ 2022 ႏွင့္လုံးထုံးလုပ္နည္း 2022P)
Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးဘုတ္အဖြဲ႔မွထိေရာက္ေသာျပည္သူ႔ပညာေရးစနစ္ကေက်ာင္းသားမ်ား၏ဘ၀ႏွင့္အသက္ေမြး
၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ုိင္စြမ္းႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိတာ၀န္ယူလုိစိတ္ရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားကုိေမြးထုတ္ေပးေၾကာင္းသိမွတ္ၾကပါသည္။
ယေန႔ေခတ္ဒီဂ်ီတယ္ကမာၻတင
ြ ္ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္လုံျခဳံေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊မီဒီယာမ်ား၊ႏွင့္နည္းပညာမ်ားကုိအက်ဳိးရွိရွိအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ေက်ာင္း
သားမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္းဘုတ္အဖြဲ႔ကယုံၾကည္ၾကသည္။
သိ႔ျု ဖစ္ေသာေၾကာင့္ Tukwila ေက်ာင္းခရိုင္သည္ အီလက္ထေရာနစ္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းသည္ စင္စစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ပင္မ
အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသံုးခ် ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအား မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္မူ
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လိုအပ္ေသာ ဧရိယာမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔ ပညာေပးႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ စြမ္းအားေကာင္းမြန္ျပီး စိတ္ပါ၀င္စားမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားတစ္ခုအေနႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ျခင္းတုိးတက္ေရးႏွင့္အျခားဘ၀လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ကိရိယာမ်ားအျဖစ္နည္းပညာမ်ားကုိအသုံးျပဳရန္ခရုိင္အဆင့္ရည္မွန္းခ်
က္ျဖစ္ျပီး၊ထုိသုိ႔ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိေက်ာင္းမွျဖည့္ဆည္းေပးမည္။ ခရုိင္အဆင့္နည္းပညာကသင္ၾကားေပးသူႏွင့္သင္ယူသူမ်ား
ၾကားတြင္ဆက္သြယ္ရန္၊သင္ယူရန္၊မွ်ေ၀ရန္၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ဖန္တီးရန္၊ျပႆနာေျဖရွင္းရန္၊အလုပ္မ်ားကုိစီမံခန္ ႔ခရ
ြဲ န္ႏွင့္မိမိဘ၀စီမံကိန္းကုိမိမိစိတ္ၾကဳိ
က္ဖန္တီးႏုိင္ရန္ေနရာတစ္ခုဖန္တီးေပးမည္။
အြန္လုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ေက်ာင္းသားေဘးကင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိေသခ်ာေစရန္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိလူမႈကန
ြ ္ယက္တြင္တျခားသူမ
်ားႏွင့္ေျပာဆုိဆက္ဆံနည္း၊ဆုိက္ဘာ-အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းကုိသတိမူေစရန္ႏွင့္တု႔ံျပန္တတ္ေစရန္ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ
အျပဳအမူမ်ားကုိသင္ၾကားေပးရမည္။
ဤမူ၀ါဒကုိေထာက္ပံ့ေပးရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိပံ့ပုိးေပးရန္စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကဆန္းသစ္
ေသာသင္ၾကားေရးႏွင့္သင္ယူေရးအတြက္ခုိင္မာသည့္အီလက္ထရြန္းနစ္ပညာေရးစနစ္ဖန္တီးေပးမည္။
အီလက္ထရြန္းနစ္ရင္းျမစ္မ်ား
K-20 အင္တာနက္ကြန္ယက္အသုံးျပဳနည္းလမ္းညႊန္/ အင္တာနက္လုံျခဳံေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိညႊန္ၾကားေရးမွဴးဘုတ္အဖြဲ႔၏အီလက္ထရြန္းနစ္ရင္းျမစ္မူ၀ါဒကုိအေထာက္အကူေပးရန္ေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားကားတြင္ဒီဂ်ီ
တယ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိအျပသေဘာေဆာင္လ်က္ထိေရာက္မႈကုိျမွင္တင္ဖုိ႔ရန္ေရးသားထားပါသည္။
ဒီဂ်ီတယ္ႏုိင္ငံျဖစ္မႈသည္နည္းပညာတတ္ကၽြမ္းမႈကုိဆုိလုိသည္။
ဒီဂ်ီတယ္ေလာကတြင္နည္းပညာပုိင္းကုိကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ေအာင္ျမင္လုံျခဳံစြာေနထုိင္ႏုိင္ၾကသည္။
၄င္းတု႔က
ိ အင္တာနက္ေပၚတြင္တင္ထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ျပီး၊အျမဲ တမ္းရွိေနေသာေၾကာင့္တစ္စုံတစ္ဦး၏ဘ၀ႏွင့္အလု
ပ္ကုိေရရွည္တြင္ထိခုိက္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိသိမွတ္လက္ခံၾကသည္။
ေက်ာင္းႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏အြန္လုိင္းေပၚအမူအက်င့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္အျပင္မွာမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္
တစ္ကုိယ္ေရသုံးအီလက္ထရြန္းနစ္ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း
ခရုိင္အဆင့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားလုံးအရေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္တစ္ကုိယ္ေရသုံးအီလက္ထရြန္းနစ္ကိရိယာ
(လက္ပ္ေတာ့၊မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္အီ-စာဖတ္ျခင္း) တုိ႔ကုိပညာေရးသုံးႏွင့္သုေတသနလုပ္ရန္အသုံးျပဳေကာင္းအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္မိမိတစ္ကုိယ္ေရသုံးအီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားကုိေက်ာင္းကစားကြင္းႏွင့္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္မည္သည့္အခ်ိန္၊မည္သုိ႔မည္ပုံအ
သုံးျပဳႏုိင္သည္ဆုိသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိေက်ာင္း၀န္ထမ္း၏အခြင့္အာဏာျဖစ္သည္။
ကြန္ယက္ခ်ိန္ဆက္ျခင္း
ခရုိင္အဆင့္ကန
ြ ္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတြင္ၾကိဳးႏွင့္ၾကိဳးမဲ့ကိရိယာမ်ားႏွင့္ကန
ြ ္ျပဴတာအရံပစၥည္းမ်ား၊ဖုိင္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊အီးေမးလ္ႏွင့္အင္တာနက္အေၾကာင္းအရာ (ဘေလာ့္၊၀ဘ္ဆုိက္၊ေဆာ့၀ဲလ္၊လူမႈကန
ြ ္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္၀ီကီစသည္တ႔)ုိ ပါ၀င္သည္။
ခရုိင္ရုံးမွကန
ြ ္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္၊အသုံးျပဳမႈမ်ားအတြက္မူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
ကြန္ယက္အသုံးျပဳမႈအားလုံးကပညာေရးႏွင့္သုေတသနလုပ္ရန္ႏွင့္ခရုိင္ရုံး၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသည္မ်ားျဖစ္ရမည္။
ခရုိင္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင၀
့္ န္ထမ္းမ်ားမွကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအသုံးျပဳျခင္းအတြက္လက္သင့္ခံႏုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ပညာေရးအေထာက္အကူျပဳေသာကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းရင္းျမစ္မ်ားမွဖုိင္မ်ား၊ဒီဂ်ီတယ္စီမံကိန္းမ်ား၊ဗီဒီယိုမ်ား၊၀ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ podcast ဖန္တီးျခင္း
သုေတသန;
A.

ဘေလာ့္မ်ား၊၀ီကီမ်ား၊ဘူလက္တင္ဘုတ္မ်ား၊လူမႈကန
ြ ္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္အုပ္စုမ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ပညာေရးႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိပံ့ပုိ
းေပးေသာpodcasts၊အီး-ေမးလ္ႏွင့္၀ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားဖန္တီးျခင္း
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B.

မူလပညာေရးဆုိင္ရာပစၥည္း၊ (ေက်ာင္းသားခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္)
ေက်ာင္းသားအလုပ္ႏွင့္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ပစၥည္းမ်ားကုိအြန္လုိင္းတြင္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊
ရင္းျမစ္မ်ားကုိအလ်ဥ္းသင့္သလုိကုိးကားေဖာ္ျပရမည္။

C.

ခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသည့္အတုိင္းရုံး၀န္ထမ္းမ်ားကရုံးသုံးကြန္ယက္ခ်ိန္ဆက္မႈကုိကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္အ
သုံးျပဳျခင္းသုိ႔မဟုတ္

D.

ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ေနာက္ဆုံးေပၚဗုိင္းရပ္စ္ရွိ/မရွိ၊ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ကဒ္မ်ားေကာင္းစြာလုပ္/မလုပ္စသည္တုိ႔ကုိနည္းပညာပုိင္းဆုိင္
ရာတာ၀န္ယူသူညႊန္ၾကားေရးမွဴးသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွစစ္ေဆးျပီးေနာက္သယ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကိရိယာမ်ားအပါအ၀င္ကုိယ္ေရးကုိ
ယ္တာသုံးအီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား (ၾကိဳးမဲ့ျဖစ္ေစ၊ၾကိဳးတပ္ျဖစ္ေစ) မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာသုံးမည္သည့္အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကုိမဆုိဤစာရြက္စာတမ္းပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ကို ္က္
ညီမႈရွိရမည္။

ခရုိင္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင၀
့္ န္ထမ္းမ်ားမွကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအသုံးျပဳျခင္းအတြက္လက္သင့္မခံႏုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ A.

ပုဂိၢဳလ္ေရးအက်ဳိးအျမတ္၊စီးပြားျဖစ္ေရွ႕ေနလုိက္ျခင္းႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

B.

ခရုိင္မွတာ၀န္ခံျခင္းသုိ႔မဟုတ္နစ္နာမႈမ်ားကုိေပးေလ်ာ္ရသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

C.

နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာတာ၀န္ယူသူညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံမွခြင့္ျပဳခ်က္သုိ႔မဟုတ္ေထာက္ခံခ်က္မပါဘဲဂိမ္းမ်ားေဒါင္းလုဒ္ဆြဲျခင္း၊ေဆာ့ကစားျခင္း၊အသံ
ဖုိင္မ်ားႏွင့္ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားေဒါင္းလုဒ္ဆျြဲ ခင္းသုိ႔မဟုတ္ (ရွဲ၀ဲလ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ဖရီး၀ဲလ္အပါအ၀င္) အျခားအပၸလီေကးရွင္းမ်ားေဒါင္းလုဒ္ဆြဲျခင္း၊

D.

လ်ဳိ႕၀ွက္မဲျဖင့္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးဦးကုိေထာက္ခံျခင္းသုိ႔မဟုတ္ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္းႏွင့္အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကိုမဆုိေထာက္ခံျခင္းသုိ႔မ
ဟုတ္ကန္႔ကက
ြ ္ျခင္း

E.

ဟက္ကင္း၊ခရစ္ကင္း၊လက္သရမ္းျခင္း၊ဗုိင္းရပ္စ္၊ပုိးေကာင္၊ထရုိဂ်န္၊ခ်ိန္ကုိက္ဗုံးမ်ားျဖန္ ႔ျခင္းႏွင့္အမာထည္၊အေပ်ာ့ထည္ႏွင့္အျခားကိရိယာမ်ားကုိေန
ရာေျပာင္းလဲျခင္း

F.

ခရုိင္ရုံး၏ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားသုိ႔အခြင့္မရွိဘဲ၀င္ေရာက္ျခင္း

G.

ဆုိက္ဘာအႏုိ္င္က်င့္ျခင္း၊အမုန္းပြားေစသည့္ေမးလ္၊အသေရဖ်က္မႈ၊နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရသည့္ဟသမ်ားႏွင့္မွတ ္ခ်က္မ်ား
ျပဳျခင္း

H.

အျခားသူမ်ားကုိအနၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အရာမ်ား (ဗုံးလုပ္နည္း၊မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္နည္း)
စသည္တ႔က
ုိ ုိအြန္လုိင္းတြင္သိမ္းထားျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေပးပုိ႔ျခင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္တင္ျခင္း

I.

ညစ္ညမ္းအျပာကားမ်ားကုိျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊သိမ္းထားျခင္း၊ေဒါင္းလုဒ္ဆျြဲ ခင္း၊လုိင္းေပၚတင္ျခင္းႏွင့္ၾကည့္ရႈျခင္း

J.

ခရုိင္ကန
ြ ္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈသုိ႔အခြင့္မရွိသည့္ကိရိယာမ်ားကုိခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
ထုိသို႔ေသာကိရိယာမ်ားကုိအျပီးပုိင္သိမ္းမည္ျဖစ္ျပီးခ်ိတ္ဆက္သူကုိေက်ာင္းစည္းကမ္းအရအေရးယူမည္။

သူ/မ၏ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္သုိ႔မဟုတ္မွားယြင္းမႈေၾကာင့္၀န္ေဆာင္မႈပုိင္းတြင္အဆင္မေျပမႈမ်ား၊မွားျပီးေပးပုိ႔ျခင္းမ်ား၊ေပးပုိ႔ေနသည္ကုိမေရာက္ျခင္းမ်ား၊ေႏွာင့္ေႏွး
ျခင္းမ်ား၊အခ်က္အလက္မ်ားေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊စသည့္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားအတြက္ခရုိင္ရုံးတြင္မည္သည့္တာ၀န္မွ်မရွိေပ။
ခရုိင္၏ကြန္ျပဴတာခ်ိတ္ဆက္မႈသုိ႔မဟုတ္အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းသုိ႔မဟုတ္၀င္ေရာက္ျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ေငြးေၾကးဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ခရုိင္ရုံးကမည္သ
ည့္တာ၀န္မွ်ယူမည္မဟုတ္။
အင္တာနက္လုံျခဳံမႈ
ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္ႏွင့္မေလ်ာက္ပတ္ေသာအေၾကာင္းအရာA.

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားက၀ဘ္ဆုိက္မ်ား၊podcastsမ်ား၊ဗီဒီယုိမ်ား၊လူမႈကန
ြ ္ယက္မ်ား၊၀ီကီ၊အီးေမးလ္သုိ႔မဟုတ္အျခားအီလက္ထရြန္းနက္
မီဒီယမ္မ်ားတြင္ေရးသားထားသည့္မိမိအိမ္လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိအျပင္သုိ႔ေပါက္ၾကားေစျခင္းမျပဳရ။

B.

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားကအျခားသူတစ္ဦး၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိအဆုိပါပုဂိၢဳလ္ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘအ
ဲ ျပင္သုိ႔ေပါက္ၾကားေစျခ
င္းမျပဳရ။

C.

ခရုိင္ရုံးမူ၀ါဒအရသင့္ေလ်ာ္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘေ
ဲ က်ာင္းသားမ်ား၏ဓါတ္ပုံသို႔မဟုတ္နာမည္မ်ားကုိ၀ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊စ
ာသင္ခန္းတြင္ျဖစ္ေစထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳရ၊ႏွင့္

D.

ေက်ာင္းသားမ်ားကအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေသာသုိ႔မဟုတ္ညစ္ညမ္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေမ့ေဆ့ခ်္မ်ားလက္ခံရွိေနပါကေက်ာင္းမွသက္ဆုိ
င္ရာအာဏာပုိင္ထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။
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အင္တာနက္လုံျခံဳေရးလမ္းညႊန္းခ်က္
အြန္လုိင္းေပၚတြင္ျပဳမူရမည့္လူမႈကြန္ယက္၀ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္စာပုိ႔ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ဆုိက္ဘာအႏုိင္က်င့္မႈတုိ႔ကုိသတိမူနားလည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ျပန္
လည္တ႔ျုံ ပန္ျခင္းတုိ႔အတြက္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအမူအက်င့္မ်ားမ်ားကုိေက်ာင္းသားအားလုံးအားသင္ၾကားေပးရမည္။
A.

အသက္ၾကီးေသာအတန္းငယ္တတ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္အသက္အရြယ္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားပံ့ပုိးမည္။

B.

အြန္လုိင္းေပၚတြင္ရရွိႏုိင္သည့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားေဘးကင္းလုံျခဳံမႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၊
၀န္ထမ္းႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားထံေပးပုိ႔ပါမည္။

မူပုိင္ခြင့္
မူပုိင္ခြင့္ရွိသူထံမွစာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲမူပုိင္ခြင့္တင္ထားေသာရုပ္ပုံမ်ား၊ဇာတ္လမ္းမ်ား၊အသံဖုိင္မ်ား၊သီခ်င္းမ်ား၊ေဆာ့ ၀ဲလ္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊
ကူးျခင္းႏွင့္ေဒါင္းလုဒ္ဆျဲြ ခင္းတုိ႔ကိုတားျမစ္ထားသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒ(ပုဒ္မ 17 USC)
ေဘာင္အတြင္းတြင္အဆုိပါသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ကူးယူျခင္းကုိပညာေရးဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိေဖာ္ျပထားပါက
ခြင့္ျပဳထားသည္။
လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္
၀န္ထမ္းမ်ားမွေဆာင္ရြက္ျပီးစီးေသာအလုပ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းအားလုံးကုိခရုိင္ေက်ာင္းမွပုိင္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းဟုမွတ္ယူမည္။
စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္သေဘာတူညီခ်က္မရွိပါကေက်ာင္းမွေဆာင္ရြက္လုပ္ငန္းအားလုံးကုိခရုိင္ေက်ာင္းမွပုိင္ဆုိင္ျပီးမူပုိင္ခြင့္လည္းေက်ာင္းအတြက္ပင္ျဖစ္
မည္။ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ေက်ာင္းသားမွေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိအဆုိပါေက်ာင္းသားမွပုိင္ဆုိင္သည္။ေက်ာင္းသား
သည္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းျဖစ္မည္ဟုသေဘာတူထားသည့္စာခ်ဳပ္ရွိပါကေက်ာင္းသားေဆာင္ရြက္ျပီးစီးေသ
ာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းျဖစ္မည္။ ခရုိင္ရုံးႏွင့္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးထားပါကအဆုိပါလုပ္ငန္းျပီးစီးမႈမ်ားသည္ခရုိင္ရုံး
ပုိင္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းစာတြင္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကုိေက်ာင္းသားထံမွေထာက္ခံစာယူရမည္။
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈလုံျခဳံေရး
အသုံးျပဳသူ အေကာင့္ အတြက္စကား၀ွက္မ်ားသည္လုံျခဳံေရးအတြက္ပထမအဆင့္ျဖစ္သည္။ စနစ္သုိ႔၀င္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ အေကာင
မ်ားကုိခရုိင္ရုံးရည္မွန္းခ်က္အတြက္အေကာင့္ပုိင္ဆုိင္သူကသာအသုံးျပဳရမည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္မိမိအေကာင့္အတြက္မိမိမွာတာ၀န္ရွိျပီး
အေကာင့္ထဲ၀င္ေရာက္သည့္စကား၀ွက္ကုိအျခားသူမ်ားထံအသိေပးျခင္းမျပဳရ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိနက္ေ၀ါခ္အသုံးျပဳသူအေကာင့္လုံျခဳံေရးတြက္ေရးဆြဲထားပါသည္။
A.

ခရုိင္ရုံးမူ၀ါဒအရစကား၀ွက္ေျပာင္းျခင္း

B.

အျခားသူမ်ား၏အသုံးျပဳသူအေကာင့္မ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းမျပဳရန္

C.

အီးေမးလ္သုိ႔မဟုတ္အျခားဆက္သြယ္ေရးကိရိယာထဲတြင္စကား၀ွက္မ်ားမွတ္သားထားျခင္းမျပဳရန္

D.

သင့္စကား၀ွက္ကုိေရးသားမွတ္ထားပါကလုံျခဳံသည့္ေနရာတြင္သိမ္းထားရန္

E.

စကား၀ွက္မ်ားကုိ (၀ွက္ထားျခင္း) encryption မလုပ္ထားဘဲသိမ္းထားျခင္းမျပဳရန္

F.

၀ဘ္ေပ့ခ်္မ်ားကုိဖတ္ရန္အသုံးျပဳရေသာပရုိဂရမ္၏စကား၀ွက္ကုိမွတ္သားျခင္းဆုိသည့္အခ်က္ကိုအသုံးမျပဳရန္ႏွင့္

G.

ကြန္ပ်ဴတာကုိထားခဲ့ရာတြင္စခရင္းကုိပိတ္ထားရန္သုိ႔မဟုတ္ကန
ြ ္ပ်ဴတာပိတ္ရန္

စည္းကမ္းအရအေရးယူခံရျခင္း
ခရုိင္ရုံး၏အီလက္ထရြန္းနစ္ရင္းျမစ္မ်ားအသုံးျပဳသူတုိင္းခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အသုံးျပဳသူသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္အျပဳအမူျဖ
င့္အသုံးျပဳရမည္။ ခရုိင္ရုံး၏အသုံးျပဳသူသေဘာတူညီခ်က္၊ေက်ာင္းသားလက္စစ
ြဲ ာအုပ္မ်ား၊အီလက္ထရြန္းနစ္ရင္းျမစ္မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆုိပါကေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းအတုိင္းအျပစ္ေပးအေရးယူခံရမည္။အျပစ္ေ ပးအေရးယူခံျခင္းတြင္ေက်ာင္းမွထုတ္ပစ္ျခင္း
သု႔မ
ိ ဟုတ္ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ကန
ြ ္ပ်ဴတာႏွင့္ကန
ြ ္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းမွဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳခြင့္တုိ ႔ရုပ္သိမ္းျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။
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ပုဒ္မVIII- ဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါျခင္း (လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 6605P)
ေက်ာင္းမွစီစဥ္ထားေသာဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲေနျခင္းကုိအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစေသာေက်ာင္းသား၏ဆုိးသြမ္းစြာျပဳမႈခ်က္သည္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၏ဆုံးျဖတ္ခ်
က္ျဖင့္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းခြင့္ဆုိင္ငံ့ထားသည္ထိအေရးယူခံရမည္။
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါရာတြင္လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာA.

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ခရုိင္ရုံးမွခန္႔အပ္ထားေသာယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္၄င္းယာဥ္ေမာင္း၏လက္ေထာက္မ်ား၏လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိလုိက္နာရမည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ဘတ္စ္ကားႏွင့္ခရီးသည္အားလုံးအတြက္တာ၀န္ရွိသူျဖစ္ျပီးသူ႔လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိလုိက္နာရမည္။ ခရုိင္ရုံးမွေက်ာင္း
ဘတ္စ္ကားလက္ေထာက္ခန္႔ထားပါကသူ/မသည္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါရာတြင္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအတြက္တာ၀န္ရွိသည္။
ေက်ာင္းခန္းထဲသုိ႔မဟုတ္အသင္းလုိက္စီးနင္းလုိက္ပါကရာတြင္ေက်ာင္းဆရာသုိ႔မဟုတ္နည္းျပသည္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အျပဳအမူအ
တြက္အဓိကတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္ေက်ာင္းဆရာ၊နည္းျပသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ား၏လမ္းညႊန္မႈကုိလုိက္နာရမည္။

B.

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းမွအရာရွိမ်ား၏ခြင့္ျပဳစာမရွိပါကမိမိတုိ႔စီးနင္းလုိက္ပါရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ဘတ္စ္ကားကုိသာစီးနင္းခြင့္ရွိသည္။

C.

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိေက်ာင္းမွအရာရွိမ်ား၏ခြင့္ျပဳစာမရွိပါကပုံမွန္ဆင္းသည့္မွတ္တုိင္မွအပအျခားမွတ္တုိင္တင
ြ ္ဆင္းခြင့္မျပဳ။

D.

ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲေက်ာင္းသားမ်ားသည္မိမိထုိင္ခုံမွအပအျခားသူမ်ား၏ထုိင္ခုံတင
ြ ္ထုိင္ခြင့္မရွိ။

E.

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္စာသင္ခန္းထဲမွစည္းကမ္းမ်ားကုိေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းရာတြင္လည္းလုိက္နာရမည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူကုိအာရုံမ်ားမသြားေစရန္ဆူညံျခင္းမျပဳရ။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ရုိင္းပ်ေသာစကားသုိ႔မဟုတ္အမူအရာမ်ားကုိေရွာင္ရွားရမည္။

F.

ေက်ာင္းသားသည္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ေဆးလိပ္မေသာက္ရသုိ႔မဟုတ္မီးျခစ္မ်ားျခစ္ျခင္းမျပဳရ။

G.

ဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါသူေက်ာင္းဆရာ၊နည္းျပသုိ႔မဟုတ္အျခား၀န္ထမ္းမ်ား၏လမ္းညႊန္ခ်က္မပါဘဲေက်ာင္းသားမ်ားသည္လုိင္းကားေပၚတြင္အ
စာစားခြင့္မရွိ။ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားမ်ားကုိသန္႔ရွင္းေစရမည္။

H.

ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲေက်ာင္းသားမ်ားကကားျပတင္းေပါက္မဖြင့္ရ။

I.

ကားျပတင္းေပါက္မွေခါင္းျပဴျခင္း၊လက္ဆန္႔ထုတ္ျခင္းမျပဳရ။

J.

ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းသူမ်ားအနာတရျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အရာမ်ားယူေဆာင္ျခင္းမျပဳရ။
အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္တုတ္၊ခ်ဳိးေဖာက္၍ရေသာဗူးခြံ၊လက္နက္သုိ႔မဟုတ္ေျခာက္လုံးျပဴး၊ၾကိဳးသုိ႔မဟုတ္က်စ္ထားေသာပတ္ၾကိဳး၊ေပါင္ၾကားတြင္ပုိက္၍
မရေအာင္ၾကီးလြန္းသည့္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္။ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားကိုမင္းလမ္းတြင္ထားရွိရမည္။

K.

မသန္စြမ္းသူကုိကူညီေပးသည့္ေခြးမ်ားမွအပမည္သည့္အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မွ်ဘတ္စ္ကားေပၚသုိ႔တင္ေဆာင္ခြင့္မရွိ။

L.

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ယဥ္ေမာငး္သူထုိင္ခုံသုိ႔မဟုတ္ယဥ္ေမာင္းသူေဘး၀ဲယာထုိင္ခုံမ်ားေပၚတြင္မထုိင္ရ။

M. မလုိအပ္ဘန
ဲ ႔ဲယာဥ္ေမာင္းႏွင့္စကားေျပာျခင္းမျပဳရ။
N.

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ကားေပၚေရာက္သည္ႏွင့္မိမိခုံတင
ြ ္ထုိင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ယာဥ္ေမာင္းသူမွညႊန္ၾကားခ်က္မရွိပါကကားေပၚတြင္ထုိေနရာတြင္သာ
တခ်ိန္လုံးထုိင္ေနရမည္။

O. ေက်ာင္းသားမ်ားသည့္ယာဥ္ေမာင္းသူသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းမွတာ၀န္ခ်ေပးလုိက္ေသာလုံျခဳံေရးတာ၀န္ခံ၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာျပီးအစဥ္တက
်ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားမွအတက္/အဆင္းကုိလုပ္ရမည္။ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားအတက္/အဆင္းတြင္တန
ြ ္းျခင္း၊ေဘးဖယ္ျခင္းမ်ားမျပဳရ။
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားေပၚမွဆင္းသည္နွင့္တျပိဳက္နက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားလိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းကုိလုိက္နာရမည္။
P.

မီးပိြဳင့္သ႔မ
ုိ ဟုတ္လူကူးမ်ဥ္းၾကားမရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား၏အေနာက္ဘက္၌လမ္းျဖတ္ကူးျခင္းမျပဳရ။

Q. ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားထြက္ခြာခ်ိန္သုိ႔မဟုတ္ခ်ဥ္းကပ္လာခ်ိန္တင
ြ ္လမ္းေဘးရွိကဒ္တုံးမ်ားႏွင့္ေ၀းေ၀းသု႔ေ
ိ နာက္ဆုတ္ရမည္။
R.

လူသြားလမ္းမရွိသည့္ေနရာတြင္ကားမွတ္တုိင္ရွိသည့္အတြက္ေခါက္တ႔ုံေခါက္ျပန္လမ္းေလွ်ာက္ေနရေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ယဥ္မ်ားလာရာအ
ရပ္ကုိမ်က္ႏွာမူလ်က္လမ္းလက္ယာဘက္ကိုအသုံးျပဳရမည္။
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားေပၚမွဆင္းသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္အိမ္သုိ႔တန္းျပန္ရမည္။

S.

ဘတ္စ္ကားစီးေနခ်ိန္တင
ြ ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည့္ထုိင္ခုံခါးပါတ္ကုိပါတ္ထားရမည္။

T.

ကားေမာင္းသူမွညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းအေရးေပၚထြက္ေပါက္ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားလုိက္နာရမည္။

U.

အေရးေပၚထြက္ေပါက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္တံခါးေပါက္မ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားလက္ေဆာ့ျခင္းမျပဳရ။

V.

ရထားလမ္းကူးခ်ိန္တင
ြ ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ဆူညံေစသည့္ကိရိယာမ်ားကုိပိတ္ထားျပီးျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ထုိင္ေနရမည္။

W. ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားမ်ားကိုဖ်က္ဆီးေသာေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကမူလတန္ဖုိးအတုိင္းပ်က္စီးမႈကိုေပးေလ်ာ္ရမည္။
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားမ်ားကုိဖ်က္ဆီးေသာေက်ာင္းသားကုိေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါျခင္းမွဆုိင္းငံ့ခံရမည္။
X.

