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မိဘများ�ငှ့က်ေလးများ၏ အထးူပညာေရး ရပုိငခွ်င့မ်ျား  

မသန်စွမ်းမ��ိှသည့ပု်ဂ�ိုလမ်ျား၏ ပညာေရး အက်ဥပေဒ အပုိငး်ခ�ငှ့ ်ကယလ်ဖုိီးနီးယား ပညာေရးဥပေဒအရ  
 

လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်အကာအကယွမ်ျား အသေိပးချက ် 
၂၀၁၆ ခု�စှ် ေအာက်တိဘုာလတငွ ်အသစ်ြပုြပငေ်ရးသားသည် 

 
မတှခ်ျက။် ။ ဤစာရွကစ်ာတမး်တစခ်လုံးုတငွ ်သင့က်ေလး၏အထးူပညာေရးအစအီစဉ်ကိ ုေဆာငရွ်ကေ်ပးရနအ်တကွ ်တာဝန�်ှသိည့ ်

မညသ်ည့ ်ြပညသ်ူပ့ညာေရးအဖွဲ�အစညး်ကိမုဆိ ုေဖာ်ြပရန ်ေကျာငး်ခ�ိုငဟ်သူည့ ်ေဝါဟာရကိ ုအသံးုြပုထားပါသည။်  အကြဲဖတြ်ခငး် 

သိုမ့ဟတု ်စစ်ေဆးြခငး်ဟသူည့ ်အဓပိ�ာယအ်တကွ ်စစိစြ်ခငး်ဟသူည့ေ်ဝါဟာရကိ ုအသံးုြပုပါသည။် ဖကဒ်ရယ�်ငှ့ ်ြပညန်ယအ်စိးုရ၏ 

ဥပေဒများအား အဂင်္လိပ်အတိေုကာကမ်ျား အသံးုြပု၍ ရည�်�နး်ထား�ပီး ယငး်တိုက့ိ ုဤအသေိပးချက၏် ေနာကဆ်ံးုစာမျက�်ာှ၏  

ခကဆ်စတ်ငွ ်�ှငး်ြပထားပါသည။် 
 

လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်အကာအကွယမ်ျား အသေိပးချကဆ်ိုသညမှ်ာ အဘယန်ညး်။ 
 

အသက ်(၃) �စှမ် ှ(၂၁) �စှအ်ထ ိမသနစ်မွး်မ��ှိေသာ ကေလးများ�ငှ့ ်အများစအုရွယြ်ဖစသ်ည့ ်အသက ်(၁၈) �စှ ်ြပည့�်ပီးေသာ ေကျာငး်သ ူ

ေကျာငး်သားများ၏ မဘိများ၊ တရားဝငအ်ုပ်ထနိး်သမူျား�ငှ့ ်အငာှးမဘိများအား ပညာေရးဆိငုရ်ာရပိငုခ်ငွ့မ်ျား သိုမ့ဟတု ်လပ်ုထံးု 

လပ်ုနညး်အကာအကယွမ်ျားကိ ုဤအချကအ်လကမ်ျား၌ ြခံု ငံေုဖာ်ြပထားပါသည။် 
 

(အဂင်္လပ်ိဘာသာြဖင့ ်IDEA ဟရုည�်�နး်သည့)် မသနစ်မွ်းမ��ှိသမူျား၏ ပညာေရးဆိငုရ်ာ အကဥ်ပေဒအရ ဤလပ်ုထံးုလပ်ုနည်း 

အကာအကယွမ်ျားအသေိပးချက်ကိ ုသတမ်တှထ်ား�ပီး ေအာကပ်ါအေြခအေနများတငွ ်သင့က်ိေုပးရပါမည-်   

• သငမ်မှတိ� ူတစေ်စာင ်ေတာငး်ဆိသုည့အ်ခါ  

• သင့က်ေလးအား အထးူပညာေရးစိစစရ်နအ်တကွ ်ပထမဆံးုအ�ကမိ ်ရည�်�နး်လိကုသ်ည့အ်ခါ  

• သင့က်ေလးအားအကြဲဖတရ်န ်စစိစေ်ရးအစအီစဉ်တစရ်ပ် သင့အ်ားေပးသည့အ်ခါတိငုး်  

• ေကျာငး်စာသင�်စှတ်စ�်စှအ်တငွး် ြပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု ်တရားမ�တသည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်ဆိငုရ်ာ တိငု�်ကားချကတ်စရ်ပ် 

�ှိသည့အ်ခါ�ငှ့ ်    

• ပညာေရးအတကွေ်နရာထားေပးမ� အေြပာငး်အလတဲစရ်ပ်ကိ ုဖယ�်ှားရန ်ဆံးုြဖတခ်ျက ်ချမတှသ်ည့အ်ခါ 
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321 �ငှ့ ်56341.1[g] [1])  
 

မသန်စွမ်းမ��ိှသမူျား၏ပညာေရးအကဥ်ပေဒ (IDEA) ဆိသုညမှ်ာ အဘယန်ညး်။  

IDEA သည ်သတမ်တှခ်ျက�်ငှ့ြ်ပည့်စံေုသာ မသနစ်ွမး်မ�များ�ှိသည့က်ေလးများအား ေကျာငး်ခ�ိုငမ်ျားမ ှ(အဂင်္လပ်ိဘာသာြဖင့ ်FAPE ဟ ု

ရည�်�နး်သည့)် “သင့ေ်တာ်ေသာ အခမဲြ့ပညသ်ူပ့ညာေရး” ေပးရန ်သတ်မတှထ်ားသည့ ်ဖကဒ်ရယဥ်ပေဒတစရ်ပ်ြဖစပ်ါသည။် 

သင့ေ်တာသ်ည့ ်အခမဲြ့ပညသ်ူပ့ညာေရးဆိသုညမ်ာှ (အဂင်္လပ်ိဘာသာြဖင့ ်IEP ဟသု�ိကသည့)် တစဦ်းချငး်ပညာေရးအစအီစဉ်တငွ ်

ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိငုး်အြပင၊် ြပညသ်ူ ့�ကးီ�ကပ်ေရးအရ သင့က်ေလးအား အထးူပညာေရး�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ ်ဆက�် �ယသ်ည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအခမဲေ့ပးရမည်ဟ ုဆိလုိြုခငး်ြဖစပ်ါသည။်   
 

က��်ပ်ုကေလး၏ပညာေရးအေ�ကာငး် ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျား ချမှတရ်ာတငွ ်က��်ပ်ု ပါဝင�်ိငုပ်ါသလား။ 

 သင့က်ေလး၏အထးူပညာေရးအစအီစဉ်�ငှ့ပ်တသ်က၍် ဆံးုြဖတခ်ျက်ချသည့ ်မညသ်ည့အ်စညး်အေဝးတွငမ်ဆိ ုသင်အ့ားပါဝငခ်ငွ် ့

ေပးရပါမည။် သင့က်ေလးအေနြဖင့ ်အစအီစဉ်တငွ ်ပါဝင�်ိငုြ်ခငး်ၡိမၡိ ေဖာ်ထတုြ်ခငး် (သတမ်တှခ်ျက�်ငှ့ြ်ပည့မ်မီ�)၊ စစိစ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

ပညာေရးဆိငုရ်ာ ေနရာထားေပးမ�အေ�ကာငး်အြပင ်သင့က်ေလး၏ FAPE �ငှ့ပ်တသ်က၍် အြခားကစိ�များအေ�ကာငး် IEP အဖွဲ�၏ 

အစညး်အေဝးများတငွ ်သငပ်ါဝငပိ်ုငခ်ငွ့ ်�ှိပါသည။် (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]၊ 34 CFR 300.321၊ EC 56341[b]၊ 56343[c]) 
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မဘိ သိုမ့ဟတု ်အုပ်ထနိး်သ ူသိုမ့ဟုတ ်ေဒသ��ရ ပညာေရးဆိငုရ်ာ အဖွဲ�အစညး် (LEA) တငွ ်IEP ေရးဆွရဲာ၌ပါဝငခ်ငွ့�်ငှ ့ ်IEP အဖွဲ� 

အစညး်အေဝးများ၏ ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ ုအလီကထ်ရွနး်နစန်ညး်ြဖင့ ်အသဖံမး်ထားရန ်၎ငး်တို၏့ရညရွ်ယခ်ျကက်ိ ုစတင ်

လပ်ုေဆာငပိ်ငုခ်ငွ့ ်�ှိပါသည။် မဘိ သိုမ့ဟတု ်အုပ်ထနိး်သသူည ်အစည်းအေဝးတစရ်ပ်ကိ ု၎ငး်တိုအ့သဖံမ်းရန ်ရညရွ်ယခ်ျက�်ှေိ�ကာငး် IEP 

အဖွဲ�ဝငမ်ျားအား အစညး်အေဝးမစမ ီအနညး်ဆံးု ၂၄ နာရ ီ�ကို တင၍် အသေိပးရပါမည။် IEP အစညး်အေဝးတစရ်ပ်ကိ ုLEA မ ှ

အသဖံမး်ြခငး်အား မိဘ သိုမ့ဟုတ ်အုပ်ထနိး်သမူ ှခငွ့မ်ြပုပါက ထိအုစညး်အေဝးကိ ုအသဖံမ်းစကတ်စခ်ြုဖင့ ်အသမံဖမး်ရပါ။   

 
သင၏်ရပိငုခ်ငွ့မ်ျားတငွ ်ဤအစအီစဉ်၌�ှသိည့ ်ေရွးချယခ်ျကအ်ားလံးုအပါအဝင ်ရ�ှ�ိိငုေ်သာ အများြပညသ်အူတကွေ်ရာ အများြပညသ် ူ

အတကွ ်မဟတုသ်ည့ ်အြခားအစအီစဉ်များအားလံးုအေ�ကာငး် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည။် (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 

34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1] �ငှ် ့56506) 

  

ေနာကထ်ပ်အကအူညမီျားကိ ုက��်ပ်ု မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်ရ�ိှ�ိငုသ်နညး်။  

သင့က်ေလး၏ပညာေရးအေ�ကာငး် သင၌်စိးုရိမခ်ျကတ်စခ်�ုှပိါက၊ သင့က်ေလးအေ�ကာငး်�ငှ့ ်သငေ်တွ� �ှိသည့ ်မညသ်ည့ြ်ပဿနာများ 

မဆိကုိ ုေဆးွေ�းွရနအ်တကွ ်သင့က်ေလး၏ ဆရာဆရာမ သိုမ့ဟတု ်စမီံခန ့ခ်ွသဲအူား ဆကသ်ယွရ်န ်အေရး�ကးီပါသည။် သင့ေ်ကျာငး်ခ�ိုင ်

သိုမ့ဟတု ်အထးူပညာေရး ေဒသ��ရအစအီစဉ် ေဒသ (SELPA) �ှိ ဝနထ်မ်းများသည ်သင့က်ေလး၏ ပညာေရး၊ သင၏်ရပိငုခ်ငွ့မ်ျား�ငှ့ ်

လပ်ုထံးုလုပ်နညး်အကာအကယွမ်ျားအေ�ကာငး် ေမးခနွး်များေြဖေပး�ိငုပ်ါသည။်  ထိုအ့ြပင ်သင၌်စိးုရိမခ်ျကတ်စရ်ပ်�ှိပါက ဤအလတွ ်

တမး်ေြပာသည့စ်ကားစြမညက် ြပဿနာကိေုြဖ�ငှး်ေလ�့ှိ�ပီး ပငွ့လ်ငး်စာွေြပာဆိဆုကသ်ယွမ်��ှိေနရန ်အေထာကအ်ကြူပုပါသည။်  

 
ပညာေရးဆိငုရ်ာစနစက်ိ ုပိမုိေုကာငး်မနွေ်စေရးအတကွ ်မဘိများ�ငှ့ ်ပညာသင�်ကားေပးသမူျားအ�ကား ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�ကိ ု

