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ေဘာလ်တ်မုိီးေကာငတ် ီအစိးုရေကျာငး်များ 
1973 ခု�စှ ်ြပန်လညထ်ေူထာငေ်ရးဥပေဒ-  ပုဒမ် 504 
မိဘ�ငှ့ ်ေကျာငး်သားအခွင့အ်ေရးများ အသေိပးချက ်

ပုဒမ် 504 ေအာကတ်ငွ ်

"§ 504" ဟု အများအားြဖင့ ်ရည�်�နး်ေသာ 1973 ခု�စ်ှ ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးဥပေဒသည ်အေမရိကနကွ်နဂ်ရက်မှ ြပ�ာနး်ထားေသာ 
ခဲွြခားဆက်ဆမံ�မ�ိှေစ ေရး ဥပေဒတစ်ရပ်ြဖစ်သည။် အက်ဥပေဒ၏ ရညရွ်ယ်ချက်မှာ ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်ကုိ တားြမစ်ရန�်ငှ့ ်
မသနစွ်မ်းေကျာငး်သားများသည ်မသနစွ်မ်းမဟုတ်ေသာ ေကျာငး်သားများအတွက် ေပးအပ်ထားသည့ ်ပညာေရးဆိငုရ်ာ 
အခွင့အ်လမ်းများ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ တူညစွီာ ရ�ိှ ေ�ကာငး် ေသချာေစရနြ်ဖစ်သည။် 

Ü�4/ 3�အရ�အကျံုးဝငေ်သာ�ေကျာငး်သားဆိသုညမှ်ာ�� 
မိမိကုိယ်ကုိယ်�ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး်၊�ကုိယ်တုိငလု်ပ်ရသည့�်အလုပ်များကုိ�လုပ်ေဆာငြ်ခငး်၊�လမ်းေလ�ာက်ြခငး်၊�ြမငြ်ခငး်၊�
�ကားြခငး်၊�စကားေြပာြခငး်၊�အသက်�ှူြခငး်၊�သငယူ်ြခငး်၊�အလုပ်လုပ်ြခငး်၊�အစာစားြခငး်၊�အပ်ိြခငး်၊�မတ်တပ်ရပ်ြခငး်၊�ေြမ�ာက်ြခငး်၊�
ေကွးြခငး်၊�စာဖတ်ြခငး်၊�အာ�ုံစူးစုိက်ြခငး်၊�ေတွးေခါ် ြခငး်�ငှ့�်ဆက်သယ်ွေြပာဆိြုခငး်�တုိကဲ့သ့ိုေ့သာ�အဓိကကျသည့�်ဘဝ�
လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာ�တစ်ခုကုိ�သသိသိာသာ�ကန ့သ်တ်ထားသည့�်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ�သိုမ့ဟုတ်�စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ချို �ယွငး်မ��တစ်ခု�' က(�
�ိှေသာ၊�' ခ(��ိှခဲသ့ည့မှ်တ်တမ်း�ိှေသာ၊�' ဂ(��ိှသညဟု်�မှတ်ယူြခငး်ခံရေသာ�ေကျာငး်သား�တစ်ေယာက်ြဖစ်ပါသည။် 

�စ်ှမျိုး အကျံုးဝငမ်�- ေကျာငး်သားအများအြပားသည ်§ 504 �ငှ့ ်Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) �စ်ှခုလုံး 
ေအာက်တွင ်ပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် အကျံုးဝငမ်ညြ်ဖစ်သည။် IDEA ေအာက်တွင ်အကျံုးဝငေ်သာ 
ေကျာငး်သားများသည ်§ 504 ေအာက်တွငသ်ာ အကျံုးဝငေ်သာ ေကျာငး်သားများအတွက် မရ�ိှ�ိငုေ်သာ 
သးီြခားအခွင့အ်ေရးများစွာ�ိှသည။် ေမရီလနး်ြပညန်ယ် ပညာေရးဌာနမှ ြပငဆ်ငထ်ားေသာ မိဘအခွင့အ်ေရးလက်စဲွစာအုပ်ကုိ 
သင့က်ေလး၏ေကျာငး်တွင ်ရ�ိငု�်ပီး IDEA မှ အာမခံထားေသာ အခွင့အ်ေရးများကုိ သတ်မှတ်ေပးပါသည။် IDEA ေအာကတ်ငွ ်
အရညအ်ချငး်မြပည့မီ်ေသာ မသနစွ်မ်းေကျာငး်သားများအား § 504 မှ အာမခံထားေသာ အခွင့အ်ေရးများ ကုိ ေဖာ်ြပရနမှ်ာ 
ဤအသေိပးချက်ပုံစံ၏ ရညရွ်ယ်ချက်ြဖစ်သည။် 

