
0 
 

 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ပညာရ ေးဘတု်အဖ  ွဲ့ 

 

Makeda Scott 
ဥက္ကဌ 

 

 

Julie C. Henn 
ဒု-ဥက္ကဌ 

 

Dr. Erin R. Hager 

Moalie S. Jose 

Russell T. Kuehn 

Lisa A. Mack 

Rodney R. McMillion 

John H. Offerman, Jr. 

Cheryl E. Pasteur 

Lily P. Rowe 

 

Christian Thomas 
ရက္ ာင်ေးသာေးအဖ  ွဲ့ဝင ်

 

Darryl L. Williams, Ed.D. 
အတ င်ေးရ ေးမ  ေး-ဘဏ္ဍာရ ေးမ  ေးန င ် 

အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးမ  ေး 

 

 

ဥပရဒရ ေး ာအတ င်ုပင်ခံမ ာေး 

Margaret-Ann F. Howie, Esq. 

J. Stephen Cowles, Esq. 

Valerie A. Thompson, Esq.* 

Patricia Clark 

 

 

လက္်စ  စာအုပရ်က္ာ်မတီဥက္ကဌ 

Dr. Kevin D. Roberts* 

 

 

အအောက်ပါတစ်ဦးချင်းစီတ  ို့သည် ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တီအစ  းရအကျောင်းမျေား၏ 

အကျောင်းသေားမျေား၊ မ ဘမျေား၊ ဌောနနှင ် ဝန်ထမ်းမျေားအတွက် 

အဆ  ပါအကျောင်းသေားလက်စဲွစောအ ပ်က   ထ တ်လ ပ်ရောတွင် ၎င်းတ  ို့၏ အလ ပ်က   

သ ရှ ပါသည်- 

 

 

 လက္စ်  စာအုပ်စ စစ်သုံေးသပရ် ေးပါဝငရ် ာင် ကွ္်သူမ ာေး 
Frank Abbot၊ အကျောင်းသေားကျင ဝ်တ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ  
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အကျောင်းအအခခအအနနှင ် လ  ခခ ျုအရးဌောနမှ အသ အပးစောလ ော 

  

၂၀၂၁-၂၀၂၂ အကျောင်းပညောသင်နှစ်မှ ကက ျုဆ  ပါသည။် 

 

ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တအီစ  းရအကျောင်းမျေား(BCPS) အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအ ပသ်ည် အကျောင်းသေားအေားလ  းက   

လ  က်နာအဆောင်ရွက်အစလ  သည ်လမ်းည န်ချက်မျေားနှင ် အဆ  ပါလမ်းည န်ချက်မျေားက   ချ  ျုးအဖောက်ပါက 

ခဖစ်အပေါ်လောမည ်အနာက်ဆကတ်ွမဲျေားနှင ်ပတ်သက်၍ ခပတ်သေားအသောအချက်အလက်က   အပးပါသည်။ 

အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအ ပသ်ည် သက်ည ောခွင ်လ ပ်ငန်းစဉ်မျေားအပါအဝင်တ ကျအချ  န်မနှ်အသောတက်အရောက်မှု၊ လူတ  ို့နှင  ်

ပ  င်ဆ  င်မှုအတွက် အအလးထေားမှု၊ သင ်အလျော်အသောဝတ်စ  ၊ နည်းပညောအသ  းခပျုမှု၊ အကျောင်းသေားထ တ် အဝမှုမျေား၊ 

အကျောင်းသေားအဆောင်ရွက်ချက်မျေား၊ အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမျေားနှင ် အယူခ ဝင်ခွင ်အရ အကျောင်းသေားမျေားအေားလ  းအတွက်  

အမ ော်လင ်ချက်မျေားက   ရည်ည န်းသည။် အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအ ပရ်ှ  အချက်အလက်အေားလ  းက   

ဂရ တစ  က်ဆန်းစစ်ရန်နှင ် လမ်းည န်ချက်မျေားနှင ် လမ်းည န်ချက်မျေားချ  ျုးအဖောက်ခခင်းအတွက် အနာက်ဆကတ်ွဲမျေားက   

အဆွးအနွးရန် မ ဘမျေား/အ ပ်ထ န်းသူမျေားနှင ် အကျောင်းသေားမျေားအေား အမးခမန်းပါသည်။   

  
အကျောင်းသေားမျေားနှင ် မ ဘမျေား/အ ပထ် န်းသူမျေားသည ်အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအ ပက်   လက်ခ ရရှ အကကောင်းနှင ် 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူအတွက် အမ ော်လင ်ချက်မျေားအေား နားလည်သ ရှ အကကောင်းက   အဖော်ခပသည ် ရှင်းလင်းအဖော်ခပချက်က   

လက်မတှ်အရးထ  းရန် လ  အပ်သည။်  အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအ ပသ်ည် ယခင်ဗေားရှင်းမျေားမှအခပောင်းလဲခပင်ဆငမ်ှုမျေားက   

အပါင်းစပ်ထေားအသောအကကောင ် ၎င်းသည် နှစ်စဉ်စ စစ်သ  းသပရ်န် အအရးကကီးအသောမှတ်တမ်းခဖစ်သညဟ်  အကျးဇူးခပျု၍ 

စ တ်ထဲတင်ွ မှတ်ထေားပါ။   

  
၂၀၂၁-၂၀၂၂ အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအ ပအ်ေား လ  အပ်အသောအခပောင်းလဲခပင်ဆငမ်ှုမျေားတွင် ပါဝင်သညမ်ှော -   

 

• ပညောအရး၊ လူမှုအရးနှင ် 

စ တ်ခ စေားချက်ဆ  င်ရောအလ လောသင်ယူအရးအတွက်ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်အရး(CASEL) မှအပးသည ် 

လူမှုအရး-စ တ်ခ စေားချက်ဆ  င်ရောအလ လောသင်ယူအရးနှင ်ပတ်သက်၍ 

ခပျုခပင်ထေားအသောအဓ ပပါယ်ဖွင ်ဆ  ချက်။ 

• အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့၏ က  ယပ်  င်လူမှုအရး-စ တ်ခ စေားချက်ဆ  င်ရောတ  းတက်မှုက   တ  းခမ င ်ရန် 

လ  က်နာန  င်သည ် သတ်မှတ်ထေားအသောအခပျုအမူမျေားက   

အဖော်ခပသည ်ဆန်းစစ်ထေားအသောအကျောင်းသေားနှင ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည ်ဇယေား။ 

• အကျောင်းသေားမျေားနှင ် မ ဘမျေားသည် အကူအညနီှင ် အထောက်ပ  မှုအတွက် 

အမျေားဆ  းအတောင်းဆ  န  င်သည်  ရ  းမျေား၏ခမန်ဆန်အသောဖ နး်လမ်းည န်။ 

• အကျောင်းသေားမျေားမှ ၎င်းတ  ို့က   လ  အပ်ချ  န်တွင် အထောက်ပ  ရန်နှင ်ပတ်သက်၍ 

မှခီ  အေားထေားရသည ်သူတစ်ဦးစီတ  ို့က   အဖော်ခပန  င်သည ် 

“ကျွန် ပ်ယ  ကကညရ်အသောအဝန်းအဝ  င်း”စောမျက်နှာ။ 
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• ယခ အခါ ခပသမှုမျေားနှင ် အမ နး်တရေားလကခဏောမျေား၏ တေားခမစ်ချက်ပါဝင်သည ် မူဝါဒ/စည်းမျဉ်း 

5520 အကျောင်းသေားဝတစ်ေားဆင်ယင်မှုစည်းကမ်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

အနာက်ဆ  းအဖော်ခပထေားအသောဘောသောစကေား။  

• အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောဆ  းဝါးခပင်းထန်မှုအအပေါ် အအခခခ သည ် တောဝန်မျေားနှင ် 

တ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုအဆင ်က   အဖော်ခပသည ်စညး်ကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောမက်ထရစ်အသစ်။  

• စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအဆောင်ရွက်ချက်အခဖစ် ထ တ်ခပန်န  င်အသောအရောနှင ်ပတ်သက်၍ 

အကျောင်းသေားမျေားနှင ် မ ဘမျေားအတွက် အမ ော်လင ်ချက်မျေားက   အပးသည ် 

အကျောင်းသေားဦးအဆောင်အသောအနာက်ဆကတ်ွမဲျေားနှင ် 

ကကီးကကပ်အ ပခ်ျျုပ်အရးမှ းဦးအဆောင်အသောအနာက်ဆွဲမျေားစောရင်း။ 

• စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအဆောင်ရွက်ချက်မျေားက   အဆွးအနွးရောတွင် 

ရ ဖန်ရ ခါအသ  းခပျုသည ်အအကကောင်းအရောမျေားနှင ်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်က   အဖော်ခပရန် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအဆောင်ရွက်ချက်မျေား၏ အဖော်ခပချက်မျေား။  

• စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောဖယ်ရှေားမှုအမျ  ျုးအစေားမျေားနှင ် စညး်ကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောကကေားနာစစ်အဆးမှုမျေားက   

ခပျုလ ပ်သည ်တည်အနရောမျေား၏ အကျဉ်းချျုပ ် 

 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအ ပအ်ခပောင်းလဲခပင်ဆငမ်ှုမျေားက   BCPS မ ဘမျေား/အ ပထ် န်းသူမျေား၊ အကျောင်းသေားမျေား၊ 

ဆရောမျေား၊ ကကီးကကပ်သူမျေား၊ အကျောင်းစ တ်ပညောရှင်မျေား၊ လူမှုဝန်ထမ်းမျေား၊ အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်းမျေား၊ 

အတ  င်ပင်ခ မျေား၊ အကျောင်းသေားာောားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ မျေား၊ အမှုအဆောင်ဒါရ  က်တောမျေား၊ 

ဒါရ  က်တောမျေား၊ ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်သူမျေား၊ ဥပအဒအရးရောအတ  င်ပင်ခ နှင ် မျ  ျုးစ  အသော 
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န ဒါန်း 

 

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်အီစ  းရအကျောင်းမျေား (BCPS) သည် 

အဆင ခ်မင ်ခခင်း၊ ကေွာခခေားချကမ်ျေားက   

ဖယ်ရှေားရငှး်လင်းခခင်းနငှ ် အနာဂတအ်တွက ်

အကျောင်းသေားမျေားက   ခပင်ဆငအ်ပးခခင်း၏ 

အကျ ျုးရလဒအ်ရန  ငင် တငွ် 

အခမင ်မေားဆ  းအဆောင်ရကွ်သည အ်ကျောင်းစနစ်မျေားထဲမှ 

တစ်ခ ခဖစ်သည်။  အဆ  ပါအဆောင်ရကွပ်ပးီစီးခခင်းက   

သ ရှ နားလည်ရန် BCPS သည ်အလ ပ်အက  ငန်ငှ ် 

အကောလ ပ်အတကွ် အဘးကင်းလ  ခခ ျု၍ အစအီစဉတ်ကျခဖစ်ပပီး 

ဂရ စ  ကတ်တအ်သောပတဝ်နး်ကျင်မျေားတငွ် 

အကျောင်းသေားမျေားအေား ခပင်ဆငအ်ပးရန ်နည်းလမ်းမျ  ျုးစ  က   

အပးခခင်းခဖင ် အကျောင်းသေားအေားလ  းအတွက ်အအောငခ်မငမ်ှုက   

အဆက်မခပတတ်  းခမ င ်လျကရ်ှ သည်။  

အကျောင်းသေားအအောငခ်မငမ်ှုက   တ  းခမ င ရ်န ်ဗဟ  မှ BCPS ၏ 

ကက ျုးပမ်းအေားထ တမ်ှုမျေားသည ်

အဓ ကတန်ဖ  းမျေားအစ  ခဖစ်သည်: 

 

• အလ လောသငယ်အူရးသည် ကျွန် ပ်တ  ို့၏ 

အဓ ကရညရ်ယွ်ချက်ခဖစ်သည။် 

• ထ အရောကအ်သောသငက်ကေားအရးသည ်

အကျောင်းသေားအလ လောသငယ်အူရးတငွ် 

အလ  အပဆ်  းအချကခ်ဖစ်သည။် 

• ဦးအဆောင်မှုအအကကောင်းအရောမျေား။ 

ထ အရောကအ်သောအခါင်းအဆောငမ်ျေားသည် 

အဆင အ်ေားလ  းတငွ် အလ လောသငယ်အူရးနငှ ် 

အအကောငး်ဆ  းအဆောင်ရကွ်ချက်က   အပးသည်။ 

• BCPS သည ်ညမီ မှုရှ အစရန ်ကတ ခပျုပါသည်။ 

အကျောင်းသေားတ  င်းသည ်လူမျ  ျုး၊ လူမျ  ျုးစ ၊ 

လ ငအ်မျ  ျုးအစေား၊ ဦးစေားအပးမှု၊ 

လူမှုစီးပွေားအရးအအခခအအန၊ 

ဘောသောစကေားကျွမ်းကျင်မှု သ  ို့မဟ တ ်

မသနစ်ွမ်းနငှ ်မဆ  င်ဘ ဲအလ လောသငယ်ပူပးီ 

အအောင်ခမငန်  ငအ်ကကောင်း အသချောအစရန် 

ဘယအ်လောက်ကကောကကော 

ကျွန် ပ်တ  ို့လ ပ်အဆောငပ်ါမည်။ 

• ခမင ်မေားအသောအမ ော်လင ခ်ျက်မျေားနငှ ် 

သင အ်လျောအ်သောပ ပ  းကညူီမှုမျေားနငှ ်အတ ူ

အဆောငရ်ကွသ်ည ်အခါ အကျောငး်သေားမျေားသည် 

အအောင်ခမငပ်ါမည်။ 

• ခမင ်မေားအသောအဆောင်ရကွ်သည လ် ပ်အေားသည် 

ကမ္ော အဆင ်မအီကျောငး်စနစခ်ဖစ်လောအစသည ် BCPS 

အတကွ် လ  အပသ်ည်။ 

• ယ  ကကညရ်သည ်ဆကဆ် အရးမျေားနငှ ် ကျွန် ပ်တ  ို့၏ 

အဓ ကတန်ဖ  းမျေားအတကွ် လ ပ်အဆောင်ချကသ်ည် 

အဆင အ်ေားလ  းရှ  အလ လောသငယ်အူရးက   

ခမ င တ်ငအ်ပးသည်။ 

• အကျောင်းသေားမျေား၊ မ ဘမျေား၊ ဝန်ထမ်းမျေား၊ 

အသင်းအဖွွဲဲ့ဝငမ်ျေားနငှ ် BCPS 

အစ ရယှယ်ောရငှမ်ျေားအေားလ  းသည ်အဖဲွွဲ့ BCPS 

တငွ်ပါဝင်သည်။ 

• အဖွွဲဲ့ BCPS ၏ အဖွွဲဲ့ဝငတ်  ငး်တငွ် တန်ဖ  းရှ ပပးီ 

BCPS မှ 

ကမ္ော အဆင ်မအီကျောငး်စနစတ်စ်ခ ခဖစ်လောသညအ်

ထ  အအရးကကးီအသောအထောက်ပ  ကညူီမှုမျေားက   

ခပျုလ ပ်အပးသည်။ 

• အဖွွဲဲ့ BCPS ၏ အဖွွဲဲ့ဝငအ်ေားလ  းအနက် 

အကောင်းမွန်ပပီး အကျ ျုးရှ အသောဆကဆ် အရးမျေားက   

အဓ ပပါယ်ရှ အသောဆက်သွယအ်ရးနငှ ် 

ချ  တဆ်ကမ်ှုမှတစ်ဆင ် တညအ်ဆောကသ်ည်။ 

• အဖွွဲဲ့ BCPS ၏ အဖွွဲဲ့ဝငအ်ေားလ  းသည် 

အဆင အ်တန်းက   ခမ င တ်ငအ်ပးပပးီ 

ကေွာခခေားချကမ်ျေားက   ဖယ်ရှေားရငှး်လင်းခခင်းနငှ ် 

ကျွန် ပ်တ  ို့၏ အနာဂတအ်တကွ် ခပင်ဆငခ်ခင်းတငွ ်

မ တဖ်က်မျေားခဖစပ်ပးီ ကျွန် ပ်တ  ို့၏ 

အအောင်ခမငမ်ှုအတွက ်အအရးကကီးသည်။ 

 

အဆ  ပါအဓ ကတနဖ်  းမျေားက   BCPS 

ပါဝင်သည အ်ကျောင်းမျေားနငှ ် ရ  းခန်းမျေား၏ အလ ပ်တငွ ်

ခမ ျုပ်နှ ထေားသည်။   

 



2 
 

အကျောင်းမျေားနငှ ် ရ  းခန်းမျေားသည် အဓ ကတန်ဖ  းမျေားနငှ ် 

အမ ောလ်င ်ချကမ်ျေားနငှ ်ပတသ်က်၍ 

မ  အဝနားလည်မှုခဖင ်လ ပ်အဆောင်သည အ်တ  င်း 

အကျောင်းတစအ်ကျောင်းလ  း လူထ -အကျောင်းသောမျေား၊ 

ဝနထ်မ်းမျေား၊ မ ဘမျေားနှင ် ကကးီကကပ်သူမျေားသည်လည်း 

လ ပ်အဆောငရ်မည်။  BCPS အကျောင်းသေားမျေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

အမ ော်မှန်းသည ်အရောက   

အစ ရယှ်ယောရငှ်အေားလ  းနားလည်အစရန် 

ထ တ်လ ပ်ထေားသည ်အဆ  ပါအကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်သည် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောလ ပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောနှင ် အကျောင်းသေားမျေား၏ 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားနှင ် တောဝန်မျေားနှင ်သက်ဆ  င်သည ် 

အချ  ျုွဲ့မူဝါဒမျေားနှင ် လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားက   အဖော်ခပသည်။  

BCPS ၏ရည်မှန်းချက်သည် အကျောင်းသေားမျေားအေား 

အကျောင်းစနစ်မှ အပးထေားသည ် 

ပညောအရးအခွင ်အလမ်းမျေားစွေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

လ  ခခ ျုစ တ်ချရပပီး စနစ်တကျခဖစ်အသောအခပျုအမူခဖင ် 

အခပည အ်ဝအခွင ်အကောင်းအပးရနခ်ဖစ်သည်။ 

 

လ  ခခ ျုစ တ်ချရပပးီ 

စနစ်တကျခဖစ်အသောသငက်ကေားအရးနယ်ပယ်အေား 

ဖန်တီးရခခင်းရည်ရယွ်ချက်မှော 

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားအအလးအနက်အဆောင်ရကွ်သည အ်

ရောတစ်ခ ခဖစသ်ည်။  အကျောင်းအဆင တ်ွင် 

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် လ  ခခ ျုစ တ်ချရပပးီ 

စနစ်တကျခဖစ်အသောသငက်ကေားအရးနယ်ပယ်ဖနတ်ီးရနအ်တွ

က ်တ ကျမှနက်နအ်သောလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားက   

အရးဆဲွခပျုလ ပ်ရန် အကျောင်းအဖဲွွဲ့အစည်း၏ 

အဖွဲွဲ့ဝင်မျေားနှင ်အတူ ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကပ်ါသည်။   

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောအတွက် 

အကျောင်းအဆင ်အစီအစဉ်မျေားက   

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းဆ  င်ရော BCPS က ဒ်နှင  ်

ချ  န်ည  ထေားသည်။  အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားမှ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူက   ရည်ည န်းရန်အတွက် 

သတ်မှတ်ထေားအသောအကျောင်းအစီအစဉ်မျေားက   ခပျုလ ပ်သခဖင  ်

အကျောင်းအအခခအအနနှင ် လ  ခခ ျုအရးဌောန(DSCS)သည် 

၎င်းတ  ို့အတွက် ရင်းခမစ်တစ်ခ ခဖစ်သည်။  အထူးသခဖင  ်

စ တ်ပညောဝန်အဆောင်မှုမျေားဆ  င်ရောရ  းသည် 

အကျောင်းအအခခခ အသောအခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောစီမ အဆောင်ရွက်ချ

က်မျေားအရးဆဲွမှုတွင် အကျောင်းအခါင်းအဆောင်မျေားအတွက် 

က  းကောချက်ခဖစ်သည်   

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူစီမ အဆောင်ရွက်အရးလမ်းည န်ချက်

အရးဆဲွခခင်းအတွက် တောဝန်ယူအဆောင်ရွက်ပါသည်။ 

 

အကျောင်းသေားအခပျုအမ၊ူ 

လူမှုအရးစ တခ် စေားမှုအလ လောသငယ်အူရး၊ အကျောင်းလ  ခခ ျုအရးနှင  ်

အအဆောကအ်ဦးလ  ခခ ျုအရးနယပ်ယ်မျေားတငွ် 

ကကီးကကပ်သူမျေားက   ကညူီပ  ပ  းအပးသည ် ဌောနနစှ်ခ နငှ ် 

ရ  းမျေားစေွာခဖင  ်DSCS က   ဖဲွွဲ့စည်းထေားသည်။   

အကျောင်းအတ  င်ပငခ် မျေား၊ သူနာခပျုမျေား၊ လူမှုဝန်ထမ်းမျေား၊ 

အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်းမျေား၊ 

လ  ခခ ျုအရးမနအ်နဂျောမျေားနငှ ် အကျောင်းရင်းခမစရ်  းမျေားသည် 

အကျောင်းသေားမှ 

အခပည ်အဝနားလည်သ ရှ န  ငသ်ည အ်အခခအအနမျေားက   

ဖနတ်ီးအပးခခင်းခဖင ် အကျောငး်သေားမျေား၏ 

ပညောအရးအအောငခ်မငမ်ှုနငှ စ် တခ် စေားမှုကက  ခ  ငအ်ရးက   

ခမ င တ်ငအ်ပးသည်။ DSCS ၏ ကက ျုးပမ်းအေားထ တ်မှုမျေားက   

ဆကစ်ပ်လ မ်းခခ ျုအနအသောအအကကောငး်အရောသ  းမျ  ျုး - 

ကက ျုတငတ်ေားဆီးကောကယွအ်ရး၊ 

အကျ ျုးအအကကောင်းဆီအလျောအ်သောအကျ  ျုးဆကမ်ျေားနငှ ် 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးခဖင ် ကနို့သ်တ်ထေားသည်။  

ဤသတ်မှတခ်ျကက်   ထငဟ်ပ်အဖော်ခပရန် အကျောင်းသေားမျေား၊ 

မ ဘမျေား၊ ဆရောမျေားနငှ ် ကကီးကကပ်သူမျေား၏ ရငး်ခမစအ်ခဖစ ်

ဤအကျောင်းသေားလကစ်ွစဲောအ ပ်က   

စ စည်းတငခ်ပခခင်းခဖစ်သည်။ 

 

ဤအကျောင်းသေားလကစ်ွစဲောအ ပ်၏ ပထမအပ  င်းသည် 

ကက္ ျုတငက်္ာက္ ယတ်ာေး ီေးရ ေး၊ 

အကောင်းမွနအ်သောအလ လောသငက်ကေားအရးနယပ်ယက်   

ဖနတ်ီးထ န်းသ မ်းရန ်ဖနတ်းီယအူသောအခပျုအမခူဖင ် 

အသ  းခပျုန  ငသ်ည ်အသ အပးချက်က   အဓ ကထေားသည်။  

ဤအကျောင်းသေားလကစ်ွစဲောအ ပ်၏ ပထမအပ  င်းသည် 
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ကက ျုတငက်ောကယွတ်ေားဆီးအရး၊ 

အကောင်းမွနအ်သောအလ လောသငက်ကေားအရးနယပ်ယက်   

ဖနတ်ီးထ န်းသ မ်းရန ်ဖနတ်းီယအူသောအခပျုအမခူဖင ် 

အသ  းခပျုန  ငသ်ည ်အသ အပးချက်က   အဓ ကထေားသည်။   

 

ဤလက်စွစဲောအ ပ်၏ ဒ တ ယအပ  င်းသည ်အကျောင်းစနစ်၏ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမစူည်းကမ်းချ  ျုးအဖောကခ်ခင်းအတကွ်  

အက္  ျုေးအရ က္ာင်ေး ီရလ ာ်ရသာအက္  ျုေး က္်မ ာေးနငှ ်ပတသ်

က်၍ အသ အပးချက်ပါဝင်သည်။  ၎င်းတငွလ်ည်း 

အအနာှင အ်ယကှ်ခဖစအ်စအသောအခပျုအမ၊ူ 

စညး်ကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောလ ပ်ငန်းစဉန်ငှ ် 

အယူခ ခငွ တ်င်ခပအတောင်းဆ  ခခင်းအတကွ် 

လ ပ်ငန်းစဉအ်အကကောငး် အချကအ်လက်ပါဝငသ်ည်။ 

 

ဤလက်စွစဲောအ ပ်၏ တတ ယအပ  င်းသည ်

စညး်ကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောချ  ျုးအဖောက်မှုခဖစ်ပပီးအနာက် 

ပပနလ်ည်ပပျုပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးရ ေး,  သ ုို့မဟတု ်ရက္ ာင်ေးရန ာသ ုို့ 

ရက္ ာငေ်းသာေးအာေး က္ူေးရပပာင်ေးပခငေ်းန င ် သက္ ် ငု်သည်။  

ဤအပ ုငေ်းတ င် က္ူေးရပပာင်ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးစဉက်္ ု 

အက္ူအညရီပေး န ်အသုံေးပပျုန ငု်သည  ်

ပပနလ်ည်ပပျုပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးရ ေးက္ င ်ထုံေးမ ာေး၏ ဥပမာမ ာေးက္ ု 

ရဖာ်ပပထာေးသည။်  သ ုို့ရသာ် 

ပပနလ်ည်ပပျုပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးရ ေးက္ င ်ထုံေးအခ  ျုွဲ့က္  ု

ရက္ာင်ေးမ နရ်သာစာသင်ခန်ေးရန ာတည်ရ ာက္ ်န် 

အရ ေးယူမှုပဖင ် အသုံေးပပျုန ငု်ပပီေး အသုံေးပပျုသင သ်ည်။ 

 
ဤလက်စွစဲောအ ပ်၏ စတ တထအပ  င်းတငွ ်အကျောင်းသေားမျေား၏ 

က  ယအ်ရးအချကအ်လက်လ  ခခ ျုမှုနငှ  ်လ  ျုွဲ့ဝကှ်ထေားရှ မှု၊ 

အကျောင်းမှတတ်မ်းမျေားစစအ်ဆးခခင်း၊ 

နညး်ပညောအသ  းခပျုခခငး်နငှ ် အနာကထ်ပ်အရောမျေားနငှ  ်

သကဆ်  ငအ်သောအဆ  ပါအသ အပးချကမ်ျေားကဲ သ  ို့ 

လ  အပ်အသောအသ အပးချကမ်ျေားပါဝင်သည်။  

ဤလက်စွစဲောအ ပ်၏ အနာကဆ်  းအပ  င်းသည် BCPS 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတစ်ည်းကမ်းအနာက်ကယွရ်ှ  မူဝါဒအချ  ျုွဲ့က   

ထငဟ်ပအ်ဖော်ခပထေားသည်။  အန  င်ကျင ်အစော်ကေားခခင်း၊ 

အနှာင ်ယှက်ခခင်းနငှ ်/သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း၊ 

ရောဇဝတ်မှုနှင ်သက်ဆ  င်အသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မျေားတွင် 

ပါဝင်မှု၊ အကျောင်းစနစ်ပ  င်နက်တွင် 

အဆးရကွ်ကကီးအသ  းခပျုခခင်းနှင ် 

အည န်းပါအသောအဆးဝါးမျေားနှင ် 

အည န်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားက     

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်းတ  ို့က   ချျုပက်  င်သည ်မူဝါဒမျေားအတွက် 

အထူးက  းကေားချက်မျေားက   စီစဉ်အဆောင်ရွက်ထေားပါသည်။ 

 

လကစ်ွဲစောအ ပ်သည ်အကျောင်းသေားမျေားနငှ ် မ ဘမျေားအေား 

လက်မှတအ်ရးထ  းအစလ  သည ် 

အသ အမတှခ်ပျုချက်စောမျက်နာှနငှ  ်န ဂ  းချျုပသ်ည်။  

  အသ အမတှခ်ပျုချကစ်ောမျကန်ှာတငွ ်

လက်မှတအ်ရးထ  းခခင်းခဖင ် အကျောင်းသေားမျေားနငှ ် မ ဘမျေားသည ်

အကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်တငွ် အဖော်ခပထေားအသော BCPS 

မူဝါဒမျေားနငှ ် လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားအေား 

၎င်းတ  ို့အခပည် အဝနားလည်မှုအကကောင်း အဖော်ခပအနသည်။  

ဤအကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်က   ဂရ တစ  ကဖ်တ်ရှုသင် ပပီး 

တန်ဖ  းရှ အသောရညည် န်းချကအ်ရောအခဖစ် 

အသင် ရှ အနသင် သည်။ 

 

လ ပ်ပ  င်ခွင် အတ  င်းအတော 

 

ဤအကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်တွင် 

ခပဌောန်းထေားအသောအခပျုအမူစည်းကမ်းသည် BCPS တငွ် 

တကအ်ရောက်အနအသောအကျောငး်သေားအေားလ  းနှင ်သက်ဆ  င်သ

ည်။  ထ  ို့အခပင် ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းသည် 

အအောက်ပါတ  ို့အပါအဝင် 
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အကျောင်းသေားမျေားပါဝင်သည အ်အခခအအနအေားလ  းနှင ်သကဆ်  င်

သည် - 

 

1. ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း 

အကျောင်းအလ လောအရးခရီးမျေား၊ 

အပ  သင်ရ  းလ ပ်ငန်းမျေား သ  ို့မဟ တ် 

လူမှုအရးပဲွအစီအစဉ်မျေားအပါအဝင် ဘ တအ်ဖွဲွဲ့မှ 

ပ  င်အသော သ  ို့မဟ တ်  ငှေားရမ်းအသောပ  ငန်ကတ်ွင် 

သ  ို့မဟ တ ်အကျောင်းအခမအနရောမျေားတွင် 

ကျင်းပခပျုလ ပ်အသော အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားအေားလ  းနှင ် 

သက်ဆ  င်သည်။ 

2. အကျောင်းဘတ်စ်ကေားမျေား သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားတရေားဝင်ကက ျုပ  ို့အရးယောဉ်မျေားခဖင ် 

သွေားခခင်းတ  ို့နှင  ်သက်ဆ  င်သည်။ 

3. အကျောင်းအခမအနရောမျေားတွင် 

အအနာှင ်အယကှ်ခဖစ်အသောအခပျုအမရူလဒ် သ  ို့မဟ တ် 

အကျ ျုးအအကကောင်းခဖစအ်သော အကျောင်းအတငွ်း 

သ  ို့မဟ တ ်

ခပင်ပအကျောင်းအနရောနှင ်သကဆ်  င်အသောအအခခအအန

မျေားနှင ် သက်ဆ  င်သည်။ 

 

ထ  ို့အကကောင ် သူ သ  ို့မဟ တ် သူမသည် အကျောင်းနငှ ် 

အကျောင်းပ  င်နက်အအဝးမှအန၍ အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၊ 

ဝနထ်မ်း သ  ို့မဟ တ ်အကျောင်းပ  င်နက်လ  ခခ ျုအရးက   

ပခ မ်းအခခောက်မှု သ  ို့မဟ တ ်အနတရောယ်ခဖစ်အစရန် 

အဖော်ခပန  င်သည ် ခပစမ်ှုတစ်ခ  သ  ို့မဟ တ် ခပစမ်ှုမျေားက   

ကျ းလွန်သည ်အခါ   

အကျောင်းသေားသည် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွကမ်ှုမျေားက   လ  ကန်ာ 

နှင ်/သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းတွင် သင်ကကေားပ  ို့ချအရးပရ  ဂရမ်၏ 

အစီအစဉတ်ကျအပးပ  ို့အဆောငရ်ကွ်ခခင်းက   

ကက ျုတင်ကောကယွ်အပးသည်။ 

 

ဤအကျောင်းလက်စွစဲောအ ပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှော 

အကျောင်းစနစ၏် ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားက   

ကက ျုတင်ကောကယွ်တေားဆီးရန ်

ကူညီအပးမည အ်ချကအ်လကန်ှင ် အကျောင်းသေားမျေားအေား 

အထောက်ပ  အပးခခင်းခဖစ်သည်။  

ကက ျုတင်ကောကယွ်တေားဆီးအရး 
ကက ျုတင်ကောကယွ်တေားဆီးအရးသည် 

တ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကမ်ှုပ  စ ခဖင ် လဲွမှေားအသောအနအသောအခပျုအမူက   

တ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကခ်ခင်းထက် အကျောင်းသေားအခပျုအမူက   

ဖန်တီးယခူခင်းခဖင ် ရည်ည န်းပါသည်။  

ကက ျုတင်ကောကယွ်တေားဆီးအရးနယ်ပယတ်ငွ် BCPS သည် 

အကျင ်စရ  ကပ်ညော၊ စည်းကမ်းသ ရှ အရး® နှင ် 

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမဆူ  င်ရောကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖမှုမျေားနငှ  ်

ပ  ပ  းကူညီမှုမျေား(PBIS) အပါအဝင် 

အကောင်းမွန်အသောအကျောင်းသေားအခပျုအမူက   

ခမ င ်တင်ခခင်းအတကွ် 

သ အတသနအအခခခ အသောချဉး်ကပ်အဆောင်ရွကမ်ှုမျေားအသ  းခပျု

ခခင်းက   ကူညအီပးသည်။   ဤအရောတ  ို့သည် 

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမကူ   ခမ င ်တင်ခခင်းခဖင ် 

လဲွမှေားအသောအခပျုအမူက   ကက ျုတငက်ောကယွတ်ေားဆီးရန် 

သတ်မှတ်ထေားသည ်အရောမျေားအကကေား 

ချဉး်ကပ်အဆောင်ရွကမ်ှုသ  းမျ  ျုးသောခဖစသ်ည်။ 

 

အက္ င ်စရ ုက္ပ်ညာ 

အကျင ်စရ  ကတ်  းတကအ်ရးသည် 

အလ လောသငယ်အူရးအတွက် လ  ခခ ျုစ တ်ချရအသော၊ 

ပါဝင်အသော၊ အလးစေားတတ်အသောနှင ် 

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွတ်တအ်သောပတ်ဝန်းကျငအ်နရောမျေားက   

အပးရန ်BCPS 

စနစ်ကျယ်ခပနိ်ု့အသောချဉး်ကပ်အဆောင်ရွကမ်ှု၏ 

အအရးကကီးအသောအပ  င်းခဖစ်သည်။  

အကျောင်းသေားအေားလ  းအေား 

စ နမူနာခဖစအ်သောအကျင စ်ရ  က်အကောင်းရှ အစရန် 

အမ ော်လင ်ပါသည်။  အကျင ်စရ  ကအ်ကောင်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

လက်ဆ ပ်လက်က  င်ခပန  ငအ်သောဥပမောမျေားက   

ကကည ်ခခင်းသည် အကျောင်းအတွင်း 

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမရူှ အစခခင်းနငှ ် 

အေားခဖည ခ်ခင်းအတွက် အေားအကောငအ်သောအရောခဖစ်သည်။ 
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အကျင ်စရ  ကအ်ကောင်းက   

အဖော်ခပသည ်အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်း၏ 

အလ  းစ  လ  ခခ ျုအရးနငှ ် အစအီစဉ်တကျရှ အရးက   ခဖစအ်စ၍ 

အကျောင်းသေားအအောင်ခမင်မှုက   ခမ င ်တင်အပးပပးီ   

အကျောင်းသေားနငှ ် ဝနထ်မ်းက  ယ်ကျင ်တရေားက   

ခမ င ်တင်အပးသည် (ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5510 နငှ ် 

အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5510)။ 

 

အအောက်ပါတ  ို့သည် BCPS 

အကျင ်စရ  ကရ်ည်ရွယ်ချက်မျေားခဖစ်သည် -  

 

1. အအကကောင်းခပချက်ရှ အသောဆ  းခဖတ်ချက်မျေားချမှတ်ရ

န် အသ ပညောနှင  ်အကောင်းမွန်အသောအကဲခဖတ်မှုက   

လ ပ်အဆောင်ပါ။ 

2. မ တမှု၊ ရ  းသေားမှုနှင  ်ယဉ်အကျးသ မ်အမွွဲ့မှုခဖင ် 

အသ အပးအအကကောင်းကကေားသည  ်တရေားမ မှုက စစက   

လ ပ်အဆောင်ပါ။ 

3. မ မ က  ယ်က  အလးစေားမှု၊ အခခေားသူမျေားအေား 

အလးစေားမှုနှင  ်ပ  င်ဆ  င်မှုပစစည်းအေား အလးစေားမှုက   

လ ပ်အဆောင်အပးပပီး အဖေ်ာခပပါ။ 

4. လူမျ  ျုး၊ လ င်အမျ  ျုးအစေား၊ လူမျ  ျုးစ ၊ မသန်စွမ်း၊ 

မူလန  င်င သေား၊ ဘောသောအရး၊ ဘောသောအယူဝါဒ၊ 

လူမှုစီးပွေားအရးအအခခအအန၊ အ မ်အထောင်ရှ /မရှ ၊ 

က  ယ်ဝန်သည်၊ ပ ဂဂ ျုလ်အရးရောမှတ်တမ်း၊ 

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအအလးအပးမှု သ  ို့မဟ တ် 

န  င်င အရးယ  ကကည်ချက်တ  ို့နှင ်မဆ  င်ဘဲ 

အခခေားသူမျေား၏  

သည်းခ န  င်မှုနှင  ်နားလည်မှုက   အဖေ်ာခပပါ။ 

5. က  ယ်ချင်းစောတရေား၊ အကကင်နာတရေားနှင ် 

ဝန်အဆောင်မှုရှ အစခခင်းခဖင  ်အခခေားသူမျေားအတွက် 

အမတတောတရေားက   အဖေ်ာခပပါ။ 

6. အမှေားမျေားဝန်ခ ပပီး ၎င်းတ  ို့က   ခပျုခပင်ရန် 

မ မ က  ယ်က  ထ န်းချျုပ်မှုနှင  ်ဆနဒက   

အဖေ်ာခပခခင်းခဖင  ်စည်းကမ်းနှင  ်တောဝန်က   

အဖေ်ာခပပါ။ 

7. အမ ေ်ာလင ်ချက်၊ စ တ်အေားထက်သန်မှု၊ 

လ  က်အလျောညီအထွရှ မှုနှင  ်အသ အမှတ်ခပျုမှုက   

ထင်ဟပ်သည  ်အကောင်းမွန်အသောသအဘောထေားက   

အပးပါ။  

 

8. မ မ က  ယ်တ  င်၊ မ သေားစ ၊ အကျောင်းနှင ် 

အဖဲွွဲ့အစည်းအတွက် 

အအကောင်းဆ  းခပျုလ ပ်ခခင်းနှင ် 

အခခေားသူမျေား၏အအောင်ခမင်မှုမျေားက   

အလးစေားခခင်းခဖင  ်မ မ က  ယ်တ  င်နှင ် 

အခခေားသူမျေားအတွက် 

ဂ ဏ်ယူအကကောင်းအဖေ်ာခပပါ။ 

9. ရ  းသေားမှုခဖင ် က  ယ်ပ  ငပ်ညောအရးအပါင်းစပ်မှုက   

အဖောခ်ပပါ၊ သင အ်လျောအ်သောနည်းလမ်းမျေားခဖင ် 

ယ  ကကညခ်ျက်မျေားက   အဖောခ်ပပပးီ 

တစဦ်းတစအ်ယောက်၏ 

အခပည ်အဝခဖစလ်ောန  ငအ်ချအတကွ် လ ပ်အဆောင်ပါ။  

 

စည်ေးက္မ်ေးသ မ တ်ရ ေး® 

BCPS သည် အလ လောသင်ကကေားအရးတငွ် လ  ခခ ျု၍ 

အစီအစဉတ်ကျခဖစ်ပပီး 

အဆောင်ရွကအ်သောပတ်ဝန်းကျင်ခဖစ်အစရန် 

ကတ ကဝတ်ခပျုပါသည်။  အကျောင်းရှ  

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမသူည် 

အကျောင်းသေားအအောင်ခမင်အရးက   

တ  းခမ င အ်ဆောင်ရွကအ်ရးအတကွ် လ  အပ်အကကောင်း BCPS 

ကကီးကကပ်သူမျေားမှ ယ  ကကည်ပါသည်။  

စည်းကမ်းသ မှတအ်ရးသည် 

ဦးအနာှက်/ခနဓာက  ယ်ချ  တ်ဆက်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ 

အကျောင်းသေားမျေားအေား စတငသ်င်ကကေားအပးသည ် 
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အကောင်းမွန်အသောအကျောင်းပတဝ်နး်ကျင်ခဖစအ်စအရးအတွက် 

ဦးအနာှက်အအခခခ ၍ ချဉး်ကပ်အလ လောမှုခဖစ်သည်။  

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့၏ အအတွးအအခေါ်မှော 

၎င်းတ  ို့၏ လ ပ်အဆောင်ချက်မျေားက   

မည်သ  ို့သက်အရောကအ်ကကောင်းက   

သတ ခပျုမ သည်နငှ တ်စ်ပပ ျုငန်က် အကျောင်းသေားမျေားသည် 

၎င်းတ  ို့၏ က  ယ်ပ  င်အခပျုအမမူျေားက   

ထ န်းချျုပ်အဆောင်ရွကရ်န် အလ လောသငယ်ူပါသည်။  

စည်းကမ်းသ မှတအ်ရး®၏ 

ဆက်စပ်လ မ်းမ  းအနအသောရညမှ်န်းချက်မှော 

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် ၎င်းတ  ို့၏ အခပျုအမမူျေားအတကွ် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအကျ  ျုးဆက်မျေားက   မခ စေားရအစရန ်

၎င်းတ  ို့၏ အခပျုအမူမျေားနှင ်အတူ စည်းကမ်းသတ်မှတ်၍ 

သင်ကကေားအပးခခင်းခဖစ်သည်။ 

 

စည်းကမ်းသ မှတအ်ရး®၏ ဒ တ ယအပ  င်းသည် 

အကျောင်းသေားမျေား၏ လဲွမှေားအသောအခပျုအမူက   

တ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကသ်ည အ်ခါ လူကကီးမျေား၏ အခပျုအမူက   

အအလးထေားခခင်းခဖစ်သည်။  

စည်းကမ်းသ မှတအ်ရး®သင်ကကေားပ  ို့ချမှုမျေားအရ 

လူကကီးမျေားသည် သင်ကကေားအသောအချ  န်မျေားတငွ် 

အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောခဖစ်ရပ်မျေားက   အခပောင်းလဲရန် 

အသ  းခပျုသင ်သည ် ကျွမး်ကျငမ်ှုအပ  င်းမျေားက   ပ  င်ဆ  င်သည်။   

 

• တည်ပင မ်မှု 

• အေားအပးတ  ကတ်ွန်းမှု 

• မ မ က  ယ်က  ယ  ကကည်လွန်းမှု 

• အရးွချယ်မှုမျေား 

• စောနာမှု 

• အကောင်းမွန်အသောရည်ရွယ်ချက် 

• အကျ ျုးဆက်မျေား 

 

စည်းကမ်းပ  င်း® သ ရှ ခခင်းတွင ်မျေားအအနခဖင ် 

အခခေားသူမျေားနငှ ် 

အကောင်းမွန်စေွာအခပနအ်လှနအ်ကျ  ျုးခဖစအ်စရနအ်တွက် 

ဘဝတစ်သကတ်ောနည်းဗျ ဟောမျေားက   အကျောင်းသေားမျေားအေား 

သင်ကကေားအပးရန် အဆ  ပါကျွမး်ကျင်မှုပညောရပ်မျေားနှင ် 

သင်ကကေားန  င်အသောအချ  န်အခ  က်အတနိ်ု့မျေားအသ  းခပျုသညက်   

လ  အပ်သည်။  အကျောင်းသေားမျေားမှ လဲွမှေားအသောအခပျုအမူခဖင  ်

အဖော်ခပသည ်အခါ လူကကီးမျေားမှ 

အကောင်းမွန်အသောတ  ို့ခပနခ်ျကသ်ည် 

အကျောင်းမ သေားစ ဆက်ဆ အရးက   အအခခခ  ငအ်စပပးီ 

ထ န်းသ မ်းအပးသည်။  

အခပျုအမူစီမ အဆောင်ရွကအ်ရးအရောအခဖစ် 

စည်းကမ်းသ မှတအ်ရး®သည် စောသင်ခန်းမျေားအေား 

အနွးအထွးမှု၊ ဂရ စ  ကအ်စောင အ်ရေှာက်မှုနှင ် 

အခပနအ်လှနအ်လးစေားမှုရှ အသောပတ်ဝန်းကျငအ်နရောမျေားအခဖ

စ ်အခပောင်းလဲအပးသည်။  

 

ရက္ာင်ေးမ န်ရသာအပပျုအမပူ ုငေ်း  ုင် ာ က္ာေးဝင်ဖ န်ရပဖမှုန င ် 

ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုမ ာေး (PBIS) 

BCPS ကကီးကကပ်သူမျေားသည် 

သင ်အလျော်အသောအခပျုအမအူတွက် 

တ ကျရှင်းလင်းအသောအမ ော်မှန်းချက်မျေားက   

ချ  တ်ဆက်သင်ကကေားသင ်သညဟ်  ယ  ကကည်ပါသည်။  BCPS 

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် မသင အ်လျော်အသောအခပျုအမူအတကွ် 

အကျ ျုးဆက်မျေားက   အဖောခ်ပသင ်ပပီး 

တရေားမ တစေွာကကီးကကပ်သင သ်ည်ဟ  ယ  ကကည်ပါသည်။  

စ တ်ထရဲှ  အဆ  ပါယ  ကကညခ်ျက်မျေားနှင အ်တူ 

အကျောင်းအအခခစ  က်သည ်ကကီးကကပ်သူမျေားသည် 

အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောအမ ော်မှန်းချက်မျေားက   

အကျောင်းအနှ ို့အကောင်းမွနအ်သောအခပျုအမူအစအီစဉ်မျေားခဖင ် 

အဖော်ခပသည်။ 

 

အကျောင်းမျေား၏ 

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမအူစီအစဉမ်ျေားအတွက် 

အအခခခ အ တခ်မစသ်ည် 

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမပူ  ငး်ဆ  င်ရောကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖမှုမျေား

နှင ် ပ  ပ  းကူညီမှုမျေား (PBIS) တွင် အအခခခ ပါရှ သည ် 

အအတွးအအခေါ်ခဖစသ်ည်။  

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမမူျေားအတွက် စ နမူနာခဖစအ်သော 

အကျောင်းသေားမျေားအေား အသ အမတှ်ခပျု၍ ဆ ချးီခမ င ်ရန ်PBIS 
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ပရ  ဂရမ်မျေားက   စစီဉ်အဆောင်ရကွ်ခခင်းခဖစသ်ည်။  အမျေားမှ 

အသ အမှတ်ခပျု၍ ဆ ချးီခမ င ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည ်

တစ်ပ  စ တည်းခဖင ် အသ အမှတ်ခပျု၍ 

ဆ ချးီခမ င ်ခ ရလ  အသောအခခေားအကျောင်းသေားမျေားအတွက် 

အဓ ကစ နမူနာမျေားခဖစသ်ည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေား၏ တောဝနမ်ျေားနှင ် လ ပ်ပ  င်ခငွ ်မျေား 

 

အအောက်ပါတ  ို့သည် အကျောင်းသေားမျေားမှ တောဝနမ်ျေားနှင ် 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားရှ သည ်နယ်ပယ်မျေားစောရင်းခဖစ်သည်။  

အကျောင်းသေားမျေား၏ တောဝန်မျေားနှင ် လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားအေား 

အခပည အ်စ  ရှင်းလင်းအဖော်ခပချက်အရ 

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5600 နငှ ် စည်းမျဉ်း 5600 က   

ကကည ်ပါ။ 

 

တာဝနမ် ာေးန င ် လုပ်ပ ုင်ခ င ်မ ာေး 

• တကအ်ရောက်ခခင်း 

• စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအဆောငရ်ကွ်ချက် 

• တရေားဝင်လ ပ်ငန်းစဉ် 

• အယူခ ဝင်ခွင  ်

• မှတ်တမ်းမျေားလ  ျုွဲ့ဝကှ်မှု 

• အကျောင်းသေားအဖော်ခပချက ်

• အကျောင်းသေားလှုပ်ရှေားအဆောငရ်ကွ်မှုမျေား၊ 

အကျောင်းသေားအ ပ်ချျုပမ်ှု၊ 

အကျောင်းသေားအထောက်ပ  မှုမျေားအသ  းခပျုမှု 

• က  ယ်ပ  င်ပ  င်ဆ  င်မှုရှောအဖွချကမ်ျေား 

• ခဲွခခေားဆက်ဆ မှုမရှ အရး 

 

အကျောင်းသေားတောဝနမ်ျေား 

 

တက္်ရ ာက္်မှုတာဝန ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် ပညောအရးဘ တအ်ဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5120 နှင  ်

အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5120၊ 

အကျောင်းသေားတကအ်ရောက်မှုနငှ ် ခငွ တ်  င်မှုမျေားတွင် 

အအသးစ တ်အဖော်ခပထေားအသော 

အကျောင်းတကအ်ရောက်မှုလမ်းည န်ချကမ်ျေားက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်ရန် တောဝန်ရှ သည်။  

အကျောင်းပျကအ်သောအကျောင်းသေားသည်   

မ ဘလက်မှတ်ပါသည ်မှတ်စ က   အကျောင်းအ ပ်ထ သ  ို့ 

တင်ခပရမည်။  အကျောင်းသေားမှ အကျောင်းသ  ို့ခပနတ်က်ပပီး 

ငါးရကမ်ကကောဘဲ အကျောင်းပျက်ကကွ်မှုမှတစ် က   

တင်ခပရမည်။  တရေားဝင်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခ စီအတွက် 

လဲွသွေားအသောအကျောင်းအလ ပ်တောဝန်မျေားက   အတောင်းဆ  ရန်မှော 

အကျောင်းသေားနှင ်/သ  ို့မဟ တ် မ ဘမျေား၏ တောဝန်ခဖစ်သည်။  

ဆရောမျေားသည် ခွင ်တ  င်သည ်ပျက်ကွက်မှုမျေားအတွက် 

ခပျုလ ပ်ရောတွင် အကျောင်းသေားမျေားအေား ကူညီပါမည်။     

အကျောင်းသေားမျေားအေား 

ပျက်ကကွ်မှုအအကကောင်းခပချက်နှင ်မဆ  င်ဘဲ 

ဆက်လက်သင်ယူအလ လောခခင်းက   

ထ န်းသ မ်းခပျုလ ပ်ခခင်းအတွက် တောဝနက်   

အဖော်ခပအစလ  ပါသည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည် 

ဖျေားနာခခင်းအကကောင ် ထပ်တ  းကောလအတွက် 

ပျက်ကကွ်ပါက ကအလးမှ အတန်းခပန်တက်ပပီး 

ငါးရကထ်က်အနာက်မကျဘဲ ဆရောဝန်ထ မှ 

အရးသေားထေားအသောရငှ်းလင်းအဖော်ခပချက်က   လ  အပ်သည်။ 

 

ခ  ပခာေး က္် ံမှုမ   ရစရ ေးအတ က္် တာဝန ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အခခေားသူမျေား၏ 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားက   အအလးထေားရန ်တောဝန်ရှ သည်။ 

 

လ တ်လပ်စ ာစက္ာေးရပပာ  ုပခင်ေးန င ် ရဖာ်ပပပခင်ေးအတ က္် 

တာဝန ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အဖော်ခပပ  င်ခွင ်မျေားက   

ကျင ်သ  းအဆောင်ရကွ်ရောတွင် ၎င်းတ  ို့၏ လ ပ်အဆောင်ချက်က   

ထ န်းချျုပ်ရန် တောဝနရ်ှ သည်။ 

အကျောင်းသေားအဖော်ခပချက်သည် အခခေားသူမျေား၏ 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားက   ထ ပါး၍မရန  င်ပါ သ  ို့မဟ တ် စောသင်ခန်း 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းလ ပ်ငန်းစဉ်မျေားက   

အနှာင ယ်ှက်၍မရန  င်ပါ။ 

 

ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုနငှ ်/သ  ို့မဟ တ် ပ  ပန်းသွင်ခပင်သည် 

ပညောအရးဆ  င်ရောမည်သည ်လ ပ်အဆောင်မှုအပ  င်းက  မဆ   



8 
 

အအနာှင ်အယကှ်မခဖစပ်ါက အစ  းရအကျောင်းမျေားသည် 

အကျောင်းသေားမျေား၏ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုနငှ ်/သ  ို့မဟ တ် 

ပ  ပန်းသွင်ခပင်က   မချျုပ်က  င်ပါ။ 

 

ပုံပန်ေးအသ င်အပပင် - ဝတစ်ာေး င်ယင်မှုစည်ေးက္မ်ေးအတ က္် 

တာဝန ်

အကျောင်းအနို့နှင ် 

အကျောင်းမှပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတငွ် 

အကျောင်းသေားဝတ်စ  အတွက် သတ်မှတ်ချက်မျေားက   

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5520 နှင ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ 

စည်းမျဉ်း 5520၊ 

အကျောင်းသေားဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစညး်ကမ်းခဖင ် 

ထ န်းချျုပ်သည်။ အကျောင်းအနို့နှင ် 

အကျောင်းမှပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားတွင် 

အကျောင်းသေားဝတ်စ  အတွက် သတ်မှတ်ချက်မျေားက   

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5520 နှင ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ 

စည်းမျဉ်း 5520၊ 

အကျောင်းသေားဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစည်းကမ်းခဖင  ်

ထ န်းချျုပ်သည်။ 
 

အကျောင်းသေားဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစညး်ကမ်းသည် 

အလ လောသင်ကကေားအရးက   အဆောင်ရွကအ်ပးအသော လ  ခခ ျုပပီး 

စနစ်တကျရှ အသောပတ်ဝန်းကျင်က   

ထ န်းသ မ်းအပးရနအ်ကျောင်းအနို့နှင ် 

အခခေားအကျောင်းမှပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေား

တွင်   

အကျောင်းသေားဝတ်စ  အတွက် 

လက်ခ န  င်အသောစ သတ်မှတ်ချက်မျေားက   အဖော်ခပရန ်

ရည်ရွယ်ပါသည်။  အကျောင်းသေားမျေားသည် 

ကျန်းမောအရးနှင ်ညီညွတ်ပပီး 

အဘးကင်းလ  ခခ ျုအရးအလ လောအရးပတ်ဝန်းကျင်ခဖစ်အစသည ်

ပ  စ ခဖင ် အဝတ်အစေားဝတ်ဆင်ရမည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်က   

အအနာှင ်အယကှ်ခဖစ်အစအသော၊ တရေားမဝင် သ  ို့မဟ တ် 

အနတရောယ်ရှ အသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုက   

တ  းခမ င အ်ပးအသော   

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၏ ကျန်းမောအရးနငှ ် 

အဘးကင်းလ  ခခ ျုအရးက   ထ ခ  က်အစန  င်အသော 

အဝတ်အစေားမျ  ျုးက   မဝတ်ဆင်ရပါ၊ 

ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း အအောက်ပါတ  ို့ပါဝင်သည်- 

 

1. ညစ်ညမ်းအသော၊ ကကမ်းတမ်းအသော၊ 

ရ  င်းစ  င်းအသော၊ 

သက်သက်မဲ အစေ်ာကေားပ တ်ခတ်အသော၊ 

အကကမ်းဖက်အသော၊ 

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောမဖွယ်မရောအခပောဆ  အသောစော

မျေား သ  ို့မဟ တ် အယဘ ယျအေားခဖင ် 

အသက်မခပည ်အသောအကျောင်းသေားမျေားအတွ

က် တရေားမဝင်အသော သ  ို့မဟ တ် အထူးသခဖင ် 

တရေားမဝင်အသော က  းကေားချက်အရောမျေားက   

အဖေ်ာခပခခင်း။  

 

2. အဆးရကွ်ကကီး၊ မူးယစ်အဆးဝါးမျေား၊ အရက် သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားတရေားမဝငအ်နတရောယ်ရှ အသောထ တ်က နမ်ျေားအ