တိးုြမ�င့ရ်န ်ဖွဲ�စညး်ထားသည့ ်ကယ်လဖိီုးနးီယားြပညန်ယ ်မိဘအဖွဲ�အစညး်များ (မသိားစ ုစမွး်အားြဖည့ဆ်ညး်ေရး စငတ်ာများ�ငှ့ ်

မဘိသငတ်နး် အဖွဲ�အစညး်များ- Family Empowerment Centers and Parent Training Institutes) ကိလုညး် ဆကသ်ယွလ်ိပုါက 

ဆကသ်ယွ�်ိငုပ်ါသည။် ဤအဖွဲ�အစညး်များအတကွ ်ဆကသ်ယွရ်နအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ ုCDE အထးူပညာေရး ကယလ်ဖိီုးနးီယား 

မဘိအဖွဲ�အစညး်များ၏ အငတ်ာနကစ်ာမျက�်ာှ http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp တငွ ်ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

 
လပ်ုထံးုလုပ်နညး်အကာအကယွမ်ျားကိ ုသငန်ားလညဖိ်ုအ့ေထာကအ်ကြူပုရန ်ဤစာရွကစ်ာတမး်ဆံးုတငွ ်ေနာကထ်ပ်အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု

ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

  
က��်ပ်ု၏ကေလးသည ်နားမ�ကား၊ နားေလး၊ မျကမ်ြမင၊် အြမငအ်ာ�ုံထခုိိက ်သိုမ့ဟုတ ်နားလညး်မ�ကား မျကစ်လိညး် 

မြမငပ်ါက မညသ်ို ့ြဖစ်မညန်ညး်။ 

ြပညန်ယ၏်အထးူေကျာငး်များသည ်နားမ�ကား၊ နားေလး၊ မျကမ်ြမင၊် အြမငအ်ာ�ံုထခိိကု ်သိုမ့ဟတု ်နားလညး်မ�ကား မျကစ်လိည်း 

မြမငေ်သာ ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများအားေအာကပ်ါ ေနရာသံးုခ၏ုတစခ်စုတီိငုး်၌ ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးပါသည-် ဖရီးေမာင့�်ငှ ့ ်

ရစဗ်ားဆိကု�်ှ ိကယလ်ဖိီုးနးီယား နားမ�ကားသမူျားအတကွေ်ကျာငး်များ (California Schools for the Deaf)  �ငှ့ ်ဖရီးေမာင့�်ှိ 

ကယလ်ဖိီုးနးီယား မျကမ်ြမငမ်ျားအတကွ ်ေကျာငး် (California School for the Blind)။ နားမ�ကားသမူျားတွက ်ြပညန်ယေ်ကျာငး် 

�စှေ်ကျာငး်စလံးုတငွ ်ေမးွကငး်စမ ှအသက ်၂၁ �စှအ်ထ ိေကျာငး်သေူကျာငး်သားများအား ေနထိငု�်ိငုသ်ည့ ်အစအီစဉ်များ�ငှ့ ်ေနေ့ကျာငး် 

အစအီစဉ်များ �ှိပါသည။် ကယလ်ဖိီုးနးီယားမျကမ်ြမငမ်ျားအတကွေ်ကျာငး်၌ အသကင်ါး�စှမ် ှ၂၁ �စှ�်ှိ ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများအား 

ထိကုဲသ့ိုေ့သာအစအီစဉ်များ ေပးပါသည။် ြပညန်ယ၏်အထးူေကျာငး်များတငွ ်စစိစသ်ည့ဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်နညး်ပညာအကအူညမီျား 

လညး် ေပးပါသည။် ြပညန်ယအ်ထးူေကျာငး်များအေ�ကာငး် ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုကာလဖိီုးနးီယားြပညန်ယ ်ပညာေရးဌာန 

(CDE) ၏ အငတ်ာနကစ်ာမျက�်ာှ http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ တငွ ်ဝငေ်ရာက�်ကည့�်�ပါ၊ သိုမ့ဟတု ်သင်က့ေလး၏ IEP အဖွဲ�ဝငမ်ျား 

ထ၌ံ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကမ်ျားကိ ုေတာငး်ယပူါ။ 

 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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အသေိပးချက၊် သေဘာတခူွင့ြ်ပုချက၊် စစိစခ်ျက၊် အငာှးမိဘခန ့်အပ်ချက�်ငှ့ ်

မှတတ်မ်းများကိ ုရယ�ူိငုမ်� 
 

�ကို တငစ်ာေရးအသေိပးချက ်
 

မညသ်ည့အ်ခါတငွ ်အသေိပးချကတ်စရ်ပ် လိအုပ်သနညး်။  
အထးူလိအုပ်ချက�်ှိေသာသင့က်ေလးအား ၎ငး်၏အေနအထားကိ ုေဖာ်ထတုြ်ခငး်၊ စစိစြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ပညာေရးဆိငုရ်ာ ေနရာထား 

ေပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်သင့ေ်တာ်သည့ ်အခမဲ ့ြပညသ်ူပ့ညာေရးတစရ်ပ်ေပးြခငး်၌ ေကျာငး်ခ�ိုငမ် ှအေြပာငး်အလတဲစရ်ပ် ြပုလပ်ုရန ်

အဆိြုပုသည့အ်ခါ သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိသုည့အ်ခါ ဤအသေိပးချကက်ိ ုေပးရပါမည။် (20 USC 1415[b][3] �ငှ့ ်(4)၊ 1415[c][1]၊ 1414[b][1]၊ 

34 CFR 300.503၊ EC 56329 �ငှ့ ်56506[a])  
 

သငမ် ှအကြဲဖတမ်�ြပုလပ်ုေပးရန ်စာေရးေတာငး်ဆိ�ုပီး ဆယ့င်ါး (၁၅) ရကအ်တငွး် ဤေကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်သင့က်ေလးအတကွ ်အဆိြုပု 

ထားေသာ အကြဲဖတြ်ခငး်များကိ ုစာေရးအသေိပးချကတ်စရ်ပ် သိုမ့ဟုတ ်စစိစေ်ရး အစအီစဉ်တစရ်ပ်ြဖင့ ်သင့အ်ား အသေိပးရပါမည။် 

ဤအသေိပးချကက်ိ ုသငန်ားလည�်ိငုရ်မညြ်ဖစ�်ပီး၊ သင၏်မခိငဘ်ာသာစကား သိုမ့ဟတု ်အြခားနညး်ြဖင့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိရုန ်မြဖစ�်ိငု ်

ေ�ကာငး် ထင�်ှားသည့အ်ခါမလှွ၍ဲ သငန်ားလညရ်နအ်တကွ ်သင၏်မခိငဘ်ာသာစကား သိုမ့ဟတု ်အြခားနညး်ြဖင့ ်ေပးရပါမည။် (34 CFR 

300.304၊ EC 56321) 
 

ဤအသေိပးချက်က က��်ပ်ုအား မညသ်ည့်အရာ ေြပာြပမည်နညး်။  

�ကို တငစ်ာေရးအသေိပးချကတ်ငွ ်ေအာကပ်ါတို ့ ပါဝငရ်ပါမည-် 

၁။ အဆိြုပုထားသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ေကျာငး်ခ�ိုငမ် ှြငငး်ဆိသုည့ ်လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားေဖာ်ြပချက ် 

၂။ ထိလုပ်ုေဆာငခ်ျကက်ိ ုအဘယေ်�ကာင့ ်အဆိြုပုသည ်သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိသုညက်ိ ု�ှငး်ြပချက ် 

၃။  စစိစမ်�၏ လပ်ုငနး်စဉ်၊ မတှတ်မး် သိုမ့ဟတု ်အဆိြုပုသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိသုည် ့၎ငး်၏လပ်ုေဆာငခ်ျကအ်တကွ ်ထိအုဖွဲ�အစညး်မ ှ

အေြခခအံြဖစအ်သံးုြပုခဲ့သည့ ်အစီရငခ်စံာတစခ်စု၏ီ ေဖာ်ြပချက ် 

၄။  မသနစ်မွ်းမ��ှိသည့က်ေလးတစဦ်း၏မဘိများ၌ လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်ဆိငုရ်ာ အကာအကယွအ်ရ ကာကယွထ်ားေ�ကာငး် ေြပာဆိခုျက ် 

၅။  ဤအပိငုး်၏ြပ�ာနး်ချကမ်ျားကိ ုနားလညဖိ်ုအ့ကအူညရီယရူန ်မဘိများမ ှဆကသ်ယွရ်မည့ ်အရငး်အြမစမ်ျား  

၆။  IEP အဖွဲ� မ ှထည့သ်ငွး်စဉ်းစားခဲေ့သာ အြခားေရွးချယစ်ရာများ�ငှ့ ်၎ငး်တိုက့ိ ုြငငး်ပယရ်ြခငး် အေ�ကာငး်ရငး်များကိေုဖာ်ြပချက�်ငှ့ ် 

၇။  အဆိြုပုထားသည့ ်သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိထုားသည့ ်လပ်ုေဆာငခ်ျက�်ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်အြခားမညသ်ည့ ်အချကမ်ျားကိမုဆိ ု

ေဖာ်ြပချက။် (20 USC 1415[b][3] �ငှ့ ်[4]၊ 1415[c][1]၊ 1414[b][1]၊ 34 CFR 300.503) 
 

မိဘ၏သေဘာတညူီချက ် 
 

စိစစ်မ�အတကွ ်မညသ်ည့အ်ခါ၌ က��်ပ်ု၏ခွင့ြ်ပုချကလ်ိုအပ်သနညး်။  

သင့က်ေလးအား အထးူပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ�်�နး်ပိငုခ်ငွ့ ်သင၌်�ှိပါသည။် သင့က်ေလးအား ပထမအ�ကမိအ်ထးူပညာေရး 

စစိစမ်� စတငမ်လပ်ုေဆာငမ် ီသငမ် ှအချကအ်လကမ်ျားကိ ုသလိ�က ်စာေရးသေဘာတညူခီျက ်ေပးရပါမည်။ ထိမုဘိအေနြဖင့ ်ဆံးုြဖတ ်

ချကတ်စရ်ပ်ချမတှရ်န ်အဆိြုပုထားသည့စ်စိစမ်�အစအီစဉ်ကိ ုလကခ်ရံ�ှခိျိနမ် ှအနညး်ဆံးု ဆယ့င်ါးရက ်(၁၅) ရက ်အချိန�်ှိပါသည။် 

သေဘာတညူခီျကရ်�ှသိည�်ငှ့ ်ထိစုစိစခ်ျကက်ိစုတင�်ိငု�်ပီး၊ သငသ်ေဘာတညူ�ီပီး ရကေ်ြခာကဆ်ယ ်(၆၀) အတငွး် ၎ငး်ကိ ုအဆံးုသတက်ာ 

IEP တစရ်ပ်ကိ ုချမတှရ်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 
 

ဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်က��်ပ်ု၏ခငွ့ြ်ပုချကက်ိ ုမညသ်ည့်အခါ လိအုပ်သနညး်။ 

သင၏်ေကျာငး်ခ�ိုငမ် ှသင့က်ေလးအား အထးူပညာေရး၊ ၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များစသညတ်ိုက့ိ ုမေပး�ိငုမ် ီသငသ်ည ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုသ�ိှိလ�က ်စာေရးသေဘာတညူခီျက ်ေပးရပါမည။် 

မိဘတစပ်ါးမှ သေဘာတညူခီျကမ်ေပးသည့အ်ခါ၌ မညသ်ည့လ်ပ်ုငန်းစဉ်များ�ိှသနညး် 
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ပနာမစစိစခ်ျကအ်တကွ ်သငသ်ည ်သေဘာတညူခီျကမ်ေပးလ�င ်သိုမ့ဟတု ်သေဘာတညူခီျကေ်ပးရန ်ေတာငး်ဆိခုျကတ်စရ်ပ်ကိ ု

