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DeKalb ေက်ာငတ္ီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယေ္ျမသည္ အဂၤလိပ္စ်ာေလ့လ်ာသမူ််ားဌ်ာန (English Learners Department) မွ ကူးယူေဖ်္ာျပသည့္္ DeKalb ေက်ာငတ္ီ 
ခရိိုငေ္က််ာင္း ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Student Conduct) ကိို ဘ်ာသ်ာျပနေ္ပးပါသည။္ ဘ်ာသ်ာျပန္ထ်ားေသ်ာ မတိ ၱဴကိို 
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံ ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုငသ္ည ္သိို႔မဟိုတ္ အီလကထ္႐ြန္းနစ္္ ်ားရငွ္းကိို http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relationsတြင္ ရိိုႏိုင္ပါသည။္ 

အဂၤလိပဘ္်ာသ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ္်ားရငွး္ကိို အတိက်ဆံိုးဟို သတ္မတ္ွပါသည္ 

ဤလကစ္ြြဲစ်ာအိုပ္၏ ဘ်ာသ်ာျပနဆ္ိိုခ်ကိ္ုႏွင့္ မူရင္း အဂၤလိပဘ္်ာသ်ာ ္်ားရွင္းတိို႔အၾက်ားတြင္ျဖစေ္စ ယင္း၌ပါဝင္ေသ်ာ အသိေပးခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ 
မသကဆ္ိိုငေ္ၾက်ာင္းရွငး္လင္းခ်က္ တစစ္ံိုတစ္ခိုတြင္ျဖစ္ေစ ကြြဲလြြဲမႈ သိို႔မဟိုတ္ ျခ်ားန်ားခ်က္ တစစ္ံိုတစ္ရ်ာပါရွိပါက မူရငး္ အဂၤလိပဘ္်ာသ်ာ္်ားရွင္းမွ်ာ 

အသ်ာစီးရမည္ျဖစသ္ည။္ 

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


ဤစ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာအ်ား တမင ္အလြတခ္်နထ္်ားျခငး္ ျဖစသ္ည ္



 

2022-2023 မဘိ/အိုပထိ္နး္သူ လက္မတ္ွ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 

ေက်းဇူးျပဳျပီး ဤစ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာအ်ား ငါး (၅) ရက္အတြင္း သင္၏ေက််ာင္းသိို႔ ျပန္လည္ေပးပိို႔ေပးပါ။ 
အီလကထ္ရြန္းနစန္ည္းျဖင့္ လက္မတွထ္ိိုးရန္  

https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp ရွ ိInfinite Campus သိို႔သြ်ားပါ။ 
 

 
မဘိ/အိုပထ္နိး္သ ူ

လကခ္ရံရွေိၾက်ာငး္ အသိအမတွျ္ပဳျခငး္ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး သင္၏ကေလးိွုႏင့္အတူ ဤ DCSD ေက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အ်ား ဖတ္ရႈ၊ စစ္ေဆးက်ာ အထူးသျဖင့္ လံိုၿခံဳအိုႏ ရ်ာယ္ကင္း၍ အစီအစဥ္တက်ရိွေသ်ာ စ်ာသင္ေက််ာင္း သင္ယူေလ့လ်ာမႈ 
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခိုအ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ ပါ၀င္ပ့ံပိိုးရ်ာတြင္ သင့္ကေလး၏ အခန္းက႑အ်ား အထူးအ်ာရံိုျပဳပါ။ ထိို႔အျပင္ ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားမွတ္တမ္းမွတ္ရ်ာမ််ား၊ မိသ်ားစို ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ 
ရပိိုင္ခြင့္မ််ားိွုႏင့္ ကိိုယ္ေရးလိုံျခဳံမႈ အက္ဥပေဒ (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) တိို႔ိွုႏင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ််ား၊ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းိွုႏင့္ 
ေိွုႏ်ာင့္ယွက္ေစ်ာ္က်ားျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ စိိုးရိမ္ဖြယ္မ််ားကိို သတင္းပိို႔တိိုင္ၾက်ားနည္း၊ မသန္စြမ္းသူေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ အခြင့္အေရးမ််ား၊ အျခ်ားအခြင့္အေရးမ််ားိွုႏင့္ တ်ာဝန္မ််ားအေၾက်ာင္း 
အခ်က္အလက္မ််ားလည္း ပါ႐ိွသည္။ ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္အ်ား သင္ိွုႏင့္ သင့္ကေလး လက္ခံရရိွျပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေအ်ာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိိုးပါ။ ထိို႔ေန်ာက ္
အစကခ္် မ်ဥး္လိိုငး္တစေ္လွ််ာက ္ျဖတထ္ိုတပ္စျ္ပးီ၊ သင့္ကေလး၏ေက််ာငး္သိို႔ တတိိ္ုႏိုငသ္မွ်အျမနဆ္ံိုး ျပနလ္ညေ္ပးပိို႔ပါ။ သင္၏ ပ့ံပိိုးမႈအတြက္ သင့္အ်ား ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 
 

ေိုႏြရ်ာသ ီေက််ာင္း/အစအီစဥ ္ဆိိုငရ္်ာေက််ာငး္သ်ားမ််ား၏ တ်ာဝနဝ္တ ရ်ားမ််ား 
2022-2023 DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း မ််ားထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊ စည္းကမ္းမ််ား၊ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ား၊ မူဝါဒမ််ား၊ ျပည္နယ္၊ ေဒသခံိွုႏင့္ ဖယ္ဒရယ္အစိိုးရ 
ဥပေဒမ််ားအ်ားလံိုးကိို 2022-2023 ေက််ာင္းစ်ာသင္ိွုႏစ္အတြင္းိွုႏင့္ လ်ာမည့္ 2022-2023 ေိုႏြရ်ာသီ ပရိိုဂရမ္မ််ားအ်ားလံိုးအတြင္းတြင္ လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ကၽြိ္ုႏိုပ္၌ တ်ာဝန္ရိွသည္ကိို ကၽြိ္ုႏိုပ္ 
န်ားလည္ေၾက်ာင္း အတည္ျပဳပါသည္။ 2022-2023 ေက််ာင္းစ်ာသင္ိွုႏစ္အတြင္းိွုႏင့္ 2023 DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ ေိုႏြရ်ာသီေက််ာင္း/ပရိိုဂရမ္မ််ား အ်ားလံိုးအတြင္း၌ 
ကၽြိ္ုႏိုပ္ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္း ေတြ႕ရိွခြဲ့ပါက2022-2023 DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း ေန်ာက္ဆက္တြြဲဆိိုးက်ိဳးအဆင့္မ််ားကိို ခ်က္ခ်င္းခံရမည္ကိိုလည္း ကၽြိုႏ္ိုပ္ 
န်ားလည္ပါသည္။ 
 

ေက််ာင္းသ်ားအ်ား စစတ္မး္မ််ားတြင ္ပါဝငေ္စရနအ္တြက ္သေဘ်ာတခူြင့္ျပဳခ်က ္
ိွုႏစ္စဥ္ Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန (Georgia Department of Education) သည္ 3တန္း မွ 12တန္း အထိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား စစ္တမ္းမ််ား ေက်ာက္ယူပါသည္။ စစ္တမ္းေက်ာက္ယူသည့္ 
ေခါင္းစဥ္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားတြင္ မူးယစ္ေဆးမ််ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ က်န္းမ်ာေရး ျပသန်ာမ််ား၊ က်ားေမ်ာင္းသည့္ အမူအက်င့္မ််ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းိွုႏင့္ စ်ားေသ်ာက္မႈပံိုစံတိို ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 
စစ္တမ္းမ််ားအ်ား အမည္မေဖ်ာ္ဘြဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထ်ားမည္ျဖစ္ျပီး၊ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾက်ာင္း ခြြဲျခ်ားသိရိွိိုႏိုင္သည့္ မည္သည့္အခ်က္ကိိုမွ် မလိိုအပ္ေပ။ ဤစစ္တမ္းမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ 
လိိုအပ္ခ်က္မ််ားအေပၚ အေျခခံက်ာ စီမံေမ်ာင္းိွုႏင္ထ်ားေသ်ာ အစီအစဥ္မ််ားကိို ပ့ံပိိုးေထ်ာက္ပ့ံ၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ိိုႏိုင္မည့္ အခြင့္ကိို ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းမ််ားအ်ား 
ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈသည္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈအရ ျဖစ္သည္။ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 66  ရိွ တပည့္အခြင့္အေရးမ််ား အက်ာအကြယ္ေပးမႈ ျပင္ဆင္ခ်က္အပိိုင္းကိို 
ကိိုးက်ားၾကည့္ရႈပါ။ ဤစစ္တမ္းိွုႏင့္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ လံိုျခံဳေရးဆိိုင္ရ်ာ စ်ာရင္းစစ္ထံမွ စစ္တမ္းတိို႔မွ်ာ သီးျခ်ားျဖစ္ျပီး၊ ကြြဲျပ်ားျခ်ားန်ားေပသည္၊ ၎လံိုျခံဳေရးစစ္တမ္းမွ်ာမူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုး 
ပါ၀င္ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  
 
အသက္ ၁၈ိွုႏစ္ေအ်ာက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ မိဘမ််ား- 
  Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန (Georgia Department of Education) ရိွ Georgia ေက််ာင္းသ်ား က်န္းမ်ာေရး စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ကၽြိ္ုႏိုပ္၏ ကေလးအ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးပါ။ 
 
  Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန (Georgia Department of Education) ရိွ Georgia ေက််ာင္းသ်ား က်န္းမ်ာေရး စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ကၽြိ္ုႏိုပ္၏ ကေလးအ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါသည္။ 
 

DeKalb ေက်ာငတ္ ီခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက ္ေဘးကင္းေသ်ာေက််ာင္းျဖစေ္ရး ကတအိ်ာမခခံ်က ္

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအျဖစ္ ကြ်ိ္ုႏိုပ္တစ္ဦးတည္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ််ားိွုႏင့္ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားသည္ DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္၀ွမ္းမွ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ််ားိုႏွင့္ 
ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားျဖင့္ ဆတိိုးေပါင္းစပ္မိသြ်ားသည့္အခါတြင္ ျခ်ားန်ားခ်က္တစ္ခိုကိို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤကတိအ်ာမခံခ်က္အ်ား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းအ်ားျဖင့္ ကြ်ိ္ုႏိုပ္သည္ ကြ်ိ္ုႏိုပ္တိို႔၏ 
ေက််ာင္းမ််ား လံိုျခံဳအိုႏ ရ်ာယ္ကင္း၍ ေအ်ာင္ျမင္ိိုႏိုင္ေစရန္ ကြ်ိ္ုႏိုပ္၏ အပိိုင္းအ်ား ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကြ်ိ္ုႏိုပ္သည္ ေက််ာင္းသ်ားေက်ာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ိိုႏိုင္သည္ဟို ကြ်ိ္ုႏိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ိ္ုႏိုပ္သည္ ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စရိိုက္အမူအက်င့္အ်ား ျပသိိုႏိုင္သည္ဟို ကြ်ိ္ုႏိုပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္။ ကြ်ိုႏ္ိုပ္ 
ၾကိဳးစ်ားလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္အခါတြင္ ကြ်ိ္ုႏိုပ္ ေအ်ာင္ျမင္မည္ဟို ကြ်ိုႏို္ပ္ ယံိုၾကည္ပါသည္၊ သိို႔ျဖစ္ရ်ာ ကြ်ိ္ုႏိုပ္သည္ အေက်ာင္းဆံိုးလိုပ္ိိုႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ ၾကိဳးစ်ား ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားပါမည္။ ကြ်ိ္ုႏိုပ္ 
သင္ယူတတ္ေျမ်ာက္ိိုႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ိ္ုႏိုပ္ သင္ယူေလ့လ်ာသြ်ားပါမည္။ ကၽြိ္ုႏိုပ္၏ ေက််ာင္းလံိုၿခံဳမႈအ်ား ကူညီထိန္းသိမ္းရန္DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အတြင္း၌ ေပးအပ္ထ်ားေသ်ာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ကတိေပးအ်ာမခံပါသည္။ အေလးအနက္ ထိုတ္ျပန္ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းစည္းမ်ဥ္းမ််ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါက ရက္ေပါင္း တစ္ဆယ္ (10) ရက္အထိ 
ေက််ာင္းဆိိုင္းင့ံခံရၿပီးေန်ာက္တြင္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ခို ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း ကြ်ိ္ုႏိုပ္ န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ပါသည္။ ဤစီရင္မႈလိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ 
အက်ိဳးဆက္မ််ားလည္း ရိွိိုႏိုင္ျပီး၊ ဤတြင္ ေက််ာင္းမွ ကြ်ိ္ုႏိုပ္ ထိုတ္ပယ္ခံရျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္း/အစီအစဥ္တစ္ခိုသိို႔ ကြ်ိ္ုႏိုပ္ လႊြဲေျပ်ာင္းေနရ်ာခ်ထ်ားခံရျခင္းတိို႔  ပါ၀င္ေက်ာင္း 
ပါ၀င္ိိုႏိုင္ပါသည္။ 
 

မသငမ္ေနရ ပည်ာေရး 
မသင္မေနရ ပည်ာေရးိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး Georgia ျပည္နယ္၏ ဥပေဒမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ား ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္၀တ္မ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ/စည္းကမ္းဥပေဒမ််ားနွင့္အညီ 
လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၏ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားိွုႏင့္ ျပစ္ဒဏ္မ််ားကိို ကြ်ိုႏို္ပ္ န်ားလည္သိရိွ၊ အတည္ျပဳပါသည္။ ေန်ာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 40-41 ကိို 
ၾကည့္ရႈပါ။ 
 

ေက်းဇးူျပဳျပးီ ေန႔စြြဲတပ၊္ လက္မတ္ွေရးထိိုးက်ာ သင့္ကေလး၏ အတနး္ပိိုငဆ္ရ်ာထံသိို႔ သံိုး (5) ရက္အတြငး္ ျပနလ္ည္ေပးပိို႔ပါ။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားအမည္ (ေက်းဇူးျပဳ၍ ပံိုိိွုႏပ္ပါ)   ေက််ာင္းသ်ားလက္မွတ္   ရက္စြြဲ   
 
မိဘအမည္ (ေက်းဇူးျပဳ၍ ပံိုိိွုႏပ္ပါ)   မိဘလက္မွတ္  ရက္စြြဲ   

https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/portal/parents/dekalb.jsp


 

ဤစ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာအ်ား တမင ္အလြတခ္်နထ္်ားျခငး္ ျဖစသ္ည ္



 

ဘ်ာသ်ာျပနဆ္ိိုမႈ ရရွိိိုႏိုငေ္ၾက်ာငး္ ေဖ်္ာျပခ်က ္

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 Districtلب التعليمية ترجمة لمدونة سلوك طا DeKalb County School Districtوفر منطقة 

(English Learners Department .) يمكن تقديم طلب الحصول على نسخة ورقية مترجمة إلى مدير المدرس أو تتوفر نسخة إلكترونية على

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

 

Bengali 

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

 

Burmese 

DeKalb က ောငတ် ီခရိိုငက်  ောင််းသည ်အင်္ဂလပ်ိစောကလေ့လောသမူ ော်းဌောန (English Learners Department) မ ှ ်ူးယကူ ော်ပပသညေ့ ်DeKalb က ောငတ် ီ

ခရိိုငက်  ောင််း က  ောင််းသော်း  ငေ့ဝ်တဆ်ိိုငရ်ော  ငေ့ထ် ို်း (Code of Student Conduct)  ိို ဘောသောပပနက်ပ်းပါသည။် ဘောသောပပနထ်ော်းကသော မိတတ ူ ိို 

က  ောင််းအိုပ်က ်ီးထ  ကတောင််းဆိိုနိိုငသ်ည ်သိို ေ့မဟိုတ ်အလီ ထ်ရွန််းနစ်ဗော်းရှင််း ိို http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations တငွ ်ရနိိုငပ်ါသည။် 

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/student-

support-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 काउंटी स्कूल डिडस्िक्ट अंग्रेज़ी डिक्षार्थी डिभाग के सौजन्य से DeKalb काउंटी स्कूल डिडस्िक्ट के छात्र आचार संडिता, का अनुिाद प्रदान करता 

ि।ै अनुिाददत िािड कॉपी के डलए स्कूल प्प्रंडसपल को अनुरोध दकया जा सकता ि ैया http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations पर इलेक्िॉडनक संस्करण उपलब्ध ि।ै 

 

Karen 

DeKalb uD>&h.cD;xH.uFdvD>u0DR [h.vDRw>usd;xH DeKalb uD>&h. cD;xH. uFdvD>u0DR ySRuFdzdw>od.w>oD w>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 । 

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


 

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 డిస్ట్రకి్ట ిఇౌంగ్లషీ్ లర్న ర్స్  డిపార్స ిమౌంట్ సౌజన్య ౌంతో, DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికోడ్ ఆఫ్ సి్కడౌంట్ 

కౌండక్ట ియొకూ  అనువాదాన్నన  అౌందిస్తౌంది అనువదిౌంచబడిన్ హార్స ్కాపీ కోసౌం స్కూ ల్ ప్రిన్న్ పాల్ కు అభ్య ర్ థౌంచవచ్చు  లేదా 

ఎలస్ట్కిాన్నక్ట వె ర్ 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. 

http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
http://www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations/
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DEKALB ေက်ာငတ္ ီခရိုိငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ 
ေက််ာငး္သ်ား က်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥး္ 

 
မဝူါဒေဖ်္ာျပခ်က ္

 

DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ (DeKalb County Board of Education) သည္ ၎၏ေက််ာင္းမ််ားတြင္ တက္ေရ်ာက္ေသ်ာ ကေလးမ််ားအတြက္ ျဖစ္ိိုႏိုင္သမွ်အေက်ာင္းဆံိုးေသ်ာ ပည်ာေရးကိို 
ေပးအပ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထ်ားပါသည္။ ဤကတိကဝတ္အတြက္ ေစ့စပ္တင္းက်ပ္ေသ်ာ သင္႐ိိုးမ််ား၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝျမင့္မ်ားေသ်ာ ဆရ်ာမ််ားိွုႏင့္ ပစၥည္းကိရိယ်ာ ေက်ာင္းမြန္ျပည့္စိုံေသ်ာ 
အေဆ်ာက္အအိုံမ််ားကိို လိိုအပ္သည္သ်ာမက ကြၽိ္ုႏိုပ္တိို႔၏ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ား၊ မိဘမ််ား၊ အက်ိဳးစီးပြ်ားဆက္စပ္ေနသူမ််ားိွုႏင့္ အသိိုက္အဝန္းမိတ္ဖက္မ််ားအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး 
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခို႐ိွရန္လည္း လိိုအပ္ပါသည္။ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ (Board of Education) သည္ ေလ့ 
 
DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ DeKalb ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုမ််ားကိို 
ႁမွင့္တင္အ်ားေပးရန္ အသံိုးျပဳေသ်ာ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈနည္းလမ္းိွုႏင့္ အဆိိုပါစည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈ အက်ိဳးဆက္မ််ား ခံယူေစရန္အတြက္ 
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားပါသည္။ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးကိို ေဆ်ာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အခါတြင္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း သည္ တရ်ားမွ်တမႈရိွေၾက်ာင္း 
ေသခ််ာေစၿပီး ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုး၏ အေက်ာင္းဆံိုးေသ်ာအက်ိဳးစီးပြ်ားကိို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ 
 
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုကိို အ်ားေပးႁမွင့္တင္ရန္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို တည့္မတ္ျပဳျပင္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္ကိို ေယဘိုယ်အ်ားျဖင့္ စီမံေရးဆြြဲထ်ားၿပီး 
ေက််ာင္းသ်ားကိို ေက််ာင္းလူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြင္း တ်ာဝန္ခံမႈရိွသည့္ ိ္ိုႏိုင္ငံသ်ားတစ္ဦးျဖစ္လ်ာေစရန္ တိိုက္တြန္းေပးပါသည္။ စိတ္ဒဏ္ရ်ာ၊ စိတ္က်န္းမ်ာေရးအေျခအေန၊ မသန္စြမ္းမႈမ််ား၊ 
ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈိွုႏင့္ ၾက်ာရွည္ခံစ်ားရေသ်ာ စိတ္ဖိစီးမႈတိို႔အပါအဝင္ အေၾက်ာင္းအခ်က္မ််ားစြ်ာသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈအေပၚလႊမ္းမိိုးသက္ေရ်ာက္မႈရိွေၾက်ာင္း DSCD က 
န်ားလည္သိရိွပါသည္။ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈအေပၚ တံို႔ျပန္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းိွုႏင့္ ထိိုမွတစ္ဆင့္ေပးအပ္ေသ်ာ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ားသည္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ရသည့္ မူလအေၾက်ာင္းရင္းခံကိို 
ျဖစ္ိိုႏိုင္သမွ်အျမင့္ဆံိုး အတိိုင္းအတ်ာအထိ ေျဖရွင္းေပးပါသည္။  DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း သည္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား၊ ရပိိုင္ခြင့္မ််ားိွုႏင့္ တ်ာဝန္မ််ားကိို အဓိကထ်ားၿပီး 
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ တံို႔ျပန္မႈမ််ားိွုႏင့္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ားကိို က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံိုစြ်ာ ျခံဳငံိုသံိုးသပ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ပါ။ 
 
လက္မခံိိုႏိုင္ဖြယ္ အျပဳအမူကိို တံို႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို လက္မခံိိုႏိုင္ဖြယ္ အျပဳအမူ၏ ျပင္းထန္ဆိိုးရြ်ားမႈအတိိုင္းအတ်ာ၊ ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏ 
အက်ိဳးသက္ေရ်ာက္မႈ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳ႕တြဲ့အ်ားနည္းမႈမ််ား၊ အတန္းအဆင့္၊ အေျခအေနအဆက္အစပ္ိွုႏင့္ တမင္တက်ာရည္ရြယ္မႈရိွမရိွ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ ယခင္ 
စည္းကမ္းပိိုင္းမွတ္တမ္း၊ ျပင္းထန္ေသ်ာထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာမ််ားိွုႏင့္ အျခ်ား အက်ံဳးဝင္ေသ်ာ အေၾက်ာင္းအခ်က္မ််ားအေပၚ အခ်ိဳးအစ်ားမွ်တစြ်ာ မူတည္လ်က္ ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားဘြဲ 
ကိိုင္တြယ္ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ျဖင့္ ျပဳလိုပ္ပါမည္။ ဘိုတ္အဖြြဲ႕အေနျဖင့္ အိမ္တြင္စ်ာသင္ေပးသည့္ အေနအထ်ားအခင္းအက်င္းျဖင့္ အျပဳအမူပိိုင္းကိို ပြဲ့ျပင္ေပး၍ မရိိုႏိုင္ေသ်ာ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းမွ ဆိိုင္းင့ံ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မည့္အစ်ား Georgia ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထ်ားသည့္အေလ််ာက္ အစ်ားထိိုးပည်ာေရးအေျခအေနမ််ားတြင္ 
ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရိွရန္ ပိိုမိိုေဆ်ာင္ရြက္လိိုသည္။ 
 
အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေျခအေန၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝ သိို႔မဟိုတ္ ျပင္းထန္မႈအတိိုင္းအတ်ာကိို စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္ရ်ာတြင္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္၌ ထိေရ်ာက္ေသ်ာ တိိုင္ပင္ေဆြးေိုႏြးမႈမ််ား၊ 
ဘက္စံိုလႊမ္းျခံဳမႈရိွေသ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္မ််ား၊ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈိွုႏင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားအ်ား ေရးဆြြဲခ်မွတ္ျခင္းတိို႔မွတစ္ဆင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ လူမႈေရးိုႏွင့္ 
စိတ္ခံစ်ားခ်က္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေက်ာင္းမြန္အဆင္ေျပေစေရးိွုႏင့္အတူ ပည်ာေရးပိိုင္း အလ်ားအလ်ာကိို အျမင့္ဆံိုးသိို႔ႁမွင့္တင္ိိုႏိုင္ရန္အတြက္ အေထ်ာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ 
အစိိုးရအဖြြဲ႕အစည္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ရပ္ရြ်ာဝန္းက်င္အဖြြဲ႕အစည္းမ််ားက ေပးအပ္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားကူညီပ့ံပိိုးေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ 
 
ေက််ာင္းသ်ား၏ မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအျပဳအမူကိို ပြဲ့ျပင္ေပးရန္ ႀကိဳးစ်ားအ်ားထိုတ္မႈမွန္သမွ်တြင္ မိဘမ််ားအ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားျခင္းိွုႏင့္ မိဘမ််ား၏ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမွ်ာ မရိွမျဖစ္လိိုအပ္သည္။ မိဘမ််ားိုႏွင့္ 
အိုပ္ထိန္းသူမ််ား၊ ဆရ်ာမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ျပဳမူပံို ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေစရန္ိွုႏင့္ ပည်ာေရးစြမ္းေဆ်ာင္ရည္ကိို ႁမွင့္တင္ရန္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္မွသ်ာ DCSD 
ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း မွ်ာ အက်ိဳးရိွထိေရ်ာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ အျပဳအမူ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား စည္းကမ္းၾကပ္မတ္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ 
စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားကိို ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန (Department of Student Relations) သိို႔ ဆက္သြယ္ေျပ်ာဆိိုရန္ မိဘမ််ား၊ သင္ၾက်ားသူမ််ားိွုႏင့္ အသိိုင္းအဝိိုင္းအဖြြဲ႕ဝင္မ််ားကိို 
တိိုက္တြန္းထ်ားပါသည္။ 
 
DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိို ဘိုတ္အဖြြဲ႕မူဝါဒ JCD ိွုႏင့္အညီ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ေပးထ်ားသည္။ 
 

ေက််ာငး္သ်ားက်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥး္၏ ရညရ္ြယခ္်က ္
 

DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ အတန္း K မွ 12 တန္းအတြင္းရိွ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား လက္ခံိိုႏိုင္ေသ်ာိွုႏင့္ လက္မခံိိုႏိုင္ေသ်ာ အျပဳအမူအမ်ိဳးအစ်ားမ််ားကိို ိိွုႏဳင္းယွဥ္အသိေပးရန္ 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ စိတ္ကူးထ်ားသည့္ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာိွုႏင့္ ခြင့္ျပဳထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ်ိဳးကြြဲတိိုင္းကိို ေျဖရွင္းေပးိိုႏိုင္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိို ေရးသ်ားရန္ မျဖစ္ိိုႏိုင္ပါ။ သိို႔ျဖစ္၍ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္DCSD ေက််ာင္းသ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ တိတိပပ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္ျဖစ္ေစ မထ်ားသည္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းတြင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ား စည္းစနစ္တက်လည္ပတ္မွဳကိို 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊ ေဘးကင္းလိုံျခံဳမႈကိို ထိခိိုက္ေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေဘးကင္းၿပီး အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္၊ ကူညီပ့ံပိိုးမႈရိွေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
မသင့္ေလ််ာ္ဟို ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိိုင္းက တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ ဆံိုးျဖတ္ထ်ားသည့္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမွန္သမွ်အတြက္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းခံရမည္ကိို န်ားလည္ထ်ားသင့္ပါသည္။ 
 
ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီမ််ားိွုႏင့္ အတန္းပိိုင္ဆရ်ာမ််ားသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္မ််ားအျပင္ ေဘးကင္းေရး၊ က်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးိွုႏင့္ 
ပည်ာရည္တိိုးတက္ေရးတိို႔ကိို ရည္ရြယ္သည့္ ေက််ာင္းဝင္း သိို႔မဟိုတ္ စ်ာသင္ခန္းတြင္း ေန်ာက္ထပ္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ််ားကိို ခ်မွတ္ိိုႏိုင္သည္။ အဆိိုပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားကိို ဆရ်ာမွ ရွင္းျပျခင္း၊ 
စ်ာသင္ခန္းမ််ားထြဲတြင္ ကပ္ထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံသိို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ််ား ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ၿပီး DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းမ််ား ပါဝင္ဖြြဲ႕စည္းမႈရိွိုႏိိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ 
မပါဝင္ိိုႏိုင္ပါ။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ သိို႔မဟိုတ္ မခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါအ်ား ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈအေပၚတြင္ 
အေျခခံပါမည္။ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ဆိိုလွ်င္ အေထ်ာက္အထ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ မျပဳသည္ထက္ ျဖစ္ိိုႏိုင္ေျခပိိုရိွပါသလ်ား။ 
 

ေလလ့်ာသငယ္ေူရးိွုႏင့္ လိိုကန္်ာမႈ 
 
အသက္အရြယ္ သိို႔မဟိုတ္ အတန္းအဆင့္ အ်ားလံိုးမွ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးသည္DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ပါဝင္သည့္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို သိရိွရန္လိိုအပ္ၿပီး ၎အျပင္ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ သူတိို႔တက္ေရ်ာက္ေသ်ာေက််ာင္းမွ ခ်မွတ္ထ်ားသည့္ အျခ်ားက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမွန္သမွ်ကိို သူတိို႔၏ အလံိုးစံိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိိုးတက္မႈ အဆင့္အတန္းအရ 



 

ျဖစ္ိိုႏိုင္သည့္အတိိုင္းအတ်ာအထိ န်ာခံလိိုက္န်ာရပါမည္။ ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား K-3 အထိ အတန္းမ််ားမွ ပိိုမိိုငယ္ရြယ္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ 
အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးအတန္းမ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားမိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမ််ားမွ အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာစက်ား ေျပ်ာဆိိုသူမ််ား (ESOL) န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ 
သူတိို႔ိွုႏင့္အတူ ပိိုမိိုေစ့စပ္ေသ်ာ ဖတ္ရႈသံိုးသပ္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလိုပ္ရန္လိိုသည္။ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ေက််ာင္းမ််ားိွုႏင့္ စင္တ်ာမ််ားအ်ားလံိုးသိို႔ ျဖန္႔ေဝထ်ားသည္။ DCSD ေက််ာင္းသ်ား 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိို ျဖန္႔႔ေဝျခင္းမျပဳမီ ေက််ာင္းမဖြင့္ခင္၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမေရ်ာက္ရိွခင္တြင္ ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕ိွုႏင့္ ဝန္ထမ္းမ််ား န်ားလည္သိရိွေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ သူတိို႔ိွုႏင့္အတူ 
ဖတ္ရႈသံိုးသပ္မႈျပဳလိုပ္ထ်ားသည္။ 
 
DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ေက််ာင္းဖြင့္သည့္ ပထမသီတင္းပတ္အတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံသိို႔ ျဖန္႔႔ေဝေပးၿပီး ရွင္းလင္းသင္ၾက်ားေပးသည္။ စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 1 ေပၚတြငရ္ွေိသ်ာ 
မဘိ/အိုပထ္နိး္သ ူလကမ္တွစ္်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ား/အိုပထ္နိး္သတူစဥ္းီခ်ငး္စမီ ွ လကမ္တွထ္ိိုးေပးရန ္လိိုအပပ္ါသည္။ ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းကိို လက္ခံရရိွေၾက်ာင္း အသိအမွတ္မျပဳသည့္ 
မိဘ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားဝင္အိုပ္ထိန္းသူအ်ား ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္း ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ််ားိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္ေသ်ာ မည္သည့္တ်ာဝန္ဝတ ရ်ားကိိုမဆိို ကင္းလြတ္ခြင့္မရိွေစရ။ DCSD 
ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း  အတြက္ ခ႐ိိုင္တစ္ခိုလံိုးိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္ေသ်ာ မေျဖမေနရ စစ္ေဆးမႈကိို ေက််ာင္းတက္သည့္ ပထမိွုႏစ္ပတ္အတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားေျဖဆိိုရန္ စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ပါသည္။ 
ဤစစ္ေဆးမႈကိို ပံိုမွန္ေက််ာင္းတက္ရက္ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ အသြင္တူ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအတြင္း စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ား၏ စစ္ေဆးမႈရလ်ာဒ္မ််ားကိို 
မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းိွုႏင့္ စည္းကမ္းပိိုင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ား အသံိုးခ်မႈကိို ေဆြးေိုႏြးရန္အတြက္ အတန္းေတြ႕ဆံိုပြြဲမ််ားကိို ေက််ာင္းတက္ရက္၏ ပထမသံိုးပတ္အတြင္း က်င္းပပါသည္။ 
 
စ်ာသငိွ္ုႏစအ္တြငး္ ခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမသိို႔ဝငေ္ရ်ာကလ္်ာသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားသည ္DCSD ေက််ာငး္သ်ား က်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥး္ ကိို လကခ္ရံရွမိညျ္ဖစၿ္ပးီ ၎တြငပ္ါဝငသ္ညမ္််ားကိို စစေ္ဆးမႈခယံရူပါမည။္ 
 
ေက််ာင္းတြင္း ေက််ာင္းဆိိုင္းင့ံမႈကိို ခံယူခြဲ့ရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိိုDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း အ်ား ျပန္လည္သင္ၾက်ားေပးၿပီး ျပန္လည္စစ္ေဆးပါသည္။ ကနဦးသင္ၾက်ားမႈအျပင္ 
ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား K-3 အထိ အတန္းမ််ားမွ ပိိုမိိုငယ္ရြယ္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးအတန္းမ််ားိွုႏင့္ 
အျခ်ားမိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ားမ််ားမွ အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာစက်ား ေျပ်ာဆိိုသူမ််ား (ESOL) န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ သူတိို႔ိွုႏင့္အတူ ပိိုမိိုေစ့စပ္ေသ်ာ ဖတ္ရႈသံိုးသပ္မႈတစ္ရပ္ 
ျပဳလိုပ္ရန္လိိုသည္။ 
 
ေက််ာင္းDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတစ္ည္းမ်ဥး္ မ ွ မမိနိ်ားမလညသ္ည့္ အစတိအ္ပိိုငး္မ််ားကိို ရငွး္လငး္သြ်ားေစရနအ္တြက ္ ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႔ သိို႔မဟိုတ ္ ဝနထ္မး္အဖြြဲ႕ဝငမ္််ားအ်ား ေမးျမနး္ရန ္
တိိုကတ္ြနး္ိုႏႈိးေဆ်္ာပါသည။္ 
 

တနး္တညူမီွ်ေသ်ာ ပည်ာေရးဆိိုငရ္်ာ အခြင့္အလမး္မ််ား 
 
ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊  အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္း ြတ္မႈိုႏွင့္ 
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္ မည္သိို႔ရိွသည္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသ်ာ ပည်ာသင္ၾက်ားမႈအခြင့္အလမ္းမ််ားကိို ေပးအပ္သည္။ ဤ DCSD  ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို 
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ျခင္းအပါအဝင္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီအစဥ္မ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ က်င့္ထံိုးမ််ားအ်ားလံိုးတြင္ မိမိ၏ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ 
ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္း ြတ္မႈိွုႏင့္ လိင္ပိ္ိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္တိို႔ေၾက်ာင့္ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈကိို 
မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားမွ် ၾကံဳေတြ႕ခံစ်ားရျခင္း မရိွေစရ။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈဆိိုင္ရ်ာ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို တရ်ားမွ်တၿပီး စနစ္က်နေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းကိိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးိိုႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ေပးစြမ္းသည့္ 
တိိုင္ၾက်ားမႈလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းတစ္ရပ္ကိို ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ေရးဆြြဲခ်မွတ္ထ်ားသည္။ 
 

ေက််ာငး္သ်ားမ််ား၏ ျပဳမေူနထိိုငမ္ႈအေပၚ စညး္ကမး္ပိိုငး္အရ စရီငဆ္ံိုးျဖတျ္ခငး္ 
 
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အက်ိဳးစီးပြ်ားိွုႏင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္အခါတိိုင္းတြင္ ၎၏ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေပၚ စည္းကမ္းပိိုင္းအရကိိုင္တြယ္ရန္ 
လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ သိို႔ျဖစ္၍ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ ေအ်ာက္ပါအခ်ိ္န္မ််ားိွုႏင့္ ေနရ်ာမ််ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရ်ာက္သည္- 

 ေက််ာင္းပရဝိုဏ္တြင္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆိို၊ 

 ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမွတ္တိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊ လႈပ္ရွ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ အခမ္းအန်ားတြင္၊ 

 ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္မွ ေထ်ာက္ပ့ံထ်ားသည့္ သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရးစနစ္ကိို အသံိုးျပဳေနသည့္အခါတြင္ 

 ေက််ာင္းသ်ားသည္ အသြင္တူ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအတြင္း ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ေနစဥ္၊ 

 စြပ္စြြဲခံရသည့္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သူျဖစ္ေစ စြပ္စြြဲခံရသည့္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူျဖစ္ေစ ေက််ာင္းမွ၊ အိမ္သိို႔၊ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အခမ္းအန်ားမွ 
လမ္းေၾက်ာင္းတြင္ ရိွေနသည့္အခါ။ 

 ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း အသံိုးအေဆ်ာင္ကိရိယ်ာ၊ ကြန္ရက္။ အသြင္တူပလက္ေဖ်ာင္းမ််ားိွုႏင့္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲပါဝင္သည့္ ခ႐ိိုင္၏ နည္းပည်ာဆိိုင္ရ်ာ ရင္းျမစ္မ််ားကိို အသံိုးခ်သည့္အခါ၊ 

 ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ကြင္းဆင္းေလ့လ်ာမႈမ််ား၊ ိီွုႏးေိွုႏ်ာဖလွယ္ပြြဲမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အ်ားကစ်ားပြြဲမ််ားကြဲ့သိို႔ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပ့ံထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိုႏွင့္ 
သက္ဆိိုင္သည့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ပါဝင္သည့္အခါ သိို႔မဟိုတ္ တက္ေရ်ာက္သည့္အခါ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ား၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္သိို႔ အျခ်ားတစ္နည္းအ်ားျဖင့္ 
က်ေရ်ာက္သည့္အခါ၊ 

 ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ Georgia ျပည္နယ္အတြင္းရိွ အျခ်ားေက််ာင္းအဖြြဲ႕အစည္းတစ္ခို၏ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပ့ံထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည့္ 
လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား တက္ေရ်ာက္သည့္အခါ၊ 

 ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈိွုႏင့္ စြြဲဆိိုခံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအျဖစ္ က်ေရ်ာက္ေစိိုႏိုင္ၿပီး ၎က ေက််ာင္း၌ 
ေက််ာင္းသ်ား၏ ဆက္လက္ရိွေနမႈသည္ ေက််ာင္း၌ရိွေသ်ာ လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အေဆ်ာက္အအံိုအတြက္ က်ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ေျခရိွေသ်ာ အိၲုႏရ်ာယ္ကိို ျဖစ္ေစသည့္အခါ သိို႔မဟိုတ္ 
ပည်ာေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ (O.C.G.A. ကိို ပည်ာေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)) သိို႔မဟိုတ္ ျပည္နယ္ ဆိိုက္ဘ်ာအိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၏ အနက္ဖြင့္ဆိိုခ်က္ကိို § 20-2-751.4)။ 

 ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌ်ာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘြဲ ေက််ာင္းမွ ထြက္ခြ်ာသျဖင့္ (ခြင့္မြဲ့ပ်က္ကြက္) 
 

က်င့္ဝတေ္ဖ်ာကဖ္်ကမ္ႈကိို စံိုစမး္စစေ္ဆးျခငး္ 
 



 

အေသးအဖြြဲ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို ဆရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတ်ာဝန္ရိွသူက ခ်က္ခ်င္း တံို႔ျပန္ဆံိုးမျခင္းအ်ားျဖင့္ ပြဲ့ျပင္ေပး၍ရေလ့ရိွသည္။ ေက််ာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ််ားအ်ား ပိိုမိိုႀကီးမ်ားစြ်ာ 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္း တိိုင္ၾက်ားခံရပါက သိို႔မဟိုတ္ သံသယရိွခံရပါက ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို ျပဳလိုပ္ရန္ က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လံိုမႈရိွမရိွ 
ဆံိုးျဖတ္ၿပီး ခိိုင္လံိုမႈရိွပါက စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင့္ေတ်ာ္သည္ ့ ပိုဂ ိဳလ္အ်ား  ႊန္ၾက်ားမည္ျဖစ္သည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို အခ်ိန္ကိိုက္လိုပ္ေဆ်ာင္သင့္ၿပီး စြပ္စြြဲခံရသည့္ 
က်ၱဴးလြန္သူ(မ််ား)၊ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ(မ််ား)၊ ေဖ်ာ္ထိုတ္သိရိွရေသ်ာ သက္ေသမ််ား၊ ဆရ်ာ(မ််ား)၊ အမႈထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္မ််ားိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ််ားရိွိုႏိိုင္သည့္ အျခ်ားသူမ််ားအ်ား 
ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းထ်ားသည္မ််ားကိို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ားကိို တစ္ဦးခ်င္းစီေသ်ာ အင္တ်ာ္်ၱဴးျပဳလိုပ္ခံသူအ်ားလံိုးက ရရိွသင့္သည္။ ရရိွိိုႏိုင္ပါက ္ီဒီယိိုျဖင့္ 
ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာထ်ားမႈကိို ျပန္လည္သံိုးၿပီး လံိုျခံဳမႈေပးသင့္သည္။  
 
 
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းမ််ားက တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ျပဳလိုပ္မည္ဟိုယံိုၾကည္ပါက သူ/သူမသည္ မည္သည့္က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမဆိို၏ ္ီဒီယိို ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈကိို 
ထိန္းသိမ္းရန္ အ်ားထိုတ္သင့္သည္။ အျခ်ား႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိွုႏင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းဆိိုင္ရ်ာ မည္သည့္သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားကိိုမဆိို စိုေဆ်ာင္း၍ ထိန္းသိမ္းထ်ားသင့္သည္။ ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္မ််ား၊ 
ေက််ာင္း၏ လူမႈဝန္ထမ္းလိုပ္သ်ားမ််ား၊ ေက််ာင္းရြဲဌ်ာနိွုႏင့္ အျခ်ားေထ်ာက္ပ့ံေရးအမႈထမ္းတိို႔အ်ား ျ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 ပ့ံပိိုးေပးသင့္ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကိို ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားသင့္သည္။ ထိို႔ျပင္ ျဖစ္စဥ္တြင္ 
သင့္ေတ်ာ္သလိို ေဆ်ာင္ရြက္ရမည့္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအ်ား ေိွုႏ်ာက္ယွက္ဟန္႔တ်ားမႈ ပါဝင္ပါက သင့္ေတ်ာ္သည့္ အ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအ်ား 
ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းစံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြြဲ႕သည္ မည္သည့္ တရ်ားဥပေဒ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုင္းင့ံျပစ္ဒဏ္တိို႔ကိို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရိွဘြဲ ေပၚေပါက္လ်ာိိုႏိုင္သည့္ အတိိုင္းအတ်ာအထိ 
ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္သြ်ားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္း ကမ္းကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ သိို႔မဟိုတ္ မခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါ စသည္အ်ား ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈ အေပၚတြင္ 
အေျခခံပါမည္။ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ဆိိုေသ်ာ္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးမွ စည္းမ်ဥ္းအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္ခြဲ့ျခင္းမွ်ာ မွ်ားယြင္းသည္ထက္ ပိိုမိို မွန္ကန္ိိုႏိုင္ေျခ ရိွ၊မရိွသည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား တင္ျပမႈအေပၚ 
အေျခခံမည္ ျဖစ္သည္။ ေရတိိုဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားအတြက္ (၁၀ ရက္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ေအ်ာက္) ပံိုမွန္အသန်ားခံိိုႏိုင္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မရိွပါ။ အကယ္၍ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ 
ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအေပၚ သေဘ်ာတူလက္ခံျခင္း မရိွလွ်င္ ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ အသန်ားခံလႊ်ာ တင္သြင္းေက်ာင္း တင္သြင္းိိုႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သူတိို႔သည္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအ်ား 
သေဘ်ာတူလက္ခံျခင္း မရိွလွ်င္ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာေရးသ်ားက်ာ အသန်ားခံလႊ်ာ တင္သြင္းေက်ာင္း တင္သြင္းိိုႏိုင္ပါသည္။ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
လိုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အ်ား သိရိွိိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳျပီး DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္းမွ စည္းကမ္းပိိုင္း တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္မႈ ပံိုျပဇယ်ားကြက္အ်ား ကိိုးက်ားၾကည့္ရႈပါ။ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ လႊြဲေျပ်ာင္းေပးမႈကိို ျပဳလိုပ္ပါက ဤစ်ာရြက္စ်ာတမ္းအတြင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း ေက််ာင္းသ်ားကိို စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
စစ္ေဆးၾက်ားန်ာမႈိုႏွင့္ အသန်ားခံမႈမ််ားဆိိုင္ရ်ာ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
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အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ား၏ အ ႊနး္ကနိး္ိွုႏင့္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား 
 
ေခါငး္စဥ ္
 

႐ိိုက္ိွုႏက္မႈွ (ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေစျခင္း), 58 
႐ိိုင္းစိိုင္းေသ်ာ/႐ိိုေသေလးစ်ားမႈမရိွေသ်ာ အျပဳအမူ, 65 
ကန္ေက််ာက္ျခင္း, 57, 59 
ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ (အခြင့္မရိွဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း၊ hack လိုပ္ျခင္း၊ စက်ားဝွက္စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား စသည္ျဖင့္), 44, 49, 56, 82 

ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ (ေက််ာင္းသ်ား၊ ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕၊ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ 
လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သူမ််ား), 56 

ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ (လက္နက္ျဖင့္ 
ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ/ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ), 56, 58 

က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း, 69, 81 
ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ လႊတ္ထ်ားျခင္း (ေဒသတြင္းိွုႏင့္ ခ႐ိိုင္တစ္ခိုလံိုး အတိိုင္းအတ်ာျဖင့္), 78, 80, 99 
ခိိုးမႈ/ခိိုးယူျခင္း (အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျပဳလိုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း), 55, 63, 138 
ခိိုးရ်ာပါပစၥည္းမ််ား လက္ဝယ္ရိွျခင္း, 55 
ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းိွုႏင့္ ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း, 37, 41, 81 
စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း, 73 
ဆယ္လူလ်ာဖိုန္းမ််ား, 24, 26, 28, 43, 62, 75, 89, 100, 137 
ညစ္ညမ္းစ်ာေပ/႐ိုပ္ရွင္, 72 
တိိုးႀကိတ္ျခင္း/တြန္းထိိုးျခင္း, 57, 61, 137 
ထပ္ခါတလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား, 78 
ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ (လူမ်ိဳးေရး၊ ဇ်ာတိမ်ိဳးိုႏြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္တိမ္း ြတ္မႈ၊ 
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္), 62, 120, 138, 167 

ႀကီးေလးေသ်ာ ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈ (ျပင္းထန္ေသ်ာထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေသဆံိုးမႈကိို 
ျဖစ္ေစျခင္း), 59 

ဓ်ားမ််ား/သင္တိုန္းဓ်ားမ််ား/ေသတ ်ာပံိုးဖြင့္သည့္ ဓ်ားမ််ား, 48 
ဓ်ားျပတိိုက္ျခင္း, 55 
ဓ်ာတိုပစၥည္းမ််ားကိို အလြြဲသံိုးစ်ားျပဳျခင္း, 53 
နႈတ္ျဖင့္ ထိပ္တိိုက္ရင္ဆိိုင္ျခင္း/ရန္စျခင္း/က်ယ္ေလ်ာင္စြ်ာျငင္းခံိုျခင္း, 57, 61, 63 
ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္ေစျခင္း/ဖ်က္ဆီးျခင္း (အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 
ျပဳလိုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း), 54 

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

ၿခိမ္းေျခ်ာက္လိုယူျခင္း, 55, 61, 138 
ၿခိမ္းေျခ်ာက္သည့္ အျပဳအမူမ််ား, 61, 63, 138 
ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈမ််ား/ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား/ေျပ်ာင္းလြဲတိိုးတက္မႈရိွသည့္ 
အေျခအေန, 74, 87, 89, 91 

မည္သည့္ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္းတြင္မဆိို လတ္လ််ားလတ္လ််ားလိုပ္ျခင္း/ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ 
အခြင့္မရိွဘြဲ ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း, 81 

မဖြယ္မရ်ာ ပစၥည္းမ််ား/ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ား, 72 
မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ မက္ေဆ့ခ်္မ််ား/႐ိုပ္ပံိုမ််ား/္ီဒီယိိုမ််ား ေပးပိို႔ျခင္း (လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာမ််ား 
ေပးပိို႔ျခင္း), 45, 100, 133 

မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူ, 83, 120, 128 
မီးေလ်ာင္ျခင္း (ရႈိ႕မီး၊ မီးတင္ရိႈ႕ျခင္း), 54 
မူးယစ္ေဆးဝါး (တရ်ားမဝင္ေသ်ာ/ဖန္တီးျပဳလိုပ္ထ်ားေသ်ာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား၊ တစ္ခိုိွုႏင့္တစ္ခို 
ဆင္တူေသ်ာ ေဆးဝါးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေဆး ႊန္းျဖင့္ေပးထ်ားေသ်ာ ေဆးဝါးမ််ား), 51 

မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ားကိို ေရ်ာင္းခ်/ျဖန္႔ခ်ိရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း, 51 
မူးယစ္ေဆးဝါးလက္ဝယ္ရိွျခင္း, 51 
မူးယစ္ေဆးဝါးသံိုးစြြဲျခင္း/မူးယစ္ေဆးဝါး၏ လႊမ္းမိိုးမႈခံရျခင္း, 52 
မူးယစ္ေဆးဝါးိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ပစၥည္းပစၥယမ််ား (စက ၱဴမ််ား၊ ပိိုက္မ််ား၊  ွပ္မ််ား၊ အိတ္မ််ား၊ 
အျခ်ားဆက္စပ္ပစၥည္းမ််ား), 53 

မေလ််ာက္ပတ္ေသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္အစိတ္အပိိုင္းမ််ားကိို ျပသျခင္း, 83 
ယ်ာဥ္မဆင္မျခင္အသံိုးျပဳျခင္း, 80 
ရႈသြင္းရေသ်ာအရ်ာမ််ား, 51 
လက္နက္မ််ား, 42, 46, 47, 48, 51, 58, 71, 89, 142 
လက္သရမ္းျခင္း, 54, 89, 91, 92, 115 

လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေစ်ာ္က်ားမႈ/မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း/အျမတ္ထိုတ္ျခင္း, 83, 120, 128 
လူဆိိုးဂိိုဏ္းမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေနေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈ (အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္တံို႔ျပန္မႈ၊ 
လူသစ္ေခၚယူမႈ၊ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ၊ ပစၥည္းပစၥယမ််ား), 69 

ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္, 85, 148 
သက္ေသခံကတ္ျပ်ားမ််ား, 84 
သတ္ပိုတ္ျခင္း/ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တြန္းထိိုးျငင္းခံိုျခင္း, 57, 59 
သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း, 57 
သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း, 57 
အင္တ်ာနက္/အင္ထရ်ာနက္ သံိုးစြြဲမႈ, 44, 132 
အတန္းလစ္ျခင္း/အခြင့္မရိွဘြဲ ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္းမွ ထြက္ခြ်ာျခင္း, 67 
အတိုျပဳလိုပ္ျခင္း/ေငြစက ၱဴအတိုမ််ား၊ ဘဏ္ကတ္ိွုႏင့္ ခ်က္လက္မွတ္အတိုမ််ား ကိိုင္ေဆ်ာင္ျခင္း, 

55 
အတိုလိုပ္ျခင္း, 82 
အဓိက႐ိုဏ္းဖန္တီးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပရမ္းပတ်ာျဖစ္ေစျခင္း, 69 
အၾကမ္းဖက္ဆန္ေသ်ာ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား (ေက််ာင္းအေပၚ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား), 69, 143 
အယိုတ အနတ စက်ားမ််ား/မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း, 72 
အယိုတ အနတ စက်ားမ််ား၊ က်ိန္ဆြဲျခင္း၊ မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ႐ိိုင္းစိိုင္းေသ်ာ 
စက်ားအသံိုးအနႈန္း, 72 

အျခ်ားသူမ််ားကိို တံေတြးေထြးျခင္း, 72 
အျခ်ားသူအျဖစ္ဟန္ေဆ်ာင္ျခင္း (လွည့္စ်ားျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ 
ေဖ်ာ္ျပခ်က္/အခ်က္အလက္မ််ား ေပးအပ္ျခင္း), 82 

အရက္ေသစ်ာ (မိမိထံတြင္ထ်ားရိွျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေသ်ာက္သံိုးျခင္း), 51 
အရ်ာဝထ ဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 47, 89 
အြန္လိိုင္းတြင္ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း/အြန္လိိုင္းမွတဆင့္ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျခင္း, 56, 62, 76, 138 
အလိိုအေလ််ာက္ ထိိုးသြင္းိိုႏိုင္ေသ်ာ EPINEPHRINE (Epi-Pens), 53 
အ်ာခံျခင္း (ျပန္ခံေျပ်ာျခင္း၊ လွည့္ထြက္သြ်ားျခင္း၊ န်ာခံလိိုက္န်ာရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း), 65 
အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ််ား (ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ စမတ္စက္ပစၥည္းမ််ား 
စသည္ျဖင့္), 43 

အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ််ား (ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ ေရဒီယိိုလႈိိုင္းဖမ္းကိရိယ်ာမ််ား 
စသည္ျဖင့္), 56 

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ််ား/ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕/ဝန္ထမ္းမ််ား၏  ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ 
ျငင္းဆန္ျခင္း, 65 

အေရးေပၚအေျခအေနမဟိုတ္ဘြဲ မွ်ားယြင္းသတင္းပိို႔မႈ (မီးအခ်က္ေပးေခါင္းေလ်ာင္း၊ 
္ံိုးသတိေပးခ်က္တိို႔ကိို ဖြင့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 911 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ျခင္း), 69, 86 

အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ အျပဳအမူ (အဆက္မျပတ္စက်ားေျပ်ာျခင္း၊ 
ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းကစ်ားျခင္း စသည္ျဖင့္), 68, 69 

အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း, 60, 63, 91, 120, 135, 138, 139, 142, 146, 167, 169 
ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ/ေက််ာင္းတြင္မရိွစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ, 76 
ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ (ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္/ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ ပ်က္ကြက္မႈမ််ား၊ 
ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္၊ က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ 
ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း), 66, 73 

ေက််ာင္းတြင္ ဓ်ာတ္ပံို/္ီဒီယိိုမ််ား ႐ိိုက္ကူးျခင္း, 45, 71, 100, 133 
ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားကိို ထိခိိုက္ေစရန္အတြက္ တမင္ရည္ရြယ္လ်က္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း 
ထိေတြ႕မႈ, 50 

ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားိွုႏင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း တမင္တက်ာထိေတြ႕မႈ, 49 
ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း ( ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား), 80 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား/ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား/လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သူမ််ားကိို 
႐ိိုက္ိွုႏက္မႈ/ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း ထိေတြ႕မႈ, 57, 59 

ေဆးရြက္ႀကီး (စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ကြမ္းယ်ာ၊ အီးစီးကရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီးမႈန္႔၊ 
ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္စက္ ထိုတ္ကိုန္မ််ား), 42, 149 

ေဆးဝါး, 53 
ေဆးေျခ်ာက္, 51, 53 
ေန်ာက္ေျပ်ာင္က်ီစယ္မႈမ််ား, 69 
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ေဖ်ာက္ထြင္းမႈ, 55 
ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ, 86 
ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ အိုပ္စို, 59 
ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း, 77 

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

ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈမ််ား (စ်ာသင္ခန္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္း), 68, 69 
ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း, 56, 60, 63, 120, 135, 136, 138, 139, 167 
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DEKALB ေက်ာငတ္ ီခရိုိငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ 
2022-2023 ပငက္ိိုယအ္က်င့္စ႐ိိုကမ္််ား 

 
“ပည်ာေရးရြဲ႕ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္ဟ်ာဆိိုရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတြးေခၚစဥ္းစ်ားိိုႏိုင္ဖိို႔၊ ေ၀ဖန္ပိိုင္းျခ်ားစဥ္းစ်ားိိုႏိုင္ဖိို႔ 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၊ ဂ႐ိုျပဳအေလးထ်ားေစရန္ိွုႏင့္ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေစရန္အတြက္ ကူညီရန္ 
ဦးတည္ေဆ်ာင္ရြက္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ဂ႐ိုတစိိုက္စီစဥ္ထ်ားၿပီး က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံိုေသ်ာ ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္ ေက်ာင္းမြန္ေစေရး ပည်ာေပးျခင္းသည္ ေက််ာင္းတြင္း က႑အ်ားလံိုးတြင္ရိွေသ်ာ ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္ 
တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ အခြင့္အေရးမ််ားကိို ေပၚလြင္ေစပါသည္။ 
 

ပငက္ိိုယစ္႐ိိုက ္ေက်ာငး္မြနေ္စရန ္ပည်ာေပးျခငး္၏ အက်ိဳ းေက်းဇးူမ််ား- 
 

 သင္႐ိိုးတစ္ခိုလံိုးတြင္ပါဝင္ေသ်ာ ကိိုယ္က်င့္တရ်ားဆိိုင္ရ်ာ ကိစၥရပ္မ််ားကိို စူးစမ္းေလ့လ်ာျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္ တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္မႈကိို ျမႇင့္တင္ေပးသည္ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဆရ်ာမ််ားိွုႏင့္ ဝန္ထမ္းမ််ား၊ မိဘမ််ားိွုႏင့္ အသိိုက္အဝန္းမ််ား၏ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ရယူျခင္းအ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ၿပီး ကိိုယ္က်င့္သိကၡ်ာရိွသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္ 

 မသင့္မတင့္ျဖစ္မႈမ််ားကိို မည္သိို႔မွ်မွ်တတေျဖရွင္းရမလြဲ သင္ၾက်ားေပးျခင္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ၊ ေၾက်ာက္ရြံ႕မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိို႔ကင္းစင္ၿပီး ေလ့လ်ာသင္ယူေရးအတြက္ 
ပိိုမိိုအေထ်ာက္အကူျဖစ္ေစေသ်ာ ေဘးကင္းလံိုျခံဳသည့္ ေက််ာင္းမ််ားကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္* 

 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ခမ္းန်ားေအ်ာင္ျမင္ေရး ျပင္ဆင္ရ်ာတြင္ ပင္ကိိုယ္အက်င့္စ႐ိိုက္မ််ားမွ်ာ အလြန္အေရးပါသည္။ အဆိိုပါစ႐ိိုက္မ််ားကိို အရြယ္ေရ်ာက္ၿပီးသူလူႀကီးမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက 
စံနမူန်ာျပၿပီး ထိန္းသိမ္းထ်ားသင့္သည္။ 
 

ေလးစ်ားမႈ၊ တ်ာဝနယူ္မႈိွုႏင့္ ဂ႐ိုစိိုက္မႈ 
ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စံနမူန်ာျပ ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္မ််ား၏ အေျခခံအိုတ္ျမစ္မ််ား 

 

ေလးစ်ားမႈ 
မိမိကိိုယ္ကိို၊ အျခ်ားသူမ််ားိွုႏင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းမ််ားအေပၚ အေလးအနက္သေဘ်ာထ်ားျခင္း 

 
တ်ာဝန ္

မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ တ်ာဝန္ယူမႈရိွျခင္း 
 

႐ိိုးသ်ားမႈ 
ေျပ်ာစက်ားိွုႏင့္ လိုပ္ရပ္မ််ားတြင္ ႐ိိုးသ်ားေျဖ်ာင့္မတ္မႈရိွျခင္း 

 
ဂ႐ိုစိိုက္ျခငး္ 

အျခ်ားသူမ််ား၏ ဘက္စံိုက်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးကိို စဥ္းစ်ားေပးေၾက်ာင္း ျပသျခင္း 
 

တရ်ားမွ်တမႈိွုႏင့္ ဘက္မလိိုက္မႈ 
အ်ားလံိုးအေပၚ ခြြဲျခ်ားမႈ၊ ဘက္လိိုက္မႈမရိွဘြဲ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံေၾက်ာင္း လက္ေတြ႕ျပသျခင္း 

 
ိိုႏိုငင္သံ်ားျဖစမ္ႈ 

မိမိအသိိုက္အဝန္းအတြင္း လိိုအပ္သည္မ််ားကိိုသိရိွထ်ားသူ၊ တ်ာဝန္ယူမႈရိွၿပီး ဂ႐ိုစိိုက္အေလးထ်ားတတ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ျခင္း 
 

ရြဲရင့္မႈ 
အခက္အခြဲရင္ဆိိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသ်ာအရ်ာကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ျခင္းိွုႏင့္ လူအမ််ားေန်ာက္ကိို လိိုက္မည့္အစ်ား မိမိ၏ အမွ်ားအမွန္ပိိုင္းျခ်ားသိျမင္မႈအတိိုင္း ေနထိိုင္ျခင္း 

 
ဇြြဲလံို႔လ 

အလိုပ္တ်ာဝန္ကိို စြြဲစြြဲၿမြဲၿမြဲလိုပ္ကိိုင္ၿပီး လက္မေလွ််ာ့ျခင္း။ အလိုပ္တ်ာဝန္မ််ား ၿပီးစီးေရးအတြက္ အ်ားစိိုက္မႈ၊ ဂိုဏ္ယူဝ့ံႂကြ်ားမႈိွုႏင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ သေဘ်ာထ်ားကိို လက္ေတြ႕ျပသျခင္း 

 
ေမွ် ်္ာလင့္ျခငး္ 

မိမိအေနျဖင့္ ေအ်ာင္ျမင္မႈရမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ယံိုၾကည္ထ်ားျခင္း 
 

*ပင္ကိိုယ္စ႐ိိုက္ ေက်ာင္းမြန္ေစရန္ ပည်ာေပးျခင္းဆိိုင္ရ်ာ လက္စြြဲစ်ာအိုပ္ိွုႏင့္ လမ္း ႊန္၊ DPI 
https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/anne_frank.html
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DCSD ေက််ာငး္သ်ား က်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥး္ထြဲတြင ္ေတြ႕ရွရိေသ်ာ ပငက္ိိုယအ္က်င့္စ႐ိိုကမ္််ား 
 
ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ေက််ာင္းမ််ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအေနျဖင့္ သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားိုႏွင့္ အက်င့္စ႐ိိုက္ကိို စံနမူန်ာျပၿပီး 
ထိန္းသိမ္းထ်ားရမည္ ဟူေသ်ာ ယံိုၾကည္ခ်က္ကိို ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္က ပ့ံပိိုးေပးထ်ားပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံတြင္ရိွရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ေအ်ာက္ပါ 
 

 

ပငက္ိိုယအ္က်င့္စ႐ိိုကမ္််ား ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ား 

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #1- ေဆးရြကႀ္ကီး 

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #2- အလီကထ္ေရ်ာနစ ္ဆကသ္ြယေ္ရး စကက္ရိယိ်ာမ််ား 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ/ိိုႏိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #3a, 3b- လကန္ကမ္််ား 

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #4a, 4b- ရညရ္ြယခ္်ကရ္ွရိွ ိ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အၾကမး္ဖကမ္ႈ 

တ်ာဝန္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #5a, 5b, 5c- မးူယစေ္ဆး/အရက ္

႐ိိုးသ်ားမႈ/ေလးစ်ားမႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #6a, 6b, 6c- ပိိုငဆ္ိိုငမ္ႈပစၥည္း 

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #7a, 7b, 7c, 
7d, 7e, 7f, 7g- 

အိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္/ထပိါးေစ်္ာက်ားမႈ/ိိွုႏပက္ြပမ္ႈ/သတပ္ိုတျ္ခငး္/ကိို
ယထ္လိကေ္ရ်ာက ္တိိုကခ္ိိုကျ္ခငး္/႐ိိုကိွ္ုႏကျ္ခငး္ 

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား #8a, 8b- ညႊနၾ္က်ားခ်ကမ္််ားကိို လိိုကန္်ာရန ္ျငငး္ဆနမ္ႈ 

တ်ာဝန္/ရြဲရင့္မႈ/ဇြြဲလံို႔လ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #9- စညး္မ်ဥ္းိွုႏင့္မည ီြတေ္သ်ာ ပ်ကက္ြကမ္ႈ/ေက််ာင္းေျပးျခငး္ 

တ်ာဝန္/ရြဲရင့္မႈ/ဇြြဲလံို႔လ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #10- အတန္းလစျ္ခငး္ 

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #11- စ်ာသငခ္နး္တြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးမႈ 

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ိိုႏိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #12- စ်ာသငေ္က််ာင္းတြငး္ အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးမႈ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိိုႏိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #13- အယိုတ အနတ စက်ားမ််ား/႐ိိုငး္ပ်ျခငး္/မဖြယမ္ရ်ာေျပ်ာျခငး္ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ရြဲရင့္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #14- စညး္ကမ္းပိိုငး္အရ အေရးယမူႈကိို လကခ္ရံန ္ပ်ကက္ြကျ္ခငး္ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ရြဲရင့္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #15- က်ာလရညွၾ္က်ာစြ်ာ ေက််ာငး္ေန်ာကက္်ျခငး္ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #16- ဘတစ္က္်ား စးီနငး္စဥ ္က်င့္ဝတေ္ဖ်ာကဖ္်ကမ္ႈ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိိုႏိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #17- ေက််ာင္းခ်နိျ္ပငပ္ ျပဳမေူဆ်ာငရ္ြကပ္ံို 

တ်ာဝန္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #18- ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပျ္ခငး္ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ေမွ််ာ္လင့္ျခင္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #19a- ထပခ္ါတလြဲလြဲ ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ား 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ရြဲရင့္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #19b- ခဝံနခ္်ဳပ ္စညး္ကမး္ခ်ကခ္်ိဳ းေဖ်ာကျ္ခငး္ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ိိုႏိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #20-  ယ်ာဥရ္ပန္်ားျခငး္ိွုႏင့္ ယ်ာဥစ္ညး္ကမး္ဆိိုငရ္်ာ ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ား  

ေလးစ်ားမႈ/တ်ာဝန္ယူမႈ/ရြဲရင့္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #21- လတလ္််ားလတလ္််ားလိုပျ္ခငး္/က်ၱဴးေက််္ာဝငေ္ရ်ာကျ္ခငး္ 

႐ိိုးသ်ားမႈ/ေလးစ်ားမႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #22- သတငး္အခ်က္အလကအ္မ်ွားမ််ား ေပးအပျ္ခငး္ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ဂ႐ိုစိိုက္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #23- မသင့္ေလ််္ာေသ်ာ လငိပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အျပဳအမ ူ

တ်ာဝန္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #24- သကေ္သခကံတျ္ပ်ားဆိိုငရ္်ာ ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိိုႏိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #25- ေက််ာင္းသ်ား ဝတစ္်ားဆငယ္ငမ္ႈသတမ္တွခ္်က ္ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈ 

တ်ာဝန္ယူမႈ/ေလးစ်ားမႈ/ိိုႏိုင္ငံသ်ားျဖစ္မႈ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ #26- ေဘးမကငး္သည့္ အျပဳအမ ူ
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အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ ပံပ့ိိုးေထ်ာကပ္ံမ့ႈ စနစမ္််ားိွုႏင့္ ၾက်ားဝငေ္ဆ်ာငရ္ြကမ္ႈသိို႔ တံို႔ျပနခ္်က ္(RTI) - 

ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီသည ္ေလလ့်ာသငယ္ေူရးိွုႏင့္ အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာအတြက ္အကအူညလီိိုအပပ္ါက မညသ္ိို႔ျဖစမ္ညန္ညး္။ 
 

အေရးၾကးီေသ်ာ အစတိအ္ပိိုငး္ - အဆင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ ၾကိဳတငက္်ာကြယမ္ႈ စနစ ္

 
 

အေထြေထြပည်ာေရး အဆင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳးျဖင့္ ပံပ့ိိုးေထ်ာကပ္ံမ့ႈ စနစမ္််ား (MTSS) ၊ အဆင့္ 1-3 
 

နဒိါနး္ 
 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အေထြေထြပည်ာေရးကိို သင္ၾက်ားေပးသည့္ စ်ာသင္ခန္းအတြင္း ဆရ်ာတစ္ဦးက သင္ၾက်ားေပးသည္ထက္ ပိိုမိိုေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိွုႏင့္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အကူအညီကိို လိိုအပ္ၾကသည္။ Georgia ျပည္နယ္၌ အေထြေထြပည်ာသင္ၾက်ားေရးတြင္ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး သိို႔မဟိုတ္ အျပဳအမူပိိုင္းိွုႏင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုန္းကန္ရိိုႏိုင္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ 
ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာိွုႏင့္ လူမႈေရး-စိတ္ခံစ်ားခ်က္ပိိုင္း-အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ကူညီပ့ံပိိုးမႈ အဆင့္သံိုးဆင့္ရိွသည့္ စနစ္ကိို ထည့္သြင္းထ်ားသည္။ အလႊ်ာ 1 တြင္ ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ 
ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိွုႏင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိိုးတက္ေရးကိို ကူညီပ့ံပိိုးေပးိိုႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ််ားစြ်ာကိို ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားၿပီး စံနႈန္းအေျချပဳ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈကိို ပ့ံံပိိုးေပးရန္ ပင္မ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ က်င့္ထံိုးမ််ား 
ပါရိွသည္။ အလႊ်ာ 2 မွ်ာ အလႊ်ာ 1 ိွုႏင့္မလံိုေလ်ာက္ပါက ဆက္လက္အသံိုးျပဳရသည့္ ေန်ာက္အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသ်ာစြမ္းရည္မ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ပိိုင္ဆိိုင္ရန္ိွုႏင့္ ႁမွင့္တင္ိိုႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
မည္သိို႔ကူညီရမလြဲ ဆိိုသည္ကိို ေျဖရွင္းေပးသည့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ားကိို ေပးအပ္သည္။  အလႊ်ာ 2 ိွုႏင့္မလံိုေလ်ာက္ပါက အလႊ်ာ 3 ကိို အသံိုးျပဳက်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား 
ကူညီပ့ံပိိုးေရးအဖြြဲ႕ (SST) လိုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာစြမ္းရည္မ််ားအတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ကူညီေပးရန္ အဓိကအေလးထ်ားလ်က္ အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ ပ့ံပိိုးကူညီမႈ ေပးအပ္သည္။ SST သည္ 
Georgia ဘိုတ္အဖြြဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ 160-4-2-.32 အတြင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ျပည္ေထ်ာင္စိုိွုႏင့္ ျပည္နယ္ဆိိုင္ရ်ာ ကနဦးေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။  အလႊ်ာ 1 ပင္မ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈိွုႏင့္ 
ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ားအေပၚတြင္ ထပ္ေဆ်ာင္းလ်က္ အလႊ်ာ 2 ိွုႏင့္ အလႊ်ာ 3 ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ားကိို ေပးအပ္သည္။ 
 
အလႊ်ာ 2-3 တြင္ စ်ာရင္းသြင္းခံထ်ားရျခင္းမွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈခံစ်ားေနရသည္ သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာေရး (သိို႔ ) အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို ခံယူေနရသည္ 
ဟူေသ်ာ အဓိပၸ်ာယ္ မဟိုတ္ေပ။ ဤအလႊ်ာမ််ားမွ်ာ အေထြေထြပည်ာသင္ၾက်ားေရး အခင္းအက်င္းတြင္ပင္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈိုႏွင့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ျပဳလိုပ္ေပးၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ 
ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိွုႏင့္ အျပဳအမူပိိုင္းကိို ပ့ံပိိုးေပးရန္ ထိိုနည္းလမ္းမ််ားသ်ာ ရိွသည္မဟိုတ္ေပ။ အေထြေထြ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ MTSS အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားအျပင္ Georgia ေက််ာင္းမ််ားသည္ ပည်ာေရး 
အစီအစဥ္မ််ားမွတဆင့္ အထူးျပဳ ပည်ာသင္ၾက်ားေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိိုလည္း ပ့ံပိိုးေပးပါသည္။ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈပံိုစံမ််ားတြင္ အထူးပည်ာေရး၊ ထူးခၽြန္သူမ််ားအတြက္ အစီအစဥ္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
အဂၤလိပ္ဘ်ာသ်ာ သင္ယူသူမ််ားဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ပါဝင္သည္။ အစီအစဥ္တစ္ခိုခ်င္းစီအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈဆိိုင္ရ်ာ စံနႈန္းမ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား 
ထိိုဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို ကမ္းလွမ္းသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီပါက ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းအလိိုက္ ပည်ာေရးအစီအမံ (IEP) သိို႔မဟိုတ္ 504 စီစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ အစီအမံတစ္ခိုမွတစ္ဆင့္ 
ေလ့လ်ာသင္ယူေရးိွုႏင့္ အျပဳအမူပိိုင္းအတြက္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈကိို ခံယူရိိုႏိုင္သည္ (ေန်ာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ််ားအတြက္ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 85-88 တြင္ ၾကည့္ပါ) အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ သတ္မွတ္စံနႈန္းမ််ားိွုႏင့္ 
ကိိုက္ညီသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို 504 စီစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ အစီအမံိုႏွင့္ MTSS အလႊ်ာ 2 ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အလႊ်ာ 3 ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေပးအပ္လ်က္ ပ့ံပိိုးေပးိိုႏိုင္သည္။ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုမ််ား၊ သင္႐ိိုး၊ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈိွုႏင့္ အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို လက္လွမ္းမီေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ ပိုဒ္မ 504 စီစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္ေပးၿပီး 
MTSS မွ်ာမူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ပိိုမိိုေအ်ာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စြမ္းရည္မ််ား သင္ၾက်ားေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ်ာ 
အစီအမံိွုႏစ္ခိုစလံိုးမွ အက်ိဳးခံစ်ားခြင့္ရိိုႏိုင္သည္။ 
 
DeKalb ေက်ာငတီ္ ခရိိုငေ္က််ာငး္နယ္ေျမ (DCSD) MTSS 
 
MTSS သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေက််ာင္း ဖြံ႕ ျဖိဳးတိိုးတက္မႈ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လိိုအပ္ေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္းတစ္ခို ျဖစ္ေပသည္။ MTSS တြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားျပည့္၀ေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈိွုႏင့္အတူ 
သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈအ်ား ေပါင္းစပ္ထ်ားမႈတိို႔ ပါ၀င္သည္။ DCSD MTSS အေျခခံဖရိန္ေဘ်ာင္သည္ ပည်ာေရး ိွုႏင့္ အမူအက်င့္ပိိုင္း ိွုႏစ္မ်ိဳးစလံိုး၏ ဖြံ႕ ျဖိဳးတိိုးတက္မႈအ်ား ပ့ံပိိုးေပးျပီး၊ ကြ် မ္းက်င္တတ္ေျမ်ာက္သည့္အထိ 
သင္ၾက်ားေပးက်ာ သင္ယူေလ့လ်ာသူတိိုင္း၏ ဖြံ႕ ျဖိဳးၾကီးထြ်ားမႈအ်ား အျမင့္မ်ားဆံိုး ျဖစ္ေစျပီး ေက််ာင္း၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိိုးတက္မႈအ်ား ေထ်ာက္ပ့ံေပးသည္။ MTSS အတြင္းမွ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားသည္ အပိိုသပ္သပ္ သိို႔မဟိုတ္ 
ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ တ်ာ၀န္ ဂ်ၱဴတီမ််ား မဟိုတ္ေပ၊ စင္စစ္ ၎တိို႔သည္ တပည့္တစ္ဦးစီ၏ ၾကီးထြ်ားမႈ ိွုႏင့္ ဖြံ႕ ျဖိဳးတိိုးတက္မႈတိို႔အ်ား အျမင့္မ်ားဆံိုးျဖစ္ေစရန္ငွ်ာ မတူကြြဲျပ်ားေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာသူတစ္ဦးစီတိိုင္ အေပၚ ကြ် ိ္ုႏိုပ္တိို႔၏ 
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ပံိုအ်ား ကိိုယ္စ်ားျပဳသည္။ MTSS အတြင္းရိွ အဓိကက်ေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္းတစ္ခိုမွ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ စီမံကိန္းျပဳလိုပ္ေရးဆြြဲျခင္းိွုႏင့္ အေထ်ာက္အ႔ပ့ံမ််ားအတြက္ 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။ ဤထပ္မံေပါင္းထည့္ထ်ားေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာမႈဆိိုင္ရ်ာ ကိရိယ်ာမ််ားသည္ သက္ဆိိုင္ရ်ာ 
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား ိွုႏင့္ နည္းပည်ာမ််ားတိို႔အ်ား ပိို႔ခ်ိိုႏိုင္ေစရန္ ၎တိို႔အ်ား စနစ္တက် သိုေတသနေလ့လ်ာထ်ားခြဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ သက္ေသအေထ်ာက္ထ်ားအေပၚ အေျခခံထ်ားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ၏ 
ျပင္းအ်ားသည္ MTSS အေျခခံဖရိန္ေဘ်ာင္၏ အလႊ်ာတစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ တိိုးတက္မႈမ််ားရိွေစရန္ ပ့ံပိိုးေပးသည္။ အေျခခံဖရိန္ေဘ်ာင္သည္ အရည္အခ်င္းရိွရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား တိိုးတက္လ်ာသည္ိွုႏင့္အမွ် မိမိတိို႔သည္ 
ျပင္းထန္ေသ်ာေထ်ာက္ပ့ံမႈ နည္းသည့္ အလႊ်ာအဆင့္နိမ့္ရ်ာသိို႔ ေျပ်ာင္းသြ်ားိိုႏိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ အလႊ်ာအဆင့္ 1 အဓိက သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈသိို႔ ျပန္သြ်ားိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ သင္ယူေလ့လ်ာမႈအ်ား တိိုးတက္ေစရန္အတြက္ 
အသံိုးျပဳေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ နည္းပည်ာမ််ား ိွုႏင့္ ေထ်ာက္ကူကိရိယ်ာမ််ားတိို႔အ်ား အဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ အလႊ်ာလိိုက္ ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားရန္ ရရိွိိုႏိုင္ေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ိွုႏင့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားတိို႔ 
အမ်ိဳးအစ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေပသည္။ 
 

အလႊ်ာ ၃- က်ာကြယတ္်ားဆးီမႈေရး တတယိအဆင့္ 
– အနးီကပႀ္ကးီၾကပလ္ိုပေ္ဆ်ာငသ္ည့္ 

ေျဖရငွး္ေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈ 

အလႊ်ာ ၂- ဒိုတယိအဆင့္ ၾကိဳတငက္်ာကြယမ္ႈ – 
ၾက်ား၀ငေ္ဆ်ာငရ္ြကမ္ႈ 

အလႊ်ာ ၁- အေျခခအံဆင့္ ၾကိဳတငက္်ာကြယမ္ႈ – 
ညႊနၾ္က်ားပိို႔ခ်မႈ/ပငမ္ သငရ္ိိုးညႊနး္တမး္ 

ေက််ာင္းသ်ား ၃% မ ွ
၅% အထ ိ

ေက််ာင္းသ်ား 15% 

ေက််ာင္းသ်ား 80% 
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ေက််ာငး္သ်ားမ််ားသည ္လိိုအပ္ခ်က္အေပၚ မတူညၿ္ပီး ဝနေ္ဆ်ာငမ္ႈမ််ားကိို 
အဆင္မ့််ားအ်ားလံိုးတြင ္ရရွၾိကသည။္ 
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MTSS အေျခခဖံရနိေ္ဘ်ာင၏္ အေရးပါေသ်ာ အစတိအ္ပိိုငး္မ််ား 

 
 
Georgia ၏ MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေသ်ာ့ခ်က္က်သည့္ အစိတ္အပိိုင္းမ််ားတြင္ ပါ၀င္သည္မ််ားမွ်ာ - 
 

1. အဆင့္ သံိုးဆင့္ပါ၀င္ေသ်ာ ပိို႔ခ်မႈ ေမ်ာ္ဒယ္သည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ လိိုအပ္ခ်က္ျဖင့္ အံကိိုက္ျဖစ္ေသ်ာ သင္ယူေလ့လ်ာမႈဆိိုင္ရ်ာ ပ့ံပိိုးမႈအ်ား ေထ်ာက္ပ့ံေပးသည္။ 
2. အေထ်ာက္အထ်ား အေျခခံေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုသည္မွ်ာ သင္ၾက်ားသူဆရ်ာ၏ စ်ာသင္ခန္း သခၤန္းစ်ာ အစီအစဥ္တစ္ခို၏ ပင္မအခ်က္အခ််ာကိို ဆိိုလိိုျခင္း ျဖစ္သည္။ 
3. တိိုးတက္မႈအ်ား ေစ်ာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ ရလဒ္မ််ားအရ အေျပ်ာင္းအလြဲတစ္ခိုအ်ား လိိုအပ္သည္ဟို ျပသလွ်င္ အေထ်ာက္အထ်ားအေျခခံေသ်ာ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားသည္ ျပင္းအ်ား တိိုးျမင့္ 

သိို႔မဟိုတ္ ေလ််ာ့ခ်မႈကိို ေဆ်ာင္ရြက္ေပမည္။ 
4. စဥ္ဆက္မျပတ္ အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ (စ်ာေမးပြြဲ) ေဒတ်ာအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအ်ား အသံိုးျပဳျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ ပည်ာေရး ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အမူအက်င့္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 

ေမွ််ာ္လင့္ထ်ားခ်က္မ််ားျဖင့္ ျပည့္မီွကိိုက္ညီရန္ ပ့ံပိိုးေထ်ာက္ပ့ံမႈမ််ားအ်ား လိိုအပ္သည္ဆိိုသည္ကိို ဆံိုးျဖတ္ေပးိိုႏိုင္သည္။ 
5. သင္ယူေလ့လ်ာမႈဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား ပိို႔ခ်မႈသည္ ေက််ာင္းသ်ား အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ ေဒတ်ာအခ်က္အလက္ ိွုႏင့္ စ်ာသင္ခန္း 

ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈတိို႔အေပၚတြင္ အေျခခံေပသည္။ 
 
မိဘမ််ား - သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးပိိုင္းတြင္ တက္ႂကြစြ်ာပါဝင္ျခင္းိွုႏင့္ ေက််ာင္းတြင္း သင္ၾက်ားသင္ယူမႈေအ်ာင္ျမင္ေရးတြင္ မိတ္ဖက္တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းအ်ား ျဖင့္ MTSS-RTI 
လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို ကူညီိိုႏိုင္သည္။  www.GeorgiaStandards.org၏ မိဘ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာသိို႔ သြ်ားျခင္းအ်ားျဖင့္ Georgia အေက်ာင္းဆံိုးျဖစ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ စံိုႏႈန္းမ််ားကိို သင္ဖတ္ရႈိိုႏိုင္သည္။ သင့္ကေလး၏ 
ေက််ာင္းတြင္းစြမ္းေဆ်ာင္ရည္ကိို ႁမွင့္တင္ရန္အတြက္ အိမ္တြင္ သင္ ကူညီေပးိိုႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ််ားကိို ေမးျမန္းပါ၊ မိဘစည္းေဝးပြြဲမ််ားတြင္ သင့္ကေလးအ်ား အကြဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ််ား၌ 
တိိုးတက္မႈအေျခအေနိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္သံိုးသပ္က်ာ ေမးခြန္းမ််ားေမးပါ၊ သင္၏ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္း စ်ာသင္ခန္းတြင္း ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ လိုပ္ငန္းစဥ္ိွုႏင့္ပတ္သက္၍ 
္ဟိုသိုတရိွေအ်ာင္ လိုပ္ထ်ားပါ၊ ထိို႔အျပင္ သင့္ကေလးကိို ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ ပ့ံပိိုးေပးထ်ားပါက ထိိုၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အလိုပ္ျဖစ္မျဖစ္ သင္သိရိွိိုႏိုင္ေစရန္ ေန်ာက္ဆံိုးရ 
တိိုးတက္မႈအေျခအေနမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံပါ။ 
 

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာငေ္သ်ာ ျပဳမေူဆ်ာငရ္ြကပ္ံိုဆိိုငရ္်ာ ၾက်ားဝငေ္ဆ်ာငရ္ြကမ္ႈမ််ားိွုႏင့္ ကညူပီံပ့ိိုးမႈမ််ား (PBIS) 

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိွုႏင့္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ား (PBIS) သည္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေတ်ာ္တဆျဖစ္ရပ္မ််ားကိို ေလွ််ာ့ခ်ေပးိိုႏိုင္ၿပီး 
ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္း၏ ေဘးကင္းလိုံိုျခံဳေရးဆိိုင္ရ်ာ အသိအျမင္ကိို ႁမွင့္တင္ေပးိိုႏိုင္က်ာ ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ရလဒ္မ််ားကိို ပ့ံံပိိုးေပးိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း သက္ေသျပထ်ားိိုႏိုင္သည့္ 
အေထ်ာက္အထ်ားအေျချပဳ၊ ေဒတ်ာျဖင့္ေမ်ာင္းိွုႏင္သည့္ မူေဘ်ာင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းမ််ားသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းအေပၚ ေယဘိုယ်ခ်ဥ္းကပ္ပံိုကိို ထိန္းေက််ာင္းလမ္း ႊန္ရန္ 
ထိိုမူေဘ်ာင္ကိို အသံိုးျပဳသည္၊ သိို႔ေသ်ာ္လည္း မူေဘ်ာင္ကိို အေထ်ာက္အထ်ားအေျချပဳ က်င့္သံိုးမႈလိုပ္ရန္အတြက္ ဆရ်ာမ််ားိွုႏင့္ ဝန္ထမ္းမ််ားကိို ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားေပးျခင္း၊  တိက်ေသ်ာ 
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္မႈနည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား ခ်မွတ္ျခင္းတိို႔ကိို လိိုအပ္သည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းမ််ားတြင္ PBIS ကိို အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ေနပါသည္။  လက္ရိွတြင္ DeKalb ေက်ာင္တီ 
ေက််ာင္း 44 ေက််ာင္းအထက္ိွုႏင့္ Georgia ျပည္နယ္တြင္း ေက််ာင္းေပါင္း 1,400 အျပင္ တစ္ိိုႏိုင္ငံလံိုးအတိိုင္းအတ်ာျဖင့္ ေက််ာင္းေပါင္း 27,000 တြင္ PBIS ကိိုအေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေနက်ာ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ကိုန္ဆံိုးသြ်ားမည့္ မေရမတြက္ိိုႏိုင္ေသ်ာ န်ာရီမ််ားကိို စ်ာသင္ၾက်ားခ်ိန္အတြက္ အပိိုထြက္လ်ာေအ်ာင္ လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္ေနပါသည္။ PBIS ၏ အဆိိုအရ အလ်ဥ္မျပတ္ 
သင္ၾက်ားေပးျခင္းိွုႏင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏အျပဳအမူအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တံို႔ျပန္ေျပ်ာဆိိုျခင္းတိို႔ကိို ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ မလိိုအပ္ဘြဲ 
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရျခင္းကိို ေလွ််ာ့ခ်ိိုႏိုင္က်ာ ပိို၍အလိုပ္ၿပီးေျမ်ာက္ေသ်ာ၊ ေဘးကင္းေသ်ာ၊ သင္ယူမႈပိိုင္း ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို အ်ားေပးႁမွင့္တင္ိိုႏိုင္ပါမည္။ PBIS 
ေက််ာင္းမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးအတြက္ ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္ ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းလံိုးအတိိုင္းအတ်ာရိွၿပီး တိတိပပပစ္မွတ္ထ်ားရိွသည့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိိုက္ 
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ားကိို ေရးဆြြဲခ်မွတ္ရန္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဒတ်ာိုႏွင့္ အျပဳအမူ ပိိုင္းျခ်ားစိစစ္မႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒသမ််ားကိို အသံိုးျပဳလ်က္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈဆိိုင္ရ်ာ 
အလႊ်ာေပါင္းစံိုပါဝင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခိုကိို က်င့္သံိုးပါသည္။ (အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈိွုႏင့္ ကူညီပံ့ပိိုးမႈမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္၍ OSEP 
နည္းပည်ာကူညီေထ်ာက္ပ့ံေရး စင္တ်ာ၏ ေျပ်ာဆိိုေရးသ်ားခ်က္၊ 2009) 

အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေထ်ာက္အ႔ပ့ံကိို ေက််ာင္းတစ္ခိုလံိုးရိွ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအတြက္ ပ့ံပိိုးပါသည္။ ဤအေထ်ာက္အပ့ံစနစ္က ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးကိို လူမႈေရးစြမ္းရည္မ််ား သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ၊ 
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ၿပီး ျပဳျပင္ဖန္တီးလိုပ္ေဆ်ာင္ေသ်ာ စည္းကမ္း၊ လူမႈေရး အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား၊ တက္ႂကြသည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈိွုႏင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈ၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ မွ်တၿပီး မွန္ကန္ေအ်ာင္ ျပဳျပင္သည့္ စည္းကမ္းိွုႏင့္ မိဘမ််ားအတြက္ သင္တန္းိွုႏင့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ေပးစြမ္းပါသည္။ မိဘမ််ားက ၎တိို႔တြင္ရိွေသ်ာ ေက််ာင္းိွုႏင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အဓိကစိိုးရိမ္ပူပန္မႈမွ်ာ ၎တိို႔ကေလး၏ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈျဖစ္သည္ဟို တင္ျပထ်ားသည္ (Neilsen Gatti, Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007)၊ အေိွုႏ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ စ်ာသင္ခန္း 
အျပဳအမူမ််ားမွသည္ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈအထိ ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းမ််ားအတြင္းရိွ စိန္ေခၚလ်က္ရိွေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားသည္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆိိုင္ရ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔သည္ 
သင္ၾက်ားမႈိွုႏင့္ သင္ယူမႈအတြက္ အတ်ားအဆီးမ််ားအျဖစ္ ၎တိို႔က တင္ျပပါသည္။ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်သူမ််ားိွုႏင့္ မိဘမ််ားက ၎တိို႔၏ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈကိို မွ်ေဝၾကပါသည္။ စ်ာသင္ခန္း၊ 

ကေလးတစဥ္းီလံိုးအ်ား ပံပ့ိိုးေထ်ာကပ္ံေ့ပးျခငး္ 

လိိုအပခ္်ကမ္််ားအ်ား 
ေဖ်္ာထိုတျ္ခငး္ 

 ၾကည့္ရႈစစေ္ဆးျခငး္ 

 တိိုးတကမ္ႈအ်ား 
ေစ်ာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈျခငး္ 

 ေဒတ်ာေပၚအေျခခေံသ်ာ 
ဆံိုးျဖတခ္်ကခ္်မတွမ္ႈ 
ျပဳလိုပျ္ခငး္ 

 အဆင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ 
ၾကိဳတငက္်ာကြယမ္ႈ စနစ ္

 ဖြြဲ႕စညး္ပံိုအေျခခ ံ

တိိုးတကမ္ႈအ်ား စစေ္ဆးျခငး္ ကေလးတစဥ္းီ
လံိုး 

သငယ္ေူလလ့်ာရန ္
အသင့္ျဖစျ္ခငး္ 

ေနထိိုငရ္န ္အသင့္ျဖစျ္ခငး္ 
ဥးီေဆ်ာငရ္န ္

အသင့္  ့  ဖစ့္  ခင့္  

ၾက်ား၀ငေ္ဆ်ာငရ္ြကမ္ႈမ််ားအ်ား 
ေရြးခ်ယျ္ခငး္ 

အစအီစဥ ္
အေက်ာငထ္ညေ္ဖ်္ာေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈ 

အစအီစဥအ္်ား 
အေက်ာငထ္ညေ္ဖ်္ာေဆ်ာငရ္ြကျ္ခငး္ 

ထေိရ်ာကမ္ႈရွေိသ်ာ 
ေခါငး္ေဆ်ာငမ္ႈအပိိုငး္ 

လိုပင္နး္ပိိုငး္ 
ကြ်မး္က်ငလ္ိုပေ္
ဆ်ာငိိ္ုႏိုငစ္ြမး္ 

မသိ်ားစိုိွုႏင့္ 
ရပရ္ြ်ာလထူိုတိို႔ 

တက္ႂကြစြ်ာပါဝငမ္ႈ 

ပံပ့ိိုးေထ်ာကပ္ံမ့ႈရွေိသ်ာ 
သငယ္ေူလလ့်ာမႈ 
ပတ၀္နး္က်င ္

ဆကစ္ပမ္ႈရွေိသ်ာ 
သငၾ္က်ားပိို႔ခ်မႈ 

http://www.georgiastandards.org./
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ေန႔လည္စ်ာစ်ားေသ်ာက္ခန္း၊ န်ားေနခန္းမ််ားိွုႏင့္ ကစ်ားကြင္းတိို႔ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းအေျခအေနမ််ားအ်ားလံိုးတြင္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူမ််ားကိို သတ္မွတ္ရန္၊ သင္ၾက်ားရန္ိုႏွင့္ 
ဆက္လက္တည္တံ့ေစရန္တိို႔အတြက္ ေက််ာင္းမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးခ်င္းိွုႏင့္ အေျခအေနမ််ားအတြက္ ေရ်ာႁပြန္းေနေသ်ာ ေရတိိုေျဖရွင္းခ်က္မ််ားအေပၚ မီွခိိုေနျခင္းထက္ ေက််ာင္းမ််ားသည္ 
ျပဳျပင္ဖန္တီးလိုပ္ေဆ်ာင္ေသ်ာ နည္းလမ္းမ််ားအေပၚ အ်ာရံိုစိိုက္သင့္ပါသည္။ PBIS ၏ ပင္မရည္မွန္းခ်က္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးအတြက္ သင္ၾက်ားမႈိွုႏင့္ သင္ယူမႈကိို တိိုးျမင့္ျဖစ္ေပၚေစမည့္ 
ထိေရ်ာက္ေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္မ််ားကိို ဒီဇိိုင္းေရးဆြြဲရ်ာတြင္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ (Georgia ျပည္နယ္ပည်ာေရးဌ်ာန၊ GaPBIS) 

ေက််ာင္းတစ္ခိုလံိုးစ်ာ အလႊ်ာ 1 PBIS ၏ အဓိကအေရးပါေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္းဆယ္ခိုတြင္ PBIS အဖြြဲ႕ိွုႏင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး၊ ရွင္းလင္းေသ်ာ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားိွုႏင့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊ သင္ၾက်ားေရးဆိိုင္ရ်ာ 
ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံို၊ ေဒတ်ာျဖည့္သြင္းမႈိွုႏင့္ ပိိုင္းျခ်ားစိစစ္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (တံို႔ျပန္ခ်က္ေပးျခင္း)၊ ထိေရ်ာက္ေသ်ာ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈလိုပ္ငန္းစဥ္၊ ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕၏ အ်ားစိိုက္မႈ၊ 
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈ၊ စ်ာသင္ခန္းိွုႏင့္ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈတိို ႔ပါဝင္သည္။ 
 

 
(Georgia ျပညန္ယ္ပည်ာေရးဌ်ာန၊ GaPBIS) 

 
အေျခအေနကိို ျပနအ္ဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ား 
 
DeKalb ေက်ာင္တီခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းအသိိုင္းအဝိိုင္းအ်ား ထိခိိုက္မႈျဖစ္လ်ာေစသည့္အခါ 
အေျခအေနိွုႏင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိို တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေစရန္အလိို ႔ငွ်ာ ပစ္မွတ္ထ်ားသည့္ ဆန္းသစ္ေသ်ာကိရိယ်ာမ််ားကိို PBIS မူေဘ်ာင္ိွုႏင့္တြြဲဖက္လ်က္ အသံိုးျပဳၿပီး ၎တိို႔ကိို အေျခအေနကိို 
ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ားဟိုေခၚသည္။ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွ်ာ မွ်ားယြင္းစြ်ာလိုပ္ေဆ်ာင္သူအ်ား သ်ာမန္အျပစ္ေပးျခင္းထက္ အိၲုႏရ်ာယ္ကိို 
ျပဳျပင္ျခင္းိွုႏင့္ ဆက္ဆံေရးမ််ားကိို တည္ေဆ်ာက္ျခင္းတိို႔ျဖင့္ ပဋိပကၡိွုႏင့္ တင္းမ်ာမႈမ််ားကိို စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 
အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ားကိို သံိုးျခင္းသည္ ဤသည္တိို႔အတြက္ အေထ်ာက္အကူျပဳသည္- 
 