သ  းခပျုခခင်းက   တ  းခမ င ်အဆောငရ်ကွ်ခခင်း။ 

3. လ ငပ်  ငး်ဆ  င်ရောအကက ခပျုအသောစောမျေားပါဝငခ်ခင်း။ 

4. ဂ  ဏ်းဂဏအဖဲွွဲ့နှင ် ဆက်သွယ်မှုက   အဖေ်ာခပခခင်း။ 

5. အကျောင်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားတငွ် သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်း သ  ို့မဟ တ ်အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားတငွ ်

စနစတ်ကျခဖစ်ပပီး လ  ခခ ျုအသောလ ပ်အဆောင်ချက်က   

လ  းဝ သ  ို့မဟ တ် အအရးကကီးအသော 

အအနာှင အ်ယကှ်ခဖစအ်စခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ခဖစ်န  ငအ်စခခင်း။  

 

6. အရပ်ဘက်ဆနအ်သော ပညောမဲ မှုနငှ ် အခပျုအမနူငှ ် 

အလျောည်ီသည ် ရ  င်းပျအသော၊ မအလးစေားအသော 

သ  ို့မဟ တ် ပညောမဲ အသောအဖောခ်ပချက်ပါဝင်ခခင်း။  

 

7. ဘောသောစကေားပါဝင်ခခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 
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လက်နကက်  င်ပ  သအကတ္မျေား(swastikas)၊ 

မဟောမ တအ်လ နှင ် ကက ျုးကွင်းမျေားကဲ သ  ို့ 

မကနို့်သတ်ထေားအသော်လည်း အမ န်းတရေား၊ 

လူမျ  ျုးသ  ို့မဟ တ် လူမျ  ျုးစ အကကမ်းဖက်ခခင်း၊ 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် အနှာင ယ်ှက်ခခင်းက   

တ  းပွေားအစသည ် ရ ပ်ပ  မျေား၊ သအကတ္မျေား၊ 

အအကကောင်းအရောမျေား သ  ို့မဟ တ် တခခေားအရောမျေားက   

ခပသခခင်း။ 

 

အကျောင်း၏ အကျောင်းအ ပ်မှအတည်ခပျုသည ်အတ  င်း 

အဆးက သအရးအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက် သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေား၏ ဘောသောအရးကျင ်ကက မှုနှင ် 

သစစောတရေားအဖော်ခပချက်အတွက် အခခဗလော၊ အခါင်းစွပ်နှင ် 

အခခစွပ်မျေားဝတ်ဆင်သည ်အခါမှလဲွ၍ 

တစ်ဦးချင်းက စစမျေားတွင် အအောက်ပါတ  ို့က   ခွင ်မခပျုပါ။ 

 

နည်ေးပညာ/အငတ်ာနက္အ်သုံေးပပျုမှု  ုင် ာရက္ ာင်ေးသာေးတာဝ

န ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် BCPS နည်းပညောနငှ ်ပတ်သက်၍ 

သင ်အလျော်အသောအသ  းခပျုမှုအတွက် တောဝနယ်ူရမညခ်ဖစပ်ပးီ 

လက်ခ န  ငအ်သောနည်းပညောအသ  းခပျုမှုမူဝါဒ (TAUP) အေား 

တစ်ခ ခ ချ  ျုးအဖောက်ခခင်းအတကွ် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုက  ခ ရမည်။ 

အကျောင်းသေားမျေားသည် BCPS 

အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေား၊ နကအ်ဝါ  ခ်မျေားနငှ ် 

အငတ်ောနကအ်သ  းခပျုသည အ်ခါ လ  ခခ ျုစ တ်ချရပပးီ 

တောဝနရ်ှ အသောဒစ်ဂျစ်တယ်န  င်င သေားမျေားခဖစရ်န ်

လ  အပ်သည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည် အအောက်ပါတ  ို့က   

သအဘောတူလက်ခ ရမည်- 

 

ကျွန် ပ်သည်- 

 

1. ကျွန် ပ်၏ ဘောသောစကေားအတကွ် 

တောဝနယ်ူပါသည်။ ကျွန် ပ်သည် 

ယဉအ်ကျးပပးီ ကျွန် ပ်၏ 

အီးအမးလ်မက်အဆ ချ်မျေား၊ 

အွန်လ  င်းတင်ခပချကမ်ျေားနှင ် 

အခခေားဒစဂ်ျစတ်ယ်ဆက်သွယ်အရးမျေားတငွ် 

သင ်အလျော်အသောဘောသောစကေားက   

အသ  းခပျုပါမည်။  

 

2. ကျွန် ပ်မှ တခခေားသူမျေားအေား ဆကဆ် ပ  ။ 

ကျွန် ပ်သည ်အလဲွသ  းစေားခပျုခခင်း၊ 

အနာှင ယ်ကှခ်ခငး်၊ အန  င်ကျင အ်စောက်ေားခခင်း၊ 

အသအရဖျကခ်ခင်း၊ ရ  င်းစ  င်းခခင်း၊ 

အစော်ကေားပ တ်ခတခ်ခငး်၊ မရ  အသခခငး်၊ 

ပခ မ်းအခခောကခ်ခငး်၊ ခွခဲခေားဆကဆ် ခခငး် သ  ို့မဟ တ ်

တရေားမဝငခ်ဖစအ်သောမကအ်ဆ ချ်မျေားက   

ဖနတ်ီးလ ပ်အဆောငမ်ညမ်ဟ တ်ပါ သ  ို့မဟ တ ်

ချ  တဆ်ကမ်ညမ်ဟ တ်ပါ။ 

3. အခခေားသူမျေား၏မူပ  ငခ်ငွ ်မျေားက   

အအလးထေားခခင်း။ ကျွန် ပ်သည် 

မူပ  င်ခငွ ဥ်ပအဒက   အလးစေားလ  က်နာပါမည်။ 

ကျွန် ပ်သည ်အခခေားသူမျေား၏အလ ပ်က   

ရညည် န်းစောတန်းနငှ ် ခွင ခ်ပျုချက်ခဖင ်သော 

အသ  းခပျုပါမည်။  ကျွန် ပ်သည ်

အခခေားသူ၏အလ ပ်က   ခ  းယူမည်မဟ တ်ပါ။ 

4. ကျွန် ပ်၏ အကျောင်းသေားမှ 

ခွင ်ခပျုအသောကွန်ပျ တောအအကောင ်နငှ ် 

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုအေားလ  းက   ကျွန် ပ်၏ 

အအကောင (်မျေား) မှတစ်ဆင ် 

လ ပ်အဆောင်ပါသည်။ ကျွန် ပ်၏ 

အသ  းခပျုသူအမည်နငှ ် စကေားဝကှ်မျေားက   

လ  ျုွဲ့ဝကှ်ပပီး အခခေားသူမျေားက   

မအဝမ ရအကကောင်းက   ကျွန် ပ်နားလည်ပါသည်။ 

အခခေားအသ  းခပျုသူသည် ကျွန် ပ်၏ 

စကေားဝှက်က   အသ  းမခပျုန  င်ရန် 

ပညောသငက်ောလတ  င်းအဆ  းတွင် 

ကွန်ပျ တောပ တ်ရန် အအရးကကးီအကကောင်းက   

ကျွန် ပ်နားလည်ပါသည်။ 

5. ကျွန် ပ်၏ BCPS အလ ပ်အသ  းခပျုမှု။ ကျွန် ပ်သည် 

BCPS ရင်းခမစ်မျေားက   တောဝနအ်ကျပွန်စေွာ 
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အသ  းခပျုမည်ခဖစ်ပပီး ရှောအဖွခခင်း၊ 

ခပနလ်ည်ကက ျုးစေားလ ပ်အဆောင်ခခင်း၊ 

သ မ်းဆည်းခခင်း၊ အအကကောင်းကကေားခခင်း၊ 

ခပသခခင်း၊ အပလ် တ်ခပျုလ ပ်ခခင်း၊ ပ  ို့စ်တင်ခခင်း၊ 

အီးအမးလ်အပးပ  ို့ခခင်း၊ ထ တ်လ င ်ခခင်း  

 သ  ို့မဟ တ် အမ န်းတရေားအအခခခ အသော၊ 

အစောက်ေားပ တ်ခတအ်သောအရောတစ်ခ ခ က   

အခခေားသူအေားသ ရှ အစခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအဖော်ခပအသောရ ပ်ပ  မျေား၊ 

ဘောသောစကေား သ  ို့မဟ တ် ယင်းကဲ သ  ို့ရ ပ်ပ  မျေား 

သ  ို့မဟ တ် 

ဘောသောစကေားမျေားပါဝင်သည ဖ်  င်မျေားက   

ရေှာအဖွမည်မဟ တ်ပါ။  

 

6. BCPS နကအ်ဝါ  ခ်၏ လ  ခခ ျုအရးက   

ကောကယွခ်ခငး်။ ကျွန် ပ်သည ်အငတ်ောနက်မှ 

သ  ို့မဟ တ် အခခေားရင်းခမစတ်စခ် ခ မှ  

ခွင မ်ခပျုထေားအသောအဆော ဖ်ဝဲလ်၊ ဂ မ်းမျေား၊ 

ပရ  ဂရမ်မျေား၊ ဖ  င်မျေား၊ 

အီလက်ထအရောနစ်မီဒယီော သ  ို့မဟ တ ်  

သီးခခေားရပ်တညအ်သောအပလီအကးရငှး်မျေားသ 

မ်းဆည်းခခင်း သ  ို့မဟ တ ်

အဒါင်းလ တ်ဆဲွခခင်းခဖင  ်

လ  ခခ ျုအရးဆကတ်င်မျေား သ  ို့မဟ တ် 

အငတ်ောနကအ်အကကောင်းအရောမျေား သ  ို့မဟ တ် 

နကအ်ဝါ  ခလ် ပ်အဆောငခ်ျကတ်ငွ် 

ကကေားဝငအ်နာှင ယ်ကှ်မှုက   ခဖတလ်မ်းမှလ ပ်ရန ်

ကက ျုစေားမည်မဟ တ်ပါ။  

7. အကျောင်းပ  င်နကက်   ကောကယွခ်ခငး်။  

 လကသ်ရမ်းဖျကဆီ်းခခင်းက   

တေားခမစ်ထေားအကကောငး် ကျွန် ပ်နားလည်ပါသည်။ 

ကနို့သ်တ်မထေားအသော်လည်း ဤတငွ် 

ကွနပ်ျ တော သ  ို့မဟ တ ်

နညး်ပညောရင်းခမစတ်စခ် ခ ခဖင  ်ပစစည်းက ရ ယော၊ 

ပရ  ဂရမ်မျေား၊ ဖ  င်မျေား သ  ို့မဟ တ် 

ဆကတ်ငမ်ျေားက   အသ  းခပျုခခငး်၊ အခပောင်းလဲခခငး် 

သ  ို့မဟ တ် ဖျက်ဆီးခခင်းပါဝငသ်ည်။  

 ကျွန် ပ်အကျောင်းသ  ို့ယလူောသည ် 

က  ယ်ပ  ငအ်ီလက်ထအရောနစ်ပစစညး်မျေား 

သ  ို့မဟ တ် မမ်မ  ရီသ မ်းဆည်းမှုပစစည်းမျေားက   

အသ  းခပျုရန် အကျောင်းကကီးကကပ်သူ သ  ို့မဟ တ ်

ဆရောမှ ခငွ ်ခပျုချကက်   လ  အပအ်ကကောင်း 

ကျွန် ပ်နားလည်ပါသည်။ 

8. အွန်လ  င်းဆ  ကအ်ေားလ  းတငွ် ကျွန် ပ်၏ 

လ ပ်အဆောငခ်ျက်။  ကျွန် ပ်မှ 

လူမှုကွနရ်ကဝ်ကဘ််ဆ  ကမ်ျေားတွင် 

ခပျုလ ပ်သည ်အရောသည် 

အကျောင်းအလ လောသင်ကကေားအရးပတ်ဝန်းကျင်

က   

ဝင်အရောက်စွက်ဖက်မအနာှင ယ်ှက်သင ်အကကော

င်း၊ ဆ  းဝါးစွောမထ ခ  က်အစသင အ်ကကောင်း 

သ  ို့မဟ တ် 

အအနာှင ်အယကှ်မခဖစအ်စသင အ်ကကောင်းက   

ကျွန် ပ်နားလည်ပါသည်။ ကျွန် ပ်သည် 

ပညောအရးရည်ရယွ်ချကမ်ျေားအတွက်သော 

အဆွးအနွးအရးဘ တအ်ဖွဲွဲ့မျေား၊ 

စကေားအခပောဆ  ခနး်မျေားနငှ ် 

မက်အဆ ချအ်ပးပ  ို့ခခင်းကဲ သ  ို့ 

အငတ်ောနကအ်အကကောင်းအရောမျေားက   

အသ  းခပျုပါမည်။ 

9. BCPS နညး်ပညောနငှ ် နကအ်ဝါ  ခ်က   

အသ  းခပျုသည အ်ခါနငှ ် အကျောင်းအလ ပ်က   

အွနလ်  င်းတငွ် တငခ်ပသည အ်ခါ 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒမျေား၊ အ ပ်ချျုပအ်ရးမှ း၏ 

စညး်မျဉ်းမျေားနငှ ် 

အကျောင်းလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်ပါ။ 

ကနို့သ်တ်မထေားအသော်လည်း ကျွန် ပ်၏ 

အနရပ်လ ပ်စော၊ ဖ နး်န ပါတ် သ  ို့မဟ တ ်

အကျောင်းအပါအဝင် ကျွန် ပ်အအကကောင်းနငှ ် 

အခခေားသူမျေားအအကကောင်းနငှ ်ပတသ်က၍် 

က  ယအ်ရးက  ယတ်ောအချကအ်လကတ်စ်ခ ခ က   
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တငခ်ပရန် မလ  ခခ ျုသညက်   

ကျွန် ပ်နားလည်ပါသည်။  

10. ကျွန် ပ်အအနခဖင ် အကျောင်းသေား၏ 

မ ဘခွင ်ခပျုချက်မရဘဲ သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားသည် အသက် ၁၈ နစှ် သ  ို့မဟ တ် 

ယင်းအထက်ခဖစ်ပါက အကျောင်းသေား၏ 

ခွင ်ခပျုချက်မရဘဲ အကျောင်းသေားမျေား၏ 

ဓောတ်ပ  မျေား သ  ို့မဟ တ် ဗီဒယီ  မျေားက   

အွန်လ  င်းအပေါ်တွင် တင်မည်မဟ တ်ပါ။ 

 

အကျောင်းသေားအသ  းခပျုသူအေားလ  းသည် BCPS နည်းပညောနှင ် 

နက်အဝါ  ခ်မျေားက   အသ  းခပျုသည ်အခါနှင ် ၎င်းတ  ို့၏ 

လူမှုမီဒီယောအသ  းခပျုသည ်အခါ 

အကျောင်းသေားနည်းပညောလက်ခ န  င်အသောအသ  းခပျုမှုမူဝါဒ၊ 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်း၊ အဒသဆ  င်ရော၊   

အစ  းရနှင ် ဖက်ဒရယ်ဥပအဒအေားလ  းနှင ် 

အကျောင်းလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားက   

လ  က်နာအဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားသည် BCPS 

နည်းပညောနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

နက်အဝါ  ခ်မျေားအသ  းခပျုမှုဆ  းရ ှုးခခင်း၊ 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရွက်မှုနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

ရောဇဝတ်မှုကျ းလွန်သူက   တရေားစဲွဆ  ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ထ ခ  က်မှုအတွက် အလျေ်ာအကကးအပးခခင်းတ  ို့ခဖစ်လောန  င်သည်။   

အကျောင်းသေားချ  ျုးအဖောက်သူမျေားက   ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5550 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ 

အအရးယူအခပစ်အပးပါမည်။ 

 

 
က္ ုယ်ပ ုငအ်ီလက္်ထရ ာနစ ်က္်သ ယ်ရ ေးပစစည်ေးမ ာေးအသုံေး

ပပျုပခင်ေးအတ က္် တာဝန ်

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်ီပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့သည် 

အကျောင်းသေားမျေား၏ ဘဝတွင ်နည်းပညော၏ 

တ  းခမ င ်လောအသောအအရးပါမှုနှင ်  ၎င်းမှော 

အသ  းခပျုရန်တောဝနရ်ှ ခခင်းနှင အ်တူ 

အကျောင်းသေားပညောအရးနှင ် ဆက်သွယအ်ရးအတွက် 

အကျ ျုးရှ အသောအဓ ကအပ  င်းခဖစ်အကကောင်းက   သ မှတ်ပါသည်။ 

သ  ို့ရောတငွ် ယင်းကဲ သ  ို့ပစစည်းမျေားလက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်းနှင ် 

အသ  းခပျုခခင်းခဖင ် ပညောအရးည န်ကကေားချက၊် 

အကျောင်းသေားလ  ခခ ျုအရးနှင ် 

အကောင်းမွန်အသောအကျောင်းအအခခအအနက   

မအနှာင ်ယကှ်သင အ်ကကောင်း ဘ တ်အဖဲွွဲ့မှ ယူဆပါသည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းပ  င်နက်နငှ ် 

အကျောင်းမှပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတငွ် 

၎င်းတ  ို့၏ 

က  ယ်ပ  ငအ်ီလက်ထအရောနစဆ်က်သွယအ်ရးပစစည်းမျေား 

(PECD) က   လက်ဝယ်ထေားရှ န  င်သည်၊ သ  ို့ရောတငွ် 

အအောက်ပါခခွင်းချက်မျေားနှင အ်တူ 

သင်ကကေားပ  ို့ချသည ်ရကအ်နာက်ဆ  းအထ  ၎င်းတ  ို့၏ PECD 

က   အသ  းခပျု၍မရန  င်ပါ။  

 

1. ၃ တန်းနှင ် အထကတ်ွင်ရှ သည ်အခါ 

သင်ကကေားပ  ို့ချအရးဆ  င်ရောဝနထ်မ်းသည် 

သင်ကကေားပ  ို့ချချ  န်တငွ် 

သင်ကကေားပ  ို့ချအရးရည်ရွယ်ချက်မျေားအတွက် 

ယင်းကဲ သ  ို့အသ  းခပျုမှုက   ခွင ခ်ပျုပါသည်။ 

2. အထက်တန်းအကျောင်းအကျောငး်သေားမျေားသည် 

အကျောင်းအနို့လည်စောချ  န်မျေားတွင် ၎င်းတ  ို့၏ PECD က   

အသ  းခပျုန  င်သည်။ 

3. အလယတ်န်းအကျောင်းအကျောငး်သေားမျေားသည် 

အလယတ်န်းအကျောင်းတစအ်ကျောင်းစအီတကွ် 

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမှ သတ်မှတ်ထေားသည အ်တ  င်း 

အကျောင်းသေားအနို့လည်စောချ  နမ်ျေားတွင် ၎င်းတ  ို့၏ PEcd 

က   အသ  းခပျုန  င်သည်။ 

 

အဆ  ပါမူဝါဒက   ချ  ျုးအဖောကအ်သောအကျောင်းသေားမျေားသည် 

မူဝါဒ 5550 တွင် အဖော်ခပထေားသည ်အတ  င်း 
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စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုက   ခ ရမည်။  

 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့သည် ခ  းယူမှု၊ ထ ခ  က်ပျက်စီးမှု၊ အပျောက်ဆ  းမှု၊ 

ခွင ်မခပျုဘဲအသ  းခပျုမှု၊ ဖျက်ဆီးမှု၊ သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားမှ 

အကျောင်းသ  ို့ယူလောသည ် PECD တစခ် ခ ၏ 

အဒတောအကကးမျေားအတွက် တောဝနမ်ယူပါ။   PECDs 

မျေားအသ  းခပျုခခင်းနငှ ်ပတ်သက်၍ ထပ်မ သ ရှ လ  ပါက 

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5552၊ အကျောင်းသေားမျေားမှ 

က  ယ်ပ  ငအ်ီလက်ထအရောနစဆ်က်သွယအ်ရးပစစည်းမျေားအ

သ  းခပျုမှုတွင် ရှောန  င်ပါသည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေား၏ လ ပ်ပ  င်ခငွ ်မျေား 

 

မ တ်တမ်ေးမ ာေးလ  ျုွဲ့ဝ က္်ထာေး   ပ ုင်ခ င  ်

BCPS တွင် စောရင်းသွင်းအပ်နှ ခခင်းမှ ၁၂ တန်းအထ  

အကျောင်းသေားတစ်အယောက်စီအတွက် 

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းတစ်ခ က   ထ န်းသ မ်းထေားပါသည်။  

အကျောင်းသေားနှင ် မ ဘမျေားသည် ဖက်ဒရယ်နှင ် 

အစ  းရဥပအဒအရ အကျောင်းသေား၏ ပညောအရးမှတ်တမ်းက   

စစ်အဆး၍ ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပ  င်ခွင ်၊ အဆ  ပါမှတ်တမ်းက   

လ  ျုွဲ့ဝှက်လ  ခခ ျုစွော ထ န်းသ မ်းပ  င်ခွင ်နှင ် 

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမတ ကျမှုတစ်ခ ခ က   

ခပင်ဆင်ပ  င်ခွင ်ရှ သည်။  

 

 

အကျောင်း၏ အကျောင်းအ ပ်သည ်

အကျောင်းသေားတစအ်ယောက်စအီတွက် တ ကျအသချောပပးီ 

လ  ျုွဲ့ဝကှ်ထေားအသောမှတတ်မ်းက   ထ န်းသ မ်းရနန်ှင ် 

သင ်အလျော်အသောအချက်အလက်စ အဆောင်းမှုခဖင ် 

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကရ်န ်တောဝန်ရှ သည်။  

 မ ဘ သ  ို့မဟ တ် တက်အရောကရ်အသောအကျောင်းသေားသည် 

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းက   စစအ်ဆး၍ 

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်ပ  င်ခငွ ်ရှ သည်။ အကျောင်းအ ပ်သည် 

သင ်အလျော်အသောအချ  န်တွင် အကျောင်းသေား၏ မှတ်တမ်းက   

အသ  းခပျုခွင ်အတွက် အတောင်းဆ  ချက်မျေားနှင ်အတူ 

လ  ကန်ာအဆောင်ရွက်ရမည်ခဖစ်အသော်လည်း 

အအကကောင်းအရောအေားလ  းတွင် အတောင်းဆ  ချက်က   

လက်ခ ရရှ ပပီးအနာက် ၄၅ ရက်မအကျော်ဘဲ 

လ  ကန်ာအဆောင်ရွက်ရမည်။ မှတ်တမ်းက   

အကျောင်းတရေားဝင်တက်အရောက်ရချ  န်တွင် မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

တက်အရောက်ရအသောအကျောင်းသေားမှ စစ်အဆးရမည်။ 

အကျောင်းမှတ်တမ်းတွင် ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း 

အအောက်ပါတ  ို့ပါဝင်န  င်သည်- 

 
 

1. အကျောင်းသေား၏ 

က  ယအ်ရးက  ယ်တောအချက်အလက် 

2. အကျောင်းသေား၏ 

အကျောင်းတကအ်ရောက်မှုအချက်အလက ်

3. နှစ်စဉ်စွမ်းအဆောင်ရည်၊ မူလတန်း- ၈ တန်း 

4. နှစ်စဉ်အကျောင်းအဆောင်ရွက်မှု၊ ၉-၁၂ တန်း 

5. အစ  းရမှ 

မခဖစမ်အနခပျုလ ပ်အသောအဒသဆ  င်ရောအကျောင်းစနစစ်

စ်အဆးချက ်

6. စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောမှတ်တမ်း 

7. ကျန်းမောအရးစစ်အဆးခခင်း 

8. ကျန်းမောအရးစစတ်မ်းမှတတ်မ်း 

9. ကောကွယ်အဆးထ  းခခင်းအချက်အလက်နှင ် 

အသွးလှ ရှင်လက်မှတ် 

10. အမရလီန်းအကျောင်းသေားထ တ်ခခင်း/လ ဲအခပောင်းခခင်းမှ

တ်တမ်း 

11. ခပည်နယတ်စ်ဝှမ်းပညောအရးအငတ်ောဗျ းအဖောင် 

မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားမျေားအတွက် 

လ  အပ်အသောအချက်အလက ်

12. မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားမျေားအတွက် 

လ  အပ်အသောအချက်အလက် 
 

ဆနိ်ု့ကျင်ဖက်အတွက် တရေားရ  းအမ နိ်ု့မရှ ပါက 

ချျုပ်အနှာင်ခ ရအသော သ  ို့မဟ တ် 

ချျုပ်အနှာင်ခ ရခခင်းမရှ အသောမ ဘမျေားသည် အကျောင်းသေား၏ 

မှတ်တမ်းအပါအဝင် 

အကျောင်းနှင ်သက်ဆ  င်အသောအချက်အလက်က   

တန်းတူအသ  းခပျုခွင ်ရှ ပါသည်။ 

https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
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BCPS မှ IDEA သ  ို့မဟ တ် ပ ဒမ် 504 အရ အတန်းနှင ် 

အဆင ်က   ထ တ်ခပန်လ  သည ် 

“အစ  းရကကးီကကပ်အသောခပျုစ အစောင အ်ရေှာကအ်ရး”ရှ  

အကျောင်းသေားမျေားအတကွ် လက်ခ သည ်အကျောင်းမျေားမှလဲွ၍ 

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမှ အချက်အလက်က    ဖ န်းခဖင ်  

ထ တ်အဖော်အခပောကကေား၍မရန  ငပ်ါ။ 

 
အမ  ျုေးသာေးရ ေးန င ် ဘာသာရ ေးက္ င ်ထုံေးမ ာေးလုပ်ပ ုင်ခ င  ်

အမ  ျုေးသာေးရ ေး - ဘုတ်အဖ  ွဲ့သည် 

ရက္ ာင်ေးတစ်ရက္ ာင်ေးစီ၏   ုက္်ရန ာတ င် 

အရမ  က္တ ုက္်၏ အရမ  က္န်အလံပပသပခင်ေးန င ် 

စာသင်ခန်ေးတစ်ခန်ေးစီတ င် အလံပပသပခင်ေးက္ ု 

ပပျုလုပ်ရပေး မည်။ ၎င်ေးမ ာ အတန်ေးတစ် က္်စီအစတ င် 

အလံအတ က္် က္တ သစစာက္ ု ရနို့စဉ် ွတ်  ုပခင်ေးပါဝင်သည ် 

သက္်  ုင် ာအမ  ျုေးသာေးရ ေးက္ င ်ထုံေးမ ာေးက္ ု ရပေးသည ် 

ပရ ုဂ မ်   ရစ န် ရက္ ာင်ေးတစ်ရက္ ာင်ေးစီ၏ 

ရက္ ာင်ေးအုပ်တာဝန်ပဖစ် မည်။   

အ  ုပါအမ  ျုေးသာေးရ ေးက္ င ်ကက္ံမှုမ ာေးတ င် 

ပါဝင်ရ ာင် ွက္်ပခင်ေးမ  ခ င ်ပန်ရစလ ုသည ် 

မည်သည ်ရက္ ာင်ေးသာေး သ ုို့မဟုတ် ဝနထ်မ်ေးအဖ  ွဲ့ဝင်မ  ု 

ခ င ်ပန် မည်။ အက္ယ်၍ ယင်ေးက္  သ ုို့ နဒပပမှုသည် 

ရက္ ာင်ေးလှုပ်  ာေးရ ာင် ွက္်မ ာေးန င ် 

သ သ သာသာရန ှောင ်ယ က္်မှု သ ုို့မဟုတ် 

အရ က္ာင်ေးအ ာဝင်ရ ာက္်စ က္်ဖက္်ရန ှောင ်ယ က္်မှုမပဖစ်လ 

င် ပါဝင်ရ ာင် ွက္်ပခင်ေးမ  

ခ င ်ပန်ရစလ ုသည ်ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးသည် 

မည်သည ်ပင မ်ေးခ မ်ေးစ ာ နဒပပမှုက္  ုအသုံေးပပျုန ုင်သည်။    

 

ဘာသာတ ာေးက္ ုင်ေးရ ှုင်ေးရသာရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးသည် 

ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးအတ က်္ 

လ ုအပ်ရသာရက္ ာင်ေးလှုပ်  ာေးရ ာင် ွက်္မှုမ ာေးက္ ု 

အရန ှောင ်အယ က်္မပဖစ်ရစသည ်အတ ုင်ေးအတာအထ  

 နဒအရလ ာက်္ ွတ်  ု ုရတာင်ေးမှု သ ုို့မဟုတ် 

ဘာသာရ ေးစာမ ာေးက္ ု  ွတ်  ုပ ုင်ခ င ်   သည်။ 

ရက္ ာင်ေးသာေးတစ်ရယာက်္အာေး 

 နဒအရလ ာက်္ ွတ်  ု ုရတာင်ေးမှုတ င် ပါဝင်ပခင်ေး 

သ ုို့မဟုတ် ဘာသာရ ေးစာရပက္ ု  ွတ်  ုပခင်ေးမ  တာေး ီေး န် 

ကက္ ျုေးပမ်ေးရ ာင် ွက်္မှုမ    ပါ၊ ၎င်ေးမ ာ ရက္ ာင်ေးသာေးအတ က်္ 

လ ုအပ်ရသာရက္ ာင်ေးလှုပ်  ာေးရ ာင် ွက်္မှုမ ာေးက္ ု 

အရန ှောင ်အယ က်္မပဖစ်ရ က္ာင်ေး ရဖာ်ပပထာေးသည်။  

 
ရက္ ာင်ေးသာေးအုပ်ခ ျုပ်ပ ုင်ခ င ် 

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းတွင် 

အကျောင်းသေားအမျေားစ လက်ခ န  င်သည ် 

အကျောင်းသေားအ ပ်ချျုပမ်ှုပ  စ က   စ စည်းခမ င တ်င်ခငွ ်ရှ သည်။ 

ပညောအရးအရ 

အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားအေားလ  းသည် 

အကျောင်းသေားအရွးအကောက်ပဲွမျေားတွင် ရ  းနှင ် မဲဆနဒက   

ရှောအဖွအဆောင်ရွက်ပ  င်ခွင ်ရှ သည်။ 

ယင်းကဲ သ  ို့လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားသည် လူမျ  ျုး၊ အသေားအအရောင်၊ 

လ င်အမျ  ျုးအစေား၊ လူမျ  ျုးစ ၊ က  ယ်ဝန်သည်၊ 

အဂ္လ ပ်ဘောသောစကေားအလ လောသူအအခခအအန၊ မသန်စွမ်း၊ 

မူလန  င်င သေား၊ ဘောသောအရး၊ လူမှုစီးပွေားအရးအအခခအအန၊ 

အ မ်အထောင်ရှ /မရှ ၊ လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအအလးအပးမှု၊ 

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောခဲွခခေားခခင်း 

(လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအဖေ်ာခပချက်အပါအဝင်) သ  ို့မဟ တ် 

န  င်င အရးယ  ကကည်မှုအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက် 

အကျဉ်းချျုပ်မည်မဟ တ်ပါ။ အကျောင်းသေားမျေားသည် 

ရ  း(မျေား)မရှောအဖွမီ သ  ို့မဟ တ် မအတွွဲ့မီတွင် သောမန်အေားခဖင ် 

အနည်းဆ  း 2.0 အဆင ်အမှတ်နှင ် 

အမှတ်အပးသည ်ကောလတွင် ကျရ ှုးခခင်း၊ မပပီးအခမောက်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် အဆးအဆင ်ထက်မပ  ပါက ရ  းက   ရှောအဖွန  င်သည် 

သ  ို့မဟ တ် အတွွဲ့န  င်သည်။ ပထမသ  းလ၊ ဒ တ ယသ  းလ၊ 

တတ ယသ  းလနှင ် စတ တတသ  းလရီပ  ို့ကတ်မျေားသည် 

ဆက်လက်ရရှ ခွင ်က   ဆ  းခဖတ်သတ်မှတ်သည်။ 

 

အကျောင်းအ ပ်၊ အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောအကျောင်းသေားအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားနှင ် 

ကလပ်အသင်းမျေားမှ 

လ  အပ်အသောလ ပ်ထ  းလ ပ်နညး်မျေားနှင ် 

အတည်ခပျုချက်သည် အကျောငး်ပ  င်နက်ရှ  
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လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားက   လ ပ်အဆောငန်  င်သည်။  

အဖွဲွဲ့အစည်းတစ်ခ စီ၏ လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားသည် 

အကျောင်းသေားအေားလ  းအတကွ ်လှစ်ဟထေားရမည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် ဘ တအ်ဖွဲွဲ့မူဝါဒနှင ် 

အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းကမ်းမျေားနှင ် 

အကျောင်းစနစလ် ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားအရ 

အကျောင်းအအဆောက်အဦးမျေားက   လ  ခခ ျုစွော၊ 

တောဝနအ်ကျပွနစ်ွော အသ  းခပျုရန် တောဝနရ်ှ ပါသည်။ 

 
အပ ုသင်ရ ုေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးတ င် ပါဝင်ရ ာင် ကွ္်ပ ုငခ် င  ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အကျောင်းမှပ  ပ  းကူညအီသောအပ  သင်ရ  းလ ပ်ငန်းမျေားတငွ် 

ပါဝင်အဆောင်ရွကပ်  င်ခွင ်ရှ သည်။  

အကျောင်းအဖဲွွဲ့အစည်းသည် အဖဲွွဲ့ဝင်အတွက် ကျင ်ဝတ်နှင ် 

အအောင်ခမင်မှုအပါအဝင် စ သတ်မှတ်ချက်က   

ချမှတ်ပ  င်ခငွ ်ရှ သည်၊ အဖော်ခပထေားသည်မှော 

ယင်းစ သတ်မှတ်ချကမ်ျေားသည် ယင်းအဖဲွွဲ့၏ 

ရည်ရွယ်ချက်နှင ် လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားနှင ် 

သင ်အလျော်သည်။ 

 

အကျောင်းသေားအဖွွဲဲ့အစည်းမျေားနှင ် ကလပ်အသင်းမျေားက   

အကျောင်းသေားဝနထ်မ်းမှ ပ  ပ  းကူညီခခင်း၊ အတည်ခပျုခခင်း၊ 

လ ပ်အဆောငခ်ခင်း၊ စီစဉအ်ဆောငရ်ကွ်ခခင်းနှင ် 

ကကီးကကပ်ခခင်းတ  ို့က   ခပျုလ ပ်ရမည်။  

အကျောင်းသေားအဖွွဲဲ့အစည်းမျေားနှင ် ကလပ်အသင်းမျေားတငွ် 

ပါဝင်သည ်အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်ရမည်။  အကျောင်းသေားမျေားသ  ို့ 

အဖွဲွဲ့ဝင်ခဖစ်မှုအကောက်ခ မှုမရှ ဘဲ အသင်းမျေား၊ 

ပါဝင်အဆောင်ရွကသ်ည ်အဖဲွွဲ့မျေား၊ 

ပ  နှ ပ်ထ တ်အဝမှုဝန်ထမ်းမျေားနငှ ် အခခေားအကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောကလပ်အသငး်မျေားမှ အဖွဲွဲ့ဝင်ခဖစ်မှုသည် 

ရရှ န  င်သည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးအာေးက္စာေးပညာတ င ်ပါဝင်ရ ာင် ကွ္်ပ ုင်ခ င  ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အထက်တန်းအကျောင်းအဆင ်တငွ် 

အကျောင်းအေားကစေားပညောတွင ်ပါဝင်ခွင ်ရှ ပါသည်။  

အကျောင်းအောဏောပ  င်အဖဲွွဲ့မျေားသည် BCPS စည်းမျဉ်းမျေား၊ 

လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားနှင  ်အေားကစေားပညောအတွက် 

လမ်းည န်ချက်မျေားနှင ် 

အမရီလန်းအမျေားခပည်သူအလယ်တန်းအကျောင်းမျေားအေားက

စေားအဖဲွွဲ့အစည်း (MPSSAA) ၏စည်းမျဉ်းမျေားအရ 

အေားကစေားပညောတွင် ပါဝင်အဆောင်ရွက်ခခင်းအတွက် 

အအောင်ခမင်မှုနှင ် ကျင ဝ်တ်ဆ  င်ရော 

အနည်းဆ  းစ သတ်မှတ်ချက်မျေားက   ချမှတ်၍ 

ထ န်းသ မ်းပ  င်ခွင ်ရှ သည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေားသည်အနညး်ဆ  း အရှွဲ့သ  းလပတတ်ွင် 

ကျရ ှုးခခင်း၊ မပပးီအခမောက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

အဆးအဆင ်ထက်မပ  ခခင်းနငှ အ်တူ ပျမ်းမ အဆင ်အမှတ် 

2.0 ထက်နည်းပါက ပညောအရးအရ ပါဝင်န  င်ခငွ ်ရှ ပါသည်။  

အရွှဲ့နှစ်မှစ၍ စတ တတအခမောကသ်  းလပတ်ခဖင ် 

ပညောအရးအရးွချယ်မှုက   ဆ  းခဖတ်သတ်မှတ်ပါသည်။ 
 

 

က္ ုယ်ပ ုင်ပ ငု်  ငု်ခ င  ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းသေားမျေား၏ 

သင ်အလျော်အသောရေှာအဖွမှုမျေားနငှ ် သက်ဆ  ငအ်သော အကျောင်းရှ  

က  ယ်ပ  င်ပ  င်ဆ  င်မှုပစစည်းနှင ် အကျောင်းဥပစောမျေား 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းမှ ပ  ပ  းကူညီအသောခရီးစဉ်မျေားတွင် 

၎င်းတ  ို့၏ ပ  င်ဆ  င်မှုမျေားက   ထ န်းသ မ်းပ  င်ခွင ်ရှ သည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် ဖက်ဒရယ်နှင ် အစ  းရဥပအဒနှင ် 

စည်းမျဉ်းမျေားနှင ်/သ  ို့မဟ တ် BCPS မူဝါဒမျေားနှင ် 

စည်းကမ်းမျေားအရ 

တေားခမစထ်ေားအသောမည်သည အ်ရောက  မဆ   

ဤဓာတ်ပ ုံ က ုံ 

http://www.pngall.com/sports-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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လက်ဝယ်ထေားရှ ၍မရပါ။  ကကီးကကပ်သူသည် 

အကျောင်းသေားမှ ဤန  င်င ၏ ဥပအဒမျေားအရ 

ရောဇဝတ်မှုမျေားက   ကျ းလွန်သည ်အရော၊ 

ပ  င်ဆ  င်မှုရှ အကကောင်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

သင ်အလျော်အသောယ  ကကည်ချက်ရှ ပါက ကကီးကကပ်သူသည် 

အကျောင်းပ  င်နက်နှင ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင် 

အကျောင်းသေား၏ သက်ဆ  င်ရောရေှာအဖွမှုက   

ခပျုလ ပ်န  င်ပါသည်။ ကကေားခ လူကကီးတက်အရောက်ခခင်းခဖင ်  

ရေှာအဖွမှုက   ခပျုလ ပ်ရမည်၊ ကကေားလူသည် BCPS 

ဝနထ်မ်းခဖစ်ရမည်။ 

 

အကျောင်းသေားတွင် ဤန  င်င ဥပအဒအရ 

ရောဇဝတ်မှုက  ကျ းလွန်သည အ်ရော၊ ပ  င်ဆ  င်မှုရှ အကကောင်းက   

ဆရောမ ှယ  ကကည်ရန် အအကကောင်းခပချက်ရှ ပါက အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုတငွ် အကျောင်းသေား၏ 

သင ်အလျော်အသောရေှာအဖွမှုက   အဆောင်ရွကရ်န ်အကျောင်းအ ပ်မှ 

ဆရောခနိ်ု့အပ်န  င်သည်။ ဆရောသည် မရေှာခင် 

အလ ကျင အ်ရးက   လကခ် ရပါမည်။ ကကေားလူ(BCPS 

ဝနထ်မ်း)တက်အရောက်ခခင်းခဖင ် ရှောအဖွမှုက   

ခပျုလ ပ်ရပါမည်။  

 

တရေားဝငရ်ေှာအဖွမှုက   ခွင ်ခပျုရန ်အကျောင်းသေား၏ 

ခငင်းဆ  မှုသည် မူဝါဒ 5550၊ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုခဖစ်လောန  င်သ

ည်။ 

 

  ာရဖ ပ ုင်ခ င ်သတ ရပေးခ က်္ 

အကျောင်းသေားမျေားသ  ို့ အပးထေားအသော ခ  အစောင်းမျေား၊ 

အလေ်ာကောမျေားနှင ် သ မ်းဆည်းသည ်အနရောမျေားသည် BCPS 

၏ ပ  င်ဆ  င်မှုခဖစ်သည်။ ကကီးကကပ်သူသည် အကျောင်းသေားအေား 

ခ  အစောင်းမျေား၊ အလေ်ာကောမျေားနှင ် 

သ မ်းဆည်းသည ်အနရောမျေားအပါအဝင် အကျောင်း၏ 

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောတည်အဆောက်မှုနှင ် ၎င်း၏ 

ဖဲွွဲ့စည်းတည်အဆောက်မှုမျေားက   အချ  န်မအရွးရှောအဖွန  င်သည်။ 

 
ခ  ပခာေး က္် ံမှုမ   ရ ေးလုပ်ပ ုင်ခ င  ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် ခဲွခခေားဆက်ဆ ခခင်း၊ 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ အနှာင ယ်ှက်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းတ  ို့မှ လွတက်င်းခွင ်ရှ ပါသည်။ 

အကျောင်းသေားမျေားသည် အခခေားသူမျေား၏ လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားက   

အလးစေားခွင ရှ် ပါသည်။ 

 
ရက္ ာင်ေးသာေးအမ ာေးစု၏အသက္်အ ွယ်န င ်  ုင်သည ် 

လုပ်ပ ုင်ခ င  ်

ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တီပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့၊ ၎င်း၏ 

မည်သည ်အအဂျင်စီမဆ   သ  ို့မဟ တ် ၎င်းတ  ို့၏ 

က  ယ်စေားအဆောင်ရွကအ်နသည ်မည်သူမဆ   အမရလီန်း၏ 

ချမှတ်အသောစည်းကမ်းတွင် အဖော်ခပထေားသည ်အတ  င်း 

အသက်တစ်ဆယ ်ရှစ် (၁၈) နှစ်အရယွ် သ  ို့မဟ တ် 

ယင်းထက်အသက်ကကီးအသောအကျောင်းသေားမျေားသ  ို့ 

အပးအပ်ထေားအသောအရွယ်အရောက်သူန  င်င သေားခဖစ်ပ  င်ခွင ်

မျေားက   အကျဉ်းချျုပ်၍မရပါ။ အကျောင်းသေားသည် အသက် 

၁၈ နှစ်အရောက်သည ်အခါ 

အကျောင်းသေားလ ပ်ပ  င်ခွင ်ခပင်ဆင်ချက် (20  U .S. C  . § 

1232h) နှင ် မ သေားစ ပညောအရးလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားနှင ် 

က  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုဥပအဒ (F  E  R  P  A  )(20 U.S.C.  § 

1232g) ကောကွယ်အရးအရ မ ဘမျေားသ  ို့ 

အပးအပ်ထေားအသောလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားက   အကျောင်းသေားသ  ို့ 

လ ဲအခပောင်းအပးအပ်ပါသည်။  ဤသည်မှော 

အကျောင်းသေားပညောအရးနှင ်သက်ဆ  င်အသော 

မည်သည ်ခပဿနာ သ  ို့မဟ တ် အမးခွန်းက  နှင ်ပတ်သက်၍ 

မ ဘမျေားက   ချ  တ်ဆက်အခပောဆ  ရန် အကျောင်းအ ပ် သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းအ ပ်၏ ခနို့်အပ်ထေားသူ၏ လ ပ်ပ  င်ခွင ်က   

မအလ ော ပါ။  

 
လ တ်လပ်စ ာစက္ာေးရပပာ  ုခ င ်န င ် ရဖာ်ပပခ င  ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် လွတလ်ပ်စွောစကေားအခပောဆ  ခွင ်၊ 

ဘောသောအရးက  းကယွ်ခငွ ်နငှ ် ပင မ်းချမ်းစွောစ အဝးခွင ်ရှ ပါသည်၊ 
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သ  ို့အသော် အအနာှင ်အယှကခ်ဖစအ်သောစကေားအခပောဆ  ခခင်းနှင ် 

အခပျုအမူက   တေားခမစန်  င်သည်။ 

 

အကျောင်းသေားမျေား၏ စ အဝးခွင သ်ည် 

အကျောင်းသေားမျေားစ အဝးန  င်သည ်အချ  န်၊ အနရောနငှ ် 

နည်းလမ်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

အကျောင်းအောဏောပ  ငအ်ဖွဲွဲ့မျေားချမှတ်သည ် 

သင ်အလျော်အသောကနို့်သတ်ချက်မျေားနှင ် သက်ဆ  င်ပါသည်။ 

 

အကျောင်းသေားမီဒီယောအကက အပးသူ၏ ကကီးကကပ်မှုခဖင ် 

အကျောင်းသေားဂျောနယ်လစ်သည် 

အကျောင်းမှပ  ပ  းကူညီအသောမီဒီယော၏ သတင်းမျေား၊ 

သအဘောထေားအခမင်၊ ရ  က်ကူးမှုနှင ် 

အကကေ်ာခငောအအကကောင်းအရောက   သတ်မှတ်ခခင်းအတွက် 

တောဝန်ရှ သည်။ (မူဝါဒ 5610 နှင ် စည်းမျဉ်း 5610)။ 

 

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် သအက္တပ  အဖော်ခပချက်မျေားမှ 

အကျောင်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားက   

သ သ သောသောအအနှာင ်အယှက်မခဖစ်သည ်အတ  င်းအတောအ

ထ  သအက္တပ  စ မျေားက   အဖော်ခပပ  င်ခွင ်ရှ သည်။ 

 
အယူခဝံင်ခ င  ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

တ ကျအသချောအသောအယူခ အတွက် 

အချ  န်က  ကတ်  ို့ခပနအ်ဆောင်ရကွ်ပ  င်ခွင ်ရှ ပါသည်။ 

 
လုံခချံုရ ေးရလ လာသင် က္ာေးရ ေးပတ်ဝန်ေးက္ င်၏ လုပ်ပ ုင်ခ င ် 

ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တီပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့သည် 

အကျောင်းသေားတ  င်းအအနခဖင ် အလ လောသင်ယူအရးအတွက် 

လ  ခခ ျုစ တ်ချရပပီး 

ဦးစီးအဆောင်ရကွ်န  င်အသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် 

အလ လောသင်ယူအကကောင်း အသချောအစရန် ကတ ခပျုပါသည်။  

ဘ တ်အဖဲွွဲ့သည် အကျောင်းပ  င်နက်၊ အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ပဲွအစီအစဉ်မျေား၊ အကျောင်းဘတ်စ်ကေားတွင် လူတစ်ဦးဦးမှ 

အန  င်ကျင ်အစော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင ်တ  ကခ်  က်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာင ်ယှက်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းတစ်အကျောင်း၏ စနစ်တကျလ ပ်အဆောင်မှုက   

သ သ သောသောအနှာင ်ယှက်ခခင်းက   တေားခမစ်ပါသည်။   

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် အန  ငက်ျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ အနှာင ယ်ှက်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းမှ 

ကင်းလွတ်သည ်ပတ်ဝန်းကျငအ်နရောမျေားတငွ် အကျောင်းနှင ် 

စောသင်ခန်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားအေားလ  းက   

ပါဝင်အဆောင်ရွကပ်  င်ခွင ်ရှ ပါသည်။ 

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည ်ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5580နငှ ် 

စည်းမျဉ်း 5580 နငှ ် အန  ငက်ျင ်အစော်ကေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းတငခ်ပသည အ်ဖောင်နှင ် အကျောင်းစနစ၏် 

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအနာှင ယ်ှက်မှုနှင ်သက်ဆ  ငအ်သောလ ပ်ထ  း

လ ပ်နည်းမျေားရရှ န  င်မှုက   အကျောင်းနှစ်အစပ  င်းတွင် 

ကကီးကကပ်သူမျေားမှ 

အကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်တင်ခပချက်အစ တ်အပ  င်းအခဖ

စ ်နှစ်စဉ်အကက ခပျုပါသည်။   

အကျောင်းဝန်ထမ်းအဖဲွွဲ့ဝင်မျေားသည် 

အန  င်ကျင အ်စေ်ာကေားခခင်း၊ 

ဆ  က်ဘောခဖင တ်  က်ခ  က်အစေ်ာကေားခခင်း၊ အနှာင ယှ်က်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းနှင ပ်တ်သက်၍ 

အကျောင်းသေားမျေားအေား သင်ကကေားအပးခခင်း၊ 

အန  င်ကျင အ်စေ်ာကေားခခင်း၊ 

ဆ  က်ဘောခဖင တ်  က်ခ  က်အစေ်ာကေားခခင်း၊ အနှာင ယှ်က်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းခဖစ်ရပ်မျေားက   

စ  စမ်းစစ်အဆးခခင်းနှင ် ယင်းကဲ သ  ို့ 

အခပျုအမူမျေားနှင ်ပတ်သက်၍ ကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုမျေား၊ 

ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားနှင ် အကျ  ျုးဆက်မျေားက   

ချမှတ်အဆောင်ရွက်ခခင်းအတွက် တောဝန်ရှ ပါသည်။ 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WY7A3B1D/$file/POL5580_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVP6A25B0/$file/RULE%205580_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BZ5QVR6A26D9/$file/RULE%205580_Form%20A_050520_Finalized.pdf
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ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်း 

 

အမးခွနး်ခပျုလ ပ်ခခင်းတွင် အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၊ 

ဌောနဆ  င်ရောအဖွဲွဲ့ဝင်မျေား သ  ို့မဟ တ် ဝနထ်မ်းမျေား၏ 

လ  ခခ ျုအရးနှင ် ကက  ခ  ငအ်ရးက   

ဆ  းဝါးစွောထ ခ  က်န  ငအ်ချရှ သည ်အခါ BCPS သည် 

၎င်းအကျောင်းသေားမျေား၏ အကျောင်းခပင်ပအဆောင်ရွကမ်ှုက   

ကကေားဝငအ်ဆောင်ရွကပ်  င်ခွင ်ရှ သည်။   

  

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5550 အရ BCPS တငွ် 

စောရင်းသွင်းထေားအသောအကျောငး်သေားသည် အကျောင်းသေား၏ 

အကျောင်းအအဝးတငွ် အဖော်ခပအသောအခပျုအမူမျေားအကကောင ် 

ပညောအရးဆ  င်ရောအနရောသတမှ်တ်မှုတငွ် 

အအခပောင်းအလဲခဖစန်  င်သည ် 

ကကီးကကပ်အရးအဆောင်ရွကခ်ျကက်   ခ ရန  င်သည်။ 

 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့သည် BCPS ရှ  အကျောင်းသေားအေားလ  းတ  ို့အေား 

အကျောင်းပ  င်နက်တွင် ရှ သည ်အခါနှင ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင် 

ပါဝင်သည ်အခါ အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတ  ို့၏ 

တစ်ဦးချင်းတောဝနမ်ျေားက   သ မှတ်အစလ  ပါသည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးက္ င ်ဝတ်စည်ေးက္မ်ေး - BCPS 

ရက္ ာင်ေးသာေးအာေးလံုေးအရနပဖင ် - 

 

A. ပျက်ကွက်ခခင်းအတွက် 

တရေားဝင်ရည်ရွယ်ချက်မရှ ပါက 

အကျောင်းသ  ို့အနို့စဉ်တက်အရောက်ရမည်။ 

B. အလ လောသငယ်အူရးလ ပ်ငန်းစဉ်တွင် 

ပါဝင်အဆောင်ရွကရ်မည်။ 

C. ၎င်းတ  ို့ပညောအရးပရ  ဂရမ်မျေားအတကွ် 

သင အ်လျောအ်သော 

အဆ  ပါအတညခ်ပျုထေားသည အ်ရောမျေားနှင  ်

ပစစည်းမျေားက  သော အကျောင်းသ  ို့ယလူောရမည်။ 

D. အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူနှင ် ဘောသောစကေားက   

အဖေ်ာခပပပီး က  ယ်ပ  င်၊ န  င်င သေားနှင ် အခခေားသူမျေား၏ 

ပ  င်ဆ  င်ခွင ်မျေားက   အအလးထေားရမည်။ 

E. ချမှတ်ထေားအသောဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒမျေား၊ 

ကကီးကကပ်သူ၏ စည်းမျဉ်းမျေားနှင ် 

လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားအရ 

လ  က်နာသည ်အခါ ၎င်းတ  ို့၏ 

စီမ အဆောင်ရွက်မှုမျေားနှင ် ပညောအရးအတွက် 

တောဝန်က   လက်ခ ရမည်။ 

 

စံသတ်မ တ်ခ က္်မ ာေး 

A. အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းပ  င်နက်တွင် 

ရှ သည ်အခါ  သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင် 

ပါဝင်သည ်အခါနှင ် အကျောင်း သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းမှပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရွက်မှု

မျေားနှင ် ပဲွအစီအစဉ်မျေားမှ 

အကက ျုအပ  ို့လ ပ်သည ်အခါ 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းသည် 

အချ  န်ခပည ်သက်အရောက်ရမည်။ 

B. အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းက   

ချ  ျုးအဖောက်သည အ်ကျောင်းသေားသည် 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5550 ၊ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုက   

ခ ရန  င်သည်။ 

C. အကျောင်းသေားတစဦ်းချင်းစသီည် 

အလ လောသငယ်ူခခင်းမှ 

အကျောင်းသေားတစအ်ယောက်က     
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အကျင ်စရ  ကပ်ညော၊ လူမှုအရးအပ  င်းတ  းတက်မှု၊ 

အခပျုအမူစမီ အဆောင်ရွကအ်ရး၊ နငှ ် 

ဆက်ဆ အရးတညအ်ဆောက်မှုနငှ ်ပတ်သက်၍ 

ဆက်စပ်ပရ  ဂရမ်က   အရးဆဲွအဆောင်ရွကပ်ါမည်။ 

ဝန်ထမ်းမျေားအအနခဖင ် အကျောင်းသေားအေား 

သင ်အလျေ်ာစွော ခပျုမူအဆောင်ရွက်တတ်အစရန် 

လ ပ်အဆောင်အပးသည ်ခဖစ်စဉ်တစ်ခ စီတွင် 

အကျောင်းသေားအေား က  ယ်ပ  င်စည်းကမ်းနှင ် 

စည်းမျဉ်းမျေားက   

အလ လောအဆောင်ရွက်တတ်အစရန် 

ကူညီအပးခခင်းအအပေါ်မူတည်၍ 

အအလးထေားခခင်းက   ခပျုလ ပ်ရမည်။ 

 

ကကေားဝင်မှုမျေားနှင ် ပ  ပ  းကူညီမှုမျေား 

 

အမ  ျုေးအစာေး ၁ ပပစမ်ှုမ ာေးက္  ုကက္ ျုတင်က္ာက္ ယတ်ာေး ီေး န် 

 က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုမ ာေး 

 

အအောကတ်ွငအ်ဖော်ခပသည်မှော အကျောင်းသေားမျေားအေား 

အမျ  ျုးအစေား ၁ 

တွငအ်ဖော်ခပထေားအသောခပစမ်ှုမျေားကျ းလွန်ခခင်းက   

ကက ျုတင်ကောကယွ်တေားဆီးရန ်သ  ို့မဟ တ် 

အခပျုအမူမျေားမခပင်းထန်ခင် ကကေားဝင်ရန် 

ဌောနနှင ်ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်မျေားအသ  းခပျုန  င်သည ် 

ကကေားဝင်မှုမျေားနှင ် ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားခဖစသ်ည်။ 

 

