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အအောက်ပါတစ်ဦးချင်းစီတသ
ို့ ည် ဘဲလ်တီမးအကောင်တီအစးရအကျောင်းမျေား၏
အကျောင်းသေားမျေား၊ မဘမျေား၊ ဌောနနှင် ဝန်ထမ်းမျေားအတွက်
အဆပါအကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်က ထတ်လပ်ရောတွင် ၎င်းတ၏
ို့ အလပ်က
သရှပါသည်-

လက္်စစာအုပ်စစစ်သံုေးသပ်ရ ေးပါဝင်ရ

ာင် က္
ွ ်သူမ ာေး

Frank Abbot၊ အကျောင်းသေားကျငဝ
် တ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ
Tom Bowser၊ အကျောင်းအပ်၊ Sussex ES*
Stacy Bryan၊ ကကီးကကပ်အရးမှ း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်အလလောခခင်း
Thomas DeHart၊ CASE* ၏ အမှုအဆောင်ဒါရက်တော
Frank Dunlap၊ III၊ အကျောင်းအပ်၊ Lansdowne MS*
Kim Ferguson၊ အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရးဝန်အဆောင်မအ
ှု ရးရောဒါရက်တော
Stephanie Finney၊ အတင်ပင်ခ၊ Rosedale Center*
Sonja Floyd၊ အသပင်းဆင်ရောဂီတဆရော၊ Carney ES*

ပညာရ ေးဘုတ်အဖွဲ့

Howard Franklin၊ အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်း*
Ben Forstenzer၊ Uniserv ဒါရက်တော*

Makeda Scott

Millie Hamann၊ စီမအပ်ချျုပ်အရးလက်အထောက်

ဥက္ကဌ

Susan Harris၊ အကျောင်းအပ်၊ Dumbarton MS
Kara Hobbs၊ စီးပွေားအရးဆင်ရောအလလောဆန်းစစ်သူစန
ီ ီယော၊ Student Data

Julie C. Henn

David Konkle၊ အကျောင်းသေားာောားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

ဒု-ဥက္ကဌ

April Lewis၊ အကျောင်းလခချုအရးဆင်ရော အမှုအဆောင်ဒါရက်တော*
Dr. Candice Logan-Washington၊ အထူးပညောရှင်

Dr. Erin R. Hager

Tammy Mills၊ အသပင်းဆင်ရောဂီတဆရော၊ Perry Hall MS*

Moalie S. Jose

Paul Muller၊ အကျောင်းသေားကျငဝ
် တ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ*

Russell T. Kuehn

Patricia Mustipher၊ လူမှုလပ်ငန်းမျေားပူးအပါင်းအဆောင်ရက
ွ ်သူ*

Lisa A. Mack

Deborah Nelson၊ အကျောင်းစတ်ပညောရှင်*

Rodney R. McMillion

Dr. Joan Parr၊ အကျောင်းစတ်ပညောရှင်*

John H. Offerman, Jr.

Craig Reed၊ အကျောင်းအပ်၊ Perry Hall HS*

Cheryl E. Pasteur

Seth I. Rich၊ သခ္ျောဆရော၊ Milford Mill Academy

Lily P. Rowe

Phil Robinson၊ အကျောင်းအပ်၊ Meadowood ပညောအရးစင်တော*
Adrienne Sesay၊ အကျောင်းသေားကျငဝ
် တ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

Christian Thomas

Natalee Szopo၊ အထူးပညောအရးဆရော၊ Towson HS*

ရက္ ာင်ေးသာေးအဖွဲ့ဝင်

Rebecca Thornton၊ ESOL ဆရော၊ Woodlawn HS*
Jeanette Young၊ ESPBC အကျောင်းအပ်*

Darryl L. Williams, Ed.D.

Dr. Michael Zarchin၊ ဥကကဌ၊ အကျောင်းအအခခအအန/လခချုအရးဌောန*

အတင်ေးရ ေးမ ေး-ဘဏ္ဍာရ ေးမ ေးနင်
အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးမ ေး

အပပင်အ

င်နင် ပံုစံခ ပခင်ေး

Dr. Kevin D. Roberts*

ဥပရဒရ ေး ာအတင
ု ်ပင်ခံမ ာေး
Margaret-Ann F. Howie, Esq.

က္ာဗာဒီဇုင်ေးမ ာေး

J. Stephen Cowles, Esq.

Brian

Valerie A. Thompson, Esq.*
Patricia Clark

*အကျောင်းသေားစည်းကမ်းအဆောင်ရွက်အရးအဖွဲွဲ့တွင် ပါဝင်ခခင်းက ဆလသည်

လက္်စစာအုပရ
် က္ာ်မတီဥက္ကဌ
Dr. Kevin D. Roberts*

i

အကျောင်းအအခခအအနနှင် လခချုအရးဌောနမှ အသအပးစောလော
၂၀၂၁-၂၀၂၂ အကျောင်းပညောသင်နှစ်မှ ကကျုဆပါသည်။
ဘဲလ်တီမးအကောင်တအ
ီ စးရအကျောင်းမျေား(BCPS) အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်သည် အကျောင်းသေားအေားလးက
လက်နာအဆောင်ရွက်အစလသည်လမ်းညန်ချက်မျေားနှင် အဆပါလမ်းညန်ချက်မျေားက ချျုးအဖောက်ပါက
ခဖစ်အပေါ်လောမည်အနာက်ဆက်တမ
ွဲ ျေားနှင်ပတ်သက်၍ ခပတ်သေားအသောအချက်အလက်က အပးပါသည်။
အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်သည် သက်ညောခွင်လပ်ငန်းစဉ်မျေားအပါအဝင်တကျအချန်မန
ှ ်အသောတက်အရောက်မ၊ှု လူတန
ို့ ှင်
ပင်ဆင်မအ
ှု တွက် အအလးထေားမှု၊ သင်အလျော်အသောဝတ်စ၊ နည်းပညောအသးခပျုမှု၊ အကျောင်းသေားထတ်အဝမှုမျေား၊
အကျောင်းသေားအဆောင်ရွက်ချက်မျေား၊ အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမျေားနှင် အယူခဝင်ခွင်အရ အကျောင်းသေားမျေားအေားလးအတွက်
အမ ော်လင်ချက်မျေားက ရည်ညန်းသည်။ အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်ရှ အချက်အလက်အေားလးက
ဂရတစက်ဆန်းစစ်ရန်နှင် လမ်းညန်ချက်မျေားနှင် လမ်းညန်ချက်မျေားချျုးအဖောက်ခခင်းအတွက် အနာက်ဆက်တွဲမျေားက
အဆွးအနွးရန် မဘမျေား/အပ်ထန်းသူမျေားနှင် အကျောင်းသေားမျေားအေား အမးခမန်းပါသည်။
အကျောင်းသေားမျေားနှင် မဘမျေား/အပ်ထန်းသူမျေားသည် အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်က လက်ခရရှအကကောင်းနှင်
အကျောင်းသေားအခပျုအမူအတွက် အမ ော်လင်ချက်မျေားအေား နားလည်သရှအကကောင်းက အဖော်ခပသည် ရှင်းလင်းအဖော်ခပချက်က
လက်မတ
ှ ်အရးထးရန် လအပ်သည်။ အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်သည် ယခင်ဗေားရှင်းမျေားမှအခပောင်းလဲခပင်ဆင်မှုမျေားက
အပါင်းစပ်ထေားအသောအကကောင် ၎င်းသည် နှစ်စဉ်စစစ်သးသပ်ရန် အအရးကကီးအသောမှတ်တမ်းခဖစ်သည်ဟ အကျးဇူးခပျု၍
စတ်ထဲတင
ွ ် မှတ်ထေားပါ။
၂၀၂၁-၂၀၂၂ အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်အေား လအပ်အသောအခပောင်းလဲခပင်ဆင်မှုမျေားတွင် ပါဝင်သည်မှော •

ပညောအရး၊ လူမှုအရးနှင်
စတ်ခစေားချက်ဆင်ရောအလလောသင်ယူအရးအတွက်ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်အရး(CASEL) မှအပးသည်
လူမှုအရး-စတ်ခစေားချက်ဆင်ရောအလလောသင်ယူအရးနှင်ပတ်သက်၍
ခပျုခပင်ထေားအသောအဓပပါယ်ဖွင်ဆချက်။

•

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတို့၏ ကယ်ပင်လူမအ
ှု ရး-စတ်ခစေားချက်ဆင်ရောတးတက်မက
ှု တးခမင်ရန်
လက်နာနင်သည် သတ်မှတ်ထေားအသောအခပျုအမူမျေားက
အဖော်ခပသည်ဆန်းစစ်ထေားအသောအကျောင်းသေားနှင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်ဇယေား။

•

အကျောင်းသေားမျေားနှင် မဘမျေားသည် အကူအညီနှင် အထောက်ပမှုအတွက်
အမျေားဆးအတောင်းဆနင်သည် ရးမျေား၏ခမန်ဆန်အသောဖန်းလမ်းညန်။

•

အကျောင်းသေားမျေားမှ ၎င်းတို့က လအပ်ချန်တွင် အထောက်ပရန်နှင်ပတ်သက်၍
မှခ
ီ အေားထေားရသည်သူတစ်ဦးစီတို့က အဖော်ခပနင်သည်
“ကျွန်ပ်ယကကည်ရအသောအဝန်းအဝင်း”စောမျက်နှာ။
ii

•

ယခအခါ ခပသမှုမျေားနှင် အမန်းတရေားလကခဏောမျေား၏ တေားခမစ်ချက်ပါဝင်သည် မူဝါဒ/စည်းမျဉ်း
5520 အကျောင်းသေားဝတ်စေားဆင်ယင်မစ
ှု ည်းကမ်းနှင်ပတ်သက်၍
အနာက်ဆးအဖော်ခပထေားအသောဘောသောစကေား။

•

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောဆးဝါးခပင်းထန်မှုအအပေါ် အအခခခသည် တောဝန်မျေားနှင်
တို့ခပန်အဆောင်ရွက်မအ
ှု ဆင်က အဖော်ခပသည်စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောမက်ထရစ်အသစ်။

•

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအဆောင်ရွက်ချက်အခဖစ် ထတ်ခပန်နင်အသောအရောနှင်ပတ်သက်၍
အကျောင်းသေားမျေားနှင် မဘမျေားအတွက် အမ ော်လင်ချက်မျေားက အပးသည်
အကျောင်းသေားဦးအဆောင်အသောအနာက်ဆက်တမ
ွဲ ျေားနှင်
ကကီးကကပ်အပ်ချျုပ်အရးမှ းဦးအဆောင်အသောအနာက်ဆွဲမျေားစောရင်း။

•

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအဆောင်ရွက်ချက်မျေားက အဆွးအနွးရောတွင်
ရဖန်ရခါအသးခပျုသည်အအကကောင်းအရောမျေားနှင်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်က အဖော်ခပရန်
စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအဆောင်ရွက်ချက်မျေား၏ အဖော်ခပချက်မျေား။

•

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောဖယ်ရှေားမှုအမျျုးအစေားမျေားနှင် စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောကကေားနာစစ်အဆးမှုမျေားက
ခပျုလပ်သည်တည်အနရောမျေား၏ အကျဉ်းချျုပ်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ အကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်အခပောင်းလဲခပင်ဆင်မှုမျေားက BCPS မဘမျေား/အပ်ထန်းသူမျေား၊ အကျောင်းသေားမျေား၊
ဆရောမျေား၊ ကကီးကကပ်သူမျေား၊ အကျောင်းစတ်ပညောရှင်မျေား၊ လူမှုဝန်ထမ်းမျေား၊ အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်းမျေား၊
အတင်ပင်ခမျေား၊ အကျောင်းသေားာောားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှမျေား၊ အမှုအဆောင်ဒါရက်တောမျေား၊
ဒါရက်တောမျေား၊ ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်သူမျေား၊ ဥပအဒအရးရောအတင်ပင်ခနှင် မျျုးစအသော
ကျွမ်းကျင်အဖွွဲ့ဲ အစည်းမျေား/သမဂဂအဖွွဲ့ဲ မျေားမှ ကယ်စေားလှယ်မျေားအပါအဝင် ခပည်စအသောအစရှယ်ယောရှင်မျေားအဖွွဲ့ဲ ၏
ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်မအ
ှု ေားမှတစ်ဆင် ခပျုလပ်ထေားပါသည်။

iii

ရကျာင်းအာ်းကစာ်းပညာတွင ပါဝငရဆာင ွကပိင
ု ခွင့် ................. 14

မောတကောဇယေား

ကိယ
ု ပိုငပိုငဆိင
ု ခွင့် ................................................................... 14
ှာရဖွပိုငခွင့်သတိရပ်းချက ........................................................ 15

နိဒါန်း .........................................................................................1

ခွွဲပခာ်းဆကဆမှုမ ှိရ ်းလုပပိင
ု ခွင့် .............................................. 15

လုပပိုငခွငအ
့် တိင
ု ်းအတာ...............................................................3

ကကိြိုတငကာကွယတာ်းဆ်းရ ်း ............................... 4

ရကျာင်းသာ်းအမျာ်းစု၏အသကအ ယ
ွ နှင့်ဆိင
ု သည့် လုပပိုငခွင့် .. 15

အကျင့်စရိုကပညာ ...................................................................... 4

လွတလပစွာစကာ်းရပပာဆိုခင
ွ ့်နှင့် ရဖာပပခွင့် ............................... 15

စည်းကမ်းသိမှတရ ်း® ................................................................. 5

အယူခဝငခွင့် ............................................................................ 16

ရကာင်းမွနရသာအပပြိုအမူပိုင်းဆိုင ာကကာ်းဝငဖျနရပဖမှုနှင့်

လုခခြိုရ ်းရလ့်လာသငကကာ်းရ ်းပတဝန်းကျင၏ လုပပိုငခွင့် ......... 16

ပ့်ပို်းကူညမှုမျာ်း (PBIS) ................................................................ 6

ကျင့်ဝတစည်းကမ်း ................................................................... 17

ရကျာင်းသာ်းမျာ်း၏ တာဝနမျာ်းနှင့် လုပပိုငခွငမျာ်း
့်
...........................7

ကကာ်းဝငမှုမျာ်းနှင့် ပ့်ပ်းို ကူညမှုမျာ်း ................................................ 18

တာဝနမျာ်းနှင့် လုပပိင
ု ခွင့်မျာ်း ..................................................... 7

အမျိြို်းအစာ်း ၁ ပပစမှုမျာ်းကို ကကိြိုတငကာကွယတာ်းဆ်း န
ကကာ်းဝငမှုမျာ်းနှင့် ပ့်ပ်းို ကူညမှုမျာ်း .............................................. 18

ရကျာင်းသာ်းတာဝနမျာ်း................................................................7
တကရ ာကမှုတာဝန .................................................................. 7

အမျိြို်းအစာ်း ၂ ပပစမှုမျာ်းကို ကာကွယတာ်းဆ်း န ကကာ်းဝငမှုမျာ်းနှင့်
ပ့်ပို်းကူညမှုမျာ်း ......................................................................... 19

ခွွဲပခာ်းဆကဆမှုမ ှိရစရ ်းအတွက တာဝန.................................... 7

အမျိြို်းအစာ်း ၃ ပပစမှုမျာ်းကို ကာကွယတာ်းဆ်း န

လွတလပစွာစကာ်းရပပာဆိပု ခင်းနှင့် ရဖာပပပခင်းအတွက တာဝန ..... 7

ကကာ်းဝငဖျနရပဖမှုမျာ်းနှင့် ပ့်ပို်းကူညမှုမျာ်း.................................... 20

ပုပန်းအသွငအပပင - ဝတစာ်းဆငယငမှုစည်းကမ်းအတွက တာဝန 8

လူမှုရ ်းနှင့် စိတခစာ်းမှုဆိုင ာရလ့်လာသငကကာ်းရ ်း

နည်းပညာ/အငတာနကအသု်းပပြိုမဆ
ှု ိုင ာရကျာင်းသာ်းတာဝန ...... 9

ကျွမ်းကျငတတရပမာကမှုမျာ်း ..................................................... 21
လူမှုရ ်းစိတခစာ်းမှုရလ့်လာရ ်းအပိင
ု ်းမျာ်း ................................. 23

ကိယ
ု ပိုငအလကထရ ာနစဆကသွယရ ်းပစစည်းမျာ်းအသု်းပပြိုပခင်း
အတွက တာဝန ........................................................................11

BCPS င်းပမစမျာ်းအတွက ဖုန်းနပါတမျာ်း.................................. 25

ရကျာင်းသာ်းမျာ်း၏ လုပပိုငခွင့်မျာ်း ............................................. 12

ရ

မှတတမ်းမျာ်းလ ြိုိ ျှို့ဝှကထာ်း ှိပိုငခွင့် ............................................12

ာ့်လင
ို ်း ................................................................................ 26

ရကျာင်းသာ်းတာ်းပမစကာကွယရ ်း င်းပမစရဖာင .......................... 27

အမျိြို်းသာ်းရ ်းနှင့် ဘာသာရ ်းကျင့်ထု်းမျာ်းလုပပိုငခွင့် .................13

အကျိြို်းအရကကာင်းဆရလျာရသာအကျိြို်းဆကမျာ်း ......... 29

ရကျာင်းသာ်းအုပချြိုပပိင
ု ခွင့် .......................................................13

အမျိြို်းအစာ်း ၁ ပပစမှုမျာ်း............................................................ 29

အပိုသငရို်းလုပငန်းမျာ်းတွင ပါဝငရဆာင ွကပိုငခွင့် ....................14

အမျိြို်းအစာ်း ၂ ပပစမှုမျာ်း ............................................................ 30

iv

အမျိြို်းအစာ်း ၃ ပပစမှုမျာ်း ............................................................32

လမ်းညွှနအချကအလကထက
အပခာ်းရသာကိယ
ု ရ ်းလုခခြိုမှုရ ်းွ ချယစ ာမျာ်း ............................ 67

ရကျာင်းသာ်းစည်းကမ်းပိင
ု ်းဆိင
ု ာလုပရဆာငချက ....................... 34
ကျင့်ဝတစည်းကမ်းချိြို်းရဖာကမှုမျာ်းအတွက တပုုံ့ ပနရဆာင ွကချက

စစဘကဆိုင ာအလုပရခေါ်ယူစုရဆာင်းသူမျာ်းနှင့်

................................................................................................35

အဆင့်ပမင့်ပညာရ ်းအတွက ရကျာင်းမျာ်း .................................. 67

မူကကိြို - ၂ တန်းရကျာင်းသာ်းမျာ်းဆိုင်းင့်ပခင်း/ထုတပယပခင်း..........35

ရကျာင်းသာ်းမူပိုငခွင့်................................................................. 67

ရကျာင်းတွင်းဆိင
ု ်းင့်ပခင်း ............................................................35

စစရဆ်းခွင့်နှင့် ပပနလညဆန်းစစသု်းသပခွင့် ............................... 68

ရ တိုရ

ရကျာင်းသာ်း၏ မှတတမ်းကို ပပနလညပပငဆင န ရတာင်းဆိုပခင်း

ှညဆိင
ု ်းငပ့် ခင်း ............................................................36

................................................................................................ 68

တို်းပမြှင့်ဆိုင်းင့်ပခင်းနှင့် ထုတပယပခင်း ..........................................36

တိုငကကာ်းချကတငပပခွင့် ............................................................ 68

အရသ်းစာ်းပညာရ ်းဝနရဆာငမှုမျာ်း ..........................................39

ရကျာင်းဘတစကာ်းမျာ်းအပါအဝင ရကျာင်းပိင
ု ပစစည်းမျာ်းအရပေါ်

ရ ွ်းချယနိုငရသာရကျာင်းမျာ်းနှင့် အပခာ်းပညာရ ်းရ ်းွ ချယမှုမျာ်း .39

ဗဒယိုရိုကကူ်းပခင်း..................................................................... 69
တစဦ်းချင်းပညာရ ်းပရိုဂ မမျာ်း (IEPs) နှင့် 504 အစအစဉမျာ်း ..40
လာရ ာကသူဝငရ ာကခွင့်စနစ ................................................ 69
SCHO ၏ ဆု်းပဖတချကအယူခခွင့် ............................................... 41
One-Card ဝငရ ာကခွင့်စနစ.................................................... 69

အယူခခွင့်လုပငန်းစဉ ................................................................41

အစာ်းအစာရကာကခပခင်း/ရ ်းွ ချယနိုငရသာအစာ်းအစာမျာ်း/ရကာ

အစ ငခတငပပနိုငရသာပပစမှုမျာ်း ................................................ 41
စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင ာပပစမှုမကထ စ .......................................... 43

ကခပခင်းလုပထု်းလုပနည်းမျာ်း ................................................... 69

ဆ ာနှင့်

ရကျာင်းကျန်းမာရ ်းဝနရဆာငမှုမျာ်း ......................................... 70

ကက်းကကပသူဦ်းရဆာငရသာစည်းကမ်းပိုင်းဆိုင ာတပုုံ့ ပနရဆာင ွကမှု
မျာ်း ......................................................................................... 51