ေက်ာင္းသား၏မွားယြင္းေသာအျပဳအမူသည္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါခြင့္ကုိပိတ္ပင္သည္အထိအေရးယူျခင္းခံရႏုိင္သည္။
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အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါျခင္းစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အျပဳအမူကုိအျပစ္ေပးအေရးယူရန္ေက်ာင္းအုပ ္ၾကီးတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္ကိုေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွာစီစဥ္ညႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ျပီး၊ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွ
(ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊စာျဖင့္ျဖစ္ေစ) အစီရင္ခံစာတင္ရမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားစည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈရွိေၾကာင္းကိုေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွအာမခံထားရမည္။ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကေက်ာင္းအရာရွိမ်ား၊ယာဥ္ေမာင္းမ်ာ
းႏွင့္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္တံခါးဖြင့္ေပးထားရမည္။
ဘတ္စ္ကားေစာင့္ေနစဥ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ကားမွတ္တုိင္သုိ႔သာြ းျခင္းလာျခင္းျပဳေနစဥ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းျပင္ပ၌ျပဳမူသည့္အတုိင္းမွန္က်င္ေသာအေလ့အ
က်င့္က်င့္၀တ္ကုိလုိက္နာရမည္။ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရ၊ရုိင္းစုိင္းေသာစကားကုိမေျပာရ၊ရုိင္းပ်ေသာအမူအရာမလုပ္ရ၊ရာ
ဇ၀တ္မႈမက်ဴးလြန္ရ။ ဤအခ်က္မ်ားလုိက္နာျခင္းမရွိဘက
ဲ ်ဴးလြန္ပါကတာ၀န္သိႏုိင္သားမ်ားကတုိင္တန္းျပီးေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွအျပစ္ေပးအေရးယူရန္အ
ေၾကာင္းၾကားစာေရာက္လာႏုိင္ပါသည္။
ေက်ာင္းမွစီစဥ္ေပးေသာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိသုံးစြေ
ဲ သာေက်ာင္းသားသည္ခရုိင္ရုံးသတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းျခင္းစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း
မ်ားကိုလုိက္နာရန္တာ၀န္ရွိသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာရန္ပ်က္ကြပ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ျပည္သူ၊ယာဥ္ေမာင္း၊အျခားခရီးသည္မ်ား
သု႔မ
ိ ဟုတ္ယဥ္ကုိဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားကုိျပဳျပင္မႈအတြက္အေရးယူမည္။
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းစဥ္ရုိင္းပ်စြာျပဳမူျခင္းကုိယာဥ္ေမာင္းသုိ႔မဟုတ္ကားၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတုိ႔မွေက်ာင္းသားလုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ားခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု
စာေရးသားတုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ ယင္းတုိင္ၾကားစာကုိေက်ာင္းသား၏က်င့္၀တ္သည္ေက်ာင္းႏွင့္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာသုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္။
ယာဥ္ေမာင္းသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းလုိင္းကားၾကီၾကပ္ေရးမွဴးမွစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သူေက်ာင္းသားကုိႏႈတ္ျခင့္ထပ္ခါထပ္ခါသတိေပးေသာ္လည္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ
လုိက္နာျခင္းမရွိဟုတုိင္ၾကားစာကရည္ညႊန္းသည္။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္လုိင္းကားၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားက၄င္းတု႔ဘ
ိ တ္စ္ကားမ်ားကုိထိေရာက္စြာေျပး
ဆြဲႏုိင္ရန္အတြက္ထိုကဲ့သုိ႔ေသာတုိင္ၾကားစာကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္အခါယာဥ္ေမာင္းသုိ႔မဟုတ္ဘတ္စ္ကားၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးကတုိင္စာတြင္ပ်က္စီးသြားပုံႏွင့္အျဖစ္အပ
်က္မ်ားကုိထည့္သင
ြ ္းေရးသားတင္ျပရမည္။ ယာဥ္ေမာင္းသုိ႔မဟုတ္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးကတုိင္ၾကားစာမူရင္းကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံတင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး
၊မိတၱဴကုိေက်ာင္းသားထံႏွင့္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံေပးပုိ႔ရမည္။ အထူးပညာေရးသင္ယူေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း
သည့္တုိင္ၾကားစာမိတၱဴကုိအစီအစဥ္အတုိင္းေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံတင္ျပရမည္။
တုိင္ၾကားစာလက္ခံသည့္အေပၚေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကျဖစ္ပ်က္ပုံႏွင့္အေျခအေနမ်ားကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ခရုိင္ရုံးမူ ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း
အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အျဖစ္အပ်က္ကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးေသာအခါေက်ာင္းသားမ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုံျခဳံမႈအေလးေပး
စုံစမ္းရမည္။ ထိိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိလုိအပ္ပါကေအာက္ပါအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
A.

သတိေပးျခင္းေက်ာင္းသား၏ဆုိးသြမ္းသည့္အျပဳအမူသည္အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား၏ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကုိမထိခုိက္ေသာအေသးအဖြက
ဲ ိစၥ
ကုိက်ဴးလြန္သည့္အခါ

B.

ဆုိင္းငံ့ခံထားျခင္းေက်ာင္းသား၏ဆုိးသြမ္းေသာအျပဳအမူသည္အျခားခရီးသည္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲေနမႈကုိအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစဟန္ရွိသည့္အခါသုိ ႔မဟုတ္
ေက်ာင္းသား၏ရုိင္းပ်ေသာအျပဳအမူကုိထပ္ခါထပ္ခါသတိေပးေသာ္လည္းလုိက္နာျခင္းမရွိသည့္အခါ

C.

ထုတ္ပယ္ျခင္းေက်ာင္းသား၏ရုိင္းပ်ေသာအျပဳအမူသည္ကားစီးနင္းလုိက္ပါသူမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိထိခုိက္နစ္နာေစသည္မ်ားရွိေ
ၾကာင္းေတြ႔ရသည့္အခါ (ေက်ာင္းသားမွယာဥ္ေမာင္းကုိကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္း)
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အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကိုေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွတုိင္ၾကားစာေပၚတြင္မွတ္ခ်က္ေရးသားျပီးေက်ာင္းသားမိဘကလက္မွတ္ေရးထုိးရန္အတြက္ ၄င္းတု႔ထ
ိ ံေ
ပးပုိ႔ရမည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနကုိလည္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားကုိလည္းကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားခံရသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိတုိင္ၾကားရန္အၾကံေပးရမည္။ မည္သည့္အေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ယာဥ္ေမာင္း
ကုိကုိယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားေနသည့္ေက်ာင္းသားကုိျပန္လည္လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳရ၊အေၾကာင္းမွာတရားဥပေဒအရအေရးယူခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖ
စ္ပါသည္။
ေက်ာင္းဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါခြင့္ဆုိင္းငံ့ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာေက်ာင္းသားႏွင့္ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွတစ္ဆင့္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး
ထံအယူခံ၀င္လႊာတင္ျပရမည္။ စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီးေနာက္တင
ြ ္ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္မည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ေက်ာင္းသားမ်ားလုိင္ကားစီးနင္းလုိက္ပါစဥ္လုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊စည္း
ကမ္းႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိသည့္အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္အေျခခံပါကအဆုိပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ဘုတ္အဖြဲ ႔၏သေဘာတူညီ
မႈလုိအပ္သည္။

ပုဒ္မIX- ေက်ာင္းသားကိုယ္တုိင္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း (မူ၀ါဒ 3243)
ေက်ာငး္မွဟုိသြားဒီလာမ်ားအတြက္ကားႏွင့္စက္ဘီးအသုံးျပဳျခင္းမိဘမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္တာ၀န္ရွိသည္ဟုဘုတ္အဖြ႔ဲကမွတ္ယူသည္။
ေက်ာင္း၀န္းထဲတြင္ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္စက္ဘီးစီးနင္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိစီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကျပဳစုေ
ရးဆြဲျပီး၊ေက်ာင္းသားအားလုံးထံအဆုိပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိျဖန္႔ေ၀ေပးမည္။
ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ဟုိမွဒီမွယာဥ္ကုိေမာင္းႏွင္ေကာင္းေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါသည္။
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္မိဘထံမွသေဘာတူခ်က္မပါဘဲေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ေမာင္းႏွင္ခြင့္မရွိ။
ေက်ာင္းသား၏မိဘမ်ားကခြင့္ျပဳခ်က္မေပးထားပဲေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္အျခားေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိလုိက္ပုိ႔ခြင့္မရွိ။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းကားရပ္နားစခန္းကုိေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနအတုိင္းအသုံးျပဳႏုိင္သည္။
A.

ေက်ာင္းသားကမိမိကားကုိေက်ာင္းတြင္စာရင္းသြင္းရမည္။ေက်ာငး္သားတြင္ေ၀ၚရွင္တန္ျပည္နယ္တရား၀င္ယဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရွိရမည့္အျပင္ေက်ာင္
းသားသည္ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိတာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္အာမခံခ်က္အေထာက္အထားမ်ားျပႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

B.

ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ (ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ) ေက်ာင္းသားမ်ားကကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳရ။

C.

အရက္ေသရည္မ်ား၊တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသုိ႔မဟုတ္ဘိန္း၊လက္နက္မ်ားသုိ႔မဟုတ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္လက္နက္မ်ား"ပုိင္ဆုိင္ျခင္း”ဆုိ
သည့္ေက်ာင္းသားက်င့္၀တ္သည္ေက်ာင္းသား၏ကုိယ္ပုိင္ေမာ္ေတာ္ယဥ္အတြက္ပါအက်ဳံး၀င္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားလုိက္နာျခင္းမရွိေသာေက်ာင္းသားကုိျပဳျပင္မႈအတြက္အျပစ္ေပးအေရးယူရမည္။

ပုဒ္မX- စည္းကမ္းႏွင့္စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္
(လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3241P)
ျခြင္းခ်က္ရွိသည့္မွားယြင္းအျပဳအမူ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ျခြင္းခ်က္ရွိသည့္မွားသြင္းခ်က္ကုိျပဳမူသည့္ေက်ာငး္သားမ်ားကုိထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးရန္အျပစ္ေပးအေရးယူေဆာင္
ရြက္တ႔အ
ုိ တြက္အက်ဳံး၀င္သည္။ အပ္ေဟာ့ေကာ္မတီႏွင့္/ သု႔မ
ိ ဟုတ္ P.T.A အရာရွိတုိ႔သည္ မွားယြင္းေသာအျပဳအမူနယ္ပယ္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
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ေဘာင္ကို သတ္မွတ္ရန္ ေတြ႔ဆုံျပီးျဖစ္သည္။ ၸဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏ရလဒ္အျဖစ္ေရတုိဆုိင္းငံ့ျခင္းႏွင့္ေရရွည္ဆုိင္းငံ့ျခင္းအတြက္အသနားခံျခင္း
ျဖစ္စဥ္သည္ေရတုိ္ဆုိင္းင့ံ့ျခင္းႏွင့္ေရရွည္ဆုိင္းင့ံျခင္းေဘာင္အတြင္းသက္၀င္မႈရွိမည္။
ျခြင္းခ်က္ရွိသည့္မွားယြင္းအျပဳအမူ

ထိန္းေက်ာင္း

ေဆာင္ရက္မည့္ အေရးယူမ

ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေ
ဆာင္ရြက္ခ်က္ေဘာင္အက်ယ္
အနည္းဆုံး

ေရတုိဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း၊တရားစြဲဆုိမႈလႊဲေျပာင္းျခင္း

အရက္ေသစာ၊ တရားမ၀င္ေဆး၀းမားပုိင္ဆုိင္ခင္း င့္သုံးစဲခင္း

ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္း၊ရန္ျဖစ္ျခင္းသုိ႔မဟု
တ္ရန္စကားမ်ားျခင္း

အမ်ားဆုံး

ထုတ္ပယ္ခံျခင္း (ရက္ 90) ၊တရားစြဆ
ဲ ုိမႈလႊဲေျပာင္းျခင္း

အနည္းဆုံး

ေရတုိဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း

အမ်ားဆုံး

ေရရွည္ဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း (ရက္ 90)

အနည္းဆုံး

ေရတုိဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း

ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္းသုိမဟုတ္မီးရႈိ႕ျခင္း
ညစ္ညမ္းသည့္ေမ့ေဆ့ခ်္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ဓါတ္ပုံမ်ားေပးပုိ႔ျခင္း၊ၾကည့္ရႈ

အမ်ားဆုံး

ေရရွည္ဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း (ရက္ 90)

အနည္းဆုံး

ေရတုိဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ရဲစခန္းသုိ႔အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

ျခင္း၊အျပာကားမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတုိ႔တြင္ပါ၀င္ျခင္းသုိ႔မဟု
တ္အစျပဳျခင္း
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာလက္နက္မ်ား

1

သုိ႔မဟုတ္ေပါက္ကြႏ
ဲ ုိင္သည့္ကိရိယာမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္သုံးစြဲျခင္း

အမ်ားဆုံး

ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ရဲစခန္းသုိ႔အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

အနည္းဆုံး

ျပကၡဒိန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္း၊ရဲစခန္းသုိ႔အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

အမ်ားဆုံး

အကန္႔အသတ္မရွိေက်ာင္းထုတ္ခံရျခင္း၊ရဲစခန္းသုိ႔အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

အနည္းဆုံး

ေရတုိဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း

ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္မ်ားသုံးစြဲျခင္း/ပုိင္ဆုိင္ျခင္း
အမ်ားဆုံး

ေရရွည္ဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း (ရက္ 90)

အနည္းဆုံး

ေရတုိဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း

ပညာသင္ၾကားေရးကုိေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

ေက်ာင္း၀န္ထမ္းကသင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ကုိလုိက္နာရန္ျငင္းဆန္ျခင္း

အမ်ားဆုံး

ေရရွည္ဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း (ရက္ 90)

အနည္းဆုံး

ေရတုိဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း

အမ်ားဆုံး

ေရရွည္ဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္း (ရက္ 90)

ပုဒ္မ၁၁ထိ္န္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
(လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 3241P)
ေက်ာင္းတြင္းဆုိင္းငံ့အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္
ေက်ာင္တင
ြ ္းဆုိင္းငံ့ေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာ•

ဆုိင္းငံ့အေရးယူခံရျခင္းအျဖစ္ေက်ာင္းတြင္းဆုိင္းငံ့အေရးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိလက္မွတ္ေရးထုိးခြင့္ရွိေသာေက်ာင္းသားတစ္ဦးသ
ည္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိသေဘာတူရမည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမဟုတ္ပါက မိဘသုိ႔မဟုတ္
အုပ္ထိန္းသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္လုိအပ္သည္။

•

ေက်ာင္းတြင္းဆုိင္းငံ့ျခင္းအစီအစဥ္ကုိသင္ၾကားေရးတြင္အားစုိက္လာရန္ရည္ရြယ္ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိမိမိအိမ္စာမ်ားကုိတခ်ိန္လုံးဆက္လုပ္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

•

ဤသု႔အ
ိ ေရးယူျခင္းကုိလုိက္နာျခင္းမျပဳႏုိင္ပါကအျခားထိ္န္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးေသာအေရးယူနည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳမည္။

•

ေက်ာင္းတြင္းဆုိင္းငံ့ျခင္းခံရသည့္ေက်ာင္းသားကုိေက်ာင္းပြင့္ရက္မ်ားတြင္အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မေရာဘဲတစ္ဦးတည္းစာသင္ယူရမ
ည္ျဖစ္ျပီး၊၄င္းေက်ာင္းသားသည္မည္သည့္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈတင
ြ ္မွ်ပါ၀င္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္။

•

ေက်ာင္းတြင္းဆုိင္းငံ့ျခင္းသည္ငါးရက္ထက္မေက်ာ္လန
ြ ္ေသာအျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႔ျဖင့္ေရတုိဆုိင္းငံ့ျခင္းအတြက္အယူခံ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အက်ဳံး၀င္ရမည္။

RCW 9.41.250 အရအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာလက္နက္မ်ားဟုသတ္မွတ္သည္
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•

ေက်ာင္းတြင္းဆုိင္းငံ့ခံထားရစဥ္ ေက်ာင္းသားသည္ ျပဳျပင္ရမည့္ မိမိအျပဳအမူမ်ားကုိ သေဘာတူခ်က္ရွိရမည္။
ေက်ာင္းသား၊သူ/မမိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းတုိ႔သည္ေက်ာင္းသား၏ျပဳျပင္ရမည့္အျပဳအမူသတ္မွတ္ထားသည့္စာရြ
က္ေပၚတြင္သေဘာတူေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။

•

ေက်ာင္းသားသည္ပုံမွန္အတန္းခ်ိန္(မ်ား)သု႔ျိ ပန္လည္တက္ေရာက္ခြင့္ရျပီးေနာက္တြင္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွေက်ာင္းသား၏တုိးတက္မႈမ်ားကုိ
ေန႔စဥ္အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ျပႆနာမ်ားကုိရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ေက်ာင္း၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ထံသာြ း
ေရာက္အၾကံဥာဏ္ယူတတ္သည့္အေလ့အက်င့္မ်ားကုိပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္ရန္ေက်ာင္းသားကုိအားေပးရမည္။

•

အေဆာက္အဦးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိအေဆာက္အဦးပုိင္တာ၀န္ရွိသူမွေရးဆြဲျပဌာန္းပါမည္။

ပုဒ္မXII- ထိ္န္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိျပန္လည္ထုေခ်ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
(လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3241P)
ေရရွည္ဆုိင္းငံ့ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း
ၾကားနာျခင္းအစီအစဥ္တင
ြ ္စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကအျဖစ္အပ်က္တြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာလက္မွတ္ရၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္ကုိတာ၀န္ေပးရမည္။
ၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္ကေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္သင့္•

ၾကားနာျခင္းအတြက္ ရက္စြ၊ဲ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာမ်ားကုိ စီစဥ္ျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ပါတီမ်ား၏ အျပန္အလွန္သေဘာတူခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ျဖစ္ေစ အဆုိပါ ရက္စြ၊ဲ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကုိ ေနာက္ဆုတ္ေကာင္း ေနာက္ဆုတ္ႏုိင္သည္။

•

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ားထံၾကားနာျခင္းကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္ရက္စ၊ြဲ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာအေၾကာင္းၾကားစာကုိေပး
ပုိ႔ရမည္။

•

ေက်ာင္းသား၊မိဘသုိ႔မဟုတ္အတုိင္ပင္ခံမွၾကားနာျခင္းေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္သေဘာသဘာ၀ဆုိင္ရာမ်ားေမးခြန္းထုတ္ေကာင္းထုတ္ႏုိင္သည္။

•

ၾကားနာျခင္းကိုတက္ေရာက္မည့္သူအျပည့္အစုံတက္ေရာက္လ်က္ၾကားနာျခင္းအစီအစဥ္ကုိလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာကုဒ္မ်ားအတုိင္းမ
သက္ဆုိင္သည့္သုိ႔မဟုတ္အက်ဳိးမရွိေသာေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းကုိကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(ၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္ကအသိသက္ေသအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ)

•

အမႈတဲအ
ြ ေနအထားႏွင့္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိခ်ေရးျခင္းႏွင့္

•

အဆုိပါအမႈတဲြအေနအထားႏွင့္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိၾကားနာျခင္းအျပီးေက်ာင္းဖြင့္ရက္ 5 ရက္အတြင္း
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားထံသုိ႔ေပးပုိ႔ရမည္။

ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘကပြင့္လင္းသုိ႔မဟုတ္တံခါးပိတ္ၾကားနာျခင္းမ်ားကုိေတာင္းဆုိေကာင္းေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ တံခါးပိတ္ၾကားနာျခင္းကုိ ၾကားနာျခင္း
အရာရွိခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ေက်ာင္းသား၊ မိဘႏွင့္အတုိင္ပင္ခံတုိ႔သာ တက္ေရာက္ေကာင္း တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားသည္ဆင့္ေခၚ
သည့္အခါ၌သာတက္ေရာက္ရမည္။ ေက်ာင္းသား၏စိတ္ခံစားမႈသုိ႔မဟုတ္စိတ္ဓါတ္ေရးရာကုိေဆြးေႏြးေနသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မိဘႏွင့္အတုိင္ပင္ခံသေဘာတူညီခ်
က္ျဖင့္ၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္မွအဆုိပါေက်ာင္းသားကုိအျပင္ထက
ြ ္ခြင့္ေပးေကာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ ပြင့္လင္းၾကားနာျခင္းတြင္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး
၊အတုိင္ပင္ခံ၊ၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္၊ေက်ာင္းသား၊မိဘႏွင့္မ်က္ျမင္သက္ေသတုိ႔သာစကားေျပာဆုိခြင့္ရွိရမည္။
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊က်မ္းက်ိန္လႊာသုိ႔မဟုတ္က်င့္၀တ္မလုိက္နာျခင္းေပၚအေျခခံသည့္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္
ၾကီးမွအၾကံျပဳထားေသာျပစ္ဒဏ္ကိုၾကားနာျခင္းအစီအစဥ္မစမီ 2 ရက္ခန္႔တင
ြ ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွျပင္ဆင္ထားရပါမည္။ ၄င္းတုိ႔ကုိစစ္ေဆးလ်က္မိဘႏွင့္ေက်ာ
င္းသားသုိ႔မဟုတ္အတုိင္ပင္ခံဆီသုိ႔မိတၱဴေပးပုိ႔ရမည္။ ၾကားနာျခင္းတြင္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေက်ာင္းအုပ္ၾကီးလက္ခံထား
သည္မ်ားရွိပါကပါတီမ်ားထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျပီးမိတၱဴတစ္စုံစီကုိသက္ဆုိင္သူမ်ားထံၾကားနာျခင္းမတုိင္မီတင
ြ ္ေပးပုိ ႔ထားရမည္။ ေက်ာင္းသား
၊မိဘႏွင့္အတုိင္ပင္ခံတုိ႔မွအသုံးျပဳမည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံတင္ျပအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။
ၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္၏ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖင့္မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္အတုိင္ပင္ခံ၊ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးတုိ႔ကေက်ာင္းသား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆုိင္ရ
ာစုေဆာင္းထားေသာမွတ္တမ္းဖုိင္တဲက
ြ ုိၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္ထံတင္ျပရမည္။ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္ၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္တုိ႔က
လုိအပ္သည္ဟုယူဆပါကအဆုိပါမွတ္တမ္းမ်ားရွိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ၄င္းမွတ္တမ္းမ်ားကုိေရးသား
ျပဳစုသူမ်ားမွရွင္းျပ၊ဘာသာျပန္ေပးရမည္။
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ၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္ကစြပ္စထ
ြဲ ားသည့္က်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါကၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္ကအမႈ၏သေဘာထားကုိဆုံး
ျဖတ္ရမည္။ အမႈသေဘာထားသည္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွအၾကံျပဳထားေသာအေရးယူျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေကာင္း
လုိအပ္ႏုိင္ေသာ္လည္းသူ/မ၏အၾကံျပဳခ်က္ထက္ေက်ာ္လန
ြ ္ရန္အျပစ္ေပးျခင္းမျပဳရ။
အမႈသေဘာထားတြင္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဤသုိ႔ဆုံးျဖတ္ရသည္ဆုိသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ပါ၀င္ရမည္။
ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိမိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္အတုိင္ပင္ခံဆီသုိ႔ေပးပုိ႔ထားရမည္။
အကယ္၍ေက်ာင္းသားသည္အေရးေပၚထုတ္ပယ္ျခင္းခံရပါကၾကားနာျခင္းအရာရွိခ်ဳပ္ကအဆုိပါၾကားနာျခင္းကုိေက်ာင္းဖြင့္ရက္ 1
ရက္အတြင္းအျပီးေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိတူညီေသာစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသည္ဟုစြပ္စခ
ြဲ ံရျပီး၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္တူညီသည့္အခ်က္မ်ားေတြ ႔ရွိသည့္အခါေအာ
က္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိပါကၾကားနာျခင္းကုိတစ္ၾကိမ္တည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
1.

တစ္ၾကိမ္တည္းၾကားနာျခင္းသည္မည္သည့္အနက္ရႈပ္ေထြးျခင္းမွ်မျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္း၊ႏွင့္

2.

အုပ္စုလုိက္ၾကားနာျခင္းကမ်က္စိမွိတ္ဘက္လုိက္ျခင္းမရွိဟုေက်ာင္းသားမ်ားမွတ္ယူႏုိင္ျခင္း

အုပ္စုလုိက္ၾကားနာျခင္းတြင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦးကဘက္လုိက္ျခင္းရွိႏုိင္သည္ဟုဆုိလာပါကအဆုိပါေက်ာင္းသားကုိသီးသန္ ႔ၾကားနာစစ္ေဆးရမည္။
ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ားတြင္သီးသန္႔ၾကားနာျခင္းအတြက္အသနားခံစာတင္ျပခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မXIII- ေက်ာင္းသား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာစုေဆာင္းထားေသာမွတ္တမ္းမ်ား
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေက်ာင္းတက္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလုိက္နာမႈဖုိင္တဲက
ြ ုိေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီအတြက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
အဆုိပါဖုိင္တဲမ
ြ ်ားကုိေက်ာင္းသား၏အမူအက်င့္မ်ားထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးရန္လိုအပ္လာသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ရည္ညႊန္းကုိးကားစာအုပ္အျဖစ္အသုံးျပဳေ
ကာင္းအသုံးျပဳႏုိင္သည္။
အဆုိပါမွတ္တမ္းကုိအေျခခံ၍တုိးတက္လာသည့္ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္သို႔မဟုတ္သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈမရွိေသာ
အျပဳအမူမ်ားအတြက္အျပစ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္အပုိင္း XX ကိုဖတ္ရႈပ္။

ပုဒ္မXIV- ေက်ာင္းတက္ရာခုိင္ႏႈန္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား (မူ၀ါဒ 3121၊မူ၀ါဒ 3122ႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3122P)
အသက္ရွစ္ႏွစ္ကေလးႏွင့္အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ကေလး၏မိဘမ်ားကေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ျပီး၊28A.205 RCW အရပုဂိၢဳလိကေက်ာင္း
တက္ရန္အပ္ႏွံျခင္းမဟုတ္ဘသ
ဲ ုိ႔မဟုတ္အိမ္-ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားမည့္သူမဟုတ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ား
၌အခ်ိန္ျပည့္အတန္းတက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံထားေသာကေလး၆ႏွစ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္၇ႏွစ္ရွိေသာကေလးမ်ား၏မိဘမ်ားကေက်ာင္း
မွတရား၀င္ေျပာင္းေရြ႕သြားျခင္းမျပဳပါေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္အျပည့္စာသင္ခန္းထဲတင
ြ ္ပညာသင္ၾကားရမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားတြင္စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကျခြင္းခ်က္စဥ္းစားေပးႏုိင္သည္။
•

ေက်ာင္းသားသည္စိတ္ပုိင္ဆုိင္ရာအရျဖစ္ေစ၊ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရျဖစ္ေစေက်ာင္းတက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အေျခအေန

•

လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈဦးစီးဌာနျဖင့္ဖြင့္လွစ္သည့္ေနအိမ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနရသည့္အေျခအေန

•

ေက်ာင္းသားမိဘမွတရား၀င္ပ်က္ကပ
ြ ္ခြင့္ေတာင္းထားျပီးခရုိင္ရုံးမွသေဘာတူသည့္အျပင္ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးပုိင္းကုိထိခုိက္မႈမရွိႏုိင္
သည့္ယာယီပ်က္ကြပ္ခြင့္တင္ထားသည့္အေျခအေန

•

ေက်ာင္းသားသည္အသက္၁၆ႏွစ္ရွိသူျဖစ္ျပီး၊မိဘမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္သုိ႔မဟုတ္ 13.64 RCW
အရတရား၀င္ပုံမွန္လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔အလုပ္လုပ္ရန္ရွိသည့္အေျခအေန

•

ေက်ာင္းသားတြင္ဘဲြ႕ယူရန္လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေနသည့္အေျခအေန

•

ေက်ာင္းပညာေရးျပီးေျမာက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း (GED) အေထာက္အထားစာရွိေနသည့္အေျခအေန

ရဲအရာရွိကမည္သည့္ဖမ္း၀ရမ္းမွ်မလုိဘဲေက်ာင္းေျပးတစ္ေယာက္ကုိထိန္းသိမ္းထားခြင့္ရွိျပီးမိဘသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ေပးရမည္။
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(a) ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ေျခာက္လသုိ႔မဟုတ္ႏွစ္လတာကာ၏အနည္းဆုံးလုိအပ္ခ်က္သုိ႔မဟုတ္ (b) ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္ေျခာက္လ
သု႔မ
ိ ဟုတ္ႏွစ္လတာကာ၏အနည္းဆုံးလုိအပ္ခ်က္ထက္စာသင္ၾကားခ်ိန္သုိ႔မဟုတ္သင္တန္းကာလ၊ခရက္ဒစ္၊အထက္တန္းေက်ာင္းဆင္းရန္လုိအပ္သည့္စာေ
မးပြမ
ဲ ်ားထက္ပုိမုိေက်ာ္လန
ြ ္ေနပါခရုိင္ရုံးမွစာရင္းသြင္းရန္လုိအပ္မည္မဟုတ္။

ခြင့္ျပဳသည့္ပ်က္ကြပ္ျခင္းႏွင့္ခြင့္မျပဳသည့္ပ်က္ကြပ္ျခင္း (မူ၀ါဒ3122ႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း3122P)
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိတက္ေရာက္ရန္လုိအပ္သည့္အတန္းအားလုံးသုိ႔ေန႔စဥ္တက္ေရာက္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။
ေက်ာင္းေခၚခိ်န္ႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္မိဘ/အုပ္ထိန္းသူကတင္ျပသည့္ခြင့္တုိင္စာ၊သုိ႔မဟုတ္အျခားအမႈတဲမ
ြ ်ား၊ေက်ာင္းသားကုိခြင့္ေပးေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားပါ၀င္
သည့္ေက်ာင္းပ်က္ကြပ္သည့္မွတ္တမ္းအားလုံးကုိ၀န္ထမ္းကမွတ္သားထိန္းသိမ္းရမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္အတန္းခ်ိန္အခ်ိန္မီတက္ေရာက္ရမည္။ ေက်ာင္းသားသည္မၾကာခဏပ်က္ကြပ္လာပါကေက်ာင္းအုပ္ၾကီး
သု႔မ
ိ ဟုတ္အတုိင္ပင္ခံထံယင္းေက်ာင္းသားကုိလႊဲေျပာင္းေပးရမည္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရအေရးယူျခင္းသုိ႔မဟုတ္မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း၊တုိင္ပင္ေဆြး
ေႏြးျခင္းတုိ႔သည္ေက်ာင္းသားပ်က္ကပ
ြ ္မႈကိုေျပာင္းလဲရန္ထိေရာက္မႈမရွိပါကသူ/မကုိစာသင္ခန္းထဲမွဆုိင္းငံ့ထားေကာင္းဆုိင္းငံ့ထားႏုိင္သည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကခရုိင္ရုံး၏ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိအတည္ျပဳေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ား၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္အသိဗဟုသုတလုိအပ္
ပါေသာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ားထံက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းျဖန္႔ေ၀ရမည္။
ခြင့္ျပဳေသာပ်က္ကြပ္မႈမ်ား
ခရုိင္ေက်ာင္းမွေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပံ့ပုိးေပးေသာပညာေရးအစီအစဥ္ကုိတစ္ဖက္ကမ္းခပ္ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္မႈအတြက္ေက်ာင္းသားသည္ပုံမွန္ေက်ာင္းေခၚ
ခ်ိန္ျပည့္မီရန္လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္တခါတရံေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္စြာပ်က္ကြပ္ေကာင္းပ်က္ကက
ြ ္ႏုိင္သည္။
ခရိုင္အတြင္းေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈႏွင့္တုိးတက္ေစေရးတုိ႔အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါမူမ်ားကုိလုိက္နာရမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ပ်က္ကြပ္မႈမ်ားကုိတရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ပ်က္ကြပ္မႈမ်ားကုိတရား၀င္ျဖစ္ျခင္းအတြက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသ
ည္။
•

ခရုိင္ရုံးသု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းမွအတည္ျပဳျပီးေသာလႈပ္ရွားမႈသုိ႔မဟုတ္လမ္းညႊန္ခ်က္ပါသည့္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္း၊ဤပ်က္ကြ
ပ္ခြင့္က၀
ုိ န္ထမ္းမွေပးပုိင္ခြင့္ရွိျပီးသက္ဆုိင္ရာဆရာမထံၾကိဳတင္၍အေၾကာင္းၾကားရမည္။

