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ဘ ောော်လော်တီီးမ  ီးဘ ောငော်တ ီပြညော်သြူ  ငော်ဘ  ောငော်ီးမ ောီး 

ဘ  ောငော်ီးသောီး  

လ ော်စ ွဲစောအ ြော် 

၂၀၂၀ -၂၀၂၁   

                           စံနှုနော်ီးမ ောီး    ပမြှင ော်ြါ၊   ောဟခ  ော်မ ောီး    ြ တော်ဆညော်ီးြါ၊ အနောဂတော်အတ  ော် ပြငော်ဆငော်ြါ 

 ော  ယော်တောီးဆီီးဘ ီး၊ ယထော တူ  သည ော် ဘနော ော်ဆ ော်တ ွဲအ    ီးဆ ော်မ ောီး နငှ ော် ပြနော်လညော် 

ထ နော်ီးသ မော်ီးပြ ပြငော်ဘ ီး 
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က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ မိဘမ ျော်း၊ မဟျောက  ျောင့််းသျော်းအဖ  ွဲ့ နငှ ့် ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ 

ပြည့်သူြိ င့်က  ျောင့််းမ ျော်းအတ  ့် ဤက  ျောင့််းသျော်း လ ့်စ  စျောအ ြ့် ပဖစ့်ကပမျော ့်က ်းတ င့််း 

ြါဝင့်လ ြ့် ိ င့်မှုအတ  ့် ကအျော ့်ကဖျော့်ပြြါ ြ ဂ္ိိုလ့်မ ျော်းအျော်း အသိအမှတ့်ပြိုြါသည့်။ 

 

 လက္်စ  စာအုပ် ပပန်လည်ဆန်ေးစစ်ပပငဆ်ငရ် ေးတ င ်ပါဝငလ်ုပ်ရဆာငသ်မူ ာေး 

Frank Abbott၊ က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်မှု က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ 

Tom Bowser က  ျောင့််းအ ြ့်၊ Sussex ES* 

Dr. Sharone Brinkley-Parker, က  ျောင့််းြတ့်ဝန့််း  င့် ိ င့် ျော ဒါရိ  ့်တျော* 

Stacy Bryan, Supervisor, တီထ င့်က ြံ  ကလ လျောသင့်ယူက ်း 

Thomas DeHart, CASE မှ အမှုက ျောင့် ဒါရိ  ့်တျော* 

Frank Dunlap, III၊ က  ျောင့််းအ ြ့်၊ Lansdowne MS* 

Kim Ferguson, က  ျောင့််းသျော်း ကထျော ့် ူက ်း ဝန့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ဒါရိ  ့်တျော 

Stephanie Finney၊ အတိ င့်ြင့်ခြံ၊ Rosedale Center* 

Sonja Floyd၊ အ ိ  ဂီတ   ျော၊ Carney ES* 

Howard Franklin, က  ျောင့််းသျော်း  ိ ယ့်က ်း ိ ယ့်တျော လ ြ့်က ျောင့်သူ* 

Ben Forstenzer,ယူန ီျော ဗ့် ဒါရိ  ့်တျော* 

Millie Hamann, အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်း လ ့်ကထျော ့် 

Susan Harris၊ က  ျောင့််းအ ြ့်၊ Dumbarton MS 

Kara Hobbs၊ အက ီ်းတန့််း စီ်းြ ျော်းက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော ကလ လျော န့််းစစ့်သူ၊ က  ျောင့််းသျော်း 

အခ  ့်အလ ့်ကဒတျော 

David Konkle၊ က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်မှု က ျော်းနျောက ်း အ ျောရိှ 

April Lewis၊ က  ျောင့််း ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း ိ င့် ျော အမှုက ျောင့်ဒါရိ  ့်တျော* 

Dr. Candice Logan-Washington၊ စြါယ့်ရှယ့်လစ့် 

Tammy Mills, အ ိ  ဂီတ   ျော၊ Perry Hall MS* 

James Mitcherling၊ ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း မန့်ကနဂ ျော 

Paul Muller၊ က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်မှု က ျော်းနျောက ်း အ ျောရိှ* 

Patricia Mustipher၊ လူမှုက ်းလ ြ့်ငန့််း ဝန့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ည ိနှုငိ ့််းက ျောင့်   ့်သူ* 

Deborah Nelson၊ က  ျောင့််း စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ျွမ့််း  င့်သ*ူ 

Dr. Amalio C. Nieves၊ SES ၏ အမှုက ျောင့် ဒါရိ  ့်တျော* 

Dr. Joan Parr, က  ျောင့််း စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ျွမ့််း  င့်သူ* 

Kenneth Patterson၊   ျော/မ၊ Woodmoor ES 

Craig Reed၊ က  ျောင့််းအ ြ့်၊ Perry Hall HS* 

Seth I. Rich၊ သခ္ ျော   ျော/မ၊ Milford Mill Academy 

Phil Robinson၊ က  ျောင့််းအ ြ့်၊ Meadowood Education Ctr.* 

Adrienne Sesay၊ က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်မှု က ျော်းနျောက ်း အ ျောရိှ  

Natalee Szopo၊ အထူ်းြညျောသင့်က ျော်းက ်း   ျော/မ၊ Towson HS* 

Rebecca Thornton၊ ESOL   ျော/မ၊ Woodlawn HS* 

Brian Wagner၊ ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း မန့်ကနဂ ျော 

Jeanette Young၊ ESPBC ဥ က ဌ* 

Dr. Michael Zarchin၊ က  ျောင့််း ြတ့်ဝန့််း  င့်/ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း ဌျောနခ  မ ်း* 
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အပပငအ်ဆင ်နငှ  ်ဒ ဇ ုငေ်းပြံုစြံ 

Dr. Kevin D. Roberts* 

 

 

အဖြံ ်း ဒဇီိ င့််းမ ျော်း 

Brian Hiles 

 
 

*က  ျောင့််းသျော်း စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း လ ြ့်ငန့််းအ ြ့်စ တ င့််း ြါဝင့်မှု သက်သသ   
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ရက္ ာငေ်းပတဝ်န်ေးက္ င ်နငှ  ်ရဘေးက္ငေ်းလြံုပခြံြုံရ ေး ဌာနခ  မှ အမှာစက္ာေး 

  
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခ နစှ့် ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ပြည့်သူြိ င့်က  ျောင့််းမ ျော်း (BCPS) က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း လိ  ့်နျောမည့်ဟ  ကမ ျော့်မှန့််းသလိ  

အ ိ ြါလမ့််းညွှန့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်ြါ ပဖစ့်နိ င့်သည ့် ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်းြါဝင့်သည ့် လမ့််းညွှန့်မ ျော်းနငှ ့်စြ့်လ ဉ်းသည ့် သက်ဆ ိုငရ်ာ 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ကြ်းအြ့်ြါသည့်။ က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်  အ  ့်မပြတ့် နငှ ့် အခ ိန့်မှန့် က  ျောင့််းတ ့်က ျော ့်မှု၊ လူမ ျော်းနငှ ့် 

က  ျောင့််းြိ င့်ြစစည့််းမ ျော်း ိ  ကလ်းစျော်းက ်း၊ သင ့်တင ့်ကလ ျော ့်ြတ့်စ ျော ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်မှု၊ နည့််းြညျောအသြံ ်းခ မှု၊ က  ျောင့််းသျော်းက ်း ျော ထ တ့်ကဝမှုမ ျော်း၊ က  ျောင့််းသျော်း 

လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း၊ က  ျောင််းသျော်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း နငှ ့် မက  နြ့်မှုြိ င့််း ိ င့် ျော လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်းအြါအဝင့် အသနျော်းခြံြိ င့်ခ င ့်၊ စသည ့်အြိ င့််းမ ျော်း၌ 

က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလြံ ်းထြံမှ ကမ ျော့်မနှ့််းထျော်းခ  ့်မ ျော်း ိ  ကဖျော့်ပြက  ်းကန ်းထာ်းြါသည့်။ က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်တ င့််းြါ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  ဂရ တစိ  ့် 

ဖတ်ရှု န့် နငှ ့် လမ့််းညွှန့်မ ျော်း အကက ျောင့််းသျောမ  လမ့််းညွှန့်မ ျော်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်ပခင့််းအတ  ့် ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း ိ ြါ က  ်းကန ်း န့် 

မိဘမ ျော်း/အ ြ့်ထိန့််းသူမ ျော်း နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်းလြံ ်း ိ  ကမတတ ျော ြ့်ခြံြါသည့်။   

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း နငှ ့် မိဘမ ျော်း/အ ြ့်ထိန့််းသူမ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့် ိ  လ ့်ခြံ ရှိပြီ်းကက ျောင့််း နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်းအပြိုအမူမ ျော်းနငှ ့် 

ြတ့်သ ့်၍ကမ ျော့်မှန့််းထျော်းခ  ့်မ ျော်း ိ  နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ကက ျောင့််း ညွှန့်ပြသည ့် ကက ပငျောခ  ့်တစ့်ခ  ိ  လ ့်မှတ့်ထိ ်း န့် လိ အြ့်ြါသည့်။  

က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်  ယခင့်မူ   မ ျော်းမှ အကပြျောင့််းအလ မ ျော်း ိ  ထည ့်သ င့််းကြါင့််းစည့််းထျော်းကသျောကက ျောင ့် နစှ့်စဉ ပြန့်လည့် န့််းစစ့်က ည ့်ရှု န့် 

အက ်းက ီ်းကသျော စျော   ့်စျောတမ့််းပဖစ့်ကက ျောင့််း စိတ့်ထ တ င့်မှတ့်ထျော်းြါ။  

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ က  ျောင့််းသျော်း လ ့်စ  စျောအ ြ့်တ င့် ထည ့်သ င့််းထျော်းသည ့် သိသိသျောသျော ကပြျောင့််းလ မှုမ ျော်းတ င့် ကအျော ့်ြါတိ   ြါဝင့်ြါသည့် - 

• BOE မူဝါဒအသစ့် ၅၅၅၂ မှ ဘျောသျောစ ျော်း - တစ့် ိ ယ့်သြံ ်း အီလ ့်ထက ျောနစ့်   ့်သ ယ့်ကပြျော ိ က ်း  ိ ိယျောမ ျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

အသြံ ်းပြိုပခင့််း။ 

• က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း အပြိုအမြူိ င့််း ိ င့် ျော   င ့်ဝတ့် နငှ ့် စည့််းမ ဉ်း ၅၅၆၁  ိ  ပြန့်လည့် န့််းစစ့်ခ  ့် - 

အစီ င့်ခြံတိ င့်က ျော်းနိ င့်သည ့် ပြစ်မှုမ ာ်း ိ  က  ျောင့််းမှ အသြံ ်းပြိုြြံ ။ 

• တျောဝန့် ဝတတ  ျော်းမ ျော်းနငှ ့် အပြိုအမူ ိ ်း  ျော်းမှုအကြေါ် အကပခပြိုပြီ်း တြံ  ပြန့်သည ့်အ င ့် ိ  အထင့်အရှျော်းကဖျော့်ပြသည ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှုအသစ့်တစ့်ခ ။ 
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မ တဆ်က်္ 

 
ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ပြည့်သူြိ င့်က  ျောင့််းမ ျော်း (BCPS)   က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

အျော်း က ျောလိြ့်တ ့် န့်၊ အလ ြ့်ခ င့်ဝင့် န့် နငှ ့် တြ့်မကတျော့်တ င့််း တျောဝန့် 

ထမ့််းက ျောင့် န့်အတ  ့် ပြင့် င့်ကြ်း န့် ဦ်းတည့်သည ့် ြညျောက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော 

အခ င ့်အလမ့််းအမ ိို်းမ ိို်း ကြ်းအြ့်ြါသည့်။  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း  မဘျောနငှ ့် 

 င့်သဘာင့်တန့််းနိ င့်ကအျောင့် ပြင့် င့်ပခင့််းအျော်း က  ျောင့််းအသိ င့််းအဝိ င့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်မ ျော်း - 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၊ မိဘမ ျော်း နငှ ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်သူမ ျော်း - အျော်းလြံ ်းအက ျော်း 

နျော်းလည့်သအာင ်မ ကဝကသျောအခါ၌ အက ျောင့််း ြံ ်း ကအျောင့်ပမင့် ရိှြါသည့်။  

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ အခ င ့်အက ်းမ ျော်း နငှ ့် တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်းအပြင့် စည့််း မ့််း 

ထိန့််းသိမ့််းက ်း လ ြ့်ငန့််းစဉအျော်းပဖင ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံမှ 

ဘျော ိ ကမ ျော့်မှန့််းထျော်းကက ျောင့််း ိ  အ  ိို်းတူြူ်းကြါင့််းသူမ ျော်းအျော်းလြံ ်း 

နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ကအျောင့် ူညီ န့် ဤ က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့် ိ  

တင့်ပြြါသည့်။  ဘီစီြီအ ့်စ့်၏  ည့်မှန့််းခ  ့်မှျော  မ့််းလှမ့််းကြ်းသည ့် 

ြညျောက ်းအကတ ွဲ့အက ြံို အကပမျော ့်အမ ျော်းအတ င့််း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် 

ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုစ ျော နငှ ့် စနစ့်တ   ြြံ စြံမ ိို်းပဖင ့် အပြည ့်အဝ ြါဝင့် န့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းအ င ့်တ င့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်း  ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုပြီ်း စနစ့်  သည ့် 

ကလ လျောသင့်ယူက ်း ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်းကြ်း န့်အတ  ့် ၄င့််းတိ  ၏ 

 ိ ယ့်ြိ င့်လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း ိ  ကဖျော့်ထ တ့်ြါသည့်။  က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့် ိ င့် 

က ျောင့်   ့်ြြံ အတ  ့် က  ျောင့််းအ င ့် လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း  ဘီစီြီအ ့်စ့် 

က  ျောင့််းသျော်း လိုြ်က ိုငသ်ဆာင်ရ က်ြံို စည််းမ ဉ်း နငှ ့် တသျော်းတည့််း  ြါသည့်။  

က  ျောင့််း အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ မ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းအပြိုအမူ ိ   ိ င့်တ ယ့် န့် 

အတ  ့် က  ျောင့််း သီ်းသန  ့် စီမြံ ိန့််းမ ျော်း ိ  ကဖျော့်ထ တ့်သည ့်အတ  ့် 

က  ျောင့််းြတ့်ဝန့််း  င့် နငှ ့် ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း ဌျောနခ   (DSCS) သည့် 

၄င့််းတိ  အတ  ့်  င့််းပမစ့်တစ့်ခ ပဖစ့်သည့်။   

 

DSCS တ င့် ဌျောနနှစ့်ခ  နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း အပြိုအမူ၊ လူမှု စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ကလ လျော 

သင့်ယူမှု၊ က  ျောင့််း ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း နငှ ့် အက ျော ့်အဦ်းလြံ ပခြံိုက ်း ဧ ိယျော 

မ ျော်းအတ င့််း အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမှုမ ျော်းအျော်း ကထျော ့် ူကြ်းသည ့် ရြံ ်းအကတျော့်မ ျော်းမ ျော်းပဖင ့် 

ကြါင့််းစြ့်ဖ  ွဲ့စည့််းထျော်းြါသည့်။  က  ျောင့််း အတိ င့်ြင့်ခြံမ ျော်း၊ သူနျောပြိုမ ျော်း၊ 

စိတ့်ြညျောရှင့်မ ျော်း နငှ ့် လူမှုဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၊ တြည ့်  ိ ယ့်က ်း ိ ယ့်တျော 

လ ြ့်က ျောင့်ကြ်းသူမ ျော်း၊ ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း မန့်ကနဂ ျောမ ျော်း နငှ ့် က  ျောင့််း င့််းပမစ့် 

အ ျောရိှမ ျော်း  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ ပဖစ့်နိ င့်ကခ အပြည ့်အဝ ိ  

သိရိှကစနိ င့်မည ့် အကပခအကနမ ျော်း ဖန့်တီ်းကြ်းပခင့််းပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ 

ြညျောက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော ကအျောင့်ပမင့်မှု နငှ ့် စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော   န့််းမျော ွှင့်လန့််းမှုတိ  အျော်း 

ပမ င ့်တင့်ကြ်းြါသည့်။  DSCS မှ ဝန့်ထမ့််း၏ အျော်းထ တ့်မှု ိ  အစ မ့််း  န့် 

လ ြ့်က ျောင့် သည ့် အကက ျောင့််းအ ျောကခါင့််းစဉ သြံ ်းခ  -  ျော  ယ့်တျော်း ီ်းက ်း၊ 

ယထျောဘူတ   သည ့် ကနျော ့်  ့်တ   အ  ိို်း  ့်မ ျော်း၊ နငှ ့် 

ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းက ်း  တ ို  ပဖင ့် ကဘျောင့်ခတ့်ထျော်းြါသည့်။  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ 

မိဘမ ျော်း၊   ျော/မမ ျော်း နငှ ့်  အိုြ်ခ  ြ် သရ်းမ ်းမ ာ်းအတ က်  င့််းပမစ့်တစ့်ခ ပဖစ့်သည ့် 

ဤ က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့် ိ  အ ိ ြါ အလ ြ့်ကဘျောင့်အာ်း မီ်းကမျောင့််းထိ ်းပြ န့် 

ဖ  ွဲ့စည့််းထျော်းြါသည့်။ 

 

ဤ က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်၏ ြထမြိ င့််း  အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် 

ကလ လျောသင့်ယူက ်း ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်းထိန့််းသိမ့််းထျော်း န့် ဦ်းသဆာင ်

ြံိုစံပဖင  ်အသြံ ်းပြိုနိ င့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်ပဖစ့်သည ့် က္ာက္ ယ်တာေးဆ ေးရ ေး 

အကြေါ် အျောရြံ စိ  ့်ြါသည့်။  ဤကန ျော၌ ြင့် ိ ယ့်လ ခဏျော ိ င့် ျော ြညျောကြ်း၊ 

သတိပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု®၊ အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ  က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း နငှ ့် အကထျော ့်အြြံ မ ျော်း (PBIS) ၊ 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏  ြိ င့်ခ င ့်မ ျော်း နငှ ့် တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်း နငှ ့် 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ  ိ င့် ျော မူဝါဒမ ျော်းအတ  ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  

ကတ ွဲ့ ရိှနိ င့်ြါသည့်။   

 

ဤလ ့်စ  စျောအ ြ့်၏ ဒ တိယြိ င့််းတ င့် က  ျောင့််းစနစ့်၏ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူ 

လ ြ့်က ျောင့်ြြံ  စည််းမ ဉ်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်ပခင့််းအတ  ့် ယထာဘတူက္ သည ် 

ရနာက္်ဆက္်တ  အက္  ြုံေးဆက္်မ ာေး  ိ င့် ျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ြါဝင့်ြါသည့်။  

ယင့််းအတ င့််း၌ ကနျှောင ့်ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု၊ စည့််း မ့််း 

ထိန့််းသိမ့််းက ်း လ ြ့်ငန့််းစဉ နငှ ့် အသနျော်းခြံလွှျောတစ့်ခ  ဖိ င့်တင့်သ င့််းက ်း 

လ ြ့်ငန့််းစဉအကက ျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းလည့််း ြါဝင့်ြါသည့်။ 

 

ဤစျောအ ြ့်၏ တတိယြိ င့််း  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းသရ်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှုတစ့်ခ  

ကြေါ်ကြါ ့်ပြီ်းကနျော ့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း က  ျောင့််းအသိ င့််းအဝိ င့််းအတ င့််းသိ   

ပြန့်လည့် အသ င့် ူ်းကပြျောင့််းယူပခင့််း သိ  မဟ တ့် ပပန်လည် ထ န်ေးသ မေ်းပြ ပြငော်ပခငေ်း 

 ိ  ပခြံိုငြံ ြါသည့်။  ဤအခန့််း၌ အသ င့်ပြန့်လည့် ူ်းကပြျောင့််းက ်း လ ြ့်ငန့််းစဉ ိ  

 ူညီ ျောတ င့် အသံို်းပြိုနိ င့်သည ့် ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြ ပြငက် ်း ထြံ ်းတမ့််းစဉလျော 

ဥြမျောမ ျော်း ိ  စျော င့််းပြိုစ ထျော်းြါသည့်။  သိ  ြါကသျော့်လည့််း အပြိုသကဘျောက ျောင့် 

သည ့် စျောသင့်ခန့််းအသိ င့််းအဝိ င့််းတစ့်ခ  တည့်က ျောက် န့် ဦ်းက ျောင့်ြြံ စြံတစ့်ခ  

အတ င့််း ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြ ပြငက် ်း ထြံ ်းတမ့််းစဉလျောမ ျော်းမှ အခ ိို ွဲ့ ိ  

အသြံ ်းပြိုနိ င့်သလိ  အသြံ ်းလည့််း ပြိုသင ့်ြါသည့်။  

 

ဤလ ့်စ  စျောအ ြ့်၏ စတ တထ  အခန့််းတ င့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏  ိ ယ့်က ်း 

 ိ ယ့်တျောအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း သီ်းသန  ့်ပဖစ့် န့် နငှ ့် လ ိို ွဲ့ ဝှ ့်သိ သိြ့်မှု နငှ ့် 

စြ့်လ ဉ်းသည ့် အခ  ့်မ ျော်း၊ က  ျောင့််းမှတ့်တမ့််းမ ျော်း ိ  က ည ့်ရှုပခင့််း၊ နည့််းြညျော 

 ယူသြံ ်းစ  ပခင့််း နငှ ့် ထြ့်က ျောင့််းအ ျောမ ျော်း    သိ  ကသျော လိ အြ့်သည ့် 

အသိကြ်းခ  ့်မ ျော်း ြါဝင့်ြါသည့်။  ဤ လ ့်စ  စျောအ ြ့်၏ ကနျော ့် ြံ ်းအခန့််း  

ဘီစီြီအ ့်စ့် က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်ြြံ  စည််းမ ဉ်း ကနျော ့်  ယ့်ရိှ 

မူဝါဒမ ျော်းမှ အခ ိို ွဲ့ ိ  မီ်းကမျောင့်ထိ ်းပြြါသည့်။ အနိ င့်  င ့်ပခင့််း၊ ကနျှောင ့်ယှ ့်ပခင့််း၊ 

နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းကပချော ့်ပခင့််း၊ ဂိ ဏ့််းမ ျော်းနငှ ့်   ့်စြ့်လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းတ င့််း 
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ြါဝင့်မှု၊ က  ျောင့််းစနစ့် ြ ဝ ဏ့်အတ င့််း က ်း   ့်က ီ်း အသြံ ်းပြိုမှု၊ နငှ  ်

က ်းညွှန့််းပဖင ့် နငှ ့် က ်းညွှန့််းပဖင ့်မဟ တ့်သည ့် က ်းဝါ်းမ ျော်း ြိ င့် ိ င့်ပခင့််းတိ  အျော်း 

အစိ ်း သည ့် မူဝါဒမ ျော်းအတ  ့် သီ်းပချော်း  ိ ်း ျော်းခ  ့်မ ျော်း ပြိုလ ြ့်ထျော်းြါသည့်။ 

 

ဤလ ့်စ  စျောအ ြ့်က ို က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းက ျော မိဘမ ျော်းြါ လ ့်မှတ့်ထ ို်း န့် 

ကမ ျော့်မှန့််းထျော်းသည ့် အသိအမှတ့်ပြိုခ  ့် စျောမ  ့်နျှောတစ့်ခ ပဖင ့် အ ြံ ်းသတ့် 

ထျော်းြါသည့်။  အသိအမှတ့်ပြိုသည ့် စျောမ  ့်နှျောတ င့် လ ့်မှတ့်ထိ ်းပခင့််းပဖင ့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း နငှ ့် မိဘမ ျော်း  က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်တ င့််း 

အက မ့််းဖ ဉ်းကဖျော့်ပြထျော်းသည ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် မူဝါဒမ ျော်း နငှ ့် လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််း 

မ ျော်း ိ  အပြည ့်အဝ နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ကက ျောင့််း ပြ ိ ြါသည့်။  ဤ 

က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့် ိ  ဂရ တစိ  ့် ဖတ့်ရှုပြီ်း တန့်ဖိ ်းရိှသည ့်  ိ ်း ျော်း 

 ိ ိယျောတစ့်ခ အပဖစ့် အလ ယ့်တ ူ ရိှနိ င့်ကအျောင့် သိမ့််း ည့််းထျော်းသင ့်ြါသည့်။ 

အခ င အ်ာဏာ အက္ ယ်အဝန်ေး 

 

ဤ က  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်အတ င့််း အက မ့််းဖ ဉ်းကဖျော့်ပြထျော်းကသျော ပြိုမူ 

လ ြ့်က ျောင့်ြြံ   င ့်ဝတ့်  ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ပြည့်သူြိ င့်က  ျောင့််းမ ျော်း 

(ဘီစီြီအ ့်စ့် (BCPS)) တ င့််း စျော င့််းသ င့််း အြ့်နှြံထျော်းသည ့် က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလြံ ်း 

အကြေါ် သ ့်က ျော ့်ြါသည့်။ ထြ့်က ျောင့််း၍ လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်ြြံ    င ့်ဝတ့်  

ကအျော ့်ြါတိ  အြါအဝင့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းြါဝင့်ြတ့်သ ့်သည ့် အကပခအကန 

အျော်းလြံ ်းအကြေါ် သ ့်က ျော ့်ြါသည့်။ 

 

1. ဘ တ်အဖ  ွဲ့ မှြိ င့်သည ့် သိ  မဟ တ့် ငျှော်း မ့််းထျော်းသည ့် ကပမအက ျော ့်အအြံ  

သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းကပမကြေါ်တ င့်   င့််းြသည ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြို 

သည ့်   င့််း င့််းကလ လျောမှုမ ျော်း၊ သင့်ရိ ်းပြင့်ြ လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

လူမှုက ်းလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း အြါအဝင့် ယင့််းတိ  သျောဟ   န  ့်သတ့်မထျော်း 

သည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအျော်းလြံ ်း။ 

2. က  ျောင့််းဘတ့်စ့် ျော်းမ ျော်းပဖင ့် သိ  မဟ တ့် အပချော်း တ ျော်းဝင့် သယ့်ယူ 

ြိ  က ျောင့်က ်းနည့််းလမ့််းမ ျော်းပဖင ့် ခ ီ်းသ ျော်းလျောမှု။ 

3. က  ျောင့််းြိ င့် ကပမမ ျော်းကြေါ်တ င့် ကနျှောင ့်ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည ့် ပြိုမူ 

လ ြ့်က ျောင့်မှုမှ  လဒ့်မ ျော်း သိ  မဟ တ့် အကက ျောင့််း င့််းမ ျော်း ပဖစ့်သည ့် 

က  ျောင့််းတ င့််း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းပြင့်ရိှ က  ျောင့််းနငှ ့်ြတ့်သ ့်ကသျော 

ပြဿနျောမ ျော်း။ 

 

ထိ  အတ  ့်ကက ျောင ့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းနငှ ့် က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်နငှ ့် 

ကဝ်း ျော နငှ ့် ၄င့််းတိ  နငှ ့်မြတ့်သ ့်သည ့် လိုြ့်က ျောင့်မှုတစ့်ခ  သိ  မဟ တ့် လ ြ့်က ျောင့်မှု 

မ ျော်း ိ     ်းလ န့်ပြီ်း ယင််းက အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း သ ို  မဟ တ့် 

က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်၏ ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း ိ  ထိြါ်းပခိမ့််းကပချော ့်မှုတစ့်ခ  သိ  မဟ တ့် 

ကဘ်းအနတ ျောယ့်တစ့်ခ    က ျော ့်ကစကက ျောင့််း ပြန ိုင့်ြါ  နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းရိှ 

ညွှန့်က ျော်းပြသက ်း အစီအစဉတစ့်ခ အာ်း စနစ့်တ  ကြ်းအြ့်မှု ိ  တျော်း ီ်းသည ့် 

လှုြ့်ရှျော်းမှု သိ  မဟ တ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း    ်းလ န့်ြါ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းအရ 

တြံ  ပြန့်မှု   ခြံ နိ င့်ြါသည့်။ 

 

ဤက  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်၏  ည့်  ယ့်ခ  ့်မှျော က  ျောင့််းစနစ့်၏ 

လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်ြြံ    င ့်ဝတ့် ိ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း ခ ိို်းကဖျော ့်မှုမှ 

 ျော  ယ့် ျောတ င့်  ူညီမည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ကြ်းအြ့် န့်ပဖစ့်သည့်။  

က္ာက္ ယ်တာေးဆ ေးပခငေ်း 

 ျော  ယ့်တျော်း ီ်းပခင့််း ိ သည့်မှျော လ  မှျော်းပြိုမူမှု ိ  ပြန့်လည့်တြံ  ပြန့်သည ့် 

ြြံ စြံတစ့်ခ ပဖင ့် တြံ  ပြန့်ပခင့််းထ ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ အပြိုအမူ ိ  မပဖစ့်ြ ျော်းမီ 

စဦ်း ိ င့်တ ယ့်ပခင့််း အကက ျောင့််း ပဖစ့်သည့်။  ျော  ယ့်တျော်း ီ်းပခင့််း ိ င့် ျော 

ဧ ိယျောအတ င့််း ဘီစီြီအ ့်စ့်  အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်း 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ  ိ  ပမ င ့်တင့် န့်အတ  ့် သ ကတသနအကပခပြို ခ ဉ်း ြ့်မှု သြံ ်းမ ိို်း - 

ြငက် ိုယ်လ ခဏျော ိ င့် ျော ြညျောကြ်း၊ သတိတ ျော်းပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု®၊ 

နငှ ့် အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ  ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း 

နငှ ့် အကထျော ့်အ ူမ ျော်း (ြီဘီအိ င့်အ ့်စ့်(PBIS)) အသြံ ်းပြိုပခင့််း ိ  

အျော်းကြ်းကထျော ့်ခြံ ြါသည့်။ ယင့််းတိ    အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု ိ  ပမ င ့်တင့်ပခင့််း ပဖင ့် လ  မှျော်းပြိုမူမှု ိ   ျော  ယ့်တျော်း ီ်း န့် 

အမ ျော်းအပြျော်းဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းသည ့် အန ့်မှ ခ ဉ်း ြ့်ြြံ သြံ ်းမ ိို်းသျော ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

ြငော်   ယော်လက္ခဏာဆ ငု ်ာ ပညာရပေး 

ြငက် ိုယ်လ ခဏျော ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းကအျောင့်လ ြ့်ပခင့််းသည့် ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံို၊ ထည ့်သ င့််း 

ြါဝင့်သရ်း၊ ကလ်းစျော်းမှုရိှသရ်း၊ နငှ ့် ကလ လျောသင့်ယူက ်းတ င ်အ  ့်မပြတ့်သည ့် 

ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ြြံ ြိ ်းကြ်း န့် ဘီစီြီအ ့်စ့် စနစ့်တစ့်ဝှမ့််းလြံ ်း ခ ဉ်း ြ့်မှု 

အတ  ့် အက ်းက ီ်းကသျော အြိ င့််းတစ့်ခ ပဖစ့်သည့်။ က ျောင့််းမ န့်ကသျော ြငက် ိုယ် 

လ ခဏျောပဖင  ်စြံပြကြ်း န့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်းလြံ ်းထြံမှ ကမ ျော့်မှန့််းထျော်းြါသည့်။  

က ျောင့််းမ န့်ကသျော ြငက် ိုယ်လ ခဏျောအကြေါ် ထင့်သျောပမင့်သျောသည ့် ဥြမျောမ ျော်း ိ  

ပမင့် ပခင့််း  က  ျောင့််းမ ျော်းအတ င့််း အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု 

 ိ  ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းကစ န့် နငှ ့် အျော်းပဖည ့်ကြ်း ျောတ င့် စ မ့််းအျော်းပမင ့် ိ ိယျောတစ့်ခ  ပဖစ့်ြါ 

သည့်။ က ျောင့််းမ န့်ကသျော ြငက် ိုယ်လ ခဏျော ပြသသည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း  

က  ျောင့််း၏ အလြံ ်းစြံ ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း နငှ ့် စည့််းစနစ့်  နက ်းအတ  ့် ြါဝင့် 

လ ြ့်က ျောင့်ြါသည့်၊ က  ျောင့််းသာ်း ကအျောင့်ပမင့်က ်း ိ  ပမ င ့်တင့်ကြ်းြါသည့်၊ 

ထိ  အပြင့် က  ျောင့််းသျော်း နငှ ့် ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၏ စိတ့်ဓျောတ့် ိ  တိ ်းပမ င ့်ကြ်းြါသည့် 

(ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မူဝါဒ ၅၅၁၀ နငှ ့် က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၁၀)။ 

 

ကအျော ့်ြါတိ  သည့် ဘီစီြီအ ့်စ့်၏ ြငက် ိုယ်လ ခဏျော ိ င့် ျော  ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း 

ပဖစ့်ြါသည့် - 

1.   ိို်းကက ျောင့််းကလ ျော့်ညီသည ့်  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ခ မှတ့် န့် အသိြညျော 

နငှ ့် ခ ိန့်ည ိမှုက ျောင့််းက ျောင့််း ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းတိ ်းတ ့်ကစ န့်။ 

2. မ တမှု၊ ရိ ်းသျော်းမှု နငှ ့် ယဉက  ်းမှု တိ  ပဖင ့်   ိို်းကက ျောင့််းပြသည ့် 

တ ျော်းမ တမှု သကဘျောတစ့်ခ  ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းတိ ်းတ ့်ကစ န့်။ 

3. မိမိ ိ ယ့် ိ  ကလ်းစျော်းမှု၊ အပချော်းသူမ ျော်းအကြေါ် ကလ်းစျော်းမှု နငှ ့် 

ကပမအက ျော ့်အအြံ မ ျော်းအကြေါ် ကလ်းစျော်းမှု ဖ ံျဲ့ ခဖ  ်းကစ န့် နငှ ့် ကဖျော့်ထ တ့် 

ပြသ န့်။ 

4. လူမ ိို်း၊ လိင့်၊ လူမ ိို်းစ ၊ မသန့်စ မ့််းမှု၊ ဇျောတိနိ င့်ငြံ၊ ဘျောသျောက ်း၊ 

ယြံ က ည့်မှု၊ လူမှုစီ်းြ ျော်းက ်း အ င ့်အတန့််း၊ လ ့်ထြ့်ထိမ့််းပမျော်းမှု 

အ င ့်အတန့််း၊  ိ ယ့်ဝန့် ရိှမှုမရိှမှု၊  ိ ယ့်က ်း ိ ယ့်တျော မှတ့်တမ့််း၊ 

မည့်သည ့်လိင့်အကြေါ် အျော်းသျောသည့် မသျောသည့်၊ သိ  မဟ တ့် 

နိ င့်ငြံက ်း ယြံ က ည့်ခ  ့်မ ျော်းကြေါ် မူမတည့်ြ  သည့််းခြံစိတ့် နငှ ့် 

အပချော်းသူမ ျော်းအကြေါ် နျော်းလည့်ကြ်းနိ င့်စ မ််း ကဖျော့်ထ တ့်ပြသ န့်။ 

5.  ိ ယ့်ခ င့််းစျောနျောစိတ့်၊ သနျော်းက င့်နျောစိတ့် နငှ ့် ဝန့်က ျောင့်ကြ်းမှု ိ  

ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းတိ ်းတ ့်ကစပခင့််းမှတ င ့် အပချော်းသူမ ျော်းအသြေါ် ခ စ့်ခင့်က င့်နျောမှု 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5510.pdf
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ကဖျော့်ထ တ့်ပြသ န့်။ 

6. မိမိ ိ ယ့်မိမိ ထိန့််းခ ိုြ့်ပခင့််း နငှ ့် အမှျော်းအယ င့််းမ ျော်း ိ  ဝန့်ခြံ န့် နငှ ့် 

ယင့််းတိ   ိ  ပြင့် င့် န့် စိတ့် နဒ ကဖျော့်ပြပခင့််းပဖင ့် 

စည့််း မ့််းကသဝြ့်မှု နငှ ့် တျောဝန့်သိတတ့်မှု ိ  ကဖျော့်ထ တ့်ပြသ န့်။ 

7. ကမ ျော့်လင ခ်  ့်၊ အျော်းတ ့်သက ျောရိှမှု၊ ကပြျောင့််းလ ယ့်ပြင့်လ ယ့်ရိှမှု နငှ ့် 

က  ်းဇူ်းသိတတ့်မှုတိ  အကြေါ် ထင့်ဟြ့်သည ့် 

အပြိုသကဘျောက ျောင့်ကသျော စိတ့်ကနစိတ့်ထျော်း ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းတိ ်းတ ့်ကစ န့်။ 

8. မိမိ ိ ယ့်တိ င့်၊ မိသျော်းစ ၊ က  ျောင့််း နငှ ့် အသိ င့််းအဝိ င့််းအတ  ့် 

အက ျောင့််း ြံ ်း လ ြ့်က ျောင့်ပခင့််း နငှ ့် အပချော်းသူမ ျော်း၏ ကအျောင့်ပမင့်မှု ိ  

ကလ်းစျော်းပခင့််းပဖင ့် တစ့်ဦ်းတစ့်ကယျော ့် နငှ ့် အပချော်းသူမ ျော်း၏ 

မျောန့်မျောန ိ  ကဖျော့်ထ တ့်ပြသ န့်။  

9. ရိ ်းသျော်းမှု၊ သင ့်ကလ ျော့်သည ့် နည့််းလမ့််းမ ျော်းတ င့် ယြံ က ည့်သကကာင််း 

ကဖျော့်ပြမှု၊ နငှ ့် တစ့်ဦ်းတစ့်ကယျော ့်၏ ပြည ်န ိုငသ်သလာက်အပြည ့်ဝ ြံ ်း 

လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်မှု မှတ င ့် တစ့် ိ ယ့်က  နှင ့် ြညျောက ်းြိ င့််း 

 ိ င့် ျော သိ ချောသမျောဓိ ိ  ပြသရန။် 

 

အသ တ ာေးပဖင  ်စည်ေးက္မ်ေးထ န်ေးသ မေ်းမှု® 

ဘီစီြီအ ့်စ့်  ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံို၊ စည့််းစနစ့်  ပြီ်း ကလ လျောသင့်ယူမှု အ  ့် 

မပြတ့်ကစမည ့် ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ကြ်းအြ့် န့်  တိ ဝတ့်ပြိုြါသည့်။  

ဘီစီြီအ ့်စ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်း  က  ျောင့််းတ င့််း အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်သည် က  ျောင့််းသျော်း၏သအာင့်ပမင့်မှု မ ျော်းပြျော်းကစ န့်အတ  ့် 

မရိှမပဖစ့်ဟ  ယြံ က ည့်ြါသည့်။ အသိတ ျော်းပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု  

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ဦ်းကနျှော ့်/ ိ ယ့်ခနဓျော   ့်စြ့်မှုအကက ျောင့််း သင့်က ျော်းမှုပဖင ့် 

စတင့်သည ့် အပြိုသကဘျောက ျောင့်ကသျော က  ျောင့််းြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်း န့် 

အတ  ့် ဦ်းကနျှော ့်အကပခပြို ခ ဉ်း ြ့်မှုတစ့်ခ  ပဖစ့်သည့်။  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

အကနပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ ကတ ်းကခေါ် ြြံ   ၄င့််းတိ  ၏ လ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  မည့်သိ   

သ ့်က ျော ့်ကက ျောင့််း သိနျော်းလည့်မှုတစ့်ခ  ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းကဖျော့်ထ တ့်လိ  ့်သည့်နငှ ့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသည့် ၄င့််းတိ  ၏  ိ ယ့်ြိ င့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  ထိန့််းခ ိုြ့် န့် 

သင့်ယူလ ိုက်ြါသည့်။ အသိတ ျော်းပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု®အတ  ့် 

က ယ်ပြန  သ်ည ့် အ ိ ြါ ည့်မှန့််းခ  ့်  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ၄င့််းတိ  ၏ 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ ပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းကအျောင့် သင့်က ျော်းကြ်း န့်ပဖစ့်သည့်၊ 

သိ  မှသျော ၄င့််းတိ  အကနပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မ ိုမ ျော်းအတ  ့် 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း   ခြံ မည့်မဟ တ့်ြါ။ 

 

အသိတ ျော်းပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု®၏ ဒ တိယြိ င့််း  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ 

လ  မှျော်းပြိုမူမှုမ ျော်း ိ  တြံ  ပြန့်ခ ိန့်၌ အ  ယ့်က ျော ့်လူက ီ်းမ ျော်း၏ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြံို 

 ိ  အျောရြံ စိ  ့်ြါသည့်။ အသိတ ျော်းပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု®၏ သင့်က ျော်း 

ကြ်းမှုမ ျော်းအ  အ  ယ့်က ျော ့်လူက ီ်းမ ျော်းသည် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု ိ င့် ျော 

ပဖစ့် ြ့်မ ျော်း ိ  သင့်က ျော်းပြသကြ်းနိ င့်သည ့် အခ ိန့်အြိ င့််းတစ့်ခ အပဖစ့်သိ   

ကပြျောင့််းလ  န့် အသြံ ်းပြိုသင ့်သည ့်  ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း ြိ င့် ိ င့်ြါသည့်  -    

 

• ကအ်းက ်းတည့်ပငမိ့်မှု 

• အျော်းကြ်းတ ိုက်တ န််းမှု 

• ယြံ က ည့်ခ  ့်အပြည ့်ပဖင ့် တ န့််းတ ိုက်မှု 

• က  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း သြ်းအြ်မှု 

•  ိ ယ့်ခ င့််းစျောနျောမှု 

• အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့်  ည့်  ယ့်ခ  ့် 

• ကနျော ့်  ့်တ   အ  ိို်း  ့်မ ျော်း 

 

အသိတ ျော်းပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု®  အ  ယ့်က ျော ့်လူက ီ်းမ ျော်းအကနပဖင ့် 

၄င့််းတိ  ၏  ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း နငှ ့် သင့်က ျော်းပြသနိ င့်သည ့် အခ ိန့်အြိ င့််းမ ျော်း ိ  

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် အပချော်းသူမ ျော်းနငှ ့် အပြိုသကဘျောက ျောင့်၍ 

  ့်သ ယ့်ကပြျော ိ  န့်အတ  ့် ဘဝတစ့်သ ့်စျော နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်း သင့်က ျော်း 

ကြ်း ျော၌ အသြံ ်းပြို န့် လိ အြ့်ကစြါသည့်။  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံမှ လ  မှျော်းပြိုမူမှု 

ပြခ ိန့်၌ အ  ယ့်က ျော ့်ပြီ်းသူမ ျော်းထြံမှ အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း  

က  ျောင့််းမိသျော်းစ    ့် ြံက ်းတစ့်ခ  တည့်ကထျောင့် ျောတ င့် နငှ ့် ကမ ်းပမ  ျောတ င့် 

 ူညီ ြါသည့်။ အသိတ ျော်းပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု®  

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု ိ င့် ျော စီမြံခန  ့်ခ  က ်း ိ ိယျောတစ့်ခ အပဖစ့် စျောသင့်ခန့််းမ ျော်း ိ  

ကန ်းကထ ်း၊ ဂရ စိ  ့်ပြီ်း အပြန့်အလှန့်ကလ်းစျော်းမှုရိှသည ့် ြတ့်ဝန့််း  င့်မ ျော်းအပဖစ့် 

 ူ်းကပြျောင့််းကစြါသည့်။ 

 

အပပြုံသရဘာရဆာငသ်ည ် ပပြုံမူလုပ်ရဆာငမ်ှု ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္်ရ ေး နငှ  ်

အရထာက္်အပြံ မ ာေး (PBIS)  

ဘီစီြီအ ့်စ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်း  သင ့်ကလ ျော့်သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှုအတ  ့် 

ရှင့််းလင့််းသည ့်ကမ ျော့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ိ    ့်သ ယ့်ကပြျော ိ ပြီ်း သင့်က ျော်းကြ်းသင ့် 

သည့်ဟ  ယြံ က ည့်ြါသည့်။ ဘီစီြီအ ့်စ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်း  မသင ့်ကလ ျော့်သည ့် 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှုအတ  ့် ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း ိ  တည့်ကထျောင့်ပြီ်း 

ညီညီမ မ  အ ြ့်ခ ိုြ့်သင ့်သည့်ဟ  ထြ့်က ျောင့််းယြံ က ည့်ြါသည့်။ အ ိ ြါ 

ယြံ က ည့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  စိတ့်တ င့််းထည ့်၍ က  ျောင့််းအကပခပြို အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ မ ျော်း 

အကနပဖင ့် က  ျောင့််းတစ့်ဝှမ့််းလြံ ်း အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စီမြံ ိန့််းြြံ စြံပဖင ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု ိ င့် ျော ကမ ျော့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ိ  ထ တ့်ပြန့်ြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းအသတာ်မ ာ်းမ ျော်း၏ အပြိုသကဘျောက ျောင့်သသာ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု 

စီမြံ ိန့််း မ ျော်းအတ  ့် အကပခခြံအ တ့်ပမစ့်သည့် အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု  ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုနငှ ့် ကထျော ့်ြြံ မှုမ ျော်း (PBIS) အတ င့််း 

အကပခခြံသည ့် ကတ ်းကခေါ်မှုတစ့်ခ  ပဖစ့်ြါသည့်။ ြီဘီအိ င့်အ ့်စ့် (PBIS ) 

အစီအစဉမ ျော်း  အပြို သကဘျောက ျောင့်သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်းပဖင  ်

စြံနမူနျောပြသသည ့် က  ျောင့််းသျော်း မ ျော်းအျော်း အသိအမှတ့်ပြို ျော ခ ီ်းကပမ ျော ့် န့် 

ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းြါသည့်။  လူသိ ရှင့်က ျော်း အသိအမှတ့်ပြိုခြံ ပြီ်း 

ခ ီ်းကပမ ျော ့်ခြံ သည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသည် အလျော်းတူြြံ စြံမ ိို်းပဖင ့် 

အသိအမှတ့်ပြိုပြီ်း ခ ီ်းကပမ ျော ့်ခြံလိ သည ့် အပချော်းက  ျောင့််းသျော်း မ ျော်းအတ  ့် 

စြံနမူနျောကမျော့်ဒယ့်မ ျော်း ပဖစ့်လျောြါသည့်။ 

 

ရက္ ာငေ်းသာေးမ ာေး၏ တာဝန်ဝတတ  ာေးမ ာေး နငှ  ်အခ င အ်ရ ေးမ ာေး 

 

ကအျော ့်ြါတ ို  သည် သက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏ တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်း နငှ ့် 

အခ င ့်အက ်းမ ျော်း ရိှသည ် ဧ ရ ယာမ ာ်း စာရင််းပဖစ်သည်။ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ 

တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်း နငှ ့် အခ င ့်အက ်းမ ျော်းအကက ျောင့််း 

အပြည ့်အဝရှင့််းလင့််းကဖျော့်ပြခ  ့် ရိှ န့် ြညျောက ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၆၀၀  နငှ ့်  

စည့််းမ ဉ်း ၅၆၀၀ တ င ်ဖတ်ရှုြါ။ 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5600.pdf


4 
 

 

တာဝန်ဝတတ  ာေးမ ာေး နငှ  ်အခ င အ်ရ ေးမ ာေး 

• က  ျောင့််းတ ့်က ျော ့်မှု 

• စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းသရ်းဆ ိုငရ်ာ လိုြ်သဆာင်မှု 

• က   ်းကက ျောင့််းကလ ျော့်ညီသည ့် လ ြ့်ငန့််းစဉ 

• အသြေါ်ယံအပြငအ်ဆင် 

• မှတ့်တမ့််းမှတ့် ျောမ ျော်း သီ်းသန  ့်ပဖစ့်ကစမှု 

• က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ကဖျော့်ပြခ  ့် 

• က  ျောင့််းသျော်း လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း၊ က  ျောင့််းသျော်း အ ြ့်ခ ိုြ့်မှုစနစ့်၊ 

အက ျော ့်အအြံ မ ျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း အသြံ ်းပြိုမှု 

• တစ့် ိ ယ့်က  ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််းမ ျော်း ိ  ရှျောကဖ ပခင့််းမ ျော်း 

• ခ  ပချော်း  ့် ြံမှု မပြိုက ်း 

 

 

ရက္ ာငေ်းသာေး တာဝန်ဝတတ  ာေးမ ာေး 

 

ရက္ ာငေ်းတက္်ရ ာက္် န်အတ က္် တာဝန်ဝတတ  ာေး 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ ၏မူဝါဒ ၅၁၂၀ နငှ ့် 

က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၁၂၀ ၊ က  ျောင့််းသျော်း က  ျောင့််းတ ့်က ျော ့်မှု နငှ ့် 

ခ င ့်တိ င့်မှု တ င့််း အကသ်းစိတ့်ကဖျော့်ပြထျော်းသည ့် က  ျောင့််းတ ့်က ျော ့်က ်း 

လမ့််းညွှန့်မ ျော်းအတိ င့််း လိ  ့်နျော န့် တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ က  ျောင့််းမှြ  ့်   ့်သည ့် 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်းထြံသိ   

မိဘလ ့်မှတ့်ထိ ်းထျော်းသည ့် ခ င ့်တိ င့်စျောတစ့်ခ  တင့်ပြ မည့်။ ခ င ့်တိ င့်စျော ိ  

က  ျောင့််းသျော်း က  ျောင့််းပြန့်တ ့်ပြီ်းကနျော ့် ငါ်း  ့်ထ ့် ကနျော ့်မ  ကစြ  

တင့်သ င့််း မည့်။ တ ျော်းဝင့်ြ  ့်   ့်မှုတိ င့််းအတ  ့် ကနျော ့်  န့်ခ  သည ့် 

က  ျောင့််းစျောမ ျော်း ိ  ကတျောင့််း ိ  န့်မှျော က  ျောင့််းသျော်း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် မိဘ၏ 

တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းပဖစ့်သည့်။ ခ င ့်တိ င့်သည ့် ြ  ့်   ့်မှုအတ  ့် က  ျောင့််းစျောမ ျော်း 

ပြန့်မီှကအျောင့်လ ြ့် ျောတ င့်   ျော/မမ ျော်း  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း ိ   ူညီြါလိမ ့်မည့်။   

ြ  ့်   ့်သည ့် အကက ျောင့််း င့််းကြေါ် မူမတည့်ြ  အ  ့်မပြတ့် ကလ လျော 

သင့်ယူမှု ိ  ထိန့််းသိမ့််း မည ်တျောဝန့်ဝတတ  ျော်း ိ  ပြန့်ယူ န့် က  ျောင့််းသျော်းထြံမှ 

ကမ ျော့်မှန့််းထျော်းြါသည့်။ အ ယ့်၍ က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းသည့် နျောမ  န့််းမှုကက ျောင ့် 

  ့်ရှည့် ျောလတစ့်ခ စျော ြ  ့်   ့်ြါ   ကလ်း စျောသင့်ခန့််းတ င့််း ပြန့်တ ့်ပြီ်း 

ငါ်း  ့်ထ ့်ကနျော ့်မ  ကစြ    ျောဝန့်တစ့်ဦ်းထြံမှ စျောပဖင ့်က ်းသျော်း ရှင့််းလင့််း 

ကဖျော့်ပြခ  ့်တစ့်ခ  လိ အြ့်နိ င့်ြါသည့်။ 

 

ခ  ပခာေးဆက္်ဆြံမှု မပပြုံ နအ်တ က္် တာဝန်ဝတတ  ာေး 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ အခ င ့်အက ်းမ ျော်း ိ  

ကလ်းစျော်း န့် တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ 

 

လ တလ်ပ်စ ာ စက္ာေးရပပာဆ ခု င  ်နငှ  ်ရဖာ်ထတုပ်ပသခ င ဆ် ငု ်ာ တာဝန်ဝတတ  ာေး 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ အခ င ့်အက ်းမ ျော်း ိ  ကဖျော့်ပြ န့် ကလ   င ့် 

လ ြ့်က ျောင့်စဉ ၄င့််းတိ  ၏ က ျောင့်   ့်ခ  ့် ိ  ထိန့််းသိမ့််း န့် တျောဝန့်ဝတတ  ျော်း 

ရိှြါသည့်။ က  ျောင့််းသျော်း၏ ကဖျော့်ထ တ့်ပြသမှု  အပချော်းသူမ ျော်း၏ အခ င ့်အက ်း 

မ ျော်း ိ  မခ ိို်းကဖျော ့်နိ င့်သလိ  စျောသင့်ခန့််း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းလ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််း 

မ ျော်း ိ  မကနျှောင ့်ယှ ့်သင ့်ြါ။ 

 

သက ာင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ၄င့််းတိ   ိ ယ့်ြိ င့် ထင့်ပမင့်ခ  ့်နငှ ့်   ျောဟသည ့် 

ထင့်ပမင့်ခ  ့်မ ျော်း အပချော်းသူမ ျော်းထြံတ င့် ရိှြိ င့်ခ င ့် ိ  အသိအမှတ့်ပြို န့် 

တျောဝန့်ဝတတ  ျော်း ရိှြါသည့်။ 

 

ပြံုပန်ေးသ ငပ်ပငဆ် ငု ်ာ တာဝန်ဝတတ  ာေး - ဝတစ်ာေးဆငယ်ငပ်ြံု စည်ေးမ ဉေး 

ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်မှု နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် ြြံ ြန့််းသ င့်ပြင့်  ြညျောက ်း ိ င့် ျော 

လ ြ့်ငန့််းစဉ မ ျော်း၏ မည့်သည ့်အြိ င့််း ိ မှ ကနျှောင ့်ယှ ့်စ  ့်ဖ ့်မှု မရိှသ၍ 

ပြည့်သူြိ င့် က  ျောင့််းမ ျော်း  ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်မှု နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ြြံ ြန့််းသ င့်ပြင့် ိ  ထိန့််းခ ိုြ့်မထျော်းြါ။  

က  ျောင့််းတ ့်  ့်အကတျောအတ င့််း နငှ ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် 

အပချော်းလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအကတျောအတ င့််း က  ျောင့််းသျော်း မ ျော်း၏ ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်မှု 

စြံခ ိန့်စြံနှုန့််းမ ျော်း ိ  ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၂၀ နငှ ့် က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ 

စည့််းမ ဉ်း ၅၅၂၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်ြြံ  စည့််းမ ဉ်း တ င့််း အကသ်းစိတ့် 

ကဖျော့်ပြထျော်းြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်း ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်ြြံ စည့််းမ ဉ်း  

က  ျောင့််းတ ့်  ့်အကတျောအတ င့််း နငှ ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် 

အပချော်းလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း အကတျောအတ င့််း ကလ လျော သင့်ယူမှုတ င််း 

  ့်တ ိုက် ူ်းစ ့်သစသည ့် ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုပြီ်း စည့််းစနစ့်   ကသျော 

ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ထိန့််းသိမ့််းထျော်း န့်အလိ  ငျှော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ 

ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်မှုအတ  ့် လ ့်ခြံနိ င့်သည ့် စြံခ ိန့်စြံနှုန့််းမ ျော်း ိ  အက မ့််းဖ ဉ်း 

ကဖျော့်ပြ န့်  ည့်  ယ့်ြါသည့်။ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့်   န့််းမျောက ြံ ခိ င့်ပြီ်း 

ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုသည ့် ကလ လျောသင့်ယူက ်း ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  

ကထျော ့်ြြံ ကြ်းသည ့် ြြံ စြံတစ့်ခ အတ င့််း ဝတ့်စြံ မ ျော်း ိ  ဝတ့်စျော်း င့်ယင့်ြါမည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသည် က  ျောင့််းြတ့်ဝန့််း  င့် ိ  ကနျှောင ့်ယှ ့်သည ့်၊ 

တ ျော်းမဝင့် သိ  မဟ တ့် ကဘ်းအနတ ျောယ့်ရိှသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း ိ  

ပမ င ့်တင့်သည ် သိ  မဟ တ့် ကအျော ့်ြါတိ  ြါဝင့်ပြီ်း ယင့််းတိ  သျောဟ  

သတ့်မှတ့်မထျော်းသည ့် က  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ 

  န့််းမျောက ်း နငှ ့် ကဘ်းအနတ ျောယ့်  င့််းရှင့််းက ်း ိ  

အနတ ျောယ့်  က ျော ့်ကစနိ င့်သည ့် ဝတ့်စြံ မ ျော်း ိ  ဝတ့် င့်မည့်မဟ တ့်ြါ  -  

 

1. မ ိုက်ရ ိုင််းသသာ၊ ညစ့်ညမ့််းကသျော၊ ရ တ့် င့််းက မ့််းတမ့််းကသျော၊ 

လြံ ်းလြံ ်းလ ျော်းလ ျော်း ကစျော့် ျော်းကသျော၊ အက မ့််းဖ ့်ကသျော၊ လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော 

အကသ်းစိတ့်ကဖျော့်ပြကသျော၊ သိ  မဟ တ့် ကယဘ ယ အျော်းပဖင ့် တ ျော်းမဝင့် 

ကသျော သိ  မဟ တ့် အ  ယ့်မက ျော ့်ကသ်းသည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် 

အထူ်းသပဖင ့် တ ျော်းမဝင့်ကသျော အ ျောမ ျော်း ိ   ိ ်း ျော်းမှုမ ျော်းြါသည ့် 

မ ့်က  ခ ့််မ ျော်းပဖင  ်ြြံ သဖာ်ထာ်းမှု။ 

2. က ်း   ့်က ီ်း၊ အ  ့်၊ သိ  မဟ တ့် အပချော်း တ ျော်းမဝင့်သည ့် သိ  မဟ တ့် 

အနတ ျောယ့်ရိှသည ့် ြစစည့််းမ ျော်း အသြံ ်းပြိုမှု ိ  ပမ င ့်တင့်မှု။ 

3. လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ကတ ်းကခေါ်ခ  ့်ြါသည ့် မ ့်က  ခ ့််မ ျော်း ြါဝင့်မှု။ 

4. ဂိ ဏ့််းဂဏ   ့်န ယ့်မှုမ ာ်း ိ  ြြံ ကဖျော့်မှု။ 

5. က  ျောင့််းလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း သိ  မဟ တ့် သက ာင့််း၏ ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုပြီ်း 

စည့််းစနစ့်  သည ့် လည့်ြတ့်မှု သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထ 

ပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းတ င့် သိသိသျောသျောကနျှောင ့်ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5120.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5520.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5520.pdf
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ဝတထ ိုြစစည့််းမ ျော်း ိ  ဖ  ့် ီ်းမှုတစ့်ခ  ပဖစ့်ကစကသျောအကက ျောင့််းမ ျော်း 

သိ  မဟ တ့် ပဖစ့်ကစ န့် အလျော်းအလျောရိှမှု။ 

6. လူထ လိ  ့်နျော န့် အမှျောစ ျော်း နငှ ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှုပဖင ့် 

မ ိ  ့်ညီသည ့် ရိ င့််းစိ င့််း၊ မကလ်းစျော်းသည ့် သိ  မဟ တ့် စိတ့်ြ  ့်ဖ ယ့် 

ကဖျော့်ပြခ  ့်မ ျော်း ြါဝင့်မှု။ 

 

က  ျောင့််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်းမှ ခ င ့်ပြိုသည့်  သီ်းသန  ့်တစ့်ဦ်းခ င့််း ပဖစ့် ြ့် 

မ ျော်းမှလ  ပြီ်း ကအျော ့်ြါတိ   ိ  ခ င ့်မပြိုြါ - ဖိနြ့်မစီ်းပခင့််း၊ က ်းဖ ့် ိ င့် ျော 

အကက ျောင့််းပြခ  ့်မ ျော်းအတ  ့် ဝတ့် င့် ခ ိန့် သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းသျော်း၏ 

ဘျောသျောက ်း ိ င့် ျော ကလ   င ့်လ ြ့်က ျောင့်မှု ိ  ကဖျော့်ပြသည ့် အကနပဖင ့် 

ဝတ့် င့် ပခင့််းမှလ  ၍  သခါင််းအိုြ် နငှ ့် မ  ့်နျှောအ ျောမ ျော်း ဝတ့် င့်ပခင့််းအျော်း 