မူဝါဒမျာ်း ..................................................... 71

စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင ာတပုုံ့ ပနရဆာင ွကမှုမျာ်းရဖာပပချက ............... 56

လာရ ာကသူမျာ်း ..................................................................... 71

ပပနလညပပြိုပပငထိန်းသိမ်းရ ်း ............................... 60

ဝငရ ာကခွင့်ပငင်းပယပခင်း ........................................................ 71

ပပနလညပပြိုပပငထိန်းသိမ်းရ ်းကျငထ
့် ု်းမျာ်းကို အဓိပပါယဖွင့်ဆိုပခင်း 60

အနိုငကျင့်ရစာကာ်းပခင်း၊ ဆိုကဘာပဖင့် တိုကခိုကပခင်း၊

ပပနလညပပြိုပပငထိန်းသိမ်းရ ်းကျင့်ထု်းမျာ်းဥပမာမျာ်း ...................60

ရနှှောင့်ယှကပခင်း၊ သိမ
ုုံ့

နှစစဉအသိရပ်းချကမျာ်း ..................................... 63

ုတ ခခိမ်းရပခာကပခင်း .............................. 72

BCPS ပိုငဆိင
ု မှုကုိ ခွွဲပခာ်းဆကဆပခင်း........................................ 73

ရကျာင်းသာ်းလုပပိုငခွင့်မျာ်းပပငဆငချကကို ကာကွယပခင်း..........63

ဂိုဏ်းဂဏမျာ်း၊ ဂိုဏ်းဂဏလှုပ ှာ်းရဆာင ွကမှုနင
ှ ့်

ကိယ
ု ရ ်းလ ြိုိ ျှို့ဝှကထာ်း ှိမှု .........................................................65

အလာ်းတူဖျကဆ်းမှု သိမ
ုုံ့

လမ်းညွှနအချကအလက ...........................................................66

v

ုတ တ ာ်းမဝငအဖွွဲျှို့အပပြိုအမူ ............ 74

ရကျာင်းသာ်းမှ ရဆ်း ွကကက်းထုတကုနမျာ်းအသု်းပပြိုပခင်းနှင့်

အွနလိုင်းအတန်းတွင ပါဝငတကရ ာကပခင်း ................................ 80

လကဝယထာ်း ှိပခင်း .................................................................75

ရကျာင်းသာ်းပါဝငရဆာင ွကမှု ................................................. 80

ရဆ်းညွှန်း- အညွှန်းပါပခင်းနှင့် အညွှန်းမပါပခင်း............................75

အွနလိုင်းအတန်းတွင ပါဝငချိတဆကမှု ....................................... 80
ရကျာင်းသာ်းပါဝငရဆာင ွကမှု ................................................. 81

အ ကယမကာမျာ်းနှင့် မူ်းယစရဆ်းဝါ်းမျာ်း ..................................75

အွနလိုင်းအတန်းကျင့်ဝတစည်းကမ်း ........................................... 81

မူ်းယစရဆ်းဝါ်းသု်းစွွဲပခင်းကို သရဘာဆနဒအရလျာကဝနခပခင်း ......76

ကျင့်ဝတစည်းကမ်း ................................................................... 81

တိုငပငရဆွ်းရနွ်းပခင်းနှင့် ပညာရ ်းကို အာ်းရပ်းတိုကတွန်းပခင်း .....76

ရကျာင်းသာ်းကျင့်ဝတစည်းကမ်းရဆာင ွကပခင်း ........................ 81

ကရလ်းငယအာ်း အလွွဲသု်းစာ်းပပြိုမှုနင
ှ ့်လျစလျျူရှုမှုအာ်း တငပပပခင်း

အွနလိုင်းအတန်းတွင်းစည်းကမ်း ................................................. 81

................................................................................................76

ပပငပရအဂျငစပါဝငပခင်း............................................................. 82

အွနလိုင်းစာသငခန်း ......................................... 77

အနိုငကျင့်ရစာကာ်းပခင်း၊ ရနှှောင့်ယှကပခင်း၊ သိမ
ုုံ့

ုတ ခခိမ်းရပခာကပခင်း

............................................................................................... 82

လုခခြိုရသာရလ့်လာသငယူရ ်းပတဝန်းကျင ................................77

အနိုငကျင့်ရစာကာ်းပခင်း၊
အွနလိုင်းစာသငခန်းစမရဆာင ွကရ ်း ........................................ 77

ဆိုကဘာပဖင့်တိုကခိုကရစာကာ်းပခင်း၊ရနှှောင့်ယှကပခင်း၊ သိမ
ုုံ့

အွနလိုင်းစာသငခန်းစမရဆာင ွကပခင်း .....................................77

ခခိမ်းရပခာကပခင်း ....................................................................... 82

အချိနကိုကညွှနကကာ်းချက .......................................................... 78
အချိနကိုကမ

အွနလိုင်းအတန်းတွင်း အနိုငကျင့်ရစာကာ်းပခင်း၊

ုတရသာညွှနကကာ်းချက ........................................ 78

ဆိုကဘာပဖင့်တိုကခိုကရစာကာ်းပခင်း၊ ရနှှောင့်ယှကပခင်း၊ သိမ
ုုံ့

အွနလိုင်းစာသငခန်းတွင တကရ ာကပခင်း ................................... 79

ုတ

ခခိမ်းရပခာကပခင်းတိက
ုုံ့ ို တငပပပခင်း.............................................. 83

ရကျာင်းသာ်းတကရ ာက နတာဝန ..........................................79

ဝတစာ်းဆငယငမှုစည်းကမ်း....................................................... 83

အချိနကိုကအတန်းတွင ရနုံ့စဉတကရ ာကမှု.............................79
အချိနကိုကမ

ုတ

ပုပန်းအသွငအပပင - ဝတစာ်းဆငယငမှုစည်းကမ်းအတွက တာဝန

ုတရသာအတန်းတွင ရနုံ့စဉတကရ ာကမှု ..........80

................................................................................................ 83

အချိနကာလအလိုက တကရ ာကမှု ..........................................80

အွနလိုင်းသငကကာ်းချိနအတွင်း ကျန်းမာရ ်းလုပရို်းလုပစဉမျာ်း ........ 84
ရကျာင်းသာ်းလကစွွဲစာအုပအသိအမှတပပြိုရ ်းစာမျကနှှော ............... 86

vi

ကျွန်ပ်တလ
ို့ ပ်အဆောင်ပါမည်။

နဒါန်း
•

ခမင်မေားအသောအမ ော်လငခ
် ျက်မျေားနှင်

ဘဲလတ
် ီမးအကောင်တအ
ီ စးရအကျောင်းမျေား (BCPS) သည်

သငအ
် လျော်အသောပပးကူညီမမ
ှု ျေားနှင်အတူ

အဆငခ် မင်ခခင်း၊ ကွောခခေားချက်မျေားက

အဆောင်ရက
ွ သ
် ည်အခါ အကျောင်းသေားမျေားသည်

ဖယ်ရောှ းရှငး် လင်းခခင်းနှင် အနာဂတ်အတွက်

အအောင်ခမင်ပါမည်။
•

အကျောင်းသေားမျေားက ခပင်ဆင်အပးခခင်း၏

ခမင်မေားအသောအဆောင်ရက
ွ ်သညလ
် ပ်အေားသည်

အကျျုးရလဒ်အရနင်ငတွင်

ကမ္ောအဆင်မအ
ီ ကျောင်းစနစ်ခဖစ်လောအစသည် BCPS

အခမင်မေားဆးအဆောင်ရက
ွ ်သညအ
် ကျောင်းစနစ်မျေားထဲမှ

အတွက် လအပ်သည်။
•

တစ်ခခဖစ်သည်။ အဆပါအဆောင်ရက
ွ ပ် ပီးစီးခခင်းက

ယကကည်ရသည်ဆက်ဆအရးမျေားနှင် ကျွန်ပ်တ၏
ို့

သရှနားလည်ရန် BCPS သည် အလပ်အကင်နင
ှ ်

အဓကတန်ဖးမျေားအတွက် လပ်အဆောင်ချက်သည်

အကောလပ်အတွက် အဘးကင်းလခချု၍ အစီအစဉ်တကျခဖစ်ပပီး

အဆငအ
် ေားလးရှ အလလောသင်ယအ
ူ ရးက

ဂရစက်တတ်အသောပတ်ဝန်းကျင်မျေားတွင်

ခမငတ
် င်အပးသည်။
•

အကျောင်းသေားမျေားအေား ခပင်ဆင်အပးရန် နည်းလမ်းမျျုးစက

အကျောင်းသေားမျေား၊ မဘမျေား၊ ဝန်ထမ်းမျေား၊

အပးခခင်းခဖင် အကျောင်းသေားအေားလးအတွက် အအောင်ခမင်မှုက

အသင်းအဖွွဲ့ဲ ဝင်မျေားနှင် BCPS

အဆက်မခပတ်တးခမင်လျက်ရသည်
ှ
။

အစရှယယ
် ောရှငမ
် ျေားအေားလးသည် အဖွဲွဲ့ BCPS

အကျောင်းသေားအအောင်ခမင်မှုက တးခမငရ
် န် ဗဟမှ BCPS ၏

တွင်ပါဝင်သည်။
•

ကကျုးပမ်းအေားထတ်မှုမျေားသည်

အဖွွဲ့ဲ BCPS ၏ အဖွွဲ့ဲ ဝင်တင်းတွင် တန်ဖးရှပပီး
BCPS မှ

အဓကတန်ဖးမျေားအစခဖစ်သည်:

ကမ္ောအဆင်မအ
ီ ကျောင်းစနစ်တစ်ခခဖစ်လောသည်အ
•
•

•

အလလောသင်ယအ
ူ ရးသည် ကျွန်ပ်တို့၏

ထ အအရးကကီးအသောအထောက်ပကူညီမှုမျေားက

အဓကရည်ရယ
ွ ်ချက်ခဖစ်သည်။

ခပျုလပ်အပးသည်။
•

ထအရောက်အသောသင်ကကေားအရးသည်
အကျောင်းသေားအလလောသင်ယအ
ူ ရးတွင်

အကောင်းမွန်ပပီး အကျျုးရှအသောဆက်ဆအရးမျေားက

အလအပ်ဆးအချက်ခဖစ်သည်။

အဓပပါယ်ရအသောဆက်
ှ
သယ
ွ အ
် ရးနှင်

ဦးအဆောင်မအ
ှု အကကောင်းအရောမျေား။

ချတ်ဆက်မှုမတ
ှ စ်ဆင် တည်အဆောက်သည်။
•

ထအရောက်အသောအခါင်းအဆောင်မျေားသည်

•

အဖွွဲ့ဲ BCPS ၏ အဖွွဲ့ဲ ဝင်အေားလးအနက်

အဖွွဲ့ဲ BCPS ၏ အဖွွဲ့ဲ ဝင်အေားလးသည်

အဆငအ
် ေားလးတွင် အလလောသင်ယအ
ူ ရးနှင်

အဆငအ
် တန်းက ခမငတ
် င်အပးပပီး

အအကောင်းဆးအဆောင်ရက
ွ ်ချက်က အပးသည်။

ကွောခခေားချက်မျေားက ဖယ်ရောှ းရှငး် လင်းခခင်းနှင်

BCPS သည် ညီမ မှုရအစရန်
ှ
ကတခပျုပါသည်။

ကျွန်ပ်တ၏
ို့ အနာဂတ်အတွက် ခပင်ဆင်ခခင်းတွင်

အကျောင်းသေားတင်းသည် လူမျျုး၊ လူမျျုးစ၊

မတ်ဖက်မျေားခဖစ်ပပီး ကျွနပ်
် တ၏
ို့

လင်အမျျုးအစေား၊ ဦးစေားအပးမှု၊

အအောင်ခမင်မအ
ှု တွက် အအရးကကီးသည်။

လူမှုစီးပွေားအရးအအခခအအန၊
ဘောသောစကေားကျွမ်းကျင်မှု သမ
ို့ ဟတ်

အဆပါအဓကတန်ဖးမျေားက BCPS

မသန်စွမ်းနှင်မဆင်ဘဲ အလလောသင်ယပူ ပီး

ပါဝင်သညအ
် ကျောင်းမျေားနှင် ရးခန်းမျေား၏ အလပ်တင
ွ ်

အအောင်ခမင်နင်အကကောင်း အသချောအစရန်

ခမျုပ်နထေားသည်
ှ
။

ဘယ်အလောက်ကကောကကော
1

အကျောင်းမျေားနှင် ရးခန်းမျေားသည် အဓကတန်ဖးမျေားနှင်

၎င်းတအ
ို့ တွက် ရင်းခမစ်တစ်ခခဖစ်သည်။ အထူးသခဖင်

အမ ော်လင်ချက်မျေားနှင်ပတ်သက်၍

စတ်ပညောဝန်အဆောင်မှုမျေားဆင်ရောရးသည်

မ အဝနားလည်မခှု ဖင်လပ်အဆောင်သညအ
် တင်း

အကျောင်းအအခခခအသောအခပျုအမူပင်းဆင်ရောစီမအဆောင်ရွက်ချ

အကျောင်းတစ်အကျောင်းလး လူထ-အကျောင်းသောမျေား၊

က်မျေားအရးဆွဲမှုတွင် အကျောင်းအခါင်းအဆောင်မျေားအတွက်

ဝန်ထမ်းမျေား၊ မဘမျေားနှင် ကကီးကကပ်သူမျေားသည်လည်း

ကးကောချက်ခဖစ်သည်

လပ်အဆောင်ရမည်။ BCPS အကျောင်းသေားမျေားနှင်ပတ်သက်၍

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူစီမအဆောင်ရွက်အရးလမ်းညန်ချက်

အမ ော်မှန်းသည်အရောက

အရးဆွဲခခင်းအတွက် တောဝန်ယအ
ူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အစရှယ်ယောရှင်အေားလးနားလည်အစရန်
ထတ်လပ်ထေားသည်အဆပါအကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်သည်

အကျောင်းသေားအခပျုအမူ၊

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောလပ်ငန်းစဉ်အတွင်း

လူမအ
ှု ရးစတ်ခစေားမှုအလလောသင်ယအ
ူ ရး၊ အကျောင်းလခချုအရးနှင်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောနှင် အကျောင်းသေားမျေား၏

အအဆောက်အဦးလခချုအရးနယ်ပယ်မျေားတွင်

လပ်ပင်ခွင်မျေားနှင် တောဝန်မျေားနှင်သက်ဆင်သည်

ကကီးကကပ်သူမျေားက ကူညီပပးအပးသည် ဌောနနှစ်ခနှင်

အချျုွဲ့မူဝါဒမျေားနှင် လပ်ထးလပ်နည်းမျေားက အဖော်ခပသည်။

ရးမျေားစွောခဖင် DSCS က ဖွွဲ့ဲ စည်းထေားသည်။

BCPS ၏ရည်မှန်းချက်သည် အကျောင်းသေားမျေားအေား

အကျောင်းအတင်ပင်ခမျေား၊ သူနာခပျုမျေား၊ လူမှုဝန်ထမ်းမျေား၊

အကျောင်းစနစ်မှ အပးထေားသည်

အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်းမျေား၊

ပညောအရးအခွင်အလမ်းမျေားစွေားနှင်ပတ်သက်၍

လခချုအရးမန်အနဂျောမျေားနှင် အကျောင်းရင်းခမစ်ရးမျေားသည်

လခချုစတ်ချရပပီး စနစ်တကျခဖစ်အသောအခပျုအမူခဖင်

အကျောင်းသေားမှ

အခပညအ
် ဝအခွင်အကောင်းအပးရန်ခဖစ်သည်။

အခပည်အဝနားလည်သရှနင်သညအ
် အခခအအနမျေားက
ဖန်တီးအပးခခင်းခဖင် အကျောင်းသေားမျေား၏

လခချုစတ်ချရပပီး

ပညောအရးအအောင်ခမင်မှုနင
ှ စ
် တ်ခစေားမှုကကခင်အရးက

စနစ်တကျခဖစ်အသောသင်ကကေားအရးနယ်ပယ်အေား

ခမငတ
် င်အပးသည်။ DSCS ၏ ကကျုးပမ်းအေားထတ်မှုမျေားက

ဖန်တီးရခခင်းရည်ရယ
ွ ်ချက်မှော

ဆက်စပ်လမ်းခချုအနအသောအအကကောင်းအရောသးမျျုး -

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားအအလးအနက်အဆောင်ရက
ွ ်သညအ
်

ကကျုတင်တေားဆီးကောကွယအ
် ရး၊

ရောတစ်ခခဖစ်သည်။ အကျောင်းအဆငတ
် ွင်

အကျျုးအအကကောင်းဆီအလျော်အသောအကျျုးဆက်မျေားနှင်

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် လခချုစတ်ချရပပီး

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးခဖင် ကနို့သ
် တ်ထေားသည်။

စနစ်တကျခဖစ်အသောသင်ကကေားအရးနယ်ပယ်ဖန်တီးရန်အတွ

ဤသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်က ထင်ဟပ်အဖော်ခပရန် အကျောင်းသေားမျေား၊

က် တကျမှနက
် န်အသောလပ်ထးလပ်နည်းမျေားက

မဘမျေား၊ ဆရောမျေားနှင် ကကီးကကပ်သမ
ူ ျေား၏ ရင်းခမစ်အခဖစ်

အရးဆွဲခပျုလပ်ရန် အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်း၏

ဤအကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်က

အဖွဲွဲ့ဝင်မျေားနှင်အတူ ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကပ
် ါသည်။

စစည်းတင်ခပခခင်းခဖစ်သည်။

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောအတွက်
အကျောင်းအဆင်အစီအစဉ်မျေားက

ဤအကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်၏ ပထမအပင်းသည်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းဆင်ရော BCPS ကဒ်နှင်

ကက္ျုတင်က္ာက္ယ်တာေး ီေးရ ေး၊

ချန်ညထေားသည်။ အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားမှ

အကောင်းမွနအ
် သောအလလောသင်ကကေားအရးနယ်ပယ်က

အကျောင်းသေားအခပျုအမူက ရည်ညန်းရန်အတွက်

ဖန်တီးထန်းသမ်းရန် ဖန်တးီ ယူအသောအခပျုအမူခဖင်

သတ်မှတ်ထေားအသောအကျောင်းအစီအစဉ်မျေားက ခပျုလပ်သခဖင်

အသးခပျုနင်သည်အသအပးချက်က အဓကထေားသည်။

အကျောင်းအအခခအအနနှင် လခချုအရးဌောန(DSCS)သည်

ဤအကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်၏ ပထမအပင်းသည်
2

ကကျုတင်ကောကွယတ
် ေားဆီးအရး၊

အကျောင်းမှတတ
် မ်းမျေားစစ်အဆးခခင်း၊

အကောင်းမွနအ
် သောအလလောသင်ကကေားအရးနယ်ပယ်က

နည်းပညောအသးခပျုခခင်းနှင် အနာက်ထပ်အရောမျေားနှင်

ဖန်တီးထန်းသမ်းရန် ဖန်တးီ ယူအသောအခပျုအမူခဖင်

သက်ဆင်အသောအဆပါအသအပးချက်မျေားကဲသို့

အသးခပျုနင်သည်အသအပးချက်က အဓကထေားသည်။

လအပ်အသောအသအပးချက်မျေားပါဝင်သည်။
ဤလက်စစ
ွဲ ောအပ်၏ အနာက်ဆးအပင်းသည် BCPS

ဤလက်စစ
ွဲ ောအပ်၏ ဒတယအပင်းသည် အကျောင်းစနစ်၏

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းအနာက်ကယ
ွ ရ
် ှ မူဝါဒအချျုွဲ့က

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းချျုးအဖောက်ခခင်းအတွက်

ထင်ဟပ်အဖော်ခပထေားသည်။ အနင်ကျင်အစော်ကေားခခင်း၊

အက္ ျုေးအရ က္ာင်ေး ီရလ ာ်ရသာအက္ ျုေး က္်မ ာေးနှင်ပတ်သ

အနှာင်ယှက်ခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်း၊

က်၍ အသအပးချက်ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွငလ
် ည်း

ရောဇဝတ်မှုနှင်သက်ဆင်အသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မျေားတွင်

အအနှာငအ
် ယှက်ခဖစ်အစအသောအခပျုအမူ၊

ပါဝင်မှု၊ အကျောင်းစနစ်ပင်နက်တွင်

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောလပ်ငန်းစဉ်နင
ှ ်

အဆးရွက်ကကီးအသးခပျုခခင်းနှင်

အယူခခွငတ
် င်ခပအတောင်းဆခခင်းအတွက်

အညန်းပါအသောအဆးဝါးမျေားနှင်

လပ်ငန်းစဉ်အအကကောင်း အချက်အလက်ပါဝင်သည်။

အညန်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားက
လက်ဝယ်ထေားရှခခင်းတို့က ချျုပက
် င်သည်မူဝါဒမျေားအတွက်