တံု ့ြပနရ်န ်ပျကက်ကွလ်�င၊် ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်ထိကုသ်င့သ်ည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုအသံးုြပု၍ ပနာမစစိစမ်�ကိ ုလပ်ုေဆာင�်ိငုပ်ါသည။် 
 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုစတငဖိ်ုအ့တကွ ်သငသ်ေဘာတညူရီန ်ြငငး်ဆိပုါက၊ ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်အထးူပညာေရး၊ ၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယသ်ည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုမေပးရဘ ဲထိကု်တနသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်များမတှစဆ်င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုေပးရနလ်ညး် မ�ကို းစားရေပ။  
 

သငသ်ည ်သင့က်ေလးအတကွ ်အထးူပညာေရး၊ ၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�တိုအ့တကွ ်သေဘာတညူေီသာ်လညး်၊ IEP ၏ 

အစတိအ်ပိငုး်အားလံးုကိ ုသေဘာတညူသီညမ်ဟတုပ်ါက၊ သငသ်ေဘာတထူားသည့ ်ဤအစအီစဉ်၏အပိငုး်များကိ ုေ�ာှင့ေ်�းှြခငး်မ�ှိဘ ဲ

အေကာငအ်ထညေ်ဖာရ်ပါမည။်   
 

သငမ် ှသေဘာတခူငွ့ြ်ပုြခငး်မ�ှသိည့ ်အဆိြုပုထားေသာအထးူပညာေရးအစအီစဉ်၏အစတိအ်ပိငုး်သည ်သင့က်ေလးအား အခမဲ ့ြပညသ်ူ ့ 

ပညာေရးေပးရန ်လိအုပ်သညဟ် ုေကျာငး်ခ�ိုငမ်ဆှံးုြဖတပ်ါက၊ ထိကုသ်င့သ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်ဆိငုရ်ာ �ကားနာမ�တစရ်ပ် စတငရ်ပါမည။် 

ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်ဆိငုရ်ာ �ကားနာမ�တစရ်ပ်ြပုလပ်ုပါက၊ ထိ�ုကားနာမ�ဆံးုြဖတခ်ျကသ်ည ်အ�ပီးသတြ်ဖစ�်ပီး ၎ငး်ကိ ု

လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်တရား၀ငတ်ာဝန�်ှပိါသည။်  
 

ြပနလ်ညအ်ကြဲဖတမ်�များြပုလပ်ုရသည့အ်ခါ၊ ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်သင၏်သေဘာတညူခီျကက်ိရုယရူန ်လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ု

မတှတ်မး်တငရ်ပါမည။် သငမ်ြှပနလ်ညတ်ံု ့ြပနရ်နပ်ျကက်ကွပ်ါက၊ ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်သင၏်သေဘာတညူခီျကမ်ပါဘ ဲြပနလ်ည ်

သံးုသပ်�ိငုပ်ါသည။် (20 USC 1414[a][1][D] �ငှ့ ်1414[c]၊ 34 CFR 300.300၊ EC 56506[e]၊ 56321[c] �ငှ့ ်[d] �ငှ့ ်56346) 
 

က��်ပ်ု၏သေဘာတညူခီျကက်ိ ုမညသ်ည့အ်ခါတငွ ်�ုပ်သမ်ိး�ိငုသ်နညး်။  

အထးူပညာေရး�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုကနဦးေပး�ပီး၊ မည်သည့အ်ချိနတ်ငွမ်ဆိ ုကေလးတစဦ်း၏မဘိမ ှအထးူ 

ပညာေရး�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွသ်ေဘာတညူခီျကက်ိ ုစာေရး�ုပ်သမိး်ပါက ထိြုပညသ်ူ ့ အဖွဲ�အစညး်သည-် 
 

၁။ ထိကုေလးအား အထးူပညာေရး�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုဆကလ်ကမ်ေပးရေတာပ့ါ၊ သိုေ့သာ် ထိဝုနေ်ဆာငမ်� 

များကိ ုမရပ်စမဲ ီ34 CFR ပဒုမ် 300.503 �ငှ့အ်ည ီ�ကို တငစ်ာေရး အသေိပးရပါမည ် 

၂။ ထိကုေလးအား ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်သေဘာတညူခီျက ်သိုမ့ဟုတ ်စရီငခ်ျကတ်စရ်ပ်ရယရူန ်အပိငုး် 300 34 CFR ၏ အပိငုး်ခွ ဲE �ှိ 

လပ်ုငနး်စဉ်များကိ ုအသံးုမြပုရပါ (ယငး်တငွ ်34 CFR ပဒုမ် 300.506 အရ �ကားဝငေ်စစ့ပ်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်34 CFR ပဒုမ် 300.507 မ ှ300.516 

အရ ထိကုသ်င့သ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်များ ပါဝငပ်ါသည)်  

၃။ ထိကုေလးအား ေ�ှ �ဆက၍် အထးူပညာေရး�ငှ့အ်တ ူ၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုေပးရနပ်ျကက်ကွသ်ည့အ်တကွ၊် 

သင့ေ်တာ်သည့ ်အခမဲ ့ြပညသ်ူပ့ညာေရး (FAPE) ထိကုေလးအားေပးရနသ်တမ်တှခ်ျကက်ိ ုချိုးေဖာကသ်ည်ဟ ုမယဆူပါ   

၄။ ထိကုေလးအတကွ ်အထးူပညာေရး�ငှ့အ်တ ူ၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးရနအ်တကွ ်IEP အဖွဲ� အစညး်အေဝး 

တစရ်ပ် ကျငး်ပရန ်သိုမ့ဟတု ်34 CFR ပဒုမ် 300.320 �ငှ့ ်300.324 အရ IEP တစရ်ပ်ချမတှရ်န ်မလိအုပ်ပါ   
 

34 CFR ပဒုမ် 300.9 (c)(3) �ငှ့အ်ည၊ီ ၎ငး်တို၏့ကေလး အထးူပညာေရး�ငှ့အ်တ ူ၎ငး်�ငှ့ဆ်က�် �ယေ်နသည့ဝ်နေ်ဆာငမ်�များကိ ုကနဦး 

ရ�ှ�ိပီးေနာက၊် ၎ငး်တိုက့ေလး အထးူပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှြိခငး်ကိ ုမဘိများမ ှစာေရးသား၍ �ုပ်သမိး်ပါက၊ သေဘာတညူခီျကက်ိ ု

�ုပ်သမိး်သည့အ်တကွ ်ထိကုေလးမ ှအထးူပညာေရး�ငှ့အ်တ ူဆက�် �ယေ်နသည့ဝ်နေ်ဆာငမ်�များရ�ှေိ�ကာငး် ရည�်�နး်ချကမ်ျားကိ ု

ဖယ�်ှားဖို ့ ထိြုပညသ်ူအ့ဖွဲ�အစညး်၌ ကေလး၏ပညာေရး မတှတ်မး်များကိ ုြပငဆ်ငရ်န ်သတမ်တှထ်ားြခငး် မ�ှိေ�ကာငး်ကိ ုသတြိပုပါ။ 
 

အငာှးမိဘ ခန ့်အပ်ြခငး်  
 

မိဘတစ်ပါးကိ ုေဖာ်ထတု�်ိငုြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်�ှာေတွ� �ိငုြ်ခငး် မ�ိှပါက မည်သို ့ြဖစ်မည်နညး်။   

မသနစ်မွ်းမ��ှိေသာ ကေလးတစဦ်း၏မဘိတစပ်ါးကိ ုေဖာ်ထတု�်ိငုြ်ခငး်မ�ှိသည့အ်ခါ�ငှ့ ်မဘိတစ်ပါး မညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်�ှိသညက်ိ ု

�ှာေဖွ�ိငုြ်ခငး် မ�ှသိည့အ်ခါ ေကျာငး်ခ�ိုငမ်ျားသည ်ထိကုေလး၏မိဘများအတကွ ်အငာှးမဘိအြဖစ ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်ပဂု�ို လတ်စဦ်းအား 

တာဝနေ်ပးထားေ�ကာငး် ေသချာေစရပါမည။်   
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ထိကုေလးသည ်လ�ူကီးမပါေသာ အိုးအမိမ်ဲလ့ငူယ၊် ေကာငး်မနွစ်ာွ ေစာင့ေ်�ှာကထ်ားြခငး်မခရံသည့မ်ှခီိသု၊ူ ြပညန်ယ၏် လမူ�ဖူလံေုရး�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစညး်ဥပေဒအရ တရား�ံု းမှအကာအကယွေ်ပးထားသတူစဦ်းြဖစ�်ပီး ထိကုေလးအား အထးူပညာေရးသို ့ လ�ေဲြပာငး်ေပး�ပီး 

သိုမ့ဟတု ်IEP တစဦ်း�ှိ�ငှ့�်ပီး ြဖစ်ပါကလညး် အငာှးမဘိတစဦ်းကိ ုခန ့အ်ပ်ထား�ိငုပ်ါသည။်  (20 USC 1415[b][2]၊ 34 CFR 300.519၊ EC 

56050; GC 7579.5 �ငှ့ ်7579.6) 
 

ခဲွြခားဆကဆ်မံ�မ�ိှေသာ စစိစြ်ခငး် 
 

က��်ပ်ု၏ကေလးကိ ုအထးူပညာေရးဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်မညသ်ိုစ့စိစသ်နညး်။ 
 

သင့က်ေလးမသနစ်မွး်မ��ှိေနသည်ဟ ုသသံယ�ှိသည့န်ယပ်ယအ်ားလံုး၌ စစေ်ဆးမ�ခယံေူစခငွ့ ်သင၌်�ှိပါသည။် စစိစရ်ာတငွ�်ငှ့ ်ေနရာ 

ထားေပးရာတငွ ်အသံးုြပုသည့အ်ရာများ�ငှ့လ်ပ်ုငနး်စဉ်များသည ်လမူျိုးေရး၊ ယဉ်ေကျးမ� သိုမ့ဟတု ်လငိပိ်ုငး်ဆိငုရ်ာ ခွြဲခားဆကဆ်မံ� 

မ�ှိေစရပါ။  

 
စစိစသ်ည့အ်ရာများေပးသည့အ်ခါ�ငှ့ ်စစိစမ်�ြပုလုပ်သည့အ်ခါတငွ ်သင့က်ေလး၏မခိငဘ်ာသာစကားြဖင့ ်သိုမ့ဟတု ်ေြပာဆိဆုကဆ် ံ

သည့န်ညး်ြဖင့ ်မြဖစ�်ိငုေ်�ကာငး် ထင�်ှားြခငး်မ�ှိလ�င၊် ထိနုညး်များြဖင့ ်ြဖစေ်စရမညြ်ဖစ�်ပီး၊ သင့က်ေလးသ�ိှိသည့အ်ရာ�ငှ့ ်ပညာေရး၊ 

ဖွံ� �ဖိုးမ��ငှ့ ်လပ်ုေဆာင�်ိငုမ်�တိုအ့ရ လပ်ုကိငု�်ိငုသ်ည့အ်ရာတိုအ့ေ�ကာငး် တကိျသည့အ်ချကအ်လကမ်ျားေပး�ိငုသ်ည့ ်ပံစုြံဖင့ ်

မြဖစ�်ိငုေ်�ကာငး် ထင�်ှားြခငး် မ�ှလိ�င၊် ထိပံုစုြံဖင့ ်ြဖစေ်စရပါမည။်  
 

အကျံုးဝငမ်�ဆံးုြဖတရ်န�်ငှ့ ်သင့က်ေလးအတကွ ်FAPE ချမတှရ်န၊် လပ်ုငနး်စဉ်တစခ်တုညး်ကသာလ�င ်အရညအ်ချငး် သတမ်တှခ်ျက ်

တစခ်တုညး်မြဖစ�်ိငုပ်ါ။ (20 USC 1414[b][1]–[3]၊ 1412[a][6][B]၊ 34 CFR 300.304၊ EC 56001[j] �ငှ့ ်56320) 

