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DeKalb County School District
ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

2022-2023

မူလတန္း
အလယ္္တန္း
အထက္တန္း
DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိင
ို ္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ အဂၤလိပ္စ်ာေလ့လ်ာသူမ််ားဌ်ာန (English Learners Department) မွ ကူးယူေဖ်ာ္ျပသည့္္ DeKalb ေက်ာင္တီ

ခရိိုငေ
္ က််ာင္း ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Student Conduct) ကိို ဘ်ာသ်ာျပန္ေပးပါသည္။ ဘ်ာသ်ာျပန္ထ်ားေသ်ာ မိတၱဴကိို
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုငသ
္ ည္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္္်ားရွင္းကိို http://www.dekalbschoolsga.org/student-supportintervention/student-relationsတြင္ ရိုႏိိုင္ပါသည္။
အဂၤလပ
ိ ဘ
္ ်ာသ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ္်ားရွငး္ ကိို အတိက်ဆံိုးဟို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါသည္
ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္၏ ဘ်ာသ်ာျပန္ဆိိုခ်က္ိုႏွင့္ မူရင္း အဂၤလိပဘ
္ ်ာသ်ာ ္်ားရွင္းတိ႔အ
ို ၾက်ားတြင္ျဖစ္ေစ ယင္း၌ပါဝင္ေသ်ာ အသိေပးခ်က္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
မသက္ဆိိုငေ
္ ၾက်ာင္းရွငး္ လင္းခ်က္ တစ္စံိုတစ္ခတ
ို ြင္ျဖစ္ေစ ကြလ
ြဲ မ
ြြဲ ႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ျခ်ားန်ားခ်က္ တစ္စိုတ
ံ စ္ရ်ာပါရွိပါက မူရင္း အဂၤလိပဘ
္ ်ာသ်ာ္်ားရွင္းမွ်ာ
အသ်ာစီးရမည္ျဖစ္သည္။

ဤစ်ာမ်က္ိုႏွ်ာအ်ား တမင္ အလြတခ
္ ်န္ထ်ားျခင္း ျဖစ္သည္

2022-2023 မိဘ/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူ လက္မတ
ွ ္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ

ေက်းဇူးျပဳျပီး ဤစ်ာမ်က္ိုႏွ်ာအ်ား ငါး (၅) ရက္အတြင္း သင္၏ေက််ာင္းသိ႔ို ျပန္လည္ေပးပိ႔ေ
ို ပးပါ။
အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ လက္မတ
ွ ထ
္ ိိုးရန္
https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp ရွိ Infinite Campus သိ႔သ
ို ြ်ားပါ။

မိဘ/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူ
လက္ခရ
ံ ရွေ
ိ ၾက်ာင္း အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း
ေက်းဇူးျပဳၿပီး သင္၏ကေလးိုႏွင့္အတူ ဤ DCSD ေက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အ်ား ဖတ္ရႈ၊ စစ္ေဆးက်ာ အထူးသျဖင့္ လံိုၿခံဳအိုႏရ်ာယ္ကင္း၍ အစီအစဥ္တက်ရွိေသ်ာ စ်ာသင္ေက််ာင္း သင္ယူ ေလ့လ်ာမႈ
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခိုအ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ ပါ၀င္ပံ့ပိိုးရ်ာတြင္ သင့္ကေလး၏ အခန္းက႑အ်ား အထူးအ်ာရံိုျပဳပါ။ ထိို႔အျပင္ ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားမွတ္တ မ္းမွတ္ရ်ာမ််ား၊ မိသ်ားစို ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ
ရပိိုင္ခြင့္မ််ားိုႏွင့္

ကိိုယ္ေရးလိုံျခဳံမႈ

အက္ဥပေဒ

ေိုႏွ်ာင့္ယွက္ေစ်ာ္က်ားျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ

(Family

စိိုးရိမ္ဖြယ္မ််ားကိို

Educational

Rights

and

သတင္းပိို႔တိိုင္ၾက်ားနည္း၊

Privacy

Act

(FERPA)

မသန္စြမ္းသူေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏

တိို႔ိုႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္

အခြင့္အေရးမ််ား၊

အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ််ား၊
အျခ်ားအခြင့္အေရးမ််ားိုႏွင့္

အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းိုႏွင့္

တ်ာဝန္မ််ားအေၾက်ာင္း

အခ်က္အလက္မ််ားလည္း ပါ႐ွိသည္။ ဤလက္စစ
ြြဲ ်ာအိုပ္အ်ား သင္ိုႏွင့္ သင့္ကေလး လက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေအ်ာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိိုး ပါ။ ထိ႔ေ
ို န်ာက္
အစက္ခ် မ်ဥ္းလိင
ို း္ တစ္ေလွ််ာက္ ျဖတ္ထတ
ို ပ
္ စ္ျပီး၊ သင့္ကေလး၏ေက််ာင္းသိ႔ို တတ္ိုႏိိုငသ
္ မွ်အျမန္ဆိုးံ ျပန္လည္ေပးပိ႔ပ
ို ါ။ သင္၏ ပံ့ပိိုးမႈအတြက္ သင့္အ်ား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ေိုႏြရ်ာသီ ေက််ာင္း/အစီအစဥ္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ တ်ာဝန္ဝတရ်ားမ််ား

2022-2023 DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း မ််ားထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊ စည္းကမ္းမ််ား၊ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ား၊ မူဝါဒမ််ား၊ ျပည္န ယ္၊ ေဒသခံိုႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္အစိိုးရ
ဥပေဒမ််ားအ်ားလံိုးကိို 2022-2023 ေက််ာင္းစ်ာသင္ိုႏွစ္အတြင္းိုႏွင့္ လ်ာမည့္ 2022-2023 ေိုႏြရ်ာသီ ပရိိုဂရမ္မ််ားအ်ားလံိုးအတြင္းတြင္ လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ကၽြိုႏ္ိုပ္၌ တ်ာဝန္ရွိသည္ကိို ကၽြိုႏ္ိုပ္
န်ားလည္ေၾက်ာင္း

အတည္ျပဳပါသည္။

2022-2023

ေက််ာင္းစ်ာသင္ိုႏွစ္အတြင္းိုႏွင့္

2023

DeKalb

ေက်ာင္တီ

ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ

ေိုႏြရ်ာသီေက််ာင္း/ပရိိုဂရမ္မ််ား

အ်ားလံိုးအတြင္း၌

ကၽြိုႏ္ိုပ္ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္း ေတြ႕ရွိခြဲ့ပါက2022-2023 DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း ေန်ာက္ဆက္တဆ
ြြဲ ိိုးက်ိဳးအဆင့္မ််ားကိို ခ်က္ခ်င္းခံရမည္ကိိုလည္း ကၽြိုႏ္ိုပ္
န်ားလည္ပါသည္။
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား စစ္တမ္းမ််ားတြင္ ပါဝင္ေစရန္အတြက္ သေဘ်ာတူခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်က္
ိုႏွစ္စဥ္ Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန (Georgia Department of Education) သည္ 3တန္း မွ 12တန္း အထိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား စစ္တမ္းမ််ား ေက်ာက္ယူပါသည္။ စစ္တမ္းေက်ာက္ယူသည့္
ေခါင္းစဥ္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားတြင္ မူးယစ္ေဆးမ််ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ က်န္းမ်ာေရး ျပသန်ာမ််ား၊ က်ားေမ်ာင္းသည့္ အမူအက်င့္မ််ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းိုႏွင့္ စ်ားေသ်ာက္မႈပံိုစံတိို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
စစ္တမ္းမ််ားအ်ား အမည္မေဖ်ာ္ဘြဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထ်ားမည္ျဖစ္ျပီး၊ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾက်ာင္း ခြျြဲ ခ်ားသိရွိိုႏိို င္သည့္ မည္သည့္အခ်က္ကိိုမွ် မလိိုအပ္ေပ။ ဤစစ္တမ္းမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္
လိိုအပ္ခ်က္မ််ားအေပၚ အေျခခံက်ာ စီမံေမ်ာင္းိုႏွင္ထ်ားေသ်ာ အစီအစဥ္မ််ားကိို ပံ့ပိိုးေထ်ာက္ပံ့၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ိုႏိိုင္မည့္ အခြင့္ကိို ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းမ််ားအ်ား
ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈသည္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈအရ ျဖစ္သည္။ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 66

ရွိ တပည့္အခြင့္အေရးမ််ား အက်ာအကြယ္ေပးမႈ ျပင္ဆင္ခ်က္အပိိုင္းကိို

ကိိုးက်ားၾကည့္ရႈပါ။ ဤစစ္တမ္းိုႏွင့္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ လံိုျခံဳေရးဆိိုင္ရ်ာ စ်ာရင္းစစ္ထံမွ စစ္တမ္းတိို႔မွ်ာ သီးျခ်ားျဖစ္ျပီး၊ ကြျြဲ ပ်ားျခ်ားန်ားေပသည္၊ ၎လံိုျခံဳေရးစစ္တမ္းမွ်ာမူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုး
ပါ၀င္ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အသက္ ၁၈ိုႏွစ္ေအ်ာက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ မိဘမ််ားGeorgia ပည်ာေရးဌ်ာန (Georgia Department of Education) ရွိ Georgia ေက််ာင္းသ်ား က်န္းမ်ာေရး စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ကၽြိုႏ္ိုပ္၏ ကေလးအ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးပါ။
Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန (Georgia Department of Education) ရွိ Georgia ေက််ာင္းသ်ား က်န္းမ်ာေရး စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ကၽြိုႏ္ိုပ္၏ ကေလးအ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါသည္။
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေဘးကင္းေသ်ာေက််ာင္းျဖစ္ေရး ကတိအ်ာမခံခ်က္
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအျဖစ္ ကြ်ိုႏ္ိုပ္တစ္ဦးတည္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ််ားိုႏွင့္ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားသည္ DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္၀ွမ္းမွ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ််ားိုႏွင့္
ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားျဖင့္ ဆတိိုးေပါင္းစပ္မိသြ်ားသည့္အခါတြင္ ျခ်ားန်ားခ်က္တစ္ခိုကိို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤကတိအ်ာမခံခ်က္အ်ား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းအ်ားျဖင့္ ကြ်ိုႏ္ိုပ္သည္ ကြ်ိုႏ္ိုပ္တိို႔၏
ေက််ာင္းမ််ား လံိုျခံဳအိုႏရ်ာယ္ကင္း၍ ေအ်ာင္ျမင္ိုႏိိုင္ေစရန္ ကြ်ိုႏ္ိုပ္၏ အပိိုင္းအ်ား ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ိုႏ္ိုပ္သည္ ေက််ာင္းသ်ားေက်ာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ိုႏိိုင္သည္ဟို ကြ်ိုႏ္ိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ိုႏ္ိုပ္သည္ ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စရိိုက္အမူအက်င့္အ်ား ျပသိုႏိိုင္သည္ဟို ကြ်ိုႏ္ိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ိုႏ္ိုပ္
ၾကိဳးစ်ားလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္အခါတြင္

ကြ်ိုႏ္ိုပ္

ေအ်ာင္ျမင္မည္ဟို

ကြ်ိုႏို္ပ္

ယံိုၾကည္ပါသည္၊

သိို႔ျဖစ္ရ်ာ

ကြ်ိုႏ္ိုပ္သည္

အေက်ာင္းဆံိုးလိုပ္ိုႏိိုင္ရန္

ေန႔စဥ္

ၾကိဳးစ်ား

ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားပါမည္။

ကြ်ိုႏ္ိုပ္

သင္ယူတတ္ေျမ်ာက္ိုႏိိုင္ပါသည္။ ကြ်ိုႏ္ိုပ္ သင္ယူေလ့လ်ာသြ်ားပါမည္။ ကၽြိုႏ္ိုပ္၏ ေက််ာင္းလံိုၿခံဳမႈအ်ား ကူညီထိန္းသိမ္းရန္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အတြင္း၌ ေပးအပ္ထ်ားေသ်ာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ကတိေပးအ်ာမခံပါသည္ ။ အေလးအနက္ ထိုတ္ျပန္ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ််ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါက ရက္ေပါင္း တစ္ဆယ္ (10) ရက္အထိ
ေက််ာင္းဆိိုင္းငံ့ခံရၿပီးေန်ာက္တြင္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ခို ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း ကြ်ိုႏ္ိုပ္ န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ပါသည္။ ဤစီရင္မႈလိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ
အက်ိဳးဆက္မ််ားလည္း ရွိိုႏိိုင္ျပီး၊ ဤတြင္ ေက််ာင္းမွ ကြ်ိုႏ္ိုပ္ ထိုတ္ပယ္ခံရျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္း/အစီအစဥ္တစ္ခိုသိို႔ ကြ်ိုႏ္ိုပ္ လႊြဲေျပ်ာင္းေနရ်ာခ်ထ်ားခံရျခင္းတိို႔ ပါ၀င္ေက်ာင္း
ပါ၀င္ိုႏိိုင္ပါသည္။
မသင္မေနရ ပည်ာေရး
မသင္မေနရ ပည်ာေရးိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Georgia ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ား ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္မ််ားိုႏွင့္ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ/စည္းကမ္းဥပေဒမ််ားနွင့္အညီ
လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၏ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားိုႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ််ားကိို ကြ်ိုႏို္ပ္ န်ားလည္သိရွိ၊ အတည္ျပဳပါသည္။ ေန်ာက္ထပ္အ ခ်က္အလက္မ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ ိုႏွ်ာ 40-41 ကိို
ၾကည့္ရႈပါ။

ေက်းဇူးျပဳျပီး ေန႔စတ
ြြဲ ပ္၊ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးို က်ာ သင့္ကေလး၏ အတန္းပိင
ို ဆ
္ ရ်ာထံသ႔ိို သံိုး (5) ရက္အတြငး္ ျပန္လည္ေပးပိ႔ပ
ို ါ။
ေက််ာင္းသ်ားအမည္ (ေက်းဇူးျပဳ၍ ပံိုိုႏွိပ္ပါ)

ေက််ာင္းသ်ားလက္မွတ္

ရက္စြြဲ

မိဘအမည္ (ေက်းဇူးျပဳ၍ ပံိုိုႏွိပ္ပါ)

မိဘလက္မွတ္

ရက္စြြဲ

ဤစ်ာမ်က္ိုႏွ်ာအ်ား တမင္ အလြတခ
္ ်န္ထ်ားျခင္း ျဖစ္သည္

ဘ်ာသ်ာျပန္ဆမ
ိို ႈ ရရွိုႏ
ိ ိိုငေ
္ ၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျပခ်က္

Amharic
የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የDekalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የተማሪ ስነምግባር ፣ የእንግሊዘኛ ተማሪዎች ዲፓርትመንትን ግምት ውስጥ ማስገባት
ትርጉም ይሰጣል። የተተረጎመ ቅጂ ለማግኘት ጥያቄ ለት/ቤቱ ርእሰ መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም ኤሌክትሮኒክ እትም እዚህ
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations ይገኛል::
Arabic
 بإذن قسم دارسي اللغة اإلنجليزية،DeKalb County School District  التعليمية ترجمة لمدونة سلوك طالبDeKalb County School District وفر منطقة
 يمكن تقديم طلب الحصول على نسخة ورقية مترجمة إلى مدير المدرس أو تتوفر نسخة إلكترونية على.)English Learners Department(
.http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
Bengali
DeKalb County School District ইংরেজি

জিক্ষার্থী জিভারেে এে স ৌিরযে DeKalb County School District-এে জিক্ষার্থীে আচেণজিজিে অযুিাদ
প্রদায করে। স্কুরেে অিেরক্ষে কারে অযূজদত মুজিত ংস্কেরণে অযুরোি কেুয অর্থিা এখারয ইরেক্ট্রজযক ংস্কেণ পায:
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations।
Burmese
DeKalb က
ခရိိုငက
်
က

ောင်တီ ခရိိုငက
်

ောင််း က

ောင််းအိုပ်က

ောင််းသော်း

ောင််းသည် အင်္ဂလပ
ိ ်စောကလေ့လောသူမ ော်းဌောန (English Learners Department) မှ
ငေ့ဝ
် တ်ဆင
ိို ရ
် ော

ငေ့ထ
် ်းို (Code of Student Conduct)

်းီ ထ ကတောင််းဆိန
ို င
ိို သ
် ည် သိမဟို
ို ေ့ တ် အီလ

ထ
် ရွ န်း် နစ်ဗော်းရှင်း်

်းူ ယူက ော်ပပသညေ့် DeKalb က

ိို ဘောသောပပန်ကပ်းပါသည်။ ဘောသောပပန်ထော်းကသော မိတတူ

ောင်တီ
ိို

ိို http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations တွင ် ရနိင
ို ပ
် ါသည်။

Chinese
DeKalb 县学区提供《DeKalb
县学区学生行为规范》的译本，经由英语学生系提供。可向校长索取译本复印件，或从此处获取电子版：http://www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relations。
French
Le district scolaire du comté de DeKalb propose une traduction du code de conduite des élèves du district, fournie par le département
d'anglais langue étrangère. Il est possible de demander des exemplaires papier au principal de l’école ou une version électronique est
disponible à http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Hindi
DeKalb काउं टी स्कू ल डिडस्िक्ट अंग्रेज़ी डिक्षार्थी डिभाग के सौजन्य से DeKalb काउं टी स्कू ल डिडस्िक्ट के छात्र आचार संडिता, का अनुिाद प्रदान करता
िै। अनुिाददत िािड कॉपी के डलए स्कू ल प्प्रंडसपल को अनुरोध दकया जा सकता िै या http://www.dekalbschoolsga.org/student-supportintervention/student-relations पर इलेक्िॉडनक संस्करण उपलब्ध िै।
Karen
DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DR[h.vDRw>usd;xH DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DRySRuFdzdw>od.w>oDw>bsX<Aw>oH.pl;qJ;vRvXAySRrRvd
tJuvH;usdm0JRusdRA(English Learners Department) M.vDRIAw>ChxD.w>usd;xHtuGJ;'dwz.qluFdcd.Arhwrh>Aw>rRM>vXtH.vJ;
}xDeH;tusdRtusJohzJ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Nepali
DeKalb County School District ले अङ्ग्ग्रेजी भाषा अध्ययन डिभागको सौजन्यमा DeKalb County School District को डिद्यार्थी आचार संडिताको
अनुिादन प्रदान गछड । डिद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग अनुिाद गररएको कागजी प्रडतडलडप माग्न सदकन्छ िा
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा डिद्यूतीय संस्करण उपलब्ध छ ।

Somali
Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb ayaa bixiyo turjubaanida Xeerka Anshaxa Ardayga ee Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb,
waxaa ixtiraamka leh Waaxda Ardayda af Ingiriiska. Codso koobi la turjumay oo laga codsado maamulaha dugsiga ama qaab
elecktaroonik ah ayaa laga helayaa http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Spanish
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece la traducción del Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado
de DeKalb, cortesía del Departamento de Aprendices del Inglés. Usted puede solicitar una copia al director de la escuela o una versión
electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Swahili
Wilaya ya Shule za Kaunti ya DeKalb hutoa tafsiri ya Maadili Mema ya Wanafunzi wa Shule za Wilaya ya Kaunti ya DeKalb, kwa
hisani ya Idara ya Wanafunzi wa Kiingereza. Unaweza kuomba nakala halisi iliyotafsiriwa kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule au
toleo la kielektroniki linaweza kupatikana kwenye http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
Telugu
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి ఇౌంగ్ల ీష్ లర్న ర్స్ డిపార్సమౌంట్
ి
సౌజన్య ౌంతో, DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రక్ట
ి ి కోడ్ ఆఫ్ స్కిడౌంట్
క్ట
స్త
ర్స
కౌండ ి యొకూ అనువాదాన్నన అౌంది ౌంది అనువదిౌంచబడిన్ హా ్ కాపీ కోసౌం స్కూ ల్ ప్రిన్న్ పాల్కు అభ్య ర్ థౌంచవచ్చు లేదా
ఎలస్ట్కాిన్నక్ట వెర్ న్ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations వద్ద లభిస్తౌంది.
Tigrinya
DeKalb County School District፡ ትርጉም ናይ ደንቢ ኣደብ ተማሃሮ DeKalb County School District ይህብ፣ እዚ ድማ ብፍቓድ ክፍሊ
ተማሃሮ እንግሊዝኛ (English Learners Department) ዚውሃብ እዩ። ዝተተርጎመ ተነባቢ ቅዳሕ ንምርካብ ንናይ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር
ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations
ምርካብ ይከኣል።
Vietnamese
DeKalb County School District cung cấp bản dịch Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh DeKalb County School District, với sự giúp đỡ
của Bộ Phận phụ trách Học Viên Anh Ngữ. Quý vị có thể yêu cầu hiệu trưởng trường cung cấp một bản dịch bằng giấy hoặc tìm bản
dịch điện tử có sẵn tại http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations.
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DEKALB ေက်ာင္တီ ခရိုိငေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ
ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း
မူဝါဒေဖ်ာ္ျပခ်က္
DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ (DeKalb County Board of Education) သည္ ၎၏ေက််ာင္းမ််ားတြင္ တက္ေရ်ာက္ေသ်ာ ကေလးမ််ားအတြက္ ျဖစ္ိုႏိိုင္သမွ်အေက်ာင္းဆံိုးေသ်ာ ပည်ာေရးကိို
ေပးအပ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထ်ားပါသည္။ ဤကတိကဝတ္အတြက္ ေစ့စပ္တင္းက်ပ္ေသ်ာ သင္႐ိိုးမ််ား၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝျမင့္မ်ားေသ်ာ ဆရ်ာမ််ားိုႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယ်ာ ေက်ာင္းမြန္ျပည့္စိုံေသ်ာ
အေဆ်ာက္အအိုံမ််ားကိို

လိိုအပ္သည္သ်ာမက

ကြၽိုႏ္ိုပ္တိို႔၏ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊

ဝန္ထမ္းမ််ား၊

မိဘမ််ား၊

အက်ိဳးစီးပြ်ားဆက္စပ္ေနသူမ််ားိုႏွင့္

အသိိုက္အဝန္ းမိတ္ဖက္မ််ားအတြက္

ေဘးကင္းၿပီး

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ပတ္ ဝန္းက်င္တစ္ခို႐ွိရန္လည္း လိိုအပ္ပါသည္။ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ (Board of Education) သည္ ေလ့

DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ DeKalb ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုမ််ားကိို
ႁမွင့္တင္အ်ားေပးရန္ အသံိုးျပဳေသ်ာ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈနည္းလမ္းိုႏွင့္ အဆိိုပါစည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈ အက်ိဳးဆက္မ််ား ခံယူေစရန္အ တြက္
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားပါသည္။ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးကိို ေဆ်ာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္ အခါတြင္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း သည္ တရ်ားမွ်တမႈရွိေၾက်ာင္း
ေသခ််ာေစၿပီး ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုး၏ အေက်ာင္းဆံိုးေသ်ာအက်ိဳးစီးပြ်ားကိို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုကိို အ်ားေပးႁမွင့္တင္ရန္ိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို တည့္မတ္ျပဳျပင္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္ကိို ေယဘိုယ်အ်ားျဖင့္ စီမံေရးဆြထ
ြဲ ်ားၿပီး
ေက််ာင္းသ်ားကိို

ေက််ာင္းလူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြင္း

တ်ာဝန္ခံမႈရွိသည့္

ိုႏိ္ိုင္ငံသ်ားတစ္ဦးျဖစ္လ်ာေစရန္

တိိုက္တြန္းေပးပါသည္။

စိတ္ဒဏ္ရ်ာ၊

စိတ္က်န္းမ်ာေရးအေျခအေန၊

မသန္စြမ္းမႈမ််ား၊

ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံမႈိုႏွင့္ ၾက်ာရွည္ခံစ်ားရေသ်ာ စိတ္ဖိစီးမႈတိို႔အပါအဝင္ အေၾက်ာင္းအခ်က္မ််ားစြ်ာသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈအေပၚလႊမ္းမိိုးသက္ေရ်ာက္မႈရွိေၾက်ာင္း
န်ားလည္သိရွိပါသည္။

က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈအေပၚ

တံို႔ျပန္ေဆ်ာင္ရြ က္ျခင္းိုႏွင့္

ျဖစ္ိုႏိိုင္သမွ်အျမင့္ဆံိုး အတိိုင္းအတ်ာအထိ ေျဖရွင္းေပးပါသည္။

ထိိုမွတစ္ဆင့္ေပးအပ္ေသ်ာ

ကူညီပံ့ပိိုး မႈမ််ားသည္

က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ရသည့္

DSCD က

မူလအေၾက်ာင္းရင္းခံကိို

DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း သည္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား၊ ရပိိုင္ခြင့္မ််ားိုႏွ င့္ တ်ာဝန္မ််ားကိို အဓိကထ်ားၿပီး

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ တံို႔ျပန္မႈမ််ားိုႏွင့္ ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ားကိို က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံိုစြ်ာ ျခံဳငံိုသံိုးသပ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ပါ။
လက္မခံိုႏိိုင္ဖြယ္ အျပဳအမူကိို တံို႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို လက္မခံိုႏိိုင္ဖြယ္ အျပဳအမူ၏ ျပင္း ထန္ဆိိုးရြ်ားမႈအတိိုင္းအတ်ာ၊ ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏
အက်ိဳးသက္ေရ်ာက္မႈ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳ႕တြဲ့အ်ားနည္းမႈမ််ား၊ အတန္းအဆင့္၊ အေျခအေနအဆက္အစပ္ိုႏွင့္ တမင္တက်ာရည္ရြယ္မႈရွိမရွိ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ ယခင္
စည္းကမ္းပိိုင္းမွတ္တမ္း၊ ျပင္းထန္ေသ်ာထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာမ််ားိုႏွင့္ အျခ်ား အက်ံဳးဝင္ေသ်ာ အေၾက်ာင္း အခ်က္မ််ားအေပၚ အခ်ိဳးအစ်ားမွ်တစြ်ာ မူတည္လ်က္ ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားဘြဲ
ကိိုင္တြယ္ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ျဖင့္ ျပဳလိုပ္ပါမည္။ ဘိုတ္အဖြြဲ႕အေနျဖင့္ အိမ္တြင္စ်ာသင္ေပးသည့္ အေနအထ်ားအခင္းအက်င္းျဖင့္ အျပဳအမူပိိုင္းကိို ပြဲ့ျပင္ေပး၍ မရိုႏိိုင္ေသ်ာ
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းမွ ဆိိုင္းငံ့ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မည့္အစ်ား Georgia ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထ်ားသည့္အေလ််ာက္ အစ်ားထိိုးပည်ာေရးအေျခအေနမ််ားတြင္
ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရွိရန္ ပိိုမိိုေဆ်ာင္ရြက္လိိုသည္။
အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေျခအေန၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝ သိို႔မဟိုတ္ ျပင္းထန္မႈအတိိုင္းအတ်ာကိို စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္ရ်ာတြင္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္၌ ထိေရ်ာက္ေသ်ာ တိိုင္ပင္ေဆြးေိုႏြးမႈမ််ား၊
ဘက္စံိုလႊမ္းျခံဳမႈရွိေသ်ာ

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္မ််ား၊

ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈိုႏွင့္

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ

နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားအ်ား

ေရးဆြခ
ြဲ ်မွတ္ျခင္းတိို႔မွတစ္ဆင့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏

လူမႈေရးိုႏွင့္

စိတ္ခံစ်ားခ်က္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေက်ာင္းမြန္အဆင္ေျပေစေရးိုႏွင့္အတူ ပည်ာေရးပိိုင္း အလ်ားအလ်ာကိို အျမင့္ဆံိုးသိို႔ႁမွင့္တင္ိုႏိိုင္ရန္အတြက္ အေထ်ာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ ေျမိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ
အစိိုးရအဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ရပ္ရြ်ာဝန္းက်င္အဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ားက ေပးအပ္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားကူညီပံ့ပိိုးေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္။
ေက််ာင္းသ်ား၏ မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအျပဳအမူကိို ပြဲ့ျပင္ေပးရန္ ႀကိဳးစ်ားအ်ားထိုတ္မႈမွန္သမွ်တြင္ မိဘမ််ားအ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားျခင္းိုႏွင့္ မိဘမ််ား၏ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမွ်ာ မရွိမျဖစ္လိိုအပ္သည္။ မိဘမ််ားိုႏွင့္
အိုပ္ထိန္းသူမ််ား၊ ဆရ်ာမ််ားိုႏွင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ျပဳမူပံို ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေစရန္ိုႏွင့္ ပည်ာေရးစြမ္းေဆ်ာင္ရည္ကိို ႁမွင့္တင္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္မွသ်ာ DCSD

ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း မွ်ာ အက်ိဳးရွိထိေရ်ာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ အျပဳအမူ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ
စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားကိို ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန (Department of Student Relations) သိို႔ ဆက္သြယ္ေျပ်ာဆိိုရန္ မိဘမ််ား၊ သင္ၾက်ားသူမ််ားိုႏွင့္ အသိိုင္းအဝိိုင္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ားကိို
တိိုက္တြန္းထ်ားပါသည္။

DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိို ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ မူဝါဒ JCD ိုႏွင့္အညီ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ေပးထ်ားသည္။

ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္
DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ အတန္း K မွ 12 တန္းအတြင္းရွိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား လက္ခံိုႏိိုင္ေသ်ာိုႏွင့္ လက္မခံိုႏိိုင္ေသ်ာ အျပဳအမူအမ်ိဳးအစ်ားမ််ားကိို ိုႏွိဳင္းယွဥ္အသိေပးရန္

ရည္႐ြယ္ပါသည္။

စိတ္ကူးထ်ားသည့္

တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာိုႏွင့္

ခြင့္ျပဳထ်ားေသ်ာ

အျပဳအမူမ်ိဳးကြတ
ြဲ ိိုင္းကိို

ေျဖရွင္းေပးိုႏိိုင္သည့္

က်င့္ ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိို

ေရးသ်ားရန္

မျဖစ္ိုႏိိုင္ပါ။

သိို႔ျဖစ္၍

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ တိတိပပ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္ျဖစ္ေစ မထ်ားသည္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းတြင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ား စည္းစနစ္တက်လည္ပတ္မွဳကိို
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊ ေဘးကင္းလိုံျခံဳမႈကိို ထိခိိုက္ေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေဘးကင္းၿပီး အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္၊ ကူညီပံ့ ပိိုးမႈရွိေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
မသင့္ေလ််ာ္ဟို ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိိုင္းက တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ ဆံိုးျဖတ္ထ်ားသည့္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမွန္သမွ်အတြက္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းခံရမည္ကိို န်ားလည္ထ်ားသင့္ပါသည္။
ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီမ််ားိုႏွင့္

အတန္းပိိုင္ဆရ်ာမ််ားသည္

DCSD

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

ထြဲတြင္

ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္မ််ားအျပင္

ေဘးကင္းေရး၊

က်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးိုႏွင့္

ပည်ာရည္တိိုးတက္ေရးတိို႔ကိို ရည္ရြယ္သည့္ ေက််ာင္းဝင္း သိို႔မဟိုတ္ စ်ာသင္ခန္းတြင္း ေန်ာက္ထပ္ စည္း မ်ည္းစည္းကမ္းမ််ားကိို ခ်မွတ္ိုႏိိုင္သည္။ အဆိိုပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ််ားကိို ဆရ်ာမွ ရွင္းျပျခင္း၊
စ်ာသင္ခန္းမ််ားထြဲတြင္ ကပ္ထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံသိို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ််ား ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ၿပီး DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းမ််ား ပါဝင္ဖ႕ြြဲ စည္းမႈရွိိုႏိိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္
မပါဝင္ိုႏိိုင္ပါ။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ သိို႔မဟိုတ္ မခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါအ်ား ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈအေပၚတြင္
အေျခခံပါမည္။ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ဆိိုလွ်င္ အေထ်ာက္အထ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ မျပဳသည္ထက္ ျဖစ္ိုႏိိုင္ေျခပိိုရွိပါသလ်ား။

ေလ့လ်ာသင္ယေ
ူ ရးိုႏွင့္ လိက
ို န
္ ်ာမႈ
အသက္အရြယ္ သိို႔မဟိုတ္ အတန္းအဆင့္ အ်ားလံိုးမွ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးသည္DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ပါဝင္သည့္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို သိရွိရန္လိိုအပ္ၿပီး ၎အျပင္
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

သူတိို႔တက္ေရ်ာက္ေသ်ာေက််ာင္းမွ

ခ်မွတ္ထ်ားသည့္

အျခ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမွန္ သမွ်ကိို

သူတိို႔၏

အလံိုးစံိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိိုးတက္မႈ

အဆင့္အတန္းအရ

ျဖစ္ိုႏိိုင္သည့္အတိိုင္းအတ်ာအထိ

န်ာခံလိိုက္န်ာရပါမည္။

ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္

DCSD

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား

K-3

အထိ

အတန္းမ််ားမွ

ပိိုမိိုငယ္ရြယ္ေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊

အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးအတန္းမ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားမိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမ််ားမွ အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာစက်ား ေျပ်ာဆိိုသူမ််ား (ESOL) န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အ တြက္
သူတိို႔ိုႏွင့္အတူ ပိိုမိိုေစ့စပ္ေသ်ာ ဖတ္ရႈသံိုးသပ္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလိုပ္ရန္လိိုသည္။ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ေက််ာင္းမ််ားိုႏွင့္ စင္တ်ာမ််ားအ်ားလံိုးသိို႔ ျဖန္႔ေဝထ်ားသည္။ DCSD ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိို

ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳမီ

ေက််ာင္းမဖြင့္ခင္၊

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမေရ်ာက္ရွိခင္တြင္

ဆရ်ာအစိုအဖြ႕ြဲ ိုႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ််ား

န်ားလည္သိရွိေၾက်ာင္း

ေသခ််ာေစရန္အတြက္

သူတိို႔ိုႏွင့္အတူ

ဖတ္ရႈသံိုးသပ္မႈျပဳလိုပ္ထ်ားသည္။

DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ေက််ာင္းဖြင့္သည့္ ပထမသီတင္းပတ္အတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံသိို႔ ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး ရွင္းလင္းသင္ၾက်ားေပးသည္။ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 1 ေပၚတြငရ
္ ေ
ွိ သ်ာ
မိဘ/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူ လက္မတ
ွ စ
္ ်ာမ်က္ိုႏွ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ား/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူတစ္ဥးီ ခ်င္းစီမွ လက္မတ
ွ ထ
္ းိို ေပးရန္ လိအ
ို ပ္ပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းကိို လက္ခံရရွိေၾက်ာင္း အသိအမွတ္မျပဳသည့္
မိဘ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားဝင္အိုပ္ထိန္းသူအ်ား ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စ ည္းမ်ဥ္းအတြင္း ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ််ားိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္ေသ်ာ မည္သည့္တ်ာဝန္ဝတရ်ားကိိုမဆိို ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိေစရ။ DCSD

ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း အတြက္ ခ႐ိိုင္တစ္ခိုလံိုးိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္ေသ်ာ မေျဖမေနရ စစ္ေဆးမႈကိို ေက််ာင္းတက္သည့္ ပထမိုႏွစ္ပတ္အတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားေျဖဆိိုရန္ စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ပါသည္။
ဤစစ္ေဆးမႈကိို

ပံိုမွန္ေက််ာင္းတက္ရက္

သိို႔မဟိုတ္

အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္

အသြင္တူ

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအ တြင္း

စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္သည္။

ေက််ာင္းသ်ား၏

စစ္ေဆးမႈ ရလ်ာဒ္မ််ားကိို

မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းိုႏွင့္ စည္းကမ္းပိိုင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ား အသံိုးခ်မႈကိို ေဆြးေိုႏြးရန္အတြက္ အတန္းေတြ႕ဆံိုပြြဲမ််ားကိို ေက််ာင္းတက္ရက္၏ ပထမသံိုးပတ္အတြင္း က်င္းပပါသည္။
စ်ာသင္ိုႏွစအ
္ တြငး္ ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမသိ႔ဝ
ို င္ေရ်ာက္လ်ာသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို လက္ခရ
ံ ရွမ
ိ ည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြငပ
္ ါဝင္သည္မ််ားကိို စစ္ေဆးမႈခယ
ံ ရ
ူ ပါမည္။
ေက််ာင္းတြင္း ေက််ာင္းဆိိုင္းငံ့မႈကိို ခံယူခြဲ့ရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း အ်ား ျပန္လည္သင္ၾက်ားေပးၿပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးပါသည္။ ကနဦးသင္ၾက်ားမႈအျပင္
ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္

DCSD

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား

K-3

အထိ

အတန္းမ််ားမွ

ပိိုမိိုငယ္ရြယ္ေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊

အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား

ပည်ာသင္ၾက်ားေရးအတန္းမ််ားိုႏွင့္

အျခ်ားမိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမ််ားမွ အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာစက်ား ေျပ်ာဆိို သူမ််ား (ESOL) န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ သူတိို႔ိုႏွင့္အတူ ပိိုမိိုေစ့စပ္ေသ်ာ ဖတ္ရႈသံိုးသပ္မႈတစ္ရပ္
ျပဳလိုပ္ရန္လိိုသည္။
ေက််ာင္းDCSD

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

မွ

မိမန
ိ ်ားမလည္သည့္

အစိတအ
္ ပိင
ို း္ မ််ားကိို

ရွငး္ လင္းသြ်ားေစရန္အတြက္

ဆရ်ာအစိုအဖြ႔ြဲ

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

ဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ားအ်ား

ေမးျမန္းရန္

တိက
ို တ
္ န
ြ း္ ိုႏႈိးေဆ်ာ္ပါသည္။

တန္းတူညမ
ီ ်ွ ေသ်ာ ပည်ာေရးဆိင
ို ရ
္ ်ာ အခြင့အ
္ လမ္းမ််ား
ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္း

ြတ္မႈိုႏ ွင့္

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္ မည္သိို႔ရွိသည္ျဖစ္ေ စ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသ်ာ ပည်ာသင္ၾက်ားမႈအခြင့္အလမ္းမ််ားကိို ေပးအပ္သည္။ ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ျခင္းအပါအဝင္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ

အစီအစဥ္မ််ား၊

ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္း

လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

က်င့္ထံိုးမ််ားအ်ားလံိုးတြင္

မိ မ၏
ိ

လူမ်ိဳး၊

အသ်ားအေရ်ာင္၊

ြတ္မႈိုႏွင့္ လိင္ပ္ိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္တိို႔ေၾက်ာင့္ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံ မႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈကိို

မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားမွ် ၾကံဳေတြ႕ခံစ်ားရျခင္း မရွိေစရ။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံမႈဆိိုင္ရ်ာ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို တရ်ားမွ်တၿပီး စနစ္က်နေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းကိိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးိုႏိိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ေပးစြမ္းသည့္
တိိုင္ၾက်ားမႈလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းတစ္ရပ္ကိို ခ႐ိို င္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ေရးဆြြဲခ်မွတ္ထ်ားသည္။

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ျပဳမူေနထိင
ို မ
္ အ
ႈ ေပၚ စည္းကမ္းပိင
ို း္ အရ စီရင္ဆိုးံ ျဖတ္ျခင္း
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အက်ိဳးစီးပြ်ားိုႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္အခါတိိုင္းတြင္ ၎၏ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေပၚ စည္းကမ္းပိိုင္းအရကိိုင္တြယ္ရန္
လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သိို႔ျဖစ္၍ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ ေအ်ာက္ပါအခ်ိ္န္မ််ားိုႏွင့္ ေနရ်ာမ််ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရ်ာက္သည္

ေက််ာင္းပရဝိုဏ္တြင္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆိို၊



ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမွတ္တိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊ လႈပ္ရွ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ အခမ္းအန်ားတြင္၊



ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္မွ ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားသည့္ သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရးစနစ္ကိို အသံိုးျပဳေနသည့္အခါတြင္



ေက််ာင္းသ်ားသည္ အသြင္တူ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအတြင္း ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ေနစဥ္၊



စြပ္စြခ
ြဲ ံရသည့္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သူျဖစ္ေစ စြပ္စခ
ြြဲ ံရသည့္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူျဖစ္ေစ ေက််ာင္းမွ၊ အိမ္သိို႔၊ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အခမ္းအန်ားမွ



ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း အသံိုးအေဆ်ာင္ကိရိယ်ာ၊ ကြန္ရက္။ အသြ င္တူပလက္ေဖ်ာင္းမ််ားိုႏွင့္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲပါဝင္သည့္ ခ႐ိိုင္၏ နည္းပည်ာဆိိုင္ရ်ာ ရင္းျမစ္မ််ားကိို အသံိုးခ်သည့္အခါ၊



ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ကြင္းဆင္းေလ့လ်ာမႈမ််ား၊ ိုႏွီးေိုႏွ်ာဖလွယ္ပြြဲမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အ်ားကစ်ားပြမ
ြဲ ််ားကြဲ့သိို႔ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိုႏွင့္

လမ္းေၾက်ာင္းတြင္ ရွိေနသည့္အခါ။

သက္ဆိိုင္သည့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ပါဝင္သည့္အခါ သိို႔မဟိုတ္ တက္ေရ်ာက္သည့္ အခါ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ား၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္သိို႔ အျခ်ားတစ္နည္းအ်ားျဖင့္
က်ေရ်ာက္သည့္အခါ၊


ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌

Georgia

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ

အျခ်ားေက််ာင္းအဖြ႕ြဲ အစည္းတစ္ခို၏

ေက််ာင္းမွ

ေထ်ာက္ပံ့ ထ်ားေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းိုႏွင့္

သက္ဆိိုင္သည့္

လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား တက္ေရ်ာက္သည့္အခါ၊



ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈိုႏွင့္ စြြဲဆိိုခံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအျဖစ္ က်ေရ်ာက္ေစိုႏိိုင္ၿပီး ၎က ေက််ာင္း၌
ေက််ာင္းသ်ား၏ ဆက္လက္ရွိေနမႈသည္ ေက််ာင္း၌ရွိေသ်ာ လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အေဆ်ာက္အအံိုအတြက္ က်ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ေျခရွိေသ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္ကိို ျဖစ္ေစသည့္ အခါ သိို႔မဟိုတ္
ပည်ာေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ (O.C.G.A. ကိို ပည်ာေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)) သိို႔မဟိုတ္ ျပည္နယ္ ဆိိုက္ဘ်ာအိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း၏ အနက္ဖြင့္ဆိိုခ်က္ကိို § 20-2-751.4)။



ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌ်ာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘြဲ ေက််ာင္းမွ ထြက္ခြ်ာသျဖင့္ (ခြင့္မြဲ့ပ်က္ကြက္)

က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မက
ႈ ိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း

အေသးအဖြြဲ

က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို

ဆရ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားတ်ာဝန္ရွိသူက

ခ်က္ခ်င္း

တံို႔ျပန္ဆံိုးမျခင္းအ်ားျဖင့္

ပြဲ့ျပင္ေပး၍ရေလ့ရွိသည္။

ေက််ာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ််ားအ်ား

ပိိုမိိုႀကီးမ်ားစြ်ာ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္း တိိုင္ၾက်ားခံရပါက သိို႔မဟိုတ္ သံသယရွိခံရပါက ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို ျပဳလိုပ္ရန္ က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လံိုမႈရွိမရွိ
ဆံိုးျဖတ္ၿပီး ခိိုင္လံိုမႈရွိပါက စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ပိုဂိဳလ္အ်ား
က်ၱဴးလြန္သူ(မ််ား)၊

ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ(မ််ား)၊

ေဖ်ာ္ထိုတ္သိရွိရေသ်ာ

သက္ေသမ််ား၊

ဆရ်ာ(မ််ား)၊

ႊန္ၾက်ားမည္ျဖစ္သည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို အခ်ိန္ကိိုက္လိုပ္ေဆ်ာင္သင့္ၿပီး စြပ္စြခ
ြဲ ံရသည့္

အမႈ ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ားိုႏွင့္

သက္ဆိိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ််ားရွိိုႏိိုင္သည့္

အျခ်ားသူမ််ားအ်ား

ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းထ်ားသည္မ််ားကိို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ားကိို တစ္ဦးခ်င္းစီေသ်ာ အင္တ်ာ္်ၱဴးျပဳလိုပ္ခံသူအ်ားလံိုးက ရရွိသင့္သည္ ။ ရရွိိုႏိိုင္ပါက ္ီဒီယိိုျဖင့္
ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာထ်ားမႈကိို ျပန္လည္သံိုးၿပီး လံိုျခံဳမႈေပးသင့္သည္။

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးမ််ားက တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ျပဳလိုပ္မည္ဟိုယံိုၾကည္ပါက သူ/သူမသည္ မည္သည့္က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမဆိို၏ ္ီဒီယိို ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈကိို
ထိန္းသိမ္းရန္ အ်ားထိုတ္သင့္သည္။ အျခ်ား႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းဆိိုင္ရ်ာ မည္သည့္သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားကိိုမဆိို စိုေဆ်ာင္း၍ ထိန္းသိမ္းထ်ားသင့္သည္။ ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္မ််ား၊
ေက််ာင္း၏ လူမႈဝန္ထမ္းလိုပ္သ်ားမ််ား၊ ေက််ာင္းရြဲဌ်ာနိုႏွင့္ အျခ်ားေထ်ာက္ပံ့ေရးအမႈထမ္းတိို႔အ်ား ျဖစ္စဥ္ပါ အေျခအေနက ဆံိုးျဖတ္သည့္အတိိုင္း ၎တိို ႔၏ ပည်ာခန္းဆိိုင္ရ်ာ ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္
အသံိုးခ်သင့္သည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေတ်ာအတြင္း သိို႔မဟိုတ္ ၎ေန်ာက္ပိိုင္း၌ သင့္ေတ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကိို အေၾက်ာင္းၾက်ားသင့္သည္။ သိို႔ရ်ာတြင္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိိုက္မႈ
သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူအေျခအေန ပါဝင္ပါက သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ အကူအညီကိို ပံ့ပိိုးေပးသင့္ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကိို ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားသင့္သည္။ ထိို႔ျပင္ ျဖစ္စဥ္တြင္
သင့္ေတ်ာ္သလိို

ေဆ်ာင္ရြက္ရမည့္

ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈအေပၚ

ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ

သိို႔မဟိုတ္

တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအ်ား

ေိုႏွ်ာက္ယွက္ဟန္႔တ်ားမႈ

ပါဝင္ပါက

သင့္ေတ်ာ္သည့္

အ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအ်ား

ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းစံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ြဲ သည္ မည္သည့္ တရ်ားဥပေဒ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္တိို႔ကိို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိဘြဲ ေပၚေပါက္လ်ာိုႏိိုင္သည့္ အတိိုင္းအတ်ာအထိ
ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္သြ်ားမည္ျဖစ္သည္။
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္း ကမ္းကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ သိို႔မဟိုတ္ မခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါ စသည္အ်ား ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈ အေပၚတြင္
အေျခခံပါမည္။ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ဆိိုေသ်ာ္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးမွ စည္းမ်ဥ္းအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္ခြဲ့ျခင္းမွ်ာ မွ်ားယြင္းသည္ထက္ ပိိုမိို မွန္ကန္ိုႏိိုင္ ေျခ ရွိ၊မရွိသည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား တင္ျပမႈအေပၚ
အေျခခံမည္ ျဖစ္သည္။ ေရတိိုဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားအတြက္ (၁၀ ရက္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ေအ်ာက္) ပံိုမွန္အသန်ားခံိုႏိိုင္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မရွိပါ။ အကယ္၍ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားသည္
ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအေပၚ သေဘ်ာတူလက္ခံျခင္း မရွိလွ်င္ ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ အသန်ားခံ လႊ်ာ တင္သြင္းေက်ာင္း တင္သြင္းိုႏိိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သူတိို႔သည္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအ်ား
သေဘ်ာတူလက္ခံျခင္း မရွိလွ်င္ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာေရးသ်ားက်ာ အသန်ားခံလႊ်ာ တင္သြင္းေက်ာင္း တင္သြင္းိုႏိိုင္ပါသည္။ ခရိိုင္ ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
လိုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အ်ား သိရွိိုႏိိုင္ရန္အ တြက္ ေက်းဇူးျပဳျပီး DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္းမွ စည္းကမ္းပိိုင္း တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္မႈ ပံိုျပဇယ်ားကြက္အ်ား ကိိုးက်ားၾကည့္ရႈပါ။
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္

လႊြဲေျပ်ာင္းေပးမႈကိို

ျပဳလိုပ္ပါက

စစ္ေဆးၾက်ားန်ာမႈိုႏွင့္ အသန်ားခံမႈမ််ားဆိိုင္ရ်ာ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဤစ်ာရြက္စ်ာတမ္းအတြင္း

ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း

ေက််ာင္းသ်ားကိို

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ား၏ အ

န
ႊ း္ ကိနး္ ိုႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ််ား

ေခါင္းစဥ္
႐ိိုက္ိုႏွက္မႈွ (ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေစျခင္း), 58

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေစ်ာ္က်ားမႈ/မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း/အျမတ္ထိုတ္ျခင္း , 83, 120, 128

႐ိိုင္းစိိုင္းေသ်ာ/႐ိိုေသေလးစ်ားမႈမရွိေသ်ာ အျပဳအမူ, 65

လူဆိိုးဂိိုဏ္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ေနေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈ (အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္တံို႔ျပန္မႈ၊

ကန္ေက််ာက္ျခင္း , 57, 59

လူသစ္ေခၚယူမႈ၊ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ၊ ပစၥည္းပစၥယမ််ား), 69

ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ (အခြင့္မရွိဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း၊ hack လိုပ္ျခင္း၊ စက်ားဝွက္စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား စသည္ျဖင့္), 44, 49, 56, 82

ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ , 85, 148
သက္ေသခံကတ္ျပ်ားမ််ား, 84

ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ (ေက််ာင္းသ်ား၊ ဆရ်ာအစိုအဖြ႕ြဲ ၊ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္
လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သူမ််ား), 56

သတ္ပိုတ္ျခင္း /ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တြန္းထိိုးျငင္းခံိုျခင္း , 57, 59
သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း, 57

ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ (လက္နက္ျဖင့္

သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း, 57

ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ/ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ), 56, 58

အင္တ်ာနက္/အင္ထရ်ာနက္ သံိုးစြမ
ြဲ ႈ, 44, 132

က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း , 69, 81

အတန္းလစ္ျခင္း/အခြင့္မရွိဘြဲ ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္းမွ ထြက္ခြ်ာျခင္း, 67

ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ လႊတ္ထ်ားျခင္း (ေဒသတြင္းိုႏွင့္ ခ႐ိိုင္တစ္ခိုလံိုး အတိိုင္းအတ်ာျဖင့္), 78, 80, 99

အတိုျပဳလိုပ္ျခင္း /ေငြစကၱဴအတိုမ််ား၊ ဘဏ္ကတ္ိုႏွင့္ ခ်က္လက္မွတ္အတိုမ််ား ကိိုင္ေဆ်ာင္ျခင္း,

ခိိုးမႈ/ခိိုးယူျခင္း (အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျပဳလိုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ), 55, 63, 138

55

ခိိုးရ်ာပါပစၥည္းမ််ား လက္ဝယ္ရွိျခင္း, 55

အတိုလိုပ္ျခင္း, 82

ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းိုႏွင့္ ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း, 37, 41, 81

အဓိက႐ိုဏ္းဖန္တီးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပရမ္းပတ်ာျဖစ္ေစျခင္း, 69

စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း, 73

အၾကမ္းဖက္ဆန္ေသ်ာ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား (ေက််ာင္းအေပၚ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား), 69, 143

ဆယ္လူလ်ာဖိုန္းမ််ား, 24, 26, 28, 43, 62, 75, 89, 100, 137

အယိုတအနတစက်ားမ််ား/မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း, 72

ညစ္ညမ္းစ်ာေပ/႐ိုပ္ရွင္, 72

အယိုတအနတစက်ားမ််ား၊ က်ိန္ဆြဲျခင္း၊ မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ႐ိိုင္းစိိုင္းေသ်ာ

တိိုးႀကိတ္ျခင္း/တြန္းထိိုးျခင္း, 57, 61, 137

စက်ားအသံိုးအနႈန္း , 72

ထပ္ခါတလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား, 78

အျခ်ားသူမ််ားကိို တံေတြးေထြးျခင္း, 72

ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ (လူမ်ိဳးေရး၊ ဇ်ာတိမ်ိဳးိုႏြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္တိမ္း

ြတ္မႈ၊

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္), 62, 120, 138, 167

အျခ်ားသူအျဖစ္ဟန္ေဆ်ာင္ျခင္း (လွည့္စ်ားျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ
ေဖ်ာ္ျပခ်က္/အခ်က္အလက္မ််ား ေပးအပ္ျခင္း), 82

ႀကီးေလးေသ်ာ ႐ိိုက္ိုႏွက္မႈ (ျပင္းထန္ေသ်ာထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေသဆံိုးမႈကိို
ျဖစ္ေစျခင္း), 59

အရက္ေသစ်ာ (မိမိထံတြင္ထ်ားရွိျခင္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေသ်ာက္သံိုးျခင္း), 51
အရ်ာဝထဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 47, 89

ဓ်ားမ််ား/သင္တိုန္းဓ်ားမ််ား/ေသတ်ာပံိုးဖြင့္သည့္ ဓ်ားမ််ား, 48

အြန္လိိုင္းတြင္ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း/အြန္လိိုင္းမွတဆင့္ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျခင္း , 56, 62, 76, 138

ဓ်ားျပတိိုက္ျခင္း , 55

အလိိုအေလ််ာက္ ထိိုးသြင္းိုႏိိုင္ေသ်ာ EPINEPHRINE (Epi-Pens), 53

ဓ်ာတိုပစၥည္းမ််ားကိို အလြသ
ြဲ ံိုးစ်ားျပဳျခင္း , 53

အ်ာခံျခင္း (ျပန္ခံေျပ်ာျခင္း၊ လွည့္ထြက္သြ်ားျခင္း၊ န်ာခံလိိုက္န်ာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း), 65

နႈတ္ျဖင့္ ထိပ္တိိုက္ရင္ဆိိုင္ျခင္း /ရန္စျခင္း/က်ယ္ေလ်ာင္စြ်ာျငင္းခံိုျခင္း, 57, 61, 63

အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ််ား (ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ စမတ္စက္ပစၥည္းမ််ား

ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္ေစျခင္း/ဖ်က္ဆီးျခင္း (အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္
ျပဳလိုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ), 54

စသည္ျဖင့္), 43
အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ််ား (ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ ေရဒီယိိုလႈိိုင္းဖမ္းကိရိယ်ာမ််ား

ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေျခ်ာက္လွန္႔ျခင္း (ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား), 56, 58,
61, 69, 137

စသည္ျဖင့္), 56
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ််ား/ဆရ်ာအစိုအဖြ႕ြဲ /ဝန္ထမ္းမ််ား၏

ၿခိမ္းေျခ်ာက္လိုယူျခင္း , 55, 61, 138

ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္

ျငင္းဆန္ျခင္း, 65

ၿခိမ္းေျခ်ာက္သည့္ အျပဳအမူမ််ား, 61, 63, 138

အေရးေပၚအေျခအေနမဟိုတ္ဘြဲ မွ်ားယြင္းသတင္းပိို႔မႈ (မီးအခ်က္ေပးေခါင္းေလ်ာင္း၊

ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈမ််ား/ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား/ေျပ်ာင္းလြဲတိိုးတက္မႈရွိသည့္
အေျခအေန, 74, 87, 89, 91

္ံိုးသတိေပးခ်က္တိို႔ကိို ဖြင့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 911 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ျခင္း), 69, 86
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ အျပဳအမူ (အဆက္မျပတ္စက်ားေျပ်ာျခင္း၊

မည္သည့္ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္းတြင္မဆိို လတ္လ််ားလတ္လ််ားလိုပ္ျခင္း/ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ
အခြင့္မရွိဘြဲ ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း, 81

ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းကစ်ားျခင္း စသည္ျဖင့္), 68, 69
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း, 60, 63, 91, 120, 135, 138, 139, 142, 146, 167, 169

မဖြယ္မရ်ာ ပစၥည္းမ််ား/ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ား, 72

ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ/ေက််ာင္းတြင္မရွိစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ, 76

မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ မက္ေဆ့ခ်္မ််ား/႐ိုပ္ပံိုမ််ား/္ီဒီယိိုမ််ား ေပးပိို႔ျခင္း (လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာမ််ား

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ (ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္/ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ ပ်က္ကြက္မႈမ််ား၊

ေပးပိို႔ျခင္း), 45, 100, 133

ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္၊ က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ

မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူ, 83, 120, 128

ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း), 66, 73

ေက််ာင္းတြင္ ဓ်ာတ္ပံို/္ီဒီယိိုမ််ား ႐ိိုက္ကူးျခင္း, 45, 71, 100, 133

မီးေလ်ာင္ျခင္း (ရႈိ႕မီး၊ မီးတင္ရိႈ႕ျခင္း), 54
မူးယစ္ေဆးဝါး (တရ်ားမဝင္ေသ်ာ/ဖန္တီးျပဳလိုပ္ထ်ားေသ်ာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား၊ တစ္ခိုိုႏွင့္တစ္ခို
ဆင္တူေသ်ာ ေဆးဝါးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေဆး

ႊန္းျဖင့္ေပးထ်ားေသ်ာ ေဆးဝါးမ််ား), 51

ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားကိို ထိခိိုက္ေစရန္အတြက္ တမင္ရည္ရြယ္လ်က္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း
ထိေတြ႕မႈ, 50

မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ားကိို ေရ်ာင္းခ်/ျဖန္႔ခ်ိရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း, 51

ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားိုႏွင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း တမင္တက်ာထိေတြ႕မႈ , 49

မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ရွိျခင္း , 51

ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း ( ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

မူးယစ္ေဆးဝါးသံိုးစြျြဲ ခင္း /မူးယစ္ေဆးဝါး၏ လႊမ္းမိိုးမႈခံရျခင္း , 52
မူးယစ္ေဆးဝါးိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ပစၥည္းပစၥယမ််ား (စကၱဴမ််ား၊ ပိိုက္မ််ား၊
အျခ်ားဆက္စပ္ပစၥည္းမ််ား), 53
မေလ််ာက္ပတ္ေသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္အစိတ္အပိိုင္းမ််ားကိို ျပသျခင္း , 83
ယ်ာဥ္မဆင္မျခင္အသံိုးျပဳျခင္း , 80

ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား), 80
ွပ္မ််ား၊ အိတ္မ််ား၊

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား/ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား/လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သူမ််ားကိို
႐ိိုက္ိုႏွက္မႈ/ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈ, 57, 59
ေဆးရြက္ႀကီး (စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ကြမ္းယ်ာ၊ အီးစီးကရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီးမႈန္႔၊
ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္စက္ ထိုတ္ကိုန္မ််ား), 42, 149

ရႈသြင္းရေသ်ာအရ်ာမ််ား, 51

ေဆးဝါး, 53

လက္နက္မ််ား, 42, 46, 47, 48, 51, 58, 71, 89, 142

ေဆးေျခ်ာက္, 51, 53

လက္သရမ္းျခင္း , 54, 89, 91, 92, 115

ေန်ာက္ေျပ်ာင္က်ီစယ္မႈမ််ား, 69
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ေဖ်ာက္ထြင္းမႈ, 55
ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ, 86

ေသနတ္မ််ား (ပစၥတိိုမ််ား၊ ႐ိိုင္ဖယ္မ််ား၊ BB၊ က်ည္ေစ့မ််ား၊ ဖက္စ္စက္ သိို႔မဟိုတ္
ဆင္တူပစၥည္းမ််ား), 46, 47, 49

ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ အိုပ္စို, 59

ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈမ််ား (စ်ာသင္ခန္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္း ), 68, 69

ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း , 77

ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း , 56, 60, 63, 120, 135, 136, 138, 139, 167

10

DEKALB ေက်ာင္တီ ခရိုိငေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ
2022-2023 ပင္ကယ
ိို အ
္ က်င့္စ႐ိက
ို မ
္ ််ား
“ပည်ာေရးရြဲ႕ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္ဟ်ာဆိိုရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတြးေခၚစဥ္းစ်ားိုႏိိုင္ဖိို႔၊ ေ၀ဖန္ပိိုင္းျခ်ားစဥ္းစ်ားိုႏိိုင္ဖိို႔ တစ္စံိုတစ္ဦးကိို သင္ၾက်ားေပးဖိို႔ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိဥ်ာဏ္ပည်ာအျပင္
စရိိုက္လကၡဏ်ာေက်ာင္းကိိုပါ ေပါင္းထည့္လိိုက္မယ္ဆိိုရင္ ဒါဟ်ာ တကယ့္စစ္မွန္တြဲ့ ပည်ာေရးရြဲ႕ ပန္းတိိုင္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။” –Martin Luther King, Jr.
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/anne_frank.html
ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္ ေက်ာင္းမြန္ေစရန္ ပည်ာေပးျခင္းသည္ အဓိကက်ေသ်ာ ကိိုယ္က်င့္တရ်ားတန္ဖိိုးမ််ားကိို လူအမ််ားန်ားလည္ေစရန္၊ ဂ႐ိုျပဳအေလးထ်ားေစရန္ိုႏွင့္ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေစရန္အတြက္ ကူညီရန္
ဦးတည္ေဆ်ာင္ရြက္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ဂ႐ိုတစိိုက္စီစဥ္ထ်ားၿပီး က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံိုေသ်ာ ပင္ကိိုယ္စ႐ိို က္ ေက်ာင္းမြန္ေစေရး ပည်ာေပးျခင္းသည္ ေက််ာင္းတြင္း က႑အ်ားလံိုးတြင္ရွိေသ်ာ ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္
တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ အခြင့္အေရးမ််ားကိို ေပၚလြင္ေစပါသည္။

ပင္ကယ
ိို စ
္ ႐ိက
ို ္ ေက်ာင္းမြနေ
္ စရန္ ပည်ာေပးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ််ား

သင္႐ိိုးတစ္ခိုလံိုးတြင္ပါဝင္ေသ်ာ ကိိုယ္က်င့္တရ်ားဆိိုင္ရ်ာ ကိစၥရပ္မ််ားကိို စူးစမ္းေလ့လ်ာျခင္းမွတစ္ ဆင့္ ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္ တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္မႈကိို ျမႇင့္တင္ေပးသည္



ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဆရ်ာမ််ားိုႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ််ား၊ မိဘမ််ားိုႏွင့္ အသိိုက္အဝန္းမ််ား၏ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ရယူျခင္းအ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ၿပီး ကိိုယ္က်င့္သိကၡ်ာရွိသည့္



မသင့္မတင့္ျဖစ္မႈမ််ားကိို မည္သိို႔မွ်မွ်တတေျဖရွင္းရမလြဲ သင္ၾက်ားေပးျခင္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ၊ ေၾက်ာက္ရြံ႕မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိို႔ကင္းစင္ၿပီး ေလ့လ်ာသင္ယူေရးအတြက္

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္
ပိိုမိိုအေထ်ာက္အကူျဖစ္ေစေသ်ာ ေဘးကင္းလံိုျခံဳသည့္ ေက််ာင္းမ််ားကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္*
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ခမ္းန်ားေအ်ာင္ျမင္ေရး ျပင္ဆင္ရ်ာတြင္ ပင္ကိိုယ္အက်င့္စ႐ိိုက္မ််ားမွ်ာ အလြန္အေရးပါသည္။ အဆိိုပါစ႐ိိုက္မ််ားကိို အရြယ္ေရ်ာက္ၿပီးသူလူႀကီးမ််ားိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက
စံနမူန်ာျပၿပီး ထိန္းသိမ္းထ်ားသင့္သည္။

ေလးစ်ားမႈ၊ တ်ာဝန္ယမ
ူ ိုႏ
ႈ ွင့္ ဂ႐ိုစက
ိို မ
္ ႈ
ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စံနမူန်ာျပ ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္မ််ား၏ အေျခခံအိုတ္ျမစ္မ််ား

ေလးစ်ားမႈ
မိမိကိိုယ္ကိို၊ အျခ်ားသူမ််ားိုႏွင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းမ််ားအေပၚ အေလးအနက္သေဘ်ာထ်ားျခင္း

တ်ာဝန္
မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ တ်ာဝန္ယူမႈရွိျခင္း

႐ိးို သ်ားမႈ
ေျပ်ာစက်ားိုႏွင့္ လိုပ္ရပ္မ််ားတြင္ ႐ိိုးသ်ားေျဖ်ာင့္မတ္မႈရွိျခင္း

ဂ႐ိုစက
ိို ျ္ ခင္း
အျခ်ားသူမ််ား၏ ဘက္စံိုက်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးကိို စဥ္းစ်ားေပးေၾက်ာင္း ျပသျခင္း

တရ်ားမွ်တမႈိုႏွင့္ ဘက္မလိက
ို မ
္ ႈ
အ်ားလံိုးအေပၚ ခြြဲျခ်ားမႈ၊ ဘက္လိိုက္မႈမရွိဘြဲ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံေၾက်ာင္း လက္ေတြ႕ျပသျခင္း

ိုႏိိုငင
္ သ
ံ ်ားျဖစ္မႈ
မိမိအသိိုက္အဝန္းအတြင္း လိိုအပ္သည္မ််ားကိိုသိရွိထ်ားသူ၊ တ်ာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ဂ႐ိုစိိုက္အေလးထ်ားတတ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ျခင္း

ရြဲရင့္မႈ
အခက္အခြဲရင္ဆိိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသ်ာအရ်ာကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ျခင္းိုႏွင့္ လူအမ််ားေန်ာက္ကိို လိိုက္မည့္အစ်ား မိမိ၏ အမွ်ားအမွန္ပိိုင္းျခ်ားသိျမင္မႈအတိိုင္း ေနထိိုင္ျခင္း

ဇြလ
ြဲ ို႔လ
ံ
အလိုပ္တ်ာဝန္ကိို စြြဲစြၿြဲ မြဲၿမြဲလိုပ္ကိိုင္ၿပီး လက္မေလွ််ာ့ျခင္း။ အလိုပ္တ်ာဝန္မ််ား ၿပီးစီးေရးအတြက္ အ်ားစိိုက္မႈ၊ ဂိုဏ္ယူဝံ့ႂကြ်ားမႈိုႏွင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ သေဘ်ာထ်ားကိို လက္ေတြ႕ျပသျခင္း

ေမွ််ာ္လင့္ျခင္း
မိမိအေနျဖင့္ ေအ်ာင္ျမင္မႈရမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ယံိုၾကည္ထ်ားျခင္း
*ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္ ေက်ာင္းမြန္ေစရန္ ပည်ာေပးျခင္းဆိိုင္ရ်ာ လက္စစ
ြြဲ ်ာအိုပ္ိုႏွင့္ လမ္း

ႊန္၊ DPI

https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf
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DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းထြဲတင
ြ ္ ေတြ႕ရွရ
ိ ေသ်ာ ပင္ကယ
ိို အ
္ က်င့္စ႐ိက
ို မ
္ ််ား
ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ေက််ာင္းမ််ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ််ားိုႏွ င့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအေနျဖင့္ သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားိုႏွင့္ အက်င့္စ႐ိိုက္ကိို စံနမူန်ာျပၿပီး
ထိန္းသိမ္းထ်ားရမည္ ဟူေသ်ာ ယံိုၾကည္ခ်က္ကိို ဤလက္စစ
ြြဲ ်ာအိုပ္က ပံ့ပိိုးေပးထ်ားပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံတြင္ရွိရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ေအ်ာက္ပါ

ပင္ကယ
ိို အ
္ က်င့္စ႐ိက
ို မ
္ ််ား

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ား

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #1-

ေဆးရြကႀ္ ကီး

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #2-

အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး စက္ကရ
ိ ယ
ိ ်ာမ််ား

တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ/ိုႏိိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #3a, 3b-

လက္နက္မ််ား

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #4a, 4b-

ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရရ
ွိ ွိ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ

တ်ာဝန္

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #5a, 5b, 5c-

မူးယစ္ေဆး/အရက္

႐ိိုးသ်ားမႈ/ေလးစ်ားမႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #6a, 6b, 6c-

ပိင
ို ဆ
္ င
ိို မ
္ ပ
ႈ စၥည္း

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #7a, 7b, 7c,

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း/ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ မ
္ /ႈ သတ္ပတ
ို ျ္ ခင္း/ကိို

7d, 7e, 7f, 7g-

ယ္ထလ
ိ က္ေရ်ာက္ တိက
ို ခ
္ က
ိို ျ္ ခင္း/႐ိက
ို ိုႏ
္ ွကျ္ ခင္း

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #8a, 8b-

ညႊနၾ္ က်ားခ်က္မ််ားကိို လိက
ို န
္ ်ာရန္ ျငင္းဆန္မႈ

တ်ာဝန္/ရြဲရင့္မႈ/ဇြလ
ြဲ ံို႔လ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #9-

စည္းမ်ဥ္းိုႏွင့မ
္ ညီ

တ်ာဝန္/ရြဲရင့္မႈ/ဇြလ
ြဲ ံို႔လ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #10-

အတန္းလစ္ျခင္း

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #11-

စ်ာသင္ခန္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးမႈ

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ိုႏိိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #12-

စ်ာသင္ေက််ာင္းတြငး္ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးမႈ

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိုႏိိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #13-

အယိုတအနတစက်ားမ််ား/႐ိင
ို း္ ပ်ျခင္း/မဖြယမ
္ ရ်ာေျပ်ာျခင္း

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ရြဲရင့္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #14-

စည္းကမ္းပိင
ို း္ အရ အေရးယူမက
ႈ ိို လက္ခရ
ံ န္ ပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္း

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ရြဲရင့္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #15-

က်ာလရွညၾ္ က်ာစြ်ာ ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #16-

ဘတ္စက
္ ်ား စီးနင္းစဥ္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိုႏိိုင္ငံသ်ားျဖစ္ မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #17-

ေက််ာင္းခ်ိနျ္ ပင္ပ ျပဳမူေဆ်ာင္ရက
ြ ပ
္ ို ံ

တ်ာဝန္

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #18-

ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပျ္ ခင္း

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ေမွ််ာ္လင့္ျခင္း

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #19a-

ထပ္ခါတလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ား

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ရြဲရင့္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #19b-

ခံဝန္ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းခ်က္ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း

တ်ာဝန္ယူမႈ/ိုႏိိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #20-

ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိုႏွင့္ ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိင
ို ရ
္ ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ား

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ရြဲရင့္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #21-

လတ္လ််ားလတ္လ််ားလိုပျ္ ခင္း/က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း

႐ိိုးသ်ားမႈ/ေလးစ်ားမႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #22-

သတင္းအခ်က္အလက္အမွ်ားမ််ား ေပးအပ္ျခင္း

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #23-

မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အျပဳအမူ

တ်ာဝန္

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #24-

သက္ေသခံကတ္ျပ်ားဆိင
ို ရ
္ ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိုႏိိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #25-

ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မသ
ႈ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိုႏိိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #26-

ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ

ြတေ
္ သ်ာ ပ်က္ကက
ြ မ
္ /ႈ ေက််ာင္းေျပးျခင္း
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အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံပ
့ းိို ေထ်ာက္ပမ
ံ့ ႈ စနစ္မ််ားိုႏွင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ သ
ႈ ႔ိို တံို႔ျပန္ခ်က္ (RTI) ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ သည္ ေလ့လ်ာသင္ယေ
ူ ရးိုႏွင့္ အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာအတြက္ အကူအညီလအ
ိို ပ္ပါက မည္သ႔ျိို ဖစ္မည္နည္း။
အေရးၾကီးေသ်ာ အစိတအ
္ ပိင
ို း္ - အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၾကိဳတင္က်ာကြယမ
္ ႈ စနစ္

အလႊ်ာ ၃- က်ာကြယတ
္ ်ားဆီးမႈေရး တတိယအဆင့္
– အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္လပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္သည့္

ေက််ာင္းသ်ား ၃% မွ

ေျဖရွငး္ ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

၅% အထိ

အလႊ်ာ ၂- ဒိုတယ
ိ အဆင့္ ၾကိဳတင္က်ာကြယမ
္ ႈ–
ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

SWD၊ EL၊ ပင္ိ ိုယ္ူ်းခၽြန္

ေက််ာင္းသ်ား 15%

ေက််ာင္းသ်ား 80%

အလႊ်ာ ၁- အေျခခံအဆင့္ ၾကိဳတင္က်ာကြယမ
္ ႈ–
ညႊနၾ္ က်ားပိ႔ခ
ို ်မႈ/ပင္မ သင္ရးိို ညႊနး္ တမ္း

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လိအ
ို ပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို
အဆင္မ
့ ််ားအ်ားလံိုးတြင္ ရရွၾိ ကသည္။

အေထြေထြပည်ာေရး အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံပ
့ းိို ေထ်ာက္ပမ
ံ့ ႈ စနစ္မ််ား (MTSS) ၊ အဆင့္ 1-3
နိဒါန္း
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အေထြေထြပည်ာေရးကိို သင္ၾက်ားေပးသည့္ စ်ာသင္ခန္းအတြင္း ဆရ်ာတစ္ဦးက သင္ၾက်ားေပးသည္ထက္ ပိိုမိိုေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိုႏွင့္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ
အကူအညီကိို လိိုအပ္ၾကသည္။ Georgia ျပည္နယ္၌ အေထြေထြပည်ာသင္ၾက်ားေရးတြင္ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး သိို႔မဟိုတ္ အျပဳအမူပိို င္းိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုန္းကန္ရိုႏိိုင္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္
ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္ လူမႈေရး-စိတ္ခံစ်ားခ်က္ပိိုင္း-အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ကူညီပံ့ပိိုးမႈ အဆင့္သံိုးဆင့္ရွိသည့္ စနစ္ကိို ထည့္သြင္းထ်ားသည္။ အလႊ်ာ 1 တြင္ ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏
ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိုႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိိုးတက္ေရးကိို ကူညီပံ့ပိိုးေပးိုႏိိုင္သည့္ နည္းလမ္း မ််ားစြ်ာကိို ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားၿပီး စံနႈန္းအေျချပဳ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈကိို ပံံ့ပိိုးေပးရန္ ပင္မ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ က်င့္ထံိုးမ််ား
ပါရွိသည္။ အလႊ်ာ 2 မွ်ာ အလႊ်ာ 1 ိုႏွင့္မလံိုေလ်ာက္ပါက ဆက္လက္အသံိုးျပဳရသည့္ ေန်ာက္အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသ်ာစြမ္းရည္မ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ပိိုင္ဆိိုင္ရန္ိုႏွင့္ ႁမွင့္တင္ိုႏိိုင္ေစရန္အတြက္
မည္သိို႔ကူညီရမလြဲ ဆိိုသည္ကိို ေျဖရွင္းေပးသည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ားကိို ေပးအပ္သည္။

အလႊ်ာ 2 ိုႏွင့္မလံိုေလ်ာက္ပါက အလႊ်ာ 3 ကိို အသံိုးျပဳက်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား

ကူညီပံ့ပိိုးေရးအဖြ႕ြဲ (SST) လိုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာစြမ္းရည္မ််ားအတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ကူညီေပးရန္ အဓိကအေလးထ်ားလ်က္ အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ ပံ့ ပိိုးကူညီမႈ ေပးအပ္သည္။ SST သည္
Georgia ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ စည္းကမ္းခ်က္ 160-4-2-.32 အတြင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ျပည္ေထ်ာင္စိုိုႏွင့္ ျပည္နယ္ဆိိုင္ရ်ာ ကနဦးေဆ်ာင္ရြ က္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အလႊ်ာ 1 ပင္မ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈိုႏွင့္

ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ားအေပၚတြင္ ထပ္ေဆ်ာင္းလ်က္ အလႊ်ာ 2 ိုႏွင့္ အလႊ်ာ 3 ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ားကိို ေပးအပ္သည္။
အလႊ်ာ 2-3 တြင္ စ်ာရင္းသြင္းခံထ်ားရျခင္းမွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈခံစ်ားေနရသည္ သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာေရး (သိို႔ ) အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယူေနရသည္
ဟူေသ်ာ အဓိပၸ်ာယ္ မဟိုတ္ေပ။ ဤအလႊ်ာမ််ားမွ်ာ အေထြေထြ ပည်ာသင္ၾက်ားေရး အခင္းအက်င္းတြင္ပင္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈိုႏွင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ျပဳလိုပ္ေပးၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏
ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိုႏွင့္ အျပဳအမူပိိုင္းကိို ပံ့ပိိုးေပးရန္ ထိိုနည္း လမ္းမ််ားသ်ာ ရွိသည္မဟိုတ္ေပ။ အေထြေထြ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ MTSS အေထ်ာက္အပံ့မ််ားအျပင္ Georgia ေက််ာင္းမ််ားသည္ ပည်ာေရး
အစီအစဥ္မ််ားမွတဆင့္
အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာ

အထူးျပဳ

ပည်ာသင္ၾက်ားေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိိုလည္း

သင္ယူသူမ််ားဆိိုင္ရ်ာ

ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား

ပါဝင္သည္။

ပံ့ပိိုးေပးပါသည္။

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈပံိုစံမ််ားတြင္ အထူးပည်ာေရး၊

အစီအစဥ္တစ္ခိုခ်င္းစီအတြက္

အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈဆိိုင္ရ်ာ

ထူးခၽြန္သူမ််ားအတြက္ အစီအစဥ္

စံနႈန္းမ််ားိုႏွင့္

ကိိုက္ညီသည့္

ိုႏွင့္ /သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား

ထိိုဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို ကမ္းလွမ္းသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီပါက ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းအလိို က္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိို႔မဟိုတ္ 504 စီစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ အစီအမံတစ္ခိုမွတစ္ဆင့္
ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိုႏွင့္ အျပဳအမူပိိုင္းအတြက္ ကူညီပံ့ပိိုးမႈကိို ခံယူရိုႏိိုင္သည္ (ေန်ာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 85-88 တြင္ ၾကည့္ပါ) အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ သတ္မွတ္စံနႈန္းမ််ားိုႏွင့္
ကိိုက္ညီသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို 504 စီစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ အစီအမံိုႏွင့္ MTSS အလႊ်ာ 2 ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေပးအပ္လ်က္ ပံ့ပိိုးေပးိုႏိိုင္သည္။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုမ််ား၊ သင္႐ိိုး၊ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈိုႏွင့္ အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို လက္လွ မ္းမီေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ ပိုဒ္မ 504 စီစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္ေပးၿပီး
MTSS မွ်ာမူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ပိိုမိိုေအ်ာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စြမ္းရည္မ််ား သင္ၾက်ားေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ်ာ
အစီအမံိုႏွစ္ခိုစလံိုးမွ အက်ိဳးခံစ်ားခြင့္ရိုႏိိုင္သည္။

DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ (DCSD) MTSS
MTSS သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေက််ာင္း ဖြံ႕ ျဖိဳးတိိုးတက္မႈ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လိိုအပ္ေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္းတစ္ခို ျဖစ္ေပသည္။ MTSS တြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားျပည့္၀ေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈိုႏွင့္အတူ
သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအ်ား ေပါင္းစပ္ထ်ားမႈတိို႔ ပါ၀င္သည္။ DCSD MTSS အေျခခံဖရိန္ေဘ်ာင္သည္ ပည်ာေရး ိုႏွင့္ အမူအက်င့္ပိိုင္း ိုႏွစ္မ်ိဳးစလံိုး၏ ဖြံ႕ ျဖိဳးတိိုးတက္မႈအ်ား ပံ့ပိိုးေပးျပီး၊ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမ်ာက္သည့္အထိ
သင္ၾက်ားေပးက်ာ သင္ယူေလ့လ်ာသူတိိုင္း၏ ဖြံ႕ ျဖိဳးၾကီးထြ်ားမႈအ်ား အျမင့္မ်ားဆံိုး ျဖစ္ေစျပီး ေက််ာင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိိုးတက္မႈအ်ား ေထ်ာက္ပံ့ေပးသည္။ MTSS အတြင္းမွ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားသည္ အပိိုသပ္သပ္ သိို႔မဟိုတ္
ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ တ်ာ၀န္ ဂ်ၱဴတီမ််ား မဟိုတ္ေပ၊ စင္စစ္ ၎တိို႔သည္ တပည့္တစ္ဦးစီ၏ ၾကီးထြ်ားမႈ ိုႏွင့္ ဖြံ႕ ျဖိဳးတိိုးတက္မႈတိို႔အ်ား အျမင့္မ်ားဆံိုးျဖစ္ေစရန္ငွ်ာ မတူကျြြဲ ပ်ားေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာသူတစ္ဦးစီတိိုင္ အေပၚ ကြ်ိုႏ္ိုပ္တိို႔၏
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ပံိုအ်ား ကိိုယ္စ်ားျပဳသည္။ MTSS အတြင္းရွိ အဓိကက်ေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္းတစ္ခိုမွ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ စီမံကိန္းျပဳလိုပ္ေရးဆြြဲျခင္းိုႏွင့္ အေထ်ာက္အ႔ပံ့မ််ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကိို
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ရန္အတြက္ ၾက်ားဝင္ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈအေပၚ ေက််ာင္းသ်ားေျဖရွင္းတိုန္႔ျပန္မႈ (RTI) အတြက္ လိုပ္ေဆ်ာင္ဆြဲျဖစ္ေသ်ာ ေဒတ်ာေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈျဖစ္သည္။
ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ ပည်ာေရး ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အမူအက်င့္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ လိိုအပ္ခ်က္မ််ား ျပည့္မီ ကိိုက္ညီေစရန္ ပစ္မွတ္ထ်ားေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ အမ်ိဳးအစ်ားမ််ားကိို
ဆိိုလိိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားသည္ အေထြေထြ စ်ာသင္ခန္း သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈသိို႔ ထပ္မံေပါင္းထည့္စီစဥ္ထ်ားမႈမ််ား ျဖစ္ေပသည္။ ဤထပ္မံ ေပါင္းထည့္ထ်ားေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာမႈဆိိုင္ရ်ာ ကိရိယ်ာမ််ားသည္ သက္ဆိိုင္ရ်ာ
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား ိုႏွင့္ နည္းပည်ာမ််ားတိို႔အ်ား ပိို႔ခ်ိုႏိိုင္ေစရန္ ၎တိို႔အ်ား စနစ္တက် သိုေတသနေလ့လ်ာထ်ားခြဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ သက္ေသအေထ်ာက္ထ်ားအေပၚ အေျခခံထ်ားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ၏
ျပင္းအ်ားသည္ MTSS အေျခခံဖရိန္ေဘ်ာင္၏ အလႊ်ာတစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ တိိုးတက္မႈမ််ားရွိေစရန္ ပံ့ပိိုးေပးသည္။ အေျခခံဖရိန္ေဘ်ာင္သည္ အရည္အခ်င္းရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား တိိုးတက္လ်ာသည္ိုႏွင့္အမွ် မိမိတိို႔သည္
ျပင္းထန္ေသ်ာေထ်ာက္ပံ့မႈ နည္းသည့္ အလႊ်ာအဆင့္နိမ့္ရ်ာသိို႔ ေျပ်ာင္းသြ်ားိုႏိိုင္သ ည္ သိို႔မဟိုတ္ အလႊ်ာအဆင့္ 1 အဓိက သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈသိို႔ ျပန္သ်ာြ းိုႏိိုင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ သင္ယူေလ့လ်ာမႈအ်ား တိိုးတက္ေစရန္အတြက္
အသံိုးျပဳေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ နည္းပည်ာမ််ား ိုႏွင့္ ေထ်ာက္ကူကိရိယ်ာမ််ားတိို႔အ်ား အဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ အလႊ်ာလိိုက္ ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားရန္ ရရွိိုႏိိုင္ေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ိုႏွင့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားတိို႔
အမ်ိဳးအစ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပသည္။

13

MTSS အေျခခံဖရိနေ
္ ဘ်ာင္၏ အေရးပါေသ်ာ အစိတအ
္ ပိင
ို း္ မ််ား
လိအ
ို ပ္ခ်က္မ််ားအ်ား
ေဖ်ာ္ထတ
ို ျ္ ခင္း


ၾကည့္ရစ
ႈ စ္ေဆးျခင္း



တိးို တက္မအ
ႈ ်ား

ဆက္စပ္မရ
ႈ ေ
ွိ သ်ာ
သင္ၾက်ားပိ႔ခ
ို ်မႈ
ထိေရ်ာက္မရ
ႈ ေ
ွိ သ်ာ
လိုပင
္ န္းပိင
ို း္
ေခါင္းေဆ်ာင္မအ
ႈ ပိင
ို း္

ေစ်ာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရျႈ ခင္း


ဆ်ာင္ိုႏိိုငစ
္ မ
ြ း္

ကေလးတစ္ဥးီ

ေဒတ်ာေပၚအေျခခံေသ်ာ တိးို တက္မအ
ႈ ်ား စစ္ေဆးျခင္း
ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတမ
္ ႈ

ေရြးခ်ယ္ျခင္း

သင္ယေ
ူ လ့လ်ာရန္
အသင့္ျဖစ္ျခင္း

အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

င
ို ရ
္ န္ အသင့္ျဖစ္
း
မိသ်ားစိုိုႏွငေနထိ
့္
ပံပ
့ ျခင္
းိို ေထ်ာက္
ပမ
ံ့ ရ
ႈ ေ
ွိ သ်ာ

ၾကိဳတင္က်ာကြယမ
္ ႈ စနစ္


ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ််ားအ်ား

လံိုး

ျပဳလိုပျ္ ခင္း


ကြ်မ္းက်င္လပ
ို ေ
္

ဦးေဆ်ာင္ရန္

ရပ္ရ်ာြ လူထတ
ို ႔ ိို

သင္ယေ
ူ လ့လ်ာမႈ

အသင့့္ ဖစ့္ ခင့္

ဖြ႕ြဲ စည္းပံိုအေျခခံ

တက္ႂကြစ်ာြ ပါဝင္မႈ

ပတ္၀န္းက်င္

အစီအစဥ္အ်ား

အစီအစဥ္

အေက်ာင္ထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

အေက်ာင္ထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

ကေလးတစ္ဥးီ လံိုးအ်ား ပံပ
့ းိို ေထ်ာက္ပေ
ံ့ ပးျခင္း
Georgia ၏ MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေသ်ာ့ခ်က္က်သည့္ အစိတ္အပိိုင္းမ််ားတြင္ ပါ၀င္သည္မ််ားမွ်ာ 1.

အဆင့္ သံိုးဆင့္ပါ၀င္ေသ်ာ ပိို႔ခ်မႈ ေမ်ာ္ဒယ္သည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ လိိုအပ္ခ်က္ျဖင့္ အံကိိုက္ျဖစ္ေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာမႈဆိိုင္ရ်ာ ပံ့ပိိုးမႈအ်ား ေထ်ာက္ပံ့ေပးသည္။

2.

အေထ်ာက္အထ်ား အေျခခံေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုသည္မွ်ာ သင္ၾက်ားသူဆရ်ာ၏ စ်ာသင္ခန္း သခၤန္းစ်ာ အစီအစဥ္တစ္ခို၏ ပင္မအခ်က္အခ််ာကိို ဆိိုလိိုျခင္း ျဖစ္သည္။

3.

တိိုးတက္မႈအ်ား ေစ်ာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ ရလဒ္မ််ားအရ အေျပ်ာင္းအလြဲတစ္ခိုအ်ား လိိုအပ္သည္ဟို ျပသလွ်င္ အေထ်ာက္အထ်ားအေျခခံေသ်ာ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားသည္ ျပင္းအ်ား တိိုးျမင့္

4.

စဥ္ဆက္မျပတ္ အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ (စ်ာေမးပြ)ြဲ ေဒတ်ာအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအ်ား အသံိုးျပဳျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ ပည်ာေရး ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အမူအက်င့္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

5.