•

ဖ်ားနာျခင္း၊က်န္းမာေရးအေျခအေနသုိ႔မဟုတ္ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္
(ေဆးကုသမႈ၊ကုသမႈဆုိင္ရာေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ၊သြားႏႈတ္ျခင္းအပါအ၀င္) ရက္ခ်ိန္းထားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါကေက်ာင္းရုံးအဖြဲ႕သု႔ေ
ိ က်ာင္းပ်က္ကြပ္မည့္နံနက္တြင္သူ/မေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္သည့္ရက္ႏွင့္ပ်က္ကြပ္ရျခင္းအေ
ၾကာင္းျပပါေသာခြင့္တုိင္ၾကားစာတြင္မိဘမ်ားမွလက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။
အရြယ္ေရာက္ျပီးေက်ာင္းသားမ်ား (အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ေက်ာ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား) ႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈမွ
လြတ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား(အသက္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အထက္အထက္ေက်ာင္းသားမ်ား)
သည္မိမိလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာခြင့္တုိင္စာျဖင့္ေက်ာင္းရုံးအဖြဲ႔သ႔အ
ုိ သိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။
လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါကုသမႈခံယူေသာသုိ႔မဟုတ္ေဆးစစ္ေနေသာေၾကာင့္အသက္၁၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသ
ားမ်ားပ်က္ကြပ္ရန္ခြင့္တုိင္စာကုိအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင္တကြတင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊လ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္အျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားေပးမည္။
အသက္၁၃ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္းစိတ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္အရက္ျဖတ္ရန္ကုသမႈမ်ာ
းအတြက္အထက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ျပီး၊ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္မိသားစုစီမံကိန္းခ်မွတ္ေရးတုိ႔အတြက္ေက်ာင္းသားမ်ား
တြင္အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးတမ္းအထိမ္းအမွတ္ေန႔တင
ြ ္ေက်ာငး္
ပ်က္ကြက္ရန္ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွခြင့္စာတင္ျပေကာင္းတင္ျပႏုိင္သည္။ ထု႔ျိ ပင္ေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္က်င္းပေပးျခင္း
မရွိသည့္ဘာသာေရးပြမ
ဲ ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားတြက္ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွခြင့္စာတင္ျပေတာင္းခံလာပါကခြင့္ျပဳ
ေက်ာင္းခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသားပ်က္ကြက္သည့္ေန႔တစ္ေန႔စီအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ တစ္ရက္ကုိ ေက်ာင္းသား
အားခြင့္ေပးရမည္။
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•

မိသားစု၀င္မ်ားေသဆုံးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ဖ်ားနာျခင္းအပါအ၀င္မိသားစုအေရးေပၚကိစ-ၥ
ျဖစ္ႏုိင္ပါကေက်ာင္းရုံးအဖြဲ႕သု႔ေ
ိ က်ာင္းပ်က္ကြပ္မည့္နံနက္တြင္သူ/မေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္သည့္ရက္ႏွင့္ပ်က္ကြက္ရျခင္းအေ
ၾကာင္းျပပါေသာခြင့္တုိင္ၾကားစာတြင္မိဘမ်ားမွလက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

•

ေနာက္တုိးဖ်ားနာျခင္းသုိ႔မဟုတ္က်န္းမာေရးအေျခအေန
ေက်ာင္းသားသည္အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ေဆးရုံ၌ျဖစ္ေစကုသမႈဆက္လက္ခံယူရန္လုိအပ္ပါကလက္ေတြ႔က်သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ကုသမႈခံ
ယူသည့္ေနရာတြင္အိမ္စာမ်ားျပီးစီးႏုိင္ေစရန္ေက်ာင္းမွစီစဥ္ေပးရမည္။
ေက်ာင္းစာမ်ားကုိလုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါကသုိ႔မဟုတ္စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္နားလည္၍မရသည့္ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေနပါကျပစ္ဒဏ္ခ်
မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည့္စုံမႈမရွိေသာ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ထားေသာ ကိုေက်ာင္းသားမွလုိအပ္သည္။

•

နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့္ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္ခင္း
နာတာရွည္ေရာဂါရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီျခင္းမရွိပါကအခ်ိန္ပုိေခၚယူျခင္းအစီအစဥ္ကုိတက္ေရာ
က္ခြင့္ရမည္။ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားတုိ႔ကေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္အတုိင္ပင္ခံထံသုိ႔ေက်ာင္း
သားကုိေဆးကုသမႈေပးေနေသာဆရာ၀န္၏ေထာက္ခံစာႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္ပါသည့္စာျဖင့္အခ်ိန္ပုိေခၚယူျခင္းအစီအစဥ္ကုိတက္
ေရာက္ခြင့္တင္ျပေတာင္းခံရမည္။ အၾကံျပဳထားသည့္အခ်ိန္ပုိေခၚယူျခင္းအစီအစဥ္ကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွအတည္ျပေပးရမည္။
မိဘမ်ား၏ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္ထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းေက်
ာင္းသားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ၀န္ထမ္းထံအသိေပးရမည္။

•

ဘာသာေရးသု႔မ
ိ ဟုတ္ယာဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုလုိက္နာရန္သုိ႔မဟုတ္ဘာသာေရးႏွင့္ယာဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္
းစဥ္လာအရပိတ္ရက္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါကေက်ာင္းရုံးအဖြဲ႕သု႔ေ
ိ က်ာင္းပ်က္ကြက္မည့္နံနက္တြင္သူ/မေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္သည့္ရက္ႏွင့္ပ်က္ကြက္ရျခင္းအေ
ၾကာင္းျပပါေသာခြင့္တုိင္ၾကားစာတြင္မိဘမ်ားမွလက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

•

တရားရုံး၊တရားရင္ဆုိင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ဂ်ဴရီအဖြ၀
ဲ င္အျဖစ္ပါ၀င္ျခင္းတရားရုံးရုံးခ်ိန္းေန႔စႏ
ြဲ ွင့္အခ်ိန္အတိအက်ကုိေဖာ္ျပထားေသာစာရြက္ေပၚတြင္တရားရုံးမွတာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာကုိယ္စားလွ
ယ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္စာျဖင့္ေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္မိဘမ်ားကခြင့္တုိင္ၾကားရမည္။

•

အလယ္တန္းလြန္ေက်ာင္း၊နည္းပညာေက်ာင္းသို႔မဟုတ္အလုပ္သင္အစီအစဥ္သို႔မဟုတ္ပညာသင္ဆုအင္တာဗ်ဴးျဖစ္ႏုိင္ပါကေက်ာင္းရုံးအဖြဲ႕သု႔ေ
ိ က်ာင္းပ်က္ကြက္မည့္နံနက္တြင္သူ/မေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္သည့္ရက္ႏွင့္ပ်က္ကြက္ရျခင္းအေ
ၾကာင္းျပပါေသာခြင့္တုိင္ၾကားစာတြင္မိဘမ်ားမွလက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

•

RCW 28A.225.055 ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္တုိင္းသိျပည္သိရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါကေက်ာင္းရုံးအဖြဲ႕သု႔ေ
ိ က်ာင္းပ်က္ကြပ္မည့္နံနက္တြင္သူ/မေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္သည့္ရက္ႏွင့္ပ်က္ကြပ္ရျခင္းအေ
ၾကာင္းျပပါေသာခြင့္တုိင္ၾကားစာတြင္မိဘမ်ားမွလက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

•

ေက်ာင္းသားသည္အိမ့္မဲ့ယာမဲ့ျဖစ္သြားျခင္းေၾကာင့္ေက်ာင္းပ်က္ကြပ္ရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါကေက်ာင္းရုံးအဖြဲ႕သု႔ေ
ိ က်ာင္းပ်က္ကြပ္မည့္နံနက္တြင္သူ/မေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္သည့္ရက္ႏွင့္ပ်က္ကြပ္ရျခင္းအေ
ၾကာင္းျပပါေသာခြင့္တုိင္ၾကားစာတြင္မိဘမ်ားမွလက္မွတ္ေရးထုိးလ်က္ကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

•

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ/ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေသာ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈ
(ဥပမာ - ေရတို သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရရွည္ ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈ၊ အေရးေပၚ ေက်ာင္းထြက္မႈ)၊ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည္ ႏွင့္အညီ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ စာသင္တန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ စာသင္ခန္းမ်ားမွ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရတို
ေက်ာင္းဆိုင္းငံ့မႈ ခ်မွတ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းသို႔ ၎တိ႔ု ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရရွိစဥ္အေတာအတြင္း
အကယ္၍ ၎တို႔ လက္လတ
ြ ္သြားေသာ တာ၀န္ခ် အိမ္စာေပးမႈမ်ားသည္ သင္တန္းအစီအစဥ္ ဂရိတ္အဆင့္အား
ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့လွ်င္ ၎တို႔သည္ လြတ္သာြ းေသာ အိမ္စာမ်ား သို႔မဟုတ္ စာေမးပြမ
ဲ ်ားအား
ျပန္လည္ေျဖဆိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိရေပမည္။

•

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး (သုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူ)
ႏွင့္မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူသုိ႔မဟုတ္လြတ္လပ္ခြင့္ရျပီးေသာလူငယ္မ်ားကအတည္ျပဳျပီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိအျပန္အလွန္သေဘာတူၾ
ကသည္။
ဤကဲ့သ႔ေ
ုိ က်ာင္းပ်က္ကြပ္ျခင္းအမ်ဳိးအစားကိုေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္မိဘတုိ႔သေဘာတူထားသည့္အတုိင္းခြင့္ယူပ်က္ကြက္ျခင္းဟု
မွတ္ယူရမည္။ ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးတုိးတက္မႈကိုအလြန္အကၽြံထိခုိက္ႏုိင္ပါကေက်ာင္းပ်က္ကြက္ခြင့္မေပးဘဲေနႏုိင္သည္။
သြားေရာက္ပါ၀င္ရသည့္သင္ခန္းစာမ်ား (ဥပမာ - ဂီတႏွင့္ကုိယ္ကာယသန္စြမ္းက်န္းမာေရးဆုိင္ရာအတန္လးမ်ား)
တြင္ေက်ာင္းပ်က္ကြပ္မႈမ်ားပါကသင္ခန္းစာတစ္ခုစီ၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိမျပည့္မီႏုိင္ပဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
ၸဤကဲ့သ႔ေ
ုိ သာကိစၥရပ္တင
ြ ္မိဘမွအတည္ျပဳေပးေသာခြင့္ရက္မ်ားသည္ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးအဆင့္ကုိေလ်ာ့က်ေစႏုိင္အ
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ထိပညာေရးတုိးတက္မႈကုိလြန္စြာထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာဓေလ့ထုံးတမ္းသည္ေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္က်င္းပျခင္း
မရွိပါကအဆုိပါထုံးစံမ်ားကုိလုိက္နာရန္အတြက္မိဘမ်ား၏ခြင့္ပန္မႈျဖင့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ခြင့္ေတာင္းႏုိင္သည္။
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး (သု႔မ
ိ ဟုတ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူ) တြင္ေက်ာင္းသားကုိတရား၀င္ခြင့္ေပးရန္အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား
ႏွင့္ကုိက္ညီမႈရွိ/မရွိဆုံးျဖတ္ေပးရန္အခြင့္အာဏာရွိသည္။
a.

ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈကုိခြင့္ျပဳသည္ဆုိပါကသြားေရာက္တတ္ရေသာသင္ခန္းစာမ်ားမွအပသင့္ေတာ္ေသာဆရာ၏ဦးေဆာင္မႈျခင့္လတ
ြ ္သြားေသာအိ
မ္စာမ်ားကုိစာသင္ခန္းျပင္ပ၌ေလ့လာရန္ကူညီရမည္။သင္ခန္းစာမ်ားလြတ္သာြ းသည့္အတြက္ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းစာလုိက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားႏွင့္အဆင့္
မ်ားက်ေကာင္းက်ႏုိင္ပါသည္။

b.

ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ခြင့္ကုိမိဘ/အုပ္ထိ္န္းသူသို႔မဟုတ္လူၾကီးတစ္ဦးဦး၊လြတ္လပ္ေသာေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္ခြင့္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးဦးကအတည္
ျပဳေပးရမည္။ အြန္လုိင္းမွသင္ယူရေသာသင္ခန္းစာျဖစ္ေစ၊အတန္းထဲတြင္သာြ းသင္ယူရသည့္သင္ခန္းစားျဖစ္ေစေက်ာင္း
ေခၚခ်ိန္ကုိအီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ေခၚယူသည္ဆုိပါကထုိသုိ႔ေက်ာင္းပ်က္ကြပ္မႈကုိမိဘသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးဦးကအတည္ျပဳျပီးေက်ာင္းပ်
က္ကြပ္ခြင့္မတင္မခ်င္းထုိေက်ာင္းသားကုိေက်ာင္းပ်က္ကြက္ခြင့္မျပဳ။ မိသားစုစီမံကိန္းသုိ႔မဟုတ္ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင္စပ္လ်ဥ္းျပီးက်န္းမာေရး
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ခြင့္တုိင္လာပါကအဆုိပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိခရုိင္ရုံးမွအျပင္သုိ ႔မေပါက္ၾကားေစဘဲထိန္းသိ
မ္းထားရမည္။ အသက္၁၃ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏မူးယစ္ေဆး၀ါး၊အရက္ေသရည္ေသာက္စားျခင္းသုိ႔မဟုတ္စိတ္က်န္း
မာေရးအေျခအေနကုသေနမႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုအျပင္သုိ႔မေပါက္ၾကားေစဘဲထိန္းသိမ္းရပါမည္။ အသက္၁၄ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏
HIV ႏွင့္လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးဆက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကုသေနမႈမ်ားကုိအလားတူပင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ခြင့္မရွိေသာေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈမ်ား
ခြင့္မရွိေသာေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈကုိႏွစ္မ်ဳိးခြျဲ ခားထားပါသည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာA.

ယခင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္းလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာခြင့္စာကုိတရား၀င္ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ခြင့္အျဖစ္မမွတ္ယူျခင္း။

B.

မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူသ႔မ
ုိ ဟုတ္အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေက်ာင္းသားတုိ႔လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ခြင့္တုိင္စာကုိတင္ျပျခင္းပ်က္ကြက္ျခင္း။
1.

ခြင့္မေပးေသာေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈမ်ားကုိေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံသတိေပးစာမ်ားေပးပုိ႔မည္။
အဆုိပါအသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိအဂၤလိပ္ဘာသာစကားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားမိဘတုိ႔၏မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ေရးသားေပးပုိ႔
ရမည္။ ထုိသ႔ေ
ုိ က်ာင္းပ်က္ခ်ိန္မ်ားေၾကာင့္အမွတ္ေပးစရာမလုိေသာအတန္းမ်ားျဖစ္ပါကေက်ာင္းသား၏အဆင့္က်မည္မဟုတ္။

2.

လတစ္လအတြင္းခြင့္မရွိဘႏ
ဲ ွစ္ၾကိမ္ပ်က္ကြက္ပါကမိဘ၊ေက်ာင္းသားႏွင့္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးတုိ႔ေတြ႔ဆုံပြက
ဲ ်င္းပရမည္။
ဤသု႔ေ
ိ သာေတြ႔ဆုံပြတ
ဲ င
ြ ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားမွာa)

ေက်ာင္းသား၏အစီအစဥ္မ်ားကုိညွိႏိႈင္းေပးျခင္း

b)

သူ႔တစ္ေယာက္တည္းအတြက္အဆင္ေျပသည့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ေက်ာင္းသား
ကုိျပင္ဆင္ေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေဖာ္ျပပါႏွစ္ရပ္လုံး

c)

ေက်ာင္းသားကုိအျခားေက်ာင္းသုိ႔ေျပာင္းေစျခင္း

d)

ေက်ာင္းပ်က္ရသည့္အခ်က္ကုိပုိမိုေကာင္းမြန္ေစေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိအဆုိပါေက်ာင္းသားအတြက္ပံ့ပုိးေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္

e)

ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိအျခားသင့္ေတာ္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း။

လတစ္လထဲတင
ြ ္ခြင့္မရွိဘေ
ဲ က်ာင္းပ်က္ကြပ္သည့္အခ်ိန္ငါးၾကိမ္မျပည့္မီခရုိင္ရုံးမွေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ ႔ဆုံ၍ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္လုိ
အပ္ခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ေက်ာင္းသားကုိေက်ာင္းေျပးအျဖစ္ကန
ြ ္ျမဴနတီမွသတ္မွတ္ရန္သုိ႔မဟုတ္အယူခံ၀င္ရန္သ႔မ
ုိ ဟုတ္
RCW 28A.225.010 ကုိခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္လူငယ္တရားရုံးသုိ႔ကၽမ္းက်ိန္ရန္ဆုိသည့္သေဘာတူညီခ်က္ကုိရယူရမည္။
3.

အထက္ေဖာ္ျပပါအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းတက္ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ကုိျပည့္မီရန္မျပဳျပင္ႏုိင္ပါအဆုိပါေ
က်ာင္းသားကုိပုံမွန္ပ်က္ကြက္သူအျဖစ္ေၾကျငာရမည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္သ/ူ မမိသားစု၀င္မ်ားကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကအင္တာဗ်ဴးျပီး
လက္ရွိစာသင္ႏွစ္၀က္ဆုိင္းင့ံျခင္းႏွင့္ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူမႈကုိက်င့္သုံးမည္ျဖစ္
သည္။လက္ရွိစာသင္ႏွစ္အတြင္းမည္သည့္လတြင္မဆုိခုႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္သုိ႔မဟုတ္ဒသမအၾကိမ္း
ေျမာက္ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းမတုိင္မီခရုိင္ေက်ာင္းမွအယူခံ၀င္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊RCW 28A.225.010
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ခ်ဳိးေဖာက္မႈဟုလူငယ္တရားရုံးတြင္မိဘ၊ေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္မိဘႏွင့္ေက်ာင္းသားတုိ႔ကက်မ္းက်ိန္လႊာတင္ကုိတင္ျပရမည္။
အယူခံ၀င္စာတြင္တရားရုံးသုိ႔စာျဖင့္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားပါ၀င္ရမည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာa)

ေက်ာင္းသားသည္လက္ရွိစာသင္ႏွစ္တင
ြ ္ခြင့္မရွိဘပ
ဲ ်က္ကြက္သည္မ်ားရွိခဲ့သည္(ေက်ာင္းသားသည္လက္ရွိပညာေရးႏွစ္အတြ
င္းမည္သည့္လတြင္မဆုိခြင့္မရွိဘပ
ဲ ်က္ကြက္သည့္အၾကိမ္၇ၾကိမ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ထ႔ထ
ုိ က္မ်ားပါကအယူခံ၀င္ရမည္သို႔မဟုတ္လက္ရွိ
ပညာေရးႏွစ္တင
ြ ္မည္သည့္လတြင္မဆုိခြင့္မရွိဘပ
ဲ ်က္ကြပ္သည့္အၾကိမ္၁၀ၾကိမ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ထ႔ထ
ုိ က္မ်ားပါကအယူခံ၀င္ရမည္၊
ဤလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္အျခားေက်ာင္းတြင္ပ်က္ကြပ္ခဲ့သည္မ်ားပါခရုိင္ေက်ာင္းကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။)

b)

ခရုိင္ေက်ာင္းမွေဆာင္ရြက္ေသာအေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ားသည္ေက်ာင္းသား၏ပ်က္ကြက္မႈကုိေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းငွာမည္သ႔မ
ုိ ွ်မ
ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့ေခ်၊ထုိ႔ေၾကာင့္

c)

ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီေစရန္ခရုိင္းေက်ာင္းကုိကူညီေပးရန္တရားရုံး၏ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈႏွင့္ၾကီးၾကပ္မႈကုိလုိအပ္
သည္။ ထု႔ျိ ပင္အယူခံလႊာတြင္ေက်ာင္းသား၏နာမည္၊ေမြးသကၠရာဇ္၊ေက်ာင္း၊လိပ္စာ၊လိင္၊လူမ်ဳိးႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္၊ႏွ င့္ေက်ာင္းသား
မိဘမ်ား၏နာမည္မ်ားႏွင့္လိပ္စာမ်ားကုိေရးသားေဖာ္ျပရမည္။ အယူခံလႊာတြင္အယူခံတင္ရသည့္စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကုိထည့္သင
ြ ္း
ရမည္၊ဥပေဒေအာက္တြင္ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားကိုေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာင္းဆုိရမည္၊ႏွင့္တရားရုံးမွအမိန္ ႔ထုတ္ေကာ
င္းထုတ္ႏုိင္သည့္အခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပရမည္။ အယူခံလႊာမ်ားကုိအသတ္အမွတ္ျပဳေမးလ္မ်ားမွေဆာင္ရြက္ေကာင္
းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီးလက္ခံေျပစာကုိျပန္ေပးရမည္၊သုိ႔ေသာ္ထုိက့သ
ဲ ုိ႔၀န္ေဆာင္မႈသည္မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါကလူကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာ
င္ရြက္လုိအပ္သည္။ ခရုိင္ရုံးေရြးခ်ယ္မႈအရေက်ာင္းေျပးျခင္းအယူခံလႊာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ၾ ကားနာျခင္းမ်ား၌ေရွ႕
ေနမဟုတ္သူတစ္ဦးဦးမွတင္ျပခြင့္ရွိသည္။

4.

ေက်ာင္းတက္ရာခုိင္ႏႈန္းမျပည့္မီေသာေၾကာင့္ေက်ာင္းသားစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ခံရေသာေက်ာင္းသားသည္ျပန္လည္ေက်ာင္းသားစာရင္းျပ
န္သင
ြ ္းခံရရန္စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံအယူခံ၀င္ေကာင္း၀င္ႏုိင္သည္။ ထုိသ႔ေ
ုိ သာအယူခံခ်က္မ်ားကုိေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ရန္ဆုိသ
ည့္ခုိင္မာေသာကတိက၀တ္ႏွင့္အတူျပန္လည္လက္ခံေကာင္းလက္ခံႏုိင္သည္။

5.

မိဘသေဘာတူညီခ်က္ပါသည္ျဖစ္ေစ၊မပါသည္ျဖစ္ေစသက္ေသအေထာက္အထားတုျဖင့္တင္ျပအယူခံ၀င္လာေသာေက်ာင္းသားကုိသ
က္ေသာအေထာက္အထားတုမ်ားတင္ျပမႈေၾကာင့္အျပစ္ေပးအေရးယူခံရမည္။

6.

ခရုိင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းအပ္ႏွံထားေသာေျခာက္ႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ခုႏွစ္ႏွစ္ရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ရန္လုိအပ္
ျပီး၊မိဘမ်ားတြင္လည္းမိမိကေလးမ်ားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ေစရန္တာ၀န္ရွိသည္။ အသက္ရွစ္ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာေက်ာင္းသား
ႏွင့္ေက်ာင္းေျပးျခင္းအယူခံခ်က္မတင္ရေသးခင္မိမိကေလးကုိႏႈတ္ထြက္ေစလိုသည့္မိဘမ်ားကေက်ာင္းသားမ်ားကုိေက်ာင္းမွႏႈတ္ထြက္
ေစရန္လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္မည္။ အသက္ေျခာက္ႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသားသည္ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြပ္ပါကခရုိင္း
ရုံးမွေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
a)

မည္သည့္လတြင္မဆုိခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ပါကမိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူထံစာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစအသိေပးအေ
ၾကာင္းၾကားရမည္။

b)

မည္သည့္လတြင္မဆုိခြင့္မဲ့ႏွစ္ၾကိမ္ပ်က္ကြက္ျပီးေနာက္တြင္အဘယ့္ေၾကာင့္ပ်က္ကြပ္ရသည္ဆုိအသည့္အခ်က္ကုိေဆြးေႏြးရန္
မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ကေလးငယ္ကုိဖိတ္ေခၚျပီးကြန္ဖရင္းတစ္ခုက်င္းပပါ။ (ပုံမွန္မိဘဆရာကြန္ဖရင့္ကိုကုိရက္သုံးဆယ္ၾကာျပီးေနာက္တြင္စီစဥ္ရမည္)

c)

ေက်ာင္းသား၏ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္သုိ႔မဟုတ္ပေပ်ာက္ေစရန္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းအခ်ိန္ဇယား၊ေက်ာင္း၊အိ
မ္စာကုိေျပာင္းလဲျခင္း၊တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ပုိမုိသင့္ေတာ္သည့္သင္ၾကားေရးပုံစံပံ့ပုိးေပးျခင္း၊အျခားေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္စာသင္ခ်ိန္မ်ား
သု႔ေ
ိ ျပာင္းလဲအပ္ႏွံျခင္းသုိ႔မဟုတ္အခ်ိန္ပုိေခၚယူသင္ျပေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။

d)

တစ္လထဲတြင္ခြင့္မဲ့ခုႏွစ္ၾကိမ္သုိ႔မဟုတ္စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တင
ြ ္ခြင့္မဲ့ဆယ္ၾကိမ္ထိပ်က္ကြက္ပါကခရုိင္ရုံးကေက်ာင္းေျပးျခင္းအ
ယူခံလႊာကုိေလွ်ာက္ထားရမည္။

ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလုိက္နာရန္ပ်က္ကြပ္ျခင္းအတြက္ခ်မွတ္ထားသည့္ျပစ္ဒဏ္ကုိျပည္နယ္ႏွင့္ခရုိင္လုံးထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ကုိက္ညီေစရန္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပရမည္။ (မူ၀ါဒ 3241 ကုိဖတ္ရႈပါ)
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ပုဒ္မXV- အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ျခင္း (မူ၀ါဒ 3207)
ေက်ာင္းသားမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ား၊မိဘမ်ား/တရား၀င္အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာ
က္မႈသ႔မ
ုိ ဟုတ္အႏုိ္င္က်င့္ျခင္းမ်ားကင္းလြတ္သည့္ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာျပည္သူ႔နီတိပညာေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ဘုတ္အဖြဲ႕မွကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။
“အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အႏိုင္က်င့္မႈ” ဆိုသည္မွာ တမင္တကာရည္ရြယ္ေရးသားေသာ အမွာစကား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ပံုျဖင့္ျဖစ္ေစ —
အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္တစ္ဆင့္ေပးပို႔ေသာအရာမ်ားပါ အပါအ၀င္ — ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ား
မွန္သမွ်ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ ဘာသာေရး၊ ဘိုးေဘးဆင္းသက္မႈ၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ က်ား၊မ လိင္ကြဲျပားမႈ၊ လိင္ခံယူခ်က္ ဖြင့္ဟမႈ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိင္အေထာက္အထား အပါအ၀င္ လိင္ခံယူစိတ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ ထူးျခားသည့္
စရိုက္လကၡဏာမ်ား အစရွိသည္တ႔ိုေပၚတြင္အေျခခံကာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေသာ အရာမွန္သမွ်ပါ၀င္ျပီး အကန္႔အသတ္မရွိေပ A.

ေက်ာင္းသားသု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းသားပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း

B.

ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးပုိင္းကုိမ်ားစြာထိခုိက္လ်က္သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း

C.

ပညာေရးရပ္၀န္းကုိျခိမ္းေျခာက္မႈဖန္တီးေနေသာျပင္းထန္ျပီးအစဥ္အဆက္ျဖစ္ေနပါကသုိ႔မဟုတ္

D.