ခ င ့်မပြိုြါ။  

 

ဘ  ောငော်ီးသောီး  နည်ေးပညာ/အငတ်ာနက္်က္ ု တာဝန်သ သ  အသံ ီးပြ ပခငော်ီး  

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် နည့််းြညျော ိ  သင ့်ကလ ျော့်စ ျော 

အသံို်းပြို န့်အတ  ့် တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းရိှကက ျောင့််း  ိ င့်စ  ထျော်း မည့်ပဖစ့်ပြီ်း 

နည့််းြညျောက ို လ ့်သင ့်ခြံနိ င့်ဖ ယ် သြံ ်းစ  က ်း မူဝါဒ (TAUP)  ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှု 

တစ့်ခ ခ အတ  ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းအက ်းယူမှု   ခြံ မည့်ပဖစ့်သည့်။  

ဘီစီြီအ ့်စ့် အီလ ့်ထက ျောနစ့်  ိ ိယျောမ ျော်း၊   န့်  ့်မ ျော်း နငှ ့် အင့်တျောန ့် 

မ ျော်း ိ  အသြံ ်းပြိုခ ိန့်တ င့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ကဘ်းအနတ ျောယ့်  င့််းရှင့််း၊ 

လြံ ပခြံိုပြီ်း တျောဝန့်သိသည ့် ဒစ့်ဂ စ့်တယ့်နိ င့်ငြံသျော်းမ ျော်း ပဖစ့် န့်လိ အြ့်ြါသည့်။ 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ကအျော ့်ြါတိ   ိ  သကဘျောတူညီ မည့် - 

 

 ျွန့် ြ့် တျောဝန့်ရိှသည့်မှျော - 

 

1.  ျွန့် ြ့်၏ ဘျောသျောစ ျော်း။  ျွန့် ြ့်၏ အီ်းကမ်းလ့် မ ့်က  ခ ့်် 

မ ျော်း၊ အ န့်လိ င့််း ြိ  စ့်တင့်ပခင့််းမ ျော်း၊ နငှ ့် အပချော်း ဒစ့်ဂ စ့်တယ့် 

  ့်သ ယ့်ကပြျော ိ မှုမ ျော်းအတ င့််း ယဉက  ်း သင ့်ကတျော့်ကသျော 

ဘျောသျောစ ျော်း ိ  အသြံ ပြိုြါမည့်။ 

2. အပချော်းသူမ ျော်းအျော်း  ျွန့် ြ့်   ့် ြံြြံ ။  ျွန့် ြ့်အကနပဖင ့် အလ   

သြံ ်းစျော်းပြိုကသျော၊ ကနျှောင ့်ယှ ့်ကသျော၊ အနိ င့်  င ့်ကသျော၊ အသက  

ဖ  ့်ကသျော၊ မက ျော်းဝြံ မနျောသျော၊ ကစျော့် ျော်းကမျော့် ျော်း၊ ညစ့်ညမ့််း၊ 

ပခိမ့််းကပချော ့်၊ ခ  ပချော်း  ့် ြံ သိ  မဟ တ့် တ ျော်းမဝင့်သည ့် 

မ ့်က  ခ ့််မ ျော်း ိ  ဖန့်တီ်းပခင််း သိ  မဟ တ့် 

  ့်သ ယ့်ကပြျော ိ ပခင့််း ပြိုမည့်မဟ တ့်ြါ။ 

3. အပချော်းသူမ ျော်း၏ အသိဉျောဏ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ြိ င့် ိ င့်မှုအခ င ့်အက ်း 

မ ျော်း ိ  ကလ်းစျော်းပခင့််း။  ျွန့် ြ့်သည့် မူြိ င့်ခ င ့် ဥြကဒမ ျော်း ိ  

လိ  ့်နျောြါမည့်။  ျွန့် ြ့်သည့် အပချော်းသူတစ့်ဦ်း၏ လ ြ့် ိ င့် 

က ျောင့်   ့်ခ  ့် ိ  သင ့်ကလ ျော့်မှန့် န့်စ ျော  ိ ်း ျော်းခ  ့် နငှ ့် 

ခ င ့်ပြိုခ  ့်ပဖင ့်သျော အသြံ ်းပြိုြါမည့်။ ကျွန်ိုြ်သည် အပချော သူ 

တစ့်ဦ်း၏ လ ြ့် ိ င့်က ျောင့်   ့်ခ  ့် ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်ခိ ်းယူပခင့််း 

ပြိုမည့်မဟ တ့်ြါ။ 

4.  ျွန့် ြ့်၏ က  ျောင့််းသျော်း အခ င ့်အျောဏျောကြ်းသည ့်   န့်ပြ တျော 

အက ျောင ့် နငှ ့်  ျွန့် ြ့်၏ အက ျောင ့် (မ ျော်း) မှတ င ့် လ ြ့်က ျောင့် 

သည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း။  ျွန့် ြ့်၏ သြံ ်းစ  သူအမည့် နငှ ့် စ ျော်းဝှ ့် 

တိ  သည့် လ ိို ွဲ့ ဝှ ့်ပဖစ့်ပြီ်း တစ့်ဦ်းဦ်းအျော်း မမ ကဝသင ့်ကက ျောင့််း 

 ျွန့် ြ့် နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ြါသည့်။   ့်ရှင့်တိ င့််း၏ 

အ ြံ ်းသတ့်တ င့်   န့်ပြ တျောမှ ကလျော ဂ့်ကအျော ဖ့်လ ြ့်ပြီ်း ထ  ့် န့် 

အက ်းက ီ်းကက ျောင့််း၊ သိ  မှသျော အပချော်းသြံ ်းစ ွဲသ ူ  ျွန့် ြ့်၏ 

စ ျော်းဝှ ့် ိ  အသြံ ်းမပြိုနိ င့်မည့်ပဖစ့်ကက ျောင့််း  ျွန့် ြ့် 

နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ြါသည့်။ 

5. ဘီစီြီအ ့်စ့်   န့်  ့် ိ   ျွန့် ြ့် အသြံ ်းပြိုမှု။  ျွန့် ြ့်သည့် 

ဘီစီြီအ ့်စ့်  င့််းပမစ့်မ ျော်း ိ  တျောဝန့်သိသိ အသြံ ်းပြိုမည့်ပဖစ့်ပြီ်း၊ 

ရှျောကဖ ပခင့််း၊ ပြန့်လည့်ထ တ့်ယူပခင့််း၊ သိမ့််း ည့််းပခင့််း၊ လည့်ြတ့် 

ပခင့််း၊ ပြသပခင့််း၊ အြ့်လ ဒ့် တင့်ပခင့််း၊ ြိ  စ့်တင့်ပခင့််း၊ အီ်းကမ်းလ့် 

ြိ  ပခင့််း၊ ထ တ့်လွှင ့်ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် တစ့်နည့််းအျော်းပဖင ့် 

အမ န့််းတရာ်း အကပခပြိုခြီ်း ကစျော့် ျော်း သိ  မဟ တ့် လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော 

  င့််း  င့််း    ့်   ့်ကဖျော့်ပြသည ့် ရ ြ့်ြြံ မ ျော်း၊ ဘျောသျောစ ျော်း 

သိ  မဟ တ့် ယင့််းသိ  ကသျော ရ ြ့်ြြံ မ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဘျောသျောစ ျော်း ိ  

ထ တ့်ကဖျော့် သည ့် ဖိ င့်တစ့်ခ ခ  ိ   ရိှကအျောင့် 

လ ြ့်က ျောင့်မည့်မဟ တ့်ြါ။ 

6. ဘီစီြီအ ့်စ့်   န့်  ့်၏ လြံ ပခြံိုက ်း ိ   ျော  ယ့်ပခင့််း။ 

 ျွန့် ြ့်သည့် လြံ ပခြံိုက ်း   ့်တင့်မ ျော်း သိ  မဟ တ့် အင့်တျောန ့် 

စစ့်ခ မှုမ ျော်း ိ  က  ျော့်ပဖတ့် န့် က ိို်းစျော်းမည့်မဟ တ့်ြါ 

သိ  မဟ တ့် အခ င ့်အျောဏျောမကြ်းထျော်းသည ့် က ျော ဖ့်ဝ  ့်၊ 

ဂိမ့််းမ ျော်း၊ ြရိ ဂ မ့်မ ျော်း၊ ဖိ င့်မ ျော်း၊ အီလ ့်ထက ျောနစ့် မီဒယီျော၊ 

သိ  မဟ တ့် အင့်တျောန ့် သိ  မဟ တ့် အပချော်း င့််းပမစ့်တစ့်ခ ခ မှ 

သူ  ဖျောသျောသီ်းသန  ့်ရိှကနသည ့် အ ့်ြလီက ်းရှင့််းမ ျော်း ိ  

ထည ့်သ င့််းပခင့််း သိ  မဟ တ့် ကဒါင့််းလ ဒ့်   ပခင့််းပဖင ့်   န့်  ့် 

လည့်ြတ့်မှု ိ  ကနှျောင ့်ယှ ့်မှု လ ြ့်မည့်မဟ တ့်ြါ။ 

7. က  ျောင့််းြိ င့် ကပမအက ျော ့်အအြံ မ ျော်း ိ   ျော  ယ့်ပခင့််း။ 

ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်းလ ြ့်ပခင့််း ိ  တျော်းပမစ့်ထျော်းကက ျောင့််း  ျွန့် ြ့် 

နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ြါသည့်။ ယင့််းအတ င့််း၌ စ ့် ိ ိယျော၊ 

ြရိ ဂ မ့်မ ျော်း၊ အပချော်း  န့်ပြ တျောကြေါ် ရိှ ဖိ င့်မ ျော်း၊ သိ  မဟ တ့် 

  ့်တင့်မ ျော်း သိ  မဟ တ့် နည့််းြညျော င့််းပမစ့်မ ျော်း ိ  ဝင့်က ျော ့် 

 ယူပခင့််း၊ မ မ့််းမြံပြင့် င့်ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် ဖ  ့် ီ်းပခင့််းတိ  ြါဝင့်၍ 

ယင့််းတိ  သျောဟ  မ န  ့်သတ့်ထျော်းြါ။ က  ျောင့််းသိ    ျွန့် ြ့်ယူလျော 

သည ့် တစ့် ိ ယ့်က သြံ ်း အီလ ့်ထက ျောနစ့်  ိ ိယျောမ ျော်း 

သိ  မဟ တ့် မှတ့်ဉျောဏ့် သိ ကလှျောင့်သည ့်  ိ ိယျောမ ျော်း ိ  

အသြံ ်းပြို န့်အတ  ့်  ျွန့် ြ့်အကနပဖင ့် က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်း 

သိ  မဟ တ့်   ျော/မ တစ့်ဦ်းထြံမှ အခ င ့်အျောဏျောကြ်းအြ့်မှု 

လိ အြ့်ကက ျောင့််း  ျွန့် ြ့် နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ြါသည့်။ 

8. အ န့်လိ င့််း ိ  ့်မ ျော်းအျော်းလြံ ်းကြေါ် ရိှ  ျွန့် ြ့်၏ လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်။ 

လူမှုက ်း  န့်  ့် ဝ ့်ဘ့် ိ  ့်မ ျော်းကြေါ်တ င့်  ျွန့် ြ့်ပြိုလ ြ့်သည ့် 

အ ျော  က  ျောင့််း၏ ကလ လျောသင့်ယူက ်း ဝန့််း  င့် ိ  အဖ  ့် 

သကဘျောသ ့်က ျော ့်ပြီ်း စ  ့်ဖ ့်မှုမပြိုသင ့်ြါ၊ သိ  မဟ တ့် 

ကနျှောင ့်ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းမှု မပဖစ့်ကစသင ့်ြါ။  က  ်းကန ်းနှ်ီးကနှျောက ်း 

ဘ တ့်မ ျော်း၊ စ ျော်းကပြျောခန့််းမ ျော်း နငှ ့် ခ  ့်ခ င့််း မ ့်က  ခ ့််ြိ  ပခင့််း 

မ ျော်း    သိ  ကသျော အင့်တျောန ့်  ိ ိယျောမ ျော်း ိ  ြညျောက ်း ိ င့် ျော 

 ည့်  ယ့်ခ  ့်အတ  ့်သျော  ျွန့် ြ့် အသြံ ်းပြိုြါမည့်။ 

9. ဘီစီြီအ ့်စ့် နည့််းြညျော နငှ ့်   န့်  ့်မ ျော်း ိ  အသြံ ်းပြိုခ ိန့် နငှ ့် 
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က  ျောင့််းအလ ြ့်မ ျော်း ိ  အ န့်လိ င့််းကြေါ်တ င့် ထ တ့်ပြန့်ခ ိန့်မ ျော်း၌ 

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မူဝါဒမ ျော်း၊ က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း နငှ ့် 

က  ျောင့််း လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း ိ  လိ  ့်နျောပခင့််း။  ျွန့် ြ့်၏ 

လိြ့်စျော၊ ဖ န့််းနြံြါတ့် သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းအမည့်တိ  ြါဝင့်ပြီ်း 

ယင့််းတိ  သျောဟ   န  ့်သတ့်မထျော်းသည ့်  ျွန့် ြ့် ိ ယ့်တိ င့် နှင ့် 

အပချော်းသူမ ျော်းအကက ျောင့််း  ိ ယ့်က ်း ိ ယ့်တျော အခ  ့်အလ ့် 

တစ့်ခ ခ  ိ  ြိ  စ့်တင့်ပခင့််း  ကဘ်းအနတ ျောယ့်မ င့််းကက ျောင့််း 

 ျွန့် ြ့် နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ြါသည့်။  

10. က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ဓျောတ့်ြြံ မ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဗ ီဒယိီ မ ျော်း ိ  

က  ျောင့််းသျော်း၏ မိဘ သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းသျော်းသည့် အသ ့် 

၁၈ နစှ့် သိ  မဟ တ့် အထ ့်ပဖစ့်ြါ  အ ိ ြါ က  ျောင့််းသျော်းထြံမှ 

ခ င ့်ပြိုခ  ့် မ ရိှြ  အ န့်လိ င့််းကြေါ်တ င့် ြိ  စ့်တင့်မည့်မဟ တ့်ြါ။ 

 

ဘီစီြီအ ့်စ့် နည့််းြညျောနငှ ့်   န့်  ့်မ ျော်း ိ  အသြံ ်းပြိုိုခ ိန့်နငှ ့်  ိ ရှယ့်မီဒယီျော ိ  

၄င့််းတိ   သြံ ်းစ  ခ ိန့်၌ သြံ စ ွဲသူသက ာင့််းသျော်းအျော်းလြံ ်းအကနပဖင ့်  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

အတ  ့် နည့််းြညျော ိ  လ ့်သင ့်ခြံနိ င့်ဖ ယ့် အသြံ ်းပြိုက ်း မူဝါဒ နငှ ့် စည့််းမ ဉ်း 

မ ျော်း၊ က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်မှု ိ င့် ျော စည့််းမ ဉ်း၊ ကဒသ ိ င့် ျော၊ ပြည့်နယ့်၊ နငှ ့် 

ပြည့်ကထျောင့်စ  ဥြကဒမ ျော်းအျော်းလြံ ်း နငှ ့် က  ျောင့််း လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်းပဖင ့် 

သ ့်က ျော ့်ခြံ ြါမည့် ခ ိို်းကဖျော ့်ပခင့််းမ ျော်း  ဘီစီြီအ ့်စ့် နည့််းြညျော 

နငှ ့်/သိ  မဟ တ့်   န့်  ့်မ ျော်း ိ  ဝင့်က ျော ့်မှု  ြံ ်းရှု ြံ်းပခင့််း၊ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း 

အက ်းယူမှု၊ နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် တ ျော်းစ  ခြံ မှု သိ  မဟ တ့် ကလ ျော့်ကက ်းကြ်း မှု 

 လဒ့် ကစနိ င့်ြါသည့်။   ခ ိို်းကဖျော ့်သူ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ 

မူဝါဒ ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ  စည့််းမ ဉ်း အ  

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း ခြံ ြါမည့်။ 

 

တစ်က္ ုယ်သြံေုး အ လက္်ထရ ာနစ် ဆက္်သ ယ်ရပပာဆ ရု ေး က္   ယာမ ာေး 

အသြံေုးပပြုံပခငေ်းအတ က္် တာဝန်ဝတတ  ာေး 

ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ဘဝ 

အတ င့််း နည့််းြညျော  အစဉတိ ်းပမ တိ ်းလျောပခင့််း နငှ ့် တျောဝန့်သိသိ အသြံ ်းပြ ပခင့််း 

ပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ြညျောက ်း နငှ ့်   ့်သ ယ့်ကပြျော ိ က ်းအတ  ့် ယင့််းမှ 

အသြံ ်းကတျော့်ခြံနိ င့်သည ့် အ  ိို်းခြံစျော်းခ င ့် ဏ္ဍ ိ  အသိအမှတ့်ပြိုြါသည့်။ 

သိ  ြါကသျော့်လည့််း ယင့််းသိ  ကသျော  ိ ိယျော ိ  ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း နငှ ့် အသြံ ်းပြိုပခင့််း  

ြညျောက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော ညွှန့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း၊ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ကဘ်း င့််း 

လြံ ပခြံိုက ်း နငှ ့် အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် က  ျောင့််းဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ိ  မစ  ့်ဖ ့် 

သင ့်ကက ျောင့််း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့  ယြံ က ည့်ြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ တစ့် ိ ယ့်သြံ ်း အီလ ့်ထက ျောနစ့် 

  ့်သ ယ့်က ်း ိ ိယျော (PECD)  ိ  က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်ကြေါ် နငှ ့် က  ျောင့််းမှ 

 မ ထပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအကတျောအတ င့််း လ ့်ဝယ့် ိ င့်က ျောင့်နိ င့် 

ြါကသျော့်လည့််း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ PECD မ ျော်း ိ  ကအျော ့်ြါ 

ချွင့််းခ  ့်မ ျော်းရိှသည့်မှလ  ၍ ည န့်က ျော်းပြသသည ့်ကန   အ ြံ ်းသတ့်အထိ 

အသြံ ်းမပြိုနိ င့်ြါ။  

 

1. ၃ တန့််း နငှ ့် အထ ့်တ င့် ည န့်က ျော်းပြသသည ့်ဝန့်ထမ့််း  ညွှန့်ကကာ်းပြသ 

သည ့် အခ ိန့်အကတျောအတ င့််း ညွှန့်က ျော်းပြသ န့်  ည့်  ယ့်ခ  ့်အတ  ့် 

ယင့််းသိ  အသြံ ်းပြိုမှု ိ  ခ င ့်ပြိုခ  ြါ ။ 

2. အထ ့်တန့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ PECD  ိ  သန  လည့်စျော 

စျော်းခ ိန့်အကတျောအတ င့််း အသြံ ်းပြိုနိ င့်ြါသည့်။ 

3. အလယ့်တန့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် အလယ့်တန့််းက  ျောင့််း တစ့်ခ စီ 

အလိ  ့် က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်း၏  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်ပဖင ့် ၄င့််းတိ  ၏ PECD  ိ  

ကန  လည့်စျောစျော်းခ ိန့် အကတျောအတ င့််း အသြံ ်းပြိုနိ င့်ြါသည့်။  

 

ဤမူဝါဒ ိ ခ ိို်းကဖျော ့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် မူဝါဒ ၅၅၅၀ တ င့််း 

ထြ့်မြံကြ်းထျော်းသည ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းအက ်းယူမှု ခြံ မည့်ပဖစ့်သည့်။  

 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းမှ က  ျောင့််းသိ  ယူလျောသည ့် PECD တစ့်ခ ခ  ခိ ်းယူခြံ မှု၊ 

ြ  ့်စီ်းမှု၊ ကြ ျော ့် ြံ ်းမှု၊ အခ င ့်မရိှြ  အသြံ ်းပြိုမှု၊ ဖ  ့် ီ်းမှု သိ  မဟ တ့် ကဒတျော 

သြံ ်းစ  ကက ်းမ ျော်း အတ  ့် ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ထြံတ င့် တျောဝန့်မရိှြါ။ PECD မ ျော်း 

အသြံ ်းပြိုမှုအတ  ့် ထြ့်က ျောင့််းအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  ြညျောက ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ 

ကြေါ်လစီ ၅၅၅၂၊ တစ့် ိ ယ့်သြံ ်း အီလ ့်ထက ျောနစ့်   ့်သ ယ့်ကပြျော ိ က ်း 

 ိ ိယျောမ ျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအသြံ ်းပြိုမှုအတ င့််း ကတ ွဲ့ ရိှနိ င့်ြါသည့်။  

 

ရက္ ာငေ်းသာေးမ ာေး၏ အခ င အ်ရ ေး 

 

မှတတ်မ်ေးမ ာေး သ ေးသန  ပ်ဖစော်ြ  ငော်ခ င ော် 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းစီအတ  ့် က  ျောင့််းသျော်းမှတ့်တမ့််းတစ့်ခ  ိ  ဘီစီြီအ ့်စ့် 

တ င့်စတင့်က  ျောင့််းအြ့်သည့်မှ ၁၂ တန့််းအထိ ကတျော ့်ကလ ျော ့်လြံ ်း ထိန့််းသိမ့််း 

ထျော်းကြ်းြါသည့်။  ပြည့်ကထျောင့်စ  နငှ ့် ပြည့်နယ့် ဥြကဒမ ျော်းကအျော ့်တ င့် 

က  ျောင့််းသျော်း၏ ြညျောက ်း မှတ့်တမ့််း ိ  က ည ့်ရှု န့် နငှ ့်  န့််းစစ့် န့်၊ 

အ ိ ြါမှတ့်တမ့််း ိ  လ ိို ွဲ့ ဝှ ့်သိ သိြ့်စ ျော ထိန့််းသိမ့််းထျော်း န့် နငှ ့် မည့်သည ့် 

က  ျောင့််းမှတ့်တမ့််းမ ိ တ င့််း တိ  မှုမရိှသည့် အ ျောတစ့်ခ ခ  ိ  အမှန့်ပြင့် န့် 

က  ျောင့််းသျော်း နငှ ့် မိဘမ ျော်းထြံတ င့် အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းစီအတ  ့် တိ  ပြီ်း လ ိို ွဲ့ ဝှ ့်သိ သိြ်သည ့် က  ျောင့််း 

မှတ့်တမ့််းတစ့်ခ  ထိန့််းသိမ့််းကြ်းထျော်း န့် နငှ ့် ကဒတျောမ ျော်း ိ    ိို်းကက ျောင့််း 

ကလ ျော့်ညီစ ျော စ က ျောင့််း ျောတ င့် ြူ်းကြါင့််းလ ြ့်က ျောင့် န့် သက ာင့််းအ ြ့်က ီ်းတ င့် 

တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ မိဘ သိ  မဟ တ့် အ  ြံို်းဝင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းထြံ၌ 

က  ျောင့််းသျော်း၏မှတ့်တမ့််း ိ  က ည ့်ရှု န့် နငှ ့်  န့််းစစ့် န့် အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ 

က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်း၏မှတ့်တမ့််း ိ   ယူက ည ့်ရှု န့်အတ  ့် 

ကတျောင့််း ိ ခ  ့် ိ    ိို်းကက ျောင့််းကလ ျော့်ညီသည ့်  ျောလတစ့်ခ အတ င့််း 

လိ  ့်ကလ ျော  ြါမည့်၊ သိ  ကသျော့် မည့်သည ့်ပဖစ့် ြ့်မ ိ ၌ ကတျောင့််း ိ ခ  ့် 

 ရိှပြီ်းကနျော ့် ၄၅   ့်ထ ့် မြိ သင ့်ြါ။ မှတ့်တမ့််း ိ  မိဘတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် 

အ  ြံို်းဝင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းမှ က  ျောင့််းအ ျောရိှတစ့်ဦ်းကရှွဲ့တ င့် 

က ည ့်ရှု န့်ပဖစ့်သည့်။ က  ျောင့််းမှတ့်တမ့််းတ င့် ကအျော ့်ြါတိ   ြါဝင့်နိ င့်ကသျော့်လည့််း 

ယင့််းတိ  သျောဟ  မ န  ့်သတ့်ထျော်းြါ - 

 
 

1. က  ျောင့််းသျော်း၏  ိ ယ့်က ်း ိ ယ့်တျော အခ  ့်အလ ့်ကဒတျော 

2. သက ာင့််းသျော်း၏ က  ျောင့််းတ ့်က ျော ့်မှု ိ င့် ျော အခ  ့်အလ ့် 

ကဒတျော 

3. နစှ့်စဉ စ မ့််းက ျောင့် ည့်၊ မူကက   - ၈ တန့််း 

4. ဒ တိယအ င ့် နစှ့်စဉ က  ျောင့််းစ မ့််းက ျောင့် ည့်၊ ၉ - ၁၂ တန့််း  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
https://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5552.pdf
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5. ပြည့်နယ့်မှ ပြဌျောန့််းခ  ့် နငှ ့် ကဒသနတ  က  ျောင့််းစနစ့် စျောကမ်းြ   

6. စည့််း မ့််းကသဝြ့်မှု ိ င့် ျော မှတ့်တမ့််း 

7.   န့််းမျောက ်း စစ့်က ်းမှု 

8.   န့််းမျောက ်း ိ င့် ျော စျော င့််းမှတ့်တမ့််း 

9.  ျော  ယ့်က ်း ိ င့် ျော အခ  ့်အလ ့်ကဒတျော နငှ ့် ကသ ်းတ င့််း 

ခ ြါဝင့်မှု အကထျော ့်အထျော်းလ ့်မှတ့် 

10. ကမ ီလန့််း က  ျောင့််းသျော်း နှုတ့်ထ  ့်မှု/က  ျောင့််းကပြျောင့််းမှု မှတ့်တမ့််း 

11. ပြည့်နယ့်တစ့်ဝှမ့််း ြညျောက ်း ိ င့် ျော အင့်တျောဗ  ်းကဖျောင့်ြြံ စြံ 

12. မသန့်စ မ့််းမှုရိှကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် လိ အြ့်ကသျော 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း 
 

 န  ့်  င့်ပြိုလ ြ့် န့် တ ျော်းရြံ ်းအမိန  ့်တစ့်ခ  မရိှြါ  အ ြ့်ထိန့််းခ င ့် ကသျော နငှ ့် 

အ ြ့်ထိန့််းခ င ့်မ ကသျော မိဘမ ျော်းထြံ၌ က  ျောင့််းသျော်း၏ မှတ့်တမ့််းအြါအဝင့် 

က  ျောင့််းနငှ ့်  ့်စြ့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  တန့််းတူအလှမ့််းမီှ  ယူခ င ့် 

ရိှြါသည့်။ 

 

IDEA သိ  မဟ တ့်   ့်ရှင့် ၅၀၄ ကအျော ့်တ င့် အ င ့် နငှ ့် အတန့််းအ င ့် ိ  

ဘီစီြီအ ့်စ့်မှ ထ တ့်ပြန့်ကြ်း န့် လိ အြ့်သည ့် 'ပြည့်နယ့်မှ က ီ်းက ြ့်သည ့် 

ကစျောင ့်ကရှျော ့်မှု'တ င့််းရိှ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း လ ့်ခြံသည ့်က  ျောင့််းမှလ  ၍ 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း၏ မှတ့်တမ့််းမှ အခ  ့်အလ ့် ိ  ဖ န့််းကြေါ်မှတ င ့် 

ဖ င ့်ဟပခင့််း မပြိုနိ င့်ြါ။ 

 

အမ  ြုံေးသာေးရ ေး သ ု  မဟုတ ်ဘာသာရ ေး ရလ   င မ်ှုဆ ငု ်ာ အခ င အ်ရ ေး 

အမ ိို်းသျော်းက ်း - က  ျောင့််းတစ့်က  ျောင့််းစီကန ျောတ င့် အကမ ိ န့်ပြည့်ကထျောင့်စ  

အလြံ ိ  လွှင ့်ထူ န့် နငှ ့် စျောသင့်ခန့််းတစ့်ခန့််းစီတ င့််း အလြံလွှင ့်ထူ န့်အတ  ့် 

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မှ ကြ်းအြ့် မည့်။ ကန  စဉ အလြံကရှွဲ့တ င့်  တိသစစျောရ တ့် ိ ပခင့််း 

ြါဝင့်သည ့် ကန  စဉ အတန့််းမ ျော်းအစတ င့် သင ့်ကလ ျော့်ကသျော အမ ိို်းသျော်းက ်း ိ င့် ျော 

ကလ   င ့်မှုကြ်းအြ့်သည ့် အစီအစဉတစ့်ခ  က  ျောင့််းတိ င့််းတ င့် ရိှ န့်မှျော က  ျောင့််း 

စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်း၏ တျောဝန့်ပဖစ့် မည့်။ အ ိ ြါ အမ ိို်းသျော်းက ်း 

ကလ   င ့်လ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်းတ င့် ြါဝင့်ပခင့််းမှ လ တ့် င့််းလိ သည ့် က  ျောင့််းသျော်း 

သိ  မဟ တ့် ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်းဦ်းအျော်း  င့််းလ တ့်ခ င ့်ပြို မည့်။ ြါဝင့်ပခင့််းမှ 

လ တ့် င့််းလိ သည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့်  နဒပြမှု  က  ျောင့််းလှုြ့်ရှျော်းမှု 

မ ျော်းအတ  ့် သိသာထင့်ရှျော်းသည ့် ဖ  ့် ီ်းမှု သိ  မဟ တ့် ဝတထ ိုြစစည့််း ိ င့် ျော 

ကနျှောင ့်ယှ ့်မှု မဖန့်တီ်းြါ  ပငမိ့််းခ မ့််းစ ျော  နဒပြသည ြ်ြံ စြံတစ့်မ ိို်းမ ိို်း 

အသြံ ်းပြိုနိ င့်ြါသည့်။    

 

ဘာသာရ ေး - က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် လိ အြ့်သည ့် က  ျောင့််းလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း ိ  

မကနျှောင ့်ယှ ့်သ၍ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့်  နဒအကလ ျော ့်   ကတျောင့််း န့် 

အတ  ့် သိ  မဟ တ့် ဘျောသျောက ်း စျောသျော်းမ ျော်း ရိှ န့်အတ  ့် အတိ င့််းအတာတစ့်ခ  

အထိ အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ က  ျောင့််းသျော်းအတ  ့်လိ အြ့်သည ့် က  ျောင့််းလှုြ့် 

ရှျော်းမှုမ ျော်းတ င့််း အကနျှောင ့်အယှ ့်မကြ်းဟ  ယူ ပြီ်း က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း 

 နဒအကလ ျော ့်   ကတျောင့််းဝတ့်ပြ ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ဘျောသျောက ်း စျောကြမ ျော်း 

ဖတ့်ရှုပခင့််းမှ တျော်း ီ်း န့် မည့်သည ့်က ိို်းစျော်းအျော်းထ တ့်မှုမှ မပြိုသင ့်ြါ။ 

 

ရက္ ာငေ်းသာေး အပ်ုခ ြုံပ်အစ ုေး မှုဆ ငု ်ာ အခ င အ်ရ ေး 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် က  ျောင့််းတ င့််းရိှ က  ျောင့််းသျော်းအမ ျော်းစ မှ လ ့်ခြံ 

နိ င့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်းအစိ ်း ြြံ စြံတစ့်ခ  ဖ  ွဲ့စည့််းပြီ်း ပမ င ့်တင့် န့် အခ င ့်အက ်း 

ရိှြါသည့်။ ြညျောက ်းြိ င့််း၌ အ  ြံို်းဝင့်သည ် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်းလြံ ်းထြံတ င့် 

ရြံ ်းရှျောပြီ်းထိ င့် န့် အခ င ့်အက ်း နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်းက  ်းက ျော ့်မှုမ ျော်းတ င့််း မ ကြ်း န့် 

အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ ယင့််းသိ  ကသျော အခ င ့်အက ်း ိ  လူမ ိို်း၊ အသျော်းအက ျောင့်၊ 

လိင့်၊ လူမ ိို်းစ ၊  ိ ယ့်ဝန့်က ျောင့်မှု၊ အဂ္လိြ့် ဘျောသျောစ ျော်း ကလ လျောသင့်ယူမှု 

အ င ့်၊ မသန့်စ မ့််းမှု၊ ဇျောတိနိ င့်ငြံ၊ ဘျောသျောတ ျော်း၊ လူမှု စီ်းြ ျော်းက ်း အ င ့်အတန့််း၊ 

လ ့်ထြ့်ထိမ််းပမျော်းမှု အ င ့်အတန့််း၊ မည့်သည ့်လိင့်အသြေါ် အျော်းသျောမသျော၊ 

  ျော်းမပဖစ့်တည့်မှု သတ့်မှတ့်ခ  ့် (  ျော်းမ ကဖျော့်ထ တ့်ပြသခ  ့် အြါအဝင့်) 

သိ  မဟ တ့် နိ င့်ငြံက ်း ယြံ က ည့်ခ  ့် ိ င့် ျော အကက ျောင့််းပြခ  ့်မ ျော်းအတ  ့် 

 န  ့်သတ့်မှု မပြိုသင ့်ြါ။ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် အနည့််း ြံ ်း အ င ့် ၂ 

ြ မ့််းမ ရိှပြီ်း ရြံ ်းမဖ င ့်မီ သိ  မဟ တ့် မထိ င့်မီ တစ့်က ိမ့်ထ ့်ြိ ပြီ်း စျောကမ်းြ  မ   

ြါ ၊ မပြီ်းစီ်းြါ  သိ  မဟ တ့် အမှတ့်ကြ်းသည ့် ျောလအတ င့််း က ်းဖ ့် ိ င့် ျော 

အ င ့် တစ့်က ိမ့်ထက်ြိ ၍မရိှြါ  ရြံ ်းဖ င ့် န့် သိ  မဟ တ့် ရြံ ်းထိ င့် န့် အ  ြံို်းဝင့် 

ြါသည့်။ ြထမ၊ ဒ တိယ၊ တတိယ နငှ ့် စတ တထ  သြံ ်းလြတ့်  ီြိ  တ့် တ့်မ ျော်း  

  ့်လ ့်အ  ြံို်းဝင့်မှု ိ   ြံ ်းပဖတ့်ကြ်းြါသည့်။ 

 

လိ အြ့်သည ့် လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း နငှ ့် က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ ခ င ့်ပြိုခ  ့်ကြေါ် 

မူတည့်ပြီ်း က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် က  ျောင့််းသျော်းအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်း နငှ ့် 

အသင့််းမ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်ကြေါ်တ င့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း လ ြ့်က ျောင့်နိ င့် 

ြါသည့်။ အဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်း၏ လှုြ့်ရှျော်းမှုတစ့်ခိုစီ ိ  က  ျောင့််းသျော်းတိ င့််းအတ  ့် 

ဖ င ့်ကြ်းထျော်း မည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းအက ျော ့်အအြံ မ ျော်း ိ  ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံို၊ 

တျောဝန့်သိသိ နငှ ့် ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ နှင ့် က  ျောင့််းအ ြ့်ကကီ်း၏ စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း နငှ ့် 

က  ျောင့််းစနစ့်မ ျော်း၏ လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်းအ  အသြံ ်းပြို န့် တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ 

 

သငရ် ုေးည နော်ီးတမော်ီးပပငပ် လှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးတ ငေ်း ပါဝငလ်ုပ်ရဆာင ်န် အခ င အ်ရ ေး 

က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် သင့်ရိ ်းပြင့်ြ လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအတ င့််း ြါဝင့် 

လ ြ့်က ျောင့် န့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ ဝိကသသမ ျော်း  

အ ိ ြါအ ြ့်စ ၏  ည့်  ယ့်ခ  ့် နငှ ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းပဖင ့်  ိ  ့်ညီသည့်ဟ  ယူ  

ြါ  က  ျောင့််းအဖ  ွဲ့အစည့််းတစ့်ခ တ င့် အဖ  ွဲ့ဝင့်မ ျော်းအတ  ့် လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် နငှ ့် 

ကအျောင့်ပမင့်မှုအြါအဝင့် ဝိကသသမ ျော်း တည့်ကထျောင့် န့် အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်း နငှ ့် အသင့််းမ ျော်း ိ  က  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းမှ  မ ထ 

ပြို၊ ခ င ့်ပြို၊ က ျောင့်   ့်၊ စီစဉပြီ်း က ီ်းက ြ့် ြါမည့်။ က  ျောင့််းအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်း 

နငှ ့် အသင့််းမ ျော်းတ င့််း ြါဝင့်က သည ့် က  ျောင့််းသာ်းမ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်း 

လ ြ့်က ျောင့်မှု ိ င့် ျော စည့််းမ ဉ်း ိ  လိ  ့်နျော ြါမည့်။  အဖ  ွဲ့မ ျော်း၊ လ ြ့် ိ င့် 

က ျောင့်   ့်သည ့် အ ြ့်စ မ ျော်း၊ ထ တ့်ပြန့်သည ့် ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း နငှ ့် အပချော်း က  ျောင့််းမှ 

 မ ထပြိုသည ့် အသင့််းမ ျော်းတ င့် အဖ  ွဲ့ဝင့်ပဖစ့်က ်း ိ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း 

အဖ  ွဲ့ဝင့်ကက ်းမရိှြ   ရိှကစ မည့်။ 

 

ရက္ ာငေ်းမ ာေးအကက္ာေး အာေးက္စာေးပ  မ ာေးတ ငေ်း ပါဝင ်န်အခ င အ်ရ ေး 

အထ ့်တန့််းအ င ့်တ င့် က  ျောင့််းမ ျော်းအက ျော်း အျော်း စျော်းြ  မ ျော်းတ င့််း ြါဝင့် န့် 
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အခ င ့်အသရ်း က  ျောင့််းသျော်းတိ င့််းထြံတ င့် ရိှြါသည့်။ ဘီစီြီအ ့်စ့် စည့််း မ့််း မ ျော်း၊ 

လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း နငှ ့် က  ျောင့််းမ ျော်းအက ျော်း အျော်း စျော်းြ  မ ျော်း ိ င့် ျော 

လမ့််းညွှန့် ခ  ့်မ ျော်း နငှ ့် ကမ ီလန့််း ပြည့်သူြိ င့် ဒ တိယအ င ့်က  ျောင့််းမ ျော်း၏ 

အျော်း စျော်း အစည့််းအရြံ ်း (MPSSAA) ၏ စည့််းမ ဉမ ျော်းအ  က  ျောင့််းမ ျော်းအက ျော်း 

အျော်း စျော်းြ   မ ျော်းတ င့််း ြါဝင့် န့်အတ  ့် အနိမ ့် ြံ ်း စြံခ ိန့်စြံနှုန့််းမ ျော်း နငှ ့် 

ကအျောင့်ပမင့်မှု ိ  တည့်ကထျောင့်ကဖျော့်ထ တ့် န့် နငှ ့် ထိန့််းသိမ့််းထျော်း န့် 

က  ျောင့််းအျောဏျောြိ င့်မ ျော်းထြံတ င့် အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသည့် ြ မ့််းမ  အ င ့် ၂ ကအျော ့်ကလ ျော နည့််းပြီ်း ပြီ်းခ  သည ့် 

သြံ ်းလြတ့်အတ င့််း တစ့်က ိမ့်ထ ့်ြိ ၍   ရှု ြံ်းပခင့််း၊ မပြီ်းစီ်းပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

က ်းဖ ့် ိ င့် ျောအ င ့်ကြ်းခ   ပခင့််း မရိှြါ  ြါဝင့် င့်န   န့် 

ြညျောက ်းြိ င့််းအ  စြံခ ိန့်မမီှြါ။  က ျောင့််းဦ်း ျောသီ ြညျောက ်းစြံခ ိန့် 

အ  ြံို်းဝင့်မှု ိ  ယခင့်နစှ့်မှ စတ တထ သြံ ်းလြတ့် အ င ့်ကြ်း ျောလပဖင ့် 

 ြံ ်းပဖတ့်ြါသည့်။ 
 

 

တစ်က္ ုယ်ရ ပ ုငဆ် ငုပ်စစည်ေးဆ ငု ်ာ အခ င အ်ရ ေး 

က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့် သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် ခ ီ်းမ ျော်းတ င့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း နငှ ့် ၄င့််းတိ  ၏ ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််းမ ျော်း ိ    ိို်းကက ျောင့််း 

ကလ ျော့်ညီစ ျော ရှျောကဖ မှုခြံယူပြီ်း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် တစ့် ိ ယ့်သြံ ်း 

ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််းမ ျော်း ိ  လ ့်ဝယ့်ြိ င့်က ျောင့် န့် အခ င ့်အက ်း ရိှြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ပြည့်ကထျောင့်စ  သိ  မဟ တ့် ပြည့်နယ့် ဥြကဒမ ျော်း နငှ ့် 

စည့််း မ့််းမ ျော်း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် မူဝါဒမ ျော်း နငှ ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း 

ကအျော ့်တ င့် တျော်းပမစ့်ထျော်းကသျော မည့်သည ့် ဝတထ ိုြစစည့််း ိ မှ လ ့်ဝယ့် 

မ ိ င့်က ျောင့်သင ့်ြါ။ ြစစည့််းတစ့်ခ  ိ  ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း  ဤပြည့်နယ့်၏ ဥြကဒ 

မ ျော်းကအျော ့်တ င့်  ျောဇဝတ့်မှု   ်းလ န့်ပခင့််းတစ့်ခ  ပဖစ့်ကစသည ့် အ ျောတစ့်ခ  ိ  

က  ျောင့််းသျော်းမှ ြိ င့် ိ င့်ထျော်းသည့်ဟ  အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမှ ယြံ က ည့်ြါ  

အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းတစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့် 

ကြေါ်တ င့် နငှ ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း အကတျောအတ င့််း 

  ိို်းကက ျောင့််း ီကလ ျော့်သည ့် ရှျောကဖ မှုတစ့်ခ  လ ြ့်နိ င့်ြါသည့်။ ရှျောကဖ မှု ိ  

အ  ယ့်က ျော ့်ပြီ်းသူ တတိယ ြါတီတစ့်ဦ်းကရှွဲ့တ င့် ပြိုလ ြ့် မည့်ပဖစ့်ပြီ်း ယင့််း 

တတိယြါတီသည့် ဘီစီြီအ ့်စ့် ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း ပဖစ့် ြါမည့်။ 

ြစစည့််းတစ့်ခ  ိ  ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း  ဤပြည့်နယ့်၏ ဥြကဒမ ျော်းကအျော ့်တ င့် 

 ျောဇဝတ့်မှု   ်းလ န့်ပခင့််းတစ့်ခ  ပဖစ့်ကစသည ့် အ ျောတစ့်ခ  ိ  က  ျောင့််းသျော်းမှ 

ြိ င့် ိ င့်ထျော်းသည့်ဟ    ျော/မ တစ့်ဦ်း  ယြံ က ည့်ြါ  က  ျောင့််းမှ  မ ထ 

ပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုတစ့်ခ  အကတျောအတ င့််း က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း ရှျောကဖ  

စစ့်က ်းမှုတစ့်ခ  လ ြ့်က ျောင့် န့် က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်းမှ 

  ျော/မတစ့်ဦ်း ိ  တျောဝန့်ခန  ့်အြ့်နိ င့်ြါသည့်။ ရှျောကဖ မှု မလ ြ့်က ျောင့်မီ   ျော/မ 

အကနပဖင ့် ကလ   င ့်သင့်က ျော်းမှု  ရိှထျော်း ြါမည့်။ ရှျောကဖ မှု ိ  တတိယ ြါတ ီ

(ဘီစီြီအ ့်စ့် ဝန့်ထမ့််း) ကရှွဲ့တ င့် ပြိုလ ြ့် ြါမည့်။  

 

ဥြကဒနငှ ့်ကလ ျော့်ညီသည ့်ရှျောကဖ မှုတစ့်ခ  ိ  ခ င ့်ပြို န့်ပငင့််းြယ့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်း 

တစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် မူဝါဒ ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် စည့််းမ ဉ်း 

အ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း အက ်းယူပခင့််း  လဒ့် ရိှနိ င့်ြါသည့်။  ဘီစီြီအ ့်စ့် 

မူဝါဒ ၅၄၆၀။ 

 

ရှာရဖ မှုဆ  ငော် ော အခ င အ်ရ ေးက္ ု အသ ရပေးပခငေ်း 

က  ျောင့််းသျော်းအျော်း ကြ်းထျော်းသည ့် စျောက ်းစာ်းြ  မ ျော်း၊ ကသျော ခတ့်ဗီရိ မ ျော်း နငှ ့် 

သိ ကလှျောင့်သည ့်ကန ျောမ ျော်းသည့် ဘီစီြီအ ့်စ့်၏ ြိ င့် ိ င့်မှုပဖစ့်သည့်။ 

အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းတစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်း၏ စျောက ်းစျော်းြ  မ ျော်း၊ ကသျော ခတ့် 

ဗီရိ မ ျော်း နငှ ့် သိ ကလှျောင့်သည ့်ကန ျောမ ျော်းအြါအဝင့် က  ျောင့််း၏ ရ ြ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော 

အက ျော ့်အဦ်း နငှ ့် ၄င့််း၏ အသံို်းအသဆာငြ်စစည််းမ ာ်းအာ်း ရှျောကဖ မှုတစ့်ခ  

အခ ိန့်မက  ်း ပြိုလ ြ့်နိ င့်ြါသည့်။ 

 

ခ  ပခာေးဆက္်ဆြံမှုမပပြုံရ ေးဆ ငု ်ာ အခ င အ်ရ ေး 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် ခ  ပချော်း  ့် ြံမှု၊ အနိ င့်  င ့်မှု၊  ိ  ့်ဘျော အနိ င့်  င ့်မှု၊ 

ကနျှောင ့်ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းကပချော ့်မှုမ ျော်းမှ  င့််းကဝ်းြိ င့်ခ င ့်ရိှြါသည့်။ 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ အခ င ့်အက ်းမ ျော်း ိ  

ကလ်းစျော်း န့် တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ 

 

ရက္ ာငေ်းသာေးအမ ာေးစု၏ အသက္်အ  ယ်နငှ  ်ပတသ်က္်သည ် အခ င အ်ရ ေး 

ကမ ီလန့််းပြည့်နယ့်  ိ ်း ျော်းခ  ့်စည့််းမ ဉ်း တ င့််း ခ  ပချော်းကဖျော့်ပြထျော်းသည ့်အတိ င့််း 

ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၊ ၄င့််း၏ ကအဂ င့်စီမ ျော်းမှ တစ့်ခ ခ ၊ 

သိ  မဟ တ့် ၄င့််းတိ   ိ ယ့်စျော်းလ ြ့်က ျောင့်သည ့် လူတစ့်ဦ်းဦ်းအကနပဖင ့် အသ ့် 

 ယ ့်ရှစ့် (၁၈) နစှ့် သိ  မဟ တ့် ြိ က ီ်းကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသိ   ကြ်းအြ့်သည ့် 

အ  ယ့်က ျော ့်ပြီ်းသူ နိ င့်ငြံသျော်းပဖစ့်ြိ င့်ခ င ့် ိ   န  ့်သတ့်မှု မပြို ြါ။ 

က  ျောင့််းသျော်းအခ င ့်အက ်း ပြင့် င့်ခ  ့် ိ   ျော  ယ့်က ်း (20 U.S.C.§ 1232h) 

နငှ ့် မိသျော်းစ  ြညျောက ်း အခ င ့်အက ်း နငှ ့် သီ်းသန  ့်ပဖစ့်ြိ င့်ခ င ့် အ ့်ဥြကဒ 

(FERPA)(20 U.S.C.  § 1232g) ကအျော ့်တ င့် မိဘမ ျော်းအျော်းကြ်းအြ့်ထျော်းကသျော 

အခ င ့်အက ်းမ ျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်း အသ ့် ၁၈ နစှ့် ပြည ့်ခ ိန့်၌ က  ျောင့််းသျော်းသိ   

လွှ ကပြျောင့််းကြ်းြါသည့်။ ယင််းက က  ျောင့််းသျော်း၏ြညျောက ်းနငှ ့်စြ့်လ ဉ်းသည ့် 

ကမ်းခ န့််းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ပြဿနျောတစ့်ခ ခ  ိ  မိဘမ ျော်းနငှ ့်   ့်သ ယ့်ကပြျော ိ  န့် 

က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််း 

သရ်းမ ်းမှ တျောဝန့်ကြ်းထျော်းသူ၏အခ င ့်အက ်း ိ  မည့်သည ့်နည့််းလမ့််းနငှ ့်မ  

မကလ ျော နည့််းကစြါ။  

 

လ တလ်ပ်စ ာ ရပပာဆ ပု ုငခ် င  ်နငှ  ်ရဖာ်ထတုပ်ပသပ ုငခ် င  ်

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် လ တ့်လြ့်စ ာ စ ျော်းကပြျော ိ ခ င ့်၊  ိ ်း  ယ့်ခ င ့် နငှ ့် 

ပငမိ့််းခ မ့််းစ ျော စ ကဝ်းခ င ့်ရိှကသျော့်လည့််း ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း စ ျော်းမ ျော်း နငှ ့် ပြိုမူ 

လ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  တျော်းပမစ့်ြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း စ ကဝ်းြိ င့်ခ င ့်  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း စ ကဝ်းမည ့် အခ ိန့်၊ ကန ျော နငှ ့် 

နည့််းလမ့််းမ ျော်းနငှ ့် ြတ့်သ ့်၍ က  ျောင့််းအျောဏျောြိ င့်မ ျော်းမှ ခ မှတ့်ထျော်းကသျော 

  ိို်းကက ျောင့််း ီကလ ျော့်သည ့် အ န  ့်အသတ့်မ ျော်းပဖင ့် သ ့်က ျော ့်ခြံ ြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်း မီဒယီျော အက ြံကြ်းတစ့်ဦ်း၏ က ီ်းက ြ့်မှုကအျော ့်တ င့် က  ျောင့််းသျော်း 

ဂ ျောနယ့်လစ့် တစ့်ဦ်းအကနပဖင ့်  က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် မီဒီယျောအတ  ့် 

သတင့််းမ ျော်း၊ ထင့်ပမင့်ခ  ့်မ ျော်း၊ က ျောင့််းြါ်း နငှ ့် ကက ျော့်ပငျောမ ျော်းြါ 

အကက ျောင့််းအ ျော မ ျော်း ိ   ြံ ်းပဖတ့် န့် တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ (မူဝါဒ ၅၆၁၀ နငှ ့် 

စည့််းမ ဉ်း ၅၆၁၀)။ 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5460.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5610.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5610.pdf
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အထိမ့််းအမှတ့် ကဖျော့်ပြခ  ့်မ ျော်း  က  ျောင့််းလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း ိ  သိသိသျောသျော 

မကနျှောင ့်ယှ ့်သည ့် အတိ င့််းအတျောအထိ အထိမ့််းအမှတ့်ြြံ စြံမ ျော်းပဖင ့် 

ကဖျော့်ထိုတ်ပြသ န့် အခ င ့်အက ်း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့်ရိှြါသည့်။ 

 

အသနာေးခြံပ ုငခ် င  ်

သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အသနျော်းခြံလွှျောတစ့်ကစျောင့်အျော်း အခ ိန့်မီ တြံ  ပြန့်မှုတစ့်ခ   ရှ  န့် 

အခ င ့်အက ်း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် ရိှြါသည့်။ 

 

ရဘေးက္ငေ်းလြံုပခြံြုံသည ် ရလ လာသငယ်ူရ ေး ပတဝ်န်ေးက္ ငတ်စ်ခု  ရှ  န် အခ င အ်ရ ေး 

ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ြညျောက ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့  က  ျောင့််းသျော်းတိ င့််းသည် 

ကဘ်းအနတ ျောယ့် င့််း၍ လြံ ပခြံိုပြီ်း အ  ့်မပြတ့် ကလ လျောသင့်ယူနိ င့်သည ့် 

ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ တ င့််း သလ လျောသင့်ယူကက ျောင့််း ကသခ ျောကစ န့်  တိ ဝတ့် 

ပြိုြါသည့်။ ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ ြိ င့် ကပမအက ျော ့်အအြံ ကြေါ်တ င့် ၊ က  ျောင့််းမှ  မ ထ 

ပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ြ  မ ျော်း၊ က  ျောင့််း ျော်းကြေါ်တ င့် တစ့်စြံ တစ့်ဦ်းမှ 

အနိ င့်  င ့်မှု၊  ိ  ့်ဘျော အနိ င့်  င ့်မှု၊ ကနျှောင ့်ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းကပချော ့်မှု၊ 

သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းတစ့်က  ျောင့််း စနစ့်တ   လည့်ြတ့်က ်း ိ  သိသိသျောသျော 

ကနျှောင ့်ယှ ့်သည ့်အ ျော ိ  ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မှ တျော်းပမစ့်ြါသည့်။   

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် အနိ င့်  င ့်မှု၊ ကနျှောင ့်ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းကပချော ့်မှု 

 င့််းကဝ်းသည ့် ြတ့်ဝန့််း  င့်အတ င့််း၌ က  ျောင့််း နငှ ့် စျောသင့်ခန့််းလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း 

အျော်းလြံ ်းတ င့််း ြါဝင့်လ ြ့်က ျောင့် န့် အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့် 

က ်းမ ်း  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မူဝါဒ ၅၅၈၀ နငှ ့် စည့််းမ ဉ်း ၅၅၈၀ 

နငှ ့်အနိ င့်  င ့်မှု၊ ကနျှောင ့်ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းကပချော ့်မှု အစီ င့်ခြံစျော ကဖျောင့်ြြံ စြံ 

 ရိှနိ င့်မှု နငှ ့် က  ျောင့််းစနစ့်၏ လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ကနျှောင ့်ယှ ့်မှုအကြေါ် ရိှ လ ြ့်ထြံ ်း 

လ ြ့်နည့််းမ ျော်းအျော်း စျောသင့်နစှ့်အစတ င့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမှ က  ျောင့််းသျော်း လ ့်စ   

စျောအ ြ့်အသကကာင််း တငပ်ြမှု ၏တစ့်စိတ့်တစ့်ြိ င့််းအကနပဖင ့်  ရိှကအျောင့် 

က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမှ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း နစှ့်စဉ အက ြံကြ်းြါမည့်။   

က  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်မ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း အနိ င့်  င ့်မှု၊ 

 ိ  ့်ဘျော အနိ င့်  င ့်မှု၊ ကနျှောင ့်ယှ ့်မှု နငှ ့် ပခိမ့််းကပချော ့်မှုမ ျော်းအကက ျောင့််း 

ြညျောကြ်း န့်၊ အနိ င့်  င ့်မှု၊  ိ  ့်ဘျော အနိ င့်  င ့်မှု၊ ကနှျောင ့်ယှ ့်မှု၊ နငှ ့် 

ပခိမ့််းကပချော ့်မှု ပဖစ့် ြ့်မ ျော်း ိ  စြံ စမ့််းစစ့်က ်း န့် နငှ ့် စ  ့်ဖ ့်ဝင့်က ျော ့်မှုမ ျော်း၊ 

ကထျော ့်ြြံ  ူညီမှုမ ျော်း နငှ ့် ယင့််းသိ  ကသျော ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း၏ 

ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း ိ  ကဖျော့်ထ တ့်တည့်ကထျောင့် န့် 

တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ 

 

လုပ်က္ ုငရ်ဆာင ် က္်ပြံု စည်ေးမ ဉေး 

 

အ ယ့်၍ ကမ်းစ ျောပဖစ့်လျောနိ င့်သည ့် လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်  အပချော်း က  ျောင့််းသျော်း 

မ ျော်း၊ ဌျောန အဖ  ွဲ့ဝင့်မ ျော်း၊ သိ  မဟ တ့် ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၏ ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း နငှ ့် 

  န့််းမျော ွှင့်လန့််းက ်းအကြေါ် အဖ  ့်သကဘျောက ျောင့်သည ့် သ ့်က ျော ့်နိ င့်ကခ  

ရိှြါ  ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ပြည့်သူြိ င့်က  ျောင့််းမ ျော်းထြံတ င့် ၄င့််း၏ 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်ပြင့်ြ၌ လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်အတ င့််း ကကာ်းဝင ်

စ  ့်ဖ ့် န့် အခ င ့်အျောဏျောရိှြါသည့်။   

  

ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မူဝါဒ ၅၅၅၀ အ  ဘီစီြီအ ့်စ့်အတ င့််း စျော င့််းသ င့််း 

အြ့်နှြံထျော်းသည ့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းမှ က  ျောင့််းနငှ ့် 

ကဝ်း ျော နငှ ့် က  ျောင့််းနှင ့်မစြ့် ိ င့်ြ  ကဖျော့်ထ တ့်ပြသခ  သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

ကက ျောင ့် ြညျောက ်းြိ င့််း ကန ျောခ ထျော်းမှုတ င့််း ကပြျောင့််းလ မှုတစ့်ခ   လဒ့် 

ပဖစ့်ကစနိ င့်သည ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းြိ င့််း ိ င့် ျော အက ်းယူမှု   ခြံ နိ င့်ြါသည့်။ 

 

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့  ဘီစီြီအ ့်စ့်တ င့််းရိှ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်းလြံ ်းအကနပဖင ့် 

က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်ကြေါ်တ င့် ရိှကနစဉ နငှ ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် 

လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းတ င့််း ြါဝင့်လ ြ့်က ျောင့်ခ ိန့်၌ က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းအတိ င့််း  ြ့်ပငလိိ  ့်နျော ျောတ င့် ၄င့််းတိ  ၏ တစ့်ဦ်းခ င့််း 

တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်း ိ  အသိအမှတ့်ပြို န့် ကမ ျော့်မှန့််းထျော်းြါသည့်။ 

 

ရက္ ာငေ်းသာေး လုပ်   ငော်ဘဆောငော်   ော်ြံ စည်ေးမ ဉေး - ဘ စ ပ အက္်စ် 

ရက္ ာငေ်းသာေးမ ာေးအာေးလြံုေးသည် - 

 

A. ြ  ့်   ့်ရနအ်တ  ့် တ ျော်းဝင့် ည့်  ယ့်ခ  ့်တစ့်ခ  မရိှြါ  

က  ျောင့််းသိ   ကန  စဉတ ့်က ျော ့် မည့်။ 

B. ကလ လျောသင့်ယူက ်း လ ြ့်ငန့််းစဉအတ င့််း ကစ စြ့်က ျောင့်   ့်ြါမည့်။ 

C. ခ င ့်ပြိုသည ့် ြစစည့််းြစစယမ ျော်း နငှ ့် ၄င့််းတိ  ၏ ြညျောကလ လျောသင့်ယူက ်း 

အစီအစဉမ ျော်းအတ  ့် လိ  ့်ကလ ျောညီကထ ပဖစ့်သည ့် ဝတထ ိုြစစည့််း 

မ ျော်း ိ သျော က  ျောင့််းသိ   ယူက ျောင့်လျောြါမည့်။ 

D. အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် နငှ ့် ဘျောသျောစ ျော်း ိ  

ကဖျော့်ထ တ့်ပြသပြီ်း အပချော်းသူမ ျော်း၏  ိ ယ့်ြိ င့်၊ အ ြ့်သျော်း နငှ ့် 

ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််း အခ င ့်အက ်းမ ျော်း ိ  ကလ်းစျော်းြါမည့်။ 

E. တည့်ပမ  ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မူဝါဒမ ျော်း၊ က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း နငှ ့် 

လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း ိ  လိ  ့်နျောသလိ  ၄င့််းတိ  ၏ လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

နငှ ့် ြညျောက ်း ိ င့် ျော တျောဝန့်ဝတတ  ျော်း ိ  လ ့်ခြံြါမည့်။ 

 

စြံခ  န်စြံနှုန်ေးမ ာေး 

A. က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်ကြေါ်တ င့် ရိှကနခ ိန့် သိ  မဟ တ့် 

က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းတ င့််း ြါဝင့်ခ ိန့် 

တကလ ျော ့်လြံ ်း နငှ ့် က  ျောင့််း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် 

လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း နငှ ့် ြ  မ ျော်းသိ   အသ ျော်း အပြန့် သယ့်ယူြိ  က ျောင့်ခ ိန့် 

အတ င့််း က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ိုငသ်ဆာငရ် က်ြံို စည့််းမ ဉ်း  သ ့်က ျော ့် 

 မည့်ပဖစ့်သည့်။ 

B. က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ိုငသ်ဆာင်ရ က်ြံို စည့််းမ ဉ်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်သည ့် 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ သြေါ်လစီ ၅၅၅၀၊ 

က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် စည့််းမ ဉ်း အ  စည့််း မ့််း 

ထိန့််းသိမ့််းအက ်းယူမှု   ခြံ နိ င့်ြါသည့်။ 

C. က  ျောင့််းတိ င့််းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်းအျော်း ကလ လျောသင့်ယူမှုမှ 

တျော်း ီ်းထျော်းကသျော သိ  မဟ တ့် အပချော်းသူမ ျော်း ကလ လျောသင့်ယူပခင််း 

အသြေါ်   ိို်းကက ျောင့််းမကလ ျော့်ညီစ ျော တျော်း ီ်းကသျော အပြိုအမူ ိ  

ထိထိက ျော ့်က ျော ့် တြံ  ပြန့် န့် က ိုယ်ြ ိုင်လကခဏာသဖာ်ပြခ  ့် 

 ိ င့် ျော ြညျောကြ်း၊ လူမှုက ်း  ျွမ့််း  င့်မှု ဖ ြံွဲ့ ပဖိို်းတိ ်းတ ့်က ်း၊ 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ  စီမြံခန  ့်ခ  မှု၊ နငှ ့်   ့် ြံက ်း တည့်က ျော ့်မှု 

 ိ င့် ျော ကြါင့််းစည့််းအစီအစဉတစ့်ခ  ိ  ကဖျော့်ထ တ့် ျော 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/FORMS_EXHIBITS/5000SERIES/FORM5580A.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် မည့်။ က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအကနပဖင ့် 

သင ့်ကတျော့်ကလ ျော ့်ြတ့်စ ျော ပြိုမူလိုြ့်က ျောင့် ျောတ င့် ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း 

မှ ကူညီသည ့် ပဖစ့် ြ့်တိ င့််း၌ က  ျောင့််းသျော်းမှ မ မ ဖာသာ 

စည့််း မ့််းသသဝြ်မှု နငှ ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းအကက ျောင့််း ကလ လျော 

သင့်ယူမှု ိ   ူညီ ျောတ င့် အကလ်းအန ့်ထျော်းရိှ မည့်။ 

 

 

 

က ောီးဝငော်စ က္်ဖက္်မှု နငှ  ်အရထာက္်အပြံ မ ာေး 

 

အပ်ုစု ၁ ပါ ပပစ်မှုမ ာေးက္ ု က္ာက္ ယ်တာေးဆ  န် က ောီးဝငော်စ က္်ဖက္်မှုမ ာေး နငှ်  

အရထာက္်အပြံ မ ာေး 

ကအျော ့်ရှ စျော င့််းတ င််း သဖာ်ပြထျော်းသည့်မှျော အ ြ့်စ  ၁  ကအျော ့်တ င့် စျော င့််း 

ကဖျော့်ပြထျော်းကသျော ပြစ့်မှုမ ျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း    ်းလ န့်ပခင့််းမှ  ျော  ယ့် န့် 

နငှ ့် အကထျော ့်အြြံ မ ျော်းသိ  မဟ တ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်  အ င ့်ပမင ့်တ ့် 

မသ ျော်းမီ ကကာ်းဝငစ်  ့်ဖ ့် န့် ဌျောန နငှ ့် ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်မ ျော်းအသြံ ်းပြိုနိ င့်သည ့် 

ကကာ်းဝငစ်  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း နငှ ့် အကထျော ့်အြြံ မ ျော်း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

က္ာက္ ယ်တာေးဆ ေးရ ေးအတ က္် တ ကု္်တ န်ေးအက ံပြ သည ် က ောီးဝငော်စ က္်ဖက္်မှုမ ာေး 

နငှ  ်အရထာက္်အပြံ မ ာေး  

အ ြော်စ  1 ပြစော်မှုမ ာေး - 

 

a. က  ျောင့််းသျော်းအသနပဖင ်တာဝနဆ်က်လက်လိုြ်သဆာငသ်စရန ်

အန်ီး ြ့်ထိန့််းခ ိုြ့်မှု အသြံ ်းပြိုြါ။။ 

b. သီ်းပချော်းက  ျောင့််းသျော်း၏ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် ိ  က ိို၍ အမှနပ်ြင့်သြ်းြါ။ 

c. စ ျော်းပဖင ့် မကပြျော ိ ြ  အ ိြ့်အမမ ့်/အခ  ့်ကြ်းမှု အသြံ ်းပြိုြါ။ 

d. က  ျောင့််းသျော်းနငှ ့် အတန့််းတ င့််း ကတ ွဲ့ ြံ က  ်းကန ်းမှု လ ြ့်က ျောင့်ြါ။ 

e. က  ျောင့််းသျော်း၏ လ  မှျော်းလ ြ့်က ျောင့် သည ့်  င််းပမစ့် အကက ျောင့််းနငှ ့် 

က ျော ့်   ့်မှုမ ျော်း ိ   ြံ ်းပဖတ့်၍ သင ့်ကလ ျော့်စ ျော တြံ  ပြန့်ြါ။ 

f. အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် အစျော်းထိ ်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  

သင့်က ျော်း၊ ကလ   င ့်ကြ်းပြီ်း အျော်းပဖည ့်ကြ်းြါ။ 

g. က  ျောင့််း၊ သ ကတသန၊ စသည့်တိ  အတ  ့် ဝန့်က ျောင့်မှု   သိ  ကသျော အထူ်း 

အလ ြ့်မ ာ်း ခ မှတ့်သြ်းြါ။ 

h. သီ်းသန  ့်က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် လိ အြ့်သည့်ဟ  ယူ သည ့်အတိ င့််း 

လ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်းအက ျော်း ခ န့်အျော်း အမ ျော်းအပြျော်းမလိ ြွဲ လှုြ့်လှုြ့် 

ရှျော်းရှျော်းလ ြ့် န့် အျော်းလြ့်ခ ိန့်မ ျော်း ကြ်းြါ။ 

i. စျောသင့်ခန့််းအတ င့််း ကတ ်းကတျော န့် ထိ င့်ခြံ ၊ ခဏနျော်းသည ့် ထိ င့်ခြံ ၊ သိ  မဟ တ့် 

ထင့်ဟြ့်စဉ်းစျော်း န့်ဧ ိယျောမ ျော်း အသြံ ်းပြိုြါ။ 

j. က  ျောင့််းသျော်းအကနပဖင ့် လ  မှျော်းပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်အတ  ့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း 

ထင့်ဟြ့်ခ က်/ကတျောင့််းြန့်စျော တစ့်ကစျောင့် ပြီ်းကအျောင့်က ်း န့် လိ အြ့်ကစြါ။ 

k. ကလ လျောသင့်ယူမှု ိ င့် ျော လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း နငှ ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်အတ  ့် 

က  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ကြ်းအြ့်ြါ။ 

l. က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ြြံ  နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်း၊ တိ ်းတ ့်မှု အစီ င့် 

ခံစာမ ျော်း၊ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော စျောခ ိုြ့်မ ျော်း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် စျော   ့်မ ျော်းက ို အသြံ ်းပြိုြါ။ 

m. သီ်းပချော်း က  ျောင့််းသျော်းအတ  ့်  ည့်မှန့််းခ  ့် ခ မှတ့်ပခင့််း ိ  ပြိုမူ 

လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် တိ ်းတ ့်မှု အသိအမှတ့်ပြ ပခင့််းနငှ ့် တ  ဖ ့်အသြံ ်းပြိုြါ။ 

n. တ  ဖ ့်ကထျော ့်ြြံ သူ သက ာင််းသာ်းတစ့်ဦ်း တျောဝန့်ခ ကြ်းြါ။ 

o. က  ျောင့််းသျော်းအခ င့််းခ င့််း က ျော်းခြံကထျော ့်ြြံ မှု တိ  ့်တ န့််းအက ြံပြ ြါ။ 

p. ြဍိြ ခ ပဖန့်ကပဖက ်း အကထျော ့်အြြံ  တိ  ့်တ န့််းအက ြံပြိုြါ။ 

q. က  ျောင့််းသျော်း၏ မိဘ ိ    ့်သ ယ့်ြါ။ 

r. မိဘ နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း စည််းသဝ်းြ ွဲတစ့်ခ    င့််းြြါ။ 

s. ဆ ိုင််းငမံှု ခ မှတ်ြါ (မိဘ အ  ့်အသ ယ့် မရိှမပဖစ့်လိ သည့်)။ 

t. အ ြ့်စ ငယ့်အလိ  ့် က ိုယ်ြ ိုငလ်ကခဏာ တည့်က ျော ့်မှု နငှ ့် လူမှုက ်း 

 ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း ကလ   င ့်သင့်က ျော်းမှု ကြ်းအြ့်ြါ။ 

u. အကထျော ့်အြြံ   န့်အတ  ့် က  ျောင့််းသျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်းအကထျော ့်အြြံ  

ဝန့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ဝန့်ထမ့််းထြံ လွှ ကပြျောင့််းကြ်းြါ။ 

v. က  ျောင့််းသျော်းအျော်း အ  ယ့်က ျော ့်လူက ီ်း၏ က ီ်းက ြ့်မှုကအျော ့်တ င့် 

ခဏတပဖိုတ့် နျော်းခ င ့်ကြ်းြါ။ 

w. က  ျောင့််းသျော်းအျော်း က  ျောင့််းသျော်း အကထျော ့်အြြံ  အဖ  ွဲ့ (SST) သိ   

လွှ ကပြျောင့််းကြ်းြါ။ 

x. က  ျောင့််းသျော်းအကနပဖင ့် သင ့်ကလ ျော့်စ ျော ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့် ျောတ င့်  ူညီ န့် 

ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းသည ့် ကကာ်းဝငစ်  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း၊ အကထျော ့်အြြံ မ ျော်း 

သိ  မဟ တ့် နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်းြါဝင့်ကသျော အ  ြံို်းဝင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်း 

အကထျော ့်အြြံ စီမြံ ိန့််း ိ  သက ာင််းသာ်းအတ က်ကဖျော့်ထ တ့်ပြီ်း 

အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ြါ သိ  မဟ တ့် ပြန့်လည့် န့််းစစ့် ပြင့် င့်ြါ။ 

y. အ  ြံို်းဝင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်းအတ  ့် လိ အြ့်သည့်ဟ  ယူ ထျော်းသည ့် 

အတိ င့််း အပြိုအမူကန ျောထိ င့်ခင့််း အြါအဝင့် ၅၀၄ စီမြံ ိန့််းတစ့်ခ  

ကဖျော့်ထ တ့်ပြီ်း အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ြါ သိ  မဟ တ့် ပြန့်လည့် န့််းစစ့်ပြီ်း 

ပြင့် င့်ြါ။ 

z. လ ြ့်ငန့််းက ျောင့်   ့်ြြံ  ိ င့် ျော အပြိုအမူ  န့််းစစ့်အ  ပဖတ့်မှု (FBA) 

လ ြ့်က ျောင့်ပြီ်း က  ျောင့််းသျော်း  အ  ြံို်းဝင့်ြါ  အပြိုအမူ ိ င့် ျော 

စ  ့်ဖ ့်မှု စီမြံ ိန့််း (BIP) တစ့်ခ  ကဖျော့်ထ တ့်ြါ။ 

aa။ က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း၏ လ ့်ရှ  BIP  ိ  ပြန့်လည့် န့််းစစ့်ပြီ်း ပြင့် င့်ြါ။ 

bb။ အ  ြံို်းဝင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်း ိ  တစ့်ဦ်းခ င့််း ြညျောကြ်း အစီအစဉ (IEP) 

အဖ  ွဲ့သိ   လွှ ကပြျောင့််းကြ်းြါ။ cc။ အက ံ ်းဝင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်းအတ  ့် IEP 

ကဖျော့်ထ တ့်ပြီ်း အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ြါ။ 

dd။ လိ အြ့်သည့်ဟ  ယူ သည ့် အပြ အမူ ိ င့် ျော ကကာ်းဝငစ်  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း၊ 

အကထျော ့်အြြံ မ ျော်း၊ သိ  မဟ တ့် နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်း၏ IEP အတ င့််း 

ပဖည ့်စ  ့်အ ူအညီမ ျော်း နငှ ့် ဝန့်က ျောင့်မှုမ ျော်းအပဖစ့် ထည ့်သ င့််းြါ။ 

ee။ ပြည့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြ ပြငက် ်း အစည့််းအကဝ်းတ င့် ြါဝင့်လ ြ့်က ျောင့်ြါ။ 

ff။ ကလ လျောသင့်ယူက ်း ဝန့််း  င့်အတ  ့် ထည ့်သ င့််းြါဝင့်ကစသည ့် ကမ ျော့်မှန့််း 

ခ  ့်မ ျော်း ဖန့်တီ်း န့် ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းထူကထျောင့်က ်း စက်ဝ ိုင််းက ို သြံ ်းြါ။ 
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အပ်ုစု 2 ပပစ်မှုမ ာေးက္  ုက္ာက္ ယ်တာေးဆ ေး န် ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္်မှုမ ာေး နငှ  ်

အရထာက္်အပြံ မ ာေး 

ကအျော ့်တ င့် စျော င့််းကဖျော့်ပြထျော်းသည့်မှျော က  ျောင့််းသျော်းအကနပဖင ့် အ ြ့်စ  ၂ 

ကအျော ့်တ င့် စျော င့််းကဖျော့်ပြထျော်းကသျော ပြစ့်မှုမ ျော်းက ို    ်းလ န့်ပခင့််းမှ 

 ျော  ယ့်တျော်း ီ်း န့် ဌျောန နငှ ့် ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်မ ျော်း အသြံ ်းပြိုနိ င့်သည ့် 

က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း နငှ ့် အကထျော ့်အြြံ မ ျော်း ပဖစ့်က သည့်။ 

 

အပ်ုစု 2 ပပစ်မှုမ ာေးက္ ု က္ာက္ ယ်တာေးဆ ေး န်အတ က္် တ ကု္်တ န်ေးအကက္ြံပပြုံသည ် 

ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္်မှုမ ာေး နငှ  ်အရထာက္်အပြံ မ ာေး - 

 

a. အပ်ုစု  1  မှ က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်းနငှ ့် အကထျော ့်အြြံ မ ျော်း ိ  အသြံ ်းပြိုြါ။ 

b. မိဘမ ျော်း ိ    ့်သ ယ့်ြါ (မလ ြ့်မပဖစ့်)။ 

c. မိဘ နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း ကတ ွဲ့ ြံ က  ်းကန ်းြ  တစ့်ခ    င့််းြြါ။ 

d. ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််း ိ  ပြန့်ကြ်း န့်၊ ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််းအတ  ့် ကင ကြ်းကလ ျော့် န့်၊ 

ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််း ြ  ့်စီ်းမှုမ ျော်းအတ  ့် အစျော်းထိ ်းကြ်း န့် လိ အြ့်ကစြါ 

သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းသျော်းအျော်း ကကီ်းကကြ်မှုပဖင လ်ိုြ်ရန ်ခ င ့်ပြိုထျော်းသည ့် 

က  ျောင့််းအတ  ့်ဝန့်က ျောင့်မှုတစ့်ခ  တျောဝန့်ခ ကြ်းြါ။ 

e. က  ျောင့််းသျော်း၏ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် ိ  တိ ်းတ ့်ကအျောင့်  ူညီ ျောတ င့် 

လိ အြ့်သည့်ဟ  ယူ သည ့် အပြိုအမူကန ျောထိ င့်ခင့််းအြါအဝင့် အ  ြံို်းဝင့် 

သည ့် က  ျောင့််းသျော်းအတ  ့် ၅၀၄ စီမြံ ိန့််း ိ  ပြန့်လည့် န့််းစစ့်ပြီ်း 

ပြင့် င့်ြါ။ 

f. က  ျောင့််းသျော်း၏ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် ိ  တိ ်းတ ့်ကအျောင့်  ူညီ ျောတ င့် 

လိ အြ့်သည့်ဟ  ယူ သည ့် က  ျောင့််းသျော်းအတ  ့် အပြိုအမူ ိ င့် ျော 

က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှု စီမြံ ိန့််း ိ  ပြန့်လည့် န့််းစစ့်ပြီ်း ပြင့် င့်ြါ။ 

g. က  ျောင့််းသျော်း၏ အပြိုအမူ တိ ်းတ ့်ကအျောင့် ူညီ န့် လိ အြ့်သည့်ဟ  

ယူ သည ့် က  ျောင့််းသျော်း၏ IEP  ိ  ပြန့်လည့် န့််းစစ့်ပြီ်း ပြင့် င့်ြါ။ 

h. က  ျောင့််းသျော်းအျော်း က  ျောင့််းမှ  ိ င့််းငြံ မှုအစျော်း အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျောတစ့်ခ  

အကနပဖင ့် က ီ်းက ြ့်မှုပဖင ့် ြ ဝ ဏ့်သန  ့်ရှင့််းက ်းလ ြ့် န့်  မ့််းလှမ့််းြါ။ 

i. အပြိုအမူတိ ်းတ ့်ကအျောင့်  ူညီ န့် က  ျောင့််းသျော်းအျော်း အကထျော ့်အြြံ  နငှ ့် 

 င့််းပမစ့်မ ျော်း ြြံ ြိ ်းကြ်း န့် လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််းမှ လ ့်တ  ကဖျော့်မ ျော်း နငှ ့် 

ကအဂ င့်စီအက ျော်း လ ့်တ  ကဖျော့်မ ျော်း ိ  အသြံ ်းပြိုြါ။ 

j. ြဍိြ ခ တစ့်ခ  ိ  ကပဖရှင့််း န့် က  ျောင့််းသျော်း နစှ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် အထ ့် ိ  

လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််းနငှ ့် အစည့််းအကဝ်းတစ့်ခ  လ ြ့် န့်အတ  ့် 

လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််းမှ လ ့်တ  ကဖျော့်တစ့်ဦ်းထြံ လွှ ကပြျောင့််းကြ်းြါ။ 

k. အပြိုအမူ ကပြျောင့််းလ  ျောတ င့် ကထျော ့်ြြံ  န့်အတ  ့် က  ျောင့််း လူမှုဝန့်ထမ့််း၊ 

အပြိုအမူ ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်က ျောင့်   ့်သူ၊ နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် 

တြည ့်မ ျော်းအတ  ့်  ိ ယ့်က ်း ိ ယ့်တျော က ျောင့်   ့်ကြ်းသူထြံ 

က  ျောင့််းသျော်းအျော်း လွှွဲသပြာင််းကြ်းြါ။ 

l. အစီအစဉ ပြန့်လည့် န့််းစစ့်က ်းအတ  ့် က  ျောင့််းသျော်းအျော်း 

က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်းမှ တျောဝန့်ခ ထျော်းကြ်းသူထြံ လွှ ကပြျောင့််းကြ်းြါ။ 

m. အပ်ုစု 3 ဆ ိုငရ်ာ စည့််း မ့််းထိန့်သိမ့််းအက ်းယူမှုအကက ျောင့််း 

က  ျောင့််းသျော်းအျော်း သတိကြ်းြါ။ 

 

အပ်ုစု 3 ပပစ်မှုမ ာေးက္  ုက္ာက္ ယ်တာေးဆ ေး န် ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္်မှုမ ာေး နငှ  ်

အရထာက္်အပြံ မ ာေး 

 

အပ်ုစု 3 ပပစ်မှုမ ာေးက္ ု က္ာက္ ယ်တာေးဆ ေး န်အတ က္် တ ကု္်တ န်ေးအကက္ြံပြ သည ် 

ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္်မှုမ ာေး နငှ  ်အရထာက္်အပြံ မ ာေး 

 

a. အ ြ့် စ  ၁ နငှ ့် ၂ မှ သင ့်ကလ ျော့်ကသျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း ိ  အသြံ ်းပြိုြါ။ 

b. မိဘမ ျော်း ိ    ့်သ ယ့်ြါ (မလ ြ့်မပဖစ့်)။ 

c. လိ အြ့်သည ့် မိဘ နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း အစည့််းအကဝ်း   င့််းြြါ။ 

d. က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမှ ြြံ မှန့်နည့််းလမ့််းပဖင ့်  ိ င့်တ ယ့်ကလ မရိှသည ့် 

ဥြကဒအသြေါ် ပြတ့်ပြတ့်သျော်းသျော်းခ ိို်းကဖျော ့်မှုတစ့်ခ     ်းလ န့်ြါ    အျော်း 

  ့်သ ယ့်ြါ။ 

e. အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော အစီအစဉတစ့်ခ  တျောဝန့်ခ ထျော်း ျောမှ မိခင့်က  ျောင့််းသိ   

က  ျောင့််းသျော်း ပြန့်လျောခ ိန့်တ င့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ မ ျော်းမှ အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော 

အစီအစဉမှ ဝန့်ထမ့််း နငှ ့်ြူ်းကြါင့််း၍ က  ျောင့််းသျော်း၏ အ ူ်းအကပြျောင့််း 

စီမြံ ိန့််း ိ  ကဖျော့်ထ တ့် ျော အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ြါမည့်။ 
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လူမှုရ ေး နငှ  ်စ တပ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ ရလ လာသငယ်ူမှုအတ က္် အ ည်အရသ ေးမ ာေး 

 

CASEL (ြညျောက ်း၊ လူမှုက ်း၊ နငှ ့် စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ကလ လျောသင့်ယူက ်းအတ  ့် ြူ်းတ ွဲသဆာင ်  ့်ခ  ့်)   လူမှုစိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ကလ လျောသင့်ယူမှု ိ  " ကလ်းမ ျော်း နငှ ့် 

အ  ယ့်က ျော ့် လူက ီ်းမ ျော်း အကနပဖင ့် စိတ့်ခြံစျော်းမှုမ ျော်း ိ  နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်၍ စီမြံခန  ့်ခ  ပခင့််း၊ အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့်  ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ခ မှတ့်ပြီ်း ကအျောင့်ပမင့် ရိှပခင့််း၊ 

အပချော်းသူမ ျော်းအတ  ့် ခြံစျော်းကြ်းပြီ်း  ိ ယ့်ခ င့််းစျောနျောမှု ပြသပခင့််း၊ အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့်   ့် ြံက ်းမ ျော်း တည့်ကထျောင့်ပြီ်း ထိန့််းသိမ့််းပခင််း၊ နငှ ့် တျောဝန့်သိသိ  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

ခ မှတ့်သည ့် လ ြ့်ငန့််းစဉ" ဟ  အဓိြပါယ့် သတ့်မှတ့်ြါသည့်။ က  ျောင့််းဝန့််း  င့် နငှ ့် ကဘ်း င့််းလြံ ပခြံိုက ်း ဌျောနခ  တ င့််း တည့်ရိှသည ့် ဘီစီြီအ ့်စ့်၏ လူမှု စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော 

အကထျော ့်အြြံ  ဌျောန  အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်း မ ျော်းအျော်း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ လူမှုက ်း နငှ ့် စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော   န့််းမျော ွှင့်လန့််းက ်း ိ   ိ င့်တ ယ့် ျောတ င့် လမ့််းညွှန့် နငှ ့် အကထျော ့်အြြံ မ ျော်း 

 မ့််းလှမ့််းကြ်းြါသည့်။  က  ျောင့််းမ ျော်းသိ   ြြံ ြိ ်းကြ်းသည ့် လမ့််းညွှန့်  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း က ျောလိြ့်နငှ ့် အသ ့်ကမ ်းဝမ့််းက  ျောင့််းအတ  ့် အ င့်သင ့်ပဖစ့်ကအျောင့် 

ထ တ့်လ ြ့်ကြ်း န့် ဘီစီြီအ ့်စ့်၏  ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် တစ့်သျော်းတည့််း  သည ့် ဘဝတစ့်သ ့်တျော  ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း ိ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း သင့်က ျော်းကြ်းသည ့်ကန ျောတ င့် 

  ယ့်ပြန  ့်ကသျော ဧ ိယျောသြံ ်းခ အကြေါ် အျောရြံ စူ်းစိ  ့်ြါသည့်။ 

 

အသ အပမင ်

 

မ မ ဖာသာ သ ပမငမ်ှု  ိ သည့်မှျော တစ့်စြံ တစ့်ဦ်း၏ 

 ိ ယ့်ြိ င့်စိတ့်ခြံစျော်းမှုမ ျော်း၊ အကတ ်းမ ျော်း နငှ ့် တန့်ဖိ ်း 

မ ျော်း ိ  တိတိ     အသိအမှတ့်ပြို န့် စ မ့််း ည့် နငှ ့် 

၄င့််းတိ    ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်အကြေါ် 

မည့်သိ  သ ့်က ျော ့်ြြံ ၊ တစ့်ဦ်းတစ့်ကယျော ့်၏ 

အျော်းသျောခ  ့်မ ျော်း နငှ ့် အ န  ့်အသတ့်မ ျော်း ိ  

က ျောင့််းက ျောင့််းမ န့်မ န့် အကပခ  ပြီ်းသည ့် 

ယြံ က ည့်ခ  ့်၊ အသကာင့််းပမင့်ဝါဒ နငှ ့် "က ီ်းပြင့််း 

လျောခ ိန့် စိတ့်ကနသကဘျောထျော်း" တစ့်ခ ပဖင ့် တိတိ     

အ  ပဖတ့်နိ င့်စ မ့််းပဖစ့်ြါသည့်။  မိမိဖျောသျောသိပမင့်မှု 

နငှ ့်တ ယ့်  ့်ကနသည ့် အ ည့်အကသ ်းမ ျော်းတ င့် 

ြါဝင့်သည့်မှျော - 

 

• စိတ့်ခြံစျော်းခ  ့်မ ျော်း ိ  ခ  ပချော်းပခင့််း 

• တိ  ကသျော  ိ ယ့်ြိ င့်သကဘျောထျော်း 

• အျော်းသျောခ  ့်မ ျော်း ိ  အသိအမှတ့်ပြိုပခင့််း 

• မိမိ ိ ယ့် ိ  ယြံ က ည့်ခ  ့် 

• မိမိဖျောသျော ထိက ျော ့်မှု 

 

မ မ က္ ယု်က္ ု စ မြံခန  ်ခ  မှု  ိ သည့်မှျော    ပြျော်းပချော်းနျော်း 

ကသျော အကပခအကန ြ့်မ ျော်း အတ င့််း တစ့်ဦ်းတစ့်ကယျော ့် 

၏ စိတ့်ခြံစျော်းမှုမ ျော်း၊ အကတ ်းမ ျော်း၊ နငှ ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်မှု 

မ ျော်း ိ  ကအျောင့်ကအျောင့်ပမင့်ပမင့် ထိန့််းခ ိုြ့်နိ င့်စ မ့််း ည့် 

ပဖစ့်သည့် - စိတ့်ဖိစီ်းမှု ိ  ထိက ျော ့်စ ျော စီမြံခန  ့်ခ  ပခင့််း၊ 

လှုြံက ျော့်မှုမ ျော်း ိ  ထိန့််းခ ိုြ့်ပခင့််း၊ နငှ ့်  ိ ယ ့် ိ ယ့် ိ  

သ ့်ဝင့်တ ့်က  ကစပခင့််း၊  ိ ယ့်ြိ င့် နငှ ့် ြညျောက ်းြိ င့််း 

 ိ င့် ျော  ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ခ မှတ့်ပြီ်း ယင့််း ည့်မှန့််းခ  ့် 

သိ   က ျော ့်ရိှကအျောင့် လ ြ့်က ျောင့်နိ င့်စ မ့််းပဖစ့်ြါသည့်။  

မိမိ ိ ယ့် ိ  စီမြံခန  ့်ခ  မှုနငှ ့် တ ယ့်  ့်ကနကသျော 

အ ည့်အကသ ်းမ ျော်းတ င့် ကအျော ့်ြါတိ  ြါဝင့်သည့် - 

 

• လှုြံက ျော့်မှု ိ  ထိန့််းခ ိုြ့်မှု 

• စိတ့်ဖိစီ်းမှု စီမြံခန  ့်ခ  ပခင့််း 

• မိမိ ိ ယ့် ိ   ြံ ်းမက ြ့်မတ့်ပခင့််း 

• မိမိ ိ ယ့် ိ  တ ့်က ကအျောင့်လှုြံွဲ့က ျော့်ပခင့််း 

•  ည့်မှန့််းခ  ့် ခ မှတ့်ပခင့််း 

• အဖ  ွဲ့အစည့််း ိ င့် ျော  ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း 

 

 

 

ဆက္်ဆြံရ ေးမ ာေး 

 

ဆက္်ဆြံရ ေး တည်ရဆာ ော်ပခငေ်း  ိ သည့်မှျော အမ ိို်းမ ိို်း 

   ပြျော်းသည ့် လူြ ဂ္ိိုလ့်မ ျော်း နငှ ့် အ ြ့်စ မ ျော်းပဖင ့် က ြံ ခိ င့် 

  န့််းမျောပြီ်း ြီတိပဖစ့်ကစသည ့် လူမှု  ့်သ ယ့်က ်းမ ျော်း 

တည့်ကထျောင့် ျော ထိန့််းသိမ့််းထျော်းနိ င့်သည ့် စ မ့််း ည့်၊ 

ရှင့််းရှင့််းလင့််းလင့််း ကပြျော ိ   ့်သ ယ့်နိ င့်စ မ့််း၊ 

က ျောင့််းက ျောင့််းမ န့်မ န့် နျော်းကထျောင့်နိ င့်စ မ့််း၊ အပချော်းသူ 

မ ျော်းနငှ ့် လ ့်တ  လ ြ့်က ျောင့်နိ င့်စ မ့််း၊ မသင ့်ကလ ျော့်သည ့် 

လူမှုက ်းဖိအျော်းမ ျော်း ိ  က ြံ က ြံ ခြံနိ င့်စ မ့််း၊ ြဍိြ ခ ိ  

အပြိုသကဘျောက ျောင့်၍ ည ိနှုငိ ့််းနိ င့်စ မ့််း၊ နငှ ့် လိ အြ့်ခ ိန့်၌ 

အ ူအညီကတျောင့််းခြံနိ င့်စ မ့််း နငှ ့်  မ့််းလှမ့််းနိ င့်စ မ့််း 

ပဖစ့်ြါသည့်။    ့် ြံက ်း တည့်က ျော ့်ပခင့််းမ ျော်းနငှ ့် 

တ ယ့်  ့်ကနကသျော အ ည့်အကသ ်းမ ျော်းတ င့် 

ကအျော ့်ြါတိ   ြါဝင့်ြါသည့် - 

 

•   ့်သ ယ့်ကပြျော ိ မှု 

• လူမှုက ်း ကစ စြ့်က ျောင့်   ့်မှု 

• အဖ  ွဲ့လိ  ့်လ ြ့်က ျောင့်မှု 

 

လူမှု ဆက္်ဆြံရ ေး တည်ရဆာက္်မှု  ိ သည့်မှျော 

အမ ိို်းမ ိို်း   ပြျော်းသည ့် ကနျော ့်ခြံမ ျော်းနငှ ့် ယဉက  ်းမှု 

မ ျော်းမှ လျောသူမ ျော်းအြါအဝင့် အပချော်းသူမ ျော်း၏အပမင့် ိ  

 ယူပခင့််းနငှ ့် စျောနျောနိ င့်သည ့်စ မ့််း ည့်၊ ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့် 

ခ  ့်အတ  ့် နငှ ့် မိသျော်းစ  ိ  အသိအမှတ့်ပြို န့် 

လူမှုက ်း နငှ ့်   င ့်ဝတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော အကခေါ်အကဝေါ်မ ျော်း ိ  

နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်နိ င့်စ မ့််း ပဖစ့်သည့်။  

အ ြ့်စ လိ  ့်  ့် ြံက ်းနငှ ့် တ ယ့်  ့်ကနကသျော 

အ ည့်အကသ ်းမ ျော်းတ င့် ြါဝင့်သည့်မှျော - 

 

• ယြံ က ည့်ခ  ့်အပမင့်  ယူပခင့််း 

•  ိ ယ့်ခ င့််းစျောနျောပခင့််း 

• အမ ိို်း   ပြျော်းပချော်းနျော်းမှု ိ  

အသိအမှတ့်ပြိုပခင့််း 

• အပချော်းသူမ ျော်းအာ်း ကလ်းစျော်းမှု 

 

 

 

 

 

 

ဆြံေုးပဖတခ် က္် ခ မှတပ်ခငေ်း 

 

တာဝန်သ သ ပဖင ော် ဆြံေုးပဖတ်ခ က္် ခ မှတ်ပခငေ်း  ိ သည့်မှျော 

  င ့်ဝတ့်စြံခ ိန့်စြံနှုန့််းမ ျော်း၊ ကဘ်းအနတ ျောယ့်  င့််းရှင့််းက ်း 

အကက ျောင့််း ြ့်မ ျော်း၊ နငှ ့် လူမှုက ်း စြံခ ိန့်စြံညွှန့််းမ ျော်း၊ 

လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်အမ ိို်းမ ိို်း၏ ကနျော ့်  ့်တ   အ  ိို်း 

  ့်မ ျော်း ိ  အမှန့်အတိ င့််း  န့််းစစ့်သြံ ်းသြ့်မှု၊ နငှ ့် 

လူတစ့်ဦ်းတစ့်ကယျော ့် နငှ ့် အပချော်းသူမ ျော်း၏   န့််းမျော 

 ွှင့်လန့််းက ်း ိ  ထည ့်တ  ့်မှုတစ့်ခ အကြေါ် အကပခပြို 

ကာ  ိ ယ့်ြိ င့် အပြိုအမူ နငှ ့် လူမှု  ့် ြံသရ်းမ ာ်းနငှ ့် 

ြတ့်သ ့်ပြီ်း အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် က  ်းခ ယ့်မှု 

မ ျော်း ပြိုလ ြ့်နိ င့်သည ့်စ မ့််း ည့်ပဖစ့်သည့်။ 

တျောဝန့်သိသိ  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်ခ မှတ့်ပခင့််း နငှ ့် 

တ ယ့်  ့်ကနကသျော အ ည့်အကသ ်းမ ျော်းတ င့် 

ြါဝင့်သည့်မှျော - 

 

• ပြဿနျောမ ျော်း ိ  ခ  ပချော်းသတ့်မှတ့်ပခင့််း 

• အကပခအကနမ ျော်း ိ  သြံ ်းသြ့်ကလ လျောပခင့််း 

• ပြဿနျောမ ျော်း ိ  ကပဖရှင့််းပခင့််း 

• အ  ပဖတ့် န့််းစစ့်ပခင့််း 

• ထင့်ဟြ့်တြံ  ပြန့်ပခင့််း 

•   င ့်ဝတ့် ိ င့် ျော တျောဝန့်ဝတတ  ျော်း 

 

 



13 
 

  

လူမှု စ တပ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ ရလ လာသငယ်ူရ ေးအတ က္် က္ျွမ်ေးက္ ငမ်ှုမ ာေး 

က  ျောင့််းသျော်း၏ လူမှုက ်း နငှ ့် စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော   န့််းမျောက ်းအတ  ့် မရိှမပဖစ့်လိ အြ့်သည့်ဟ  ဘီစီြီအ ့်စ့်မှ   ျော/မ မ ျော်းနငှ ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်း ခြံစျော်း သည ့်  ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း ိ  

ကအျော ့်ြါ က  ျောင့််းသျော်း  င့််းနှ်ီး ျွမ့််းဝင့်သည ့် အပြိုအမူမ ျော်းအတ င့််း အက မ့််းဖ ဉ်း ကဖျော့်ပြထျော်းြါသည့်။ ကအျော ့်ြါဇယျော်း  ၄င့််းတိ  ၏  ိ ယ့်ြိ င့် လူမှုက ်း နငှ ့် စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော 

အရ ယ်သရာက်ရင သ်န်မှု နငှ  ်  န့််းမျော ွှင့်လန့််းမှု ိ  မည့်သိ   ပမ င ့်တင့် မည ့်အကက ျောင့််း ရှင့််းရှင့််းလင့််းလင့််းမသိနိ င့်သည ့် က  ျောင့််းသာ်းမ ျော်းအတ  ့်  ိ ်း ျော်းခ  ့်တစ့်ခ အပဖစ့် 

ဒဇီိ င့််းထ တ့်ကြ်းထျော်းြါသည့်။ 

 

ရက္ ာငေ်းသာေး  ငေ်းနှ ေးက္ျွမ်ေးဝငသ်ည ် လူမှု စ တပ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ လုပ်ရဆာငခ် က်္မ ာေး 

ရအာက္်ပါတ ု  နငှ  ်စပ်ဆ ငုပ်ါက္… က္ျွနော် ပ် သတ    မည်မှာ - 

ခြံစာေးခ က်္မ ာေး/ စ တခ်ြံစာေးမှုမ ာေး 

• မိမိ၏ စိတ့်ခြံစျော်းမှုမ ျော်း ိ  သိရိှပြီ်း မိမိခြံစျော်းကန   နည့််းလမ့််းအတိ င့််း ခြံစျော်း န့် မိမိ ိ ယ့်မိမိ ခ င ့်ပြိုကြ်းပခင့််း။ 

• အကပခအကနတစ့် ြ့် ိ  မတြံ  ပြန့်မီ မိမိ ိ ယ့်မိမိ 'တြံ  ပြန့်ခ ိန့်' ကြ်းြါ၊ သိ  မှသျော စိတ့်ခြံစျော်းမှုြြံ စြံပဖင ့် တြံ  ပြန့်မှု မပြိုမိမည့် 

ပဖစ့်သည့်။ 

• မိမိ၏ စိတ့်ခြံစျော်းမှုမ ျော်း ိ  အမ ာ်းလ ့်ခြံနိ င့်ကသျောနည့််းလမ့််းပဖင ့် ကဖျော့်ပြြါ။ 

• မိမိ၏ ခြံစျော်းမှုမ ျော်း ိ  ယြံ က ည့် သည ့် တိ ်းတိ ်းကဖျော့်တစ့်ဦ်းနငှ ့် ကပြျော ိ ြါ။ 

• မိမိ၏ စိတ့်ခြံစျော်းမှုမ ျော်း ိ    ့်လ ့်ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းပြီ်း မိမိကပြျော ိ လိ သည ့်အခ  ့် ိ  ကပြျော ိ  ျောတ င့် 

အခ  ့်မှန့်မ ျော်းအတိ င့််း  ြ့်ပငြိါ။ 

 ည်မှန်ေးခ က်္မ ာေး ခ မှတပ်ခငေ်း 

• မိမိအျော်း လူကတျော့်လူက ျောင့််းတစ့်ကယျော ့်ပဖစ့်ကအျောင့် ပြိုလ ြ့်ကြ်းမည ့်  ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ိ  က  ်းခ ယ့်ပြီ်း ယင့််း ိ  

ကအျောင့်ပမင့်က ျော ့်ရိှကအျောင့် အစဉ လ ြ့်က ျောင့်ြါ။ 

• မိမိ၏  ိ ယ့်ြိ င့် နငှ ့် ြညျောက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော  ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ပြည ့်မီှကအျောင့်ပမင့်မှု ီသ ို  သ ျော်းသည ့် လမ့််းတစ့်ကလ ျော ့် 

တ င့်  ယူသအာငပ်မင်နိ င့်သည ့် မှတ့်တိ င့်မ ျော်း တည့်ကထျောင့်ခ မှတ့်ြါ။ 

• မိမိ၏လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  မိမိ၏ ည့်မှန့််းခ  ့်နငှ ့် တသျော်းတည့််းပဖစ့်ကအျောင့်လ ြ့်ြါ သိ  မှသျော မိမိအကနပဖင ့် 

တိ ်းတ ့်မှုမ ျော်း အစဉပြိုလ ြ့်နိ င့်ြါသည့်။ 

• ြတ့်ဝန့််း  င့်မှ လွှမ့််းမိ ်းစ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း နငှ ့် အကပခအကန ြ့်မ ျော်းရိှကနလ င့်ကတျောင့်မှ မိမိ၏  ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ိ  

  ့်လ ့်အျောရြံ စူ်းစိ  ့်ြါ။ 

 

အပခာေးသမူ ာေး 

• မိမိ ိ ယ့်မိမိ အပချော်းသူကန ျောတ င့် ထျော်းပြီ်း ၄င့််းတိ   မည့်သိ  ခြံစျော်း နိ င့်မည့် ိ  စဉ်းစျော်းက ည ့်ြါ။ 

• အပချော်းသူတစ့်ဦ်း၏ ခြံစျော်းခ  ့်မ ျော်း ိ  မိမိ ိ ယ့်ြိ င့်ခြံစျော်းခ  ့်မ ျော်း ကရှွဲ့တ င့်ထျော်း န့် ထည ့်သ င့််းစဉ်းစျော်းပြီ်း 

၄င့််းတိ  အတ  ့် အက ျောင့််း ြံ ်းအ  ိို်း ရိှကအျောင့် လ ြ့်က ျောင့်ြါ။ 

• အလျော်းတူအကပခအကနမ ိို်းတ င့် မိမိအျော်း   ့် ြံကစလိ မည ့် ြြံ စြံအတိ င့််း အပချော်းသူမ ျော်း ိ    ့် ြံြါ။ 

• စိတ့်ြ  ့်ကနသူတစ့်ဦ်းအျော်း နစှ့်သိမ ့် အျော်းကြ်းြါ။ 

• သရှျဲ့ဆက်လ ြ့်က ျောင့်ြါ၊ အမှတ့်တမ   က င့်နျောစ ျောလ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  ကလ   င ့်လ ြ့်က ျောင့်ြါ။ 

 

ဆက်္ဆြံရ ေးမ ာေး 

• မိမိ ိ ယ့်မိမိ နငှ ့် အပချော်းသူမ ျော်း ိ  ကလ်းစျော်းြါ။ 

• တည့်တည့်ပငမိ့်ပငမိ့် နငှ ့် ရှင့််းလင့််းပြတ့်သျော်းစ ျော   ့်သ ယ့်ကပြျော ိ ြါ။ 

• အပချော်းသူမ ျော်း၏ အကတ ်းအက ြံမ ျော်း၊ အပမင့်မ ျော်း နငှ ့် ရှုကထျောင ့်မ ျော်း ိ  နျော်းကထျောင့်ြါ။ 

• တစ့်စြံ တစ့်ဦ်း  မှန့်က ျောင့််းမှန့်ကနနိ င့်ကက ျောင့််း သိ  မဟ တ့် တစ့်ခ ခ လ ြ့် န့် ြိ က ျောင့််းသည ့်နည့််းလမ့််းရိှကနနိ င့်ကက ျောင့််း 

ထည ့်သ င့််းစဉ်းစျော်းြါ။ 

• မိမိ၏ခြံစျော်းခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ြတ့်သ ့်ပြီ်း ရိ ်းရိ ်းသျော်းသျော်း နငှ ့် ြ င ့်ြ င ့်လင့််းလင့််းရိှြါ။  
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ဆြံေုးပဖတခ် က်္မ ာေး ခ မှတပ်ခငေ်း 

• စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ိ  လိ  ့်နျောြါ၊ ဥြကဒ ိ  လ ိုက်နျောြါ၊ လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် စည့််းမ ဉ်း ိ  လိ  ့်နျောြါ၊ ထိ  အပြင့် 

ယြံ က ည့် သည ့် အ  ယ့်က ျော ့်လူက ီ်း၏ အက ြံဉျောဏ့် ိ  လိ  ့်နျောြါ။ 

• မိမိပြိုလ ြ့် န့် က ိို်းစျော်းကနသည ့်  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်ဧ ိယျောအတ င့််း မိမိ ိ ယ့်မိမိ ြညျောကြ်းြါ။ 

•  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခ စီ၏ က ျောင့််း  ိို်း နငှ ့်  ိ ်း  ိို်းမ ျော်း ိ  စျော င့််းလ ြ့်ပြီ်း မလ ြ့်က ျောင့်မီ ယင့််းတိ   ိ  ဂရ တစိ  ့် 

ခ ိန့်မ က ည ့်ြါ။ 

• မိမိ၏  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်  မိမိ ိ ယ့်တိ င့် နငှ ့် အပချော်းသူမ ျော်းအကြေါ် သ ့်က ျော ့်မှု ိ  ထည ့်သ င့််းစဉ်းစျော်းြါ။ 

• မိမိ၏ ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့် ိ  အပြိုသကဘျောက ျောင့်သည ့် က ရှည့်နငှ ့် က တိ   ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် တသျော်းတည့််းပဖစ့်ကအျောင့် 

လ ြ့်ြါ။ 
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ရက္ ာငေ်းသာေးမ ာေးအတ က္် တာေးဆ ေးက္ာက္ ယ်ရ ေးဆ ငု ်ာ  ငေ်းပမစ်ရဖာငပ်ြံုစြံ 

 

လူမှုစိတ့်ခြံစျော်းမှု ိ င့် ျော အ ည့်အကသ ်းမ ျော်း နငှ ့်  ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း ိ  နျော်းလည့်သကဘျောကြါ ့်ပခင့််း  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ြညျောက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော ပြဿနျောမ ျော်း နငှ ့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအခ င််းခ င့််းက ျော်း ပြဿနျောမ ျော်း ိ  တျော်း ီ်း ျော  ယ့် ျောတ င့်  ူညီနိ င့်ြါသည့်။ လူမှုစိတ့်ခြံစျော်းမှုြိ င့််း ိ င့် ျော အ ည့်အကသ ်းမ ျော်း နငှ ့် အ ည့်အကသ ်းတစ့်ခ စီနငှ ့် 

တ ယ့်  ့်ကနသည ့် ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်းအတ  ့် ဗဟ သ တရိှပခင့််း  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း မိမိ ိ ယ့်မိမိ ြိ က ျောင့််းက ျောင့််းနျော်းလည့် န့်လည့််း  ူညီနိ င့်ြါသည့်။  သိ  ြါသသာ်လည့််း 

ပြဿနျောမ ျော်း ကြေါ်ကြါ ့်လျောြါ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် အကထျော ့်အြြံ  နငှ ့် လမ့််းညွှန့်မှု ရိှ န့်အတ  ့် ၄င့််းတိ  လှည ့်က ည ့်နိ င့်သည ့် ယြံ က ည့် သူ အ  ယ့်က ျော ့်လူက ီ်းမ ျော်း 

ရိှသင ့်ြါသည့်။ အ ိ ြါ အ  ယ့်က ျော ့်လူက ီ်းမ ျော်း ိ  ခ  ပချော်းကဖျော့်ထ တ့် န့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ဤ င့််းပမစ့်စျော   ့် ိ  အသြံ ်းပြိုသင ့်သည့်။ 

 

 ငေ်းပမစ် ရပေးသ ူ

 

 အတနော်ီးအဆင မ် ာေး၊ ပပြုံမူလုပ်ရဆာငမ်ှု သ ု  မဟုတ ်မ မ ခြံစာေးရန ပြံု နငှ ပ်တသ်က္်ပပ ေး စ တပ်ူပန်စ ာတစ်ခုရှ ပါက္ မ မ  ယြံုကက္ည် သည ် ရအာက္်ပါပဂု္ ြုံလ်မ ာေးထြံမှ 

အရထာက္်အက္ူရတာငေ်းခြံပခငေ်းပဖင  ်ယငေ်းက္ စစ ပ်မှ ပပဿနာအစစ်အမှတတ်စ်ခုပဖစ်လာပခငေ်း    က္ာက္ ယ်န ငုပ်ါသည်။ 

မိမိ ယြံ က ည့် သူမ ျော်းြါသည ့် စ ့်ဝန့််း 

 ငေ်းပမစ် ပညာရ ေးပ ုငေ်းဆ ငု ်ာ စ တပ်ူပန်မှု အပပြုံအမူဆ ငု ်ာ စ တပ်ူပန်မှု လူမှု စ တပ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ စ တပ်ူပန်မှု  က္ န်ေးမာရ ေးဆ ငု ်ာ စ တပ်ူပန်မှု 

 ဆ ာ/မ -   

    

 ရက္ ာငေ်း အတ ငုပ်ငခ်ြံ - 

    

 အပ်ုခ ြုံပ်ရ ေးမ ေး - 

    

 မ ဘ/အပ်ုထ န်ေးသ ူ- 

    

 နည်ေးပပ - 

    

 လမ်ေးညွှနပ်ပသသ ူ- 

    

 အတန်ေး အကက္ြံရပေး - 

    

 အခ စ်ဆြံေုး သငူယ်ခ ငေ်း/ 

အ  ယ်တရူက္ ာငေ်းသာေး - 

    

 

 

ထပ်ရဆာငေ်း အရထာက္်အပြံ အတ က္် အရ ေးကက္ ေးရသာ ဖုန်ေးနြံပါတမ် ာေး 

 

 

ရဘေးက္ငေ်းရသာရက္ ာငေ်းမ ာေး အကက္ြံရပေး ဖနု်ေးလ ုငေ်း - 

1 (833) MD-BSAFE 

 

စာသာေးမက္်ရဆ ခ ််/အ ေးရမေးလ် 

hotline@bcps.org 

 

ရဘာ်လ်တ ေးမ ုေးရက္ာငတ်  အက္ ပ်အတည်ေး ရဟာ တလ် ုငေ်း  

(800) 422-0009 
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မ မ က္ ုယ်က္ ု သတရ်သမှု က္ာက္ ယ်ရ ေးဆ ငု ်ာ န ငုင်ြံရတာ် အသက္်ရဘေး 

ဖုန်ေးလ ုငေ်း 

(800)273-TALK 

 

ရဘာ်လ်တ ေးမ ုေးရက္ာငတ်  လူမှုဝန်ရဆာငမ်ှုဌာန ရဟာ တလ် ုငေ်း နငှ  ်အ မ် ာမ   

ဝန်ရဆာငမ်ှုမ ာေး  

(410)887-TIME
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ယထာဘတူက္ သည ် ရနာက်္ဆက်္တ  အက္  ြုံေးဆက်္မ ာေး 

 

က  ျောင့််းဝန့််း  င့် ိ င့် ျောရြံ ်းတ င့််းရိှ ရြံ ်းတစ့်ခ ပဖစ့်ကသျော တြံ  ပြန့်အျော်းက ျောင့််းသည ့် 

က  ျောင့််းသျော်း အစီအစဉရြံ ်းသည့် က  ျောင့််းမ ျော်း၏ က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း ိ ယ့်စျော်း 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ိ င့် ျော အမှု ိစစ ြ်မ ျော်း ိ  စြံ စမ့််းစစ့်က ်း န့် နငှ ့် တ ျော်း 

စီ င့် န့်အတ  ့် တျောဝန့်ရိှသည ့် ဘီစီြီအ ့်စ့်၏ ဌျောနခ  ပဖစ့်သည့်။ လ ့်ရိှတ င့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် က ျော်းနျောပခင့််းမ ျော်း နငှ ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းအ  

တိ  ့်တ န့််းအက ြံပြိုသည ့်  ယ့် (၁၀)  ့်ထ ့်ြိ ပြီ်း ထ တ့်ြယ့်မှုမ ျော်းအတ  ့် 

 ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်ခ မှတ့်လ ြ့်က ျောင့် န့် က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်းမှ တျောဝန့်ခ မှတ့်သြ်းထျော်းသည ့် 

လူြ ဂိ္ိုလ့် ကလ်းဦ်းရိှြါသည့်။ က  ျောင့််းသျော်း၏ လ ြ့်က ျောင့်မှု က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှမ ျော်း 

 ိ  ၄င့််းတိ  အျော်း ကခေါ်ကဝေါ်ထျော်းသည ့်အတိ င့််း ကမ ီလန့််းပြည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းစည့််း မ့််း 

ခ မှတ့်ထျော်းပြီ်းသည ့် လမ့််းညွှန့်မ ျော်းအကြေါ် အကပခခြံ၍ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း 

ထ တ့်ြယ့်မှု ိ  စီ င့်ရန ်တျောဝန့်ကြ်းထျော်းြါသည့်။ 

 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း က ျော်းနျောမှုမ ျော်း၏ ဗဟိ ခ  ့်သည့် က  ျောင့််းစနစ့်၏ 

လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်စည့််းမ ဉ်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှုတစ့်ခ ပဖစ့်သည့်။  လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စည့််းမ ဉ်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်သည ့် အပြိုအမူမ ျော်း ိ  ကဖျော့်ထ တ့်ပြသြါ  က  ျောင့််းသျော်း 

မ ျော်းအကနပဖင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းအက ်းယူမှု   ခြံ ြါမည့်။  အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်း 

ထြံ၌ လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်စည့််းမ ဉ်း ခ ိို်းကဖျော ့်မှုမ ျော်း ိ  တြံ  ပြန့် ျောတ င့် ယထျောဘူတ 

  သည ့် ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း အသြံ ်းခ  န့်  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့်ရိှြါသည့်။   

 

အပ်ုစု 1 ပပစ်မှုမ ာေး 

လှုပ်ရှာေးမှုမ ာေး၊ အပ်ုခ ြုံပ်မှု သ ု  မဟုတ ်ရက္ ာငေ်းတစ်ဘ  ောငေ်းရှ  စာသငတ်န်ေးမ ာေး၊ 

ရက္ ာငေ်းမှ က္မက္ထပပြုံသည ် လှုပ်ရှာေးမှု၊ သ ု  မဟုတ ်ရက္ ာငေ်း သ ု  မဟုတ ်

ရက္ ာငေ်းမှ က္မက္ထပပြုံသည ် လှုပ်ရှာေးမှုမ ာေးသ ု   အသ ာေးအပပန် 

သယ်ယူပ ု  ရဆာငခ်  န်အရတာအတ ငေ်း ရက္ ာငေ်းသာေးမ ာေး၏ စနစ်တက္  

လုပ်ရဆာငမ်ှုက္ ု ရနာှင ယ်ှက္်ဖ က္်ဆ ေးသည်ဟု ရက္ ာငေ်းဝန်ထမ်ေးမှ ဆြံေုးပဖတသ်ည ် 

လ  မှာေးလုပ်ရဆာငမ်ှုဆ ငု ်ာ ဖ က္်လ ုဖ က္်ဆ ေး လုပ်ရဆာငခ် က္်မ ာေး။ 

 

အ ြ့်စ  1 ပြစ့်မှုမ ျော်း (ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၅၀ နငှ ့် 

က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စည့််းမ ဉ်း)  ိ  ကအျော ့်တ င့် စျော င့််းကဖျော့်ပြထျော်းြါသည့်။  

 

ရှု  ွဲ့မ ေး/မ ေး/ရဖါက္်ခ  ရ ေး ပစစည်ေးမ ာေး 

a. မီ်းပခစ့်မ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဂ ့်စ့်မီ်းပခစ့်မ ျော်း လ ့်ဝယ့် ိ င့်က ျောင့်ပခင့််း နငှ ့်/ 

သိ  မဟ တ့် မီ်းပခစ့်ည  ပခင့််း 

(လမ့််းညွှန့်ပြသသည ့်အစီအစဉ၏ တစ့်စိတ့်တစ့်ြိ င့််း မဟ တ့်ခ ိန့်) 

 

တ ကု္်ခ ုက္်မှုမ ာေး/ ပခ မ်ေးရပခာက္်မှုမ ာေး/ခ ုက္် န်ပဖစ်ပ ာေးပခငေ်းမ ာေး 

b. ခိ  ့် န့်ပဖစ့်ပခင့််း 

 

ရက္ ာငေ်းတက္်ရ ာက္်မှု (ရက္ ာငေ်းတ ငေ်း ဆ ငုေ်းငြံ အပြစော်ဘြီးမှုသာ) 

c. ခ င ့်ပြိုခ  ့်မရိှြ  က  ျောင့််းကပမမ ျော်းကြေါ်မှ ထ  ့်ခ ျောပခင့််း 

d. ခ င ့်မတိ င့်ြ  ကနျော ့်  ပခင့််း (အတန့််း/အတန့််းမ ျော်း) 

e. ခ င ့်မတိ င့်ြ  ကနျော ့်  ပခင့််း (က  ျောင့််းတ ့်  ့်) 

f. ခ င ့်မတိ င့်ြ  ြ  ့်   ့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ြိတ့်  ့်ယူပခင့််း 

(အတန့််း/အတန့််းမ ျော်း) 

g. ခ င ့်မတိ င့်ြ  ြ  ့်   ့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ြိတ့်  ့်ယူပခင့််း 

(က  ျောင့််းတ ့်  ့်) 

 

ရဘေးအနတ ောယော်ရှ ရသာ မူီးယစော်ဘစသည ော် ြစစညော်ီးမ ာေး 

h.   ျောဝန့် မညွှန့်က ျော်းသည ့်က ်းဝါ်း ိ င့် ျော ခ ိို်းကဖျော ့်မှု (  ျောဝန့် 

မညွှန့်က ျော်းသည ့် က ်းဝါ်းမ ျော်း လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း) 

i. က ်း   ့်က ီ်း၊ စီ်း   ့်လိြ့်သည ့် စ က  ၊ အီလ ့်ထက ျောနစ့် 

စီ်း   ့်မ ျော်း၊ သိ  မဟ တ့် အပချော်း က ်း   ့်က ီ်း ထ တ့်  န့်ြစစည့််းမ ျော်း 

အသြံ ်းပြိုပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

 

မရလေးမစာေးပပြုံပခငေ်း/နောီးမဘထောငော်ပခငေ်း 

a. က  ျောင့််းဝန့်ထမ််းထံ သတင့််းြိ   န့် ညွှန့်က ျော်းခ ိန့်၌ 

လိုြ်သဆာငရ်န ်ြ  ့်   ့်ပခင့််း   သိ   နငှ ့် ယင့််းသျောဟ  

 န  ့်သတ့်မထျော်းသည ့် ည န့်က ျော်းခ  ့်တစ့်ခ  ိ  

လိ  ့်နျော န့် ြ  ့်   ့်ပခင့််း။ 

j. ကနျှောင ့်ယှ ့်ပခင့််း (က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်မ ျော်း 

အျော်း စိတ့်ြ  ့်ဖ ယ့် အီလ ့်ထက ျောနစ့်နည့််းပဖင ့်   ့်သ ယ့်ကပြျော ိ  

ပြီ်း   ့်လ ့်၍ အပချော်းသူတစ့်ဦ်းအျော်း သူ သိ  မဟ တ့် သူမ မက ျော်းလိ  

သည ့် သိ  မဟ တ့် လ ့်မခြံလိ သည ့် တ ျော်းမဝင့် မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

လ ့် င ့် မ့််းပခင့််း ြါဝင့်ြါသည့်) 

k. က  ျောင့််းစည့််းမ ဉ်းမ ျော်း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် စည့််း မ့််းမ ျော်းအတိ င့််း 

ြူ်းကြါင့််းလ ြ့်က ျောင့် န့် ပငင့််း န့်ပခင့််း 

l. က  ျောင့််း သယ့်ယူြိ  က ျောင့်က ်း စည့််း မ့််းမ ျော်းအတိ င့််း ြူ်းကြါင့််း 

လ ြ့်က ျောင့် န့် ပငင့််း န့်ပခင့််း 

m. ခ မှတ့်ကြ်းထျော်းကသျော အလ ြ့် ိ  လ ြ့် န့်ပငင့််း န့်ပခင့််း 

n.  ိ င််းငံ အလိုြ် လ ြ့်က ျောင့် န့် ပငင့််း န့်ပခင့််း 

o. မက ျော်းဝြံ မနျောသျော သိ  မဟိုတ် အလ ွဲသြံ ်းစျော်းပြိုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 

သိ  မဟ တ့် ကပခဟန့်လ ့်ဟန့် အသြံ ်းပြိုပခင့််း 

 