ဤလက်စစ
ွဲ ောအပ်၏ တတယအပင်းသည်

အထူးကးကေားချက်မျေားက စီစဉ်အဆောင်ရွက်ထေားပါသည်။

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောချျုးအဖောက်မခှု ဖစ်ပပီးအနာက်

ပပန်လည်ပပျုပပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေး, သမ
ုို့ ဟုတ် ရက္ ာင်ေးရန ာသို့ု

လက်စွဲစောအပ်သည် အကျောင်းသေားမျေားနှင် မဘမျေားအေား

ရက္ ာင်ေးသာေးအာေး က္ူေးရပပာင်ေးပခင်ေးနင် သက္် င
ု ်သည်။

လက်မတ
ှ အ
် ရးထးအစလသည်

ဤအပုငေး် တင် က္ူေးရပပာင်ေးရ ေးလုပင
် န်ေးစဉ်က္ု

အသအမှတခ် ပျုချက်စောမျက်နာှ နှင် နဂးချျုပသ
် ည်။

အက္ူအညီရပေး န် အသံေးု ပပျုနင
ု ်သည်

အသအမှတခ် ပျုချက်စောမျက်နှာတွင်

ပပန်လည်ပပျုပပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေးက္ င်ထံုေးမ ာေး၏ ဥပမာမ ာေးက္ု

လက်မတ
ှ အ
် ရးထးခခင်းခဖင် အကျောင်းသေားမျေားနှင် မဘမျေားသည်

ရဖာ်ပပထာေးသည်။ သရ
ုို့ သာ်

အကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်တင
ွ ် အဖော်ခပထေားအသော BCPS

ပပန်လည်ပပျုပပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေးက္ င်ထံုေးအခ ျုွဲ့က္ု

မူဝါဒမျေားနှင် လပ်ထးလပ်နည်းမျေားအေား

ရက္ာင်ေးမန်ရသာစာသင်ခန်ေးရန ာတည်ရ ာက္် န်

၎င်းတို့အခပည်အဝနားလည်မအ
ှု ကကောင်း အဖော်ခပအနသည်။

အရ ေးယူမပှု ဖင် အသံုေးပပျုနင
ု ်ပပီေး အသံုေးပပျုသငသ
် ည်။

ဤအကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်က ဂရတစက်ဖတ်ရှုသင်ပပီး
တန်ဖးရှအသောရည်ညန်းချက်အရောအခဖစ်
အသင်ရှအနသင်သည်။
လပ်ပင်ခွင်အတင်းအတော
ဤအကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်တွင်
ခပဌောန်းထေားအသောအခပျုအမူစည်းကမ်းသည် BCPS တွင်
တက်အရောက်အနအသောအကျောင်းသေားအေားလးနှင်သက်ဆင်သ
ည်။ ထအ
ို့ ခပင် ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းသည်

ဤလက်စစ
ွဲ ောအပ်၏ စတတထအပင်းတွင် အကျောင်းသေားမျေား၏

အအောက်ပါတအ
ို့ ပါအဝင်

ကယ်အရးအချက်အလက်လခချုမန
ှု င
ှ ် လ ျုွဲ့ဝက
ှ ်ထေားရှမှု၊
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အကျောင်းသေားမျေားပါဝင်သညအ
် အခခအအနအေားလးနှင်သက်ဆင်

ကကျုတင်ကောကွယ်တေားဆီးရန်

သည် -

ကူညီအပးမညအ
် ချက်အလက်နှင် အကျောင်းသေားမျေားအေား
အထောက်ပအပးခခင်းခဖစ်သည်။

1. ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း

ကကျုတင်ကောကွယ်တေားဆီးအရး

အကျောင်းအလလောအရးခရီးမျေား၊

ကကျုတင်ကောကွယ်တေားဆီးအရးသည်

အပသင်ရးလပ်ငန်းမျေား သမ
ို့ ဟတ်

တခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုပစခဖင် လွဲမှေားအသောအနအသောအခပျုအမူက

လူမှုအရးပွဲအစီအစဉ်မျေားအပါအဝင် ဘတ်အဖွဲွဲ့မှ

တခို့ ပန်အဆောင်ရွကခ် ခင်းထက် အကျောင်းသေားအခပျုအမူက

ပင်အသော သမ
ို့ ဟတ် ငှေားရမ်းအသောပင်နက်တွင်

ဖန်တီးယူခခင်းခဖင် ရည်ညန်းပါသည်။

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းအခမအနရောမျေားတွင်

ကကျုတင်ကောကွယ်တေားဆီးအရးနယ်ပယ်တင
ွ ် BCPS သည်

ကျင်းပခပျုလပ်အသော အကျောင်းမှ

အကျင်စရက်ပညော၊ စည်းကမ်းသရှအရး® နှင်

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားအေားလးနှင်

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူဆင်ရောကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုမျေားနှင်

သက်ဆင်သည်။

ပပးကူညီမှုမျေား(PBIS) အပါအဝင်

2. အကျောင်းဘတ်စ်ကေားမျေား သမ
ို့ ဟတ်

အကောင်းမွန်အသောအကျောင်းသေားအခပျုအမူက

အခခေားတရေားဝင်ကကျုပအ
ို့ ရးယောဉ်မျေားခဖင်

ခမင်တင်ခခင်းအတွက်

သွေားခခင်းတန
ို့ ှင် သက်ဆင်သည်။

သအတသနအအခခခအသောချဉ်းကပ်အဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားအသးခပျု

3. အကျောင်းအခမအနရောမျေားတွင်

ခခင်းက ကူညအ
ီ ပးသည်။ ဤအရောတသ
ို့ ည်

အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူရလဒ် သမ
ို့ ဟတ်

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူက ခမင်တင်ခခင်းခဖင်

အကျျုးအအကကောင်းခဖစ်အသော အကျောင်းအတွင်း

လွဲမှေားအသောအခပျုအမူက ကကျုတင်ကောကွယတ
် ေားဆီးရန်

သမ
ို့ ဟတ်

သတ်မှတ်ထေားသည်အရောမျေားအကကေား

ခပင်ပအကျောင်းအနရောနှင်သက်ဆင်အသောအအခခအအန

ချဉ်းကပ်အဆောင်ရွကမ
် ှုသးမျျုးသောခဖစ်သည်။

မျေားနှင် သက်ဆင်သည်။

အက္ င်စရုက္ပ
် ညာ

ထအ
ို့ ကကောင် သူ သမ
ို့ ဟတ် သူမသည် အကျောင်းနှင်

အကျင်စရက်တးတက်အရးသည်

အကျောင်းပင်နက်အအဝးမှအန၍ အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၊

အလလောသင်ယအ
ူ ရးအတွက် လခချုစတ်ချရအသော၊

ဝန်ထမ်း သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းပင်နက်လခချုအရးက

ပါဝင်အသော၊ အလးစေားတတ်အသောနှင်

ပခမ်းအခခောက်မှု သမ
ို့ ဟတ် အနတရောယ်ခဖစ်အစရန်

လက်နာအဆောင်ရက
ွ တ
် တ်အသောပတ်ဝန်းကျင်အနရောမျေားက

အဖော်ခပနင်သည် ခပစ်မတ
ှု စ်ခ သမ
ို့ ဟတ် ခပစ်မှုမျေားက

အပးရန် BCPS

ကျ းလွန်သည်အခါ

စနစ်ကျယ်ခပနို့အ
် သောချဉ်းကပ်အဆောင်ရွကမ
် ှု၏

အကျောင်းသေားသည်

အအရးကကီးအသောအပင်းခဖစ်သည်။

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားက လက်နာ

အကျောင်းသေားအေားလးအေား

နှင်/သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းတွင် သင်ကကေားပခ
ို့ ျအရးပရဂရမ်၏

စနမူနာခဖစ်အသောအကျငစ
် ရက်အကောင်းရှအစရန်

အစီအစဉ်တကျအပးပအ
ို့ ဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းက

အမ ော်လင်ပါသည်။ အကျင်စရက်အကောင်းနှင်ပတ်သက်၍

ကကျုတင်ကောကွယ်အပးသည်။

လက်ဆပ်လက်ကင်ခပနင်အသောဥပမောမျေားက
ကကည်ခခင်းသည် အကျောင်းအတွင်း

ဤအကျောင်းလက်စစ
ွဲ ောအပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှော

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူရအစခခင်
ှ
းနှင်

အကျောင်းစနစ်၏ ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းချျုးအဖောက်မှုမျေားက

အေားခဖညခ် ခင်းအတွက် အေားအကောင်အသောအရောခဖစ်သည်။
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အကျင်စရက်အကောင်းက

လက်အလျောညီအထွရှမှုနှင် အသအမှတ်ခပျုမှုက

အဖော်ခပသည်အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်း၏

ထင်ဟပ်သည် အကောင်းမွန်အသောသအဘောထေားက

အလးစလခချုအရးနှင် အစီအစဉ်တကျရှအရးက ခဖစ်အစ၍

အပးပါ။

အကျောင်းသေားအအောင်ခမင်မှုက ခမင်တင်အပးပပီး
အကျောင်းသေားနှင် ဝန်ထမ်းကယ်ကျင်တရေားက

8. မမကယ်တင်၊ မသေားစ၊ အကျောင်းနှင်

ခမင်တင်အပးသည် (ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5510 နှင်

အဖွဲွဲ့အစည်းအတွက်

အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5510)။

အအကောင်းဆးခပျုလပ်ခခင်းနှင်
အခခေားသူမျေား၏အအောင်ခမင်မှုမျေားက

အအောက်ပါတသ
ို့ ည် BCPS

အလးစေားခခင်းခဖင် မမကယ်တင်နှင်

အကျင်စရက်ရည်ရွယ်ချက်မျေားခဖစ်သည် -

အခခေားသူမျေားအတွက်
ဂဏ်ယူအကကောင်းအဖော်ခပပါ။

1. အအကကောင်းခပချက်ရှအသောဆးခဖတ်ချက်မျေားချမှတ်ရ

9. ရးသေားမှုခဖင် ကယ်ပင်ပညောအရးအပါင်းစပ်မှုက

န် အသပညောနှင် အကောင်းမွန်အသောအကဲခဖတ်မှုက

အဖော်ခပပါ၊ သငအ
် လျော်အသောနည်းလမ်းမျေားခဖင်

လပ်အဆောင်ပါ။

ယကကည်ချက်မျေားက အဖော်ခပပပီး

2. မ တမှု၊ ရးသေားမှုနှင် ယဉ်အကျးသမ်အမွွဲ့မှုခဖင်

တစ်ဦးတစ်အယောက်၏

အသအပးအအကကောင်းကကေားသည် တရေားမ မှုကစစက

အခပည်အဝခဖစ်လောနင်အချအတွက် လပ်အဆောင်ပါ။

လပ်အဆောင်ပါ။
3. မမကယ်ကအလးစေားမှု၊ အခခေားသူမျေားအေား
အလးစေားမှုနှင် ပင်ဆင်မှုပစစည်းအေား အလးစေားမှုက
လပ်အဆောင်အပးပပီး အဖော်ခပပါ။
4. လူမျျုး၊ လင်အမျျုးအစေား၊ လူမျျုးစ၊ မသန်စွမ်း၊
မူလနင်ငသေား၊ ဘောသောအရး၊ ဘောသောအယူဝါဒ၊
လူမှုစီးပွေားအရးအအခခအအန၊ အမ်အထောင်ရှ/မရှ၊
ကယ်ဝန်သည်၊ ပဂဂျုလ်အရးရောမှတ်တမ်း၊

စည်ေးက္မ်ေးသမတ်ရ ေး®

လင်ပင်းဆင်ရောအအလးအပးမှု သမ
ို့ ဟတ်

BCPS သည် အလလောသင်ကကေားအရးတွင် လခချု၍

နင်ငအရးယကကည်ချက်တန
ို့ ှင်မဆင်ဘဲ

အစီအစဉ်တကျခဖစ်ပပီး

အခခေားသူမျေား၏

အဆောင်ရွကအ
် သောပတ်ဝန်းကျင်ခဖစ်အစရန်

သည်းခနင်မှုနှင် နားလည်မှုက အဖော်ခပပါ။

ကတကဝတ်ခပျုပါသည်။ အကျောင်းရှ

5. ကယ်ချင်းစောတရေား၊ အကကင်နာတရေားနှင်

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူသည်

ဝန်အဆောင်မှုရှအစခခင်းခဖင် အခခေားသူမျေားအတွက်

အကျောင်းသေားအအောင်ခမင်အရးက

အမတတောတရေားက အဖော်ခပပါ။

တးခမငအ
် ဆောင်ရွကအ
် ရးအတွက် လအပ်အကကောင်း BCPS

6. အမှေားမျေားဝန်ခပပီး ၎င်းတက
ို့ ခပျုခပင်ရန်

ကကီးကကပ်သူမျေားမှ ယကကည်ပါသည်။

မမကယ်ကထန်းချျုပ်မှုနှင် ဆနဒက

စည်းကမ်းသမှတအ
် ရးသည်

အဖော်ခပခခင်းခဖင် စည်းကမ်းနှင် တောဝန်က

ဦးအနှာက်/ခနဓာကယ်ချတ်ဆက်မှုနှင်ပတ်သက်၍

အဖော်ခပပါ။

အကျောင်းသေားမျေားအေား စတင်သင်ကကေားအပးသည်

7. အမ ော်လင်ချက်၊ စတ်အေားထက်သန်မှု၊
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အကောင်းမွန်အသောအကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ခဖစ်အစအရးအတွက်

သင်ကကေားအပးရန် အဆပါကျွမး် ကျင်မှုပညောရပ်မျေားနှင်

ဦးအနှာက်အအခခခ၍ ချဉ်းကပ်အလလောမှုခဖစ်သည်။

သင်ကကေားနင်အသောအချန်အခက်အတနို့်မျေားအသးခပျုသည်က

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ၏
ို့ အအတွးအအခေါ်မှော

လအပ်သည်။ အကျောင်းသေားမျေားမှ လွဲမှေားအသောအခပျုအမူခဖင်

၎င်းတ၏
ို့ လပ်အဆောင်ချက်မျေားက

အဖော်ခပသည်အခါ လူကကီးမျေားမှ

မည်သသ
ို့ က်အရောက်အကကောင်းက

အကောင်းမွန်အသောတခို့ ပန်ချက်သည်

သတခပျုမသည်နင
ှ တ
် စ်ပပျုငန
် က် အကျောင်းသေားမျေားသည်

အကျောင်းမသေားစဆက်ဆအရးက အအခခခင်အစပပီး

၎င်းတ၏
ို့ ကယ်ပင်အခပျုအမူမျေားက

ထန်းသမ်းအပးသည်။

ထန်းချျုပ်အဆောင်ရွကရ
် န် အလလောသင်ယူပါသည်။

အခပျုအမူစီမအဆောင်ရွကအ
် ရးအရောအခဖစ်

စည်းကမ်းသမှတအ
် ရး®၏

စည်းကမ်းသမှတအ
် ရး®သည် စောသင်ခန်းမျေားအေား

ဆက်စပ်လမ်းမးအနအသောရည်မှန်းချက်မှော

အနွးအထွးမှု၊ ဂရစက်အစောငအ
် ရှောက်မှုနှင်

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင် ၎င်းတို့၏ အခပျုအမူမျေားအတွက်

အခပန်အလှနအ
် လးစေားမှုရှအသောပတ်ဝန်းကျင်အနရောမျေားအခဖ

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအကျျုးဆက်မျေားက မခစေားရအစရန်

စ် အခပောင်းလဲအပးသည်။

၎င်းတ၏
ို့ အခပျုအမူမျေားနှင်အတူ စည်းကမ်းသတ်မှတ်၍
သင်ကကေားအပးခခင်းခဖစ်သည်။

ရက္ာင်ေးမန်ရသာအပပျုအမူပုငေး်

ုင် ာ က္ာေးဝင်ဖ န်ရပဖမှုနင်

ပံပုေးက္ူညီမှုမ ာေး (PBIS)
စည်းကမ်းသမှတအ
် ရး®၏ ဒတယအပင်းသည်

BCPS ကကီးကကပ်သူမျေားသည်

အကျောင်းသေားမျေား၏ လွဲမှေားအသောအခပျုအမူက

သင်အလျော်အသောအခပျုအမူအတွက်

တခို့ ပန်အဆောင်ရွကသ
် ညအ
် ခါ လူကကီးမျေား၏ အခပျုအမူက

တကျရှင်းလင်းအသောအမ ော်မှန်းချက်မျေားက

အအလးထေားခခင်းခဖစ်သည်။

ချတ်ဆက်သင်ကကေားသင်သည်ဟ ယကကည်ပါသည်။ BCPS

စည်းကမ်းသမှတအ
် ရး®သင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုမျေားအရ

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် မသငအ
် လျော်အသောအခပျုအမူအတွက်

လူကကီးမျေားသည် သင်ကကေားအသောအချန်မျေားတွင်

အကျျုးဆက်မျေားက အဖော်ခပသင်ပပီး

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောခဖစ်ရပ်မျေားက အခပောင်းလဲရန်

တရေားမ တစွောကကီးကကပ်သငသ
် ည်ဟ ယကကည်ပါသည်။

အသးခပျုသင်သည် ကျွမး် ကျင်မှုအပင်းမျေားက ပင်ဆင်သည်။

စတ်ထရ
ဲ ှ အဆပါယကကည်ချက်မျေားနှငအ
် တူ
အကျောင်းအအခခစက်သည်ကကီးကကပ်သူမျေားသည်

•

တည်ပငမ်မှု

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောအမ ော်မှန်းချက်မျေားက

•

အေားအပးတက်တွန်းမှု

အကျောင်းအနှအ
ို့ ကောင်းမွနအ
် သောအခပျုအမူအစီအစဉ်မျေားခဖင်

•

မမကယ်ကယကကည်လွန်းမှု

အဖော်ခပသည်။

•

အရွးချယ်မှုမျေား

•

စောနာမှု

အကျောင်းမျေား၏

•

အကောင်းမွန်အသောရည်ရယ
ွ ်ချက်

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူအစီအစဉ်မျေားအတွက်

•

အကျျုးဆက်မျေား

အအခခခအတ်ခမစ်သည်
အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုမျေား

စည်းကမ်းပင်း® သရှခခင်းတွင် မျေားအအနခဖင်

နှင် ပပးကူညီမှုမျေား (PBIS) တွင် အအခခခပါရှသည်

အခခေားသူမျေားနှင်

အအတွးအအခေါ်ခဖစ်သည်။

အကောင်းမွန်စောွ အခပန်အလှနအ
် ကျျုးခဖစ်အစရန်အတွက်

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူမျေားအတွက် စနမူနာခဖစ်အသော

ဘဝတစ်သက်တောနည်းဗျ ဟောမျေားက အကျောင်းသေားမျေားအေား

အကျောင်းသေားမျေားအေား အသအမှတ်ခပျု၍ ဆချီးခမင်ရန် PBIS
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ပရဂရမ်မျေားက စီစဉ်အဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းခဖစ်သည်။ အမျေားမှ

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်ရန် တောဝန်ရှသည်။

အသအမှတ်ခပျု၍ ဆချီးခမင်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည်

အကျောင်းပျက်အသောအကျောင်းသေားသည်

တစ်ပစတည်းခဖင် အသအမှတ်ခပျု၍

မဘလက်မှတ်ပါသည်မတ
ှ ်စက အကျောင်းအပ်ထသို့

ဆချီးခမင်ခရလအသောအခခေားအကျောင်းသေားမျေားအတွက်

တင်ခပရမည်။ အကျောင်းသေားမှ အကျောင်းသခို့ ပန်တက်ပပီး

အဓကစနမူနာမျေားခဖစ်သည်။

ငါးရက်မကကောဘဲ အကျောင်းပျက်ကက
ွ ်မှုမှတစ
် က
တင်ခပရမည်။ တရေားဝင်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခစီအတွက်

အကျောင်းသေားမျေား၏ တောဝန်မျေားနှင် လပ်ပင်ခင
ွ ်မျေား

လွဲသွေားအသောအကျောင်းအလပ်တောဝန်မျေားက အတောင်းဆရန်မှော
အကျောင်းသေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ် မဘမျေား၏ တောဝန်ခဖစ်သည်။

အအောက်ပါတသ
ို့ ည် အကျောင်းသေားမျေားမှ တောဝန်မျေားနှင်

ဆရောမျေားသည် ခွင်တင်သည်ပျက်ကွက်မှုမျေားအတွက်

လပ်ပင်ခွင်မျေားရှသည်နယ်ပယ်မျေားစောရင်းခဖစ်သည်။

ခပျုလပ်ရောတွင် အကျောင်းသေားမျေားအေား ကူညီပါမည်။

အကျောင်းသေားမျေား၏ တောဝန်မျေားနှင် လပ်ပင်ခွင်မျေားအေား

အကျောင်းသေားမျေားအေား

အခပညအ
် စရှင်းလင်းအဖော်ခပချက်အရ

ပျက်ကက
ွ ်မှုအအကကောင်းခပချက်နှင်မဆင်ဘဲ

ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5600 နှင် စည်းမျဉ်း 5600 က

ဆက်လက်သင်ယူအလလောခခင်းက

ကကည်ပါ။

ထန်းသမ်းခပျုလပ်ခခင်းအတွက် တောဝန်က
အဖော်ခပအစလပါသည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည်