ကက္ ျုတင်က္ာက္ ယ်တာေး ီေးပခင်ေးအတ က္် 

အကက္ံပပျုထာေးရသာ က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုမ ာေး  

အမ  ျုေးအစာေး ၁ ပပစ်မှုမ ာေး- 

 

a. အကျောင်းသေားအေား အလ ပ်တောဝန်တွင် 

ဆက်လက်လ ပ်က  င်အစရန် အနီးကပ်ထ န်းချျုပ်မှုက   

အသ  းခပျုပါ။ 

b. အကျောင်းသေားတစဦ်းချင်းစ၏ီ အခပျုအမူက   

ကက ျုတင်ခပျုခပင်အပးပါ။ 

c. စကေားခဖင ်မအခပောအသောသဲလွန်စမျေား/အချက်ခပက   

အသ  းခပျုပါ။ 

d. အကျောင်းသေားနငှ အ်တူ အတနး်တငွ်းအစည်းအအဝးက   

အဆောငရ်ကွပ်ါ။ 

e. အကျောင်းသေားမျေား၏ 

လဲွမှေားအသောအခပျုအမူနှင ်ပတ်သက်၍ 

အအခခခ အအကကောင်းအရင်းမျေားနှင ် 

လ ပ်အဆောင်ချက်မျေားက   ဆ  းခဖတ်သတ်မှတ်ပပီး 

သင ်အလျေ်ာစွောတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်ပါ။ 

f. အကောင်းမွန်အသောအစေားထ  းအခပျုအမူမျေားက   

သင်ကကေားပါ၊ ကျင ်သ  းပပီး အေားအပးအထောက်ခ ပါ။ 

g. အကျောင်းအတွက်ဝနအ်ဆောင်မှု၊ သ အတသနအစရှ သကဲ သ  ို့ 

အထူးအလ ပ်တောဝန်အပးအပခ်ခင်းက   အပးပါ။ 

h. သင ်အလျော်သည်ဟ  ယူဆသည ်အတ  င်း 

အကျောင်းသေားတစအ်ယောက်ချငး်စီအတွက် 

စွမ်းအင်နည်းအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားအကကေား 

လှုပ်ရှေားမှုရပ်နားခခင်းမျေားက   အပးပါ။ 

i. စောသင်ခန်းထဲတွင် ထ  င်ခ  အနရောစဉ်းစေားခခင်း၊ 

ထ  င်ခ  အနရောရပ်နားခခင်း သ  ို့မဟ တ် အဖေ်ာခပသည ်အနရောက   

အသ  းခပျုပါ။ 

j. အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် 

လဲွမှေားအသောအခပျုအမအူတကွ ်

အရးသေားအဖော်ခပချက/်အတောင်းပန်ခခင်းက   ခဖည ်စကွရ်န ်

လ  အပ်ပါ။ 

k. အလ လောသငက်ကေားအရးလှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားနငှ ် 

အခပျုအမူအတွက် အရးွချယ်မှုမျေားက   အပးပါ။ 

l. အကျောင်းသေားအခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောမဟောဗျ ဟောမျေား၊ 

တ  းတက်မှုမှတ်တမ်းမျေား၊ 

အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောသအဘောတူစောချျုပ်မျေားနှင ်/သ  ို့မဟ 

တ် အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောစောရွက်စောတမ်းမျေားက   

အသ  းခပျုပါ။  

 

m. အကျောင်းသေားတစ်အယောက်ချင်းစီအတွက် 

အခပျုအမူတ  းတက်အရးအသ အမှတ်ခပျုချက်နှင ်အတူ 

ရည်မှန်းချက်ချခခင်းက   အသ  းခပျုပါ။ 

n. အကျောင်းသေားအအဖေ်ာပ  ပ  းကူညီသူက   ခနိ်ု့အပ်ပါ။ 

o. ရယွတ်ူကကေားဝငဖ်ျနအ်ခဖအရးအကအူညကီ   အကက ခပျုပါ။ 
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p. ပဋ ပကခအခဖရငှ်းအရးအကအူညကီ   အကက ခပျုပါ။ 

q. အကျောင်းသေားမ ဘသ  ို့ ဆကသွ်ယပ်ါ။ 

r. မ ဘနှင ် အကျောင်းသေားအစည်းအအဝးက   ကျင်းပပါ။ 

s. ထ န်းသ မ်းခခင်း (မ ဘအဆက်အသွယ်မခဖစ်မအန) က   

အဆောင်ရွက်ပါ။ 

t. အဖွဲွဲ့ငယ်အကျင ်စရ  ကတ်ညအ်ဆောက်အရးနငှ ် 

လူမှုအရးကျွမး်ကျင်မှုပ  င်းအလ ကျင အ်ရးက   

အဆောင်ရွကပ်ါ။ 

u. ပ ပ  းကူညမီှုအတွက ်

အကျောင်းသေားပ  ပ  းကညူအီရးဝနအ်ဆောငမ်ှုမျေားအပးအရးဝန်

ထမ်းအတကွ် အကျောင်းသေားက   ရည်ည န်းပါ။ 

v. လူကကီးကကီးကကပ်မှုခဖင ် အကျောင်းသေားက   ရပ်နားခွင ်အပးပါ။  

 

w. အကျောင်းသေားပ  ပ  းကညူအီရးအသင်း(SST)အတကွ် 

အကျောင်းသေားက   ရညည် န်းပါ။ 

x. လူကကီးကကီးကကပ်မှုခဖင ် အကျောင်းသေားက   အကျောင်းသေားအေား 

သင ်အလျေ်ာစွောခပျုမူန  င်အစရန် သတ်မှတ်ထေားအသော 

ကကေားဝင်ခဖည ်စွက်မှုမျေား၊ ပ  ပ  းကူညီမျျုမျေား သ  ို့မဟ တ် 

မဟောဗျ ဟောမျေားပါဝင်သည ် 

အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားအတွက် 

အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညီအရးအစီအစဉ်က   

အရးဆဲွအဆောင်ရွက်ပါ သ  ို့မဟ တ် ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး  

စ စစ်သ  းသပ်ပါ။ 

y. လ  အပ်သည်ဟ  ယူဆသည ်အတ  င်း 

အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောလ  က်အလျောညီအထွခဖစ်မှုမျေားအပါအ

ဝင် အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားအတွက် 504 

အစီအစဉ်က   အရးဆဲွအဆောင်ရွက်ပါ သ  ို့မဟ တ် 

ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး စ စစ်သ  းသပ်ပါ။ 

z. အကျောင်းသေားအရးွချယ်ခ ရပါက 

လ ပ်ငန်းပ  င်းဆ  ငရ်ောအခပျုအမူအကဲခဖတတ်ကွခ်ျက်မှု 

(FBA) က   လ ပ်အဆောင်ပပီး အခပျုအမပူ  င်းဆ  င်ရော 

ကကေားခဖတအ်စအီစဉ် (BIP) က   အရးဆဲွအဆောင်ရကွ်ပါ။  

 

aa. အကျောငး်သေား၏ လက်ရှ  BIP က   ခပန်လည်ဆန်းစစပ်ပးီ 

စ စစ်သ  းသပ်ပါ။ 

bb. တစဦ်းချငး်ပညောအရးပရ  ဂရမ် (IEP) အသင်းအတကွ် 

အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောငး်သေားက   ရည်ည န်းပါ။  

cc. အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားအတွက် IEP က   

အရးဆဲွအဆောင်ရွက်ပါ။ 

dd. လ  အပ်သည်ဟ  ယူဆပါက အကျောင်းသေား၏ IEP တွင် 

အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရော ကကေားဝင်မှုမျေား၊ ပ  ပ  းကူညီမှုမျေား 

သ  ို့မဟ တ် မဟောဗျ ဟောမျေားက   ထည ်သွင်းပါ။ 

ee. ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးအစည်းအအဝးတွင် 

ပါဝင်ပါ။ 

ff.   အလ လောသင်ကကေားအရးပတဝ်နး်ကျငအ်တကွ် 

ပါဝငအ်သောအမ ော်မှနး်ချကမ်ျေားက   လ ပ်အဆောင်ရန် 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးအဝန်းအဝ  င်းအသ  းခပျုပါ။ 

 

 

 

 

အမ  ျုေးအစာေး ၂ ပပစမ်ှုမ ာေးက္  ုက္ာက္ ယတ်ာေး ီေး န် 

 က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုမ ာေး 

 

အအောကတ်ွင် အဖော်ခပထေားသည်မှော ဌောနနငှ ် 

ဝနထ်မ်းအဖွဲွဲ့ဝင်မျေားသည် အမျ  ျုးအစေား ၂ တွင် 

အဖော်ခပထေားအသော ခပစ်မှုမျေားက   ကျ းလွန်ခခင်းမှ 

အကျောင်းသေားမျေားက   ကောကယွ်တေားဆီးရန ်

အသ  းခပျုန  ငအ်သောကကေားဝင်မှုမျေားနှင ် 

ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားခဖစသ်ည်။ 

 

အမ  ျုေးအစာေး ၂ ပပစ်မှုမ ာေးက္ာက္ ယ်တာေး ီေး န်အတ က္် 

အကက္ံပပျုထာေးရသာ က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုမ ာေးမ ာ- 

 

a. အမျ  ျုးအစေား ၁ မှ သင ်အလျေ်ာအသောကကေားဝင်မှုမျေားနှင ် 

ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားက   အသ  းခပျုပါ။ 

b. မ ဘက  ဆကသွ်ယပ်ါ(မခဖစ်မအန)။  

c. မ ဘနှင ် အကျောင်းသေားအစည်းအအဝးက   ကျင်းပပါ။ 

d. အကျောင်းသေားအေား ပစစည်းခပနအ်ပးအစလ  ပါသည၊် 

ပစစည်းအတကွ် အပးဆပ်အစလ  ပါသည်၊ 

ပစစည်းပျက်စီးမှုမျေားအတကွ ်

ခပနလ်ညအ်လျောအ်ပးအစလ  ပါသည်၊ သ  ို့မဟ တ ်အကျောင်းသ  ို့ 
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အတည်ခပျုထေားအသောကကးီကကပ်အရးဝနအ်ဆောငမ်ှုက   

အကျောင်းသေားအေား အပးအပ်အစလ  ပါသည်။  

 

e. အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမကူ   တ  းခမ င အ်ပးရန် 

လ  အပ်သည်ဟ ယဆူပါက 

အခပျုအမပူ  င်းဆ  ငရ်ောအအနအထ  ငမ်ျေားအပါအဝင် 

ရရှ န  ငအ်သောအကျောင်းသေားအတကွ် 504 အစီအစဉက်   

ခပနလ်ည်ဆန်းစစပ်ပးီ စ စစသ်  းသပ်ပါ။ 

f. အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမကူ   တ  းခမ င အ်ပးရန် 

လ  အပ်သည်ဟ ယဆူပါက အကျောင်းသေားအတကွ ်

အခပျုအမပူ  င်းဆ  ငရ်ောကကေားဝငမ်ှုအစီအစဉ်က   

ခပနလ်ည်ဆန်းစစပ်ပးီ စ စစသ်  းသပ်ပါ။ 

g. အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမကူ   တ  းခမ င အ်ပးရန် 

လ  အပ်သည်ဟ ယဆူပါက အကျောင်းသေား၏ IEP က   

ခပနလ်ည်ဆန်းစစပ်ပးီ စ စစသ်  းသပ်ပါ။ 

h. ဆ  င်းင  ခခင်းအရွးချယ်မှုအခဖစ် အကျောင်းသေားမျေားအေား 

အကျောင်းသနိ်ု့ရှင်းအရးက   ကကီးကကပ်အဆောင်ရွက်ခ  င်းပါ။ 

i. အခပျုအမူမျေားက   တ  းခမ င ်အပးရန် အကျောင်းသေားအေား 

ပ  ပ  းကူညီမှုနှင ် ရင်းခမစ်မျေားက   အပးရန် 

အဖဲွွဲ့အစည်းပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်သူမျေားနှင ် 

ကကေားခ အအဂျင်စီပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်သူမျေားက   

အသ  းခပျုပါ။ 

j. ခပဿနာက   အခဖရငှ်းရန ်

အဖွွဲဲ့အစည်းအစည်းအအဝးအတကွ် 

အဖွွဲဲ့အစည်းပူးအပါငး်အဆောင်ရကွ်သူအတကွ် 

အကျောင်းသေားနစှအ်ယောက် သ  ို့မဟ တ် ယငး်ထက်ပ  ၍ 

ရညည် န်းပါ။ 

k. အခပျုအမအူခပောင်းလဲရောတငွ် 

အအထောကအ်ကခူဖစအ်စရန်အတကွ် 

အကျောင်းလူမှုဝန်ထမ်း၊ 

အခပျုအမပူ  င်းဆ  ငရ်ောကကေားဝငဖ်ျနအ်ခဖသူနငှ /်သ  ို့မဟ တ ်

အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်းအတကွ ်အကျောင်းသေားက   

ရညည် န်းပါ။ 

l. ပရ  ဂရမ်စ စစ်သ  းသပ်ချက်အတကွ် အ ပ်ချျုပအ်ရးမှ း၏ 

ခနို့အ်ပထ်ေားသူအတကွ် အကျောင်းသေားက   ရညည် နး်ပါ။ 

m. အမျ  ျုးအစေား ၂ 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုနှင ်ပတ်သ

က်၍ အကျောင်းသေားက   သတ အပးပါ။ 

 

 

 

အမ  ျုေးအစာေး ၃ ပပစမ်ှုမ ာေးက္  ုက္ာက္ ယတ်ာေး ီေး န် 

 က္ာေးဝင်ဖ နရ်ပဖမှုမ ာေးန င ် ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုမ ာေး 

 

အမ  ျုေးအစာေး ၂ ပပစ်မှုမ ာေးအတ က္် 

အကက္ံပပျုထာေးရသာ က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုမ ာေး- 

 

a. အမျ  ျုးအစေား ၁ နှင ် ၂ မှ သင ်အလျေ်ာအသောကကေားဝင်မှုမျေားက   

အသ  းခပျုပါ။ 

b. မ ဘက  ဆက်သွယပ်ါ(မခဖစ်မအန)။ 

c. လ  အပ်အသောမ ဘနှင ် အကျောင်းသေားအစည်းအအဝးက   

ကျင်းပပါ။ 

d. အကျောင်းကကီးကကပ်သူမှ 

စနစတ်ကျက  ငတ်ယွအ်ခဖရငှး်၍မရသည  ်

တ ကျရငှ်းလင်းအသောဥပအဒချ  ျုးအဖောကမ်ျျုက   

ကျ းလွန်ထေားပါက ရဲစခန်းသ  ို့ 

ဆကသွ်ယ်အအကကောင်းကကေားပါ။ 

e. အကျောင်းသေားသည်  

အရးွချယ်ထေားအသောပရ  ဂရမ်ဝန်ထမ်းနှင ်ပူးအပါင်း၍ 

အရးွချယ်ထေားအသောပရ  ဂရမ်တောဝနမှ်အန၍ 

ပင်မအကျောင်းသ  ို့ ခပနအ်ရောကသွ်ေားသည ်အခါ 

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် အကျောငး်သေား၏ 

ကူးအခပောင်းမှုအစီအစဉ်က   အရးဆဲွအဆောင်ရွက်ရမည်။  
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လူမှုအရးနှင ် စ တ်ခ စေားမှုဆ  င်ရောအလ လောသင်ကကေားအရး ကျွမး်ကျငတ်တအ်ခမောက်မှုမျေား 

 

CASEL (ပညောအရး၊ လူမှုအရးနငှ ် စ တ်ခ စေားမှုဆ  င်ရောအလ လောသင်ကကေားအရးအတွက် ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကမ်ှု)ဆ  သည်မှော 

"လူငယ်လူကကီးအေားလ  းမှ ကျန်းမောအရးနှင ည်ီညတွအ်သောအအထောကအ်ထေားမျေားက   အဆောင်ရွကရ်န၊် စ တ်ခ စေားမှုမျေားက   

စီမ အဆောင်ရွကရ်နန်ငှ ် က  ယ်ပ  င်နှင ် စ အပါင်းထေားအသောရည်မှန်းချက်မျေား၊ အခခေားသူမျေားအတွက် စောနာမှုက   ခ စေားခပသရန်၊ 

အအထောက်အကခူဖစအ်သောဆက်ဆ အရးမျေားက   အဖောအ်ဆောငထ် န်းသ မ်းရနန်ှင ် တောဝန်ရှ အသောဂရ တစ  က်ဆ  းခဖတ်ချက်မျေားချရန်  

အသ ပညောဗဟ သ တ၊ ကျွမး်ကျင်မှုမျေားနငှ ် သအဘောထေားအယူအဆမျေားက   သ  မီှးအသ  းချခခင်းလ ပ်ငန်းစဉ်" အခဖစ ်

လူမှုအရးစ တ်ခ စေားမှုဆ  င်ရောအလ လောသင်ကကေားအရးက   ဆ  လ  သည်။   အကျောင်းအအခခအအနနှင ် လ  ခခ ျုအရးဌောနခွတဲငွ် တည်ရှ သည ် BCPS 

လူမှုအရး-စ တ်ခ စေားမှုဆ  င်ရောပ  ပ  းကူညီအရးဌောနသည် အကျောင်းသေားမျေား၏ လူမှုအရးနငှ ်စ တ်ခ စေားမှုကက  ခ  ငအ်ရးက   ရညည် န်းရောတွင် 

ကကီးကကပ်သူမျေားအေား လမ်းည န်ချကန်ှင အ်ကူအညီက   အပးပါသည်။  အကျောင်းမျေားသ  ို့ အပးထေားသည ် လမ်းည န်ချကသ်ည် 

အကောလ ပ်နငှ ် အလ ပ်အက  ငအ်ဆင်သင ်ခဖစ်အနအသောအကျောင်းသေားမျေားအေား အမွးထ တအ်ပးရန ်BCPS ၏ရည်မှန်းချက်နငှ  ်

ည  န ှုင်းအပးသည ် ဘဝတစ်သက်တောကျွမး်ကျင်မှုမျေားက   သင်ကကေားအပးသည ် ဘ တ်အနရောသ  းအနရောက   အဓ ကထေားပါသည်။ 

 

သတ    ပခင်ေး 

 

က္ ုယ်တ င်ုသတ    ပခင်ေးဆ  သည်မှော 

လူတစ်အယောက်၏ 

က  ယ်ပ  င်စ တ်ခ စေားချက်မျေား၊ 

အအတွးအအခေါ်မျေားနှင ် တန်ဖ  းမျေား၊နှင ် 

၎င်းတ  ို့အခပျုအမူလ မ်းမ  းပ  က   

အတ အကျသ မှတ်န  င်စွမ်း၊ ယ  ကကည်မှု၊ 

အအကောင်းခမင်မှုနှင ် 

“စ တ်ဓောတ်ခမင ်မေားမှု”ဟူအသောအအခခခ ကျ

အသောအောရ  ခဖင ် လူတစ်အယောက်၏ 

အေားသောချက်မျေားနှင ် 

ကနိ်ု့သတ်ချက်မျေားက   

တ ကျစွောအကဲခဖတ်န  င်စွမ်းခဖစ်သည်။  

က  ယ်ပ  င်သတ ရှ ခခင်းနှင ် 

သက်ဆ  င်အသောအရည်အချင်းမျေားတွင် 

ပါဝင်သည်မှော- 

 

• စ တ်ခ စေားမှုမျေားအဖေ်ာထ တ်ခခင်း 

• တ ကျမှန်အသောက  ယ်တ  င်သ

အဘောအပါက်မှု 

• အေားသောချက်မျေားက  သ မှတ်ခခင်း 

• က  ယ်ပ  င်ယ  ကကည်မှု 

• က  ယ်ပ  င်ထ အရောက်မှု 

 

က္ ုယ်တ င်ုစီမံခနို့်ခ  ရ ေးဆ  သည်မှော 

အအခခအအနအမျ  ျုးမျ  ျုးခဖစ်အသော - ဖ အေားက   

ထ အရောက်စွောစီမ အဆောင်ရွက်ခခင်း၊ 

ရ တ်တရက်ခဖစ်အပေါ်အသောဆနဒက   

ထ န်းချျုပ်ခခင်းနှင ် မ မ က  ယ်က   

လ ှုွဲ့အဆေ်ာခခင်းခဖင ် လူတစ် အယောက်၏ 

စ တ်ခ စေားမှုမျေား၊ အအတွးအအခေါ်မျေားနှင ် 

အခပျုအမူမျေားက   

အအောင်ခမငစ်ွောထ န်းချျုပ်န  င်စွမ်း၊ 

က  ယ်ပ  င်နှင ် 

ပညောအရးရည်မှန်းချက်မျေားက   

ချမှတ်အဆောင်ရွက်န  င်စွမ်းခဖစ်သည်။  

က  ယ်ပ  င်စီမ ခနိ်ု့ခွဲအရး နှင ်သက်ဆ  င်အသော

အရည်အချင်းမျေားတွင် ပါဝင်သည်မှော- 

 

• ရ တ်တရက်ခဖစ်အပေါ်အသောဆနဒ

က  ထ န်းချျုပ်မှု 

• ဖ အေားစီမ အဆောင်ရွက်အရး 

• က  ယ်ပ  င်စည်းကမ်း 

• က  ယ်ပ  င်လ ှုွဲ့အဆေ်ာအဆောင်ရွက်မှု 

• ရည်မှန်းချက်ချခခင်း 

• ဖွဲွဲ့စည်းမှုဆ  င်ရောကျွမ်းကျင်မှုအ

ပ  င်းမျေား 

 

 

 

 က္် ံရ ေးမ ာေး 

 

 က္် ံရ ေးတည်ရ ာက္်ပခင်ေးသည် 

အမျ  ျုးမျ  ျုးအသောတစ်ဦးချင်းစီနှင ် 

အဖွဲွဲ့မျေားနှင ်အတူ 

ကျန်းမောအရးနှင ်ညီညွတ်ပပီး 

ဆ ချးီခမ င ်အသောက  ယ်ပ  င်အဆက်အသွယ်

မျေားက   အအကောင်အထည်အဖော်၍ 

ထ န်းသ မ်းန  င်စွမ်း၊ 

တ ကျခပတ်သေားစွောချ  တ်ဆက်န  င်စွမ်း၊ 

အကောင်းစွောနားအထောင်န  င်စွမ်း၊ 

အခခေားသူမျေားနှင ် 

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်န  င်စွမ်း၊ 

မသင ်အလျေ်ာအသောလူမှုအရးဖ အေားက   

ခ ခ န  င်စွမ်း၊ ပဋ ပကခက   

အခပျုသအဘောအဆောင်၍ ည  န ှုင်းန  င်စွမ်းနှင ် 

လ  အပ်သည ်အခါ အကူအညီက   ရှောအဖွ၍ 

ကမ်းလှမ်းန  င်စွမ်းခဖစ်သည်။  

ဆက်ဆ အရးမျေားတည်အဆောက်ခခင်းနှင ် 

သက်ဆ  င်သည ်အရည်အချင်းမျေားတွင် 

ပါဝင်သည်မှော- 

 

• ဆက်သွယ်အရး 

• လူမှုအရးချ  တ်ဆက်မှု 

• အဖွဲွဲ့လ  က်အလ ပ် 

 

လူမှု က္် ံရ ေးတည်ရ ာက္်ပခင်ေးသည် 

အနာက်ခ အမျ  ျုးမျ  ျုးနှင ် 
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ယဉ်အကျးမှုအမျ  ျုးမျ  ျုးမှ ၎င်းတ  ို့အပါအဝင် 

အခခေားသူမျေား၏ ရှုအထောင ်အခမင်က   

အဆောင်ရွက်န  င်စွမ်းနှင ် အခခေားသူမျေားက   

အအလးထေားန  င်စွမ်း၊ အခပျုအမူအတွက် 

လူမှုအရးနှင ် 

ကျင ်ဝတ်ဆ  င်ရောစ သတ်မှတ်ချက်မျေားက   

နားလည်န  င်စွမ်းနှင ် မ သေားစ ၊ အကျောင်းနှင ် 

အဖွဲွဲ့အစည်းရင်းခမစ်မျေားနှင ် 

ပ ပ  းကူညီမှုမျေားက   

အသ အမှတ်ခပျုန  င်စွမ်းခဖစ်သည်။  

အဖွဲွဲ့ဆက်ဆ အရးမျေားနှင ် 

သက်ဆ  င်အသောအရည်အချင်းမျေားတွင် 

ပါဝင်သည်မှော- 

 

• ရှုအထောင ်အခမင် 

• စောနာမှု 

• ကွဲခပေားမှုက   သ မှတ်ခခင်း 

• အခခေားသူမျေားက   အလးစေားခခင်း 

 

 

 

 

 ံုေးပဖတ်ခ က္်ခ ပခင်ေး 

 

 ံုေးပဖတ်ခ က္်ခ ပခင်ေးတာဝန်သည် 

ကျင ်ဝတ်စ နှုန်းမျေား၊ လ  ခခ ျုအရးက စစမျေားနှင ် 

လူမှုအရးစ သတ်မှတ်ချက်မျေားအအပေါ်အ

အခခခ သည ် က  ယ်ပ  င်အခပျုအမူနှင ် 

လူမှုအရးအခပန်အလှန်အကျ  ျုးခပျုမှုမျေား၊ 

လ ပ်အဆောင်ချက်အမျ  ျုးမျ  ျုး၏ 

အကျ  ျုးဆက်မျေားက   

အစစ်အမှန်အကဲခဖတ်တွက်ချက်ခခင်းနှင ် 

မ မ က  ယ်တ  င်နှင ် 

အခခေားသူမျေား၏ကက  ခ  င်အရးထည ်သွင်းစဉ်း

စေားချက်နှင ်ပတ်သက်၍ 

ဖွဲွဲ့စည်းထေားအသောအရွးချယ်မှုမျေားက   

ခပျုလ ပ်န  င်စွမ်းခဖစ်သည်။ 

ဆ  းခဖတ်ချက်ချခခင်းတောဝန်နှင ် 

သက်ဆ  င်အသောအရည်အချင်းမျေားတွင် 

ပါဝင်သည်မှော- 

 

• ခပဿနာမျေားက  အဖေ်ာထ တ်ခခင်း 

• အအခခအအနမျေားက   

ခွဲခခမ်းစ တ်ခဖောခခင်း 

• ခပဿနာမျေားအခဖရှင်းခခင်း 

• အကဲခဖတ်ချင ်တွက်ခခင်း 

• ထင်ဟပ်အဖေ်ာခပခခင်း 

• ကျင ်ဝတ်ဆ  င်ရောတောဝန် 
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လူမှုရ ေးစ တ်ခံစာေးမှုရလ လာရ ေးအပ ုင်ေးမ ာေး 

BCPS ဆရောမျေားနှင ် ကကီးကကပ်သူမျေားမှ အကျောင်းသေားမျေား၏ လူမှုအရးနှင ် စ တ်ခ စေားမှုအတကွ် လ  အပ်သည်ဟ  

ယူဆအသောအပ  င်းမျေားက   အကျောင်းသေားနငှ ် အကျွမး်တဝင်ရှ အသောအခပျုအမူမျေားအအောကတ်ွင် အဖော်ခပထေားသည်။  အအောက်တငွ် 

အဖော်ခပထေားအသောဇယေားက   အကျောင်းသေားမျေားမှ ၎င်းတ  ို့၏ က  ယ်ပ  င်လူမှုအရးစ တ်ခ စေားမှုတ  းတက်အစအရးနငှ ် ကက  ခ  ငအ်ရးက   

မည်သ  ို့တ  းခမ င ်ပ  နငှ ်ပတ်သက၍် မရငှ်းန  င်သည အ်ကျောင်းသေားမျေားအတွက် က  းကေားချကအ်ခဖစ ်အရးဆဲွထေားသည်။ 

 

လမူှုအရးစ တ်ခ စေားမှုဆ  င်ရော အကျောင်းသေားနှင ် အကျွမး်တဝင်ရှ အသောလ ပ်အဆောင်ချကမ်ျေား 

၎င်ေးပဖစလ်ာသည ်အခါ... က္ျွန်ုပ်မ တ်သာေး မည်မ ာ- 

ခံစာေးခ က်္မ ာေး/စ တ်ခစံာေးမှုမ ာေး 

• ကျွန် ပ်၏ စ တ်ခ စေားမှုမျေားက   သတ ထေားပပးီ ကျွန် ပ်ခ စေားတတ်သလ   ခ စေားခွင ်က   

ကျွန် ပ်အေားအပးသည်။ 

• အအခခအအနတစ်ခ က   မတ  ို့ခပနမီ် ကျွန် ပ်က  ယတ်  င်အေား 

“အချ  န်အစောင ်ဆ  င်း”ခွင ်ခပျုသခဖင ် ကျွန် ပ်သည် စ တ်ခ စေားမှုရှ သည ်အနရောမှ 

မတ  ို့ခပန်ပါ။ 

• ကျွန် ပ်၏ စ တ်ခ စေားမှုမျေားက   လက်ခ န  င်သည ်နည်းလမ်းအတ  င်းအဖော်ခပပါ။ 

• ယ  ကကည်ရအသောယ  ကကညခ်ျကန်ှင ်အတူ ကျွန် ပ်တ  ို့၏ စ တ်ခ စေားမှုမျေားအအကကောင်း 

အခပောပါ။ 

• ကျွန် ပ်၏ စ တ်ခ စေားမှုမျေားက   ထ န်းချျုပ်ပပီး ကျွန် ပ်၏ အချက်က   ခပျုလ ပ်သည ်အခါ 

အအကကောင်းအရောမျေားနှင ် တွဲဖက်ပါ။ 

 ည်မ န်ေးခ က်္မ ာေးခ ပခငေ်း 

• ကျွန် ပ်အေား ပ  အကောင်းအသောလူတစ် အယောက်ခဖစအ်စသည ်ရညမှ်န်းချက်က   အရးွပပးီ 

၎င်းက   ရရှ သညအ်ထ  အပမကဲက ျုးစေားလ ပ်အဆောင်ပါ။ 

• ကျွန် ပ်၏ က  ယအ်ရးက  ယတ်ောနှင ် ပညောအရးရည်မှန်းချက်ပန်းတ  င်မျေားရရှ သည်အထ  

လမ်းတစ် အလ ောက် ရရှ န  ငအ်သောမှတတ်  င်မျေားက   စ  ကထူ်ပါ။ 

• ကျွန် ပ်၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတ  င်မျေားနှင အ်တူ ကျွန် ပ်၏ လ ပ်အဆောင်ချက်မျေားက   

ချ  န်ည  မှသော ကျွန် ပ်သည် အပမဲတ  းတကန်  င်သည်။ 

• ပတ်ဝန်းကျင်လ မ်းမ  းမှုမျေားနငှ  ်အအခခအအနမျေားရှ အသော်လညး် ကျွန် ပ်၏ 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတ  င်မျေားအအပေါ် အအလးထေားပါ။ 

 

အပခာေးသူမ ာေး 

• အခခေားတစ်စ  တစအ်ယောက်၏ အနရောတငွ် ကျွန် ပ်က  ယတ်  င်နငှ ် ၎င်းတ  ို့ခ စေားမည ်ပ  က   

စဉ်းစေားပါ။ 

• အခခေားတစ်စ  တစအ်ယောက်၏ ခ စေားချက်မျေားထည ်ခခင်းက   စဉ်းစေားပပးီ ၎င်းတ  ို့၏ 

အအကောင်းဆ  းစ တ်ဝင်စေားမှုခဖင ် လ ပ်အဆောင်ပါ။ 

• အလေားတအူအခခအအနတငွ် ကျွန် ပ်က   ဆက်ဆ အစလ  သည အ်တ  င်း အခခေားသူမျေားက   

ဆက်ဆ ပါ။ 

• စ တ်ဓောတ်ကျအနသည ်သူတစ် စ  တစအ်ယောကက်   နှစ်သ မ ်အေားအပးပါ။ 



24 
 

• ၎င်းက   ဆက်၍အပးပပးီ အစီအစဉ်တကျမဟ တအ်သောကကငန်ာမှုအခပျုအမူမျေားက   

ကျင ်ကက ပါ။ 

 

 က်္ ရံ ေးမ ာေး 

• ကျွန် ပ်က  ယ်တ  င်နှင ် အခခေားသူမျေားက   အအလးထေားပါ။ 

• တည်ပင မ်ခပတ်သေားစွော ဆကဆ် ပါ။ 

• စ တ်ကူးမျေား၊ အခမင်သအဘောမျေားနှင ် အခခေားသူမျေား၏ ရှုအထောင ်မျေားက   နားဆင်ပါ။ 

• အခခေားတစ်စ  တစအ်ယောက်သည် တစ်စ  တစ်ရောခပျုလ ပ်ရောတငွ် လ ပ်ပ  င်ခွင ် သ  ို့မဟ တ် 

ပ  အကောင်းအသောနည်းလမ်းရှ န  င်သည်က   စဉ်းစေားပါ။ 

• ကျွန် ပ်၏ခ စေားချက်မျေားနှင ်ပတ်သက်၍ အခခေားသူမျေားနှင အ်တူ ရ  းသေားအခဖောင ်မတ်ပါ။ 

 

 ံေုးပဖတ်ခ က်္မ ာေးခ ပခငေ်း 

• စည်းကမ်းမျေားက   လ  ကန်ာပါ၊ ဥပအဒလ  က်နာပါ၊ ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းက   လ  ကန်ာပါ၊ 

ထ  ို့အနာက် ယ  ကကည်ရအသောလူတစ် အယောက်၏ အကက က   လ  က်နာပါ။ 

• ကျွန် ပ်မှ ကက ျုးစေားဆ  းခဖတ်ချက်ချသည အ်နရောတွင် 

ကျွန် ပ်ဘောသောအလ လောသငယ်ူသည်။ 

• ဆ  းခဖတ်ချကတ်စ်ခ စီ၏ အကောင်းကျ  ျုးဆ  းကျ  ျုးမျေားက   စောရငး်ခပျုစ ပပးီ 

မလ ပ်အဆောင်ခင် ၎င်းတ  ို့က   ဂရ တစ  က်အအလးအပးပါ။ 

• ကျွန် ပ်ဘောသောနှင ် အခခေားသူမျေားအအပေါ် ကျွန် ပ်၏ ဆ  းခဖတ်ချက်ထ အရောက်မှုက   

စဉ်းစေားပါ။ 

• အရရှညအ်ရတ  ရည်မှန်းချကအ်ကောင်းမျေားနငှ ် ကျွန် ပ်၏ဆ  းခဖတ်ချကမ်ျေားက   ချ  န်ည  ပါ။ 
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BCPS  င်ေးပမစ်မ ာေးအတ က္် ဖုန်ေးနံပါတ်မ ာေး 

 

 

အေားကစေား……………………………………………………………………………..(443) 809-2328 

ပညောအရး…………………………………………………..............................……….(443) 809-4671 

တက်အရောက်ခခင်း……………………………………………………...................….…(443) 809-0404 

အကောလ ပ်နှင ် အလ ပ်အက  င်အသင ်ရှ မှု……………………………………..…………..(443) 809-4196 

အတ  င်ပင်ခ ဝန်အဆောင်မှုမျေား…………………………………………………………….(443) 809-0291 

စည်းကမ်းအပးအရးဝန်အဆောင်မှုမျေား……………………………………………….......…(443) 809-0404 

ခွဲခခေားဆက်ဆ အရးအကူအည ီ(Title IX)……………………..………………………….(443) 809-9693 

အအစောပ  င်းကအလးဘဝပညောအရး………………………………………………….........(443) 809-4196 

ပညောအရးအရးွချယ်မှုမျေား……………………………………………………….......……(443) 809-2270 

အကျောင်းအပ်နှ အရးအကူအညီ……………………………………………………....……(443) 809-0404 

ESOL ဝန်အဆောင်မှုမျေား…………………………………………………………………..(443) 809-6756 

အစေားအစောနှင ်အောဟောရ…………………………………………………………………(443) 809-7855 

ပါရမီပါပပးီ အရညအ်ချင်းရှ အသောပညောအရး…………………………………………….…(443) 809-4196 

ကျန်းမောအရးဝန်အဆောင်မှုမျေား……………………………………………………………..(443) 809-6368 

အ မန်ှင ် အဆးရ  ည န်ကကေားချက်……………………………………………....................…(443) 809-3222 

အ မအ်ခခမဲ ရ  း……………………………………………………… …………...................(443) 809-6311 

မက်ဂနက်ပရ  ဂရမ်မျေား……………………………………………………......… ………(443) 809-4127 

အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်အဆောင်မှုမျေား……………………………………… ………….(443) 809-0404 

မ ဘပါဝင်ချ  တ်ဆက်မှု…………………………………………………………...........….(443) 809-0365 

စ တ်ပညောဝန်အဆောင်မှုမျေား……………………………………………… ……..........…..(443) 809-0303 

အနရပ…်…………………………………………………………… …………...............(443) 809-6403 

အ မအ်အခခအအန………………………………………………………… …..........……..(443) 809-7656 

အကျောင်းလ  ခခ ျုအရး……………….…………………………………………....… ……….(443) 809-6487 

လူမှုလ ပင်န်းဝန်အဆောင်မှုမျေား………………………………………………...…………..(443) 809-0305 

အထူးပညောအရး……………………………………………………………….................(443) 809-3660 

အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညီမှုဝန်အဆောင်မှုမျေား…………………………………………..…….(443) 809-0238 

သွေားလောအရးဝန်အဆောင်မှုမျေား……………………………………………………........….(443) 809-4321 
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ရဟာ လ ုင်ေး  

(အမည်မသ န င ် လ  ျုွဲ့ဝ က္်မှု) 

၂၄ နှော ီ/၇  က္်    န ုင်သည် 

 

အဘးကင်းလ  ခခ ျုအသောအကျောင်းမျေားသတ

င်းအပးလ  င်း 

1 (833) MD-BSAFE 

 

စောတ  /အီးအမးလ် 

hotline@bcps.org 

 

ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တအီအရး  

အဟော လ  င်း 

(800) 422-0009 

န  င်င တင်ွးမ မ က  ယက်  သတ်အသခခင်းတေားခမစ်ကောကွယ်

အရးဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်း 

(800) 273-TALK 

 

ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တလီူမှုအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားဌောနဆ  င်

ရော တင်ခပသည ်အဟော လ  င်းနှင ် 

အ မအ်ခခရောမဲ ဝန်အဆောင်မှုမျေား 

(410) 887-TIME 
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အကျောင်းသေားတေားခမစက်ောကယွ်အရးရင်းခမစအ်ဖောင် 

 

ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ရနှောက္် ံုေးအမည် ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ပထမ ံုေးအမည် 
  

ရက္ ာင်ေး အတန်ေး အတန်ေးပ ုင်  ာ 

   

 

လူမှုအရးစ တ်ခ စေားမှုစွမ်းရည်မျေားနှင ် ကျွမး်ကျင်မှုမျေားက   နားလည်ခခင်းခဖင ် ပညောအရးခပဿနာမျေားနှင ် 

ရှုအထောင ်မျေားရှ သည ်ခပဿနာမျေားက   အကျောင်းသေားမျေားအေား တေားခမစက်ောကယွအ်ပးန  င်သည်။  လူမှုအရးစ တ်ခ စေားမှုစွမ်းရည်မျေားနှင ် 

စွမ်းရည်တစ်ခ စီနှင ် ဆကစ်ပ်သည ်ကျွမ်းကျင်မှုမျေားက   အသ အပးခခင်းခဖင ် အကျောင်းသေားမျေားအေား 

၎င်းတ  ို့က  ယတ်  င်လညး်ပ  မ  အကောင်းစေွာနားလညန်  င်သည်။  သ  ို့ရောတငွ် ခပသနာမျေားခဖစအ်ပေါ်လောသည ်အခါ အကျောင်းသေားမျေားသည် 

၎င်းတ  ို့မှ ပ  ပ  းကူညီမှုနှင ် လမ်းည န်အတွက် ၎င်းတ  ို့ခပနလှ်ည န်  င်သည ယ်  ကကည်ရအသောသူမျေားရှ သင ်သည်။  အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အဆ  ပါလူမျေားက   သတ်မှတ်ရန် အဆ  ပါရင်းခမစစ်ောက   အသ  းခပျုသင ်သည်။  အဝနး်အဝ  င်းက   ခဖည စ်ွက်ပပီးအနာက် ၎င်းအေား 

သင ်ဆရောသ  ို့ ခပနအ်ပးပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကျွန်ုံပ်၏  

ယ ုံကကညရ်သ ာ  

အဝန််းအဝ ုံင််း 

ကျွန်ုံပ်၏ 

အသကာင််းဆ ုံ်း ူငယ်ချင််းတစ်

သယာက ်

ကျွန်ုံပ်၏ 

အကက ြိုက်ဆ ုံ်းဆရာတစ်သယာက် 

ကျွန်ုံပ်၏ 

အသကာင််းဆ ုံ်း ူငယ်ချ

င််းတစ်သယာက် 

ကျွန်ုံပ်၏ 

အသကာင််းဆ ုံ်း ူငယ်ချင််းတစ်

သယာက ်

ကျွန်ုံပ်၏ 

အကက ြိုက်ဆ ုံ်းဆရာတစ်သယာက ်

ကျွန်ုံပ်၏ ကျွန်ုံပ်၏ 
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အက္  ျုေးအရ က္ာငေ်း ီရလ ာ်ရသာအက္  ျုေး

 က္်မ ာေး 
 

အကျောင်းအအခခအအနဆ  င်ရောရ  းအတွင်းရှ  ရ  းခဖစသ်ည ် 

တ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကအ်သောအကျောင်းသေားပရ  ဂရမ်အရးဆဲွအရးရ  းသ

ည် BCPS ရ  းခွခဲဖစပ်ပးီ အကျောငး်မျေား၏ 

အ ပ်ချျုပ်အရးမှ းက  ယ်စေား စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောက စစမျေားက   

စ  စမ်းစစ်အဆးပပးီ တရေားစီရငအ်ရးအတွက် တောဝနရ်ှ သည်။  

လက်ရှ တွင် အကျောင်းသေားကကေားနာစစအ်ဆးမှုမျေားက   

ခပျုလ ပ်ရန်နှင ် တစ်ဆယ(်၁၀) ရကထ်က်ပ  သည ် 

အထောက်ခ အကက ခပျုထေားအသောစည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောဖယ်ရှေားရှ

င်းလင်းမှုမျေားအအပေါ် ဆ  းခဖတခ်ျက်မျေားက   တင်ဆကရ်န် 

အ ပ်ချျုပ်အရးမှ းမျေားမှ သတ်မှတ်အသောအရောအလးမျ  ျုးရှ သည။်   

၎င်းတ  ို့က  အခေါ်သည ်အတ  င်း 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ မျေား

အေား အမရလီန်းစည်းမျဉ်း 13A.08.01.11 (COMAR) 

မှချမှတ်ထေားသည ်လမ်းည န်ချက်မျေားအအပေါ် အအခခခ သည  ်

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောဖယ်ရှေားရငှ်းလင်းမှုမျေားက   ကကီးကကပ်ရန ်

တောဝနအ်ပးသည်။ 

 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောကကေားနာစစ်အဆးမှုမျေားဗဟ  သည် 

အကျောင်းစနစက်ျင ်ဝတ်စည်းကမ်းအေား ချ  ျုးအဖောက်မှုခဖစ်သည်။  

ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းချ  ျုးအဖောက်သည ်အခပျုအမမူျေားက   

ခပသသည ်အခါ အကျောင်းသေားမျေားသည် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုက   

လ  ကန်ာရမည်။  ကကီးကကပ်သူမျေားသည် 

ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားက   တ  ို့ခပနရ်ောတွင် 

အကျ ျုးအအကကောင်းဆီအလျောအ်သောအကျ  ျုးဆက်မျေားက   

လ ပ်အဆောငရ်ောတွင် အအခမော်အခမင်ရှ သည်။    

 

အမ  ျုေးအစာေး ၁ ပပစမ်ှုမ ာေး 

ရက္ ာင်ေးဝန်ထမ်ေးမ  သတ်မ တ်ထာေးသည ်အတ ုင်ေး 

လှုပ်  ာေးရ ာင် ွက်္မှုမ ာေး၊ ကကီ္ေး က္ပ်ရ ေး၊ သ ုို့မဟုတ် 

ရက္ ာင်ေးတစ်ရက္ ာင်ေး၏ အတန်ေးမ ာေး၊ ရက္ ာင်ေးမ  

ပံ ပ ုေးကူ္ညီရသာလှုပ်  ာေးရ ာင် ွက်္မှု၊ သ ုို့မဟုတ် ရက္ ာင်ေး 

သ ုို့မဟုတ် ရက္ ာင်ေးမ  

ပံ ပ ုေးကူ္ညီရသာလှုပ်  ာေးရ ာင် ွက်္မှုမ ာေးမ    

အသ ာေးအပပန်ကက္ ျုပ ုို့ရပေးခံ သည ်ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးအာေး 

အရန ှောင ်အယ က်္ပဖစ်ရစသည ် 

အရန ှောင ်အယ က်္ပဖစ်ရစရသာခ  ျုေးရဖာက်္မှုမ ာေး 

 

အမျ  ျုးအစေား ၁ ခပစ်မှုမျေား (ပညောအရးဘ တအ်ဖွဲွဲ့မူဝါဒ 

5550 နှင ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5550၊ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်း) က   အအောကတ်ွင် 

အဖော်ခပသည်။  

  

 
မီေးရ ှုွဲ့မှု/ မီေးရလာင်မှု/ ရပါက္်က္  ပစစည်ေးမ ာေး 

a. မီးခခစ်ဆ မျေား သ  ို့မဟ တ် 

မီးခခစ်မျေားလက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

အလောင်ကျွမ်းခခင်း 

(ည န်ကကေားချကပ်ရ  ဂရမ်တစ်စ တ်တစ်ပ  င်းမဟ တ်သ

ည ်အခါ) 

 
တ ုက္်ခ ုက္်မှုမ ာေး/ပခ မ်ေးရပခာက္်မှုမ ာေး/တ န်ေးလ န်တ ုက္်ခ ုက္်ပခင်ေး 

b. တ န်ေးလ န်တ ကု္်ခ ုက္်ပခင်ေး 

 
တက္်ရ ာက္်ပခင်ေး  

(ရက္ ာင်ေးတ င်ေး ပ်  ုင်ေးပခင်ေးသာ) 

c. ခွင ်ခပျုချက်မရှ ဘဲ အကျောင်းဝန်းအနရောမျေားမှ ထွက်ခခင်း 

d. ခွင ်မဲ အနာက်ကျခခင်း (အတန်း/အတန်းမျေား) 

e. ခွင ်မဲ အနာက်ကျခခင်း(အကျောင်းအနို့) 

f. ခွင ်မဲ ပျက်ကကွခ်ခင်း သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းအခပးခခင်း 

(အတန်း/အတန်းမျေား) 

g. ခွင ်မဲ ပျက်ကကွခ်ခင်း သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းအခပးခခင်း 

(အကျောင်းအနို့) 

 
အနတ ာယ်   ရသာအ ာမ ာေး 

h. အည န်းမပါအသောချ  ျုးအဖောက်မှု 

(အည န်းမပါအသောအဆးဝါးက   လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

i. အဆးရကွ်ကကီး၊ စးီကရက်အဆးအပါလ ပ်၊ 

အီလက်ထအရောနစ်စီးကရကမ်ျေား၊ သ  ို့မဟ တ် 
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အခခေားအဆးရကွ်ကကီးထ တ်က န်မျေားအသ  းခပျုခခ

င်းနှင ်/ သ  ို့မဟ တ် လက်ဝယထ်ေားရှ ခခင်း 

 

 
မရလေးစာေးပခင်ေး/မလ ုက္်နှောပခင်ေး 

j. ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း ည န်ကကေားချက်က   

လ  ကန်ာရန် ပျကက်ွကခ်ခင်း၊ ထ  သ  ို့လ  ကန်ာရန် 

အကျောင်းဝန်ထမ်းမှ ည န်ကကေားသည ်အခါတငွ် 

ရ  းသ  ို့ တငခ်ပရန် ပျက်ကကွ်ခခင်း  

 

k. အနှာင ယ်ှက်ခခင်း (အကျောင်းသေားမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ဝနထ်မ်းအဖွဲွဲ့ဝင်မျေားသ  ို့ 

အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သွယအ်ရးမျေား၊ 

အဝဖန်မှုမျေားဆက်လကခ်ပျုလ ပ်ခခင်း သူ သ  ို့မဟ တ် 

သူမမကကေားလ  သည ် သ  ို့မဟ တ် လက်မခ လ  သည ်   

အခခေားတစ်ဦးတစအ်ယောကက်   

တရေားမဝင်မှတ်ချက်မျေားအေား 

လက်ဆင ်ကမ်းခခင်း) 

l. အကျောင်းစည်းကမ်းမျေားနှင ်/စည်းမျဉ်းမျေားနှင ်အ

တူ ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကရ်န ်ခငင်းဆ  ခခင်း 

m. အကျောင်းကက ျုပ  ို့အရးစည်းမျဉ်းမျေားနှင ် 

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကရ်န ်ခငင်းဆ  ခခင်း 

n. အပးအပထ်ေားအသောအလ ပ်က   ခပျုလ ပ်ရန် ခငင်းဆ  ခခင်း 

o. ထ န်းသ မ်းအဆောင်ရကွ်ရန် ခငငး်ဆ  ခခင်း 

p. ညစ်ညမ်းအသော သ  ို့မဟ တ် 

ရ  င်းစ  င်းအသောဘောသောစကေား သ  ို့မဟ တ် 

လက်ဟန်အမူအရောအသ  းခပျုခခင်း 

 
တစ်က္ ုယ် ည်က္ န်ေးမာရ ေး  

 

q. အခခေားသူမျေား၏ကျန်းမောအရးက   ပခ မ်းအခခောက်ရန ်

သူ သ  ို့မဟ တ် သူမ၏ ကျန်းမောအရးအအခခအအနက   

သ လျက်နှင ် အသ  းခပျုသည ်အခါ 

 
အပခာေး 

r. ပညောအရးရ  းသေားအခဖောင ်မတ်မှု (စောအမးပဲွမျေားတငွ် 

ခ  းချခခင်း၊ 

စောတမ်းမျေားကူးယူခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ဆရောနှင ်/သ  ို့မဟ တ် မ ဘ/အ ပ်ထ န်းသူ၏ 

လက်မှတ်က   တ ပအရးထ  းခခငး်) 

s. အအလောင်းကစေားခပျုလ ပ်ခခင်း 

t. အကျောင်းလ ပ်ငန်းတွင် 

မည်သည ်နည်းလမ်းခဖင ်မဆ   မသက်ဆ  င်အသော 

အရောမျေား၊ ပစစည်းမျေား၊ သ  ို့မဟ တ် 

ဝနအ်ဆောင်မှုမျေားက   အကျောင်းထဲတွင် 

ခွင ်ခပျုချက်မရှ ဘဲအရောင်းချခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ခဖနို့်အဝခခင်း (ဥပမော - 

အဘောလ  းအအလောင်းကစေားလက်မှတ်မျေားအရောင်း

ချခခင်း) 

u. ပ  မှန်သင်ကကေားပ  ို့ချချ  န်မျေားတငွ် 

ပညောအရးနငှ ်မဆ  ငအ်သောရညရ်ယွ်ချကမ်ျေားအတွ

က် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေားအသ  းခပျုခခင်း 

ပညောအရးနငှ ်မဆ  ငအ်သောရညရ်ယွ်ချကမ်ျေားအတွ

က် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေားအသ  းခပျုခခင်းက   

တေားခမစခ်ခင်းသည် အကျောင်းအသွေားအခပန်နငှ ် 

အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေား 

သ  ို့မဟ တ် ပဲွအစအီစဉ်မျေားသ  ို့   

တကအ်ရောက်သည ်အခါ အသွေားအခပနအ်တွက် 

အကက ျုအပ  ို့ခပျုလ ပ်သည ်ဘတစ််ကေားမျေားနငှ ်လည်း 

သက်ဆ  င်သည်။ 

 

အမ  ျုေးအစာေး ၂ ပပစမ်ှုမ ာေး 

  ုင်ေးငံ ပခင်ေး၊ ရပပာင်ေးလ ထာေးရသာပညာရ ေးပရ ုဂ မ်က္  ု

ရပေးအပပ်ခင်ေး သ ုို့မဟတု် ထုတပ်ယ်ပခင်ေးက္ ု ပဖစ်ရစန ငု်သည  ်

ပပစမ်ှုမ ာေး  ုင် ာ ဥပမာမ ာေး (ပညာရ ေးဘုတအ်ဖ  ွဲ့မူဝါဒ 

5550 ၊ ရက္ ာင်ေးသာေးအပပျုအမူစည်ေးက္မ်ေး)။ 
 

အမျ  ျုးအစေား ၂ ခပစ်မှုမျေားသည ်

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားမှ သတ်မှတ်ထေားသည ်အတ  င်း 

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေား၊ ကကီးကကပ်မှု၊ သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းအတန်းမျေား၊   

အကျောင်းမှ ပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှု 
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သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားမျေား၏ 

အစီအစဉတ်ကျခဖစ်အသောစညး်ကမ်းက   

ဝင်အရောကအ်နှာင ်ယကှ်သည ် 

ပ  မ  ဆ  းဝါးအသောချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားခဖစသ်ည်။ 

 

အမျ  ျုးအစေား  ၂ ခပစမ်ှုမျေား(ပညောအရးဘ တအ်ဖွဲွဲ့မူဝါဒ 

5550 နှင ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5550၊ 

အကျောင်းသေားစည်းကမ်း)က   အအောကတ်ွင် 

အဖော်ခပထေားသည်။   

 
   မီေးရ ှုွဲ့မှု/ မီေးရလာင်မှု/ ရပါက္်က္  ပစစည်ေးမ ာေး    

a. မီးအလောင်မှုအချက်ခပ/လဲွမှေားအသောမီးအလောင်မှုတင်ခပ

ချက ်

b. လက်နကခ်ယဲမ်း(အဗျောကအ်  းသ  ို့မဟ တ် 

ပ  ၍ကကီးမေားအသောအရော)အပါအဝင် မီးအလောင်ဗ  း 

သ  ို့မဟ တ် အပါက်ကွဲပစစည်းမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ပစစည်းက   လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း) 

 
တ ုက္်ခ ုက္်မှုမ ာေး/ပခ မ်ေးရပခာက္်မှုမ ာေး/တ န်ေးလ န်တ ုက္်ခ ုက္်ပခင်ေး 

c. ပခ မ်းအခခောက်မှု သ  ို့မဟ တ် ထ တ်လနိ်ု့အစခခင်းနငှ ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းခဖင  ်

အခခေားအကျောင်းသေားဆီမှ အငညွ စ်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် အငွ 

သ  ို့မဟ တ် ပ  င်ဆ  င်မှုမျေားက   ယူခခင်း 

d. အကျောင်းသေားအအပေါ် 

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောတ  က်ခ  က်မှု(မျေား) 

e. တစဦ်းတစအ်ယောက(်မျေား)အအပေါ် 

ပခ မ်းအခခောက်မှု(မျေား) 

 
အနတ ာယ်   ရသာအ ာမ ာေး 

f. ထ န်းချျုပ်ထေားသည ် အနတရောယ်ရှ အသောအရော 

သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားအပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစအ်ဆးဝါးမျေားနှင ် 

အရောမျေားအခဖစ ်က  ယ်စေားခပျုသည ် 

မထ န်းချျုပ်ထေားအသောအရောက   ခဖနိ်ု့အဝရန် 

ရည်ရွယ်ချက်ခဖင ် ခဖနိ်ု့အဝခခင်း၊ ခဖနိ်ု့အဝရန် 

ကက ျုးပမ်းခခင်း သ  ို့မဟ တ် လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

g. အည န်းမပါအသောချ  ျုးအဖောက်မှု 

(အည န်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားက   

လဲွမှေားအသ  းခပျုခခင်း)၊ အကျောငး်သူနာခပျု သ  ို့မဟ တ် 

က  ယ်စေားခပျုဝန်ထမ်းမှ အဆးဝါးမျေားက   

စီမ တ  ကအ်ကျွးရန် ပျကက်ွကမ်ှုအပါအဝင ်

h. မူးယစ်အဆးဝါး သ  ို့မဟ တ် 

အပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစ်အဆးဝါးနှင ် အရောမျေားက   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း၊ အသ  းခပျုခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ခဖနို့်အဝခခင်း 

i. အည န်းချ  ျုးအဖောက်မှု (အည န်းပါအသောအဆးဝါးက   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း) 

j. ထ န်းချျုပ်ထေားသည ် အနတရောယ်ရှ အသောအရောအခဖစ ်

က  ယ်စေားခပျုသည ် ထ န်းချျုပ်မထေားအသောအရောက   

ဝယယ်ူခခင်း 

k. အဆးရကွ်ကကီးထ တ်က နမ်ျေား၊ 

အဆးရကွ်ကကီးနငှ ်ဆ  ငအ်သောအရောမျေား၊ 

တ ပထေားအသောအဆးရကွ်ကကီးထ တ်က နမ်ျေား၊ 

စီးကရက်အဆးအပါလ ပ် သ  ို့မဟ တ် 

အီလက်ထအရောနစ်စီးကရကမ်ျေားအသ  းခပျုခခင်းနငှ ်/သ  ို့

မဟ တ် လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

(ထပ်တလဲလဲခပျုလ ပ်အသောခပစ်မှု) 