 ရ်ာဇဝတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈိွုႏင့္ အိိုႏိုင္က်င့္မႈကိို ေလွ််ာ့ခ်ရန္၊ 

 လူသ်ားဆန္ေသ်ာအျပဳအမူကိို တိိုးတက္ေစရန္၊ 

 လူ႔အဖြြဲ႕အစည္း ပိိုမိိုအ်ားေက်ာင္းေစရန္၊ 

 ထိေရ်ာက္ေသ်ာဦးေဆ်ာင္မႈ ေပးအပ္ရန္၊ 

 ဆက္ဆံမႈမ််ား မူလအတိိုင္းျပန္ျဖစ္ေစရန္ိွုႏင့္ 

 ထိခိိုက္မႈမ််ားကိို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္။ 
 

 
 အေမရိကန္ ဆရ်ာမ််ားအဖြြဲ႕ခ်ဳပ္ 

http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 
 
အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးသည္ ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူမ််ားိွုႏင့္ ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေပၚေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္ခြဲ့သူမ််ားအၾက်ား ေျပ်ာဆိိုေဆြးေိုႏြးမႈကိို အ်ားေပးႁမွင့္တင္သည္။ ဤသည္မွ်ာ ခံရသူိွုႏင့္ 
အမွ်ားက်ၱဴးလြန္သူတိို႔အေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈေၾက်ာင့္ သူတိို႔ မည္သိို႔ထိခိိုက္ခြဲ့ေၾက်ာင္း ေဆြးေိုႏြးရန္ိွုႏင့္ ထိခိိုက္မႈ၊ ဆက္ဆံေရးတိို႔ကိို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မည္သည္ကိိုျပဳလိုပ္သင့္ေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္ရန္ 
အခြင့္အေရးရရိွေစသည္။ ဤသည္မွ်ာ ခံရသူမ််ားကိို စ်ာန်ာန်ားလည္မႈေပးထ်ားသည့္ ကိရိယ်ာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈအ်ား ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ်ာတြင္ ခံရသူမ််ားကိို အဓိကက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ရန္ 
တိိုက္တြန္းအ်ားေပးသည္။ အမွ်ားက်ၱဴးလြန္သူမ််ားကိို သူတိို႔၏လိုပ္ရပ္မ််ားအတြက္ တ်ာဝန္ယူရန္ိွုႏင့္ ေတ်ာင္းပန္ျခင္း၊ ခိိုးယူထ်ားသည့္ ပစၥည္းကိို ျပန္ေပးျခင္း၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္း တ်ာဝန္ထမ္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 
ေလ််ာ္ေၾကးေပးျခင္းအ်ားျဖင့္ သူတိို႔ေၾက်ာင့္ျဖစ္ေပၚခြဲ့သည့္ ထိခိိုက္မႈကိို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အ်ားေပးတိိုက္တြန္းသည္။ သိို႔ဆိိုလွ်င္ ခံရသူအေနျဖင့္ ေက်ာင္းစြ်ာေက်နပ္သြ်ားိိုႏိုင္သလိို 
အမွ်ားက်ၱဴးလြန္သူအဖိို႔လည္း တ်ာဝန္ခံမႈရိွေစိိုႏိုင္သည္။ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးသည္ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း၊ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း သိို ႔မဟိုတ္ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခင္း 
ျဖစ္စဥ္မ််ားအတြက္ မသင့္ေလ််ာ္ပါ။ 
 
ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူိွုႏင့္ မွ်ားယြင္းစြ်ာျပဳလိုပ္သူတိို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းစြ်ာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထ်ားေၾက်ာင္းိွုႏင့္ ထိပ္တိိုက္ရင္ဆိိုင္မႈေၾက်ာင့္ ေန်ာက္ထပ္ထိခိိုက္မႈမ််ား မျဖစ္ေပၚေအ်ာင္ 
ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ထ်ားိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ အေျခအေနကိိုျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္အ်ား ဂ႐ိုတစိိုက္စီစဥ္ရသည္။ အေျခအေနကိိုျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ အစည္းအေဝးအတြင္း 

လူမႈေရး အရညအ္ခ်င္းိွုႏင့္ ပည်ာေရး 
တိိုးတက္ေအ်ာင္ျမင္မႈ 

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ
ကိို ပံ့ပိိုးေပးျခင္း 

ဝန္ထမ္းအျပဳအမူကိို ပံ့ပိိုးေပးျခင္း 

ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူ
ကိို ပံ့ပိိုးေပးျခင္း 

ရလဒ မ္  

ေဒတ်ာ က်င့္ထံိုးမ််ား 

စနစမ္််ား 

ပံို 1။ အေျခအေနကိို ျပနအ္ဖတဆ္ယသ္ည့္ က်င့္ထံိုးမ််ားမ်ွာ အဘယန္ညး္။ 

ေက််ာင္းအသိိုင္းအဝိိုင္း၏ 
လိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို 
ေျဖရွင္းေပးၿပီး 

ေဆြးေိုႏြး ွိနိႈင္းေပးသည ္

ပည်ာသင္ၾက်ားသူမ််ားိုႏွင့္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအၾက်ား 

ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာဆက္ဆံေရး
မ််ားကိို တည္ေဆ်ာက္ေပးသည္ 

ပဋိပကၡမ််ားကိို ေျဖရွင္းေပးၿပီး 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီိုႏွင့္ 
အစိုအဖြြဲ႕မ််ားကိို 

တ်ာဝန္ခံမႈရွိေစသည္ 

အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ 
ဆက္ဆံေရးမ််ား ထိခိိုက္ခြဲ့မႈကိို 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး 
မူလအတိိုင္းျပန္ျဖစ္ေစသည္ 

ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစိုႏိိုင္ေသ်ာ 
အျပဳအမူကိို ေလွ််ာ့ခ်၊ 
ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ၿပီး 

ပိိုမိိုတိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေစသ
ည္ 

အေျခအေနကိို 
ျပနအ္ဖတ္ဆယ္သ
ည့္ က်င့္ထံိုးမ််ား 
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ခံရသူမ််ား၊ အမွ်ားလိုပ္သူမ််ား၊ ိွုႏစ္ဦးိွုႏစ္ဖက္စလံိုး၏ မိသ်ားစိုဝင္ိွုႏင့္ သူငယ္ခ်င္းမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားအသိိုက္အဝန္းအဖြြဲ႕ဝင္မ််ားသည္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ၊ အက်ိဳးဆက္မ််ားိွုႏင့္ 
ျပန္လည္ေပးေလ််ာ္မႈဆိိုင္ရ်ာ ကိစၥရပ္မ််ားကိို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေသးစိတ္ႀကိဳတင္စီမံထ်ားေသ်ာ ေတြ႕ဆံိုပြြဲတစ္ခိုအ်ား တက္ေရ်ာက္ရန္ မိမိဆိုႏၵအေလ််ာက္ အဆိိုျပဳၾကသည္။ 
အစည္းအေဝးျဖစ္ေျမ်ာက္ေအ်ာင္ ေဆ်ာင္ရြက္ေပးသူသည္ ထိိုေတြ႕ဆံိုပြြဲကိို စီစဥ္ေပးရၿပီး ႀကိဳတင္စီမံထ်ားေသ်ာ စ်ာသ်ားမ််ားကိို ဖတ္ျပက်ာ အစည္းအေဝးကိို လမ္းလြြဲမသြ်ားေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးရသည္၊ 
သိို႔ေသ်ာ္ အစည္းအေဝးရလဒ္ကိို ႀကိဳးကိိုင္ျခယ္လွယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါ။ အစည္းအေဝး၏ရည္မွန္းခ်က္မွ်ာ တက္ေရ်ာက္သူမ််ားအေနျဖင့္ အမွ်ားလိုပ္သူေၾက်ာင့္ 
ျဖစ္သြ်ားသည့္ ထိခိိုက္မႈိွုႏင့္ လိိုအပ္ေသ်ာ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ််ားကိို ေျပလည္ေစမည့္ ိွုႏစ္ဦးိွုႏစ္ဖက္လက္ခံိိုႏိုင္ေလ်ာက္ေသ်ာ သေဘ်ာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကိို ရရိွရန္ျဖစ္သည္။ 
 
Wachtel, Ted။  http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.phpအေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ား အတြက္ ိိုႏိုင္ငံတက်ာအဖြြဲ႕အစည္း။ ဇူလိိုင္လ 11 ရက္၊ 2012 
ခိုိွုႏစ္ တြင္ ျပန္လည္ထိုတ္ေဝသည္၊ 

http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား၊ စည္းကမး္ၾကပမ္တ္မႈ နည္းလမး္မ််ားိွုႏင့္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳ းဆက္မ််ား 
 
ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာလိုပ္ရပ္မ််ားအ်ား သင္ၾက်ားေပးရန္ိွုႏင့္ အ်ားေပးႁမွင့္တင္ရန္၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို တည့္မတ္ျပဳျပင္ရန္ တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကိို 
ေရးဆြြဲျပဳလိုပ္ထ်ားၿပီး ၎က ေက််ာင္းသ်ားကိို ေက််ာင္းလူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြင္း တ်ာဝန္ခံမႈရိွသည့္ ိ္ိုႏိုင္ငံသ်ားတစ္ဦးျဖစ္လ်ာေစရန္ တိိုက္တြန္းေပးပါသည္။ တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္ 
စည္းကမ္းခ်က္သည္ လက္ခံိိုႏိုင္ဖြယ္မရိွေသ်ာ အျပဳအမူအတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး မွ်တေသ်ာ အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို တည္ေဆ်ာက္ရင္းျဖင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားအျပဳအမူကိို 
တိိုးျမင့္ေပးသင့္ၿပီး မည္သည့္အရ်ာကိို လက္ခံိိုႏိုင္ဖြယ္မရိွေၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျပသင့္ပါသည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို လက္ခံိိုႏိုင္ဖြယ္မရိွေသ်ာ အျပဳအမူ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ၊ 
ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၎၏ ထိခိိုက္မႈ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ အတန္းအဆင့္၊ အေျခအေနအဆက္အစပ္ိွုႏင့္ တမင္တက်ာရည္ရြယ္မႈရိွမရိွ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ ယခင္စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
မွတ္တမ္းိွုႏင့္ အျခ်ားဆက္စပ္သည့္ အခ်က္မ််ားအေပၚ အခ်ိဳးက်၍ စီမံလိုပ္ေဆ်ာင္ပါသည္။ ျပည္ေထ်ာင္စိုိွုႏင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ လိိုအပ္သည့္ အ်ားလံိုးေသ်ာ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ေရး 
လိုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိို တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ပါ လိုပ္ငန္းစဥ္အတိိုင္း ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ထိိုကြဲ့သိို႔ေသ်ာ ျပဿန်ာမ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ားေျဖရွင္းိိုႏိုင္ရန္အတြက္ အေထ်ာက္အကူျပဳိိုႏိုင္ရန္ ေက််ာင္းတြင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈလိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားအ်ား သင့္ေလ််ာ္စြ်ာ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားသင့္သည္။ အဆိိုပါအရင္းအျမစ္မ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ကူညီပ့ံပိိုးေရးအဖြြဲ႕၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုဆိိုင္ရ်ာ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ား၊ ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္ိွုႏင့္ 
 ွိနိႈင္းတိိုင္ပင္ျခင္း၊ ေက််ာင္းတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း ပါဝင္မႈ၊ ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရိွ၏ အစီရင္ခံစ်ာမ််ား၊ အျပဳအမူ၊ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈိွုႏင့္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ စ်ာခ်ဳပ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အစီအမံမ််ား၊ 
အခ်င္းခ်င္းေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းိွုႏင့္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ််ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားပါ။ ျပစ္မႈမ််ားတြင္ လက္မခံိိုႏိုင္စရ်ာအျပဳအမူ အဆင့္ေပါင္း ခိုနစ္ (7) 
ဆင့္အထိ ပါဝင္သည္။ ျပစ္မႈတစ္ခိုခ်င္းစီအလိိုက္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားလည္းရိွသလိို သက္ဆိိုင္ရ်ာအဆင့္အရ ခြင့္ျပဳထ်ားပါက ေက််ာင္းမွဆိိုင္းင့ံျခင္းိွုႏင့္ ထိုတ္ပယ္ျခင္းအပါအဝင္ 
ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္အမ်ဳိးမ်ိဳးလည္း ရိွသည္။ 
 

 
 DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ပါရိွေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုခ်င္းစီ၏ေန်ာက္တြင္ ေအ်ာက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္ိွုႏင့္ ဆင္တူသည့္ ေလးေထ်ာင့္ကြက္တစ္ခိုစီ ရိွသည္။ 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုခ်င္းစီအတြက္ အနိမ့္ဆံိုးိွုႏင့္ အျမင့္ဆံိုး ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားကိို ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္။ သငူယတ္နး္မ ွသံိုးတနး္အထ ိအတနး္မ််ားတြင ္ ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီအေနျဖင့္ လကန္က၊္ 
မးူယစေ္ဆးဝါး၊ သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ား အိၲုႏရ်ာယရ္ွသိည့္ ကရိယိ်ာတစမ္်ိဳ းမ်ိဳ းကိို ပိိုငဆ္ိိုငထ္်ားျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ ေက််ာင္းသ်ား၏အျပဳအမသူည ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ ္ ေက််ာင္းတ်ာဝနရ္ွသိမူ််ားကိို 
အိၲုႏရ်ာယျ္ဖစေ္စျခငး္ မရွပိါက သူ႔ကိို ထိုတပ္ယျ္ခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ဆိိုငး္ငံျ့ခငး္မျပဳမ ီအဆင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ ပံပ့ိိုးေထ်ာကပ္ံမ့ႈ စနစမ္််ား (MTSS) ကိို ဆကတ္ိိုက ္ 5 ရက ္သိို႔မဟိုတ ္ စိုစိုေပါငး္ 5 ရကိွ္ုႏင့္အထက ္
မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ (O.C.G.A. § 20-2-740) 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအျပင္ အမူအက်င့္မ််ားအ်ားလည္း ခရိိုင္၏ တစ္ဦးတည္း ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ျဖင့္၊ ထိို႔ျပင္ ဥပေဒမွ လိိုအပ္သည္ိွုႏင့္အညီ ဥပေဒ အတည္ျပဳလိိုက္န်ာမႈဆိိုင္ရ်ာသိို႔ အစီရင္ခံသြ်ားမည္ျဖစ္သည္၊ 
ဤတြင္ O.C.G.A. § 20-2-1184 ိွုႏင့္ 19-7-5 သည္လည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး ိွုႏင့္ လက္နက္ျဖင့္ တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ားအပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရိွေသ်ာ ၾကီးမ်ားသည့္ 
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္မႈမ််ားသည္ ျပည္နယ္ ဘိုတ္အဖြြဲ႕ စည္းမ်ဥ္း 160-4-8-.16 တြင္ ျပဌ်ာန္းခ်က္မ််ားအရ စ်ာသင္ေက််ာင္းမ််ားအ်ား လံိုျခံဳမႈမရိွေသ်ာ ေက််ာင္း တစ္ေက််ာင္းအျဖစ္ အမည္တပ္သမိုတ္ခံရျခင္းသိို႔ 
ဦးတည္သြ်ားေစိိုႏိုင္ေပသည္။ 
 

အဆင့္မ််ားိွုႏင့္ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳးဆကမ္််ားဆိိုငရ္်ာ ကြနခ္််ာမကထ္ရစမ္််ား 
 

အဆင့္ 1- 

သကဆ္ိိုငရ္်ာအေျခအေနတြင ္ သင့္ေလ််္ာမႈမရွသိည့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူအေသးအဖြြဲမ််ားအတြက္ ဆရ်ာမွေရြးခ်ယ္သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳသင့္သည္။ အဆင့္ 1 
အျပဳအမူမ််ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ ေန်ာက္ခံအေျခအေနမ််ားတြင္ ခြင့္ျပဳ၍ရိိုႏိုင္ေသ်ာလ္ည္း (ဥပမ်ာ အရိုပ္မ််ားျဖင့္ ကစ်ားျခင္း) လက္ရိွေန်ာက္ခံအေျခအေနအတြက္ မသင့္ေလ််ာ္သည့္ 
အျပဳအမူမ််ား ပါဝင္သည္။ ထိိုသိို႔ေသ်ာအျပဳအမူမ််ားမွ်ာ သင့္ေလ််ာ္မႈမရိွေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေသခ််ာေပါက္န်ားလည္ေအ်ာင္ ဆရ်ာမ််ားက ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္တလြဲလြဲျဖစ္ေနေသ်ာ 
အျပဳအမူမ််ားကိို က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ ျဖစ္ိိုႏိုင္ေျခရိွသည္ဟို မသတ္မွတ္မီ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ တံို႔ျပန္ခ်က္ိွုႏင့္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈ ေပးအပ္ပါမည္။ ဆရ်ာမ််ားအေနျဖင့္ 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမွတ္တမ္းိွုႏင့္ အျပဳအမူကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အသံိုးျပဳသည့္နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထိန္းသိမ္းထ်ားသင့္သည္။ အဆင့္ 1 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမွ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္ကိို ထပ္တလြဲလြဲ သိို႔မဟိုတ္ ႀကီးမ်ားစြ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီဆိိုလွ်င္ဆရ်ာမေွရြးခ်ယထ္်ားေသ်ာ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳၿပးီသည့္ေန်ာကတ္ြင္ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ 
အဆင့္တစ္ဆင့္သိို႔ တိိုးႁမွင့္ိိုႏိုင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားိွုႏင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊ အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားကိို အလႊ်ာ 1 
(စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 14-15) တြင ္MTSS-RTI လိုပင္နး္စဥမ္တွဆင့္ ပ့ံပိိုးေပးပါမည္။ 
ေက််ာငး္သ်ားအေပၚတြငသ္်ာ ထခိိိုကိိ္ုႏိုငသ္ည့္ အျပဳအမမူ််ား၏ နမနူ်ာမ််ား 
 စ်ာသင္ခန္းထြဲတြင္ ေအ်ာ္ဟစ္ျခင္း 
 မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ ဆညံူသံ 
 ပီေကဝါးျခင္း 
 ခြဲတံမ််ားကိို အသံထြက္ေအ်ာင္ထိ႐ိိုက္ျခင္း 
 မိမိကိိုယ္ေပၚတြင္ စ်ာေရးျခင္း 
 စ်ာသင္ခံိုေပၚတြင္ စ်ာေရးျခင္း 
 ထိိုင္ခံိုတြင္ ရိွမေနျခင္း 
 အတန္းအတြက္ အသင့္ျပင္မထ်ားျခင္း 
 အလိုပ္တ်ာဝန္ိွုႏင့္မဆိိုင္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား 
 စ်ာလိုပ္မည့္အစ်ား ပံိုဆြြဲေနျခင္း 
 အတန္းတက္ေန်ာက္က်ျခင္း 
 ဆရ်ာကိို တစ္ဦးခ်င္း ေဝဖန္ေျပ်ာဆိိုျခင္း 
 ညည္းညၱဴျခင္း 
 ေက််ာင္းတြင္း၌ ဦးထိုပ္ေဆ်ာင္းထ်ားျခင္း၊ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ကိို အေသးအဖြြဲမလိိုက္န်ာမႈ 
 ခြင့္ျပဳမထ်ားေသ်ာအခ်ိန္တြင္ အစ်ားအစ်ာစ်ားေသ်ာက္ျခင္း 
 
အျပဳအမမူ််ားကိို ထနိး္ခ်ဳပက္ိိုငတ္ြယရ္န ္ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား- ေက််ာငး္သ်ား၊ အျခ်ားလပူိုဂ ိဳလမ္််ားနငွ့္ လိိုအပသ္လိို အစညး္အေဝးလိုပျ္ခငး္၊ ပည်ာေရးတိိုးတကေ္အ်ာငျ္မငမ္ႈကိို ပံပ့ိိုးေပးသည့္ 
ဆကဆ္ေံရးမ််ား တညေ္ဆ်ာကျ္ခငး္၊ ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ားအေၾက်ာငး္ ေဆြးေိုႏြးျခငး္၊ စ်ာသငခ္နး္တြငး္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားိွုႏင့္ ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ားကိို သံိုးသပျ္ခငး္၊ မ်ကလ္ံိုးခ်ငး္ဆံိုၾကည့္ျခငး္၊ 
အန်ားသိို႔ေခၚျခငး္၊ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာအဆင့္မ််ားျဖင့္ ႀကးီၾကပက္ြပက္ြဲျခငး္၊ နႈတျ္ဖင့္ သတေိပးျခငး္ိွုႏင့္ ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ားအ်ား ႀကိဳတငသ္ငၾ္က်ားေပးထ်ားျခငး္။ 
 
စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ေရြးခ်ယမ္ႈမ််ားတြင ္ ေအ်ာကပ္ါတိို႔ပါဝငိိ္ုႏိုငသ္ည-္ အခနး္ထြဲမ ွ ခဏအျပငထ္ိုတထ္်ားျခငး္၊ အတန္းႀကးီစ်ာသငခ္နး္ထြဲသိို႔ ခဏပိို႔ထ်ားျခငး္၊ အထးူအခြင့္အေရးမ််ားကိို 
ပယဖ္်ကျ္ခငး္၊ ျပနလ္ညစ္ဥး္စ်ားသံိုးသပသ္ည့္ ဇယ်ား၊ ထိိုငခ္ံိုေနရ်ာ ေရႊ႕ေျပ်ာငး္ျခငး္၊ မဘိထသံိို႔ဆကသ္ြယျ္ခငး္၊ သင့္ေလ််္ာေသ်ာအျပဳအမမူ််ားကိို အ်ားေပးႁမငွ့္တငျ္ခငး္၊ 
ျပငး္ထနမ္ႈကိိုေလွ််ာခ့်သည့္ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ားိွုႏင့္ 
အျပဳအမကူိို လမး္လႊြဲေပးျခငး္။ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္
ပည်ာေရးအစအီမ ံ(IEP) သိို႔မဟိုတ ္504 အစအီမတံြင ္ပါဝငေ္သ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။ 
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အဆင့္ 2- 

အဆင့္ 2 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ သေဘ်ာအ်ားျဖင့္ အဆင့္ 1 ထက္ ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး စ်ာသင္ခန္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက််ာင္း၏ 
သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပ့ံံထ်ားသည့္ လိုပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား အစီအစဥ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို အေိွုႏ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ အဆိိုပါ 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာတိို႔အေပၚ လိုပ္ေဆ်ာင္ၿပီး က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈိွုႏင့္ ေက်ာင္းက်ိဳးခ်မ္းသ်ာအေပၚ ဆိိုးရြ်ားစြ်ာထိခိိုက္ေစျခင္းမရိွသည့္ 
အေသးစ်ား က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈိွုႏင့္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားပါဝင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ မဟ်ာ္်ၱဴဟ်ာမ််ားိွုႏင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊ 
အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားကိို အလႊ်ာ 1 တြင ္ပ့ံပိိုးၿပီး ၾက်ားဝင္ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈအေပၚ ေျဖရွင္းတိုန္႔ျပန္မႈမွတဆင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာငး္သ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ ္
အျခ်ားသမူ််ားအတြက ္ ေဘးကငး္လံိုျခံဳမႈ စိိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ််ားရွပိါက အခ်ိဳ ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 1 ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ားက အလႊ်ာ 2 သိို႔မဟိုတ ္ အလႊ်ာ 3 ၾက်ားဝင္ေျဖရငွး္ေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈဆိိုငရ္်ာ 
အေထ်ာကအ္ပံမ့််ားအတြငး္ ျဖစေ္ပၚိိုႏိုငသ္ည ္ (စ်ာမ်ကမ္်ွာ 14 မ ွ 15)။ ဤအျပဳအမူသည္ အျခ်ားသမူ််ား၏ က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက်ာင္းက်ိဳးခ်မ္းသ်ာကိို 
အိၲုႏရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစလွ်င္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 2 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 3 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိိုႏိုင္သည္။ 
အျခ်ားသမူ််ား၏ ပည်ာသငယ္ေူရးကိို အေိွုႏ်ာင့္အယကွျ္ဖစေ္စေသ်ာ အျပဳအမမူ််ား၏ နမနူ်ာမ််ား- 
 ထိကိိုင္ျခင္း 
 တစ္စံိုတစ္ခိုျဖင့္ထိိုးျခင္း 
 ပရိေဘ်ာဂမ််ားေပၚတြင္ တက္ရပ္ျခင္း 
 အဆက္မျပတ္စက်ားေျပ်ာျခင္း 
 ထိိုင္ခံိုတြင္မရိွျခင္းိွုႏင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေလ့လ်ာသင္ယူမႈကိို အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း 
 ထိိုင္ခံိုတြင္ မသင့္ေလ််ာ္သည့္ပံိုစံျဖင့္ ထိိုင္ျခင္း 
  ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ဆက္တိိုက္ လိိုက္န်ာမႈမရိွျခင္း 
 ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ားိွုႏင့္ iPod မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာမဟိုတ္ေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အခြင့္မရိွဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း 
 စ်ာသင္ခန္းထြဲမွထြက္ခြ်ာၿပီး ထြက္ေျပးျခင္း 
 စ်ာသင္ခန္းထြဲတြင္ ပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း 
 လူႀကီးမ််ားကိို ေလးစ်ားမႈမရိွေသ်ာစက်ားအသံိုးအိုႏႈန္း သံိုးစြြဲျခင္း 
 ဆရ်ာကိို ေအ်ာ္ျခင္း 
 စိတ္ဆိိုးေနသည့္ အမူအရ်ာျဖင့္ ပရိေဘ်ာဂမ််ားကိို ေရြႊ႕ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ကန္ေက််ာက္ျခင္း/ဝိုန္းဒိိုင္းႀကြဲျခင္း 
 ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈ 
 ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း 
 မိမိကိိုယ္တိိုင္ိွုႏင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈအေပၚ သိသ်ာသ်ာထိခိိုက္ေစသည့္ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား 
 
အျပဳအမမူ််ားကိို ထနိး္ခ်ဳပက္ိိုငတ္ြယရ္န ္ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား- ပည်ာေရးတိိုးတကေ္အ်ာငျ္မငမ္ႈကိို ပံပ့ိိုးေပးသည့္ ဆကဆ္ေံရးမ််ား တညေ္ဆ်ာကျ္ခငး္၊ ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ားအေၾက်ာငး္ ေဆြးေိုႏြးျခငး္၊ 
စ်ာသငခ္နး္တြငး္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားိွုႏင့္ ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ားကိို သံိုးသပျ္ခငး္၊ မ်ကလ္ံိုးခ်ငး္ဆံိုၾကည့္ျခငး္၊ အန်ားသိို႔ေခၚျခငး္၊ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာအဆင့္မ််ားျဖင့္ ႀကးီၾကပက္ြပက္ြဲျခငး္၊ နႈတျ္ဖင့္ 
သတေိပးျခငး္၊ ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ားအ်ား ႀကိဳတငသ္ငၾ္က်ားေပးထ်ားျခငး္၊ သြနသ္ငဆ္ံိုးမျခငး္၊ စ်ာသငခ္နး္အလိိုက/္တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္ အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ထနိး္ခ်ဳပက္ိ္ိုငတ္ြယမ္ႈ 
စတိက္းူစတိသ္နး္မ််ားအတြက ္ အတနး္အဆင့္အလိိုက ္ အဖြြဲ႕မ််ား/ေက််ာငး္အက်ိဳ းေဆ်ာင/္ေက််ာငး္ စတိပ္ည်ာရငွတ္ိို႔ိွုႏင့္ တိိုငပ္ငျ္ခငး္၊ အေျခအေနကိို ျပနအ္ဖတဆ္ယသ္ည့္ က်င့္ထံိုးမ််ား၊ 
ေပါငး္သငး္ဆကဆ္ေံရးအေထ်ာကအ္ကျူပဳ အျပဳအမမူ််ားကိို သငၾ္က်ားေပးျခငး္ိွုႏင့္ မမိကိိိုယက္ိို ထနိး္ကြပျ္ပဳျပငရ္နအ္တြက ္ေက််ာငး္သ်ားမ််ား ရပန္်ားၿပးီ ေန်ာကဆ္ိုတရ္န ္ေဘးကငး္ေသ်ာေနရ်ာကိို 
အသံိုးျပဳျခငး္ 
 
စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ေရြးခ်ယမ္ႈမ််ားတြင ္ ေအ်ာကပ္ါတိို႔ပါဝငိိ္ုႏိုငသ္ည-္ အခနး္ထြဲမ ွ ခဏအျပငထ္ိုတထ္်ားျခငး္၊ အတနး္ႀကးီစ်ာသငခ္နး္ထြဲသိို႔ ခဏပိို႔ထ်ားျခငး္၊ အထးူအခြင့္အေရးမ််ားကိို 
ပယဖ္်ကျ္ခငး္၊ ျပနလ္ညစ္ဥး္စ်ားသံိုးသပသ္ည့္ ဇယ်ား၊ ထိိုငခ္ံိုေနရ်ာ ေရႊ႕ေျပ်ာငး္ျခငး္၊ မဘိိွုႏင့္အစညး္အေဝးလိုပျ္ခငး္၊ သင့္ေလ််္ာေသ်ာအျပဳအမမူ််ားကိို အ်ားေပးႁမငွ့္တငျ္ခငး္၊ 
ျပငး္ထနမ္ႈကိိုေလွ််ာခ့်သည့္ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား၊ အျပဳအမကူိို လမး္လႊြဲေပးျခငး္၊ အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ စ်ာခ်ဳပ၊္ ေက််ာငး္တြငး္ ေခတ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ၊ အေျခအေနကိို ျပနအ္ဖတဆ္ယသ္ည့္ စရီငဆ္ံိုးျဖတမ္ႈိွုႏင့္ 
အတနး္အဆင့္အလိိုက ္ အဖြြဲ႕ိွုႏင့္အတ ူ ျပႆန်ာေျဖရငွး္ျခငး္။ ထပေ္ဆ်ာငး္ အျပဳအမမူ််ားကိို ထနိး္ခ်ဳပက္ိိုငတ္ြယရ္နအ္တြက ္ ေက််ာငး္သ်ား၊ မဘိ၊ ဆရ်ာ သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ား 
ေက််ာငး္တြငး္ကညူပီံပ့ိိုးသမူ််ား ပါဝငလ္်က ္ ဆံိုးမပြဲျ့ပငသ္ည့္ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳသင့္သည။္ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္
လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္ပည်ာေရးအစအီမ ံ(IEP) သိို႔မဟိုတ ္504 အစအီမတံြင ္ပါဝငေ္သ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။ 
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အဆင့္ 3-  

အဆင့္ 3 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ သေဘ်ာအ်ားျဖင့္ အဆင့္ 2 ထက္ ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး သင္ယူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက််ာင္း၏ သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရး သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပ့ံံထ်ားသည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား အစီအစဥ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို အေိွုႏ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ အဆိိုပါ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
ပစၥည္းဥစၥ်ာတိို႔အေပၚ လိုပ္ေဆ်ာင္ၿပီး သင္ယူမႈအ်ား အဟန္႕အတ်ားျဖစ္ေစ၍ အျခ်ားသူမ််ား၏ က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက်ာင္းက်ိဳးခ်မ္းသ်ာအေပၚ 
အိၲုႏရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစိိုႏိုင္သည့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ၊ ဆက္စပ္မႈမရိွေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈိွုႏင့္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားပါဝင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ 
မဟ်ာ္်ၱဴဟ်ာမ််ားိွုႏင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊ အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားကိို အလႊ်ာ 1တြင ္ ပ့ံပိိုးၿပီး MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ 
အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 3 ျပစမ္ႈမ််ားကိို MTSS-RTI မေူဘ်ာင၏္ အလႊ်ာ 2 သိို႔ တိိုးျမငွ့္ိိုႏိုငၿ္ပးီ အလႊ်ာ 1 ရွ ိ အေထ်ာကအ္ပံမ့််ားကိို 
ၿပးီစးီလိုပေ္ဆ်ာငၿ္ပးီ တကိ်မနွက္နစ္ြ်ာျဖင့္ အေထ်ာကအ္ထ်ားမတွတ္မး္ရယထူ်ားမညျ္ဖစသ္ည။္ ထိို႔ျပင ္ ေက််ာငး္သ်ား သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ားသမူ််ားအတြကေ္ဘးကငး္လံိုျခံဳမႈဆိိုငရ္်ာ 
စိိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ််ားရွလိွ်င ္ အခ်ိဳ ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 3 ျပစမ္ႈမ််ားကိို အလႊ်ာ 2 သိို႔မဟိုတ ္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရငွး္ေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈအေထ်ာကအ္႔ပံမ့််ားသိို႔ တိိုးျမငွ့္ိိုႏိုငသ္ည ္ (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာမ််ား 14-15)။ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္း၏ ဆိိုင္းင့ံထ်ားမႈမ််ားအနက္ 2 ခိုမွ 4 ခိုကိို စိုပံိုရရိွထ်ားလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ 5 ခိုကိို တစ္စံိုတည္းရရိွထ်ားလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ထက္ပိို၍ စိုပံိုရရိွထ်ားလွ်င္ အလႊ်ာ 2 
အျပဳအမူအေထ်ာက္အပ့ံ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားအ်ား 
5 ခို သိို႔မဟိုတ္ ပိို၍မ််ားေသ်ာ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားကိို စိုျပံဳရရိွပါက အလႊ်ာ 3 အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ 
အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ ဤအျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ဆိိုးရြ်ားစြ်ာ အေိွုႏ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစလွ်င္ က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာအ်ား 
ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း ကိိုယ္စ်ားျပဳလွ်င္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 3 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 4 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိိုႏိုင္သည္။ 
စညး္စနစက္်နသည့္ ပတဝ္နး္က်ငတ္စရ္ပက္ိို ထခိိိုကိိ္ုႏိုငသ္ည့္ အျပဳအမမူ််ား၏ နမနူ်ာမ််ား- 
 
 ဆရ်ာမ််ား အခ်ိန္လြန္လြန္ကြဲကြဲေပးရၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သင္ယူေလ့လ်ာေရးအတြက္ အခ်ိန္ယိုတ္ေလ််ာ့ေစသည့္ အဆင့္ 1 သိို႔မဟိုတ္ 2 အျပဳအမူမွန္သမွ်။ 
 လူႀကီးကိို ျပန္ခံေျပ်ာျခင္း 
 စ်ာသင္ခန္းထြဲတြင္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း 
 လိမ္္ေျပ်ာျခင္း 
 လွည့္စ်ားျခင္း 
 အတိုလိုပ္ျခင္း 
 သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း) 
 မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအိုႏႈန္း 
 တြန္းထိိုးျခင္း 
 စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
 အတန္းေဖ်ာ္မ််ား/လူႀကီးမ််ားအေပၚ မေလးစ်ားျခင္း 
 အခြင့္မရိွဘြဲ အခန္းထြဲမွထြက္ျခင္း 
 ျပတင္းေပါက္ကိို ထို႐ိိုက္ျခင္း 
 ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားကိို လက္ေဆ်ာ့ျခင္း 
 ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ားိွုႏင့္ iPod မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာမဟိုတ္ေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အခြင့္မရိွဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း 
 ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္မရိွစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ 
 ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ 
 မိမိကိိုယ္တိိုင္ိွုႏင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈအေပၚ သိသ်ာသ်ာထိခိိုက္ေစသည့္ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား 
 
အျပဳအမမူ််ားကိို ထနိး္ခ်ဳပက္ိိုငတ္ြယရ္န ္ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား- အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ စ်ာခ်ဳပ၊္ ေက််ာငး္ဆငး္ခ်နိတ္ြင ္ ဆငး္ခြင့္မေပးျခငး္၊ ေက််ာငး္တြငး္ ၾက်ားဝငေ္ဆ်ာငရ္ြကျ္ခငး္၊ ေစစ့ပျ္ဖနေ္ျဖျခငး္၊ 
ဆံိုးမပြဲျ့ပငျ္ခငး္၊ မဘိမ််ားထသံိို႔ စညး္ကမး္ပိိုငး္ သတေိပးစ်ာပိို႔ျခငး္၊ လႊြဲအပေ္ပးသည့္ လိုပင္နး္စဥ၊္ အေျခအေနကိို ျပနအ္ဖတဆ္ယသ္ည့္ က်င့္ထံိုး၊ ေန်ာကေ္ယ်ာငခ္ေံစ်ာင့္ၾကည့္ျခငး္၊ 
မးူယစေ္ဆးဝါးသံိုးစြြဲမႈ ပည်ာေပးျခငး္ိွုႏင့္ အၾကမး္ဖကမ္ႈဆိိုငရ္်ာ ပည်ာေပးျခငး္။  
 
စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ေရြးခ်ယမ္ႈမ််ားတြင ္ ေအ်ာကပ္ါတိို႔ပါဝငိိ္ုႏိုငသ္ည-္ သငၾ္က်ားမႈဘ်ာသ်ာရပခ္ြြဲ သးီသန႕္ထ်ားၿပးီ 1-3 ရကၾ္က်ာေအ်ာင ္ေက််ာငး္တြငး္တြင ္ဆိိုငး္ငံထ့်ားျခငး္။ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား 
ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္ပည်ာေရးအစအီမ ံ(IEP) သိို႔မဟိုတ ္504 အစအီမတံြင ္ပါဝငေ္သ်ာ 
ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။ 
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အဆင့္ 4- 

အဆင့္ 4 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္ ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ၎တြင္ ကန္႔သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း 
သေဘ်ာအ်ားျဖင့္ ဆင္တူေသ်ာ မွ်ားယြင္းေသ်ာ အျပဳအမူကိို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၏ ျပင္းထန္ေသ်ာ အေိွုႏ်ာက္အယွက္မ််ားကိို က်ေရ်ာက္ေစသည့္ 
အျပဳအမူိွုႏင့္က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာအ်ား ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ အျပဳအမူတိို႔ပါဝင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိုႏွင့္ 
အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိွုႏင့္ အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားကိို MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ပ့ံပိိုးၿပီး 
အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 4 ျပစမ္ႈမ််ားကိို MTSS-RTI မေူဘ်ာင၏္ အလႊ်ာ 2 သိို႔မဟိုတ ္ အလႊ်ာ 3 သိို႔ တိိုးျမငွ့္ိိုႏိုငၿ္ပးီ အလႊ်ာ 1 ရွ ိ
အေထ်ာကအ္ပံမ့််ားကိို ၿပးီစးီလိုပေ္ဆ်ာငၿ္ပးီ တကိ်မနွက္နစ္ြ်ာျဖင့္ အေထ်ာကအ္ထ်ားမတွတ္မး္ရယထူ်ားမညျ္ဖစသ္ည။္ ထိို႔ျပင ္ ေက််ာငး္သ်ား သိို႔မဟိုတ ္
အျခ်ားသမူ််ားအတြကေ္ဘးကငး္လံိုျခံဳမႈဆိိုငရ္်ာ စိိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ််ားရွလိွ်င ္ အခ်ိဳ ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 4 ျပစမ္ႈမ််ားကိို အလႊ်ာ 2 သိို႔မဟိုတ ္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရငွး္ေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈအေထ်ာကအ္႔ပံမ့််ားသိို႔ 
တိိုးျမငွ့္ိိုႏိုငသ္ည ္ (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာမ််ား 14-15)။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္း၏ ဆိိုင္းင့ံထ်ားမႈမ််ားအနက္ 2 ခိုမွ 4 ခိုကိို စိုပံိုရရိွထ်ားလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ 5 ခိုကိို တစ္စံိုတည္းရရိွထ်ားလွ်င္ 
သိို႔မဟိုတ္ ၎ထက္ပိို၍ စိုပံိုရရိွထ်ားလွ်င္ အလႊ်ာ 2 အျပဳအမူအေထ်ာက္အပ့ံ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ 
အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယသူင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားအ်ား 5 ခို သိို႔မဟိုတ္ ပိို၍မ််ားေသ်ာ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားကိို စိုျပံဳရရိွပါက အလႊ်ာ 3 အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍ 
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္ (စ်ာမ်ကမ္်ွာ 14 မ ွ 15)။ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 4 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 5 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိိုႏိုင္သည္။  
စညး္စနစက္်နသည့္ ပတဝ္နး္က်ငတ္စရ္ပက္ိို ထခိိိုကိိ္ုႏိုငသ္ည့္ အျပဳအမမူ််ား၏ နမနူ်ာမ််ား- 
 
 ဆရ်ာမ််ား အခ်ိန္လြန္လြန္ကြဲကြဲေပးရၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သင္ယူေလ့လ်ာေရးအတြက္ အခ်ိန္ယိုတ္ေလ််ာ့ေစသည့္ အဆင့္ 1၊ 2 သိို႔မဟိုတ္ 3 အျပဳအမူမွန္သမွ်။ 
 လူႀကီးကိို ျပန္ခံေျပ်ာျခင္း 
 စ်ာသင္ခန္းထြဲတြင္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း 
 လိ္မ္ေျပ်ာျခင္း 
 လွည့္စ်ားျခင္း 
 အတိုလိုပ္ျခင္း 
 သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း) 
 မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအိုႏႈန္း 
 စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
 အတန္းေဖ်ာ္မ််ား/လူႀကီးမ််ားအေပၚ မေလးစ်ားျခင္း 
 အခြင့္မရိွဘြဲ အခန္းထြဲမွထြက္ျခင္း 
 ျပတင္းေပါက္ကိို ထို႐ိိုက္ျခင္း 
 ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားကိို လက္ေဆ်ာ့ျခင္း 
 ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ားိွုႏင့္ iPod မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာမဟိုတ္ေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အခြင့္မရိွဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း 
 ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္မရိွစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ 
 ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ 
 မိမိကိိုယ္တိိုင္ိွုႏင့္ အျခ်ားသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈအေပၚ သိသ်ာသ်ာထိခိိုက္ေစသည့္ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား 
 
စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ေရြးခ်ယမ္ႈမ််ားတြင ္ ေအ်ာကပ္ါတိို႔ပါဝငိိ္ုႏိုငသ္ည-္ လိိုခ်ငသ္ည့္အေနအထ်ား တတိပိပပါဝငေ္သ်ာ အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ စ်ာခ်ဳပ။္ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆက-္ 1-5 
ရကၾ္က်ာေအ်ာင ္ ေက််ာငး္ျပငပ္သိို႔ပိို႔လ်က ္ ဆိိုငး္ငံထ့်ားျခငး္။ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ 
တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္ပည်ာေရးအစအီမ ံ(IEP) သိို႔မဟိုတ ္504 အစအီမတံြင ္ပါဝငေ္သ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။ 
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အဆင့္ 5- 

အဆင့္ 5 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္ ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ၎တြင္ ကန္႔သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း 
သေဘ်ာအ်ားျဖင့္ ဆင္တူေသ်ာ မွ်ားယြင္းေသ်ာ အျပဳအမူကိို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၏ ျပင္းထန္ေသ်ာ အေိွုႏ်ာက္အယွက္မ််ားကိို က်ေရ်ာက္ေစသည့္ အျပဳအမူိွုႏင့္ 
က်န္းမ်ာေရး၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈ သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာအ်ား ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ အျပဳအမူတိို႔ပါဝင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားကိို မျပဳလိုပ္မေနရျဖစ္သည့္ အစမ္းက်ာလ 
သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈျဖင့္ ေနရ်ာခ်ထ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားသည္ သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္းေတြ႕ရိွပါက ေက််ာင္းထိုတ္ခံရိိုႏိုင္သည္။ လိိုအပ္သည့္ 
ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိွုႏင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားိွုႏင့္ အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားကိို MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္ ပ့ံပိိုးၿပီး 
အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 5 ျပစမ္ႈမ််ားကိို MTSS-RTI မေူဘ်ာင၏္ အလႊ်ာ 2 သိို႔မဟိုတ ္ အလႊ်ာ 3 သိို႔ တိိုးျမငွ့္ိိုႏိုငၿ္ပးီ အလႊ်ာ 1 ရွ ိ
အေထ်ာကအ္ပံမ့််ားကိို ၿပးီစးီလိုပေ္ဆ်ာငၿ္ပးီ တကိ်မနွက္နစ္ြ်ာျဖင့္ အေထ်ာကအ္ထ်ားမတွတ္မး္ရယထူ်ားမညျ္ဖစသ္ည။္ ထိို႔ျပင ္ ေက််ာငး္သ်ား သိို႔မဟိုတ ္
အျခ်ားသမူ််ားအတြကေ္ဘးကငး္လံိုျခံဳမႈဆိိုငရ္်ာ စိိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ််ားရွလိွ်င ္ အခ်ိဳ ႕ေသ်ာ အလႊ်ာ 5 ျပစမ္ႈမ််ားကိို အလႊ်ာ 2 သိို႔မဟိုတ ္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရငွး္ေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈအေထ်ာကအ္႔ပံမ့််ားသိို႔ 
တိိုးျမငွ့္ိိုႏိုငသ္ည ္ (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာမ််ား 14-15)။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္း၏ ဆိိုင္းင့ံထ်ားမႈမ််ားအနက္ 2 ခိုမွ 4 ခိုကိို စိုပံိုရရိွထ်ားလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ 5 ခိုကိို တစ္စံိုတည္းရရိွထ်ားလွ်င္ 
သိို႔မဟိုတ္ ၎ထက္ပိို၍ စိုပံိုရရိွထ်ားလွ်င္ အလႊ်ာ 2 အျပဳအမူအေထ်ာက္အပ့ံ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ 
အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားအ်ား 5 ခို သိို႔မဟိုတ္ ပိို၍မ််ားေသ်ာ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားကိို စိုျပံဳရရိွပါက အလႊ်ာ 3 အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီး၍ 
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္။ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ 
အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 5 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိိုႏိုင္သည္။ 
ထခိိိုကန္စန္်ာေစေသ်ာိွုႏင့္ တရ်ားမဝငေ္သ်ာ အျပဳအမမူ််ား၏ နမနူ်ာမ််ား- 
 
 ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ား 
 ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားကိို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ/မရိွရိွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
 ခိိုးယူျခင္း 
 သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း) 
 ႐ိိုက္နွက္မႈ 
 မူးယစ္ေဆးဝါး 
 လက္နက္မ််ား 
 စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း 
 အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
 ပရိေဘ်ာဂ သိို႔မဟိုတ္ အရ်ာဝထ ဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း 
 ခိိုးယူျခင္း 
 လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္န်ာက်င္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း 
 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူမ််ား 
 အရက္ 
စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ေရြးခ်ယမ္ႈမ််ားတြင ္ေအ်ာကပ္ါတိို႔ပါဝငရ္မည-္ ယခင ္ေက််ာငး္အေျချပဳ မဟ်ာ ်္ၱဴဟ်ာမ််ားိွုႏင့္ ၾက်ားဝငေ္ဆ်ာင ္ရြကမ္ႈမ််ားကိို အေက်ာငအ္ထညေ္ဖ်္ာလိုပေ္ဆ်ာငခ္ြဲသ့ည၊္ GRIP 
ပရိိုဂရမ ္ထြဲတြင ္ပါဝငျ္ခငး္ (တ်ာဝနယ္မူႈျဖင့္ ႀကးီထြ်ားလ်ာျခငး္၊ ျဖစိိ္ုႏိုငေ္ျခမ််ားကိို တိိုးျမႇင့္ျခငး္)။ 
 
ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆက-္ ခဝံနခ္်ဳပျ္ဖင့္ 6-10 ရကၾ္က်ာေအ်ာင ္ဆိိုငး္ငံထ့်ားျခငး္။ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို 
က်င့္သံိုးရပါမည။္ တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္ပည်ာေရးအစအီမ ံ(IEP) သိို႔မဟိုတ ္504 အစအီမတံြင ္ပါဝငေ္သ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။ 
 

အဆင့္ 6- 

အဆင့္ 6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အတန္းမွ ထိုတ္ဖယ္ခံရိိုႏိုင္သည့္ ဆိိုးရြ်ားၿပီး မခံသ်ာဖြယ္ေအ်ာင္ ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ သေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ေက််ာငး္သ်ားအေနျဖင့္ ၁၀ ရကၾ္က်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈိွုႏင့္အတ ူ ခ႐ိိုင၏္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈကိို က်ခရံမညျ္ဖစၿ္ပးီ ထပေ္ဆ်ာငး္အက်ိဳ းဆကမ္််ားကိို 
က်ေရ်ာကေ္စမညျ္ဖစသ္ည။္ ထိိုအက်ိဳးဆက္မ််ားတြင္ ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္း မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ထပ္ေဆ်ာင္းဆိိုင္းင့ံမႈ၊ လူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြက္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈိွုႏင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ 
အစီအစဥ္ သိို႔မဟိုတ္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္ရန္ သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးအပ္ျခင္းတိို႔ပါဝင္သည္။ ျပည္သူ႔ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈိွုႏင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဌ်ာနိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ ျပင္ပ 
တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာန သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေအဂ်င္စီမ််ားက အဆင့္ 6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးိိုႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသ်ာ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဆိိုင္ရ်ာ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ််ားသည္ အဆင့္ 
6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္း စြပ္စြြဲခံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ အျခ်ားေသ်ာ အဆိိုပါ ျပင္ပရိွ ေအဂ်င္စီမ််ားက အစျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္ ျပည္နယ္ ရ်ာဇဝတ္ေရးရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
ကေလးသူငယ္ေရးရ်ာ တရ်ားဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ျဖစ္ေပၚေစိိုႏိုင္သည္။ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ၏ ဆိိုးရြ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္အေျခအေနကိို အေျခခံ၍ 
အခ်ိဳ႕ေသ်ာ အဆင့္ 6 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို အဆင့္ 7 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအေနျဖင့္ တိိုးျမွင့္ိိုႏိုင္သည္။ အလႊ်ာ 6 စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားသည္ 
ဆိိုင္းင့ံထ်ားျခင္းမွ ေက််ာင္းသ်ား၏ ျပန္လည္ေရ်ာက္ရိွမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး MTSS-RTI မူေဘ်ာင္မွတဆင့္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈဆိိုင္ရ်ာ အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီမႈရိွသင့္သည္။ 
ျပန္လည္ဝင္ေရ်ာက္မႈ ိီွုႏးေိွုႏ်ာဖလွယ္ပြြဲတြင္ အလႊ်ာ 3 အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီးသင့္သည္။ ထိို႔ေန်ာက္ အစီအစဥ္ကိို အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး 
တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္ (စ်ာမ်ကမ္်ွာ 14 မ ွ15)။  
ထခိိိုကန္စန္်ာေစေသ်ာိွုႏင့္ တရ်ားမဝငေ္သ်ာ အျပဳအမမူ််ား၏ နမနူ်ာမ််ား- 
 
 ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ား 
 ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားကိို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ/မရိွရိွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
 ခိိုးယူျခင္း 
 သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း) 
 ႐ိိုက္နွက္မႈ 
 ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ 
 အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ 
 ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူက ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း 
 မူးယစ္ေဆးဝါး 
 လက္နက္မ််ား 
 စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း 
 အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
 ပရိေဘ်ာဂ သိို႔မဟိုတ္ အရ်ာဝထ ဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း 
 လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္န်ာက်င္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း 
 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူမ််ား 
 အရက္ 
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ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆက-္ က်ာလရညွဆ္ိိုငး္ငံျ့ခငး္။ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ 
တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္ပည်ာေရးအစအီမ ံ(IEP) သိို႔မဟိုတ ္504 အစအီမတံြင ္ပါဝငေ္သ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။ 

အဆင့္ 7- 

အဆင့္ 7 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အတန္းမွ ထိုတ္ဖယ္ခံရိိုႏိုင္သည့္ ဆိိုးရြ်ားၿပီး မခံသ်ာဖြယ္ေအ်ာင္ ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ သေဘ်ာေဆ်ာင္သည့္ 
စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားပါဝင္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ ၁၀ ရက္ၾက်ာ ဆိိုင္းင့ံမႈိုႏွင့္အတူ ခ႐ိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီးထပ္ေဆ်ာင္းအက်ိဳးဆက္မ််ားကိို 
က်ေရ်ာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထိိုအက်ိဳးဆက္မ််ားတြင္ ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္း မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းမွထိုတ္ပယ္မႈ၊ ထပ္ေဆ်ာင္းဆိိုင္းင့ံမႈ၊ လူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြက္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈိွုႏင့္ 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ အစီအစဥ္ သိို႔မဟိုတ္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္ရန္ သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးအပ္ျခင္းတိို႔ပါဝင္၍ လက္ရိွပည်ာသင္ိွုႏစ္ဝက္ကိို ေက််ာ္လြန္၍ 
လိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိိုင္မႈရိွလွ်င္ ေက််ာင္းသ်ားကိို သီးျခ်ားအခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုအတြက္ ခ႐ိိုင္၏ ယူနစ္မ််ားအ်ားလံိုးမွ ထ်ာဝစဥ္ထိုတ္ပယ္မႈျဖင့္ ဖယ္ထိုတ္ိိုႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႔ 
ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈိွုႏင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဌ်ာနိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ ျပင္ပ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာန သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေအဂ်င္စီမ််ားက အဆင့္ 7 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးိိုႏိုင္ၿပီး လြတ္လပ္ေသ်ာ 
တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဆိိုင္ရ်ာ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ််ားသည္ အဆင့္ 7 ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္း စြပ္စြြဲခံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ အျခ်ားေသ်ာ အဆိိုပါ ျပင္ပရိွ ေအဂ်င္စီမ််ားက 
အစျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္ ျပည္နယ္ ရ်ာဇဝတ္ေရးရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ကေလးသူငယ္ေရးရ်ာ တရ်ားဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ျဖစ္ေပၚေစိိုႏိုင္သည္။ အလႊ်ာ 7 
စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားသည္ ဆိိုင္းင့ံထ်ားျခင္းမွ ေက််ာင္းသ်ား၏ ျပန္လည္ေရ်ာက္ရိွမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး MTSS-RTI မူေဘ်ာင္မွတဆင့္ အလႊ်ာ 3 ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈဆိိုင္ရ်ာ 
အေထ်ာက္အပ့ံမ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီမႈရိွသင့္သည္။ ျပန္လည္ဝင္ေရ်ာက္မႈ ိီွုႏးေိွုႏ်ာဖလွယ္ပြြဲတြင္ အလႊ်ာ 3 အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကိို ဖန္တီးသင့္သည္။ ထိို႔ေန်ာက္ 
အစီအစဥ္ကိို အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာျဖင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူသင့္သည္ (စ်ာမ်ကမ္်ွာ 14 မ ွ15)။ 
ထခိိိုကန္စန္်ာေစေသ်ာိွုႏင့္ တရ်ားမဝငေ္သ်ာ အျပဳအမမူ််ား၏ နမနူ်ာမ််ား- 
 
 ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ား 
 ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားကိို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ/မရိွရိွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
 ခိိုးယူျခင္း 
 သတ္ပိုတ္ျခင္း (သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း) 
 ႐ိိုက္နွက္မႈ 
 ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ 
 အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ 
 ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူက ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း 
 မူးယစ္ေဆးဝါး 
 လက္နက္မ််ား 
 စ်ာသင္ေက််ာင္းတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း 
 အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
 ပရိေဘ်ာဂ သိို႔မဟိုတ္ အရ်ာဝထ ဳမ််ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း 
 လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္န်ာက်င္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း 
 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူမ််ား 
 အရက္ 
 
ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆက-္ ေက််ာငး္ထိုတျ္ခငး္။ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ 
တစဥ္းီခ်ငး္အလိိုက ္ပည်ာေရးအစအီမ ံ(IEP) သိို႔မဟိုတ ္504 အစအီမတံြင ္ပါဝငေ္သ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 87-91 ကိို ၾကည့္ပါ။ 
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မလူတနး္ ကြနခ္််ာမက္ထရစ ္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳ းဆက္မ််ား၏ 
အဆင္ ့

တငျ္ပရန ္ ဆက္သြယ္ရန ္
ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသူိ 

ျပစမ္ႈ/ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈ 1 2 3 4 5 6 7   

1-ေဆးရြက္ႀကီးိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကိုန္မ််ား 
     

    

2-အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး စက္ကိရိယ်ာမ််ား 
     

    

3a-လက္နက္မ််ား   
     

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ SRO 

3b-လက္နက္မ််ား 
     

   SRO 

4a-ထိခိိုက္မႈမျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ   
     

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO 

4b-ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ 

စြြဲဆိိုခ်ကက္ိို မတငသ္ြငး္မ ီေက််ာငး္သ်ားေရးရ်ာသိို႔ ဆကသ္ြယပ္ါ 
       

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO 

5a-ရည္ရြယ္မႈ/ႀကိဳးပမ္းမႈ/ေရ်ာင္းခ်မႈ/ျဖန္႔ခ်ိမႈ 
       

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ SRO 

5b-ထ်ားရိွပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြြဲမႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ-ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ 
       

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ 
GRIP 

SRO 

5b- ထ်ားရိွပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြြဲမႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ-ဒိုတိယ အႀကိမ္ိွုႏင့္ 
ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား        

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ SRO 

5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း 
ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ        

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ 
GRIP 

SRO 

5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း 
ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ဒိုတိယ အႀကိမ္ိွုႏင့္ ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား        

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ SRO 

6a-ေက််ာင္း၊ ျပည္သူပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ လိကပိိုင္ ပစၥည္းမ််ားကိို 
ဖ်က္ဆီးရန္/ပ်က္စီးေအ်ာင္လိုပ္ရန္/လက္ေဆ်ာ့ရန္/မီး႐ိႈ႕ရန္ အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ 
ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း 

       
ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ SRO 

6b-ခိိုးမႈ/ဓ်ားျပမႈ/ေဖ်ာက္ထြင္းမႈ/ၿခိမ္းေျခ်ာက္၍ေငြ ွစ္မႈ/ခိိုးရ်ာပါပစၥည္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈတိို႔ကိို 
အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း        

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ SRO 

6c-ေက််ာင္းဖတ္စ်ာအိုပ္မ််ား၊ မီဒီယ်ာခန္း ပစၥည္းမ််ား၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ 
ပစၥည္းမ််ား/အသံိုးျပဳမႈ        

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ 

7a-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္မႈ  
    

  GRIP  

7b- သတ္ပိုတ္ျခင္း/သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း/႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း  
    

  GRIP  

7c-႐ိိုက္ိွုႏက္မႈ   
   

  ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ GRIP  

7d-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ    
    

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ GRIP SRO 

7e-အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ      
  

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ GRIP SRO/ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ 

7f-ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ အိုပ္စိုက ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈတြင္ပါဝင္ျခင္း  
    

  GRIP  

7g-အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း/ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း 
       

အိိုႏိုင္က်င့္မႈ 
အစီရင္ခံစ်ာ/GRIP 

 

8a-႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈမရိွေသ်ာ အျပဳအမူ 
     

    

8b-ညႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ ျငင္းဆန္မႈ 
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မလူတနး္ ကြနခ္််ာမက္ထရစ ္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳ းဆက္မ််ား၏ 
အဆင္ ့

တငျ္ပရန ္ ဆက္သြယ္ရန ္
ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသူိ 

ျပစမ္ႈ/ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈ 1 2 3 4 5 6 7   

9-ခြင့္မေတ်ာင္းဘြဲ ပ်က္ကြက္မႈ/ေက််ာင္းေျပးျခင္း စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 41 ရိွ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ 
စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။ 
ေက််ာငး္တက/္ပ်ကဆ္ိိုငရ္်ာခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ားအတြ
က ္ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို 
ေက််ာငး္မဆွိိုငး္ငံမ့ညမ္ဟိုတပ္ါ 

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္၊ 
လူမႈဝန္ထမ္း လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ 
ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔ 
လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ 
ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာင္ခ်ဳပ္ ရံိုး၊ 
DFACS 

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

10-အတန္းလစ္ျခင္း/လိိုအပ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ မပါဝင္ျခင္း 
       

 လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

11-စ်ာသင္ခန္းတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ  
    

    

12-စ်ာသင္ေက််ာင္းသိို႔ အေထြေထြ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား/ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈ/အိုပ္စိုလိိုက္ 
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား 

       
ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ 

13-အယိုတ အနတ စက်ားမ််ား/မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း 
     

    

14-စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း  
    

    

15-က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 42 ရိွ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ 
စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။ 
ေက််ာငး္တက/္ပ်ကဆ္ိိုငရ္်ာခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ားအတြ
က ္ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို 
ေက််ာငး္မဆွိိုငး္ငံမ့ညမ္ဟိုတပ္ါ 

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္၊ 
လူမႈဝန္ထမ္း လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ 
ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔ 
လႊြဲအပ္ေပးမႈ၊ 
ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာင္ခ်ဳပ္ ရံိုး၊ 
DFACS 

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

16-ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈ 
     

    

17-ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ/ေက််ာင္းတြင္မရိွစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ 
စြြဲဆိိုခ်ကက္ိို မတငသ္ြငး္မ ီေက််ာငး္သ်ားေရးရ်ာသိို႔ ဆကသ္ြယပ္ါ        

 ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ 

18-ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း  
    

    

19-ထပ္ခါတလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား 

19a-ထပ္တလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား/က်ာလရွည္ၾက်ာေသ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ   
   

  အရင္းအျမစ္ လႊြဲအပ္မႈ  

19b-ေဒသတြင္းေက််ာင္းအဆင့္/ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအဆင့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ  
       

ခံဝန္ျဖင့္လႊတ္ထ်ားၿပီး 
ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း စ်ာခ်ဳပ္ 

 

20-ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း/ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား 
         

21-လတ္လ််ားလတ္လ််ားလိုပ္ျခင္း/က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း/ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး 
ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း        

  

22-မွ်ားယြင္းေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ား ေပးအပ္ျခင္း 
     

    

23-အေထြေထြ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ 

  
   

  

 SRO/ လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈေရးလိုပ္သ်ား/ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ
သိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

24-ေက််ာင္းသ်ားသက္ေသခံကတ္ျပ်ားိွုႏင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ 
   

      

25-ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ 
     

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

26-ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ 
       

 ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ 
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အလယ္တနး္/အထက္တနး္ ကြနခ္််ာမက္ထရစ ္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳ းဆက္မ််ား၏ 

အဆင္ ့
တငျ္ပရန ္ ဆက္သြယ္ရန ္

ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသူိ 
ျပစမ္ႈ/ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈ 1 2 3 4 5 6 7   

1-ေဆးရြက္ႀကီးိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကိုန္မ််ား 
     

    

2-အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး စက္ကိရိယ်ာမ််ား 
     

    

3a-လက္နက္မ််ား      
  

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ SRO 

3b-လက္နက္မ််ား 
      

  SRO 

4a-ထိခိိုက္မႈမျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ      
  

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO 

4b-ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈကိို မတငသ္ြငး္မ ီေက််ာငး္သ်ားေရးရ်ာသိို႔ ဆကသ္ြယပ္ါ        

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ/SRO 

5a-ရည္ရြယ္မႈ/ႀကိဳးပမ္းမႈ/ေရ်ာင္းခ်မႈ/ျဖန္႔ခ်ိမႈ      
  

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ SRO 

5b-ထ်ားရိွပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြြဲမႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ-ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ 
       

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ 
GRIP 

SRO 

5b- ထ်ားရိွပိိုင္ဆိိုင္မႈ/သံိုးစြြဲမႈ/လႊမ္းမိိုးခံရမႈ-ဒိုတိယ အႀကိမ္ိွုႏင့္ 
ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား        

5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း 
ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ပထမ အႀကိမ္က်ၱဴးလြန္မႈ        

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ SRO 

5c-မူးယစ္ေဆး၀ါးိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ျခင္း 
ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း-ဒိုတိယ အႀကိမ္ိွုႏင့္ ေန်ာက္ပိိုင္းက်ၱဴးလြန္မႈမ််ား        

ရြဲဘက္သိို႔ သတင္းပိို႔ရန္ 
GRIP 

SRO 

6a-ေက််ာင္း၊ ျပည္သူပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ လိကပိိုင္ ပစၥည္းမ််ားကိို 
ဖ်က္ဆီးရန္/ပ်က္စီးေအ်ာင္လိုပ္ရန္/လက္ေဆ်ာ့ရန္/မီး႐ိႈ႕ရန္ အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ 
ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း 

       
ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ SRO 

6b-ခိိုးမႈ/ဓ်ားျပမႈ/ေဖ်ာက္ထြင္းမႈ/ၿခိမ္းေျခ်ာက္၍ေငြ ွစ္မႈ/ခိိုးရ်ာပါပစၥည္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈတိို႔ကိို 
အမွန္တကယ္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း        

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ SRO 

6c-ေက််ာင္းဖတ္စ်ာအိုပ္မ််ား၊ မီဒီယ်ာခန္း ပစၥည္းမ််ား၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ 
ပစၥည္းမ််ား/အသံိုးျပဳမႈ        

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ 

7a-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္မႈ  
      

GRIP  

7b- သတ္ပိုတ္ျခင္း/သူတစ္ပါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုံးကိိုင္တြယ္ျခင္း/႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း  
      

GRIP  

7c-႐ိိုက္ိွုႏက္မႈ     
   

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္/GRIP  

7d-ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ      
  

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္/GRIP SRO 

7e-အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ      
  

ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္/GRIP SRO/ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ 

7f-ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူ အိုပ္စိုက ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈတြင္ပါဝင္ျခင္း      
  

GRIP  

7g-အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း  
      

အိိုႏိုင္က်င့္မႈ အစီရင္ခံစ်ာ/GRIP  

8a-႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈမရိွေသ်ာ အျပဳအမူ 
     

    

8b-ညႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ ျငင္းဆန္မႈ 
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အလယ္တနး္/အထက္တနး္ ကြနခ္််ာမက္ထရစ ္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳ းဆက္မ််ား၏ 
အဆင္ ့

တငျ္ပရန ္ ဆက္သြယ္ရန ္
ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသူိ 

ျပစမ္ႈ/ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈ 1 2 3 4 5 6 7   

9-ခြင့္မေတ်ာင္းဘြဲ ပ်က္ကြက္မႈ/ေက််ာင္းေျပးျခင္း စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 41 ရိွ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ 
စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။ 
ေက််ာငး္တက/္ပ်ကဆ္ိိုငရ္်ာခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ားအတြ
က ္ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို 
ေက််ာငး္မဆွိိုငး္ငံမ့ညမ္ဟိုတပ္ါ 

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ၊္ လူမႈဝန္ထမ္း 
လႊြဲအပေ္ပးမႈ၊ ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔ 
လႊြဲအပေ္ပးမႈ၊ ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာငခ္်ဳပ္ ရံိုး၊ 
DFACS 

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

10-အတန္းလစ္ျခင္း/လိိုအပ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ မပါဝင္ျခင္း 
       

 လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

11-စ်ာသင္ခန္းတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ  
      

  

12-စ်ာသင္ေက််ာင္းသိို႔ အေထြေထြ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား/ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈ/အိုပ္စိုလိိုက္ 
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား  

       
ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္ သင့္ေတ်ာ္သလိို SRO စီစဥ္မႈ 

13-အယိုတ အနတ စက်ားမ််ား/မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခင္း  
      

  

14-စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း  
      

  

15-က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ ေက််ာင္းေန်ာက္က်ျခင္း စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 47 ရိွ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ 
စည္းမ်ဥ္းက်င့္ဝတ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာပါ။ 
ေက််ာငး္တက/္ပ်ကဆ္ိိုငရ္်ာခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ားအတြ
က ္ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို 
ေက််ာငး္မဆွိိုငး္ငံမ့ညမ္ဟိုတပ္ါ 

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ၊္ လူမႈဝန္ထမ္း 
လႊြဲအပေ္ပးမႈ၊ ကေလးသူငယ္တရ်ားရံိုးသိို႔ 
လႊြဲအပေ္ပးမႈ၊ ေရွ႕ေနအက်ိဳးေဆ်ာငခ္်ဳပ္ ရံိုး၊ 
DFACS 

လမ္းညႊန္ခ်က္ ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈဝန္ထမ္းသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

16-ဘတ္စ္က်ား စီးနင္းစဥ္ မဖြယ္မရ်ာျပဳမူမႈ 
       

  

17-ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ/ေက််ာင္းတြင္မရိွစဥ္ ျပဳမူေနထိိုင္မႈ 
ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈကိို မတငသ္ြငး္မ ီေက််ာငး္သ်ားေရးရ်ာသိို႔ ဆကသ္ြယပ္ါ        

 ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ 

18-ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ျခင္း  
      

  

19a-ထပ္တလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား/က်ာလရွည္ၾက်ာေသ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ   
     

အရင္းအျမစ္ လႊြဲအပ္မႈ  

19b-ေဒသတြင္းေက််ာင္းအဆင့္/ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအဆင့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ  
       

ခံဝန္ျဖင့္လႊတ္ထ်ားၿပီး 
ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း စ်ာခ်ဳပ္ 

 

20-ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း/ယ်ာဥ္စည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား  
      

  

21-လတ္လ််ားလတ္လ််ားလိုပ္ျခင္း/က်ၱဴးေက််ာ္ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း/ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး 
ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း        

  

22-မွ်ားယြင္းေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ား ေပးအပ္ျခင္း  
      

  

23-အေထြေထြ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ 

 
      

 SRO/ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
ရရိွရန္အတြက္ 
လူမႈေရးလိုပ္သ်ား/ေက််ာင္းသ်ားေ
ရးရ်ာသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ 

24-ေက််ာင္းသ်ားသက္ေသခံကတ္ျပ်ားိွုႏင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ 
     

    

25-ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ 
     

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

26-ေဘးမကင္းသည့္ အျပဳအမူ     
   

 ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ 
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ျပစမ္ႈမ််ားိွုႏင့္ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆကမ္််ား 
 

သငူယတ္နး္မ ွ သံိုးတနး္အထ ိ အတနး္မ််ားတြင ္ ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီအေနျဖင့္ လကန္က၊္ မးူယစေ္ဆးဝါး၊ သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ား အိၲုႏရ်ာယရ္ွသိည့္ ကရိယိ်ာတစမ္်ိဳ းမ်ိဳ းကိို ပိိုငဆ္ိိုငထ္်ားျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္
ေက််ာင္းသ်ား၏အျပဳအမသူည ္ အျခ်ားေက််ာငး္သ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ ္ ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသိမူ််ားကိို အိၲုႏရ်ာယျ္ဖစေ္စျခငး္ မရွပိါက သူ႔ကိို ထိုတပ္ယျ္ခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ ဆိိုငး္ငံျ့ခငး္မျပဳမ ီ အဆင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ 
ပံပ့ိိုးေထ်ာကပ္ံမ့ႈ စနစမ္််ား (MTSS) ကိို ဆကတ္ိိုက ္ ငါး (5) ရက ္ သိို႔မဟိုတ ္ စိုစိုေပါငး္ 5 ရကိွ္ုႏင့္အထက ္ မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရးကိို ခယံေူနသည့္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက ္လိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ််ားကိို က်င့္သံိုးရပါမည။္ (O.C.G.A. § 20-2-740)  

 

1. ေဆးရြက္ႀကီးိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကိုနမ္််ား 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ စီးကရက္မ််ား၊ အေငြ႕ရွၱဴမႈတ္သည့္ ပင္မ််ား/ကန္မ််ား၊ ေဆးေျခ်ာက္ (CBD) အဆီ သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ပစၥည္းမ််ား အပါအ၀င္ မည္သည့္ 
ေဆးရြက္ၾကီး ထိုတ္ကိုန္ပစၥည္းမ််ားကိိုမဆိို (စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ကြမ္းယ်ာ၊ ေဆးရြက္ႀကီးမႈန္႔ အစရိွသျဖင့္) အ်ား ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏ အေ၀းတစ္ေနရ်ာတြင္ ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ ေက််ာင္း၏ ပြြဲအစီအစဥ္တစ္ခိုခိုတြင္ လက္၀ယ္ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳျခင္း မရိွရေပ။ ေက််ာင္းသ်ား၊ 
ေက််ာင္းအမႈထမး္အဖြြဲ႕ဝင ္ သိို႔မဟိုတ ္ ေက််ာငး္သိို႔ လ်ာေရ်ာကသ္အူ်ား မညသ္ည့္ ေဆးရြကႀ္ကးီ ကိုနပ္စၥည္းကိိုျဖစေ္စ အလီကထ္ရြနး္နစ ္ စးီကရကမ္််ား၊ ေရေငြ႕ရႈတ/ံရႈေဆး္းူ သိို႔မဟိုတ ္
အလ်ားတ ူ မညသ္ည့္ကိုနပ္စၥည္းမ််ားကိိုမဆိို ေက််ာငး္ခ႐ိိုငမ္ ွ ပိိုငဆ္ိိုငေ္သ်ာ/င်ွားရမး္ထ်ားေသ်ာ မညသ္ည့္အမိရ္်ာအေဆ်ာက္အအံို၌ျဖစေ္စ ေက််ာငး္ခ်နိျ္ပငပ္က်ာလမ််ား၊ 
အသြငတ္ေူက််ာင္းတကရ္ကမ္််ားအတြင္း တစေ္န႔လွ်င ္ 24 န်ာရ၊ီ တစပ္တလ္ွ်င ္ ခိုိွုႏစရ္ကပ္တလ္ံိုးပါဝငသ္ည့္ မညသ္ည့္ေက််ာငး္အခမး္အန်ားတြငမ္ဆိို၌ျဖစေ္စ အသံိုးျပဳခြင့္မရွ ိ (ဘိုတအ္ဖြြဲ႕ မဝူါဒ 
JCDAA) ထိို႔ျပင္ ေ္ပါ ပင္မ််ား/ကန္မ််ား ိွုႏင့္ “ေ္ပါရွၱဴမႈတ္ရန္” အတြက္ juul မ််ား သိို႔မဟိုတ္ “juul ရွၱဴမႈတ္ျခင္း” အသံိုးျပဳမႈသည္ ကေလးမ််ား၏ က်န္းမ်ာေရးအေပၚ အိုႏ ရ်ာယ္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ျခင္း 
ရိွ၊မရိွ အခ်က္အလက္မ််ား ေသခ််ာ သိရိွန်ားလည္းထ်ားျခင္း မရိွသည္ျဖစ္ရ်ာ အိုႏ ရ်ာယ္ရိွေက်ာင္း ရိွိိုႏိုင္ေပသည္။ 

 
မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

 
ဤျပစမ္ႈစညး္မ်ဥး္ကိို ခ်ိဳ းေဖ်ာကက္်ၱဴးလြနေ္သ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအ်ား အငတ္်ာနကအ္ေျချပဳ ASPIRE ( ေဆးလပိေ္သ်ာကျ္ခငး္မ ွ ႀကိဳတငက္်ာကြယေ္ရးအျပနအ္လနွထ္ေိတြ႕ဆကဆ္မံႈ 
အေတြ႕အၾကံဳ ) အစအီစဥသ္ိို႔ www.mdanderson.org/aspireမတွစဆ္င့္ လႊြဲအပေ္ပးမညျ္ဖစသ္ည။္ ၿပးီစီးေၾက်ာငး္ လကမ္တွက္ိို ပရင့္ထိုတၿ္ပီး လႊြဲအပေ္ပးသည့္ ႊနၾ္က်ားသထူသံိို႔ 
ေပးအပရ္ပါမည။္ 

 

2. ဆယ္လူလ်ာဖိုနး္မ််ား၊ စမတ္ဖိုနး္မ််ား၊ တက္ဘလက္မ််ား၊ လမး္ေလွ််ာက္စက်ားေျပ်ာစက္မ််ားိွုႏင့္ အလ်ားတူစက္ပစၥည္းမ််ားအပါအဝင ္အီလက္ထရြနး္နစ ္
ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ််ား 

 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆြဲလ္လူလ်ာဖိုန္းမ််ား၊ စမတ္ဖိုန္းမ််ား၊ တက္ဘလက္မ််ား၊ လမ္းေလွ််ာက္စက်ားေျပ်ာစက္မ််ားိွုႏင့္ အလ်ားတူ စက္ပစၥည္းမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း 
၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ မည္သည့္အီလက္ထရြန္းနစ္ စက္ပစၥည္းကိိုမဆိို သမ်ား႐ိိုးက် ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အြန္လိိုင္းမွ သင္ၾက်ားပိို ႔ခ်ခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ေစ 
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ားေပၚတြင္ အသံိုးျပဳရမည္မဟိုတ္သည့္အျပင္ ေက််ာင္း၏ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ သတ္မွတ္တ်ာဝန္အေပၚ အေိွုႏ်ာက္အယွက္မျပဳရ သိို႔မဟိုတ္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈဆိိုင္ရ်ာ 
အိၲုႏရ်ာယ္ကိို မက်ေရ်ာက္ေစရပါ။ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ တစ္ေန႔တ်ာဟိုဆိိုရ်ာတြင္ ေန႔လည္စ်ာစ်ားခ်ိန္မ််ား၊ အတန္း တစ္တန္းမွ တစ္တန္းသိို႔ ကူးေျပ်ာင္းမႈမ််ား၊ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ ခန္းမမ််ား ိွုႏင့္ ပံိုမွန္ 
ေက််ာင္းတက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ အျခ်ားေသ်ာ ဖြြဲ႕စည္းထ်ားသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ဖြြဲ႕စည္းထ်ားျခင္းမရိွသည့္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈ မွန္သမွ် ပါ၀င္ၿပီး 
၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ််ားိွုႏင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေအ်ာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ််ားကိို အခ်ိန္အ်ားလံိုးတြင္ 
လိိုက္န်ာရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ (1) သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအခ်ိန္အတြင္း (ေက််ာင္းတက္ေန႔ တစ္ရက္တ်ာ တရ်ား၀င္ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ေက််ာင္းတက္ေန႔ အဆံိုးသတ္ခ်ိန္အထိ) ဖိုန္းမ််ားအ်ား လံိုး၀ 
ပိတ္ထ်ားရမည္ျဖစ္သည္ (အသံပိတ္ထ်ားရံို သိို႔မဟိုတ္ တိုန္ခါသံျပဳလိုပ္ထ်ားရံိုိွုႏင့္ မရေပ)၊ ထိို႔ျပင္ (ေက််ာင္းမွ ညႊန္ၾက်ားထ်ားသည့္အတိိုင္း) မ်က္စိျမင္ကြင္း၏ အေ၀းတြင္ 
ထ်ားရိွရမည္ျဖစ္သည္၊ (2) စ်ာသ်ား အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္းမ််ားအ်ား ခြင့္မျပဳေပ၊ (3) ျပင္းထန္ေသ်ာ က်န္းမ်ာေရးျပႆန်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ပံိုမွန္မဟိုတ္သည့္ 
ေရ်ာဂါအေျခအေနမ််ားရိွသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား အေနိွုႏင့္မူ အကယ္၍ ေက််ာင္းသ်ား၏က်န္းမ်ာေရးအတြက္ အေရးပါသည္ဟို ယူဆပါက ေက််ာင္းအိုပ္၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ိွုႏင့္အတူ 
ဤကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳခြင့္ ရရိွေက်ာင္း ရရိွိိုႏိုင္ေပသည္။ ခြင့္ျပဳထ်ားေသ်ာ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈဆိိုင္ရ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ ဆိိုလွ်င္ပင္ စမတ္ဖိုန္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ တစ္ကိိုယ္ရည္သံိုး 
အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈမွ်ာ မျဖစ္မေနမဟိုတ္ေပ၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ တစ္ကိိုယ္ရည္သံိုး အီလက္ထရြန္းနစ္ 
ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ််ားကိို ေပးအပ္ရန္ လိိုအပ္မည္မဟိုတ္ဘြဲ လႈပ္ရွ်ားမႈကိို ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္အတြက္ သူတိို႔ကိို စက္ပစၥည္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားနည္းလမ္းတစ္ခိုခိုျဖင့္ 
ပ့ံပိိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ခ်ိန္အတြင္း မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားအေနိွုႏင့္ မိမိတိို႔၏ ေက််ာငး္သ်ားျဖစ္သူထံ ဖိုန္းေခၚဆိိုျခင္း၊ အီးေမးလ္ေပးပိို႔ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ စ်ာသ်ားအမွ်ာစ်ာမ််ားေပးပိို႔ျခင္း 
အစရိွသည္တိို႔အ်ား မျပဳလိုပ္ပါရန္ ေတ်ာင္းဆိိုအပ္ပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခိုရိွသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္မူ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူအေနိွုႏင့္ ေက််ာင္း၏ ဖိုန္းစနစ္မွတဆင့္ ေက််ာင္းသ်ားထံသိို႔ 
ဆက္သြယ္ေက်ာင္း ဆက္သြယ္ိိုႏိုင္ပါသည္။ ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္ တစ္ကိိုယ္ရည္သံိုး အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သြယ္ကိရိယ်ာတစ္ခိုအ်ား ပိိုင္ဆိိုင္ခြင့္သည့္ 
အထူးအခြင့္အေရးသ်ာလွ်င္ျဖစ္ျပီး၊ ရပိိုင္ခြင့္တစ္ခို မဟိုတ္ေပ။ ဤေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ မွန္သမွ်သည္ ကိရိယ်ာပစၥည္း သိမ္းယူခံရျခင္း ရလဒ္ကိို ထြက္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထိို႔ျပင္ သိမ္းယူထ်ားေသ်ာ ပစၥည္းအ်ား မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔သ်ာလွ်င္ ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚရိွ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ စပြန္ဆ်ာေထ်ာက္ပ့ံေသ်ာ 
အစီအစဥ္မ််ားရိွ ကိိုယ္ပိိုင္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းတြင္ တ်ာ၀န္ရိွမည္မဟိုတ္ေပ။ ေအ်ာက္ပါတိို႔ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ 
ေထ်ာက္ပ့ံထ်ားသည့္ အခမ္းအန်ားမ််ားတြင္ အသံိုးျပဳသည့္အတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ပစၥည္းမ််ားကိို ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း သိို႔မဟိုတ္ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက 
အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ပစၥည္းမ််ားကိို သိမ္းယူိိုႏိုင္သည္- 
 

(a) လံိုျခံဳေရး ျပသန်ာမ််ားအ်ား တမင္ ရွ်ာေဖြျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ေက််ာင္း၏ နည္းပည်ာ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား အေိွုႏ်ာက္အယွက္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏ 
နည္းပည်ာအရင္းအျမစ္မ််ားအေပၚ စိိုးမိိုးထ်ားိိုႏိုင္မည့္ သိို႔မဟိုတ္ အေပးအယူညွိိိုႏႈင္းမည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈတစ္ခိုခိုတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ 
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(b) တစ္ကိိုယ္ေရ အသံိုးျပဳရန္အတြက္ ခရိိုင္မွ ေထ်ာက္ပ့ံေပးထ်ားသည့္ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ပရိိုဂရမ္မ််ား၊ ေဆ်ာ့ဖ္၀ြဲ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ နည္းပည်ာအ်ား မိတ ၱဴကူးယူျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွသည့္ 
ဖိိုင္မ််ားအ်ား ေဒါင္းလိုဒ္ဆြြဲျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ တစ္ကိိုယ္ေရ အကိ်ဳးအျမတ္အတြက္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္စီးပြ်ားေရးလိုပ္ငန္းမ််ားအတြက္ ေက််ာင္း၏ နည္းပည်ာအရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား 
အသံိုးျပဳျခင္း၊ 

(c) ေက််ာင္းေျမျပင္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းနယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္း၏ နည္းပည်ာ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျပီး ပိုဂ လိက ပိိုင္ဆိိုင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈအ်ား 
အမွန္တကယ္ ထိခိိုက္ေစရန္၊ ဖ်က္စီးရန္၊ လက္သရမ္းရန္ သိို႔မဟိုတ္ ခိုိးယူရန္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ ထိိုသိို႔ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ၾကိမ္းပမ္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း (ေဒသခံေက််ာင္း 
ရြဲအရ်ာရိွထံသိို႔ အဆိိုပါျဖစ္ရပ္မ််ားအ်ား အသိေပး အေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ ျဖစ္သည္။)၊ 

(d) မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ ကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ားအ်ား ျဖန္႔ေ၀ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ျပသရန္အတြက္ ကိိုယ္ပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏ နည္းပည်ာ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ ္
ထိိုသိို႔အသံိုးျပဳရ်ာတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း။ မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ ကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ားဟိုဆိိုရ်ာတြင္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ 
အသံိုးျပဳျခင္းမဟိုတ္သည့္ ပစၥည္းမ််ားကိို ဆိိုလိိုျပီး၊ ဤတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရိွေသ်ာ အျခ်ား အရ်ာမ််ား ပါ၀င္ေပသည္ (နည္းပည်ာအ်ား အသံိုးျပဳ၍ 
အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး စည္းမ်ဥ္း 7G အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) - 
 သိကၡ်ာမရိွေသ်ာ၊ ေအ်ာက္တန္းက်ေသ်ာ၊ ရိိုင္းပ်ေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ၊ ေစ်ာ္က်ားေသ်ာ၊ မေလ််ာက္ပတ္ေသ်ာ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဖ်ာ္ခြ်တ္ျပေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းရိုပ္ပံိုမ််ားျဖင့္ 

သက္ဆိိုင္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈျပဳေသ်ာ 
 အခ်က္အလက္မ််ား/ကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ား၊ 
 တရ်ားမ၀င္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏ ရ်ာယ္ရိွေသ်ာ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား ေထ်ာက္ခံေသ်ာ၊ 
 DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းခရိိုင္၊ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသ်ာ၊ 
 အၾကမ္းဖက္မႈအ်ား ေထ်ာက္ခံေသ်ာ၊ 
 သိသိလ်က္ျဖင့္ မွ်ားယြင္းမႈ၊ နေမ်ာ္နမြဲ့ မွ်ားယြင္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဂိုဏ္သိကၡ်ာက်ဆင္းေစသည့္ အခ်က္အလက္မ််ား ပါ၀င္ေသ်ာ၊ သိို႔မဟိုတ္ 
 ကေလးမ််ားအ်ား အင္တ်ာနက္ိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး အက်ာအကြယ္ေပးမႈ အတ္ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထ်ားသည္ိွုႏင့္အညီ အသက္မျပည့္ေသးသူမ််ားအ်ား အိုႏ ရ်ာယ္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေသ်ာ။ 

(ေဒသခံေက််ာင္း ရြဲအရ်ာရိွထံသိို႔ အဆိိုပါျဖစ္ရပ္မ််ားအ်ား အသိေပး အေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ ျဖစ္သည္။)  

(e) နည္းပည်ာအ်ား တ်ာ၀န္ရိွစြ်ာ အသံိုးျပဳမႈ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းစီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ အသံသြင္း သိို႔မဟိုတ္ ရိုပ္ဖမ္း ကိရိယ်ာမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈိွုႏင့္ ပတ္သက္ျပီး 
ေက််ာင္း၀န္ထမ္း၏ က်ိဳးေၾက်ာင္းသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ ညႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အမိန္ေပးခ်က္မ််ားိွုႏင့္အညီ လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း။ 

(f) ခရိိုင္၏ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ေဒတ်ာ၊ ကြန္ယက္၊ စနစ္၊ အင္တ်ာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ််ား၊ အီးေမးလ္ အေက်ာင့္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အဖြြဲ႕အစည္းအတြင္းခ်ိတ္ဆက္ထ်ားသည့္ အင္တရ်ာနက္ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားေသ်ာ တတိယပါတီအဖြြဲ႕ တစ္ဖြြဲ႕ ဖြြဲ႕၏ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ စနစ္၊ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ကြန္ယက္သိို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ ၀င္ေရ်ာက္ျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ၀င္ေရ်ာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ ဤတြင္ 
ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ပါ၀င္ေပသည္ - 
 မလိိုတမ်ာစိတ္ျဖင့္ လက္ေဆ်ာ့ျခင္း၊ ပံိုစံတူျပဳကူးယူျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဟတ္ကင္လိုပ္ျခင္း လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား၊ 
 အျခ်ားအသံိုးျပဳသူမ််ား ပိိုင္ဆိိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စက်ားလံိုးမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္မ််ား တမင္ရည္ရြယ္၍ ရွ်ာေဖြျခင္း၊ 
 ခရိိုင္၏ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ကြန္ယက္၊ စနစ္၊ အင္တ်ာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ််ား၊ အီးေမးလ္ အေက်ာင့္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထ်ားသည့္ အင္တရ်ာနက္ အစရိွသည္တိို႔သိို႔ 

၀င္ေရ်ာက္ိိုႏိုင္သည့္ အသံိုးျပဳသူ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စက်ားလံိုးအ်ား ဖြင့္ဟျခင္း။ သိို႔ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မိမိတိို႔၏မိဘမ််ားထံသိို႔ မိမိတိို ႔၏ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ စက်ားလံိုးမ််ားအ်ား 
မွ်ေ၀ေက်ာင္း မွ်ေ၀ိိုႏိုင္ပါသည္။ 

 အျခ်ားသူမ််ားပိိုင္ဆိိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စက်ားလံိုးမ််ားအ်ား မြမ္းမံေျပ်ာင္းလြဲပစ္ျခင္း၊ 
 အျခ်ားသူတစ္ဦး၏ အေက်ာင့္မွတဆင့္ စ်ာရင္းသြင္း၀င္ေရ်ာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ 
 ခရိိုင္မွ ပိတ္ဆိို႔ထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ စစ္ထိုတ္ထ်ားေသ်ာ အရ်ာမ််ားသိို႔ ၀င္ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ 
 ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ အျခ်ားအသံိုးျပဳသူတစ္ဦး၏ ဖိိုင္မ််ားအ်ား ၀င္ေရ်ာက္ရယူျခင္း၊ မိတ ၱဴကူးျခင္း 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 ထိခိိုက္ေစိိုႏိုင္သည့္ အသံိုးျပဳမႈမ််ားတြင္ 

ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း။ 
 

မတွခ္်က ္- ေက််ာငး္အိုပ၏္ ဖြင့္ဟ ခြင့္ျပဳခ်က ္မပါရွဘိြဲ မညသ္တူစဥ္းီတစေ္ယ်ာကမ္သွည ္စ်ာသငေ္က််ာငး္ရွ ိအျခ်ားေသ်ာ ပိုဂ ိဳလမ္််ားအ်ား ဓ်ာတပ္ံို သိို႔မဟိုတ ္္ဒီယီိို ရိိုကက္းူျခငး္ ျပဳလိုပခ္ြင့္ မရွေိပ။ 
ေက််ာင္းပိိုငဆ္ိိုငမ္ႈေပၚတြငရ္ွစိဥ ္သိို႔မဟိုတ ္ေက််ာင္းမ ွစပြနဆ္်ာေထ်ာကပ္ံေ့သ်ာ ပြြဲအစအီစဥတ္စခ္ိုခိုတြငရ္ွစိဥ ္ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီသည ္မညသ္ည့္အခ်နိ၌္မဆိို အျခ်ား ေက််ာငး္သ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
၀နထ္မး္မ််ားအ်ား ဓ်ာတပ္ံို၊ ္ဒီယီိို ရိိုကက္ူးမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ ္ အသသံြငး္မႈမ််ား ျပဳလိုပခ္ြင့္ မရွေိပ၊ သိို႔မမွဟိုတ ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ ္ ၀နထ္မး္မ််ား၏ ရိုပပ္ံိုမ််ား၊ ္ဒီယီိိုမ််ား 
သိို႔မဟိုတ ္အသသံြငး္မႈမ််ားအ်ား ၎တိို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွဘိြဲ ပိို႔စတ္ ္တငခ္ြင့္မရွေိပ။ ဤျပဌ်ာန္းခ်ကအ္်ား ေဖ်ာကဖ္်ကပ္ါက ေက််ာငး္သ်ားျဖစသ္သူည ္ ေက််ာငး္ပိိုငဆ္ိိုငမ္ႈေပၚတြငရ္ွေိနစဥအ္တြင္း 
အလီကထ္ေရ်ာနစ ္ ဆကသ္ြယ ္ ကရိယိ်ာတစခ္ို အသံိုးျပဳိိုႏိုငသ္ည့္ အထးူအခြင့္အေရးအ်ား လကလ္ြတဆ္ံိုးရံႈးရမညျ္ဖစသ္ည။္ လ်ာေရ်ာကလ္ညပ္တသ္မူ််ား သိို႔မဟိုတ ္
ေစတန်ာဝ့နထ္မး္မ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မဘိ သိို႔မဟိုတ ္အိုပထ္နိး္သ၏ူ ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွပိါက မမိ၏ိကေလးမဟိုတေ္သ်ာ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ဓ်ာတပ္ံို သိို႔မဟိုတ ္္ဒီယီိို႐ိိုကက္းူျခင္း 
မျပဳရပါ။ လ်ာေရ်ာကလ္ညပ္တသ္မူ််ား သိို႔မဟိုတ ္ ေစတန်ာဝ့နထ္မး္မ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာငး္သ်ား၏ မဘိ သိို႔မဟိုတ ္ အိုပထ္နိး္သထူမံ ွ ရရွလိ်ာိိုႏိုငသ္ည့္ ဓ်ာတပ္ံို သိို႔မဟိုတ ္ ္ီဒယီိို႐ိိုကက္းူမႈ 
ခြင့္ျပဳခ်ကမ္််ားိွုႏင့္ ပတသ္က၍္ ဆရ်ာမ််ားိွုႏင့္  ိွနိႈႈ္ငး္တိိုငပ္ငသ္င့္သည။္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ/မသင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ မက္ေဆ့ခ်္မ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပံိုမ််ားကိို အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
အင္ထရ်ာနက္/အင္တ်ာနက္မွတဆင့္ အြန္လိိုင္းမွပိို႔ခ်ခ်ိန္အတြင္း အပါအဝင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ ေပးပိို႔ျခင္းကိို မျပဳလိုပ္ရ။ ဤသည္မွ်ာ အလြန္ျပင္းထန္ေသ်ာ ေက််ာင္း၊ ပိုဂ ိဳလ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ 
ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ရ်ာဇ၀တ္ျပစ္မႈ အက်ိဳးဆက္မ််ားအ်ား ရလဒ္ ရရိွေစိိုႏိုင္ေပသည္။ ဆိိုက္ဘ်ာအသံိုးျပဳ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းိွုႏင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ပိိုမိိုသိရိွရန္ 
http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness သိို႔ သြ်ားေရ်ာက္ပါ။ 

 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ က်န္းမ်ာေရးအေျခအေနအရ သိို႔မဟိုတ္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအရ ခြင့္ျပဳထ်ားသည့္အေျခအေနမွလြြဲ၍ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ေနစဥ္ အတြင္းတြင္ 
အီလက္ထေရ်ာနစ္ကိရိယ်ာမ််ား အတူပူးတြြဲပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ မပါ၀င္သည္္ျဖစ္ေစ န်ားၾကပ္ ဟက္ဒ္ဖိုန္းမ််ားအ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း မျပဳလိုပ္ရေပ။ 

 

မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
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3. လက္နက္မ််ား၊ ေပါက္ကြြဲေစတတ္ေသ်ာပစၥည္းမ််ား၊ အိၲုႏရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ အရ်ာဝထ ဳမ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားစက္ပစၥည္းမ််ား 
 