တာဝန်မ ာေးနင် လုပ်ပုင်ခင်မ ာေး

ဖျေားနာခခင်းအကကောင် ထပ်တးကောလအတွက်

•

တက်အရောက်ခခင်း

ပျက်ကက
ွ ်ပါက ကအလးမှ အတန်းခပန်တက်ပပီး

•

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအဆောင်ရက
ွ ်ချက်

ငါးရက်ထက်အနာက်မကျဘဲ ဆရောဝန်ထမှ

•

တရေားဝင်လပ်ငန်းစဉ်

အရးသေားထေားအသောရှင်းလင်းအဖော်ခပချက်က လအပ်သည်။

•

အယူခဝင်ခွင်

•

မှတ်တမ်းမျေားလ ျုွဲ့ဝက
ှ ်မှု

•

အကျောင်းသေားအဖော်ခပချက်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အခခေားသူမျေား၏

•

အကျောင်းသေားလှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေား၊

လပ်ပင်ခွင်မျေားက အအလးထေားရန် တောဝန်ရှသည်။

ခပခာေး

က္်

ံမှုမ ရစရ ေးအတက္် တာဝန်

အကျောင်းသေားအပ်ချျုပမ
် ှု၊
အကျောင်းသေားအထောက်ပမှုမျေားအသးခပျုမှု

လတ်လပ်စာစက္ာေးရပပာ

•

ကယ်ပင်ပင်ဆင်မှုရောှ အဖွချက်မျေား

တာဝန်

•

ခွဲခခေားဆက်ဆမှုမရှအရး

ုပခင်ေးနင် ရဖာ်ပပပခင်ေးအတက္်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အဖော်ခပပင်ခွင်မျေားက
ကျင်သးအဆောင်ရက
ွ ်ရောတွင် ၎င်းတို့၏ လပ်အဆောင်ချက်က
ထန်းချျုပ်ရန် တောဝန်ရသည်
ှ
။

အကျောင်းသေားတောဝန်မျေား

အကျောင်းသေားအဖော်ခပချက်သည် အခခေားသူမျေား၏
လပ်ပင်ခွင်မျေားက ထပါး၍မရနင်ပါ သမ
ို့ ဟတ် စောသင်ခန်း

တက္်ရ ာက္်မတ
ှု ာဝန်
အကျောင်းသေားမျေားသည် ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5120 နှင်

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းလပ်ငန်းစဉ်မျေားက

အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5120၊

အနှာငယ
် ှက်၍မရနင်ပါ။

အကျောင်းသေားတက်အရောက်မှုနင
ှ ် ခွငတ
် င်မှုမျေားတွင်
အအသးစတ်အဖော်ခပထေားအသော

ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုနင
ှ ်/သမ
ို့ ဟတ် ပပန်းသွင်ခပင်သည်

အကျောင်းတက်အရောက်မှုလမ်းညန်ချက်မျေားက

ပညောအရးဆင်ရောမည်သည်လပ်အဆောင်မှုအပင်းကမဆ
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အအနှာင်အယှက်မခဖစ်ပါက အစးရအကျောင်းမျေားသည်

တးခမငအ
် ပးအသော

အကျောင်းသေားမျေား၏ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုနင
ှ ်/သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ်

ပပန်းသွင်ခပင်က မချျုပ်ကင်ပါ။

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၏ ကျန်းမောအရးနှင်
အဘးကင်းလခချုအရးက ထခက်အစနင်အသော

ပံုပန်ေးအသင်အပပင် - ဝတ်စာေး

င်ယင်မစ
ှု ည်ေးက္မ်ေးအတက္်

အဝတ်အစေားမျျုးက မဝတ်ဆင်ရပါ၊

တာဝန်

ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း အအောက်ပါတပ
ို့ ါဝင်သည်-

အကျောင်းအနို့နှင်
အကျောင်းမှပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

1. ညစ်ညမ်းအသော၊ ကကမ်းတမ်းအသော၊

အကျောင်းသေားဝတ်စအတွက် သတ်မှတ်ချက်မျေားက

ရင်းစင်းအသော၊

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒ 5520 နှင် အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း၏

သက်သက်မဲအစော်ကေားပတ်ခတ်အသော၊

စည်းမျဉ်း 5520၊

အကကမ်းဖက်အသော၊

အကျောင်းသေားဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစည်းကမ်းခဖင်

လင်ပင်းဆင်ရောမဖွယ်မရောအခပောဆအသောစော

ထန်းချျုပ်သည်။ အကျောင်းအနို့နင
ှ ်

မျေား သမ
ို့ ဟတ် အယဘယျအေားခဖင်

အကျောင်းမှပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

အသက်မခပည်အသောအကျောင်းသေားမျေားအတွ

အကျောင်းသေားဝတ်စအတွက် သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်မျေားက

က် တရေားမဝင်အသော သမ
ို့ ဟတ် အထူးသခဖင်

ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5520 နှင် အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း၏

တရေားမဝင်အသော ကးကေားချက်အရောမျေားက

စည်းမျဉ်း 5520၊

အဖော်ခပခခင်း။

အကျောင်းသေားဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစည်းကမ်းခဖင်
ထန်းချျုပ်သည်။

2. အဆးရွက်ကကီး၊ မူးယစ်အဆးဝါးမျေား၊ အရက် သမ
ို့ ဟတ်
အခခေားတရေားမဝင်အနတရောယ်ရအသောထ
ှ
တ်ကန်မျေားအ

အကျောင်းသေားဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစည်းကမ်းသည်

သးခပျုခခင်းက တးခမင်အဆောင်ရက
ွ ်ခခင်း။

အလလောသင်ကကေားအရးက အဆောင်ရွကအ
် ပးအသော လခချုပပီး

3. လင်ပင်းဆင်ရောအကကခပျုအသောစောမျေားပါဝင်ခခင်း။

စနစ်တကျရှအသောပတ်ဝန်းကျင်က

4. ဂဏ်းဂဏအဖွဲွဲ့နှင် ဆက်သွယ်မှုက အဖော်ခပခခင်း။

ထန်းသမ်းအပးရန်အကျောင်းအနို့နှင်

5. အကျောင်းလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရက
ွ ်မမ
ှု ျေားတွင် သမ
ို့ ဟတ်

အခခေားအကျောင်းမှပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေား

အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းမှ

တွင်

ပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ ်မမ
ှု ျေားတွင်

အကျောင်းသေားဝတ်စအတွက်

စနစ်တကျခဖစ်ပပီး လခချုအသောလပ်အဆောင်ချက်က

လက်ခနင်အသောစသတ်မှတ်ချက်မျေားက အဖော်ခပရန်

လးဝ သမ
ို့ ဟတ် အအရးကကီးအသော

ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည်

အအနှာငအ
် ယှက်ခဖစ်အစခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

ကျန်းမောအရးနှင်ညီညွတ်ပပီး

ခဖစ်နင်အစခခင်း။

အဘးကင်းလခချုအရးအလလောအရးပတ်ဝန်းကျင်ခဖစ်အစသည်
ပစခဖင် အဝတ်အစေားဝတ်ဆင်ရမည်။

6. အရပ်ဘက်ဆန်အသော ပညောမဲမှုနင
ှ ် အခပျုအမူနင
ှ ်
အလျော်ညီသည် ရင်းပျအသော၊ မအလးစေားအသော

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်က

သမ
ို့ ဟတ် ပညောမဲအသောအဖော်ခပချက်ပါဝင်ခခင်း။

အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အစအသော၊ တရေားမဝင် သမ
ို့ ဟတ်
အနတရောယ်ရှအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုက

7. ဘောသောစကေားပါဝင်ခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ်
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လက်နက်ကင်ပသအက္တမျေား(swastikas)၊

အွန်လင်းတင်ခပချက်မျေားနှင်

မဟောမတ်အလနှင် ကကျုးကွင်းမျေားကဲသို့

အခခေားဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သယ
ွ ်အရးမျေားတွင်

မကနို့်သတ်ထေားအသော်လည်း အမန်းတရေား၊

သင်အလျော်အသောဘောသောစကေားက

လူမျျုးသမ
ို့ ဟတ် လူမျျုးစအကကမ်းဖက်ခခင်း၊

အသးခပျုပါမည်။

ပခမ်းအခခောက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အနှာငယ
် ှက်ခခင်းက
တးပွေားအစသည် ရပ်ပမျေား၊ သအက္တမျေား၊

2. ကျွန်ပ်မှ တခခေားသူမျေားအေား ဆက်ဆပ။

အအကကောင်းအရောမျေား သမ
ို့ ဟတ် တခခေားအရောမျေားက

ကျွန်ပ်သည် အလွဲသးစေားခပျုခခင်း၊

ခပသခခင်း။

အနှာငယ
် က
ှ ခ် ခင်း၊ အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊
အသအရဖျက်ခခင်း၊ ရင်းစင်းခခင်း၊

အကျောင်း၏ အကျောင်းအပ်မှအတည်ခပျုသည်အတင်း

အစော်ကေားပတ်ခတ်ခခင်း၊ မရအသခခင်း၊

အဆးကသအရးအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက် သို့မဟတ်

ပခမ်းအခခောက်ခခင်း၊ ခွခဲ ခေားဆက်ဆခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေား၏ ဘောသောအရးကျင်ကကမှုနှင်

တရေားမဝင်ခဖစ်အသောမက်အဆချ်မျေားက

သစစောတရေားအဖော်ခပချက်အတွက် အခခဗလော၊ အခါင်းစွပ်နှင်

ဖန်တီးလပ်အဆောင်မည်မဟတ်ပါ သမ
ို့ ဟတ်

အခခစွပ်မျေားဝတ်ဆင်သည်အခါမှလွဲ၍

ချတ်ဆက်မည်မဟတ်ပါ။
3. အခခေားသူမျေား၏မူပင်ခင
ွ ်မျေားက

တစ်ဦးချင်းကစစမျေားတွင် အအောက်ပါတက
ို့ ခွင်မခပျုပါ။

အအလးထေားခခင်း။ ကျွနပ်
် သည်
နည်ေးပညာ/အင်တာနက္်အသံေးု ပပျုမှု

ုင် ာရက္ ာင်ေးသာေးတာဝ

မူပင်ခင
ွ ဥ
် ပအဒက အလးစေားလက်နာပါမည်။

န်

ကျွန်ပ်သည် အခခေားသူမျေား၏အလပ်က
အကျောင်းသေားမျေားသည် BCPS နည်းပညောနှင်ပတ်သက်၍

ရည်ညန်းစောတန်းနှင် ခွငခ် ပျုချက်ခဖင်သော

သင်အလျော်အသောအသးခပျုမှုအတွက် တောဝန်ယူရမည်ခဖစ်ပပီး

အသးခပျုပါမည်။ ကျွန်ပ်သည်

လက်ခနင်အသောနည်းပညောအသးခပျုမှုမူဝါဒ (TAUP) အေား

အခခေားသူ၏အလပ်က ခးယူမည်မဟတ်ပါ။

တစ်ခခချျုးအဖောက်ခခင်းအတွက်

4. ကျွန်ပ်၏ အကျောင်းသေားမှ

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုကခရမည်။

ခွင်ခပျုအသောကွန်ပျ တောအအကောင်နင
ှ ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် BCPS

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုအေားလးက ကျွန်ပ်၏

အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေား၊ နက်အဝါခ်မျေားနှင်

အအကောင(် မျေား) မှတစ်ဆင်

အင်တောနက်အသးခပျုသညအ
် ခါ လခချုစတ်ချရပပီး

လပ်အဆောင်ပါသည်။ ကျွနပ်
် ၏

တောဝန်ရအသောဒစ်
ှ
ဂျစ်တယ်နင်ငသေားမျေားခဖစ်ရန်

အသးခပျုသူအမည်နင
ှ ် စကေားဝှက်မျေားက

လအပ်သည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည် အအောက်ပါတက
ို့

လ ျုွဲ့ဝက
ှ ်ပပီး အခခေားသူမျေားက

သအဘောတူလက်ခရမည်-

မအဝမ ရအကကောင်းက ကျွန်ပ်နားလည်ပါသည်။
အခခေားအသးခပျုသူသည် ကျွနပ်
် ၏

ကျွန်ပ်သည်-

စကေားဝှက်က အသးမခပျုနင်ရန်
ပညောသင်ကောလတင်းအဆးတွင်

1. ကျွန်ပ်၏ ဘောသောစကေားအတွက်

ကွန်ပျ တောပတ်ရန် အအရးကကီးအကကောင်းက

တောဝန်ယူပါသည်။ ကျွနပ်
် သည်

ကျွန်ပ်နားလည်ပါသည်။

ယဉ်အကျးပပီး ကျွနပ်
် ၏

5. ကျွန်ပ်၏ BCPS အလပ်အသးခပျုမှု။ ကျွနပ်
် သည်

အီးအမးလ်မက်အဆချ်မျေား၊

BCPS ရင်းခမစ်မျေားက တောဝန်အကျပွန်စောွ
9

အသးခပျုမည်ခဖစ်ပပီး ရှောအဖွခခင်း၊

သမ
ို့ ဟတ် ဖျက်ဆီးခခင်းပါဝင်သည်။

ခပန်လည်ကကျုးစေားလပ်အဆောင်ခခင်း၊

ကျွန်ပ်အကျောင်းသယ
ို့ လ
ူ ောသည်

သမ်းဆည်းခခင်း၊ အအကကောင်းကကေားခခင်း၊

ကယ်ပင်အီလက်ထအရောနစ်ပစစညး် မျေား

ခပသခခင်း၊ အပ်လတ်ခပျုလပ်ခခင်း၊ ပစ
ို့ ်တင်ခခင်း၊

သမ
ို့ ဟတ် မမ်မရီသမ်းဆည်းမှုပစစည်းမျေားက

အီးအမးလ်အပးပခို့ ခင်း၊ ထတ်လင်ခခင်း

အသးခပျုရန် အကျောင်းကကီးကကပ်သူ သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် အမန်းတရေားအအခခခအသော၊

ဆရောမှ ခွင်ခပျုချက်က လအပ်အကကောင်း

အစော်ကေားပတ်ခတ်အသောအရောတစ်ခခက

ကျွန်ပ်နားလည်ပါသည်။

အခခေားသူအေားသရှအစခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

8. အွန်လင်းဆက်အေားလးတွင် ကျွန်ပ်၏

လင်ပင်းဆင်ရောအဖော်ခပအသောရပ်ပမျေား၊

လပ်အဆောင်ချက်။ ကျွန်ပ်မှ

ဘောသောစကေား သမ
ို့ ဟတ် ယင်းကဲသရ
ို့ ပ်ပမျေား

လူမှုကွနရ
် က်ဝက်ဘ်ဆက်မျေားတွင်

သမ
ို့ ဟတ်

ခပျုလပ်သည်အရောသည်

ဘောသောစကေားမျေားပါဝင်သညဖ
် င်မျေားက

အကျောင်းအလလောသင်ကကေားအရးပတ်ဝန်းကျင်

ရှောအဖွမည်မဟတ်ပါ။

က
ဝင်အရောက်စွက်ဖက်မအနှာငယ
် ှက်သင်အကကော

6. BCPS နက်အဝါခ်၏ လခချုအရးက

င်း၊ ဆးဝါးစွောမထခက်အစသငအ
် ကကောင်း

ကောကွယခ် ခင်း။ ကျွန်ပ်သည် အင်တောနက်မှ

သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် အခခေားရင်းခမစ်တစ်ခခမှ

အအနှာင်အယှက်မခဖစ်အစသငအ
် ကကောင်းက

ခွငမ
် ခပျုထေားအသောအဆောဖ်ဝဲလ၊် ဂမ်းမျေား၊

ကျွန်ပ်နားလည်ပါသည်။ ကျွနပ်
် သည်

ပရဂရမ်မျေား၊ ဖင်မျေား၊

ပညောအရးရည်ရယ
ွ ်ချက်မျေားအတွက်သော

အီလက်ထအရောနစ်မဒ
ီ ယ
ီ ော သမ
ို့ ဟတ်

အဆွးအနွးအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မျေား၊

သီးခခေားရပ်တည်အသောအပလီအကးရှငး် မျေားသ

စကေားအခပောဆခန်းမျေားနှင်

မ်းဆည်းခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

မက်အဆချ်အပးပခို့ ခင်းကဲသို့

အဒါင်းလတ်ဆခွဲ ခင်းခဖင်

အင်တောနက်အအကကောင်းအရောမျေားက

လခချုအရးဆက်တင်မျေား သမ
ို့ ဟတ်

အသးခပျုပါမည်။

အင်တောနက်အအကကောင်းအရောမျေား သမ
ို့ ဟတ်

9. BCPS နည်းပညောနှင် နက်အဝါခ်က

နက်အဝါခ်လပ်အဆောင်ချက်တင
ွ ်

အသးခပျုသညအ
် ခါနှင် အကျောင်းအလပ်က

ကကေားဝင်အနှာငယ
် က
ှ ်မက
ှု ခဖတ်လမ်းမှလပ်ရန်

အွနလ
် င်းတွင် တင်ခပသညအ
် ခါ

ကကျုစေားမည်မဟတ်ပါ။

ဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒမျေား၊ အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း၏

7. အကျောင်းပင်နက်က ကောကွယခ် ခင်း။

စည်းမျဉ်းမျေားနှင်

လက်သရမ်းဖျက်ဆီးခခင်းက

အကျောင်းလပ်ထးလပ်နည်းမျေားက

တေားခမစ်ထေားအကကောင်း ကျွန်ပ်နားလည်ပါသည်။

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်ပါ။

ကနို့သ
် တ်မထေားအသော်လည်း ဤတွင်

ကနို့သ
် တ်မထေားအသော်လည်း ကျွန်ပ်၏

ကွနပ
် ျ တော သမ
ို့ ဟတ်

အနရပ်လပ်စော၊ ဖန်းနပါတ် သမ
ို့ ဟတ်

နည်းပညောရင်းခမစ်တစ်ခခခဖင် ပစစည်းကရယော၊

အကျောင်းအပါအဝင် ကျွန်ပ်အအကကောင်းနှင်

ပရဂရမ်မျေား၊ ဖင်မျေား သမ
ို့ ဟတ်

အခခေားသူမျေားအအကကောင်းနှင်ပတ်သက်၍

ဆက်တင်မျေားက အသးခပျုခခင်း၊ အခပောင်းလဲခခင်း

ကယ်အရးကယ်တောအချက်အလက်တစ်ခခက
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တင်ခပရန် မလခချုသည်က

အကျောင်းသေားမျေား၏ ဘဝတွင် နည်းပညော၏

ကျွန်ပ်နားလည်ပါသည်။

တးခမင်လောအသောအအရးပါမှုနှင် ၎င်းမှော

10. ကျွန်ပ်အအနခဖင် အကျောင်းသေား၏

အသးခပျုရန်တောဝန်ရခခင်
ှ းနှငအ
် တူ

မဘခွင်ခပျုချက်မရဘဲ သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားပညောအရးနှင် ဆက်သွယအ
် ရးအတွက်

အကျောင်းသေားသည် အသက် ၁၈ နှစ် သမ
ို့ ဟတ်

အကျျုးရှအသောအဓကအပင်းခဖစ်အကကောင်းက သမှတ်ပါသည်။

ယင်းအထက်ခဖစ်ပါက အကျောင်းသေား၏

သရ
ို့ ောတွင် ယင်းကဲသပ
ို့ စစည်းမျေားလက်ဝယ်ထေားရှခခင်းနှင်

ခွင်ခပျုချက်မရဘဲ အကျောင်းသေားမျေား၏

အသးခပျုခခင်းခဖင် ပညောအရးညန်ကကေားချက်၊

ဓောတ်ပမျေား သမ
ို့ ဟတ် ဗီဒယ
ီ မျေားက

အကျောင်းသေားလခချုအရးနှင်

အွန်လင်းအပေါ်တွင် တင်မည်မဟတ်ပါ။

အကောင်းမွန်အသောအကျောင်းအအခခအအနက
မအနှာင်ယက
ှ ်သငအ
် ကကောင်း ဘတ်အဖွဲွဲ့မှ ယူဆပါသည်။

အကျောင်းသေားအသးခပျုသူအေားလးသည် BCPS နည်းပညောနှင်
နက်အဝါခ်မျေားက အသးခပျုသည်အခါနှင် ၎င်းတ၏
ို့