 
မရလေးစာေးပခင်ေး/မလ ုက္်နှောပခင်ေး 

l. အမျ  ျုးအစေား ၃ ခပစ်မှုက   ကျ းလွန်ရန် နှစ်အယောက် 

သ  ို့မဟ တ် ယင်းထက်မျေားအသောလူမျေားကကေား 

ပူးအပါင်းကက စည်မှု သ  ို့မဟ တ် စီစဉမ်ှု 

m. ထပ်တလဲလဲခပျုလ ပ်အသောအမျ  ျုးအစေား ၁ သ  ို့မဟ တ် 

၂ ခပစ်မှုမျေားအပါအဝင် သောမန်အကျောင်းပရ  ဂရမ်တငွ် 

ဝင်အရောက်စွက်ဖက်မှုခဖစ်သည ် 

အအနာှင ်အယကှ်ခဖစ်အသောအခပျုအမူ 

n. မည်သည ်အအကကောင်းခပချကအ်တွက်မဆ   

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊အနှာင ယ်ှက်ခခ

င်း၊ သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း 

o. အခခေားအကျောင်းသေား၏အကျောင်း သ  ို့မဟ တ် 

အတန်းမျေားတကအ်ရောက်ခငွ ်နငှ ် 
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ဝင်အရောက်စွက်ဖက်ခခင်း 

p. အကျောင်းအနှာင ်ယကှ်မှုတငွ် 

ပါဝင်အဆောင်ရွကခ်ခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် အသွးထ  းခခင်း 

 
လ ပ်ပ ုင်ေး  ုင် ာပပစ်မှုမ ာေး 

q. လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောသအဘောအရ 

မသင ်အလျော်အသောအခပျုအမ ူ 

r. ညစ်ညမ်းအသောထ အတွွဲ့မှု 

 
လက္်နက္်မ ာေး 

s. တအထရောတည်းတူအသောမညသ်ည ်လက်နကအ်မျ  ျုး

အစေားမဆ   လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

t. အ တအ်ဆောင်ဓေားလက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

 

အပခာေး 

u. အကျောင်းပ  င်ပစစည်း၊ အကျောင်းသေားမျေားနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

ဌောန၏ က  ယ်ပ  င်ပစစညး်က   ဖျက်ဆီးပစ်ခခင်းနှင ်/ 

သ  ို့မဟ တ် ရမ်းကေားဖျက်ဆီးခခင်း  ဤတွင် 

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်ီအစ  းရအကျောင်းမျေားထ မှ 

ခ  းထေားအသောပ  င်ဆ  င်မှုပစစည်းအေား လက်ခ ခခင်း၊ 

အရောင်းချခခင်း၊ လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ခဖနို့်အဝခခင်းတ  ို့ပါဝင်သည်။ အငွအကကးခဖစအ်စသ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းလ ပ်ငန်းပအရောဂျက်ခဖစ်အစ၊ 

ပ  င်ရငှ်ထ ခပနအ်ပးခခင်းက   လ  အပသ်ည်။ 

v. တရေားမဝငအ်သောရည်ရွယ်ချက်အတကွ် 

အငအွကကးလဲလှယ်ခခင်း 

w. လူတစအ်ယောက်က   ထ ခ  က်အစသည ် 

အမှုမဲ အမှတ်မဲ အနတရောယအ်ပးခခင်း 

x. ခ  းမှုနှင ်/သ  ို့မဟ တ် သ လျက်နငှ ် 

ခ  းယူထေားအသောပ  င်ဆ  င်မှုပစစည်းက   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင ်

y. ပ  င်နက်ကျ းလွန်ခခင်း 

z. အကျောင်းသေားမျေားအတွက် 

လက်ခ န  င်အသောနည်းပညောအသ  းခပျုမှုမူဝါဒ  (TAUP) 

အေားချ  ျုးအဖောက်ခခင်း 

aa. ဘ တ်အဖဲွွဲ့၏ရောဇဝတ်မှုဆ  င်ရောမူဝါဒအေား 

ချ  ျုးအဖောကခ်ခင်း 

 

 

အမ  ျုေးအစာေး ၃ ပပစမ်ှုမ ာေး 

ရပပာင်ေးလ န ငု်ရသာပရ ုဂ မ်တ င်  ပ်  ုင်ေးပခင်ေး၊ 

အစာေးထ ုေးပခင်ေး သ ုို့မဟတု် ထုတ်ပယပ်ခင်ေးက္ ု 

ပဖစရ်စန ုင်သည ် ပပစမ်ှုမ ာေး  ငု် ာ ဥပမာမ ာေး 

(ပညာရ ေးဘုတ်အဖ  ွဲ့မဝူါဒ 5550၊ 

ရက္ ာင်ေးသာေးအပပျုအမူစည်ေးက္မ်ေး) 
 

အမျ  ျုးအစေား ၃ ခပစ်မှုမျေားသည် 

အဆ  းဝါးဆ  းချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားခဖစ်သည်။ 

အဆ  ပါခပစမ်ှုမျေားက   ကျ းလွနသ်ည ်အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အခပောင်းလဲထေားအသောပရ  ဂရမ်တွင် ဆက်လက်ဆ  င်းင  ခခင်း၊ 

ထ တ်ပယခ်ခင်း သ  ို့မဟ တ် အစေားထ  းခခင်းအတွက် 

အကက ခပျုချကန်ှင ်အတူ   

အကျောင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

ထ မှ ဆ  င်းင  ခ ရန  င်သည်။  ခဖစရ်ပ်ခဖစ်ပွေားပပီးအနာက် 

အဓ ကချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားက   အကျောင်းကကီးကကပ်သူထ သ  ို့ 

ချက်ချင်းတင်ခပရမည်ခဖစ်ပပီး အကျောင်းသေားအေား အကျောင်းမှ 

ချက်ချင်းထ တ်ပယ်မှုခဖစန်  ငသ်ည်။  

 

အမျ  ျုးအစေား ၂ ခပစမ်ှုမျေား (ပညောအရးဘ တအ်ဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5550 

နှင ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5550 ၊ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်း) က   အအောကတ်ွင် 

အဖော်ခပထေားသည်။ 

 
 မီးရ ှုွဲ့မှု/ မးီအလောင်မှု/ အပါက်ကွဲပစစည်းမျေား 

a. မီးရ ှုွဲ့မှု 

b. ဗ  းခဖင ်ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း 

c. လက်နကခ်ယဲမ်း(အဗျောကအ်  းသ  ို့မဟ တ် 

ပ  ၍ကကီးမေားအသောအရော)အပါအဝင် မီးအလောင်ဗ  း 

သ  ို့မဟ တ် မီးရ ှုွဲ့မှု/ မီးအလောင်မှု/ အပါက်ကွဲပစစည်းမျေား 

သ  ို့မဟ တ် ပစစည်းက   အဖောကခ်ွခဲခင်း  

 



33 
 

တ ုက္်ခ ုက္်မှုမ ာေး/ပခ မ်ေးရပခာက္်မှုမ ာေး/တ န်ေးလ န်တ ုက္်ခ ု

က္်ပခင်ေး 

d. ရနပဲွ် သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားအ အနှာင ်အယှကခ်ဖစအ်သောလ ပ်အဆောင်ချကတ်ွ

င် ကကေားဝင်သည  ်ဝန်ထမ်းအဖွွဲဲ့ဝင်အေား ပ တ်ခတ်ခခင်း 

(ရည်ရွယ်၍ခဖစအ်စ သ  ို့မဟ တ ်မရည်ရွယ်၍ခဖစအ်စ)  

 

e. ဝနထ်မ်းအဖွဲွဲ့ဝင်အအပေါ် 

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောတ  က်ခ  က်မှု(မျေား) 

f. လူမျေား သ  ို့မဟ တ် ပ  င်ဆ  င်မှုအေား 

လ  းဝအနတရောယခ်ဖစအ်စအသော သ  ို့မဟ တ် ခနဓာက  ယ်က   

အခပင်းအထန်ထ ခ  ကဒ်ဏရ်ောရမှုခဖစ်အစအသော 

အကကမး်ဖက်အခပျုအမ ူ 

 

 
အနတ ာယ်   ရသာအ ာမ ာေး 

g. အရကခ်ဖနို့အ်ဝခခင်းနငှ ်/သ  ို့မဟ တ် အရောင်းချခခင်း 

h. ထ န်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည ်အနတရောယ်ရှ အသောအရော

မျေား(တရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးမျေား) 

ခဖနို့်အဝခခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် အရောင်းချခခင်း 

i. အရကလ်က်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

j. ထ န်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည ်အနတရောယ်ရှ အသောအရော

မျေား(တရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးမျေား)လက်ဝယ်ထေား

ရှ ခခင်း  

k. အည န်းချ  ျုးအဖောက်မှု (အည န်းပါအသောအဆးဝါးမျေားက   

လဲွမှေားအသ  းခပျုခခင်း)၊ အကျောင်းသူနာခပျု သ  ို့မဟ တ် 

က  ယ်စေားခပျုဝန်ထမ်းမှ အဆးဝါးမျေားက   

စီမ တ  ကအ်ကျွးရန ်ပျက်ကွက်မှုအပါအဝင် 

l. ထ န်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည ်အရောစွဲလမ်းမှုအကကောင ် 

ထ န်းချျုပ်ထေားခမစ်ထေားသည ်အနတရောယ်ရှ အသောအရော 

(တရေားမဝင်အဆးဝါးမျေား) အသ  းခပျုခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ထ န်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည ်အရောက   

အသ  းခပျုထေားအကကောင်းသက်အသခပခခင်း  

m. အရကစ်ွဲလမ်းခခင်းအကကောင ် အရကသ်  းစွဲခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် အရကသ်  းစွဲထေားအကကောင်း 

သက်အသခပခခင်း 

n. က  ယ်ပ  င်ထ န်းချျုပ်မှုကင်းမဲ ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

အရကမူ်းခခင်းက   ခဖစအ်စပပီး အကော်၊ 

အပျော်ဝင်ပစစည်းမျေား သ  ို့မဟ တ် 

အပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစ်အဆးဝါးမျေားနှင ် 

အရောဝတထျုမျေားပါဝင်မည ် 

အဆ ပ်အအတောက်ခဖစ်အစအသောအရောတစ်ခ ခ က   

အသ  းခပျုခခင်း 

 
လ ပ်ပ ုင်ေး  ုင် ာပပစ်မှုမ ာေး 

o. လ င်ပ  င်းဆ  င်ရော ထ ပါးအစော်ကေားခခင်း 

 
လက္်နက္်မ ာေး 

p. အကျောင်းတွင် 

လက်နကလ်က်ဝယ်ထေားရှ ခခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

အသ  းခပျုခခင်း 

ပ  င်ဆ  င်မှု (တစ်နှစထ် တ်ပယ်ခခင်း) 

q. ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း အသနတ်ကျညအ်စ ၊ 

အဆးအဘောလ  းအသနတ်၊ မူးအမ အစအသောအသနတ၊် BB 

အသနတ်၊ မီးအတောကအ်သနတ ်သ  ို့မဟ တ် nail 

အသနတ်ပါဝင်န  င်သည ် 

အခခေားမည်သည ်အသနတတ်စမ်ျ  ျုးမျ  ျုး သ  ို့မဟ တ် 

ရ  င်ဖယ်အသနတ်   

(အမောင်းတင်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် အမောင်းမတင်ခခင်း၊ 

လ ပ်အဆောငခ်ခင်း သ  ို့မဟ တ် မလ ပ်အဆောငခ်ခင်း) က   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း သ  ို့မဟ တ် အသ  းခပျုခခင်း* 

r.  ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း 

ခလ တ်ပါအသောဘလ တ်ဓေား၊ အမဲလ  ကဓ်ေား၊ 

ကကယ်ဓေား၊ သငတ် န်းဓေား၊ လ ပ်စစ်ကျင်စက်၊ 

န ချပ်ကူ၊ အချွနအ်တက်ပါအသောလက်အ တ်၊ 

အချွန်အတက်ပါအသောလက်ပတ်၊ 

သ တင်းပ တ်တစ်မျ  ျုးမျ  ျုး၊ မျကရ်ည်ယ  ဗ  း   

သ  ို့မဟ တ် 

ငရ တ်အကောင်းဖျန်းသည ်အရောတ  ို့ပါဝင်န  င်သည ် 

လက်နကအ်စစတ်စ်မျ  ျုးမျ  ျုးက   လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် အသ  းခပျုခခင်း* 

s. တအထရောတည်းတူအသောအသနတ် သ  ို့မဟ တ် 
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ရ  င်ဖယ်က   အသ  းခပျုခခင်း (အမောင်းတင်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

အမောင်းမတငခ်ခင်း၊ လ ပ်အဆောင်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

မလ ပ်အဆောငခ်ခင်း)* 

t. ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း   

 

ခလ တ်ပါအသောဘလ တ်ဓေား၊ အမဲလ  ကဓ်ေား၊ 

ကကယ်ဓေား၊ သငတ် န်းဓေား၊ လ ပ်စစ်ကျင်စက်၊ 

န ချပ်ကူ၊ အချွနအ်တက်ပါအသောလက်အ တ် 

သ  ို့မဟ တ် 

အချွန်အတက်ပါအသောလက်ပတ်ပါဝင်န  င်သည ် 

တအထရောတည်းတူအသော လက်နကတ်စ်မျ  ျုးမျ  ျုးက   

အသ  းခပျုခခင်း 

u. အ တအ်ဆောင်ဓေား သ  ို့မဟ တ် အရောတစ်ခ ခ က   

လက်နကအ်ခဖစ ်အသ  းခပျုခခငး် 

 
အပခာေး 

v. လ ယက်မှု 
 

*ခခ င်ေးခ က်္- J  R  O  T C  သ  ို့မဟ တ် 

အလ က  င်သ/ူချတီက်သည ်အဖဲွွဲ့အကျောင်းသေားမျေားမှ 

အပမတဲမ်းမလ ပ်အဆောင်န  ငအ်သောသစ်သေားနှင ် 

တအထရောတည်းတူသည ်ရ  င်ဖယ်မျေားအသ  းခပျုခခင်းသည် 

သင်ကကေားပ  ို့ချချ  န်နှင ် J  R  O  T C  သ  ို့မဟ တ်   

အလ က  င်သ/ူချတီက်သည ်အဖဲွွဲ့နည်းခပမျေား၏ 

တ  ကရ်  က်ကကီးကကပ်ချ  န်မည်သည ်ချ  န်တငွ်မဆ   

အဆ  ပါမူဝါဒချ  ျုးအဖောက်မှုမခဖစ်န  င်ပါ။  

 

 

အကျောင်းသေားစည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောလ ပ်အဆောငခ်ျက ်

 

အကျောင်းသေား၏ လဲွမှေားအသောအခပျုအမူနှင ်ပတ်သက်၍ 

မည်သည ်ခဖစ်ရပ်တွင်မဆ   အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည် 

အကျောင်းသေား၏ လ ပ်အဆောင်ချက်မျေားသည် 

အဆ  ပါကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းနငှ ်သက်ဆ  င်သည ် 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒအေား 

ချ  ျုးအဖောက်မှုခဖစအ်ကကောင်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

ဆ  းခဖတ်ချက်မျေားက   အသ အပးရမည်။ 

ချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားရှ အကကောင်း ဆ  းခဖတ်ရောတွင်နငှ ် 

ချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားဆ  းဝါးမှုက   ဆ  းခဖတ်ရောတွင် 

ကကီးကကပ်သူမျေားက   လမ်းည နရ်န ်

အထက်ပါစောမျက်နာှမျေားတွင ်

ခပသထေားသည ်အမျ  ျုးအစေားမျေားက   

အရးဆဲွအဖော်ခပထေားသည်။  

  

ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားရှ သည ဥ်ပမောအေားခဖင ် 

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် အကျောငး်သေားမျေားအေား ၎င်းတ  ို့၏ 

အခပျုအမူမျေားက   အခပောင်းလဲရန် သင်ကကေားအပးသည ် 

သ  ို့မဟ တ် လ ှုွဲ့အဆောအ်ပးသည ် 

အအထွအထွအကျ  ျုးဆက်မျေား - အကျ  ျုးဆက်မျေားက   

စီစဉအ်ဆောင်ရွကအ်ပးသင ်သည်။ 

  

အကယ်၍ အကျောင်းသေား၏အခပျုအမသူည် 

ဥပအဒချ  ျုးအဖောက်မှုလည်းခဖစပ်ါက 

အဒသဆ  င်ရောအောဏောပ  င်မျေားမှ 

ဆ  းခဖတ်သတ်မှတ်သည အ်တ  င်း 

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားမှ 

ချမှတ်သည အ်ကျ  ျုးဆက်မျေားအခပင် အကျောင်းသေားအတွက် 

တရေားဥပအဒဆ  င်ရောအကျ  ျုးဆက်မျေားရှ လောန  င်သည်။  

အကျောင်းအအခခခ အသောအကျ  ျုးဆက်မျေားတငွ် 

ခပနလ်ည်တောဝနအ်ပးအပခ်ခင်း၊ 

အရးွချယန်  ငအ်သောပညောအရးပရ  ဂရမ်မျေားတွင် 

အနရောထေားရှ ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ထ တ်ပယခ်ခင်းတ  ို့ပါဝင်သည်။ 

အခခေားအကျ  ျုးဆကတ်စ်ခ ခ အခပင် ဆ  းရ ှုးမှု သ  ို့မဟ တ် 

ပျက်စီးမှုမျေားအတွက် ခပနလ်ည်အစေားအပးခခင်းက   

လ  အပန်  င်သည်။ 

 

အကျောင်းစနစစ်ည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောလ ပ်ငန်းစဉ်သည် 

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်ီရဲဌောနမှ လ ပ်အဆောင်သည ် 

ရောဇဝတ်မှုနှင ် အရပ်ဘက်လ ပ်ငန်းစဉ်မျေားနှင ် 

လ  းဝကေွာခခေားသည်။ 
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က္ င ်ဝတစ်ည်ေးက္မ်ေးခ  ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေးအတ က္် 

တံုို့ပပနရ် ာင် ကွ္်ခ က္ ်

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5550၊ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းသည် 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူအတကွ် စ နှုနး်မျေားနှင ် 

အဆ  ပါစ နှုနး်မျေားချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားအတကွ် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအကျ  ျုးဆက်မျေားက   

အဖော်ခပအပးသည်။   

  အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည် 

မည်သည ်စည်းကမ်းပ  င်းဆ  ငရ်ောအကျ  ျုးဆကတ်စ်ခ ခ က   

မချမှတ်မီ တစ်ခ ခ ခဖစ်ပါက အသ  းခပျုရန် 

ကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖမှုအမျ  ျုးအစေားနှင ် အကက မ်အရနငှ ်  

ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားက   ဆ  းခဖတ်ရန်အတကွ် 

တစဦ်းချင်းအအခခအအနက   

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်အကဲခဖတ်ရန် အခွင ်အောဏောရှ သည်။  

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရော အကျ ျုးဆက်မျေားအခဖစ် 

တ  းခမ င ်ဆ  င်းင  ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ထ တ်ပယခ်ခင်းအေားအသ  းခပျုခခင်းက   

အနာက်ဆ  းအေားထေားစရောအခဖစ်သော အသ  းခပျုန  င်သည်။ 

 

စည်းကမ်းကကီးကကပ်စီမ သည ်အခါ အကျောင်းသေားမျေားသည် 

တရေားဝင်လ ပ်ငန်းစဉ်က   လ ပ်အဆောင်န  င်ရမည်။  

အကျောင်းသေားသည် - 

ဆ  င်းင  ထေားအသောတရေားစဲွဆ  မှု(မျေား)က   နှုတ်ခဖင ်ခဖစ်အစ 

သ  ို့မဟ တ် အရးသေားအသ အပး၍ခဖစ်အစ လက်ခ ပါမည်၊ 

တရေားစဲွဆ  မှုမျေားက   

အအထောက်အကူခဖစ်အစသည သ်က်အသအေား 

ရှင်းလင်းအဖေ်ာခပချက်က   လက်ခ ပါမည်၊ 

တရေားစဲွဆ  မှုမျေားက   တ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်ခွင ်ရှ ပပီး   

စည်းကမ်းမချမှတ်မီ ခဖစ်ရပ်အမျ  ျုးအစေားက   

စီစဉ်အဆောင်ရွက်အပးခွင ်ရှ ပါမည်။   အစ  းရစည်းမျဉ်းအရ 

လူမျေား သ  ို့မဟ တ် ပ  င်ဆ  င်မှုအတွက် 

ဆက်လက်အနတရောယ်အပးခခင်းက   အဖေ်ာခပအသော 

အကျောင်းတက်အရောက်အနသည အ်ကျောင်းသေားက   

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောလ ပ်ငန်းစဉ်က   အသ  းခပျု၍ခဖစ်အစ 

သ  ို့မဟ တ် 

အစီရင်ခ တင်ခပန  င်အသောခပစ်မှုမျေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

အကျောင်း၏ အသ  းခပျုမှု၊ မူဝါဒ 5561 အရ အကျောင်းမှ 

ချက်ချင်းဖယ်ရှေားရှင်းလင်းန  င်သည်။ 

 

မူကက္ ျု - ၂ တန်ေးရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေး  ုင်ေးငံ ပခင်ေး/ထုတ်ပယပ်ခင်ေး  

ဖက်ဒရယဥ်ပအဒအရ လ  အပ်ပါက အကျောင်းမှ 

ထ တ်ပယခ်ခင်း 

 

1. ဖက်ဒရယဥ်ပအဒအရ လ  အပ်ပါက အကျောင်းမှ 

ထ တ်ပယခ်ခင်း 

2. အကျောင်းစ တ်ပညောရငှ် သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားစ တ်ပ  င်းဆ  င်ရောကျန်းမောအရးအထူးကျွမး်ကျ

င်သနူှင ် တ  င်ပင်အဆွးအနွးရောတွင် 

ကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖမှုမျေားနငှ ် 

ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားမှတစ်ဆင ် အလ ော ချ၍မရန  င်အသော 

သ  ို့မဟ တ် မဖယရ်ေှားန  ငအ်သော 

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား သ  ို့မဟ တ် ဝနထ်မ်းအေား   

ခပင်းထန်အသောအနတရောယက်ျအရောက်မှုနှင ်ပတ်သက်

၍ ထင်ရှေားအသောပခ မ်းအခခောကရ်ှ အကကောင်း 

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမှ ဆ  းခဖတ်ပါက 

ခဖစရ်ပ်တစ်ခ လ င် ငါး (၅) ရကထ်က်မအကျော်ဘဲ 

ဆ  င်းင  ခ ရခခင်းခဖစ်သည်။ 
 

 

ရက္ ာင်ေးတ င်ေး  ုင်ေးငံ ပခင်ေး 

အကျောင်းတွင်းဆ  င်းင  ခခင်းသည် အကျောင်းအ ပ်မှ 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက် 

အကျောင်းနှစ်တစ်နှစတ်ငွ်အကျောင်းရက်တစ်ဆယ် (၁၀) 

ရကအ်ကျောအ်သော်လည်း ယင်းထက်မပ  ဘဲ 

အကျောင်းသေား၏လက်ရှ ပညောအရးပရ  ဂရမ်မှ   

အကျောင်းသေား၏အကျောင်းအအဆောက်အဦးတငွ် 

ဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုခဖစ်သည်။   
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ရ တ ုရ   ည်  ငု်ေးငံ ပခင်ေး 

• အရတ  ဆ  င်းင  ခခင်းသည် အကျောင်းရက်သ  း(၃) 

ရကအ်ကျောအ်သော်လည်း ယင်းထက်မပ  ဘဲ 

အကျောင်းအ ပ်မှ အကျောင်းသေားအေား 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအရ အကျောင်းမှ 

ဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုခဖစ်သည်။ 

• အရတ  ဆ  င်းင  ခခင်းသည် 

အကျောင်းရကတ်စ်ဆယ် (၁၀) ရကလ်  းတွင် 

အလးရကက်ောလအကကော အကျောင်းအ ပ်မှ 

အကျောင်းသေားအေား စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအရ 

အကျောင်းမှ ဖယ်ရှေားရငှ်းလင်းမှုခဖစသ်ည်။  

 

 

အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားမ ဘက   

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်ီကအလးမျေားနှင ် 

မ သေားစ မျေားအတွက် 

အဖွဲွဲ့အစည်းရင်းခမစမ်ျေားစောရင်းမ တတ က   အပးပါမည်။ 

 

အကျောင်းသေားသည် 

ဆ  င်းင  ခ ရသည အ်တ  င်းအတောတွင် 

အပ  သင်ရ  းလ ပ်ငန်းမျေားတငွ် မပါဝင်န  င်ပါ။   

 

တ ုေးပမြှင ်  ငု်ေးငံ ပခင်ေးန င ် ထုတ်ပယ်ပခင်ေး 

တ  းခမ င ်ဆ  င်းင  ခခင်းသည် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

မှ ဆ  းခဖတ်သည ်အတ  င်း အကျောင်းရက် ၁၁ ရက်မှ ၄၄ 

ရကတ်ောအချ  န်ကောလအတွက ်အကျောင်းသေား၏ 

ပ  မှန်ပရ  ဂရမ်မှ   

အကျောင်းသေားအေား ထ တ်ပယ်ခခင်းခဖစ်သည်။   

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

သည် အအောက်ပါတ  ို့ခဖစအ်သော - 

 

1. ဆ  င်းင  ခ ရချ  န်မပပီးဆ  းခင် အကျောင်းသေားအေား 

အကျောင်းသ  ို့ ခပန်သွေားခခင်းသည် 

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ဝန်ထမ်းအတွက် 

ခပင်းထန်အသောအနတရောယ်ထ ခ  က်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ 

ထင်ရှေားအသောပခ မ်းအခခောက်မှုက   

အဖေ်ာခပမည်ခဖစ်အကကောင်း သ  ို့မဟ တ်  

2. အကျောင်းသေားသည် အကျောင်းအနို့တွင် 

အခခေားအကျောင်းသေားအတွက် 

အလ လောသင်ကကေားအရးတွင် လ  းဝအတေားအဆီးက   

ဖန်တီးလ ပ်အဆောင်သည ် ပညောအရးလ ပ်ငန်းစဉ်၏ 

အရရှည်ခဖစ်ပပီး အပ  အအနှာင ်အယှက်တွင် 

ပါဝင်ချ  တ်ဆက်ပပီး အခခေားရရှ န  င်ပပီး 

သင ်အလျေ်ာအသောအခပျုအမူနှင ် စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရော 

ကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုမျေားက   က န်ခမ်းအစအကကောင်း 

ဆ  းခဖတ်သည ်အခါ တ  းခမ င ်ဆ  င်းင  ခခင်းက   

ခဖစ်န  င်သည်။   

 

ထ တ်ပယခ်ခင်းသည် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

မှ ဆ  းခဖတ်သည ်အတ  င်း အကျောင်းရက် ၄၅ ရက ်

သ  ို့မဟ တ် ယင်းထက်ပ  ကကော၍ အကျောင်းသေား၏ 

ပ  မှန်အကျောင်းပရ  ဂရမ်မှ အကျောင်းသေားအေား 

ဖယ်ထ တခ်ခင်းခဖစ်သည်။  

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

သည်   

 

 

1. ဆ  င်းင  ခ ရချ  န်မပပီးဆ  းခင် အကျောင်းသေားအေား 

အကျောင်းသ  ို့ ခပန်သွေားခခင်းသည် 

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ဝန်ထမ်းအတွက် 

ခပင်းထန်အသောအနတရောယ်ထ ခ  က်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ 

ထင်ရှေားအသောပခ မ်းအခခောက်မှုက   

အဖေ်ာခပမည်ခဖစ်အကကောင်း ဆ  းခဖတ်သည ်အခါ 

ထ တ်ပယ်ခခင်းက   ခဖစ်န  င်သည်။ 

 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရော ချ  ျုးအဖောက်မှုက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်ခခင်းခဖင ် အကျောင်းအ ပ်သည် 

ခပင်းထန်အသော အအကကောင်းအရောစ  စမ်းစစအ်ဆးမှုက   
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ခပျုလ ပ်န  င်ပါသည်။  စ  စမ်းစစ်အဆးမှုပပီးအနာက် 

အကျောင်းအ ပ်သည် တ  းခမ င ်ဆ  င်းင ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ထ တ်ပယခ်ခင်းက   ခငွ ်ခပျုအကကောင်း သ ရှ ပါက 

အကျောင်းအ ပ်သည် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

နှင ်အတူ အကျောင်းသေားနှင ် အကျောင်းသေားမ ဘအတကွ် 

အစည်းအအဝးက   ချက်ချင်းအဆောင်ရွကပ်ါမည်။   

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်ကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ သည် 

အကျောင်းအ ပ်မှ ထ တ်ခပန်သည ်အရတ  ဆ  င်းင  သည ရ်ကစ်ွဲ 

အကျောင်းရကတ်စ်ဆယ်(၁၀) ရကအ်တငွ်း 

အကျောင်းသေားနငှ ် အကျောင်းသေားမ ဘနှင ်အတူ 

အစည်းအအဝးခပျုလ ပ်ပါမည်။  

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

သည်  

 

• အစည်းအအဝးအချ  န်နငှ အ်နရော၊ 

• အကျောင်းသေားကျ းလွန်သညဟ်  

တရေားစွဲဆ  ခ ရသည ်ခပစ်မှုမျေား၊ 

• အကျောင်းသေားချ  ျုးအဖောက်သည မူ်ဝါဒ၊ စည်းကမ်း 

သ  ို့မဟ တ် စည်းမျဉ်း၊ 

• အကျောင်းရက် (၁၀) ရကအ်ကျော်ကကော 

ဆ  င်းင  ခခင်းအတကွ် အကျောင်းအ ပ်မှ 

အကက ခပျုချက၊် 

• အကျောင်းသေား၏ အသ အသသက်ရရှ ခငွ ်နငှ ် 

တရေားရ  းအရွှဲ့အနမှ က  ယ်စေားခပျုခွင ်၊ 

• မကကေားနာမီ အကျောင်းချ  န် ၂၄ နာရီမှစ၍ 

မ ဘ/တရေားရ  းအရွှဲ့အနနငှ ် အကျောင်းသေား၏ 

ဆ  င်းင  မှုမှတတ်မ်းမ တတ အေား 

အတောင်းဆ  ခွင ်နှင ်ပတ်သက်၍ 

အရးသေားချကက်   အကျောင်းသေားနှင ် မ ဘထ သ  ို့ 

အသ အပးပါမည်။ 

 

အစည်းအအဝးတငွ် အကျောင်းသေားသည် 

တရေားစွဲဆ  မှုမျေားက   အအထောက်အကူခဖစအ်စသည ် 

မှတ်တမ်းသကအ်သအေားလ  းက   

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်သ  းသပ်ခငွ ရ်ှ ပါမည်။  

   

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

သည် အကျောင်းသေားနငှ ် မ ဘထ သ  ို့ အလ လောအတွွဲ့ရှ ချကန်ငှ  ်

ဆ  းခဖတ်ချကတ်  ို့က   နှုတ်ခဖင ခ်ဖစ်အစ သ  ို့မဟ တ် 

အရးသေား၍ခဖစအ်စ အသ အပးရမည်။  အကယ်၍ 

ကကေားနာမှုတွင် ပါရှ သည ် 

သက်အသအေားလ  းထည ်သွင်းစဉ်းစေားချက်အအပေါ်မူတည်၍ 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

သည် တ  းခမ င ်ဆ  င်းင  ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ထ တ်ပယခ်ခင်းက   

ခွင ်ခပျုအကကောင်း န ဂ  းချျုပ်ပါက အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားမ ဘသည် အဒသဆ  င်ရောဘ တ်အဖဲွွဲ့သ  ို့  

အယူခ ခငွ ်က   အတောင်းဆ  တင်ခပန  င်သည်။   

 

တ  းခမ င ်ဆ  င်းင  ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ထ တ်ပယခ်ခင်းက   

ချမှတ်ပါက 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

ရှ သည် အရွးချယ်န  ငအ်သောပညောအရးပရ  ဂရမ်က   

အကျောင်းသေားအေား တောဝနအ်ပးအပပ်ါမည်။  

အရးွချယန်  ငအ်သောပညောအရးပရ  ဂရမ်တွင် 

အကျောင်းသေားအေား တောဝနအ်ပးအပသ်ည ်အခါ 

မ ဘပ  ပ  းကူညီမှုက   ထည ်သွင်းရန ်

ကက ျုးပမ်းအေားထ တ်မှုအေားလ  းက   ခပျုလ ပ်ပါမည်။  

သ  ို့ရောတငွ် အကျောင်းသေားနှင ်/သ  ို့မဟ တ် မ ဘသည် 

အနရောထေားရှ မှုက   လက်မခ သည ်အခါ 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

ရှ သည် အရွးချယ်န  ငအ်သောပညောအရးပရ  ဂရမ်တငွ် 

အကျောင်းသေားအေား တောဝနအ်ပးအပခ်ွင ်ရှ သည်။  

မ ဘသည် အရွးချယ်န  ငအ်သောပညောအရးပရ  ဂရမ်တွင် 

အကျောင်းသေားက   တောဝန်အပးအပရ်န ်

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

ရှ ၏ ဆ  းခဖတ်ချက်က   အယူခ ခွင ်ရှ သည်။   

 

အကျောင်းသေားမျေားနငှ ် မ ဘမျေား၏ 

အဆငအ်ခပအချောအမွွဲ့မှုရှ အစအရးအတွက် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ မျေား

က   အကျောင်းစနစ်တစ်ခ လ  းတငွ် 
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နည်းဗျ ဟောကျကျထေားရှ ပါသည်- 

 

• အအနာကအ်တောငရ်  း - Woodlawn 

အလယတ်န်းအကျောင်း  

3033 St. Luke’s Lane 

Woodlawn, Maryland 21207 

(443) 809-6842 

 

• အအနာကအ်ခမောက်/ဗဟ  ရ  း - Chatsworth အကျောင်း 

222 New Avenue 

Reisterstown, Maryland 21136 

(410) 887-6943 

 

• အအရွှဲ့အခမောက်/ဗဟ  ရ  း - Stemmers Run 

အလယတ်န်းအကျောင်း 

201 Stemmers Run Road 

Essex, Maryland 21221 

(443) 809-6498 

 

• အအရွှဲ့အတောင်ရ  း - Battle Grove မူလတန်းအကျောင်း 

7828 St. Patricia Lane 

Dundalk, Maryland 21222 

(443) 809-7570 

 

 

 

အကျောင်းသေား၏ ပင်မအကျောင်းမှ 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောက စစအတွက် ကကီးကကပ်သည ် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ 

က   အမျေားဆ  းဆ  းခဖတ်ပါသည။်  သ  ို့ရောတွင် 

အဆ  ပါအရောရှ သ  ို့ မူလတောဝနအ်ပးအပသ်ည ် 

အဆ  ပါအကျောင်းမျေားထက် အခခေားအကျောင်းမှ 

အရင်းခ ခဖစအ်ပေါ်လောသည က် စစနှင ်ပတ်သက်၍ 

ကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ မှ 

ကကီးကကပ်သည ်အချ  န်အခါခဖစလ်ောန  င်သည်။ 

 

အကျောင်းသည် ရ  းချ  န်ကောလတွင်ခဖစ်သည ်အခါ အကျောင်းမှ 

ဆ  င်းင  ခ ရသည ် သ  ို့မဟ တ် 

ထ တ်ပယ်ခ ရသည အ်ကျောင်းသေားတစဦ်းဦးသည် 

အကျောင်းဥပစောမျေားတွင် ချန်ရစ်န  င်သည်၊ 

အကျောင်းသေားသည် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင် 

မပါဝင်န  င်ပါ။   ယခင်စီစဉ်ထေားအသောချ  န်းဆ  မှုတငွ် 

တကအ်ရောက်မှုအတွက် တေားခမစ်ချ  န်မျေားတငွ်သောနငှ ် 

အကျောင်းသေားသည် အသက်မခပည ်အသးသူခဖစ်မှသော၊  

မ ဘမှ လ  ကလ် အဆောင်ရွကသ်ည ်အခါမှသော  

ဆ  င်းင  ခ ရအသော သ  ို့မဟ တ် 

ထ တ်ပယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည် 

အကျောင်းဥပစောမျေားသ  ို့ ခပန်န  ငသ်ည်။  

 

အနာက်ထပ်စောမျက်နှာရှ  ဇယေားသည် အမရီလန်းဥပအဒမှ 

ခွင ်ခပျုသည ် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုမျေားက   

အကျဉ်းချျုပ်သည်။
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အမျ  ျုးအစေား 
ရက်န ပါ

တ်မျေား 
အမျ  ျုးအစေား လ  အပအ်သောရေှာအဖွအတွွဲ့ရှ ချက ် လ ပ်ပ  င်ခွင ်ခပျုထေားအသောသ ူ ဆ  းခဖတ်ချက်အတောင်းခ သူ - 

ရက္ ာင်ေး

တ င်ေး            

  ုင်ေးငံ ပခ

င်ေး  

1-3  အရတ   

• မူဝါဒ/စည်းမျဉ်း 5550 

က  ချ  ျုးအဖောက်ခခင်း  
အကျောင်းအ ပ်  

အကျောင်းပ  ပ  းကူညအီရးအမှု

အဆောင်အရောရှ  4-10  အရရှည ်

ဘုတ်အ

ဖ  ွဲ့                

  ုင်ေးငံ ပခ

င်ေး  

11-44  
တ  းချဲွဲ့ခခ

င်း 

• အရရှည်အနာှင ယ်ှကခ်ခင်း 

• အနတရောယ်ကျအရောက်န  င်အသော

ပခ မ်းအခခောက်မှု အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခော

ကကေားနာအရးအရောရှ   
ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့ 

45+  
ထ တ်ပယ်

ခခင်း 

• အနတရောယ်ကျအရောက်န  င်အသော

ပခ မ်းအခခောက်မှု 

(အမရီလန်းစည်းမျဉ်းဥပအဒ 13A.08.01.11 အရ ခွင ်ခပျုထေားအသော စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောဖယ်ရေှားရငှ်းလင်းခခင်းအကျဉ်း) 

 

 
 

အရသေးစာေးပညာရ ေးဝနရ် ာင်မှုမ ာေး 

ဆ  င်းင  ခ ရသည ် သ  ို့မဟ တ် 

ထ တ်ပယ်ခ ရသည အ်ကျောင်းသေားမျေားနှင ် 

အရးွချယန်  ငအ်သောပညောအရးပရ  ဂရမ်တွင် 

မပါဝင်သည ်အကျောင်းသေားမျေားသည် ဆရောမျေားမှ 

အပတ်စဉ်ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး ခပျုခပင်ပပးီ 

အကျောင်းသေားသ  ို့ခပနအ်ပးမည ် အနို့စဉ်အတန်းအလ ပ်နငှ ် 

တောဝနမ်ျေားက   လက်ခ ရရှ ပါမည်။  

 အကျောင်းအ ပ်တစဦ်းချင်းစသီည် အကျောင်းခပင်ပဆ  င်းင  ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ထ တ်ပယ်ခခင်းနှင ပ်တ်သက်၍ ဆရောမျေားနှင ် 

အကျောင်းသေားအမျ  ျုးမျ  ျုးကကေား မ တ်ဖက်ခဖစအ်စရနန်ငှ ်   

အတန်းအလ ပ်တောဝန်မျေားနှင  ်

အကျောင်းနှင ်သက်ဆ  ငအ်သောက စစမျေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

အပတ်စဉ်ချ  တ်ဆက်ရန် အကျောင်းဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်က   

ခနို့်အပ်ရမည်။  

 

အရတ  ဆ  င်းင  ခခင်းတငွ် အကျောင်းသေားအေားလ  းအေား 

ခပစဒ်ဏမ်ရှ ဘဲ ဆ  င်းင  ခ ရချ  နအ်တငွ်း 

၎င်းတ  ို့လဲွအချော်သွေားသည ်ပညောအရးအလ ပ်က   

ပပးီအခမောကအ်စရန ်အခွင အ်ရးအပးပါမည်။ 

 

ရ ွေးခ ယ်န ုင်ရသာရက္ ာင်ေးမ ာေးန င ် 

အပခာေးပညာရ ေးရ ွေးခ ယ်မှုမ ာေး  

တ  းခမ င ်ဆ  င်းင  ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ထ တ်ပယခ်ခင်းခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားက   တစ်ခ  

သ  ို့မဟ တ် 

တစ်ခ ထက်ပ  အသောအအောက်ပါပညောအရးအရးွချယ်မှုမျေားမှတ

စ်ဆင ် ပညောအရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေားအသ  းခပျုခွင ်က   

အပးပါမည်။ 

 

• အရးွချယန်  ငအ်သောအကျောင်းမျေား 

အရးွချယန်  ငအ်သောအကျောင်းမျေားက   BCPS 

အဖွဲွဲ့အစည်းအ ပ်ချျုပ်အရးမှ းမျေားမှ 

ကကီးကကပ်အဆောင်ရကွ်ပပီး 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆး

အရးအရောရှ မှ ၎င်းတ  ို့တငွ် 

အနရောထေားရှ သည ်အလယတ်န်းနှင ် 
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အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားနှစ်ခ လ  းက   

အဆောင်ရွကအ်ပးသည်၊ အဆ  ပါပရ  ဂရမ်မျေားသည်  

ဆနဒအအလျောကအ်ကျောင်းအပ်နှ ခခင်းမျ  ျုးက   

မအပးဘဲ ကနို့်သတအ်နရောအအရအတွက်ရှ သည်။ 

အဆ  ပါအချ  န်ခပည ်ပရ  ဂရမ်သည် 

ပ  မှန်အကျောင်းချ  န်မျေားတငွ် လ ပ်အဆောင်သည်။ 

ကက ျုပ  ို့အရးက   စစီဉ်အပးပါသည။် 

 

• အ မ်တွင် သင်ကကေားပ  ို့ချမှု 

အ မ်နှင အ်ဆးရ  ဆ  င်ရော 

ရ  းမှကကီးကကပ်စီမ သည အ်တ  င်းBCPS 

မူလတန်းအကျောင်းသေားမျေားအေား အ မ်တငွ် 

သင်ကကေားပ  ို့ချမှုက   အပးန  င်ပါသည်။  

  ပညောအရးအရးွချယ်မှုမျေားဆ  ငရ်ောရ  းမှ 

ကကီးကကပ်စီမ သည ် BCPS ဒစဂ်ျစ်တယအ်ကျောင်း၊ 

အီလက်ထအရောနစအ်လ လောသင်ကကေားအရးက   

အသ  းခပျု၍ BCPS အလယတ်န်းနှင ် 

အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားအေား အ မ်တငွ် 

သင်ကကေားပ  ို့ချမှုက   အပးပါသည်။  အ မ်နှင ် 

အဆးရ  နငှ ် 

အီလက်ထအရောနစအ်လ လောသင်ကကေားအရးအေားလ  း

တွင် ကနိ်ု့သတ်မထေားအသောလ်ည်း 

ကကပ်ကကပ်မတ်မတ်ခပန်လညတ်ောဝနအ်ပးအပခ် ရသူ

မျေားအပါအဝင် အအကကောင်းခပချက်မျေားစွောအတကွ် 

ရရှ န  င်အသောပရ  ဂရမ်မျေားရှ သည်။ 

 
• ရကတ်  းအလ လောသငက်ကေားအရးပရ  ဂရမ် (EDLP) 

ညအနပ  င်းမျေားနှင ်/သ  ို့မဟ တ် မနက်ပ  င်းမျေားတွင် 

ပညောအရးအရးွချယ်မှုမျေားဆ  ငရ်ောရ  းမှ 

ကကီးကကပ်စီမ သည ် EDLP ငါးခ ထဲမှ တစ်ခ တငွ် 

သင်ကကေားပ  ို့ချမှုက   BCPS 

အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားအေား အပးန  င်သည်။  

 အဆ  ပါအချ  န်ပ  င်းပရ  ဂရမ်သည် 

က  ယ်ပ  ငအ်ပါင်းစပ်ခပျုလ ပ်အသောအလ လောသင်ကကေား

အရးစ နမူနာက   အသ  းခပျုသည။် 

မကကောမကကောကကီးကကပ်စီမ အနရောချထေားသည အ်ကျော

င်းသေားမျေားအေား ၎င်းတ  ို့တကအ်ရောကရ်န ်

စီမ ထေားသည ်သင်ကကေားပ  ို့ချမှုအပ  င်း(မျေား) 

အတွက် သတ်မှတ်ထေားအသောအအကကောင်းအရောက   

အပးပါမည်၊ အချ  ျုွဲ့အအကကောင်းအရောမျေားတွင် 

အကျောင်းသေားမျေားက     

ခရက်ဒစ်ခပနလ်ည်ရရှ အရးအရးွချယ်မှုမျေားအတွက် 

စီစဉအ်ပးန  င်ပါသည်။ ဤပရ  ဂရမ်သည် 

ဆနဒအအလျောက်အပ်နှ ထေားအသောအကျောင်းသေားမျေား

နှင ် ပရ  ဂရမ်တငွ် 

ပါဝင်အသောအဆ  ပါအကျောင်းသေားမျေားက   

စီမ အဆောင်ရွကအ်ပးသည်။  

  အကျောင်းသေားသည် IEP မရှ ဘဲ 

အခမဲ သင ်အလျောအ်သောအစ  းရပညောအရး (FAPE) 

တွင် အသ  းခပျုခွင ်အတွက် ကက ျုပ  ို့အရးက   

မလ  အပ်ပါက BCPS သည် EDLP တွင် 

ပါဝင်သည ်အကျောင်းသေားမျေားအတွက် ကက ျုွဲ့ပ  ို့အရးက   

မစီစဉအ်ပးပါ။ 

 

မ ဘမျေားနှင ် အကျောင်းသေားမျေားသည် 

ပညောအရးအရးွချယ်မှုမျေားက   ဝင်အရောက်ကကည ်ရှုခခင်းခဖင ် 

သ  ို့မဟ တ် ရ  းဖ န်း 443  -  809  -  2270 သ  ို့အခေါ်ဆ  ခခင်းခဖင ် 

အထက်ပါပရ  ဂရမ်မျေားအအကကောင်းနငှ ်ပတ်သက်၍ 

အနာက်ထပ်အချကအ်လကက်   ရရှ န  င်သည်။ 

 

တစဦ်ေးခ င်ေးပညာရ ေးပရ ုဂ မ်မ ာေး (IEPs) န င ် 504 

အစီအစဉ်မ ာေး  

504 အစီအစဉ်မျေား သ  ို့မဟ တ ်IEPs 

ရှ အသောအကျောင်းသေားမျေားက   ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5550  

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားအတွ

က် အကျောင်းအ ပ်မှ စည်းကမ်းချမှတ်န  င်သည်။ 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောဖယ်ရှေားရငှ်းလင်းမှုသည် 

အကျောင်းပညောသင်နှစတ်ငွ် စ စ အပါင်းတစ်ဆယ် (၁၀) 

ရကထ်က်ပ  ၍ ဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုခဖစ်သည ်အခါ 

အချ  ျုွဲ့အအခခအအနမျေားနှင ် က  က်ညီအကကောင်း -  1) 

ဆ  င်းင  ခခင်းက   ခဖစအ်စသည ်အခပျုအမူသည် 

ချ  ျုွဲ့ယငွ်းမှုရလဒ်ခဖစအ်ကကောင်း၊ 2) IEP က   
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ချ  ျုးအဖောကခ်ျ  န်တငွ် စီမ အရးဆဲွအကကောင်း၊ ပပးီအနာက် 3) 

အကျောင်းသေား၏ IEP သည် မသင ်အလျော်အကကောင်း 

သတ်မှတ်ရန် အဆွးအနွးမှုက   ခပျုလ ပ်ခငွ ်ခပျုသည်။  

 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက် 

ဆ  င်းင  ခခင်း၊ ထ တ်ပယ်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ကအလးငယ်အေား 

ကကေားခဖတ်အရးွချယ်န  င်အသောအနရောထေားရှ ခခင်းအပါအဝင် 

မသန်စွမ်းကအလး၏စည်းကမ်းက   

မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးချင်းဥပအဒ (IDEA) လ  အပ်ချက်မျေားနငှ  ်

ခပနလ်ည်ထူအထောငအ်ရးဥပအဒပ ဒ်မ 504   

၏ လ  အပ်ချကမ်ျေားနှင ် လ  ကအ်လျောညီအထွခဖစ်မှုအရ 

အဆောင်ရွကပ်ါမည်။   

 

မ ဘမျေားသည် IEPs အကျောင်းသေားမျေားအတွက် 

အမရလီန်းလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းလ  ခခ ျုမှုမျေားအအကကောင်း 

ပ  မ  သ ရှ န  င်အစရနအ်တွက် တစ်နှစစ်ီတငွ် 

အဖော်ခပထေားအသော မ ဘမျေား၏ 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားသတ အပးချကက်   က  းကေားသင ်သည်။  

IDEA ၊ ပ ဒ်မ 504 နှင ် န  င်င နှင  ်

ဖက်ဒရယစ်ည်းမျဉ်းမျေားအရ အကျောင်းမှ 

ထ တ်ပယ်ခ ရသည ်အခါ အကျောင်းသေားမျေားအေား 

အခမဲ သင ်အလျောအ်သောအစ  းရပညောအရး (FAPE) 

အတွကအ်သ  းခပျုခွင က်   အပးရပါမည်။ 

 

 

SCHO ၏ ဆ  းခဖတ်ချကအ်ယခူ ခွင  ်

 

အယူခခံ င ်လုပ်ငန်ေးစဉ ်

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

ရှ ၏ ဆ  းခဖတ်ချက်နငှ ် 

သအဘောမတူသည ်မ ဘ/အ ပ်ထ န်းသူသည် 

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့ထ သ  ို့ ဆ  းခဖတ်ချက်နငှ ်ပတ်သက်၍ 

အယူခ ခငွ ်အတောင်းခ န  င်သည်။ 

အယူခ ခငွ ်အအပေါ်မူတည်၍ ပညောအရးဘ တအ်ဖွဲွဲ့၏ 

က  ယ်စေားလှယ်သည် အယူခ ခငွ ်ကကေားနာပပးီ 

ဆ  းခဖတ်ချက်က   ထ တ်ရန် 

အယူခ ခငွ ်ရရှ သည ်ရက်စွမှဲစ၍ 45 ရက်ရှ ပါမည်။ 

တစ်ဖက်စီသည် အသ သကအ်သအခေါ်ယပူပးီ အတ  င်ပင်ခ မှ 

က  ယ်စေားခပျုရန် အခငွ ်အအရးရှ သည်။ အကျောင်းသေား 

သ  ို့မဟ တ် မ ဘသည် အမျေားခပည်သူကကေားနာခွင ်က   

မအတောင်းဆ  ပါက ဘ တ်အဖဲွွဲ့မှ 

တကအ်ရောက်မှုလ  အပ်သည်ဟ  ယူဆအသော သ  ို့မဟ တ် 

ဆနဒရှ အသောသူမှလဲွ၍ အေားလ  းတကအ်ရောက်မှုမပါဘဲ 

ကကေားနာမှုက   ခပျုလ ပ်ပါမည်။   ဘ တ်အဖဲွွဲ့သ  ို့ 

အယူခ ခငွ ်သည် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

ရှ ဆ  းခဖတ်ချက်နငှ ် မဆ  င်ပါ၊ 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့ဆ  းခဖတ်ချက်သည် အနာက်ဆ  းခဖစသ်ည်။  

(ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5560) 

 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့သ  ို့ အယူခ ခွင ်အတကွ် အတောင်းဆ  ခခင်းက   

-  (1)     အယူခ ခွင အ်တောင်းဆ  ချ  န် သ  ို့မဟ တ် 

အယူခ ခငွ ်မအတောင်းဆ  ခငတ်ငွ် ပညောအရးဘ တအ်ဖွဲွဲ့ရ  းသ  ို့ 

အပးပ  ို့ရမည်၊ (2) စောရင်းသွင်းထေားသည ်အတ  င်း 

သ  ို့မဟ တ် အသ အမတှ်ခပျုသည ်အတ  င်း 

အအမရ ကနအ်မးလ် သ  ို့မဟ တ ်အ တ်စ်ပရကစ််အမးလ် 

သ  ို့မဟ တ် ဦးစေားအပးအမးလ်တွင် အဖော်ခပရမည် သ  ို့မဟ တ်   

အယူခ ခငွ ်မတ  င်ခင် မူလအနရောမှစ၍ 

အတည်ခပျုထေားအသောအချကအ်လက်အနာကအ်ကကောင်းလ  

က်ခခင်းက   ခပျုလ ပ်အပးသည  ်ဖက်ဒရယ်အ တ်စ်ပရကစ််၊ 

UPS သ  ို့မဟ တ် DHL ကဲ သ  ို့ စောအပးပ  ို့မှုစနစ်ခဖင ် 

အဖော်ခပအပးပ  ို့ရမည်။ အီလကထ်အရောနစ် (အီးအမးလ်) 

တင်ခပချက်မျေားက   လကခ် မည်မဟ တ်ပါ။ 

 

အစီရင်ခ တငခ်ပန  ငအ်သောခပစမ်ှုမျေား 

 

အကျောင်းမဟ တအ်သောအနရောနငှ ်သက်ဆ  ငအ်သော 

"အစီရင်ခ တင်ခပန  ငအ်သောခပစမ်ှု" အတွက် 

ဥပအဒကျင ်သ  းမှုအအဂျင်စီမှ 

ဖမ်းဆီးထေားသည ်အကျောင်းသေားမျေားအတွက် 

သင ်အလျော်အသောပညောအရးပရ  ဂရမ်မျေားက   အပးရန ်

လ  အပ်ပါသည်။  
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အကျောင်းအ ပ်သည် အကျောင်း၊ ဝနထ်မ်းနှင ် 

အကျောင်းသေားမျေားနငှ ်ပတ်သက်၍ 

အဘးကင်းလ  ခခ ျုအရးအကျ  ျုးက   ရရှ ရန် 

အစီရင်ခ တငခ်ပန  ငအ်သောခပစမ်ှုအသ အပးချကက်   

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်သ  းသပ်မည။်  

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည ်ပင်မအကျောင်းတွင် 

အကျောင်းသေားတကအ်ရောက်မှုမှ အဘးကင်းအရး သ  ို့မဟ တ် 

လ  ခခ ျုအရးက   ဖနတ်ီးလ ပ်အဆောင်အကကောင်း 

ဆ  းခဖတ်သတ်မှတ်ပပီး ပင်မအကျောင်းတွင် သ  ို့မဟ တ် 

အရးွချယန်  ငအ်သောပညောအရးအနရောတငွ် 

ဆက်လက်ခပျုလ ပ်အကကောင်း အကက ခပျုပါမည်။ 

အစီရင်ခ တငခ်ပန  ငအ်သောခပစမ်ှုစွဲဆ  ခခင်းသတ အပးချက်သည် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုအတွက် 

အဓ ကအအကကောင်းအရင်းမခဖစ်န  င်ပါ။  

မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းပညောအရးဥပအဒ (IDEA) နှင ် 

အစ  းရအထူးပညောအရးဥပအဒနှင ် စည်းမျဉ်း 

(ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5561 နငှ ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ 

စည်းမျဉ်း 5561) အရ   

သင ်အလျော်အသောပညောအရးပရ  ဂရမ်အရးဆဲွခခင်းနှင ် 

သက်ဆ  င်ရောဝနအ်ဆောင်မှုမျေားက   

သတ်မှတ်ထေားအသောမသန်စွမ်းအကျောင်းသေားအတွက် 

စီစဉအ်ဆောင်ရွကအ်ပးပါမည်။  
 

အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေား၏ မ ဘသည် 

အဆ  ပါအပ  င်းအရ ဆ  းခဖတခ်ျက်က   သအဘောမတူပါက မ ဘ 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားသည ်ဆ  းခဖတ်ချက်အေား 

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်သ  းသပ်ချက်က   အတောင်းဆ  န  င်သည်။  