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း

အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ျခင္းတုိ႔အတြက္အေျခခံထားေသာ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကုိထိပါးခံရသည့္ေက်ာင္းမွပုိင္ဆုိင္ထ
ားရန္အလုိအပ္ေခ်။
“အျခားထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား”
ဆုိသည့္စကားရပ္တင
ြ ္ရုပ္သင
ြ ္ျပင္အျပင္အ၀တ္အစားသုိ႔မဟုတ္အျခားအ၀တ္တန္ဆာ၊လူမႈစီးပြားဘ၀အေျခအေနႏွင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္တုိ႔ပါပါ၀င္သည္။
“ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျပဳမူျခင္း”ဆုိသည့္စကားရပ္သည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္(မ်ား)၏ေနာက္ဆုံးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈထက္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိထိခုိက္နစ္နာေစလို
သည့္စိတ္ျဖင့္ျပဳမူခ်က္မ်ားကုိဆုိလုိသည္။
ျပဳမူက်င့္ၾကံပုံမ်ား/ မ်က္ႏွာထားအမူအယာမ်ား
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ အႏုိင္က်င့္မႈတုိ႔သည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္သည္။ ၄င္းတု႔တ
ိ င
ြ ္ စကားလုံးမ်ား၊ ေကာလဟာလမ်ား၊
ဟာသမ်ား၊ သြယ္၀ုိက္ရည္ညႊန္းသည့္စကားမ်ား၊ သိကၡာခ်သည့္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ား၊ ကာတြန္းမ်ား၊ စေနာက္ျခင္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊
ကို္ယ္ထိလက္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ
ဓါတ္ပုံမ်ားသုိ႔မဟုတ္ ေမ့ေဆ့ခ်္မ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။
ဤမူ၀ါဒသည္ပညာေရးရပ္၀န္းကုိထိခုိက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမရွိေသာဘာသာေရးကုိ္းကြယ္မႈ၊အေတြးအေခၚႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအေပၚသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိပိတ္ပင္ရန္ရည္
ရြယ္ခ်က္မပါေခ်။
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ျခင္းအဆင့္ထိမေရာက္ေသာအျပဳအမူမ်ားစြာကုိခရုိင္မူ၀ါဒမ်ားသုိ႔မဟုတ္အေဆာက္အဦး၊စာသင္ခန္းသုိ႔မ
ဟုတ္အစီအစဥ္မ်ား၏စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကပိတ္ပင္ေကာင္းပိတ္ပင္ႏုိင္ပါသည္။
သင္တန္း
ဤမူ၀ါဒသည္ခရုိင္ရုံး၏တာ၀န္ျဖစ္ေသာေဘးက်င္းလုံးျခဳံ၊ေလးစားဖြယ္ျပည္သူ႔နီတိသင္ၾကားရာပညာရပ္၀န္းကြန္ျမဴနတီဖန္တီးေရး၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီ
း၊အလုံးစုံလႊမ္းျခဳံသည့္သင္တန္းကုိ၀န္ထမ္းႏွင့္ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ပို႔ခ်ေပးမည္။
ကာကြယ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္မႈအတုိ႔မကာကြယ္ေပးသည့္ဗ်ဴဟာမ်ားကုိခရုိင္ရုံးမပံ့ပုိးေပးမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သင္တန္းပုိ႔ခ်ေနစဥ္ခရုိင္ရုံးမွမိသားစု၀င္မ်ား၊ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ကန
ြ ္ျမဴနတီေအဂ်င္စီမ်ားကုိမိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ဖိတ္ၾကားပါမည္။
ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးျခင္းမ်ား
က်င့္၀တ္က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ထိခုိက္နစ္နာေသာေက်ာင္းသားႏွင့္အျခားသူမ်ားနစ္နာမႈကုိသက္သာရာရေစရန္ႏွင့္က်ဴးလြန္သူ၏အျပဳအမူကုိေျပာင္းလဲေပးရန္၊ ေ
က်ာင္း၀န္းက်င္ကုိေနေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းကုိေရးဆြဲၾကပါသည္။
ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္ခရုိင္ရုံးမွဆူပူမႈျဖစ္ပ်က္သည့္အၾကိမ္အေရအတြက္၊ေက်ာင္းသား၏အသက္အရြယ္၊ထိခုိက္နစ္နာပ်က္စီးမႈတုိ ႔
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အေပၚအေျခခံျပီးထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားမည္။
ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းသည္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊အျပဳအမူႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိၾကပ္မတ္ေပးျခင္းရဲစခန္းသုိ႔လေ
ႊဲ ျပာင္းေပးျခင္းစသည္ျဖင့္အျပန္႔က်ယ္ပါသည္။
လက္တ႔ျုံ ပန္ျခင္း / မွားယြင္းေသာစြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ား
လက္တ႔ျုံ ပန္ျခင္းကုိပိတ္ပင္ထားျပီးသင့္ေလ်ာ္သည့္စည္းကမ္းျဖင့္တည့္မတ္ျပဳျပင္ေပးရမည္။
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ျခိ္မ္းေျခာက္မႈသို႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္မႈတုိ႔ေၾကာင့္တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိျခိမ္းေျခာက္သည္သုိ႔မဟုတ္အနာတရျဖစ္ေစသည္ဆုိသည့္လုပ္
ရပ္မ်ားသည္ဤမူ၀ါဒႏွင့္ေသြဖယ္သည္။
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈဟူ၍မွားယြင္းစြာစြပ္စတ
ြဲ ုိင္ၾကားျခင္းသည္လည္းခရုိင္မူ ၀ါဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္။
ေက်ာင္သားမ်ားသုိ႔မဟုတ္၀န္ထမ္းမ်ားကေကာင္းက်ဳိးအတြက္တုိင္ၾကားပါက၄င္းတု႔က
ိ ုိအျပစ္ေပးအေရးယူမည္မဟုတ္။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္းတစ္ပါးသူကုိနစ္နာေစလုိ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မွားသြင္းစြာစြပ္စသ
ြဲ ူမ်ားကုိေက်ာင္းစည္းကမ္းအတုိင္းအျပစ္ေပးအေရးယူခံရမည္။
တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္အရစီမံေပးေသာပညာေရးစီမံခ်က္မ်ားသုိ႔မဟုတ္အပုိင္း 504 စီမံခ်က္တြင္ပါ၀င္သည့္ေက်ာင္သားမ်ား
တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္အရစီမံေပးေသာပညာေရးစီမံခ်က္ (IEP) သု႔မ
ိ ဟုတ္ အပုိင္း 504 အစီအစဥ္တင
ြ ္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားကုိဦးတည္ျပီး
အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အႏုိင္က်င့္ခံရမႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားရွိပါက လြတ္လပ္ျပီး၊ သင့္ေတာ္ေသာျပည္သူ႔ပညာေရး (FAPE)
အတြက္ ေက်ာင္းသား၏သင္ယူေလ့လာႏုိင္စြမ္းအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာေစမႈရွိ/ မရွိကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ငွာ ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ IEP သိ႔မ
ု ဟုတ္
အပိုင္း 504 အဖြ႕ဲ အား ၀င္ေရာက္ဖ်န္ေျဖမည္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသား၏မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ခံရသလားဆုိသည့္အခ်က္ကုိေဖာ္ထုတ္ရန္အစည္းအေ၀ကုိေခၚယူရမည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ေက်ာင္သား၏ပညာေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္၊အျပဳအမူဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္၊ႏွင့္ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ပါ၀င္သည့္လႈပ္ရွား
မႈမ်ားကုိဆန္းစစ္ရမည္။ အကယ္၍ေက်ာင္းသားသည္ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈတုိ႔ေၾကာင့္ FAPE
ကုိလက္ခံသင္ယူႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ၾကပါကခရုိင္ရုံးမွလုိအပ္ေသာထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈအားလုံးကုိပ့ံပုိးေပးရမည္။၄င္းပံ့ပုိးမႈသ
ည္ေက်ာင္းသားသည္ FAPE ကိုလက္ခံသင္ယူႏုိင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ IEP သု႔ိမဟုတ္အပုိင္း 504
စီမံခ်က္ကုိေလ့လာအကဲခတ္ျပီးျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိ႔ပါ၀င္သည္။
တုိင္ၾကားစာလက္ခံေရးရုံးအရာရွိ
မူ၀ါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားေသခ်ာေစရန္တုိင္ၾကားစာမိတၱဴမ်ားလက္ခံသည့္တုိင္ၾကားစာလက္ခံေရးအရာရွိကုိစီမံခန္႔ခြၾဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴ
းကခန္႔ထားမည္။ တုိင္ၾကားစာလက္ခံေရးအရာရွိ၏နာမည္ႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာမ်ားကုိခရုိင္ရုံးမွတစ္ဆင့္ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးဤမူ၀ါဒပါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္တုိက္ရုိ က္ညႊန္ၾကားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရးရာလုပ္ငန္စဥ္ (3207P)
A. စကားခ်ီး
Tukwila
ခရုိင္ေက်ာင္းသည္ေက်ာင္းသားတုိင္းတစ္ဦးကုိတစ္ဦးေလးစားမႈကုိဦးထိပ္ပန္ဆင္ျပီးစိတ္ခံစားမႈပုိင္းျဖစ္ေစ၊ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစထိခ ုိက္နစ္နာေစမႈမရွိသည့္ေ
က်ာင္း၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ေက်ာင္းသားအတြက္အေကာင္းဆုံးေသာစာသင္ယူႏုိင္သည့္အေျခအေနကုိပံ့ပိုးေပးရန္အားၾကိဳးမာန္တက္ေဆာင္ရြက္ေနပါ
သည္။
ေလးစားမႈႏွင့္ထိခုိက္နစ္နာေစမႈကုိကာကြယ္ရန္အတြက္ေက်ာင္း၀န္းထဲ၊ေက်ာင္းမွက်င္းပသည့္ပမ
ြဲ ်ား၊ေက်ာင္းစာသင္ၾကားေရးကုိအေႏွာင္အယွက္သည့္အျပဳ
အမူမ်ားေၾကာင့္တစ္ဦးကုိတစ္ဦးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္အနုိင္က်င့္ခံရမႈတုိ႔သည္ခရုိင္ရုံးမူ၀ါဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သည္။
ေက်ာင္းကြန္ျမဴနတီတင
ြ ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ေက်ာင္း၀န္ထန္းမ်ား၊ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊မိသားစု၀င္မ်ား၊နာယကၾကီးမ်ားႏွ
င့္အျခားဧည့္သည္မ်ားအားလုံးပါ၀င္ၾကသည္။
လူမ်ဳိး၊အသားေရာင္၊ကို္းကြယ္သည့္ဘာသာ၊မ်ဳိးရုိး၊ေမြးရာဇာတိ၊လိင္၊လိင္တိမ္းညြတ္မႈ၊စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းမႈသုိ႔မဟုတ္အျခားသိသာထ
င္ရွားသည့္၀ိေသသလကၡဏာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ေက်ာင္းသားမ်ားကုိေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရ။
ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈတုိ႔ကုိသိျမင္ေသာ၊အမွတ္မဲ့ၾကားမိေသာသို႔မဟုတ္မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ေသာသုိ႔မဟုတ္အဆုိပါျဖ
စ္ရပ္မ်ားကုိတုိင္ၾကားခံရေသာေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကေႏွာင့္ယွက္မႈကုိရပ္တန္႔ေစရန္ႏွင့္ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားေစရန္သင့္ေတာ္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ
်ားခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
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B. အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား
က်ဴးေက်ာ္ရန္စသူ ဤစကားရပ္သည္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦးကုိအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ျခင္းမ်ားကုိက်ဴးလြန္ေသာေက်ာင္းသား၊၀န္ထမ္းသုိ႔
မဟုတ္အျခားေသာေက်ာင္းကြန္ျမဴနတီအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးဦးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ျခင္း ဤစကားရပ္သည္အီလက္ထရြန္းနစ္၊စာ၊ႏႈတ္၊သို႔မဟတု္အမူအရာျဖစ္ေစရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိထိခုိက္နစ္နာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။၄င္းလုပ္ေဆာင္
ျခင္းမ်ားသည္•

ေက်ာင္းသားကုိကိုယ္ထိလက္ေရာက္နစ္နာေစျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားပုိင္းပစၥည္းမ်ာကုိဖ်က္ဆီးျခင္း

•

ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးကုိထိခုိက္ေစေလာက္ေအာင္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း

•

ပညာသင္ၾကားေရး၀န္းက်င္ကုိျခိမ္းေျခာက္ေလာက္ေအာင္ထိျပင္းထန္ျပီးထပ္တလဲလဲေနရာတာတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေအာင္ျဖစ္ျခင္း

•

ေက်ာင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း

ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးကုိၾကား၀င္ေႏွာင့္ယွက္သည့္အျပဳအမူကိုအျပဳခံေက်ာင္းသား၏အဆင့္၊ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္၊သိကၡာခ်မႈ၊ျပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း၊ေက်
ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္အျခားညႊန္တံမ်ားကုိထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားဆုံးျဖတ္မည္။
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ျခင္းအဆင့္ထိေရာက္ေစသည့္အျပဳအမူမ်ားသည္ရြဲ႕ေျပာသည့္စကား၊ေကာလဟာလ၊ဟာသ၊ေစာင္းခ်ိတ္ေျပာသည့္စ
ကား၊သိကၡာက်ေစသည့္မွတ္ခ်က္၊ရုပ္ပုံ၊ကာတြန္း၊စေနာက္ျခင္း၊ၾကဥ္ထားျခင္း၊ကို္ယ္ထိလက္ေရာက္တုိက္ခုိက္ျခင္သို႔မဟုတ္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊အမူအရာ၊သို႔မဟု
တ္တစ္ပါးသူကုိနစ္နာေစလုိသည့္စိတ္ျဖင့္ဓါတ္ပုံမ်ားသို႔မဟုတ္ေမ့ေဆ့ခ်္မ်ားကုိႏႈတ္၊စာသို႔မဟုတ္လူကုိယ္တုိင္ျဖင့္ေပးပုိ႔ျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါသ
ည္။ ေက်ာင္းသား၏အထင္ရွားသိသာသည့္၀ိေသသလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ပစ္မွတ္ထားေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသု႔ိမဟုတ္အႏုိ္င္က်င့္ခံရန္မလုိအပ္ေခ်။
အျဖစ္အပ်က္ကုိတုိင္ၾကားသည့္ပုံစံ ဤစကားရပ္ကုိေက်ာင္းသားမ်ား၊မိသားစုမ်ားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈသုိ႔မဟုတ္အနုိင္က်င့္ခံရသည့္ျဖစ္ရပ္စုံကုိတုိ
င္ၾကားရန္အသုံးျပဳေကာင္းအသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အဆုိပါပုံစံနမူနာကုိ ျပည္သူ႔လမ္းညႊန္ၾကားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ခသ
ြဲ ူရုံး၊ (Office of Superintendent of
Public Instruction, OSPI) ေက်ာင္းေဘးကင္းလုံျခဳံေရးစင္တာ ၀ဘ္ဆုိက္
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspxတြင္ရယူႏုိင္ပါသည္။
လက္တ႔ျုံ ပန္ျခင္း - ဤစကားရပ္သညအႏုိင္က်င့္ခံရမႈအျဖစ္အပ်က္ကုိတုိင္ၾကားေသာေက်ာင္းသားအားက်ဴးလြန္သူမွျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသုိ ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ျခင္း
၀န္ထမ္း ဤစကားရပ္တင
ြ ္စာသင္ျပသူ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊အတုိင္ပင္ခံ၊ေက်ာင္းသူနာျပဳ၊စားဖုိေဆာင္လုပ္သားမ်ား၊အုပ္ထိန္းသူ၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ သား၊ယာဥ္ေမာင္း/
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ထမ္း၊အားကစားနည္းျပ၊ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္အၾကံေပးသူ၊သတ္မွတ္ထားေသာ၀န္ထန္း၊အစားထုိးသုိ႔မဟုတ္ယာယီေ
က်ာင္းဆရာ၊ေစတနာ့၀န္ထမ္း၊ပါရာစာျပသူသုိ႔မဟုတ္ကန္ထရုိက္တာ/ အတုိင္ပင္ခံမ်ားစသည့္၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးအကန္႔အသတ္မရွိပါ၀င္သည္။
ပစ္မွတ္ခံေက်ာင္းသား - ဤစကားရပ္သည္အေႏွာင့္အယွက္၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသို႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ခံရသည့္ေက်ာင္းသားကုိဆုိလုိသည္။
C. အျခားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမ်ား
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္RCW 28A.300.285 – ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ျခင္းအတြက္သာအက်ဳံး၀င္သည္။
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္ျခင္းနွင့္ချြဲ ခားဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ကုိေျဖရွင္းေပးမည့္အျခားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားရွိပါသည္။
ေ၀ါရွင္တန္တင
ြ ္ဥပေဒမ်ားေႏွာင့္ယွက္မႈသုိ႔မဟုတ္ချြဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္းကိုေျဖရွင္းေပးသည့္အက်ဳံး၀င္သည့္ဥေပဒအနည္းဆုံး (4) ခုရွိသည္။
•

RCW 28A.300.285 – 12 ပညာေရး - ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈ

•

RCW 28A.640.020 – လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင္ယွက္မႈ

•

RCW 28A.642 – အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ချြဲ ခားဆက္ဆံျခင္းကုိပိတ္ပင္ျခင္း

•

RCW 49.60.010 – ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းကုိဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒ
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ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ျပည္နယ္ဥပေဒအားလုံးႏွင့္အညီလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းခရုိင္ရုံးမွေသခ်ာေစရ
န္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေဒသႏၱာရ၊ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားကဥပေဒအရအကာအကြယ္ေပးထားသည့္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္မႈသုိ႔မဟုတ္လူပုဂၢိဳလ္၏လိင္တုိ႔အေပၚအေျခခံသ
ည့္ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈသုိ႔မဟုတ္ချြဲ ခားဆက္ဆံခံရမႈတုိ႔ကုိသက္သာေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားေက်ာင္းသားမ်ား၊မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၊ေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္ခရုိင္ရုံးတုိ႔ကလုပ္ေ
ဆာင္ျခင္းမွတားဆီးသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမရွိေပ။
D. တားဆီးကာကြယ္ေရး
1.

(၀ါဒ)ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
ေက်ာင္းတုိင္းေက်ာင္းတုိင္းႏွင့္ခရုိင္၀ဘ္ဆုိက္တုိ႔တင
ြ ္တုိင္ၾကားခံရသည့္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈတုိ႔ကိုခရုိင္ရုံးမွက်ယ္က်ယ္ျပ
န္႔ျပန္႔ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ျပီး၊တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏နာမည္ႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာအျပင္ခရုိင္အဆင့္တုိင္ၾကားစာလက္ခံရယူေရး
အရာရွိ၏နာမည္ႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာတုိ႔ကုိေဖာ္ျပေပးပါမည္။
ခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေက်ာင္းသားမိဘ၊မိသားစု၀င္မ်ားနားလည္းသည့္ဘာသာစကားျဖင့္ေက်ာင္းတုိင္းတြင္ေဖာ္ျပေပးမည္။
မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအက်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည့္လက္စစ
ြဲ ာအုပ္မ်ားကိုေက်ာင္းသား၊၀န္ထမ္း၊ေစတနာ့၀န္ထမ္း၊မိဘမ်ားထံပံ့ပုိးေပးရမည္။အဆုိပါလ
က္စြစ
ဲ ာအုပ္ကုိေက်ာင္းႏွင့္ခရုိင္ရုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ခရုိင္ရုံး၀ဘ္ဆုိက္တြင္လည္းေကာင္းရယူႏုိင္ပါသည္။
မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထပ္ေဆာင္းျဖန္႔ျဖဴးမႈကိုေ၀ါရွင္တန္စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးကုဒ္392-400-226 တြင္ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

2.

ပညာေရး
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္မႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးေက်ာင္းသားမ်ားကုိဒါဘာေပးသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္လည္းေကာင္း၊အခါအားေလ်ာ္စြာေခၚေ
တြ႔သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္လည္းေကာင္း၊ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသက္အရြယ္ႏွင့္လုိက္ဖက္ညီသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားမ်ား
အတြက္ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ရမည္။
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ျဖစ္ရပ္ကုိတုိင္ၾကားသည့္စာလႊာပုံစံမိတၱဴထည့္ေပးရမည္သုိ႔မဟုတ္၀ဘ္ဆုိက္အေျခခံရယူႏုိင္သည့္လင့္ကုိေပးထားရမည္။

3.

သင္တန္း
၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏အခန္းက႑ႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအပါအ၀င္ေက်ာင္း၏မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆုိင္ရာသင္တန္းကို၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ႏွစ္စဥ္က
်င္းပေပးမည္။

4.

တားဆီးကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ား
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊စာသင္ခန္း၊ေက်ာင္းႏွင့္ခရုိင္အဆင့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားပါ၀င္သည့္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိခရုိင္ရုံးမွ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
လူမႈ၀န္းက်င္စြမ္းရည္တုိးတက္ရန္၊ေက်ာင္း၀န္းက်င္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္အေႏွာင့္အယွက္၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္မႈတုိ႔ပေပ်ာက္ေ
စေရးအတြက္ေရးဆြဲျပဌာန္းထားသည့္တားဆီးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိခရုိင္ရုံးမွအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။

E. တိုင္ၾကားစာလက္ခံေရးအရာရွိ
တုိက္ၾကားစာလက္ခံရရွိေရးရုံးအရာရွိသည္•

ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈတုိ႔အတြက္ခရုိင္အဆင့္ဆက္သယ
ြ ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိေျဖရွင္းရာတြင္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာသူကုိအကူအညီေပးရမည္။

•

တုိင္ၾကားစာမ်ားလက္ရန္၊သက္ဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔လေ
ႊဲ ပးရန္ႏွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္မ်ားကုိမိဘမ်ားထံေရးသားေပးပုိ႔ရန္တ႔က
ုိ ိုေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားသုိေလွာင္သိမ္းထားသည့္စနစ္ကုိအကၽြမ္းတ၀င္ရွိရမည္။
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိအျပဳအမူမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ေနရာမ်ားကုိချြဲ ခားရန္အသုံးျပဳေကာင္းအသုံးျပဳႏုိင္သည္။

•

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္လား၊တ၀က္တပ်က္လား၊စုံစုံလင္လင္လားဆုိသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်
ားသည္မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီလ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဟုတ္/မဟုတ္ေသခ်ာေစရန္

•

ခရုိင္အတြင္းအေကာင္ထည္ေဆာင္ရြက္မႈေအာင္ျမင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္း၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သ
ည့္သင္တန္းမ်ားကုိႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရာသီတြင္က်င္းပေပးရမည္။
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•

မူ၀ါဒသု႔မ
ိ ဟုတ္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖည္စြက္ခ်က္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ႏွစ္စဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာကို OSPI
ေက်ာင္းေဘးကင္းလုံျခဳံေရးစင္တာကုိပံ့ပုိးေပရမည္။

ေက်ာင္းအေနႏွင့္ အားထုတ္ကာကြယမ
္ ႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာျငား ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ၎၏ က်န္းမာေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္
လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးအား ျခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အေနွာက္အယွက္ေပးခံရမႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈတို႔ကို ေတြ႕ ၾကံဳရသည့္
အေျခအေနမ်ားတြင္မူ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးသည္ ခရိုင္၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံု
ေဆြေႏြးပြတ
ဲ စ္ခုအား ေဆာင္ရြက္၍ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူအား အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ငွာ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္တစ္ခုအား ေရးဆြဲသာြ းမည္ ျဖစ္သည္။
OSPI ၀ဘ္ဆုိက-္ http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/default.aspx တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားေဘးကင္းလုံျခဳံေရးစီမံခ်က္နမူနာကုိရယူႏုိင္ပါသည္။
F. ဝန္ထမ္း၏ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈကုိမ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ျဖစ္သည့္အခါသုိ႔မဟုတ္လာေရာက္တုိင္ၾကားသည့္အခါေက်ာင္း၀န္ထမ္းအဖြ႔၀
ဲ င္
မ်ားအားလုံးတြင္ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္။
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားမွခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္အမႈငယ္မ်ားသု႔မ
ိ ဟုတ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းအနက္ဖြင့္ဆုိခ်
က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီျခင္းမရွိသည့္အမႈမ်ားအတြက္ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္မလုိအပ္ေခ်။
H. တုိင္ၾကားစာကုိအမႈၾတဲတင္်ခင္း
ေျဖရွင္းမရေသာ၊ျပင္းထန္ေသာေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈစဥ္ဆက္မျပတ္ခံရသည္ဟုယူဆေသာေက်ာင္းသားကျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းသ
ားတစ္ဦးဦးေျဖရွင္းမရေသာ၊ျပင္းထန္ေသာေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္အႏုိင္က်င့္ခံရမႈစဥ္ဆက္မျပတ္ခံရသည္ကုိေတြ႔ျမင္ရေသာတစ္စုံတစ္ေယာက္
ကျဖစ္ေစအဆုိပါျဖစ္ရပ္ကိုႏႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းတုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။
I. အႏုိင္က်င့္ခံရမႈကိုေျဖရွင္းျခင္း - တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား
အဆင့္1- တုိင္ၾကားစာကုိအမႈၾတဲတင္်ခင္း
ပစ္မွတ္ေက်ာင္းသားကုိလက္စားေခ်ျခင္းမွကာကြယ္ေပးရန္အဆုိပါေက်ာင္းသား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိတုိင္ၾကားစာတြင္မေဖာ္ျပရန္လုိ
အပ္သည္။ ဤေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ အမည္မေဖာ္ဘလ
ဲ ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားမွ သူ/မ
ကုိယ္အေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ(လ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္မဟုတ္) ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖည့္စြက္တင္ျပေကာင္း တင္ျပႏုိင္ပါသည္။
တုိင္ၾကားသူ၏အေျခအေနa. အမည္မေဖာ္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမိမိကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ကုိမေဖာ္ျပပဲတုိင္ၾကားေကာင္းတုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။
အမည္မေဖာ္ဘက
ဲ ်ဴးလြန္သူကုိတုိင္ၾကားသည့္အတြက္တုိင္ၾကားသူကုိမည္သုိ႔မွ်အေရးယူမည္မဟုတ္။
အမည္မေဖာ္ဘသ
ဲ ုိ႔မဟုတ္လက္မွတ္မထုိးထားေသာတုိင္ၾကားစာကုိလက္ခံရန္တုိင္ၾကားစာထည့္သည့္ေသတၱာသုိ႔မဟုတ္အျခားနည္းလမ္
းမ်ားကုိေက်ာင္းကအမ်ဳိးအမည္ချြဲ ခားေပးေကာင္းခြျဲ ခားႏုိင္သည္။
အမည္မေဖာ္သည့္တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိအေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာကုိသီးသန္႔သတ္မွတ္ျပီးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေက
်ာင္းသားသု႔မ
ိ ဟုတ္၀န္ထမ္းကုိသီးသန္႔ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ (ဥပမာ လက္မွတ္မပါသည့္တုိင္ၾကားစာဆရာတစ္ေယာက္၏စားပြခ
ဲ ုံေပၚတြင္ခ်ထားျခင္းက
5thပဥၥမအခ်ိန္တင
ြ ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေလာ့ကာမ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္မႈႏႈန္းျမင့္တင္လာျခင္း)
b. လ်ဳိ႕၀ွက္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက၄င္းတု႔၏
ိ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိလ်ဳိ႕၀ွက္ထားရန္ေတာင္းဆုိေကာင္းေတာင္းဆုိႏုိင္သည္။
အမည္မေဖာ္ဘတ
ဲ ုိင္ၾကားသည့္စာက့သ
ဲ ုိ႔ပင္က်ဴးလြန္သူကုိတုိင္ၾကားသည့္အတြက္တုိင္ၾကားသူကုိမည္သုိ႔မွ်အေရးယူမည္မဟုတ္။ (ဥပမာ
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကစားကြင္းတြင္အႏုိင္က်င့္ခံရေၾကာင္းလာေရာက္တုိင္ၾကားသူကုိလ်ဳိ႕၀ွက္ျပီးတုိင္ၾကားသူကုိမသိေၾကာင္းျပန္ေျ
ဖျခင္း) ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးက
“မ်က္ျမင္သက္ေသရွိသူမ်ားက၄င္းတု႔န
ိ ာမည္ကုိအသုံးျပဳခြင့္မျပဳလွ်င္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသူကုိမည္သည့္မွ်အျပစ္ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္”
ဟုေျပာသည္။
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c. လ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္မဟုတ္
တုိင္ၾကားစာကုိလ်ဳိ႕၀ွက္ထားရန္အလုိပဲအမႈတဲတ
ြ င္ရန္သေဘာတူသူမ်ားလည္းရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။
တရားလုိမွလ်ဳိ႕၀ွက္မထားရန္သေဘာတူထားျခင္းေၾကာင့္လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိခရုိင္ရုံးကထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသာ္လည္းစုံစမ္းစစ္
ေဆးေနဆဲႏွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီးေနာက္တြင္အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရွိရန္ုလိုအပ္သူမ်ားထံသုိ႔သာျဖန္႔ေ၀ရမည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္းခရုိင္ရုံးကဤမူ၀ါဒႏွင့္လုပ္နည္းလုပ္နည္းျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္းလက္စားေခ်ျခင္းမျပဳႏုိင္ေအာင္အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ
ကာကြယ္ေပးရမည္။
အဆင့္2- တုိင္ၾကားစာလက္ခံရွိျခင္း
ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းတုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိလက္ခံရယူရန္၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္တုိင္း၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းတုိ႔ကုိတုိင္ၾကားသည့္အမႈတဲြအားပထမဆုံးလက္ခံသည့္၀န္ထမ္းမွအဆုိပါအမႈတြဲကုိခ်က္
ခ်င္းေျဖရွင္းႏုိင္ပါကေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးပမ္းရမည္။
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံးေက်နပ္ႏုိင္သည္အထိအမႈတဲက
ြ ုိေျဖရွင္းႏုိင္ပါကသုိ႔မဟုတ္အမႈတြဲသည္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္
ထက္စီးနင္းျပဳမႈဆုိသည့္အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္မကုိက္ညီပါကဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္တြင္မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ်လုပ္ေဆာ
င္ရန္မလုိအပ္ေတာ့ေပ။
ေျဖရွင္းမရေသာ၊ျပင္းထန္၍အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနေသာေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသည့္တုိင္စာအားလုံး
ကုိမွတ္တမ္းတင္ထားျပီး၊ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသို႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူသည္တုိင္ၾကားခံရသူမဟုတ္ပါကတာ၀န္ေပးခံရသူထံတင္ျပရမ
ည္။
အဆင့္3ေျဖရွင္းမရေသာ၊ျပင္းထန္၍အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနေသာေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ေျဖရွင္းမရေသာ၊ျပင္းထန္၍အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနေသာေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသည့္တုိင္ၾကားစာအားလုံးကုိက်ဳိး
ေၾကာင္းေလ်ာ္ညီစြာလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္စုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။
တုိင္ၾကားျခင္းႏွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ေက်ာင္းသားကုိစိတ္ခ်ရသည့္လူၾကီးတစ္ေယာက္ေယာက္ကအေဖာ္လုိက္ေကာင္းလုိ
က္ႏို္င္ပါသည္။
a)

ေျဖရွင္းမရေသာ၊ျပင္းထန္၍အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနေသာေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈဟုစြပ္စခ
ြဲ ံရသည့္တုိင္ၾကားစ
ာလက္ခံျခင္းအေပၚေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ခရုိင္အဆင့္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားစတင္မည္။
တရားလုိကုိကိုယ္ထိလက္ေရာက္ထိခုိက္ႏုိင္သည့္အလားအလာမ်ားရွိပါကခရုိင္ရုံးကရဲစခန္းသုိ႔ခ်က္ခ်င္းဆက္သယ
ြ ္ျပီးမိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ား
ထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

b)

စုံစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္တင
ြ ္တရားလုိႏွင့္က်ဴးလြန္သူၾကားတြင္ေနာက္ထပ္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈမ်ားမရွိေ
ၾကာင္းကိုေသခ်ာေစသည့္က်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။
လုိအပ္ပါကအဆုိပါအမႈတဲတ
ြ ြင္ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ေက်ာင္းသားအတြက္လုံျခဳံေရးစီမံခ်က္ကုိခရုိင္ရုံးမွအေကာင္းအထည္ေဖာ္ရမည္။

c)

စီမံခ်က္ထဲတြင္စာသင္ခန္းထဲ၊ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္သို႔မဟုတ္ဘတ္စ္ကားစီးနင္းလုိက္ပါရာတြင္တုိင္ၾကားသူႏွင့္က်ဴးလြန္သူတုိ႔ေနရာခ်င္းကုိလွဲထုိ
င္ေစျခင္း၊တုိင္ၾကားသူကုိကာကြယ္ေပးမည့္၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးကုိတာ၀န္ေပးျခင္း၊က်ဴးလြန္သူ၏အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိေျပာင္းလဲေပးျခင္းႏွင့္တုိင္
ၾကားသူထံကူညီေပးျခင္းႏွင့္အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ႏုိင္သည္။

d)

တုိင္ၾကားစာလက္ခံျပီးသည့္ေနာက္ (2)
ရက္အတြင္းတြင္ေက်ာင္းမွတာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူကခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေစေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္အဆုိပါအမႈတဲြတြ
င္ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာေက်ာင္းသား၏မိဘမ်ားကိုထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။

e)

ေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္ထမ္း
(စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၊အတုိင္ပင္ခံ၊သုိ႔မဟုတ္လူမႈလုပ္သား)တိ႔တ
ု ုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားရွိျပီး၊မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားပါ၀င္မႈေၾကာင့္တုိင္ၾကားသူ
ျဖစ္ေစ၊က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေစ၄င္းတုိ႔၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးကုိျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည့္အေထာက္အထားမ်ားရွိေၾကာင္းခရုိင္ရုံးကသိထ
ားသည့္ၾကဳံေတာင့္ၾကံဳခဲအမႈတဲမ
ြ ်ားတြင္စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုမိဘ/အုပ္ထိန္းသူထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘခ
ဲ ရုိင္ရုံးမွဆ
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က္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းကေက်ာင္းသားတစ္ဦးဦးကုိအႏုိ္င္က်င့္ဖြယ္ရွိသည္ဟုသံသယရွိပါကအဆုိပါသံသယအမႈတဲက
ြ ုိကေလးကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာ
င္မႈဌာနသုိ႔ခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒအရတုိက္ရုိက္တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။
f)

g)