မတ္ွခ်က္ - လကန္ကမ္််ားသည ္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ား၊ တက သိိုလဆ္ရ်ာမ််ားိွုႏင့္ အမွထူမး္တိို႔ကိို ခ်ကခ္်ငး္လကင္ငး္ိွုႏင့္ အမနွတ္ကယ ္ အိၲုႏရ်ာယက္်ေရ်ာကေ္စိိုႏိုငသ္ညဟ္ို ကိိုယစ္်ားျပဳၿပးီ 
သငယ္မူႈအေျခအေနိွုႏင့္ ေက််ာငး္၏ ဂိုဏ္သကိၡ်ာကိိုလည္း ပ်ကစ္းီေစိိုႏိုငသ္ည။္ ျပညေ္ထ်ာငစ္ိုဥပေဒ (ေသနတ-္ကငး္စငသ္ည့္ေက််ာင္းဇိုနန္ယ ္ဥပေဒ၊) တြင ္ေက််ာငး္ခ႐ိိုငမ္််ားအေနျဖင့္ ေသနတ ္
သိို႔မဟိုတ ္ အိၲုႏရ်ာယရ္ွေိသ်ာ လကန္ကအ္်ား လကဝ္ယထ္်ားရွမိႈအတြကျ္ဖစေ္စ ေက််ာငး္၊ ေက််ာငး္မ ွ ေထ်ာကပ္ံထ့်ားသည့္ လိုပေ္ဆ်ာငမ္ႈမ််ား၊ ေက််ာငး္အေဆ်ာကအ္အံို သိို႔မဟိုတ ္
ေက််ာင္းဘတစ္က္်ားမ််ားသိို႔ သယေ္ဆ်ာငလ္်ာျခငး္အတြကျ္ဖစေ္စ ထိိုေက််ာင္းသ်ားအ်ား ျပကၡဒနိိွ္ုႏစတ္စိွ္ုႏစခ္န္႔ အနညး္ဆံိုးေက််ာငး္မွ ထိုတပ္ယရ္မည့္ မဝူါဒထ်ားရွရိမညျ္ဖစသ္ည။္ (18 U.S.C. § 
921(a)(25); O.C.G.A. § 16-11-127.1; O.C.G.A. §20-2-751.1) အိၲုႏရ်ာယရ္ွေိသ်ာ လကန္က၊္ အိၲုႏရ်ာယက္်ေရ်ာကေ္စိိုႏိုငသ္ည့္ အရ်ာဝတ ဳ  သိို႔မဟိုတ ္ ေသနတအ္်ား 
လကဝ္ယထ္်ားရွျိခငး္ျဖစသ္ည့္ O.C.G.A အ်ား ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈ § 16-5-21 ၊ 16-5-24 ၊ 16-11-127 ၊ 16-11-127.1 သိို႔မဟိုတ ္16-11- 132 အ်ား ခ်ိဳ းေဖ်ာကျ္ခင္း ျဖစျ္ပးီ၊ O.C.G.A. § 20-2- 1184 
၏ တိိုငၾ္က်ားအစရီငခ္ရံန ္သတမ္တွခ္်ကမ္််ားကိို ဆကလ္က ္ျဖစေ္ပၚေစမည ္ျဖစသ္ည။္  

 

A. ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းတြင္၊ ေက််ာင္းပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္၊ ေက််ာင္းမွ စပြန္ဆ်ာ ေထ်ာက္ပ့ံေသ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ားေပၚတြင္ ေသနတ္၊ 
အိုႏ ရ်ာယ္ရိွေသ်ာ လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏ ရ်ာယ္ရိွေသ်ာ တူရိယ်ာပစၥည္း/အိုႏ ရ်ာယ္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေသ်ာ အရ်ာ၀တ ဳ/ေထ်ာက္ခံ ခြင့္ျပဳထ်ားျခင္းမရိွေသ်ာ ပစၥည္းမ််ား အစရိွသည္တိို႔ကိို 
ဖံိုးအိုပ္ကြယ္၀ွက္၍ျဖစ္ေစ သိို႔မဟိုတ္ ျမင္သ်ာစြ်ာျဖစ္ေစ ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားျခင္း၊ ကိိုင္တြယ္ျခင္း၊ ယူေဆ်ာင္လ်ာျခင္း၊ လႊြဲေျပ်ာင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လႊြဲေျပ်ာင္းရန္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ အသံိုးျပဳျခင္း 
သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳရန္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ေရ်ာင္းခ်မႈတြင္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း အစရိွသည္တိို႔ကိို မျပဳလိုပ္ရေပ။ ဤသည္မွ်ာ 
လက္နက္ တရ်ား၀င္ သယ္ေဆ်ာင္ခြင့္ လိိုင္စင္ရိွထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထံသိို႔လည္း ျခြင္းခ်က္ မရိွေပ။ 
မတွခ္်က ္- ဤက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ “လက္နက္” အ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိိုရ်ာတြင္ လက္နက္ဟိုဆိိုရ်ာ၌ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါ အိိုင္တမ္ပစၥည္းမ််ား အပါအ၀င္ 
အျခ်ား အကန္႔အသတ္မရိွ ပါ၀င္ေပသည္ - 
 

အမ်ိဳ းအစ်ား I လကန္က ္- ေသနတ/္အိုႏ ရ်ာယရ္ွေိသ်ာ လကန္ကမ္််ား 
က်ည္ဆံျဖည့္ထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ မျဖည့္ထ်ားေသ်ာ ေသနတ္ ိွုႏင့္ အိုႏ ရ်ာယ္ရိွေသ်ာ လက္နက္ မွန္သမွ်။ 
O.C.G.A. §20-2-751.1၊ အမ်ိဳးအစ်ား I လက္နက္ကိို လက္ဝယ္ထ်ားရိွေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္ခံရသူ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ျပကၡဒိန္ိွုႏစ္တစ္ိွုႏစ္ထက္ မေလ််ာ့ေသ်ာက်ာလၾက်ာေအ်ာင္ 
ေက််ာင္းမွ ထိုတ္ပယ္ခံရမည္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွ၊ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း၊ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ သိို႔မဟိုတ္ ေဒသပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕အေနျဖင့္ 
အဆိိုပါထိုတ္ပယ္မႈအတြက္ သတ္မွတ္လိိုအပ္ခ်က္ကိို အမႈိုျဖစ္စဥ္တစ္ခိုခ်င္းစီအေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံခြင့္ရိွေစရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးအစ်ား I လက္နက္ကိို ယူေဆ်ာင္လ်ာသည္ဟို 
သတ္မွတ္ခံရသည့္ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အစ်ားထိိုးပည်ာေရးအေျခအေနတစ္ခိုအတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားေပးရန္ ခြင့္ျပဳိိုႏိုင္သည္။ 
ေသနတ္ဟိုဆိိုရ်ာတြင္ လက္ကိိုင္ေသနတ္၊ ရိိုင္ဖယ္၊ အနီးပစ္ေသနတ္ သိို႔မဟိုတ္ ေပါက္ကြြဲမႈ သိို႔မဟိုတ္ လွ်ပ္စစ္ဓ်ာတ္အ်ားတစ္ခို၏ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အ်ားျဖင့္ 
ပစ္ထိုတ္လႊတ္မႈျပဳလိုပ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ျပဳလိုပ္ရန္ေျပ်ာင္းလြဲိိုႏိုင္ေသ်ာ အျခ်ား လက္နက္တစ္ခိုိုခိုတိို႔ ပါ၀င္ေပသည္။  
အိုႏ ရ်ာယ္ရိွေသ်ာ လက္နက္ဟိုဆိိုရ်ာတြင္ လူမ််ားအ်ား ထိခိိုက္ေစရန္ သိို႔မဟိုတ္ သတ္ျဖတ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ၾကီးမ်ားေသ်ာ ခံတပ္အ်ား ဖ်က္စီးရန္ ဒီဇိိုင္းေရးဆြြဲထ်ားေသ်ာ “ေရ်ာ့ကတ္ 
ေလ်ာင္ခ််ာ၊” “ဘဇူက်ာ ဒံိုးေလ်ာင္ခ််ာ၊” သိို႔မဟိုတ္ “ေန်ာက္ျပန္ကန္ျခင္း မရိွသည့္ ရိိုင္ဖယ္” အျဖစ္ သိရိွထ်ားသည့္ ေပါက္ကြြဲပစ္လႊတ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေပါက္ကြြဲျခင္းမရိွဘြဲ 
ပစ္လႊတ္ေသ်ာ လက္နက္မွန္သမွ် သိို႔မဟိုတ္ အဆိိုပါေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံိုးျပဳသည့္ အလ်ားတူလက္နက္ အစရိွသည္တိို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ ဤေ၀ါဟ်ာရသည္ 
သတ ဳစလင္ဒါတစ္ခိုမွ ျပင္းအ်ား ျမင့္မ်ားစြ်ာ ေပါက္ကြြဲ ပစ္လႊတ္ေသ်ာ၊ ထိို႔ျပင္ လူမ််ားအ်ား သတ္ျဖတ္ထိခိိုက္ေစရန္ လက္နက္တစ္ခိုအျဖစ္ လက္နက္ကိိုင္တပ္မ််ားမွ 
အသံိုးျပဳေလ့ရိွေသ်ာ “ေမ်ာ္တ်ာအေျမ်ာက္” ဟို သိရိွထ်ားၾကသည့္ လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အဆိိုပါေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံိုးျပဳသည့္ အလ်ားတူ လက္နက္အ်ားလည္း 
ဆိိုလိိုေပမည္။ ဤေ၀ါဟ်ာရသည္ လူမ််ားအ်ား ေပါက္ကြြဲ၊ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေစရန္ ဒီဇိိုင္းေရးဆြြဲထ်ားသည့္ “လက္ပစ္္ံိုး” ဟို သိရိွထ်ားၾကေသ်ာ လက္နက္တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ 
အျခ်ား လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အဆိိုပါေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံိုးျပဳသည့္ အလ်ားတူ လက္နက္အ်ားလည္း ဆိိုလိိုေပမည္။ 

 

အမ်ိဳ းအစ်ား II လကန္က ္- အိုႏ ရ်ာယျ္ဖစေ္စိိုႏိုငေ္သ်ာ အရ်ာ၀တ ဳမ််ား 
မည္သည့္ ေက်ာ္ေစ့ေသနတ္၊ ေဆးေရ်ာင္ထြက္သည့္ ေက်ာ္ေစ့ေစနတ္ သိို႔မဟိုတ္ BB ေသနတ္၊ ေရွးေဟ်ာင္းလက္နက္၊ ေသေစိိုႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ ေလေသနတ္၊ က်င္စက္၊ 
လွ်ပ္စစ္ထြက္သည့္ ေသနတ္မဆိို သိို႔မဟိုတ္ အမ်ိဳးအစ်ား I ၏ ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ခ်က္ိွုႏင့္ မကိိုက္ညီသည့္ အလ်ားတူ မည္သည့္လက္နက္မဆိို၊ Bowie ဓ်ားေျမွ်ာင္၊ Dirk 
အ႐ိိုးရွည္ဓ်ားေျမွ်ာင္၊ ေတ်ာခိုတ္ဓ်ား၊ ခလိုတ္ပါရိွသည့္ဓ်ား၊ ပြဲ့ထိန္းစနစ္ပါရိွသည့္ဓ်ားိွုႏင့္ ိွုႏစ္လက္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ထက္ပိို၍ရွည္ေသ်ာ အသြ်ားပါသည့္ဓ်ား၊ မည္သည့္ 
သင္တိုန္းဓ်ားသြ်ားမဆိို (ဥပမ်ာ- အေျဖ်ာင့္၊ ပံိုမွန္၊ အသြင္းအထိုတ္လိုပ္ိိုႏိုင္ေသ်ာ ဓ်ားသြ်ားစသည္ျဖင့္)၊ ေသတ ်ာျဖတ္ကိရိယ်ာ၊ မည္သည့္ တင္းပိုတ္မဆိို (ဥပမ်ာ- ဘီလီတင္းတိုတ္၊ PR-
24၊ လက္ကိိုင္ပါတိုတ္၊ စပရိန္ပါတိုတ္၊ သ်ားေရအိုပ္သတ ဳတိုတ္၊ တင္းပိုတ္) မည္သည့္ေသနတ္မဆိို၏ မ်ာဖလ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေသနတ္အသံလံိုေျပ်ာင္း၊ "အသြင္တူ"္ံိုး၊ လြတ္လပ္စြ်ာ 
လြြဲိိုႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၿမြဲျမံစြ်ာတပ္ဆင္ထ်ားေသ်ာ အစိတ္အပိိုင္း ိွုႏစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ ိွုႏစ္ခိုထက္ပိို၍ တပ္ဆင္ထ်ားေသ်ာ "တိိုက္ခိိုက္ေရးသံိုး"ကိရိယ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ယမ္းခါအသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည့္ 
ပစၥည္းကိရိယ်ာ (ဥပမ်ာ- နံခ်ပ္ကူမ််ား၊ နံခ်ပ္၊ နံခ်ပ္က်ာ၊ ဆူရိွကြဲန္ သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္ေရးခ်ိန္းႀကိဳးစသည္ျဖင့္)၊ မည္သိို႔ပင္ စီစဥ္ထ်ားေစက်ာမူ အနည္းဆံိုး ဓ်ားသြ်ားိွုႏစ္ခိုပါဝင္သည့္ 
ပစ္ေပါက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ပစ္လႊတ္ရန္ ဒီဇိိုင္းျပဳလိုပ္ထ်ားသည့္ မည္သည့္အခ်ပ္ျပ်ားမဆိို (ဥပမ်ာ- တ႐ိုတ္ၾကယ္၊ အေရွ႕တိိုင္း ဓ်ားေျမွ်ာင္၊ ပစ္ေပါက္ိိုႏိုင္သည့္ ဓ်ားၾကယ္၊ စသည္ျဖင့္)၊ 
ဓ်ားရွည္မ််ား၊ ဓ်ားရွည္/ဓ်ားတိိုတပ္ထ်ားသည့္ တိုတ္မ််ား၊ ေရခြဲေက်ာ္တံမ််ား၊ ခ်ိန္းႀကိဳးမ််ား၊ ေလးိွုႏင့္ ျမွ်ားမ််ား၊ သတ ဳ၊ သ်ာမိိုပလစ္စတစ္၊ သစ္သ်ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား 
အလ်ားတူပစၥည္းမ််ားျဖင့္ ျပဳလိုပ္ၿပီး လက္ေခ််ာင္းမ််ား၊ လက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္သီးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္ဆစ္မ််ားတြက္ တပ္ဆင္က်ာ “အ်ားထည့္ထ်ားသည့္ လက္သီးထိိုးခ်က္” 
စသည္ကိို ေပးိိုႏိုင္ေသ်ာ အေထြေထြကိရိယ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္အျဖစ္ အသံိုးျပဳေနသည္ဟို သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္အျဖစ္ 
အသံိုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြြဲ႕က က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လံိုစြ်ာ ေက်ာက္ခ်က္ခ်ိိုႏိုင္ေသ်ာ 
မည္သည့္ ကိရိယ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာမဆိို။ 

အထက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔အျပင္ အမ်ိဳးအစ်ား II လက္နက္မ််ားတြင္ ေသနတ္မ််ား ိွုႏင့္ အိုႏ ရ်ာယ္ရိွေသ်ာ လက္နက္မ််ားမွ လြြဲ၍ (အမ်ိဳးအစ်ား I အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) O.C.G.A. § 16-11-127.1 
ိွုႏင့္ § 20-2-751 တြင္ သတ္မွတ္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္အရ လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အိုႏ ရ်ာယ္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ အရ်ာ၀တ ဳတစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ိိုႏိုင္ေသ်ာ အိိုင္တမ္ပစၥည္း မွန္သမွ် 
ပါ၀င္ေပသည္။ 

 

အမ်ိဳ းအစ်ား III လကန္က ္- ဓ်ားမ််ား/အျခ်ားေသ်ာ လကန္ကမ္််ား 
ဓ်ားသြ်ား ိွုႏစ္လက္မေအ်ာက္ ရိွေသ်ာ ဓ်ား သိို႔မဟိုတ္ ကိရိယ်ာပစၥည္း မွန္သမွ်၊ “သ႑်ာန္တူ” ေသနတ္မွန္သမွ်၊ သိို႔မဟိုတ္ တစ္ခါသံိုး ပလတ္စတစ္ ဘလိတ္ဓ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေလးခြ။ 
 
အိုႏ ရ်ာယရ္ွေိသ်ာ ကရိယိ်ာပစၥည္းမ််ား/ေထ်ာကခ္ခံြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွေိသ်ာ အိိုငတ္မပ္စၥညး္မ််ား 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ခြဲယမ္းမီးေက််ာက္၊ BB မ််ား၊ ေဆးေရ်ာင္က်ည္ေတ်ာင့္မ််ား၊ (ေိွုႏ်ာင့္ယွက္ေသ်ာ အျပဳအမူတစ္ခိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ိိုႏိုင္သည့္ “အသံဆတ္ခနြဲထြက္ေပၚေစေသ်ာ” 
“အသံတေပါက္ေပါက္ ထြက္ေပၚေစေသ်ာ” သိို႔မဟိုတ္ “ေဖ်ာက္ခနြဲအသံျမည္ေစေသ်ာ” အရ်ာမ််ားမွလြြဲ၍) CO2 က်ည္ဆန္ေသနတ္မ််ား၊ အနံ႔ဆိိုးထြက္သည့္ ္ံိုးမ််ား၊ ငရိုတ္ေက်ာင္း 
စပေရး္ူးမ််ား၊ ဆူးခၽြန္ပါ သံတင္းပိုတ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ပစၥည္းကိရိယ်ာမ််ား/အိိုင္တမ္မ််ား။ ဤကိရိယ်ာပစၥည္းမ််ား/အိိုင္တမ္မ််ားသည္ ေက််ာင္း၏ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အ်ား 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျပီး၊ လံိုျခံဳေရးအ်ား အိုႏ ရ်ာယ္ျဖစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေပသည္။ 
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မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီသည္ မည္သည့္အခ်နိ၌္မဆိို လက္နက္မ််ားအ်ား ထိေတြ႕ ျခငး္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုငတ္ြယ္ျခငး္ လံိုး၀ မျပဳလိုပရ္ေပ။ 
ေက််ာငး္သ်ားမ််ားသည္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားထံမ ွလက္နက္မ််ား၊ မးူယစ ္ေဆး၀ါးမ််ား၊ တရ်ားမ၀ငေ္သ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အမ်ိဳ းအမည္မသိရွေိသ်ာ အိိုငတ္မ ္
ပစၥည္းမ််ား အစရွသိည္တိို႔ကိို ရယူျခငး္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုငေ္ဆ်ာငေ္ပးရန ္သေဘ်ာတူျခငး္ လံိုး၀ မျပဳလိုပသ္င့္ေပ။ အကယ္၍ ဤအိိုငတ္မပ္စၥည္း တစစ္ံိုတစရ္်ာအ်ား 
ေတြ႕ ရွရိပါက စမီအံိုပခ္်ဳပသူ္တစဥ္းီ ထံသိို႔ ေျပ်ာျပပါ။  

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- အမ်ိဳ းအစ်ား I လကန္ကမ္််ား 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ၊ ျပကၡဒနိိွ္ုႏစတ္စိွ္ုႏစ ္
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အျပီးအပိိုငထ္ိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

 

B. ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မမွန္မကန္အသံိုးျပဳပါက အျခ်ားသူမ််ားကိို မသက္မသ်ာျဖစ္ေစျခင္း/ထိခိိုက္ျခင္း ျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အတန္း၊ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းပြြဲအခမ္းအန်ားကိို အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ ေရပစၥတိိုမ််ား၊ ေရ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအရည္မ််ားကိို ပန္းထိုတ္ေပးသည့္ အျခ်ားကိရိယ်ာမ််ား၊ အ႐ိုပ္ေသနတ္မ််ား၊ 
မီးျခစ္ဆံမ််ား၊ မီးျခစ္မ််ား၊ ေလဆ်ာပြိဳင္တ်ာမ််ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓ်ာတ္လိိုက္ေစသည့္ စက္ပစၥည္းမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားစက္ပစၥည္းမ််ားကိို အသံိုးျပဳျခင္း၊ ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရိွျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 
ကိိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳရပါ။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

 

4. ဆရ်ာမ််ား၊ ဘတ္စက္်ားယ်ာဥေ္မ်ာငး္မ််ား၊ ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသူိမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား ေက််ာငး္ဝနထ္မး္မ််ားအ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွရိွ ိ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အၾကမး္ဖက္မႈ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေက််ာင္းဝန္ထမ္းကိိုမဆိို ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္မႈ၊ အိၲုႏရ်ာယ္ သိို႔မဟိုတ္ ဒဏ္ရ်ာျဖစ္ေပၚေစရန္ တမင္တက်ာရည္ရြယ္လ်က္ ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 
တိိုက္ခိိုက္ျခင္း မျပဳရပါ။ 

 

A.  ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္မႈ/ဒဏ္ရ်ာ မျဖစေ္စေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွရိွ ိ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အၾကမး္ဖက္မႈ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းအလိုပ္သမ်ားတိိုို႔ကိို  ရည္ရြယ္ခ်က္ထ်ားရိွၿပီး ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း 
သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္ျခင္း မျပဳရပါ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ O.C.G.A အတြင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း သူ/သူမအေနျဖင့္ မိမိကိိုယ္ကိို က်ာကြယ္ခိုခံသည္မွတစ္ပါး ဆရ်ာ၊ 

ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းအလိုပ္သမ်ားအ်ား ေစ်ာ္က်ား႐ိိုင္းျပေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထ်ားရိွၿပီး ႐ိိုက္ပိုတ္ျခင္း၊ 
တိိုက္ခိိုက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ အလိုပ္သမ်ားက စြန္႕လြတ္မႈမျပဳလွ်င္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို ေရတိိုဆိိုင္းင့ံမႈအ်ား အၾကံျပဳရန္အတြက္ပင္ 
အဆိိုပါအၾကမ္းဖက္အတြက္ က်င္းပိုႏိိုင္သည္။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
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အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

 
B. ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္မႈျဖစေ္စေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွရိွ ိ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အၾကမး္ဖက္မႈ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ O.C.G.A အတြင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း မိမိကိိုယ္ကိို က်ာကြယ္ခိုခံသည္မွတစ္ပါး ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္းအ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ထ်ားရိွၿပီး ႐ိိုက္ပိုတ္ျခင္း၊ တိိုက္ခိိုက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈျပဳလိုပ္ျခင္းျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္မႈ၊ 
အိၲုႏရ်ာယ္ သိို႔မဟိုတ္ ဒဏ္ရ်ာျဖစ္ေပၚေစရန္ မျပဳလိုပ္ရပါ။ §16-3-21. 
 

မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

 
ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းဘတစ္က္်ားေမ်ာင္းသ၊ူ ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသိ ူသိို႔မဟိုတ ္အျခ်ားေက််ာငး္ဝနထ္မး္အ်ား ခိုႏၶ်ာကိိုယအ္ၾကမး္ဖကမ္ႈလိုပရ္ပ ္က်ၱဴးလြနထ္်ားက်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယထ္ခိိိုကမ္ႈ၊ အိၲုႏရ်ာယ ္သိို႔မဟိုတ ္
ဒဏ္ရ်ာျဖစေ္ပၚေစေၾက်ာငး္ အေထ်ာကအ္ထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြနမ္ႈအရ ေတြ႕ရွရိသည့္ ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီကိို အဆိိုပါေက််ာင္းသ်ား၏ အစိိုးရေက််ာငး္တကေ္ရ်ာကရ္န ္ အရညအ္ခ်ငး္ျပည့္မသီည့္ 
လကက္်နက္်ာလတစေ္လွ််ာကလ္ံိုး ေက််ာငး္မထွိုတပ္ယရ္မညျ္ဖစေ္ၾက်ာငး္ ျပညန္ယဥ္ပေဒတြင ္ ေဖ်္ာျပထ်ားသည ္ (O.C.G.A. § 20-2-751.6)။ ဥပေဒသည္ သူငယ္တန္း-12 တန္းအထိ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွသည္ ထိုတ္ပယ္ထ်ားသည့္က်ာလအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားကိို အစ်ားထိိုးပည်ာေရးအေျခအေနတစ္ခိုတြင္ ထ်ားရိွေပးိိုႏိုင္သည္။ 
ေက််ာင္းသ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ရွစ္တန္းအတြင္း ျဖစ္ပါက ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ အထက္တန္းအဆင့္သိို႔ ေရ်ာက္ရိွေသ်ာအခါတြင္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက ေက််ာင္းသ်ားကိို 
ေက််ာင္းျပန္အပ္ခြင့္ျပဳိိုႏိုင္သည္။ ထိို႔အျပင္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ သူငယ္တန္းမွ ေျခ်ာက္တန္းအတြင္း ျဖစ္ၿပီး အစ်ားထိိုးပည်ာေရးအစီအစဥ္လည္း မရိွပါက ေထ်ာက္ခံခ်က္ေပးထ်ားသည့္ 
အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက ေက််ာင္းသ်ားကိို ေက််ာင္းျပန္အပ္ခြင့္ျပဳိိုႏိုင္သည္။ 

 

5. အရက္၊ ေဆးဝါးမ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ တရ်ားမဝငသ္ည့္/ထိနး္ခ်ဳပထ္်ားေသ်ာ အရ်ာဝတ ဳမ််ား* 

 

*ဤ DCSD ေက််ာငး္သ်ားက်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥ္း တြင ္ အသံိုးျပဳထ်ားသကြဲသ့ိို႔ "ေဆးဝါး" ဆိိုသညမ္်ွာ အရကိွ္ုႏင့္ အရကပ္ါဝငသ္ည့္ အေဖ််္ာယမက်ာမ််ား၊ ေဆးေျခ်ာက၊္ ေဆးဘကဆ္ိိုငရ္်ာသံိုး 
ေဆးေျခ်ာက၊္ ေဆး ႊနး္ေရးေပးထ်ားသည့္ ေဆးဝါးမ််ား၊ ေဆးဆိိုငမ္ ွ အလြယတ္ကဝူယယ္ရူရွိိိုႏိုငသ္ည့္ ေဆးဝါးမ််ား၊ အသြငတ္သူည့္ ေဆးဝါးမ််ား၊ ရ ေဆးမ််ား၊ ေဆးျပ်ားမ််ား၊ ေဆးေတ်ာင့္မ််ား၊ 
ဓ်ာတိုနည္းျဖင့္ ဖနတ္းီျပဳလိုပထ္်ားေသ်ာ ပစၥညး္မ််ားိွုႏင့္ အျခ်ား တရ်ားဝငိွ္ုႏင့္ တရ်ားမဝငသ္ည့္ ေဆးဝါးမ််ားအ်ားလံိုး သိို႔မဟိုတ ္ ျပညန္ယ ္သိို႔မဟိုတ ္ ျပညေ္ထ်ာငစ္ို ဥပေဒအရ ထနိး္ခ်ဳပထ္်ားသည့္ 
ပစၥညး္မ််ား အပါအဝငျ္ဖစၿ္ပးီ ၎တိို႔ခ်ညး္သ်ာဟို ကန္႔သတမ္ထ်ားပါ။ အရက၊္ ေဆးေျခ်ာကိွ္ုႏင့္ အျခ်ားေဆးဝါးမ််ားအ်ား အသကမ္ျပည့္ေသးသမူ််ား အသံိုးျပဳမႈသည ္ တရ်ားမဝငဘ္ြဲ 
အိၲုႏရ်ာယက္်ေရ်ာကိိ္ုႏိုငသ္ည။္ 

 
မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီသည္ မညသ္ည့္အခ်နိ၌္မဆိို ေဆးဝါးမ််ားအ်ား ထေိတြ႕ ျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ ကိိုငတ္ြယျ္ခငး္ လံိုး၀ မျပဳလိုပရ္ေပ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည ္ အျခ်ားေသ်ာ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားထမံ ွလကန္ကမ္််ား၊ မးူယစ ္ေဆး၀ါးမ််ား၊ တရ်ားမ၀ငေ္သ်ာ သိို႔မဟိုတ ္အမ်ိဳ းအမညမ္သရိွေိသ်ာ အိိုငတ္မ ္ပစၥညး္မ််ား အစရွသိညတ္ိို႔ကိို ရယျူခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ကိိုငေ္ဆ်ာငေ္ပးရန ္
သေဘ်ာတျူခငး္ လံိုး၀ မျပဳလိုပသ္င့္ေပ။ အကယ၍္ ဤအိိုငတ္မပ္စၥညး္ တစစ္ံိုတစရ္်ာအ်ား ေတြ႕ ရွရိပါက စမီအံိုပခ္်ဳပသ္တူစဥ္းီ ထသံိို႔ ေျပ်ာျပပါ။  

 

A. ေဆးဝါးမ််ားအ်ား ေရ်ာငး္ခ်မႈ သိို႔မဟိုတ္ ျဖန႕္ျဖၱဴးျခငး္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေဆးဝါးမ််ားကိိုျဖစ္ေစ ေရ်ာင္းခ်သူ၊ ဝယ္ယူသူ၊ ျဖန္႕ျဖၱဴးသူ သိို႔မဟိုတ္ ရည္ရြယ္သူက ေဆးဝါးမ််ားျဖစ္ေၾက်ာင္း တင္ျပထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ယံိုၾကည္ရေသ်ာ 
အရ်ာဝတ ဳမ််ားကိိုျဖစ္ေစ ေရ်ာင္းခ်ျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ရန္ အ်ားထိုတ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေရ်ာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖၱဴးရန္ အ်ားထိုတ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ျဖၱဴးရန္ 
ရည္ရြယ္ျခင္းကိို မျပဳလိုပ္ရ။ 

 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

 
B. မးူယစေ္ဆးဝါးပိိုငဆိ္ိုငထ္်ားရွျိခငး္/သံိုးစြြဲျခငး္/မးူယစေ္ဆးဝါး၏ လႊမး္မိိုးမႈခရံျခငး္ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးဟို ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက ယံိုၾကည္ယူဆထ်ားေသ်ာ အရ်ာမ််ားကိို ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရိွျခင္း၊ သံိုးစြြဲျခင္း၊ 
သံိုးစြြဲရန္ႀကိဳးစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏လႊမ္းမိိုးမႈကိို ခံရျခင္း မရိွေစရ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးဟို ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက 
ယံိုၾကည္ယူဆထ်ားေသ်ာ အရ်ာမ််ားကိို ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရိွရန္၊ သံိုးစြြဲရန္၊ သံိုးစြြဲရန္အတြက္ႀကိဳးစ်ားရန္ သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏လႊမ္းမိိုးမႈကိို ခံရေစရန္ မည္သူ႔ကိိုမဆိို ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္း 
သိို႔မဟိုတ္ ေသြးေဆ်ာင္ျခင္း မျပဳရ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ လက္သည္းဆိိုးေဆး၊ ေလယ်ာဥ္ပ်ံပံိုစံငယ္ ကပ္သည့္ေက်ာ္၊ လက္သန္႔စင္ေဆးရည္တိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း 
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၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ တရ်ားဝင္သံိုးခြင့္ရိွသည့္ ပစၥည္းမွန္သမွ်ကိို မူလရည္ရြယ္ခ်က္မဟိုတ္ေသ်ာ အျခ်ားနည္းလမ္းတစ္ခိုခိုျဖင့္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ နမ္းျခင္း၊ 
ရႈသြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မ်ိဳခ်ျခင္းျဖစ္ေစ မည္သူ႔ကိိုမဆိို နမ္းရန္၊ ရႈသြင္းရန္ သိို႔မဟိုတ္ မ်ိဳခ်ရန္ ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေသြးေဆ်ာင္ျခင္းျဖစ္ေစ မျပဳရ။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည္။ 
 

 
မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္အိုပႀ္ကးီအေနျဖင့္ မညသ္ည့္ေက််ာင္းသ်ားမဆိို ေက််ာငး္တြငရ္ွေိနပါက အျခ်ားသမူ််ား၏ ေဘးကငး္လံိုျခံဳ ေရးအေပၚရငွး္လင္းသသိ်ာစြ်ာ ၿခမိး္ေျခ်ာကမ္ႈျဖစေ္စမညဆ္ိိုလွ်င ္သူ႔ကိို 
က်ာလရညွ ္ ဆိိုငး္ငံ/့ထိုတပ္ယရ္န ္ ျဖစိိ္ုႏိုငေ္ျခအတြက ္ အထူးႀကးီၾကပစ္မီသံ/ူတ်ာဝနေ္ပးခရံသထူမံတွစဆ္င့္ ခရိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတစခ္ိုသိို႔ လႊြဲအပေ္ပးရန ္
ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုငသ္ည္။ 

 
ပထမအႀကမိ ္ ျပစမ္ႈ- ေက််ာင္းသ်ားကိို သေဘ်ာတခူ်ဳပဆ္ိိုမႈျဖင့္ ေက််ာငး္တကရ္က ္ ၁၀ ရကၾ္က်ာမွ်  ဆိိုင္းငံပ့ါသည။္ မဘိမ််ား/အိုပထ္နိး္သမူ််ားိွုႏင့္ ေက််ာငး္သ်ားက ေဆးဝါးိွုႏင့္ သကဆ္ိိုငသ္ည့္ 
ပည်ာေပး အစအီစဥ ္တ်ာဝနသ္သိ ိတိိုးတကျ္ဖစထ္ြနး္ျခငး္၊ အခြင့္အလမး္မ််ားကိို တိိုးျမငွ့္ျခငး္ (GRIP) အ်ား တကေ္ရ်ာကရ္န ္ကမး္လမွး္ခ်ကက္ိို လကခ္ပံါက GRIP အစအီစဥက္ိို ေအ်ာငျ္မငစ္ြ်ာ 
ၿပးီစီးမႈအေပၚမတူညၿ္ပးီ ဆိိုငး္ငံထ့်ားသည့္ ေက််ာင္းတကရ္က ္ ၁၀ ရကမ္ ွ ၅ ရကက္ိို လြတၿ္ငမိး္ခြင့္ျပဳေစရမညျ္ဖစၿ္ပးီ သေဘ်ာတခူ်ဳပဆ္ိိုမႈသည ္ဆကလ္ကသ္ကေ္ရ်ာကေ္နမညျ္ဖစသ္ည။္ GRIP 
အစအီစဥက္ိို ေအ်ာငျ္မငစ္ြ်ာ ၿပးီစးီလိုပေ္ဆ်ာငိိ္ုႏိုငျ္ခငး္မရွပိါက သေဘ်ာတခူ်ဳပဆ္ိိုမႈိွုႏင့္အတူ ူ ၁၀ ရက ္ အျပည့္ဆိိုငး္ငံမ့ႈကိို ခ်မတွမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ ဤေရြးခ်ယခ္ြင့္ကိို မလူတနး္၊ အလယတ္နး္ိွုႏင့္ 
အထကတ္နး္ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ရရွိိိုႏိုငသ္ည။္ 

 
ဒိုတယိ အႀကမိိွ္ုႏင့္ ေန်ာကပ္ိိုငး္က်ၱဴးလြနမ္ႈမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ ္ ေက််ာငး္သ်ား၏လိုပရ္ပသ္ည ္ ရ်ာဇဝတမ္ႈ သိို႔မဟိုတ ္ ရ်ာဇဝတျ္ပစမ္ႈသင့္ေသ်ာ လကဝ္ယထ္်ားရွမိႈမ််ားျဖစပ္ါက- ေက််ာငး္သ်ားကိို 
ေက််ာင္းတကရ္က ္တစဆ္ယ ္ (10) ရကၾ္က်ာ ဆိိုငး္ငံထ့်ားမညျ္ဖစၿ္ပးီ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈသိို႔ လႊြဲအပေ္ပးိိုႏိုငသ္ည၊္ ထိိုမတွစဆ္င့္ က်ာလရညွဆ္ိိုင္းငံမ့ႈ သိို႔မဟိုတ ္ထိုတပ္ယမ္ႈျဖစေ္စ 
အျခ်ားအစ်ားထိိုးေက််ာငး္တစေ္က််ာငး္သိို႔ ပိို႔ေဆ်ာငျ္ခငး္ျဖစေ္စ ခ်မတွိိ္ုႏိုငသ္ည္။ 
 
ေဆး ႊန္းစ်ာေရးထ်ားသည့္ ေဆးဝါးမ််ား 
ေက််ာင္း၌ ေဆး ႊန္းစ်ာေရးထ်ားသည့္ ကိုသေဆးဝါးကိို အသံိုးျပဳရန္ရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းိွုႏင့္ ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူၿပီး ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားသည့္ 
ကိုသေဆးဝါးဆိိုင္ရ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းျပဳလိုပ္ျခင္းအပါအဝင္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္။ ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
အႀကိဳ ွိိိွုႏိုင္းသေဘ်ာတူညီခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ််ားိွုႏင့္ အေထ်ာက္အထ်ားစ်ာရြက္စ်ာတမ္းတိို႔ကိို ခ႐ိိုင္မူဝါဒ JGCD လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္း JGCD-R(1) ိွုႏင့္ ပံိုစံ JGCD-E(1) အတြင္း 
ပ့ံပိိုးထ်ားသည္။ ေက််ာင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို လိုပ္ငန္းလိုပ္ေဆ်ာင္ေနသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေဆးဆိိုင္မွ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရိွိုႏိိုင္ေသ်ာ ကိုသေဆးဝါးအပါအဝင္ ကိုသေဆးဝါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိို 
အသံိုးျပဳေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားထံသိို႔ ဦးစြ်ာေပးအပ္ရမည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ CBD သိို႔မဟိုတ္ အနိမ့္-THC ပါဝင္သည့္ဆီ အပါအဝင္ ေဆးေျခ်ာက္ပါဝင္သည့္ ေဆးဝါးကိို 
ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပ့ံထ်ားသည့္ လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ လက္ဝယ္မထ်ားရိွိိုႏိုင္ပါ။ 

မတွခ္်က ္ - ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ပန္းန်ာရင္က်ပ္ေရ်ာဂါ၊ အသက္ကိို ၿခိမ္းေျခ်ာက္ိ္ိုႏိုင္သည့္ ဓ်ာတ္မတည့္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဆီးခ်ိဳေရ်ာဂါရိွသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ရ ေဆးမ််ား၊ 
အလိိုအေလ််ာက္ ထိိုးသြင္းိိုႏိုင္သည့္ Epinephrine ကိိုလည္းေက်ာင္း၊ ဆရ်ာဝန္၏ ေဆး ႊန္းစ်ာိွုႏင့္ မိဘ၏ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး လိိုအပ္သည့္အတိိုင္း 
ဆီးခ်ိဳေရ်ာဂါေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာမႈိွုႏင့္ ကိုသမႈကိို ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ရန္အတြက္ လိိုအပ္သည့္ အေထ်ာက္အကူပစၥည္းမ််ားိုႏွင့္ ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာမ််ားကိို သယ္ေဆ်ာင္၍ အသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည္။ 
ေက််ာင္းသ်ားသည္ အလိိုအေလ််ာက္ ထိိုးသြင္းိိုႏိုင္ေသ်ာ Epinephrine သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေဆးဝါးမွန္သမွ်ကိို  ႊန္ၾက်ားထ်ားသည့္အတိိုင္းမဟိုတ္ေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ အသံိုးျပဳပါက 
စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို က်ခံရိိုႏိုင္သည္။  
 

C. မးူယစေ္ဆး၀ါးိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္းမ််ားအ်ား ပိိုငဆိ္ိုငျ္ခငး္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခငး္ 
ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေဆးဝါးမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊ ေရ်ာင္းခ်ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္းိွုႏင့္ ဆက္ိုႏြယ္သည့္ပစၥည္းမ််ားအပါအဝင္ ေဆးဝါးိွုႏင္ ့ ဆက္စပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းမ််ားကိို 
လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္းကိို ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း အတြင္း အသံိုးျပဳထ်ားသကြဲ့သိို႔ "မူးယစ္ေဆးဝါးိွုႏင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ တိိုလီမိုတ္စပစၥည္း" တြင္ ပိိုက္မ််ား၊ ေရပိိုက္မ််ား၊ ကလစ္မ််ား၊ စက ၱဴလိပ္မ််ား၊ ခ်ိန္ခြင္မ််ား၊ ကပ္အိတ္မ််ား၊ ႀကိတ္စက္မ််ားိွုႏင့္ ေဆးဝါးသံိုးစြြဲမႈိွုႏင့္ ဆက္ိုႏြယ္သည့္ 
အျခ်ားပစၥည္းမ််ား (ေရေငြ႕ထိုတ္တံမ််ား၊ ေရေငြ႕ေလွ်ာင္္ူးမ််ား၊ ဂ်ၱဴးလ္မ််ား စသည္တိို႔ကိို ဆိိုလိိုသည္) အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ 
 

* ဤျပစမ္ႈသည ္ မးူယစေ္ဆးဝါးိွုႏင့္ ဆကစ္ပသ္ည့္ တိိုလမီိုတစ္ပစၥည္းမ််ားိွုႏင့္သ်ာ သကဆ္ိိုငသ္ည။္ မးူယစေ္ဆးဝါး၊ အရက ္သိို႔မဟိုတ ္အျခ်ားအရ်ာဝထ ဳမ််ားကိို ထ်ားရွပိိိုငဆ္ိိုငျ္ခငး္၊ သံိုးစြြဲျခငး္၊ 
ျဖန႕္ခ်ျိခငး္ိွုႏင့္ ေရ်ာင္းခ်ျခငး္တိို႔ိွုႏင့္ သကဆ္ိိုငေ္သ်ာ ျပစမ္ႈမ််ားကိို ျပစမ္ႈ 5A သိို႔မဟိုတ ္5B တြင ္ရငွး္လငး္ထ်ားသည။္ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
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အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

 
ပထမအႀကမိ ္ ျပစမ္ႈ- ေက််ာငး္သ်ားအ်ား တ်ာဝနသ္သိ ိ တိိုးတကျ္ဖစထ္ြနး္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ််ားကိို တိိုးျမငွ့္ျခင္း (GRIP) အစအီစဥတ္ကေ္ရ်ာကၿ္ပးီ အထကတ္ြင ္
ေဆြးေိုႏြးထ်ားသည့္အတိိုငး္ ဆိိုငး္ငံထ့်ားမႈမ ွ ငါးရကက္ိို ေလွ််ာခ့်ိိုႏိုငသ္ည့္ ေရြးခ်ယခ္ြင့္ိွုႏင့္အတ ူ သေဘ်ာတခူ်ဳပဆ္ိိုမႈျဖင့္ ေက််ာငး္တကရ္ကက္ိို 10 ရကၾ္က်ာမွ်  ဆိိုငး္ငံပ့ါသည။္ 
ဤေရြးခ်ယခ္ြင့္ကိို မလူတနး္၊ အလယတ္နး္ိွုႏင့္ အထကတ္နး္ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ရရွိိိုႏိုငသ္ည။္ 

 
ဒိုတယိအႀကမိိွ္ုႏင့္ ေန်ာကပ္ိိုငး္ က်ၱဴးလြနမ္ႈမ််ား- ေက််ာငး္သ်ားကိို ေက််ာင္းတကရ္က ္တစဆ္ယ ္(10) ရကၾ္က်ာေအ်ာင ္ဆိိုငး္ငံထ့်ားမည။္ 

 

6. ပိိုငဆိ္ိုငမ္ႈပစၥည္း 
 

A. ေက််ာငး္၊ ျပည္သူပိိုင ္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ လိကပိိုင ္ ပစၥည္းမ််ားကိို ဖ်က္ဆီးရန/္ပ်က္စးီေအ်ာငလ္ိုပရ္န/္လက္ေဆ်ာရ့န/္မးီ႐ိႈ႕ရန ္ အမနွတ္ကယ္ျပဳလိုပျ္ခငး္၊ ႀကိဳးစ်ားျခငး္ 
သိို႔မဟိုတ္ ၿခမိး္ေျခ်ာက္ျခငး္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းအ်ားလံိုးကိို ေလးစ်ားသမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္း၌တည္ရိွေသ်ာ ေက််ာင္း၊ အမ််ားပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ လိကပိိုင္ အေဆ်ာက္အအံိုအ်ား 
ဖ်က္ဆီးရန္၊ ပ်က္စီးေစရန္၊ လက္သရမ္းရန္၊ အလွပ်က္ေစရန္ သိို႔မဟိုတ္ မီးတင္႐ိွဳ႕ရန္ ျပဳလိုပ္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ၊ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္အ်ားထိုတ္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ၊ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္ 
ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ  

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ့ႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္သ်ားသည ္ ေက််ာငး္အေဆ်ာကအ္အံို၌ရွစိဥ ္ သ/ူသမူ၏ အျပဳအမေူၾက်ာင့္ ေက််ာင္းပိိုငး္ ပစၥည္းဥစၥ်ာမ််ား ထခိိိုကပ္်ကစ္းီမႈမနွသ္မွ်အတြက ္ ေလ််္ာေၾကးေပးျခငး္ကိို 
ျပဳလိုပရ္မည။္ 
 

B. ခိိုးမႈ/ဓ်ားျပမႈ/ေဖ်ာကထ္ြငး္မႈ/ၿခမိး္ေျခ်ာက၍္ေငြ ွစမ္ႈ/ခိိုးရ်ာပါပစၥညး္ ပိိုငဆ္ိိုငမ္ႈတိို႔ကိို အမနွတ္ကယျ္ပဳလိုပျ္ခငး္၊ ႀကိဳ းစ်ားျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ၿခမိး္ေျခ်ာကျ္ခငး္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈအခြင့္အေရးအ်ားလံိုးကိို ေလးစ်ားသမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ခိိုးယူျခင္း၊ လွည့္စ်ား၍ ခိိုးယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေငြ ွစ္ျခင္း၊ ေဖ်ာက္ထြင္းမႈျပဳလိုပ္ျခင္း၊ 
ခိိုးရ်ာပါပစၥည္း သိို႔မဟိုတ္ ေပ််ာက္ဆံိုးေနေသ်ာ ပစၥည္းအ်ား လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္ အ်ားထိုတ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္းကိို 
ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ဤသည္မွ်ာ အမ််ားပိိုင္၊ ေက််ာင္း၊ ခ႐ိိုင္ိွုႏင့္ ပိုဂ လိကပိိုင္ အေဆ်ာက္အအံိုမ််ားအေပၚ သက္ေရ်ာက္ပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ခိိုးယူထ်ားေသ်ာ 
သိို႔မဟိုတ္ တိုပျပဳလိုပ္ထ်ားေသ်ာ ေငြေၾကး/ခ်က္လက္မွတ္မ််ား/ေငြလႊြဲစ်ာမ််ား/ဘဏ္ သိို႔မဟိုတ္ ခရစ္ဒစ္ကတ္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊ လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
ျဖန္႕ျဖၱဴးျခင္းတိို႔၌ ပါဝင္ရမည္မဟိုတ္။ 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ  

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
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မတွခ္်က ္ - ေက််ာငး္သ်ားသည ္ ေက််ာငး္အေဆ်ာက္အအံို၌ရွစိဥ ္ သ/ူသမူ၏ အျပဳအမေူၾက်ာင့္ ေက််ာငး္၊ ခ႐ိိုင ္ သိို႔မဟိုတ ္တစက္ိိုယေ္ရ ပစၥည္းဥစၥ်ာ၏ မညသ္ည့္ ဆံိုးရွံိုးမႈ သိို႔မဟိုတ ္
ဆကစ္ပသ္ည့္ ထခိိိုကပ္်ကစ္းီမ အတြကမ္ဆိို ေလ််္ာေၾကးေပးျခငး္ကိို ျပဳလိုပရ္မည။္ ေက််ာင္းသ်ားသည ္ခိိုးယထူ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ ္အတိုျပဳလိုပထ္်ားေသ်ာ ေငြေၾကး၊ ခ်ကလ္ကမ္တွမ္််ား၊ 
ေငြလႊြဲစ်ာ၊ ဘဏ္ကတမ္််ား သိို႔မဟိုတ ္ ခရစဒ္စက္တမ္််ားအ်ား သ/ူသမူ၏ ျဖန႕္ေဝမႈ သိို႔မဟိုတ ္ သံိုးစြြဲမႈေၾက်ာင့္ ျဖစေ္ပၚေသ်ာ မညသ္ည့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဆံိုးရႈံးမႈအတြကမ္ဆိို 
ေလ််္ာေၾကးေပးျခငး္ကိို ျပဳလိုပရ္မည။္ 

 

C. ေက််ာငး္ဖတ္စ်ာအိုပမ္််ား၊ မဒီယီ်ာခနး္ ပစၥည္းမ််ား၊ ကြနပ္်ၱဴတ်ာ ပစၥည္းမ််ား/အသံိုးျပဳမႈ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ပစၥည္းမ််ားအေပၚ ေလးစ်ားသမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ၱဴတ်ာိွုႏင့္ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာိွုႏင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းကိရိယ်ာိွုႏင့္ 
ေထ်ာက္ကူျပဳပစၥည္းမ််ားအပါအဝင္ ျပဌ်ာန္းစ်ာအိုပ္မ််ား၊ မီဒီယ်ာစင္တ်ာသံိုး ေထ်ာက္ကူျပဳပစၥည္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္မွ ပိိုင္ဆိိုင္ေသ်ာ နည္းပည်ာတိို႔အ်ား ဆံိုးရံွိုးေစျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 
႐ိုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိခိိုက္ေစျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ မသင့္ေတ်ာ္သည့္နည္းျဖင့္ အသံိုးျပဳျခင္းတိို႔ကိို မျပဳလိုပ္ရပါ။ နည္းပည်ာအ်ား တလြြဲအသံိုးျပဳမႈတြင္ အင္ထရ်ာနက္ 
သိို႔မဟိုတ္ အင္တ်ာနက္အ်ား မသင့္ေတ်ာ္သည့္ အသံိုးျပဳမႈ/ hack လိုပ္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားပါ။ 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ့ႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ့ႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

မတွခ္်က ္- ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအေနျဖင့္ သ၏ူ အျပဳအမေူၾက်ာင့္ ေက််ာငး္ပိိုင ္ပစၥည္းဥစၥ်ာမ််ား ထခိိိုကပ္်ကစ္းီမႈမနွသ္မွ်အတြက ္ေလ််္ာေၾကးေပးရမည။္ 
ေက််ာင္းပိိုငပ္စၥည္း၊ ေက််ာငး္ပိိုငက္ြနရ္ကမ္််ား၊ အီးေမးလစ္နစမ္််ားကိို အသံိုးျပဳလ်က ္ ျပဳလိုပေ္သ်ာ သိို႔မဟိုတ ္ ေက််ာငး္တြငျ္ပဳလိုပေ္သ်ာ အလီကထ္ရြနး္နစန္ညး္ျဖင့္ အိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္ 
(ဆိိုကဘ္်ာအိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္၊ အြနလ္ိိုငး္မတွဆင့္ ေန်ာကေ္ယ်ာငခ္ျံခငး္)၊ ၿခမိး္ေျခ်ာကမ္ႈမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ ္ထပိါးေစ်္ာက်ားမႈမ််ား ပံိုသ႑်ာနအ္်ားလိုံးကိို တငး္က်ပစ္ြ်ာတ်ားျမစပ္တိပ္ငထ္်ားသည။္) 

 

7. ေက််ာငး္သ်ားမ််ား၊ ေက််ာငး္တ်ာဝနရ္ွသူိမ််ား၊ ေက််ာငး္သိို႔လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သူမ််ားအ်ား အိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္၊ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္က်ၱဴးလြနျ္ခငး္၊ ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လူတိိုင္း၏ ႐ိုပ္ပိိုင္းိွုႏင့္ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ က်န္းမ်ာေရးိွုႏင့္ ဘက္စံိုသ်ာယ်ာအဆင္ေျပေရးကိို ေလးစ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ဳိးအစ်ားမွန္သမွ် ကင္းစင္ေသ်ာ 
ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ဖန္တီးရ်ာတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။ 
 

A. ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွပ့ံပိိုးစီစဥ္ေပးေသ်ာ 
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္ တက္ေရ်ာက္ေသ်ာ အျခ်ားပိုဂ ိဳလ္မ််ားကိို ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈ ပါဝင္လ်က္ျဖစ္ေစ မပါဝင္ဘြဲျဖစ္ေစ နႈတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
ေၾက်ာက္လန္႔ေစျခင္း၊ အဆိိုပါပိုဂ ိဳလ္မွန္သမွ်ကိို ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈမပါဝင္ဘြဲ ထိခိိုက္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အဆိိုပါပိုဂ ိဳလ္မ််ားအဖိို႔ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္န်ာက်င္မႈ 
ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚမည္ဟို ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ ေၾက်ာက္ရြံ႕စိိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစမည့္ နႈတ္ျဖင့္အျပင္းအထန္ျငင္းခံိုမႈ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။ 
 

 

မတ္ွခ်က္ - အသသိကေ္သမ််ားကိို ၿခမိး္ေျခ်ာကပ္ါက ေက််ာငး္ထိုတခ္ရံိိုႏိုငသ္ည။္ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင္ ့6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

B. သတ္ပိုတ္ျခငး္/သူတစပ္ါးခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို အ်ားသိုးံကိိုငတ္ြယ္ျခငး္/႐ိိုက္ိွုႏက္ျခငး္ 
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
ပိုဂ ိဳလ္မ််ားအ်ား ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ကန္ေက််ာက္ျခင္း၊ တိိုးႀကိတ္ျခင္း၊ တြန္းထိိုးျခင္း၊ သြ်ားျဖင့္ကိိုက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိေတြ႕မႈျပဳလိုပ္ျခင္းတိို႔တြင္ 
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ 

 
မတွခ္်က ္ - ျဖစစ္ဥတ္ြင ္ ေက််ာငး္ဝနထ္မး္တစဥ္းီအေပၚ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အိၲုႏရ်ာယ/္ထခိိိုကဒ္ဏ္ရ်ာရရွမိႈကိို မျဖစပ္ြ်ားေစေသ်ာ တမငတ္က်ာရညရ္ြယလ္ိုပေ္ဆ်ာငသ္ည့္ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ 
ထခိိိုကမ္ႈပါဝငလ္ွ်င ္ျပစမ္ႈ #4a ကိို ၾကည့္ပါ။ 

 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင္ ့6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
C. ႐ိိုက္နက္ွမႈ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းသိို႔ တ က္ေရ်ာက္လ်ာသူမ််ားအ်ား မ်က္လံိုးမ််ားကိို အညိဳအမည္းစြြဲေစိိုႏိုင္ေလ်ာက္ေသ်ာ၊ ိုႏႈတ္ခမ္းမ််ားကိိုျဖစ္ေစ အျခ်ားေသ်ာ မ်က္ိွုႏ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားကိို ေရ်ာင္ရမ္းေစိိုႏိုင္ေလ်ာက္သည့္ အတိိုင္းအတ်ာ၊ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား အေတ်ာ္အတန္ ပြန္းပြဲ့မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အတိိုင္းအတ်ာတစ္ခိုအထိ 
အိၲုႏရ်ာယ္ကိို ျဖစ္ပြ်ားေစိိုႏိုင္သည့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္းထိေတြ႕မႈကိို မျပဳလိုပ္ရပါ။ 

 
မတ္ွခ်က္ - ျဖစစ္ဥတ္ြင ္ေက််ာငး္ခ႐ိိုင၏္ အလိုပသ္မ်ားအေပၚ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အိၲုႏရ်ာယ/္ထခိိိုကဒ္ဏ္ရ်ာရရွမိႈကိိုျဖစပ္ြ်ားေစလ်က ္တမငတ္က်ာရညရ္ြယလ္ိုပေ္ဆ်ာငသ္ည့္ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ 
ထခိိိုကမ္ႈပါဝငလ္ွ်င ္ျပစမ္ႈ #4b ကိို ၾကည့္ပါ။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
D. ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ တိိုက္ခိိုက္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစမ္ႈ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း၊ ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းရိွအျခ်ားသူမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းိွုႏင့္ ပတ္သက္သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္လ်ာသူမ််ားအ်ား ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္သည့္ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္မႈအိၲုႏရ်ာယ္ကိို 
ျဖစ္ပြ်ားေစိိုႏိုင္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစေသ်ာ ေသေစိိုႏိုင္သည့္ လက္နက္ သိို႔မဟိုတ္ အိၲုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ အရ်ာဝတ ဳကိို အသံိုးမျပဳရ သိို႔မဟိုတ္ ၎ကိို အသံိုးျပဳ၍ 
ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈကိို မျပဳလိုပ္ရ။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 

အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
E. အေျခအေနအ်ား ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစေသ်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခမိး္ေျခ်ာက္မႈ 

သူ/သူမကိိုယ္ခိုႏၶ်ာ၏ အစိတ္အပိိုင္းကိို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သူ/သူမကိိုယ္ခိုႏၶ်ာ၏ အစိတ္အပိိုင္းကိို အသံိုးျပဳမရေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ သူ/သူမကိိုယ္ခိုႏၶ်ာကိိုျဖစ္ေစ 
ယင္းိွုႏင့္သက္ဆိိုင္သည့္ အစိတ္အပိိုင္းကိိုျဖစ္ေစ ဆိိုးရြ်ားစြ်ာ ႐ိုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစျခင္းအ်ားျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း၊ ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းသူ၊ 
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အျခ်ားေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ပ့ံပိိုးထ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားသိို႔ တက္ေရ်ာက္ေနသည့္ အျခ်ားသူမ််ားအ်ား ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
ထိခိိုက္မႈအိၲုႏရ်ာယ္ ျဖစ္ပြ်ားေစရန္ မျပဳလိုပ္ရပါ။ 

 

မလူတနး္ အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
မတွခ္်က ္- ျဖစစ္ဥတ္ြင ္ေက််ာငး္ခ႐ိိုင၏္ အလိုပသ္မ်ားအေပၚ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အိၲုႏရ်ာယ/္ထခိိိုကဒ္ဏ္ရ်ာရရွမိႈကိိုျဖစပ္ြ်ားေစလ်က ္တမငတ္က်ာရညရ္ြယလ္ိုပေ္ဆ်ာငသ္ည့္ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ 
ထခိိိုကမ္ႈပါဝငလ္ွ်င ္ျပစမ္ႈ #4b ကိို ၾကည့္ပါ။ 

 

F. ေဘးမရွပၾ္ကည့္သူက ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈတြင ္ပါဝငျ္ခငး္ 
မည္သည့္ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈကိိုမဆိို ေတြ႕ရိွရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားလူႀကီးတစ္ဦးထံသိို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ 
အစျပဳျဖစ္ပြ်ားေစခြဲ့ျခင္းမရိွေသ်ာ ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈတြင္ မပါဝင္ရပါ။ ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈကိို စတင္ခြဲ့သူမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ရန္ပြြဲတြင္ပါဝင္ေနေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ 
ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူအေနျဖင့္ ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈတြင္ ပါဝင္သည္ဟို စြြဲခ်က္တင္ခံရပါမည္။ ဤျပစ္မႈတြင္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို တိိုက္ခိိုက္ေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း 
သိို႔မဟိုတ္ ကန္ေက််ာက္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ မွတခ္်က ္ - မမိကိိိုယက္ိိုခိုခကံ်ာကြယမ္ႈ ပါဝငေ္နေသ်ာ အေျခအေနမ််ားိွုႏင့္ပတသ္ကသ္ည့္ 
အခ်ကအ္လကမ္််ားအတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 57 ကိို ၾကည့္ပါ။ 

 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့ ္6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
 

 
G. အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလ္က်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊ ေၾက်ာက္ရြံ႔ေစျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္မႈကိို ျပဳလိုပ္ျခင္းကိိုျဖစ္ေစ 
သင္႐ိိုးျပင္ပအဖြြဲ႕အစည္းမ််ားအတြင္း အဖြြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈ (အ်ားကစ်ားအသင္းအဖြြဲ႕မ််ား၊ တီးဝိိုင္း စသည္ျဖင့္) ိွုႏင့္ ဆက္ိုႏြယ္သည့္ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအပါအဝင္ အျခ်ား ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
စိတ္လႈပ္ရွ်ားခံစ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္မႈ၏ ပံိုစံတစ္ခိုခိုအ်ား က်ေရ်ာက္ေစျခင္းကိိုျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားက တိိုင္ၾက်ားခံရေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားတစ္နည္းျဖင့္ ၎တိို႔ သိရိွလ်ာေသ်ာ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း၏ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈတစ္ခိုစီကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သည္။ 
 

အိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္ 
 
အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း=အမွန္တကယ္ရိွေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရိွသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ တစ္ခိုတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ််ားအၾက်ားရိွ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ၊ 
ရန္လိိုေသ်ာ အျပဳအမူ။ ေရရွည္တြင္ အျပဳအမူကိို ထပ္တလြဲလြဲျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထပ္တလြဲလြဲလိုပ္ရန္ အလ်ားအလ်ာရိွျခင္း။ အျခ်ားကေလးမ််ားကိို အိိုႏိုင္က်င့္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
အိိုႏိုင္က်င့္ခံရေသ်ာ ကေလးိွုႏစ္ဦးစလံိုးမွ်ာ ႀကီးမ်ားေသ်ာျပႆန်ာမ််ားကိို ေရရွည္ၾကံဳေတြ႕ရိိုႏိုင္သည္။. 
အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ- 

(1) အမွန္တကယ္ရိွေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရိွသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ အေျခအေနတြင္ ထိိုသိို႔လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္စြမ္းရိွသည္ဟို ေပၚလြင္ထင္ရွ်ားေသ်ာ 
လက္ရိွစြမ္းေဆ်ာင္ရည္ိွုႏင့္အတူ အျခ်ားသူတစ္ဦးဦးအေပၚ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရရိွေစရန္ စိတ္လိိုလက္ရ ျပဳလိုပ္ေသ်ာ မည္သည့္ အ်ားထိုတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမဆိို၊ 

(2) ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူအေနျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အိၲုႏရ်ာယ္ကိို ေၾက်ာက္ရြံ႔မိေစိိုႏိုင္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေမွ််ာ္မွန္းမိေစိိုႏိုင္ေသ်ာ အေၾက်ာင္းရင္းထြက္ေပၚေစရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ပါဝင္ေသ်ာ မည္သည့္ အင္အ်ားျပသမႈမဆိို သိို႔မဟိုတ္ 

(3) ေအ်ာက္ပါတိို႔ကိို ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာက္အယွက္ေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္ရြံ႔ေစျခင္းတိို႔ကိို ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည္ဟို 
သင့္ေတ်ာ္သည့္လူပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သိျမင္န်ားလည္မည့္၊ အျခ်ားသူတစ္ဦးအေပၚ ခြန္အ်ားအရ အမွန္တကယ္လႊမ္းမိိုးထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ လႊမ္းမိိုးထ်ားသည္ဟို 
ယူဆရေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦး၏ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္၊ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေျပ်ာဆိိုသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္အ်ားျဖင့္ျပဳလိုပ္သည့္ မည္သည့္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမဆိို၊  

(A) အျခ်ားသူတစ္ဦးအ်ား ျမင္သ်ာေသ်ာ ကိိုယ္က်ာယပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္အန်ာတရျဖစ္မႈ ျဖစ္ပြ်ားေစျခင္း၊ 

(B) ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးတြင္ အေိွုႏ်ာက္အယွက္ျပဳိိုႏိုင္ေလ်ာက္သည့္ သက္ေရ်ာက္မႈရိွျခင္း၊ 

(C) ၿခိ္မ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္ရြံ႕တိုန္လွဳပ္ေစေသ်ာ ပည်ာေရးပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ဖန္တီးသည့္ အလြန္ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ၊ ဆက္တိိုက္ျဖစ္ေပၚေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
ေနရ်ာအိံွုႏ႔သက္ေရ်ာက္ေသ်ာ အေျခအေနရိွျခင္း၊ 

(D) ေက််ာင္း၏ စနစ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မွဳကိို ေိွုႏ်ာက္ယွက္ဟန္႔တ်ားိိုႏိုင္ေလ်ာက္သည့္ သက္ေရ်ာက္မႈရိွျခင္း၊ 

အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္းသည္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္၊ ေက််ာင္းပိိုင္ယ်ာဥ္မ််ားေပၚတြင္၊ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းက်ားမွတ္တိိုင္မ််ားတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲသံိုးစြြဲမႈအ်ား လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာကြန္ရက္ 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းရိွ အျခ်ား အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပည်ာမွတဆင့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ရ်ာတြင္ ျဖစ္ပြ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည္။ 
 

https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects
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အိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္ ဥပမ်ာမ််ားတြင ္ေအ်ာကေ္ဖ်္ာျပပါတိို႔အပါအဝငျ္ဖစျ္ပးီ ၎တိို႔ခ်ညး္သ်ာဟို ကန္႔သတမ္ထ်ားပါ- 
 မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ စေန်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ န်ာမည္ေခၚဆိိုျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ ိုႏႈတ္ျဖင့္တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား၊  
 စက်ားလံိုးမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ မခံခ်င္ေအ်ာင္ေျပ်ာဆိိုမႈမ််ားိွုႏင့္ ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈမ််ား၊  
 ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တြန္းထိိုးျခင္း ကြဲ့သိို႔ေသ်ာခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း တိိုက္႐ိိုက္ထိေတြ႕မႈ၊  
 ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား- 
 အြန္လိိုင္းမွတဆင့္ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ ိဳလ္တစ္စံိုတစ္ဦးသိို႔ ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး အီးေမးလ္ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ 

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

 အြန္လိိုင္းမွတဆင့္ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္၊ ဘေလ်ာ့ဂ္မ််ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ၀က္ဘ္ဆိိုဒ္မ််ား (ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ Instagram ၊ Twitter ၊ Facebook အစရိွသျဖင့္)၊ 
ခ်က္တင္ စက်ားေျပ်ာအခန္းမ််ား၊ စ်ာသ်ားမ််ားိွုႏင့္ တိိုက္ရိိုက္အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္း အစရိွသည္တိို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ 
ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပည်ာမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈမွတဆင့္ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအ်ား တမင္ ရည္ရြယ္က်ာ တစ္ဦးတည္းဖယ္ခ်န္ျပီး ထပ္ၾကိမ္တလြဲလြဲ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ 
ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊ 

 ေက်ာလ်ာဟလမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မမွန္ကန္ေသ်ာ ထြက္ဆိိုခ်က္မ််ားအ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ 
 ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံလိိုက္ျခင္း၊  
 လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ခြြဲျခင္း၊ 
 အေပါင္းအသင္းမလိုပ္ဘြဲ ေရွ်ာင္ဖယ္ျခင္း၊ 
 လံႈ႕ေဆ်ာ္ျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အက်ပ္ကိိုင္ျခင္းအပါအဝင္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေငြ ွစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ႀကိဳးကိိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္း၊  
 ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၏ အရွက္ရဖြယ္ သိို႔မဟိုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးထ်ားေသ်ာ ဓ်ာတ္ပံိုမ််ားကိို ကင္မရ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ကင္မရ်ာဖိုန္းမ််ား အသံိုးျပဳလ်က္ 

႐ိိုက္ကူးၿပီး အျခ်ားသူမ််ားထံသိို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အြန္လိိုင္းတြင္ပိို႔စ္တင္ျခင္း၊ 
 ႐ိိုင္းစိိုင္းရင့္သီးေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ စ်ာတိိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္႐ိိုက္အမွ်ာစက်ားမ််ား ေပးပိို႔ျခင္းိွုႏင့္ 
 အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားအၾက်ား အတင္းအဖ်င္းိွုႏင့္ ေက်ာလ်ာဟလမ််ား ပ်ံ႕ိံွုႏ႔ေစရန္ ဝက္ဘ္ဆိိုက္မ််ားအသံိုးျပဳျခင္း။ 

 

ဆိိုကဘ္်ာအိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္ 

 

အင္တ်ာနက္၊ ဖိုန္း စသည္တိို႔ကိို အသံိုးျပဳျပီး ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း ဆိိုသည္မွ်ာ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ား ိွုႏင့္ တက္ဘလက္မ််ား အစရိွသည္တိို႔ ကြဲ့သိို႔ေသ်ာ 
ဒဂီ်စ္တယ္ကိရိယ်ာမ််ားေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းကိို ဆိိုလိိုသည္။ ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းသည္ SMS ၊ စ်ာသ်ား ိွုႏင့္ အပလီေကးရွင္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လူအမ််ား 
ၾကည့္ရႈ၊ ပါ၀င္ သိို႔မဟိုတ္ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ား မွ်ေ၀ိိုႏိုင္သည့္ အြန္လိိုင္း လူမႈမီဒီယ်ာမ််ား၊ ဖိိုရမ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဂိမ္းမ််ား အစရိွသည္တိို႔မွတဆင့္ ျဖစ္ေပၚိိုႏိုင္ေပသည္။ ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ 
အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းဟိုဆိိုရ်ာတြင္ အျခ်ားတစ္စံိုတစ္ဦးိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး အိုႏႈတ္သေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ၊ ထိခိိုက္ေစိိုႏိုင္ေသ်ာ၊ မွ်ားယြင္းေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အက်င့္ပိုတ္ေသ်ာ 
အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို ေပးပိို႔ျခင္း၊ ပိို႔စ္တ္တင္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မွ်ေ၀ျခင္းတိို႔ ပါ၀င္သည္။ ဤတြင္ အျခ်ားတစ္စံိုတစ္ဦးအ်ား အရွက္ရေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ အရွက္ခြြဲသည့္ 
ပိုဂ ိဳလ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္ အခ်က္အလက္မ််ားအ်ား မွ်ေ၀ျခင္းလည္း ပါ၀င္ိိုႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွအိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းမ််ားသည့္ ဥပေဒိွုႏင့္မညီေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
ရ်ာဇ၀တ္ျပစ္မႈျဖစ္ေသ်ာ အမူအက်င့္သိို႔ပင္ လိိုင္းေက််ာ္ ေရ်ာက္ရိွသြ်ားေစသည္။ (www.stopbullying.gov)  
 
ဆိိုကဘ္်ာေပၚမ ွအိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္ ဥပမ်ာမ််ားတြင ္ေအ်ာကေ္ဖ်္ာျပပါတိို႔ပါ၀ငျ္ပးီ အကန္႔အသတ ္မရွေိပ - 

 
 ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ ိဳလ္တစ္စံိုတစ္ဦးသိို႔ ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး အီးေမးလ္ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သြယ္နည္းလမ္း 

အသံိုးျပဳ၍ စက်ားလံိုးမ််ား၊ ရိုပ္ပံိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဘ်ာသ်ာစက်ားတိို႔အ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္က်ာ၊ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္သြယ္မႈကိို ျဖစ္ေပၚေစက်ာ နစ္န်ာသူသ်ားေက်ာင္အ်ား 
စိတ္ခံစ်ားမႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ပူပန္ေသ်ာကျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္၊ ဘေလ်ာ့ဂ္မ််ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ၀က္ဘ္ဆိိုဒ္မ််ား (ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ Instagram ၊ Twitter ၊ Facebook အစရိွသျဖင့္) ၊ 
ခ်က္တင္ စက်ားေျပ်ာအခန္းမ််ား၊ စ်ာသ်ားမ််ားိွုႏင့္ တိိုက္ရိိုက္အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္း အစရိွသည္တိို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ဒီဂ်စ္တယ္ 
နည္းပည်ာမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳလ်က္ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအ်ား တမင္ရည္ရြယ္က်ာ ရန္လိိုလ်က္ ထပ္ၾကိမ္တလြဲလြဲ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း။ 
 
ေက််ာင္းျပငပ္တြင ္သိို႔မဟိုတ ္ေက််ာငး္ခ်နိျ္ပငပ္တြင ္ျဖစပ္ြ်ားေသ်ာ ဆိိုကဘ္်ာအိိုႏိုငက္်င့္ျခင္းဆိိုငရ္်ာ စညး္မ်ဥ္းခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္ႈမ််ားအတြက ္ျပစမ္ႈ #17 ကိို ကိိုးက်ားပါ။ 

 
ထပိါးေစ်္ာက်ားျခငး္ 
 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အျခ်ားေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို ထပိါးေစ်္ာက်ားရန ္ သိို႔မဟိုတ ္ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ၊ နႈတျ္ဖင့္ သိို႔မဟိုတ ္ နႈတေ္ျပ်ာစက်ားမပါေသ်ာ ထပိါးေစ်္ာက်ားမႈပံိုစမံနွသ္မွ်ကိို 
ၾကံဳေတြ႕ရေစရန ္မျပဳလိုပရ္ပါ။  
 
ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ ိဳလ္မ််ားအ်ား ပစ္မွတ္ထ်ားရည္ရြယ္ၿပီး ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ ေစ်ာ္က်ားေသ်ာ အျပဳအမူ (ရိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ၊ ိုႏႈတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ၊ လူမႈေရးဆိိုင္ရ်ာ၊ 
စိတ္ခံစ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ၊ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္မႈ) ျဖစ္သည္ဟို သတ္မွတ္ပါသည္။  ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္းတြင္ လူမ်ိဳး၊ ကိိုးကြယ္ယံိုၾကည္မႈ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
ေမြးဖြ်ားရ်ာဇ်ာတိိိုႏိုင္ငံအေပၚ အေျခခံၿပီး တမင္တက်ာ ပစ္မွတ္ထ်ားသည့္ အျပဳအမူတိို႔ပါ၀င္ျပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ 
 
ထပိါးေစ်္ာက်ားျခငး္ ဥပမ်ာမ််ားတြင ္ေအ်ာကေ္ဖ်္ာျပပါတိို႔ပါ၀ငျ္ပးီ ၎တိို႔ခ်ညး္သ်ာဟို ကန္႔သတမ္ထ်ားပါ- 
 
 လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ မူလမ်ိဳးိုႏြယ္စို၊ ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္း ြတ္မႈိွုႏင့္ လိင္ပိို င္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္၊ 

မ်ိဳး႐ိိုးဆင္းသက္မႈ၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အဂၤါရပ္မ််ား၊ လူမႈစီးပြ်ားအဆင့္တန္း၊ ႐ိုပ္ပိိုင္း သိို႔မဟိုတ္ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စြမ္းရည္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ 
ကြြဲကြြဲျပ်ားျပ်ားျဖစ္ေစသည့္ ဝိေသသမွန္သမွ်အပါအဝင္ အမွန္တကယ္ရိွေနသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ယူဆရသည့္ ဝိေသသမွန္သမွ်ေၾက်ာင့္ ျဖစ္ေပၚလ်ာေသ်ာ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ၊ 

 လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ခြြဲျခင္း၊ 
 အေပါင္းအသင္းမလိုပ္ဘြဲ ေရွ်ာင္ဖယ္ျခင္း။ 

 

http://www.stopbullying.gov/


 

38 

ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ 
 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အျခ်ားေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို ိိွုႏပက္ြပရ္န ္ သိို႔မဟိုတ ္ ႐ိုပပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ၊ နႈတျ္ဖင့္ သိို႔မဟိုတ ္ နႈတေ္ျပ်ာစက်ားမပါေသ်ာ ိိွုႏပက္ြပမ္ႈပံိုစမံနွသ္မွ်ကိို ၾကံဳေတြ႕ရေစရန္ 
မျပဳလိုပရ္ပါ။ (O.C.G.A. § 16-5-61)။  
ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအ်ား အဖြြဲ႕တစ္ခိုထြဲသိို႔ ဇ်ာတ္သြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အဆင့္ႁမွင့္တင္ျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခိုအျဖစ္ အသံိုးျပဳေသ်ာ ရိိုးရ်ာဓေလ့မ််ား ိွုႏင့္ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ အလြြဲသံိုးစ်ားျပဳျခင္း  သိို႔မဟိုတ္ အရွက္ခြြဲျခင္း ပါဝင္ေနသည့္ အျခ်ားလႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္ျခင္းဟို ဆိိုလိိုပါသည္ ။ ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္သည္ 
လတူစဥ္းီ၏ ပါဝငလ္ိိုေသ်ာ ဆိုႏၵမပါသညက္ိို ဂရိုမထ်ားဘြဲ ျဖစေ္ပၚပါသည။္ 
 
ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ ဥပမ်ာမ််ားတြင ္ေအ်ာကေ္ဖ်္ာျပပါတိို႔ပါ၀ငျ္ပးီ ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတမ္ထ်ားပါ- 

 ရိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ိုႏႈတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္မႈ/သိကၡ်ာခ်ျခင္း/အလြြဲသံိုးစ်ားျပဳျခင္း၊ 
 အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအ်ား ခိိုးယူျခင္း/ဖ်က္ဆီးျခင္း၊  
 လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ခြြဲျခင္း၊ 
 ေၾက်ာက္လန္႔ေအ်ာင္ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း/ၾသဇ်ာလႊမ္းမိိုးျခင္း။ 
 
ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားက တိိုင္ၾက်ားလ်ာေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတစ္နည္းျဖင့္ ၎တိို႔ သိရိွလ်ာေသ်ာ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈတစ္ခိုစီကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ပထမအႀကမိ ္အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္ ျဖစစ္ဥၿ္ပးီေန်ာကပ္ိိုင္း စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အေရးယလူိုပေ္ဆ်ာငမ္ႈတြင ္ေအ်ာကပ္ါတိို႔ပါဝငၿ္ပးီ ၎တိို႔ခ်ညး္သ်ာဟို ကန္႔သတမ္ထ်ားပါ- 

 
 ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္း၊ 
 အထူးအခြင့္အေရးဆံိုးရႈံးျခင္း၊ 
 စ်ာသင္ခန္း၊ စ်ားေသ်ာက္ဆိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းက်ားေပၚတြင္ ထိိုင္ရန္ေနရ်ာမ််ား ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရိွျခင္း၊ 
 စ်ာသင္ခန္း ေျပ်ာင္းလြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
 ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း၊ 
 စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိုိင္းထ်ားျခင္း၊ 
 ေက််ာင္းျပင္ပသိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းင့ံျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)၊ 
 ထိုတ္ပယ္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)၊ ိွုႏင့္ 
 အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)။ 

 
အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္ကိို က်ၱဴးလြနထ္်ားသည့္ ေက််ာငး္သ်ားအ်ား အသကအ္ရြယိွ္ုႏင့္ သင့္ေတ်္ာသည့္ အက်ိဳ းဆကက္ိို ေပးအပမ္ညျ္ဖစၿ္ပးီ အနညး္ဆံိုးအ်ားျဖင့္ အေျခအေနမ််ားအရ 
သင့္ေတ်္ာသည့္ စညး္ကမ္းပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အေရးယလူိုပေ္ဆ်ာငမ္ႈ သိို႔မဟိုတ ္ေဆြးေိုႏြးအၾကဉံ်ာဏ္ရယျူခင္းတိို႔ အပါအဝငျ္ဖစက္်ာ ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန႕္သတမ္ထ်ားပါ။ 
ေက််ာင္းစ်ာသငိွ္ုႏစတ္စိွ္ုႏစအ္တြငး္ အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္ကိို တတယိအႀကမိက္်ၱဴးလြနသ္ည့္ ေျခ်ာကတ္နး္မ ွဆယ့္ိွုႏစတ္နး္အထ ိ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အနညး္ဆံိုးအ်ားျဖင့္ သင့္ေတ်္ာသည့္ 
တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈလိုပင္နး္စဥျ္ဖင့္ စညး္ကမး္ပိိုင္းဆိိုငရ္်ာ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရွမိ််ား၊ ေရြးခ်ယထ္်ားသည့္အဖြြဲ႕မ််ား သိို႔မဟိုတ ္ ခံိုအဖြြဲ႕မ််ားက အစ်ားထိိုးေက််ာငး္တစေ္က််ာင္းသိို႔ 
တကေ္ရ်ာကရ္န ္သတမ္တွေ္စရမည ္(O.C.G.A. § 20-2-751.4)။ 
 
ေက််ာင္းမ််ားသည္ အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္အ်ား တိိုငၾ္က်ားမႈ၏ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲ သိို႔မဟိုတ ္ ၎ိွုႏင့္ဆကစ္ပေ္သ်ာ မညသ္ည့္ လကစ္်ားေခ်မႈကိိုမဆိို တငး္က်ပစ္ြ်ာ တ်ားျမစထ္်ားေၾက်ာင္းိွုႏင့္ 
ထိိုသိို႔ျပဳလိုပျ္ခငး္က ျပငး္ထနသ္ည့္ စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အေရးယလူိုပေ္ဆ်ာငမ္ႈကိို ျဖစေ္ပၚေစိိုႏိုငေ္ၾက်ာငး္ အဖြြဲ႕မ််ားအ်ားလံိုး သိို႔ ရငွး္လငး္စြ်ာ ဆကသ္ြယေ္ျပ်ာဆိိုသင့္သည။္ 

 
အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္းတြင္ ိွုႏစ္ဦးိွုႏစ္ဖက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြ်ားမႈ၏ ရလ်ာဒ္တည္းသ်ာျဖစ္သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားပါဝင္ျခင္းမရိွေၾက်ာင္း မွတ္သ်ားသတိျပဳသင့္သည္။ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္းအျဖစ္ 
က်ေရ်ာက္ေစိိုႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအတြက္ အျခ်ား ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒမ််ာကိို ရည္ ႊန္းကိိုးက်ားပါ။ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အခ်က္အလက္မ််ား ပိိုမိိုရယူိိုႏိုင္ရန္အတြက္ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 67-73၊ 76-79၊ 94-95 တိို႔ကိို ၾကည့္ပါ။ 

 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါင္း 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
  

8. ႐ိိုငး္စိိုငး္ေသ်ာ/ေလးစ်ားမႈမရွေိသ်ာ အျပဳအမ ူိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္  ႊနၾ္က်ားခ်က္မ််ားအတိိုငး္ လိုပေ္ဆ်ာငရ္န ္ျငငး္ဆနမ္ႈ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation
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A. ႐ိိုငး္စိိုငး္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေလးစ်ားမႈမရွေိသ်ာ အျပဳအမ ူ
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ရည္မြန္ယဥ္ေက်းမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအ်ာက္တန္းက်ေသ်ာ/႐ိိုေသမႈမရိွေသ်ာ စက်ားမ််ားအပါအဝင္ မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအိုႏႈန္း၊ အျပဳအမူ သိို႔မဟိုတ ္
ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ားကိို ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား၊ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွပ့ံပိိုးစီစဥ္ေပးေသ်ာ 
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္ တက္ေရ်ာက္ေသ်ာ အျခ်ားပိုဂ ိဳလ္မ််ားအေပၚတြင္ မသံိုးိုႏႈန္းရပါ။ 

 
မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

 
B. ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕ သိို႔မဟိုတ္ ဝနထ္မး္အဖြြဲ႕ဝငမ္််ား၏  ႊနၾ္က်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန ္ျငငး္ဆနျ္ခငး္/အ်ာချံခငး္ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆရ်ာမ််ား၊ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္မ််ား၏  ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရပါမည္ (ဥပမ်ာ ေနရ်ာတစ္ေနရ်ာမွထြက္ခြ်ာရန္ 
ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ရန္လိိုေသ်ာအျပဳအမူကိို ရပ္တန္႔ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးေသ်ာ အျပဳအမူကိို ရပ္တန္႔ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း မျပဳရပါ)။ 

 

မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည္ရ့ႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

 

9. ခြင့္မြဲ ့ပ်က္ကြက္ျခငး္ ိွုႏင့္/သို႕ိမဟိုတ္ ေက််ာငး္ေျပးျခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းပ်က္ရန္ အတိအလင္းခြင့္ျပဳေပးထ်ားျခင္း မရိွပါက ေက််ာင္းတက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းေျပးရ်ာတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရပါ။ ခြင့္ျပဳထ်ားသည့္ ပ်က္ကြက္မႈမ််ားကိို District 
Policy JB မွ သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းၿပီး ၎တြင္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ားစ်ာရြက္စ်ာတမ္း တင္သြင္းမႈကိို ျပဳလိုပ္ရန္လည္း သတ္မွတ္ထ်ားသည္။ Georgia ဥပေဒတြင္ 
ေက််ာင္းပ်က္ကြက္မႈမ််ားကိို ေအ်ာက္ပါအတိိုင္းခြင့္ျပဳထ်ားသည္- တစ္ကိိုယ္ေရ န်ာမက်န္းမႈ၊ မိသ်ားစိုအတြင္း ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ န်ာမက်န္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေသဆံိုးမႈ၊ ဘ်ာသ်ာေရးအ်ားလပ္ရပ္၊ 
အတန္းတက္ေရ်ာက္ျခင္းက အိၲုႏရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ေစိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက သတ္မွတ္သည့္ အေျခအေနမ််ား၊ ျပည္သူ႔ေရြးေက်ာက္ပြြဲတြင္ မြဲေပးရန္ 
စ်ာရင္းသြင္းျခင္း/မြဲေပးျခင္း၊ စစ္ေရးတ်ာဝန္ထမ္းေဆ်ာင္မႈိွုႏင့္ National Guard အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ််ားိွုႏင့္ ကိိုယ္က်ာယပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ားိွုႏင့္ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ 
ေဒသပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ကျဖစ္ေစ ပ့ံပိိုးထ်ားသည့္အတိိုင္း အျခ်ား အဆိိုပါပ်က္ကြက္မႈမ််ား။ Gerogia ဥပေဒမွ ေအ်ာက္ပါအေျခအေနမ််ားတြင္လည္း အထူး ပ်က္ကြက္ခြင့္ကိို ခြင့္ျပဳထ်ားသည္- 
 

 Gerogia ဥပေဒမွ လက္နက္ကိိုင္တပ္ဖြြဲ႔မ််ားတြင္ ရိွေနေသ်ာ မိဘမ််ား သိို႕မဟိုတ္ တိိုက္ပြြဲ ဇိုန္အတြင္းတြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခ်ား တပ္ျဖန္႕ျခင္းအတြက္ ထိုိေနရ်ာတြင္ ေနထိုိင္ရန္ သိို႕မဟိုတ္ 
တ်ာဝန္ထမ္းေဆ်ာင္ရန္ ရိွေနေသ်ာ မိဘမ််ား၏ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား 5 ရက္ထိ ခြင့္ိွုႏင့္ ပ်က္ကြက္ခြင့္ျပဳသည္။ 

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

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

 ေမြးစ်ားျခင္းိွုႏင့္ ပတ္သက္ျပီး တရ်ားရံိုး တက္ေရ်ာက္ေနရေသ်ာ ေမြးစ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ထိိုကိစၥိွုႏင့္ ပတ္သက္ျပီး ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ေန႔မ််ား သိို႕မဟိုတ္ ပ်က္ကြက္သည့္ 
ေန႔ပိိုင္းအတြက္ ေက််ာင္းတက္သည့္ ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
2022-2023 ေက််ာငး္တကေ္ရ်ာကမ္ႈ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္ 

* ေက််ာငး္တကေ္ရ်ာကမ္ႈ က်င့္ဝတစ္ညး္ကမး္/အက်ိဳ းဆကမ္််ားသည ္အခ်နိမ္ေရြး ေျပ်ာငး္လြဲိိုႏိုငသ္ည။္  

ပ်ကက္ြကမ္ႈ 
အေရအတြကမ္််ား 

ေဆ်ာငရ္ြကခ္်က ္

1-2 ေက််ာင္းမွ Infinite Campus ဆက္သြယ္မႈ မွတ္တမ္းထြဲမွ ပ်က္ကြက္မႈ ိွုႏင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား၏ ရလဒ္မ််ားကိို မိဘအ်ား (ဖိုန္းေခၚျခင္း၊ အီးေမးလ္ေပးပိို႔ျခင္း၊ မိဘ ဆက္သြယ္မႈ) ျဖင့္ အသိေပးပါသည္။ 

3 ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း စီမံခန္႔ခြြဲသူ (APM)၊ ေက််ာင္းတက္ ေရ်ာက္မႈ အတြင္းေရးမွၱဴး၊ မွတ္ပံိုတင္အရ်ာရိွ၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ တ်ာဝန္ခန္႔ အပ္ထ်ားသူ မွ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူ 
ထံသိို႔ မိမိတိို႔ကေလး၏ ပ်က္ကြက္မႈအေၾက်ာင္းကိို သံိုးရက္ၾက်ာ စ်ာေပးပိို႔ျခင္းျဖင့္ အသိေပးပါမည္။ 

4-5 ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း စီမံခန္႔ခြြဲသူ (APM) သည္ ေက််ာင္း တက္ေရ်ာက္မႈ အဖြြဲ႕ (SAT) ိွုႏင့္ ပံိုမွန္ ေတြ႕ဆံိုသင့္ၿပီး လိိုအပ္ေသ်ာ ၾက်ားဝင္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္ 
သင့္ပါသည္။ APM ၊ SAT ိွုႏင့္ သိို႔မဟိုတ္ SAT အဖြြဲ႕ဝင္မွ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္လူေတြ႕ေမျမန္းျခင္း၊ မိဘိွုႏင့္ေတြ႕ဆံိုျခင္း (ဖိုန္း သိို႔မဟိုတ္ လူကိိုယ္တိိုင္ အ်ားျဖင့္) ကိို ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖ်ာင္ ကိို ျဖည့္စြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ * SAT အဖြြဲ႕ဝင္မ််ားတြင္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊ ေက််ာင္းအႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္၊ 
ေက််ာင္း၏လူမႈဖူလံိုေရးဝန္ထမ္း၊ ေက််ာင္းသ်ား ပ့ံပိိုးမႈ 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 သံိုးရက္ိွုႏင့္ ေျခ်ာက္ရက္ စ်ာမ််ား၊ ေက််ာင္းတက္ေရ်ာက္မႈဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖ်ာင္တိို႔ိွုႏင့္အတူ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
မတွခ္်က ္ - မျဖစမ္ေန အတနး္တကေ္ရ်ာကမ္ႈ ျပဌ်ာနး္ခ်က ္ (O.C.G.A § 20-2-690.1) အ်ား မလိိုကန္်ာေသ်ာ မဘိ/အိုပထ္နိး္သ ူ တိုိငး္သ ူ အေသးစ်ားအျပစရ္ွသိညဟ္ို သတမ္တွျ္ပးီ ျပစမ္ႈထငရ္်ွားမႈ အေပၚ မတူည၍္ ျပစဒ္ဏခ္ရံျခငး္ 
တရ်ားစရီငပ္ိိုငခ္ြင့္ရွေိသ်ာ တရ်ားရံိုး၏ ကိုိယပ္ိို္ငဆ္ံိုးျဖတခ္ြင့္ခ်ကျ္ဖင့္ $25.00 ထက ္ မနမိ့္ သိို႕မဟိုတ ္ 100.00 ထက ္ မေက််္ာေသ်ာ ဒဏေ္ငြ၊ ရက ္ 30 ထက ္ မေက််္ာေသ်ာ ေထ်ာငက္်ခမံႈ၊ ျပညသ္လူိုပင္နး္ ဝနေ္ဆ်ာငမ္ႈေပးျခငး္၊ သိုိ႕မဟိုတ ္
ထိုိ႔သိို႕ေသ်ာ ျပစဒ္ဏမ္််ားမ ွတစခ္ိုခိုကိို ေပါငး္စညး္က်ာ က်ခရံမညျ္ဖစသ္ည။္ ခြင့္မြဲ ့ငါးရက ္ပ်ကက္ြကျ္ခငး္အ်ား ေက််ာငး္မ ွမဘိ/အိုပထ္နိး္သအူ်ား အသေိပးျပးီေန်ာက ္ဤအပိိုငး္အ်ား ခ်ိဳ းေဖ်ာကက္်ာ ပ်ကက္ြကျ္ခငး္ တစရ္ကခ္်ငး္စအီတြက ္သးီသန္႔ 



 

40 

ျပစဒ္ဏတ္စခ္ိုိွုႏင့္ ညမီွ်ေစမညျ္ဖစသ္ည။္ အသက ္16-17 ေက််ာငး္သ်ားမ််ား ေက််ာငး္ထြကရ္နအ္တြက ္မဘိ သိို႔မဟိုတ ္အိုပထ္နိး္သမူ ွစ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ခြင့္ျပဳခ်ကတ္စခ္ို လိိုအပသ္ညဟ္ို ျပညန္ယဥ္ပေဒမ ွေဖ်္ာျပထ်ားသည။္ (O.C.G.A. 
§ 20-2-690.1)။ 

 
မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္တက္/ပ်က္ဆိိုငရ္်ာခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈခ်ည္းသက္သက္အတြက္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို ေက််ာငး္မဆိွိုငး္ငံမ့ည္မဟိုတ္ပါ 

 

ေက််ာငး္ေခၚႀကိမမ္တ္ွတမး္ မေက်ာငး္မြနျ္ခငး္သည္ သံိုးတနး္ၿပးီေျမ်ာက္ခ်နိတ္ြင ္ကေလးမ််ား စ်ာဖတ္ကၽြမး္က်ငမ္ႈမရွေိစရန ္ဟန္႔တ်ားိိုႏိုငၿ္ပးီ သူတိို႔အဖိို႔ အခ်နိမ္ေီက််ာငး္ၿပးီိိုႏိုငရ္န ္
အခြင့္အလမး္မ််ားအေပၚ ဆိိုးက်ိဳ းသက္ေရ်ာက္ေစေၾက်ာငး္ ေတြ႕ရွထိ်ားသည္။ ~American Graduate 

 

10. အတနး္လစျ္ခငး္ သိို႔မဟိုတ္ လိိုအပေ္သ်ာ လႈပရ္်ွားမႈမ််ားတြင ္မပါဝငျ္ခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ လိိုအပ္ေသ်ာလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ တက္ေရ်ာက္ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတန္းလစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ရန္လိိုေသ်ာ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားကိို မလိုပ္ျခင္း 
မရိွေစရပါ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အတန္း/လိုပ္ရန္လိိုေသ်ာ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈအတြက္ သတင္းမပိို႔လွ်င္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္းမွ 
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ ထြက္ခြ်ာလွ်င္ျဖစ္ေစ ဤျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ေအ်ာက္ပါတိို႔သည္ ခြင့္မြဲပ့်က္ကြက္မႈအ်ားလံိုးိွုႏင့္ သက္ဆိုိငသ္ည္ - 
 

ျဖစရ္ပ ္တစခ္ိုခ်ငး္စအီတြက္ ေက််ာငး္မ ွတိုျံပနမ္ႈ* 
* ေက််ာင္းတကေ္ရ်ာကမ္ႈ က်င့္ဝတစ္ည္းကမး္/အက်ိဳ းဆကမ္််ားသည ္အခ်နိမ္ေရြး ေျပ်ာငး္လြဲိိုႏိုငသ္ည။္ 

ခြင့္မြဲပ့်က္ကြက္မႈ 
အႀကိမေ္ရ 

ေဆ်ာငရ္ြကခ္်က ္

1 - 2 ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ သတိေပးမႈခံယူရသည္။ မိဘ(မ််ား)ထံ ဆက္သြယ္ရန္ ဆရ်ာ့ထံတြင္ တ်ာဝန္ရိွသည္။ 

3 - 6 
ေက််ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ 1 ရက္ ဆင္းခြင့္မေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္ကိို ေက််ာင္းသ်ားက ခံယူရသည္။ မိဘ(မ််ား)ထံ 
ဆက္သြယ္ရန္ တ်ာဝန္ရိွသည့္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးထ်ားသည္။  

7 - 10 
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိွုႏင့္ 1 ရက္တ်ာ ေက််ာင္းစ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိိုင္းထ်ားျခင္း (ISS) သိို႔မဟိုတ္ 
အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။ ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုကိို လက္မွတ္ေရးထိိုးိိုႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေက််ာင္းသ်ား/မိဘ စည္းေဝးပြြဲတစ္ပြြဲကိို ေက််ာင္းမွ စီစဥ္က်င္းပရသည္။ 

11+ 
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ISS သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။ 
မိဘမ််ားထံ အေၾက်ာင္းၾက်ားၿပီး အက်ိဳးေဆ်ာင္ိွုႏင့္ လူမႈဝန္ထမ္းထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးသည္။ ေက််ာင္းသ်ားကိို တစ္ဆယ္ (10) ရက္ၾက်ာ ISS၊ အစ်ားထိိုး 
ေက််ာင္း/အစီအစဥ္တြင္ စ်ာရင္းသြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုတိို႔ထြဲမွ ေရြးခ်ယ္ေစသည္။ 

 
မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္တက္/ပ်က္ဆိိုငရ္်ာ ခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈ ခ်ည္းသက္သက္အတြက္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားမ်ွာ ေက််ာငး္ျပငပ္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုငး္ငံထ့်ားျခငး္ကိို ခယူံရမည္ မဟိုတ္ပါ 

 
 