သင္ယူေလ့လ်ာမႈဆိိုင္ရ်ာ

သိို႔မဟိုတ္ ေလ််ာ့ခ်မႈကိို ေဆ်ာင္ရြက္ေပမည္။
ေမွ််ာ္လင့္ထ်ားခ်က္မ််ားျဖင့္ ျပည့္မွီကိိုက္ညီရန္ ပံ့ပိိုးေထ်ာက္ပံ့မႈမ််ားအ်ား လိိုအပ္သည္ဆိိုသည္ကိို ဆံိုးျဖတ္ေပးိုႏိိုင္သည္။
ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအတြက္

အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား

ပိို႔ခ်မႈသည္

ေက််ာင္းသ်ား

အကြဲျ ဖတ္စစ္ေဆးမႈ

ေဒတ်ာအခ်က္အလက္

ိုႏွင့္

စ်ာသင္ခန္း

ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈတိို႔အေပၚတြင္ အေျခခံေပသည္။
မိဘမ််ား - သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးပိိုင္းတြင္ တက္ႂကြစြ်ာပါဝင္ျခင္းိုႏွင့္ ေက််ာင္းတြင္း သင္ၾက်ားသင္ယူမႈေအ်ာင္ျမင္ေရးတြင္ မိတ္ဖက္တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းအ်ားျဖင့္ MTSS-RTI
လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို ကူညီိုႏိိုင္သည္။

www.GeorgiaStandards.org၏ မိဘ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာသိို႔ သြ်ားျခင္းအ်ားျဖင့္ Georgia အေက်ာင္းဆံိုးျဖစ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ စံိုႏႈန္းမ််ားကိို သင္ဖတ္ရႈိုႏိိုင္သည္ ။ သင့္ကေလး၏

ေက််ာင္းတြင္းစြမ္းေဆ်ာင္ရည္ကိို ႁမွင့္တင္ရန္အတြက္ အိမ္တြင္ သင္ ကူညီေပးိုႏိိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ််ားကိို ေမးျမန္း ပါ၊ မိဘစည္းေဝးပြြဲမ််ားတြင္ သင့္ကေလးအ်ား အကြဲျဖတ္ဆန္း စစ္ခ်က္မ််ား၌
တိိုးတက္မႈအေျခအေနိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္သံိုးသပ္က်ာ ေမးခြန္းမ််ားေမးပါ၊ သင္၏ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္း စ်ာသင္ခန္းတြ င္း ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ လိုပ္ငန္းစဥ္ိုႏွင့္ပတ္သက္ ၍
္ဟိုသိုတရွိေအ်ာင္

လိုပ္ထ်ားပါ၊

ထိို႔အျပင္

သင့္ကေလးကိို

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈတစ္ရ ပ္ျဖင့္

ပံ့ပိိုးေပးထ်ားပါက

ထိိုၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ

အလိုပ္ျဖစ္မျဖစ္

သင္သိရွိိုႏိိုင္ေစရန္

ေန်ာက္ဆံိုးရ

တိိုးတက္မႈအေျခအေနမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံပါ။

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရက
ြ ပ
္ ိုဆ
ံ င
ိို ရ
္ ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ််ားိုႏွင့္ ကူညပ
ီ ပ
ံ့ းိို မႈမ််ား (PBIS)
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ
ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္း၏

ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုဆိိုင္ရ်ာ

ေဘးကင္းလိုံိုျခံဳေရးဆိိုင္ရ်ာ

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိုႏွင့္
အသိအျမင္ကိို

ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ား

ႁမွင့္တင္ေပးိုႏိိုင္က်ာ

(PBIS)

ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ

သည္

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ

ရလဒ္မ််ားကိို

မေတ်ာ္တဆျဖစ္ရပ္မ််ားကိို
ပံံ့ပိိုးေပးိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း

ေလွ််ာ့ခ်ေပးိုႏိိုင္ၿပီး

သက္ေသျပထ်ားိုႏိိုင္သည့္

အေထ်ာက္အထ်ားအေျချပဳ၊ ေဒတ်ာျဖင့္ေမ်ာင္းိုႏွင္သည့္ မူေဘ်ာင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္း မ််ားသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းအေပၚ ေယဘိုယ်ခ်ဥ္းကပ္ပံိုကိို ထိန္းေက််ာင္းလမ္း
ထိိုမူေဘ်ာင္ကိို

အသံိုးျပဳသည္၊

သိို႔ေသ်ာ္လည္း

မူေဘ်ာင္ကိို

အေထ်ာက္အထ်ားအေျချပဳ

က်င့္သံိုးမႈလိုပ္ရန္အတြက္

ဆရ်ာမ််ားိုႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ််ားကိို

ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားေပးျခင္း၊

ႊန္ရန္

တိက်ေသ်ာ

အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္မႈနည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား ခ်မွတ္ျခင္းတိို႔ကိို လိိုအပ္သည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းမ််ားတြင္ PBIS ကိို အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ေနပါသည္။ လက္ရွိတြင္ DeKalb ေက်ာင္တီ
ေက််ာင္း 44 ေက််ာင္းအထက္ိုႏွင့္ Georgia ျပည္နယ္တြင္း ေက််ာင္းေပါင္း 1,400 အျပင္ တစ္ိုႏိိုင္ငံလံိုးအတိိုင္းအတ်ာျဖင့္ ေက််ာင္းေပါင္း 27,000 တြင္ PBIS ကိိုအေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေနက်ာ
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ကိုန္ဆံိုးသြ်ားမည့္ မေရမတြက္ိုႏိိုင္ေသ်ာ န်ာရီမ််ားကိို စ်ာသင္ၾက်ားခ်ိန္အတြက္ အပိိုထြက္လ်ာေအ်ာင္ လိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္ေနပါသည္။ PBIS ၏ အဆိိုအရ အလ်ဥ္မျပတ္
သင္ၾက်ားေပးျခင္းိုႏွင့္

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏အျပဳအမူအေပၚ

အသိ အမွတ္ျပဳျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

တံို႔ျပန္ေျပ်ာဆိိုျခင္းတိို႔ကိို

ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္

မလိိုအပ္ဘြဲ

စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရျခင္းကိို ေလွ််ာ့ခ်ိုႏိိုင္က်ာ ပိို၍အလိုပ္ၿပီးေျမ်ာက္ေသ်ာ၊ ေဘးကင္းေသ်ာ၊ သင္ယူမႈပိိုင္း ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္တ စ္ခိုကိို အ်ားေပးႁမွင့္တင္ိုႏိိုင္ပါမည္။ PBIS
ေက််ာင္းမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးအတြက္ ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္း က်င္ ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းလံိုးအတိိုင္းအတ်ာရွိၿပီး တိတိပပပစ္မွတ္ထ်ားရွိသည့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိိုက္
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊ ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ားကိို ေရးဆြြဲခ်မွတ္ရန္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဒတ်ာိုႏွင့္ အျပဳအမူ ပိိုင္းျခ်ားစိစစ္မႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒသမ််ားကိို အသံိုးျပဳလ်က္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈဆိိုင္ရ်ာ
အလႊ်ာေပါင္းစံိုပါဝင္သည့္

ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခိုကိို

က်င့္သံိုးပါသည္။

(အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈိုႏွင့္

ကူညီ ပ့ံပိိုးမႈမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္၍

OSEP

နည္းပည်ာကူညီေထ်ာက္ပံ့ေရး စင္တ်ာ၏ ေျပ်ာဆိိုေရးသ်ားခ်က္၊ 2009)
အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေထ်ာက္အ႔ပံ့ကိို ေက််ာင္းတစ္ခိုလံိုးရွိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအတြက္ ပံ့ပိိုးပါသည္။ ဤအေထ်ာက္အပံ့စနစ္က ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးကိို လူမႈေရးစြမ္းရည္မ််ား သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ၊
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ၿပီး ျပဳျပင္ဖန္တီးလိုပ္ေဆ်ာင္ေသ်ာ စည္းကမ္း၊ လူမႈေရး အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား၊ တက္ႂကြသည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈိုႏွင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈ၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္
အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ မွ်တၿပီး မွန္ကန္ေအ်ာင္ ျပဳျပင္သည့္ စည္းကမ္းိုႏွင့္ မိဘမ််ားအတြက္ သင္တန္းိုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ေပးစြ မ္းပါသည္။ မိဘမ််ားက ၎တိို႔တြင္ရွိေသ်ာ ေက််ာင္းိုႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္
အဓိကစိိုးရိမ္ပူပန္မႈမွ်ာ ၎တိို႔ကေလး၏ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈျဖစ္သည္ဟို တင္ျပထ်ားသည္ (Neilsen Gatti, Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007)၊ အေိုႏွ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ စ်ာသင္ခန္း
အျပဳအမူမ််ားမွသည္ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈအထိ ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းမ််ားအတြင္းရွိ စိန္ေခၚလ်က္ရွိ ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားသည္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆိိုင္ရ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔သည္
သင္ၾက်ားမႈိုႏွင့္

သင္ယူမႈအတြက္

အတ်ားအဆီးမ််ားအျဖစ္

၎တိို႔က

တင္ျပပါသည္။

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်သူမ််ားိုႏွင့္

မိဘမ််ားက

၎တိို႔၏

စိိုးရိမ္ပူပန္မႈ ကိို

မွ်ေဝၾကပါသည္။
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စ်ာသင္ခန္း၊

ေန႔လည္စ်ာစ်ားေသ်ာက္ခန္း၊

န်ားေနခန္းမ််ားိုႏွင့္

ကစ်ားကြင္းတိို႔ပါဝင္သည့္

ေက််ာင္းအေျခအေနမ််ားအ်ားလံိုးတြင္

သင့္ေတ်ာ္သည့္

ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူမ််ားကိို

သတ္မွတ္ရန္၊

သင္ၾက်ားရန္ိုႏွင့္

ဆက္လက္တည္တံ့ေစရန္တိို႔အတြက္ ေက််ာင္းမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးခ်င္းိုႏွင့္ အေျခအေနမ််ားအတြက္ ေရ်ာႁပြန္းေနေသ်ာ ေရတိိုေျဖရွင္းခ်က္မ််ားအေပၚ မွီခိိုေနျခင္းထက္ ေက််ာင္းမ််ားသည္
ျပဳျပင္ဖန္တီးလိုပ္ေဆ်ာင္ေသ်ာ နည္းလမ္းမ််ားအေပၚ အ်ာရံိုစိိုက္သင့္ပါသည္။ PBIS ၏ ပင္မရည္မွန္းခ်က္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအတြက္ သင္ၾက်ားမႈိုႏွင့္ သင္ယူမႈကိို တိိုးျမင့္ျဖစ္ေ ပၚေစမည့္
ထိေရ်ာက္ေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္မ််ားကိို ဒီဇိိုင္းေရးဆြြဲရ်ာတြင္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္ ။ (Georgia ျပည္နယ္ပည်ာေရးဌ်ာန၊ GaPBIS)
ေက််ာင္းတစ္ခိုလံိုးစ်ာ အလႊ်ာ 1 PBIS ၏ အဓိကအေရးပါေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္းဆယ္ခိုတြင္ PBIS အဖြ႕ြဲ ိုႏွင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး၊ ရွင္းလင္းေသ်ာ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားိုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊ သင္ၾက်ားေရးဆိိုင္ရ်ာ
ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံို၊

ေဒတ်ာျဖည့္သြင္းမႈိုႏွင့္

ပိိုင္းျခ်ားစိစစ္မႈ၊

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

(တံို႔ျပန္ခ်က္ေပးျခင္း)၊

ထိေရ်ာက္ေသ်ာ

စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈလိုပ္ငန္းစဥ္၊

ဆရ်ာအစိုအဖြ႕ြဲ ၏

အ်ားစိိုက္မႈ၊

အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈ၊ စ်ာသင္ခန္းိုႏွင့္ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈတိို ႔ပါဝင္သည္။
လူမႈေရး အရည္အခ်င္းိုႏွင့္ ပည်ာေရး
တိိုးတက္ေအ်ာင္ျမင္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူ

ရလဒမ္

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတမ
္ ႈ
ကိို ပံ့ပိိုးေပးျခင္း

ကိို ပံ့ပိိုးေပးျခင္း

က်င့္ထံိုးမ််ား

ေဒတ်ာ

စနစ္မ််ား

ဝန္ထမ္းအျပဳအမူကိို ပံ့ပိိုးေပးျခင္း

(Georgia ျပည္နယ္ပည်ာေရးဌ်ာန၊ GaPBIS)

အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထိုးံ မ််ား
DeKalb

ေက်ာင္တီခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက DCSD

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈေၾက်ာင့္

ေက််ာင္းအသိိုင္းအဝိိုင္းအ်ား

ထိခိိုက္မႈျဖစ္လ်ာေစသည့္အခါ

အေျခအေနိုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိို တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေစရန္အလိို ႔ငွ်ာ ပစ္မွတ္ထ်ားသည့္ ဆန္းသစ္ေသ်ာကိရိယ်ာမ််ားကိို PBIS မူေဘ်ာင္ိုႏွင့္တြြဲဖက္လ်က္ အသံိုးျပဳၿပီး ၎တိို႔ကိို အေျခအေနကိို
ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ားဟိုေခၚသည္။ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွ်ာ မွ်ားယြင္း စြ်ာလိုပ္ေဆ်ာင္သူအ်ား သ်ာမန္အျပစ္ေပးျခင္းထက္ အိုႏၲရ်ာယ္ ကိို
ျပဳျပင္ျခင္းိုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ််ားကိို တည္ေဆ်ာက္ျခင္းတိို႔ျဖင့္ ပဋိပကၡိုႏွင့္ တင္းမ်ာမႈမ််ားကိို စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ျဖစ္သည္။
အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ားကိို သံိုးျခင္းသည္ ဤသည္တိို႔အတြက္ အေထ်ာက္အကူျပဳသည္ -








ရ်ာဇဝတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈိုႏွင့္ အိုႏိိုင္က်င့္မႈကိို ေလွ််ာ့ခ်ရန္၊
လူသ်ားဆန္ေသ်ာအျပဳအမူကိို တိိုးတက္ေစရန္၊
လူ႔အဖြ႕ြဲ အစည္း ပိိုမိိုအ်ားေက်ာင္းေစရန္၊
ထိေရ်ာက္ေသ်ာဦးေဆ်ာင္မႈ ေပးအပ္ရန္၊
ဆက္ဆံမႈမ််ား မူလအတိိုင္းျပန္ျဖစ္ေစရန္ိုႏွင့္
ထိခိိုက္မႈမ််ားကိို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္။
ပံို 1။ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထိုးံ မ််ားမွ်ာ အဘယ္နည္း။
ပည်ာသင္ၾက်ားသူမ််ားိုႏွင့္

ေက််ာင္းအသိိုင္းအဝိိုင္း၏

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအၾက်ား

လိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို

ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာဆက္ဆံေရး

ေျဖရွင္းေပးၿပီး
ေဆြးေိုႏြး

မ််ားကိို တည္ေဆ်ာက္ေပးသည္

ွိနိႈင္းေပးသည္

အေျခအေနကိို
ပဋိပကၡမ််ားကိို ေျဖရွင္းေပးၿပီး
လူတစ္ဦးခ်င္းစီိုႏွင့ ္
အစိုအဖြ႕ြဲ မ််ားကိို

ျပန္အဖတ္ဆယ္သ
ည့္ က်င့္ထိုးံ မ််ား

တ်ာဝန္ခံမႈရွိေစသည္

ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ
အျပဳအမူကိို ေလွ််ာ့ခ်၊
ႀကိဳတင္ က်ာကြယ္ၿပီး
ပိိုမိိုတိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေစသ
ည္

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ
ဆက္ ဆံေရးမ််ား ထိခိိုက္ခြဲ့မႈကိို
ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး
မူလအတိိုင္းျပန္ျဖစ္ေစသည္

အေမရိကန္ ဆရ်ာမ််ားအဖြြဲ႕ခ်ဳပ္
http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources

အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးသည္ ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူမ််ားိုႏွင့္ ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေပၚေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္ခြဲ့သူမ််ားအၾက်ား ေျပ်ာဆိိုေဆြးေိုႏြးမႈကိို အ်ားေပးႁမွင့္တင္သည္။ ဤသည္မွ်ာ ခံရသူိုႏွင့္
အမွ်ားက်ၱဴးလြန္သူတိို႔အေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈေၾက်ာင့္ သူတိို႔ မည္သိို႔ထိ ခိိုက္ခြဲ့ေၾက်ာင္း ေဆြးေိုႏြးရန္ိုႏွင့္ ထိခိိုက္မႈ၊ ဆက္ဆံေရးတိို႔ကိို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မည္သည္ကိိုျပဳလိုပ္သင့္ေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္ရန္
အခြင့္အေရးရရွိေစသည္။ ဤသည္မွ်ာ ခံရသူမ််ားကိို စ်ာန်ာန်ားလည္မႈေပးထ်ားသည့္ ကိရိယ်ာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈအ်ား ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ်ာတြင္ ခံရသူမ််ားကိို အဓိကက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ရန္
တိိုက္တြန္းအ်ားေပးသည္။ အမွ်ားက်ၱဴးလြန္သူမ််ားကိို သူတိို႔၏လိုပ္ရပ္မ််ားအတြက္ တ်ာဝန္ယူရန္ိုႏွင့္ ေတ်ာင္းပန္ျခင္း၊ ခိိုးယူထ်ားသည့္ ပစၥည္းကိို ျပန္ေပးျခင္း၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္း တ်ာဝန္ထမ္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္
ေလ််ာ္ေၾကးေပးျခင္းအ်ားျဖင့္

သူတိို႔ေၾက်ာင့္ျဖစ္ေပၚခြဲ့ သည့္

ထိခိိုက္မႈကိို

ျပန္လည္ျ ပဳျပင္ရန္

အ်ားေပးတိိုက္တြန္းသည္။

သိို႔ဆိိုလွ်င္

ခံရသူအေနျဖင့္

ေက်ာင္းစြ်ာေက်နပ္သြ်ားိုႏိိုင္သလိို

အမွ်ားက်ၱဴးလြန္သူအဖိို႔လည္း တ်ာဝန္ခံမႈရွိေစိုႏိိုင္သည္။ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးသည္ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း၊ ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း၊ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံျခင္း
ျဖစ္စဥ္မ််ားအတြက္ မသင့္ေလ််ာ္ပါ။
ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူိုႏွင့္

မွ်ားယြင္းစြ်ာျပဳလိုပ္သူတိို႔အေနျဖင့္

ေက်ာင္းစြ်ာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထ်ားေၾက်ာင္းိုႏွင့္

ထိပ္တိိုက္ရင္ဆိိုင္မႈေၾက်ာင့္

ေန်ာက္ထပ္ထိခိိုက္မႈမ််ား

မျဖစ္ေ ပၚေအ်ာင္

ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ထ်ားိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ အေျခအေနကိိုျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အ်ား ဂ႐ိုတစိိုက္စီစဥ္ရသည္။ အေျခအေနကိိုျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ အစည္းအေဝးအတြင္း
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ခံရသူမ််ား၊

အမွ်ားလိုပ္သူမ််ား၊

ျပန္လည္ေပးေလ််ာ္မႈဆိိုင္ရ်ာ

ိုႏွစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္စလံိုး၏
ကိစၥရပ္မ််ားကိို

မိသ်ားစိုဝင္ိုႏွင့္

ေျဖရွင္းရန္အတြက္

သူငယ္ခ်င္းမ််ား၊

ဝန္ထမ္းမ််ားိုႏွင့္

အေသးစိတ္ႀကိဳတင္စီမံထ်ားေသ်ာ

အျခ်ားအသိိုက္အဝန္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ားသည္
ေတြ႕ ဆံိုပတ
ြြဲ စ္ခိုအ်ား

တက္ေရ်ာက္ရန္

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ၊

အက်ိဳးဆက္မ််ားိုႏွင့္

မိမိဆိုႏၵအေလ််ာက္

အဆိိုျပဳၾကသည္။

အစည္းအေဝးျဖစ္ေျမ်ာက္ေအ်ာင္ ေဆ်ာင္ရြက္ေပးသူသည္ ထိိုေတြ႕ဆံိုပက
ြြဲ ိို စီစဥ္ေပးရၿပီး ႀကိဳတင္စီမံထ်ားေသ်ာ စ်ာသ်ားမ််ားကိို ဖတ္ျပက်ာ အစည္းအေဝးကိို လမ္းလြြဲမသြ်ားေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးရသည္၊
သိို႔ေသ်ာ္

အစည္းအေဝးရလဒ္ကိို

ႀကိဳးကိိုင္ျခယ္လွယ္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါ။

အစည္းအေဝး၏ရည္မွန္းခ်က္မွ်ာ

တက္ေရ်ာက္သူမ််ားအေနျဖင့္

အမွ်ားလိုပ္သူေၾက်ာင့္

ျဖစ္သြ်ားသည့္ ထိခိိုက္မႈိုႏွင့္ လိိုအပ္ေသ်ာ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ််ားကိို ေျပလည္ေစမည့္ ိုႏွစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္လက္ခံိုႏိိုင္ေလ်ာက္ေသ်ာ သေဘ်ာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကိို ရရွိ ရန္ျဖစ္သည္။

Wachtel, Ted။ http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.phpအေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ား အတြက္ ိုႏိိုင္ငံတက်ာအဖြ႕ြဲ အစည္း။ ဇူလိိုင္လ 11 ရက္၊ 2012
ခိုိုႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္ထိုတ္ေဝသည္၊
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အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား၊ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈ နည္းလမ္းမ််ားိုႏွင့္ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ား
ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာလိုပ္ရပ္မ််ားအ်ား
ေရးဆြျြဲ ပဳလိုပ္ထ်ားၿပီး
စည္းကမ္းခ်က္သည္
တိိုးျမင့္ေပးသင့္ၿပီး

၎က

သင္ၾက်ားေပးရန္ိုႏွင့္
ေက််ာင္းသ်ားကိို

လက္ခံိုႏိိုင္ဖြယ္မရွိေသ်ာ
မည္သည့္အရ်ာကိို

အ်ားေပးႁမွင့္တင္ရန္၊

ေက််ာင္းသ်ား၏

ေက််ာင္းလူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြင္း
အျပဳအမူအတြက္

ရွင္းလင္းၿပီး

လက္ခံိုႏိိုင္ဖြယ္မရွိေၾက်ာင္း

က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို

တ်ာဝန္ခံမႈရွိသည့္

မွ်တေသ်ာ

ေဖ်ာ္ျပသင့္ပါသည္။

တည့္မတ္ျပဳျပင္ရန္

ိုႏိ္ိုင္ငံသ်ားတစ္ဦးျဖစ္လ်ာေစရန္

အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္

တိိုက္တြန္းေပးပါသည္။

တည္ေဆ်ာက္ရင္းျဖင့္

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္

အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို

စည္းကမ္းခ်က္ကိို

တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္
ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူကိို

လက္ခံိုႏိိုင္ဖြယ္မရွိေသ်ာ

အျပဳအမူ၏

ဆိိုးရြ်ားမႈ၊

ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏ ထိခိိုက္မႈ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ အသက္အရြယ္ိုႏွင့္ အတန္းအဆင့္၊ အေျခအေနအဆက္အစပ္ိုႏွင့္ တမင္တက်ာရည္ရြယ္မႈရွိမရွိ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ ယခင္စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ
မွတ္တမ္းိုႏွင့္

အျခ်ားဆက္စပ္သည့္

အခ်က္မ််ားအေပၚ

အခ်ိဳးက်၍

စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ပါသည္။

ျပည္ေထ်ာင္စိုိုႏွင့္

ျပည္နယ္ဥပေဒအရ

လိိုအပ္သည့္

အ်ားလံိုးေသ်ာ

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ေရး

လိုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိို တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ပါ လိုပ္ငန္းစဥ္အတိိုင္း ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ထိိုကြဲ့သိို႔ေသ်ာ ျပဿန်ာမ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ားေျဖရွင္းိုႏိိုင္ရန္အတြက္ အေထ်ာက္အကူျပဳိုႏိိုင္ရန္ ေက််ာင္းတြင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီပံ့ ပိိုးမႈလိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားအ်ား သင့္ေလ််ာ္စြ်ာ
ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားသင့္ သည္။ အဆိိုပါအရင္းအျမစ္မ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ကူညီပံ့ပိိုးေရးအဖြ႕ြဲ ၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုဆိိုင္ရ်ာ ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ား၊ ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္ိုႏွင့္
ွိနိႈင္းတိိုင္ပင္ျခင္း၊ ေက််ာင္းတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း ပါဝင္မႈ၊ ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရွိ၏ အစီရင္ခံစ်ာမ််ား၊ အျပဳအမူ၊ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈိုႏွင့္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ စ်ာခ်ဳပ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အစီအမံမ််ား၊
အခ်င္းခ်င္းေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းိုႏွင့္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ််ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားပါ။ ျပစ္မႈမ််ားတြ င္ လက္မခံိုႏိိုင္စရ်ာအျပဳအမူ အဆင့္ေပါင္း ခိုနစ္ (7)
ဆင့္အထိ

ပါဝင္သည္။

ျပစ္မႈတစ္ခိုခ်င္း စီအလိိုက္

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားလည္း ရွိသလိို

သက္ဆိိုင္ရ်ာအဆင့္အရ

ခြင့္ျပဳထ်ားပါက

ေက််ာင္းမွဆိိုင္းငံ့ျခင္းိုႏွင့္

ထိုတ္ပယ္ျခင္းအပါအဝင္

ေန်ာက္ဆက္တြအ
ြဲ က်ိဳးဆက္အမ်ဳိးမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။

DCSD

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

တြင္

ပါရွိေသ်ာ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုခ်င္းစီ၏ေန်ာက္တြင္

ေအ်ာက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္ိုႏွင့္

ဆင္တူသည့္

ေလးေထ်ာင့္ကြက္တစ္ခိုစီ

ရွိသည္။

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုခ်င္းစီအတြက္ အနိမ့္ဆံိုးိုႏွင့္ အျမင့္ဆံိုး ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားကိို ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္။ သူငယ္တန္းမွ သံိုးတန္းအထိ အတန္းမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ အေနျဖင့္ လက္နက္၊

မူးယစ္ေဆးဝါး၊ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ား အိုႏၲရ်ာယ္ရသ
ွိ ည့္ ကိရယ
ိ ်ာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိို ပိင
ို ဆ
္ င
ိို ထ
္ ်ားျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏အျပဳအမူသည္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ််ားကိို
အိုႏၲရ်ာယ္ျဖစ္ေစျခင္း မရွပ
ိ ါက သူ႔ကိို ထိုတပ
္ ယ္ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဆိင
ို း္ ငံျ့ ခင္းမျပဳမီ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံပ
့ းိို ေထ်ာက္ပမ
ံ့ ႈ စနစ္မ််ား (MTSS) ကိို ဆက္တက
ိို ္ 5 ရက္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ စိုစေ
ို ပါင္း 5 ရက္ိုႏွင့အ
္ ထက္
မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား

ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို

ခံယေ
ူ နသည့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္

လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို

က်င့္သိုးံ ရပါမည္။

(O.C.G.A.

§

20-2-740)

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအျပင္ အမူအက်င့္မ််ားအ်ားလည္း ခရိိုင္၏ တစ္ဦးတည္း ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ျဖင့္၊ ထိို႔ျပင္ ဥပေဒမွ လိိုအပ္သည္ိုႏွင့္အညီ ဥပေဒ အတည္ျပဳလိိုက္န်ာမႈဆိိုင္ရ်ာသိို႔ အစီရင္ခံသြ်ားမည္ျဖစ္သည္၊
ဤတြင္ O.C.G.A. § 20-2-1184 ိုႏွင့္ 19-7-5 သည္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး ိုႏွင့္ လက္နက္ျဖင့္ တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ားအပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရွိေသ်ာ ၾကီးမ်ားသည့္
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္မႈမ််ားသည္ ျပည္နယ္ ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ စည္းမ်ဥ္း 160-4-8-.16 တြင္ ျပဌ်ာန္းခ်က္မ််ားအရ စ်ာသင္ေက််ာင္းမ််ားအ်ား လံိုျခံဳမႈမရွိေသ်ာ ေက််ာင္း တစ္ေက််ာင္းအျဖစ္ အမည္တပ္သမိုတ္ခံရျခင္းသိို႔
ဦးတည္သြ်ားေစိုႏိိုင္ေပသည္။

အဆင့္မ််ားိုႏွင့္ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြဲြ က်ိဳးဆက္မ််ားဆိင
ို ရ
္ ်ာ ကြနခ
္ ််ာမက္ထရစ္မ််ား
သက္ဆင
ိို ရ
္ ်ာအေျခအေနတြင္ သင့္ေလ််ာ္မမ
ႈ ရွသ
ိ ည့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူအေသးအဖြြဲမ််ားအတြက္ ဆရ်ာမွေရြးခ်ယ္သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳသင့္သည္။ အဆင့္ 1
အျပဳအမူမ််ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ ေန်ာက္ခံအေျခအေနမ််ားတြင္ ခြင့္ျပဳ၍ရိုႏိိုင္ေသ်ာ္လည္း (ဥပမ်ာ အရိုပ္မ််ားျဖင့္ ကစ်ားျခင္း) လက္ရွိေန်ာက္ခံအေျခအေနအတြက္ မသင့္ေလ််ာ္သည့္
အျပဳအမူမ််ား ပါဝင္သည္။ ထိိုသိို႔ေသ်ာအျပဳအမူမ််ားမွ်ာ သင့္ေလ််ာ္မႈမရွိေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေသခ််ာေပါက္န်ားလည္ေအ်ာင္ ဆရ်ာမ််ားက ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ၿ ပီး ထပ္တလြဲလျြဲ ဖစ္ေနေသ်ာ
အျပဳအမူမ််ားကိို

က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

ျဖစ္ိုႏိိုင္ေျခရွိသည္ဟို

မသတ္မွတ္မီ

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

တံို႔ျပန္ခ်က္ိုႏွင့္

ကူညီပံ့ပိိုးမႈ

ေပးအပ္ပါမည္။

ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမွတ္တမ္းိုႏွင့္ အျပဳအမူကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အသံိုးျပဳသည့္နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထိန္းသိမ္းထ်ားသင့္သည္။ အဆင့္ 1 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမွ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး
ပတ္ဝန္းက်င္ကိို

ထပ္တလြဲလြဲ

သိို႔မဟိုတ္

ႀကီးမ်ားစြ်ာ

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီဆိိုလွ်င္ဆရ်ာမွေရြးခ်ယ္ထ်ားေသ်ာ

နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳၿပီးသည့္ေန်ာက္တင
ြ ္ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ

အဆင့္တစ္ဆင့္သိို႔ တိိုးႁမွင့္ိုႏိိုင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားိုႏွင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊ အေထ်ာက္အပံ့မ််ားကိို အလႊ်ာ 1
(စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 14-15) တြင္ MTSS-RTI လိုပင
္ န္းစဥ္မတ
ွ ဆင့္ ပံ့ပိိုးေပးပါမည္။

ေက််ာင္းသ်ားအေပၚတြငသ
္ ်ာ ထိခက
ိို ိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည့္ အျပဳအမူမ််ား၏ နမူန်ာမ််ား

အဆင့္ 1-

















စ်ာသင္ခန္းထြဲတင
ြ ္ ေအ်ာ္ဟစ္ျခင္း
မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ ဆူညသ
ံ ံ
ပီေကဝါးျခင္း
ခြဲတံမ််ားကိို အသံထြက္ေအ်ာင္ထိ႐ိိုက္ျခင္း
မိမိကိိုယ္ေပၚတြင္ စ်ာေရးျခင္း
စ်ာသင္ခံိုေပၚတြင္ စ်ာေရးျခင္း
ထိိုင္ခံိုတြင္ ရွိမေနျခင္း
အတန္းအတြက္ အသင့္ျပင္မထ်ားျခင္း
အလိုပ္တ်ာဝန္ိုႏွင့္မဆိိုင္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား
စ်ာလိုပ္မည့္အစ်ား ပံိုဆြဲေ
ြ နျခင္း
အတန္းတက္ေန်ာက္က်ျခင္း
ဆရ်ာကိို တစ္ဦးခ်င္း ေဝဖန္ေျပ်ာဆိိုျခင္း
ညည္းညၱဴျခင္း
ေက််ာင္းတြင္း၌ ဦးထိုပ္ေဆ်ာင္းထ်ားျခင္း၊ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ကိို အေသးအဖြြဲမလိိုက္န်ာမႈ
ခြင့္ျပဳမထ်ားေသ်ာအခ်ိန္တင
ြ ္ အစ်ားအစ်ာစ်ားေသ်ာက္ျခင္း

အျပဳအမူမ််ားကိို ထိနး္ ခ်ဳပ္ကင
ိို တ
္ ယ
ြ ရ
္ န္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား- ေက််ာင္းသ်ား၊ အျခ်ားလူပဂ
ို ဳိ လ္မ််ားနွင့ ္ လိအ
ို ပ္သလိို အစည္းအေဝးလိုပျ္ ခင္း၊ ပည်ာေရးတိးို တက္ေအ်ာင္ျမင္မက
ႈ ိို ပံပ
့ းိို ေပးသည့္
ဆက္ဆေ
ံ ရးမ််ား တည္ေဆ်ာက္ျခင္း၊ ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း ေဆြးေိုႏြးျခင္း၊ စ်ာသင္ခန္းတြငး္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားိုႏွင့္ ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ားကိို သံိုးသပ္ျခင္း၊ မ်က္လိုးံ ခ်င္းဆံိုၾကည့္ျခင္း၊
အန်ားသိ႔ေ
ို ခၚျခင္း၊ ပိမ
ို ျိို မင့္မ်ားေသ်ာအဆင့္မ််ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျြဲ ခင္း၊ နႈတျ္ ဖင့္ သတိေပးျခင္းိုႏွင့္ ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ားအ်ား ႀကိဳတင္သင္ၾက်ားေပးထ်ားျခင္း။
စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ််ားတြင္ ေအ်ာက္ပါတိ႔ပ
ို ါဝင္ိုႏိိုငသ
္ ည္- အခန္းထြဲမွ ခဏအျပင္ထတ
ို ထ
္ ်ားျခင္း၊ အတန္းႀကီးစ်ာသင္ခန္းထြဲသ႔ ိို ခဏပိ႔ထ
ို ်ားျခင္း၊ အထူးအခြင့အ
္ ေရးမ််ားကိို
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

ျပန္လည္စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္သည့္

ဇယ်ား၊

ထိင
ို ခ
္ ိုေ
ံ နရ်ာ

ေရႊ႕ေျပ်ာင္းျခင္း၊

မိဘထံသ႔ဆ
ိို က္သယ
ြ ျ္ ခင္း၊

သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအျပဳအမူမ််ားကိို

အ်ားေပးႁမွင့တ
္ င္ျခင္း၊

ျပင္းထန္မက
ႈ ေ
ိို လွ််ာ့ခ်သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားိုႏွင့္
အျပဳအမူကိို လမ္းလႊြဲေပးျခင္း။ အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယေ
ူ နသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို က်င့္သိုးံ ရပါမည္။ တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္
ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။
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အဆင့္ 2 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ သေဘ်ာအ်ားျဖင့္ အဆင့္ 1 ထက္ ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး စ်ာသင္ခန္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက််ာင္း၏
သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရး

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းမွ

ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားသည့္

လိုပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား

အစီအစဥ္တက်

လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို

အေိုႏွ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။

အဆိိုပါ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာတိို႔အေပၚ လိုပ္ေဆ်ာင္ၿပီး က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈိုႏွင့္ ေက်ာင္းက်ိဳးခ်မ္းသ်ာအေပၚ ဆိိုးရြ်ားစြ်ာထိခိိုက္ေစျခင္းမရွိသည့္
အေသးစ်ား က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈိုႏွင့္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားပါဝင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ မဟ်ာ္်ၱဴဟ်ာမ််ားိုႏွင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊
အေထ်ာက္အပံ့မ််ားကိို အလႊ်ာ 1 တြင္ ပံ့ပိိုးၿပီး ၾက်ားဝင္ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈအေပၚ ေျဖရွင္းတိုန္႔ျပန္မႈမွတဆင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္
အျခ်ားသူမ််ားအတြက္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ စိးို ရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ််ားရွပ
ိ ါက အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 1 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ားက အလႊ်ာ 2 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 ၾက်ားဝင္ ေျဖရွငး္ ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ဆ
ႈ င
ိို ရ
္ ်ာ
အေထ်ာက္အပံမ
့ ််ားအတြငး္

ျဖစ္ေပၚိုႏိိုငသ
္ ည္

(စ်ာမ်က္မ်ာွ

14

မွ

15)။

ဤအျပဳအမူသည္

အျခ်ားသူမ််ား၏

က်န္းမ်ာေရး၊

ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ

သိို႔မဟိုတ္

ေက်ာင္းက်ိဳးခ်မ္းသ်ာကိို

အိုႏၲရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစလွ်င္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 2 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 3 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္
ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိုႏိိုင္သည္။

အျခ်ားသူမ််ား၏ ပည်ာသင္ယေ
ူ ရးကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွကျ္ ဖစ္ေစေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၏ နမူန်ာမ််ား ထိကိိုင္ျခင္း
 တစ္စံိုတစ္ခိုျဖင့္ထိိုးျခင္း
 ပရိေဘ်ာဂမ််ားေပၚတြင္ တက္ရပ္ျခင္း
 အဆက္မျပတ္စက်ားေျပ်ာျခင္း
 ထိိုင္ခံိုတြင္မရွိျခင္းိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေလ့လ်ာသင္ယူမႈကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း
 ထိိုင္ခံိုတြင္ မသင့္ေလ််ာ္သည့္ပံိုစံျဖင့္ ထိိုင္ျခင္း


ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ဆက္တိိုက္ လိိုက္န်ာမႈမရွိျခင္း

 ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ားိုႏွင့္ iPod မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာမဟိုတ္ေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အခြင့္မရွိဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း
 စ်ာသင္ခန္းထြဲမွထက
ြ ္ခြ်ာၿပီး ထြက္ေျပးျခင္း

အဆင့္ 2-

 စ်ာသင္ခန္းထြဲတင
ြ ္ ပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း
 လူႀကီးမ််ားကိို ေလးစ်ားမႈမရွိေသ်ာစက်ားအသံိုးအိုႏႈန္း သံိုးစြျြဲ ခင္း
 ဆရ်ာကိို ေအ်ာ္ျခင္း
 စိတ္ဆိိုးေနသည့္ အမူအရ်ာျဖင့္ ပရိေဘ်ာဂမ််ားကိို ေရြႊ႕ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ကန္ေက််ာက္ျခင္း/ဝိုန္းဒိိုင္းႀကြဲျခင္း
 ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈ
 ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း
 မိမိကိိုယ္တိိုင္ိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈအေပၚ သိသ်ာသ်ာထိခိိုက္ေစသည့္ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား
အျပဳအမူမ််ားကိို ထိနး္ ခ်ဳပ္ကင
ိို တ
္ ယ
ြ ရ
္ န္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား- ပည်ာေရးတိးို တက္ေအ်ာင္ျမင္မက
ႈ ိို ပံပ
့ းိို ေပးသည့္ ဆက္ဆေ
ံ ရးမ််ား တည္ေဆ်ာက္ျခင္း၊ ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း ေဆြးေိုႏြးျခင္း၊
စ်ာသင္ခန္းတြငး္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားိုႏွင့္ ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ားကိို သံိုးသပ္ျခင္း၊ မ်က္လိုးံ ခ်င္းဆံိုၾကည့္ျခင္း၊ အန်ားသိ႔ေ
ို ခၚျခင္း၊ ပိမ
ို ျိို မင့္မ်ားေသ်ာအဆင့္မ််ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ ျြဲ ခင္း၊ နႈတျ္ ဖင့္
သတိေပးျခင္း၊

ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ားအ်ား

ႀကိဳတင္သင္ၾက်ားေပးထ်ားျခင္း၊

သြနသ
္ င္ဆိုးံ မျခင္း၊

စ်ာသင္ခန္းအလိက
ို /္ တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္

အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ

ထိနး္ ခ်ဳပ္က္ိုင
ိ တ
္ ယ
ြ မ
္ ႈ

စိတက
္ းူ စိတသ
္ န္းမ််ားအတြက္ အတန္းအဆင့္အလိက
ို ္ အဖြ႕ြဲ မ််ား/ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္/ေက််ာင္း စိတပ
္ ည်ာရွငတ
္ ႔ိုႏ
ိို ွင့ ္ တိင
ို ပ
္ င္ျခင္း၊ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထိုးံ မ််ား၊
ေပါင္းသင္းဆက္ဆေ
ံ ရးအေထ်ာက္အကူျပဳ အျပဳအမူမ််ားကိို သင္ၾက်ားေပးျခင္းိုႏွင့ ္ မိမက
ိ ယ
ိို က
္ ိို ထိနး္ ကြပျ္ ပဳျပင္ရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ရပ္န်ားၿပီး ေန်ာက္ဆတ
ို ရ
္ န္ ေဘးကင္းေသ်ာေနရ်ာကိို
အသံိုးျပဳျခင္း
စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊

ေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ််ားတြင္ ေအ်ာက္ပါတိ႔ပ
ို ါဝင္ိုႏိိုငသ
္ ည္- အခန္းထြဲမွ ခဏအျပင္ထတ
ို ထ
္ ်ားျခင္း၊ အတန္းႀကီးစ်ာသင္ခန္းထြဲသ႔ ိို ခဏပိ႔ထ
ို ်ားျခင္း၊ အထူးအခြင့အ
္ ေရးမ််ားကိို

ျပန္လည္စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္သည့္

ဇယ်ား၊

ထိင
ို ခ
္ ိုေ
ံ နရ်ာ

ေရႊ႕ေျပ်ာင္းျခင္း၊

မိဘိုႏွင့အ
္ စည္းအေဝးလိုပျ္ ခင္း၊

သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအျပဳအမူမ််ားကိို

အ်ားေပးႁမွင့တ
္ င္ျခင္း၊

ျပင္းထန္မက
ႈ ေ
ိို လွ််ာ့ခ်သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား၊ အျပဳအမူကိို လမ္းလႊြဲေပးျခင္း၊ အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ စ်ာခ်ဳပ္၊ ေက််ာင္းတြငး္ ေခတဆိင
ို း္ ငံမ
့ ၊ႈ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ စီရင္ဆိုးံ ျဖတ္မိုႏ
ႈ ွင့္
အတန္းအဆင့္အလိက
ို ္

အဖြ႕ြဲ ိုႏွင့အ
္ တူ

ျပႆန်ာေျဖရွငး္ ျခင္း။

ထပ္ေဆ်ာင္း

အျပဳအမူမ််ားကိို

ထိနး္ ခ်ဳပ္ကင
ိို တ
္ ယ
ြ ရ
္ န္အတြက္

ေက််ာင္းသ်ား၊

မိဘ၊

ဆရ်ာ

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

အျခ်ား

ေက််ာင္းတြငး္ ကူညပ
ီ ပ
ံ့ းိို သူမ််ား ပါဝင္လ်က္ ဆံိုးမပြဲျ့ ပင္သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳသင့္သည္။ အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယေ
ူ နသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္
လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို က်င့္သိုးံ ရပါမည္။ တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။
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အဆင့္ 3 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ သေဘ်ာအ်ားျဖင့္ အဆင့္ 2 ထက္ ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက််ာင္း၏ သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရး သိို႔မဟိုတ္
ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားသည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား အစီအစဥ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို အေိုႏွ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ အဆိိုပါ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္
ပစၥည္းဥစၥ်ာတိို႔အေပၚ

လိုပ္ေဆ်ာင္ၿပီး

သင္ယူမႈအ်ား

အဟန္႕အတ်ားျဖစ္ေစ၍

အျခ်ားသူမ််ား၏

က်န္းမ်ာေရး၊

ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ

သိို႔မဟိုတ္

ေက်ာင္းက်ိဳးခ်မ္းသ်ာအေပၚ

အိုႏၲရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစိုႏိိုင္သည့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ၊ ဆက္စပ္မႈမရွိေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈိုႏွင့္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားပါဝင္သည္။ လိိုအပ္သည့္
မဟ်ာ္်ၱဴဟ်ာမ််ားိုႏွင့္

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊

အေထ်ာက္အပံ့မ််ားကိို

အလႊ်ာ

1တြင္

ပံ့ပိိုးၿပီး

MTSS-RTI

လိုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 3 ျပစ္မမ
ႈ ််ားကိို MTSS-RTI မူေဘ်ာင္၏ အလႊ်ာ 2 သိ႔ ို တိးို ျမွင့ိုႏ
္ ိိုငၿ္ ပီး အလႊ်ာ 1 ရွိ အေထ်ာက္အပံမ
့ ််ားကိို
ၿပီးစီးလိုပေ
္ ဆ်ာင္ၿပီး

တိက်မွနက
္ န္စ်ာြ ျဖင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတတ
္ မ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။

ထိ႔ျို ပင္

ေက််ာင္းသ်ား

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

အျခ်ားသူမ််ားအတြကေ
္ ဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆင
ိို ရ
္ ်ာ

စိးို ရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ််ားရွလ
ိ ်ွ င္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 3 ျပစ္မမ
ႈ ််ားကိို အလႊ်ာ 2 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရွငး္ ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ အ
ႈ ေထ်ာက္အ႔ပမ
ံ့ ််ားသိ႔ ို တိးို ျမွင့ိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည္ (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာမ််ား 14-15)။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္း၏ ဆိိုင္းငံ့ထ်ားမႈမ််ားအနက္ 2 ခိုမွ 4 ခိုကိို စိုပံိုရရွိထ်ားလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ 5 ခိုကိို တစ္စံိုတည္းရရွိထ်ားလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ထက္ပိို၍ စိုပံိုရရွိထ်ားလွ်င္ အလႊ်ာ 2
အျပဳအမူအေထ်ာက္အပံ့ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားအ်ား
5

ခို

သိို႔မဟိုတ္

ပိို၍မ််ားေသ်ာ

ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားကိို

စိုျပံဳရရွိပါက

အလႊ်ာ

3

အစီအစဥ္ကိို

ဖန္တီး၍

အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး

တိက်မွန္ကန္စြ်ာ ျဖင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ ဤအျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ဆိိုးရြ်ားစြ်ာ အေိုႏွ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င္ က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာအ်ား
ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း ကိိုယ္စ်ားျပဳလွ်င္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 3 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 4
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိုႏိိုင္သည္။

စည္းစနစ္က်နသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကိို ထိခက
ိို ိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည့္ အျပဳအမူမ််ား၏ နမူန်ာမ််ား-

အဆင့္ 3-





















ဆရ်ာမ််ား အခ်ိန္လန
ြ ္လြန္ကက
ြဲ ြဲေပးရၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သင္ယူေလ့လ်ာေရးအတြက္ အခ်ိန္ယိုတ္ေလ််ာ့ေစသည့္ အဆင့္ 1 သိို႔မဟိုတ္ 2 အျပဳအမူမွန္သမွ်။
လူႀကီးကိို ျပန္ခံေျပ်ာျခင္း
စ်ာသင္ခန္းထြဲတင
ြ ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း
လိမ
္ ္ေျပ်ာျခင္း
လွည့္စ်ားျခင္း
အတိုလိုပ္ျခင္း
သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တယ
ြ ္ျခင္း)
မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအိုႏႈန္း
တြန္းထိိုးျခင္း
စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိုႏွိပ္ကပ
ြ ္ျခင္း
အတန္းေဖ်ာ္မ််ား/လူႀကီးမ််ားအေပၚ မေလးစ်ားျခင္း
အခြင့္မရွိဘြဲ အခန္းထြဲမွထြက္ျခင္း
ျပတင္းေပါက္ကိို ထို႐ိိုက္ျခင္း
ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားကိို လက္ေဆ်ာ့ျခင္း
ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ားိုႏွင့္ iPod မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာမဟိုတ္ေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အခြင့္မရွိဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း
ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္မရွိစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ
ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ
မိမိကိိုယ္တိိုင္ိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈအေပၚ သိသ်ာသ်ာထိခိိုက္ေစသည့္ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား

အျပဳအမူမ််ားကိို ထိနး္ ခ်ဳပ္ကင
ိို တ
္ ယ
ြ ရ
္ န္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား- အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ စ်ာခ်ဳပ္၊ ေက််ာင္းဆင္းခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဆင္းခြင့မ
္ ေပးျခင္း၊ ေက််ာင္းတြငး္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း၊ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္း၊
ဆံိုးမပြဲျ့ ပင္ျခင္း၊

မိဘမ််ားထံသ႔ ိို စည္းကမ္းပိင
ို း္ သတိေပးစ်ာပိ႔ျို ခင္း၊

လႊြဲအပ္ေပးသည့္ လိုပင
္ န္းစဥ္၊ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထိုးံ ၊

ေန်ာက္ေယ်ာင္ခေ
ံ စ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

မူးယစ္ေဆးဝါးသံိုးစြမ
ြဲ ႈ ပည်ာေပးျခင္းိုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မဆ
ႈ င
ိို ရ
္ ်ာ ပည်ာေပးျခင္း။
စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ််ားတြင္ ေအ်ာက္ပါတိ႔ပ
ို ါဝင္ိုႏိိုငသ
္ ည္- သင္ၾက်ားမႈဘ်ာသ်ာရပ္ခြြဲ သီးသန္႕ထ်ားၿပီး 1-3 ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ေက််ာင္းတြငး္ တြင္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားျခင္း။ အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား
ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယေ
ူ နသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို က်င့္သိုးံ ရပါမည္။ တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။
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အဆင့္ 4 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္ ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ၎တြင္ ကန္႔သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း
သေဘ်ာအ်ားျဖင့္

ဆင္တူေသ်ာ

မွ်ားယြင္းေသ်ာ

အျပဳအမူကိို

အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊

ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၏

ျပင္းထန္ေသ်ာ

အေိုႏွ်ာက္အယွက္မ််ားကိို

က်ေရ်ာက္ေစသည့္

အျပဳအမူိုႏွင့္က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာအ်ား ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ အျပဳအမူတိို႔ပါဝင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိုႏွင့္
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိုႏွင့္

အေထ်ာက္အပံ့မ််ားကိို

MTSS-RTI

လိုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္

ပံ့ပိိုးၿပီး

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 4 ျပစ္မမ
ႈ ််ားကိို MTSS-RTI မူေဘ်ာင္၏ အလႊ်ာ 2 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 သိ႔ို တိးို ျမွင့ိုႏ
္ ိိုငၿ္ ပီး အလႊ်ာ 1 ရွိ
အေထ်ာက္အပံမ
့ ််ားကိို

ၿပီးစီးလိုပေ
္ ဆ်ာင္ၿပီး

တိက်မွနက
္ န္စ်ာြ ျဖင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတတ
္ မ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။

ထိ႔ျို ပင္

ေက််ာင္းသ်ား

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

အျခ်ားသူမ််ားအတြကေ
္ ဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆင
ိို ရ
္ ်ာ စိးို ရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ််ားရွလ
ိ ်ွ င္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 4 ျပစ္မမ
ႈ ််ားကိို အလႊ်ာ 2 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရွငး္ ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ အ
ႈ ေထ်ာက္အ႔ပမ
ံ့ ််ားသိ႔ို
တိးို ျမွင့ိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည္ (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာမ််ား 14-15)။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္း၏ ဆိိုင္းငံ့ထ်ားမႈမ််ားအနက္ 2 ခိုမွ 4 ခိုကိို စိုပံိုရရွိထ်ားလွ်င္ သိမ
ို႔ ဟိုတ္ 5 ခိုကိို တစ္စံိုတည္းရရွိထ်ားလွ်င္
သိို႔မဟိုတ္

၎ထက္ပိို၍

စိုပံိုရရွိထ်ားလွ်င္

အလႊ်ာ

2

အျပဳအမူအေထ်ာက္အပံ့

အစီအစဥ္ကိို

ဖန္တီး၍

အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး

တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားအ်ား 5 ခို သိို႔မဟိုတ္ ပိို၍မ််ားေသ်ာ ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားကိို စိုျပံဳရရွိပါက အလႊ်ာ 3 အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး

တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္

(စ်ာမ်က္မ်ာွ

14

မွ

15)။

က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏

ဆိိုးရြ်ားမႈ

သိို႔မဟိုတ္

ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 4 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 5 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိုႏိိုင္သည္။

စည္းစနစ္က်နသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကိို ထိခက
ိို ိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည့္ အျပဳအမူမ််ား၏ နမူန်ာမ််ား-

အဆင့္ 4-




















ဆရ်ာမ််ား အခ်ိန္လန
ြ ္လြန္ကက
ြဲ ြဲေပးရၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သင္ယူေလ့လ်ာေရးအတြက္ အခ်ိန္ယိုတ္ေလ််ာ့ေစသည့္ အဆင့္ 1၊ 2 သိို႔မဟိုတ္ 3 အျပဳအမူမွန္သမွ်။
လူႀကီးကိို ျပန္ခံေျပ်ာျခင္း
စ်ာသင္ခန္းထြဲတင
ြ ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း
လိ္မ္ေျပ်ာျခင္း
လွည့္စ်ားျခင္း
အတိုလိုပ္ျခင္း
သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တယ
ြ ္ျခင္း)
မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအိုႏႈန္း
စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိုႏွိပ္ကပ
ြ ္ျခင္း
အတန္းေဖ်ာ္မ််ား/လူႀကီးမ််ားအေပၚ မေလးစ်ားျခင္း
အခြင့္မရွိဘြဲ အခန္းထြဲမွထြက္ျခင္း
ျပတင္းေပါက္ကိို ထို႐ိိုက္ျခင္း
ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားကိို လက္ေဆ်ာ့ျခင္း
ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ားိုႏွင့္ iPod မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာမဟိုတ္ေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အခြင့္မရွိဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း
ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္မရွိစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ
ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ
မိမိကိိုယ္တိိုင္ိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈအေပၚ သိသ်ာသ်ာထိခိို က္ေစသည့္ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား

စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ််ားတြင္ ေအ်ာက္ပါတိ႔ပ
ို ါဝင္ိုႏိိုငသ
္ ည္- လိခ
ို ်င္သည့္အေနအထ်ား တိတပ
ိ ပပါဝင္ေသ်ာ အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ စ်ာခ်ဳပ္။ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္- 1-5
ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ေက််ာင္းျပင္ပသိ႔ပ
ို ႔လ
ိို ်က္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားျခင္း။ အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယေ
ူ နသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို က်င့္သိုးံ ရပါမည္။
တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။
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အဆင့္ 5 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္ ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ၎တြင္ ကန္႔သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း
သေဘ်ာအ်ားျဖင့္ ဆင္တူေသ်ာ မွ်ားယြင္းေသ်ာ အျပဳအမူကိို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၏ ျပင္းထန္ေသ်ာ အေိုႏွ်ာက္အယွက္မ််ားကိို က်ေရ်ာက္ေစသည့္ အျပဳအမူိုႏွင့္
က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာအ်ား ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ အျပဳအမူတိို႔ပါဝင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားကိို မျပဳလိုပ္မေနရျဖစ္သည့္ အစမ္းက်ာလ
သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈျဖင့္
ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိုႏွင့္

ေနရ်ာခ်ထ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး

ေက််ာင္းသ်ားသည္

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈကိို

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္းေတြ႕ရွိပါက

ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိုႏွင့္

အေထ်ာက္အပံ့မ််ားကိို

ေက််ာင္းထိုတ္ခံရိုႏိိုင္သည္။
MTSS-RTI

လိိုအပ္သည့္

လိုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္

ပံ့ပိိုးၿပီး

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 5 ျပစ္မမ
ႈ ််ားကိို MTSS-RTI မူေဘ်ာင္၏ အလႊ်ာ 2 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 သိ႔ ို တိးို ျမွင့ိုႏ
္ ိိုငၿ္ ပီး အလႊ်ာ 1 ရွိ
အေထ်ာက္အပံမ
့ ််ားကိို

ၿပီးစီးလိုပေ
္ ဆ်ာင္ၿပီး

တိက်မွနက
္ န္စ်ာြ ျဖင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတတ
္ မ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။

ထိ႔ျို ပင္

ေက််ာင္းသ်ား

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

အျခ်ားသူမ််ားအတြကေ
္ ဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆင
ိို ရ
္ ်ာ စိးို ရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ််ားရွလ
ိ ်ွ င္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 5 ျပစ္မမ
ႈ ််ားကိို အလႊ်ာ 2 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရွငး္ ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ အ
ႈ ေထ်ာက္အ႔ပမ
ံ့ ််ားသိ႔ို
တိးို ျမွင့ိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည္ (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာမ််ား 14-15)။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္း၏ ဆိိုင္းငံ့ထ်ားမႈမ််ားအနက္ 2 ခိုမွ 4 ခိုကိို စိုပံိုရရွိထ်ားလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ 5 ခိုကိို တစ္စံိုတည္းရရွိထ်ားလွ်င္
သိို႔မဟိုတ္

၎ထက္ပိို၍

စိုပံိုရရွိထ်ားလွ်င္

အလႊ်ာ

2

အျပဳအမူအေထ်ာက္အပံ့

အစီအစဥ္ကိို

ဖန္တီး၍

အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး

တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားအ်ား 5 ခို သိို႔မဟိုတ္ ပိို၍မ််ားေသ်ာ ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားကိို စိုျပံဳရရွိပါက အလႊ်ာ 3 အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍
အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 5 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိုႏိိုင္သည္။

ထိခက
ိို န
္ စ္န်ာေစေသ်ာိုႏွင့္ တရ်ားမဝင္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၏ နမူန်ာမ််ား-

အဆင့္ 5-


















ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ား
ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားကိို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ/မရွိရွိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း
ခိိုးယူျခင္း
သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တယ
ြ ္ျခင္း)
႐ိိုက္နွက္မႈ
မူးယစ္ေဆးဝါး
လက္နက္မ််ား
စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း
အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိုႏွိပ္ကပ
ြ ္ျခင္း
ပရိေဘ်ာဂ သိို႔မဟိုတ္ အရ်ာဝထဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း
ခိိုးယူျခင္း
လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္န်ာက်င္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူမ််ား
အရက္

စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ေရြးခ်ယ္မမ
ႈ ််ားတြင္ ေအ်ာက္ပါတိ႔ပ
ို ါဝင္ရမည္- ယခင္ ေက််ာင္းအေျချပဳ မဟ်ာ္်ၱဴဟ်ာမ််ားိုႏွင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ ရြကမ
္ မ
ႈ ််ားကိို အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္လပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္ခသ
ြဲ့ ည္၊ GRIP
ပရိဂ
ို ရမ္ ထြဲတင
ြ ္ ပါဝင္ျခင္း (တ်ာဝန္ယမ
ူ ျႈ ဖင့္ ႀကီးထြ်ားလ်ာျခင္း၊ ျဖစ္ိုႏိိုငေ
္ ျခမ််ားကိို တိးို ျမႇင့ျ္ ခင္း)။
ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္- ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ 6-10 ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားျခင္း။ အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယေ
ူ နသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို
က်င့္သိုးံ ရပါမည္။ တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။
အဆင့္
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ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

အတန္းမွ

ထိုတ္ဖယ္ခံရိုႏိိုင္သည့္

ဆိိုးရြ်ားၿပီး

မခံသ်ာဖြယ္ေအ်ာင္

ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ

သေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္

စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ ၁၀ ရက္ၾက်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့အ
္ တူ ခ႐ိင
ို ၏
္
တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္ေဆ်ာင္းအက်ိဳးဆက္မ််ားကိို
က်ေရ်ာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိိုအက်ိဳးဆက္မ််ားတြင္ ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္း မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ထပ္ေဆ်ာင္းဆိိုင္းငံ့မႈ၊ လူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြက္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈိုႏွင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ
အစီအစဥ္ သိို႔မဟိုတ္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္ရန္ သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးအပ္ျခင္းတိို႔ပါဝင္သည္။ ျပည္သူ႔ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈိုႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဌ်ာနိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ ျပင္ပ
တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာန သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေအဂ်င္စီမ််ားက အဆင့္ 6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးိုႏိိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသ်ာ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဆိိုင္ရ်ာ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ််ားသည္ အဆင့္
6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္း စြပ္စခ
ြြဲ ံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ အျခ်ားေသ်ာ အဆိပ
ို ါ ျပင္ပရွိ ေအဂ်င္စီမ််ားက အစျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္ ျပည္နယ္ ရ်ာဇဝတ္ေရးရ်ာ သိို႔မဟိုတ္
ကေလးသူငယ္ေရးရ်ာ တရ်ားဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ျဖစ္ေပၚေစိုႏိိုင္သည္။ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုး ရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍
အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 7 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိုႏိိုင္သည္။ အလႊ်ာ 6 စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားသည္
ဆိိုင္းငံ့ထ်ားျခင္းမွ ေက််ာင္းသ်ား၏ ျပန္လည္ေရ်ာက္ရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး MTSS-RTI မူေဘ်ာင္မွတဆင့္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈဆိိုင္ရ်ာ အေထ်ာက္အပံ့မ််ားိုႏွင့္ ကိက
ို ္ညီမႈရွိသင့္သည္။
ျပန္လည္ဝင္ေရ်ာက္မႈ ိုႏွီးေိုႏွ်ာဖလွယ္ပတ
ြြဲ င
ြ ္ အလႊ်ာ 3 အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီးသင့္သည္။ ထိို႔ေန်ာက္ အစီအစဥ္ကိို အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး
တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္ (စ်ာမ်က္မ်ာွ 14 မွ 15)။

ထိခက
ိို န
္ စ္န်ာေစေသ်ာိုႏွင့္ တရ်ားမဝင္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၏ နမူန်ာမ််ား-

အဆင့္ 6-




















ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ား
ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားကိို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ/မရွိရွိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း
ခိိုးယူျခင္း
သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တယ
ြ ္ျခင္း)
႐ိိုက္နွက္မႈ
ကိယ
ို ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ
အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိုႏွက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ
ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူက ႐ိိုက္ိုႏွက္မႈတင
ြ ္ ပါဝင္ျခင္း
မူးယစ္ေဆးဝါး
လက္နက္မ််ား
စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
သြ်ားျဖင့္ကက
ိို ္ျခင္း
အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း
ပရိေဘ်ာဂ သိို႔မဟိုတ္ အရ်ာဝထဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း
လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္န်ာက်င္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူမ််ား
အရက္
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ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္-

က်ာလရွညဆ
္ င
ိို း္ ငံျ့ ခင္း။

အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား

ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယေ
ူ နသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို က်င့္သိုးံ ရပါမည္။

တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။
အဆင့္

7

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

အတန္းမွ

ထိုတ္ဖယ္ခံရိုႏိိုင္သည့္

ဆိိုးရြ်ားၿပီး

မခံသ်ာဖြယ္ေအ်ာင္

ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ

သေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္

စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ ၁၀ ရက္ၾက်ာ ဆိိုင္းငံ့မႈိုႏွင့္အတူ ခ႐ိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီးထပ္ေဆ်ာင္းအက်ိဳးဆက္မ််ားကိို
က်ေရ်ာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိိုအက်ိဳးဆက္မ််ားတြင္ ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္း မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းမွထိုတ္ပယ္မႈ၊ ထပ္ေဆ်ာင္းဆိိုင္းငံ့မႈ၊ လူမႈအသိိုင္း အဝိိုင္းအတြက္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈိုႏွင့္
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ

အစီအစဥ္

သိို႔မဟိုတ္

အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔

တက္ေရ်ာက္ရန္

သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးအပ္ျခင္းတိို႔ပါဝင္၍

လက္ရွိပည်ာသင္ိုႏွစ္ဝက္ကိို

ေက််ာ္လြန္၍

လိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိိုင္မႈရွိလွ်င္ ေက််ာင္းသ်ားကိို သီးျခ်ားအခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုအတြက္ ခ႐ိို င္၏ ယူနစ္မ််ားအ်ားလံိုးမွ ထ်ာဝစဥ္ထိုတ္ပယ္မႈျဖင့္ ဖယ္ထိုတ္ိုႏိိုင္သည္။ ျပည္သူ႔
ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈိုႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဌ်ာနိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ ျပင္ပ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာန သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေအဂ်င္စီမ််ားက အဆင့္ 7 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးိုႏိိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသ်ာ
တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဆိိုင္ရ်ာ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ််ားသည္ အဆင့္ 7 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္း စြပ္စြြဲခံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ အျခ်ားေသ်ာ အဆိိုပါ ျပင္ပရွိ ေအဂ်င္စီမ််ားက
အစျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္

ျပည္နယ္

စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားသည္

ရ်ာဇဝတ္ေရးရ်ာ

ဆိိုင္းငံ့ထ်ားျခင္းမွ

သိို႔မဟိုတ္

ကေလးသူငယ္ေရးရ်ာ

ေက််ာင္းသ်ား၏

တရ်ားဥပေဒေၾက်ာင္းအရ

ျပန္လည္ေရ်ာက္ရွိမႈအေပၚ

မူတည္ၿပီး

ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို

MTSS-RTI

မူေဘ်ာင္မွတဆင့္

အလႊ်ာ

ျဖစ္ေပၚေစိုႏိို င္သည္။
3

အလႊ်ာ

7

ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈဆိိုင္ရ်ာ

အေထ်ာက္အပံ့မ််ားိုႏွင့္ ကိိုက္ညီမႈရွိသင့္သည္။ ျပန္လည္ဝင္ေရ်ာက္မႈ ိုႏွီးေိုႏွ်ာဖလွယ္ပတ
ြြဲ ြင္ အလႊ်ာ 3 အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီးသင့္သည္။ ထိို႔ေန်ာက္
အစီအစဥ္ကိို အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္ (စ်ာမ်က္မ်ာွ 14 မွ 15)။

ထိခက
ိို န
္ စ္န်ာေစေသ်ာိုႏွင့္ တရ်ားမဝင္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၏ နမူန်ာမ််ား-

အဆင့္ 7-




















ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ား
ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားကိို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ/မရွိရွိ အၾကမ္းဖက္ျခင္း
ခိိုးယူျခင္း
သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တယ
ြ ္ျခင္း)
႐ိိုက္နွက္မႈ
ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ
အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိုႏွက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ
ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူက ႐ိိုက္ိုႏွက္မႈတင
ြ ္ ပါဝင္ျ ခင္း
မူးယစ္ေဆးဝါး
လက္နက္မ််ား
စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း
အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိုႏွိပ္ကပ
ြ ္ျခင္း
ပရိေဘ်ာဂ သိို႔မဟိုတ္ အရ်ာဝထဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း
လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္န်ာက်င္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူမ််ား
အရက္

ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္-

ေက််ာင္းထိုတျ္ ခင္း။

အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား

ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို

ခံယေ
ူ နသည့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္

လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို

က်င့္သိုးံ ရပါမည္။

တစ္ဥးီ ခ်င္းအလိက
ို ္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။
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မူလတန္း ကြနခ
္ ််ာမက္ထရစ္

ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ား၏

တင္ျပရန္

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္

အဆင့္
ျပစ္မ/ႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

1

2

3

4

ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ ူ
5

6

7

1-ေဆးရြက္ႀကီးိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကိုန္မ််ား
2-အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး စက္ကိရိယ်ာမ််ား
3a-လက္နက္မ််ား

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

3b-လက္နက္မ််ား

SRO
SRO

4a-ထိခိိုက္မႈမျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO

4b-ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO

5a-ရည္ရြယ္မႈ/ႀကိဳးပမ္းမႈ/ေရ်ာင္းခ်မႈ/ျဖန္႔ခ်ိမႈ

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

5b-ထ်ားရွိပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြြဲမႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ -ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

စြဆ
ြဲ ခ
ိို ်က္ကိို မတင္သင
ြ း္ မီ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာသိ႔ ို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ

GRIP
5b- ထ်ားရွိပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြမ
ြဲ ႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ -ဒိုတိယ အႀကိမ္ိုႏွင့္

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ

GRIP

5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

SRO

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

SRO

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ

ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ဒိုတိယ အႀကိမ္ိုႏွင့္ ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား
6a-ေက််ာင္း၊ ျပည္သူပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂလိကပိိုင္ ပစၥည္းမ််ားကိို
ဖ်က္ဆီးရန္/ပ်က္စီးေအ်ာင္လပ
ို ္ရန္/လက္ေဆ်ာ့ရန္/မီး႐ိႈ႕ရန္ အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊
ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း
6b-ခိိုးမႈ/ဓ်ားျပမႈ/ေဖ်ာက္ထင
ြ ္းမႈ/ၿခိမ္းေျခ်ာက္၍ေငြ

ွစ္မႈ/ခိိုးရ်ာပါပစၥည္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈတိို႔ကိို

အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း
6c-ေက််ာင္းဖတ္စ်ာအိုပ္မ််ား၊ မီဒီယ်ာခန္း ပစၥည္းမ််ား၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ
ပစၥည္းမ််ား/အသံိုးျပဳမႈ
7a-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္မႈ

GRIP

7b- သတ္ပိုတ္ျခင္း/သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တယ
ြ ္ျခင္း/႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း

GRIP

7c-႐ိိုက္ိုႏွက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ GRIP

7d-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ GRIP

SRO

7e-အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိုႏွက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ GRIP

SRO/ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ

7f-ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ အိုပ္စိုက ႐ိိုက္ိုႏွက္မႈတြင္ပါဝင္ျခင္း

GRIP

7g-အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း/ိုႏွိပ္ကပ
ြ ္ျခင္း/ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း

အိုႏိိုင္က်င့္မႈ
အစီရင္ခံစ်ာ/GRIP

8a-႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈမရွိေသ်ာ အျပဳအမူ
8b-ညႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ ျငင္းဆန္မႈ
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မူလတန္း ကြနခ
္ ််ာမက္ထရစ္

ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ား၏

တင္ျပရန္

အဆင့္
2

3

4

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္
ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ ူ

ျပစ္မ/ႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

1

5

6

7

9-ခြင့္မေတ်ာင္းဘြဲ ပ်က္ကြက္မႈ/ေက််ာင္းေျပးျခင္း

စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 41 ရွိ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္၊

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိရန္အတြက္

စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။

လူမႈဝန္ထမ္း လႊအ
ြဲ ပ္ေပးမႈ၊

လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သယ
ြ ္ပါ

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ဆင
ိို ရ
္ ်ာခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ားအတြ

ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔

က္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

လႊအ
ြဲ ပ္ေပးမႈ၊

ေက််ာင္းမွဆင
ိို း္ ငံမ
့ ည္မဟိုတပ
္ ါ

ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာင္ခ်ဳပ္ ရံိုး၊
DFACS

10-အတန္းလစ္ျခင္း/လိိုအပ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ မပါဝင္ျခင္း

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိရန္အတြက္
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သယ
ြ ္ပါ

11-စ်ာသင္ခန္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
12-စ်ာသင္ေက််ာင္းသိို႔ အေထြေထြ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ

စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 42 ရွိ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္၊

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိရန္အတြက္

စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။

လူမႈဝန္ထမ္း လႊအ
ြဲ ပ္ေပးမႈ၊

လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သယ
ြ ္ပါ

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ဆင
ိို ရ
္ ်ာခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ားအတြ

ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔

က္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

လႊအ
ြဲ ပ္ေပးမႈ၊

ေက််ာင္းမွဆင
ိို း္ ငံမ
့ ည္မဟိုတပ
္ ါ

ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာင္ခ်ဳပ္ ရံိုး၊

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား/ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈ/အိုပ္စိုလိိုက္
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား
13-အယိုတအနတစက်ားမ််ား/မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း
14-စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
15-က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း

DFACS
16-ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈ
17-ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ/ေက််ာင္းတြင္မရွိစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ

စြဆ
ြဲ ခ
ိို ်က္ကိို မတင္သင
ြ း္ မီ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာသိ႔ ို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ

18-ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း
19-ထပ္ခါတလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား
19a-ထပ္တလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား/က်ာလရွည္ၾက်ာေသ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ

အရင္းအျမစ္ လႊအ
ြဲ ပ္မႈ

19b-ေဒသတြင္းေက််ာင္းအဆင့္/ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအဆင့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

ခံဝန္ျဖင့္လႊတ္ထ်ားၿပီး
ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း စ်ာခ်ဳပ္

20-ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း/ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား
21-လတ္လ််ားလတ္လ််ားလိုပ္ျခင္း/က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း/ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး
ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း
22-မွ်ားယြင္းေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ား ေပးအပ္ျခင္း
23-အေထြေထြ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

SRO/ လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိရန္အတြက္

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ရိိုက္ိုႏွက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ

လူမႈေရးလိုပ္သ်ား/ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ
သိို႔ ဆက္သယ
ြ ္ပါ

24-ေက််ာင္းသ်ားသက္ေသခံကတ္ျပ်ားိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ
25-ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္အတြ
က္ အေသးစိတ္အခ်က္မ််ားကိို
စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 50၊ 82-83 တြင္ ဖတ္ရႈပါ။

26-ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ

24

အလယ္တန္း/အထက္တန္း ကြနခ
္ ််ာမက္ထရစ္

ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ား၏

တင္ျပရန္

အဆင့္
ျပစ္မ/ႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

1

2

3

4

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္
ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ ူ

5

6

7

1-ေဆးရြက္ႀကီးိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကိုန္မ််ား
2-အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး စက္ကိရိယ်ာမ််ား
3a-လက္နက္မ််ား

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

3b-လက္နက္မ််ား

SRO
SRO

4a-ထိခိိုက္မႈမျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO

4b-ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO

5a-ရည္ရြယ္မႈ/ႀကိဳးပမ္းမႈ/ေရ်ာင္းခ်မႈ/ျဖန္ ႔ခ်ိမႈ

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

5b-ထ်ားရွိပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြြဲမႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ -ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မက
ႈ ိို မတင္သင
ြ း္ မီ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာသိ႔ ို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ

GRIP
5b- ထ်ားရွိပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြမ
ြဲ ႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ-ဒိုတိယ အႀကိမ္ိုႏွင့္
ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား
5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္

SRO

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ဒိုတိယ အႀကိမ္ိုႏွင့္ ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား

GRIP

6a-ေက််ာင္း၊ ျပည္သူပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂလိကပိိုင္ ပစၥည္းမ််ားကိို

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

SRO

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

SRO

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ

ဖ်က္ဆီးရန္/ပ်က္စီးေအ်ာင္လိုပ္ရန္/လက္ေဆ်ာ့ရန္/မီး႐ိႈ႕ရန္ အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊
ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း
6b-ခိိုးမႈ/ဓ်ားျပမႈ/ေဖ်ာက္ထင
ြ ္းမႈ/ၿခိမ္းေျခ်ာက္၍ေငြ

ွစ္မႈ/ခိိုးရ်ာပါပစၥည္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈတိို႔ကိို

အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း
6c-ေက််ာင္းဖတ္စ်ာအိုပ္မ််ား၊ မီဒီယ်ာခန္း ပစၥည္းမ််ား၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ
ပစၥည္းမ််ား/အသံိုးျပဳမႈ
7a-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္မႈ

GRIP

7b- သတ္ပိုတ္ျခင္း/သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တယ
ြ ္ျခင္း/႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း

GRIP

7c-႐ိိုက္ိုႏွက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္/GRIP

7d-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္/GRIP

SRO

7e-အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိုႏွက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္/GRIP

SRO/ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ

7f-ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ အိုပ္စိုက ႐ိိုက္ိုႏွက္မႈတြင္ပါဝင္ျခင္း

GRIP

7g-အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

အိုႏိိုင္က်င့္မႈ အစီရင္ခံစ်ာ/GRIP

8a-႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈမရွိေသ်ာ အျပဳအမူ
8b-ညႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ ျငင္းဆန္မႈ

25

အလယ္တန္း/အထက္တန္း ကြနခ
္ ််ာမက္ထရစ္

ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ား၏

တင္ျပရန္

အဆင့္
2

3

4

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္
ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ ူ

ျပစ္မ/ႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

1

5

6

7

9-ခြင့္မေတ်ာင္းဘြဲ ပ်က္ကြက္မႈ/ေက််ာင္းေျပးျခင္း

စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 41 ရွိ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ
စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။
ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ဆင
ိို ရ
္ ်ာခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ားအတြ
က္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္၊ လူမဝ
ႈ န္ထမ္း
လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔
လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာင္ခ်ဳပ္ ရံိုး၊

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိရန္အတြက္
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သယ
ြ ္ပါ

DFACS

ေက််ာင္းမွဆင
ိို း္ ငံမ
့ ည္မဟိုတပ
္ ါ
10-အတန္းလစ္ျခင္း/လိိုအပ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ မပါဝင္ျခင္း

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိရန္အတြက္
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သယ
ြ ္ပါ

11-စ်ာသင္ခန္းတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ
12-စ်ာသင္ေက််ာင္းသိ႔ို အေထြေထြ

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္

သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္၊ လူမဝ
ႈ န္ထမ္း

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရွိရန္အတြက္

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား/ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈ/အိုပ္စိုလိိုက္
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား
13-အယိုတအနတစက်ားမ််ား/မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း
14-စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
15-က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း

စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 47 ရွိ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ
စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။
ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ဆင
ိို ရ
္ ်ာခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ားအတြ
က္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔
လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာင္ခ်ဳပ္ ရံိုး၊

လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သယ
ြ ္ပါ

DFACS

ေက််ာင္းမွဆင
ိို း္ ငံမ
့ ည္မဟိုတပ
္ ါ
16-ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈ
17-ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ/ေက််ာင္းတြင္မရွိစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မက
ႈ ိို မတင္သင
ြ း္ မီ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာသိ႔ ို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ

18-ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း
19a-ထပ္တလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား/က်ာလရွည္ၾက်ာေသ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ

အရင္းအျမစ္ လႊအ
ြဲ ပ္မႈ

19b-ေဒသတြင္းေက််ာင္းအဆင့္/ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအဆင့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

ခံဝန္ျဖင့္လႊတ္ထ်ားၿပီး
ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း စ်ာခ်ဳပ္

20-ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း/ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား
21-လတ္လ််ားလတ္လ််ားလိုပ္ျခင္း/က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း/ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး
ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း
22-မွ်ားယြင္းေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ား ေပးအပ္ျခင္း
23-အေထြေထြ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

SRO/ လမ္းညႊန္ခ်က္

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ရိိုက္ိုႏွက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ

ရရွိရန္အတြက္
လူမႈေရးလိုပ္သ်ား/ေက််ာင္းသ်ားေ
ရးရ်ာသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ

24-ေက််ာင္းသ်ားသက္ေသခံကတ္ျပ်ားိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ
25-ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်
က္အတြက္
အေသးစိတ္အခ်က္မ််ားကိို
စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 50၊ 82-83 တြင္
ဖတ္ရႈပါ။

26-ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ

26

ျပစ္မမ
ႈ ််ားိုႏွင့္ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ား
သူငယ္တန္းမွ သံိုးတန္းအထိ အတန္းမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ အေနျဖင့္ လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ား အိုႏၲရ်ာယ္ရသ
ွိ ည့္ ကိရယ
ိ ်ာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိို ပိင
ို ဆ
္ င
ိို ထ
္ ်ားျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္
ေက််ာင္းသ်ား၏အျပဳအမူသည္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ််ားကိို အိုႏၲရ်ာယ္ျဖစ္ေစျခင္း မရွပ
ိ ါက သူ႔ကိို ထိုတပ
္ ယ္ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဆိင
ို း္ ငံျ့ ခင္းမျပဳမီ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ပံပ
့ းိို ေထ်ာက္ပမ
ံ့ ႈ စနစ္မ််ား (MTSS) ကိို ဆက္တက
ိို ္ ငါး (5) ရက္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ စိုစေ
ို ပါင္း 5 ရက္ိုႏွင့အ
္ ထက္ မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။ အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယေ
ူ နသည့္
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို က်င့္သိုးံ ရပါမည္။ (O.C.G.A. § 20-2-740)

1.

ေဆးရြကႀ္ ကီးိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေဆးရြကႀ္ ကီးထြကက
္ န
ို မ
္ ််ား
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ စီးကရက္မ််ား၊ အေငြ႕ရွၱဴမႈတ္သည့္ ပင္မ််ား/ကန္မ််ား၊ ေဆးေျခ်ာက္ (CBD) အဆီ သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ပစၥည္းမ််ား အပါအ၀င္ မည္သည့္
ေဆးရြက္ၾကီး ထိုတ္ကိုန္ပစၥည္းမ််ားကိိုမဆိို (စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ကြမ္းယ်ာ၊ ေဆးရြက္ႀကီးမႈန္႔ အစရွိသျဖင့္) အ်ား ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏ အေ၀းတစ္ေနရ်ာတြင္ ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ ေက််ာင္း၏ ပြြဲအစီအစဥ္တစ္ခိုခိုတြင္ လက္၀ယ္ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳျခင္း မရွိရေပ။ ေက််ာင္းသ်ား၊
ေက််ာင္းအမႈထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းသိ႔ို လ်ာေရ်ာက္သအ
ူ ်ား မည္သည့္ ေဆးရြကႀ္ ကီး ကိုနပ
္ စၥည္းကိျို ဖစ္ေစ အီလက္ထရြနး္ နစ္ စီးကရက္မ််ား၊ ေရေငြ႕ရႈတ/ံ ရႈေဆး္ူး သိ႔မ
ို ဟိုတ္
အလ်ားတူ

မည္သည့္ကန
ို ပ
္ စၥည္းမ််ားကိမ
ို ဆိို

ေက််ာင္းခ႐ိင
ို မ
္ ွ

ပိင
ို ဆ
္ င
ိို ေ
္ သ်ာ/ငွ်ားရမ္းထ်ားေသ်ာ

မည္သည့္အမ
ိ ရ
္ ်ာအေဆ်ာက္အအံို၌ျဖစ္ေစ

ေက််ာင္းခ်ိနျ္ ပင္ပက်ာလမ််ား၊

အသြငတ
္ ေ
ူ က််ာင္းတက္ရက္မ််ားအတြင္း တစ္ေန႔လ်ွ င္ 24 န်ာရီ၊ တစ္ပတ္လ်ွ င္ ခိုိုႏွစရ
္ က္ပတ္လိုးံ ပါဝင္သည့္ မည္သည့္ေက််ာင္းအခမ္းအန်ားတြငမ
္ ဆိ၌
ို ျဖစ္ေစ အသံိုးျပဳခြင့မ
္ ရွိ (ဘိုတအ
္ ဖြ႕ြဲ မူဝါဒ
JCDAA) ထိို႔ျပင္ ေ္ပါ ပင္မ််ား/ကန္မ််ား ိုႏွင့္ “ေ္ပါရွၱဴမႈတ္ရန္” အတြက္ juul မ််ား သိို႔မဟိုတ္ “juul ရွၱဴမႈတ္ျခင္း” အသံိုးျပဳမႈသည္ ကေလးမ််ား၏ က်န္းမ်ာေရးအေပၚ အိုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ျခင္း
ရွိ၊မရွိ အခ်က္အလက္မ််ား ေသခ််ာ သိရွိန်ားလည္းထ်ားျခင္း မရွိသည္ျဖစ္ရ်ာ အိုႏရ်ာယ္ရွိေက်ာင္း ရွိိုႏိိုင္ေပသည္။
မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

ဤျပစ္မစ
ႈ ည္းမ်ဥ္းကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္က်ၱဴးလြနေ
္ သ်ာ
အေတြ႕အၾကံဳ)

အစီအစဥ္သ႔ိို

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အင္တ်ာနက္အေျချပဳ

www.mdanderson.org/aspireမွတစ္ဆင့္

ASPIRE ( ေဆးလိပေ
္ သ်ာက္ျခင္းမွ ႀကိဳတင္က်ာကြယေ
္ ရးအျပန္အလွနထ
္ ေ
ိ တြ႕ဆက္ဆမ
ံ ႈ

လႊြဲအပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးစီးေၾက်ာင္း

လက္မတ
ွ က
္ ိို

ပရင့္ထတ
ို ၿ္ ပီး

လႊြဲအပ္ေပးသည့္

ႊနၾ္ က်ားသူထသ
ံ ႔ ိို

ေပးအပ္ရပါမည္။

2.

ဆယ္လလ
ူ ်ာဖိုနး္ မ််ား၊ စမတ္ဖန
ို း္ မ််ား၊ တက္ဘလက္မ််ား၊ လမ္းေလွ််ာက္စက်ားေျပ်ာစက္မ််ားိုႏွင့္ အလ်ားတူစက္ပစၥညး္ မ််ားအပါအဝင္ အီလက္ထရြနး္ နစ္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးပစၥညး္ မ််ား
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္
၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို

ဆြဲလ္လူလ်ာဖိုန္းမ််ား၊

စမတ္ဖိုန္းမ််ား၊

ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ

တက္ဘ လက္မ််ား၊

မည္သည့္အီလက္ထရြန္းနစ္

လမ္းေလွ််ာက္စက်ားေျပ်ာစက္မ််ားိုႏွင့္

စက္ပစၥည္းကိိုမဆိို

သမ်ား႐ိိုးက်

အလ်ားတူ

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

စက္ပစၥည္းမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း

အြန္လိိုင္းမွ

သင္ၾက်ားပိို ႔ခ်ခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ေစ

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ားေပၚတြင္ အသံိုးျပဳရမည္မဟိုတ္သည့္အျပင္ ေက််ာင္း၏ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ သတ္မွတ္တ်ာဝန္အေပၚ အေိုႏွ်ာက္အယွက္မျပဳရ သိို႔မဟိုတ္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆိိုင္ရ်ာ
အိုႏၲရ်ာယ္ကိို မက်ေရ်ာက္ေစရပါ။ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ တစ္ေန႔တ်ာဟိုဆိိုရ်ာတြင္ ေန႔လည္စ်ာစ်ားခ်ိန္မ််ား၊ အတန္း တစ္တန္းမွ တစ္တန္းသိို႔ ကူးေျပ်ာင္းမႈမ််ား၊ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ ခန္းမမ််ား ိုႏွင့္ ပံိုမွန္
ေက််ာင္းတက္ေန႔အတြင္း

ျဖစ္ေပၚသည့္

အျခ်ားေသ်ာ

ဖြ႕ြဲ စည္းထ်ားသည့္

သိို႔မဟိုတ္

ဖြ႕ြဲ စည္းထ်ားျခင္းမရွိသည့္

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ

လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈ

မွန္သမွ်

ပါ၀င္ၿပီး

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ််ားိုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေအ်ာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ််ားကိို အခ်ိန္အ်ားလံိုးတြင္
လိိုက္န်ာရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ (1) သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအခ်ိန္အတြင္း (ေက််ာင္းတက္ေန႔ တစ္ရက္တ်ာ တရ်ား၀င္ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ေက််ာင္းတက္ေန႔ အဆံိုးသတ္ခ်ိန္အထိ) ဖိုန္းမ််ားအ်ား လံိုး၀
ပိတ္ထ်ားရမည္ျဖစ္သည္
ထ်ားရွိရမည္ျဖစ္သည္၊

(အသံပိတ္ထ်ားရံို
(2)

စ်ာသ်ား

သိို႔မဟိုတ္

တိုန္ခါသံျပဳလိုပ္ထ်ားရံိုိုႏွင့္

အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္းမ််ားအ်ား

ခြင့္မျပဳေပ၊

မရေပ)၊
(3)

ထိို႔ျပင္

(ေက််ာင္းမွ

ျပင္း ထန္ေသ်ာ

ညႊန္ၾက်ားထ်ားသည့္အတိိုင္း)

က်န္းမ်ာေရးျပႆန်ာမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

မ်က္စိျမင္ကြင္း၏
အျခ်ားေသ်ာ

အေ၀းတြင္

ပံိုမွန္မဟိုတ္သည့္

ေရ်ာဂါအေျခအေနမ််ားရွိသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား အေနိုႏွင့္မူ အကယ္၍ ေက််ာင္းသ်ား၏က်န္းမ်ာေရးအတြက္ အေရးပါသည္ဟို ယူဆပါက ေက််ာင္းအိုပ္၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ိုႏွင့္အတူ
ဤကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳခြင့္ ရရွိေက်ာင္း ရရွိိုႏိို င္ေပသည္။ ခြင့္ျပဳထ်ားေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ ရည္ရြ ယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ ဆိိုလွ်င္ပင္ စမတ္ဖိုန္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ တစ္ကိိုယ္ရည္သံိုး
အီလက္ထရြန္းနစ္

ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ််ားအ်ား

ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ််ားကိို

ေပးအပ္ရန္

အသံိုးျပဳမႈမွ်ာ

လိိုအပ္မည္မဟိုတ္ဘြဲ

မျဖစ္မေနမဟိုတ္ေပ၊

လႈပ္ရွ်ားမႈကိို

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္အတြက္

သူတိို႔ကိို

တစ္ကိိုယ္ရည္သံိုး

စက္ပစၥည္း

သိို႔မဟိုတ္

အီလက္ထရြန္းနစ္

အျခ်ားနည္းလမ္းတစ္ခိုခိုျဖင့္

ပံ့ပိိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ခ်ိန္အတြင္း

မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားအေနိုႏွင့္

မိမိတိို႔၏

ေက််ာငး္သ်ားျဖစ္သူထံ

ဖိုန္းေခၚဆိိုျ ခင္း၊

အီးေမးလ္ေပးပိို႔ျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

စ်ာသ်ားအမွ်ာစ်ာမ််ားေပးပိို႔ျခင္း

အစရွိသည္တိို႔အ်ား မျပဳလိုပ္ပါရန္ ေတ်ာင္းဆိိုအပ္ပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခိုရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူအေနိုႏွင့္ ေက််ာင္း၏ ဖိုန္းစနစ္မွတဆင့္ ေက််ာင္းသ်ားထံသိို႔
ဆက္သြယ္ေက်ာင္း

ဆက္သြယ္ိုႏိိုင္ပါသည္။

ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္

တစ္ကိိုယ္ရည္သံိုး

အီလက္ထေရ်ာနစ္

ဆက္သြယ္ကိရိယ်ာတစ္ခိုအ်ား

ပိိုင္ဆိိုင္ခြင့္သည့္

အထူးအခြင့္အေရးသ်ာလွ်င္ျဖစ္ျပီး၊ ရပိိုင္ခြင့္တစ္ခို မဟိုတ္ေပ။ ဤေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ မွန္သမွ်သည္ ကိရိယ်ာပစၥည္း သိမ္းယူခံရျခင္း ရလဒ္ကိို ထြက္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။
ထိို႔ျပင္ သိမ္းယူထ်ားေသ်ာ ပစၥည္းအ်ား မိဘ/အိုပ္ထိန္း သူထံသိို႔သ်ာလွ်င္ ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚရွိ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ စပြန္ဆ်ာေထ်ာက္ပံ့ေသ်ာ
အစီအစဥ္မ််ားရွိ ကိိုယ္ပိိုင္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းတြင္ တ်ာ၀န္ရွိမည္မဟိုတ္ေပ။ ေအ်ာက္ပါတိို႔ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ
ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားသည့္

အခမ္းအန်ားမ််ားတြင္

အသံိုးျပဳသည့္အတြက္

အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ပစၥည္းမ််ားကိို

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး

သိို႔မဟိုတ္

တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက

အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ပစၥည္းမ််ားကိို သိမ္းယူိုႏိိုင္သည္ -

(a)

လံိုျခံဳေရး

ျပသန်ာမ််ားအ်ား

တမင္

ရွ်ာေဖြျပဳလိုပ္ျခင္း၊

ေက််ာင္း၏

နည္း ပည်ာ

အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား

အေိုႏွ်ာက္အယွက္ေပးရန္

ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊

သိို႔မဟိုတ္

နည္းပည်ာအရင္းအျမစ္မ််ားအေပၚ စိိုးမိိုးထ်ားိုႏိိုင္မည့္ သိို႔မဟိုတ္ အေပးအယူညွိိုႏိႈင္းမည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈတစ္ခိုခိုတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျ ခင္း၊
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ေက််ာင္း၏

(b)

တစ္ကိိုယ္ေရ အသံိုးျပဳရန္အတြက္ ခရိိုင္မွ ေထ်ာက္ပံ့ေပးထ်ားသည့္ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ပရိိုဂရမ္မ််ား၊ ေဆ်ာ့ဖ္၀ြဲ သိို႔ မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ နည္းပည်ာအ်ား မိတၱဴကူးယူျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္
ဖိိုင္မ််ားအ်ား ေဒါင္းလိုဒ္ဆျြြဲ ခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ တစ္ကိိုယ္ေရ အကိ်ဳးအျမတ္အတြက္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္စီးပြ်ားေရးလိုပ္ငန္းမ််ားအတြက္ ေက််ာင္း၏ နည္းပည်ာအရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား
အသံိုးျပဳျခင္း၊

(c)

ေက််ာင္းေျမျပင္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းနယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္း၏ နည္း ပည်ာ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျပီး ပိုဂလိက ပိို င္ဆိိုင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈအ်ား
အမွန္တကယ္ ထိခိိုက္ေစရန္၊ ဖ်က္စီးရန္၊ လက္သရမ္းရန္ သိို႔မဟိုတ္ ခိုိးယူရန္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိိုသိို႔ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ၾကိမ္းပမ္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း (ေဒသခံေက််ာင္း
ရြဲအရ်ာရွိထံသိို႔ အဆိိုပါျဖစ္ရပ္မ််ားအ်ား အသိေပး အေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ ျဖစ္သည္။)၊

(d)

မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ ကိရိယ်ာပစၥည္း မ််ားအ်ား ျဖန္႔ေ၀ရန္ သိို႔ မဟိုတ္ ျပသရန္အတြက္ ကိိုယ္ပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏ နည္းပည်ာ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္
ထိိုသိို႔အသံိုးျပဳရ်ာတြင္

ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း ။

မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ

ကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ားဟိုဆိိုရ်ာတြင္

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ

သိို႔မဟိုတ္

ပည်ာေရး

ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြ က္

အသံိုးျပဳျခင္းမဟိုတ္သည့္ ပစၥည္းမ််ားကိို ဆိိုလိိုျပီး၊ ဤတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရွိေသ်ာ အျခ်ား အရ်ာမ််ား ပါ၀င္ေပသည္ (နည္းပည်ာအ်ား အသံိုးျပဳ၍
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စည္းမ်ဥ္း 7G အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

သိကၡ်ာမရွိေသ်ာ၊ ေအ်ာက္တန္းက်ေသ်ာ၊ ရိိုင္းပ်ေသ်ာ၊ ညစ္ ညမ္းေသ်ာ၊ ေစ်ာ္က်ားေသ်ာ၊ မေလ််ာက္ပတ္ေသ်ာ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဖ်ာ္ခြ်တ္ျပေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းရိုပ္ပံိုမ််ားျဖင့္



အခ်က္အလက္မ််ား/ကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ား၊



တရ်ားမ၀င္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏရ်ာယ္ရွိေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား ေထ်ာက္ခံေသ်ာ၊



DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းခရိိုင္၊ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသ်ာ၊



အၾကမ္းဖက္မႈအ်ား ေထ်ာက္ခံေသ်ာ၊



သိသိလ်က္ျဖင့္ မွ်ားယြင္းမႈ၊ နေမ်ာ္နမြဲ့ မွ်ားယြင္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဂိုဏ္သိကၡ်ာက်ဆင္းေစသည့္ အခ်က္အလက္မ််ား ပါ၀င္ေသ်ာ၊ သိို႔မဟိုတ္



ကေလးမ််ားအ်ား အင္တ်ာနက္ိုႏွင့္ပတ္သက္ျ ပီး အက်ာအကြယ္ေပးမႈ အတ္ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထ်ားသည္ိုႏွင့္အညီ အသက္မျပည့္ေသးသူမ််ားအ်ား အိုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ။

သက္ဆိိုင္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈျပဳေသ်ာ

(ေဒသခံေက််ာင္း ရြဲအရ်ာရွိထံသိို႔ အဆိိုပါျဖစ္ရပ္မ််ားအ်ား အသိေပး အေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ ျဖစ္သည္။)

(e)

နည္းပည်ာအ်ား တ်ာ၀န္ရွိစြ်ာ အသံိုးျပဳမႈ ိုႏွင့္ /သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းစီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ အသံသြင္း သိို႔မဟိုတ္ ရိုပ္ဖမ္း ကိရိယ်ာမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈိုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး

(f)

ခရိိုင္၏ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ေဒတ်ာ၊ ကြန္ယ က္၊ စနစ္၊ အင္တ်ာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ််ား၊ အီးေမးလ္ အေက်ာင့္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အဖြ႕ြဲ အစည္းအတြင္းခ်ိတ္ဆက္ထ်ားသည့္ အင္တရ်ာနက္ သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္း၀န္ထမ္း၏ က်ိဳးေၾက်ာင္းသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ ညႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အမိန္ေပးခ်က္မ််ားိုႏွင့္ အညီ လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း။
အျခ်ားေသ်ာ တတိယပါတီအဖြ႕ြဲ တစ္ဖ႕ြြဲ ဖြ႕ြဲ ၏ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ စနစ္၊ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ကြန္ယက္သိို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ ၀င္ေရ်ာက္ျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ၀င္ေရ်ာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ ဤတြင္
ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ပါ၀င္ေပသည္ 

မလိိုတမ်ာစိတ္ျဖင့္ လက္ေဆ်ာ့ျခင္း၊ ပံိုစံတူျပဳကူးယူျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဟတ္ကင္လိုပ္ျခင္း လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊



အျခ်ားအသံိုးျပဳသူမ််ား ပိိုင္ဆိိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စက်ားလံိုးမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္မ််ား တမင္ရည္ရြယ္၍ ရွ်ာေဖြျခင္း၊



ခရိိုင္၏ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ကြန္ယက္၊ စနစ္၊ အင္တ်ာနက္ ခ်ိတ္ဆ က္မႈမ််ား၊ အီးေမးလ္ အေက်ာင့္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထ်ားသည့္ အင္တရ်ာနက္ အစရွိသည္တိို႔သိို႔
၀င္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္သည့္ အသံိုးျပဳသူ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စက်ားလံိုးအ်ား ဖြင့္ဟျခင္း။ သိို႔ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မိမိတိို႔၏မိဘမ််ားထံသိို႔ မိမိတိို ႔၏ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ စက်ားလံိုးမ််ားအ်ား
မွ်ေ၀ေက်ာင္း မွ်ေ၀ိုႏိိုင္ပါသည္။



အျခ်ားသူမ််ားပိိုင္ဆိိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စက်ားလံိုးမ််ားအ်ား မြမ္းမံေျပ်ာင္းလြဲပစ္ျခင္း၊



အျခ်ားသူတစ္ဦး၏ အေက်ာင့္မွတဆင့္ စ်ာရင္းသြင္း၀င္ေရ်ာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊



ခရိိုင္မွ ပိတ္ဆိို႔ထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ စစ္ထိုတ္ထ်ားေသ်ာ အရ်ာမ််ားသိို႔ ၀င္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊



ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ အျခ်ားအသံိုးျပဳသူတစ္ဦး၏ ဖိိုင္မ််ားအ်ား ၀င္ေရ်ာက္ရယူျခင္း၊ မိတၱဴကူးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊



အသံိုးျပဳသူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾက်ာင္း ပံိုဖ်က္ဖံိုးကြယ္ထ်ားျခင္း၊



အသံိုးျပဳသူ မပိိုင္ဆိိုင္ေသ်ာ အေက်ာင့္တစ္ခို၏ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စက်ားလံိုး သိို ႔မဟိုတ္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾက်ာင္း အေထ်ာက္အထ်ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္



အျခ်ားသူမ််ား၏ အေက်ာင့္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ကြန္ယက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ စနစ္မ််ားအတြင္းသိို႔ ၀င္ေရ်ာက္မႈအ်ား ထိခိိုက္ေစိုႏိိုင္သည့္ အသံိုးျပဳမႈမ််ားတြင္
ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း။

မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းအိုပ၏
္ ဖြင့ဟ
္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ မပါရွဘ
ိ ြဲ မည္သတ
ူ စ္ဥးီ တစ္ေယ်ာက္မသ
ွ ည္ စ်ာသင္ေက််ာင္းရွိ အျခ်ားေသ်ာ ပိုဂဳိ လ္မ််ားအ်ား ဓ်ာတ္ပိုံ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ္ီဒယ
ီ ိို ရိက
ို က
္ းူ ျခင္း ျပဳလိုပခ
္ င
ြ ့္ မရွေ
ိ ပ။
ေက််ာင္းပိင
ို ဆ
္ င
ိို မ
္ ေ
ႈ ပၚတြငရ
္ စ
ွိ ဥ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ စပြနဆ
္ ်ာေထ်ာက္ပေ
ံ့ သ်ာ ပြအ
ြဲ စီအစဥ္တစ္ခခ
ို တ
ို င
ြ ရ
္ စ
ွိ ဥ္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ သည္ မည္သည့္အခ်ိန၌
္ မဆိို အျခ်ား ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္
၀န္ထမ္းမ််ားအ်ား ဓ်ာတ္ပို၊ံ ္ီဒယ
ီ ိို ရိက
ို က
္ ူးမႈမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အသံသင
ြ း္ မႈမ််ား ျပဳလိုပခ
္ င
ြ ့ ္ မရွေ
ိ ပ၊ သိ႔မ
ို မ
ွ ဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ၀န္ထမ္းမ််ား၏ ရိုပပ
္ ိုမ
ံ ််ား၊ ္ီဒယ
ီ မ
ိို ််ား
သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အသံသင
ြ း္ မႈမ််ားအ်ား ၎တိ႔၏
ို ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မရွဘ
ိ ြဲ ပိ႔စ
ို တ
္ ္ တင္ခင
ြ ့မ
္ ရွေ
ိ ပ။ ဤျပဌ်ာန္းခ်က္အ်ား ေဖ်ာက္ဖ်က္ပါက ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သသ
ူ ည္ ေက််ာင္းပိင
ို ဆ
္ င
ိို မ
္ ေ
ႈ ပၚတြငရ
္ ေ
ွိ နစဥ္အတြင္း
အီလက္ထေရ်ာနစ္

ဆက္သယ
ြ ္

ကိရယ
ိ ်ာတစ္ခို

အသံိုးျပဳိုႏိိုငသ
္ ည့္

အထူးအခြင့အ
္ ေရးအ်ား

လက္လတ
ြ ဆ
္ ိုးံ ရံႈးရမည္ျဖစ္သည္။

လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သမ
ူ ််ား

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အိုပထ
္ န
ိ း္ သူ၏ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မရွပ
ိ ါက မိမ၏
ိ ကေလးမဟိုတေ
္ သ်ာ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ဓ်ာတ္ပိုံ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ္ီဒယ
ီ ႐
ိို က
ိို က
္ းူ ျခင္း
မျပဳရပါ။ လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သမ
ူ ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အိုပထ
္ န
ိ း္ သူထမ
ံ ွ ရရွလ
ိ ်ာိုႏိိုငသ
္ ည့္ ဓ်ာတ္ပိုံ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ္ီဒယ
ီ ႐
ိို က
ိို က
္ းူ မႈ
ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မ််ားိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရ်ာမ််ားိုႏွင့္
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

ွိန္င
ိႈ း္ တိင
ို ပ
္ င္သင့္သည္။

ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ/မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ

မက္ေဆ့ခ်္မ််ား

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

႐ိုပ္ပံိုမ််ားကိို

အီလက္ထရြန္းနစ္

ဆက္သြယ္ေရး

စက္ပ စၥည္းမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

အင္ထရ်ာနက္/အင္တ်ာနက္မွတဆင့္ အြန္လိိုင္းမွပိို႔ခ်ခ်ိန္အတြင္း အပါအဝင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ ေပးပိို႔ျခင္းကိို မျပဳလိုပ္ရ။ ဤသည္မွ်ာ အလြန္ျပင္းထန္ေသ်ာ ေက််ာင္း၊ ပိုဂိဳလ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ
ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ရ်ာဇ၀တ္ျပစ္မႈ

အက်ိဳးဆက္မ််ားအ်ား

ရလဒ္

ရရွိေစိုႏိိုင္ေပသည္။

ဆိိုက္ဘ်ာအသံိုးျပဳ

အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အလက္မ််ားကိို

http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness သိို႔ သြ်ားေရ်ာက္ပါ။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ က်န္းမ်ာေရးအေျခအေနအရ သိို႔မဟိုတ္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအရ ခြင့္ျပဳထ်ားသည့္အေျခအေနမွလြြဲ၍ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ေနစဥ္ အတြင္းတြင္
အီလက္ထေရ်ာနစ္ကိရိယ်ာမ််ား အတူပူးတြြဲပါ၀င္သည္ျဖစ္ေ စ မပါ၀င္သည္္ျဖစ္ေစ န်ားၾကပ္ ဟက္ဒ္ဖိုန္းမ််ားအ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း မျပဳလိုပ္ရေပ။
မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
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3.