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတြင္အနည္းဆုံးပါ၀င္ရမည့္အရာမ်ားမွာ•

တုိင္ၾကားသူႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

•

စြပ္စခ
ြဲ ံရသည့္က်ဴးလြန္သူႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

•

တုိင္ၾကားသူႏွင့္စြပ္စခ
ြဲ ံက်ဴးလြန္သူတုိ႔တစ္ဦးဦးယခင္တုိင္တန္းမႈတင
ြ ္ပါမပါျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း

•

စြပ္စခ
ြဲ ံရသည့္အျဖစ္အပ်က္ကုိသိရွိသည္ဟုဆုိထားသူအျခားေက်ာင္းသားမ်ားသုိ႔မဟုတ္၀န္ထမ္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္အင္တာဗ်ဴး

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မျပီးဆုံးေသးခင္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကအျခားလုိအပ္သည့္အဆင့္မ်ားကုိဆုံးျဖ
တ္မည္။

h)

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္ကုိလက္ေတြ႔က်က်အျမန္ဆုံးျပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းတုိင္ၾကားစာလက္ခံရရွိျပီးေနာက္ (5)
ရက္ထက္အေနာက္မက်ေစပဲျပီးရမည္။
အကယ္၍စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ေပးထားေသာအခ်ိန္မလုံေလာက္ပါကခရုိင္ရုံးမွမိဘ/အုပ္ထိ္န္းသူႏွင့္ /
သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားထံအပတ္စဥ္မြမ္းမံ၍တင္ေပးရမည္။

i)

စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (2)
ရက္အတြင္းတုိင္စာမ်ားလက္ခံရရွိေရးအရာရွိထံတင္ျပျပီးေနာက္တြင္တုိင္ၾကားသူ၏မိဘ/အုပ္ထိန္းသူႏွင့္က်ဴးလြန္သူ၏တမိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်
ားထံစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္မ်ားကုိလူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊စာျဖင့္ျဖစ္ေစေက်ာင္အုပ္ၾကီးသုိ ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမွဆယ္
သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။
•

စာျဖင့္ျဖစ္ေစေက်ာင္အုပ္ၾကီးသု႔မ
ိ ဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမွဆယ္သယ
ြ ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။

•

စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားသည္အမွန္ျဖစ္သည္ကုိေတြ႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ

•

မူ၀ါဒမ်ားခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိေနခဲ့သည္ျဖစ္ေစ

•

ရလဒ္အေပၚတုိင္ၾကားသူမွေက်နပ္မႈမရွိပါကတုိင္ၾကားသူမွအယူခံလႊာတင္သင
ြ ္းႏုိင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းလ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးတရားဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္၀န္
ထမ္းကပစ္မွတ္ထားသည့္ေက်ာင္းသား၏မိဘ/အုပ္ထိန္းသူထံစည္းကမ္းအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိအေသးစိတ္အစီရင္ခံရန္မတတ္ႏုိင္ပါ
။
ေက်ာင္းသားႏွင့္၀န္ထမ္း (စိတ္ေရာဂါကုပညာရွင္၊အတုိင္ပင္ခံ၊လူမႈလုပ္သား)
တု႔တ
ိ ုိင္ျပျပီးေနာက္တြင္တုိင္ၾကားသူျဖစ္ေစ၊က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေစသူ/မ၏မိသားစု၀င္မ်ားပါလာျခင္းေၾကာင့္၄င္းတု႔အ
ိ ႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိလာျပီးေ
နာက္တြင္ခရုိင္ရုံးမွမိဘ/အုပ္ထိန္းသူထံစာျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စာတုိက္၀န္ေဆာင္မႈ (United States
Postal Service) ျဖင့္ဆက္သယ
ြ ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။
အႏုိ္င္က်င့္ဖြယ္ရွိသည္ဟုသံသယရွိပါကအဆုိပါသံသယအမႈတဲြကုိကေလးကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒအရတုိက္ရုိက္တုိင္
ၾကားႏုိင္သည္။
အမႈတဲက
ြ ုိေက်ာင္းအဆင့္ျဖင့္ေျဖရွင္းမရပါကေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ၀န္ထမ္းခရုိင္ရုံးကုိအကူအညီေတာင္းခံသည့္စာ
တင္ျပရမည္။
အဆင့္4 - က်ဴးလြန္သူအတြက္မွန္ကန္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္တြင္ေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္ခရုိင္အဆင့္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ၀န္ထမ္းကလုိအပ္သည့္ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တ
ည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳးိကုိေဆာင္ရြက္မည္။
ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကိုျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္ႏွင့္ စ
ပ္လ်ဥ္းျပီးမိသားစု၀င္မ်ားသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိဆက္သြယ္ျပီးသည့္ေနာက္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (5) ရက္ထက္မပုိေသာအေရးယူမႈျဖစ္သင့္သည္။
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ေက်ာင္းသား၏စည္းကမ္းလုိက္နာမႈကုိထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိခရုိင္မူ ၀ါဒ 3241 စာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားဆုိသည့္အတုိင္းအေကာင္အထည္ေ
ဖာ္ရမည္။
စြပ္စခ
ြဲ ံက်ဴးလြန္သူကျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိအယူခံ၀င္ပါကခရုိင္ရုံးကအဆုိပါအယူခံ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မျပီးမခ်င္းမည္သည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရး
ယူျခင္းမွ်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၏တာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူ၀န္ထမ္း၏စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္တြင္ေက်ာင္းသားသည္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေ
ျခာက္မႈသ႔မ
ုိ ဟုတ္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈုမေျမာက္ေသာလုပ္ရပ္ကုိသိသိၾကီးႏွင့္မွားယြင္းစြပ္စေ
ြဲ ၾကာင္းေတြ႔ရွိထားပါကအဆုိပါတုိင္ၾကားသူကုိေက်ာင္းစ
ည္းကမ္းမ်ားအပါအ၀င္ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိခံရမည္။
အဆင့္5- ပစ္မွတ္ထားခံေက်ာင္းသား၏အယူခံ၀င္ခြင့္အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ား
တုိင္ၾကားသူသုိ႔မဟုတ္မိဘ/အုပ္ထိန္းသူတုိ႔ကစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္အေပၚေက်နပ္အားရမႈမရွိပါကရလဒ္လက္ခံရရွိျပီးေနာက္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္
(5) ရက္အတြင္းအယူခံ၀င္စာကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံတင္ျပရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးသုိ႔မဟုတ္သ/ူ မတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူကစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအစီရင္ခံစာကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကျပီးအယူခံ၀င္စာလက္ခံရ
ရွိသည့္ေန႔မွေက်ာင္းဖြင့္ရက္(5) ရက္အတြင္းအယူခံ၀င္သည့္စာအေပၚသုံးသပ္ဆုံးျဖတ္သည့္စာကုိထုတ္ျပန္ရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံမွဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (5)
ရက္အတြင္းတြင္ေက်နပ္အားရျခင္းမရွိသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ပစ္မွတ္ထားခံရေသာေက်ာင္းသားကေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးထံလိပ္မူ
ျပီးအယူခံ၀င္စာထပ္တင္ႏုိင္ပါသည္။
အဆုိပါအယူခံ၀င္စာလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ (10)
ရက္အတြင္းတြင္ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာင္စီကအယူခံ၀င္လႊာကုိၾကားနာရမည္။
ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔သ႔မ
ုိ ဟုတ္ေက်ာင္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာင္စီကမွတ္တမ္းမ်ားကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီးေနာက္ဆုံးၾကားနာသည့္ရက္မွစ၍ေ
က်ာင္းဖြင့္ရက္ (5)
ရက္အတြင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုရလာမည္ျဖစ္သည္။အဆုိပါဆုံးဖတ္ခ်က္ကုိအမႈတြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသူမ်ားအားလုံးထံမိတၱဴတစ္စုံစီေပးပုိ ႔ရမည္။
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သု႔မ
ိ ဟုတ္ေကာင္စီအဖြဲ႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ခရုိင္အဆင့္ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
အဆင့္6- စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း/ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈအျဖစ္ေက်ာင္းအာဏာပုိင္မ်ားကေတြ႔ရွိသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ခရုိင္ရုံးကသာတူညီမွ်ထိန္းေက်ာင္း
ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပရမည္။
က်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္၍ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ပညာေ
ရး၊စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရး၊ႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ရဲစခန္းသု႔လ
ိ ေ
ႊဲ ျပာင္းေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈက်ဴးလြန္သည့္ေက်ာင္းသားအတြက္ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေ
ဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ေက်ာင္းသား၏အသက္အရြယ္၊အျပဳအမူ၊သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသား၏ယခင္အျပဳအမူႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တုိ႔အေပၚမူတည္ျပီးအန
ည္းအမ်ားေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိပါမည္။
ေက်ာင္းသား၏စည္းကမ္းလုိက္နာမႈကုိထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိခရုိင္မူ ၀ါဒ 3241 စာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားဆုိသည့္အတုိင္းအေကာင္အထည္ေ
ဖာ္ရမည္။
က်င့္၀တ္ကုိေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္အုပ္စုလုိက္က်ဴးလြန္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပါကခရုိင္ရုံးကအဆုိပါျဖစ္ရပ္ကုိေျဖရွင္းရန္ေက်ာင္းအတြင္းက်ယ္
ျပန္႔သည့္သင္တန္းမ်ားသု႔မ
ိ ဟုတ္အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသင့္သည္။
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းကဤမူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါကခရုိင္ေက်ာင္းမ်ားက၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးစညး္ကမ္းအရအလုပ္ထုတ္
ပစ္သည္အထိအျပစ္ေပးအေရးယူႏုိင္သည္။ လက္မွတ္ရေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးကပညာရွင္ေက်ာင္းဆရာမ်ားလုိက္နာရမည့္က်င့္၀တ္
WAC 181-87 ကုိက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါကပညာရွင္က်င့္၀တ္မ်ားျပဌာန္းေရး OSPI

စာမ်က္ႏွာ | 35

ရုံးကအဆုိပါလက္မွတ္ကုိျပန္လည္ရုပ္သိမ္းသည့္အထိအျပစ္ေပးအေရးုယူျခငး္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
ဤမူ၀ါဒကုိခ်ဳိးေဖာက္သည့္ကန္ထရုိက္တာသည္မိမိကန္ထရုိက္ဆုံးရႈံးသည္အထိထိခုိက္ေကာင္းထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။
အဆင့္7- ပစ္မွတ္ထံထားရသည့္ေက်ာင္းသားအတြက္ေထာက္ပ့ံခ်က္
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရေၾကာင္းေတြ႔ရွိသူမ်ားကုိခရုိင္ရုံးက၄င္းတု႔က
ိ ုိကူညီေပးႏုိင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပုိးေပး
ရမည္။ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ေက်ာင္းသားေပၚဆုိးရြားစြာသက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသား၏စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကုိသက္သာမႈရေအာင္ေျဖရွင္းေပးရ
မည္။
I. လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း/ လက္စားေခ်ျခင္း
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသုိ႔မဟုတ္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းက်ဴးလြန္ခံရသူ၊မ်က္ျမင္သက္ေသသုိ႔မဟုတ္တုိင္ၾကားသူမ်ားကုိေက်ာင္း၀န္ထမ္း၊ေက်ာင္းသားသုိ႔
မဟုတ္ေစတနာ့၀န္ထမ္းတု႔က
ိ တုန္႔ျပန္လက္စားေခ်ျခင္းမျပဳရ။ လက္တ႔ျုံ ပန္ျခင္းကုိပိတ္ပင္ထားျပီးသင့္ေလ်ာ္သည့္စည္းကမ္းျဖင့္တည့္မတ္ျပဳျပင္ေပးရမည္။
J. အျခားရင္းျမစ္မ်ား
စြပ္စခ
ြဲ ံရသည့္ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းတုိ႔ကုိတုိင္ၾကားစာႏွင့္အယူခံလႊာတုိ႔ျဖင့္ပထမဆုံးတုံ႔ျပန္ရာတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိသားစု
၀င္မ်ားကခရုိင္ရုံး၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳရမည္။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္းဤလုပ္လုံးလုပ္နည္းကေဒသႏၱတရ၊ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားျဖင့္ကာကြယ္ေပးထားသည့္လူတစ္ဦး၏အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔အေ
ပၚအေျခခံ၍ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္းတုိ႔မွေက်ာင္းသား၊မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၊ေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္ခရုိင္တုိ႔ကုိကာကြယ္သက္သာေစသည့္
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမပါ၀င္ေခ်။
ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ျခိမ္းေျခာက္မႈသိ႔ုမဟုတ္နုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈတုိင္ၾကားစာကုိေအာက္ေဖာ္ျပပါျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ျပည္ေထာင္စုေအဂ်င္စီမ်ားသု႔ိလည္းေပးပုိ႔ရမည္။
•

OSPI သာတူညီမွ်ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားရုံး- 360.725.6162, equity@k12.wa.us, www.k12.wa.us/Equity/default.aspx

•

ေ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔- 1.800.233.3247, www.hum.wa.gov/index.html

•

ျပည္သ႔အ
ူ ခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ရုံး၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပညာေရးဦးစီးဌာန၊အပုိင္း၉- 206.607.1600, OCR.Seattle@ed.gov,
www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html

•

မွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးဆက္ဆံေရး၀န္ေဆာင္မႈဦးစီးဌာန- 1.877.292.3804, www.justice.gov/crt/

•

Ombudsman ပညာေရးရုံး 1.866.297.2597, OEOinfo@gov.wa.gov

•

OSPI ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးစင္တာ- 360.725.6044, http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.

K. အျခားခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
မူ၀ဒင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမားအရောင့္ယက္မ၊ခိမ္းေခာက္မသုိမဟုတ္ုိင္ထက္စီးနင္းပမဟုဖင့္ဆုိထားခက္င့္ကုိက္ညီမမရိေသာသင့္ေလာ္မမရိသည့္အပအမူမား
ကုိဟန္တားေပးသည့္စည္းကမ္းမားကုိမရိပ။

ပုဒ္မXVI လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈ (လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ 3205 ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ 3205P)
ေက်ာင္း၀န္းထဲ၌ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းမွက်င္းပေသာပြမ
ဲ ်ား၌ျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းအစီအစဥ္မ်ားသုိ ႔မဟုတ္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္မည္သူ႔ကုိမဆုိလိင္ပုိင္းဆုိ
င္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈမွေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးရမည္။
ေအာက္ပါေျခအေနမ်ားတြင္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈသည္လက္သင့္ခံသင့္သည့္အျပဳအမူမ်ားမဟုတ္ေခ်။
•
မသင့္ေတာ္သည့္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေပးဆက္ပါအမွတ္ေကာင္း၊ရာထူးတုိးျခင္း၊အားကစားသင့္တင
ြ ္ပါ၀င္ခြင့္၊သုိ႔မဟုတ္ပညာေရးသုိ႔မဟုတ္အလုပ္ခန္႔ထ
ားေရးတြင္ေနရာတစ္ခုရႏုိင္သည္ဟုေက်ာင္းသားသု႔မ
ိ ဟုတ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးကယုံမွတ္မွားျခင္းသို႔မဟုတ္
•
အဆုိပါအျပဳအမူကေက်ာင္းသား၏ပညာေရးတြင္လည္းေကာင္း၊အလုပ္ခန္႔ထားေရးတြင္လည္ေကာင္းဓါးစာခံသုိ႔မဟုတ္ျခိမ္းေျခာက္ခံရေအာင္ကူညီ
ေပးရာေရာက္သည္။
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈဆုိင္ရာဥပမာမ်ား-
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• လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအသားယူျခင္းအတြက္ဖိအားေပးျခင္း
• လိင္အဂၤါမ်ားကုိထိကုိင္ျခင္း
• လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာရုပ္ပုံမ်ားေရးဆြဲျခင္း
• အျပာစာမ်ား၊အီး-ေမးလ္မ်ားသုိ႔မဟုတ္အျပာပုံမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
• လိင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ဟာကမ်ား၊ေကာလဟလမ်ားသုိ႔မဟုတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳျခင္း
• မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္လိင္ဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈကုိေက်ာင္း၀န္ထမ္းဆီတင
ြ ္လည္းေကာင္း၊ခရုိင္းရုံး၏ ေခါင္းစဥ္ IX အရာရွိရုံးတြင္လည္းေကာင္းတုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။
တုိင္ၾကားစာကုိအမႈတဲတ
ြ င္ခြင့္သင့္တြင္ရွိပါသည္။ (ေအာက္တြင္ဖတ္ရႈပါ)
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈမူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမိတၱဴကုိခရုိင္ရုံး၊ေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္http://www.tukwila.wednet.edu/UserFiles/File/Board_Policies/5011%20- %20Sexual%20Harassment.pdf တို႔တင
ြ ္ရယူဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ပုဒ္မXVII- ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမဟုတ္ေသာ (လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3210 ႏွင့္လုံးထုံးလုပ္နည္း 3210P)
ခရိုင္အေနႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ အယူ၀ါဒ၊ အသားေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ အသက္အရြယ္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာေသာ စစ္ျပန္ သို႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ
အေျခအေန၊ က်ား၊မ လိင္ကဲြျပားမႈ၊ လိင္ခံယူစိတ္၊ လိင္ခံယူခ်က္ ဖြင့္ဟမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိင္အေထာက္အထား၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ စိတ္အာရံု၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ ရွိေနသည့္ အေျခအေန၊ သိ႔မ
ု ွမဟုတ္ ထရိန္နင္ေပးထားသည့္ ေခြး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားတိရစၦာန္အား
မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ အသံုးျပဳရသည့္အေျခအေန အစရွိသည္တ႔အ
ို ေပၚတြင္ အေျခခံျပီး ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ ပညာေရး ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ
အစီအစဥ္ ရႈေထာင့္မ်ား အားလံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး တန္းတူညီမွ်စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ တန္းတူစြာ ဆက္ဆံမႈတို႔ကို
ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရိုင္အေနႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနႏွင့္ United States ကုဒ္ ၏ ေခါင္းစဥ္ 36 ေအာက္တြင္
စာရင္းျပဳစုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ လူငယ္ အုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္ လူငယ္အုပ္စုမ်ားျပင္ပ အားလံုးထံသ႔ို ေက်ာင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား တန္းတူညီမွ်စြာ
၀င္ေရာက္ရယူႏိုင္ခြင့္ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရိုင္ေဒသသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈ အပါအ၀င္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိသည့္
အျပဳသေဘာ အထြက္စြမ္းအားေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ ဤကတိက၀တ္ျပဳခ်က္သည္
အတန္းပညာေရး၊ ပညာေရး၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျပင္ပ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အားကစား ႏွင့္ ေက်ာင္း၏ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ား အစရွိသည္တ႔၌
ို
ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအေပၚ ဆန္႔ခ်ဲ႕ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎အစီအစဥ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္
ေက်ာင္း၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေက်ာင္းပို႔ေဆာင္ဆက္သယ
ြ ္ေရး သိ႔ုမဟုတ္ စာသင္ခန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ျခားတစ္ေနရာတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေက်ာင္း
သင္တန္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္မ်ား အစရွိသည့္ မည္သည့္ေနရာမဆို၌ ေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။
ခရုိင္ေက်ာင္း၏အစီအစဥ္မ်ားသည္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈကင္းမဲ့ဇုံျဖစ္ရမည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခုခုေပၚမူတည္ျပီးေက်ာင္းသားမ်ားၾကားခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းသည္ခရုိင္ေက်ာင္းကသင္ၾကားေပးေသာပညာေရးသုိ႔မဟုတ္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္ေလာက္သည္အထိျပင္းထန္ျပီးအဆက္မျပတ္ျဖစ္ေနေစႏုိင္သာက်င့္၀တ္ျပဳမူခ်က္
ခရုိင္ရုံး၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးကထုိက့ဲသုိ႔ေသာခြျဲ ခားဆက္ဆဲျခင္းရွိသည္ကုိသိရွိပါကေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားရေအာင္ႏွင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္က်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္ကန္သင့္ျမ
တ္စြာအဆုိပါလုပ္ရပ္မ်ားအတြက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
ခရုိင္ရုံး၏ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမရွိေစေရးထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိေရးသားထုတ္ေ ၀ထားေသာေၾကျငာခ်က္မ်ား၊အသိေပးစာမ်ား၊အလုပ္ေခၚစာမ်ား၊အလုပ္ခန္႔စာမ်ားႏွင့္ေ
က်ာင္းသား၊မိဘမ်ားသုိ႔မဟုတ္၀န္ထန္းမ်ားအတြက္ထုတ္ေ၀ထားေသာအျခားအရာမ်ားတြင္လည္းထည့္သင
ြ ္းႏုိင္သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္- 1)
အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားထဲမွမည္သည့္အခ်က္ႏွင့္မွ်ခရုိင္ရုံးကခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းအသိေပးခ်က္ 2)
တုိင္ၾကားစာကုိဤမူ၀ါဒႏွင့္ကုိက္ညီစြာလက္ခံရယူႏုိင္ေစရန္ခရုိင္းရုံး၏တုိင္ၾကားစာလက္ခံရယူေရးအရာရွိ၏နာမည္ႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာ 3) ပုဒ္မ
504ႏွင့္အခန္းIXတုိင္ၾကားစာလက္ခံရရွိေရးအရာရွိမ်ား၏နာမည္ႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ရန္လိပ္စာမ်ားပါ၀င္ရမည္။
ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာတုိင္ၾကားျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား/အုပ္ထိန္းသူမ်ား
(၄င္းတု႔န
ိ ာလည္ဖတ္ရႈႏုိင္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ေရးထားေသာ) အေရအတြက္ျဖင့္ဤအသိေပးစာကုိခရုိင္ရုံးကႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀အသိေပးျပီးခရုိင္ရုံး၏
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးသည္ဤမူ၀ါဒအတြက္တုိင္ၾကားစာလက္ခံသူအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရႏ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးကုိတာ၀န္ေပးအပ္ရမည္။
တုိင္ၾကားစာလက္ခံရရွိသူကခရုိင္ရုံးႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ချြဲ ခားဆက္ဆံခံရေၾကာင္းတုိင္ၾကားစာမ်ားကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာ၀န္ရွိမည္။
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ဤမူ၀ါဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားေပၚဘက္လုိက္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္မိမိတာ၀န္ကုိမိမိေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္နားလည္အေပါက္မႈျမွင့္တင္တာ၀န္ယူေ
ရးတု႔အ
ိ တြက္ေက်ာင္း၀န္ထမ္း၊လက္မွတ္ရေက်ာင္းဆရာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအတြက္သင္တန္းကုိခရုိင္ရုံးကပုိ႔ခ်ေပးမည္။
ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမဟုတ္ေသာ (လုံးထုံးလုပ္နည္း 3210P)
ခရုိင္ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းသားကုိယ္စားအက်ဳိးေဆာင္ေပးေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္မိဘမ်ား၊ေက်ာင္း၀န္ထမ္းသုိ႔မဟုတ္အျခားမည္သူမဆုိဤတိုင္
ၾကားျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ပါ၀င္ႏုိင္ၾကပါသည္။
ဤတုိင္ၾကားျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိအမွန္တကယ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္သုိ႔မဟုတ္စြပ္စခ
ြဲ ံရသည့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းတုိ႔ေျဖရွင္းရာတြင္တုိင္ၾကားသူ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ရုံးႏွင့္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဘုတ္အဖြဲ႕တု႔ိစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိသည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားဆီဦးတည္ေစရန္ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားပါသည္။
နစ္နာခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ချြဲ ခားဆက္ဆံမႈမဟုတ္ေသာမူ၀ါဒ (မူ၀ါဒအမွတ္ 3210)
ႏွင့္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းအစီအစဥ္အတြက္ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ (မူ၀ါဒအမွတ္ 2140) ၊ သင္ရုိးအတူတကြျပဳစုျခင္း (မူ၀ါဒ
အမွတ2
္ 150)ႏွင့္သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္ဆုိင္ရာသင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား (မူ၀ါဒအမွတ္ 2020)
တု႔ႏ
ိ ွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးေယဘုယ်အေျခအေနမ်ားအတြက္အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအသုံးျပဳရာတြင္
“နစ္နာခ်က္” ဆုိသည့္ စကားရပ္သည္အခန္း ၉ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းႏွင့္ ေ၀ါရွင္တန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုဒ္ (Washington Administrative Code
(WAC) 392-190) သု႔မ
ိ ဟုတ္ 1973တြင္ ျပဌာန္းထားေသာလက္တု႔ံျပန္ျခင္းအက္ဥပေဒ၏
ပုဒ္မ504သု႔မ
ိ ဟုတ္အခန္း၇ရွိ1964ခုနွစ္တင
ြ ္ျပဌာန္းထားေသာျပည္သူ႔အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္အက္ဥပေဒတုိ႔တင
ြ ္ျပဌာန္းထားသည့္ချြဲ ခားဆက္ဆံျခင္း
ကုိဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး (ေက်ာင္းသား၊၀န္ထမ္း၊မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးဦး)
ကမေက်နပ္ခ်က္ကုိတုိင္တန္းသည့္စာကုိဆုိသည့္။
တုိင္တန္းျခင္းဆုိသည္မွာခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းကုိဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိခ်ဳိးေဖာက္သည့္အေျခအေနမ်ားသုိ႔မဟုတ္အခ်ိန္အခါမ်ား၊လုပ္ရပ္မ်ားအ
တြက္တုိင္ၾကားျခင္းကုိဆုိလုိ္သည္။
တရားခံဆုိသည့္စကားရပ္သည္စြပ္စခ
ြဲ ံရ၍တာ၀န္ရွိသူသုိ႔မဟုတ္အျပစ္က်ဴးလြန္သူဟုစြပ္စတ
ြဲ ုိင္တန္းခံရသူကုိဆုိလိုသည္။
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၏မူလရည္ရြယ္ခ်က္သည္တရားမွ်တေသာတုိင္ၾကားစာအတြက္သာတူညီမွ်ေျဖရွင္းခ်က္ရရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားကုိက်င့္သုံးရမည္။
အဆင့္ တစ္ - တရား၀င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
တရား၀င္ ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား ဖိုင္တဲတ
ြ င္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မတိုင္မွီတင
ြ ္ တိုင္ၾကားသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အရာရွိသည္
တိုင္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္တကြ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ရွိသည့္ စြဆ
ဲ ိုထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ
တစ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုအား ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုေပမည္။
အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ေက်ာင္းသား၊သို႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္၊ႏွင့္အခန္း၉ပါအရာရွိတုိ႔ႏွင့္က်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီစြာေတြ႔ဆုံရန္ၾကိဳးပမ္းျပီး၄င္းေက်
ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ဦးတည္ခ်က္၊ၾကားနာျခင္းတြင္တင္သင
ြ ္းလုိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေဆြးေႏြးရမည္။
ထုိသုိ႔ေသာအစည္းအေ၀းသည္တုိင္ၾကားသူမွစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ရမည္။
ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိဤအစည္းအေ၀းတြင္ေျဖရွင္းမရပါကတုိင္ၾကားသူကအခန္း၉ပါအရာရွိထံစာျဖင့္တုိင္တန္းႏုိင္ပါသည္။
တုိင္ၾကားစာတြင္က်ဴးလြန္ဟုစြပ္စခ
ဲြ ံရသည့္အေျခအေနမ်ား၊အခိ်န္အခါမ်ား၊ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေရးသားထားလ်က္တုိင္တန္းသူဖက္ကလက္မွတ္ေရး
ထုိးရမည္။ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား လက္ခံရရွိသည့္အေပၚတြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိသည္ တိုင္ၾကားသူထံသို႔ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ
မိတၳဴတစ္ေစာင္အား
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
အရာရွိသည္
ျပကၡဒိန္ရက္
30
အတြင္း
စြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားအား
စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းခရိုင္ ႏွင့္ တိုင္ၾကားသူသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္အညီ တိုင္ၾကားခ်က္အား ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူလက္ခံေကာင္း
လက္ခံေပမည္။ ၄င္းအရာရွိကစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားစာအျပည့္အစုံကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံေထာက္ပ့ံေပးရမည္။
စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကုိတုိင္ၾကားသည့္ရက္မွျပကၡဒိန္ရက္ရက္(30)အတြင္းတြင္အရာရွိကစုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။
၄င္းအရာရွိကစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားစာအျပည့္အစုံကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံေထာက္ပ့ံေပးရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွေဆာလ်င္စြာတုိင္ၾကားသူမ်ားထံစာျဖင့္ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရမည္၊သုိ႔ေသာ္လည္းတုိင္ၾကားစာလက္ခံရရွိသည့္ေနမွရက္
(30)ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲျပန္လည္ေရးသားေပးပုိ႔ရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွခရုိင္ရုံဆီသုိ႔ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲမွတစ္ခုခုကုိေဖာ္ျပရမည္။

a

ခရိုင္အေနႏွင့္ ၎မွ လက္ခံရရွိေသာ ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ စြဲဆိုခ်က္မ်ားအား ျငင္းဆန္ပါသည္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
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b

ခရိုင္အေနႏွင့္ အဆိုပါေသာ အျပဳအမူ၊ အေျခအေန သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေနအထား တစ္စံုတစ္ရာအား ဖယ္ရွားရန္ငွာ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ
တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သာြ းေပမည္။