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်သ  းသပ်ချက်အတကွ် 

အတောင်းဆ  ချက်သည် အရးသေားရမည်ခဖစ်ပပးီ 

အကျောင်းအအခခအအနနငှ ် 

လ  ခခ ျုအရး/ဖနတ်ီးအဆောင်ရွကအ်ရးဌောနချျုပ်နငှ ်အတူ 

တင်ခပရမည်။   ခပနလ်ည်ဆနး်စစ်သ  းသပ်ချကအ်တကွ် 

အတောင်းဆ  ချက်က   စောရင်းသွင်းထေားသည ်အတ  င်း 

သ  ို့မဟ တ် အသ အမတှ်ခပျုသည ်အတ  င်း အအမရ ကနအ်မးလ် 

သ  ို့မဟ တ် အ တ်စ်ပရကစ််အမးလ် သ  ို့မဟ တ် 

ဦးစေားအပးအမးလ်တငွ် အဖော်ခပရမည် သ  ို့မဟ တ် 

မူလအနရောမစှ၍ 

အတည်ခပျုထေားအသောအချကအ်လက်အနာကအ်ကကောင်းလ  က်

ခခင်းက   ခပျုလ ပ်အပးသည  ်ဖကဒ်ရယအ် တစ််ပရကစ််၊ UPS 

သ  ို့မဟ တ် DHL ကဲ သ  ို့) စောအပးပ  ို့မှုစနစ်ခဖင ် 

အဖော်ခပအပးပ  ို့ရမည်။  အီလကထ်အရောနစ် (အီးအမးလ်) 

တင်ခပချက်မျေားက   လကခ် မည်မဟ တ်ပါ။ 
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စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောခပစမ်ှုမက်ထရစ ်

အအောက်ပါမက်ထရစသ်ည် အကျောင်းသေားမျေားမှ BCPS ကျင ဝ်တ်စည်းကမ်း(မူဝါဒ5550) က   ချ  ျုးအဖောက်သည ် ဆက်စပ်အနရောမျေားက   

အကျဉ်းချ ျုးထေားသည်။  အနရောတစအ်နရောစတီွင် အမျ  ျုးအစေား ၁၊ ၂ နငှ ် ၃ အခပျုအမူဆ  င်ရောခပစမ်ှုမျေားက   အနည်းဆ  းမှ 

အမျေားဆ  းအထ  ဆက်လက်ရှ သည ်အတ  င်းအတောတွင် အဖောခ်ပထေားသည်။  အခပျုအမူဆ  ငရ်ောခပစ်မှုမျေားက   

သတ်မှတ်ထေားအသောအခပျုအမမူျေားက   အဆောင်ရွက်ရန် မညသူ်က အအကောင်းဆ  းအနရောတငွ်ရှ သည ်ခခင်းအအပေါ် 

လမ်းည န်ချကက်  လည်း အပးသည ် အခပျုအမူတွင် အဖော်ခပထေားသည်။  အအသးစေားအခပျုအမမူျေား - 

ဆက်လက်ရှ သည ်အတ  င်းအတော၏ ဘယ်ဘကအ်စွန်းတငွ်- ဆရောဦးအဆောငအ်သောတ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကမ်ှုနှင အ်တူ 

အအကောင်းဆ  းက  င်တယွ်သည။်  ဆက်လက်ရှ အနသည အ်တ  င်းအတော၏အလယ်နငှ ် ညောဘက်အစွနး်အထ  အလတ်စေားနှင ် 

အကကီးစေားအခပျုအမူမျေားက   ကကီးကကပ်သူမှ ဦးအဆောငအ်သောတ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကမ်ှုနှင ်  

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်အဆးသူအရောရှ ပါဝင်န  င်မှု သ  ို့မဟ တ် ပါဝင်လ  မှုခဖင ် 

အအကောင်းဆ  းက  င်တယွအ်ဆောင်ရွကသ်ည်။ 
 

မီေးရ ှုွဲ့မှု၊ 

မီေးရလာင်

မှု၊ 

ရပါက်္က္  ပ

စစညေ်းမ ာေး 

အအသးစေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျုအမူ

မျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ကွ္်

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ရ ာင် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်

မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 
(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

မီေးပခစ် ံမ ာေး၊ မီေးပခစ်၊ မီေးရလာင်ဗံုေး  အခ က္်ပပ/ပခ မ်ေးရပခာက္်မှု မီေးရ ှုွဲ့မှု ရပါက္က်္  ပစစည်ေးမ ာေး 

 • မီးခခစ်ဆ မျေား သ  ို့မဟ တ ်

မီးခခစ်မျေားလက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ 

တ် အလောငက်ျွမ်းခခင်း– (1A) 

• လက်နက်ခယဲမ်းအပါအဝင် မီးအလောင်ဗ  း 

သ  ို့မဟ တ် မီးရ ှုွဲ့မှု/ မီးအလောင်မှု/ 

အပါကက်ွဲအစအသောအရော သ  ို့မဟ တ ်

ပစစည်းက   အဖောက်ခွဲခခင်း– (2B) 

 

• မီးအလောင်မှုအချက်ခပ/လဲွ

မှေားအသောမီးအလောင်မှုတ

င်ခပချက် - (2A) 

 

 

• မီးရ ှုွဲ့မှု  – (3A) 

• ဗ  းခဖင ်ပခ မ်းအခခောက်

တ  က်ခ  က်မှု - (3B) 

• လက်နက်ခယဲမ်းအ

ပါအဝင် 

မီးအလောင်ဗ  း 

သ  ို့မဟ တ ်

အပါကက်ွဲအစအသော

အရော သ  ို့မဟ တ ်

ပစစည်းက   

အဖောက်ခွဲခခင်း–(3C) 

တ က်ု္ခ ုက်္

မှုမ ာေး၊ 

ပခ မ်ေးရပခာ

က်္မှုမ ာေး၊ 

တ န်ေးလ န်

တ က်ု္ခ ုက်္

ပခင်ေး 

အအသးစေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျုအမူ

မျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ကွ္်

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ရ ာင် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်

မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

  

 

ပခ မ်ေးရပခာက္မ်ှုမ ာေး  

• ပခ မ်းအခခောက်၍ခဖစအ်စ 

သ  ို့မဟ တ် 

ထ တလ်နို့်မှု/ပခ မ်းအခခော

က်မှုခဖစ်အစ၍ 

အခခေားသူထ မှ 

ပ  က်ဆ ည စ်ခခင်း/ပ  က်

ဆ /ပ  င်ဆ  င်မှုမျေားက   

ယူခခင်း– (2C) 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2WE7A22FA/$file/POL5550_061119_revised%20pc_Finalized.pdf
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• တစ်ဦးတစ် အယောကအ်

အပေါ် ပခ မ်းအခခောက်မှုမျေား 

– (2E) 

ထ ပါေးရစာ်က္ာေးမှု၊ တ န်ေးလ နတ် ကု္်ခ ကု္်မှု၊ ရုပ်ပ ုင်ေး  ုင ်ာတ ကု္်ခ ကု္်မှု 

• တွန်းလှန်တ  က်ခ  ကမ်ှု – 

(1B) 

 

• အကျောင်းသေားတစ် 

အယောက်အအပေါ် 

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောတ  က်ခ  

က်မှု – (2D) 

• ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်အ

အပေါ် 

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောတ  က်ခ  

က်မှု– (3E) 

• မျေားစွောအသောအနတရော

ယ်က   ဖန်တီးသည ် 

အကကမ်းဖကအ်ခပျုအ

မ ူ– (3F) 
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တက်္

ရ ာက်္

ပခင်ေး 

အအသးစေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျုအမူ

မျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ကွ္်

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ရ ာင် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ရနှောက္က်္ ပခင်ေး/ရက္ ာင်ေးရပပေးပခင်ေး 

  

• အတန်း/အတန်း

မျေားသ  ို့ 

ခွင ်မဲ အနာကက်ျခခ

င်း– (1D) 

• အကျောင်းအနို့တငွ် 

ခွင ်မဲ အနာကက်ျခခ

င်း–(1E) 

• အတန်း/အတန်း

မျေားမ ှ

ခွင ်မဲ ပျကက်ကွ်ခခ

င်း သ  ို့မဟ တ ်

အကျောင်းအပးခခင်း - 

(1F) 

• အကျောင်းအနို့တငွ် 

ခွင ်မဲ ပျကက်ကွ်ခခ

င်း သ  ို့မဟ တ ်

အကျောငအ်ခပးခခင်း 

– (1G) 

 

• ခွင ်ခပျုချက်မပါဘဲ အကျောင်းဝန်းမျေားမှ 

ထွက်ခခင်း – (1C) 

အနတ ာ

ယ်   

ရသာ 

အ ာ

မ ာေး 

အအသးစေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျုအမူ

မျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ကွ္်

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ရ ာင် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

အညွှန်ေးခ  ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး/အည န်ေးမပါရသာခ  ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး   

 • အည န်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားလကဝ်ယ်

ထေားရှ ခခင်း– (1H) 

• အည န်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားအလဲွသ  းစေား

ခပျုခခင်း– (2G) 

• မူးယစ်အဆးဝါးအစအန သ  ို့မဟ တ ်

အပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစအ်ဆးဝါးမျေားနငှ ် 

အရောမျေားက   လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း၊ 

သ  းစွဲခခင်း သ  ို့မဟ တ် ခဖနို့် အဝခခင်း– (2H) 

 

• အည န်းချ  ျုးအဖောကမ်ှု(အည 

န်းပါအသောအဆးဝါးလက်ဝ

ယ်ထေားရှ မှု) – (2I) 

• အည န်းပါအသောအဆးဝါးမျေား

လဲွမေှားအသ  းခပျုခခင်း– (3K) 

 

ရ ေး ကွ္်ကက္ီေး တ ာေးမဝင်မူေးယစရ် ေးဝါေးမ ာေး/အ က္်သုံေးစ  ခ  ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး 
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• အဆးရကွ်ကကီး၊ စီးကရက်အဆးအပါလ ပ၊် 

အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေား 

သ  ို့မဟ တ ်

အခခေားအဆးရကွ်ကကီးထ တက် န်မျေားအသ  း

ခပျုခခင်းနှင /်သ  ို့မဟ တ် လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

– (1I) 

• အဆးရကွ်ကကီးထ တက် န်မျေား၊ 

အဆးရကွ်ကကီးနှင ်ဆ  င်အသောအရောမျေား၊ 

တ ပထေားအသောအဆးရကွ်ကကီးထ တက် န်မျေား

၊ စီးကရကအ်ဆးအပါလ ပ် သ  ို့မဟ တ ်

အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေားအသ  းခပျု

ခခင်းနှင /်သ  ို့မဟ တ် လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

(ထပ်တလဲလဲခပျုလ ပ်အသောခပစ်မှု) – (2K) 

 

• မထ န်းချျုပ်ထေားအသောအရော

က   

ခဖနို့်အဝရန်ရည်ရွယ်ချက်ခဖ

င ် ခဖနို့်အဝရန်ကက ျုးစေားခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် 

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း– (2F) 

• ထ န်းချျုပ်ထေားအသောအနတရော

ယ်ရှ သည ်အရောအခဖစ် 

က  ယ်စေားခပျုအဖော်ခပသည ် 

မထ န်းချျုပ်ထေားအသောအရော

က   ဝယ်ယူခခင်း – (2J) 

• အရက်ခဖနို့် အဝခခင်းနှင /်

သ  ို့မဟ တ ်အရောင်းချခခင်း 

– (3G) 

• တရေားမဝင်မူးယစအ်ဆး

ဝါးမျေားခဖနို့်အဝခခင်းနငှ ်/

သ  ို့မဟ တ ်

အရောင်းချခခင်း– (3H) 

• အရက်လက်ဝယ်ထေားရှ 

ခခင်း– (3I) 

• တရေားမဝင်မူးယစအ်ဆး

ဝါးမျေားလက်ဝယ်ထေားရှ 

ခခင်း– (3J) 

• တရေားမဝင်မူးယစအ်ဆး

ဝါးမျေားစွဲသ  းခခင်း 

သ  ို့မဟ တ ်

အရောတစ်ခ က   

အသ  းခပျုထေားအကကောင်း 

သက်အသခပခခင်း– (3L) 

• အရက်စွဲခခင်းအကကောင ် 

အရက်သ  းစွဲခခင်း 

သ  ို့မဟ တ ်

အရက်အသောက်ထေား

အကကောင်း 

သက်အသခပခခင်း – (3M) 

• မ မ က  ယ်က  ထ န်းချျုပ်မှု

ကင်းလွတအ်စန  ငသ်ည ် 

မညသ်ည ်အဆ ပ်အ

အတောကမ်ျေားက  မဆ  အ

သ  းခပျုခခင်း (3N) 

 

မရလေးစာေးပခငေ်း

၊ 

မလ ုက္်နှောပခင်ေး 

 

အအသးစေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ကွ္်မှု

/ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 
မရလေးစာေးရသာ/အရန ှောင ်အယ က္်ပဖစရ်သာအပပျုအမ ူ  

• ည န်ကကေားချကက  

လ  က်နာရန် 

ပျက်ကကွ်ခခင်း– 

(1J) 

• အကျောင်းစည်းကမ်း

မျေားနှင ်/သ  ို့မဟ တ ်

စည်းမျဉ်းမျေားနှင ်

အတ ူ

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွ

က်ရန် 

ခငင်းဆ  ခခင်း– (1L) 

• အမျ  ျုးအစေား ၃ ခပစ်မှုက   ကျ းလွန်ရန် 

နှစ်အယောက် သ  ို့မဟ တ ်

ယင်းထက်မျေားအသောလူမျေားကကေား 

ပူးအပါင်းကက စညမ်ှု သ  ို့မဟ တ ်စီစဉ်မှု – (2L) 

 

• အကျောင်းအအနှာင ်အ

ယှက်ခဖစ်အစမှုတငွ် 

ပါဝင်ခခင်းနငှ ်/သ  ို့မဟ 

တ် လ ှုွဲ့အဆော်ခခင်း –

(2P) 
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• အပးအပ်ထေားအသော

အလ ပ်က   

ခပျုလ ပ်ရန် 

ခငင်းဆ  ခခင်း– (1N) 

• ချျုပရ်န ှောင်ပခင်ေးက္ ု 

ခံယူ န် 

ပငင်ေး  ုပခင်ေး– (1O) 

• ညစ်ညမး်အသော 

သ  ို့မဟ တ ်

ရ  င်းစ  င်းအသောဘော

သောစကေား 

သ  ို့မဟ တ ်

လကဟ်န်အမအူ

ရောမျေားက   

အသ  းခပျုခခင်း– 

(1P) 

• သောမန်အကျောင်းပ

ရ  ဂရမ်နှင ် 

ဝင်အရောက်စကွ်ဖ

က်မှုခဖစ်အစသည  ်

အအနှာင ်အယှက်

ခဖစ်အသောအခပျုအမူ 

– (2M) 

 

အန ုငက်္ င ်ရစာက်္ာေးပခင်ေး၊ ရန ှောင ်ယ က္်ပခငေ်း၊ ပခ မ်ေးရပခာက္်ပခင်ေး  

• မညသ်ည ်အအကကော

င်းခပချက်အကကောင ်မ

ဆ   

အန  ငက်ျင ်အစော်

ကေားခခင်း၊ 

ဆ  က်ဘောခဖင ်တ  

က်ခ  ကအ်စောက်ေားခခ

င်း၊ 

အနှာင ်ယှက်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ ်

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း – 

(2N) 

 

• အနှာင ်ယှက်ခခင်း – (1K) 

• အခခေားအကျောင်းသေား၏ အကျောင်း သ  ို့မဟ တ ်

အတန်းတက်အရောက်ခငွ ်တငွ် 

ဝင်အရောက်စကွ်ဖက်ခခင်း – (2O) 

 

  

ကက္ ျုပ ုို့ရ ေး 

• ကက ျုပ  ို့အရးစည်းမျဉ်း

မျေားခဖင ် 

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်ရ

န် ခငင်းဆ  ခခင်း– (1M) 

 

တစ်က္ ုယ ်

ညက်္ န်ေးမာ

ရ ေး 

အအသးစေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ကွ္်မှု

/ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာ

င် ွက္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 
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(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) (ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

 တစ်က္ ုယ် ညက်္ န်ေးမာရ ေး  
• အကျောင်းသေားသည် အခခေားသူမျေား၏ 

ကျန်းမောအရးက   ပခ မ်းအခခောက်ရန် သူ 

သ  ို့မဟ တ် သူမ၏ 

ကျန်းမောအရးအအခခအအနက   သ လျကန်ှင  ်

အသ  းချခခင်း– (1Q) 
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လ င်ပ ုင်ေး  ုင် ာပပစ်မှု

မ ာေး 

အအသးစေားအခပျုအ

မူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်ရသာ

တံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာ

တံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု/

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

 လ င်ပ ုင်ေး  ုင ်ာမဖ ယ်မ ာပပျုမူပခင်ေး 

• ညစ်ညမး်အသောထ 

အတွွဲ့မှု– (2R) 

• လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောသ

ဘောဝအရ 

မသင ်အလျော်အသောအ

ခပျုအမ–ူ (2Q) 
 

• လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောထ ပါး

အစောက်ေားခခင်း– (3O) 

လက်္နက်္မ ာေး 

အအသးစေားအခပျုအ

မူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်ရသာ

တံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာ

တံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု/

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

  တရထ ာတည်ေးတရူသာ လက္်နက္်အစစက်္ ု 

လက္်ဝယ်ထာေး   ပခင်ေး/အသုံေးပပျုပခင်ေး 

• တအထရောတည်းတူ

အသောလကန်ကအ်မျ  ျုး

အစေားတစ်ခ ခ က  လ

က်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း– 

(2S) 

• အ တ်အဆောငဓ်ေားလ

က်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း– 

(2T) 

• တအထရောတည်းတူ

အသောလကန်ကအ်မျ  ျုး

အစေားတစ်ခ ခ က   

အသ  းခပျုခခင်း– (3T)  

• အ တ်အဆောငဓ်ေား 

သ  ို့မဟ တ ်

လက်နက်အခဖစ် 

အရောတစ်ခ ခ က   

အသ  းခပျုခခင်း – (3U) 

• အကျောင်းပ  င်နက်တငွ် 

အခခောက်လ  းခပ းအသန

တ်က   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း

နှင /်သ  ို့မဟ တ ်

အသ  းခပျုခခင်း– (3P) 

• အခခေားအသနတ်တစ်

မျ  ျုးမျ  ျုး သ  ို့မဟ တ ်

ရ  င်ဖယ်က   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ ်

အသ  းခပျုခခင်း 

(အမောင်းတင်န  င်အသော 

သ  ို့မဟ တ ်

အမောင်းမတင်န  ငအ်သော

၊ လ ပ်အဆောငန်  င်အသော 

သ  ို့မဟ တ ်

မလ ပ်အဆောငန်  င်

အသော)– (3Q)  

• လက်နက်အစစ်တစ်

မျ  ျုးမျ  ျုးက   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ ်

အသ  းခပျုခခင်း– (3R) 
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အပခာေး 

အအသးစေားအခပျုအ

မူမျေား 
 

အလတ်စေားအခပျု

အမူမျေား 
 

အဓ ကအခပျုအမူ

မျေား 

  ာဦေးရ ာင်ရသာ

တံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု 

  ာဦေးရ ာင်ရသာ

တံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှု/

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

ကက္ီေး က္ပ်သဦူေးရ ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွ

က္်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ရသာ SCHO) 

မရ ုေးသာေးမှု 
အမှုမ  အမ တမ်  ပဖစရ်သာ/ ာဇဝတ်မှုက္  ေးလ န်ရသာ

အပပျုအမ ူ

 

• ပညော အရးမရ  းသေားမှု 

– (1R) 

 

• လူတစ် အယောကက်   

ထ ခ  က်အစန  င်သည ် 

အမှုမ ဲအမှတမ် ဲခဖစ်

အသောအနတရောယက်ျ 

အရောက်အစခခင်း– (2W) 

 

• ဘ တအ်ဖွဲွဲ့၏ရောဇဝ

တ်မှုမူဝါဒက   

ချ  ျုးအဖောက်ခခင်း– 

(2AA) 

ရင ရ က္ေးန င ်သက္်  ငု်ရသာခ  ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး ပ ုင်  ုင်မှု ုံေးရံှုေးပခင်ေး 

 • အကျောင်းလ ပင်န်းတွင် 

မညသ်ည ်နည်းလမ်း

ခဖင ်မဆ   

မသက်ဆ  င်အသော 

အရောမျေား၊ 

ပစစည်းမျေား၊ 

သ  ို့မဟ တ ်

ဝန်အဆောငမ်ှုမျေားက   

အကျောင်းထဲတွင ်

ခွင ်ခပျုချက်မရှ ဘဲအရော

င်းချခခင်း သ  ို့မဟ တ ်

ခဖနို့်အဝခခင်း – (1T) 

 

• အအလောင်းကစေားခပျု

လ ပ်ခခင်း– (1S) 

• တရေားမဝင်အသောရည်

ရယ်ွချက်အတွက် 

အငွအကကးလဲလှယ်ခခင်း 

 

• ပ  င်ဆ  င်မှုပစစည်းက   

ဖျက်ဆီးခခင်းနှင /်သ  ို့မ

ဟ တ ်

ရမ်းကေားဖျက်ဆီးပစ်

ခခင်း – (2U) 

• ခ  းမှုနှင ်/သ  ို့မဟ တ ်

သ လျက်နှင ် 

ခ  းယူထေားအသောပ  င်ဆ  

င်မှုပစစည်းက   

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း

– (2X) 

 

• လ ယက်မှု– (2X) 

က္ န်ပ  တာ/အီလက္်ထ ရ ာနစ်မ ာေးလ  မ ာေးအသုံေးပပျု

ပခင်ေး 
ပ ုင်နက္်က္  ေးလ န်ပခင်ေး 

 

• ပညော အရးနှင မ်ဆ  င်

အသောရညရ်ယ်ွချက်

မျေားအတကွ် 

အီလက်ထ အရောနစ်ပ

စစည်းအသ  းခပျုခခင်း(1

U) 

 

• အကျောင်းသေားမျေားအ

တွက် 

လက်ခ န  င်အသောနည်း

ပညောအသ  းခပျုမှုမဝူါဒ 

(TAUP) 

ချ  ျုးအဖောက်မှုမျေား– 
(2Z) 

  

• ပ  င်နက်ကျ းလွန်ခခင်း 

– (2Y) 
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ဆရောနှင ် ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောစည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောတ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကမ်ှုမျေား 

အဆ  ပါဇယေားတွင် အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်ဆ  င်ရောအအကကောင်းအရောမျေားတွင် ကကေားဝင်ဖျန်အခဖသည အ်ခါ ရရှ န  ငအ်သောဆရောနှင ် 

ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောတ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကမ်ှုက   အဖောခ်ပထေားပါသည်။  ဆရောမျေား သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည် 

အဖော်ခပပါတ  ို့ခပနမ်ှုမျေားက   မကနိ်ု့သတ်ပါ။   

 

 စာသင်ခန်ေး၊ ပံ ပ ုေးက္ူညီမှု၊ န င ်   ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှုဥပမာမ ာေး 

  ာဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပနရ် ာင် ွ

က္်မှု 

သင ်အလျေ်ာအသောအခပျုအမူက   သင်ကကေားရန် အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက   

စီစဉ် အရးဆွဲထေားအသောအကကောင ် အကျောင်းသေားမျေားသည် အလးစေားမှုရှ ၍ အလ လောသင်ယူပပီး 

လ  ခခ ျုအသောပတ်ဝန်းကျင်က   ဖန်တီးအပးန  င်သည်။ သင်ကကေားမှုအမျ  ျုးမျ  ျုးနှင ် 

စောသင်ခန်းစီမ ခနိ်ု့ခွဲ အရးနည်းဗျ ဟောမျေားက   ကက ျုးစေားအလ လောရန် ဆရောမျေားက   တ  က်တွန်းပါသည်။ 

သက်ဆ  င်ပါက ဆရောမျေားသည် အအောင်ခမင်အသောအလ လောသင်ကကေား အရးနှင ် 

တ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားလ  က်အလျောညီမှုအသချောအစရန်နှင ်  အကျောင်းသေား၏ မသင ်အလျေ်ာအသော 

သ  ို့မဟ တ ်အအနှာင ်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူက    ခဖစ်အစသည ်အအခခအအနမျေားက   အခပောင်းလဲရန် 

အကျောင်းသေား၏ ပ  ပ  းကူညီ အရးစနစ်တွင် ပါဝင်အဆောင်ရွက်န  င်ပါသည်။ 

အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက   ဘွဲွဲ့ရပ  စ တွင် အသ  းခပျုသင ်သည်။ 

• စောသင်ခန်းအအခခခ အသောတ  ို့ခပန်အဆောင်

ရကွ်မှုမျေား (ဥပမော - 

နှုတ်ခဖင ခ်ပငအ်ပးခခင်း၊ 

အရးသေားတ  ို့ခပနခ်ခင်း/အတောင်းပန်ခခင်း၊ 

သတ အပးချက်မျေား/သွယ်ဝ  ကည် န်ကကေား

ချက်၊ အဓ ကပါဝင်မှု၊ 

အနို့စဉတ်  းတက်မှုမှတတ်မ်းစော) 

• အကျောင်းအတ  င်ပင်ခ /ရင်းခမစအ်ထူးပ

ညောရငှန်ှင ်အတူ စစအ်ဆးပါ 

• အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်းအသ  င်းအဝနး် 

• ရပ်ဆ  င်းခခင်း 

• သမောရ  းကျမဟ တ်ဘဲနငှ ်/သ  ို့

မဟ တ် 

ကက ျုတငတ်ေားဆီးကောကွယန်  

င်အသော 

အကျောင်းအအခခခ အသောည န်

ကကေားမှု 

မ ဘ ကမ်းလင ်အထောက်ကခူခ

င်း (တယ်လီဖ န်း၊ အီးအမးလ် 

သ  ို့မဟ တ် စောခဖင ် မ ဘသ  ို့ 

ဆက်သွယ်ရန်) 

သက်ဆ  င်ရောအရောဝတထျုပစစ

ည်းအလဲွသ  းစေားခပျုမှုဆ  င်ရော 

တ  င်ပင်အဆွးအနွးအရးဝန်

အဆောင်မှုရည်ည န်းက  းကေား

ချက ်

• ကျန်းမောအရး/စ တ်ကျန်းမော

အရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေား 

• ခပနလ်ည်ထ န်းသ မ်း အရးကျင ်

ထ  းမျေား 

 စာသင်ခန်ေး၊ ပံ ပ ုေးက္ူညီမှုန င ် ဖယ်  ာေး  င်ေးလင်ေး ရ ရ ေးတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှုမ ာေး  ုင် ာ ဥပမာမ ာေး  

ဆရောဦးအဆောင်အသော/ကကီးကကပ်သူဦး
သင ်အလျေ်ာအသောအခပျုအမူက   သင်ကကေားရန် အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက   

စီစဉ်ထေားအသောအကကောင ် အကျောင်းသေားမျေားသည် ရ  အသစွောခပျုမူ၍ အလ လောသင်ယူန  င်ပပီး 
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အဆောင်အသောတ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရကွ်မှုမျေား လ  ခခ ျုအသောပတ်ဝန်းကျင်က   ဖန်တီးအပးန  င်သည်။ အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် 

အကျောင်းသေား၏ ပ  ပ  းကူညီ အရးစနစ်တွင် ပါဝင်ပပီး အကျောင်းသေား၏ မသင ်အလျေ်ာအသော သ  ို့မဟ တ် 

အအနှာင ်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူက    ခဖစ်အစသည ်အအခခအအနမျေားက   အခပောင်းလဲရန် 

စီစဉ်ထေားပါသည်။ အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် အကျောင်းသေားအေား အကျောင်းတွင် 

ထေားသည ်အခါ  ၎င်း၏ ဆ  းဝါးမှုက   ဖ နှ ပ်ခခင်းနှင ် အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက ်

ခဖစ်လောန  င်အသောသက်အရောက်မှုမျေားက   အသ အပးခခင်းခဖင ် အခပျုအမူက   ခပငရ်န် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက   ဘွဲွဲ့ရပ  စ တွင် အသ  းခပျုသင ်သည်။  

• စောသင်ခန်းအအခခခ အသောတ  ို့ခပန်အဆောင်

ရကွ်မှုမျေား (ဥပမော - 

နှုတ်ခဖင ခ်ပငအ်ပးခခင်း၊ 

အရးသေားတ  ို့ခပနခ်ခင်း/အတောင်းပန်ခခင်း၊ 

သတ အပးချက်မျေား/သွယ်ဝ  ကည် န်ကကေား

ချက်၊ အဓ ကပါဝင်မှု၊ 

အနို့စဉတ်  းတက်မှုမှတတ်မ်းစော) 

• အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောသအဘောတူစောချျုပ ်

• အကျောင်းအတ  င်ပင်ခ /ရင်းခမစဝ်နထ်မ်းနှ

င ် စစ်အဆးပါ 

• ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးအစည်း

အ အဝး 

• စောသင်ခန်းအနရောဝန်အဆောင်မှု 

• ရပ်ဆ  င်းခခင်း 

• လ ပ်အဆောငခ်ျက်ဆ  င်ရောအခပျုအမအူကဲ

ခဖတတ်ွက်ချက်ခခင်း/ 

အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောကကေားဝငမ်ှုအစီအစ

ဉ် 

• သမောရ  းကျမဟ တ်ဘဲနငှ ်/သ  ို့မဟ တ် 

ကက ျုတငတ်ေားဆီးကောကွယန်  ငအ်သော

အကျောင်းအအခခခ အသောည န်ကကေားမှု 

• အထူးအခွင ်အအရးမျေားဆ  းရ ှုးခခင်း 

• မ ဘ/အ ပ်ထ န်းသူနှင ် 

အကျောင်းသေားအစည်းအအဝး 

(ဆရောနငှ ်အတူ) 

• မ ဘကမ်းလင ်အထောက်ကခူခင်း 

(တယ်လီဖ န်း၊ အီးအမးလ် သ  ို့မဟ တ် 

စောတ  ခဖင ် မ ဘသ  ို့ ဆက်သွယရ်န်) 

• ရယွတ်ူကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖအရး 

• အသင်းအဖဲွွဲ့အအခခခ သည ်အ

ဖဲွွဲ့အစည်းရည်ည န်းက  းကေား

ချက ်

• ကျန်းမောအရး/စ တ်ကျန်းမော

အရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေား 

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပောင်းခခ

င်း(လက်ရှ တွင် 

အထူးပညောအရးဝနအ်ဆောင်မှု

မျေားက   

မရရှ န  င်အသောအကျောင်းသေား) 

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပောင်းခခ

င်း(လက်ရှ တွင် 

အထူးပညောအရးဝနအ်ဆောင်မှု

မျေားက   

ရရှ အသောအကျောင်းသေား) 

• အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညအီရး

အသင်းသ  ို့လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• 504 

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစစ်

အရးအတွက် 

အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညအီရး

အသင်းသ  ို့လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• အပ  သင်ရ  းလ ပ်ငန်းမျေားမှ 

ဖယ်ရှေားခခင်း 

• ခပနလ်ည်အပးဆပ်ခခင်း 

• ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်း

အရးအလ ကျင ်မှုမျေား 
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• သက်ဆ  င်ရောအရောဝတထျုပစစညး်အလဲွသ  း

စေားခပျုမှုဆ  င်ရော 

တ  င်ပင်အဆွးအနွးအရးဝနအ်ဆောင်မှုရည်

ည န်းက  းကေားချက ်

(စောသင်ခန်းအအခခစ  က် 

သ  ို့မဟ တ် အထူးပညောရငှ်မ ှ

အဆောင်ရွကခ်ခင်း) 

• အကျောင်းအအခခစ  က် 

သ  ို့မဟ တ် ခပင်ပတငွ် 

အဆောင်ရွကအ်သောခပဿနာခပ

န်လည်အခဖရှင်းခခင်း 

• အကျောင်းသေားတရေားရ  း 

• အတန်းမှ 

ယောယီဖယ်ရှေားခခင်း 

 ပံ ပ ုေးက္ူညီရ ေး၊ ဖယ်  ာေး  င်ေးလင်ေးရ ေးန င ် ကက္ီေး က္ပ်ရ ေးတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှုမ ာေး  ုင် ာ ဥပမာမ ာေး 

ကက္ီေး က္ပ်သူဦေးရ ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ရ ာင် ကွ္်မှုမ ာေး  

အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် 

အအောင်ခမင်အသောအလ လောသင်ကကေားအရးအအသအချောခဖစ်အစရန်နှင ် အကျောင်းသေား၏ 

မသင ်အလျေ်ာအသော သ  ို့မဟ တ် အအနှာင ်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူက   

ခဖစ်အစသည ်အအခခအအနမျေားက   အခပောင်းလဲရန် အကျောင်းသေား၏ ပ  ပ  းကူညီအရးစနစ်တွင် 

ပါဝင်ပါသည်။ အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်ချက်မျေားသည် 

အကျောင်းသေားမျေားအကျောင်းတွင်ရှ အနသည ်အခါ ၎င်းတ  ို့၏ဆ  းဝါးမှုက   ဖ အေားအပးခခင်းနှင ် 

အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက် ခဖစ်လောန  င်အသောသက်အရောက်မှုမျေားက   သ မှတ်ခခင်းခဖင ် 

အခပျုအမူမျေားက   ခပျုခပင်အပးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် 

စောသင်ခန်းမှ အကျောင်းသေား၏ အရတ  ဖယ်ရှေားခခင်းပါဝင်န  င်ပါသည်။ 

အခပျုအမူက  အလ  အအလောက်ရည်ည န်းရန် ၎င်း၏စွမ်းအဆောင်ရည်က   မအလျော နည်းအစဘဲ 

ယင်းကဲ သ  ို့ဖယ်ရှေားခခငး်က   တတ်န  င်သမ ကနိ်ု့သတ်တေားခမစ်သင ်သည်။ 

အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက   ဘွဲွဲ့ရပ  စ တွင် အသ  းခပျုသင ်သည်။ 

• စောသင်ခန်းအအခခခ အသောတ  ို့ခပန်အဆောင်

ရကွ်မှုမျေား (ဥပမော - 

နှုတ်ခဖင ခ်ပငအ်ပးခခင်း၊ 

အရးသေားတ  ို့ခပနခ်ခင်း/အတောင်းပန်ခခင်း၊ 

သတ အပးချက်မျေား/သွယ်ဝ  ကည် န်ကကေား

ချက်၊ အဓ ကပါဝင်မှု၊ 

အနို့စဉတ်  းတက်မှုမှတတ်မ်းစော) 

• အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောသအဘောတူစောချျုပ ်

• အဖွဲွဲ့အစည်းဝနအ်ဆောင်မှု 

• အဖွဲွဲ့အစည်းအစည်းအ အဝး 

• ရပ်ဆ  င်းခခင်း 

• လ ပ်အဆောငခ်ျက်ဆ  င်ရောအခပျုအမအူကဲ

ခဖတတ်ွက်ချက်ခခင်း/ 

• အသင်းအဖဲွွဲ့အအခခခ သည ်

အဖွဲွဲ့အစည်းရည်ည နး်က  း

ကေားချက ်

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပောင်း

ခခင်း(လက်ရှ တငွ် 

အထူးပညောအရးဝနအ်ဆောင်

မှုမျေားက   

မရရှ န  င်အသောအကျောင်းသေား

) 

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပောင်း

ခခင်း(လက်ရှ တငွ် 

အထူးပညောအရးဝနအ်ဆောင်
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အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောကကေားဝငမ်ှုအစီအစ

ဉ် 

• သမောရ  းကျမဟ တအ်သော/ကက ျုတငက်ော

ကွယတ်ေားဆီးန  ငအ်သော/သမောရ  းကျည န်

ကကေားမှု 

• အကျောင်းတွင်းဆ  င်းင  ခခင်း 

• အထူးအခွင ်အအရးမျေားဆ  းရ ှုးခခင်း 

• မ ဘ/အ ပ်ထ န်းသူနှင ် 

အကျောင်းသေားအစည်း အ အဝး(ကကီးကကပ်

သူနှင ်အတ ူ

• သက်ဆ  င်ရောအရောဝတထျုပစစညး်အလဲွသ  း

စေားခပျုမှုဆ  င်ရော 

တ  င်ပင်အဆွးအနွးအရးဝနအ်ဆောင်မှုရည်ည 

န်းက  းကေားချက ်

• ကျန်းမောအရး/စ တ်ကျန်းမောအရးဝနအ်ဆော

င်မှုမျေား 

မှုမျေားက   

ရရှ အသောအကျောင်းသေား) 

• အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညအီရး

အသင်းသ  ို့လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• 504 

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစ

စ်အရးအတွက် 

အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညအီရး

အသင်းသ  ို့လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• အပ  သင်ရ  းလ ပ်ငန်းမျေားမှ 

ဖယ်ရှေားခခင်း 

• ခပနလ်ည်အပးဆပ်ခခင်း 

• ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်း

အရးအလ ကျင ်မှုမျေား 

(စောသင်ခန်းအအခခစ  က် 

သ  ို့မဟ တ် 

အထူးပညောရငှ်မှ 

အဆောင်ရွကခ်ခင်း) 

• အကျောင်းအအခခစ  က် 

သ  ို့မဟ တ် ခပင်ပတငွ် 

အဆောင်ရွကအ်သောခပဿနာ

ခပနလ်ည်အခဖရှင်းခခင်း 

• အကျောင်းသေားတရေားရ  း 

• အတန်းမှ 

ယောယီဖယ်ရှေားခခင်း 

 
ပံ ပ ုေးက္ူညီရ ေး၊ ဖယ်  ာေး  င်ေးလင်ေးရ ေး၊ ကက္ီေး က္ပ်ရ ေးန င ် 

ရက္ ာင်ေးပပင်ပတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှုမ ာေး  ုင် ာ ဥပမာမ ာေး 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာ

စစ်အဆးအရးအရောရှ သ  ို့ 

ခဖစအ်ပေါ်လောန  င်အသောလ အဲခပောင်းချက်နှ

င ်အတူ 

ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောတ  ို့ခပန်

အဆောင်ရွကမ်ှုမျေား 

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းတွင်ရှ စဉ် ခပငး်ထန်ဆ  းဝါးအသောအခပျုအမူမျေားက   ရည်ည န်းသည် 

သ  ို့မဟ တ ်အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက် အခပျုအမူမျေားဆ  င်ရောသအဘောသဘောဝမျေား သ  ို့မဟ တ ်

ခဖစ်အပေါ်လောန  င်အသောသက်အရောက်မှုမျေားအကကောင  ်လ  အပ်လောသည ်အခါအကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှ 

အကျောင်းသေားမျေားက   ဖယ်ရှေားသည်။ ၎င်းတ  ို့သည် က  ယ်တ  င်ဖျက်ဆီးပပီး 

အနတရောယ်ရှ အသောအခပျုအမူမျေားက   ရည်ည န်းခခင်းခဖင ် 

အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်းလ  ခခ ျုအရးက  တ  းခမ င ်အဆောင်ရွက်အပးပပီး ဘွဲွဲ့ရပ  စ ခဖင ် အသ  းခပျုသင ်သည်။ 

• တရေားဝင်လမ်းည န်းအပးခခင်းပရ  ဂရမ် 

• လ ပ်အဆောငခ်ျက်ဆ  င်ရောအခပျုအမအူကဲ

ခဖတတ်ွက်ချက်ခခင်း/ 

• 504 

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစ

စ်အရးအတွက် 
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အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောကကေားဝငမ်ှုအစီအစ

ဉ် 

• အကျောင်းတွင်းဆ  င်းင  ခခင်း 

• အထူးအခွင ်အအရးမျေားဆ  းရ ှုးခခင်း 

• မ ဘ/အ ပ်ထ န်းသူနှင ်အကျောင်းသေားအစ

ည်းအ အဝး (ကကီးကကပ်သူနငှ ်အတူ) 

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပောင်းခခင်း(လက်ရှ 

တွင် အထူးပညောအရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေားက   

မရရှ န  င်အသောအကျောင်းသေား) 

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပောင်းခခင်း(လက်ရှ 

တွင် အထူးပညောအရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေားက   

ရရှ အသောအကျောင်းသေား) 

အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညအီရး

အသင်းသ  ို့လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• အပ  သင်ရ  းလ ပ်ငန်းမျေားမှ 

ဖယ်ရှေားခခင်း 

• ခပနလ်ည်အပးဆပ်ခခင်း 

• ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်း

အရးအလ ကျင ်မှုမျေား 

(စောသင်ခန်းအအခခစ  က် 

သ  ို့မဟ တ် 

အထူးပညောရငှ်မှ 

အဆောင်ရွကခ်ခင်း) 

• အရတ  အကျောင်းခပင်ပတငွ် 

ဆ  င်းင  ခခင်း 

• အကျောင်းသေားတရေားရ  း 

• အတန်းမှ 

ယောယီဖယ်ရှေားခခင်း 
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 ရ   ည်၊ ရက္ ာင်ေးပပင်ပန င ် လွှ ရပပာင်ေးပခင်ေးတံုို့ပပန်ရ ာင် ွက္်မှုမ ာေး  ုင် ာ ဥပမာမ ာေး 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်သ ကခောကကေားနာစစ်

အဆးအရးအရောရှ သ  ို့ 

ခဖစအ်ပေါ်လောန  င်အသောလ အဲခပောင်းခခင်းနှင အ်တူ 

ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောတ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွ

က်မှု 

အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက် အခပျုအမူဆ  းဝါးမှုနှင ် 

ခဖစ်အပေါ်လောန  င်အသောသက်အရောက်မှုမျေားအကကောင ် အကျောင်းသေားမျေားအေား အကျောင်းမှ 

ဖယ်ရှေားပစ်သည်။ ၎င်းတ  ို့သည် အပ  ဖွဲွဲ့စည်းတည်အဆောက်မှုနှင ် ဝန်အဆောင်မှုမျေားက   

အဆောင်ရွက်အပးသည ် လ  ခခ ျုအသောပတ်ဝန်းကျင်မျေားတွင် အကျောင်းသေားမျေား၏ အနရောချမှုက   

ပါဝင်န  င်သည်။ အဆ  ပါတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် က  ယ်တ  င်ဖျက်ဆီးပပီး 

အနတရောယ်ရှ အသောအခပျုအမူမျေားက   ရည်ည န်းခခင်းခဖင ် 

အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်းလ  ခခ ျုအရးက  တ  းခမ င ်အဆောင်ရွက်အပးပပီး ဘွဲွဲ့ရပ  စ ခဖင ် 

အသ  းခပျုသင ်သည်။ 

• ထ တ်ပယခ်ခင်း 

• ထပ်တ  းဆ  င်းင  ခခင်း 

• အရရှည်ဆ  င်းင  ခခင်း 

• ဆက်လက်အအရးယူမှု

အတွက ်အကက ခပျုခခင်း 

• အရးွချယန်  ငအ်သောပညော

အရးသ  ို့ လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပော

င်းခခင်း (လက်ရှ တငွ် 

အထူးပညောအရးဝန်

အဆောင်မှုမျေားက   

မရရှ န  င်အသောအကျောင်း

သေား) 

• IEP 

အသင်းအဖဲွွဲ့သ  ို့လ အဲခပောင်းခခင်း(လက်

ရှ တွင် 

အထူးပညောအရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေားက   

ရရှ အသောအကျောင်းသေား) 

• အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညအီရးအသင်း

သ  ို့လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• 504 

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစစအ်ရးအ

တွက ်

အကျောင်းသေားပ  ပ  းကူညအီရးအသင်း

သ  ို့လ ဲအခပောင်းခခင်း 

• ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးအလ 

ကျင ်မှုမျေား (စောသင်ခန်းအအခခစ  က် 

သ  ို့မဟ တ် အထူးပညောရငှ်မှ 

အဆောင်ရွကခ်ခင်း) 

 

 

 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွကမ်ှုမျေားအဖောခ်ပချက ်

အအောက်ပါတ  ို့သည် စည်းကမ်းပ  င်းတွက်ချက်မှုနှင ် ဆရောဦးအဆောငအ်သော/ကကးီကကပ်သူဦးအဆောငအ်သောတ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင် 

အသ  းခပျုသည ်အအကကောင်းအရောမျေားစောရင်းခဖစ်သည်။  အဓ ပွါယ်ဖွင ်ဆ  ချက်မျေားသည် အကျောင်းသေားအခပျုအမမူျေားက   

တ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကသ်ည အ်ချ  နတ်ွင် ရရှ န  င်အသော စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောကကေားဝင်မှုမျေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

ရငှ်းလင်းမှုက  အဆောင်ရကွ်ရနရ်ည်ရွယ်သည်။ 

 

အပပျုအမူပ ုင်ေး  ုင် ာသရဘာတူစာခ ျုပ်  
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အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူပ  ငး်ဆ  င်ရောကကေားဝင်မှုမျေား၊ နည်းဗျ ဟောမျေားနှင  ်ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားက   

အပးရန ်အကျောငး်ဝနထ်မ်းမ ှခပျုလ ပသ်ည ် ပ  မှန်အစီအစဉ်မှတစဆ်င ် မသင ်အလျော်အသော သ  ို့မဟ တ် 

အအနှာင ်အယှကခ်ဖစ်အသောအကျောင်းသေားအခပျုအမူက   ခပျုခပင်အပးသည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးအတ ငု်ပင်ခံ/ င်ေးပမစအ်ထူေးပညာ  င်န င ် 

စစ်ရ ေးပခင်ေး 

 

အကျောင်းအတ  င်ပင်ခ ၊ ရင်းခမစ်ဆရော၊ အကျောင်းစ တ်ပညောရှင်၊ အကျောင်းလူမှုဝန်ထမ်း သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားနှင ်ဆကဆ် အရးရှ သည အ်ကဲခဖတ်ဒ  င်နှင အ်တူ ပ  မှန်မဟ တအ်သောစစ်အဆးမှုရှ အစရန် 

အကျောင်းသေားမျေားအေား လ ှုွဲ့အဆောအ်ပးသည်။ 

 

စာသင်ခန်ေးအရပခခံသည တ်ံုို့ပပန်ရ ာင် ကွ္်မှုမ ာေး 

 

ရပ်နားခခင်း၊ ဆရော-အကျောငး်သေားအစည်းအ အဝး၊ အနရောခပန်လည်ရရှ န  င်ခခင်း၊ 

ခပန်လည်သွယ်ဝ  က်ည နး်ဆ  ခခင်း (ဥပမော-အဓ ကပါဝင်ခခင်း)၊ ထ  င်ခ  အနရောအခပောင်းလဲခခင်း၊ အ မ်သ  ို့ 

အခေါ်ဆ  ခခငး်၊ စောသင်ခန်းအထူးအခွင အ်အရးဆ  းရ ှုးခခငး် သ  ို့မဟ တ ်အတောငး်ပန်စောကဲ သ  ို့ 

စောသင်ခနး်နည်းဗျ ဟောမျေားက   အသ  းခပျုခခင်းခဖင ် အကျောင်းသေားမျေားအေား ၎င်းတ  ို့၏ 

အခပျုအမမူျေားက   ထင်ဟပ်အဖော်ခပရန် လ ှုွဲ့အဆော်အပးသည်။ 

 

အဖ  ွဲ့အစည်ေးအစည်ေးအ ရဝေး 

 

အခါင်းစဉ်က   အဆးွအနးွရန်၊ ခပဿနာမျေားခပနလ်ည်အခဖရှငး်ရန်နငှ ် အခဖရှငး်ချက်မျေား(ဥပမော-

အနို့စဉ်စကေားအခပောဆ  ခခင်း၊ မနက်ပ  င်းအစည်းအအဝးမျေား)က   အတောငး်ဆ  ရန်  ခပဿနာတငွ် 

အကျောင်းသေားမျေား၊ အကျောင်းဝနထ်မ်းနှင ် အခခေားသူမျေားက   ပူးအပါင်းပါဝင်အဆောင်ရွက်သည်။ 

 

အဖ  ွဲ့အစည်ေးဝနရ် ာင်မှု 

 

အဖွဲွဲ့အစည်း (ဥပမော- မီးဖ  အချောင်တငွ် လ ပ်က  င်ခခငး်၊ အမျေားခပည်သူအနရောမျေားတငွ် 

သနိ်ု့ရှင်းအရးခပျုလ ပ်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ရ ပ်သောတွင် အသက်ကကီးသူမျေားအေားကူညီခခင်း)က   

အဆောင်ရွက်၍ အကျ ျုးခပျုသည ်လှုပ်ရေှားအဆောင်ရွက်မှုမျေားတွင ်

အကျောင်းသေားမျေားအေားပါဝငအ်ဆောင်ရကွ်ခွင ်ခပျုသည်။ 

 

ပပဿနှောမ ာေးပပနလ်ည်ရပဖ  ငေ်းပခင်ေး 

 

ခပဿနာမျေားက   ပင မး်ချမ်းစေွာခပနလ်ည်အခဖရှင်းခခင်းအတွက် အကျောင်းသေားမျေားအေား 

တောဝနယ်ူကညီူအဆောင်ရွက်အပးရန် နည်းလမ်းမျေားက   အသ  းခပျုသည်။ 

ခပဿနာမျေားခပန်လည်အခဖရှင်းအနချ  န်တွင် အကျောငး်သေားမျေား၊ မ ဘမျေား/အ ပ်ထ န်းသူမျေား၊ 

ဆရောမျေား၊ အကျောင်းဝန်ထမး်နှင  ်အကျောင်းအ ပ်မျေားသည် ခပဿနာနငှ ် အဒါသက  စီမ အဆောင်ရွက်မှု၊ 

တက်ကကွစွောနားအထောင်ခခငး်နှင  ်ထ ထ အရောက်အရောက်ချ  တ်ဆက်ခခင်းကဲ သ  ို့ 

ခပဿနာအခဖရှင်းသည ်အပ  ငး်မျေားနှင ် နည်းလမ်းမျေားက   တ  းခမ င ်အဆောင်ရကွ်သည ် 

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားတွင် ပါဝငသ်ည်။ 

 

ထ န်ေးသ မ်ေးထာေးပခင်ေး 

 

အကျောင်းသေားမျေားအေား သတ်မှတ်ချ  နက်ောလအတွက ်အကျောငး်မတက်ခင်၊ အေားလပ်ချ  န်အတငွ်း၊ 

အကျောင်းတကပ်ပီးအနာက် သ  ို့မဟ တ်  ရက်သတတပတ်အဆ  းတွင ်

သတ်မှတ်ထေားအသောစောသင်ခနး်သ  ို့ အစီရင်ခ တင်ခပလ  ပါသည်။ 
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ထုတ်ပယပ်ခင်ေး 

 

အအောက်ပါအအခခအအနမျေားအရသော ခဖစ်အပေါ်လောန  င်သည ် ၄၅ ရက်ကကော သ  ို့မဟ တ် 

ယင်းအထက်ပ  ကကော၍ အကျောင်းသေား၏ ပ  မှန်အကျောငး်ပရ  ဂရမ်မ ှ

အကျောင်းသေားအေားထ တ်ပယ်ခခငး်-  

a) ထ တ်ပယ်ချ  န်ကောလမပပးီဆ  းခင် အကျောင်းသေားမ ှ

အကျောင်းသ  ို့ခပနတ်က်ခခငး်သည် အခခေားအကျောငး်သေားမျေား သ  ို့မဟ တ ်

ဝန်ထမ်းမျေားအေား ဆ  းဝါးအသောထ ခ  က်မှုအတွက် 

သ သောအသောပခ မ်းအခခောက်မှုက   အဖော်ခပမည်ခဖစ်အကကောင်း ကကီးကကပ်သ ူ

သ  ို့မဟ တ် ခနိ်ု့အပထ်ေားအသောက  ယ်စေားလှယမ်ှ ဆ  းခဖတပ်ါသည်။  

b) ကကီးကကပ်သူ သ  ို့မဟ တ် ခနိ်ု့အပထ်ေားအသောက  ယ်စေားလှယ်သည် 

ထ တ်ပယ်ချ  န်မ ှ

လက်အတွွဲ့အဆောင်ရွက်န  င်အသောအကကီးမေားဆ  းအတ  င်းအတောအထ  

ကနို့်သတ်ပါသည်။ 

c) အကျောင်းစနစ်သည် ထ တ်ပယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားအေား  အကျောင်းသေား၏ 

ပ  မှန်ပညောအရးပရ  ရမ်သ  ို့ အအောင်ခမငစ်ွောခပနလ်ည်အရောက်ရှ မှုက   

တ  းခမ င ်အပးရန် န ှုင်းယှဉန်  င်အသောပညောအရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေားနှင ် 

သင ်အလျော်အသောအခပျုအမူပ  ငး်ဆ  င်ရော ပ  ပ  းကူညီအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားက   

အပးသည်။ 

 

 (COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2) 

 

လက္်ရတ ွဲ့က္ ရသာအပပျုအမူအက္ ပဖတတ် က္်ခ က္်ပခင်ေးန င ် 

အပပျုအမူပ ုင်ေး  ုင် ာ က္ာေးဝငမ်ှုအစီအစဉ ်

 

 

လက်အတွွဲ့ကျအသောအခပျုအမူအကဲခဖတ်တွကခ်ျက်ခခင်းသည် အကျောင်းသေားမျေား၏ 

မသင ်အလျော်အသော သ  ို့မဟ တ ်အအနာှင ်အယှကခ်ဖစ်အသောအခပျုအမူမျေားနငှ ပ်တ်သက်၍ 

အချက်အလက်က   စ စည်းပပီး အကျောင်းဝနထ်မ်းမ ှအဆ  ပါအခပျုအမူမျေားက   

ခပျုခပငအ်ပးရန် သ  ို့မဟ တ ်စီမ အဆောငရ်ွကရ်န် 

လ ပ်အဆောင်သင ်သည ်ချဉ်းကပ်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက   ဆ  းခဖတ်သတ်မှတအ်ပးပါသည်။ 

အကျောင်းသေားအတွက ်အခပျုအမူပ  ငး်ဆ  င်ရောကကေားဝင်မှုအစအီစဉ်က   အဆောင်ရွက်ရန် 

အချက်အလက်က   အသ  းခပျုပါသည်။ အခပျုအမူပ  ငး်ဆ  င်ရော ကကေားဝင်မှုအစအီစဉ်သည် 

မသင ်အလျော်အသော သ  ို့မဟ တ ်အအနာှင ်အယှကခ်ဖစ်အသောအကျောင်းအခပျုအမူမျေားက   

ခပျုခပငအ်ပးရန် အကျောင်းဝန်ထမ်းမှ သတ်မှတ်ထေားသည ် 

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူပ  ငး်ဆ  င်ရော ကကေားဝင်မှုမျေား၊ နည်းဗျ ဟောမျေားနငှ ် 

ပ  ပ  းကူညီမှုမျေားက   လ ပ်အဆောင်အပးပါသည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးတ င်ေးဖယ်  ာေးပခင်ေး/ က္ာေးဝင်ပခင်ေး 

 

“အကျောင်းအ ပမ်ှ ချမှတအ်သော စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက ်

အကျောင်းနစှ်တွင ်အကျောင်းသေား၏ လက်ရှ ပညောအရးပရ  ဂရမ်မ ှအကျောငး်ရက် ၁၀ 

ရက်မအကျော်ဘဲ” အကျောင်းအအဆောကအ်ဦးတငွ် အကျောင်းသေားအေားဖယ်ရေှားခခင်း၊ 

COMAR 13A.08.01.11(B)(4) ရှ အသော်လည်း အကျောင်းသေားအအနခဖင  ်

“အအထအွထွသင်ရ  းတငွ်   

(i) သင ်အလျော်စေွာဆက်လက်တ  းခမ င ်အလ လောရန်၊  

(ii) အကျောင်းသေားသည် ဥပအဒအရ 

မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားတစ်ဦးခဖစ်ပါက အကျောင်းသေား၏ 

တစ်ဦးချင်းပညောအရးအစအီစဉ် (IEP) 
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တွင်အဖော်ခပထေားအသောအထးူပညောအရးနှင ် 

သက်ဆ  င်ရောဝနအ်ဆောင်မှုမျေားက   ဆက်လက်ခ ရန်  

(iii) ပ  မှန်စောသင်ခန်းရှ  အကျောငး်သေားအတွက ်

ရရှ န  င်အသောပရ  ဂရမ်နှင အ်လျော်ညီသည ်သင်ကကေားပ  ို့ချမှုက   

ဆက်လက်လက်ခ ရရှ ရန်နငှ ်  

(iv) ၎င်းတ  ို့၏ လက်ရှ ပညောအရးပရ  ဂရမတ်ွင် 

သင ်အလျော်အသောအတ  ငး်အတောအထ  ရှုအထောင ်အခမင်မျေားနှင ်အတူ 

ဆက်လက်ပါဝင်အဆောင်ရွက်ရန် အခငွ ်အအရးရှ န  ငအ်သောအကကောင ် 

အကျောင်းတငွ်းဆ  င်းင  မှုအခဖစ် သတ်မတှ်၍မရပါ။” COMAR 

13A.08.01.11(C)(2)(a). 