 
သးီြခားပညာေရးဆိငုရ်ာ စိစစမ်�များ 
 

ခ�ုိင၏်ကန်ုကျစရိတြ်ဖင့ ်က��်ပ်ု၏ကေလးကိ ုသးီြခားစစေ်ဆး�ိငုပ်ါသလား။ 

 ေကျာငး်ခ�ိုငမ်ြှပုလပ်ုသည့ ်စစိစမ်�၏ရလဒမ်ျားကိ ုသငသ်ေဘာမတပူါက၊ အရညအ်ချငး်ြပည့စ်ံသုတူစဦ်းမ ှသင့က်ေလးအား 

ြပညသ်ူစ့ရိတြ်ဖင့ ်ပညာေရးဆိငုရ်ာ သးီြခားစိစစမ်�တစခ် ုြပုလပ်ုေပးဖို ့ ေတာငး်ဆိ၍ု ရယပိူငုခ်ငွ့ ်သင၌်�ှိပါသည။်  

 
ြပညသ်ူအ့ဖွဲ�အစညး်တစခ်မု ှအကဲြဖတမ်�တစခ်ြုပုလပ်ုသည့အ်ခါတိငုး်တငွ ်မဘိမသှေဘာမတသူည့အ်ခါ ထိမုဘိသည ်ြပညသ်ူစ့ရိတြ်ဖင့ ်

ပညာေရးဆိငုရ်ာ သးီြခားစစိစ်မ�တစခ်သုာ ရပိငုခ်ငွ့�်ှိပါသည။် 

 
ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်သးီြခားပညာေရးစစိစေ်ပးရန ်သင၏်ေတာငး်ဆိခုျကက်ိ ုတံု ့ြပန�်ပီး သးီြခားပညာေရးစစိစမ်�ကိ ုမညသ်ည့ေ်နရာ၌ 

ရ�ှ�ိိငုေ်�ကာငး် အချကအ်လကမ်ျား သင့က်ိေုပးရပါမည။်   

 
ထိေုကျာငး်ခ�ိုငမ် ှဤစစိစမ်�သင့ေ်တာ်�ပီး သးီြခားစစိစ်မ�မလိအုပ်ဟယုဆူပါက၊ ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်၎ငး်၏စစိစမ်�သင့ေ်တာ်ေ�ကာငး် 

သကေ်သြပရန ်ထိကုတ်နသ်ည့ ်လုပ်ငနး်စဉ် �ကားနာမ�တစရ်ပ် ေတာငး်ဆိရုပါမည။် ထိခု�ိုငမ်အှ�ိငုရ်�ှိပါက သင၌် သးီြခားစစိစမ်�တစခ် ု

ရပိငုခ်ငွ့�်ှိေသးေသာ်လညး် ြပညသ်ူစ့ရိတြ်ဖင့မ်ဟတုပ်ါ။ IEP အဖွဲ�သည ်သးီြခားစိစစမ်�များကိ ုထည့သ်ငွး်စဉ်းစား ရပါမည။်  

  
ခ�ိုင၏်စစိစမ်�လပ်ုငနး်စဉ်များသည ်ေကျာငး်သားများအားအတနး်တငွး်၌ေလလ့ာြခငး်ကိ ုခငွ့ြ်ပုပါသည။် စစိစမ်�တစခ် ုြပုလပ်ုစဉ် 

ေကျာငး်ခ�ိုငမ် ှသင့က်ေလးကိ ု၎ငး်၌အတနး်၌ေလလ့ာပါက၊ သိုမ့ဟတု် ထိေုကျာငး်ခ�ိုငအ်ား သင့က်ေလးကိ ုေလလ့ာခငွ့ ်ြပုပါက၊ 

ပညာေရးဆိငုရ်ာ သးီြခားစစိစ်မ�ြပုလပ်ုေနသည့ ်ပဂု�ို လတ်စဦ်းအားလညး် သင့က်ေလးကိ ုအတနး်ထတဲငွ ်ေလလ့ာရန ်ခငွ့ြ်ပုရပါမည။်  

 
ေကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်သင့က်ေလးအတကွ ်ေကျာငး်အေနအထားသစတ်စရ်ပ်ကိ ုအဆိြုပု�ပီး ပညာေရးဆိငုရ်ာ သးီြခားစစိစ်မ�တစရ်ပ်ကိ ု

ြပုလပ်ုေနပါက၊ ထိသုးီြခားစစိစသ်အူား အဆိြုပုထားသည့ ်ထိအုေနအထားသစက်ိ ုအရငေ်လလ့ာခငွ့ြ်ပုရပါမည။် (20 USC 1415[b][1] �ငှ့ ်

[d][2][A]၊ 34 CFR 300.502၊ EC 56329[b] �ငှ့ ်[c]) 
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ပညာေရးဆိငုရ်ာ မှတတ်မ်းများ ရယ�ူိငုမ်� 
 

က��်ပ်ုကေလး၏ပညာေရးမှတတ်မ်းများကိ ုက��်ပ်ုစစေ်ဆး�ိငုပ်ါသလား။ 

 သင့က်ေလး၏ IEP အေ�ကာငး် အစညး်အေဝးတစရ်ပ် မတိငုမ် ီသိုမ့ဟုတ ်ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ�မတိငုမ် ီအပါအဝင ်

သင့က်ေလး၏ပညာေရးမတှတ်မ်းများကိ ုမလိအုပ်သည့ေ်�ာှင့ေ်�းှမ�မၡိဘ ဲစစေ်ဆးသံးုသပ်ခငွ့ ်သင၌်�ှိပါသည။် သငမ် ှမတှတ်မး်များကိ ု

��တြ်ဖင့ြ်ဖစေ်စ စာြဖင့ြ်ဖစေ်စေတာငး်ဆိမု�ြပုလပ်ုပါက၊ အလပ်ုလပ်ုရက ်ငါး (၅) ရက ်အတငွး် ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်သင့အ်ား 

မတှတ်မး်များ�ငှ့ ်မတိ� ူများကိ ုေပးရပါမည။် (EC 49060၊ 56043[n]၊ 56501[b][3] �ငှ့ ်56504) 

 

အြငငး်ပွားမ�များကိ ုေြဖ�ှငး်ပုံ   
 
 

ထိကုတ်န်သည့်လပ်ုငန်းစဉ် �ကားနာမ�  
 

ထိကုတ်န်သည့�်ကားနာမ�တစရ်ပ်ကိ ုမညသ်ည့အ်ခါ၌ ရ�ိှ�ိငုသ်နညး်။ 

သင့က်ေလး၏ မသနစ်ွမး်မ�ကိ ုေဖာ်ထတုြ်ခငး်၊ စစိစြ်ခငး်�ငှ့ ်ပညာေရးဆိငုရ်ာေနရာထားြခငး် သိုမ့ဟတု ်FAPE ေပးြခငး်�ငှ့ပ်တသ်က်၍ 

ဘကလ်ိကုြ်ခငး်မ�ှေိသာ ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ�တစရ်ပ်ေတာငး်ဆိခုငွ့ ်သင၌်�ှိပါသည။် ထိကုတ်နသ်ည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်�ငှ့ ်

ပတသ်က၍် မေကျနပ်မ�ေပါ်ေပါက်ေစသညဟ်စုပ်ွစွသဲည့လ်ပ်ုရပ်အေ�ကာငး် သငသ်ေိသာ သိုမ့ဟတု ်သခိဲ့သင့ေ်သာရကစ်ွမဲ ှ�စှ�်စှအ်တငွး် 

ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ� ေတာငး်ဆိရုပါမည။် (20 USC 1415[b][6]၊ 34 CFR 300.507၊ EC 56501 �ငှ့ ်56505[l]) 

  
�ကားဝငေ်စ့စပ်မ��ငှ့ ်အြခားနည်းြဖင့ ်အြငငး်ပွားမ� ေြဖ�ှငး်ြခငး် 
  

 

အြငငး်ပွားမ�ေြဖ�ှငး်ရန် �ကားဝငေ်စ့စပ်မ� သိုမ့ဟတု ်အြခားနညး်ြဖင့ ်ေြဖ�ှငး်မ�တစရ်ပ် က��်ပ်ုေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသလား။  

�ကားဝငေ်စစ့ပ်မ�အတွက ်ေတာငး်ဆိခုျကတ်စရ်ပ်ကိ ုထိကုတ်နသ်ည့်လပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ� မြပုလပ်ုမ ီသိုမ့ဟတု ်ြပုလပ်ု�ပီးေနာက ်

ြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။်  
 

ေကျာငး်ခ�ိုငအ်ား အြငငး်ပာွးမ�များကိ ု�ကားဝငေ်စစ့ပ်မ�အားြဖင့ြ်ဖစေ်စ အြခားနညး် (ADR) ြဖင့ြ်ဖစေ်စ ေြဖ�ငှး်ရန ်သငေ်တာငး်ဆိ�ုိငု�်ပီး၊ 

ယငး်က ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ�ထက ်ပဋပိက�ဆနမ်� ပိနုည်းပါသည။် ADR �ငှ့ ်�ကားဝငေ်စစ့ပ်မ�တိုသ့ည ်အြငငး်ပာွးမ�တစရ်ပ် 

ေြဖ�ငှး်ရန ်ဆ��အေလျာကြ်ပုလပ်ုသည့န်ညး်များ ြဖစ�်က�ပီး၊ သင၏် ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ�တစရ်ပ်ရပိငုခ်ငွ့က်ိ ု

ေ�ာှင့ေ်�းှေစရန ်အသံးုမြပုရပါ။    

 
�ကားနာမ�မြပုမီ �ကားဝငေ်စ့စပ်မ� အစညး်အေဝးဟသူည ်အဘယန်ည်း။ 

ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ�တစရ်ပ်အတကွ ်မေတာငး်ဆိမု ီသငသ်ည ်�ကားဝငေ်စစ့ပ်မ�မတှစဆ်င့ ်ေြဖ�ငှး်�ိငုပ်ါသည။် 

ဤအစညး်အေဝးသည ်အလတွသ်ေဘာလပ်ုေဆာငခ်ျကြ်ဖစ�်ပီး ပဋပိက�မဟတုသ်ည့ပံ်စုြံဖင့ ်ကေလးတစ်ဦး၏မသနစ်ွမး်မ�ကိ ု

ေဖာ်ထတုြ်ခငး်၊ စစိစြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ပညာေရးဆိငုရ်ာေနရာထားြခငး် သိုမ့ဟတု ်FAPE တငွ ်ေနရာထားေပးြခငး်�ငှ့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်

ြပဿနာများကိ ုေြဖ�ငှး်ရန ်ြဖစသ်ည။်  
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�ကားနာမ�မတိငုမ်�ီကားဝငေ်စစ့ပ်မ�အစညး်အေဝး၌ မိဘ သိုမ့ဟတု ်ေကျာငး်ခ�ိုငအ်ား ေ�ှ �ေနမဟတုသ်ည့က်ိယုစ်ားလယှမ်ျား လိကုပ်ါ၍ 

အ�ကြံပု�ိငု�်ပီး၊ ထိအုစည်းအေဝးမတိငုမ် ီသိုမ့ဟတု ်အစညး်အေဝးအ�ပီးေနာကတ်ငွ ်ေ�ှ �ေနတစဦ်း�ငှ့တ်ိငုပ်င�်ိငုပ်ါသည။် သိုရ့ာတငွ ်

�ကားနာမ�မြပုမ ီ�ကားဝငေ်စ့စပ်ေရးအစညး်အေဝးတစရ်ပ် ေတာငး်ဆိြုခငး် သိုမ့ဟတု ်ပါဝငြ်ခငး်သည ်ထိကု်တနေ်သာ လပ်ုငနး်စဉ် 