ထုိသုိ႔ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွတုိင္ၾကားသူမ်ားထံစာျဖင့္အေၾကာင္းၾကာသည့္ေန႔မွရက္
(30)ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲေစာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္။
အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသူသည္ တိုင္ၾကားခ်က္အား တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ထိေရာက္မႈရွိစြာျဖင့္
ေရးသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္အား လက္ခံရရွိျပီးခ်ိန္မွ ျပကၡဒိန္ရက္ 30 ထက္
မေက်ာ္လန
ြ ္ဘဲ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္၊ သိ႔ေ
ု သာ္ တိုင္ၾကားသူမွ တျခား လက္ခံသေဘာတူထားသည့္ အေျခအေန သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕
စစ္ေဆးမႈအား လိုအပ္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္ အထူးအေျခအေနမ်ားမွ လြဲ၍ ျဖစ္သည္။ တိုးခ်ဲ႕ စစ္ေဆးမႈကာလအား လိုအပ္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုတင
ြ ္
ခရိုင္အေနႏွင့္ တိုင္ၾကားသူထံသ႔ို အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ မႈအား လိုအပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ တံ႔ျု ပန္ေျဖရွင္းမႈေန႔စတ
ြဲ ႔အ
ို ား စာေရးသား၍
တိုင္ၾကားသူထံသို႔ ခရိုင္မွ တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္၊ ခရိုင္အေနႏွင့္ ၎တံ႔ျု ပန္ခ်က္ မိတၳဴအား
အမ်ားလူထု ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ ရံုးခန္းသိ႔လ
ု ည္း ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။
အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္ - 1) စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ 2) ခရိုင္ေဒသအေနႏွင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊မရွိ၊
3) အကယ္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရလွ်င္ ၎အား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခရိုင္ေဒသမွ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေသာ ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္မႈ
တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ 4) ေက်ာင္း ဘုတ္အဖြဲ႕ ထံသ႔ို အယူခံ၀င္ႏိုင္သည့္ တိုင္ၾကားသူ၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ
အခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္။ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသူ၏ တံ႔ျု ပန္ေျဖရွင္းခ်က္အား
တိုင္ၾကားသူမွ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ျပီး လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ ႏွစ္ - ခရိုင္ ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႕ဲ သို႔ အယူခံ၀င္မႈ
စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကုိတုိင္ၾကားသည့္ရက္မွျပကၡဒိန္ရက္ရက္(30)အတြင္းတြင္အရာရွိကစုံစမ္းစစ္ေဆးရမည္။
၄င္းအရာရွိကစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္တုိင္ၾကားစာအျပည့္အစုံကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံေထာက္ပ့ံေပးရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွေဆာလ်င္စြာတုိင္ၾကားသူမ်ားထံစာျဖင့္ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရမည္၊သုိ႔ေသာ္လည္းတုိင္ၾကားစာလက္ခံရရွိသည့္ေနမွရက္
(30)ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲျပန္လည္ေရးသားေပးပုိ႔ရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွခရုိင္ရုံဆီသုိ႔ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲမွတစ္ခုခုကုိေဖာ္ျပရမည္။

a

ခရိုင္အေနႏွင့္ ၎မွ လက္ခံရရွိေသာ ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္အတြင္း ပါ၀င္သည့္ စြဲဆိုခ်က္မ်ားအား ျငင္းဆန္ပါသည္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္

b

ခရိုင္အေနႏွင့္ အဆိုပါေသာ အျပဳအမူ၊ အေျခအေန သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေနအထား တစ္စံုတစ္ရာအား ဖယ္ရွားရန္ငွာ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ
တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သာြ းေပမည္။

ထုိသုိ႔ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးမွတုိင္ၾကားသူမ်ားထံစာျဖင့္အေၾကာင္းၾကာသည့္ေန႔မွရက္
(30)ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲေစာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္။
အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသူသည္ တိုင္ၾကားခ်က္အား တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ထိေရာက္မႈရွိစြာျဖင့္
ေရးသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္အား လက္ခံရရွိျပီးခ်ိန္မွ ျပကၡဒိန္ရက္ 30 ထက္
မေက်ာ္လန
ြ ္ဘဲ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္၊ သိ႔ေ
ု သာ္ တိုင္ၾကားသူမွ တျခား လက္ခံသေဘာတူထားသည့္ အေျခအေန သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕
စစ္ေဆးမႈအား လိုအပ္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္ အထူးအေျခအေနမ်ားမွ လြဲ၍ ျဖစ္သည္။ တိုးခ်ဲ႕ စစ္ေဆးမႈကာလအား လိုအပ္သည့္ အေျခအေနတစ္ခုတင
ြ ္
ခရိုင္အေနႏွင့္ တိုင္ၾကားသူထံသ႔ို အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ မႈအား လိုအပ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ တံ႔ျု ပန္ေျဖရွင္းမႈေန႔စတ
ြဲ ႔အ
ို ား စာေရးသား၍
တိုင္ၾကားသူထံသို႔ ခရိုင္မွ တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္၊ ခရိုင္အေနႏွင့္ ၎တံ႔ျု ပန္ခ်က္ မိတၳဴအား
အမ်ားလူထု ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ ရံုးခန္းသိ႔လ
ု ည္း ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။
အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္ - 1) စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ား
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ 2) ခရိုင္ေဒသအေနႏွင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊မရွိ၊
3) အကယ္၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရလွ်င္ ၎အား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခရိုင္ေဒသမွ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေသာ ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္မႈ
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တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင့္ 4) ေက်ာင္း ဘုတ္အဖြဲ႕ ထံသ႔ို အယူခံ၀င္ႏိုင္သည့္ တိုင္ၾကားသူ၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈ
အခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္။ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသူ၏ တံ႔ျု ပန္ေျဖရွင္းခ်က္အား
တိုင္ၾကားသူမွ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ျပီး လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ သံုး - အမ်ားလူထု ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူထံသ႔ို တင္သြင္းသည့္ တိုင္ၾကားခ်က္
အကယ္၍
တိုင္ၾကားသူသည္
ဒါရိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား
သေဘာတူလက္ခံျခင္းမရွိလွ်င္
သို႔မဟုတ္
ခရိုင္အေနႏွင့္
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္
ပ်က္ကက
ြ ္ခဲ့လွ်င္
တိုင္ၾကားသူအေနႏွင့္
အမ်ားလူထု
ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ
အထူးထာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူထံသို႔ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား ဖိုင္တဲြတင္ ေလွ်ာက္ထားေကာင္း ေလွ်ာက္ထားေပမည္။

a

ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္း ေရးသား အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခ်က္အား တိုင္ၾကားသူမွ လက္ခံရရွိျပီးသည့္ေန႔စြမ
ဲ ွ
ျပကၡဒိန္ရက္ ႏွစ္ဆယ္ (20) အတြင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မတိုင္မွီတင
ြ ္ အမ်ားလူထု ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူအေနႏွင့္
တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား လက္ခံရရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ စာတိုက္၊ ဖက္စ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ ေမးလ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ေပးပို႔မႈအားျဖင့္
တင္သင
ြ ္းေကာင္း
တင္သင
ြ ္းသည့္
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၏
ေကာင္းမြန္ေသာ
အေၾကာင္းျပခ်က္အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး
တိုးခ်ဲ႕
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအား အမ်ားလူထုဆိုင္ရာ အထူးတာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူမွ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ အေျခအေနမွလဲ၍
ြ ျဖစ္သည္။

b

တိုင္ၾကားခ်က္အား ေရးသားတင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရေပမည္ - 1) သက္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒမ်ားအား
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြဆ
ဲ ိုထားသည့္ အျပဳအမူ၊ အေျခအေန သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေနအထား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္၊
2) တိုင္ၾကားသူ၏ လိပ္စာအပါအ၀င္ အမည္ ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္လိပ္စာအခ်က္အလက္မ်ား၊ 3) တိုင္ၾကားသူမွ တင္သင
ြ ္းေသာ ခရိုင္၏ အမည္ ႏွင့္
လိပ္စာ၊ 4) အကယ္၍ ရွိခဲ့လွ်င္ ခရိုင္၏ တိုင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ အယူခံ၀င္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မိတၳဴတစ္ေစာင္၊ ႏွင့္ 5) တိုင္ၾကားခ်က္အတြက္
အဆိုျပဳထားသည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ သက္သာေျဖရွင္းမႈ။ အကယ္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္
စြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားျဖစ္လွ်င္ တိုင္ၾကားသူအေနႏွင့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသား၏ အမည္ ႏွင့္ လိပ္စာကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္၊ သိ႔ုမဟုတ္
အိမ္ေျခရာမဲ့ ကေလးတစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္မူ ဆက္သယ
ြ ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သင
ြ ္းေဖာ္ျပရေပမည္။

c

တိုင္ၾကားခ်က္အား
လက္ခံရရွိသည့္ေပၚတြင္
အမ်ားလူထု
ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ
အထူးတာ၀န္ေပးခံရသူ
ရံုးခန္းအေနႏွင့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအား စတင္ေကာင္း စတင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ အခင္းဆိုဒ္ေနရာေပၚ လြတ္လပ္ေသာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအား
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ေပမည္။ OSPI သည္လည္း ကနဦး တိုင္ၾကားခ်က္အတြင္း မပါ၀င္သည့္ တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ေသာ အပိုေဆာင္း ကိစၥရပ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ သိ႔ု အယူခံ၀င္မႈအား
စံုစမ္းစစ္ေဆးေကာင္း စစ္ေဆးေပမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအျပီးေနာက္တြင္ OSPI အေနႏွင့္ ခရိုင္မွ RCW 28A.642.010 သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခန္း
392-190, WAC ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊မရွိ လြတ္လပ္ေသာ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊
တိုင္ၾကားခ်က္အတြင္း စြဆ
ဲ ိုမႈတစ္ခုစီအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ထုတ္ေဖာ္ေတြ႕ ရွိရသည့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ
ျပသနာမ်ားတို႔အေၾကာင္း
ေရးသားဆံုးျဖတ္ခ်က္အား
တိုင္ၾကားသူ
ႏွင့္
ခရိုင္ထံသို႔
ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေရးသား
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြင္းတြင္ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈအား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္ဟုယူဆေသာ ျပဳျပင္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
၎ျပင္ဆင္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အား
ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ျပသရန္အတြက္
ခရိုင္မွ
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေၾကာင္းတို႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

OSPI မွ အျခားေသာ အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ မႈတစ္ခုအား ခြင့္ျပဳေပးသည့္ အေျခအေနမွလြဲ၍ အားလံုးေသာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား OSPI ၏
ေရးသားဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြင္း ၎မွ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အလိုင္းမ်ဥ္းလိုင္းႏွင့္အညီ ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အခ်ိန္မွီ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ OSPI အေနႏွင့္ ခရိုင္အား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖယ္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔
လႊေ
ဲ ျပာင္းျခင္းအပါအ၀င္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအား အားေပးရန္အတြက္ငွာ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား
ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္သာြ းေပမည္။
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအား ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ျပီးျခင္း မတိုင္မွီတင
ြ ္ ခရိုင္မွ ၎တိုင္ၾကားခ်က္အား ေျဖရွင္းပါရန္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူလက္ခံပါလွ်င္
မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မဆို တိုင္ၾကားခ်က္အား ေျဖရွင္းေကာင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ေပမည္။ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ငွာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား OSPI မွ ေထာက္ပ့ံေပးေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးေပမည္။
အဆင့္ ေလး - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈ
အမ်ားလူထု ညႊန္ၾကားခ်က္ဆိုင္ရာ အထူးတာ၀န္ေပးျခင္းခံရသူ ရံုးခန္း၏ ေရးသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အယူခံ၀င္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ တိုင္ၾကားသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေက်ာင္းခရိုင္သည္ ရံုးခန္း၏ ေရးသားဆံုးျဖတ္ခ်က္အား လက္ခံရရွိသည့္ ေန႔စမ
ြဲ ွ ျပကၡဒိန္ရက္ သံုးဆယ္ (30) အတြင္းတြင္ OSPI ႏွင့္အတူ အယူခံ၀င္မႈ
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ေရးသား အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခုအား ဖိုင္တဲတ
ြ င္
လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အတ္ဥပေဒ၊
အခန္း
ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေပသည္။ OSPI သည္
34.05,
RCW
ႏွင့္အညီ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
တရား၀င္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ
ၾကားနာမႈတစ္ခုအား

ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ WAC 392-190065 မွ 392-190-075 အထိအတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္း
မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မဆို ခရိုင္ေဒသသည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္ျဖင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈတစ္ခုအား ကမ္းလွမ္းေကာင္း ကမ္းလွမ္းေပမည္။ တိုင္ၾကားသူ
ႏွင့္ ခရိုင္အေနႏွင့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈအား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ငွာ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ တိုင္ၾကားခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ ဖို႔
သေဘာတူေကာင္း သေဘာတူမည္ျဖစ္သည္။
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္ၾကားသူ ႏွင့္ ခရိုင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အျငင္းပြားမႈအေျခအေနအား ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းအား
ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ ႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူတစ္ဦးအား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူလက္ခံႏိုင္သည့္
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအား ရရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ျပီး၊ ပါတီအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ အျပန္အလွန္
သေဘာတူလက္ခံခ်က္အား လိုအပ္ေပသည္။ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မဆို ပါတီအဖြဲ႕ တစ္ဖက္ဖက္မွ ၎အား
ရုတ္သိမ္းေကာင္း ရုတ္သိမ္းႏိုင္ေပသည္။ ၎သည္ တိုင္ၾကားခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳရန္ တိုင္ၾကားသူ၏ အခြင့္အေရးအား ျငင္းဆန္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစမႈအျဖစ္ တရားစြဆ
ဲ ိုႏိုင္ျခင္း ရွိခ်င္မွ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈအား အရည္အခ်င္းရွိျပီး၊ ဘက္လိုက္မႈမရွိသည့္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူ တစ္ဦးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူသည္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မဟုတ္ရေပ - 1) ေက်ာင္းခရိုင္၊ အမ်ားလူထု ခ်ာတာေက်ာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖလ်က္ရွိေသာ တိုင္ၾကားခ်က္အတြင္းမွ
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးထံသို႔ ပညာေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည့္ အမ်ားပိုင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပုဂၢလိက အျခားေသာ ေအဂ်င္စီ
အစရွိသည့္ တစ္ခုခုမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး မဟုတ္ရေပ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ 2) ပုဂၢိဳလ္ေရး အျငွိဳးဖြဲ႕ မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ား ရွိေနသူ
မဟုတ္ရေပ။ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူသည္ သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္သူမသည္ တစ္ဦးတည္းေသာ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူအျဖစ္ ရွိေနသည္ဆိုေသာေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ငွာ
ခရိုင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခ်ာတာေက်ာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ အမ်ားပိုင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပုဂၢလိက ေအဂ်င္စီမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖသူအျဖစ္
ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳရေပ။
အကယ္၍ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈမွတစ္ဆင့္ ပါတီအဖြဲ႕မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္အား ရရွိသာြ းခဲ့လွ်င္ ၎တိ႔သ
ု ည္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းအား ေဖာ္ျပထားေသာ
တရား၀င္
ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအား
ျပဳလုပ္ေကာင္း
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊
၎သေဘာတူညီခ်က္အတြင္းတြင္
ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈအစီအစဥ္ အေတာအတြင္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား အားလံုးအား ဆက္လက္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ ေစာင့္ထိန္းထားမည္ျဖစ္ျပီး၊
ေနာက္ဆက္တဲြ တိုင္ၾကားခ်က္ မွ်တေသာၾကားနာမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အရပ္သား စီရင္မႈအတြင္း သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ အသံုးျပဳခ်င္မွ
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပရေပမည္။
၎သေဘာတူညီခ်က္အား
တိုင္ၾကားသူ
ႏွင့္
ခရိုင္အား
ခ်ည္ေႏွာင္ရန္
အခြင့္အာဏာရွိသည့္
ခရိုင္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ ျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းထားျခင္း
ခရိုင္မွ ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္ထားသည့္ ျပင္ဆင္မႈ တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မွန္သမွ် အပါအ၀င္ ခရိုင္ႏွင့္ ဆက္ခံသူထံသ႔ို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္
တိုင္ၾကားခ်က္ တစ္ခုစီအတြင္းမွ သက္ဆိုင္သည္မ်ား အားလံုး၏ မိတၳဴမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖိုင္မ်ားအား ေခါင္းစဥ္ IX ႏွင့္အညီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းအရာရွိ
ရံုးခန္းတြင္ အခ်ိန္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားေပမည္။
တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ား - ခဲဲျြ ခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ
ေက်ာင္း၌သင္သုိ႔မဟုတ္သင့္ကေလးသည္ဥပေဒႏွင့္မညီေသာခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္း၊တဘက္ေစာင္းနင္းေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈသုိ႔မဟုတ္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္ခံရ
သည္ဟုယူဆပါကအဆုိပါျဖစ္ရပ္ကုိတုိင္ၾကားခြင့္သင့္မွာရွိပါသည္။
တုိင္တန္းျခင္းမျပဳမီခရုိင္ေက်ာင္း၏ပုဒ္မ504ပါစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊အခန္းIXပါအရာရွိ၊သုိ႔မဟုတ္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးညွိႏႈိင္းေရးမွဴးတို႔ႏွင့္လည္ေကာင္း၊ေက
်ာင္းသား၏ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္လည္းေကာင္းသင့္စုိးရိမ္ပုိပန္မႈမ်ားကုိေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။
၄င္းသည္သင့္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိအျမန္ဆုံးေျပလည္ေစမည့္နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ခရုိ္င္ေက်ာင္းတြင္တုိင္ၾကားျခင္း
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အဆင့္1- သင့္တုိင္တန္းလုိသည့္အေၾကာင္းအရာကုိခ်ေရးပါမ်ားေသာအားျဖင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားသည္ တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ ေန႔စမ
ြဲ ွ တစ္ႏွစ္အတြင္း တိုင္ၾကား တင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ တုိင္တန္းမႈကုိစာျဖင့္ေရးသားတုိင္ၾကားရမည္။
အဆိုပါေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျဖစ္ရပ္သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ ခြဲျခားအေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈ ျဖစ္သည္ဟု သင္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ ခရိုင္အေနႏွင့္ျပသနာအား
ေျဖရွင္းအေရးယူေဆာင္္ရြက္ရန္အတြက္ သင္ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္အား—
စာတိုက္မွတစ္ဆင့္၊ ဖက္စ္ျဖင့္၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကိုယ္တိုင္—ခရိုင္ အထူးတာ၀န္ခ်ထားျခင္းခံရသူသို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းစီမံသူထံသို႔ ေပးပို႔ရေပမည္။
အဆင့္2- ခရုိင္ေက်ာင္းမွသင့္တုိင္ၾကားစာကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးမည္။သင္၏ ေရးသား တိုင္ၾကားခ်က္အား လက္ခံရရွိသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္
ထိန္းသိမ္းစီမံသူသည္ သင့္အား တိုင္ၾကားခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေၾကာင္း မိတၳဴတစ္ေစာင္အား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ခ်က္ခ်င္းလွ်င္ျမန္၍
တိက်ေသခ်ာေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္သည္။င့္အေနႏွင့္ အျခားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအား
သေဘာတူလက္ခံထားေသာ အေျခအေနမွလဲ၍
ြ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တာ၀န္ခ်ထားျခင္းခံရသူသည္ ျပကၡဒိန္ရက္ 30 အတြင္း
သင့္ထံသ႔ို ေရးသားေျဖရွင္းမႈတစ္ခုအား တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
သင့္တိုင္ၾကားခ်က္အတြင္းတြင္ကာလၾကာရွည္ႏိုင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဟု ယူဆႏိုင္သည့္ အထူး အေျခအေနမ်ား ပါ၀င္ေနခဲ့လွ်င္ ခရိုင္မွ
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕ မႈတစ္ခုအား လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိ႔ျု ပင္၎တို႔၏ ေရးသားေျဖရွင္းမႈ
ေန႔စအ
ြဲ သစ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားခ်က္ တစ္ေစာင္အား သင့္ထံသို႔ ေရးသားအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
အဆင့္3- သင့္တုိင္ၾကားမႈကုိခရုိင္ေက်ာင္းမွျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္၎၏ေရးသားတံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ ခရိုင္အေနႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ရလဒ္မ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား သိ႕ု မဟုတ္ ခရိုင္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအား သင္ အယူခံဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးခ်က္ ႏွင့္ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရန္ လိုအပ္ေသာ တိုင္းတာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မွန္သမွ်တို႔အား ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။
အျခားေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအား သင္ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ အေျခအေနမွလဲ၍
ြ ျပင္ဆင္တိုင္းတာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
ဤေရးသား တံ႔ျု ပန္ခ်က္မ်ားအျပီး ျပကၡဒိန္ရက္ 30 အတြင္း သက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းဘုတ္အဖြ႕ဲ သုိ႔အယူခံလႊာတင္ျခင္း
ခရုိင္ေက်ာင္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိသင့္အေနျဖင့္သေဘာတူညီခ်က္မရွိပါကခရုိင္ေက်ာင္း၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ထံအယူခံ၀င္ႏုိင္သည္။
သင့္တုိင္တန္းမႈကုိေျဖရွင္းေပးသည့္ခရုိင္ေက်ာင္း၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွျပကၡဒိန္ရက္ (10)
ရက္အတြင္းေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕၏အတြင္းေရးမွဴးရုံးသုိ႔သင့္အယူခံ၀င္သည့္အသနားခံစာကုိတင္ျပရမည္။
သင့္တင
ြ ္သီးသန္႔ရက္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါကသင့္အယူခံလႊာကုိလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွျပကၡဒိန္ရက္
(20)အတြင္းသင့္အယူခံခ်က္ကုိေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕တု႔ၾိ ကားနာရမည္။ သင့္အယူခံ၀င္ခ်က္ကုိၾကားနာျပီးေနာက္ျပကၡဒိန္ရက္
(30)အတြင္းေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔၏ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ကုိသင့္ထံေပးပုိ႔ၾကမည္။ ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးရုံး(OSPI)
သု႔အ
ိ မႈတဲက
ြ ုိတင္ျပပုံတင္ျပနည္းမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ည္။
OSPI သုိ႔အယူခံ၀င္ျခင္း
ခရုိင္ေက်ာင္း၏အယူခံ၀င္ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ကုိသင့္အေနျဖင့္သေဘာတူျခင္းမရွိပါက OSPI
ရုံးသု႔တ
ိ ရား၀င္တုိင္တန္းႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ထဲမွတစ္ခ်က္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါကသီးျခားစီတုိင္တန္းႏုိင္ပါသည္- (1)
ခရုိင္ရုံး၏တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္အယူခံ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျပီးစီးျပီးပါကသုိ႔မဟုတ္ (2)
ခရုိင္ရုံးကတုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္အယူခံလႊာမ်ားကုိမွန္မွန္ကန္ကန္စစ္ေဆးျခင္းမရွိပါသည့္ျဖစ္ရပ္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
သင့္အယူခံ၀င္ခ်က္အေပၚဆုံးျဖတ္ခ်က္လက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ OSPI ရုံးသု႔္ျိ ပကၡဒိန္ရက္ (20)အတြင္းတုိင္းၾကားႏုိင္ပါသည္။ OSPI
ရွိသာတူညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားရုံးသုိ႔သင့္တုိင္ၾကားစာကုိေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ အီးေမးလ္- Equity@k12.wa.us| ဖက္စ္- 360-664-2967
စာတုိက္သုိ႔မဟုတ္လူၾကဳံပါးျခင္း PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200
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အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိwww.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspxတြင္ဖတ္ရႈပါသုိ႔မဟုတ္
OSPI၏သာတူညီမွ်မႈရွိေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားရုံးသုိ႔360-725- 6162/TTY 360-664-3631 ကုိေခၚဆုိရန္ျဖစ္ေစ၊အီးေမးလ္ equity@k12.wa.us
ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
အျခားခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားတုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား
ျပည္သ႔အ
ူ ခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားရုံး၊ပညာေရးဦးစီးဌာန၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ဖုန္း- 206-607-1600/TDD: 1-800-877-8339
အီးေမးလ္- OCR.Seattle@ed.gov
၀ဘ္ဆုိက-္ www.ed.gov/ocr
ေ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
ဖုန္း- 1-800-233-3247/TTY: 1-800-300-7525
၀ဘ္ဆုိက-္ www.hum.wa.gov.

ပုဒ္မXVIII- ေက်ာင္းသား ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာေစာင့္ထိန္းမႈ ႏွင့္ ရွာေဖြမႈမ်ား (လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈ 3230P)
ဥပေဒသို႔မဟုတ္ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုက်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္ကန္စြာသံသယ၀င္ခံရေသာေက်ာင္းသား၏အတြင္းေရးမ်ားကုိရွာေဖြ
ေဖာ္ထုတ္ရန္ခရုိင္ရုံးတြင္အခြင့္အာဏာရွိသည္။
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမွအေရးေပၚအေျခအေနမွလဲ၍
ြ ကနဦးရွာေဖြမႈမစတင္မီေက်ာင္းသား၏သံသယျဖစ္ဖြယ္လုပ္ရ ပ္မ်ားကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထဲတင္ျပသင့္မည္။
ေက်ာင္း၀န္းထဲ၊ဘတ္စ္ကားေပၚသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းမွက်င္းပေသာပြမ
ဲ ်ားတြင္ေက်ာင္းသားမွေသနစ္ကုိင္ေဆာင္ထားေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အေထာက္အထား
ခုိင္လုံပါကေက်ာင္းသားကုိရွာေဖြစစ္ေဆးရမည္။
က်ဳိးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီသည့္ေျမျပင္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမလုပ္ေဆာင္ခင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခခံအခ်က္မ်ားကုိဆန္းစစ္သင့္သည္။
•

1) ေက်ာင္းသား၏သံသယျဖစ္ဖြယ္အျပဳအမူ၊အေလ့အက်င့္သုိ႔မဟုတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 2) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ရင္းျမစ္ႏွင့္
3) ယင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတုိ႔ကုိခြျဲ ခမ္းေလ့လာရမည္။

•

သံသယ၀င္မႈကုိအတည္ျပဳႏုိင္ပါကထုိသုိ႔ေသာအျပဳအမူကေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းသုိ႔မဟုတ္ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ပါသလား။

•

ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းကတားျမစ္ထားေသာမူးယစ္ေဆး၀ါးသု႔မ
ိ ဟုတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အုိင္တမ္မ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္၀ွက္
ထားျခင္းမ်ားကုိေက်ာင္းသားမွလုပ္ႏုိင္သလား။

ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးသု႔ိမဟုတ္သ/ူ မခန္႔ထားတာ၀န္ေပးထားသူေက်ာင္းသား၏အ၀တ္အစား၊တစ္ကုိယ္ေရသုံးပစၥည္းမ်ား၊စာသင္ခုံ၊ေလာ့ကာ၊သတ္မွတ္ထားသည့္
ေနရာသိ႔ုမဟုတ္ကားမ်ားကုိရွာေဖြစစ္ေဆးရန္ခုိင္လုံသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိမရွိဆုံးျဖတ္မည္။ေအာက္ပါအတုိင္းရွာေဖြစစ္ေဆးမႈကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။
•

ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သည့္လုပ္ရပ္အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ရွိပါကျပည္သူ႔ရဲဌာနမွတရားဆြဆ
ဲ ုိရန္အၾကံျပဳမည္၊ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ျပီးဥပေဒအရ
ရွိမ်ားကဥပေဒႏွင့္အညီရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•

ေက်ာင္းစညး္ကမ္းကုိခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုသံသယအေထာက္အထားရွိပါကရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိေက်ာင္းစည္းကမ္းအတုိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္အိတ္
ကပ္၊ပုိက္ဆံအိတ္မ်ား၊လြယ္အိတ္၊ေက်ာပုိးအိတ္ႏွင့္အားကစားလုပ္သည့္အိတ္မ်ားထဲမွပစၥည္းအားလုံးကုိထုတ္ေစလ်က္စစ္ေဆးရမည္။

•

ထုိသုိ႔ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈတင
ြ ္ေက်ာင္းသားမွျငင္းဆန္ေနပါကေက်ာင္းသားမိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူတ႔ရ
ုိ ွာေဖြစစ္ေဆးမႈကုိသေဘာတူသည္အထိေက်
ာင္းသားကုိထိန္းသိမ္းထားရမည္။
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မိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူကရွာေဖြစစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာမတူပါကေက်ာင္းသားဖက္မွသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မလုိဘဲေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွရွ
ာေဖြစစ္ေဆးေကာင္းစစ္ေဆးႏုိင္သည္။
ေလာ့ကာမ်ားကုိရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း
ေလာ့ကာ၊စာသင္ခုံ၊ႏွင့္အျခားသုိေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားသည္ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
သတ္မွတ္ထားေသာေလာ့ကာ၊စာသင္ခုံသုိ႔မဟုတ္သုိေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားသည္ေက်ာင္းသား၏တာ၀န္သာျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားပ်က္ဆီးေစမႈျဖင့္ေက်ာင္းသားကုိဒဏ္ေငြရုိက္ႏုိင္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိမိမိေလာ့ကာမ်ားကုိေသာ့ခတ္ပိတ္ထားရန္တုိက္တန
ြ ္းထားပါသည္။
ေက်ာင္းသားသည္ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းခုိင္လုံသည့္အေထာက္အထားျဖင့္သံသ၀င္ျခင္းခံရပါက၄င္းေက်ာင္းသား၏ေလာ့ကာစာသင္ခုံမ်
ားသု႔မ
ိ ဟုတ္သုိေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားကုိခရုိင္ရုံး၀န္ထမ္းကရွာေဖြစစ္ေဆးေကာင္းစစ္ေဆးႏုိင္သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားကိုထိခုိက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနသုိ႔မဟုတ္၀န္ထမ္းကုိခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ညႊန္ၾကားထားသည့္အေရးေပၚအေျခအေနမွလဲြ၍ကန
ဦးရွာေဖြမႈမစတင္မီေက်ာင္းသား၏သံသယျဖစ္ဖြယ္လုပ္ရပ္မ်ားကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထဲတင္ျပသင့္မည္။
ရွာဖြယ္စစ္ေဆးမႈသည္က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိ/မရွိအတည္ျပဳရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္အရာမ်ာ
းရွာေဖြစစ္ေဆးသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားကေရးဆြဲေပးသင့္သည္။
ေက်ာင္းသားကုိၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမျပဳဘဲသုိ႔မဟုတ္ခုိင္လုံသည့္အေထာက္အထားမရွိဘေ
ဲ က်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိ/မရွိသိ
ရွိႏုိင္ရန္ေက်ာင္းသား၏ေလာ့ကာမ်ား၊စာသင္ခုံမ်ားသိုိ႔မဟုတ္ပစၥည္းသုိေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ားကစစ္ေဆးေက်ာင္းစစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊သု႔ိမဟုတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ဖူလုံေရးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိမည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မဆုိစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။စာၾက
ည့္တုိင္စာအုပ္မ်ား၊ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားသို႔မဟုတ္အျခားေသာေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ေလာ့ကာမ်ား၊စာသင္ခုံမ်ာႏွင့္ပစၥည္းသုိေလွာင္သည့္ေန
ရာမ်ားသည္က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာထိန္းသိမ္းထားျခင္းရွိ/မရွိစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေလာ့ကာမ်ားအခါအားေလ်ာ္စြာစစ္ေဆးျခင္းကေလာ့ကာမ်ားသည္ေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္းပုိမိုခုိင္လုံေစျပီး၊ေက်ာင္းသား၏တကုိယ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား
သိမ္းထားျခင္းတုိ႔ကုိနည္းပါေစမည္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားေလာ့ကာအားလုံးကုိရွာေဖြစစ္ေဆးေနစဥ္ေလာ့ကာထဲ၌ဗူးခြံမ်ားေတြ႔ရွိပါကေမွာင္ခုိပစၥည္းမ်ားအထဲတင
ြ ္ပါ/မပါစစ္ေဆးရန္ခရုိင္ရုံး၏ေက်ာင္းသား
ႏွင့္ေက်ာင္းသားပုိင္ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြစစ္ေဆးခြင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္ဆက္လက္ရွာေဖြေကာင္းရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ “ဗူးခြ”ံ
ဆုိသည့္စကားရပ္သည္လက္ဆြဲအိတ္၊အ၀တ္ထည့္သည့္အိတ္၊ပိုက္ဆံအိတ္၊ေက်ာပုိးအိတ္၊အားကစားေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည့္ပစၥည္းထည့္သည့္အိတ္ႏွင့္ေမွာ
င္ခုိပစၥည္းမ်ားထည့္ႏုိင္သည့္အျခားအရာမ်ားကုိဆုိလုိသည္။