လက္နက္မ််ား၊ ေပါက္ကေ
ြြဲ စတတ္ေသ်ာပစၥညး္ မ််ား၊ အိုႏၲရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ အရ်ာဝထဳမ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားစက္ပစၥညး္ မ််ား
မွတခ
္ ်က္ - လက္နက္မ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ တကသိလ
ို ဆ
္ ရ်ာမ််ားိုႏွင့္ အမွထ
ူ မ္းတိ႔က
ို ိို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းိုႏွင့္ အမွနတ
္ ကယ္ အိုႏၲရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစိုႏိိုငသ
္ ည္ဟို ကိယ
ို စ
္ ်ားျပဳၿပီး
သင္ယမ
ူ အ
ႈ ေျခအေနိုႏွင့ ္ ေက််ာင္း၏ ဂိုဏသ
္ က
ိ ၡ်ာကိလ
ို ည္း ပ်က္စးီ ေစိုႏိိုငသ
္ ည္။ ျပည္ေထ်ာင္စဥ
ို ပေဒ (ေသနတ္-ကင္းစင္သည့္ေက််ာင္းဇိုနန
္ ယ္ ဥပေဒ၊) တြင္ ေက််ာင္းခ႐ိင
ို မ
္ ််ားအေနျဖင့္ ေသနတ္
သိ႔မ
ို ဟိုတ္

အိုႏၲရ်ာယ္ရေ
ွိ သ်ာ

လက္နက္အ်ား

လက္ဝယ္ထ်ားရွမ
ိ အ
ႈ တြကျ္ ဖစ္ေစ

ေက််ာင္း၊

ေက််ာင္းမွ

ေထ်ာက္ပထ
ံ့ ်ားသည့္

လိုပေ
္ ဆ်ာင္မမ
ႈ ််ား၊

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

ေက််ာင္းဘတ္စက
္ ်ားမ််ားသိ႔ို သယ္ေဆ်ာင္လ်ာျခင္းအတြကျ္ ဖစ္ေစ ထိေ
ို က််ာင္းသ်ားအ်ား ျပကၡဒန
ိ ိုႏ
္ ွစတ
္ စ္ိုႏွစခ
္ န္႔ အနည္းဆံိုးေက််ာင္းမွ ထိုတပ
္ ယ္ရမည့္ မူဝါဒထ်ားရွရ
ိ မည္ျဖစ္သည္။ (18 U.S.C. §
921(a)(25);

O.C.G.A.

§

16-11-127.1;

O.C.G.A.

§20-2-751.1)

အိုႏၲရ်ာယ္ရေ
ွိ သ်ာ

လက္နက္၊

အိုႏၲရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစိုႏိိုငသ
္ ည့္

အရ်ာဝတဳ

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

ေသနတ္အ်ား

လက္ဝယ္ထ်ားရွျိ ခင္းျဖစ္သည့္ O.C.G.A အ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ § 16-5-21 ၊ 16-5-24 ၊ 16-11-127 ၊ 16-11-127.1 သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 16-11- 132 အ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ O.C.G.A. § 20-2- 1184
၏ တိင
ို ၾ္ က်ားအစီရင္ခရ
ံ န္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ််ားကိို ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။

A.

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းတြင္၊ ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္၊ ေက််ာင္းမွ စပြန္ဆ်ာ ေထ်ာက္ပံ့ေသ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ားေပၚတြင္ ေသနတ္၊
အိုႏရ်ာယ္ရွိေသ်ာ လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏရ်ာယ္ရွိေသ်ာ တူရိယ်ာပစၥည္း/အိုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ အရ်ာ၀တဳ/ေထ်ာက္ခံ ခြင့္ျပဳထ်ားျခင္းမရွိေသ်ာ ပစၥည္းမ််ား အစရွိသည္တိို႔ကိို
ဖံိုးအိုပ္ကြယ္၀ွက္၍ျဖစ္ေစ သိို႔မဟိုတ္ ျမင္သ်ာစြ်ာျဖစ္ေစ ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားျခင္း၊ ကိိုင္တြယ္ျခင္း၊ ယူေဆ်ာင္လ်ာျခင္း၊ လႊြဲေျပ်ာင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လႊြဲေျပ်ာင္းရန္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အသံိုးျပဳျခင္း
သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳရန္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ေရ်ာင္းခ်မႈတြင္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း အစရွိသည္တိို႔ကိို မျပဳလိုပ္ရေပ။ ဤသည္မွ်ာ
လက္နက္ တရ်ား၀င္ သယ္ေဆ်ာင္ခြင့္ လိိုင္စင္ရွိထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံသိို႔လည္း ျခြင္းခ်က္ မရွိေပ။
မွတခ
္ ်က္ - ဤက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ “လက္နက္” အ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိိုရ်ာတြင္ လက္နက္ဟိုဆိိုရ်ာ၌ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါ အိိုင္တမ္ပစၥည္းမ််ား အပါအ၀င္
အျခ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ ပါ၀င္ေပသည္ အမ်ိဳးအစ်ား I လက္နက္ - ေသနတ္/အိုႏရ်ာယ္ရေ
ွိ သ်ာ လက္နက္မ််ား
က်ည္ဆံျဖည့္ထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ မျဖည့္ထ်ားေသ်ာ ေသနတ္ ိုႏွင့္ အိုႏရ်ာယ္ရွိေသ်ာ လက္နက္ မွန္သမွ်။
O.C.G.A. §20-2-751.1၊ အမ်ိဳးအစ်ား I လက္နက္ကိို လက္ဝယ္ထ်ားရွိေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္ခံရသူ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ျပကၡဒိန္ိုႏွစ္တစ္ိုႏွစ္ထက္ မေလ််ာ့ေသ်ာက်ာလၾက်ာေအ်ာင္
ေက််ာင္းမွ

ထိုတ္ပယ္ခံရမည္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိ၊

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး၊

အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ

သိို႔မဟိုတ္

ေဒသပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ အေနျဖင့္

အဆိိုပါထိုတ္ပယ္မႈအတြက္ သတ္မွတ္လိိုအပ္ခ်က္ကိို အမႈိုျဖစ္စဥ္တစ္ခိုခ်င္းစီအေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံခြင့္ရွိေစရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးအစ်ား I လက္နက္ကိို ယူေဆ်ာင္လ်ာသည္ဟို
သတ္မွတ္ခံရသည့္ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အစ်ားထိိုးပည်ာေရးအေျခအေနတစ္ခိုအတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားေပးရန္ ခြင့္ျပဳိုႏိိုင္သည္။
ေသနတ္ဟိုဆိိုရ်ာတြင္

လက္ကိိုင္ေသနတ္၊

ရိိုင္ဖယ္၊

အနီးပစ္ေသနတ္

သိို႔မဟိုတ္

ေပါက္ကမ
ြြဲ ႈ

သိို႔မဟိုတ္

လွ်ပ္စစ္ဓ်ာတ္အ်ားတစ္ခို၏

ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အ်ားျဖင့္

ပစ္ထိုတ္လႊတ္မႈျပဳလိုပ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ျပဳလိုပ္ရန္ေျပ်ာင္းလြဲိုႏိိုင္ေသ်ာ အျခ်ား လက္နက္တစ္ခိုခိုတိို႔ ပါ၀င္ေပသည္။
အိုႏရ်ာယ္ရွိေသ်ာ လက္နက္ဟိုဆိိုရ်ာတြင္ လူမ််ားအ်ား ထိခိိုက္ေစရန္ သိို႔မဟိုတ္ သတ္ျဖတ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ၾကီးမ်ားေသ်ာ ခံတပ္အ်ား ဖ်က္စီးရန္ ဒီဇိိုင္းေရးဆြထ
ြဲ ်ားေသ်ာ “ေရ်ာ့ကတ္
ေလ်ာင္ခ််ာ၊” “ဘဇူက်ာ ဒံိုးေလ်ာင္ခ််ာ၊” သိို႔မဟိုတ္ “ေန်ာက္ျပန္ကန္ျခင္း မရွိသည့္ ရိိုင္ဖယ္” အျဖစ္ သိရွိထ်ားသည့္ ေပါက္ကပ
ြြဲ စ္လႊတ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေပါက္ကြျြဲ ခင္းမရွိဘြဲ
ပစ္လႊတ္ေသ်ာ လက္နက္မွန္သမွ် သိို႔မဟိုတ္ အဆိိုပါေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံိုးျပဳသည့္ အလ်ားတူလက္နက္ အစရွိသည္တိို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ ဤေ၀ါဟ်ာရသည္
သတဳစလင္ဒါတစ္ခိုမွ

ျပင္းအ်ား

ျမင့္မ်ားစြ်ာ

ေပါက္ကြြဲ

ပစ္လႊတ္ေသ်ာ၊

ထိို႔ျပင္

လူမ််ားအ်ား

သတ္ျဖတ္ထိခိိုက္ေစရန္

လက္နက္တစ္ခိုအျဖစ္

လက္နက္ကိိုင္တပ္မ််ားမွ

အသံိုးျပဳေလ့ရွိေသ်ာ “ေမ်ာ္တ်ာအေျမ်ာက္” ဟို သိရွိထ်ားၾကသည့္ လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အဆိိုပါေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံိုးျပဳသည့္ အလ်ားတူ လက္နက္အ်ားလည္း
ဆိိုလိိုေပမည္။ ဤေ၀ါဟ်ာရသည္ လူမ််ားအ်ား ေပါက္က၊ြြဲ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေစရန္ ဒီဇိိုင္းေရးဆြထ
ြဲ ်ားသည့္ “လက္ပစ္္ံိုး” ဟို သိရွိထ်ားၾကေသ်ာ လက္နက္တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ
အျခ်ား လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အဆိိုပါေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံိုးျပဳသည့္ အလ်ားတူ လက္နက္အ်ားလည္း ဆိိုလိိုေပမည္။
အမ်ိဳးအစ်ား II လက္နက္ - အိုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိုႏိိုငေ
္ သ်ာ အရ်ာ၀တဳမ််ား
မည္သည့္ ေက်ာ္ေစ့ေသနတ္၊ ေဆးေရ်ာင္ထြက္သည့္ ေက်ာ္ေစ့ေစနတ္ သိို႔မဟိုတ္ BB ေသနတ္၊ ေရွးေဟ်ာင္းလက္နက္၊ ေသေစိုႏိိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေလေသနတ္၊ က်င္စက္၊
လွ်ပ္စစ္ထြက္သည့္ ေသနတ္မဆိို သိို႔မဟိုတ္ အမ်ိဳးအစ်ား I ၏ ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ခ်က္ိုႏွင့္ မကိိုက္ညီသည့္ အလ်ားတူ မည္သည့္လက္နက္မဆိို၊ Bowie ဓ်ားေျမွ်ာင္၊ Dirk
အ႐ိိုးရွည္ဓ်ားေျမွ်ာင္၊

ေတ်ာခိုတ္ဓ်ား၊

ခလိုတ္ပါရွိသည့္ဓ်ား၊

ပြဲ့ထိန္းစနစ္ပါရွိသည့္ဓ်ားိုႏွင့္

ိုႏွစ္လက္

သိို႔မဟိုတ္

၎ထက္ပိို၍ရွည္ေသ်ာ

အသြ်ားပါသည့္ဓ်ား၊

မည္သည့္

သင္တိုန္းဓ်ားသြ်ားမဆိို (ဥပမ်ာ- အေျဖ်ာင့္၊ ပံိုမွန္၊ အသြင္းအထိုတ္လိုပ္ိုႏိိုင္ေသ်ာ ဓ်ားသြ်ားစသည္ျဖင့္)၊ ေသတ်ာျဖတ္ကိရိယ်ာ၊ မည္သည့္ တင္းပိုတ္မဆိို (ဥပမ်ာ- ဘီလီတင္းတိုတ္၊ PR24၊ လက္ကိိုင္ပါတိုတ္၊ စပရိန္ပါတိုတ္၊ သ်ားေရအိုပ္သတဳတိုတ္ ၊ တင္းပိုတ္) မည္သည့္ေသနတ္မဆိို၏ မ်ာဖလ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေသနတ္အသံလံိုေျပ်ာင္း၊ "အသြင္တူ"္ံိုး၊ လြတ္လပ္စြ်ာ
လြိုႏ
ြဲ ိိုင္ေစရန္အတြက္ ၿမြဲျမံစြ်ာတပ္ဆင္ထ်ားေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္း ိုႏွစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ ိုႏွစ္ခိုထက္ပိို၍ တပ္ဆင္ထ်ားေသ်ာ "တိိုက္ခိိုက္ေရးသံိုး"ကိရိယ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ယမ္းခါအသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည့္
ပစၥည္းကိရိယ်ာ (ဥပမ်ာ- နံခ်ပ္ကူမ််ား၊ နံခ်ပ္၊ နံခ်ပ္က်ာ၊ ဆူရွိကြဲန္ သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္ေရးခ်ိန္းႀကိဳးစသည္ျဖင့္)၊ မည္သိို႔ပင္ စီစဥ္ထ်ားေစက်ာမူ အနည္းဆံိုး ဓ်ားသြ်ားိုႏွစ္ခိုပါဝင္သည့္
ပစ္ေပါက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ပစ္လႊတ္ရန္ ဒီဇိိုင္းျပဳလိုပ္ထ်ားသည့္ မည္သည့္အခ်ပ္ျပ်ားမဆိို (ဥပမ်ာ- တ႐ိုတ္ၾကယ္၊ အေရွ႕တိိုင္း ဓ်ားေျမွ်ာင္၊ ပစ္ေပါက္ိုႏိိုင္သည့္ ဓ်ားၾကယ္၊ စသည္ျဖင့္)၊
ဓ်ားရွည္မ််ား၊

ဓ်ားရွည္/ဓ်ားတိိုတပ္ထ်ားသည့္

တိုတ္မ််ား၊

ေရခြဲေက်ာ္တံမ််ား၊

ခ်ိန္းႀကိဳးမ််ား၊

ေလးိုႏွင့္

ျမွ်ားမ််ား၊

သတဳ၊

သ်ာမိိုပလစ္စတစ္၊

သစ္သ်ား

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ား

အလ်ားတူပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ျပဳလိုပ္ၿပီး လက္ေခ််ာင္းမ််ား၊ လက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္သီးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္ဆစ္မ််ားတြက္ တပ္ဆင္က်ာ “အ်ားထည့္ထ်ားသည့္ လက္သီးထိိုးခ်က္”
စသည္ကိို ေပးိုႏိိုင္ေသ်ာ အေထြေထြကိရိယ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္အျဖစ္ အသံိုးျပဳေနသည္ဟို သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္အျဖစ္
အသံိုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြြဲ႕က က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လံိုစြ်ာ ေက်ာက္ခ်က္ခ်ိုႏိိုင္ေသ်ာ
မည္သည့္ ကိရိယ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာမဆိို။
အထက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔အျပင္ အမ်ိဳးအစ်ား II လက္နက္မ််ားတြင္ ေသနတ္မ််ား ိုႏွင့္ အိုႏရ်ာယ္ရွိေသ်ာ လက္နက္မ််ားမွ လြ၍
ြဲ (အမ်ိဳးအစ်ား I အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) O.C.G.A. § 16-11-127.1
ိုႏွင့္ § 20-2-751 တြင္ သတ္မွတ္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္အရ လက္န က္ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ အရ်ာ၀တဳတစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ိုႏိိုင္ေသ်ာ အိိုင္တမ္ပစၥည္း မွန္သမွ်
ပါ၀င္ေပသည္။
အမ်ိဳးအစ်ား III လက္နက္ - ဓ်ားမ််ား/အျခ်ားေသ်ာ လက္နက္မ််ား
ဓ်ားသြ်ား ိုႏွစ္လက္မေအ်ာက္ ရွိေသ်ာ ဓ်ား သိို႔မဟိုတ္ ကိရိယ်ာပစၥည္း မွန္သမွ်၊ “သ႑်ာန္တူ” ေသနတ္မွန္သမွ်၊ သိို႔မဟိုတ္ တစ္ခါသံိုး ပလတ္စတစ္ ဘလိတ္ဓ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေလးခြ။
အိုႏရ်ာယ္ရေ
ွိ သ်ာ ကိရယ
ိ ်ာပစၥည္းမ််ား/ေထ်ာက္ခခ
ံ င
ြ ့ျ္ ပဳခ်က္မရွေ
ိ သ်ာ အိင
ို တ
္ မ္ပစၥညး္ မ််ား
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ခြဲယမ္းမီးေက််ာက္၊ BB မ််ား၊ ေဆးေရ်ာင္က်ည္ေတ်ာင့္မ််ား၊ (ေိုႏွ်ာင့္ယွက္ေသ်ာ အျပဳအမူတစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ိုႏိိုင္သည့္ “အသံဆတ္ခနြဲထြက္ေပၚေစေသ်ာ”
“အသံတေပါက္ေပါက္ ထြက္ေပၚေစေသ်ာ” သိို႔မဟိုတ္ “ေဖ်ာက္ခနြဲအသံျမည္ေစေသ်ာ” အရ်ာမ််ားမွလ၍
ြြဲ ) CO2 က်ည္ဆန္ေသနတ္မ််ား၊ အနံ႔ဆိိုးထြက္သည့္ ္ံိုးမ််ား၊ ငရိုတ္ေက်ာင္း
စပေရး္ူးမ််ား၊ ဆူးခၽြန္ပါ သံတင္းပိုတ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ပစၥည္းကိရိယ်ာမ််ား/အိိုင္တမ္မ််ား။ ဤကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ား/အိိုင္တမ္မ််ားသည္ ေက််ာင္း၏ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အ်ား
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျပီး၊ လံိုျခံဳေရးအ်ား အိုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေပသည္။
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မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ သည္ မည္သည့္အခ်ိန၌
္ မဆိို လက္နက္မ််ားအ်ား ထိေတြ႕ ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ကိင
ို တ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္း လံိုး၀ မျပဳလိုပရ
္ ေပ။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံမွ လက္နက္မ််ား၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ််ား၊ တရ်ားမ၀င္ေသ်ာ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အမ်ိဳးအမည္မသိရေ
ွိ သ်ာ အိင
ို တ
္ မ္
ပစၥညး္ မ််ား အစရွသ
ိ ည္တ႔က
ိို ိို ရယူျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ကိင
ို ေ
္ ဆ်ာင္ေပးရန္ သေဘ်ာတူျခင္း လံိုး၀ မျပဳလိုပသ
္ င့္ေပ။ အကယ္၍ ဤအိင
ို တ
္ မ္ပစၥညး္ တစ္စိုတ
ံ စ္ရ်ာအ်ား
ေတြ႕ ရွရ
ိ ပါက စီမအ
ံ ပ
ို ခ
္ ်ဳပ္သတ
ူ စ္ဥးီ ထံသ႔ိို ေျပ်ာျပပါ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ား- အမ်ိဳးအစ်ား I လက္နက္မ််ား
အနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မ၊ႈ ျပကၡဒန
ိ ိုႏ
္ ွစတ
္ စ္ိုႏွစ္

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အျပီးအပိင
ို ထ
္ တ
ို ပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

B.

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

မမွန္မကန္အသံိုးျပဳပါက

အျခ်ားသူမ််ားကိို

မသက္မသ်ာျဖစ္ေစျခင္း/ထိခိိုက္ျ ခင္း

ျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

အတန္း၊

ေက််ာင္း

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းပြအ
ြဲ ခမ္းအန်ားကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ ေရပစၥတိိုမ််ား၊ ေရ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအရည္မ််ားကိို ပန္းထိုတ္ေပးသည့္ အျခ်ားကိရိယ်ာမ််ား၊ အ႐ိုပ္ေသနတ္မ််ား၊
မီးျခစ္ဆံမ််ား၊ မီးျခစ္မ််ား၊ ေလဆ်ာပြိဳင္တ်ာမ််ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓ်ာတ္လိိုက္ေစသည့္ စက္ပစၥည္းမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားစက္ပစၥည္းမ််ားကိို အသံိုးျပဳျခင္း၊ ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရွိျခင္း သိို႔မဟိုတ္
ကိိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳရပါ။

မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

4.

ဆရ်ာမ််ား၊ ဘတ္စက
္ ်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းမ််ား၊ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ား ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားအ်ား ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရရ
ွိ ွိ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေက််ာင္းဝန္ထမ္းကိိုမဆိို ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္မႈ၊ အိုႏၲရ်ာယ္ သိို႔မဟိုတ္ ဒဏ္ရ်ာျဖစ္ေပၚေစရန္ တမင္တက်ာရည္ရြယ္လ်က္ ႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္
တိိုက္ခိိုက္ျခင္း မျပဳရပါ။

A.

ခိုႏၶ်ာကိယ
ို ထ
္ ခ
ိ က
ိို မ
္ /ႈ ဒဏ္ရ်ာ မျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရရ
ွိ ွိ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းအလိုပ္သမ်ားတိို႔ကိို ရည္ရြယ္ခ်က္ထ်ားရွိၿပီး ႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း
သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္ျခင္း မျပဳရပါ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

O.C.G.A အတြင္း

ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း

အျခ်ားေက််ာင္း အလိုပ္သမ်ားအ်ား

သူ/သူမအေနျဖင့္

ေစ်ာ္က်ား႐ိိုင္းျပေသ်ာ

မိမိကိိုယ္ကိို

သိို႔မဟိုတ္

က်ာကြယ္ခိုခံသည္မွတစ္ပါး

ရည္ရြယ္ခ်က္ထ်ားရွိၿပီး

ဆရ်ာ၊

႐ိိုက္ပိုတ္ျခင္း၊

တိိုက္ခိိုက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ အလိုပ္သမ်ားက စြန္႕လြတ္မႈမျပဳလွ်င္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို ေရတိိုဆိိုင္းငံ့မႈအ်ား အၾကံျပဳရန္အတြက္ပင္
အဆိိုပါအၾကမ္းဖက္အတြက္ က်င္းပိုႏိိုင္သည္။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
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အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

B.

ခိုႏၶ်ာကိယ
ို ထ
္ ခ
ိ က
ိို မ
္ ျႈ ဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရရ
ွိ ွိ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ O.C.G.A အတြင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း မိမိကိိုယ္ကိို က်ာကြယ္ခိုခံသည္မွတစ္ပါး ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ ေက််ာင္း တ်ာဝန္ရွိသူ သိို႔မဟိုတ္
အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္း အ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ထ်ားရွိၿပီး ႐ိိုက္ပိုတ္ျခင္း၊ တိိုက္ခိိုက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈျပဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္မႈ၊
အိုႏၲရ်ာယ္ သိို႔မဟိုတ္ ဒဏ္ရ်ာျဖစ္ေပၚေစရန္ မျပဳလိုပ္ရပါ။ §16-3-21.

မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းဘတ္စက
္ ်ားေမ်ာင္းသူ၊ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ ူ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္းအ်ား ခိုႏၶ်ာကိယ
ို အ
္ ၾကမ္းဖက္မလ
ႈ ပ
ို ရ
္ ပ္ က်ၱဴးလြနထ
္ ်ားက်ာ ခိုႏၶ်ာကိယ
ို ထ
္ ခ
ိ က
ိို မ
္ ၊ႈ အိုႏၲရ်ာယ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
ဒဏ္ရ်ာျဖစ္ေပၚေစေၾက်ာင္း အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိလ
ို န
ြ မ
္ အ
ႈ ရ ေတြ႕ရွရ
ိ သည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ ကိို အဆိပ
ို ါေက််ာင္းသ်ား၏ အစိးို ရေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ီ ည့္
လက္က်န္က်ာလတစ္ေလွ််ာက္လိုးံ ေက််ာင္းမွထတ
ို ပ
္ ယ္ရမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္ (O.C.G.A. § 20-2-751.6)။ ဥပေဒသည္ သူငယ္တန္း -12 တန္းအထိ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိသည္ ထိုတ္ပ ယ္ထ်ားသည့္က်ာလအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားကိို အစ်ားထိိုး ပည်ာေရးအေျခအေနတစ္ခိုတြင္ ထ်ားရွိေပးိုႏိိုင္သည္။
ေက််ာင္းသ်ားသည္

သူငယ္တန္းမွ

ရွ စ္တန္းအတြင္း

ျဖစ္ပါက

ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္

အထက္တန္းအဆင့္သိို႔

ေရ်ာက္ရွိေသ်ာအခါတြင္

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက

ေက််ာင္းသ်ားကိို

ေက််ာင္းျပန္အပ္ခြင့္ျပဳိုႏိိုင္သည္။ ထိို႔အျပင္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေျခ်ာက္တန္းအတြင္း ျဖစ္ၿပီး အစ်ားထိိုးပည်ာေရးအစီအစဥ္လည္း မရွိပါက ေထ်ာက္ခံခ်က္ေပးထ်ားသည့္
အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက ေက််ာင္းသ်ားကိို ေက််ာင္းျပန္အပ္ခြင့္ျပဳိုႏိိုင္သည္။

5.

အရက္၊ ေဆးဝါးမ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ တရ်ားမဝင္သည့္/ထိနး္ ခ်ဳပ္ထ်ားေသ်ာ အရ်ာဝတဳမ််ား*
*ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ အသံိုးျပဳထ်ားသကြဲသ
့ ႔ိို "ေဆးဝါး" ဆိသ
ို ည္မ်ာွ အရက္ိုႏွင့္ အရက္ပါဝင္သည့္ အေဖ််ာ္ယမက်ာမ််ား၊ ေဆးေျခ်ာက္၊ ေဆးဘက္ဆင
ိို ရ
္ ်ာသံိုး
ေဆးေျခ်ာက္၊ ေဆး

ႊနး္ ေရးေပးထ်ားသည့္ ေဆးဝါးမ််ား၊ ေဆးဆိင
ို မ
္ ွ အလြယတ
္ ကူဝယ္ယရ
ူ ရွိုႏ
ိ ိိုငသ
္ ည့္ ေဆးဝါးမ််ား၊ အသြငတ
္ သ
ူ ည့္ ေဆးဝါးမ််ား၊ ရေဆးမ််ား၊ ေဆးျပ်ားမ််ား၊ ေဆးေတ်ာင့္မ််ား၊

ဓ်ာတိုနည္းျဖင့္ ဖန္တးီ ျပဳလိုပထ
္ ်ားေသ်ာ ပစၥညး္ မ််ားိုႏွင့္ အျခ်ား တရ်ားဝင္ိုႏွင့္ တရ်ားမဝင္သည့္ ေဆးဝါးမ််ားအ်ားလံိုး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ျပည္နယ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ျပည္ေထ်ာင္စို ဥပေဒအရ ထိနး္ ခ်ဳပ္ထ်ားသည့္
ပစၥညး္ မ််ား

အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

၎တိ႔ခ
ို ်ည္းသ်ာဟို

ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။

အရက္၊

ေဆးေျခ်ာက္ိုႏွင့္

အျခ်ားေဆးဝါးမ််ားအ်ား

အသက္မျပည့္ေသးသူမ််ား

အသံိုးျပဳမႈသည္

တရ်ားမဝင္ဘြဲ

အိုႏၲရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ိုႏိိုငသ
္ ည္။

မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ သည္ မည္သည့္အခ်ိန၌
္ မဆိို ေဆးဝါးမ််ားအ်ား ထိေတြ႕ ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ကိင
ို တ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္း လံိုး၀ မျပဳလိုပရ
္ ေပ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အျခ်ားေသ်ာ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံမွ လက္နက္မ််ား၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ််ား၊ တရ်ားမ၀င္ေသ်ာ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အမ်ိဳးအမည္မသိရေ
ွိ သ်ာ အိင
ို တ
္ မ္ ပစၥညး္ မ််ား အစရွသ
ိ ည္တ႔က
ိို ိို ရယူျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ကိင
ို ေ
္ ဆ်ာင္ေပးရန္
သေဘ်ာတူျခင္း လံိုး၀ မျပဳလိုပသ
္ င့္ေပ။ အကယ္၍ ဤအိင
ို တ
္ မ္ပစၥညး္ တစ္စိုတ
ံ စ္ရ်ာအ်ား ေတြ႕ ရွရ
ိ ပါက စီမအ
ံ ပ
ို ခ
္ ်ဳပ္သတ
ူ စ္ဥးီ ထံသ႔ိို ေျပ်ာျပပါ။

A.

ေဆးဝါးမ််ားအ်ား ေရ်ာင္းခ်မႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေဆးဝါးမ််ားကိိုျဖစ္ေစ ေရ်ာင္းခ်သူ ၊ ဝယ္ယူသူ၊ ျဖန္႕ျဖၱဴးသူ သိို႔မဟိုတ္ ရည္ရြယ္သူက ေဆးဝါးမ််ားျဖစ္ေၾက်ာင္း တင္ျပထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ယံိုၾကည္ရေသ်ာ
အရ်ာဝတဳမ််ားကိိုျဖစ္ေစ ေရ်ာင္းခ်ျခင္း၊ ေရ်ာင္း ခ်ရန္ အ်ားထိုတ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေရ်ာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖၱဴးရန္ အ်ားထိုတ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ျဖၱဴးရန္
ရည္ရြယ္ျခင္းကိို မျပဳလိုပ္ရ။

မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

B.

မူးယစ္ေဆးဝါးပိင
ို ဆ
္ င
ိို ထ
္ ်ားရွျိ ခင္း/သံိုးစြျြဲ ခင္း/မူးယစ္ေဆးဝါး၏ လႊမး္ မိးို မႈခရ
ံ ျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

မူးယစ္ေဆးဝါးဟို

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက

ယံိုၾကည္ယူဆထ်ားေသ်ာ

အရ်ာမ််ားကိို

ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရွိျခင္း၊

သံိုးစြျြဲ ခင္း၊

သံိုးစြရ
ြဲ န္ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏လႊမ္းမိိုးမႈကိို ခံရျခင္း မရွိေစရ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးဟို ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက
ယံိုၾကည္ယူဆထ်ားေသ်ာ အရ်ာမ််ားကိို ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရွိရန္၊ သံိုးစြြဲရန္၊ သံိုး စြရ
ြဲ န္အတြက္ႀကိဳးစ်ားရန္ သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏လႊမ္းမိိုးမႈကိို ခံရေစရန္ မည္သူ႔ကိိုမဆိို ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္း
သိို႔မဟိုတ္ ေသြးေဆ်ာင္ျခင္း မျပဳရ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ လက္သည္းဆိိုးေဆး၊ ေလယ်ာဥ္ပ်ံပံိုစံငယ္ ကပ္သည့္ေက်ာ္၊ လက္သန္႔စင္ေ ဆးရည္တိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း
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၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ တရ်ားဝင္သံိုးခြင့္ရွိသည့္ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကိို မူလရည္ရြယ္ခ်က္မဟိုတ္ေသ်ာ အျခ်ားနည္းလမ္းတစ္ခိုခိုျဖင့္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နမ္းျခင္း၊
ရႈသြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မ်ိဳခ်ျခင္းျဖစ္ေစ မည္သူ႔ကိိုမဆိို နမ္းရန္၊ ရႈသြင္းရန္ သိို႔မဟိုတ္ မ်ိဳခ်ရန္ ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ဖိ တ္ေခၚျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေသြးေဆ်ာင္ျခင္းျဖစ္ေစ မျပဳရ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းအိုပႀ္ ကီးအေနျဖင့္ မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားမဆိို ေက််ာင္းတြငရ
္ ေ
ွိ နပါက အျခ်ားသူမ််ား၏ ေဘးကင္းလံိုျခံဳေရးအေပၚရွငး္ လင္းသိသ်ာစြ်ာ ၿခိမး္ ေျခ်ာက္မျႈ ဖစ္ေစမည္ဆလ
ိို ်ွ င္ သူ႔ကိို
က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံ/့ ထိုတပ
္ ယ္ရန္ ျဖစ္ိုႏိိုငေ
္ ျခအတြက္ အထူးႀကီးၾကပ္စမ
ီ သ
ံ /ူ တ်ာဝန္ေပးခံရသူထမ
ံ တ
ွ စ္ဆင့္ ခရိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ခသ
ို ႔ိို လႊြဲအပ္ေပးရန္
ေတ်ာင္းဆိိုႏ
ို ိိုငသ
္ ည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပစ္မ-ႈ ေက််ာင္းသ်ားကိို သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆမ
ိို ျႈ ဖင့္ ေက််ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္ၾက်ာမွ် ဆိင
ို ္းငံပ
့ ါသည္။ မိဘမ််ား/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူမ််ားိုႏွင့ ္ ေက််ာင္းသ်ားက ေဆးဝါးိုႏွင့္ သက္ဆင
ိို သ
္ ည့္
ပည်ာေပး အစီအစဥ္ တ်ာဝန္သသ
ိ ိ တိးို တက္ျဖစ္ထန
ြ း္ ျခင္း၊ အခြင့အ
္ လမ္းမ််ားကိို တိးို ျမွင့ျ္ ခင္း (GRIP) အ်ား တက္ေရ်ာက္ရန္ ကမ္းလွမး္ ခ်က္ကိို လက္ခပ
ံ ါက GRIP အစီအစဥ္ကိို ေအ်ာင္ျမင္စ်ာြ
ၿပီးစီးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားသည့္ ေက််ာင္းတက္ရက္ ၁၀ ရက္မွ ၅ ရက္ကိို လြတၿ္ ငိမး္ ခြင့ျ္ ပဳေစရမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆမ
ိို သ
ႈ ည္ ဆက္လက္သက္ေရ်ာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ GRIP
အစီအစဥ္ကိို ေအ်ာင္ျမင္စ်ာြ ၿပီးစီးလိုပေ
္ ဆ်ာင္ိုႏိိုငျ္ ခင္းမရွပ
ိ ါက သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆမ
ိို ိုႏ
ႈ ွင့အ
္ တူူ ၁၀ ရက္ အျပည့္ဆင
ိို း္ ငံမ
့ က
ႈ ိို ခ်မွတမ
္ ည္ျဖစ္သည္။ ဤေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့က
္ ိို မူလတန္း၊ အလယ္တန္းိုႏွင့္
အထက္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ရရွိုႏ
ိ ိိုငသ
္ ည္။
ဒိုတယ
ိ
အႀကိမိုႏ
္ ွင့္ ေန်ာက္ပင
ိို း္ က်ၱဴးလြနမ
္ မ
ႈ ််ား ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏လိုပရ
္ ပ္သည္ ရ်ာဇဝတ္မႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မသ
ႈ င့္ေသ်ာ လက္ဝယ္ထ်ားရွမ
ိ မ
ႈ ််ားျဖစ္ပါက- ေက််ာင္းသ်ားကိို
ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္ၾက်ာ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသ႔ိို လႊြဲအပ္ေပးိုႏိိုငသ
္ ည္၊ ထိမ
ို တ
ွ စ္ဆင့္ က်ာလရွညဆ
္ င
ိို ္းငံမ
့ ႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ထိုတပ
္ ယ္မျႈ ဖစ္ေစ
အျခ်ားအစ်ားထိးို ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိ႔ို ပိ႔ေ
ို ဆ်ာင္ျခင္းျဖစ္ေစ ခ်မွတိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည္။
ေဆး

ႊန္းစ်ာေရးထ်ားသည့္ ေဆးဝါးမ််ား

ေက််ာင္း၌ ေဆး

ႊန္းစ်ာေရးထ်ားသည့္ ကိုသေဆးဝါးကိို အသံိုးျပဳရန္ရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးိုႏွင့္ ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူၿပီး ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားသည့္

ကိုသေဆးဝါးဆိိုင္ရ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းျပဳလိုပ္ျခင္းအပါအဝင္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္။ ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ား၏
အႀကိဳ

ွိိုႏွိိုင္းသေဘ်ာတူညီခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ််ားိုႏွင့္ အေထ်ာက္အထ်ားစ်ာရြက္စ်ာတမ္းတိို႔ကိို ခ႐ိိုင္မူဝါဒ JGCD လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္း JGCD-R(1) ိုႏွင့္ ပံိုစံ JGCD-E(1) အတြင္း

ပံ့ပိိုးထ်ားသည္။ ေက််ာင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို လိုပ္ငန္းလိုပ္ေဆ်ာင္ေနသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေဆးဆိိုင္မွ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိိုႏိိုင္ေသ်ာ ကိုသေဆးဝါးအပါအဝင္ ကိုသေဆးဝါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိို
အသံိုးျပဳေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားထံသိို႔ ဦးစြ်ာေပးအပ္ရမည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ CBD သိို႔မဟိုတ္ အနိမ့္-THC ပါဝင္သည့္ဆီ အပါအဝင္ ေဆးေျခ်ာက္ပါဝင္သည့္ ေဆးဝါးကိို
ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားသည့္ လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ လက္ဝယ္မထ်ားရွိိုႏိိုင္ပါ။
မွတခ
္ ်က္ - ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ပန္းန်ာရင္က်ပ္ေရ်ာဂါ၊ အသက္ကိို ၿခိမ္းေျခ်ာက္ိုႏိ္ိုင္သည့္ ဓ်ာတ္မတည့္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဆီးခ်ိဳေရ်ာဂါရွိသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ရေဆးမ််ား၊
အလိိုအေလ််ာက္ ထိိုးသြင္းိုႏိိုင္သည့္ Epinephrine ကိိုလည္းေက်ာင္း၊ ဆရ်ာဝန္၏ ေဆး

ႊန္းစ်ာိုႏွင့္ မိဘ၏ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး လိိုအပ္သည့္အတိိုင္း

ဆီးခ်ိဳေရ်ာဂါေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈိုႏွင့္ ကိုသမႈကိို ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ရန္အတြက္ လိိုအပ္သ ည့္ အေထ်ာက္အကူပစၥည္းမ််ားိုႏွင့္ ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာမ််ားကိို သယ္ေဆ်ာင္၍ အသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည္။
ေက််ာင္းသ်ားသည္ အလိိုအေလ််ာက္ ထိိုးသြင္းိုႏိိုင္ေသ်ာ Epinephrine သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေဆးဝါးမွန္သမွ်ကိို

ႊန္ၾက်ားထ်ားသည့္အတိိုင္းမဟိုတ္ေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ အသံိုးျပဳပါက

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို က်ခံရိုႏိိုင္သည္။

C.

မူးယစ္ေဆး၀ါးိုႏွင့ဆ
္ က္ိုႏြယသ
္ ည့္ တိလ
ို မ
ီ တ
ို စ
္ ပစၥညး္ မ််ားအ်ား ပိင
ို ဆ
္ င
ိို ျ္ ခင္း ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေဆးဝါးမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္းိုႏွင့္ ဆက္ိုႏြယ္သည့္ပစၥည္းမ််ားအပါအဝင္ ေဆးဝါးိုႏွင္ ့ ဆက္စပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းမ််ားကိို
လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္းကိို ျပဳလို ပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း အတြင္း အသံိုးျပဳထ်ားသကြဲ့သိို႔ "မူးယစ္ေဆးဝါးိုႏွင့္
ဆက္စပ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္း" တြင္ ပိိုက္မ််ား၊ ေရပိိုက္မ််ား၊ ကလစ္မ််ား၊ စကၱဴလိပ္မ််ား၊ ခ်ိန္ခြင္မ််ား၊ ကပ္အိတ္မ််ား၊ ႀကိ တ္စက္မ််ားိုႏွင့္ ေဆးဝါးသံိုးစြြဲမႈိုႏွင့္ ဆက္ိုႏြယ္သည့္
အျခ်ားပစၥည္းမ််ား (ေရေငြ႕ထိုတ္တံမ််ား၊ ေရေငြ႕ေလွ်ာင္္ူးမ််ား၊ ဂ်ၱဴးလ္မ််ား စသည္တိို႔ကိို ဆိိုလိိုသည္) အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။

* ဤျပစ္မသ
ႈ ည္ မူးယစ္ေဆးဝါးိုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ တိလ
ို မ
ီ တ
ို စ
္ ပစၥည္းမ််ားိုႏွင့သ
္ ်ာ သက္ဆင
ိို သ
္ ည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ အရက္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားအရ်ာဝထဳမ််ားကိို ထ်ားရွပ
ိ င
ိို ဆ
္ င
ိို ျ္ ခင္း၊ သံိုးစြျြဲ ခင္း၊
ျဖန္႕ခ်ိျခင္းိုႏွင့္ ေရ်ာင္းခ်ျခင္းတိ႔ိုႏ
ို ွင့ ္ သက္ဆင
ိို ေ
္ သ်ာ ျပစ္မမ
ႈ ််ားကိို ျပစ္မႈ 5A သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 5B တြင္ ရွငး္ လင္းထ်ားသည္။

မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
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အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

ပထမအႀကိမ္

ျပစ္မ-ႈ

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

တ်ာဝန္သသ
ိ ိ

တိးို တက္ျဖစ္ထန
ြ း္ ျခင္း၊

အခြင့အ
္ လမ္းမ််ားကိို

တိိုးျမွင့ျ္ ခင္း

(GRIP)

အစီအစဥ္တက္ေရ်ာက္ၿပီး

အထက္တင
ြ ္

ေဆြးေိုႏြးထ်ားသည့္အတိင
ို း္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားမႈမွ ငါးရက္ကိို ေလွ််ာ့ခ်ိုႏိိုငသ
္ ည့္ ေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့ိုႏ
္ ွင့အ
္ တူ သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆမ
ိို ျႈ ဖင့္ ေက််ာင္းတက္ရက္ကိို 10 ရက္ၾက်ာမွ် ဆိင
ို း္ ငံပ
့ ါသည္။
ဤေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့က
္ ိို မူလတန္း၊ အလယ္တန္းိုႏွင့ ္ အထက္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ရရွိုႏ
ိ ိိုငသ
္ ည္။
ဒိုတယ
ိ အႀကိမိုႏ
္ ွင့္ ေန်ာက္ပင
ိို း္ က်ၱဴးလြနမ
္ မ
ႈ ််ား- ေက််ာင္းသ်ားကိို ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားမည္။

6.

ပိင
ို ဆ
္ င
ိို မ
္ ပ
ႈ စၥညး္

A.

ေက််ာင္း၊ ျပည္သပ
ူ င
ိို ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ပိုဂလိကပိင
ို ္ ပစၥညး္ မ််ားကိို ဖ်က္ဆးီ ရန္/ပ်က္စးီ ေအ်ာင္လပ
ို ရ
္ န္/လက္ေဆ်ာ့ရန္/မီး႐ိ႕ႈ ရန္ အမွနတ
္ ကယ္ျပဳလိုပျ္ ခင္း၊ ႀကိဳးစ်ားျခင္း
သိမ
႔ို ဟိုတ္ ၿခိမး္ ေျခ်ာက္ျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္း အ်ားလံိုးကိို ေလးစ်ားသမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္း၌တည္ရွိေသ်ာ ေက််ာင္း၊ အမ််ားပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂလိကပိိုင္ အေဆ်ာက္အအံိုအ်ား
ဖ်က္ဆီးရန္၊ ပ်က္စီးေစရန္၊ လက္သရမ္းရန္၊ အလွပ်က္ေစရန္ သိို႔မဟိုတ္ မီးတင္႐ွိဳ႕ရန္ ျပဳလိုပ္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ၊ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္အ်ားထိုတ္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ၊ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္
ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ
့ ႈပါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌ရွစ
ိ ဥ္ သူ/သူမ၏ အျပဳအမူေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းပိင
ို း္ ပစၥည္းဥစၥ်ာမ််ား ထိခက
ိို ပ
္ ်က္စးီ မႈမန
ွ သ
္ မွ်အတြက္ ေလ််ာ္ေၾကးေပးျခင္းကိို
ျပဳလိုပရ
္ မည္။

B.

ခိးို မႈ/ဓ်ားျပမႈ/ေဖ်ာက္ထင
ြ း္ မႈ/ၿခိမး္ ေျခ်ာက္၍ေငြ

ွစမ
္ /ႈ ခိးို ရ်ာပါပစၥညး္ ပိင
ို ဆ
္ င
ိို မ
္ တ
ႈ ႔က
ိို ိို အမွနတ
္ ကယ္ျပဳလိုပျ္ ခင္း၊ ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမး္ ေျခ်ာက္ျခင္း

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈအခြင့္အေရးအ်ားလံိုးကိို ေလးစ်ားသမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ခိိုးယူျခင္း၊ လွည့္စ်ား၍ ခိိုးယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေငြ

ွစ္ျခင္း၊ ေဖ်ာက္ထြင္းမႈျပဳလိုပ္ျခင္း၊

ခိိုးရ်ာပါပစၥည္း သိို႔မဟိုတ္ ေပ််ာက္ဆံိုးေနေသ်ာ ပစၥည္းအ်ား လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္ အ်ားထိုတ္ျခင္း သိို႔ မဟိုတ္ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္းကိို
ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ဤသည္မွ်ာ အမ််ားပိိုင္၊ ေက််ာင္း၊ ခ႐ိိုင္ိုႏွင့္ ပိုဂလိကပိိုင္ အေဆ်ာက္အအံိုမ််ားအေပၚ သက္ေရ်ာက္ပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ခိိုးယူထ်ားေသ်ာ
သိို႔မဟိုတ္

တိုပျပဳလိုပ္ထ်ားေသ်ာ

ေငြေၾကး/ခ်က္လက္မွတ္မ််ား/ေငြလႊြဲစ်ာမ််ား/ဘဏ္

သိို႔မဟိုတ္

ခရစ္ဒစ္ကတ္မ််ားအ်ား

အသံိုးျပဳျခင္း၊

လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္း

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္းတိို႔၌ ပါဝင္ရမည္မဟိုတ္။

မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
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မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌ရွစ
ိ ဥ္ သူ/သူမ၏ အျပဳအမူေၾက်ာင့္ ေက််ာင္း၊ ခ႐ိင
ို ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ တစ္ကယ
ိို ေ
္ ရ ပစၥည္းဥစၥ်ာ၏ မည္သည့္ ဆံိုးရွိုးံ မႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
ဆက္စပ္သည့္ ထိခက
ိို ပ
္ ်က္စးီ မအတြကမ
္ ဆိို ေလ််ာ္ေၾကးေပးျခင္းကိို ျပဳလိုပရ
္ မည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ခိးို ယူထ်ားေသ်ာ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အတိုျပဳလိုပထ
္ ်ားေသ်ာ ေငြေၾကး၊ ခ်က္လက္မတ
ွ မ
္ ််ား၊
ေငြလြဲစ
ႊ ်ာ၊ ဘဏ္ကတ္မ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ခရစ္ဒစ္ကတ္မ််ားအ်ား သူ/သူမ၏ ျဖန္႕ေဝမႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ သံိုးစြမ
ြဲ ေ
ႈ ၾက်ာင့္ ျဖစ္ေပၚေသ်ာ မည္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဆံိုးရႈံးမႈအတြကမ
္ ဆိို
ေလ််ာ္ေၾကးေပးျခင္းကိို ျပဳလိုပရ
္ မည္။

C.

ေက််ာင္းဖတ္စ်ာအိုပမ
္ ််ား၊ မီဒယ
ီ ်ာခန္း ပစၥညး္ မ််ား၊ ကြနပ
္ ်ၱဴတ်ာ ပစၥညး္ မ််ား/အသံိုးျပဳမႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

ေက််ာင္းိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ

ပစၥည္းမ််ားအေပၚ

ေလးစ်ားသမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး

ကြန္ပ်ၱဴတ်ာိုႏွင့္

ကြန္ပ်ၱဴတ်ာိုႏွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းကိရိ ယ်ာိုႏွင့္

ေထ်ာက္ကူျပဳပစၥည္းမ််ားအပါအဝင္ ျပဌ်ာန္းစ်ာအိုပ္မ််ား၊ မီဒီယ်ာစင္တ်ာသံိုး ေထ်ာက္ကူျပဳပစၥည္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္မွ ပိိုင္ဆိိုင္ေသ်ာ နည္းပည်ာတိို႔အ်ား ဆံိုးရွံိုးေစျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
႐ိုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိခိိုက္ေစျခင္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ မသင့္ေတ်ာ္သည့္နည္းျဖင့္ အသံိုးျပဳျခင္းတိို႔ကိို မျပဳလို ပ္ရပါ။ နည္းပည်ာအ်ား တလြအ
ြဲ သံိုးျပဳမႈတြင္ အင္ထရ်ာနက္
သိို႔မဟိုတ္ အင္တ်ာနက္အ်ား မသင့္ေတ်ာ္သည့္ အသံိုးျပဳမႈ/ hack လိုပ္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားပါ။

မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ
့ ႈပါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ
့ ႈပါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ သူ၏ အျပဳအမူေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းပိင
ို ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာမ််ား ထိခက
ိို ပ
္ ်က္စးီ မႈမန
ွ သ
္ မွ်အတြက္ ေလ််ာ္ေၾကးေပးရမည္။
ေက််ာင္းပိင
ို ပ
္ စၥည္း၊ ေက််ာင္းပိင
ို က
္ န
ြ ရ
္ က္မ််ား၊ အီးေမးလ္စနစ္မ််ားကိို အသံိုးျပဳလ်က္ ျပဳလိုပေ
္ သ်ာ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းတြငျ္ ပဳလိုပေ
္ သ်ာ အီလက္ထရြနး္ နစ္နည္းျဖင့္ အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း
(ဆိက
ို ဘ
္ ်ာအိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း၊ အြနလ
္ င
ိို း္ မွတဆင့္ ေန်ာက္ေယ်ာင္ချံ ခင္း)၊ ၿခိမး္ ေျခ်ာက္မမ
ႈ ််ား ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈမ််ား ပံိုသ႑်ာန္အ်ားလိုံးကိို တင္းက်ပ္စ်ာြ တ်ားျမစ္ပတ
ိ ပ
္ င္ထ်ားသည္။)

7.

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ််ား၊ ေက််ာင္းသိ႔လ
ို ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သမ
ူ ််ားအ်ား အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း၊ ကိယ
ို ထ
္ လ
ိ က္ေရ်ာက္က်ၱဴးလြနျ္ ခင္း၊ ႐ိက
ို ိုႏ
္ ွကျ္ ခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လူတိိုင္း၏ ႐ိုပ္ပိိုင္းိုႏွင့္ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ က်န္းမ်ာေရးိုႏွင့္ ဘက္စံိုသ်ာယ်ာအဆင္ေျပေရးကိို ေလးစ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္ းဖက္မႈအမ်ဳိးအစ်ားမွန္သမွ် ကင္းစင္ေသ်ာ
ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ဖန္တီးရ်ာတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။

A.

ကိယ
ို ထ
္ လ
ိ က္ေရ်ာက္တက
ိို ခ
္ က
ိို မ
္ ႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေ မ်ာင္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွပံ့ပိိုးစီစဥ္ေပးေသ်ာ
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္

တက္ေရ်ာက္ေသ်ာ

ေၾက်ာက္လန္႔ေစျခင္း၊

အဆိိုပါပိုဂိဳလ္မွန္သမွ်ကိို

အျခ်ားပိုဂိဳလ္မ််ားကိို

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈ

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈမပါဝင္ဘြဲ

ပါဝင္လ်က္ျဖစ္ေစ

ထိခိိုက္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္

မပါဝင္ဘြဲျဖစ္ေစ

ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊

နႈတ္ျဖင့္

ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း

အဆိိုပါပိုဂိဳလ္မ််ားအဖိို႔

ိုႏွင့္/သိို႔ မဟိုတ္

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္န်ာက်င္မႈ

ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚမည္ဟို ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ ေၾက်ာက္ရြံ႕စိိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစမည့္ နႈတ္ျဖင့္အျပင္းအထန္ျငင္းခံို မႈ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။

မွတခ
္ ်က္ - အသိသက္ေသမ််ားကိို ၿခိမး္ ေျခ်ာက္ပါက ေက််ာင္းထိုတခ
္ ရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ ည္။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

B.

သတ္ပတ
ို ျ္ ခင္း/သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိယ
ို က
္ ိို အ်ားသိုးံ ကိင
ို တ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္း/႐ိက
ို ိုႏ
္ ွကျ္ ခင္း
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား
ပိုဂိဳလ္မ််ားအ်ား

႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း၊

ရန္ျဖစ္ျခင္း၊

ကန္ေက််ာက္ျခင္း၊

တိိုး ႀကိတ္ျခင္း၊

တြန္းထိိုးျခင္း၊

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္

သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိေတြ႕မႈျပဳလိုပ္ျခင္းတိို႔တြင္

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။
မွတခ
္ ်က္ - ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဥးီ အေပၚ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္/ထိခက
ိို ဒ
္ ဏ္ရ်ာရရွမ
ိ က
ႈ ိို မျဖစ္ပ်ာြ းေစေသ်ာ တမင္တက်ာရည္ရယ
ြ လ
္ ပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္သည့္ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ
ထိခက
ိို မ
္ ပ
ႈ ါဝင္လ်ွ င္ ျပစ္မႈ #4a ကိို ၾကည့္ပါ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

C.

႐ိက
ို န
္ က
ွ မ
္ ႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္း မ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိုႏွ င့္ ပတ္သက္သည့္
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းသိို႔ တ က္ေရ်ာက္လ်ာသူမ််ားအ်ား မ်က္လံိုးမ််ားကိို အညိဳအမည္းစြေ
ြဲ စိုႏိိုင္ေလ်ာက္ေသ်ာ၊ ိုႏႈတ္ခ မ္းမ််ားကိိုျဖစ္ေစ အျခ်ားေသ်ာ မ်က္ိုႏွ်ာ သိို႔မဟိုတ္
ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားကိို ေရ်ာင္ရမ္းေစိုႏိိုင္ေလ်ာက္သ ည့္ အတိိုင္းအတ်ာ၊ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား အေတ်ာ္အတန္ ပြန္းပြဲ့မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အတိိုင္းအတ်ာတစ္ခိုအထိ
အိုႏၲရ်ာယ္ကိို ျဖစ္ပြ်ားေစိုႏိိုင္သည့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈကိို မျပဳလိုပ္ရပါ။

မွတခ
္ ်က္ - ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ေက််ာင္းခ႐ိင
ို ၏
္ အလိုပသ
္ မ်ားအေပၚ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္/ထိခက
ိို ဒ
္ ဏ္ရ်ာရရွမ
ိ က
ႈ ျိို ဖစ္ပ်ာြ းေစလ်က္ တမင္တက်ာရည္ရယ
ြ လ
္ ပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္သည့္ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ
ထိခက
ိို မ
္ ပ
ႈ ါဝင္လ်ွ င္ ျပစ္မႈ #4b ကိို ၾကည့္ပါ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

D.

ကိယ
ို ထ
္ လ
ိ က္ေရ်ာက္ တိက
ို ခ
္ က
ိို သ
္ ည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး၊ ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္း သ်ားမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းရွိအျခ်ားသူမ််ား သိို႔မဟိုတ္
ေက််ာင္းိုႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္

ေက််ာင္းသိို႔

တက္ေရ်ာက္လ်ာသူမ််ားအ်ား

ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္သည့္

ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ထိခိိုက္မႈအိုႏၲရ်ာယ္ကိို

ျဖစ္ပြ်ားေစိုႏိိုင္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစေသ်ာ ေသေစိုႏိိုင္သည့္ လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏၲရ်ာယ္ျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ အရ်ာဝတဳကိို အသံိုးမျပဳရ သိို႔မဟိုတ္ ၎ကိို အသံိုးျပဳ၍
ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈကိို မျပဳလိုပ္ရ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

E.

အေျခအေနအ်ား ပိမ
ို ဆ
ိို းိို ရြ်ားေစေသ်ာ ရိက
ို ိုႏ
္ ွကျ္ ခိမး္ ေျခ်ာက္မႈ
သူ/သူမကိိုယ္ခိုႏၶ်ာ၏
ယင္းိုႏွင့္သက္ဆိိုင္သည့္

အစိတ္အပိိုင္းကိို

ပိတ္ပင္ျခင္း၊

အစိတ္အပိိုင္းကိိုျဖစ္ေစ

သူ/သူမကိိုယ္ခိုႏၶ်ာ၏

ဆိိုးရြ်ားစြ်ာ

အစိတ္အပိိုင္းကိို

႐ိုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစျခင္းအ်ားျဖင့္

အသံိုးျပဳမရေအ်ာင္

ျပဳလိုပ္ျခင္း

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

ဆရ်ာ၊

သိို႔မဟိုတ္

သူ/သူမကိိုယ္ခိုႏၶ်ာကိိုျဖစ္ေစ

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး၊

ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊
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အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ပံ့ပိိုးထ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားသိို႔ တက္ေရ်ာက္ေနသည့္ အျခ်ားသူမ််ားအ်ား ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ
ထိခိိုက္မႈအိုႏၲရ်ာယ္ ျဖစ္ပြ်ားေစရန္ မျပဳလိုပ္ရပါ။

မူလတန္း အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

မွတခ
္ ်က္ - ျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ေက််ာင္းခ႐ိင
ို ၏
္ အလိုပသ
္ မ်ားအေပၚ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္/ထိခက
ိို ဒ
္ ဏ္ရ်ာရရွမ
ိ က
ႈ ျိို ဖစ္ပ်ာြ းေစလ်က္ တမင္တက်ာရည္ရယ
ြ လ
္ ပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္သည့္ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ
ထိခက
ိို မ
္ ပ
ႈ ါဝင္လ်ွ င္ ျပစ္မႈ #4b ကိို ၾကည့္ပါ။

F.

ေဘးမွရပ္ၾကည့္သက
ူ ႐ိက
ို ိုႏ
္ ွကမ
္ တ
ႈ င
ြ ္ ပါဝင္ျခင္း
မည္သည့္ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈကိိုမဆိို ေတြ႕ရွိရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားလူႀကီးတစ္ဦးထံသိို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္
အစျပဳျဖစ္ပြ်ားေစခြဲ့ျခင္းမရွိေသ်ာ

ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈတြင္

မပါဝင္ရပါ။

ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈကိို

စတင္ခြဲ့သူ မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း

ရန္ပြြဲတြင္ပါဝင္ေနေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္

ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူအေနျဖင့္ ႐ိိုက္ိုႏွက္မႈတြင္ ပါဝင္သည္ဟို စြခ
ြဲ ်က္တင္ခံရပါမည္။ ဤျပစ္မႈတြင္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို တိိုက္ခိိုက္ေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း
သိို႔မဟိုတ္ ကန္ေက််ာက္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎ခ်ည္း သ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ မွတခ
္ ်က္ - မိမက
ိ ယ
ိို က
္ ခ
ိို ခ
ို က
ံ ်ာကြယမ
္ ႈ ပါဝင္ေနေသ်ာ အေျခအေနမ််ားိုႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 57 ကိို ၾကည့္ပါ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိိုအပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

G.

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ

ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊

ေၾက်ာက္ရြံ႔ေစျခင္း၊

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊

႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ထိခိိုက္မႈကိို

ျပဳလိုပ္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ

သင္႐ိိုးျပင္ပအဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ားအတြင္း အဖြ႕ြဲ ဝင္ျဖစ္မႈ (အ်ားကစ်ားအသင္းအဖြ႕ြဲ မ််ား၊ တီးဝိိုင္း စသည္ျဖင့္) ိုႏွင့္ ဆက္ိုႏြယ္သည့္ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအပါအဝင္ အျခ်ား ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္
စိတ္လႈပ္ရွ်ားခံစ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ

ထိခိိုက္မႈ၏

ပံိုစံတစ္ခိုခိုအ်ား

က်ေရ်ာက္ေစျခင္းကိိုျဖစ္ေစ

ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားက

တိိုင္ၾက်ားခံရေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားတစ္နည္းျဖင့္ ၎တိို႔ သိရွိလ်ာေသ်ာ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၏ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈတစ္ခိုစီကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သည္။
အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း=အမွန္တကယ္ရွိေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရွိသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ တစ္ခိုတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ််ားအၾက်ားရွိ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ၊
ရန္လိိုေသ်ာ အျပဳအမူ။ ေရရွည္တြင္ အျပဳအမူကိို ထပ္တလြဲလြဲျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထပ္တလြဲလြဲလိုပ္ရန္ အလ်ားအလ်ာရွိျခင္း။ အျခ်ားကေလးမ််ားကိို အိုႏိိုင္က်င့္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္
အိုႏိိုင္က်င့္ခံရေသ်ာ ကေလးိုႏွစ္ဦးစလံိုးမွ်ာ ႀကီးမ်ားေသ်ာျပႆန်ာမ််ားကိို ေရရွည္ၾကံဳေတြ႕ရိုႏိိုင္သည္။.
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ(1)

အမွန္တကယ္ရွိေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရွိသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ အေျခအေနတြင္ ထိိုသိို႔လိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္စြမ္းရွိသည္ဟို ေပၚလြင္ထင္ရွ်ားေသ်ာ
လက္ရွိစြမ္းေဆ်ာင္ရည္ိုႏွင့္အတူ အျခ်ားသူတစ္ဦးဦးအေပၚ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရရွိေစရန္ စိတ္လိိုလက္ရ ျပဳလိုပ္ေသ်ာ မည္သည့္ အ်ားထိုတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမဆိို၊

(2)

ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူအေနျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္ကိို ေၾက်ာက္ရြံ႔မိေစိုႏိိုင္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေမွ််ာ္မွန္းမိေစိုႏိိုင္ေသ်ာ အေၾက်ာင္းရင္းထြက္ေပၚေစရန္အတြက္
ရည္ရြယ္ခ်က္ပါဝင္ေသ်ာ မည္သည့္ အင္အ်ားျပသမႈမဆိို သိို႔မဟိုတ္

(3)

ေအ်ာက္ပါတိို႔ကိို ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာက္အယွက္ေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္ရြံ႔ေစျခင္းတိို႔ကိို ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ဟို
သင့္ေတ်ာ္သည့္လူပိုဂိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သိျမင္န်ားလည္မည့္၊ အျခ်ားသူတစ္ဦးအေပၚ ခြန္အ်ားအရ အမွန္တကယ္လႊမ္းမိိုးထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ လႊမ္းမိိုးထ်ားသည္ဟို
ယူဆရေသ်ာ ပိုဂိဳလ္တစ္ဦး၏ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္၊ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေျပ်ာဆိိုသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္အ်ားျဖင့္ျပဳလိုပ္သည့္ မည္သည့္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမဆိို၊

အိုႏိိုင္က်င့္

(A)
(B)

အျခ်ားသူတစ္ဦးအ်ား ျမင္သ်ာေသ်ာ ကိိုယ္က်ာယပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္အန်ာတရျဖစ္မႈ ျဖစ္ပြ်ားေစျခင္း၊

(C)

ၿခ္ိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္ရြံ႕တိုန္လွဳပ္ေစေသ်ာ ပည်ာေရးပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ဖန္တီးသည့္ အလြန္ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ၊ ဆက္တိိုက္ျဖစ္ေပၚေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္

(D)

ေက််ာင္း၏ စနစ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မွဳကိို ေိုႏွ်ာက္ယွက္ဟန္႔တ်ားိုႏိိုင္ေလ်ာက္သည့္ သက္ေရ်ာက္မႈရွိျခင္း၊

ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးတြင္ အေိုႏွ်ာက္အယွက္ျပဳိုႏိိုင္ေလ်ာက္သည့္ သက္ေရ်ာက္မႈရွိျခင္း၊
ေနရ်ာအိုႏွံ႔သက္ေရ်ာက္ေသ်ာ အေျခအေနရွိျခင္း၊

္ိိုလ္က်ျခင္းသည္

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္၊

ေက််ာင္းပိိုင္ယ်ာဥ္မ််ားေပၚတြင္၊

သတ္မွတ္ထ်ားသည့္

ေက််ာင္းက်ားမွတ္တိိုင္မ််ားတြင္

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းိုႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္ လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲသံိုးစြမ
ြဲ ႈအ်ား လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာကြန္ရက္
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းရွိ အျခ်ား အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပည်ာမွတဆင့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ရ်ာတြင္ ျဖစ္ပြ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္သည္။

36

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း ဥပမ်ာမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိ႔အ
ို ပါအဝင္ျဖစ္ျပီး ၎တိ႔ခ
ို ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ

မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ စေန်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ န်ာမည္ေခၚဆိိုျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ ိုႏႈတ္ျဖင့္တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား၊



စက်ားလံိုးမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ မခံခ်င္ေအ်ာင္ေျပ်ာဆိိုမႈမ််ားိုႏွင့္ ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈမ််ား၊



႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တြန္းထိိုးျခင္း ကြဲ့သိို႔ေသ်ာခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း တိိုက္႐ိိုက္ထိေတြ႕မႈ၊



႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္း ဖက္မႈ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား-



အြန္လိိုင္းမွတဆင့္ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျခင္း

သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂိဳလ္တစ္စံိုတစ္ဦးသိို႔

ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

အီးေမးလ္ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထေရ်ာနစ္

ဆက္သြယ္နည္းလမ္း အသံိုးျပဳမႈမွတဆင့္ စက်ားလံိုးမ််ား၊ ရိုပ္ပံိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဘ်ာသ်ာစက်ားတိို႔အ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္က်ာ၊ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္သြယ္မႈကိို ျဖစ္ေပၚေစက်ာ
နစ္န်ာသူသ်ားေက်ာင္အ်ား စိတ္ခံစ်ားမႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ပူပန္ေသ်ာကျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊


အြန္လိိုင္းမွတဆင့္ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္၊ ဘေလ်ာ့ဂ္မ််ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ၀က္ဘ္ဆိိုဒ္မ််ား (ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ Instagram ၊ Twitter ၊ Facebook အစရွိသျဖင့္)၊
ခ်က္တင္

စက်ားေျပ်ာအခန္းမ််ား၊

ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပည်ာမ််ားအ်ား

စ်ာသ်ားမ််ားိုႏွင့္

အသံိုးျပဳမႈမွတဆင့္

တိိုက္ရိိုက္အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္း
ပိုဂိဳလ္တစ္ဦးအ်ား

တမင္

အစရွိသည္တိို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး

ရည္ရြယ္က်ာ

တစ္ဦးတည္းဖယ္ခ်န္ျပီး

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို
ထပ္ၾကိမ္တလြဲလြဲ

ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိုႏွင့္

ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊


ေက်ာလ်ာဟလမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မမွန္ကန္ေသ်ာ ထြက္ဆိိုခ်က္မ််ားအ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊



ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံလိိုက္ျခင္း၊



လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ချြြဲ ခင္း၊



အေပါင္းအသင္းမလိုပ္ဘြဲ ေရွ်ာင္ဖယ္ျခင္း၊



လံႈ႕ေဆ်ာ္ျခင္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အက်ပ္ကိိုင္ျခင္းအပါအဝင္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေငြ



ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၏ အရွက္ရဖြယ္ သိို႔မဟိုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးထ်ားေသ်ာ ဓ်ာတ္ပံို မ််ားကိို ကင္မရ်ာမ််ား သိို႔ မဟိုတ္ ကင္မရ်ာဖိုန္းမ််ား အသံိုးျပဳလ်က္

ွစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ႀကိဳးကိိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္း၊

႐ိိုက္ကူးၿပီး အျခ်ားသူမ််ားထံသိို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အြန္လိိုင္းတြင္ပိို႔စ္တင္ျခင္း၊


႐ိိုင္းစိိုင္းရင့္သီးေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ စ်ာတိိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္႐ိိုက္အမွ်ာစက်ားမ််ား ေပးပိို႔ျခင္းိုႏွင့္



အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားအၾက်ား အတင္းအဖ်င္းိုႏွင့္ ေက်ာလ်ာဟလမ််ား ပ်ံ႕ိုႏွံ႔ေစရန္ ဝက္ဘ္ဆိိုက္မ််ားအသံိုးျပဳျခင္း ။

ဆိက
ို ဘ
္ ်ာအိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း

အင္တ်ာနက္၊ ဖိုန္း စသည္တိို႔ကိို အသံိုးျပဳျပီး ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း ဆိိုသည္မွ်ာ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ား ိုႏွင့္ တက္ဘလက္မ််ား အစရွိသည္တိို႔ ကြဲ့သိို႔ေသ်ာ
ဒီဂ်စ္တယ္ကိရိယ်ာမ််ားေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းကိို ဆိိုလိိုသည္။ ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းသည္ SMS ၊ စ်ာသ်ား ိုႏွင့္ အပလီေကးရွင္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လူအမ််ား
ၾကည့္ရႈ၊ ပါ၀င္ သိို႔မဟိုတ္ အေၾက်ာင္း အရ်ာမ််ား မွ်ေ၀ိုႏိိုင္သည့္ အြန္လိိုင္း လူမႈမီဒီယ်ာမ််ား၊ ဖိိုရမ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဂိမ္းမ််ား အစရွိသည္တိို႔မွတဆင့္ ျဖစ္ေပၚိုႏိိုင္ေပသည္။ ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းဟိုဆိိုရ်ာတြင္

အျခ်ားတစ္စံိုတစ္ဦးိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို ေပးပိို႔ျခင္း ၊

ပိို႔စ္တ္တင္ျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

အိုႏႈတ္သေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ၊

ထိခိိုက္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ၊

မွ်ားယြင္းေသ်ာ

မွ်ေ၀ျခင္းတိို႔ ပါ၀င္သည္။ ဤတြင္ အျခ်ားတစ္စံိုတစ္ဦးအ်ား

သိို႔မဟိုတ္

အရွက္ရေစသည့္

အက်င့္ပိုတ္ေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္ အရွက္ခြြဲသည့္

ပိုဂိဳလ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္ အခ်က္အလက္မ််ားအ်ား မွ်ေ၀ျခင္းလည္း ပါ၀င္ိုႏိိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွအိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းမ််ားသည့္ ဥပေဒိုႏွ င့္မညီေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္
ရ်ာဇ၀တ္ျပစ္မႈျဖစ္ေသ်ာ အမူအက်င့္သိို႔ပင္ လိိုင္းေက််ာ္ ေရ်ာက္ရွိသြ်ားေစသည္။ (www.stopbullying.gov)
ဆိက
ို ဘ
္ ်ာေပၚမွ အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း ဥပမ်ာမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိ႔ပ
ို ါ၀င္ျပီး အကန္႔အသတ္ မရွေ
ိ ပ

ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂိဳလ္တစ္စံိုတစ္ဦးသိို႔ ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အီးေမးလ္ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သြ ယ္နည္းလမ္း
အသံိုးျပဳ၍

စက်ားလံိုးမ််ား၊

ရိုပ္ပံိုမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

ဘ်ာသ်ာစက်ားတိို႔အ်ားျဖင့္

ဆက္သြယ္က်ာ၊

သိို႔မဟိုတ္

ဆက္သြယ္မႈကိို

ျဖစ္ေပၚေစက်ာ

နစ္န်ာသူသ်ားေက်ာင္အ်ား

စိတ္ခံစ်ားမႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ပူပန္ေသ်ာကျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊


ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္၊ ဘေလ်ာ့ဂ္မ််ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ၀က္ဘ္ဆိို ဒ္မ််ား (ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ Instagram ၊ Twitter ၊ Facebook အစရွိသျဖင့္) ၊
ခ်က္တင္ စက်ားေျပ်ာအခန္းမ််ား၊ စ်ာသ်ားမ််ားိုႏွင့္ တိိုက္ရိိုက္အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္း အစရွိသည္တိို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ဒီဂ်စ္တယ္
နည္းပည်ာမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳလ်က္ ပိုဂိဳလ္တစ္ဦးအ်ား တမင္ရည္ရြယ္က်ာ ရန္လိိုလ်က္ ထပ္ၾကိမ္တလြဲလြဲ အေိုႏွ်ာင့္ အယွက္ေပးျခင္းိုႏွင့္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း။
ေက််ာင္းျပင္ပတြင္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းခ်ိနျ္ ပင္ပတြင္ ျဖစ္ပ်ာြ းေသ်ာ ဆိက
ို ဘ
္ ်ာအိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္းဆိင
ို ရ
္ ်ာ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ားအတြက္ ျပစ္မႈ #17 ကိို ကိးို က်ားပါ။

ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ထိပါးေစ်ာ္က်ားရန္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ၊ နႈတျ္ ဖင့္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ နႈတေ
္ ျပ်ာစက်ားမပါေသ်ာ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈပိုစ
ံ မ
ံ န
ွ သ
္ မွ်ကိို
ၾကံဳေတြ႕ရေစရန္ မျပဳလိုပရ
္ ပါ။
ပိုဂိဳလ္တစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂိဳလ္မ််ားအ်ား ပစ္မွတ္ထ်ားရည္ရြယ္ၿပီး ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ ေစ်ာ္က်ားေသ်ာ အျပဳအမူ (ရိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ၊ ိုႏႈတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ၊ လူမႈေရးဆိိုင္ရ်ာ၊
စိတ္ခံစ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ၊

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ဆက္စပ္မႈ)

ျဖစ္သည္ဟို

သတ္မွတ္ပါသည္။

ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္းတြင္

လူမ်ိဳး၊

ကိိုးကြယ္ယံိုၾကည္မႈ၊

လိင္၊

မသန္စြမ္းမႈ

သိို႔မဟိုတ္

ေမြးဖြ်ားရ်ာဇ်ာတိိုႏိိုင္ငံအေပၚ အေျခခံၿပီး တမင္တက်ာ ပစ္မွတ္ထ်ားသည့္ အျပဳအမူတိို႔ပါ၀င္ျပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။
ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း ဥပမ်ာမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိ႔ပ
ို ါ၀င္ျပီး ၎တိ႔ခ
ို ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ

လူမ်ိဳး၊

အသ်ားအေရ်ာင္၊

မ်ိဳး႐ိိုးဆင္းသက္မႈ၊

မူလမ်ိဳးိုႏြယ္စို၊

မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊

ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊

႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

အဂၤါရပ္မ််ား၊

လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊

မသန္စြမ္းမႈ၊

လူမႈစီးပြ်ားအဆင့္တန္း၊

႐ိုပ္ပိိုင္း

အသက္အရြယ္၊
သိို႔မဟိုတ္

လိင္စိတ္တိမ္း

စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ြတ္မႈိုႏွင့္
စြမ္းရည္

လိင္ပိို င္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္၊
သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားေသ်ာ

ကြက
ြဲ ြျြဲ ပ်ားျပ်ားျဖစ္ေစသည့္ ဝိေသသမွန္သမွ်အပါအဝင္ အမွန္တကယ္ရွိေနသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ယူဆရသည့္ ဝိေသသမွန္သမွ်ေၾက်ာင့္ ျဖစ္ေပၚလ်ာေသ်ာ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္
ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ၊


လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ချြြဲ ခင္း၊



အေပါင္းအသင္းမလိုပ္ဘြဲ ေရွ်ာင္ဖယ္ျခင္း။
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ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ရ
္ န္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ႐ိုပပ
္ င
ိို း္ ဆိိုငရ
္ ်ာ၊ နႈတျ္ ဖင့္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ နႈတေ
္ ျပ်ာစက်ားမပါေသ်ာ ိုႏွိပက
္ ပ
ြ မ
္ ပ
ႈ ိုစ
ံ မ
ံ န
ွ သ
္ မွ်ကိို ၾကံဳေတြ႕ရေစရန္
မျပဳလိုပရ
္ ပါ။ (O.C.G.A. § 16-5-61)။
ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ ပိုဂိဳလ္တစ္ဦးအ်ား အဖြ႕ြဲ တစ္ခိုထြဲသိို႔ ဇ်ာတ္သြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အဆင့္ႁမွင့္တင္ျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခိုအျဖစ္ အသံိုးျပဳေသ်ာ ရိိုးရ်ာဓေလ့မ််ား ိုႏွင့္
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ အလြသ
ြဲ ံိုးစ်ားျပဳျခင္း

သိို႔မဟိုတ္ အရွက္ချြြဲ ခင္း ပါဝင္ေနသည့္ အျခ်ားလႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္ျခင္းဟို ဆိိုလိိုပါသည္ ။ ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္းသည္

လူတစ္ဥးီ ၏ ပါဝင္လေ
ိို သ်ာ ဆိုႏၵမပါသည္ကိို ဂရိုမထ်ားဘြဲ ျဖစ္ေပၚပါသည္။
ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း ဥပမ်ာမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိ႔ပ
ို ါ၀င္ျပီး ၎တိ႔ခ
ို ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ

ရိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ိုႏႈတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္မႈ/သိကၡ်ာခ်ျခင္း/အလြသ
ြဲ ံိုးစ်ားျပဳျခင္း၊



အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအ်ား ခိိုးယူျခင္း/ဖ်က္ဆီးျခင္း၊



လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ချြြဲ ခင္း၊



ေၾက်ာက္လန္႔ေအ်ာင္ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း/ၾသဇ်ာလႊမ္းမိိုးျခင္း။

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားက

တိိုင္ၾက်ားလ်ာေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားတစ္နည္းျဖင့္

၎တိို႔

သိရွိလ်ာေသ်ာ

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

လိုပ္ေဆ်ာင္မႈတစ္ခိုစီကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သည္။
ပထမအႀကိမ္ အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္ၿပီးေန်ာက္ပင
ိို ္း စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အေရးယူလပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္မတ
ႈ င
ြ ္ ေအ်ာက္ပါတိ႔ပ
ို ါဝင္ၿပီး ၎တိ႔ခ
ို ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ

ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္း၊



အထူးအခြင့္အေရးဆံိုးရႈံးျခင္း၊



စ်ာသင္ခန္း၊ စ်ားေသ်ာက္ဆိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းက်ားေပၚတြင္ ထိိုင္ရန္ေနရ်ာမ််ား ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရွိျခင္း၊



စ်ာသင္ခန္း ေျပ်ာင္းလြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊



ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း၊



စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိုိင္းထ်ားျခင္း၊



ေက််ာင္းျပင္ပသိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းငံ့ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)၊



ထိုတ္ပယ္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္ )၊ ိုႏွင့္



အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)။

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္းကိို က်ၱဴးလြနထ
္ ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အသက္အရြယိုႏ
္ ွင့ ္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ အက်ိဳးဆက္ကိို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ အေျခအေနမ််ားအရ
သင့္ေတ်ာ္သည့္ စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အေရးယူလပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္မႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္းတိ႔ို အပါအဝင္ျဖစ္က်ာ ၎တိ႔ခ
ို ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားပါ။
ေက််ာင္းစ်ာသင္ိုႏွစတ
္ စ္ိုႏွစအ
္ တြငး္ အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္းကိို တတိယအႀကိမက
္ ်ၱဴးလြနသ
္ ည့္ ေျခ်ာက္တန္းမွ ဆယ့္ိုႏွစတ
္ န္းအထိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္
တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈလပ
ို င
္ န္းစဥ္ျဖင့္ စည္းကမ္းပိင
ို ္းဆိင
ို ရ
္ ်ာ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွမ
ိ ််ား၊ ေရြးခ်ယ္ထ်ားသည့္အဖြ႕ြဲ မ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ခံိုအဖြ႕ြဲ မ််ားက အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိ႔ို
တက္ေရ်ာက္ရန္ သတ္မတ
ွ ေ
္ စရမည္ (O.C.G.A. § 20-2-751.4)။
ေက််ာင္းမ််ားသည္ အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္းအ်ား တိင
ို ၾ္ က်ားမႈ၏ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ၎ိုႏွင့ဆ
္ က္စပ္ေသ်ာ မည္သည့္ လက္စ်ားေခ်မႈကမ
ိို ဆိို တင္းက်ပ္စ်ာြ တ်ားျမစ္ထ်ားေၾက်ာင္းိုႏွင့ ္
ထိသ
ို ႔ျိို ပဳလိုပျ္ ခင္းက ျပင္းထန္သည့္ စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အေရးယူလပ
ို ေ
္ ဆ်ာင္မက
ႈ ိို ျဖစ္ေပၚေစိုႏိိုငေ
္ ၾက်ာင္း အဖြ႕ြဲ မ််ားအ်ားလံိုး သိ႔ို ရွငး္ လင္းစြ်ာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ျပ်ာဆိသ
ို င့္သည္။
အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္းတြင္ ိုႏွစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြ်ားမႈ၏ ရလ်ာဒ္တည္းသ်ာျဖစ္သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားပါဝင္ျခင္းမရွိေၾက်ာင္း မွတ္သ်ားသတိျပဳသင့္သည္။ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိို လ္က်ျခင္းအျဖစ္
က်ေရ်ာက္ေစိုႏိိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအတြက္ အျခ်ား ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒမ််ာကိို ရည္

ႊန္းကိိုးက်ားပါ။ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွ က္ေပးျခင္းိုႏွင့္ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းဆိိုင္ရ်ာ

အခ်က္အလက္မ််ား ပိိုမိိုရယူိုႏိိုင္ရန္အတြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 67-73၊ 76-79၊ 94-95 တိို႔ကိို ၾကည့္ပါ။

မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

8.

႐ိင
ို း္ စိင
ို း္ ေသ်ာ/ေလးစ်ားမႈမရွေ
ိ သ်ာ အျပဳအမူ ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္

ႊနၾ္ က်ားခ်က္မ််ားအတိင
ို း္ လိုပေ
္ ဆ်ာင္ရန္ ျငင္းဆန္မႈ
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A.

႐ိင
ို း္ စိင
ို း္ ေသ်ာ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈမရွေ
ိ သ်ာ အျပဳအမူ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ရည္မြန္ယဥ္ေက်းမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအ်ာက္တန္းက်ေသ်ာ/႐ိိုေသမႈမရွိေသ်ာ စက်ားမ််ားအပါအဝင္ မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စက်ားအသံိုး အိုႏႈန္း၊ အျပဳအမူ သိို႔မဟိုတ္
ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ားကိို ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွပံ့ပိိုးစီစဥ္ေပးေသ်ာ
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္ တက္ေရ်ာက္ေသ်ာ အျခ်ားပိုဂိဳလ္မ််ားအေပၚတြင္ မသံိုးိုႏႈန္း ရပါ။
မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

B.

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

ဆရ်ာအစိုအဖြ႕ြဲ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ား၏

ႊနၾ္ က်ားခ်က္မ််ားကိို လိက
ို န
္ ်ာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း/အ်ာခံျခင္း

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာမ််ား၊ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ား၏

ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရပါမည္ (ဥပမ်ာ ေနရ်ာတစ္ေနရ်ာမွထြက္ခြ်ာရန္

ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ရန္လိိုေသ်ာအျပဳအမူကိို ရပ္တန္႔ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးေသ်ာ အျပဳအမူကိို ရပ္တန္႔ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳရပါ)။
မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ
့ ႈပါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

9.

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

ခြင့မ
္ ြဲ့ ပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္း ိုႏွင့/္ သို႕ိ မဟိုတ္ ေက််ာင္းေျပးျခင္း

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းပ်က္ရန္ အတိအလင္းခြင့္ျပဳေပးထ်ားျခင္း မရွိပါက ေက််ာင္းတက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းေျပးရ်ာတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရပါ။ ခြင့္ျပဳထ်ားသည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ််ားကိို District
Policy JB မွ သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းၿပီး ၎တြင္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ားစ်ာရြက္စ်ာတမ္း တင္သြင္းမႈကိို ျပဳလိုပ္ရန္လည္း သတ္မွ တ္ထ်ားသည္။ Georgia ဥပေဒတြင္
ေက််ာင္းပ်က္ကြက္မႈမ််ားကိို ေအ်ာက္ပါအတိိုင္းခြင့္ျပဳထ်ားသည္- တစ္ကိိုယ္ေရ န်ာမက်န္းမႈ၊ မိသ်ားစိုအတြင္း ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ န်ာမက်န္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေသဆံိုးမႈ၊ ဘ်ာသ်ာေရးအ်ားလပ္ရပ္၊
အတန္းတက္ေရ်ာက္ျခင္းက

အိုႏၲရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း

DeKalb

ေက်ာင္တီ

စ်ာရင္းသြင္းျခင္း/မြဲေပးျခင္း၊

စစ္ေရးတ်ာဝန္ထမ္းေဆ်ာင္မႈိုႏွင့္

National

Guard

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက
အတြက္

သတ္မွတ္သည့္

စစ္ေဆးမႈမ််ားိုႏွင့္

အေျခအေနမ််ား၊

ကိိုယ္က်ာယပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ျပည္သူ႔ေရြးေက်ာက္ပြြဲတြင္
စစ္ေဆးမႈမ််ားိုႏွင့္

မြဲေပးရန္

ဥပေဒအရျဖစ္ေစ

ေဒသပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ကျဖစ္ေစ ပံ့ပိိုးထ်ားသည့္အတိိုင္း အျခ်ား အဆိိုပါပ်က္ကြက္မႈမ််ား။ Gerogia ဥပေဒမွ ေအ်ာက္ပါအေျခအေနမ််ားတြင္လည္း အထူး ပ်က္ကြက္ခြင့္ကိို ခြင့္ျပဳထ်ားသည္

Gerogia ဥပေဒမွ လက္နက္ကိိုင္တပ္ဖ႔မ
ြြဲ ််ားတြင္ ရွိေနေသ်ာ မိဘမ််ား သိို႕မဟိုတ္ တိိုက္ပြြဲ ဇိုန္အတြင္းတြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခ်ား တပ္ျဖန္႕ျခင္းအတြက္ ထိုိေ နရ်ာတြင္ ေနထိုိင္ရန္ သိို႕မဟို တ္
တ်ာဝန္ထမ္းေဆ်ာင္ရန္ ရွိေနေသ်ာ မိဘမ််ား၏ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား 5 ရက္ထိ ခြင့္ိုႏွင့္ ပ်က္ကြက္ခြင့္ျပဳသည္။



Gerogia အေထြေထြ အစည္းအေဝးအတြက္ ျပ်ာတ်ာအျဖစ္ ေဆ်ာင္ရြက္မည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ထိုိသိုိ႔ေသ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈ ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ ေက််ာင္းပ်က္မည့္ ရက္မ််ားအ်ား
ေက််ာင္းတက္သည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သ ည္။



ဆယ္ေက််ာ္သက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေရြးေက်ာက္ပြြဲ အစီအစဥ္ (STEP) တြင္ မြဲေရတြက္သည့္ သူ မ််ားအျဖစ္ လိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ ေဆ်ာင္ရြက္ေပးမည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား
ထိုိအစီအစဥ္အတြက္ ိုႏွစ္ရက္အထိ ေက််ာင္းတက္သည့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။



ေမြးစ်ားျခင္းိုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရ်ားရံိုး တက္ေရ်ာက္ေ နရေသ်ာ ေမြးစ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ထိိုကိစၥိုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ေန႔မ််ား သိို႕မဟိုတ္ ပ်က္ကြက္သည့္
ေန႔ပိိုင္းအတြက္ ေက််ာင္းတက္သည့္ ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
2022-2023 ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း
* ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း/အက်ိဳးဆက္မ််ားသည္ အခ်ိနမ
္ ေရြး ေျပ်ာင္းလြဲိုႏိိုငသ
္ ည္။

ပ်က္ကက
ြ မ
္ ႈ

ေဆ်ာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္

အေရအတြကမ
္ ််ား
1-2
3

ေက််ာင္းမွ Infinite Campus ဆက္သယ
ြ ္မႈ မွတ္တမ္းထြဲမွ ပ်က္ကြက္မႈ ိုႏွင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား၏ ရလဒ္မ််ားကိို မိဘအ်ား (ဖိုန္းေခၚျခင္း၊ အီးေမးလ္ေပးပိို႔ျခင္း၊ မိဘ ဆက္သယ
ြ ္မႈ) ျဖင့္ အသိေပးပါသည္။
ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း စီမံခန္႔ခြြဲသူ (APM)၊ ေက််ာင္းတက္ ေရ်ာက္မႈ အတြင္းေရးမွၱဴး၊ မွတ္ပံိုတင္အရ်ာရွိ၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ တ်ာဝန္ခန္႔ အပ္ထ်ားသူ မွ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူ
ထံသိို႔ မိမိတိို႔ကေလး၏ ပ်က္ကြက္မႈအေၾက်ာင္းကိို သံိုးရက္ၾက်ာ စ်ာေပးပိို႔ျခင္းျဖင့္ အသိေပးပါမည္။

4-5

ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း စီမံခန္႔ခြြဲသူ (APM) သည္ ေက််ာင္း တက္ေရ်ာက္မႈ အဖြ႕ြဲ (SAT) ိုႏွင့္ ပံိုမွန္ ေတြ႕ဆံိုသင့္ၿပီး လိိုအပ္ေသ်ာ ၾက်ားဝင္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္
သင့္ပါသည္။ APM ၊ SAT ိုႏွင့္ သိို႔မဟိုတ္ SAT အဖြ႕ြဲ ဝင္မွ ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္လူေတြ႕ေမျမန္းျခင္း၊ မိဘိုႏွင့္ေတြ႕ဆံိုျခင္း (ဖိုန္း သိို႔မဟိုတ္ လူကိိုယ္တိိုင္ အ်ားျဖင့္) ကိို ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး
ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖ်ာင္ ကိို ျဖည့္စြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ * SAT အဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ားတြင္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊ ေက််ာင္းအႀကံေပးပိုဂိဳလ္၊

ေက််ာင္း၏လူမႈဖူလံိုေရးဝန္ထမ္း၊ ေက််ာင္းသ်ား ပံ့ပိိုးမႈ ဝန္ေဆ်ာင္မႈေပးသူ၊ ိုႏွင့္ အျခ်ား ေက််ာင္းအိုပ္မွတ်ာဝန္ခန္႔အပ္ထ်ားသူ တစ္ဦးဦး တိို႔ပါဝင္သင့္ပါသည္။
6

APM မွ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူ ထံသိို႔ ခြင့္မလႊတ္သည့္ ပ်က္ကြက္မႈ ေျခ်ာက္ရက္ စ်ာတစ္ေစ်ာင္ကိို ေပးပိို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္တိိုက္ ပ်က္ကြက္မႈ၏ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ ဆိိုးက်ိဳးမ််ားကိို မိမိတိို႔အ်ား
အသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

8

Infinite Campus ညႊန္းဆိိုလႊြဲေျပ်ာင္းမႈကိို ေက််ာင္း၏လူမႈဖူလံိုေရးဝန္ထမ္းထံသိို႔ သံိုးရက္ိုႏွင့္ ေျခ်ာက္ရက္ စ်ာမ််ား၊ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖ်ာင္တိို႔ိုႏွင့္အတူ တင္သင
ြ ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတခ
္ ်က္ - မျဖစ္မေန အတန္းတက္ေရ်ာက္မႈ ျပဌ်ာန္းခ်က္ (O.C.G.A § 20-2-690.1) အ်ား မလိက
ို န
္ ်ာေသ်ာ မိဘ/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူ တိုိငး္ သူ အေသးစ်ားအျပစ္ရသ
ွိ ည္ဟို သတ္မတ
ွ ျ္ ပီး ျပစ္မထ
ႈ င္ရ်ာွ းမႈ အေပၚ မူတည္၍ ျပစ္ဒဏ္ခရ
ံ ျခင္း
တရ်ားစီရင္ပင
ိို ခ
္ င
ြ ့ရ
္ ေ
ွိ သ်ာ တရ်ားရံိုး၏ ကိုိယပ
္ ္င
ိို ဆ
္ ိုးံ ျဖတ္ခြင့ခ
္ ်က္ျဖင့္ $25.00 ထက္ မနိမ့ ္ သိ႕ို မဟိုတ္ 100.00 ထက္ မေက််ာ္ေသ်ာ ဒဏ္ေငြ၊ ရက္ 30 ထက္ မေက််ာ္ေသ်ာ ေထ်ာင္က်ခံမ၊ႈ ျပည္သလ
ူ ပ
ို င
္ န္း ဝန္ေဆ်ာင္မေ
ႈ ပးျခင္း၊ သိုိ႕မဟိုတ္
ထိုိ႔သ႕ိို ေသ်ာ ျပစ္ဒဏ္မ််ားမွ တစ္ခခ
ို က
ို ိို ေပါင္းစည္းက်ာ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ခြင့မ
္ ြဲ့ ငါးရက္ ပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္းအ်ား ေက််ာင္း မွ မိဘ/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူအ်ား အသိေပးျပီးေန်ာက္ ဤအပိင
ို း္ အ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္က်ာ ပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္း တစ္ရက္ခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔

39

ျပစ္ဒဏ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့္ ညီမ်ွ ေစမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ 16-17 ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းထြကရ
္ န္အတြက္ မိဘ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အိုပထ
္ န
ိ း္ သူမွ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္တစ္ခို လိိုအပ္သည္ဟို ျပည္နယ္ဥပေဒမွ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္။ (O.C.G.A.
§ 20-2-690.1)။

မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ဆင
ိို ရ
္ ်ာခ်ိဳးေဖ်ာက္မခ
ႈ ်ည္းသက္သက္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းမွဆင
ိို း္ ငံမ
့ ည္မဟိုတပ
္ ါ

ေက််ာင္းေခၚႀကိမမ
္ တ
ွ တ
္ မ္း မေက်ာင္းမြနျ္ ခင္းသည္ သံိုးတန္းၿပီးေျမ်ာက္ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ကေလးမ််ား စ်ာဖတ္ကၽြမး္ က်င္မမ
ႈ ရွေ
ိ စရန္ ဟန္႔တ်ားိုႏိိုငၿ္ ပီး သူတ႔အ
ိို ဖိ႔ို အခ်ိနမ
္ ေ
ီ က််ာင္းၿပီးိုႏိိုငရ
္ န္
အခြင့အ
္ လမ္းမ််ားအေပၚ ဆိးို က်ိဳးသက္ေရ်ာက္ေစေၾက်ာင္း ေတြ႕ရွထ
ိ ်ားသည္။ ~American Graduate

10.