 

ပရ ုဂ မ်လမ်ေးညွှန်ရပေးပခင်ေး 

 

အကျောင်းသေားမျေားက   ၎င်းတ  ို့၏ က  ယအ်ရးက  ယ်တော၊ 

ပညောအရးနငှ ်လူမှုအရးဖွ ွဲ့ပဖ ျုးတ  းတကမ်ှုက   ကူညီအပးသည ် စ ခပပ ဂဂ ျုလ်မျေား (ဥပမော- 

အကျောင်းအတ  င်ပင်ခ ၊ ဆရော၊ အနာကလ်  က်အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ ်

အဖွဲွဲ့အစည်းအဖွဲွဲ့ဝင်) နှင ်အတူ တွဲဖက်အပးသည်။ 

 

မ ဘထံသ ုို့ က္မ်ေးလင ်ရထာက္က်္ူပခင်ေး 

 

မသင ်အလျော်အသော သ  ို့မဟ တ ်အအနာှင ်အယှကခ်ဖစ်အသောအခပျုအမအူေား ခပျုခပင်ရောတွင် 

၎င်းတ  ို့ကအလးငယ်၏ အခပျုအမူနှင ပ်တ်သက်၍ မ ဘမျေား/အ ပထ် န်းသူမျေားအေား 

အသ အပးအအကကောငး်ကကေားခခငး်နှင  ်၎င်းတ  ို့၏ အကူအညီက   ရှောအဖွအပးသည်။ 

 

မ ဘ/အုပ်ထ န်ေးသူန င ် ရက္ ာင်ေးသာေး/  ာအစည်ေးအ ရဝေး 

 

လူမှုအရး၊ ပညောအရးနငှ ် က  ယအ်ရးက  ယ်တောခပဿနာမျေားက   အခဖရငှ်းရန ်

အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမူနငှ ် ခဖစ်အပေါ်လောန  င်အသောအခဖရှင်းချက်မျေားနှင ပ်တ်သက်၍ 

အဆွးအနွးတ  င်ပင်ရောတငွ် အကျောင်းသေားမျေား၊ မ ဘမျေား/အ ပ်ထ န်းသူမျေား၊ ဆရောမျေားနငှ ် 

အခခေားအကျောင်းဝန်ထမး်နှင  ်အကျောင်းအ ပ်မျေားပါဝင်သည်။ 

 

 ွယ်တူ က္ာေးဝင်ဖ နရ်ပဖရ ေး 

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် ကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖသူမျေားအခဖစ် အဆောင်ရွက်ပပီး ၎ငး်တ  ို့၏ 

ရွယ်တူမျေားအေား ခပဿနာမျေားအခဖရှငး်မှုမျေားက   ကူညီအခဖရှင်းအပးရောတွင ်

ခပဿနာခပနလ်ည်အခဖရငှ်းခခင်းပ  စ က   ခပျုလ ပ်ပါသည်။ 
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ပပန်လည်ပပျုပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးရ ေး 
 

ရ ဖန်ရ ခါတွင် အကျောင်းသေားသည် စနစ်၏ 

ကျင် ဝတ်စည်းကမ်းက   ချ  ျုးအဖောက်သည် အခပျုအမူမျေားတွင် 

ပါဝင်န  င်သည်။  ချ  ျုးအဖောက်မှုအကျ  ျုးဆက်သည် 

ရကအ်နည်းငယ်ကကော အကျောငး်မှ သ  ို့မဟ တ် 

အချ  န်ကကောအရးွချယ်န  င်အသောပရ  ဂရမ်တွင် ပါဝင်ခခင်းမှ 

အကျောင်းသေား၏ ဆ  င်းင  မှုက   ဦးတညအ်စန  င်သည်။  

ဆ  င်းင  မှုမှ 

အကျောင်းသေားခပနလ်ည်တက်အရောက်မှုအအပေါ်မူတည်၍ 

အကျောင်းသေားသည် လဲွမှေားအသောအခပျုအမူအကကောင်  

ထ ခ  က်အသောဆက်ဆ အရးမျေားက   ခပနလ်ည်ထ န်းသ မ်းရန ်

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင ်ပါဝင်သင် သည်။ 

 

ပပနလ်ည်ပပျုပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးရ ေးက္ င် ထုံေးမ ာေးက္ ု 

အဓ ပပါယ်ဖ င်   ုပခင်ေး 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးကျင် ထ  းမျေားဆ  သည်မှော 

ဆက်ဆ အရးမျေားက   အဖောအ်ဆောင်ထ န်းသ မ်းပပးီ 

ခပနလ်ည်တည်အဆောက်ရန် အကျောင်းသေားမျေား၊ 

ဝနထ်မ်းမျေားနှင်  ကကးီကကပ်သူမျေားမှ အသ  းခပျုသည်  

အခပျုအမူမျေားနငှ် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထေားအသောအရောက   

ရည်ည နး်သည်။  အကောင်းမွနအ်သောဆက်ဆ အရးမျေားက   

အဖောအ်ဆောင်ခခင်းသည် စောသငခ်န်းအတငွ်း အဖွဲွဲ့အစည်း၏ 

အောရ  က   ဖန်တီးအဆောင်ရွကသ်ည် ဆရောနှင် စတင်သည်။  

အဖွဲွဲ့အစည်း၏ မ အဝအောရ  စ  က်မှုမှတစ်ဆင်  

အအနာှင ်အယကှ်ခဖစ်အသောအခပျုအမပူ  င်းဆ  င်ရော 

ဥပမောမျေားက   အလ ော ချထေားသည်။ 

 

စောသင်ခန်းထဲတွင် 

အအနာှင ်အယကှ်ခဖစ်အသောအခပျုအမရူှ လောသည ်အခါ 

ရလဒ်သည် စောသင်ခန်းအဖွဲွဲ့အစည်းနှင ် တစဦ်းချင်းစတီ  ို့က   

ထ ခ  က်အစသည်။  ထ ခ  က်မှုခဖစ်အစခခင်းအတွက် 

တောဝနရ်ှ သည ်အကျောင်းသေားသည် ဆက်ဆ အရးမျေား 

သ  ို့မဟ တ် အဖွွဲဲ့အစည်းက   ၎ငး်တ  ို့၏ မူလ၊ 

အကောင်းမွန်အသောအအခခအအနသ  ို့ခပနလ်ည်အရောက်ရှ အစရန ်

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးကျင ်ထ  းမျေားတွင် 

ပါဝင်သင ်သည်။ 

 

ပပနလ်ည်ပပျုပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးရ ေးက္ င ်ထုံေးမ ာေးဥပမာမ ာေး 

အအောကတ်ွငအ်ဖော်ခပထေားသညမှ်ော သဘောဝအေားခဖင ် 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးသတ်မှတ်ထေားအသောလှုပ်

ရေှားအဆောင်ရွကမ်ှုအချ  ျုွဲ့ခဖစသ်ည်။ 

 

• အဖ  ွဲ့အစည်ေးအဝနေ်းအဝ ငု်ေးမ ာေး - 

ခပဿနာနှင ်ရင်ဆ  င်ရသည အ်ခါ ဆရောသည ်

အဝနး်အဝ  င်းဖဲွွဲ့စည်းမှုတငွ် တည်ရှ ရန် 

အကျောင်းသေားမျေားအေား ည နက်ကေားပါသည်။  

အဝနး်အဝ  င်းတွင် ရှ သည အ်ခါ 

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

လက်ရှ ခပဿနာနှင ်ပတ်သက၍် ၎င်းတ  ို့၏ 

အအတွးအအခေါ်မျေား၊ ခ စေားချကမ်ျေားနှင ် 

စ တ်ကူးစ တ်သန်းမျေားက   မ  အဝပါသည်။  

ဆရောသည ်တစ်ချ  နတ်ွင် အမးခွနး်ခပပပီး 

အကျောင်းသေားမျေားထ မှ အခဖကကေားချက်မျေားက   

အတောင်းဆ  ခခင်းခဖင ် အကျောင်းသေားမျေားအကကေား 

အဆွးအနွးမှုက   ခမ င တ်ငအ်ဆောငရ်ကွ်ပါသည်။  

ဆရောသည ်အကျောင်းသေားအေား 

“စကေားအခပောသည အ်ပ  င်း”က   အပးအခပောခခင်းခဖင ် 

အဆွးအနွးမှုစတင်ပါသည်။  

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

“စကေားအခပောသည အ်ပ  င်း”တငွ်ရှ သည ်အခါမှသော 

၎င်းတ  ို့အအနခဖင ် 

အမးခွနး်အခဖကကေားခခင်းအလှည မ်ျေားက   

အဆောင်ရွကပ်ါသည်။  

စကေားအခပောသည အ်ပ  င်းအသ  းခပျုခခင်းခဖင ် 

အနာက်ထပ်စကေားအခပောအသောအကျောင်းသေားမျေား

သည် အခပန်အလှနအ်ခပောဆ  ခခင်းက   

မစ  းမ  းအကကောင်းနှင ် အကျောင်းသေားအေားလ  းသည် 

ခပဿနာနှင ်ပတ်သက်၍ 

ကကေားနာခငွ ်ရှ အကကောင်းက   အသချောအစပါသည်။   

သ  ို့ရောတငွ် “စကေားအခပောသည အ်ပ  င်း”က   

အကျောင်းသေားမျေားအေား အပးသည ်အခါ 
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၎င်းတ  ို့အအနခဖင ် မအခဖကကေားရန ်

တအလးတစေားအရးွချယ်န  င်သည်။  

အကျောင်းသေားမျေားစကေားအခပောဆ  သည ်အခါ 

ဆရောသည ်အဝန်းအဝ  င်းအတွင်း 

မ  အဝသည ်အချကအ်လက်က   

အကျောင်းစောသင်ခန်းအဖွွဲဲ့အစည်းက   

ပ  မ  အေားအကောင်းအစရန ်အသ  းခပျုန  င်အကကောင်း 

မှတ်စ မျေားအရးမှတ်၍ 

သတ်မှတ်ဆ  းခဖတ်ပါသည်။ 

 

အဖွဲွဲ့အစည်းအဝနး်အဝ  င်းမျေားက   

အအောက်ပါတ  ို့အတကွ် အသ  းခပျုန  င်ပါသည်- 

o စောသင်ခန်းစည်းကမ်းမျေား/အမ ော်မှန်းချ

က်မျေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

သအဘောတူညီမှုတညအ်ဆောကရ်န။် 

o လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားအအကကောင်း 

ဆ  းခဖတ်ချက်မျေားချရန်။ 

o အကျောင်းသေားမျေားနငှ ် 

သက်ဆ  င်အသောအကျောင်းအနှ ို့၊ 

အ မ်နီးချင်း၊ အဖွဲွဲ့အစည်း သ  ို့မဟ တ် 

အဒသဆ  င်ရောပွဲအစီအစဉမ်ျေားက   

အဆွးအနွးရန။် 

o ပညောအရး သ  ို့မဟ တ် 

သင်ရ  းအခါင်းစဉမ်ျေားက   

ရည်ည နး်အဖော်ခပရန။် 

 

• တ ာေးစီ င်ရ ေးစက္်ဝန်ေးမ ာေး - 

တရေားစရီင်အရးစက်ဝန်းမျေားသည် 

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်းမျေား၏ ပ  စ နှင ် 

လ ပ်ငန်းစဉ်နငှ တ်ူညီသည်။  

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်းနှင ် 

တရေားစရီင်အရးစက်ဝန်းကကေား 

အဓ ကကွောခခေားချကမှ်ော 

အဆွးအနွးမှုအခါင်းစဉခ်ဖစသ်ည။်  

စောသင်ခန်းအခပျုအမူမျေား၊ 

အအနာှင ်အယကှ်မျေားနှင ် 

ဆ  းဝါးအသောအခပျုအမူ၏အကျ  ျုးဆက်မျေားနှင ်ပ

တ်သက်၍ အကျောင်းသေားမျေား၏ 

အချက်အလကခ်ဖည သွ်င်းခခငး်က   ရရှ ရန် 

တရေားစရီင်အရးစက်ဝန်းက   အသ  းခပျုပါသည်။  

စက်ဝန်းထဲတငွ် ရှ သည ်အခါ 

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့နှင ် 

စောသင်ခန်းအဖွွဲဲ့အစည်းအအပေါ် 

ရ  င်းပျအသောအခပျုအမအူကျ  ျုးသက်အရောက်မှုက   

အဝမ ပါသည်။  အဆ  ပါပ  စ ခဖင ် 

အတူလောသည အ်ကျောင်သေားမျေား၏ 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတ  င်သည် 

အဖွဲွဲ့အစည်းအတကွ် ထ ခ  ကမ်ှုက   သ မှတ်ရန်နငှ ် 

မှန်ကန်အသောအအရးယူမှုမျေားက   အဆောင်ရွကရ်န ်

လဲွမှေားအနသည အ်ကျောင်းသေားအတွကခ်ဖစသ်ည်။ 

 

တရေားစရီင်အရးစက်ဝန်းမျေားတွင် 

အအောက်ပါတ  ို့ကဲ သ  ို့ 

အခခေားပါဝငအ်ဆောင်ရွကသူ်မျေားက   

ထည ်သွင်းန  င်သည်- 

o ပ  ပ  းကူညီအရးအမှုထမ်း (ဥပမော-

အကျောင်းအတ  င်ပင်ခ ၊ 

အကျောင်းလူမှုဝန်ထမ်း၊ 

အကျောင်းစ တ်ပညောရငှ်၊ 

အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝနထ်မ်း၊ 

အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောကကေားဝငဖ်ျန်အခဖ

အဆောင်ရွကသူ်) 

o အခခေားဆရောမျေား 

o ကကီးကကပ်သူမျေား 

 

• ပပနလ်ည်ပပျုပပင်ထ န်ေးသ မ်ေးရ ေးစက္်ဝန်ေးမ ာေး - 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးစက်ဝန်းမျေားသည် 

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်းမျေားနငှ ် 

တရေားစရီင်အရးစက်ဝန်းမျေားပ  စ နှင ် 

လ ပ်ငန်းစဉ်နငှ ် တူညီသည်။  

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်း၊ 

တရေားစရီင်အရးစက်ဝန်းနှင ် 
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ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးစက်ဝန်းမျေားကကေား 

အဓ ကကွောခခေားချကမှ်ော 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးစက်ဝန်းမျေားသည် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရော ဖယ်ရှေားခ ရမှုအကကောင ် 

အချ  န်ကကောပျက်ကကွ်ပပီးအနာက် 

စောသင်ခန်းအဖွွဲဲ့အစည်းထဲသ  ို့ အကျောင်းသေားအေား 

ခပနလ်ည်ကက ျုဆ  ခခင်းခဖစ်သည။်  

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးစက်ဝန်းသည် 

တ ကျ၍ ပ  င်ဆ  င်ရန် အကျောင်းသေားမျေား၏ 

လ  အပ်ချကမ်ျေားနငှ ် ဆနဒမျေားအအပေါ် 

အအခခခ သည်။  

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးစက်ဝန်းမျေား၏ 

ရည်မှန်းချက်ပန်းတ  င်သည် 

အကျောင်းသေားမျေားအေား ခွင ်လ တ်အပး၍ 

စောသင်ခန်းအဖွွဲဲ့အစည်းသ  ို့ ခပန်လောရန ်

ကက ျုဆ  အကကောင်း အသ အပးခခင်းခဖစသ်ည်။  

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးစက်ဝန်းသည် 

ဖယ်ရှေားခ ရသည အ်ကျောင်းသေား၏အခပျုအမူအကကော

င ် ခဖစ်လောသည ်ထ ခ  က်မှုက   ခပျုခပင်ရန ်

ပထမဆ  းအဆင ်ခဖစ်သည်။ 

 

• ရက္ာင်ေးမ န်ရသာဘာသာစက္ာေး - 

အကျောင်းသေားမျေားအေား 

ပ  မ  သင ်အလျောအ်သောအခပျုအမူမျေားတွင် 

ပါဝင်အဆောင်ရွကရ်န ်တ  ကတ်နွ်းသည ်အခါ 

ဆရောမျေားသည် အလ  မရှ အသောအခပျုအမူမျေားက   

နှုတ်အေားခဖင ် ဆ  းမခပျုခပငအ်ပးခခင်းခဖင ် 

အလးစေားဖွယ်အကောင်းအသေားနည်းလမ်းက   

သင်ကကေား၍ စ နမူနာခပသည်။  နစှ်တစ်နှစ်၏ 

အအစောပ  င်းတွင် ဆရောမျေားသည် 

အကျင ်စရ  ကမ်ျေားက   

ဥပမောအပးသည ်စကေားမျေားစောရင်းမျေားနှင ် 

လ  ခခ ျုပပီး 

စနစ်တကျခဖစ်အသောစောသင်ခန်းအဖွဲွဲ့အစည်းက   

ဦးအဆောင်မည အ်ခပျုအမူမျေားခဖင ် 

အကျောင်းသေားမျေားအေား အဖော်ခပသည်။  

လ  အပ်သည ်အခါ ဆရောသည် 

ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းက   

ချ  ျုးအဖောက်သည အ်ကျောင်းသေားက   

ရည်ည နး်အဖော်ခပရန ်အဆ  ပါစကေားမျေားထဲမှ 

တစ်မျ  ျုးက   အသ  းခပျုပါသည်။  

လ ပ်စောတစ်ခ တည်းတငွ် ဆရောသည် 

အခပျုအမူက   ခပင်အပးရန ်

တ  ို့ခပနအ်ဆောင်ရွကမ်ှုနှင ်ပတသ်က်၍ 

အကျောင်းသေားအေား အသ အပးရန ်စောရင်းမှ 

ဒ တ ယစကေားက   အသ  းခပျုပါသည်။  ဆရော၏ 

ဖဲွွဲ့စည်းတညအ်ဆောက်ပ  နငှ ် 

အကောင်းမွန်အသောဘောသောစကေားက   

သင ်အလျော်စွောအသ  းခပျုခခင်းမှတစ်ဆင ် 

အကျောင်းသေားမျေားသည် လ ပ်ငန်းစဉ်က   

သင်ယူပပီး 

အလးစေားစရောအကောင်းအသောအခပျုအမတူစ်မျ  ျုးတ

ည်းခဖင ် 

တစဦ်းနှင တ်စဦ်းအခပနအ်လှန်စတင်အကျ  ျုးခပျု

သည်။ 

 

•  ွယ်တူ က္ာေးဝင်ဖ နရ်ပဖရ ေး - 

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အချင်းချင်းခပဿနာမျေားတကအ်နသည အ်ကျောင်း

သေားနှစ် အယောက် သ  ို့မဟ တ် 

ယင်းထက်ပ  အသောအကျောင်းသေားမျေားအကကေား 

အဆွးအနွးည  န ှုင်းမှုမျေားခပျုလ ပ်န  င်သည်။  

အကျောင်းသေားမျေားအကကေား 

အစည်းအအဝးမကျင်းပမီ 

ရယွတ်ူကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖသူမျေားသည် 

အတန်းအဖော်မျေားအကကေား ခပဿနာက   

မည်သ  ို့ခဖနို့်ကျကအ်ခဖရှင်းပ  နငှ ပ်တ်သက်ပပီး 

အကျောင်းအတ  င်ပင်ခ မျေားမှ 

တ  းချဲွဲ့အလ ကျင ်အရးက   လကခ် ပါသည်။  

အကျောင်းသေားဦးအဆောငအ်သောကကေားဝင်ဖျနအ်ခဖအရး

အစည်းအအဝးသည် အကျောင်းသေားမျေား၏ 

ရယွတ်ူမျေားသ  ို့ စကေားအခပောဆ  လ  ခခင်းနှင ် 
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၎င်းတ  ို့ထ မှ အကက ဉောဏ်က   

ရရှ ခခင်းလ  ခခင်းအကကောင ် ထ အရောက်မှုရှ သည်။ 

 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးကျင ်ထ  းမျေားသည် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောအအရးယူအဆောင်ရကွ်မှုမျေားမဟ တ်

ဘဲ မသင ်အလျောအ်သောအခပျုအမူအတွက် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွကခ်ျက်မျေားဟ  

မယူဆသင ်ပါ။  အထကတ်ွင် အဖော်ခပထေားအသော 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးကျင ်ထ  းတစ်ခ  သ  ို့မဟ တ် 

ယင်းထက်ပ  ၍ ပါဝင်သည အ်ကျောင်းသေားသည် 

ကျ  ျုးအကကောင်းဆီအလျောအ်သောအကျ  ျုးဆက်မျေားက   ရရှ န  င်ပပီး 

လက်ခ သင ်သည်။  

အကျ  ျုးအအကကောင်းဆီအလျောအ်သောအကျ  ျုးဆက်မျေားနှင ် 

ခပနလ်ည်ခပျုခပင်ထ န်းသ မ်းအရးကျင ်ထ  းမျေားသည် 

သင်ကကေားအရးနှင ် သင်ယအူရးအတွက် လ ပ်အဆောင်သည  ်

စောသင်ခန်းအဖွွဲဲ့အစည်း/အကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်က   

ဖန်တီးတည်အဆောကအ်ရးအတွက် 

နှစ်ဖက်သွေားချဉ်းကပ်အဆောငရ်ကွ်မှုက   က  ယ်စေားခပျုသည်။ 

 

နှစ်စဉ်အသ အပးချက်မျေား 
 

မ သေားစ ပညောအရးလ ပ်ပ  င်ခွင မ်ျေားနှင ် 

က  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုအကဥ်ပအဒ (F E R P A) (20 U.S.C.  § 

1232g)နှင ် အစ  းရဥပအဒသည် မ ဘမျေားနှင ် အသက် ၁၈ 

နှစ်အရွယ် သ  ို့မဟ တ် 

ယင်းထကအ်သက်ပ  ကကီးအသောအကျောင်းသေားမျေား 

(“အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေား”) က   

အကျောင်းသေားပညောအရးမှတတ်မ်းနှင ် ပတ်သက်၍ 

တ ကျအသချောလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားအတွက် အကျ ျုးဝင်ပါသည်။  

အဆ  ပါလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားတွင် ပါဝင်သည်မှော 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးလုပ်ပ ုငခ် င ်မ ာေးပပင် င်ခ က်္က္ ု က္ာက္ ယ်ပခငေ်း 

အကျောင်းသေားလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားခပင်ဆင်ချက်ကောကွယ်ခခင်း 

(20  U .S. C  . §1232h) သည် မ ဘမျေားအေား စစတ်မ်းမျေား၊ 

အစျးကွက်ရည်ရွယ်ချက်မျေားအတွက် 

အချက်အလက်စ စည်းခခင်းနှင ် အသ  းခပျုခခင်းနှင ် 

တ ကျအသချောအသောရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောစစ်အဆးမှုနှင ်ပတ်သက်

၍ ကကီးကကပ်မှုနှင ်သက်ဆ  င်သည ် 

တ ကျအသောလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားက   အပးပါသည်။ 

အဆ  ပါလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားသည် အစ  းရဥပအဒအရ မ ဘမှ 

အသက် ၁၈ နှစ်အရယွ်ခဖစ်အသော သ  ို့မဟ တ်  

အရွယ်မအရောက်အသးအသောအကျောင်းသေားသ  ို့ 

လ ဲအခပောင်းအပးပါသည်။ ဤသည်တ  ို့တွင်- 

 

1. အအမရ ကန်ပညောအရးဌောန၏ ပရ  ဂရမ်အရ 

စစတ်မ်းက   အခပည အ်ဝ သ  ို့မဟ တ် 

တစ်စ တတ်စပ်  ငး်အထောက်ပ  ပါက 

အကျောင်းသေားမျေားမှ 

အအောကပ်ါကောကယွထ်ေားအသောအနရောတစ်ခ  

သ  ို့မဟ တ် အနရောမျေားနငှ သ်ကဆ်  ငသ်ည ် 

စစတ်မ်း 

(“ကောကယွ်ထေားအသောအချကအ်လက်စစတ်မ်း

”) က   မတငခ်ပမီ သအဘောတူခငွ ်ပါဝင်သည်။ 

အဆ  ပါအနရောမျေားမှော- 

 

a) အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားမ ဘ၏ 

န  ငင် အရးပါဝင်ပတသ်က်မှုမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ယ  ကကညမ်ှုခဖစသ်ည။် 

b) အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားမ သေားစ ၏ စ တပ်  င်းဆ  င်ရော 

သ  ို့မဟ တ် 

စ တ်ပညောဆ  င်ရောခပဿနာမျေားခဖစသ်ည်။ 

c) လ ငပ်  ငး်ဆ  င်ရောအခပျုအမူ သ  ို့မဟ တ် 

သအဘောထေားအခမင်မျေားခဖစသ်ည်။ 

d) တရေားမဝင်အသော၊ လူမှုအရးဆနိ်ု့ကျင်အသော၊ 

က  ယ်တ  င်အခပစ်တင်တတ်အသော၊ သ  ို့မဟ တ် 

သ ကခောချတတ်အသောအခပျုအမူမျေားခဖစ်သည်။ 

e) ရငး်နှီးအသောမ သေားစ ဆကဆ် အရးမျေားရှ သ

ည ်မီှခ  သူမျေားနငှ အ်တ ူအခခေားသူတစဦ်း၏ 

အအရးကကီးအသောအကဲခဖတ်မှုမျေားခဖစ်သည်။ 

f) တရေားဝငအ်သ အမတှခ်ပျုခ ရသည ်
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အခငွ ထူ်းခ ခဖစအ်သော သ  ို့မဟ တ် 

အရွှဲ့အနမျေား၊ အထူးက မျေားနငှ ် 

ဝနက်ကီးမျေားကဲ သ  ို့သူမျေားနငှ  ်

အလေားတဆူက်ဆ အရးမျ  ျုးမျေားခဖစ်

သည်။ 

g) အကျောင်းသေား သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားမ ဘမျေား၏ 

ဘောသောအရးကျင က်က မှုမျေား၊ 

ပါဝငအ်ဆောငရ်ကွမ်ှုမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ယ  ကကညက်  းကယွမ်ှုမျေားခဖစသ်ည်။ 

h) ပရ  ဂရမ်ရရှ န  င်ခွင ်က   သတ်မှတ်ရန် 

ဥပအဒအရလ  အပ်သည်ထက် 

အခခေားဝင်အငွခဖစ်သည်။ 

 

2. အအောကပ်ါတ  ို့က   ဖယထ်ေားရန ်အကျောင်းသေားအတွက ်

သတ အပးချက်နငှ  ်အခငွ အ်အရးက   

လကခ် ရရှ ခခငး်ခဖစသ်ည-် 

a) အထောက်ပ  ခခင်းနငှ ်မဆ  င်ဘဲ 

အခခေားမည်သည ်ကောကွယ်ထေားအသောအချ

က်အလက်စစတ်မ်းမဆ   ဖယထ် တ်ရန်။ 

b) အစ  းရဥပအဒအရ ခွင ်ခပျုထေားအသော 

သ  ို့မဟ တ် လ  အပ်အသော အကကေား၊ အခမင်၊ 

အကျောရ  းက  င်း/မက  င်းဓောတ်မှန်ရ  က်ခခင်း

မျေား၊ သ  ို့မဟ တ် 

မည်သည ်ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောစစ်အဆးမှု 

သ  ို့မဟ တ် ဓောတ်မှန်ရ  က်ခခင်းမျေားမှလဲွ၍ 

အကျောင်း သ  ို့မဟ တ် ၎င်း၏ 

က  ယ်စေားလှယ်မှ ကကီးကကပ်ထေားအသော 

တက်အရောက်မှုအအခခအအနအတ  င်း 

အအရးအပေါ်မဟ တ်အသော၊ 

ဝင်အရောက်စွက်ဖက်အသောရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရော

စစ်အဆးမှု သ  ို့မဟ တ် ဓောတ်မှန်ရ  က်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေား၏ 

အအရးအပေါ်ကျန်းမောအရး သ  ို့မဟ တ် 

လ  ခခ ျုအရးက   ကောကွယ်ရန် 

မလ  အပ်ခခင်းတ  ို့က   ဖယ်ထ တ်ရန်။ 

c) စ စည်းမှုထ တ်အဖေ်ာခခင်း 

ပါဝင်သည ်လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေား၊ 

သ  ို့မဟ တ် အခခေားသူမျေားသ  ို့ 

အချက်အလက်အရောင်းချရန် သ  ို့မဟ တ် 

ခဖနိ်ု့အဝရန် အစျးကွက်အတွက် 

အကျောင်းသေားမျေားထ မှ 

စ စည်းထေားအသောက  ယ်အရးအချက်အလ

က်က   အသ  းခပျုခခင်းပါဝင်သည ် 

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားက   

ဖယ်ထ တ်ရန်။  (ဤသည်မှော 

အကျောင်းသေားမျေားအတွက် သ  ို့မဟ တ် 

ပညောအရးအဖဲွွဲ့အစည်းမျေားအတွက် 

ပညောအရးထ တ်က န်မျေား သ  ို့မဟ တ် 

ဝန်အဆောင်မှုမျေားက   လ ပ်အဆောင်ခခင်း၊ 

တွက်ချက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

စီစဉ်အပးခခင်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

သီးသနိ်ု့ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

အကျောင်းသေားမျေားထ မှ စ စည်းထေားအသော 

စ စည်းမှု၊ ထ တ်အဖေ်ာမှု သ  ို့မဟ တ် 

အသ  းခပျုမှုနှင ် မသက်ဆ  င်ပါ။) 

 

3. အတောင်းဆ  မှုအအပေါ်မူတည်ပပီး 

ကကီးကကပ်သူအသ  းမခပျုခင် စစ်အဆးပါ - 

a) အကျောင်းသေားမျေား၏ 

ကောကယွထ်ေားအသောအချကအ်လကစ်စတ်

မ်းမျေားနငှ ် 

ကကေားလူမျေားမှဖနတ်ီးလ ပ်အဆောင်သည ် 

စစတ်မ်းမျေား။ 

b)  အထက်ပါအစျးကွက်၊ အရောင်းချမှုမျေား 

သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားခဖနိ်ု့အဝမှုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခ ခ အ

တွက် အကျောင်းသေားမျေားမှ 

က  ယ်အရးအချက်အလက်က   စ စည်းရန် 

အသ  းခပျုသည ်အရောမျေားခဖစ်သည်။ 

c) ပညောအရးသင်ရ  းအပ  င်းအခဖစ် 

အသ  းခပျုအသောသင်ကကေားပ  ို့ချမှုအအကကောင်းအ
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ရောခဖစ်သည်။ 

 

က္ ုယ်ရ ေးလ  ျုွဲ့ဝ က္်ထာေး   မှု 

သအဘောတူညီမှုမရှ ဘဲ FERPA မှ 

ထ တ်အဖော်အခပောကကေားခခင်းက   

ခွင ်ခပျုသည အ်တ  င်းအတောမှလဲွ၍ အကျောင်းသေား၏ 

ပညောအရးမှတတ်မ်းမျေားမှ 

က  ယအ်ရးက  ယ်တောအဖော်ခပအသောအချကအ်လက်(PII) က   

အကျောင်းမှမထ တအ်ဖော်မီ 

အရးသေားထေားအသောသအဘောတူညီချက်က   အပးခွင ်ရှ ပါသည်။ 

 

အကယ်၍ ထ တအ်ဖော်မှုသည် အအောက်ပါတ  ို့ခဖစပ်ါက 

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းထ တအ်ဖော်ခခင်းအတွက် 

ကက ျုတင်သအဘောတူညီမှုမလ  အပပ်ါ - 

 

1. တရေားဝင်ပညောအရးအကျ  ျုးအခမတ်မျေားနှင အ်တူ 

အကျောင်းတောဝနရ်ှ သူမျေားခဖစသ်ည်။ 

“အကျောင်းတောဝနရ်ှ သူ” ဆ  သည်မှော BCPS မှ 

သတ်မှတ်ထေားသည ်အတ  င်း သက်အမွးဝမ်းအကျောင်း 

သ  ို့မဟ တ် အလ ပ်အက  ငတ်ောဝနမ်ျေားက   

ခဖည ဆ်ည်းအဆောင်ရကွ်ရန် 

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းတွင် 

တရေားဝင်ပညောအရးအကျ  ျုးအခမတ်မျေားရှ သည ် 

အကျောင်းစနစမှ် ခနို့အ်ပထ်ေားသူ သ  ို့မဟ တ် 

သအဘောတူချျုပ်ဆ  ထေားသည သူ် သ  ို့မဟ တ် 

က မပဏီခဖစ်သည်။ အကယ်၍ တောဝနရ်ှ သူသည် 

သက်အမွးဝမ်းအကျောင်းတောဝနက်   ခဖည ဆ်ည်းရန ်

ပညောအရးမှတတ်မ်းက   ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်လ  ပါက 

အကျောင်းတောဝနရ်ှ သူသည် 

တရေားဝင်ပညောအရးအကျ  ျုးအခမတ်ရှ သည်။ 

2. အတောင်းဆ  မှုအအပေါ်မူတည်၍ BCPS သည် 

ခွင ်ခပျုချက်မပါဘဲ အကျောင်းသေား၏ 

ပညောအရးမှတ်တမ်းက   အခခေားအကျောင်း 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားမှ စောရင်းသွင်းရန် 

ရှောသည ် သ  ို့မဟ တ် 

ရည်ရွယ်သည ်အကျောင်းစနစ်သ  ို့ 

ထ တ်အဖေ်ာပါမည်။ 

3. ကက ျုတင်လ  က်နာအဆောင်ရကွ်မှုတွင် BCPS မှ 

မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားက   အသ အပးရန် 

သင ်အလျော်အသောကက ျုးပမ်းမှုခပျုလ ပ်ပါက 

တရေားရ  းအမ နို့် သ  ို့မဟ တ် 

တရေားဝင်ထ တ်ခပန်အသောဆင ်အခေါ်စောက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရွက်ရန်။ 

4. BCPS သည် မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားအေား ဆနိ်ု့ကျင်အသော 

တရေားဝင်အအရးယူမှုမျေားနှင ် မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားက   

အပးအကကောင်း အသ အပးရန် 

သင ်အလျော်အသောအဆောင်ရွက်မှုက   

စတင်အဆောင်ရွကသ်ည ်အခါ တရေားရ  းသ  ို့။ 

5. ကျန်းမောအရး သ  ို့မဟ တ် 

လ  ခခ ျုအရးအအရးအပေါ်အအခခအအနတွင် 

သက်ဆ  င်ရောပ ဂွ ျုလ်အဖွဲွဲ့အစည်းမျေားထ သ  ို့။ 

6. Richard B. Russell 

အမျ  ျုးသေားအကျောင်းအနို့လညစ်ောအဆောင်ရွကခ်ျက် 

သ  ို့မဟ တ် 1966 

ခ နှစ်ကအလးငယအ်ောဟောရအထောက်ပ  အရးအဆောငရွ်

က်ချက်အရ အချ  ျုွဲ့အအခခအအနမျေားတငွ် 

ခွင ်ခပျုထေားအသောပရ  ဂရမ်မျေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

ပရ  ဂရမ်အစောင ်ကကည စ်စအ်ဆးအရး၊ 

အကဲခဖတတ်ကွ်ချက်မှုမျေားနငှ  ်

လ ပ်အဆောင်မှုအတ  င်းအတောမျေားက   

အဆောင်ရွကရ်ခခင်းရည်ရယွ်ချက်မျေားအတွက် 

အစေားအစောနှင ် အောဟောရဝနအ်ဆောင်မှုအတွက် 

စ  ကပ်ျ  ျုးအရးဆ  င်ရောအတွင်းအရးမှ း သ  ို့မဟ တ် 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်ရှ အသောက  ယ်စေားလှယ်မျေားထ သ  ို့။ 

7. ဖက်ဒရယ် သ  ို့မဟ တ် အစ  းရဥပအဒနှင ် 

စည်းမျဉ်းမျေားအရ 

ခွင ်ခပျုထေားသည အ်တ  င်းခဖစ်သည်။ 

 



66 
 

လမ်ေးညွှန်အခ က်္အလက်္ 

BCPS သည် ချွင်းချက်အချ  ျုွဲ့နငှ ်အတူ အကျောင်းသေား၏ 

ပညောအရးမှတတ်မ်းထ မှ ပ ဂဂ ျုလ်အရးအရ 

အဖော်ခပထေားအသောအချကအ်လက်က   မထ တအ်ဖော်မီ မ ဘ 

သ  ို့မဟ တ် အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေား၏ 

အရးသေားထေားအသောသအဘောတူညီချက်က   ရရှ အကကောင်း 

FERPA မှ လ  အပ်ပါသည်။ သ  ို့ရောတွင် မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားသည် ဆနိ်ု့ကျင်ဘက်သ  ို့ 

အကက မခပျုပါက BCPS သည် 

အရးသေားထေားအသောသအဘောတူညီမှုမပါဘဲ 

သတ်မှတ်ထေားအသော “လမ်းည န်အချက်အလက်” က   

ထ တ်အဖေ်ာန  င်သည်။ ထ တ်ခပန်ပါက အယဘ ယျအေားခဖင ် 

က  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုက   ထ ခ  က်အစသည် သ  ို့မဟ တ် 

ဝင်အရောက်စွက်ဖက်မှုခဖစ်သည်ဟ  

မယူဆအသောအချက်အလက်ခဖစ်သည ်လမ်းည န်အချက်အလ

က်က   မ ဘ သ  ို့မဟ တ် အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေား၏ 

ကက ျုတင်အရးသေားသအဘောတူညီမှုမပါဘဲ 

ခပင်ပအဖဲွွဲ့အစည်းမျေားသ  ို့လည်း ထ တ်အဖေ်ာန  င်ပါသည်။  

 

အအောက်ပါအချက်အလက်က   BCPS မှ 

“လမ်းည န်အချက်အလက်” အခဖစ် 

သတ်မှတ်လ ပ်အဆောင်ပပီး 

မ ဘသအဘောတူညီချက်မျေားမပါဘဲ အကျောင်းသေား၏ 

ပထမဆ  းနှင ် အနာက်ဆ  းအမည်၊ 

အကျောင်းတက်အရောက်သည ်ရက်စွ၊ဲ အတန်းအဆင ်၊ 

အကျောင်းအပ်နှ သည ်အအခခအအန၊ 

လတ်တအလောတက်အရောက်သည ်အကျောင်း၊ 

အဓ ကအလ လောသည ်ဘောသောရပ်နယ်ပယ်၊ 

တရေားဝင်လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားနှင ် 

အေားကစေားမျေားတွင် ပါဝင်ခခင်း၊ 

အေားကစေားအဖွဲွဲ့ပါဝင်သူမျေား၏ အအလးချ  န်နှင ် အရပ်၊ 

ရရှ သည ်ဘဲွွဲ့မျေားနှင ် ဆ မျေား၊ နှင ် ဓောတ်ပ  ၊ ဗီဒီယ   

သ  ို့မဟ တ် အီလက်ထအရောနစ်ရ ပ်ပ  မျေားက   

အဖော်ခပန  င်သည်။   

 

မ ဘမျေား သ  ို့မဟ တ် 

အရးွချယခ် ရန  ငအ်သောအကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့၏ 

ကအလးငယ်၏ သ  ို့မဟ တ် ၎ငး်တ  ို့၏ 

လမ်းည န်အချက်အလက်က   

အအောက်ပါနည်းလမ်းမျေားခဖစအ်သော 

အကျောင်းပ  နှ ပ်ထ တအ်ဝမှုမျေား၊ 

BCPS/စနစ်အနှ ို့ပ  နှ ပ်ထ တ်အဝမှုမျေား၊ BCPS/စနစ်အနှ ို့နငှ ် 

အကျောင်းဆက်သွယအ်ရးမျေားခဖင ် 

ခပင်ပသတင်းမီဒယီောအဖွွဲဲ့အစည်းမျေားနှင ် 

သတင်းမီဒယီောအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားထက် 

ကကေားလူအဖဲွွဲ့အစည်းမျေားအထ  BCPS ထ တခ်ပနအ်ပးရန ်

ဖယ်န  င်သည်။ 

 

လမ်းည န်အချက်အလက်ထ တ်ခပန်ချက်က   

ခငင်းဆ  ရန်/ခငင်းပယ်ရန်အတွက် မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားသည် BCPS One သ  ို့ 

ဝင်အရောက်ရမည်ခဖစ်ပပီး 

အကျောင်းသေားအချက်အလက်အကွက်/ခလ တ်က   နှ ပ်၍ 

အအောက်ဆဲွချသည ်မီနူးမှ အကျောင်းသေား၏ အမည်က   

အရွးပပီးအနာက် 

က  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုဦးစေားအပးမှုမျေားအကွက်/ခလ တ်က   

နှ ပ်ရမည်။ BCPS အအနခဖင ် သက်ဆ  င်ရောအကွက်မျေားက   

စစ်အဆးခခင်းခဖင ် ၎င်းတ  ို့ကအလး၏ 

လမ်းည န်အချက်အလက်က   မထ တ်ခပန်ရန် မ ဘမှ 

အတောင်းဆ  န  င်သည်။ မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားသည် 

အင်တောနက်အသ  းခပျုခွင ်မရှ ပါက 

မ ဘ/အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားသည် BCPS One က   

အသ  းခပျုခွင ်အတွက် ကွန်ပျ တောအဆ  းက   အသ  းခပျုရန် 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားက  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုအရွးချယ်စရောမျေားက   

ခဖည ်ပပီး ကအလး၏ အကျောင်းအ ပ်ထ သ  ို့ အဖောင်တင်ရန် 

ကအလးငယ်၏ အကျောင်းအ ပ်သ  ို့ ဆက်သွယ်န  င်သည်။ 

ဤစောပ  ဒ်အရ လ  အပ်အသော 

အကျောင်းသေားက  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုအရွးချယ်စရောက   အကျောင်းနှစ်၏ 

အအောက်တ  ဘော ၁ ရက်အနို့တွင် သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေား၏ 

အကျောင်းစောရင်းသွင်းအပ်နှ သည ် ၃၀ ရက်အတွင်း 

အပပီးအစီးအဆောင်ရွက်ရမည်။ မ ဘမျေားသည် 
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အနာက်ဆ  းသတ်မှတ်ရက်ပပီးအနာက် ကအလးငယ်၏ 

က  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုအရွးချယ်စရောက   အခပောင်းလဲလ  ပါက 

မ ဘမျေားသည် 

အကျောင်းသေားက  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုအရွးချယ်စရောမျေားက   

အပပီးအစီးအဆောင်ရွက်ပပီး ကအလးငယ်၏ အကျောင်းအ ပ်က   

တင်ခပရမည်။ (စည်းမျဉ်း 6202) 

 

လမ်ေးညွှန်အခ က္်အလက္်ထက္် 

အပခာေးရသာက္ ုယရ် ေးလုံခချံုမှုရ ွေးခ ယ်စ ာမ ာေး 

BCPS သည် BCPS One တငွ ်

က  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုအရးွချယ်စရောမျေားက   

အပပးီအစီးအဆောင်ရကွ်ခခင်းခဖင ် သ  ို့မဟ တ် ကအလး၏ 

အကျောင်းအ ပ်သ  ို့ အဖောငတ်င်ခခင်းခဖင ် မ ဘမျေား သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားက  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုအရးွချယစ်ရောမျေားက   

အပပးီအစီးအဆောင်ရကွ်ခခင်းနငှ အ်ကျောင်းသေားမျေားအေား 

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုအချ  ျုွဲ့နငှ ်ပတ်သက်၍ 

ဖယ်ပ  င်ခငွ ်က  လည်း အပးန  ငသ်ည်။   

 

စစ်ဘက္်  ုင် ာအလုပ်ရခေါ်ယူစုရ ာင်ေးသူမ ာေးန င ် 

အ င ်ပမင ်ပညာရ ေးအတ က္် ရက္ ာင်ေးမ ာေး 

မ ဘ သ  ို့မဟ တ် အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမှ 

အဆ  ပါအချက်အလကက်   မထ တ်အဖော်အကကောင်းက   

အကျောင်းအ ပ်ထ သ  ို့ အရးသေားအသ အပးခခင်းမရှ ပါက 

ဖယ်ဒရယဥ်ပအဒအရ 

စစ်ဘက်ဆ  င်ရောအလ ပ်အခေါ်ယူစ အဆောင်းသူ သ  ို့မဟ တ် 

အဆင ်ခမင ်ပညောအရးအတွက် အကျောင်းမျေားမှ 

အတောင်းဆ  ချက်အအပေါ်မူတည၍် 

အလယတ်န်းအကျောင်းသေား၏ အမည၊် လ ပ်စောနငှ ် 

တယ်လီဖ န်းန ပါတ်အသ  းခပျုခွင ်က   BCPS အေား 

အပးအစလ  သည်။  အစ  းရဥပအဒအရ BCPS  မှ 

စစ်တပ်ထဲတွင် ရရှ န  င်အသောပညောအရးနှင ် 

အလ ပ်အက  င်အခွင ်အလမ်းမျေားနှင ်ပတ်သက်၍ 

အကျောင်းသေားမျေားက   အသ အပးရန် အမရီလန်းနှင ် 

အအမရ ကန်၏ စစ်တပ်အဖဲွွဲ့မျေား၏ 

အလ ပ်ရှောအဖွအပးသည က်  ယ်စေားလှယ်မျေားသ  ို့ 

အလေားတူအချက်အလက်က   အပးအစလ  သည်။  

မ ဘမျေားအအနခဖင ် က  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုဦးစေားအပးမှုမျေားက   

အပပီးအစီးအဆောင်ရွက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားက  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုအရွးချယ်စရောမျေားက   

၎င်းတ  ို့ကအလး၏ အကျောင်းသ  ို့ တင်ခပခခင်းခဖင ် 

စစ်ဘက်ဆ  င်ရောအလ ပ်အခေါ်ယူစ အဆောင်းသူမျေားနှင ် 

အဆင ်ခမင ်ပညောအရးအတွက် အဖဲွွဲ့အစည်းမျေားသ  ို့ 

၎င်းတ  ို့ကအလးငယ်၏ အမည်၊ လ ပ်စောနှင ် 

တယ်လီဖ န်းစောရင်းက   မထ တ်အဖေ်ာရန် အတောင်းဆ  န  င်သည်။ 
 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးမူပ ုငခ် င  ်

BCPS သည ်အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားနငှ ်/သ  ို့မဟ တ် 

အလ လောသငယ်အူရးအအတွွဲ့အကက ျုမျေားတငွ ်

အကျောင်းသေား၏မူပ  င်ခငွ န်ငှ ်/သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားမှ 

ဖနတ်ီးခပျုလ ပ်အသောထ တအ်ဝမှုမျေားနငှ  ်ထ တလ် ပ်မှုမျေားက   

ထ တ်ခပနန်  ငသ်ည်နငှ ်/သ  ို့မဟ တ် ခပသန  ငပ်ါသည်။ 

အကျောင်းသေားဖနတ်ီးလ ပ်အဆောငအ်သောအလ ပ်မျေားက   

အကျောင်းသတင်းစော၊ 

နှစ်ပတလ်ည်စောအ ပ်မျေား/အမှတတ်ရစောအ ပ်မျေား၊ 

လကက်မ်းစောအစောငမ်ျေား၊ BCPS/ 

အကျောင်းဝကဘ််ဆ  က်မျေား၊ လူမှုမီဒယီောဆ  က်မျေား (ဥပမော- 

., Facebook  tm  , Instagram, Twitter  tm  , Flickr, 

blogs အစရှ သခဖင ်)၊ အကျောင်းစနစ်၏ 

အကဘယက်က ျုးရ ပ်ခမင်သ ကကေားလ  င်း သ  ို့မဟ တ ်

အခခေားအရောမျေားအပါအဝင ်ဒစ်ဂျစတ်ယန်ငှ  ်

ပ  နှ ပ်မီဒယီောမှတစ်ဆင ် အကျောင်းမျေား၊ အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညအီသောပဲွအစအီစဉမ်ျေားတငွ ်ခပသန  ငသ်ည် 

သ  ို့မဟ တ် BCPS ထ တအ်ဝမှုမျေား သ  ို့မဟ တ် 

ဆကသွ်ယအ်ရးမျေားတငွ ်အသ  းခပျုန  ငသ်ည်။  မ ဘမျေား 

သ  ို့မဟ တ် အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည် BCPS 

One တငွ ်က  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုဦးစေားအပးမှုမျေားက   

အပပီးအစီးအဆောင်ရကွခ်ခင်းခဖင  ်သ  ို့မဟ တ် 

၎င်းတ  ို့ကအလးငယ၏် အကျောငး်သေားသ  ို့ 

အကျောင်းသေားက  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုအရးွချယစ်ရောမျေားက   

တငခ်ပခခင်းခဖင ် ၎င်းတ  ို့ကအလးငယ၏် မူပ  ငခ်ငွ ်နငှ  ်

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYNFX5EB7F2/$file/RULE%206202-Attachment_080619_Finalized.pdf
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ထ တအ်ဝမှုမျေား/ထ တ်လ ပ်မှုမျေားက   မထ တခ်ပနရ်န ်

သ  ို့မဟ တ် မခပသရန် အတောင်းဆ  န  င်သည်။ (စည်းမျဉး် 

6202) 

 

အကယ်၍ သင်သည် အအောကတ်  ဘော ၁ 

ရကထ်ကအ်နာက်မကျဘဲ သ  ို့မဟ တ် BCPS အကျောငး်တငွ် 

စောရင်းသွငး်အပ်နှ သည ရ်က် ၃၀ တငွ် One တငွ် 

က  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုဦးစေားအပးမှုမျေားက   

အပပီးအစီးမအဆောငရ်ကွပ်ါက သ  ို့မဟ တ် 

သင က်အလးငယ်၏ အကျောင်းသ  ို့  

အကျောင်းသေားက  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုအရးွချယစ်ရောမျေားသ  ို့ 

မတငခ်ပပါက သင အ်အနခဖင  ်သင က်အလးငယ်၏ 

အချကအ်လကထ် တအ်ဖော်မှုက   မဖယ်လ  အကကောငး် BCPS 

မှယူဆပါမည်။ 

 

စစ်ရ ေးခ င ်န င ် ပပန်လည် နေ်းစစ်သုံေးသပ်ခ င ် 

အရးွချယခ် ရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည် 

အတောင်းဆ  ချက်လက်ခ ရရှ သည ်အကျောင်းနငှ ်ပတ်သက်၍ ၄၅ 

ရကအ်တငွ်း ၎င်းတ  ို့၏ ပညောအရးမှတတ်မ်းက   စစအ်ဆး၍ 

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်သ  းသပ်ခငွ ရ်ှ ပါသည်။  

၎င်းတ  ို့ကအလးငယ်၏ ပညောအရးမှတ်တမ်းမျေားက   

စစ်အဆးလ  သည ်မ ဘမျေားသည် 

၎င်းတ  ို့စစ်အဆးလ  သည ်ပညောအရးမှတ်တမ်းက   

အဖော်ခပအပးသည ်အရးသေားအတောင်းဆ  ချက်က   

အကျောင်းအ ပ်ထ သ  ို့ တင်ခပသင ်သည်။ အကျောင်းအ ပ် 

သ  ို့မဟ တ် ခနို့်အပ်ထေားအသောအကျောင်းတောဝန်ရှ သူသည် 

အသ  းခပျုမှုအတွက် စီစဉ်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက   

ခပျုလ ပ်အပးမည်ခဖစ်ပပီး အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းက   

စစ်အဆးသည ်အချ  န်နှင ် အနရောနှင ်ပတ်သက်၍ မ ဘ 

သ  ို့မဟ တ် အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားက   

အသ အပးပါမည်။  

ရက္ ာင်ေးသာေး၏ မ တ်တမ်ေးက္  ုပပနလ်ည်ပပင် င် န် 

ရတာင်ေး  ုပခင်ေး 

မ ဘမျေားနှင ် အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည် မ ဘ 

သ  ို့မဟ တ် အရွးချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမှ ယ  ကကည်သည ် 

မတ ကျအသော၊ လဲွမှေားအနအသောအကျောင်းသေား၏ 

ပညောအရးမှတ်တမ်းမျေား သ  ို့မဟ တ် FERPA အရ 

အကျောင်းသေား၏ 

က  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားချ  ျုးအဖောက်မှုနှင ်ပတ်သက်

၍  

ခပန်လည်ခပင်ဆင်မှုက   အတောင်းဆ  ပ  င်ခွင ်ရှ သည်။   

  ပညောအရးမှတ်တမ်းမျေားက   ခပင်ဆင်ရန် 

အကျောင်းအေားအမးခမန်းလ  သည ် မ ဘမျေား သ  ို့မဟ တ် 

အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည် 

အကျောင်းအ ပ်ထ သ  ို့ အရးသေားအပးပ  ို့သင ်ပပီး၊ 

၎င်းတ  ို့အခပောင်းလဲလ  သည ်မှတ်တမ်း၏အပ  င်းက   

ရငှ်းလင်းစွောအဖော်ခပ၍ ၎င်းက   

အခပောင်းလဲသင ်သည ်အအကကောင်းအရင်းက   အဖော်ခပသင ်သည်။  

အကယ်၍ အကျောင်းသည် မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမှ အတောင်းဆ  သည ်အတ  င်း 

မှတ်တမ်းက   မခပင်ဆင်ရန ်ဆ  းခဖတ်ပါက 

အကျောင်းအအနခဖင ် ခပင်ဆင်ချက်အတွက် 

အတောင်းဆ  ချက်နှင ်သက်ဆ  င်သည ် ကကေားနာမှုအတွက် 

ဆ  းခဖတ်ချက်နှင ် ၎င်းတ  ို့၏ လ ပ်ပ  င်ခွင ်နှင ်ပတ်သက်၍ 

မ ဘ သ  ို့မဟ တ် အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားထ သ  ို့ 

အသ အပးပါမည်။  ကကေားနာခွင ်နှင ်ပတ်သက်၍ 

အသ အပးသည ်အခါ 

ကကေားနာမှုလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားနှင ်သက်ဆ  င်အသော 

အနာက်ထပ်အချက်အလက်က   မ ဘ သ  ို့မဟ တ် 

အရးွချယ်ခ ရအသောအကျောင်းသေားမျေားအေား အပးပါမည်။  

(အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5230၊ 

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမျေား)။ 

 

တ ုင် က္ာေးခ က္တ်င်ပပခ င  ်

အအမရ ကနန်ှင် အတူ တ  င်ကကေားချက်တင်ခပရန် တင်ခပခငွ်  

FERPA ၏ လ  အပ်ချကမ်ျေားက   လ  ကန်ာအဆောင်ရွကရ်န် 

BCPS မှ တရေားစွဲဆ  ထေားအသောရ ှုးန မ ်မှုမျေားနငှ ် 

သက်ဆ  င်အသော ပညောအရးဌောန   FERPA က   

ကကီးကကပ်သည ရ်  း၏ အမညန်ငှ ် လ ပ်စော- 

 

အကျောင်းသေားက  ယအ်ရးလ  ခခ ျုမှုမူဝါဒရ  း 

အအမရ ကန် ပညောအရးဌောန 
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400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 

ဖ န်း- 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 

 

ရက္ ာင်ေးဘတ်စ်က္ာေးမ ာေးအပါအဝင် 

ရက္ ာင်ေးပ ုင်ပစစည်ေးမ ာေးအရပေါ် ဗီဒီယ ုရ ုက္က်္ူေးပခင်ေး 

BCPS သည် အကျောင်းပ  ငန်ကတ်ွင် အကျောင်းသေားမျေားအေား 

ဗီဒီယ  ရ  ကက်ူးရန် သ  ို့မဟ တ် ၎င်း၏ 

အကျောင်းကေားမျေားအအပေါ်တငွ် ရှ သည ်အခါ 

အသ တ ပ်အပါအဝင်) ဗီဒယီ  ရ  က်ကးူရန် စွမ်းရည်က   

ပ  င်ဆ  င်ပါသည်။  အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း သ  ို့မဟ တ် ၎င်းတ  ို့၏ 

ခနို့်အပ်ထေားသူအအမ ော်အခမင်ခဖင ် ဗီဒီယ  တ ပ်မျေားက   

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောရည်ရွယ်ချကမ်ျေားအတွက် 

အသ  းခပျုန  င်ပါသည်။  

 