�ကားနာမ�ေတာငး်ဆိရုနအ်တကွ ်�ကို တငလ်ပ်ုေဆာငရ်န ်လိအုပ်ချကတ်စရ်ပ် မဟတုပ်ါ။  
 

�ကားနာမ�မြပုမ ီ�ကားဝငေ်စ့စပ်ေရး အစညး်အေဝးတစရ်ပ် ေတာငး်ဆိမု�အားလံးုကိ ု�ကးီ�ကပ်ေရးမ�းထ ံတငသ်ငွး်ရပါမည။် 

�ကားနာမ�မြပုမ ီ�ကားဝငေ်စ့စပ်ေရး အစညး်အေဝးတစရ်ပ်ကိ ု�ကးီ�ကပ်ေရးမ�းထ ံစာေရးေတာငး်ဆိ၍ုတငသ်ငွး်ချကက်ိ ုစတင ်

လပ်ုေဆာငေ်သာ သကဆ်ိငုသ်သူည ်ဤ�ကားဝငေ်စစ့ပ်မ��ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့သ်အူား ထိေုတာငး်ဆိခုျကတ်ငသ်ငွး်ချိနတ်ငွ ် ေတာငး်ဆိခုျက ်

မတိ� ူတစေ်စာင ်ေပးရပါမည။်  
 

�ကားနာမ�မြပုမ�ီကားဝငေ်စ့စပ်ေရး အစညး်အေဝးေတာငး်ဆိခုျကက်ိ ု�ကးီ�ကပ်ေရးမ�းမ ှလကခ်ရံ�ှ�ိပီး ဆယ့င်ါး (၁၅) ရကအ်တငွး် စစီဉ် 

ရမညြ်ဖစ�်ပီး၊ သကဆ်ိငုသ်�ူစှ်ဘက်လံးုမ ှအချိနတ်ိးုြမ�င့ရ်နသ်ေဘာတညူြီခငး်မ�ှိပါက ထိ�ုကားဝငေ်စစ့ပ်ေရး အစညး်အေဝးကိ ု�ကားဝင ်

ေစစ့ပ်မ�ေတာငး်ဆိခုျက ်လကခ်ရံ�ှ�ိပီး ရကသ်ံးုဆယ ်(၃၀) အတငွး် အ�ပီးသတလ်ပ်ုေဆာငရ်ပါမည။် ေကျေအးချကတ်စရ်ပ် ရ�ှပိါက၊ 

သကဆ်ိငုသ်မူျားသည ်ထိေုကျေအးချကက်ိေုဖာ်ြပထားသည့ ်ဥပေဒအရတာဝန�်ှေိသာ သေဘာတညူခီျကတ်စရ်ပ် ြပုလပ်ုရပါမည။် 

�ကားဝငေ်စစ့ပ်သည့ ်လပ်ုငနး်စဉ်အေတာအတငွး် ေဆးွေ�းွမ�အားလံးုကို လ�ိုု � ဝကှထ်ားရပါမည။် �ကားနာမ�မြပုမ ီ�ကားဝငေ်စ့စပ်ေရး 

အစညး်အေဝးအားလံုးကိ ုအချိနမ်စီီစဉ်�ပီး သကဆ်ိငုသ်မူျားအတကွ ်ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာစ်ာွ အဆငေ်ြပမည့ ်အချိန�်ငှ့ေ်နရာတငွ ်

ကျငး်ပရပါမည။် သကဆ်ိငုသ်မူျားေကျနပ်သညအ်ထ ိထိြုပဿနာများကိ ုေြဖ�ငှး်�ိငုြ်ခငး်မ�ှိပါက၊ �ကားဝငေ်စစ့ပ်ေရး အစညး်အေဝးကိ ု

ေတာငး်ဆိခုဲေ့သာ သကဆ်ိငုသ်၌ူ ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ�တစရ်ပ် ေလ�ာကထ်ား�ိငုပ်ါသည။် (EC 56500.3 �ငှ့ ်56503) 
 
ထိကုတ်န်သည့်လပ်ုငန်းစဉ် ရပုိငခွ်င့မ်ျား 
 

ထိကုတ်န်သည့လ်ပ်ုငန်းစဉ်အတကွ ်က��်ပ်ု၏ရပုိငခ်ငွ့မ်ျားမှာ အဘယန်ညး်။   

သင၌်ေအာကပ်ါရပိငုခ်ငွ့မ်ျား�ှပိါသည-် 

၁။ အထးူပညာေရး�ငှ့ ်စမီခံန ့ခ်ွေဲရးဆိငုရ်ာ�ကားနာမ�များအေ�ကာငး် �ှံစ့ပ်သတူစဦ်းေ�ှ �ေမာှက၌် ြပညန်ယအ်ဆင့၊် တရားမ�တ၍ ဘကမ် 

လိကုေ်သာ စမီခံန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ�ကားနာမ�တစရ်ပ်ရ�ှိခငွ့ ်(20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 

၂။ မသနစ်မွ်းမ�များ�ှိသည့ ်ကေလးများအေ�ကာငး် �ှံစ့ပ်သည့ေ်�ှ �ေနတစဦ်း�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်မသနစ်မွ်းမ�များ�ှိသည့ ်ကေလးများအေ�ကာငး် 

�ှံစ့ပ်သည့ ်ပဂု�ို လ်များမ ှလိကုပ်ါ၍ အ�ကြံပုခငွ့ ်(EC 56505 [e][1]) 

၃။ အေထာကအ်ထား၊ စာြဖင်ြ့ဖစေ်စ ��တြ်ဖင့ြ်ဖစေ်စ အကျိုးသင့အ်ေ�ကာငး်သင့ ်�ှငး်ြပချကမ်ျားကိ ုတငြ်ပခငွ့ ်(EC 56505[e][2]) 

၄။ သကေ်သများအား ရငဆ်ိငုခ်ငွ့၊် တနြ်ပနေ်မးခနွး်ေမးခငွ့�်ငှ ့ ်သကေ်သများ�ှိေနရန ်ေတာငး်ဆိခုငွ့ ်(EC 56505[e][3]) 

၅။ အချကအ်လကေ်တွ� �ှခိျကမ်ျား�ငှ့ ်ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားအပါအဝင၊် �ကားနာမ�၏ လံးုေစပ့တေ်စမ့ှတတ်မ်းကိ ုေရးသားချကြ်ဖစေ်စ၊ 

မဘိတစဦ်း၏ေရွးချယခ်ျကအ်ရ အလီကထ်ရွနး်နစမ်တှတ်မး်ြဖစေ်စ လကခ်ရံ�ှခိငွ့ ်(EC 56505[e][4]) 

၆။ �ကားနာမ�၌ သင့က်ေလး�ှိေနေစခငွ့ ်(EC 56501[c][1])  

၇။ �ကားနာမ�ကိ ုလသူ�ိငှ�်ကားြဖစေ်စ အများြပညသ်မူသဘိြဲဖစေ်စ ြပုလပ်ုခငွ့ ်(EC 56501[c][2]) 

၈။ ထိရုကစ်ွအဲမလီပ်ုေဆာင�်ပီးသည့ ်စစိစမ်�များ�ငှ့အ်�ကြံပုချကမ်ျားအပါအဝင ်စာရွကစ်ာတမး်အားလံးု၏မတိ� ူတစေ်စာင�်ငှ့ ်သကေ်သ 

စာရငး်�ငှ့ ်၎ငး်တိုသ့ကေ်သခမံည့ ်ေယဘယုျအပိငုး်ကိ ု�ကားနာမ�မတိငုမ် ီအလပ်ုလပ်ုရက ်ငါး (၅) ရကအ်တငွး် ရ�ှခိငွ့ ်(EC 

56505[e][7] �ငှ့ ်56043[v]) 

၉။ �ကားနာမ�မတိငုမ် ီအနညး်ဆံးု ြပက�ဒနိဆ်ယ ်(၁၀) ရက�်ကို တင၍်၊ အြခားသကဆ်ိငုသ်မူျားမ ှြပဿနာများ�ငှ့ ်ထိြုပဿနာများကိ ု

ေြဖ�ှငး်ရန ်၎ငး်တို၏့အဆိြုပုချကက်ိ ုအသေိပးခငွ့ ်(EC 56505[e][6]) 

၁၀။ စကားြပနတ်စဦ်း ရ�ှိခငွ့ ်(CCR 3082[d]) 

၁၁။ �ကားနာမ�အချိနဇ်ယားကိ ုတိးုြမ�င့ေ်ပးရန ်ေတာငး်ဆိခုငွ့ ်(EC 56505[f][3])  
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၁၂။ ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားေနစဉ်အေတာအတငွး် မညသ်ည့အ်ချိန၌်မဆိ ု�ကားဝငေ်စစ့ပ်မ� အစညး်အေဝးတစရ်ပ် ရ�ှခိငွ့ ်(EC 

56501[b][2]) �ငှ့ ်

၁၃။ အြခားတစဖ်ကမ်သှကဆ်ိငုသ်ကူ ၎ငး်အားကိယုစ်ားြပုေပးရန ်ေ�ှ �ေနထား�ှိရနရ်ညရွ်ယေ်�ကာငး် အသေိပးချကက်ိ ု�ကားနာမ�မတိငုမ် ီ

ဆယရ်က�်ကို တင၍် ရ�ှိခငွ့ ်(EC 56507[a])။ (20 USC 1415[e]၊ 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 �ငှ့ ်300.515) 

 
ထိကုတ်န်သည့်လပ်ုငန်းစဉ် မေကျနပ်မ�တိငု�်ကားချကတ်စရ်ပ် စာေရးတငသ်ငွး်ြခငး် 
 
ထိကုတ်န်သည့လ်ပ်ုငန်းစဉ်တစရ်ပ်ကိ ုက��်ပ်ုမညသ်ိုေ့တာငး်ဆိုရမညန်ညး်။   

ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ�တစရ်ပ်ကိ ုသငစ်ာေရးေတာငး်ဆိရုန ်လိအုပ်ပါသည။် သင၏်ေတာငး်ဆိခုျကတ်ငွ ်သင ်သိုမ့ဟတု ်

သင်က့ိယုစ်ားလယှသ်ည ်ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကိ ုတငသ်ငွး်ရန ်လိအုပ်ပါသည-်  

၁။  ကေလး၏အမည ် 

၂။  ကေလးေနထိငုသ်ည့ ်အမိလ်ိပ်စာ  

၃။  ကေလးတကေ်ရာကေ်နသည့ ်ေကျာငး်အမည ် 

၄။  အိုးမဲအ့မိမ်ဲက့ေလးတစဦ်းြဖစပ်ါက၊ ထိကုေလးအားဆကသ်ယွရ်န ်ရ�ှ�ိိငုသ်ည့ ်အချကအ်လက�်ငှ့ ်ကေလးတကေ်ရာကေ်နသည့ ်

ေကျာငး်၏အမည�်ငှ့ ် 

၅။  ြပဿနာ(များ)�ငှ့သ်ကဆ်ိငုသ်ည့အ်ချကအ်လကမ်ျား�ငှ့ ်ထိြုပဿနာ(များ)အားေြဖ�ငှး်ချက ်အပါအဝင ်ြပဿနာ၏ သေဘာသဘာဝ 

ေဖာ်ြပချကတ်စရ်ပ်  

 
ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ�ေတာငး်ဆိေုသာ မညသ်ည့သ်ကဆ်ိငုသ်မူဆိမု ှဤစာေရးေတာငး်ဆိခုျက၏် မတိ� ူတစေ်စာငက်ိ ု

အြခားသကဆ်ိငုသ်အူား ေပးအပ်ရန ်ဖကဒ်ရယ�်ငှ့ ်ြပညန်ယဥ်ပေဒများမ ှသတမ်တှ်ထားပါသည။် (20 USC 1415[b][7]၊ 1415[c][2]၊ 34 

CFR 300.508၊ EC 56502[c][1]) 
 

ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ�တစရ်ပ်အတကွ ်မတငသ်ငွး်မ၊ီ ေကျေအးမ�အစညး်အေဝးတစရ်ပ် ကျငး်ပ၍ ဤကစိ�ကိေုြဖ�ငှး်ရန ်

အခငွ့အ်ေရးတစရ်ပ် ဤေကျာငး်ခ�ိုငက်ိေုပးရပါမည။် ထိအုစညး်အေဝးသည ်မဘိများ�ငှ့ ်ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ� 

ေတာငး်ဆိခုျကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်အချကမ်ျားအေ�ကာငး် အတအိကျသ�ိှသိည့ ်IEP ၏ သကဆ်ိငုရ်ာအဖွဲ�ဝငမ်ျားအ�ကား 

အစညး်အေဝး ြဖစ်ပါသည။် (20 USC 1415[f][1][B]၊ 34 CFR 300.510) 

 
ေကျေအးမ�အစညး်အေဝးတငွ ်မညသ်ည့အ်ရာများ ပါဝငသ်နညး်။ 

မဘိများ၏ ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ�ေတာငး်ဆိခုျက ်အသေိပးစာကိရု�ှ�ိပီး ဆယ့င်ါး (၁၅) ရကအ်တငွး် ေကျေအးမ� အစညး် 

အေဝးများကျငး်ပရပါမည။် ထိအုစညး်အေဝးများတငွ ်ဤေကျာငး်ခ�ိုင၏် ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျပိငုခ်ငွ့�်ှိေသာကိယုစ်ားလယှတ်စဦ်း ပါဝင�်ပီး၊ 

မဘိြဖစသ်မူ ှေ�ှ �ေနတစဦ်းလိကုပ်ါလာြခငး် မ�ှလိ�င၊် ေကျာငး်ခ�ိုင၏်ေ�ှ �ေန မပါဝငရ်ပါ။ ထိကုေလး၏မိဘသည ်ထိကုတ်နသ်ည့ ်

�ကားနာမ�ြပဿနာ�ငှ့ ်ထိကုတ်နသ်ည့�်ကားနာမ�ေတာငး်ဆိရုြခငး်အတကွ ်အေြခခအံချကအ်လကမ်ျားကိ ုေဆးွေ�းွ�ိငုပ်ါသည။်  
 

မဘိ�ငှ့ေ်ကျာငး်ခ�ိုငတ်ိုမ့ ှထိအုစညး်အေဝးကိ ုစနွ ့လ်�တေ်�ကာငး် စာေရးသေဘာတပူါက ေကျေအးမ�အစည်းအေဝးကိ ုမလိအုပ်ပါ။ ရက ်

သံးုဆယ ်(၃၀) အတငွး် ထိေုကျာငး်ခ�ိုငမ် ှထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ�ြပဿနာကိ ုမေြဖ�ငှး်ေသးပါက၊ ထိကုတ်နသ်ည့ ်

လပ်ုငနး်စဉ် �ကားနာမ� ြဖစေ်ပါ် �ိငုပ်ါသည။် ေကျေအးမ�တစရ်ပ်ရ�ှိပါက၊ သကဆ်ိငုသ်အူားလံးုသည ်တရားဝငတ်ာဝန�်ှသိည့ ်သေဘာ 

တညူခီျကတ်စရ်ပ် ြပုလပ်ုရပါမည။် (20 USC 1415[f][1][B]၊ 34 CFR 300.510) 
 
 

ထိလုပ်ုငန်းစဉ်များအေတာအတငွး် က��်ပ်ုကေလးကိ ုထား�ိှေပးသည့ေ်နရာ ေြပာငး်လမဲညလ်ား။  

သင�်ငှ့ေ်ကျာငး်ခ�ိုငမ် ှသေဘာတညူထီားသည့ ်အြခားအစအီမတံစရ်ပ်မ�ှိလ�င၊် မညသ်ည့စ်မီခံန ့ခ်ွမဲ� သိုမ့ဟတု ်တရားေရးလပ်ုငနး်စဉ် 

မဆိ၌ု ပါဝငပ်တသ်ကသ်ည့က်ေလးသည ်ပညာေရးအတကွ ်လက�်ှထိား�ှိေပးေသာေနရာတငွ ်�ှိေနရပါမည။်  
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သင့က်ေလးအား ြပညသ်ပိူငုေ်ကျာငး်တစေ်ကျာငး်၌ ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့အ်တကွ ်သငပ်နာမေလ�ာကထ်ားေနပါက၊ သင်သ့ေဘာတညူခီျကြ်ဖင့ ်

လပ်ုကိငုစ်ရာများ �ပီးဆံးုသညအ်ထ ိသင့က်ေလးအား ြပညသ်ပိူငုေ်ကျာငး်တစေ်ကျာငး်တငွ ်ထား�ှိပါမည။်  (20 USC 1415[j]၊ 34 CFR 

300.518၊ EC 56505[d]) 

 
ထိဆုံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုအယခူဝံင�်ိငုပ်ါသလား။ 

 ဤ�ကားနာမ�၏ဆံးုြဖတခ်ျကသ်ည ်သကဆ်ိငုရ်ာ�စှဘ်ကစ်လံးုအတကွအ်�ပီးသတြ်ဖစ်�ပီး ဥပေဒအရတာဝနခ်ရံပါသည။် အ�ပီးသတ ်

ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျမတှသ်ည့ရ်ကမ် ှရက ်၉၀ အတငွး် ြပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ဖကဒ်ရယတ်ရား�ံု းတငွ ်တရားမမ�တငသ်ငွး်ြခငး်ြဖင့ ်သကဆ်ိငုသ် ူ

တစဘ်ကဘ်က်မ ှထိ�ုကားနာမ�၏ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုအယခူဝံင�်ိငုပ်ါသည်။ (20 USC 1415[i][2] �ငှ့ ်[3][A]၊ 1415[l]၊ 34 CFR 300.516၊ EC 

56505[h] �ငှ့ ်[k], EC 56043[w]) 

 
က��်ပ်ု၏ေ�ှ�ေနခများကိ ုမညသ်ေူပးသနညး်။ 

 ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ��ငှ့ပ်တသ်က၍် မည်သည့လ်ပ်ုေဆာငခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကတ်ငွမ်ဆိ၊ု ထိ�ုကားနာမ�တငွ ်

သငမ်အှ�ိငုရ်�ှသိြူဖစပ်ါက၊ တရား�ံု းသည ်၎ငး်၏ကိယုပိ်ငုဆ်ံးုြဖတခ်ငွ့ြ်ဖင့၊် သင့အ်ား မသနစ်မွး်မ��ှိသည့က်ေလးတစဦ်း၏ မိဘအြဖစ ်

သင့ေ်လျာ်ေသာေ�ှ �ေနခများေပး�ိငုပ်ါသည။် စမီခံန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ �ကားနာမ�အ�ပီးေနာကတ်ငွလ်ညး် သကဆ်ိငုသ်�ူစှဘ်က၏် သေဘာတညူ ီ

ချကြ်ဖင့ ်သင့ေ်လျာသ်ည့ ်ေ�ှ �ေနခများကိ ုေပး�ိငုပ်ါသည။် (20 USC 1415[i][3][B]–[G]၊ 34 CFR 300.517၊ EC 56507[b]) 

  

ေအာကပ်ါအေြခအေနများ ြဖစေ်ပါ်ပါက အဖိုးအခများကိ ုေလ�ာ�့ိငုပ်ါသည-်  

၁။ အြငငး်ပာွးမ�၏အ�ပီးသတေ်ကျေအးမ�ကိ ုသငမ်အှကျိုးအေ�ကာငး်ဆီေလျာ်ြခငး်မ�ှိဘ ဲေ�ာှင့ေ်�းှေစခဲေ့�ကာငး် တရား�ံု းမေှတွ� �ှိြခငး်  

၂။ ေ�ှ �ေနများ၏နာရီအလိကုလ်ပ်ုခသည ်အလားတအူရညအ်ချငး်၊ နာမညဂ်ဏုသ်တငး်�ငှ့ ်အေတွ�အ�ကံု �ှိသည့ ်အလားတ ူဝနေ်ဆာငမ်� 

များအတကွ ်လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်မ ှအများစ၏ုလပ်ုခ��နး်ထက ်ေကျာ်လနွေ်နြခငး်   

၃။ အသံးုချခဲသ့ည့အ်ချိန�်ငှ့ ်ေပးလိုကသ်ည့ ်ဥပေဒဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်လနွက်ေဲနြခငး်၊ သိုမ့ဟတု ် 

၄။ သင်ေ့�ှ �ေနမ ှေကျာငး်ခ�ိုငအ်ား ထိကုတ်နသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်ေတာငး်ဆိခုျကအ်သေိပးစာ၌ သင့ေ်တာ်သည့အ်ချကအ်လကမ်ျား 

မေပးခဲြ့ခငး်။ 
 

သိုရ့ာတငွ ်လပ်ုေဆာငခ်ျက ်သိုမ့ဟတု ်လပ်ုငနး်စဉ်၏အ�ပီးသတေ်ြဖ�ငှး်ချကက်ိ ုြပညန်ယ ်သိုမ့ဟုတ ်ေကျာငး်ခ�ိုငမ် ှကျိုးေ�ကာငး် 

ဆေီလျာ်မ� မ�ှိဘ ဲေ�ာှင့ေ်�းှေစခဲသ့ည၊် သိုမ့ဟတု ်ဤဥပေဒ၏ပဒုမ်တစရ်ပ်ကိ ုချိုးေဖာကမ်� �ှိခဲသ့ညဟ် ုတရား�ံု းမ ှေတွ� �ှိပါက၊ 

ေ�ှ �ေနခများကိ ုေလ�ာေ့ပါမ့ည ်မဟတုပ်ါ။ (20 USC 1415[i][3][B]-[G]၊ 34 CFR 300.517) 
  

IEP အဖွဲ�အစညး်အေဝးသည ်ထိကု်တနသ်ည့လ်ပ်ုငနး်စဉ်�ကားနာမ� သိုမ့ဟတု ်တရားေရးဆိငုရ်ာလပ်ုေဆာငခ်ျကတ်စရ်ပ်ေ�ကာင့ ်ြပုလပ်ု 

ရပါက၊ ထိ ုIEP အဖွဲ�အစညး်အေဝး�ငှ့ဆ်က�် �ယသ်ည့ေ်�ှ �ေနခများကိ ုမေပး�ိငုပ်ါ။ �ကားနာမ�မစမ ီဆယ ်(၁၀) ရကအ်လိတုငွ ်ခ�ိုင/် ြပညသ် ူ

ပိငုအ်ဖွဲ�အစညး်တစရ်ပ်မကှမ်းလမှ်းသည့ ်သင့ေ်တာ်ေသာေကျေအးချကက်ိ ုသငြ်ငငး်ပယ�်ပီး၊ ထိ�ုကားနာမ�၏ဆံးုြဖတခ်ျကသ်ည ်ေကျေအး 

ရနက်မး်လမှး်ချကေ်လာကမ်ေကာငး်ပါကလညး် ေ�ှ �ေနခများကိြုငငး်ပယ�်ိငုပ်ါသည။် (20 USC 1415[i][3][B]–[G]၊ 34 CFR 300.517) 

 
ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားရ�ိှဖုိ ့ သိုမ့ဟတု ်�ကားဝငေ်စ့စပ်မ� သိုမ့ဟတု ်ထိကုတ်န်သည့်လပ်ုငန်းစဉ််�ကားနာမ� ေတာငး်ဆိဖုို ့ 

ဆကသ်ယွရ်န်- 

 Office of Administrative Hearings 
Attention: Special Education Division 
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 

Sacramento, CA  95833-4231 
(916) 263-0880 

FAX (916) 263-0890 
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မသန်စမ်ွးမ�များ�ိှသည့ ်ေကျာငး်သားေကျာငး်သမူျားအတကွ ်