34 CFR အပုိငး် 104 တွင ်ေဖာြ်ပထားသည့အ်တုိငး် § 504 အတွက် ခွင့ြ်ပုထားေသာ စညး်မျဉ်းများသည ်မိဘများ�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် 
ေကျာငး်သားများအား ေအာက်ပါအခွင့အ်ေရးများကုိ ပ့ံပုိးေပးသည-် 

1. § 504 အရ သင၏်အခွင့အ်ေရးများကုိ ေကျာငး်ခ�ုိငမှ် အေ�ကာငး်�ကားရန ်သင့တွ်င ်အခွင့အ်ေရး�ိှသည။် (ဤအသေိပးချက်ပုံစံ၏ 
ရညရွ်ယ်ချက်မှာ အဆိပုါအခွင့အ်ေရးများကုိ သင့အ်ား အ�ကံဉာဏေ်ပးရနြ်ဖစ်သည။်) 34 CFR 104.32 ။ 

2. သင၏် ကေလးသည ်မသနစွ်မ်းသမူဟုတ်ေသာ ေကျာငး်သားများ၏ လုိအပ်ချက်များ ြပည့မီ်သည့အ်ေြခအေနအတုိငး် သ/ူသမူ၏ 
တစ်ဦးချငး်ဆိငုရ်ာ ပညာေရးလုိအပ်ချက်များကုိ လုံေလာက်စွာ ြပည့မီ်ေစရန ်စီစဉ်ေရးဆွထဲားသည့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ ပညာေရးကုိ 
ရ�ိှခွင့�ိှ်သည။် 34 CFR 104.33 ။ 

3. သင့က်ေလးသည ်မသနစွ်မ်းသမူဟုတ်ေသာ ေကျာငး်သားများ သိုမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိ၏့မိဘများထမှံ 
ေကာက်ခံသည့အ်ခေ�ကးေငမွျိုးများမှလဲွ၍ အခမ့ဲပညာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ ရပုိငခွ်င့�ိှ်သည။် အာမခံသမူျား�ငှ့ ်
အလားတူတတိယပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့ ်မသနစွ်မ်းေကျာငး်သားတစ်ဦးအား ပ့ံပုိးေပးသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် ပ့ံပုိးရန ်သိုမ့ဟုတ် 
ေပးေချရန ်အြခားအားြဖင့ ်အကျံုးဝငသ်ည့ ်တာဝနဝ်တ� ရားမှ ေလ�ာေ့ပါသ့က်သာေစမညမ်ဟုတ်ေပ။ 34 CFR 104.33 ။ 

4. သင့က်ေလးသည ်ကန ့သ်တ်ထနိး်ချုပ်မ� အနညး်ဆံးု ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်ေနရာချထားြခငး်ကုိ ရပုိငခွ်င့�ိှ်သည်။ 34 CFR 104.34 ။ 

5. သင၏်ကေလးသည ်မသနစွ်မ်းသမူဟုတ်ေသာ ေကျာငး်သားများအတွက် ပ့ံပုိးေပးထားသည့ ်လုိအပ်ေသာပ့ံပုိးမ�များ၊ 
ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ တနး်တူရ�ိှရနအ်ခွင့အ်ေရး�ိှသည။် 34 CFR 104.34 ။ 

6. သင့က်ေလးသည ်ကနဦး 504 ေနရာချထားမ� �ငှ့ ်ေနရာချထားမ�တွင ်ေနာက်ဆက်တဲွ သသိာထင�ှ်ားေသာ အေြပာငး်အလဲ တစ်ခုခု 
မတုိငမီ် အကဲြဖတ်ြခငး်တစ်ခုအတွက် အခွင့အ်ေရး�ိှသည။် 34 CFR 104.35 ။ 

