
• ပုဒမ် 504 အရ အကျံုးဝငပ်ါက၊ သင့က်ေလးသည ်

ပညာေရးဆိုငရ်ာ လုိအပ်ချက်တွင ်အေြပာငး်အလဲ�ိှမ�ိှ 

ဆံးုြဖတ်ရန ်အချိနအ်ခါအလုိက် 

ြပနလ်ညအ်ကဲြဖတ်ပုိငခွ်င့�ိှ်သည။် 

• သင့က်ေလးအား ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊ အကဲြဖတ်ြခငး် 
သိုမ့ဟုတ် ေနရာချထားေပးြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ခ�ုိငမှ် 

လုပ်ေဆာငမ်�တစ်စုံတစ်ရာမြပုလုပ်မီ သင့တွ်င ်

အသေိပးချက်ရပုိငခွ်င့�ိှ်သည။် 

• သင့အ်ေနြဖင့ ်သက်ဆိငုရ်ာ မှတ်တမ်းများကုိ 

စစ်ေဆးပုိငခွ်င့�ိှ်သည။်   

• သင့က်ေလး၏ ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊ အကဲြဖတ်ြခငး် 
သိုမ့ဟုတ် ပညာေရးဆိငုရ်ာ ေနရာချထားေပးြခငး် 
သိုမ့ဟုတ် အြခား 504 ကိစ�ရပ်များ�ငှ့ ်စပ်လျဉ်းသည့ ်SST 

၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ သင့တွ်င ်

စိနေ်ခါ် ပုိငခွ်င့�ိှ်သည။်  SST ၏လုပ်ေဆာငခ်ျက်(များ)ကုိ 

စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာ အေ�ကာငး်�ကားစာကုိ 

သငလ်က်ခံရ�ိှသည့်အချိနမှ်စ၍ ြပက�ဒနိရ်က်ေပါငး် 30 

အတွငး် ခ�ုိင၏် 504 ည��ိ�ငိး်ေရးမ�း၊ လူမ�စိတ်ခံစားမ�ဆိငုရ်ာ 
ပ့ံပုိးကူညမီ�ဌာန အမ�ေဆာငဒ်ါ�ုိက်တာထ ံစာြဖင့ ်
အယူခံဝင�်ိငုသ်ည။် 

• သင့တွ်င ်�ိငုင်သံားအခွင့အ်ေရးများဆိုငရ်ာ�ုံး (OCR) ထ ံ

တုိင�်ကားပုိငခွ်င့လ်ညး်�ိှသည။် 

• ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် �ကည့ရ်န-် 
 
မသနစ်ွမ်းေကျာငး်သားများကိ ုအကာအကွယ်ေပးြခငး် 
(ed.gov) 

 

မိဘ သိုမ့ဟုတ် လွတ်လပ်သည့ ်အရွယ်မေရာက်ေသးသူသည် 
သင့က်ေလး၏ ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊  အကဲြဖတ်ြခငး်၊ 
ပညာေရးအစီအစဉ် �ငှ့ ်ေနရာချထားေပးြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ 
ဆံးုြဖတ်ချက်များ သိုမ့ဟုတ်  

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့် ေစ့စပ်ည��ိ�ငိး်ေရး 
သိုမ့ဟုတ် ဘက်မလုိက်ေသာ လုပ်ငနး်စဉ်�ကားနာမ�တစ်ခ ု

ေတာငး်ဆိ�ုိငုသ်ည။် သင�်ငှ့ ်ေကျာငး်သား သည ် �ကားနာမ�တွင ်

ပါဝင�်ိငု ်�ပီး  သင့ကုိ် ကုိယ်စားြပုမည့ ်
ေ�ှ�ေနတစ်ဦးထား�ိှ�ိငုပ်ါသည။် �ကားနာမ�ဆိငုရ်ာ 
ေတာငး်ဆိမု�များကို 443-809-0238 သိုဆ့က်သွယ်ကာ 504 

ည��ိ�ငိး်ေရးမ�း ထံ ေပးပို ့ ရ မညြ်ဖစ်သည။်  

အဆက်အသယွမ်ျား- 

• သင့ ်ကေလး၏ ေကျာငး်။ 

• ေကျာင်းသားပ့ံပုိးကူညီေရးဝနေ်ဆာင်မ� �ံုး- 
443-809-0238 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ေဘာ်လ်တီမ ိ ု း ေကာင ်တီအစ ိ ု းရေကျာငး်များသညလ်ူမျ ိုး၊ 
လိင၊် အသက၊် အသားအေရာင၊် �ုပ်ပိုငး်ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် 

စတိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ မသန်စွမ်းမ�၊ အမ်ိေထာငေ်ရး အေြခအေန၊ 
�ိငုင်ေံရး ဆက်�ယ်ွမ�၊ ကုိးကွယ်ယုံ�ကညမ်�၊ ဘာသာတရား 
သိုမ့ဟုတ် ေမွးဖွားရာ ဇာတိ အေပါ် အေြခခံ၍ 

ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်မြပုရ။" ဒစီာတမ်းကိမုသန်စွမ်းသူများ 
အတကွ ်မတူညေီသာ ေဖာ်မတ်များအြဖစ ်ေတာငး်ဆိမု� 
အရရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။်    ေကျးဇူးြပု၍ 

ေကျာငး်သားပံ့ပိုးကူညေီရးဝန်ေဆာငမ်� �ံု း 443-809-0238 သို ့ 
ဆက်သွယ် ပါ ။  
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504 �ငှ့ဆ်ိငုေ်သာအေမးများေသာေမးခွနး်များ 
 

ပုဒမ် 504 ဆိုတာ ဘာလဲ ။  

ပုဒမ် 504 သည် မသနစွ်မ်းသူများ၏ �ိငုင်သံားအခွင့အ်ေရးများ ကုိ 

အကာအကွယ်ေပး သည့ ်ြပည်ေထာငစု် ဥပေဒ ြဖစ်သည်။ 
အဆုိပါဥပေဒသည် ဖက်ဒရယ်ရနပုံ်ေငကုိွ လက်ခံသည့ ်
မည်သည့အ်ဖဲွ�အစည်းကုိမဆုိ အြခားနည်းအားြဖင့ ်
အရည်အချငး်ြပည့်မီသူများကုိ မသနမ်စွမ်းြဖစ်ြခငး် 
အေ�ကာငး်ရငး်ေ�ကာင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံြခငး်မှ တားြမစ်ထားသည်။ 
ေကျာငး် ပ�ုိဂရမ်များ �ငှ့ ်လ�ပ်�ှားမ�များ သည် ဤဥပေဒ�ငှ့ ်အ 

ညီလုိက်နာရနြ်ဖစ်သည်။ 
 
 

မည်သသူည် အကျံုးဝငသ်နည်း။ 

အကယ်၍ မသနမ်စွမ်းေကျာငး်သားတစ်ဦးသည် ပုဒမ် 504 အရ 

အကျံုးဝငမ်� အတွက် သူတွ့င ်ေအာက်ပါအချက်များ �ိှလျင ်

ထည့်သွငး်စဉ်းစားသင့သ်ည်သူတွ့င-် 

• အဓိက ဘဝ လုပ်ေဆာငမ်� တစ်ခု သုိမ့ဟုတ် တစ်ခုထက်ပုိေသာ 
လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိသိသိသာသာ 
ကန ့သ်တ်ထားသည်�ု့ပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ သုိမ့ဟုတ် စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ 
ချို�ယွငး်ချက်တစ်ခု �ိှသည်။ 

• ထုိသုိေ့သာ ချို�ယွငး်ချက် မှတ်တမ်း တစ်ခု�ိှသည်။ သုိမ့ဟုတ် 

• ထုိသုိေ့သာ ခ�တ်ယွငး်ချက် �ိှသည်ဟု မှတ်ယူခံရ  သည်  ။ 
"ဘဝ၏အဓိကလုပ်ေဆာငခ်ျက်များ" တွင ်မိမိကုိယ်ကုိယ် 

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်၊ ကုိယ်တုိငလု်ပ်ရသည့် အလုပ်များကုိ 

လုပ်ေဆာငြ်ခငး်၊ လမ်းေလ�ာက်ြခငး်၊ ြမငြ်ခငး်၊ �ကားြခငး်၊ 
စကားေြပာြခငး်၊ အသက်��ြခငး်၊ သငယူ်ြခငး် ၊ အလုပ်လုပ်ြခငး်၊ 
အစာစားြခငး်၊ အိပ်ြခငး်၊ မတ်တပ်ရပ်ြခငး်၊ ေြမ�ာက်ြခငး်၊ ေကွးြခငး်၊ 
စာဖတ်ြခငး်၊ အာ�ုံစူးစုိက်ြခငး်၊ေတွးေခါ် ြခငး်၊ �ငှ့ ်
ဆက်သွယ်ေြပာဆုိြခငး်တုိ ့ ပါဝငသ်ည်။.  ပုဒမ် 504 ေအာက်တွင�ိှ်ေသာ 
"ချို�ယွငး်ချက်များ"၏ ဥပမာများတွငြ်ပငး်ထနေ်သာဓာတ်မတည့်မ�များ၊ 
ဦးေ�ာှက် ချို�ယွငး်ြခငး်၊ ဆီးချိုေရာဂါ၊ ဝက်�ူးြပနေ်ရာဂါ�ငှ့ ်
အာ�ုံစူးစုိက်မ�အားနည်းြခငး် Hyperactivity Disorder (ADHD) တုိ ့ 
ပါဝငသ်ည်။ 