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းပင်နက်နင
ှ ်

လူမှုမီဒီယောအသးခပျုသည်အခါ

အကျောင်းမှပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

အကျောင်းသေားနည်းပညောလက်ခနင်အသောအသးခပျုမှုမူဝါဒ၊

၎င်းတ၏
ို့

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်း၊ အဒသဆင်ရော၊

ကယ်ပင်အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သွယအ
် ရးပစစည်းမျေား

အစးရနှင် ဖက်ဒရယ်ဥပအဒအေားလးနှင်

(PECD) က လက်ဝယ်ထေားရှနင်သည်၊ သရ
ို့ ောတွင်

အကျောင်းလပ်ထးလပ်နည်းမျေားက

အအောက်ပါခခွင်းချက်မျေားနှငအ
် တူ

လက်နာအဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ချျုးအဖောက်မှုမျေားသည် BCPS

သင်ကကေားပခ
ို့ ျသည်ရက်အနာက်ဆးအထ ၎င်းတ၏
ို့ PECD

နည်းပညောနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

က အသးခပျု၍မရနင်ပါ။

နက်အဝါခ်မျေားအသးခပျုမှုဆးရှုးခခင်း၊
စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရွက်မှုနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

1. ၃ တန်းနှင် အထက်တွင်ရသည
ှ
်အခါ

ရောဇဝတ်မှုကျ းလွန်သူက တရေားစွဲဆခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

သင်ကကေားပခ
ို့ ျအရးဆင်ရောဝန်ထမ်းသည်

ထခက်မှုအတွက် အလျော်အကကးအပးခခင်းတခို့ ဖစ်လောနင်သည်။

သင်ကကေားပခ
ို့ ျချန်တင
ွ ်

အကျောင်းသေားချျုးအဖောက်သူမျေားက ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5550

သင်ကကေားပခ
ို့ ျအရးရည်ရယ
ွ ်ချက်မျေားအတွက်

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ

ယင်းကဲသအ
ို့ သးခပျုမှုက ခွငခ် ပျုပါသည်။

အအရးယူအခပစ်အပးပါမည်။

2. အထက်တန်းအကျောင်းအကျောင်းသေားမျေားသည်
အကျောင်းအနို့လည်စောချန်မျေားတွင် ၎င်းတို့၏ PECD က
အသးခပျုနင်သည်။
3. အလယ်တန်းအကျောင်းအကျောင်းသေားမျေားသည်
အလယ်တန်းအကျောင်းတစ်အကျောင်းစီအတွက်
အကျောင်းကကီးကကပ်သူမှ သတ်မတ
ှ ်ထေားသညအ
် တင်း
အကျောင်းသေားအနို့လည်စောချန်မျေားတွင် ၎င်းတ၏
ို့ PEcd
က အသးခပျုနင်သည်။

က္ုယ်ပုငအ
် ီလက္်ထရ ာနစ်

က္်သယ်ရ ေးပစစည်ေးမ ာေးအသံုေး

အဆပါမူဝါဒက ချျုးအဖောက်အသောအကျောင်းသေားမျေားသည်

ပပျုပခင်ေးအတက္် တာဝန်

မူဝါဒ 5550 တွင် အဖော်ခပထေားသည်အတင်း

ဘဲလ်တီမးအကောင်တီပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့သည်
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စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုက ခရမည်။

အအကကောင်းအရောအေားလးတွင် အတောင်းဆချက်က
လက်ခရရှပပီးအနာက် ၄၅ ရက်မအကျော်ဘဲ

ဘတ်အဖွဲွဲ့သည် ခးယူမှု၊ ထခက်ပျက်စီးမှု၊ အပျောက်ဆးမှု၊

လက်နာအဆောင်ရွက်ရမည်။ မှတ်တမ်းက

ခွင်မခပျုဘဲအသးခပျုမှု၊ ဖျက်ဆးီ မှု၊ သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားမှ

အကျောင်းတရေားဝင်တက်အရောက်ရချန်တွင် မဘ သို့မဟတ်

အကျောင်းသယ
ို့ ူလောသည် PECD တစ်ခခ၏

တက်အရောက်ရအသောအကျောင်းသေားမှ စစ်အဆးရမည်။

အဒတောအကကးမျေားအတွက် တောဝန်မယူပါ။ PECDs

အကျောင်းမှတ်တမ်းတွင် ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း

မျေားအသးခပျုခခင်းနှင်ပတ်သက်၍ ထပ်မသရှလပါက

အအောက်ပါတပ
ို့ ါဝင်နင်သည်-

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒ 5552၊ အကျောင်းသေားမျေားမှ
ကယ်ပင်အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သွယအ
် ရးပစစည်းမျေားအ

1. အကျောင်းသေား၏

သးခပျုမှုတွင် ရှောနင်ပါသည်။

ကယ်အရးကယ်တောအချက်အလက်
2. အကျောင်းသေား၏

အကျောင်းသေားမျေား၏ လပ်ပင်ခင
ွ ်မျေား

အကျောင်းတက်အရောက်မအ
ှု ချက်အလက်
3. နှစ်စဉ်စွမ်းအဆောင်ရည်၊ မူလတန်း- ၈ တန်း

မတ်တမ်ေးမ ာေးလ ျုွဲ့ဝက္်ထာေး ပုင်ခင်

4. နှစ်စဉ်အကျောင်းအဆောင်ရွက်မှု၊ ၉-၁၂ တန်း

BCPS တွင် စောရင်းသွင်းအပ်နှခခင်းမှ ၁၂ တန်းအထ

5. အစးရမှ

အကျောင်းသေားတစ်အယောက်စီအတွက်

မခဖစ်မအနခပျုလပ်အသောအဒသဆင်ရောအကျောင်းစနစ်စ

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းတစ်ခက ထန်းသမ်းထေားပါသည်။

စ်အဆးချက်

အကျောင်းသေားနှင် မဘမျေားသည် ဖက်ဒရယ်နှင်

6. စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောမှတ်တမ်း

အစးရဥပအဒအရ အကျောင်းသေား၏ ပညောအရးမှတ်တမ်းက

7. ကျန်းမောအရးစစ်အဆးခခင်း

စစ်အဆး၍ ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပင်ခွင်၊ အဆပါမှတ်တမ်းက

8. ကျန်းမောအရးစစ်တမ်းမှတတ
် မ်း

လ ျုွဲ့ဝှက်လခချုစွော ထန်းသမ်းပင်ခွင်နှင်

9. ကောကွယအ
် ဆးထးခခင်းအချက်အလက်နှင်

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမတကျမှုတစ်ခခက

အသွးလှ ရှင်လက်မှတ်

ခပင်ဆင်ပင်ခွင်ရှသည်။

10. အမရီလန်းအကျောင်းသေားထတ်ခခင်း/လဲအခပောင်းခခင်းမှ
တ်တမ်း
11. ခပည်နယ်တစ်ဝှမ်းပညောအရးအင်တောဗျ းအဖောင်

အကျောင်း၏ အကျောင်းအပ်သည်

မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားမျေားအတွက်

အကျောင်းသေားတစ်အယောက်စအ
ီ တွက် တကျအသချောပပီး

လအပ်အသောအချက်အလက်

လ ျုွဲ့ဝက
ှ ်ထေားအသောမှတတ
် မ်းက ထန်းသမ်းရန်နှင်

12. မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားမျေားအတွက်

သင်အလျော်အသောအချက်အလက်စအဆောင်းမှုခဖင်

လအပ်အသောအချက်အလက်

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကရ
် န် တောဝန်ရှသည်။

ဆနို့်ကျင်ဖက်အတွက် တရေားရးအမနို့်မရှပါက

မဘ သမ
ို့ ဟတ် တက်အရောက်ရအသောအကျောင်းသေားသည်

ချျုပ်အနှာင်ခရအသော သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းက စစ်အဆး၍

ချျုပ်အနှာင်ခရခခင်းမရှအသောမဘမျေားသည် အကျောင်းသေား၏

ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပင်ခင
ွ ်ရသည်
ှ
။ အကျောင်းအပ်သည်

မှတ်တမ်းအပါအဝင်

သင်အလျော်အသောအချန်တွင် အကျောင်းသေား၏ မှတ်တမ်းက

အကျောင်းနှင်သက်ဆင်အသောအချက်အလက်က

အသးခပျုခွင်အတွက် အတောင်းဆချက်မျေားနှင်အတူ

တန်းတူအသးခပျုခွင်ရှပါသည်။

လက်နာအဆောင်ရွက်ရမည်ခဖစ်အသော်လည်း
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နဒအရလ ာက္် ွတ်

ု

ုရတာင်ေးမှုတင် ပါဝင်ပခင်ေး

BCPS မှ IDEA သမ
ို့ ဟတ် ပဒ်မ 504 အရ အတန်းနှင်

သမ
ုို့ ဟုတ် ဘာသာရ ေးစာရပက္ု ွတ်

အဆင်က ထတ်ခပန်လသည်

ကက္ျုေးပမ်ေးရ

“အစးရကကီးကကပ်အသောခပျုစအစောငအ
် ရှောက်အရး”ရှ

လုအပ်ရသာရက္ ာင်ေးလှုပ် ာေးရ

အကျောင်းသေားမျေားအတွက် လက်ခသည်အကျောင်းမျေားမှလွဲ၍

အရနှောင်အယက္်မပဖစ်ရ က္ာင်ေး ရဖာ်ပပထာေးသည်။

ာင် ွက္်မှုမ

ုပခင်ေးမ တာေး

ီေး န်

ပါ၊ ၎င်ေးမာ ရက္ ာင်ေးသာေးအတက္်
ာင် ွက္်မှုမ ာေးက္ု

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမှ အချက်အလက်က ဖန်းခဖင်
ထတ်အဖော်အခပောကကေား၍မရနင်ပါ။

ရက္ ာင်ေးသာေးအုပ်ခ ျုပ်ပုင်ခင်
အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းတွင်
အကျောင်းသေားအမျေားစလက်ခနင်သည်

အမ ျုေးသာေးရ ေးနင် ဘာသာရ ေးက္ င်ထံုေးမ ာေးလုပ်ပုင်ခင်
အမ ျုေးသာေးရ ေး - ဘုတ်အဖွဲ့သည်

အကျောင်းသေားအပ်ချျုပမ
် ှုပစက စစည်းခမငတ
် င်ခင
ွ ်ရသည်
ှ
။

ရက္ ာင်ေးတစ်ရက္ ာင်ေးစီ၏

ပညောအရးအရ

ုက္်ရန ာတင်

အရမ က္တုက္်၏ အရမ က္န်အလံပပသပခင်ေးနင်

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားအေားလးသည်

စာသင်ခန်ေးတစ်ခန်ေးစီတင် အလံပပသပခင်ေးက္ု

အကျောင်းသေားအရွးအကောက်ပွဲမျေားတွင် ရးနှင် မဲဆနဒက

ပပျုလုပ်ရပေး မည်။ ၎င်ေးမာ အတန်ေးတစ် က္်စီအစတင်

ရှောအဖွအဆောင်ရွက်ပင်ခင
ွ ်ရှသည်။

အလံအတက္် က္တသစစာက္ု ရနို့စဉ် ွတ်

ယင်းကဲသလ
ို့ ပ်ပင်ခွင်မျေားသည် လူမျျုး၊ အသေားအအရောင်၊

သက္်

ုပခင်ေးပါဝင်သည်

လင်အမျျုးအစေား၊ လူမျျုးစ၊ ကယ်ဝန်သည်၊

ုင် ာအမ ျုေးသာေးရ ေးက္ င်ထံုေးမ ာေးက္ု ရပေးသည်

ပရုဂ မ် ရစ န် ရက္ ာင်ေးတစ်ရက္ ာင်ေးစီ၏

အဂ္လပ်ဘောသောစကေားအလလောသူအအခခအအန၊ မသန်စွမ်း၊

ရက္ ာင်ေးအုပ်တာဝန်ပဖစ် မည်။

မူလနင်ငသေား၊ ဘောသောအရး၊ လူမှုစီးပွေားအရးအအခခအအန၊

အ

အမ်အထောင်ရှ/မရှ၊ လင်ပင်းဆင်ရောအအလးအပးမှု၊

ုပါအမ ျုေးသာေးရ ေးက္ င်ကက္ံမှုမ ာေးတင်

ပါဝင်ရ

လင်ပင်းဆင်ရောခွဲခခေားခခင်း

ာင် ွက္်ပခင်ေးမ ခင်ပန်ရစလုသည်

မည်သည်ရက္ ာင်ေးသာေး သုို့မဟုတ် ဝန်ထမ်ေးအဖွဲ့ဝင်မ
ခင်ပန် မည်။ အက္ယ်၍ ယင်ေးက္သုို့
ရက္ ာင်ေးလှုပ် ာေးရ

(လင်ပင်းဆင်ရောအဖော်ခပချက်အပါအဝင်) သမ
ို့ ဟတ်

ု

နင်ငအရးယကကည်မှုအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက်

နဒပပမှုသည်

အကျဉ်းချျုပ်မည်မဟတ်ပါ။ အကျောင်းသေားမျေားသည်

ာင် ွက္်မ ာေးနင်

သသသာသာရနှောင်ယက္်မှု သုို့မဟုတ်

ရး(မျေား)မရှောအဖွမီ သမ
ို့ ဟတ် မအတွွဲ့မီတင
ွ ် သောမန်အေားခဖင်

အရ က္ာင်ေးအ ာဝင်ရ ာက္်စက္်ဖက္်ရနှောင်ယက္်မှုမပဖစ်လ

အနည်းဆး 2.0 အဆင်အမှတ်နှင်

င် ပါဝင်ရ

အမှတ်အပးသည်ကောလတွင် ကျရှုးခခင်း၊ မပပီးအခမောက်ခခင်း

ာင် ွက္်ပခင်ေးမ

ခင်ပန်ရစလုသည်ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးသည်

သမ
ို့ ဟတ် အဆးအဆင်ထက်မပပါက ရးက ရှောအဖွနင်သည်

မည်သည်ပငမ်ေးခ မ်ေးစာ

သမ
ို့ ဟတ် အတွွဲ့နင်သည်။ ပထမသးလ၊ ဒတယသးလ၊

နဒပပမှုက္ု အသံုေးပပျုနုင်သည်။

တတယသးလနှင် စတတတသးလရီပက
ို့ တ်မျေားသည်
ဆက်လက်ရရှခွင်က ဆးခဖတ်သတ်မှတ်သည်။

ဘာသာတ ာေးက္ုင်ေးရှုင်ေးရသာရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးသည်
ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးအတက္်
လုအပ်ရသာရက္ ာင်ေးလှုပ် ာေးရ

အကျောင်းအပ်၊ အကျောင်းမှ

ာင် ွက္်မှုမ ာေးက္ု

ပပးကူညီအသောအကျောင်းသေားအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားနှင်

အရနှောင်အယက္်မပဖစ်ရစသည်အတုင်ေးအတာအထ
နဒအရလ ာက္် ွတ်

ု

ကလပ်အသင်းမျေားမှ

ုရတာင်ေးမှု သမ
ုို့ ဟုတ်

ဘာသာရ ေးစာမ ာေးက္ု ွတ်

လအပ်အသောလပ်ထးလပ်နည်းမျေားနှင်

ုပုင်ခင် သည်။

အတည်ခပျုချက်သည် အကျောင်းပင်နက်ရှ

ရက္ ာင်ေးသာေးတစ်ရယာက္်အာေး
13

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားက လပ်အဆောင်နင်သည်။

ပနှပ်ထတ်အဝမှုဝန်ထမ်းမျေားနှင် အခခေားအကျောင်းမှ

အဖွဲွဲ့အစည်းတစ်ခစီ၏ လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားသည်

ပပးကူညီအသောကလပ်အသင်းမျေားမှ အဖွဲွဲ့ဝင်ခဖစ်မှုသည်

အကျောင်းသေားအေားလးအတွက် လှစ်ဟထေားရမည်။

ရရှနင်သည်။
ရက္ ာင်ေးအာေးက္စာေးပညာတင် ပါဝင်ရ

အကျောင်းသေားမျေားသည် ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒနှင်

ာင် က္
ွ ်ပုင်ခင်

အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းကမ်းမျေားနှင်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အထက်တန်းအကျောင်းအဆင်တင
ွ ်

အကျောင်းစနစ်လပ်ထးလပ်နည်းမျေားအရ

အကျောင်းအေားကစေားပညောတွင် ပါဝင်ခွင်ရှပါသည်။

အကျောင်းအအဆောက်အဦးမျေားက လခချုစွော၊

အကျောင်းအောဏောပင်အဖွွဲ့ဲ မျေားသည် BCPS စည်းမျဉ်းမျေား၊

တောဝန်အကျပွနစ
် ွော အသးခပျုရန် တောဝန်ရပါသည်
ှ
။

လပ်ထးလပ်နည်းမျေားနှင် အေားကစေားပညောအတွက်
လမ်းညန်ချက်မျေားနှင်

အပုသင်ရုေးလုပ်ငန်ေးမ ာေးတင် ပါဝင်ရ

အမရီလန်းအမျေားခပည်သအ
ူ လယ်တန်းအကျောင်းမျေားအေားက

ာင် က္
ွ ်ပုငခ
် င်

စေားအဖွွဲ့ဲ အစည်း (MPSSAA) ၏စည်းမျဉ်းမျေားအရ

အကျောင်းသေားမျေားသည်

အေားကစေားပညောတွင် ပါဝင်အဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းအတွက်
အအောင်ခမင်မန
ှု င
ှ ် ကျငဝ
် တ်ဆင်ရော
အနည်းဆးစသတ်မတ
ှ ်ချက်မျေားက ချမှတ်၍
ထန်းသမ်းပင်ခင
ွ ်ရှသည်။

ဤဓာတ်ပုံ ကုံ

အကျောင်းမှပပးကူညအ
ီ သောအပသင်ရးလပ်ငန်းမျေားတွင်

အကျောင်းသေားမျေားသည်အနည်းဆး အရှွဲ့သးလပတ်တွင်

ပါဝင်အဆောင်ရွကပ
် င်ခွင်ရသည်
ှ
။

ကျရှုးခခင်း၊ မပပီးအခမောက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်းသည် အဖွဲွဲ့ဝင်အတွက် ကျင်ဝတ်နှင်

အဆးအဆင်ထက်မပခခင်းနှငအ
် တူ ပျမ်းမ အဆင်အမှတ်

အအောင်ခမင်မှုအပါအဝင် စသတ်မှတ်ချက်က

2.0 ထက်နည်းပါက ပညောအရးအရ ပါဝင်နင်ခင
ွ ်ရပါသည်
ှ
။

ချမှတ်ပင်ခင
ွ ်ရသည်
ှ
၊ အဖော်ခပထေားသည်မှော

အရှွဲ့နှစ်မစ
ှ ၍ စတတတအခမောက်သးလပတ်ခဖင်

ယင်းစသတ်မတ
ှ ်ချက်မျေားသည် ယင်းအဖွဲွဲ့၏

ပညောအရးအရွးချယ်မှုက ဆးခဖတ်သတ်မတ
ှ ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်နှင် လှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားနှင်
သင်အလျော်သည်။

က္ုယ်ပုင်ပင
ု ်

င
ု ်ခင်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းသေားမျေား၏

အကျောင်းသေားအဖွွဲ့ဲ အစည်းမျေားနှင် ကလပ်အသင်းမျေားက

သင်အလျော်အသောရှောအဖွမှုမျေားနှင် သက်ဆင်အသော အကျောင်းရှ

အကျောင်းသေားဝန်ထမ်းမှ ပပးကူညီခခင်း၊ အတည်ခပျုခခင်း၊

ကယ်ပင်ပင်ဆင်မှုပစစည်းနှင် အကျောင်းဥပစောမျေား

လပ်အဆောင်ခခင်း၊ စီစဉ်အဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းနှင်

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းမှ ပပးကူညီအသောခရီးစဉ်မျေားတွင်

ကကီးကကပ်ခခင်းတက
ို့ ခပျုလပ်ရမည်။

၎င်းတ၏
ို့ ပင်ဆင်မှုမျေားက ထန်းသမ်းပင်ခွင်ရှသည်။

အကျောင်းသေားအဖွွဲ့ဲ အစည်းမျေားနှင် ကလပ်အသင်းမျေားတွင်
ပါဝင်သည်အကျောင်းသေားမျေားသည်

အကျောင်းသေားမျေားသည် ဖက်ဒရယ်နှင် အစးရဥပအဒနှင်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းက

စည်းမျဉ်းမျေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ် BCPS မူဝါဒမျေားနှင်

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။ အကျောင်းသေားမျေားသို့

စည်းကမ်းမျေားအရ

အဖွဲွဲ့ဝင်ခဖစ်မအ
ှု ကောက်ခမှုမရှဘဲ အသင်းမျေား၊

တေားခမစ်ထေားအသောမည်သညအ
် ရောကမဆ

ပါဝင်အဆောင်ရွကသ
် ည်အဖွဲွဲ့မျေား၊
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လက်ဝယ်ထေားရှ၍မရပါ။ ကကီးကကပ်သူသည်
အကျောင်းသေားမှ ဤနင်င၏ ဥပအဒမျေားအရ