လာရ ာက္်သူဝင်ရ ာက္ခ် င ်စနစ ်

BCPS အကျောင်းမျေားနှင ် ရ  းမျေားသ  ို့ လောအရောက်သူမျေားသည် 

လောအရောက်သူမျေားဝင်အရောက်သည ်အနရောတွင် 

စောရင်းအပးသွင်းရမည်ခဖစ်ပပီး ယောဉ်အမောင်း၏ လ  င်စင် 

သ  ို့မဟ တ် အခခေားအစ  းရမှ 

ထ တ်အပးအသောဓောတ်ပ  အအထောက်အထေားက   တင်ခပရမည်။ 

BCPS အကျောင်းမျေားနှင ် ရ  းမျေားသ  ို့ လောအရောက်သူမျေားသည် 

တည်အနရောတွင် လောအရောက်သူဝင်အရောက်သည ်အနရောတွင ် 

စောရင်းသွင်းရမည်ခဖစ်ပပီး ယောဉ်အမောင်းလ  င်စင် သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားအစ  းရမှ 

ထ တ်အပးအသောဓောတ်ပ  သက်အသအအထောက်အထေားက   

အဖော်ခပရမည်။  အကျောင်း သ  ို့မဟ တ် ရ  းဝန်ထမ်းသည် 

ဝင်အရောက်ခွင ်စနစ်တွင် လောအရောက်သူတစ်ဦးစီ၏ 

အချက်အလက်က   ထည ်သွင်းပါမည်။ လောအရောက်သူသည် 

ဝင်အရောက်မှုအတွက် ရငှ်းလင်းပပီးအနာက် လောအရောက်သူ၏ 

ခဖတ်သန်းသွေားလောခွင ်လက်မှတ်က   ပရင ်ထ တ်ပါမည်။ 

လောအရောက်သူမျေားသည် လောအရောက်သည ်အချ  န်တွင်  

၎င်းတ  ို့၏ အဝတ်အစေားအအရှွဲ့ဘက်တွင် 

လောအရောက်သူဝင်အရောက်ခဖတ်သန်းသွေားလောခွင ်လက်မှတ်

က   အဖော်ခပရန် လ  အပ်ပါသည်။ 

 

One-Card ဝင်ရ ာက္ခ် င ်စနစ ်

တ ဆ ပ်တပ်ခခင်းသည် လ  ခခ ျုအရးက စစ ( စည်းမျဉ်း 3710  

)က   မအဖော်ခပသည ်အတွကအ်ကကောင ် အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အကျောင်းအချ  နအ်တွင်းနငှ ် 

အကျောင်းမှပ  ပ  းကူညအီသောပဲွအစီအစဉမ်ျေားတွင် ရှ သည ်အခါ 

၎င်းတ  ို့၏ လူအအပေါ် ခမင်န  င်သည ်  One-Card 

ဝင်အရောက်ခငွ ်တ ဆ ပ်က   ရရှ ရန်လ  အပ်ပါသည်။  One-card 

တ ဆ ပ်မျေားသည် BCPS ၏ ပ  င်ဆ  င်မှုခဖစ်သည်။ သ  ို့ရောတွင် 

အကျောင်းသေားမျေားနှင ် ဝန်ထမ်းမျေားသည် အကျောင်းအပ်နှ ချ  န် 

သ  ို့မဟ တ် လ ပ်က  င်အနချ  န်တွင် 

လ ပ်အဆောင်အနအသောဝင်အရောက်ခွင ်တ ဆ ပ်က   ထ န်းသ မ်းရန် 

တောဝန်ရှ သည်။ အကယ်၍ One-card အပျောက်ဆ  းပါက 

သ  ို့မဟ တ် ဖျက်ဆီးခ ရပါက အစေားထ  းတ ဆ ပ်အတွက် 5$ 

က   အသ  းခပျုပါမည်။ 

 

အစာေးအစာရက္ာက္်ခပံခင်ေး/ရ ွေးခ ယ်န ုင်ရသာအစာေးအစာမ ာေး

/ရက္ာက္်ခံပခင်ေးလုပ်ထုံေးလုပ်နည်ေးမ ာေး 

အစေားအစောနှင ် အောဟောရလ ပ်ငန်းမျေားဆ  င်ရောရ  း (OFNS) 

သည် ကအလးငယ်အောဟောရပရ  ဂရမ်က   လ ပ်အဆောင်ပပီး 

အကျောင်းသေားအေားလ  းမှ 

ကျန်းမောအရးနှင ်ညီညွတ်အသောအစေားအစောမျေားက   

အသ  းခပျုခွင ်ရှ အကကောင်း အသချောအစပါသည်။ 

အစေားအစောမျေားက   သတ်မှတ်ထေားအသောတန်ဖ  းမျေားခဖင ် 

ဝယ်ယူန  င်ပါသည်။ 

အထောက်ပ  အကကးရရှ အသောအစေားအစောမျေားသည် 

ရရှ န  င်အသောသူမျေားအတွက် ရရှ န  င်ပါသည်။ 

အစေားအစောမျေားအတွက် စရ တ်သည် 

ဝနအ်ဆောင်မှုအအပေါ်မူတည်သည်။ အငွသေား၊ 

က  ယ်ပ  င်ချက်လက်မှတ်မျေား၊ သ  ို့မဟ တ် 

အွန်လ  င်းခရက်ဒစ်ကတ်ကက ျုတင်အငွအပးအချမှုမျေားစနစ်က   

အသ  းခပျုန  င်ပါသည်။ 

အစေားအစောက န်ကျစရ တ်သက်သောရန် 

အထောက်ပ  အကကးမျေားမရရှ အသောမူလတန်းနှင ် 

အလယ်တန်းအကျောင်းသေားမျေားသည် $6 

အထက်ခရက်ဒစ်တ  းန  င်သည်။ အမျေားဆ  း $6 

အထ အရောက်ရှ သည ်အခါ အကျောင်းသေားမျေားအေား 
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အရးွချယ်န  င်အသောအစေားအစောက   အပးပါမည်။ 

မအပးရအသးအသောစရ တ်မျေားအတွက် 

အပးရသည ်ပမောဏအအပေါ် အကောက်ခ ခခင်းအတွက် 

အသ အပးချက်က   မ ဘမျေားထ  အပးပ  ို့ရမည်။ 

အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားက   ခရက်ဒစ်မတ  းဘဲ 

အရးွချယ်န  င်အသောအစေားအစောက  သော အပးပါမည်။ 

အစေားအစောအကောက်ခ ခခင်း၊ 

အရးွချယ်န  င်အသောအစေားအစောမျေားနှင ် 

အကောက်ခ ခခင်းလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားနှင ်ပတ်သက်အသော

အနာက်ထပ်အချက်အလက်က   OFNS ဝကဘ််ဆ  က်တွင် 

ရရှ န  င်သည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးက္ နေ်းမာရ ေးဝနရ် ာင်မှုမ ာေး 

အချ  န်ခပည ်စောရင်းသွင်းထေားအသောသူနာခပျုက   

အကျောင်းတစ်အကျောင်းစီတငွ် ခနိ်ု့အပ်ပါသည်။  

အကျောင်းသူနာခပျုသည် အကျောင်းသေားမျေားနှင ် 

ဝနထ်မ်းမျေားအတွက် 

လ  အလောကအ်သောကျန်းမောအရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေားပရ  ဂရမ်က   

စီစဉအ်ဆောင်ရွကအ်ပးပါသည်။  အကျောင်းသူနာခပျုအခပင် 

အကျောင်းတစ်အကျောင်းစီတငွ် အနည်းဆ  း CPR နငှ ် 

အရးှဦးသူနာခပျုနည်းက   

အလ ကျင ်သင်ကကေားခ ရသည ်ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝငတ်စ်ဦးရှ ပါသ

ည်။  

 

ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တီကျန်းမောအရးဌောနမှ မူကက ျု(အသက် ၄ 

နှစ်) သ  ို့မဟ တ် သူငယ်တန်း၊နှင ် ၁ တန်း၊ ၄ တန်းနှင ် ၈ 

တန်းတွင် အခမင်နှင ် 

အကကေားစစ်အဆးခခင်းပရ  ဂရမ်မျေားက  အဆောင်ရွက်ပါသည်။  

အကျောင်းသေားမျေားအေား စစ်အဆးခခင်းမျေားတွင် 

မပါဝင်အစလ  သည ်မ ဘမျေားသည် အကျောင်းသူနာခပျုအေား 

အရးသေားအသ အပးသင ်သည်။  

 

အကျောင်းသေားအေား ပန်းနာရင်ကကပ်အရောဂါအတွက် 

အလရှ က ရ ယောမျေား သ  ို့မဟ တ် Epi-Pen® ကဲ သ  ို့ 

အအရးအပေါ်အဆးက သမှုမျေားက   အဆောင်ရွက်လ  သည ် 

အဆးဘက်ဆ  င်ရောက စစတစ်ခ ရှ ပါက 

အကျောင်းသူနာခပျုအေားဆက်သွယ်အအကကောင်းကကေားသင ်သည်။  

 

အတောင်းဆ  မှုအအပေါ်မူတည်၍ 

အစေားအစောဓောတ်မတည ်မှုမျေားရှ သည ်အကျောင်းသေားမျေားအတွ

က် ဓောတ်မတည ်မှုမခဖစ်အစအသောအနို့လည်စောစေားဝ  င်းမျေားက   

ရရှ န  င်သည်။  သင်၏ ကအလးငယ်သည် 

အဆးက သအရးက စစမျေားနှင ်သက်ဆ  င်သည ် 

မည်သည ်အနစရောအနရောမျေားက  မဆ   လ  အပ်ပါက 

အကျးဇူးခပျု၍ အကျောင်းသူနာခပျုသ  ို့ 

သတ အပးအအကကောင်းကကေားပါ။ 
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မဝူါဒမျေား 
 

ရအာက္်ပါတ ုို့သည် ၂၀၂၀၊ ဇလူ ုင ်၁  က္ရ်နို့တ င် 

ရက္ ာငေ်းသာေးအပပျုအမနူ င် သက္်  ငု်သည် မူဝါဒမ ာေး၏ 

အန စ်ခ ျုပ်မ ာေးပဖစ်သည်။ လက္်   မူဝါဒမ ာေးန င  ်

စညေ်းမ ဉ်ေးမ ာေးက္ ု BCPS မူဝါဒမ ာေးန င ် စည်ေးမ ဉေ်းမ ာေးတ င် 

    န ငု်သည်။ 

 

လာရ ာက်္သူမ ာေး 

အကျောင်းမျေားနငှ ် ရ  းမျေားသ  ို့ လောအရောက်သူမျေား မူဝါဒ 1240 

နှင ် စည်းမျဉ်း 1240 ဆ  သညမှ်ော “ဝန်ထမ်းမဟ တအ်သော 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်း၏ 

လက်ရှ စောရင်းဝင်အကျောင်းသေားခဖစအ်သောသူတစဦ်းဦး”အခဖ

စ် လောအရောက်သူက   ဆ  လ  သည်။ မ ဘမျေားနှင ် 

အခခေားခွင ခ်ပျုထေားအသောသူတစ်ဦးချင်းစမှီ 

စောသင်ခန်းလောအရောက်မှုမျေားနငှ ် အစည်းအအဝးမျေားက   

တ  ကတ်ွန်းအေားအပးပါသည်။ ယင်းကဲ သ  ို့ 

လောအရောက်မှုမျေားနငှ ် အစည်းအအဝးမျေားက   အကျောင်းအ ပ် 

သ  ို့မဟ တ် အတန်းပ  င်ဆရောနငှ ်အတူ ကက ျုတင်စစီဉ်ရမည်။ 

လောအရောက်မှုမျေားနငှ ်/သ  ို့မဟ တ် အစည်းအအဝးမျေားသည် 

စောသင်ခန်းတွင် အကျောင်းသေားတစဦ်းဦး၏ 

စောသင်ခန်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားတငွ် 

အအနာှင ်အယကှ်မခဖစအ်စသည ်ပ  စ ခဖင ် 

စောသင်ခန်းလောအရောက်မှုမျေားနငှ ် အစည်းအအဝးမျေားက   

ခပျုလ ပ်ရပါမည်။  

 

မည်သည ်အကျောင်း သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းစနစန်ငှ ်သက်ဆ  င်အသောလ ပ်ငန်းက  မဆ   

စတင်မအဆောင်ရွကမီ် BCPS အကျောင်း သ  ို့မဟ တ် 

ရ  းတစ်ခ ခ သ  ို့ လောအရောက်သူမျေားသည် 

အအောက်ပါတ  ို့ခပျုလ ပ်ရန် လ  အပ်သည်- 

 

1. ယောဉအ်မောင်းလ  င်စင် သ  ို့မဟ တ် 

အစ  းရမှထ တအ်ပးအသောဓောတပ်  က   တင်ခပပါ။ 

2. လောအရောက်ရသည ်ရည်ရယွ်ချက်က   အဖော်ခပပါ။ 

3. လောအရောက်ချ  နတ်ွင် လောအရောက်သူ၏ 

ခဖတ်သန်းဝငအ်ရောက်ခွင ် သ  ို့မဟ တ် BCPS 

သက်အသခ တ ဆ ပ်အမှတ်အသေားက   

အချ  န်ခပည တ်ပ်ဆင်ပါ။ 

 

အကျောင်းစနစ်ဝန်ထမ်းမျေားနှင ် 

အကျောင်းရင်းခမစ်အရောရှ မျေားသည် ဘ တ်အဖဲွွဲ့ပ  င်နက်သ  ို့ 

ဝင်အရောက်လ  သည ်တစ်ဦးဦးထ မှ ဝင်အရောက်ခွင ်နှင ် 

လောအရောက်ရသည ်အအကကောင်းအရင်းက   

အတောင်းဆ  န  င်သည်။  

လောအရောက်သူခဖတ်သန်းသွေားလောခွင ်မပါဘဲ 

လောအရောက်သူက   စစ်အဆးသည ် 

မည်သည ်အကျောင်းစနစ်ဝန်ထမ်းမဆ   ပင်မရ  း သ  ို့မဟ တ် 

သတ်မှတ်ထေားအသောဝင်အရောက်သည ်အနရောသ  ို့ 

တစ်ဦးချင်းစီက   လမ်းည န်သင ်သည်။  

 

ဝင်ရ ာက္်ခ င ်ပငင်ေးပယပ်ခင်ေး 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်ရှ အသောဝနထ်မ်းသည် အအောက်ပါမည်သူူ့က  မဆ   

BCPS ပ  င်နကသ်  ို့ ဝငအ်ရောကခ်ွင ်က   ခငင်းပယ်န  င်ပါသည-် 

1. တရေားမဝင်သူ၊ အနရောတငွ် ခနို့အ်ပထ်ေားအသော 

လက်ရှ စောရင်းမအပးသွင်းထေားအသောအကျောင်းသေား 

သ  ို့မဟ တ် BCPS ဝနထ်မ်းခဖစပ်ပးီ အနရောတွင် 

လ  ကလ် အဆောင်ရွကရ်န ်

တရေားဝင်လ ပ်ငန်းမရှ သူခဖစ်ခခင်း။ 

2. တရေားမဝင်သူ၊ အကျောင်းတွင် 

လက်ရှ စောရင်းမအပးသွင်းထေားအသောအကျောင်းသေားခဖ

စ်ပပီး  ဆ  င်းင  ခ ရချ  န် သ  ို့မဟ တ် 

ထ တ်ပယ်ခ ရချ  န်တငွ် အနရောမ ှဆ  င်းင  ခ ရသူ 

သ  ို့မဟ တ် ထ တ်ပယ်ခ ရသူခဖစ်ခခင်း။ 

3. ကကီးကကပ်မှုအအရးယအူဆောင်ရကွ်မှုအခဖစ် 

အနရောသ  ို့ဝင်အရောက်ခငွ ်က   ခငငး်ဆ  ခ ရသည ်ဝန်ထမ်း 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းသေားခဖစခ်ခင်း။ 

4. အကျောင်း၏ လှုပ်ရှေားအဆောငရ်ကွ်မှုမျေား၊ 

ကကီးကကပ်အရး သ  ို့မဟ တ် အတန်းမျေား၏ 

စနစ်တကျခဖစ်အသောလ ပ်အဆောင်မှုက   

အနှာင ယ်ှက်သည ် သ  ို့မဟ တ် 

ဟနိ်ု့တေားသည ်အခပျုအမမူျ  ျုးခဖင ် ခပျုမူခခင်း။ 
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5. အကျောင်းအခမအနရောမျေားတွင် သ  ို့မဟ တ် အကျောင်း၏ 

အအရးအပေါ်နးီစပ်မှု၊ အကျောင်းယောဉတ်ွင၊် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှု သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းစနစမှ်ပ  င်ဆ  ငအ်သောမည်သည ်ပ  င်ဆ  င်မှုတွ

င်မဆ   တရေားဝင်ရှ အသော အကျောင်းသေား၊ ဝနထ်မ်း၊ 

က  ယ်စေားလှယတ်စဦ်းဦး သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားမည်သည ်တစဦ်းတစ် အယောက်က  မဆ   

ခနဓာက  ယ်ပ  င်းဆ  င်ရောထ ခ  ကအ်စမှုခဖင ် 

အန  င်ကျင ်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောကခ်ခင်း။ 

6. အစ  းရဥပအဒအရ အကျောင်းသ  ို့မလောအရောက်မီ 

ခွင ်ခပျုချက်မအတောင်းဆ  ဘဲ ဝငအ်ရောကခ်ွင် မခပျုဘဲ 

စောရင်းအပးသွင်းထေားအသောလ င်ပ  င်းဆ  င်ရောခပစမ်ှု

ကျ းလွန်သူခဖစ်ခခင်း။ 

 

 လောအရောက်မှုလ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်ရန် ခငင်းပယ်သည ် သ  ို့မဟ တ် 

ထ  သ  ို့ခပျုလ ပ်ပပီးအနာက် ထွကသွ်ေားရန် ပျက်ကကွ်သည ် 

သ  ို့မဟ တ် ခငင်းပယ်သည ် အကျောင်း သ  ို့မဟ တ် 

ရ  းသ  ို့လောအရောက်သူမည်သူမဆ   အကျောင်းစနစ၏် 

အအဆောက်အဦးမျေား သ  ို့မဟ တ် အခမအနရောမျေားသ  ို့ 

ဝင်အရောက်ခငွ ်က   ခငင်းဆ  န  ငသ်ည်။ အကျောင်းအ ပ် 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းအအဆောက်အဦးကကီးကကပ်သူသည် 

ချ  ျုးအဖောက်မှုမျေား၏ ဥပမောမျေားက   စစ်အဆးရနန်ှင ် 

သတ်မှတ်ထေားအသောအကျောင်းစနစ်လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေား

အရ ဒ စရ  က်မဆန်အသောစောက   ထ တ်အပးရန် 

တောဝနရ်ှ သည်။ 

 

အန ုင်က္ င ်ရစာက်္ာေးပခင်ေး၊   ကု္်ဘာပဖင်  တ ုက္ခ် ကု္်ပခင်ေး၊ 

ရန ှောင ယ် က္ပ်ခင်ေး၊ သ ုို့မဟတု် ပခ မ်ေးရပခာက္်ပခင်ေး 

ပညောအရးဘ တအ်ဖဲွွဲ့သည် ဘ တအ်ဖွွဲဲ့ပ  ငဆ်  င်မှု၊ အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရကွ်မှု သ  ို့မဟ တ ်

ပဲွအစီအစဉ်၊ အကျောငး်ဘတစ်က်ေားအပေါ်တငွ် မည်သူမဆ   

အန  ငက်ျင အ်စောက်ေားခခင်း၊ ဆ  က်ဘောခဖင ် တ  ကခ်  ကခ်ခင်း၊ 

အနာှင ယ်ကှခ်ခငး် သ  ို့မဟ တ ်ပခ မ်းအခခောကခ်ခငး်က   

တေားခမစ်ပါသည။်   (ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5580 နငှ ် 

အ ပ်ချျုပအ်ရးမှ းစည်းမျဉ်း 5580)။  

  

• အန ငုက်္ င ရ်စာက်္ာေးပခင်ေး  ုသည်မ ာ 

ရက္ ာငေ်းသာေးတစ်ရယာက္် သ ုို့မဟတု ်

ရက္ ာငေ်းသာေးမ ာေးန င ် နို့်က္ င ၍် နှုတပ်ဖင ပ်ဖစ်ရစ၊ 

ရုပ်ပ ငု်ေး  ငု် ာပဖင ပ်ဖစ်ရစ သ ုို့မဟတု ်

ရ ေးသာေးလုပ်ရ ာင်ခ က္ ်သ ုို့မဟတု ်

 ည် ွယခ် က္်      အလီက္ထ်ရ ာနစ ်က္သ် ယရ် ေးအပါ

အဝင် လူတစရ်ယာက္်မ   ည ွ်ယခ် က္်   ရသာပုံစပံဖင ် 

အာဏာပါဝါက္ ု ထပ်တလ လ အသုံေးပပျုသည အ်ခါ 

အပပျုအမပူ ငု်ေး  ငု် ာအရပါင်ေးအရဖာ်က္  ု  ုလ သုည်။ 

•   ုက္ဘ်ာပဖင်  တ ုက္ခ် ကု္်ပခင်ေး  ုသည်မ ာ 

လူမှုမီဒီယောဆ  က်မျေား၊ တယလီ်ဖ န်း၊ ဆယ်လူလောဖ န်း၊ 

ကွန်ပျ တော၊ tablet သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားမည်သည ်အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမဆ  အသ  းခပျု

ခခင်းအပါအဝင် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းတစ်ခ ခ မှ 

ထ တ်လ င ်သည ် အန  ငက်ျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ ဆ  ကဘ်ောခဖင်  

တ  ကခ်  ကခ်ခင်း၊ အနှာင ်ယကှ်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းအခဖစခ်ွခဲခေားထေားအသော 

ဆက်သွယအ်ရးက   ဆ  လ  သည။်  

• ရန ှောင ်ယ က်္ပခင်ေးတ င် လူမ  ျုေး၊ မူလန ုင်ငံသာေး၊ 

အ မ်ရထာင်   /မ   ၊ လ င်အမ  ျုေးအစာေး၊ 

လ င်ပ ုင်ေး  ုင် ာအရလေးရပေးမှု၊ 

လ င်ပ ုင်ေး  င်ု ာခ  ပခာေးပခင်ေး၊ ဘာသာရ ေး၊ မ  ျုေးရ ုေး၊ 

ရုပ်ပ ုင်ေး  ုင် ာဝတ်စာေး င်ယင်မှုမ ာေး၊ 

လူမှုစီေးပ ာေးရ ေးအရပခအရန၊ မ သာေးစုအရပခအရန၊ 

ရုပ်ပ ုင်ေး  ုင် ာ သ ုို့မဟုတ် 

စ တ်ပ ုင်ေး  ုင် ာစ မ်ေးရ ာင် ည် သ ုို့မဟုတ် 

မသန်စ မ်ေးန င ်ပတ်သက်္၍ ရလ ာင်ရပပာင်သည ် 

သ ုို့မဟုတ် အပခာေးသူတစ်ဦေးက္  ုသ က္ခာက္ ရစသည ် 

အမ န်တက္ယ် သ ုို့မဟုတ် 

သတ မူမ သည ်မရက္ာင်ေးရသာရ ာင် ွက်္ခ က်္မ ာေးပါဝ

င်သည်။ 

• ပခ မ်ေးရပခာက်္ပခင်ေး  ုသည်မ ာ 

အရ က္ာက်္တ ာေးန င ်/သ ုို့မဟုတ် သ မ်ငယ်မှုက္ ု 

ပပင်ေးထန်စ ာပခ မ်ေးရပခာက်္ပပီေး 

ရသ ေးရ ာင်ဖ ာေးရယာင်သည ် 
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 ည် ွယ်ခ က်္      ရ ာင် ွက်္မှုက္ ု ခံ သူက္ ု 

  ုလ ုသည်။ 

• လ င်ပ ုင်ေး  ုင် ာရန ှောင ်ယ က္်ပခင်ေး  ုသည်မ ာနှုတ်ခဖင ်

ခဖစအ်စ၊ နှုတ်ခဖင ်မဟ တ်ဘဲခဖစ်အစ သ  ို့မဟ တ် 

က  ယ်ထ လကအ်ရောက်ခဖစအစ 

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောသအဘောသဘောဝနငှ ်ပတ်သက်၍ 

တမင်သကသ်က်နှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

ထပ်တလဲလဲခဖစ်သည ်မကက ျုဆ  အသောအခပျုအမူတစ်ခ 

ခ က   ဆ  လ  သည်။  

 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒနှင ် အ ပ်ချျုပအ်ရးမှ းစည်းမျဉ်း 5550 ၊ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောကခ်ခင်းက   

ကျ းလွန်းသည ်အခပျုအမမူျေားတွင် ပါဝင်သည ် 

သ  ို့မဟ တ် မှေားယွင်းအသောတရေားစွဲဆ  မှုမျေားက   

ခပျုလ ပ်ပပီး/သ  ို့မဟ တ် အန  ငက်ျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းနငှ ်သက်ဆ  ငအ်သော လက်စေားအချခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် လကတ်  ို့ခပနခ်ခင်းအခပျုအမူမျေားက   

ကျ းလွန်သည ် အကျောင်းသေားမျေားက   

တရေားစွဲဆ  ပါမည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အနတရောယ်ရှ အသောအကျ ျုးဆက်မျေားက   မအကကောက်ရွ ွဲ့ဘဲ 

အန  င်ကျင အ်စေ်ာကေားခခင်း၊ 

ဆ  က်ဘောခဖင တ်  က်ခ  က်အစေ်ာကေားခခင်း၊ အနှာင ယှ်က်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းက   တင်ခပန  င်သည်။  

 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ အနှာင ယ်ှက်ခခင်း 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းက   ခ ရအသော သ  ို့မဟ တ် 

အသ သက်အသခဖစ်အသောအကျောင်းသေားသည် 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ အနာှင ယ်ှက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းက   အစီရင်ခ တင်ခပသည ်အဖောငက်   

အသ  းခပျု၍ ကကးီကကပ်သူ သ  ို့မဟ တ် ဝနထ်မ်းအဖွဲွဲ့ဝင်သ  ို့ 

ခဖစရ်ပ်က   အစရီငခ် တင်ခပသင ်သည် သ  ို့မဟ တ် ခဖစရ်ပ်က   

အစီရင်ခ တငခ်ပသင ်သည်။ အကျောင်းသေားက  ယစ်ေား 

အကျောင်းသေား၊ မ ဘ၊ သ  ို့မဟ တ် အ ပ်ထ န်းသူ သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားသူမျေားမှ အန  င်ကျင ်အစော်ကေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောကခ်ခင်းက   

အစီရင်ခ တငခ်ပသည ်အဖောင်မျေားက   

အကျောင်းကကီးကကပ်သူသ  ို့လည်း တင်ခပန  င်သည်။  

တင်ခပသည ်အခါ ဤအစီရင်ခ တင်ခပချက်က   

ကျ းလွန်ခ ရသူ/ပစ်မှတ်ထေားခ ရသူ၏ အကျောင်း၏ 

အကျောင်းအ ပ်အီးအမးလ်သ  ို့ တ  က်ရ  ကအ်ပးပ  ို့ပါသည်။  

 

BCPS ပ ုင်  ငု်မှုက္  ုခ  ပခာေး က္် ံပခင်ေး 

၁၉၇၂ ခ နှစ်၏ ပညောအရးခပငဆ်င်ချက်မျေားTitle IX သည် 

ဖက်ဒရယအ်ထောက်ပ  မှုရရှ သည ် 

ပညောအရးအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားအတွက် လ င်ပ  င်းဆ  င်ရော 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်းအပါအဝင် လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအအခခခ ၍ 

ခွခဲခေားဆက်ဆ ခခင်းက   

တေားခမစသ်ည ်ဖက်ဒရယဥ်ပအဒခဖစ်သည်။ BCPS သည် 

Title IX စည်းမျဉ်းမျေားနှင အ်ညီ 

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်ခခင်းနှင ် BCPS မှ 

သ သောအသောထ န်းချျုပ်မှုရှ သည ်အအပေါ် ပညောအရးပရ  ဂရမ် 

သ  ို့မဟ တ် လှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုတွင် ခဖစ်အပေါ်သည  ်

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရော အနာှင ယ်ှက်ခခင်းနငှ ်ပတ်သက်၍ 

စွပ်စွခဲျက်အေားလ  းက   အခဖရှင်းခခင်းအတကွ် တောဝနရ်ှ သည်။  

 

BCPS ဝနထ်မ်းအေားလ  းသည် 

မည်သည ်လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအနာှင ယ်ှက်ခခင်းမျ  ျုးက  မဆ   

တင်ခပရန် မခဖစ်မအနခပျုလ ပ်ပါသည်။ 

အကျောင်းသေားမျေားက  လည်း အစီရင်ခ တင်ခပရန် 

တ  ကတ်ွန်းပါသည်။  လ င်ပ  င်းဆ  င်ရော 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်းအစီရင်ခ တငခ်ပချက်လက်ခ သည အ်အပေါ်မူ

တည်၍ BCPS Title IX ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကသူ်သည် 

စွပ်စွခဲျက်(မျေား) က   တ  င်ပငအ်ဆွးအနွးရန် တ  င်ကကေားသူသ  ို့ 

ဆက်သွယ်မညခ်ဖစပ်ပးီ တ  င်ကကေားချကလ် ပ်ငန်းစဉ်က   

စတင်လ ပ်အဆောင်သည ် 

တရေားဝငတ်  င်ကကေားချက်အမှုတွဲအတွက် လ ပ်ငန်းစဉ်က   
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ရငှ်းခပ၍ 

အအထောက်အကခူဖစအ်သောအဆောင်ရွကခ်ျက်မျေားရရှ န  င်မှုနငှ ်ပ

တ်သက်၍ တ  င်ကကေားသူနှင ် တရေားခ နှစဖ်က်လ  းက   

အသ အပးအအကကောင်းကကေားပါမည်။  

 

တ  င်ကကေားချကလ် ပ်ငန်းစဉ်သည် 

နှစ်ဦးနှစဖ်က်လ  း၏တန်းတဆူက်ဆ အရးက   

အအသအချောအဆောင်ရွက၍် 

သက်ဆ  င်ရောသက်အသအအထောက်အထေားအေားလ  းရရှ ခခင်းနှ

င ် တွက်ချက်ခခင်းက   လ  အပ်ပပီး ပညောအရးပရ  ဂရမ်မျေား 

သ  ို့မဟ တ် လှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားသ  ို့ 

တန်းတအူသ  းခပျုခွင က်   ခပနလ်ည်ထ န်းသ မ်းရန် သ  ို့မဟ တ ်

ထ န်းသ မ်းရန ်သတ်မှတ်ထေားအသောနည်းလမ်းမျေားက   

စီစဉအ်ဆောင်ရွကအ်ပးပါမည်။ BCPS သည် 

တရေားဝငတ်  င်ကကေားချက်အေား 

ချက်ချင်းခပနလ်ညအ်ခဖရှင်းခခငး်က   

အအသအချောခပျုလ ပ်မညခ်ဖစပ်ပီး Title IX 

တ  င်ကကေားချကလ် ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားတငွ် 

အဖော်ခပသည ်သတ်မှတ်ချ  န်မျေားက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်ပါသည်။  

 

တ  င်ကကေားချကလ် ပ်ငန်းစဉ်အကောက်ချက်ချမှုတငွ် 

တောဝနယ်ူမှုနငှ ်ပတ်သက်၍ အရးသေားဆ  းခဖတ်ချက်က   

တစ်ဖက်စီသ  ို့ တစ်ပပ ျုငတ်ည်းအပးပါမည်။ တစ်ဖက်စီသည် 

Title IX စည်းမျဉ်းမျေားတွင် ခပဌောန်းထေားအသော 

သီးခခေားအအခခခ အချက်မျေားအအပေါ် အယူခ တင်ခပခွင ်ရှ သည်။ 

အယူခ အကောက်ချက်ချမှုအအပေါ်မူတည်၍ သ  ို့မဟ တ် 

အရးသေားဆ  းခဖတ်ချက်က   ထ တ်ခပန်ပပီးအနာက် 

တစ်ဆယ်ရကတ်ွင် တ  ငက်ကေားချက်က   နှစ်ဖက်စလ  းနငှ ် 

BCPS အတွက ်အကောက်ချက်ချပါမည်။  

 

 ဂ ုဏ်ေးဂဏမ ာေး၊ ဂ ုဏ်ေးဂဏလှုပ်  ာေးရ ာင် ွက်္မှုန င ် 

အလာေးတူဖ က်္ ီေးမှု သ ုို့မဟုတ် တ ာေးမဝင်အဖ  ွဲ့အပပျုအမူ 

ပညောအရးဘ တအ်ဖဲွွဲ့သည် အကျောင်းပ  ငန်က်၊ 

အကျောင်းဘတစ််ကေားမျေားနငှ ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရကွ်မျေားတငွ် 

ဂ  ဏ်းဂဏလှုပ်ရေှားအဆောင်ရကွမ်ှုနငှ ် အလေားတဖူျက်ဆီးမှု 

သ  ို့မဟ တ် တရေားမဝငအ်ဖွွဲဲ့အခပျုအမကူ   တေားခမစ်ပါသည။်  

ပညောအရးဘ တအ်ဖဲွွဲ့သည် 

ဂ  ဏ်းဂဏလှုပ်ရေှားအဆောင်ရကွမ်ှုနငှ ် အလေားတဖူျက်ဆီးမှု 

သ  ို့မဟ တ် တရေားမဝငအ်ဖွွဲဲ့အခပျုအမကူ   အစရီင်ခ တငခ်ပသူ 

သ  ို့မဟ တ်  ဂ  ဏ်းဂဏလှုပ်ရေှားအဆောငရ်ကွမ်ှုတငွ် ခ ရသူ 

သ  ို့မဟ တ် အသ သကအ်သခဖစသူ်တစဦ်းတစအ်ယောကန်ှင  ်

ဆနိ်ု့ကျင်၍ လက်စေားအချခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

လကတ်  ို့ခပန်ခခင်းက   ဆက်လကတ်ေားခမစပ်ါသည်။   

 

ထ  ို့အကကောင ် သူ သ  ို့မဟ တ် သူမသည် အကျောင်းနှင ် 

အကျောင်းပ  င်နက်အအဝးမှအန၍ အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၊ 

ဝနထ်မ်း သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းပ  င်နက်လ  ခခ ျုအရးက   

ပခ မ်းအခခောက်မှု သ  ို့မဟ တ် အနတရောယ်ခဖစ်အစရန် 

အဖော်ခပန  င်သည ် ခပစ်မှုတစ်ခ  သ  ို့မဟ တ် ခပစ်မှုမျေားက   

ကျ းလွန်သည ်အခါ   

အကျောင်းသေားသည် 

စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောတ  ို့ခပန်အဆောင်ရွကမ်ှုမျေားက   လ  ကန်ာ 

နှင ်/သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းတွင် သင်ကကေားပ  ို့ချအရးပရ  ဂရမ်၏ 

အစီအစဉ်တကျအပးပ  ို့အဆောင်ရွကခ်ခင်းက   

ကက ျုတင်ကောကွယ်အပးသည်။ 

 

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5551 နှင ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ 

စည်းမျဉ်း 5551 က   ချ  ျု းအဖောက်သည ်အကျောင်းသေားမျေားက   

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒနှင ် အ ပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ 

စည်းမျဉ်း 5550 အခပင် 

မည်သည ်သက်ဆ  ငရ်ောအကျ ျုးဝင်အသောခပစမ်ှု သ  ို့မဟ တ် 

အရပ်ဘက်ခပစ်ဒဏ်မျေားအရ အအရးယူပါမည်။  

 

သ သယရှ အသောဂ  ဏ်းဂဏလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှု 

သ  ို့မဟ တ် 

အလေားတတူရေားမဝင်အဖွဲွဲ့အခပျုအမနူှင ်ပတ်သက်၍ 

ခဖစရ်ပ်မျေားက   ကကီးကကပ်သူ သ  ို့မဟ တ် 

ဝနထ်မ်းအဖွဲွဲ့ဝင်သ  ို့ အစရီင်ခ တင်ခပသင ်သည် သ  ို့မဟ တ် 

တစဦ်းတစအ်ယောကခ်ျင်းစတီ  ို့သည် 

ဂ  ဏ်းဂဏနှင ်သက်ဆ  င်အသောခဖစ်ရပ်အစီရင်ခ တငခ်ပသ



75 
 

ည ်အဖောင်က   အသ  းခပျု၍ 

ဂ  ဏ်းဂဏလှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုက   

အစီရင်ခ တငခ်ပန  င်သည်။  အကျောင်းအ ပ်၊ အကျောင်းအ ပ်၏ 

ခနို့်အပ်သူ သ  ို့မဟ တ် BCPS  ဝကဘ််ဆ  ကမှ် 

အဖောင်ရယူန  င်သည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးမ  ရ ေး ွက္်ကက္ီေးထုတ်က္ုနမ် ာေးအသုံေးပပျုပခင်ေးန င ် 

လက္်ဝယ်ထာေး   ပခင်ေး 

BCPS ၏ အကျောင်းအအဆောက်အဦးမျေားနှင ် 

အခမအနရောမျေားသည် အဆးရွက်ကကီးကင်းလွတ်ပပီး 

အဆးလ ပ်ကင်းလွတ်သည ်အနရောခဖစ်သည်။ 

အကျောင်းပ  င်နက်နှင ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုတစ်ခ ခ တွင် 

အဆးရကွ်ကကီးထ တ်က နမ်ျေား၊ 

အဆးရကွ်ကကီးနှင ်သက်ဆ  င်အသောအရောမျေား၊ 

အဆးရကွ်ကကီးအတ ထ တ်က န်မျေား၊ မီးခခစ်မျေား၊ 

အအငွွဲ့ပျ စက်မျေား၊ အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေားနှင ် 

အခခေားအီလက်ထအရောနစ်နီက  တင်းအပးပ  ို့မှုစနစ်အေား  

အရောင်းချခခင်း၊ အသ  းခပျုခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်းက   တေားခမစပ်ါသည်။ 

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5530 နငှ ် အ ပ်ချျုပအ်ရးမှ း၏ 

စည်းမျဉ်း 5530 တွင် အဖော်ခပထေားသည ်အတ  င်း 

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် ချ  ျုးအဖောက်မှုမျေားက   

အအရးယူအဆောင်ရွကပ်ါမည်။  

 

ရ ေးညွှန်ေး-  အညွှန်ေးပါပခင်ေးန င ် အညွှန်ေးမပါပခင်ေး 

အကျောင်းအနို့တငွ် 

အဆးည န်းလ  အပ်သည ်အကျောင်းသေားမျေားသည် 

လ  င်စင်ရထေားအသောကျန်းမောအရးခပျုစ အစောင အ်ရေှာက်မှုအပးသူ

ထ မှ အမေှာစောနငှ ်အတူ အကျောင်းသူနာခပျုထ သ  ို့ 

အပးရမည်ခဖစ်ပပီး အကျောင်းသေား၏ အမည်၊ 

အဆးအသောက်သည ်ပမောဏ/ခပင်းအေား၊ နငှ ် 

တ ကျအသောကကီးကကပ်အရးလမ်းည န်ချကမ်ျေားတပ်ထေားသည ် 

မူလအည န်းပါသည ်ဘူးခဖင ် အကျောင်းသူနာခပျုသ  ို့ 

အဆးည န်းအပးပ  ို့ရမည်။    အဆးည န်းအေားလ  းက   

အကျောင်းသူနာခပျု သ  ို့မဟ တ် အလ ကျင ်ထေားအသောဝန်ထမ်းမှ 

ကကီးကကပ်စီမ ရပါမည်။ အကျောင်းသေားအအနခဖင ် 

ကနိ်ု့သတ်မထေားအသေ်ာလည်း EpiPen၊ အလရှ က ရ ယောမျေားနှင ် 

အင်ဆူလင်အသ  းခပျုခခင်းအပါအဝင် 

မည်သည ်အထူးအဆးက သမှုမျေားက  မဆ   

က  ယ်တ  င်ကကီးကကပ်စီမ အဆောင်ရွက်န  င်ခခင်းမရှ ခင်တွင် 

အကျောင်းသူနာခပျု၊ မ ဘနှင ် 

ကျန်းမောအရးခပျုစ အစောင ်အရှောက်မှုအပးသူထ မှ 

အရးသေားခွင ်ခပျုချက်က   လ  အပ်ပါသည်။ 

အကျောင်းသူနာခပျုမျေားသည် အချ  ျုွဲ့အအခခအအနမျေား (ဥပမော- 

အခါင်းက  က်ခခင်း) အတွက် 

အည န်းမပါအသောအဆးည န်းအချ  ျုွဲ့က   မ ဘခွင ်ခပျုချက်ခဖင ် 

ကကီးကကပ်စီမ န  င်ပါသည်။ အကျးဇူးခပျု၍ မူဝါဒ 5540 နှင ် 

စည်းမျဉ်း 5540 က   ကကည ်ပါ။ 

 

အ က္်ယမက္ာမ ာေးန င ် မူေးယစ်ရ ေးဝါေးမ ာေး 

အကျောင်းသေားမျေားက   အကျောင်းပ  င်နက်နငှ ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင် 

အရကယ်မကောမျေား၊ 

ထ န်းချျုပ်ကနို့်သတ်ထေားအသောအရောမျေား၊ မူးယစ်အဆးဝါး 

သ  ို့မဟ တ် ရှုရ ှုကသ်ည ်အရောမျေားလက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း၊ 

ခဖနို့်အဝခခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် အသ  းခပျုခခင်းမှ 

တေားခမစပ်ါသည်။ ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5540 ၏ 

ခပဌောန်းချက်မျေား၊ အရက်ယမကောမျေား၊ 

ထ န်းချျုပ်ကနိ်ု့သတ်ထေားအသောအရောမျေား၊ 

ရှ ရ ှုက်သည အ်ရောမျေားနှင ် အည န်းနှင ် 

အည န်းမပါအသောမူးယစ်အဆးဝါးမျေားက   

ချ  ျုးအဖောက်သည အ်ကျောင်းသေားမျေားအေား ဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒနှင ် 

အ ပ်ချျုပ်အရးမှ းမျေား၏ စည်းမျဉ်း 5550 ၊ 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ အအရးယူန  င်ပါသည်။  

အရက်ယမကောမျေား၊ 

ထ န်းချျုပ်ကနိ်ု့သတ်ထေားအသောအရောမျေား၊ 

ရှုရ ှုက်သည အ်ရောမျေားနှင ် မူးယစ်အဆးဝါးမျေားအတွက် 

အဓ ပပါယ်ဖွင ်ဆ  ချက်မျေားက   ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မူဝါဒ 5540 

တွင် အတွွဲ့ရှ န  င်ပါသည်။ 

 

အကျောင်းကကီးကကပ်သူသည် အရကန်ှင ် 
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အခခေားမူးယစအ်ဆးဝါးမျေားလက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း၊ 

အသ  းခပျုခခင်းနှင ် ခဖနို့် အဝခခင်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

မည်သည ်အရောက  မဆ   

ဘဲလီ်မ  းအကောင်တီရဲဌောန(BCoPD)သ  ို့ တင်ခပရမည်။  

ဥပအဒမှ လ  အပ်သည ်အတ  င်း 

သ သယရှ အသောတရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးမျေားက   

အကျောင်းအမှုထမ်းမှ အတွွဲ့ရှ သည ်အခါနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

ဖမ်းယူသ မ်းဆည်းမ သည ်အခါတွင် ကကီးကကပ်သူသည် 

အလယ်တန်းအကျောင်းရှ  အကျောင်းရင်းခမစ်အရောရှ သ  ို့ 

အအကကောင်းကကေားခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

သ သယရှ အသောတရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးလက်ဝယ်ထေားရှ မှု

က   အအရးယူအဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရဲအရောရှ ထ သ  ို့ 

အတောင်းဆ  ရန် 9-911 က   အခေါ်ဆ  ခခင်းခဖင ် BCoPD သ  ို့ 

ခဖစ်ရပ်က   အစီရင်ခ တင်ခပရမည်။ 

 

မူေးယစ်ရ ေးဝါေးသုံေးစ  ပခင်ေးက္ ု သရဘာ နဒအရလ ာက္်ဝန်ခပံခင်ေး 

မူးယစ်အဆးဝါးမျေားစွဲခခင်းနှင ် လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်းမရှ ဘဲ  

မည်သည ်မူးယစအ်ဆးဝါးအသ  းခပျုမှုမျ  ျုးက  မဆ   

အကျော်ခဖတ်ရန် BCPS မှ ခနို့အ်ပထ်ေားအသောဆရော၊ 

အကျောင်းအတ  င်ပင်ခ ၊ အကျောင်းအ ပ် သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားပညောရငှ်နငှ ် ပညောသငက်ကေားသူထ မှ 

အချက်အလကက်   ဆနဒအအလျောက်ရှောအဖွလ  သည ် 

အကျောင်းသေားက   အဆ  ပါက စစရှ သည ်အကျောင်းသေားအေား 

ကူညီအပးရန ်ပ  ပ  းကညူီမှုနှင ် ရင်းခမစမ်ျေားက   

အထောက်ပ  အပးပါမည်။  အဆ  ပါအအခခအအနမျေားအရ 

မူးယစ်အဆးဝါးအသ  းခပျုမှုနငှ ် သက်ဆ  င်သည အ်ကျောင်းသေားမှ 

ထ တ်ခပနအ်ကကညောချကက်   

မည်သည ်စည်းကမ်းပ  င်းဆ  ငရ်ောအအရးယူမှုတွင်မဆ   

အကျောင်းသေားအေားဆနိ်ု့ကျင ်၍ ခွင ်မခပျုပါ။  (စည်းမျဉ်း 

5540)  

 

တ ုင်ပင်ရ  ေးရန ေးပခင်ေးန င ် ပညာရ ေးက္  ု

အာေးရပေးတ ုက္တ် န်ေးပခင်ေး 

အရက် သ  ို့မဟ တ် အခခေားမူးယစ်အဆးဝါးမျေားစဲွခခင်း၊ 

လက်ဝယ်ထေားရှ ခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ခဖနိ်ု့အဝခခင်းအခပစ်ရှ သည ် 

အကျောင်းသေားမျေားအေားလ  းက   အအောက်ပါတ  ို့ခပျုလ ပ်ရန် 

အေားအပးတ  က်တွန်းပါသည်- 

 

1. ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်အီခပျုအမူပ  င်းဆ  ငရ်ောကျန်းမော

အရးအဖွွဲဲ့အစည်းမှ အဆောင်ရကွအ်သော 

အရက်/အခခေားမူးယစအ်ဆးဝါးစစအ်ဆးခခင်းလ ပ်ငန်းစ

ဉတ်ငွ် ပါဝငအ်ဆောင်ရကွရ်န။် 

2. ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တီအခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောကျန်းမော

အရးအဖဲွွဲ့အစည်းမှ အကက ခပျုအသော 

ပ  မှန်အနို့ပ  င်းအကျောင်းပရ  ဂရမ်မစ်ရှင်က   မဖတ်မီ 

တ  င်ပင်အဆွးအနွးခခင်းနှင ် 

မူးယစ်အဆးဝါးပညောအရးပရ  ဂရမ်တွင် 

တက်အရောက်ပါဝင်အဆောင်ရွက်ရန်။ 

 

က္ရလေးငယအ်ာေး အလ  သုံေးစာေးပပျုမှုန င ်လ စလ်  ရှုမှုအာေး 

တင်ပပပခင်ေး 

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်ီကအလးမျေားကောကယွအ်စောင အ်ရေှာက်

အရးဝနအ်ဆောင်မှုမျေားသည် ကအလးမျေား၏ လ  ခခ ျုအရးနှင ် 

ကက  ခ  င်မှုက   အသချောအစရန ်မ သေားစ မျေားသ  ို့ 

အကူအညအီပးသည်။  

ခဖစအ်ပေါ်လောန  င်အသောကအလးငယအ်ေားအလဲွသ  းစေားခပျုမှုနှင ်

သက်ဆ  င်သည ် ကအလးငယ၏် 

လ  ခခ ျုအရးနှင ်ပတ်သကအ်သောက စစမျေားက   တင်ခပရမည်။  

အစီရင်ခ တငခ်ပခခင်းက   လ  ျုွဲ့ဝကှ်ထေားပပးီ 410-887-TIME / 

(410-887-8463)သ  ို့ အခေါ်ဆ  ၍ တင်ခပသင ်သည်။ 

  

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf
https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BXA2VZ7A12F4/$file/POL5540_041420_Finalized.pdf


77 
 

 

အွနလ်  င်းစောသင်ခန်း  
 

လုံခချံုရသာရလ လာသငယ်ူရ ေးပတ်ဝန်ေးက္ င ်

အကျောင်းသေားတ  င်းအအနခဖင ် လ  ခခ ျုစ တ်ချရပပီး 

အဆောင်ရွကအ်သော အရည်အချင်းရှ အသောပညောအရးက   

လက်ခ ရရှ ခခင်းအတွက် 

အဆောင်ရွကသ်ည ်ပတ်ဝနး်ကျင်တွင် 

အလ လောအကကောင်းအသချောအစရန် 

ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တီပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့မှ 

ကတ ခပျုပါသည်။  

အဆ  ပါလ  ခခ ျုစ တ်ချရအသောပတ်ဝန်းကျင်သည် 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းမျေားတွင် 

အလ လောသင်ယူအနသည ်အကျောင်းသေားမျေားအထ ရှ သည်။ 

 

ကကီးကကပ်သူမျေားနှင ် ဆရောမျေားသည် 

အကျောင်းသေားမျေားအတကွ် လ  ခခ ျု၍ ကက ျုတင်ခနိ်ု့မှန်းန  ငပ်ပးီ 

အကောင်းမွန်အသောအွန်လ  င်းစောသင်ခန်းမျေားစီစဉအ်ပးခခင်း၏ 

အအရးပါမှုက   နားလည်ပါသည်။  

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောစောသင်ခန်းတငွ် 

အသ  းခပျုသည ်အချ  ျုွဲ့အလ ကျင မ်ှုမျေားက   

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းအအတွွဲ့အကက ျုခဖင ် 

လ  ကအ်လျောညအီထွခဖစ်န  င်ပါသည်။   

 

သ  ို့အသော် အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျငတ်ငွ် 

ဆရောမျေားနငှ ် ချ  တ်ဆကအ်ခပောဆ  ခခင်းသည် 

အကောင်းမွန်အသောအွန်လ  င်းအအတွွဲ့အကက ျုအတွက် 

လ  အပ်သည်။  အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့၏ 

ပညောအရးအဆောင်ရွကခ်ျက်နျင  ်၎င်းတ  ို့၏ 

ပညောအရးတ  းတက်မှုဟနို့တ်ေားန  င်အသော 

အအခခအအနတစ်ခ ခ နငှ ်ပတသ်က်၍ ၎င်းတ  ို့၏ 

ဆရောမျေားနငှ အ်တူ ပ  မှန်ချ  တဆ်က်အခပောဆ  သင ်သည်။  

ဆရောမျေားသည် အဘးကင်းလ  ခခ ျုပပီး 

အအထောက်အကခူဖစအ်သောအလ လောသင်ကကေားအရးပတ်ဝန်း

ကျင်မျေားက   အဖောအ်ဆောင်၍ ထ န်းသ မ်းရောတွင် 

အပါင်းစပ်မှုအပ  င်းတွင် ပါဝငသ်ည်။   

 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းစီမ အဆောင်ရွကအ်ရး  

 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းတစ်ခနး်စီသည် 

မည်သ  ို့လည်ပတအ်ဆောင်ရွကအ်ကကောင်းက   

နားလည်ခခင်းသည် အကောင်းစေွာပါဝင်အဆောင်ရကွ်န  င်ရန် 

အကျောင်းသေားမျေားအတကွ် အအရးကကီးသည်။  

အကျောင်းဖွင ်ချ  နတ်ငွ် အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့၏ 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းစီမ အဆောင်ရွကရ်ောတငွ် 

ဆရောတစဦ်းချင်းစ၏ီ အမ ော်မှနး်ချက်မျေားက   

သတ ခပျုသင ်သည်။ 

 

အ န်လ ုင်ေးစာသင်ခန်ေးစီမံရ ာင် ကွ္်ပခင်ေး 

အွန်လ  င်းသင်ကကေားပ  ို့ချမှုအတကွ် ခပင်ဆင်ရောတငွ် 

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အအောက်ပါအွန်လ  င်းစောသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျငအ်ပ  င်းမျေားနငှ ်

ပတ်သက်၍ ၎င်းတ  ို့ဆရောမျေား၏ လမ်းည န်ချကက်   

လ  ကန်ာအဆောင်ရကွ်သင ်သည ်- 

 

• အနာက်ခ ရှုခင်း  

• အသ   

• ဗီဒီယ  /ကင်မရော 

• စကေားအခပောခန်း  

• လက်ခပခခင်း 

• အကျောင်းသေားမှ အကျောင်းသေားသ  ို့ 

အခပနအ်လှန်အကျ  ျုးခပျုခခင်း 

 

ဆရောမျေားသည် အကျောင်းသေားမျေားအေား 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်း၏ 

အဆ  ပါလကခဏောရပ်မျေားလ ပ်အဆောင်ပ  က   အသ အပးပါမည်။  

ဆရောမျေား၏ဦးအဆောင်မှုအနာက်က  လ  ကခ်ခင်းခဖင ် 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းမျေားမှ အလ လောသငယ်ူအရးအတွက် 

လ ပ်အဆောငပ်ပးီ အအနာှင အ်ယကှ်မျေားက   

ကောကယွအ်ပးန  င်စွမ်းက   သ သ သောသောတ  းခမ င ်န  င်သည်။ 
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အချ  န်က  ကည် န်ကကေားချက ်

 

ဆရောမျေားနငှ ် အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် 

တစ်ချ  နတ်ည်းတကအ်ရောက်ပပီး အတန်းအခဖစ် 

တစဦ်းနှင တ်စဦ်းအခပနအ်လှန်အကျ  ျုးခပျုန  င်သည အ်ခါ 

တစ်ပပ ျုင်တည်းည န်ကကေားချကသ်ည် အချ  န်မှန်ခဖစ်လောသည ် 

ည န်ကကေားချက်က   ရညည် န်းသည်။  

အချ  န်က  ကည် န်ကကေားချက်သည် အ အဝးမှ 

အလ လောသငက်ကေားအရးအအတွွဲ့အကက ျုကဲ သ  ို့ 

ပ  မှန်အကျောင်းတငွ်းည နက်ကေားချက်နှင ် နီးစပ်သည်။ 

 

လူက  ယတ်  ငည် န်ကကေားချကက်ဲ သ  ို့ ဆရောသည် 

ဖွင ်လှစ်ထေားအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုနငှ ်အတူ 

အတန်းစတင်သည်။  

ဖွင ်လှစ်ထေားအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုက   ပ  မှန်အေားခဖင ် 

ဆရောမျေားမှ လ ပ်အဆောင်ပပီး သင်ခန်းစောရည်ရယွ်ချက်က   

သတ်မှတအ်ဖောခ်ပ၍ အအောက်ပါတ  ို့ပါဝင်သည ် 

ည န်ကကေားချက်ဆ  င်ရောအနာကဆ်က်တွတဲွင် 

အကျောင်းသေားမျေားက   ချ  တ်ဆက်အဆောင်ရွကသ်ည်- 

 

• တ ုက္ရ် ုက္ည်ွှန် က္ာေးခ က်္ - ဆရောသည် 

အကျောင်းသေားမျေားသ သင ်ပပီး သင်ခန်းစောအဆ  းတွင် 

လ ပ်အဆောငန်  င်သည အ်ရောက   ၎င်းတ  ို့အတကွ် 

သင်ကကေားပ  ို့ချသည်။   

• ပုံစခံ ပခင်ေး - ဆရောသည် 

ရည်ရွယ်ထေားအသောအလ လောအရးက   

အဆင ်ငယ်မျေားခဖင ် ရပ်နားသင်ကကေားမှသော 

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

ရည်ရွယ်ထေားအသောအလ လောအရးက   

စတင်လ ပ်အဆောင်သည်။ 

• လမ်ေးညွှန်ရလ က္ င်မှု - အကျောင်းသေားမျေားသည် 

တစ်ပပ ျုင်တည်းတငွ် လ ပ်ငန်းစဉ်က   

အလ ကျင ်သည ်အတွကအ်ကကောင ် ဆရောအအနခဖင ် 

အလ လောသငယ်အူရးလ ပ်ငန်းစဉ်က   

အကျောင်းသေားမျေားအေား သင်ကကေားပ  ို့ချသည်။ 

• သီေးပခာေးရလ က္ င ်မှု - အကျောင်းသေားမျေားသည် 

ဆရောမျေားမှ မ တ်ဆက်သင်ကကေားအပးသည ် 

အလ လောသငယ်အူရးက   အဆောင်ရွကအ်လ ကျင ်ရန် 

၎င်းတ  ို့ဘောသောလ ပ်အဆောင်ပါသည်။ 

• အက္ ပဖတခ် င တ် က္်မှု - ဆရောသည် 

အကျောင်းသေားမျေား၏ လ ပ်အဆောင်ချကက်   

ခပနလ်ည်ဆန်းစစ်သ  းသပ်ပပီး 

ရည်ရွယ်ထေားသည ်အလ လောသင်ယအူရးတငွ် 

အကျောင်းသေားမျေားအေား အအထောက်အကခူဖစအ်စမည ် 

မှတ်ချကက်   အပးပါသည်။ 

 