 

မသနစွ်မ်းြခငး်ဟု ေရာဂါေတွ� �ိှြခငး်သည်  ပုဒမ် 504 အရ 

အကျံုးဝငမ်�အတွက် ေကျာငး်သားတစ်ဦးအား အလုိအေလျာက် 

အရည်အချငး်ြပည့်မီေစမည်မဟုတ်ေပ။ ေကျာငး်သားတစ်ဦး  သည် 

ပုဒမ် 504 အကျံုးဝငမ်�ဆုိငရ်ာ စံသတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်
ြပည့မီ်�ိငုသ်ည် ဟု ခံစားရေသာ ဆရာများ သုိမ့ဟုတ် မိဘများသည် 

ေကျာငး်သား ပ့ံပုိးကူညီေရးအဖဲွ� (SST) အစည်းအေဝးကုိ 

ေတာငး်ဆုိ�ိငုပ်ါသည်။ 

504 မသန်စွမ်း မ�ကုိ သင ် သသံယ �ိှလ�င ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ 

• ေကျာငး်ကုိ ဆက်သွယ်�ပီး  SST ဥက� � (များေသာအားြဖင့ ်
လက်ေထာက်ေကျာငး်အုပ်) �ငှ့ ်
စကားေြပာရနေ်တာငး်ဆုိပါ။ 

• မသနစွ်မ်းမ�ကုိ မှတ်တမ်းြပုစုရာတွင ်ကူညီရန ်အသင့�ိှ်ပါ ။ 

• အစည်းအေဝး (SST) သုိ ့ တက်ေရာက် ပါ။ 

• လုပ်ငနး်စဉ်တွင ်ေကျာငး် �ငှ့အ်တူ တက်�ကစွာ 
ပူးေပါငး်ပါဝငပ်ါ။ 

 

504 အစီအစဉ် ဆိုတာ ဘာလဲ ။ 

အကျံုးဝငမ်�ဆုိငရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်များကုိ 

ြပည့မီ်ေသာေကျာငး်သားများ သည် ေကျာငး်တွင ်

အသုံးြပုရနအ်တွက် ေရးဆဲွထားေသာ 504 အစီအစဉ် တစ်ခု 

�ိှပါမည်။ အစီအစဉ် သည် ချို�ယွငး်မ�၏ သေဘာသဘာဝ ၊ 
ချို�ယွငး်မ�ဒဏခံ်ရေသာ အဓိက အသက် တာ လုပ်ေဆာငခ်ျက် ၊  
ေကျာငး်သား၏ လုိအပ်ချက်များ အေပါ် အေြခခံ၍ ရ�ိှခွင့ေ်ပးရန ်

လုိအပ်ေသာ ေနရာထုိငခ်ငး်များ�ငှ့ ်ေနရာထုိငခ်ငး် များကုိ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရန ်တာဝန�ိှ်ေသာ ပုဂ�ိုလ်(များ) တုိကုိ့ 

အေသးစိတ်သတ်မှတ်  ေပးပါသည်။ 
 
အစီအစဉ် ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးတွင ်မိဘများ အား ပါဝငရ်န ်

တုိက်တွနး်အပ်ပါသည်။ ေနရာထုိငခ်ငး် များအေ�ကာငး် 
ဆရာများအား အေ�ကာငး်�ကားရန ်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ကုိ 

ေစာင့�်ကည့ရ်န ်အမ�တဲွ မနေ်နဂျာ အား တာဝနေ်ပးအပ် 

မည်ြဖစ်သည်။ 
 

• ေနရာထုိငခ်ငး် များသည် ေကျာငး်သားတစ်ဦးချငး်စီ အတွက် 

သီးသန ့ ်ြဖစ် သင့�်ပီး 
ေယဘုယျပညာေရးေကျာငး်သားများအတွက် ေပး 
ေလ�ိှ့ေသာ ေနရာထုိငခ်ငး်မျိုးများ မပါဝငသ်င့ပ်ါ ။ 