7. စမ်းသပ်ြခငး်�ငှ့ ်အြခားေသာ အကဲြဖတ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များသည ်အတညြ်ပုြခငး်၊ စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်၊ 
အကဲြဖတ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ နယ်ပယ်များစသညြ်ဖင့ ်34 CFR 104.35 ၏ လုိအပ်ချက်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညရီပါမည။် ခ�ုိငသ်ည ်
အရညအ်ချငး်စစ်�ငှ့ ်ေအာငြ်မငမ်� စာေမးပဲွများ၊ ဆရာများ၏ အ�ကံြပုချက်များ၊ �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အေြခအေန၊ လူမ�ေရး�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ� 
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ေနာက်ခံ၊ လုိက်ေလျာညေီထ�ိှွေသာ အမူအကျင့၊် �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟုတ် ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ အစီရငခံ်စာများ၊ 
ေကျာငး်သားအဆင့မ်ျား၊ တုိးတက်မ� အစီရငခံ်စာများ၊ မိဘ ေလလ့ာေတွ� �ိှချက်များ၊ ေတွ� �ကံုမ� အစီရငခံ်စာများ �ငှ့ ်ေကာငတီ်အ�ှံ ့ 
�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ြပညန်ယ်အ�ှံ ့ အကဲြဖတ် ရမှတ်များ အပါအဝင ်ရငး်ြမစ်အမျိုးမျိုးမှ အချက်အလက်များကုိ ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားရမည။် 
34 CFR 104.35 ။ 

8. ေနရာချထားေပးသည့ ်ဆံးုြဖတ်ချက်များကုိ သင၏်ကေလးအေ�ကာငး်၊ အကဲြဖတ်မ�အချက်အလက်များ၏ အဓိပ�ာယ်၊ 
ေနရာချထားြခငး် ေရွးချယ်မ�များ�ငှ့ ်ကန ့သ်တ်ထနိး်ချုပ်မ� အနညး်ဆံးု ပတ်ဝနး်ကျင�်ငှ့ ်��ငိး်ယှဉ်�ိငုေ်သာ ပ့ံပုိးမ�များအတွက် 
ဥပေဒလုိအပ်ချက်များ အေ�ကာငး် တတ်သနိားလညေ်သာ လူများ ပါဝငေ်သာ (ဆိလုိုသညမှ်ာ § 504 ေကာ်မတီ) မှ ြပုလုပ်ရပါမည။် 
34 CFR 104.35 ။ 

9. § 504 အရ အကျံုးဝငပ်ါက၊ သင့က်ေလးသည ်ပညာေရးဆိငုရ်ာ လုိအပ်ချက်များကုိ အေြပာငး်အလဲ�ိှမ�ိှ ဆံးုြဖတ်ရန ်
အချိနအ်ခါအလုိက် ြပနလ်ညအ်ကဲြဖတ်ရန ်အခွင့အ်ေရး�ိှသည။် 34 CFR 104.35 ။ 

10. သင့က်ေလးအား ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊ အကဲြဖတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေနရာချထားေပးြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ခ�ုိငမှ် 
လုပ်ေဆာငမ်�တစ်စုံတစ်ရာမြပုလုပ်မီ သင့တွ်င ်အသေိပးချက်ရပုိငခွ်င့�ိှ်သည။် 34 CFR 104.36 ။ 

11. သင့တွ်င ်သက်ဆိငုရ်ာ မှတ်တမ်းများကုိ စစ်ေဆးပုိငခွ်င့�ိှ်သည။် သင့အ်ေနြဖင့ ်ကုနက်ျမည့ ်အခေ�ကးေငကွ မှတ်တမ်းများသို ့ 
ဝငေ်ရာက်�ကည့ခွ်င့ကုိ် ထေိရာက်စွာ ြငငး်ပယ်ြခငး်မြပုခဲေ့သာ ်ထိက်ုသင့ေ်သာ ကုနက်ျစရိတ်ြဖင့ ်မိတ� ူများ ရယူပုိငခွ်င့�ိှ်သည။် 34 
CFR 104.36 ။ 