ခပခာေး

ရောဇဝတ်မှုမျေားက ကျ းလွန်သည်အရော၊

က္်

ံမှုမ ရ ေးလုပ်ပုင်ခင်

အကျောင်းသေားမျေားသည် ခွဲခခေားဆက်ဆခခင်း၊

ပင်ဆင်မှုရှအကကောင်းနှင်ပတ်သက်၍

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

သင်အလျော်အသောယကကည်ချက်ရပါက
ှ
ကကီးကကပ်သူသည်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း

အကျောင်းပင်နက်နှင် အကျောင်းမှ

သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတမ
ို့ ှ လွတက
် င်းခွင်ရပါသည်
ှ
။

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အခခေားသူမျေား၏ လပ်ပင်ခင
ွ ်မျေားက

အကျောင်းသေား၏ သက်ဆင်ရောရှောအဖွမှုက

အလးစေားခွငရ
် ှပါသည်။

ခပျုလပ်နင်ပါသည်။ ကကေားခလူကကီးတက်အရောက်ခခင်းခဖင်
ရှောအဖွမှုက ခပျုလပ်ရမည်၊ ကကေားလူသည် BCPS

ရက္ ာင်ေးသာေးအမ ာေးစု၏အသက္်အ ွယ်နင်

ဝန်ထမ်းခဖစ်ရမည်။

ုင်သည်

လုပ်ပုင်ခင်
ဘဲလ်တီမးအကောင်တီပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့၊ ၎င်း၏

အကျောင်းသေားတွင် ဤနင်ငဥပအဒအရ

မည်သည်အအဂျင်စီမဆ သို့မဟတ် ၎င်းတ၏
ို့

ရောဇဝတ်မက
ှု ကျ းလွန်သညအ
် ရော၊ ပင်ဆင်မှုရှအကကောင်းက

ကယ်စေားအဆောင်ရွကအ
် နသည်မည်သူမဆ အမရီလန်း၏

ဆရောမှ ယကကည်ရန် အအကကောင်းခပချက်ရှပါက အကျောင်းမှ

ချမှတ်အသောစည်းကမ်းတွင် အဖော်ခပထေားသည်အတင်း

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုတင
ွ ် အကျောင်းသေား၏

အသက်တစ်ဆယ်ရှစ် (၁၈) နှစ်အရွယ် သို့မဟတ်

သင်အလျော်အသောရှောအဖွမှုက အဆောင်ရွကရ
် န် အကျောင်းအပ်မှ

ယင်းထက်အသက်ကကီးအသောအကျောင်းသေားမျေားသို့

ဆရောခနို့်အပ်နင်သည်။ ဆရောသည် မရှောခင်

အပးအပ်ထေားအသောအရွယ်အရောက်သူနင်ငသေားခဖစ်ပင်ခွင်

အလကျငအ
် ရးက လက်ခရပါမည်။ ကကေားလူ(BCPS

မျေားက အကျဉ်းချျုပ်၍မရပါ။ အကျောင်းသေားသည် အသက်

ဝန်ထမ်း)တက်အရောက်ခခင်းခဖင် ရှောအဖွမှုက

၁၈ နှစ်အရောက်သည်အခါ

ခပျုလပ်ရပါမည်။

အကျောင်းသေားလပ်ပင်ခွင်ခပင်ဆင်ချက် (20 U .S. C . §
1232h) နှင် မသေားစပညောအရးလပ်ပင်ခွင်မျေားနှင်

တရေားဝင်ရောှ အဖွမှုက ခွင်ခပျုရန် အကျောင်းသေား၏

ကယ်အရးလခချုမှုဥပအဒ (F E R P A )(20 U.S.C. §

ခငင်းဆမှုသည် မူဝါဒ 5550၊

1232g) ကောကွယ်အရးအရ မဘမျေားသို့

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ

အပးအပ်ထေားအသောလပ်ပင်ခွင်မျေားက အကျောင်းသေားသို့

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုခဖစ်လောနင်သ

လဲအခပောင်းအပးအပ်ပါသည်။ ဤသည်မှော

ည်။

အကျောင်းသေားပညောအရးနှင်သက်ဆင်အသော
မည်သည်ခပဿနာ သမ
ို့ ဟတ် အမးခွန်းကနှင်ပတ်သက်၍

ာရဖပုင်ခင်သတရပေးခ က္်

မဘမျေားက ချတ်ဆက်အခပောဆရန် အကျောင်းအပ် သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားမျေားသို့ အပးထေားအသော ခအစောင်းမျေား၊

အကျောင်းအပ်၏ ခနို့်အပ်ထေားသူ၏ လပ်ပင်ခွင်က

အလော်ကောမျေားနှင် သမ်းဆည်းသည်အနရောမျေားသည် BCPS

မအလ ောပါ။

၏ ပင်ဆင်မှုခဖစ်သည်။ ကကီးကကပ်သူသည် အကျောင်းသေားအေား
ခအစောင်းမျေား၊ အလော်ကောမျေားနှင်

လတ်လပ်စာစက္ာေးရပပာ

သမ်းဆည်းသည်အနရောမျေားအပါအဝင် အကျောင်း၏

ုခင်နင် ရဖာ်ပပခင်

အကျောင်းသေားမျေားသည် လွတလ
် ပ်စွောစကေားအခပောဆခွင်၊

ရပ်ပင်းဆင်ရောတည်အဆောက်မန
ှု ှင် ၎င်း၏

ဘောသောအရးကးကွယ်ခင
ွ ်နင
ှ ် ပငမ်းချမ်းစွောစအဝးခွင်ရှပါသည်၊

ဖွဲွဲ့စည်းတည်အဆောက်မှုမျေားက အချန်မအရွးရှောအဖွနင်သည်။
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သအ
ို့ သော် အအနှာင်အယှကခ် ဖစ်အသောစကေားအခပောဆခခင်းနှင်

အနင်ကျင်အစော်ကေားခခင်း၊

အခပျုအမူက တေားခမစ်နင်သည်။

ဆက်ဘောခဖင်တက်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာင်ယှက်ခခင်း
သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားမျေား၏ စအဝးခွငသ
် ည်

အကျောင်းတစ်အကျောင်း၏ စနစ်တကျလပ်အဆောင်မှုက

အကျောင်းသေားမျေားစအဝးနင်သည်အချန်၊ အနရောနှင်

သသသောသောအနှာင်ယှက်ခခင်းက တေားခမစ်ပါသည်။

နည်းလမ်းနှင်ပတ်သက်၍
အကျောင်းအောဏောပင်အဖွဲွဲ့မျေားချမှတ်သည်

အကျောင်းသေားမျေားသည် အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

သင်အလျော်အသောကနို့်သတ်ချက်မျေားနှင် သက်ဆင်ပါသည်။

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း
သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းမှ

အကျောင်းသေားမီဒီယောအကကအပးသူ၏ ကကီးကကပ်မှုခဖင်

ကင်းလွတ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အနရောမျေားတွင် အကျောင်းနှင်

အကျောင်းသေားဂျောနယ်လစ်သည်

စောသင်ခန်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေားအေားလးက

အကျောင်းမှပပးကူညီအသောမီဒီယော၏ သတင်းမျေား၊

ပါဝင်အဆောင်ရွကပ
် င်ခွင်ရပါသည်
ှ
။

သအဘောထေားအခမင်၊ ရက်ကူးမှုနှင်

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည် ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5580နှင်

အကကော်ခငောအအကကောင်းအရောက သတ်မှတ်ခခင်းအတွက်

စည်းမျဉ်း 5580 နှင် အနင်ကျင်အစော်ကေားခခင်း၊

တောဝန်ရှသည်။ (မူဝါဒ 5610 နှင် စည်းမျဉ်း 5610)။

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်
ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတင်ခပသညအ
် ဖောင်နှင် အကျောင်းစနစ်၏

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင် သအက္တပအဖော်ခပချက်မျေားမှ

လင်ပင်းဆင်ရောအနှာငယ
် ှက်မန
ှု ှင်သက်ဆင်အသောလပ်ထး

အကျောင်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားက

လပ်နည်းမျေားရရှနင်မက
ှု အကျောင်းနှစ်အစပင်းတွင်

သသသောသောအအနှာင်အယှက်မခဖစ်သည်အတင်းအတောအ

ကကီးကကပ်သူမျေားမှ

ထ သအက္တပစမျေားက အဖော်ခပပင်ခွင်ရသည်
ှ
။

အကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်တင်ခပချက်အစတ်အပင်းအခဖ
စ် နှစ်စဉ်အကကခပျုပါသည်။
အကျောင်းဝန်ထမ်းအဖွွဲ့ဲ ဝင်မျေားသည်

အယူခဝ
ံ င်ခင်

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

အကျောင်းသေားမျေားသည်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် က
ှ ်ခခင်း

တကျအသချောအသောအယူခအတွက်

သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းနှငပ
် တ်သက်၍

အချန်ကက်တို့ခပန်အဆောင်ရက
ွ ်ပင်ခွင်ရှပါသည်။

အကျောင်းသေားမျေားအေား သင်ကကေားအပးခခင်း၊
အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

လံုခခံျုရ ေးရလလာသင် က္ာေးရ ေးပတ်ဝန်ေးက္ င်၏ လုပ်ပုင်ခင်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် က
ှ ်ခခင်း

ဘဲလ်တီမးအကောင်တီပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့သည်

သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းခဖစ်ရပ်မျေားက

အကျောင်းသေားတင်းအအနခဖင် အလလောသင်ယူအရးအတွက်

စစမ်းစစ်အဆးခခင်းနှင် ယင်းကဲသို့

လခချုစတ်ချရပပီး

အခပျုအမူမျေားနှင်ပတ်သက်၍ ကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုမျေား၊

ဦးစီးအဆောင်ရက
ွ ်နင်အသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်

ပပးကူညီမှုမျေားနှင် အကျျုးဆက်မျေားက

အလလောသင်ယူအကကောင်း အသချောအစရန် ကတခပျုပါသည်။

ချမှတအ
် ဆောင်ရွကခ် ခင်းအတွက် တောဝန်ရှပါသည်။

ဘတ်အဖွဲွဲ့သည် အကျောင်းပင်နက်၊ အကျောင်းမှ
ပပးကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေား သို့မဟတ်
ပွဲအစီအစဉ်မျေား၊ အကျောင်းဘတ်စ်ကေားတွင် လူတစ်ဦးဦးမှ
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အကျောင်းသအ
ို့ နို့စဉ်တက်အရောက်ရမည်။
B. အလလောသင်ယအ
ူ ရးလပ်ငန်းစဉ်တွင်
ပါဝင်အဆောင်ရွကရ
် မည်။
C. ၎င်းတပ
ို့ ညောအရးပရဂရမ်မျေားအတွက်
သငအ
် လျော်အသော
အဆပါအတည်ခပျုထေားသညအ
် ရောမျေားနှင်
ပစစည်းမျေားကသော အကျောင်းသယ
ို့ လ
ူ ောရမည်။
D. အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူနှင် ဘောသောစကေားက
အဖော်ခပပပီး ကယ်ပင်၊ နင်ငသေားနှင် အခခေားသူမျေား၏

ကျင်ဝတ်စည်းကမ်း

ပင်ဆင်ခွင်မျေားက အအလးထေားရမည်။
အမးခွနး် ခပျုလပ်ခခင်းတွင် အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၊

E. ချမှတ်ထေားအသောဘတ်အဖွဲွဲ့မဝ
ူ ါဒမျေား၊

ဌောနဆင်ရောအဖွဲွဲ့ဝင်မျေား သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ထမ်းမျေား၏

ကကီးကကပ်သူ၏ စည်းမျဉ်းမျေားနှင်

လခချုအရးနှင် ကကခင်အရးက

လပ်ထးလပ်နည်းမျေားအရ

ဆးဝါးစွောထခက်နင်အချရှသည်အခါ BCPS သည်

လက်နာသည်အခါ ၎င်းတ၏
ို့

၎င်းအကျောင်းသေားမျေား၏ အကျောင်းခပင်ပအဆောင်ရွကမ
် ှုက

စီမအဆောင်ရွက်မှုမျေားနှင် ပညောအရးအတွက်

ကကေားဝင်အဆောင်ရွကပ
် င်ခွင်ရသည်
ှ
။

တောဝန်က လက်ခရမည်။

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒ 5550 အရ BCPS တွင်

စံသတ်မတ်ခ က္်မ ာေး

စောရင်းသွင်းထေားအသောအကျောင်းသေားသည် အကျောင်းသေား၏

A. အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းပင်နက်တွင်

အကျောင်းအအဝးတွင် အဖော်ခပအသောအခပျုအမူမျေားအကကောင်

ရှသည်အခါ သို့မဟတ် အကျောင်းမှ

ပညောအရးဆင်ရောအနရောသတ်မှတ်မှုတင
ွ ်

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

အအခပောင်းအလဲခဖစ်နင်သည်

ပါဝင်သည်အခါနှင် အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ်

ကကီးကကပ်အရးအဆောင်ရွကခ
် ျက်က ခရနင်သည်။

အကျောင်းမှပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွက်မှု
မျေားနှင် ပွဲအစီအစဉ်မျေားမှ

ဘတ်အဖွဲွဲ့သည် BCPS ရှ အကျောင်းသေားအေားလးတအ
ို့ ေား

အကကျုအပို့လပ်သည်အခါ

အကျောင်းပင်နက်တွင် ရှသည်အခါနှင် အကျောင်းမှ

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းသည်

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

အချန်ခပည်သက်အရောက်ရမည်။

ပါဝင်သည်အခါ အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းက

B. အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းက

လက်နာအဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတ၏
ို့

ချျုးအဖောက်သညအ
် ကျောင်းသေားသည်

တစ်ဦးချင်းတောဝန်မျေားက သမှတ်အစလပါသည်။

ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5550 ၊
အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ

ရက္ ာင်ေးသာေးက္ င်ဝတ်စည်ေးက္မ်ေး - BCPS

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုက

ရက္ ာင်ေးသာေးအာေးလံုေးအရနပဖင် -

ခရနင်သည်။
C. အကျောင်းသေားတစ်ဦးချင်းစီသည်

A. ပျက်ကွက်ခခင်းအတွက်

အလလောသင်ယူခခင်းမှ

တရေားဝင်ရည်ရွယ်ချက်မရှပါက

အကျောင်းသေားတစ်အယောက်က
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အကျင်စရက်ပညော၊ လူမအ
ှု ရးအပင်းတးတက်မှု၊

အသးခပျုပါ။

အခပျုအမူစမ
ီ အဆောင်ရွကအ
် ရး၊ နှင်

d. အကျောင်းသေားနှငအ
် တူ အတန်းတွင်းအစည်းအအဝးက

ဆက်ဆအရးတည်အဆောက်မန
ှု င
ှ ်ပတ်သက်၍

အဆောင်ရက
ွ ပ
် ါ။

ဆက်စပ်ပရဂရမ်က အရးဆွအ
ဲ ဆောင်ရွကပ
် ါမည်။

e. အကျောင်းသေားမျေား၏

ဝန်ထမ်းမျေားအအနခဖင် အကျောင်းသေားအေား

လွဲမှေားအသောအခပျုအမူနှင်ပတ်သက်၍

သင်အလျော်စွော ခပျုမူအဆောင်ရွက်တတ်အစရန်

အအခခခအအကကောင်းအရင်းမျေားနှင်

လပ်အဆောင်အပးသည်ခဖစ်စဉ်တစ်ခစီတွင်

လပ်အဆောင်ချက်မျေားက ဆးခဖတ်သတ်မှတ်ပပီး

အကျောင်းသေားအေား ကယ်ပင်စည်းကမ်းနှင်

သင်အလျော်စွောတခို့ ပန်အဆောင်ရက
ွ ်ပါ။

စည်းမျဉ်းမျေားက

f.

အလလောအဆောင်ရွက်တတ်အစရန်

အကောင်းမွန်အသောအစေားထးအခပျုအမူမျေားက
သင်ကကေားပါ၊ ကျင်သးပပီး အေားအပးအထောက်ခပါ။

ကူညီအပးခခင်းအအပေါ်မူတည်၍

g. အကျောင်းအတွက်ဝန်အဆောင်မှု၊ သအတသနအစရှသကဲသို့

အအလးထေားခခင်းက ခပျုလပ်ရမည်။

အထူးအလပ်တောဝန်အပးအပ်ခခင်းက အပးပါ။
h. သင်အလျော်သည်ဟ ယူဆသည်အတင်း

ကကေားဝင်မှုမျေားနှင် ပပးကူညီမမ
ှု ျေား

အကျောင်းသေားတစ်အယောက်ချင်းစီအတွက်
စွမ်းအင်နည်းအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားအကကေား

အမ ျုေးအစာေး ၁ ပပစ်မှုမ ာေးက္ု ကက္ျုတင်က္ာက္ယ်တာေး

ီေး န်

လှုပ်ရှေားမှုရပ်နားခခင်းမျေားက အပးပါ။

က္ာေးဝင်မှုမ ာေးနင် ပံပုေးက္ူညီမမ
ှု ာေး

i.

စောသင်ခန်းထဲတွင် ထင်ခအနရောစဉ်းစေားခခင်း၊
ထင်ခအနရောရပ်နားခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အဖော်ခပသည်အနရောက

အအောက်တွငအ
် ဖော်ခပသည်မှော အကျောင်းသေားမျေားအေား

အသးခပျုပါ။

အမျျုးအစေား ၁

j.

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင်

တွငအ
် ဖော်ခပထေားအသောခပစ်မှုမျေားကျ းလွန်ခခင်းက

လွဲမောှ းအသောအခပျုအမူအတွက်

ကကျုတင်ကောကွယ်တေားဆီးရန် သမ
ို့ ဟတ်

အရးသေားအဖော်ခပချက်/အတောင်းပန်ခခင်းက ခဖည်စက
ွ ရ
် န်

အခပျုအမူမျေားမခပင်းထန်ခင် ကကေားဝင်ရန်

လအပ်ပါ။

ဌောနနှင်ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်မျေားအသးခပျုနင်သည်

k. အလလောသင်ကကေားအရးလှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေားနှင်

ကကေားဝင်မှုမျေားနှင် ပပးကူညီမမ
ှု ျေားခဖစ်သည်။

အခပျုအမူအတွက် အရွးချယ်မှုမျေားက အပးပါ။
l.