တစ်က္ ုယ်ရ  က္ န်ေးမာရ ေး  

p. က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း  အပချော်းသူမ ျော်း၏   န့််းမျောက ်း ိ  

ပခိမ့််းကပချော ့် န့် သိလ  ့်နငှ ့် သူ သိ  မဟ တ့် သူမ၏   န့််းမျောက ်း 

အကပခအကန ိ  အသြံ ်းပြိုပခင့််း 

 

အပခာေး  

q. ြညျောက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော မရိ ်းမသျော်းပြိုမှု (စျောကမ်းြ  မ ျော်းတ င့် လိမ့်လည့်ပခင့််း၊ 

စ ျော်း ြ့် ိ င့် ျော စျော   ့်မ ျော်းမှ ခိ ်းခ ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့်   ျော/မ 

နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် မိဘ/အ ြ့်ထိန့််းသူ၏ လ ့်မှတ့် အတ ထိ ်းပခင့််း) 

r. ကလျောင့််း စျော်းပခင့််း 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
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s. က  ျောင့််း လ ြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်မှုအတ  ့် ဘယ့်လိ နည့််းနှင ့်မှ 

မ  ့်စြ့်ကသျော အ ျောဝတထ ိုမ ျော်း၊   န့်ြစစည့််းမ ျော်း၊ သိ  မဟ တ့် 

ဝန့်က ျောင့်မှုမ ျော်း (ဥြမျော ကဘျောလြံ ်းြ  ကလျောင့််းသည ့် 

လ ့်မှတ့်မ ျော်းက ျောင့််းပခင့််း)  ိ  က  ျောင့််းတ င့််း အခ င ့်အျောဏျောမရိှြ  

က ျောင့််းခ ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ပဖန  ့်ပဖ ်းပခင့််း 

t. ြြံ မှန့် စျောသင့်က ျော်းပြသခ ိန့် နျော ီမ ျော်းအတ င့််း ြညျောက ်း ိ င့် ျော 

 ည့်  ယ့်ခ  ့်မဟ တ့်ြ  အီလ ့်ထက ျောနစ့်စ ့် ိ ိယျောမ ျော်း 

အသြံ ်းပြိုပခင့််း။ ြညျောက ်း ိ င့် ျော  ည့်  ယ့်ခ  ့်မ ျော်းမဟ တ့်ြ  

အီလ ့်ထက ျောနစ့် စ ့် ိ ိယျောမ ျော်း အသြံ ်းပြိုပခင့််း ိ  တျော်းပမစ့်မှု  

က  ျောင့််းသိ   အသ ျော်းအပြန့် သယ့်ယူြိ  က ျောင့်စဉ ဘတ့်စ့်မ ျော်းအတ င့််း 

နငှ ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

ြ  မ ျော်းတ င့််း ြါဝင့်ကနစဉတ င့်လည့််း သ ့်က ျော ့်ြါသည့်။ 

 

အပ်ုစု 2 ပပစ်မှုမ ာေး 

ရက္ ာငေ်းမှ ဆ ငုေ်းငြံ မှု၊ အပခာေးရ  ေးခ ယ်စ ာ ပညာရ ေးအစ အစဉမ ာေးသ ု   

ခ မှတရ်ပေးမှု သ ု  မဟုတ ်ရက္ ာငေ်းထတုမ်ှု  လဒ ်ရစန ငုသ်ည ် ပပစ်မှုမ ာေးအတ က္် 

ဥပမာမ ာေး (ပညာရ ေး ဘတုအ်ဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၅၀၊ ရက္ ာငေ်းသာေး 

ပပြုံမလူုပ်ရဆာငခ် က္် စည်ေးမ ဉေး)။ 

 

အ ြ့်စ  2 ပြစ့်မှုမ ျော်းသည့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း၊ အ ြ့်ခ ိုြ့်မှု သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််း 

တစ့်သက ာင့််းရိှ စျောသင့်တန့််းမ ျော်း၊ က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှု၊ 

သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း 

သိ   အသ ျော်းအပြန့် သယ့်ယူြိ  က ျောင့်ခ ိန့်အကတျောအတ င့််း 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ စနစ့်တ  လ ြ့်က ျောင့်မှု ိ  

ကနျှောင ့်ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည့်ဟ  က  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းမှ  ြံ ်းပဖတ့်သည ့် 

ြိ မိ ပြင့််းထန့်ကသျော လ  မှျော်းလ ြ့်က ျောင့်မှု ိ င့် ျော ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း 

လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း။ 

 

အ ြ့်စ  2 ပြစ့်မှုမ ျော်း (ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၅၀ နငှ ့် 

က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စည့််းမ ဉ်း)  ိ  ကအျော ့်တ င့် စျော င့််းကဖျော့်ပြထျော်းြါသည့်။   

 

   ရှု  ွဲ့မ ေး/မ ေး/ရပါက္်က္  ရစတတရ်သာပစစည်ေးမ ာေး    

a. မီ်းလှန  ့်ပခင််း/မီ်းမကလျောင့်ြ  ကလျောင့်သည့်ဟ  အစီ င့်ခြံပခင့််း 

b. ခ ယမ့််းမီ်းက  ျော ့်မ ျော်း အြါအဝင့် မီ်းကလျောင့်ကစတတ့်ကသျော 

သိ  မဟ တ့် ကြါ ့်   ကစတတ့်ကသျော ြစစည့််းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

 ိ ိယျောမ ျော်း (ကဗ ျော ့်အိ ်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ထိ  ထ ့်ြိ ၍) 

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

 

တ ကု္်ခ ုက္်ပခငေ်းမ ာေး/ ပခ မ်ေးရပခာက္်ပခငေ်းမ ာေး/ခ ုက္် န်ပဖစ်ပ ာေးပခငေ်းမ ာေး 

c. ပခိမ့််းကပချော ့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ကက ျော ့်  ြံ ွဲ့ မှု နှင ့် ကပချော ့်လှန  ့်မှု 

ပဖစ့်ကစပခင့််းပဖင ့်  အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံမှ ြိ  ့် ြံ သိ  မဟ တ့် 

ြိ င့် ိ င့်မှုမ ျော်း ိ  ည စ့်ယူပခင့််း သိ  မဟ တ့် ယူပခင့််း 

d. က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအကြေါ်  ိ ယ့်ထိလ ့်က ျော ့် တိ  ့်ခိ  ့်ပခင််း (မ ျော်း) 

e. လူ (မ ျော်း) အကြေါ် ပခိမ့််းကပချော ့်ပခင့််း (မ ျော်း) 

 

အနတ ာယ်ရှ ရသာ မူီးယစော်ဘစသည ော်ပစစည်ေးမ ာေး  

f. ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည ့် အနတ ျောယ့်ရိှကသျော ြစစည့််း သိ  မဟ တ့် သဘျောဝ 

မဟ တ့်သည ့် က ်းဝါ်းမ ျော်း နငှ ့် မူ်းယစ်သစသသာြစစည့််းမ ျော်းအပဖစ့် 

 ိ ယ့်စျော်းပြိုသည ့် ထိန့််းခ ိုြ့်မထျော်းသသာ ြစစည့််းတစ့်ခ  ိ  ပဖန  ့်ပဖ ်းပခင့််း၊ 

ပဖန  ့်ပဖ ်း န့် က ိို်းြမ့််းပခင့််း သိ  မဟိုတ့် ပဖန  ့်ပဖ ်း န့်  ည့်  ယ့်ခ  ့်ပဖင ့် 

လ ့်ဝယ့် ိ င့်က ျောင့်ပခင့််း 

g. က  ျောင့််းသူနျောပြို သိ  မဟ တ့် တျောဝန့်လွှ အြ့်ထျော်းသူမှ ညွှန့်က ျော်းသည ့် 

က ်းဝါ်းမ ျော်း ကသျော ့် န့် ြ  ့်   ့်ပခင့််းအြါအဝင့်   ျောဝန့် 

မညွှန့်က ျော်းသည ့်က ်းဝါ်း ိ င့် ျော ခ ိို်းကဖျော ့်မှု (မည န့်က ျော်းသည ့် 

က ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  အလ  သြံ ်းစျော်းပခင့််း) 

h. က ်းဝါ်း ိ င့် ျော အသြံ ်းအက ျောင့် သိ  မဟ တ့် သဘျောဝမဟ တ့်သည ့် 

က ်းဝါ်းမ ျော်း နငှ ့် ြစစည့််းမ ျော်း ိ  လ ့်ဝယ့် ိ င့်က ျောင့်ပခင့််း၊ 

အသြံ ်းပြိုပခင့််း သိ  မဟ တ့် ပဖန  ့်ပဖ ်းပခင့််း 

i. ညွှန့်က ျော်းသည ့် က ်းဝါ်း ိ င့် ျော ခ ိို်းကဖျော ့်မှု (ည န့်က ျော်းသည ့် 

က ်းဝါ်းမ ျော်း လ ့်ဝယ့် ိ င့်က ျောင့်ပခင့််း) 

j. ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည ့် အနတ ျောယ့်ရိှကသျော ြစစည့််းတစ့်ခ အပဖစ့် 

 ိ ယ့်စျော်းပြိုခွဲ သသာ ထိန့််းခ ိုြ့်မထျော်းသည ့် ြစစည့််းတစ့်ခ  ိ  ဝယ့်ယူပခင့််း 

k. က ်း   ့်က ီ်း ထ တ့်  န့်ြစစည့််းမ ျော်း၊ က ်း   ့်က ီ်းနငှ ့်   ့်စြ့်သည ့် 

 ိ ိယျောမ ျော်း၊ က ်း   ့်က ီ်း အတ  ထ တ့်  န့်ြစစည့််းမ ျော်း၊ စီ်း   ့် 

လိြ့်သည ့် စ က   သိ  မဟ တ့် အီလ ့်ထက ျောနစ့် စီ်း   ့်မ ျော်း 

အသြံ ်းပြိုပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း (ထြ့်ခါထြ့်ခါ 

   ်းလ န့်မှု) 

 

မရလေးမစာေးပပြုံပခငေ်း/မလ   ော်နောပခငေ်း  

l. အ ြ့်စ  3 ပြစ့်မှုတစ့်ခ  ိ     ်းလ န့် န့် နှစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် နစှ့်ဦ်းထ ့် 

ြိ သူမ ျော်းအက ျော်း ြူ်းကြါင့််းက ြံစည့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် အစီအစဉ   ပခင့််း 

m. အ ြ့်စ  1 သိ  မဟ တ့် 2 ပြစ့်မှုမ ျော်း ိ  ထြ့်ခါထြ့်ခါ    ်းလ န့်ပခင့််း 

အြါအဝင့် ြြံ မှန့်က  ျောင့််း အစီအစဉ ိ  စ  ့်ဖ ့်ကနျှောင ့်ယှ ့်သည ့် 

 လဒ့်ပဖစ့်ကစသည ့် ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း အပြိုအမူ 

n. အနိ င့်  င ့်ပခင့််း၊  ိ  ့်ဘျော အနိ င့်  င ့်ပခင့််း၊ ကနျှောင ့်ယှ ့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

အကက ျောင့််းတစ့်ခ ခ အတ  ့် ပခိမ့််းကပချော ့်ပခင့််း 

o. အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ က  ျောင့််းတ ့် န့် သိ  မဟ တ့် 

အတန့််းတ ့် န့် အခ င ့်အက ်း ိ  က ျော်းဝင့်ကနှျောင ့်ယှ ့်ပခင့််း 

p. က  ျောင့််း ိ  ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်းလ ြ့်မှုတစ့်ခ တ င့် ြါဝင့်လ ြ့်က ျောင့်ပခင့််း 

နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် လ ြ့် န့်နှု်ိးက ျော့်ပခင့််း 

 

လ ငပ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ ပပစ်မှုမ ာေး 

q. လိင့်သကဘျောတ ျော်းတစ့်ခ ပဖင ့် မသင ့်ကလ ျော့်စ ျော ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်  

r. ညစ့်ညစ့်ညမ့််းညမ့််း ထ တ့်ကဖျော့်ပြပခင့််း 

 

လက္်နက္်မ ာေး  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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s. လ ့်န ့်နငှ ့် တူသည ့် မည့်သည ့်အမ ိို်းအစျော်းမ ိ  ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

t. အိတ့်က ျောင့်ဓါ်း တစ့်လ ့် လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

 

အပခာေး  

u. က  ျောင့််း ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််း၊ က  ျောင့််းသျော်း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် ဌျောန 

ြိ င့်ြစစည့််းမ ျော်း ိ  ဖ  ့် ီ်းပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း 

လ ြ့်ပခင့််း။  ယင့််းအတ င့််း ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ ပြည့်သူြိ င့် 

က  ျောင့််းမ ျော်းမှ ခိ ်းယူခ  ကသျော ြိ င့် ိ င့်ြစစည့််းမ ျော်း ိ  လ ့်ခြံပခင့််း၊ 

က ျောင့််းခ ပခင့််း၊ လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ပဖန  ့်ပဖ ်းပခင့််း 

ြါဝင့်သည့်။ ကင သျော်းပဖစ့်ကစ က  ျောင့််းအလ ြ့် ြက ျောဂ  ့်တစ့်ခ  

ပဖစ့်ကစပဖင ့် သလ ာ်သကက်းကြ်း န့် လိ အြ့်ြါသည့်။ 

v. တ ျော်းမဝင့်သည ့်  ည့်  ယ့်ခ  ့်တစ့်ခ အတ  ့် ကင ပဖင ့်လ လှယ့်ပခင့််း 

w. လူတစ့်ဦ်းအျော်း ထိခိ  ့်မှု လဒ့်ပဖစ့်ကစသည ့် မ င့်မပခင့်မှုကက ျောင ့် 

အနတ ျောယ့်ပဖစ့်ကစပခင့််း 

x. ခိ ်းယူပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် ခိ ်း ျောြါ ြစစည််းမ ျော်း ိ  သိလ  ့်နငှ ့် 

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

y.    ်းက  ျော့်ဝင့်က ျော ့်ပခင့််း 

z. က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် နည့််းြညျော ိ  လ ့်ခြံနိ င့်ဖ ယ့် အသြံ ်းပြိုက ်း 

မူဝါဒ (TAUP)  ိ ခ ိို်းကဖျော ့်ပခင့််း 

aa. ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ ဂိ ဏ််းဂဏ ိ င့် ျော မူဝါဒ ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်ပခင့််း 

 

အပ်ုစု 3 ပပစ်မှုမ ာေး 

ဆ ငုေ်းငြံ မှု၊ အပခာေးရ  ေးခ ယ်စ ာ အစ အစဉတစ်ခုတ ငေ်း ရန ာခ ပခငေ်း သ ု  မဟုတ ်

ရက္ ာငေ်းမှထတုပ်ယ်ပခငေ်း  လဒပ်ဖစ်ရစန ငုသ်ည ် ပပစ်မှုမ ာေးအတ က္် ဥပမာမ ာေး 

(ပညာရ ေး ဘတုအ်ဖ  ွဲ့ မူဝါဒ ၅၅၅၀၊ ရက္ ာငေ်းသာေး ပပြုံမူလပ်ုရဆာငခ် က္် 

စည်ေးမ ဉေး)။ 

 

အ ြ့်စ  3 ပြစ့်မှုမ ျော်း ိ သည့်မှျော အ ိ ်း  ျော်း ြံ ်း လ  မှျော်းလ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း 

လ ြ့်က ျောင့်ပခင့််းပဖစ့်သည့်။ အ ိ ြါ ပြစ့်မှုမ ျော်း ိ    ်းလ န့်သည ့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းမှ  ိ င့််းငြံ ပခင့််း ခြံ နိ င့်သည့် နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် 

က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှထံမှ တိ ်းခ ွဲျဲ့ ိ င့််းငြံ  န့် 

အက ြံိုပြိုခ  ့်၊ က  ျောင််းမှထ တ့်ြယ့်ပခင််း သိ  မဟ တ့် အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော 

အစီအစဉတစ့်ခ အတ င့််း ကန ျောခ ပခင့််း ခြံ နိ င့်ြါသည့်။ 

လ  မှျော်းလ ြ့်က ျောင့်မှု ိ င့် ျော အဓိ လ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  ပဖစ့် ြ့် ပဖစ့်ပြီ်းပြီ်းခ င့််း 

က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းထြံ ခ  ့်ခ င့််း အစီ င့်ခြံ မည့်ပဖစ့်ပြီ်း 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း က  ျောင့််းမှ ခ  ့်ခ င့််း ထ တ့်ြယ့်သည့်  လဒ့် 

 ကစနိ င့်ြါသည့်။  

 

အ ြ့်စ  3 ပြစ့်မှုမ ျော်း (ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၅၀ နငှ ့် 

က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စည့််းမ ဉ်း) ိ  ကအျော ့်တ င့် စျော င့််းကဖျော့်ပြထျော်းြါသည့်။ 

 

 ရှု  ွဲ့မ ေး/မ ေး/ရပါက္်က္  ရစတတရ်သာပစစည်ေးမ ာေး 

a. ရှု ိ ွဲ့မီ်း 

b. ဗြံ ်းကဖါ ့် န့် ကပချော ့်လှန  ့်မှု 

c. ခ ယမ့််းမ ျော်းမီ်းက  ျော ့် အြါအဝင့် မီ်းသလာငတ်တ်သသာ သိ  မဟ တ့် 

ကြါ ့်   ကစတတ့်ကသျောြစစည့််းမ ျော်း သိ  မဟ တ့်  ိ ိယျော ိ  

စန ့်ပဖိုတ့်ပခင့််း (ကဗ ျော ့်အိ ်း သိ  မဟ တ့် ထိ  ထ ့်ြိ ၍) 

 

တ ကု္်ခ ုက္်ပခငေ်းမ ာေး/ ပခ မ်ေးရပခာက္်ပခငေ်းမ ာေး/ခ ုက္် န်ပဖစ်ပ ာေးပခငေ်းမ ာေး 

d. ခိ  ့် န့်ပဖစ့်ြ ျော်းမှုတစ့်ခ တ င့် က ျော်းဝင့်ပဖန့်ကပဖကသျော 

ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦအျော်း တိ  ့်ခိ  ့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် အပချော်း 

ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း လှုြ့်ရှျော်းမှု ( ည့်  ယ့်ပြီ်းပဖစ့်ကစ မ ည့်  ယ့်ြ ပဖစ့်ကစ) 

e. ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းအကြေါ်  ိ ယ့်ထိလ ့်က ျော ့် တိ  ့်ခိ  ့်မှု (မ ျော်း) 

f. လူမ ျော်းအျော်း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းြိ င့်ြစစည့််းမ ျော်းအျော်း သိသျောထင့်ရှျော်းကသျော 

အနတ ျောယ့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်းသည ့် သိ  မဟ တ့်  ိ ်း ိ ်း  ျော်း  ျော်း 

 ိ ယ့်လ ့်အဂ္ါ ထိခိ  ့်ဒဏ့် ျော  ရိှကစသည ့် အက မ့််းဖ ့် အပြိုအမူ 

 

အနတ ာယ်ရှ ရသာ ပစစည်ေးမ ာေး  

g. အ  ့်ကသစျော ပဖန  ့်ပဖ ်းပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် က ျောင့််းခ ပခင့််း 

h. ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည ့် အနတ ျောယ့်ရိှ ြစစည့််းမ ျော်း (တ ျော်းမဝင့် 

က ်းဝါ်းမ ျော်း) ိ  ပဖန  ့်ပဖ ်းပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် က ျောင့််းခ ပခင့််း 

i. အ  ့်ကသစျော လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

j. ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည ့် အနတ ျောယ့်ရိှ ြစစည့််းမ ျော်း (တ ျော်းမဝင့် က ်းဝါ်းမ ျော်း) 

 ိ  လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

k. က  ျောင့််း သူနျောပြို သိ  မဟ တ့် လွှ အြ့်ထျော်းသူမှ ညွှန့်က ျော်းကြ်းအြ့်သည ့် 

က ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  ကသျော ့်သြံ ်း န့် ြ  ့်   ့်ပခင့််း အြါအဝင့် 

ညွှန့်က ျော်းသည ့် က ်းဝါ်း ိ င့် ျော ခ ိို်းကဖျော ့်မှု (ညွှန့်က ျော်းသည ့် 

က ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  အလ  သြံ ်းစျော်းပြိုပခင့််း)  

l. ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည ့် ြစစည့််းတစ့်ခ ၏လွှမ့််းမိ ်းမှုကအျော ့်တ င့် ထိန့််းခ ိုြ့် 

ထျော်းသည ့် အနတ ျောယ့်ရိှကသျောြစစည့််း (တ ျော်းမဝင့် က ်းဝါ်းမ ျော်း) 

တစ့်ခ  ိ အသြံ ်းပြိုပခင့််း သိ  မဟ တ့် ထိန့််းခ ိုြ့်ြစစည့််းတစ့်ခ  ိ  

သြံ ်းစ  ထျော်းသည ့် သ ့်ကသသျောဓ မ ျော်း ပြသနပခင့််း 

m. အ  ့်ကသစျော ကသျော ့်ပခင့််း၊ အ  ့်ကသစျော လွှမ့််းမိ ်းမှုကအျော ့်တ င့် 

က ျော ့်ရိှပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် အ  ့်ကသစျော ကသျော ့်ထျော်းသည ့် 

သ ့်ကသသျောဓ  ပြကနပခင့််း 

n. မိမိ ိ ယ့် ိ  ထိန့််းခ ိုြ့်မှုသြ ာက်ဆံို်းသစသသာ သ ို  မဟိုတ် မူ်းယစ့်ကစကသျော 

မည့်သည ့် မူ်းယစ့်က ်းဝါ်းမ ိ  အသြံ ်းပြိုပခင့််း နငှ ့် ယင့််းအတ င့််း က ျော့်၊ 

ဓျောတ  ကဖ ျော့် ည့်မ ျော်း၊ သိ  မဟ တ့် သဘျောဝမဟ တ့်သည ့် က ်းဝါ်းမ ျော်း နငှ ့် 

ြစစည့််းမ ျော်း ြါဝင့်သင ့်သည့်။  

 

လ ငပ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ ပပစ်မှုမ ာေး 

o. လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ကစျော့် ျော်းမှု 

 

လက္်နက္်မ ာေး  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5550.pdf
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p. က  ျောင့််းအက ျော ့်အအြံ တ င့််း ကသနတ့်တစ့်လ ့် လ ့်ဝယ့် 

ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် အသြံ ်းပြိုပခင့််း (တစ့်နစှ့် ထ တ့်ြယ့်သည့်) 

q. အပချော်း ကသနတ့် သိ  မဟ တ့် ရိ င့်ဖယ့်တစ့်ခ ခ  (  ည့်ပဖည ့်ထျော်းသည့် 

ပဖစ့်ကစ မပဖည ့်ထျော်းသည့်ပဖစ့်ကစ၊ ြစ့်၍ သည့်ပဖစ့်ကစ မ သည့်ပဖစ့်ကစ) 

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် အသြံ ်းပြိုပခင့််း ၊ ယင့််းအတ င့််း 

ကလကသနတ့်၊ က ်းက ျောင့်  ည့်သြံ ်းသည ့် ကသနတ့်၊   င့်ကစသည ့် 

ကသနတ့်၊ ဘီဘီ ကသနတ့်၊ မီ်းကတျော ့်ကသနတ့် သိ  မဟ တ့် 

လ ့်သမျော်းသြံ ်း သြံရိ  ့်ထည ့်သည ့် ကသနတ့် တိ  ြါဝင့်သင ့်ပြီ်း 

ယင့််းတိ  သျောဟ   န  ့်သတ့်မထျော်းြါ* 

r. လ ့်န ့်အစစ့် မည့်သည ့်အမ ိို်းအစျော်းမ ိ  ိ  လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် အသြံ ်းပြိုပခင့််း၊ ယင့််းအတ င့််း   စ့်ဇျောလန့်လ ြ့် မ ိို်းစြံ သြံ ်း 

ဓျော်းအိမ့်၊ အမ လိ  ့်ဓျော်း၊ က ယ့်ြြံ ဓျော်း၊ မ တ့် ိတ့် ိတ့်ဓျော်းမ ျော်း၊ 

  ဉစ ့်မ ျော်း၊ နန့်ခ ြ့် ူ၊ အချွန့်ြါသည ့် လ ့်အိတ့်၊ အချွန့်ြါသည ့် 

လ ့်က ျော ့်ဝတ့်ြတ့်၊ အချွန့်ြါသည ့် တင့််းြ တ့် အမ ိို်းဝင့်တစ့်ခ ခ ၊ 

မ  ့် ည့်ယိ ဂ ့်စ့်  ိ ိယျော သိ  မဟ တ့် ငရ ြ့်က ျောင့််းပဖန့််းက ်း 

ထ တ့်  န့်ြစစည့််းမ ျော်း ြါဝင့်သင ့်ပြီ်း ယင့််းတိ  သျောဟ  

 န  ့်သတ့်မထျော်းသင ့်ြါ 

s. ကသနတ့် သိ  မဟ တ့် ရိ င့်ဖယ့်နငှ ့် အလျော်းသဏ္ဍျောန့်တူသည ့် အ ျော 

အသြံ ်းပြ ပခင််း (  ည့်ြါသည့်ပဖစ့်ကစ မြါသည့်ပဖစ့်ကစ၊ 

ြစ့်၍ သည့်ပဖစ့်ကစ မ သည့်ပဖစ့်ကစ)* 

t. လ ့်န ့်နငှ ့် အလျော်းသဏ္ဍျောန့်တူသည ့် မည့်သည ့်အမ ိို်းအစျော်းတစ့်ခ မ ိ  

အသြံ ်းပြိုပခင့််း၊ ယင့််းတ င့်   စ့်ဇျောလန့်နိ င့်ငြံထ တ့် မ ိို်းစြံ သြံ ်း ဓျော်းအိတ့်၊ 

အမ လိ  ့်ဓျော်း၊ က ယ့်ြြံ ဓျော်း၊ အိတ့်က ျောင့်ဓျော်း၊ မ တ့် ိတ့် ိတ့်ဓျော်းမ ျော်း 

(မ တ့် ိတ့် ိတ့်ဓျော်း အကပဖျောင ့်ပဖစ့်ကစ ထ တ့်သ င့််းနိ င့်သည ့်ြြံ စြံပဖစ့်ကစ 

ြါဝင့်သည့်)၊ နန့်ခ ြ့် ူ၊ အချွန့်ြါသည ့် လ ့်အိတ့်၊ သိ  မဟ တ့် 

အချွန့်ြါသည ့် လ ့်က ျော ့်ဝတ့်ြတ့် တိ  ြါဝင့်သင ့်ပြီ်း ယင့််းတိ  သျောဟ  

 န  ့်သတ့်မထျော်းသင ့်ြါ 

u. အိတ့်က ျောင့်ဓျော်း သိ  မဟ တ့် အ ျောဝတထ ိုတစ့်ခ ခ  ိ  လ ့်န ့်တစ့်ခ  

အပဖစ့် အသြံ ်းပြိုပခင့််း 

 

အပခာေး  

v. ဓျော်းပြတိ  ့်ပခင့််း 

 

*ချွငော်ီးခ  ော် - JROTCမှ သိ  မဟ တ့် အက ျောင့်စြံ လြံ ပခြံိုက ်းအဖ  ွဲ့/ဘင့်ခ ျောအဖ  ွဲ့ဝင့် 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း စျောသင့်ကကာ်းပြသခ ိန့် အကတျောအတ င့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် 

JROTC က ျောင့်စြံ  လြံ ပခြံိုက ်း/ဘင့်ခ ျောအဖ  ွဲ့ ညွှန့်က ျော်းသူမ ျော်း၏ တိ  ့်ရိ  ့် 

က ီ်းက ြ့်မှုကအျော ့်၌ရိှကနခ ိန့်တ င့် အသြံ ်းပြိုသည ့် ဘယ့်အခ ိန့်မှ 

အသြံ ်းမပြိုနိ င့်သည ့်ရိ င့်ဖယ့် သိ  မဟ တ့် အစစ့်နငှ ့် အလျော်းသဏ္ဍျောန့်တူသည ့် 

သစ့်သျော်းရိ င့်ဖယ့်မ ျော်း အကနပဖင ့် ဤမူဝါဒ ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှု မပဖစ့်သင ့်ြါ။ 

 

ရက္ ာငေ်းသာေး စည်ေးက္မ်ေးထ န်ေးသ မ်ေးရ ေး လုပ်ငနေ်းစဉ 

 

က  ျောင့််းသျော်း၏ လ  မှျော်းလ ြ့်က ျောင့်မှုပဖစ့် ြ့်တစ့်ခ ခ ၌ က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်း 

မ ျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်း၏ လ ြ့်က ျောင့်မှုမ ျော်း  ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ လ ြ့်က ျောင့် 

ခ  ့် စည့််းမ ဉ်းနငှ ့်   ့်စြ့်သည ့် မူဝါဒ ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှုတစ့်ခ အပဖစ့် 

သ ့်က ျော ့်မသက်သရာ ့်သည့်  ိ သည ့်အကက ျောင့််း   ိို်းကက ျောင့််းသိရိှ 

အသိကြ်းအကက ျောင့််းက ျော်းမှု ပြိုလ ြ့်ြါမည့်။ ယခင့်စျောမ  ့်နှျောမ ျော်းတ င့််း ပြသ 

ထျော်းသည ့် အ ြ့်စ မ ျော်း ိ  အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်းအကနပဖင ့် ခ ိို်းကဖျော ့်မှုမ ျော်း 

ပဖစ့်ကြေါ် မကြေါ်  ြံ ်းပဖတ့် န့် နငှ ့် ခ ိို်းကဖျော ့်မှုမ ျော်း၏ ပြင့််းထန့်မှု ိ   ြံ ်းပဖတ့် ျော 

တ င့် လမ့််းညွှန့်ကြ်း န့် ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းြါသည့်။  လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စည့််းမ ဉ်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှုမ ျော်းသြေါ်ကြါ ့်ခ  သည ့် ပဖစ့် ြ့်မ ျော်းတ င့် 

အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမ ျော်း အကနပဖင ့် ယထျောဘူတ  သည ့် 

ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း - က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ၄င့််းတိ  ၏ 

ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  ကပြျောင့််းလ  န့် သင့်က ျော်းကြ်းသည ့် သိ  မဟ တ့် 

စိတ့် နဒတ ့်က ကစသည ့် ကနျော ့်  ့်တ   အ  ိို်း  ့်မ ျော်း 

ကြ်းအြ့်သင ့်ြါသည့်။ 

  

အ ယ့်၍ က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း၏ လ  မှျော်းပြိုမူမှုတစ့်ခ သည့် ဥြကဒ ိ  

ခ ိို်းကဖျော ့်မှုတစ့်ခ ပဖစ့်သည့်ဟ  ကဒသနတ  အျောဏျောြိ င့်မ ျော်းမှ ြံ ်းပဖတ့်ြါ  

က  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းမ ်းမှ ခ မှတ့်သည ့် ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်းအပြင့် 

ဥြကဒအ  ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်းလည့််း က  ျောင့််းသျော်းအတ  ့် 

ရိှနိ င့်ြါသည့်။ က  ျောင့််းအကပခပြ  ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်းတ င့် 

ပြည့်လည့်တျောဝန့်ခ ပခင့််း၊ အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက ်းအစီအစဉတစ့်ခ  

အတ င့််း ကန ျောခ ပခင့််း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းမှထ တ့်ြယ့်ပခင့််း ြါဝင့်ြါသည့်။ 

အပချော်း ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်တစ့်ခ ခ အပြင့်  ြံ ်းရှု ြံ်းမှု သိ  မဟ တ့် 

ြ  ့်စီ်းမှုအတ  ့် အကလ ျော့်ကြ်းပခင့််း လိ အြ့်ြါလိမ ့်မည့်။ 

 

က  ျောင့််းစနစ့်၏ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း လ ြ့်ငန့််းစဉ  ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်း 

က ျောင့်တီ   ဌျောနမှ အသြံ ်းခ သည ့်  ျောဇဝတ့်မှု နငှ ့် အ ြ့်သျော်း  ိ င့် ျော 

လ ြ့်ငန့််းစဉမ ျော်းမှ လြံ ်းလြံ ်းလ ျော်းလ ျော်း ခ  ထ  ့်ြါသည့်။ 

 

လုပ်   ငော်ဘဆောငော်   ော်ြံ  စည်ေးမ ဉေးက္ ု ခ  ြုံေးရဖာက္်မှုအတ က္် တြံု  ပပန်ခ က္်မ ာေး 

ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

စည့််းမ ဉ်း ၊   က  ျောင့််းသျော်း အပြိုအမူ ိ င့် ျော စြံခ ိန့်စြံနှုန့််းမ ျော်း ကဖျော့်ထ တ့် 

ကြ်းခြီ်း အ ိ ြါ စြံခ ိန့်စြံနှုန့််းမ ျော်း ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှုအတ  ့် စည့််း မ့််း 

ထိန့််းသိမ့််းက ်း ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း ကဖျော့်ထ တ့်ကြ်းြါသည့်။  

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ိ င့် ျော ကနျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်တစ့်ခ ခ  

မခ မှတ့်မီ က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်က ်း အမ ိို်းအစျော်းနငှ ့် အက အတ  ့် ိ  

 ြံ ်းပဖတ့် န့် နငှ ့် အ ယ့်၍ တစ့်ခ ခ ရိှြါ  

အသြံ ်းပြို န့်အကထျော ့်အ ူမ ျော်း ိ   ြံ ်းပဖတ့် န့် 

သီ်းသန  ့်အကပခအကနတစ့်ခ ခ င့််းစီ ိ  ပြန့်လည့် န့််းစစ့်၍ အ  ပဖတ့် န့် 

အခ င ့်အျောဏျောရိှြါသည့်။ တိ ်းခ  ွဲ့  ိ င့််းငြံ အပြစ်သြ်းမှု သိ  မဟ တ့် 

က  ျောင့််းမှထ တ့်ြယ့်မှုတစ့်ခ  ိ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ကနျော ့်  ့်တ   

အ  ိို်း  ့်တစ့်ခ အပဖစ့် အသြံ ်းပြိုပခင့််းအာ်း ကနျော ့် ြံ ်း  င့််းပမစ့်တစ့်ခ  

အပဖစ့်သျော အသြံ ်းပြိုသင ့်ြါသည့်။ 

 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု ခ မှတ့်ြါ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသည့်   ိို်းသကကာင််း 

ကလ ျော့်ညီသည ့် လ ြ့်ငန့််းစဉ ိ  လိ  ့်နျောြါမည့်။  က  ျောင့််းသျော်းအကနပဖင ့် 

က  ျောင့််းမှ  ိ င့််းငြံ သည ့် အက ်းယူမှုအတ  ့် နှုတ့်ပဖင ့်ပဖစ့်ကစ စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ 
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ပဖစ့်ကစ အသိကြ်းခ  ့်တစ့်ခ  လ ့်ခြံ ရိှသင ့်သည့်၊ အက ်းယူမှုမ ျော်း ိ  

ကထျော ့်ြြံ သည ့် သ ့်ကသအကထျော ့်အထျော်းမ ျော်းအတ  ့် ကပဖရှင့််းခ  ့်တစ့်ခ  

လ ့်ခြံ ရိှ မည့်၊ အက ်းယူမှုမ ျော်း ိ  တြံ  ပြန့် န့် နငှ ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု 

မခ မှတ့်မီ ပဖစ့် ြ့်အတ  ့် သင ဖ်က်မှအပမင့် မူ   တစ့်ခ  ကြ်းအြ့် န့် 

အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။ ပြည့်နယ့်စည့််း မ့််းမ ျော်းအ  က  ျောင့််းသျော်း 

က  ျောင့််းတ င့်ရိှကနပခင့််း  လူမ ျော်း သိ  မဟ တ့် အသဆာ ့်အအြံ မ ျော်းအကြေါ် 

အ  ့်မပြတ့်အနတ ျောယ့်တစ့်ခ    က ျော ့်ကစြါ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း 

လ ြ့်ငန့််းစဉအသြံ ်းပြို၍ပဖစ့်ကစ  မူဝါဒ ၅၅၆၁၊ အစီ င့်ခြံနိ င့်သည ့် ပြစ့်မှုမ ျော်း ိ  

က  ျောင့််းမှ အသြံ ်းပြိုပခင့််း အ ပဖစ်သစ ၄င့််းအျော်း က  ျောင့််းမှ ခ  ့်ခ င့််းထ တ့်ြယ့် 

နိ င့်ြါသည့်။ 

 

မူကက္ ြုံ - ၂ တန်ေးရက္ ာငေ်းသာေးမ ာေးက္ ု ဆ ငုေ်းငြံ အပြစော်ဘြီးပခငေ်း/ထတုပ်ယပ်ခငေ်း  

ပြည့်နယ့်ဥြကဒအ  မူက ိို၊ သူငယ့်တန့််း၊ ြထမတန့််း သိ  မဟ တ့် 

ဒ တိယတန့််းတ င့် စျော င့််းသ င့််းအြ့်နှြံထျော်းကသျော က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း 

ကအျော ့်ြါတိ  သျော လ ြ့်နိ င့်ြါသည့် - 

 

၁။ ပြည့်ကထျောင့်စ ဥြကဒအ  လိ အြ့်ြါ  က  ျောင့််းမှ ထ တ့်ြယ့် န့်။ 

၂။ အ ယ့်၍ က  ျောင့််းအ ြ့်ခ  ြ်သရ်းမ ်း  က  ျောင့််းစိတ့်ြညျောရှင့် 

သိ  မဟ တ့် အပချော်း စိတ့်  န့််းမျောက ်း  ျွမ့််း  င့်သူတစ့်ဦ်းပဖင ့် 

တိ င့်ြင့်က  ်းကန ်းပြီ်း အပချော်း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း အတ  ့်  ိ ်း ိ ်းဝါ်းဝါ်းထိခိ  ့်နျော  င့်မှု 

  က ျော ့်ကတျော မည ့် ပခိမ့််းကပချော ့်မှုရိှပြီ်း ယင့််း ိ  က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှု 

နငှ ့် ကထျော ့်ြြံ မှုမ ျော်းမှတ င ့် မကလ ျော ခ နိ င့် သိ  မဟ တ့် 

မဖယ့်ရှျော်းနိ င့်ဟ   ြံ ်းပဖတ့်ြါ  ပဖစ့် ြ့်တစ့်ခ အတ  ့် ငါ်း(၅) 

  ့်ထ ့်မြိ ြ   ိ င့််းငြံ အပြစ်သြ်း န့်။ 
 

 

ရက္ ာငေ်းတ ငေ်း ဆ ငုင်ြံ အပပစ်ရပေးပခငေ်း 

က  ျောင့််းတ င့််း  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းပခင့််းတစ့်ခ  ိ သည့်မှျော က  ျောင့််းသျော်း၏ 

လ ့်ရိှ ြညျောက ်းအစီအစဉမှ က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း 

က  ျောင့််းအက ျော ့်အဦ်း တ င့််း၌ စျောသင့်နစှ့်တစ့်နစှ့်အတ က် 

က  ျောင့််းတ ့်  ့်  ယ့် (၁၀)  ့်အထိ သိ  ကသျော့် ထိ  ထ ့်မြိ ြ  

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း အကက ျောင့််းပြခ  ့်မ ျော်း အတ  ့် 

က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်းမှ ဖယ့်ရှျော်းပခင့််းပဖစ့်သည့်။ 

 

 

ရ ရှည် နငှ  ်ရ တ  ုဆ ငုေ်းငြံ အပပစ်ရပေးပခငေ်း 

• ရ တ  ုဆ ငုေ်းငြံ အပပစ်ရပေးပခငေ်း  ိ သည့်မှျော က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း 

က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်း  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း န့် 

က  ျောင့််းမှ သြံ ်း (၃)   ့်အထိ သိ  ကသျော့် ထိ  ထ ့်မြိ ြ  

ဖယ့်ရှျော်းမှုပဖစ့်သည့်။ 

• ရ ရှည် ဆ ငုေ်းငြံ အပပစ်ရပေးပခငေ်း  ိ သည့်မှျော က  ျောင့််းသျော်း 

တစ့်ဦ်းအျော်း က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်း  

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း န့် က  ျောင့််းမှ က  ျောင့််းတ ့်  ့် ကလ်း 

(၄)   ့်မှ  ယ့် (၁၀)   ့်အထိ အထိဖယ့်ရှျော်းမှုပဖစ့်သည့်။ 

 

က  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ မိဘအကနပဖင ့် 

ကဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက ျောင့်တီ  ကလ်းမ ျော်း နငှ ့် မိဘမ ျော်းအတ  ့် အသိ င့််းအဝိ င့််း 

 င့််းပမစ့်မ ျော်းစျော င့််း မိတတ  တစ့်ကစျောင့်  ရိှသင ့်ြါသည့်။ 

 

 ိ င့်ငြံ ထျော်းသည ့်  ျောလအရှည့်အကတျောအတ င့််း က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း 

အကနပဖင ့် သင့်ရိ ်းပြင့်ြ လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအတ င့််း ြါဝင့်နိ င့်မည့်မဟ တ့်ြါ။   

 

တ ေုးခ  ွဲ့ ဆ ငုေ်းငြံ အပပစ်ရပေးပခငေ်း နငှ  ်ရက္ ာငေ်းမှ ထတုပ်ယ်ပခငေ်း 

တ ေုးခ  ွဲ့ ဆ ငုေ်းငြံ အပပစ်ရပေးပခငေ်းတစ့်ခ   ိ သည့်မှျောက  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

က ျော်းနျောက ်း အ ျောရိှမှ  ြံ ်းပဖတ့်သည ့်အတိ င့််း က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း 

က  ျောင့််းသျော်း၏ ြြံ မှန့် အစီအစဉတစ့်ခ မှ အခ ိန့် ျောလ က  ျောင့််းတ ့်  ့် ၁၁ 

  ့်မှ ၄၄   ့်အထိ ဖယ့်ရှျော်းပခင့််းပဖစ့်သည့်။  က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှမှ ကအျော ့်ြါအတိ င့််း  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ြါ  တိ ်းခ  ွဲ့ 

 ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းပခင့််းတစ့်ခ  ကြေါ်ကြါ ့်နိ င့်ြါသည့် - 

 

၁။  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်း ျောလ မပြီ်း ြံ ်းမီ က  ျောင့််းသျော်း 

က  ျောင့််းပြန့်တ ့်ပခင့််း  အပခာ်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

ဝန့်ထမ့််းမ ျော်းအျော်း ပြင့််းပြင့််းထန့်ထန့် ထိခိ  ့်နျော  င့်ကစကတျော မည ့် 

ပခိမ့််းကပချော ့်မှုတစ့်ခ    က ျော ့်နိ င့်ြါ ၊ သိ  မဟ တ့်  

၂။ က  ျောင့််းသျော်းသည့် ြညျောက ်းလ ြ့်ငန့််းစဉအတ  ့် က ျောရှည့်ပြီ်း 

အစ န့််းက ျော ့်သည ့် ဖ က်ဆီ်းမှုတစ့်ခ အတ င့််း ကစ စြ့်က ျောင့်   ့်ခ  ပြီ်း 

ယင့််း  က  ျောင့််းတ ့်  ့်တစ်ကလ ျော ့် အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

ကလ လျောသင့်ယူက ်းတ င့် သိသျောသည ့်အတျော်းအ ီ်းတစ့်ခ  ဖန့်တီ်း 

ခ   ျော အပချော်း အလှမ့််းမီှ ရိှပြီ်း သင ့်ကလ ျော့်သည ့် ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

နငှ ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း 

မရိှကတျော ြါ ။   

 

ထတုပ်ယ်ပခငေ်း  ိ သည့်မှျော က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း က  ျောင့််းသျော်း 

လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်း အ ျောရိှ  က  ျောင့််းသျော်း၏ ြြံ မှန့် က  ျောင့််း 

အစီအစဉမ ျော်းမှ က  ျောင့််းတ ့်  ့် ၄၅   ့် သိ  မဟ တ့် ထိ  ထ ့်ြိ ၍ 

ဖယ့်ရှျော်းပခင့််း ပဖစ့်သည့်။ က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်း 

အ ျောရိှ  ကအျော ့်ြါအတိ င့််း ြံ ်းပဖတ့်ြါ  ထ တ့်ြယ့်ပခင့််း 

ကြေါ်ကြါ ့်နိ င့်ြါသည့် - 

 

၁။  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်း ျောလ မပြီ်း ြံ ်းမီ က  ျောင့််းသျော်း 

က  ျောင့််းပြန့်တ ့်ပခင့််း  အပခာ်းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

ဝန့်ထမ့််းမ ျော်းအျော်း ပြင့််းပြင့််းထန့်ထန့် ထိခိ  ့်နျော  င့်ကစကတျော မည ့် 

ပခိမ့််းကပချော ့်မှုတစ့်ခ    က ျော ့်နိ င့်သည့်။ 

 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ိ င့် ျော ခ ိို်းကဖျော ့်မှုတစ့်ခ ပဖစ့်ြ ျော်းပြီ်းကနျော ့် 

က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်း   ိစစ ြ့်အတ  ့် နှု ိ့်နှု ိ့်ချွတ့်ချွတ့် 

စြံ ်းစမ့််းစစ့်က ်းမှုတစ့်ခ  ပြိုလ ြ့် ြါမည့်။  စြံ စမ့််းစစ့်က ်းမှု အပြီ်းတ င့် 

က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်း  တိ ်းခ  ွဲ့  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်ပခင့််းတစ့်ခ လ ြ့် န့် အမိန  ့်ခ သင ့်ကက ျောင့််း ကတ ွဲ့ ရိှြါ  

က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းသျော်း နငှ ့် 

က  ျောင့််းသျော်း၏မိဘတိ  နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်း 
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အ ျောရိှတိ  ပဖင ့် အစည့််းအကဝ်းတစ့်ခ  ခ  ့်ခ င့််းစီစဉ မည့်။   က  ျောင့််းသျော်း 

လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်း အ ျောရှ   

က  ျောင််းစည််းကမ််းထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်းမှ က တိ   ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု ိ  

ထ တ့်ပြန့်ခ  သည ့် ကန  စ  မှ က  ျောင့််းတ ့်  ့်  ယ့် (၁၀)  ့်အတ င့််း 

က  ျောင့််းသျော်းနငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း၏ မိဘတိ  ပဖင ့် အစည့််းအကဝ်းတစ့်ခ  

လ ြ့် မည့်။  က  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ  

က  ျောင့််းသျော်းနငှ ့် မိဘအျော်း ကအျော ့်ြါတိ   ိ  စျောပဖင ့်က ်းသျော်းပြီ်း 

အသိကြ်းြါမည့် - 

 

• အစည့််းအကဝ်း အခ ိန့် နငှ ့် ကန ျော၊ 

• က  ျောင့််းသျော်းမှ    ်းလ န့်သည့်ဟ  စ ြ့်စ  ထျော်းကသျော ပြစ့်မှုမ ျော်း 

• က  ျောင့််းသျော်း ခ ိ ်းကဖျော ့်ခ  သည ့် မူဝါဒ၊ စည့််းမ ဉ်း သိ  မဟ တ့် 

စည့််း မ့််း၊ 

•  ယ့် (၁၀)   ့်ထ ့်ြိ ပြီ်း  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်း န့်အတ  ့် 

က  ျောင့််းအ ြ့်၏ တိ  ့်တ န့််းအက ြံပြိုခ  ့်၊ 

• သ ့်ကသမ ျော်း  ရိှ န့် နငှ ့် ကရှွဲ့ကနတစ့်ဦ်းမှ  ိ ယ့်စျော်းပြိုကြ်း န့် 

က  ျောင့််းသျော်း၏အခ င ့်အက ်း 

• က ျော်းနျောမှုမပြိုမီ ၂၄ နျော ီ အတ င့််း က  ျောင့််းမှ  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု 

အတ  စံိုအတ  ့် မိတတ  တစ့်ကစျောင့် ကတျောင့််း ိ  န့် မိဘ/ကရှွဲ့ကန နငှ ့် 

က  ျောင့််းသျော်းတိ  ၏အခ င ့်အက ်း 

 

အစည့််းအကဝ်းတ င့် က  ျောင့််းသျော်းအကနပဖင ့် အက ်းယူမှု ိ  ကထျော ့်ြြံ သည ့် 

စျော   ့်စျောတမ့််းသ ့်ကသမ ျော်းအျော်းလြံ ်း ိ  ပြန့်လည့်က ည ့်ရှု န့် 

အခ င ့်အက ်းရိှ မည့်။ က  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ  

ကတ ွဲ့ ရိှခ  ့်မ ျော်း နငှ ့်  ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့် ိ  က  ျောင့််းသျော်းနငှ ့်မိဘတိ  အျော်း နှုတ့်ပဖင ့် နငှ ့် 

စျောပဖင ့်က ်းသျော်း အသိကြ်း မည့်။  က ျော်းနျောမှုတ င့် တင့်ပြခ  သည ့် သ ့်ကသ 

အျော်းလြံ ်း ိ  ထည ့်သ င့််းစဉ်းစျော်းပြီ်း က  ျောင့််းသာ်းလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်း 

အ ျောရိှ  တိ ်းခ  ွဲ့  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်မှုတစ့်ခ  အမိန  ့်ခ  

ကက ျောင့််း နဂိြံ ်းခ ိုြ့်ြါ  က  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် က  ျောင့််းသျော်း၏မိဘ 

အကနပဖင ့် ကဒသနတ  ဘ တ့်အဖ  ွဲ့သိ   အသနျော်းခြံလွှျောတစ့်ကစျောင့် 

ဖိ င့်တင့်သ င့််းနိ င့်ြါသည့်။   

 

တိ ်းခ  ွဲ့  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်မှုတစ့်ခ  ခ မှတ့်ြါ  

က  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ  က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း အျော်း 

အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက ်းအစီအစဉတစ့်ခ သိ   တျောဝန့်ခ ကြ်း မည့်။  

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက ်းအစီအစဉတစ့်ခ သိ   

တျောဝန့်ခ ကြ်းြါ  မိဘအကထျော ့်အြြံ  ထည ့်သ င့််း န့် အျော်းထ တ့်မှုအလြံ ်းစြံ  

ပြိုလ ြ့်ြါမည့်။ သ ို  ြါကသျော့်လည့််း က  ျောင့််းသျော်း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် မိဘ  

ကန ျောခ ထျော်းမှု ိ  သကဘျောမတူြါ  က  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်း 

အ ျောရိှ  က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက ်းအစီအစဉ 

တစ့်ခ သိ   တျောဝန့်ခ ကြ်း န့် အခ င ့်အက ်း ိ   ိ င့်က ျောင့်ထျော်းြါသည့်။  

က  ျောင့််းသျော်းအျော်း အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက ်းအစီအစဉတစ့်ခ သိ   

တျောဝန့်ခ  န့် က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်မှု က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ၏ 

 ြံ ်းပဖတ့်ခ  ့် ိ  အသနျော်းခြံ န့် မိဘတ င့် အခ င ့်အက ်းရိှြါသည့်။   

 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း နငှ ့် မိဘမ ျော်း အ င့်တကပြရိှက ်းအတ  ့် က  ျောင့််းစနစ့်တစ့်ခ င့်၌ 

က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှမ ျော်း ိ  ဗ  ဟျော     

ကန ျောခ ထျော်းြါသည့်။ 

 

• အကနျော ့်ကတျောင့်ြိ င့််း ရြံ ်း - ဝူ်းဒန့််းကလျောန့် မစ့်ဒယ့် (Woodlawn 

Middle)  

3033 St. Luke’s Lane 

Woodlawn, Maryland 21207 

(443) 809-6842 

 

• အကနျော ့်ကပမျော ့်ြိ င့််း/ဗဟိ ရြံ ်း - ခ  ့်စ့်ဝြ့်သ့် က  ျောင့််း (Chatsworth 

School) 

222 New Avenue 

Reisterstown, Maryland 21136 

(410)887-6943 

 

• အကရှွဲ့ကပမျော ့်/ဗဟိ ရြံ ်း - စတမ့််းမျော်းစ့်  န့် မစ့်ဒယ့် (Stemmers Run 

Middle) 

201 Stemmers Run Road 

Essex, Maryland 21221 

(443)809-6498 

 

• အကရှွဲ့ကတျောင့်ြိ င့််းရြံ ်း - ဘ ့်တယ့်လ့် ဂ ြ့်ဗ့် မူလတန့််းက  ျောင့််း (Battle 

Grove Elementary) 

7828 St. Patricia Lane 

Dundalk, Maryland 21222 

(410)887-7570 

 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း အမှု ိစစတစ့်ခ အကြေါ် ဦ်းက ျောင့်သည ့် က  ျောင့််းသျော်း 

လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ ိ  က  ျောင့််းသျော်း၏ မိခင့်က  ျောင့််းမှ 

အမ ျော်း ြံ ်း  ြံ ်းပဖတ့်ကလ ရိှြါသည့်။ သိ  ြါကသျော့်လည့််း က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ 

တစ့်ဦ်း ိ   နဦ်း တျောဝန့်ကြ်းထျော်းသည ့် က  ျောင့််းမ ျော်းမဟ တ့်သည ့် အပခာ်း 

က  ျောင့််းတစ့်က  ျောင့််းမှ စတင့်သည ့် အမှု ိစစတစ့်ခ အကြေါ် အ ိ ြါအ ျောရိှမှ 

ဦ်းက ျောင့်သည ့် ပဖစ့် ြ့်လည့််း ရိှနိ င့်ြါသည့်။ 

 

က  ျောင့််းမှ  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းခြံ သည ့် သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်ခြံ သည ့် 

က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းဦ်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းတ င့််း   ့်ရှင့်မ ျော်း ရိှကနခ ိန့်၌ 

က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်မ ျော်းမှ  င့််း င့််းရှင့််းရှင့််း ကန ြါမည့်၊ 

က  ျောင့််းသျော်းအကနပဖင ့် က  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည ့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအတ င့််း 

ြါဝင့်လ ြ့်က ျောင့်မှု မပြိုနိ င့်ြါ။  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းခြံ သည ့် သိ  မဟ တ့် 

ထ တ့်ြယ့်ခြံ သည ့် က  ျောင့််းသျော်းအကနပဖင ့် ယခင့်  စီစဉထျော်းခ  ကသျော 

ခ ိန့််း ိ မှုတစ့်ခ တ င့် တ ့်က ျော ့် န့်အတ  ့်သျော နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်းသည့် 

အ  ယ့်မက ျော ့်ကသ်းသူ ပဖစ့်ြါ  မိဘတစ့်ဦ်း  အကဖျော့်အပဖစ့်လိ  ့်ြါမှသျော 

တျော်းပမစ့်ထျော်းသည ့် အခ ိန့်နျော ီမ ျော်းအကတျောအတ င့််း က  ျောင့််းြ ဝ ဏ့်တ င့််းသိ   

ပြန့်လျောနိ င့်ြါသည့်။  
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ကနျော ့်စျောမ  ့်နှျောကြေါ် ရိှဇယျော်း  ကမ ီလန့််းပြည့်နယ့် ဥြကဒအ  ခ င ့်ပြိုသည ့် 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းသရ်းအ  ထ တ့်ြယ့်မှု ိ  အနစှ့်ခ ိုြ့် ကြ်းထျော်းြါသည့်။

 

 

 

စည်ေးက္မ်ေးထ န်ေးသ မ်ေးရ ေးအ  ထတုပ်ယ်မှုမ ာေး 

အုပ်စု  က္်အရ အတ က္ ် အမ  ြုံေးအစာေး လ ုအပ်သည ် ရတ ွဲ့ ရှ မှု အခ င အ်ာဏာရပေးထာေးသ ူ
ဆြံေုးပဖတ်ခ က္် အသနာေးခြံ မည ်သ ူ

- 

ဘ  ောငော်ီးတ ငေ်း         

ဆ ငုေ်းငြံ အပပစ်ရပေးမှု  

၁-၃  က တိ  

(ဘာမှ မလိ အြ့်ြါ) သက ာင််းစည််းကမ််း ထ န််းသ မ််းသရ်းမ ်း 
က  ျောင့််း အကထျော ့်အြြံ မှ 

အမှုက ျောင့်ဒါရိ  ့်တျော ၄-၁၀  က ရှည့် 

ဘတုအ်ဖ  ွဲ့  

ဆ ငုေ်းငြံ အပပစ်ရပေးမှု  

၁၁-၄၄  တိ ်းခ  ွဲ့ 

  ်ှက်ရှည့် 

ကနျှောင ့်ယှက်ဖ  ့် ီ်းမှု 

 လ ့်ငင့််း  က ျော ့်ကတျော မည ့် 

ပခိမ့််းကပချော ့်မှု 

က  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှ  
ြညျောက ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ 

၄၅+  ထ တ့်ြယ့်ပခင့််း 
 လ ့်ငင့််း  က ျော ့်ကတျော မည ့် 

ပခိမ့််းကပချော ့်မှု 

(ကမ ီလန့််းပြည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းစည့််း မ့််းမ ျော်း 13A.08.01.11 အ  ခ င ့်ပြိုထျော်းကသျော စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းအ  ထ တ့်ြယ့်မှု အနစှ့်ခ ိုြ့်) 

 
 
 

အန မ ်ဆြံေုး ပညာရ ေးဝန်ရဆာငမ်ှုမ ာေး 

 ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းပခင့််း သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်ပခင့််းခြံ သည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း နငှ ့် 

အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက ်း အစီအစဉတစ့်ခ အတ င့််း ကန ျောခ ထျော်းခြံ  သူမ ျော်း 

အကနပဖင ့် ကန  စဉ စျောသင့်ခန့််းက  ျောင့််းစျော နငှ ့် အိမ့်စျောတျောဝန့်မ ျော်း လ ့်ခြံ ရိှ မည့် 

ပဖစ့်ပြီ်း ယင့််း ိ    ျော/မမ ျော်း  အြတ့်စဉအကပခခြံပဖင ့် ပြည့်လည့်က ည ့်ရှု ျော 

ပြင့် င့်ပြီ်း က  ျောင့််းသျော်းထြံ ပြန့်ြိ  ကြ်း မည့်။ က  ျောင့််းပြင့်ြတ င့်  ိ င့််းငြံ အပြစ့် 

ကြ်းမှု သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်မှုအတ  ့် က  ျောင့််းအ ြ့်တိ င့််းအကနပဖင ့်   ျော/မ မ ျော်း 

နငှ ့် က  ျောင့််းသျော်းအမ ိို်းမ ိို်းက ျော်း   ့်သ ယ့်ကြ်း န့် နငှ ့် က  ျောင့််းစျောတျောဝနမ် ျော်း 

နငှ ့် က  ျောင့််းနငှ ့်  ့်စြ့်သည ့်  ိစစ ြ့်မ ျော်းနငှ ့် ြတ့်သ ့်ပြီ်း အြတ့်စဉ 

  ့်သ ယ့်ကပြျော ိ  န့် က  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်း ိ  တျောဝန့်ကြ်း မည့်။ 

 

က တိ   ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု အကတျောအတ င့််း က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလြံ ်းအျော်း  ိ င့််းငြံ  

အပြစ့်ကြ်း ျောလအတ င့််း ၄င့််းတိ   မ ရိှခ  သည ့် ြညျောက ်းြိ င့််း ိ င့် ျော အလ ြ့်မ ျော်း 

ပြီ်းကပမျော ့် န့် အခ င ့်အလမ့််း ိ  ပြစ့်ဒဏ့်ခ မှတ့်ပခင့််းမရိှြ  ကြ်းအြ့်ခြံ ြါမည့်။ 

 

အပခာေးရ  ေးခ ယ်စ ာ ရက္ ာငေ်းမ ာေး နငှ  ်အပခာေး ပညာဘ ီး ရ  ေးခ ယ်စ ာမ ာေး  

တိ ်းခ  ွဲ့ ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်မှုခြံ သည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း အျော်း 

တစ့်ခ  သိ  မဟ တ့် ြိ သည ့် ကအျော ့်ြါ ြညျောကြ်း က  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်းမှ တ င ့် 