အတန္းလစ္ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ လႈပရ
္ ်ာွ းမႈမ််ားတြင္ မပါဝင္ျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းိုႏွင့္ လိိုအပ္ေသ်ာလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ တက္ေရ်ာက္ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတန္းလစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ရန္လိိုေသ်ာ ေက််ာင္း တြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားကိို မလိုပ္ျခင္း
မရွိေစရပါ။

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

အတန္း/လိုပ္ရန္လိိုေသ်ာ

ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈအတြက္

သတင္းမပိို႔လွ်င္ျ ဖစ္ေစ

ေက််ာင္း

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္း မွ

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ ထြက္ခြ်ာလွ်င္ျဖစ္ေစ ဤျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအ်ာက္ပါတိ႔သ
ို ည္ ခြင့မ
္ ပ
ြဲ့ ်က္ကက
ြ မ
္ အ
ႈ ်ားလံိုးိုႏွင့္ သက္ဆိင
ို သ
္ ည္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခခ
ို ်င္းစီအတြက္ ေက််ာင္းမွ တိုျံ ပန္မ*
ႈ
* ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း/အက်ိဳးဆက္မ််ားသည္ အခ်ိနမ
္ ေရြး ေျပ်ာင္းလြဲိုႏိိုငသ
္ ည္။

ခြင့မ
္ ပ
ြဲ့ ်က္ကက
ြ မ
္ ႈ

ေဆ်ာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္

အႀကိမေ
္ ရ
1-2

ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ သတိေပးမႈခံယူရသည္။ မိဘ(မ််ား)ထံ ဆက္သြယ္ရန္ ဆရ်ာ့ထံတြင္ တ်ာဝန္ရွိသည္။
ေက််ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ 1 ရက္ ဆင္းခြင့္မေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္ကိို ေက််ာင္းသ်ားက ခံယူရသည္။ မိ ဘ(မ််ား)ထံ

3-6

ဆက္သြယ္ရန္ တ်ာဝန္ရွိသည့္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးထ်ားသည္။
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိုႏွင့္ 1 ရက္တ်ာ ေက််ာင္းစ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိိုင္းထ်ားျခင္း (ISS) သိို႔မဟိုတ္

7 - 10

အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။ ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုကိို လက္မွတ္ေရးထိိုးိုႏိိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ေက််ာင္းသ်ား/မိဘ စည္းေဝးပြတ
ြဲ စ္ပက
ြြဲ ိို ေက််ာင္းမွ စီစဥ္က်င္းပရသည္။
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိုႏွင့္ ISS သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တြအ
ြဲ က်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။

11+

မိဘမ််ားထံ အေၾက်ာင္းၾက်ားၿပီး အက်ိဳးေဆ်ာင္ိုႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးသည္။ ေက််ာင္းသ်ားကိို တစ္ဆယ္ (10) ရက္ၾက်ာ ISS၊ အစ်ားထိိုး
ေက််ာင္း/အစီအစဥ္တြင္ စ်ာရင္းသြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုတိို႔ထြဲမွ ေရြးခ်ယ္ေစသည္။

မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ဆင
ိို ရ
္ ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ ခ်ည္းသက္သက္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ်ာ ေက််ာင္းျပင္ပသိ႔ပ
ို ႔လ
ိို ်က္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားျခင္းကိို ခံယရ
ူ မည္ မဟိုတပ
္ ါ

11.

စ်ာသင္ခန္းတြငး္ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးမႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စက်ားေျပ်ာျခင္း၊ က်ယ္ေလ်ာင္စြ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျပဳျခင္း၊ ထပ္တလြဲလြဲ အ်ာခံျခင္း စသည္တိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ

စ်ာသင္ခန္းတြင္း

သိို႔မဟိုတ္

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈကိို

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ဆရ်ာမ််ားကိို

အ်ာရံိုပ်က္ေစသည့္၊

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ဝန္ထမ္းမ််ားအတြက္ အိုႏၲရ်ာယ္ရွိေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္ရြံ႕စိိုးရိမ္ဖြယ္ေက်ာင္းေသ်ာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူမွန္သမွ်ကိို ေရွ်ာင္က်ဥ္ရပါမည္။

မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

12.

စ်ာသင္ေက််ာင္းတြငး္ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးမႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

ေက််ာင္းကိို

ေလ့လ်ာသင္ယူရ်ာ

ေနရ်ာတစ္ခိုအျဖစ္

ေလးစ်ားသမႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေက််ာင္း အ်ား

ႀကီးမ်ားစြ်ာ

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္

သိို႔မဟိုတ္

ျဖစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ လံိုျခံဳေရးိုႏွင့္ က်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။
တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ

အျပဳအမူမ််ားတြင္

အခန္းထြဲမွ

ေလွ််ာက္ထြက္သြ်ားျခင္းမ််ား၊

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးရန္ လံႈ႕ေဆ်ာ္ျခင္း၊ စေန်ာက္ျခင္းမ််ား၊

ထိိုင္ခ်ျခင္းမ််ား၊

အဓိကရိုဏး္ မ််ား/

ပရမ္းပတ်ာျဖစ္မမ
ႈ ််ား၊

စိုဖ႕ြြဲ ဆိုႏၵျပျခင္း၊

ပိိုင္နက္က်ၱဴးလြန္ျခင္း၊

အၾကမ္းဖက္ဆန္ေသ်ာ ျခိမး္ ေျခ်ာက္မမ
ႈ ််ား ၊ ဂိိုဏး္ အိုပစ
္ အ
ို ဖြ႕ြဲ ိုႏွင့္ ဆက္ိုႏြယေ
္ သ်ာ လႈပရ
္ ်ာွ းေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ််ား၊ ေက််ာင္းသိို႔

40

ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ ္ံိုး ျခိမး္ ေျခ်ာက္မမ
ႈ ််ား၊ မီးေဘးအခ်က္ျပခလိုတက
္ ိို ိုႏွိပျ္ ခင္း၊ 911 သိ႔ို ေခၚဆိျို ခင္းိုႏွင့္ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္က်ာလတစ္ခိုအတြင္း အမွန္တကယ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အစရွိသည္တိို႔
ပါ၀င္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။

A.

စ်ာသင္ေက််ာင္းသိ႔ို အေထြေထြ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးမႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းအ်ား အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ျဖစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္၊ ထိို႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္း သ်ားမ််ား၏ လံိုျခံဳေရး ိုႏွင့္
ဖူလံိုျပည့္စံိုေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္ အစရွိေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားတြင္ အခန္းထြဲမွ ေလွ််ာက္ထြက္သြ်ားျခင္းမ််ား၊
ထိိုင္ခ်ျခင္းမ််ား၊

စိုဖ႕ြြဲ ဆိုႏၵျပျခင္း၊

ပိိုင္နက္က်ၱဴးလြန္ျခင္း၊

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈမ််ားအ်ား

ိုႏႈိးဆြျခင္း

ိုႏွင့္/သိို ႔မဟိုတ္

အစ်ားအေသ်ာက္

တိိုက္ပမ
ြြဲ ််ား

အစရွိသည္တိို႔ အပါအ၀င္

အကန္႔အသတ္မရွိ ပါ၀င္ေပသည္။

B.

ျခိမး္ ေျခ်ာက္မမ
ႈ ််ား/ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းအိုႏွံ႔ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္လန္႔မႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပၱဴအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ
အျပဳအမူမ််ားတြင္ ျခိမ္းေျခ်ာက္သည့္ စေန်ာက္မႈမ််ား၊ အၾကမ္းဖက္ဆန္ေသ်ာ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ ္ံိုး ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ အဓိကရိုဏ္းမ််ား/ ပရမ္းပတ်ာျဖစ္မႈမ််ား၊ မီးေဘးအခ်က္ျပအ်ား
ဆြဖ
ြဲ ြင့္ျခင္း၊ 911 သိို႔ ေခၚဆိိုျခင္း ိုႏွင့္ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္က်ာလတစ္ခိုအတြင္း အမွန္တကယ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အစရွိသည္တိို႔ အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မ ရွိ ပါ၀င္ေပသည္။

C.

အိုပစ
္ လ
ို က
ိို ္ ျပစ္မက
ႈ ်ၱဴးလြနသ
္ ည္မ််ားိုႏွင့ဆ
္ က္ိုႏြယေ
္ သ်ာ လႈပရ
္ ်ာွ းေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ််ား
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ိုႏွင့္ ၎ိုႏွီးိုႏြယ္မႈမ််ား အစရွိသည့္ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း
မျပဳရေပ။ တ်ားျမစ္ထ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုိုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဝတ္အစ်ားအ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ််ား၊ တက္တူးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအမွတ္အ သ်ားမ််ားကိို
ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ျပသျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္း၊ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုိုႏွင့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္ျဖစ္မႈကိို လႊြဲေျပ်ာင္းေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အသင္းဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုိုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
ေတ်ာင္းခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ ေက််ာင္းမ််ား၏ စနစ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို ေိုႏွ်ာက္ယွက္သည့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊ ေဆးျခယ္ျခင္း၊ ခ်ိတ္တြျြဲ ခင္း၊
အမွတ္အသ်ားျပဳလိုပ္ျခင္း၊ စ်ာေရးသ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မည္သည့္ ႐ိုပ္ေျပ်ာင္ပံိုကိိုမဆိို ဖန္တီးျခင္း စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
စ်ာသင္ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သင္ယူေလ့လ်ာရန္ိုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိိုးတက္ေစရန္အတြက္ လံိုျခံဳအိုႏရ်ာယ္ကင္းေသ်ာ ေနရ်ာတစ္ခိုျဖစ္သင့္သည္ဟို DeKalb ေက်ာင္တီ
ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနနွင့္ ယံိုၾကည္လက္ခံထ်ားသည္။ ဂိိုဏ္းအိုပ္စို မ််ား ိုႏွင့္ အလ်ားတူအဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ားမွ ျဖစ္ေပၚေစေသ်ာ စိတ္အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစမႈမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏
လံိုျခံဳေရး ိုႏွင့္ အိုႏရ်ာယ္ကင္းသိို႔ တိိုက္ရိိုက္ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ ပတ္၀န္းက်င္အ်ား အေိုႏွ်ာက္အယွက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သိို႔ျဖစ္ရ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ
ေက််ာင္းခရိိုင္သည္

တရ်ားမ၀င္ေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

ဆိိုးသြမ္းေသ်ာ

အမူအက်င့္မ််ားတြင္

ပါ၀င္သည့္

ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုမ််ား

ိုႏွင့္

အျခ်ားေသ်ာ

အဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ားတိို႔ိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္

လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား အ်ားလံိုးကိို တင္းၾကပ္စ်ာြ တ်ားျမစ္ထ်ားေပသည္ ။ ေက််ာင္းခရိိုင္သည္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ လႈပ္ရွ်ားမႈအ်ားျဖင့္ သက္ေရ်ာက္ထိခိိုက္မႈရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္
ပံ့ပိိုးမႈမ််ား ေထ်ာက္ပံ့ေပးသည္။ ေက််ာင္းသ်ား တစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအ်ား အသံိုးျပဳမႈ၊ အတင္းအၾကပ္ တြန္းအ်ားေပးမႈ၊ အက်ပ္ကိိုင္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ဂိိုဏ္း အဖြ႕ြဲ
လႈပ္ရွ်ားမႈ

အစရွိသည္တိို႔အ်ားျဖင့္

ပည်ာေရး

ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ

လိုပ္ငန္းစဥ္အ်ား

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

တ်ားဆီးပိတ္ဆိို႔မႈမ််ားျဖစ္ေစျခင္းအ်ား

မျပဳလိုပရ
္ ေပ။

“အိုပ္စိုလိိုက္

လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား” ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းပတ္၀န္းက်င္အ်ား အိုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစသည့္/ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ထိို ႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ၀န္ေဆ်ာင္မႈအ ဖြြဲ႕ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခရိိုင္၏ အျခ်ားေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ားတိို႔၏ လံိုျခံဳေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ား ဂိိုဏ္းအဖြ႕ြဲ အိုပ္စိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဂိိုဏ္းအဖြြဲ႕
အိုပ္စိုတစ္စိုအ်ား ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးမွ ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား ျဖစ္သည္။ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔ ပါ၀င္ျပီး၊ အကန္႔အသတ္ မရွိေပ
-

 ကိိုယ္ပိိုင္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈ ိုႏွင့္ ေက််ာင္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္ ဂိိုဏ္းအဖြ႕ြဲ အမွတ္လကၡဏ်ာမ််ား ိုႏွင့္ သေကၤတမ််ား ျပသျခင္း၊
 ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ ိုႏွင့္ ဆက္ိုႏြယ္မႈကိို ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ ၀တ္စံိုအ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း (ရွပ္အက်ၤ ီမ််ား၊ ဦးထိုပ္မ််ား၊ လည္စီးပို၀ါမ််ား၊ ခါးပတ္မ််ား၊ ရတန်ာမ််ား အစရွိသျဖင့္)၊
 ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ ၏ လက္သေကၤတမ််ား၊ တက္တူးမ််ား/ဘရန္းမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ ိုႏွင့္ ဆက္ိုႏြယ္မႈကိို ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ အျခ်ားေသ်ာ အဆင္တန္ဆ်ာမ််ား

အစရွိသည္တိို႔ကိို

ျပသျခင္း၊

 ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ ၏

ဂရပ္ဖစ္တီျဖင့္ ေက််ာင္းပိိုင္းဆိိုင္မႈအ်ား ပံိုသ႑်ာန္ပ်က္ယြင္းေအ်ာင္ ဖ်က္စီးျခင္း (ပရိေဘ်ာဂမ််ား၊ နံရံမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားမ််ား၊ အေဆ်ာက္အဦးမ််ား၊ ဖြ႕ြဲ စည္းမႈမ််ား

အစရွိသျဖင့္)၊

 ဂိိုဏ္းအိုပ္စို

လႈပ္ရွ်ားမႈ၊ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ စီစဥ္ထ်ားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူအ်ား အေထ်ာက္အထ်ားျပဳစိုထ်ားရန္၊ ျဖန္႔ျဖၱဴးရန္ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္လႊင့္ရန္ အစရွိသည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ကိရိယ်ာမ််ား (ကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ား၊ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ ကင္မရ်ာ/္ီဒီယိိုဖိုန္းမ််ား၊ ္ီဒီယိိုကင္မရ်ာမ််ား၊ ကမ္ေက်ာ္ဒါမ််ား၊ MP3 ပေလယ်ာမ််ား
အစရွိသျဖင့္) အ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊

 အၾကမ္းဖက္မႈ၊

လက္နက္ပိိုင္ဆိိုင္မႈ

ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ ၀င္ခန္႔အပ္မႈ၊

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္
ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ

လက္နက္အသံိုးျပဳမႈတိို႔
ိုႏွင့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊

ပါ၀င္သက္ဆိိုင္ေနေသ်ာ
၀န္ေဆ်ာင္မႈအဖြ႕ြဲ

ိုႏွင့္

ရ်ာဇ၀တ္ျပစ္မႈ

က်ၱဴးလြန္မႈတစ္ခိုခိုတြင္

၀န္ထမ္းတိို႔အ်ား

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း၊

က်ိဳးေၾက်ာင္းသင့္ေတ်ာ္စြ်ာ

ဤတြင္

ေၾက်ာက္လန္႔ေစသျဖင့္

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရရွိမႈအထိ ျဖစ္ေပၚေစိုႏိိုင္ေသ်ာ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထ်ားသည့္/စီစဥ္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသိို႔ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈမ််ားလည္း ပါ၀င္ျပီး အကန္႔အသတ္ မရွိေပ။
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ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ၀န္ထမ္းမ််ား၊ လိုပ္အ်ားေပးမ််ား၊ ဧည့္သည္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ား၏ လံိုျခံဳေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္၊ ေက််ာင္း၏ အေထြေထြ
အစီအစဥ္တက်ရွိမႈ

သိို႔မဟိုတ္

၎၏

လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတိို ႔အ်ား

အေပးအယူျပဳေနသည့္၊

ထိို႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းခရိိုင္၏

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ

တ်ာ၀န္ခံယူခ်က္အ်ား

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အစရွိေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူ သံိုးဦး သိို႔မဟိုတ္ အထက္ ပါ၀င္ေသ်ာ တရ်ား၀င္ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမ၀င္ အဖြ႕ြဲ အစည္း၊ အသင္းအဖြ႕ြဲ
သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္စိုအ်ား ဆိိုလိိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဂိိုဏ္းအဖြ႕ြဲ ျဖင့္ စပ္ဆက္မႈရွိေနေသ်ာ သူမ််ားသည္ တူညီေသ်ာ အမည္ သိို႔မဟိုတ္ တူညီေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ား လကၡဏ်ာမ််ား၊ သေကၤတမ််ား၊
တက္တူးမ််ား၊ ဂရပ္ဖစ္တီ သိို႔မဟိုတ္ ၀တ္စံို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ တမူကထ
ြြဲ ြက္ ထူးျခ်ားသည့္ စရိိုက္လကၡဏ်ာမ််ားကိို မွ်ေ၀သံိုးစြေ
ြဲ က်ာင္း သံိုးစြၾြဲ ကသည္။
ဤအပိိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားသည္ိုႏွင့္အညီ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ျပစ္မႈ #12 အိုပ္စိုလိိုက္
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈိုႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤျပစ္မႈအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္က်ၱဴးလြန္သည္ကိို ေတြ႕ ရွိရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားသည္
ခရိိုင္၏

မွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ခိုသိို႔

ေက််ာင္းထိုတ္ပယ္ခံရမႈတိို႔ကိို

လႊြဲေျပ်ာင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊

ရလဒ္ထြက္ေပၚေက်ာင္း

ဤတြင္

ထြက္ေပၚေစိုႏိို င္သည္။

ေက််ာင္းဆိိုင္းငံ့ခံရမႈ၊

ထိို႔ျပင္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

အျခ်ားေရြးခ်ယ္စရ်ာ
ျပဌ်ာန္းထ်ားသည့္

ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔
ဂိုိဏ္းအိုပ္စိုဖ႕ြြဲ

လႈပ္ရွ်ားမႈ

လႊြဲေျပ်ာင္းခံရမႈ

သိို႔မဟိုတ္

ၾကိဳတင္က်ာကြယ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ

အၾကံေပးေဆြးေိုႏြးမႈတစ္ခိုသိို႔လည္း ညႊန္းဆိို၊ လႊြဲေျပ်ာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟို

သံသယရွိသည့္

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို

မိဘမ််ား၊

ဥပေဒ

အတည္ျပဳတိိုက္တြန္းမႈ

ိုႏွင့္

အျခ်ားေသ်ာ

သင့္ေတ်ာ္ရ်ာ

ပိုဂိဳလ္မ််ားထံသိို႔

အသိေပး၊

အေၾက်ာင္းၾက်ားသြ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား တြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ျပည္နယ္ဥပေဒ (O.C.G.A. §§
16-15-3,

16-15-4)

အတြင္း

သတ္မွတ္ထ်ားသည့္

အက်ိဳးဆက္မ််ားိုႏွင့္အညီ

အေရးယူျခင္း

ခံရေက်ာင္း

ခံရေပမည္။

ဂိဏ
ို ္းအိုပစ
္ ဖ
ို ႕ြြဲ

လႈပရ
္ ်ာွ းေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ေ
ႈ ၾက်ာင့္

ေက််ာင္းတြင္

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ခရ
ံ သည္၊ ျခိမး္ ေျခ်ာက္ခေ
ံ နရသည္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ လံိုျခံဳမႈမရွဟ
ိ ို ခံစ်ားရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမ၊ အၾကံေပးအတိင
ို ပ
္ င္ခ၊ံ ေက််ာင္းအိုပ၊္ လက္ေထ်ာက္ ေက််ာင္းအိုပထ
္ သ
ံ ႔ ိို
မိမတ
ိ ႔၏
ိို စိးို ရိမပ
္ ပ
ူ န္မမ
ႈ ််ားအ်ား တိင
ို ၾ္ က်ားသင့္ေပသည္၊ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန၏ အမည္မေဖ်ာ္လ်ွ ဳိ ႕ ၀ွကလ
္ င
ိို း္ ဖိုနး္ နံပါတ္ထံ 1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) သိ႔ို ေခၚဆိျို ခင္း
သိို႔မဟိုတ္ DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းခရိင
ို ၏
္
သတိေပးအခ်က္ျပ ဖိုနး္ လိင
ို း္ ထံ 1-888-475-0482 သိ႔ို ေခၚဆိျို ခင္းအ်ားျဖင့္ အိုပစ
္ လ
ို က
ိို ္ ျပစ္မက
ႈ ်ၱဴးလြနသ
္ ည္မ််ားိုႏွင့ဆ
္ က္ိုႏြယေ
္ သ်ာ
လႈပရ
္ ်ာွ းေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ််ားအ်ား တိင
ို ၾ္ က်ားိုႏိိုငပ
္ ါသည္။ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ မွ ထြက္ခြ်ာလိိုေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနိုႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ိုႏွင့္ ပံ့ပိိုးေထ်ာက္ပံ့မႈ ၀န္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ရရွိိုႏိိုင္ရန္အတြက္ငွ်ာ
ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔ ယံိုၾကည္ေသ်ာ ၀န္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ၀င္တစ္ဦးထံသိို႔ ဆက္သြယ္သင့္ေပသည္။ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခရိို င္သည္ ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြ႕ြဲ မွ
ထြက္ခြ်ာိုႏိိုင္ေစရန္

ပံ့ပိိုးေပးိုႏိိုင္သည့္

ရပ္ရြ်ာအသိိုင္းအ၀ိိုင္း

အဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ားအေၾက်ာင္း

အခ်က္အလက္မ််ားကိို

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား

ိုႏွင့္

မိဘမ််ားထံသိို႔

ေထ်ာက္ပံ့ေပးေက်ာင္း

ေထ်ာက္ပံ့ေပးသြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။

13.

အယိုတအနတစက်ားမ််ား/မဖြယမ
္ ရ်ာေျပ်ာျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိိုိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ေလးစ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ိန္ဆြဲျခင္း၊ မေထမြဲ့ျမင္ျပဳေသ်ာ၊ ႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ၊ စိတ္အေိုႏွ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ စက်ားလံိုးမ််ား
သိို႔မဟိုတ္ ဟန္အမူအရ်ာမ််ား၊ အျခ်ားသူတစ္ဦးဦးအ်ား တံေတြးျဖင့္ ေထြးျခင္း၊ ညစ္ည မ္းေသ်ာ အေၾက်ာင္းအရ်ာ/လိင္အသ်ားေပးေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ႐ိုပ္ပံိုမ််ားကိို လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္းိုႏွင့္
မေထမြဲ့ျမင္ျပဳေသ်ာ၊ ႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ညစ္ညမ္းေသ်ာ မွတ္ခ်က္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သ တ္မထ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ျပဳရမည္မဟိုတ္ပါ။ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ စက်ားအသံိုး အနႈန္းမ််ားတြင္ မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ မူလမ်ိဳးိုႏြယ္စို၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ က််ား/မကြျြဲ ပ်ားမႈ၊
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ခံယူခ်က္၊

အသက္အရြယ္၊

ကိိုယ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈအေျခအေနိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

လိင္စိတ္တိမ္း

ြတ္မႈတိို႔အေပၚ

အေျချပဳေသ်ာ

ခ်ိဳးိုႏွိမ္ေျပ်ာဆိိုခ်က္မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။
မူလတန္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

14.

စည္းကမ္းပိင
ို း္ အရ အေရးယူမက
ႈ ိို လက္ခရ
ံ န္ ပ်က္ကက
ြ ျ္ ခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရမည္ျ ဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ဆင္းခြင့္မေပးျခင္း၊ ေက််ာင္းထြဲတြင္ အတန္းအျပင္ထိုတ္ ဆိိုင္းငံ့ထ်ားျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္
ဆရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမွ ခ်မွတ္ေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈမွန္သမွ်ကိို ျငင္းဆန္ျခင္း သိို ႔မဟိုတ္ လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွိရပါ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
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အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

15.

က်ာလရွညၾ္ က်ာစြ်ာ ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းိုႏွင့္ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ အခ်ိန္မီ ပါဝင္တက္ေရ်ာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ာလရွည္ေက််ာင္းေန်ာက္က်ေနေၾက်ာင္း ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိရပါ။ ေက််ာင္း၊ အတန္း
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈတစ္ခိုခိုသိို႔ လ်ာေရ်ာက္ရန္ ထပ္တလြဲလြဲေန်ာက္က်ျခင္း သည္ ဤအပိိုင္းအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ေအ်ာက္ပါတိ႔သ
ို ည္ ခြင့မ
္ ေ
ြဲ့ န်ာက္က်မႈမ််ားအ်ားလံိုးိုႏွင့္ သက္ဆိင
ို သ
္ ည္ -

ေန်ာက္က်မႈ

ျဖစ္ရပ္ တစ္ခခ
ို ်င္းစီအတြက္ ေက််ာင္းမွ တိုျံ ပန္မ*
ႈ

အႀကိမေ
္ ရ

* ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း/အက်ိဳးဆက္မ််ားသည္ အခ်ိနမ
္ ေရြး ေျပ်ာင္းလြဲိုႏိိုငသ
္ ည္။

1-2

ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ သတိေပးမႈ ခယ
ံ ူရသည္။ မိဘ(မ််ား)ထံ ဆက္သြယ္ရန္ ဆရ်ာ့ထံတြင္ တ်ာဝန္ရွိသည္။
ေက််ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ တစ္ရက္ ဆင္းခြင့္မေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္ကိို ေက််ာင္းသ်ားက ခံယူရသည္။ မိဘ(မ််ား)ထံ

3-6

ဆက္သြယ္ရန္ တ်ာဝန္ရွိသည့္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးထ်ားသည္။
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိုႏွင့္ 1 ရက္တ်ာ ေက််ာင္းစ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိိုင္းထ်ားျခင္း (ISS) သိို႔မဟိုတ္

7 - 10

အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။ ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုကိို လက္မွ တ္ေရးထိိုးိုႏိိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ေက််ာင္းသ်ား/မိဘ စည္းေဝးပြတ
ြဲ စ္ပက
ြြဲ ိို ေက််ာင္းမွ စီစဥ္က်င္းပရသည္။
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိုႏွင့္ ISS သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။

11+

မိဘမ််ားထံ အေၾက်ာင္းၾက်ားၿပီး စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းိုႏွင့္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ထံသိို႔ ဒိုတိယအႀကိမ္ လႊြဲအပ္ေပးမႈ ၿပီးစီးသည္။ ေက််ာင္းသ်ားကိို တစ္ဆယ္
(10) ရက္ၾက်ာ ISS၊ အစ်ားထိိုး ေက််ာင္း/အစီအစဥ္တြင္ စ်ာရင္းသြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္တစ္ခိုတိို႔ထြဲမွ ေရြးခ်ယ္ေစသည္။

မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ဆင
ိို ရ
္ ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ ခ်ည္းသက္သက္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ်ာ ေက််ာင္းျပင္ပသိ႔ပ
ို ႔လ
ိို ်က္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားျခင္းကိို ခံယရ
ူ မည္ မဟိုတပ
္ ါ
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ သည္ ေန႔စဥ္ 10 မိနစ္စီ ေက််ာင္းေန်ာက္က်ပါက စ်ာသင္ခ်ိန္ စိုစေ
ို ပါင္း 33 န်ာရီအထိ ေလ််ာ့နည္းသြ်ားသည္။ ~American Graduate

16. ဘတ္စက
္ ်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယမ
္ ရ်ာျပဳမူမႈ
မွတခ
္ ်က္ - ဘတ္စက
္ ်ားဆိင
ို ရ
္ ်ာ ေမွ််ာ္လင့္ထ်ားခ်က္မ််ား/ဘတ္စက
္ ်ားမွတတ
္ င
ိို ္ စည္းမ်ဥ္းမ််ား/ဘတ္စက
္ ်ား ကြနခ
္ ််ာမက္ထရစ္အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 49-51)
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းိုႏွင္မႈမ််ားျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ မိမိိုႏွင့္ဆိိုင္ေသ်ာအပိိုင္းကိို လိုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းကိို အ်ာရံိုပ်က္ေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္း နင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ အိုႏၲရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ
အေျခအေနတစ္ခိုကိို ျဖစ္ေစသည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားကိို စည္းစနစ္က်နစြ်ာ ေမ်ာင္းိုႏွင္မႈအ်ား အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားအနီး ေမ်ာင္းိုႏွင္ေနေသ်ာ
ယ်ာဥ္မ််ားအတြက္ အိုႏၲရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ အေျခအေနတစ္ခိုကိို ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမွ န္သမွ် အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားကိို
ျပဳလိုပ္မည္မဟိုတ္ပါ။ ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၌ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ အသံန်ားေထ်ာင္၍ရေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္
န်ားၾကပ္မပါေသ်ာ

အလ်ားတူစက္ကိရိယ်ာမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းိုႏွင္ေနစဥ္

အသံိုးျပဳျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို

ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား၏

ဆက္သြယ္ေရးစက္မ််ားကိို

အီလက္ထရြန္း နစ္စက္ကိရိယ်ာမွန္သမွ်ကိို
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏ ေမ်ာင္းိုႏွင္မႈကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အျခ်ားအီလက္ထရြန္းနစ္ စက္ကိရိယ်ာမွ န္သမွ်ကိို အသံိုးျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။
ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၌ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏ ေမ်ာင္းိုႏွင္မႈကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ မွန္မ််ား၊ ေလဆ်ာမီး မ််ား၊
ဖလက္ရွ္ပါသည့္

ကင္မရ်ာမ််ား၊

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားေသ်ာ

မီးေရ်ာင္ထြက္သည့္၊

ေရ်ာင္ျပန္ဟပ္သည့္

ပစၥည္းမ််ားအ်ား

အသံိုးျပဳျခင္းလည္း

ပါဝင္သည္။

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားိုႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေနသည့္လမ္း (က်ားမွတ္တိိုင္ ၊ အိမ္အနီးဝန္းက်င္)
သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းမွအျပန္လမ္း

(က်ားမွတ္တိိုင္၊

အိမ္အနီးဝန္းက်င္)

တြင္

ျဖစ္ေပၚသည့္

မေတ်ာ္တဆမႈမ််ား၏

အက်ိဳးဆက္အျဖစ္

ေက််ာင္းက

တိိုက္႐ိိုက္ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈရွိိုႏိိုင္သည္။ (ဘတ္စ္က်ားဆိိုင္ရ်ာ လႊြဲအပ္မႈ ကြန္ခ််ာမက္ထရစ္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 51 တြင္ ၾကည့္ပါ)
O.C.G.A. 20-2-751.5.အရ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်မႈ၊ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအရ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္က်ၱဴးလြန္မႈ သိို႔မဟိုတ္
အျခ်ားသူတစ္ဦးအ်ား
သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈကိို

႐ိိုက္ိုႏွက္မႈတြင္

ပူးေပါင္းပါဝင္ေၾက်ာင္း

ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္

အဆိိုပါသေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈတြင္
ပံ့ပိိုးလိုပ္ေဆ်ာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေက််ာင္းသ်ား၏

တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္

ေတြ႕ရွိရလွ်င္

ေက််ာင္းသ်ားအတြက္

မိဘ/အိုပ္ထိန္း သူိုႏွင့္
အသက္အရြယ္အလိိုက္

ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚ၌

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအၾက်ား
သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ

သတ္မွ တ္ထ်ားသည့္ေနရ်ာ၌

စည္းကမ္း၊
ထိိုင္ေစျခင္း၊

ျပဳလိုပ္သည့္

အျပဳအမူဆိို င္ရ်ာ

ေတြ႕ဆံိုပက
ြြဲ ိို

က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျပစ္ဒဏ္မ််ားိုႏွင့္

ကန္႕သတ္ခ်က္မ််ားကိို

မိဘိုႏွင့္ဆိိုင္သည့္

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိို

ဆက္လက္ျပဳလိုပ္ေစျခင္းိုႏွင့္ ဘတ္စ္က်ားစီးနင္းျခင္းမွ ဆိိုင္းငံ့ေစျခင္းတိို႔ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္ ။
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မူလတန္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

17.

ေက််ာင္းခ်ိနျ္ ပင္ပ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းတြငမ
္ ရွစ
ိ ဥ္ ျပဳမူေနထိင
ို မ
္ ႈ
ေအ်ာက္ပါတိို႔သည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္ၿပီး ၎တြင္ ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ၌လည္းေက်ာင္း၊ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေ က််ာင္းနယ္ေျမပိိုင္ အေဆ်ာက္အအံိုိုႏွင့္
သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရးစနစ္ျပင္ပ၌လည္းေက်ာင္း၊ အသြင္တူသင္ၾက်ားပိို႔ခ်သည့္ရက္မ််ား၊ စေနတနဂၤေိုႏြရက္မ််ား၊ အ်ားလပ္ရက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္
ေက််ာင္းတြင္းန်ားေနခ်ိန္မ််ားအတြင္း၌လည္းေက်ာင္း၊ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ပိိုင္ဆိိုင္ေသ်ာ/ပံ့ပိိုးထ်ားေသ်ာ နည္းပည်ာ၊ ေဆ်ာ့ ဖ္ဝြဲိုႏွင့္ ကြန္ရက္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္းမရွိဘြဲ လည္းေက်ာင္း
ျဖစ္ပြ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈပါဝင္သည္။

A.

ေက််ာင္းဝင္းျပင္ပ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ
ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈိုႏွင့္ စြဆ
ြဲ ိိုခံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအျဖစ္ က်ေရ်ာက္ေစိုႏိိုင္ၿပီး (သိို႔မဟိုတ္ ႀကီးေလးေသ်ာ
ျပစ္မႈအျဖစ္ အျပစ္ေပးခံရိုႏိိုင္သည္ အရြယ္ေရ်ာက္သူက က်ၱဴးလြန္လွ်င္) ၎က ေက််ာင္း၌ ေက််ာင္းသ်ား၏ ဆက္လက္ရွိေနမႈသည္ ေက််ာင္း၌ရွိေသ်ာ လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္
အေဆ်ာက္အအံိုအတြက္ က်ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ေျခရွိေသ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္ကိို ျဖစ္ေစသည့္အခါ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ကိို အေိုႏွ်ာက္အယွက္ေပးသည့္အခါ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက
မည္သည့္ေက််ာင္းဝင္းျပင္ပ အျပဳအမူတြင္မွပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ျပဳရမည္မဟိုတ္ပါ။

B.

ဆိက
ို ဘ
္ ်ာအိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း
ဆိိုက္ဘ်ာအိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ

အီလက္ထရြန္းနစ္

လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္

အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ

ေက််ာင္းပိိုင္

ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာိုႏွင့္

အစျပဳသည္ျဖစ္ေစအီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသည္ -

(1)
(2)

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအမႈထမ္းမ််ားထံသိို႔ အထူးတလည္ ဦးတည္လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္၊
ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ

အဆိိုပါလူပိုဂိဳလ္မ််ား၏

ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈကိို

ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရန္

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္း၏စနစ္တက်

လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို

အေိုႏွ်ာက္အဟန္႕ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေလ်ာက္သည့္ မ႐ိိုးေျဖ်ာင့္ေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊

(3)

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအမႈထမ္းဌ်ာနမွ လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာကိို အတိိုင္းအတ်ာတစ္စံိုတစ္ခိုအထိ ထိခိိုက္မႈအတြက္ အေၾက်ာက္တရ်ားကိို
ဖန္တီးေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ ထိိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအ်ာင္ျမင္ိုႏိိုင္ေျခမ််ားျပ်ားသည့္ အေနအထ်ားရွိေနလွ်င္ျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသံိုးစြြဲမႈိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္သည္။

အီလက္ထရြန္းနစ္

ဆက္သြယ္မႈတြင္

ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း

တစ္ခိုလံိုးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ

တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအ်ားျဖင့္ျ ဖစ္ေစ

ထိုတ္လြတ္ိုႏိ္ိုင္ေသ်ာ

မည္သည့္သေဘ်ာရွိသည့္ အမွတ္အသ်ားမ််ား၊ သေကၤတမ််ား၊ ေရးသ်ားမႈမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား၊ အသံမ််ား၊ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အသိဉ်ာဏ္ပစၥည္းကိိုမဆိို လႊြဲေျပ်ာင္းမႈျပဳလိုပ္ျခင္းပါဝင္သည္။
မူလတန္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

မွတခ
္ ်က္ - O.C.G.A. § 15-11-63 တြင္ ဖြင့ဆ
္ သ
ိို တ္မတ
ွ ထ
္ ်ားသည့္ ျပစ္မႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မသ
ႈ င့္ေသ်ာ လက္ဝယ္ထ်ားရွမ
ိ ျႈ ဖင့္ ရ်ာဇဝတ္ေၾက်ာင္းအရ တရ်ားစြဆ
ြဲ ခ
ိို ထ
ံ ်ားရ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
တရ်ားစြဆ
ြဲ ခ
ိို ရ
ံ ိုႏိိုငၿ္ ပီး ေက််ာင္းတြင္ အပ္ိုႏွံရန္/ျပန္လည္အပ္ိုႏွံရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ ကိို ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိ႔ို တိက
ို ႐
္ က
ိို လ
္ ြဲအ
ႊ ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 59-60 တြင္
ရွငး္ လင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားေနရ်ာခ်ထ်ားေရး လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းကိို လိက
ို န
္ ်ာေစရမည္။

18.

ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပျ္ ခင္း

44

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဖြဲကစ်ားပြြဲမ််ား၊ အံစ်ာပြြဲမ််ားတြင္ျဖစ္ေစ ကစ်ားပြမ
ြဲ ််ား သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈ မ််ား၏ ရလဒ္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားပစၥည္းမ််ားျဖင့္
အေလ်ာင္းအစ်ားလိုပ္ျခင္း

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ေလ်ာင္းကစ်ားသံိုးပစၥည္းမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

တိိုလီမိုတ္စမ််ား

ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရွိျခင္းအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို

ကန္႕သတ္မထ်ားေသ်ာ

ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ရပ္မ််ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရပါ။
မူလတန္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

19.

ထပ္တတြဲလခ
ြဲ ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ား/က်ာလရွညၾ္ က်ာေသ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမ/ႈ ခံဝန္ခ်ဳပ္ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း

A.

ထပ္တတြဲလခ
ြဲ ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ား/က်ာလရွညၾ္ က်ာေသ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

မိမိတိို႔၏အျပဳအမူပိိုင္း

ပည်ာသင္ၾက်ားေရးလိုပ္ငန္းစဥ္၊
က်ာလရွည္

တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေစရန္

ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ား

လိုပ္ေဆ်ာင္ျခင္းျဖင့္

စနစ္က်နစြ်ာလည္ပတ္မႈ၊

လိုပ္ရပ္မ််ားတြင္ျဖစ္ေစDCSD

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္

မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈမွန္သမွ်ကိို

ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား၊

ေက််ာင္းသ်ား

ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ားကိို

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား

ထပ္တလြဲလြဲ

သိို႔မဟိုတ္

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည့္

အျခ်ားေက််ာင္းတြင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ားတြင္ျဖစ္ေ စ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ "စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ေရရွည္ျပႆန်ာရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား" တစ္ဦးဆိိုသည္မွ်ာ ဥပေဒပါ
အဓိပၸ်ာယ္ဖြင့္ဆိိုခ်က္အရမူ သူ၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္ရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ လိုပ္ငန္းစဥ္အ်ား အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျပဳသည့္ အမူအက်င့္ စရိိုက္လကၡဏ်ာကိို
ျပသေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ဆိိုလိိုျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၎အမူအက်င့္သည္ ထပ္မံ၍ ျဖစ္ပြ်ားဖြယ္ရွိသည္။ ကိို ထပ္တလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ျပသိုႏိိုင္ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းသ်ား၏
အျခ်ားေသ်ာ အမူအက်င့္မ််ားအ်ားျဖင့္လည္း သိရွိရိုႏိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိိုပါေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုအတြက္ ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူအ်ား အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မေဆ်ာင္ရြက္မီတြင္
ေက််ာင္းသ်ားထံသိို႔

ျဖစ္ိုႏိိုင္ေျခရွိသည့္

အက်ိဳးဆက္မ််ားအေၾက်ာင္း

သတိေပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊

စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳ

လႊြဲေျပ်ာင္းမႈ

သံိုးခိုအ်ား

ေဆ်ာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္၊

ဤတြင္

ေက််ာင္းအၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံ၊ ေက််ာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား သင့္ေတ်ာ္ရ်ာ ၀န္ထမ္းေရးရ်ာ အရင္းအျမစ္သိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းျခင္းမ််ား အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို
ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။

ထိို႔ျပင္

ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာိုႏိိုင္မည့္

၎မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
အခြင့္အေရးတစ္ခိုကိို

မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔လည္း

ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္၊

ထိို႔ျပင္

ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊

ေက််ာင္းသ်ားအတြက္

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

၎တိို႔၏ကေလးအ်ား

ေက််ာင္းတြင္

ျပင္ဆင္အေရးယူမႈအစီအစဥ္တစ္ခိုအ်ား

ေရးဆြရ
ြဲ ်ာတြင္ ပါ၀င္ိုႏိိုင္ရန္အတြက္လည္း အခြင့္အေရး ေပးအပ္ရေပမည္။
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ အ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိင
ို း္ ေရရွညျ္ ပသန်ာရွေ
ိ သ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေနိုႏွင့္ ေဖ်ာ္ထတ
ို ေ
္ တြ႕ ရွရ
ိ သည့္အခါတြင္ 1. ေက််ာင္းအိုပ္သည္ ၎စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ျပသန်ာရွိမႈအ်ား ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ တယ္လီဖိုန္းျဖင့္၊ ထိို႔ျပင္ အသိအမွတ္ျပဳထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္
ပထမတန္းအဆင့္ စ်ာတိိုက္ သိို႔မဟိုတ္ ျပဌ်ာန္းထ်ားေသ်ာ ညတြင္းခ်င္း ပိို႔ေဆ်ာင္ေရး၀န္ေဆ်ာင္မႈအ်ားျဖင့္ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ျဖစ္သည္၊ ထိို႔ျပင္
2. စ်ာသင္ခန္း အျပင္အဆင္တစ္ခိုတြင္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေလ့လ်ာေစ်ာင့္ၾကည့္ိုႏိိုင္ရန္ အတြက္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူအ်ား ဖိတ္ၾက်ားရေပမည္၊ ထိို႔ျပင္
3. အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမ််ားအနက္တစ္ဦးဦးအ်ား စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္ အမွ်ားျပဳျပင္ေရး အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ၊ အစီအစဥ္/အစမ္းက်ာလ
သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈကိို ဖန္တီးရန္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူိုႏွင့္အတူ ိုႏွီးေိုႏွ်ာဖလွယ္ပအ
ြြဲ ်ား တက္ေရ်ာက္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုရမည္။
4. ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား

ဤအပိိုင္းကိို

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုျဖင့္

အေရးယူ

ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း

မတိိုင္မီတြင္

ေက််ာင္းအေနိုႏွင့္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

၎တိို႔၏

ေရရွည္

အမူအက်င့္မ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ိုႏိိုင္ေျခရွိသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို သတိေပးထ်ားခြဲ့ျပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း၊ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ (သိို႔မဟိုတ္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမွ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ခြဲ့ျခင္းမရွိေၾက်ာင္း အေထ်ာက္အထ်ား) မတိိုင္မီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ျပဳျပင္အေရးယူမႈ အစီအစဥ္/ ခံ၀န္အစမ္းေစ်ာင့္ၾကည့္မႈစ်ာခ်ဳပ္အ်ား အေက်ာင္ထည္ေဖ်ာ္
ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားျပီး
ပံ့ပိိုးေထ်ာက္ပံ့မႈမ််ား၊

ျဖစ္ေၾက်ာင္း၊

ထိို႔ျပင္

ေက််ာင္းအၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံမ််ား၊

ျပန္လည္ထူေထ်ာင္မႈ

ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတိို႔အပါအ၀င္

အေလ့အက်င့္မ််ား၊

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသ်ာ

အရင္းအျမစ္

လူမႈေရး

GRIP
အနည္းဆံိုး

လိုပ္သ်ားမ််ား၊

သိို႔မဟိုတ္
သံိုးမ်ိဳးသိို႔

လမ္းညႊန္ျပသသူမ််ား၊

ေက််ာင္းသ်ား၏
သီးျခ်ား

MTSS/RTI၊

အျပဳသေဘ်ာ

အမူအက်င့္အစီအစဥ္အတြင္းမွ

လႊြဲေျပ်ာင္းမႈမ််ားအ်ားျဖင့္

အမူအက်င့္
အျခ်ားေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ပံ့ပိိုးမႈမ််ား

ေထ်ာက္ပံ့ေပးခြဲ့ျပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း အစရွိသည္တိို႔ကိို ေက််ာင္းအေနိုႏွင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား ဆက္လက္ ျပဳလိုပ္ထ်ားရမည္ ျဖစ္သည္၊ ထိို႔ျပင္
5. စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ေရရွည္ျပသန်ာရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား တစ္ဦးဦးအ်ား ေက််ာင္းဆိိုင္းငံ့ထ်ားခံရမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းထိုတ္ပယ္မႈမွ ျပန္လည္ လ်ာေရ်ာက္ခြင့္ မျပဳမီတြင္
ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူ ျပန္လည္တက္ေရ်ာက္မႈျပဳမည္ျဖစ္ေသ်ာ စ်ာသင္ေက််ာင္းအေနိုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ိုႏွင့္ အမူအက်င့္ပိိုင္း ျပဳျပင္မႈအစီအစဥ္/ခံ၀န္အစမ္းေစ်ာင့္ၾကည့္မႈ
စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုအ်ား ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ငွ်ာ အနည္းဆံိုး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူ တစ္ (1) ဦးအ်ား ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ထ်ားျခင္းခံရသူတစ္ဦးိုႏွင့္အတူ
ေဆြးေိုႏြးပြြဲတစ္ခိုအ်ား စီစဥ္၊ တက္ေရ်ာက္ပါ၀င္ရန္အတြက္ တယ္လီဖိုန္းေခၚဆိိုမႈအျပင္ လက္ခံရရွိေၾက်ာင္း ျပန္ၾက်ားခ်က္ေျပစ်ာပါ၀င္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳ စ်ာတိိုက္မွျဖစ္ေစ
သိို႔မဟိုတ္ ပထမတန္းအဆင့္ စ်ာတိိုက္မွျဖစ္ေစ အသိေပး၊ ေတ်ာင္းဆိိုမႈ ျပဳလိုပ္သင့္ေပသည္။ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ထ်ားျခင္းခံရသူ၏ တစ္ဦးတည္း
ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အ်ားျဖင့္ ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမ၊ အၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ပိုဂိဳလ္သည္ ေဆြးေိုႏြးပြြဲသိို႔ တက္ေရ်ာက္ေက်ာင္း တက္ေရ်ာက္ရေပမည္။ ေက််ာင္းအိုပ္သည္
ေက််ာင္းသ်ား၏ အျမြဲတမ္းဖိိုင္တအ
ြြဲ တြင္း ေဆြးေိုႏြးပြြဲအေၾက်ာင္း မွတ္ခ်က္ေရးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိိုပါ ေဆြးေိုႏြးပြြဲသိို႔ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမွ တက္ေရ်ာက္ရန္
ပ်က္ကြက္မႈသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္းသိို႔ ျပန္လည္တက္ေရ်ာက္ေစခြင့္အေပၚ အဟန္႔အတ်ားမျဖစ္ေစရေပ။
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မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

B.

ေဒသတြငး္ ေက််ာင္း ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခလ
ို ိုးံ သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးထ်ားေသ်ာ ခံဝန္ခ်ဳပ္ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း
ေဒသတြင္းေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအတိိုင္းအတ်ာ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနရစဥ္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္ျဖစ္ၿပီး
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိုႏွင့္ ေဒသတြင္းေက််ာင္းရွိ စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို လ်စ္လ်ၱဴရႈျခင္းမျပဳရပါ။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိုႏွင့္ ေဒသတြင္းေက််ာင္း စည္းကမ္းမ််ား အ်ားလံိုး
မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

20.

ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိုႏွင့္ ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိင
ို ရ
္ ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ႈ ််ား
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသိို႔ ယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၍လ်ာမည္ဆိိုပါက ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိုႏွင့္ ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာရမည္ျဖစ္ၿ ပီး ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိုႏွင့္
ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ လမ္း
ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္က်ာ

ႊန္ခ်က္မ််ားကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ ေရြးခ်ယ္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို

သူတိို႔ယ်ာဥ္ေပၚတြင္

ေရစိိုခံစတစ္က်ာျဖင့္

ကပ္ထ်ားျခင္း ၊

သတ္မွတ္ေပးထ်ားေသ်ာေနရ်ာတြင္သ်ာ

ရပ္န်ားျခင္း၊

ေက််ာင္း

သိို႔မဟိုတ္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ

ထိုတ္ျပန္ထ်ားေသ်ာ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားမႈိုႏွင့္ ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာျခင္းတိို႔အ်ား ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ သိို႔မဟိုတ္
ခြင့္ျပဳခ်က္သက္တမ္းမက်န္ရွိဘြဲ

ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း၊

ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအတြင္း

သိို႔မဟိုတ္

အနီးတစ္ဝိိုက္တြင္ျဖစ္ေစ

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားအနီးတြင္ျဖစ္ေစ

နေမ်ာ္နမြဲ့

ပရမ္းပတ်ာ

ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းိုႏွင္ရ်ာတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ထိုတ္ျပန္ထ်ားေသ်ာ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားမႈိုႏွင့္ ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းအ်ားလံိုးကိို
လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းတိို႔သည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိိုခ်ိဳးေဖ်ာက္ရ်ာေရ်ာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်က္မ််ား သက္တမ္းကိုနပ
္ ါက သက္တမ္းတိးို ရပါမည္။
အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

မွတခ
္ ်က္ - ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတရ
္ ်ာတြင္ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ခင
ြ ့ျ္ ပဳခ်က္ကိို ျပန္လည္႐ပ
ို သ
္ မ
ိ း္ ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားစရိတျ္ ဖင့္ ယ်ာဥ္ကိို ေက််ာင္းဝင္းျပင္ပသိ႔ ို က်ားျဖင့္ဆယ
ြြဲ ျူ ခင္းတိ႔ို ပါဝင္ိုႏိိုငသ
္ ည္။

21.

လတ္လ််ားလတ္လ််ားေနျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ မည္သည့္ေက််ာင္းပရိဝဏ
ို အ
္ တြငး္ သိ႔မ
ို ဆိို ခြင့ျ္ ပဳခ်က္မရွဘ
ိ ြဲ သြ်ားေရ်ာက္ျခင္း/က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း/ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး ဝင္ျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားကိို ေလးစ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ေက််ာင္း၏ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးထံမွ ႀကိဳတင္ခြင္ ့ျပဳခ်က္ကိို မရရွိထ်ားလွ်င္ျဖစ္ေစ
ေက််ာင္းသည္ ပည်ာရပ္ဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အ်ားကစ်ားိုႏွင့္ဆိိုင္သည့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကြဲ့သိို႔ ေက််ာင္းိုႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို လက္ခံက်င္းပေပးေနျခင္းမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ၎တိို႔၏ ကိိုယ္ပိိုင္ေက််ာင္းမွလ၍
ြြဲ
ေက််ာင္းဥပစ်ာိုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရ်ာမ််ားအတြင္းသိို႔ ဝင္ေရ်ာက္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ စေနတနဂၤေိုႏြရက္မ််ား
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပက်ာလမ််ားတြင္ အခြင့္ျပဳထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ မည္သည့္ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္အေဆ်ာက္အဦးအတြင္း ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ က်န္ရစ္ျခင္း
ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။

မွတခ
္ ်က္

-

ေက််ာင္းဝန္ထမ္း

သိ႔မ
ို ဟိုတ္

တရ်ားဥပေဒစိိုးမိးို ေရးဝန္ထမ္းမ််ားက

ေက််ာင္းပိင
ို ေ
္ ျမရ်ာအတြငး္ မွ

ထြကခ
္ ်ာြ ရန္

ႊနၾ္ က်ားၿပီးေန်ာက္ပင
ိို း္

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ အေနျဖင့္

ေက််ာင္းပိင
ို ေ
္ ျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုမန
ွ သ
္ မွ်ကိို စြန႔ခ
္ ်ာြ ရန္ ျငင္းပယ္လ်ွ င္ျဖစ္ေစ ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ တစ္ေခါက္ျပန္လ်ာလွ်င္ျဖစ္ေစ ဤအပိင
ို း္ ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္မမ
ိ ည္ျဖစ္ၿပီး တရ်ားဥပေဒစိိုးမိးို ေရးဌ်ာနက
ကိင
ို တ
္ ယ
ြ ေ
္ ဆ်ာင္ရက
ြ ိုႏ
္ ိိုငသ
္ ည္။
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မူလတန္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ - အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

22.

သတင္းအခ်က္အလက္အမွ်ားမ််ား ေပးအပ္ျခင္း
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

ကိိုယ္က်င့္တရ်ားိုႏွင့္အညီ

႐ိိုးသ်ားစြ်ာ

ျပဳမူလိုပ္ေဆ်ာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေက််ာင္းမွတ္တမ္းမ််ားကိို

မမွန္မကန္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊

လက္မွတ္တိုထိိုးျခင္း၊

ဆရ်ာမ််ား၊

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ တ်ာဝန္ရွိသူမ််ားအ်ား အခ်က္အလက္အမွ်ားမ််ား ဖန္တီးျပဳလိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေပးအပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ််ားျခင္း၊
လ်ာဘ္ေပးလ်ာဘ္ယူလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အခြင့္ေ ပးမထ်ားေသ်ာ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ အသံိုးျပဳသူ အိိုင္ဒီ သိို႔မဟိုတ္ စက်ားဝွက္တစ္ခိုကိို အသံိုးျပဳျခင္းတိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို
ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ အခ်က္အလက္အမွ်ားေပးအပ္မႈ လိုပ္ရပ္တစ္ခိုခိုတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ဆရ်ာ၊ အိုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွၱဴးတစ္ဥးီ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ
ဝန္ထမ္းတစ္ဥးီ က မသင့္ေလ််ာ္သည့္အျပဳအမူ ျပဳလိုပသ
္ ည္ဟို စြပစ
္ ခ
ြြဲ ထ
ံ ်ားရေသ်ာ ျဖစ္ရပ္မ််ားိုႏွင့ပ
္ တ္သက္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အတိုဖန္တးီ ျပဳလိုပျ္ ခင္း၊ မွ်ားယြငး္ စြ်ာေဖ်ာ္ျပျခင္း၊ ထိမခ
္ ်န္ျခင္း
သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အ်ာဏ်ာပိင
ို မ
္ ််ား၊ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ တ်ာဝန္ရသ
ွိ မ
ူ ််ားအ်ား သတင္းအခ်က္အလက္အမွ်ားမ််ား သတင္းပိ႔အ
ို စီရင္ချံ ခင္းတိ႔က
ို ိို
မျပဳလိုပရ
္ န္ တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။
မူလတန္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

23.

အေထြေထြ လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမ/ႈ လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးမႈ/လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ရိက
ို ိုႏ
္ ွကျ္ ခိမး္ ေျခ်ာက္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မိမိကိိုယ္ကိိုိုႏွင့္သူတစ္ပါးကိို ေလးစ်ားသမႈရွိေၾက်ာင္း ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စိတ္သေဘ်ာျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း မသင့္ေလ််ာ္စြ်ာ ထိေတြ႕မႈတြင္
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။ ဤျပစ္မႈတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးိုႏွင့္တစ္ဦးအၾက်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း သ်ားမ််ားအၾက်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမဝန္ထမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမေနရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုတစ္ခိုသိို႔၊ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈ (သိို႔) ပြြဲ အခမ္းအန်ားတစ္ခိုသိို႔ လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သူတစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္
အမ််ားၾက်ားတြင္ျဖစ္ေစ

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

လိုပ္ေဆ်ာင္မႈ မ််ားကိို

တ်ားျမစ္ထ်ားၿပီး

အဆိိုပါလိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္

သေဘ်ာတူလိိုက္ေလ််ာမႈျဖင့္

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ထိေတြ႕မႈျပဳျခင္း၊

သေဘ်ာတူလိိုက္ေလ််ာမႈမရွိဘြဲ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိေတြ႕မႈျပဳျခင္း၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္က်ၱဴးလြန္ျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္း မရွိဘြဲ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္
မွတ္ခ်က္မ််ားေပးျခင္း၊

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

လိိုက္ေလ််ာမႈျပဳရန္

ေတ်ာင္းဆိိုျခင္း

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

မေလ််ာက္ပတ္ေသ်ာ

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္အစိတ္အပိိုင္းမ််ားကိို

ျပသျခင္းတိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားပါ။
ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္ရွိ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ အစီရင္ခံစ်ာ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ခ်က္ခ်င္း ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ သိို႔မဟိုတ္ JCAC ခရိိုင္ မူဝါဒ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး
ထံသိို႔ တင္ျပရပါမည္။ ခရိိုင္ မူဝါဒ ေခါင္းစဥ္ IX ၏ ဆက္သြယ္မႈ ိုႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ၊ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားမႈ ိုႏွင့္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ရယူရန္ေနရ်ာ https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ ိုႏွင့္ titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org သိို႔ အီးေမးလ္ ေပးပိို႔ပါ။
A.

အေထြေထြ လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္မႈပံိုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မိမိစိတ္ဆိုႏၵျဖင့္

ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ တစ္ဦး၏ အတြင္းက်က် ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ အစိ တ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား

ဖြင့္လွစ္ေဖ်ာ္ျပျခင္း၊ ခ်စ္ၾကိဳက္မႈအ်ား လူျမင္ကြင္းတြင္ မသင့္ေတ်ာ္ စြ်ာ ျပသျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ အျပဳအမူ (ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ “လ သက္ေရ်ာက္မႈ”) အစရွိသည္တိို႔ကိို မျပဳလိုပ္ရေပ။
B.

လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးမႈ
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ဦးတည္ျခင္းမရွိသည့္ လိင္မႈေရးရ်ာိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္
ိုႏွစ္သက္လိိုလ်ားဖြယ္မရွိသည့္ မွတ္ခ်က္မ််ား၊ ကိိုယ္လက္ိုႏွီးေိုႏွ်ာရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ််ား၊ လိင္ပိိုင္းဆိို င္ရ်ာ ဦးစ်ားေပးမႈမ််ားျပဳလိုပ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခ႐ိိုင္ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာ
အေိုႏွ်ာက္အယွက္ေပးမႈဆိိုင္ရ်ာ မူဝါဒအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈမ််ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည္မဟိုတ္ပါ။
ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္ရွိ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ အစီရင္ခံစ်ာ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ခ်က္ခ်င္း ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ သိို႔မဟိုတ္ JCAC ခရိိုင္ မူဝါဒ ေခါင္းစဥ္ IX
ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ တင္ျပရပါမည္။ ခရိိုင္ မူဝါဒ ေခါင္းစဥ္ IX ၏ ဆက္သြယ္မႈ ိုႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ၊ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားမႈ ိုႏွင့္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ရယူရန္ေနရ်ာ
- https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ ိုႏွင့္ titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org သိို႔ အီးေမးလ္ ေပးပိို႔ပါ။
C.

လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ကိယ
ို ထ
္ လ
ိ က္ေရ်ာက္က်ၱဴးလြနမ
္ ႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ႐ိက
ို ိုႏ
္ ွကမ
္ ႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ္လက်ာယျပဳမႈ ၊ အသက္မျပည့္ေသးသူိုႏွင့္ က်ာမစပ္ယွက္သည့္ ျပစ္မႈ၊ ပြတ္သပ္က်ီစယ္မႈ၊ ကေလးသူငယ္အ်ား
ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ ေစ်ာ္က်ားမႈ၊ ဓမၼတ်ာိုႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသ်ာ က်ာမစပ္ယွက္မႈ၊ တစ္ဦး၏ သေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ လွ်ိဳ ႕ဝွက္အပ္ေသ်ာ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား
႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိေတြ႕မႈကိို ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ Georgia ျပည္နယ္ ဥပေဒ၊ အခန္း 16၊ ေခါင္းစဥ္ 6 အတြင္း အိုႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ အျခ်ားျပစ္မႈမ််ားပါဝင္ေသ်ာ မည္သည့္
မေတ်ာ္တေရ်ာ္ အျပဳအမူမဆိိုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ျပဳရမည္မဟိုတ္ပါ။
မူလတန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။

24.

ေက််ာင္းသ်ားသက္ေသခံကတ္ျပ်ားိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္း

မိမိတိို႔ရွိေနျခင္းမွ်ာ

လိိုအပ္သည့္အခါတိိုင္းတြင္

အဆိိုပါကတ္ျပ်ားမရွိဘြဲ

ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းရွိေနျခင္း

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။

ေဒသတြင္းေက််ာင္းက

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေၾက်ာင္း

သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းထ်ားလွ်င္

ေသခ််ာေစရန္ိုႏွင့္

သင့္ေလ််ာ္မွန္ကန္ေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းပြြဲအခမ္း အန်ားတစ္ခိုခိုသိို႔

ေက်ာင္တီ

အထက္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

ေက််ာင္းသ်ားသက္ေသခံကတ္ျပ်ားကိို

တက္ေရ်ာက္ျခင္း

မျပဳေၾက်ာင္း

ေသခ််ာေစရန္

ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္း

သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းပြြဲအခမ္းအန်ားတစ္ခိုခိုအတြင္း ရွိေနစဥ္ အိိုင္ဒီ ကတ္ျပ်ားမ််ားကိို ေဆ်ာင္ယူလ်ာရပါမည္။ အိိုင္ဒီကတ္ျပ်ားမပါဘြဲ ေက််ာင္းသ်ားမဟိုတ္ဟို သံသယျဖစ္ခံရသူကိို လိိုအပ္ပါက
ရြဲအကူအညီိုႏွင့္အတူ ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းမွထြက္ခြ်ာရန္ ေတ်ာင္းဆိိုပါမည္။ အိိုင္ဒီကတ္ျပ်ား ရရွိပိို င္ဆိိုင္ထ်ားျခင္းမရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဤအပိိုင္းကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
အိိုင္ဒီကတ္ျပ်ား အစ်ားထိိုးထိုတ္ေပးရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရပါမည္ ။
မူလတန္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ
အဆင့္ 2 - နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရပ
ႈ ါ)
အဆင့္ 3 - ရက္ေပါင္း 1-3 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 4 - ရက္ေပါင္း 1-5 ရက္အထိၾက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

25.

အဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6 - 10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ

ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မသ
ႈ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းိုႏွင့္ဆီေလ််ာ္ကိိုက္ညီေသ်ာ အဝတ္အစ်ားမ််ားကိို ဝတ္ဆင္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ကိို လိိုက္န်ာမည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားပါသည္။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအခမ္းအန်ားမ််ားတြင္ တရ်ားမဝင္ေသ်ာ (က်ည္က်ာအကၤ်ီမ််ား စသည္ျ ဖင့္) မည္သည့္ အဝတ္အထည္မ််ားကိိုမဆိို ဝတ္ဆင္ျခင္း
ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။

ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးက ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားကိို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေပးၿပီး ဤလက္စစ
ြြဲ ်ာအိုပ္၏ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 82-83 တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္

ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ိုႏွင့္ ကိိုက္ညီေသ်ာ အဝတ္အစ်ားမ််ားကိို ဝတ္စ်ားဆင္ယင္ရန္ိုႏွင့္ ေဒသေက််ာင္းလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာၾကရန္ ေမွ််ာ္လင့္ထ်ားသည္။

ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မအ
ႈ ်ားလံိုး အေပၚတြင္ ေအ်ာက္ပါျပစ္ဒဏ္မ််ား ခ်မွတသ
္ ည္က်ၱဴးလြနမ
္ အ
ႈ ႀကိမေ
္ ရ

ပထမအႀကိမက
္ ်ၱဴးလြနမ
္ ႈ

ေက််ာင္း၏ အေရးယူေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ႈ
နႈတ္ျဖင့္ဆံိုးမျခင္း၊ မိဘထံသိို႔ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေက််ာင္းဆင္းသည္အထိ သိို႔မဟိုတ္
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဝတ္အစ်ားမ််ားကိို မိဘမ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာေပးသည္အထိ
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အတန္းျပင္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းငံ့ျခင္း (ISS)။
မိဘိုႏွင့္ စည္းေဝးပြလ
ြဲ ိုပ္ျခင္းိုႏွင့္ ေက််ာင္းဆင္းသည္အထိ သိို႔မဟိုတ္
ဒိုတယ
ိ အႀကိမက
္ ်ၱဴးလြနမ
္ ႈ

သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဝတ္အစ်ားမ််ားကိို မိဘမ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာေပးသည္အထိ
အတန္းျပင္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းငံ့ျခင္း (ISS)။
မိဘထံသိို႔ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေက််ာင္းဆင္းသည္အထိ သိို႔မဟိုတ္
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဝတ္အစ်ားမ််ားကိို မိဘမ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာေပးသည္အထိ
အတန္းျပင္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းငံ့ျခင္း (ISS)၊ ေဒသတြင္းေက််ာင္းတြင္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္
ေစ်ာင့္ၾကည့္ထ်ားရွိျခင္းိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ISS အစ်ား မိဘမ််ားက ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္အတူ

တတိယအႀကိမက
္ ်ၱဴးလြနမ
္ ႈ

အတန္းတက္ျခင္း။ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ကိို က်ာလရွည္ခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါက
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ #19a –ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို ထပ္တလြဲလြဲခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖင့္
စြခ
ြဲ ်က္တင္အေရးယူျခင္း၊ DCSD ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ကိို
လိိုက္န်ာရန္သီးသန္႔ျပဳလိုပ္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စ်ာခ်ဳပ္တိို ႔ ျဖစ္ေပၚလ်ာပါမည္။

26.

ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမွ

မိမိကိိုယ္တိိုင္ိုႏွင့္
ထြက္ျခင္း၊

သူတစ္ပါး၏

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား၏

အျခ်ားယ်ာဥ္သြ်ားလမ္းဧရိယ်ာတစ္ခိုခိုကိိုျဖတ္၍
ေဆ်ာက္လိုပ္ေရးဧရိယ်ာမ််ား၊
အျခ်ားသူမ််ားအ်ား

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအ်ား

ဘြိဳင္လ်ာခန္းမ််ား၊

အိုႏၲရ်ာယ္

သိို႔မဟိုတ္

က်န္းမ်ာေရးိုႏွင့္

ထပ္ခိိုးမ််ား

႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ဘက္စံိုေက်ာင္းမြန္အဆင္ေျပေရးအေပၚ

(အေရးေပၚအေျခအေနမဟိုတ္ဘြဲ)
သိို႔မဟိုတ္

ေရွ်ာင္တမ္းရန္

အ်ားထိုတ္ျခင္း၊

ဓ်ာတ္ေလွက်ားအထက္ခန္းေျမွ်ာင္မ််ားအတြင္း

ထိခိိုက္အန်ာတရျဖစ္မႈကိို

ေလးစ်ားမႈရွိေၾက်ာင္း

အေရးေပၚထြက္ေပါက္လ မ္းေၾက်ာင္းမွ

ျဖစ္ပြ်ားေစိုႏိိုင္ေသ်ာ

ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး

ထြက္ျခင္း၊

အေဆ်ာက္အဦး၏
ေရ်ာက္ရွိေနျခင္း၊

မည္သည့္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိိုမဆိို

ေရြ႕လ််ားေနသည့္

က်ားရပ္န်ားသည့္ေနရ်ာ

ေခါင္မိိုးမ််ားအ်ား
ပါဝင္သည့္

၎တိို႔ကိိုယ္တိိုင္

မက်ၱဴးလြန္ရ။

မူလတန္း/အလယ္တန္း/အထက္တန္းေက််ာင္း အက်ိဳးဆက္မ််ားအဆင့္ 5 - ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုႏ
ို ွင့အ
္ တူ ရက္ေပါင္း 6-10 ရက္အထိ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အဆင့္ 6 – က်ာလရွည္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ႈ
အမ််ားဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

သိို႔မဟိုတ္

ဤစည္းကမ္း ခ်က္သည္

ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈမရွိေသ်ာ အျပဳအမူက အျခ်ားခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုခို၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ိုႏွင့္ မကိိုက္ညီသည့္အခါတြင္သ်ာ သက္ေရ်ာက္ပါသည္။

အနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ -

သိို႔မဟိုတ္

တက္ေရ်ာက္ျခင္း၊

အဆင့္ 7 - ထိုတပ
္ ယ္မႈ

အဆင့္ 6-7 အတြက္ လိအ
ို ပ္ေသ်ာ 10 ရက္တ်ာ ဆိင
ို ္းငံမ
့ ိုႏ
ႈ ွင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတ႔က
ိို ိို မျဖစ္မေနျပဳလိုပရ
္ ပါမည္။
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DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ိို ဆ်ာင္ေရး ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းဘတ္စက
္ ်ားဆိင
ို ရ
္ ်ာ
ေမွ််ာ္မန
ွ း္ ခ်က္မ််ား
ဘတ္စက
္ ်ား
ဘတ္စက
္ ်ားေစ်ာင့္ဆင
ိို း္ ျခင္း

ေဘးကင္းပါေစ

တ်ာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ပ
ွိ ါေစ

လူသြ်ားလမ္းေပၚရွိ က်ားမွတ္တိိုင္

10 မိနစ္ႀကိဳေရ်ာက္ပါေစ

ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာကိို

သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္စြ်ာ တန္းစီပါ

ေလးစ်ားသမႈရပ
ွိ ါေစ
လက္၊ ေျခေထ်ာက္မ််ားိုႏွင့္
ပစၥည္းမ််ားကိို

ဂ႐ိုစိိုက္ေစ်ာင့္ၾကည့္ပါ

ေလွ််ာက္လမ္းိုႏွင့္လတ
ြ ္ရ်ာ
မိမိအနီးတြင္သ်ာ ထ်ားပါ

တိတ္ဆိတ္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ
ယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏

ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို

ပံိုစံျဖင့္ ေစ်ာင့္ဆိိုင္းပါ

ေစ်ာင့္ဆိိုင္းပါ

သူတစ္ပါး၏
ေျမေနရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုမ််ားကိို
ေရွ်ာင္ရ်ာွ းပါ

ဘတ္စက
္ ်ားေပၚတက္ျခင္း

ဘတ္စ္က်ား လံိုးဝရပ္သ်ာြ းပါေစ
ဘတ္စ္က်ားေပၚသိို႔

ထိိုင္ခံိုတင
ြ ္ လ်င္ျမန္စြ်ာထိင
ို ္ၿပီး

ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းကိို

သူမ််ားျဖတ္သြ်ားိုႏိိုင္ေအ်ာင္

နႈတ္ဆက္ပါ

လမ္းဖယ္ေပးပါ

စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ တက္ပါ

သူတစ္ပါးိုႏွင့္
ဆက္ထိိုင္ေနပါ

သူတိို႔ပိိုင္ဆိိုင္သည္မ််ားကိို ေလးစ်ားပါ

လက္ကိိုင္တန္းကိို ဆြြဲကိိုင္ပါ
တိိုးတိိုးတိတ္တိတ္ေျပ်ာပါ
ဘတ္စက
္ ်ားစီးျခင္း

ထိိုင္ခံိုတင
ြ ္ တခ်ိန္လံိုးထိိုင္ေနပါ

စ်ားစရ်ာေသ်ာက္စရ်ာမ််ားကိို

လက္၊ ေျခေထ်ာက္မ််ားိုႏွင့္

အိတ္ထြဲတြင္သ်ာထ်ားပါ

ပစၥည္းမ််ားကိို

ေလွ််ာက္လမ္းိုႏွင့္

ေလွ််ာက္လမ္းိုႏွင့္လတ
ြ ္ရ်ာ

အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ််ား

ဘတ္စ္က်ားကိို သန္႔ရွင္းေအ်ာင္ထ်ားပါ

မိမိအနီးတြင္သ်ာ ထ်ားပါ

ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းလမ္း

ျပတင္းေပါက္မဖြင့မ
္ ီ

လမ္းရွင္းေနပါေစ
မိမိကယ
ိို ္ကိိုိုႏွင့္ ပစၥည္းမ််ားကိို

ႊန္ခ်က္မ််ားကိို

လိိုက္န်ာပါ

ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ေတ်ာင္းပါ

စည္းစနစ္က်နေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မက
ႈ ိို

သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ

က်င့္သံိုးပါ

စက်ားအသံိုးအိုႏွႈန္းိုႏွင့္

က်ားထြဲတင
ြ ္သ်ာထ်ားပါ
ရထ်ားလမ္းကူးမ််ားတြင္
တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနပါ
ဘတ္စက
္ ်ားေပၚမွဆင္းျခင္း

ဘတ္စက
္ ်ားေပၚမွ ေဘးကင္းရ်ာသိ႔ ို
ထြကခ
္ ်ာြ ျခင္း

အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳပါ

ဘတ္စ္က်ား ရပ္တန္႔သ်ာြ းသည္အထိ

သင့္အတြက္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ

သင္ိုႏွင့္ သင့္ေရွ႕မွလူအၾက်ား

ထိိုင္ေနပါ

က်ားမွတ္တိိုင္တင
ြ ္ ဆင္းပါ

လက္တစ္ကမ္းအကြ်ာ ခြ်ာထ်ားပါ

ဘတ္စ္က်ားေပၚမွ

သင္ပိိုင္ဆိိုင္သည္မ််ားကိို

တိိုးတိိုးတိတ္တိတ္ေျပ်ာပါ

စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ဆင္းပါ

သင္ိုႏွင့အ
္ တူယူသ်ာြ းပါ

ဘတ္စ္က်ားေရွ႕မွ ျဖတ္သြ်ားပါ

က်ားမွတ္တိိုင္ေပၚမွ စည္းစနစ္က်နေသ်ာ

လက္ကိိုင္တန္းကိို ဆြြဲကိိုင္ထ်ားပါ

ပံိုစံျဖင့္ ထြက္ခြ်ာပါ

တိိုးတိိုးတိတ္တိတ္ေနပါ

ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းလမ္း

ႊန္ခ်က္မ််ားကိို

လိိုက္န်ာပါ
ယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏

ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို

န်ားေထ်ာင္ပါ

လ်င္ျမန္စြ်ာိုႏွင့္ ေဘးကင္းစြ်ာ
ထြက္ခြ်ာပါ

သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်ိန္တင
ြ ္
အျခ်ားသူမ််ားကိို ကူညီပါ

ပစၥည္းမ််ားကိို ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္
ထ်ားခြဲ့ပါ
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ဘတ္စက
္ ်ားိုႏွင့္ က်ားမွတတ
္ င
ိို ဆ
္ င
ိို ရ
္ ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ား
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဘတ္စ္က်ားိုႏွ င့္ က်ားမွတ္တိိုင္တိို႔တြင္ ေဘးကင္းေစရန္ိုႏွင့္ ယဥ္ေက်းေဖ်ာ္ေရြမႈရွိေစရန္အတြက္ ေအ်ာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ေလ့လ်ာသိရွိထ်ားမည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။

ဘတ္စက
္ ်ားမွတတ
္ င
ိို တ
္ င
ြ ္


ဘတ္စ္က်ားလ်ာမႀကိဳမီ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာမွတ္တိိုင္သိို႔ တစ္ဆယ္ (10) မိနစ္ ႀကိဳေရ်ာက္ပါေစ



လူသြ်ားလမ္းေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ လမ္းအစပ္ အက်ာအရံေဘးတြင္ ရပ္ ပါ



သူတစ္ပါး၏ ေျမေနရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုမ််ားကိို ေရွ်ာင္ရွ်ားပါ



ယ်ာဥ္မ််ားအတြက္ သီးသန္႕ထ်ားေသ်ာ လမ္းအပိိုင္းေပၚတြင္ မရပ္ပါိုႏွင့္



ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာကိို ေလးစ်ားမႈရွိၿပီး ဂ႐ိုစိိုက္ေစ်ာင့္ၾကည့္ပါ



တိတ္ဆိတ္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ေစ်ာင့္ဆိိုင္းပါ

ဘတ္စက
္ ်ားေရ်ာက္ရလ
ွိ ်ာေသ်ာအခါ


ဘတ္စ္က်ား လံိုးဝရပ္သြ်ားပါေစ



ဘတ္စ္က်ားေပၚသိို႔ တိတ္ဆိတ္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ တက္ပါ

ဘတ္စက
္ ်ားေပၚတြင္


က်ားေပၚမွဆင္းရမည့္အခ်ိန္ မေရ်ာက္မခ်င္း တခ်ိန္လံိုး ထိိုင္ခံိုတြင္ထိိုင္ေနပါ



ရထ်ားလမ္းကူးမ််ားတြင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနပါ



ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းိုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို က်င့္သံိုးပါ



အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း၊ ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း မျပဳပါိုႏွင့္



အယိုတအနတစက်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မဖြယ္မရ်ာအျပဳအမူမ််ား မရွိေစရ



ေဆးလိပ္မေသ်ာက္ရ



စ်ားေသ်ာက္ျခင္းမျပဳရ



လက္သရမ္းျခင္းမျပဳရ



ဘတ္စ္က်ားအျပင္ဘက္သိို႔ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္အစိတ္အပိိုင္းတစ္ခိုကိိုမွ် မထိုတ္ရ



ေရဒီယိို၊ တိပ္ေခြမ််ား သိို႔မဟိုတ္ န်ားၾကပ္မပါေသ်ာ အသံ/္ီဒီယိို စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အသံိုးမျပဳရ



မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို ဆြဲလ္ဖိုန္းမသံိုးရ



တိရစ်ာန္အရွင္မ််ား ယူမလ်ာရ



ေဘးမကင္းေသ်ာ အရ်ာဝတဳမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္မ််ား ယူမလ်ာရ



ပစၥည္းမ််ားကိို ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားအျပင္ဘက္သိို႔ လႊင့္မပစ္ရ

ဘတ္စက
္ ်ားေပၚမွ ဆင္းျခင္း


ဘတ္စ္က်ား လံိုးဝရပ္တန္႔သြ်ားသည္အထိ ထိိုင္ေနပါ



ဘတ္စ္က်ားေပၚမွ စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ဆင္းပါ



သင့္အတြက္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ က်ားမွတ္တိိုင္တြင္ ဆင္းပါ



ဘတ္စ္က်ားေရွ႕မွ ျဖတ္သြ်ားပါ



က်ားမွတ္တိိုင္ေပၚမွ စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ထြက္ခြ်ာ ပါ

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားိုႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေနသည့္လ မ္း (က်ားမွတ္တိိုင္၊ အိမ္အနီးဝန္းက်င္) သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွအျပန္လမ္း
(က်ားမွတ္တိိုင္၊ အိမ္အနီးဝန္းက်င္) တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မေတ်ာ္တဆမႈမ််ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေက််ာင္းက တိိုက္႐ိိုက္ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈရွိိုႏိိုင္သည္။ (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 53 ရွိ ဘတ္စ္က်ားဆိို င္ရ်ာ
ကြန္ခ််ာမက္ထရစ္ကိို ၾကည့္ပါ)
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ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးအတြက္ ဘတ္စက
္ ်ား လႊြဲအပ္ေပးမႈဆင
ိို ရ
္ ်ာ ကြနခ
္ ််ာမက္ထရစ္
စတိုတအႀကိမိုႏ
္ ွင့္

မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အျပဳအမူ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဘတ္စက
္ ်ားစည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို

ပထမအႀကိမက
္ ်ၱဴး

ဒိုတယ
ိ အႀကိမက
္ ်ၱဴး

တတိယအႀကိ

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ

လြနမ
္ ႈ

လြနမ
္ ႈ

မ္က်ၱဴးလြနမ
္ ႈ

ဘတ္စက
္ ်ားအခ်ိနဇ
္ ယ်ားကိို ေိုႏွ်ာင့္ေိုႏွးေအ်ာင္လပ
ို ျ္ ခင္း

အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

ထိင
ို ခ
္ ိုတ
ံ င
ြ ္ မထိင
ို ျ္ ခင္း

အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

ေရဒီယ၊ိို တိပေ
္ ခြ၊ CD၊ IPOD၊ MP3 ကိို န်ားၾကပ္မပါဘြဲဖင
ြ ့ျ္ ခင္း

အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

ဘတ္စက
္ ်ားကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း (လြန္လြန္ကြဲကြဲဆူညံျခင္း)

အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

ေရြးခ်ယ္စရ်ာ ေက််ာင္း

ေရြးခ်ယ္စရ်ာ ေက််ာင္း

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

(Alternative School)*

(Alternative School)*

(MS/HS)

(MS/HS)

မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအနႈနး္ မ််ား သံိုးစြျြဲ ခင္း (ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္
လူႀကီးတစ္ဦးကိို ဦးတည္လ်က္ ဆြဲဆိိုျခင္း၊ န်ာမည္ေခၚျခင္း)
အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆျံ ခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း

ေန်ာက္ပင
ိို း္
က်ၱဴးလြနမ
္ ႈ

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ႐ိက
ို ိုႏ
္ ွကျ္ ခင္း

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 5 (အ်ားလံိုး)

ေက််ာင္းက်ားေပၚတြင္ အရ်ာဝထဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

ေက််ာင္းက်ားျပတင္းေပါက္မွ အရ်ာဝထဳမ််ားလႊင့ပ
္ စ္ျခင္း (ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိ)

အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

လက္သရမ္းျခင္း

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး)

(ေက််ာင္းက်ားေပၚမွ လႊင့္ပစ္လိိုက္ေသ်ာ အရ်ာဝထဳေၾက်ာင့္ ျဖစ္ပြ်ားေသ်ာ

$100 ေအ်ာက္

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

လက္သရမ္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္) $100 ေအ်ာက္ ထိခိိုက္ပ်က္စီး မႈ

ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 4 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

$100 အထက္

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

လူအမ််ားအျပ်ား ပါဝင္ေသ်ာ ကိယ
ို ထ
္ လ
ိ က္ေရ်ာက္တက
ိို ခ
္ က
ိို မ
္ ႈ (ေက််ာင္းသ်ား 2

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

ေယ်ာက္ိုႏွင့္အထက္ ပူးေပါင္းလ်က္ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာကိို တိိုက္ခိိုက္ျခင္း)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 5 (ES)

အဆင့္ 6 (MH)

အဆင့္ 7 (MH)

အဆင့္ 7 (MH)

အဆင့္ 7 (MH)

ေက််ာင္းထိုတျ္ ခင္း

ေက််ာင္းထိုတျ္ ခင္း

ေက််ာင္းထိုတျ္ ခင္း

ေက််ာင္းထိုတျ္ ခင္း

(အ်ားလံိုး)

(အ်ားလံိုး)

(အ်ားလံိုး)

(အ်ားလံိုး)

ရန္ျဖစ္ျခင္း (ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ေပၚရွိ ႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္းမျပဳရေသ်ာ ေနရ်ာမ််ား)
အရက္/မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း (လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈ/အသံိုးျပဳမႈ)

အရက္/မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း(ျဖန္႔ခ်ိမႈ)
လက္သရမ္းျခင္း
(ေက််ာင္းက်ားေပၚမွ လႊင့္ပစ္လိိုက္ေသ်ာ အရ်ာဝထဳေၾက်ာင့္ ျဖစ္ပြ်ားေသ်ာ
လက္သရမ္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္) $100 အထက္ ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ
လမ္းေၾက်ာင္းေပၚတြင္ ေမ်ာင္းေနစဥ္ အေရးေပၚထြကေ
္ ပါက္မွ ထြကျ္ ခင္း
ကိယ
ို ထ
္ လ
ိ က္ေရ်ာက္တက
ိို ခ
္ က
ိို မ
္ ႈ

အဓိက႐ိုဏး္ /ဖ႐ိဖ
ို ရြဲအေျခအေန ျဖစ္ေစရန္ ေသြးထိိုးလံ႕ႈ ေဆ်ာ္မႈ
ေသနတ္မဟိုတေ
္ သ်ာ လက္နက္တစ္ခို လက္ဝယ္ထ်ားရွပ
ိ င
ိို ဆ
္ င
ိို ျ္ ခင္း
ေသနတ္တစ္လက္ လက္ဝယ္ထ်ားရွပ
ိ င
ိို ဆ
္ င
ိို ျ္ ခင္း

အဆင့္ 5 (အ်ားလံိုး)

အဆင့္ 5 (ES)

ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ

*O.C.G.A. § 20-2-751.4

အဆင့္ 1၊ 2၊ 3 ိုႏွင့္ 4 တိ႔အ
ို တြက္ ေန်ာက္ဆက္တြအ
ြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားမွ်ာ ဘတ္စက
္ ်ားိုႏွင့သ
္ ်ာသက္ဆင
ိို ္ၿပီး ေက််ာင္းမွဆင
ိို း္ ငံ့ျခင္း မပါဝင္ပါ။
အဆင့္ 5၊ 6 ိုႏွင့္ 7 တိ႔အ
ို တြက္ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားမွ်ာ ဘတ္စက
္ ်ားစီးခြင့္ ဆိင
ို ္းငံ့ျခင္းိုႏွင့္ ေက််ာင္းမွဆင
ိို ္းငံ့ျခင္းတိ႔က
ို ိို လိအ
ို ပ္သည္။
(ES)-မူလတန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားခ်ည္းသ်ာ၊ (MH) အလယ္တန္းိုႏွင့္ အထက္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ား (All)-မူလတန္း၊ အလယ္တန္းိုႏွင့္ အထက္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ား
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အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား၊ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈ နည္းလမ္းမ််ားိုႏွင့္ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားအေၾက်ာင္း ရွငး္ လင္းခ်က္
ေက််ာင္းမွအစျပဳေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြဲြ က်ိဳးဆက္မ််ား
ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းခ်င္းစီအေနျဖင့္DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို လိိုက္န်ာရန္ိုႏွင့္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္ အဆင့္မ််ား၊ ျပဳျပင္တည့္မတ္သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို
က်င့္သံိုးရန္ တ်ာဝန္ရွိသည္။

အဆင့္ 1 ေဆြးေိုႏြးပြြဲ - အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာသည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ကိို စည္းကမ္းပိိုင္းဆိို င္ရ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖိုန္း၊ အီးေမးလ္၊
မွတ္စိုေရးသ်ားျခင္းျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ လူကိိုယ္တိိုင္ ဆက္သြယ္အေၾက်ာင္းၾက်ားသည္။
ဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ားသည္ ေအ်ာက္ပါအတြအ
ြဲ ဖက္မ််ားျဖင့္ စည္းေဝးပြတ
ြဲ စ္ပြြဲ က်င္းပိုႏိိုင္သည္ဆရ်ာ/ေက််ာင္းသ်ား
ဆရ်ာ/မိဘ
ဆရ်ာ/အက်ိဳးေဆ်ာင္
ဆရ်ာ/ေက််ာင္းသ်ား/အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး
ဆရ်ာ/ေက််ာင္းသ်ား/အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/မိဘ
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/ေက််ာင္းသ်ား
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/မိဘ
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/မိဘိုႏွင့္ တယ္လီဖိုန္းျဖင့္ ေဆြးေိုႏြးျခင္း
ဆရ်ာ/မိဘိုႏွင့္ တယ္လီဖိုန္းျဖင့္ ေဆြးေိုႏြးျခင္း
လိိုအပ္သည္ဟို ယူဆသည့္အေလ််ာက္ အျခ်ားေသ်ာပိုဂိဳလ္မ််ား

အဆင့္ 2 နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား- နည္း္်ၱဴဟ်ာအ်ားလံိုး သည္ အသက္အရြယ္ိုႏွင့္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူေပၚမူတည္၍ တိက်မႈရွိသင့္သည္ ။
ပည်ာေရးတိိုးတက္ေအ်ာင္ျမင္မႈကိို ပံ့ပိိုးေပးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ််ား တည္ေဆ်ာက္ျခင္း
ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း ေဆြးေိုႏြးျခင္း၊ စ်ာသင္ခန္းတြင္း လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားိုႏွင့္ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားကိို သံိုးသပ္ျခင္း
မ်က္လံိုးခ်င္းဆံိုၾကည့္ျခင္း
အန်ားသိို႔ေခၚျခင္း၊ ျမင့္မ်ားေသ်ာအဆင့္မ််ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကျြဲ ခင္း
နႈတ္ျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအ်ား ႀကိဳတင္သင္ၾက်ားေပးထ်ားျခင္း
သြန္သင္ဆံိုးမျခင္း
မသန္စြမ္းသူေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္

စ်ာသင္ခန္းအလိိုက္/တစ္ဦးခ်င္းအလိိုက္

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ထိန္းခ်ဳပ္ကိ္ိုင္တယ
ြ ္မႈ

စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ််ားရရွိရန္

အတန္းအဆင့္အလိိုက္

အဖြ႕ြဲ မ််ား/ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္ /ေက််ာင္း

စိတ္ပည်ာရွင္တိို႔ိုႏွင့္ တိိုင္ပင္ျခင္း
အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ား
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအေထ်ာက္အကူျပဳ အျပဳအမူမ််ားကိို သင္ၾက်ားေပးျခင္းိုႏွင့္ မိမိကိိုယ္ကိို ထိန္းကြပ္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ရပ္န်ားၿပီး ေန်ာက္ဆိုတ္ရန္ ေဘးကင္းေသ်ာေနရ်ာကိို အသံိုးျပဳျခင္း
ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္- မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားကိို အဝတ္အစ်ားယူလ်ာရန္ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားဝတ္ဆင္ရန္ အျခ်ားအဝတ္အစ်ားကိို ေက််ာင္းက ေထ်ာက္ပံ့ေပးိုႏိိုင္သည္။

အဆင့္ 3

နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား- နည္း္်ၱဴဟ်ာအ်ားလံိုး သည္ အသက္အရြယ္ိုႏွင့္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူေပၚမူတည္၍ တိက်မႈရွိသင့္သည္။

*DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ ဘတ္ဂ်က္ဆိိုငရ
္ ်ာ ျပဌ်ာန္းခ်က္မ််ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အစီအစဥ္မ််ားရွိုႏ
ိ ိိုင္သည္။

လိခ
ို ်င္သည့္အေနအထ်ား တိတပ
ိ ပပါဝင္ေသ်ာ

ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စိိုးရိ မ္ဖြယ္ကိို ကိင
ို ္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လိိုအပ္ေသ်ာစြမ္းရည္မ််ား ရရွိပိိုင္ဆိိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ််ား၊ ပန္းတိိုင္မ််ားိုႏွင့္

အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ စ်ာခ်ဳပ္

အက်ိဳးရလဒ္မ််ား ေဖ်ာ္ျပပါဝင္ေသ်ာ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ စ်ာခ်ဳပ္ သိို႔မဟိုတ္ အစီအမံ

ထိနး္ သိမး္ ထ်ားျခင္း

ေက််ာင္းခ်ိန္မတိိုင္မီ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခ်ိန္ေန်ာက္ပိိုင္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း
(စေနေန႔အပါအဝင္)

ေက််ာင္းတြငး္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

စေနေန႔ေက််ာင္းတက္ျခင္း၊ သင္ခန္းစ်ာလိုပ္ရန္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စ်ာစီစ်ာကံိုးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရး
ကန္႔သတ္တ်ားျမစ္ခ်က္တိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ

ခံဝန္ျဖင့္လတ
ႊ ထ
္ ်ားၿပီး ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း စ်ာခ်ဳပ္

အျပဳအမူ တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္လ်ာေစရန္ လိုပ္ရမည့္ အဆင့္မ််ားကိို စ်ာရင္းျပဳစိုေဖ်ာ္ျပၿပီး ေက််ာင္းဝန္ထမ္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားက ေပးအပ္ရမည့္
ကူညီပံ့ပိိုးမႈကိို သ႐ိုပ္ေဖ်ာ္ရွင္းလင္းျပက်ာ စ်ာခ်ဳပ္ကိို ျပန္လည္သံိုးသပ္မည့္ ရက္စြလ
ြဲ ည္း ပါဝင္သည့္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ေဖ်ာ္ျပခ်က္၊ ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက လက္မွတ္ေရးထိိုးေပးရမည္။

သီးသန္႔ထန
ိ း္ သိမး္ ေပးထ်ားေသ်ာ ေနရ်ာ

စ်ာသင္ခန္းထြဲတင
ြ ္ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အတန္းသိို႔လ်ာရန္ ေန်ာက္က်ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အဆိိုပါခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖစ္ေပၚခြဲ့သည့္
စ်ာသင္ခ်ိန္လက္က်န္တစ္ေလွ််ာက္ သတ္မွတ္ထ်ားရွိသည့္ ေက််ာင္းဝင္းအတြင္းသီးသန္႔ေနရ်ာ

ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္း

ပဋိပကၡ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရးသိို႔ လႊအ
ြဲ ပ္ေပးျခင္း

သြနသ
္ င္ဆိုးံ မျခင္း

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ စံျပပိုဂိဳလ္တစ္ဦး လိိုအပ္ေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ကူညီပံ့ပိိုးမႈ၊ ထိ န္းေက််ာင္းလမ္း

ႊန္မႈိုႏွင့္ အကူအညီ ပံိုမွန္ေပးအပ္ရန္

သေဘ်ာတူေရြးခ်ယ္ထ်ားေသ်ာ လူႀကီး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး။
မိဘမ််ားသိ႔ ို စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ သတိေပးစ်ာပိ႔ျို ခင္း

ေက််ာင္းထိုတ္ခံရျခင္းမွ က်ာကြယ္ရန္ အျပဳအမူေက်ာင္းမြန္ရမည့္ က်ာလတစ္ခို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ပါဝင္ေသ်ာ စည္းကမ္း ပိိုင္းခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ တရ်ားဝင္စ်ာ

တိုိးတက္မအ
ႈ ေျခအေန အစီရင္ခစ
ံ ်ာ

ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးိုႏွင့္ အျပဳအမူပိိုင္း တိိုးတက္မႈအေျခအေနအ်ား သူ/သူမ၏ အတန္းတစ္တန္းခ်င္းစီအတြင္း က်ာလတစ္ခိုၾက်ာေအ်ာင္
ေစ်ာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္ မိဘကိို အခြင့္အေရးေပးိုႏိိုင္သည့္ တိုိးတက္မႈအေျခအေန အစီရင္ခံစ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္ ဇယ်ားစ်ာရြက္

လႊြဲအပ္ေပးျခင္း

ေက််ာင္းအက်ိဳးေတ်ာ္ေဆ်ာင္၊ ေက််ာင္းသ်ား ကူညီပံ့ပိိုးေရးအဖြ႕ြဲ ၊ ေက််ာင္းသ်ားကူညီပံ့ပိိုးေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား၊ ေက််ာင္းလူမႈ ဝန္ထမ္း၊ IEP စိစစ္သံိုးသပ္မႈ၊
ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တ်ာဝန္ရွိသူမ််ားထံသိို႔ လႊအ
ြဲ ပ္ေပးျခင္း

ကန္႔သတ္ထ်ားေသ်ာ လိုပေ
္ ဆ်ာင္ခ်က္

ေက််ာင္းတြင္း လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားိုႏွင့္ သင္႐ိိုးျပင္ပ ပြအ
ြဲ စီအစဥ္မ််ားတြင္ ပါဝင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အမ််ားသံိုးေနရ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏ အျခ်ားေနရ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား
အသံိုးျပဳမႈကိို ျငင္းပယ္ျခင္း

အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထိုးံ

ေလ့က်င့္ထ်ားေသ်ာ ကူညီပံ့ပိိုးသူတစ္ဦး၏ ထိန္းေက််ာင္းမႈျဖင့္ စနစ္တက်စီစဥ္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မေတ်ာ္တဆမႈတစ္ခိုတင
ြ ္ ပါဝင္ေနသူမ််ားမွ်ာ
သူတိို႔လိုပ္ရပ္မ််ား၏ ရည္ရြယ္ထ်ားေသ်ာိုႏွင့္ မရည္ရြယ္ထ်ားေသ်ာ အက်ိဳးရလဒ္မ််ားကိို ေလ့လ်ာသံိုးသပ္က်ာ ထိခိိုက္မႈကိို ျပန္လည္ကိုစ်ားရန္ိုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိို
ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ရန္ မည္သည့္လူလူခ်င္းဆက္ဆံေရးဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းနည္းမ််ားကိို သံိုးမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္သည္။

ေန်ာက္ေယ်ာင္ခေ
ံ စ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း

မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ ေက််ာင္းတက္ရက္အတြင္း ႀကိဳတင္သေဘ်ာတူထ်ားေသ်ာ အခ်ိန္တြင္ သူတိို႔၏ကေလးိုႏွင့္အတူ ေက််ာင္း၌ အတန္းအတူတက္ျခင္း။

ဝန္ထမ္းမ််ား

ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူကိို စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္ရန္ိုႏွင့္ ေထ်ာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ််ားေပးအပ္ရန္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားအျပင္ အျခ်ားသူမ််ားလည္း ပါဝင္ိုႏိို င္ေသ်ာ
အစည္းအေဝး
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ေဆးဝါး တလြအ
ြဲ သံိုးျပဳမႈိုႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွငး္ ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