11. စ်ာသငခ္နး္တြငး္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စက်ားေျပ်ာျခင္း၊ က်ယ္ေလ်ာင္စြ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျပဳျခင္း၊ ထပ္တလြဲလြဲ အ်ာခံျခင္း စသည္တိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ 
စ်ာသင္ခန္းတြင္း သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈကိို အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာမ််ားကိို အ်ာရံိုပ်က္ေစသည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
ဝန္ထမ္းမ််ားအတြက္ အိၲုႏရ်ာယ္ရိွေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္ရြံ႕စိိုးရိမ္ဖြယ္ေက်ာင္းေသ်ာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကိို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပဳအမူမွန္သမွ်ကိို ေရွ်ာင္က်ဥ္ရပါမည္။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

12. စ်ာသငေ္က််ာငး္တြငး္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းကိို ေလ့လ်ာသင္ယူရ်ာ ေနရ်ာတစ္ခိုအျဖစ္ ေလးစ်ားသမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းအ်ား ႀကီးမ်ားစြ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ 
ျဖစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ လံိုျခံဳေရးိွုႏင့္ က်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။ 
တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားတြင္ အခန္းထြဲမွ ေလွ််ာက္ထြက္သြ်ားျခင္းမ််ား၊ ထိိုင္ခ်ျခင္းမ််ား၊ အဓကိရိုဏ္းမ််ား/ ပရမး္ပတ်ာျဖစမ္ႈမ််ား၊ စိုဖြြဲ႕ဆိုႏၵျပျခင္း၊ ပိိုင္နက္က်ၱဴးလြန္ျခင္း၊ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးရန္ လံႈ႕ေဆ်ာ္ျခင္း၊ စေန်ာက္ျခင္းမ််ား၊ အၾကမး္ဖကဆ္နေ္သ်ာ ျခမိး္ေျခ်ာကမ္ႈမ််ား ၊ ဂိိုဏ္းအိုပစ္ိုအဖြြဲ႕ိွုႏင့္ ဆကိ္ုႏြယေ္သ်ာ လႈပရ္်ွားေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈမ််ား၊ ေက််ာင္းသိို႔ 
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ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ ္ံိုး ျခမိး္ေျခ်ာကမ္ႈမ််ား၊ မးီေဘးအခ်ကျ္ပခလိုတက္ိို ိိွုႏပျ္ခငး္၊ 911 သိို႔ ေခၚဆိိုျခငး္ိွုႏင့္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္က်ာလတစ္ခိုအတြင္း အမွန္တကယ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အစရိွသည္တိို႔ 
ပါ၀င္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ 

 

A.  စ်ာသငေ္က််ာငး္သိို႔ အေထြေထြ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းအ်ား အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ျဖစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္၊ ထိို႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ လံိုျခံဳေရး ိွုႏင့္ 
ဖူလံိုျပည့္စံိုေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္ အစရိွေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားတြင္ အခန္းထြဲမွ ေလွ််ာက္ထြက္သြ်ားျခင္းမ််ား၊ 
ထိိုင္ခ်ျခင္းမ််ား၊ စိုဖြြဲ႕ဆိုႏၵျပျခင္း၊ ပိိုင္နက္က်ၱဴးလြန္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈမ််ားအ်ား ိုႏႈိးဆြျခင္း ိွုႏင့္/သိို ႔မဟိုတ္ အစ်ားအေသ်ာက္ တိိုက္ပြြဲမ််ား အစရိွသည္တိို႔အပါအ၀င္ 
အကန္႔အသတ္မရိွ ပါ၀င္ေပသည္။ 

 

B.  ျခမိး္ေျခ်ာက္မႈမ််ား/ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းအိုႏွံ႔ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာက္လန္႔မႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပၱဴအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရေပ။ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ 
အျပဳအမူမ််ားတြင္ ျခိမ္းေျခ်ာက္သည့္ စေန်ာက္မႈမ််ား၊ အၾကမ္းဖက္ဆန္ေသ်ာ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ ္ံိုး ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ အဓိကရိုဏ္းမ််ား/ ပရမ္းပတ်ာျဖစ္မႈမ််ား၊ မီးေဘးအခ်က္ျပအ်ား 
ဆြြဲဖြင့္ျခင္း၊ 911 သိို႔ ေခၚဆိိုျခင္း ိွုႏင့္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္က်ာလတစ္ခိုအတြင္း အမွန္တကယ္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း အစရိွသည္တိို႔ အပါအ၀င္ အကန္႔အသတ္မရိွ ပါ၀င္ေပသည္။ 
 

C. အိုပစ္ိုလိိုက္ ျပစမ္ႈက်ၱဴးလြနသ္ည္မ််ားိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပရ္်ွားေဆ်ာငရ္ြက္မႈမ််ား 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ိွုႏင့္ ၎ိီွုႏးိုႏြယ္မႈမ််ား အစရိွသည့္ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း 
မျပဳရေပ။ တ်ားျမစ္ထ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုိွုႏင့္ ဆက္စပ္သည့္ အဝတ္အစ်ားအ်ား၊ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ််ား၊ တက္တူးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအမွတ္အသ်ားမ််ားကိို 
ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ျပသျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္း၊ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုိွုႏင့္ အဖြြဲ႕ဝင္ျဖစ္မႈကိို လႊြဲေျပ်ာင္းေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အသင္းဝင္ျဖစ္ျခင္း၊ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုိွုႏင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
ေတ်ာင္းခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ ေက််ာင္းမ််ား၏ စနစ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို ေိွုႏ်ာက္ယွက္သည့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊  ေဆးျခယ္ျခင္း၊ ခ်ိတ္တြြဲျခင္း၊ 
အမွတ္အသ်ားျပဳလိုပ္ျခင္း၊ စ်ာေရးသ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မည္သည့္႐ိုပ္ေျပ်ာင္ပံိုကိိုမဆိို ဖန္တီးျခင္း စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။ 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
စ်ာသင္ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သင္ယူေလ့လ်ာရန္ိွုႏင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိိုးတက္ေစရန္အတြက္ လံိုျခံဳအိုႏ ရ်ာယ္ကင္းေသ်ာ ေနရ်ာတစ္ခိုျဖစ္သင့္သည္ဟို DeKalb ေက်ာင္တီ 
ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနနွင့္ ယံိုၾကည္လက္ခံထ်ားသည္။ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုမ််ား ိွုႏင့္ အလ်ားတူအဖြြဲ႕အစည္းမ််ားမွ ျဖစ္ေပၚေစေသ်ာ စိတ္အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစမႈမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ 
လံိုျခံဳေရး ိွုႏင့္ အိုႏ ရ်ာယ္ကင္းသိို႔ တိိုက္ရိိုက္ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ ပတ္၀န္းက်င္အ်ား အေိွုႏ်ာက္အယွက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သိို႔ျဖစ္ရ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ 
ေက််ာင္းခရိိုင္သည္ တရ်ားမ၀င္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုးသြမ္းေသ်ာ အမူအက်င့္မ််ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုမ််ား ိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ အဖြြဲ႕အစည္းမ််ားတိို႔ိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္သည့္ 
လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား အ်ားလံိုးကိို တငး္ၾကပစ္ြ်ာ တ်ားျမစထ္်ားေပသည ္ ။ ေက််ာင္းခရိိုင္သည္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕ လႈပ္ရွ်ားမႈအ်ားျဖင့္ သက္ေရ်ာက္ထိခိိုက္မႈရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ 
ပ့ံပိိုးမႈမ််ား ေထ်ာက္ပ့ံေပးသည္။ ေက််ာင္းသ်ား တစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအ်ား အသံိုးျပဳမႈ၊ အတင္းအၾကပ္ တြန္းအ်ားေပးမႈ၊ အက်ပ္ကိိုင္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ဂိိုဏ္းအဖြြဲ႕ 
လႈပ္ရွ်ားမႈ အစရိွသည္တိို႔အ်ားျဖင့္ ပည်ာေရး လိုပ္ငန္းစဥ္အ်ား အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တ်ားဆီးပိတ္ဆိို႔မႈမ််ားျဖစ္ေစျခင္းအ်ား မျပဳလိုပရ္ေပ။ “အိုပ္စိုလိိုက္ 
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား” ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းပတ္၀န္းက်င္အ်ား အိုႏ ရ်ာယ္ျဖစ္ေစသည့္/ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ထိို ႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ၀န္ေဆ်ာင္မႈအဖြြဲ႕ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခရိိုင္၏ အျခ်ားေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ားတိို႔၏ လံိုျခံဳေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ား ဂိိုဏ္းအဖြြဲ႕ အိုပ္စိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဂိိုဏ္းအဖြြဲ႕ 
အိုပ္စိုတစ္စိုအ်ား ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးမွ ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား ျဖစ္သည္။ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔ ပါ၀င္ျပီး၊ အကန္႔အသတ္ မရိွေပ 
- 
 

 ကိိုယ္ပိိုင္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈ ိွုႏင့္ ေက််ာင္း ပိိုင္ဆိိုင္မႈေပၚတြင္ ဂိိုဏ္းအဖြြဲ႕ အမွတ္လကၡဏ်ာမ််ား ိွုႏင့္ သေကၤတမ််ား ျပသျခင္း၊ 

 ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕ ိွုႏင့္ ဆက္ိုႏြယ္မႈကိို ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ ၀တ္စံိုအ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း (ရွပ္အက်ၤ ီမ််ား၊ ဦးထိုပ္မ််ား၊ လည္စီးပို၀ါမ််ား၊ ခါးပတ္မ််ား၊ ရတန်ာမ််ား အစရိွသျဖင့္)၊ 

 ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕၏ လက္သေကၤတမ််ား၊ တက္တူးမ််ား/ဘရန္းမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕ ိွုႏင့္ ဆက္ိုႏြယ္မႈကိို ကိိုယ္စ်ားျပဳသည့္ အျခ်ားေသ်ာ အဆင္တန္ဆ်ာမ််ား အစရိွသည္တိို႔ကိို 
ျပသျခင္း၊ 

 ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕၏ ဂရပ္ဖစ္တီျဖင့္ ေက််ာင္းပိိုင္းဆိိုင္မႈအ်ား ပံိုသ႑်ာန္ပ်က္ယြင္းေအ်ာင္ ဖ်က္စီးျခင္း (ပရိေဘ်ာဂမ််ား၊ နံရံမ််ား၊ ဘတ္စ္က်ားမ််ား၊ အေဆ်ာက္အဦးမ််ား၊ ဖြြဲ႕စည္းမႈမ််ား 
အစရိွသျဖင့္)၊ 

 ဂိိုဏ္းအိုပ္စို လႈပ္ရွ်ားမႈ၊ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ စီစဥ္ထ်ားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူအ်ား အေထ်ာက္အထ်ားျပဳစိုထ်ားရန္၊ ျဖန္႔ျဖၱဴးရန္ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္လႊင့္ရန္ အစရိွသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ကိရိယ်ာမ််ား (ကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ား၊ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ ကင္မရ်ာ/္ီဒီယိိုဖိုန္းမ််ား၊ ္ီဒီယိိုကင္မရ်ာမ််ား၊ ကမ္ေက်ာ္ဒါမ််ား၊ MP3 ပေလယ်ာမ််ား 
အစရိွသျဖင့္) အ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊ 

 အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္နက္ပိိုင္ဆိိုင္မႈ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္အသံိုးျပဳမႈတိို႔ ပါ၀င္သက္ဆိိုင္ေနေသ်ာ ရ်ာဇ၀တ္ျပစ္မႈ က်ၱဴးလြန္မႈတစ္ခိုခိုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္း၊ ဤတြင္ 
ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕၀င္ခန္႔အပ္မႈ၊ ျခိမ္းေျခ်ာက္မႈ ိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ၀န္ေဆ်ာင္မႈအဖြြဲ႕ ိွုႏင့္ ၀န္ထမ္းတိို႔အ်ား က်ိဳးေၾက်ာင္းသင့္ေတ်ာ္စြ်ာ ေၾက်ာက္လန္႔ေစသျဖင့္ 
ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရရိွမႈအထိ ျဖစ္ေပၚေစိိုႏိုင္ေသ်ာ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထ်ားသည့္/စီစဥ္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသိို႔ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈမ််ားလည္း ပါ၀င္ျပီး အကန္႔အသတ္ မရိွေပ။  
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ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕ ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ၀န္ထမ္းမ််ား၊ လိုပ္အ်ားေပးမ််ား၊ ဧည့္သည္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ား၏ လံိုျခံဳေရးအ်ား ျခိမ္းေျခ်ာက္ေနသည့္၊ ေက််ာင္း၏ အေထြေထြ 
အစီအစဥ္တက်ရိွမႈ သိို႔မဟိုတ္ ၎၏ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတိို ႔အ်ား အေပးအယူျပဳေနသည့္၊ ထိို႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခရိိုင္၏ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ တ်ာ၀န္ခံယူခ်က္အ်ား 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အစရိွေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူ သံိုးဦး သိို႔မဟိုတ္ အထက္ ပါ၀င္ေသ်ာ တရ်ား၀င္ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမ၀င္ အဖြြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအဖြြဲ႕ 
သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္စိုအ်ား ဆိိုလိိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဂိိုဏ္းအဖြြဲ႕ ျဖင့္ စပ္ဆက္မႈရိွေနေသ်ာ သူမ််ားသည္ တူညီေသ်ာ အမည္ သိို႔မဟိုတ္ တူညီေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ား လကၡဏ်ာမ််ား၊ သေကၤတမ််ား၊ 
တက္တူးမ််ား၊ ဂရပ္ဖစ္တီ သိို႔မဟိုတ္ ၀တ္စံို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ တမူကြြဲထြက္ ထူးျခ်ားသည့္ စရိိုက္လကၡဏ်ာမ််ားကိို မွ်ေ၀သံိုးစြြဲေက်ာင္း သံိုးစြြဲၾကသည္။ 

 
ဤအပိိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားသည္ိွုႏင့္အညီ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိွုႏင့္ ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ျပစ္မႈ #12 အိုပ္စိုလိိုက္ 
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈိွုႏင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဤျပစ္မႈအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္က်ၱဴးလြန္သည္ကိို ေတြ႕ ရိွရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ 
ခရိိုင္၏ မွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ခိုသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ ေက််ာင္းဆိိုင္းင့ံခံရမႈ၊ အျခ်ားေရြးခ်ယ္စရ်ာ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းထိုတ္ပယ္ခံရမႈတိို႔ကိို ရလဒ္ထြက္ေပၚေက်ာင္း ထြက္ေပၚေစိိုႏိုင္သည္။ ထိို႔ျပင္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ျပဌ်ာန္းထ်ားသည့္ ဂိုိဏ္းအိုပ္စိုဖြြဲ႕ လႈပ္ရွ်ားမႈ ၾကိဳတင္က်ာကြယ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ 
အၾကံေပးေဆြးေိုႏြးမႈတစ္ခိုသိို႔လည္း ညႊန္းဆိို၊ လႊြဲေျပ်ာင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိုႏွင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟို သံသယရိွသည့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို မိဘမ််ား၊ ဥပေဒ အတည္ျပဳတိိုက္တြန္းမႈ ိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ သင့္ေတ်ာ္ရ်ာ ပိုဂ ိဳလ္မ််ားထံသိို႔ အသိေပး၊ 
အေၾက်ာင္းၾက်ားသြ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အိုပ္စိုလိိုက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္မ််ားိွုႏင့္ဆက္ိုႏြယ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား တြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ျပည္နယ္ဥပေဒ (O.C.G.A. §§ 
16-15-3, 16-15-4) အတြင္း သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ားိွုႏင့္အညီ အေရးယူျခင္း ခံရေက်ာင္း ခံရေပမည္။ ဂိိုဏ္းအိုပစ္ိုဖြြဲ႕ လႈပရ္်ွားေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈေၾက်ာင့္ ေက််ာငး္တြင ္
အိိုႏိုငက္်င့္ခရံသည၊္ ျခမိး္ေျခ်ာကခ္ေံနရသည ္သိို႔မဟိုတ ္လံိုျခံဳ မႈမရွဟိို ခစံ်ားရေသ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားသည ္ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမ၊ အၾကေံပးအတိိုငပ္ငခ္၊ံ ေက််ာငး္အိုပ၊္ လကေ္ထ်ာက ္ေက််ာငး္အိုပထ္သံိို႔ 
မမိတိိို႔၏ စိိုးရမိပ္ပူနမ္ႈမ််ားအ်ား တိိုငၾ္က်ားသင့္ေပသည၊္ သိို႔မဟိုတ ္Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန၏ အမညမ္ေဖ်္ာလွ် ိဳ ႕ ၀ကွလ္ိိုငး္ ဖိုနး္နပံါတထ္ ံ1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867) သိို႔ ေခၚဆိိုျခငး္ 
သိို႔မဟိုတ္ DeKalb ေက်ာငတ္ ီ ေက််ာငး္ခရိိုင၏္ သတေိပးအခ်ကျ္ပ ဖိုနး္လိိုငး္ထ ံ 1-888-475-0482 သိို႔ ေခၚဆိိုျခငး္အ်ားျဖင့္ အိုပစ္ိုလိိုက ္ ျပစမ္ႈက်ၱဴးလြနသ္ညမ္််ားိွုႏင့္ဆကိ္ုႏြယေ္သ်ာ 
လႈပရ္်ွားေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈမ််ားအ်ား တိိုငၾ္က်ားိုႏိိုငပ္ါသည။္ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕ မွ ထြက္ခြ်ာလိိုေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနိွုႏင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ိွုႏင့္ ပ့ံပိိုးေထ်ာက္ပ့ံမႈ ၀န္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ရရိွိိုႏိုင္ရန္အတြက္ငွ်ာ 
ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔ ယံိုၾကည္ေသ်ာ ၀န္ထမ္းအဖြြဲ႕၀င္တစ္ဦးထံသိို႔ ဆက္သြယ္သင့္ေပသည္။ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခရိို င္သည္ ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူ ဂိိုဏ္းအိုပ္စိုအဖြြဲ႕ မွ 
ထြက္ခြ်ာိိုႏိုင္ေစရန္ ပ့ံပိိုးေပးိိုႏိုင္သည့္ ရပ္ရြ်ာအသိိုင္းအ၀ိိုင္း အဖြြဲ႕အစည္းမ််ားအေၾက်ာင္း အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ိွုႏင့္ မိဘမ််ားထံသိို႔ ေထ်ာက္ပ့ံေပးေက်ာင္း 
ေထ်ာက္ပ့ံေပးသြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

13. အယိုတ အနတ စက်ားမ််ား/မဖြယ္မရ်ာေျပ်ာျခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိိုိုႏွင့္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ေလးစ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ိန္ဆြဲျခင္း၊ မေထမြဲ့ျမင္ျပဳေသ်ာ၊ ႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ၊ စိတ္အေိွုႏ်ာက္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ စက်ားလံိုးမ််ား 
သိို႔မဟိုတ္ ဟန္အမူအရ်ာမ််ား၊ အျခ်ားသူတစ္ဦးဦးအ်ား တံေတြးျဖင့္ ေထြးျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ အေၾက်ာင္းအရ်ာ/လိင္အသ်ားေပးေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ႐ိုပ္ပံိုမ််ားကိို လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္းိွုႏင့္ 
မေထမြဲ့ျမင္ျပဳေသ်ာ၊ ႐ိိုင္းပ်ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ညစ္ညမ္းေသ်ာ မွတ္ခ်က္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ျပဳရမည္မဟိုတ္ပါ။ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအနႈန္းမ််ားတြင္ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ မူလမ်ိဳးိုႏြယ္စို၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ က််ား/မကြြဲျပ်ားမႈ၊ 
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခံယူခ်က္၊ အသက္အရြယ္၊ ကိိုယ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈအေျခအေနိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ လိင္စိတ္တိမ္း ြတ္မႈတိို႔အေပၚ အေျချပဳေသ်ာ ခ်ိဳးိိွုႏမ္ေျပ်ာဆိိုခ်က္မ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး 
၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ 
 

မလူတနး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

14. စည္းကမး္ပိိုငး္အရ အေရးယူမႈကိို လက္ခရံန ္ပ်က္ကြက္ျခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ ဆင္းခြင့္မေပးျခင္း၊ ေက််ာင္းထြဲတြင္ အတန္းအျပင္ထိုတ္ ဆိိုင္းင့ံထ်ားျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ 
ဆရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမွ ခ်မွတ္ေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈမွန္သမွ်ကိို ျငင္းဆန္ျခင္း သိို ႔မဟိုတ္ လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း မရိွရပါ။ 

 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
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အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

15. က်ာလရည္ွၾက်ာစြ်ာ ေက််ာငး္ေန်ာက္က်ျခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ အခ်ိန္မီ ပါဝင္တက္ေရ်ာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ာလရွည္ေက််ာင္းေန်ာက္က်ေနေၾက်ာင္း ေတြ႕ရိွျခင္းမရိွရပါ။ ေက််ာင္း၊ အတန္း 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈတစ္ခိုခိုသိို႔ လ်ာေရ်ာက္ရန္ ထပ္တလြဲလြဲေန်ာက္က်ျခင္းသည္ ဤအပိိုင္းအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ေအ်ာကပ္ါတိို႔သည ္ခြင့္မြဲေ့န်ာကက္်မႈမ််ားအ်ားလံိုးိွုႏင့္ သကဆ္ိုိငသ္ည ္- 
 

ေန်ာကက္်မႈ 
အႀကမိေ္ရ 

ျဖစရ္ပ ္တစခ္ိုခ်ငး္စအီတြက္ ေက််ာငး္မ ွတိုျံပနမ္ႈ* 
* ေက််ာင္းတကေ္ရ်ာကမ္ႈ က်င့္ဝတစ္ည္းကမး္/အက်ိဳ းဆကမ္််ားသည ္အခ်နိမ္ေရြး ေျပ်ာငး္လြဲိုႏိိုငသ္ည။္ 

1 - 2 ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ သတိေပးမႈခံယူရသည္။ မိဘ(မ််ား)ထံ ဆက္သြယ္ရန္ ဆရ်ာ့ထံတြင္ တ်ာဝန္ရိွသည္။ 

3 - 6 ေက််ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္ တစ္ရက္ ဆင္းခြင့္မေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္ကိို ေက််ာင္းသ်ားက ခံယူရသည္။ မိဘ(မ််ား)ထံ 
ဆက္သြယ္ရန္ တ်ာဝန္ရိွသည့္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးထ်ားသည္။  

7 - 10 
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိွုႏင့္ 1 ရက္တ်ာ ေက််ာင္းစ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိိုင္းထ်ားျခင္း (ISS) သိို႔မဟိုတ္ 
အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။ ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုကိို လက္မွတ္ေရးထိိုးိိုႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ေက််ာင္းသ်ား/မိဘ စည္းေဝးပြြဲတစ္ပြြဲကိို ေက််ာင္းမွ စီစဥ္က်င္းပရသည္။ 

11+ 
ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ISS သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုကိို ခံယူရသည္။ 
မိဘမ််ားထံ အေၾက်ာင္းၾက်ားၿပီး စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးပိိုင္းိွုႏင့္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ထံသိို႔ ဒိုတိယအႀကိမ္္ လႊြဲအပ္ေပးမႈ ၿပီးစီးသည္။ ေက််ာင္းသ်ားကိို တစ္ဆယ္ 
(10) ရက္ၾက်ာ ISS၊ အစ်ားထိိုး ေက််ာင္း/အစီအစဥ္တြင္ စ်ာရင္းသြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္တစ္ခိုတိို႔ထြဲမွ ေရြးခ်ယ္ေစသည္။ 

 
မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္တက္/ပ်က္ဆိိုငရ္်ာ ခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈ ခ်ည္းသက္သက္အတြက္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားမ်ွာ ေက််ာငး္ျပငပ္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုငး္ငံထ့်ားျခငး္ကိို ခယူံရမည္ မဟိုတ္ပါ 

 
ေက််ာင္းသ်ားတစဥ္းီသည ္ေန႔စဥ ္10 မနိစစ္ ီေက််ာင္းေန်ာကက္်ပါက စ်ာသငခ္်နိ ္စိုစိုေပါငး္ 33 န်ာရီအထ ိေလ််ာန့ညး္သြ်ားသည။္ ~American Graduate 

 

16. ဘတစ္က္်ား စးီနငး္စဥ ္မဖြယမ္ရ်ာျပဳမမူႈ 
 

မတ္ွခ်က္ - ဘတစ္က္်ားဆိိုငရ္်ာ ေမွ် ်္ာလင့္ထ်ားခ်ကမ္််ား/ဘတစ္က္်ားမတွတ္ိိုင ္စညး္မ်ဥး္မ််ား/ဘတစ္က္်ား ကြနခ္််ာမကထ္ရစအ္်ား ၾကည့္ရႈပါ (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 49-51) 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းိွုႏင္မႈမ််ားျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ မိမိိွုႏင့္ဆိိုင္ေသ်ာအပိိုင္းကိို လိုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းကိို အ်ာရံိုပ်က္ေစသည့္ သိို႔မဟိုတ္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္၊ ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္း နင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ အိၲုႏရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ 
အေျခအေနတစ္ခိုကိို ျဖစ္ေစသည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားကိို စည္းစနစ္က်နစြ်ာ ေမ်ာင္းိွုႏင္မႈအ်ား အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားအနီး ေမ်ာင္းိွုႏင္ေနေသ်ာ 
ယ်ာဥ္မ််ားအတြက္ အိၲုႏရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ အေျခအေနတစ္ခိုကိို ျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူမွန္သမွ် အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားကိို 
ျပဳလိုပ္မည္မဟိုတ္ပါ။ ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၌ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား၊ အသံန်ားေထ်ာင္၍ရေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
န်ားၾကပ္မပါေသ်ာ အလ်ားတူစက္ကိရိယ်ာမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ကိရိယ်ာမွန္သမွ်ကိို 
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေမ်ာင္းိွုႏင္ေနစဥ္ အသံိုးျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ််ားကိို အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္ သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏ ေမ်ာင္းိွုႏင္မႈကိို အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အျခ်ားအီလက္ထရြန္းနစ္ စက္ကိရိယ်ာမွန္သမွ်ကိို အသံိုးျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 
ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူမ််ား၌ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏ ေမ်ာင္းိွုႏင္မႈကိို အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ မွန္မ််ား၊ ေလဆ်ာမီးမ််ား၊ 
ဖလက္ရ္ွပါသည့္ ကင္မရ်ာမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ မီးေရ်ာင္ထြက္သည့္၊ ေရ်ာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ပစၥည္းမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေနသည့္လမ္း (က်ားမွတ္တိိုင္ ၊ အိမ္အနီးဝန္းက်င္) 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွအျပန္လမ္း (က်ားမွတ္တိိုင္၊ အိမ္အနီးဝန္းက်င္) တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မေတ်ာ္တဆမႈမ််ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေက််ာင္းက 
တိိုက္႐ိိုက္ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈရိွိိုႏိုင္သည္။ (ဘတ္စ္က်ားဆိိုင္ရ်ာ လႊြဲအပ္မႈ ကြန္ခ််ာမက္ထရစ္ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 51 တြင္ ၾကည့္ပါ)  
 
O.C.G.A. 20-2-751.5.အရ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်မႈ၊ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအရ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္က်ၱဴးလြန္မႈ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားသူတစ္ဦးအ်ား ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေၾက်ာင္း ေတြ႕ရိွရလွ်င္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚ၌ ျပဳလိုပ္သည့္ အျပဳအမူဆိို င္ရ်ာ 
သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈကိို ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူိွုႏင့္ ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအၾက်ား ေတြ႕ဆံိုပြြဲကိို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 
အဆိိုပါသေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈတြင္ တိိုးတက္ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားသည့္ အသက္အရြယ္အလိိုက္ သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ စည္းကမ္း၊ ျပစ္ဒဏ္မ််ားိွုႏင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ််ားကိို 
ပ့ံပိိုးလိုပ္ေဆ်ာင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ေနရ်ာ၌ ထိိုင္ေစျခင္း၊ မိဘိွုႏင့္ဆိိုင္သည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိို 
ဆက္လက္ျပဳလိုပ္ေစျခင္းိွုႏင့္ ဘတ္စ္က်ားစီးနင္းျခင္းမွ ဆိိုင္းင့ံေစျခင္းတိို႔ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ 
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မလူတနး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

17. ေက််ာငး္ခ်နိျ္ပငပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာငး္တြငမ္ရွစိဥ ္ျပဳမေူနထိိုငမ္ႈ 
 
ေအ်ာက္ပါတိို႔သည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္ၿပီး ၎တြင္ ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ၌လည္းေက်ာင္း၊ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမပိိုင္ အေဆ်ာက္အအံိုိွုႏင့္ 
သယ္ယူပိို႔ေဆ်ာင္ေရးစနစ္ျပင္ပ၌လည္းေက်ာင္း၊ အသြင္တူသင္ၾက်ားပိို႔ခ်သည့္ရက္မ််ား၊ စေနတနဂၤေိုႏြရက္မ််ား၊ အ်ားလပ္ရက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းတြင္းန်ားေနခ်ိန္မ််ားအတြင္း၌လည္းေက်ာင္း၊ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ပိိုင္ဆိိုင္ေသ်ာ/ပ့ံပိိုးထ်ားေသ်ာ နည္းပည်ာ၊ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲိွုႏင့္ ကြန္ရက္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳျခင္းမရိွဘြဲလည္းေက်ာင္း 
ျဖစ္ပြ်ားသည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈပါဝင္သည္။ 

 
A. ေက််ာငး္ဝငး္ျပငပ္ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ 
 

ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ျပင္ပ၌ ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈိွုႏင့္ စြြဲဆိိုခံရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအျဖစ္ က်ေရ်ာက္ေစိိုႏိုင္ၿပီး (သိို႔မဟိုတ္ ႀကီးေလးေသ်ာ 
ျပစ္မႈအျဖစ္ အျပစ္ေပးခံရိိုႏိုင္သည္ အရြယ္ေရ်ာက္သူက က်ၱဴးလြန္လွ်င္) ၎က ေက််ာင္း၌ ေက််ာင္းသ်ား၏ ဆက္လက္ရိွေနမႈသည္ ေက််ာင္း၌ရိွေသ်ာ လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
အေဆ်ာက္အအံိုအတြက္ က်ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ေျခရိွေသ်ာ အိၲုႏရ်ာယ္ကိို ျဖစ္ေစသည့္အခါ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးလိုပ္ငန္းစဥ္ကိို အေိွုႏ်ာက္အယွက္ေပးသည့္အခါ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက 
မည္သည့္ေက််ာင္းဝင္းျပင္ပ အျပဳအမူတြင္မွပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ျပဳရမည္မဟိုတ္ပါ။ 

B. ဆိိုက္ဘ်ာအိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္ 

ဆိိုက္ဘ်ာအိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္ အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းပိိုင္ ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာိွုႏင့္ 
အစျပဳသည္ျဖစ္ေစအီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသည္- 

(1) ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအမႈထမ္းမ််ားထံသိို႔ အထူးတလည္ ဦးတည္လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္၊ 
(2) ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ အဆိိုပါလူပိုဂ ိဳလ္မ််ား၏ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈကိို ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏စနစ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို 

အေိွုႏ်ာက္အဟန္႕ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေလ်ာက္သည့္ မ႐ိိုးေျဖ်ာင့္ေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 
(3) ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအမႈထမ္းဌ်ာနမွ လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာကိို အတိိုင္းအတ်ာတစ္စံိုတစ္ခိုအထိ ထိခိိုက္မႈအတြက္ အေၾက်ာက္တရ်ားကိို 

ဖန္တီးေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ ထိိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအ်ာင္ျမင္ိိုႏိုင္ေျခမ််ားျပ်ားသည့္ အေနအထ်ားရိွေနလွ်င္ျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသံိုးစြြဲမႈိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည္။ 
 
အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း တစ္ခိုလံိုးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိုတ္လြတ္ိ္ိုႏိုင္ေသ်ာ 
မည္သည့္သေဘ်ာရိွသည့္ အမွတ္အသ်ားမ််ား၊ သေကၤတမ််ား၊ ေရးသ်ားမႈမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား၊ အသံမ််ား၊ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အသိဉ်ာဏ္ပစၥည္းကိိုမဆိို လႊြဲေျပ်ာင္းမႈျပဳလိုပ္ျခင္းပါဝင္သည္။ 

 

မလူတနး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 
မတ္ွခ်က္ - O.C.G.A. § 15-11-63 တြင ္ ဖြင့္ဆိိုသတမ္တွထ္်ားသည့္ ျပစမ္ႈ သိို႔မဟိုတ ္ ရ်ာဇဝတျ္ပစမ္ႈသင့္ေသ်ာ လကဝ္ယထ္်ားရွမိႈျဖင့္ ရ်ာဇဝတေ္ၾက်ာငး္အရ တရ်ားစြြဲဆိိုခထံ်ားရ သိို႔မဟိုတ ္
တရ်ားစြြဲဆိိုခရံိိုႏိုငၿ္ပးီ ေက််ာငး္တြင ္အပိံွ္ုႏရန/္ျပနလ္ညအ္ပိံွ္ုႏရန ္ ႀကိဳ းပမး္ေနေသ်ာ ေက််ာငး္သ်ားတစဥ္းီ ကိို ေက််ာငး္သ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိို႔ တိိုက႐္ိိုကလ္ႊြဲအပေ္ပးရမညျ္ဖစၿ္ပးီ စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 59-60 တြင ္
ရငွး္လငး္ေဖ်္ာျပထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားေနရ်ာခ်ထ်ားေရး လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္ကိို လိိုကန္်ာေစရမည။္ 

 

18. ေလ်ာငး္ကစ်ားလိုပျ္ခငး္ 
 



 

45 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဖြဲကစ်ားပြြဲမ််ား၊ အံစ်ာပြြဲမ််ားတြင္ျဖစ္ေစ ကစ်ားပြြဲမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ား၏ ရလဒ္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေငြေၾကး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားပစၥည္းမ််ားျဖင့္ 
အေလ်ာင္းအစ်ားလိုပ္ျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေလ်ာင္းကစ်ားသံိုးပစၥည္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိိုလီမိုတ္စမ််ား ပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားရိွျခင္းအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားေသ်ာ 
ေလ်ာင္းကစ်ားလိုပ္ရပ္မ််ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရပါ။ 
 

မလူတနး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

19. ထပတ္တြဲလြဲခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈမ််ား/က်ာလရည္ွၾက်ာေသ်ာ မေလ််္ာမကနျ္ပဳမမူႈ/ခဝံနခ္်ဳပကိ္ို ခ်ိဳ းေဖ်ာက္ျခငး္ 
 

A. ထပတ္တြဲလြဲခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈမ််ား/က်ာလရည္ွၾက်ာေသ်ာ မေလ််္ာမကနျ္ပဳမမူႈ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မိမိတိို႔၏အျပဳအမူပိိုင္း တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္ေစရန္ လိုပ္ေဆ်ာင္ျခင္းျဖင့္ မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈမွန္သမွ်ကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ပည်ာသင္ၾက်ားေရးလိုပ္ငန္းစဥ္၊ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ား စနစ္က်နစြ်ာလည္ပတ္မႈ၊ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမ််ားကိို ထပ္တလြဲလြဲ သိို႔မဟိုတ္ 
က်ာလရွည္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ားတြင္ျဖစ္ေစDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေစသည့္ 
အျခ်ားေက််ာင္းတြင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ားတြင္ျဖစ္ေစ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ "စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ေရရွည္ျပႆန်ာရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား" တစ္ဦးဆိိုသည္မွ်ာ ဥပေဒပါ 
အဓိပၸ်ာယ္ဖြင့္ဆိိုခ်က္အရမူ သူ၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္ရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ သင္ယူေလ့လ်ာမႈ လိုပ္ငန္းစဥ္အ်ား အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျပဳသည့္ အမူအက်င့္ စရိိုက္လကၡဏ်ာကိို 
ျပသေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ဆိိုလိိုျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၎အမူအက်င့္သည္ ထပ္မံ၍ ျဖစ္ပြ်ားဖြယ္ရိွသည္။ ကိို ထပ္တလြဲလြဲ ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ျပသိိုႏိုင္ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းသ်ား၏ 
အျခ်ားေသ်ာ အမူအက်င့္မ််ားအ်ားျဖင့္လည္း သိရိွရိိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိိုပါေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုအတြက္ ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူအ်ား အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မေဆ်ာင္ရြက္မီတြင္ 
ေက််ာင္းသ်ားထံသိို႔ ျဖစ္ိိုႏိုင္ေျခရိွသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ားအေၾက်ာင္း သတိေပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳ လႊြဲေျပ်ာင္းမႈ သံိုးခိုအ်ား ေဆ်ာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္၊ ဤတြင္ 
ေက််ာင္းအၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံ၊ ေက််ာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား သင့္ေတ်ာ္ရ်ာ ၀န္ထမ္းေရးရ်ာ အရင္းအျမစ္သိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းျခင္းမ််ား အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို 
ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ ထိို႔ျပင္ ၎မေလ််ာ္မကန္ျပဳမူမႈိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔လည္း ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တိို႔၏ကေလးအ်ား ေက််ာင္းတြင္ 
ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာိိုႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခိုကိို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္၊ ထိို႔ျပင္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ျပင္ဆင္အေရးယူမႈအစီအစဥ္တစ္ခိုအ်ား 
ေရးဆြြဲရ်ာတြင္ ပါ၀င္ိိုႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အခြင့္အေရး ေပးအပ္ရေပမည္။ 

 
ေက််ာင္းသ်ားတစဥ္းီအ်ား စည္းမ်ဥး္စညး္ကမ္းပိိုငး္ ေရရညွျ္ပသန်ာရွေိသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစဥ္ီးအေနိွုႏင့္ ေဖ်္ာထိုတေ္တြ႕ ရွရိသည့္အခါတြင ္- 

1. ေက််ာင္းအိုပ္သည္ ၎စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ျပသန်ာရိွမႈအ်ား ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ တယ္လီဖိုန္းျဖင့္၊ ထိို႔ျပင္ အသိအမွတ္ျပဳထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
ပထမတန္းအဆင့္ စ်ာတိိုက္ သိို႔မဟိုတ္ ျပဌ်ာန္းထ်ားေသ်ာ ညတြင္းခ်င္း ပိို႔ေဆ်ာင္ေရး၀န္ေဆ်ာင္မႈအ်ားျဖင့္ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ျဖစ္သည္၊ ထိို႔ျပင္ 

2. စ်ာသင္ခန္း အျပင္အဆင္တစ္ခိုတြင္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေလ့လ်ာေစ်ာင့္ၾကည့္ိိုႏိုင္ရန္ အတြက္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူအ်ား ဖိတ္ၾက်ားရေပမည္၊ ထိို႔ျပင္ 
3. အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမ််ားအနက္တစ္ဦးဦးအ်ား စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိုႏွင့္ အမွ်ားျပဳျပင္ေရး အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ၊ အစီအစဥ္/အစမ္းက်ာလ 
သေဘ်ာတူခ်ဳပ္ဆိိုမႈကိို ဖန္တီးရန္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူိွုႏင့္အတူ ိီွုႏးေိွုႏ်ာဖလွယ္ပြြဲအ်ား တက္ေရ်ာက္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုရမည္။ 

4. ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား ဤအပိိုင္းကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုျဖင့္ အေရးယူ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မတိိုင္မီတြင္ ေက််ာင္းအေနိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ၎တိို႔၏ ေရရွည္ 
အမူအက်င့္မ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ိိုႏိုင္ေျခရိွသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို သတိေပးထ်ားခြဲ့ျပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း၊ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ (သိို႔မဟိုတ္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမွ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း 
ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ခြဲ့ျခင္းမရိွေၾက်ာင္း အေထ်ာက္အထ်ား) မတိိုင္မီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ျပဳျပင္အေရးယူမႈ အစီအစဥ္/ ခံ၀န္အစမ္းေစ်ာင့္ၾကည့္မႈစ်ာခ်ဳပ္အ်ား အေက်ာင္ထည္ေဖ်ာ္ 
ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားျပီး ျဖစ္ေၾက်ာင္း၊ ထိို႔ျပင္ ေက််ာင္းအၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံမ််ား၊ လူမႈေရး လိုပ္သ်ားမ််ား၊ လမ္းညႊန္ျပသသူမ််ား၊ MTSS/RTI၊ အျပဳသေဘ်ာ အမူအက်င့္ 
ပ့ံပိိုးေထ်ာက္ပ့ံမႈမ််ား၊ ျပန္လည္ထူေထ်ာင္မႈ အေလ့အက်င့္မ််ား၊ GRIP သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ အမူအက်င့္အစီအစဥ္အတြင္းမွ အျခ်ားေသ်ာ 
ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတိို႔အပါအ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသ်ာ အရင္းအျမစ္ အနည္းဆံိုး သံိုးမ်ိဳးသိို႔ သီးျခ်ား လႊြဲေျပ်ာင္းမႈမ််ားအ်ားျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ပ့ံပိိုးမႈမ််ား 
ေထ်ာက္ပ့ံေပးခြဲ့ျပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း အစရိွသည္တိို႔ကိို ေက််ာင္းအေနိွုႏင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား ဆက္လက္ ျပဳလိုပ္ထ်ားရမည္ ျဖစ္သည္၊ ထိို႔ျပင္ 

5. စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိိုင္း ေရရွည္ျပသန်ာရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား တစ္ဦးဦးအ်ား ေက််ာင္းဆိိုင္းင့ံထ်ားခံရမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းထိုတ္ပယ္မႈမွ ျပန္လည္ လ်ာေရ်ာက္ခြင့္ မျပဳမီတြင္ 
ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူ ျပန္လည္တက္ေရ်ာက္မႈျပဳမည္ျဖစ္ေသ်ာ စ်ာသင္ေက််ာင္းအေနိွုႏင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိိုင္ရ်ာ ိွုႏင့္ အမူအက်င့္ပိိုင္း ျပဳျပင္မႈအစီအစဥ္/ခံ၀န္အစမ္းေစ်ာင့္ၾကည့္မႈ 
စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုအ်ား ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ငွ်ာ အနည္းဆံိုး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူ တစ္ (1) ဦးအ်ား ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ထ်ားျခင္းခံရသူတစ္ဦးိုႏွင့္အတူ 
ေဆြးေိုႏြးပြြဲတစ္ခိုအ်ား စီစဥ္၊ တက္ေရ်ာက္ပါ၀င္ရန္အတြက္ တယ္လီဖိုန္းေခၚဆိိုမႈအျပင္ လက္ခံရရိွေၾက်ာင္း ျပန္ၾက်ားခ်က္ေျပစ်ာပါ၀င္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳ စ်ာတိိုက္မွျဖစ္ေစ 
သိို႔မဟိုတ္ ပထမတန္းအဆင့္ စ်ာတိိုက္မွျဖစ္ေစ အသိေပး၊ ေတ်ာင္းဆိိုမႈ ျပဳလိုပ္သင့္ေပသည္။ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ထ်ားျခင္းခံရသူ၏ တစ္ဦးတည္း 
ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အ်ားျဖင့္ ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမ၊ အၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္သည္ ေဆြးေိုႏြးပြြဲသိို႔ တက္ေရ်ာက္ေက်ာင္း တက္ေရ်ာက္ရေပမည္။ ေက််ာင္းအိုပ္သည္ 
ေက််ာင္းသ်ား၏ အျမြဲတမ္းဖိိုင္တြြဲအတြင္း ေဆြးေိုႏြးပြြဲအေၾက်ာင္း မွတ္ခ်က္ေရးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိိုပါ ေဆြးေိုႏြးပြြဲသိို႔ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမွ တက္ေရ်ာက္ရန္ 
ပ်က္ကြက္မႈသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္းသိို႔ ျပန္လည္တက္ေရ်ာက္ေစခြင့္အေပၚ အဟန္႔အတ်ားမျဖစ္ေစရေပ။ 



 

46 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

B. ေဒသတြငး္ေက််ာငး္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယ္ေျမတစခ္ိုလံိုး သတ္မတ္ွေပးထ်ားေသ်ာ ခဝံနခ္်ဳပကိ္ို ခ်ိဳ းေဖ်ာက္ျခငး္ 
ေဒသတြင္းေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအတိိုင္းအတ်ာ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနရစဥ္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိွုႏင့္ ေဒသတြင္းေက််ာင္းရိွ စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို လ်စ္လ်ၱဴရႈျခင္းမျပဳရပါ။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိွုႏင့္ ေဒသတြင္းေက််ာင္း စည္းကမ္းမ််ား အ်ားလံိုး 

 
မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

20. ယ်ာဥရ္ပန္်ားျခငး္ိွုႏင့္ ယ်ာဥစ္ည္းကမး္ဆိိုငရ္်ာ ခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈမ််ား 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသိို႔ ယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၍လ်ာမည္ဆိိုပါက ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိွုႏင့္ ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာရမည္ျဖစ္ၿပီး ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္းိွုႏင့္ 
ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ လမ္း ႊန္ခ်က္မ််ားကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ ေရြးခ်ယ္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို 
ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္က်ာ သူတိို႔ယ်ာဥ္ေပၚတြင္ ေရစိိုခံစတစ္က်ာျဖင့္ ကပ္ထ်ားျခင္း၊ သတ္မွတ္ေပးထ်ားေသ်ာေနရ်ာတြင္သ်ာ ရပ္န်ားျခင္း၊ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ 
ထိုတ္ျပန္ထ်ားေသ်ာ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားမႈိွုႏင့္ ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာျခင္းတိို႔အ်ား ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ သိို႔မဟိုတ္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္သက္တမ္းမက်န္ရိွဘြဲ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားျခင္း၊ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအတြင္း သိို႔မဟိုတ္ အနီးတစ္ဝိိုက္တြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားအနီးတြင္ျဖစ္ေစ နေမ်ာ္နမြဲ့ ပရမ္းပတ်ာ 
ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းိွုႏင္ရ်ာတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ထိုတ္ျပန္ထ်ားေသ်ာ ယ်ာဥ္ရပ္န်ားမႈိွုႏင့္ ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းအ်ားလံိုးကိို 
လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းတိို႔သည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကိိုခ်ိဳ းေဖ်ာကရ္်ာေရ်ာကမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ ယ်ာဥရ္ပန္်ားရနခ္ြင့္ျပဳခ်ကမ္််ား သကတ္မး္ကိုနပ္ါက သကတ္မး္တိိုးရပါမည။္ 

 

အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား-  
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

မတ္ွခ်က္ - ျပစဒ္ဏ္ခ်မတွရ္်ာတြင ္ယ်ာဥရ္ပန္်ားရနခ္ြင့္ျပဳခ်ကက္ိို ျပနလ္ည႐္ိုပသ္မိး္ျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ေက််ာငး္သ်ားစရတိျ္ဖင့္ ယ်ာဥက္ိို ေက််ာငး္ဝငး္ျပငပ္သိို႔ က်ားျဖင့္ဆြြဲယျူခငး္တိို႔ ပါဝငိိ္ုႏိုငသ္ည။္ 
 

21. လတ္လ််ားလတ္လ််ားေနျခငး္ သိို႔မဟိုတ္ မည္သည့္ေက််ာငး္ပရဝိိုဏ္အတြငး္သိို႔မဆိို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘိြဲ သြ်ားေရ်ာက္ျခငး္/က်ၱဴးေက််္ာဝငေ္ရ်ာက္ျခငး္/ခ်ိဳ းဖ်က္ၿပးီ ဝငျ္ခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားကိို ေလးစ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ေက််ာင္း၏ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းထံမွ ႀကိဳတင္ခြင္ ့ျပဳခ်က္ကိို မရရိွထ်ားလွ်င္ျဖစ္ေစ 
ေက််ာင္းသည္ ပည်ာရပ္ဆိိုင္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အ်ားကစ်ားိွုႏင့္ဆိိုင္သည့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကြဲ့သိို႔ ေက််ာင္းိွုႏင့္ ဆက္စပ္သည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို လက္ခံက်င္းပေပးေနျခင္းမရိွလွ်င္ျဖစ္ေစ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ၎တိို႔၏ ကိိုယ္ပိိုင္ေက််ာင္းမွလြြဲ၍ ေက််ာင္းဥပစ်ာိွုႏင့္ ဆက္စပ္ေနရ်ာမ််ားအတြင္းသိို႔ ဝင္ေရ်ာက္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ စေနတနဂၤေိုႏြရက္မ််ား 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပက်ာလမ််ားတြင္ အခြင့္ျပဳထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ မည္သည့္ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္အေဆ်ာက္အဦးအတြင္း ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ က်န္ရစ္ျခင္း 
ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ 

 

မတ္ွခ်က္ - ေက််ာငး္ဝနထ္မး္ သိို႔မဟိုတ ္ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဝနထ္မး္မ််ားက ေက််ာင္းပိိုငေ္ျမရ်ာအတြငး္မ ွ ထြကခ္ြ်ာရန ္  ႊနၾ္က်ားၿပးီေန်ာကပ္ိိုငး္ ေက််ာင္းသ်ားတစဥ္းီအေနျဖင့္ 
ေက််ာင္းပိိုငေ္ျမရ်ာအေဆ်ာကအ္အံိုမနွသ္မွ်ကိို စြန္႔ခြ်ာရန ္ ျငငး္ပယလ္ွ်ငျ္ဖစေ္စ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ ္ တစေ္ခါကျ္ပနလ္်ာလွ်ငျ္ဖစေ္စ ဤအပိိုငး္ကိို ခ်ိဳ းေဖ်ာကမ္မိညျ္ဖစၿ္ပးီ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာနက 
ကိိုငတ္ြယေ္ဆ်ာငရ္ြကိိ္ုႏိုငသ္ည။္ 
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မလူတနး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ -  အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

22. သတငး္အခ်က္အလက္အမ်ွားမ််ား ေပးအပျ္ခငး္ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ကိိုယ္က်င့္တရ်ားိွုႏင့္အညီ ႐ိိုးသ်ားစြ်ာ ျပဳမူလိုပ္ေဆ်ာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းမွတ္တမ္းမ််ားကိို မမွန္မကန္ျပဳလိုပ္ျခင္း၊ လက္မွတ္တိုထိိုးျခင္း၊ ဆရ်ာမ််ား၊ 
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ တ်ာဝန္ရိွသူမ််ားအ်ား အခ်က္အလက္အမွ်ားမ််ား ဖန္တီးျပဳလိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေပးအပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ််ားျခင္း၊ 
လ်ာဘ္ေပးလ်ာဘ္ယူလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အခြင့္ေပးမထ်ားေသ်ာ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ အသံိုးျပဳသူ အိိုင္ဒီ သိို႔မဟိုတ္ စက်ားဝွက္တစ္ခိုကိို အသံိုးျပဳျခင္းတိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို 
ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ အခ်က္အလက္အမွ်ားေပးအပ္မႈ လိုပ္ရပ္တစ္ခိုခိုတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ဆရ်ာ၊ အိုပခ္်ဳပေ္ရးမၱွဴးတစဥ္းီ သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ားေသ်ာ ခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ 
ဝနထ္မး္တစဥ္းီက မသင့္ေလ််္ာသည့္အျပဳအမ ူျပဳလိုပသ္ညဟ္ို စြပစ္ြြဲခထံ်ားရေသ်ာ ျဖစရ္ပမ္််ားိွုႏင့္ပတသ္ကၿ္ပးီ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားသည ္အတိုဖနတ္းီျပဳလိုပျ္ခငး္၊ မ်ွားယြငး္စြ်ာေဖ်္ာျပျခငး္၊ ထမိခ္်နျ္ခငး္ 
သိို႔မဟိုတ ္ အ်ာဏ်ာပိိုငမ္််ား၊ ဆရ်ာမ််ား၊ အိုပခ္်ဳပေ္ရးမၱွဴးမ််ား သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ားခ႐ိိုငေ္က််ာင္းနယေ္ျမ တ်ာဝနရ္ွသိမူ််ားအ်ား သတငး္အခ်ကအ္လက္အမ်ွားမ််ား သတငး္ပိို႔အစရီငခ္ျံခငး္တိို႔ကိို 
မျပဳလိုပရ္န ္တ်ားျမစထ္်ားသည။္ 

 

မလူတနး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

23. အေထြေထြ လိငပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ မေလ််္ာမကနျ္ပဳမမူႈ/လိငပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ/လိငပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ရိိုက္ိွုႏက္ျခမိး္ေျခ်ာက္မႈ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ မိမိကိိုယ္ကိိုိွုႏင့္သူတစ္ပါးကိို ေလးစ်ားသမႈရိွေၾက်ာင္း ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စိတ္သေဘ်ာျဖင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း မသင့္ေလ််ာ္စြ်ာ ထိေတြ႕မႈတြင္ 
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။ ဤျပစ္မႈတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးိွုႏင့္တစ္ဦးအၾက်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအၾက်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိုႏွင့္ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမဝန္ထမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမေနရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုတစ္ခိုသိို႔၊ ေက််ာင္းတြင္းလႈပ္ရွ်ားမႈ (သိို႔) ပြြဲ အခမ္းအန်ားတစ္ခိုသိို႔ လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္သူတစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ 
အမ််ားၾက်ားတြင္ျဖစ္ေစ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို တ်ားျမစ္ထ်ားၿပီး အဆိိုပါလိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ားတြင္ သေဘ်ာတူလိိုက္ေလ််ာမႈျဖင့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိေတြ႕မႈျပဳျခင္း၊ 
သေဘ်ာတူလိိုက္ေလ််ာမႈမရိွဘြဲ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိေတြ႕မႈျပဳျခင္း၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္က်ၱဴးလြန္ျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္းမရိွဘြဲ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
မွတ္ခ်က္မ််ားေပးျခင္း၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ လိိုက္ေလ််ာမႈျပဳရန္ ေတ်ာင္းဆိိုျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ မေလ််ာက္ပတ္ေသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္အစိတ္အပိိုင္းမ််ားကိို  ျပသျခင္းတိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး 
၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႕သတ္မထ်ားပါ။ 
 
ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္ရိွ 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 လငိပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ မေလ််္ာမကနျ္ပဳမမူႈ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္မႈပံိုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မိမိစိတ္ဆိုႏၵျဖင့္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ တစ္ဦး၏ အတြင္းက်က် ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ အစိတ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား 
ဖြင့္လွစ္ေဖ်ာ္ျပျခင္း၊ ခ်စ္ၾကိဳက္မႈအ်ား လူျမင္ကြင္းတြင္ မသင့္ေတ်ာ္စြ်ာ ျပသျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ အျပဳအမူ (ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ “လ သက္ေရ်ာက္မႈ”) အစရိွသည္တိို႔ကိို မျပဳလိုပ္ရေပ။ 
 

B. လငိပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးမႈ 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ဦးတည္ျခင္းမရိွသည့္ လိင္မႈေရးရ်ာိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ မည္သည့္ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
ိွုႏစ္သက္လိိုလ်ားဖြယ္မရိွသည့္ မွတ္ခ်က္မ််ား၊ ကိိုယ္လက္ိီွုႏးေိွုႏ်ာရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ််ား၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ဦးစ်ားေပးမႈမ််ားျပဳလိုပ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ခ႐ိိုင္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အေိွုႏ်ာက္အယွက္ေပးမႈဆိိုင္ရ်ာ မူဝါဒအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈမ််ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ 
 
ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္ရိွ 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. လငိပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ကိိုယထ္လိကေ္ရ်ာကက္်ၱဴးလြနမ္ႈ သိို႔မဟိုတ ္႐ိိုကိွ္ုႏကမ္ႈ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ကန္႕သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ္လက ်ာယျပဳမႈ၊ အသက္မျပည့္ေသးသူိွုႏင့္ က်ာမစပ္ယွက္သည့္ ျပစ္မႈ၊ ပြတ္သပ္က်ီစယ္မႈ၊ ကေလးသူငယ္အ်ား 
ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္ ေစ်ာ္က်ားမႈ၊ ဓမၼတ်ာိွုႏင့္ ဆန္႕က်င္ေသ်ာ က်ာမစပ္ယွက္မႈ၊ တစ္ဦး၏ သေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသ်ာ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား 
႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိေတြ႕မႈကိို ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ Georgia ျပည္နယ္ ဥပေဒ၊ အခန္း 16၊ ေခါင္းစဥ္ 6 အတြင္း အိွုႏစ္ခ်ဳပ္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ အျခ်ားျပစ္မႈမ််ားပါဝင္ေသ်ာ မည္သည့္ 
မေတ်ာ္တေရ်ာ္ အျပဳအမူမဆိိုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ျပဳရမည္မဟိုတ္ပါ။ 
 

မလူတနး္ေက််ာင္း အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 

အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 

 

24. ေက််ာငး္သ်ားသက္ေသခကံတ္ျပ်ားိွုႏင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္း မိမိတိို႔ရိွေနျခင္းမွ်ာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ိွုႏင့္ သင့္ေလ််ာ္မွန္ကန္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားသက္ေသခံကတ္ျပ်ားကိို 
လိိုအပ္သည့္အခါတိိုင္းတြင္ အဆိိုပါကတ္ျပ်ားမရိွဘြဲ ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းရိွေနျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းပြြဲအခမ္းအန်ားတစ္ခိုခိုသိို႔ တက္ေရ်ာက္ျခင္း မျပဳေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။ ေဒသတြင္းေက််ာင္းက သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းထ်ားလွ်င္ ေက်ာင္တီ အထက္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္း 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းပြြဲအခမ္းအန်ားတစ္ခိုခိုအတြင္း ရိွေနစဥ္ အိိုင္ဒီကတ္ျပ်ားမ််ားကိို ေဆ်ာင္ယူလ်ာရပါမည္။ အိိုင္ဒီကတ္ျပ်ားမပါဘြဲ ေက််ာင္းသ်ားမဟိုတ္ဟို သံသယျဖစ္ခံရသူကိို လိိုအပ္ပါက 
ရြဲအကူအညီိွုႏင့္အတူ ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းမွထြက္ခြ်ာရန္ ေတ်ာင္းဆိိုပါမည္။ အိိုင္ဒီကတ္ျပ်ား ရရိွပိိုင္ဆိိုင္ထ်ားျခင္းမရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဤအပိိုင္းကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
အိိုင္ဒီကတ္ျပ်ား အစ်ားထိိုးထိုတ္ေပးရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရပါမည္။ 

 

မလူတနး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 1 - ေဆြးေိုႏြးပြြဲ 

အဆင့္ 2 - နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား (စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 54-55 အ်ား ၾကည့္ရႈပါ) 
အဆင့္ 3 - ရကေ္ပါငး္ 1-3 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အဆင့္ 4 - ရကေ္ပါငး္ 1-5 ရကအ္ထၾိက်ာျမင့္ေသ်ာ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6 - 10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
 

25. ေက််ာငး္သ်ား ဝတ္စ်ားဆငယ္ငမ္ႈသတ္မတ္ွခ်က္ ခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ဆီေလ််ာ္ကိိုက္ညီေသ်ာ အဝတ္အစ်ားမ််ားကိို ဝတ္ဆင္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ကိို လိိုက္န်ာမည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားပါသည္။  
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းပရဝိုဏ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအခမ္းအန်ားမ််ားတြင္ တရ်ားမဝင္ေသ်ာ (က်ည္က်ာအကၤ်ီမ််ား စသည္ျဖင့္) မည္သည့္ အဝတ္အထည္မ််ားကိိုမဆိို ဝတ္ဆင္ျခင္း 
ျပဳလိုပ္ရမည္မဟိုတ္ပါ။  ေက််ာင္းသ်ားအ်ားလံိုးက ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားကိို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ေပးၿပီး ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္၏ စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 82-83 တြင္ ေတြ႕ရိွရသည့္ 
ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ိွုႏင့္ ကိိုက္ညီေသ်ာ အဝတ္အစ်ားမ််ားကိို ဝတ္စ်ားဆင္ယင္ရန္ိွုႏင့္ ေဒသေက််ာင္းလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာၾကရန္ ေမွ််ာ္လင့္ထ်ားသည္။ 

 

ေက််ာငး္သ်ား ဝတ္စ်ားဆငယ္ငမ္ႈ သတ္မတ္ွခ်က္ ခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈအ်ားလံိုး အေပၚတြင ္ေအ်ာက္ပါျပစဒ္ဏ္မ််ား ခ်မတ္ွသည္- 
 

က်ၱဴးလြနမ္ႈအႀကမိေ္ရ ေက််ာင္း၏ အေရးယေူဆ်ာငရ္ြကမ္ႈ 

ပထမအႀကမိက္်ၱဴးလြနမ္ႈ 
နႈတ္ျဖင့္ဆံိုးမျခင္း၊ မိဘထံသိို႔ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေက််ာင္းဆင္းသည္အထိ သိို႔မဟိုတ္ 
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဝတ္အစ်ားမ််ားကိို မိဘမ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာေပးသည္အထိ 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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အတန္းျပင္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းင့ံျခင္း (ISS)။ 

ဒိုတယိအႀကမိက္်ၱဴးလြနမ္ႈ 
မိဘိွုႏင့္ စည္းေဝးပြြဲလိုပ္ျခင္းိွုႏင့္ ေက််ာင္းဆင္းသည္အထိ သိို႔မဟိုတ္ 
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဝတ္အစ်ားမ််ားကိို မိဘမ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာေပးသည္အထိ 
အတန္းျပင္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းင့ံျခင္း (ISS)။ 

တတယိအႀကမိက္်ၱဴးလြနမ္ႈ 

မိဘထံသိို႔ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေက််ာင္းဆင္းသည္အထိ သိို႔မဟိုတ္ 
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဝတ္အစ်ားမ််ားကိို မိဘမ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာေပးသည္အထိ 
အတန္းျပင္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းင့ံျခင္း (ISS)၊ ေဒသတြင္းေက််ာင္းတြင္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ 
ေစ်ာင့္ၾကည့္ထ်ားရိွျခင္းိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ISS အစ်ား မိဘမ််ားက ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္အတူ 
အတန္းတက္ျခင္း။ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ကိို က်ာလရွည္ခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါက 
အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ #19a –ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို ထပ္တလြဲလြဲခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖင့္ 
စြြဲခ်က္တင္အေရးယူျခင္း၊ DCSD ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ကိို 
လိိုက္န်ာရန္သီးသန္႔ျပဳလိုပ္ေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စ်ာခ်ဳပ္တိို ႔ ျဖစ္ေပၚလ်ာပါမည္။ 

 

26. ေဘးမကငး္သည့္ အျပဳအမ ူ

 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မိမိကိိုယ္တိိုင္ိွုႏင့္ သူတစ္ပါး၏ က်န္းမ်ာေရးိွုႏင့္ ဘက္စံိုေက်ာင္းမြန္အဆင္ေျပေရးအေပၚ ေလးစ်ားမႈရိွေၾက်ာင္း ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြ႕လ််ားေနသည့္ 
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားမွ ထြက္ျခင္း၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား၏ (အေရးေပၚအေျခအေနမဟိုတ္ဘြဲ) အေရးေပၚထြက္ေပါက္လမ္းေၾက်ာင္းမွ ထြက္ျခင္း၊ က်ားရပ္န်ားသည့္ေနရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားယ်ာဥ္သြ်ားလမ္းဧရိယ်ာတစ္ခိုခိုကိိုျဖတ္၍ ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအ်ား ေရွ်ာင္တမ္းရန္ အ်ားထိုတ္ျခင္း၊ အေဆ်ာက္အဦး၏ ေခါင္မိိုးမ််ားအ်ား တက္ေရ်ာက္ျခင္း၊ 
ေဆ်ာက္လိုပ္ေရးဧရိယ်ာမ််ား၊ ဘြိဳင္လ်ာခန္းမ််ား၊ ထပ္ခိိုးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဓ်ာတ္ေလွက်ားအထက္ခန္းေျမွ်ာင္မ််ားအတြင္း ေရ်ာက္ရိွေနျခင္း၊ ပါဝင္သည့္ ၎တိို႔ကိိုယ္တိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားသူမ််ားအ်ား အိၲုႏရ်ာယ္ သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိခိိုက္အန်ာတရျဖစ္မႈကိို ျဖစ္ပြ်ားေစိိုႏိုိုင္ေသ်ာ မည္သည့္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိိုမဆိို မက်ၱဴးလြန္ရ။ ဤစည္းကမ္းခ်က္သည္ 
ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈမရိွေသ်ာ အျပဳအမူက အျခ်ားခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ခိုခို၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ိွုႏင့္ မကိိုက္ညီသည့္အခါတြင္သ်ာ သက္ေရ်ာက္ပါသည္။ 

 

မလူတနး္/အလယတ္နး္/အထကတ္နး္ေက််ာငး္ အက်ိဳ းဆကမ္််ား- 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 5 - ခ၀ံနစ္်ာခ်ဳပတ္စခ္ိုိွုႏင့္အတ ူရကေ္ပါငး္ 6-10 ရကအ္ထ ိဆိိုငး္ငံမ့ႈ 

အဆင့္ 6 – က်ာလရညွ ္ဆိိုငး္ငံမ့ႈ 
အမ််ားဆံိုးအေနိွုႏင့္ - အဆင့္ 7 - ထိုတပ္ယမ္ႈ 
အဆင့္ 6-7 အတြက ္လိိုအပေ္သ်ာ 10 ရကတ္်ာ ဆိိုင္းငံမ့ႈိွုႏင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈတိို႔ကိို မျဖစမ္ေနျပဳလိုပရ္ပါမည။္ 
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DeKalb ေက်ာငတ္ ီခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ သယယ္ပူိို႔ေဆ်ာငေ္ရး ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္ေက််ာငး္ဘတစ္က္်ားဆိိုငရ္်ာ 
ေမွ် ်္ာမနွး္ခ်ကမ္််ား 

 
ဘတစ္က္်ား ေဘးကငး္ပါေစ တ်ာဝနယ္မူႈရွပိါေစ ေလးစ်ားသမႈရွပိါေစ 

ဘတစ္က္်ားေစ်ာင့္ဆိိုငး္ျခငး္ 

 

လူသြ်ားလမ္းေပၚရွိ က်ားမွတ္တိိုင္ 
 
ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာကိို 
ဂ႐ိုစိိုက္ေစ်ာင့္ၾကည့္ပါ 
 
ယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏ ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို 
ေစ်ာင့္ဆိိုင္းပါ 

10 မိနစ္ႀကိဳေရ်ာက္ပါေစ 
 
သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္စြ်ာ တန္းစီပါ 
 
တိတ္ဆိတ္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ 
ပံိုစံျဖင့္ ေစ်ာင့္ဆိိုင္းပါ 

လက္၊ ေျခေထ်ာက္မ််ားိုႏွင့္ 
ပစၥည္းမ််ားကိို 
ေလွ််ာက္လမ္းိုႏွင့္လြတ္ရ်ာ 
မိမိအနီးတြင္သ်ာ ထ်ားပါ 
 
သူတစ္ပါး၏ 
ေျမေနရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုမ််ားကိို 
ေရွ်ာင္ရ်ွားပါ  

ဘတစ္က္်ားေပၚတကျ္ခငး္ 

 

ဘတ္စ္က်ား လံိုးဝရပ္သြ်ားပါေစ 
 
ဘတ္စ္က်ားေပၚသိို႔ 
စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ တက္ပါ 
 
လက္ကိိုင္တန္းကိို ဆြြဲကိိုင္ပါ 

ထိိုင္ခံိုတြင္ လ်င္ျမန္စြ်ာထိိုင္ၿပီး 
သူမ််ားျဖတ္သြ်ားိုႏိိုင္ေအ်ာင္ 
လမ္းဖယ္ေပးပါ 
 
ဆက္ထိိုင္ေနပါ 

ဘတ္စ္က်ားယ်ာဥ္ေမ်ာင္းကိို 
နႈတ္ဆက္ပါ 
 
သူတစ္ပါးိုႏွင့္ 
သူတိို႔ပိိုင္ဆိိုင္သည္မ််ားကိို ေလးစ်ားပါ 
 
တိိုးတိိုးတတိ္တိတ္ေျပ်ာပါ 

ဘတစ္က္်ားစးီျခငး္ 

 

ထိိုင္ခံိုတြင္ တခ်ိန္လံိုးထိိုင္ေနပါ 
 
ေလွ််ာက္လမ္းိုႏွင့္ 
အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ််ား 
လမ္းရွင္းေနပါေစ 
 
မိမိကိိုယ္ကိိုိုႏွင့္ ပစၥည္းမ််ားကိို 
က်ားထြဲတြင္သ်ာထ်ားပါ 
 
ရထ်ားလမ္းကူးမ််ားတြင္ 
တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနပါ 

စ်ားစရ်ာေသ်ာက္စရ်ာမ််ားကိို 
အိတ္ထြဲတြင္သ်ာထ်ားပါ 
 
ဘတ္စ္က်ားကိို သန္႔ရွင္းေအ်ာင္ထ်ားပါ 
 
ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းလမ္း ႊန္ခ်က္မ််ားကိို 
လိိုက္န်ာပါ 
 
စည္းစနစ္က်နေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာငမ္ႈကိို 
က်င့္သံိုးပါ 

လက္၊ ေျခေထ်ာက္မ််ားိုႏွင့္ 
ပစၥည္းမ််ားကိို 
ေလွ််ာက္လမ္းိုႏွင့္လြတ္ရ်ာ 
မိမိအနီးတြင္သ်ာ ထ်ားပါ 
 
ျပတင္းေပါက္မဖြင့္မီ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတ်ာင္းပါ 
 
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ 
စက်ားအသံိုးအိုႏွႈန္းိုႏွင့္ 
အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳပါ 

ဘတစ္က္်ားေပၚမဆွငး္ျခငး္ 

 

ဘတ္စ္က်ား ရပ္တန္႔သြ်ားသည္အထိ 
ထိိုင္ေနပါ 
 
ဘတ္စ္က်ားေပၚမွ 
စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ဆင္းပါ 
 
ဘတ္စ္က်ားေရွ႕မွ ျဖတ္သြ်ားပါ 
လက္ကိိုင္တန္းကိို ဆြြဲကိိုင္ထ်ားပါ 

သင့္အတြက္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ 
က်ားမွတ္တိိုင္တြင္ ဆင္းပါ 
 
သင္ပိိုင္ဆိိုင္သည္မ််ားကိို 
သင္ိုႏွင့္အတူယူသြ်ားပါ 
 
က်ားမွတ္တိိုင္ေပၚမွ စည္းစနစ္က်နေသ်ာ 
ပံိုစံျဖင့္ ထြက္ခြ်ာပါ 

သင္ိုႏွင့္ သင့္ေရွ႕မွလူအၾက်ား 
လက္တစ္ကမ္းအကြ်ာ ခြ်ာထ်ားပါ 
 
တိိုးတိိုးတိတ္တိတ္ေျပ်ာပါ 

ဘတစ္က္်ားေပၚမ ွေဘးကငး္ရ်ာသိို႔ 
ထြကခ္ြ်ာျခငး္ 

 

တိိုးတိိုးတိတ္တိတ္ေနပါ 
 
ယ်ာဥ္ေမ်ာင္း၏ ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို 
န်ားေထ်ာင္ပါ 
 
ပစၥည္းမ််ားကိို ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ 
ထ်ားခြဲ့ပါ 

ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းလမ္း ႊန္ခ်က္မ််ားကိို 
လိိုက္န်ာပါ 
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်ိန္တြင္ 
အျခ်ားသူမ််ားကိို ကူညီပါ 

လ်င္ျမန္စြ်ာိွုႏင့္ ေဘးကင္းစြ်ာ 
ထြက္ခြ်ာပါ  
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ဘတစ္က္်ားိွုႏင့္ က်ားမတွတ္ိိုငဆ္ိိုငရ္်ာ စညး္မ်ဥး္မ််ား 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ဘတ္စ္က်ားိွုႏင့္ က်ားမွတ္တိိုင္တိို႔တြင္ ေဘးကင္းေစရန္ိွုႏင့္ ယဥ္ေက်းေဖ်ာ္ေရြမႈရိွေစရန္အတြက္ ေအ်ာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ေလ့လ်ာသိရိွထ်ားမည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ 
 
ဘတ္စက္်ားမတ္ွတိိုငတ္ြင ္  

 ဘတ္စ္က်ားလ်ာမႀကိဳမီ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာမွတ္တိိုင္သိို႔ တစ္ဆယ္ (10) မိနစ္ ႀကိဳေရ်ာက္ပါေစ 

 လူသြ်ားလမ္းေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ လမ္းအစပ္ အက်ာအရံေဘးတြင္ ရပ္ပါ 

 သူတစ္ပါး၏ ေျမေနရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုမ််ားကိို ေရွ်ာင္ရွ်ားပါ 

 ယ်ာဥ္မ််ားအတြက္ သီးသန္႕ထ်ားေသ်ာ လမ္းအပိိုင္းေပၚတြင္ မရပ္ပါိွုႏင့္ 

 ယ်ာဥ္အသြ်ားအလ်ာကိို ေလးစ်ားမႈရိွၿပီး ဂ႐ိုစိိုက္ေစ်ာင့္ၾကည့္ပါ 

 တိတ္ဆိတ္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ေစ်ာင့္ဆိိုင္းပါ 
 
ဘတ္စက္်ားေရ်ာက္ရွလိ်ာေသ်ာအခါ 

 ဘတ္စ္က်ား လံိုးဝရပ္သြ်ားပါေစ 

 ဘတ္စ္က်ားေပၚသိို႔ တိတ္ဆိတ္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ တက္ပါ 
 
ဘတ္စက္်ားေပၚတြင ္

 က်ားေပၚမွဆင္းရမည့္အခ်ိန္ မေရ်ာက္မခ်င္း တခ်ိန္လံိုး ထိိုင္ခံိုတြင္ထိိုင္ေနပါ 

 ရထ်ားလမ္းကူးမ််ားတြင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနပါ 

 ယ်ာဥ္ေမ်ာင္းိွုႏင့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို က်င့္သံိုးပါ 

 အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း မျပဳပါိွုႏင့္ 

 အယိုတ အနတ စက်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မဖြယ္မရ်ာအျပဳအမူမ််ား မရိွေစရ 

 ေဆးလိပ္မေသ်ာက္ရ 

 စ်ားေသ်ာက္ျခင္းမျပဳရ 

 လက္သရမ္းျခင္းမျပဳရ 

 ဘတ္စ္က်ားအျပင္ဘက္သိို႔ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္အစိတ္အပိိုင္းတစ္ခိုကိိုမွ် မထိုတ္ရ 

 ေရဒီယိို၊ တိပ္ေခြမ််ား သိို႔မဟိုတ္ န်ားၾကပ္မပါေသ်ာ အသံ/္ီဒီယိို စက္ကိရိယ်ာမ််ားကိို အသံိုးမျပဳရ 

 မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို ဆြဲလ္ဖိုန္းမသံိုးရ 

 တိရစ ်ာန္အရွင္မ််ား ယူမလ်ာရ 

 ေဘးမကင္းေသ်ာ အရ်ာဝတ ဳမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္မ််ား ယူမလ်ာရ 

 ပစၥည္းမ််ားကိို ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားအျပင္ဘက္သိို႔ လႊင့္မပစ္ရ 

 
ဘတ္စက္်ားေပၚမ ွဆငး္ျခငး္ 

 ဘတ္စ္က်ား လံိုးဝရပ္တန္႔သြ်ားသည္အထိ ထိိုင္ေနပါ 

 ဘတ္စ္က်ားေပၚမွ စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ဆင္းပါ 

 သင့္အတြက္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ က်ားမွတ္တိိုင္တြင္ ဆင္းပါ 

 ဘတ္စ္က်ားေရွ႕မွ ျဖတ္သြ်ားပါ 

 က်ားမွတ္တိိုင္ေပၚမွ စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ထြက္ခြ်ာပါ 
 
ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေနသည့္လမ္း (က်ားမွတ္တိိုင္၊ အိမ္အနီးဝန္းက်င္) သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွအျပန္လမ္း 
(က်ားမွတ္တိိုင္၊ အိမ္အနီးဝန္းက်င္) တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မေတ်ာ္တဆမႈမ််ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေက််ာင္းက တိိုက္႐ိိုက္ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈရိွိိုႏိုင္သည္။ (စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 53 ရိွ ဘတ္စ္က်ားဆိိုင္ရ်ာ 
ကြန္ခ််ာမက္ထရစ္ကိို ၾကည့္ပါ) 
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ေက််ာငး္သ်ားအ်ားလံိုးအတြက ္ဘတစ္က္်ား လႊြဲအပေ္ပးမႈဆိိုငရ္်ာ ကြနခ္််ာမကထ္ရစ ္
 

မသင့္ေလ််္ာေသ်ာ အျပဳအမ ူသိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စက္်ားစည္းမ်ဥး္မ််ားကိို 
ခ်ိဳ းေဖ်ာက္မႈ 

ပထမအႀကိမက္်ၱဴး
လြနမ္ႈ 

ဒိုတိယအႀကိမက္်ၱဴး
လြနမ္ႈ 

တတိယအႀကိ
မက္်ၱဴးလြနမ္ႈ 

စတိုတ အႀကိမိွွ္ုႏင့္ 
ေန်ာက္ပိိုငး္ 
က်ၱဴးလြနမ္ႈ 

ဘတစ္က္်ားအခ်နိဇ္ယ်ားကိို ေိွုႏ်ာင့္ေိွုႏးေအ်ာငလ္ိုပျ္ခငး္ အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 

ထိိုငခ္ံိုတြင ္မထိိုငျ္ခငး္ အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 

ေရဒယီိို၊ တပိေ္ခြ၊ CD၊ IPOD၊ MP3 ကိို န်ားၾကပမ္ပါဘြဲဖြင့္ျခင္း အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 

ဘတစ္က္်ားကိို အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္ (လြန္လြန္ကြဲကြဲဆူညံျခင္း) အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 

မသင့္ေလ််္ာေသ်ာ စက်ားအသံိုးအနႈနး္မ််ား သံိုးစြြဲျခငး္ (ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ 
လူႀကီးတစ္ဦးကိို ဦးတည္လ်က္ ဆြဲဆိိုျခင္း၊ န်ာမည္ေခၚျခင္း) 

အဆင့္ 1 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 

အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္/ခြြဲျခ်ားဆကဆ္ျံခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) 
ေရြးခ်ယ္စရ်ာ ေက််ာင္း 
(Alternative School)* 
(MS/HS) 

ေရြးခ်ယ္စရ်ာ ေက််ာင္း 
(Alternative School)* 
(MS/HS) 

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ႐ိိုကိွ္ုႏကျ္ခငး္ အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 5 (အ်ားလံိုး) 

ေက််ာင္းက်ားေပၚတြင ္အရ်ာဝထ ဳမ််ားျဖင့္ ပစေ္ပါကျ္ခငး္ အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 

ေက််ာင္းက်ားျပတင္းေပါကမ္ ွအရ်ာဝထ ဳမ််ားလႊင့္ပစျ္ခငး္ (ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈမရိွ) အဆင့္ 2 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 3 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 

လကသ္ရမး္ျခငး္ 
(ေက််ာင္းက်ားေပၚမွ လႊင့္ပစ္လိိုက္ေသ်ာ အရ်ာဝထ ဳေၾက်ာင့္ ျဖစ္ပြ်ားေသ်ာ 
လက္သရမ္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္) $100 ေအ်ာက္ ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ 

အဆင့္ 4 (အ်ားလံိုး) 
$100 ေအ်ာက္ 
ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ 

အဆင့္ 5 (အ်ားလံိုး) 
အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

ရနျ္ဖစျ္ခငး္ (ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ေပၚရိွ ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္းမျပဳရေသ်ာ ေနရ်ာမ််ား) 
အဆင့္ 4 (ES) 
အဆင့္ 5 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အရက/္မးူယစေ္ဆးဝါး မဝူါဒကိို ခ်ိဳ းေဖ်ာကျ္ခငး္ (လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈ/အသံိုးျပဳမႈ) အဆင့္ 5 (အ်ားလံိုး) 
အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အရက/္မးူယစေ္ဆးဝါး မဝူါဒကိို ခ်ိဳ းေဖ်ာကျ္ခငး္(ျဖန္႔ခ်ိမႈ) 
အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

လကသ္ရမး္ျခငး္ 
(ေက််ာင္းက်ားေပၚမွ လႊင့္ပစ္လိိုက္ေသ်ာ အရ်ာဝထ ဳေၾက်ာင့္ ျဖစ္ပြ်ားေသ်ာ 
လက္သရမ္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္) $100 အထက္ ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 
$100 အထက္ 
ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

လမး္ေၾက်ာငး္ေပၚတြင ္ေမ်ာငး္ေနစဥ ္အေရးေပၚထြကေ္ပါကမ္ ွထြကျ္ခငး္ 
အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

ကိိုယထ္လိကေ္ရ်ာကတ္ိိုကခ္ိိုကမ္ႈ 
အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

လအူမ််ားအျပ်ား ပါဝငေ္သ်ာ ကိိုယထ္လိကေ္ရ်ာကတ္ိိုကခ္ိိုကမ္ႈ (ေက််ာင္းသ်ား 2 
ေယ်ာက္ိွုႏင့္အထက္ ပူးေပါင္းလ်က္ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာကိို တိိုက္ခိိုက္ျခင္း)  

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဓကိ႐ိုဏ္း/ဖ႐ိိုဖရြဲအေျခအေန ျဖစေ္စရန ္ေသြးထိိုးလံႈ႕ေဆ်္ာမႈ 
အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

ေသနတမ္ဟိုတေ္သ်ာ လကန္ကတ္စခ္ို လကဝ္ယထ္်ားရွပိိိုငဆ္ိိုငျ္ခငး္ 
အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 6 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 7 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 7 (MH) 

အဆင့္ 5 (ES) 
အဆင့္ 7 (MH) 

ေသနတတ္စလ္က ္လကဝ္ယထ္်ားရွပိိိုငဆ္ိိုငျ္ခငး္ 
ေက််ာငး္ထိုတျ္ခငး္ 
(အ်ားလံိုး) 

ေက််ာငး္ထိုတျ္ခငး္ 
(အ်ားလံိုး) 

ေက််ာငး္ထိုတျ္ခငး္ 
(အ်ားလံိုး) 

ေက််ာငး္ထိုတျ္ခငး္ 
(အ်ားလံိုး) 

 
*O.C.G.A. § 20-2-751.4 
အဆင့္ 1၊ 2၊ 3 ိွုႏင့္ 4 တိို႔အတြက္ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳးဆကမ္််ားမွ်ာ ဘတ္စက္်ားိွုႏင့္သ်ာသကဆ္ိိုင္ၿပီး ေက််ာင္းမွဆိိုငး္ငံ့ျခင္း မပါဝငပ္ါ။ 
အဆင့္ 5၊ 6 ိွုႏင့္ 7 တိို႔အတြက္ ေန်ာကဆ္က္တြြဲအက်ိဳးဆကမ္််ားမွ်ာ ဘတ္စက္်ားစီးခြင့္ ဆိိုင္းငံ့ျခင္းိွုႏင့္ ေက််ာင္းမဆွိိုင္းငံ့ျခင္းတိို႔ကိို လိိုအပသ္ည္။ 
(ES)-မူလတန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားခ်ည္းသ်ာ၊ (MH) အလယတ္န္းိွုႏင့္ အထကတ္န္းေက််ာင္းသ်ားမ််ား (All)-မလူတန္း၊ အလယတ္န္းိွုႏင့္ အထကတ္န္းေက််ာင္းသ်ားမ််ား 
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အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား၊ စညး္ကမး္ၾကပမ္တမ္ႈ နညး္လမး္မ််ားိွုႏင့္ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆကမ္််ားအေၾက်ာငး္ ရငွး္လငး္ခ်က ္
 

ေက််ာငး္မအွစျပဳေသ်ာ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆကမ္််ား 
 

ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းခ်င္းစီအေနျဖင့္DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို လိိုက္န်ာရန္ိွုႏင့္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္ အဆင့္မ််ား၊ ျပဳျပင္တည့္မတ္သည့္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားကိို 
က်င့္သံိုးရန္ တ်ာဝန္ရိွသည္။ 
 

အဆင့္ 1 ေဆြးေိုႏြးပြြဲ - အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာသည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အက်ိဳးေဆ်ာင္ကိို စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈိွုႏင့္ ပတ္သက္၍ ဖိုန္း၊ အီးေမးလ္၊ 
မွတ္စိုေရးသ်ားျခင္းျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ လူကိိုယ္တိိုင္ ဆက္သြယ္အေၾက်ာင္းၾက်ားသည္။ 
 

ဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္မ််ားသည္ ေအ်ာက္ပါအတြြဲအဖက္မ််ားျဖင့္ စည္းေဝးပြြဲတစ္ပြြဲ က်င္းပိိုႏိုင္သည္- 

ဆရ်ာ/ေက််ာင္းသ်ား 

ဆရ်ာ/မိဘ 

ဆရ်ာ/အက်ိဳးေဆ်ာင္ 

ဆရ်ာ/ေက််ာင္းသ်ား/အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး 

ဆရ်ာ/ေက််ာင္းသ်ား/အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/မိဘ 

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/ေက််ာင္းသ်ား 

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/မိဘ 

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး/မိဘိွုႏင့္ တယ္လီဖိုန္းျဖင့္ ေဆြးေိုႏြးျခင္း 

ဆရ်ာ/မိဘိွုႏင့္ တယ္လီဖိုန္းျဖင့္ ေဆြးေိုႏြးျခင္း 

လိိုအပ္သည္ဟို ယူဆသည့္အေလ််ာက္ အျခ်ားေသ်ာပိုဂ ိဳလ္မ််ား 

 
အဆင္ ့2 နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ား- နည္း္်ၱဴဟ်ာအ်ားလံိုး သည္ အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူေပၚမူတည္၍ တိက်မႈရိွသင့္သည္။ 
ပည်ာေရးတိိုးတက္ေအ်ာင္ျမင္မႈကိို ပ့ံပိိုးေပးသည့္ ဆက္ဆံေရးမ််ား တည္ေဆ်ာက္ျခင္း 
ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း ေဆြးေိုႏြးျခင္း၊ စ်ာသင္ခန္းတြင္း လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားိွုႏင့္ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားကိို သံိုးသပ္ျခင္း 
မ်က္လံိုးခ်င္းဆံိုၾကည့္ျခင္း 
အန်ားသိို႔ေခၚျခင္း၊ ျမင့္မ်ားေသ်ာအဆင့္မ််ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲျခင္း 
နႈတ္ျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအ်ား ႀကိဳတင္သင္ၾက်ားေပးထ်ားျခင္း 
သြန္သင္ဆံိုးမျခင္း 
မသန္စြမ္းသူေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စ်ာသင္ခန္းအလိိုက္/တစ္ဦးခ်င္းအလိိုက္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ထိန္းခ်ဳပ္ကိ္ိုင္တြယ္မႈ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ််ားရရိွရန္ အတန္းအဆင့္အလိိုက္ အဖြြဲ႕မ််ား/ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္/ေက််ာင္း 
စိတ္ပည်ာရွင္တိို႔ိွုႏင့္ တိိုင္ပင္ျခင္း 
အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ က်င့္ထံိုးမ််ား 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအေထ်ာက္အကူျပဳ အျပဳအမူမ််ားကိို သင္ၾက်ားေပးျခင္းိွုႏင့္ မိမိကိိုယ္ကိို ထိန္းကြပ္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ရပ္န်ားၿပီး ေန်ာက္ဆိုတ္ရန္ ေဘးကင္းေသ်ာေနရ်ာကိို အသံိုးျပဳျခင္း 
ေက််ာင္းသ်ား ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္- မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားကိို အဝတ္အစ်ားယူလ်ာရန္ ေတ်ာင္းဆိိုိုႏိိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားဝတ္ဆင္ရန္ အျခ်ားအဝတ္အစ်ားကိို ေက််ာင္းက ေထ်ာက္ပ့ံေပးိိုႏိုင္သည္။ 

 

အဆင့္ 3 နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား- နည္း္်ၱဴဟ်ာအ်ားလံိုး သည္ အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူေပၚမူတည္၍ တိက်မႈရိွသင့္သည္။ 
 
*DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုငေ္က််ာင္းနယ္ေျမ ဘတ္ဂ်က္ဆိိုငရ္်ာ ျပဌ်ာန္းခ်က္မ််ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အစီအစဥ္မ််ားရွိိိုႏိုင္သည္။ 
 

လိိုခ်ငသ္ည့္အေနအထ်ား တတိပိပပါဝငေ္သ်ာ 
အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ စ်ာခ်ဳပ ္

ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စိိုးရိမ္ဖြယ္ကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လိိုအပ္ေသ်ာစြမ္းရည္မ််ား ရရိွပိိုင္ဆိိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ််ား၊ ပန္းတိိုင္မ််ားိွုႏင့္ 
အက်ိဳးရလဒ္မ််ား ေဖ်ာ္ျပပါဝင္ေသ်ာ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ စ်ာခ်ဳပ္ သိို႔မဟိုတ္ အစီအမံ 

ထနိး္သမိး္ထ်ားျခငး္ ေက််ာင္းခ်ိန္မတိိုင္မီ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းခ်ိန္ေန်ာက္ပိိုင္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း 
(စေနေန႔အပါအဝင္) 

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

ခဝံနျ္ဖင့္လႊတထ္်ားၿပးီ ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခငး္ စ်ာခ်ဳပ ္ အျပဳအမူ တိိုးတက္ေက်ာင္းမြန္လ်ာေစရန္ လိုပ္ရမည့္ အဆင့္မ််ားကိို စ်ာရင္းျပဳစိုေဖ်ာ္ျပၿပီး ေက််ာင္းဝန္ထမ္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားက ေပးအပ္ရမည့္ 
ကူညီပ့ံပိိုးမႈကိို သ႐ိုပ္ေဖ်ာ္ရွင္းလင္းျပက်ာ စ်ာခ်ဳပ္ကိို ျပန္လည္သံိုးသပ္မည့္ ရက္စြြဲလည္း ပါဝင္သည့္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ေဖ်ာ္ျပခ်က္၊ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္ 
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက လက္မွတ္ေရးထိိုးေပးရမည္။ 

သးီသန္႔ထနိး္သမိး္ေပးထ်ားေသ်ာ ေနရ်ာ  စ်ာသင္ခန္းထြဲတြင္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အတန္းသိို႔လ်ာရန္ ေန်ာက္က်ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အဆိိုပါခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖစ္ေပၚခြဲ့သည့္ 
စ်ာသင္ခ်ိန္လက္က်န္တစ္ေလွ််ာက္ သတ္မွတ္ထ်ားရိွသည့္ ေက််ာင္းဝင္းအတြင္းသီးသန္႔ေနရ်ာ 

ေစစ့ပျ္ဖနေ္ျဖျခငး္ ပဋိပကၡ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေရးသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္း 
သြနသ္ငဆ္ံိုးမျခငး္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ စံျပပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦး လိိုအပ္ေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ကူညီပ့ံပိိုးမႈ၊ ထိန္းေက််ာင္းလမ္း ႊန္မႈိွုႏင့္ အကူအညီ ပံိုမွန္ေပးအပ္ရန္ 

သေဘ်ာတူေရြးခ်ယ္ထ်ားေသ်ာ လူႀကီး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး။ 
မဘိမ််ားသိို႔ စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ သတေိပးစ်ာပိို႔ျခငး္  ေက််ာင္းထိုတ္ခံရျခင္းမွ က်ာကြယ္ရန္ အျပဳအမူေက်ာင္းမြန္ရမည့္ က်ာလတစ္ခို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ပါဝင္ေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ တရ်ားဝင္စ်ာ 
တိုိးတကမ္ႈအေျခအေန အစရီငခ္စံ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးိွုႏင့္ အျပဳအမူပိိုင္း တိိုးတက္မႈအေျခအေနအ်ား သူ/သူမ၏ အတန္းတစ္တန္းခ်င္းစီအတြင္း က်ာလတစ္ခိုၾက်ာေအ်ာင္ 

ေစ်ာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္ မိဘကိို အခြင့္အေရးေပးိိုႏိုင္သည့္ တိုိးတက္မႈအေျခအေန အစီရင္ခံစ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္ ဇယ်ားစ်ာရြက္ 
လႊြဲအပေ္ပးျခငး္ ေက််ာင္းအက်ိဳးေတ်ာ္ေဆ်ာင္၊ ေက််ာင္းသ်ား ကူညီပ့ံပိိုးေရးအဖြြဲ႕၊ ေက််ာင္းသ်ားကူညီပ့ံပိိုးေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား၊ ေက််ာင္းလူမႈဝန္ထမ္း၊ IEP စိစစ္သံိုးသပ္မႈ၊ 

ေက််ာင္းတက္/ပ်က္ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တ်ာဝန္ရိွသူမ််ားထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္း 
ကန္႔သတထ္်ားေသ်ာ လိုပေ္ဆ်ာငခ္်က ္ ေက််ာင္းတြင္း လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားိွုႏင့္ သင္႐ိိုးျပင္ပ ပြြဲအစီအစဥ္မ််ားတြင္ ပါဝင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အမ််ားသံိုးေနရ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏ အျခ်ားေနရ်ာအစိတ္အပိိုင္းမ််ားအ်ား 

အသံိုးျပဳမႈကိို ျငင္းပယ္ျခင္း 
အေျခအေနကိို ျပနအ္ဖတဆ္ယသ္ည့္ က်င့္ထံိုး ေလ့က်င့္ထ်ားေသ်ာ ကူညီပ့ံပိိုးသူတစ္ဦး၏ ထိန္းေက််ာင္းမႈျဖင့္ စနစ္တက်စီစဥ္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မေတ်ာ္တဆမႈတစ္ခိုတြင္ ပါဝင္ေနသူမ််ားမွ်ာ 

သူတိို႔လိုပ္ရပ္မ််ား၏ ရည္ရြယ္ထ်ားေသ်ာိွုႏင့္ မရည္ရြယ္ထ်ားေသ်ာ အက်ိဳးရလဒ္မ််ားကိို ေလ့လ်ာသံိုးသပ္က်ာ ထိခိိုက္မႈကိို ျပန္လည္ကိုစ်ားရန္ိွုႏင့္ ဆက္ဆံေရးကိို 
ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ရန္ မည္သည့္လူလူခ်င္းဆက္ဆံေရးဆိိုင္ရ်ာ ေျဖရွင္းနည္းမ််ားကိို သံိုးမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္သည္။ 

ေန်ာကေ္ယ်ာငခ္ေံစ်ာင့္ၾကည့္ျခငး္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ ေက််ာင္းတက္ရက္အတြင္း ႀကိဳတင္သေဘ်ာတူထ်ားေသ်ာ အခ်ိန္တြင္ သူတိို႔၏ကေလးိွုႏင့္အတူ ေက််ာင္း၌ အတန္းအတူတက္ျခင္း။ 
ဝနထ္မး္မ််ား  ေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူကိို စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္ရန္ိွုႏင့္ ေထ်ာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ််ားေပးအပ္ရန္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားအျပင္ အျခ်ားသူမ််ားလည္း ပါဝင္ိိုႏိုင္ေသ်ာ 

အစည္းအေဝး 
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ေဆးဝါး တလြြဲအသံိုးျပဳမႈိွုႏင့္ ပဋပိကၡ ေျဖရငွး္ေဆ်ာငရ္ြကမ္ႈ *GRIP ပရိိုဂရမ ္(တ်ာဝနယ္မူႈျဖင့္ ႀကးီထြ်ားလ်ာျခငး္၊ ျဖစိိ္ုႏိုငေ္ျခမ််ားကိို တိိုးျမႇင့္ျခငး္) ထြဲတြင ္ပါဝငရ္န ္လိိုအပသ္ည္) 
ယ်ာယအီန်ားေပးျခငး္ အတန္းတက္ရန္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးအ်ား ယ်ာယီျငင္းပယ္မႈ 

 