ေကျာငး်စည်းကမ်း�ငှ့ ်ေနရာထားေပးမ� လပ်ုငန်းစဉ်များ   
 

ေကျာငး်စည်းကမ်း�ငှ့ ်�ကားကာလ ပညာေရးဆိငုရ်ာ အြခားအေနအထားများ  

 
က��်ပ်ုကေလးအား ေကျာငး်မှ ေခတ� ရပ်ဆိငုး်ထားြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေကျာငး်ထတုြ်ခငး် ြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသလား။ 

 ေကျာငး်သားေကျာငး်သမူျား၏ ကျင့ဝ်ငခ်ျိုးေဖာကသ်ည့ ်မသနစ်မွး်မ��ှိေသာ ကေလးတစဦ်းအား ၎ငး်ကိထုားေပးသည့ေ်နရာမ ှေအာကပ်ါ 

အေနအထားသို ့ ေြပာငး်လရဲန ်သင့ေ်တာ်ြခငး်�ှိမ�ှ ိဆံးုြဖတရ်ာတငွ ်ေကျာငး်ဝနထ်မး်များသည ်ထးူြခားသည့အ်ေြခအေနများကိ ု

အေြခအေနတစခ်ခုျငး်အလိကု ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားေပး�ိငုပ်ါသည-်   

 
• �ကားကာလပညာေရးအတကွ ်သင့ေ်တာ်သည့ ်အြခားအေနအထား၊ အေနအထားေနာကတ်စခ် ုသိုမ့ဟတု ်ေကျာငး်တကရ်က ်

ဆယ ်(၁၀) ရက ်ဆကတ်ိကုထ်ကမ်ေကျာ်ဘ ဲေခတ� ရပ်ဆိငုး်ြခငး်�ငှ့ ် 

• ထိေုကျာငး်စာသင�်စှအ်တငွး်တငွပ်င ်အြခားကျင့ဝ်တခ်ျိုးေဖာကမ်�များအတကွ ်ေနာကထ်ပ် ဆယ ်(၁၀) ရကထ်ကမ်ေကျာ်ဘ ဲ

အတနး်မ ှဖယ�်ှားြခငး်များ    

 
ဆယ ်(၁၀) ရကေ်ကျာ်�ကာ ဖယ�ှ်ား�ပီးေနာက ်မညသ်ို ့ြဖစသ်နညး်။ 

မသနစ်မွ်းမ�တစခ်�ုှိသည့က်ေလးတစဦ်းအား ၎ငး်၏လက�်ှေိနရာမ ှေကျာငး်စာသင�်စှတ်စ�်စှထ်တဲငွ ်ဆယ ်(၁၀) ရက�်ကာ ဖယ�်ှား�ပီး၊ 

ေနာကပိ်ငုး်ဖယ�်ှားသည့ရ်ကမ်ျားအတငွး် ထိကုေလးမ ှအေထေွထပွညာေရးသင�်ို း��နး်တမ်းတငွပ်ါဝင၍် IEP ရညမ်နှး်ချကမ်ျားကိ ု

ြဖည့ဆ်ညး်�ိငုရ်န၊် ြပညသ်ပိူငုအ်ဖွဲ�အစညး်သည ်ထိကုေလးအား ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရပါမည။် ထိုအ့ြပင ်ကေလးတစဦ်းသည ်သင့ေ်တာ် 

သည့အ်တိငုး် လပ်ုကိငု�်ိငုမ်�အြပုအမဆူိငုရ်ာစစိစခ်ျက�်ငှ့ ်အြပုအမဆူိငုရ်ာ�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အေြပာငး်အလမဲျား  

ရ�ှမိညြ်ဖစ�်ပီး၊ အြပုအမဆူိငုရ်ာ ချိုးေဖာကမ်� ထပ်မမံြဖစေ်ပါ်ေစရန ်ထိခုျိုးေဖာကမ်�ကိ ုကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်ဖို ့ ၎ငး်တိုအ့ား စမီထံားပါသည။်  

 
ကေလးတစဦ်းသည ်ထိကုဲသ့ိုထ့ား�ှိေပးမ�တငွ ်ဆယ ်(၁၀) ေကျာ် �ှိေနပါက၊ ထိကုေလး၏ကျင့ဝ်တခ်ျိုးေဖာကမ်�မာှ မသနစ်ွမး်မ�ေ�ကာင့ ်

ြဖစေ်ပါ် ြခငး်ဟတုမ်ဟတု ်ဆံးုြဖတ်ရန ်IEP အဖွဲ� အစညး်အေဝးတစရ်ပ်ကျငး်ပရပါမည။် IEP အဖွဲ� အစညး်အေဝးကိ ုတတ�်ိငုလ်�င ်

ချကခ်ျငး်ြပုလပ်ုရပါမည၊် သိုမ့ဟုတ ်ဤကဲသ့ိုေ့သာ အြပစေ်ပးသည့လ်ပ်ုေဆာငခ်ျကြ်ပုလပ်ုရန ်ေကျာငး်ခ�ိုင၏်ဆံးုြဖတခ်ျက ်ချမတှ�်ပီး 

ဆယ ်(၁၀) ရကအ်တငွး် ြပုလပ်ုပါမည။်    

  
မဘိတစပ်ါးအြဖစ ်ဤ IEP အဖွဲ�ဝငတ်စဦ်းအြဖစ ်သင့က်ိ ုပါဝငရ်န ်ဖိတေ်ခါ်ပါမည။် ဤကျင့ဝ်တခ်ျိုးေဖာကမ်�ကိ ုကိငုတ်ယွရ်န ်စစိစမ်� 

အစအီစဉ်တစရ်ပ်ချမတှရ်န ်ထိေုကျာငး်ခ�ိုငအ်ားသတမ်တှ�်ိငုပ်ါသည၊် သိုမ့ဟတု ်သင့က်ေလး၌ အြပုအမူဆိငုရ်ာ �ကားဝငြ်ဖနေ်ြဖမ� 

အစအီစဉ်တစရ်ပ် �ှိပါက၊ ြပနလ်ည်သံးုသပ်�ပီး လိအုပ်သလိ ုေြပာငး်လ�ဲိငုပ်ါသည။်   

 
ထိကုျင့ဝ်တခ်ျိုးေဖာကမ်�သည ်မသန်စွမ်းမ�ေ�ကာင့ ်မဟတုဟ် ုIEP အဖဲွ� မှ ဆံးုြဖတပ်ါက မညသ်ို ့ြဖစမ်ညန်ညး်။ 

ထိကုျင့ဝ်တခ်ျိုးေဖာကမ်�သည ်ကေလး၏မသနစ်ွမး်မ�ကိ ုေဖာ်ြပသည့်အရာတစခ် ုမဟတုဟ် ုIEP အဖွဲ� မေှကာကခ်ျကခ်ျသည့အ်ခါ၊ 

မသနစ်မွ်းမ� မ�ှိေသာကေလးတစဦ်းအား အြပစေ်ပးသကဲသ့ိုပ့င ်ေကျာငး်ထတုြ်ခငး်ကဲသ့ို ့ အြပစေ်ပးသည့ ်လပ်ုေဆာငခ်ျကက်ိ ု

ထိေုကျာငး်ခ�ိုငမ် ှြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။်  (20 USC 1415[k][1] �ငှ့ ်[7]၊ 34 CFR 300.530) 

  
သငသ်ည ်IEP အဖွဲ�၏ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုသေဘာမတပူါက၊ ထိကုတ်နသ်ည် ့လပ်ုငနး်စဥ်ဆိငုရ်ာ �ကားနာမ�တစရ်ပ်ကိ ုအလျငအ်ြမန ်ြပုလပ်ု 

ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ�ုိငု�်ပီး၊ ယငး်သည ်�ကားနာမ�ြပုလပ်ုေပးရန ်သငေ်တာငး်ဆိသုည် ့ရကစ်ွမဲ ှေကျာငး်စာသငရ်က ်အရက�်စှဆ်ယ ်(၂၀) 

အတငွး် ြဖစေ်ပါ်ရပါမည။် (20 USC 1415[k][2]၊ 34 CFR 300.531[c]) 
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အေနအထားမညသ်ိုပ့ငၡိ်သညြ်ဖစ်ေစ၊ ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်သင်က့ေလးအား FAPE ဆကလ်က၍်ေပးရပါမည။် ပညာေရးအတကွ ်

အြခားအေနအထားများသည၊် ထိကုေလးအား အေထေွထသွင�်ို း��နး်တမး်တငွ ်ဆကလ်ကပ်ါ၀ငေ်စ�ပီး  IEP တငွ ်အေသးစတိ ်

ေဖာ်ြပထားသည် ့၀နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ် ့ေြပာငး်လမဲ�များကိ ုဆကလ်ကရ်ၡိေ�ကာငး် ေသချာေစရပါမည။် (34 CFR 300.530၊ EC 48915.5[b]) 

  
 

ပုဂ�လကိေကျာငး်တကေ်ရာကသ်ည့် ကေလးများ  
  
မိဘများမှ ပုဂ�လကိေကျာငး်များ၌ထားၡိသည့်ကေလးများသည ်ြပညသ်ူေ့ထာကပ့ံ်ေ�ကးြဖင် ့အထးူပညာေရးအစအီစဥမ်ျားတငွ ်

ပါ၀င�်ိငုပ်ါသလား။  

  
မဘိများမှပဂု�လကိေကျာငး်များတွငထ်ားၡိသည်က့ေလးများသည ်ြပညသ်ူေ့ထာကပံ်ေ့�ကးြဖင် ့အထးူပညာေရးအစအီစဥ်များတငွ ်ပါ၀င ်

�ိငုပ်ါသည။် ထိေုကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်ပဂု�လကိေကျာငး်သေူကျာငး်သားများအားကမး်လမှ်းမည် ့၀နေ်ဆာငမ်�များကိဆုံးုြဖတရ်န ်ပဂု�လကိ 

ေကျာငး်များ၊ မဘိများတို�့ငှ ် ့တိငုပ်ငရ်ပါမည။် ေကျာငး်ခ�ိုငမ်ျားတငွ ်မသနစ်မွး်မ�များၡိသည် ့ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများအား FAPE 

ကမး်လမှ်းရမည်တ့ာ၀န ်ၡိသညမ်ာှ ထငၡ်ားေသာ်လညး်၊ မဘိများက ပုဂ�လကိေကျာငး်များတငွ ်ထားၡိသည်အ့ခါ ထိေုကျာငး်သ ူ

ေကျာငး်သားများသည ်FAPE ေပးရနလ်ိအုပ်သည် ့အထးူပညာေရး�ငှ် ့၎ငး်�ငှ်ဆ့က�် �ယေ်နသည် ့၀နေ်ဆာငမ်�အချို � သိုမ့ဟတု ်အားလံးုကိ ု

ရပိငုခ်ငွ် ့မၡိပါ။  (20 USC 1415[a][10][A]၊ 34 CFR 300.137 �ငှ် ့300.138၊ EC 56173)  

 
အထးူလိအုပ်ချကမ်ျားၡိ�ပီး၊ ေကျာငး်ခ�ိုင၏်ခငွ်ြ့ပုချကအ်ရ ယခငက် အထးူပညာေရး�ငှ် ့၎ငး်�ငှ်ဆ့က�် �ယေ်နသည်၀့နေ်ဆာငမ်�များကိ ု

ရၡိခဲဖ့ူးသည်ပ့ဂု�ို လ၏်မဘိတစပ်ါးမှ ထိကုေလးအား ေဒသ��ရပညာေရးဆိငုရ်ာအဖွဲ�အစညး်၏ သေဘာတခူငွ်ြ့ပုချက ်သိုမ့ဟတု ်

လ�ေဲြပာငး်ေပးချက ်မပါဘ ဲပဂု�လိက မလူတနး် သိုမ့ဟတု ်အထကတ်နး်ေကျာငး်တငွ ်စာရငး်သငွး်ပါက၊ ေကျာငး်ခ�ိုငတ်စခ်၌ု FAPE ထားၡိ 