*GRIP ပရိဂ
ို ရမ္ (တ်ာဝန္ယမ
ူ ျႈ ဖင့္ ႀကီးထြ်ားလ်ာျခင္း၊ ျဖစ္ိုႏိိုငေ
္ ျခမ််ားကိို တိးို ျမႇင့ျ္ ခင္း) ထြဲတင
ြ ္ ပါဝင္ရန္ လိအ
ို ပ္သည္)

ယ်ာယီအန်ားေပးျခင္း

အတန္းတက္ရန္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးအ်ား ယ်ာယီျငင္းပယ္မႈ

ထပ္ေဆ်ာင္းနည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား - အသံိုးျပဳရန္ ေက််ာင္းက ဆံိုးျဖတ္သည္
ျဖစ္ရပ္အတိိုအထြ်ာ မွတ္တမ္း (ဆရ်ာ၏မွတ္တမ္း) အျပဳအမူဆိို င္ရ်ာ စစ္ေဆးရန္စ်ာရင္း
ေက််ာင္းတြင္း အသိိုင္းအဝိိုင္းမ််ားသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္း
ေဆြးေိုႏြးလမ္းညႊန္ျခင္း
လႈပ္ရွ်ားသြ်ားလ်ာမႈကိို ကန္႔သတ္ျခင္း (ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲ မႈေပးအပ္ျခင္း)
ေက််ာင္းစိတ္ပည်ာရွင္သိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္း
အတန္းတြင္း/ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ ေက််ာင္းသ်ားထိိုင္သည့္ေနရ်ာကိို ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရွိျခင္း
အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရး ေပးအပ္၍ရိုႏိိုင္ေျခကိို သံိုးသပ္မႈ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ
မိဘမ််ားက ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားကိို ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း
504 အစီအမံ ေပးအပ္၍ရိုႏိိုင္ေျခကိို သံိုးသပ္မႈ
မိဘက ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္အတူ ဘတ္စ္က်ားမွတ္တိိုင္သိို႔ လိိုက္လ်ာျခင္း
အနီးကပ္သင္ၾက်ားေပးမႈ
ေက််ာင္းသူန်ာျပဳထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္း
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္မ််ား
အခ်ိန္ဇယ်ား ေျပ်ာင္းလြဲျခင္း
*ေက််ာင္းတက္ရက္ကိို ေျပ်ာင္းလြဲျပင္ဆင္ျခင္း
IEP/ပိုဒ္မ 504 အစီအမံကိို ထပ္ေဆ်ာင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ််ားလိုပ္ရန္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈျခင္း
ျပင္ပေအဂ်င္စီ ပါဝင္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈ (မိဘမွ စတင္ေဆ်ာင္ရြက္)
အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္း
*အလႊ်ာ 3 အထိ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ ကူညီပံ့ပိိုးမႈနည္းလမ္းမ််ား ကိုန္ဆံိုးသြ်ားၿပီျဖစ္ေၾက်ာင္း လက္ေတြ႕ျပိုႏိိုင္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာ မွတ္တမ္းတင္ထ်ားၿပီးသည့္အခါမွသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ IEP သိို႔မဟိုတ္ 504 အစီအမံတစ္ခိုကိို
ေရးဆြြဲဖန္တီးၿပီးေန်ာက္တြင္ ဤ

ွိနိႈင္းေျဖရွင္းခ်က္ကိို ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရန္ သေဘ်ာတူညီၿပီးေၾက်ာင္း ျပသထ်ားသည့္အခါမွသ်ာ အသံိုးျပဳသည္။

ေက််ာင္းမွအစျပဳေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြဲြ က်ိဳးဆက္မ််ား
မွတခ
္ ်က္ - ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားတြင္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားက သင့္ေလ််ာ္သည္ဟို ယူဆသည့္အေလ််ာက္ ေက််ာင္းတြင္း၊ ေက််ာင္းျပင္ပ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ား ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္။
အဆင့္ 3 ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ (ႈ 1-3

ရက္)- ေက််ာင္းမွအစျပဳလိုပေ္ ဆ်ာင္ေသ်ာ ဆိငို း္ ငံမံ့ ႈ

အဆင့္ 4 ၁-၅ ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ဆိင
ို း္ ငံျ့ ခင္း၊ ေက််ာင္းမွအစျပဳလိုပေ
္ ဆ်ာင္ေသ်ာ ဆိင
ို း္ ငံမ
ံ့ ႈ
အဆင့္ 5
အဆင့္ 6

၆-၁၀ ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ဆိင
ို း္ ငံျ့ ခင္း (စ်ာခ်ဳပ္ျဖင့္)၊ လိခ
ို ်င္သည့္အေနအထ်ား တိတပ
ိ ပပါဝင္ေသ်ာ အျပဳအမူပင
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ စ်ာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေက််ာင္းမွအစျပဳလိုပေ
္ ဆ်ာင္သည့္ ဆိင
ို း္ ငံမ
့ ။ႈ
က်ာလရွညဆ
္ င
ိို ္းငံမ
ံ /ႈ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ လိအ
ို ပ္သည္

အဆင့္ 7 ထိုတပ
္ ယ္မ/ႈ ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ လိအ
ို ပ္သည္
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စည္းကမ္းခ်က္အမ်ိဳးအစ်ားမ််ားအေၾက်ာင္း ဖြင့ဆ
္ ခ
ိို ်က္မ််ား
စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြကခ
္ ိင
ို း္ ထ်ားျခင္း
"စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ

ထြက္ခိုိင္းထ်ားျခင္း"

သတ္မွတ္ထ်ားရွိျခင္းကိို

ဆိိုသည္မွ်ာ

ဆိိုလိိုသည္။

ေက််ာင္း သ်ားတစ္ဦးကိို

ေက််ာင္းသ်ား၏

ဆရ်ာမ််ားသည္

ပံိုမွန္စ်ာသင္ခန္းမ််ားမွ

ေက််ာင္းတြ င္းဆိိုင္းငံ့မႈ

ိုႏိုတ္ပယ္ၿပီး

ေဒသတြင္းေက််ာင္း၌

လိုပ္ထ်ားရ်ာေနရ်ာသိို႔

အတန္းတြင္း

ေက််ာင္းတြင္းဆိိုင္းငံ့မႈ

ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္မ််ားကိို

ေနရ်ာအခင္းအက်င္းတြင္

ပိို႔ေပးသည္။

ေက််ာင္းသ်ားသည္

ေက််ာင္းတြငး္ ဆိင
ို း္ ငံထ
့ ်ားမႈ ခံယေ
ူ နရစဥ္တင
ြ ္ သင္႐းိို ျပင္ပ လႈပရ
္ ်ာွ းမႈမ််ား၌ ပါဝင္ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ တက္ေရ်ာက္ျခင္း ရွခ
ိ ်င္မရ
ွ ပ
ွိ ါမည္။
ေက််ာင္းတြင္းဆိိုင္းငံ့မႈ ခံယူရန္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို မိမိ၏အတန္းတြင္ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ျပဳရန္ ဆရ်ာတစ္ဦးက ေတ်ာင္း ဆိိုိုႏိိုင္သည္။ (ဥပမ်ာ ဓ်ာတ္ခခ
ြြဲ န္းဝင္ရသည့္ အတန္းမ််ား)
အတန္းတစ္တန္းကိို လြတ္မသြ်ားရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အတန္းကိို ေန်ာက္ပိိုင္းရက္တစ္ရက္တြင္ ျပန္သင္ေပး၍မရိုႏိိုင္ေသ်ာ အေျခအေနမ််ားတြ င္သ်ာ ဤေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ခြင့္ျပဳရန္
ကန္႔သတ္ထ်ားသည္။ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးတြင္ အၿပီးသတ္ဆံိုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။
အေသးအဖြျြဲ ပစ္မႈမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းတြင္းဆိိုင္းငံ့မႈအစ်ား မိဘ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အရ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းမ််ား (ဥပမ်ာ ေက််ာင္းေျမျပင္ေပၚမွ အမိႈက္မ််ားကိို
ေက်ာက္ျခင္း၊ ထမင္းစ်ားခန္းစ်ားပြြဲမ််ားကိို သန္႔ရွင္းေရးလိုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ) ထမ္းေဆ်ာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးိုႏိိုင္သည္၊ အဆိိုပါေက််ာင္းလိုပ္ငန္းမ််ားမွ်ာ အသက္အရြယ္ိုႏွင့္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီၿပီး
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈေအ်ာက္တြင္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္က်ာ သန္႔စင္ခန္းတြင္ အလိုပ္လို ပ္ျခင္း မပါဝင္ရပါ။

ေက််ာင္းျပင္ပသိ႔ပ
ို ႔လ
ိို ်က္ ဆိင
ို း္ ငံျ့ ခင္း
ဆိိုသည္မွ်ာ

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးက

ခ်မွတ္သည့္အေလ််ာက္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ေက််ာင္း

"က်ာလတိိုဆိ(သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား)

မွ

ေက််ာင္းတက္ရက္

1-10

ရက္ၾက်ာေအ်ာင္

ဖယ္ရွ်ားျခင္းျဖစ္သည္။
1-3

ရက္ၾက်ာေအ်ာင္

ဆိိုင္းငံံမႈမ််ားအတြင္း

မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားက

လြတ္သြ်ားေသ်ာ

ေက််ာင္းသင္ခန္းစ်ာမ််ားကိို

ေက််ာင္းစ်ာမ််ားကိို

ေတ်ာင္းခံိုႏိိုင္ၿပီး

ေက််ာင္းသ်ား

ေက််ာင္းခ်ိန္အတြင္း

ေက််ာင္းျပန္တက္ခ်ိန္တြင္
ေက််ာင္းစ်ာကိို

ျပန္လိို က္မီိုႏိိုင္သည္။

လ်ာယူိုႏိိုင္သည္။

4-10

က်ာလတိိုဆိိုင္း ငံ့မႈ

ရက္ၾက်ာေအ်ာင္

ဆိိုင္းငံံမႈမ််ားအတြက္

ခ်မွတ္ခံထ်ားရသည့္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္ရွိေနျခင္းကိို ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္အျပင္ မည္သည့္ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းလိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ိုႏိိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။
က်ာလရွည္ဆိိုင္းငံ့မႈဆိိုသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္း (သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား) မွ ေက််ာင္းတက္ရက္ ဆယ္ရက္ထက္ပိိုၿပီး လက္ရွိ စ်ာသင္ိုႏွစ္ကိို မေက််ာ္ လြန္ေစဘြဲ ဖယ္ရွ်ားျခင္းျဖစ္သည္။
က်ာလရွည္ဆိိုင္းငံ့မႈအတြက္
ေက််ာင္းသ်ားသည္

ခ႐ိိုင္

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိ၊

ျပန္လည္ကိုစ်ားသင္ယူရသည့္

စီရင္ၾက်ားန်ာပြက
ြဲ ိို

လိိုအပ္သည္။

အစ်ားထိိုးတက္ေရ်ာက္ရမည့္ေက််ာင္းသိို႔

အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူ

လိုပ္ငန္းကိို

ရရွိိုႏိိုင္မည္မဟိုတ္

သိို႔မဟိုတ္

စ်ာသင္ိုႏွစ္ဝက္

သိို႔မဟိုတ္

လႊြဲေျပ်ာင္းမခံရသည့္

ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ က

စ်ာေမးပြမ
ြဲ ််ားကိို

မည္မ ဟိုတ္ပါ။

က်ာလရွည္ဆိိုင္းငံ့မႈခ်မွတ္ခံထ်ားရသည့္

ထိိုသိို႔လိုပ္ေဆ်ာင္ရန္

ခြင့္မျပဳထ်ားပါက

က်ာလရွည္ဆိိုင္းငံ့မႈခ်မွတ္ခံထ်ားရသည့္

အိမ္စ်ာ၊

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္ရွိေနျခင္းကိို ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္အျပင္ မည္သည့္ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းလိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ိုႏိိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။
အခ်ိဳ႕ေသ်ာျဖစ္စဥ္မ််ားတြင္

(စ်ာသင္ိုႏွ စ္တစ္ိုႏွစ္လွ်င္

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသ်ာ

ကန္႔သတ္လ်က္)

ျပစ္မႈကိို

စ်ာသင္ိုႏွစ္ျပကၡဒိန္၏

အေရးႀကီးဆံိုးေသ်ာ

အခ်ိန္

(ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ

ေန်ာက္ဆံိုးစ်ာေမးပြမ
ြဲ တိိုင္မီကေလး) တြင္ က်ၱဴးလြန္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အဆိိုပါေက််ာင္းသ်ားအ်ား ဆိိုင္းငံ့မႈကိို ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ယ်ာယီေရြ႕ဆိိုင္းိုႏိိုင္သည္။ ဤသည္မွ်ာ ျပည္နယ္ သိို႔မဟိုတ္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကိို
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားျဖစ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္မ််ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား ပါဝင္ေနသည့္ ျပစ္မႈမ််ားိုႏွင့္မသက္ဆင
ိို ္

ထိုတပ
္ ယ္ျခင္း
“ထိုတ္ပယ္ျခင္း” ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္း (သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား)ွ မွစ်ာသင္ိုႏွစ္ဝက္ကိိုေက််ာ္လြန္၍ သတ္မွတ္အခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုၾက်ာေအ်ာင္ ဖယ္ထိုတ္ျခင္းကိိုဆိိုလိိုသည္။
ထိုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္

ခ႐ိိုင္အဆင့္

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို

လိိုအပ္သည္။

ထိုတ္ပယ္ခံထ်ားရစဥ္အတြင္း

ေက််ာင္းသ်ားသည္

အစ်ားထိိုးတက္ေရ်ာက္ရမည့္ေက််ာင္း

သိို႔မဟိုတ္

အသြင္တူေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ရိုႏိိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ရမည္မဟိုတ္ပါ။

အစ်ားထိးို ေရြးခ်ယ္စရ်ာ ေက််ာင္း (Alternative School)
သူ/သူမ၏

ေဒသတြင္းေက််ာင္းမွ

တိိုင္ပင္ေဆြးေိုႏြးမႈတိို႔အတြက္
လိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို

ေက််ာင္းတက္ရက္

တစ္ဆယ္

အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းတြင္

အမီလိိုက္ျဖည့္ဆည္းိုႏိိုင္ေစမည့္

(10)

ရက္ေက််ာ္ၾက်ာေအ်ာင္

ထ်ားရွိေပးိုႏိိုင္သည္။

ပည်ာသင္ၾက်ားေရး

ဖယ္ရွ်ားခံရေသ်ာ

အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသည္

အတန္းမ််ားအ်ား

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို

ေက််ာင္းသ်ားအဖိို႔

တက္ေရ်ာက္ခြင့္ရေစသည္။

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ၊

ေက််ာင္းၿပီးသည္အထိ

ေက််ာင္းသ်ားသည္

ပည်ာေရးကူညီပံ့ပိိုးမႈိုႏွင့္

လိို အပ္ေသ်ာ

အစ်ားထိးို ေက််ာင္းတြင္

သင္႐ိိုး

ခရက္ဒစ္

ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္မ််ားကိို

အျပည့္အဝၿပီးစီးေအ်ာင္ တက္ေရ်ာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ာလရွညဆ
္ င
ိို ္းငံမ
့ ႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ထိုတပ
္ ယ္မိုႏ
ႈ ွင့အ
္ ညီ အစ်ားထိးို ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းတြင္ တက္ေရ်ာက္ေနစဥ္ သူ၏ေဒသတြငး္ ေက််ာင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္
အျခ်ားေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းတြင္ ျပန္တက္ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ သင္႐းိို ျပင္ပလႈပရ
္ ်ာွ းမႈမ််ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း ျပဳလိုပိုႏ
္ ိိုငမ
္ ည္မဟိုတပ
္ ါ။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ခံရျခင္းကိို ေရွ်ာင္လႊြဲရန္ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ိုႏိုတ္ထြက္ျခင္း/ထြက္ခြ်ာျခင္း ျပဳ၍မရပါ။ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔
ပိို႔ေဆ်ာင္ထ်ားရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ သတ္မွတ္ ေဒသတြင္းေက််ာင္းသိို႔မျပန္မီ အဆိိုပါအစီအစဥ္ကိို အျပည့္အဝၿပီး စီးေအ်ာင္ တက္ေရ်ာက္ရပါမည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ထြက္ခြ်ာၿပီး
ေန်ာက္ပိိုင္းရက္တစ္ရက္တြင္

ျပန္လ်ာေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

အထူးစီမံႀကီးၾကပ္သူ

သိို႔မဟိုတ္

သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးခံရသူက

အတည္ျပဳေပးထ်ားသည့္

နိႈင္းယွဥ္ိုႏိိုင္ေသ်ာ

အစ်ားထိိုးအေျခအေနတစ္ခိုတြင္ အပ္ိုႏွံထ်ားျခင္းမရွိပါက မူ လေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္ကိို ၿပီးစီးေအ်ာင္လိုပ္ရန္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔ အလိိုအေလ််ာက္ပိို႔ေဆ်ာင္ခံရပါမည္။ ထိို႔အျပင္ ေက််ာင္းသ်ားသည္
ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အရ ယခင္ေက််ာင္းသိို႔ ေစ်ာစီးစြ်ာ ျပန္လည္ဝင္ေရ်ာက္ခြင့္တစ္ရပ္ျဖင့္ ျပန္တက္ခြင့္ရိုႏိိုင္သည္။
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ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနျခင္း
"ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္

ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနျခင္း"

ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားျခင္းကိို ဆိိုလိိုသည္။

ဆိိုသည္မွ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားအတြက္

အစမ္းသပ္ခံက်ာလတစ္ခို

အခ်ိဳ႕ေသ်ာျပစ္မႈမ််ားကိို က်ၱဴးလြန္ေၾက်ာင္း

သတ္မွတ္ၿပီး

သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏

ထိိုက်ာလအတြင္း
ပိိုလြန္မႈအရ

ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာအျပဳအမူအ်ား

ေတြ႕ရွိရေသ်ာ

ထိန္းသိမ္းထ်ားိုႏိိုင္မည္ဟို

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိ၊ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈ သံိုးသပ္ခ်က္ေက်ာ္မတီ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ တိို႔က ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ေ စ်ာင့္ၾကည့္ိုႏိိုင္သည္။ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနစဥ္ ေဒသတြင္းေက််ာင္း
သိို႔မဟိုတ္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ

စည္းမ်ဥ္းတစ္ခိုကိို

ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း၏

အက်ိဳးဆက္အျဖစ္

ခ႐ိို င္အဆင့္

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသိို႔

လႊြဲအပ္ေပးိုႏိိုင္ေျခရွိျခင္းအပါအဝင္

ထပ္မံ၍

စည္းကမ္းပိိုင္းအရအေရးယူမႈမ််ား ျဖစ္ေပၚိုႏိိုင္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအတိိုင္းအတ်ာျဖင့္ ခံဝန္ခ်ဳပ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးမွ်ာ ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ ျပင္းထန္ိုႏိိုင္ေသ်ာ
ထပ္ေဆ်ာင္း စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈမ််ားကိို ခံယူရိုႏိိုင္သည္။

ေက််ာင္းတြငး္ လႈပရ
္ ်ာွ းမႈမ််ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ား
ဆိိုင္းငံ့ခံထ်ားရေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္ခံထ်ားရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ဆိိုင္းငံ့မႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈက်ာလအတြင္း အထက္တန္းေက််ာင္းဆင္းပြြဲ သိို႔မဟိုတ္ သင္ယူၿပီးေျမ်ာက္ေၾက်ာင္း
ေလ့က်င့္မႈမ််ားပါဝင္သည့္

ေက််ာင္းမွပံ့ပိိုးေသ်ာ

ေက်ာင္းမြန္တိိုးတက္ေစလိိုသည့္

မည္သည့္လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားျပဳလိုပ္ရပါက

စိတ္အရင္းခံျဖင့္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

၎တိို႔တြင္

ေက််ာင္းမွပံ့ပိိုးေသ်ာ

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္မဟိုတ္ပါ။

လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္

မိဘ

သိို႔ မဟိုတ္

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳေပးရန္

အိုပ္ထိန္းသူက

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးအ်ား

အသန်ားခံေလွ််ာက္ထ်ားိုႏိိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ျငင္းဆိိုလွ်င္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူသည္ ေန်ာက္ဆံိုး အဆံိုးအျဖတ္ခံယူရန္အတြက္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဒသတြင္း
အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံတြင္ အသန်ားခံိုႏိိုူင္သည္။

အေပါင္းပါျဖစ္ျခင္း
အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈအရ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္ရန္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ကူညီ၊ စီမံ၊ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္၊ အၾကံေပး၊ ေသြးထိိုးလႈံ႕ေဆ်ာ္၊
တိိုင္ပင္ေဆြးေိုႏြး ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အ်ားေပးအ်ားေႁမွ်ာက္ျပဳပါက DSCD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတြင္ အေပါင္းပါျဖစ္ေၾက်ာင္း ေတြရွိိုႏိိုင္သည္။ အေပါင္းပါျဖစ္ေ သ်ာ ေက််ာင္းသ်ားသည္
အဆိိုပါျပစ္မႈမ််ားအ်ား က်ၱဴးလြန္ရ်ာတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ တူညီသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ််ားကိို ခံယူရသည္။

မိမက
ိ ယ
ိို က
္ ိို ခိုခက
ံ ်ာကြယမ
္ ႈ
အတိိုင္းအတ်ာရွိသည့္အခါေက််ာင္းသ်ာအဆိိုပါ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အင္အ်ား အသံိုးျပဳျခင္းကိို တရ်ားမွ်တေၾက်ာင္း ျပသိုႏိိုင္သည္။ O.C.G.A. §16-3-21. ေက််ာင္းခ႐ိိုင္အမႈထမ္းက
ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈျပဳလိုပ္ရမည့္ လတ္တေလ်ာေနရ်ာတြင္ရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ််ားတြင္ အဆိိုပါ အမွန္တကယ္/ၿခိမ္းေျခ်ာက္သည့္ အင္အ်ားအသံိုးျပဳမႈသည္ က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လံိုမႈမရွိိုႏိိုင္ပါ။ သိို႔ရ်ာတြင္
ေက််ာင္းသ်ားသည္ အေျခအေနမ််ားအတြင္း လိိုအပ္ိုႏိိုင္ေလ်ာက္သည့္ဟို ပံိုေပၚသည္ထက္ ပိိုမိိုသည့္အင္မ်ားကိို အသံိုးမျပဳရ။ အမႈထမ္း၏ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈေန်ာက္ပိိုင္းတြင္ အင္အ်ားအသံိုးျပဳမႈကိို
ဆက္လက္ျပဳလိုပ္သည္ဆိိုပါက မိမိကိိုယ္ကိို ခိုခံက်ာကြယ္မႈကိို ခို ခံေခ်ပမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မရရွိိုႏိိုင္ပါ။ ေက််ာင္းသ်ားက မိမိကိိုယ္ကိို ခိုခံက်ာကြယ္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း အခိိုင္အမ်ာထြက္ဆိိုသည့္အခါ

ေက််ာင္းသ်ားက ၎သည္ မိမိကိိုယ္ကိို ခိုခံက်ာကြယ္မႈအေနျဖင့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ့ြဲေၾက်ာင္း သက္ေသထူရန္ တ်ာဝန္ရွိသည္။ အေျခအေနမ််ားအရ ေက််ာင္းသ်ားသည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏
ခိိုင္လံိုမႈအရလည္းေက်ာင္း

အဆိိုပါျပစ္မႈအတြက္

စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈကိို

မခ်မွတ္သည့္ အခါလည္းေက်ာင္း

မိမိကိိုယ္ကိို

ခိုခံက်ာကြယ္မႈကိို

ခိိုင္လံိုသည့္

တရ်ားမွ်တစြ်ာ

ပစၥည္းထ်ားရွိရ်ာ

္ီ႐ိိုအခန္းမ််ားတြင္

ျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းျပသမႈအေနျဖင့္ လက္ခံပါသည္။

န်ားေနခန္းမ််ားိုႏွင့္ ္ီ႐ခ
ိို န္းမ််ား
ဤDCSD

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

တြင္

ထည့္သြင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ

ျပစ္မႈအ်ားလံိုးသည္

ေက််ာင္းသန္႔စင္ခန္းမ််ားိုႏွင့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား

ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုအေပၚတြင္လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။ သန္႔စင္ခန္းမ််ား သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းေအ်ာင္လိုပ္ရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ကူညီေဆ်ာင္ရြ က္ေပးရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ အလ်ားတူ
သန္႔စင္ခန္းမ််ားအတြင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ၊ ေဘးမကင္းေသ်ာ ိုႏွင့္ /သိို႔မဟိုတ္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသ်ာ အေျခအေနမ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ဦးထံသိို႔ သတင္းပိို႔မည္ဟို
ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။

ပစၥညး္ ထ်ားရွရ
ိ ်ာ ္ီ႐အ
ိို ခန္းမ််ားတြင္ ဆြဲလဖ
္ န
ို း္ မ််ား၊ ္ီဒယ
ီ ႐
ိို က
ိို ိုႏ
္ ိိုငေ
္ သ်ာ လက္ကင
ိို က
္ င္မရ်ာမ််ား၊ ္ီဒယ
ီ ႐
ိို က
ိို က
္ းူ စက္မ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ကင္မရ်ာမ််ားကိို ခြင့မ
္ ျပဳပါ။ ေက််ာင္းအိုပ္၏ အတိအလင္းခြင့ျ္ ပဳခ်က္ မပါရွဘ
ိ ြဲ
စ်ာသင္ေက််ာင္းရွိ အျခ်ားေသ်ာ ပိုဂဳိ လ္မ််ားအ်ား မည္သတ
ူ စ္ဥးီ တစ္ေယ်ာက္မွ ဓ်ာတ္ပိုံ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ္ီဒယ
ီ ိို ရိက
ို က
္ းူ ျခင္း ျပဳလိုပခ
္ င
ြ ့ ္ မရွေ
ိ ၾက်ာင္း မွတသ
္ ်ားထ်ားသင့္သည္။

ေက််ာင္းတြငး္ စည္းကမ္းထိနး္ သိမး္ ေရး လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ား
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အစိိုးရေက််ာင္းမွ ဆိိုင္းငံံ့/ထိုတ္ပ ယ္ျခင္း မခံရမီတြင္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္မႈ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းပိိုင္း
အက်ာအကြယ္မ််ား၏

အတိိုင္းအတ်ာသည္

ေက််ာင္းမွ

ထိုတ္ပယ္/ဆိိုင္းငံ့ မႈမွ်ာ

မည္မွ်ၾက်ာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾက်ာင္းအေပၚ

မူတည္သည္။

ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္

ေက််ာင္းတက္ရက္

ဆယ္ရက္ိုႏွင့ေ
္ အ်ာက္

ခံယခ
ူ င
ြ ့ေ
္ ပးသည့္

လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းပိင
ို ္း

ဆိင
ို း္ ငံမ
့ မ
ႈ ််ားအတြက္ အနိမ့ဆ
္ ိုးံ ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္စရ
ီ င္မက
ႈ သ
ိို ်ာ လိအ
ို ပ္ေၾက်ာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို တရ်ားရံိုးခ်ဳပ္က သတ္မတ
ွ ထ
္ ်ားသည္။
DeKalb

ေက်ာင္တီ

ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမသည္

ဥပေဒအရ

လိအ
ို ပ္သည္ထက္

ပိမ
ို ျိို မင့္မ်ားေသ်ာ

တရ်ားမွ်တသည့္

စီရင္မႈအ်ား

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

အက်ာအကြယမ
္ ််ားကိို က်င့္သိုးံ ေနသည္။ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားကိို ေန်ာက္လ်ာမည့္အပိင
ို း္ မ််ားတြင္ ရွငး္ လင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္။

ဆိင
ို း္ ငံျ့ ခင္းအတြက္ ေက််ာင္းအိုပခ
္ ်ဳပ္ေရးပိင
ို း္ ၏ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္မႈ
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို

ေက််ာင္းတြင္း

ဆိိုင္း ငံ့မႈ၊

ေက််ာင္းျပင္ပ ဆိိုင္းငံ့မႈ

သိို႔မဟိုတ္

ဘတ္စ္က်ားဆိိုင္ရ်ာ

ဆိိုင္းငံ့မႈ တစ္ဆယ္

(10) ရက္ိုႏွင့္အထက္ျဖစ္ေစ

အျခ်ားေသ်ာ

သင့္ေလ််ာ္သည့္

ေန်ာက္ဆက္တြအ
ြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီတြ င္ ဆိိုင္းငံ့ျခင္းအတြက္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိိုင္း၏ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္မႈ ကိို ေဆ်ာင္ရြ က္သည္။ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမွ်ာ တစ္ဆယ္ (10)
ရက္အထက္ ပိိုမိို၍ဆိိုင္းငံ့ခြင့္ရွိေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖစ္ပါက ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက က်ာလရွည္ဆိိုင္းငံ့မႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈျပဳလိုပ္ရန္ ေထ်ာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ိုႏွင့္အတူ လႊြဲအပ္ေပးရပါမည္။
ဆိိုင္းငံ့ထ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ ေတြ႕ဆံိုပြြဲအတြက္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိိုင္း၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္မႈတြင္ ေက််ာင္းသ်ားကိို သူ/သူမအ်ား စြပ္စထ
ြြဲ ်ားသည့္ ျပစ္မႈ၊ စြပ္စြြဲမႈ(မ််ား)ကိို ျပဳလိုပ္သူ၊ ျပစ္မႈအ်ား
မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရသူအေၾက်ာင္းိုႏွင့္ မည္သည့္စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို ခ်မွတ္ရန္ အဆိိုျပဳထ်ားေၾက်ာင္း ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္ အသိေပးပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား သူ၏
ျဖစ္စဥ္ဇ်ာတ္ေၾက်ာင္းကိို

ေျပ်ာျပခြင့္ေပးထ်ားသည္။

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္ကိို

ျပဳလိုပ္သည့္အခါ

ေက််ာင္းသ်ား၏

မိဘ/အိုပ္ထိ န္းသူအ်ား

ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအ်ား (သက္ဆိို င္မႈရွိသည့္အခါ) ျဖစ္စဥ္ၿပီးေန်ာက္ ေစ်ာိုႏိိုင္သမွ် အေစ်ာဆံိုးတြင္ ျဖစ္စဥ္၏ ျဖစ္ပ်က္ပံိုမ််ားကိို ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား၍ တင္သြင္ေပးပိို႔ရန္
ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားပါသည္။
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စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာအဖြ႕ြဲ အစည္းအေဝး (DTM)
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ဆိိုင္းငံ့မႈ/ထိုတ္ပယ္မႈမွ ေရရွည္က်ာလကိို ဖယ္ရွ်ားရန္ အၾကံျပဳထ်ားၿပီး စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားန်ာပြြဲကိို စြန္႕လြတ္ိုႏိိုင္သည့္ အေျခအေနရွိိုႏိိုင္သည့္အခါ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ
အဖြ႕ြဲ ေတြ႕ဆံိုပြြဲ (DTM) ကိို ဆိိုင္းငံ့မႈ၏ ပထမဂက္မွစ၍ ငါး (5) ရက္အတြင္း မိဘ/အိုပ္ထိ န္းသူအ်ား ကမ္းလွမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ေက််ာင္း အိုပ္ႀကီး/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏
အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ကၽြမ္းက်င္သူ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြ႕ြဲ အစည္းရံိုးမွ အျခ်ားကိိုယ္စ်ားလွယ္ိုႏွင့္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူတိို႔ပါဝင္သည္။ လိုပ္ ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္သည့္ အေျခအေနရွိလွ်င္
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ဖိတ္ေခၚိုႏိိုင္သည္ ။

အေစ်ာဆံိုးအခ်ိန္တြင္

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက

ေက််ာင္းသ်ားေထ်ာက္ပံ့ေရးအဖြ႕ြဲ

ွိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္ေရးမးရံိုးသိို႔ျဖစ္ေစ

ျဖစ္ပ်က္မႈကိို

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ၿပီးသည့္ေန်ာက္

အထူးစီ မံၾကီးၾကပ္သူ၏

လိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္သည့္

တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို ႔ျဖစ္ေစ

အေျခအေနအရ

အေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ျဖစ္သည္။

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အဖြ႕ြဲ ေတြ႕ဆံိုပြြဲ DTM မျပဳလိုပ္မီျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ေအ်ာက္ပါစ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားကိို MTSS/RTI
သိို႔မဟိုတ္

အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ၏

အၿမြဲတမ္းမွတ္တမ္း၏

မိတၱဴမွန္၊

တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို႔
ေက််ာင္းသ်ား၏

ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိိုးသင့္သည္။

စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းကတ္ျပ်ားမိတၱဴ၊

၎တိို႔မွ်ာ

ေက််ာင္းသ်ား၏

မ်က္ျမင္သက္ေသ/ေက််ာင္းသ်ား၏

အတန္းအ်ားလံိုးမွ

လက္ရွိ

ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ား၊

ပည်ာရည္ဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္

ွိိုႏႈိင္းေရးမး

ေက််ာင္းသ်ား၏

က်င့္ဝတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

အဆင့္မ််ား

(တိိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈရီပိို႔တ္မ််ား)၊ ေက််ာင္းတက္ရက္မ််ားိုႏွင့္ ေက််ာင္းပ်က္ရက္မ််ား (ခြင့္ျပဳပ်က္ကြက္ရက္မ််ားိုႏွင့္ ခြင့္မြဲ့ပ်က္ကြက္ရက္မ််ား)၊ ေက််ာင္းေန်ာက္က်မႈမ််ားိုႏွင့္ အတန္းခ်ိ္န္ပ်က္ကြက္မႈမ််ား၊
အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားပါရွိသည့္ ျပစ္ဒဏ္က်ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းအဆိိုင္းမင့္မ််ား၊ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊ ေက််ာင္းေခၚႀကိမ္ိုႏွင့္ ပည်ာရပ္ဆိို င္ရ်ာ မွတ္တမ္းမ််ားိုႏွင့္ SST လႊြဲေျပ်ာင္းမႈ၊
ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူသည့္ ေတြ႕ဆံိုမႈမ််ားိုႏွင့္ ခ်ိန္းဆိိုရက္မ််ားပါရွိသည့္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူိုႏွီးေိုႏွ်ာဖလွယ္ပြြဲ မ််ား၊ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားိုႏွင့္ ရလ်ာဒ္မ််ားကိို ကိိုးက်ားေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း ၊
ရြဲမွတ္တမ္းမိတၱဴ၊ အထူးပည်ာေရး၊ ပိုဒ္မ 504 သိို႔မဟိုတ္ SST အေျခအေန (အစီအစဥ္မ််ားအနက္ မည္သည့္အစီအစဥ္အတြက္မဆိို အသက္ဝင္ဆြဲ စ်ာရင္းသြင္းအပ္ိုႏွံမႈ သိို႔မဟိုတ္ လႊြဲေျပ်ာင္းေပးမႈ) ၊ SST
မွတ္တမ္းမ််ား၊ အက်ိဳးဆက္မ််ားိုႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ဆိိုင္ရ်ာ အျခ်ားအခ်က္အလက္ သိို႔မဟိုတ္ သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ားေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးမ််ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ််ား ထည့္သြင္းထ်ားသည့္ လက္ရွိ
ခြင့္ျပဳထ်ားေသ်ာ ဆိိုင္းငံ့ေၾက်ာင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္စ်ာတိို႔ျဖစ္သည္။
ဤေတြ႕ဆံိုပြ၏
ြဲ
ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ေက််ာင္းမွ လိုပ္ေဆ်ာင္ထ်ားသည့္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို အသင္းအေနျဖင့္ ေဆြးေိုႏြးရန္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို မတည္ေပးၿပီး ေက််ာင္းသ်ား
ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက အခ်က္အလက္တိိုင္းကိို ပံ့ပိိုးထ်ားသည္။ ဤသည္မွ်ာ မိဘ ိုႏွီးေိုႏွ်ာဖလွယ္ပြြဲျဖစ္သည့္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ား၏ သိို႔ မဟိုတ္ မိဘ၏ ဥပေဒေရးရ်ာ အက်ိဳးေဆ်ာင္က
တက္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။

MTSS/RTI

ွိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္ေရးမး

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းသ်ား၏

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာရံိုးမွ

အျခ်ားကိိုယ္စ်ားျပဳသူသည္

DTM

အတြက္

သင့္ေတ်ာ္သည့္

ကန္႕သတ္ခ်က္ကိို ခ်မွတ္ိုႏိိုင္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ျဖစ္အံ့ဆြဲဆြဲမဟိုတ္ေၾက်ာင္း သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားျဖစ္လွ်င္ DTM ကိို အဆံိုးသတ္ိုႏိိုင္သည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားသည္
စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူသည့္ ရလ်ာဒ္ိုႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘ်ာတူညီခ်က္ရရွိရန္ မလိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္ပါက သေဘ်ာတူညီခ်က္ကိို ေက််ာင္းသ်ားဆက္ဆံေရးဌ်ာန၏

ႊန္ၾက်ားေရးမးက အတည္ျပဳၿပီး

မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက ၾက်ားန်ာမႈကိို စြန္႕လြတ္ေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ေ ရးသ်ားၿပီးေန်ာက္ပိိုင္း ၾက်ားန်ာပြက
ြဲ ိို ဖ်က္သိမ္းပါမည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေျဖိုႏွင့္ DTM ၏ အဆံိုးသတ္ရလ်ာဒ္ကိို သေဘ်ာမတူပါက
သိို႔မဟိုတ္

မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္

DTM

မတက္ေရ်ာက္လွ်င္

ၾက်ားန်ာပြက
ြဲ ိို

စီစဥ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း

ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္မ ည္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္မႈအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကိို

အသံိုးျပဳ၍

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အဖြ႕ြဲ ေတြ႕ဆံိုပက
ြြဲ ိို လိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္ပါသည္။ DTM သည္ ျဖစ္ပြ်ားျခင္းမရွိပါက သိို႔မဟိုတ္ ဤစည္းကမ္းအတြင္း ေဆြးေိုႏြးေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း ျဖစ္ပြ်ားျခင္းမရွိပါက ၾက်ားန်ာပြြဲကိို
စီစဥ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။

ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ
လူကိိုယ္တိိုင္ိုႏွင့္ အြန္လိိုင္းနည္းပည်ာျဖင့္ ခရိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို ၾက်ားန်ာမႈ အရ်ာရွိမွ ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ား၏ လက္မခံိုႏိိုင္ေသ်ာအျပဳအမူ
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈိုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို န်ားေထ်ာင္ပါသည္၊ ၎တြင္ သက္ေသျပိုႏိိုင္ခြဲ့လွ်င္ ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ရက္ထက္ (၁၀) ေက််ာ္လြန္ေသ်ာ ဆိိုင္း ငံ့ျခင္း ျပစ္ဒဏ္ကိို
ခံရိုႏိိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိမ််ားကိို အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူက ခန္႔အပ္မႈျပဳလိုပ္ၿပီး ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈအေၾက်ာင္းကိို ႀကိဳတင္သိရွိထ်ားျခင္း မရွိသင့္ပါ။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိသည္ ၾက်ားန်ာပြမ
ြဲ က်င္းပမီတြင္
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈအေၾက်ာင္းကိို အမွန္တကယ္ ႀကိဳတင္သိရွိပါက ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက သူသည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားကိို ၾက်ားန်ာိုႏိိုင္ေၾက်ာင္းိုႏွင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ဘက္လိိုက္မႈမရွိဘြဲ ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း
အတည္ျပဳပါက ၾက်ားန်ာပြက
ြဲ ိို ဆက္လက္ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ပါသည္။
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ အၾကံျပဳသည့္အခါ အၾကံျပဳခ်က္ကိို သင့္ေတ်ာ္သည့္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက သံိုးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎က
ၾက်ားန်ာပြက
ြဲ ်င္းပရန္သင့္မသင့္ကိို အဆံိုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္ိုႏွင့္ မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားက အခ်ိန္တိိုးျမင့္ေပးရန္ ိုႏွစ္ဖက္သေဘ်ာတူညီမႈမရရွိ သည့္အခါ ၾက်ားန်ာပြြဲမ််ားအ်ားလံိုးကိို
ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရွိ (SRO) က စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွအစျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္ ဖမ္းဆီးမႈေန်ာက္ပိိုင္း ဆယ္ရက္ထက္မပိိုသည့္က်ာလတြင္
က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။

ၾက်ားန်ာပြြဲကိို

က်င္းပမည္ဆိိုလွ်င္

ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္

မိ ဘ/အိုပ္ထိန္းသူအ်ား

ၾက်ားန်ာပြြဲက်င္းပမည့္

ရက္စ၊ြြဲ

အခ်ိန္ိုႏွင့္

ေနရ်ာ၊

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားိုႏွင့္

ျဖစ္တန္စြမ္းရွိေသ်ာ

မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ား၏ စ်ာရင္းပါရွိသည့္ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ိုႏႈတ္ျဖင့္လည္းေက်ာင္း စ်ာျဖင့္လည္းေက်ာင္း ပံ့ပိိုးလိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။
ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြမ
ြဲ ််ားသည္ လွ်ိဳ႕ွဝွက္လံိုျခံဳၿပီး အမ််ားျပည္သူဝင္ေရ်ာက္ၾက်ားန်ာခြင့္မရွိပါ။ ေက််ာင္းသ်ား၊ သူ/သူမ၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္
မိဘ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ရရွိထ်ားေသ်ာ မိဘ၏ ကိိုယ္စ်ားလွယ္ိုႏွင့္ ၎တိို႔၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားသည္ ၾက်ားန်ာပြက
ြဲ ိို တက္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္း သ်ား၏ အျခ်ားေဆြမ်ိဳးမ််ား သိို႔မဟိုတ္
မိတ္ေဆြမ််ားအ်ား တက္ေရ်ာက္ခြင့္မျပဳပါ။ ဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္မည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္အေနျဖင့္ ၾက်ားန်ာပြြဲတြင္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိို

၎တိို႔၏

ကိိုယ္စ်ား

သက္ေသထြက္ဆိိုရန္

ဆင့္ေ ခၚိုႏိိုင္သည္။

ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္

မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္

မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိိုလည္း

ေခၚေဆ်ာင္ိုႏိိုင္သည္.

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအေနျဖင့္ စြြဲဆိိုမႈမ််ားအတြက္ ခိိုင္လံိုေသ်ာ သက္ေသထြက္ဆိို မႈကိို စဥ္းစ်ားိုႏိိုင္ျခင္းရွိမရွိဆိိုသည့္ ဆံိုးျဖတ္မႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက ေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အမႈထမ္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ၾက်ားန်ာပြတ
ြဲ ြင္ ထြက္ဆိိုရန္ အလိိုရွိပါက ၎တိို႔သည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ြဲ အ်ား ဆက္သြယ္သင့္ၿပီး ၎က
အဆိိုပါ လူပိုဂိဳလ္မ််ားအ်ား ဆင့္ေခၚမႈမ််ားကိို ထိုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ထြက္ဆိိုခ်က္ေပးရန္ေတ်ာင္းဆိိုမႈအတြက္ မိဘ၏ သေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ေတ်ာင္းခံိုႏိိုင္ရန္ငွ်ာ
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္

ၾက်ားန်ာပြြဲက်င္းပသည့္
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န်ာရီအတြင္း

ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

မ်က္ျမင္သက္ေသသည္

ျဖစ္စဥ္အတြင္း

စြဆ
ြဲ ိိုခံထ်ားရလွ် င္ျဖစ္ေစ

စြဆ
ြဲ ိိုခံရိုႏိိုင္လွ်င္ျဖစ္ေစ

မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားက ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြအ
ြဲ တြင္း ထြက္ဆိိုမႈျပဳလိုပ္ေနသည့္အခါ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနကိို ၾက်ားန်ာပြ၌
ြဲ ရွိေနေစမည္မဟိုတ္ပါ။
ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြ၌
ြဲ တင္ျပေသ်ာ သက္ေ သအေထ်ာက္အထ်ားတြင္ ေဆးဝါးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္မ််ားကြဲ့သိို႔ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ
ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ားကြဲ့သိို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆိိုခ်က္၊ ဓ်ာတ္ပံိုမ််ား၊ အသံသြင္းမွတ္တမ္းမ််ားိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္သည့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား၊ စံိုစမ္ းစစ္ေဆးမႈဆိိုင္ရ်ာ တိိုင္ၾက်ားမႈမ််ားိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏
လက္ရွိ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္ ပည်ာရပ္ဆိိုင္ရ်ာ မွတ္တမ္းပါဝင္ိုႏိိုင္သည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္သည္ "သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏ ခိိုင္လံိုမႈ"အရ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ ျပဳလိုပ္သည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအ်ား
ပံ့ပိိုးသည့္

ဝန္ထိုပ္ဝန္ပိိုးကိို

ထမ္းေဆ်ာင္ပါသည္။

ေက််ာင္းသ်ားတြင္

ခ႐ိိုင္

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာပြ၌
ြဲ

သူ/သူမ၏

ကိိုယ္ပိိုင္ကိုန္က်မႈျဖင့္

ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနျဖင့္

ကိိုယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္ေစခြင့္ရွိသည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ားဆက္ဆံေရးဌ်ာနအ်ား ၾက်ားန်ာပြမ
ြဲ တိိုင္မီ 48 န်ာရီႀကိဳတင္၍ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔က
တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြင္း

ဥပေဒေရးရ်ာ

ကိိုယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္မွဳကိို

ထ်ားရွိမည္ျဖစ္က်ာ

ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနသည္

ကိို ယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္ေၾက်ာင္း

အေထ်ာက္အထ်ားစ်ာရြက္စ်ာတမ္းကိို ေက််ာင္းသ်ားဆက္ဆံေရးဌ်ာနအ်ား ၾက်ားန်ာပြမ
ြဲ တိိုင္မီ 48 န်ာရီႀကိဳတင္၍ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေက််ာင္းသည္
လိိုအပ္ေသ်ာ မည္သည့္စီစဥ္မႈမ််ားကိိုမဆိိုျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ေစရန္ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနအ်ား စီစဥ္ိုႏိိုင္ေစရန္ ၾက်ားန်ာပြအ
ြဲ ်ား အခ်ိန္ေရြ႕ဆိိုင္းိုႏိိုင္ၿပီး ေန်ာက္ရက္တစ္ရက္အတြက္
ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းကိို ျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္အ်ား ပံိုမွန္အ်ားျဖင့္ ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြြဲမ််ားရွိ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနက ကိိုယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသ်ာ္လည္း
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ််ားတြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနကိို အသံိုးျပဳပါသည္။
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ခ႐ိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသည္ တရ်ားရံိုး၌ စီရင္ဆံိုးျဖတ္မႈိုႏ ွင့္ အလ်ားသ႑န္တူရန္လည္းေက်ာင္း Georgia သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ားဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒိုႏွင့္ အက်ဳံး ဝင္ရန္လည္းေက်ာင္း
သတ္မွတ္ထ်ားျခင္းမရွိ ပါ။

အဖြ႕ြဲ မ််ားအ်ားလံိုးက

ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္

ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ျခင္းရွိမရွိ

ဆံိုးျဖတ္ျခင္းိုႏွင့္

စည္းကမ္းပိိုင္းအရ

အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား

ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္ိုႏိို င္မျဖစ္ိုႏိိုင္ကိို

ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ အေထ်ာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ခိိုင္လံိုသည့္အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေပးစြမ္းိုႏိိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိအ်ား ပံ့ပိိုးထ်ားသည့္ အခ်က္အလက္မ််ား၏ ခိိုင္လံိုမႈိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန်ာက္ဆံိုး
အဆံိုးအျဖတ္ကိို ခ်မွတ္ိုႏိိုင္ရန္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထ်ားသည္။ ၾက်ားန်ာပြတ
ြဲ ြင္ တင္ျပေသ်ာ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏ ခိိုင္လံိုမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက ေက််ာင္းစည္းကမ္း ခ်က္မ််ားကိို
ခ်ိဳးေဖ်ာက္ထ်ားျခင္းရွိမရွိကိိုအဆံိုးအျဖတ္ေပးၿပီး သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းရန္ရွိေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို ခြျြဲ ခ်ားသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ိုႏွစ္ဖက္လံိုးက သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားတင္ျပမႈကိို ျပဳလိုပ္ၿပီးေန်ာက္ တစ္ဖက္စီအ တြက္ ေန်ာက္ဆံိုးပိတ္အေၾက်ာင္းျပခ်က္ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည့္

အခြင့္အေရးကိို ေပးအပ္ပါသည္။ ထိို႔ေန်ာက္တြင္

ၾက်ားန်ာပြအ
ြဲ ဆံိုးသတ္ၿပီး ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြ်ားခြဲ့ျခင္းရွိမရွိိုႏွင့္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏ ခိိုင္လံိုမႈအရ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းေတြ႕ွ ရွိပါက
စည္းကမ္းပိိုင္းအရ

သင့္ေတ်ာ္သည့္

အေရးယူမႈကိို

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းမေတြ႕ွရွိပါက

ဆံိုးျဖတ္ရန္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

စဥ္းစ်ားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး

ေက််ာင္းျပန္တက္ေရ်ာက္ရန္

ကိိုယ္ပိိုင္သေဘ်ာျဖင့္
ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သ ည္။

ဆံိုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေက််ာင္းသ်ားသည္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ေက််ာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ််ားကိို

ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းေတြ ႕ွရွိပါက

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိသည္

စြပ္စြခ
ြဲ ံရသူအ်ား အစမ္းက်ာလျဖင့္ ေက််ာင္းသိို႔ ျပန္ပိို႔ျခင္းမွသည္ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္မွ ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မွဳကိို ခ်မွတ္ိုႏိိုင္သည္. မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားသည္
အဆံိုးအျဖတ္အ်ား ရရွိိုႏိိုင္ရန္အတြက္ ေန်ာက္ထပ္ေက််ာင္းတက္ရက္တြ င္ ရံိုးသိို႔ ဆက္သြယ္ိုႏိိုင္သည္။ စ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ ၾက်ားန်ာပြအ
ြဲ ်ား က်င္းပၿပီး ဆယ္ရက္အတြင္း
ေပးပိို႔မည္ျဖစ္သည္။ 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 ရွိ DeKalb ေက်ာင္တီေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို
တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ ၾက်ားန်ာပြ၏
ြဲ အဆံိုးအျဖတ္ကိို ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ထံသိို႔ အသန်ားခံိုႏိိုင္သည္။ ဤေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို အဆံိုးအျဖတ္အ်ား ေပးအပ္သည့္ ရက္စြြဲ မွ
ျပကၡဒိန္ပါရက္ ိုႏွစ္ဆယ္ (20) အတြင္း ျပဳလိုပ္ရမည္။

DEKALB ပည်ာေရးဘိုတအ
္ ဖြ႕ြဲ သိ႔ို အယူခဝ
ံ င္ျခင္း
5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 ရွိ DeKalb ေက်ာင္တီေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို တင္သြင္းျခင္းျဖင့္
ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ ၾက်ားန်ာပြ၏
ြဲ
အဆံိုးအျဖတ္ကိို ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ထံသိို႔ အသန်ားခံိုႏိိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိက ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ခ်မွတ္သည့္ရက္စြမ
ြဲ ွ ျပကၡဒိန္ရက္ေပါင္း
ိုႏွစ္ဆယ္ (20) အတြင္း (သီတင္းပတ္ကိုန္ ပိတ္ရက္မ််ား၊ အမ််ားျပည္သူအ်ားလပ္ရက္ိုႏွင့္ တရ်ားဝင္အ်ားလပ္ရက္မ််ား အပါအဝင္) ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္
အသန်ားခံမႈအတြက္

အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာတြင္

မည္သည့္ေဆြးေိုႏြးတင္ျပခ်က္ကိိုမဆိို

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိ၏

ေဖ်ာ္ျပသင့္ပါသည္။

အဆံိုးအျဖတ္အ်ား

အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာတြင္

မွန္ကန္မႈမရွိဟို

မွတ္တမ္း၏

စြပ္စရ
ြြဲ သည့္အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားိုႏွင့္အတူ

မည္သည့္အပိိုင္း

သိို႔မဟိုတ္

အပိိုင္းမ််ားက

၎ကိို

အယူခံဝင္သူ၏

အေထ်ာက္အပံ့ျပဳေသ်ာ
အျမင္သေဘ်ာထ်ားမ််ားကိို

ေထ်ာက္ပံ့ေပးိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း ထပ္မံေဖ်ာ္ျပသင့္ပါသည္။ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားသစ္ကိို ခြင့္ျပဳမည္မဟိုတ္ပါ။
DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သည္ မွတ္တမ္းကိို သံိုးသပ္ၿပီး စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အဆံိုးအျဖတ္ကိို စေနတနဂၤေိုႏြရက္မ််ား၊ အမ််ားျပည္သူိုႏွင့္ တရ်ားဝင္အ်ားလပ္ရက္မ််ားမပါဘြဲ အသန်ားခံမႈအတြက္
ေတ်ာင္းဆိိုမႈအ်ား လက္ခံရရွိသည့္ရက္မွ ဆယ္ (၁၀) ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပိို႔မည္ျဖစ္သည္။ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ အဆံိုးအျဖတ္ကိို ခ႐ိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြင္း
ဖန္တီးျပဳလိုပ္ထ်ားသည့္

မွတ္တမ္းအေပၚတြင္သ်ာ

အလံိုးစံိုအေျခခံလိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။

DeKalb

ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သည္

မည္သည့္သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားသစ္ကိိုမဆိို

ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မည္သည့္ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေျပ်ာဆိိုသည့္ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားကိိုမဆိို ၾက်ားန်ာျခင္း ျပဳလိုပ္မည္မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း အသန်ားခံမႈ၏ အဆိိုးအေက်ာင္းအေၾက်ာင္းမ််ားိုႏွင့္
ပတ္သက္ေသ်ာ

စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္

အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားကိိုမူ

တင္သြင္းေပးပိို႔ိုႏိိုင္သ ည္။

DeKalb

ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ တြင္

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိ၏

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို

အတည္ျပဳျခင္း၊

ေျပ်ာင္းျပန္သက္ေရ်ာက္ေစျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းတိို႔ကိို လို ပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္သည့္ အ်ာဏ်ာရွိသည္။ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ အဆံိုးအျဖတ္ကိို ျပဳလိုပ္သည့္ ျပကၡဒိန္ပါ ရက္ေပါင္း သံိုးဆယ္
(၃၀) အတြင္း DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူိုႏွင့္အတူ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အသန်ားခံေၾက်ာင္း အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ဖိိုင္တ၍
ြြဲ ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သိို႔
အသန်ားခံမႈကိို မျပဳလိုပ္ပါက DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ အဆံိုးအျဖတ္သည္ ေန်ာက္ဆံိုးျဖစ္သည္။ အသန်ားခံမွဳက အျငင္းပြ်ားေနသည့္ ေမးခြန္း၊ ေဒသဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ အဆံိုးအျဖတ္ိုႏွင့္
အဆံိုးအျဖတ္ကိို အသန်ားခံမႈျပဳလိုပ္ရသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားအတြက္ က်စ္လစ္ျပည့္စံိုေသ်ာ ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ားကိို ထိုတ္ေဖ်ာ္ရမည္။ Georgia ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ေရွ႕ေမွ်ာက္တြင္
လိိုက္န်ာရမည္ျဖစ္သည့္ ဤအသန်ားခံမႈအတြက္ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာပါ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားိုႏွင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိို O.C.G.A. § 20-2-1160 ိုႏွင့္ ျပည္နယ္ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ စည္းကမ္းခ်က္ 160-1-3.04 အတြင္း သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းထ်ားသည္။
အသန်ားခံမႈတစ္ရပ္ ရွိေသ်ာအခါမွသ်ာ ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ အ်ား စ်ာျဖင့္ေရးမွတ္ မွတ္တမ္းတင္မႈကိို ျပဳလိုပ္ပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ ေရွ႕ေနသည္
ၾက်ားန်ာမႈ၏ အသံမွတ္တမ္းကိို ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနတြင္ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ မွတ္တမ္းမိတၱဴကိို မိမိစရိတ္ျဖင့္ မွ်ာယူိုႏိိုင္သည္။

ခ႐ိင
ို အ
္ ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအ်ား စြန႔လ
္ တ
ႊ ျ္ ခင္း
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို စြန္႔လႊတ္ေၾက်ာင္း တရ်ားဝင္စ်ာကိို ေရးသ်ားျပဳစိုက်ာ လက္မွတ္ေရးထိိုးျခင္းအ်ားျဖင့္ မိမိတိို႔၏
ခ႐ိိုင္အဆင့္

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို

စြ န္႔လႊတ္ၿပီးေန်ာက္

သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားကိို

လက္ခံိုႏိိုင္သည္။

ထိိုစြန္႔လႊတ္ေၾက်ာင္းတရ်ားဝင္စ်ာကိို

ေပးပိို႔ျခင္းျဖင့္

မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို သေဘ်ာတူၿပီး သက္ဆိိုင္ရ်ာျဖစ္ရပ္ိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ေမးခြန္းထိုတ္စိစစ္မႈမ််ားိုႏွင့္ အသန်ားခံမႈမ််ားကိိုလည္း ေန်ာင္တြင္မျပဳလိုပ္ေတ်ာ့ဘြဲ
စြန္႔လႊတ္ရ်ာေရ်ာက္သည္။

မသန္စမ
ြ း္ မႈခစ
ံ ်ားေနရသူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား
IDEA အရ အထူးပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို ရရွိသည့္ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ိုႏွင့္ ပိုဒ္မ 504 အရ အက်ဳံးဝင္သည့္ မသန္စြမ္းမႈမ််ားရွိသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိို င္ရ်ာအရ
အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မွ်ာ ေအ်ာက္ပါထပ္ဆင့္အဆင့္မ််ားိုႏွင့္အတူ အထက္တြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း တူညီသည္ မသန္စမ
ြ း္ သူေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ အထူးအေျခအေနမ််ား (လက္နက္မ််ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ားိုႏွင့္ ခိုႏၶ်ာကိယ
ို ပ
္ င
ိို း္ ဆိးို ရြ်ားျပင္းထန္စ်ာြ ထိခက
ိို ေ
္ အ်ာင္လပ
ို ျ္ ခင္း)
1.

ေဒသတြင္းေက််ာင္း

စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ်ာရွိအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္

လက္နက္၊

မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား

လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္းရွိမရွိ သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားသူတစ္ဦးကိို

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ပိိုင္း

ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္စြ်ာ ထိခိိုက္ေအ်ာင္လိုပ္မလိုပ္ ဆံိုးျဖတ္ေပးသင့္သည္။ ရွိသည္၊ ျပဳလိုပ္သည္ဆိိုပါက A ိုႏွင့္ B သိို႔ဆက္သြ်ားပါ။
A.

အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရး ဒါ႐ိက
ို တ
္ ်ာ/ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ 504

ွိနင
ိႈ း္ ေရးမွၱဴးတိ႔က
ို ိို အထက္ပါအခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း ခ်က္ခ်င္းအသိေပးသင့္သည္။
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အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရး/ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ ပိုဒမ
္ 504 တ်ာဝန္ရသ
ွိ အ
ူ ေနျဖင့္ အေျခအေနကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးၿပိးီ ေဒသတြငး္ ေက််ာင္းသိ႔ို လမ္း



ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ တ်ာဝန္ရသ
ွိ ိုႏ
ူ ွင့္ ေဒသတြငး္ ေက််ာင္း တ်ာဝန္ရသ
ွိ တ
ူ ႔သ
ိို ည္ လက္ေတြ႕အေရးယူသည့္ အစီအမံတစ္ရပ္ကိို ဆံိုးျဖတ္ေရးဆြရ
ြဲ န္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရက
ြ ပ
္ ါမည္။

B.

ပည်ာသင္ၾက်ားသည့္ေနရ်ာကိို အေရးေပၚအေျပ်ာင္းအလြဲလပ
ို ရ
္ န္ လိိုအပ္ပါက အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရး/504

ႊနမ
္ ေ
ႈ ပးအပ္ပါမည္။

ွိနင
ိႈ း္ ေရးမွၱဴးသည္ ေဒသတြငး္ ေက််ာင္းသိို႔

ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါမည္။

2.

အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရး ဆရ်ာ(မ််ား)၊ IEP သင္ၾက်ားမႈခံယူေနသူ၏ မန္ေနဂ််ာ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဒ္မ 504 အႀကီးအမွၱဴးတိို႔ကိို ျဖစ္ရပ္အေၾက်ာင္း အသိေပးသည္။

3.

မသန္စြမ္းမႈမ််ားရွိေနသည့္

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ခ႐ိိုင္အဆင့္

တရ်ားမွ်တေသ်ာ

စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္

ရည္

ႊန္းလႊြဲေျပ်ာင္းပါက

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးသည္

အခ်က္အလက္

စိစစ္ေဖ်ာ္ထိုတ္ေရး/စီရင္ဆံိုးျဖတ္ေရး ေတြ႕ဆံိုပက
ြြဲ ိို စီစဥ္သတ္မွတ္ရန္ ေက််ာင္း၏ အထူးပည်ာေရး/ပိုဒ္မ 504 အႀကီးအမွွၱဴးအတြက္ ေက််ာင္း၏ ဦးေဆ်ာင္ဆရ်ာကိို ဆက္သြယ္ပါသည္။
4.

အျပဳအမူသည္ မသန္စြမ္းျခင္း၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝတစ္ရပ္ မဟိုတ္ေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္လိိုက္ပါက IDEA 2004 အရ ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာသင္ၾက်ားမႈ အခြင့္အေရးမ််ားိုႏွင့္အညီ
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ေထ်ာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ေပးအပ္သည္။ အျပဳအမူသည္ မသန္စမ
ြ း္ ျခင္း၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝသ်ာျဖစ္လ်ွ င္ IEP
စိစစ္သိုးံ သပ္မေ
ႈ က်ာ္မတီ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ပိုဒမ
္ 504 အဖြ႔က
ြဲ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈထပ္မျံ ပဳလိုပရ
္ န္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ားကိို ခ်မွတပ
္ ါမည္။

အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ထိနး္ သိမး္ ထ်ားျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ အထူးအေျခအေနမ််ားမွ ျပန္လည္ေရ်ာက္ရလ
ွိ ်ာသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ေနရ်ာခ်ထ်ားရန္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္း
အက်ဥ္းက်ေနျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

အကူးအေျပ်ာင္းက်ာလတစ္ခိုကိို

ထိန္းသိမ္းထ်ားခံရျခင္းေၾက်ာင့္
လိိုအပ္ေလ့ရွိသည္။

ထိို႔အျပင္

ေက််ာင္းိုႏွင့္ကင္းကြ်ာေနသည့္

လက္ရွိေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

ေက််ာင္းတြင္ရွိေနျခင္းေၾက်ာင့္

သူတိို႔၏ေဒသတြင္းေက််ာင္း၌

ေက််ာင္းရွိလူပိုဂိဳလ္မ််ား

ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ျပန္လည္မတက္ေရ်ာက္မီ
ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအေပၚ

ႀကီးမ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္တစ္ရပ္ က်ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ေသ်ာ အေျခအေနမ််ားရွိသည္။ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္ဟို စြပ္စြြဲ ခံရ သိို႔မဟိုတ္ စီရင္ဆံိုးျဖတ္ခံရျခင္းေၾက်ာင့္ က်ာလတစ္ခိုၾက်ာ အက်ဥ္းခ်ခံထ်ားရ
သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းသိမ္းခံထ်ားရၿပီးေန်ာက္ ျပန္လည္ေ ရ်ာက္ရွိလ်ာေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို အစ်ားထိိုးေက််ာင္း အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သလ်ား ေက််ာင္းသ်ား၏ ေဒသတြင္းေက််ာင္းသိို႔
ျပန္ပိို႔သင့္သလ်ား ဆံိုးျဖတ္ရန္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထ်ားသည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ သူ တိို႔၏ေဒသတြင္းေက််ာင္းသိို႔ ျပန္လည္ကူးေျပ်ာင္းမႈ ေခ််ာေမြ႕ေစရန္
သူတိို႔၏ပည်ာေရးိုႏွင့္

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး

စြမ္းရည္မ််ားကိို

ျပန္တည္ေဆ်ာက္ိုႏိိုင္မည့္

အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကိို

ထိိုေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား

ေပးအပ္သည္။

ဤအတြက္

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္

အေျခခံစဥ္းစ်ားရမည့္ အခ်က္မ််ားမွ်ာ ေက််ာင္းျပန္တက္မည့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ လိိုအပ္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ား၏ ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးတိို႔ျဖစ္သည္။
မ််ားစြ်ာေသ်ာျဖစ္စဥ္တိို႔တြင္ ျပႆန်ာျဖစ္ေစခြဲ့ေသ်ာ လိုပ္ရပ္မွ်ာ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းဆိိုင္ရ်ာ ျပစ္မႈမ််ားမွ ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္ လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈ သိို႔မဟိုတ္
အျခ်ား အၾကမ္းဖက္လိုပ္ရပ္မ််ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည့္ အလြန္ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေ သ်ာ လိုပ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ အဆိိုပါျပစ္မႈမ််ားအတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွ်ားစီရင္ခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို လူငယ္ေရးရ်ာ
တရ်ားမွ်တမႈ ဌ်ာန (DJJ) သိို႔မဟိုတ္ လူငယ္တရ်ားရံိုးက ေဘးအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအမံတစ္ရပ္ေအ်ာက္တြင္ ထ်ားရွိိုႏိိုင္သည္။ အဆိိုပါအစီအမံမ််ားက ျပန္ေရ်ာက္လ်ာေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ
အခ်ိဳ႕ေသ်ာတ်ားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ား ခ်မွတ္ထ်ားိုႏိိုင္သည္၊

ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ ထိိုေက််ာင္းသ်ားကိို အခ်ိဳ႕ေသ်ာအသက္အရြယ္ ကေလးမ််ား၊ ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူ သိို႔မဟို တ္ ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူိုႏွင့္

အခ်က္အလက္ခ်င္းတူညီေသ်ာ ကေလးမ််ားအနီးသိို႔ သြ်ားခြင့္မျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လူႀကီးတစ္ဦး၏ ႀကီးၾကပ္အိုပ္ထိန္း မႈေအ်ာက္တြင္ အၿမြဲေနထိိုင္ရျခင္းတိို႔ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို DeKalb သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားခ႐ိိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂလိကပိိုင္ေက််ာင္းမွ ထိုတ္ပ ယ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုင္းငံ့ထ်ားျခင္းကိို ျပဳလိုပ္ၿပီးျဖစ္က်ာ
ဆိိုင္းငံ့ထ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈက်ာလကိို ၿပီးစီးျခင္းမရွိေသးေခ်။ (O.C.G.A. § 20-2-751.2) အျခ်ားေသ်ာအေျခအေနမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊ က်ၱဴးလြန္ေၾက်ာင္း
ဆံိုးျဖတ္ခံထ်ားရျခင္း၊ စြြဲခ်က္တ င္ခံရျခင္း၊ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အရြယ္ေရ်ာက္သူက က်ၱဴးလြန္မိလွ်င္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈျဖစ္လ်ာိုႏိိုင္ေသ်ာ မည္သည့္ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ ျပစ္မႈငယ္မဆိိုအတြက္
အခ်က္အလက္မ််ားကိို ဖိိုင္တြြဲခံရျခင္းအတြက္ ဆိိုင္းငံ့ခံထ်ားရေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္ခံထ်ားရေသ်ာ ျပန္လည္ေလွ််ာက္ထ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာရင္းသြင္းအပ္ိုႏွံမႈကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္သည္။ (O.C.G.A. § 202-768) ဤသည္က ေက််ာင္းသ်ားကိို ထိုတ္ပယ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုင္းငံ့ထ်ားမႈအေၾက်ာင္း သတိေပးခ်က္အတြက္ အတူတကြ ထိုတ္ပယ္သင့္မသင့္ သိို႔မဟိုတ္ အစ်ားထိိုးေနရ်ာခ်ထ်ားမႈတစ္ခိုကိို
ကမ္းလွမ္းသင့္မသင့္ကြဲ့သိို႔ အျခ်ားေမးခြန္းမ််ားကိို ယူေဆ်ာင္လ်ာပါသည္။
အဆိိုပါေက််ာင္းသ်ားမ််ား

ေက််ာင္းျပန္မတက္မီတြင္

သူတိို႔ကိို

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိို႔

လႊြဲ အပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဌ်ာနတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားသည္

ေက််ာင္းသ်ားမိဘ မ််ား

ေပးအပ္လိိုသည့္

အခ်က္အလက္မွန္သမွ်အပါအဝင္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်က္အလက္အ်ားလံိုးကိို စိုေဆ်ာင္းရယူၿပီး စိစစ္သံိုးသပ္က်ာ ေနရ်ာခ်ထ်ားရန္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိိုစိစစ္သံိုးသပ္မႈ
ျပဳလိုပ္ရ်ာတြင္ မိဘိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားတိို႔ ရွိေနိုႏိိုင္ၿပီး အၾကံဉ်ာဏ္ေပးအပ္ိုႏိိုင္သည္။ ေရွ႕ေနမ််ားကိို တက္ေရ်ာက္ရန္ခြင့္ျပဳမည္မဟိုတ္ပါ။
ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန၏ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆံိုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘ်ာတူညီျခင္းမရွိေသ်ာ မိဘမ််ားအေနျဖင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေက််ာင္းတက္ရက္သံိုးရက္အတြင္း စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈ
သံိုးသပ္ခ်က္ေက်ာ္မတီ (DARC) မွ ျပန္လည္စိစစ္သံိုးသပ္မႈလိုပ္ေ ပးရန္အတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္။ DARC သည္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန၏ ဦးစီးကြပ္ကြဲမႈေအ်ာက္တြင္ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿပီး
ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ စည္းကမ္းပိိုင္းိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အေျခအေနမ််ားိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားိုႏွင့္ ေက််ာင္း အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားထံမွ အထူးေတ်ာင္းဆိိုခ်က္မ််ားကိို စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္က်ာ
ဆံိုးျဖတ္ကိိုင္တြယ္ရန္

လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရရွိထ်ားသည္။

ထပ္ေဆ်ာင္းအခ်က္အလက္မ််ားအ်ား

DARC

စိစစ္သံိုးသပ္မႈအေပၚ

သည္

စိုေဝးေတြ႕ဆံိုၿပီးေန်ာက္

အေျခခံ၍

ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနထံ မွ
ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိို

အခ်က္အလက္မ််ားိုႏွင့္

ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အျခ်ားအဖြ႕ြဲ အစည္းအ်ားလံိုးမွ

စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈ

ေပးအပ္ေသ်ာ

သံိုးသပ္ခ်က္ေက်ာ္မတီ၏

ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆံိုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘ်ာတူညီျခင္းမရွိေသ်ာ မိဘမ််ားအေနျဖင့္ O.C.G.A. § 20-2-754 အရ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေက််ာင္းတက္ရက္သံိုး (3) ရက္အတြ င္း ခ႐ိိုင္အဆင့္
တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ လိုပ္ေပးရန္အတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္။
အထက္တြင္ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ

လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းကိို

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ

စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ားက

သင့္ေလ််ာ္သည္ဟို

ယူဆသည့္အတိိုင္း

အျခ်ားေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ

အေျခအေနမ််ားတြင္လည္း အသံိုးျပဳိုႏိို င္သည္။ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆင
ိို ရ
္ ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ားလံိုးကိို ျဖစ္စဥ္တစ္ခခ
ို ်င္းအလိက
ို ္ ျပဳလိုပမ
္ ည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္အ်ားလံိုး၌ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ား
ခ်မွတ္ရ်ာတြင္ အသက္အရြယ္၊ အက်ဥ္းက်ထ်ားသည့္ အခ်ိန္အတိိုင္းအတ်ာ၊ အေျပ်ာင္းအလြဲမ််ား၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝ၊ လက္ရွိရွိေနေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္း အမိန္႕၊ ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးိုႏွင့္ပတ္သက္၍
ရွိိုႏိိုင္ေသ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာသင္ၾက်ားေရးလိုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထိခိိုက္မႈမ််ား၊ ယခင္ /ယခို စည္းကမ္းပိိုင္းမွတ္တမ္း စသည္တိို႔ကိို အသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည္။ ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသ်ာ
အၾကမ္းဖက္ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ ေအ်ာက္ပါ အေထြေထြအမ်ိဳးအစ်ားခြြဲမ််ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေက််ာင္းစီမံအိုပ္ခ်ဳပ္ေ ရးမွၱဴးက ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးိုႏိိုင္သည္ 

ျပင္းထန္ေသ်ာ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာကိို ျဖစ္ပြ်ားေစသည့္ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိို က္မႈ



လက္နက္အသံိုးျပဳမႈ ပါဝင္သည့္ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ



သမ်ား႐ိိုးက်မဟိုတ္ေသ်ာ အေၾက်ာင္းမ််ားေၾက်ာင့္ ေသဆံိုးမႈ (လူသတ္မႈ)



ျပန္ေပးဆြြဲမႈ



မိုဒိမ္းမႈ
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အိုႏၲရ်ာယ္ရွိေသ်ာ လက္နက္ျဖင့္ ဓ်ားျပတိိုက္မႈ (လက္နက္သံိုး ဓ်ားျပတိိုက္ျခင္း)



အိုႏၲရ်ာယ္ရွိေသ်ာ လက္နက္မပါဝင္ဘြဲ ဓ်ားျပတိိုက္မႈ



လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ တိိုက္ခိိုက္မႈ (မိုဒိမ္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာျပစ္မႈ မပါဝင္)



လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာျပစ္မႈ



အသက္မျပည့္ေသးသူတစ္ဦးိုႏွင့္ မေလ််ာက္ပတ္ေသ်ာလြတ္လပ္ခြင့္ ရယူျခင္း

ထိို႔အျပင္ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထ်ားေသ်ာ ေဆးဝါးပမ်ာဏေျမ်ာက္မ််ားစြ်ာကိို ထိုတ္လိုပ္ျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ကိုန္ကူးျခင္း ပါဝင္ေသ်ာ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ကိိုလည္း ထည့္သြင္းရပါမည္။
ေက််ာင္းအိုပ္အ်ားလံိုးအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ စည္းကမ္းပိိုင္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈသည္ ေက််ာင္းမွစီရင္ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေသ်ာအခါ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို
ဆက္လက္လိိုက္န်ာပါမည္။ အဆိိုပါျဖစ္စဥ္မ််ားတြင္ ပံိုမွန္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ပါမည္။
ဤလိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းသည္ မသန္စမ
ြ း္ သူေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ မသက္ဆင
ိို ပ
္ ါ။ မသန္စမ
ြ း္ သူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အထူးႁခြငး္ ခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရး ဌ်ာနသိ႔ျို ဖစ္ေစ 504 အစီအမံတင
ြ ္ ပါဝင္ေသ်ာ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ပိုဒမ
္ 504

ွိနင
ိႈ း္ ေရးမးသိ႔ျို ဖစ္ေစ တိက
ို ႐
္ က
ိို လ
္ ြဲအ
ႊ ပ္ေပးပါမည္။

ရွ်ာေဖြမမ
ႈ ််ား
ေက််ာင္းမ််ားအတြင္း ဥပေဒစိိုးမိိုးမႈိုႏွင့္ စည္းကမ္းလိိုက္န်ာမႈကိို ထိန္းသိမ္းရန္ိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရးိုႏွင့္ ဘက္စံိုက်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးကိို က်ာကြယ္ရန္အတြက္
ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားသည္ ေအ်ာက္တြင္အၾကမ္းေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ အေျခအေနမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ား၊ ေက််ာင္းသ်ားပစၥည္းထ်ားရ်ာ ္ီ႐ိိုမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ စ်ာသင္ခံိုမ််ားိုႏွင့္ ကိုလ်ားထိိုင္မ််ား
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ယ်ာဥ္မ််ားကိို ရွ်ာေဖြမည္ျဖစ္ၿပီး ရွ်ာေဖြစဥ္အတြင္း ေတြ႕ရွိေသ်ာ ဥပေဒိုႏွင့္မညီ

ြတ္သည့္၊ ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမဝင္သည့္ ပစၥည္းမ််ားကိို သိမ္းယူပါမည္။

ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသံိုးျပဳထ်ားသည့္ “ခြင့္ျပဳမထ်ားေသ်ာ” ဟူသည့္ ေဝါဟ်ာရသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား၏ က်န္းမ်ာေရးိုႏွင့္
ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အိုႏၲၲရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ၊ ဥပေဒိုႏွင့္ညီ

ြတ္သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္၊ လမ္းစဥ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြ င္းလိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုခိုအေပၚ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ ပစၥည္းမ််ား

သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးအပ္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားထြဲတြင္ ခြင့္ျပဳမထ်ားေၾက်ာင္း ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ပစၥည္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို ဆိိုလိိုသည္။
ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ေပးအပ္ထ်ားသည့္ ရွ်ာေဖြရန္ သိို႔မဟိုတ္ သိမ္းယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ လိိုက္ေလ််ာရန္ပ်က္ကြ က္မႈအ်ား စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ
အေရးယူမႈအတြက္ အေျခခံအခ်က္အျဖစ္ စဥ္းစ်ားပါမည္။
ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားျပဳလိုပ္ေသ်ာ ရွ်ာေဖြမႈမ််ားအ်ားလံိုးသည္ ရွ်ာေဖြမႈျပဳလိုပ္ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ိုႏွင့္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ား၏အသက္အရြယ္ိုႏွင့္
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝအရ အလြန္အမင္းစြက္ဖက္ေိုႏွ်ာင့္ယွက္ရ်ာ မက်ေစရပါ။

ကိယ
ို ေ
္ ရးအခ်က္အလက္ ရွ်ာေဖြမမ
ႈ ််ား
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းမ််ား (ဥပမ်ာ ပိို က္ဆံအိတ္၊ စ်ာအိုပ္အိတ္ စသည္ျဖင့္) ကိို ရွ်ာေဖြျခင္းျဖင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ျပဳမူလို ပ္ေဆ်ာင္ ပံို
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း သိို႔မဟိုတ္ ေဒသတြင္းေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လ်ာမည္ဟို ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ သံသယရွိ သည့္အခါတိိုင္း
ရွ်ာေဖြမႈလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာကိို လက္ျဖင့္ ျပင္ပမွထိေတြ႕ရွ်ာေဖြ မႈ ျပဳလိုပ္ရ်ာတြင္ လိင္တူျဖစ္ေသ်ာ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သီးသန္႕ေနရ်ာတစ္ခိုတြင္ ေဆ်ာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ိုႏိိုင္ပါက
အရြယ္ေရ်ာက္ၿပီးသူသက္ေသတစ္ဦး ရွိေနပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာေပၚတြင္ သူ႔အေပၚ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားအေပၚ လက္ငင္းအိုႏၲၲရ်ာယ္ျ ဖစ္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ
ပစၥည္းတစ္ခို

ရွိေနသည္ဟို

ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက

သံသယျဖစ္ရန္

ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ

အေျခခံအခ်က္အလက္မ််ား

ရွိေနပါက

ထိိုေက််ာင္းသ်ားကိို

သီးျခ်ားခြထ
ြဲ ိုတ္ထ်ားျခင္း၊

ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရွိထံသိို႔ အေၾက်ာင္းၾက်ားျခင္း၊ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈကိို ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းတိို႔အ်ား ျပဳလိုပ္သင့္ပါသည္။
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအေျခအေနမ််ားတြင္ ႐ွ်ာေဖြမႈမ််ား၌ လက္ကိိုင္ သတဳ႐ွ်ာေဖြကိရိယ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ျဖတ္ေလွ််ာက္သြ်ားၿပီး စစ္ေဆးရသည့္ သတဳ႐ွ်ာေဖြကိရိယ်ာမ််ား ကြဲ့သိို႔ေသ်ာ
အီလက္ထ႐ြန္းနစ္စက္ပစၥည္းမ််ားအ်ား အသိုံးျပဳိုႏိိုင္သည္။ ရွ်ာေဖြမႈမ််ားတြင္ မူးယစ္ေဆးရွ်ာေဖြေရးေခြးမ််ားကိိုလည္း အသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည္။

ပစၥညး္ ထ်ားသည့္ ္ီ႐၊ိို စ်ားပြေ
ြဲ စ်ာင္းိုႏွင့္ စ်ားပြခ
ြဲ ိုမ
ံ ််ားတြင္ ရွ်ာေဖြမမ
ႈ ််ား
ေက််ာင္းသ်ား၏

္ီ႐ိိုမ််ား၊

စ်ားပြေ
ြဲ စ်ာင္းမ််ားိုႏွင့္

စ်ားပြခ
ြဲ ံိုမ််ားသည္

ေက််ာင္းပိိုင္

ပစၥည္းဥစၥ်ာမ််ားျဖစ္ၿပီး

ေက််ာင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈေအ်ာက္တြင္

အခ်ိန္ျပည့္

ထိန္းသိမ္းထ်ားရွိရမည္ျဖစ္သည္။

္ီ႐ိိုမ််ားကိို

ထိုတ္ေပးထ်ားသည့္ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီ၏ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးမ််ားအေနျဖင့္ ္ီ႐ိိုမ််ားသည္ ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ား၏ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈိုႏွ င့္ ရွ်ာေဖြမႈကိို ျပဳလိုပ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားထ်ားသည့္
အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို
မွတ္တမ္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး ခ်င္းစီအ်ား
ထိန္းသိမ္းရမည္ျ ဖစ္ၿပီး

ေသခ််ာစြ်ာ

လက္ခံရရွိေစရန္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

ျပဳလိုပ္သင့္သည္။

္ီ႐ိိုမ််ားသည္

၎တိို႔၏

ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီသည္

္ီ႐ိိုေပါင္းစည္းမႈမ််ားအ်ားလံိုး၏

အထူးသီးသန္႕ျဖစ္ေသ်ာ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအ်ာက္တြင္ရွိ သည္ဟို

ေသ်ာ့မ််ား

သိို႔မဟိုတ္

ယံိုၾကည္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ

မည္သည့္လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိိုမဆိို ေရွ်ာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းထ်ားသည့္ ္ီ႐ိို၊ စ်ားပြေ
ြဲ စ်ာင္းိုႏွင့္ စ်ားပြြဲခံို မ််ားအ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို ႀကိဳတင္အေၾက်ာင္းမၾက်ားဘြဲ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ သေဘ်ာတူညီမႈိုႏွင့္ ရွ်ာေဖြဝရမ္းလည္း
မပါဘြဲ ေယဘိုယ်သေဘ်ာ ရွ်ာေဖြမႈမ််ား ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ္ီ႐ိို၊ စ်ားပြေ
ြဲ စ်ာင္းိုႏွင့္ စ်ားပြခ
ြဲ ံိုမ််ားအ်ား စစ္ေဆးရွ်ာေဖြရန္ K-9 ယူနစ္မ််ား အသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည္။ ေက််ာင္းသိို႔ယူေဆ်ာင္လ်ာသည့္
သိို႔မဟိုတ္ ္ီ႐ိို၊ စ်ားပြြဲေစ်ာင္းိုႏွင့္ စ်ားပြြဲခံိုမ််ားထြဲတြင္ ထ်ားရွိသည့္ ပစၥ ည္းမ််ားမွ်ာ
ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ ရွ်ာေဖြမႈမ််ားကိို ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။

ေမ်ာ္ေတ်ာ္ယ်ာဥ္ေပၚတြင္ ရွ်ာေဖြမမ
ႈ ််ား
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းဥပစ်ာအတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ ရပိိုင္ခြင့္မဟိုတ္သည့္

အထူး အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထ်ားသည္။ ေက််ာင္းသ်ားယ်ာဥ္ရပ္န်ားရ်ာေနရ်ာမ််ားတြင္

ပံိုမွန္

ကင္းလွည့္စစ္ေဆးရန္ိုႏွင့္ ေက််ာင္းပိိုင္ ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္းရွိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ယ်ာဥ္မ််ားကိို ျပင္ပ မွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ ေက််ာင္းတြင္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေနျဖင့္
ေက််ာင္းဥပစ်ာအတြင္း ရပ္န်ားထ်ားေသ်ာ ယ်ာဥ္တစ္စီးေပၚတြင္ လက္နက္ထ်ားရွိရန္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ််ားတြင္ ခြင့္ျပဳမထ်ားေပ။
ယ်ာဥ္မ််ားအတြင္းတြင္ ဥပေဒိုႏွင့္မညီ

ြတ္သည့္၊ ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမဝင္သည့္ ပစၥည္းမ််ား ရွိေနသည္ဟို သံသယျဖစ္ရန္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ အေျခခံအခ်က္အ လက္မ််ား

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္ထံတြင္ ရွိေနပါက ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ယ်ာဥ္အတြင္းပိိုင္းကိို စစ္ေ ဆးမႈျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။ ထိိုသိို႔ေသ်ာ ကင္းလွည့္မႈမ််ားိုႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို ႀကိဳတင္အေၾက်ာင္းမၾက်ားဘြဲ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏
သေဘ်ာတူညီမႈိုႏွင့္ ရွ်ာေဖြဝရမ္းလည္း မပါဘြဲ ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။
ထိိုသိို႔ရွ်ာေဖြမႈျပဳလိုပ္ရန္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိေၾက်ာင္းကိို ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ႀကိဳတင္အ သိေပးထ်ားပါမည္၊ သိို႔ေသ်ာ္ ထိိုသိို႔အေၾက်ာင္းၾက်ားရန္
ပ်က္ကြက္ပါကလည္း အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထ်ားေသ်ာအခါတြင္ ယ်ာဥ္အတြင္းပိိုင္းကိို ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ခြင့္မရေစရန္ မဟန္႔တ်ားိုႏိိုင္ပါ။

စစ္ေဆးေတြ႕ရွေ
ိ သ်ာအရ်ာမ််ား
ရွ်ာေဖြမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ သိို႔မဟိုတ္ ေဒသတြင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္း ေတြ႕ရွိရပါက သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ရန္ ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားထံသိို႔
အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားိုႏိိုင္သည္။
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ေက််ာင္းတြငး္ ၌ လက္နက္ကင္းစင္ေစရန္ ေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
ေက််ာင္းမ််ားကိို ေဘးကင္းလံိုၿခံဳေအ်ာင္ ထ်ားရွျိ ခင္း
ေက််ာင္းသ်ားတိိုင္းသည္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳစိတ္ခ်ရေသ်ာ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းကိို လိိုခ်င္ၾကၿပီး ထိိုက္လည္းထိိုက္တန္ၾကသည္။ ထိို႔အတြက္ေၾက်ာင့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမ််ားိုႏွင့္ ေက််ာင္းမ််ားသည္
ေက််ာင္းတြင္း၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားသည့္ လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ လက္နက္မ််ားိုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ််ားကိို ဆန္႔က်င္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ား ခ်မွတ္ထ်ားသည္။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းသိို႔လက္နက္မ််ားယူလ်ာလွ်င္ ထိုတ္ပယ္ခံရိုႏိိုင္သည္။ အလ်ားတူ ေက််ာင္းသိို႔ အခ်ိဳ႕ေသ်ာလက္နက္မ််ား ယူလ်ာျခင္းသည္ Georgia ဥပေဒအရ "ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈသင့္ေသ်ာ
လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈ" ျဖစ္သည္။ ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ အသက္ 17 ိုႏွစ္ေအ်ာက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းတြင္း၊ ေက််ာင္း ဘတ္စ္က်ားေပၚ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပံ့ထ်ားသည့္
လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ လက္နက္ ယူေဆ်ာင္လ်ာျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးခံရိုႏိိုင္ၿပီး လူငယ္ထိန္းသိမ္းေရးစင္တ်ာတစ္ခိုသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ခံရိုႏိိုင္သည္။ အသက္ 17
ိုႏွစ္ိုႏွင့္အထက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ထိိုက်ၱဴးလြန္မႈမ််ားမွ်ာ ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈအဆင့္ ျဖစ္သြ်ားၿပီး ရ်ာဇဝတ္မႈစြြဲခ်က္တင္ခံရျခင္း၊ ေထ်ာင္ခ်ခံရျခင္းတိို႔ကိို ျဖစ္ေစိုႏိိုင္သ ည္။
အနည္းဆံိုး

ျပကၡဒိန္ိုႏွစ္တစ္ိုႏွစ္ထတ
ို ပ
္ ယ္ရန္

သတ္မွတ္ထ်ားသည့္

ေက််ာင္းသ်ားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

မူဝါဒတစ္ရပ္

ထ်ားရွိရန္လိိုသည္။

ထိို႔အတြက္ေၾက်ာင့္

DeKalb

တြင္

လက္နက္လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္းအတြက္ DeKalb ေက််ာင္းအ်ားလံိုးမွ အနည္းဆံိုး ျပကၡဒိန္ိုႏွစ္တစ္ိုႏွစ္ထိုတ္ပယ္ရန္ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ ရွိသည္။

အျခ်ား မည္သည့္လက္နက္မ််ားေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းထိုတခ
္ ရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ နည္း။
မည္သည့္ဓ်ားအမ်ိဳးအစ်ားမဆိို၊ သင္တိုန္းဓ်ား (ပံိုးဖြင့္သည့္ ဓ်ားမ််ားအပါအဝင္)၊ သံႀကိဳး၊ ပိိုက္လံိုး၊ ကိိုယ္ခံပည်ာသံိုး ကိရိယ်ာမ််ား၊ ဆူးခၽြန္ပါ သံတင္းပိုတ္မ််ား၊ BB ေသနတ္၊ ေက်ာ္ေစ့ေသနတ္မ််ားိုႏွင့္
ေက််ာင္းအတြင္း၊

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံို၊

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းတြင္း

လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္

ခြဲယမ္းမီးေက််ာက္မ််ား

ထ်ားရွိျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ

အျခ်ားပစၥည္းမ််ားမွ်ာDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ထိုတ္ပယ္ခံရိုႏိိုင္သည္။ (လက္နက္စ်ာရင္းအျပည့္အစံိုကိို စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 29-30 တြင္ ၾကည့္ပါ။)

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ််ား- သင္ဘ်ာလိုပိုႏ
္ ိိုငသ
္ လြဲ။
ေက််ာင္းအေပၚတြင္ ဂိုဏ္ယူစိတ္ထ်ားၿပီး သင့္ေက််ာင္းိုႏွင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ််ား ေဘးကင္းေစရန္ ေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကိိုယ္သင္ိုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ််ားအတြက္ ေလးစ်ားသမႈကိို ျပသပါ။


မည္သည့္အေၾက်ာင္းေၾက်ာင့္မဆိို ေက််ာင္းသိ႔ို လက္နက္ယလ
ူ ်ာျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးထံမွ လက္နက္ကိို လက္ချံ ခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဥးီ ကိို
သင့္္႐
ီ ၊ိို စ်ားပြခ
ြဲ ို၊ံ ယ်ာဥ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ကိယ
ို ပ
္ င
ိို ပ
္ စၥည္းမ််ားထြဲတင
ြ ္ လက္နက္တစ္ခခ
ို ို လ်ာထ်ားရန္ ခြင့ျ္ ပဳျခင္းတိ႔က
ို ိို မျပဳလိုပပ
္ ါိုႏွင့။္



ႂကြ်ားဝါရန္၊ က်ာကြယရ
္ န္အတြကျ္ ဖစ္ေစ မည္သည့္အေၾက်ာင္းေၾက်ာင့္မဆိို ေက််ာင္းသိ႔ို လက္နက္မ််ားယူမလ်ာရန္ သင့္သင
ူ ယ္ခ်င္းကိို ေျပ်ာပါ။



ေက််ာင္းတြင္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စက
္ ်ားေပၚတြင္ လက္နက္တစ္ခခ
ို က
ို ိို ျမင္ေတြ႕ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ၾက်ားသိရပါက ဆရ်ာ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အိုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွၱဴးတစ္ဥးီ ကိို ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားပါ
(သင့္အမည္ကိို အသံိုးမျပဳရန္ ေတ်ာင္းဆိိုႏ
ို ိိုငသ
္ ည္)။

ေက််ာင္းမ််ားကိို ပိမ
ို ေ
ိို ဘးကင္းေသ်ာလိုပရ
္ ်ာတြင္ အဘယ္ေၾက်ာင့္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ သ
္ င့္သနည္း။
ေက််ာင္းတြင္

လက္နက္မ််ားေၾက်ာင့္

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္သင့္ျခင္းျဖစ္သည္။
လက္နက္ကင္းစင္ေအ်ာင္

ျဖစ္ပြ်ားိုႏိိုင္ေသ်ာ
ိုႏိိုင္ငံတစ္ဝန္း

ေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္

ျပႆန်ာမ််ားမွ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ်ာ

ဆိိုးရြ်ားၿပီး

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိိုယ္တိိုင္မပါဝင္ဘြဲ

"ယခိုထက္ပိို၍
ပိိုမိိုတက္ႂကြစြ်ာ

သည္းခံမည္မဟိုတ္ေၾက်ာင္း"
စိတ္ပါဝင္စ်ားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

လံိုးဝပေပ််ာက္သြ်ားမည္မဟိုတ္ေသ်ာေၾက်ာင့္

ေျပ်ာဆိိုထ်ားၾကၿပီးျဖစ္သည္။
ေက််ာင္းသိို႔

လက္နက္မ််ားကိို

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား

မိမိတိို ႔၏ေက််ာင္းမ််ား

ေဘးကင္းၿပီး

မည္သူယူေဆ်ာင္လ်ာသည္ျဖစ္ေစ

သတင္းပိို႔တိိုင္ၾက်ားမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ထိိုေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အသိေပးထ်ားၿပီးျဖစ္သည္။
လက္နက္မ််ားကိို တိင
ို ၾ္ က်ားမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း သတင္းစက်ား ပ်ံ႕ိုႏွံ႔သြ်ားေသ်ာအခါ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းသိ႔လ
ို က္နက္ယေ
ူ ဆ်ာင္လ်ာိုႏိိုငေ
္ ျခ ေလ််ာ့နည္းသြ်ားမည္ျဖစ္သည္။

17 ိုႏွင့အ
္ ထက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ အထူးအမွ်ာစက်ား
သင္သည္ အသက္ 17 ိုႏွင့္အထက္ ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းတြင္၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းရွိ သင္၏ယ်ာဥ္ေပၚတြင္ လက္နက္ိုႏွင့္အတူဖမ္းမိပါက သင့္အ်ား ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မျႈ ဖင့္
တရ်ားစြဆ
ြဲ ိိုိုႏိိုင္ပါသည္။

ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈျဖင့္

တရ်ားစြဆ
ြဲ ိိုခံရသည့္

မွတ္တမ္းရွိပါက

၎သည္

ေက်ာလိပ္ေက််ာင္းမ််ား၊

နည္းပည်ာေက််ာင္းမ််ားိုႏွင့္

စစ္တပ္တိို႔တြင္

ဝင္ခြင့္မရေစရန္

သင့္ကိို

အဟန္႔အတ်ားျပဳိုႏိိုင္သည္။ အလိုပ္မရေစရန္ သိို႔မဟိုတ္ မြဲေပးခြင့္မရေစရန္လည္း သင့္ကိို အဟန္႔အတ်ားျပဳိုႏိိုင္သည္။

DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း
DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ေက််ာင္းသိို႔လက္နက္မ််ား ယူေဆ်ာင္၍မရေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုး ရွင္းလင္းစြ်ာသိေစရန္ ျပဳလိုပ္ထ်ားသည္။ DCSD ေက််ာင္းသ်ား
က်င့္ဝတ္စည္း မ်ဥ္း တြင္ လက္နက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအိုႏၲရ်ာယ္ရွိေသ်ာ ပစၥည္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ််ားိုႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ််ားလည္း ပါရွိသည္။

ဤသည္ကိို သတိရရန္ အေရးႀကီးသည္
ျပည္နယ္ လက္နက္ဥပေဒမ််ားကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေသ်ာအခါ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ဖမ္ဆးီ ခံရိုႏိိုငသ
္ ည္
ရြဲက်ားေပၚသိ႔ ို အတင္ခရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ ည္
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ေထ်ာင္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ထိနး္ သိမး္ ေရးစင္တ်ာသိ႔ို အပိ႔ခ
ို ရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ ည္
ေထ်ာင္ဒဏ္ခ်မွတခ
္ ရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ ည္
မ််ားျပ်ားေသ်ာ တရ်ားရံိုးဒဏ္ေၾကးမ််ား ခ်မွတခ
္ ရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ ည္
ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ခရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ ည္
ေက််ာင္းမွ ထိုတပ
္ ယ္ခရ
ံ ိုႏိိုငသ
္ ည္

ႀကိဳတင္က်ာကြယျ္ ခင္းိုႏွင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
ေက််ာင္းမ််ားတြင္ လက္နက္ကင္းစင္ေစရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမ််ား ဘ်ာလိုပ္ေနသနည္း။ ေအ်ာက္ပါကြဲ့သိို႔ေသ်ာ နည္း္်ၱဴဟ်ာအမ််ားအျပ်ားကိို အသံိုးျပဳေနသည္ 

လက္နက္မ််ားသည္ ဥပေဒိုႏွင့္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားအ်ား ဆန္႔က်င္ေနေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးကိို အသိေပးရန္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊



္ီ႐ိိုမ််ား၊ စ်ားပြြဲေစ်ာင္းမ််ား၊ စ်ာသင္ခံိုမ််ား၊ ယ်ာဥ္မ််ားိုႏွင့္ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းပစၥယမ််ားမွ်ာ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူ မ််ား၏ ရွ်ာေဖြမႈခံရိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အသိေပးျခင္း၊



လက္နက္အမ််ားစိုမွ်ာ အိမ္မွတစ္ဆင့္ ေက််ာင္းသိို႔ေရ်ာက္လ်ာျခင္းျဖစ္ေၾက်ာင္း မိဘမ််ားကိို အသိေပးျခင္း၊



ေသနတ္ယမ္းမႈန္႔ိုႏွင့္ မူးယစ္ေဆးကိို အနံ႔ခံရွ်ာေဖြိုႏိိုင္သည့္ ေခြးမ််ား အသံိုးျပဳၿပီး လက္နက္ိုႏွင့္ မူးယစ္ေဆးရွ်ာေဖြ မႈမ််ား က်ပန္းေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊



ေက််ာင္းတြင္ စ်ာအိုပ္အိတ္မ််ား အသံိုးျပဳမႈကိို ကန္႔သတ္ သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊



ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚသိို႔ လက္နက္မ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ထိုတ္ပယ္ျခင္း၊



လံိုျခံဳေရးကင္မရ်ာမ််ား ပိိုမိိုတပ္ဆင္ျခင္းိုႏွင့္ သတဳရွ်ာေဖြကိရိယ်ာမ််ား ပိိုမိိုအသံိုးျပဳျခင္း။

တ်ာဝန္ယျူ ခင္း ဆိိုသည္မွ်ာ မိမိအေပၚ မည္သည္တိို႔ကိိုေမွ််ာ္မွန္းထ်ားေၾက်ာင္း သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။
တ်ာဝန္ယျူ ခင္း ဆိိုသည္မွ်ာ မိမိကိိုယ္ကိိုိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ားအေပၚ ျမင့္မ်ားေသ်ာေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား ထ်ားရွိျခင္းျဖစ္သည္။
တ်ာဝန္ယျူ ခင္း ဆိိုသည္မွ်ာ တ်ာဝန္ယူမႈရွိေသ်ာ ေရြးခ်ယ္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
တ်ာဝန္ယျူ ခင္း ဆိိုသည္မွ်ာ မွ်ားယြင္းေသ်ာဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ပိိုလြယ္ေနခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသ်ာဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
တ်ာဝန္ယျူ ခင္း ဆိိုသည္မွ်ာ ရင့္က်က္မႈ၏ အတိိုင္းအတ်ာျဖစ္သည္။
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ အခြင့အ
္ ေရးမ််ားိုႏွင့္ တ်ာဝန္မ််ား
တ်ာဝန္မ််ား
1.