ထပေ္ဆ်ာငး္နညး္္်ၱဴဟ်ာမ််ား - အသံိုးျပဳရန ္ေက််ာငး္က ဆံိုးျဖတသ္ည ္

ျဖစ္ရပ္အတိိုအထြ်ာ မွတ္တမ္း (ဆရ်ာ၏မွတ္တမ္း) အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးရန္စ်ာရင္း 

ေက််ာင္းတြင္း အသိိုင္းအဝိိုင္းမ််ားသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္း 

ေဆြးေိုႏြးလမ္းညႊန္ျခင္း 

လႈပ္ရွ်ားသြ်ားလ်ာမႈကိို ကန္႔သတ္ျခင္း (ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈေပးအပ္ျခင္း) 

ေက််ာင္းစိတ္ပည်ာရွင္သိို႔ လႊြဲအပ္ေပးျခင္း 

အတန္းတြင္း/ဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ ေက််ာင္းသ်ားထိိုင္သည့္ေနရ်ာကိို ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရိွျခင္း 

အထူးႁခြင္းခ်က္ထ်ား ပည်ာသင္ၾက်ားေရး ေပးအပ္၍ရိိုႏိုင္ေျခကိို သံိုးသပ္မႈ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ 

မိဘမ််ားက ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေရ်ာက္လည္ပတ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားကိို ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း 

504 အစီအမံ ေပးအပ္၍ရိိုႏိုင္ေျခကိို သံိုးသပ္မႈ 

မိဘက ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္အတူ 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 ကူညီပ့ံပိိုးမႈနည္းလမ္းမ််ား ကိုန္ဆံိုးသြ်ားၿပီျဖစ္ေၾက်ာင္း လက္ေတြ႕ျပိိုႏိုင္ၿပီး တိက်မွန္ကန္စြ်ာ မွတ္တမ္းတင္ထ်ားၿပီးသည့္အခါမွသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ IEP သိို႔မဟိုတ္ 504 အစီအမံတစ္ခိုကိို 
ေရးဆြြဲဖန္တီးၿပီးေန်ာက္တြင္ ဤ ိွနိႈင္းေျဖရွင္းခ်က္ကိို ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရန္ သေဘ်ာတူညီၿပီးေၾက်ာင္း ျပသထ်ားသည့္အခါမွသ်ာ အသံိုးျပဳသည္။ 

 

ေက််ာငး္မအွစျပဳေသ်ာ ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆကမ္််ား 
 
မတ္ွခ်က္ - ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားတြင္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားက သင့္ေလ််ာ္သည္ဟို ယူဆသည့္အေလ််ာက္ ေက််ာင္းတြင္း၊ ေက််ာင္းျပင္ပ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားိွုႏင့္ပတ္သက္၍ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ား ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ 
 

အဆင့္ 3 ေက််ာင္းတြငး္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ(1-3 ရက)္- ေက််ာင္းမအွစျပဳလိုပေ္ဆ်ာငေ္သ်ာ ဆိိုငး္ငံံမ့ႈ 
 
အဆင့္ 4 ၁-၅ ရကၾ္က်ာေအ်ာင ္ဆိိုငး္ငံျ့ခငး္၊ ေက််ာင္းမအွစျပဳလိုပေ္ဆ်ာငေ္သ်ာ ဆိိုငး္ငံံမ့ႈ  
 
အဆင့္ 5 ၆-၁၀ ရကၾ္က်ာေအ်ာင ္ဆိိုငး္ငံျ့ခငး္ (စ်ာခ်ဳပျ္ဖင့္)၊ လိိုခ်ငသ္ည့္အေနအထ်ား တတိပိပပါဝငေ္သ်ာ အျပဳအမပူိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ စ်ာခ်ဳပျ္ဖင့္ ေက််ာငး္မအွစျပဳလိုပေ္ဆ်ာငသ္ည့္ ဆိိုငး္ငံမ့ႈ။ 
 
အဆင့္ 6 က်ာလရညွဆ္ိိုင္းငံမံႈ/ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈ လိိုအပသ္ည ္

 
အဆင့္ 7 ထိုတပ္ယမ္ႈ/ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈ လိိုအပသ္ည ္ 
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စညး္ကမး္ခ်ကအ္မ်ိဳ းအစ်ားမ််ားအေၾက်ာငး္ ဖြင့္ဆိိုခ်ကမ္််ား 
 

စ်ာသငခ္နး္ထြဲမ ွထြက္ခိုိငး္ထ်ားျခငး္ 
"စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိုိင္းထ်ားျခင္း" ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ပံိုမွန္စ်ာသင္ခန္းမ််ားမွ ိုႏိုတ္ပယ္ၿပီး ေဒသတြင္းေက််ာင္း၌ ေက််ာင္းတြင္းဆိိုင္းင့ံမႈ ေနရ်ာအခင္းအက်င္းတြင္ 
သတ္မွတ္ထ်ားရိွျခင္းကိို ဆိိုလိိုသည္။ ေက််ာင္းသ်ား၏ ဆရ်ာမ််ားသည္ ေက််ာင္းတြင္းဆိိုင္းင့ံမႈ လိုပ္ထ်ားရ်ာေနရ်ာသိို႔ အတန္းတြင္း ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္မ််ားကိို ပိို႔ေပးသည္။ ေက််ာငး္သ်ားသည္ 
ေက််ာင္းတြငး္ဆိိုငး္ငံထ့်ားမႈ ခယံေူနရစဥတ္ြင ္သင႐္ိိုးျပငပ္ လႈပရ္်ွားမႈမ််ား၌ ပါဝငျ္ခငး္ သိို႔မဟိုတ ္တကေ္ရ်ာကျ္ခငး္ ရွခိ်ငမ္ရွွပိါမည။္ 
 

ေက််ာင္းတြင္းဆိိုင္းင့ံမႈ ခံယူရန္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို မိမိ၏အတန္းတြင္ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ျပဳရန္ ဆရ်ာတစ္ဦးက ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုင္သည္။ (ဥပမ်ာ ဓ်ာတ္ခြြဲခန္းဝင္ရသည့္ အတန္းမ််ား) 
အတန္းတစ္တန္းကိို လြတ္မသြ်ားရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အတန္းကိို ေန်ာက္ပိိုင္းရက္တစ္ရက္တြင္ ျပန္သင္ေပး၍မရိိုႏိုင္ေသ်ာ အေျခအေနမ််ားတြင္သ်ာ ဤေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ခြင့္ျပဳရန္ 
ကန္႔သတ္ထ်ားသည္။ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးတြင္ အၿပီးသတ္ဆံိုးျဖတ္ခြင့္ရိွသည္။ 
 

အေသးအဖြြဲျပစ္မႈမ််ားအတြက္ ေက််ာင္းတြင္းဆိိုင္းင့ံမႈအစ်ား မိဘ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အရ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းမ််ား (ဥပမ်ာ ေက််ာင္းေျမျပင္ေပၚမွ အမိႈက္မ််ားကိို 
ေက်ာက္ျခင္း၊ ထမင္းစ်ားခန္းစ်ားပြြဲမ််ားကိို သန္႔ရွင္းေရးလိုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္) ထမ္းေဆ်ာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးိိုႏိုင္သည္၊ အဆိိုပါေက််ာင္းလိုပ္ငန္းမ််ားမွ်ာ အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီၿပီး 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈေအ်ာက္တြင္ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္က်ာ သန္႔စင္ခန္းတြင္ အလိုပ္လိုပ္ျခင္း မပါဝင္ရပါ။ 
 

ေက််ာငး္ျပငပ္သိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုငး္ငံျ့ခငး္ 
ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးက ခ်မွတ္သည့္အေလ််ာက္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္း "က်ာလတိိုဆိ(သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား) မွ ေက််ာင္းတက္ရက္ 1-10 ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ 
ဖယ္ရွ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

1-3 ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ဆိိုင္းငံံမႈမ််ားအတြင္း လြတ္သြ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းစ်ာမ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ား ေက််ာင္းျပန္တက္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လိိုက္မီိိုႏိုင္သည္။ 4-10 ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ ဆိိုင္းငံံမႈမ််ားအတြက္ 
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားက ေက််ာင္းသင္ခန္းစ်ာမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံိိုႏိုင္ၿပီး ေက််ာင္းခ်ိန္အတြင္း ေက််ာင္းစ်ာကိို လ်ာယူိိုႏိုင္သည္။ က်ာလတိိုဆိိုင္း င့ံမႈ ခ်မွတ္ခံထ်ားရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား 
ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္ရိွေနျခင္းကိို ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္အျပင္ မည္သည့္ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းလိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ိိုႏိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။ 
 
က်ာလရွည္ဆိိုင္းင့ံမႈဆိိုသည္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္း (သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား) မွ ေက််ာင္းတက္ရက္ ဆယ္ရက္ထက္ပိိုၿပီး လက္ရိွ စ်ာသင္ိွုႏစ္ကိို မေက််ာ္လြန္ေစဘြဲ ဖယ္ရွ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ 
က်ာလရွည္ဆိိုင္းင့ံမႈအတြက္ ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြြဲကိို လိိုအပ္သည္။ အစ်ားထိိုးတက္ေရ်ာက္ရမည့္ေက််ာင္းသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းမခံရသည့္ က်ာလရွည္ဆိိုင္းင့ံမႈခ်မွတ္ခံထ်ားရသည့္ 
ေက််ာင္းသ်ားသည္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွ၊ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕က ထိိုသိို႔လိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ ခြင့္မျပဳထ်ားပါက အိမ္စ်ာ၊ 
ျပန္လည္ကိုစ်ားသင္ယူရသည့္ လိုပ္ငန္းကိို ရရိွိိုႏိုင္မည္မဟိုတ္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာသင္ိွုႏစ္ဝက္ စ်ာေမးပြြဲမ််ားကိို မည္မဟိုတ္ပါ။ က်ာလရွည္ဆိိုင္းင့ံမႈခ်မွတ္ခံထ်ားရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား 
ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္ရိွေနျခင္းကိို ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္အျပင္ မည္သည့္ ေက််ာင္းလိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းလိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ိိုႏိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။ 
 

အခ်ိဳ႕ေသ်ာျဖစ္စဥ္မ််ားတြင္ (စ်ာသင္ိွုႏစ္တစ္ိွုႏစ္လွ်င္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသ်ာ ကန္႔သတ္လ်က္) ျပစ္မႈကိို စ်ာသင္ိွုႏစ္ျပကၡဒိန္၏ အေရးႀကီးဆံိုးေသ်ာ အခ်ိန္ (ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ 
ေန်ာက္ဆံိုးစ်ာေမးပြြဲမတိိုင္မီကေလး) တြင္ က်ၱဴးလြန္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အဆိိုပါေက််ာင္းသ်ားအ်ား ဆိိုင္းင့ံမႈကိို ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ယ်ာယီေရြ႕ဆိိုင္းိိုႏိုင္သည္။ ဤသညမ္ွ်ာ ျပည္နယ္ သိို႔မဟိုတ္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒကိို 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားျဖစ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္မ််ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား ပါဝင္ေနသည့္ ျပစ္မႈမ််ားိွုႏင့္မသကဆ္ိိုင ္
 

ထိုတ္ပယ္ျခငး္ 
“ထိုတ္ပယ္ျခင္း” ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္း (သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား)ွ မွစ်ာသင္ိွုႏစ္ဝက္ကိိုေက််ာ္လြန္၍ သတ္မွတ္အခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုၾက်ာေအ်ာင္ ဖယ္ထိုတ္ျခင္းကိိုဆိိုလိိုသည္။ 
ထိုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို လိိုအပ္သည္။ ထိုတ္ပယ္ခံထ်ားရစဥ္အတြင္း ေက််ာင္းသ်ားသည္ အစ်ားထိိုးတက္ေရ်ာက္ရမည့္ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ 
အသြင္တူေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ရိိုႏိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ 
 

အစ်ားထိိုးေရြးခ်ယ္စရ်ာ ေက််ာငး္ (Alternative School) 
သူ/သူမ၏ ေဒသတြင္းေက််ာင္းမွ ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္ေက််ာ္ၾက်ာေအ်ာင္ ဖယ္ရွ်ားခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ၊ ပည်ာေရးကူညီပ့ံပိိုးမႈိွုႏင့္ 
တိိုင္ပင္ေဆြးေိုႏြးမႈတိို႔အတြက္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းတြင္ ထ်ားရိွေပးိိုႏိုင္သည္။ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသည္ ေက််ာင္းသ်ားအဖိို႔ ေက််ာင္းၿပီးသည္အထိ လိိုအပ္ေသ်ာ သင္႐ိိုး ခရက္ဒစ္ 
လိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို အမီလိိုက္ျဖည့္ဆည္းိိုႏိုင္ေစမည့္ ပည်ာသင္ၾက်ားေရး အတန္းမ််ားအ်ား တက္ေရ်ာက္ခြင့္ရေစသည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည ္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတြင ္ ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝနမ္််ားကိို 
အျပည့္အဝၿပးီစးီေအ်ာင ္ တကေ္ရ်ာကရ္မညျ္ဖစၿ္ပးီ က်ာလရညွဆ္ိိုင္းငံမ့ႈ သိို႔မဟိုတ ္ ထိုတပ္ယမ္ႈိွုႏင့္အည ီ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစေ္က််ာင္းတြင ္ တကေ္ရ်ာကေ္နစဥ ္ သ၏ူေဒသတြငး္ေက််ာငး္ သိို႔မဟိုတ ္
အျခ်ားေက််ာင္းတစေ္က််ာငး္တြင ္ျပနတ္ကျ္ခငး္ သိို႔မဟိုတ ္သင႐္ိိုးျပငပ္လႈပရ္်ွားမႈမ််ားတြင ္ပါဝငျ္ခငး္ ျပဳလိုပိိ္ုႏိုငမ္ညမ္ဟိုတပ္ါ။ 
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ခံရျခင္းကိို ေရွ်ာင္လႊြဲရန္ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ိုႏိုတ္ထြက္ျခင္း/ထြက္ခြ်ာျခင္း ျပဳ၍မရပါ။ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔ 
ပိို႔ေဆ်ာင္ထ်ားရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ သတ္မွတ္ ေဒသတြင္းေက််ာင္းသိို႔မျပန္မီ အဆိိုပါအစီအစဥ္ကိို အျပည့္အဝၿပီးစီးေအ်ာင္ တက္ေရ်ာက္ရပါမည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ထြက္ခြ်ာၿပီး 
ေန်ာက္ပိိုင္းရက္တစ္ရက္တြင္ ျပန္လ်ာေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အထူးစီမံႀကီးၾကပ္သူ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးခံရသူက အတည္ျပဳေပးထ်ားသည့္ နိႈင္းယွဥ္ိိုႏိုင္ေသ်ာ 
အစ်ားထိိုးအေျခအေနတစ္ခိုတြင္ အပ္ိံွုႏထ်ားျခင္းမရိွပါက မူလေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္ကိို ၿပီးစီးေအ်ာင္လိုပ္ရန္ အစ်ားထိိုးေက််ာင္းသိို႔ အလိိုအေလ််ာက္ပိို႔ေဆ်ာင္ခံရပါမည္။ ထိို႔အျပင္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ 
ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အရ ယခင္ေက််ာင္းသိို႔ ေစ်ာစီးစြ်ာ ျပန္လည္ဝင္ေရ်ာက္ခြင့္တစ္ရပ္ျဖင့္ ျပန္တက္ခြင့္ရိိုႏိုင္သည္။ 
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ခဝံနခ္်ဳပျ္ဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနျခငး္ 
"ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနျခင္း" ဆိိုသည္မွ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ အစမ္းသပ္ခံက်ာလတစ္ခို သတ္မွတ္ၿပီး ထိိုက်ာလအတြင္း ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာအျပဳအမူအ်ား ထိန္းသိမ္းထ်ားိိုႏိုင္မည္ဟို 
ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားျခင္းကိို ဆိိုလိိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာျပစ္မႈမ််ားကိို က်ၱဴးလြန္ေၾက်ာင္း သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈအရ ေတြ႕ရိွရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊ 
ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွ၊ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈ သံိုးသပ္ခ်က္ေက်ာ္မတီ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕တိို႔က ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ေစ်ာင့္ၾကည့္ိိုႏိုင္သည္။ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနစဥ္ ေဒသတြင္းေက််ာင္း 
သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခိုကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးိိုႏိုင္ေျခရိွျခင္းအပါအဝင္ ထပ္မံ၍ 
စည္းကမ္းပိိုင္းအရအေရးယူမႈမ််ား ျဖစ္ေပၚိိုႏိုင္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုးအတိိုင္းအတ်ာျဖင့္ ခံဝန္ခ်ဳပ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးမွ်ာ ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ ျပင္းထန္ိိုႏိုင္ေသ်ာ 
ထပ္ေဆ်ာင္း စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈမ််ားကိို ခံယူရိိုႏိုင္သည္။ 
 
ေက််ာငး္တြငး္လႈပရ္်ွားမႈမ််ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ား 
ဆိိုင္းင့ံခံထ်ားရေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္ခံထ်ားရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ဆိိုင္းင့ံမႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈက်ာလအတြင္း အထက္တန္းေက််ာင္းဆင္းပြြဲ သိို႔မဟိုတ္ သင္ယူၿပီးေျမ်ာက္ေၾက်ာင္း 
ေလ့က်င့္မႈမ််ားပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းမွပ့ံပိိုးေသ်ာ မည္သည့္လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားျပဳလိုပ္ရပါက ၎တိို႔တြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္မဟိုတ္ပါ။ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူက 
ေက်ာင္းမြန္တိိုးတက္ေစလိိုသည့္ စိတ္အရင္းခံျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္းမွပ့ံပိိုးေသ်ာ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳေပးရန္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးအ်ား 
အသန်ားခံေလွ််ာက္ထ်ားိိုႏိုင္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ျငင္းဆိိုလွ်င္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူသည္ ေန်ာက္ဆံိုး အဆံိုးအျဖတ္ခံယူရန္အတြက္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဒသတြင္း 
အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံတြင္ အသန်ားခံိိုႏိုူင္သည္။ 
 
အေပါငး္ပါျဖစျ္ခငး္ 
အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈအရ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း အ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္ရန္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ကူညီ၊ စီမံ၊ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္၊ အၾကံေပး၊ ေသြးထိိုးလႈံ႕ေဆ်ာ္၊ 
တိိုင္ပင္ေဆြးေိုႏြး ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အ်ားေပးအ်ားေႁမွ်ာက္ျပဳပါက DSCD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတြင္ အေပါင္းပါျဖစ္ေၾက်ာင္း ေတြရိွိိုႏိုင္သည္။ အေပါင္းပါျဖစ္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားသည္ 
အဆိိုပါျပစ္မႈမ််ားအ်ား က်ၱဴးလြန္ရ်ာတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ တူညီသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ််ားကိို ခံယူရသည္။ 
 
မမိကိိိုယ္ကိို ခိုခကံ်ာကြယ္မႈ 
အတိိုင္းအတ်ာရိွသည့္အခါေက််ာင္းသ်ာအဆိိုပါ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အင္အ်ား အသံိုးျပဳျခင္းကိို တရ်ားမွ်တေၾက်ာင္း ျပသိိုႏိုင္သည္။ O.C.G.A. §16-3-21. ေက််ာင္းခ႐ိိုင္အမႈထမ္းက 
ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈျပဳလိုပ္ရမည့္ လတ္တေလ်ာေနရ်ာတြင္ရိွသည့္ ျဖစ္ရပ္မ််ားတြင္ အဆိိုပါ အမွန္တကယ္/ၿခိမ္းေျခ်ာက္သည့္ အင္အ်ားအသံိုးျပဳမႈသည္ က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လံိုမႈမရိွိိုႏိုင္ပါ။ သိို႔ရ်ာတြင္ 
ေက််ာင္းသ်ားသည္ အေျခအေနမ််ားအတြင္း လိိုအပ္ိိုႏိုင္ေလ်ာက္သည့္ဟို ပံိုေပၚသည္ထက္ ပိိုမိိုသည့္အင္မ်ားကိို အသံိုးမျပဳရ။ အမႈထမ္း၏ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈေန်ာက္ပိိုင္းတြင္ အင္အ်ားအသံိုးျပဳမႈကိို 
ဆက္လက္ျပဳလိုပ္သည္ဆိိုပါက မိမိကိိုယ္ကိို ခိုခံက်ာကြယ္မႈကိို ခိုခံေခ်ပမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မရရိွိိုႏိုင္ပါ။ ေက််ာင္းသ်ားက မိမိကိိုယ္ကိို ခိုခံက်ာကြယ္မႈျဖစ္ေၾက်ာင္း အခိိုင္အမ်ာထြက္ဆိိုသည့္အခါ 
ေက််ာင္းသ်ားက ၎သည္ မိမိကိိုယ္ကိို ခိုခံက်ာကြယ္မႈအေနျဖင့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ့ြဲေၾက်ာင္း သက္ေသထူရန္ တ်ာဝန္ရိွသည္။ အေျခအေနမ််ားအရ ေက််ာင္းသ်ားသည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏ 
ခိိုင္လံိုမႈအရလည္းေက်ာင္း အဆိိုပါျပစ္မႈအတြက္ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈကိို မခ်မွတ္သည့္အခါလည္းေက်ာင္း မိမိကိိုယ္ကိို ခိုခံက်ာကြယ္မႈကိို ခိိုင္လံိုသည့္ တရ်ားမွ်တစြ်ာ 
ျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းျပသမႈအေနျဖင့္ လက္ခံပါသည္။ 
 
န်ားေနခနး္မ််ားိွုႏင့္ ္႐ီိိုခနး္မ််ား 
ဤDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ထည့္သြင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ ျပစ္မႈအ်ားလံိုးသည္ ေက််ာင္းသန္႔စင္ခန္းမ််ားိွုႏင့္ ပစၥည္းထ်ားရိွရ်ာ ္ီ႐ိိုအခန္းမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား 
ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုအေပၚတြင္လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။ သန္႔စင္ခန္းမ််ား သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းေအ်ာင္လိုပ္ရန္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ကူညီေဆ်ာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ အလ်ားတူ 
သန္႔စင္ခန္းမ််ားအတြင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ၊ ေဘးမကင္းေသ်ာ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ သန္႔ရွင္းမႈမရိွေသ်ာ အေျခအေနမ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ဦးထံသိို႔ သတင္းပိို႔မည္ဟို 
ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ 
 
ပစၥညး္ထ်ားရွရိ်ာ ္႐ီိိုအခနး္မ််ားတြင ္ဆြဲလဖ္ိုနး္မ််ား၊ ္ဒီယီိို႐ိိုကိိ္ုႏိုငေ္သ်ာ လကက္ိိုငက္ငမ္ရ်ာမ််ား၊ ္ဒီယီိို႐ိိုကက္းူစကမ္််ား သိို႔မဟိုတ ္ကငမ္ရ်ာမ််ားကိို ခြင့္မျပဳပါ။ ေက််ာငး္အိုပ္၏ အတအိလငး္ခြင့္ျပဳခ်က ္မပါရွဘိြဲ 
စ်ာသငေ္က််ာင္းရွ ိအျခ်ားေသ်ာ ပိုဂ ိဳလမ္််ားအ်ား မညသ္တူစဥ္းီတစေ္ယ်ာကမ္ ွဓ်ာတပ္ံို သိို႔မဟိုတ ္္ဒီယီိို ရိိုကက္းူျခင္း ျပဳလိုပခ္ြင့္ မရွေိၾက်ာငး္ မတွသ္်ားထ်ားသင့္သည။္ 
 
ေက််ာငး္တြငး္ စည္းကမး္ထိနး္သိမး္ေရး လိုပထံ္ိုးလိုပန္ည္းမ််ား 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အစိိုးရေက််ာင္းမွ ဆိိုင္းင့ံံ/ထိုတ္ပယ္ျခင္း မခံရမီတြင္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္မႈ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းပိိုင္း 
အက်ာအကြယ္မ််ား၏ အတိိုင္းအတ်ာသည္ ေက််ာင္းမွ ထိုတ္ပယ္/ဆိိုင္းင့ံမႈမွ်ာ မည္မွ်ၾက်ာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾက်ာင္းအေပၚ မူတည္သည္။ ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ ေက််ာငး္တကရ္က ္ ဆယရ္ကိွ္ုႏင့္ေအ်ာက ္
ဆိိုငး္ငံမ့ႈမ််ားအတြက ္အနမိ့္ဆံိုးေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္စရီငမ္ႈကိိုသ်ာ လိိုအပေ္ၾက်ာငး္ အေမရကိနျ္ပညေ္ထ်ာငစ္ို တရ်ားရံိုးခ်ဳပက္ သတမ္တွထ္်ားသည္။ 
 
DeKalb ေက်ာငတ္ ီ ခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမသည ္ ဥပေဒအရ လိိုအပသ္ညထ္က ္ ပိိုမိိုျမင့္မ်ားေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စရီငမ္ႈအ်ား ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို ခယံခူြင့္ေပးသည့္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္ပိိုင္း 
အက်ာအကြယမ္််ားကိို က်င့္သံိုးေနသည။္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ််ားကိို ေန်ာကလ္်ာမည့္အပိိုငး္မ််ားတြင ္ရငွး္လင္းေဖ်္ာျပထ်ားသည။္ 
 
 
ဆိိုငး္ငံျ့ခငး္အတြက္ ေက််ာငး္အိုပခ္်ဳပေ္ရးပိိုငး္၏ တရ်ားမွ်တသည့္ စရီငမ္ႈ 
 

ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ေက််ာင္းတြင္း ဆိိုင္းင့ံမႈ၊ ေက််ာင္းျပင္ပ ဆိိုင္းင့ံမႈ သိို႔မဟိုတ္ ဘတ္စ္က်ားဆိိုင္ရ်ာ ဆိိုင္းင့ံမႈ တစ္ဆယ္ (10) ရက္ိွုႏင့္အထက္ျဖစ္ေစ အျခ်ားေသ်ာ သင့္ေလ််ာ္သည့္ 
ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳမီတြင္ ဆိိုင္းင့ံျခင္းအတြက္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိိုင္း၏ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္မႈ ကိို ေဆ်ာင္ရြက္သည္။ စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမွ်ာ တစ္ဆယ္ (10) 
ရက္အထက္ ပိိုမိို၍ဆိိုင္းင့ံခြင့္ရိွေသ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျဖစ္ပါက ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက က်ာလရွည္ဆိိုင္းင့ံမႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈျပဳလိုပ္ရန္ ေထ်ာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ိွုႏင့္အတူ လႊြဲအပ္ေပးရပါမည္။ 
 

ဆိိုင္းင့ံထ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ ေတြ႕ဆံိုပြြဲအတြက္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိိုင္း၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္မႈတြင္ ေက််ာင္းသ်ားကိို သူ/သူမအ်ား စြပ္စြြဲထ်ားသည့္ ျပစ္မႈ၊ စြပ္စြြဲမႈ(မ််ား)ကိို ျပဳလိုပ္သူ၊ ျပစ္မႈအ်ား 
မ်က္ျမင္သက္ေသအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရသူအေၾက်ာင္းိွုႏင့္ မည္သည့္စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို ခ်မွတ္ရန္ အဆိိုျပဳထ်ားေၾက်ာင္း ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္ အသိေပးပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား သူ၏ 
ျဖစ္စဥ္ဇ်ာတ္ေၾက်ာင္းကိို ေျပ်ာျပခြင့္ေပးထ်ားသည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္ကိို ျပဳလိုပ္သည့္အခါ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိ န္းသူအ်ား ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအ်ား (သက္ဆိိုင္မႈရိွသည့္အခါ) ျဖစ္စဥ္ၿပီးေန်ာက္ ေစ်ာိုႏိိုင္သမွ် အေစ်ာဆံိုးတြင္ ျဖစ္စဥ္၏ ျဖစ္ပ်က္ပံိုမ််ားကိို ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား၍ တင္သြင္ေပးပိို႔ရန္ 
ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားပါသည္။ 
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စည္းကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာအဖြြဲ႕ အစည္းအေဝး (DTM) 
 
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ဆိိုင္းင့ံမႈ/ထိုတ္ပယ္မႈမွ ေရရွည္က်ာလကိို ဖယ္ရွ်ားရန္ အၾကံျပဳထ်ားၿပီး စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားန်ာပြြဲကိို စြန္႕လြတ္ိိုႏိုင္သည့္ အေျခအေနရိွိိုႏိုင္သည့္အခါ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အဖြြဲ႕ေတြ႕ဆံိုပြြဲ (DTM) ကိို ဆိိုင္းင့ံမႈ၏ ပထမဂက္မွစ၍ ငါး (5) ရက္အတြင္း မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူအ်ား ကမ္းလွမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ကၽြမ္းက်င္သူ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြြဲ႕အစည္းရံိုးမွ အျခ်ားကိိုယ္စ်ားလွယ္ိွုႏင့္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူတိို႔ပါဝင္သည္။ လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည့္ အေျခအေနရိွလွ်င္ 
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ဖိတ္ေခၚိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက ျဖစ္ပ်က္မႈကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ၿပီးသည့္ေန်ာက္ လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည့္ အေျခအေနအရ 
အေစ်ာဆံိုးအခ်ိန္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားေထ်ာက္ပ့ံေရးအဖြြဲ႕  ွိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္ေရးမ းရံိုးသိို႔ျဖစ္ေစ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ၏ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို ႔ျဖစ္ေစ အေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ျဖစ္သည္။ 
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး/တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အဖြြဲ႕ေတြ႕ဆံိုပြြဲ DTM မျပဳလိုပ္မီျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ေအ်ာက္ပါစ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားကိို MTSS/RTI  ွိိုႏႈိင္းေရးမ း 
သိို႔မဟိုတ္ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ၏ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို႔ ျဖည့္ဆည္းပ့ံပိိုးသင့္သည္။ ၎တိို႔မွ်ာ မ်က္ျမင္သက္ေသ/ေက််ာင္းသ်ား၏ ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
အၿမြဲတမ္းမွတ္တမ္း၏ မိတ ၱဴမွန္၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းကတ္ျပ်ားမိတ ၱဴ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ အတန္းအ်ားလံိုးမွ လက္ရိွ ပည်ာရည္ဆိိုင္ရ်ာိွုႏင့္ က်င့္ဝတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အဆင့္မ််ား 
(တိိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈရီပိို႔တ္မ််ား)၊ ေက််ာင္းတက္ရက္မ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းပ်က္ရက္မ််ား (ခြင့္ျပဳပ်က္ကြက္ရက္မ််ားိွုႏင့္ ခြင့္မြဲ့ပ်က္ကြက္ရက္မ််ား)၊ ေက််ာင္းေန်ာက္က်မႈမ််ားိွုႏင့္ အတန္းခ်ိ္န္ပ်က္ကြက္မႈမ််ား၊ 
အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားပါရိွသည့္ ျပစ္ဒဏ္က်ထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းအဆိိုင္းမင့္မ််ား၊ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈ၊ ေက််ာင္းေခၚႀကိမ္ိွုႏင့္ ပည်ာရပ္ဆိိုင္ရ်ာ မွတ္တမ္းမ််ားိွုႏင့္ SST လႊြဲေျပ်ာင္းမႈ၊ 
ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူသည့္ ေတြ႕ဆံိုမႈမ််ားိွုႏင့္ ခ်ိန္းဆိိုရက္မ််ားပါရိွသည့္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူိီွုႏးေိွုႏ်ာဖလွယ္ပြြဲမ််ား၊ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားိွုႏင့္ ရလ်ာဒ္မ််ားကိို ကိိုးက်ားေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွတ္တမ္း၊ 
ရြဲမွတ္တမ္းမိတ ၱဴ၊ အထူးပည်ာေရး၊ ပိုဒ္မ 504 သိို႔မဟိုတ္ SST အေျခအေန (အစီအစဥ္မ််ားအနက္ မည္သည့္အစီအစဥ္အတြက္မဆိို အသက္ဝင္ဆြဲ စ်ာရင္းသြင္းအပ္ိံွုႏမႈ သိို႔မဟိုတ္ လႊြဲေျပ်ာင္းေပးမႈ) ၊ SST 
မွတ္တမ္းမ််ား၊ အက်ိဳးဆက္မ််ားိွုႏင့္ ျဖစ္စဥ္ဆိိုင္ရ်ာ အျခ်ားအခ်က္အလက္ သိို႔မဟိုတ္ သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ားေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းမ််ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ််ား ထည့္သြင္းထ်ားသည့္ လက္ရိွ 
ခြင့္ျပဳထ်ားေသ်ာ ဆိိုင္းင့ံေၾက်ာင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္စ်ာတိို႔ျဖစ္သည္။ 
 
ဤေတြ႕ဆံိုပြြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ေက််ာင္းမွ လိုပ္ေဆ်ာင္ထ်ားသည့္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို အသင္းအေနျဖင့္ ေဆြးေိုႏြးရန္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို မတည္ေပးၿပီး ေက််ာင္းသ်ား 
ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက အခ်က္အလက္တိိုင္းကိို ပ့ံပိိုးထ်ားသည္။ ဤသည္မွ်ာ မိဘ ိီွုႏးေိွုႏ်ာဖလွယ္ပြြဲျဖစ္သည့္အတြက္ ေက််ာင္းသ်ား၏ သိို႔မဟိုတ္ မိဘ၏ ဥပေဒေရးရ်ာ အက်ိဳးေဆ်ာင္က 
တက္ေရ်ာက္ိိုႏိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။ MTSS/RTI  ွိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္ေရးမ း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာရံိုးမွ အျခ်ားကိိုယ္စ်ားျပဳသူသည္ DTM အတြက္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ 
ကန္႕သတ္ခ်က္ကိို ခ်မွတ္ိိုႏိုင္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္သည္ ျဖစ္အံ့ဆြဲဆြဲမဟိုတ္ေၾက်ာင္း သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားျဖစ္လွ်င္ DTM ကိို အဆံိုးသတ္ိိုႏိုင္သည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ 
စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူသည့္ ရလ်ာဒ္ိွုႏင့္ပတ္သက္၍ သေဘ်ာတူညီခ်က္ရရိွရန္ မလိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္ပါက သေဘ်ာတူညီခ်က္ကိို ေက််ာင္းသ်ားဆက္ဆံေရးဌ်ာန၏  ႊန္ၾက်ားေရးမ းက အတည္ျပဳ ၿပီး 
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက ၾက်ားန်ာမႈကိို စြန္႕လြတ္ေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားၿပီးေန်ာက္ပိိုင္း ၾက်ားန်ာပြြဲကိို ဖ်က္သိမ္းပါမည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေျဖိွုႏင့္ DTM ၏ အဆံိုးသတ္ရလ်ာဒ္ကိို သေဘ်ာမတူပါက 
သိို႔မဟိုတ္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ DTM မတက္ေရ်ာက္လွ်င္ ၾက်ားန်ာပြြဲကိို စီစဥ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္မႈအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကိို အသံိုးျပဳ၍ 
စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အဖြြဲ႕ေတြ႕ဆံိုပြြဲကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္ပါသည္။ DTM သည္ ျဖစ္ပြ်ားျခင္းမရိွပါက သိို႔မဟိုတ္ ဤစည္းကမ္းအတြင္း ေဆြးေိုႏြးေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း ျဖစ္ပြ်ားျခင္းမရိွပါက ၾက်ားန်ာပြြဲကိို 
စီစဥ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 
ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈ 
 

လူကိိုယ္တိိုင္ိွုႏင့္ အြန္လိိုင္းနည္းပည်ာျဖင့္ ခရိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို ၾက်ားန်ာမႈ အရ်ာရိွမွ ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ား၏ လက္မခံိိုႏိုင္ေသ်ာအျပဳအမူ 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈိွုႏင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို န်ားေထ်ာင္ပါသည္၊ ၎တြင္ သက္ေသျပိိုႏိုင္ခြဲ့လွ်င္ ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ရက္ထက္ (၁၀) ေက််ာ္လြန္ေသ်ာ ဆိိုင္းင့ံျခင္း ျပစ္ဒဏ္ကိို 
ခံရိိုႏိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွမ််ားကိို အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူက ခန္႔အပ္မႈျပဳလိုပ္ၿပီး ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈအေၾက်ာင္းကိို ႀကိဳတင္သိရိွထ်ားျခင္း မရိွသင့္ပါ။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွသည္ ၾက်ားန်ာပြြဲမက်င္းပမီတြင္ 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈအေၾက်ာင္းကိို အမွန္တကယ္ ႀကိဳတင္သိရိွပါက ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက သူသည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားကိို ၾက်ားန်ာိိုႏိုင္ေၾက်ာင္းိွုႏင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ဘက္လိိုက္မႈမရိွဘြဲ ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း 
အတည္ျပဳပါက ၾက်ားန်ာပြြဲကိို ဆက္လက္ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ပါသည္။ 
 

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ အၾကံျပဳသည့္အခါ အၾကံျပဳခ်က္ကိို သင့္ေတ်ာ္သည့္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက သံိုးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎က 
ၾက်ားန်ာပြြဲက်င္းပရန္သင့္မသင့္ကိို အဆံိုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္ိွုႏင့္ မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားက အခ်ိန္တိိုးျမင့္ေပးရန္ ိွုႏစ္ဖက္သေဘ်ာတူညီမႈမရရိွသည့္အခါ ၾက်ားန်ာပြြဲမ််ားအ်ားလံိုးကိို 
ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရိွ (SRO) က စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွအစျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္ ဖမ္းဆီးမႈေန်ာက္ပိိုင္း ဆယ္ရက္ထက္မပိိုသည့္က်ာလတြင္ 
က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ ၾက်ားန်ာပြြဲကိို က်င္းပမည္ဆိိုလွ်င္ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူအ်ား ၾက်ားန်ာပြြဲက်င္းပမည့္ ရက္စြြဲ၊ အခ်ိန္ိွုႏင့္ ေနရ်ာ၊ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားိွုႏင့္ ျဖစ္တန္စြမ္းရိွေသ်ာ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ား၏ စ်ာရင္းပါရိွသည့္ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ိုႏႈတ္ျဖင့္လည္းေက်ာင္း စ်ာျဖင့္လည္းေက်ာင္း ပ့ံပိိုးလိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြြဲမ််ားသည္ လွ်ိဳ႕ွဝွက္လံိုျခံဳၿပီး အမ််ားျပည္သူဝင္ေရ်ာက္ၾက်ားန်ာခြင့္မရိွပါ။ ေက််ာင္းသ်ား၊ သူ/သူမ၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ 
မိဘ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ရရိွထ်ားေသ်ာ မိဘ၏ ကိိုယ္စ်ားလွယ္ိွုႏင့္ ၎တိို႔၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားသည္ ၾက်ားန်ာပြြဲကိို တက္ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းသ်ား၏ အျခ်ားေဆြမ်ိဳးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
မိတ္ေဆြမ််ားအ်ား တက္ေရ်ာက္ခြင့္မျပဳပါ။ ဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ဆက္လက္လိုပ္ေဆ်ာင္မည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္အေနျဖင့္ ၾက်ားန်ာပြြဲတြင္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိို ၎တိို႔၏ ကိိုယ္စ်ား သက္ေသထြက္ဆိိုရန္ ဆင့္ေခၚိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိိုလည္း ေခၚေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည္. 
ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအေနျဖင့္ စြြဲဆိိုမႈမ််ားအတြက္ ခိိုင္လံိုေသ်ာ သက္ေသထြက္ဆိိုမႈကိို စဥ္းစ်ားိိုႏိုင္ျခင္းရိွမရိွဆိိုသည့္ ဆံိုးျဖတ္မႈမ််ားကိို ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ 
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူက ေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အမႈထမ္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ၾက်ားန်ာပြြဲတြင္ ထြက္ဆိိုရန္ အလိိုရိွပါက ၎တိို႔သည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြြဲ႕အ်ား ဆက္သြယ္သင့္ၿပီး ၎က 
အဆိိုပါ လူပိုဂ ိဳလ္မ််ားအ်ား ဆင့္ေခၚမႈမ််ားကိို ထိုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ထြက္ဆိိုခ်က္ေပးရန္ေတ်ာင္းဆိိုမႈအတြက္ မိဘ၏ သေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ေတ်ာင္းခံိိုႏိုင္ရန္ငွ်ာ 
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ ၾက်ားန်ာပြြဲက်င္းပသည့္ 48 န်ာရီအတြင္း ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း စြြဲဆိိုခံထ်ားရလွ်င္ျဖစ္ေစ စြြဲဆိိုခံရိိုႏိုင္လွ်င္ျဖစ္ေစ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားက ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြြဲအတြင္း ထြက္ဆိိုမႈျပဳလိုပ္ေနသည့္အခါ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနကိို ၾက်ားန်ာပြြဲ၌ ရိွေနေစမည္မဟိုတ္ပါ။ 
 

ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြြဲ၌ တင္ျပေသ်ာ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားတြင္ ေဆးဝါးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္မ််ားကြဲ့သိို႔ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ 
ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ားကြဲ့သိို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆိိုခ်က္၊ ဓ်ာတ္ပံိုမ််ား၊ အသံသြင္းမွတ္တမ္းမ််ားိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား၊ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိိုင္ရ်ာ တိိုင္ၾက်ားမႈမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
လက္ရိွ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိွုႏင့္ ပည်ာရပ္ဆိိုင္ရ်ာ မွတ္တမ္းပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္သည္ "သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏ ခိိုင္လံိုမႈ"အရ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ ျပဳလိုပ္သည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအ်ား 
ပ့ံပိိုးသည့္ ဝန္ထိုပ္ဝန္ပိိုးကိို ထမ္းေဆ်ာင္ပါသည္။ ေက််ာင္းသ်ားတြင္ ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြြဲ၌ သူ/သူမ၏ ကိိုယ္ပိိုင္ကိုန္က်မႈျဖင့္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနျဖင့္ 
ကိိုယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္ေစခြင့္ရိွသည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ားဆက္ဆံေရးဌ်ာနအ်ား ၾက်ားန်ာပြြဲမတိိုင္မီ 48 န်ာရီႀကိဳတင္၍ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔က 
တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြင္း ဥပေဒေရးရ်ာ ကိိုယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္မွဳကိို ထ်ားရိွမည္ျဖစ္က်ာ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနသည္ ကိိုယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္ေၾက်ာင္း 
အေထ်ာက္အထ်ားစ်ာရြက္စ်ာတမ္းကိို ေက််ာင္းသ်ားဆက္ဆံေရးဌ်ာနအ်ား ၾက်ားန်ာပြြဲမတိိုင္မီ 48 န်ာရီႀကိဳတင္၍ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေက််ာင္းသည္ 
လိိုအပ္ေသ်ာ မည္သည့္စီစဥ္မႈမ််ားကိိုမဆိိုျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ေစရန္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနအ်ား စီစဥ္ိိုႏိုင္ေစရန္ ၾက်ားန်ာပြြဲအ်ား အခ်ိန္ေရြ႕ဆိိုင္းိိုႏိုင္ၿပီး ေန်ာက္ရက္တစ္ရက္အတြက္ 
ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းကိို ျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္အ်ား ပံိုမွန္အ်ားျဖင့္ ခ႐ိိုင္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာပြြဲမ််ားရိွ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနက ကိိုယ္စ်ားျပဳေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းမရိွေသ်ာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ််ားတြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္ေရွ႕ေနကိို အသံိုးျပဳပါသည္။ 
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ခ႐ိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသည္ တရ်ားရံိုး၌ စီရင္ဆံိုးျဖတ္မႈိုႏွင့္ အလ်ားသ႑န္တူရန္လည္းေက်ာင္း Georgia သက္ေသခံအေထ်ာက္အထ်ားဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒိွုႏင့္ အက်ဳံးဝင္ရန္လည္းေက်ာင္း 
သတ္မွတ္ထ်ားျခင္းမရိွပါ။ အဖြြဲ႕မ််ားအ်ားလံိုးက ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ျခင္းရိွမရိွ ဆံိုးျဖတ္ျခင္းိွုႏင့္ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္ိိုႏိုင္မျဖစ္ိိုႏိုင္ကိို 
ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ အေထ်ာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ခိိုင္လံိုသည့္အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေပးစြမ္းိိုႏိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွအ်ား ပ့ံပိိုးထ်ားသည့္ အခ်က္အလက္မ််ား၏ ခိိုင္လံိုမႈိွုႏင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန်ာက္ဆံိုး 
အဆံိုးအျဖတ္ကိို ခ်မွတ္ိိုႏိုင္ရန္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ေပးအပ္ထ်ားသည္။ ၾက်ားန်ာပြြဲတြင္ တင္ျပေသ်ာ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏ ခိိုင္လံိုမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက ေက််ာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ််ားကိို 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္ထ်ားျခင္းရိွမရိွကိိုအဆံိုးအျဖတ္ေပးၿပီး သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းရန္ရိွေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို ခြြဲျခ်ားသတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ိွုႏစ္ဖက္လံိုးက သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားတင္ျပမႈကိို ျပဳလိုပ္ၿပီးေန်ာက္ တစ္ဖက္စီအတြက္ ေန်ာက္ဆံိုးပိတ္အေၾက်ာင္းျပခ်က္ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိို ေပးအပ္ပါသည္။ ထိို႔ေန်ာက္တြင္ 
ၾက်ားန်ာပြြဲအဆံိုးသတ္ၿပီး ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြ်ားခြဲ့ျခင္းရိွမရိွိွုႏင့္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ား၏ ခိိုင္လံိုမႈအရ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းေတြ႕ွရိွပါက 
စည္းကမ္းပိိုင္းအရ သင့္ေတ်ာ္သည့္ အေရးယူမႈကိို ဆံိုးျဖတ္ရန္ စဥ္းစ်ားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ကိိုယ္ပိိုင္သေဘ်ာျဖင့္ ဆံိုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ််ားကိို 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းမေတြ႕ွရိွပါက ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္းျပန္တက္ေရ်ာက္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈျပဳလိုပ္ေၾက်ာင္းေတြ႕ွရိွပါက ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွသည္ 
စြပ္စြြဲခံရသူအ်ား အစမ္းက်ာလျဖင့္ ေက််ာင္းသိို႔ ျပန္ပိို႔ျခင္းမွသည္ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္မွ ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မွဳကိို ခ်မွတ္ိိုႏိုင္သည္. မိဘမ််ား/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားသည္ 
အဆံိုးအျဖတ္အ်ား ရရိွိိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေန်ာက္ထပ္ေက််ာင္းတက္ရက္တြင္ ရံိုးသိို႔ ဆက္သြယ္ိိုႏိုင္သည္။ စ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ ၾက်ားန်ာပြြဲအ်ား က်င္းပၿပီး ဆယ္ရက္အတြင္း 
ေပးပိို႔မည္ျဖစ္သည္။ 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 ရိွ DeKalb ေက်ာင္တီေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို 
တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ ၾက်ားန်ာပြြဲ၏ အဆံိုးအျဖတ္ကိို ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ထံသိို႔ အသန်ားခံိိုႏိုင္သည္။ ဤေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို အဆံိုးအျဖတ္အ်ား ေပးအပ္သည့္ ရက္စြြဲမွ 
ျပကၡဒိန္ပါရက္ ိွုႏစ္ဆယ္ (20) အတြင္း ျပဳလိုပ္ရမည္။ 
 
DEKALB ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သိို႔ အယူခဝံငျ္ခငး္ 
 
5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083 ရိွ DeKalb ေက်ာင္တီေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ 
ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူသည္ ၾက်ားန်ာပြြဲ၏ အဆံိုးအျဖတ္ကိို ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ထံသိို႔ အသန်ားခံိိုႏိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွက ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ခ်မွတ္သည့္ရက္စြြဲမွ ျပကၡဒိန္ရက္ေပါင္း 
ိွုႏစ္ဆယ္ (20) အတြင္း (သီတင္းပတ္ကိုန္ ပိတ္ရက္မ််ား၊ အမ််ားျပည္သူအ်ားလပ္ရက္ိွုႏင့္ တရ်ားဝင္အ်ားလပ္ရက္မ််ား အပါအဝင္) ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ 
အသန်ားခံမႈအတြက္ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာတြင္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွ၏ အဆံိုးအျဖတ္အ်ား မွန္ကန္မႈမရိွဟို စြပ္စြြဲရသည့္အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားိွုႏင့္အတူ ၎ကိို အေထ်ာက္အပ့ံျပဳေသ်ာ 
မည္သည့့္ေဆြးေိုႏြးတင္ျပခ်က္ကိိုမဆိို ေဖ်ာ္ျပသင့္ပါသည္။ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာတြင္ မွတ္တမ္း၏ မည္သည့္အပိိုင္း သိို႔မဟိုတ္ အပိိုင္းမ််ားက အယူခံဝင္သူ၏ အျမင္သေဘ်ာထ်ားမ််ားကိို 
ေထ်ာက္ပ့ံေပးိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း ထပ္မံေဖ်ာ္ျပသင့္ပါသည္။ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားသစ္ကိို ခြင့္ျပဳမည္မဟိုတ္ပါ။ 
 
DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သည္ မွတ္တမ္းကိို သံိုးသပ္ၿပီး စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အဆံိုးအျဖတ္ကိို စေနတနဂၤေိုႏြရက္မ််ား၊ အမ််ားျပည္သူိွုႏင့္ တရ်ားဝင္အ်ားလပ္ရက္မ််ားမပါဘြဲ အသန်ားခံမႈအတြက္ 
ေတ်ာင္းဆိိုမႈအ်ား လက္ခံရရိွသည့္ရက္မွ ဆယ္ (၁၀) ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပိို႔မည္ျဖစ္သည္။ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ အဆံိုးအျဖတ္ကိို ခ႐ိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြင္း 
ဖန္တီးျပဳလိုပ္ထ်ားသည့္ မွတ္တမ္းအေပၚတြင္သ်ာ အလံိုးစံိုအေျခခံလိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သည္ မည္သည့္သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားသစ္ကိိုမဆိို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မည္သည့္ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေျပ်ာဆိိုသည့္ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားကိိုမဆိို ၾက်ားန်ာျခင္း ျပဳလိုပ္မည္မဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း အသန်ားခံမႈ၏ အဆိိုးအေက်ာင္းအေၾက်ာင္းမ််ားိုႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသ်ာ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားကိိုမူ တင္သြင္းေပးပိို႔ိိုႏိုင္သည္။ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕တြင္ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို အတည္ျပဳျခင္း၊ 
ေျပ်ာင္းျပန္သက္ေရ်ာက္ေစျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းတိို႔ကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည့္ အ်ာဏ်ာရိွသည္။ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ အဆံိုးအျဖတ္ကိို ျပဳလိုပ္သည့္ ျပကၡဒိန္ပါ ရက္ေပါင္း သံိုးဆယ္ 
(၃၀) အတြင္း DeKalb ေက်ာင္တီ ေက််ာင္းခ႐ိိုင္၏ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူိွုႏင့္အတူ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အသန်ားခံေၾက်ာင္း အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ဖိိုင္တြြဲ၍ ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သိို႔ 
အသန်ားခံမႈကိို မျပဳလိုပ္ပါက DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ အဆံိုးအျဖတ္သည္ ေန်ာက္ဆံိုးျဖစ္သည္။ အသန်ားခံမွဳက အျငင္းပြ်ားေနသည့္ ေမးခြန္း၊ ေဒသဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ အဆံိုးအျဖတ္ိွုႏင့္ 
အဆံိုးအျဖတ္ကိို အသန်ားခံမႈျပဳလိုပ္ရသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားအတြက္ က်စ္လစ္ျပည့္စံိုေသ်ာ ထိုတ္ျပန္ေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ားကိို ထိုတ္ေဖ်ာ္ရမည္။ Georgia ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ေရွ႕ေမွ်ာက္တြင္ 
လိိုက္န်ာရမည္ျဖစ္သည့္ ဤအသန်ားခံမႈအတြက္ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာပါ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားိွုႏင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိို O.C.G.A. § 20-2-1160 ိွုႏင့္ ျပည္နယ္ဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ စည္းကမ္းခ်က္ 160-1-3-
.04 အတြင္း သတ္မွတ္ျပဌ်ာန္းထ်ားသည္။ 
 
အသန်ားခံမႈတစ္ရပ္ ရိွေသ်ာအခါမွသ်ာ ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအ်ား စ်ာျဖင့္ေရးမွတ္ မွတ္တမ္းတင္မႈကိို ျပဳလိုပ္ပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ ေရွ႕ေနသည္ 
ၾက်ားန်ာမႈ၏ အသံမွတ္တမ္းကိို ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနတြင္ ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ မွတ္တမ္းမိတ ၱဴကိို မိမိစရိတ္ျဖင့္ မွ်ာယူိိုႏိုင္သည္။ 
 
ခ႐ိိုငအ္ဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စရီငၾ္က်ားန်ာမႈအ်ား စြန္႔လႊတ္ျခငး္ 
 
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို စြန္႔လႊတ္ေၾက်ာင္း တရ်ားဝင္စ်ာကိို ေရးသ်ားျပဳစိုက်ာ လက္မွတ္ေရးထိိုးျခင္းအ်ားျဖင့္ မိမိတိို႔၏ 
ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို စြန္႔လႊတ္ၿပီးေန်ာက္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားကိို လက္ခံိိုႏိုင္သည္။ ထိိုစြန္႔လႊတ္ေၾက်ာင္းတရ်ားဝင္စ်ာကိို ေပးပိို႔ျခင္းျဖင့္ 
မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို သေဘ်ာတူၿပီး သက္ဆိိုင္ရ်ာျဖစ္ရပ္ိွုႏင့္ ပတ္သက္ေသ်ာ ေမးခြန္းထိုတ္စိစစ္မႈမ််ားိွုႏင့္ အသန်ားခံမႈမ််ားကိိုလည္း ေန်ာင္တြင္မျပဳလိုပ္ေတ်ာ့ဘြဲ 
စြန္႔လႊတ္ရ်ာေရ်ာက္သည္။ 
 
 
မသနစ္ြမး္မႈခစံ်ားေနရသူ ေက််ာငး္သ်ားမ််ား 
 
IDEA အရ အထူးပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို ရရိွသည့္ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ိွုႏင့္ ပိုဒ္မ 504 အရ အက်ဳံးဝင္သည့္ မသန္စြမ္းမႈမ််ားရိွသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအရ 
အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မွ်ာ ေအ်ာက္ပါထပ္ဆင့္အဆင့္မ််ားိွုႏင့္အတူ အထက္တြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း တူညီသည္- 
 
မသနစ္ြမး္သေူက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက ္အထူးအေျခအေနမ််ား (လကန္ကမ္််ား၊ မးူယစေ္ဆးဝါးမ််ားိွုႏင့္ ခိုႏၶ်ာကိိုယပ္ိိုငး္ ဆိိုးရြ်ားျပငး္ထနစ္ြ်ာ ထခိိိုကေ္အ်ာငလ္ိုပျ္ခငး္) 
 
1. ေဒသတြင္းေက််ာင္း စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ်ာရိွအေနျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္းရိွမရိွ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူတစ္ဦးကိို ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ပိိုင္း 

ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္စြ်ာ ထိခိိုက္ေအ်ာင္လိုပ္မလိုပ္ ဆံိုးျဖတ္ေပးသင့္သည္။ ရိွသည္၊ ျပဳလိုပ္သည္ဆိိုပါက A ိွုႏင့္ B သိို႔ဆက္သြ်ားပါ။  
 

A. အထူးႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရး ဒါ႐ိိုကတ္်ာ/ခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ 504  ိွနိႈငး္ေရးမၱွဴးတိို႔ကိို အထကပ္ါအခ်ကမ္််ားအေၾက်ာငး္ ခ်ကခ္်ငး္အသေိပးသင့္သည္။ 
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 အထူးႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရး/ခ႐ိိုငေ္က််ာင္းနယေ္ျမ ပိုဒမ္ 504 တ်ာဝနရ္ွသိအူေနျဖင့္ အေျခအေနကိို စံိုစမ္းစစေ္ဆးၿပိးီ ေဒသတြငး္ေက််ာငး္သိို႔ လမး္ ႊနမ္ႈေပးအပပ္ါမည။္ 
 ခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ တ်ာဝနရ္ွသိိွူုႏင့္ ေဒသတြငး္ေက််ာငး္ တ်ာဝနရ္ွသိတူိို႔သည ္လကေ္တြ႕အေရးယသူည့္ အစီအမတံစရ္ပက္ိို ဆံိုးျဖတေ္ရးဆြြဲရန ္ပးူေပါငး္ေဆ်ာငရ္ြကပ္ါမည။္ 

B. ပည်ာသငၾ္က်ားသည့္ေနရ်ာကိို အေရးေပၚအေျပ်ာင္းအလြဲလိုပရ္န ္ လိိုအပပ္ါက အထူးႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရး/504  ွိနိႈငး္ေရးမၱွဴးသည ္ ေဒသတြငး္ေက််ာငး္သိို႔ 
ဆကသ္ြယပ္ါမည။္ 

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

3. မသန္စြမ္းမႈမ််ားရိွေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ရည္ ႊန္းလႊြဲေျပ်ာင္းပါက ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းသည္ အခ်က္အလက္ 
စိစစ္ေဖ်ာ္ထိုတ္ေရး/စီရင္ဆံိုးျဖတ္ေရး ေတြ႕ဆံိုပြြဲကိို စီစဥ္သတ္မွတ္ရန္ ေက််ာင္း၏ အထူးပည်ာေရး/ပိုဒ္မ 504 အႀကီးအမွွၱဴးအတြက္ ေက််ာင္း၏ ဦးေဆ်ာင္ဆရ်ာကိို ဆက္သြယ္ပါသည္။ 

4. အျပဳအမူသည္ မသန္စြမ္းျခင္း၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝတစ္ရပ္ မဟိုတ္ေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္လိိုက္ပါက IDEA 2004 အရ ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာသင္ၾက်ားမႈ အခြင့္အေရးမ််ားိွုႏင့္အညီ 
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ခ႐ိိုင္အဆင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ေထ်ာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ေပးအပ္သည္။ အျပဳအမသူည ္ မသနစ္ြမး္ျခငး္၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝသ်ာျဖစလ္ွ်င ္ IEP 
စစိစသ္ံိုးသပမ္ႈေက်္ာမတ ီသိို႔မဟိုတ ္ပိုဒမ္ 504 အဖြြဲ႔က ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈထပမ္ျံပဳလိုပရ္န ္ဆံိုးျဖတခ္်ကမ္််ားကိို ခ်မတွပ္ါမည။္ 

 
 
အက်ဥး္ခ်ျခငး္၊ ထိနး္သိမး္ထ်ားျခငး္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ အထူးအေျခအေနမ််ားမ ွျပနလ္ည္ေရ်ာက္ရွလိ်ာသည့္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအ်ား ေနရ်ာခ်ထ်ားရန ္လိုပထံ္ိုးလိုပန္ည္း 
 
အက်ဥ္းက်ေနျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းသိမ္းထ်ားခံရျခင္းေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ကင္းကြ်ာေနသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ သူတိို႔၏ေဒသတြင္းေက််ာင္း၌ ျပန္လည္မတက္ေရ်ာက္မီ 
အကူးအေျပ်ာင္းက်ာလတစ္ခိုကိို လိိုအပ္ေလ့ရိွသည္။ ထိို႔အျပင္ လက္ရိွေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး ေက််ာင္းတြင္ရိွေနျခင္းေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းရိွလူပိုဂ ိဳလ္မ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအေပၚ 
ႀကီးမ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ အိၲုႏရ်ာယ္တစ္ရပ္ က်ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ေသ်ာ အေျခအေနမ််ားရိွသည္။ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သည္ဟို စြပ္စြြဲ ခံရ သိို႔မဟိုတ္ စီရင္ဆံိုးျဖတ္ခံရျခင္းေၾက်ာင့္ က်ာလတစ္ခိုၾက်ာ အက်ဥ္းခ်ခံထ်ားရ 
သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းသိမ္းခံထ်ားရၿပီးေန်ာက္ ျပန္လည္ေရ်ာက္ရိွလ်ာေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို အစ်ားထိိုးေက််ာင္း အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သလ်ား ေက််ာင္းသ်ား၏ ေဒသတြင္းေက််ာင္းသိို႔ 
ျပန္ပိို႔သင့္သလ်ား ဆံိုးျဖတ္ရန္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထ်ားသည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ သူတိို႔၏ေဒသတြင္းေက််ာင္းသိို႔ ျပန္လည္ကူးေျပ်ာင္းမႈ ေခ််ာေမြ႕ေစရန္ 
သူတိို႔၏ပည်ာေရးိွုႏင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္မ််ားကိို ျပန္တည္ေဆ်ာက္ိိုႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ကိို ထိိုေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ေပးအပ္သည္။ ဤအတြက္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ 
အေျခခံစဥ္းစ်ားရမည့္ အခ်က္မ််ားမွ်ာ ေက််ာင္းျပန္တက္မည့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ လိိုအပ္ခ်က္မ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ား၏ ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးတိို႔ျဖစ္သည္။ 
 

မ််ားစြ်ာေသ်ာျဖစ္စဥ္တိို႔တြင္ ျပႆန်ာျဖစ္ေစခြဲ့ေသ်ာ လိုပ္ရပ္မွ်ာ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းဆိိုင္ရ်ာ ျပစ္မႈမ််ားမွ ဆိိုးရြ်ားေသ်ာ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လက္နက္ လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ား အၾကမ္းဖက္လိုပ္ရပ္မ််ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္သည့္ အလြန္ဆိိုးရြ်ားျပင္းထန္ေသ်ာ လိုပ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ အဆိိုပါျပစ္မႈမ််ားအတြက္ ျပစ္မႈထင္ရွ်ားစီရင္ခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို လူငယ္ေရးရ်ာ 
တရ်ားမွ်တမႈ ဌ်ာန (DJJ) သိို႔မဟိုတ္ လူငယ္တရ်ားရံိုးက ေဘးအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအမံတစ္ရပ္ေအ်ာက္တြင္ ထ်ားရိွိိုႏိုင္သည္။ အဆိိုပါအစီအမံမ််ားက ျပန္ေရ်ာက္လ်ာေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ 
အခ်ိဳ႕ေသ်ာတ်ားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ား ခ်မွတ္ထ်ားိိုႏိုင္သည္၊ ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ ထိိုေက််ာင္းသ်ားကိို အခ်ိဳ႕ေသ်ာအသက္အရြယ္ ကေလးမ််ား၊ ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူ သိို႔မဟိုတ္ ထိခိိုက္ခံစ်ားခြဲ့ရသူိုႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ခ်င္းတူညီေသ်ာ ကေလးမ််ားအနီးသိို႔ သြ်ားခြင့္မျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လူႀကီးတစ္ဦး၏ ႀကီးၾကပ္အိုပ္ထိန္းမႈေအ်ာက္တြင္ အၿမြဲေနထိိုင္ရျခင္းတိို႔ျဖစ္သည္။ 
 

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို DeKalb သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားခ႐ိိိုိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ သိို ႔မဟိုတ္ ပိုဂ လိကပိိုင္ေက််ာင္းမွ ထိုတ္ပယ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုင္းင့ံထ်ားျခင္းကိို ျပဳလိုပ္ၿပီးျဖစ္က်ာ 
ဆိိုင္းင့ံထ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈက်ာလကိို ၿပီးစီးျခင္းမရိွေသးေခ်။ (O.C.G.A. § 20-2-751.2) အျခ်ားေသ်ာအေျခအေနမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊ က်ၱဴးလြန္ေၾက်ာင္း 
ဆံိုးျဖတ္ခံထ်ားရျခင္း၊ စြြဲခ်က္တင္ခံရျခင္း၊ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အရြယ္ေရ်ာက္သူက က်ၱဴးလြန္မိလွ်င္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈျဖစ္လ်ာိုႏိိုင္ေသ်ာ မည္သည့္ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ ျပစ္မႈငယ္မဆိိုအတြက္ 
အခ်က္အလက္မ််ားကိို ဖိိုင္တြြဲခံရျခင္းအတြက္ ဆိိုင္းင့ံခံထ်ားရေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္ခံထ်ားရေသ်ာ ျပန္လည္ေလွ််ာက္ထ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာရင္းသြင္းအပ္ိံွုႏမႈကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည္။ (O.C.G.A. § 20-
2-768) ဤသည္က ေက််ာင္းသ်ားကိို ထိုတ္ပယ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုင္းင့ံထ်ားမႈအေၾက်ာင္း သတိေပးခ်က္အတြက္ အတူတကြ ထိုတ္ပယ္သင့္မသင့္ သိို႔မဟိုတ္ အစ်ားထိိုးေနရ်ာခ်ထ်ားမႈတစ္ခိုကိို 
ကမ္းလွမ္းသင့္မသင့္ကြဲ့သိို႔ အျခ်ားေမးခြန္းမ််ားကိို ယူေဆ်ာင္လ်ာပါသည္။ 
 

အဆိိုပါေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းျပန္မတက္မီတြင္ သူတိို႔ကိို ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဌ်ာနတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားသည္ ေက််ာင္းသ်ားမိဘမ််ား ေပးအပ္လိိုသည့္ 
အခ်က္အလက္မွန္သမွ်အပါအဝင္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်က္အလက္အ်ားလံိုးကိို စိုေဆ်ာင္းရယူၿပီး စိစစ္သံိုးသပ္က်ာ ေနရ်ာခ်ထ်ားရန္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိိုစိစစ္သံိုးသပ္မႈ 
ျပဳလိုပ္ရ်ာတြင္ မိဘိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားတိို႔ ရိွေနိိုႏိုင္ၿပီး အၾကံဉ်ာဏ္ေပးအပ္ိိုႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေနမ််ားကိို တက္ေရ်ာက္ရန္ခြင့္ျပဳမည္မဟိုတ္ပါ။ 
 

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန၏ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆံိုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘ်ာတူညီျခင္းမရိွေသ်ာ မိဘမ််ားအေနျဖင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေက််ာင္းတက္ရက္သံိုးရက္အတြင္း စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈ 
သံိုးသပ္ခ်က္ေက်ာ္မတီ (DARC) မွ ျပန္လည္စိစစ္သံိုးသပ္မႈလိုပ္ေပးရန္အတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုင္သည္။ DARC သည္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန၏ ဦးစီးကြပ္ကြဲမႈေအ်ာက္တြင္ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿပီး 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ စည္းကမ္းပိိုင္းိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အေျခအေနမ််ားိွုႏင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားထံမွ အထူးေတ်ာင္းဆိိုခ်က္မ််ားကိို စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္က်ာ 
ဆံိုးျဖတ္ကိိုင္တြယ္ရန္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရရိွထ်ားသည္။ DARC သည္ စိုေဝးေတြ႕ဆံိုၿပီးေန်ာက္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနထံမွ အခ်က္အလက္မ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားအဖြြဲ႕အစည္းအ်ားလံိုးမွ ေပးအပ္ေသ်ာ 
ထပ္ေဆ်ာင္းအခ်က္အလက္မ််ားအ်ား စိစစ္သံိုးသပ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိို ျပဳလိုပ္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈ သံိုးသပ္ခ်က္ေက်ာ္မတီ၏ 
ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆံိုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘ်ာတူညီျခင္းမရိွေသ်ာ မိဘမ််ားအေနျဖင့္ O.C.G.A. § 20-2-754 အရ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ေက််ာင္းတက္ရက္သံိုး (3) ရက္အတြင္း ခ႐ိိုင္အဆင့္ 
တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ လိုပ္ေပးရန္အတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုင္သည္။ 
 

အထက္တြင္ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းကိို ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူမ််ားက သင့္ေလ််ာ္သည္ဟို ယူဆသည့္အတိိုင္း အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ 
အေျခအေနမ််ားတြင္လည္း အသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည္။ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆိိုငရ္်ာ ဆံိုးျဖတခ္်ကအ္်ားလံိုးကိို ျဖစစ္ဥတ္စခ္ိုခ်ငး္အလိိုက ္ ျပဳလိုပမ္ညျ္ဖစသ္ည။္ အဆင့္အ်ားလံိုး၌ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ား 
ခ်မွတ္ရ်ာတြင္ အသက္အရြယ္၊ အက်ဥ္းက်ထ်ားသည့္ အခ်ိန္အတိိုင္းအတ်ာ၊ အေျပ်ာင္းအလြဲမ််ား၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝ၊ လက္ရိွရိွေနေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းအမိန္႕၊ ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးိွုႏင့္ပတ္သက္၍ 
ရိွိိုႏိုင္ေသ်ာ စိိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာသင္ၾက်ားေရးလိုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ထိခိိုက္မႈမ််ား၊ ယခင္/ယခို စည္းကမ္းပိိုင္းမွတ္တမ္း စသည္တိို႔ကိို အသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည္။ ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသ်ာ 
အၾကမ္းဖက္ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ ေအ်ာက္ပါ အေထြေထြအမ်ိဳးအစ်ားခြြဲမ််ား၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေက််ာင္းစီမံအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးက ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးိိုႏိုင္သည္- 

 

 ျပင္းထန္ေသ်ာ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာကိို ျဖစ္ပြ်ားေစသည့္ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ 

 လက္နက္အသံိုးျပဳမႈ ပါဝင္သည့္ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ 

 သမ်ား႐ိိုးက်မဟိုတ္ေသ်ာ အေၾက်ာင္းမ််ားေၾက်ာင့္ ေသဆံိုးမႈ (လူသတ္မႈ) 

 ျပန္ေပးဆြြဲမႈ 

 မိုဒိမ္းမႈ 
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 အိၲုႏရ်ာယ္ရိွေသ်ာ လက္နက္ျဖင့္ ဓ်ားျပတိိုက္မႈ (လက္နက္သံိုး ဓ်ားျပတိိုက္ျခင္း) 

 အိၲုႏရ်ာယ္ရိွေသ်ာ လက္နက္မပါဝင္ဘြဲ ဓ်ားျပတိိုက္မႈ 

 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ တိိုက္ခိိုက္မႈ (မိုဒိမ္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာျပစ္မႈ မပါဝင္) 

 လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာျပစ္မႈ 

 အသက္မျပည့္ေသးသူတစ္ဦးိွုႏင့္ 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။ 
 

ဤလိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္သည ္ မသနစ္ြမး္သေူက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ မသကဆ္ိိုငပ္ါ။ မသနစ္ြမး္သ ူ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို အထးူႁခြငး္ခ်ကထ္်ား ပည်ာသငၾ္က်ားေရး ဌ်ာနသိို႔ျဖစေ္စ 504 အစအီမတံြင ္ ပါဝငေ္သ်ာ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက ္ပိုဒမ္ 504  ိွနိႈငး္ေရးမ းသိို႔ျဖစေ္စ တိိုက႐္ိိုကလ္ႊြဲအပေ္ပးပါမည။္ 
 

ရ်ွာေဖြမႈမ််ား 
 

ေက််ာင္းမ််ားအတြင္း ဥပေဒစိိုးမိိုးမႈိွုႏင့္ စည္းကမ္းလိိုက္န်ာမႈကိို ထိန္းသိမ္းရန္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား၏ ေဘးကင္းေရးိွုႏင့္ ဘက္စံိုက်န္းမ်ာေပ််ာ္ရႊင္ေရးကိို က်ာကြယ္ရန္အတြက္ 
ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားသည္ ေအ်ာက္တြင္အၾကမ္းေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ အေျခအေနမ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ား၊ ေက််ာင္းသ်ားပစၥည္းထ်ားရ်ာ ္ီ႐ိိုမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ စ်ာသင္ခံိုမ််ားိုႏွင့္ ကိုလ်ားထိိုင္မ််ား 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ယ်ာဥ္မ််ားကိို ရွ်ာေဖြမည္ျဖစ္ၿပီး ရွ်ာေဖြစဥ္အတြင္း ေတြ႕ရိွေသ်ာ ဥပေဒိွုႏင့္မညီ ြတ္သည့္၊ ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမဝင္သည့္ ပစၥည္းမ််ားကိို သိမ္းယူပါမည္။ 
 
ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသံိုးျပဳထ်ားသည့္ “ခြင့္ျပဳမထ်ားေသ်ာ” ဟူသည့္ ေဝါဟ်ာရသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား၏ က်န္းမ်ာေရးိွုႏင့္ 
ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အိၲၲုႏရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ၊ ဥပေဒိွုႏင့္ညီ ြတ္သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္၊ လမ္းစဥ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္းလိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုခိုအေပၚ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ ပစၥည္းမ််ား 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ႀကိဳတင္ေပးအပ္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားထြဲတြင္ ခြင့္ျပဳမထ်ားေၾက်ာင္း ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ပစၥည္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို ဆိိုလိိုသည္။ 
 
ဤ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ေပးအပ္ထ်ားသည့္ ရွ်ာေဖြရန္ သိို႔မဟိုတ္ သိမ္းယူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ လိိုက္ေလ််ာရန္ပ်က္ကြက္မႈအ်ား စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အေရးယူမႈအတြက္ အေျခခံအခ်က္အျဖစ္ စဥ္းစ်ားပါမည္။ 
 
ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားျပဳလိုပ္ေသ်ာ ရွ်ာေဖြမႈမ််ားအ်ားလံိုးသည္ ရွ်ာေဖြမႈျပဳလိုပ္ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ိွုႏင့္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ား၏အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ၏ သေဘ်ာသဘ်ာဝအရ အလြန္အမင္းစြက္ဖက္ေိွုႏ်ာင့္ယွက္ရ်ာ မက်ေစရပါ။ 
 
ကိိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ရ်ွာေဖြမႈမ််ား 
 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈပစၥည္းမ််ား (ဥပမ်ာ ပိိုက္ဆံအိတ္၊ စ်ာအိုပ္အိတ္ စသည္ျဖင့္) ကိို ရွ်ာေဖြျခင္းျဖင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ျပဳမူလိုပ္ေဆ်ာင္ပံို 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း သိို႔မဟိုတ္ ေဒသတြင္းေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လ်ာမည္ဟို ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ သံသယရိွသည့္အခါတိိုင္း 
ရွ်ာေဖြမႈလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာကိို လက္ျဖင့္ ျပင္ပမွထိေတြ႕ရွ်ာေဖြမႈ ျပဳလိုပ္ရ်ာတြင္ လိင္တူျဖစ္ေသ်ာ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက သီးသန္႕ေနရ်ာတစ္ခိုတြင္ ေဆ်ာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ိိုႏိုင္ပါက 
အရြယ္ေရ်ာက္ၿပီးသူသက္ေသတစ္ဦး ရိွေနပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ ကိိုယ္ခိုႏၶ်ာေပၚတြင္ သူ႔အေပၚ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားအေပၚ လက္ငင္းအိၲၲုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေသ်ာ 
ပစၥည္းတစ္ခို ရိွေနသည္ဟို ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက သံသယျဖစ္ရန္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ််ား ရိွေနပါက ထိိုေက််ာင္းသ်ားကိို သီးျခ်ားခြြဲထိုတ္ထ်ား ျခင္း၊ 
ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရိွထံသိို႔ အေၾက်ာင္းၾက်ားျခင္း၊ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈကိို ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းတိို႔အ်ား ျပဳလိုပ္သင့္ပါသည္။ 
 
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအေျခအေနမ််ားတြင္ ႐ွ်ာေဖြမႈမ််ား၌ လက္ကိိုင္ သတ ဳ႐ွ်ာေဖြကိရိယ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ျဖတ္ေလွ််ာက္သြ်ားၿပီး စစ္ေဆးရသည့္ သတ ဳ႐ွ်ာေဖြကိရိယ်ာမ််ား ကြဲ့သိို႔ေသ်ာ 
အီလက္ထ႐ြန္းနစ္စက္ပစၥည္းမ််ားအ်ား အသိုံးျပဳိိုႏိုင္သည္။ ရွ်ာေဖြမႈမ််ားတြင္ မူးယစ္ေဆးရွ်ာေဖြေရးေခြးမ််ားကိိုလည္း အသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည္။ 
 
ပစၥည္းထ်ားသည့္ ္႐ီိို၊ စ်ားပြြဲေစ်ာငး္ိွုႏင့္ စ်ားပြြဲခံိုမ််ားတြင ္ရ်ွာေဖြမႈမ််ား 
 
ေက််ာင္းသ်ား၏ ္ီ႐ိိုမ််ား၊ စ်ားပြြဲေစ်ာင္းမ််ားိွုႏင့္ စ်ားပြြဲခံိုမ််ားသည္ ေက််ာင္းပိိုင္ ပစၥည္းဥစၥ်ာမ််ားျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈေအ်ာက္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ထိန္းသိမ္းထ်ားရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ္ီ႐ိိုမ််ားကိို 
ထိုတ္ေပးထ်ားသည့္ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီ၏ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးမ််ားအေနျဖင့္ ္ီ႐ိိုမ််ားသည္ ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ား၏ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈိွုႏင့္ ရွ်ာေဖြမႈကိို ျပဳလိုပ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားထ်ားသည့္ 
အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးခ်င္းစီအ်ား ေသခ််ာစြ်ာ လက္ခံရရိွေစရန္ ျပဳလိုပ္သင့္သည္။ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီသည္ ္ီ႐ိိုေပါင္းစည္းမႈမ််ားအ်ားလံိုး၏ ေသ်ာ့မ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
မွတ္တမ္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ္ီ႐ိိုမ််ားသည္ ၎တိို႔၏ အထူးသီးသန္႕ျဖစ္ေသ်ာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအ်ာက္တြင္ရိွသည္ဟို ယံိုၾကည္ေစိိုႏိုင္ေသ်ာ 
မည္သည့္လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိိုမဆိို ေရွ်ာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းထ်ားသည့္ ္ီ႐ိို၊ စ်ားပြြဲေစ်ာင္းိွုႏင့္ စ်ားပြြဲခံိုမ််ားအ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို ႀကိဳတင္အေၾက်ာင္းမၾက်ားဘြဲ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ သေဘ်ာတူညီမႈိွုႏင့္ ရွ်ာေဖြဝရမ္းလည္း 
မပါဘြဲ ေယဘိုယ်သေဘ်ာ ရွ်ာေဖြမႈမ််ား ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ္ီ႐ိို၊ စ်ားပြြဲေစ်ာင္းိွုႏင့္ စ်ားပြြဲခံိုမ််ားအ်ား စစ္ေဆးရွ်ာေဖြရန္ K-9 ယူနစ္မ််ား အသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းသိို႔ယူေဆ်ာင္လ်ာသည့္ 
သိို႔မဟိုတ္ ္ီ႐ိို၊ စ်ားပြြဲေစ်ာင္းိွုႏင့္ စ်ားပြြဲခံိုမ််ားထြဲတြင္ ထ်ားရိွသည့္ ပစၥည္းမ််ားမွ်ာ 
ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ ရွ်ာေဖြမႈမ််ားကိို ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေမ်္ာေတ်္ာယ်ာဥေ္ပၚတြင ္ရ်ွာေဖြမႈမ််ား 
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ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းဥပစ်ာအတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားရန္ ရပိိုင္ခြင့္မဟိုတ္သည့္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထ်ားသည္။ ေက််ာင္းသ်ားယ်ာဥ္ရပ္န်ားရ်ာေနရ်ာမ််ားတြင္ ပံိုမွန္ 
ကင္းလွည့္စစ္ေဆးရန္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းပိိုင္ ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္းရိွ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ယ်ာဥ္မ််ားကိို ျပင္ပမွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ ေက််ာင္းတြင္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေနျဖင့္ 
ေက််ာင္းဥပစ်ာအတြင္း ရပ္န်ားထ်ားေသ်ာ ယ်ာဥ္တစ္စီးေပၚတြင္ လက္နက္ထ်ားရိွရန္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ််ားတြင္ ခြင့္ျပဳမထ်ားေပ။ 
 
ယ်ာဥ္မ််ားအတြင္းတြင္ ဥပေဒိွုႏင့္မညီ ြတ္သည့္၊ ခြင့္ျပဳမထ်ားသည့္ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမဝင္သည့္ ပစၥည္းမ််ား ရိွေနသည္ဟို သံသယျဖစ္ရန္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ််ား 
ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္ထံတြင္ ရိွေနပါက ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ယ်ာဥ္အတြင္းပိိုင္းကိို စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ ထိိုသိို႔ေသ်ာ ကင္းလွည့္မႈမ််ားိွုႏင့္ စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို ႀကိဳတင္အေၾက်ာင္းမၾက်ားဘြဲ၊ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
သေဘ်ာတူညီမႈိွုႏင့္ ရွ်ာေဖြဝရမ္းလည္း မပါဘြဲ ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ 
 
ထိိုသိို႔ရွ်ာေဖြမႈျပဳလိုပ္ရန္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွေၾက်ာင္းကိို ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္း ယ်ာဥ္ရပ္န်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ႀကိဳတင္အသိေပးထ်ားပါမည္၊ သိို႔ေသ်ာ္ ထိိုသိို႔အေၾက်ာင္းၾက်ားရန္ 
ပ်က္ကြက္ပါကလည္း အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွထ်ားေသ်ာအခါတြင္ ယ်ာဥ္အတြင္းပိိုင္းကိို ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ခြင့္မရေစရန္ မဟန္႔တ်ားိိုႏိုင္ပါ။ 
 
စစေ္ဆးေတြ႕ရွေိသ်ာအရ်ာမ််ား 
 
ရွ်ာေဖြမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ သိို႔မဟိုတ္ ေဒသတြင္း ဥပေဒတစ္ရပ္ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္း ေတြ႕ရိွရပါက သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္မႈျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ရန္ ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားထံသိို႔ 
အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားိိုႏိုင္သည္။ 
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ေက််ာငး္တြငး္၌ လကန္ကက္ငး္စငေ္စရန ္ေဆ်ာငရ္ြကျ္ခငး္ 
 
ေက််ာငး္မ််ားကိို ေဘးကငး္လံိုၿခံဳ ေအ်ာင ္ထ်ားရွျိခငး္ 
 
ေက််ာင္းသ်ားတိိုင္းသည္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳစိတ္ခ်ရေသ်ာ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းကိို လိိုခ်င္ၾကၿပီး ထိိုက္လည္းထိိုက္တန္ၾကသည္။ ထိို႔အတြက္ေၾက်ာင့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းမ််ားသည္ 
ေက််ာင္းတြင္း၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပ့ံထ်ားသည့္ လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ လက္နက္မ််ားိွုႏင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ််ားကိို ဆန္႔က်င္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ား ခ်မွတ္ထ်ားသည္။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္းသိို႔လက္နက္မ််ားယူလ်ာလွ်င္ ထိုတ္ပယ္ခံရိိုႏိုင္သည္။ အလ်ားတူ ေက််ာင္းသိို႔ အခ်ိဳ႕ေသ်ာလက္နက္မ််ား ယူလ်ာျခင္းသည္ Georgia ဥပေဒအရ "ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈသင့္ေသ်ာ 
လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈ" ျဖစ္သည္။ ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ အသက္ 17 ိွုႏစ္ေအ်ာက္ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းတြင္း၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းမွ ေထ်ာက္ပ့ံထ်ားသည့္ 
လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ လက္နက္ ယူေဆ်ာင္လ်ာျခင္း သိို႔မဟိုတ္ လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးခံရိုႏိိုင္ၿပီး လူငယ္ထိန္းသိမ္းေရးစင္တ်ာတစ္ခိုသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ခံရိိုႏိုင္သည္။ အသက္ 17 
ိွုႏစ္ိွုႏင့္အထက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ထိိုက်ၱဴးလြန္မႈမ််ားမွ်ာ ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈအဆင့္ ျဖစ္သြ်ားၿပီး ရ်ာဇဝတ္မႈစြြဲခ်က္တင္ခံရျခင္း၊ ေထ်ာင္ခ်ခံရျခင္းတိို႔ကိို ျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည္။ 
 
အနည္းဆံိုး ျပကၡဒိန္ိွုႏစ္တစ္ိွုႏစ္ထိုတပ္ယရ္န္ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး မူဝါဒတစ္ရပ္ ထ်ားရိွရန္လိိုသည္။ ထိို႔အတြက္ေၾက်ာင့္ DeKalb တြင္ 
လက္နက္လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္းအတြက္ DeKalb ေက််ာင္းအ်ားလံိုးမွ အနည္းဆံိုး ျပကၡဒိန္ိွုႏစ္တစ္ိွုႏစ္ထိုတ္ပယ္ရန္ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ မူဝါဒတစ္ရပ္ ရိွသည္။ 
 
အျခ်ား မည္သည့္လက္နက္မ််ားေၾက်ာင့္ ေက််ာငး္ထိုတ္ခရံိိုႏိုငသ္နည္း။ 
 
မည္သည့္ဓ်ားအမ်ိဳးအစ်ားမဆိို၊ သင္တိုန္းဓ်ား (ပံိုးဖြင့္သည့္ ဓ်ားမ််ားအပါအဝင္)၊ သံႀကိဳး၊ ပိိုက္လံိုး၊ ကိိုယ္ခံပည်ာသံိုး ကိရိယ်ာမ််ား၊ ဆူးခၽြန္ပါ သံတင္းပိုတ္မ််ား၊ BB ေသနတ္၊ ေက်ာ္ေစ့ေသနတ္မ််ားိုႏွင့္ 
ေက််ာင္းအတြင္း၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံို၊ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ ခြဲယမ္းမီးေက််ာက္မ််ား ထ်ားရိွျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ 
အျခ်ားပစၥည္းမ််ားမွ်ာDCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ထိုတ္ပယ္ခံရိိုႏိုင္သည္။ (လက္နက္စ်ာရင္းအျပည့္အစံိုကိို စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 29-30 တြင္ ၾကည့္ပါ။) 
 
ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက္ သတငး္အခ်က္အလက္မ််ား- သငဘ္်ာလိုပိိ္ုႏိုငသ္လြဲ။ 
 
ေက််ာင္းအေပၚတြင္ ဂိုဏ္ယူစိတ္ထ်ားၿပီး သင့္ေက််ာင္းိွုႏင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ််ား ေဘးကင္းေစရန္ ေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ သင့္ကိိုယ္သင္ိွုႏင့္ သူငယ္ခ်င္းမ််ားအတြက္ ေလးစ်ားသမႈကိို ျပသပါ။ 
 

 မညသ္ည့္အေၾက်ာငး္ေၾက်ာင့္မဆိို ေက််ာငး္သိို႔ လကန္ကယ္လူ်ာျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစဥ္ီးထမံ ွ လကန္ကက္ိို လကခ္ျံခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစဥ္းီကိို 
သင့္္႐ီိို၊ စ်ားပြြဲခံို၊ ယ်ာဥ ္သိို႔မဟိုတ ္ကိိုယပ္ိိုငပ္စၥည္းမ််ားထြဲတြင ္လကန္ကတ္စခ္ိုခို လ်ာထ်ားရန ္ခြင့္ျပဳျခငး္တိို႔ကိို မျပဳလိုပပ္ါိွုႏင့္။ 

 
 ႂကြ်ားဝါရန၊္ က်ာကြယရ္နအ္တြကျ္ဖစေ္စ မညသ္ည့္အေၾက်ာငး္ေၾက်ာင့္မဆိို ေက််ာငး္သိို႔ လကန္ကမ္််ားယမူလ်ာရန ္သင့္သငူယခ္်ငး္ကိို ေျပ်ာပါ။ 

 
 ေက််ာင္းတြင ္သိို႔မဟိုတ ္ေက််ာငး္ဘတစ္က္်ားေပၚတြင ္လကန္ကတ္စခ္ိုခိုကိို ျမငေ္တြ႕ သိို႔မဟိုတ ္ ၾက်ားသရိပါက ဆရ်ာ သိို႔မဟိုတ ္အိုပခ္်ဳပေ္ရးမၱွဴးတစဥ္းီကိို ခ်ကခ္်ငး္အေၾက်ာငး္ၾက်ားပါ 

(သင့္အမညက္ိို အသံိုးမျပဳရန ္ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုငသ္ည)္။ 
 
ေက််ာငး္မ််ားကိို ပိိုမိိုေဘးကငး္ေသ်ာလိုပရ္်ာတြင ္အဘယ္ေၾက်ာင့္ ပါဝငေ္ဆ်ာငရ္ြက္သင့္သနည္း။ 
 
ေက််ာင္းတြင္ လက္နက္မ််ားေၾက်ာင့္ ျဖစ္ပြ်ားိိုႏိုင္ေသ်ာ ျပႆန်ာမ််ားမွ်ာ ဆိိုးရြ်ားၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိိုယ္တိိုင္မပါဝင္ဘြဲ လံိုးဝပေပ််ာက္သြ်ားမည္မဟိုတ္ေသ်ာေၾက်ာင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား 
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္သင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ိိုႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားက "ယခိုထက္ပိို၍ သည္းခံမည္မဟိုတ္ေၾက်ာင္း" ေျပ်ာဆိိုထ်ားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိတိို ႔၏ေက််ာင္းမ််ား ေဘးကင္းၿပီး 
လက္နက္ကင္းစင္ေအ်ာင္ ေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားမွ်ာ ပိိုမိိုတက္ႂကြစြ်ာ စိတ္ပါဝင္စ်ားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းသိို႔ လက္နက္မ််ားကိို မည္သူယူေဆ်ာင္လ်ာသည္ျဖစ္ေစ 
သတင္းပိို႔တိိုင္ၾက်ားမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ထိိုေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အသိေပးထ်ားၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
လကန္ကမ္််ားကိို တိိုငၾ္က်ားမညျ္ဖစေ္ၾက်ာငး္ သတငး္စက်ား ပ်႕ံိံွုႏ႔သြ်ားေသ်ာအခါ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည ္ေက််ာငး္သိို႔လကန္ကယ္ေူဆ်ာငလ္်ာိိုႏိုငေ္ျခ ေလ််ာန့ညး္သြ်ားမညျ္ဖစသ္ည။္ 
 

17 ိွုႏင့္အထက္ ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအတြက္ အထူးအမ်ွာစက်ား 
 

သင္သည္ အသက္ 17 ိွုႏင့္အထက္ ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းတြင္၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းရိွ သင္၏ယ်ာဥ္ေပၚတြင္ လက္နက္ိွုႏင့္အတူဖမ္းမိပါက သင့္အ်ား ရ်ာဇဝတျ္ပစမ္ႈျဖင့္ 
တရ်ားစြြဲဆိိုိိုႏိုင္ပါသည္။ ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈျဖင့္ တရ်ားစြြဲဆိိုခံရသည့္ မွတ္တမ္းရိွပါက ၎သည္ ေက်ာလိပ္ေက််ာင္းမ််ား၊ နည္းပည်ာေက််ာင္းမ််ားိွုႏင့္ စစ္တပ္တိို႔တြင္ ဝင္ခြင့္မရေစရန္ သင့္ကိို 
အဟန္႔အတ်ားျပဳိိုႏိုင္သည္။ အလိုပ္မရေစရန္ သိို႔မဟိုတ္ မြဲေပးခြင့္မရေစရန္လည္း သင့္ကိို အဟန္႔အတ်ားျပဳိိုႏိုင္သည္။ 
 

DCSD ေက််ာငး္သ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥး္ 
 

DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ ေက််ာင္းသိို႔လက္နက္မ််ား ယူေဆ်ာင္၍မရေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုး ရွင္းလင္းစြ်ာသိေစရန္ ျပဳလိုပ္ထ်ားသည္။ DCSD ေက််ာင္းသ်ား 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ လက္နက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအိၲုႏရ်ာယ္ရိွေသ်ာ ပစၥည္းမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ််ားိွုႏင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ််ားလည္း ပါရိွသည္။ 
 

 
ဤသည္ကိို သတိရရန ္အေရးႀကီးသည္ 
 

ျပည္နယ္ လက္နက္ဥပေဒမ််ားကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ေသ်ာအခါ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္- 
 

ဖမဆ္းီခရံိိုႏိုငသ္ည ္

ရြဲက်ားေပၚသိို႔ အတငခ္ရံိိုႏိုငသ္ည ္
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ေထ်ာင ္သိို႔မဟိုတ ္ထနိး္သမိး္ေရးစငတ္်ာသိို႔ အပိို႔ခရံိိုႏိုငသ္ည ္

ေထ်ာင္ဒဏ္ခ်မတွခ္ရံိိုႏိုငသ္ည ္

မ််ားျပ်ားေသ်ာ တရ်ားရံိုးဒဏ္ေၾကးမ််ား ခ်မတွခ္ရံိိုႏိုငသ္ည ္

ခဝံနခ္်ဳပျ္ဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ခရံိိုႏိုငသ္ည ္

ေက််ာင္းမ ွထိုတပ္ယခ္ရံိိုႏိုငသ္ည ္
 

ႀကိဳတငက္်ာကြယ္ျခငး္ိွုႏင့္ ၾက်ားဝငေ္ဆ်ာငရ္ြက္ျခငး္ 
 

ေက််ာင္းမ််ားတြင္ လက္နက္ကင္းစင္ေစရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမ််ား ဘ်ာလိုပ္ေနသနည္း။ ေအ်ာက္ပါကြဲ့သိို႔ေသ်ာ နည္း္်ၱဴဟ်ာအမ််ားအျပ်ားကိို အသံိုးျပဳေနသည္- 

 လက္နက္မ််ားသည္ ဥပေဒိွုႏင့္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားအ်ား ဆန္႔က်င္ေနေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ားလံိုးကိို အသိေပးရန္ DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ 
 ္ီ႐ိိုမ််ား၊ စ်ားပြြဲေစ်ာင္းမ််ား၊ စ်ာသင္ခံိုမ််ား၊ ယ်ာဥ္မ််ားိွုႏင့္ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းပစၥယမ််ားမွ်ာ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား၏ ရွ်ာေဖြမႈခံရိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အသိေပးျခင္း၊ 
 လက္နက္အမ််ားစိုမွ်ာ အိမ္မွတစ္ဆင့္ ေက််ာင္းသိို႔ေရ်ာက္လ်ာျခင္းျဖစ္ေၾက်ာင္း မိဘမ််ားကိို အသိေပးျခင္း၊ 
 ေသနတ္ယမ္းမႈန္႔ိွုႏင့္ မူးယစ္ေဆးကိို အနံ႔ခံရွ်ာေဖြိိုႏိုင္သည့္ ေခြးမ််ား အသံိုးျပဳၿပီး လက္နက္ိွုႏင့္ မူးယစ္ေဆးရွ်ာေဖြမႈမ််ား က်ပန္းေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ 
 ေက််ာင္းတြင္ စ်ာအိုပ္အိတ္မ််ား အသံိုးျပဳမႈကိို ကန္႔သတ္ သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
 ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚသိို႔ လက္နက္မ််ား ယူေဆ်ာင္လ်ာသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ထိုတ္ပယ္ျခင္း၊ 
 လံိုျခံဳေရးကင္မရ်ာမ််ား ပိိုမိိုတပ္ဆင္ျခင္းိွုႏင့္ သတ ဳရွ်ာေဖြကိရိယ်ာမ််ား ပိိုမိိုအသံိုးျပဳျခင္း။ 

 
 

တ်ာဝနယ္ျူခငး္ ဆိိုသည္မွ်ာ မိမိအေပၚ မည္သည္တိို႔ကိိုေမွ််ာ္မွန္းထ်ားေၾက်ာင္း သိရိွျခင္းျဖစ္သည္။ 
တ်ာဝနယ္ျူခငး္ ဆိိုသည္မွ်ာ မိမိကိိုယ္ကိိုိွုႏင့္ အျခ်ားသူမ််ားအေပၚ ျမင့္မ်ားေသ်ာေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား ထ်ားရိွျခင္းျဖစ္သည္။ 

တ်ာဝနယ္ျူခငး္ ဆိိုသည္မွ်ာ တ်ာဝန္ယူမႈရိွေသ်ာ ေရြးခ်ယ္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
တ်ာဝနယ္ျူခငး္ ဆိိုသည္မွ်ာ မွ်ားယြင္းေသ်ာဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ပိိုလြယ္ေနခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသ်ာဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တ်ာဝနယ္ျူခငး္ ဆိိုသည္မွ်ာ ရင့္က်က္မႈ၏ အတိိုင္းအတ်ာျဖစ္သည္။ 
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ေက််ာငး္သ်ားမ််ား၏ အခြင့္အေရးမ််ားိွုႏင့္ တ်ာဝနမ္််ား 
 