သညဆ်ိလု�င ်၎ငး်အား အထးူပညာေရးေပးရန ်သတမ်တှ်ထားြခငး် မၡိပါ။ ထိကုေလးအေနြဖင် ့ပဂု�လကိ မလူတနး်ေကျာငး် သိုမ့ဟတု ်

အထကတ်နး်ေကျာငး်တငွ ်စာရငး်မသငွး်မ ီေကျာငး်ခ�ိုငသ်ည ်ထိကုေလးအား FAPE အချိနမ်မီေပးခဲေ့�ကာငး်�ငှ် ့ပဂု�လကိေကျာငး်တငွ ်

ထိသုိုထ့ားၡိြခငး်က သင်ေ့တာ်သည်ဟ ုတရား�ံု း သိုမ့ဟတု ်ထိကုတ်နသ်ည်လ့ပ်ုငနး်စဥ် �ကားနာမ�အရာၡိမ ှေတွ� ၡိမသှာ၊ တရား�ံု း 

သိုမ့ဟတု ်ထိကုတ်နသ်ည် ့လပ်ုငနး်စဥ် �ကားနာမ�အရာၡိမ ှေကျာငး်ခ�ိုငအ်ား မဘိ သိုမ့ဟတု ်အုပ်ထနိး်သအူား အထးူပညာေရး�ငှ် ့

ပဂု�လကိေကျာငး်အတကွ ်ကနုက်ျစရိတ ်ြပနေ်ပးရန ်သတမ်တှ�်ိငုပ်ါသည။် (20 USC 1412[a][10][C]၊ 34 CFR 300.148၊ EC 56175)  

 
 
ေငြွပန်အမ်းြခငး်ကိ ုမညသ်ည့်အခါတငွ ်ေလ�ာေ့ပါြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိြုခငး် ြပု�ိငုသ်နညး်။  

  
သင်က့ေလးကိ ုြပညသ်ပိူငုေ်ကျာငး်မ ှမဖယၡ်ားမ၊ီ ေကျာငး်ခ�ိုငထ်မံအှသေိပးချကရ်ၡိသည်အ့ခါ သငသ်ည် သင်က့ေလးအား အကြဲဖတ ်

ခငွ်ရ့ရန ်ြပုလပ်ုေပးြခငး်မၡိပါက၊ တရား�ံု း သိုမ့ဟတု ်ထိကုတ်နသ်ည်လ့ပ်ုငနး်စဥ် �ကားနာမ�အရာၡိမ ှထိြုပနအ်မး်ေငကွိ ုေလ�ာြ့ခငး် 

သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိြုခငး် ြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။် ေကျာငး်ခ�ိုငမ်အှဆိြုပုသည် ့ပညာေရးဆိငုရ်ာ ထားၡိေပးသည်ေ့နရာကိ ုသငြ်ငငး်ပယေ်�ကာငး် 

သငမ် ှေကျာငး်ခ�ိုငအ်ား သင၏်စိးုရိမခ်ျကမ်ျား၊ သင်က့ေလးအား ြပညသ်ူက့နုက်ျစရိတြ်ဖင် ့ပဂု�လကိေကျာငး် တစေ်ကျာငး်၌ 

စာရငး်သငွး်ရန ်ရညရွ်ယခ်ျကတ်ို�့ငှ ်အ့တ ူအသမိေပးပါကလညး် သင်အ့ား ေငြွပနေ်ပးရန ်ြငငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။်    

 
သငသ်ည ်ေကျာငး်ခ�ိုငအ်ား- 

 
• သင်က့ေလးကိ ုြပညသ်ပိူငုေ်ကျာငး်မ ှမဖယၡ်ားမ၊ီ သငတ်ကေ်ရာကခ်ဲသ့ည် ့ေနာကဆ်ံးု IEP အဖွဲ� အစညး်အေ၀း၌ သိုမ့ဟတု ် 

• သင်က့ေလးကိ ုြပညသ်ပိူငုေ်ကျာငး်မ ှမဖယၡ်ားမ၊ီ (ေကျာငး်ပိတရ်ကမ်ျား အပါအ၀င)် အလပ်ုလပ်ုရက ်အနညး်ဆံးု ဆယ ်(၁၀) 

ရက ်�ကို တငစ်ာေရးအသေိပးရပါမည။် (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)  

 
 
မညသ်ည့်အခါတငွ ်က��်ပ်ုအား ြပန်အမ်းသည့်ေငကွိ ုေလ�ာေ့ပါြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိြုခငး် မြပုမညန်ညး်။  
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ေအာကပ်ါအေ�ကာငး်ရငး်တစရ်ပ်ေ�ကာင် ့သငမ် ှေကျာငး်ခ�ိုငအ်ား စာေရးအသေိပးရန ်ပျကက်ကွပ်ါက၊ တရား�ံု း သိုမ့ဟတု ်�ကားနာေရး 

အရာၡိသည ်သင်အ့ား ြပနအ်မး်သည်ေ့ငကွိ ုေလ�ာေ့ပါြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်ြငငး်ဆိြုခငး် မြပုရပါ- 

 
• ထိသုိုအ့သေိပးြခငး်ကိ ုေကျာငး်မ ှသင်အ့ား တားဆးီြခငး်  

• ဤလပ်ုထံးုလပ်ုနည်းဆိငုရ်ာ အကာအကယွမ်ျားအသေိပးချက ်မတိ� ူတစေ်စာငက်ိ ုသငမ်ရၡိခဲ၊့ သိုမ့ဟတု ်ခ�ိုငအ်ား 

အသေိပးဖိုလ့ိေု�ကာငး်ကိ ုအြခားနညး်ြဖင် ့သင်အ့ား အေ�ကာငး်မ�ကားခဲြ့ခငး်  

• အသေိပးစာေပးပိုပ့ါက သင်က့ေလးအား ကာယအားြဖင် ့ထခိိကု�်ိငုခ်ဲြ့ခငး်  

• စာမတတြ်ခငး်�ငှ် ့အဂင်္လပ်ိဘာသာြဖင် ့မေရး�ိငုြ်ခငး်ေ�ကာင် ့သငမ်အှသေိပးစာ မပို�့ ိငုြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်   

• အသေိပးစာေပးပိုပ့ါက သင်က့ေလးအား �ကးီေလးသည်စ့တိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာထခိိကုမ်� ြဖစ�်ိငုခ်ဲြ့ခငး် (20 USC 1412[a] [10] [C]၊ 34 

CFR 300.148၊ EC 56177) 

 
 
ြပည်နယအ်ားတိငု�်ကားမ�ဆိငုရ်ာ လပ်ုငန်းစဥမ်ျား  
 
ြပညန်ယစ်ညး်မျဥး်လိကုန်ာမ�ဆိငုရ်ာ တိငု�်ကားချက ်မညသ်ည့်အခါ၌ြပုလပ်ု�ိငုမ်ညန်ညး်။  

 
ေကျာငး်ခ�ိုငတ်စခ်မု ှဖကဒ်ရယ ်သိုမ့ဟတု ်ြပညန်ယ၏် အထးူပညာေရးဥပေဒများ သိုမ့ဟတု ်စညး်မျဥ်းစညး်ကမး်များကိ ုချိုးေဖာက ်

သညဟ် ုသငယ်ဆူပါက ြပညန်ယစ်ညး်မျဥ်းလိကုန်ာမ�တိငု�်ကားချက ်ြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။် သင၏်စာေရးတိငု�်ကားချကတ်ငွ ်ဖကဒ်ရယ�်ငှ် ့

ြပညန်ယအ်ထးူပညာေရး ဥပေဒများကိ ုချိုးေဖာကမ်� အနညး်ဆံးုတစရ်ပ်ကိ ုအတအိကျ ေဖာ်ြပရပါမည။် ထိခုျိုးေဖာကမ်�သည ်

ကယလ်ဖိီုးနးီယားြပညန်ယ ်ပညာေရးဌာန (CDE) ၏ တိငု�်ကားချကက်ိ ုလကခ်ရံၡိခဲသ့ည် ့ရကစ်ွမဲတိငုမ် ီတစ�်စှမ်ေကျာ်မကီ ေပါ်ေပါက ်

ရမညြ်ဖစပ်ါသည။် တိငု�်ကားချကြ်ပုလပ်ုသည်အ့ခါ၊ သငသ်ည ်CDE ထ ံထိတုိငု�်ကားချကပိ်ုသ့ည်အ့ချိန�်ငှ် ့တစခ်ျိနတ်ညး်ပင ်မတိ� ူ 

တစေ်စာငက်ိ ုေကျာငး်ခ�ိုငထ်လံညး်ေပးပိုရ့ပါမည။် (34 CFR 300.151–153၊ 5 CCR 4600) 

 
ဖကဒ်ရယ�်ငှ်ြ့ပညန်ယ ်အထးူပညာေရးဥပေဒများ သိုမ့ဟတု ်စညး်မျဥ်းစညး်ကမး်များကိ ုချိုးေဖာကခ်ျကမ်ျားဟ ုစပ်ွစွသဲည် ့

တိငု�်ကားချကမ်ျားကိ ုေအာကပ်ါလပ်ိစာသို ့ ေပးပို�့ ိငုပ်ါသည-်  

 
California Department of Education 

Special Education Division 
Procedural Safeguards Referral Service 

1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 

 
ဖကဒ်ရယ ်သိုမ့ဟတု ်ြပညန်ယ ်အထးူပညာေရးဥပေဒများ သိုမ့ဟတု ်စညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများ�ငှ် ့မသက်ဆိငုသ်ည် ့ကစိ�များအေပါ် 

တိငု�်ကားချကမ်ျားအတကွ ်သင်ခ့�ိုင၏် အလားတလူပ်ုငနး်စဥ်များမ ှအ�ကဉံာဏ ်ရယပူါ။   

 
တိငု�်ကားချကြ်ပုလပ်ုပံအုပါအ၀င၊် အြငငး်ပာွးမ�ေြဖၡငး်ချကအ်ေ�ကာငး် ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျား ရယရူန၊် CDE၊ အထးူပညာေရး 

ဌာနခွ၊ဲ လပ်ုထံးုလပ်ုနညး် အကာအကယွမ်ျား ��နး်ေပးသည်၀့နေ်ဆာငမ်�ဌာနအား တယလ်ဖီုနး်ြဖင် ့(800) 926-0648 ၌၊ ဖကစ်ြ်ဖင် ့916-

327-3704 ၌ သိုမ့ဟတု ်CDE ၏၀ကဘ်ဆ်ိကု ် http://www.cde.ca.gov/sp/se ၌ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

http://www.cde.ca.gov/sp/se
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ဤအသေိပးချကတ်ငွ ်အသံးုြပုထားေသာ အတိေုကာကမ်ျား၏ ခကဆ်စ ် 
 
ADR  အြခားနညး်ြဖင် ့အြငငး်ပာွးမ� ေြဖၡငး်ချက ် 

 
CFR:  ဖကဒ်ရယစ်ညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းများ၏ ဥပေဒစ ု 

 
EC  ကယလ်ဖိီုးနးီယားြပညန်ယ ်ပညာေရးဥပေဒ  

 
FAPE  သင်ေ့တာ်သည် ့အခမဲြ့ပညသ်ူ ့ ပညာေရး  

 

IDEA  မသနစ်မွ်းမ�များၡိသည်ပ့ုဂ�ို လမ်ျား ပညာေရးအကဥ်ပေဒ  

 
IEP   တစဦ်းချငး်စအီတကွ ်ပညာေရး အစအီစဥ်  

 
OAH:  စမီအံုပ်ချုပ်ေရးဆိငုရ်ာ �ကားနာမ�များ�ံု း  

 
SELPA:  အထးူပညာေရး ေဒသ��ရအစအီစဥ် အရပ်ေဒသ  

 
USC:  အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ် ုဥပေဒစ ု 
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