ြညျောက ်းဝန့်က ျောင့်မှုမ ျော်း  ယူ န့်  မ့််းလှမ့််းခြံ ြါမည့် - 

 

• အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျော က  ျောင့််းမ ျော်း 

အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျောက  ျောင့််းမ ျော်း ိ  ဘီစီြီအ ့်စ့် အသိ င့််းအဝိ င့််းရိှ 

က  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်းမ ျော်း  ထ တ့်ပြန့်ပြီ်း က  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် 

က ျော်းနျောက ်းအ ျောရိှမှ ၄င့််းတိ  အျော်း ကန ျောခ ထျော်းကြ်းခ  သည ့် 

အလယ့်တန့််းနငှ ့် အထ ့်တန့််းက  ျောင့််းသျော်း နစှ့်မ ိို်းစလြံ ်း ိ  

ဝန့်က ျောင့်ကြ်းြါသည့်၊ အ ိ ြါအစီအစဉမ ျော်း  မိမိသကဘျော နဒ 

အကလ ျော ့် စျော င့််းသ င့််းအြ့်နှြံပခင့််း ိ  မသြ်းြ  ထိ င့်ခြံ  အက အတ  ့် 

အ န  ့်အသတ့်တစ့်ခ  ရိှြါသည့်။ အ ိ ြါ အခ ိန့်ပြည ့်အစီအစဉမ ျော်း ိ  

ထြံ ်းတမ့််းစဉလျော က  ျောင့််းခ ိန့်နျော ီမ ျော်း အကတျောအတ င့််း လည့်ြတ့် 

ြါသည့်။ သယ့်ယူြိ  က ျောငမ်ှုကြ်းြါသည့်။ 

 

• အိမ့်တ င့််း ည န့်က ျော်းပြသမှု 

ဘီစီြီအ ့်စ့် မူလတန့််းက  ျောင့််းမှ က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း အိမ့်နငှ ့် 

က ်းရြံ   ိ င့် ျောရြံ ်းမှ စီမြံကြ်းသည ့် အိမ့်တ င့််း ညွှန့်က ျော်းပြသမှု 

ကြ်းအြ့်ပခင့််း ခြံ နိ င့်ြါသည့်။ ဘီစီြီအ ့်စ့် အလယ့်တန့််းနှင ့် 

အထ ့်တန့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ြညျောက ်း က  ်းခ ယ့်စ ျော 

မ ျော်းရြံ ်းမှ စီမြံကြ်းသည ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် ဒစ့်ဂ စ့်တယ့် က  ျောင့််းတ င််း 

ဝန့်က ျောင့်မှုမ ျော်း၊ အီ်း ကလ လျောသင့်ယူမှု ိ သြံ ်း၍ အိမ့်တ င့််း 

ညွှန့်က ျော်းပြသမှု ခြံ နိ င့်ြါသည့်။ အိမ့်နငှ ့်က ်းရြံ  နငှ ့် အီ်းကလ လျော 

သင့်ယူမှု နစှ့်ခ စလြံ ်းတ င့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းြိ င့််းအ  ပြန့်လည့်တျောဝန့်ခ  

ပခင့််းခြံ သူမ ျော်းြါဝင့်ပြီ်း ယင့််းတိ  သျောဟ   န  ့်သတ့်မထျော်းသည ့် 

အကက ျောင့််း င့််းခြံအမ ိို်းမ ိို်းအတ  ့်  ရိှနိ င့်ကသျော အစီအစဉမ ျော်း 

ရိှြါသည့်။ 

 

• တိ ်းခ  ွဲ့ ကန  ြိ င့််း ကလ လျောသင့်ယူက ်း အစီအစဉ (EDLP) 

ဘီစီြီအ ့်စ့် အထ ့်တန့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ြညျောက ်း 

က  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ရြံ ်းမှ စီမြံသြ်းသည ့် ကန ျော ငါ်းကန ျောအန ့် 

တစ့်ကန ျောတ င့်  ညကနြိ င့််းမ ျော်း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် စသနကန   
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မန ့်ြိ င့််းမ ျော်းတ င့် ညွှန့်က ျော်းပြသမှု ကြ်းအြ့်နိ င့်ြါသည့်။ အ ိ ြါ 

အခ ိန့်ြိ င့််းအစီအစဉတ င ်မိမိအရိှန့်ပဖင ့် ကလ လျောသင့်ယူမှု 

က ျောကမွှထျော်းသည ့် ကမျော့်ဒယ့်ြြံ စြံတစ့်ခ က ို အသြံ ်းပြိုြါသည့်။ 

အ ြ့်ခ ိုြ့်က ်းအ  ကန ျောခ ထျော်းခြံ သည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းမှျော ၄င့််းတိ   

တ ့်က ျော ့် န့် စီစဉထျော်းသည ့် ညွှန့်က ျော်းပြသမှု သြံ ်းလြတ့် (မ ျော်း) 

အတ  ့် သီ်းသန  ့်ပဖစ့်သည ့် အကက ျောင့််းအ ျော အမ ျော်း ြံ ်းသြ်းအြ့်ကလ  

ရိှမည့်ပဖစ့်ပြီ်း အခ ိို ွဲ့ကသျောက စစရြ်မ ျော်းတ င့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် 

ခ  ့်ဒစ့် ပြန့်လည့် ရိှက ်း ိ င့် ျော က  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း စီစဉပခင့််း  

အက ျောင့််း ြံ ်း ပဖစ့်နိ င့်ြါသည့်။ ဤအစီအစဉ  မိမိသကဘျော 

အကလ ျော ့် စျော င့််းသ င့််းအြ့်နှြံသည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသျောမ  

အစီအစဉအတ င့််း ကန ျောခ ထျော်းသည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် 

လည့််း ဝန့်က ျောင့်ကြ်းြါသည့်။ က  ျောင့််းသျော်းထြံတ င့် IEP တစ့်ခ  ရိှပြီ်း 

အခမ   နငှ ့် သင ့်ကလ ျော့်ကသျော ပြည့်သူြိ င့် ြညျောက ်း (FAPE) သိ   

ဝင့်က ျော ့် န့်အတ  ့် သယ့်ယူြိ  ့်က ျောင့်မှု လိ အြ့်သည့်မှလ  ၍ EDLP 

တ င့််း ကန ျောခ ထျော်းသည ့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် ဘီစီြီအ ့်စ့်  

သယ့်ယူြိ  က ျောင့်က ်း မြံ ြ ို်းြါ။ 

 

မိဘမ ျော်းနငှ ့်က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် အထ ့်ြါအစီအစဉအကက ျောင့််း 

ထြ့်က ျောင့််းအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  ြညျောက ်း ိ င့် ျော က  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း တ င့််း 

ဝင့်က ျော ့်က ည ့်ရှုပခင့််းပဖင လ်ည်း််သကာင််း ရြံ ်းအျော်း ဖ န့််းနြံြါတ့် 443-809-2270 

တ င့်ကခေါ် ိ ပခင့််းပဖင ့်လည််းသကာင််း  ရိှနိ င့်ြါသည့်။ 

 

တစ်ဦေးခ ငေ်းသ ေးသန  ် ပညာရ ေး အစ အစဉမ ာေး (IEPs) နငှ  ်၅၀၄ စ မြံက္ န်ေးမ ာေး  

၅၀၄ စီမြံ ိန့််းမ ျော်း နငှ ့် IEP မ ျော်းရိှကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ဘိုတ့််အဖ  ွဲ့၏ 

မူဝါဒ ၅၅၅၀၊ က  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က ျောင့်ခ  ့် စည့််းမ ဉ်း  ိ  ခ ိို်းကဖျော ့်မှု 

အတ  ့် က  ျောင့််းအ ြ့်ခ  ြ်သရ်းမ ်းမှ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု လ ြ့်နိ င့်ြါသည့်။ 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းအ  ထ တ့်ြယ့်မှု စျောသင့်နစှ့် အတ င့််း  ယ့် (၁၀) 

  ့်ထ ့်ြိ သည ့် ထ တ့်ြယ့်မှုပဖစ့်ြါ  က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအကနပဖင ့် 

အခ ိို ွဲ့ကသျောအကပခအကနမ ျော်းပဖင ့် ကအျော ့်ြါတိ  က ို ပြည ့်မီှမမီှ  ြံ ်းပဖတ့် န့် 

အစည့််းအကဝ်းတစ့်ခ  အ  ြံို်းဝင့် ရိှြါသည့် - ၁)  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု ိ  

ပဖစ့်ကစသည ့် အပြိုအမူ  မသန့်စ မ့််းမှု၏  လဒ့်ပဖစ့်မပဖစ့်၊ ၂) 

ခ ိို်းကဖျော ့်မှုပဖစ့်ြ ျော်းခ ိန့်၌ IEP ိ  အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်မသဖာ် နငှ ့် ၃) 

က  ျောင့််းသျော်း၏ IEP   သင ့်ကလ ျော့်မှု ရိှမရိှ။   

 

မသန့်စ မ့််းမှုရိှကသျော  ကလ်းတစ့်ဦ်းအျော်း  ိ င့််းငြံ အပြစ့်ကြ်းမှု၊ ထ တ့်ြယ့်မှု 

အြါအဝင့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းမှု သိ  မဟ တ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း န့် 

အကက ျောင့််းပြခ  ့်အတ  ့်  ကလ်းအျော်း က ျော်းပဖတ့် အပချော်းက  ်းခ ယ့်စ ျောတ င့််း 

ကန ျောခ ထျော်းမှု တိ   ိ  မသန့်စ မ့််းမှုရိှသူမ ျော်းအတ  ့် အ ့်ဥြသေ(IDEA) 

အ လိ အြ့်ခ  ့်မ ျော်း နငှ ့် ပြန့်လည့်ထူကထျော ့်က ်း အ ့်ဥြသေ အြိ ဒ့် ၅၀၄ ပဖင ့် 

 ိ  ့်ညီစ ျော လ ြ့်က ျောင့် မည့်ပဖစ့်သည်။    

 

မိဘမ ျော်းအကနပဖင ့် IEP မ ျော်းရိှကသျောက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် ကမ ီလန့််း 

ပြည့်နယ့် လ ြ့်ထြံ ်းလ ြ့်နည့််းြိ င့််း ိ င့် ျော လြံ ပခြံိုက ်းမ ျော်းအကက ျောင့််း နစှ့်စဉ 

ကြ်းအြ့်သည ့်မိဘအခ င ့်အက ်း ိ င့် ျော အသိကြ်းခ  ့် ိ   ိ ်း ျော်း 

သင ့်ြါသည့်။ IDEA ၏ အြိ ဒ့် ၅၀၄ အ  နငှ ့် ပြည့်နယ့် နငှ ့် ပြည့်ကထျောင့်စ  

စည့််း မ့််းမ ျော်းအ  က  ျောင့််းမှ ဖယ့်ရှျော်းထျော်းခ ိန့်တ င့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း အျော်း 

အခမ  ပဖစ့်ပြီ်း သင ့်ကတျော့်ကသျော ပြည့်သူြိ င့် ြညျောက ်း (FAPE) 

ကြ်းအြ့် ြါမည့်။ 

 

 

ရက္ ာငေ်းသောီး လုပ်ရဆာငခ် က္် ကက္ာေးနာရ ေးအ ာရှ ၏ ဆြံေုးပဖတခ် က္်က္ ု 

အသနာေးခြံပခငေ်း 

 

အသနာေးခြံရ ေး လုပ်ငန်ေးစဉ 

က်  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက် ်း အ ျောရိှ၏ ဆံို်းပဖတ့်ခ  ့် ိ         

သက်ဘျောမတူသည့်  မိဘ/အ ြ့်ထိန့််းသူတစ့်ဦ်းအက်နပဖင  ်ဆံို်းပဖတ့်ခ  ့်အတ  ့် 

အသနျော်းခြံလွှျောတစ့်က်စျောင့် ိ  ြညျောက် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့သိ   တင့်သ င့််းနိ င့်ြါသည့်။ 

အသနျော်းခြံပြီ်းက်နျော ့် ြညျောက် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မှ  ိ ယ့်စျော်းလှယ့်  အသနျော်းခြံလွှျော 

လ ့်ခြံ ရိှပြီ်းသည့်မှ ၄၅   ့်အတ င့််း က ျော်းနျော၍ ဆံို််းပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခ  

ထ တ့်ပြန့်ြါသည့်။ သ ့်က်သမ ျော်း တင့်ပြ န့် နှင့်  က်ရှွဲ့က်နတစ့်ဦ်းမှ  ိ ယ့်စျော်းပြို

က်ြ်း န့် အဖ ့်ဖ ့်တ င့် အခ င့် အက် ်းရိှြါသည့်။ မိဘ သိ  မဟ တ့် 

က်  ျောင့််းသျော်း မှ လူထ  က်ရှွဲ့တ င့်က ျော်းနျော န့် က်တျောင့််း ိ ပခင့််းမဟ တ့်ြါ  

က ျော်းနျောမှု ိ  ရိှ က်န န့် လိ အြ့်သည့်ဟ  ယူ ထျော်းသူမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မှ 

ရိှ က်န က်စလိ သူမ ျော်းမှ လ  ပြီ်း အပချော်း်းသူမ ျော်းရိှ က်နစ ျောမလိ ြ    င့််းြနိ င့်ြါသည့်။  

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့သိ  တင့်သည့်  အသနျော်းခြံလွှျော  က်  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် 

က ျော်းနျောက် ်းအ ျောရိှ၏ဆံို််းပဖတ့်ခ  ့် ိ  မက်  ျော့်လွှျော်းြါ၊ ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ 

ဆံို််းပဖတ့်ခ  ့်  အတည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ (ြညျော က် ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏မူဝါဒ ၅၅၆၀နငှ့်  

က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၆၀)။ 

 

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့သိ  တင့်သည့်  အသနျော်းခြံလွှျော က်တျောင့််း ိ မှု အ က်နပဖင့်  -  (၁) 

အသနျော်းခြံလွှျောတင့်သ င့််းခ ိန့် မ  န့်ဆံို််းမီ ြညျော က် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့ရံို််းသိ   

က်ြ်းြိ   မည့်၊ သိ  မဟ တ့် (၂) အ က်မ ိ န့်ပြည့် က်ထျောင့်စ  စျောတိ  ့်တ င့််း 

မှတ့်ြံိုတင့်၍ပဖစ့် က်စ လ ့်မှတ့်ပဖင့်  ပဖစ့် က်စ အပမန့်စျောြိ  ပဖင့်  ပဖစ့် က်စ 

ဦ်းစျော်း က်ြ်း စျောြိ ပ်ဖ င့်  ပဖစ့် က်စထည ့်ခ   မည့် သိ  မဟ တ့် ြစစည့််းတစ့်ခ  

အသနျော်းခြံလွှျောတင့်သ င့််း က် မ  န့်ဆံို််းမီ စတင့်သည့်  က်န ျောမှ 

အတည့်ပြိုနိ င့်သည့်  က်နျော ့် က်ယျောင့်ခြံခ က ့်ြ်းနိ င့်သည့်  ပြည့် က်ထျောင့်စ  

အပမန့်စျောြ ်ိ်  မ ျော်း၊ ယူြီအ ့်စ့် သိ  မဟ တ့် ဒအီိတ့်ခ ့််အယ့်လ့်    သိ   က်သျော 

က်ခ ျောြိ   ဝန့် က် ျောင့်မှုတစ့်ခ အတ င့််း ထည ့်ခ   မည့်။ အီလ ့်ထ က် ျောနစ့် 

(အီ်း က်မ်းလ့်) နည့််းပဖင့်  တင့်သ င့််းပခင့််း ိ  လ ့်ခြံမည့်မဟ တ့်ြါ။ 

 

အစ  ငခ်ြံန ငုသ်ည်  ပပစ်မှုမ ာေး 

 

က်  ျောင့််းစနစ့်  ဥြ က်ဒစိ ်းမိ ်း က် ်း က်အဂ င့်စီတစ့်ခ မှ 

က်  ျောင့််းနငှ့် မ  ့်စြ့် သည့်  "အစီ င့်ခြံနိ င့်က်သျော ပြစ့်မှု"တစ့်ခ အတ  ့် 

ဖမ့််း ီ်းခ ိုြ့် က်နျှောင့်ပခင့််း ခြံခ    သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် 

သင့်  က်လ ျော့်သည့်  ြည ် ျောက် ်းအစီအစဉမ ျော်း က်ြ်းအြ့် န့် လိ ြါသည့်။ 

က်  ျောင့််း၊ ဝန့်ထမ့််း နငှ့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ သဘ်း င့််းက် ်း နငှ့်  လ ်ံပခြံ် 

က် ်းအက်ြေါ် သ ့်က် ျော ့်မှုရိှမရိှ  န့််းစစ့် န့်  က်  ျောင့််းအ ြ့်ခ  ြ်သရ်းမ ်း  

အစီ င့်ခြံနိ င့်သည့် ပြစ့်မှု အသိက်ြ်းခ  ့် ိ  ပြန့်လည့်က ည့် ရှုြါမည့်။ 

က်  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်းမ ျော်း  မိခင့်က်  ျောင့််းတ င့် က်  ျောင့််းသျော်းရိှ

က်နပခင့််း  က်ဘ်း င့််းက် ်းနငှ့်  လြံ ပခြံ  ်က် ်းအနတ ျောယ့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်းမှုရိှမရိှ 

http://dci.bcps.org/department/innovative_learning/educational_options/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5550.pdf
http://dci.bcps.org/department/academic_services/special_education/procedural_safeguards
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5560.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5560.pdf
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ဆံို််းပဖတ့်ပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်းအတ  ့် အစီအစဉ ိ  အိမ့်တ င့််း သင့်က ျော်းမှုအပဖစ့် 

  ့်လ ့် န့် သိ  မဟ တ့် အပချော်းက်  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက် ်း

က်န ျောခ ထျော်းမှုတစ့်ခ တ င့်   ့်လ ့် န့် အက ြံပြိုြါသည့်။ အစီ င့်ခြံနိ င့်သည့်  

ပြစ့်မှုအပဖစ့် အက် ်းယူပခင့််းဆ ိုငရ်ာ အသိက်ြ်းခ  ့်  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ ့််််း 

အက် ်းယူမှုအတ  ့် အက်ပခခြံ ပဖစ့်ခ င့်မှ ပဖစ့်နိ င့်ြါသည့်။ မသန့်စ မ့််းမှုရိှသည့်ဟ  

ခ  ပချော်းသတ့်မှတ့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း မသန့်စ မ့််းမှုရိှသူမ ျော်းအတ  ့် 

ြညျောက် ်းအ ့်ဥြက်ဒ (IDEA) နငှ့်  ပြည့်နယ့် အထူ်းြညျောက် ်းအ ့်ဥြ

က်ဒနငှ့်  စည့််း မ့််းမ ျော်း( ြညျောက် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏မူဝါဒ ၅၅၆၁နငှ့်  

က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၆၁) အ  သင့် က်လ ျော့်သည့်  ြညျော

က် ်း ိ င့် ျော အစီအစဉခ ပခင့််း နငှ့်    ့်စြ့်ဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  

က်ြ်းအြ့်ြါသည့်။ 

 

အ ယ့်၍ က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသျော်း၏ မိဘတစ့်ဦ်း  

ယင့််းအြိ ဒ့်က်အျော ့်ရိှ ဆံို်း််းပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခ  ိ  သက်ဘျောမတူြါ  

က်  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် မိဘအက်နပဖင့်  ဆံို််းပဖတ့်ခ  ့် ိ  

ပြန့်လည်ဆန််းစစ်သြ်းရန ်က်တျောင့််း ိ နိ င့်ြါသည့်။ ပြန့်လည့်ဆန််းစစ်သြ်း န့်

က်တျောင့််း ိ ခ  ့်က ို စျောပဖင့် က် ်းသျော်း၍ က်  ျောင့််းဝန့််း  င့် နငှ့်  

က်ဘ်း င့်် ်းလံိုပခြံ် က် ်း က်ခါင့််းက် ျောင့်/တျောဝန့်က်ြ်းအြ့်ထျော်းသူထြံ 

တင့်သ င့််း မည့်။ ပြန့်လည့်ဆန််းစစ်သြ်း န့် က်တျောင့််း ိ ခ  ့် ိ   အသမရ  န့် 

ပြည့်သထာင့်စ  စျောတိ  ့်တ င့် မှတ့်ြံိုတင့်၍ပဖစ့်က်စ လ ့်မှတ့်ထ ို်း၍ ပဖစ့် က်စ 

အပမန့်စျောြိ  ပဖင့်  ပဖစ့် က်စ ဦ်းစျော်း က်ြ်း စျောြိ ပ််  ဖင့်  ပဖစ့် က်စထည ့်ခ   မည့် 

သိ  မဟ တ့် ြစစည့််းတစ့်ခ  ိ  စတင့်ြိ  သည့် က်န ျောမှ အတည့်ပြိုနိ င့်သည့်  က်နျော ့်

က်ယျောင့်ခြံမှု က်ြ်းနိ င့်က်သျော(ပြည ့််က်ထျောင့်စ  အပမန့်စျောြိ ၊ ယူြီအ ့်စ့် 

သိ  မဟ တ့် ဒအီိတ့်ခ ့််အယ့်လ့်    သိ  ) က်ခ ျောြိ  ဝန့်က် ျောင့်မှုတစ့်ခ ပဖင့်  

ထည ့်ခ   မည့်။ အီလ ့်ထက် ျောနစ့် (အီ်းက်မ်းလ့်) နည့််းပဖင့်  တင့်သ င့််းမှုမ ျော်း ိ  

လ ့်ခြံမည့်မဟ တ့်ြါ။ 

 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5561.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5561.pdf
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စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်း ိ င့် ျော ပြစ့်မှု ြံိုစြံဇယျော်း 

က်အျော ့်ြါ ြံိုစြံဇယျော်း  က်  ျောင့််းသျော်းသည့် ဘီစီြီအ ့်စ့် လ ြ့်က် ျောင့်ြံိုစည့််းမ ဉ်း (မူဝါဒ ၅၅၅၀)  ိ  ခ ိို ွဲ့်းက်ဖျော ့်သည့် က်န ျော၌ အလ န့်အမင့််းလ ြ့်က် ျောင့်သည့်  

ဧ ိယျောမ ျော်း ိ  အနစှ့်ခ ိုြ့်ပြသြါသည့်။ ဧ ိယျောတစ့်ခ စီအတ င့််းရိှ အ ြ့်စ  ၁၊ ၂ နငှ့်  ၃ ပြိုမူလ် ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော ပြစ့်မှုမ ျော်း ိ  အက်သ်းအဖ  မှ အက ီ်းစျော်းအထိ 

အမ ို်ိ််းမ ို်ိ််းရိှက်သျော အစဉအလ ိုက်ြံိုစြံတစ့်ခ ပဖင့်  စျော င့််းပြိုစိုထျော်းြါသည့်။ အပြိုအမူ ိ င့် ျော ပြစ့်မှုမ ျော်းအျော်း သီ်းပချော်း ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်  ်ိ တြံ  ပြန့် န့်အ

က် ျောင့််းဆံို််းအက်နအထျော်းတ င့် ရိှသူအက်ြေါ် လမ့််းည  ်န့်မှု က်ြ်းအြ့် န့်အတ  ့် ြံိုစြံတစ့်ခ အတ င့််း စျော င့််းပြိုစ ထျော်းြါသည့်။  အသသ်းအဖ   ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း - 

အစဉအလ ိုက်အျော်းပဖင့်  ဘယ့်ဖ ့်အစ န ်တ င့်ရိှသည့် -  ိ    ျော/မ ဦ်းက် ျောင့်သည့်  တြံ  ပြန့်မှုတစ့်ခ ပဖင့်   ိ င့်တ ယ့်ပခင့််း  အက် ျောင့််းဆံို််းပဖစ့်သည့်။ အလယ့်အလတ့် နှင့်  

အက ီ်းစျော်း ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း - အစဉအလိ  ့်အျော်းပဖင့်  အလယ့်ြိ င့််း နငှ့်  ညျောဖ ့်အဆံို််းတ င့်ရိှသည့် - တိ   ိ  အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်းမှဦ်းက် ျောင့်ပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့် က ျော်းနျောက် ်းအ ျော ်ှ  ် ြါဝင့်နိ ကင့်ခ ရိှက်သျော သိ  မဟ တ့် ြါဝင့် န့်အလျော်းလျောရိှသည့်  တံို  ပြနမ်ှုတစ့်ခ ပဖင့်   ိ င့်တ ယ့်ပခင့််း  အက် ျောင့််းဆံို််းပဖစ့်သည့်။ 
 

ရှု  ွဲ့မ ေး၊ မ ဘလောငော်ပခငေ်း၊ 

ဘြါက်္က္  ဘစတတဘ်သော 

ပစစည်ေးမ ာေး 

အသသ်းအဖ   ပြိုမူလ ြ့်

သဆာင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

သဆာင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည် / 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမှုေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုငဘ်ခ ရှ သည်  

ဘ  ောငော်ီးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

မ ေးပခစ်မ ာေး၊ ဂက်္စ်မ ေးပခစ်မ ာေး၊ ဘလောင်စာမ ာေး  သတ ဘြီးမှု/ပခ မ်ေးဘပခောက်္မှု ရှ ွဲ့မ ေး ဘြါက်္က္  ဘစတတော်ဘသောပစစည်ေးမ ာေး 

 • မီ်းပခစ့်မ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဂ ့်စ့် 

မီ်းပခစ့်မ ျော်း ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့်  ်ိင့်ပခင့််း 

နငှ့် /သိ  မဟ တ့် မီ်းည ိပခင့််း– 

(1A) 

• ခ ယမ့််းမီ်းက်  ျော ့်မ ျော်း 

အြါအဝင့် မီ်းက်လျောင့်

က်စတတ့်က်သျောအ ျော 

သိ  မဟ တ့် က်ြါ ့်   က်စ

တတ့်က်သျောြစစည့််း 

သိ  မဟ တ့်  ိ ိယျောတစ့်ခ  ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း(2B) 

 

• မီ်းလှန့်သြံက်ခ ျောင့််း/ မီ်း

က်လျောင့်သည့်ဟ  မှျော်းယ င့််း 

သတင့််းြိ  မှု(2A) 

 

 

• ရှုိ ွဲ့မီ်း - (3A) 

• ဗံိ်ု ်းလှန့်  ပခင့််း -  (3B) 

• ခ ယမ့််းမီ်းက်  ျော ့် အြါအဝင့် 

မီ််း က်လျောင့်က်စတတ့်က်သျော 

သိ  မဟ တ့် က်ြါ ့်   က်စတတ့်

က်သျောြစစည့််း သိ  မဟ တ့် 

 ိ ိယျောတစ့်ခ  ိ  

စန ့်ပဖိုတ့်ပခင့််း (3C) 

တ က်ု္ခ ုက်္မှုမ ာေး၊ ပခ မ်ေး

ဘပခောက်္မှုမ ာေး၊ 

ခ ုက်္ န်ပဖစ်ပ ာေးပခငေ်းမ ာေး 

အက်သ်းအဖ ွဲ ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမှုေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုငဘ်ခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

  

 

ပခ မ်ေးဘပခောက္်မှုမ ာေး  

• ပခိမ့််းက်ပချော ့်၍ပဖစ့်က်စ 

က်က ျော ့်  ြံ ွဲ့ မှု/ပခိမ့််း

က်ပချော ့်မှု ပဖစ့်က်စပခင့််းပဖင့်  

အပချော်းသူမ ျော်းထြံမှ 

က်င ည စ့်ပခင့််း/ြိ  ့် ြံယူပခင့််း 

-(2C) 

• လူြ ဂ္ိိုလ့်မ ျော်းအသြေါ် ပခိမ့််း

က်ပချော ့်ပခင့််း -(2E) 

ရ ုက္်နကှ္်ပခငေ်း၊ ခ ုက္် န်ပဖစ်ပခငော်ီး၊ က္ ုယ်ထ လက္်ဘ ောက္် တ ုက္်ခ ကု္်ပခငေ်း 

• ခိ  ့် န့်ပဖစ့်ပခင့််း -(1A) 

 

• က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း 

 ိ ယ့်ထိလ ့်က် ျော ့် 

တိ  ့်ခိ  ့်ပခင့််း - (2D) 

• ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းအျော်း 

 ိ ယ့်ထိလ ့်က် ျော ့် 

တိ  ့်ခိ  ့်ပခင့််း -(3C) 

• သိသျောထင့်ရှျော်းက်သျော 

အနတ ျောယ့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်းသည့်  

အက မ့််းဖ ့် အပြိုအမူ -(3F) 
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ဘ  ောငေ်းတက်္ဘ ောက်္မှု 

အက်သ်းအဖ  ွဲ့ ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း  
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်း ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမှုေးမှ ဦေး

ရ်ဆာင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုငဘ်ခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

ဘနောက္်က္ မှု/ ပ တ် က္်ယူမှု 

  

• ခ င့် မတိ င့်ြ  အတန့််း/အတန့််း မ ျော်း 

က်နျော ့်  မှု -(1D) 

• ခ င့် မတိ င့်ြ  က်  ျောင့််းတ ့်  ့် 

က်နျော ့်  ပခင့််း -(1E) 

• ခ င့် မတိ င့်ြ  ြ  ့်   ့်ပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် အတန့််း/အတန့််းမ ျော်းမှ 

ြိတ့်  ့်ယူပခင့််း - (1F) 

• ခ င့် မတိ င့်ြ  

က်  ျောင့််းတ ့်  ့်တ င့် 

ြ  ့်   ့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

ြိတ့်  ့်ယူပခင့််း(1G) 

 

• ခ င့် ပြိုခ  ့်မ ြ  က်  ျောင့််း

သပမသြေါ်မှ ထ  ့်ခ ျောပခင့််း - (1C) 

အနတ ာယ်ရှ ဘသော 

 မူေးယစ်ဘစသည ော် ပစစည်ေးမ ာေး 

အက်သ်းအဖ   ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမှုေးမှ ဦေး

ရ်ဆာင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုငဘ်ခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

ည န်ကက္ာေးသည် / မည န်ကက္ာေးသည်  ဘဆီးဝါေးဆ ငု ်ာ ခ  ြုံေးဘြောက္်မှုမ ာေး   

 • မညွှန့်က ျော်းသည့်  

က် ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း - (1H) 

• မည  ်န့်က ျော်းသည့်  

က် ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  

အလ  သြံ  ်််းစျော်းပြိုပခင့််း - 

(2G) 

• က် ်းဝါ်း ိ င့် ျော အသြံ  ်််းအ

က် ျောင့်မ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

သဘျောဝမဟ တ့်သည့်  

က် ်းဝါ်းမ ျော်း နငှ့်  မူ်းယစ့်က်စ

က်သျောအ ျောမ ျော်း ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း၊ 

အသြံ  ်််းပြိုပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

ပဖန့်  ပဖ ်းပခင့််း  (2H)-   

 

• ည  ်န့်က ျော်းက်သျော

က် ်းဝါ်း ိ င့် ျော ခ ိို်း

က်ဖျော ့်မှု (ညွှန့်က ျော်းသည့်  

က် ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း) - ( I2 ) 

• ည  ်န့်က ျော်းသည့် 

က် ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  

အလ  သြံ  ်််းစျော်းပြိုပခင့််း -  

(3K) 

 

ဘဆီး  က္်ကက္ ေး 
တ ာေးမဝင ်ဘဆီးဝါေးမ ာေး/ အ က္ဘ်သစာဆ ငု ်ာ ခ  ြုံေး

ဘြောက္်မှုမ ာေး 
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• က် ်း   ့်က ီ်း၊ စီ်း   ့် 

လိြ့်သည့်  စ က  ၊ အီလ ့်ထ

က် ျောနစ့် စီ်း   ့်မ ျော်း၊ 

သိ  မဟ တ့် အပချော်း 

က် ်း   ့်က ီ်း ထ တ့်  န့်မ ျော်း 

အသြံ  ်််းပြိုပခင့််း 

နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း - (1I) 

• က် ်း   ့်က ီ်း ထ တ့်  န့် 

ြစစည့််းမ ျော်း၊ က် ်း   ့်က ီ်းနငှ့်  

  ့်စြ့်သည့်   ိ ိယျောမ ျော်း၊ 

က် ်း   ့်က ီ်းအတ  

ထ တ့်  န့်ြစစည့််းမ ျော်း၊ 

စီ်း   ့်လိြ့်သည့်  စ က   

သိ  မဟ တ့် အီလ ့်ထ

က် ျောနစ့် စီ်း   ့်မ ျော်း 

(ထြ့်ခါထြ့်ခါ    ်းလ န့်ပခင့််း) 

- (2K) 

 

• ထိန့််းခ ိုြ့်မထျော်းသည့်  မ်ူးယစ့်

က်စတတ့်

က်သျောအ ျောတစ့်ခ  ိ  

ပဖန့်  ပဖ ်း န့် က ိ်းြမ့််းပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် ပဖန့်  ပဖ ်း န့် 

 ည့်  ယ့်ခ  ့်ပဖင့်  လ ့်ဝယ့် 

ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း -  (2F) 

• ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည့်  

အနတ ျောယ့်ရှိက်သျော မူ်းယစ့်

က်စသည့် ြစစည့််းတစ့်ခ အပဖစ့် 

 ိ ယ့်စျော်းပြိုသည့်  ထိန့််းခ ိုြ့် 

မထျော်းသည့်  မူ်းယစ့်က်စ

က်သျောြစစည့််း ိ  ဝယ့်ယူပခင့််း - 

(2J) 

• အ  ့်က်သစျော ပဖန့်  ပဖ ်းပခင့််း 

နငှ့် /သိ  မဟ တ့် က် ျောင့််း

ခ ပခင့််း(3G) 

• တ ျော်းမဝင့်သည့်  

က် ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  ပဖန့်  ပဖ ်းပခင့််း 

နငှ့် /သိ  မဟ တ့် က် ျောင့််းခ ပခင့််း 

- (3H) 

• အ  ့်က်သစျော လ ့်ဝယ့် 

ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း - (3I) 

• တ ျော်းမဝင့်က် ်းဝါ်းမ ျော်း 

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း – (3J) 

• တ ျော်းမဝင့် က် ်းဝါ်းမ ျော်း 

အသြံ  ်််းပြိုပခင့််း၊ မူ်းယစ့်က်စ

က်သျောြစစည့််းတစ့်ခ ၏ 

လွှမ့််းမိ ်းမှုက်အျော ့်တ င့်

က် ျော ့်ရှိပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

အသြံ  ်််းပြိုထျော်းက်က ျောင့််း 

သ ့်သသပြသနပခင််း- (3L) 

• အ  ့်က်သစျောက်သျော ့်သံို်း 

ပခင့််း၊ အ  ့်က်သစျော 

လွှမ့််းမိ ်းမှုက်အျော ့်တ င့် 

က် ျော ့်ရှိပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် 

အ  ့်က်သစျော 

က်သျော ့်သံို််း ထျော်းက်က ျောင့််း 

သ ့်က်သပြသနပခင််း -  (3M) 

• မိမိ ိ ယ့်ြိ င့် ထိန့််းခ ိုြ့်မှု

က်ြ ျော ့်ဆံို်း််းက်စသည့်  

မည့်သည့် မူ်းယစ့်က် ်း 

တစ့်ခ ခ မ ိ  အသံို််းပြိုပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် -(3N) 

 

မဘလီးမစာေးပပြုံပခငေ်း၊ နာေးမ

ဘထောငပ်ခငေ်း 

 

အက်သ်းအဖ   ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း  
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 
ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / အုပ်ခ ြုံပ်

ဘ ီးမှုေးမှ ဦေးရ်ဆာင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုငဘ်ခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

မဘလီးမစာေးပပြုံပခငေ်း/ဘနေှာင ော်ယှက္်ဖ က္်ဆ ေးသည်  ပပြုံမူလုပ်ဘဆောငခ် က္ ်  

• ညွှန့်က ျော်းခ  ့်တစ့်ခ  ိ  

လိ  ့်နျော န့် ြ  ့်   ့် ပခင့််း - 

(1J) 

• က်  ျောင့််းစည့််းမ ဉ်းမ ျော်း နငှ ့်/ 

သိ  မဟ တ့် စည့််း မ့််းမ ျော်း 

အတိ င့််း ြူ်းက်ြါင့််းလ ြ့်

က် ျောင့်  န့် ပငင့််း န့်ပခင့််း - 

(1L) 

• ခ မှတ့်ထျော်းသည့်  အလ ြ့် ိ  

လ ြ့်က် ျောင့် န့် ပငင့််း န့်ပခင့််း 

- (1N) 

•  ိ င့််းငြံ တျောဝန့်ထမ့််းက် ျောင့် 

 န့် ပငင့််း န့်ပခင့််း - (1O) 

• မက ျော်းဝြံ မနျောသျော သိ  မဟ တ့် 

အလ  သြံ  ်််းစျော်းပြိုသည့်  

ဘျောသျောစ ျော်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် 

က်ပခဟန့်လ ့်ဟန့်မ ျော်း 

အသံို််းပြိုပခင့််း  - (1P) 

• ြံိုမှန့် က်  ျောင့််းအစီအစဉ ိ  

က်နျှောင့် ယှ ့်စ  ့်ဖ ့်မှု 

 လဒ့်ပဖစ့်က်စသည့်  ဖ  ့်လိ  

ဖ  ့် ီ်း အပြိုအမူ -(2M) 

• အ ြ့်စ  ၃ ပြစ့်မှုတစ့်ခ     ်းလ န့် န့် 

နစှ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် နစှ့်ဦ်းထ ့်ြိ 

သူမ ျော်းအက ျော်း ြ်ူးသြါင််းက ြံစည့်မှု 

သိ  မဟ တ့် အစီအစဉ   မှု - (2L) 

 

• က်  ျောင့််း ိ  ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း 

လ ြ့် ျောတ င့် ြါဝင့်လ ြ့်

က် ျောင့်ပခင့််း နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

လြံ်ှ  ််  က် ျော့်ပခင့််း - (2P) 
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အန ငုက်္ င် ပခငေ်း၊ ဘနေှာင ော်ယှက္်ပခငေ်း၊ ပခ မ်ေးဘပခောက္်ပခငေ်း  

• အနိ င့်  င့် ပခင့််း၊  ိ  ့်ဘျော 

အနိ င့်  င့်  ပခင့််း၊ 

က်နျှောင့် ယှ ့်ပခင့််း၊ 

သ ်ိ်  မဟ တ့် အက်က ျောင့််း 

တစ့်ခ ခ ပြ၍ ပခိမ့််းက်ပချော ့်ပခင့််း 

- (2N) 

 

• က်နျှောင့် ယှ ့်ပခင့််း - (2K) 

• အပချော်းက်က ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း၏ 

က်  ျောင့််းတ ့် န့် သိ  မဟ တ့် 

အတန့််းမ ျော်းတ ့်က် ျော ့် န့် 

အခ င့် အက် ်း ိ  

က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်ပခင့််း -(2O) 

 

  

သယ်ယူပ ု  ်ဘဆောငဘ် ီး 

သယ့်ယူြိ  ့်က် ျောင့်က် ်း 

စည့််း မ့််းမ ျော်းအတိ င့််း ြ်ူးက်ြါင့််း

က် ျောင့်   ့် န့် ပငင့််း န့်ပခင့််း - 

(1M) 

 

တစ်   ယ်ဘ  က္ န်ေးမာဘ ီး 

အသသ်းအဖ  ွဲ့ ပြ မူလ ြ့်

သဆာင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

သဆာင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

သဆာင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 
ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / အုပ်ခ ြုံပ်

ဘ ီးမှုေးမှ ဦေးရ်ဆာင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုငဘ်ခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

 တစ်   ယော်ဘ  က္ န်ေးမာဘ ီး  

• က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း  

အပချော်းသူမ ျော်း၏   န့််းမျော်းက် ်းအ

က်ြေါ် ခခ မ််းက်ပချော ့် န့်အတ  ့် သူ 

သိ  မဟ တ့် သူမ၏   န့််းမျောက် ်းအ

က်ပခအက်န ိ  သိလ  ့်နငှ့်  

အသံို််းပြိုပခင့််း (1Q) 

 

 

 

လ ငပ် ုငေ်းဆ ငု ်ာ ပပစ်မှုမ ာေး 

အက်သ်းအဖ   ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း  
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း  
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမှုေးမှ ဦေးရ်ဆာင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ဘခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

 လ င်ပ ုင်ေးဆ ုင် ာ လ  မှာေးလုပ်ရ်ဆာင်မှု 

• မက်လ ျော့်မ န့် ထ တ့်

က်ဖျော့်ပြသမှု - (2R) 

• လိင့်သ

က်ဘျောသဘျောဝတစ့်ခ အ  

မသင့် က်တျော့်သည့်  ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့် - (2Q) 

 

• လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော တိ  ့်ခိ  ့်မှု - 

(3O) 

လက်္နက်္မ ာေး 

အက်သ်းအဖ   ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမှုေးမှ ဦေးရ်ဆာင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ဘခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

  အလာေးသဏ္ဍာန်တူပခင်ေး လက်္နက်္ အစစ်တစ်ခုက္ ု လက်္ဝယ်ပ ုင်ဆ ုင်ပခင်ေး/အသြံေုးပပြုံပခင်ေး 

• လ ့်န ့်တစ့်ခ ခ  နငှ့်  

အလျော်းသဏ္ဍျောန့်တူသည့်  

အမ ိို်းအစျော်းတစ့်ခ ခ  ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း - (2S) 

• အိကတ့် ျောင့်ဓျော်းတစ့်ခ  

• လ ့်န ့်မည့်သည့် အမ ိို်းအ

စျော်းမ ိ နငှ့်  အလျော်းသဏ္ဍျောန့် 

တူသည့် အ ျော ိ  အသြံ ်းပြိုပခင့််း 

-(3T)  

• အိကတ့် ျောင့်ဓျော်း 

• က်သနတ့်တစ့်လ ့် ိ က်  

်ာင့််းြ ဝ ဏ့်တ င့််း လ ့်ဝယ့် 

ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

အသြံ ်းပြိုပခင့််း - (3P) 

• က်သနတ့် သိ  မဟ တ့် ရိ င့်ဖယ့် 
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လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း - (2T) မည့်သည့် ြံိုစြံမ ိို်းမ ိ  ိ  

လ ့်န ့်အပဖစ့် 

အသံို််းပြိုပခင့််း -(3U) 

တစ့်ခ ခ  (  ည့်ြါသည့်ပဖကစ့်စ 

မြါသည့်ပဖကစ့်စ၊ 

ြစ့်၍ သည့်ပဖကစ့်စ 

မ သည့်ပဖကစ့်စ) ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် အသံို််းပြိုပခင့််း - 

(3Q)  

• လ ့်န ့်အစစ့် မည့်သည့်  

အမ ိို်းအစျော်းမ ိ  ိ  

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် အသြံ ်းပြိုပခင့််း- (3R) 

  

အပခာေး 

အက်သ်းအဖ   ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အလယ့်အလတ့် ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 
 

အက ီ်းစျော်းပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  တြံု  ပပန်မှု 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောင်သည်  / 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမှုေးမှ ဦေးရ်ဆာင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(ပဖစ်န ုင်ဘခ ရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

အုပ်ခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေးမှ ဦေးဘဆောင်သည်  

တြံု  ပပန်မှု 

(အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောင်ေးသာေးလုပ်ဘဆောင်ခ က်္ 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ) 

မရ ု ေးမသာေးပပြုံပခင်ေး မဆင်မပခင်ပပြုံပခင်ေး/ဂ ုဏ်ေးဂဏြံ စြံ အပပြုံအမူ  

• ြညျောက် ်းြိ င့််း ိ င့် ျော 

မရိ ်းမသျော်းပြိုမှု - (1R) 

 

• လူတစ့်ဦ်းအျော်း ထိခိ  ့်ဒဏ့် ျော 

ရသစသည ် မ င့်ပခင့်မှုသကကာင ် 

အနတ ျောယ့်က သရာက်က်စပခင့််း 

-(2W) 

 

• ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ ဂိ ဏ့််းဂဏ 

 ိ င့် ျော မူဝါဒ ိ  

ခ ိို်းက်ဖျော ့်ပခင့််း -(2AA) 

ဘင ဘက ီးနငှ်  ဆက္်စပ်သည်  ခ  ြုံေးဘြောက္်မှုမ ာေး ပ ုငဆ် ငုမ်ှု ဆံ ီးရှု ံီးပခငော်ီး 

 • က်  ျောင့််းနငှ့်  မည့်သိ  မှ 

မြတ့်သ ့်သည့်  

အ ျောဝတထ ိုမ ျော်း၊   န့်ြစစည့််း 

မ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဝကန့် ျောင့်မှု 

မ ျော်း  ိ  အခ င့် အျောဏျော မ ြ  

က် ျောင့််းခ ပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

ပဖန့်  ပဖ ်းပခင့််း -(1T) 

 

• က်လျောင့််း စျော်းပခင့််း -(1S) 

• တ ျော်းမဝင့်သည့်  

 ည့်  ယ့်ခ  ့်တစ့်ခ အတ  ့် 

က်ကင က ်းပဖင့်  လ လှယ့်ပခင့််း  -

(2V) 

 

• သပမအသဆာက်အအံိုအ်ျော််း 

ဖ  ့် ီ်းပခင့််း နငှ ့်/သိ  မဟ တ့် 

ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်းလ ြ့်ပခင့််း -

(2U) 

• ခိ ်းယူပခင့််း နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

ခိ ်း ျောြါ ြစစည့််း ိ  သိလ  ့်နငှ့်  

လ ့်ဝယ့် ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း - (2X) 

 

• ဓျော်းပြတိ  ့်ပခင့််း -(3V) 

က္ န်ပပြူတာ/အ လက်္ထဘ ောနစ်စက်္မ ာေး လ  မှာေးသြံေုးစ  ပခင်ေး က္ ြူေးဘ  ောော်ဝငော် ာက်္ပခင်ေး  

• အီလ ့်ကထ ျောနစ့်စ ့် ိ ိ

ယျောမ ျော်း ိ  ြညျောက် ်း 

 ည့်  ယ့်ခ  ့် မဟ တ့်ြ  

အသံို််းပြိုပခင့််း - (1U) 

 

• က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် 

နည့််းြညျော ိ  လ ့်ခြံနိ  င့်ဖ ယ့် 

အသံို််းပြိုက် ်း မူဝါဒ (TAUP) 

 ိ  ခ ိို်းက်ဖျော ့်ပခင့််း - (2Z) 

  

•    ်းက်  ျော့်ဝကင့် ျော ့်ပခင့််း - 

(2Y) 
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  ျော/မ ဦ်းက် ျောကင့်သျော နငှ့်  အ ြ့်ခ ိုကြ့် ်းမှု်း ဦ်းက် ျောကင့်သျော စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်း တြံ  ပြကန့် ျောင့်   ့်မှုမ ျော်း 

ဤဇယျော်း  က်  ျောင့််းသျော်း၏ လ ကြ့် ျောင့်ခ  ့်နငှ့်  ြတ့်သ ့်သည့် အ ျောမ ျော်းအတ င့််း က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်ခ ိန့်၌ အလှမ့််းမီှ ရိှနိ ကင့်သျော ပဖစ့်နိ ကင့်ခ ရိှသည့်    ျော/မ ဦ်းက် ျောကင့်သျော 

နငှ့်  အ ြ့်ခ ိုကြ့် ်းမ  ဦ်းက် ျောကင့်သျော တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်းက ို အထငအ်ရှာ်းပြသြါသည်။   ျော/မမ ျော်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုကြ့် ်းမ ်း မည့်သူ   ိ မှ ပြသထျော်းသည့်  

တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်းလ ြ့် မည့်ဟ  မ န့်  သတ့်ထျော်းြါ။   

 

 စာသငခ်န်ေး၊ ရအထာက္်အပြံ ၊ နငှ်  ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောငော်သည်  တြံု  ပပန်မှုမ ာေးဆ ငု ်ာ ဥပမာမ ာေး 

ဆ ာ/မ ဦေးဘဆောငသ်ည်  

တြံု  ပပန်မှုမ ာေး 

အ ိ ြါဦ်းက် ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  သင့် က်လ ျော့်သည့်  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့် သင့်က ျော်းက်ြ်း န့် ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းြါသည့်၊ သိ  မှသျော  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းသည့် 

က်လ်းစျော်းမှုအပြည့် ရိှပြီ်း က်ဘ်းအနတ ျောယ့် င့််းသည့်  ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ အတ င့််း က်လ လျောသင့်ယူနိ င့် ျော ြါဝင့်ထည ့်သ င့််းက်ြ်းနိ င့်ြါသည့်။   ျော/မ 

မ ျော်းကအနပဖင့်  သင့်က ျော်းပြသြြံ်  နငှ့်  စျောသင့်ခန့််းစီမြံခန့်  ခ  က် ်း နည့််းဗ  ဟျောအမ ိို်းမ ိို်း ိ  က ိို်းစျော်းသံို််းက ည့်  န့် အျော်းက်ြ်းတိ  ့်တ န့််းြါသည့်။ 

သင့် က်လ ျော့်ြါ  က်အျောင့်ပမင့်သည့်  က်လ လျောသင့်ယူမှု နငှ့်  တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း တစ့်သမတ့်တည့််းပဖကစ့်စ န့် နငှ့်  က်  ျောင့််းသျော်း၏ မသင့် က်လ ျော့်က်သျော 

ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့် သိ  မဟ တ့် ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း အပြိုအမူတ င့််း ြါဝကင့်ြါင့််းစည့််းသည့်  အသပခအသနမ ာ်း ိ  က်ပြျောင့််းလ က်က ျောင့််း က်သခ ျောက်စ န့် 

  ျော/မ မ ျော််း အသနပဖင််    က်  ျောင့််းသျော်း၏ အသထာက်အြြံစနစ့်အတ င့််း က်စ စကြ့် ျောင့်   ့်နိ င့်ြါသည့်။ အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း ိ  တပဖည့််းပဖည့််းခ င့််း 

အဆင တ် ့်သည့်  ြံိုစြံအတ င့််း အသြံ် ််းပြိုသင့် ြါသည့်။ 

• စျောသင့်တန့််း အသပခပြ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း (ဥြမျော - နှုတ့်ပဖင့်  

ပြကင့်ြ်းပခင့််း၊ စျောပဖင့် က် ်းသျော်း ထင့်ဟြ့်တြံ  ပြန့်ပခင့််း/ 

က်တျောင့််းြန့်ပခင့််း၊ သတိက်ြ်းပခင့််း/ လမ့််းက်က ျောင့််းတည့်  

က်ြ်းပခင့််း၊ သရ ကြ့်ဖျော့်ပြသပခင့််း၊ က်န  စဉ တိ ်းတ ့်မှု 

စျော   ့်သံို််းပခင့််း) 

• က်  ျောင့််း အတိ င့်ြင့်ခြံ/ င့််းပမစ့် ိ င့် ျော  ျွမ့််း  င့်သူနငှ့်  

စကစ့် ်းပခင့််း 

• လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််း စ ့်ဝ ိုင််း 

•  ိ င့််းငြံ ပခင့််း 

• တ ျော်းဝင့်မဟ တ့်သည့်  နငှ့် / သိ  မဟ တ့် 

တျော်း ီ်း ျော  ကယ့် ်း  ိ င့် ျော က်  ျောင့််းအသပခပြ  

အက ြံက်ြ်းလမ့််းည  ်န့်သူ မိဘထြံ 

လ ့် မ့််းဝကင့် ျော ့်ပခင့််း (မိဘအျော်း တယ့်လီဖ န့််း၊ 

အီ်းက်မ်းလ့် သိ  မဟ တ့် စျောသျော်းမက ့်  ခ ့််ပဖင့်  

  ့်သ ယ့်ပခင့််း)။ သင့် က်လ ျော့်သည့်  

မူ်းယစ်သစသသာအ ျော အလ   သံို််းစျော်းပခင့််း 

တိ င့်ြင့်အက ြံက်ြ်းက် ်း ဝကန့် ျောင့်မှုသိ   

လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

•   န့််းမျောက် ်း/စိတ့်  န့််းမျောက် ်း 

ဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်းသိ   လွှွဲသြ်းပခင့််း 

• ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််း ပြ ပြကင့် ်း လ ြ့်ထြံ် ််းမ ျော်း 

 စာသငခ်န်ေး၊ အဘထော ော်အက္ူ နငှ်  ဖယ်ရှာေးမှုဆ ငု ်ာ တြံု  ပပနမ်ှုမ ာေးအတ က္် ဥပမာမ ာေး 

  ျော/မ ဦ်းက် ျောကင့်သျော/ 

အ ြ့်ခ ိုကြ့် ်းမ ်း 

ဦ်းက် ျောကင့်သျော 

တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း 

အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း ိ  သင့် က်လ ျော့်သည့်  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့် သင့်က ျော်းပြသသြ်း န့် ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းြါသည့်၊ သိ  မှသျော  က်  ျောင့််းသျော်း  

က်လ်းက်လ်းစျော်းစျော်းပဖင့်  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ပြီ်း က်ဘ်း င့််းလြံ် ပခြံ် က်သျော ြတ့်ဝန့််း  င့်တ င့် က်လ လျောသင့်ယူနိ င့် ျော ြါဝကင့် ျောင့်   ့်နိ င့်ြါသည့်။ 

အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်းမှ အမ ျော်းအပြျော်းသည့် က်  ျောင့််းသျော်း၏ အသထာက်အြြံ စနစ့်ပဖင့်  က်စ စြ့် က် ျောင့်   ့်ပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်း၏ မသင့် က်လ ျော့်က်သျော 

သိ  မဟ တ့် ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့်တ င့််း  က်ြါင့််းစည့််းြါဝင့်သည့်  အသပခအသနမ ာ်း ိ  က်ပြျောင့််းလ  န့် ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းြါသည့်။ အ ိ ြါ 

တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း၏ ပြင့််းထန့်မှု ိ  အသလ်းထာ်းက်ဖျော့်ပြပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းတ င့််း   ့်လ ့်ထျော်းရှိသလိ  အနျောဂတ့် 

ထိခိ က ့်စမှုအတ  ့် ပဖစ့်နိ ကင့်ခ ရိှက်သျော အ  ိို်းသက ့် ျော ့်မှုမ ျော်း ိ  အသိအမှတ့်ပြိုပခင့််းပဖင့်  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့် ိ  ပြင့် င့် န့်  ည့်  ယ့်ြါသည့်။ 

အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း ိ  တပဖည့််းပဖည့််းခ င့််း အဆင တ် ့်သည့်  ြံိုစြံအတ င့််း အသြံ ်းပြိုသင့် ြါသည့်။  

• စျောသင့်တန့််း အသပခပြ  တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း (ဥြမျော - နှုတ့်ပဖင့်  ပြကင့်ြ်းပခင့််း၊ 

စျောပဖင့် က် ်းသျော်း ထင့်ဟြ့်တြံ  ပြန့်ပခင့််း/ က်တျောင့််းြန့်ပခင့််း၊ 

သတိက်ြ်းပခင့််း/ လမ့််းက်က ျောင့််းတည့် က်ြ်းပခင့််း၊ 

သရ ကြ့်ဖျော့်ပြသပခင့််း၊ က်န  စဉ တိ ်းတ ့်မှု စျော   ့်သံို််းပခင့််း) 

• ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော စျောခ ိုြ့် 

• က်  ျောင့််း အတိ င့်ြင့်ခြံ/ င့််းပမစ့် ိ င့် ျော ဝန့်ထမ့််းပဖင့်  စကစ့် ်းြါ 

• ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြင့် ကင့် ်း ိ င့် ျော အစည့််းအသဝ်း 

• စျောသင့်ခန့််း အသိ င့််းအဝိ င့််း ဝကန့် ျောင့်မှု 

•  ိ င့််းငြံ ပခင့််း 

• လ ြ့် ိ ကင့် ျောင့်   ့်မှု ိ င့် ျော အပြိုအမူ အ  ပဖတ့်မှု/အပြိုအမူ 

က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖက ့် ်း စီမြံ ိန့််း 

• တ ျော်းဝင့်မဟ တ့် နငှ့် /သိ  မဟ တ့် တျော်း ီ်း ျော  ကယ့် ်း  ိ င့် ျော 

က်  ျောင့်အသပခပြ လမ့််းည ် န့်ပြသမှု 

• အခ င့် ထူ်းမ ျော်း ဆံို်းရှြံ် ််းပခင့််း 

• လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််းအသပခခံ အဖ  ွဲ့ အစည့််းမ ျော်းသိ   

လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

•   န့််းမျောက် ်း/စိတ့်  န့််းမျောက် ်း ဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်းသိ   

လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• IEP အဖ  ွဲ့ သိ  လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  

လ ့်ရိှတ င့် အထူ်းြညျောက် ်းဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်း အတ  ့် 

အ  ြံ် ််းမဝင့်ြါ) 

• IEP အဖ  ွဲ့ သိ  လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  

လ ့်ရိှတ င့် အထူ်းြညျောက် ်းဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်း 

လ ့်ခြံ ရိှက်နသည့်) 

• က်  ျောင့််းသျော်း အသထာက်အြြံ အဖ  ွဲ့သိ   

လွှ ကြပ််ျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• ၅၀၄ စီမြံ ိန့််း ိ  ပြည့်လည့် က ည့် ရှု  န့် က်  ျောင့််းသျော်း 

အသထာက်အြြံ  အဖ  ွဲ့သိ   လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 
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• မိဘ/အ ြ့်ထိန့််းသူ နငှ့်  က်  ျောင့််းသျော်း စည််းသဝ်းပခင််း (  ျော/မ 

နငှ့် အတူ) 

• မိဘထြံ လ ့် မ့််းဝကင့် ျော ့်ပခင့််း (မိဘအျော်း တယ့်လီဖ န့််း၊ 

အီ်းက်မ်းလ့် သ ်ိ်  မဟ တ့် စျောသျော်းမက ့်  ခ ့်် 

ပဖင့်   ့်သ ယ့်ပခင့််း) 

• က်  ျောင့််းသျော်းအခ င့််းခ င့််း က ျော်းဝင့်ပဖန့်သပဖသြ်းပခင့််း 

• မူ်းယကစ့်စတတ့်သည့် အ ျောမ ျော်း အလ  သံို််းစျော်းမှု ိ င့် ျော 

သင့် က်လ ျော့်သည့်  အတိ င့်ြင့်ခြံဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်းသိ   

လွှွဲသပြာင််းက်ြ်းပခင့််း 

• သင့်ရိ ်းပြင့်ြ လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းမှ ဖယ့်ရှျော်းပခင့််း 

• ပြန့်လကည့်န ျောခ ထျော်းပခင့််း 

• ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြကင့် ်း လ ြ့်ထံို်း််းမ ျော်း 

(စျောသင့်ခန့််း ကအပခပြို သိ  မဟ တ့် အထူ်း ျွမ့််း  င့်သူ မှ 

က်ခ ျောက်မ ွဲ့ ပမန့် ကန့်စပခင့််း) 

• က်  ျောင့််းအသပခပြ  သိ  မဟ တ့်  က်  ျောင့််းပြင့်ြမှ 

က်ခ ျောက်မ ွဲ့ ပမန့် ကန့်စမှုပဖင့်  ြဍိြ ခ က်ပဖရှင့််းပခင့််း 

• က်  ျောင့််းသျော်း တ ျော်းရံို််း 

• စျောသင့်ခန့််းတ င့််းမှ ယျောယ ီဖယ့်ရှျော်းပခင့််း 

 အဘထော ော်အပြံ ၊ ဖယ်ရှာေးမှု နငှ်  အပ်ုခ  ြော်ဘ ီးဆ ငု ်ာ တြံု  ပပန်မှုမ ာေးအတ က္် ဥပမာမ ာေး 

အပ်ုခ  ြော်ဘ ီးမ ေး 

ဦေးဘဆောငော်သည်  

တြံု  ပပန်မှုမ ာေး  

အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း  က်အျောင့်ပမင့်သည့်  က်လ လျောသင့်ယူမှုပဖကစ့်က ျောင့််း က်သခ ျောက်စ န့် နငှ့်  က်  ျောင့််းသျော်း၏ မသင့် က်လ ျော့်က်သျော သိ  မဟ တ့် 

ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း အပြိုအမူမ ျော်းအတ င့််း က်ြါင့််းစည့််းြါဝင့်သည့်  အသပခအသနမ ာ်း ိ   က်ပြျောင့််းလ  န့် က်  ျောင့််းသျော်း၏ အသထာက်အြြံ စနစ့်နငှ့်  

က်စ စကြ့် ျောင့်   ့်ြါသည့်။ အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း၏ ပြင့််းထန့်မှု ိ  အသလ်းထာ််းပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းတ င့် 

  ့်လ ့်ထျော်းရှိသလိ   အနျောဂတ့်တ င့််း ထိခိ  ့်နိ ကင့်ခ မ ျော်း ိ  အသိအမှတ့်ပြို ျော ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  ပြင့် င့် န့်  ည့်  ယ့်ြါသည့်။ အ ိ ြါ 

တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်းထ တ င့် က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း က်  ျောင့််းမှ က် တိ ဖယ့်ရှျော်းပခင့််း ြါဝင့်နိ င့်ြါသည့်။ ယင့််းသိ  က်သျော ဖယ့်ရှျော်းမှု  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့် ိ  

၄င့််း၏ လံိုလံိုက်လျောက ့်လျော ့် ိ င့်တ ယ့်နိ င့်စ မ့််း ည့် ိ  မယ ကတ့်လ ျော က်စြ  လက ့်တ ွဲ့  နိ င့်သသလာက်က သအာင့််  န့်  သတ့်ထျော်းသင ့်ြါသည့်။ 

အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း ိ  တပဖည့််းပဖည့််းခ င့််း အဆင တ် ့်သည့်  ြံိုစြံပဖင  ်အသြံ ်းပြိုသင့် ြါသည့်။ 

• စျောသင့်တန့််း အသပခပြ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း (ဥြမျော - နှုတ့်ပဖင့်  ပြကင့်ြ်းပခင့််း၊ 

စျောပဖင့် က် ်းသျော်း ထင့်ဟြ့်တြံ  ပြန့်ပခင့််း/က်တျောင့််းြန့်ပခင့််း၊ 

သတိက်ြ်းပခင့််း/ လမ့််းက်က ျောင့််းတည့် က်ြ်းပခင့််း၊ 

သရ ကြ့်ဖျော့်ပြသပခင့််း၊ က်န  စဉ တိ ်းတ ့်မှု စျော   ့်သံို််းပခင့််း) 

• ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော စျောခ ိုြ့် 

• လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််းတ င့််း ဝကန့် ျောင့်မှု 

• လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််းပဖင့်  စည့််းက်ဝ်းပခင့််း 

•  ိ င့််းငြ်ံ  တာဝနသ်ြ်းပခင့််း 

• လ ြ့် ိ ကင့် ျောင့်   ့်မှု ိ င့် ျော အပြိုအမူ အ  ပဖတ့်မှု/အပြိုအမူ 

က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖက ့် ်း စီမြံ ိန့််း 

• တ ျော်းဝင့်မဟ တ့်သည့် /တျော်း ီ်း ျော  ကယ့်ြ်းသည့်/တ ျော်းဝင့် 

လမ့််းည ် န့်ပြကသြ်းပခင့််း 

• က်  ျောင့််းတ င့််း  ိ င့််းင ် ြံအပြကစ့်ြ်းပခင့််း 

• အခ င့် ထူ်းမ ျော်း  ြံ် ််းရှြံ် ််းပခင့််း 

• မိဘ/အ ြ့်ထိန့််းသူ နငှ့်  က်  ျောင့််းသျော်း စည့််းက်ဝ်းပခင့််း 

(အ ြ့်ခ ိုြ့်သူနငှ့် အတူ 

• သင့် က်လ ျော့်သည့်  မူ်းယကစ့်စတတ့်သည့် အ ျောမ ျော်း 

အလ  သြံ် ််းစျော်းမှု ိ င့် ျော အတိ င့်ြင့်ခြံဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်းသိ   

လ  ်ှက်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

•   န့််းမျောက် ်း/စိတ့်  န့််းမျောက် ်း ဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်းသိ   

လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• လူ  အသိ င့််းအဝိ င့််းအသပခပြ  အဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်းသိ   

လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• IEP အဖ  ွဲ့ သိ  လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  

လ ့်ရိှတ င့် အထူ်းြညျောက် ်းဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်း 

အတ  ့် အ  ြံ် ််းမဝင့်ြါက) 

• IEP အဖ  ွဲ့ သိ  လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  

လ ့်ရိှတ င့် အထူ်းြညျောက် ်းဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်း 

လ ့်ခြံ ရိှက်နြါက) 

• က်  ျောင့််းသျော်း အသထာက်အြြံ အဖ  ွဲ့သိ   

လွှ ကြပ််ျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• ၅၀၄ စီမြံ ိန့််း ိ  ပြည့်လည့် ဆန််းစစ် န့် 

က်  ျောင့််းသျော်း အ သ်သထာက်အြံ အဖ  ွဲ့သိ   

လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• သင့်ရ ို််းည န််းတမ််းပြင့်ြ လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းမှ ဖယ့်ရှျော်းပခင့််း 

• ပြန့်လကည့်န ျောခ ထျော်းပခင့််း 

• ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြကင့် ်း လ ြ့်ထြံ် ််းမ ျော်း 

(စျောသင့်ခန့်် ်းအသပခပြ  သိ  မဟ တ့်  ျွမ့််း  င့်သူမှ  

က်ခ ျောက်မ ွဲ့က်အျောင့်လ ကြ့် ျောကင့်ြ်းမှု) 

• က်  ျောင့်် ်းအသပခပြ သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းပြင့်ြမှ 

က်ခ ျောက်မ ွဲ့ ပမန့် ကန့်စမှုပဖင့်  ြဍိြ ခ  က်ပဖရှင့််းပခင့််း 

• က်  ျောင့််းသျော်း တ ျော်းရြံ ်း 

• စျောသင့်ခန့််းတ င့််းမှ ယျောယ ီဖယ့်ရှျော်းပခင့််း 

 အဘထော ော်ပြံ ၊ ဖယ်ရှာေးမှု၊ အပ်ုခ  ြော်ဘ ီးဆ ငု ်ာ နငှ်  ဘ  ောငေ်းပပငပ် တြံု  ပပန်မှုမ ာေးအတ က္် ဥပမာမ ာေး 

ပဖစ်န ငုော်ဘခ ရှ ဘသောဘ  ောငော်ီးသာေး 

လုပ်ဘဆောငခ် က္် 

ကက္ာေးနာဘ ီးအ ာရှ ထ ံ

လ ွဲဘပြောငော်ီးဘြီးမှု နငှ ော် 

အပ်ုခ ြုံပ်ဘ ီးမ ေး ဦေးဘဆောငသ်ည်  

တြံု  ပပန်မှုမ ာေး  

အ ိ ြါ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း  က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းတ င့််း   ့်လ ့်ထျော်းရှိသလိ   ိ ်း  ျော်းသည့်  ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ   က်ပြျော ိ  ိ င့်တ ယ့်သည့် 

သိ  မဟ တ့် ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း၏ သသဘာသဘျောဝ သိ  မဟ တ့် အနျောဂတ့်တ င့််း ထိခိ  ့်မှုမ ျော်းအတ  ့် အ  ိို်းသက ့် ျော ့်နိ ကင့်ခ  မ ျော်းသသာအခါ 

လိ အြ့်ြါ  က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းမှဖယ့်ရှျော်းြါသည့်။ မိမိ ိ ယ့် ိ  ဖ  ့် ီ်းပခင့််း နှင့်  အနတ ျောယ့်ရိှက်သျော အပြိုအမူမ ျော်း ိ  က်ပြျော ိ  ိ င့်တ ယ့် 

ပခင့််းပဖင့်  ၄င့််းတိ    က်  ျောင့််းအသိ င့််းအဝိ င့််း၏ က်ဘ်း င့််းလြံ် ပခြံ် က် ်း ိ  ပ်မှင့် တကင့်ြ်းပြီ်း တပဖည ်ပဖည််းခ င််းအဆင့်််  တ ့်သည့်  ြံိုစြံတစ့်ခ အတ င့််း 

အသံို််းပြိုသင့် ြါသည့်။ 

• တ ျော်းဝင့် လမ့််းည ် န့်ပြသသည့်  အစီအစဉ 

• လ ြ့် ိ ကင့် ျောင့်   ့်ြံို အပြိုအမူ အ  ပဖတ့်မှု/ပြိုမူလ ကြ့် ျောင့်ြံို 

က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှု စီမြံ ိန့််း 

• ၅၀၄ စီမြံ ိန့််း ိ  ပြန့်လည့်က ည့် ရှု န့် က်  ျောင့််းသျော်း 

အသထာက်အြြံ အဖ  ွဲ့သိ   လွှွဲက်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• သင့်ရိ ်းပြင့်ြ လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းမှ ဖယ့်ရှျော်းပခင့််း 
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• က်  ျောင့််းတ င့််း  ိ င့််းင ် ြံအပြကစ့်ြ်းပခင့််း 

• အခ င့် ထူ်းမ ျော်း  ြံ ်းရှု ြံ်းပခင့််း 

• မိဘ/အ ြ့်ထိန့််းသူ နငှ့်  က်  ျောင့််းသျော်း စည့််းက်ဝ်းပခင့််း 

(အ ြ့်ခ ိုကြ့် ်းမ ်းနငှ့် အတူ) 

• IEP အဖ  ွဲ့ သိ  လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  လ ့်ရိှတ င့် 

အထူ်းြညျောက် ်းဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်းအတ  ့် အ  ြံို်းမဝင့်ြါ) 

• IEP အဖ  ွဲ့ သိ  လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  လ ့်ရိှတ င့် 

အထူ်းြညျောက် ်းဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခြံ ရိှက်နသည့်) 

• ပြန့်လကည့်န ျောခ ထျော်းပခင့််း 

• ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြကင့် ်း လ ြ့်ထံိုမ ျော်း 

(စျောသင့်ခန့််းအသပခပြ  သိ  မဟ တ့်  ျွမ့််း  င့်သူမှ 

က်ခ ျောက်မ ွဲ့က်အျောင့်လ ကြ့် ျောကင့်ြ်းမှု) 

• က် တိ  က်  ျောင့််းပြင့်ြ  ိ င့််းငြံ အပြကစ့်ြ်းမှု 

• က်  ျောင့််းသျော်း တ ျော်းရြံ ်း 

• စျောသင့်ခန့််းတ င့််းမှ ယျောယ ီဖယ့်ရှျော်းပခင့််း 

 

 ဘ ရှည်၊ ဘ  ောငေ်းပပငပ် နငှ်  လွှ ဘပြောငော်ီးဘ ီး တြံု  ပပနမ်ှုမ ာေးအတ က္် ဥပမာမ ာေး 

အလာေးအလာရှ သည်  

ဘ  ောငေ်းသာေးလုပ်ဘဆောငခ် က္် 

ကက္ာေးနောဘ ီးအ ာရှ နငှ် အတ ူ

အပ်ုခ ြုံြော်ဘ ီးမ ေး 

ဦေးဘဆောငသ်ည် တြံု  ပပန်မှု 

အ ိ ြါတြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း  က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းြတ့်ဝန့််း  င့်မှ တ ်ိ််းခ  ွဲ့ အခ ိန့် ျောလတစ့်ခ  ဖယ့်ရှျော်းြါသည့် အဘယ့်က်က ျောင့်  ိ က်သျော့် 

ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်၏  ိ ်း  ျော်းပြင့််းထန့်မှု နငှ့်  အနျောဂတ့်တ င့် ထိခိ  ့်ြ  ့်စီ်းမှုအတ  ့် သ ့်က် ျော ့်နိ င့်က်ခ ရှ်ိက်သျောသကကာင ပ်ဖစ်ြါသည့်။ 

ယင့််းအတ င့််း ထြ့်က် ျောင့််း ဖ  ွဲ့စည့််းြံိုမ ျော်း နငှ့်  ဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်းက်ြ်းအြ့်သည့်  က်ဘ်း င့််းလံိုပခြံ် က်သျော ြတ့်ဝန့််း  င့်မ ျော်းအတ င့််း 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း ိ  က်န ျောခ မှု ြါဝင့်နိ င့်ြါသည့်။ အ ိ ြါတြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း  မိမိ ိ ယ့် ိ ဖ  ့် ီ်းပခင့််း နငှ့်  အနတ ျောယ့်ရိှက်သျော အပြိုအမူမ ျော်း ိ  

က်ပြျော ိ  ိ င့်တ ယ့်ပခင့််း ပဖင့်  က်  ျောင့််းအသိ င့််းအဝိ င့််း က်ဘ်း င့််းလြံ် ပခြံ် က် ်း ိ  ပမ င့် တင့်ပြီ်း တပဖည််းပဖည််းခ င််း အ င့် တ ့်သည့်  

ြံိုစြံတစ့်ခ အတ င့််း အသံို််းပြိုသင့် ြါသည့်။ 

• ထ တ့်ြယ့်ပခင့််း 

• တိ ်းခ  ွဲ့  ိ င့််းငြံ အပြစ့်က်ြ်းပခင့််း 

• က် ရှည့်  ိ င့််းငြံ အပြစ့်က်ြ်းပခင့််း 

• ထြ့်က် ျောင့််း အက် ်းယူမှုမ ျော်းလ ြ့် န့် 

တိ  ့်တ န့််းအက ြံပြိုသည့် 

• အပချော်းက်  ်းခ ယ့်စ ျော ြညျောက် ်းသိ   လ  ်ှက်ပြျောင့််း

က်ြ်းပခင့််း 

• IEP အဖ  ွဲ့သိ   လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  

လ ့်ရိှတ င့် အထူ်းြညျောက် ်းဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်းအတ  ့် 

အ  ြံ် ််းမဝင့်ြါ ) 

• IEP အဖ  ွဲ့ သိ  လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း (က်  ျောင့််းသျော်း  

လ ့်ရိှတ င့် အထူ်းြညျောက် ်းဝကန့် ျောင့်မှုမ ျော်း 

လ ့်ခြံ ရိှက်နသည့်) 

• က်  ျောင့််းသျော်း အသထာက်အြြံ အဖ  ွဲ့သိ   

လွှ ကြပ််ျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• ၅၀၄ စီမြံ ိန့််း ိ  ပြည့်လည့်က ည့် ရှု န့် က်  ျောင့််းသျော်း 

အသထာက်အြြံ အဖ  ွဲ့သိ   လွှ က်ပြျောင့််းက်ြ်းပခင့််း 

• ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြကင့် ်း လ ြ့်ထံို််းမ ျော်း 

(စျောသင့်ခန့််းအသပခပြ  သိ  မဟ တ့်  ျွမ့််း  င့်သူမှ  

က်ခ ျောက်မ ွဲ့က်အျောင့်လ ကြ့် ျောကင့်ြ်းမှု) 

 

 

 

စည်ေးက္မ်ေးထ န်ေးသ မ်ေး တြံု  ပပန်ဘ ီးဆ ငု ်ာ ထတုဘ်ြောော်ပပဆ ခု က္် 

က်အျော ့်ြါတိ  သည့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းဇယျော်း နငှ့်    ျော/မ ဦ်းက် ျောင့်က်သျော/အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်းဦ်းက် ျောင့်က်သျော တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်းတ င့််း အသြံ  ်််းပြိုသည့်  အက်ခေါ်အ

က်ဝေါ်မ ျော်း အတ  ့် စျော င့််းတစ့်ခ ပဖစ့်သည့်။ အဓိြပါယ့်သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း  က်  ျောင့််းသျော်း၏ အပြိုအမူ ိ  တံို  ပြန့်ခ ိန့်၌  ရိှနိ င့်က်သျော စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်း ိ င့် ျော 

က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုြတ့်လည့်တ င့် ရှင့််းရှင့််းလင့််းလင့််းပဖစ့်က်အျောင့် က်ြ်းအြ့် န့်  ည့်  ယ့်ြါသည့်။ 

 

ပပြုံမလူုပ်ဘဆောငခ် က္် စာခ ြုံပ် 

 

အပြ သက်ဘျောက် ျောင့်သည့်  ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ြံို ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း၊ နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်း နငှ့်  အက်ထျော ့်အြြံ မ ျော်း 

 မ့််းလှမ့််းက်ြ်း န့် က်  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းမှ ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းက်သျော မသင့် က်လ ျော့်သည့်  သိ  မဟ တ့် က်နျှောင့် ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည့်  

ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် ိ  တ ျော်းဝင့်စီမြံ ိန့််းတစ့်ခ မှတ င့်  ပြင့် င့်ပခင့််း။ 

 

ဘ  ောငေ်းအတ ငုပ်ငခ်ြံ/ ငေ်းပမစ် 

အထေူးက္ျွမေ်းက္ ငသ်ထူြံ သတငေ်းပ ု  ပခငေ်း 

 

က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းအတိ င့်ြင့်ခြံ၊  င့််းပမစ့် ိ င့် ျော   ျော/မ၊ က်  ျောင့််းစိတ့်ြညျောရှင့်၊ က်  ျောင့််း လူမှုဝန့်ထမ့််း 

သ ်ိ်  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသျော်းနငှ့်    ့် ြံမှုတစ့်ခ ရိှသည့်  နည့််းပြတစ့်ဦ်းထြံတ င့် သတင့််းြ ို  သစပခင််း။ 

 

စာသငခ်န်ေး အဘပခပြ  တြံု  ပပနမ်ှုမ ာေး 

 

နျော်းခ ိန့်ယူပခင့််း၊   ျော/မ -က်  ျောင့််းသျော်း စည့််းက်ဝ်းပခင့််း၊ ထင့်ဟြ့်က်တ ်းက်တျောသည့်  ထိ င့်ခံို၊ လမ့််းပြန့်တည ့်က်ြ်းပခင့််း (ဥြမျော 

သရ ြ့်ပြပခင့််း) ထိ င့်ခံိုက်န ျောက်ပြျောင့််းပခင့််း၊ အိမ့်သိ   ဖ န့််းက်ခေါ် ိ ပခင့််း၊ စျောသင့်ခန့််းတ င့််း အခ င့် ထူ်း ဆံို်းရှြံ် ််းပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် 
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က်တျောင့််းြန့်စျောက် ်းသျော်းပခင့််း   သိ  က်သျော စျောသင့်ခန့််းတ င့််း နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်း ိ  အသံို််းပြို၍ က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း ၄င့််းတိ  ၏ 

ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်အက်ြေါ် ထင့်ဟြ့်တြံ  ပြန့် န့် က်စခိ င့််းပခင့််း။ 

 

အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်း စည်ေးဘဝီးပခငေ်း 

 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ က်  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းမ ျော်း နငှ့်  ြဍိြ ခတစ့်ခ အတ င့််း ြါဝင့်သည့် အပချော်းသူမ ျော်းအျော်း က်ခါင့််းစဉအ

က်က ျောင့််းအ ျော ိ  က်  ်းက်န ်း န့်၊ ပြဿနျောမ ျော်း ိ  က်ပဖရှင့််း န့် နငှ့်  က်ပဖရှင့််းခ  ့်မ ျော်း အက ြံပြိုတင့်ပြ န့် (ဥြမျော - က်န  စဉ 

အပြြံ် ််း၊ နြံန ့်ခင့််း က်တ ွဲ့ဆံိုြ  မ ျော်း)တ င့််း ြါဝင့် န့် က်ခေါ်က် ျောင့်ပခင့််း။  

 

အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်းတ ငေ်း ဝန်ဘဆောငမ်ှု 

 

အသ ိုင့််းအဝိ င့််းအတ  ့် ဝန့်က် ျောင့်က်ြ်းပြီ်း အ  ိို်းအပမတ့်ရှိက်စမည့်  လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအတ င့််းြါဝင့် န့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း ိ  

ခ င့် ပြိုပခင့််း (ဥြမျော -   ြ့်ပြိုတ့်မီ်းဖိ က်ခ ျောင့်တစ့်ခ တ င့် အလ ြ့်လ ြ့်ပခင့််း၊ အမ ျော်းြိ င့်က်န ျောမ ျော်း ိ  သန့်  ရှင့််းက် ်းလ ြ့်ပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် အသ ့်အ  ယ့်က ီ်းသူမ ျော်းအတ  ့် အစီအမြံက်န ျောတစ့်ခ တ င့်  ူညီက်ြ်းပခင့််း) 

 

ပဍ ပက္ခ ဘပြရှငေ်းပခငေ်း 

 

ြဍိြ ခ ိ  ပငမိ့််းပငမိ့််းခ မ့််းခ မ့််းက်ပ်ဖရှင့််း န့်အတ  ့် တျောဝန့်ယူ ျော၌ က်  ျောင့််းသျော်းအျော်းက်ထျော ့် ူ န့် နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်း 

သံို််းပခင့််း။ ြဍိြ ခ က်ပဖရှင့််းခ ိန့်အက်တျောအတ င့််း က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ မိဘ/အ ြ့်ထိန့််းသူမ ျော်း၊   ျော/မမ ျော်း၊ 

က်  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းမ ျော်း နငှ့်  က်  ျောင့််းအ ြ့်တိ  အက်နပဖင့်  ြဍိြ ခ နငှ့်  က်ဒါသ စီမြံခန့်  ခ  က် ်း၊ အျော်းတ ့်သက် ျော နျော်း

က်ထျောင့်ပခင့််း၊ နငှ့်  ထိထိက် ျော ့်က် ျော ့်   ့်သ ယ့်က်ပြျော ိ ပခင့််း    သ ို  က်သျော ပြဿနျောက်ပဖရှင့််းက် ်း  ျွမ့််း  င့်မှုမ ျော်း နငှ့်  

နည့််းြညျောမ ျော်း  ်ိ ပမ င ့်တင့်သည့်  လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအတ င့််း က်စ စြ့်က် ျောင့်   ့်ြါသည့်။ 

 

ဆ ငုေ်းငြံ တောဝနော်ဘြီးပခငေ်း  

 

က်  ျောင့််းမတ ့်မီ၊ မ န့်  စျော်း င့််းခ ိန့်၊ က်  ျောင့််း င့််းပြီ်းက်နျော ့် သိ  မဟ တ့် စက်န တနဂ္က်န အတ င့််း သတ့်မှတ့်ထျော်းသည့်  

 ျောလတစ့်ခ အတ  ့် သတ့်မှတ့်ထျော်းသည့်  စျောသင့်ခန့််းတစ့်ခ သိ   သတင့််းြိ   န့် က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း လိ အြ့်က်စပခင့််း။ 

 

 

 

ထတုပ်ယ်ပခငေ်း 

 

က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းသျော်း၏ ြံိုမှန့် က်  ျောင့််းအစီအစဉမ ျော်းမှ ၄၅   ့် သိ  မဟ တ့် ြိ က ျောက ျော ဖယ့်ထ တ့်ပခင့််း၊ ယင့််း  

က်အျော ့်ြါအက်ပခအက်န ြ့်မ ျော်းက်အျော ့်တ င့်သျော က်ြေါ်က်ြါ ့်နိ င့်ြါသည့်။  

a) က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း သိ  မဟ တ့် သတ့်မှတ့်ထျော်းသည့်   ိ ယ့်စျော်းလှယ့်  ထ တ့်ြယ့်သည့်  ျောလ ပြီ်းဆံိ်ု ်းမှုမတိ င့်မီ 

က်  ျောင့််းသျော်း က်  ျောင့််းသိ  ပြန့်လျောပခင့််း  အပချော်းက်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဝန့်ထမ့််းမ ျော်းအတ  ့် 

 ိ ်း  ျော်းသည့် ထိခိ  ့်မှု ပဖစ့်လျောက်တျော မည့်ဟ  ပခိမ့််းက်ပချော ့်မှုတစ့်ခ  က်ြ်းနိ င့်သည်ဟို ဆံိ်ု ်းပဖတ့်ခ  ြါသည့်။  

b) က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း သိ  မဟ တ့် သတ့်မှတ့်ထျော်းသည့်   ိ ယ့်စျော်းလှယ့်  ဖယ့်ထ တ့်သည့်  ျောလ ိ  လ ့်

က်တ ွဲ့  သသလာက ်အရှည့်ဆံို်းအတိ င့််းအတျောအထိ  န့်  သတ့်ြါသည့်။ 

c) က်  ျောင့််းသျော်း၏ ြံိုမှန့်ြညျောက် ်းအစီအစဉသိ   က်အျောင့်ပမင့်စ ျောပြန့်လျောနိ င့်က် ်း ိ  ပမ င့် တင့် န့် ဖယ့်ထ တ့်သည့် 

က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း နှုငိ့််းယ်ှဉနိ င့်သည့်  ြညျောက် ်း ိ င့် ျော ဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း နငှ့်  သင ့်က်လ ျော့်သည့်  ပြိုမူလိုြ့််

က် ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော အက်ထျော ့်အ ူဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  က်  ျောင့််းစနစ့်မှ က်ြ်းအြ့်ြါသည့်။ 

 

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

 

လုပ်က္ ုငဘ်ဆောင ် က္်ြံ ဆ ငု ်ာ အပပြုံအမူ 

ဆန်ေးစစ်ခ က္် နငှ်  ပပြုံမူလုပ်ဘဆောငခ် က္် 

ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္်ဘ ီး စ မြံက္ န်ေး 

 

 

လ ြ့် ိ င့်က် ျောင့်   ့်ြံို အပြိုအမူအ  ပဖတ့်မှုတစ့်ခ   က်  ျောင့််းသျော်း၏ မသင့် က်လ ျော့်က်သျော သိ  မဟ တ့် 

က်နျှောင့် ယှ ့်ဖ  ့် ီ်း လိ သည့်  ပြိုမူလ ြ့််က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်းအက်က ျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း စ က် ျောင့််းပြီ်း အ ိ ြါ ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  ပြင့် င့် န့် သိ  မဟ တ့် စီမြံ န့် က်  ျောင့််းဝန့်ထမ့််း လ ြ့်သင့် သည့် ခ ဉ်း ြ့်မှုမ ျော်း ိ   ြံ် ််းပဖတ့်

က်ြ်းြါသည့်။ အ ိ ြါ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  က်  ျောင့််းသျော်းအတ  ့် ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ြံို ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုတစ့်ခ  

က်ဖျော့်ထ တ့် န့် အသံို််းပြိုြါသည့်။ ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ြံို ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်က် ်း စီမြံ ိန့််းတစ့်ခ   က်  ျောင့််းတ င့််း မသင့် 

က်လ ျော့်သည့်  သိ  မဟ တ့် က်နျှောင့် ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည့်  အပြိုအမူမ ျော်း ိ  ပြင့် င့် န့် က်  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းမှ ဒဇီိ င့််းထ တ့်ထျော်းသည့်  

အပြိုသက်ဘျောက် ျောင့်သည့်  ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ြံို ိ င့် ျော က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်မှုမ ျော်း၊ နည့််းဗ  ဟျောမ ျော်း၊ နငှ့်  အက်ထျော ့်အ ူမ ျော်း 
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 မ့််းလှမ့််းက်ြ်းြါသည့်။ 

 

ဘ  ောငေ်းတ ငေ်း ဖယ်ရှာေးပခငေ်း/ ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္ပ်ခငေ်း 

 

က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း က်  ျောင့််းအက် ျော ့်အဦ်းအတ င့််း ဖယ့်ရှျော်းပခင့််း "က်  ျောင့််းသျော်း၏ လ ့်ရိှ ြညျော

က် ်းအစီအစဉမှ က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းသူ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းအက်က ျောင့််းပြခ  ့်အတ  ့် 

စျောသင့်နစှ့်တစ့်နစှ့်အတ င့််း၁၀   ့်အထိ သိ  က်သျော့် ထိ  ထ ့်မြိ ြ  ဖယ့်ရှျော်းပခင့််း"၊ ၊ သိ  က်သျော့် ယင့််းအျော်း က်  ျောင့််းတ င့််း 

 ိ င့််းငြံ အပြစ့်က်ြ်းပခင့််းတစ့်ခ အပဖစ့် မသတ့်မှတ့်ြါ၊ အဘယ့်က်က ျောင့််း ိ က်သျော့် က်  ျောင့််းသျော်းသည့် 

က်အျော ့်ြါအတိ င့််း  ့်လ ့် န့် အခ င့် အက် ်းက်ြ်းအြ့်ြါသည့် -  

(i) အက်ထ က်ထ  သင့်ရိ ်းည ် န့််းတမ့််းအတ င့််း သင ့်က်လ ျော့်စ ျော   ့်လ ့်လ ြ့်က် ျောင့်နိ င့်သည့်၊  

(ii) အ ယ့်၍ က်  ျောင့််းသျော်းသည့် ဥြက်ဒအ  မသန့်စ မ့််းမှုတစ့်ခ ရှိသည့်  က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းပဖစ့်ြါ   

က်  ျောင့််းသျော်း၏ သီ်းသန့်  ြညျောက် ်းစီမြံ ိန့််း (IEP) အက်ြေါ်၌ အထူ်းြညျောက် ်း နငှ့်    ့်စြ့်ဝန့်

က် ျောင့်မှုမ ျော်း  ရိှြါသည့်၊  

(iii) ြံိုမှန့်စျောသင့်ခန့််းအတ င့််း က်  ျောင့််းသျော်းသိ   က်ြ်းအြ့်သည့်  အစီအစဉနငှ့်  အ  ယ့်အစျော်းတူညီသည့်  

ည ် န့်က ျော်းပြသမှု  ရိှသည့်၊ ထိ  အပြင့်  

(iv) ၄င့််းတိ  ၏ လ ့်ရိှ ြညျောက် ်းအစီအစဉတ င့််း ၄င့််းတိ  လ ြ့်က် ျောင့်သလိ  သင့် က်လ ျော့်သည့် အတိ င့််းအတျော 

အထိ က်  ျောင့််းသျော်းက်ဖျော့်မ ျော်းနငှ့်  ြါဝင့်လ ြ့်က် ျောင့်နိ င့်သည့်။" COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(a). 

 

သ န်သငဆ်ံ ီးမသ ူအစ အစဉ 

 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ၄င့််းတိ  ၏ တစ့် ိ ယ့်က် ၊ ြညျောက် ်းြိ င့််း ိ င့် ျော နငှ့်  လူမှုက် ်း ဖ ြံ ွဲ့ ပဖိို်းတိ ်းတ ့်က် ်းတိ  တ င့်  ူညီ

က်ြ်းသည့်  သ န့်သင့်ဆံို်း််းမသူမ ျော်း (ဥြမျော - က်  ျောင့််းအတိ င့်ြင့်ခြံ၊   ျော/မ၊ က်  ျောင့််းသျော်းအခ င့််းခ င့််း သိ  မဟ တ့် 

အသိ င့််းအဝိ င့််း အဖ  ွဲ့ဝင့်) နငှ့်  တ  က်ြ်းပခင့််း။ 

 

မ ဘထြံ လက္်က္မေ်းဝငဘ် ောက္်ပခငေ်း 

 

မိဘမ ျော်း/အ ြ့်ထိန့််းသူမ ျော်းအျော်း ၄င့််းတိ   က်လ်း၏ ပြိုမူလ ြ့်သဆာငခ်  ့် ိ  အက်က ျောင့််းက ျော်းပြီ်း မသင့် က်လ ျော့်သည့်  

သိ  မဟ တ့် က်နျှောင့် ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည့်  အပြိုအမူ ိ  ြ  ပြင့် ျောတ င့် ၄င့််းတိ  ၏ အက်ထျော ့်အ ူ ိ  က်တျောင့််းခြံပခင့််း။ 

 

မ ဘ/အပ်ုထ န်ေးသ ူနငှ်  ဘ  ောငေ်းသာေး/ဆ ာ စည်ေး

ဘဝီးပခငေ်း 

 

က်  ျောင့််းသျော်း၏ ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်အက်က ျောင့််းနငှ့်  ယင့််း ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်နငှ့်    ့်စြ့်သည့်  လူမှုက် ်း၊ ြညျော

က် ်း နငှ့်   ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျော ပြဿနျောမ ျော်းအက်က ျောင့််း က်  ်းက်န ်း ျောတ င့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ မိဘမ ျော်း/အ ြ့်ထိန့််းသူမ ျော်း၊ 

  ျော/မမ ျော်း နငှ့်  အပချော်းက်  ျောင့််းဝန့်ထမ့််း၊ နငှ့်  က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းသူမ ျော်းအျော်း ြါဝင့်ထည ့်သ င့််းပခင့််း။ 

 

ဘ  ောငေ်းသာေးအခ ငေ်းခ ငေ်း ကက္ာေးခြံဘြီးပခငေ်း 

 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း  က ျော်းခြံအပဖစ့် ထမ့််း   ့်ပြီ်း ၄င့််းတိ  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအခ င့််းခ င့််း ြဍိြ ခ ိ   ိ င့်တ ယ့် ျော 

က်ပဖရှင့််းခ  ့်မ ျော်း က်ဖျော့်ထ တ့် ျော၌  ူညီသည့်  ြဍိြ ခ က်ပဖရှင့််းက် ်းြံိုစတံစ့်ခ    င့် သြံ် ််းပခင့််း။ 
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ပပန်လည် ထ န်ေးသ မ်ေးပပြုံပပငပ်ခငေ်း 

 

 ြံဖန့် ြံခါ၌ က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအက်နပဖင့်  က်  ျောင့််း၏ လ ြ့်

က် ျောင့်ြ ်ံစည့််းမ ဉ်း  ိ  ခ ိို်းက်ဖျော ့်သည့်  ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်းတ င့််း 

က်စ စြ့်လ ြ့်က် ျောင့်က်နနိ င့်ြါသည့်။ ခ ိို်းက်ဖျော ့်မှုအတ  ့် 

က်နျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်  က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း က်  ျောင့််းမှ 

  ့်အနည့််းငယ့်  ိ င့််းငြံ အပြစ့်က်ြ်းပခင့််း သိ  မဟ တ့် အပချော်းက်  ်းခ ယ့်စ ျော 

အစီအစဉတစ့်ခ အတ င့််း ြိ ရှည့်က ျောသည့်   ျောလတစ့်ခ စျော က်န ျောခ ထျော်းပခင့််းသိ   

ဦ်းတည့်သ ျော်းန ိုင့်ြါသည့်။   ိ င့််းငြံ အပြစ့်ဒဏ့်မှ က်  ျောင့််းသျော်းပြန့်လျောသည့်နငှ့်  

  ျော/မ၏ လမ့််းည  ်န့်မှုပဖင့်  က်  ျောင့််းသျော်းသည့် လ  မှျော်းပြိုမူမှုက်က ျောင့်  

ြ  ့်စီ်းခ  သည့်    ့် ြံက် ်းမ ျော်း ိ  ပြန့်လည့်တည့်က်ထျောင့် န့် 

လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းအတ င့််း က်စ စြ့်က် ျောင့်   ့်သင့် သည့်။ 

 

ပပန်လည် ထ န်ေးသ မ်ေးပပြုံပပငော်ဘ ီး လပ်ုထံ ီးမ ာေး    အဓ ြပါယော်သတော်မှတော်ပခငော်ီး 

ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်း လ ြ့်ထံို််းမ ျော်း  ိ သည့်မှျော   ့် ြံ

က် ်းမ ျော်း ိ  တည့်က်ထျောင့်၊ ထိန့််းသိမ့််းပြီ်း ပြန့်လည့်တည့်က်ထျောင့် န့် 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း နငှ့်  အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ မ ျော်း  

အျော်းထ တ့်မှုတစ့်ခ အတ င့််း အသံို််းပြိုသည့်  ခ  ပချော်းသတ့်မှတ့်ထျော်းသည့်  ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်မှုအစံိုတစ့်ခ  ိ   ည့်ည န့််းြါသည့်။ အပြိုသက်ဘျောက် ျောင့်သည့်  

  ့် ြံက် ်းမ ျော်း တည့်က်ထျောင့်မှု    ျော/မ မှ စျောသင့်ခန့််းတ င့််း 

အသိ င့််းအဝိ င့််းစိတ့်ဓျောတ့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်းပခင့််းပဖင့်  စတင့်ြါသည့်။  

အသိ င့််းအဝိ င့််းစိတ့်ဓျောတ့် မှ် က်ဝခြံစျော်းမှု တစ့်ခ မှတ င့်  

က်နျှောင့် ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည့်  အပြိုအမူပဖစ့်စဉမ ျော်း က်လ ျော ြါ်းသ ျော်းြါသည့်။ 

 

စျောသင့်ခန့််းတ င့််း က်နျှောင့် ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းသည့်  အပြိုအမူမ ျော်း က်ြေါ်က်ြါ ့်လျော

က်သျောအခါ  လဒ့်မှျော စျောသင့်ခန့််းအသိ င့််းအဝိ င့််း နငှ့်  လူြ ဂ် ဂ ိုလ့််မ ျော််း ိ  

ထိခ ိုက်ပခင့််းပဖစ့်သည့်။ ထိခိ  ့်မှုပဖစ့်က်ြေါ်က်စပခင့််းအတ  ့် တျောဝန့်ရိှက်သျော

က်  ျောင့််းသျော်းအက်နပဖင့်  ယခင့်   ့် ြံက် ်းမ ျော်း ပြန့်လည့် ရိှ န့် သိ  မဟ တ့် 

အသိ င့််းအဝိ င့််းအျော်း မူလ၊ အပြိုသက်ဘျောက် ျောင့်သည့် အ င့် သိ   

ပြန့်လည့် ရိှ န့်အလိ  ငျှော ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်း လ ြ့်ထံို်း််းမ ျော်းတ င့််း 

က်စ စြ့်လ ြ့်က် ျောင့်သင့် ြါသည့်။ 

 

ပပန်လည် ထ န်ေးသ မ်ေးပပြုံပပငဘ် ီး လပ်ုထံ ီးမ ာေးအတ က္် ဥပမာမ ာေး 

က်အျော ့်တ င့် စျော င့််းက်ဖျော့်ပြထျော်းသည့်မ ျော်းမှျော ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်

က် ်း သက်ဘျောသဘျောဝအပဖစ့် သတ့်မှတ့်သည့်  လှုြ့်ရှျော်းက် ျောင့်   ့်မှု 

အခ ိို ွဲ့ ပဖစ့်သည့်။ 

 

• အသ ငုေ်းအဝ ုငေ်း စက္်ဝန်ေးမ ာေး - ပြဿနျောတစ့်ခ နငှ့်   င့် ိ င့် က်သျော 

အခါ   ျော/မ   က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း စ ့်ဝိ င့််းြံိုက်ဖျော့်၍ထိ င့် န့် 

ညွှန့်က ျော်းြါသည့်။  စ ့်ဝိ င့််းတ င့််း ထိ င့်က်နစဉတ င့် က်  ျောင့််းသျော်း 

မ ျော်း  လ ့်ထ ရိှပြဿနျောနငှ့်  ြတ့်သ ့်၍ ၄င့််းတိ   အက်တ ်းမ ျော်း၊ 

ခြံစျော်းခ  ့်မ ျော်း နငှ့်  အက ြံဉျောဏ့်မ ျော်း ိ  မှ် က်ဝက ြါသည့်။ တစ့်ခ ိန့် 

လှ် င့် က်မ်းခ န့််းတစ့်ခ က်မ်းပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံမှ တြံ  ပြန့်မှုမ ျော်း 

က်တျောင့််းခြံပခင့််းပဖင့်    ျော/မ   က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက ျော်း က်  ်း

က်န ်းမှု ိ  က်ခ ျောက်မ ွဲ့က်စြါသည့်။   ျော/မ   

က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း အျော်း "စ ျော်းက်ပြျောသည့်  အြိ င့််း" တစ့်ခ  

လ ့် မ့််းက်ြ်းပခင့််းပဖင့်  က်  ်းက်န ်းမှု ိ  စတင့်ြါသည့်။  

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း  က်မ်းခ န့််းမ ျော်း ိ  အလှည ့်  တြံ  ပြန့်ြ်ါ

က်သျော့်လည့််း ၄င့််းတိ  ထြံတ င့် "စ ျော်းက်ပြျောသည့်  အြိ င့််း" 

လ ့်ဝယ့် ိ င့်က် ျောင့်ထျော်းက်သျောအခါမှသျော ပဖစ့်ြါသည့်။  စ ျော်း

က်ပြျောသည့် အြိ င့််းတစ့်ခ  သံို်း််း ပခင့််းမှျော   ့်သ ယ့်က်ပြျော ိ မှုတ င့် 

ြိ ၍စ ျော်းက်ပြျောသန့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းမှ အ ြ့်စိ ်းမသနြွဲ 

က်  ျောင့််းသျော်းအျော်းလံို််းထံတ င ်ပြဿနျောနငှ့်  ြတ့်သ ့်ပြီ်း 

၄င့််းတိ  ၏ထင့်ပမင့်ခ  ့် ိ  အမ ျော်းသိသအာငသ်ပြာ န့် 

အခ င့် အလမ့််းတစ့်ခ   ရိှက်က ျောင့််း က်သခ ျောက်စ န့်ပဖစ့်သည့်။ သိ  ြါ

က်သျော့်လည့််း က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  "စ ျော်းက်ပ်ြျောသည့်  

အြိ င့််း"  ိ  ၄င့််းတိ  ထြံ  မ့််းက်ြ်းက်သျောအခါ၌ တြံ  ပြန့်မှုမပြို န့် 

က်လ်းက်လ်း စျော်းစျော်း က်  ်းခ ယ့်နိ င့်ြါသည့်။  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

စ ျော်းက်ပြျောစဉ   ျော/မ   မှတ့်စ မ ျော်း က် ်းမှတ့်၍ စ ့်ဝိ င့််းတ င့််း 

မှ် က်ဝသည့်  အခ  ့်အလ ့် ိ  

စျောသင့်ခန့််းအသိ င့််းအဝိ င့််းစိတ့်ဓျောတ့် ြိ မိ ခိ င့်မျောက်အျောင့်လ ြ့် န့် 

မည့်သိ  အသံို်း််းပြိုမည့် ိ  ဆံို်း််းပဖတ့်ြါသည့်။ 

 

အသိ င့််းအဝိ င့််း စ ့်ဝိ င့််း ိ  က်အျော ့်ြါတိ  တ င့် အသံို််းပြို 

နိ င့်ြါသည့် - 

o စျောသင့်ခန့််း စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း/က်မှ် ်ျော့််မှန့််းခ  ့်မ ျော်းအ

က်ြေါ် သက်ဘျောတူညီခ  ့် တည့်က် ျော ့် န့်။ 

o လ ြ့်ထံို််းလ ြ့်နည့််းမ ျော်းနငှ့် ြတ့်သ ့်၍ ဆံို််းပဖတ့်ခ  ့် 

မ ျော်း ပြိုလ ြ့် န့်။ 

o က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း တ ့်က် ျော ့်က်စပြီ်း  

က်  ျောင့််း တစ့်ဝှမ့််း၊ က်  ျောင့််းန်ီးနျော်းခ င့််း၊ 

အသိ င့််းအဝိ င့််း သိ  မဟ တ့် နိ င့်ငြံက်တျော့်ြ  မ ျော်းအပဖစ့် 

က်  ်းက်န ်း န့်။  

o ြညျောက် ်းြိ င့််း သိ  မဟ တ့် သင့်ရိ ်းည  ်န့််းတမ့််း 

က်ခါင့််းစဉမ ျော်း ိ  က်ပြျော ိ  ိ င့်တ ယ့် န့်။ 

 

• တ ာေးစ  ငဘ် ီး စက္်ဝ ုငေ်းမ ာေး - တ ျော်းစီ င့်က် ်း စ ့်ဝိ င့််းမ ျော်း  

အသိ င့််းအဝိ င့််း စ ့်ဝန့််းမ ျော်းနငှ့်  ြံိုစြံနငှ့် လ ြ့်ငန့််းစဉြိ င့််း၌ 

အလျော်းတူြါသည့်။  အသိ င့််းအဝိ င့််း စ ့်ဝိ င့််းတစ့်ခ နငှ့်  တ ျော်းစီ င့်

က် ်း စ ့်ဝိ င့််းတစ့်ခ က ျော်းရိှ အဓိ ပချော်းနျော်းခ  ့်မှျော တ ျော်းစီ င့်

က် ်းစ ့်ဝိ င့််း  က်  ်းက်န ်းမှုအတ  ့် က်ခါင့််းစဉ ပဖစ့်ြါသည့်။ 

တ ျော်းစီ င့်က် ်း စ ့်ဝိ င့််းမ ျော်း ိ  စျောသင့်ခန့််းတ င့််း အပြိုအမူမ ျော်း၊ 

က်နျှောင့် ယှ ့်ဖ  ့် ီ်းမှုမ ျော်း နငှ့်   ိ   ျော်းသည့်  အပြိုအမူ၏ 

က်နျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်းအတ  ့် 

က်  ျောင့််းသျော်း၏ထည ့်သ င့််းမှု ရိှ န့် အသံို််းပြိုြါသည့်။ 

စ ့်ဝိ င့််းတ င့််းရိှက်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သန  စဉ လ  မှျော်းလ ြ့်

က် ျောင့်မှု  ၄င့််းတိ  အက်ြေါ် နငှ့် စျောသင့်ခန့််းအသိ င့််းအဝိ င့််းအ

က်ြေါ်သ ့်က် ျော ့်မှု ိ  မှ် က်ဝ က ြါသည့်။  အ ိ ြါ 

ြံိုစြံအတ င့််း က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း အတူက်ြါင့််းစ လျောသည့်  

 ည့်  ယ့်ခ  ့်မှျော အသိ င့််းအဝိ င့််းတ င့််း ြ  ့်စီ်းမှု ိ  

လ  မှျော်းပြိုမူသည့် က်  ျောင့််းသျော်းမှ အသိအမှတ့်ပြို န့် နငှ့်  
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အမှန့်ပြင့် င့်သည့်  အက် ်းယူမှုမ ျော်းလ ြ့်က် ျောင့် န့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

တ ျော်းစီ င့်က် ်း စ ့်ဝိ င့််းမ ျော်းတ င့််း က်အျော ့်ြါတိ     သိ  က်သျော 

အပချော်း ြါဝင့်လ ြ့်က် ျောင့်သူမ ျော်းလည့််း ထည ့်သ င့််းနိ င့်ြါသည့် - 

o က်ထျော ့် ူသူမ ျော်း (ဥြမျော - က်  ျောင့််းအတိ င့်ြင့်ခြံ၊ 

က်  ျောင့််းလူမှုဝန့်ထမ့််း၊ က်  ျောင့််းစိတ့်ြညျောရှင့်၊ 

အပြအမူ က ျော်းဝင့်စ  ့်ဖ ့်သူ) 

o အပချော်း   ျော/မ မ ျော်း 

o အတန့််းအ င့် လိ  ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်း 

 

• ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်း စ ့်ဝိ င့််းမ ျော်း - ပြန့်လည့် 

ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်း စ ့်ဝိ င့််းမ ျော်း  အသိ င့််းအဝိ င့််း 

စ ့်ဝိ င့််းမ ျော်း နငှ့်  တ ျော်းစီ င့်က် ်း စ ့်ဝ ်ိင့််းမ ျော်းနငှ့်  

ြံိုစြံနငှ့် လ ြ့်ငန့််းစဉအျော်းပဖင့်  အလျော်းသဏ္ဍျောန့်တူြါသည့်။  

အသ ်ိင့််းအဝ ်ိင့််း စ ့်ဝ ်ိင့််းတစ့်ခ ၊ ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်

က် ်း စ ့်ဝ ်ိင့််းတစ့်ခ  နငှ့်  ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်း 

စ ့်ဝိ င့််း တစ့်ခ အက ျော်းရိှ အဓိ  ပချော်းနျော်းခ  ့်မှျော 

ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ်််း ပြိုပြင့်က် ်း စ ့်ဝ ်ိင််း ိ  

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းအ  ဖယ့်ရှျော်းမှုတစ့်ခ မှ 

အခ ိန့်က ျောက ျောြ  ့်   ့်မှုတစ့်ခ အပြီ်းက်နျော ့် 

က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း စျောသင့်ခန့််းအသိ င့််းအဝိ င့််း တ င့််း 

ပြန့်လည့်လ ့် မ့််းက ိို  ်ိ ျောတ င့် အသံို်း််းပြိုြါသည့်။  

ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်း စ ့်ဝ ်ိင့််းသည့် ပြန့်ဝင့်  ြ်ံ န့် နငှ့်  

ြိ င့် ိ င့်မှုခြံစျော်း က်စ န့် က်  ျောင့််းသျော်း၏ လ ်ိအြ့်ခ  ့်မ ျော်း နငှ့်  

 နဒမ ျော်းအက်ြေါ် အက်ပခပြိုြါသည့်။ ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်

က် ်း စ ့်ဝိ င့််း၏ ည့်မှန့််းခ  ့်မှျော ၄င့််းတ ်ိ်  အျော်း ခ င့် လွှတ့်

က်က ျောင့််း နငှ့်  စျောသင့်ခန့််းအသ ်ိင့််းအဝ ်ိင့််းအတ င့််း ပြန့်လျော န့် 

က ို်ိ  ်ိက်က ျောင့််း က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သိရိှက်စ န့်ပဖစ့်သည့်။  

ပြန့်လည့် ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်းစ ့်ဝိ င့််းသည့် ဖယ့်ရှျော်းခြံခ   သည့်  

က်  ျောင့််းသျော်း၏အပြိုအမူက်က ျောင့်  ပဖစ့်က်ြေါ် ခ  သည့်  ြ  ့်စီ်းမှု ိ  

ပြိုပြင့် ျောတ င့် ြထမက်ပခလှမ့််းတစ့်ခ  ပဖစ့်သည့်။ 

 

• အပပြုံသဘ ောဘဆောငသ်ည်  ဘာသာစက္ာေး -   ျော/မ မ ျော်း  

စျောသင့်က ျော်းပြသပြီ်း သင့် က်လ ျော့်သည့်  ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း 

တ င့််း က်စ စြ့်လ ြ့်က် ျောင့် န့် က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း 

တ ်ိ ့်တ န့််းသလ ်ိ  မလ ်ိလျော်းအြ့်သည့်  ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  နှုတ့်ပဖင့်  ပြင့် င့်က်ြ်းသည့်  

က်လ်းစျော်းဖ ယ့်နည့််းလမ့််းြံိုစြံပြြါသည့်။  နစှ့်အစြိ င့််းတ င့်   ျော/မ 

မ ျော်း  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း က်ဘ်းအနတ ျောယ့် င့််းပြီ်း 

စနစ့်  သည့်  စျောသင့်ခန့််းအသိ င့််းအဝိ င့််း တစ့်ခ အပဖစ့် ဦ်းတည့်

က်စမည့်  စရိ  ့်လ ခဏျောမ ျော်း နငှ့်  ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်းအတ  ့် စြံပြစ ျော်းလံိ်ု ်းမ ျော်းစျော င့််းက ို ပြသ 

ြါသည့်။ လိ အြ့်ြါ    ျော/မ တစ့်ဦ်း  လ ြ့်က ိုငသ်ဆာင်ရ က်ြံို 

စည့််းမ ဉ်း ိ  ခ ိို်းက်ဖျော ့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း 

သပြာ ိ  ိ င့်တ ယ့် န့် အ ိ ြါစ ျော်းလံိ်ု ်းမ ျော်းမှ တစ့်ခ  ိ  

အသြံ် ််းပြိုြါသည့်။  က်ပြျော  ်ိသည့် တစ့်ခ ိန့်တည့််းတ င့် 

  ျော/မ  ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် ိ  ပြင့် င့် န့် 

တ  ် ြံပြန့်မှုတစ့်ခ  ိ  က်  ျောင့််းသျော်းသိရိှက်စ န့်အတ  ့် စျော င့််းထ မှ 

ဒ တိယစ ျော်းလံိ်ု ်း  ိ  အသြံ် ််းပြိုြါသည့်။   ျော/မ၏ 

ဘျောသျောစ ျော်း ဖ  ွဲ့စည့််းြံို နငှ့်  အပြိုသက်ဘျောက် ျောင့်သည့်  

ဘျောသျောစ ျော်းအသံို််းပြိုြံို မှတ င့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  

လ ြ့်ငန့််းစဉ ိ  စိတ့်တ င့််းပြင့် င့်  ျော အလျော်းတူ

က်လ်းစျော်းမှုရိှသည့် အမူအ ျောပဖင့်  တစ့်ဦ်းနငှ့် တစ့်ဦ်း အပြန့်အလှန့် 

  ့် ြံနိ င့်ြါသည့်။ 

 

• ဘ  ောငေ်းသာေးအခ ငေ်းအခ ငေ်း ကက္ာေးခြံဝငော်ဘြီးပခငေ်း - 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သည့် တစ့်ဦ်းနငှ့် တစ့်ဦ်းက ျော်း ပြဿနျောမ ျော်းရိှ

က်နသည့်  နစှ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် ထိ  ထ ့်ြိ သည့်  

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက ျော်း၌ က ျော်းခြံဝင့်က်ြ်းနိ င့်ြါသည့်။  

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက ျော်း   ့်ရှင့်တစ့်ခ  လ ့်မခြံက်ြ်းမီ၊ 

က်  ျောင့််းသျော်းအခ င့််းအခ င့််း က ျော်းခြံဝင့်က်ြ်းသူအက်နပဖင့်  

က်  ျောင့််းအတိ င့်ြင့်ခြံထြံမှ အခန့််းက်ဖျော့်မ ျော်းအက ျော်း ြဍိြ ခ  ်ိ 

မည့်သ ်ိ်   သပြ သ်လ ျော သအာင ်သ်ပ်ဖရှင့််းြြံ အသကကာင််း 

  ယ့်  ယ့်ပြန့်  ပြန့်   က်လ   င့် သင့်က ျော်းမှု  ရိှြါသည့်။  

က်  ျောင့််းသျော်းဦ်းက် ျောင့်သည့်  က ျော်းခြံဝင့်က်ြ်းပခင့််း 

  ့်ရှင့်သည့် ထိက် ျော ့်ြါသည့် အဘယ့်က်က ျောင့်   ်ိက်သျော့် 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း အခ င့််းခ င့််း စ ျော်းက်ပြျော န့် နငှ့်  ၄င့််းတိ  ထြံမှ 

အက ြံဉျောဏ့် လ ့်ခြံ  န့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ 

စိတ့်အျော်းထ ့်သန့်မှုက်က ျောင့် ပဖစ့်သည့်။ 

 

ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြငက်် ်း လ ြ့်ထံို်းမ ျော်းသည့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းအ

က် ်းယူမှုမ ျော်းမဟ တ့်ြ  မသင့် က်လ ျော့်သည့်  ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်  ်ိ 

တြံ  ပြန့် န့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်း တြံ  ပြန့်မှုအပဖစ့် မသတ့်မှတ့်သင့် ြါ။  

အထ ့်တ င့်က်ဖျော့်ပြထျော်းသည့်  ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြင့်က် ်း 

လ ြ့်ထံို််းမ ျော်းမှ တစ့်ခ  သိ  မဟ တ့် ြိ ပြီ်း တ ့်က် ျော ့်ခ  က်သျော 

က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းသည့် ယထျောဘူတ   သည့်  

က်နျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်တစ့်ခ    ့်လ ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်  ရိှသင့်  ြါ

က်သ်းသည့်။ ယထျောဘူတ  သည့်  က်နျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း နငှ့်  

ပြန့်လည့်ထိန့််းသိမ့််းပြိုပြငက်် ်း လ ြ့်ထံို််းမ ျော်း  သင့်က ျော်းက် ်း နငှ့်  

က်လ လျော သင့်ယူက် ်း အ  ့်မပြတ့်က်စမည့်  စျောသင့်ခန့််းအသိ င့််းအဝိ င့််း/ 

က်  ျောင့််း ြတ့်ဝန့််း  င့်တစ့်ခ  ဖန့်တီ်း န့်အတ က် 

ခ ့် င့််းခ ြံိုခ ဉ်း ြ့်မှုတစ့်ခ  ိ   ိ ယ့်စျော်းပြိုြါသည့်။ 

 

နစှ်စဉ အသ ဘြီးခ က်္မ ာေး 

 

မိသျော်းစ  ြညျောက် ်း အခ င့် အက် ်း နငှ့်  သီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း အ ့်ဥြက်ဒ (FERPA) 

(20 U.S.C.  § 1232g) နငှ့်  ပြည့်နယ့်ဥြက်ဒတိ    မိဘမ ျော်း နငှ့်  အသ ့် ၁၈ နစှ့် 

သိ  မဟ တ့် အထ ့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း ("အ  ြံ် ််းဝင့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်း") 

တိ  အျော်း က်  ျောင့််းသျော်း၏ ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််းနငှ့် က်လ ျော့်ညီသည့်  အခ င့် အက် ်း 

အခ ိို ွဲ့ က်ြ်းအြ့်ြါသည့်။ ယင််းအခ င့် အက် ်းမ ျော်းတ င့် 
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က်အျော ့်ြါတိ  ြါဝင့်ြါသည့်  

 

တပည်  အခ င် အဘ ီး ပပငဆ်ငမ်ှုဆ ငု ်ာ အက္ာအက္ ယ ်

တြည့် အခ င့် အက် ်း ပြင့် င့်မှု ိ င့် ျော အ ျောအ  ယ့် (20 U.S.C.§1232h)   

မိဘမ ျော်းအျော်း စစ့်တမ့််းမ ျော်းအက်ြေါ် စီ င့်မှု၊ သ ်းက က်ရှာသဖ ရန ် ည့်  ယ့်ခ  ့် 

မ ျော်းအတ  ့် အခ  ့်အလ ့် စ က် ျောင့််းပခင့််း နငှ့်  အသံို််းပြိုပခင့််း၊ နငှ  ်

 ိ ယ့်လ ့်ခနဓျောစစ့်က် ်းမှုမ ျော်းနငှ့်  စြ့်လ ဉ်းသည့်  အခ င့် အက် ်းအခ ိို ွဲ့ 

မိဘမ ျော်းအျော်း က်ြ်းအြ့်ြါသည့်။ အ ိ ြါအခ င့် အက် ်းမ ျော်း  မိဘထြံမှ 

အသ ့် ၁၈ နစှ့် သိ  မဟ တ့် အထ ့် က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းထြံသိ   သ ်ိ်  မဟ တ့် 

ပြည့်နယ့်ဥြက်ဒက်အျော ့်တ င့် လ တ့်လြ့်ခ င့်  သည့်  အ  ယ့်မက် ျော ့်

က်သ်းသူတစ့်ဦ်းထံသ ်ိ်   ကူ်းက်ပြျောင့််းြါသည့်။ ယင့််းတိ  တ င့် 

က်အျော ့်ြါအခ င့် အက် ်းမ ျော်းရရှ ရနအ်တ  ့် ြါဝင့်ြါသည့် - 

 

1. အက်မ ိ န့်ပြည့်က်ထျောင့်စ  ြညျောက် ်းဌျောန၏ အစီအစဉတစ့်ခ မှ 

အပြည့် အဝ သိ  မဟ တ့် တစ့်စိတ့်တစ့်က်ဒသ  န့်ြံိုက်င က်ထျော ့်ြြံ  

သည့်  စစ့်တမ့််းမ ျော်းပဖစ့်ြါ  က်အျော ့်ြါ  ျော  ယ့်ထျော်းသည့်  

ဧ ိယျောမ ျော်းမှ တစ့်ခ  သိ  မဟ တ့် ြိ သည့် အခ  ့်မ ျော်းနငှ့်  စြ့်လ ဉ်း

က်သျော စစ့်တမ့််းတစ့်ခ  (" ျော  ယ့်ထျော်းသည့်  အခ  ့်အလ ့်

က်ြ်းအြ့်က်သျော စစ့်တမ့််း")   ်ိ က်  ျောင့််းသျော််းမှ တင့်သ င့််း န့် 

လိ အြ့်မှုမတိ င့်မီ သက်ဘျောတူခ င့် ပြ ခ က် လ ိုအြ်ြါသည်။ အ ိ ြါ 

ဧ ိယျောမ ျော်းမှျော - 

 

a) က်  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသျော်းမိဘ၏ နိ င့်ငြံ

က် ်း   ့်န ယ့်မှုမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ယြံ  ်က ည့်မှုမ ျော်း။ 

b) က်  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသျော်း၏မိသျော်းစ ၏ 

စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော သိ  မဟ တ့် စိတ့်က် ျောဂါ ိ င့် ျော 