တ်ာဝနမ္််ား 
 

1. မဘိ(မ််ား)/အိုပထိ္နး္သူ၏ တ်ာဝနမ္််ား- 
 

DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ကိို ျဖန္႔ခ်ိျခင္းအ်ားျဖင့္ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းခ်င္းစီသည္ မိဘကိို ေအ်ာက္ပါေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း အသိေပးပါမည္- 
 

1. ဥပေဒိွုႏင့္ လူမႈအသိိုင္းအဝိိုင္းတြင္း အေလ့အထမ််ားအရ ဆံိုးျဖတ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း ကေလး၏အျပဳအမူအတြက္ တရ်ားဝင္တ်ာဝန္ယူရန္ိွုႏင့္ ကေလးသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
မူဝါဒမ််ားိွုႏင့္ စည္းမ်ဥ္းမ််ားကိို ရင္းိီွုႏးကၽြမ္းဝင္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေအ်ာင္လိုပ္ရန္။ 

 
2. ကေလးကိို မိမိကိိုယ္ကိိုထိန္းကြပ္ပြဲ့ျပင္ရန္၊ အ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ား၊ အျခ်ားသူမ််ား၏ အခြင့္အေရးမ််ားကိို ေလးစ်ားရန္အတြက္ သင္ၾက်ားေပးရန္။ 
 
3. ကေလး ေက််ာင္းပံိုမွန္တက္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေအ်ာင္ိွုႏင့္ ကေလး ေက််ာင္းမတက္ိိုႏိုင္ေသ်ာအခါ ပ်က္ကြက္ရသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းကိို ေက််ာင္းသိို႔အသိေပးထ်ားေၾက်ာင္း 

ေသခ််ာေအ်ာင္လိုပ္ရန္။ 
 
4. ကေလးအေနျဖင့္ ေက််ာင္းတြင္ေအ်ာင္ျမင္ေစရန္အလိို႔ငွ်ာ လိိုအပ္ေသ်ာအရ်ာမ််ားိွုႏင့္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အိမ္တြင္း ေလ့လ်ာသင္ယူေရး ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကိို 

ေပးစြမ္းိိုႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေက်ာင္းဆံိုးႀကိဳးပမ္းေဆ်ာင္ရြက္ရန္။ 
 
5. ေက််ာင္းိွုႏင့္ ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ေအ်ာင္ ထိန္းသိမ္းထ်ားရန္ိွုႏင့္ သူတိို႔ထံသိို႔ ေက််ာင္းတက္ခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ိိုႏိုင္မည့္ လက္ရိွသံိုးေနေသ်ာ ဖိုန္းနံပါတ္ကိို 

ေက််ာင္းသိို႔ေပးထ်ားရန္။ 
 
6. ေခၚယူျခင္းခံရပါက ကေလးကိို သြ်ားေခၚရန္အတြက္ ေက််ာင္းအ်ား လ်င္ျမန္စြ်ာတံို႔ျပန္ေပးရန္။ 
 
7. ေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာအခါတြင္ စည္းေဝးပြြဲမ််ား တက္ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ရိွေနရန္။ 
 
8. ကေလးအက်ိဳးအတြက္ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားေရးဆြြဲရန္ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားိွုႏင့္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ရန္။ 

 
2. ေက််ာငး္သ်ားျဖစသူ္၏ တ်ာ၀န၀္တ ရ်ားမ််ား 

1. ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခိုလံိုး အတိိုင္းအတ်ာျဖင့္ မူဝါဒမ််ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားိွုႏင့္ လက္ခံိိုႏိုင္ေသ်ာအျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ေက််ာင္းလမ္း ႊန္ခ်က္မ််ားအေၾက်ာင္း 
သတိျပဳမိေစရန္ိွုႏင့္ န်ာခံလိိုက္န်ာရန္။ 

 
2. မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ တ်ာဝန္ယူမႈရိွရန္။ 
 
3. ေလ့လ်ာသင္ယူေရးကိို အေထ်ာက္အကူျပဳေသ်ာ ပံိုစံျဖင့္ ျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး ဆရ်ာ၏ သင္ၾက်ားရန္အခြင့္အေရးိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေလ့လ်ာသင္ယူရန္ အခြင့္အေရးတိို႔အ်ား 

အေိွုႏ်ာင့္အယွက္မျပဳရန္။ 
 
4. ေက််ာင္းတြင္းအသိိုက္အဝန္းတြင္ ပါဝင္သူအ်ားလံိုး၏ ကိိုယ္ေရးကိိုယ္တ်ာ၊ ိိုႏိုင္ငံသ်ားိွုႏင့္ ပိိုင္ဆိိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ််ားအ်ား ေလးစ်ားရန္။ 
 
5. ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခြန္အ်ား အသံိုးျပဳျခင္း၊ နႈတ္ျဖင့္ ေစ်ာ္က်ားေျပ်ာဆိိုျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိပါးေိွုႏ်ာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေငြ ွစ္ျခင္း၊ ခိိုးယူျခင္း၊ လက္သရမ္းျခင္းိွုႏင့္ အျခ်ား ဥပေဒိွုႏင့္မညီေသ်ာ 

လိုပ္ရပ္မ််ားအ်ား ေရွ်ာင္က်ဥ္ရန္။  
 
6. လိုပ္ရပ္ သိို႔မဟိုတ္ အျပဳအမူမွန္သမွ်၏ သင့္ေလ််ာ္မႈိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ား၏ ရွင္းလင္းေျပ်ာဆိိုမႈကိို ေတ်ာင္းခံရန္။ 
 
7. ေက််ာင္းိွုႏင့္ အတန္းမ််ားကိို ပံိုမွန္၊ အခ်ိန္မီ တက္ေရ်ာက္ရန္ိွုႏင့္ လိိုအပ္ေသ်ာ သင္ေထ်ာက္ကူပစၥည္းမ််ားကိို ျပင္ဆင္ထ်ားရန္။ 
 
8. မည္သည့္အခ်ိန္ သိို႔မဟိုတ္ ေနရ်ာတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းအစီအစဥ္မ််ား၏ တစိတ္တပိိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ပြြဲအခမ္းအန်ားတိိုင္းအတြက္ မူဝါဒိွုႏင့္ စည္းမ်ဥ္းကိို 

သိရိွလိိုက္န်ာရန္။ 
 
9. ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ား လိိုက္န်ာရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္မွန္သမွ်၏ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းရန္။ 
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ေက််ာငး္သ်ား အခ်ကအ္လကမ္််ား ထိုတျ္ပနမ္ႈ 
မိသ်ားစို ပည်ာေရးဆိိုငရ္်ာ အခြင့္အေရးမ််ားိွုႏင့္ ကိိုယ္ေရးလိုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) အရ အခြင့္အေရးမ််ားအေၾက်ာငး္ အသေိပးမႈ 

 
မိသ်ားစို ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အခြင့္အေရးမ််ားိွုႏင့္ ကိိုယ္ေရးလိုံျခံဳမႈ အက္ဥပေဒ (FERPA) တြင္ မိဘမ််ားိွုႏင့္ အသက္ 18 ိွုႏစ္အထက္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ("သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား") ကိို 
ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသ်ာအခြင့္အေရးမ််ား ေပးအပ္ထ်ားသည္။ အဆိိုပါအခြင့္အေရးမ််ားမွ်ာ- 
 
(1) ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိို ဖတ္ရႈခြင့္ရရန္ ေတ်ာင္းခံမႈတစ္ခိုအ်ား DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ လက္ခံရရိွၿပီးေန်ာက္ 45 ရက္အတြင္း ထိိုမွတ္တမ္းမ််ားကိို 

ဖတ္ရႈစစ္ေဆးၿပီး သံိုးသပ္ခြင့္။ 

 
မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ သူတိို႔စစ္ေဆးလိိုေသ်ာ မွတ္တမ္း(မ််ား) မွ်ာ မည္သည္တိို႔ျဖစ္ေၾက်ာင္း ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္ကိို  
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားလ်က္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံ ေပးပိို႔သင့္သည္။ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ထိိုသိို႔ဖတ္ရႈခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္မ််ားျပဳလိုပ္ၿပီး မွတ္တမ္းမ််ားအ်ား စစ္ေဆးိိုႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ိွုႏင့္ 
ေနရ်ာအေၾက်ာင္း မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားထံ အေၾက်ာင္းၾက်ားပါမည္။ 

 
(2) တိက်မွန္ကန္မႈမရိွ၊ 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 မွတ္တမ္းအစိတ္အပိိုင္းိွုႏင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾက်ာင့္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾက်ာင္း ရွင္းလင္းစြ်ာေဖ်ာ္ျပထ်ားသင့္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အတိိုင္း မွတ္တမ္းကိိုျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ ဆံိုးျဖတ္လိိုက္ပါက မိဘ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္ိွုႏင့္ပတ္သက္၍ ၾက်ားန်ာမႈျပဳလိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွေၾက်ာင္း အၾကံျပဳပါမည္။ 
ၾက်ားန်ာမႈျပဳလိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွေၾက်ာင္း မိဘ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အသိေပးေသ်ာအခါတြင္ ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ 
ထပ္ေဆ်ာင္းအခ်က္အလက္မ််ားကိို ေပးအပ္ပါမည္။ 
 

(3) ေက််ာင္းသ်ား၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားတြင္ပါရိွသည့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္း ခြြဲြဲျခ်ား၍ရေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားကိို FERPA တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုခြင့္ေပးထ်ားေသ်ာ 
အတိိုင္းအတ်ာအထိမွလြြဲ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းပိိုင္ခြင့္။ 

 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုခြင့္ေပးထ်ားေသ်ာ ႁခြင္းခ်က္တစ္ခိုမွ်ာ တရ်ားဝင္ျဖစ္ေသ်ာ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ စိတ္ပါဝင္စ်ားမႈမ််ားရိွသည့္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားသိို႔ 
ထိုတ္ေဖ်ာ္ျပ်ာဆိိုမႈျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူဆိိုသည္မွ်ာ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲသူ၊ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်သူ၊ ကူညီပ့ံံပိိုးေရး ဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက 
ခန္႔အပ္ထ်ားေသ်ာ (က်န္းမ်ာေရး သိို႔မဟိုတ္ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ထမ္းမ််ားိွုႏင့္ ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာန တ်ာဝန္ရိွသူမ််ား အပါအဝင္) ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦး၊ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕တြင္ 
တ်ာဝန္ထမ္းေဆ်ာင္ေနသူတစ္ဦး၊ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက မိမိကိိုယ္ပိိုင္ဝန္ထမ္းမ််ားျဖင့္ ေဆ်ာင္ရြက္ိိုႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္တ်ာမ််ားကိို 
ငွ်ားရမ္းလိုပ္ကိိုင္ေစေသ်ာ လူပိုဂ ိဳလ္ သိို႔မဟိုတ္ ကိုမၸဏီ (ေရွ႕ေန၊ စ်ာရင္းစစ္၊ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ အတိိုင္ပင္ခံ၊ ပည်ာေရးအတိိုင္ပင္ခံ၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ ကိုထံိုးပည်ာရွင္ စသည္ျဖင့္)၊ 
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရး သိို႔မဟိုတ္ မေက်နပ္ခ်က္မ််ားဆိိုင္ရ်ာ ေက်ာ္မတီကြဲ့သိို႔ေသ်ာ တရ်ားဝင္ေက်ာ္မတီတစ္ခိုတြင္ ထမ္းေဆ်ာင္ေနသည့္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၊ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူတစ္ဦးကိို သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ တ်ာဝန္မ််ား ေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္ ကူညီပ့ံပိိုးေပးေနသည့္ မိဘ၊ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 
 
ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္းတ်ာဝန္ကိို ထမ္းေဆ်ာင္ရန္အတြက္ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းတစ္ခိုအ်ား ဖတ္ရႈသံိုးသပ္ရန္ 
လိိုအပ္ေသ်ာအခါတြင္ တရ်ားဝင္ျဖစ္ေသ်ာ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ စိတ္ပါဝင္စ်ားမႈတစ္ရပ္ ရိွသည္။ 
 
ေတ်ာင္းဆိိုမႈရိွပါက ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအပ္ိံွုႏရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရည္ရြယ္ထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အပ္ိံွုႏထ်ားၿပီးျဖစ္ေသ်ာ 
အျခ်ားခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတစ္ခို၏ တ်ာဝန္ရိွသူမ််ားအ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ား ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုသည္၊ အဆိိုပါထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုမႈသည္ ေက််ာင္းသ်ား၏ အပ္ိံွုႏမႈ 
သိို႔မဟိုတ္ ေရႊ႕ေျပ်ာင္းမႈိွုႏင့္ စပ္လ်ဥ္းေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒအရ လိိုအပ္ခ်က္မ််ားအတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ 

 
(4) FERPA ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ပ်က္ကြက္ေၾက်ာင္း စြပ္စြြဲထ်ားမႈမ််ားအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ပည်ာေရးဌ်ာနသိို႔ 

ေစ်ာဒကတက္တိိုင္ၾက်ားမႈတစ္ခို တင္သြင္းပိိုင္ခြင့္။ FERPA ကိို စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ရံိုး၏ အမည္ိွုႏင့္ လိပ္စ်ာမွ်ာ- 

 
မိသ်ားစိုေရးရ်ာ မူဝါဒ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေရး ရံိုး (Family Policy Compliance Office) 

အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ပည်ာေရး ဌ်ာန 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 
 



 

66 

လမး္ ႊန ္အခ်က္အလက္မ််ား ထိုတ္ျပနမ္ႈ 
 
FERPA တြင္ ကေလးတစ္ဦး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားထြဲမွ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္း ခြြဲျခ်ား၍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၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားိွုႏင့္အညီ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို အၾကံျပဳထ်ားျခင္းမရိွပါက သင့္ေလ််ာ္မွန္ကန္စြ်ာ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ "လမ္း ႊန္အခ်က္အလက္မ််ား" ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုိိုႏိုင္သည္။ 
လမ္း ႊန္အခ်က္အလက္မ််ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ကေလးတစ္ဦး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားထြဲမွ ထိိုအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစ်ားကိို အခ်ိဳ႕ေသ်ာ ေက််ာင္းမွထိုတ္ေဝသည့္အရ်ာမ််ားတြင္ 
ထည့္သြင္းိိုႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ နမူန်ာမ််ားတြင္ ပါဝင္သည္မွ်ာ- 
 

 ဇ်ာတ္လမ္း႐ိိုက္ကူးထိုတ္လိုပ္ေရးတြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ အခန္းက႑ကိို ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ ပါဝင္သူစ်ာရင္းစ်ာအိုပ္၊ 

 ေက််ာင္းိွုႏစ္ပတ္လည္စ်ာေစ်ာင္၊ 

 ဂိုဏ္ထူးရစ်ာရင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ စ်ာရင္းမ််ား၊ 

 ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ဝက္ဘ္ဆိိုက္ေပၚတြင္ တင္ထ်ားေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ား၊ 

 ဘြြဲ႕ိွုႏင္းသဘင္ အစီအစဥ္မ််ားိွုႏင့္ 

 နပန္းသတ္ရန္၊ အဖြြဲ႕သ်ားမ််ား၏ ကိိုယ္အေလးခ်ိန္ိွုႏင့္ အရပ္အျမင့္ကိို ေဖ်ာ္ျပရန္ အသံိုးျပဳသည္မ််ားကြဲ့သိို ႔ေသ်ာ အ်ားကစ်ားလႈပ္ရွ်ားမႈ ဇယ်ားစ်ာရြက္မ််ား။ 
 
ထိုတ္ျပန္လိိုက္ပါက ထိခိိုက္မႈျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ေရးကိိုယ္တ်ာကိို စြက္ဖက္ရ်ာေရ်ာက္သည္ဟို ေယဘိုယ်အ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္မထ်ားေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားျဖစ္သည့္ 
လမ္း ႊန္အခ်က္အလက္မ််ားကိို မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ ျပင္ပအဖြြဲ႕အစည္းမ််ားသိို ႔လည္း 
ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာၾက်ားိိုႏိုင္သည္။ ျပင္ပအဖြြဲ႕အစည္းမ််ားတြင္ အတန္းတံဆိပ္ပါ လက္စြပ္မ််ား ထိုတ္လိုပ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ိွုႏစ္ပတ္လည္စ်ာေစ်ာင္မ််ား ထိုတ္ေဝသည့္ ကိုမၸဏီမ််ား အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး 
၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ ထိို႔အျပင္ မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားက မိမိတိို႔အေနျဖင့္ မိမိတိို႔ေက််ာင္းသ်ား၏ အခ်က္အလက္မ််ားကိို 
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္း မျပဳေစလိိုေၾက်ာင္း ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို အၾကံျပဳထ်ားျခင္းမရိွပါက စစ္ေရးဘက္ လူသစ္စိုေဆ်ာင္းရွ်ာေဖြသူမ််ားမွ 
ေတ်ာင္းဆိိုမႈရိွလွ်င္ အမည္မ််ား၊ လိပ္စ်ာမ််ားိွုႏင့္ တယ္လီဖိုန္းနံပါတ္မ််ား ေပးအပ္ရန္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားသည္။  
 
ေက််ာင္းသ်ား ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားမွ လမ္း ႊန္အခ်က္အလက္မ််ားကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘြဲ ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္း မျပဳေစလိိုသည့္ မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားသည္ ဤအေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာကိို လက္ခံရရိွၿပီးေန်ာက္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုအတြင္း ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို စ်ာျဖင့္ ိွုႏစ္စဥ္အသိေပးရပါမည္။ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ််ားကိို လမ္း ႊန္အခ်က္အလက္မ််ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထ်ားသည္- ေက််ာင္းသ်ား၏အမည္၊ လိပ္စ်ာိွုႏင့္ တယ္လီဖိုန္းနံပါတ္၊ ေမြးသက ရ်ာဇ္၊ 
အီးေမးလ္လိပ္စ်ာ၊ တက္ေရ်ာက္သည့္ေန႔စြြဲမ််ား၊ အတန္းအဆင့္၊ အဓိကေလ့လ်ာသင္ယူသည့္ နယ္ပယ္၊ ဓ်ာတ္ပံို၊ အသံသြင္းမွတ္တမ္းမ််ား၊ ္ီဒီယိိုမွတ္တမ္းမ််ား၊ တရ်ားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထ်ားသည့္ 
လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားိွုႏင့္ အ်ားကစ်ားပြြဲမ််ားတြင္ ပါဝင္မႈ၊ အ်ားကစ်ားအသင္းမ််ားတြင္ ပါဝင္သူမ််ား၏ ကိိုယ္အေလးခ်ိန္ိွုႏင့္ အရပ္၊ ရရိွထ်ားသည့္ ဘြြဲ႕မ််ား၊ ဂိုဏ္ထူးမ််ားိွုႏင့္ ဆိုမ််ားိွုႏင့္ ယခင္ 
ေန်ာက္ဆံိုးတက္ေရ်ာက္ခြဲ့သည့္ ပည်ာေရးေက််ာင္းအဖြြဲ႕အစည္း။ ဤလက္စြြဲစ်ာအိုပ္ကိို လက္ခံရရိွၿပီးေန်ာက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း အဆိိုပါအသိေပးစ်ာကိို ေက််ာင္းသ်ား၏ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထံသိို႔ 
ေပးပိို႔သင့္သည္။  
 
တပည့္မ််ား၏ အခြင့္အေရးဆိိုငရ္်ာ ျပငဆ္ငခ္်က္အရ ေစ်ာဒကတက္မႈမ််ား 
 
တပည့္မ််ား၏ အခြင့္အေရးဆိိုင္ရ်ာ ျပင္ဆင္ခ်က္ (PPRA) သည္ မူလတန္းိွုႏင့္ အလယ္တန္းေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ မိဘမ််ားကိို စစ္တမ္းမ််ားျပဳလိုပ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ရွ်ာေဖြေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားျဖင့္ 
အခ်က္အလက္မ််ားစိုေဆ်ာင္းရယူၿပီး အသံိုးျပဳျခင္းိွုႏင့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကိို ေပးအပ္သည္။ PPRA အရ အကူအညီလိိုအပ္ေသ်ာ 
သိို႔မဟိုတ္ ေစ်ာဒကတက္မႈတစ္ရပ္ကိို တင္သြင္းလိိုေသ်ာ မိဘမ််ားိွုႏင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ 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 ေပးပိို႔ိိုႏိုင္သည္- PPRA@ED.Gov. မိသ်ားစိုေရးရ်ာ မူဝါဒ ေလးစ်ားလိိုက္န်ာေရး ရံိုး ဝက္ဘ္ဆိိုက္လိပ္စ်ာမွ်ာ- 
www.ed.gov/fpco ျဖစ္သည္။ 
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ေက််ာငး္သ်ားမ််ား တိိုငတ္နး္ရန ္လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ား 
 
အိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခငး္၊ ိိွုႏပက္ြပဖ္ိိွိုႏပျ္ခငး္ သိို႔မဟိုတ္ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခငး္အ်ား တိိုငတ္နး္ျခငး္ 
 

ဖက္ဒရယ္ိွုႏင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒမ််ားိွုႏင့္အညီ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈိွုႏင့္ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ (အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းအပါအဝင္) စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားကိို ေျဖရွင္းရန္ ေစ်ာဒကတက္တိိုက္တန္းမႈ 
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းတစ္ရပ္အ်ား လိုပ္ေဆ်ာင္ခြင့္ရိွသည္။ ထိို႔အတြက္ေၾက်ာင့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား 
(လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေစ်ာ္က်ားမႈအပါအဝင္)၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္စိတ္တိမ္း ြတ္မႈိွုႏင့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္တိို႔အေပၚ အေျချပဳလ်က္ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈ၊ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
အိိုႏိုင္က်င့္မႈဆိိုင္ရ်ာ တိိုင္တန္းခ်က္အ်ားလံိုးကိို ေျဖရွင္းရန္ အလြတ္သေဘ်ာိွုႏင့္ တရ်ားဝင္လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ား ခ်မွတ္ထ်ားသည္။ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈဆိိုို င္ရ်ာ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားကိို ေက််ာင္း၊ စင္တ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းပြြဲအခမ္းအန်ားရိွ မည္သည့္ေက််ာင္းဝန္ထမ္း၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း သိို႔မဟိုတ္ အက်ိဳးေတ်ာ္ေဆ်ာင္ထံသိို႔ျဖစ္ေစ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပိို႔တိိုင္တန္းသင့္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤသိို႔လိပ္မူလ်က္ 
စ်ာပိို႔ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လူကိိုယ္တိိုင္ျဖစ္ေစ တိိုက္႐ိိုက္သတင္းပိို႔တိိုင္တန္းိိုႏိုင္သည္- ေခါင္းစဥ္ IX အရ်ာရိွ၊ 1701 Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083 သိို႔မဟိုတ္678-676-
0310 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ျခင္း။ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ ေခါင္းစဥ္ IX အရ်ာရိွသည္ အေၾက်ာင္းအခ်က္မ််ားအ်ား ေဖ်ာ္ျပခ်က္၊ အသိသက္ေသမ််ားအ်ား ခြြဲျခ်ားေဖ်ာ္ျပမႈိွုႏင့္ ကိစၥရပ္အေၾက်ာင္း 
အျပည့္အဝရွင္းျပိိုႏိုင္ရန္ လိိုအပ္ေသ်ာ အျခ်ားအခ်က္အလက္မွန္သမွ် ပါဝင္သင့္သည့္ တိိုင္တန္းခ်က္အ်ား တရ်ားဝင္ျဖစ္ေအ်ာင္လိုပ္ျခင္းိွုႏင့္ စီမံေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေက််ာင္းသ်ားကိို ကူညီေပးရမည္။  
 
ပံိုမွန္တိိုင္ၾက်ားမႈကိို စြပ္စြြဲခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္ပါဝင္ေသ်ာ ျပကၡဒိန္ပါရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တင္သြင္းသင့္ပါသည္။ Georgia ျပည္နယ္ သိို႔မဟိုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို၏ မည္သည့္ေအဂ်င္စီကမဆိို 
လိုပ္ပိိုင္ခြင့္အပ္ိွုႏင္းထ်ားသည့္ မူဝါဒမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာမည္ျဖစ္သည္။ O.C.G.A. § 20-2-751.5 (17) အရ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက ေက််ာင္းခ်ိန္ျပင္ပအခ်ိန္မ််ားအတြင္း 
အပါအဝင္ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းအလိုပ္သမ်ားက ျပဳလိုပ္သည့္ စြပ္စြြဲခံရေသ်ာ မသင့္ေတ်ာ္သည့္ အျပဳအမူပါသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ််ားိွုႏင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္ကိို 
လိမ္လည္ရန္၊ လိမ္လည္တင္ျပရန္၊ ထိန္ခ်န္ထ်ားရန္ သိ္ို႔မဟိုတ္ အမွ်ားထည့္သြင္းၿပီး တင္ျပရန္ျပဳလိုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒိွုႏင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ DSCD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း တြင္ 

အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ အဆင့္ဆင့္ျပဇယ်ားအတြက ္ စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 94 ိွုႏင့္ အိိုႏိုငက္်င့္ 
္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္အ်ား တိိုငၾ္က်ားမႈပံိုစအံတြက ္စ်ာမ်ကိွ္ုႏ်ာ 95 တိို႔ကိို ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္ကိိုးက်ားရည ္ႊနး္ပါ။ 
 
ေခါငး္စဥ ္IX ေအ်ာက္ရွ ိလိငပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈအ်ား အစရီငခ္တံငျ္ပျခငး္ 
 
ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္ရိွ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈသည္ ေအ်ာက္ပါ တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ ထိို႔ထက္ပိိုၿပီး လိင္အေပၚအေျခခံသည့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပဳအမူမ််ားကိို ဆိိုလိိုပါသည္ - 
 

1. ခရိိုင္၏ အလိုပ္သမ်ားတစ္ဦးသည္ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာ ျပဳမူျခင္းထြဲတြင္ ပါဝင္ေစရန္ ခရိိုင္၏ ကူညီေထ်ာက္ပ့ံမႈ၊ အက်ိဳးခံစ်ားခြင့္ သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ကိို ေပးအပ္ျခင္း၊ 
သိို႔မဟိုတ္ 

2. ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအ်ား ခရိိုင္၏ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီအစဥ္ သိို႔မဟိုတ္ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးကိိုျငင္းပယ္ေစသည့္ က်ိဳးေၾက်ာင္းဆီေလ််ာ္သူတစ္ဦးမွေတြ႕ရိွရသည့္ 
အလြန္ျပင္းထန္ ေသ်ာ၊ ေနရ်ာတက်ာပ်ံ႕ိံွုႏ႕လ်က္ရိွေသ်ာ ိွုႏင့္ ဓမၼဓိ႒်ာန္က်က် ေဆ်ာင္ရြက္လ်က္ရိွေသ်ာ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ ျပဳမူျခင္း မွန္သမွ်အ်ားလံိုး၊ သိို႔မဟိုတ္ 

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

A. သ်ားေက်ာင္ိွုႏင့္အတူ ခ်စ္ၾကည္ိူုႏးဖြယ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရင္းိီွုႏးေသ်ာ မိတ္ေဆြ သေဘ်ာသဘ်ာဝ ၏ လူမႈေရးဆိိုင္ရ်ာ ဆက္ဆံေရးထြဲတြင္ ရိွေနသူ သိို႔မဟိုတ္ ရိွခြဲ့သူ၊ ိွုႏင့္ 
B. ဤကြဲသ့ိို႔ေသ်ာ ဆက္ဆံေရးကိို ဆံိုးျဖတ္ရန္ ေအ်ာက္ပါ အေၾက်ာင္း အရ်ာမ််ားအေပၚတြင္အေျခခံၿပီးထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားသံိုးသပ္သင့္ပါသည္ - 

i. ဆက္ဆံေရး အခ်ိန္ၾက်ာျမင့္မႈ။ 
ii. ဆက္ဆံေရး အမ်ိဳးအစ်ား။ 
iii. ဆက္ဆံေရးထြဲတြင္ ပိုဂ ိဳလ္တိို႔၏ အၾက်ား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ အႀကိမ္ေပါင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ 

“အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ”- လိင္အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ သ်ားေက်ာင္၏ လက္ရိွ သိို႔မဟိုတ္ ယခင္ အိမ္ေထ်ာင္ဖက္ သိို ႔မဟိုတ္ ရင္းိီွုႏးေသ်ာအိမ္ေထ်ာင္ဖက္အ်ားျဖင့္ လည္းေက်ာင္း၊ 
သ်ားေက်ာင္ိွုႏင့္ အတူေနသည့္ ကေလးတစ္ဦး အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း၊ သ်ားေက်ာင္ ိွုႏင့္အတူ အိမ္ေထ်ာင္ဖက္ သိို႔မဟိုတ္ ရင္းိီွုႏးေသ်ာ အိမ္ေထ်ာင္ဖက္ အျဖစ္ 
အတူေပါင္းသင္းေနထိိုင္သူ သိို႔မဟိုတ္ အတူေပါင္းသင္း ေနထိိုင္ခြဲ့သူ အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း၊ အိမ္တြင္း သိို႔မဟိုတ္ မိသ်ားစို အၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒ၏တရ်ားစီရင္ေရး ေအ်ာက္၌ 
ေထ်ာက္ပ့ံေငြမ််ား လက္ခံသည့္ သ်ားေက်ာင္၏ အိမ္ေထ်ာင္ဖက္ ကြဲ့သိို႔အလ်ားတူသူ တစ္ဦး အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ အိမ္တြင္း သိို႔မဟိုတ္ မိသ်ားစို အၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒ၏ 
တရ်ားစီရင္ေရး ေအ်ာက္၌ ထိိုသူ၏ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားမွ က်ာကြယ္မႈျပဳထ်ားသည့္ အရြယ္ေရ်ာက္ သိို႔မဟိုတ္ လူငယ္ သ်ားေက်ာင္အ်ား ဆန္႔က်င္မႈျပဳလိုပ္သည့္ အျခ်ားေသ်ာ မည္သည့္ 
ပိုဂ ိဳလ္ကိိုမဆိိုအ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း က်ၱဴးလြန္သည့္ ႀကီးေလးေသ်ာျပစ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အေသးအဖြြဲအမွ်ား၊ ရ်ာဇဝတ္မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ "လိင္အေျချပဳ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္း" -  
လူတစ္ဦးကိို ပစ္မွတ္ထ်ားၿပီး ထိိုသူကိို ဤသိို႔ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေသ်ာ လိုပ္ရပ္တစ္ခိုတြင္ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းတိို႔ ပါဝင္ပါသည္- 
A. သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ လံိုၿခံဳမႈအတြက္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာသူမ််ား၏ လံိုၿခံဳမႈအတြက္ ေၾက်ာက္ရြံ႕ပူပန္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ 
B. ႀကီးမ်ားေသ်ာ စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံစ်ားမႈ ဒိုကၡ ျဖစ္ေစျခင္း။ 

 
ေခါင္းစဥ္ IX တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ား ေအ်ာက္ရိွ ခရိိုင္၏ မူဝါဒသည္ JCAC မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။ DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေခါင္းစဥ္ IX လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ရယူိိုႏိုင္သည့္ေနရ်ာ - https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/။ 
 
ေက််ာင္းသ်ား၏ ေက််ာင္းအိုပ္သည္ ေခါင္းစဥ္ IX ဆိိုဒ္ ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴးအျဖစ္ ေဆ်ာင္ရြက္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ IX အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ််ား/ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို သူ႔ထံသိို႔ တိိုက္ရိိုက္ေပးပိို႔ိိုႏိုင္ပါသည္။ 
ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴးမွ်ာ - 

 
Marissa Key 
ဝန္ထမ္း ဆက္ဆံေရး အမႈေဆ်ာင္ ညႊန္ၾက်ားေရးမွၱဴး၊ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး 
DeKalb County School District 1701 Mountain Industrial Blvd 
Stone Mountain၊ Georgia 30083 
678.676.0105 
titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
mailto:titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org
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ေခါင္းစဥ္ IX တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ မ််ားကိို ေအ်ာက္ပါ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္ မ််ားမွတဆင့္ လိုပ္ကိိုင္ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားမည္ ျဖစ္သည္ - 
 
မေက်နပခ္်က ္လိုပင္နး္စဥ ္- 
 
ေခါင္းစဥ္ IX ၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ စြပ္စြြဲခ်က္ိွုႏင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ခရိိုင္သိို႔ ေအ်ာက္ပါ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားိွုႏင့္အညီ 
ေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္ - 

1. အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာေရးသ်ားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး (အလိုပ္ခ်ိန္ မဟိုတ္သည့္ အခ်ိန္မ််ား အပါအဝင္) လူကိိုယ္တိိုင္ျဖင့္ 
အပါအဝင္၊ စ်ာတိိုက္၊ ဖိုန္းေခၚျခင္း အ်ားျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း ိွုႏင့္/ခရိိုင္ ဝဘ္ဆိိုဒ္မ််ားတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ဆက္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္ကိို အသံိုးျပဳၿပီး အီလက္ထေရ်ာနစ္ေမးလ္ 
အ်ားျဖင့္ ေပးပိို႔ိိုႏိုင္ပါသည္။ 

2. မည္သည့္ ေက််ာင္းသ်ား၊ ဝင္ခြင့္ေလွ််ာက္ထ်ားသူ သိို႔မဟိုတ္ အထက္ ၌ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈအ်ား စြပ္စြြဲသည့္ 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 အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း စြပ္စြြဲမႈ အခ်က္အလက္ကိို လက္ခံရရိွသည့္ မည္သည့္အလိုပ္သမ်ား မဆိိုသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ 
ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ တင္ျပရပါမည္။ အကယ္၍ က်ၱဴးလြန္သူဟို စြပ္စြြဲခံရသည့္ ပိုဂ ိဳလ္သည္ ေက််ာင္းအိုပ္ ျဖစ္ပါက အစီရင္ခံ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ တိိုင္ၾက်ား 
သူသည္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ တင္ျပရပါမည္။ 

3. ဤေပၚလစီ ထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသကြဲ့သိို႔ အေထ်ာက္အကူေပးေသ်ာ အရ်ာမ််ား ရရိွိိုႏိုင္မႈ၊ စီမံေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး တိိုင္ၾက်ား သူ၏ ဆိုႏၵမ််ား ကိိုေဆြးေိုႏြးရန္၊ 
အေထ်ာက္အကူေပးေသ်ာ စီမံ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ရရိွိိုႏိုင္မူျဖင့္အတူ သိို႔မဟိုတ္ မပါဘြဲ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္တင္ျခင္း အေၾက်ာင္းိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး တိိုင္ၾက်ားသူထံ သိို႔ အသိေပးရန္ ိွုႏင့္ 
တိိုင္ၾက်ားသူအ်ား တိိုင္ၾက်ားခ်က္ တင္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အေၾက်ာင္းိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပရန္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ တ်ာဝန္ခန္႔အပ္ခံရသူသည္ တိိုင္ၾက်ားသူထံ သိို႔ ခ်က္ခ်င္း 
ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ ခရိိုင္သည္ ဤ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္အတိိုင္း လိိုက္န်ာၿပီး တိိုင္တန္းခံရသူအ်ား အျပသ္မေပးမီွ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္ၾက်ားသူအ်ား ကိုစ်ားမႈ မေပးမီွ 
တိိုင္ၾက်ားသူမ််ားိွုႏင့္ တိိုင္တန္းခံရသူမ််ားကိို တန္းတူညီမွ်စြ်ာ ဆက္ဆံရပါမည္။ ကိုစ်ားမႈမ််ားကိို ခရိိုင္၏ ပည်ာေရး ပရိိုဂရမ္ သိို႔မဟိုတ္ လႈပ္ရွ်ားမႈ မ််ားတြင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 
ထိန္းသိမ္းေစ်ာင့္ေရွ်ာက္ျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုစ်ားမႈမ််ားအခ်ိဳ႕တြင္ “အေထ်ာက္အကူေပးေသ်ာ စီမံေဆ်ာင္ရြက္ မႈမ််ား” ကြဲ့သိို႔ တူညီေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းဆိိုင္ရ်ာ 
ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ သိို႔ေသ်ာ္ျင်ားလည္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း-မဟိုတ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ဒဏ္ခတ္ျခင္း-မဟိုတ္ေသ်ာ ကိုစ်ားမႈမ််ား မဟိုတ္ပါ၊ တိိုင္တန္းခံရ သူအ်ား 
ဝန္ထိုပ္ျဖစ္မည့္အရ်ာကိို ေရွ်ာင္ရွ်ားျခင္း မဟိုတ္ပါ။ 
 

4. တရ်ားဝင ္ တိိုငၾ္က်ားခ်က ္ - တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို လက္ခံရရိွသည့္အခါ ခရိိုင္သည္ ပါတီိွုႏစ္ဖက္စလံိုးထံသိို႔ 10 ရက္ အတြင္း၌ အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာ ေပးပိို႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါမ််ား 
ပါဝင္သည္ - 
 

a. ခရိိုင္၏ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္၊ ိွုႏင့္ 

b. လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးမႈ ျဖစ္ိိုႏိုင္ေျခရိွသည့္ စြပ္စြြဲ ခ်က္မ််ား၊ ထိိုအခ်ိန္၌ သိရိွထ်ားသည့္ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ အခ်က္အ လက္မ််ားအေသးစိတ္မ််ား ိွုႏင့္ ကနဦး 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း မတိိုင္မီွ ေျဖၾက်ားမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာအခ်ိန္မ််ား အ်ား အသိေပးျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ 
အခ်က္အလက္မ််ားအေသးစိတ္တြင္ ပါတီမ််ားတိို႔၏ ျဖစ္ရပ္ထြဲ၌ ပါဝင္သည့္ ဝိေသသလကၡဏ်ာမ််ား ပါဝင္ၿပီး သိရိွခြဲ့ပါက စြပ္စြြဲခံရသည့္ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပး ျခင္း ိွုႏင့္ စြပ္စြြဲခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္၏ ေန႔စြြဲိွုႏင့္ ေနရ်ာ သိရိွခြဲ့ပါက ၎တိို႔ ပါဝင္ပါသည္။ စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္တြင္ တိိုင္တန္းခံရသူသည္ စြပ္စြြဲခံရ 
သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္မႈအတြက္ တ်ာဝန္မရိွဟို ယူဆေၾက်ာင္း ထြက္ဆိို ခ်က္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တ်ာဝန္ယူျခင္းိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္၏ နိဂံိုး၌ 
ဆံိုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ပါရိွရပါမည္။ စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္ကိို ပါတီမ််ားအ်ား မိမိတိို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦး ေခၚိိုႏိုင္ျခင္း၊ ထိိုသူသည္ 
ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ိိုႏိုင္သည္၊ သိို႔ေသ်ာ္ ထိိုသိို႔ျဖစ္ရန္ မလိိုအပ္ပါ၊ အေထ်ာက္အထ်ားကိို ျပန္လည္သံိုးသပ္ျခင္းိွုႏင့္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးမႈ ျပဳလိုပ္ေစိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း အသိေပးရပါမည္။ 
စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္တြင္ ပါတီမ််ားအ်ား သိလ်က္ိွုႏင့္ျဖင့္ မွ်ားယြင္းေသ်ာ ထြက္ဆိိုခ်က္မ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း၌ သိလ်က္ျဖင့္ 
မဟိုတ္မမွန္ေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားကိို တင္သြင္းျခင္း တိို႔အ်ား တ်ားျမစ္သည့္ ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းထြဲရိွ ျပ႒်ာန္းခ်က္မ််ားကိို အသိေပးရပါမည္။ 
ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္တြင္ ခရိိုင္မွ မည္သည့္ တ်ာဝန္ယူမႈအတြက္ကိို မဆိို လိိုက္န်ာရန္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ သတ္မွတ္ိိုႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ိိုႏိုင္ေျခရိွေသ်ာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဆိိုင္ရ်ာ 
ဒဏ္ခတ္ျခင္း ိွုႏင့္ ကိုစ်ားမႈမ််ား၏ အပိိုင္းအျခ်ား သိို႔မဟိုတ္ စ်ာရင္းကိို ေဖ်ာ္ျပေပးရပါမည္။ 

c. အကယ္၍ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္စဥ္အတြင္း၌ တိိုင္ၾက်ားသူ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူအ်ား ေပးအပ္ထ်ားသည့္ သတိေပးခ်က္ ထြဲတြင္ စ်ာပိိုဒ္ (4)(B) အတိိုင္း မပါရိွသည့္ 
စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားိွုႏင့္ပတ္ သက္ၿပီး စံိုးစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ ခရိိုင္မွ ဆံိုးျဖတ္ခြဲ့ပါက ခရိိုင္သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾက်ာင္း သိရိွထ်ားသည့္ ပါတီမ််ားထံသိို႔ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ 
စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားဆိိုင္ရ်ာ သတိေပးခ်က္ကိို စီစဥ္ေပးပိို႔ ရပါမည္။ 

5. တရ်ားဝင ္တိိုငၾ္က်ားခ်ကက္ိို ထိုတပ္ယျ္ခငး္ 
ခရိိုင္သည္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ထြဲတြင္ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားအ်ားလံိုးကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ ခ်က္ိွုႏင့္ ကိိုက္ညီမႈ 
မရိွေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ခရိိုင္၏ ပည်ာေရး ပရိိုဂရမ္ သိို႔မဟိုတ္ လပ္ရွ်ားမႈထြဲတြင္ ျဖစ္ေပၚျခင္း မဟိုတ္ေသ်ာ၊ သိို႔မဟိုတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထ်ာင္စိုထြဲရိွ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအ်ား ဆန္႔က်င္ေသ်ာ 
စြပ္စြြဲခ်က္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမ််ား အ်ားလံိုးကိို ခရိိုင္မွ ထိုတ္ပယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိိုပါ ထိုတ္ပယ္ျခင္းသည္ ေခါင္းစဥ္ IX စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားိွုႏင့္သ်ာလွ်င္ သက္ဆိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ 
ထိုတ္ပယ္ျခင္းမ််ားသည္ ခရိိုင္အ်ား အျခ်ားေသ်ာ ခရိိုင္တစ္ခို၏ မူဝါဒမ််ားေအ်ာက္၌ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားကိို ျပဳလိုပ္ရန္မွ တ်ားျမစ္ျခင္း မရိွပါ။ 
 
ေအ်ာက္ပါမ််ားျဖစ္ပါကလည္း ခရိိုင္မွ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ပယ္ထိုတ္ိိုႏိုင္သည္ - 

a. တိိုင္ၾက်ားသူသည္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေရးမွၱဴး ထံသိို႔ မိမိတိို႔က တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ ယင္း၌ ပါရိွေသ်ာ မည္သည့္ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားကိိုမဆိို ရိုပ္သိမ္းလိိုေသ်ာ 
ဆိုႏၵရိွေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ား အသိေပးျခင္း၊ 

b. တိိုင္တန္းသူသည္ ခရိိုင္၌ အလိုပ္ခန္႔အပ္ထ်ားျခင္း မရိွေတ်ာ့ျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ 

c. ခရိိုင္အ်ား စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားိွုႏင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံိုးျဖတ္ိိုႏိုင္ရန္ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားစိုေဆ်ာင္းျခင္းမွ တ်ားဆီးေစသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ား ရိွျခင္း။ 

ခရိိုင္သည္ ပါတီမ််ားထံသိို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထိုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ားအပါအဝင္ ထိုတ္ပယ္ျခင္း၏ သတိေပးခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
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6. တရ်ားဝင ္တိိုငၾ္က်ားခ်ကမ္််ားကိို ေပါငး္စညး္ျခငး္ 
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း ဆန္႔က်င္မႈ စြပ္စြြဲခ်က္တြင္ တိိုင္တန္းခံရသူ တစ္ဦးထက္မ််ားျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူ တစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ ထိို႔ထက္မ််ားၿပီး ဆန္႔က်င္မႈ 
အတြက္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ တစ္ခိုထက္မက ပိိုရိွျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ ပါတီတစ္ဦးက အျခ်ားပါတီ တစ္ဦးအ်ား ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ၎စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားသည္ တူညီေသ်ာ ျဖစ္ရပ္မွန္ သိို႔မဟိုတ္ 
အေျခအေနမ််ားမွ ျဖစ္ေပၚလ်ာသည့္ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၏ စြပ္စြြဲမႈမ််ားျဖစ္လွ်င္ ခရိိုင္သည္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ားကိို ေပါင္းစည္းျခင္း ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ 
မေက်နပ္ခ်က္လိုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တိိုင္ၾက်ားသူတစ္ဦးထက္ပါဝင္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူတစ္ဦးထက္ ပါဝင္ျခင္း ရိွသည့္အခါ “ပါတီ”၊ “တိိုင္ၾက်ားသူ”၊ သိို႔မဟိုတ္ “တိိုင္တန္းခံရသူ” 
တိို႔အ်ား အနည္းကိန္းအျဖစ္ ကိိုးက်ားမႈမ််ားတြင္ သက္ဆိိုင္သည့္အတိိုင္း အမ််ားကိန္းလည္း ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ 
 

7. တရ်ားဝင ္တိိုငၾ္က်ားခ်ကအ္်ား စံိုစမး္စစေ္ဆးျခငး္ 
တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို လက္ခံရရိွၿပီး ပါတီမ််ားထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား သတိေပးခ်က္ ေပးပိို႔ၿပီးသည့္ေန်ာက္ ခရိိုင္သည္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ရက္ 30 ရိွပါမည္။ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို 
စံိုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလိုပ္သည့္အခါ ိွုႏင့္ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ််ာက္လံိုးတြင္ ခရိိုင္သည္ 

a. တ်ာဝန္ယူမႈိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခိုခ်ိိုႏိုင္ရန္ လံိုေလ်ာက္ ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားစိုေဆ်ာင္းျခင္းဝန္ိွုႏင့္ သက္ေသ၏ဝန္အ တြက္ တ်ာဝန္ရိွသည္၊ ခရိိုင္သည္ ပါတီမွ 
ေပးပိို႔ထ်ားသည့္ မွတ္တမ္း မ််ားကိို ၾကည့္ရွဳခြင့္၊ စဥ္းစ်ားသံိုးသပ္ျခင္း၊ ထိုတ္ေဖ်ာ္ျခင္း မျပဳလိုပ္ ိိုႏိုင္ပါ၊ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ ဆရ်ာဝန္၊ စိတ္ေရ်ာဂါ အထူးကိုဆရ်ာဝန္၊ စိတ္ပည်ာရွင္ 
တိို႔မွ ျပဳလိုပ္ထ်ားသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ထိန္းသိမ္းထ်ားသည့္ ပါတီ၏ မွတ္တမ္းမ််ားကိို အသံိုးမျပဳိိုႏိုင္ပါ၊ သိို႔မဟိုတ္ ကၽြမ္းက်င္အ တတ္ပည်ာရွင္၏ သိို႔မဟိုတ္ အကူ 
ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပည်ာရွင္၏ စြမ္းေဆ်ာင္ရည္အျဖစ္ ေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ အျခ်ား အသိအမွတ္ျပဳ ထ်ားသည့္ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပည်ာရွင္ သိို႔မဟိုတ္ အကူ ကၽြမ္းက်င္ 
အတတ္ပည်ာရွင္ စြမ္းေဆ်ာင္ရည္သ်ာျဖစ္ေၾက်ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိိုလိုပ္ိိုႏိုင္စြမ္းထြဲတြင္ ကူညီေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းသ်ာျဖစ္ေၾက်ာင္း၊ ထိို႔အျပင္ ၎တိို႔သည္ ခရိိုင္မွ ပါတီ၏ 
ေရးသ်ားသေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ဆိုႏၵအေလ််ာက္ျဖင့္ ရယူသည္မွလႊြဲ၍ ပါတီသိို႔ ျပဳေပးသည့္ ကိုသမႈိွုႏင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျပဳလိုပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾက်ာင္း စသည္ျဖင့္ 
ပါတီမ််ားအေပၚ ဝန္ထိုပ္ဝန္ပိိုးမ််ား မထ်ားရိွသင့္ပါ၊ 

b. ျဖစ္ရပ္မွန္၊ ကၽြမ္းက်င္သူသက္ေသမ််ား ိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ အျပစ္တင္ ျခင္း ိွုႏင့္ အျပစ္မရိွေၾက်ာင္းျပသည့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို တင္ျပ ရန္ ပါတီ ိွုႏစ္ဖက္စလံိုးအ်ား 
တန္းတူညီေသ်ာ အခြင့္အေရးေပးရန္၊ မွတ္တမ္းအေပၚ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားအ်ားလံိုးသိို႔ ျပည့္ဝစြ်ာ ျပန္ လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ိွုႏင့္ တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားျခင္း အခြင့္အေရးမ််ားေပးရန္၊ 

c. စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္း၌ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားကိို ေဆြးေိုႏြးရန္ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္စပ္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို စိုေဆ်ာင္းရန္ ိွုႏင့္ တင္ျပရန္ စြမ္းရည္ကိို မည္သည့္ ပါတီကိိုမွ် 
ကန္႔သတ္မႈ မျပဳလိုပ္ရန္၊ 

d. မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္ ေဆ်ာင္ရြက္စဥ္အတြင္း၌ အျခ်ားသူမ််ား အ်ား တင္ျပေစရန္ ပါတီမ််ားအ်ား တူညီေသ်ာ အခြင့္အေရးေပးပါ သည္၊ ၎တြင္ ဆက္စပ္သည့္ 
အစည္းအေဝး မွန္သမွ်သိို႔ အေဖ်ာ္ျဖစ္ လိိုက္ပါျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈတြင္ မိမိတိို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္၊ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ိိုႏိုင္သည္ သိို႔ေသ်ာ္ ထိိုသိို႔ျဖစ္ရမည္ 
ဟို မဆိိုလိိုပါ၊ ထိို႔အျပင္ တိိုင္ၾက်ားသူ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူ အတြက္ မည္သည့္ အစည္းအေဝး သိို႔မဟိုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ လိုပ္ငန္း စဥ္ေဆ်ာင္ရြက္မႈသိို႔မဆိို မိမိတိို႔၏ 
အႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္ ေရြးခ်ယ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ တက္ေရ်ာက္မႈ အ်ား ကန္႔သတ္မႈမျပဳလိုပ္ရန္ ပါဝင္ပါ သည္၊ မည္သိို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ားသည္ ပါတီိုႏွစ္ဖက္စလံိုး အတြက္ 
တန္းတူညီမွ်မႈ ရိွေနသေရြ႕ မည္သည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားထြဲတြင္ အႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္မ််ား ပါဝင္ိိုႏိုင္ေသ်ာ အတိိုင္း အတ်ာိွုႏင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ား 
သတ္မွတ္ိိုႏိုင္သည္၊ 

e. စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ အစည္းအေဝး သိို႔မဟိုတ္ ၾက်ားန်ာျခင္းသိို႔ မိမိတိို႔ တက္ေရ်ာက္လ်ာရသည့္အခါ ပါတီဘက္မွ တက္ေရ်ာက္ရန္အတြက္ 
လံိုေလ်ာက္ေသ်ာ ျပင္ဆင္မႈ အခ်ိန္ရရိွေစရန္ ေန႔စြြဲ၊ အခ်ိန္၊ တည္ေနရ်ာ၊ တက္ေရ်ာက္သူမ််ား ိွုႏင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ား အ်ားလံိုး 
တိို႔ပါဝင္သည့္ ေရးသ်ားသတိေပးခ်က္ကိို ပါတီမ််ားထံသိို႔ ေပးပိို ႔ပါသည္၊ 

f. ပါတီမ််ား ိွုႏင့္ မိမိတိို႔၏ အႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္မ််ားအ်ား စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားိွုႏင့္ တိိုက္ရိိုက္ဆက္စပ္သည့္ အခြင့္ထူး-မဟိုတ္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ား မ််ားကိို စစ္ေဆးရန္ ိွုႏင့္ 
ျပန္လည္သံိုးသပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးသည္၊ ၎တြင္ တ်ာဝန္ယူမႈိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ခရိိုင္မွ ဆံိုးျဖတ္ရန္အတြက္ မီွခိိုရန္ မရည္ရြယ္ေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား ိွုႏင့္ ပါတီ 
သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအရင္းအျမစ္မွ ရရိွလ်ာေသ်ာျပစ္တင္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျပစ္မရိွ ေၾက်ာင္းျပသည့္အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားပါဝင္သည္၊ သိို႔မွသ်ာ ပါတီတစ္ ဦးစီသည္ 
စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရး၏နိဂံိုးသိို႔ မေရ်ာက္ရိွလ်ာမီွ အေထ်ာက္ အထ်ားမ််ားသိို႔ အဓိပၸါယ္ရိွရိွ တံို႔ျပန္မႈျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာ မၿပီးဆံိုးမီွ 
ခရိိုင္သည္ ပါတီ တစ္ဦးစီိွုႏင့္ မိမိတိို႔၏ အႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္ထံသိို႔ အီလက္ထေရ်ာနစ္ပံိုစံ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ထ်ားေသ်ာစ်ာမိတၲၱဴျဖင့္ စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ိွုႏင့္ ျပန္လည္ သံိုးသပ္ရန္ 
အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားရိွပါက ေပးပိို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ပါတီမ််ားသည္ စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ိွုႏင့္ ျပန္လည္သံိုးသပ္ရန္ အျပင္ အေထ်ာက္အထ်ားိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး စ်ာျဖင့္ 
တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားေပးပိို႔ရန္ အခ်ိန္ အနည္းဆံိုး 10 ရက္ ရိွသင့္သည္။ 

g. ခရိိုင္သည္ တရ်ားမွ်တစြ်ာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထ်ားေသ်ာ ဆက္စပ္သည့္ အေထ်ာက္အထ်ား၏ စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာကိို ပါတီ တစ္ဦးစီိွုႏင့္ မိမိတိို႔၏ 
အႀကံေပးပိုဂ ိဳလ္ထံသိို႔ အီလက္ထေရ်ာနစ္ပံိုစံ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ထ်ားေသ်ာစ်ာမိတၲၱဴျဖင့္ ေပးပိို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီမ််ား တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားရန္ အနည္းဆံိုး အလိုပ္ရက္ 10 ရက္ 
ေပးပါသည္။ ပါတီမ််ားအေနျဖင့္ 10 ရက္ အျပည့္ စြန္႔လႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ိိုႏိုင္သည္။ ခရိိုင္သည္ ပါတီမ််ားမွ တင္သြင္းသည့္ တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ားသိို႔ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ပါတီမ််ားအၾက်ား 
တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ားကိို အသိေပးေဝမွ်ရန္ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ားကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာထြဲတြင္ ေရးသ်ား ေျဖၾက်ားရန္ ေရြးခ်ယ္ိိုႏိုင္သည္။ ပါတီမ််ား 
ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ တံို႔ျပန္ခ်က္မ််ား၏ ဆက္စပ္ေသ်ာ အခ်က္မ််ားအျပင္ ေန်ာက္ထပ္ ဆက္စပ္သည့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား ိွုႏင့္ လိိုအပ္ေသ်ာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ််ားကိို 
ေန်ာက္ဆံိုး စံိုစမ္းစစ္ ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာထြဲတြင္ ေပါင္းစည္းထ်ားိိုႏိုင္သည္။ ျပန္လည္သံိုးသပ္မႈိွုႏင့္ ထင္ျမင္ခ်က္ျပဳလိုပ္သည့္က်ာလ ေန်ာက္ပိိုင္း အေၾက်ာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
ေျပ်ာင္းလြဲမႈမ််ား မွန္သမွ်အ်ား မွတ္တမ္းတင္ ထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ 

h. ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ ရပါမည္။ လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြကမႈ မရိွခြဲ့ပါက ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ိွုႏင့္အညီ 
အေရးယူခံရိိုႏိုင္သည္။ 

 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈ တင္ျပမႈအ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရး ျပဳလိုပ္သည့္ မည္သည့္အခါ၌မဆိိုတြင္ စံိုစမ္းစစ္ ေဆးသူသည္ တင္ျပထ်ားသည့္ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈအ်ား 
အလြြဲသံိုးစ်ားမႈ ျပဳျခင္း အျဖစ္ ပိိုမိိုသင့္ေလ််ာ္စြ်ာ ေခၚေဝၚရန္ ဆံိုးျဖတ္ပါသည္၊ တင္ျပထ်ားသည့္ ျဖစ္ရပ္ သိို ႔မဟိုတ္ အေျခအေနကိို ကေလးသူငယ္ ညႇဥ္းပန္းိိွုႏပ္စက္ျခင္းအ်ား 
စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ ရန္အတြက္ ခရိိုင္၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းသိို႔ လႊြဲအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္ျပထ်ားသည့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈကိို ေခါင္းစဥ္ IX ေအ်ာက္တြင္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈ အျဖစ္ မဆံိုးျဖတ္ရန္၊ ၎အ်ား ေက််ာင္းသ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ိွုႏင့္အညီ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ရပါမည္။ 

 
8. ေမးခြနး္မ််ား 
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ခရိိုင္မွ စံိုစမ္းစစ္ေဆးေရးဆိိုင္ရ်ာ အစီရင္ခံစ်ာကိို ပါတီမ််ားထံသိို႔ ေပးပိို႔ ၿပီးသည့္ေန်ာက္ိွုႏင့္ တ်ာဝန္ယူမႈိွုႏင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ် ျခင္းသိို႔ မေရ်ာက္ရိွမီွ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား)သည္ 
ပါတီတစ္ဦးစီအ်ား ဆက္စပ္သည့္ ေမးခြန္းမ််ားကိို ပါတီ တစ္ဦးဦး သိို႔မဟိုတ္ သက္ေသ မွေမးျမန္းလိိုသည့္ေမးခြန္းမ််ားကိို ေရးသ်ားတင္သြင္းခြင့္အတြက္၊ ပါတီ တစ္ဦးစီအ်ား ေမးခြန္မ််ား 
ေျဖၾက်ားေပးရန္ ိွုႏင့္ ပါတီတစ္ဦးစီထံမွ ကန္႔ သတ္ထ်ားသည့္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲေမးခြန္းမ််ားအတြက္ ေန်ာက္ထပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ စသည္တိို႔အတြက္ အခ်ိန္ 10 ရက္ ေပးရပါမည္။ 
တိိုင္ၾက်ားခ်က္၏ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အထံိုပါမႈိွုႏင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ််ားိွုႏင့္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ယခင္ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာအျပဳအမူမ််ားသည္ သက္ဆိိုင္မႈ မရိွပါ။ ဤတြင္ 
တိိုင္ၾက်ားသူ၏ တင္ျပထ်ားသည့္ ယခင္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအျပဳအမူမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး တိိုင္ၾက်ားသူစြပ္စြြဲသည့္ တိိုင္တန္းခံရသူမွအပ အျခ်ားသူတစ္ဦးဦးက က်ၱဴးလြန္ေၾက်ာင္းသက္ေသျပရန္ 
ေမးခြန္းမ််ားိွုႏင့္ အေထ်ာက္အထ်ား မ််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုသည္မွလြြဲ၍ ျဖစ္သည္၊ သိို႔မဟိုတ္ တိိုင္တန္းခံရသူ ိွုႏင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိိုင္ၾက်ားသူ၏ ယခင္ လိင္ပိိုင္း ဆိိုင္ရ်ာအျပဳအမူ၏ အေသးစိတ္ 
ျဖစ္ရပ္မ််ားိွုႏင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ််ားရိွ၍ သေဘ်ာတူ ေၾက်ာင္း သက္ေသျပရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ ရိွသည္မွလြြဲ၍ ျဖစ္သည္။ ခရိိုင္သည္ တရ်ားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ အခြင့္ထူးေအ်ာက္၌ က်ာကြယ္မႈ 
ျပဳထ်ားသည့္အခ်က္အလက္မ််ားကိိုေတ်ာင္းဆိိုျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အ်ားထ်ားျခင္း မျပဳလိုပ္သင့္ပါ၊ တစ္နည္းအ်ားျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္း ပါဝင္ေစ သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေဖ်ာ္ထိုတ္ေစသည့္ေမးခြန္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
အေထ်ာက္ထ်ားမ််ားကိို အသံိုးျပဳျခင္း မျပဳလိုပ္ရပါ၊ အဆိိုပါ အခြင့္ထူး ကိို လက္ဝယ္ရရိွထ်ားသည့္ပိုဂ ိဳလ္မွ စြန္႔လႊတ္သည္မွလြြဲ၍ ျဖစ္သည္။ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား)သည္ ပါတီအ်ား 
အဆိိုတင္သြင္းသည့္ သက္ဆိိုင္မႈမရိွေသ်ာ ေမးခြန္းမ််ားကိို ထိုတ္ပယ္ရသည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ အေၾက်ာင္းအ်ား ရွင္းျပရပါမည္။ 

 
9. တ်ာဝနိွ္ုႏင့္ပတသ္ကေ္သ်ာ ဆံိုးျဖတခ္်က ္– 

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူသည္ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္သူ သိို႔မဟိုတ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးသူ(မ််ား) ကြဲ့သိို႔ တူညီေသ်ာပိုဂ ိဳလ္မ််ား မျဖစ္ ိိုႏိုင္သည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူသည္ တ်ာဝန္ယူမႈိွုႏင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ေမးခြန္းမ််ားိွုႏင့္ အေျဖမ််ား နိဂံိုးခ်ဳပ္ ၿပီး 10 ရက္အတြင္း စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ား ထိုတ္ျပန္ရပါမည္။ ဤ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္သိို႔ ေရ်ာက္ရိွရန္ ခရိိုင္သည္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ဆန္႔က်င္သည့္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္၊ အလိုပ္သမ်ားမ််ားအ်ား ဆန္႔က်င္သည့္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ ိွုႏင့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈ 
တိိုင္ၾက်ားခ်က္မ််ာအ်ားလံိုးသိို႔ အလြန္အေရးႀကီးေသ်ာ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံရပါမည္။ စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားဆံိုးျဖတ္မႈထြဲတြင္ ပါဝင္ရမည္မွ်ာ - 
 

a. ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထြဲတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ ရ်ာေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈျဖစ္ိိုႏိုင္ေျခရိွေသ်ာ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားအ်ားလံိုးကိို ေဖ်ာ္ထိုတ္ျခင္း၊ 

b. ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မွတဆင့္ လက္ခံရရိွသည့္ တရ်ားဝင္ ဆိိုင္ၾက်ားခ်က္မွ ျပဳလိုပ္သည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းအဆင့္မ််ားကိို ရွင္းျပျခင္း၊ ပါတီမ််ားသိို႔ ေပးပိို႔သည့္ သတိေပးခ်က္မ််ား၊ 
ပါတီမ််ားိွုႏင့္ အသိသက္ေသမ််ား တိို႔ိွုႏင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမ််ား၊ ဆိိုဒ္သိို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ််ား၊ ိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ားကိို စိုေဆ်ာင္းရန္ 
အသံိုးျပဳေသ်ာနည္းလမ္းမ််ား ပါဝင္သည္။ 

c. ေတြ႕ရိွခ်က္မ််ားိွုႏင့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္သည့္ စြပ္စြြဲမႈ ဟိုတ္၊မဟိုတ္ အေၾက်ာင္း ေက်ာက္ိုႏိုတ္ခ်က္မ််ား၊ ိွုႏင့္ 

d. စြပ္စြြဲခ်က္တစ္ခိုစီသိို႔ ရလဒ္မ််ား၏ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ား၊ တိိုင္တန္းခံရသူအေပၚ ခ်မွတ္ထ်ားသည့္ အျပစ္ဒဏ္ ိွုႏင့္ ရိွခြဲ့ပါက တိိုင္ၾက်ားသူအ်ား စီစဥ္ေပးမည့္ ကိုစ်ားမႈမ််ား။ 

ဤအခ်က္အလက္မ််ားကိို ပါတီိွုႏစ္ဦးစလံိုးမ််ားထံသိို႔ အယူခံဝင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္အတူ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပးပိို႔ေပးမည္ျဖစပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ IX ညႇိိုႏႈိင္းေဆ်ာင္ရြက္သူသည္ 
ကိုစ်ားမႈမွန္သမွ်အ်ားလံိုးတြင္ ထိေရ်ာက္ေသ်ာ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္မႈအတြက္ တ်ာဝန္ရိွပါသည္။ 

 
10. အယခူဝံငျ္ခငး္ လိုပင္နး္စဥ ္- 

စ်ာျဖင့္ ေရးသ်ားဆံိုးျဖတ္ခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္ျခင္း အတြက္ အယူခံဝင္ျခင္းကိို မည္သည့္ ပါတီမဆိို ေအ်ာက္ပါ အေျခခံမ််ားအေပၚ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ားျပဳလိုပ္ၿပီးေန်ာက္ 10 ရက္အတြင္း 
ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ပါသည္ - 

1. ထြက္ရိွရလဒ္ကိို ထိခိိုက္ေစေသ်ာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းဆိိုင္ရ်ာ ျပႆန်ာ ရိွျခင္း၊ 

2. တ်ာဝန္ယူမႈိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိန္ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္ ျခင္း ခ်မွတ္စဥ္၌ က်ိဳးေၾက်ာင္းသင့္ေလ််ာ္စြ်ာျဖင့္ မရရိွခြဲ့သည့္ ထြက္ရိွရ လဒ္အေပၚတြင္ 
အက်ိဳးသက္ေရ်ာက္မႈျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ အသစ္ေတြ႕ရိွ ရေသ်ာအခ်က္အလက္ သိို႔မဟိုတ္ အေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ 

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

အယူခံဝင္ျခင္းမ််ားအ်ားလံိုးကြဲ့သိို႔ ခရိိုင္သည္ - 

a. အယူခံအ်ား တင္သြင္းၿပီးသည့္အခါ အျခ်ားပါတီထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား အသိေပးၿပီး အယူခံဝင္ျခင္း လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ပါတီိွုႏစ္ဦးစလံိုး အတြက္ တန္းတူညီမွ်စြ်ာ 
အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ လိုပ္ေဆ်ာင္ျခင္း၊ 
 

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

c. အယူခံဝင္ျခင္းအတြက္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူ(မ််ား)သည္ ဤေပးလစီ ထြဲတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ ေလ့က်င့္မႈသင္တန္းစံိုႏႈန္းိွုႏင့္ ကိိုက္ညီမႈရိွေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစပါသည္၊ 
 

d. စိန္ေခၚမႈ သိို႔မဟိုတ္ ရလဒ္အတြက္ အေထ်ာက္အကူျပဳေစမည့္ ေရးသ်ားထိုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခိုအ်ား တင္သြင္းရန္ ပါတီိွုႏစ္ဦးစလံိုးအ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးေပးပါသည္၊ 
 

e. အယူခံဝင္ျခင္း၏ရလဒ္ ိွုႏင့္ ရလဒ္အတြက္ အေၾက်ာင္းျပခ်က္မ််ားကိို ေဖ်ာ္ျပသည့္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထိုတ္ျပန္ေပးသည္၊ ထိို႔အျပင္ 
 

f. အယူခံဝင္ျခင္းအ်ား လက္ခံရရိွၿပီးေန်ာက္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရး သ်ားၿပီး ပါတီိွုႏစ္ဖက္စလံိုးထံသိို႔ 10 ရက္ အတြင္း၌ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေပးပိို႔ေပးပါသည္။ 

သ်ာမ်ာန ္အေရးယူဆံိုးျဖတ္ခ်က္ 
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သ်ာမ်ာန္ အေရးယူဆံိုိုးျဖတ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပါတီမ််ားမွ ဆိုႏၵ အေလ််ာက္ အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းျပဳရန္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား အသိေပး သေဘ်ာတူခြ င့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္အခါ ခရိိုင္အ်ား 
ၾက်ားဝင္ျဖန္ ေျဖျခင္းိွုႏင့္ အေျခအေနကိို ျပန္အဖတ္ဆယ္ေသ်ာ တရ်ားစီရင္မႈ ကြဲ့သိို႔ေသ်ာ ကိိုယ္ပိို ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ကမ္းလွမ္းရန္ိွုႏင့္ သ်ာမ်ာန္ အေရးယူဆံိုိုးျဖတ္ခ်က္ လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို 
ေခ််ာေမြ႕လြယ္ကူေစရန္ အခြင့္အလမ္းေပးပါသည္။ ပါတီမ််ားသည္ တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ျပဳသည့္အခါ အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္သ်ာလွ်င္ ခ်ိတ္ဆက္ လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည္။ 
ခရိိုင္မွ ပါတီမ််ားအ်ား အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ ထြဲတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ လိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈ မျပလိုပ္ိိုႏိုင္ပါ။ ပါတီမ််ားသည္ အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို 
ေျဖရွင္းခ်က္သိို႔ မေရ်ာက္ရိွမီွ အခ်ိန္မေရြး ရိုပ္သိမ္းျခင္းျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ၿပီး တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ိွုႏင့္ပတ္သက္၍ စံိုစမ္းစစ္ေဆး ေရးလိုပ္ငန္း စဥ္ကိို ျပန္စတင္ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ အလိုပ္သမ်ားမွ 
ေက််ာင္းသ်ားအေပၚ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈ ျပဳျခင္း စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားတြင္ အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းကိို ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္မရိွပါ။ 
 
အလြတ္ သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း မတိိုင္မီွ ခရိိုင္သည္ - 

1. ပါတီမ််ားအ်ား ထိုတ္ေဖ်ာ္ခ်က္ျပဳရန္အတြက္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား အသိေပးျခင္း ျပဳလိုပ္ပါမည္ - အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္၏ လိိုအပ္ခ်က္မ််ား၊ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ား၊ 
အေျခအေနမ််ားအပါအဝင္သည္ အတူတူျဖစ္ေသ်ာ စြပ္စြြဲခ်က္မ််ားမွ တိိုင္ၾက်ားသည့္ တရ်ားဝင္တိိုင္ၾက်ားခ်က္ကိို ျပန္လည္ စတင္ရန္ ပါတီမ််ားအ်ား ဟန္႔တ်ားပိတ္ပင္သည္၊ မည္သိို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
သေဘ်ာတူရန္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မတိိုင္မီွ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆိို ပါတီ အေနျဖင့္ အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္မွ ရိုပ္သိမ္းရန္ အခြင့္အေရးရိွၿပီး တရ်ားဝင္ တိိုင္ၾက်ားခ်က္ိွုႏင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အယူခံ ဝင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ကိို စတင္ိိုႏိုင္သည္၊ ထိို႔အျပင္ အလြတ္သေဘ်ာ ျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ထြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ား မွန္သမွ် ိွုႏင့္ 
မွတ္တမ္းမ််ားအပါအဝင္အ်ား ထိန္းသိမ္းထ်ားေပးမည္ သိို႔မဟိုတ္ အသိေပးေဝမွ်ျခင္းျပဳလိုပ္ေပးမည္၊ 

2. အလြတ္သေဘ်ာျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပါတီမ််ား၏ ဆိုႏၵ ကိို စ်ာေရးသ်ားျခင္းျဖင့္ သေဘ်ာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူပါမည္။ 

 
လိငပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ အလြြဲသံိုးစ်ားျပဳျခငး္ လိုပရ္ပမ္််ား သိို႔မဟိုတ္ ဝနထ္မး္မ ွေက််ာငး္သ်ားအ်ား လိငပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ လက္မခိိံုႏိုငေ္သ်ာ အျပဳအမ ူမ််ားကိို တငျ္ပျခငး္ 
 
ေခါင္းစဥ္ IX သည္ ဝန္ထမ္းမွ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈျပဳသည့္ လိုပ္ရပ္မ််ားိွုႏင့္လည္း သက္ဆိိုင္ၿပီး ၎အ်ား ယခင္ အယူခံဝင္ျခင္း လိုပ္ငန္းစဥ္ေအ်ာက္၌ ေျဖရွင္းျခင္း 
ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ပါသည္။ 
 
ထိို႔ျပင္၊ O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) တြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည္မွ်ာ - “Professional Standards Commission အဖြြဲ႕သည္ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး၊ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းအလိုပ္သမ်ား မွ 
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အျပဳအမူဟို စြပ္စြြဲခံရသည့္ အေျခအေနမ််ားအ်ား တင္ျပရန္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို တည္ေထ်ာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ 
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ဥပေဒစိိုးမိိုးအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားထံသိို႔ ျဖစ္ရပ္တင္ျပရန္ တ်ားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း 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 မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူကိို 
ခံခြဲ့ရေသ်ာ နစ္န်ာသူျဖစ္သည့္ မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားမဆိို(သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ သူငယ္ခ်င္း)  

B. ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ လိင္ပိိုင္ဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ သတင္းပိို႔တိိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ကိို လက္ခံရရိွသည့္ ဆရ်ာ၊ 
အက်ိဳးေဆ်ာင္၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္မွလႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ တယ္လီဖိုန္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားနည္းသံိုးလ်က္ 
နႈတ္ျဖင့္ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္အေၾက်ာင္း စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ အစီရင္ခံစ်ာကိို ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္မွလႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ 24 န်ာရီအတြင္း 
ေပးပိို႔ရပါမည္။ ေက််ာင္းအိုပ္သည္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ိိွုႏပ္စက္ ွဥ္းပန္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူကိို က်ၱဴးလြန္သည္ဟို စြပ္စြြဲခံရသူ ျဖစ္ေနပါက နႈတ္ိွုႏင့္ 
စ်ာျဖင့္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ အစီရင္ခံစ်ာမ််ားကိို အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ သိို႔မဟိုတ္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူမွ လႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ ေပးပိို႔သင့္သည္။ 

C. O.C.G.A. § 19-7-5 တြင္ ဖြင့္ဆိိုရွင္းျပထ်ားသည့္အတိိုင္း လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ိိွုႏပ္စက္ ွဥ္းပန္းမႈကိို လက္ခံရရိွထ်ားသည့္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္မွလႊြဲအပ္ေပးထ်ားသူတစ္ဦးသည္ 
§ 19-7-5 သည္ ေက််ာင္းလူမႈဝန္ထမ္းထံသိို႔ နႈတ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိို ကေလးတစ္ဦး ိိွုႏပ္စက္ ွင္းပန္းခံသည္ဟို 
ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္စြ်ာ ယံိုၾကည္ရေသ်ာ အခ်ိန္မွ 24 န်ာရီထက္ ေန်ာက္မက်ေစရပါ။ ေက််ာင္းလူမႈဝန္ထမ္း၏ ကေလးသူငယ္က်ာကြယ္ေရး အစီရင္ခံစ်ာကိို လူသ်ားေရးရ်ာ 
ဝန္ေဆ်ာင္မႈဌ်ာနမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္အတိိုင္း အက်ာအကြယ္ေပးေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ေပးအပ္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ ဘက္စံိုအဆင္ေျပေက်ာင္းမြန္ေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခိုသိို႔ျဖစ္ေစ 
ထိိုသိို႔ေသ်ာေအဂ်င္စီမ်ိဳး မရိွပါက သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ ရြဲဘက္အ်ာဏ်ာပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ေရွ႕ေနထံသိို႔ျဖစ္ေစ တယ္လီဖိုန္း၊ ဖက္စ္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားလ်က္ 
(ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြက္ ပိိုမိိုအဆင္ေျပေသ်ာနည္းလမ္းမွ်ာ စ်ာျဖင့္ေရးထ်ားေသ်ာ အစီရင္ခံစ်ာျဖစ္သည္) ေပးပိို႔ိိုႏိုင္သည္။ 

O.C.G.A. § 19-7-5 တြင္ အက်ံဳးမဝင္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ ဆရ်ာ၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ လိင္ပိိုင္ဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူိုႏွင့္ပတ္သက္ေသ်ာ 
တိိုက္တန္းမႈမ််ားကိို ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ စနစ္ဆိိုင္ရ်ာ တ်ာဝန္ရိွသူက ခ်က္ခ်င္းစံိုစမ္းစစ္ေဆးရပါမည္။ သတ္မွတ္တ်ာဝန္ေပးထ်ားေသ်ာ စနစ္ဆိိုင္ရ်ာ တ်ာဝန္ရိွသူအေနျဖင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္၏ သမ်ာသမတ္ရိွမႈကိို 
ထိန္းသိမ္းရန္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္ ထပ္တလြဲလြဲ ေတြ႕ဆံိုေမးျမန္းရမႈမ််ားကိို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ အျခ်ားမည္သူ႔ကိိုမွ် မေမးျမန္းရေသးမီ ေက််ာင္းသ်ား၏ေျပ်ာဆိိုခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးမွတ္ထ်ားရန္ 
လိိုအပ္သည္။ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူ စြပ္စြြဲခ်က္အ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ အဆိိုပါ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူ တိိုင္တန္းခ်က္မွ်ာ ခိိုင္လံိုေၾက်ာင္း ယံိုၾကည္ရန္ 
ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္ေသ်ာ အေၾက်ာင္းျပခ်က္တစ္ရပ္ကိို ျပဆိိုေနလွ်င္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက လႊြဲအပ္တ်ာဝန္ေပးထ်ားသူအေနျဖင့္ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ တ်ာဝန္ရိွေသ်ာ 
အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ၊ ျပည္သူ႔ေဘးကင္းလံိုျခံဳေရး အရ်ာရိွခ်ဳပ္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းတြင္း လူမႈလိုပ္ငန္းဆိိုင္ရ်ာ  ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား အစီရင္ခံမႈကိို ခ်က္ခ်င္းျပဳလိုပ္ရမည္။ 
မွန္ကန္ေၾက်ာင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရိွရသည့္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူမွန္သမွ်ကိိုလည္း အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူိွုႏင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္း စံိုႏႈန္းမ််ားဆိိုင္ရ်ာ ေက်ာ္မရွင္၏ 
က်င့္ဝတ္ေရးရ်ာဌ်ာနခြြဲတိို႔အ်ား အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္။ 

အ်ားကစ်ားက႑ က််ား/မ တနး္တူညီမွ်ေရးဆိိုငရ္်ာ မေက်နပခ္်က္တိိုငတ္နး္မႈ လိုပထံ္ိုးလိုပန္ည္းမ််ား 
 
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ Georgia အ်ားကစ်ားက႑ က််ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး အက္ဥပေဒိွုႏင့္အညီ ၎၏ မူလတန္းိွုႏင့္ အလယ္တန္း အ်ားကစ်ားအစီအစဥ္မ််ားတြင္ 
ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၏ ကိိုယ္စ်ား မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးက တင္ျပေသ်ာ တိိုင္တန္းခ်က္မ််ားအပါအဝင္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏တိိုင္တန္းခ်က္မ််ားကိို မဆိိုင္းမတြ သ်ာတူညီမွ်ရိွရိွ ေျဖရွင္းေပးိိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေအ်ာက္ပါ မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းေရး လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ေရးဆြြဲထ်ားသည္။ 

 
အဓပိၸါယ္ရငွး္လငး္ခ်က္မ််ား - 



 

72 

 “ေန႔ရက္မ််ား” ဆိိုသည္မွ်ာ ျပကၡဒိန္ရက္မ််ားကိို ဆိိုလိိုသည္။ 

 "မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈ" ဆိိုသည္မွ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ O.C.G.A. § 20-2-315 (အ်ားကစ်ားက႑ က််ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး အက္ဥပေဒ) အ်ား 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ လိုပ္ရပ္တစ္ခိုကိို ျပဳလိုပ္ထ်ားသည္ဟို စြပ္စြြဲေသ်ာ တိိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

 “မေက်နပ္သူ” ဆိိုသည္မွ်ာ တိိုင္တန္းခ်က္ကိို စတင္ျပဳလိုပ္သူျဖစ္သည္။ 

 “ေက််ာင္းသ်ား” ဆိိုသည္မွ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ စီမံေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ စ်ာရင္းသြင္းထ်ားသူတစ္ဦးကိို 
ဆိိုလိိုသည္။ 

 
လိုပထံ္ိုးလိုပန္ည္းမ််ား- 
 
မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈမ််ားကိို ထိခိိုက္မႈရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ထိခိိုက္မႈရွိေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကသ်ာလွ်င္ 
ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ၿပီး ေအ်ာက္ပါနည္းလမ္းအတိိုင္း ေဆ်ာင္ရြက္ရမည္- 

 မေက်နပ္သူက မေက်နပ္ခ်က္အေၾက်ာင္း သိရိွသည့္ သိို႔မဟိုတ္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈအရ သိရိွသင့္သည့္ အခ်ိန္မွ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း (သိို႔မဟိုတ္ ဤလိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းကိို 
ျဖန္႔ေဝေပးၿပီးေန်ာက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္းတိို႔ထြဲမွ ေန်ာက္မွျဖစ္ေသ်ာအခ်ိန္) မေက်နပ္သူသည္ မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈ ပံိုစံကိို အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူထံသိို႔ 
တင္ျပရမည္ျဖစ္က်ာ သူက လက္ခံရရိွေသ်ာရက္စြြဲကိို မွတ္သ်ားရပါမည္။ 

 စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈသည္- (1) မေက်နပ္သူိွုႏင့္ ထိခိိုက္မႈရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားတိို႔၏အမည္ကိို ေဖ်ာ္ျပရမည္၊ (2) မေက်နပ္ခ်က္ကိို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 
အေျခအေန သိို႔မဟိုတ္ အေၾက်ာင္းတရ်ားမ််ားကိို ေဖ်ာ္ျပရမည္၊ (3) ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈရိွသည္ဟို စြပ္စြြဲထ်ားေသ်ာ ဥပေဒျပဌ်ာန္းခ်က္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားကိို 
ခြြဲျခ်ားေဖ်ာ္ျပရမည္ (4) ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားေသ်ာ ကိုစ်ားမႈကိို တိတိပပေဖ်ာ္ျပရမည္။ 

 အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူက မေက်နပ္ခ်က္ကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးေစရမည္။ မေက်နပ္ခ်က္ကိို တင္ျပၿပီးေန်ာက္ ရက္ေပါင္း 30 အတြင္းတြင္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူက မေက်နပ္ခ်က္အေပၚ 
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား တံို႔ျပန္ခ်က္ေပးၿပီး မပါမျဖစ္အေရးႀကီးေသ်ာ အခ်က္မ််ားိွုႏင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရ်ာတြင္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ဆင္ျခင္ပံိုတိို ႔ကိို ရွင္းျပရမည္။ 

 မေက်နပ္သူအေနျဖင့္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သိို႔ အယူခံဝင္ိိုႏိုင္သည္။ အယူခံကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး 
အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူထံမွ တံို႔ျပန္ၿပီးေန်ာက္ 35 ရက္အတြင္း DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သိို႔ ေပးပိို႔ရမည္။ မေက်နပ္ခ်က္ိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းအ်ားလံိုးကိို 
ဘိုတ္အဖြြဲ႕က စိစစ္သံိုးသပ္ိိုႏိုင္ၿပီး စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ မေက်နပ္ခ်က္တိိုင္တန္းမႈပံိုစံကိို လက္ခံရရိွၿပီးေန်ာက္ 45 ရက္ထက္ ပိို၍မေစ်ာေစဘြဲ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား 
ခ်မွတ္ိိုႏိုင္သည္။ 

 မေက်နပ္သူအေနျဖင့္ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ မည္သည့္ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိိုမဆိို O.C.G.A. § 20-2-1160 ိွုႏင့္အညီ ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သိို႔ 
အယူခံဝင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 
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၊ လူ႔စြမ္းအ်ားအရင္းအျမစ္ဌ်ာနခြြဲ၊ 1701 Mountain 
Industrial Blvd.၊ Stone Mountain၊ GA 30083 သိို႔ ေပးပိို႔ျခင္းျဖင့္ တိိုင္တန္းခ်က္တင္သြင္းိိုႏိုင္သည္။ ပံိုစံမ််ားကိိုအ်ားကစ်ားက႑ အမႈေဆ်ာင္ဒါ႐ိိုက္တ်ာ ရံိုး5829 Memorial Drive, Stone Mountain, 
Georgia 30083 သိို႔မဟိုတ္ www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads မွ ရယူိိုႏိုင္သည္။
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အငတ္်ာနကိွ္ုႏင့္ နညး္ပည်ာဆိိုငရ္်ာအသံိုးျပဳမႈ 
 
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ 2000 ျပည့္ိွုႏစ္၊ အင္တ်ာနက္ေပၚတြင္ ကေလးမ််ားအတြက္ အက်ာအကြယ္ေပးေရး အက္ဥပေဒ (CIPA) ိွုႏင့္အညီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ 
ပည်ာေရးလမ္းစဥ္ကိို ပ့ံပိိုးေပးရန္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ား၏ သင္႐ိိုးိွုႏင့္ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး အခြင့္အလမ္းမ််ားကိို ႁမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ နည္းပည်ာမ််ား၊ ကြန္ရက္မ််ားိွုႏင့္ 
အင္တ်ာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတိို႔ကိို ေပးအပ္ထ်ားသည္။ လမ္း ႊန္ခ်က္မ််ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ား၊ မူဝါဒမ််ားိွုႏင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ််ားအ်ားလံိုးသည္ ေအ်ာက္ပါတိို႔အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို 
ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွေပးအပ္သည့္ တယ္လီဖိုန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိွုႏင့္ စက္ကိရိယ်ာမ််ားအ်ားလံိုးိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည္- 
 

 လိုပ္ငန္းသံိုးကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ားိွုႏင့္ ခရီးေဆ်ာင္ကြန္ပ်ၱဴတ်ာမ််ား၊ 

 စမတ္ဖိုန္းမ််ား၊ တက္ဘလက္မ််ား၊ e-reader မ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားမိိုဘိိုင္းစက္ပစၥည္းမ််ား၊ 

 အင္တ်ာနက္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား၊ 

 တယ္လီဖိုန္းဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိွုႏင့္ 

 ဆြဲလူလ်ာဖိုန္းဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား 
 
အင္တ်ာနက္ေပၚမွ ရရိွိိုႏိုင္ေသ်ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ််ားိွုႏင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ််ားသည္ တန္ဖိိုးရိွေသ်ာ ပည်ာေရးအခ်က္အလက္မ််ားကိို ေပးစြမ္းိိုႏိုင္သည္ဟို DeKalb ေက်ာင္တီ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ယံိုၾကည္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ အျငင္းပြ်ားဖြယ္ သိို႔မဟိုတ္ သင့္ေလ််ာ္မႈမရိွဟို သတ္မွတ္ိိုႏိုင္ေသ်ာ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို ဝင္ေရ်ာက္ၾကည့္ရႈခြင့္အ်ား 
အၿမြဲထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထ်ားရန္ မျဖစ္ိိုႏိုင္ပါ၊ သိို႔ျဖစ္၍ အျငင္းပြ်ားဖြယ္အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို အသံိုးျပဳသူက မေတ်ာ္တဆျဖစ္ေစ တမင္တက်ာျဖစ္ေစ ၾကံဳေတြ႕ိိုႏိုင္သည္။ 
ထိိုသိို႔ေသ်ာအေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို စတင္ဝင္ေရ်ာက္ၾကည့္ရႈမႈ မျပဳမိေစရန္အတြက္ ေရွ်ာင္ရွ်ားရန္မွ်ာ အသံိုးျပဳသူ၏ တ်ာဝန္ျဖစ္သည္။  
 
အင္တ်ာနက္အသံိုးျပဳမႈသည္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ သိုေတသနကိို အေထ်ာက္အပ့ံျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ပည်ာေရးပန္းတိိုင္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ််ားိုႏ ွင့္ ကိိုက္ညီရမည္။ အျခ်ား 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွန္သမွ်၏ ကြန္ရက္ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးအရင္းအျမစ္မ််ားကိို အသံိုးျပဳမႈသည္ ထိိုကြန္ရက္အတြက္ မူဝါဒမ််ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ််ား၊ လမ္း ႊန္ခ်က္မ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီရမည္။ 
အသံိုးျပဳသူမ််ားသည္ အင္တ်ာနက္သံိုးစြြဲမႈကိို ျပဳလိုပ္ေသ်ာေနရ်ာဌ်ာနတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားၿပီး လိိုအပ္သည္ဟို ယူဆထ်ားေသ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ားိွုႏင့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားအ်ားလံိုးကိို လိိုက္န်ာရပါမည္။ (1) 
မူပိိုင္ခြင့္ရိွေသ်ာ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ား၊ (2) ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ မဖြယ္ရ်ာေသ်ာအေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ (3) ကိုန္ထိုတ္လိုပ္မႈဆိိုင္ရ်ာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အျဖစ္ 
ကန္႔သတ္က်ာကြယ္ထ်ားေသ်ာ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ျပည္နယ္ဥပေဒ သိို႔မဟိုတ္ 
ျပည္နယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမွန္သမွ်ကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ မည္သည့္အေၾက်ာင္းအရ်ာကိိုမဆိို ေပးပိို႔ျခင္းအ်ား တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ (1) အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္ေသ်ာ အဖြြဲ႕အစည္းမ််ား၏ 
ပိုဂ လိက ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္၊ စီးပြ်ားေရးေၾက်ာ္ျင်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေသြးေဆ်ာင္ျဖ်ားေယ်ာင္းမႈ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားအတြက္ (2) ိိုႏိုင္ငံေရးဆြယ္တရ်ားေဟ်ာရန္အတြက္ ကြန္ရက္အပါအဝင္ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အရင္းအျမစ္မ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ ဥပေဒိွုႏင့္မညီ ြတ္ေသ်ာ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားအ်ားလံိုးကိို တင္းက်ပ္စြ်ာတ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ 
 
အင္တ်ာနက္အသံိုးျပဳမႈမွ်ာ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ရပိိုင္ခြင့္မဟိုတ္ပါ။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အင္တ်ာနက္ကိို လက္ခံိိုႏိုင္ေသ်ာ အျပဳအမူျဖင့္ သံိုးစြြဲမႈ သေဘ်ာတူညီခ်က္ကိို လိိုက္န်ာျခင္းမရိွေသ်ာ 
အသံိုးျပဳသူ ေက််ာင္းသ်ားမွန္သမွ်သည္ အင္တ်ာနက္သံိုးစြြဲရန္ အထူးအခြင့္အေရးအ်ား အနည္းဆံိုး တစ္ပတ္ ဆံိုးရံႈးရပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္ပါက ဝင္ေရ်ာက္သံိုးစြြဲခြင့္မ််ား 
ဆိိုင္းင့ံခံရျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ရပ္စြဲခံရျခင္းအျပင္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူမႈကိိုလည္း ခံရိုႏိိုင္ပါသည္။ 
 
လံိုျခံဳေရးဆိိုင္ရ်ာ အိၲုႏရ်ာယ္တစ္ရပ္ကိို ျဖစ္ေစသည္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္မ််ားတြင္ ျပႆန်ာျဖစ္ပြ်ားခြဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ််ား ရိွေနသည္ဟို ခြြဲျခ်ားသတ္မွတ္ခံထ်ားရေသ်ာ အသံိုးျပဳသူမွန္သမွ်ကိို 
အင္တ်ာနက္သံိုးစြြဲခြင့္ ျငင္းပယ္ိိုႏိုင္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၎ကေပးအပ္ေသ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈအတြက္ အတိအလင္းျဖစ္ေစ သြယ္ဝိိုက္၍ျဖစ္ေစ မည္သည့္အမ်ိဳးအစ်ားျဖင့္မဆိို အ်ာမခံခ်က္မ််ား 
ျပဳလိုပ္ျခင္းမရိွပါ။ မည္သည့္အသံိုးျပဳသူမဆိို၏ မိမိကိိုယ္တိိုင္ နေမ်ာ္နမြဲ့လိုပ္ေဆ်ာင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳသူ၏ အမွ်ားအယြင္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ထိန္ခ်န္မႈမ််ားေၾက်ာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေိွုႏ်ာင့္ေိွုႏးမႈမ််ား၊ 
မေပးပိို႔ိိုႏိုင္မႈမ််ား၊ မမွန္ကန္ေသ်ာ ေပးပိို႔မႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈပိိုင္း အေိွုႏ်ာင့္အယွက္မ််ားအပါအဝင္ ထိခိိုက္မႈမွန္သမွ်အတြက္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမတြင္ တ်ာဝန္မရိွပါ။ အင္တ်ာနက္မွရရိွေသ်ာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကိို အသံိုးျပဳမႈသည္ အသံိုးျပဳသူ၏ တ်ာဝန္သ်ာျဖစ္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၎၏ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားမွ ရရိွေသ်ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ််ား၏ တိက်မႈ သိို႔မဟိုတ္ 
အရည္အေသြးအတြက္ မည္သည့္တ်ာဝန္ကိိုမွ် မယူေၾက်ာင္း တိတိပပျငင္းဆန္သည္။ 
 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ အင္တ်ာနက္ိွုႏင့္ နည္းပည်ာအရင္းအျမစ္မ််ားကိို အသံိုးျပဳရ်ာတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ေအ်ာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ တ်ာဝန္ရိွသည္- 
 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အင္ထရ်ာနက္ေပၚတြင္ အမွ်ာစက်ားမ််ား ေပးပိို႔ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ျပန္ျခင္းေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း ေဒတ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအခ်က္အလက္မ််ားကိို 
ေပးပိို႔ျခင္းေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း ျပဳလိုပ္ေသ်ာအခါ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ အေလ့အထ၊ မူဝါဒမ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီေသ်ာ ယဥ္ေက်းပ်ၱဴငွ်ာမႈိွုႏင့္ အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ 
စံိုႏႈန္းမ််ားကိိုလိိုကန္်ာပါမည။္ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စ်ာသင္ခန္းိွုႏင့္ သင္႐ိိုးပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေက််ာင္းစ်ာတ်ာဝန္မ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားိွုႏင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရိွသည့္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားျဖင့္သ်ာ 
အငတ္်ာနကစ္နစက္ိို အသံိုးျပဳပါမည။္ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိိုက္မ််ားိွုႏင့္ စက်ားေျပ်ာခန္းမ််ားေပၚတြင္ အျခ်ားသူမ််ားိွုႏင့္ ေျပ်ာဆိိုဆက္ဆံျခင္းအပါအဝင္ သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ 
အြန္လိိုင္းျပဳမူေဆ်ာင္ရြက္ပံိုမ််ားကိိုျပသပါမည။္ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိိုမဆိို အခြင့္မရိွေသ်ာ အသံိုးျပဳသူမ််ားေဘးရန္မွ က်ာကြယ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအ်ားထိုတ္မႈမွန္သမွ်ကိိုျပဳလိုပပ္ါမည။္ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဆိိုက္ဘ်ာအိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း မည္သည့္ပံိုစံကိိုမဆိိုအစျပဳေဆ်ာငရ္ြကျ္ခငး္ သိို႔မဟိုတ္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳလိုပ္ရပါ။ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မည္သည့္ရင္းျမစ္မွမဆိို မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ အမွ်ာစက်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပံိုမ််ားကိို ေပးပိို႔ျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္လကခ္ျံခငး္ မျပဳရပါ။ 
ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ သိကၡ်ာက်ေစေသ်ာ၊ တိက်မွန္ကန္မႈမရိွေသ်ာ၊ အလြြဲသံိုးစ်ားျပဳရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊ သိကၡ်ာမရိွေသ်ာ၊ ညစ္ညမ္းေသ်ာ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာကိို 
ပစ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ၊ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊ လူမ်ိဳးေရး သိို႔မဟိုတ္ ဘ်ာသ်ာေရးအရ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ၊ လိင္မတူသူမ််ားကိို ခ်ိဳးိိွုႏမ္လိိုေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒိွုႏင့္မညီေသ်ာ 
အေၾက်ာင္းအရ်ာမ််ားကိို ပိို႔စ္တင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ေဖ်ာ္ျပျခင္း မျပဳရပါ။ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ထိိုသိို႔ေသ်ာ အမွ်ာစက်ားမ််ားကိို ပိို႔စတ္ငၿ္ပးီ အျခ်ားအသံိုးျပဳသူတစ္ဦးထံသိို႔ လႊြဲခ်ျခင္း မျပဳရပါ။ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မိမိကိိုယ္ပိိုင္မဟိုတ္ေသ်ာ အသံိုးျပဳသူအိိုင္ဒီတစ္ခိုျဖင့္ စနစ္တစ္ခိုသိို႔ ဝင္ေရ်ာက္ျခင္း၊ မိမိတိို႔၏ အသံိုးျပဳသူအိိုင္ဒီမ််ား၊ စက်ားဝွက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အေက်ာင့္မ််ားကိို 
အျခ်ားသူမ််ားိွုႏင့္ မွ်ေဝျခင္းတိို႔အ်ားျဖင့္ ကြန္ရက္လံိုျခံဳေရးကိိုခ်ိဳ းေဖ်ာကျ္ခငး္မျပဳရပါ။ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အျခ်ားအသက္မျပည့္ေသးသူမ််ား/ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ကိိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ််ားကိို ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာဆိိုျခင္း၊ အသံိုးျပဳျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျဖန္႔ခ်ျိခငး္ မျပဳရပါ။ 
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 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ဖက္ဒရယ္ သိို႔မဟိုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆိို အငတ္်ာနကစ္နစက္ိို အသံိုးမျပဳရပါ။ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ မူပိိုင္ခြင့္ဥပေဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲကိို ျဖန္႔ခ်ိ္ျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ေဒါငး္လိုဒဆ္ြြဲျခငး္ မျပဳရပါ။ 