ကက္ျုတင်က္ာက္ယ်တာေး

ီေးပခင်ေးအတ က္်

အကျောင်းသေားအခပျုအမူပင်းဆင်ရောမဟောဗျ ဟောမျေား၊
တးတက်မှုမှတတ
် မ်းမျေား၊

အကက္ံပပျုထာေးရသာ က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပုေးက္ူညီမှုမ ာေး

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောသအဘောတူစောချျုပ်မျေားနှင်/သမ
ို့ ဟ

အမ ျုေးအစာေး ၁ ပပစ်မှုမ ာေး-

တ် အခပျုအမူပင်းဆင်ရောစောရွက်စောတမ်းမျေားက
အသးခပျုပါ။

a. အကျောင်းသေားအေား အလပ်တောဝန်တွင်
ဆက်လက်လပ်ကင်အစရန် အနီးကပ်ထန်းချျုပ်မှုက

m. အကျောင်းသေားတစ်အယောက်ချင်းစီအတွက်

အသးခပျုပါ။

အခပျုအမူတးတက်အရးအသအမှတ်ခပျုချက်နှင်အတူ

b. အကျောင်းသေားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခပျုအမူက

ရည်မှန်းချက်ချခခင်းက အသးခပျုပါ။

ကကျုတင်ခပျုခပင်အပးပါ။

n. အကျောင်းသေားအအဖော်ပပးကူညသ
ီ ူက ခနို့်အပ်ပါ။

c. စကေားခဖင်မအခပောအသောသဲလွနစ
် မျေား/အချက်ခပက

o. ရွယတ
် ူကကေားဝင်ဖျန်အခဖအရးအကူအညီက အကကခပျုပါ။
18

p. ပဋပကခအခဖရှင်းအရးအကူအညီက အကကခပျုပါ။

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားက ရည်ညန်းပါ။

q. အကျောင်းသေားမဘသို့ ဆက်သယ
ွ ပ
် ါ။
r.

cc. အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားအတွက် IEP က

မဘနှင် အကျောင်းသေားအစည်းအအဝးက ကျင်းပပါ။

အရးဆွဲအဆောင်ရွက်ပါ။

s. ထန်းသမ်းခခင်း (မဘအဆက်အသွယ်မခဖစ်မအန) က
t.

dd. လအပ်သည်ဟ ယူဆပါက အကျောင်းသေား၏ IEP တွင်

အဆောင်ရွက်ပါ။

အခပျုအမူပင်းဆင်ရော ကကေားဝင်မှုမျေား၊ ပပးကူညီမှုမျေား

အဖွဲွဲ့ငယ်အကျင်စရက်တည်အဆောက်အရးနှင်

သမ
ို့ ဟတ် မဟောဗျ ဟောမျေားက ထည်သွင်းပါ။

လူမှုအရးကျွမး် ကျင်မှုပင်းအလကျငအ
် ရးက

ee. ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးအစည်းအအဝးတွင်

အဆောင်ရွကပ
် ါ။

ပါဝင်ပါ။

u. ပပးကူညမ
ီ အ
ှု တွက်

ff. အလလောသင်ကကေားအရးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရးဝန်အဆောင်မှုမျေားအပးအရးဝန်

ပါဝင်အသောအမ ော်မှနး် ချက်မျေားက လပ်အဆောင်ရန်

ထမ်းအတွက် အကျောင်းသေားက ရည်ညန်းပါ။

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးအဝန်းအဝင်းအသးခပျုပါ။

v. လူကကီးကကီးကကပ်မှုခဖင် အကျောင်းသေားက ရပ်နားခွင်အပးပါ။
w. အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရးအသင်း(SST)အတွက်
အကျောင်းသေားက ရည်ညန်းပါ။
x. လူကကီးကကီးကကပ်မှုခဖင် အကျောင်းသေားက အကျောင်းသေားအေား

အမ ျုေးအစာေး ၂ ပပစ်မှုမ ာေးက္ု က္ာက္ယ်တာေး

သင်အလျော်စွောခပျုမူနင်အစရန် သတ်မှတ်ထေားအသော

ီေး န်

က္ာေးဝင်မှုမ ာေးနင် ပံပုေးက္ူညီမမ
ှု ာေး

ကကေားဝင်ခဖည်စွက်မှုမျေား၊ ပပးကူညီမျျုမျေား သမ
ို့ ဟတ်
မဟောဗျ ဟောမျေားပါဝင်သည်

အအောက်တွင် အဖော်ခပထေားသည်မှော ဌောနနှင်

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားအတွက်

ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်မျေားသည် အမျျုးအစေား ၂ တွင်

အကျောင်းသေားပပးကူညီအရးအစီအစဉ်က

အဖော်ခပထေားအသော ခပစ်မှုမျေားက ကျ းလွန်ခခင်းမှ

အရးဆွဲအဆောင်ရွက်ပါ သမ
ို့ ဟတ် ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး

အကျောင်းသေားမျေားက ကောကွယ်တေားဆီးရန်

စစစ်သးသပ်ပါ။

အသးခပျုနင်အသောကကေားဝင်မှုမျေားနှင်

y. လအပ်သည်ဟ ယူဆသည်အတင်း

ပပးကူညီမှုမျေားခဖစ်သည်။

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောလက်အလျောညီအထွခဖစ်မှုမျေားအပါအ
ဝင် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားအတွက် 504

အမ ျုေးအစာေး ၂ ပပစ်မှုမ ာေးက္ာက္ယ်တာေး

အစီအစဉ်က အရးဆွဲအဆောင်ရက
ွ ်ပါ သမ
ို့ ဟတ်

ီေး န်အတ က္်

အကက္ံပပျုထာေးရသာ က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပုေးက္ူညီမှုမ ာေးမာ-

ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး စစစ်သးသပ်ပါ။
z. အကျောင်းသေားအရွးချယ်ခရပါက

a. အမျျုးအစေား ၁ မှ သင်အလျော်အသောကကေားဝင်မှုမျေားနှင်

လပ်ငန်းပင်းဆင်ရောအခပျုအမူအကဲခဖတ်တက
ွ ခ
် ျက်မှု

ပပးကူညီမှုမျေားက အသးခပျုပါ။

(FBA) က လပ်အဆောင်ပပီး အခပျုအမူပင်းဆင်ရော

b. မဘကဆက်သယ
ွ ပ
် ါ(မခဖစ်မအန)။

ကကေားခဖတ်အစီအစဉ် (BIP) က အရးဆွအ
ဲ ဆောင်ရက
ွ ်ပါ။

c. မဘနှင် အကျောင်းသေားအစည်းအအဝးက ကျင်းပပါ။
d. အကျောင်းသေားအေား ပစစည်းခပန်အပးအစလပါသည်၊

aa. အကျောင်းသေား၏ လက်ရှ BIP က ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး

ပစစည်းအတွက် အပးဆပ်အစလပါသည်၊

စစစ်သးသပ်ပါ။

ပစစည်းပျက်စီးမှုမျေားအတွက်

bb. တစ်ဦးချင်းပညောအရးပရဂရမ် (IEP) အသင်းအတွက်

ခပန်လည်အလျော်အပးအစလပါသည်၊ သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသို့
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အတည်ခပျုထေားအသောကကီးကကပ်အရးဝန်အဆောင်မှုက

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုနှင်ပတ်သ

အကျောင်းသေားအေား အပးအပ်အစလပါသည်။

က်၍ အကျောင်းသေားက သတအပးပါ။

e. အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမူက တးခမငအ
် ပးရန်
လအပ်သည်ဟယူဆပါက
အခပျုအမူပင်းဆင်ရောအအနအထင်မျေားအပါအဝင်

အမ ျုေးအစာေး ၃ ပပစ်မှုမ ာေးက္ု က္ာက္ယ်တာေး

ရရှနင်အသောအကျောင်းသေားအတွက် 504 အစီအစဉ်က

က္ာေးဝင်ဖ န်ရပဖမှုမ ာေးနင် ပံပုေးက္ူညီမှုမ ာေး

ီေး န်

ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး စစစ်သးသပ်ပါ။
f.

အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမူက တးခမငအ
် ပးရန်

အမ ျုေးအစာေး ၂ ပပစ်မှုမ ာေးအတ က္်

လအပ်သည်ဟယူဆပါက အကျောင်းသေားအတွက်

အကက္ံပပျုထာေးရသာ က္ာေးဝင်မှုမ ာေးန င ် ပံ ပုေးက္ူညီမှုမ ာေး-

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်မှုအစီအစဉ်က
ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး စစစ်သးသပ်ပါ။

a. အမျျုးအစေား ၁ နှင် ၂ မှ သင်အလျော်အသောကကေားဝင်မှုမျေားက

g. အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမူက တးခမငအ
် ပးရန်

အသးခပျုပါ။

လအပ်သည်ဟယူဆပါက အကျောင်းသေား၏ IEP က

b. မဘကဆက်သယ
ွ ပ
် ါ(မခဖစ်မအန)။

ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး စစစ်သးသပ်ပါ။

c. လအပ်အသောမဘနှင် အကျောင်းသေားအစည်းအအဝးက

h. ဆင်းငခခင်းအရွးချယ်မှုအခဖစ် အကျောင်းသေားမျေားအေား

ကျင်းပပါ။

အကျောင်းသနို့်ရှင်းအရးက ကကီးကကပ်အဆောင်ရွက်ခင်းပါ။
i.

d. အကျောင်းကကီးကကပ်သူမှ

အခပျုအမူမျေားက တးခမင်အပးရန် အကျောင်းသေားအေား

စနစ်တကျကင်တယ
ွ အ
် ခဖရှငး် ၍မရသည်

ပပးကူညီမှုနှင် ရင်းခမစ်မျေားက အပးရန်

တကျရှင်းလင်းအသောဥပအဒချျုးအဖောက်မျျုက

အဖွဲွဲ့အစည်းပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်သူမျေားနှင်

ကျ းလွန်ထေားပါက ရဲစခန်းသို့

ကကေားခအအဂျင်စီပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်သူမျေားက

ဆက်သယ
ွ ်အအကကောင်းကကေားပါ။

အသးခပျုပါ။
j.

e. အကျောင်းသေားသည်

ခပဿနာက အခဖရှင်းရန်

အရွးချယ်ထေားအသောပရဂရမ်ဝန်ထမ်းနှင်ပူးအပါင်း၍

အဖွွဲ့ဲ အစည်းအစည်းအအဝးအတွက်

အရွးချယ်ထေားအသောပရဂရမ်တောဝန်မအ
ှ န၍

အဖွွဲ့ဲ အစည်းပူးအပါင်းအဆောင်ရက
ွ ်သအ
ူ တွက်

ပင်မအကျောင်းသို့ ခပန်အရောက်သွေားသည်အခါ

အကျောင်းသေားနှစအ
် ယောက် သမ
ို့ ဟတ် ယင်းထက်ပ၍

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် အကျောင်းသေား၏

ရည်ညန်းပါ။

ကူးအခပောင်းမှုအစီအစဉ်က အရးဆွဲအဆောင်ရက
ွ ်ရမည်။

k. အခပျုအမူအခပောင်းလဲရောတွင်
အအထောက်အကူခဖစ်အစရန်အတွက်
အကျောင်းလူမှုဝန်ထမ်း၊
အခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်ဖျန်အခဖသူနင
ှ /် သမ
ို့ ဟတ်
အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်းအတွက် အကျောင်းသေားက
ရည်ညန်းပါ။
l.

ပရဂရမ်စစစ်သးသပ်ချက်အတွက် အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း၏
ခနို့အ
် ပ်ထေားသူအတွက် အကျောင်းသေားက ရည်ညန်းပါ။

m. အမျျုးအစေား ၂
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လူမှုအရးနှင် စတ်ခစေားမှုဆင်ရောအလလောသင်ကကေားအရး ကျွမး် ကျင်တတ်အခမောက်မှုမျေား
CASEL (ပညောအရး၊ လူမှုအရးနှင် စတ်ခစေားမှုဆင်ရောအလလောသင်ကကေားအရးအတွက် ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကမ
် ှု)ဆသည်မောှ

"လူငယ်လူကကီးအေားလးမှ ကျန်းမောအရးနှငည
် ီညတ
ွ အ
် သောအအထောက်အထေားမျေားက အဆောင်ရွကရ
် န်၊ စတ်ခစေားမှုမျေားက
စီမအဆောင်ရွကရ
် န်နင
ှ ် ကယ်ပင်နှင် စအပါင်းထေားအသောရည်မှန်းချက်မျေား၊ အခခေားသူမျေားအတွက် စောနာမှုက ခစေားခပသရန်၊
အအထောက်အကူခဖစ်အသောဆက်ဆအရးမျေားက အဖော်အဆောင်ထန်းသမ်းရန်နှင် တောဝန်ရှအသောဂရတစက်ဆးခဖတ်ချက်မျေားချရန်
အသပညောဗဟသတ၊ ကျွမး် ကျင်မှုမျေားနှင် သအဘောထေားအယူအဆမျေားက သမှီးအသးချခခင်းလပ်ငန်းစဉ်" အခဖစ်
လူမှုအရးစတ်ခစေားမှုဆင်ရောအလလောသင်ကကေားအရးက ဆလသည်။ အကျောင်းအအခခအအနနှင် လခချုအရးဌောနခွတ
ဲ င
ွ ် တည်ရသည
ှ
် BCPS
လူမှုအရး-စတ်ခစေားမှုဆင်ရောပပးကူညီအရးဌောနသည် အကျောင်းသေားမျေား၏ လူမှုအရးနှင်စတ်ခစေားမှုကကခင်အရးက ရည်ညန်းရောတွင်
ကကီးကကပ်သူမျေားအေား လမ်းညန်ချက်နှငအ
် ကူအညီက အပးပါသည်။ အကျောင်းမျေားသို့ အပးထေားသည် လမ်းညန်ချက်သည်
အကောလပ်နင
ှ ် အလပ်အကင်အဆင်သင်ခဖစ်အနအသောအကျောင်းသေားမျေားအေား အမွးထတ်အပးရန် BCPS ၏ရည်မန
ှ ်းချက်နင
ှ ်
ညနင
ှု ်းအပးသည် ဘဝတစ်သက်တောကျွမး် ကျင်မှုမျေားက သင်ကကေားအပးသည် ဘတ်အနရောသးအနရောက အဓကထေားပါသည်။
က္ုယ်တင
ု ်စီမံခနို့်ခရ ေးဆသည်မှော
သတ ပခင်ေး

အအခခအအနအမျျုးမျျုးခဖစ်အသော - ဖအေားက

က္်

ံရ ေးတည်ရ

ာက္်ပခင်ေးသည်

ထအရောက်စွောစီမအဆောင်ရွက်ခခင်း၊

အမျျုးမျျုးအသောတစ်ဦးချင်းစီနှင်

က္ုယ်တင
ု ်သတ ပခင်ေးဆသည်မှော

ရတ်တရက်ခဖစ်အပေါ်အသောဆနဒက

အဖွဲွဲ့မျေားနှင်အတူ

လူတစ်အယောက်၏

ထန်းချျုပ်ခခင်းနှင် မမကယ်က

ကျန်းမောအရးနှင်ညီညွတ်ပပီး

ကယ်ပင်စတ်ခစေားချက်မျေား၊

လှုွဲ့အဆော်ခခင်းခဖင် လူတစ်အယောက်၏

ဆချီးခမင်အသောကယ်ပင်အဆက်အသွယ်

အအတွးအအခေါ်မျေားနှင် တန်ဖးမျေား၊နှင်

စတ်ခစေားမှုမျေား၊ အအတွးအအခေါ်မျေားနှင်

မျေားက အအကောင်အထည်အဖော်၍

၎င်းတအ
ို့ ခပျုအမူလမ်းမးပက

အခပျုအမူမျေားက

ထန်းသမ်းနင်စွမ်း၊

အတအကျသမှတ်နင်စွမ်း၊ ယကကည်မှု၊

အအောင်ခမင်စွောထန်းချျုပ်နင်စွမ်း၊

တကျခပတ်သေားစွောချတ်ဆက်နင်စွမ်း၊

အအကောင်းခမင်မှုနှင်

ကယ်ပင်နှင်

အကောင်းစွောနားအထောင်နင်စွမ်း၊

“စတ်ဓောတ်ခမင်မေားမှု”ဟူအသောအအခခခကျ

ပညောအရးရည်မှန်းချက်မျေားက

အခခေားသူမျေားနှင်

အသောအောရခဖင် လူတစ်အယောက်၏

ချမှတ်အဆောင်ရွက်နင်စွမ်းခဖစ်သည်။

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွက်နင်စွမ်း၊

အေားသောချက်မျေားနှင်

ကယ်ပင်စီမခနို့်ခွဲအရးနှင်သက်ဆင်အသော

မသင်အလျော်အသောလူမှုအရးဖအေားက

ကနို့်သတ်ချက်မျေားက

အရည်အချင်းမျေားတွင် ပါဝင်သည်မှော-

ခခနင်စွမ်း၊ ပဋပကခက
အခပျုသအဘောအဆောင်၍ ညနှုင်းနင်စွမ်းနှင်

တကျစွောအကဲခဖတ်နင်စွမ်းခဖစ်သည်။
ကယ်ပင်သတရှခခင်းနှင်

ရတ်တရက်ခဖစ်အပေါ်အသောဆနဒ

လအပ်သည်အခါ အကူအညီက ရှောအဖွ၍

ကထန်းချျုပ်မှု

ကမ်းလှမ်းနင်စွမ်းခဖစ်သည်။

•

ဖအေားစီမအဆောင်ရွက်အရး

ဆက်ဆအရးမျေားတည်အဆောက်ခခင်းနှင်

•

ကယ်ပင်စည်းကမ်း

သက်ဆင်သည်အရည်အချင်းမျေားတွင်
ပါဝင်သည်မှော-

•

သက်ဆင်အသောအရည်အချင်းမျေားတွင်
ပါဝင်သည်မှော•

စတ်ခစေားမှုမျေားအဖော်ထတ်ခခင်း

•

ကယ်ပင်လှုွဲ့အဆော်အဆောင်ရွက်မှု

•

တကျမှန်အသောကယ်တင်သ

•

ရည်မှန်းချက်ချခခင်း

အဘောအပါက်မှု

•

ဖွဲွဲ့စည်းမှုဆင်ရောကျွမ်းကျင်မှုအ

•

ဆက်သွယ်အရး

ပင်းမျေား

•

လူမှုအရးချတ်ဆက်မှု

•

အဖွဲွဲ့လက်အလပ်

•

အေားသောချက်မျေားကသမှတ်ခခင်း

•

ကယ်ပင်ယကကည်မှု

•

ကယ်ပင်ထအရောက်မှု
လူမှု
က္်

ံရ ေးမ ာေး
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က္်

ံရ ေးတည်ရ

အနာက်ခအမျျုးမျျုးနှင်

ာက္်ပခင်ေးသည်

ယဉ်အကျးမှုအမျျုးမျျုးမှ ၎င်းတို့အပါအဝင်
အခခေားသူမျေား၏ ရှုအထောင်အခမင်က

•

ခပဿနာမျေားကအဖော်ထတ်ခခင်း

အဆောင်ရွက်နင်စွမ်းနှင် အခခေားသူမျေားက

•

အအခခအအနမျေားက

အအလးထေားနင်စွမ်း၊ အခပျုအမူအတွက်

ခွဲခခမ်းစတ်ခဖောခခင်း

လူမှုအရးနှင်

•

ခပဿနာမျေားအခဖရှင်းခခင်း

ကျင်ဝတ်ဆင်ရောစသတ်မှတ်ချက်မျေားက

•

အကဲခဖတ်ချင်တွက်ခခင်း

နားလည်နင်စွမ်းနှင် မသေားစ၊ အကျောင်းနှင်

•

ထင်ဟပ်အဖော်ခပခခင်း

အဖွဲွဲ့အစည်းရင်းခမစ်မျေားနှင်

•

ကျင်ဝတ်ဆင်ရောတောဝန်

ပပးကူညီမှုမျေားက
အသအမှတ်ခပျုနင်စွမ်းခဖစ်သည်။
အဖွဲွဲ့ဆက်ဆအရးမျေားနှင်
သက်ဆင်အသောအရည်အချင်းမျေားတွင်
ပါဝင်သည်မှော•

ရှုအထောင်အခမင်

•

စောနာမှု

•

ကွဲခပေားမှုက သမှတ်ခခင်း

•

အခခေားသူမျေားက အလးစေားခခင်း

ံုေးပဖတ်ခ က္်ခ ပခင်ေး
ံုေးပဖတ်ခ က္်ခ ပခင်ေးတာဝန်သည်
ကျင်ဝတ်စနှုန်းမျေား၊ လခချုအရးကစစမျေားနှင်
လူမှုအရးစသတ်မှတ်ချက်မျေားအအပေါ်အ
အခခခသည် ကယ်ပင်အခပျုအမူနှင်
လူမှုအရးအခပန်အလှန်အကျျုးခပျုမှုမျေား၊
လပ်အဆောင်ချက်အမျျုးမျျုး၏
အကျျုးဆက်မျေားက
အစစ်အမှန်အကဲခဖတ်တွက်ချက်ခခင်းနှင်
မမကယ်တင်နှင်
အခခေားသူမျေား၏ကကခင်အရးထည်သွင်းစဉ်း
စေားချက်နှင်ပတ်သက်၍
ဖွဲွဲ့စည်းထေားအသောအရွးချယ်မှုမျေားက
ခပျုလပ်နင်စွမ်းခဖစ်သည်။
ဆးခဖတ်ချက်ချခခင်းတောဝန်နှင်
သက်ဆင်အသောအရည်အချင်းမျေားတွင်
ပါဝင်သည်မှော-
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လူမှုရ ေးစတ်ခံစာေးမှုရလလာရ ေးအပုင်ေးမ ာေး
BCPS ဆရောမျေားနှင် ကကီးကကပ်သူမျေားမှ အကျောင်းသေားမျေား၏ လူမှုအရးနှင် စတ်ခစေားမှုအတွက် လအပ်သည်ဟ
ယူဆအသောအပင်းမျေားက အကျောင်းသေားနှင် အကျွမး် တဝင်ရအသောအခပျု
ှ
အမူမျေားအအောက်တွင် အဖော်ခပထေားသည်။ အအောက်တင
ွ ်
အဖော်ခပထေားအသောဇယေားက အကျောင်းသေားမျေားမှ ၎င်းတ၏
ို့ ကယ်ပင်လူမအ
ှု ရးစတ်ခစေားမှုတးတက်အစအရးနှင် ကကခင်အရးက
မည်သတ
ို့ းခမင်ပနှင်ပတ်သက်၍ မရှင်းနင်သညအ
် ကျောင်းသေားမျေားအတွက် ကးကေားချက်အခဖစ် အရးဆွဲထေားသည်။

လူမှုအရးစတ်ခစေားမှုဆင်ရော အကျောင်းသေားနှင် အကျွမး် တဝင်ရှအသောလပ်အဆောင်ချက်မျေား
၎င်ေးပဖစ်လာသည်အခါ...