မိဘ(မ််ား)/အိုပထ
္ န
ိ း္ သူ၏ တ်ာဝန္မ််ားDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ျဖန္႔ခ်ိျခင္းအ်ားျဖင့္ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းခ်င္းစီသည္ မိဘကိို ေအ်ာက္ပါေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း အသိေပးပါမည္ 1. ဥပေဒိုႏွင့္ လူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းတြင္း အေလ့အထမ််ားအရ ဆံိုးျဖတ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း ကေလး၏အျပဳအမူအတြက္ တရ်ားဝင္တ်ာဝန္ယူရန္ိုႏွင့္ ကေလးသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိို င္ရ်ာ
မူဝါဒမ််ားိုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ရင္းိုႏွီးကၽြမ္းဝင္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေအ်ာင္လိုပ္ရန္။
2. ကေလးကိို မိမိကိိုယ္ကိိုထိန္းကြပ္ပြဲ့ျပင္ရန္၊ အ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ား၊ အျခ်ားသူမ််ား၏ အခြင့္အေရးမ််ားကိို ေလးစ်ားရန္အတြက္ သင္ၾက်ားေပးရန္။
3. ကေလး

ေက််ာင္းပံိုမွန္တက္ေၾက်ာင္း

ေသခ််ာေအ်ာင္ိုႏွင့္

ကေလး

ေက််ာင္းမတက္ိုႏိိုင္ေသ်ာအခါ

ပ်က္ကြက္ရသည့္

အေၾက်ာင္းရင္းကိို

ေက််ာင္းသိို႔အသိေပးထ်ားေၾက်ာင္း

ေသခ််ာေအ်ာင္လိုပ္ရန္။
4. ကေလးအေနျဖင့္

ေက််ာင္းတြင္ေအ်ာင္ျမင္ေစရန္အလိို႔ငွ်ာ

လိိုအပ္ေသ်ာအရ်ာမ််ားိုႏွင့္

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

အိမ္တြင္း

ေလ့လ်ာသင္ယူေရး

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကိို

ေပးစြမ္းိုႏိိုင္ေစရန္အတြက္ အေက်ာင္းဆံိုးႀကိဳးပမ္းေဆ်ာင္ရြက္ရန္။
5. ေက််ာင္းိုႏွင့္

ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ေအ်ာင္

ထိန္းသိမ္းထ်ားရန္ိုႏွင့္

သူတိို႔ထံသိို႔

ေက််ာင္းတက္ခ်ိန္အတြင္း

ဆက္သြယ္ိုႏိိုင္မည့္

လက္ရွိသံိုးေနေသ်ာ

ဖိုန္းနံပါတ္ကိို

ေက််ာင္းသိို႔ေပးထ်ားရန္။
6.

ေခၚယူျခင္းခံရပါက ကေလးကိို သြ်ားေခၚရန္အတြက္ ေက််ာင္းအ်ား လ်င္ျမန္စြ်ာ တံို႔ျပန္ေပးရန္။

7. ေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာအခါတြင္ စည္းေဝးပြြဲမ််ား တက္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ရွိေနရန္။
8. ကေလးအက်ိဳးအတြက္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားေရးဆြရ
ြဲ န္ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားိုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ရန္။

2.

ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သ၏
ူ တ်ာ၀န္၀တရ်ားမ််ား
1. ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုး

အတိိုင္းအတ်ာျဖင့္

မူဝါဒမ််ား၊

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားိုႏွင့္

လက္ခံိုႏိိုင္ေသ်ာအျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္းလမ္း

ႊန္ခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း

သတိျပဳမိေစရန္ိုႏွင့္ န်ာခံလိိုက္န်ာရန္။
2. မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ တ်ာဝန္ယူမႈရွိရန္။
3. ေလ့လ်ာသင္ယူေရးကိို အေထ်ာက္အကူျပဳေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး ဆရ်ာ၏ သင္ၾက်ားရန္အခြင့္အေရးိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေလ့လ်ာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရးတိို႔အ်ား
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္မျပဳရန္။
4. ေက််ာင္းတြင္းအသိိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္သူအ်ားလံိုး၏ ကိိုယ္ေရးကိိုယ္တ်ာ၊ ိုႏိိုင္ငံသ်ားိုႏွင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ််ားအ်ား ေလးစ်ားရန္။
5. ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခြန္အ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊ နႈတ္ျဖင့္ ေစ်ာ္က်ားေျပ်ာဆိိုျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိပါးေိုႏွ်ာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေငြ

ွစ္ျခင္း၊ ခိိုးယူျခင္း၊ လက္သရမ္းျခင္းိုႏွင့္ အျခ်ား ဥပေဒိုႏွင့္မညီေသ်ာ

လိုပ္ရပ္မ််ားအ်ား ေရွ်ာင္က်ဥ္ရန္။
6. လိုပ္ရပ္ သိို႔မဟိုတ္ အျပဳအမူမွန္သမွ်၏ သင့္ေလ််ာ္မႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ား၏ ရွင္းလင္းေျပ်ာဆိိုမႈကိို ေတ်ာင္းခံရန္။
7. ေက််ာင္းိုႏွင့္ အတန္းမ််ားကိို ပံိုမွန္၊ အခ်ိန္မီ တက္ေရ်ာက္ရန္ိုႏွင့္ လိိုအပ္ေသ်ာ သင္ေထ်ာက္ကူပစၥည္းမ််ားကိို ျပင္ဆင္ထ်ားရန္။
8. မည္သည့္အခ်ိန္ သိို႔မဟိုတ္ ေနရ်ာတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းအစီအစဥ္မ််ား၏ တစိတ္တပိိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ပြြဲအခမ္းအန်ားတိိုင္းအတြက္

မူဝါဒိုႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းကိို

သိရွိလိိုက္န်ာရန္။
9. ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ား လိိုက္န်ာရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္မွန္သမွ်၏ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းရန္။
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ေက််ာင္းသ်ား အခ်က္အလက္မ််ား ထိုတျ္ ပန္မႈ
မိသ်ားစို ပည်ာေရးဆိိုငရ
္ ်ာ အခြင့အ
္ ေရးမ််ားိုႏွင့္ ကိယ
ို ္ေရးလိုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) အရ အခြင့အ
္ ေရးမ််ားအေၾက်ာင္း အသိေပးမႈ
မိသ်ားစို ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အခြင့္အေရးမ််ားိုႏွင့္ ကိိုယ္ေရးလိုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) တြင္ မိဘမ််ားိုႏွင့္ အသက္ 18 ိုႏွစ္အထက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ("သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္ မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား") ကိို
ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသ်ာအခြင့္အေရးမ််ား ေပးအပ္ထ်ားသည္။ အဆိိုပါအခြင့္အေရးမ််ားမွ်ာ (1)

ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိို ဖတ္ရႈခြင့္ရရန္ ေတ်ာင္းခံမႈတစ္ခိုအ်ား DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ လက္ခံရရွိၿပီးေန်ာက္ 45 ရက္အတြင္း ထိိုမွတ္တမ္းမ််ားကိို
ဖတ္ရႈစစ္ေဆးၿပီး သံိုးသပ္ခြင့္။

မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ သူတိို႔စစ္ေဆးလိိုေသ်ာ မွတ္တမ္း(မ််ား) မွ်ာ မည္သည္တိို႔ျဖစ္ေၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္ကိို
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားလ်က္

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံ

ေပးပိို႔သင့္သည္။

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက

ထိိုသိို႔ဖတ္ရႈခြင့္ေပးရန္

အစီအစဥ္မ််ားျပဳလိုပ္ၿပီး

မွတ္တမ္းမ််ားအ်ား

စစ္ေဆးိုႏိိုင္သည့္

အခ်ိန္ိုႏွင့္

ေနရ်ာအေၾက်ာင္း မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားထံ အေၾက်ာင္းၾက်ားပါမည္။
(2)

တိက်မွန္ကန္မႈမရွိ၊

အထင္အျမင္မွ်ားေစသည္

သိို႔မဟိုတ္

FERPA

အရ

ေက််ာင္းသ်ား၏

ကိိုယ္ေရးလံိုျခံဳမႈအခြင့္အေရးမ််ားအ်ား

ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေနသည္ဟို

မိဘ

သိို႔မဟိုတ္

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားက ယံိုၾကည္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိို ျပင္ဆင္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္။

မွတ္တမ္းတစ္ခိုကိို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအ်ား ေတ်ာင္းဆိိုလိိုေသ်ာ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံသိို႔ စ်ာေရးၿပီး
သူတိို႔ျပင္ဆင္လိိုသည့္ မွတ္တမ္းအစိတ္အပိိုင္းိုႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾက်ာင့္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾက်ာင္း ရွင္းလင္းစြ်ာေဖ်ာ္ျပထ်ားသင့္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အတိိုင္း မွတ္တမ္းကိိုျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ ဆံိုးျဖတ္လိိုက္ပါက မိဘ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို

ၾက်ားန်ာမႈျပဳလိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိေၾက်ာင္း

မိဘ

အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ျဖစ္ၿပီး
သိို႔မဟိုတ္

ျပင္ဆင္ရ န္ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္ိုႏွင့္ပတ္သက္၍

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ၾက်ားန်ာမႈျပဳလိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိေၾက်ာင္း

အသိေပးေသ်ာအခါတြင္

အၾကံျပဳပါမည္။

ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ

ထပ္ေဆ်ာင္းအခ်က္အလက္မ််ားကိို ေပးအပ္ပါမည္ ။
(3)

ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားတြင္ပါရွိသည့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္း ခြြဲျခ်ား၍ရေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားကိို FERPA တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုခြင့္ေပးထ်ားေသ်ာ
အတိိုင္းအတ်ာအထိမွလ၍
ြြဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းပိိုင္ခြင့္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ

ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုခြင့္ေပးထ်ားေသ်ာ

ႁခြင္းခ်က္တစ္ခိုမွ်ာ

တရ်ားဝင္ျဖစ္ေသ်ာ

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ

စိတ္ပါဝင္စ်ားမႈမ််ားရွိသည့္

ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားသိို႔

ထိုတ္ေဖ်ာ္ျပ်ာဆိိုမႈျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူဆိိုသည္မွ်ာ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲသူ၊ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်သူ၊ ကူညီပံ့ပိိုးေရး ဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္အျဖစ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက
ခန္႔အပ္ထ်ားေသ်ာ (က်န္းမ်ာေရး သိို႔မဟိုတ္ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ထမ္းမ််ားိုႏွင့္ ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာန တ်ာဝန္ရွိသူမ််ား အပါအဝင္) ပိုဂိဳလ္တစ္ဦး၊ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ တြင္
တ်ာဝန္ထမ္းေဆ်ာင္ေနသူတစ္ဦး၊

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက

မိမိကိိုယ္ပိိုင္ဝန္ထမ္းမ််ားျဖင့္

ေဆ်ာင္ရြ က္ိုႏိိုင္သည့္

ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ားကိို

ငွ်ားရမ္းလိုပ္ကိိုင္ေစေသ်ာ လူပိုဂိဳလ္ သိို႔မဟိုတ္ ကိုမၸဏီ (ေရွ႕ေန၊ စ်ာရင္းစစ္၊ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ အတိိုင္ပင္ခံ၊ ပည်ာေရးအတိိုင္ပင္ခံ၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ ကိုထံိုးပည်ာရွင္ စသည္ျဖင့္)၊
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရး သိို႔မဟိုတ္ မေက်နပ္ခ်က္မ််ားဆိိုင္ရ်ာ ေက်ာ္မတီကြဲ့သိို႔ေသ်ာ တရ်ားဝင္ေက်ာ္မတီတစ္ခိုတြင္ ထမ္းေဆ်ာင္ေနသည့္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၊ သိို႔မဟိုတ္
အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကိို သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ တ်ာဝန္မ််ား ေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္ ကူညီပံ့ပိိုးေပးေနသည့္ မိဘ၊ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။
ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္

သူ

သိို႔မဟိုတ္

သူမ၏

အသက္ေမြး ဝမ္းေက််ာင္းတ်ာဝန္ကိို

ထမ္းေဆ်ာင္ရန္အတြက္

ပည်ာေရးမွတ္တမ္းတစ္ခိုအ်ား

ဖတ္ရႈသံိုးသပ္ရန္

လိိုအပ္ေသ်ာအခါတြင္ တရ်ားဝင္ျဖစ္ေသ်ာ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ စိတ္ပါဝင္စ်ားမႈတစ္ရပ္ ရွိသည္။
ေတ်ာင္းဆိိုမႈရွိပါက

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္

ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္

ေက််ာင္းအပ္ိုႏွံရန္

ႀကိဳးပမ္းေနေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

ရည္ရြယ္ထ်ားေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

အပ္ိုႏွံထ်ားၿပီးျဖစ္ေသ်ာ

အျခ်ားခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခို၏ တ်ာဝန္ရွိသူမ််ားအ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ား ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုသည္၊ အဆိို ပါထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုမႈသည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ အပ္ိုႏွံမႈ
သိို႔မဟိုတ္ ေရႊ႕ေျပ်ာင္းမႈိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒအရ လိိုအပ္ခ်က္မ််ားအတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။
(4)

FERPA

၏

သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို

လိိုက္န်ာရန္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက

ပ်က္ကြက္ေၾက်ာင္း

စြပ္စြြဲထ်ားမႈမ််ားအတြက္

အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို

ပည်ာေရးဌ်ာနသိို႔

ေစ်ာဒကတက္တိိုင္ၾက်ားမႈတစ္ခို တင္သြင္းပိိုင္ခြင့္။ FERPA ကိို စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ရံိုး၏ အမည္ိုႏွင့္ လိပ္စ်ာမွ်ာ-

မိသ်ားစိုေရးရ်ာ မူဝါဒ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေရး ရံိုး (Family Policy Compliance Office)
အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ပည်ာေရး ဌ်ာန
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-8520
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ႊန္ အခ်က္အလက္မ််ား ထိုတျ္ ပန္မႈ
တြင္ ကေလးတစ္ဦး၏

ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားထြဲမွ

မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္း

ခြျြဲ ခ်ား၍ရေသ်ာ

အခ်က္အလက္မ််ားအ်ား

ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္းမျပဳမီ

မိဘ၊

အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား (ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ အသက္ 18 ိုႏွစ္အထက္ ေက််ာင္းသ်ား) ထံမွ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ရယူရမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖင့္
သတ္မွတ္ထ်ားသည္။ သိို႔ေသ်ာ္လည္း မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားက ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္းမျပဳရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္း မ််ားိုႏွင့္အညီ
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို အၾကံျပဳထ်ားျခင္းမရွိပါက သင့္ေလ််ာ္မွန္ကန္စြ်ာ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ "လမ္း
လမ္း

ႊန္အခ်က္အလက္မ််ား၏

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ

ကေလးတစ္ဦး၏

ႊန္အခ်က္အလက္မ််ား" ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုိုႏိိုင္သည္။

ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားထြဲမွ

ထိိုအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစ်ားကိို

အခ်ိဳ႕ေသ်ာ

ေက််ာင္းမွထိုတ္ေဝသည့္အရ်ာမ််ားတြင္

ထည့္သြင္းိုႏိိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ နမူန်ာမ််ားတြင္ ပါဝင္သည္မွ်ာ

ဇ်ာတ္လမ္း႐ိိုက္ကူးထိုတ္လိုပ္ေရးတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ အခန္းက႑ကိို ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ ပါဝင္သူစ်ာရင္းစ်ာအိုပ္၊



ေက််ာင္းိုႏွစ္ပတ္လည္စ်ာေစ်ာင္၊



ဂိုဏ္ထူးရစ်ာရင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ စ်ာရင္းမ််ား၊



ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ဝက္ဘ္ဆိိုက္ေပၚတြင္ တင္ထ်ားေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ား၊



ဘြ႕ြဲ ိုႏွင္းသဘင္ အစီအစဥ္မ််ားိုႏွင့္



နပန္းသတ္ရန္၊ အဖြ႕ြဲ သ်ားမ််ား၏ ကိိုယ္အေလးခ်ိန္ိုႏွင့္ အရပ္အျမင့္ကိို ေဖ်ာ္ျပရန္ အသံိုးျပဳသည္မ််ားကြဲ့သိို ႔ေသ်ာ အ်ားကစ်ားလႈပ္ရွ်ားမႈ ဇယ်ားစ်ာရြက္မ််ား။

ထိုတ္ျပန္လိိုက္ပါက
လမ္း

ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစိုႏိိုင္သ ည္

သိို႔မဟိုတ္

ကိိုယ္ေရးကိိုယ္တ်ာကိို

စြက္ဖက္ရ်ာေရ်ာက္သည္ဟို

ေယဘိုယ်အ်ားျဖင့္

သတ္မွတ္မထ်ားေသ်ာ

အခ်က္အလက္မ််ားျဖစ္သည့္

ႊန္အခ်က္အလက္မ််ားကိို မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ ျပင္ပအဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ားသိို ႔လည္း

ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာၾက်ားိုႏိိုင္သည္။ ျပင္ပအဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ားတြင္ အတန္းတံဆိပ္ပါ လက္စြပ္မ််ား ထိုတ္လိုပ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ိုႏွစ္ပတ္လည္စ်ာေစ်ာင္မ််ား ထိုတ္ေဝသည့္ ကိုမၸဏီမ််ား အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး
၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ ထိို႔အျပင္ မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားက မိမိတိို႔အေနျဖင့္ မိမိတိို႔ေက််ာင္းသ်ား၏ အခ်က္အလက္မ််ားကိို
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘြဲ

ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္း

မျပဳေစလိိုေၾက်ာင္း

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို

အၾကံျ ပဳထ်ားျခင္းမရွိပါက

စစ္ေရးဘက္

လူသစ္စိုေဆ်ာင္းရွ်ာေဖြသူမ််ားမွ

ေတ်ာင္းဆိိုမႈရွိလွ်င္ အမည္မ််ား၊ လိပ္စ်ာမ််ားိုႏွင့္ တယ္လီဖိုန္းနံ ပါတ္မ််ား ေပးအပ္ရန္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားသည္။
ေက််ာင္းသ်ား ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားမွ လမ္း

ႊန္အခ်က္အလက္မ််ားကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျ ပဳခ်က္မရွိဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္း မျပဳေစလိိုသည့္ မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဤအေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို လက္ခံရရွိၿပီးေန်ာက္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုအတြင္း ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို စ်ာျဖင့္ ိုႏွစ္စဥ္အသိေပးရပါမည္။
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ််ားကိို လမ္း

ႊန္အခ်က္အလက္မ််ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထ်ားသည္ - ေက််ာင္းသ်ား၏အမည္၊ လိပ္စ်ာိုႏွင့္ တယ္လီဖိုန္း နံပါတ္၊ ေမြးသကရ်ာဇ္၊

အီးေမးလ္လိပ္စ်ာ၊ တက္ေရ်ာက္သည့္ေန႔စမ
ြြဲ ််ား၊ အတန္းအဆင့္၊ အဓိကေလ့လ်ာသင္ယူသည့္ နယ္ပယ္၊ ဓ်ာတ္ပံို၊ အသံသြင္းမွတ္တမ္းမ််ား၊ ္ီဒီယိိုမွတ္တ မ္းမ််ား၊ တရ်ားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထ်ားသည့္
လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားိုႏွင့္

အ်ားကစ်ားပြမ
ြဲ ််ားတြင္

ပါဝင္မႈ၊

အ်ားကစ်ားအသင္းမ််ားတြင္

ပါဝင္သူမ််ား၏

ကိိုယ္အေလးခ်ိန္ိုႏွင့္

အရပ္၊

ရရွိထ်ားသည့္

ဘြ႕ြဲ မ််ား၊

ဂိုဏ္ထူးမ််ားိုႏွင့္

ဆိုမ််ားိုႏွင့္

ယခင္

ေန်ာက္ဆံိုးတက္ေရ်ာက္ခြဲ့သည့္ ပည်ာေရးေက််ာင္းအဖြ႕ြဲ အစည္း။ ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္ကိို လက္ခံရရွိၿပီးေန်ာက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း အဆိိုပါအသိေပးစ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ား၏ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံသိို႔
ေပးပိို႔သင့္သည္။

တပည့္မ််ား၏ အခြင့အ
္ ေရးဆိင
ို ရ
္ ်ာ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ေစ်ာဒကတက္မမ
ႈ ််ား
တပည့္မ််ား၏ အခြင့္အေရးဆိိုင္ရ်ာ ျပင္ဆင္ခ်က္ (PPRA) သည္ မူလတန္းိုႏွင့္ အလယ္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ မိဘမ််ားကိို စစ္တမ္းမ််ားျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွ်ာေဖြေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားျဖင့္
အခ်က္အလက္မ််ားစိုေဆ်ာင္းရယူၿပီး အသံိုးျပဳျခင္းိုႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကိို ေပးအပ္သည္။ PPRA အရ အကူအညီလိိုအပ္ေသ်ာ
သိို႔မဟိုတ္ ေစ်ာဒကတက္မႈတစ္ရပ္ကိို တင္သြင္းလိိုေသ်ာ မိဘမ််ားိုႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္း သ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ထိိုအတြက္ ေအ်ာက္ပါလိပ္စ်ာသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားေပးပိို႔သင့္သည္ မိသ်ားစိုေရးရ်ာ မူဝါဒ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေရး ရံိုး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ပည်ာေရးဌ်ာန၊ 400 Maryland Avenue၊ S.W.၊ Washington D.C.၊ 20202-5920။ အလြတ္သေဘ်ာ စံိုစမ္းေမးျမန္းမႈမ််ားကိို
ေအ်ာက္ပါအီးေမးလ္လိပ္စ်ာမွတစ္ဆင့္ မိသ်ားစိုေရးရ်ာ မူဝါဒ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေရး ရံိုးသိို႔ ေပးပိို႔ိုႏိိုင္သည္ - PPRA@ED.Gov. မိသ်ားစိုေရးရ်ာ မူဝါဒ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေရး ရံိုး ဝက္ဘ္ဆိိုက္လိ ပ္စ်ာမွ်ာwww.ed.gov/fpco ျဖစ္သည္။
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ား တိင
ို တ
္ န္းရန္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ား
အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း၊ ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ဖ
္ ိုႏ
ိ ွိပျ္ ခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆျံ ခင္းအ်ား တိင
ို တ
္ န္းျခင္း
ဖက္ဒရယ္ိုႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒမ််ားိုႏွင့္အညီ ေက််ာင္း သ်ားမ််ားသည္ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈိုႏွင့္ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ (အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းအပါအဝင္) စြပ္စြြဲ ခ်က္မ််ားကိို ေျဖရွင္းရန္ ေစ်ာဒကတက္တိိုက္တန္းမႈ
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းတစ္ရပ္အ်ား

လိုပ္ေဆ်ာင္ခြင့္ရွိသည္။

ထိို႔အတြက္ေၾက်ာင့္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္

(လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေစ်ာ္က်ားမႈအပါအဝင္)၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္း

လူမ်ိဳး၊

အသ်ားအေရ်ာင္၊

ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊

မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊

လိင္အမ်ိဳးအစ်ား

ြတ္မႈိုႏွင့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္တိို႔အေပၚ အေျချပဳလ်က္ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံမႈ၊ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္

အိုႏိိုင္က်င့္မႈဆိိုင္ရ်ာ တိိုင္တန္းခ်က္အ်ားလံိုးကိို ေျဖရွင္း ရန္ အလြတ္သေဘ်ာိုႏွင့္ တရ်ားဝင္လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ား ခ်မွတ္ထ်ားသည္။ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံမႈဆိို င္ရ်ာ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားကိို ေက််ာင္း၊ စင္တ်ာ သိို႔မဟိုတ္
ေက််ာင္းပြအ
ြဲ ခမ္းအန်ားရွိ မည္သည့္ေက််ာင္းဝန္ထမ္း၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး သိို႔မဟိုတ္ အက်ိဳးေတ်ာ္ေဆ်ာင္ထံသိို႔ျဖစ္ေစ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပိို႔တိိုင္တန္း သင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤသိို႔လိပ္မူလ်က္
စ်ာပိို႔ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လူကိိုယ္တိိုင္ျဖစ္ေစ တိိုက္႐ိိုက္သတင္းပိို႔တိို င္တန္းိုႏိိုင္သည္- ေခါင္းစဥ္ IX အရ်ာရွိ၊ 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083 သိို႔မဟိုတ္678-6760310 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ျခင္း။ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ ေခါင္းစဥ္ IX အရ်ာရွိသည္ အေၾက်ာင္းအခ်က္မ််ားအ်ား ေဖ်ာ္ျပခ်က္၊ အသိသက္ေသမ််ားအ်ား ခြျြဲ ခ်ားေဖ်ာ္ျ ပမႈိုႏွင့္ ကိစၥရပ္အေၾက်ာင္း
အျပည့္အဝရွင္းျပိုႏိိုင္ရန္ လိို အပ္ေသ်ာ အျခ်ားအခ်က္အလက္မွန္သမွ် ပါဝင္သင့္သည့္ တိိုင္တန္းခ်က္အ်ား တရ်ားဝင္ျဖစ္ေအ်ာင္လိုပ္ျခင္းိုႏွ င့္ စီမံေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေက််ာင္းသ်ားကိို ကူညီေပးရမည္။
ပံိုမွန္တိိုင္ၾက်ားမႈကိို စြပ္စြြဲခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္ပါဝင္ေသ်ာ ျပကၡဒိန္ပါရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တင္သြင္းသင့္ပါသည္။ Georgia ျပည္နယ္ သိို႔မဟိုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို၏ မည္သည့္ေအဂ်င္စီကမဆိို
လိုပ္ပိိုင္ခြင့္အပ္ိုႏွင္းထ်ားသည့္ မူဝါဒမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာမည္ျဖစ္သည္။ O.C.G.A. § 20-2-751.5 (17) အရ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပအခ်ိန္မ််ားအတြင္း
အပါအဝင္ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းအလိုပ္သမ်ားက ျပဳလိုပ္သည့္ စြပ္စခ
ြြဲ ံရေသ်ာ မသင့္ေတ်ာ္သည့္ အျပဳအမူပါသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ််ားိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္ကိို
လိမ္လည္ရန္၊ လိမ္လည္တင္ျပရန္၊ ထိန္ခ်န္ထ်ားရန္ သိ္ို႔ မဟိုတ္ အမွ်ားထည့္သြင္းၿပီး တင္ျပရန္ျပဳလိုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒိုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ DSCD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း တြင္

အိုႏိိုငက
္ ်င့္

္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း

အဆင့္ဆင့္ျပဇယ်ားအတြက္

စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ
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္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္းအ်ား တိင
ို ၾ္ က်ားမႈပိုစ
ံ အ
ံ တြက္ စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 95 တိ႔က
ို ိို ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္ကးိို က်ားရည္

ိုႏွင့္

အိုႏိိုငက
္ ်င့္

ႊနး္ ပါ။

ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္ရွိ လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယက
ွ မ
္ အ
ႈ ်ား အစီရင္ခတ
ံ င္ျပျခင္း
ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္ရွိ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈသည္ ေအ်ာက္ပါ တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ ထိို႔ထက္ပိိုၿ ပီး လိင္အေပၚအေျခခံသည့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပဳအမူမ််ားကိို ဆိိုလိိုပါသည္ 1.

ခရိိုင္၏ အလိုပ္သမ်ားတစ္ဦးသည္ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာ ျပဳမူျခင္းထြဲတြင္ ပါဝင္ေစရန္ ခရိိုင္၏ ကူညီေထ်ာက္ပံ့မႈ၊ အက်ိဳးခံစ်ားခြင့္ သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ကိို ေပးအပ္ျခင္း၊
သိို႔မဟိုတ္

2.

ပိုဂိဳလ္တစ္ဦးအ်ား

ခရိိုင္၏

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ

အစီအစဥ္

သိို႔မဟိုတ္

လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္

တန္းတူအခြင့္အေရးကိိုျငင္းပယ္ေစသည့္

က်ိဳးေၾက်ာင္းဆီေလ််ာ္သူတစ္ဦးမွေတြ႕ရွိရသည့္

အလြန္ျပင္းထန္ ေသ်ာ၊ ေနရ်ာတက်ာပ်ံ႕ိုႏွံ႕လ်က္ရွိေသ်ာ ိုႏွင့္ ဓမၼဓိ႒်ာန္က်က် ေဆ်ာင္ရြက္လ်က္ရွိေသ်ာ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ ျပဳမူျခင္း မွန္သမွ်အ်ားလံိုး၊ သိို႔မဟိုတ္
3.

“လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ က်ၱဴးလြန္မႈ” - ္ဟိိုစံိုစမ္းစစ္ေဆးေရး္်ၱဴရိို၏ မႈခင္းတင္ျပျခင္း စနစ္ေအ်ာက္တြင္ အတင္းအက်ပ္ ျပဳက်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အတင္းအဓမၼ-မဟိုတ္ေသ်ာ
ျပဳက်င့္သည့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ျပဳက်င့္မႈ အျဖစ္ ခြျြဲ ခ်ား သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ျပစ္မႈတစ္ခိုျဖစ္သည္၊ သိို႔မဟိုတ္
“ခ်ိန္းေတြ႕မႈ အၾကမ္းဖက္မႈ”- လူတစ္ဦးအ်ားျဖင့္ လိင္အေျခခံလ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈျပဳျခင္း A.

သ်ားေက်ာင္ိုႏွင့္အတူ ခ်စ္ၾကည္ိုႏူးဖြယ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရင္းိုႏွီးေသ်ာ မိတ္ေဆြ သေဘ်ာသဘ်ာဝ ၏ လူမႈေရးဆိိုင္ရ်ာ ဆက္ဆံေရးထြဲတြင္ ရွိေနသူ သိို႔မဟိုတ္ ရွိခြဲ့ သူ၊ ိုႏွင့္

B.

ဤကြဲသ
့ ိို႔ေသ်ာ ဆက္ဆံေရးကိို ဆံိုးျဖတ္ရန္ ေအ်ာက္ပါ အေၾက်ာင္း အရ်ာမ််ားအေပၚတြင္အေျခခံၿပီးထည့္သြ င္းစဥ္းစ်ားသံိုးသပ္သင့္ပါသည္ i.

ဆက္ဆံေရး အခ်ိန္ၾက်ာျမင့္မႈ။

ii.

ဆက္ဆံေရး အမ်ိဳးအစ်ား။

iii.

ဆက္ဆံေရးထြဲတြင္ ပိုဂိဳလ္တိို႔၏ အၾက်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ အႀကိမ္ေပါင္း၊ သိို႔မဟိုတ္

“အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ”- လိင္အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ သ်ားေက်ာင္၏ လက္ရွိ သိို႔မဟိုတ္ ယခင္ အိမ္ေထ်ာင္ဖက္ သိို ႔မဟိုတ္ ရင္းိုႏွီးေသ်ာအိမ္ေထ်ာင္ဖက္အ်ားျဖင့္ လည္းေက်ာင္း၊
သ်ားေက်ာင္ိုႏွင့္

အတူေနသည့္

ကေလးတစ္ဦး

အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း၊

သ်ားေက်ာင္

ိုႏွင့္အတူ

အိမ္ေထ်ာင္ဖက္

သိို႔မဟိုတ္

ရင္းိုႏွီးေသ်ာ

အိမ္ေထ်ာင္ဖက္

အျဖစ္

အတူေပါင္းသင္းေနထိိုင္သူ သိို႔မဟိုတ္ အတူေပါင္းသင္း ေနထိိုင္ခြဲ့သူ အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း ၊ အိမ္တြင္း သိို႔မဟိုတ္ မိသ်ားစို အၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒ၏တရ်ားစီရင္ေရး ေအ်ာက္၌
ေထ်ာက္ပံ့ေငြမ််ား လက္ခံသည့္ သ်ားေက်ာင္၏ အိမ္ေထ်ာင္ဖက္ ကြဲ့သိို႔အလ်ားတူသူ တစ္ဦး အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ အိမ္တြ င္း သိို႔မဟိုတ္ မိသ်ားစို အၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒ၏
တရ်ားစီရင္ေရး ေအ်ာက္၌ ထိိုသူ၏ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားမွ က်ာကြယ္မႈျပဳထ်ားသည့္ အရြယ္ေရ်ာက္ သိို႔မဟိုတ္ လူငယ္ သ်ားေက်ာင္အ်ား ဆန္႔က်င္မႈျပဳလိုပ္သည့္ အျခ်ားေသ်ာ မည္သည့္
ပိုဂိဳလ္ကိိုမဆိိုအ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း က်ၱဴးလြန္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အေသးအဖြအ
ြဲ မွ်ား၊ ရ်ာဇဝတ္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ "လိင္အေျချပဳ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း " လူတစ္ဦးကိို ပစ္မွတ္ထ်ားၿပီး ထိိုသူကိို ဤသိို႔ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ လိုပ္ရပ္တစ္ခိုတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းတိို႔ ပါဝင္ပါသည္ A.

သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ လံိုၿခံဳမႈအတြက္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာသူမ််ား၏ လံိုၿခံဳမႈအတြက္ ေၾက်ာက္ရြံ႕ပူပန္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္

B.

ႀကီးမ်ားေသ်ာ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံစ်ားမႈ ဒိုကၡ ျဖစ္ေစျခင္း။

ေခါင္းစဥ္ IX တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ား ေအ်ာက္ရွိ ခရိိုင္၏ မူဝါဒသည္ JCAC မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေခါင္းစဥ္ IX လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ရယူိုႏိိုင္သည့္ေနရ်ာ - https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/။
ေက််ာင္းသ်ား၏ ေက််ာင္းအိုပ္သည္ ေခါင္းစဥ္ IX ဆိိုဒ္ ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴးအျဖစ္ ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ IX အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ််ား/ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို သူ႔ထံသိို႔ တိိုက္ရိိုက္ေပးပိို႔ိုႏိိုင္ပါသည္။
ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴးမွ်ာ Marissa Key

ဝန္ထမ္း ဆက္ဆံေရး အမႈေဆ်ာင္ ညႊန္ၾက်ားေရးမွၱဴး၊ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး
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ေခါင္းစဥ္ IX တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ မ််ားကိို ေအ်ာက္ပါ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္ မ််ားမွတဆင့္ လိုပ္ကိိုင္ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားမည္ ျဖစ္သည္ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပင
္ န္းစဥ္ ေခါင္းစဥ္ IX ၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ စြပ္စြြဲခ်က္ိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိို င္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ခရိိုင္သိို႔ ေအ်ာက္ပါ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားိုႏွင့္အညီ
ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္ 1.

အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာေရးသ်ားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး (အလိုပ္ခ်ိန္ မဟိုတ္သည့္ အခ်ိန္မ််ား အပါအဝင္) လူကိိုယ္တိိုင္ျဖင့္
အပါအဝင္၊ စ်ာတိိုက္၊ ဖိုန္းေခၚျခင္း အ်ားျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း ိုႏွင့္/ခရိိုင္ ဝဘ္ဆိိုဒ္မ််ားတြင္ ေဖ်ာ္ျ ပထ်ားသည့္ ဆက္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္ကိို အသံိုးျပဳၿပီး အီလက္ထေရ်ာနစ္ေမးလ္
အ်ားျဖင့္ ေပးပိို႔ိုႏိိုင္ပါသည္။

2.

မည္သည့္ ေက််ာင္းသ်ား၊ ဝင္ခြင့္ေလွ််ာက္ထ်ားသူ သိို႔မဟိုတ္ အထက္ ၌ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ အ်ား စြပ္စသ
ြြဲ ည့္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္တစ္ခို ကိို အစီရင္ခံ သိို႔မဟိုတ္ တင္ျပလိိုေသ်ာ
အျခ်ားသူ တစ္ဦးဦး သည္ ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ သူ/သူမ ၏ ေက််ာင္း၌ သိို႔မဟိုတ္ ခရိိုင္မွ တ်ာဝန္ ခန္႔အပ္ၿပီး လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ျပဳထ်ားသည့္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ ခ်က္ခ်င္း
အေၾက်ာင္းၾက်ားရပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ား၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း စြပ္စြြဲမႈ အခ်က္အလက္ကိို လက္ခံ ရရွိသည့္ မည္သည့္အလိုပ္သမ်ား မဆိိုသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္
ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ တင္ျပရပါမည္။ အကယ္၍ က်ၱဴးလြန္သူဟို စြပ္စခ
ြြဲ ံရသည့္ ပိုဂိဳလ္သည္ ေက််ာင္းအိုပ္ ျဖစ္ပါက အစီ ရင္ခံ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ တိိုင္ၾက်ား
သူသည္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ တင္ျပရပါမည္။

3.

ဤေပၚလစီ

ထြဲတြင္

ေဖ်ာ္ျပထ်ားသကြဲ့သိို႔

အေထ်ာက္အကူေပးေသ်ာ

အရ်ာမ််ား

ရရွိိုႏိိုင္မႈ၊

စီမံေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား

ိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

တိိုင္ၾက်ား

သူ၏

ဆိုႏၵမ််ား

ကိိုေဆြးေိုႏြးရန္၊

အေထ်ာက္အကူေပးေသ်ာ စီမံ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ရရွိိုႏိိုင္မူျဖင့္အတူ သိို႔မဟိုတ္ မပါဘြဲ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္တင္ျခင္း အေၾက်ာင္းိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိိုင္ၾက်ားသူထံ သိို႔ အသိေပးရန္ ိုႏွင့္
တိိုင္ၾက်ားသူအ်ား တိိုင္ၾက်ားခ်က္ တင္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အေၾက်ာင္းိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပရန္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ တ်ာဝန္ခန္႔အပ္ခံရသူသည္ တိိုင္ၾက်ားသူထံ သိို႔ ခ်က္ခ်င္း
ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ ခရိိုင္သည္ ဤ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္အတိိုင္း လိိုက္န်ာၿပီး တိိုင္တန္းခံရသူအ်ား အျပသ္မေပးမွီ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားသူအ်ား ကိုစ်ားမႈ မေပးမွီ
တိိုင္ၾက်ားသူမ််ားိုႏွင့္ တိိုင္တန္းခံရသူမ််ားကိို တန္းတူညီမွ်စြ်ာ ဆက္ဆံရပါမည္။ ကိုစ်ားမႈမ််ားကိို ခရိိုင္၏ ပည်ာေရး ပရိိုဂရမ္ သိို႔မဟိုတ္ လႈပ္ရွ်ားမႈ မ််ားတြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း သိို႔မဟိုတ္
ထိန္းသိမ္းေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုစ်ားမႈမ််ားအခ်ိဳ႕တြင္ “အေထ်ာက္အကူေပးေသ်ာ စီမံေဆ်ာင္ရြက္ မႈမ််ား” ကြဲ့သိို႔ တူညီေသ်ာ ပိုဂိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းဆိိုင္ရ်ာ
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္။ သိို႔ေသ်ာ္ျင်ားလည္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း-မဟိုတ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ဒဏ္ခတ္ျခင္း-မဟိုတ္ေသ်ာ ကိုစ်ားမႈမ််ား မဟိုတ္ပါ၊ တိိုင္တန္းခံရ သူအ်ား
ဝန္ထိုပ္ျဖစ္မည့္အရ်ာကိို ေရွ်ာင္ရွ်ားျခင္း မဟိုတ္ပါ။
4.

တရ်ားဝင္ တိင
ို ၾ္ က်ားခ်က္ - တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို လက္ခံရရွိသည့္အခါ ခရိိုင္သည္ ပါတီိုႏွစ္ဖက္စလံိုးထံသိို႔ 10 ရက္ အတြင္း၌ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာ ေပးပိို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါမ််ား
ပါဝင္သည္ a.

ခရိိုင္၏ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္၊ ိုႏွင့္

b.

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ ျဖစ္ိုႏိိုင္ေျခရွိသည့္ စြ ပ္စြြဲ ခ်က္မ််ား၊ ထိိုအခ်ိန္၌ သိရွိထ်ားသည့္ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ အခ်က္အ လက္မ််ားအေသးစိတ္မ််ား ိုႏွင့္ ကနဦး
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း

မတိိုင္မွီ

ေျဖၾက်ားမႈအတြက္

ျပင္ဆင္ရန္

လံိုေလ်ာက္ေသ်ာအခ်ိန္မ််ား

အ်ား

အသိေပးျခင္း

ပါဝင္ပါသည္။

လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ

အခ်က္အလက္မ််ားအေသးစိတ္တြင္ ပါတီမ််ားတိို႔၏ ျဖစ္ရပ္ထြဲ၌ ပါဝင္သည့္ ဝိေသသလကၡဏ်ာမ််ား ပါဝင္ၿပီး သိရွိခြဲ့ပါက စြပ္စခ
ြြဲ ံရသည့္ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ လိ င္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ
အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပး ျခင္း ိုႏွင့္ စြပ္စခ
ြြဲ ံရသည့္ ျဖစ္ရပ္၏ ေန႔စိုႏ
ြြဲ ွင့္ ေနရ်ာ သိရွိခြဲ့ပါက ၎တိို႔ ပါဝင္ပါသည္။ စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္တြင္ တိိုင္တန္းခံရသူ သည္ စြပ္စြြဲခံရ
သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈအတြက္
ဆံိုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း

တ်ာဝန္မရွိဟို ယူဆေၾက်ာင္း

ပါရွိရပါမည္။

စ်ာျဖင့္

ထြက္ဆိို ခ်က္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တ်ာဝန္ယူ ျခင္းိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္ကိို

ပါတီမ််ားအ်ား

မိမိတိို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္

မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္၏ နိဂံိုး၌

အႀကံေပးပိုဂိဳလ္တစ္ဦး

ေခၚိုႏိိုင္ျခင္း၊

ထိိုသူသည္

ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ိုႏိိုင္သည္၊ သိို႔ေသ်ာ္ ထိိုသိို႔ျဖစ္ရန္ မလိို အပ္ပါ၊ အေထ်ာက္အထ်ားကိို ျပန္လည္သံိုးသပ္ျခင္းိုႏွင့္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးမႈ ျပဳလိုပ္ေစိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း အသိေပးရပါမည္။
စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္တြင္ ပါတီမ််ားအ်ား သိလ်က္ိုႏွင့္ျဖင့္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ ထြက္ဆိို ခ်က္မ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ သိလ်က္ျဖင့္
မဟိုတ္မမွန္ေသ်ာ

အခ်က္အလက္မ််ားကိို

တင္သြင္းျခင္း

တိို႔အ်ား

တ်ားျမစ္သည့္

ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းထြဲရွိ

ျပ႒်ာန္းခ်က္မ််ားကိို

အသိေပးရပါမည္။

ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္တြင္ ခရိိုင္မွ မည္သည့္ တ်ာဝန္ယူမႈအ တြက္ကိို မဆိို လိိုက္န်ာရန္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ သတ္မွတ္ိုႏိိုင္ၿပီး ျဖစ္ိုႏိိုင္ေျခရွိေသ်ာ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဆိိုင္ရ်ာ
ဒဏ္ခတ္ျခင္း ိုႏွင့္ ကိုစ်ားမႈမ််ား၏ အပိိုင္းအျခ်ား သိို႔မဟိုတ္ စ်ာရင္းကိို ေဖ်ာ္ျပေပးရပါမည္။
c.

အကယ္၍ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္စဥ္အတြင္း၌ တိိုင္ၾက်ားသူ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံ ရသူအ်ား ေပးအပ္ထ်ားသည့္ သတိေပးခ်က္ ထြဲတြင္ စ်ာပိိုဒ္ (4)(B) အတိိုင္း မပါရွိသည့္
စြပ္စြခ
ြဲ ်က္မ််ားိုႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး စံိုးစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ ခရိိုင္မွ ဆံိုးျဖတ္ခြဲ့ပါက ခရိိုင္သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္း သိရွိထ်ားသည့္ ပါတီမ််ားထံသိို႔ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ
စြပ္စြခ
ြဲ ်က္မ််ားဆိိုင္ရ်ာ သတိေပးခ်က္ကိို စီစဥ္ေပးပိို႔ ရပါမည္။

5.

တရ်ားဝင္ တိင
ို ၾ္ က်ားခ်က္ကိို ထိုတပ
္ ယ္ျခင္း
ခရိိုင္သည္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ထြဲတြင္ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားအ်ားလံိုးကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ ခ်က္ိုႏွင့္ ကိိုက္ညီမႈ
မရွိေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ခရိိုင္၏ ပည်ာေရး ပရိိုဂရမ္ သိို႔မဟိုတ္ လပ္ရွ်ားမႈထြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚျခင္း မဟိုတ္ေသ်ာ၊ သိို႔မဟိုတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထ်ာင္စိုထြဲရွိ ပိုဂိဳလ္တစ္ဦးအ်ား ဆန္႔က်င္ေသ်ာ
စြပ္စြခ
ြဲ ်က္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ား အ်ားလံိုးကိို ခရိိုင္မွ ထိုတ္ပယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိိုပါ ထိုတ္ပယ္ျခင္းသည္ ေခါင္းစဥ္ IX စြပ္စြခ
ြဲ ်က္မ််ားိုႏွင့္သ်ာလွ်င္ သက္ဆိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ
ထိုတ္ပယ္ျခင္းမ််ားသည္ ခရိိုင္အ်ား အျခ်ားေသ်ာ ခရိိုင္တစ္ခို၏ မူဝါဒမ််ားေအ်ာက္၌ စြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ််ားကိို ျပဳလိုပ္ရန္မွ တ်ားျမစ္ျခင္း မရွိပါ။
ေအ်ာက္ပါမ််ားျဖစ္ပါကလည္း ခရိိုင္မွ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ပယ္ထိုတ္ိုႏိိုင္သည္ a.

တိိုင္ၾက်ားသူသည္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ မိမိတိို႔က တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ ယင္း၌ ပါရွိေသ်ာ မည္သည့္ စြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ််ားကိိုမဆိို ရိုပ္သိမ္းလိိုေသ်ာ
ဆိုႏၵရွိေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ား အသိေပးျခင္း၊

b.

တိိုင္တန္းသူသည္ ခရိိုင္၌ အလိုပ္ခန္႔အပ္ထ်ားျခင္း မရွိေတ်ာ့ျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္

c.

ခရိိုင္အ်ား စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံိုးျဖတ္ိုႏိိုင္ရန္ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားစိုေဆ်ာင္းျခင္းမွ တ်ားဆီးေစသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ား ရွိျခင္း။

ခရိိုင္သည္ ပါတီမ််ားထံသိို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထိုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားအပါအဝင္ ထိုတ္ပယ္ျခင္း၏ သတိေပးခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။
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6.

တရ်ားဝင္ တိင
ို ၾ္ က်ားခ်က္မ််ားကိို ေပါင္းစည္းျခင္း
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း ဆန္႔က်င္မႈ စြပ္စခ
ြြဲ ်က္တြင္ တိိုင္တန္းခံရသူ တစ္ဦးထက္မ််ားျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူ တစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ ထိို႔ထက္မ််ားၿပီး ဆန္႔က်င္မႈ
အတြက္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ တစ္ခိုထက္မက ပိိုရွိျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ပါတီတစ္ဦးက အျခ်ားပါတီ တစ္ဦးအ်ား ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ၎စြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ််ားသည္ တူညီေသ်ာ ျဖစ္ရပ္မွန္ သိို႔မဟိုတ္
အေျခအေနမ််ားမွ ျဖစ္ေပၚလ်ာသည့္ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၏ စြပ္စမ
ြြဲ ႈမ််ားျဖစ္လွ်င္ ခရိိုင္သည္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ေပါင္းစည္းျခင္း ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။
မေက်နပ္ခ်က္လိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိိုင္ၾက်ားသူတစ္ဦးထက္ပါဝင္ျ ခင္း သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူတစ္ဦးထက္ ပါဝင္ျခင္း ရွိသည့္အခါ “ပါတီ”၊ “တိိုင္ၾက်ားသူ”၊ သိို႔မဟိုတ္ “တိိုင္တန္းခံရသူ”
တိို႔အ်ား အနည္းကိန္းအျဖစ္ ကိိုးက်ားမႈမ််ားတြင္ သက္ဆိိုင္သည့္အတိိုင္း အမ််ားကိန္းလည္း ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္။

7.

တရ်ားဝင္ တိင
ို ၾ္ က်ားခ်က္အ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို လက္ခံရရွိၿပီး ပါတီမ််ားထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား သတိေပးခ်က္ ေပးပိို႔ၿပီးသည့္ေန်ာက္ ခရိိုင္သည္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ရက္ 30 ရွိပါမည္။ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို
စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလိုပ္သည့္အခါ ိုႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ််ာက္လံိုးတြင္ ခရိိုင္သည္
a.

တ်ာဝန္ယူမႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခိုခ်ိုႏိိုင္ရန္ လံိုေလ်ာက္ ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားစိုေဆ်ာင္းျခင္းဝန္ိုႏွင့္ သက္ေသ၏ဝန္အ တြက္ တ်ာဝန္ရွိသည္၊ ခရိိုင္သ ည္ ပါတီမွ
ေပးပိို႔ထ်ားသည့္ မွတ္တမ္း မ််ားကိို ၾကည့္ရွဳခြင့္၊ စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္ျခင္း၊ ထိုတ္ေဖ်ာ္ျခင္း မျပဳလိုပ္ ိုႏိိုင္ပါ၊ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ ဆရ်ာဝန္၊ စိတ္ေရ်ာဂါ အထူးကိုဆရ်ာဝန္၊ စိတ္ပည်ာရွင္
တိို႔မွ ျပဳလိုပ္ထ်ားသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းသိမ္းထ်ားသည့္ ပါတီ၏ မွတ္တမ္းမ််ားကိို အသံိုးမျပဳိုႏိိုင္ပါ၊ သိို႔မဟိုတ္ ကၽြ မ္းက်င္အ တတ္ပည်ာရွင္၏ သိို႔မဟိုတ္ အကူ
ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပည်ာရွင္၏ စြမ္းေဆ်ာင္ရည္အျဖစ္ ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ အျခ်ား အသိအမွတ္ျပဳ ထ်ားသည့္ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပည်ာရွင္ သိို႔မဟိုတ္ အကူ ကၽြမ္းက်င္
အတတ္ပည်ာရွင္ စြမ္းေဆ်ာင္ရည္သ်ာျဖစ္ေၾက်ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိိုလိုပ္ိုႏိိုင္စြမ္းထြဲတြင္ ကူညီေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းသ်ာျဖစ္ေၾက်ာင္း၊ ထိို႔အျပင္ ၎တိို႔သည္ ခရိိုင္မွ ပါတီ၏
ေရးသ်ားသေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ဆိုႏၵအေလ််ာက္ျဖင့္ ရယူသည္မွလႊြဲ၍ ပါတီသိို႔ ျပဳေပးသည့္ ကိုသမႈိုႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျပဳလိုပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾက်ာင္း စသည္ျဖင့္
ပါတီမ််ားအေပၚ ဝန္ထိုပ္ဝန္ပိိုးမ််ား မထ်ားရွိသင့္ပါ၊

b.

ျဖစ္ရပ္မွန္၊ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသမ််ား ိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ အျပစ္တင္ ျခင္း ိုႏွင့္ အျပစ္မရွိေၾက်ာင္းျပသည့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို တင္ျပ ရန္ ပါတီ ိုႏွစ္ဖက္စလံိုးအ်ား
တန္းတူညီေသ်ာ အခြင့္အေရးေပးရန္၊ မွတ္တမ္းအေပၚ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားအ်ားလံိုးသိို႔ ျပည့္ဝစြ်ာ ျပန္ လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ိုႏွင့္ တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားျခင္ း အခြင့္အေရးမ််ားေပးရန္၊

c.

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္း၌ စြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ််ားကိို ေဆြးေိုႏြးရန္ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို စိုေဆ်ာင္းရန္ ိုႏွင့္ တင္ျပရန္ စြမ္းရည္ကိို မည္သည့္ ပါတီကိိုမွ်
ကန္႔သတ္မႈ မျပဳလိုပ္ရန္၊

d.

မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္ ေဆ်ာင္ရြက္စဥ္အတြင္း၌ အျခ်ားသူမ််ား အ်ား တင္ျ ပေစရန္ ပါတီမ််ားအ်ား တူညီေသ်ာ အခြင့္အေရးေပးပါ သည္၊ ၎တြင္ ဆက္စပ္သည့္
အစည္းအေဝး မွန္သမွ်သိို႔ အေဖ်ာ္ျဖစ္ လိိုက္ပါျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈတြင္ မိမိတိို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အႀကံေပးပိုဂိဳလ္၊ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ိုႏိိုင္သည္ သိို႔ေသ်ာ္ ထိိုသိို႔ျဖစ္ရမည္
ဟို မဆိိုလိိုပါ၊ ထိို႔အျပင္ တိိုင္ၾက်ားသူ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူ အတြက္ မည္သည့္ အစည္း အေဝး သိို႔မဟိုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္း စဥ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈသိို႔မဆိို မိမိတိို႔၏
အႀကံေပးပိုဂိဳလ္ ေရြးခ်ယ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ တက္ေရ်ာက္မႈ အ်ား ကန္႔သတ္မႈမျပဳလိုပ္ရန္ ပါဝင္ပါ သည္၊ မည္သိို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ားသည္ ပါတီိုႏ ွစ္ဖက္စလံိုး အတြက္
တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေနသေရြ႕ မည္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားထြဲတြင္ အႀကံေပးပိုဂိဳလ္မ််ား ပါဝင္ိုႏိိုင္ေသ်ာ အတိိုင္း အတ်ာိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ား
သတ္မွတ္ိုႏိိုင္သည္၊

e.

စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ အစည္းအေဝး သိို႔မဟိုတ္ ၾက်ားန်ာျခင္းသိို႔ မိမိ တိို႔ တက္ေရ်ာက္လ်ာရသည့္အခါ ပါတီဘက္မွ တက္ေရ်ာက္ရန္အတြက္
လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ ျပင္ဆင္မႈ အခ်ိန္ရရွိေစရန္ ေန႔စ၊ြြဲ အခ်ိန္၊ တည္ေနရ်ာ၊ တက္ေရ်ာက္သူမ််ား ိုႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ား အ်ားလံိုး
တိို႔ပါဝင္သည့္ ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္ကိို ပါတီမ််ားထံသိို႔ ေပးပိို႔ပါသည္၊

f.

ပါတီမ််ား ိုႏွင့္ မိမိတိို႔၏ အႀကံေပးပိုဂိဳလ္မ််ားအ်ား စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားိုႏွင့္ တိိုက္ရိိုက္ဆက္စပ္သည့္ အခြင့္ထူး-မဟိုတ္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ား မ််ားကိို စစ္ေဆးရန္ ိုႏွင့္
ျပန္လည္သံိုးသပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးသည္၊ ၎တြင္ တ်ာဝန္ယူမႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခရိိုင္မွ ဆံိုးျဖတ္ရန္အတြက္ မွီခိိုရန္ မရည္ရြယ္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား ိုႏွင့္ ပါတီ
သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအရင္း အျမစ္မွ ရရွိလ်ာေသ်ာျပစ္တင္ျ ခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျပစ္မရွိ ေၾက်ာင္းျပသည့္အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားပါဝင္သည္၊ သိို႔မွသ်ာ ပါတီတစ္ ဦးစီသည္
စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရး၏နိဂံိုးသိို႔ မေရ်ာက္ရွိလ်ာမွီ အေထ်ာက္ အထ်ားမ််ားသိို႔ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ တံို႔ျပန္မႈ ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာ မၿပီးဆံိုးမွီ
ခရိိုင္သည္ ပါတီ တစ္ဦးစီိုႏွင့္ မိမိတိို႔၏ အႀကံေပးပိုဂိဳလ္ထံသိို႔ အီလက္ထေရ်ာနစ္ပံိုစံ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ထ်ားေသ်ာစ်ာမိတၲၱဴျဖင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ိုႏွင့္ ျပန္လည္ သံိုးသပ္ရန္
အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားရွိပါက ေပးပိို႔ရမည္ျ ဖစ္သည္။ ပါတီမ််ားသည္ စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ိုႏွင့္ ျပန္လည္သံိုးသပ္ရန္ အျပင္ အေထ်ာက္အထ်ားိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စ်ာျဖင့္
တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားေပးပိို႔ရန္ အခ်ိန္ အနည္းဆံိုး 10 ရက္ ရွိသင့္သည္။

g.

ခရိိုင္သည္ တရ်ားမွ်တစြ်ာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထ်ားေသ်ာ ဆက္စပ္သည့္ အေထ်ာက္အထ်ား၏ စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံ စ်ာကိို ပါတီ တစ္ဦးစီိုႏွင့္ မိမိတိို႔၏
အႀကံေပးပိုဂိဳလ္ထံသိို႔ အီလက္ထေရ်ာနစ္ပံိုစံ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ထ်ားေသ်ာစ်ာမိတၲၱဴျဖင့္ ေပးပိို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီမ််ား တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားရန္ အနည္းဆံိုး အလိုပ္ရက္ 10 ရက္
ေပးပါသည္။ ပါတီမ််ားအေနျဖင့္ 10 ရက္ အျပည့္ စြန္႔လႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ိုႏိိုင္သည္။ ခရိိုင္သည္ ပါတီမ််ားမွ တင္သြင္းသည့္ တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ားသိို႔ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ပါတီမ််ားအၾက်ား
တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ားကိို အသိေပးေဝမွ်ရန္ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ားကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာထြဲတြင္ ေရးသ်ား ေျဖၾက်ားရန္ ေရြးခ်ယ္ိုႏိိုင္သည္။ ပါတီမ််ား
ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ား၏ ဆက္စပ္ေသ်ာ အခ်က္မ််ားအျပင္ ေန်ာက္ထပ္ ဆက္စပ္သည့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား ိုႏွင့္ လိိုအပ္ေသ်ာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ််ားကိို
ေန်ာက္ဆံိုး စံိုစမ္းစစ္ ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာထြဲတြင္ ေပါင္းစည္းထ်ားိုႏိိုင္သည္။ ျပန္လည္သံိုးသပ္မႈိုႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ျပဳလိုပ္သည့္က်ာလ ေန်ာက္ပိိုင္း အေၾက်ာင္းျပခ်က္ျဖင့္
ေျပ်ာင္းလြဲမႈမ််ား မွန္သမွ်အ်ား မွတ္တမ္းတင္ ထ်ားမည္ျဖစ္သည္။

h.

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ ရပါမည္။ လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြကမႈ မရွိခြဲ့ပါက ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ိုႏွင့္အညီ
အေရးယူခံရိုႏိိုင္သည္။

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ တင္ျပမႈအ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရး ျပဳလိုပ္သည့္ မည္သည့္အခါ၌မဆိိုတြင္ စံိုစမ္း စစ္ ေဆးသူသည္ တင္ျပထ်ားသည့္ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈအ်ား
အလြသ
ြဲ ံိုးစ်ားမႈ ျပဳျခင္း အျဖစ္ ပိိုမိိုသင့္ေလ််ာ္စြ်ာ ေခၚေဝၚရန္ ဆံိုးျဖတ္ပါသည္၊ တင္ျပထ်ားသည့္ ျဖစ္ရပ္ သိို ႔မဟိုတ္ အေျခအေနကိို ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းိုႏွိပ္စက္ျခင္းအ်ား
စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ ရန္အတြက္ ခရိိုင္၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းသိို႔ လႊြဲအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္ျပထ်ားသည့္ လိ င္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈကိို ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္တြင္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ အျဖစ္ မဆံိုးျဖတ္ရန္၊ ၎အ်ား ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ိုႏွင့္အညီ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ရပါမည္။
8.
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ခရိိုင္မွ စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာကိို ပါတီမ််ားထံသိို႔ ေပးပိို႔ ၿပီးသည့္ေန်ာက္ိုႏွင့္ တ်ာဝန္ယူမႈိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ် ျခင္းသိို႔ မေရ်ာက္ရွိမွီ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား)သည္
ပါတီတစ္ဦးစီအ်ား ဆက္စပ္သည့္ ေမးခြန္းမ််ားကိို ပါတီ တစ္ဦးဦး သိို႔မဟိုတ္ သက္ေသ မွေမးျမန္းလိိုသည့္ေမးခြန္းမ််ားကိို ေရးသ်ားတင္သြင္းခြင့္အတြက္၊ ပါတီ တစ္ဦးစီအ်ား ေမးခြန္မ််ား
ေျဖၾက်ားေပးရန္ ိုႏွင့္ ပါတီတစ္ဦးစီထံမွ ကန္႔ သတ္ထ်ားသည့္ ေန်ာက္ဆက္တေ
ြြဲ မးခြန္းမ််ားအတြက္ ေန်ာက္ထပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ စသည္တိို႔အတြက္ အခ်ိန္ 10 ရက္ ေပးရပါမည္။
တိိုင္ၾက်ားခ်က္၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အထံိုပါမႈိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ််ားိုႏွင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ယခင္ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာအျပဳအမူမ််ားသည္ သက္ဆိိုင္မႈ မရွိ ပါ။ ဤတြင္
တိိုင္ၾက်ားသူ၏ တင္ျပထ်ားသည့္ ယခင္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအျပဳအမူမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိိုင္ၾက်ားသူစြပ္စသ
ြြဲ ည့္ တိိုင္တန္း ခံရသူမွအပ အျခ်ားသူတစ္ဦးဦးက က်ၱဴးလြန္ေၾက်ာင္းသက္ေသျပရန္
ေမးခြန္းမ််ားိုႏွင့္ အေထ်ာက္အထ်ား မ််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုသည္မွလ၍
ြြဲ ျဖစ္သည္၊ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္း ခံရသူ ိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိိုင္ၾက်ားသူ၏ ယခင္ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာအျပဳအမူ၏ အေသးစိတ္
ျဖစ္ရပ္မ််ားိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ််ားရွိ၍ သေဘ်ာတူ ေၾက်ာင္း သက္ေသျပရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ ရွိသည္မွလ၍
ြြဲ ျဖစ္သည္။ ခရိိုင္သည္ တရ်ားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ အခြင့္ထူးေအ်ာက္၌ က်ာကြယ္မႈ
ျပဳထ်ားသည့္အခ်က္အလက္မ််ားကိိုေတ်ာင္းဆိိုျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အ်ားထ်ားျခင္း မျပဳလိုပ္သင့္ပါ၊ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ ဖြ႕ြဲ စည္း ပါဝင္ေစ သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေဖ်ာ္ ထိုတ္ေစသည့္ေမးခြန္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္
အေထ်ာက္ထ်ားမ််ားကိို အသံိုးျပဳျခင္း မျပဳလိုပ္ရပါ၊ အဆိိုပါ အခြင့္ထူး ကိို လက္ဝယ္ရရွိထ်ားသည့္ပိုဂိဳလ္မွ စြန္႔လႊတ္သည္မွ လြြဲ၍ ျဖစ္သည္။ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား)သည္ ပါတီအ်ား
အဆိိုတင္သြင္းသည့္ သက္ဆိိုင္မႈမရွိေသ်ာ ေမးခြန္းမ််ားကိို ထိုတ္ပယ္ရသည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ အေၾက်ာင္းအ်ား ရွင္းျပရပါမည္။
9.

တ်ာဝန္ိုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ –
ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူသည္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္သူ သိို႔မဟိုတ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးသူ(မ််ား) ကြဲ့သိို႔ တူညီေသ်ာပို ဂိဳလ္မ််ား မျဖစ္ ိုႏိိုင္သည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူသည္ တ်ာဝန္ယူမႈိုႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ေမးခြန္းမ််ားိုႏွင့္ အေျဖမ််ား နိဂံိုးခ်ဳပ္ ၿပီး 10 ရက္အတြင္း စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ား ထိုတ္ျပန္ရပါမည္။ ဤ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္သိို႔ ေရ်ာက္ရွိရန္ ခရိိုင္သည္
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား

ဆန္႔က်င္သည့္

တရ်ားဝင္

တိိုင္ၾက်ားခ်က္၊

အလိုပ္သမ်ားမ််ားအ်ား

ဆန္႔က်င္သည့္

တရ်ားဝင္

တိိုင္ၾက်ားခ်က္

ိုႏွင့္

လိင္ပိို င္းဆိိုင္ရ်ာ

ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ

တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ာအ်ားလံိုးသိို႔ အလြန္အေရးႀကီးေသ်ာ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံရပါမည္။ စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားဆံိုးျဖတ္မႈထြဲတြင္ ပါဝင္ရမည္မွ်ာ a.

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ ရ်ာေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈျဖစ္ိုႏိိုင္ေျခရွိေသ်ာ စြ ပ္စြြဲခ်က္မ််ားအ်ားလံိုးကိို ေဖ်ာ္ထိုတ္ျခင္း၊

b.

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ လက္ခံရရွိသည့္ တရ်ားဝင္ ဆိိုင္ၾက်ားခ်က္မွ ျပဳလိုပ္သည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းအဆင့္မ််ားကိို ရွင္းျပျခင္း၊ ပါတီမ််ားသိို႔ ေပးပိို႔သည့္ သတိေပးခ်က္မ််ား၊
ပါတီမ််ားိုႏွင့္

အသိသက္ေသမ််ား

တိို႔ိုႏွင့္

လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ််ား၊

ဆိို ဒ္သိို႔

အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ််ား၊

ိုႏွင့္

အျခ်ားေသ်ာ

အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို

စိုေဆ်ာင္းရန္

အသံိုးျပဳေသ်ာနည္းလမ္းမ််ား ပါဝင္သည္။
c.

ေတြ႕ရွိခ်က္မ််ားိုႏွင့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္သည့္ စြပ္စြြဲ မႈ ဟိုတ္၊မဟိုတ္ အေၾက်ာင္း ေက်ာက္ိုႏိုတ္ခ်က္မ််ား၊ ိုႏွင့္

d.

စြပ္စြခ
ြဲ ်က္တစ္ခိုစီသိို႔ ရလဒ္မ််ား၏ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ား၊ တိိုင္တန္းခံ ရသူအေပၚ ခ်မွတ္ထ်ားသည့္ အျပစ္ဒဏ္ ိုႏွင့္ ရွိ ခြဲ့ပါက တိိုင္ၾက်ားသူအ်ား စီစဥ္ေပးမည့္ ကိုစ်ားမႈမ််ား။

ဤအခ်က္အလက္မ််ားကိို ပါတီိုႏွစ္ဦးစလံိုးမ််ားထံသိို႔ အယူခံဝင္ျ ခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပးပိို႔ေပးမည္ျဖစပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္သူသည္
ကိုစ်ားမႈမွန္သမွ်အ်ားလံိုးတြင္ ထိေရ်ာက္ေသ်ာ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈအတြက္ တ်ာဝန္ရွိပါသည္။
10.

အယူခဝ
ံ င္ျခင္း လိုပင
္ န္းစဥ္ စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားဆံိုးျဖတ္ခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္ျ ခင္း အတြက္ အယူခံဝင္ျခင္းကိို မည္သည့္ ပါတီမဆိို ေအ်ာက္ပါ အေျခခံမ််ားအေပၚ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ားျပဳလိုပ္ၿပီးေန်ာက္ 10 ရက္အတြင္း
ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ပါသည္ 1.

ထြက္ရွိရလဒ္ကိို ထိခိိုက္ေစေသ်ာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းဆိိုင္ရ်ာ ျပႆန်ာ ရွိျခင္း၊

2.

တ်ာဝန္ယူမႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိန္

သိို႔မဟိုတ္

ထိုတ္ပယ္

ျခင္း

ခ်မွတ္စဥ္၌

က်ိဳးေၾက်ာင္းသင့္ေလ််ာ္စြ်ာျဖင့္

မရရွိခြဲ့သည့္

ထြက္ရွိရ

လဒ္အေပၚတြင္

အက်ိဳးသက္ေရ်ာက္မႈျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ အသစ္ေတြ႕ရွိ ရေသ်ာအခ်က္အလက္ သိို႔မဟိုတ္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္
3.

ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္သူ(မ််ား)၊ စံိုစမ္းစစ္ေဆးသူ(မ််ား)၊ သိို႔မဟိုတ္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား) တိို႔သည္ ရလဒ္အေပၚ ထိခိိုက္ေစသည့္ အက်ိဳးစီးပြ်ား သိို႔မဟိုတ္
ဘက္လိိုက္မႈ ျပႆန်ာ ရွိခြဲ့ျခင္း။

အယူခံဝင္ျခင္းမ််ားအ်ားလံိုးကြဲ့သိို႔ ခရိိုင္သည္ a.

အယူခံအ်ား တင္သြင္းၿပီးသည့္အခါ အျခ်ားပါတီထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား အသိေပးၿပီး အယူခံဝင္ျခင္း လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ပါတီိုႏွစ္ဦးစလံိုး အတြက္ တန္းတူညီမွ်စြ်ာ
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ လိုပ္ေဆ်ာင္ျခင္း၊

b.

အယူခံဝင္ျခင္းအတြက္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား)သည္ တ်ာဝန္ယူမႈိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈ ခ်မွတ္ျခင္း ျပဳလိုပ္ခြဲ့သည့္ တူညီေသ်ာ
ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္သူ(မ််ား)၊ စံိုစမ္းစစ္ေဆးသူ(မ််ား) မဟိုတ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစသည္၊

c.

အယူခံဝင္ျခင္းအတြက္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား)သည္ ဤေပးလစီ ထြဲတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းစံိုႏႈန္းိုႏွင့္ ကိိုက္ညီမႈရွိေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစပါသည္၊

d.

စိန္ေခၚမႈ သိို႔မဟိုတ္ ရလဒ္အတြက္ အေထ်ာက္အကူျပဳေစမည့္ ေရးသ်ားထိုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခိုအ်ား တင္သြင္းရန္ ပါတီိုႏွစ္ဦးစလံိုးအ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးေပးပါသည္၊

e.

အယူခံဝင္ျခင္း၏ရလဒ္ ိုႏွင့္ ရလဒ္အတြက္ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားကိို ေဖ်ာ္ျပသည့္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထိုတ္ျပန္ေပးသည္၊ ထိို႔အျပင္

f.

အယူခံဝင္ျခင္းအ်ား လက္ခံရရွိၿပီးေန်ာက္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရး သ်ားၿပီး ပါတီိုႏွစ္ဖက္စလံိုးထံသိို႔ 10 ရက္ အတြင္း၌ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပးပိို႔ေပးပါသည္။

သ်ာမ်ာန္ အေရးယူဆိုးံ ျဖတ္ခ်က္
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သ်ာမ်ာန္ အေရးယူဆံိုးျဖတ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါတီမ််ားမွ ဆိုႏၵ အေလ််ာက္ အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းျပဳရန္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား အသိေပး သေဘ်ာတူခြ င့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္အခါ ခရိိုင္အ်ား
ၾက်ားဝင္ျဖန္

ေျဖျခင္းိုႏွင့္

အေျခအေနကိို

ျပန္အဖတ္ဆယ္ေသ်ာ

တရ်ားစီရင္မႈ

ကြဲ့ သိို႔ေသ်ာ

ကိိုယ္ပိို

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို

ကမ္းလွမ္းရန္ိုႏွင့္

သ်ာမ်ာန္

အေရးယူဆံိုးျဖတ္ခ်က္

လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို

ေခ််ာေမြ႕လြယ္ကူေစရန္ အခြင့္အလမ္းေပးပါသည္။ ပါတီမ််ားသည္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ျပဳသည့္အ ခါ အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္သ်ာလွ်င္ ခ်ိတ္ဆက္ လိုပ္ေဆ်ာင္ိုႏိိုင္သ ည္ ။
ခရိိုင္မွ ပါတီမ််ားအ်ား အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ ထြဲတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ လိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈ မျပလိုပ္ိုႏိိုင္ပါ။ ပါတီမ််ားသည္ အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္ းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို
ေျဖရွင္းခ်က္သိို႔ မေရ်ာက္ရွိမွီ အခ်ိန္မေရြး

ရိုပ္သိမ္းျခင္းျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ၿပီး တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ိုႏွင့္ပတ္သက္၍

စံိုစမ္းစစ္ေဆး

ေရးလိုပ္ငန္း

စဥ္ကိို ျပန္စတင္ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။ အလိုပ္သမ်ားမွ

ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ ျပဳျခင္း စြပ္စခ
ြြဲ ်က္မ််ားတြ င္ အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကိို ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္မရွိပါ။
အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း မတိိုင္မွီ ခရိိုင္သည္ 1.

ပါတီမ််ားအ်ား

ထိုတ္ေဖ်ာ္ခ်က္ျပဳရန္အတြက္

စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား

အသိေပးျခင္း

ျပဳလိုပ္ပါမည္

-

အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္

ေျဖရွင္းျခင္း

လိုပ္ငန္းစဥ္၏

လိိုအပ္ခ်က္မ််ား၊

စြပ္စြခ
ြဲ ်က္မ််ား၊

အေျခအေနမ််ားအပါအဝင္သည္ အတူတူျဖစ္ေသ်ာ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားမွ တိိုင္ၾက်ားသည့္ တရ်ားဝင္တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို ျပန္လည္ စတင္ရန္ ပါတီမ််ားအ်ား ဟန္႔တ်ားပိတ္ပင္သည္၊ မည္သိို႔ပင္ျဖစ္ေစ
သေဘ်ာတူရန္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မတိိုင္မွီ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆိို ပါတီ အေနျဖင့္ အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မွ ရိုပ္သိမ္းရန္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ိုႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အယူခံ ဝင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို စတင္ိုႏိိုင္သည္၊ ထိို႔အျပင္ အလြတ္သေဘ်ာ ျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ထြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ား မွန္သမွ် ိုႏွင့္
မွတ္တမ္းမ််ားအပါအဝင္အ်ား ထိန္းသိမ္းထ်ားေပးမည္ သိို႔မဟိုတ္ အသိေပးေဝမွ်ျခင္းျပဳလိုပ္ေပးမည္၊
2.

အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပါတီမ််ား၏ ဆိုႏၵ ကိို စ်ာေရးသ်ားျခင္းျဖင့္ သေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူပါမည္။

လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ အလြသ
ြဲ ိုးံ စ်ားျပဳျခင္း လိုပရ
္ ပ္မ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဝန္ထမ္းမွ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ လက္မခံိုႏိိုငေ
္ သ်ာ အျပဳအမူ မ််ားကိို တင္ျပျခင္း
ေခါင္းစဥ္ IX သည္ ဝန္ထမ္းမွ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈ ျပဳသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ားိုႏွင့္လည္း သက္ဆိိုင္ၿပီး ၎အ်ား ယခင္ အယူခံဝင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ေ အ်ာက္၌ ေျဖရွင္းျခင္း
ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ပါသည္။
ထိို႔ျပင္၊ O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) တြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္မွ်ာ - “Professional Standards Commission အဖြ႕ြဲ သည္ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းအလိုပ္သမ်ား မွ
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အျပဳအမူဟို စြပ္စခ
ြြဲ ံရသည့္ အေျခအေနမ််ားအ်ား တင္ျပရန္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို တည္ေထ်ာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား

ဥပေဒစိိုးမိိုးအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားထံသိို႔

ျဖစ္ရပ္တင္ျပရန္

တ်ားျမစ္ပိ တ္ပင္ျခင္း

မျပဳသင့္ပါ။

ေဒသခံ

ေက််ာင္းစနစ္တစ္ခိုစီတိို႔သည္

ျပည္နယ္

ဥပေဒ

လိုပ္ငန္း

စဥ္မ််ားကိို

အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရန္ ိုႏွင့္ လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ ရြက္ရန္ လိိုအပ္ၿပီး ဥပေဒလိုပ္ငန္းစဥ္ကိို ေက််ာင္း လက္စြြဲစ်ာအိုပ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ မူဝါဒမ််ားထြဲတြင္ ထည့္သြင္းထ်ားရပါမည္။ ” တင္ျပမႈ လိုပ္ငန္းစဥ္မွ်ာ
ေအ်ာက္ပါအတိိုင္းျဖစ္သည္ -

A.

ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ိုႏွိပ္စက္

ွဥ္းပန္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေ သ်ာအျပဳအမူကိို

ခံခြဲ့ရေသ်ာ နစ္န်ာသူျဖစ္သည့္ မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားမဆိို (သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ သူငယ္ခ်င္း)

B.

ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ လိင္ပိိုင္ဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ ကန္ေသ်ာအျပဳအမူိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ သတင္းပိို႔တိိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ကိို လက္ခံရ ရွိသည့္ ဆရ်ာ၊
အက်ိဳးေဆ်ာင္၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္မွလႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ တယ္လီဖိုန္း သိို႔မ ဟိုတ္ အျခ်ားနည္းသံိုးလ်က္
နႈတ္ျဖင့္ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္အေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ အစီရင္ခံ စ်ာကိို ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္မွလႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ 24 န်ာရီအ တြင္း
ေပးပိို႔ရပါမည္။ ေက််ာင္းအိုပ္သည္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ိုႏွိပ္စက္

ွဥ္းပန္းမႈ သိို႔မဟို တ္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူကိို က်ၱဴးလြန္သည္ဟို စြပ္စခ
ြြဲ ံရသူ ျဖစ္ေနပါက နႈတ္ိုႏွင့္

စ်ာျဖင့္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ အစီရင္ခံစ်ာမ််ားကိို အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ သိို႔မဟိုတ္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူမွ လႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ ေပးပိို႔သင့္သည္။

C.