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

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ကြန္ရက္ကိို အခြင့္မရိွဘြဲ အသံိုးျပဳျခင္း၊ အျခ်ားသူမ််ားိွုႏင့္သက္ဆိိုင္ေသ်ာ ေဒတ်ာိွုႏင့္ ဖိိုင္မ််ားကိို တမင္တက်ာဖ်က္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ 
မူပိိုင္ခြင့္ဥပေဒကိို ခ်ိဳးေဖ်ာက္ျခင္းတိို႔တြင္ပါဝငေ္ဆ်ာငရ္ြကျ္ခငး္မျပဳရပါ။ 

 
မည္သည့္အခ်နိတ္ြငမ္ဆိို အီလက္ထရြနး္နစ ္ ဆက္သြယ္ေရးကိရယိ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အငတ္်ာနက္/အငထ္ရ်ာနက္မတွစဆ္င့္ မသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အမ်ွာစက်ားမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
႐ိုပပ္ံိုမ််ား ေပးပိို႔ျခငး္သည္ အလြနျ္ပငး္ထနေ္သ်ာ ေက််ာငး္တြငး္၊ ကိိုယ္ေရးကိိုယ္တ်ာ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ျပစမ္ႈဆိိုငရ္်ာ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳ းဆက္မ််ားကိို  
 
ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အငထ္ရ်ာနက္ေပၚတြင ္ အမ်ွာစက်ားမ််ား ေပးပိို႔ျခငး္ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ျပနျ္ခငး္ေသ်္ာလည္းေက်ာငး္ ေဒတ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအခ်က္အလက္မ််ားကိို 
ေပးပိို႔ျခငး္ေသ်္ာလည္းေက်ာငး္ ျပဳလိုပေ္သ်ာအခါ "ဝက္ဘ္စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာမ််ား" ဟို ေခါငး္စဥတ္ပထ္်ားသည့္ ဘိုတ္အဖြြဲ႕မဝူါဒ IFBGB အပါအဝငျ္ဖစၿ္ပးီ ၎ခ်ည္းသ်ာဟို 
ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ DeKalb ေက်ာငတီ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ အေလ့အထ၊ မဝူါဒမ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီေသ်ာ ယဥေ္က်းပ်ၱဴင်ွာမႈိွုႏင့္ အျပဳအမဆိူိုငရ္်ာ စိံုႏႈနး္မ််ားကိိုလိိုက္န်ာပါမည္။ 
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ေဘးရနက္ငး္ရငွး္ေရးိွုႏင့္ စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ျဖည့္စြြကအ္ခ်ကအ္လကမ္််ား 
 

အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္၊ အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္ိွုႏင့္ ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ 
 

DeKalb ေက်ာင္တီခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ လက္နက္မ််ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေဆးဝါးမ််ားအေၾက်ာင္းကိို တိိုင္ၾက်ားရန္အတြက္ ခ႐ိိုင ္
အသေိပးဖိုန္းလိိုငး္ (1-888-475-0482) ကိိုလည္း အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ခြဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ စိိုးရိမ္ေၾက်ာက္ရြံ႕ၿပီး ေျခ်ာက္လွန္႔ျခင္းခံေနရေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္တြင္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အလ်ားအလ်ာကိို အျပည့္အဝေဖ်ာ္ထိုတ္ အသံိုးခ်ိိုႏိုင္ရန္ ေမွ််ာ္မွန္းိိုႏိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။ 
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေက််ာင္းအ်ားလံိုးသည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေဘးကင္းေသ်ာ၊ က်န္းမ်ာေရးိွုႏင့္ညီ ြတ္ေသ်ာ၊ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ေပးစြမ္းရန္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၊ ဝန္ထမ္းမ််ား၊ ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းမ််ားအၾက်ား အျပန္အလွန္ေလးစ်ားမႈိွုႏင့္ လက္ခံမႈတိို႔ကိို ႁမွင့္တင္ေပးရန္ တ်ာဝန္ရိွသည္။ 
 

ေက််ာင္း၌၊ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ ဆက္စပ္သည့္ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားျဖင့္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ အိမ္ အသြ်ားအျပန္ သြ်ားလ်ာေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ 
ေက််ာင္းဝန္းျပင္ပ၌ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ေိွုႏ်ာက္ယွက္ပ်က္စီးေစသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ကြန္ရက္ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္၏ အျခ်ား 
အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းပည်ာမွတဆင့္ ဝင္ေရ်ာက္အသံိုးျပဳသည့္ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲအသံိုးျပဳသည့္အခါျဖစ္ေစ ခ႐ိိုင္သည္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းကိို 
မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားကိိုမဆိို မည္သည့္နည္းလမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ နည္းလမ္းိွုႏင့္မဆိို တ်ားျမစ္ပါသည္။ 

ျပည္နယ္ဥပေဒိွုႏင့္အညီ ဤမူဝါဒသည္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ဆက္သြယ္ေရးကိို အသံိုးျပဳျခင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚေသ်ာ ဆိိုက္ဘ်ာအိိုႏိုင္က်င့္မႈ လိုပ္ရပ္မ််ားိွုႏင့္လည္း သက္ဆိိုင္ၿပီး ၎အီလက္ထရြန္းနစ္ 
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုတြင္ အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းပိိုင္ ကိရိယ်ာတန္ဆ်ာပလ်ာိွုႏင့္ အစျပဳသည္ျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသည္- 

1. ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းအမႈထမ္းမ််ားထံသိို႔ အထူးတလည္ ဦးတည္လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္၊ 
 
2. ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ အဆိိုပါလူပိုဂ ိဳလ္မ််ား၏ ေဘးကင္းလံိုျခံဳမႈကိို ၿခိမ္းေျခ်ာက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္း၏စနစ္တက် လည္ပတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မႈကိို အေိွုႏ်ာက္အဟန္႕ျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေလ်ာက္သည့္ မ႐ိိုးေျဖ်ာင့္ေသ်ာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လိုပ္ေဆ်ာင္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 
 
3. ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမွန္သမွ်၏ လူပိုဂ ိဳလ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ပစၥည္းဥစၥ်ာကိို အတိိုင္းအတ်ာတစ္စံိုတစ္ခိုအထိ ထိခိိုက္မႈအတြက္ အေၾက်ာက္တရ်ားကိို ဖန္တီးေပးလွ်င္ျဖစ္ေစ 
ထိိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအ်ာင္ျမင္ိိုႏိုင္ေျခမ််ားျပ်ားသည့္ အေနအထ်ားရိွေနလွ်င္ျဖစ္ေစ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈသံိုးစြြဲမႈိွုႏင့္ သက္ဆိိုင္သည္။ 

ဤမူဝါဒတြင္ သံိုးစြြဲထ်ားေသ်ာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ််ားအတြက္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ တစ္ခိုလံိုးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ထိုတ္လြတ္ိ္ိုႏိုင္ေသ်ာ မည္သည့္သေဘ်ာရိွသည့္ 
အမွတ္အသ်ားမ််ား၊ သေကၤတမ််ား၊ ေရးသ်ားမႈမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား၊ အသံမ််ား၊ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အသိဉ်ာဏ္ပစၥည္းကိိုမဆိို လႊြဲေျပ်ာင္းမႈျပဳလိုပ္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ။ 

အ်ားလံိုးေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ိွုႏင့္ မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမ််ားတိို႔သည္ ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအျဖစ္ ေက််ာင္းပည်ာသင္ိွုႏစ္ အစတြင္ 
အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခင္း ိွုႏင့္ ိိွုႏပ္ကြပ္ဖိိိွုႏပ္ျခင္းတိို႔ကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည့္ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းထိုတ္ျပန္ခ်က္ိွုႏင့္အတူ ဤမူ၀ါဒ၏ 
စက်ားလံိုးအတိအက်ျဖင့္ မိတ ၱဴတစ္ေစ်ာင္အ်ား လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ခ႐ိိုင္က အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း တိိုင္ၾက်ားမႈအတြင္း ပါဝင္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္း 
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္သည့္ မည္သူ႔ကိိုမဆိို လက္စ်ားေခ်ျခင္းအ်ား ျပင္းထန္စြ်ာ တ်ားျမစ္ပါသည္။ ေက််ာင္းမ််ားသည္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို ေက်ာင္းစြ်ာလိုပ္ေဆ်ာင္ၿပီး အတိိုင္းအတ်ာတစ္ခိုအထိ အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း၊အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း၏ မွတ္တမ္းမ််ားကိို တစ္ညီတစ္ ႊတ္တည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္လံိုျခံဳစြ်ာ ထိန္းသိမ္းထ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအေနျဖင့္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအေပၚ တင္ျပမႈတစ္ခိုခိုကိို လက္ခံရရိွသည့္အတြက္ အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းပါဝင္သည့္ျဖစ္စဥ္ကိို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ခ်က္ခ်င္းလိုပ္ေဆ်ာင္မည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ 
 

ဤမူဝါဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားိွုႏင့္ ဆက္စပ္ေနေသ်ာ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈပိိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ အလိုပ္ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ 
အေရးယူမႈကိို ခံယူရိိုႏိုင္သည္။ 
 

အစီရင္ခံစ်ာတစ္ရပ္ကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း၌ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ျဖစ္ေစ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ စြပ္စြြဲခံရသူိွုႏင့္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ ိွုႏစ္ဦးစလံိုး၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ 
အေၾက်ာင္းၾက်ားရပါမည္။ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အလ်ားတူအေျခအေန ပါဝင္ပါက သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ အကူအညီကိို ပ့ံပိိုးေပးသင့္ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကိို 
ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားသင့္သည္။ 
 

က်ၱဴးလြန္မႈအ်ား ေတြ႕ရိွရသည့္အေပၚမူတည္၍ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း ျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ 
အက်ိဳးဆက္ကိို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနမ််ားအရ သင့္ေတ်ာ္သည့္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္းကိို အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ 
ကန္႕သတ္ခ်က္မရိွဘြဲ ထည့္သြင္းရမည္။ 
 

ေက််ာင္းသ်ား အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းကိို တိိုင္ၾက်ားျခင္းိွုႏင့္ ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ အေသးစိတ္ လမ္း ႊန္ခ်က္မ််ားိွုႏင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ််ားကိို အတူပါရိွသည့္ 
စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိိုင္ရ်ာ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းအရ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္ေစရမည္။ 
 
စမီအံိုပခ္်ဳပမ္ႈဆိိုငရ္်ာ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္ အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခင္း/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ 
ခြြဲျခ်ားေဖ်္ာျပသည့္ စက်ားလံိုးဆိိုငရ္်ာ က်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥ္း JCDAG-R(1) 
 

ေက််ာင္း၌၊ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံို၌ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ ဆက္စပ္သည့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားျဖင့္ ေက််ာင္းိွုႏင့္ အိမ္ အသြ်ားအျပန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ 
ေက််ာင္းဝန္းျပင္ပ၌ အျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းပတ္ဝန္းက်င္အ်ား ေိွုႏ်ာင့္ယွက္ပ်က္စီးေစသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာစနစ္၊ ကြန္ပ်ၱဴတ်ာ ကြန္ရက္ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္၏ အျခ်ား 
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အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းပည်ာမွတဆင့္ ဝင္ေရ်ာက္အသံိုးျပဳသည့္ ေဒတ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေဆ်ာ့ဖ္ဝြဲအသံိုးျပဳသည့္အခါျဖစ္ေစ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္းိွုႏင့္ 
ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းကိို မည္သည့္ေက််ာင္းသ်ားကိိုမဆိို မည္သည့္နည္းလမ္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ နည္းလမ္းိွုႏင့္မဆိို တ်ားျမစ္ပါသည္။ 
 

A. အဓပိၸါယဖ္ြင့္ဆိိုခ်ကမ္််ား 
 

 အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း- အမွန္တကယ္ရိွေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရိွသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ တစ္ခိုတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက််ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ််ားအၾက်ားရိွ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ၊ ရန္လိိုေသ်ာ 
အျပဳအမူ။ ေရရွည္တြင္ အျပဳအမူကိို ထပ္တလြဲလြဲျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ထပ္တလြဲလြဲလိုပ္ရန္ အလ်ားအလ်ာရိွျခင္း။ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အိိုႏိုင္က်င့္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
အိိုႏိုင္က်င့္ခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏစ္ဦးစလံိုးမွ်ာ http://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.htmlႀကီးမ်ားေသ်ာျပႆန်ာမ််ားကိို ေရရွည္ၾကံဳေတြ႕ရိိုႏိုင္ျခင္း။ 

 

 ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈ - အမွန္တကယ္ သိို႔မဟိုတ္ ယူဆရေသ်ာ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ကိိုးကြယ္သည့္ဘ်ာသ်ာ၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ လိင္အမ်ိဳးအစ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္တိမ္း ြတ္မႈ၊ 
လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာခံယူခ်က္ သိိုပမဟိုတ္ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ေဖ်ာ္ျပမႈတိို႔အေပၚ အေျချပဳလ်က္ မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ အျပဳအမူ။ ၎သည္ နႈတ္ျဖင့္ေျပ်ာဆိိုမႈမ််ားိွုႏင့္ န်ာမည္ေခၚဆိိုျခင္း၊ ဆြဲလ္ဖိုန္းမ််ား 
သိို႔မဟိုတ္ အင္တ်ာနက္ကိို အသံိုးျပဳမႈ ပါဝင္ိိုႏိုင္သည့္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေပၚလြင္ေသ်ာ ႐ိုပ္ပံိုိွုႏင့္ ေရးသ်ားေဖ်ာ္ျပခ်က္မ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိ္ိုင္ရ်ာအရ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈရိွေသ်ာ၊ 
အိၲုႏရ်ာယ္မ််ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အရွက္ကြြဲေစေသ်ာ အျခ်ားလိုပ္ရပ္မ််ားအပါအဝင္ ပံိုသ႑်ာန္မ််ားစြ်ာ ရိွိိုႏိုင္သည္။ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈတြင္ ပစ္မွတ္တစ္ခိုခိုကိို ဦးတည္လ်က္ ထိခိိုက္ေအ်ာင္လိုပ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ ထပ္တလြဲလြဲျဖစ္ေပၚမႈမ််ား ပါဝင္ရန္မလိိုပါ။ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းိွုႏင့္မတူဘြဲ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈတြင္ အမွန္တကယ္ရိွေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ရိွသည္ဟိုထင္ရေသ်ာ အင္အ်ားမညီမွ်မႈ 
အၿမြဲမပါဝင္ပါ။ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈလိုပ္ရပ္သည္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအဖိို႔ ေက််ာင္းမွေပးအပ္ေသ်ာ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား၊ သိို႔မဟိုတ္ အခြ င့္အေရးမ််ားတြင္ ပါဝင္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ 
အသံိုးခ်ရန္ စြမ္းရည္ကိို ေိွုႏ်ာင့္ယွက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လံိုေလ်ာက္ေသ်ာအတိိုင္းအတ်ာအထိ ျပင္းထန္၊ သက္ေရ်ာက္ပ်ံ႕ိံွုႏ႔ သိို႔မဟိုတ္ အၿမြဲမျပတ္ျဖစ္ေပၚေသ်ာအခါတြင္ 
၎သည္ ရန္လိိုေသ်ာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ျဖစ္ေပၚေစသည္။  

 

 ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း - သင္႐ိိုးျပင္ပ အစိုအဖြြဲ႕/လႈပ္ရွ်ားမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအ်ား အဖြြဲ႕တစ္ခိုထြဲသိို႔ ဇ်ာတ္သြင္းျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အဆင့္ႁမွင့္တင္ျခင္း ျပဳလိုပ္ရန္ ရိိုးရ်ာဓေလ့မ််ားိုႏွင့္ 
ဆက္စပ္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္းိွုႏင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း။ 

 

B. ကန္႔သတတ္်ားျမစထ္်ားေသ်ာ အျပဳအမမူ််ား 
 

ကန္႔သတ္တ်ားျမစ္ထ်ားေသ်ာ အျပဳအမူ ဥပမ်ာမ််ားတြင္ ေအ်ာက္ေဖ်ာ္ျပပါတိို႔ပါ၀င္ျပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားပါ- 
 မလိိုလ်ားအပ္ေသ်ာ စေန်ာက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ န်ာမည္ေခၚဆိိုျခင္းကြဲ့သိို႔ေသ်ာ ိုႏႈတ္ျဖင့္တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား၊ 
 ေက်ာလ်ာဟလမ််ား သိို႔မဟိုတ္ မမွန္ကန္ေသ်ာ ထြက္ဆိိုခ်က္မ််ားအ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ 
 စက်ားလံိုးမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ဟန္အမူအရ်ာမ််ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား၊ မခံခ်င္ေအ်ာင္ေျပ်ာဆိိုမႈမ််ားိွုႏင့္ ေၾက်ာက္လန္႔ေစမႈမ််ား၊ 
 လူသိရွင္ၾက်ား အရွက္ခြြဲျခင္း၊ 
 အေပါင္းအသင္းမလိုပ္ဘြဲ ေရွ်ာင္ဖယ္ျခင္း၊ 
 ထိပါးေစ်ာ္က်ားျခင္း ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျခင္း၊ 
 ႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တြန္းထိိုးျခင္း ကြဲ့သိို႔ေသ်ာခိုႏၶ်ာကိိုယ္ခ်င္း တိိုက္႐ိိုက္ထိေတြ႕မႈ၊  
 ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္ခိိုက္မႈမ််ား၊ 
 အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေၾကးိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအ်ား ခိိုးယူျခင္း၊  
 လံႈ႕ေဆ်ာ္ျခင္း ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ အက်ပ္ကိိုင္ျခင္းအပါအဝင္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေငြ ွစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ႀကိဳးကိိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္း၊ 
 ေက််ာင္း၏ သိို႔မဟိုတ္ လူတစ္ဦးတစ္ေယ်ာက္၏ ပိိုင္ဆိိုင္မႈမ််ားကိို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေက််ာင္းပိိုင္စက္ကိရိယ်ာမ််ား၊ ေက််ာင္းကြန္ရက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္စနစ္မ််ားကိို အသံိုးျပဳလ်က္ျဖစ္ေစ 

ေက််ာင္းတြင္ျဖစ္ေစ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ အီလက္ထရြန္းနစ္အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ဆိိုက္ဘ်ာအိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း ပံိုစံမွန္သမွ်၊ 
 ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ား၏ အရွက္ရဖြယ္ဓ်ာတ္ပံိုမ််ားကိို ႐ိိုက္ကူးရန္ ကင္မရ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ကင္မရ်ာဖိုန္းမ််ားကိို အသံိုးျပဳၿပီး အျခ်ားသူမ််ားသိို႔ျဖန္႔ေဝျခင္း သိို႔မဟိုတ္ 

အြန္လိိုင္းတြင္ပိို႔စ္တင္ျခင္း၊ 
 ႐ိိုင္းစိိုင္းရင့္သီးေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ေသ်ာ စ်ာတိိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ တိိုက္႐ိိုက္အမွ်ာစက်ားမ််ား ေပးပိို႔ျခင္းိွုႏင့္ 

အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားအၾက်ား အတင္းအဖ်င္းိွုႏင့္ ေက်ာလ်ာဟလမ််ား ပ်ံ႕ိံွုႏ႔ေစရန္ ဝက္ဘ္ဆိိုက္မ််ားအသံိုးျပဳျခင္း။ 
 ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အီးေမးလ္၊ ဘေလ်ာ့ဂ္မ််ား၊ လူမႈကြန္ယက္ ၀က္ဘ္ဆိိုဒ္မ််ား (ဥပမ်ာအ်ားျဖင့္ Tiktok ၊ Snapchat ၊ Twitter ၊ Instagram ၊ Kik ၊ Facebook 

အစရိွသျဖင့္) ၊ ခ်က္တင္ စက်ားေျပ်ာအခန္းမ််ား၊ စ်ာသ်ားမ််ားိွုႏင့္ တိိုက္ရိိုက္အမွ်ာစက်ားေပးပိို႔ျခင္း အစရိွသည္တိို႔အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ဒီဂ်စ္တယ္ 
နည္းပည်ာမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳမႈမွတဆင့္ ပိုဂ ိဳလ္တစ္ဦးအ်ား တမင္ ရည္ရြယ္က်ာ တစ္ဦးတည္းဖယ္ခ်န္ျပီး ထပ္ၾကိမ္တလြဲလြဲ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း ိွုႏင့္ ျခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း၊ 

 ဆိိုက္ဘ်ာေပၚမွ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ ိဳလ္တစ္စံိုတစ္ဦးသိို႔ ဦးတည္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ၎ိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး အီးေမးလ္ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထေရ်ာနစ္ ဆက္သြယ္နည္းလမ္း 
အသံိုးျပဳမႈမွတဆင့္ စက်ားလံိုးမ််ား၊ ရိုပ္ပံိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဘ်ာသ်ာစက်ားတိို႔အ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္က်ာ၊ သိို႔မဟိုတ္ ဆက္သြယ္မႈကိို ျဖစ္ေပၚေစက်ာ နစ္န်ာသူသ်ားေက်ာင္အ်ား 
စိတ္ခံစ်ားမႈပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ပူပန္ေသ်ာကျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 

အ်ားလံိုးေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ မိဘမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမ််ားတိို႔သည္ DSCD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိိုင္းအျဖစ္ ေက််ာင္းပည်ာသင္ိွုႏစ္ အစတြင္ 
အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ဖိိိွုႏပ္ျခင္းတိို႔ကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည့္ ဤမူ၀ါဒ၏ စက်ားလံိုးအတိအက်ျဖင့္ မိတ ၱဴတစ္ေစ်ာင္အ်ား လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
 
C. အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ ျဖစစ္ဥမ္််ားကိို တိိုငတ္နး္ျခငး္ 

 

အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းတိို႔ကိို ေက််ာင္းသ်ား၊ မိဘ၊ အိုပ္ထိန္းသူ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား ဆက္စပ္အက်ိဳးစီးပြ်ားရွင္က အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း၊ ဆရ်ာ၊ ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္ 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ ေက််ာင္းရိွ အျခ်ားေသ်ာ အမႈထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္ထံသိို႔ တိိုင္ၾက်ားိုႏိိုင္ပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္အ်ား တင္ျပသည့္ လူပိုဂ ိဳလ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ တင္ျပမႈကိို န်ာမည္ သိို႔မဟိုတ္ 
န်ာမည္ေဖ်ာ္ျပျခင္းမရိွဘြဲျဖစ္ေစ ိုႏႈတ္အ်ားျဖင့္လည္းေက်ာင္း စ်ာျဖင့္လည္းေက်ာင္း ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ တိိုင္ၾက်ားမႈျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည့္ ပံိုစံမ််ားကိို ခ႐ိိုင္၏ ဝဘ္ဆိိုက္ဒ္ိွုႏင့္ ခ႐ိိုင္တစ္ခိုစီတြင္ ေက််ာင္းသ်ား၏ 
က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္း ေတြ႕ရိွိိုႏိုင္သည္။ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏ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 ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ပါသည္။ 
 

အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိုႏွ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအ်ား တိိုင္ၾက်ားခံရသည့္ အလိုပ္သမ်ားတိိုင္းက တိိုင္ၾက်ားမႈကိို ခ်က္ခ်င္းအေထ်ာက္အထ်ားရယူသင့္ၿပီး ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ 
တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို႔ ထပ္ဆင့္ေပးပိို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္အ်ား မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းကိို ျပဳလိုပ္ခံရေၾက်ာင္း အျခ်ားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ န်ားလည္သည့္ မည္သည့္အလိုပ္သမ်ားမဆိိုသည္ 

http://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.html
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စိိုးရိမ္ပူပန္မႈအ်ား လက္ခံရရိွသည့္ေန႔ထက္ တစ္ (1) ရက္ေန်ာက္မက်ေစဘြဲ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ တိိုင္ၾက်ားမႈကိို 
ခ်က္ခ်င္းတင္သြင္းေပးပိို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူက ကိစၥရပ္အ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈိွုႏင့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခိုလံိုးတြင္ 
အေထ်ာက္အထ်ားမွတ္တမ္းရယူျခင္းကိို ေက်ာင္းမြန္ေသခ််ာစြ်ာ ျပဳလိုပ္ေစရမည္။ အစီရင္ခံတင္ျပမႈကိို စြပ္စြြဲခံရသည့္ ပစ္မွတ္/ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူက ျပဳလိုပ္သည္ဆိိုလွ်င္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ 
တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူသည္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈကိို လက္ခံရရိွသည္အေပၚ မူတည္ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

တိိုင္တန္းထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးိွုႏင့္  ွိနိႈင္းေဆြးေိုႏြးၿပီးသည့္ေန်ာက္တြင္ပင္ ျပႆန်ာကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သိို႔မဟိုတ္ 
ေျဖရွင္းရန္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအဆင့္မ််ားအ်ား ေက််ာင္းက ေဆ်ာင္ရြက္ေနျခင္းမရိွဟို ခံစ်ားရပါက ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူသည္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ 
အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ သိို႔မဟိုတ္ သူ၏ လႊြဲအပ္တ်ာဝန္ေပးထ်ားသူထံသိို႔ ဆက္သြယ္သင့္သည္။ 
 

၎တိို႔ေက််ာင္းရိွ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမွ်ာ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းျပဳလိုပ္ခံေနရေၾက်ာင္း ယံိုၾကည္ထ်ားသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိိုလည္း ဆရ်ာ၊ 
ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္၊ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္အ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားရန္ တိိုက္တြန္းပါသည္။ 
 

ခ႐ိိုင္က အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအေၾက်ာင္းအ်ား အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ သိို႔မဟိုတ္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြင္း ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္သည့္ မည္သူ႔ကိိုမဆိို လက္စ်ားေခ်ျခင္းအ်ား ျပင္းထန္စြ်ာ တ်ားျမစ္ပါသည္။ လက္စ်ားေခ်ျခင္းျဖစ္စဥ္မ််ားကိို မူရင္းတိိုင္ၾက်ားခ်က္အတြက္ 
အသံိုးျပဳထ်ားသည့္အတိိုင္း လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္မ်ိဳးတည္းအသံိုးျပဳ၍ တင္ျပသင့္ၿပီး ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုင္အမႈထမ္းက စံိုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 

တိိုင္ၾက်ားသူမ််ားက လွ်ိဳ႕ဝွက္ထ်ားေပးရန္ ေတ်ာင္းဆိိုသည့္အခါ ေက််ာင္းမ််ားက ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထ်ားသည့္ အျခ်ားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအတြက္ အစီရင္ခံစ်ာမ််ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္မ််ားကိို က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈအေၾက်ာင္း တိိုင္ၾက်ားမႈမ််ားအေပၚ ခ႐ိိုင္၏ တ်ာဝန္အရ သင့္ေတ်ာ္သလိို  
ခ်က္ခ်င္းတိုန္႔ျပန္ရန္ငွ်ာ တစ္သမတ္တည္း သိရိွရန္ လိိုအပ္သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းထံသိို႔ျဖစ္ေစ မွ်ေဝမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ဘိုတ္အဖြြဲ႕မူဝါဒ JCDAG ိွုႏင့္ ဆက္စပ္ေနေသ်ာ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈပိိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ အလိုပ္ထိုတ္ပယ္ျခင္းအထိ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ 
အေရးယူမႈကိို ခံယူရိိုႏိုင္သည္။ 
 
D. အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္ ျဖစစ္ဥမ္််ားကိို တံို႔ျပနေ္ျဖရငွး္ေဆ်ာငရ္ြကျ္ခငး္ 
 

ေက််ာင္းအ်ာဏ်ာပိိုင္မ််ားအေနျဖင့္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအေပၚ တင္ျပမႈတစ္ခိုခိုကိို လက္ခံရရိွသည့္အတြက္ အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းကိို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈကိို ခ်က္ခ်င္းလိုပ္ေဆ်ာင္မည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းကိို တင္ျပသည့္အခါ ေအ်ာက္ပါလိုပ္ငန္းမ််ားကိို ခ်မွတ္လိုပ္ေဆ်ာင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

1. စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ - အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအေပၚ တင္ျပမႈတစ္ခိုခိုကိို လက္ခံရရိွသည့္အခါ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ 
တ်ာဝန္သတ္မွတ္ေပးထ်ားခံရသူသည္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ အမႈထမ္းပါဝင္သည့္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိိုျပဳလိုပ္ရန္ ခ်က္ခ်င္း ႊန္ၾက်ားေစမည္ျဖစ္သည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို 
ေအ်ာက္ပါေက််ာင္းတက္ရက္ထက္ ေန်ာက္မက်ေစဘြဲ စတင္သင့္သည္။ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ စြပ္စြြဲခံရသည့္ က်ၱဴးလြန္သူ(မ််ား)၊ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ(မ််ား)၊ ခြြဲျခ်ားသတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ 
သက္ေသမ််ား၊ ဆရ်ာ(မ််ား)၊ အမႈထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္မ််ားိွုႏင့္ ရရိွိိုႏိုင္လွ်င္ ္ီဒီယိိုျဖင့္ ေစ်ာင့္ၾကည့္ေလ့လ်ာထ်ားမႈကိို ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ေက််ာင္းအက်ိဳးေဆ်ာင္မ််ား၊ ေက််ာင္း၏ 
လူမႈဝန္ထမ္းလိုပ္သ်ားမ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားေထ်ာက္ပ့ံေရးအမႈထမ္းတိို႔အ်ား ျဖစ္စဥ္ပါ အေျခအေနက ဆံိုးျဖတ္သည့္အတိိုင္း ၎တိို႔၏ ပည်ာခန္းဆိိုင္ရ်ာ ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ အသံိုးခ်သင့္သည္။ 
ေက််ာင္းသည္ ခ႐ိိုင္၏ အသိေပးခ်က္၊ အစီရင္ခံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားဥပေဒေၾက်ာင္းဆိိုင္ရ်ာ တ်ာဝန္မ််ားမွလြြဲ၍ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလ်ာဒ္မ််ားကိို လွ်ိဳ႕ွဝွက္လံိုျခံဳစြ်ာျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းထ်ားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

2. အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားျခင္း - အစီရင္ခံစ်ာတစ္ရပ္ကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္အတြင္း၌ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ျဖစ္ေစ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တြင္ စြပ္စြြဲခံရသူိွုႏင့္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူ 
ိွုႏစ္ဦးစလံိုး၏ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ အေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္ျဖစ္ၿပီး စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအၿပီး သံိုး (3) ရက္ထက္ ပိို၍ေန်ာက္မက်ေစရပါ။ ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာ သိို ႔မဟိုတ္ 
အလ်ားတူအေျခအေန ပါဝင္ပါက သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ အကူအညီကိို ပ့ံပိိုးေပးသင့္ၿပီး မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူကိို ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားသင့္သည္။ 
စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးဆံိုးသြ်ားသည့္အခါ ခံရသူိွုႏင့္ က်ၱဴးလြန္သူ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏစ္ဦးစလံိုးကိို စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ််ားအေၾက်ာင္း အသိေပးရပါမည္။ ထိပါးေစ်ာ္က်ားမႈတြင္ 
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ေၾက်ာင္း ေတြ႕ရိွရသည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ ခ်မွတ္ေသ်ာ တ်ားျမစ္ပိတ္ပင္မႈသည္ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူိွုႏင့္ တိိုက္႐ိိုက္ဆက္စပ္ေနေသ်ာအခါ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူအေနျဖင့္ 
ထိိုတ်ားျမစ္ပိတ္ပင္မႈိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေတ်ာင္းခံိိုႏိုင္သည္။ ထိိုအထြဲတြင္ ေစ်ာ္က်ားသူကိို ေစ်ာ္က်ားခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား၏ အေဝးတြင္ ေနထိိုင္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ 
ေစ်ာ္က်ားသူကိို အခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုၾက်ာေအ်ာင္ ေက််ာင္းမတက္ရန္ တ်ားျမစ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအတန္းတစ္တန္းသိို႔ ေရႊ႕ေျပ်ာင္းသည့္ အမိန္႔တစ္ရပ္ ပါဝင္သည္။ ေက််ာင္းမ််ားသည္ 
ေစ်ာ္က်ားခံရေသ်ာေက််ာင္းသ်ားိုႏွင့္ မပတ္သက္ေသ်ာ တ်ားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ််ားဆိိုင္ရ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားအပါအဝင္ က်ၱဴးလြန္သူေက််ာင္းသ်ား၏ "ပည်ာေရးမွတ္တမ္း" အတြင္းမွ 
အျခ်ားမည္သည့္အခ်က္အလက္ကိိုမွ် ထိုတ္ေဖ်ာ္ေျပ်ာၾက်ားမည္မဟိုတ္ပါ။ 

 

3. ယ်ာယီ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္မ််ား- ေက််ာင္းအေနျဖင့္ တိိုင္တန္းသူကိို က်ာကြယ္ေပးရန္အတြက္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေန်ာက္ဆံိုးရလဒ္ မထြက္ေပၚမီ ယ်ာယီအဆင့္မ််ား ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ 
လိိုအပ္သလိိုေဆ်ာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

 

4. စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ - က်ၱဴးလြန္မႈကိို ေတြ႕ရိွမႈအေပၚမူတည္၍ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း ျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္ထ်ားသည့္ 
ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ အက်ိဳးဆက္ကိို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနမ််ားအရ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္း၊ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအက်ိဳးဆက္တိို႔ကိို အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မရိွဘြဲ ထည့္သြင္းရမည္။ ပထမအႀကိမ္ အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ၿပီးေန်ာက္ပိိုင္း စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေရးယူလိုပ္ေဆ်ာင္မႈတြင္ ကန္သတ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ္လည္း ေအ်ာက္ပါတိို႔ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္- 

 

• အထူးအခြင့္အေရးဆံိုးရႈံးျခင္း၊ 
• စ်ာသင္ခန္း၊ စ်ားေသ်ာက္ဆိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းက်ားေပၚတြင္ ထိိုင္ရန္ေနရ်ာမ််ား ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရိွျခင္း၊ 
• စ်ာသင္ခန္း ေျပ်ာင္းလြဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ 
• ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း၊ 
• စ်ာသင္ခန္းထြဲမွ ထြက္ခိုိင္းထ်ားျခင္း၊ 
• ေက််ာင္းျပင္ပသိို႔ပိို႔လ်က္ ဆိိုင္းင့ံျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)၊ 
• ထိုတ္ပယ္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)၊ 
• အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ ပိို႔ေဆ်ာင္ျခင္း (သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ တရ်ားမွ်တသည့္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈမွတစ္ဆင့္)။ 
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5. ေန်ာက္ဆက္တြြဲလိုပ္ငန္းိွုႏင့္ ျဖစ္စဥ္ေန်ာက္ပိိုင္း ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈ - ေန်ာက္ဆက္တြြဲလိုပ္ငန္းသည္ စြပ္စြြဲခံရသူ၊ ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူတိို ႔အတြက္သ်ာမက အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ််ားတြင္ 
ပိိုမိိုက်ယ္ျပန္႕ေသ်ာ ေက််ာင္းအသိိုင္းအဝိိုင္းအတြက္ပင္ အေရးပါသည္။ ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းစီသည္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲက်ာလ ေစ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈိွုႏင့္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲလိုပ္ငန္းကိို အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း၏ ထိခိိုက္မႈကိို ခံစ်ားရေသ်ာ တစ္ဦးခ်င္းလူပိုဂ ိဳလ္မ််ားိွုႏင့္ အိုပ္စိုမ််ားထံသိို႔ ပ့ံပိိုးရမည္။ လိိုအပ္သည့္အခါ အိိုႏိုင္က်င့္ 
္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းအ်ား ထိခိိုက္ခံစ်ားရသူမ််ားျဖစ္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းျပစ္မႈကိို 
က်ၱဴးလြန္သည့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ လူမႈစိတ္ခံစ်ားမႈဆိိုင္ရ်ာ အျပဳအမူိွုႏင့္ ပည်ာရပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ လိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေိုႏြးအၾကံဉ်ာဏ္ရယူျခင္းိွုႏင့္ အျခ်ား 
ေျဖရွင္းေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ပ့ံပိိုးသင့္သည္။ ေက််ာင္းမ််ားအေနျဖင့္ ထပ္ေဆ်ာင္း အမူွထမ္းသင္တန္း သိို ႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈအ်ား လိိုအပ္ျခင္းရိွမရိွကိို ဆံိုးျဖတ္ရန္ 
ေက််ာင္း၏ အေျခအေနကိိုလည္း အကြဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေတ်ာ္မႈရိွလွ်င္ ေက််ာင္းသည္ လက္စ်ားေခ်မႈအေပၚ တ်ားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းိွုႏင့္ အဆိိုပါ က်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈကိို 
မည္သိို႔တင္ျပသင့္ေၾက်ာင္းကိိုလည္း ထပ္ေလ်ာင္းဖြင့္ဆိိုသင့္သည္။  

 
ျပည္နယ္ဥပေဒအရ ေက််ာင္းစ်ာသင္ိွုႏစ္အတြင္း အိိုႏိုင္က်င့္ ္ိိုလ္က်ျခင္း/အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း/ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္းျပစ္မႈကိို က်ၱဴးလြန္သည့္ အတန္းအဆင့္ ေျခ်ာက္မွ အတန္းအဆင့္ တစ္ဆယ့္ိွုႏစ္အထိ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အနည္းဆံိုးအ်ားျဖင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္မႈလိုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွမ််ား၊ ေရြးခ်ယ္ထ်ားသည့္အဖြြဲ႕မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ခံိုအဖြြဲ႕မ််ားက 
အစ်ားထိိုးေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းသိို႔ တက္ေရ်ာက္ရန္ သတ္မွတ္ေစရမည္။ 
 
ေက််ာငး္သ်ားမ််ား၏ ျပစမ္ႈမ််ားအ်ား မျဖစမ္ေန သတငး္ပိို႔တိိုငၾ္က်ားျခငး္ 
 

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား၊ ဆရ်ာမ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းအေျချပဳဝန္ထမ္းမ််ားသည္ ဥပေဒ (O.C.G.A. § 20-2-1184) အရ လိိုအပ္သည့္အတိိုင္း § 20-2-1184)။  
 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ားစြပ္စြြဲခံရေသ်ာ ေအ်ာက္ပါက်င့္ဝတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ််ားတြင္ ထိခိိုက္သူမ််ားသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ္ဟိိုစီမံအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိို႔ထံသိို႔ တိိုင္တန္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ အစီရင္ခံစ်ာတစ္ေစ်ာင္ကိို 
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စြပ္စြြဲထ်ားေသ်ာ မေတ်ာ္တဆမႈအေၾက်ာင္းိွုႏင့္ ရရိွခြဲ့ေသ်ာ ဒဏ္ရ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ပ်က္စီးမႈအေၾက်ာင္း ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပရပါမည္။ (1) ဆရ်ာ၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူ 
သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေပၚ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက က်ၱဴးလြန္သည္ဟို စြပ္စြြဲထ်ားေသ်ာ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈ (2) အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအေပၚ 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက က်ၱဴးလြန္သည္ဟို စြပ္စြြဲထ်ားေသ်ာ ကိိုယ္ထိလက္ေရ်ာက္တိိုက္ခိိုက္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ႐ိိုက္ိွုႏက္မႈ (3) ေက််ာင္းပိိုင္ေျမရ်ာအေဆ်ာက္အအံို သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာ၊ အျခ်ားေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူ၊ 
ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ကိိုယ္ပိိုင္ပစၥည္းမ််ားအေပၚ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးက တမင္တက်ာျဖစ္ေပၚေစသည္ဟို စြပ္စြြဲထ်ားေသ်ာ ႀကီးမ်ားသည့္ ထိခိိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး၏ 
ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အရ စြပ္စြြဲထ်ားေသ်ာ ပ်က္စီးမႈသည္ ေက််ာင္းသ်ားကိို ထိုတ္ပယ္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ က်ာလရွည္ဆိိုင္းင့ံရန္ ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆီေလ််ာ္သည္ဟို သတ္မွတ္ိိုႏိုင္လွ်င္။  
 

တရ်ားမဝငေ္သ်ာ/အိၲုႏရ်ာယ္ရွေိသ်ာ/သံသယျဖစစ္ရ်ာေက်ာငး္ေသ်ာ ပစၥည္းမ််ား 
 

တရ်ားမဝငေ္သ်ာ၊ အိၲုႏရ်ာယရ္ွေိသ်ာ၊ သသံယျဖစစ္ရ်ာေက်ာငး္ေသ်ာ ပစၥည္းမ််ား သိို႔မဟိုတ ္ေက််ာင္းမပွတိပ္ငတ္်ားျမစထ္်ားသည့္ အျခ်ားပစၥညး္မ််ားကိို ေတြ႕ရွပိါက ေက််ာငး္သ်ားမ််ားအေနျဖင့္ အိုပခ္်ဳပေ္ရးမၱွဴး 
သိို႔မဟိုတ ္အျခ်ားဝနထ္မး္အဖြြဲ႕ဝငထ္သံိို႔ ခ်ကခ္်ငး္အေၾက်ာငး္ၾက်ားရပါမည ္ ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည ္ထိိုသိို႔ေသ်ာ ပစၥည္းမ််ားကိို ထေိတြ႕ျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ကိိုငတ္ြယျ္ခငး္ျဖစေ္စ အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားထမံွ 
လကခ္ရံယျူခငး္ျဖစေ္စ မျပဳလိုပရ္ပါ။ 
 

အိိုႏိုငက္်င့္ျခငး္၊ အၾကမး္ဖက္မႈ၊ လက္နက္မ််ားိွုႏင့္ မးူယစေ္ဆးမ််ားကိို တိိုငၾ္က်ားသတငး္ပိို႔ရန ္အေရးေပၚဖိုနး္နပံါတ္ 

 

Georgia ပည်ာေရးဌ်ာနက ပ့ံပိိုးေပးထ်ားေသ်ာ အေရးေပၚဖိုန္းနံပါတ္သည္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ လက္နက္မ််ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ (ိုႏိိုငက္်င့္ျခငး္အပါအဝငအ္) သိို႔မဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ားကိို 1-877-
SAY-STOP (1-877-729-7867) သိို႔မဟိုတ္ DeKalb ေက်ာငတ္ ီ ခ႐ိိုငေ္က််ာငး္နယေ္ျမ သတေိပးအခ်ကျ္ပ ဖိုနး္လိိုငး္ 1-888-475-0482 သိို႔ ဖိုနး္ေခၚဆိိုျခငး္ျဖင့္ အမညမ္ေဖ်္ာျပဘြဲ 24 န်ာရ ီ
သတငး္ပိို႔တိိုငၾ္က်ားိိုႏိုငသ္ည့္ စနစတ္စခ္ိုကိို ေပးအပထ္်ားသည္။ အခ်က္အလက္မ််ားကိို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေဒသတြင္း ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိွုႏင့္ ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးဌ်ာနမ််ားသိို႔ မွ်ေဝေပးသည္။ 
သတင္းပိို႔အစီရင္ခံစ်ာကိို လက္ခံရရိွေသ်ာအခါ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္သည္။ 
 
ေက််ာငး္အရငး္အျမစအ္ရ်ာရွမိ််ား 
 

ေက််ာင္းအရင္းအျမစ္အရ်ာရိွမ််ား (SRO) သည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထ်ားသည့္ ရြဲအရ်ာရိွမ််ားျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္တ်ာဝန္က် ေက််ာင္းတြင္ ေဘးကင္းလံိုျခံဳေရးကိို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈိွုႏင့္ 
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ််ား ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ထ်ားေၾက်ာင္း ေသခ််ာေအ်ာင္လိုပ္ရန္၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စံျပပိုဂ ိဳလ္အျဖစ္ ျပဳမူေနထိိုင္ရန္၊ အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး တ်ာဝန္ရိွသူ၊ 
ေအဂ်င္စီမ််ားိွုႏင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ေဆ်ာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေဘးကင္းေသ်ာေက််ာင္း အစီအမံကိို ကူညီေရးဆြြဲေပးရန္ိွုႏင့္ ဥပေဒေရးရ်ာ အခက္အခြဲမ််ား၊ တရ်ားစီရင္မႈ လိုပ္ငန္းစဥ္တိို႔အေၾက်ာင္း 
ပိိုမိိုေက်ာင္းမြန္စြ်ာန်ားလည္ေစရန္တိို႔အတြက္ ေက််ာင္းမ််ားတြင္ တ်ာဝန္ေပးခန္႔အပ္ခံရသူမ််ား ျဖစ္သည္။ သိို႔ေသ်ာ္လည္း SRO မ််ားသည္ စည္းကမ္းႀကီးသူမ််ား မဟိုတ္ၾကပါ။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသည့္ အစီအစဥ္ကိို ေန႔စဥ္စီမံေဆ်ာင္ရြက္ရ်ာတြင္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးအစ်ား သူတိို႔ကိို အသံိုးျပဳရန္ မဟိုတ္ပါ။ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ််ားအေနျဖင့္ SRO မ််ား၏ 
ဥပေဒစိိုးမိိုးေရးကၽြမ္းက်င္မႈိွုႏင့္ အေတြ႕အၾကံဳကိို အသံိုးျပဳရန္ အတူအလိုပ္လိုပ္ိိုႏိုင္ေသ်ာ္လည္း SRO မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရးေအဂ်င္စီ တ်ာဝန္ရိွသူမ််ားကိို 
သူတိို႔၏လိုပ္ငန္းပိိုင္းထိေရ်ာက္မႈအ်ား အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစမည့္ သိို႔မဟိုတ္ ဝန္ထိုပ္ဝန္ပိိုးျဖစ္ေစမည့္ တ်ာဝန္မ််ား၊ ဌ်ာနမ််ား၌ တ်ာဝန္ေပးျခင္းအ်ား ေရွ်ာင္သင့္သည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ 
ဝန္ထမ္းမ််ားအျဖစ္ SRO မ််ားသည္ ဝန္ထမ္းအ်ားလံိုး၏ သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာသည္။ 
 

Georgia ျပည္နယ္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထ်ားၿပီး O.C.G.A. § 16-11-127.1 တြင္ ဖြင့္ဆိိုထ်ားသည့္အတိိုင္း လက္နက္မ််ား လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈအတြက္၊ O.C.G.A.§ 16-13-24 မွ § 16-13-32 အထိတြင္ 
ဖြင့္ဆိိုထ်ားသည့္အတိိုင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမ််ား လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈအတြက္၊ Georgia ျပစ္မႈဆိိုင္ရ်ာ က်င့္ထံိုးဥပေဒ အခန္း 16 တြင္ ရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း ရ်ာဇဝတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ 
ရ်ာဇဝတ္မႈေျမ်ာက္ေသ်ာ လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈအတြက္၊ အျခ်ားသူမ််ားကိို ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရေအ်ာင္၊ ျပည္သူပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ လိကပိိုင္ ပစၥည္းမ််ားကိို ထိခိိုက္ပ်က္စီးေအ်ာင္ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း ၎တိို႔ခ်ည္းသ်ာဟို ကန္႔သတ္မထ်ားေသ်ာ ႀကီးမ်ားသည့္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္မ််ား ေက််ာင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္မႈအတြက္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို စြြဲခ်က္တင္ၿပီး ဖမ္းဆီးိိုႏိုင္သည္။ 
 

ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားအေနျဖင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖ်ာက္ေၾက်ာင္း သံသယမ််ားကိို SRO သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး တ်ာဝန္ရိွသူမ််ားထံသိို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပိို႔ရန္ လိိုအပ္သည္။ SRO၊ 
အျခ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး သိို႔မဟိုတ္ အေရးေပၚေအဂ်င္စီတစ္ခိုသည္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္၊ စံိုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ဝရမ္းတစ္ခိုအတိိုင္း ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခိုအ်ား 
တံို႔ျပန္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ေက််ာင္းပရိဝိုဏ္အတြင္း ရိွေနပါက ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ််ားသည္ တံိုံျပန္ေဆ်ာင္ရြက္သူ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္။ SRO တစ္ဦး ပါဝင္ေနေသ်ာ 
ျဖစ္စဥ္အ်ားလံိုးတြင္ ေက််ာင္းရိွ အျခ်ားေသ်ာ အေရးႀကီးအေျခအေနမ််ားအ်ားလံိုးကြဲ့သိို ႔ပင္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမ််ားကိို အခ်ိန္ိွုႏင့္တစ္ေျပးညီ အသိေပးပါမည္။ 
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မဘိမ််ားိွုႏင့္ အိုပထ္နိး္သမူ််ားအေနျဖင့္ အသကမ္ျပည့္ဘြဲ လငိပ္ိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ လိုပေ္ဆ်ာငမ္ႈိွုႏင့္ အသကမ္ျပည့္ေသးသတူစဥ္းီက လႀူကးီတစဥ္းီအျဖစ ္လိုပေ္ဆ်ာငၾ္ကည့္ိိုႏိုငသ္ည့္ ျပစမ္ႈမ််ားအတြက ္က်ခရံိိုႏိုငေ္သ်ာ 
ရ်ာဇဝတမ္ႈဆိိုငရ္်ာ ျပစ္ဒဏ္မ််ားအပါအဝင ္ေန်ာကဆ္ကတ္ြြဲအက်ိဳ းဆကမ္််ားအေၾက်ာငး္ မမိတိိို႔၏ ကေလးမ််ားကိို အသေိပးထ်ားပါရန ္တိိုကတ္ြနး္ထ်ားသည။္ (O.C.G.A. § 20-2-735)။ ၎ိွုႏင့္ပတသ္ကေ္သ်ာ 
အခ်ကအ္လကမ္််ားကိို http://www.dekalbda.org။ရိွ DeKalb ခ႐ိိုင္ေရွ႕ေန ဝက္ဘ္ဆိိုက္တြင္ ေတြ႕ရိွိိုႏိုင္သည္။ 
 
ေက််ာငး္ဝငး္ လိုျံခံဳေရးတ်ာဝနရ္ွသူိ 
 
ေက််ာင္းဝင္း လိုံျခံဳေရးတ်ာဝန္ရိွသူ (CSP) သည္ ေက််ာင္းဝင္းအတြင္း လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားကိို ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္းိွုႏင့္ ဝန္ထမ္းမ််ား၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို က်ာကြယ္ေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသ်ာ 
ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈမ််ား ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဘးကင္းလံိုျခံဳေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္အတြက္ ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုမ််ားတြင္ ကင္းလွည့္ျခင္းအ်ားျဖင့္ ပည်ာသင္ၾက်ားေရးအတြက္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုကိို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ေက််ာင္းတြင္းလံိုျခံဳေရးကိို က်ာကြယ္ေပးပါသည္။ CSP မ််ားကိို အလယ္တန္းေက််ာင္းအ်ားလံိုးိွုႏင့္ မူလတန္းေက််ာင္းအမ််ားအျပ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ထ်ားသည္။  
 

ဆယ္ေက််္ာသက္/အရြယ္ေရ်ာက္ၿပးီသူ ယ်ာဥေ္မ်ာငး္မ််ား၏ တ်ာဝနယူ္မႈ အက္ဥပေဒ (TAADRA) 
 
2015 ခိုိွုႏစ္၊ ဇူလိိုင္လ 1 ရက္တြင္ စတင္အသက္ဝင္ၿပီး ေက််ာင္းမ််ားက ေက််ာင္းသ်ားကိို စ်ာရင္းသြင္းၿပီး အမ််ားပိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ ပိုဂ လိကပိိုင္ေက််ာင္းမွ ထိုတ္ပယ္မႈတြင္ မက်ေရ်ာက္ဘြဲ က်ားေမ်ာင္းလိိုင္စင္ 
သိို႔မဟိုတ္ သင္ယူသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ အက်ဳံးဝင္ေၾက်ာင္း ေၾကည်ာမည္ျဖစ္သည္။ ေက််ာင္းမ််ားက ေက််ာင္းစ်ာရငး္သြငး္အပိံွ္ုႏမႈ ပံိုစံိွုႏင့္ ယ်ာဥေ္မ်ာငး္ိွုႏငိိ္ုႏိုငေ္ၾက်ာငး္ ကၽြမး္က်ငမ္ႈမ််ား ျပနလ္ညရ္ရွသိည့္ 
ပံိုစံအတြက္ အက်ဳံးဝင္မႈရိွေၾက်ာင္း အေထ်ာက္အထ်ားလက္မွတ္ကိို အသံိုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
 
က်ာလရည္ွ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးေနေသ်ာ ေက််ာငး္သ်ားမ််ား 
 
အတန္းမ််ားကိို က်ာလရွည္ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးေနေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား အလႊ်ာေပါင္းစံိုပါသည့္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈိွုႏင့္ တိိုးတက္မႈအေျခအေနကိို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစ်ာင့္ၾကည့္ျခင္းအ်ားျဖင့္ 
MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခိုမွတစ္ဆင့္ ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ ဆင့္ကြဲတိိုးပြ်ားသြ်ားေသ်ာ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားသည္ ကနဦးစတင္ျပဳလိုပ္ေသ်ာ ေိွုႏ်ာင့္ယွက္မႈမ််ားအတြက္ MTSS-RTI 
လိုပ္ငန္းစဥ္ အလႊ်ာ 1 မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ေိွုႏ်ာင့္ယွက္သည့္ အျပဳအမူအတြက္ အလႊ်ာ 3-SST အထိ ကြြဲျပ်ားမႈရိွသည္။ MTSS-RTI လိုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦးအဓိကအခ်က္မွ်ာ ေဖ်ာ္ထိုတ္ေတြ႕ရိွရေသ်ာ 
အျပဳအမူပိိုင္း ျပႆန်ာမ််ားအ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ခ်မွတ္ရန္ိွုႏင့္ ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
 
က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးလ်က္ရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လက္မွတ္ေရးထိိုးထ်ားေသ်ာ ခံ၀န္စ်ာခ်ဳပ္တစ္ခိုိွုႏင့္အတူ အစမ္းေစ်ာင့္ၾကည့္မႈတြင္ ေနရ်ာခ်ထ်ားျခင္း ခံေက်ာင္း ခံရေပမည္။ 
စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိိုင္ရ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ားသည္ ၀န္ထမ္းေရးရ်ာ အရင္းအျမစ္ ိွုႏင့္ မိဘမ််ားတိို႔ိွုႏင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ျပဳျပင္အေရးယူမႈ အစီအစဥ္တစ္ခိုအ်ား စိုေပါင္း 
ဖန္တီးေဆ်ာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ က်ာလရွည္ၾက်ာစြ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးလ်က္ရိွေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ခရိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရျခင္း မတိိုင္မီတြင္ ၀န္ထမ္းေရးရ်ာ 
အရင္းအျမစ္မ််ား (ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ အတိိုင္ပင္ခံအၾကံေပး၊ လူမႈေရး လိုပ္သ်ား၊ ေက််ာင္း စိတ္ပည်ာရွင္၊ SST ဥက ဌ၊ သင္ခ်ပိို႔ခ်မႈအပိိုင္း ပ့ံပိိုးမႈ အထူးကြ်မ္းက်င္သူ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား ပံ့ပိိုးမႈ 
အထူးကြ်မ္းက်င္သူ) ထံမွ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား လက္ခံရရိွမည္ သိို႔မဟိုတ္ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
ေက််ာငး္သ်ားအတြက္ ကူညီပံပ့ိုိးေရးအဖြြဲ႕ 
 
ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ ကူညီပ့ံပိုိးေရးအဖြြဲ႕ (SST) သည္ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အလႊ်ာ 3 ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရး၊ အျပဳအမူပိိုင္း သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားျပႆန်ာမ််ားရိွသည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ 
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုသည့္ ေက််ာင္းသ်ားအကြဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ််ားတြင္ ပါဝင္ေသ်ာ ျပႆန်ာေျဖရွင္းေရး အဖြြဲ႕တစ္ဖြြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အလႊ်ာမ််ားတစ္ေလွ််ာက္ 
အဆင့္ဆင့္တက္လွမ္းရ်ာတြင္ တစိတ္တပိိုင္းအျဖစ္ လိိုအပ္ပါက SST ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အဆင့္မ််ားကိို ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္သည္။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားျဖစ္သူသည္ အဆင့္ 3-SST သိို႔ ေရ်ာက္ရိွသည္ိွုႏင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ရြက္၍ ရက္သတ ပတ္ 4-6 ပတ္တ်ာ စက္၀န္းတိတိ 
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳလိုပ္ ေဆ်ာင္ရြက္ထ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ ရက္သတ ပတ္ 4-6 ပတ္တ်ာ ၾက်ားခ်ိန္က်ာလတစ္ခိုစီ၌ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈက်ာလ အတြင္း စိုေဆ်ာင္းရရိွေသ်ာ ေဒတ်ာမ််ားေပၚအေျခခံက်ာ 
ေက််ာင္းသ်ား၏ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈသိို႔ တံို႔ျပန္ခ်က္အ်ား အကြဲျဖတ္စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း SST ျပသန်ာေျဖရွင္းမႈ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေိုႏြးပြြဲတစ္ခိုအ်ား ျပဳလိုပ္ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားမည္ ျဖစ္သည္ (မိဘမ််ားအ်ား 
ဖိတ္ၾက်ားမည္ျဖစ္သည္)။ အကယ္၍ SST-အဆင့္ 3 ရိွ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား အတိအက် ေဆ်ာင္ရြက္ျပီးေန်ာက္ ေအ်ာင္ျမင္ခြဲ့ျခင္းမရိွေသးလွ်င္ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈက်ာလ အတြင္း 
ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ ေထ်ာက္ပ့ံသူမ််ားမွ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳလိုပ္ထ်ားေသ်ာ ေဒတ်ာအခ်က္အလက္မ််ားေပၚတြင္ အေျခခံက်ာ ေန်ာက္ထပ္ေသ်ာ အျခ်ားေရြးခ်ယ္စရ်ာ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ိွုႏင့္ 
မြမ္းမံေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို ေရးဆြြဲျပီး၊ ေန်ာက္ထပ္ ရက္သတ ပတ္ 4-6 ပတ္တ်ာက်ာလ စက္၀န္းတစ္ခိုအတြက္ အေက်ာင္အထည္ေဖ်ာ္ ေဆ်ာင္ရြက္သြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ 
ေထ်ာက္ပ့ံသူမ််ားတြင္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအတြက္ လက္ေထ်ာက္ ေက််ာင္းအိုပ္၊ ေက််ာင္း အၾကံေပးအတိိုင္ပင္ခံ၊ ဆရ်ာ၊ဆရ်ာမမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ၀န္ထမ္းမ််ား ပါ၀င္ေက်ာင္း ပါ၀င္ေပမည္။ 
အဆင့္ 3 ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ စက္၀န္း ိွုႏစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ ၎အထက္အ်ား တစိိုက္မတ္မတ္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းျပဳလိုပ္၍ ျပီးေျမ်ာက္ေဆ်ာင္ရြက္ျပီးသည့္တိိုင္ ကေလးသည္ ဆက္လက္ 
ရိုန္းကန္ေနရဆြဲျဖစ္လွ်င္ SST အေနိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ား၏ သိျမင္စပ္ဆက္ိိုႏိုင္စြမ္း ိွုႏင့္ ပည်ာေရးပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အ်ားသ်ာခ်က္မ််ား ိွုႏင့္ အ်ားနည္းခ်က္မ််ား ထိို႔ျပင္/သိို႔မဟိုတ္ အမူအက်င့္ပိိုင္း/လူမႈေရးပိိုင္း ိွုႏင့္ 
စိတ္ခံစ်ားခ်က္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အေျခအေနတိို႔အ်ား သတ္မွတ္ရန္ အစရိွသည္တိို႔အတြက္ စိတ္ပိိုင္းိွုႏင့္ပည်ာေရးပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈတစ္ခိုအ်ား ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္ဖိို႔ မိဘျဖစ္သူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အ်ား 
ေတ်ာင္းဆိိုေက်ာင္း ေတ်ာင္းဆိိုမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကေလးသည္ အဆင့္ 3-SST ၾက်ား၀င္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား (အထူးၾကပ္မတ္ ပ့ံပိိုးမႈ) သိို႔ တံို႔ျပန္ရ်ာတြင္ တိိုးတက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္သည္ကိို ေတြ႕ ရိွရလွ်င္ 
သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမသည္ အဆင့္ 2 (အသင့္အတင့္ျပင္းအ်ားျဖင့္ ပ့ံပိိုးမႈ)သိို႔ ျပန္လည္၀င္ေရ်ာက္ခြင့္ ရရိွေက်ာင္း ရရိွိိုႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အကယ္၍ တိိုးတက္မႈမ််ား ဆက္လက္ ေတြ႕ ရိွရလွ်င္ အဆင့္ 1 ပင္မ 
သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈသိို႔ ျပန္လည္ေရ်ာက္ရိွသြ်ားေပမည္။ 
 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးသည္ အခက္အခြဲမ််ားကိို ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါက ေဖ်ာ္ေဆ်ာင္ထ်ားေသ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား ေက််ာင္းသ်ား၏ တံိုံ႔ျပန္ခ်က္မ််ားအေပၚ မူတည္လ်က္ 
အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရးသိို႔ လႊြဲအပ္ခြင့္ေပးိိုႏိုင္သည္။ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရးသိို႔ လႊြဲအပ္လိိုက္ေသ်ာအခါ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ရန္ မိဘ၏သေဘ်ာတူညီခ်က္ (PCE) ကိို ရယူၿပီး အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ၏ 
တစိတ္တပိိုင္းအျဖစ္ ရရိွိိုႏိုင္ေသ်ာအခ်က္အလက္အ်ားလံိုးကိို သံိုးသပ္ပါသည္။ ထိိုအခ်က္အလက္မ််ားတြင္ ယခင္ျပဳလိုပ္ၿပီးစီးခြဲ့ေသ်ာ ေဒတ်ာမ််ားိွုႏင့္ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္အ်ားလံိုးပါဝင္ေသ်ာ SST/RTI 
မွတ္တမ္းမ််ား ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ား၏ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ရယူရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကိို အဆံိုးအျဖတ္ေပးရန္အတြက္ အထူးပည်ာေရး အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈဆိိုင္ရ်ာ 
အစည္းအေဝးကိို က်င္းပသည္။ 

 
ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို အတနး္မဖွယ္ရ်ွားရနအ္တြက္ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈဆိိုငရ္်ာ စစိစသံ္ိုးသပမ္ႈ လိုပထံ္ိုးလိုပန္ည္းမ််ား 
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ျပည္နယ္ဥပေဒ (O.C.G.A. § 20-2-738) အရ ဆရ်ာတစ္ဦးသည္ မိမိ၏သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ေရး လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ား ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္စြမ္းကိို ထပခ္ါတလြဲလြဲ သိို႔မဟိုတ ္ ႀကးီမ်ားစြ်ာ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးေနသည့္ 
ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး၊ ထိိုေက််ာင္းသ်ားကိို ယခင္က တိိုင္တန္းထ်ားၿပီး သိို႔မဟိုတ္ ထိိုေက််ာင္းသ်ား၏ အျပဳအမူသည္ အတန္းေဖ်ာ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာတိို႔၏ ေဘးကင္းေရးအေပၚ 
ခ်က္ခ်င္းၿခိမ္းေျခ်ာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္ဟို ဆရ်ာက ဆံိုးျဖတ္ထ်ားၿပီးျဖစ္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို အတန္းထြဲမွ ဖယ္ရွ်ားိိုႏိုင္သည္။ အတန္းထြဲမွ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွ်ားလိိုက္ပါက ဆရ်ာအေနျဖင့္ 
ထိိုေက််ာင္းတက္ရက္ ကိုန္ဆံိုးခ်ိန္တြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေန်ာက္တစ္ရက္ စတင္ခ်ိန္တြင္ ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းထံသိို႔ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ လႊြဲအပ္ ႊန္ၾက်ားခ်က္ကိို 
ေပးပိို႔ရပါမည္။ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းက ေက််ာင္းသ်ားကိို အတန္းထြဲမွဖယ္႐ွ်ားၿပီး တစ္ရက္အတြင္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ား၏မိဘမ််ားထံသိို႔ ေက််ာင္းသ်ားအ်ား အတန္းထြဲမွဖယ္႐ွ်ားလိိုက္ေၾက်ာင္း အသိေပးစ်ာ၊ 
ဆရ်ာ၏လႊြဲအပ္ ႊန္ၾက်ားခ်က္ မိတ ၱဴိွုႏင့္ မိဘအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းတစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ိိုႏိုင္ေသ်ာ နည္းလမ္းတိို႔အ်ား ေပးပိို႔ပါမည္။ ဆရ်ာတစ္ဦးက ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို 
အထက္တြင္သတ္မွတ္ထ်ားသည့္အတိိုင္း အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားလိိုက္လွ်င္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းက ထိိုကိစၥရပ္ကိို ထိိုေက််ာင္းတက္ရက္ ကိုန္ဆံိုးခ်ိန္တြင္ သိို႔မဟိုတ္ ေန်ာက္တစ္ရက္ စတင္ခ်ိန္တြင္ 
ဆရ်ာိွုႏင့္ေဆြးေိုႏြးပါမည္။ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးသည္ အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားမႈ၏ အေျခခံအေၾက်ာင္းတရ်ားကိို ေက််ာင္းသ်ားအ်ား နႈတ္ျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ စ်ာျဖင့္ အသိေပးပါမည္။ ဆရ်ာက ေက််ာင္းသ်ားကိို 
မူလအတန္းသိို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အ်ား ထိုတ္မေပးလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ား၏ မေလ််ာ္ကန္ေသ်ာအျပဳအမူသည္ ေက််ာင္းျပန္တက္ရန္ အဟန္႔အတ်ားျပဳေနလွ်င္ ( (ဥပမ်ာ DCSD ေက််ာင္းသ်ား 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ) အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းက ပထမေန႔ကိုန္ဆံိုးခ်ိန္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲအက်ိဳးဆက္မ််ားကိို ဆံိုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ရက္ၾက်ာေအ်ာင္ အတန္းျပင္သိို႔ထြက္ခိိုင္းျခင္း 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတက္ခြင့္မျပဳဘြဲ ဆိိုင္းင့ံျခင္း ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ ဆယ္ရက္ထက္ေက််ာ္လြန္ေသ်ာ ဆိိုင္းငံံမႈ သိို႔မဟိုတ္ ထိုတ္ပယ္မႈမ််ားကိို ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ကသ်ာ 
ခ်မွတ္ိိုႏိုင္သည္။  
 
ဆရ်ာက ေက််ာင္းသ်ားကိို မူလအတန္းသိို႔ ျပန္ခြင့္ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္အ်ား ထိုတ္မေပးသလိို အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးကလည္း မိမိ၏ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူမႈကိို မခ်မွတ္လွ်င္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးက 
အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားၿပီး ဒိုတိယေျမ်ာက္ေန႔တြင္ ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီကိို စိုစည္းေတြ႕ဆံိုေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာ္မတီက ေက််ာင္းသ်ားအေနျဖင့္ ထိိုဆရ်ာ၏ 
အတန္းသိို႔ျပန္တက္သင့္ မတက္သင့္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးပါမည္။ အတန္းထြဲမွဖယ္ရွ်ားၿပီး သံိုးရက္ထက္မေက််ာ္လြန္ေစဘြဲ ေက်ာ္မတီ၏ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ခ်မွတ္ပါမည္။ ၾက်ားက်ာလအတြင္း 
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းသည္ ေက််ာင္းသ်ားအတြက္ (သူ႔ကိိုဖယ္ရွ်ားခြဲ့ေသ်ာ မူလစ်ာသင္ခန္းထြဲတြင္ ျပန္ထ်ားရန္ ဆရ်ာက ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးထ်ားလွ်င္ ထိိုစ်ာသင္ခန္းမွလြြဲ၍) ယ်ာယီေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပဳလိုပ္ေပးပါမည္။ 
စ်ာသင္ိွုႏစ္တစ္ိွုႏစ္အတြင္း ဆရ်ာတစ္ဦးသည္ မိမိအတန္းတြင္ အပ္ိံွုႏထ်ားသူအ်ားလံိုးထြဲမွ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏစ္ဦးအထက္ကိို ဖယ္ရွ်ားၿပီး ထိိုေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ 
ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီက မူလအတန္းတြင္ ျပန္ထ်ားျခင္းသည္သ်ာ အေက်ာင္းဆံိုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟို သတ္မွတ္လ်က္ ျပန္လည္ထ်ားရိွပါက ထိိုဆရ်ာအေနျဖင့္ စ်ာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခြြဲေရး 
သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားစြမ္းရည္မ််ားကိို ႁမွင့္တင္ရန္အတြက္ အတန္းတြင္း ေလ့လ်ာေတြ႕ရိွခ်က္မ််ားိွုႏင့္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားအေပၚ အေျခခံ၍ သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိိုးတက္ေရး ေဆ်ာင္ရြက္ရန္လိိုပါမည္။ 
 
ေက််ာင္းိွုႏင့္ စင္တ်ာ ေက််ာင္းအိုပ္တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ အဖြြဲ႕ဝင္သံိုးဦးပါဝင္ေသ်ာ ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီ အနည္းဆံိုးတစ္ခို တည္ေထ်ာင္ထ်ားရပါမည္။ 
ေက်ာ္မတီတြင္ ပါဝင္ရန္ ေက််ာင္းဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕က ဆရ်ာိွုႏစ္ဦးိွုႏင့္ အစ်ားထိိုးတစ္ဦး၊ ေက််ာင္းအိုပ္က ဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကိို ေရြးခ်ယ္ပါမည္ (ေက််ာင္းမ််ားတြင္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အရ 
ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီတစ္ခိုအထက္ ရိွိုႏိိုင္ေသ်ာ္လည္း ေက်ာ္မတီတစ္ခိုခ်င္းစီသည္ အထက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ အဖြြဲ႕ဝင္သံိုးဦးျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းထ်ားရမည္)။ 
ေက်ာ္မတီလူေရြးခ်ယ္မႈကိို ေအ်ာက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္အတိိုင္း ေဆ်ာင္ရြက္သင့္သည္- (1) ေက််ာင္းအိုပ္က ေစတန်ာ့ဝန္ထမ္းမ််ားိွုႏင့္ အဆိိုျပဳခံရသူမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံျခင္း (2) 
ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕အစည္းအေဝးတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မြဲေပးျခင္း (3) ရလဒ္မ််ားကိို ဆရ်ာတစ္ဦးက ဇယ်ားဆြြဲျခင္း (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 အေက်ာင္းဆံိုးသိို႔မဟိုတ္ တစခ္ိုတည္းေသ်ာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟို 
ဆံိုးျဖတ္လ်က္ ျပန္ပိို႔ရန္ (2) ေက််ာင္းသ်ားကိို အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္သည့္ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးထံသိို႔ လႊြဲအပ္ေပးရန္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။  
 
ေက်ာ္မတီ၏ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားလ်က္ ျပဳလိုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားကိို ျပန္ပိို႔ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို ဆရ်ာက ထိုတ္မေပးသည့္ေန်ာက္ပိိုင္း ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုးရက္အတြင္း 
ျပဳလိုပ္ရပါမည္။ ေက််ာင္းတြင္း ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ ျပန္လည္သံိုးသပ္ေရး ေက်ာ္မတီက ေက််ာင္းသ်ားကိို ဖယ္ရွ်ားခံရသည့္ အတန္းသိို႔ ျပန္မပိို႔ရန္ ဆံိုးျဖတ္လိိုက္ပါက အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးက ေက််ာင္းသ်ားကိို 
အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္ရ်ာ အတန္းတစ္တန္းတြင္ ထ်ားရိွရန္၊ အတန္းျပင္သိို႔ ထိုတ္လ်က္ ဆိိုင္းင့ံရန္ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတက္ခြင့္မေပးဘြဲ ဆိိုင္းင့ံရန္ လိုပ္ေဆ်ာင္ိိုႏိုင္သည္။ အတန္းျပင္သိို႔ ထိုတ္လ်က္ ဆိိုင္းင့ံမႈ 
သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတက္ခြင့္မေပးဘြဲ ဆိိုင္းင့ံမႈမွ်ာ ဆယ္ရက္အထိ ျဖစ္ိိုႏိုင္သည္။ စည္းကမ္းပိိုင္းအရ အေရးယူေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အ်ားလံိုးကိို မိဘမ််ားထံသိို႔ ေပးစ်ာအ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ 
ေက််ာင္းသ်ားစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိိုင္ရ်ာ လႊြဲအပ္ခ်က္ပံိုစံ မိတ ၱဴအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပိို႔မည္ျဖစ္ၿပီး အသိေပးစ်ာကိိုရ႐ိွေၾက်ာင္း အတည္ျပဳရန္ မိဘ၏မွတ္ခ်က္ ပါဝင္ပါမည္။ 
 
ႀကိဳတငက္်ာကြယ္ျခငး္/ၾက်ားဝငေ္ဆ်ာငရ္ြက္ျခငး္ 
 

ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ျခင္း/ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး အတန္းမ််ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးပည်ာေပး အတန္းမ််ား၊ မိဘအိုပ္ထိန္းမႈ အတန္းမ််ား၊ 
အက်င့္စ႐ိိုက္ပည်ာေပးျခင္း၊ အတန္းအျပင္သိို႔ထိုတ္လ်က္ ဆိိုင္းင့ံျခင္း/ဘဝအေျခခံစြမ္းရည္မ််ား သင္ၾက်ားေပးျခင္း၊ အိိုႏိုင္က်င့္မႈဆိိုင္ရ်ာ သိျမင္ိိုႏိုးၾက်ားေရး လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား၊ အျခ်ားအစီအစဥ္မ််ားိွုႏင့္ 
လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား အပါအဝင္ အစီအစဥ္အမ််ားအျပ်ားရိွသည္။ 
 
GRIP (တ်ာဝနယ္မူႈျဖင့္ ႀကးီထြ်ားလ်ာျခငး္၊ ျဖစိိ္ုႏိုငေ္ျခမ််ားကိို တိိုးျမႇင့္ျခငး္) သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြြဲသံိုးစ်ားျပဳျခင္း ိွုႏင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း ပည်ာေပး အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ယခို DCSD ေက််ာင္းသ်ား၏ 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ထြဲတြင္ ပထမဆံိုးအႀကိမ္ မူးယစ္ေဆးဝါး/ပစၥည္း ရ်ာဇဝတ္မႈ (လက္ဝယ္ထ်ားရိွျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အသံိုးျပဳျခင္း) က်ၱဴးလြန္သူမ််ား အတြက္ စီစဥ္ထ်ားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ၾက်ားန်ာေရးပြြဲက်င္းပေရးအရ်ာရိွ သိို႔မဟိုတ္ DeKalb ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕က အျခ်ားနည္းျဖင့္  ႊန္ျပထ်ားျခင္းမရိွလွ်င္ ျပစ္မႈခ်ိဳးေဖ်ာက္သူမ််ား #5a (ျဖန္႕ျဖၱဴးမႈ/ေရ်ာင္းခ်မႈ/ၾကံစည္မႈ) သိို႔မဟိုတ္ 
ရ်ာဇဝတ္ျပစ္မႈသင့္ေသ်ာ လက္ဝယ္ထ်ားရိွမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ၱဴးလြန္ေသ်ာ ျပစ္မႈမ််ားိွုႏင့္ စြြဲဆိိုခံရသည့္ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ အက်ဳံးမဝင္ပါ။ ထပ္ေဆ်ာင္းအေနျဖင့္ GRIP သည္ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ပဋိပကၡအေပၚ ေျဖရွင္းရန္၊ သက္တူရြယ္တူမ််ားထံမွ ဖိအ်ားကိို ကိိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ေဒါသကိို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံရန္ိွုႏင့္ အျခ်ားသူမ််ားိွုႏင့္အတူ ဆက္သြယ္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္တိို႔တြင္ 
အကူအညီေပးပါသည္။ ခိိုက္ရန္ျဖစ္ပြ်ားမႈတြင္ ပါဝင္ဖူးေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို GRIP ထံသိို႔ ရည္ ႊန္းေအးိိုႏိုင္ပါသည္။ GRIP ကိို စေနေန႔မ််ားတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ မိဘမ််ားထံသိို႔ 
ေပးကမ္းမႈျပဳလိုပ္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾက်ား ကိစၥရပ္မ််ားကိို ေျဖရွင္းရ်ာတြင္ အ်ားျဖည့္ေထ်ာက္ကူေပးိိုႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ၎တိို႔အ်ား စ်ာသင္ခ်ိန္မ််ားအတြင္း 
ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုပါသည္။ 
 
ေက််ာငး္ လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကငး္ေရးဆိိုငရ္်ာ စစေ္ဆးမႈမ််ား 
 
DeKalb ေက်ာင္တီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစေရး ျပဳလိုပ္ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထ်ားသည္။ 
အၾကမ္းဖက္ေသ်ာ၊ ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္ေသ်ာ အျပဳအမူမ််ားကိို ႀကိဳတင္က်ာကြယ္ၿပီး ေလွ််ာ့ခ်ရ်ာတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈသည္ အလြန္အေရးပါေၾက်ာင္း သိုေတသနေလ့လ်ာခ်က္မ််ားက 
ျပဆိိုေနသည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းတြင္ ေဘးကင္းေၾက်ာင္းခံစ်ားရေစရန္ လူႀကီးမ််ား၏ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈကိို လိိုအပ္သည္။ ထိို႔ေၾက်ာင့္ ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ား၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ အထူးသျဖင့္ အကူးအေျပ်ာင္းက်ာလမ််ားအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအ်ား လူႀကီးမ််ား၏ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲမႈကိို ေစ်ာင့္ၾကည့္ရန္၊DCSD ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ေက််ာင္းဝင္းအတြင္း 
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အက်ပ္အတည္းတစ္ခိုျဖစ္ေပၚပါက လိိုက္န်ာရမည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ဝန္ထမ္းမ််ားန်ားလည္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ေက််ာင္းတြင္ ေဘးကင္းေၾက်ာင္း ခံစ်ားရျခင္းရိွမရိွ 
က်ပန္းေရြးခ်ယ္လ်က္ စစ္တမ္းေက်ာက္ယူရန္ ျဖစ္သည္၏ 
 
ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ေဘးကင္းၿပီး စည္းစနစ္က်နေသ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခိုအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ ဝန္ထမ္းမ််ား ေလ့လ်ာသင္ယူိိုႏိုင္၊ 
အလိုပ္လိုပ္ိိုႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးမႈမ််ားျပဳလိုပ္ရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ််ားမွ်ာ- (1) ေက််ာင္းတက္ရက္အတြင္း အကူးအေျပ်ာင္းက်ာလမ််ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ််ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ေက််ာင္းအေျချပဳ ေဒတ်ာမ််ားကိို ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ းမ််ားသိို႔ ေပးအပ္ရန္ (2) ေက််ာင္းရိွ ေဘးကင္းလိုံျခံဳမႈိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ခံစ်ားခ်က္အေၾက်ာင္း အခ်က္အလက္မ််ား စိုေဆ်ာင္းရယူ၊ 
အစီရင္ခံရန္ (3) အက်ပ္အတည္းအတြင္း လိိုက္န်ာရမည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို ဝန္ထမ္းမ််ား သိျမင္ိိုႏိုးၾက်ားမႈိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေပးအပ္ရန္ (4) ပတ္ဝန္းက်င္ိွုႏင့္ အေဆ်ာက္အအံို 
စစ္ေဆးမႈမ််ား။ 
 
ေက််ာင္းေဘးကင္းေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈခံယူထ်ားေသ်ာ အိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ားသည္ တစ္ိွုႏစ္တ်ာပတ္လံိုး ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို က်ပန္းျပဳလိုပ္ပါမည္။ 
ေက််ာင္းအေဆ်ာက္အအံိုအတြင္း ဝင္ေရ်ာက္ၿပီးေသ်ာအခါ အဖြြဲ႕ေခါင္းေဆ်ာင္သည္ အဖြြဲ႕ေရ်ာက္ရိွၿပီးျဖစ္ေၾက်ာင္း ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးအ်ား အေၾက်ာင္းၾက်ားပါမည္။ ေက််ာင္းေျမပံို၊ ေခါင္းေလ်ာင္းတီးခ်ိန္ျပ 
ဇယ်ားိွုႏင့္ စစ္ေဆးမႈစ်ာရင္းတိို႔ကိို ကိိုင္ေဆ်ာင္ထ်ားေသ်ာ စစ္ေဆးေရးအဖြြဲ႕မ််ားသည္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း ရရိွထ်ားသည့္ အခ်က္အလက္မ််ားကိို ေလ့လ်ာရန္ိွုႏင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေက််ာင္းဝင္းအတြင္း 
သတ္မွတ္ေနရ်ာမ််ားသိို႔ သြ်ားေရ်ာက္ပါမည္။ လိုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယဘိုယ်အ်ားျဖင့္ ျပီးဆံိုးရန္ (35) မိနစ္ခန္႔ၾက်ာမည္ျဖစ္သည္။ မူလတန္းိွုႏင့္ အလယ္တန္း ေက််ာင္းမ််ားအတြက္ သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ 
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းိွုႏင့္အညီ စစ္ေဆးမႈတြင္ အမွတ္ေပးပါမည္။ ရလဒ္မ််ားကိို အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ၊ လက္ေထ်ာက္ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူ၊ ေက််ာင္းေခါင္းေဆ်ာင္ပိိုင္းိွုႏင့္ လိုပ္ငန္းေဆ်ာင္ရြက္မႈပိိုင္း 
ပ့ံပိိုးေရးဌ်ာန၊ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးႀကီးၾကပ္စီမံသူမ််ား၊ ေက််ာင္းအိုပ္မ််ားိွုႏင့္ လက္ေထ်ာက္ေက််ာင္းအိုပ္မ််ားသိို႔ မွ်ေဝေပးပါမည္။ 
 
ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈမ််ားကိို တိက်မွန္ကန္စြ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္ိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားေရး 
ဘ်ာသ်ာရပ္ခြြဲကိို ေရးဆြြဲထ်ားပါမည္။ ေက််ာင္းဝင္းအတြင္း သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ တ်ာဝန္ရိွသူမ််ားကိို ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈလိုပ္ငန္းစဥ္အ်ား အသံိုးျပဳမႈိွုႏင့္ 
န်ားလည္သေဘ်ာေပါက္မႈတိို႔အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားၿပီး စစ္ေဆးပါမည္။ ထိို႔အျပင္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴးမ််ား၊ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ေက််ာင္း 
လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈလိုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေက််ာင္းဆိိုင္ရ်ာ ေလ့လ်ာသင္ယူေရးကိို ခံယူရပါမည္။ ေက််ာင္း လံိုျခံဳအိၲုႏရ်ာယ္ကင္းေရးဆိိုင္ရ်ာ စစ္ေဆးမႈအ်ား 
အသံိုးျပဳျခင္းသည္ စည္းကမ္းပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ လႊြဲအပ္ရမႈမ််ားိွုႏင့္ ဆိိုင္းင့ံမႈမ််ားကိို ေလွ််ာ့ခ်ေပးိိုႏိုင္ရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ 
 
ေက််ာငး္သ်ား/သူ ဝတ္စ်ားဆငယ္ငမ္ႈဆိိုငရ္်ာ သတ္မတ္ွခ်က္ 

 
ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္သည္ ေလ့လ်ာသင္ယူေရးအတြက္ အေထ်ာက္အကူျပဳိိုႏိုင္ရမည္။ DeKalb ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ အဓိကထ်ားသည္မွ်ာ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
ေမွ််ာ္မွန္းခ်က္မ််ား ျဖစ္ေသ်ာ္လည္း ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈသည္လည္း သူတိို႔၏ ေဘးကင္းေရးအေပၚ သက္ေရ်ာက္မႈရိွိုႏ ိိုင္သလိို သူတိို႔၏အသြင္အျပင္သည္ 
ေက််ာင္းတြင္းပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကိို အျပဳသေဘ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အပ်က္သေဘ်ာ သက္ေရ်ာက္ိိုႏိုင္သည္။ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေက််ာင္းသ်ား/သူ 
ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈဆိိုင္ရ်ာ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္။ ေက််ာင္းသ်ား/သူ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈဆိို င္ရ်ာ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာရန္ ပ်က္ကြက္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို ျပစ္မႈ #25 - 
ေက််ာင္းသ်ား/သူ ဝတ္စ်ားဆင္ယင္မႈဆိိုင္ရ်ာ သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈ (စ်ာမ်က္ိွုႏ်ာ 50) ျဖင့္ စြြဲခ်က္တင္ခံရိိုႏိုင္သည္။ 
 

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

 အက််ႌမ််ားအ်ားလံိုးတြင္ အက််ႌလက္ပါရိွရမည္။ အဝတ္အစ်ားမ််ား၏အရွည္မွ်ာ ေပါင္တစ္ဝက္ိွုႏင့္ ထိို႔ထက္ပိိုရွည္ရမည္။ ၿပြဲရ်ာစိုတ္ရ်ာမ််ားပါေသ်ာ အဝတ္အစ်ားမ််ားကိို တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ 
အဝတ္အစ်ားမ််ားသည္ လႈပ္ရွ်ားမႈျပဳလိုပ္ေနစဥ္အတြင္း အပါအဝင္ အတြင္းခံအဝတ္အထည္အ်ားလံိုးကိို ဖံိုးအိုပ္ိိုႏိုင္ရန္ သင့္ေလ််ာ္ကိိုက္ညီရမည္။ 

 ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ လြတ္လပ္စြ်ာလႈပ္ရွ်ားိိုႏိုင္သည့္ ဖိနပ္မ််ား ဝတ္ဆင္မည္ဟို ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ ေျခ ွပ္ဖိနပ္မ််ား၊ ကြင္းထိိုးဖိနပ္မ််ား၊ ဖေန်ာင့္သိိုင္းႀကိဳးမပါဝင္ဘြဲ 
ေျခေခ််ာင္းမ််ားျဖင့္သ်ာစီးရသည့္ ဖိနပ္မ််ား၊ အိပ္ခန္းစီး ဖိနပ္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ လြတ္လပ္စြ်ာလႈပ္ရွ်ားမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေဘးကင္းေရးအေပၚ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ 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၊ 
အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိွုႏင့္ဆိိုင္ေသ်ာ၊ ိိုႏိုင္ငံေရး/လူမႈေရးအရ အျငင္းပြ်ားဖြယ္ေက်ာင္းေသ်ာ စ်ာလံိုးမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ စက်ားစိုမ််ား ပါဝင္သည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ 
လူတစ္ဦး၏ ေန်ာက္ခံမ်ိဳးိုႏြယ္စို၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ လူမ်ိဳး၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ ဘ်ာသ်ာေရးယံိုၾကည္မႈ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခံယူခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ မသန္စြမ္းမႈတိို႔ိွုႏင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိကၡ်ာက်ေစသည့္ 
အဝတ္အထည္မ််ား၊ တက္တူးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအဆင္တန္ဆ်ာမ််ားကိို မဝတ္ဆင္ရန္ တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ 

 အျခ်ားသူမ််ားအေပၚ ေလးစ်ားသမႈရိွေသ်ာ အဝတ္အထည္မ််ားကိို ေက််ာင္းသ်ားမ််ား ဝတ္ဆင္ရန္ ေမွ််ာ္မွန္းထ်ားသည္။ ေစ်ာ္က်ားရ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေအ်ာက္တန္းက်ေသ်ာ 
စက်ားလံိုးမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား၊ သ႐ိုပ္ျပပံိုမ််ား၊ က်ားခ်ပ္မ််ားကိို ျပသေနသည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသ်ာ၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာိွုႏင့္ဆိိုင္ေသ်ာ၊ 
ိိုႏိုင္ငံေရး/လူမႈေရးအရ အျငင္းပြ်ားဖြယ္ေက်ာင္းေသ်ာ စ်ာလံိုးမ််ား၊ ႐ိုပ္ပံိုမ််ား သိို႔မဟိုတ္ စက်ားစိုမ််ား ပါဝင္သည့္၊ သိို႔မဟိုတ္ လူတစ္ဦး၏ ေန်ာက္ခံ၊ မ်ိဳးိုႏြယ္စို၊ လူမ်ိဳး၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ 
ဘ်ာသ်ာေရးယံိုၾကည္မႈ၊ လိင္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ခံယူခ်က္၊ က််ားမအေထ်ာက္အထ်ား၊ က််ားမေဖ်ာ္ျပခ်က္၊ ကိိုယ္ဝန္ေဆ်ာင္ထ်ားရျခင္း၊ သိို႔မဟိုတ္ မသန္စြမ္းမႈတိို႔ိွုႏင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သိကၡ်ာက်ေစသည့္ 
အဝတ္အထည္မ််ား၊ တက္တူးမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားအဆင္တန္ဆ်ာမ််ားကိို မဝတ္ဆင္ရန္ တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ 

 
မတွခ္်က ္ - ေက််ာင္းိွုႏင့္ပတသ္ကေ္သ်ာ ေရြးခ်ယစ္ရ်ာမ််ားကိို ေပးအပထ္်ားသည့္ ေဒသတြငး္ေက််ာင္းမ််ားသည ္ ေက််ာငး္ဝတစ္ံိုမ််ားကြဲသ့ိို႔ေသ်ာ ထပေ္ဆ်ာငး္လိိုအပခ္်ကမ္််ားကိို ထည့္သြငး္ိိုႏိုငသ္ည။္ 
ေက််ာင္းသ်ားအဝတအ္စ်ားိွုႏင့္ပတသ္ကေ္သ်ာ ထပေ္ဆ်ာငး္လိိုအပခ္်ကမ္််ားအတြက ္ ေဒသတြင္းေက််ာငး္တစေ္က််ာင္းခ်ငး္စ၏ီ လကစ္ြြဲစ်ာအိုပမ္််ားကိို ဖတရ္ႈသံိုးသပရ္န ္ မဘိ/ေက််ာငး္သ်ားမ််ားကိို 
တိိုကတ္ြနး္ထ်ားသည။္ ေဒသဆိိုငရ္်ာ ဝတစ္်ားဆငယ္ငမ္ႈသတမ္တွခ္်ကမ္််ားအ်ားလံိုးသည ္DCSD ေက််ာင္းသ်ား ဝတစ္်ားဆငယ္ငမ္ႈ သတမ္တွခ္်ကိွ္ုႏင့္ ကိိုကည္ရီမည။္ 
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အ်ားကစ်ားသမ်ားပသီမႈဆိိုငရ္်ာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥး္ 
 
အ်ားကစ်ားသမ်ားပီသမႈဆိိုသည္ကိို စက်ားလံိုးတစ္လံိုးတည္းျဖင့္ ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ိိုႏိုင္သည္- ေလးစ်ားပါ။ မိမိကိိုယ္ကိို၊ မိမိ၏ေက််ာင္းမ််ားိွုႏင့္ ေက််ာင္းသိို႔လ်ာေရ်ာက္ေသ်ာ ဧည့္သည့္မ််ားအေပၚ 
ေလးစ်ားမႈသည္ အသိိုင္းအဝိိုင္းအတြင္းသ်ာမက ေက််ာင္းမ််ားအတြင္း က်င္းပေသ်ာ ၿပိဳင္ပြြဲမ််ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ််ားအ်ားလံိုးအၾက်ားတြင္ပါ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ ပံိုရိပ္တစ္ခိုကိို 
တည္ေဆ်ာက္ေပးသည္။ 
 
ပါဝငယွ္ဥၿ္ပိဳငသူ္မ််ား၏ တ်ာဝနမ္််ား၊ 
 

 သင့္ေလ််ာ္ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ စက်ားအသံိုးအိုႏႈန္းကိို သံိုးစြြဲပါ၊ 

 ၿပိဳင္ဘက္မ််ားကိို ဧည့္သည္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ အိမ္ရွင္မ််ားကြဲ့သိို႔ ေလးစ်ားသမႈျဖင့္ဆက္ဆံပါ၊ 

 မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို မိမိကိိုယ္ကိိုထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရိွပါေစ၊ 

 တ်ာဝန္ရိွသူမ််ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ််ားအ်ား ဖြင့္ဆိိုခ်က္၊ ဆင္ျခင္ဆံိုးျဖတ္မႈတိို႔ကိို ေလးစ်ားပါ၊ 

 မိမိေက််ာင္းကိို အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကိိုယ္စ်ားျပဳရသည့္ တ်ာဝန္ကိို လက္ခံပါ၊ 

 ပရိသတ္မ််ားအတြင္း အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ စိတ္သေဘ်ာထ်ားကိို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳမူပါ၊ 

 ရန္ျဖစ္ရ်ာတြင္ ပါဝင္ေသ်ာ ကစ်ားသမ်ားအ်ားလံိုးိွုႏင့္ ရန္ျဖစ္စဥ္အတြင္း အရန္ခံိုတန္းမွ ထလ်ာေသ်ာ အရန္လူမ််ားအ်ားလံိုးကိို လက္ရိွၿပိဳင္ပြြဲမွ ထိုတ္ပယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပြြဲပယ္စည္းမ်ဥ္းကိို 
လိိုက္န်ာရိိုႏိုင္သည္၊ 

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

 
သီးျခ်ားခြြဲထိုတ္ျခငး္ိွုႏင့္ ထိနး္ခ်ဳပတ္်ားျမစျ္ခငး္ 
 

Georgia ျပည္နယ္ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ စည္းကမ္း 160-5-1.35 သည္ Georgia ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေက််ာင္းမ််ားအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႕သတ္မႈအ်ား အသံိုးျပဳျခင္းအတြက္ လမ္း ႊန္ခ်က္မ််ားကိို 
ပ့ံပိိုးေပးသည္။ DeKalb မူဝါဒကိို ေအ်ာက္တြင္ ေပးထ်ားပါသည္။ 
 

ဘိုတအ္ဖြြဲ႕မဝူါဒ သးီျခ်ားခြြဲထိုတျ္ခငး္ိွုႏင့္ ထနိး္ခ်ဳပတ္်ားျမစျ္ခငး္ 
ခြြဲျခ်ားေဖ်္ာျပသည့္ စက်ားလံိုးဆိိုငရ္်ာ က်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥး္- JGF (2) 