• ေနရာထုိငခ်ငး် များသည် �ကီးမားေသာဘဝ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်�ကီးမားေသာ 
ကန ့သ်တ်ချက်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး 
ေကျာငး်သားတစ်ဦးချငး်စီ၏ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ သုိမ့ဟုတ် 

စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ချို�ယွငး်မ�များ  အတွက် သီး သန ့ ်ြဖစ်သင့ ်
သည်  ။ 

 

ေနရာထုိငခ်ငး် များကုိ စာြဖင့ ်မှတ်တမ်းတငထ်ားရမည် ။ 

လုပ်ငန်းစဉ်အတငွး် အခွင့အ် ေရး ေတကွ ဘာေတလဲွ။ 

ခဲွြခားသတမှ်တြ်ခငး်၊ အကဲြဖတြ်ခငး်�ငှ့ ်ေနရာချထားြခငး်တငွ ်

မိဘ/ေကျာငး်သား အခွင့အ်ေရး အကျဉ်းချုပ် 

(ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရး အက်ဥပေဒ 1973 ၏ ပုဒမ် 504) 
 

ပုဒမ် 504 အရ မိဘများ�ငှ့ ်ေကျာငး်သားများအား ေအာက်ပါ 
အခွင့အ်ေရးများကုိ ေပးအပ်သည်-  

• ပုဒမ် 504 အရ သင့အ်ခွင့အ်ေရးများကုိ ေကျာငး်ခ�ုိငမှ် 
အေ�ကာငး်�ကားရန ်သင့တွ်င ်အခွင့အ်ေရး�ိှသည်။ 

• သင၏် ကေလးသည် သူ/သူမ၏ တစ်ဦးချငး်ဆုိငရ်ာ 
ပညာေရးလုိအပ်ချက်များကုိ ြပည့မီ်ရန ်
မသနစွ်မ်းသူမဟုတ်ေသာ ေကျာငး်သားများ၏ 
လုိအပ်ချက်များြပည့မီ်သည့အ်ေြခအေနအတုိငး် 
အထိလုံေလာက်ေသာ စီစဉ်ထားသည့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ 
ပညာေရးကုိ ရ�ိှခွင့�ိှ်သည်။ 

• သင့က်ေလးသည် မသနစွ်မ်းသူမဟုတ်ေသာ ေကျာငး်သားများ 
သုိမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ၏့မိဘများအေပါ် 
ေကာက်ခံသည့အ်ခေ�ကးေငမှွလဲွ၍ 
အခမ့ဲပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရပုိငခွ်င့�ိှ်သည်။   

• သင့က်ေလးသည် ကန ့သ်တ်ထိနး်ချုပ်မ� အနည်းဆုံး 
ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်ေနရာချထားြခငး်ကုိ ရပုိငခွ်င့�ိှ်သည်။ 

• သင၏်ကေလးသည် မသနစွ်မ်းသူမဟုတ်ေသာ 
ေကျာငး်သားများအတွက် ပ့ံပုိးေပးထားသည့ ်
လုိအပ်ေသာပ့ံပုိးမ�များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်
လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ တနး်တူရ�ိှရနအ်ခွင့အ်ေရး�ိှသည်။ 

• သင့က်ေလးသည် ကနဦး 504 ေနရာချထားမ� �ငှ့ ်
ေနရာချထားမ�တွင ်ေနာက်ဆက်တဲွ သိသာထင�ှ်ားေသာ 
အေြပာငး်အလဲ တစ်ခုခု မတုိငမီ် အကဲြဖတ်ြခငး်တစ်ခုအတွက် 
အခွင့အ်ေရး�ိှသည်။ 

• စမ်းသပ်ြခငး်�ငှ့ ်အြခားေသာ အကဲြဖတ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အတည်ြပုြခငး်၊ စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်၊ 
အကဲြဖတ်ြခငး်ဆုိငရ်ာ နယ်ပယ်များစသည်ြဖင့ ်34 CFR 
104.35 ၏ လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီရပါမည်။  

• SST သည် ပုဒမ် 504 အရ အကျံုးဝငမ်�ကုိ ဆုံးြဖတ်ရန ်
အရငး်အြမစ်အမျိုးမျိုးမှ အချက်အလက်များကုိ 
ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည်။ 

• ေနရာချထားေရးဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ 
တတ်သိနားလည်သူများပါဝငေ်သာအဖဲွ� (ဆုိလုိသည်မှာ 
ေကျာငး်သားပ့ံပုိးကူညီေရးအဖဲွ�) မှ ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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