ပြဿနျောမ ျော်း။ 

c) လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော အပြိုအမူ သိ  မဟ တ့် စိတ့်က်နသ

က်ဘျောထျော််းမ ျော်း။ 

d) တ ျော်းမဝင့်၊ လူမှုက် ်းမသိတတ့်၊ မိမိိ  ်ိယ့်မိမိ ပြစ့်ဒဏ့် 

သင့် က်စမှု၊ သိ  မဟ တ့် စိတ့်ြ  ့်စ ျော အပြိုအမူ။ 

e) တြံ  ပြန့်က်ပဖ ိ သည့်နငှ့်  မိသျော်းစ နငှ  ်အန်ီးကြ်   ့် ြံ

က် ်းရိှသူ အပချော်း လူြ ဂ္ို်ိလ့်မ ျော်းအျော်း ပြင့််းပြင့််းထန့်ထန့်

က်ဝဖန့်အ  ပဖတ့်ပခင့််းမ ျော်း။ 

f) က်ရှွဲ့က်နမ ျော်း၊   ျောဝန့်မ ျော်း နငှ့်  ဓမမ  ျောမ ျော်း    သိ  

က်သျော ဥြက်ဒအ  အသိအမှတ့်ပြိုသည့်  အခ င့် ထူ်းခြံ 

သိ  မဟ တ့် အလျော်းတူ   ့် ြံက် ်းမ ျော်း၊ 

g) က်  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသျော်းမိဘမ ျော်း၏ 

ဘျောသျောက် ်း အက်လ အထမ ျော်း၊   ့်န ယ့်မှုမ ျော်း 

သိ  မဟ တ့် ယံိုက ည့်မှုမ ျော်း။ 

h) အစီအစဉအတ င့််း အ  ြံ် ််းဝင့်က်က ျောင့််းဆံို််းပဖတ့် န့် 

ဥြက်ဒအ  လိ အြ့်သည ်သင အပြင ်ဝင့်က်င ။ 

 

2. က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအျော်း မဝင့်က် ျော ့်ဖိ  က်  ်းခ ယ့်နိ င့်သည့်  

အခ င့် အက် ်းတစ့်ခ  လ ့်ခြံ ရိှ န့် - 

a)  န့်ြြံ က်င က်ထျော ့်ြြံ မှုအက်ြေါ် မူမတည့်က်သျော အပချော်း 

 ျော  ယ့်ထျော်းသည့်  အခ  ့်အလ ့် စစ့်တမ့််းတစ့်ခ ခ ။ 

b) အက် ်းသြေါ်မဟ တ့်သည့် ၊ က်  ျောင့််းမှ သ ်ိ်  မဟ တ့် 

ယင့််း၏ က်အ်းဂ င့် မ ျော်းမှ ပြိုလ ြ့်သည့်  က်  ျောင့််းတ ့်

က် ျော ့်မှု အတ  ့် အက်ပခအက်နတစ့် ြ့်အပဖစ့် 

လ ်ိအြ့်သည့်   ိ ယ့်လ ့်ခနဓျောအတ င့််း     စစ့်က် ်းမှု 

သိ  မဟ တ့် စစ့်ခ စစ့်က် ်းမှုပဖစ့်ပြီ်း အက ျော်းအျောရံို၊ 

အပမင့်အျောရြံ  သ ်ိ်  မဟ တ့် က်  ျောရ ်ိ််း စ့် ြြံ အ

က်နအထျော်း စစ့်က် ်းပခင့််း မ ျော်းမှလ  ပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်း၏ 

လတ့်တက်လျော  န့််းမျောက် ်း သိ  မဟ တ့် က်ဘ်း င့််းလြံ ပခြံို

က် ်း ိ   ျော  ယ့် န့် ပြည့်နယ့်ဥြက်ဒက်အျော ့်တ င့် 

ခ င့် ပြိုသည့်  သိ  မဟ တ့် လ ်ိအြ့်သည့်   ိ ယ့်လ ့်ခနဓျောစစ့်

က် ်းမှု သိ  မဟ တ့် စိစစ့်မှုတစ့်ခ ခ ။   

c) က်  ျောင့််းသျော်းထြံမှ စ က် ျောင့််းခ  က်သျော  ိ ယ့်က် ်း 

 ိ ယ့်တျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  သ ်းက က်ရှာသဖ ရန ်

သ ်ိ်  မဟ တ့် က် ျောင့််းခ  န့် စ က် ျောင့််းပခင့််း၊ ဖ င့် ဟ

က်ဖျော့်ထ တ့်ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် အသံို််းပြိုပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း  ိ  အပချော်းနည့််းလမ့််းအျော်းပဖင့်  

အပချော်းသူမ ျော်းထြံ ပဖန့်  ပဖ ်းပခင့််းြါဝင့်သည့်  လ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း။ (ယင့််းတ င့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံမှ စ 

က် ျောင့််းခ  က်သျော အခ  ့်အလ ့် မ ျော်း ိ  

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ြညျောက် ်းအဖ  ွဲ့ 

အစည့််းအမ ျော်းအတ  ့် သိ  မဟ တ့် ယင့််းတိ  သိ   

ြညာသရ်းက်ထျော ့် ူြစစည့််းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ဝန့်

က် ျောင့်မှုမ ျော်း ထ တ့်လ ြ့် န့်၊ အ  ပဖတ့် န့််းစစ့် န့် 

သိ  မဟ တ့် က်ြ်းအြ့် န့် အထူ်းသီ်းသန့်   ည့်  ယ့်ခ  ့် 

အတ  ့် စ က် ျောင့််းပခင့််း၊ ဖ င့် ဟပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

အသံို််းပြိုပခင့််းအတ  ့် အ  ြံ် ််းမဝင့်ြါ။ 

 

3. က်တျောင့််း ိ ြါ  နငှ့်  မစီ င့်မီ သိ  မဟ တ့် အသံို််းမပြိုမီ က ည့် ရှုစစ့်

က် ်းပခင့််း - 

a) က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏စစ့်တမ့််းမ ျော်း နငှ့်  တတိယြါတီမ ျော်း 

မှ ဖန့်တီ်းခ  က်သျော စစ့်တမ့််းမ ျော်းမှ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  

 ျော  ယ့် န့်။ 

b) အထ ့်ြါ သ ်းက က်ရှာသဖ ရန၊် က် ျောင့််းခ  န့်၊ 

သိ  မဟ တ့် အပချော်း ပဖန့်  ပဖ ်းက် ်း  ည့်  ယ့်ခ  ့်မ ျော်းမှ 

တစ့်ခ ခ အတ  ့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံမှ  ိ ယ့်

က် ်း ိ ယ့်တျောအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း စ က် ျောင့််း န့် 

 ိ ိယျောတန့် ျောြလျောမ ျော်း။ 

c) ြညျောက် ်း သင့်ရိ ်းညွှန့််းတမ့််း တစ့်စိတ့်တစ့်က်ဒသအပဖစ် 

အသြံ  ်််းပြိုခ  က်သျော ည  ်န့်က ျော်း

က် ်းသထာက်ကူြစစည််းမ ာ်း။ 

လ  ြုံ ွဲ့ ဝှက္်သ သု ပ်မှု 

 သက်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့်မလိ ြ  FERPA မှ ဖ င့် ဟ န့် အခ င့် အျောဏျောက်ြ်းသည့်  

အတိ င့််းအတျောတစ့်ခ အထိမှလ  ၍ က်  ျောင့််းသျော်း၏ ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််းမ ျော်းမှ 
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မည့်သူမည့်ဝါပဖစ့်က်က ျောင့််း ခ  ပချော်းက်ဖျော့်ပြနိ င့်သည့်  အခ  ့်အလ ့် (PII)  ိ  

က်  ျောင့််းမှ မဖ င့် ဟမီ စျောပဖင့် က် ်းသျော်း သက်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့် က်ြ်းအြ့် န့် 

အခ င့် အက် ်း။ 

 

အ ယ့်၍ ဖ င့် ဟက်ဖျော့်ထ တ့်မှု  က်အျော ့်ြါအတိ င့််းပဖစ့်ြါ  

က်  ျောင့််းသျော်း၏ မှတ့်တမ့််း ိ  ဖ င့် ဟ န့်အတ  ့် ကက  တင့်သ

က်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့် မလိ အြ့်ြါ - 

 

1. ဥြက်ဒနငှ့် က်လ ျော့်ညီက်သျော ြညျော

က် ်း ိ င့် ျောစိတ့်ဝင့်စျော်းမှုမ ျော်းရိှသည့်  က်  ျောင့််းအ ျောရိှမ ျော်း။ "

က်  ျောင့််း အ ျောရိှ" တစ့်ဦ်း ိ သည့်မှျော ဘီစီြီအ ့်စ့်မှ 

ဆံို််းပဖတ့်သည့် အတိ င့််း ြက် ျောဖ ့်ရှင့်နယ့် သိ  မဟ တ့် အလ ြ့် 

တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်း ိ  ပဖည့်  ည့််း န့်အလိ  ငျှော 

က်  ျောင့််းသျော်း၏မှတ့်တမ့််းအက်ြေါ်တ င့် ဥြက်ဒနငှ့် က်လ ျော့်ညီက်သျော 

ြညျောက် ်းြိ င့််း ိ င့် ျော စိတ့်ဝင့်စျော်းမှုတစ့်ခ ရိှသည့်  က်  ျောင့််းစနစ့်မှ 

ခန့်  အြ့်ထျော်းက်သျောလူတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် စျောခ ိုြ့်ပဖင့်  ငှျော်း မ့််းထျော်း

က်သျော လူတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့်   မပဏီတစ့်ခ အပဖစ့် အဓိြပါယ့် 

သတ့်မှတ့်ြါသည့်။ အ ယ့်၍ က်  ျောင့််းအ ျောရိှတစ့်ဦ်းအက်နပဖင့်  ြ

က် ျော့်ဖ ့်ရှင့်နယ့် တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းတစ့်ခ  ိ  ပဖည့်  ည့််း န့်အလိ  ငျှော 

ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််းတစ့်ခ  ိ   ပြန့်လည့်က ည့် ရှု န့်လိ အြ့်ြါ  

အ ိ ြါအ ျောရိှထြံတ င့် ဥြက်ဒနငှ့်  က်လ ျော့်ညီက်သျော ြညျော

က် ်း ိ င့် ျော စိတ့်ဝင့်စျော်းမှုရိှြါသည့်။ 

2. က်တျောင့််း ိ ြါ  ဘီစီြီအ ့်စ့်  သက်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့်မလိ ြ  

က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း၏ ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််းမ ျော်း ိ  အ ိ ြါ

က်  ျောင့််းသျော်း စျော င့််းသ င့််းအြ့်နှြံ န့် ကက  ််းစျော်းက်နက်သျော 

သိ  မဟ တ့်  ည့်  ယ့်က်သျော အပချော်းက်  ျောင့််း သိ  မဟ တ့် သိ   

ဖ င့် ဟြါမည့်။ 

3. အ ယ့်၍ ဘီစီြီအ ့်စ့်  လိ  ့်နျောမှုမပြိုမီ  မိဘ သိ  မဟ တ့် 

အ  ြံ် ််းဝင့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း အသိက်ြ်း န့် ကက  ််းစျော်း 

အျော်းထ တ့်မှုတစ့်ခ  ပြိုလြ့်ခ  ြါ  တ ျော်းစီ င့်သည့်  တ ျော်းရံို််း 

အမိန့်  တစ့်ခ  သိ  မဟ တ့် ဥြက်ဒနငှ့် အညီ ထ တ့်ပြန့်ထျော်းသည့်   င့် 

က်ခေါ်စျောတစ့်ခ အတိ င့််း လိ  ့်နျော န့်။  

4. ဘီစီြီအ ့်စ့်  က်  ျောင့််းသျော်း သိ  မဟ တ့် မိဘအျော်း န့်    င့်၍  ဥြ

က်ဒက်က ျောင့််းအ  အက် ်းယူမှု စတင့်ြါ  နငှ့်  မိဘ သိ  မဟ တ့် 

အ  ြံ် ််းဝင့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း အသိက်ြ်း န့်   ိို်း

က်က ျောင့််းက်လ ျော့်ညီသည့် အျော်းထ တ့်မှုတစ့်ခ  က်ြ်းအြ့်ခ  ြါ  

တ ျော်းရံို််းသိ  ။ 

5.   န့််းမျောက် ်း သိ  မဟ တ့် က်ဘ်း င့််းခံိုပခြံ် က် ်း ိ င့် ျော အက် ်း

က်ြေါ်အက်ပခအက်နတစ့်ခ တ င့် သင့် က်လ ျော့် ျောြါတီမ ျော်းသိ  ။ 

6. အစီအစဉ က်စျောင့် က ည့် မှု၊ အ  ပဖတ့်မှုမ ျော်းလ ြ့်က် ျောင့် န့် နငှ့်  

အမ ိို်းသျော်းက်  ျောင့််း က်န  လည့်စျောအ ့်ဥြက်ဒ သိ  မဟ တ့်  က်လ်း 

သူငယ့် အျောဟျော  အ ့်ဥြက်ဒ ၁၉၆၆ ၏ အခ ိို ွဲ့က်သျော အက်ပခအ

က်န မ ျော်းက်အျော ့်တ င့် အစီအစဉမ ျော်း၏ စ မ့််းက် ျောင့် ည့် 

တိ င့််းတျောမှု မ ျော်းပြိုလ ြ့် န့် စိ  ့်ြ ိို်းက် ်းဌျောန အတ င့််းက် ်းမ ်း 

သိ  မဟ တ့် အစျော်း အစျော နငှ့်  အျောဟျော ဝန့်က် ျောင့်မှု ိ င့် ျော 

အခ င့် အျောဏျော   ိ ယ့်စျော်းလှယ့်မ ျော်းထြံသိ  ။ 

7. ပြည့်က်ထျောင့်စ  သိ  မဟ တ့် ပြည့်နယ့် ဥြက်ဒ နငှ့်  စည့််း မ့််းမ ျော်းပဖင့်  

တစ့်နည့််းအျော်းပဖင့်  ခ င့် ပြိုသည့် အတိ င့််း။ 

 

လမ်ေးည န် အခ က္်အလက္ ်

ဘီစီြီအ ့်စ့်အက်နပဖင့်  က်  ျောင့််းသျော်း၏ ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််းတစ့်ခ မှ 

မည့်သူမည့်ဝါပဖစ့်က်က ျောင့််း ခ  ပချော်းက်ဖျော့်ပြနိ င့်သည့်  အခ  ့်အလ ့် ိ  

ဖ င ့်ဟပခင့််း မပြိုမီ မခင့််းခ  ့်အခ ိို ွဲ့ ပဖင့်  မိဘမ ျော်း သိ  မဟ တ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်သည့် 

က်  ျောင့််းသျော်း၏ စျောပဖင ့်က် ်းသျော်း သက်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့်  ယူ န့် FERPA မှ 

လိ အြ့်က်စြါသည့်။ သိ  ြါက်သျော့်လည့််း သတ့်မှတ့်ထျော်းသည့်  "လမ့််းည  ်န့် 

အခ  ့်အလ ့်"  ိ  မိဘ သိ  မဟ တ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်း  

အပချော်းနည့််းပဖင့် လ ြ့်က် ျောင့် န့် အက ြံမပြိုြါ  ဘီစီြီအ ့်စ့်အက်နပဖင့်   

စျောပဖင့် က် ်းသျော်း သက်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့်မလိ ြ  ဖ င့် ဟနိ င့်ြါသည့်။ က်ယဘ ယ  

အျော်းပဖင့်  က်ဘ်းပဖစ့်က်စသည့် သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ပြန့်ြါ   ိ ယ့်

က် ်း ိ ယ့်တျော ိ  စ  ့်ဖ ့်ဝင့်က် ျော ့်သည့်ဟ  မသတ့်မှတ့်သည့်  

အခ  ့်အလ ့်ပဖစ့်သည့်  လမ့််းည  ်န့်အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  မိဘ သိ  မဟ တ့် 

အ  ြံ် ််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်း၏ စျောပဖင့် က် ်းသျော်း က ိိုတင့်သ

က်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့်မလိ ြ  ပြင့်ြအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်းထြံသိ  လည့််း ဖ င့် ဟနိ င့်ြါသည့်။  

 
က်အျော ့်ြါအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  ဘီစီြီအ ့်စ့်  "လမ့််းည  ်န့် 

အခ  ့်အလ ့်" အပဖစ့် မိဘသက်ဘျောတူခ င့် ပြိုခ  ့်မလိ ြ  ထ တ့်ပြန့်နိ င့်သည့်ဟ  

သတ့်မှတ့် ခ  ြါသည့် - က်  ျောင့််းသျော်း၏ ြထမ နငှ့်  က်နျော ့်ဆံို််းအမည့်၊ 

က်  ျောင့််း၌တ ့်က် ျော ့်သည့်  က်န  စ  မ ျော်း၊ က်  ျောင့််း၌ စျော င့််းသ င့််းအြ့်နှြံသည့်  

အ င့် အတန့််း၊ က်လျောက်လျောလတ့်လတ့်အပဖစ််ဆံို််း က်  ျောင့််းတ ့်

က် ျော ့်မှု၊ က်လ လျောက်နသည့်  အဓိ ဘျောသျော ြ့်၊ တ ျော်းဝင့်လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း နငှ့်  

အျော်း စျော်းြ ် မ ျော်းတ င့််း ြါဝင့်လ ြ့်က် ျောင့်မှု၊ အျော်း စျော်းအဖ  ွဲ့မ ျော်းတ င့််း 

ြါဝင့်သူမ ျော်းအတ  ့် အ ြ့်နှင့်   ိ ယ့်အက်လ်းခ ိန့်၊  ရိှခ  က်သျော ဒဂီ ီမ ျော်း နငှ့်  

  မ ျော်း၊ နငှ့်  ဓျောတ့်ြံို၊ ဗ ီ  ဒယိီ  သိ  မဟ တ့် အီလ ့်ထက် ျောနစ့် ြ ်ံ ိြ့်မ ်ာ််း။  

 

မိဘမ ျော်း သိ  မဟ တ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  

ဘီစီြီအ ့်စ့် မှ ၄င့််းတိ   က်လ်း၏ သိ  မဟ တ့် ၄င့််းတိ  ၏ လမ့််းည  ်န့် 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  က်အျော ့်ြါနည့််းလမ့််းမ ျော်းပဖင့်  ထ တ့်ပြန့်ပခင့််းမှ 

နှုတ့်ထ  ့် န့် က်  ်းခ ယ့် နိ င့်ြါသည့် - က်  ျောင့််း ထ တ့်ပြန့်မှုမ ျော်း၊ 

ဘီစီြီအ ့်စ့်/စနစ့်တစ့်ဝှမ့််းရိှ ထ တ့်ပြန့်မှုမ ျော်းအတ င့််း၊ ဘီစီြီအ ့်စ့်/စနစ့် 

တစ့်ဝှမ့််း နငှ့်  က်  ျောင့််း တ င့််း  ့်သ ယ့်က်ပြျော ိ မှုမ ျော်း၊ ပြင့်ြ 

သတင့််းမီဒယီျောအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်းသိ   နငှ့်  သတင့််းမီဒယီျောအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်းမှလ  ပြီ်း 

တတိယြါတီမ ျော်း။ 

 

လမ့််းည  ်န့်အခ  ့်အလ ့်ထ တ့်ပြန့်ပခင့််း ိ  ပငင့််းြယ့် န့်/ပငင့််း န့် န့်အလိ  ငျှော 

မိဘ သိ  မဟ တ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းအက်နပဖင့်  ဘီစီြီအ ့်စ့် ဝမ့််း 

(BCPS One) အတ င့််း က်လျော ဂ့်အင့်ဝင့် မည့်၊ က်  ျောင့််းသျော်းအခ  ့်အလ ့် 

အပြျော်း/ခလ တ့် ိ  နှိြ့်၍ က်အျော ့်သိ     ခ နိ င့်သည့်  မီန်ူးမှ က်  ျောင့််းသျော်း၏ 

အမည့် ိ က်  ်းခ ယ့် ျော  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ဦ်းစျော်းက်ြ်းမှုမ ျော်း 

အပြျော်း/ခလ တ့် ိ  နှိြ့် မည့်။ မိဘ အက်နပဖင့်  သင့် က်လ ျော့်သည့် အ   ့်အတ င့််း 

အမှတ့်ပခစ့်ပခင့််းပဖင့်  ဘီစီြီအ ့်စ့်မှ ၄င့််းတိ  က်  ျောင့််းသျော်း၏ လမ့််းည  ်န့် 
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အခ  ့်အလ ့် ိ  မထ တ့်ပြန့် န့် က်တျောင့််း ိ နိ င့်ြါသည့်။ အ ယ့်၍ မိဘ 

သိ  မဟ တ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းထြံတ င့် အင့်တျောန ့် အလှမ့််းမီှဝင့်

က် ျော ့်နိ င့်မှု မရိှြါ  - မိဘ/အ  ြံ် ််းဝင့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းအက်နပဖင့်  

ဘီစီြီအ ့်စ့်ဝမ့််း ိ  ဝင့်က် ျော ့် န့်   န့်ပြ တျောစျော်းြ  တစ့်ခ  အသံို်း််းပြို န့်  

က်လ်း၏က်  ျောင့််း စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းထြံ   ့်သ ယ့်နိ င့်ြါသည့်၊ 

သိ  မဟ တ့်က်  ျောင့််းသျော်း  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ိ င့် ျော 

က်  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း(စည့််းမ ဉ်း ၆၂၀၂၊ တ  စျော)  ိ  ပဖည့် စ  ့်ပြီ်း ြံိုစြံ ိ   

က်လ်း၏က်  ျောင့််း စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းထြံ တင့်သ င့််းြါ။ ဤအြိ ဒ့်

က်အျော ့်တ င့်လိ အြ့်က်သျော က်  ျောင့််းသျော်း၏  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်

က် ်း ိ င့် ျော က်  ်းခ ယ့်စ ျော ိ  နစှ့်စဉ က်အျော ့်တိ ဘျောလ ၁   ့်က်န  အပြီ်း 

ပဖည့် စ  ့်ြါ သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသျော်း က်  ျောင့််းတ င့််းစျော င့််းသ င့််းအြ့်နှြံသည့်မှ 

  ့် ၃၀ အတ င့််း ပဖည့် စ  ့် မည့်။ အ ယ့်၍ မိဘ   က်လ်း၏  ိ ယ့်

က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ိ င့် ျော က်  ်းခ ယ့်စ ျော ိ  

က်နျော ့်ဆံို််း  ့်ပြီ်းက်နျော ့် က်ပြျောင့််းလ လိ ြါ  မိဘအက်နပဖင့် 

က်  ျောင့််းသျော်း  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျော သီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ိ င့် ျော 

က်  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း  ိ  ပဖည့် စ  ့်ပြီ်း  က်လ်း၏က်  ျောင့််း 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းထြံ က်ဖျောင့် ိ တင့်သ င့််းြါ။ (စည့််းမ ဉ်း ၆၂၀၂၊ 

တ  စျော) 

 

လမ်ေးည န်အခ က္်အလက္်အပပင ်အပခာေး က္ ုယ်ဘ ီးက္ ုယ်တာ သ ေးသန်  ပဖစ်

ဘ ီးဆ ငု ်ာ ဘ  ီးခ ယ်စ ာ  

ဘီစီြီအ ့်စ့်  မိဘမ ျော်း နငှ့်  အ  ြံ် ််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း 

ဘီစီြီအ ့်စ့်ဝမ့််းအတ င့််းရိှ  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ဦ်းစျော်း

က်ြ်းမ ျော်း ိ  ပဖည့် စ  ့်ပခင့််းပဖင့် က်သျော့်လည့််းက် ျောင့််း က်  ျောင့််းသျော်း  ိ ယ့်

က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ိ င့် ျော က်  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ိ  ပဖည့် စ  ့် ျော 

က်ဖျောင့် ိ   က်လ်း၏က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းထြံ 

တင့်သ င့််းပခင့််းပဖင့် သသာ်လည််းသကာင််း အခ ိို ွဲ့က်သျောလှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းမှ နှုတ့်ထ  ့် န့် 

က်  ်းခ ယ့်ြိ င့်ခ င့်  က်ြ်းအြ့်ြါသည့်။   

 

စစ်သာေးစုဘဆောငေ်းဘ ီးမ ာေး နငှ်  အဆင် ပမင် ပညာဘ ီးအဖ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး 

ပြည့်က်ထျောင့်စ  ဥြက်ဒအ  စစ့်သျော်းစ က် ျောင့််းက် ်း သိ  မဟ တ့် 

အ င့် ပမင့် ြညျောက် ်း အဖ  ွဲ့အစည့််းတစ့်ခ မှ အထ ့်တန့််းက်  ျောင့််းသျော်း၏ 

အမည့်၊ လိြ့်စျော နှင့်  တယ့်လီဖ န့််းနြံြါတ့်မ ျော်းသိ   အလှမ့််းမီှ ရိှပခင််းအာ်း မိဘ 

သိ  မဟ တ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်း  က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း

က် ်းမ ်းထြံသိ   အ ိ ြါ အခ  ့်အလ ့် ိ  မဖ င့် ဟ န့် စျောပဖင့် က် ်းသျော်း၍ 

အသိမက်ြ်းြ်ါ   ထ  ိုသ ို  သသာက်တျောင့််း ိ ခ  ့်တစ့်ခ  ိ  ဘီစီြီအ ့်စ့်မှ 

က်ြ်းအြ့် န့် လိ အြ့်က်စြါသည့်။ ပြည့်က်ထျောင့်စ  ဥြက်ဒအရ 

ဘီစီြီအ ့်စ့်အျော်း က်  ျောင့််းသျော်း အတ  ့် စစ့်တြ့်အတ င့််း ြညျောက် ်း နငှ့်  

အသ ့်က်မ ်းဝမ့််းက်  ျောင့််းမှု ိ င့် ျော အခ င့် အလမ့််းမ ျော်း  ရိှနိ င့်က်က ျောင့််းအသိ

က်ြ်း န့်အလိ  ငျှော က်မ ီလန့််းပြည့်နယ့် နငှ့်  အက်မ ိ န့်ပြည့်က်ထျောင့်စ  

စစ့်တြ့်အင့်အျော်းမှ တ ျော်းဝင့် စစ့်သျော်းစ က် ျောင့််းက် ်း ိ ယ့်စျော်းလှယ့်မ ျော်းသိ   

အလျော်းတူအခ  ့်အလ ့်က်ြ်းအြ့် န့် လည့််း လိ အြ့်က်စြါသည့်။ မိဘမ ျော်းအ

က်နပဖင့်  ၄င့််းတိ   က်လ်း၏ အမည့်၊ လိြ့်စျော နငှ့်  တယ့်လီဖ န့််း 

စျော်း င့််းသ င့််းခ  ့်မ ျော်း ိ  စစ့်သျော်းစ က် ျောင့််းက် ်း နငှ  ်အ င့် ပမင့် ြညျော

က် ်းအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ျော်းသိ   မဖ င့် ဟ န့် ဘီစီြီအ ့်စ့်ဝမ့််း တ င့််းရိှ  ိ ယ့်

က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်   ဦ်းစျော်းက်ြ်း ိ  ပဖည့် စ  ့်ပခင့််းပဖင့် လည့််း

က် ျောင့််းက်  ျောင့််းသျော်း  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ိ င့် ျော 

က်  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း  ိ  ၄င့််းတိ   က်လ်း၏ က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း

က် ်းမ ်းထြံ တ င့်သ င့််းပခင့််းပဖင လ်ည််းသကာင််း က်တျောင့််း ိ နိ င့်ြါသည့် (စည့််းမ ဉ်း 

၅၂၃၀)။ 

 

 

ဘ  ောငေ်းသာေး၏ အသ ဉာဏ်ပ ုငေ်းဆ ငု ်ာပ ုငဆ် ငုမ်ှု 

က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း၏ အသိဉျောဏ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ြိ င့် ိ င့်မှု နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

က်  ျောင့််းသျော်းဖန့်တီ်းခ  သည့်  ထ တ့်က်ဝမှုမ ျော်း နငှ့်  က်  ျောင့််းမှ မ ထပြို 

သည့်  လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း နငှ့်/သိ  မဟ တ့် က်လ လျောသင့်ယူက် ်း အ

က်တ ွဲ့အက ြံ် မ ျော်း အက်တျောအတ င့််း ဖန့်တီ်းခ  သည့်  ထ တ့်က်ဝမှုမ ျော်း  ်ိ 

ဘီစီြီအ ့်စ့်အက်နပဖင့်  ထ တ့်က်ဝ နငှ့် /သိ  မဟ တ့် ပြသနိ င့်ြါသည့်။ 

က်  ျောင့််းသျော်း ဖန့်တီ်းခ  သည့်  လ ြ့်ငန့််းမ ျော်း ိ  က်  ျောင့််းမ ျော်းအတ င့််း၊ 

က်  ျောင့််းမှ မ ထပြိုသည့်  ြ  မ ျော်းတ င့် ပြသနိ င့်ြါသည့်၊ သိ  မဟ တ့် 

ဘီစီြီအ ့်စ့် ထ တ့်က်ဝမှုမ ျော်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသတင့််းလ  ်် ှ်ျောမ ျော်း၊ 

နစှ့်စဉ စျောအ ြ့်မ ျော်း/ အမှတ့်တ  စျောအ ြ့်မ ျော်း၊ လ ့် မ့််းစျောက်စျောင့်မ ျော်း၊ 

ဘီစီြီအ ့်စ့်/က်  ျောင့််း ဝ ့်ဘ့် ိ  ့် မ ျော်း၊   ်ိရှယ့်မီဒယီျောမ ျော်း (ဥြမျော - 

က်ဖ စ့်ဘ တ့်ခ့်၊ အင့်စတျောဂ မ့်၊ ဖလစ့် ျော၊ ဘက်လျော ဂ့်မ ျော်း၊ စသပဖင့် )၊ 

က်  ျောင့််းစနစ့် က် ဘယ့်တယ့်လီဗ ်ီ််းရှင့််း ခ န့်နယ့် သိ  မဟ တ့် 

အပချော်းနည့််းလမ့််းမ ျော်း အြါအဝင့် ဒစ့်ဂ စ့်တယ့် နငှ့်  ြ င့် မီဒယီျော မ ျော်းမှတ င့်  

ဘီစီြီအ ့်စ့် ထ တ့်က်ဝမှုမ ျော်း သိ  မဟ တ့်   ့်သ ယ့်က်ပြျော ိ မှုမ ျော်းတ င့််း 

အသြံ  ်််းပြိုနိ င့်ြါသည့်။  မိဘ သိ  မဟ တ့် အ  ြံ  ်််းဝင့်သည့်  

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  ၄င့််းတိ   က်  ျောင့််းသျော်း၏ 

အသိဉျောဏ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ြိ င့် ိ င့်မှု နငှ့်  ထ တ့်က်ဝမှုမ ျော်း/ထ တ့်လ ြ့်မှုမ ျော်း ိ  

ထ တ့်က်ဝပခင့််း သိ  မဟ တ့် ပြသပခင့််းမပြို န့် ဘီစီြီအ ့်စ့် ဝမ့််း တ င့််းရိှ  ိ ယ့်

က် ်း ိ ယ့်တျော သီ်းသန့်   ပဖစ့်က် ်း ဦ်းစျော်းက်ြ်း ိ  ပဖည့် စ  ့်ပခင့််းပဖင ့်

က်သျော့်လည့််းက် ျောင့််း က်  ျောင့််းသျော်း  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျော သီ်းသန့်  ပဖစ့်

က် ်း ိ င့် ျော က်  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း  ိ  ၄င့််းတိ  က်  ျောင့််းသျော်း၏

က်  ျောင့််းသိ  တင့်သ င့််းပခင့််းပဖင့် လည့််းက် ျောင့််း ပြိုလ ြ့်နိ င့်ြါသည့်။ (စည့််းမ ဉ်း 

၆၂၀၂) 

 
သင့်  ဘီစီြီအ ့်စ့် ဝမ့််း အတ င့််းရိှ  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျော သီ်းသန့်  ပဖစ့်

က် ်းဦ်းစျော်းက်ြ်း ိ  ပဖည့် စ  ့်ပခင့််း သိ မဟ တ့်က်  ျောင့််းသျော််း  ိ ယ့်က် ်း 

 ိ ယ့်တျော သီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ိ င့် ျော က်  ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ိ  သင့် ကသလ်း၏

က်  ျောင့််းသိ   က်အျော ့်တိ ဘျောလ ၁   ့်ထ ့်က်နျော ့်မ  ြ  သိ  မဟ တ့် 

ဘီစီြီအ ့်စ့်က်  ျောင့််းတစ့်က်  ျောင့််းအတ င့််း စျော င့််းသ င့််းအြ့်နှခံ  သည့်မှ 

  ့်က်ြါင့််း ၃၀ အတ င့််း မတင့်ခ  ြါ  ဘီစီြီအ ့်စ့်  သင့်  

က်လ်း၏အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  ဖ င့် ဟပခင့််းမှ နှုတ့်ထ  ့် န့် သင့်မသရ ်းခ ယ့်ဟ  

ယူ ြါမည့်။ 

 

ကက္ည်ရှုစစ်ဘဆီး န် နငှ်  ပပန်လည်ဆနေ်းစစ် န် အခ င် အဘ ီး 

အ  ြံ် ််းဝင့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် ၄င့််းတိ  ၏ ြညျော

က် ်းမှတ်တမ့််းမ ျော်း ိ  က်တျောင့််း ိ ခ  ့်တစ့်ခ  က်  ျောင့််းမှလ ့်ခြံ ရိှသည့်မှ ၄၅ 

  ့်အတ င့််း စစ့်က် ်းက ည့် ရှု န့် နငှ့်  ပြန့်လည့် န့််းစစ့် န့် အခ င့် အ

က် ်းရိှြါသည့်။ ၄င့််းတိ   က်လ်း၏ ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််းမ ျော်း ိ  က ည ့်ရှုစစ့်

က် ်းလိ သည့်  မိဘမ ျော်းအက်နပဖင့်  က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းသိ   

၄င့််းတိ  က ည့် ရှုစစ့်က် ်းလိ သည့်  ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််း ိ  ခ  ပချော်းက်ဖျော့်ပြသည့်  

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/6000Series/RULE6202_Attachment.pdf
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စျောပဖင့် က် ်းသျော်းက်တျောင့််း ိ ခ  ့်တစ့်ခ  တင့်သ င့််းသင့် ြါသည့်။ 

က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်း သိ  မဟ တ့် တျောဝန့်ခ ထျော်းသည့်  

က်  ျောင့််းအ ျောရိှ  အလှမ့််းမီှဝင့်က် ျော ့် န့်အတ  ့် အစီအစဉမ ျော်း 

ပြိုလ ြ့်မည့်ပဖစ့်ပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်း၏မှတ့်တမ့််း  ်ိ က ည ့်ရှုနိ င့်သည့်  အခ ိန့် နငှ့်  

က်န ျော ိ  မိဘ သိ  မဟ တ့် အ  ြံ် ််းဝင့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း 

အသိသြ်းြါမည့်။  

ဘ  ောငေ်းသာေး၏မှတတ်မ်ေးက္ ု ပပငဆ်င ်န် ဘတောငေ်းဆ ခု က္် 

မိဘမ ျော်း နငှ့်  အ  ြံ် ််းဝင့်က်သျော က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း  မတိ  ၊ လ  မှျော်းသ

က်ဘျောက်ြါ ့်နိ င့်သည့်  သိ  မဟ တ့် တစ့်နည့််းအျော်းပဖင့်  FERPA က်အျော ့်ရှ  ်  

က်  ျောင့််းသျော်း၏  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း ိ င့် ျော အခ င့် အ

က် ်း ိ ခ ိို်းက်ဖျော ့်သည့်ဟ  ယံိုက ည့်ြါ  မိဘမ ျော်းနငှ့်  အ  ြံ် ််းဝင့်သည့်  

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံတ င့် က်  ျောင့််းသျော်း၏ ြညျောက် ်းမှတ်တမ့််းမ ျော်း ိ  

ပြင့် င့် န့်အတ  ့် က်တျောင့််း ိ ြိ င့်ခ င့် ရိှြါသည့်။ ြညျောက် ်းမှတ့်တမ့််း ိ  

ပြင့် င့်က်ြ်း န့် က်  ျောင့််းသိ   က်တျောင့််း ိ လိ သည့်  မိဘမ ျော်းနငှ့်  အ  ြံ် ််းဝင့်

က်သျော က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  

၄င့််းတိ  ပြင့် င့်လိ သည့် မှတ့်တမ့််း၏အြိ င့််း ိ  ရှင့််းရှင့််းလင့််းလင့််း ခ  ပချော်း

က်ဖျော့်ပြ၍ ဘျောက်က ျောင့် က်ပြျောင့််းလ သင့် က်က ျောင့််း သတ့်မှတ့်က်ဖျော့်ပြပြီ်း 

က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းထြံ စျောက် ်းသျော်း သင့် သည့်။ အ ယ့်၍ 

က်  ျောင့််း  မိဘ သိ  မဟ တ့် အ  ြံ် ််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းမှ 

က်တျောင့််း ိ သည့် အတိ င့််း မှတ့်တမ့််း ိ  ပြင့် င့် န့် ဆံို််းပဖတ့်ြါ  က်  ျောင့််းမှ 

မိဘ သိ  မဟ တ့် အ ြံ် ် ််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း  ြံ် ််းပဖတ့်ခ  ့်အ

က်က ျောင့််း နငှ့်  ပြင့် င့်က်ြ်း န့်အတ  ့် က်တျောင့််း ိ ခ  ့် နငှ့် စြ့်လ ဉ်းသည့်  

က ျော်းနျောမှုတစ့်ခ  ရိှ န့် ၄င့််းတိ  ၏အခ င့် အက် ်း ိ  အသိက်ြ်းြါမည့်။ 

က ျော်းနျောမှု ိ င့် ျော လ ြ့်ထံိုလ ြ်နည့််းနငှ့် စြ့်လ ဉ်းသည့်  ထြ့်က် ျောင့််း 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ  မိဘ သိ  မဟ တ့် အ  ြံ် ််းဝင့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းထြံ 

က ျော်းနျောမှုတစ့်ခ အတ  ့်အခ င့် အက် ်းအက်က ျောင့််း အသိက်ြ်းခ ိန့်၌ 

က်ြ်းအြ့်ြါမည့်။ (က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၂၃၀၊ က်  ျောင့််းသျော်း၏ 

မှတ့်တမ့််းမ ျော်း)။ 

 

တ ငုက်က္ာေးခ က္်တစ်ခု တငသ် ငေ်း န် အခ င အ်ဘ ီး 

ဘီစီြီအ ့်စ့်  FERPA မှ လိ အြ့်ခ  ့်မ ျော်းအတိ င့််း လိ  ့်နျော န့် 

ြ  ့်   ့်သည့်ဟ  စ ြ့်စ  ခ  ့်နငှ့် ြတ့်သ ့်ပြီ်း အက်မ ိ န့်ပြည့်က်ထျောင့်စ  ြညျော

က် ်းဌျောနတ င့် တိ င့်က ျော်းခ  ့်တစ့်ခ  ဖိ င့်တင့်သ င့််း န့် အခ င့် အက် ်း။ FERPA အျော်း 

စီ င့်အ ြ့်ခ ိုြ့်သည့်  ရံို်း အမည့် နငှ့်  လိြ့်စျောမ ျော်းမှျော - 

 

က်  ျောင့််းသျော်း  ိ ယ့်က် ်း ိ ယ့်တျောသီ်းသန့်  ပဖစ့်က် ်း မူဝါဒရ ်ံ််း (Student Privacy 

Policy Office) 

အက်မ ိ န့်ပြည့်က်ထျောင့်စ  ြညျောက် ်းဌျောန (U.S. Department of Education) 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-5920 

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

 

ဘ  ောငေ်းဘတစ််က္ာေးမ ာေး အပါအဝင ်ဘ  ောငေ်းပ ုင ်ဘပမအဘဆောက္်အအံ ဘြေါ်တ ငော် 

ဗ   ဒယီ ုရ ုက္်က္ူေးပခငေ်း 

ဘီစီြီအ ့်စ့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း က်  ျောင့််းြိ င့် က်ပမအက် ျော ့်အအံို

က်ြေါ်တ င့် ဗ ီဒယီိ ရိ  ့် ူ်းနိ င့်စ မ့််း (၄င့််း၏ က်  ျောင့််းဘတ့်စ့် ျော်းမ ျော်းက်ြေါ်တ င့် 

က်အျော့်ဒယီိ  အသြံဖမ့််းပခင့််းအြါအဝင့်) ြိ င့်  ်ိင့်ြါသည့်။ က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း 

သိ  မဟ တ့် ၄င့််းတိ  မှ တျောဝန့်ခ မှတ့်က်ြ်းထျော်းသူ၏ ဆံိ်ု ်းပဖတ့်ခ  ့်ပဖင့်  ဗ ီဒယိီ တိတ့်

က်ခ မ ျော်း ိ  စည့််း မ့််း ထိန့််းသိမ့််းက် ်း  ည့်  ယ့်ခ  ့်အတ  ့် 

အသံို််းပြိုနိ င့်ြါသည့်။  

 

ဧည ော်သညော် မှတြံ် တငဘ် ီး စနစ် 

ဘီစီြီအ ့်စ့်က်  ျောင့််းမ ျော်း နငှ့်  ရံို််းမ ျော်းသိ   လျောက် ျော ့်လည့်ြတ့်သူမ ျော်း အက်နပဖင့်  

ဧည့် သည့် လ ့်မှတ့်ထိ ်းသည့် က်န ျော တ င့် မှတ့်ြံိုတင့် မည့်ပဖစ့်ပြီ်း ယျောဉက်မျောင့််း 

လိ င့်စင့် သိ  မဟ တ့် အပချော်း အစိ ်း ထ တ့်ပြန့်သည့် ဓျောတ့်ြံိုြါက်သျော သ ့်က်သအ

က်ထျော ့်အထျော်းတစ့်ခ  တင့်ပြ မည့်။ က်  ျောင့််း သိ  မဟ တ့် ရံို််းဝန့်ထမ့််း  

ဧည့် သည့်တိ င့််း၏ အခ  ့်အလ ့် ိ  မှတ့်ြံိုတင့်စနစ့်အတ င့််း ထည ့်သ င့််းမည့် 

ပဖစ့်သည့်။ ဧည့် သည့်တစ့်ဦ်းအျော်း ဝင့်က် ျော ့် န့် ခ င ့်ပြိုပြီက်နျော ့် ထ ိုဧည့် သည့်၏ 

ဝင့်ထ  ့်ခ င့် လ ့်မှတ့် ိ  ြ င့် ထ တ့်ြါသည့်။ ဧည့် သည့်မ ျော်းအက်နပဖင့်  ဧည့် သည့် 

မှတ့်ြြံ် တင့် ဝင့်ထ  ့်ခ င့်  တ့် ိ  လည့်ြတ့်မှုတက်လှ် ်ျော ့်လံိ်ု ်း၌ ၄င့််းတိ  ၏ 

အဝတ့်အစျော်းက်ရှွဲ့တ င့် ပြသထျော်း န့် လိ အြ့်ြါသည့်။ လည့်ြတ့်မှု ပြီ်းဆံိ်ု ်းပြီ်း

က်နျော ့်တ င့် ဧည့် သည့်မ ျော်းအက်နပဖင့်  အက် ျော ့်အဦ်းတ င့််းမှ မထ  ့်ခ ျောမီ 

ဝင့်ထ  ့်ခ င့်  တ့် ိ  ရံို််းသိ  ပြန့်က်ြ်း ျော လ ့်မှတ့်ထိ ်းထ  ့် ြါမည့်။ 

 

ဝမော်ီး တော် (One-Card) မှတ်ြံ တင ်စနစ ်

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  ၄င့််းတိ  ၏ ိ ယ့်က်ြေါ်၌ က်  ျောင့််းခ ိန့်နျော ီမ ျော်း နငှ့်  

က်  ျောင့််းမှ မ ထပြိုက်သျော ြ ် မ ျော်း အက်တျောအတ င့််း ဝမ့််း တ့် (One-Card ) 

မှတ့်ြံိုတင့် င့်ထိ ်းတစ့်ခ  ထင့်သျောပမင့်သျောရိှသအာငပ်ြထာ်း န့် လိ အြ့်ြါသည့်၊ 

 င့်ထိ ်းတြ့်ထျော်းသ၍ က်ဘ်း င့််းလံိုပခြံ် က် ်း ိ င့် ျော စိ ်း ိမ့်ြူြန့်စ ျော မပြြါ 

(စည့််းမ ဉ်း၃၇၁၀)။ One-Card  င့်ထိ ်းမ ျော်းသည့် ဘီစီြီအ ့်စ့်၏ ြိ င့်  ်ိင့်မှု 

ပဖစ့်သည့်။ သိ  ြ်ါက်သျော့်လည့််း က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း နငှ့်  ဝန့်ထမ့််းမ ျော်းအက်နပဖင့်  

လ ြ့်ငန့််းလ ြ့်က် ျောင့်သည့်  မှတ့်ြံိုတင့်  င့်ထိ ်းတစ့်ခ  ိ  စျော င့််းသ င့််း အြ့်နှြံ ထျော်းသည့်  

သိ  မဟ တ့် အလ ြ့်ခန့်  အြ့်ထျော်းသည့်  အက်တျောအတ င့််း ထိန့််းသိမ့််းက်စျောင့် က်ရှျော ့် န့် 

တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ အ ယ့်၍ One-card က်ြ ျော ့်ဆံို်း််း သိ  မဟ တ့် ြ  ့်စီ်းြါ  

အစျော်းထိ ်း င့်ထိ ်းတစ်ခ အတ  ့် ၅ က်ဒေါ်လျော အခက်က ်းက် ျော ့်ြါမည့်။ 

 

စာေးဘသောက္်ဖ ယ် ာ အတ က္် ဘ ောက္်ခြံပခငေ်း/ တစ် က္်ပခာေး 

စာေးဘသောက္်ဖ ယ် ာမ ာေး/ စုဘဆောငေ်းဘ ီး လုပ်ထံ ီးလုပ်နည်ေးမ ာေး 

အစျော်းအစျောနငှ့်  အျောဟျော ဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း (OFNS)   

က်  ျောင့််းသျော်းအျော်းလံိ်ု ်းသည ်  န့််းမျောက် ်းနငှ့် က်လ ျော့်ညီသည့်  စျော်းက်သျော ့်ဖ ယ့် ျော 

အလှမ့််းမှီ ရိှက်က ျောင့််း က်သခ ျောက်စ န့်  က်လ်းသူငယ့် အျောဟျော အစီအစဉ ိ  

လည့်ြတ့်ြါသည့်။ စျော်းက်သျော ့် ဖ ယ့် ျောမ ျော်း ိ  ထ တ့်က်ဝသည့် က်စ ်းနှုန့််််းမ ျော်းပဖင့်  

ဝယ့်ယူ ရိှနိ င့်ြါသည့်။ စ ိတ့်မှ် က်ြ်း စျော်းက်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်း ိ  အ ည့်အခ င့််း 

ပြည့် မှီသူမ ျော်း  ရိှနိ င့်ြါသည့်။  ဝန့်က် ျောင့်မှုက်ြ်းသည့်နငှ့်  စျော်း

က်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်းအတ  ့် က်င က်ြ်းက်ခ  ြါမည့်။ က်င သျော်း၊  ိ ယ့်ြိ င့် 

ခ  ့်လ ့်မှတ့်၊ သိ  မဟ တ့် အ န့်လိ င့််း ခ  ့်ဒစ့် တ့် ကက  တင့်က်ြ်းက်ခ မှုစနစ့် ိ  

အသြံ် ််းပြိုနိ င့်ြါသည့်။ စျော်းက်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်းအတ  ့်   န့်   စ ိတ့် ိ   ျော

က်ြ်း န့်  န့်ြံိုက်င မ ျော်းမရိှသည့်  မူလတန့််း နငှ့်  အလယ့်တန့််းက်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအ

က်နပဖင့်  အက်က ်း ိ  ၆ က်ဒေါ်လျောအထိ ပမ င့် နိ င့်ြါသည့်။ အပမင့်  ြံ် ််း ၆ 

က်ဒေါ်လျောသ ်ိ်  က် ျော ့်က်သျောအခါ က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း စျော်းက်သျော ့်ဖ ယ့် ျော  ိ  

တစ့်  ့်ပချော်း  မ့််းလှမ့််းက်ြ်းြါမည့်။ မက်ြ်း က်သ်းသည့်  က်င မ ျော်းအတ  ့် တင့်

  ကန့်င  ိ  က် ျော ့်ယူ န့် မိဘမ ျော်းထြံ အသိက်ြ်းခ  ့်ြိ  က်ြ်းသင့် ြါသည့်။ 

အထ ့်တန့််းက်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းတ င့် အက်က ်းပမ င့် က်ြ်းမှုမရိှြ  တစ့်  ့်ပချော်း စျော်း

က်သျော ့်ဖ ယ့် ျောသျော  မ့််းလှမ့််းက်ြ်းြါမည့်။ က်င က် ျော ့်ယူသည့်  စျော်း

http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5230.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/3000Series/RULE3710.pdf
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က်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်း၊ တစ့်  ့်ပချော်း စျော်းက်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်း၊ နငှ့်  

က် ျော ့်ခြံယူသည့်  လ ြ့်ထံို်းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း ိ  OFNS ဝ ့်ဘ့် ိ  ့် က်ြေါ်တ င့် 

 ရိှနိ င့်ြါသည့်။ 

 

ဘ  ောငေ်းက္ န်ေးမာဘ ီး ဝန်ဘဆောငမ်ှုမ ာေး 

အခ ိန့်ပြည့်  မှတ့်ြံိုတင့်သူနျောပြိုတစ့်ဦ်း ိ  က်  ျောင့််းတိ င့််းတ င့် တျောဝန့်

က်ြ်းထျော်းြါသည့်။  က်  ျောင့််းသူနျောပြို  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းနငှ့်  ဝန့်ထမ့််းမ ျော်းအျော်း 

  န့််းမျောက် ်းဝန့်က် ျောင့်မှုအပြည့် အစံို က်ြ်းအြ့်ြါသည့်။ က်  ျောင့််းသူနျောပြိုအပြင့် 

က်  ျောင့််းတိ င့််းတ င့် စီြီအျော ့် (CPR) က်ခေါ် အက် ်းက်ြေါ် နလှံို်း််းနှု်ိးက် ျော့်က် ်း နငှ့်  

က  ့်က်ပခန ီသင့်တန့််းတ ့်က် ျော ့်ထျော်းသည့်  ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းရှိြါသည့်။  

 

အပမင့် နငှ့်  အက ျော်းအျောရံို ိ င့် ျော စိစစ့်က် ်းအစီအစဉမ ျော်း ိ  က်ဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်း

က် ျောင့်တီ   န့််းမျောက် ်းဌျောနမှ မူကက   (အသ ့် ၄ နစှ့်) သိ  မဟ တ့် သူငယ့်တန့််း 

နငှ့်  ၁ တန့််း၊ ၄ တန့််း နငှ့်  ၈ တန့််းမ ျော်းတ င့် လ ြ့်က် ျောင့်ြါသည့်။ ၄င့််းတိ  ၏    

က်လ်းမ ျော်း ိ  အ ိ ြါ စိစစ့်က် ်းမ ျော်းအတ င့််း မြါဝင့်က်စလိ သည့်  မိဘမ ျော်းအ

က်နပဖင့်  က်  ျောင့််းသူနျောပြိုအျော်း စျောပဖင့် က် ်းသျော်း အသိက်ြ်းသင့် သည့်။  

 

 က်လ်းအက်နပဖင့်   င့်က ြ့်က် ျောဂါအတ  ့် ရှ က် ်းမ ျော်း သိ  မဟ တ့် အ ့်ြီ-

ြန့် (Epi-Pen®) က်ခေါ်အသ ့် ယ့်က် ်းတစ့်ခ     သိ  က်သျော အက် ်းက်ြေါ်

က် ်းဝါ်းမ ျော်း သယ့်က် ျောင့် န့်လိ အြ့်သည့်  က် ်းဖ ့်  ်ိင့် ျော 

စိ ်း ိမ့်စ ျောတစ့်ခ ရိှြါ  က်  ျောင့််းသူနျောပြိုအျော်း   ့်သ ယ့်သင့် ြါသည့်။  

 

အစျော်းအစျော ဓျောတ့်မတည့် မှုရိှသည့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် က်တျောင့််း ိ ြါ  

ဓျောတ့်မတည့် မှု မြါဝင့်သည့်  က်န  လည့်စျော စျော်းြ  မ ျော်းလည့််းရိှြါသည့်။   

အ ယ့်၍ သင့်၏ က်လ်းအက်နပဖင့်  က် ်းဖ ့် ိ င့် ျော စိ ်း ိမ့်ြူြန့်စရာတစ့်ခ  

နငှ့်    ့်စြ့်ပြီ်း က်န ျောထိ င့်ခင့််းတစ့်ခ ခ  လိ အြ့်ြါ  က်  ်းဇူ်းပြို၍ 

က်  ျောင့််းသူနျောပြို ိ  သတိက်ြ်းြါ။ 

  

http://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/
http://businessservices.bcps.org/departments/business_services_operations/food_and_nutrition_services/
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မူဝါဒမ ျော်း 

 

ဘအော ော်ပါတ ု  သည် ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဇူလ ုငလ် ၁  က္်ဘန  မှစတင၍် ဘ  ောငေ်းသာေး 

ပပြုံမလူုပ်ဘဆောငခ် က္်နငှ်  ဆက္်စပ်သည်  မူဝါဒမ ာေးအတ က္် 

အနစ်ှခ ြုံပ်ပဖစ်ပါသည်။ က်အျော ့်ြါ မူဝါဒမ ျော်း နငှ့်  စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ိ  

ဘ စ ပ အက္်စ် မူဝါဒမ ာေး နငှ်  စည်ေးမ ဉေးမ ာေးတ င ် ရှ န ငုပ်ါသည်။ 

 

ဧည် သည်မ ာေး 

က်  ျောင့််းမ ျော်း နငှ့်  ရံို််းမ ျော်းသိ  လျောသည့်  ဧည့် သည့်မ ျော်း မူဝါဒ ၁၂၄၀ နငှ့်  

စည့််းမ ဉ်း ၁၂၄၀ အရ ဧည့် သည့်တစ့်ဦ်း ိ သည့်မှျော ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် 

က်  ျောင့််းတ င့်လ ့်ရိှ က်  ျောင့််းသျော်းအပဖစ့် မှတ့်ြံိုတင့်မထျော်းသူ တစ့်ဦ်း” ဟ  

အဓိြပါယ့် သတ့်မှတ့်ြါသည့်။ မိဘမ ျော်း နငှ့်  အပချော်း အခ င့် အျောဏျော ြ ဂိ္ိုလ့်မ ျော်း 

စျောသင့်ခန့််းသိ  လျောက် ျော ့် န့် နငှ့်  စည့််းက်ဝ်းြ  မ ျော်းတ ့်က် ျော ့် န့် အျော်း

က်ြ်းြါသည့်။ ယင့််းသိ  က်သျော လည့်ြတ့်မှုမ ျော်း နငှ့်  စည့််းက်ဝ်းြ  မ ျော်း ိ  

က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိနိ့််းသိမ့််းက် ်းမ ်း သိ  မဟ တ့် အတန့််းြိ င့်  ျော/မ နငှ့်  

က ိိုတင့်၍ စီစဉ ြါမည့်။ စျောသင့်တန့််း လည့်ြတ့်မှုမ ျော်း နငှ့် /သိ  မဟ တ့် စည့််း

က်ဝ်းြ  မ ျော်း ိ  အတန့််းတ င့််းရိှ မည့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ိ ၏ အတန့််းတ င့််း 

လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းတ င့် အက်နှျောင့် အယှ ့်မရိှက်စမည့်  ြံိုစြံမ ိို်းပဖင့်  ပြိုလ ြ့် 

  င့််းြ မည့်။  

 

မည့်သည့်  က်  ျောင့််း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းစနစ့်နငှ့်    ့်စြ့်က်သျောစီ်းြ ျော်းက် ်း 

လ ြ့်ငန့််းတစ့်ခ ခ မ ိ  ိ  မစတင့်မီ ဘီစီြီအ ့်စ့်က်  ျောင့််း သိ  မဟ တ့် ရံို််းသိ   လျော

က် ျော ့်လည့်ြတ့်သူမ ျော်းအက်နပဖင့်  က်အျော ့်ြါတိ  လ ြ့် န့် လိ အြ့်ြါသည့် - 

 

1. ယျောဉက်မျောင့််းလိ င့်စင့် သိ  မဟ တ့် အစိ ်း ထ တ့်က်ြ်းသည့်  

ဓျောတ့်ြံိုတစ့်ခ  တင့်ပြ န့်၊ 

2. လည့်ြတ့်မှုအတ  ့်  ည့်  ယ့်ခ  ့် ိ  က်ဖျော့်ပြ န့်။ 

3. လည့်ြတ့်ခ ိန့် အက်တျောအတ င့််း ဧည့် သည့်ဝင့်ထ  ့်ခ င့်  တ့် 

သ ်ိ်  မဟ တ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် မှတ့်ြံိုတင့် င့်ထိ ်း ိ  အခ ိန့်ပြည့်  

တြ့် င့်ထျော်း န့်။ 

 

က်  ျောင့််းစနစ့် ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း နငှ့်  က်  ျောင့််း င့််းပမစ့် အ ျောရိှမ ျော်းအက်နပဖင့်  

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ ြိ င့် က်ပမအက် ျော ့်အအံိုအတ င့််း ဝင့်က် ျော ့်လိ သည့် သူထြံမှ 

သ ့်က်သခြံမှတ့်ြံိုတင့် နငှ့်  ဝင့်က် ျော ့်လိ သည့် အက်က ျောင့််း င့််း ိ  

က်တျောင့််း ိ နိ င့်ြါသည့်။ ဧည့် သည့်ဝင့်ထ  ့်ခ င့်  တ့် မြါရိှသည့်  

ဧည့် သည့်တစ့်ဦ်း ိ  က်တ ွဲ့ ပမင့်သည့်  က်  ျောင့််းစနစ့်ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်းအ

က်နပဖင့်  အ  ်ိြါြ ဂိ္ိုလ့်အျော်း ြင့်မရံို််း သိ  မဟ တ့် သတ့်မှတ့်တျောဝန့်

က်ြ်းထျော်းသည့်  လ ့်မှတ့်ထိ ်း န့် က်န ျောသိ   လမ့််းည  ်် ှန့်က်ြ်းသင့် သည့်။  

 

ဝငထ် က္်ခ င် က္ ု ပငငေ်းဆနပ်ခငေ်း 

အခ င့် အျောဏျော သည့်  ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်းအက်နပဖင့်  က်အျော ့်ြါတိ  ရိှသည့်  

လူတစ့်ဦ်းဦ်းအျော်း ဘီစီြီအ ့်စ့် ြိ င့် က်ပမအက် ျော ့်အအံိုတ င််း ဝင့်

က် ျော ့်ပခင့််း ိ  ပငင့််းြယ့်နိ င့်ြါသည့် - 

1. တ ျော်းမဝင့်သူ၊ လ ့်ရိှတ င့် မှတ့်ြံိုမတင့်ထျော်းသည့်  က်  ျောင့််းသျော်း 

သိ  မဟ တ့် ယင့််းက်န ျောအတ  ့် တျောဝန့်ခ မထျော်းသည့်  ဘီစီြီအ ့်စ့် 

ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း နငှ့်  က်န ျောတ င့် ရိှက်န န့် ဥြက်ဒက်က ျောင့််း မရိှသူ။ 