12. �ကားနာမ�တွင ်မိဘများမှ ပါဝင�်ိငုခွ်င့ ်�ငှ့ ်ေ�ှ�ေနတစ်ဦးမှ ကုိယ်စားြပုခွင့ ်�ငှ့အ်တူ သင့က်ေလး၏ ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊ 
အကဲြဖတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ပညာေရးဆိငုရ်ာ ေနရာချထားေပးြခငး်�ငှ့စ်ပ်လျဉ်းသည့ ်ခ�ုိင၏် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ 
သမာသမတ်ကျေသာ �ကားနာမ�တစ်ခုအတွက် သင့တွ်င ်ရပုိငခွ်င့�ိှ်သည။် 34 CFR 104.36 ။ 

13. သင့က်ေလး၏ ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊ အကဲြဖတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ပညာေရးဆိငုရ်ာ ေနရာချထားေပးြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ခ�ုိင ်§ 
504 ေကာ်မတီ၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ စိနေ်ခါ်လုိပါက၊ ခ�ုိင၏် § 504 ည��ိ�ငိး်ေရးမ�း၊ လူမ�ေရး-စိတ်ခံစားမ�ဆိငုရ်ာ 
ပ့ံပုိးကူညမီ�ဆိငုရ်ာ အမ�ေဆာငဒ်ါ�ုိက်တာ Jefferson Building, 105 W. Chesapeake Avenue, Towson, MD 21204 ထ ံစာြဖင့ ်သငမှ် 
§ 504 ေကာ်မတီ၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်(များ) ကုိ စာြဖင့ေ်ရးသားထားေသာအေ�ကာငး်�ကားစာ လက်ခံရ�ိှသည့အ်ချိနမှ် 
ြပက�ဒနိရ်က်ေပါငး် 30 အတွငး်၊အယူခံတငသ်င့ပ်ါသည။်  ဘက်မလုိက်ေသာ �ကားနာေရးအရာ�ိှတစ်ဦးေ�ှ�တွင ်�ကားနာရန ်
စီစဉ်မညြ်ဖစ်�ပီး �ကားနာရန ်ရက်စဲွ၊ အချိန�်ငှ့ ်ေနရာတုိကုိ့ သင့ထ် ံစာြဖင့ ်အေ�ကာငး်�ကားမညြ်ဖစ်သည။် 

14. ဘက်မလုိက်ေသာ �ကားနာေရးအရာ�ိှ၏ ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ သငသ်ေဘာမတူပါက၊ အရညအ်ချငး်�ိှေသာ တရားစီရငပုိ်ငခွ်င့�ိှ်ေသာ 
တရား�ုံးတစ်ခုမှ အဆိပုါ ဆံးုြဖတ်ချက်ကုိ ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ြခငး်အတွက် သင့တွ်င ်အခွင့အ်ေရး�ိှသည။် 34 CFR 104.36 ။ 

15. သင့က်ေလး၏ ခဲွြခားသတ်မှတ်ြခငး်၊ အကဲြဖတ်ြခငး်�ငှ့ ်ေနရာချထားြခငး်မှလဲွ၍ အြခား§ 504 ကိစ�ရပ်များတွင ်လျငြ်မနက်ာ 
သာတူညမီ�ေသာ ဆံးုြဖတ်ချက်တစ်ခုရ�ိှရန ်�ကိုးပမ်းမ� တစ်ခုအေနြဖင့ ်တုိင�်ကားချက်၏ သေဘာသဘာဝအရ အာမခံထားသည့ ်
အတုိငး်အတာအထ ိစွပ်စဲွချက်များကုိ စုံစမ်းေဖာ်ထတ်ုမည့သ်ြူဖစ်ေသာ ခ�ုိင၏် § 504 ည��ိ�ငိး်ေရးမ�း (သိုမ့ဟုတ် တာဝန�ိှ်သ)ူ ထ ံ
တုိင�်ကားမ� ြပုလုပ်ရန ်သင့တွ်င ်အခွင့အ်ေရး�ိှသည။် 

16. သင့တွ်င ်�ိငုင်သံားအခွင့အ်ေရးများဆိငုရ်ာ�ုံး ထ ံတုိင�်ကားပုိငခွ်င့လ်ညး်�ိှသည။် ေမရီလနး်အတွက် တာဝနယူ်ထားေသာ 
ေဒသဆိငုရ်ာ�ုံး ၏လိပ်စာမှာ- 
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100 Penn Square East၊ Suite 515 
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