O.C.G.A. § 19-7-5 တြင္ ဖြင့္ဆိိုရွင္းျပထ်ားသည့္အတိိုင္း လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ိုႏွိပ္စက္
§

19-7-5

သည္

ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ

ေက််ာင္းလူမႈဝန္ထမ္းထံသိို႔
ယံိုၾကည္ရေသ်ာ

နႈတ္ျဖင့္

အခ်ိန္မွ

24

ွဥ္းပန္းမႈကိို လက္ခံရရွိထ်ားသည့္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္မွ လႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူတစ္ဦးသည္

ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး

န်ာရီထက္

ေန်ာက္မက်ေစရပါ။

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိို

ေက််ာင္းလူမႈဝန္ထမ္း၏

ကေလးတစ္ဦး

ကေလးသူငယ္က်ာကြယ္ေရး

ိုႏွိပ္စက္

ွင္း ပန္းခံသည္ဟို

အစီရင္ခံစ်ာကိို

လူသ်ားေရးရ်ာ

ဝန္ေဆ်ာင္မႈဌ်ာနမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အတိိုင္း အက်ာအကြယ္ေပးေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ေပးအပ္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ ဘက္စံိုအဆင္ေျပေက်ာင္း မြန္ေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခိုသိို႔ျဖစ္ေစ
ထိိုသိို႔ေသ်ာေအဂ်င္စီမ်ိဳး

မရွိပါက

သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ

ရြဲဘက္အ်ာဏ်ာပိိုင္

သိို႔မဟိုတ္

ခ႐ိိုင္ေရွ႕ေနထံသိို႔ျဖစ္ေစ

တယ္လီဖိုန္း၊

ဖက္စ္

သိို႔မဟိုတ္

စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားလ်က္

(ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြက္ ပိိုမိိုအဆင္ေျပေသ်ာနည္းလမ္းမွ်ာ စ်ာျဖင့္ေရးထ်ားေသ်ာ အစီရင္ခံစ်ာျဖစ္သည္) ေပးပိို႔ိုႏိိုင္သည္။
O.C.G.A. § 19-7-5 တြင္ အက်ံဳးမဝင္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ လိင္ပိိုင္ဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူိုႏ ွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ
တိိုက္တန္းမႈမ််ားကိို ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ စနစ္ဆိိုင္ရ်ာ တ်ာဝန္ရွိသူက ခ်က္ခ်င္းစံိုစမ္းစစ္ေဆးရပါမည္။ သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးထ်ားေသ်ာ စနစ္ဆိိုင္ရ်ာ တ်ာဝန္ရွိသူအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္၏ သမ်ာသမတ္ရွိ မႈကိို
ထိန္းသိမ္းရန္ိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္ ထပ္တလြဲလြဲ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းရမႈမ််ားကိို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ အျခ်ားမည္သူ႔ကိိုမွ် မေမးျမန္းရေသးမီ ေက််ာင္းသ်ား၏ေျပ်ာဆိိုခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးမွတ္ထ်ားရန္
လိိုအပ္သည္။ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူ စြပ္စခ
ြြဲ ်က္အ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ အဆိိုပါ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူ တိိုင္တန္းခ်က္မွ်ာ ခိိုင္လံိုေၾက်ာင္း ယံိုၾကည္ရန္
ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ
အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ၊

အေၾက်ာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ကိို

ျပည္သူ႔ေဘးကင္းလံိုျခံဳေရး

မွန္ကန္ေၾက်ာင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည့္

ျပဆိိုေနလွ်င္

အရ်ာရွိခ်ဳပ္ိုႏွင့္

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္း အိုပ္ႀကီး
ေက််ာင္းတြင္း

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက

လူမႈလိုပ္ငန္း ဆိိုင္ရ်ာ

မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူမွန္သမွ်ကိိုလည္း

လႊြဲအပ္တ်ာဝန္ေပးထ်ားသူအေနျဖင့္

ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို႔

အထူးႀကီးၾကပ္စီမံ သူိုႏွင့္

စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား

ေဒသဆိိုင္ရ်ာ

အစီရင္ခံမႈကိို

သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္း

တ်ာဝန္ရွိေသ်ာ

ခ်က္ခ်င္းျပဳလိုပ္ရမည္။

စံိုႏႈန္းမ််ားဆိိုင္ရ်ာ

ေက်ာ္မရွင္၏

က်င့္ဝတ္ေရးရ်ာဌ်ာနခြြဲတိို႔အ်ား အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္။

အ်ားကစ်ားက႑ က််ား/မ တန္းတူညမ
ီ ်ွ ေရးဆိင
ို ရ
္ ်ာ မေက်နပ္ခ်က္တင
ိို တ
္ န္းမႈ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ား
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ Georgia အ်ားကစ်ားက႑ က််ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး အက္ဥပေဒိုႏွင့္အညီ ၎၏ မူလတန္းိုႏွင့္ အလယ္တန္း အ်ားကစ်ားအစီအစဥ္မ််ားတြင္
ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံမႈကိို

တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏

ကိိုယ္စ်ား

မိဘ

သိို႔မဟိုတ္

အို ပ္ထိန္းသူတစ္ဦးက

တင္ျပေသ်ာ

တိိုင္တန္းခ်က္မ််ားအပါအဝင္

စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏တိိုင္တန္းခ်က္မ််ားကိို မဆိိုင္းမတြ သ်ာတူညီမွ်ရွိရွိ ေျဖရွင္းေပးိုႏိိုင္ရန္အတြက္ ေအ်ာက္ပါ မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းေရး လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ေရးဆြထ
ြဲ ်ားသည္။

အဓိပၸါယ္ရင
ွ း္ လင္းခ်က္မ််ား -
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“ေန႔ရက္မ််ား” ဆိိုသည္မွ်ာ ျပကၡဒိန္ရက္မ််ားကိို ဆိိုလိိုသည္။




“မေက်နပ္သူ” ဆိိုသည္မွ်ာ တိိုင္တန္းခ်က္ကိို စတင္ျပဳလိုပ္သူျဖစ္သည္။

"မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈ" ဆိိုသည္မွ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ O.C.G.A. § 20-2-315 (အ်ားကစ်ားက႑ က််ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး အက္ဥပေဒ) အ်ား
ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ လိုပ္ရပ္တစ္ခိုကိို ျပဳလိုပ္ထ်ားသည္ဟို စြပ္စြြဲေသ်ာ တိိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
“ေက််ာင္းသ်ား” ဆိိုသည္မွ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ စီမံေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ စ်ာရင္းသြင္းထ်ားသူတစ္ဦးကိို
ဆိိုလိိုသည္။

လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ား-

မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈမ််ားကိို ထိခိိုက္မႈရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ထိခိိုက္မႈရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကသ်ာလွ်င္
ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ၿပီး ေအ်ာက္ပါနည္းလမ္းအတိိုင္း ေဆ်ာင္ရြက္ရမည္

မေက်နပ္သူက မေက်နပ္ခ်က္အေၾက်ာင္း သိရွိသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈအ ရ သိရွိသင့္သည့္ အခ်ိန္မွ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း (သိို႔မဟိုတ္ ဤလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းကိို
ျဖန္႔ေဝေပးၿပီးေန်ာက္

တစ္ဆယ္

(10)

ရက္အတြင္းတိို႔ထြဲမွ

ေန်ာက္မွျဖစ္ေသ်ာအခ်ိန္)

မေက်နပ္သူသည္

မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈ

ပံိုစံကိို

အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူထံသိို႔

တင္ျပရမည္ျဖစ္က်ာ သူက လက္ခံရရွိေသ်ာရက္စြြဲကိို မွတ္သ်ားရပါမည္။


စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈသည္ - (1) မေက်နပ္သူိုႏွင့္ ထိခိိုက္မႈရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတိို႔၏အမည္ကိို ေဖ်ာ္ျပရမည္၊ (2) မေက်နပ္ခ်က္ကိို ျဖစ္ေပၚေစသည့္
အေျခအေန သိို႔မဟိုတ္ အေၾက်ာင္းတရ်ားမ််ားကိို ေဖ်ာ္ျပရမည္၊ (3) ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈရွိသည္ဟို စြပ္စထ
ြြဲ ်ားေသ်ာ ဥပေဒျပဌ်ာန္းခ်က္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားကိို
ခြျြဲ ခ်ားေဖ်ာ္ျပရမည္ (4) ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားေသ်ာ ကိုစ်ားမႈကိို တိတိပပေဖ်ာ္ျပရမည္။



အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူက မေက်နပ္ခ်က္ကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးေစရမည္။ မေက်နပ္ခ်က္ကိို တင္ျပၿပီးေန်ာက္ ရက္ေပါင္း 30 အတြင္း တြင္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူက မေက်နပ္ခ်က္အေပၚ
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား တံို႔ျပန္ခ်က္ေပးၿပီး မပါမျဖစ္အေရးႀကီးေသ်ာ အခ်က္မ််ားိုႏွင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရ်ာတြင္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ဆင္ျခင္ပံိုတိို ႔ကိို ရွင္းျပရမည္။



မေက်နပ္သူအေနျဖင့္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သိို႔ အယူခံဝင္ိုႏိိုင္သည္။ အယူခံကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး
အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူထံမွ တံို႔ျပန္ၿပီးေန်ာက္ 35 ရက္အတြင္း DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သိို႔ ေပးပိို႔ရမည္။ မေက်နပ္ခ်က္ိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းအ်ားလံိုးကိို
ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ က စိစစ္သံိုးသပ္ိုႏိိုင္ၿပီး စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈပံိုစံကိို လက္ခံရရွိၿပီးေန်ာက္ 45 ရက္ထက္ ပိို၍မေစ်ာေစဘြဲ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား
ခ်မွတ္ိုႏိိုင္သည္။



မေက်နပ္သူအေနျဖင့္ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ မည္သည့္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိိုမဆိို O.C.G.A. § 20-2-1160 ိုႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သိို႔
အယူခံဝင္ခြင့္ရွိသည္။

DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ရပ္တစ္ခိုသည္ O.C.G.A. § 20-2-315 (အ်ားကစ်ားက႑ က််ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး အက္ဥပေဒ) အ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ဟို ယူဆသတ္မွတ္သည့္
ေက််ာင္းသ်ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးတစ္ဦး ၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမွန္သမွ်သည္ ပံိုစံတစ္ခိုကိို ျဖည့္စြက္ၿပီး ဝန္ထမ္းေရးရ်ာဌ်ာန၊ လူ႔စြမ္းအ်ားအရင္းအျမစ္ဌ်ာနခြ၊ြဲ 1701 Mountain
Industrial Blvd.၊ Stone Mountain၊ GA 30083 သိို႔ ေပးပိို႔ျခင္းျဖင့္ တိိုင္တန္းခ်က္တင္သြင္းိုႏိိုင္သည္။ ပံိုစံမ််ားကိိုအ်ားကစ်ားက႑ အမႈေဆ်ာင္ဒါ႐ိိုက္တ်ာ ရံိုး 5829 Memorial Drive, Stone Mountain,
Georgia

30083

သိို႔မဟိုတ္

www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads

မွ

ရယူိုႏိိုင္သည္။
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အင္တ်ာနက္ိုႏွင့္ နည္းပည်ာဆိင
ို ရ
္ ်ာအသံိုးျပဳမႈ
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ 2000 ျပည့္ိုႏွစ္၊ အင္တ်ာနက္ေပၚတြင္ ကေလးမ််ားအတြက္ အက်ာအကြယ္ေပးေရး အက္ဥပေဒ (CIPA) ိုႏွင့္အညီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏
ပည်ာေရးလမ္းစဥ္ကိို

ပံ့ပိိုးေပးရန္ိုႏွင့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊

အင္တ်ာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတိို႔ကိို ေပးအပ္ထ်ားသည္။ လမ္း

ဝန္ထမ္းမ််ား၏

သင္႐ိိုးိုႏွင့္

ေလ့လ်ာသင္ယူေ ရး

အခြင့္အလမ္းမ််ားကိို

ႁမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္

နည္းပည်ာမ််ား၊

ကြန္ရက္မ််ားိုႏွင့္

ႊန္ခ်က္မ််ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ား၊ မူဝါဒမ််ားိုႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ််ားအ်ားလံိုးသည္ ေအ်ာက္ပါတိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို

ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ခ႐ိို င္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွေပးအပ္သည့္ တယ္လီဖိုန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိုႏွင့္ စက္ကိရိယ်ာမ််ားအ်ားလံိုးိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္သည္

လိုပ္ငန္းသံိုးကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ားိုႏွင့္ ခရီးေဆ်ာင္ကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ား၊



စမတ္ဖိုန္းမ််ား၊ တက္ဘလက္မ််ား၊ e-reader မ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားမိိုဘိိုင္းစက္ပစၥည္းမ််ား၊



အင္တ်ာနက္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား၊



တယ္လီဖိုန္းဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိုႏွင့္



ဆြဲလူလ်ာဖိုန္းဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား

အင္တ်ာနက္ေပၚမွ

ရရွိိုႏိိုင္ေသ်ာ

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက

သတင္းအခ်က္အလက္မ််ားိုႏွင့္

ယံိုၾကည္သည္။

အၿမြဲထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထ်ားရန္

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ််ားသည္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္း နယ္ေျမအေနျဖင့္

မျဖစ္ိုႏိိုင္ပါ၊

သိို႔ျဖစ္၍

တန္ဖိိုးရွိေသ်ာ

အျငင္းပြ်ားဖြယ္ သိို႔မဟိုတ္

ပည်ာေရးအခ်က္အလက္မ််ားကိို

သင့္ေလ််ာ္မႈမရွိဟို သတ္မွတ္ိုႏိို င္ေသ်ာ

အျငင္းပြ်ားဖြယ္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို

အသံိုးျပဳသူက

ေပးစြမ္းိုႏိိုင္သည္ဟို

DeKalb

ေက်ာင္တီ

အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို ဝင္ေရ်ာက္ၾကည့္ရႈခြင့္အ်ား

မေတ်ာ္တဆျဖစ္ေစ

တမင္တက်ာျဖစ္ေစ

ၾကံဳေတြ႕ိုႏိိုင္သည္။

ထိိုသိို႔ေသ်ာအေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို စတင္ဝင္ေရ်ာက္ၾကည့္ရႈမႈ မျပဳမိေစရန္အ တြက္ ေရွ်ာင္ရွ်ားရန္မွ်ာ အသံိုးျပဳသူ၏ တ်ာဝန္ျဖစ္သည္။
အင္တ်ာနက္အသံိုးျပဳမႈသည္

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွန္သမွ်၏

ကြန္ရက္

သိုေတသနကိို

သိို႔မဟိုတ္

အေထ်ာက္အပံ့ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး

ပည်ာေရးအရင္းအျမစ္မ််ားကိို

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏

အသံိုးျပဳမႈသည္

ပည်ာေရးပန္းတိိုင္၊

ထိိုကြန္ရက္အတြက္

မူဝါဒမ််ား၊

ရည္မွန္းခ်က္မ််ားိုႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊

လမ္း

ကိိုက္ညီရမည္။

ႊန္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္

အျခ်ား

ကိိုက္ညီရမည္။

အသံိုးျပဳသူမ််ားသည္ အင္တ်ာနက္သံိုးစြြဲမႈကိို ျပဳလိုပ္ေသ်ာေနရ်ာဌ်ာနတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားၿပီး လိိုအပ္သ ည္ဟို ယူဆထ်ားေသ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ားိုႏွင့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို လိို က္န်ာရပါမည္။ (1)
မူပိိုင္ခြင့္ရွိေသ်ာ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ား၊ (2) ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ မဖြယ္ရ်ာေသ်ာအေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ (3) ကိုန္ထိုတ္လိုပ္မႈဆိိုင္ရ်ာ လွ်ိဳ႕ဝွ က္ခ်က္အျဖစ္
ကန္႔သတ္က်ာကြယ္ထ်ားေသ်ာ

အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို

ကန္႔ သတ္မထ်ားေသ်ာ

အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို

ျပည္နယ္ဥပေဒ

သိို႔ မဟိုတ္

ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွန္သမွ်ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ မည္သည့္အေၾက်ာင္းအရ်ာကိိုမဆိို ေပးပိို႔ျခင္းအ်ား တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ (1) အက်ိဳးအျမတ္အတြ က္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ််ား၏
ပိုဂလိက

ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္၊

စီးပြ်ားေရးေၾက်ာ္ျင်ာ

သိို႔မဟိုတ္

ေသြးေဆ်ာင္ျဖ်ားေယ်ာင္းမႈ

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ ဥပေဒိုႏွင့္ မညီ

လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားအတြက္

(2)

ိုႏိိုင္ငံေရးဆြယ္တရ်ားေဟ်ာရန္အတြက္

ကြန္ရက္အပါအဝင္

ြတ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားအ်ားလံိုးကိို တင္းက်ပ္စြ်ာတ်ားျမစ္ထ်ားသည္။

အင္တ်ာနက္အသံိုးျပဳမႈမွ်ာ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ရပိိုင္ခြင့္မဟိုတ္ပါ။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အင္တ်ာနက္ကိို လက္ခံိုႏိိုင္ေသ်ာ အျပဳအမူျဖင့္ သံိုးစြြဲမႈ သေဘ်ာတူညီခ်က္ကိို လိိုက္န်ာျခင္းမရွိေသ်ာ
အသံိုးျပဳသူ ေက််ာင္းသ်ားမွန္သမွ်သည္ အင္တ်ာနက္သံိုးစြြဲရန္ အထူးအခြင့္အေရးအ်ား အနည္းဆံိုး တစ္ပတ္ ဆံိုးရံႈးရပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါက ဝင္ေရ်ာက္သံိုးစြခ
ြဲ ြင့္မ််ား
ဆိိုင္းငံ့ခံရျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ရပ္စြဲခံရျခင္းအျပင္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူမႈကိိုလည္း ခံရိုႏိိုင္ပါသည္။
လံိုျခံဳေရးဆိိုင္ရ်ာ အိုႏၲရ်ာယ္တစ္ရပ္ကိို ျဖစ္ေစသည္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္မ််ားတြင္ ျပႆန်ာျဖစ္ပြ်ားခြဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ််ား ရွိေနသည္ဟို ခြြဲျခ်ားသတ္မွတ္ခံထ်ားရေသ်ာ အသံိုးျပဳသူမွန္သမွ်ကိို
အင္တ်ာနက္သံိုးစြြဲခြင့္ ျငင္းပယ္ိုႏိိုင္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၎ကေပးအပ္ေ သ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈအတြက္ အတိအလင္းျဖစ္ေစ သြယ္ဝိိုက္၍ျဖစ္ေစ မည္သည့္အမ်ိဳးအစ်ားျဖင့္မဆိို အ်ာမခံခ်က္မ််ား
ျပဳလိုပ္ျခင္းမရွိပါ။ မည္သည့္အသံိုးျပဳသူမဆိို၏ မိမိကိိုယ္တိိုင္ နေမ်ာ္နမြဲ့လိုပ္ေဆ်ာင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳသူ၏ အမွ်ားအယြင္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ထိန္ခ်န္မႈမ််ားေၾက်ာင္ ့ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေိုႏွ်ာင့္ေိုႏွးမႈမ််ား၊
မေပးပိို႔ိုႏိိုင္မႈမ််ား၊ မမွန္ကန္ေသ်ာ ေပးပိို႔မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈပိိုင္း အေိုႏွ်ာင့္အယွက္မ််ားအပါအဝင္ ထိခိိုက္မႈမွန္သမွ်အတြက္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတြင္ တ်ာဝန္မရွိပါ။ အင္တ်ာနက္မွရရွိေသ်ာ
သတင္းအခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကိို အသံိုးျပဳမႈသည္ အသံိုးျပဳသူ၏ တ်ာဝန္သ်ာျဖစ္သ ည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၎၏ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားမွ ရရွိေသ်ာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ််ား၏ တိက်မႈ သိို႔မဟိုတ္
အရည္အေသြးအတြက္ မည္သည့္တ်ာဝန္ကိိုမွ် မယူေၾက်ာင္း တိတိပပျငင္းဆန္သည္။
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အင္တ်ာနက္ိုႏွင့္ နည္းပည်ာအရင္းအျမစ္မ််ားကိို အသံိုးျပဳရ်ာတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေအ်ာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ တ်ာဝန္ရွိသည္ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အင္ထရ်ာနက္ေပၚတြင္ အမွ်ာစက်ားမ််ား ေပးပိို႔ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ျပန္ျခင္းေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း ေဒတ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအခ်က္အလက္မ််ားကိို
ေပးပိို႔ျခင္းေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း

ျပဳလိုပ္ေသ်ာအခါ

DeKalb

ေက်ာင္တီ

ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏

အေလ့အထ၊

မူဝါဒမ််ားိုႏွင့္

ကိိုက္ညီေသ်ာ

ယဥ္ေ က်းပ်ၱဴငွ်ာမႈိုႏွင့္

အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ

စံိုႏႈန္းမ််ားကိိုလိိုကန
္ ်ာပါမည္။


ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

စ်ာသင္ခန္းိုႏွင့္

သင္႐ိိုးပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္မ််ား၊

လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားိုႏွင့္

ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိသည့္

သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ေရး

ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားျဖင့္သ်ာ

အင္တ်ာနက္စနစ္ကိို အသံိုးျပဳပါမည္။


ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

လူမႈကြန္ရက္

ဝက္ဘ္ဆိိုက္မ််ားိုႏွင့္

စက်ားေျပ်ာခန္းမ််ားေပၚတြင္

အျခ်ားသူမ််ားိုႏွင့္

ေျပ်ာဆိိုဆက္ဆံျခင္းအပါအဝင္

သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ

အြန္လိိုင္းျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုမ််ားကိိုျပသပါမည္။


ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိိုမဆိို အခြင့္မရွိေသ်ာ အသံိုးျပဳသူမ််ားေဘးရန္မွ က်ာကြယ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအ်ားထိုတ္မႈမွန္သမွ်ကိိုျပဳလိုပပ
္ ါမည္။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆိိုက္ဘ်ာအိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း မည္သည့္ပံိုစံကိိုမဆိိုအစျပဳေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳလိုပ္ရပါ။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မည္သည့္ရင္းျမစ္မွမဆိို မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ အမွ်ာစက်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပံိုမ််ားကိို ေပးပိ႔ျို ခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ လက္ချံ ခင္း မျပဳရပါ။
ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

သိကၡ်ာက်ေစေသ်ာ၊

တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေသ်ာ၊

အလြသ
ြဲ ံိုးစ်ားျပဳရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊

သိကၡ်ာမရွိေသ်ာ၊

ညစ္ညမ္းေသ်ာ၊

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာကိို

ပစ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ၊ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊ လူမ်ိဳးေရး သိို႔မဟိုတ္ ဘ်ာသ်ာေရးအရ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊ လိင္မတူသူမ််ားကိို ခ်ိဳးိုႏွိမ္လိိုေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒိုႏွင့္မညီေသ်ာ
အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို ပိို႔စ္တင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေဖ်ာ္ျပျခင္း မျပဳရပါ။


ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ထိိုသိို႔ေသ်ာ အမွ်ာစက်ားမ််ားကိို ပိ႔စ
ို တ
္ င္ၿပီး အျခ်ားအသံိုးျပဳသူတစ္ဦးထံသိို႔ လႊြဲခ်ျခင္း မျပဳရပါ။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မိမိကိိုယ္ပိိုင္မဟိုတ္ေသ်ာ အသံိုးျပဳသူအိိုင္ဒီတစ္ခိုျဖင့္ စနစ္တစ္ခိုသိို႔ ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း၊ မိမိတိို႔၏ အသံိုးျပဳသူအိိုင္ဒီမ််ား၊ စက်ားဝွက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အေက်ာင့္မ််ားကိို
အျခ်ားသူမ််ားိုႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတိို႔အ်ားျဖင့္ ကြန္ရက္လံိုျခံဳေရးကိိုခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းမျပဳရပါ။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အျခ်ားအသက္မျပည့္ေသးသူမ််ား/ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ကိိုယ္ေရးအခ်က္အ လက္မ််ားကိို ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္း၊ အသံိုးျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း မျပဳရပါ။
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဖက္ဒရယ္ သိို႔မဟိုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆိို အင္တ်ာနက္စနစ္ကိို အသံိုးမျပဳရပါ။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မူပိိုင္ခြင့္ဥပေဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲကိို ျဖန္႔ခ်ိ္ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေဒါင္းလိုဒဆ
္ ျြြဲ ခင္း မျပဳရပါ။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ကြန္ရက္အစိတ္အပိိုင္းမ််ားကိို ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖဳတ္ျခင္း၊ ပ႐ိိုဂရမ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေဒတ်ာမ််ားကိို အေျပ်ာင္းအလြဲလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မည္သည့္ကြန္ပ်ၱဴတ်ာကိိုမဆိို
တမင္တက်ာ ္ိိုင္းရပ္စ္ဝင္ေအ်ာင္လိုပ္ျခင္းမျပဳရပါ။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ကြန္ရက္ကိို အခြင့္မရွိဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း၊ အျခ်ားသူမ််ားိုႏွင့္သက္ဆိိုင္ေသ်ာ ေဒတ်ာိုႏွင့္ ဖိိုင္မ််ားကိို တမင္တက်ာဖ်က္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဖ်က္ဆီး ျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္
မူပိိုင္ခြင့္ဥပေဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းတိို႔တြင္ပါဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းမျပဳရပါ။

မည္သည့္အခ်ိနတ
္ င
ြ မ
္ ဆိို အီလက္ထရြနး္ နစ္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးကိရယ
ိ ်ာမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အင္တ်ာနက္/အင္ထရ်ာနက္မတ
ွ စ္ဆင့္ မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အမွ်ာစက်ားမ််ား ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
႐ိုပပ
္ ိုမ
ံ ််ား ေပးပိ႔ျို ခင္းသည္ အလြနျ္ ပင္းထန္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ၊ ကိယ
ို ေ
္ ရးကိယ
ို တ
္ ်ာ ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ျပစ္မဆ
ႈ င
ိို ရ
္ ်ာ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားကိို

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အင္ထရ်ာနက္ေပၚတြင္ အမွ်ာစက်ားမ််ား ေပးပိ႔ျို ခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ထိုတျ္ ပန္ျခင္းေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း ေဒတ်ာမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားအခ်က္အလက္မ််ားကိို
ေပးပိ႔ျို ခင္းေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း

ျပဳလိုပေ
္ သ်ာအခါ

"ဝက္ဘစ
္ ်ာမ်က္ိုႏွ်ာမ််ား"

ဟို

ေခါင္းစဥ္တပ္ထ်ားသည့္

ဘိုတအ
္ ဖြ႕ြဲ မူဝါဒ

IFBGB

အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး

၎ခ်ည္းသ်ာဟို

ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတအ
္ ဖြ႕ြဲ ၏ အေလ့အထ၊ မူဝါဒမ််ားိုႏွင့္ ကိက
ို ည
္ ေ
ီ သ်ာ ယဥ္ေက်းပ်ၱဴငွ်ာမႈိုႏွင့္ အျပဳအမူဆင
ိို ရ
္ ်ာ စံိုႏန
ႈ း္ မ််ားကိလ
ို က
ိို န
္ ်ာပါမည္။
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ေဘးရန္ကင္းရွငး္ ေရးိုႏွင့္ စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ျဖည့္စြကအ
္ ခ်က္အလက္မ််ား
အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္းိုႏွင့္ ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း
DeKalb ေက်ာင္တီခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ လက္နက္မ််ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေဆးဝါးမ််ားအေၾက်ာင္းကိို တိိုင္ၾက်ားရန္အတြက္ ခ႐ိင
ို ္
အသိေပးဖိုန္းလိင
ို း္ (1-888-475-0482) ကိိုလည္း အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စိိုးရိမ္ေၾက်ာက္ရြံ႕ၿပီး ေျခ်ာက္လွန္႔ျခင္းခံေနရေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္တြင္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အလ်ားအလ်ာကိို အျပည့္အဝေဖ်ာ္ ထိုတ္ အသံိုးခ်ိုႏိိုင္ရန္ ေမွ််ာ္မွန္းိုႏိိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက််ာင္းအ်ားလံိုးသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေဘးကင္းေသ်ာ၊ က်န္းမ်ာေရးိုႏွင့္ညီ

ြတ္ေသ်ာ၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ေပးစြမ္းရန္ိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ား၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းမ််ားအၾက်ား အျပန္အလွန္ေလးစ်ားမႈိုႏွင့္ လက္ခံမႈတိို႔ကိို ႁမွင့္တင္ေပးရန္ တ်ာဝန္ရွိသည္။
ေက််ာင္း၌၊

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းိုႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

လႈပ္ရွ်ားမႈ မ််ားတြင္ျဖစ္ေစ၊

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားျဖင့္

ေက််ာင္းိုႏွင့္

အိမ္

အသြ်ားအျပန္

သြ်ားလ်ာေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊

ေက််ာင္းဝန္းျပင္ပ၌ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ေိုႏွ်ာက္ယွက္ပ်က္စီးေစသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ကြန္ရက္ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္၏ အျခ်ား
အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းပည်ာမွတဆင့္ ဝင္ေရ်ာက္အသံိုးျပဳသည့္ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲအသံိုးျပဳသည့္အခါျဖစ္ေစ ခ႐ိိုင္သည္ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိုႏွင့္ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကိို
မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားကိိုမဆိို မည္သည့္နည္းလမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ နည္းလမ္းိုႏွင့္မဆိို တ်ားျမစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္ဥပေဒိုႏွင့္အညီ ဤမူဝါဒသည္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ဆက္သြယ္ေရးကိို အသံိုးျပဳျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚေသ်ာ ဆိိုက္ဘ်ာအိုႏိိုင္က်င့္မႈ လိုပ္ရပ္မ််ားိုႏွင့္လည္း သက္ဆိိုင္ၿပီး ၎အီလက္ထရြန္းနစ္
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္ အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းပိိုင္ ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာိုႏွင့္ အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသည္ 1.

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအမႈထမ္းမ််ားထံသိို႔ အထူးတလည္ ဦးတည္လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္၊

2.

ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ အဆိိုပါလူပိုဂိဳလ္မ််ား၏ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈကိို ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏စနစ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို အေိုႏွ်ာက္အဟန္႕ျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေလ်ာက္သည့္ မ႐ိိုးေျဖ်ာင့္ေသ်ာ

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊
3.

ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမွန္သမွ်၏ လူပိုဂိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာကိို အတိိုင္းအတ်ာတစ္စံိုတစ္ခိုအထိ ထိခိိုက္မႈအတြက္ အေၾက်ာက္တရ်ားကိို ဖန္တီးေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ

ထိိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအ်ာင္ျမင္ိုႏိိုင္ေျခမ််ားျပ်ားသည့္ အေနအထ်ားရွိေနလွ်င္ျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသံိုးစြမ
ြဲ ႈိုႏွင့္ သက္ဆိိုင္သည္။
ဤမူဝါဒတြင္ သံိုးစြထ
ြဲ ်ားေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ အီလက္ထ ရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ တစ္ခိုလံိုးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိုတ္လြတ္ိုႏိ္ိုင္ေသ်ာ မည္သည့္သေဘ်ာရွိသည့္
အမွတ္အသ်ားမ််ား၊ သေကၤတမ််ား၊ ေရးသ်ားမႈမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား၊ အသံမ််ား၊ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အသိဉ်ာဏ္ပစၥည္းကိို မဆိို လႊြဲေျပ်ာင္းမႈျပဳလိုပ္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။
အ်ားလံိုးေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ိုႏွင့္ မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိ န္းသူမ််ားတိို႔သည္ ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအျဖစ္ ေက််ာင္းပည်ာသင္ိုႏွစ္ အစတြင္
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း၊

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊

ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံျခင္း

ိုႏွင့္

ိုႏွိပ္ကြပ္ဖိိုႏွိပ္ျခင္းတိို႔ကိို

တ်ားျမစ္ထ်ားသည့္

စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

စည္းမ်ဥ္းထိုတ္ျပန္ခ်က္ ိုႏွင့္အတူ

ဤမူ၀ါဒ၏

စက်ားလံိုးအတိအက်ျဖင့္ မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္အ်ား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ခ႐ိိုင္က အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာ င့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း တိိုင္ၾက်ားမႈအတြင္း ပါဝင္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း စံိုစမ္းစစ္ေ ဆးမႈအတြင္း
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္သည့္ မည္သူ႔ကိိုမဆိို လက္စ်ားေခ်ျခင္းအ်ား ျပင္းထန္စြ်ာ တ်ားျမစ္ပါသည္။ ေက််ာင္းမ််ားသည္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို ေက်ာင္းစြ်ာလိုပ္ေဆ်ာင္ၿပီး အတိိုင္းအတ်ာတစ္ခိုအထိ အိုႏိိုင္က်င့္
္ိိုလ္က်ျခင္း၊အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိုႏွင့္ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၏ မွတ္တမ္းမ််ားကိို တစ္ညီတစ္
ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအေနျဖင့္

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း၊

ႊတ္တည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္လံိုျခံဳစြ်ာ ထိန္းသိမ္းထ်ားရမည္ျဖစ္သည္။

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိုႏွင့္

ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအေပၚ

တင္ျပမႈတစ္ခိုခိုကိို

လက္ခံရရွိသည့္အတြက္

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းပါဝင္သည့္ျဖစ္စဥ္ကိို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ခ်က္ခ်င္းလိုပ္ေဆ်ာင္မ ည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။
ဤမူဝါဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသ်ာ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈပိိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ အလိုပ္ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ
အေရးယူမႈကိို ခံယူရိုႏိိုင္သည္။
အစီရင္ခံစ်ာတစ္ရပ္ကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း၌ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ျ ဖစ္ေစ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ စြပ္စြြဲခံရသူိုႏွင့္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ ိုႏွစ္ဦးစလံိုး၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူထံ သိို႔
အေၾက်ာင္းၾက်ားရပါမည္။ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူအေျခအေန ပါဝင္ပါက သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ အကူအညီကိို ပံ့ပိိုးေပးသင့္ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကိို
ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားသင့္သည္။
က်ၱဴးလြန္မႈအ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္အေပၚမူတည္၍ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိ ပ္ကြပ္ျခင္း ျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အသက္အရြယ္ိုႏွင့္ သင့္ေတ်ာ္သ ည့္
အက်ိဳးဆက္ကိို

ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး

အေျခအေနမ််ားအရ

သင့္ေတ်ာ္သည့္

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ

သိို႔မဟိုတ္

ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္းကိို

အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္

ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိဘြဲ ထည့္သြင္းရမည္။
ေက််ာင္းသ်ား အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိုႏွင့္ ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကိို တိိုင္ၾက်ားျခင္းိုႏွင့္ ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္ လမ္း

ႊန္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို အတူပါရွိသည့္

စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိိုင္ရ်ာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းအရ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ေစရမည္။
စီမအ
ံ ပ
ို ခ
္ ်ဳပ္မဆ
ႈ င
ိို ရ
္ ်ာ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္း အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း
ခြျြဲ ခ်ားေဖ်ာ္ျပသည့္ စက်ားလံိုးဆိင
ို ရ
္ ်ာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း JCDAG-R(1)
ေက််ာင္း၌၊

ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္း ိုႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ျဖစ္ေစ၊

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားျဖင့္

ေက််ာင္းိုႏွင့္

အိမ္

အသြ်ားအျပန္တြင္ျဖစ္ေစ၊

ေက််ာင္းဝန္းျပင္ပ၌ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ေိုႏွ်ာင့္ယွက္ပ်က္စီးေစသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ကြန္ရက္ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္၏ အျခ်ား
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အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းပည်ာမွတဆင့္ ဝင္ေရ်ာက္အသံိုးျပဳသည့္ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲအသံိုးျပဳသည့္အခါျဖစ္ေစ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိုႏွင့္
ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကိို မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားကိိုမဆိို မည္သည့္နည္း လမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ နည္းလမ္းိုႏွင့္မဆိို တ်ားျမစ္ပါသည္။

A.

အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့ဆ
္ ခ
ိို ်က္မ််ား


အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း- အမွန္တကယ္ရွိေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရွိသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ တစ္ခိုတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ််ားအၾက်ားရွိ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ၊ ရန္လိိုေသ်ာ
အျပဳအမူ။

ေရရွည္တြင္

အျပဳအမူကိို

ထပ္တလြဲလြဲျပဳလိုပ္ျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

ထပ္တလြဲလြဲလို ပ္ရန္

အလ်ားအလ်ာရွိျခင္း။

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

အိုႏိိုင္က်င့္ေသ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

အိုႏိိုင္က်င့္ခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားိုႏွစ္ဦးစလံိုးမွ်ာ http://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.htmlႀကီးမ်ားေသ်ာျပႆန်ာမ််ားကိို ေရရွည္ၾကံဳေတြ႕ရိုႏိိုင္ျခင္း ။


ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ - အမွန္တကယ္ သိို႔မဟိုတ္ ယူဆရေသ်ာ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္တိမ္း

ြတ္မႈ၊

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္ သိိုပမဟိုတ္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဖ်ာ္ျပမႈတိို႔အေပၚ အေျချပဳလ်က္ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ အျပဳအမူ ။ ၎ သည္ နႈတ္ျဖင့္ေျပ်ာဆိိုမႈမ််ားိုႏွင့္ န်ာမည္ေခၚဆိိုျခင္း၊ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား
သိို႔မဟိုတ္ အင္တ်ာနက္ကိို အသံိုးျပဳမႈ ပါဝင္ိုႏိိုင္သည့္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေပၚလြင္ေသ်ာ ႐ိုပ္ပံိုိုႏွင့္ ေရးသ်ားေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိ္ိုင္ရ်ာအရ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈရွိေသ်ာ၊
အိုႏၲရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အရွက္ကေ
ြြဲ စေသ်ာ အျခ်ားလိုပ္ရပ္မ််ားအပါအဝင္ ပံိုသ႑်ာန္မ််ားစြ်ာ ရွိိုႏိိုင္သည္။ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈတြင္ ပစ္မွတ္တစ္ခိုခိုကိို ဦးတည္လ်က္ ထိခိိုက္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ ထပ္တလြဲလြဲျဖစ္ေပၚမႈမ််ား ပါဝင္ရန္မလိိုပါ။ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းိုႏွင့္မတူဘြဲ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈတြင္ အမွန္တကယ္ရွိေ သ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရွိသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ
အၿမြဲမပါဝင္ပါ။ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈလိုပ္ရပ္သည္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအဖိို႔ ေက််ာင္းမွေပးအပ္ေသ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ အခြ င့္အေရးမ််ားတြင္ ပါဝင္ရန္ သိို႔မဟိုတ္
အသံိုးခ်ရန္ စြမ္းရည္ကိို ေိုႏွ်ာင့္ယွက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာအတိိုင္းအတ်ာအထိ ျပင္းထန္၊ သက္ေရ်ာက္ပ်ံ႕ိုႏွံ႔ သိို႔မဟိုတ္ အၿမြဲမျပတ္ျဖစ္ေပၚေသ်ာအခါတြင္
၎သည္ ရန္လိိုေသ်ာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္။


ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း - သင္႐ိိုးျပင္ပ အစိုအဖြ႕ြဲ /လႈပ္ရွ်ားမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ပို ဂိဳလ္တစ္ဦးအ်ား အဖြ႕ြဲ တစ္ခိုထြဲသိို႔ ဇ်ာတ္သြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အဆင့္ႁမွင့္တင္ျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ ရိိုးရ်ာဓေလ့မ််ားိုႏွင့္
ဆက္စပ္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္းိုႏွင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း။

B.

ကန္႔သတ္တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား

ကန္႔သတ္တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူ ဥပမ်ာမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔ပါ၀င္ျပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ-













မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ စေန်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ န်ာမည္ေခၚဆိိုျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ ိုႏႈတ္ျဖင့္တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား၊



ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၏ အရွက္ရဖြယ္ဓ်ာတ္ပံိုမ််ားကိို ႐ိိုက္ကူးရန္ ကင္မရ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ကင္မရ်ာဖိုန္းမ််ားကိို အသံိုးျပဳၿပီး အျခ်ားသူမ််ားသိို႔ျဖန္႔ေဝျခင္း သိို႔မဟိုတ္



႐ိိုင္းစိိုင္းရင့္သီးေသ်ာ

ေက်ာလ်ာဟလမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မမွန္ကန္ေသ်ာ ထြက္ဆိိုခ်က္မ််ားအ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊
စက်ားလံိုးမ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ မခံခ်င္ေအ်ာင္ေျပ်ာဆိိုမႈမ််ားိုႏွင့္ ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈမ််ား၊
လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ချြြဲ ခင္း၊
အေပါင္းအသင္းမလိုပ္ဘြဲ ေရွ်ာင္ဖယ္ျခင္း၊
ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျခင္း၊
႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တြန္းထိိုးျခင္း ကြဲ့သိို႔ေသ်ာခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း တိိုက္႐ိိုက္ထိေတြ႕မႈ၊
႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား၊
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေၾကးိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအ်ား ခိိုးယူျခင္း၊
လံႈ႕ေဆ်ာ္ျခင္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ အက်ပ္ကိိုင္ျခင္းအပါအဝင္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေငြ

ွစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ႀကိဳးကိိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္း၊

ေက််ာင္း၏ သိို႔မဟိုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယ်ာက္၏ ပိိုင္ဆိိုင္မႈမ််ားကိို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေက််ာင္းပိိုင္စက္ကိရိယ်ာမ််ား၊ ေက််ာင္းကြန္ရက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္စနစ္မ််ားကိို အသံိုးျပဳလ်က္ျဖစ္ေ စ
ေက််ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ အီ လက္ထရြန္းနစ္အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုက္ဘ်ာအိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း ပံိုစံမွန္သမွ်၊
အြန္လိိုင္းတြင္ပိို႔စ္တင္ျခင္း၊



သိို႔မဟိုတ္

ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ

စ်ာတိိုမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

တိိုက္႐ိိုက္အမွ်ာစက်ားမ််ား

ေပးပိို႔ျခင္းိုႏွင့္

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားအၾက်ား အတင္းအဖ်င္းိုႏွင့္ ေက်ာလ်ာဟလမ််ား ပ်ံ႕ိုႏွံ႔ေစရန္ ဝက္ဘ္ဆိိုက္မ််ားအသံိုးျပဳျခင္း။
ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္၊ ဘေလ်ာ့ဂ္မ််ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ၀က္ဘ္ဆိိုဒ္မ််ား (ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ Tiktok ၊ Snapchat ၊ Twitter ၊ Instagram ၊ Kik ၊ Facebook
အစရွိသျဖင့္) ၊ ခ်က္တင္ စက်ားေျပ်ာအခန္းမ််ား၊ စ်ာသ်ားမ််ားိုႏွင့္ တိိုက္ရိိုက္အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္း အစရွိသည္တိို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ဒီဂ်စ္တယ္
နည္းပည်ာမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈမွတဆင့္ ပိုဂိဳလ္တစ္ဦးအ်ား တမင္ ရည္ရြယ္က်ာ တစ္ဦးတည္းဖယ္ခ်န္ျပီး ထပ္ၾကိမ္တလြဲလြဲ အေိုႏွ်ာင့္ အယွက္ေပးျခင္း ိုႏွင့္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျ ခင္း၊



ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂိဳလ္တစ္စံိုတစ္ဦး သိို႔ ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အီးေမးလ္ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သြ ယ္နည္းလမ္း
အသံိုးျပဳမႈမွတဆင့္

စက်ားလံိုးမ််ား၊

ရိုပ္ပံိုမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

ဘ်ာသ်ာစက်ားတိို႔အ်ားျဖင့္

ဆက္သြယ္က်ာ၊

သိို႔မဟိုတ္

ဆက္သြယ္မႈကိို

ျဖစ္ေပၚေစက်ာ

နစ္န်ာသူသ်ားေက်ာင္အ်ား

စိတ္ခံစ်ားမႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ပူပန္ေသ်ာကျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊
အ်ားလံိုးေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမ််ားတိို႔သည္ DSCD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအျဖစ္ ေက််ာင္းပည်ာသင္ိုႏွစ္ အစတြင္
အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ဖိိုႏွိပ္ျခင္းတိို႔ကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည့္ ဤမူ၀ါဒ၏ စက်ားလံိုးအတိအက်ျဖင့္ မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္အ်ား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။

C.

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း ျဖစ္စဥ္မ််ားကိို တိင
ို တ
္ န္းျခင္း

အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းတိို႔ကိို ေက််ာင္းသ်ား၊ မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား ဆက္စပ္အက်ိဳးစီးပြ်ားရွင္က အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး၊ ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေက််ာင္းရွိ အျခ်ားေသ်ာ အမႈထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္ထံသိို႔ တိိုင္ၾက်ားိုႏိိုင္ပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္အ်ား တင္ျပသည့္ လူပိုဂိဳလ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ တင္ျပမႈကိို န်ာမည္ သိို႔မဟိုတ္
န်ာမည္ေဖ်ာ္ျပျခင္းမရွိဘြဲျဖစ္ေစ ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း စ်ာျဖင့္လည္းေက်ာင္း ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။ တိိုင္ၾက်ားမႈျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည့္ ပံိုစံမ််ားကိို ခ႐ိို င္၏ ဝဘ္ဆိိုက္ဒ္ိုႏွင့္ ခ႐ိိုင္တစ္ခိုစီ တြင္ ေက််ာင္းသ်ား၏
က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္း ေတြ႕ရွိိုႏိိုင္သည္။ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအတြက္ တိိုင္ၾက်ားမႈမ််ားကိို ခ႐ိိုင္၏ အသိေပးဖိုန္းလိိုင္း၊ ဖိုန္းနံ႔ပါတ္ 1-888-475-0482 ကိို
အသံိုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ Georgia ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဌ်ာန၏ ေက််ာင္းေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆိိုင္ရ်ာ တိိုက္႐ိိုက္ဖိုန္းလိိုင္းသိို႔ 1-877 SAY-STOP (1-877-729-7867) အ်ားေခၚဆိို၍ျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ပါသည္။
အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအ်ား တိိုင္ၾက်ားခံရသည့္ အလိုပ္သမ်ားတိိုင္းက တိိုင္ၾက်ားမႈကိို ခ်က္ခ်င္းအေထ်ာက္အထ်ားရယူသင့္ၿပီး ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္
တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို႔
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္

အိုႏိိုင္က်င့္

ထပ္ဆင့္ေပးပိို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိို လ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကိို

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြ ပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္အ်ား
ျပဳလိုပ္ခံရေၾက်ာင္း

အျခ်ားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္

မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိေသ်ာ

န်ားလည္သည့္

သိို႔မဟိုတ္

မည္သည့္အလိုပ္သမ်ားမဆိိုသည္

76

စိိုးရိမ္ပူပန္မႈအ်ား

လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ထက္

တစ္

ခ်က္ခ်င္းတင္သြင္းေပးပိို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

(1)

ရက္ေန်ာက္မက်ေစဘြဲ

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး

သိို႔မဟိုတ္

သိို႔မဟိုတ္

တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို႔

တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက

ကိစၥရပ္အ်ား

စ်ာျဖင့္ေ ရးသ်ားထ်ားသည့္

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈိုႏွင့္

တိိုင္ၾက်ားမႈကိို

ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခို လံိုးတြင္

အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူျခင္းကိို ေက်ာင္းမြန္ေသခ််ာစြ်ာ ျပဳလိုပ္ေစရမည္။ အစီရင္ခံတင္ျပမႈကိို စြပ္စြြဲခံရသည့္ ပစ္မွတ္/ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူက ျပဳလိုပ္သည္ဆိိုလွ်င္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္
တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူသည္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈကိို လက္ခံရရွိသည္အေပၚ မူတည္ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အို ပ္ထိန္းသူထံသိို႔ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။
တိိုင္တန္းထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးိုႏွင့္

ွိနိႈင္းေဆြးေိုႏြးၿပီးသည့္ေန်ာက္တြင္ပင္ ျပႆန်ာကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သိို႔မဟိုတ္

ေျဖရွင္းရန္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဆင့္မ််ားအ်ား ေက််ာင္းက ေဆ်ာင္ရြက္ေနျခင္းမရွိဟို ခံစ်ားရပါက ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူသည္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ
အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ သိို႔မဟိုတ္ သူ၏ လႊြဲအပ္တ်ာဝန္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ ဆက္သြယ္သင့္သည္။
၎တိို႔ေက််ာင္းရွိ

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမွ်ာ

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျပဳလိုပ္ခံေနရေၾက်ာင္း

ယံိုၾကည္ထ်ားသည့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိိုလည္း

ဆရ်ာ၊

ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္အ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားရန္ တိိုက္တြန္းပါသည္။
ခ႐ိိုင္က

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအေၾက်ာင္းအ်ား

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္း

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္သည့္

မည္သူ႔ကိိုမဆိို

အစီရင္ခံတင္ျပသည့္

လက္စ်ားေခ်ျခင္းအ်ား

ျပင္းထန္စြ်ာ

သိို႔မဟိုတ္

အိုႏိိုင္က်င့္

တ်ားျမစ္ပါသည္။

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

လက္စ်ားေခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္မ််ားကိို

မူရင္းတိိုင္ၾက်ားခ်က္အတြက္

အသံိုးျပဳထ်ားသည့္အတိိုင္း လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္မ်ိဳးတည္းအသံိုးျပဳ၍ တင္ျပသင့္ၿပီး ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္အမႈထမ္းက စံိုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
တိိုင္ၾက်ားသူမ််ားက

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထ်ားေပးရန္

ေတ်ာင္းဆိိုသည့္အခါ

ေက််ာင္းမ််ားက

ဥပေဒအရ

သတ္မွတ္ထ်ားသည့္

အျခ်ားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိ ပ္ကြပ္ျခင္းအတြက္ အစီရင္ခံစ်ာမ််ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္မ််ားကိို က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈအေၾက်ာင္း တိိုင္ၾက်ားမႈမ််ားအေပၚ ခ႐ိိုင္၏ တ်ာဝန္အရ သင့္ေတ်ာ္သလိို
ခ်က္ခ်င္းတိုန္႔ျပန္ရန္ငွ်ာ တစ္သမတ္တည္း သိရွိရန္ လိိုအပ္သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းထံသိို႔ျဖစ္ေစ မွ်ေဝမည္ျဖစ္သည္။
ဘိုတ္အဖြ႕ြဲ မူဝါဒ JCDAG ိုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသ်ာ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈပိိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ အလိုပ္ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ စည္း ကမ္းပိိုင္းအရ
အေရးယူမႈကိို ခံယူရိုႏိိုင္သည္။

D.

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္း ျဖစ္စဥ္မ််ားကိို တံို႔ျပန္ေျဖရွငး္ ေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအေနျဖင့္

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအေပၚ

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိ ပ္ကြပ္ျခင္းကိို

ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ

တင္ျပမႈ တစ္ခိုခိုကိို

ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို

လက္ခံရရွိသည့္အတြက္

အိုႏိိုင္က်င့္

ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။

အိုႏိိုင္က်င့္

ခ်က္ခ်င္းလိုပ္ေဆ်ာင္မ ည္ဟို

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကိို တင္ျပသည့္အခါ ေအ်ာက္ပါလိုပ္ငန္းမ််ားကိို ခ်မွတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။
1.

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

-

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအေပၚ

တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူသည္
ေအ်ာက္ပါေက််ာင္းတက္ရက္ထက္
သက္ေသမ််ား၊

ဆရ်ာ(မ််ား)၊

သင့္ေတ်ာ္သည့္

ေန်ာက္မက်ေစဘြဲ

အမႈထမ္းပါဝင္သည့္

စတင္သင့္သည္။

အမႈထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္မ််ားိုႏွင့္

ရရွိိုႏိိုင္လွ်င္

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္
္ီဒီယိိုျဖင့္

တင္ျပမႈတစ္ခိုခိုကိို

စံို စမ္းစစ္ေဆးမႈကိိုျပဳလိုပ္ရန္
စြပ္စခ
ြြဲ ံ ရသည့္

လက္ခံရရွိသည့္အခါ
ခ်က္ခ်င္း

က်ၱဴးလြန္သူ(မ််ား)၊

ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာထ်ားမႈကိို

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး

ႊန္ၾက်ားေစမည္ျဖစ္သည္။
ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ(မ််ား)၊

ထည့္သြင္းသင့္ သည္။

သိို႔မဟိုတ္

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို

ခြျြဲ ခ်ားသတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ

ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္မ််ား၊

ေက််ာင္း ၏

လူမႈဝန္ထမ္းလိုပ္သ်ားမ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားေထ်ာက္ပံ့ေရးအမႈထမ္းတိို႔အ်ား ျဖစ္စဥ္ပါ အေျခအေနက ဆံိုးျဖတ္သည့္အတိိုင္း ၎တိို႔၏ ပည်ာခန္းဆိိုင္ရ်ာ ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ အသံိုးခ်သင့္သည္။
ေက််ာင္းသည္

ခ႐ိိုင္၏

အသိေပးခ်က္၊

အစီရင္ခံျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားဥပေဒေၾက်ာင္းဆိိုင္ရ်ာ

တ်ာဝန္မ််ားမွလ၍
ြြဲ

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏

ရလ်ာဒ္မ််ားကိို

လွ်ိဳ႕ွဝွက္လံိုျခံဳစြ်ာျဖင့္

ထိန္းသိမ္းထ်ားမည္ျဖစ္သည္။
2.

အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားျခင္း - အစီရင္ခံစ်ာတစ္ရပ္ကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း၌ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ျဖစ္ေစ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ စြပ္စြြဲခံရသူိုႏွ င့္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ
ိုႏွစ္ဦးစလံိုး၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ အေၾက်ာင္း ၾက်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအၿပီး သံိုး (3) ရက္ထက္ ပိို၍ေန်ာက္မက်ေစရပါ။ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာ သိို ႔မဟိုတ္
အလ်ားတူအေျခအေန ပါဝင္ပါက သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ အကူအညီကိို ပံ့ပိိုးေပးသင့္ ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကိို ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားသင့္သည္။
စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးဆံိုးသြ်ားသည့္အခါ

ခံရသူိုႏွင့္

က်ၱဴးလြန္သူ

ေက််ာင္းသ်ားိုႏွစ္ဦးစလံိုးကိို

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ််ားအေၾက်ာင္း

အသိေပးရပါမည္။

ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈတြင္

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ေၾက်ာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ ခ်မွတ္ေသ်ာ တ်ားျမစ္ပိတ္ပ င္မႈသည္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူိုႏွင့္ တိိုက္႐ိိုက္ဆက္စပ္ေနေသ်ာအခါ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူအေနျဖင့္
ထိိုတ်ားျမစ္ပိတ္ပင္မႈိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေတ်ာင္းခံိုႏိိုင္သ ည္။ ထိိုအထြဲတြင္ ေစ်ာ္က်ားသူကိို ေစ်ာ္က်ားခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ အေဝးတြင္ ေနထိိုင္ရန္ သိို႔ မဟိုတ္
ေစ်ာ္က်ားသူကိို အခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုၾက်ာေအ်ာင္ ေက််ာင္းမတက္ရန္ တ်ားျမစ္သည့္ သိို႔မ ဟိုတ္ အျခ်ားအတန္းတစ္တန္းသိို႔ ေရႊ႕ေျပ်ာင္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။ ေက််ာင္းမ််ားသည္
ေစ်ာ္က်ားခံရေသ်ာေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္

မပတ္သက္ေသ်ာ

တ်ားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ််ားဆိိုင္ရ်ာ

အခ်က္အလက္မ််ားအပါအဝင္

က်ၱဴးလြန္သူေက််ာင္းသ်ား၏

"ပည်ာေရးမွတ္တမ္း"

အတြင္းမွ

အျခ်ားမည္သည့္အခ်က္အလက္ကိိုမွ် ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာၾက်ားမည္မဟိုတ္ပါ။
3.

ယ်ာယီ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ား- ေက််ာင္းအေနျဖင့္ တိိုင္တန္းသူကိို က်ာကြယ္ေပးရန္အတြက္ စံိုစမ္းစစ္ေ ဆးမႈ ေန်ာက္ဆံိုးရလဒ္ မထြက္ေပၚမီ ယ်ာယီအဆင့္မ််ား ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္
လိိုအပ္သလိိုေဆ်ာင္ရြက္ေပးပါမည္။

4.

စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ - က်ၱဴးလြန္မႈကိို ေတြ႕ရွိမႈအေပၚမူတည္၍ အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း ျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္ထ်ားသည့္
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အသက္အရြယ္ိုႏွင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ အက်ိဳးဆက္ကိို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနမ််ားအရ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္း၊ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ
အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားအက်ိဳးဆက္တိို႔ကိို

အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္

ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိဘြဲ

ထည့္သြင္းရမည္။

ပထမအႀကိမ္

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ၿပီးေန်ာက္ပိိုင္း စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈတြင္ ကန္သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ေအ်ာက္ပါတိို႔ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္ •

အထူးအခြင့္အေရးဆံိုးရႈံးျခင္း၊

•

စ်ာသင္ခန္း၊ စ်ားေသ်ာက္ဆိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းက်ားေပၚတြင္ ထိိုင္ရန္ေနရ်ာမ််ား ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရွိျခင္း၊

•

စ်ာသင္ခန္း ေျပ်ာင္းလြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊

•

ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း၊

•

စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိုိင္းထ်ားျခင္း၊

•

ေက််ာင္းျပင္ပသိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းငံ့ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)၊

•

ထိုတ္ပယ္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)၊

•

အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)။
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5.

ေန်ာက္ဆက္တြလ
ြဲ ိုပ္ငန္းိုႏွင့္

ျဖစ္စဥ္ေန်ာက္ပိိုင္း

ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈ

-

ေန်ာက္ဆက္တလ
ြြဲ ိုပ္ငန္းသည္

စြပ္စြြဲခံရသူ၊

ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူတိို ႔အတြက္သ်ာမက

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ််ားတြင္

ပိိုမိိုက်ယ္ျပန္႕ေသ်ာ ေက််ာင္းအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြက္ပ င္ အေရးပါသည္။ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီသည္ ေန်ာက္ဆက္တက
ြြဲ ်ာလ ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈိုႏွင့္ ေန်ာက္ဆက္တလ
ြြဲ ိုပ္ငန္းကိို အိုႏိိုင္က်င့္
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၏

ထိခိိုက္မႈကိို

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအ်ား
က်ၱဴးလြန္သည့္

ေက််ာင္းသ်ား၏

ခံစ်ားရေသ်ာ

တစ္ဦးခ်င္းလူပိုဂိဳလ္မ််ားိုႏွင့္

ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူမ််ားျဖစ္သည့္

လူမႈစိတ္ခံစ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ

အျပဳအမူိုႏွင့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္

ပည်ာရပ္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာ

အိုပ္စိုမ််ားထံသိို႔

အိုႏိိုင္က်င့္

လိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို

ပံ့ပိိုးရမည္။

လိိုအပ္သည့္အခါ

အိုႏိိုင္က်င့္

္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္ း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျပစ္မႈကိို

ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္းိုႏွင့္

အျခ်ား

ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ပံ့ပိိုးသင့္သည္။ ေက််ာင္းမ််ားအေနျဖင့္ ထပ္ေဆ်ာင္း အမွူထမ္းသင္တန္း သိို ႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအ်ား လိိုအပ္ျခင္းရွိမရွိကိို ဆံိုးျဖတ္ရန္
ေက််ာင္း၏

အေျခအေနကိိုလည္း

အကြဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ေတ်ာ္မႈရွိလွ်င္

ေက််ာင္းသည္

လက္စ်ားေခ်မႈအေပၚ

တ်ားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းိုႏွင့္

အဆိိုပါ

က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို

မည္သိို႔တင္ျပသင့္ေၾက်ာင္းကိိုလည္း ထပ္ေလ်ာင္းဖြင့္ဆိိုသင့္သည္။
ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ေက််ာင္းစ်ာသင္ိုႏွစ္အတြင္း အိုႏိိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိုႏွိပ္ကြပ္ျခင္းျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္သည့္ အတန္းအဆင့္ ေျခ်ာက္မွ အတန္းအဆင့္ တစ္ဆယ့္ိုႏွစ္အထိ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရ င္မႈလိုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိမ််ား၊ ေရြးခ်ယ္ထ်ားသည့္အဖြြဲ ႕မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ခံိုအဖြ႕ြဲ မ််ားက
အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္ရန္ သတ္မွတ္ေစရမည္။

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ျပစ္မမ
ႈ ််ားအ်ား မျဖစ္မေန သတင္းပိ႔တ
ို င
ိို ၾ္ က်ားျခင္း
ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား၊ ဆရ်ာမ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းအေျချပဳဝန္ထမ္းမ််ားသည္ ဥပေဒ (O.C.G.A. § 20-2-1184) အရ လိိုအပ္သည့္အတိိုင္း § 20-2-1184)။
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားစြပ္စြခ
ြဲ ံရေသ်ာ ေအ်ာက္ပါက်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ််ားတြင္ ထိခိိုက္သူမ််ားသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ္ဟိိုစီမံအို ပ္ခ်ဳပ္ေရးတိို႔ထံသိို႔ တိိုင္တန္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ အစီရင္ခံစ်ာတစ္ေစ်ာင္ကိို
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စြပ္စြြဲထ်ားေသ်ာ မေတ်ာ္တဆမႈအေၾက်ာင္းိုႏွင့္ ရရွိခြဲ့ေသ်ာ ဒဏ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ပ်က္စီးမႈအေၾက်ာင္း ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပရပါမည္။ (1) ဆရ်ာ၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူ
သိို႔မဟိုတ္

ဝန္ထမ္းတစ္ဦး အေပၚ

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက

က်ၱဴးလြန္သည္ဟို

စြပ္စထ
ြြဲ ်ားေသ်ာ

ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ

သိို႔မဟိုတ္

႐ိိုက္ိုႏွက္မႈ

(2)

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက က်ၱဴးလြန္သည္ဟို စြပ္စထ
ြြဲ ်ားေသ်ာ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ႐ိိုက္ိုႏွက္မႈ (3) ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံို သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာ၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူ၊
ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအေပၚ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက တမင္တက်ာျဖစ္ေပၚေစသည္ဟို စြပ္စထ
ြြဲ ်ားေသ်ာ ႀကီးမ်ားသည့္ ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး၏
ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အရ စြပ္စြထ
ြဲ ်ားေသ်ာ ပ်က္စီးမႈသည္ ေက််ာင္းသ်ားကိို ထိုတ္ပယ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ က်ာလရွည္ဆိိုင္းငံ့ရန္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္သည္ဟို သတ္မွတ္ိုႏိိုင္လွ်င္။

တရ်ားမဝင္ေသ်ာ/အိုႏၲရ်ာယ္ရေ
ွိ သ်ာ/သံသယျဖစ္စရ်ာေက်ာင္းေသ်ာ ပစၥညး္ မ််ား
တရ်ားမဝင္ေသ်ာ၊ အိုႏၲရ်ာယ္ရေ
ွိ သ်ာ၊ သံသယျဖစ္စရ်ာေက်ာင္းေသ်ာ ပစၥည္းမ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းမွပတ
ိ ပ
္ င္တ်ားျမစ္ထ်ားသည့္ အျခ်ားပစၥညး္ မ််ားကိို ေတြ႕ရွပ
ိ ါက ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အိုပခ
္ ်ဳပ္ေရးမွၱဴး
သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခ်ားဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္ထသ
ံ ႔ ိို ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားရပါမည္ ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ထိသ
ို ႔ေ
ိို သ်ာ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိေတြ႕ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ကိင
ို တ
္ ယ
ြ ျ္ ခင္းျဖစ္ေစ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံမွ
လက္ခရ
ံ ယူျခင္းျဖစ္ေစ မျပဳလိုပရ
္ ပါ။

အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မ၊ႈ လက္နက္မ််ားိုႏွင့္ မူးယစ္ေဆးမ််ားကိို တိင
ို ၾ္ က်ားသတင္းပိ႔ရ
ို န္ အေရးေပၚဖိုနး္ နံပါတ္
Georgia ပည်ာေရးဌ်ာနက ပံ့ပိိုးေပးထ်ားေသ်ာ အေရးေပၚဖိုန္းနံပါတ္သည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ လက္နက္မ််ား၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ (ိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္းအပါအဝင္အ) သိို႔မဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ားကိို 1-877SAY-STOP (1-877-729-7867) သိို႔မဟိုတ္ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိင
ို ေ
္ က််ာင္းနယ္ေျမ သတိေပးအခ်က္ျပ ဖိုနး္ လိင
ို း္ 1-888-475-0482 သိ႔ ို ဖိုနး္ ေခၚဆိျို ခင္းျဖင့္ အမည္မေဖ်ာ္ျပဘြဲ 24 န်ာရီ
သတင္းပိ႔တ
ို င
ိို ၾ္ က်ားိုႏိိုငသ
္ ည့္

စနစ္တစ္ခက
ို ိို

ေပးအပ္ထ်ားသည္။

အခ်က္အလက္မ််ားကိို

မွတ္တမ္းတင္ၿပီး

ေဒသတြင္း

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိုႏွင့္

ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာနမ််ားသိို႔

မွ်ေဝေပးသည္။

သတင္းပိို႔အစီရင္ခံစ်ာကိို လက္ခံရရွိေသ်ာအခါ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္သည္။

ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရွမ
ိ ််ား
ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရွိမ််ား (SRO) သည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိထ်ားသည့္ ရြဲအရ်ာရွိမ််ားျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္တ်ာဝန္က် ေက််ာင္းတြင္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳေရးကိို ထိ န္းသိမ္းရန္၊ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈိုႏွင့္
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ််ား ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ထ်ားေၾက်ာင္း ေသခ််ာေအ်ာင္လိုပ္ရန္၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စံျပပိုဂိဳလ္အျဖစ္ ျပဳမူေနထိိုင္ရန္၊ အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး တ်ာဝန္ရွိသူ၊
ေအဂ်င္စီမ််ားိုႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ေဆ်ာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေဘးကင္းေသ်ာေက််ာင္း အစီအမံကိို ကူညီေရးဆြေ
ြဲ ပးရန္ိုႏွင့္ ဥပေဒေရးရ်ာ အခက္အခြဲမ််ား၊ တရ်ားစီရင္မႈ လိုပ္ငန္းစဥ္တိို႔အေၾက်ာင္း
ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္စြ်ာန်ားလည္ေစရန္တိို႔အတြက္ ေက််ာင္းမ််ားတြင္ တ်ာဝန္ေပးခန္႔အပ္ခံရသူမ််ား ျဖစ္သည္။ သိို႔ေသ်ာ္လည္း SRO မ််ားသည္ စည္းကမ္းႀကီးသူမ််ား မဟိုတ္ၾကပါ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသည့္
ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးကၽြမ္းက်င္မႈိုႏွင့္

အစီအစဥ္ကိို

ေန႔စဥ္စီမံေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္

အေတြ႕အၾကံဳကိို

သူတိို႔၏လိုပ္ငန္းပိိုင္းထိေရ်ာက္မႈအ်ား

အသံိုးျပဳရန္

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစမည့္

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးအစ်ား

သူတိို႔ကိို

အတူအလိုပ္လိုပ္ိုႏိိုင္ေသ်ာ္လည္း
သိို႔မဟိုတ္

ဝန္ထိုပ္ဝန္ပိိုးျဖစ္ေစမည့္

အသံိုးျပဳရန္

SRO
တ်ာဝန္မ််ား၊

မ််ား

မဟိုတ္ပါ။
သိို႔မဟိုတ္

ဌ်ာနမ််ား၌

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ််ားအေနျဖင့္
အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးေအဂ်င္စီ

တ်ာဝန္ေပးျခင္းအ်ား

ေရွ်ာင္သင့္သည္။

SRO

မ််ား၏

တ်ာဝန္ရွိသူမ််ားကိို
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ

ဝန္ထမ္းမ််ားအျဖစ္ SRO မ််ားသည္ ဝန္ထမ္းအ်ားလံိုး၏ သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာသည္။
Georgia ျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားၿပီး O.C.G.A. § 16-11-127.1 တြင္ ဖြင့္ဆိိုထ်ားသည့္အတိိုင္း လက္နက္မ််ား လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈအတြက္၊ O.C.G.A.§ 16-13-24 မွ § 16-13-32 အထိတြင္
ဖြင့္ဆိိုထ်ားသည့္အတိိုင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား

လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈအတြက္၊

Georgia ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ

က်င့္ထံိုးဥပေဒ အခန္း 16 တြင္ ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း

ရ်ာဇဝတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္

ရ်ာဇဝတ္မႈေျမ်ာက္ေသ်ာ လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈအတြက္၊ အျခ်ားသူမ််ားကိို ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေအ်ာင္၊ ျပည္သူ ပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂလိကပိိုင္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္ပ်က္စီးေအ်ာင္ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္
အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ႀကီးမ်ားသည့္ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္မ််ား ေက််ာင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္မႈအတြက္
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို စြြဲခ်က္တင္ၿပီး ဖမ္းဆီးိုႏိိုင္သည္။
ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားအေနျဖင့္

ဥပေဒခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္း

သံသယမ််ားကိို

SRO

သိို႔မဟိုတ္

အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး

တ်ာဝန္ရွိသူမ််ားထံသိို႔

ခ်က္ခ်င္းသတင္းပိို႔ရ န္

အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး သိို႔မဟိုတ္ အေရးေပၚေအဂ်င္စီတစ္ခိုသည္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္၊ စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ဝရမ္းတစ္ခိုအတိိုင္း ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္
တံို႔ျပန္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္

ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္း

ရွိေနပါက

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ််ားသည္

တံိုံျပန္ေဆ်ာင္ရြက္သူ၏

အၾကံျပဳခ်က္မ််ားကိို

လိိုက္န်ာရမည္။

လိိုအပ္သည္။

SRO၊

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခိုအ်ား
SRO

တစ္ဦး

ပါဝင္ေနေသ်ာ

ျဖစ္စဥ္အ်ားလံိုးတြင္ ေက််ာင္းရွိ အျခ်ားေသ်ာ အေရးႀကီးအေျခအေနမ််ားအ်ားလံိုးကြဲ့သိို ႔ပင္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားကိို အခ်ိန္ိုႏွင့္တစ္ေျပးညီ အသိေပးပါမည္။
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မိဘမ််ားိုႏွင့္ အိုပထ
္ န
ိ း္ သူမ််ားအေနျဖင့္ အသက္မျပည့္ဘြဲ လိငပ
္ င
ိို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ လိုပေ
္ ဆ်ာင္မိုႏ
ႈ ွင့္ အသက္မျပည့္ေသးသူတစ္ဥးီ က လူႀကီးတစ္ဥးီ အျဖစ္ လိုပေ
္ ဆ်ာင္ၾကည့္ိုႏိိုငသ
္ ည့္ ျပစ္မမ
ႈ ််ားအတြက္ က်ခံရိုႏိိုငေ
္ သ်ာ
ရ်ာဇဝတ္မဆ
ႈ င
ိို ရ
္ ်ာ ျပစ္ဒဏ္မ််ားအပါအဝင္ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားအေၾက်ာင္း မိမတ
ိ ႔၏
ိို ကေလးမ််ားကိို အသိေပးထ်ားပါရန္ တိက
ို တ
္ န
ြ း္ ထ်ားသည္။ (O.C.G.A. § 20-2-735)။ ၎ိုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသ်ာ
အခ်က္အလက္မ််ားကိို http://www.dekalbda.org။ရွိ DeKalb ခ႐ိိုင္ေရွ႕ေန ဝက္ဘ္ဆိိုက္တြင္ ေတြ႕ရွိိုႏိိုင္သည္။

ေက််ာင္းဝင္း လိုျံ ခံဳေရးတ်ာဝန္ရသ
ွိ ူ
ေက််ာင္းဝင္း

လိုံျခံဳေရးတ်ာဝန္ရွိသူ

(CSP)

သည္

ေက််ာင္းဝင္းအတြင္း

လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားကိို

ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္းိုႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ််ား၊

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

က်ာကြယ္ေပးရန္

အလြန္အေရးႀကီးေသ်ာ

ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈမ််ား ေဆ်ာင္ရြက္ျ ခင္း၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုမ််ားတြင္ ကင္းလွည့္ျခင္းအ်ားျဖင့္ ပည်ာသင္ၾက်ားေရးအတြက္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ေက််ာင္းတြင္းလံိုျခံဳေရးကိို က်ာကြယ္ေပးပါသည္။ CSP မ််ားကိို အလယ္တန္းေက််ာင္းအ်ားလံိုးိုႏွင့္ မူလတန္းေက််ာင္းအမ််ားအျပ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထ်ားသည္။

ဆယ္ေက််ာ္သက္/အရြယေ
္ ရ်ာက္ၿပီးသူ ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းမ််ား၏ တ်ာဝန္ယမ
ူ ႈ အက္ဥပေဒ (TAADRA)
2015 ခိုိုႏွစ္၊ ဇူလိိုင္လ 1 ရက္တြင္ စတင္အသက္ဝင္ၿပီး ေက််ာင္းမ််ားက ေက််ာင္းသ်ားကိို စ်ာရင္းသြင္းၿပီး အမ််ားပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂလိကပိိုင္ေက််ာင္းမွ ထိုတ္ပယ္မႈတြင္ မက်ေရ်ာက္ဘြဲ က်ားေမ်ာင္းလိိုင္စင္
သိို႔မဟိုတ္ သင္ယူသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ အက်ဳံးဝင္ေၾက်ာင္း ေၾကည်ာမည္ျဖစ္သ ည္။ ေက််ာင္းမ််ားက ေက််ာင္းစ်ာရင္းသြငး္ အပ္ိုႏွံမႈ ပံိုစံိုႏွင့္ ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းိုႏွငိုႏ
္ ိိုငေ
္ ၾက်ာင္း ကၽြမး္ က်င္မမ
ႈ ််ား ျပန္လည္ရရွသ
ိ ည့္
ပံိုစံအတြက္ အက်ဳံးဝင္မႈရွိေၾက်ာင္း အေထ်ာက္အထ်ားလက္မွတ္ကိို အသံိုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

က်ာလရွည္ အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးေနေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား
အတန္းမ််ားကိို က်ာလရွည္ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးေနေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အလႊ်ာေပါင္းစံိုပါသည့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈိုႏွင့္ တိိုးတက္မႈအေျခအေနကိို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္းအ်ားျဖင့္
MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုမွတစ္ဆင့္ ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ ဆင့္ကြဲတိိုးပြ်ားသြ်ားေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားသည္ ကနဦးစတင္ျ ပဳလိုပ္ေသ်ာ ေိုႏွ်ာင့္ယွက္မႈမ််ားအတြက္ MTSS-RTI
လိုပ္ငန္းစဥ္ အလႊ်ာ 1 မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ေိုႏွ်ာင့္ယွက္သည့္ အျပဳအမူအတြက္ အလႊ်ာ 3-SST အထိ ကြျြဲ ပ်ားမႈရွိသည္။ MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦးအဓိကအခ်က္မွ်ာ ေဖ်ာ္ထိုတ္ေတြ႕ရွိရေသ်ာ
အျပဳအမူပိိုင္း ျပႆန်ာမ််ားအ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ခ်မွတ္ရန္ိုႏွင့္ ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရန္ျဖစ္သည္။
က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးလ်က္ရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လက္မွတ္ေရးထိိုးထ်ားေသ်ာ ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုိုႏွင့္အတူ အစမ္းေစ်ာင့္ၾကည့္မႈတြ င္ ေနရ်ာခ်ထ်ားျခင္း ခံေက်ာင္း ခံရေပမည္။
စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိိုင္ရ်ာ

၀န္ထမ္းမ််ားသည္

၀န္ထမ္းေရးရ်ာ

အရင္းအျမစ္

ိုႏွင့္

မိဘမ််ားတိို႔ိုႏွင့္အတူ

ပူးေပါင္း၍

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ

ျပဳျပင္အေရးယူမႈ

အစီအစဥ္တစ္ခိုအ်ား

စိုေပါင္း

ဖန္တီးေဆ်ာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးလ်က္ရွိေ သ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ခရိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရျခင္း မတိို င္မီတြင္ ၀န္ထမ္းေရးရ်ာ
အရင္းအျမစ္မ််ား (ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ အတိိုင္ပင္ခံအၾကံေပး၊ လူမႈေရး လိုပ္သ်ား၊ ေက််ာင္း စိတ္ပည်ာရွင္၊ SST ဥကဌ၊ သင္ခ်ပိို႔ခ်မႈအပိိုင္း ပံ့ပိိုးမႈ အထူးကြ်မ္းက်င္သူ သိို႔မဟို တ္ ေက််ာင္းသ်ား ပ့ံပိိုးမႈ
အထူးကြ်မ္းက်င္သူ) ထံမွ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား လက္ခံရရွိ မည္ သိို႔မဟိုတ္ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ ကူညပ
ီ ပ
ံ့ ိးို ေရးအဖြ႕ြဲ
ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုိးေရးအဖြ႕ြဲ (SST) သည္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အလႊ်ာ 3 ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရး၊ အျပဳအမူပိိုင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားျပႆန်ာမ််ားရွိသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအကြဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ််ားတြင္ ပါဝင္ေသ်ာ ျပႆန်ာေျဖရွင္းေရး အဖြ႕ြဲ တစ္ဖ႕ြြဲ ျဖစ္သည္။ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အလႊ်ာမ််ားတစ္ေလွ််ာက္
အဆင့္ဆင့္တက္လွမ္းရ်ာတြင္ တစိတ္တပိိုင္းအျဖစ္ လိိုအပ္ပါက SST ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အဆင့္မ််ားကိို ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္သည္။
ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူသည္ အဆင့္ 3-SST သိို႔ ေရ်ာက္ရွိသည္ိုႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္၍ ရက္သတပတ္ 4-6 ပတ္တ်ာ စက္၀န္းတိတိ
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳလိုပ္ ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ ရက္သတပတ္ 4-6 ပတ္တ်ာ ၾက်ားခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုစီ၌ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈက်ာလ အတြင္း စိုေဆ်ာင္းရရွိေသ်ာ ေဒတ်ာမ််ားေပၚအေျခခံက်ာ
ေက််ာင္းသ်ား၏ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈသိို႔ တံို႔ျပန္ခ်က္အ်ား အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း SST ျပသန်ာေျဖရွင္းမႈ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေိုႏြးပြတ
ြဲ စ္ခိုအ်ား ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားမည္ ျဖစ္သည္ (မိဘမ််ားအ်ား
ဖိတ္ၾက်ားမည္ျဖစ္သည္)။ အကယ္၍ SST-အဆင့္ 3 ရွိ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား အတိအက် ေဆ်ာင္ရြက္ျပီးေန်ာက္ ေအ်ာင္ျမင္ခြဲ့ျခင္းမရွိေသးလွ်င္ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈက်ာလ အတြင္း
ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ ေထ်ာက္ပံ့သူမ််ားမွ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳလိုပ္ထ်ားေသ်ာ ေဒတ်ာအခ်က္အလက္မ််ားေပၚတြင္ အေျခခံက်ာ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ အျခ်ားေရြးခ်ယ္စရ်ာ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ိုႏွ င့္
မြမ္းမံေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ေရးဆြျြဲ ပီး၊ ေန်ာက္ထပ္ ရက္သတပတ္ 4-6 ပတ္တ်ာက်ာလ စက္၀န္းတစ္ခိုအတြက္ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ
ေထ်ာက္ပံ့သူမ််ားတြင္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအတြက္ လက္ေထ်ာက္ ေက််ာင္းအိုပ္၊ ေက််ာင္း အၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံ၊ ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ား ပါ၀င္ေ က်ာင္း ပါ၀င္ေပမည္ ။
အဆင့္

3

ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ

စက္၀န္း

ိုႏွစ္ခို

သိို႔မဟိုတ္

၎အထက္အ်ား

တစိိုက္မတ္မတ္

စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳလိုပ္၍

ျပီးေျမ်ာက္ေဆ်ာင္ရြက္ျပီးသည့္ တိိုင္

ကေလးသည္

ဆက္လက္

ရိုန္းကန္ေနရဆြဲျဖစ္လွ်င္ SST အေနိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ သိျမင္စပ္ဆက္ိုႏိိုင္စြမ္း ိုႏွင့္ ပည်ာေရးပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အ်ားသ်ာခ်က္မ််ား ိုႏွင့္ အ်ားနည္းခ်က္မ််ား ထိို႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္ အမူအက်င့္ပိိုင္း/လူမႈေရးပိိုင္း ိုႏွင့္
စိတ္ခံစ်ားခ်က္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေျခအေနတိို႔အ်ား သတ္မွတ္ရန္ အစရွိသည္တိို႔အတြက္ စိတ္ပိိုင္းိုႏွင့္ပည်ာေရးပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ တစ္ခိုအ်ား ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္ဖိို႔ မိဘျဖစ္သူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အ်ား
ေတ်ာင္းဆိိုေက်ာင္း ေတ်ာင္းဆိိုမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကေလးသည္ အဆင့္ 3-SST ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား (အထူးၾကပ္မတ္ ပံ့ပိိုးမႈ) သိို႔ တံို႔ျပန္ရ်ာတြင္ တိိုးတက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္သည္ကိို ေတြ႕ ရွိရလွ်င္
သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမသည္ အဆင့္ 2 (အသင့္အတင့္ျပင္းအ်ားျဖင့္ ပံ့ပိိုးမႈ)သိို႔ ျပန္လည္၀င္ေရ်ာက္ခြင့္ ရရွိေက်ာင္း ရရွိိုႏိိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အကယ္၍ တိိုးတက္မႈမ််ား ဆက္လက္ ေတြ႕ ရွိရလွ်င္ အဆင့္ 1 ပင္မ
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈသိို႔ ျပန္လည္ေရ်ာက္ရွိသြ်ားေပမည္။
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္

အခက္အခြဲမ််ားကိို

ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါက

ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ထ်ားေသ်ာ

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား

ေက််ာင္းသ်ား၏

တံိုံ႔ျပန္ခ်က္မ််ားအေပၚ

မူတည္လ်က္

အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရးသိို႔ လႊြဲအပ္ခြင့္ေပးိုႏိိုင္သည္။ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရးသိို႔ လႊြဲအပ္လိိုက္ေသ်ာအခါ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ရန္ မိဘ၏သေဘ်ာတူညီခ်က္ (PCE) ကိို ရယူၿပီး အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ၏
တစိတ္တပိိုင္းအျဖစ္ ရရွိိုႏိိုင္ေသ်ာအခ်က္အလက္အ်ားလံိုးကိို သံိုးသပ္ပါသည္။ ထိိုအခ်က္အလက္မ််ားတြင္ ယခင္ျပဳလိုပ္ၿပီးစီးခြဲ့ေသ်ာ ေဒတ်ာမ််ားိုႏွင့္ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္အ်ားလံိုးပါဝင္ေသ်ာ SST/RTI
မွတ္တမ္းမ််ား ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ား၏ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ရယူရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကိို အဆံိုးအျဖတ္ေပးရန္အတြက္ အထူးပည်ာေရး အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈဆိိုင္ရ်ာ
အစည္းအေဝးကိို က်င္းပသည္။

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အတန္းမွဖယ္ရ်ာွ းရန္အတြက္ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆင
ိို ရ
္ ်ာ စိစစ္သိုးံ သပ္မႈ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ား
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ျပည္နယ္ဥပေဒ (O.C.G.A. § 20-2-738) အရ ဆရ်ာတစ္ဦးသည္ မိမိ၏သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ေရး လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ား ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္စြမ္းကိို ထပ္ခါတလြဲလြဲ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ႀကီးမ်ားစြ်ာ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးေနသည့္
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၊

ထိိုေက််ာင္းသ်ားကိို

ယခင္က

တိိုင္တန္းထ်ားၿပီး

သိို႔မဟိုတ္

ထိိုေက််ာင္းသ်ား၏

အျပဳအမူသည္

အတန္းေဖ်ာ္မ််ား

သိို႔မဟိုတ္

ဆရ်ာတိို႔၏

ေဘးကင္းေရးအေပၚ

ခ်က္ခ်င္းၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္ဟို ဆရ်ာက ဆံိုးျဖတ္ထ်ားၿပီးျဖစ္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို အတန္းထြဲမွ ဖယ္ရွ်ားိုႏိိုင္သည္။ အတန္းထြဲမွ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွ်ားလိိုက္ပါက ဆရ်ာအေနျဖင့္
ထိိုေက််ာင္းတက္ရက္ ကိုန္ဆံိုးခ်ိန္တြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေန်ာက္တစ္ရက္ စတင္ခ်ိန္တြင္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေ ရးမးထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ လႊြဲအပ္

ႊ န္ၾက်ားခ်က္ကိို

ေပးပိို႔ရပါမည္။ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးက ေက််ာင္းသ်ားကိို အတန္းထြဲမွဖယ္႐ွ်ားၿပီး တစ္ရက္အတြင္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ား၏မိဘမ််ားထံသိို႔ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အတန္းထြဲမွဖယ္႐ွ်ားလိိုက္ေၾက်ာင္း အသိေပးစ်ာ၊
ဆရ်ာ၏လႊြဲအပ္

ႊန္ၾက်ားခ်က္

မိတၱဴိုႏွင့္

အထက္တြင္သတ္မွတ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း

မိဘအေနျဖင့္

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးတစ္ဦးထံ

အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားလိိုက္လွ်င္

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးက

ဆက္သြယ္ိုႏိိုင္ေသ်ာ
ထိိုကိစၥရပ္ကိို

နည္းလမ္းတိို႔အ်ား

ထိိုေက််ာင္းတက္ရက္

ေပးပိို႔ပါမည္။

ကိုန္ဆံိုးခ်ိန္တြင္

ဆရ်ာတစ္ဦးက

သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို

ေန်ာက္တစ္ရ က္

စတင္ခ်ိန္တြင္

ဆရ်ာိုႏွင့္ေဆြးေိုႏြးပါမည္။ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးသည္ အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားမႈ၏ အေျခခံအေၾက်ာင္းတရ်ားကိို ေက််ာင္းသ်ားအ်ား နႈတ္ျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ အသိေပးပါမည္။ ဆရ်ာက ေက််ာင္ းသ်ားကိို
မူလအတန္းသိို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အ်ား ထိုတ္မေပးလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းျပန္တက္ရန္ အဟန္႔အတ်ားျပဳေနလွ်င္ ( (ဥပမ်ာ DCSD ေက််ာင္းသ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ) အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးက ပထမေန႔ကိုန္ဆံိုးခ်ိန္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ ေန်ာက္ဆက္တအ
ြြဲ က်ိဳးဆက္မ််ားကိို ဆံိုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ အတန္းျပင္သိို႔ထြက္ခိိုင္းျခင္း
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတက္ခြင့္မျပဳဘြဲ ဆိိုင္းငံ့ျ ခင္း ပါဝင္ိုႏိိုင္သည္။ ဆယ္ရက္ထက္ေက််ာ္လြန္ေသ်ာ ဆိိုင္းငံံမႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈမ််ားကိို ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ကသ်ာ
ခ်မွတ္ိုႏိိုင္သည္။
ဆရ်ာက ေက််ာင္းသ်ားကိို မူလအတန္းသိို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အ်ား ထိုတ္မေပးသလိို အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးကလည္း မိမိ၏ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို မခ်မွတ္လွ်င္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးက
အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားၿပီး ဒိုတိယေျမ်ာက္ေန႔တြင္ ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္ မတီကိို စိုစည္းေတြ႕ဆံိုေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာ္မတီက ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ ထိိုဆရ်ာ၏
အတန္းသိို႔ျပန္တက္သင့္

မတက္သင့္

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးပါမည္။

အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားၿပီး

သံိုးရက္ထက္မေက််ာ္လြန္ေစဘြဲ

ေက်ာ္မတီ၏ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို

ခ်မွတ္ပါမည္။

ၾက်ားက်ာလအတြင္း

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးသည္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ (သူ႔ကိိုဖယ္ရွ်ားခြဲ့ေသ်ာ မူလစ်ာသင္ခန္းထြဲတြင္ ျပန္ထ်ားရန္ ဆရ်ာက ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးထ်ားလွ်င္ ထိိုစ်ာသင္ခန္းမွလ၍
ြြဲ ) ယ်ာယီေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပဳလိုပ္ေပးပါမည္ ။
စ်ာသင္ိုႏွစ္တစ္ိုႏွစ္အတြင္း

ဆရ်ာတစ္ဦးသည္

မိမိအတန္းတြင္

အပ္ိုႏွံထ်ားသူအ်ားလံိုးထြဲမွ

ေက််ာင္းသ်ားိုႏွစ္ဦးအထက္ကိို

ဖယ္ရွ်ားၿပီး

ထိိုေက််ာင္း သ်ားမ််ားကိို

ေက််ာင္းတြင္း

ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ

ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီက မူလအတန္း တြင္ ျပန္ထ်ားျခင္းသည္သ်ာ အေက်ာင္းဆံိုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟို သတ္မွတ္လ်က္ ျပန္လည္ထ်ားရွိပါက ထိိုဆရ်ာအေနျဖင့္ စ်ာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခြေ
ြဲ ရး
သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားစြမ္းရည္မ််ားကိို ႁမွင့္တင္ရန္အတြက္ အတန္းတြင္း ေလ့ လ်ာေတြ႕ရွိခ်က္မ််ားိုႏွင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားအေပၚ အေျခခံ၍ သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္းဖြံ ႕ၿဖိဳးတိိုးတက္ေရး ေဆ်ာင္ရြက္ရန္လိိုပါမည္။
ေက််ာင္းိုႏွင့္ စင္တ်ာ ေက််ာင္းအိုပ္တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္သံိုးဦးပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီ အနည္းဆံိုးတစ္ခို တည္ေထ်ာင္ထ်ားရပါမည္။
ေက်ာ္မတီတြင္ ပါဝင္ရန္ ေက််ာင္းဆရ်ာအစိုအဖြ႕ြဲ က ဆရ်ာိုႏွစ္ဦးိုႏွင့္ အစ်ားထိိုးတစ္ဦး၊ ေက််ာင္းအိုပ္က ဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကိို ေရြးခ်ယ္ပါမည္ (ေက််ာင္းမ််ားတြင္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အရ
ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီတစ္ခိုအထက္ ရွိိုႏ ိိုင္ေသ်ာ္လည္း ေက်ာ္မတီတစ္ခိုခ်င္းစီသည္ အထက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္သံိုးဦးျဖင့္ ဖြ႕ြဲ စည္းထ်ားရမည္)။
ေက်ာ္မတီလူေရြးခ်ယ္မႈကိို

ေအ်ာက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း

ေဆ်ာင္ရြက္သင့္သည္ -

(1)

ေက််ာင္းအိုပ္က

ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းမ််ားိုႏွင့္

အဆိိုျပဳခံရသူမ််ားကိို

ေတ်ာင္းခံျခင္း

(2)

ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မြဲေပးျခင္း (3) ရလဒ္မ််ားကိို ဆရ်ာတစ္ဦးက ဇယ်ားဆြျြဲ ခင္း (4) မြဲရလဒ္ကိို ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕အ်ား အသိေပးျခင္း။ ဆရ်ာက ေက််ာင္းသ်ားကိို မူလအတန္းသိို႔
ျပန္ခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အ်ား ထိုတ္မေပးသလိို အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးကလည္း မိမိ၏ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို မခ်မွတ္လွ်င္ (ဆရ်ာက အထက္တြင္ရွင္းျပထ်ားသည့္ သတင္းပိို႔အစီရင္ခံမႈ
သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္ ကိိုက္ညီပါက သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားက ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈတစ္ခိုကိို ျဖစ္ေစပါက) ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီသည္ (လူမ််ားစို၏ မြဲရလဒ္အရ)
ေက််ာင္းသ်ားကိို ေနရ်ာခ်ထ်ားရန္ အဆံိုးအျဖတ္ေပးသည္။ ေက်ာ္မတီသည္ (1) ေက််ာင္းသ်ားကိို မူလဆရ်ာ၏အတန္းသိို႔ ျပန္ပိို႔ျခင္းသည္ အေက်ာင္းဆံိုးသိ႔မ
ို ဟိုတ္ တစ္ခတ
ို ည္းေသ်ာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟို
ဆံိုးျဖတ္လ်က္ ျပန္ပိို႔ရန္ (2) ေက််ာင္းသ်ားကိို အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေ ပးရန္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ေက်ာ္မတီ၏ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားလ်က္ ျပဳလိုပ္ရမည္ျ ဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားကိို ျပန္ပိို႔ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ဆရ်ာက ထိုတ္မေပးသည့္ေန်ာက္ပိိုင္း ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုးရက္အတြင္း
ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီ က ေက််ာင္းသ်ားကိို ဖယ္ရွ်ားခံရသည့္ အတန္းသိို႔ ျပန္မပိို႔ရန္ ဆံိုးျဖတ္လိိုက္ပါက အိုပ္ခ်ဳပ္ေ ရးမွၱဴးက ေက််ာင္းသ်ားကိို
အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္ရ်ာ အတန္းတစ္တန္းတြင္ ထ်ားရွိရန္၊ အတန္းျပင္သိို႔ ထိုတ္လ်က္ ဆိိုင္းငံ့ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတက္ခြင့္မေပးဘြဲ ဆိိုင္းငံ့ရန္ လိုပ္ေဆ်ာင္ ိုႏိိုင္သည္။ အတန္းျပင္သိို႔ ထိုတ္လ်က္ ဆိိုင္းငံ့မႈ
သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းတက္ခြင့္မေပးဘြဲ

ဆိိုင္းငံ့မႈမွ်ာ

ဆယ္ရက္အ ထိ

ျဖစ္ိုႏိိုင္သည္။

စည္းကမ္းပိိုင္းအရ

အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အ်ားလံိုးကိို

မိဘမ််ားထံသိို႔

ေပးစ်ာအ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ

ေက််ာင္းသ်ားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိိုင္ရ်ာ လႊြဲအပ္ခ်က္ပံိုစံ မိတၱဴအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပိို႔မည္ျဖစ္ၿပီး အသိေပးစ်ာကိိုရ႐ွိေၾက်ာင္း အတည္ျပဳရန္ မိဘ၏မွတ္ခ်က္ ပါဝင္ပါမည္။

ႀကိဳတင္က်ာကြယျ္ ခင္း/ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း
ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ျခင္း/ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းတြင္

အခ်င္းခ်င္းေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္း၊

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး

အတန္းမ််ား၊

မူးယစ္ေဆးဝါးပည်ာေပး

အတန္းမ််ား၊

မိဘအိုပ္ထိန္းမႈ

အတန္းမ််ား၊

အက်င့္စ႐ိိုက္ပည်ာေပးျခင္း၊ အတန္းအျပင္သိို႔ထိုတ္လ်က္ ဆိိုင္းငံ့ျ ခင္း/ဘဝအေျခခံစြမ္းရည္မ််ား သင္ၾက်ားေပးျခင္း၊ အိုႏိိုင္က်င့္မႈဆိိုင္ရ်ာ သိျမင္ိုႏိိုးၾက်ားေရး လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား၊ အျခ်ားအစီအစဥ္မ််ားိုႏွင့္
လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား အပါအဝင္ အစီအစဥ္အမ််ားအျပ်ားရွိသည္။
GRIP (တ်ာဝန္ယမ
ူ ျႈ ဖင့္ ႀကီးထြ်ားလ်ာျခင္း၊ ျဖစ္ိုႏိိုငေ
္ ျခမ််ားကိို တိးို ျမႇင့ျ္ ခင္း) သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြသ
ြဲ ံိုးစ်ားျပဳျခင္း ိုႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း ပည်ာေပး အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ယခို DCSD ေက််ာင္းသ်ား၏

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း

ထြဲတြင္

ပထမဆံိုးအႀကိမ္

မူးယစ္ေဆးဝါး/ပစၥည္း

ရ်ာဇဝတ္မႈ

(လက္ဝယ္ထ်ားရွိျခင္း

ၾက်ားန်ာေရးပြက
ြဲ ်င္းပေရးအရ်ာရွိ သိို႔မဟိုတ္ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ က အျခ်ားနည္းျဖင့္

သိို႔မဟိုတ္

အသံိုးျပဳျခင္း)

က်ၱဴးလြန္သူမ််ား

အတြက္

စီစဥ္ထ်ားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႊန္ျပထ်ားျခင္းမရွိလွ်င္ ျပစ္မႈခ်ိဳးေဖ်ာက္သူမ််ား #5a (ျဖန္႕ျဖၱဴးမႈ/ေရ်ာင္းခ်မႈ/ၾကံစည္မႈ) သိို႔မဟိုတ္

ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈသင့္ေသ်ာ လက္ဝယ္ထ်ားရွိမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အႀကိမ္ႀ ကိမ္ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ ျပစ္မႈမ််ားိုႏွင့္ စြဆ
ြဲ ိိုခံရသည့္ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ ထပ္ေဆ်ာင္းအေနျဖင့္ GRIP သည္
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ပဋိပကၡအေပၚ ေျဖရွင္းရန္၊ သက္တူရြယ္တူမ််ားထံမွ ဖိအ်ားကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ေဒါသကိို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံရန္ိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ားိုႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ေ ဆ်ာင္ရြက္ရန္တိို႔တြင္
အကူအညီေပးပါသည္။ ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈတြင္ ပါဝင္ဖူးေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို
ေပးကမ္းမႈျပဳလိုပ္ၿပီး

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္

ေက််ာင္းသ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾက်ား

GRIP ထံသိို႔ ရည္

ကိစၥ ရပ္မ််ားကိို

ႊန္းေအးိုႏိိုင္ပါသည္။ GRIP ကိို စေနေန႔မ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ မိဘမ််ားထံသိို႔

ေျဖရွင္းရ်ာတြင္

အ်ားျဖည့္ေထ်ာက္ကူေပးိုႏိိုင္ရန္အတြက္လည္း

၎တိို႔အ်ား

စ်ာသင္ခ်ိန္မ််ားအတြင္း

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုပါသည္။

ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိင
ို ရ
္ ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ား
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစေရး ျပဳလိုပ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထ်ားသည္။
အၾကမ္းဖက္ေသ်ာ၊ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားကိို ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ၿပီး ေလွ််ာ့ခ်ရ်ာတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ႀကီးၾကပ္ကြ ပ္ကြဲမႈသည္ အလြန္အေရးပါေၾက်ာင္း သိုေတသနေလ့လ်ာခ်က္မ််ားက
ျပဆိိုေနသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းတြင္ ေဘးကင္းေၾက်ာင္းခံစ်ားရေစရန္ လူႀကီးမ််ား၏ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈကိို လိိုအပ္သည္။ ထိို႔ေၾက်ာင့္ ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ား၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ အထူးသျဖင့္ အကူးအေျပ်ာင္းက်ာလမ််ားအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား လူႀကီးမ််ား၏ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈကိို ေစ်ာင့္ၾကည့္ရန္ ၊DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ေက််ာင္းဝင္းအတြင္း
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အက်ပ္အတည္းတစ္ခိုျဖစ္ေပၚပါက လိိုက္န်ာရမည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ဝန္ထမ္းမ််ားန်ားလည္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ိုႏွင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းတြင္ ေဘးကင္းေၾက်ာင္း ခံစ်ားရျခင္းရွိမရွိ
က်ပန္းေရြးခ်ယ္လ်က္ စစ္တမ္းေက်ာက္ယူရန္ ျဖစ္သည္၏
ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ််ား ေလ့လ်ာသင္ယူိုႏိိုင္၊
အလိုပ္လိုပ္ိုႏိိုင္ေစရန္ ျဖစ္သ ည္။ စစ္ေဆးမႈမ််ားျပဳလိုပ္ရသည့္

ရည္မွန္းခ်က္မ််ားမွ်ာ- (1) ေက််ာင္းတက္ရက္အတြင္း အကူးအေျပ်ာင္းက်ာလမ််ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ််ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေက််ာင္းအေျချပဳ ေဒတ်ာမ််ားကိို ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမးမ််ားသိို႔ ေပးအပ္ရန္ (2) ေက််ာင္းရွိ ေဘးကင္းလိုံျခံဳ မႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ခံစ်ားခ်က္အေၾက်ာင္း အခ်က္အလက္မ််ား စိုေဆ်ာင္းရယူ၊
အစီရင္ခံရန္ (3) အက်ပ္အတည္းအတြင္း လိိုက္န်ာရမည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ဝန္ထမ္းမ််ား သိျမင္ိုႏိိုးၾက်ားမႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေပးအပ္ရန္ (4) ပတ္ဝန္းက်င္ိုႏွင့္ အေဆ်ာက္အ အံို
စစ္ေဆးမႈမ််ား။
ေက််ာင္းေဘးကင္းေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈခံယူထ်ားေသ်ာ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားသည္ တစ္ိုႏွစ္တ်ာပတ္လံိုး ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို က်ပန္းျပဳလိုပ္ပါမည္။
ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္း ဝင္ေရ်ာက္ၿပီးေသ်ာအခါ အဖြ႕ြဲ ေခါင္းေဆ်ာင္သည္ အဖြ႕ြဲ ေရ်ာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးအ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားပါမည္။ ေက််ာင္းေျမပံို၊ ေခါင္းေလ်ာင္းတီးခ်ိန္ျပ
ဇယ်ားိုႏွင့္ စစ္ေဆးမႈစ်ာရင္းတိို႔ကိို ကိိုင္ေဆ်ာင္ထ်ားေသ်ာ စစ္ေဆးေရးအဖြ႕ြဲ မ််ားသည္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း ရရွိထ်ားသည့္ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေလ့လ်ာရန္ိုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေက််ာင္းဝင္းအတြင္ း
သတ္မွတ္ေနရ်ာမ််ားသိို႔ သြ်ားေရ်ာက္ပါမည္။ လိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယဘိုယ်အ်ားျဖင့္ ျပီးဆံိုးရန္ (35) မိနစ္ခန္႔ၾ က်ာမည္ျဖစ္သည္။ မူလတန္းိုႏွင့္ အလယ္တန္း ေက််ာင္းမ််ားအတြက္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းိုႏွင့္အညီ စစ္ေဆးမႈတြင္ အမွတ္ေပးပါမည္။ ရလဒ္မ််ားကိို အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ၊ လက္ေထ်ာက္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံ သူ၊ ေက််ာင္းေခါင္းေဆ်ာင္ပိိုင္းိုႏွင့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈပိိုင္း
ပံ့ပိိုးေရးဌ်ာန၊ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူမ််ား၊ ေက််ာင္းအိုပ္မ််ားိုႏွင့္ လက္ေထ်ာက္ေက််ာင္းအိုပ္မ််ားသိို႔ မွ်ေဝေပးပါမည္။
ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို တိက်မွန္ကန္စြ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္ိုႏိို င္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေလ့က်င့္ သင္ၾက်ားေရး
ဘ်ာသ်ာရပ္ခြက
ြဲ ိို

ေရးဆြထ
ြဲ ်ားပါမည္။

န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္မႈတိို႔အတြက္
လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္းဝင္းအတြင္း

သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ

ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားၿပီး

စစ္ေဆးပါမည္။

စစ္ေဆးမႈလိုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

တ်ာဝန္ရွိသူမ််ားကိို
ထိို႔အျပင္

ေက််ာင္း

လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား၊

သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္းဆိိုင္ရ်ာ

ေလ့လ်ာသင္ယူေရးကိို

စစ္ေဆးမႈလိုပ္ငန္းစဥ္အ်ား

ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားိုႏွင့္

ခံယူရပါမည္။

ေက််ာင္း

အသံိုးျပဳမႈိုႏွင့္

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

လံိုျခံဳအိုႏၲရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ

ေက််ာင္း

စစ္ေဆးမႈအ်ား

အသံိုးျပဳျခင္းသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ လႊြဲအပ္ရမႈမ််ားိုႏွင့္ ဆိိုင္းငံ့မႈမ််ားကိို ေလွ််ာ့ခ်ေပးိုႏိိုင္ရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။

ေက််ာင္းသ်ား/သူ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မဆ
ႈ င
ိို ရ
္ ်ာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္သည္
ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား

ေလ့လ်ာသင္ယူေရးအတြက္

ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏

ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကိို

အျပဳသေဘ်ာ

အေထ်ာက္အကူျပဳိုႏိိုင္ရမည္။

ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသည္လည္း
သိို႔မဟိုတ္

အပ်က္သေဘ်ာ

DeKalb

ေက််ာင္းသ်ား

သူတိို႔၏

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္

ေဘးကင္းေရးအေပၚ

သက္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္သည္။

အဓိကထ်ားသည္မွ်ာ

သက္ေရ်ာက္မႈရွိိုႏ ိိုင္သလိို

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

သူတိို႔၏အသြင္အျပင္သည္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏

ေက််ာင္းသ်ား/သူ

ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈဆိိုင္ရ်ာ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္။ ေက််ာင္းသ်ား/သူ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈဆိို င္ရ်ာ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ျပစ္မႈ #25 ေက််ာင္းသ်ား/သူ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈဆိိုင္ရ်ာ သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ (စ်ာမ်က္ိုႏွ်ာ 50) ျဖင့္ စြခ
ြဲ ်က္တင္ခံရိုႏိိုင္သည္။


ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အက်ာအကြယ္အဝတ္အစ်ားမ််ား၊ လံိုျခံဳေရးမ်က္မွန္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအလ်ားတူလိိုအပ္ခ်က္မ််ားရွိသည့္ အထူးအစီအစဥ္မ််ားတြင္ ေဘးကင္းေရးအတြက္
ခ်မွတ္ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာမည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။



အက််ႌမ််ားအ်ားလံိုးတြင္ အက််ႌလက္ပါရွိရမည္။ အဝတ္အစ်ားမ််ား၏အရွည္မွ်ာ ေပါင္တစ္ဝက္ိုႏွင့္ ထိို႔ထက္ပိိုရွည္ရမည္။ ၿပြဲရ်ာစိုတ္ရ်ာမ််ားပါေသ်ာ အဝတ္အ စ်ားမ််ားကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။
အဝတ္အစ်ားမ််ားသည္ လႈပ္ရွ်ားမႈျပဳလိုပ္ေနစဥ္အတြင္း အပါအဝင္ အတြင္းခံအဝတ္အထည္အ်ားလံိုးကိို ဖံိုးအိုပ္ိုႏိိုင္ရန္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီရမည္။



ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္

လြတ္လပ္စြ်ာလႈပ္ရွ်ားိုႏိိုင္သည့္

ဖိနပ္မ််ား

ဝတ္ဆင္မည္ဟို

ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။

ေျခ

ွပ္ဖိနပ္မ််ား၊

ကြင္း ထိိုးဖိနပ္မ််ား၊

ဖေန်ာင့္သိိုင္းႀကိဳးမပါဝင္ဘြဲ

ေျခေခ််ာင္းမ််ားျဖင့္သ်ာစီးရသည့္ ဖိနပ္မ််ား၊ အိပ္ခန္းစီး ဖိနပ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ လြတ္လပ္စြ်ာလႈပ္ရွ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေဘးကင္းေရးအေပၚ အေိုႏွ်ာင့္အယွ က္ျဖစ္ေစေသ်ာ အျခ်ားဖိနပ္မ််ားကိို
တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။


အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဧည့္သည္မ််ား၏ က်န္းမ်ာေရး သိို႔မဟိုတ္ ေဘးကင္းေရးကိို ထိခိိုက္ေစေသ်ာ အဝတ္အစ်ားမ််ား၊ လက္ဝတ္ရတန်ာမ််ား၊ တက္တူးမ််ား၊
ခိုႏၶ်ာကိိုယ္တြင္ ေဖ်ာက္ၿပီးဝတ္ဆင္ရသည့္အရ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား ကိိုယ္ေပၚတြင္ဝတ္ဆင္ေသ်ာ အဆင္တန္ဆ်ာမ််ားကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။



က်ည္က်ာအက််ႌမ််ားကြဲ့သိို႔ေသ်ာ အဝတ္အထည္မ််ားကိို မဝတ္ဆင္ရန္ တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။



လူဆိိုးဂိိုဏ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထ်ားေသ်ာ ေဆးဝါးမ််ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား၊ အရက္ သိို႔မဟိုတ္ ေဆးရြက္ႀကီးကိို အ်ားေပးအ်ားေႁမွ်ာက္ျပဳသည့္ အဝတ္အစ်ားမ််ား၊
အေဆ်ာင္အေယ်ာင္မ််ား၊

သေကၤတမ််ား၊

တက္တူးမ််ား၊

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္တြင္

ေဖ်ာက္ၿပီးဝတ္ဆင္ရသည့္အရ်ာမ််ား၊

လက္ဝတ္ရတန်ာမ််ား

သိို႔မဟိုတ္

အဆင္တန္ဆ်ာမ််ားကိို

ေက််ာင္းသ်ားကိိုယ္ေပၚတြင္ ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ သယ္ေဆ်ာင္ျခင္းအ်ား တ်ားျမစ္ထ်ားသည္ ။


ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေအ်ာက္တန္းက်ေသ်ာ စက်ားလံိုးမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား၊ သ႐ိုပ္ျပပံိုမ််ား၊ က်ားခ်ပ္မ််ားကိို ျပသေနသည့္၊ သိို႔မဟိုတ္

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသ်ာ၊

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္ဆိိုင္ေသ်ာ၊ ိုႏိိုင္ငံေရး/လူမႈေရးအရ အျငင္းပြ်ားဖြယ္ေက်ာင္းေသ်ာ စ်ာလံိုးမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ စက်ားစိုမ််ား ပါဝင္သည့္၊ သိို႔မဟိုတ္
လူတစ္ဦး၏ ေန်ာက္ခံမ်ိဳးိုႏြယ္စို၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ လူမ်ိဳး၊ မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊ ဘ်ာသ်ာေရးယံိုၾကည္မႈ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခံယူခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ မသန္စြ မ္းမႈတိို႔ိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိကၡ်ာက်ေစသည့္
အဝတ္အထည္မ််ား၊ တက္တူးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအဆင္တန္ဆ်ာမ််ားကိို မဝတ္ဆင္ရန္ တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။


အျခ်ားသူမ််ားအေပၚ ေလးစ်ားသမႈရွိေသ်ာ အဝတ္အထည္မ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ဝတ္ဆင္ရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေအ်ာက္တ န္းက်ေသ်ာ
စက်ားလံိုးမ််ား၊

႐ိုပ္ပံိုမ််ား၊

သ႐ိုပ္ျပပံိုမ််ား၊

က်ားခ်ပ္မ််ားကိို

ျပသေနသည့္၊

သိို႔ မဟိုတ္

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသ်ာ၊

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ၊

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္ဆိိုင္ေသ်ာ၊

ိုႏိိုင္ငံေရး/လူမႈေရးအရ အျငင္းပြ်ားဖြယ္ေက်ာင္းေသ်ာ စ်ာလံိုးမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ စက်ားစိုမ််ား ပါဝင္သည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ လူတစ္ဦး၏ ေန်ာက္ခံ၊ မ်ိဳးိုႏြယ္စို၊ လူမ်ိဳး၊ မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊
ဘ်ာသ်ာေရးယံိုၾကည္မႈ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခံယူခ်က္၊ က််ားမအေထ်ာက္အထ်ား၊ က််ားမေဖ်ာ္ျပခ်က္၊ ကိိုယ္ဝ န္ေဆ်ာင္ထ်ားရျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ မသန္စြမ္းမႈတိို႔ိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိကၡ်ာက်ေစသည့္
အဝတ္အထည္မ််ား၊ တက္တူးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအဆင္တန္ဆ်ာမ််ားကိို မဝတ္ဆင္ရန္ တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။
မွတခ
္ ်က္ - ေက််ာင္းိုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသ်ာ ေရြးခ်ယ္စရ်ာမ််ားကိို ေပးအပ္ထ်ားသည့္ ေဒသတြငး္ ေက််ာင္းမ််ားသည္ ေက််ာင္းဝတ္စိုမ
ံ ််ားကြဲသ
့ ႔ေ
ိို သ်ာ ထပ္ေဆ်ာင္းလိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို ထည့္သင
ြ း္ ိုႏိိုငသ
္ ည္။
ေက််ာင္းသ်ားအဝတ္အစ်ားိုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသ်ာ

ထပ္ေဆ်ာင္းလိအ
ို ပ္ခ်က္မ််ားအတြက္

ေဒသတြင္းေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းခ်င္းစီ၏

လက္စစ
ြြဲ ်ာအိုပမ
္ ််ားကိို

ဖတ္ရသ
ႈ ိုးံ သပ္ရန္

မိဘ/ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို

တိက
ို တ
္ န
ြ း္ ထ်ားသည္။ ေဒသဆိင
ို ရ
္ ်ာ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မသ
ႈ တ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ််ားအ်ားလံိုးသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ိုႏွင့္ ကိက
ို ည
္ ရ
ီ မည္။
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အ်ားကစ်ားသမ်ားပီသမႈဆင
ိို ရ
္ ်ာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း
အ်ားကစ်ားသမ်ားပီသမႈဆိိုသည္ကိို
ေလးစ်ားမႈသည္

စက်ားလံိုးတစ္လံိုးတည္းျဖင့္

အသိိုင္းအဝိိုင္းအတြင္းသ်ာမက

ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ိုႏိိုင္သည္-

ေက််ာင္းမ််ားအတြင္း

က်င္းပေသ်ာ

ေလးစ်ားပါ။
ၿပိဳင္ပြြဲမ််ားတြင္

မိမိကိိုယ္ကိို၊

မိမိ၏ေက််ာင္းမ််ားိုႏွင့္

ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ

ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ််ားအ်ားလံိုးအၾက်ားတြင္ပါ

ဧည့္သည့္ မ််ားအေပၚ

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

ပံိုရိပ္တစ္ခိုကိို

တည္ေဆ်ာက္ေပးသည္။

ပါဝင္ယဥ
ွ ၿ္ ပိဳင္သမ
ူ ််ား၏ တ်ာဝန္မ််ား၊


သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအိုႏႈန္းကိို သံိုးစြြဲပါ၊



ၿပိဳင္ဘက္မ််ားကိို ဧည့္သည္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိမ္ရွင္မ််ားကြဲ့သိို႔ ေလးစ်ားသမႈျဖင့္ဆက္ဆံပါ၊



မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို မိမိကိိုယ္ကိိုထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရွိပါေစ၊



တ်ာဝန္ရွိသူမ််ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ််ားအ်ား ဖြင့္ဆိိုခ်က္၊ ဆင္ျခင္ဆံိုးျဖတ္မႈတိို႔ကိို ေလးစ်ားပါ၊



မိမိေက််ာင္းကိို အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကိိုယ္စ်ားျပဳရသည့္ တ်ာဝန္ကိို လက္ခံပါ၊



ပရိသတ္မ််ားအတြင္း အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ စိတ္သေဘ်ာထ်ားကိို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳမူပါ၊



ရန္ျဖစ္ရ်ာတြင္ ပါဝင္ေသ်ာ ကစ်ားသမ်ားအ်ားလံိုးိုႏွင့္ ရန္ျဖစ္စဥ္အတြင္း အရန္ခံိုတ န္းမွ ထလ်ာေသ်ာ အရန္လူမ််ားအ်ားလံိုးကိို လက္ရွိၿပိဳင္ပြြဲမွ ထိုတ္ပယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပြြဲပယ္စည္းမ်ဥ္းကိို
လိိုက္န်ာရိုႏိိုင္သည္၊



ကစ်ားသမ်ားမ််ားသည္ ကစ်ားပြြဲႀကီးၾကပ္သူမ််ား ေက်ာင္းစြ်ာဆင္ျခင္ဆံိုးျဖတ္ျခင္း မျပဳလွ်င္ပင္ ၿပိဳင္ပတ
ြြဲ စ္ခိုမတိိုင္မီိုႏွင့္ ေန်ာက္ပိိုင္းတြင္ အ်ားကစ်ားသမ်ားပီသမႈကိို ျပသိုႏိိုင္မည္ဟို
ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ မခံခ်င္ေအ်ာင္ေျပ်ာျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း စသည့္အျပဳအမူမ််ားကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။

သီးျခ်ားခြထ
ြဲ တ
ို ျ္ ခင္းိုႏွင့္ ထိနး္ ခ်ဳပ္တ်ားျမစ္ျခင္း

Georgia ျပည္နယ္ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ စည္းကမ္း 160-5-1.35 သည္ Georgia ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက််ာင္းမ််ားအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႕သတ္မႈအ်ား အသံိုးျပဳျခင္းအတြက္ လမ္း

ႊန္ခ်က္မ််ားကိို

ပံ့ပိိုးေပးသည္။ DeKalb မူဝါဒကိို ေအ်ာက္တြင္ ေပးထ်ားပါသည္။

ဘိုတအ
္ ဖြ႕ြဲ မူဝါဒ သီးျခ်ားခြထ
ြဲ တ
ို ျ္ ခင္းိုႏွင့္ ထိနး္ ခ်ဳပ္တ်ားျမစ္ျခင္း
ခြျြဲ ခ်ားေဖ်ာ္ျပသည့္ စက်ားလံိုးဆိင
ို ရ
္ ်ာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း- JGF (2)
DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ သည္ စ်ာရင္းသြင္းအပ္ိုႏွံထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ဖမ္းခ်ဳပ္မႈ ကိို စီမံေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ေအ်ာက္ပါစံနႈန္းမ််ား ခ်မွတ္ထ်ားသည္။
1.