2. တ ျော်းဝင့်သူ၊ က်  ျောင့််းတ င့် လ ့်ရိှ မှတ့်ြံိုတင့်ထျော်းသည့်  

က်  ျောင့််းသျော်း နငှ့်  က်န ျောမှ  ိ င့််းငြံ အပြစ့်က်ြ်းထျော်းက်သျော 

သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်ထျော်းက်သျောက်  ျောင့််းသျော်း   ိ င့်ငြံ အပြစ့်က်ြ်း 

သိ  မဟ တ့် ထ တ့်ြယ့်ထျော်းသည့်   ျောလအတ င့််း။ 

3. အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်း ိ င့် ျော အက် ်းယူမှုတစ့်ခ ၏  လဒ့်တစ့်ခ အက်နပဖင့်  

အ ိ ြါက်န ျောသိ   ဝင့်က် ျော ့် န့် ပငင့််း န့်ခြံထျော်း သည့်  

ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း။ 

4. က်  ျောင့််း လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း၊ အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်း သိ  မဟ တ့် စျောသင့်တန့််းမ ျော်း 

၏ စနစ့်တ  လ ြ့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း ိ  ဖ  ့် ီ်း သိ  မဟ တ့် 

က်နျှောင့် ယှ ့် သည့်  ြြံ  ်စြံတစ့်ခ ပဖင့်  လ ြ့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း။ 

5. က်  ျောင့််းက်ပမမ ျော်း သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းနငှ့်   ြ့်လ  ့်ြတ့်ဝန့််း  င့် 

မ ျော်း၊ သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းြိ င့်ယျောဉ၊ က်  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည့်  

လှုြ့်ရှျော်းမှု သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််းစနစ့်မှ ြိ င့် ိ င့်ပြီ်း အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်း 

သိ  မဟ တ့် အပချော်း ည့်  ယ့်ခ  ့်မ ျော်းအတ  ့် အသံို််းပြိုသည့်  

မည့်သည့်  က်ပမအက် ျော ့်အအံိုမ ိ က်ြေါ်ရှ  က်  ျောင့််းသျော်း၊ 

ဝန့်ထမ့််း၊ က်အ်းဂ င့် ၊ သိ  မဟ တ့် အပချော်း ြ ဂိ္ိုလ့်တစ့်ဦ်းဦ်းအျော်း 

 ိ ယ့်ထိလ ့်က် ျော ့် ထိခိ  ့်က်စပြီ်း က်စျော့် ျော်း သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််း

က်ပချော ့်သူတစ့်ဦ်း။ 

6. မှတ့်ြံိုတင့်ထျော်းသည့်  လိင့်မှု   ်းလ န့်သူတစ့်ဦ်း၊ ပြည့်က်ထျောင့်စ    ဥြ

က်ဒအ  က်  ျောင့််းတစ့်က်  ျောင့််းသိ   လည့်ြတ့် န့် 

က ိိုတင့်ခ င့် ပြိုခ  ့် က်တျောင့််းခြံခ  ပြီ်း မ ရိှခ  ြါ ။ 

 

 လည့်ြတ့်သရ်းလ ြ့်ထံို််းလ ြ့်နည့််းမ ျော်းအတိ င့််း လိ  ့်နျော န့် ပငင့််း န့်ခ  သည့်  

သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််း သိ  မဟ တ့် ရ ်ံ််းသိ  လျောခွဲ သည့်  က်  ျောင့််းမှထ  ့်ခ ျော န့် 

က်တျောင့််း ိ ထျော်းသသာ်လည််း မထ  ့်ခ ျောခွဲ သူ သိ  မဟ တ့် ထ  ့်ခ ျော န့် ပငင့််း န့်ခွဲ သူ 

ဧည့် သည့်တစ့်ဦ်းဦ်းအျော်း က်  ျောင့််းစနစ့်ြိ င့် အက် ျော ့်အဦ်းမ ျော်း တ င့််း 

သိ  မဟ တ့် က်ပမမ ျော်းအတ င့််း ဝင့်က် ျော ့်မှု ိ  ပငင့််း န့်နိ င့်ြါသည့်။ က်  ျောင့််း 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်း သ ်ိ်  မဟ တ့် အက် ျော ့်အဦ်း အ ြ့်ခ ိုြ့်

က် ်းမ ်းသည့် စ ြ့်စ  ထျော်းသည့်  ခ ိို်းက်ဖျော ့်မှုမ ျော်းအတ  ့် ပဖစ့် ြ့်မ ျော်း ိ  

စံို်းစမ့််းစစ့်က် ်း န့် နငှ့်  လ ့်ရိှတည့်က်ထျောင့်ပြီ်းသျော်း က်  ျောင့််းစနစ့် 

လ ြ့်ထံို်း််းလ ြ့်နည့််းမ ျော်းအ     ်းက်  ျော့်ပဖတ့်သန့််းခ င့် မပြိုသည့် စျောတစ့်

က်စျောင့်ထ တ့်ပြန့်က်ြ်း န့် အတ  ့် တျောဝန့်ရိှြါသည့်။ 

 

အန ငုက်္ င် ပခငေ်း၊ ဆ ကု္်ဘာ အန ငုက်္ င် ပခငေ်း၊ ဘနေှာင် ယှက္ပ်ခငေ်း သ ု  မဟုတ ်ပခ မ်ေး

ဘပခောက္်ပခငေ်း 

ြညျောက် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့  ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ ြိ င့် က်ပမအက် ျော ့်အအံိုက်ြေါ်၊ 

က်  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည့်  လှုြ့်ရှျော်းမှု သိ  မဟ တ့် ြ  ၊ 

က်  ျောင့််းဘတ့်စ့်တစ့်စင့််းအက်ြေါ်တ င့် တစ့်ဦ်းဦ်းမှ အနိ င့်  င့် ပခင့််း၊ 

 ိ  ့်ဘျောအနိ င့်  င့် ပခင့််း၊ က်နျှောင့် ယှ ့်ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းက်ပချော ့်ပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် က်  ျောင့််း၏ စနစ့်တ   လည့်ြတ့်မှု ိ  သိသိသျောသျော 

က်နျှောင့် ယှ ့်သည့်  အ ျောမ ျော်း ိ  တျော်းပမစ့်ြါသည့်။ (ြညျောက် ်း 

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏မူဝါဒ ၅၅၈၀ နငှ့်  က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၈၀)။  

  

• အန ငုက်္ င် ပခငေ်း ိ သည့်မှျော တစ့်စံိုတစ့်ဦ်း  က်  ျောင့််းသျော်း တစ့်ဦ်း 

သိ  မဟ တ့် ြိ ၍ ိ  နှုတ့်ပဖင့် ပဖစ့်က်စ  ိ ယ့်ထိလ ့်က် ျော ့်ပဖစ့်က်စ၊ စျောပဖင့် 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/1000Series/POL1240.PDF
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/1000Series/RULE1240.PDF
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5580.pdf
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က် ်းသျော်း၍ပဖစ့်က်စ  ည့်  ယ့်ခ  ့်ပဖင့်  အီလ ့်ထက် ျောနစ့်နည့််းအျော်းပဖင့်  

အြါအဝင့်  ည့်  ယ့်သည့်  ြံိုစြံအသနအထျော်းတစ့်ခ ပဖင့်  အခ င့် အျောဏျော ိ  

ထြ့်ခါထြ့်ခါ အသံို််းပြိုပခင််းဟ  အဓိြပါယ့် သတ့်မှတ့်ြါသည့်။ 

• ဆ ကု္်ဘာ အန ငုက်္ င် ပခငေ်း  ိ သည့်မှျော  ိ ရှယ့်မီဒယီျော ိ  ့်မ ျော်း၊ 

တယ့်လီဖ န့််း၊  ယ့်လူလျောဖ န့််း၊   န့်ပြ တျော၊ တ ့်ဘလ ့် သိ  မဟ တ့် 

အပချော်းအီလ ့်ထက် ျောနစ့်  ိ ိယျောတစ့်ခ ခ အသြံ် ််းပြပခင့််း အြါအဝင့် 

အီလ ့်ထက် ျောနစ့်  ိ ိယျောတစ့်ခ အသံို််းပြိုသည့်  နည့််းလမ့််းပဖင့်  

ထ တ့်လွှင့် က်သျော အနိ င့်  င့် ပခင့််း၊ က်နျှောင့် ယှ ့်ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််း

က်ပချော ့်ပခင့််းအပဖစ့် အ င့် ခ  ထျော်းသည့်  က်ပြျော ိ   ့်သ ယ့်မှုအပဖစ့် 

အဓိြပါယ့် သတ့်မှတ့်ထျော်းြါသည့်။  

• ဘနေှာင် ယှက္်ပခငေ်း ထ တ င့် အပချော်းသူတစ့်ဦ်းအျော်း လူမ ိို်း၊ ဇျောတိနိ င့်ငြံ၊ 

လ ့်ထြ့်ထိမ့််းပမျော်းမှုအ င့် ၊ လိင့်၊ လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော ဦ်းစျော်းက်ြ်းမှု၊   ျော်းမ 

ပဖစ့်တည့်မှု၊ ဘျောသျော၊ ဘိ ်းဘ ျော်းစဉ  ့်၊ ရ ြ့်ဝတထ  ဂ ဏ့်ြ ဒ့်မ ျော်း၊ လူမှုစီ်းြ ျော်း

က် ်း ိ င့် ျော အ င့် အတန့််း၊ မိသျော်းစ အ င့် အတန့််း၊ ရ ြ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော 

သိ  မဟ တ့် စိတ့်ြိ င့််း ိ င့် ျော စ မ့််းက် ျောင့် ည့်၊ သိ  မဟ တ့် 

မသန့်စ မ့််းမှုတ  ် ိနှင့်  စြ့်လ ဉ်းပြီ်း က်စျော့် ျော်း၊ က်လှျောင့်က်ပြျောင့် သိ  မဟ တ့် 

အရှ ့် က်စမည့်  အမှန့်တ ယ့် သိ  မဟ တ့် လ ့်ခြံယူ သည့်  

အဖ  ့်သက်ဘျောက် ျောင့်က်သျော လ ြ့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း ြါဝင့်ြါသည့်။ 

• ပခ မ်ေးဘပခောက္်ပခငေ်း ိ သည့်မှျော လူတစ့်ဦ်းအျော်း  ည့်  ယ့်ခ  ့်ပဖင့်  

 ိ ်း ိ ်း  ျော်း  ျော်း ပခိမ့််းက်ပချော ့်မှုမ ျော်း နငှ့်  က်က ျော ့်  ြံ ွဲ့ မှု နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

နမိ ့်  သည့်ဟူက်သျော စိတ့်ဓျောတ့်တစ့်ခ  ပဖစ့်က်ြေါ်က်တ ွဲ့ က ြံ် 

က်စပခင့််းအပဖစ့် အဓိြပါယ့်သတ့်မှတ့်ြါသည့်။ 

• လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော က်နှျောင့် ယှ ့်မှု  ိ သည့်မှျော နှုတ့်ပဖင့် ပဖစ့်က်စ နှုတ့်ပဖင့်  

မဟ တ့်ြ ပဖစ့်က်စ  ိ ယ့်လ ့်အမူအ ျောပဖင့် ပဖစ့်က်စ လိင့်ြိ င့််း ိ င့် ျော 

သက်ဘျောတ ျော်းတစ့်ခ ြါသည့်  မလိ လျော်းအြ့်က်သျောအပြိုအမူ ိ  

တမင့်တ ျော နငှ့် /သိ  မဟ တ့် ထြ့်ခါထြ့်ခါ လ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်အပဖစ့် 

အဓိြပါယ့် သတ့်မှတ့်ြါသည့်။ 

အနိ င့်  င့် ပခင့််း၊  ိ  ့်ဘျော အနိ င့်  င့် ပခင့််း၊ က်နျှောင့် ယှ ့်ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််း

က်ပချော ့်ပခင့််းအပဖစ့် က်ြါင့််းစြ့်က်စသည့်  အပြိုအမူမ ျော်း၊ မှျော်းယ င့််းသည့်  

စ ြ့်စ  မှုမ ျော်းပြိုလ ြ့်ပခင့််းမ ျော်းအတ င့််း က်စ စြ့်လ ြ့်က် ျောင့်သူ နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

အနိ င့်  င့် ပခင့််း၊  ိ  ့်ဘျောအနိ င့်  င့် ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ခခ မ််းက်ပချော ့်မှုနငှ့်  

  ့်စြ့်ပြီ်း လ ့်စျော်းက်ခ ပခင့််း သိ  မဟ တ့် လ ့်တြံ  ပြန့်သည့်  လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း 

   ်းလ န့်သည့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်းက်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀၊ 

က်  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်  ိ င့် ျော စည့််းမ ဉ်းအ  စည့််း မ့််း 

ထိန့််းသိမ့််းခြံ ြါမည့်။  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  အနိ င့်  င့် ပခင့််း၊ 

 ိ  ့်ဘျောအနိ င့်  င့် ပခင့််း၊ က်နျှောင့် ယှ ့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းက်ပချော ့်ပခင့််း 

မ ျော်း ိ  အနတ ျောယ့်  က် ျော ့်က်စမည့်  က်နျော ့်  ့်တ  အ  ိို်း  ့်မ ျော်း 

က်က ျော ့်  ြံ ွဲ့စ ျော မလိ ြ  အစီ င့်ခြံနိ င့်ြါသည့်။  

 

 အနိ င့်  င့် မှု၊  ိ  ့်ဘျောအနိ င့်  င့် မှု၊ က်နျှောင့် ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််း

က်ပချော ့်မှုတ င့် သျော်းက် ျောင့်/ြစ့်မှတ့် သိ  မဟ တ့် သ ့်က်သပဖစ့်သည့်  

က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်းအက်နပဖင့်  ပဖစ့် ြ့် ိ  အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်း သိ  မဟ တ့် 

ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းထြံ အစီ င့်ခြံနိ င့်ြါသည့် သိ  မဟ တ့် အနိ င့်  င့် မှု၊ 

က်နျှောင့် ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းက်ပချော ့်မှု အစီ င့်ခြံက် ်း အစီ င့်ခြံက် ်း

က်ဖျောင့်ြံိုစြံ ိ  အသံို််းပြို၍ အစီ င့်ခြံသင့် ြါသည့်။ အန ် ိင့်  င့် မှု၊ 

က်နျှောင့် ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းက်ပချော ့်မှု အစီ င့်ခြံက် ်း က်ဖျောင့်ြံိုစြံမ ျော်း ိ  

က်  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်းထြံသိ   က်  ျောင့််းသျော်း၊ မိဘ သိ  မဟ တ့် 

အ ြ့်ထိန့််းသူတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် အပချော်းသူမ ျော်း  က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း၏ 

 ိ ယ့်စျော်းလည့််း တင့်သ င့််းနိ င့် ြါသည့်။ တင့်လိ  ့်သည့်နငှ့်  

ယင့််းအစီ င့်ခြံစျော  သျော်းက် ျောင့်ပဖစ့်သူ/ြစ့်မှတ့်၏ က်  ျောင့််းမှ 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်း၏ အီ်းက်မ်းလ့်အတ င့််း 

တိ  ့်ရိ  ့်ဝင့်သ ျော်းြါသည့်။  

 

အနိ င့်  င့် မှု၊ က်နျှောင့် ယှ ့်မှု သိ  မဟ တ့် ပခိမ့််းက်ပချော ့်မှု အစီ င့်ခြံက် ်း 

က်ဖျောင့်ြံိုစြံ အတ  ့် စျော   ့်ဗျော်းရှင့််း ိ  က်  ျောင့််း၏ ြင့်မ (က်ရှွဲ့ဖ ့်) ရံို််း၊ 

က်  ျောင့််းက် ျောင့်စီရံို််း နငှ့်  က်  ျောင့််းစနစ့် ဝ ့်ဘ့် ိ  ့်က်ြေါ်တ င့် 

 ရိှနိ င့်ြါသည့်။ ယင့််း ိ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်း၊ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း

က် ်းမ ်းမှ တျောဝန့်က်ြ်းအြ့်ထျော်းသူထြံမှ  ရိှနိ င့်ြါသည့်၊ သိ  မဟ တ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် 

ဝ ့်ဘ့် ိ  ့်မှ က်ဒါင့််းလ ဒ့် ယူနိ င့်ြါသည့်။ ပဖည့် စ  ့်ပြီ်းက်သျော 

က်ဖျောင့်ြံိုစြံမ ျော်း ိ  က်  ျောင့််းစည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်း သိ  မဟ တ့် 

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းမှ တျောဝန့်က်ြ်းအြ့်ထျော်းသူထြံ က်ြ်းအြ့်သင့် သည့်။ 

 

ဂ ုဏ်ေးဂဏမ ာေး၊ ဂ ုဏေ်းဖ  ွဲ့ လှုပ်ရှာေးမှု နငှ်  အလာေးတ ူဖ က္်လ ုဖ က္်ဆ ေး သ ု  မဟုတ ်

တ ာေးမဝင ်အပ်ုစ ြ ွဲ ွဲ့ ပပြုံမလူုပ်ဘဆောငခ် က္် 

ြညျောက် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့  က်  ျောင့််းြိ င့်က်ပမအက် ျော ့်အအံို၊ 

က်  ျောင့််းဘတ့်စ့် ျော်းမ ျော်းက်ြေါ် နငှ့်  က်  ျောင့််းမှ  မ ထပြ သည့်  

လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း ၌ ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့လှုြ့်ရှျော်းမှု နငှ့် အလျော်းတူ ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း သိ  မဟ တ့် 

တ ျော်းမဝင့် အ ြ့်စ ဖ  ွဲ့ ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  တျော်းပမစ့်ြါသည့်။ ြညျောက် ်း 

ဘ တ့်အဖ  ွဲ့   ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့လှုြ့်ရှျော်းမှု သိ  မဟ တ့် အလျော်းတူအ ြ့်စ ဖ  ွဲ့ ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်မှု ိ  အစီ င့်ခြံသူတစ့်ဦ်း သိ  မဟ တ့် ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့လှုြ့်ရှျော်းမှု လ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့်မှ သျော်းက် ျောင့် သိ  မဟ တ့် သ ့်က်သတစ့်ဦ်းအျော်း  န့်    င့်၍ 

လ ့်စျော်းက်ခ မှု သိ  မဟ တ့် လ ့်တြံ  ပြန့်မှုအျော်း ထြ့်က် ျောင့််းတျော်းပမစ့်ြါသည့်။   

 

ထိ  အတ  ့်က်က ျောင့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  မည့်သည့်  ဂိ ဏ့််းအဖ  ွဲ့၊ 

ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့လှုြ့်ရှျော်းမှု သိ  မဟ တ့် အလျော်းတူ ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း သိ  မဟ တ့် တ ျော်းမဝင့် 

အ ြ့်စ ဖ  ွဲ့ ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်တစ့်ခ ခ တ င့််း စိတ့်ဝင့်စျော်းမှုထြ့်က် ျောင့််းပဖစ့်

က်စနိ င့်က်သျော က်အျော ့်ြါတိ  အြါအဝင့် ယင့််းတိ  သျောဟ  သတ့်မှတ့် မထျော်းသည့်  

မည့်သည့် လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ိ တ င့််း က်စ စြ့်လ ြ့်က် ျောင့်မှု မပြိုသင့် ြါ - ပခိမ့််း

က်ပချောက် အက ြ့် ိ င့်မှု ြါသည့်ပဖစ့်က်စ မြါသည့်ပဖစ့်က်စ လ ြ့် န့် အတင့််း

က်ခေါ်ယူပခင့််း၊ ဂိ ဏ့််းအဖ  ွဲ့တစ့်ခ ခ ၏ အဖ  ွဲ့ဝင့် သိ  မဟ တ့်   ့်န ယ့်မှု၊ ဂိ ဏ့်််းအဖ  ွဲ့ 

နငှ့်    ့်စြ့်သည့် နြံ ြံြန့််းခ ီမ ျော်း၊ သတင့််းအမှျောစ ျော်းမ ျော်း၊ သသကေတမ ျော်း 

သိ  မဟ တ့် လ ခဏျောမ ျော်း ိ  က်  ျောင့််းြိ င့် က်ပမအက် ျော ့်အအံိုက်ြေါ်တ င့် 

   ပခင့််း၊ က် ်းသျော်းပခင့််း သိ  မဟ တ့် တစ့်နည့််းနည့််းပဖင့်  က် ်းထ င့််းပခင့််း၊ အက မ့််း 

ဖ ့်ပခင့််း၊ က်င ည စ့်ပခင့််း၊ သိ  မဟ တ့် အပချော်းတ ျော်းမဝင့် လ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် 

သိ  မဟ တ့် ဂိ ဏ့််းဖ   ွဲ့လှုြ့်ရှျော်းမှု ထြ့် င့် လ ြ့် ျောမှ အပခာ်း က်  ျောင့််းမူဝါဒ ခ ိို်း

က်ဖျော ့်မှုမ ျော်းတ င့််း က်စ စြ့်လ ြ့်က် ျောင့်မှု၊ ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့ လှုြ့်ရှျော်းမှု၏ က်နျော ့်  ့် 

တ  အက်နပဖင့်  အပချော်းသူတစ့်ဦ်းအျော်း န့်    င့်၍  ိ ယ့်ထိလ ့်က် ျော ့် အက မ့််း 

ဖ ့်မှုတ င့််း က်စ စြ့်လ ြ့်က် ျောင့် န့် အပချော်းသူတစ့်ဦ်းအျော်း အတင့််းတိ  ့်တ န့််း 

ပခင့််း နငှ့် /သိ  မဟ တ့် ဂိ ဏ့််းအဖ  ွဲ့တစ့်ခ ခ ၊ ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့လှုြ့်ရှျော်းမှု သိ  မဟ တ့် အလျော်းတူ 

ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်း သိ  မဟ တ့် တ ျော်းမဝင့် ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့ ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်မှုအတ  ့် 

စိတ့်ဝင့်စျော်းမှု  ့်လ ့် န့်  ိ ရှယ့်မီဒယီျော အသြံ် ််းပြိုပခင့််း။ 
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ြညျောက် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၅၁ နှင့်  က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း 

၅၅၅၁  ိ ခ ိို်းက်ဖျော ့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း ြည်ျော

က် ်းဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒ နငှ့်  က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀ 

အ သျောမ  သ ့်က် ျော ့်သည့်   ျောဇဝတ့်မှု သိ  မဟ တ့် 

အ ြ့်သျော်းပြစ့်ဒဏ့်မ ျော်းမှ တစ့်ခ ခ အ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းပခင့််း ခြံ ြါမည့်။  

 

သြံသယရိှဖ ယ့် ဂိ ဏ့််းဖ  ွဲ့လှုြ့်ရှျော်းမှု သိ  မဟ တ့် အလျော်းတူ တ ျော်းမဝင့် အ ြ့်စ ဖ  ွဲ့ 

ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်သည့်  ပဖစ့် ြ့်မ ျော်း ိ  အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်း သိ  မဟ တ့် 

ဝန့်ထမ့််းအဖ  ွဲ့ဝင့်တစ့်ဦ်းထြံ အစီ င့်ခြံသင့် ြါသည့် သိ  မဟ တ့် လူြ ဂိ္ိုလ့်မ ျော်း အ

က်နပဖင့်  ဂ ်ိဏ့််းဂဏနငှ့်    ့်စြ့်က်သျော အပဖစ့်အြ  ့် အစီ င့်ခြံက် ်း 

က်ဖျောင့်ြံိုစြံ ိ  အသံို််းပြို၍ သတင့််းြိ  နိ င့်ြါသည့်။ ဂိ ဏ့်််းဂဏနငှ့်    ့်စြ့်

က်သျော အပဖစ့်အြ  ့် အစီ င့်ခြံက် ်း က်ဖျောင့်ြံိုစြံ ိ  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််း

က် ်းမ ်း၊ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းမှ တျောဝန့်က်ြ်းအြ့်ထျော်းသူ 

သ  ် ိမဟ တ့် ဘီစီြီအ ့်စ့် ဝ ့်ဘ ့် ိ  ့်က်ြေါ်တ င့်  ယူနိ င့်ြါသည့်။ 

 

ဘဆီး  က္်ကက္ ေး ထတုက်္ုန်ပစစည်ေးမ ာေးက္ ု အသံ ီးပပြုံမှု နငှ်  လက္်ဝယ်ပ ုငဆ်  ငမ်ှု 

ဘီစီြီအ ့်စ့်၏ က်  ျောင့််းအက် ျော ့်အဦ်းမ ျော်း နငှ့်  က်ပမမ ျော်းသည့် 

က် ်း   ့်က ီ်း  င့််းရှင့််းပြီ်း က် ်းလိြ့်ခိ ်းက်င ွဲ့  င့််းစင့်ြါသည့်။ 

က် ်း   ့်က ီ်း ထ တ့်  န့် ြစစည့််းမ ျော်း က် ျောင့််းခ ပခင့််း၊ အသံို််းပြိုပခင့််း 

သိ  မဟ တ့် လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း က် ်း   ့်က ီ်း နငှ့်    ့်စြ့်က်သျော 

 ိ ိယျောမ ျော်း၊ က် ်း   ့်က ီ်းအတ  ထ တ့်  န့်ြစစည့််းမ ျော်း၊ ဂ ့်စ့်မီ်းပခစ်မ် ်ျော််း၊ 

အက်င ွဲ့ြ ြံက်သျော ြစစည်််းမ ျော်း၊ အီလ ့်ထက် ျောနစ့် စီ်း   ့်မ ျော်း၊ နငှ့်  အပချော်း 

နစ့် ိ တင့််းသ င့််းက်ြ်းသည့်  အီလ ့်ထက် ျောနစ့်  ိ ိယျောစနစ့်မ ျော်း ိ  

က်  ျောင့််းြိ င့် က်ပမအက် ျော ့်အအံို နငှ့်  က်  ျောင့််းမှ  မ ထပြိုသည့်  

လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်းတ င့် တျော်းပမစ့်ြါသည့်။ ြညျောက် ်း ဘ တ့်အဖ  ွဲ့၏  မူဝါဒ ၅၅၃၀ နငှ့်  

က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏ စည့််းမ ဉ်း ၅၅၃၀, အတ င့််း က်ဖျော့်ပြထျော်းသည့် အတိ င့််း 

အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်းမ ျော်း  ခ ိို်းက်ဖျော ့်မှုမ ျော်း ိ    ့်လ ့် က် ျောင့်   ့်ြါမည့်။  

 

ဘဆီးဝါီး -  ညွှနက်က္ာေးသည်  နငှ်  မည နက်က္ာေးသည်  ဘဆီးဝါေး 

က်  ျောင့််းခ ိန့်အက်တျောအတ င့််း က် ်းဝါ်းလ ်ိအြ့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအ

က်နပဖင့်  လိ င့်စင့်    န့််းမျောက် ်းက်စျောင့် က်ရှျော ့်သူတစ့်ဦ်းထြံမှ အမိန့်  တစ့်ခ  ိ  

က်  ျောင့််း သူနျောပြိုထြံ က်ြ်းအြ့် မည့်ပဖစ့်ပြီ်း က် ်းဝါ်း ိ  က်  ျောင့််းသျော်း၏ 

အမည့်၊ က် ်း၏ အက ိမ့်က် /ပြင့််းအျော်း၊ နငှ့်  သီ်းပချော်း စီ င့်က် ်း 

ည  ်် ှန့်က ျော်းခ  ့် မ ျော်းပဖင့်  တြံ ိြ့် ြ့်ထျော်းက်သျော မူလည  ်် ှန့်က ျော်းသည့်  

ထည ့်သ ိုစ ျောတစ့်ခ  အတ င့််း ထည ့် ျော က်  ျောင့််းသူနျောပြိုထြံသိ   ြိ  က် ျောင့် မည့်။ 

က် ်းဝါ်းအျော်းလံို််း ိ  က်  ျောင့််းသူနျောပြို သိ  မဟ တ့် က်လ   င့် မှု ရိှထျော်းသည့်  

ဝန့်ထမ့််း ိ ယ့်တိ င့် က်ြ်းအြ့်တ ်ိ ့်က် ျွ်း မည့်။ က်  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း  

အ ့်ြီြန့် (EpiPen)၊ ရှ က် ်းမ ျော်း နငှ့်  အင့် ူလင့်အသံို််းပြိုပခင့််းြါဝင့်ပြီ်း 

ယင့််းတိ  သျောဟ  မကန  သ်တ့် ထျော်းသည့်  အထူ်းက် ်းဖ ့် ိ င့် ျော   သမှုမ ျော်း ိ  

မိမိဖျောသျောသယ့်က် ျောင့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် မိမိဖျောသျောက်သျော ့်သံို််းပခင့််း မပြိုမီ  

က်  ျောင့််းသူနျောပြို၊ မိဘ နငှ့်    န့််းမျောက် ်းက်စျောင့် က်ရှျော ့်မှုက်ြ်းသူထြံမှ 

စျောပဖင့် က် ်းသျော်း ခ င့် ပြိုခ  ့်မ ျော်း လိ အြ့်ြါသည့်။ က်  ျောင့််းသူနျောပြို  

မညွှန့်က ျော်းသည့်  က် ်းဝါ်းအခ ိို ွဲ့ ိ  အပချော်းက်သျော အက်ပခအက်န ြ့်မ ျော်း 

(ဥြမျော -က်ခါင့််း ိ  ့်ပခင့််း) အတ  ့် မိဘခ င့် ပြိုခ  ့်ပဖင့်  တိ  ့်

က် ျွ်းနိ င့်ြါသည့်။ က်  ်းဇူ်းပြို၍ မူဝါဒ ၅၅၄၀ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၅၄၀ တ င့် 

က ည့် ရှုြါ။ 

 

အ က္်ဘသစာပါသည်  ဘသောက္်ဖ ယ် ာမ ာေး နငှ်  ဘဆီးဝါေးမ ာေး 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  အ  ့်က်သစျောြါသည့်  က်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်း၊ 

ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည့်  မူ်းယစ့်က်စက်သျောြစစည့််းမ ျော်း၊ က် ်းဝါ်း ိ င့် ျော ြစစည့််း 

ြစစယမ ျော်း သိ  မဟ တ့် ရှ က် ်းမ ျော်း ိ  မည့်သည့် ြမျောဏမ ိ ပဖင့်  က်  ျောင့််းြိ င့် 

က်ပမအက် ျော ့်အအံို နငှ့်  က်  ျောင့််းမ်ှ မ ထပြိုသည့်  လှုြ့်ရှျော်းမှုတစ့်ခ ခ အ

က်တျောအတ င့််း လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း၊ ပဖန့်  ပဖ ်းပခင့််း နငှ့် /သိ  မဟ တ့် 

အသံို််းပြိုပခင့််း ိ  တျော်းပမစ့်ြါသည့်။ ြညျောက် ်းဘ တ့်အဖ ွဲျဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၄၀၊ 

အ  ့်က်သစျော က်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်း၊ ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည့်  မူ််းယစ့်က်စတတ့်

က်သျော ြစစည့််းမ ျော်း၊ ရှ က် ်းမ ျော်း နငှ့်  ည  ်  န့်က ျော်းထျော်းသည့်  နငှ့်  

မည ်  န့်က ျော်းထျော်းသည့်  က် ်းဝါ်းမ ျော်း  ိ င့် ျော ပြဌျောန့််းခ  ့်မ ျော်း ိ  ခ ိို်း

က်ဖျော ့်သည့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအက်နပဖင့်  ဘ တ့်အဖ  ွဲ့ မူဝါဒ နငှ့်  

က်  ျောင့််းအ ြ့်က ီ်း၏စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀၊ က်  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်

က် ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော စည့််းမ ဉ်းအ  စည့််း မ့််း ထိန့််းသိမ့််းပခင့််း ခြံ နိ င့်ြါသည့်။ 

အ  ့်က်သစျော က်သျော ့်ဖ ယ့် ျောမ ျော်း၊ ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည့်  မူ်းယစ့်က်စက်သျော 

ြစစည့််းမ ျော်း၊ ရှ ်းက် ်းမ ျော်း၊ နငှ့်  က် ်းဝါ်း ိ င့် ျော ြစစည့််းြစစယမ ျော်း အတ  ့် 

အဓိြပါယ့်သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ိ  ြညျောက် ်း ဘ တ့်အဖ ွဲျဲ့၏ မူဝါဒ ၅၅၄၀ အတ င့််း 

က်တ ွဲ့ ရိှနိ င့်ြါသည့်။ 

 

က်  ျောင့််းအ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်းအက်နပဖင့်  အ  ့်က်သစျော နငှ့်  အပချော်းက် ်းဝါ်းမ ျော်း 

လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်မှု၊ အသံိ်ု ်းပြိုမှု၊ နငှ့်  ပဖန့်  ပဖ ်းမှု ပဖစ့် ြ့်တစ့်ခ ခ  ိ  

က်ဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက် ျောင့်တီ   ဌျောန (BCoPD) သိ   အစီ င့်ခြံ မည့်။  ဥြက်ဒအ  

လိ အြ့်သည့် အတိ င့််း က်  ျောင့််းဝန့်ထမ့််းမှ သြံသယရိှဖ ယ့် တ ျော်းမဝင့် 

က် ်းဝါ်းမ ျော်း ိ  က်တ ွဲ့ ရိှ ပြီ်း/သိ  မဟ တ့် ဖမ့််းယူထိန့််းသိမ့််းခ  ြါ  သြံသယရိှဖ ယ့် 

တ ျော်းမဝင့်က် ်းဝါ်း ိ  လျောက် ျော ့်သိမ့််းယူ န့်   အ ျောရိှတစ့်ဦ်း

က်တျောင့််း ိ  န့်အတ  ့် အ ြ့်ခ ိုြ့်က် ်းမ ်းအက်နပဖင့်  ပဖစ့် ြ့် ိ  အထ ့်တန့််း

က်  ျောင့််းရိှ က်  ျောင့််း င့််းပမစ့်အ ျောရိှထြံ အက်က ျောင့််းက ျော်းပခင့််းပဖင့်  သိ  မဟ တ့်  

9-911  ိ  ဖ န့််းက်ခေါ် ိ ပခင့််းပဖင့်  BCoPD သိ   အစီ င့်ခြံ မည့်။ 

 

သံ ီးစ ွဲသည ော် ဘဆီးဝါေးက္ ု မ မ သဘ ောဆနဒအဘလ ောက္် အပ်နှြံပခငေ်း 

က် ်းဝါ်းလွှမ့််းမိ ်းမှုက်အျော ့်တ င့် ရိှမက်နြ  က် ်းဝါ်းသံို််းစ ် မှုတစ့်ခ ခ မှ 

က်  ျော့်လွှျော်း  န့်   ျော/မ၊ က်  ျောင့််း အတိ င့်ြင့်ခြံ၊ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်း 

သိ  မဟ တ့် ဘီစီြီအ ့်စ့်မှ ခန့်  အြ့်ထျော်းသည့်  အပချော်း ြက် ျောဖ ့်ရှင့်နယ့် ြညျော

က်ြ်းသူ ထြံမှ မိမိသက်ဘျော နဒအက်လ ျော ့် အခ  ့်အလ ့်ရှျောက်ဖ သူ 

က်  ျောင့််းသျော်း တစ့်ဦ်းအျော်း ယင့််းအက်က ျောင့််း ိစစနငှ့်  ြတ့်သ ့်၍ 

က်ထျော ့်ြြံ  ူညီ န့် အက်ထျော ့်အ ူ နငှ့်   င့််းပမစ့်မ ျော်း က်ြ်းအြ့်ြါမည့်။ 

ယင့််းသိ  က်သျော အက်ပခအက်နက်အျော ့်တ င့် က် ်းဝါ်းသံို်း််းစ  မှုနငှ့်  

စြ့်လ ဉ်းပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်းမှပြိုလ ြ့်က်သျော က်က ပငျောခ  ့် ိ  

စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်း ိ င့် ျော   ့်လ ့်လ ြ့်က် ျောင့်မှု တစ့်ခ အတ င့််း 

က်  ျောင့််းသျော်းအျော်း န့်    င့်တင့်သ င့််းပခင့််း မပြိုနိ င့်ြါ။ (စည့််းမ ဉ်း ၅၅၄၀)  

 

တ ငုပ်ငအ်က ံဘြီးပခငေ်းနငှ်  ပညာဘြီးအတ က္် တ ကု္်တ န်ေးအကက္ြံပပြုံပခငေ်း 

အ  ့်က်သစျော သိ  မဟ တ့် အပချော်းက် ်းဝါ်းမ ျော်း လွှမ့််းမိ ်းမှု

က်အျော ့်တ င့် ရိှက်နပခင့််း၊ လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်ပခင့််း သိ  မဟ တ့် 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5551.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5551.pdf
http://www.bcps.org/system/Policies_rules/rules/5000Series/RULE5551.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5530.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/policies/5000Series/POL5540.pdf
http://www.bcps.org/system/policies_rules/rules/5000Series/RULE5540.pdf
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ပဖန့်  ပဖ ််းသည့်  အပြစ့် ရိှသကကာင််း က်တ ွဲ့ ရိှသူ

က်  ျောင့််းသျော်းအျော်းလံိ်ု ်းအျော်း က်အျော ့်ြါတိ  လ ြ့်က် ျောင့် န့် 

တိ  ့်တ န့််းအက ြံပြိုြါသည့် - 

 

1. က်ဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက် ျောင့်တီ ပြိုမူလှုြ့်ရှျော်းမှု ိ င့် ျော  န့််းမျောက် ်း ဗ  ရိ မှ 

ပြိုလ ြ့်သည့်  အ  ့်က်သစျော/အပချော်းက် ်းဝါ်းတစ့်မ ိို်း စစ့်

က် ်းက် ်းလ ြ့်ငန့််းစဉတစ့်ခ အတ င့််း ြါဝင့်လ ကြ့် ျောင့်ပခင့််း။ 

2. ြံိုမှန့်  ့် က်  ျောင့််းအစီအစဉအတ င့််း ပြန့်လည့်လ ့်မခြံမီ  

က်ဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက် ျောင့်တီ ပြိုမူလှုြ့်ရှျော်းမှု ိ င့် ျော   န့််းမျော

က် ်းဗ  ရိ မှ တိ  ့်တ န့််းအက ြံပြိုသည့် အတိ င့််း တိ င့်ြင့်အက ြံက်ြ်းပခင့််း 

နငှ့်  က် ်းဝါ်း ိ င့် ျော ြညျောက်ြ်းအစီအစဉတစ့်ခ အတ င့််း တ ့်

က် ျော ့် ြါဝင့်ပခင့််း။ 

 

က္ဘလီးသငူယ် အလ  သံ ီးစာေးလုပ်မှု နငှ်  လ စ်လ ြူရှုမှုက္ ု အစ  ငခ်ြံပခငေ်း 

 က်လ်းသူငယ့် အလ  သံိ်ု ်းစျော်းလ ြ့်မှုနငှ့်    ့်စြ့်သည ်  က်လ်းတစ့်ဦ်း၏ 

က်ဘ်း င့််းလံိုပခြံ် က် ်းအက်က ျောင့််း စိတ့်ြူြန့်စ ျောမ ျော်း ိ  အစီ င့်ခြံ မည့်။  

အစီ င့်ခြံပခင့််း  လှ် ်ိ  ််  ဝှ ့်ပဖစ့်ပြီ်း က်အျော ့်တ င့်ရိှသည့်  နြံြါတ့် ိ က်ခေါ်၍ 

ပြိုလ ြ့်နိ င့်ြါသည့်။ 

က်ဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက် ျောင့်တီ  က်လ်းမ ျော်းအတ  ့်  ျော  ယ့်က် ်းဝန့်

က် ျောင့်မှုမ ျော်း  

410-887-TIME/ (410-887-8463)  

 က်လ်းမ ျော်းအတ  ့်  ျော  ယ့်က် ်းဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း   က်လ်းမ ျော်း 

က်ဘ်း င့််းလံိုပခြံ် ခြီ်း   န့််းမျော ွှင့်လန့််းသကကာင််း က်သခ ျောက်စ န့် 

မိသျော်းစ မ ျော်းသိ   အက်ထျော ့်အ ူမ ျော်း က်ြ်းအြ့်ြါသည့်။ 
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က်  ျောင့််းသျော်း လ ့်စ  စျောအ ြ့် အသိအမှတ့်ပြိုလ  ်် ှ်ျော စျောမ  ့်နျှော  
 

ဘ  ီးဇူေးပပြုံ၍ ရှငေ်းရှငေ်းလငေ်းလငေ်း ပပတပ်ပတသ်ာေးသာေး ပ င် ထတုပ်ါ ။ 

 

ဘ  ောငေ်းသာေး၏ ဘနောက္်ဆံ ီးအမည် ဘ  ောငေ်းသာေး၏ပထမအမည် 

  

ဘ  ောငေ်း အတန်ေး  အတန်ေးပ ုင ်ဆ ာ/မ 

   

 

 ျွန ် ့်ြ့်တိ  က်  ျောင့််းစနစ့်၏ က်အျောင့်ပမင့်မှုမှျော အတူမှ် က်ဝသည့်   ည့်မှန့််းခ  ့်မ ျော်း က်အျောင့်ပမင့် ရိှ န့်  ျွန ် ့်ြ့်တိ  နငှ့်  အ  ိို်းတူြူ်းက်ြါင့််းသည့်  အ ြ့်စ မ ျော်းအျော်း 

အ င့် တိ င့််း တ င့် အသိက်ြ်းမှု နငှ့်  အတူတ  ြူ်းက်ြါင့််းလ ြ့်က် ျောင့်မှုအက်ြေါ် မူတည့်ြါသည့်။ က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း   ျွန့် ြ့်တိ  ၏ အထင့်  အပဖစ့်ဆံို််း အ  ိို်းတူြူ်း

က်ြါင့််းက် ျောင့်   ့်သည့်  အ ြ့်စ  ိ   ိ ယ့်စျော်းပြိုြါသည့်။ ယင့််းသိ  ပဖစ့်သည့် အတိ င့််း က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအျော်း မူဝါဒမ ျော်း၊ စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊ လ ြ့်ထံို််းလ ြ့်နည့််းမ ျော်း နငှ့်  

က်မှ် ်ျော့််မှန့််းခ  ့်မ ျော်း ိ  အသိက်ြ်းပခင့််းမှာ ဤက်  ျောင့််းသျော်းလ ့်စ  စျောအ ြ့်၏ အဓိ   ည့်  ယ့်ခ  ့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၊ မိဘမ ျော်း နငှ့်  အပချော်း အ  ိို်းတူြူ်းက်ြါင့််းသည့် အ ြ့်စ မ ျော်းအျော်း က်ဘျော့်လ့်တီ်းမိ ်းက် ျောင့်တီ ပြည့်သူြိ င့်က်  ျောင့််းမ ျော်း (ဘီစီြီအ ့်စ့်) တ င့််းရိှ 

က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်မှုြိ င့််း ိ င့် ျော က်မှ် ်ျော့််မှန့််းခ  ့်မ ျော်းအက်က ျောင့််း   ့်လ ့်သိရိှက်စ န့် ဤလ ့်စ  စျောအ ြ့်  က်အျော ့်ြါတိ  နငှ့်  

  ့်စြ့်သည့်  အက် ်းက ီ်းက်သျော အခ  ့်မ ျော်း ိ  အထင့်အရှျော်းပြသထျော်းြါသည့် - 

 

 

က္ာက္ ယ်တာေးဆ ဘ ီး 

ယထာဘတူက္ သည်  ဘနောက်္ဆက်္တ  အက္  ြုံေးဆက်္မ ာေး

ပပန်လည် ထ န်ေးသ မ်ေးပပြုံပပငဘ် ီး 

 

 

 

 

 ျွန ် ့်ြ်သည့် ဘီစီြီအ ့်စ့် က်  ျောင့််းသျော်း လ ့်စ  စျောအ ြ့် မိတတ  တစ့်က်စျောင့် လ ့်ခြံ ရိှခ  ြါသည့်။ လ ့်စ  စျောအ ြ့်အက်က ျောင့််း ရှင့််းပြခွဲ ခြီ်း က်  ျောင့််းသျော်းလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော 

စည့််းမ ဉ်း၊ အခ င့် အျောဏျော အ  ယ့်အဝန့််း နငှ့်   ျွနိ်ု ်ြ့်၏ တျောဝန့်ဝတတ  ျော််းမ ျော်း နငှ့်  အခ င့် အက် ်းမ ျော်းအက်က ျောင့််းက်မ်းပမန့််း န့်  ျွနိ်ု ်ြ့်အျော်း အခ င့် အက် ်းက်ြ်းခ  ြါသည့်။ 

လ ့်စ  စျောအ ြ့်အက်က ျောင့််း ြိ မိ အက်သ်းစိတ့် က်  ်းက်န ်း န့်  ျွနိ်ု ်ြ ့််၏ လ ့်က်ထျော ့်စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်းမ ်းပဖင့်  တစ့်ဦ်းခ င့််း က်တ ွဲ့ဆံိုနိ င့်က်က ျောင့််း  ျွနိ်ု ်ြ့်အျော်း အသိ

က်ြ်းခ  ြါသည့်။  ျွနိ်ု ်ြ့််၏လ ့်မှတ််ထိ ်းပခင့််းပဖင့်  က်  ျောင့််းသျော်း လ ့်စ  စျောအ ြ့်တ င့််း အထင့်အရှျော်းပြသထျော်းသသာ က်အျော ့်ြါတိ  နငှ့်    ့်စြ့်သည့်  မူဝါဒမ ျော်း နငှ့်  

လ ြ့်ထံို််းလ ြ့်နည့််းမ ျော်းက ို   ျွနိ်ု ်ြ့် အပြည့် အဝနျော်းလည့်သက်ဘျောက်ြါ ့်က်က ျောင့််း ည  ်န့်ပြြါသည့် - 

 

• ဘ စ ပ အက္်စ်၏ လုပ်   ငော်ဘဆောငော်   ော်ြံ  စည်ေးမ ဉေး။ 

• အပ်ုစု ၁၊ ၂ နငှ်  ၃ ပပစ်မှုမ ာေး အပါအဝင ်စည်ေးက္မေ်းထ န်ေးသ မ်ေးဘ ီး လုပ်ငန်ေးစဉ။ 

• ဘ  ောငေ်းအာေး သက္်ဘ ောက္်သည်  အဘ ီးက္ စစမ ာေးအတ ငေ်း ကက္ာေးဝငစ် က္်ဖက္် န် က္ျွန်ပ်ု၏ စည်ေးက္မ်ေးထ န်ေးသ မေ်းဘ ီးမ ေး၏ အခ င် အာဏာ အက္ ယ်အဝန်ေး။ 

• ဘ စ ပ အက္်စ်၏ ဘ  ောငေ်းသာေးတစ်ဦေးပဖစ်သည်  က္ျွန်ပ်ု၏ တာဝန်ဝတတ  ာေးမ ာေး နငှ်  အခ င် အဘ ီးမ ာေး။ 

 

ဘ  ောငေ်းသာေး၏လက္မ်ှတ် ဘန  စ    

  
 

၂၀၂၀- ၂၀၂၁ က်  ျောင့််းသျော်း လ ့်စ  စျောအ ြ့် အက်က ျောင့််း ိ   ျွနိ်ု ်ြ့်၏ က်လ်းနငှ့်  က်  ်းက်န ်းခ  ပြီ်း က်  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့်စည့််းမ ဉ်း၊ စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက် ်း 

လ ြ့်ငန့််းစဉ၊ စနစ့်၏ အခ င့် အျောဏျော အ  ယ့်အဝန့််း၊ နှင့်  က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်းနငှ့်  အခ င့် အက် ်းမ ျော်း ိ   ျွနိ်ု ်ြ့်တိ  သိရိှြါသည့်။

 

မ ဘ လက္်မှတ် ဘန  စ    

  

ဤ လက္်မှတ်ထ ေုးထာေးသည်  ဘြောငြ်ံ စြံက္ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ စက္်တငဘ်ာလ ၃၀  က္်ဘန  အထ  သ ု  မဟုတ် ယငေ်းအာေး အပခာေး အသ အမှတ်ပပြုံသည် ြံ စြံတစ်ခုပဖင်  အစာေးထ ေုးသည်အထ  တ ာေးဝငပ်ါသည်။
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 အဘမ  က္န် ပပည်ဘထောငစု် စည်ေးမ ဉေး 

17 U.S.C. §§ 106, et seq., မူြိ င့်ခ င့်  အ ့်ဥြက်ဒ 

18 U.S.C. §§2510-2522, အီလ ့်ထသရာနစ့်   ့်သ ယ့်သပြာဆ ိုသရ်း သီ်းသန့်  ပဖစ့်ြိ င့်ခ င့်  အ ့်ဥြက်ဒ 

20 U.S.C. § 794D, ၁၉၇၃ ခ နစှ့် ပြန့်လည့်ထူသထာငသ်ရ်း အ ့်ဥြက်ဒ အခန့််း ၅၀၈   

20 U.S.C. §§ 1681, et seq., ၁၉၇၂ ခ နစှ့် ြညျောက် ်း ပြင့် င့်ခ  ့်မ ျော်းမှ က်ခါင့််းစဉ IX  

20 U.S.C. § 1232g, မိသျော်းစ  ြညျောက် ်း အခ င့် အက် ်းမ ျော်း နငှ့်  သီ်းသန့်  ပဖစ့်ြိ င့်ခ င့်  အ ့်ဥြက်ဒ (FERPA)  

20 U.S.C. § 1232h, တြည့်  အခ င့် အက် ်းမ ျော်း ပြင့် င့်ခ  ့်  ျော  ယ့်က် ်း(PPRA) 

20 U.S.C. §§ 1400, et seq., မသန့်စ မ့််းမှုမ ျော်းရှိသူမ ျော်းအတ  ့် ြညျောက် ်း အ ့်ဥြက်ဒ (IDEA)  

20 U.S.C. §§ 7101, et seq., က်ဘ်း င့််းလံိုပခြံ် ပြီ်း က် ်းဝါ်း င့််းစင့်သည့်  က်  ျောင့််းမ ျော်း နငှ့်  အသိ င့််းအဝိ င့််းမ ျော်း အ ့်ဥြ

က်ဒ 

20 U.S.C. § 7151, က်သနတ့် င့််းစင့်သည့်  က်  ျောင့််းမ ျော်း အ ့်ဥြက်ဒ 

20 U.S.C. § 7908, စစ့်သျော်းစ က် ျောင့််းသူမ ျော်းအတ  ့် က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းထြံ အလှမ့််းမီ်ှ က် ျော ့်ရိှမှု နငှ့်  က်  ျောင့််းသျော်းစ က် ျောင့််းက် ်း ိ င့် ျော အခ  ့်အလ ့်  

29 U.S.C. 794, ပြန့်လည့်ထူက်ထျောင့်က် ်း အ ့်ဥြက်ဒ အခန့််း ၅၀၄ 

41 U.S.C. §8104, et. seq., က် ်းဝါ်း င့််းစင့်သည့်  အလ ြ့်ခ င့် အ ့်ဥြက်ဒ 

47 U.S.C. §254(h),  က်လ်းမ ျော်း၏ အင့်တျောန ့်  ျော  ယ့်က် ်း အ ့်ဥြက်ဒ 

ဘမ  လန်ေးပပည်နယ် က္ ေုးက္ာေးစည်ေးမ ဉေး 

Crim. Law Art. §3-805, အီလ ့်ထက် ျောနစ့် စျော (အီ်းက်မ်းလ့်)  ိ  အလ  သံို််းစျော်းပြိုပခင့််း 

Crim. Law Art. §4-124, က် ်းဝါ်း င့််းစင့်သည့်  က်  ျောင့််းဇ န့်မ ျော်း သတ့်မှတ့်ပခင့််း 

Crim. Law Art. §§5-101, et seq., ထိန့််းခ ိုြ့်ထျော်းသည့်  အနတရာယ့်ရိှက်သျော မူ်းယစ့်က်စသည့်  ြစစည့််းမ ျော်း၊ ညွှန့်က ျော်းက် ်းဝါ်းမ ျော်း နငှ့်  အပချော်း မူ်းယစ့်က်စသည့်  ြစစည့််းမ ျော်း 

Crim. Law Art. §10-107, အ  ယ့်မက် ျော ့်က်သ်းသူမ ျော်းအျော်း က် ်း   ့်က ီ်းထိုတ့််  န့်ြစစည့််းမ ျော်း ပဖန့်  ပဖ ်းမှု 

Crim. Law Art. §10-108, အ  ယ့်မက် ျော ့်က်သ်းသူ က် ်း   ့်က ီ်း ထ တ့်  န့် လ ့်ဝယ့်ြိ င့် ိ င့်မှု၊ သ ့်က်သခြံအက်ထျော ့်အထျော်းမှျော်း အသံို််းပြိုမှု 

Crim. Law Art. §11-203, အ  ယ့်မက် ျော ့်က်သ်းသူမ ျော်းအျော်း ညစ့်ညမ့််းသည့် ြစစည့််းမ ျော်း က် ျောင့််းခ မှု သိ  မဟ တ့် ပြသမှု 

Educ. Art. §7-111, စစ့်သျော်းစ က် ျောင့်သူမ ျော်းထြံ အလှမ့််းမှီက် ျော ့်ရှ န ိုငမ်ှု 

Educ. Art. §§7-301 to -311, က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း က်  ျောင့််းတ ့်က် ျော ့်မှု နငှ့်  စည့််း မ့််းက်သဝြ့်မှု 

Educ. Art. §§7-401 to -435, က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏   န့််းမျောက် ်း နငှ့်  က်ဘ်း င့််းလံိုပခြံ် က် ်း 

Educ. Art. §§26-101 to -104, က်  ျောင့််း က်ဘ်း င့််းလံိုပခြံ် က် ်း 

Gen. Prov. Art. §4-313, က်  ျောင့််းသျော်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း 

Health Gen. Art. §§24-501 to -511, အက် ျော ့်အဦ်းတ င့််း က်လက် ျောင့််းက်လသန့်   ရိှက် ်း အ ့်ဥြက်ဒ 

ရ်မ  လန်ေးပပည်နယ် စည်ေးမ ဉေး စည်ေးက္မေ်းမ ာေး 

13A.01.04.03, က်  ျောင့််း က်ဘ်း င့််းလြံ် ပခြံ ြ်ံ  က် ်း 

13A.02.04, က် ်း   ့်က ီ်း  င့််းစင့်သည့်  က်  ျောင့််းြတ့်ဝန့််း  င့် 

13A.05.01, သင့် က်လ ျော့်သည့်  အခမ   ပြည့်သူြိ င့်ြညျောက် ်း ပြဌျောန့််းခ  ့် 

13A.05.02, မသန့်စ မ့််းမှုမ ျော်းရှိက်သျော က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် ဝန့်က် ျောင့်မှုမ ျော်း စီ င့်က်ြ်းအြ့်ပခင့််း 

13A.08, က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

ဘ ောော်လော်တ ေးမ ုေးဘ ောငတ်  စည်ေးမ ဉေး 

အက်ထ က်ထ  ပြဌျောန့််းခ  ့်မ ျော်း နငှ့်  ပြစ့်မှုမ ျော်းအြိ ဒ့် §17-1-118၊ သဘျောဝမဟ တ့်သည့်  က် ်းက်ပချော ့် 

ပညာဘ ီးဘတုအ်ဖ  ွဲ့၏ မူဝါဒမ ာေး နငှ်  ဘ  ောငေ်းအပ်ုကက္ ေး၏ စည်ေးမ ဉေးမ ာေး (ဘ စ ပ အက္်စ် ဝက္်ဘဆ် ကု္် (BCPS Website) တ င ်ကက္ည် ပါ) 

မူဝါေ ၀၁၀၀၊ သျောတူညီမှ် ရိှက် ်း 

စည််းမ ဉ်း ၁၁၂၀၊ မူြိ င့်ခ င့်  

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၁၂၄၀၊ က်  ျောင့််းမ ျော်းနငှ့်  ရံို််းမ ျော်းသိ  လျောသည့်  ဧည့် သည့်မ ျော်း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၃၅၃၂၊ ဖ  ့်လိ ဖ  ့် ီ်းပြိုမှုအတ  ့် က်လ ျော့်က်က ်း 

မူဝါဒ ၅၀၀၀၊ က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း 

မူဝါဒ ၅၁၀၀၊ မတက်မပဖစ် က်  ျောင့််းတ ့်က် ျော ့်မှု 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၂၀၀၊ အတန့််းတင့်က်ြ်းပခင့််း နငှ့်  အတန့််းခ ပခင့််း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၅၀၀၊ က်  ျောင့််းသျော်း လ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် ိ င့် ျော စည့််းမ ဉ်း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၀၊ က်  ျောင့််းသျော်း ပြိုမူလ ြ့်က် ျောင့်ခ  ့် စည့််းမ ဉ်း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၅၅၂၊ က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းမှ တစ့်  ်ိယ့်က်  အီလ ့်ထက် ျောနစ့်   ့်သ ယ့်က်ပြျော ိ က် ်း  ိ ိယျောမ ျော်း အသံိ်ု ်းပြိုပခင့််း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၅၆၀၊  ိ င့််းငြံ အပြစ့်က်ြ်းပခင့််းမ ျော်း နငှ့်  ထ တ့်ြယ့်ပခင့််းမ ျော်း 

http://www.bcps.org/system/policies_rules/
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မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၆၀၀၊ က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ တျောဝန့်ဝတတ  ျော််းမ ျော်း နငှ့်  အခ င့် အက် ်းမ ျော်း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၅၅၇၀၊ ရှျောက်ဖ မှုမ ျော်း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၆၂၀၂၊ က်  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ  ့် နည့််းြညျော ိ  လ ့်ခြံနိ င့်ဖ ယ့် အသံို််းပြိုက် ်း မူဝါဒ (TAUP) 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၆၇၀၂၊ သင့်ရိ ်းည  ်  န့််းတမ့််းပြင့်ြ လှုြ့်ရှျော်းမှုမ ျော်း 

မူဝါဒ နငှ့်  စည့််းမ ဉ်း ၆၈၀၀၊   င့််း င့််းက်လ လျောက် ်း ခ ီ်းမ ျော်း နငှ့်  နိ င့်ငြံ ြ့်ပချော်းတ င့် က်လ လျောက် ်း အစီအစဉမ ျော်း 

အဘထ ဘထ အဘက ောငော်ီး ပ်မ ာေး 

The Compass:  အက် ျောင့််းဆံို်း ီသိ  သ ျော်းသည့်   ျွနိ်ု ်ြ့်တိ  ၏ လမ့််းက်က ျောင့််း 
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လူမှု စ တ်ြ ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အသထာက်ြံ မ ာ်းဌာနမှ ထိုတ်သဝြါသည် 

 

ခ ွဲပခာ်းဆက်ဆံမှုမပြ သရ်းဆ ိုငရ်ာ အသ သြ်းခ က် 

သဘာ်လ်တီ်းမ ို်းသကာင်တီ ြညာသရ်းဘိုတ်အဖ ွဲျဲ့က အသက်အရ ယ်၊ ဘ ို်းဘ ာ်းစဉဆက်/ဇာတ န ိုင်ငံ၊ အသာ်းအသရာင်၊ မသန်စ မ််းမှု၊ က ာ်းမ ပဖစ်တည်မှု/သဖာ်ပြခ က်၊ 

လက်ထြ်ထ မ််းပမာ်းမှု အဆင ်အတန််း၊၊ လူမ   ်း၊ ဘာသာ၊ လ င်ြ ိုင််းဆ ိုင်ရာ ဦ်းစာ်းသြ်းမှု၊ မ   ်းရ ို်းဗီဇ အခ က်အလက်၊ သ ို  မဟိုတ် စစ်မှုထမ််းသည ် အဆင ်အတန််း 
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