ပုဒ္မXIX- ေက်ာင္း၌ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း (မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3416)
ပံုမွန္အေျခအေနမ်ားအတြင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးစီသည္ ေဆးညႊန္းေပးထားေသာ ေသာက္ေဆးမ်ားအား စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ငွာ ၀န္ထမ္းအဖြ႕ဲ ၀င္
ႏွစ္ဦးထံ အခြင့္ေပးထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ မိဘ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္မတိုင္မွီ ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေက်ာင္းခ်ိန္ျပီးေနာက္အခ်ိန္မ်ား၌ ေကာင္တာတြင္အလြယ္တကူ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ေသာက္ေဆးမ်ားအား ထုတ္ေပးသင့္ေပသည္။
ေသာက္ေဆးမ်ားသည္မ်ဳိခ်ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းမ်ားကုိႏွာေခါင္းစီးျဖင့္ဖုံးအုပ္ရျပီးအသက္ရႈႏုိင္ေစရန္ပါးစပ္အသုံးျပဳရေသာေဆးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
တာ၀န္ရွိေက်ာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးကေသာက္ေဆးကုိတုိက္ပါကလုိင္စင္ရဆရာ၀န္လက္မွတ္ႏွင့္အတူပါလာသည့္ေဆး၀ါဒမ်ားကုိမွီ၀ဲခြင့္ေပးရမည္။
ေဆး၀ါးမ်ားမွီ၀ဲရန္၁၅ရက္ထက္ပုိၾကာမည္ဆုိပါကက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းကမည္သည့္အခ်ိန္ထိေသာက္သုံးရန္ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားပါေသာေဆးညႊန္းမ်ားကုိစာျဖ
င့္ေရးသားေဖာ္ျပေပးရမည္။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။၄င္းတု႔မ
ိ ွာA. ဆရာ၀န္သ႔မ
ုိ ဟုတ္လက္မွတ္ရသူနာျပဳမ်ားကေက်ာင္းသားအတြက္ေဆးညႊန္းမ်ားကုိကၽြမ္းက်င္စြာတုိက္ေကၽြးႏုိင္ရန္ေက်ာင္ ၀န္ထမ္း
မ်ားအတြက္သင္တန္းႏွင့္ၾကီးၾကပ္ေရးသင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးျခင္း
B. ေက်ာင္းသားကုိေဆး၀ါးတုိက္ေကၽြးသူအတြက္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကုိတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း
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C. ေဆးညႊန္းအတုိင္းဆက္လက္မီွ၀ဲႏုိင္ရန္အတြက္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းႏွင့္မိဘမ်ား၏လက္မွတ္ထုိးထားေသာေတာင္ခံလႊာကုိရယူျခင္းသို႔မဟုတ္
D. ၁၅ရက္ထက္ေက်ာ္လန
ြ ္ေသာက္သုံးမီွ၀ဲရန္လိုအပ္ေသာဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မဟုတ္ေသာစားေဆး
E. ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားေသာေဆးျဖစ္ေစ၊ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသာေဆးျဖစ္ေစေဆး၀ါးမ်ားအားလုံးကုိေသာ့ခတ္သုိေလွာင္ထားျခင္း
သု႔မ
ိ ဟုတ္ကန္႔သတ္ေနရာတြင္သိမ္းထားျခင္း
F. ေသာက္သုံးေဆးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးရာမ်ားကုိမွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းထားျခင္း
G. ေက်ာင္တက္ေနရင္းေသာက္သုံးမွီ၀ဲရန္လုိအပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ပါကကန္႔သတ္အေျခအေနတစ္ခုတင
ြ ္မိမိဘာသာမိမိစီမံရန္ေက်ာင္းသားကုိခြင့္ျပဳျခင္း
အသက္အႏၱရာယ္ထိခုိက္ႏုိင္ေသာအေျခအေနၾကဳံေတြ႔သည့္အခ်ိန္မွတစ္ပါးထုိးေဆးကုိမည္သူကမွ်ထုိးေပးခြင့္မရွိ။
ထုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္မိဘမ်ားကစာေရးသားထားျပီးလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာခြင့္ျပဳစာကုိတင္ျပရမည္။
ထုိသုိ႔ေသာအခြင့္အာဏာမ်ဳိးကုိလုိင္စင္ရက်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူထံမွညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူရက္စြဲပါေသာလက္မွတ္ေရးထားေသာေဆးညႊန္းအတုိင္းေ
ဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဆးထုိးရန္အတြက္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သင္တန္းတက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။
စားေဆးမဟုတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား (လိမ္းေဆး၊ေဆးရည္၊ရႈေဆး၊အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ထုိးသြင္းရျခင္မဟုတ္ေသာေဆးမ်ား)
ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားကျပဳစုေပးျခင္းမလုပ္ရ၊သုိ႔ေသာ္လည္းလုိင္စင္ရသူနာျပဳမ်ားႏွင့္လက္မွတ္ရသူနာျပဳမ်ားကဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေက်ာင္းသား၏ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားကုိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ခရုိင္ရုံးကဆုံးျဖတ္လွ်င္စီမံခန္ ႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴသုိ႔မဟုတ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူက
ႏႈတျ္ ဖင့္ျဖစ္ေစ၊စာျဖင့္ျဖစ္ေစေက်ာင္းသားမိဘသုိ႔မဟုတ္အုပ္ထိန္းသူထံၾကိဳတင္၍အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေက်ာင္သား၏က်န္းမာေရးကုိဆုိ
းရြားေစျခင္းမျဖစ္ေစဘဲေဆးကုသမႈျဖတ္ေတာက္ျခင္းအတြက္သုိ႔မဟုတ္မသန္စြမ္းကိုတရား၀င္ကာကြယ္ေပးသည့္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ေသာခုိင္လုံသည့္အေ
ၾကာင္းျပခ်က္ပါရွိသင့္သည္။
ေက်ာင္း၌ေဆး၀ါးကုသျခင္း (လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3416P)
စားေဆးမ်ားကုိတုိက္ေကၽြးရန္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးကုိတာ၀န္ေပးရမည္။
စားေဆးမ်ားကုိပါးစပ္မွမ်ဳိခ်ျခင္း၊ရႈသင
ြ ္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္မီွ၀ဲရျပီးႏွာေခါင္းစီးျဖင့္ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းတုိ႔ကုိဖုံးအုပ္လ်က္အသုံးျပဳမီွ၀ဲႏုိင္သည္။
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ဆရာ၀န္သ႔မ
ုိ ဟုတ္မွတ္ပုံတင္ရသူနာျပဳမ်ားထံေက်ာင္းမဖြင့္မီတင
ြ ္သင္တန္းတက္ေရာက္ဖူးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။
ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းပါေသာစားေဆးမ်ားကုိမိဘမ်ား၏ေတာင္းခံစာအရလည္းေကာင္း၊လုိင္စင္ရက်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားထံမွေတာင္းခံေသာစာအရေသာ္လည္
းေက်ာင္းသားထံေပးေ၀ရမည္။
ေဆးညႊန္းသည္၁၅ရက္ထက္ေက်ာ္လန
ြ ္၍မွီ၀ဲရမည္ဆုိပါကလုိင္စင္ရက်န္းမာေရးလုပ္သားထံမွညႊန္ၾကားစာႏွင့္တကြေတာင္းခံရမည္။
ေတာင္းခံစာမ်ားသည္လက္ရွိစာသင္ႏွစ္ထက္မေက်ာ္လန
ြ ္ေသာတရား၀င္စာျဖစ္ရမည္။
ေဆးညႊန္းမ်ားႏွင့္ေဆးမ်ားသည္မူလေဆးဗူးထဲတင
ြ ္ေကာင္းမြန္စြာအညႊန္းမ်ားတပ္ထားရမည္။ ေက်ာင္းသားထံေဆးထုတ္ေပးသူကA.

ေဆးကုိမိဘမွတုိက္ရုိက္ေဆးကုိယူရမည္၊ေက်ာင္းသားမွမိမိဘာသာေက်ာင္းသုိ႔ယူေဆာင္လာေစျခင္းမျပဳရ၊မိဘႏွင့္ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ၏လက္
မွတ္ထုိးထားေသာခြင့္ျပဳစာပါလာရမည္၊စားေဆးသည္၁၅ရက္ထက္ေက်ာ္လန
ြ ္ေသာက္သုံးမီွ၀ဲရမည္ဆုိပါကစားေဆးေဆးညႊန္းမ်ားေတာင္ခံလာရမည္။

B.

စားေဆးမ်ားကုိ (ရက္ 20စာအျပင္) တစ္ေနရာတည္းတြင္သုိေလွာင္ျခင္းမျပဳရ၊

C.

မည္သည့္ေဆးကုိေက်ာင္းသားထံေ၀ေပးျပီးျပီဆုိသည္မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိရမည္။

D.

ဆရာ၀န္သ႔မ
ုိ ဟုတ္မွတ္ပုံတင္ရသူနာျပဳ၏ၾကီးၾကပ္မႈကုိလုိက္နာရမည္။

ဤမူ၀ါဒ၏မိတၱဴကုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ေဆးညႊန္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္မိဘမ်ားထံေပးထားရမည္။
ေဆးညႊန္းပါေသာသုိ႔မဟုတ္ေဆးညႊန္းမလုိေသာစားေဆးမ်ားကုိမွတ္ပုံတင္ရသူနာျပဳသုိ႔မဟုတ္လုိင္စင္ရသူနာျပဳမ်ားကသာၾကီးၾကပ္ရမည္။
အသက္အႏၱရာယ္ထိခုိက္ႏုိင္ေသာအေျခအေနၾကဳံေတြ႔သည့္အခ်ိန္မွတစ္ပါးထုိးေဆးကုိမည္သည့္၀၀န္ထမ္းကမွ်ထုိးေပးခြင့္မရွိ။
လုိင္စင္ရေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္၏ေဆးညႊန္းအတုိင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေရးသားထားသည့္မိဘမ်ားသေဘာတူလက္မွတ္ပါေသာလႊဲစာကုိမိဘမ
်ားကေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားထံတင္ျပရမည္။ (ဥပမာပ်ားတုပ္ျခင္းအတြက္ေျဖေဆးအတြက္ေဆးညႊန္း)
ေဆးထုိးရန္လုိအပ္ေသာေဆးညႊန္းမ်ားကုိမွတ္ပုံတင္ရသူနာျပဳၾကီးၾကပ္မႈဆီမွသင္တန္းဆင္း၀န္ထမ္းကသာေဆာင္ရြက္ရမည္။
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အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ေဆးညႊန္းကုိလုိင္စင္ရက်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္မွရက္စြပ
ဲ ါလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္စာမ်ားကုိသူ /မတြင္တပါတည္းယူေဆာင္ရ
မည္။၄င္းစာထဲတင
ြ ္A.

ေက်ာင္းသား၏ခႏၶာကုိယ္ခုခံအားႏွင့္ဓါတ္မတည့္ေသာေၾကာင့္အနာဖီလာတစ္ျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားကုိေဖာ္ျပထားရမည္။

B.

ေဆး၀ါး၊ေဆးညႊန္း၊တစ္ခါေသာက္ေဆးပမာဏတုိ႔ကုိေဖာ္ျပရမည္။ ေအပုိင္းဖရင္းကုိထုိးေဆးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ရႈေဆးျဖင့္ျဖစ္ေစကုသေကာင္းကုသႏုိင္ပါသည္။
ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိလိုင္စင္ရက်န္းမာေရးလုပ္သားကဆုံးျဖတ္ျပီးသူ/မေဆးညႊန္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားရမည္။

C.

ဓါတ္မတည့္မႈမျဖစ္ပြားခင္သုိ႔မဟုတ္လကၡဏာေပၚမူတည္ျပီးထုိးေဆးကုိမည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ထုိးသင့္ေၾကာင္းရည္ညႊန္းထားရန္

D.

ဓါတ္မတည့္မႈျပဳစုနည္း၊ေသြးထြက္ယုိစီးမႈကုိတားဆီးရန္စည္းေပးသည့္ကိရိယာ၊အျခားေဆး၀ါးမ်ားတုိက္ေကၽြးျခင္း၊ေဆးရုံသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ေ
သာေနာက္ဆက္တေ
ြဲ ဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိအၾကံျပဳရမည္။

E.

က်န္းမာေရးလုပ္သားေဆးညႊန္းႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိအစီရင္ခံတင္ျပနည္းသတ္မွတ္ရန္

က်န္းမာေရးလုပ္သားႏွင့္ေက်ာင္းသားမိဘတုိ႔ကေက်ာင္းသားမွီ၀ဲေနသည့္ေဆး၀ါးမ်ားကုိမိမိဘာသာယူေဆာင္ခြင့္၊တုိက္ေကၽြးခြင့္မ်ားေတာင္းဆုိလာပါကေက်ာ
င္းသူနာျပဳႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္တြင္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကခြင့္ျပဳေကာင္းခြင့္ျပဳႏုိ္င္ပါသည္။ (ပန္းနာရင္က်ပ္အတြက္ရႈေဆးကဲ့သုိ႔ေသာ)
ေဆး၀ါးအကူမ်ားမွအပေက်ာင္းသားသည္ေဆး၀ါးမ်ားကုိတစ္ေန႔စာသာယူေဆာင္သင့္သည္။
ခြင့္ျပဳထားသည့္ေဆးယူေဆာင္ခြင့္အကန္႔အသတ္ကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခငး္မ်ားကအဆုိပါခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရုပ္သိမ္းႏုိင္သည့္အျပင္ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရအေရးယူႏုိင္သ
ည္။

ပုဒ္မXX- ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာျပႆနာမ်ား
Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းသည္မိဘမ်ားၾကား (ကြာရွင္းထားေသာမိဘႏွင့္မိဘျဖစ္ရန္စီမံေနေသာမိဘ)
တြင္တရားရုံးအမိန္႔မ်ားအတြက္အားျဖည့္ေပးသည္ေအဂ်င္စီမဟုတ္ေပ။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ေက်ာင္းမ်ားကထုိသုိ႔ေသာအမိန္႔မ်ားကုိထုတ္ေပးရန္ၾကိဳးပမ္းမည္မဟုတ္၊ေက်ာင္း၌မိဘအခြင့္အေရးမ်ားကန္႔သတ္ထားေသာ
“ဆက္သယ
ြ ္ဆက္ဆံေရးမရွိ” ဆုိသည့္အမိန္႔ျပန္ၾကားလုိမ်ဳိးမိတၱဴတစ္စုံထုတ္ေပးမည္မဟုတ္။
(ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းမိတၱဴသည္တရားရုံးစာေရး၌သာရယူႏုိင္ျပီးရွင္းလင္းစြာတံဆိပ္တုံးထုရမည္။)
ထုိသုိ႔ေသာအမႈတဲမ
ြ ်ားတြင္ေက်ာင္းကမိမိေက်ာင္းသားမ်ား၏ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးကုိကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊တရားရုံးအမိန္႔ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးရဲစခန္း
သိ႔ဆ
ု က္သယ
ြ ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။
“အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့ေသာမိဘ”တစ္ဦးကေက်ာင္းမွကေလးကုိေခၚယူရန္ၾကိဳစားေနသည့္အေၾကာင္းကုိေက်ာင္းကမိဘထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ၾ
ကိဳးစားေကာင္းၾကိဳးစားမည္။
အဆုိပါတရားရုံးအမိန္႔ေၾကာင္းအျငင္းပြားသည့္ျပႆနာမ်ားကုိေက်ာင္းတြင္မဟုတ္ဘတ
ဲ ရားရုံး၌ေျဖရွင္းၾကရန္ခရုိင္ရုံးကပုိမိုလိုလားသည္။

ပုဒ္မXXI- CPS တုိင္တန္းျခင္း
ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊အတုိင္ပင္ခံမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသူနာျပဳမ်ားကကေလးကုိႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈသံသယ
၀င္သည္မ်ားသို႔မဟုတ္ကေလးကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ
(CPS)ကုိလစ္လ်ဴရႈျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါကျပည္နယ္ဥပေဒအရအဆုိပါမႈခင္းကုိတုိင္ၾ ကားရန္လိုအပ္သည္။ တုိင္တန္းျခင္းကုိ CPS
မွအလြဲသုံးစားသည့္ျဖစ္ရပ္သုိ႔မဟုတ္လစ္လ်ဴရႈခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္းဟုမွတ္ယူၾကသည္။ CPS
ႏွင့္ရဲအရာရွိမ်ားတြင္ယင္းအမႈတဲတ
ြ စ္ခုစီကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္တာ၀န္ရွိၾကျပီး၊အေျခအေနတစ္ခုေအာက္တြင္ယင္းအေရးယူဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရ
မည္။
ကၽြမ္းက်င္ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္သံသယ၀င္ျခင္းခံရသည့္အလြဲသုံးမ်ားမႈသုိ႔မဟုတ္လစ္လ်ဴရႈျခင္းတုိ႔ကုိတုိင္တန္းျခင္းအတြက္တာ၀န္ရွိျခင္းမွလတ
ြ ္ကင္းၾက
သည္။

ပုဒ္မXXII- ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား
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မိဘမ်ားႏွင့္အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာေက်ာင္းသားမ်ား (အသက္ 18 ႏွစ္ျပည့္ျပီးေက်ာင္းသားမ်ား)တြင္ရွိေသာအခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ- (1)
ျပည္ေထာင္စုမိသားစုပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအက္ဥပေဒ(FERPA)အရေက်ာင္းသား၏ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိၾကည့္ရႈစစ္ေ
ဆးျခင္း၊ (2)
ေက်ာင္းသား၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာသုိ႔မဟုတ္အျခားသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာမ်ားကုိခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္တိက်မႈမရွိျခင္း၊အထင္မွားေ
စျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းကုိျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခြင့္ေတာင္းခံျခင္း၊ (3)
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မလုိဘဲဖြင့္ခ်လုိက္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားမွတပါးပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္သေဘာတူျခင္း၊ (4) FERPA
ႏွင့္မညီညတ
ြ ္ဟုစြပ္စႏ
ြဲ ုိင္သည့္အပုိင္းမ်ားရွိပါကအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပညာေရးဦးစီးဌာနကုိတုိင္တန္းျခင္း (5)
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးရုံးမွေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီးခရုိင္ရုံးမူ၀ါဒစာအုပ္မိတၱဴရယူျခင္း
FERPA
သည္ေက်ာင္းသား၏ပညာေရးဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္လုိက္တုိင္းမိဘသေဘာတူခြင့္ျပဳစာရရွိရန္ခရုိင္ေက်ာင္းကုိလိုအပ္
သည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း “လမ္းညႊန္အခ်က္အလက္မ်ား” ဟုေခၚေသာအခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ျပန္ရာတြင္မိဘ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ေက်ာင္းသား (18
ႏွစ္ႏွင့္အထက္)သေဘာတူညီသည့္ခြင့္ျပဳစာမပါဘဲ FERPA ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။
ခရုိင္ထမ
ဲ ွမဟုတ္ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက (ဥပမာ
PTA၊စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေပးသည့္ကလပ္၊ေကာလိပ္မ်ား၊စစ္တပ္၊အဖြဲ႔အစည္းသစ္မ်ား၊ႏွင့္ရဲစခန္း)ကေက်ာင္းသားနာမည္ႏွင့္အိပ္စားမ်ားအျပင္အျခားအခ်က္အ
လက္မ်ားကုိေတာင္းခံလာသည္မ်ားရွိတတ္ပါသည္။ ခရုိင္ရုံးႏွင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မရွိေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသုိ႔ယင္း
သု႔ေ
ိ သာအခ်က္အလက္မ်ားကုိခရုိင္ရုံးကဘယ္ေတာ့မွထုတ္ေပးမည္မဟုတ္။ မိဘသုိ႔မဟုတ္အရြယ္ေရာက္ေသာေက်ာင္းသားတုိ႔မွခရုိင္ရုံးသုိ႔စာျဖင့္ေရးသား
အသိေပးျခင္းမရွိပါကအထက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆံသုိ႔လမ္းညႊန္အခ်က္အလက္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ေကာင္းထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။
“ေက်ာင္းသားကိုယ္ေရးကိုယ္တာခ်က္အလက္” ဆုိသည့္ စကားရပ္ တြင္ ေက်ာင္းသားနာမည္၊ ဗီဒီယို၊ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ႏွင့္အျခားရုပ္ပုံမ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊
လက္ခံရ ယူထားေသာဒီပလုိမာမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ေန႔၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ အေျခအေန၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ (အီးေမးလ္)လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေက်ာင္းသား အုိင္ဒီနံပါတ္ (ပညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားၾကည္႕ရွဳရန္အတြက္သာမဟုတ္ပဲ

အျခားအခ်က္အလက္မ်ားၾကည့္ရွုရန္လိုအပ္သည့္အခါ) တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အားကစားမ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ေက်ာင္းသား၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊အရပ္အျမင့္တုိ႔ကုိ ဆုိလုိရာေရာက္ပါသည္။
လမ္းညႊန္းအခ်က္အလက္မ်ားထိမ္ခ်န္ထားရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၏ေနာက္ဆက္တရ
ြဲ လဒ္မ်ားကုိေက်းဇူးျပဳ၍စဥ္းစားေစလုိသည္။
ထုိသုိ႔သင္လုပ္ေဆာင္ပါကခရုိင္ထမ
ဲ ွမဟုတ္ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားကသုိ႔မဟုတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံသည့္အခါခရုိင္ရုံးကမည္သည့္အ
ခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပုိးေပးမည္မဟုတ္ေခ်။
•

ေက်ာင္းသားလမ္းညႊန္မ်ား၊လက္စြဲစာအုပ္မ်ား/ႏွစ္စဥ္ထုတ္စာအုပ္မ်ား

•

ေက်ာင္းမွက်င္းပေသာအစီအစဥ္/အားကစားအစီအစဥ္မ်ား

•

ေက်ာင္း/သတင္းဌာနကသင့္ကေလး၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုထုတ္ျပသည္။

•

PTA, စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေပးသည့္ကလပ္ႏွင့္ေက်ာင္းႏွင့္စပ္ႏြယ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား/လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

•

ေက်ာင္းျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီမ်ား

အကယ္၍ Tukwila ခရုိင္ေက်ာင္းကုိသင့္ကေလး၏လမ္းညႊန္အခ်က္အလက္မ်ားကုိထုတ္ျပန္ေစျခင္းအလုိမရွိပါကေအာက္တုိဘာလ 1
ရက္ေန႔ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲသင့္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံစာျဖင့္တင္ျပေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကေလးနာမည္ကုိပါထည့္ျပီးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္“ျပည္ေထာင္စုမိသားစုပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအက္ဥပေဒကခြင့္ျပဳသည္အတုိင္းကၽြႏု္ပ္သေဘာတူခြင့္ျပဳစာမပါဘဲကေလး၏ပ
ညာေရးမွတ္တမ္းမ်ားထဲမွေက်ာင္းသားကုိခြျဲ ခားသိျမင္ေစႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ Tukwila
ခရုိင္ေက်ာင္းကျဖစ္ေစ၊မိမိေက်ာင္းကျဖစ္ေစထုတ္ျပန္ျခင္းမျပရန္တင္ျပေတာင္းခံအပ္ပါသည္” ဟုေရးသားရမည္။

ပုဒ္မXXIII- အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးစစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘတုိ႔၏အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ား (မူ၀ါဒ 3232)
ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာစီမံကိန္းသုိ႔မဟုတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ချြဲ ခမ္းစိတ္ျဖာရန္သုိ႔မဟုတ္အကဲျဖတ္ရာတြင္အသုံးျပဳေသာဆရာ့လက္စြစ
ဲ ာ
အုပ္ႏွင့္ထပ္ေဆာင္းပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအားလုံးကုိမိဘမ်ားႏွင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားစစ္ေဆးရန္အတြက္ရယူႏုိင္ပါသည္။
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စစ္တမ္း၊ခြျဲ ခမ္းေလ့လာျခင္းသုိ႔မဟုတ္အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္တင္ျပမည့္ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာစီမံကိန္းသုိ႔မဟုတ္အစီအစဥ္တုိ႔တင
ြ ္ေက
်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္ရန္မလုိအပ္ေခ်။
•

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွီးႏႊယ္မႈ

•

စိတ္ပုိင္းပုိင္ရာသို႔မဟုတ္စိတ္ဓါတ္ေရးရာျပႆမ်ားအတြက္အရွက္ရေစဖြယ္အလားအလာ

•

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအျပဳအမူႏွင့္စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား

•

တရားမ၀င္၊လူမႈ၀န္းက်င္ဖယ္က်ဥ္မႈ၊မိမိကုိမိမိအမႈပတ္ေစျခင္းသုိ႔မဟုတ္သိကၡာက်ေစသည့္အျပဳအမူ

•

နီးစပ္သည့္မိသားစု၀င္မ်ားၾကားျပင္းထန္သည့္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

•

တစ္ပန္းသာသု႔မ
ိ ဟုတ္အလားတူေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈမ်ား

•

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ႏွီးႏႊယ္မႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားမိဘ၏ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားသုိ႔မဟုတ္

•

လူၾကီးသု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းသားၾကီးသုိ႔မဟုတ္မိဘမ်ားထံမွသေဘာတူခြင့္ျပဳစာမ်ားမပါဘဲအစီအစဥ္အတြက္အက်ဳံး၀င္သူျဖစ္ေစရန္လုိအပ္ေသာ
၀င္ေငြ။

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္အျခားေသာျဖန္႔ျဖဴးျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ
်ားအသုံးျပဳျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔အတြက္ခရုိင္ရုံးမွေက်ာင္းသားမ်ားကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိကာကြယ္ရန္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲမည္။
စစ္ေဆးခြင့္အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္ (လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3232P)
မိဘမ်ားကေတာင္းဆုိလာပါက၄င္းတု႔တ
ိ င
ြ ္ေအာက္ပါတုိ႔ကုိစစ္ေဆးရန္အခြင့္လမ္းရွိပါသည္။
A.

တတိယပါတီမွစစ္တမ္းမ်ားကုိေကာက္ယူျပီးေက်ာင္းမွေက်ာင္းသားဆီသုိ႔ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမျပဳမည္စစ္တမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း

B.

ပညာေရးဆုိင္ရာသင္ရုိးညႊန္းတမ္းအစိတ္အပုိင္းအျဖစ္အသုံးျပဳေသာလမ္းညႊန္ပစၥည္းမ်ား

C.

စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္အသုံးျပဳေသာေက်ာင္းသားမ်ားထံမွရယူထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း
စာသင္ႏွစ္စတင္ခ်ိန္တင
ြ ္ခရုိင္ရုံးကမိဘအုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွလတ
ြ ္လာေသာေက်ာင္းသားသုိ႔မဟုတ္မိဘတုိ႔ထံစာျဖင့္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာကုိေပးပုိ႔ရမ
ည္။ယင္းစာထဲတင
ြ ္ခရုိင္ရုံး၏မူ၀ါဒႏွင့္ေက်ာင္းသားစစ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္သည့္ရက္စြ၊ဲ စာသင္ႏွစ္အတြင္းစီစဥ္ထားေသာခြျဲ ခမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း
တု႔ပ
ိ ါ၀င္မည္။
ေဘးဖယ္ခ်န္လွပ္ထားေသာ
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခ်က္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္မႈကုိခ်န္လွပ္ထားရန္A.

ရန္ပုံေငြကုိထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳဘဲကာကြယ္ေပးထားေသာမည္သည့္စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ား

B.

ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းသုိ႔မဟုတ္အျခားသူမ်ားကုိေရာင္းရန္အတြက္စစ္တမ္းေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ထုတ္ေဖာ္ခ်က္သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွရရွိေ
သာကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းပါ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

C.

ရွိေသာကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းပါ၀င္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေရးေပၚအေျခအေနမဟုတ္ေသာ၊အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေ
သာရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးျခင္းသုိ႔မဟုတ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္လုိအပ္ေသာစစ္ေဆးျခင္း၊ေက်ာင္းကေဆာင္ရြက္ေသာ၊ႏွင့္ေက်ာင္းသား၏လုံျခဳံေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးအတြက္ခ်က္ခ်င္းကာကြယ္ရန္အလုိအပ္ေသာ

ပုဒ္မXXV- ခရုိင္အဆင့္မတ
ွ ္တမ္းမ်ားကုိျပည္သူမ်ားရယူခြင့္ (မူ၀ါဒ 4040)
ေ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္ဥပေဒ(Ch. 42.17
RCW)ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာဘုတ္အဖြဲ႔ကခရုိင္ရုံး၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကုိျပည္သူမ်ားအတြက္ခ်ျပရန္ကတိက ၀တ္
ျပဳသည္။
ယင္းသုိ႔ခ်ျပျခင္းကအေရးပါေသာျပည္သူ႔မ၀
ူ ါဒ၊အစုိးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္မွ်တမႈရွိေၾကာင္းကုိျပည္သူမ်ားသိေစျခင္းႏွင့္ခရုိင္ေက်ာင္းမွ ၄င္းကြန္ျမဴနတီထိန္းသိမ္
းကာကြယ္ေရးတုိ႔ကုိျမွင့္တင္ေပးသည္။
ထု႔အ
ိ တူပင္ဘုတ္အဖြဲ႔ကလည္းအစုိးရ၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းလုိၾကျပီး၊ခရုိင္မွထိန္းသိမ္းရေသာမွတ္တမ္းမ်ားရွိကုိ
ယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိကာကြယ္ခြင့္ျမွင့္တင္ေပးသည္။
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ပုဒ္မXXVI- ေက်ာင္းသားမ်ား၏လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေ၀ခြင့္ (မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 3220)
ေက်ာင္းသားမ်ား၏သေဘာထားကုိလတ
ြ ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ဒီမုိကေရတစ္အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ပညာေရး၏အေရးပါေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ေက်ာင္း၀န္းထဲတြင္ေက်ာင္းသား၏သေဘာထားကုိထင္ဟပ္ေစေသာႏႈတ္မိန္႔ခြန္းႏွင့္ေရးသားထုတ္ေ၀ခ်က္မ်ားကေက်ာင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကုိေႏွာင့္ယွ
က္ျခင္းမျပဳပါက၄င္းလုပ္ရပ္ကုိအားေပးရမည္။ စာသင္ခန္းထဲသုိ႔မဟုတ္တန္းစီသည့္ေနရာမ်ားတြင္ရုိင္းပ်သည့္စကားမ်ားျဖင့္ဆဆ
ဲ ုိျခင္းမ်ား
ကုိရွင္းလင္းစြာတားျမစ္ထားသည္။
A. ေက်ာင္းသားမ်ား၏စာေပထုတ္ေ၀မႈမ်ား
ေက်ာင္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းအစိတ္အပုိင္တစ္ခုအျဖစ္သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း၏ရန္ပုံေငြႏွင့္စပ္ႏြယ္သည့္ေက်ာင္သားမ်ား၏စာေပထုတ္ေ ၀မႈမ်ာ
းသည္ေက်ာင္းသားမ်ားဆက္သြယ္ေျပာဆုိရာႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားလုိက္နာရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။
၄င္းတု႔က
ိ ုိခရုိင္ရုံးမွေငြေၾကးရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျပီးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေစပါသည္။
ယင္းစာေပထုတ္ေ၀မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္အျငင္းပြားဖြယ္ႏွင့္သေဘာထားကြလ
ဲ ႏ
ြဲ ုိင္ေျခရွိေသာေခါင္းစဥ္မ်ားပါ၀င္သည့္ေက်ာင္းသ
ားမ်ား၏စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုိထင္ဟပ္ေစသည့္အရာမ်ားျဖစ္သင့္သည္။
အျငင္းပြားဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိရႈေထာင့္မ်ဳိးစုံမွႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္တင္ျပျပီးလုံေလာက္စြာပ့ံပုိးေဖာ္ျပေကာင္းေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။
ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ေက်ာင္း၏ဂုဏ္သိကၡာ၊တစ္ေယာက္ေယာက္၏ပုဂိၢဳလိေရး၊လူမ်ဳိး၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊လိင္၊မ်ဳိးႏြယ္စုသုိ႔မဟုတ္ေဆးလိပ္၊
အရက္၊တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသုိ႔မဟုတ္ပါရာဖာနာလီယာေဆးေၾကာ္ျငာ၊သုိ႔မဟုတ္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရန္လႈ႔ံေဆာ္ေပးသည့္အသာေရဖ်က္မႈေျမာက္
ေသာ၊ညစ္ညမ္းေသာသုိ႔မဟုတ္ဘာသာေရးကုိမထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာအရာမ်ားေရးသားျခင္းမျပဳရ။
စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကယင္းစံႏႈန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ျပီး၊၄င္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိေသာအေၾကာင္း
အရာမ်ားကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိအတည္ျပဳျပဌာန္းရမည္။
B. ေရးသားထုတ္ေ၀ခ်က္မ်ားကုိျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားေရးသားထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသုိ႔မဟုတ္စာေပထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးေရးဆြဲထားေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း
ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာေက်ာင္း၀န္းထဲ၌ျဖန္႔ေ၀ေကာင္းျဖန္႔ေ၀ႏုိင္သည္။
ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမျပဳမီအခ်ိန္၊ေနရာႏွင့္ျဖန္႔ေ၀ခြင့္မ်ားအတြက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေကာင္းခ်မွတ္ႏုိင္သ
ည္။
ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈကိုေႏွာင့္ယွက္ေသာသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိဟန္႔တားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအတြက္ေက်ာင္းသားမ်ား
တြင္တာ၀န္ရွိသည္။၄င္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးသည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရမည္။ထုိျပစ္ဒဏ္မ်ားတြ
င္ေက်ာင္းမွဆုိင္းငင့္ျခင္း၊ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္ေကာင္းပါ၀င္ႏုိင္သည္။
ေက်ာင္းသားမဟုတ္ေသာ၊ခရုိင္ရုံး၏၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာသူမ်ားကေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္ထုတ္ေ၀ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳရ။
လြတ္လပ္စြာသေဘာထားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ (လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအမွတ္ 3220P)
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမရွိပါကေက်ာင္းသားမ်ားသည္စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစလြတ္လပ္စြာသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိသည္။
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကအဆုိပါလြတ္လပ္စြာသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရလဒ္မ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရမည္။
ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊စာျဖင့္ျဖစ္ေစလြတ္လပ္စြာသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခြင့္စံႏႈန္းခ်ဳိးေဖာက္ေသာေက်ာင္းသားကုိျပစ္ဒဏ္သုိ႔မဟုတ္ျပဳျပင္ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပး
ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳရမည္။
လြတ္လပ္စြာသေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာရမည္။ ၄င္းတု႔မ
ိ ွာA.

စာသင္ခန္ထသ
ဲ ုိ႔မဟုတ္လူထုစုေ၀းသည့္ေနရာမ်ားတြင္စာျဖင့္စာျဖစ္ေစ၊ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ေရးသားထုတ္ေ၀တင္ဆက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိကန္႔သ
တ္ေကာင္းကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။
1.

အဆုိပါသေဘာထားထုတ္ျပန္မႈမ်ားတြင္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ေသာ၊ေႏွာင့္ယွက္မည္ျဖစ္ေသာအေရးအသား၊အေျပာအဆုိမ်ားပါ၀
င္ေၾကာင္းအေထာက္အထားခုိင္လုံပါကကန္႔သတ္ခ်က္သည္ထိေရာက္မႈမရွိဟုသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

2.

ထုိသုိ႔ေသာေဖာ္ထုတ္ေရးသားမႈကတစ္ပါးသူ၏အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိထိခုိက္ပါက
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ေက်ာင္းသားမ်ား၏စာေပထုတ္ေ၀ျခင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္စကားေျပာမိန္႔ခြန္းကုိျပဳိကဲပ
ြ ်က္စီးေစရန္ပုံမွန္ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈကုိေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ရွင္းလင္းတိ
က်၍က်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လုံေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိရမည္။
ျပဳိကဲပ
ြ ်က္စီးေဆးျခင္းဆုိသည့္စကားရပ္တင
ြ ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဓိကရုဏ္းျဖစ္မႈဟုေခၚေသာေက်ာင္းပုိင္ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးမႈ၊ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊သုိ႔မဟုတ္
ၾကမ္းတမ္းစြာဆဲဆုိျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။
B.

လူနည္းစုမ်ားအတြက္သင့္ေလွ်ာ္မႈမရွိေသာစာေပေရးသားထုတ္ျခင္းႏွင့္ႏႈတ္ျဖင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းတုိ႔ကုိခြင့္မျပဳ။
လူနည္းစုမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ/မရွိဆုံးျဖတ္ရန္စည္းကမ္းမွာသင္ၾကားေရးစာအုပ္ထတ
ဲ င
ြ ္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းဆက္လက္က်င့္သင့္မည္ျဖစ္သည္။

C.

အသာေရဖ်က္သည့္စာမ်ားသို႔မဟုတ္မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိပိတ္ပင္သည္။
အသာေရဖ်က္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္အစုိးရအရာရွိမ်ားသုိ႔မဟုတ္ျပည္သ႔မ
ူ ်က္ႏွာဖုံးမ်ားအေၾကာင္းမွားယြင္းသိကၡာခ်သည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။
အသာေရဖ်က္မႈက်ဴးလြန္ရန္မွန္သည္မွားသည္ကုိထည့္မတြက္ဘဲရန္ျငိဳးျဖင့္တစ္ပါးသူကုိမွားယြင္းသိကၡာခ်ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။

D.

ခရုိင္အတြင္းျဖန္႔ေ၀ေနသည့္ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားတြင္ေတြ႔ေနရသည့္အတုိင္းဂ်ာနယ္အဆင့္အတန္းမမီေသာေၾကာင့္အဆင့္ျမင့္ဘာသာစကားစံႏႈန္းမသုံး
ႏႈန္သည့္စကားမ်ားကုိဘာသာေရးဆုိင္ရာကုိမရုိမေသျပဳရာက်သည္ဟုမွတ္ယူေကာင္းမွတ္ယူႏုိင္သည္။
“ညစ္ညမ္းသိကၡာမဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း”မ်ားေျပာေသာေက်ာင္းသားအေပၚတြင္ဆန္ရွင္မ်ားခ်မွတ္ေကာင္းခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

E.

စာေပထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားသည္ “အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိုထိခုိက္ျခင္း” မရွိေစရ။
ယင္းသုိ႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္အျခားသူ၏ပင္ကုိအရည္အခ်င္းကုိေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ျပည္သူႏွင့္တရား၀င္စပ္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာတစ္ေယာက္ေယာက္
၏ကိုယ္ေရးကုိယ္တာမ်ားကုိထုတ္ေ၀ျခင္း၊သုိ႔မဟုတ္စိတ္ဓါတ္က်ေစရန္၊အရွက္ရေစရန္သုိ႔မဟုတ္အရွက္ကြဲေစရန္တစ္ျခားသူပုဂၢိဳလ္ေရးကုိထိခုိက္ေစသ
ည့္စာမ်ားထုတ္ေ၀ျခင္း၊

F.

ေက်ာင္းမွအရာရွိမ်ားကုိေ၀ဖန္သည့္စာေပထုတ္ေ၀ျခင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္စကားေျပာမိန္႔ခြန္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားကုိခ်ဳိးေဖာက္ရန္လႈံ႔ေ
ဆာ္ေပးသည့္စာေပထုတ္ေ၀ျခင္းသု႔ိမဟုတ္စကားေျပာမိန္႔ခြန္းမ်ားပိတ္ပင္ထားသည္။

G.

လူမ်ဳိး၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊သုိ႔မဟုတ္မ်ဳိးရုိးခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းသုိ႔မဟုတ္လူမ်ဳိး၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊သုိ႔မဟုတ္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကုိမတရားသျဖင့္ခ်ဳိးႏွိမ္
သည့္စာေပထုတ္ေ၀ျခင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္စကားေျပာမိန္႔ခြန္းမ်ားကုိပိတ္ပင္ထားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏စာေပထုတ္ေ၀မႈမ်ား
ေက်ာင္းသား၏စာေပထုတ္ေ၀ျခင္းညႊန္ၾကားသူသုိ႔မဟုတ္အၾကံေပးသူမ်ားကေက်ာင္းသားမ်ားစာေပထုတ္ေ၀ျခင္းၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ေက်ာင္း၏မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားအတုိင္းလုိက္နာမႈရွိ/ မရွိသိရွိႏုိင္ရန္မူလတာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊
စာမ်ားကုိထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳမီအေၾကာင္းအရာမ်းကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္မိတၱဴတစ္စုံကုိေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကေတာင္းခံေကာင္းေတာင္းခံႏုိင္သည္။
ယင္းသုိ႔ေသာမိတၱဴကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အတြက္တင္ျပျပီးေနာက 24 နာရီအတြင္းေက်ာင္းသားအယ္ဒီတာမ်ားထံျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။
ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအဆင့္တြင္ေျဖရွင္းမရေသာအျငင္းပြားမႈတုိင္းကုိစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံတင္ျပရမည္။
သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါကစီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးကတရားေရးဆုိင္ရာအၾကံဥာဏ္မ်ားကုိေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။
တုိင္တန္းမႈကုိအဆုိပါအဆင့္တင
ြ ္ေျဖရွင္းမရပါကဘုတ္အဖြဲ႔ကေနာင္က်င္းပမည့္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္အဆုိပါတုိင္ၾကားစာကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားမွေရးသားထုတ္ေ၀သည့္အစီအစဥ္တင
ြ ္ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိေက်ာင္းသားမ်ားဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္ဟုခရုိင္ရုံးကယုံၾကည္ေသာ္လ
ည္းေက်ာင္း၏သင္ၾကားေရးႏွင့္တန္ဖုိးမ်ားကုိထိခုိက္နစ္နာေစမႈမရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ရမည္။
အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္အရာမ်ား၊အျခားသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာထိခုိက္မႈမ်ား၊သိကၡာခ်မႈသို႔မဟုတ္အျခား
သူမ်ားကုိသ႔မ
ုိ ဟုတ္အုပ္စုလုိက္ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း၊ေက်ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိခ်ဳိးေဖာက္ရန္ေထာက္ခံျခင္း၊သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အရြယ္ႏွင့္မလုိက္ေသ
ာအေၾကာင္းအရာမ်ားတုိ႔မွကင္းလြတ္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ရမည္။
ယင္းသုိ႔ေသာထုတ္ေ၀ျခင္းလႈပ္ရွားမႈကအျခားသူအေပၚစိတ္ခံစားတတ္မႈအတြက္ေလးစားမႈကုိသင္ၾကားေပးႏုိင္ျပီး၊ဂ်ာနယ္၏က်င့္ ၀တ္မ်ားႏွင့္အညီျပည္သူ႔နီ
တိစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္းျပဳမူက်င့္ၾကံေစရန္အေထာက္အပူျပဳမည့္အရာမ်ားျဖစ္ရမည္။

ေရးသားထုတ္ေ၀ခ်က္မ်ားကုိျဖန္႔ေ၀ျခင္း

စာမ်က္ႏွာ | 50

လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္သုိ႔မဟုတ္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဆုိသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကေက်ာင္း၀န္းထဲတင
ြ ္သေဘာထားထုတ္ျပန္ေရးသားခ်က္မ်ား
ကုိျဖန္႔ျဖဴးခြင့္အခြင့္အလမ္းေပးထားသည္။
သု႔ေ
ိ သာ္လည္းေက်ာင္းသားမ်ားဦးေသာသေဘာထားထုတ္ျပန္မႈျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အတားအဆီးမျဖစ္ေစရ။
အျခားအလားတူေသာညြန္ၾကားထားသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားခြင့္မျပဳသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ပင္စနစ္တက်သေဘာထားထုတ္ျပန္မႈျဖန္ ႔ျဖဴးျခင္းကညႊန္ၾကားထားသည္ကာ
လအတြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းပိတ္ပင္ေကာင္းပိတ္ပင္ႏုိင္သည္။
အဆုိပါသေဘာထားထုတ္ျပန္မႈျဖန္႔ျဖဴးျခင္းရလဒ္ကေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚမူတည္ျပီးဆုိင္းငံ့ခံရျခင္းသုိ႔မဟုတ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းတုိ႔
ပါ၀င္သည့္ျပစ္ဒဏ္သုိ႔မဟုတ္ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ကုိေက်ာင္းသားကခံရမည္။

ပုဒ္မXXVII- ေက်ာင္းသားမ်ား၏လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင္ ့(မူ၀ါဒ 3223)
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းလုိက္ျဖစ္ေစစာသင္ခန္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ဇာတ္ရုံမ်ား၊သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္း၀န္းထဲရွိကင
ြ ္းျပင္မ်ား
တု႔တ
ိ င
ြ ္ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆုိင္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊မသက္ဆုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊၄င္းတုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစေတြ႔ဆုံ၊ေဆြ
းေႏြး၊ျငင္းခုံအေျဖရွာၾကရန္အခြင့္အေရးရခုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကေက်ာင္းလုပ္ငန္းပုံမွန္လည္ပတ္ေနမႈကုိေႏွာင့္ယွက္ခြင့္ျပဳျခင္းမဟုတ္ေပ။
သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္တင
ြ ္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ၌မည္သူ႔ကိုမွ်သု႔မ
ိ ဟုတ္မည္သည့္ပစၥည္းကုိမွ်ဖ်က္စီးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳဘဲျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ ၀းခြင့္ကုိ
ေက်ာင္းကခြင့္ျပဳသည္။

ပုဒ္မXXVIII- တန္းတူညီမွ်ေသာပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္း
လူမ်ဳိး၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊မ်ဳိးရုိး၊အသားေရာင္၊ေမြးရာဇာတိ၊လိင္၊လိင္တိမ္းညႊတ္မႈ၊အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ၊သုိ႔မဟုတ္စိတ္ခံစားလြယ္မႈ၊(RCW
49.60ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ)
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာသုိ႔မဟုတ္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းမႈ၊သုိ႔မဟုတ္မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ေလ့က်င့္ထားေသာေခြး၏အေထာက္အကူအသုံးျပဳျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားေ
ပၚအေျခခံ၍စာသင္ၾကားရာတြင္ျဖစ္ေစ၊အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစေက်ာင္းသားတုိင္းတြင္တန္းတူညီမွ်သည့္ပညာေရးတုိင္ရာအခြင့္အလမ္
းမ်ားျပီး၊ခရုိင္ရုံးမွသာတူညီမွ်ဆက္ဆံရမည္။ ခရုိင္ရုံးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ချြဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကင္းစင္ရမည္။
ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရသည္ဟုခံစားရေသာေက်ာင္းသားမ်ားသုိ႔မဟုတ္မိဘ(မ်ား)/အုပ္ထိန္သူတုိ႔ကခရုိင္ေက်ာင္းႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ေဒသႏၱရ၊ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္ရွိအခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားထံတုိင္တန္းႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပုဂၢဳိလ္မ်ားထံတုိင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိေပးပုိ႔ရမည္။
•

အခန္း၉ / RCW 28A.640 အရာရွိ- Aaron Draganov 206-901-8005

•

ပုဒ္မ 504 ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး Richard Quesada, 206-901-8035

ပုဒ္မXXVIV- အခန္း၁ျပည္သူ႔မွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေတာင္းခံမႈ
အခန္း၁ရန္ပုံေငြမ်ားကုိလက္ခံရရွိေသာေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကေက်ာင္းသားကုိစာသင္ၾကားေပးေနေသာဆရာမ်ား၏ကၽြ
မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားကုိသိရွိပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးရွိသည္။
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒကသင့္ကေလးကုိစာသင္ၾကားေပးေနေသာဆရာမ်ား၏အရည္အခ်င္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေမးျမန္းခြင့္ျပဳထားျပီး၊ေမးျမန္းေတာင္းဆုိမည္
ဆုိပါကအခ်ိန္မွန္မွန္ေပးရပါမည္။
အထူးသျဖင့္သင့္ကေလးကုိစာသင္ၾကားေပးေနေသာဆရာမ်ား၏ေအာက္ေဖာ္ျပအရည္အခ်င္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေမးျမန္းခြင့္ရွိပါသည္။ ၄င္းတိ႔မ
ု ွာ-

•

ျပည္သ႔ည
ူ ႊန္ၾကားေရး၏စီမံခန္႔ခၾြဲ ကီးၾကပ္ေရးမွဴးရုံး(OSPI)တြင္သင္ၾကားေပးသာဘာသာရပ္ႏွင့္အတုိင္းလုိက္လုိင္စင္ရသုိ႔မဟုတ္အရည္အခ်င္းျပည့္
မီေသာဆရာမ်ားရွိ/ မရွိ

•

ျပည္နယ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေအာက္တြင္လုိင္စင္သုိ႔မဟုတ္အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေသာဆရာမ်ားကုိခန္႔ထားရန္ OSPIကဆုံးျဖတ္ျခင္းရွိ /
မရွိ။လုိင္စင္သုိ႔မဟုတ္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ OSPI မွအေလ်ွာ့အတင္းလုပ္ေပးတတ္သည္။

•

ေက်ာင္းဆရာ၏ေကာလိပ္ေမဂ်ာ ေက်ာင္းဆရာတြင္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေအာင္ျမင္ထားျခင္းရွိ/မရွိ၊သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္အလုိက္အရည္အခ်င္းျပည့္စုံျခင္းရွိ/ မရွိ

•

ေက်ာင္းဆရာ၏လက္ေထာက္သုိ႔မဟုတ္သင့္ကေလးကုိစာသင္ၾကားေပးေနေသာအလားသူဆရာမ်ားတြင္အရည္အခ်င္းျပည့္စုံမႈရွိ/မရွိ။
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Tukwila ေက်ာင္းခရိုင္အတြင္းမွ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးသည္ 2018-19 ေက်ာင္း ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေခါင္းစဥ္ I ရန္ပံုေငြမ်ားအား လက္ခံရရွိသည္။
အခန္း၁မည္သည့္ကေလးမွ်ေနာက္က်န္ရစ္ျခင္းမရွိေစရဆုိသည့္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက၀င္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားအတြက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကူညီေပးေန
ပါသည္။
ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိသင္လက္ခံရယူလုိပါက4640 S. 144th St., Tukwila, WA 98168
လိပ္စာအတုိင္းလူသားရင္းျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (Executive Director of Human Resources) ထံစာျဖင့္ေရးသားေတာင္းခံရမည္။
ခရုိင္ေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းအတြက၀
္ န္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးေပးသူကုိႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားျခင္း
WAC ၏အခန္း392-168 တြင္အျပည့္အစုံေဖာ္ျပထားေသာႏုိင္ငံသားတုိင္စားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ - အထူး၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိသက္ေရာက္မႈရွိေသာတုိင္တန္းနည္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကုိရယူႏုိင္ပါသည္။
•

WAC အြန္လုိင္းတြင္ရွာႏိုင္သည္- http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-168.

ႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားစာဆုိသည္မွာျပည္ေထာင္စုစည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း၊ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသို႔မဟုတ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိသက္ေရာက္မႈရွိေသာ
ျပည္နယ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတုိ႔ကုိခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုစြပ္စတ
ြဲ ုိင္ၾကားထားသည့္စာျဖစ္သည္။
•

ႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားစာကိုမည္သူမဆုိတုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

•

သီးသန္႔ေလ်ာက္လြာပုံစံသတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။

•

မေက်နပ္ခ်က္ကိုတုိင္ၾကားရန္ျပည္ေထာင္စုအစီအစဥ္အရလုိအပ္ခ်က္မ်ားအဟန္ ႔အတားမ်ားမရွိေခ်။

အဆင့္1- သင္၏ေဒသႏၱရဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းဦးစြာေဆာင္ရြက္ပါ
ခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပုိးေပးသူ(လက္ေအာက္ခံ ပစၥည္းလြဲေျပာင္းေပးရာတြင္ လက္ခံရရွိသူ)တု႔၏
ိ
ႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားစာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိလုိက္နာျပီး၊သင္ေက်နပ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက OSPI မွတစ္ဆင့္
ႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားစာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။
အဆင့္2- OSPI မွတစ္ဆင့္ႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားစာအမႈတဲတ
ြ င္ျခင္း
ႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားစာကုိစာျဖင့္ေရးသားရမည္ျဖစ္ျပီး၊တုိင္ၾကားသူကလက္မွတ္ထုိးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပရမည္။
•

တုိင္ၾကားစာကုိေပးပု႔တ
ိ ုိင္ၾကားသူ၏ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ သင့္နာမည္၊လိပ္စာ၊ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ရွိပါကအီးေမးလ္
ေရြးခ်ယ္စရာ- ဤတုိင္ၾကားစာကုိေရးသားရာတြင္သင့္ကုိကူညီေပးသူတစ္စံုတစ္ေယာက္ရွိခဲ့ပါက 1) ၄င္းတုိ႔၏ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္
2) သင့္ႏွင့္ေဆြးမ်ဳိးေတာ္စပ္ပုံ - ဥပမာအားျဖင့္မိသားစု၊ေဆြမ်ဳိး၊မိတ္ေဆြသုိ႔မဟုတ္ေရွ႕ေန

•

ဤစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိလြန္က်ဴးသည္ဟုသင္ယူရမသည့္ခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD
သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းအတြက၀
္ န္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးေပးသူ၏အခ်က္အလက္မ်ား
ျပည္ေထာင္စုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္လုပ္ထုံးထုပ္နည္းသုိ႔မဟုတ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိအက်ဳံး၀င္ေသာျပည္နယ္လုပ္ထုံးလုပ္န
ည္းမ်ားကုိက်ဴးေဖာက္သည္ဟုသင့္အေနျဖင့္ထင္ျမင္ယူရေသာခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD သိ႔မ
ု ဟုတ္ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးေပး
သူ၏နာမည္၊လိပ္စာ

•

အခ်က္အလက္မ်ား - ဘယ္အရာ၊မည္သူႏွင့္ဘယ္အခ်ိန္
ေယဘုယ်အားျဖင့္စြပ္စထ
ြဲ ားေသာစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ရက္စြေ
ဲ ဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ၀င္ထည့္ရ
မည္။
1.

မည္သည့္လိုအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္ေနပါသနည္း။

2.

မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ ဤခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသလဲ။

3.

ဤစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကုိမည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္လန
ြ ္က်ဴးခဲ့သနည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ- ခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD
သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးေပးသူထံသင္ေရးသားထားေသာတုိင္ၾကားစာကုိပထမဦးစြာအမႈတဲတ
ြ င္ခဲ့ပါသလား။
WACအခန္း၏392-168 အရလုိအပ္သည္မဟုတ္ေသာ္လည္းအကူအညီျဖစ္ေစပါကသင့္တုိင္ၾကားစာႏွင့္ရလဒ္မ်ား၏မိတၱဴကုိျပန
္လည္ဆန္းစစ္မည္။
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•

သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာဆုံျဖတ္ခ်က္
သင္အေနျဖင့္ဤအမႈတဲက
ြ ုိမည္သုိ႔မည္ပုံေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အုိင္ဒီယာမ်ားရွိေနသည္ဟုသင္ယူပါကအဆုိျပဳထားေသာေျဖရွင္းခ်က္၊

အဆင့္3- သင္ေရးသားထားေသာႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားစာကုိ OSPI သု႔စ
ိ ာတုိက္မွလည္းေကာင္း၊ဖက္စ္မွလည္းေကာင္းေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။
Office of Superintendent of Public Instruction
Attn: Citizen Complaint-Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
ဖက္စ္- (360) 586-3305
အဆင့္4- OSPI ၀န္ထမ္းကသင့္တုိင္ၾကားစာကုိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္
OSPI ရွိျပည္ေထာင္စုအဆင့္အရာရွိကသင့္တုိင္ၾကားစာကုိလက္ခံရရွိသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားကုိလုိက္နာရမည္။
1.

OSPI ကသင့္တုိင္ၾကားစာမိတၱဴကုိခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးေပး(ခွဲရရှိထားသော)
သူထံေပးပုိ႔သည္။

2.

ခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD သုိ႔မဟုတ္ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈပံ့ပုိးေပးသူကတာ၀န္ေပးအပ္ခံရေသာ၀န္ထမ္းကဦးေဆာင္၍တရား
၀င္နည္းလမ္းတက်စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိစတင္ရမည္။

3.

တာ၀န္ေပးအပ္ခံရေသာ၀န္ထမ္းကျပကၡဒိန္ရက္ (20)အတြင္း၄င္းတု႔စ
ိ ုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတု႔ံေရးသားခ်က္မ်ားကုိ OSPI ထံေပးပုိ႔ရမည္။

4.

ခရုိ္င္ေက်ာင္း၊ ESD
သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ပုိး(ခွဲရရှိထားသော)ေပးသူမ်ားမွေဆာင္ရြက္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္မ်ား၏မိ
တၱဴကိုသင့္ထံ OSPI မွေပးပုိ႔ရမည္။

၄င္းတု႔တ
ိ ႔ျံု ပန္ေျဖၾကားခ်က္တြင္ေအာက္ပါရလဒ္ 2 ခုထမ
ဲ ွတစ္ခုကုိရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္။
•

သင္တုိင္ၾကားစာပါစြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားအေသးစိတ္ႏွင့္ျငင္းဆန္ျခင္းအတြက္အေၾကာင္းျပခ်က္

•

က်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိျပန္လည္ျပဳျပင္တည္မတ္ေစေသာက်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လုံသည္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆုိျပဳလႊာ

တုိင္ၾကားစာတြင္စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားကုိပိုမုိျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါကခရုိင္ေကာ်ာင္း၊ ESD
သု႔ဟ
ိ ုတ္ေက်ာင္း(ခွဲရရှိထားသော)အတြက္၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေပးသူထံမွတု႔ံျပန္မႈရရွိေန႔မွာစ၍ျပကၡဒိန္ 5 ရက္အတြင္း OSPI
သု႔ယ
ိ င္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိေပးပုိ႔ပါ။
အဆင့္5- OSPI ၏ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္
ဤစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္အခ်ိန္ပုိမိုလိုအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားမွအပ OSPI
ရွိျပည္ေထာင္စုအစီအစဥ္ကသင့္တုိင္ၾကားစာကုိလက္ခံရရွိသည့္ေနမွစ၍ျပကၡဒိန္ရက္ (60) အတြင္းတြင္ OSPI
ကေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိသင့္ထံသုိ႔ေရးသားေပးပုိ႔ရမည္။
ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ OSPI ၀န္ထမ္းမ်ားလုိက္နာသည့္အဆင့္မ်ားမွာ1.

သင့္တုိင္ၾကားစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္အလက္အားလုံးကုိစုေဆာင္းျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္သီးျခားလြတ္လပ္ေသာဆုိက္အေျခအေနစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရလဒ္မ်ားပါ၀င္ႏုိင္သည္။

2.

ခရုိင္ရုံး၊ ESD သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္းအတြက္၀န္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့ေပးသူကျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္စည္း
မ်ဥ္း၊စည္းကမ္း(ခွဲရရှိထားသော)သု႔မ
ိ ဟုတ္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစီအစဥ္မ်ားထိသက္ေရာက္သည့္ျပည္နယ္အဆင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရွိ/မရွိကုိလြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

3.

ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိသင့္အတြက္ပံ့ပုိးေပးျခင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၊သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈတုိ႔ကိုျပန္လည္တည့္မတ္ေပးရန္လိုအပ္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

4.

OSPI ကေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ျပကၡဒိန္ရက္ေပါင္း 30 အတြင္းတြင္ခရုိင္၊ ESD သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္း
အတြက၀
္ န္ေဆာင္မႈကုိပ့ံပုိးေပးသူကထိန္း(ခွဲရရှိထားသော)ေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ရမ
ည္။
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5.

ႏုိင္ငံသားတုိင္ၾကားမႈကုိ OSPI
ကေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိစာျဖင့္ေရးသားထုတ္ျပန္ျပီး၊လုိအပ္ေသာထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိ
လုပ္ေဆာင္ျပီးပါကေျဖရွင္းေပးျပီးသည္ဟုမွတ္ယုူၾကသည္။

သတ္မွတ္ကာလေလွ်ာ့္ေပါ့ေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္တုိးျမွင့္ေပးျခင္း
သင္သည္တုိင္ၾကားသူျဖစ္ျပီးခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသူကသင္တုိင္ၾကားခ်က္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကုိတုိး
ျမွင့္ရန္သေဘာတူထား(ခွဲရရှိထားသော)ပါကခရုိင္ေက်ာင္း၊ ESD သု႔မ
ိ ဟုတ္ေက်ာင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးက OSPI
ထံမွအသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာလက္ခံရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ျပကၡဒိန္ 10 ရက္အတြင္းဤသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိေရးသားျပီး OSPI သု႔ေ
ိ ပးပုိ႔ရမည္။
Office of Superintendent of Public Instruction
Attn: Citizen Complaint—Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
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