 
DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕သည္ စ်ာရင္းသြင္းအပ္ိံွုႏထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ 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 သီးျခ်ားခြြဲထိုတ္ထ်ားျခင္းအ်ား တ်ားျမစ္ထ်ားသည္။ 

a. သီးျခ်ားခြြဲထိုတ္ျခင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္တ်ားျမစ္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ အေျခအေနကိို ထိန္းသိမ္းေလွ််ာ့ခ်သည့္ နည္းစနစ္မ််ား ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားထ်ားသည့္ ဝန္ထမ္းအဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ 
ေသ်ာ့ခတ္မထ်ားေသ်ာ အခန္းတစ္ခန္းအတြင္း ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္အတူတူရိွေနသည့္ အေျခအေနမ််ား မပါဝင္ပါ။ 

b. သီးျခ်ားခြြဲထိုတ္ျခင္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ားကိို ေလ့လ်ာသင္ယူေရးလိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မွ ယ်ာယီဖယ္ထိုတ္ေသ်ာ္လည္း အက်ဥ္းခ်ထ်ားျခင္းမရိွသည့္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ 
ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈဟို ဖြင့္ဆိိုသတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာ "ယ်ာယီအန်ားေပးျခင္း" မပါဝင္ပါ။ 

c. သီးျခ်ားခြြဲထိုတ္ျခင္းတြင္ အတန္းျပင္သိို႔ထိုတ္လ်က္ ဆိိုင္းင့ံျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ စ်ာသင္ခန္းအတြင္း မတူညီေသ်ာ ေနရ်ာတစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ သီးျခ်ား 
ေသ်ာ့ခတ္မထ်ားေသ်ာ အခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေက််ာင္းသ်ားမွေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာ ေခတ အန်ားယူျခင္း မပါဝင္ပါ။ 

 
3. ေက််ာင္းသ်ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ခ်က္ခ်င္းအိၲုႏရ်ာယ္ေပးိိုႏိုင္ေသ်ာ အေျခအေနတြင္ ရိွေနမွသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းသ်ားသည္ နႈတ္ျဖင့္ေပးေသ်ာ  ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ား 

သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား အေျခအေနကိိုထိန္းသိမ္းေလွ််ာ့ခ်သည့္ နည္းစနစ္မ််ားအပါအဝင္ ျပင္းထန္မႈေလ််ာ့နည္းသည့္ အျပဳအမူပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားကိို တံို႔ျပန္ျခင္းမရိွမွသ်ာ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို 
ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအ်ား အသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည္။ 

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 ေဘးကင္းစြ်ာထိန္းခ်ဳပ္တ်ားျမစ္ိိုႏိုင္ျခင္းမရိွေသ်ာအခါ သိို႔မဟိုတ္ 

iii. ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကိို အသံိုးျပဳပါက ေက််ာင္းသ်ားပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားခ်က္အရ ေက််ာင္းသ်ား၏ စိတ္ေရ်ာဂါ၊ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ 
သိို႔မဟိုတ္ ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာအေျခအေနမ််ားကိို ပိိုမိိုဆိိုးရြ်ားေစိိုႏိုင္ေသ်ာအခါ အသံိုးမျပဳသင့္ပါ။ 

c. ေက််ာင္းသ်ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ခ်က္ခ်င္းအိၲုႏရ်ာယ္မျဖစ္ေစိိုႏိုင္ေတ်ာ့ေသ်ာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ေက််ာင္းသ်ားသည္ အလြန္စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေနသည္ သိို႔မဟိုတ္ 
အသက္ရႈက်ပ္ေနသည္ကိို ေတြ႕ရိွရေသ်ာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအ်ားလံိုးကိို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရပါမည္။ 

 
4. ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအ်ား မည္သည့္ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမဆိို မျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္မီတြင္ အတည္ျပဳထ်ားေသ်ာ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိို ၿပီးစီးထ်ားသင့္ပါသည္။ 
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a. အတည္ျပဳထ်ားေသ်ာေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈ အစီအစဥ္မ််ားသည္ အျပဳသေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာ အျပဳအမူဆိိုင္ရ်ာ ၾက်ားဝင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈ နည္း္်ၱဴဟ်ာမ််ားိွုႏင့္ ႀကိဳတင္က်ာကြယ္မႈ၊ 
အေျခအေနကိို ထိန္းသိမ္းေလွ််ာ့ခ်မႈ နည္းစနစ္မ််ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္တ်ားျမစ္မႈမ််ားကိို အျပည့္အစံိုရွင္းလင္းေဖ်ာ္ျပေပးပါမည္။ 

b. ေက််ာင္းမ််ားိွုႏင့္ အစီအစဥ္မ််ားသည္ ေပးအပ္ထ်ားေသ်ာ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈိွုႏင့္ပတ္သက္သည့္ စ်ာျဖင့္ေရးထ်ားေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားိွုႏင့္ 
သင္ၾက်ားမႈတစ္ခိုခ်င္းစီတြင္ တက္ေရ်ာက္သူမ််ား စ်ာရင္းတိို႔ကိို ထိန္းသိမ္းထ်ားရပါမည္။ ထိိုစ်ာရြက္စ်ာတမ္းမိတၲၱဴမ််ားကိို Georgia ပည်ာေရးဌ်ာန သိို႔မဟိုတ္ ျပည္သူမ််ားထြဲမွ မည္သူမဆိို 
ေတ်ာင္းဆိိုမႈရိွလွ်င္ ရယူိိုႏိုင္ေအ်ာင္ ျပဳလိုပ္ေပးထ်ားပါမည္။ 

c. အတည္ျပဳထ်ားေသ်ာ ေလ့က်င့္သင္ၾက်ားမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိို မၿပီးစီးထ်ားေသ်ာ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေလ့က်င့္ထ်ားေသ်ာ အျခ်ားဝန္ထမ္းမ််ားမရိွသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ား ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာမရေစရန္ ထိိုေက််ာင္းသ်ားခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ရပါက သူ႔အေနျဖင့္ 
အျခ်ားေက််ာင္းသ်ားမ််ားရိွလွ်င္၊ သူတိို႔ထံမွ အကူအညီခ်က္ခ်င္းေတ်ာင္းခံသင့္သည္။ 

 
5. ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦး ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ရသည့္အခ်ိန္တိိုင္းတြင္ ျဖစ္ိိုႏိုင္ပါက အျခ်ားဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးက ေစ်ာင့္ၾကည့္ေနရပါမည္။ ေက််ာင္းသ်ားကိိုဖမ္းခ်ဳပ္သည့္ 

ျဖစ္စဥ္တိိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ သိို႔မဟိုတ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကြဲသည့္ ဝန္ထမ္း သိို႔မဟိုတ္ ဆရ်ာအစိုအဖြြဲ႕က 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 အျခ်ားစ်ာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခြြဲမႈ နည္းစနစ္မွန္သမွ်ကိို အသံိုးမျပဳိိုႏိုင္ေစရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအ်ား တ်ားျမစ္ျခင္းမရိွပါ။ 
 
8. ဤမူဝါဒသည္ ေက််ာင္းသ်ားအခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ အျပင္းအထန္ျငင္းခံိုျခင္းအ်ား ျဖန္ေျဖရန္အတြက္ သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္ကိို မလိုပ္ိိုႏိုင္ေစရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအ်ား 

တ်ားျမစ္ျခင္းမရိွပါ။ 
 
9. ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ျဖစ္အံ့ဆြဲဆြဲျဖစ္ေသ်ာ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရမႈ သိို႔မဟိုတ္ အိၲုႏရ်ာယ္တစ္ခိုမွ က်ာကြယ္ရန္အတြက္ ခိုႏၶ်ာကိိုယ္ကိို ဖမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိိုအပ္ျခင္းရိွမရိွ ဆံိုးျဖတ္ျခင္း၊ 

ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားကိို ျဖစ္အံ့ဆြဲဆြဲျဖစ္ေသ်ာ ထိခိိုက္ဒဏ္ရ်ာရမႈ သိို႔မဟိုတ္ အိၲုႏရ်ာယ္တစ္ခိုမွ က်ာကြယ္ရန္ လိိုအပ္သည္ဟို ယူဆေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္မ််ားကိို 
လိုပ္ျခင္းတိို႔သည္ ကိိုယ္ပိိုင္ဆံိုးျဖတ္ခြင့္ျဖင့္ လိုပ္ရမည့္၊ ဝန္ႀကီးအဆင့္လိုပ္ေဆ်ာင္ရန္ မလိိုသည့္ တ်ာဝန္မ််ားျဖစ္သည္။ 

 
10. ေက််ာင္းသ်ားသည္ မိမိကိိုယ္ကိို သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားသူမ််ားအ်ား ခ်က္ခ်င္းအိၲုႏရ်ာယ္ျဖစ္ေစိိုႏိုင္သည့္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္စဥ္မ််ားတြင္ ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ အစီအစဥ္သည္ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 

အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ထမ္းမ််ားထံမွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အကူအညီေတ်ာင္းခံရန္လိိုေၾက်ာင္း ဆံိုးျဖတ္ရပါမည္။ တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး သိို႔မဟိုတ္ အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ 
ဝန္ထမ္းမ််ား၏ အလိုပ္တ်ာဝန္ကိို အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသ်ာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဤမူဝါဒပါ မည္သည့္အခ်က္ကိိုမဆိို အဓိပၸ်ာယ္မေက်ာက္ရပါ။ 

 
11. တရ်ားဥပေဒစိိုးမိိုးေရး သိို႔မဟိုတ္ အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိိုင္ရ်ာ ဝန္ထမ္းမ််ားက ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ေက််ာင္း သိို႔မဟိုတ္ အစီအစဥ္ ေနရ်ာအခင္းအက်င္းအတြင္းမွ ဖယ္ရွ်ားသြ်ားပါက 

ထိိုေက််ာင္းသ်ား၏ မိဘအိုပ္ထိန္းသူမ််ားထံသိို႔ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားက ခ်က္ခ်င္းအေၾက်ာင္းၾက်ားရမည္။ 
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ပိုဒမ္ 504 ေအ်ာကရ္ွ ိေက််ာငး္သ်ားမ််ားိွုႏင့္ မဘိမ််ား၏ အခြင့္အေရးမ််ားအေၾက်ာငး္ အသေိပးခ်က ္
 
“ပိုဒ္မ 504” ဟို မ််ားေသ်ာအ်ားျဖင့္ ရည္ညႊန္းၾကေသ်ာ 1973 ခိုိွုႏစ္ ျပန္လည္ထူေထ်ာင္ေရးအက္ဥပေဒ၏ ပိုဒ္မ 504 မွ်ာ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ကြန္ဂရက္မွ ျပ႒်ာန္းထ်ားေသ်ာ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈမျပဳေရး 
ဥပေဒျပ႒်ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ပိုဒ္မ 504 ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခင္းကိို တ်ားျမစ္ရန္ိွုႏင့္ မသန္စြမ္းေက််ာင္းသ်ားမ််ားအေနျဖင့္ သ်ာမန္ကိုိယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ 
ေက််ာင္းသ်ားမ််ားရရိွသည့္ ပည်ာေရးအခြင့္အလမ္းမ််ားိွုႏင့္ အခြင့္အေရးမ််ားကိုိ တန္းတူရရွိေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
 
ပိုဒ္မ 504 ိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး ေန်ာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ််ား သိရိွလိိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းမ််ားရိွလွ်င္ သိို႔မဟိုတ္ ထပ္ေဆ်ာင္းကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ား လိိုအပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ DeKalb ေက်ာင္တီ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ 
ပိုဒ္မ 504 ဆိိုင္ရ်ာ ရံိုးကိို ဆက္သြယ္ေပးပါ- 
 

Watina F. April 
Shadow Rock Center 
1040 King Way Drive 
Lithonia၊ GA 30058 

(678) 676-1817 
watina_f_april@dekalbschoolsga.org 

 
ပိုဒမ္ 504 ကိို လကေ္တြ႕က်င့္သံိုးရနအ္တြက ္စညး္မ်ဥ္းမ််ားမွ်ာ 34 CFR အပိိုငး္ 104 တြင ္သတမ္တွေ္ဖ်္ာျပထ်ားခ်ကအ္ရ မဘိမ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ ္ေက််ာငး္သ်ားေက််ာင္းသူမ််ားကိို ေအ်ာကပ္ါအခြင့္အေရးမ််ား 
အပိွ္ုႏငး္ထ်ားသည-္ 
 

1. သ်ာမန္ကိိုယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား၏လိိုအပ္ခ်က္အတိိုင္း သင့္ကေလးသည္ သူ (သိုိ႔) သူမ၏ တစ္ဦးခ်င္းအလိုိက္ ပည်ာေရးလိိုအပ္ခ်က္မ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီရန္ 
ဖန္တီးေရးဆြြဲထ်ားေသ်ာ သင့္ေလ််ာ္သည့္ ပည်ာေရးစနစ္ကိုိ ရရိွပိုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 34 CFR 104.33 
 

2. သင့္ကေလးသည္ သ်ာမန္ကိိုယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ၎တိို႔၏မိဘမ််ားအေပၚ ေက်ာက္ခံသည့္ အခေၾကးေငြမ််ားမွလြြဲ၍ အခမြဲ့ပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိုိ 
ရရိွခံစ်ားပိုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ အ်ာမခံသူမ််ားိွုႏင့္ လက္ခံရရွိသူမွ ေဆ်ာင္ရြက္ျခင္း (သိုိ႔) ပ့ံပိုိးေပးျခင္းမဟိုတ္သည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈေပးေသ်ာ အလ်ားတူ ၾက်ားခံျပင္ပအဖြြဲ႔မ််ားသည္ မသန္စြမ္းေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးအ်ား 
ပ့ံပိုိးေပးထ်ားသည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ တ်ာဝန္ရိွျခင္း (သိုိ႔) ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ား ပ့ံပိုိးေပးရန္ တ်ာဝန္ရိွျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္မရိွပါ။ 34 CFR 104.33 
 

3. သင့္ကေလးသည္ သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ၏ လိိုအပ္ခ်က္မ််ားိွုႏင့္ ကိိုက္ညီသည့္ အျမင့္ဆံိုးအတိိုင္းအတ်ာအထိ ပည်ာေရးအစီအစဥ္မ််ား (ေက််ာင္းိွုႏင့္ သက္ဆိုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဆိုိင္သည္ျဖစ္ေစ) တြင္ 
ကိိုယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားိွုႏင့္ တန္းတူ ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ပိုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 34 CFR 104.34 
 

4. သင့္ကေလးသည္ ကိိုယ္လက္အဂၤါေက်ာင္းမြန္သည့္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားအတြက္ ေထ်ာက္ပ့ံေပးေသ်ာ အရ်ာမ််ားိွုႏင့္ ယွဥ္ိိုႏိုင္သည့္ ေထ်ာက္ပ့ံပစၥည္းမ််ား၊ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိွုႏင့္ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားကိုိ 
ရရိွပိုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 34 CFR 104.34 
 

5. ပိုဒ္မ 504 အရ အက်ံဳးဝင္ျခင္းရိွမရိွ မဆံိုးျဖတ္မီ သင့္ကေလးသည္ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ျခင္းကိုိ ခံယူပိုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 34 CFR 104.35 
 

6. သင္သည္ သင့္ကေလးအေပၚ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ရန္အတြက္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေမတ ်ာရပ္ခံခ်က္ကိို သေဘ်ာမတူဘြဲေနပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 34CFR 104.35 
 

7. စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ပါဝင္ိိုႏိုင္ေသ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားသည္ 34 CFR 104.35 ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ််ားကိို လိိုက္န်ာေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
 

8. ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ အထံိုပါမႈ ဆန္းစစ္ျခင္းိွုႏင့္ တိိုးတက္ေအ်ာင္ျမင္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ််ား၊ အဆင့္မ််ား၊ ဆရ်ာထံမွ ေထ်ာက္ခံခ်က္မ််ားိွုႏင့္ ေလ့လ်ာခ်က္မ််ား၊ ရိုပ္ပိို င္းဆိိုင္ရ်ာ အေျခအေနမ််ား၊ 
လူမႈေရး သိို႔မဟိုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆိိုင္ရ်ာ ေန်ာက္ခံအေျခအေနမ််ား၊ ေဆးမွတ္တမ္းမ််ားိွုႏင့္ မိဘထံမွ ေထ်ာက္ခံခ်က္မ််ားတိို႔ ပါဝင္ိိုႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အခ်က္အလက္မ််ားကိို 
သင့္ေလ််ာ္သလိိုထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 34 CFR 104.35 
 

9. သင့္ကေလးအေၾက်ာင္း သိရိွထ်ားေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္မ််ား၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ အခ်က္အလက္အေပၚ အဓိပၸ်ာယ္ေက်ာက္ယူမႈ၊ ေရြးခ်ယ္ရန္ေနရ်ာမ််ားိွုႏင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အနည္းဆိုံးပတ္ဝန္းက်င္ိွုႏင့္ 
ယွဥ္ိိုႏိုင္စြမ္းရိွေသ်ာ ေထ်ာက္ပ့ံပစၥည္းမ််ားအတြက္ ဥပေဒလိုိအပ္ခ်က္မ််ားပါဝင္သည့္ လူအစိုအဖြြဲ႕တစ္ခိုက ေနရ်ာခ်ထ်ားေပးမႈအတြက္ ဆိုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾက်ာင္း ေသခ််ာေစရန္ သင့္တြင္ 
လိုပ္ပိုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 34 CFR 104.35 
 

10. အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ပိုဒ္မ 504 အရ အက်ဳံးဝင္ပါက ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈအတြက္ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ သိသ်ာထင္ရွ်ားသည့္ အေျပ်ာင္းအလြဲ မျပဳလိုပ္မီ ႀကိဳတင္အကြဲျဖတ္ျခင္းမ််ား အပါအဝင္ 
က်ာလအလိိုက္ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈမ််ားကိုိ ခံယူပိုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 34 CFR 104.35 
 

11. သင့္ကေလးအ်ား ခြြဲျခ်ားသတ္မွတ္မႈ၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈိွုႏင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္လိုပ္ရပ္ကိိုမဆိို ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက မေဆ်ာင္ရြက္မီတြင္ 
အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမႈအ်ား သင္ ရရိွပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 34 CFR 104.36 
 

12. သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိုိ သင္ စစ္ေဆးပိုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 34 CFR 104.36 
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13. သင့္ကေလးအ်ား ခြြဲျခ်ားေဖ်ာ္ထိုတ္မႈ၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈတိို႔အတြက္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ မည္သည့္လိုပ္ရပ္မဆိိုိွုႏင့္ပတ္သက္၍ 
ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာျခင္းကိို သင္ ခံယူခြင့္ရိွသလိို ၾက်ားန်ာရ်ာတြင္ မိဘတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ိိုႏိုင္ရန္ိွုႏင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ ကိိုယ္စ်ားျပဳမႈကိို ခံယူိိုႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ 34 CFR 104.36 
 

14. သင့္အေနျဖင့္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈျပဳလိုပ္ပါက ဤအသိေပးစ်ာ၏ မိတ ၱဴတစ္ေစ်ာင္ကိို လက္ခံရရိွရန္ိွုႏင့္ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ေဆ်ာင္ရြက္သည့္ ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာျခင္း၏ မိတ ၱဴတစ္ေစ်ာင္ကိို 
လက္ခံရရိွရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ 34 CFR 104.36 
 

15. ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာမႈ ေဆ်ာင္ရြက္သည့္ အရ်ာရိွ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို သင္ သေဘ်ာမတူပါက (ေက််ာင္းဘိုတ္အဖြြဲ႕ဝင္မ််ားိွုႏင့္ အျခ်ားေသ်ာ ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ ဝန္ထမ္းမ််ားကိို 
ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာမႈ ေဆ်ာင္ရြက္သည့္ အရ်ာရိွမ််ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ပါ) ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ဘက္မလိိုက္ေသ်ာၾက်ားန်ာမႈ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းိွုႏင့္အညီ ထိိုဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို 
ျပန္လည္သံိုးသပ္ေပးရန္ ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 34 CFR 104.36။ 
 

16. သင္သည္ ိိုႏိုင္ငံသ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထ်ာင္စို ပည်ာေရးဌ်ာနရိုံးတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုိ တိုိင္ၾက်ားခ်က္တစ္ရပ္ တင္သြင္းပိိုင္ခြင့္ ရိွသည္။ 
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ပိုဒမ္ 504 လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္ဆိိုငရ္်ာ အက်ာအကြယမ္််ား 
 

ျခံဳ ငံိုသံိုးသပခ္်က္- 
 

ပိုဒ္မ 504 အရ ကေလးတစ္ဦး၏ ခြြဲျခ်ားသတ္မွတ္မႈ၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈိွုႏင့္ပတ္သက္သည့္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္ သိို႔မဟိုတ္ 
လိုပ္ေဆ်ာင္မႈမရိွျခင္းမ််ားအတြက္ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ကိို ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ မိဘအိုပ္ထိန္းသူမွန္သမွ် ("မေက်နပ္သူ") အေနျဖင့္ ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ 
ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္ကိို ေတ်ာင္းဆိိုမႈမ််ားအ်ား ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ပိုဒ္မ 504  ွိိိုႏႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို ႔ စ်ာျဖင့္ျပဳလိုပ္ရမည္၊ သိို႔ေသ်ာ္ မေက်နပ္သူက စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားေတ်ာင္းဆိိုရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ပိုဒ္မ 
504  ွိိိုႏႈင္းေရးမွၱဴးမွတစ္ဆင့္ ၾက်ားန်ာမႈအ်ား ိုႏႈတ္ျဖင့္ေတ်ာင္းဆိိုထ်ားပါက ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ ၾက်ားန်ာမႈျပဳလိုပ္ေပးရမည့္ တ်ာဝန္အ်ား ေျပေပ််ာက္ေစမည္မဟိုတ္ပါ။ ပိုဒ္မ 504 
 ွိိိုႏႈင္းေရးမွၱဴးသည္ ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ေတ်ာင္းဆိိုစ်ာကိို ေရးသ်ားရ်ာတြင္ မေက်နပ္သူကိို ကူညီရပါမည္။ 
 
ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာငး္ဆိိုခ်က္- 
 
ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္ ဤသည္တိို႔ပါဝင္ရမည္- 
 

A. ေက််ာင္းသ်ားအမည္၊ 
 

B. ေက််ာင္းသ်ားေနထိိုင္သည့္ လိပ္စ်ာ၊ 
 

C. ေက််ာင္းသ်ားတက္ေရ်ာက္ေနေသ်ာ ေက််ာင္းအမည္၊ 
 

D. ၾက်ားန်ာမႈ၏အေၾက်ာင္းအရ်ာျဖစ္ေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္၊ 
 

E. စိစစ္သံိုးသပ္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုရသည့္ အေၾက်ာင္းရင္းမ််ား၊ 
 

F. မေက်နပ္သူက ေတ်ာင္းဆိိုသည့္ အဆိိုျပဳ ကိုစ်ားခ်က္၊ 
 

G. မေက်နပ္သူ၏ အမည္ိွုႏင့္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္။ 
 

မေက်နပ္သူ၏ ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အ်ား ရရိွၿပီး ရံိုးဖြင့္ရက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း ပိုဒ္မ 504  ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးက ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာင္းဆိိုခ်က္ကိို အသိအမွတ္ျပဳက်ာ 
ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္အတြက္ အခ်ိန္ိွုႏင့္ ေနရ်ာကိို စီစဥ္ပါမည္။ ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္ အထက္ပါလိိုအပ္ေသ်ာအခ်က္အလက္မ််ား မပါရိွပါက ပိုဒ္မ 504  ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးအေနျဖင့္ 
ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိိုျဖည့္ဆည္းရန္ လိိုအပ္ေသ်ာ အခ်က္အလက္မ််ားအေၾက်ာင္း မေက်နပ္သူအ်ား အသိေပးပါမည္။ ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္ အထက္တြင္ေဖ်ာ္ျပထ်ားေသ်ာ 
လိိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ််ား ပါဝင္လ်ာသည္အထိ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ိွုႏင့္ လိုပ္ငန္းစဥ္အ်ားလံိုးကိို ဆိိုင္းင့ံပါမည္။ 
 
ေစစ့ပျ္ဖနေ္ျဖျခငး္- 
 
ဤေနရ်ာတြင္ သိို႔မဟိုတ္ ၾက်ားန်ာမႈလိုပ္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုခ်က္တြင္ မေက်နပ္သူက အေသးစိတ္ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ ျပႆန်ာမ််ားကိို ေျဖရွင္းရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈအ်ား 
ကမ္းလွမ္းိိုႏိုင္သည္။ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖျခင္းမွ်ာ မိမိဆိုႏၵအေလ််ာက္သ်ာျဖစ္ၿပီး ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမိွုႏင့္ မေက်နပ္သူ ိွုႏစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္စလံိုးက ပါဝင္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ သေဘ်ာတူရပါမည္။ လိိုအပ္ပါက 
တရ်ားဝင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ရပ္အ်ား စီစဥ္သတ္မွတ္ရန္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ််ားအတြက္ စြန္႔လႊတ္ေၾက်ာင္းစ်ာတစ္ေစ်ာင္ကိို လက္မွတ္ေရးထိိုးရမည္။ မေက်နပ္သူက ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈအ်ား 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိို ရပ္စြဲိိုႏိုင္သည္။ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈအ်ား သေဘ်ာတူညီခ်က္မရိွဘြဲ ရပ္စြဲပါက ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ ထပ္ေဆ်ာင္းေတ်ာင္းဆိိုခ်က္မရိွဘြဲ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ 
ၾက်ားန်ာမႈေဆ်ာင္ရြက္ရန္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာေဆ်ာင္ရြက္ရပါမည္။ 
 
ၾက်ားန်ာမႈ လိုပထံ္ိုးလိုပန္ည္းမ််ား- 
 

A. မေက်နပ္သူက အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ သေဘ်ာတူညီထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူက ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထ်ားျခင္း မရိွပါက ပိုဒ္မ 504 
 ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးအေနျဖင့္ မေက်နပ္သူ၏ ၾက်ားန်ာမႈေတ်ာင္းဆိိုခ်က္ကိို လက္ခံရရိွၿပီး 45 ရက္အတြင္း ၾက်ားန်ာမႈေဆ်ာင္ရြက္ေပးမည့္ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္ တ်ာဝန္ရိွသူတစ္ဦးကိို 
ရယူပါမည္။ 

 

B. မေက်နပ္သူ သိို႔မဟိုတ္ ခ႐ိိုိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာအေၾက်ာင္းရင္းတစ္ခိုကိို ျပသၿပီးပါက ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္ တ်ာဝန္ရိွသူအေနျဖင့္ သူ၏ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္အရ 
ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳၿပီး ၾက်ားန်ာရန္ ရက္စြြဲအသစ္ကိို သတ္မွတ္ပါမည္။ ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ေတ်ာင္းဆိိုမႈကိို စ်ာျဖင့္ျပဳလိုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္အဖြြဲ႕သိို႔ 
မိတၲၱဴကူူးေပးရပါမည္။ 

 

C. မေက်နပ္သူသည္ ၾက်ားန်ာမႈမတိိုင္မီတြင္ ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိို စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အေရးရပါမည္။ 
 

D. မေက်နပ္သူအေနျဖင့္ ၾက်ားန်ာမႈတြင္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္တစ္ဦး၏ ကိိုယ္စ်ားျပဳမႈကိို ခံယူရန္ ကိိုယ္ပိိုင္စရိတ္ျဖင့္ ေဆ်ာင္ရြက္ခြင့္ရိွၿပီး ၾက်ားန်ာရ်ာတြင္ ပါဝင္ရန္၊ စက်ားေျပ်ာရန္၊ 
သက္ေသမ််ားကိို စစ္ေဆးရန္ိွုႏင့္ အခ်က္အလက္မ််ားတင္ျပရန္ ေဆ်ာင္ရြက္ိိုႏိုင္သည္။ ၾက်ားန်ာမႈတြင္ မေက်နပ္သူအ်ား ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္တစ္ဦးက ကိိုယ္စ်ားျပဳမည္ဆိိုပါက 
ၾက်ားန်ာမႈမတိိုင္မီ အနည္းဆံိုး တစ္ဆယ္ (10) ရက္ႀကိဳတင္လ်က္ ထိိုအခ်က္အေၾက်ာင္း ပိုဒ္မ 504  ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို႔ အသိေပးရပါမည္။ ဥပေဒအက်ိဳးေဆ်ာင္တစ္ဦးက 
ကိိုယ္စ်ားျပဳမည့္အေၾက်ာင္း ပိုဒ္မ 504  ွိနိႈင္းေရးမွၱဴးထံသိို႔ စ်ာျဖင့္အသိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ၾက်ားန်ာမႈကိို ဆက္လက္ေဆ်ာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းမြန္ေသ်ာအေၾက်ာင္းအခ်က္တစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေစပါမည္။ 
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E. မေက်နပ္သူသည္ သူ သိို႔မဟိုတ္ သူမ ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည့္ အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုမႈမွန္သမွ်ကိို သက္ေသျပရန္ တ်ာဝန္ရိွပါမည္။ အေျခအေနမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထ်ားပါက 
ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ ၾက်ားန်ာမႈအရ်ာရိွသည္ အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုခ်က္မ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ၎၏ အေနအထ်ား/ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို က်ာကြယ္ရန္အတြက္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမကိို 
သတ္မွတ္ိိုႏိုင္သည္ (ဆိိုလိိုသည္မွ်ာ ပံိုမွန္ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ျဖည့္စြက္အကူအညီ၊ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအ်ား အသံိုးျပဳလ်က္ ပည်ာသင္ၾက်ားေပးျခင္းအ်ား စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ 
ေဆ်ာင္ရြက္၍မရိိုႏိုင္ေၾက်ာင္း လက္ခံရရိွသူသည္ လက္ေတြ႕ျပသထ်ားျခင္းမရိွပါက လက္ခံရရိွသူသည္ မသန္စြမ္းေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို သူေဆ်ာင္ရြက္ေနသည့္ ပံိုမွန္ပည်ာသင္ၾက်ားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ထ်ားရိွရပါမည္။ 34 C.F.R. §104.34)။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္ိိုႏိုင္ေသ်ာ ကိိုယ္စ်ားလွယ္တစ္ဦးိွုႏင့္အထက္သည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားိွုႏင့္ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ား တင္ျပရန္ ၾက်ားန်ာမႈသိို႔ တက္ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ၿပီး မေက်နပ္သူ၏ သက္ေသခံခ်က္ကိို တံို႔ျပန္က်ာ သံိုးသပ္ခ်က္အရ်ာရိွမွ ေမးျမန္းေသ်ာ ေမးခြန္းမ််ားကိို တံို႔ျပန္ပါမည္။ 

 

F. ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူသည္ သက္ေသမ််ားကိို တရ်ားရံိုးသိို႔ဆင့္ေခၚရန္ အခြင့္အ်ာဏ်ာမရိွသလိို သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားဆိိုင္ရ်ာ တင္းက်ပ္ေသ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ားသည္ 
ၾက်ားန်ာမႈမ််ားအေပၚ မသက္ေရ်ာက္ပါ။ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူသည္ ၾက်ားန်ာမႈအႀကိဳ  ႊန္ၾက်ားခ်က္မ််ားအ်ား ထိုတ္ျပန္ရန္ လိုပ္ပိို င္ခြင့္ရိွၿပီး ထိိုအထြဲတြင္ 
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ားိွုႏင့္ ရိွေနရမည့္ သက္ေသမ််ား၏ အမည္အ်ား ိွုႏစ္ဦးိုႏွစ္ဖက္ဖလွယ္ရန္ လိိုအပ္ခ်က္ ပါဝင္ိိုႏိုင္သည္။ 

 

G. ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူသည္ သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားတစ္ခိုခ်င္းစီ၏ ယံိုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈိွုႏင့္ တန္ဖိိုးအေပၚ မူတည္လ်က္ မည္မွ်အေလးထ်ားမည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း 
ဆံိုးျဖတ္ပါမည္။ 

 

H. ၾက်ားန်ာျခင္းအ်ား အမ််ားျပည္သူ ဝင္ေရ်ာက္န်ားေထ်ာင္ခြင့္မရိွပါ။ 
 

I. ၾက်ားန်ာမည့္ကိစၥရပ္မ််ားတြင္ ၾက်ားန်ာမႈအတြက္ စ်ာျဖင့္ သိို႔မဟိုတ္ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေတ်ာင္းဆိိုမႈတြင္ တင္ျပထ်ားသည္မ််ားသ်ာ ပါဝင္ရန္ ကန္႔သတ္ထ်ားပါမည္။ 
 

J. မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိို သူတိို႔အ်ားေခၚယူသည့္ အဖြြဲ႕က တိိုက္႐ိိုက္ေမးျမန္းပါမည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားကိို အျပန္အလွန္ေမးခြန္းထိုတ္စစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳပါမည္။ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ 
သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူသည္ မိမိ၏ဆံိုးျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ျဖင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအ်ား ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ခြင့္ျပဳိိုႏိုင္သည္ သိို႔မဟိုတ္ သက္ေသမ််ားအ်ား ေမးခြန္းေမးိိုႏိုင္သည္။ 

 

K. သက္ေသထြက္ဆိိုခ်က္ကိို ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ကိုန္က်စရိတ္ျဖင့္ တရ်ားရံိုးအစီရင္ခံစ်ာ သိို႔မဟိုတ္ အသံသြင္းျခင္းအ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထ်ားရမည္။ ၾက်ားန်ာမႈိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ 
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းအ်ားလံိုးကိို ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ထိန္းသိမ္းထ်ားရမည္။ 

 

L. ဥပေဒအရ အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ မလိိုအပ္ပါက မေက်နပ္သူက သက္ေသအေထ်ာက္အထ်ားမ််ား၏ ပိိုလြန္မႈအရ သူ၏အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုခ်က္ကိို ပ့ံပိိုးေပးေၾက်ာင္း သက္ေသမျပိိုႏိုင္လွ်င္ 
ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူသည္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္ကိို အတည္ျပဳပါမည္။ 

 

M. မေက်နပ္သူသည္ ပ်က္ကြက္မည္ျဖစ္ေၾက်ာင္း ႀကိဳတင္အေၾက်ာင္းၾက်ားမႈအ်ား ျပဳလိုပ္ၿပီး ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူကလည္း ခြင့္ျပဳထ်ားၿပီး မဟိုတ္ပါက 
စီစဥ္သတ္မွတ္ထ်ားေသ်ာၾက်ားန်ာမႈတစ္ခိုတြင္ မေက်နပ္သူ မလ်ာေရ်ာက္ဘြဲပ်က္ကြက္မႈသည္ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူ၏ ေရွ႕ေမွ်ာက္တြင္ ကိိုိုယ္တိိုင္ရိွေနခြင့္ရရန္ 
အခြင့္အေရးအ်ား စြန္႔လႊတ္ရ်ာေရ်ာက္ပါမည္။ 

 

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္- 
 

ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူသည္ ၾက်ားန်ာမႈအဆံိုးသတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ိွုႏစ္ဆယ္ (20) အတြင္း စ်ာျဖင့္ေရးထ်ားေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို ထိုတ္ျပန္ပါမည္။ ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ 
သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေငြေၾကးဆံိုးရံႈးမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေရွ႕ေနစရိတ္ေပးအပ္မႈမ််ားအ်ားလံိုး မပါဝင္ရပါ။ 
 

ျပနလ္ည္ဆနး္စစျ္ခငး္- 
 
ခြြဲျခ်ားမႈမရိွေသ်ာ သံိုးသပ္ခ်က္တ်ာဝန္ရိွသူ၏ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ကိို မေက်နပ္ပါက မည္သည့္အဖြြဲ႕မဆိိုသည္ ျပည္နယ္၏ တည္ဆြဲဥပေဒမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ဖက္ဒရယ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ််ားအရ သူတိို႔အတြက္ 
အသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈ၊ အယူခံမႈ၊ ေဆ်ာင္ရြက္ခ်က္အေၾက်ာင္းရင္း သိို႔မဟိုတ္ အခိိုင္အမ်ာေျပ်ာဆိိုခ်က္ဆိိုင္ရ်ာ အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ကိို က်င့္သံိုးိိုႏိုင္သည္။ 
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အထးူပည်ာေရး - အခြင့္အေရးိွုႏင့္ တ်ာဝနမ္််ားအ်ား န်ားလညသ္ရိွရိန ္မဘိမ််ားအတြက ္လမး္ ႊနခ္်က ္
 

အထူးပည်ာေရးိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ သင္၏အခြင့္အေရးိုႏွင့္ တ်ာဝန္မ််ားအ်ား န်ားလည္သိရိွရန္ ဤ လမ္း ႊန္ခ်က္ကိို စီမံဖန္တီးထ်ားသည္။ မသန္စြမ္းသူမ််ား၏ ပည်ာသင္ၾက်ားေရးဆိိုင္ရ်ာ အက္ဥပေဒ (IDEA) 
ိွုႏင့္ Georgia ျပည္နယ္ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ အထူးပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ စည္းမ်ဥ္းမ််ား (Ga. Bd. Of Educ. R.)ထြဲတြင္ ရွင္းျပထ်ားသည့္ မိဘအခြင့္အေရး အျပည့္အစံို၏အစ်ား ဤသည္ကိိုအသံိုးျပဳ၍ မရပါ။ 
(Ga. မိဘအခြင့္အေရး Educ. R. 160-4-7-.09 လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းဆိိုင္ရ်ာ အက်ာအကြယ္မ််ား/မိဘအခြင့္အေရးမ််ားကိို ဖတ္ရႈပါ) Georgia မိဘမ််ား၏ အခြင့္အေရးမ််ား အျပည့္အစံိုကိို ဖတ္ရႈရန္ 
www.gadoe.org ရွ ိGeorgia ပည်ာေရးဘိုတအ္ဖြြဲ႕ ဝကဘ္ဆ္ိိုကသ္ိို႔ သြ်ားေရ်ာကၿ္ပီး ရံိုးမ််ားိွုႏင့္ ဌ်ာနခြြဲမ််ား ထိို႔ေန်ာက္သင္႐ိိုး ိွုႏင့္ သင္ၾက်ားပိို႔ခ်မႈ ထိို႔ေန်ာက္ အထူးပည်ာေရး ဝန္ေဆ်ာင္မႈိွုႏင့္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ားကိို 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထိို႔ေန်ာက္ သင့္အေနျဖင့္ မိဘအခြင့္အေရးမ််ားကိို ရွ်ာေဖြရန္အျငင္းပြ်ားမႈေျဖရွင္းေရး သိို႔မဟိုတ္ မိသ်ားစိုမ််ားိွုႏင့္ ထိေတြ႕ေဆ်ာင္ရြက္မႈ အခ်က္အလက္ိွုႏင့္ အရင္းအျမစ္မ််ား ေအ်ာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။ 
ထိိုအခြင့္အေရးမ််ား အျပည့္အစံိုကိို ဘ်ာသ်ာစက်ားအမ််ားအျပ်ားျဖင့္ ရရိွိိုႏိုင္ၿပီး ္ီဒီယိိုေဖ်ာမက္ျဖင့္လည္း တင္ျပထ်ားသည္။ ဤဇယ်ားတြင္ မိဘမ််ား၏ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းဆိ္ိုင္ရ်ာ အက်ာအကြယ္မ််ားအေၾက်ာင္း 
က်စ္လ်စ္ထိေရ်ာက္ေသ်ာ လမ္း ႊန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိို တင္ျပထ်ားသည္။ IDEA ေအ်ာက္ရိွ 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။ 
 

မတွတ္မး္မ််ား - 

 သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားကိုိ သင္ ၾကည့္ပိုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

 

 မွတ္တမ္းမ််ားကိို သင့္အ်ား ရွင္းျပျခင္း၊ စက်ားျပန္ေျပ်ာျပျခင္းကိိုလည္း ခံယူိိုႏိုင္သည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းအတြင္း မပါဝင္သင့္ဟို သင္ခံစ်ားရေသ်ာ တစ္စံိုတစ္ခိုကိို 
ေျပ်ာင္းလြဲရန္ သိို႔မဟိုတ္ ဖယ္ရွ်ားရန္ သင္ ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုင္သည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းသိို႔ အခ်က္အလက္မ််ား၊ မွတ္ခ်က္မ််ား၊ ေဒတ်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားသင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားထ်ားသည့္ အရ်ာမ််ားကိို ထည့္သြင္းရန္ သင့္တြင္ 
လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 

 တစ္ဦးခ်င္းအလိိုက္ ပည်ာသင္ၾက်ားေရး အစီအစဥ္ (IEP) ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းတစ္ခိုခို၏ မိတၲၱဴမ််ားကိို ေတ်ာင္းခံၿပီး ရယူိိုႏိုင္သည္။ 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ မိတၲၱဴမ််ားအတြက္ အဖိိုးအခတစ္ခို ေတ်ာင္းခံိိုႏိုင္ေသ်ာ္လည္း 
စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမ််ား ရွ်ာေဖြျခင္းိွုႏင့္ ရယူျခင္းအတြက္ ေငြေတ်ာင္းမည္မဟိုတ္ပါ။ 

 

 သင္၏စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားခြင့္ျပဳခ်က္အရ မွတ္တမ္းမ််ားကိို စစ္ေဆးရန္ိွုႏင့္ သံိုးသပ္ရန္ 
လူတစ္ဦးက သင့္ကိိုယ္စ်ားေဆ်ာင္ရြက္ိိုႏိုင္သည္။ 

အကြဲျဖတသ္ံိုးသပခ္်က ္လိုပထ္ံိုးလိုပန္ည္းမ််ား- 

 သင့္ကေလးအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းမႈရိွမရိွ၊ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရး ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 
ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို လိိုအပ္ျခင္းရိွမရိွ ဆံိုးျဖတ္ရန္အတြက္ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္ 
အျပည့္အစံိုကိို သင့္ကေလးတြင္ ခံယူပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 

 မသန္စြမ္းမႈရိွသည္ဟို သံသယရိွေသ်ာ က႑တိိုင္းတြင္ သင့္ကေလးအ်ား 
အကြဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလိုပ္ေစရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ 

 

 ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ IDEA ိွုႏင့္ Georgia အထူးပည်ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ််ားတြင္ 
ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားိွုႏင့္အညီ သင့္ကေလးကိို စစ္ေဆးရမည္။ 

 

 အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္မ််ားတြင္ စစ္ေဆးမႈတစ္ခိုထက္ပိိုမိိုပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘိွုႏင့္ 
ေက််ာင္းတိို႔အၾက်ား အျခ်ားနည္းအ်ားျဖင့္ သေဘ်ာတူထ်ားျခင္းမရိွလွ်င္ ထိိုစစ္ေဆးမႈမ််ားကိို 
ကေလးပံိုမွန္သံိုးစြြဲသည့္ ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္ အနည္းဆံိုးသံိုးိွုႏစ္တစ္ႀကိမ္ 
ျပဳလိုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီျခင္းရိွမရိွ ဆံိုးျဖတ္ရ်ာတြင္ိွုႏင့္ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္စဥ္အတြင္း 
မည္သည့္အစီအစဥ္ိွုႏင့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအ်ား သင့္ကေလးလိိုအပ္ေၾက်ာင္း သံိုးသပ္ရ်ာတြင္ 
သင္ ပါဝင္ပါမည္။ 

အေၾက်ာငး္အရ်ာိွုႏင့္ ပတသ္တျ္ပးီ ိုႏႈတေ္စ်ာင့္ျခငး္ - 

 သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးမွတ္တမ္းမ််ားမွ်ာ သီးသန္႔လွ်ိဳ႕ဝွက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမိတၲၱဴမ််ားကိိုသ်ာလွ်င္ သင္ ေတ်ာင္းခံိိုႏိုင္သည္။ 

 

 သင့္ကေလးိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ေက််ာင္းဝန္ထမ္းမ််ားသည္ သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းမ််ားကိို 
ၾကည့္ရႈိိုႏိုင္ၿပီး သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို မလိိုပါ။ 

 

 သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းမ််ားကိို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ အျခ်ားမည္သူမွ် မၾကည့္ရႈိိုႏိုင္ပါ။ 

ကန႕္သတခ္်ဳပခ္်ယမ္ႈ အနညး္ဆိုးံ ပတဝ္နး္က်င ္- 

 စ်ာသင္ခန္းမ််ားအတြင္း သင့္ကေလးအ်ား သင္ၾက်ားေစျခင္းိွုႏင့္ ေက််ာင္း၏ 
အစီအစဥ္မ််ားိွုႏင့္ လႈပ္ရွ်ားေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈမ််ားမရိွသည့္ 
သက္တူရြယ္တူိွုႏင့္ အတန္းအဆင့္တူ အျခ်ားကေလးမ််ားိွုႏင့္ ကေလးအတြက္ 
အသင့္ေတ်ာ္ဆံိုး အခ်ိန္အတိိုင္းအတ်ာအထိ ပါဝင္ေစရန္ သင့္အေနျဖင့္ 
ေတ်ာင္းဆိိုခြင့္ရိွသည္။ 

 

 သင့္ကေလးအေနျဖင့္ ေက််ာင္းအစီအစဥ္မ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင္ ျဖစ္ိိုႏိုင္သမွ် 
အျမင့္ဆံိုးအတိိုင္းအတ်ာအထိ ပါဝင္ိိုႏိုင္ရန္ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ တ်ာဝန္ရိွသူမ််ားသည္ 
ျပင္ဆင္ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္ေပးရပါမည္။ 

သးီျခ်ားလြတလ္ပေ္သ်ာ အကြဲျဖတသ္ံိုးသပမ္ႈ- 

 ေက််ာင္း၏ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈကိို သင္သေဘ်ာမတူပါက သင့္ကေလးကိို 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမမွ ခန္႔အပ္ထ်ားျခင္းမဟိုတ္ေသ်ာ ကၽြမ္းက်င္ 
အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူတစ္ဦးိုႏွင့္ အစိိုးရစရိတ္ သိို႔မဟိုတ္ ကိိုယ္ပိိုင္စရိတ္ျဖင့္ 

ကိိုယစ္်ား မဘိမ််ား - 

 ေက််ာင္းအေနျဖင့္ ကေလး၏မိဘမ််ားကိို ရွ်ာမေတြ႕ပါက ေက််ာင္းစနစ္သည္ 
အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္ခ်က္၊ အစည္းအေဝး သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားဆိိုင္ရ်ာ 
ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ားတြင္ ကေလး၏ရပိိုင္ခြင့္ိွုႏင့္ အက်ိဳးစီးပြ်ားမ််ားအ်ား ကိိုယ္စ်ားျပဳမည့္ 

http://www.gadoe.org/
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စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည္။ ဤအခြင့္အေရးကိို ရယူျခင္းအတြက္ 
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားအေၾက်ာင္း ေလ့လ်ာသိရိွရန္ ေက််ာင္းစနစ္သိို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

 

 ေတ်ာင္းဆိိုမႈရိွပါကခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ သင့္ကေလးကိို စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ္မည့္ 
အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူတစ္ဦးကိို သင္ ေရြးခ်ယ္ရန္သီးျခ်ားလြတ္လပ္ေသ်ာ 
အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူစ်ာရင္းကိိုေပးအပ္ရပါမည္။ 

 

 ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမအေနျဖင့္ သီးျခ်ားလြတ္လပ္ေသ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္သူ၏ 
ရလဒ္မ််ားကိို ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားေပးရပါမည္။ 

 

 သင့္ကေလးသည္ မသန္စြမ္းမႈရိွမရိွ သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာသင္ၾက်ားေရးကိို 
လိိုအပ္ျခင္းရိွမရိွ ဆံိုးျဖတ္ရန္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ််ားကိို IEP အဖြြဲ႕က သံိုးပါမည္။ 

ကိိုယ္စ်ား (အစ်ားထိိုး) မိဘတစ္ဦးကိို သတ္မွတ္ေပးပါမည္။ 

 

 ကိိုယ္စ်ားမိဘမ််ားသည္ အထူးေလ့က်င့္ေရးကိို ခံယူရမည္ျဖစ္ၿပီး 
IEP/အျခ်ားအစည္းအေဝးမ််ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ တက္ေရ်ာက္ျခင္းျဖင့္ မိဘကြဲ့သိို႔ 
ျပဳမူပါမည္။ 

 

 ကိိုယ္စ်ားမိဘသည္ ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အထူးပည်ာေရးကိစၥမ််ားတြင္ 
မိဘိွုႏင့္တူညီေသ်ာ တ်ာဝန္ိွုႏင့္ အခြင့္အေရးမ််ား ရိွသည္။ 

အသေိပးစ်ာ/မဘိ ပါဝငေ္ဆ်ာငရ္ြကမ္ႈ- 

 သင့္ကိို သင္၏ မိဘဆိိုင္ရ်ာ အခြင့္အေရးမ််ားအေၾက်ာင္း အသိေပးရပါမည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ၊ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ IEP 
အစည္းအေဝးမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ အစည္းအေဝးမ််ား တက္ေရ်ာက္ရန္ သင့္ကိို 
ဖိတ္ၾက်ားပါမည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏ ပည်ာေရးအစီအစဥ္မ််ားအေၾက်ာင္း စ်ာရြက္စ်ာတမ္းမိတၲၱဴမ််ားကိို သင္ 
လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အ်ား ရွင္းျပေပးိိုႏိုင္ပါသည္။ 

 

 မိတၲၱဴမ််ားမွ်ာ သင္၏မိခင္ဘ်ာသ်ာစက်ား၊ မ်က္မျမင္စ်ာျဖင့္ ျဖစ္ိိုႏိုင္သလိို ေျခဟန္လက္ဟန္ျပ 
ဘ်ာသ်ာစက်ားျဖင့္လည္း ရွင္းျပိိုႏိုင္သည္။ လိိုအပ္ပါက ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ 
ဘ်ာသ်ာျပန္ သိို႔မဟိုတ္ စက်ားျပန္တစ္ဦးကိို ပ့ံပိိုးေပးပါမည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏ အထူးပည်ာေရးိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမွန္သမွ်တြင္ 
ပါဝင္ရန္ သင့္ကိို အခြင့္အေရးေပးရပါမည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈ၊ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈမ််ား၊ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈမ််ား၊ 
ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈမ််ားိွုႏင့္ သူ/သူမ၏ IEP ိွုႏင့္ ၎တြင္ပါဝင္သည္မ််ားကိို ေဆြးေိုႏြးရန္ 
က်င္းပေသ်ာ အစည္းအေဝးမွန္သမွ်၌ သင့္ကိို ဖိတ္ၾက်ားရပါမည္။ 

 

 သင္ိွုႏင့္ IEP အဖြြဲ႕သ်ားမ််ား ိွုႏစ္ဦးိွုႏစ္ဖက္စလံိုးအတြက္ အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္ိွုႏင့္ 
ေနရ်ာတြင္ IEP အစည္းအေဝးမ််ား က်င္းပေစရန္ သင့္တြင္ အခြင့္ရိွသည္။ 

 

 သင့္ကေလး၏ IEP အဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဦးဦးကိို IEP အစည္းအေဝးတက္ေရ်ာက္ရန္အတြက္ 
ခြင့္ျပဳရန္ သိို႔မဟိုတ္ ခြင့္မျပဳရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ 
လိိုအပ္ေသ်ာအဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကိို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘြဲ ပ်က္ကြက္ခြင့္မေပးိိုႏိုင္ပါ။ 

တိိုငတ္နး္မႈမ််ား၊ ေစစ့ပျ္ဖနေ္ျဖမႈိွုႏင့္ ၾက်ားန်ာမႈမ််ား- 

 သင့္ကေလးအတြက္ ေက််ာင္းက စီမံေပးထ်ားသည္မ််ားအေပၚ သင္ သေဘ်ာမတူညီပါက 
ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္ 
ေတ်ာင္းဆိိုပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 

 ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈ သိို႔မဟိုတ္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို ေက််ာင္းစနစ္ကလည္း 
ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုင္သည္။ 

 

 ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈကိို စီစဥ္သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳမီ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈကိို 
စမ္းသပ္လိုပ္ေဆ်ာင္ၾကည့္ရန္ မိဘိွုႏင့္ ေက််ာင္းစနစ္ ိွုႏစ္ဖက္စလံိုးက သေဘ်ာတူရပါမည္။ 

 

 တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္ ေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာအခါ မိဘမ််ားိွုႏင့္ 
စနစ္မ််ားအေနျဖင့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို ေရွ်ာင္ရွ်ားၿပီး ကေလးအတြက္ 
ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးကိို ပ့ံပိိုးေပးိိုႏိုင္ရန္ မည္သည့္ ျပႆန်ာကိိုမဆိို တရ်ားမွ်တေသ်ာ 
တိိုင္တန္းခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အေရးေပးိိုႏိုင္သည့္ ေျဖရွင္းမႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္တြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 

 တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္ ေတ်ာင္းဆိိုေသ်ာအခါ စီရင္အိုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
ဥပေဒတရ်ားသူႀကီး (ALJ) သိို႔မဟိုတ္ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ အရ်ာရိွက ျပဳလိုပ္ေသ်ာ 
ခြြဲျခ်ားမႈမရိွသည့္ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈကိို သင္ ခံယူပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 

 IDEA သိို႔မဟိုတ္ Georgia အထူးပည်ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ စိိုးရိမ္မႈမ််ား၊ 
ျပႆန်ာမ််ား သိို႔မဟိုတ္ သေဘ်ာမတူညီမႈမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခို 
ျပဳလိုပ္ရန္အတြက္ Georgia ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ထံသိို ႔ တိိုင္တန္းခ်က္တစ္ရပ္ကိို 
စ်ာျဖင့္ေရးသ်ားတင္သြင္းိိုႏိုင္သည္။ တိိုင္တန္းခ်က္ကိို အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိွုႏင့္ 
ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ား ဌ်ာနခြြဲသိို႔ 404-651-6457(fax) မွတစ္ဆင့္ ဖက္စ္ျဖင့္ပိို႔ိိုႏိုင္သလိို 1871 
Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr. Drive SE, Atlanta, GA 30334 ရိွ 
အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားိွုႏင့္ ကူညီပ့ံပိိုးမႈမ််ား ဌ်ာနခြြဲသိို႔ စ်ာတိိုက္မွေပးပိို႔ိိုႏိုင္သည္။ 

လိိုကေ္လ််ာမႈ - 

 ေက််ာင္းသည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ မပါဘြဲ သင့္ကေလးကိို 

စညး္ကမ္းပိိုငး္ လိုပထ္ံိုးလိုပန္ညး္မ််ားိွုႏင့္ အခြင့္အေရးမ််ား- 

 မသန္စြမ္းသူ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားသည္ ကေလးကိို ပည်ာသင္ၾက်ားရန္အတြက္ 
အျခ်ားဆက္တင္မ််ား ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ နည္းလမ္းမ််ားကိို IEP အဖြြဲ႕မွ ရွ်ာေဖြရန္လိိုအပ္မည့္ 
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စစ္ေဆးမႈ/အကြဲျဖတ္မႈ ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ျပန္လည္အကြဲျဖတ္ျခင္း မလိုပ္ိိုႏိုင္ပါ။ 

 

 ေက််ာင္းသည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ မပါဘြဲ သင့္ကေလးကိို 
အထူးပည်ာေရးအစီအစဥ္တြင္ ထ်ားျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ကေလး၏ အစီအစဥ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈကိို 
ေျပ်ာင္းလြဲျခင္း မလိုပ္ိိုႏိုင္ပါ။ 

 

 ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ဥပေဒတြင္ ေဖ်ာ္ျပထ်ားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာလူမ််ားသိို႔မွလြြဲ၍ 
သင့္ကေလး၏မွတ္တမ္းမ််ားကိို သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ မပါဘြဲ 
ထိုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳိိုႏိုင္ပါ။ 

 

 သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘ်ာတူညီခ်က္ကိို ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရန္ သင့္တြင္ လိုပ္ပိိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

 

 အထူးပည်ာေရးိွုႏင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအတြက္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိို 
ေပးအပ္ၿပီးပါကလည္း ျပန္လည္႐ိုပ္သိမ္းခြင့္ရိွသည္၊ ၎ကိို စ်ာျဖင့္ေရးလ်က္ ျပဳလိုပ္ရမည္။ 
ခြင့္ျပဳခ်က္႐ိုပ္သိမ္းျခင္းဆိိုသည္မွ်ာ သင့္ကေလးသည္ အထူးပည်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို 
ရရိွေတ်ာ့မည္မဟိုတ္ဟို ဆိိုလိိုသည္။ 

အျပဳအမူမ််ားကိို ျပသလ်ာလွ်င္ ေက််ာင္းစနစ္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသ်ာ 
လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ််ားကိို လိိုက္န်ာရမည္။ 

 

 ကေလး၊ ေက််ာင္းသ်ားမ််ား သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားအေပၚ 
အိၲုႏရ်ာယ္က်ေရ်ာက္ိိုႏိုင္ေျခရိွလွ်င္ ေက််ာင္းသ်ားမ််ားကိို အစ်ားထိိုးအစီအစဥ္မ််ားသိို႔ 
ေျပ်ာင္းလြဲထ်ားရိွိိုႏိုင္သည္။ 

 

 ေနရ်ာအခင္းအက်င္း မည္သိို႔ရိွသည္ျဖစ္ေစ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းအေနျဖင့္ ကေလးအတြက္ 
သင့္ေလ််ာ္ေသ်ာ အစိိုးရေက််ာင္းပည်ာေရးကိို ဆက္လက္ေပးအပ္ရမည္။ 

 

 ေနရ်ာအခင္းအက်င္းသည္ သင့္ကေလးကိို သူတိို႔၏ IEP ပါ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိိုင္မ််ား 
ျပည့္မီိိုႏိုင္ေစမည့္ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားအ်ား ဆက္လက္ခံယူိိုႏိုင္ေစရမည္။ 

 

 မူးယစ္ေဆးမ််ား၊ အရက္၊ လက္နက္မ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားေက််ာင္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ား ပါဝင္သည့္ ခ်ိဳးေဖ်ာက္မႈမ််ားအတြက္ 
စည္းကမ္းပိိုင္းအေရးယူမႈမ််ား ျပဳလိုပ္သည္။ 

 

 ထိိုအခြင့္အေရးမ််ားသည္ သင္၊ သင့္ကေလးိွုႏင့္ ေက််ာင္းစနစ္ကိို က်ာကြယ္ေပးသည္။ 

ကိိုယပ္ိိုငေ္က််ာငး္အတြက ္ေနရ်ာခ်ထ်ားမႈ- 

 သင့္ကေလးကိို ကိိုယ္ပိိုင္ေက််ာင္းတစ္ေက််ာင္းတြင္ ထ်ားရိွရန္ သင္ဆံိုးျဖတ္ပါက 
သင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိို ေန်ာက္ဆံိုး IEP အစည္းအေဝးတြင္ ေက််ာင္းတ်ာဝန္ရိွသူမ််ားအ်ား 
အသိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိိုးရေက််ာင္းအစီအစဥ္ိွုႏင့္ပတ္သက္ေသ်ာ သင့္စိိုးရိမ္မႈမ််ားကိို 
ရွင္းျပရပါမည္။ 

 

 ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အကြဲျဖတ္သံိုးသပ္မႈတြင္ ေဖ်ာ္ထိုတ္ေတြ႕ရိွရၿပီး IEP တြင္ ပါဝင္ေသ်ာ 
ကေလး၏ ပည်ာေရးလိိုအပ္ခ်က္မ််ားကိို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အခမြဲ့ 
အစိိုးရေက််ာင္းပည်ာေရးကိို ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမက ကမ္းလွမ္းထ်ားလွ်င္ 
ေက််ာင္းစနစ္သည္ ကိိုယ္ပိိုင္ေက််ာင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ မလိိုအပ္ပါ။ 

ဆကသ္ြယရ္န-္ 

 ကေလး၏ပည်ာေရးိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္တြင္ စိိုးရိမ္ပူပန္မႈမ််ားရိွပါက ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး 
သိို႔မဟိုတ္ အထူးပည်ာေရးဒါ႐ိိုက္တ်ာသိို႔ ေျပ်ာျပရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

 

 ေန်ာက္ထပ္အကူအညီလိိုအပ္ပါက သင္ အကူအညီရယူိိုႏိုင္သည့္ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ 
ကိိုယ္စ်ားျပဳေျပ်ာဆိိုမႈ အဖြြဲ႕မ််ား ရိွသည္။ ထိိုအတြက္ အမည္စ်ာရင္းကိို ေက််ာင္းထံမွ 
ေတ်ာင္းခံပါ။ လႊြဲအပ္ေပးရန္ လက္ရိွအသံိုးျပဳိိုႏိုင္သည့္ စ်ာရင္းမ််ား သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားအခ်က္အလက္မ််ားကိို ထိန္းသိမ္းျပဳစိုထ်ားသည့္ Parent to Parent of Georgia 
သိို႔လည္း သင္ ဆက္သြယ္ိိုႏိုင္သည္။ 1-800-229-2038 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ပါ သိို႔မဟိုတ္ 
www.p2pga.orgသိို႔ သြ်ားပါ။ 

 

 404-656-3963 သိို႔မဟိုတ္ 1-800-311-3627 သိို႔ ဖိုန္းဆက္ျခင္းျဖစ္ေစ Georgia 
ပည်ာေရးဌ်ာနဝက္ဘ္ဆိိုက္သိို႔ အသံိုးဝင္ေသ်ာ အျခ်ား www.gadoe.orgမွတစဆ္င့္ 
သြ်ားေရ်ာက္ျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလိုပ္ိိုႏိုင္သည။္ 

 

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org/
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မဘိမ််ား၏ သရိွပိိိုငခ္ြင့္ အခြင့္အေရး (ESSA) 
 
ေက််ာင္းသ်ားတိိုင္းေအ်ာင္ျမင္ေစေရး အက္ဥပေဒ (ESSA) ပါလိိုအပ္ခ်က္မ််ားိွုႏင့္အညီ ဆရ်ာိွုႏင့္/ သိို႔မဟိုတ္ ပည်ာေရးဆိိုငရ္်ာ အကဆူရ်ာမ််ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
အရည္အခ်င္းမ််ားိွုႏင့္ပတသ္က္ၿပီး မဘိမ််ားက အခ်က္အလက္ ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုငသ္ည္။ ေဖ်္ာျပပါ အခ်က္အလကမ္််ားကိို ေတ်ာင္းဆိိုိိုႏိုင္သည-္ 

1) ေက််ာင္းသ်ား၏ ဆရ်ာ/ဆရ်ာမသည-္ 

o သင္ၾက်ားပိို႔ခ်ေပးရသည့္အတနး္အဆင့္မ််ားိွုႏင့္ ဘ်ာသ်ာရပ္နယ္ပယမ္််ားအတြက္ ျပည္နယက္ သတ္မတွထ္်ားေသ်ာ အရည္အေသြးိွုႏင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
စံိုႏႈန္းမ််ားိွုႏင့္ ကိိုကည္ီမႈရွိမရွိ၊ 

o ျပည္နယက္ သတ္မတွထ္်ားေသ်ာ အရည္အခ်င္း သိို႔မဟိုတ ္ခြင့္ျပဳခ်က္ စံိုႏႈန္းမ််ားကိို ေလွ််ာေ့ပါ့သတမ္တွ္ထ်ားေသ်ာ အေရးေပၚ သိို႔မဟိုတ္ 
အျခ်ားယ်ာယီအေျခအေနတြင္ သင္ၾက်ားျခင္းရွိမရွိ ိွုႏင့္ 

o ဆရ်ာ/ဆရ်ာမ၏ ေထ်ာကခ္ံခ်ကလ္ကမ္တွ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္နယ္ပယ္အတြင္း သင္ၾက်ားျခင္း ရွိမရွိ။ 

2) ကေလးကိို သငေ္ထ်ာကက္ူ ပည်ာေရးဝန္ထမ္းမ််ားမွ ဝနေ္ဆ်ာင္မႈမ််ား ပံပ့ိိုးေပးျခင္း ရွိ မရွိ၊ ရွိပါက၊ ၎တိို႔၏ အရည္အခ်င္းမ််ား။ 

သင့္ကေလး၏ ဆရ်ာိွုႏင့္/ သိို႔မဟိုတ ္ပည်ာေရးဆိိုင္ရ်ာ အကူဆရ်ာမ််ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ််ားိွုႏင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ အခ်က္အလက္မ််ားေတ်ာင္းဆိိုလိိုပါက 
ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးထသံိို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆကသ္ြယမ္ႈျပဳပါ။ 

 

ခြြဲျခ်ားဆကဆ္မံႈမရွေိၾက်ာငး္ ေဖ်္ာျပခ်က ္
 
DeKalb County ခရိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမသည္ ၎၏အစီအစဥမ္််ားိွုႏင့္ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ားတြင ္လမူ်ိဳး၊ အသ်ားအေရ်ာင၊္ ိိုႏိုင္ငသံ်ားဇ်ာစ္ျမစ၊္ လိင၊္ မသနစ္ြမ္းမႈ သိို႔မဟိုတ္ 
အသက္အရြယ္အေပၚအေျခခလံ်က္ ခြြဲျခ်ားဆကဆ္ံမႈမျပဳသလိို ကင္းေထ်ာကလ္ူငယ္မ််ားိွုႏင့္ အျခ်ား သတမ္တွ္ထ်ားေသ်ာ လူငယ္အဖြြဲ႕မ််ားကိို 
တန္းတူရညတ္ူအခြင့္အေရးေပးပါသည္။1ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခင္းမရွိေသ်ာ မူဝါဒမ််ားိွုႏင့္ စပလ္်ဥ္းသည့္ စိုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ််ားကိို ေျဖၾက်ားရန္ ေအ်ာက္ေဖ်္ာျပပါ သီးျခ်ားပိုဂိ ဳလ္အ်ား 
သတ္မတွထ္်ားပါသည-္ 

DeKalb ေက်ာငတ္ီ ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယေ္ျမ 
ဝနထ္မ္း ဆကဆ္ံေရး 
1701 Mountain Industrial Boulevard 
Stone Mountain၊ GA 30083 
678-676-0107 

 

ခြြဲျခ်ားဆကဆ္ံမႈမရွေိၾက်ာင္း အေၾက်ာင္းၾက်ားစ်ာိွုႏင့္ ပတ္သကသ္ည့္ ေန်ာကထ္ပအ္ခ်က္အလက္မ််ားရယလူိိုပါက 
http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm သိို႔ သြ်ားေရ်ာက္ၿပီး သင့္နယ္ေျမအတြက္ ဝန္ေဆ်ာငမ္ႈေပးေနသည့္ ရံိုး၏ ဖိုန္းနံပါတ ္သိို႔မဟိုတ ္1-800-421-
3481 ကိို ဖိုန္းေခၚဆိိုပါ။ 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html#https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html


 

93 

စညး္ကမး္ပိိုငး္ဆိိုငရ္်ာ ဥပေဒေၾက်ာငး္အရ ေဆ်ာငရ္ြကပ္ံိုအဆင့္ဆင့္ ဆကစ္ပျ္ပဇယ်ား 
 

 

ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို 
ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ဟို သံသယရိွခံထ်ားရသည္။ 

ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွၱဴး 
(ေက််ာင္းရပ္န်ားမႈအတြက္ ေက််ာင္းအိုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိိုင္ရ်ာ 
ဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ေဆ်ာင္ရြက္မႈ) ိွုႏင့္အတူ ေတြ႕ဆံိုသည္  

ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မရိွေၾက်ာင္းေတြ႕ရိွခ့ြဲသည့္အတြက္ 
ေက််ာင္းသိို႔ ျပန္လည္ တက္ေရ်ာက္ခြင့္ျပဳသည္ 

ေက််ာင္းသ်ားသည္ ေက််ာင္းစည္းကမ္းမ််ားကိို 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ထ်ားေၾက်ာင္း ေတြ႕ရိွခြဲ့သည္ 

ေက််ာင္းသ်ားသည္ 10 ရက္အထိ 
ေက််ာင္းဆိိုင္းင့ံခံရမႈ အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို သ်ာလွ်င္ 

ရရိွမည္ျဖစ္သည္ 

ေန်ာက္ဆက္တြြဲ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္က်ာ မိဘကိုိ 
အသိေပးထ်ားၿပီး ျဖစ္သည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမွ 

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား သေဘ်ာမတူေၾက်ာင္း စ်ာေရးသ်ား၍ 
ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ အသန်ားခံစ်ာ 

တင္ေက်ာင္းတင္ိိုႏိုင္သည္၊ ထိို႔ေန်ာက္ အကယ္၍ 

သေဘ်ာမတူညီသည့္အတိိုင္း ဆက္ရိွေနေသးလွ်င္ 
ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာေရးသ်ား၍ 
အသန်ားခံစ်ာ တင္သြင္းေက်ာင္း တင္သြင္းိိုႏိုင္သည္ 

ေက််ာင္းသ်ားသည္ 10 ရက္အထိ ေက််ာင္းဆိိုင္းင့ံခံရမႈ တစ္ခိုိွုႏင့္အတူ ခရိိုင္၏ 
တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းခံရိိုႏိုင္ေျခ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

10 ရက္ ေက််ာင္းဆိိုင္းင့ံခံရမႈ ိွုႏင့္ ေရရွည္ ဆိိုင္းင့ံမႈ သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းထိုတ္ပယ္မႈ အတြက္ 
ေထ်ာက္ခံခ်က္အ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစ်ားရန္ငွ်ာ ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ လႊြဲေျပ်ာင္းမႈတိို႔အ်ား 
မိဘျဖစ္သူထံသိို႔ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူမွ 

ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား သေဘ်ာမတူေၾက်ာင္း စ်ာေရးသ်ား၍ ေက််ာင္းအိုပ္ထံသိို႔ အသန်ားခံစ်ာ 
တင္ေက်ာင္းတင္ိိုႏိုင္သည္၊ ထိို႔ေန်ာက္ အကယ္၍ သေဘ်ာမတူညီသည့္အတိိုင္း 

ဆက္ရိွေနေသးလွ်င္ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ စ်ာေရးသ်ား၍ အသန်ားခံစ်ာ 
တင္သြင္းေက်ာင္း တင္သြင္းိိုႏိုင္သည္ 

ၾက်ားန်ာစစ္ေဆးျခင္းကိုိ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ၿပီးပါက၊ ေက််ာင္းသ်ားသည္ 
အထူးပည်ာေရး သိို႔မဟိုတ္ ပိုဒ္မခြြဲ 504 အရ ဝန္ေဆ်ာင္မႈမ််ားကိို ရရွိမွ်ာလ်ား။ 

ေက််ာင္းသ်ားကိို မသန္စြမ္းသူ၏ အျပဳအမူရိွမရိွ 
ေလလ့်ာအကြဲျဖတ္ေရးသိို႔ ခ်က္ခ်င္း လႊြဲေျပ်ာင္းေပးရမည္။ 

မရိွပါ 

ေက််ာင္းအိုပ္သည္ ခရိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈတစ္ခိုထံသိို႔ အမႈအ်ား လႊြဲေျပ်ာင္းေပးျပီး၊ ၎လႊြဲေျပ်ာင္းမႈအ်ား 
ေဆြးေိုႏြးရန္ ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာနသိို႔ ေက််ာင္းတက္ရက္တစ ္(1) ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္က်ာ အကယ္၍ 

က်ိဳးေၾက်ာင္းခိိုင္လံိုလွ်င္ ခရိိုင္၏ တရ်ားမွ်တေသ်ာ စီရင္ၾက်ားန်ာမႈ တစ္ခိုအ်ား စီစဥ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

မသန္စြမ္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾက်ာင္း 
ထင္ရွ်ားေအ်ာင္ ျပသိုႏိုိင္ရန္ တစ္ခိုခို 

လိုပ္ေဆ်ာင္မလ်ား။ 

ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီးက ၾက်ားန်ာမႈကိို ပယ္ဖ်က္လိိုက္ၿပီး IEP/504 အဖြြဲ႕က 
ဝန္ေဆ်ာင္မႈဆိိုင္ရ်ာ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ််ားကိို လိုပ္ေဆ်ာင္ရမည္ဟို ဆံိုးျဖတ္သည္ 

ေက််ာင္းအိုပ္သည္ မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူထံသိို႔ 
အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားခ်က္ စ်ာတစ္ေစ်ာင္အ်ား ေပးပိို႔သည္။ 
မိဘျဖစ္သူသည္ ငါး (5) ရက္အတြင္း ေလွ််ာ့ေပါ့သက္သ်ာခြင့္ 
တစ္ခို ိွုႏင့္ စည္းကမ္းေရးရ်ာအဖြြဲ႕ ေတြ႕ဆံိုေဆြးေိုႏြးမႈ (DTM) 

အ်ား ေတ်ာင္းဆိိုေက်ာင္း ေတ်ာင္းဆိိုေပမည္။ 

ခရိုိင္အဆင့္ ဥပေဒေၾက်ာင္းအရ ၾက်ားန်ာစစ္ေဆးမႈ 
ျပဳလိုပ္မည္ 

အလိုပ္တက္ရက္ ေန်ာကတ္စ္ေန႔၏ ေန႔ခင္း 4:00 န်ာရီ ေန်ာက္ပိိုင္းတြင္ ၾက်ားန်ာမႈ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား 
မိဘ/အိုပထ္ိန္းသူထသံိို႔ ိုႏႈတ္ျဖင့္ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ၾက်ားန်ာမႈမွ တစဆ္ယ ္(10) ရက္အတြင္း 

စ်ာေရးသ်ား၍ အေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘ/အိုပထ္ိန္းသူသည္ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္အ်ား ရရွိသည့္ ေန႔စြြဲမွ ျပကၡဒိန္ရက္ 
ိုႏွစ္ဆယ္ (20) ရက္အတြင္း ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕ ထံသိို႔ အယူခံ၀င္ေက်ာင္း ၀င္ိိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ရိွပါသ
ည္ 

မရိွပါ 

DTM 

ကးတောငး္်းဆိို

ထော်းသည္။ 

စည္း်း မ္း်း

ဆိိုငရော 

ကသဘောတညူခီ်

 ္ 

ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာသိို႔ ေပးပိို႔ေသ်ာ DTM 
ေလွ််ာ့ေပါ့သက္သ်ာခြင့္-သေဘ်ာတူညီခ်က္ 

မိဘျဖစ္သူသည္ DTM ေလွ််ာ့ေပါ့သက္သ်ာခြင့္-
သေဘ်ာတူညီခ်က၏္ လကမ္ွတ္ေရးထိိုးထ်ားေသ်ာ 

မိတ ၱဴအ်ား လ ခ ရရိွသည္။ 

ရိွပါသည္ 

ရိွပါသည္ မရိွပါ 
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အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္တိို႔ကိို တငျ္ပျခငး္အတြက ္လိုပင္နး္စဥ ္အဆင့္ဆင့္ျပဇယ်ား 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေတ်ာအတြင္း သိို႔မဟိုတ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈအျပီးေန်ာက္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ အခ်ိန္တစ္ခိုတြင္၊ သိို႔ေသ်ာ္ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပီးေျမ်ာက္ျပီးေန်ာက္ ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုး (3) ရက္ထက္ ပိိုမိိုေန်ာက္က်ေစျခင္းမရိွဘြဲ 
သက္ဆိိုင္သူ ပါတီမ််ားအ်ားလံိုး၏ မိဘမ််ားထံသိို႔ ိုႏႈတ္ျဖင့္ အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားမည္ျဖစ္သည္ (ဖယ္ဒရယ္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေစ်ာင့္ထိန္းမႈဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒမ််ားျဖင့္ တစ္သမတ္တည္းအညီ ေဆ်ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္)။ 

အကယ္၍ ေက််ာင္းသ်ား က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းအ်ား ခ်ိဳးေဖ်ာက္သည္ကိုိ ေတြ႕ ရိွရေသ်ာ္ စြပ္စြြဲခံရေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား(မ််ား)သည္ အသက္အရြယ္ိွုႏင့္ကိိုက္ညီသည့္ အက်ိဳးဆက္မ််ားကိို ခံစ်ားရမည္ျဖစ္သည္၊ ပစ္မွတ္ထ်ားခံရေသ်ာ 
ေက််ာင္းသ်ား ိွုႏင့္ မိဘမ််ားထံသိို႔မူ ရလဒ္အ်ား အသိေပးအေၾက်ာင္းၾက်ားသြ်ားမည္ျဖစ္သည္ (ဖယ္ဒရယ္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ေစ်ာင့္ထိန္းမႈဆိိုင္ရ်ာ ဥပေဒမ််ားျဖင့္ တစ္သမတ္တည္းအညီ ေဆ်ာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္)။  

တိိုင္ၾက်ားေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္ထံ၌ ေန်ာက္ထပ္ စိိုးရိမ္မႈမ််ား မရိွေတ်ာ့ေပ၊ 
အမႈပိတ္သြ်ားျပီ ျဖစ္သည္။ 

ေက််ာင္းသည္ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ိိွုႏပ္ကြပ္ဖိိိွုႏပ္ျခင္းအ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
သင့္ေတ်ာ္ေသ်ာ သိို႔မဟိုတ္ ထိေရ်ာက္ေသ်ာ ေဆ်ာင္ရြက္မႈအ်ား ျပဳလိုပ္ခြဲ့ျခင္းမရိွဟို တိိုင္ၾက်ားေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္မွ ယံိုၾကည္သည္။ 

တိိုင္ၾက်ားေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္အေနိွုႏင့္ သင့္ေတ်ာ္သည့္ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူထံသိို႔ ဆက္သြယ္သင့္ေပသည္၊ သူ/သူမသည္ 
ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုး (3) ရက္ အတြင္း အမႈကိစၥရပ္အ်ား စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို စတင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ (10) 

ရက္အတြင္း တိိုင္ၾက်ားေသ်ာပိုဂ ိဳလ္ထံသိို႔ သင့္ေတ်ာ္သည့္ တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားခ်က္ကိို ေထ်ာက္ပ့ံေပးသြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ 

၎တံို႔ျပန္ခ်က္သည္ မသင့္ေတ်ာ္ သိို႔မဟိုတ္ ထိေရ်ာက္မႈမရိွဟို တိိုင္ၾက်ားသူမွ ယူဆက်ာ ဆက္လက္ စိိုးရိမ္ေနလ်က္ရိွသည္။ 
 

တိိုင္ၾက်ားသူသည္ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္သူ၏ ရံိုးခန္းသိို႔ ဆက္သြယ္သင့္ေပသည္၊ သူ/သူမသည္ ေက််ာင္းတက္ရက္ သံိုး (3) ရက္ အတြင္း အမႈကိစၥရပ္အ်ား 
စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိို စတင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက််ာင္းတက္ရက္ တစ္ဆယ္ (10) ရက္အတြင္း တိိုင္ၾက်ားေသ်ာပိုဂ ိဳလ္ထံသိို႔ သင့္ေတ်ာ္သည့္ တံို႔ျပန္ေျဖၾက်ားခ်က္ကိို 

ေထ်ာက္ပ့ံေပးသြ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

ေက််ာင္းအိုပ္ သိို႔မဟိုတ္ သူ၏ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ထ်ားျခင္းခံရသူသည္ ေန်ာက္တစ္ရက္ ေက််ာင္းတက္ေန႔ထက္ ပိိုမိို ေန်ာက္က်ေစျခင္းမရိွဘြဲ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခိုအ်ား စတင္မည္ျဖစ္သည္၊ စံိုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ််ား အ်ားလံိုးတြင္ 
အနည္းဆံိုးအေနိွုႏင့္ အခ်က္အလက္မ််ား ထြက္ဆိိုခ်က္တစ္ခိုအ်ား ဖန္တီးမႈ ိွုႏင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ််ားအ်ား အင္တ်ာ္်ၱဴးေမးျမန္းျခင္းတိို႔ ပါ၀င္ေပမည္။ 

 

ေက််ာင္းအေနိွုႏင့္မူ ပစ္မွတ္ထ်ားခံရေသ်ာ 
ေက််ာင္းသ်ားိွုႏင့္အတူ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ 
ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ားအ်ား ဆက္လက္ 

လိုပ္ေဆ်ာင္သြ်ားမည္ျဖစ္ျပီး၊ လိိုအပ္ပါက 
ျပစ္မႈက်ၱဴးလြန္သူ ိွုႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ 

ေက််ာင္းအသိိုင္းအ၀ိိုင္းျဖင့္ပါ ေန်ာက္ဆက္တြြဲ 
ေဆ်ာင္ရြက္မႈမ််ား ျပဳလိုပ္သြ်ားေပမည္။ 

စိိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥရပ္ကိို မွတ္တမ္းတင္၍ ေက််ာင္းအိုပ္ႀကီး သိို႔မဟိုတ္ သူ/သူမ ကိိုယ္စ်ား ေဆ်ာင္ရြက္ပိိုင္ခြင့္ ရိွသူထံ တင္ျပၿပီး Infinite Campus ေက််ာင္းမွတ္တမ္း 
စနစ္တြင္ ယင္းတင္ျပမႈကိို ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ 

၎စိိုးရိမ္မႈအ်ား ေက််ာင္းရိွ စီမံအိုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အမႈေဆ်ာင္ သိို႔မဟိုတ္ ၀န္ထမ္း အဖြြဲ႕၀င္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ားေသ်ာ ၀န္ထမ္း 
တစ္ဦးဦးထံသိို႔ ိုႏႈတ္ျဖင့္ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း သိို႔မဟိုတ္ စ်ာေရးသ်ား၍ေသ်ာ္လည္းေက်ာင္း တိိုင္ၾက်ားပါ 

(လက္ေတြ႕ေဆ်ာင္ရြက္ိိုႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံိုးခ်က္ခ်င္း၊ သိို႔ေသ်ာ္ ရက္ သံိုးဆယ္ (30) အတြင္းျဖစ္လွ်င္ ပိိုအဆင္ေျပသည္)။ 

မိဘ၊ အိုပ္ထန္ိးသူ၊ ေက််ာင္းသ်ား သိို႔မဟိုတ္ စိိုးရိမ္ေသ်ာ အရပ္သ်ားတစ္ဦးတြင္ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ 
ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ိိွုႏပ္ကြပ္ဖိိိွုႏပ္ျခင္းတိို႔ိွုႏင့္ပတ္သက္ျပီး တိိုင္ၾက်ားလိိုေသ်ာ စိိုးရိမ္စရ်ာ ရိွေနသည္။ 
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ေက်းဇးူျပဳျပးီ အခ်က္အလက္မ််ား အ်ားလံိုးအ်ား ပပီသီသ ပံိုိိွုႏပေ္ဖ်္ာျပပါ။ 
 
ယေန႔ ရကစ္ြြဲ ______ /_____ / ________ ေက််ာငး္ ________________________________________________________________   
 
သင့္အေနိွုႏင့္ အမညမ္ေဖ်္ာ န်ာမည၀္ကွထ္်ားလိိုပါသလ်ား။    ဟိုတ္    မဟိုတ္  (အကယ္၍ ဟိုတ္ ဟိုေျဖဆိိုထ်ားလွ်င္ အမည္အ်ား ခ်မေရးပါိွုႏင့္) 
 
ျဖစရ္ပက္ိို တငျ္ပေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ-္ 
  
 
တစခ္ိုကိို ဝိိုငး္ပါ- နစ္န်ာသူ/ပစ္မွတ္ထ်ားခံရသူ စိိုးရိမ္ေသ်ာ ေက််ာင္းသ်ား မိဘ/အိုပ္ထိန္းသူ ေဆြမ်ိဳး စိိုးရိမ္ေသ်ာ ပိုဂ ိဳလ္ 
 
တယလ္ဖီိုနး္ _______-_______- ___________        အးီေမးလ ္____________________________________________________   
 
1. ပစမ္တွထ္်ားခရံသညဟ္ို အဆိိုျပဳခရံေသ်ာ ေက််ာငး္သ်ား၏အမည ္ စ်ာသငေ္က််ာငး္ ဂရတိ ္ လမူ်ိဳ း     လငိ ္
          
 
2. က်ၱဴးလြနသ္(ူမ််ား)ဟို စြြဲဆိိုခထံ်ားရသတူိို႔၏ အမည(္မ််ား) စ်ာသငေ္က််ာငး္  ဂရတိ ္ လမူ်ိဳ း    လငိ ္
          
 
          
 
3. ဤေက််ာငး္သ်ားသည ္ယခင ္ျဖစရ္ပမ္််ားတြင ္အိိုႏိုငက္်င့္ခရံျခငး္၊ ေိွုႏ်ာင့္ယကွခ္ရံျခငး္၊ ခြြဲျခ်ားဆကဆ္ခံရံျခငး္ သိို႔မဟိုတ ္ိိွုႏပက္ြပခ္ရံျခငး္တိို႔ ၾကံဳဖးူပါသလ်ား။   ၾကံဳဖးူသည ္  မၾကံဳဖးူပါ    မသပိါ 
 
4. ျဖစရ္ပ(္မ််ား)သည ္မညသ္ည့္ ရကစ္ြြဲ(မ််ား)တြင ္ျဖစပ္ြ်ားခြဲသ့နညး္။ 
 
____/ ___/ _____ အခ်ိန္ _______ မနက္/ညေန ____ / ____/ _____ အခ်ိန္ - _______ မနက္/ညေန   အမ်ိဳးမ်ိဳးေသ်ာ ရက္စြြဲမ််ား 
လ ရက္ ိွုႏစ္ လ ရက္ ိွုႏစ္ 
 
5. ျဖစရ္ပ(္မ််ား)သည ္မညသ္ည့္ေနရ်ာတြင ္ျဖစပ္ြ်ားခြဲသ့နညး္။ (ဆကစ္ပသ္ည့္အရ်ာအ်ားလိုးံကိို ေရြးခ်ယပ္ါ။) 
 
 ေက််ာင္းဝင္းတြင္ (ဝိိုင္းပါ)-  စ်ာသင္ခန္း    စၾကႍ    ေက််ာင္းစ်ားေသ်ာက္ဆိိုင္    အ်ားကစ်ားခန္းမ/ေသ်ာ့ခတ္္ီဒိိုမ််ားရိွသည့္ အခန္း    အျခ်ား 
 ေက််ာင္းက ပ့ံပိိုးကူညီေသ်ာ လိုပ္ေဆ်ာင္ခ်က္တစ္ခို သိို႔မဟိုတ္ ေက််ာင္းဝင္းျပင္ပရိွ အစီအစဥ္တစ္ခိုတြင္ 
 ေက််ာင္းဘတ္စ္က်ားေပၚတြင္ (ဝိိုင္းပါ)-  မနက/္ည 
 ေက််ာင္းသိို႔ အသြ်ားလမ္း/ေက််ာင္းမွ အျပန္လမ္း (ဝိိုင္းပါ)-  မနက္/ည 
 အြန္လိိုင္း 
 
6. ျဖစပ္်ကခ္ြဲသ့ည့္ အရ်ာမ််ားကိို အေက်ာငး္ဆံိုး ေဖ်္ာျပထ်ားေသ်ာ ေဖ်္ာျပခ်ကေ္ဘးတြင ္X ကိို ေရးပါ (သကဆ္ိိုငသ္ည့္ အ်ားလံိုးကိို ေရြးခ်ယပ္ါ။)- 
 
 အေိွုႏ်ာင့္အယွက္ေပးျခင္း (လူမ်ိဳး/လူမ်ိဳးစို၊ အသ်ားအေရ်ာင္၊ ကိိုးကြယ္ယံိုၾကည္မႈ၊ ေမြးဖြ်ားရ်ာ ိိုႏိုင္ငံ၊ က််ား/မ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္စိတ္ တိမ္း ြတ္မႈ၊ က််ား/မ ေဖ်ာ္ျပခ်က္ စသျဖင့္) 
 ႐ိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ က်ၱဴးလြန္မႈ (႐ိိုက္ိွုႏက္ျခင္း၊ ကန္ေက််ာက္ျခင္း၊ တြန္းတိိုက္ျခင္း၊ တံေတြးျဖင့္ ေထြးျခင္း၊ ဆံပင္ေဆ်ာင့္ဆြြဲျခင္း သိို႔မဟိုတ္ တစ္စံိုတစ္ခိုျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း) 
 ေက််ာင္းသ်ားတစ္ဦးကိို ႐ိိုက္ိွုႏက္ရန္ သိို႔မဟိုတ္ န်ာက်င္ေစရန္ အျခ်ားသူတစ္ဦးအ်ား ဆြြဲေဆ်ာင္ျခင္း 
 ိုႏႈတ္ျဖင့္ က်ၱဴးလြန္မႈ (လူကိိုယ္တိိုင္ သိို႔မဟိုတ္ အျခ်ား နည္းလမ္းမ််ားျဖင့္ စေန်ာက္ျခင္း၊ ေစ်ာ္က်ား ေျပ်ာဆိိုျခင္း၊ အျပစ္ရွ်ာေသ်ာ မွတ္ခ်က္မ််ား ျပဳလိုပ္ျခင္း သိို႔မဟိုတ္ ၿခိမ္းေျခ်ာက္ျခင္း) 
 ိိွုႏပ္ကြပ္ျခင္း 
 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၍ အိိုႏိုင္က်င့္ျခင္း/ဆိိုက္ဘ်ာမွတဆင့္ ေန်ာက္ေယ်ာင္ခံျခင္း (တစ္ခိုကိို ဝိိုင္းပါ  ေက််ာင္းခ်ိန္အတြင္း/ေက််ာင္းဆင္းၿပီး) 
 
7. အိိုႏိုငက္်င့္ ္ိိုလက္်ျခငး္/အေိွုႏ်ာင့္အယကွေ္ပးျခငး္/ိိွုႏပက္ြပျ္ခငး္တိို႔အ်ား ေစေ့ဆ်္ာသည့္အရ်ာ (တစခ္ိုအ်ား ေရြးခ်ယပ္ါ) - 
__အေထြေထြ   __လူမ်ိဳး/အသ်ားေရ်ာင္   __ဘ်ာသ်ာေရး   __လိင္   __လိင္စိတ္ ခံယူခ်က္/လိင္စိတ္ တိမ္းညႊတ္မႈ   __ရိုပ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ/စိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရ်ာ မသန္စြမ္းမႈ 
__မူလ ိိုႏိုင္ငံသ်ား/မ်ိဳးိုႏြယ္တိိုင္းရင္းသ်ား __အျခ်ားေသ်ာ 
 
သငထ္သံိို႔ သတငး္ပိုိ႔ထ်ားေသ်ာ ျဖစရ္ပက္ိို အတိိုခ်ဳပ ္ေဖ်္ာျပပါ သိို႔မဟိုတ ္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ေဖ်္ာျပခ်ကတ္စခ္ိုိွုႏင့္ ေထ်ာကပ္ံထ့်ားေသ်ာ ပစၥညး္ တစခ္ိုခိုကိို ပးူတြြဲေပးပိို႔ပါ။ 
  
  
  
 
ဤတိိုငၾ္က်ားခ်ကက္ိို ေအ်ာကပ္ါထ ံသတငး္ပိုိ႔ထ်ားသည ္(ဝိိုငး္ပါ)- ေက််ာင္းအိုပ္ ေက််ာင္းအိုပ္၏ တ်ာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ ေဒသဆိိုင္ရ်ာ အထူးစီမံၾကီးၾကပ္ခန္႔ခြြဲသူ (အမည္)   
 
___/___/_____     
တင္သြင္းေသ်ာ ေန႔စြြဲ တင္သြင္းသူ၏ အမည္ တင္သြင္းသူ၏ လက္မွတ္ 
ျဖန္႕ေဝျခင္း -  မူရင္းအ်ား ေက််ာင္းအိုပ္/ေက််ာင္းအိုပ္၏တ်ာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူထံသိို႔ ေပးပိို႔ရန္၊ မိတ ၱဴအ်ား ေက််ာင္းသ်ားမွတ္တမ္းမ််ားအတြင္း ထည့္သြင္းရန္၊ မိတ ၱဴအ်ား တင္သြင္းသူအတြက္ ထ်ားရိွရန္ ျပန္လည္စိစစ္မႈေန႔စြြဲ 
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“ကေလးမ််ား၏ ေက််ာင္းတက္စဥ္ဘဝအတြင္း အေရးႀကီးေသ်ာ လူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရ်ာမ််ားသည္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရ်ာတြင္ တ်ာဝန္အတိိုင္းအတ်ာတစ္ခို ရိွသည္မွ်ာ ေသခ််ာပါသည္။ 
ထိေရ်ာက္ေသ်ာသင္ၾက်ားမႈသည္ စည္းကမ္းမပါဝင္ဘြဲ မျဖစ္ေပၚိိုႏိုင္ပါ။ သိို႔ေသ်ာ္ စည္းကမ္းအတြက္ အေျခခံအိုတ္ျမစ္သည္ ေက််ာင္းတြင္အစျပဳသည္။ ဆရ်ာတစ္ဦးက စည္းကမ္းပိိုင္းျပႆန်ာတစ္ခိုကိို 

အစီရင္ခံေသ်ာအခါ မိဘ သိို႔မဟိုတ္ အိုပ္ထိန္းသူမ််ားအေနျဖင့္ မိမိကေလး၊ ဆရ်ာမ််ားိွုႏင့္ စက်ားေျပ်ာၿပီး ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခိုကိို ပူးေပါင္းရွ်ာေဖြသင့္သည္။ 
 
စည္းကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်ာ ကေလးမ််ားကိို လက္ခံိိုႏိုင္ေသ်ာအျပဳအမူဆီသိို႔ ထိန္းေက််ာင္းလမ္း ႊန္ေပးရန္ိွုႏင့္ ပည်ာရိွၿပီး တ်ာဝန္ယူမႈရိွေသ်ာ ဆံိုးျဖတ္ခ်က္မ််ားခ်မွတ္ေရး သင္ၾက်ားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

စည္းကမ္းသည္ ကေလးမ််ားကိို စည္းစနစ္က်ေသ်ာနည္းလမ္းျဖင့္ ေတြးေခၚိိုႏိုင္ေစရန္ိွုႏင့္ မိမိအျပဳအမူမ််ား၏ အက်ိဳးဆက္ကိို ေၾက်ာင္းက်ိဳးဆက္စပ္န်ားလည္ိိုႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။" 
 

-ိိုႏိုင္ငံလံိုးဆိိုင္ရ်ာ PTA 
___________________________________________ 

 
 
 

ေက််ာင္းသ်ား က်င့္ဝတစ္ညး္မ်ဥး္ပါ အေၾက်ာငး္အရ်ာမ််ားိွုႏင့္ပတသ္ကေ္သ်ာ မတွခ္်ကမ္််ား၊ အၾကျံပဳခ်ကမ္််ား သိို႔မဟိုတ ္ေထ်ာကခ္ခံ်ကမ္််ားကိို ႀကိဳဆိိုပါသည။္ 
၎တိို႔ကိို ဤသိို႔ေပးပိို႔ိိုႏိုငသ္ည-္ 

 
ေက််ာင္းသ်ားေရးရ်ာဌ်ာန 

5823 MEMORIAL DRIVE 
STONE MOUNTAIN၊ GA 30083 

 
(678) 676-1811 

 
 
 
 
 
 
 

MRS. VICKIE B. TURNER ၊ ဘိုတအ္ဖြြဲ႕ ဥက ဌ 
 

DR. VASANNE S. TINSLEY ၊ ၾက်ားျဖတ ္အထးူႀကီးၾကပက္ြပက္ြဲသ ူ
 
 

 
ခ႐ိိုင္ေက််ာင္းနယ္ေျမ၏ ပည်ာေရးအစီအစဥ္မ််ား၊ လႈပ္ရွ်ားမႈမ််ား သိို႔မဟိုတ္ အေလ့အထမ််ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသ်ားေရ်ာင္၊ ဘ်ာသ်ာေရး၊ မူလိိုႏိုင္ငံသ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ကိိုယ္၀န္ေဆ်ာင္ထ်ားရသည့္ အေျခအေန၊ အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ 

လိင္စိတ္ တိမ္းညႊတ္မႈ သိို႔မဟိုတ္ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ အစရိွသည္တိို႔အေပၚ အေျခခံျပီး ခြြဲျခ်ားဆက္ဆံမႈမျပဳရန္မွ်ာ DeKalb ေက်ာင္တီ ပည်ာေရးဘိုတ္အဖြြဲ႕၏ မူဝါဒျဖစ္သည္။ 