 

 

အချ  န်က  က်မဟ တအ်သောည န်ကကေားချက ်

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် ဆရောမှ အချ  န်အလ  က် 

တင်ထေားအသောလ ပ်အဆောင်ချက်မျေားက   

အပပးီအစီးအဆောင်ရကွ်ရန် အချ  န်အမျ  ျုးမျ  ျုးတငွ် 

ဝင်အရောက်ပပီး တစ်ဦးချင်းလ ပ်အဆောင်သခဖင ် 

အချ  န်က  က်မဟ တအ်သောည န်ကကေားချက်သည် 

သီးခခေားလ ပ်အဆောင်အသောည နက်ကေားချကက်   ရည်ည န်းသည်။   

အချ  န်က  က်မဟ တအ်သောည န်ကကေားချကအ်တငွ်း ဆရောနှင ် 

အကျောင်းသေားတစဦ်းချင်းတ  ို့ကကေား 

အချ  န်မှန်တစ်ဦးနငှ ်တစ်ဦးအခပန်အလှန်အကျ  ျုးခပျုမှုမျေားခဖစ်

န  င်သည်။ 

 

အချ  န်က  က်မဟ တအ်သောအလ လောသငယ်ူအရးအတကွ် 

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် ၎င်းတ  ို့အဆငအ်ခပသလ   
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အကျောင်းစနစတ်ငွ် ဝငအ်ရောကပ်ပီး 

ကက ျုတင်စီစဉ်ထေားအသောအလ လောသငယ်ူအရးအဆောင်ရွကခ်ျ

က်မျေားက   အအောက်ပါတ  ို့ကဲ သ  ို့ ပါဝင်လ ပ်အဆောင်န  င်သည်- 

 

• တစဦ်းချင်းလ ပ်အဆောင်ချကက်   

အပပးီအစီးအဆောင်ရကွ်ခခင်း 

• ဆရောနှင ်အတူ တစဦ်းချင်းအတွွဲ့ဆ  ခခင်း 

• အဖွဲွဲ့လ  က်လ ပ်အဆောင်ချကတ်ငွ် 

အတန်းအဖော်မျေားနှင ်အတူ လ ပ်အဆောင်ခခင်း 

• ယခင်မတှတ်မ်းတင်ထေားအသောသင်ခန်းစောက   

ကကည ်ခခင်း 

• ည န်ကကေားချက်ဆ  င်ရောဗီဒယီ  က   ကကည ်ခခင်း 

• စောအမးပဲွ သ  ို့မဟ တ် ပအဟဠ အခဖဆ  ခခင်း 

 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းတွင် အချ  န်က  က်နှင ် 

အချ  န်က  က်မဟ တအ်သောည န်ကကေားချကန်ငှ ်အတူ 

အကျောင်းသေားမျေား၏ အအောင်ခမင်မှုသည် 

ရရှ န  င်အသောနည်းပညောနငှ ်ပတ်သက်၍ 

အကျောင်းသေားမျေား၏သင ်အလျော်အသောအသ  းခပျုမှုအအပေါ်မူတ

ည်သည်။  BCPS သည် ဟော ဒဝ်လ်ဲနှင ် 

အဆော ဖ်ဝဲလ်အသ  းခပျုသည ်အခါ အကျောင်းသေားအတွက် 

လ  ကန်ာရမည လ်မ်းည နခ်ျကမ်ျေားက   အဖောခ်ပအပးပါသည်။ 

 

အွန်လ  င်းစောသင်ခန်းတွင် တက်အရောက်ခခင်း 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးတက္်ရ ာက္် နတ်ာဝန ်

ပ  မှန်အကျောင်းတက်အရောက်သည ်အကျောင်းသေားမျေားသည် 

ခမင ်မေားအသောပညောအရးအဆောငရ်ကွ်မှုစွမ်းရည်က   

မကကောခဏရရှ ပါသည်။  အွနလ်  င်းစောသင်ခန်းတငွ် 

ပ  မှန်တကအ်ရောကခ်ခင်းသည် 

ခမင ်မေားအသောပညောအရးအဆောငရ်ကွ်မှုစွမ်းရည်အတွက် 

ပ  ၍အအရးပါသည်။  အွန်လ  င်းမှသင်ကကေားပ  ို့ချချ  နအ်တွင်း - 

 

1. အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းအတကွ် 

တစ်ရက်စတီကအ်ရောက်န  င်ရန်အတကွ် 

အနို့စဉ်အနွ်လ  င်းတကအ်ရောကမ်ှုက   

အအကောငအ်ထညအ်ဖောအ်ဆောငရ်ကွ်ရန် 

တောဝနရ်ှ သည်။   

 

2. အကျောင်းသေားမျေားသည် 

အချ  န်က  က်သင်ကကေားပ  ို့ချသည ်ရက်မျေားတွင် 

အွန်လ  င်းအတန်းအေားလ  းသ  ို့ ဝင်အရောက်ရန် 

တောဝနရ်ှ သည်။  အချ  န်က  ကမ်ဟ တ်ချ  န်မျေားတငွ် 

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့၏ တက်အရောက်မှုက   

မှတ်တမ်းတင်ရန် ဝငအ်ရောကရ်နတ်ောဝနရ်ှ သည်။   

 

3. အကျောင်းသေားမျေားသည် 

သတ်မှတ်ထေားအသောအကျောင်းချ  န်မျေားအတွင်း 

အလ လောသငယ်အူရးပလကအ်ဖောင်းနှစ်ခ လ  းသ  ို့ 

ဝင်အရောက်ရန် တောဝနရ်ှ သည။် 

 

ဆရောမျေားသည် SIS တွင် အနို့စဉ်တကအ်ရောက်မှုက   

မှတ်တမ်းတင်ထေားမည်။  SIS တွင် ပါဝငအ်သော 

အနို့စဉတ်ကအ်ရောက်မှုအချကအ်လက်သည် 

တကအ်ရောက်မှု၏ တရေားဝင်မှတ်တမ်းခဖစပ်ပးီ 

သတ်မှတ်ထေားအသောအချ  နက်ောလတစ်ခ စီတငွ် 

အကျောင်းသေားမျေား၏ရပီ  ို့ကဒ်မျေားတွင် ပ  နှ ပ်ပါမည်။ 

 

အခ  န်က္ ကု္်အတန်ေးတ င် ရနို့စဉ်တက္်ရ ာက္်မှု 

အချ  န်က  ကအ်ွန်လ  င်းအတန်းတွင် 

အနို့စဉတ်ကအ်ရောက်မှုသည် 

သတ်မှတ်ထေားအသောအွန်လ  င်းအချ  န်ကောလတငွ် 

ဝင်အရောက်သည အ်ကျောင်းသေားတစဦ်းချင်းစနီငှ ်အတူ 

စတင်သည်။  ဆရောမျေားသည် အတန်းချ  နတ်ငွ် 

တကအ်ရောက်ပပီး အကျောင်းသေားတစဦ်းချင်းစကီ   တကအ်ရောက ်

သ  ို့မဟ တ် ပျကက်ွကအ်ခဖစ ်မှတ်တမ်းတင်ပါမည်။ 

 

အကျောင်းသေားသည် အနို့တစအ်နို့၏ 

ပထမဆ  းအွန်လ  င်းအတန်းသ  ို့ မဝင်အရောက်န  င်ဘဲ 

အနာက်ပ  င်းအတန်းက   ဝငအ်ရောက်ပါက 

အနာက်ပ  င်းဝငအ်ရောက်မှုသည် အကျောင်းသေား၏ 

အနို့စဉ်အတန်းတကအ်ရောက်မှုသတ်မှတ်သည်အထ  
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အရတကွ်ပါမည်။  အကျောင်းသေားမျေားသည် တက်အရောက်မှုက   

အရတကွ်ရန် ပ  မှန်အကျောင်းအချ  န်မျေားတငွ် ဝငအ်ရောက်ရမည။်  

အကျောင်းသေားတစအ်ယောက်သည် မဝင်အရောက်ဘဲ 

တကအ်ရောက်မှုအတွက် 

အဖော်ခပထေားအသောလမ်းည န်ချက်မျေားနှင ်မက  က်ညီန  င်ပါက 

အကျောင်းသေားက   ထ  အနို့အတကွ် ပျက်ကကွဟ်  

သတ်မှတ်ပါမည်။   

 

အခ  န်က္ ကု္်မဟတု်ရသာအတန်ေးတ င် ရနို့စဉတ်က္ရ် ာက္မ်ှု 

အချ  န်က  က်မဟ တအ်သောအွနလ်  င်းအတန်းတွင် 

အနို့စဉတ်ကအ်ရောက်မှုသည် အကျောင်းသေားတစ် ဦးချင်းစအီေား 

န နက ်၁၂ နာရီနငှ ် ည ၁၁:၅၉ နာရီကကေား 

မည်သည ်အချ  နတ်ငွ်မဆ   Schoology သ  ို့ ဝင်အရောက်ရန် 

လ  အပ်သည်။  ခနို့်အပ်ထေားအသောဆရောမျေားသည် 

အနို့အလ  က ်အကျောင်းသေားတစဦ်းချင်းစကီ   တကအ်ရောက် 

သ  ို့မဟ တ် ပျကက်ွကဟ်  မှတရ်န ်Schoology မှ 

ဝင်အရောက်အသ  းခပျုမှုအဒတောက   အသ  းခပျုပါသည်။  

လ  းဝမဝင်အရောက်သည အ်ကျောင်းသေားသည် ပျက်ကကွ်ဟ  

သတ်မှတ်ပါမည်။ 

 

အခ  န်က္ာလအလ ကု္် တက္်ရ ာက္်မှု 

အနို့အလ  က ်(အနို့စဉတ်ကအ်ရောက်မှု) ဝင်အရောက်ပပီး 

တကအ်ရောက်ဟ  အရတကွ်ထေားသည ်အခပင် 

အလယတ်န်းအကျောင်းသေားမျေားသည် အနို့အလ  က် 

အရးဆဲွထေားအသောအွန်လ  င်းအတန်းအေားလ  းသ  ို့ 

ဝင်အရောက်သင ်သည်။  အတနး်အေားလ  းသ  ို့ 

ဝင်အရောက်ခခင်းသည် တက်အရောက်မှုအချက်အလက်က   

အချ  န်ကောလအလ  ကအ်အခခခ အရ စ အဆောင်းခငွ ခ်ပျုပါမည်။  

အကျောင်းသေားမျေားမှ ပထမဆ  းကောလတငွ် 

မဝင်အရောက်န  င်သည ်အခါ အနို့စဉ်တကအ်ရောက်မှုက   

အဖော်ခပရန ်အဆ  ပါအချ  န်ကောလအလ  ကတ်က်အရောက်မှုက   

အသ  းခပျုန  င်ပါသည်။  အနို့စဉတ်ကအ်ရောက်မှုက   

အသ အပးအအကကောင်းကကေားရန ်

ပ  မှန်မဟ တအ်သောအချ  န်ကောလအလ  ကတ်က်အရောက်မှုက   

ခပနလ်ည်ည  န ှုင်း၍ အသ  းခပျုပါမည်။  

 

မူလတန်းအကျောင်းဆရောမျေားသည် 

အကျောင်းစတက်သည အ်နို့နငှ ် အနာက်ဆ  းအနို့တငွ် 

အတန်းတကအ်ရောက်ပါမည်။  

တစ်ရက်လ င်နစှ်ကက မ်အတန်းတက်ခခင်းသည် 

ပထမဆ  းအတန်းတက်အရောက်ပပီးအနာက် အတန်းသ  ို့ 

ဝင်အရောက်န  င်သည မ်ည်သည အ်ကျောင်းသေားမျေားက  မဆ   

တကအ်ရောက်ဟ  ဆရောမျေားအေား မှတ်ခငွ ခ်ပျုသည်။ 

 

အွန်လ  င်းအတန်းတငွ် ပါဝငတ်ကအ်ရောက်ခခင်း 

 

အကျောင်းသေားမျေား၏ တကအ်ရောက်မှုနှင ် 

အနီးကပ်ထ စပ်ခခင်းသည် 

အကျောင်းသေားပါဝငတ်ကအ်ရောက်ခခင်း၏ 

သအဘောတရေားခဖစ်သည်။  အနွ်လ  င်းအတန်းတငွ် 

အကျောင်းသေားမျေား၏ ပညောအရးအအောင်ခမင်မှုသည် 

အနို့တစ်အနို့တငွ် တက်အရောကရ်  သောမက 

အကျောင်းသေားမျေားအတန်းသ  ို့ မကကောခဏဝငအ်ရောက်ပပီး 

တက်ကကစွွောပါဝင်ပ  အအပေါ် မူတည်သည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးပါဝင်ရ ာင် ကွ္်မှု 

အနို့စဉတ်ကအ်ရောက်မှုသည် 

အကျောင်းသေားမျေား၏အလ လောသင်ယူန  င်မှုက   ရရှ ရန် 

ရေှာသည ်အခါ ပါဝငအ်ဆောင်ရကွ်ခခင်းက   အကျောင်သေားမျေားမှ 

အတန်းအေားလ  းသ  ို့ ဝင်အရောကပ်ပးီ 

အခပနအ်လှန်အကျ  ျုးခပျုသည ်ကက မ်အရဟ အခေါ်သည်။  

အကျောင်းသေားပါဝငအ်ဆောင်ရကွ်မှုက   တ  င်းတောရောတွင် 

Google Meet နှင ် Schoology က   အသ  းခပျုန  င်သည်။ 

 

အွန်လ  င်းအတန်းတငွ် ပါဝင်ချ  တ်ဆက်မှု 

 

တကအ်ရောက်မှုနှင ် ပါဝငအ်ဆောင်ရွကမ်ှုသည် 

အကျောင်းသေားပါဝင်ချ  တ်ဆကမ်ှုရည်ည န်းချက်နစှ်ခ ခဖစသ်ည်

။  အတန်းတက်အရောက်ပပီး 

တက်ကကစွွောပါဝငအ်ဆောင်ရွကသ်ည ်အကျောင်းသေားမျေားသည် 

၎င်းတ  ို့၏ က  ယ်ပ  င်ပညောအရးအအောင်ခမင်မှုက   တ  းခမ င ်ရောတငွ် 

ပါဝင်ချ  တ်ဆက်ရန် ပ  ၍အလေားအလောရှ သည်။  
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တကအ်ရောက်မှုနှင ် ပါဝငအ်ဆောင်ရွကမ်ှုသည် 

ဝင်အရောက်သည ်ကက မ်အရက   တ  င်းတောသည ်အခါ 

ပါဝင်ချ  တ်ဆက်မှုသည် 

အဆ  ပါဝင်အရောက်မှုမျေားပပးီခပည ်စ  မှုအတ  င်းအတောခဖစသ်ည်

။ 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးပါဝင်ရ ာင် ကွ္်မှု 

အွန်လ  င်းအတန်းတငွ် ပါဝင်ချ  တ်ဆက်မှုဆ  သည်မှော 

သတ်မှတက်ောလအကျော်ကကော 

အလ လောသငယ်အူရးစီမ အဆောင်ရွကမ်ှုစနစတ်ွင် 

အကျောင်းသေားမှ 

ခပျုလ ပ်သည ်လ ပ်အဆောင်ချကအ်ရည်အအသွးနှင ် ပမောဏက   

တ  င်းတောသည ်လ ပ်ငန်းစဉ်ဟ အခေါ်သည်။  

လ ပ်အဆောငခ်ျက်ပပီးအခမောက်မှုနှင ် 

အဆင ်သတ်မှတ်ထေားအသောလ ပ်အဆောင်ချက်မျေားတွင် 

ရရှ သည ်အဆင ်မျေားအရ ပါဝငခ်ျ  တ်ဆက်မှုက   

တ  င်းတောသည်။ 

  
အွန်လ  င်းအတန်းကျင ်ဝတစ်ည်းကမ်း  

  

က္ င ်ဝတစ်ည်ေးက္မ်ေး 

ဘ တ်အဖဲွွဲ့သည် BCPS ရှ  အကျောင်းသေားအေားလ  းတ  ို့အေား 

အကျောင်းပ  င်နက်တွင် ရှ သည ်အခါနှင ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ်ှုမျေားတွင် 

ပါဝင်သည ်အခါ အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းက   

လ  ကန်ာအဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတ  ို့၏ 

တစ်ဦးချင်းတောဝနမ်ျေားက   သ မှတ်အစလ  ပါသည်။  

အွန်လ  င်းအတန်းတွင် အလ လောသင်ယူရန် 

သင ်အလျော်သည ်အခါတွင်အတောင် ကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းအရ 

အကျောင်းသေားမျေားအေား အအောက်ပါတ  ို့က   

လ ပ်အဆောင်အစလ  ပါသည်- 

 

F. အနို့စဉ်အတန်းတက်ပါ။ 

G. အလ လောသငယ်အူရးလ ပ်ငန်းစဉ်တွင် 

ပါဝင်အဆောင်ရွကရ်မည်။ 

H. အွန်လ  င်းအလ လောသငယ်အူရးနှင ် 

သင ်အလျော်သည ်အအကကောင်းအရောမျေားက   

အသင ်ခပင်ဆင်ပါ။ 

I. အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမနူှင  ်ဘောသောစကေားနှင ် 

အလးစေားမှုက   အဖော်ခပပါ။ 

J. ၎င်းတ  ို့၏ စမီ အဆောင်ရွကခ်ျကမ်ျေားနှင ် 

ပညောအရးအတကွ် တောဝနက်   လက်ခ ပါ။ 

 

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းတွင် 

အဖော်ခပထေားသည ်ခပစ်မှုမျေားသည် အွန်လ  င်းအတန်းအတွက် 

စစ်မှန်စေွာမခပနဆ်  ပါ။  ခပစမ်ှုအမျေားစ က   အကျောင်းမျေား၊ 

အကျောင်းပ  င်ဆ  င်မှု သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းမှ 

ပ  ပ  းကူညီအသောလ ပ်အဆောင်ချက်မျေားတငွ် 

ပါဝင်သည ်အခပျုအမအူရ အဖောခ်ပသည်။  

အဝးလ အသောအနရောမျေားမှ အွနလ်  င်းအလ လောသင်ယအူရးတွင် 

ပါဝင်သည ် အကျောင်းသေားမျေား၊ ဌောန၊ ဝနထ်မ်းနှင ် 

ကကီးကကပ်သူမျေားနှင အ်တူ ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောထ ခ  ကအ်စအရးနှင ် 

အအဆောက်အဦးလ  ခခ ျုအရးအတွက် ပခ မ်းအခခောက်မှုသည် 

လူတ  င်းအတွက် သ သောထင်ရေှားစွောအလျော ပါးအစသည်။ 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးက္ င ်ဝတ်စည်ေးက္မ်ေးရ ာင် ကွ္်ပခင်ေး 

အွန်လ  င်းအတန်းတငွ် ဆရောမျေားသည် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်းအတ  င်း 

အကျော်းသေားမျေားက   လ  ကန်ာအစရန ်အဓ ကအေားခဖင ် 

တောဝနရ်ှ သည်။  သ  ို့အသော် အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်က   

ရည်ည န်းရောတငွ် ဆရောမျေား၊ ရင်းခမစအ်မှုထမ်းနှင ် 

ကကီးကကပ်သူမျေားက   ပ  ပ  းသည  ်

အဆင ်လ  ကအ်အထောက်အကူခပျုစနစ်သည် 

အွန်လ  င်းနယ်ပယအ်တကွ် တောဝနယ်ူမှုနငှ ်တောဝနခ် မှုက     

မ အဝခွင ်ခပျုသည်။ 

 

အွန်လ  င်းအတန်းတငွ်းစည်းကမ်း 

 

အကျောင်းသေား၏ 

မညသ်ည မှ်ေားယငွ်းအသောအခပျုအမနူငှ ်မဆ  ပတ်သက်၍ 

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည ်အကျောငး်သေား၏ 

စီမ အဆောငရ်ကွခ်ျက်မျေားတငွ် ဆရောနငှ ် အကျောင်းအဆင က်   

CC BY အရ အမည်မ  သရ်း ာ်း ူမှ 

ဤဓာတ်ပ ုံက ုံ လ ုံငစ်ငထ်ုံတ် ည် 
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အကျော်၍ ခပျုလ ပ်ရန ်အခပင်းအထန်ချ  ျုးအဖောက်မှုက   

ခပျုလ ပ်ခခင်းရှ အကကောင်း ဆ  းခဖတခ်ျက်မျေားက   

အသ အပးအအကကောင်းကကေားရမည်။  

 

အကျောင်းသေား၏ မှေားယငွ်းအသောအခပျုအမသူည ်

ဥပအဒချ  ျုးအဖောက်မှုလည်းခဖစပ်ါက 

အဒသဆ  င်ရောအောဏောပ  င်မျေားမှ သတ်မှတသ်ည အ်တ  င်း 

အကျောင်းသေားအတွက ်

ဥပအဒအရးရောအကျ  ျုးဆကမ်ျေားရှ န  င်သည်။  အကျောင်းစနစ်၏ 

စညး်ကမ်းပ  င်းလ ပ်ငန်းစဉ်သည် 

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်ရီဌဲောနမှ လ ပ်အဆောင်သည  ်

ရောဇဝတမ်ှုနငှ  ်အရပ်ဘကလ် ပ်ငန်းစဉ်မျေားနှင  ်

ကေွာခခေားသည်။  

 

ပပင်ပရအဂ င်စီပါဝင်ပခင်ေး 

ကအလးငယ်အလဲွသ  းစေားခပျုမှု၊ ညစ်ညမ်းရ ပ်ရှင်စောအပ၊ 

အခပင်းအထန်ပခ မ်းအခခောက်မှုမျေား၊ လက်နကမ်ျေားနငှ ် 

မူးယစ်အဆးဝါးမျေားအပါအဝင ်မကနို့်သတ်ထေားအသော်လည်း 

ကင်မရောတွင် ခမင်ရသည အ်ချ  ျုွဲ့အခပျုအမူမျေားသည် BCPS 

တွင် ရှ န  င်ပပီး လူမှုဖူလ  အရးဌောနနှင ် 

ဘဲလ်တီမ  းအကောငတ်ီရဲဌောနကဲ သ  ို့ မ တ်ဖက်အအဂျင်စီမျေားနငှ ် 

ဆက်သွယ်န  င်သည်။  အဆ  ပါမ တ်ဖက်မျေားသ  ို့ 

သတ အပးသညန်ှင တ်စ်ပပ ျုင်နက် မ တ်ဖကအ်အဂျင်စီသည် 

စ  စမ်းစစ်အဆးအရးမျေားနှင ် အနာက်ထပ်အဆင ်မျေားတငွ် 

ဦးအဆောင်မှုခပျုန  င်သည်။ 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ အနာှင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း 

 

အကျောင်းသေားမျေားသည် 

လကခ် န  ငအ်သောနည်းပညောအသ  းခပျုမှုမူဝါဒ (TAUP) တငွ် 

အဖောခ်ပထေားသည ် ကွနပ်ျ တောအသ  းခပျုမှုအတကွ် 

အမ ောမှ်န်းချက်မျေားနငှ ်အတ ူ

၎င်းတ  ို့ဘောသောအကျွမး်တဝငရ်ှ သင ်သည်။  

ကွနပ်ျ တောမျေားက   

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  ကအ်စောက်ေားခခင်းအတကွ် 

အသ  းမခပျုသင ပ်ါ။ 

 

အန ုင်က္ င ်ရစာက်္ာေးပခင်ေး၊ 

  ုက္ဘ်ာပဖင တ် ုက္ခ် ကု္်ရစာက်္ာေးပခင်ေး၊ရန ှောင ်ယ က္်ပခင်ေး၊ 

သ ုို့မဟုတ် ပခ မ်ေးရပခာက္်ပခင်ေး 

ပညောအရးဘ တ်အဖဲွွဲ့သည် 

အွန်လ  င်းအတန်းတငွ်ရှ လ ငအ်တောင်မှ 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ အနှာင ယ်ှက်ခခင်း၊ 

သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းတ  ို့က   တေားခမစသ်ည်။  

အကျောင်းသေားမျေား၏ ကနွ်ပျ တောချ  န်မျေားလောသညန်ှင ်အမ  

အွန်လ  င်းအတန်းသည် 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်းအတွက် 

ခပျုမူအဆောင်ရွကအ်သောပလကအ်ဖောင်းတစ်ခ ခဖစ်လောသည်။ 

  

•   ုက္ဘ်ာပဖင်  တ ုက္ခ် ကု္်ပခင်ေး  ုသည်မ ာ 

လူမှုမီဒီယောဆ  က်မျေား၊ တယလီ်ဖ န်း၊ ဆယ်လူလောဖ န်း၊ 

ကွန်ပျ တော၊ tablet သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားမည်သည ်အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမဆ  အသ  းခပျု

ခခင်းအပါအဝင် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းတစ်ခ ခ မှ 

ထ တ်လ င ်သည ် အန  ငက်ျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ ဆ  ကဘ်ောခဖင်  

တ  ကခ်  ကခ်ခင်း၊ အနှာင ်ယကှ်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းအခဖစခ်ွခဲခေားထေားအသော 

ဆက်သွယအ်ရးက   ဆ  လ  သည။်  

 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းတ  ို့ပါဝငအ်သော 

အခပျုအမူမျေားရှ သည အ်ကျောင်းသေားမျေားသည် 

လဲွမှေားစွပ်စွမဲှုမျေားက   ခပျုလ ပ်ပပီး/သ  ို့မဟ တ် 

လက်တ  ို့ခပနခ်ခင်းက   ကျ းလွနပ်ပးီ သ  ို့မဟ တ် 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းနငှ ်ပတ်သက၍် 

ခပနလ်ည်အပးဆပ်ခခင်းက   စည်းကမ်းချမှတ်ပါမည်။ 
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အ နလ် ုင်ေးအတန်ေးတ င်ေး  အန ုငက်္ င ်ရစာက်္ာေးပခင်ေး၊ 

  ုက္ဘ်ာပဖင တ် ုက္ခ် ကု္်ရစာက်္ာေးပခင်ေး၊ ရန ှောင ယ် က္ပ်ခင်ေး၊ 

သ ုို့မဟုတ် ပခ မ်ေးရပခာက္်ပခင်ေးတ ုို့က္  ုတင်ပပပခင်ေး 

အကျောင်းသေားမျေားသည်  

အနတရောယ်ခဖစ်န  င်အသောအကျ  ျုးဆက်မျေားက   

မအကကောက်မရွ ွဲ့ဘဲ အန  င်ကျင အ်စောက်ေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  က်ခ  က်အစောက်ေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောကခ်ခင်းတ  ို့က   

တင်ခပန  င်သည်။ အန  ငက်ျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

ဆ  ကဘ်ောခဖင တ်  ကခ်  က်အစောက်ေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောကခ်ခင်းတ  ို့က   

ခ ရသူ သ  ို့မဟ တ် 

မျက်ခမင်သကအ်သခဖစသူ်အကျောင်းသေားသည်  

အွနလ်  င်းဝနထ်မ်းအဖွဲွဲ့ဝင်သ  ို့ ခဖစ်ရပ်က   

တင်ခပသင ်သည် သ  ို့မဟ တ် အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ 

အနှာင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောကခ်ခင်းတ  ို့က   

တင်ခပသည ်အဖောငက်   အသ  းခပျု၍ခဖစရ်ပ်က   

တင်ခပသင ်သည်။ အန  င်ကျင အ်စောက်ေားခခင်းက   

သ ခမင်သည  ်သ  ို့မဟ တ် 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်းနငှ ်ပတ်သက်၍ 

အသ အပးချကက်   လက်ခ ရရှ သည ်ဆရောမျေားသည် 

အစီရင်ခ တငခ်ပချက်က   အပပးီအစီးအဆောင်ရွကရ်န ်

လ  အပ်သည်။ 

 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ အနာှင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းတ  ို့က   တင်ခပသည ်အဖောင်မျေားက   

အကျောင်းသေား၊ မ ဘ သ  ို့မဟ တ ်အ ပ်ထ န်းသူ သ  ို့မဟ တ် 

အကျောင်းသေားက  ယ်စေားအခခေားသူမျေားမှအန၍ 

အီးအမးလ်မှတစ်ဆင ် အကျောင်းကကီးကကပ်သူထ သ  ို့လည်း 

တင်သငွ်းန  င်သည်။   

 

အန  င်ကျင အ်စော်ကေားခခင်း၊ အနာှင ယ်ှက်ခခင်း၊ သ  ို့မဟ တ် 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်းတ  ို့က   

တင်ခပသည ်စောရကွ်စောတမ်းအဖောင်အမျ  ျုးအစေားက   BCPS 

ဝကဘ််ဆ  ကတ်ငွ် အဒါင်းလ တဆဲွ်ယူန  င်ပါသည်။ 

ခဖည စ်ွက်ထေားအသောအဖောင်မျေားက   အကျောင်း၏ အကျောင်းအ ပ် 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်းအ ပ်၏ ခနို့အ်ပထ်ေားသူသ  ို့ 

အီးအမးလ်အပးပ  ို့သင ်သည်။ 

 

ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစညး်ကမ်း 

 

လူတစ်အယောက်မှ ၎င်း၏အ မ်တွင် 

သက်အတောင ်သက်သောအန၍ အွန်လ  င်းည န်ကကေားချက်တွင် 

ပါဝင်အဆောင်ရွကခ်ခင်းသည် အကျောင်းသေားအချ  ျုွဲ့အေား 

၎င်းတ  ို့၏ ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုနှင ်ပတ်သက်၍ 

စနစ်တကျဝတ်စေားဆင်ယင်မှုက   အလျော နည်းအစန  င်သည်။  

အကျောင်းသေားမျေားက   ၎င်းတ  ို့အ မ်မျေားမှထွက်၍ 

အကျောင်းတက်သည ်အတ  င်း ဝတ်ဆင်ရန် 

မလ  လေားအသော်လည်း ၎င်းတ  ို့အအနခဖင ် 

အကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက် 

သင ်အလျော်သည ်အတ  င်းဝတ်ဆင်ထေားသင ်သည်။ 

 

ပုံပန်ေးအသ င်အပပင် - ဝတစ်ာေး င်ယင်မှုစညေ်းက္မ်ေးအတ က္် 

တာဝန ်

အွနလ်  င်းစောသင်ခန်းတငွ် အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် 

အလ လောသငယ်ရူန် ခပျုမူအဆောင်ရကွ်သည န်ည်းအတ  င်း 

ဝတ်စေားဆငယ်င်ရန် အမ ောမှ်န်းပါသည်။  

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် 

သင အ်လျောစ်ေွာဝတစ်ေားဆငယ်င်ခခင်းခဖင ် 

အဆ  ပါအမ ော်မှန်းချက်နငှ က်  ကည်အီစလ  ပါသည်။ 

ဆရောမျေားသည် 

၎င်းတ  ို့မသ ခမင်န  င်သည ဝ်တ်စေားဆငယ်ငမ်ှုက   

မရညည် န်းသင ်ပါ။ အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် 

အအောကပ်ါနညး်လမ်းမျေားခဖင ် ဝတ်စေားဆငယ်င်ခခင်းက   

အရေှာငက်ကဉ်သင သ်ည-် 

 

1. ညစ်ညမ်းအသော၊ ကကမ်းတမ်းအသော၊ 

ရ  င်းစ  င်းအသော၊ 

သက်သက်မဲ အစေ်ာကေားပ တ်ခတ်အသော၊ 

အကကမ်းဖက်အသော၊ 

လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောမဖွယ်မရောအခပောဆ  အသော

http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
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စောမျေား သ  ို့မဟ တ် အယဘ ယျအေားခဖင ် 

အသက်မခပည ်အသောအကျောင်းသေားမျေားအ

တွက် တရေားမဝင်အသော သ  ို့မဟ တ် 

အထူးသခဖင ် တရေားမဝင်အသော 

က  းကေားချက်အရောမျေားက   အဖေ်ာခပခခင်း။  

 

2. အဆးရကွ်ကကီး၊ မူးယစ်အဆးဝါးမျေား၊ အရက် 

သ  ို့မဟ တ် 

အခခေားတရေားမဝငအ်နတရောယ်ရှ အသောထ တ်က န်

မျေားအသ  းခပျုခခင်းက   တ  းခမ င အ်ဆောင်ရွကခ်ခင်း။ 

3. လ င်ပ  င်းဆ  င်ရောအကက ခပျုအသောမက်အဆ ချ်မျေားပါ

ဝင်ခခင်း။ 

4. ဂ  ဏ်းဂဏအဖဲွွဲ့နှင ် ဆက်သွယ်မှုက   အဖေ်ာခပခခင်း။ 

5. အကျောင်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားတငွ် 

သ  ို့မဟ တ် အကျောင်း သ  ို့မဟ တ ်အကျောငး်မှ 

ပ  ပ  းကူညအီသောလှုပ်ရေှားအဆောင်ရကွ်မှုမျေားတငွ ်

စနစတ်ကျခဖစ်ပပီး 

လ  ခခ ျုအသောလ ပ်အဆောငခ်ျကက်   လ  းဝ 

သ  ို့မဟ တ် အအရးကကီးအသော 

အအနာှင အ်ယကှ်ခဖစအ်စခခင်း သ  ို့မဟ တ် 

ခဖစ်န  ငအ်စခခင်း။  

 

6. အရပ်ဘက်ဆနအ်သော ပညောမဲ မှုနငှ ် အခပျုအမနူငှ ် 

အလျောည်ီသည ် ရ  င်းပျအသော၊ မအလးစေားအသော 

သ  ို့မဟ တ် ပညောမဲ အသောအဖောခ်ပချက်ပါဝင်ခခင်း။  

 

7. ဘောသောစကေားပါဝင်ခခင်းနှင ်/သ  ို့မဟ တ် 

လက်နကက်  င်ပ  သအကတ္မျေား(swastikas)၊ 

မဟောမ တအ်လ နှင ် ကက ျုးကွင်းမျေားကဲ သ  ို့ 

မကနို့်သတ်ထေားအသော်လည်း အမ န်းတရေား၊ 

လူမျ  ျုးသ  ို့မဟ တ် လူမျ  ျုးစ အကကမ်းဖက်ခခင်း၊ 

ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် အနှာင ယ်ှက်ခခင်းက   

တ  းပွေားအစသည ် ရ ပ်ပ  မျေား၊ သအကတ္မျေား၊ 

အအကကောင်းအရောမျေား သ  ို့မဟ တ် 

တခခေားအရောမျေားက   ခပသခခင်း။ 

 

အွန်လ  င်းသင်ကကေားချ  နအ်တငွး် 

ကျန်းမောအရးလ ပ်ရ  းလ ပ်စဉမ်ျေား 

 

အွန်လ  င်းသင်ကကေားချ  န်အတွင်း အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် 

၎င်းတ  ို့၏ ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောနှင ် 

စ တ်ခ စေားမှုဆ  င်ရောကျန်းမောအရးက   

အထောက်ပ  အပးသည ်အခပျုအမူမျေားက   

အအလးထေားသင ်သည်။  အကျောင်းသေားမျေားနှင ် ၎င်းတ  ို့၏ 

မ သေားစ မျေားက    

 

• တက်္ကက္ စ ာရနထ ုင် န် တ  က်တွန်းပါသည်။  

အနို့စဉ်ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုသည် 

နှလ  း၏ကျန်းမောအရးက   တ  းခမ င အ်ပးသည်။  ၎င်းသည် 

အကျောင်းသေားမျေားအေား 

စ တ်ဖ စီးမှုနှင ်ပတ်သက်၍လည်း ကူညီအပးသည်။  

တစ်ရက်လ င် မ နစ် ၃၀ ကကောလမ်းအလ ောက်ခခင်းသည် 

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောနှင ် စ တ်ခ စေားမှုဆ  င်ရောကက  ခ  င်အရးက   

တ  းခမ င အ်ပးသည်။   ကွန်ပျ တောတငွ် ထ  င်သည အ်ခါ 

အကျောင်းသေားမျေားသည် ခဏခဏရပ်နားမှုမျေား - 

မတ်တပ်ရပ်ခခင်း၊ အအကကောဆနိ်ု့ခခင်းတ  ို့က   

ခပျုလ ပ်သင ်သည်။  ဤသည်မှော 

ကကွက်သေားပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခခင်းနှင ် 

အတောင တ်င်းခခင်းက   အရေှာင်ကကဉ်န  င်အစသည်။ 

 

• သူငယ်ခ င်ေးမ ာေးန င ် မ သာေးစုန င ်အတူ စက္ာေးရပပာပါ။  

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ  ို့၏ 

ဆက်ဆ အရးအပ  င်းမျေားက  လည်း တ  းခမ င ်လ  သည်။  

ဤသည်မှော ၎င်းတ  ို့ဘောသောမည်သ  ို့အဖောခ်ပပ  နငှ ် 

မည်သ  ို့နားအထောင်ပ  က   အလ လောသငယ်ူခခင်းက   

လ  အပ်ပါသည်။  အကျောင်းသေားမျေားသည် 

တစ်ရက်စတီငွ် မ သေားစ  သ  ို့မဟ တ် 

သူငယ်ချင်းမျေားနှင အ်တူ 

အခပနအ်လှန်စကေားအခပောဆ  ခခင်းမျေား(စောတ  သောမက) 

ရှ သင ်သည်။ 
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• ပဖစန် ုင်ပါက္ ပပင်ပရန ာမ ာေးက္ ု ရနို့စဉ်သ ာေးပါ။  

တစ်ရက်လ င် မ နစ ်၂၀ ကကော 

အခပင်ဘကတ်ွငက်စေားခခင်းသည် အခမငအ်ောရ  က   

ကောကယွအ်ပးသည်။  

အလွန်နးီကပ်အသောအလ ပ်သည် 

အနီးမှုန်ခဖစ်အစန  င်သည်။ 

 

• နှောေးမ ာေးက္  ုက္ာက္ ယ်ပါ။  

နားကကပ်မျေားအသ  းခပျုသည ်အခါ 

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ် တတန်  င်သမ  

အသ တ  းတ  းထေားခခင်းက   

အအသအချောခပျုလ ပ်သင ်သည။်  အကယ်၍ 

အသ မျေားက   အနီးအနားရှ သူမျေားကကေားရန  င်ပါက 

အသ အလွန်ကျယအ်နသည်။  အကျောင်းသေားမျေားသည် 

စောသငအ်နသည အ်ခန်းထဲတငွ ်အသ ချဲွဲ့ခခင်းမျ  ျုးက   

မလ  အပ်အသောအကကောင ် ဆူည ခခင်းက   

ထ န်းချျုပ်ကနို့်သတ်သင ်သည။်   

 

• အ ပ်ရ ေးဝဝအ ပ်ပါ။  အ ပ်စက်ခခင်းသည် 

အကျောင်းသေားမျေား၏ 

ရ ပ်ပ  င်းဆ  င်ရောကျန်းမောအရးအတွက် လ  အပ်သည်။  

အ ပ်စက်ခခင်းသည ်ခ ခ အေားစနစ်နငှ ် စ တ်ခ စေားမှုက   

အကျ ျုးခပျုသည်။  အ ပ်အရးမဝခခင်းသည် လူက   

အဒါသထွကအ်စန  င်ပပီး စ  းရ မ်ပူပန်မှုက   ခဖစအ်စပပးီ 

စ တ်ဓောတ်ကျမှုခ စေားချက်မျေားက   

ဆ  းရေွားအစန  င်သည်။  အကျောင်းသေားမျေား၏ 

စ တ်ပ  င်းဆ  င်ရောကျန်းမောအရး။  

အ ပ်စက်ခခင်းနငှ ်သက်ဆ  င်သည ်အခါ 

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင ်  

 

▪ ညတစည်စတီွင် အ ပ်ရောဝင်ရန် 

အချ  န်ယူသင ်သည်။ 

▪ မီးမျေားက   ပ တ်ပါ။   

▪ အ ပ်ရောမဝင်ခင် အနားယူရန် 

အချ  န်ယူပါ။ 

▪ အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေားက   

ပ တ်ပါ။ 

▪ အအကကောဆနို့်ပါ သ  ို့မဟ တ် 

တရေားထ  ငပ်ပးီ စ တ်နငှ ် ခနဓာက  ယ်က   

စတငအ်ခဖအလ ော ပါ။ 

▪ တစ်မနက်စတီငွ် တစခ်ျ  န်တည်းထပါ။ 

▪ အချ  န်အလ  အအလောက်အ ပ်စက်ပါ။ 

▪ အသက ်၆ နှစ်နငှ ် ၁၂ 

နှစ်အရွယက်ကေား ကအလးမျေားသည် 

အ ပ်ချ  န် ၉-၁၂ နာရီလ  အပ်သည်။ 

▪ အသက ်၁၃ နှစ်နငှ ် ၁၈ 

နှစ်အရွယက်ကေား 

ဆယ်အကျော်သက်အရွယ်မျေားသည် 

အ ပ်ချ  န် ၈-၁၀ နာရလီ  အပ်သည်။ 
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အကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်အသ အမှတ်ခပျုအရးစောမျက်နာှ 
 

ရက္ ေးဇူေးပပျု၍   င်ေးလင်ေးစ ာပုံန  ပ်ပါ။ 

 

ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ရနှောက္် ံုေးအမည် ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ပထမ ံုေးအမည် 
  

ရက္ ာင်ေး အတန်ေး အတန်ေးပ ုင်  ာ 

   

 

ကျွန် ပ်တ  ို့၏အကျောင်းစနစ်အအောင်ခမင်အရးသည် အဆင ်အေားလ  းတွင် အသ အပးထေားပပီး မ  အဝအသောရည်မှန်းချက်ပန်းတ  င်မျေားက   

ရရှ အစရန် စ အပါင်းလ ပ်က  င်သည ် ကျွန် ပ်တ  ို့၏အစ ရှယ်ယောရှင်အဖဲွွဲ့မျေားအအပေါ်မူတည်သည်။  အကျောင်းသေားမျေားသည် ကျွန် ပ်တ  ို့၏ 

အထင်ရှေားဆ  းအစ ရှယ်ယောရှင်အဖဲွွဲ့ခဖစ်သည်။  ယင်းကဲ သ  ို့ အကျောင်းသေားမျေားအေား မူဝါဒမျေား၊ စည်းမျဉ်းမျေား၊ 

လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားနှင ် အမ ေ်ာမှန်းချက်မျေားနှင ်ပတ်သက်၍ အသ အပးခခင်းသည် ဤအကျောင်းသေားလက်စဲွစောအ ပ်၏ 

အဓ ကရည်ရွယ်ချက်ခဖစ်သည်။  

 

အကျောင်းသေားမျေား၊ မ ဘမျေားနှင ် အခခေားအစ ရှယ်ယောရှင်အဖဲွွဲ့မျေားအေား ဘဲလ်တီမ  းအကောင်တီအစ  းရအကျောင်းမျေား (BCPS) အတွင်း 

အကျောင်းသေားမျေားအတွက် အခပျုအမူပ  င်းဆ  င်ရောအမ ေ်ာမှန်းချက်မျေားနှင ်ပတ်သက်၍ အသ အပးန  င်ရန် ဤလက်စဲွစောအ ပ်သည် 

အအောက်ပါတ  ို့နှင ်ပတ်သက်၍ အအရးကကီးအသောအချက်အလက်က   အဖေ်ာခပသည်- 

 

 

ကက္ ျုတင်က္ာက္ ယ်တာေး ီေးရ ေး 

အက္  ျုေးအရ က္ာငေ်း ီရလ ာ်ရသာအက္  ျုေး က်္မ ာေး

ပပနလ်ညထ် န်ေးသ မေ်းရ ေး 
 

 

 

 

ကျွန် ပ်သည် BCPS အကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်မ တတ က   လက်ခ ရရှ ပါသည်။ လက်စွစဲောအ ပ်က   ရငှ်းလင်းခပပပးီ 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်း၊ စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောလ ပ်ငန်းစဉ်၊ လ ပ်ပ  င်ခွင အ်တ  င်းအတောနှင ် ကျွန် ပ်၏ တောဝန်မျေားနှင ် 

လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားနငှ ်ပတ်သက၍် အမးခွနး်မျေားက   ကျွန် ပ်အေား အမးပ  င်ခွင ်ခပျုသည်။ ကျွန် ပ်သည် လက်စွစဲောအ ပ်နှင ်ပတသ်က်၍ 

ပ  မ  အအသးစ တ်အဆွးအနွးရန ်ကျွန် ပ်၏ လက်အထောကအ်ကျောင်းအ ပ်နငှ ်အတူ တစဦ်းချင်းအတွွဲ့ဆ  န  င်အကကောင်း 

ကျွန် ပ်အေားအသ အပးအအကကောင်းကကေားပါသည်။ ကျွန် ပ်အအနခဖင ် အကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ်တွင် အဖော်ခပထေားအသောမူဝါဒမျေားနှင ် 

လ ပ်ထ  းလ ပ်နည်းမျေားသည် အအောက်ပါတ  ို့နှင ် ဆကစ်ပ်အနသခဖင ် ၎င်းတ  ို့က   အခပည ်အဝနားလည်အကကောင်း ကျွန် ပ်တ  ို့၏ 

လက်မှတ်နငှ ်အတူ အဖော်ခပပါသည်- 

 

• BCPS က္ င ်ဝတစ်ည်ေးက္မ်ေး။ 
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• အမ  ျုေးအစာေး ၁၊ ၂ န င ် ၃ ပပစမ်ှုမ ာေးပါဝင်သည ်စည်ေးက္မ်ေးပ ုင်ေး  ုင် ာလုပ်ငန်ေးစဉ်။ 

• ရက္ ာင်ေးက္  ုထ ခ ကု္်ရစသည ် ပပဿနှောမ ာေးတ င်  က္ာေးဝငရ်ပဖ  င်ေးရပေး န ်က္ျွန်ုပ်၏ 

ကက္ီေး က္ပ်သူမ ာေးလုပ်ပ ုင်ခ င အ်တ ုင်ေးအတာ။ 

• BCPS ရက္ ာင်ေးသာေးအပဖစ ်က္ျွန်ုပ်၏ တာဝနမ် ာေးန င ် လုပ်ပ ငု်ခ င ်မ ာေး။ 

 

ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေး၏ လက္်မ တ ်  က္်စ   
  

 

ကျွန် ပ်သည် အကျောင်းသေားလက်စွစဲောအ ပ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အအကကောင်းက   ကျွန် ပ်၏ ကအလးနငှ ်အတူ အဆွးအနွးပပးီခဖစ၍် ကျွန် ပ်တ  ို့သည် 

အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်း၊ စည်းကမ်းပ  င်းဆ  င်ရောလ ပ်ငန်းစဉ်၊ စနစ်၏ လ ပ်ပ  ငခ်ွင ်အတ  င်းအတောနှင ် အကျောငး်သေားမျေား၏ 

တောဝနမ်ျေားနှင ် လ ပ်ပ  င်ခငွ ်မျေားက   နားလည်သ ရှ ပါသည်။

 

မ ဘမ ာေး၏ လက္်မ တ်  က္်စ   
  

ဤလက္်မ တ်ရ ေးထ ုေးထာေးရသာရဖာင်သည် ၂၀၂၂၊ စက္်တင်ဘာ ၃၀  က္်ရနို့အထ  သ ိုု့မဟုတ် အသ အမ တ်ပပျုခ က္်ပါ   သည ်ရဖာင်အသစ်ပဖင ် 

လ လ ယ်သည ်အခ  န်အထ  အက္ ံျုေးဝင်ပါသည်။
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 အရမ  က္န်ဥပရဒ 

17 U.S.C. §§ 106, et seq., မူပ  င်ခွင ်ဥပအဒ 

18 U.S.C. §§2510-2522၊ အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သွယ်အရးက  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုဥပအဒ 

20 U.S.C. § 794D၊ 1973 ခ နှစ်ခပန်လည်ထူအထောင်အရးဥပအဒပ ဒ်မ 508  

20 U.S.C. §§ 1681, et seq.၊ 1972 ခ နှစ်ပညောအရးခပင်ဆင်ချက်မျေား Title IX 

20 U.S.C. § 1232g၊ မ သေားစ ပညောအရးဆ  င်ရော လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားနှင ် က  ယ်အရးလ  ခခ ျုမှုဥပအဒ 

(FERPA)  

20 U.S.C. § 1232h၊ အကျောင်းသေားလ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေားခပင်ဆင်ချက်ကောကွယအ်ရး (PPRA)  

20 U.S.C. §§ 1400, et seq.၊ မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးချင်းစီတ  ို့၏ ပညောအရးဥပအဒ (IDEA)   

20 U.S.C. §§ 7101, et seq.၊ အဘးကင်းလ  ခခ ျုပပီး မူးယစ်ကင်းစင်အသောအကျောင်းမျေားနှင ် 

အဖွဲွဲ့အစည်းမျေားဥပအဒ 

20 U.S.C. § 7151၊ လက်နက်ကင်းစင်အသောအကျောင်းဥပအဒ 

20 U.S.C. § 7908၊ လက်နက်က  င်အဖွဲွဲ့မျေားအခေါ်ယူစ အဆောင်းသူမှ အကျောင်းသေားမျေားအသ  းချမှုနှင ် 

အကျောင်းသေားအခေါ်ယူစ အဆောင်းသည ်အချက်အလက် 

29 U.S.C. 794၊ ခပန်လည်ထူအထောင်အရးဥပအဒပ ဒ်မ504  

41 U.S.C. §8104, et. seq., မူးယစ်ကင်းစင်အသောအလ ပ်ခွင်ဥပအဒ 

47 U.S.C. §254(h)၊ ကအလးမျေား၏အင်တောနက်ကောကွယအ်ရးဥပအဒ 

ရမ ီလန်ေး၏ မ တ်ခ က္်ပပျုထာေးရသာဥပရဒ 

ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပ ဒ်မ §3-805၊ အီလက်ထအရောနစ်အမးလ်အေားအလွဲသ  းစေားခပျုခခင်း 

ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပ ဒ်မ §4-124၊ မူးယစ်ကင်းစင်အသောအကျောင်းနယ်ပယမ်ျေားသတမ်ှတ်ခခင်း 

ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပ ဒ်မ §§5-101, et seq., တေားခမစ်ထ နး်ချျုပ်ထေားသည ်အနတရောယ်ရှ အသောအရောမျေား၊ အည နး်မျေား၊ နှင ် အခခေားအရောမျေား  

ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပ ဒ်မ §10-107၊ အရွယ်မအရောက်အသးသူမျေားသ  ို့ အဆးရွကက်ကးီထ တ်က န်ခဖနိ်ု့အဝခခင်း 

ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပ ဒ်မ §10-108၊ အရွယ်မအရောက်အသးသူမျေားမှ အဆးရကွ်ကကးီထ တ်က န်လကဝ်ယထ်ေားရှ ခခင်း၊ 

မှေားယွင်းအသောအအထောက်အထေားအသ  းခပျုခခင်း  

ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပ ဒ်မ 11-203၊ အရွယ်မအရောက်အသးသမူျေားသ  ို့ ညစည်မ်းအသောအရောအရောင်းချခခင်း သ  ို့မဟ တ် ခပသခခင်း 

ပညောအရး ဥပအဒပ ဒ်မ §7-111၊ စစ်ဘက်ဆ  င်ရောအလ ပ်အခေါ်ယူစ အဆောင်းသူမျေားက   ဝင်အရောက်ခွင ်ခပျုခခင်း 

ပညောအရး ပ ဒ်မ §§7-301 မှ -311 အထ ၊ အကျောင်းတက်အရောက်ခခင်းနှင ် အကျောင်းသေားစည်းကမ်းမျေား 

ပညောအရး ပ ဒ်မ §§7-401 မှ -435 အထ ၊ အကျောင်းသေားမျေား၏ ကျန်းမောအရးအဘးကင်းလ  ခခ ျုအစအရး 

ပညောအရး ပ ဒ်မ §§26-101 မှ -104၊ အကျောင်းလ  ခခ ျုအရး 

အချက်အလက် အတည်ခပျုချက် ပ ဒ်မ §4-313၊ အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမျေား 

ကျန်းမောအရးအချက်အလက် ပ ဒ်မ  §§24-501 to -511အထ ၊ အခန်းတွင်းအလသနိ်ု့စင်ခခင်း 

ရမ ီလန်ေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးဥပရဒ 

13A.01.04.03၊ အကျောင်းလ  ခခ ျုအရး 

13A.02.04၊ အဆးအခခောက်ကင်းစင်အသောအကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် 

13A.05.01၊ အခမဲ ခဖစ်အသောသက်ဆ  င်ရောအစ  းရပညောအရးခပဌောန်းချက် 

13A.05.02၊ မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားမျေားအတွက် ဝန်အဆောင်မှုမျေားဆ  င်ရော စီမ ခနိ်ု့ခွဲအရး 

13A.08၊ အကျောင်းသေားမျေား 

ဘ လ်တီမ ုေးရက္ာင်တီဥပရဒ 

အအထွအထွခပဌောန်းချက်မျေားနှင ် ခပစ်မှုမျေားဆ  င်ရောပ ဒ်မ §17-1-118၊ အပါင်းစပ်ထေားအသောအဆးအခခောက် 
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ပညာရ ေးဘုတ်အဖ  ွဲ့မူဝါဒမ ာေးန င ် အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးမ  ေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေး (BCPS ဘုတ်အဖ  ွဲ့စာ ွက္်စာတမ်ေးမ ာေးက္ ု  က္ည ်ပါ) 

မူဝါဒ 0100၊ ညီမ မှု 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 1240၊ အကျောင်းမျေားနှင ် ရ  းခန်းမျေားသ  ို့ လောအရောက်သူမျေား 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 3532၊ ပျက်စီးမှုအတွက် ခပန်လည်အပးဆပ်ခခင်း 

မူဝါဒ 5100၊ မခဖစ်မအနအကျောင်းတက်အရောက်ခခင်း 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5200၊ ခမ င ်တင်ခခင်းနှင ် ထ န်းသ မ်းခခင်း 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5500၊ အကျောင်းသေားကျင ်ဝတ်စည်းကမ်း 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5550၊ အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်း 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5552၊ အကျောင်းသေားမျေားမှ က  ယ်ပ  င်အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သွယ်အရးပစစည်းမျေား 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5560၊ ရပ်ဆ  င်းမှုမျေားနှင ် ထ တ်ပယ်မှုမျေား 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5570၊ ရှောအဖွမှုမျေား 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5580၊ အန  င်ကျင ်အစေ်ာကေားခခင်း၊ ဆ  က်ဘောခဖင ် တ  က်ခ  က်အစေ်ာကေားခခင်း၊ အနှာင ်ယှက်ခခင်း သ  ို့မဟ တ် ပခ မ်းအခခောက်ခခင်း 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5600၊ အကျောင်းသေားမျေား၏ တောဝန်မျေားနှင ် လ ပ်ပ  င်ခွင ်မျေား 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 5610၊ အကျောင်းမှ ကူညီပ ပ  းအပးအသောမီဒီယော/အကျောင်းသေားဂျောနယ်လစ်မျေား 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 6202၊ အကျောင်းသေားမျေားအတွက် လက်ခ န  င်အသောနည်းပညောအသ  းခပျုမှုမူဝါဒ (TAUP)  

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 6702၊ အပ  သင်ရ  းလ ပ်ငန်းမျေား 

မူဝါဒနှင ် စည်းမျဉ်း 6800၊ အလ လောအရးခရီးစဉ်မျေားနှင ် ခပည်ပသွေားအရောက်အလ လောအရးပရ  ဂရမ်မျေား 

အရထ ရထ  

အဝန်းအဝ  င်းနယ်ပယ ် ကျွန် ပ်တ  ို့၏ထူးချွန်မှုလမ်းအကကောင်း
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