DeKalb ေက်ာင္တီ

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္း

DeKalb

ေက်ာင္တီ

ပည်ာေရးဌ်ာန စည္းမ်ဥ္း

160-5-1-.35 တြင္ ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ထ်ားသည့္

ဓ်ာတိုပစၥည္းမ််ားျဖင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊

စက္ပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေမွ်ာက္လ်က္အေနအထ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ထ်ားျခင္းတိို႔အ်ား တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။
2.

DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္း DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဌ်ာန စည္းမ်ဥ္း 160-5-1-.35 တြင္ ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ထ်ားသည့္ သီးျခ်ားခြထ
ြဲ ိုတ္ထ်ားျခင္းအ်ား တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။
a.

သီးျခ်ားခြထ
ြဲ ိုတ္ျခင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္တ်ားျမစ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ အေျခအေနကိို ထိန္းသိမ္းေလွ််ာ့ခ်သည့္ နည္းစနစ္မ််ား ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားထ်ားသည့္ ဝန္ထမ္းအဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးသည္
ေသ်ာ့ခတ္မထ်ားေသ်ာ အခန္းတစ္ခန္းအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္အတူတူရွိေနသည့္ အေျခအေနမ််ား မပါဝင္ပါ။

b.

သီးျခ်ားခြထ
ြဲ ိုတ္ျခင္းတြင္

ေက််ာင္းသ်ားကိို

ေလ့လ်ာသင္ယူေရးလိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မွ

ယ်ာယီဖယ္ထိုတ္ေသ်ာ္လည္း

အက်ဥ္းခ်ထ်ားျခင္းမရွိသည့္

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈဟို ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ "ယ်ာယီအန်ားေပးျခင္း" မပါဝင္ပါ။
c.

သီးျခ်ားခြထ
ြဲ ိုတ္ျခင္းတြင္

အတန္းျပင္သိို႔ထိုတ္လ်က္

ဆိိုင္းငံ့ျခင္း၊

ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

စ်ာသင္ခန္းအတြင္း

မတူညီေသ်ာ

ေနရ်ာတစ္ခို

သိို႔မဟိုတ္

သီးျခ်ား

ေသ်ာ့ခတ္မထ်ားေသ်ာ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမွေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာ ေခတအန်ားယူျခင္း မပါဝင္ပါ။
3.

ေက််ာင္းသ်ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ခ်က္ခ်င္းအိုႏၲရ်ာယ္ေပးိုႏိိုင္ေသ်ာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနမွသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ နႈတ္ျဖင့္ေပးေသ်ာ

ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ား

သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား အေျခအေနကိိုထိန္းသိမ္းေလွ််ာ့ခ်သည့္ နည္းစနစ္မ််ားအပါအဝင္ ျပင္းထန္မႈေလ််ာ့နည္းသည့္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို တံို႔ျပန္ျခင္းမရွိမွသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို
ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအ်ား အသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည္။
a.

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ားေဘးကင္းေရးကိို ႁမွင့္တင္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ထ်ားေသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ လမ္းေၾက်ာင္းလႊြဲမႈ ေပးအပ္ျခင္း၊
ကၽြမ္းက်င္မႈတစ္ခိုအ်ား

သင္ၾက်ားေပးေနစဥ္

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို

ထိန္းေက််ာင္းလမ္း

ႊန္ေပးျခင္း၊

အ်ာရံိုလႊြဲျခင္း၊

ေနရ်ာတစ္ေနရ်ာသိို႔သြ်ားရန္

လမ္း

ႊန္ေပးျခင္း

သိို႔မဟိုတ္

သက္ေသ်ာင့္သက္သ်ာျဖစ္ေအ်ာင္ လိုပ္ေပးျခင္းတိို႔ အက်ံဳးမဝင္ပါ။
b.

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအ်ား
i.

စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ အျပစ္ေပးသည့္ ပံိုစံတစ္ခိုအျဖစ္ သိို႔မဟိုတ္

ii.

ေက််ာင္းသ်ားကိို ေဘးကင္းစြ်ာထိန္းခ်ဳပ္တ်ားျမစ္ိုႏိိုင္ျခင္းမရွိေသ်ာအခါ သိို႔မဟိုတ္

iii.

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကိို အသံိုးျပဳပါက ေက််ာင္းသ်ားပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားခ်က္အရ ေက််ာင္းသ်ား၏ စိတ္ေရ်ာဂါ၊ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ
သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအေျခအေနမ််ားကိို ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစိုႏိိုင္ေသ်ာအခါ အသံိုးမျပဳသင့္ပါ။

c.

ေက််ာင္းသ်ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ခ်က္ခ်င္းအိုႏၲရ်ာယ္မျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေတ်ာ့ေသ်ာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းသ်ားသည္ အလြန္စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေနသည္ သိို႔မဟိုတ္
အသက္ရႈက်ပ္ေနသည္ကိို ေတြ႕ရွိရေသ်ာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအ်ားလံိုးကိို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရပါမည္။

4.

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအ်ား မည္သည့္ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမဆိို မျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္မီတြင္ အတည္ျပဳထ်ားေသ်ာ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိို ၿပီးစီးထ်ားသင့္ပါသည္။
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a.

အတည္ျပဳထ်ားေသ်ာေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈ

အစီအစဥ္မ််ားသည္

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ

အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ

ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ

နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားိုႏွင့္

ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈ၊

အေျခအေနကိို ထိန္းသိမ္းေလွ််ာ့ခ်မႈ နည္းစနစ္မ််ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္တ်ားျမစ္မႈမ််ားကိို အျပည့္အစံိုရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပေပးပါမည္။
b.

ေက််ာင္းမ််ားိုႏွင့္ အစီအစဥ္မ််ားသည္ ေပးအပ္ထ်ားေသ်ာ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စ်ာျဖင့္ေရးထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားိုႏွင့္
သင္ၾက်ားမႈတစ္ခိုခ်င္းစီတြင္ တက္ေရ်ာက္သူမ််ား စ်ာရင္းတိို႔ကိို ထိန္းသိမ္းထ်ားရပါမည္။ ထိိုစ်ာရြက္စ်ာတမ္းမိတၲၱဴမ််ားကိို Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန သိို႔မဟိုတ္ ျပည္သူမ််ားထြဲမွ မည္သူမဆိို
ေတ်ာင္းဆိိုမႈရွိလွ်င္ ရယူိုႏိိုင္ေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္ေပးထ်ားပါမည္။

c.

အတည္ျပဳထ်ားေသ်ာ

ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈ

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္

အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိို

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး

သိို႔မဟိုတ္

မၿပီးစီးထ်ားေသ်ာ
အျခ်ားသူမ််ား

ေက််ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးက

ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာမရေစရန္

ေလ့က်င့္ထ်ားေသ်ာ

ထိိုေက််ာင္းသ်ားခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို

အျခ်ားဝန္ထမ္းမ််ားမရွိသည့္
ဖမ္းခ်ဳပ္ရပါက

သူ႔အေနျဖင့္

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားရွိလွ်င္၊ သူတိို႔ထံမွ အကူအညီခ်က္ခ်င္းေတ်ာင္းခံသင့္သည္။
5.

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး

ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို

ဖမ္းခ်ဳပ္ရသည့္အခ်ိန္တိိုင္းတြင္

ျဖစ္ိုႏိိုင္ပါက

အျခ်ားဝန္ထမ္း

သိို႔မဟိုတ္

အိုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦး က

ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနရပါမည္။

ေက််ာင္းသ်ားကိိုဖမ္းခ်ဳပ္သည့္

ျဖစ္စဥ္တိိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲသည့္ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာအစိုအဖြ႕ြဲ က ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ရျခင္းအ်ား မွတ္တမ္းတင္ထ်ားရပါမည္။
6.

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား ဖမ္းခ်ဳပ္သည့္အခါတိိုင္းတြင္ ဖမ္းခ်ဳပ္မႈကိို ျပဳလိုပ္သည့္ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ အစီအစဥ္သည္ ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေက််ာင္းတက္ရက္တစ္ရက္အတြင္း ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္
တရ်ားဝင္အိုပ္ထိန္းသူကိို အေၾက်ာင္းၾက်ားရပါမည္။

7.

ဤမူဝါဒသည္ အထက္ပါ စ်ာပိိုဒ္ (2) တြင္ ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ထ်ားသည့္ ယ်ာယီအန်ားေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ စည္းမ်ဥ္းတြင္ အတိအလင္းေဖ်ာ္ျပမထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ
ဖယ္ရွ်ားမႈအပါအဝင္ အျခ်ားစ်ာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈ နည္းစနစ္မွန္သမွ်ကိို အသံိုးမျပဳိုႏိိုင္ေစရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအ်ား တ်ားျမစ္ျခင္းမရွိပါ။

8.

ဤမူဝါဒသည္ ေက််ာင္းသ်ားအခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျပင္းအထန္ျငင္းခံိုျခင္းအ်ား ျဖန္ေျဖရန္အတြက္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္ကိို မလိုပ္ိုႏိိုင္ေစရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအ်ား
တ်ားျမစ္ျခင္းမရွိပါ။

9.

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ျဖစ္အံ့ဆြဲဆြဲျဖစ္ေသ်ာ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရမႈ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏၲရ်ာယ္တစ္ခိုမွ က်ာကြယ္ရန္အတြက္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ ဆံိုးျဖတ္ျခင္း၊
ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ျဖစ္အံ့ဆြဲဆြဲျဖစ္ေသ်ာ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရမႈ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏၲရ်ာယ္တစ္ခိုမွ က်ာကြယ္ရန္ လိိုအပ္သည္ဟို ယူဆေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားကိို
လိုပ္ျခင္းတိို႔သည္ ကိိုယ္ပိိုင္ဆံိုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ လိုပ္ရမည့္၊ ဝန္ႀကီးအဆင့္လိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ မလိိုသည့္ တ်ာဝန္မ််ားျဖစ္သည္။

10.

ေက််ာင္းသ်ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားအ်ား ခ်က္ခ်င္းအိုႏၲရ်ာယ္ျဖစ္ေစိုႏိိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ််ားတြင္ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ အစီအစဥ္သည္ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္
အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ထမ္းမ််ားထံမွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အကူအညီေတ်ာင္းခံရန္လိိုေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္ရပါမည္။ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး သိို႔မဟိုတ္ အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ
ဝန္ထမ္းမ််ား၏ အလိုပ္တ်ာဝန္ကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဤမူဝါဒပါ မည္သည့္အခ်က္ကိိုမဆိို အဓိပၸ်ာယ္မေက်ာက္ရပါ။

11.

တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး သိို႔မဟိုတ္ အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ထမ္းမ််ားက ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ အစီအစဥ္ ေနရ်ာအခင္းအက်င္းအတြင္းမွ ဖယ္ရွ်ားသြ်ားပါက
ထိိုေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘအိုပ္ထိန္းသူမ််ားထံသိို႔ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားက ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္။

83

ပိုဒမ
္ 504 ေအ်ာက္ရွိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ မိဘမ််ား၏ အခြင့အ
္ ေရးမ််ားအေၾက်ာင္း အသိေပးခ်က္
“ပိုဒ္မ 504” ဟို မ််ားေသ်ာအ်ားျဖင့္ ရည္ညႊန္းၾကေသ်ာ 1973 ခိုိုႏွစ္ ျပန္လည္ထူေထ်ာင္ေ ရးအက္ဥပေဒ၏ ပိုဒ္မ 504 မွ်ာ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ကြန္ဂရက္မွ ျပ႒်ာန္းထ်ားေသ်ာ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈမျပဳေရး
ဥပေဒျပ႒်ာန္းခ်က္တစ္ရပ္

ျဖစ္သည္။

ပိုဒ္မ

504

၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ

ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံျခင္းကိို

တ်ားျမစ္ရန္ိုႏွင့္

မသန္စြမ္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္

သ်ာမန္ကိုိယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားရရွိသည့္ ပည်ာေရးအခြင့္အလမ္းမ််ားိုႏွင့္ အခြင့္အေရးမ််ားကိုိ တန္းတူရရိွေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ ျဖစ္သည္။
ပိုဒ္မ 504 ိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေန်ာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ််ား သိရွိလိိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းမ််ားရွိလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ ထပ္ေဆ်ာင္းကူညီပံ့ပိိုး မႈမ််ား လိိုအပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏
ပိုဒ္မ 504 ဆိိုင္ရ်ာ ရံိုးကိို ဆက္သြယ္ေပးပါWatina F. April
Shadow Rock Center
1040 King Way Drive
Lithonia၊ GA 30058
(678) 676-1817
watina_f_april@dekalbschoolsga.org
ပိုဒမ
္ 504 ကိို လက္ေတြ႕က်င့္သိုးံ ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ််ားမွ်ာ 34 CFR အပိင
ို း္ 104 တြင္ သတ္မတ
ွ ေ
္ ဖ်ာ္ျပထ်ားခ်က္အရ မိဘမ််ား ိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားေက််ာင္းသူမ််ားကိို ေအ်ာက္ပါအခြင့အ
္ ေရးမ််ား
အပ္ိုႏွငး္ ထ်ားသည္-

1.

သ်ာမန္ကိိုယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ

2.

သင့္ကေလးသည္ သ်ာမန္ကိိုယ္လက္အ ဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏မိဘမ််ားအေပၚ ေက်ာက္ခံသည့္ အခေၾကးေငြမ််ားမွလ၍
ြြဲ အခမြဲ့ပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိုိ

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏လိိုအပ္ခ်က္အတိိုင္း

သင့္ ကေလးသည္

သူ

(သိုိ႔)

သူမ၏

တစ္ဦးခ်င္းအလိုိက္

ပည်ာေရးလိိုအပ္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္

ကိိုက္ညီရန္

ဖန္တီးေရးဆြထ
ြဲ ်ားေသ်ာ သင့္ေလ််ာ္သည့္ ပည်ာေရးစနစ္ကိုိ ရရွိပိုိင္ခြင့္ရွိ သည္။ 34 CFR 104.33

ရရွိခံစ်ားပိုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ အ်ာမခံသူမ််ားိုႏွင့္ လက္ခံရရိွသူမွ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း (သိုိ႔) ပံ့ပိုိးေပးျခင္းမဟိုတ္သည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈေပးေသ်ာ အလ်ားတူ ၾက်ားခံျပင္ပအဖြ႔ြဲမ််ားသည္ မသန္စြမ္းေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား
ပံ့ပိုိးေပးထ်ားသည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ တ်ာဝန္ရွိျခင္း (သိုိ႔) ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ပံ့ပိုိးေပးရန္ တ်ာဝန္ရွိျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိပါ။ 34 CFR 104.33

3.

သင့္ကေလးသည္ သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ လိိုအပ္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္ ကိိုက္ညီ သည့္ အျမင့္ဆံိုးအတိိုင္းအတ်ာအထိ ပည်ာေရးအစီအစဥ္မ််ား (ေက််ာင္းိုႏွင့္ သက္ဆိုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဆိုိင္သည္ျဖစ္ေစ) တြင္

4.

သင့္ကေလးသည္ ကိိုယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေထ်ာက္ပံ့ေပးေသ်ာ အရ်ာမ််ားိုႏွင့္ ယွဥ္ိုႏိိုင္သည့္ ေထ်ာက္ပံ့ပစၥည္းမ််ား၊ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိုႏွင့္ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားကိုိ

5.

ပိုဒ္မ 504 အရ အက်ံဳးဝင္ျခင္းရွိမရွိ မဆံိုးျဖတ္မီ သင့္ကေလးသည္ အကြဲျ ဖတ္သံိုးသပ္ျခင္းကိုိ ခံယူပိုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 34 CFR 104.35

6.

သင္သည္ သင့္ကေလးအေပၚ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ရန္အတြက္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေမတ်ာရပ္ခံခ်က္ကိို သေဘ်ာမတူဘြဲေနပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 34CFR 104.35

7.

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ပါဝင္ိုႏိိုင္ေသ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားသည္ 34 CFR 104.35 ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိုိင္ခြင့္ရွိသည္။

8.

ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ အထံိုပါမႈ ဆန္းစစ္ျခင္းိုႏွင့္ တိိုးတက္ေအ်ာင္ျမင္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ််ား၊ အဆင့္မ််ား၊ ဆရ်ာထံမွ ေထ်ာက္ခံခ်က္မ််ားိုႏွင့္ ေလ့လ်ာခ်က္မ််ား၊ ရိုပ္ပိို င္းဆိိုင္ရ်ာ အေျခအေနမ််ား၊

ကိိုယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ တန္းတူ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ပိုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ 34 CFR 104.34

ရရွိပိုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ 34 CFR 104.34

လူမႈေရး

သိို႔မဟိုတ္

ယဥ္ေက်းမႈဆိိုင္ရ်ာ

ေန်ာက္ခံအေျခအေနမ််ား၊

ေဆးမွတ္တမ္းမ််ားိုႏွ င့္

မိဘထံမွ

ေထ်ာက္ခံခ်က္မ််ားတိို႔

ပါဝင္ိုႏိိုင္သည့္

ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

အခ်က္အလက္မ််ားကိို

သင့္ေလ််ာ္သလိိုထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 34 CFR 104.35

9.

သင့္ကေလးအေၾက်ာင္း သိရွိထ်ားေသ်ာ ပိုဂိဳ လ္မ််ား၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ အခ်က္အလက္အေပၚ အဓိပၸ်ာယ္ေက်ာက္ယူမႈ၊ ေရြးခ်ယ္ရန္ေနရ်ာမ််ားိုႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အနည္းဆိုံးပတ္ဝန္းက်င္ိုႏွင့္

ယွဥ္ိုႏိိုင္စြမ္းရွိေသ်ာ ေထ်ာက္ပံ့ပစၥည္းမ််ားအတြက္ ဥပေဒလိုိအပ္ခ်က္မ််ားပါဝင္သည့္ လူအစိုအဖြ႕ြဲ တစ္ခိုက ေနရ်ာခ်ထ်ားေပးမႈအတြက္ ဆိုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေ ၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ သင့္တြင္
လိုပ္ပိုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 34 CFR 104.35

10.

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ပိုဒ္မ 504 အရ အက်ဳံးဝင္ပါက ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈအတြက္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ သိသ်ာထင္ရွ်ားသည့္ အေျပ်ာင္းအလြဲ မျပဳလိုပ္မီ ႀကိဳတင္အကြဲျဖတ္ျ ခင္းမ််ား အပါအဝင္

11.

သင့္ကေလးအ်ား

12.

သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တ မ္းမ််ားကိုိ သင္ စစ္ေဆးပိုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ 34 CFR 104.36

က်ာလအလိိုက္ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈမ််ားကိုိ ခံယူပိုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 34 CFR 104.35
ခြျြဲ ခ်ားသတ္မွတ္မႈ၊

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ

သိို႔မဟိုတ္

ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈိုႏွင့္ပတ္သက္၍

မည္သည့္လိုပ္ရပ္ကိိုမဆိို

ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက

မေဆ်ာင္ရြက္မီတြင္

အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမႈအ်ား သင္ ရရွိပိိုင္ခြ င့္ရွိသည္။ 34 CFR 104.36
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13.

သင့္ကေလးအ်ား

14.

သင့္အေနျဖင့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈျပဳလိုပ္ပါက ဤအသိေပးစ်ာ၏ မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကိို လက္ခံရရွိရန္ိုႏွင့္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ေဆ်ာင္ရြက္သည့္ ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာျခင္း၏ မိတၱဴတစ္ေစ်ာင္ကိို

15.

ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာမႈ ေဆ်ာင္ရြက္သည့္

ခြျြဲ ခ်ားေဖ်ာ္ထိုတ္မႈ၊

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ

သိို႔မဟိုတ္

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ

ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈတိို႔အတြက္

ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏

မည္သည့္လိုပ္ရပ္မဆိိုိုႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာျခင္းကိို သင္ ခံယူခြင့္ရွိသလိို ၾက်ားန်ာရ်ာတြင္ မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ိုႏိိုင္ရ န္ိုႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ ကိိုယ္စ်ားျပဳမႈကိို ခံယူိုႏိိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ 34 CFR 104.36

လက္ခံရရွိရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ 34 CFR 104.36

ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာမႈ

ေဆ်ာင္ရြက္သည့္

အရ်ာရွိ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို သင္ သေဘ်ာမတူပါက

အရ်ာရွိမ််ားအျဖစ္

မသတ္မွတ္ပါ)

(ေက််ာင္းဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ဝင္မ််ားိုႏွင့္ အျခ်ားေသ်ာ

ခရိိုင္ေက််ာင္း နယ္ေျမ၏

ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာမႈ

ခရိိုင္ေက််ာင္း နယ္ေျမ

လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းိုႏွင့္အညီ

ဝန္ထမ္းမ််ားကိို

ထိိုဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို

ျပန္လည္သံိုးသပ္ေပးရန္ ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 34 CFR 104.36။

16.

သင္သည္ ိုႏိိုင္ငံသ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ပည်ာေရးဌ်ာနရိုံးတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုိ တိုိင္ၾက်ားခ်က္တစ္ရပ္ တင္သြ င္းပိိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
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ပိုဒမ
္ 504 လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းဆိင
ို ရ
္ ်ာ အက်ာအကြယမ
္ ််ား
ျခံဳငံိုသိုးံ သပ္ခ်က္ပိုဒ္မ 504 အရ ကေလးတစ္ဦး၏ ခြြဲျခ်ားသတ္မွတ္မႈ၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္ သိို႔မဟိုတ္
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမရွိျခင္းမ််ားအတြက္ ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ကိို ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ မိဘအိုပ္ထိန္းသူမွန္သမွ် ("မေက်နပ္သူ") အေနျဖင့္ ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ခြျြဲ ခ်ားမႈမ ရွိေသ်ာ
ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ကိို ေတ်ာင္းဆိိုမႈမ််ားအ်ား ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ပိုဒ္မ 504
504

ွိိုႏိႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို ႔ စ်ာျဖင့္ျပဳလိုပ္ရမည္၊ သိို႔ေသ်ာ္ မေက်နပ္သူက စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားေတ်ာင္းဆိိုရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ပိုဒ္မ

ွိိုႏိႈင္းေရးမွၱဴးမွတစ္ဆင့္ ၾက်ားန်ာမႈအ်ား ိုႏႈတ္ျဖင့္ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားပါက ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ ၾက်ားန်ာမႈျပဳလိုပ္ေပးရမည့္ တ်ာဝန္အ်ား ေျပေပ််ာက္ေစမည္မဟိုတ္ပါ။ ပို ဒ္မ 504

ွိိုႏိႈင္းေရးမွၱဴးသည္ ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုစ်ာကိို ေရးသ်ားရ်ာတြင္ မေက်နပ္သူကိို ကူညီရပါမည္။

ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာင္းဆိခ
ို ်က္ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္ ဤသည္တိို႔ပါဝင္ရမည္ -

A.

ေက််ာင္းသ်ားအမည္၊

B.

ေက််ာင္းသ်ားေနထိိုင္သည့္ လိပ္စ်ာ၊

C.

ေက််ာင္းသ်ားတက္ေရ်ာက္ေနေသ်ာ ေက််ာင္းအမည္၊

D.

ၾက်ားန်ာမႈ၏အေၾက်ာင္းအရ်ာျဖစ္ေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္၊

E.

စိစစ္သံိုးသပ္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုရသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ား၊

F.

မေက်နပ္သူက ေတ်ာင္းဆိိုသည့္ အဆိိုျပဳ ကိုစ်ားခ်က္၊

G.

မေက်နပ္သူ၏ အမည္ိုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္။

မေက်နပ္သူ၏

ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္

ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အ်ား

ရရွိၿပီး

ရံိုးဖြင့္ရက္

တစ္ဆယ္

(10)

ရက္အတြင္း

ပိုဒ္မ

504

ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးက

ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာင္းဆိိုခ်က္ကိို

ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အတြက္ အခ်ိန္ိုႏွင့္ ေနရ်ာကိို စီစဥ္ပါမည္။ ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္ အထက္ပါလိိုအပ္ေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ား မပါရွိပါက ပိုဒ္မ 504

အသိအမွတ္ျပဳက်ာ
ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးအေနျဖင့္

ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိိုျဖည့္ဆည္းရန္ လိိုအပ္ေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားအေၾက်ာင္း မေက်နပ္သူအ်ား အသိေပးပါမည္။ ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္ အထက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ
လိိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ််ား ပါဝင္လ်ာသည္အထိ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ိုႏွင့္ လိုပ္ငန္း စဥ္အ်ားလံိုးကိို ဆိိုင္းငံ့ပါမည္။

ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းဤေနရ်ာတြင္

သိို႔မဟိုတ္

ကမ္းလွမ္းိုႏိိုင္သည္။

ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္

ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းမွ်ာ

တရ်ားဝင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္အ်ား

ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္

မေက်နပ္သူက

မိမိဆိုႏၵအေလ််ာက္သ်ာျဖစ္ၿပီး

စီစဥ္သတ္မွတ္ရန္

အေသးစိတ္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိုႏွင့္

အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ားအတြက္

မေက်နပ္သူ

ျပႆန်ာမ််ားကိို

ေျဖရွင္းရန္

ိုႏွစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္စလံိုးက

စြန္႔လႊတ္ေၾက်ာင္းစ်ာတစ္ေစ်ာင္ကိို

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက

ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္

လက္မွတ္ေ ရးထိိုးရမည္။

ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈအ်ား

သေဘ်ာတူရပါမည္။

မေက်နပ္သူက

လိိုအပ္ပါက

ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈအ်ား

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို ရပ္စြဲိုႏိိုင္သည္။ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈအ်ား သေဘ်ာတူညီခ်က္မရွိဘြဲ ရပ္စြဲပါက ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ထပ္ေဆ်ာင္းေတ်ာင္းဆိိုခ်က္မရွိဘြဲ ခြြဲျခ်ားမႈမရွိေသ်ာ
ၾက်ားန်ာမႈေဆ်ာင္ရြက္ရန္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။

ၾက်ားန်ာမႈ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ား-

A.

မေက်နပ္သူက အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ သေဘ်ာတူညီထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ခြြဲျခ်ားမႈမရွိေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထ်ားျခင္း မရွိပါက ပိုဒ္မ 504
ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးအေနျဖင့္ မေက်နပ္သူ၏ ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာင္းဆိို ခ်က္ကိို လက္ခံရရွိၿပီး 45 ရက္အတြင္း ၾက်ားန်ာမႈေဆ်ာင္ရြက္ေပးမည့္ ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ သံိုး သပ္ခ်က္ တ်ာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကိို
ရယူပါမည္။

B.

မေက်နပ္သူ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာအေၾက်ာင္းရင္းတစ္ခိုကိို ျပသၿပီးပါက ခြြဲျခ်ားမႈမရွိေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္ တ်ာဝန္ရွိသူ အေနျဖင့္ သူ၏ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အရ
ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္

ခြင့္ျပဳၿပီး

ၾက်ားန်ာရန္

ရက္စအ
ြြဲ သစ္ကိို

သတ္မွတ္ပါမည္။

ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္

ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို

စ်ာျဖင့္ျပဳလိုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

တစ္ဖက္အဖြ႕ြဲ သိို႔

မိတၲၱဴကူူးေပးရပါမည္။

C.

မေက်နပ္သူသည္ ၾက်ားန်ာမႈမတိိုင္မီတြင္ ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိို စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အေရးရပါမည္။

D.

မေက်နပ္သူအေနျဖင့္ ၾက်ားန်ာမႈတြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္တစ္ဦး ၏ ကိိုယ္စ်ားျပဳမႈကိို ခံယူရန္ ကိိုယ္ပိို င္စရိတ္ျဖင့္ ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး ၾက်ားန်ာရ်ာတြင္ ပါဝင္ရန္၊ စက်ားေျပ်ာရန္၊
သက္ေသမ််ားကိို

စစ္ေဆးရန္ိုႏွင့္

ၾက်ားန်ာမႈမတိိုင္မီ

အနည္းဆံိုး

အခ်က္အလက္မ််ားတင္ျပရန္

တစ္ဆယ္

ကိိုယ္စ်ားျပဳမည့္အေၾက်ာင္း ပိုဒ္မ 504

(10)

ေဆ်ာင္ရြက္ိုႏိိုင္သည္။

ရက္ႀကိဳတင္လ်က္

ၾက်ားန်ာမႈတြင္

ထိိုအခ်က္အေၾက်ာင္း

ပိုဒ္မ

မေက်နပ္သူအ်ား

504

ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္တစ္ဦးက

ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို႔

အသိေပးရပါမည္။

ကိိုယ္စ်ားျပဳမည္ဆိိုပါက

ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္တစ္ဦးက

ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို႔ စ်ာျဖင့္အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ၾက်ားန်ာမႈကိို ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္း မြန္ေသ်ာအေၾက်ာင္းအခ်က္တစ္ရပ္

ျဖစ္ေစပါမည္။

86

E.

မေက်နပ္သူသည္ သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည့္ အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုမႈမွန္သမွ်ကိို သက္ေသျပရန္ တ်ာဝန္ရွိပါမည္။ အေျခအေနမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထ်ားပါက
ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ

ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွိသည္

သတ္မွတ္ိုႏိိုင္သည္

(ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ

အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုခ်က္မ််ားိုႏွင့္ပတ္သ က္ေသ်ာ
ပံိုမွန္ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း

၎၏

ျဖည့္စြက္အကူအညီ၊

အေနအထ်ား/ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို

ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအ်ား

က်ာကြယ္ရန္အတြက္

အသံိုးျပဳလ်က္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို

ပည်ာသင္ၾက်ားေပးျခင္းအ်ား

စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္

ေဆ်ာင္ရြက္၍မရိုႏိိုင္ေၾက်ာင္း လက္ခံရရွိသူသည္ လက္ေ တြ႕ျပသထ်ားျခင္းမရွိပါက လက္ခံရရွိသူသည္ မသန္စြမ္းေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို သူေဆ်ာင္ရြက္ေနသည့္ ပံိုမွန္ပည်ာသင္ၾက်ားေရး
ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ထ်ားရွိရပါမည္။ 34 C.F.R. §104.34)။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္ိုႏိိုင္ေသ်ာ ကိိုယ္စ်ားလွယ္တစ္ဦးိုႏွင့္အထက္သည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားိုႏွင့္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ား တင္ျပရန္ ၾက်ားန်ာမႈသိို႔ တက္ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ၿပီး မေက်နပ္သူ၏ သက္ေသခံခ်က္ကိို တံို႔ျပန္က်ာ သံိုးသပ္ခ်က္အရ်ာရွိမွ ေမးျမန္းေသ်ာ ေမးခြန္းမ််ားကိို တံို႔ျပန္ပါမည္။

F.

ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူသည္ သက္ေသမ််ားကိို တရ်ားရံိုးသိို႔ဆင့္ေခၚရန္ အခြင့္အ်ာဏ်ာမရွိသလိို သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားဆိိုင္ရ်ာ တင္းက်ပ္ေသ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ားသည္
ၾက်ားန်ာမႈမ််ားအေပၚ

မသက္ေရ်ာက္ပါ။

ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ

သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူသည္

ၾက်ားန်ာမႈအႀကိဳ

ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားအ်ား

ထိုတ္ျပန္ရန္

လိုပ္ပိို င္ခြင့္ရွိၿပီး

ထိိုအထြဲတြင္

စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားိုႏွင့္ ရွိေနရမည့္ သက္ေသမ််ား၏ အမည္အ်ား ိုႏွစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္ဖလွယ္ရန္ လိိုအပ္ခ်က္ ပါဝင္ိုႏိို င္သည္။

G.

ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ

သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူသည္

သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားတစ္ခိုခ်င္းစီ၏

ယံိုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈိုႏွင့္

တန္ဖိိုးအေပၚ

မူတည္လ်က္

မည္မွ်အေလးထ်ားမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း

ဆံိုးျဖတ္ပါမည္။

H.

ၾက်ားန်ာျခင္းအ်ား အမ််ားျပည္သူ ဝင္ေရ်ာက္န်ားေထ်ာင္ခြင့္မရွိပါ။

I.

ၾက်ားန်ာမည့္ကိစၥရပ္မ််ားတြင္ ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ စ်ာျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေတ်ာင္းဆိိုမႈတြင္ တင္ျပထ်ားသည္မ််ားသ်ာ ပါဝင္ရန္ ကန္႔သတ္ထ်ားပါမည္။

J.

မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိို သူတိို႔အ်ားေခၚယူသည့္ အဖြ႕ြဲ က တိိုက္႐ိိုက္ေမးျမန္းပါမည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိို အျပန္အလွန္ေမးခြန္းထိုတ္စစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳပါမည္။ ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ
သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူသည္ မိမိ၏ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအ်ား ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ခြင့္ျပဳိုႏိိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ သက္ေသမ််ားအ်ား ေမးခြန္းေမးိုႏိိုင္သ ည္။

K.

သက္ေသထြက္ဆိိုခ်က္ကိို ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ကိုန္က်စရိတ္ျဖင့္ တရ်ားရံိုးအစီရင္ခံ စ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အသံသြင္းျခင္းအ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထ်ားရမည္။ ၾက်ားန်ာမႈိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းအ်ားလံိုးကိို ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ထိန္းသိမ္းထ်ားရမည္။

L.

ဥပေဒအရ အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ မလိိုအပ္ပါက မေက်နပ္သူက သက္ေသအေထ်ာက္အ ထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈအရ သူ၏အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုခ်က္ကိို ပံ့ပိိုးေပးေၾက်ာင္း သက္ေသမျပိုႏိိုင္လွ်င္
ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူသည္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္ကိို အတည္ျပဳပါမည္။

M.

မေက်နပ္သူသည္

ပ်က္ကြက္မည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း

စီစဥ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာၾက်ားန်ာမႈတစ္ခိုတြင္

ႀကိဳတင္အေၾက်ာင္း ၾက်ားမႈအ်ား

မေက်နပ္သူ

ျပဳလိုပ္ၿပီး

မလ်ာေရ်ာက္ဘြဲပ်က္ကြက္မႈသည္

ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ
ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ

သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူကလည္း
သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူ၏

ခြင့္ျပဳထ်ားၿပီး

ေရွ႕ေမွ်ာက္တြင္

မဟိုတ္ပါက

ကိိုယ္တိိုင္ရွိေနခြင့္ရ ရန္

အခြင့္အေရးအ်ား စြန္႔လႊတ္ရ်ာေရ်ာက္ပါမည္။

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ

သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူသည္

ၾက်ားန်ာမႈအဆံိုးသတ္ၿပီး

ရက္ေပါင္း

ိုႏွစ္ဆယ္

(20)

အတြင္း

စ်ာျဖင့္ေရးထ်ားေသ်ာ

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို

ထိုတ္ျပန္ပါမည္။

ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ

သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေငြေၾကးဆံိုးရံႈးမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေရွ႕ေနစရိတ္ေပးအပ္မႈမ််ားအ်ားလံိုး မပါဝင္ရပါ။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရွိသူ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို မေက်နပ္ပါက မည္သည့္အဖြ႕ြဲ မဆိိုသည္ ျပည္နယ္၏ တည္ဆြဲဥပေဒမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဖက္ဒရယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားအရ သူတိို႔အတြက္
အသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ၊ အယူခံမႈ၊ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အေၾက်ာင္းရင္း သိို႔မဟိုတ္ အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုခ်က္ဆိိုင္ရ်ာ အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ကိို က်င့္သံိုးိုႏိိုင္သည္။
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အထူးပည်ာေရး - အခြင့အ
္ ေရးိုႏွင့္ တ်ာဝန္မ််ားအ်ား န်ားလည္သရ
ိ ရ
ွိ န္ မိဘမ််ားအတြက္ လမ္း
အထူးပည်ာေရးိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ သင္၏အခြင့္အေရးိုႏွင့္ တ်ာဝန္မ််ားအ်ား န်ားလည္သိရွိရန္ ဤ လမ္း

ႊနခ
္ ်က္

ႊန္ခ်က္ကိို စီမံဖန္တီးထ်ားသည္။ မသန္စြမ္းသူ မ််ား၏ ပည်ာသင္ၾက်ားေရးဆိိုင္ရ်ာ အက္ဥပေဒ (IDEA)

ိုႏွင့္ Georgia ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ၏ အထူးပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ား (Ga. Bd. Of Educ. R.)ထြဲတြင္ ရွင္းျပထ်ားသည့္ မိဘအခြင့္အေရး အျပည့္ အစံို၏အစ်ား ဤသည္ကိိုအသံိုးျပဳ၍ မရပါ။
(Ga. မိဘအခြင့္အေရး Educ. R. 160-4-7-.09 လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းဆိိုင္ရ်ာ အက်ာအကြယ္မ််ား/မိဘအခြင့္အေရးမ််ားကိို ဖတ္ရႈပါ) Georgia မိဘမ််ား၏ အခြင့္အေရးမ််ား အျပည့္အစံိုကိို ဖတ္ရႈရန္
www.gadoe.org ရွိ Georgia ပည်ာေရးဘိုတအ
္ ဖြ႕ြဲ ဝက္ဘဆ
္ က
ိို သ
္ ႔ ိို သြ်ားေရ်ာက္ၿပီး ရံိုးမ််ားိုႏွင့္ ဌ်ာနခြြဲမ််ား ထိို႔ေန်ာက္သင္႐ိိုး ိုႏွင့္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ ထိို႔ေန်ာက္ အထူးပည်ာေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈိုႏွင့္ ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ား ကိို
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထိို႔ေန်ာက္ သင့္အေနျဖင့္ မိဘအခြင့္အေရးမ််ားကိို ရွ်ာေဖြရန္အျငင္းပြ်ားမႈေျဖရွင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ မိသ်ားစိုမ််ားိုႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အခ်က္အလက္ိုႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ််ား ေအ်ာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။
ထိိုအခြင့္အေရးမ််ား အျပည့္အစံိုကိို ဘ်ာသ်ာစက်ားအမ််ားအျပ်ားျဖင့္ ရရွိိုႏိိုင္ၿပီး ္ီဒီယိိုေဖ်ာမက္ျဖင့္လည္း တင္ျပထ်ားသည္။ ဤဇယ်ားတြင္ မိဘမ််ား၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းဆိ္ိုင္ရ်ာ အက်ာအကြယ္မ််ားအေၾက်ာင္း
က်စ္လ်စ္ထိေရ်ာက္ေသ်ာ လမ္း

ႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိို တင္ျပထ်ားသည္။ IDEA ေအ်ာက္ရွိ မိဘအခြင့္အေရး စ်ာရင္းအျပည့္အစံိုကိို ၾကည့္ရႈရန္ သင့္ေက််ာင္းသ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းကိိုင္တြယ္သည့္ မန္ေနဂ််ာသိို႔

ဆက္သြယ္ပါ

သိို႔မဟိုတ္

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-

Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf သိို႔ သြ်ားပါ။
မွတတ
္ မ္းမ််ား -



သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိုိ သင္ ၾကည့္ပိုိင္ခြင့္ ရွိသည္။

အကြဲျဖတ္သိုးံ သပ္ခ်က္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ား-



သင့္ကေလးအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈရွိမရွိ၊ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရး ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္
ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို လိိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ ဆံိုးျဖတ္ရန္အတြက္ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္
အျပည့္အစံိုကိို သင့္ကေလးတြင္ ခံယူပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။



မွတ္တမ္းမ််ားကိို သင့္အ်ား ရွင္းျပျခင္း၊ စက်ားျပန္ေျပ်ာျပျခင္းကိိုလည္း ခံယူိုႏိိုင္သည္။




မသန္စြမ္းမႈရွိသည္ဟို သံသယရွိေသ်ာ က႑တိိုင္းတြင္ သင့္ကေလးအ်ား
အကြဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလိုပ္ေစရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းအတြင္း မပါဝင္သင့္ဟို သင္ခံစ်ားရေသ်ာ တစ္စံိုတစ္ခိုကိို
ေျပ်ာင္းလြဲရန္ သိို႔မဟိုတ္ ဖယ္ရွ်ားရန္ သင္ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္။




ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ IDEA ိုႏွင့္ Georgia အထူးပည်ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ််ားတြင္
ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားိုႏွင့္အညီ သင့္ကေလးကိို စစ္ေဆးရမည္။

သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းသိို႔ အခ်က္အလက္မ််ား၊ မွတ္ခ်က္မ််ား၊ ေဒတ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္
အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အရ်ာမ််ားကိို ထည့္သြင္းရန္ သင့္တြင္
လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။



အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္မ််ားတြင္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခိုထက္ပိိုမိိုပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘိုႏွင့္
ေက််ာင္းတိို႔အၾက်ား အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ သေဘ်ာတူထ်ားျခင္းမရွိလွ်င္ ထိိုစစ္ေဆးမႈမ််ားကိို



ကေလးပံိုမွန္သံိုးစြသ
ြဲ ည့္ ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ အနည္းဆံိုးသံိုးိုႏွစ္တစ္ႀကိမ္

တစ္ဦးခ်င္းအလိိုက္ ပည်ာသင္ၾက်ားေရး အစီအစဥ္ (IEP) ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္

ျပဳလိုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းတစ္ခိုခို၏ မိတၲၱဴမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံၿပီး ရယူိုႏိိုင္သည္။
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ မိတၲၱဴမ််ားအတြက္ အဖိိုးအခတစ္ခို ေတ်ာင္းခံိုႏိိုင္ေသ်ာ္လည္း
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား ရွ်ာေဖြျခင္းိုႏွင့္ ရယူျခင္းအတြက္ ေငြေတ်ာင္းမည္မဟိုတ္ပါ။



သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီျခင္းရွိမရွိ ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ိုႏွင့္ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္စဥ္အတြ င္း
မည္သည့္အစီအစဥ္ိုႏွင့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအ်ား သင့္ကေလးလိိုအပ္ေၾက်ာင္း သံိုးသပ္ရ်ာတြင္



သင္ ပါဝင္ပါမည္။

သင္၏စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားခြင့္ျပဳခ်က္အရ မွတ္တမ္းမ််ားကိို စစ္ေဆးရန္ိုႏွင့္ သံိုးသပ္ရန္
လူတစ္ဦးက သင့္ကိိုယ္စ်ားေဆ်ာင္ရြက္ိုႏိိုင္သည္။
အေၾက်ာင္းအရ်ာိုႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ိုႏႈတေ
္ စ်ာင့္ျခင္း -



သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားမွ်ာ သီးသန္႔လွ်ိဳ႕ဝွက္ ျဖစ္ပါသည္။

ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အနည္းဆိုးံ ပတ္ဝန္းက်င္ -



စ်ာသင္ခန္းမ််ားအတြင္း သင့္ကေလးအ်ား သင္ၾက်ားေစျခင္းိုႏွင့္ ေက််ာင္း၏
အစီအစဥ္မ််ားိုႏွင့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈမ််ားမရွိသည့္
သက္တူရြယ္တူိုႏွင့္ အတန္းအဆင့္တူ အျခ်ားကေလးမ််ားိုႏွင့္ ကေလးအတြက္



သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမိတၲၱဴမ််ားကိိုသ်ာလွ်င္ သင္ ေတ်ာင္းခံိုႏိိုင္သည္။



သင့္ကေလးိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားသည္ သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းမ််ားကိို
ၾကည့္ရႈိုႏိိုင္ၿပီး သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို မလိိုပါ။

အသင့္ေတ်ာ္ဆံိုး အခ်ိန္အတိိုင္းအတ်ာအထိ ပါဝင္ေစရန္ သင့္အေနျဖင့္
ေတ်ာင္းဆိိုခြင့္ရွိသည္။



သင့္ကေလးအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအစီအစဥ္မ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ ျဖစ္ိုႏိိုင္သမွ်
အျမင့္ဆံိုးအတိိုင္းအတ်ာအထိ ပါဝင္ိုႏိိုင္ရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ တ်ာဝန္ရွိသူမ််ားသည္
ျပင္ဆင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္ေပးရပါမည္။



သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းမ််ားကိို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ အျခ်ားမည္သူမွ် မၾကည့္ရႈိုႏိိုင္ပါ။
သီးျခ်ားလြတလ
္ ပ္ေသ်ာ အကြဲျဖတ္သိုးံ သပ္မ-ႈ



ေက််ာင္း၏ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈကိို သင္သေဘ်ာမတူပါက သင့္ကေလးကိို

ကိယ
ို စ
္ ်ား မိဘမ််ား -



ေက််ာင္းအေနျဖင့္ ကေလး၏မိဘမ််ားကိို ရွ်ာမေတြ႕ပါက ေက််ာင္းစနစ္သည္

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ခန္႔အပ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ ကၽြမ္းက်င္

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္၊ အစည္းအေဝး သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားဆိိုင္ရ်ာ

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူတစ္ဦးိုႏွင့္ အစိိုးရစရိတ္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္စရိတ္ျဖင့္

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ားတြင္ ကေလး၏ရပိိုင္ခြင့္ိုႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြ်ားမ််ားအ်ား ကိိုယ္စ်ားျပဳမည့္
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စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။ ဤအခြင့္အေရးကိို ရယူျခင္းအတြက္

ကိိုယ္စ်ား (အစ်ားထိိုး) မိဘတစ္ဦးကိို သတ္မွတ္ေပးပါမည္။

လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားအေၾက်ာင္း ေလ့လ်ာသိရွိရန္ ေက််ာင္းစနစ္သိို႔ ဆက္သြယ္ပါ။




ကိိုယ္စ်ားမိဘမ််ားသည္ အထူးေလ့က်င့္ေရးကိို ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေတ်ာင္းဆိိုမႈရွိပါကခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ သင့္ကေလးကိို စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္မည့္

IEP/အျခ်ားအစည္းအေဝးမ််ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ တက္ေရ်ာက္ျခင္းျဖင့္ မိဘကြဲ့သိို႔

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူတစ္ဦးကိို သင္ ေရြးခ်ယ္ရန္သီးျခ်ားလြတ္လပ္ေသ်ာ

ျပဳမူပါမည္။

အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူစ်ာရင္းကိိုေပးအပ္ရပါမည္။




ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ သီးျခ်ားလြတ္လပ္ေသ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူ၏

ကိိုယ္စ်ားမိဘသည္ ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အထူးပည်ာေရးကိစၥမ််ားတြင္
မိဘိုႏွင့္တူညီေသ်ာ တ်ာဝန္ိုႏွင့္ အခြင့္အေရးမ််ား ရွိသည္။

ရလဒ္မ််ားကိို ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားေပးရပါမည္။



သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈရွိမရွိ သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို
လိိုအပ္ျခင္းရွိမရွိ ဆံိုးျဖတ္ရန္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ််ားကိို IEP အဖြ႕ြဲ က သံိုးပါမည္။
အသိေပးစ်ာ/မိဘ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရက
ြ မ
္ -ႈ



သင့္ကိို သင္၏ မိဘဆိိုင္ရ်ာ အခြင့္အေရးမ််ားအေၾက်ာင္း အသိေပးရပါမည္။

တိင
ို တ
္ န္းမႈမ််ား၊ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈိုႏွင့္ ၾက်ားန်ာမႈမ််ား-



သင့္ကေလးအတြက္ ေက််ာင္းက စီမံေပးထ်ားသည္မ််ားအေပၚ သင္ သေဘ်ာမတူညီပါက
ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္
ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။



သင့္ကေလး၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ၊ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ IEP
အစည္းအေဝးမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အစည္းအေဝးမ််ား တက္ေရ်ာက္ရန္ သင့္ကိို
ဖိတ္ၾက်ားပါမည္။



ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို ေက််ာင္းစနစ္ကလည္း
ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္။



သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးအစီအစဥ္မ််ားအေၾက်ာင္း စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမိတၲၱဴမ််ားကိို သင္
လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အ်ား ရွင္းျပေပးိုႏိိုင္ပါသည္။



ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈကိို စီစဥ္သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳမီ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈကိို
စမ္းသပ္လိုပ္ေဆ်ာင္ၾကည့္ရန္ မိဘိုႏွင့္ ေက််ာင္းစနစ္ ိုႏွစ္ဖက္စလံိုးက သေဘ်ာတူရပါမည္။



မိတၲၱဴမ််ားမွ်ာ သင္၏မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ား၊ မ်က္မျမင္စ်ာျဖင့္ ျဖစ္ိုႏိိုင္သလိို ေျခဟန္လက္ဟန္ျပ
ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္လည္း ရွင္းျပိုႏိိုင္သည္။ လိိုအပ္ပါက ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္



ဘ်ာသ်ာျပန္ သိို႔မဟိုတ္ စက်ားျပန္တစ္ဦးကိို ပံ့ပိိုးေပးပါမည္။

တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္ ေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာအခါ မိဘမ််ားိုႏွင့္
စနစ္မ််ားအေနျဖင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို ေရွ်ာင္ရွ်ားၿပီး ကေလးအတြက္
ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးကိို ပံ့ပိိုးေပးိုႏိိုင္ရန္ မည္သည့္ ျပႆန်ာကိိုမဆိို တရ်ားမွ်တေသ်ာ
တိိုင္တန္းခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အေရးေပးိုႏိိုင္သည့္ ေျဖရွင္းမႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္



ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။

သင့္ကေလး၏ အထူးပည်ာေရးိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမွန္သမွ်တြင္
ပါဝင္ရန္ သင့္ကိို အခြင့္အေရးေပးရပါမည္။




တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္ ေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာအခါ စီရင္အိုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒတရ်ားသူႀကီး (ALJ) သိို႔မဟိုတ္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ အရ်ာရွိက ျပဳလိုပ္ေသ်ာ

သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈ၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈမ််ား၊ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈမ််ား၊

ခြျြဲ ခ်ားမႈမရွိသည့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္ ခံယူပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈမ််ားိုႏွင့္ သူ/သူမ၏ IEP ိုႏွင့္ ၎တြင္ပါဝင္သည္မ််ားကိို ေဆြးေိုႏြးရန္
က်င္းပေသ်ာ အစည္းအေဝးမွန္သမွ်၌ သင့္ကိို ဖိတ္ၾက်ားရပါမည္။




IDEA သိို႔မဟိုတ္ Georgia အထူးပည်ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ စိိုးရိမ္မႈမ််ား၊
ျပႆန်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ သေဘ်ာမတူညီမႈမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခို

သင္ိုႏွင့္ IEP အဖြ႕ြဲ သ်ားမ််ား ိုႏွစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္စလံိုးအတြက္ အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္ိုႏွင့္

ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ Georgia ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ထံသိို ႔ တိိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ကိို

ေနရ်ာတြင္ IEP အစည္းအေဝးမ််ား က်င္းပေစရန္ သင့္တြင္ အခြင့္ရွိသည္။

စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားတင္သြင္းိုႏိိုင္သည္။ တိိုင္တန္းခ်က္ကိို အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိုႏွင့္
ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ား ဌ်ာနခြသ
ြဲ ိို႔ 404-651-6457(fax) မွတစ္ဆင့္ ဖက္စ္ျဖင့္ပိို႔ိုႏိိုင္သလိို 1871



Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr. Drive SE, Atlanta, GA 30334 ရွိ
သင့္ကေလး၏ IEP အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးဦးကိို IEP အစည္းအေဝးတက္ေရ်ာက္ရန္အတြက္

အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိုႏွင့္ ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ား ဌ်ာနခြသ
ြဲ ိို႔ စ်ာတိိုက္မွေပးပိို႔ိုႏိိုင္သည္။

ခြင့္ျပဳရန္ သိို႔မဟိုတ္ ခြင့္မျပဳရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္
လိိုအပ္ေသ်ာအဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးကိို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ ပ်က္ကြက္ခြင့္မေပးိုႏိိုင္ပါ။
လိက
ို ေ
္ လ််ာမႈ -



ေက််ာင္းသည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ မပါဘြဲ သင့္ကေလးကိို

စည္းကမ္းပိင
ို း္ လိုပထ
္ ိုးံ လိုပန
္ ည္းမ််ားိုႏွင့္ အခြင့အ
္ ေရးမ််ား-



မသန္စြမ္းသူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ကေလးကိို ပည်ာသင္ၾက်ားရန္အတြက္
အျခ်ားဆက္တင္မ််ား ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ နည္းလမ္းမ််ားကိို IEP အဖြ႕ြဲ မွ ရွ်ာေဖြရန္လိိုအပ္မည့္
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စစ္ေဆးမႈ/အကြဲျဖတ္မႈ ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္ျခင္း မလိုပ္ိုႏိိုင္ပါ။

အျပဳအမူမ််ားကိို ျပသလ်ာလွ်င္ ေက််ာင္းစနစ္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္။



ေက််ာင္းသည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ မပါဘြဲ သင့္ကေလးကိို
အထူးပည်ာေရးအစီအစဥ္တြင္ ထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ကေလး၏ အစီအစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈကိို



ေျပ်ာင္းလြဲျခင္း မလိုပ္ိုႏိိုင္ပါ။

ကေလး၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားအေပၚ
အိုႏၲရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ိုႏိိုင္ေျခရွိလွ်င္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အစ်ားထိိုးအစီအစဥ္မ််ားသိို႔
ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရွိိုႏိိုင္သည္။



ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ဥပေဒတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာလူမ််ားသိို႔မွလ၍
ြြဲ
သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းမ််ားကိို သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ မပါဘြဲ



ထိုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳိုႏိိုင္ပါ။



သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ကိို ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေနရ်ာအခင္းအက်င္း မည္သိို႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းအေနျဖင့္ ကေလးအတြက္
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အစိိုးရေက််ာင္းပည်ာေရးကိို ဆက္လက္ေပးအပ္ရမည္။



ေနရ်ာအခင္းအက်င္းသည္ သင့္ကေလးကိို သူတိို႔၏ IEP ပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိိုင္မ််ား
ျပည့္မီိုႏိိုင္ေစမည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအ်ား ဆက္လက္ခံယူိုႏိိုင္ေစရမည္။



အထူးပည်ာေရးိုႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို
ေပးအပ္ၿပီးပါကလည္း ျပန္လည္႐ိုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္၊ ၎ကိို စ်ာျဖင့္ေရးလ်က္ ျပဳလိုပ္ရမည္။



မူးယစ္ေဆးမ််ား၊ အရက္၊ လက္နက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္

ခြင့္ျပဳခ်က္႐ိုပ္သိမ္းျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ သင့္ကေလးသည္ အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို

အျခ်ားေက််ာင္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား ပါဝင္သည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအတြက္

ရရွိေတ်ာ့မည္မဟိုတ္ဟို ဆိိုလိိုသည္။

စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈမ််ား ျပဳလိုပ္သည္။



ထိိုအခြင့္အေရးမ််ားသည္ သင္၊ သင့္ကေလးိုႏွင့္ ေက််ာင္းစနစ္ကိို က်ာကြယ္ေပးသည္။

ကိယ
ို ပ
္ င
ိို ေ
္ က််ာင္းအတြက္ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ-



သင့္ကေလးကိို ကိိုယ္ပိိုင္ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းတြင္ ထ်ားရွိရန္ သင္ဆံိုးျဖတ္ပါက

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္-



သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိို ေန်ာက္ဆံိုး IEP အစည္းအေဝးတြင္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရွိသူမ််ားအ်ား

ကေလး၏ပည်ာေရးိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္တြင္ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားရွိပါက ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး
သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာေရးဒါ႐ိိုက္တ်ာသိို႔ ေျပ်ာျပရန္ အေရးႀကီးသည္။

အသိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိိုးရေက််ာင္းအစီအစဥ္ိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ သင့္စိိုးရိမ္မႈမ််ားကိို
ရွင္းျပရပါမည္။




ေန်ာက္ထပ္အကူအညီလိိုအပ္ပါက သင္ အကူအညီရယူိုႏိိုင္သည့္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္
ကိိုယ္စ်ားျပဳေျပ်ာဆိိုမႈ အဖြ႕ြဲ မ််ား ရွိသည္။ ထိိုအတြက္ အမည္စ်ာရင္းကိို ေက််ာင္းထံမွ

ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈတြင္ ေဖ်ာ္ထိုတ္ေတြ႕ရွိရၿပီး IEP တြင္ ပါဝင္ေသ်ာ

ေတ်ာင္းခံပါ။ လႊြဲအပ္ေပးရန္ လက္ရွိအသံိုးျပဳိုႏိိုင္သည့္ စ်ာရင္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္

ကေလး၏ ပည်ာေရးလိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အခမြဲ့

အျခ်ားအခ်က္အလက္မ််ားကိို ထိန္းသိမ္းျပဳစိုထ်ားသည့္ Parent to Parent of Georgia

အစိိုးရေက််ာင္းပည်ာေရးကိို ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ကမ္းလွမ္းထ်ားလွ်င္

သိို႔လည္း သင္ ဆက္သြယ္ိုႏိိုင္သည္။ 1-800-229-2038 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ပါ သိို႔မဟိုတ္

ေက််ာင္းစနစ္သည္ ကိိုယ္ပိိုင္ေက််ာင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ မလိိုအပ္ပါ။

www.p2pga.orgသိို႔ သြ်ားပါ။



404-656-3963 သိို႔မဟိုတ္ 1-800-311-3627 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ျခင္းျဖစ္ေစ Georgia
ပည်ာေရးဌ်ာနဝက္ဘ္ဆိိုက္သိို႔ အသံိုးဝင္ေသ်ာ အျခ်ား www.gadoe.orgမွတစ္ဆင့္

သြ်ားေရ်ာက္ျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ိုႏိိုင္သည္။
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မိဘမ််ား၏ သိရပ
ွိ င
ိို ခ
္ င
ြ ့္ အခြင့အ
္ ေရး (ESSA)
ေက််ာင္းသ်ားတိင
ို ္းေအ်ာင္ျမင္ေစေရး အက္ဥပေဒ (ESSA) ပါလိိုအပ္ခ်က္မ််ားိုႏွင့္အညီ ဆရ်ာိုႏွင့္/ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ပည်ာေရးဆိိုငရ
္ ်ာ အကူဆရ်ာမ််ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ
အရည္အခ်င္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိဘမ််ားက အခ်က္အလက္ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုငသ
္ ည္။ ေဖ်ာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္1) ေက််ာင္းသ်ား၏ ဆရ်ာ/ဆရ်ာမသည္o

သင္ၾက်ားပိ႔ခ
ို ်ေပးရသည့္အတန္းအဆင့္မ််ားိုႏွင့္ ဘ်ာသ်ာရပ္နယ္ပယ္မ််ားအတြက္ ျပည္နယ္က သတ္မတ
ွ ထ
္ ်ားေသ်ာ အရည္အေသြးိုႏွင့္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္
စံိုႏႈန္းမ််ားိုႏွင့္ ကိက
ို ည
္ ီမရ
ႈ ွိမရွိ၊

o

ျပည္နယ္က သတ္မတ
ွ ထ
္ ်ားေသ်ာ အရည္အခ်င္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ စံိုႏႈန္းမ််ားကိို ေလွ််ာ့ေပါ့သတ္မတ
ွ ္ထ်ားေသ်ာ အေရးေပၚ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
အျခ်ားယ်ာယီအေျခအေနတြင္ သင္ၾက်ားျခင္းရွိမရွိ ိုႏွင့္

o

ဆရ်ာ/ဆရ်ာမ၏ ေထ်ာက္ခံခ်က္လက္မတ
ွ ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္နယ္ပယ္အတြင္း သင္ၾက်ားျခင္း ရွိမရွိ။

2) ကေလးကိို သင္ေထ်ာက္ကူ ပည်ာေရးဝန္ထမ္းမ််ားမွ ဝန္ေဆ်ာင္မမ
ႈ ််ား ပံပ
့ ိိုးေပးျခင္း ရွိ မရွိ၊ ရွိပါက၊ ၎တိ႔၏
ို အရည္အခ်င္းမ််ား။
သင့္ကေလး၏ ဆရ်ာိုႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အကူဆရ်ာမ််ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ အခ်က္အလက္မ််ားေတ်ာင္းဆိလ
ို ိိုပါက
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံသ႔ိို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယမ
္ ႈျပဳပါ။

ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ရွေ
ိ ၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျပခ်က္
DeKalb County ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၎၏အစီအစဥ္မ််ားိုႏွင့္ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ိုႏိိုင္ငသ
ံ ်ားဇ်ာစ္ျမစ္၊ လိင၊္ မသန္စြမ္းမႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
အသက္အရြယ္အေပၚအေျခခံလ်က္ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံမမ
ႈ ျပဳသလိို ကင္းေထ်ာက္လူငယ္မ််ားိုႏွင့္ အျခ်ား သတ္မတ
ွ ္ထ်ားေသ်ာ လူငယ္အဖြြဲ႕မ််ားကိို
တန္းတူရည္တူအခြင့အ
္ ေရးေပးပါသည္။ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခင္းမရွိေသ်ာ မူဝါဒမ််ားိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စိုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ််ားကိို ေျဖၾက်ားရန္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါ သီးျခ်ားပိုဂိဳလ္အ်ား
1

သတ္မတ
ွ ထ
္ ်ားပါသည္DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိင
ို ္ေက််ာင္းနယ္ေျမ
ဝန္ထမ္း ဆက္ဆံေရး
1701 Mountain Industrial Boulevard
Stone Mountain၊ GA 30083
678-676-0107

ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမမ
ႈ ရွေ
ိ ၾက်ာင္း အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာိုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေန်ာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ််ားရယူလိိုပါက
http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm သိ႔ို သြ်ားေရ်ာက္ၿပီး သင့္နယ္ေျမအတြက္ ဝန္ေဆ်ာင္မေ
ႈ ပးေနသည့္ ရံိုး၏ ဖိုန္းနံပါတ္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ 1-800-4213481 ကိို ဖိုန္းေခၚဆိိုပါ။
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စည္းကမ္းပိင
ို း္ ဆိင
ို ရ
္ ်ာ ဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ေဆ်ာင္ရက
ြ ပ
္ ိုအ
ံ ဆင့္ဆင့္ ဆက္စပ္ျပဇယ်ား
ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို
ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ဟို သံသယရွိခထ
ံ ်ားရသည္။

ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး
(ေက််ာင္းရပ္န်ားမႈအတြက္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ
ဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ေဆ်ာင္ရြက္မႈ) ိုႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံိုသည္

ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို

ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို

ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မရွိေၾက်ာင္းေတြ႕ရွိခ့ြဲသည့္အတြက္

ေဖ်ာက္ဖ်က္ထ်ားေၾက်ာင္း ေတြ႕ရွိခြဲ့သည္

ေက််ာင္းသိို႔ ျပန္လည္ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ျပဳသည္

ေက််ာင္းသ်ားသည္ 10 ရက္အထိ
ေက််ာင္းဆိိုင္းငံ့ခံရမႈ အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို သ်ာလွ်င္

ေက််ာင္းသ်ားသည္ 10 ရက္အထိ ေက််ာင္းဆိိုင္းငံ့ခံရမႈ တစ္ခိုိုႏွင့္အတူ ခရိိုင္၏

ရရွိမည္ျဖစ္သည္

တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရိုႏိိုင္ေျခ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ေန်ာက္ဆက္တြြဲ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္က်ာ မိဘကိုိ

10 ရက္ ေက််ာင္းဆိိုင္းငံ့ခံရမႈ ိုႏွင့္ ေရရွည္ ဆိိုင္းငံ့မႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေက််ာင္းထိုတ္ပယ္မႈ အတြက္

အသိေပးထ်ားၿပီး ျဖစ္သည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမွ

ေထ်ာက္ခံခ်က္အ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားရန္ငွ်ာ ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ လႊေ
ြဲ ျပ်ာင္းမႈတိို႔အ်ား

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား သေဘ်ာမတူေၾက်ာင္း စ်ာေရးသ်ား၍

မိဘျဖစ္သူထံသိို႔ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမွ

ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ အသန်ားခံစ်ာ

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား သေဘ်ာမတူေၾက်ာင္း စ်ာေရးသ်ား၍ ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ အသန်ားခံစ်ာ

တင္ေက်ာင္းတင္ိုႏိိုင္သည္၊ ထိို႔ေန်ာက္ အကယ္၍

တင္ေက်ာင္းတင္ိုႏိိုင္သည္၊ ထိို႔ေန်ာက္ အကယ္၍ သေဘ်ာမတူညီသည့္အတိိုင္း

သေဘ်ာမတူညီသည့္အတိိုင္း ဆက္ရွိေနေသးလွ်င္

ဆက္ရွိေနေသးလွ်င္ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာေရးသ်ား၍ အသန်ားခံစ်ာ

ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာေရးသ်ား၍

တင္သင
ြ ္းေက်ာင္း တင္သြင္းိုႏိိုင္သည္

အသန်ားခံစ်ာ တင္သြင္းေက်ာင္း တင္သြင္းိုႏိိုင္သည္
ေက််ာင္းအိုပ္သည္ ခရိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ခိုထံသိို႔ အမႈအ်ား လႊေ
ြဲ ျပ်ာင္းေပးျပီး၊ ၎လႊြဲေျပ်ာင္းမႈအ်ား
ေဆြးေိုႏြးရန္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိို႔ ေက််ာင္းတက္ရက္တစ္ (1) ရက္အတြင္း ဆက္သယ
ြ ္က်ာ အကယ္၍
က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လိုလ
ံ ွ်င္ ခရိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ တစ္ခိုအ်ား စီစဥ္မည္ ျဖစ္သည္။

ၾက်ားန်ာစစ္ေဆးျခင္းကိုိ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ၿပီးပါက၊ ေက််ာင္းသ်ားသည္

ရွိပါသည္

အထူးပည်ာေရး သိို႔မဟိုတ္ ပိုဒ္မခြြဲ 504 အရ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို ရရွိမွ်ာလ်ား။

မရွိပါ

ေက််ာင္းသ်ားကိို မသန္စြမ္းသူ၏ အျပဳအမူရွိမရွိ
ေလ့လ်ာအကြဲျဖတ္ေရးသိို႔ ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပ်ာင္းေပးရမည္။

ေက််ာင္းအိုပ္သည္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔
အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားခ်က္ စ်ာတစ္ေစ်ာင္အ်ား ေပးပိို႔သည္။
မိဘျဖစ္သူသည္ ငါး (5) ရက္အတြင္း ေလွ််ာ့ေပါ့သက္သ်ာခြင့္
တစ္ခို ိုႏွင့္ စည္းကမ္းေရးရ်ာအဖြ႕ြဲ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေိုႏြးမႈ (DTM)

DTM
ကးတောင္း်းဆိို
ထော်းသည္။
စည္း်း

အ်ား ေတ်ာင္းဆိိုေက်ာင္း ေတ်ာင္းဆိိုေပမည္။

မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾက်ာင္း
ထင္ရွ်ားေအ်ာင္ ျပသိုႏိုိင္ရန္ တစ္ခိုခို

မ္း်း

ဆိင
ို ောရ
မရွိပကသဘောတူ
ါ
ရွိပ
ါသည္
ည
ခ
ီ ်

မရွိပါ

လိုပ္ေဆ်ာင္မလ်ား။

္
ခရိုိင္အဆင့္ ဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ၾက်ားန်ာစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလိုပ္မည္

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာသိို႔ ေပးပိေ
႔ို သ်ာ DTM
ေလွ််ာ့ေပါ့သက္သ်ာခြင့-္ သေဘ်ာတူညီခ်က္
မိဘျဖစ္သူသည္ DTM ေလွ််ာ့ေပါ့သက္သ်ာခြင့-္

ရွိပါသ
ည္

သေဘ်ာတူညီခ်က္၏ လက္မွတ္ေရးထိိုးထ်ားေသ်ာ
မိတၱဴအ်ား လ

ခရရွ ိသည္။

အလိုပ္တက္ရက္ ေန်ာက္တစ္ေန႔၏ ေန႔ခင္း 4:00 န်ာရီ ေန်ာက္ပိိုင္းတြင္ ၾက်ားန်ာမႈ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ၾက်ားန်ာမႈကိို ပယ္ဖ်က္လိိုက္ၿပီး IEP/504 အဖြ႕ြဲ က
ဝန္ေဆ်ာင္မႈဆိိုင္ရ်ာ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ််ားကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ရမည္ဟို ဆံိုးျဖတ္သည္

မိဘ/အိုပထ
္ ိန္းသူထသ
ံ ႔ိို ိုႏႈတ္ျဖင့္ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ၾက်ားန်ာမႈမွ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း
စ်ာေရးသ်ား၍ အေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘ/အိုပထ
္ ိန္းသူသည္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား ရရွိသည့္ ေန႔စြဲြမွ ျပကၡဒိန္ရက္
ိုႏွစ္ဆယ္ (20) ရက္အတြင္း ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြ႕ြဲ ထံသ႔ိို အယူခံ၀င္ေက်ာင္း ၀င္ိုႏိိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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2022-2023
အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္းတိ႔က
ို ိို တင္ျပျခင္းအတြက္ လိုပင
္ န္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ျပဇယ်ား
မိဘ၊ အိုပ္ထန
ိ ္းသူ၊ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ စိိုးရိမ္ေသ်ာ အရပ္သ်ားတစ္ဦးတြင္ အိုႏိိုင္က်င့္ျ ခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊
ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ိုႏွိပ္ကြပ္ဖိိုႏွိပ္ျခင္းတိို႔ိုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိိုင္ၾက်ားလိိုေသ်ာ စိိုးရိမ္စရ်ာ ရွိေနသည္။

၎စိိုးရိမ္မႈအ်ား ေက််ာင္းရွိ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အမႈေဆ်ာင္ သိို႔မဟိုတ္ ၀န္ထမ္း အဖြ႕ြဲ ၀င္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ၀န္ထမ္း
တစ္ဦးဦးထံသိို႔ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း သိို႔မဟိုတ္ စ်ာေရးသ်ား၍ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း တိိုင္ၾက်ားပါ
(လက္ေတြ႕ေဆ်ာင္ရြက္ိုႏိိုင္သမွ် အျမန္ဆံိုးခ်က္ခ်င္း၊ သိို႔ေသ်ာ္ ရက္ သံိုးဆယ္ (30) အတြင္းျဖစ္လွ်င္ ပိိုအဆင္ေျပသည္)။

စိိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥရပ္ကိို မွတ္တမ္းတင္၍ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ သူ/သူမ ကိိုယ္စ်ား ေဆ်ာင္ရြက္ပိိုင္ခြင့္ ရွိသူထံ တင္ျပၿပီး Infinite Campus ေက််ာင္းမွတ္တမ္း
စနစ္တြင္ ယင္းတင္ျပမႈကိို ထည့္သင
ြ ္းမည္ ျဖစ္သည္။

ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ သူ၏ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ထ်ားျခင္းခံရသူသည္ ေန်ာက္တစ္ရက္ ေက််ာင္းတက္ေန႔ထက္ ပိိုမိို ေန်ာက္က်ေစျခင္းမရွိဘြဲ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခိုအ်ား စတင္မည္ျဖစ္သည္၊ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ််ား အ်ားလံိုးတြင္
အနည္းဆံိုးအေနိုႏွင့္ အခ်က္အလက္မ််ား ထြက္ဆိိုခ်က္တစ္ခိုအ်ား ဖန္တီးမႈ ိုႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအ်ား အင္တ်ာ္်ၱဴးေမးျမန္းျခင္းတိို႔ ပါ၀င္ေပမည္ ။

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေတ်ာအတြင္း သိို႔မဟိုတ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအျပီးေန်ာက္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ အခ်ိ န္တစ္ခိုတြင္၊ သိို႔ေသ်ာ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမ်ာက္ျပီးေန်ာက္ ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုး (3) ရက္ထက္ ပိိုမိိုေန်ာက္က်ေစျခင္းမရွိဘြဲ
သက္ဆိိုင္သူ ပါတီမ််ားအ်ားလံိုး၏ မိဘမ််ားထံသိို႔ ိုႏႈတ္ျဖင့္ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ျဖစ္သည္ (ဖယ္ဒရယ္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေစ်ာင့္ထိန္းမႈဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒမ််ားျဖင့္ တစ္သမတ္တည္းအညီ ေဆ်ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္)။

အကယ္၍ ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ကိုိ ေတြ႕ ရွိရေသ်ာ္ စြပ္စြြဲခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား(မ််ား)သည္ အသက္အရြယ္ိုႏွင့္ကိိုက္ညီသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို ခံစ်ားရမည္ျဖစ္သည္၊ ပစ္မွတ္ထ်ားခံရေသ်ာ
ေက််ာင္းသ်ား ိုႏွင့္ မိဘမ််ားထံသိို႔မူ ရလဒ္အ်ား အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားသြ်ားမည္ျဖစ္သည္ (ဖယ္ဒရယ္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေစ်ာင့္ထိန္းမႈဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒမ််ားျဖင့္ တစ္သမတ္တည္းအညီ ေဆ်ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္)။

ေက််ာင္းသည္ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ိုႏွိပ္ကြပ္ဖိိုႏွိပ္ျခင္းအ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္
သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ထိေရ်ာက္ေသ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား ျပဳလိုပ္ခြဲ့ျခင္းမရွိဟို တိိုင္ၾက်ားေသ်ာ ပိုဂိဳလ္မွ ယံိုၾကည္သည္။

တိိုင္ၾက်ားေသ်ာ ပိုဂိဳလ္ထံ၌ ေန်ာက္ထပ္ စိိုးရိမ္မႈမ််ား မရွိေတ်ာ့ေပ၊
အမႈပိတ္သြ်ားျပီ ျဖစ္သည္။

တိိုင္ၾက်ားေသ်ာ ပိုဂိဳလ္အေနိုႏွင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ ဆက္သြယ္သင့္ေပသည္၊ သူ/သူမသည္
ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုး (3) ရက္ အတြင္း အမႈကိစၥရပ္အ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို စတင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ (10)
ရက္အတြင္း တိိုင္ၾက်ားေသ်ာပိုဂိဳလ္ထံသိို႔ သင့္ေတ်ာ္သည့္ တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားခ်က္ကိို ေထ်ာက္ပံ့ေပးသြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။

ေက််ာင္းအေနိုႏွင့္မူ ပစ္မွတ္ထ်ားခံရေသ်ာ
ေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္အတူ ေန်ာက္ဆက္တြဲြ
ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား ဆက္လက္

၎တံို႔ျပန္ခ်က္သည္ မသင့္ေတ်ာ္ သိမ
ို႔ ဟိုတ္ ထိေရ်ာက္မႈမရွိဟို တိိုင္ၾက်ားသူမွ ယူဆက်ာ ဆက္လက္ စိိုးရိမ္ေနလ်က္ရွိသည္။

လိုပ္ေဆ်ာင္သ်ာြ းမည္ျဖစ္ျပီး၊ လိိုအပ္ပါက
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သူ ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္
ေက််ာင္းအသိိုင္းအ၀ိိုင္းျဖင့္ပါ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ
ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္သ်ာြ းေပမည္။
တိိုင္ၾက်ားသူသည္ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ၏ ရံိုးခန္းသိို႔ ဆက္သယ
ြ ္သင့္ေပသည္၊ သူ/သူမသည္ ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုး (3) ရက္ အတြင္း အမႈကိစၥရပ္အ်ား
စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို စတင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း တိိုင္ၾက်ားေသ်ာပိုဂိဳလ္ထံသိို႔ သင့္ေတ်ာ္သည့္ တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားခ်က္ကိို
ေထ်ာက္ပံ့ေပးသြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။
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အိုႏိိုငက
္ ်င့္ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆျံ ခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ဖ
္ ိုႏ
ိ ွိပျ္ ခင္း တိင
ို ၾ္ က်ားခ်က္ ေလွ််ာက္လ်ာႊ ေဖ်ာင္
ဤပံိုစက
ံ w
ိို ww.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations တြင္ ရရွိုႏ
ိ ိိုငသ
္ ည္။
ေက်းဇူးျပဳျပီး အခ်က္အလက္မ််ား အ်ားလံိုးအ်ား ပီပသ
ီ သ ပံိုိုႏွိပေ
္ ဖ်ာ္ျပပါ။
ယေန႔ ရက္စြြဲ ______ /_____ / ________ ေက််ာင္း ________________________________________________________________
သင့္အေနိုႏွင့ ္ အမည္မေဖ်ာ္ န်ာမည္၀က
ွ ထ
္ ်ားလိပ
ို ါသလ်ား။  ဟိုတ္  မဟိုတ္ (အကယ္၍ ဟိုတ္ ဟိုေျဖဆိိုထ်ားလွ်င္ အမည္အ်ား ခ်မေရးပါိုႏွင့္)
ျဖစ္ရပ္ကိို တင္ျပေသ်ာ ပိုဂဳိ လ္-

တစ္ခက
ို ိို ဝိင
ို း္ ပါ-

နစ္န်ာသူ/ပစ္မွတ္ထ်ားခံရသူ

တယ္လဖ
ီ န
ို း္ _______-_______- ___________

စိိုးရိမ္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား

မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူ

ေဆြမ်ိဳး

စိိုးရိမ္ေသ်ာ ပိုဂိဳလ္

အီးေမးလ္ ____________________________________________________

1. ပစ္မတ
ွ ထ
္ ်ားခံရသည္ဟို အဆိျို ပဳခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏အမည္

စ်ာသင္ေက််ာင္း

ဂရိတ္

လူမ်ိဳး

လိင္

2. က်ၱဴးလြနသ
္ (ူ မ််ား)ဟို စြဆ
ြဲ ခ
ိို ထ
ံ ်ားရသူတ႔၏
ိို အမည္(မ််ား)

စ်ာသင္ေက််ာင္း

ဂရိတ္

လူမ်ိဳး

လိင္

3. ဤေက််ာင္းသ်ားသည္ ယခင္ ျဖစ္ရပ္မ််ားတြင္ အိုႏိိုငက
္ ်င့္ခရ
ံ ျခင္း၊ ေိုႏွ်ာင့္ယက
ွ ခ
္ ရ
ံ ျခင္း၊ ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆခ
ံ ရ
ံ ျခင္း သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ခ
္ ရ
ံ ျခင္းတိ႔ ို ၾကံဳဖူးပါသလ်ား။ ၾကံဳဖူးသည္ မၾကံဳဖူးပါ

မသိပါ

4. ျဖစ္ရပ္(မ််ား)သည္ မည္သည့္ ရက္စ(ြြဲ မ််ား)တြင္ ျဖစ္ပ်ာြ းခြဲသ
့ နည္း။
____/ ___/ _____
လ

ရက္

အခ်ိန္ _______ မနက္/ညေန

____ / ____/ _____

ိုႏွစ္

လ

ရက္

အခ်ိန္ - _______ မနက္/ညေန

 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသ်ာ ရက္စြြဲမ််ား

ိုႏွစ္

5. ျဖစ္ရပ္(မ််ား)သည္ မည္သည့္ေနရ်ာတြင္ ျဖစ္ပ်ာြ းခြဲသ
့ နည္း။ (ဆက္စပ္သည့္အရ်ာအ်ားလိုးံ ကိို ေရြးခ်ယ္ပါ။)


ေက််ာင္းဝင္းတြင္ (ဝိိုင္းပါ)- စ်ာသင္ခန္း



ေက််ာင္းက ပံ့ပိိုးကူညီေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဝင္းျပင္ပရွိ အစီအစဥ္တစ္ခိုတင
ြ ္

စၾကႍ

ေက််ာင္းစ်ားေသ်ာက္ဆိိုင္

အ်ားကစ်ားခန္းမ/ေသ်ာ့ ခတ္္ီဒိိုမ််ားရွိသည့္ အခန္း



ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ (ဝိိုင္းပါ)- မနက္/ည



ေက််ာင္းသိို႔ အသြ်ားလမ္း/ေက််ာင္းမွ အျပန္လမ္း (ဝိိုင္းပါ)- မနက္/ည



အြန္လိိုင္း

အျခ်ား

6. ျဖစ္ပ်က္ခသ
ြဲ့ ည့္ အရ်ာမ််ားကိို အေက်ာင္းဆံိုး ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ ေဖ်ာ္ျပခ်က္ေဘးတြင္ X ကိို ေရးပါ (သက္ဆင
ိို သ
္ ည့္ အ်ားလံိုးကိို ေရြးခ်ယ္ပါ။)

အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း (လူမ်ိဳး/လူမ်ိဳးစို၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ကိိုးကြယ္ယံိုၾကည္မႈ၊ ေမြးဖြ်ားရ်ာ ိုႏိိုင္ငံ၊ က််ား/မ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္ တိမ္း



႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ က်ၱဴးလြန္မႈ (႐ိိုက္ိုႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေက််ာက္ျခင္း၊ တြန္းတိိုက္ျခင္း၊ တံေတြးျဖင့္ ေထြးျခင္း၊ ဆံပင္ေဆ်ာင့္ဆြဲျြ ခင္း သိို႔မဟိုတ္ တစ္စံိုတစ္ခိုျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း)

ြတ္မႈ၊ က််ား/မ ေဖ်ာ္ျပခ်က္ စသျဖင့္)



ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ႐ိိုက္ိုႏွက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ န်ာက်င္ေစရန္ အျခ်ားသူတစ္ဦးအ်ား ဆြြဲေဆ်ာင္ျခင္း



ိုႏႈတ္ျဖင့္ က်ၱဴးလြန္မႈ (လူကိိုယ္တိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား နည္းလမ္းမ််ားျဖင့္ စေန်ာက္ျခင္း၊ ေစ်ာ္က်ား ေျပ်ာဆိိုျခင္း၊ အျပစ္ရွ်ာေသ်ာ မွတ္ခ်က္မ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟို တ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း)



ိုႏွိပ္ကပ
ြ ္ျခင္း



ၿခိမ္းေျခ်ာက္လိုယူျခင္း



႐ိိုင္းစိိုင္းေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျပဳလိုပ္ျခင္း ိုႏွင့္/သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္း



ပယ္ထ်ားျခင္း (ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ပယ္ထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္း)



ထိခိိုက္ေစေသ်ာ ေက်ာလဟလမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အတင္းအဖ်င္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လူမႈေရးဆိိုင္ရ်ာ အရွက္ရစရ်ာမ််ားကိို ျဖန္႕ေဝျခင္း



ဖိုန္း၊ အင္တ်ာနက္ စသည္တိို႔ကိို အသံိုးျပဳ၍ အိုႏိိုင္က်င့္ျခင္း/ဆိိုက္ဘ်ာမွတဆင့္ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျ ခင္း (တစ္ခိုကိို ဝိိုင္းပါ ေက််ာင္းခ်ိန္အတြင္း/ေက််ာင္းဆင္းၿပီး)

7. အိုႏိိုငက
္ ်င့္ ္ိလ
ို က
္ ်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွကေ
္ ပးျခင္း/ိုႏွိပက
္ ပ
ြ ျ္ ခင္းတိ႔အ
ို ်ား ေစ့ေဆ်ာ္သည့္အရ်ာ (တစ္ခအ
ို ်ား ေရြးခ်ယ္ပါ) __အေထြေထြ __လူမ်ိဳး/အသ်ားေရ်ာင္ __ဘ်ာသ်ာေရး __လိင္ __လိင္စိတ္ ခံယူခ်က္/လိင္စိတ္ တိမ္းညႊတ္မႈ __ရိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ/စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မသန္စြမ္းမႈ
__မူလ ိုႏိိုင္ငံသ်ား/မ်ိဳးိုႏြယ္တိိုင္းရင္းသ်ား __အျခ်ားေသ်ာ

သင္ထသ
ံ ႔ ိို သတင္းပိုိ႔ထ်ားေသ်ာ ျဖစ္ရပ္ကိို အတိခ
ို ်ဳပ္ ေဖ်ာ္ျပပါ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ေဖ်ာ္ျပခ်က္တစ္ခိုႏ
ို ွင့္ ေထ်ာက္ပထ
ံ့ ်ားေသ်ာ ပစၥညး္ တစ္ခခ
ို က
ို ိို ပူးတြေ
ြဲ ပးပိ႔ပ
ို ါ။

ဤတိင
ို ၾ္ က်ားခ်က္ကိို ေအ်ာက္ပါထံ သတင္းပိုိ႔ထ်ားသည္ (ဝိင
ို း္ ပါ)- ေက််ာင္းအိုပ္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္ခန္႔ခြြဲသူ (အမည္)
___/___/_____
တင္သင
ြ ္းေသ်ာ ေန႔စြြဲ

တင္သင
ြ ္းသူ၏ အမည္

တင္သင
ြ ္းသူ၏ လက္မွတ္

ျဖန္႕ေဝျခင္း - မူရင္းအ်ား ေက််ာင္းအိုပ္/ေက််ာင္းအိုပ္၏တ်ာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူထံသိို႔ ေပးပိို႔ရန္၊ မိတၱဴအ်ား ေက််ာင္းသ်ားမွတ္တမ္းမ််ားအတြင္း ထည့္သင
ြ ္းရန္၊ မိတၱဴအ်ား တင္သြင္းသူအတြက္ ထ်ားရွိရန္

ျပန္လည္စိစစ္မႈေန႔စြြဲ

6/22/22

95

“ကေလးမ််ား၏ ေက််ာင္းတက္စဥ္ဘဝအတြင္း အေရးႀကီးေသ်ာ လူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရ်ာမ််ားသည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရ်ာတြင္ တ်ာဝန္အတိိုင္းအတ်ာတစ္ခို ရွိသည္မွ်ာ ေသခ််ာပါသည္။
ထိေရ်ာက္ေသ်ာသင္ၾက်ားမႈသည္ စည္းကမ္းမပါဝင္ဘြဲ မျဖစ္ေပၚိုႏိိုင္ပါ။ သိို႔ေသ်ာ္ စည္းကမ္းအတြက္ အေျခခံအိုတ္ျမစ္သည္ ေက််ာင္းတြင္အစျပဳသည္။ ဆရ်ာတစ္ဦးက စည္းကမ္းပိိုင္းျပႆန်ာတစ္ခိုကိို
အစီရင္ခံေသ်ာအခါ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမ််ားအေနျဖင့္ မိမိကေလး၊ ဆရ်ာမ််ားိုႏွင့္ စက်ားေျပ်ာၿပီး ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခိုကိို ပူးေပါင္းရွ်ာေဖြသင့္သည္။
စည္းကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ကေလးမ််ားကိို လက္ခံိုႏိိုင္ေသ်ာအျပဳအမူဆီသိို႔ ထိန္းေက််ာင္းလမ္း

ႊန္ေပးရန္ိုႏွင့္ ပည်ာရွိၿပီး တ်ာဝန္ယူမႈရွိေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ားခ်မွတ္ေရး သင္ၾက်ားေပးရန္ ျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းသည္ ကေလးမ််ားကိို စည္းစနစ္က်ေသ်ာနည္းလမ္းျဖင့္ ေတြးေခၚိုႏိိုင္ေစရန္ိုႏွင့္ မိမိအျပဳအမူမ််ား၏ အက်ိဳးဆက္ကိို ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆက္စ ပ္န်ားလည္ိုႏိိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။"
-ိုႏိိုင္ငံလံိုးဆိိုင္ရ်ာ PTA
___________________________________________

ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းပါ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားိုႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသ်ာ မွတခ
္ ်က္မ််ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ််ား သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေထ်ာက္ခခ
ံ ်က္မ််ားကိို ႀကိဳဆိပ
ို ါသည္။
၎တိ႔က
ို ိို ဤသိ႔ေ
ို ပးပိ႔ိုႏ
ို ိိုငသ
္ ည္ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန
5823 MEMORIAL DRIVE
STONE MOUNTAIN၊ GA 30083
(678) 676-1811

MRS. VICKIE B. TURNER ၊ ဘိုတအ
္ ဖြ႕ြဲ ဥကဌ
DR. VASANNE S. TINSLEY ၊ ၾက်ားျဖတ္ အထူးႀကီးၾကပ္ကပ
ြ က
္ သ
ြဲ ူ

ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ပည်ာေရးအစီအစဥ္မ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား သိမ
ို႔ ဟိုတ္ အေလ့အထမ််ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားေရ်ာင္၊ ဘ်ာသ်ာေရး၊ မူလိုႏိိုင္ငံသ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ကိိုယ္၀န္ေဆ်ာင္ထ်ားရသည့္ အေျခအေန၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊
လိင္စိတ္ တိမ္းညႊတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ အစရွိသည္တိို႔အေပၚ အေျခခံျပီး ခြျြဲ ခ်ားဆက္ဆံမႈမျပဳရန္မွ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ မူဝါဒျဖစ္သည္။
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