က္ျွန်ုပ်မတ်သာေး မည်မာ• ကျွန်ပ်၏ စတ်ခစေားမှုမျေားက သတထေားပပီး ကျွန်ပ်ခစေားတတ်သလ ခစေားခွင်က
ကျွန်ပ်အေားအပးသည်။
• အအခခအအနတစ်ခက မတခို့ ပန်မီ ကျွန်ပ်ကယ်တင်အေား
“အချန်အစောင်ဆင်း”ခွင်ခပျုသခဖင် ကျွန်ပ်သည် စတ်ခစေားမှုရှသည်အနရောမှ

ခံစာေးခ က္်မ ာေး/စတ်ခစ
ံ ာေးမှုမ ာေး

မတခို့ ပန်ပါ။
• ကျွန်ပ်၏ စတ်ခစေားမှုမျေားက လက်ခနင်သည်နည်းလမ်းအတင်းအဖော်ခပပါ။
• ယကကည်ရအသောယကကည်ချက်နှင်အတူ ကျွန်ပ်တ၏
ို့ စတ်ခစေားမှုမျေားအအကကောင်း
အခပောပါ။
• ကျွန်ပ်၏ စတ်ခစေားမှုမျေားက ထန်းချျုပ်ပပီး ကျွန်ပ်၏ အချက်က ခပျုလပ်သည်အခါ
အအကကောင်းအရောမျေားနှင် တွဲဖက်ပါ။
• ကျွန်ပ်အေား ပအကောင်းအသောလူတစ်အယောက်ခဖစ်အစသည်ရည်မှန်းချက်က အရွးပပီး
၎င်းက ရရှသည်အထ အပမဲကကျုးစေားလပ်အဆောင်ပါ။
• ကျွန်ပ်၏ ကယ်အရးကယ်တောနှင် ပညောအရးရည်မှန်းချက်ပန်းတင်မျေားရရှသည်အထ
လမ်းတစ်အလ ောက် ရရှနင်အသောမှတတ
် င်မျေားက စက်ထူပါ။

ည်မန်ေးခ က္်မ ာေးခ ပခင်ေး

• ကျွန်ပ်၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတင်မျေားနှငအ
် တူ ကျွန်ပ်၏ လပ်အဆောင်ချက်မျေားက
ချန်ညမှသော ကျွန်ပ်သည် အပမဲတးတက်နင်သည်။
• ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းမးမှုမျေားနှင် အအခခအအနမျေားရှအသော်လည်း ကျွန်ပ်၏
ရည်မှန်းချက်ပန်းတင်မျေားအအပေါ် အအလးထေားပါ။
• အခခေားတစ်စတစ်အယောက်၏ အနရောတွင် ကျွန်ပ်ကယ်တင်နင
ှ ် ၎င်းတခ
ို့ စေားမည်ပက
စဉ်းစေားပါ။
• အခခေားတစ်စတစ်အယောက်၏ ခစေားချက်မျေားထည်ခခင်းက စဉ်းစေားပပီး ၎င်းတ၏
ို့

အပခာေးသူမ ာေး

အအကောင်းဆးစတ်ဝင်စေားမှုခဖင် လပ်အဆောင်ပါ။
• အလေားတူအအခခအအနတွင် ကျွန်ပ်က ဆက်ဆအစလသညအ
် တင်း အခခေားသူမျေားက
ဆက်ဆပါ။
• စတ်ဓောတ်ကျအနသည်သူတစ်စတစ်အယောက်က နှစ်သမ်အေားအပးပါ။
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• ၎င်းက ဆက်၍အပးပပီး အစီအစဉ်တကျမဟတ်အသောကကင်နာမှုအခပျုအမူမျေားက
ကျင်ကကပါ။

• ကျွန်ပ်ကယ်တင်နှင် အခခေားသူမျေားက အအလးထေားပါ။
• တည်ပငမ်ခပတ်သေားစွော ဆက်ဆပါ။
• စတ်ကူးမျေား၊ အခမင်သအဘောမျေားနှင် အခခေားသူမျေား၏ ရှုအထောင်မျေားက နားဆင်ပါ။

က္်

ရ
ံ ေးမ ာေး

• အခခေားတစ်စတစ်အယောက်သည် တစ်စတစ်ရောခပျုလပ်ရောတွင် လပ်ပင်ခွင် သမ
ို့ ဟတ်
ပအကောင်းအသောနည်းလမ်းရှနင်သည်က စဉ်းစေားပါ။
• ကျွန်ပ်၏ခစေားချက်မျေားနှင်ပတ်သက်၍ အခခေားသူမျေားနှငအ
် တူ ရးသေားအခဖောင်မတ်ပါ။
• စည်းကမ်းမျေားက လက်နာပါ၊ ဥပအဒလက်နာပါ၊ ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းက လက်နာပါ၊
ထအ
ို့ နာက် ယကကည်ရအသောလူတစ်အယောက်၏ အကကက လက်နာပါ။
• ကျွန်ပ်မှ ကကျုးစေားဆးခဖတ်ချက်ချသညအ
် နရောတွင်
ကျွန်ပ်ဘောသောအလလောသင်ယူသည်။

ေးံု ပဖတ်ခ က္်မ ာေးခ ပခင်ေး

• ဆးခဖတ်ချက်တစ်ခစီ၏ အကောင်းကျျုးဆးကျျုးမျေားက စောရင်းခပျုစပပီး
မလပ်အဆောင်ခင် ၎င်းတို့က ဂရတစက်အအလးအပးပါ။
• ကျွန်ပ်ဘောသောနှင် အခခေားသူမျေားအအပေါ် ကျွန်ပ်၏ ဆးခဖတ်ချက်ထအရောက်မှုက
စဉ်းစေားပါ။
• အရရှညအ
် ရတရည်မှန်းချက်အကောင်းမျေားနှင် ကျွန်ပ်၏ဆးခဖတ်ချက်မျေားက ချန်ညပါ။
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BCPS င်ေးပမစ်မ ာေးအတက္် ဖုန်ေးနံပါတ်မ ာေး

အေားကစေား……………………………………………………………………………..(443) 809-2328
ပညောအရး…………………………………………………..............................……….(443) 809-4671
တက်အရောက်ခခင်း……………………………………………………...................….…(443) 809-0404
အကောလပ်နှင် အလပ်အကင်အသင်ရမှု
ှ ……………………………………..…………..(443) 809-4196
အတင်ပင်ခဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား…………………………………………………………….(443) 809-0291
စည်းကမ်းအပးအရးဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား……………………………………………….......…(443) 809-0404
ခွဲခခေားဆက်ဆအရးအကူအညီ (Title IX)……………………..………………………….(443) 809-9693
အအစောပင်းကအလးဘဝပညောအရး………………………………………………….........(443) 809-4196
ပညောအရးအရွးချယ်မှုမျေား……………………………………………………….......……(443) 809-2270
အကျောင်းအပ်နအရးအကူ
ှ
အညီ……………………………………………………....……(443) 809-0404
ESOL ဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား…………………………………………………………………..(443) 809-6756
အစေားအစောနှင်အောဟောရ…………………………………………………………………(443) 809-7855
ပါရမီပါပပီး အရည်အချင်းရှအသောပညောအရး…………………………………………….…(443) 809-4196
ကျန်းမောအရးဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား……………………………………………………………..(443) 809-6368
အမ်နှင် အဆးရညန်ကကေားချက်……………………………………………....................…(443) 809-3222
အမ်အခခမဲရး……………………………………………………… …………...................(443) 809-6311
မက်ဂနက်ပရဂရမ်မျေား……………………………………………………......… ………(443) 809-4127
အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား……………………………………… ………….(443) 809-0404
မဘပါဝင်ချတ်ဆက်မ…
ှု ………………………………………………………...........….(443) 809-0365
စတ်ပညောဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား……………………………………………… ……..........…..(443) 809-0303
အနရပ်……………………………………………………………… …………...............(443) 809-6403
အမ်အအခခအအန………………………………………………………… …..........……..(443) 809-7656
အကျောင်းလခချုအရး……………….…………………………………………....… ……….(443) 809-6487
လူမှုလပ်ငန်းဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား………………………………………………...…………..(443) 809-0305
အထူးပညောအရး……………………………………………………………….................(443) 809-3660
အကျောင်းသေားပပးကူညီမှုဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား…………………………………………..…….(443) 809-0238
သွေားလောအရးဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား……………………………………………………........….(443) 809-4321
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ရဟာလုင်ေး
(အမည်မသနင် လ ျုွဲ့ဝက္်မှု)
၂၄ နှော ီ/၇ က္်

နုင်သည်

အဘးကင်းလခချုအသောအကျောင်းမျေားသတ

နင်ငတွင်းမမကယ်ကသတ်အသခခင်းတေားခမစ်ကောကွယ်

င်းအပးလင်း

အရးဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်း

1 (833) MD-BSAFE

(800) 273-TALK

စောတ/အီးအမးလ်

ဘဲလ်တီမးအကောင်တလ
ီ ူမှုအရးဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေားဌောနဆင်

hotline@bcps.org

ရော တင်ခပသည်အဟောလင်းနှင်
အမ်အခခရောမဲဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေား

ဘဲလ်တီမးအကောင်တအ
ီ အရး

(410) 887-TIME

အဟောလင်း
(800) 422-0009
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အကျောင်းသေားတေားခမစ်ကောကွယ်အရးရင်းခမစ်အဖောင်
ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ရနှောက္်

ံုေးအမည်

ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ပထမ

ရက္ ာင်ေး

အတန်ေး

အတန်ေးပုင်

ံုေးအမည်

ာ

လူမှုအရးစတ်ခစေားမှုစွမ်းရည်မျေားနှင် ကျွမး် ကျင်မှုမျေားက နားလည်ခခင်းခဖင် ပညောအရးခပဿနာမျေားနှင်
ရှုအထောင်မျေားရှသည်ခပဿနာမျေားက အကျောင်းသေားမျေားအေား တေားခမစ်ကောကွယအ
် ပးနင်သည်။ လူမှုအရးစတ်ခစေားမှုစွမ်းရည်မျေားနှင်
စွမ်းရည်တစ်ခစီနှင် ဆက်စပ်သည်ကျွမ်းကျင်မှုမျေားက အသအပးခခင်းခဖင် အကျောင်းသေားမျေားအေား
၎င်းတက
ို့ ယ်တင်လည်းပမအကောင်းစွောနားလည်နင်သည်။ သရ
ို့ ောတွင် ခပသနာမျေားခဖစ်အပေါ်လောသည်အခါ အကျောင်းသေားမျေားသည်
၎င်းတမ
ို့ ှ ပပးကူညီမန
ှု ှင် လမ်းညန်အတွက် ၎င်းတို့ခပန်လည
ှ န
် င်သညယ
် ကကည်ရအသောသူမျေားရှသင်သည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည်
အဆပါလူမျေားက သတ်မတ
ှ ်ရန် အဆပါရင်းခမစ်စောက အသးခပျုသင်သည်။ အဝန်းအဝင်းက ခဖညစ
် ွက်ပပီးအနာက် ၎င်းအေား
သင်ဆရောသို့ ခပန်အပးပါ။

ကျွနပ
်ုံ ၏
်
အသကာင််းဆုံ်း

ူငယ်ချင််းတစ်

သယာက်

ကျွနပ
်ုံ ်၏
အသကာင််းဆုံ်း

ကျွနပ
်ုံ ၏
်

ူငယ်ချ

အသကာင််းဆုံ်း

င််းတစ်သယာက်

ူငယ်ချင််းတစ်

သယာက်

ကျွနပ
်ုံ ၏
်

ယကုံ ကည်ရသ
ကျွနပ
်ုံ ်၏
အကကြိုက်ဆုံ်းဆရာတစ်သယာက်

ာ

အဝန််းအဝင
ုံ ်း်
ကျွနပ
်ုံ ်၏

ကျွနပ
်ုံ ်၏
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ကျွနပ
်ုံ ၏
်
အကကြိုက်ဆုံ်းဆရာတစ်သယာက်
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အက္ ျုေးအရ က္ာင်ေး

သမ
ုို့ ဟုတ် ရက္ ာင်ေးမ

ီရလ ာ်ရသာအက္ ျုေး

ပံပုေးက္ူညီရသာလှုပ် ာေးရ

က္်မ ာေး

ာင် ွက္်မှုမ ာေးမ

အသာေးအပပန်ကက္ျုပရ
ုို့ ပေးခံ သည်ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးအာေး
အရနှောင်အယက္်ပဖစ်ရစသည်

အကျောင်းအအခခအအနဆင်ရောရးအတွင်းရှ ရးခဖစ်သည်

အရနှောင်အယက္်ပဖစ်ရစရသာခ ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး

တခို့ ပန်အဆောင်ရွကအ
် သောအကျောင်းသေားပရဂရမ်အရးဆွအ
ဲ ရးရးသ
ည် BCPS ရးခွခဲ ဖစ်ပပီး အကျောင်းမျေား၏

အမျျုးအစေား ၁ ခပစ်မှုမျေား (ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ

အပ်ချျုပ်အရးမှ းကယ်စေား စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောကစစမျေားက

5550 နှင် အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5550၊

စစမ်းစစ်အဆးပပီး တရေားစီရင်အရးအတွက် တောဝန်ရသည်
ှ
။

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်း) က အအောက်တွင်

လက်ရှတွင် အကျောင်းသေားကကေားနာစစ်အဆးမှုမျေားက

အဖော်ခပသည်။

ခပျုလပ်ရန်နှင် တစ်ဆယ်(၁၀) ရက်ထက်ပသည်
အထောက်ခအကကခပျုထေားအသောစည်းကမ်းပင်းဆင်ရောဖယ်ရောှ းရှ
င်းလင်းမှုမျေားအအပေါ် ဆးခဖတ်ချက်မျေားက တင်ဆက်ရန်

မီေးရ ှုွဲ့ မှု/ မီေးရလာင်မှု/ ရပါက္်က္ ပစစ ည်ေးမ ာေး

အပ်ချျုပ်အရးမှ းမျေားမှ သတ်မတ
ှ ်အသောအရောအလးမျျုးရှသည်။

a. မီးခခစ်ဆမျေား သမ
ို့ ဟတ်

၎င်းတက
ို့ အခေါ်သည်အတင်း

မီးခခစ်မျေားလက်ဝယ်ထေားရှခခင်းနှင်/သို့မဟတ်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှမျေား

အလောင်ကျွမ်းခခင်း

အေား အမရီလန်းစည်းမျဉ်း 13A.08.01.11 (COMAR)

(ညန်ကကေားချက်ပရဂရမ်တစ်စတ်တစ်ပင်းမဟတ်သ

မှချမှတ်ထေားသည်လမ်းညန်ချက်မျေားအအပေါ် အအခခခသည်

ည်အခါ)

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောဖယ်ရောှ းရှင်းလင်းမှုမျေားက ကကီးကကပ်ရန်
တောဝန်အပးသည်။

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

b. တန်ေးလန်တက္
ု ်ခုက္်ပခင်ေး
စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောကကေားနာစစ်အဆးမှုမျေားဗဟသည်
အကျောင်းစနစ်ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းအေား ချျုးအဖောက်မှုခဖစ်သည်။

တက္်ရ ာက္်ပခင်ေး
(ရက္ ာင်ေးတ င်ေး ပ်

ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းချျုးအဖောက်သည်အခပျုအမူမျေားက

c. ခွင်ခပျုချက်မရှဘဲ အကျောင်းဝန်းအနရောမျေားမှ ထွက်ခခင်း

ခပသသည်အခါ အကျောင်းသေားမျေားသည်

d. ခွင်မဲအနာက်ကျခခင်း (အတန်း/အတန်းမျေား)

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုက

e. ခွင်မဲအနာက်ကျခခင်း(အကျောင်းအနို့)

လက်နာရမည်။ ကကီးကကပ်သမ
ူ ျေားသည်

f.

ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းချျုးအဖောက်မှုမျေားက တခို့ ပန်ရောတွင်

g. ခွင်မဲပျက်ကက
ွ ခ် ခင်း သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းအခပးခခင်း

လပ်အဆောင်ရောတွင် အအခမော်အခမင်ရသည်
ှ
။

(အကျောင်းအနို့)

အမ ျုေးအစာေး ၁ ပပစ်မှုမ ာေး

အနတ ာယ် ရသာအ ာမ ာေး

ရက္ ာင်ေးဝန်ထမ်ေးမ သတ်မတ်ထာေးသည်အတုင်ေး

h. အညန်းမပါအသောချျုးအဖောက်မှု

ာင် ွက္်မှုမ ာေး၊ ကက္ီေး က္ပ်ရ ေး၊ သမ
ုို့ ဟုတ်

(အညန်းမပါအသောအဆးဝါးက လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

ရက္ ာင်ေးတစ်ရက္ ာင်ေး၏ အတန်ေးမ ာေး၊ ရက္ ာင်ေးမ
ပံပုေးက္ူညီရသာလှုပ် ာေးရ

ခွင်မဲပျက်ကက
ွ ခ် ခင်း သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းအခပးခခင်း
(အတန်း/အတန်းမျေား)

အကျျုးအအကကောင်းဆီအလျော်အသောအကျျုးဆက်မျေားက

လှုပ် ာေးရ

ုင ်ေးပခင်ေးသာ)

i.

ာင် ွက္်မှု၊ သမ
ုို့ ဟုတ် ရက္ ာင်ေး

အဆးရွက်ကကီး၊ စီးကရက်အဆးအပါလပ်၊
အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေား၊ သမ
ို့ ဟတ်
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အခခေားအဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်မျေားအသးခပျုခခ

စောတမ်းမျေားကူးယူခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

င်းနှင်/ သမ
ို့ ဟတ် လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

ဆရောနှင်/သမ
ို့ ဟတ် မဘ/အပ်ထန်းသူ၏
လက်မှတ်က တပအရးထးခခင်း)
s. အအလောင်းကစေားခပျုလပ်ခခင်း

မရလေးစာေးပခင်ေး/မလ ုက္်နှောပခင်ေး

j.

t.

အကျောင်းလပ်ငန်းတွင်

ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း ညန်ကကေားချက်က

မည်သည်နည်းလမ်းခဖင်မဆ မသက်ဆင်အသော

လက်နာရန် ပျက်ကွကခ် ခင်း၊ ထသလ
ို့ က်နာရန်

အရောမျေား၊ ပစစည်းမျေား၊ သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းဝန်ထမ်းမှ ညန်ကကေားသည်အခါတွင်

ဝန်အဆောင်မှုမျေားက အကျောင်းထဲတွင်

ရးသို့ တင်ခပရန် ပျက်ကက
ွ ်ခခင်း

ခွင်ခပျုချက်မရှဘဲအရောင်းချခခင်း သမ
ို့ ဟတ်
ခဖနို့်အဝခခင်း (ဥပမော -

k. အနှာငယ
် ှက်ခခင်း (အကျောင်းသေားမျေား သမ
ို့ ဟတ်

အဘောလးအအလောင်းကစေားလက်မှတ်မျေားအရောင်း

ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်မျေားသို့

ချခခင်း)

အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သယ
ွ အ
် ရးမျေား၊

l.

u. ပမှန်သင်ကကေားပခ
ို့ ျချန်မျေားတွင်

အဝဖန်မှုမျေားဆက်လက်ခပျုလပ်ခခင်း သူ သမ
ို့ ဟတ်

ပညောအရးနှင်မဆင်အသောရည်ရယ
ွ ်ချက်မျေားအတွ

သူမမကကေားလသည် သမ
ို့ ဟတ် လက်မခလသည်

က် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေားအသးခပျုခခင်း

အခခေားတစ်ဦးတစ်အယောက်က

ပညောအရးနှင်မဆင်အသောရည်ရယ
ွ ်ချက်မျေားအတွ

တရေားမဝင်မတ
ှ ်ချက်မျေားအေား

က် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေားအသးခပျုခခင်းက

လက်ဆင်ကမ်းခခင်း)

တေားခမစ်ခခင်းသည် အကျောင်းအသွေားအခပန်နင
ှ ်

အကျောင်းစည်းကမ်းမျေားနှင်/စည်းမျဉ်းမျေားနှင်အ

အကျောင်းမှ

တူ ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကရ
် န် ခငင်းဆခခင်း

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေား

m. အကျောင်းကကျုပအ
ို့ ရးစည်းမျဉ်းမျေားနှင်

သမ
ို့ ဟတ် ပွဲအစီအစဉ်မျေားသို့

ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကရ
် န် ခငင်းဆခခင်း

တက်အရောက်သည်အခါ အသွေားအခပန်အတွက်

n. အပးအပ်ထေားအသောအလပ်က ခပျုလပ်ရန် ခငင်းဆခခင်း

အကကျုအပခို့ ပျုလပ်သည်ဘတ်စ်ကေားမျေားနှင်လည်း

o. ထန်းသမ်းအဆောင်ရက
ွ ်ရန် ခငင်းဆခခင်း

သက်ဆင်သည်။

p. ညစ်ညမ်းအသော သမ
ို့ ဟတ်
ရင်းစင်းအသောဘောသောစကေား သမ
ို့ ဟတ်

အမ ျုေးအစာေး ၂ ပပစ်မှုမ ာေး

လက်ဟန်အမူအရောအသးခပျုခခင်း

ုင်ေးငံပခင်ေး၊ ရပပာင်ေးလထာေးရသာပညာရ ေးပရုဂ မ်က္ု
ရပေးအပ်ပခင်ေး သုို့မဟုတ် ထုတပ
် ယ်ပခင်ေးက္ု ပဖစ်ရစနင
ု ်သည်
ပပစ်မှုမ ာေး

တစ်က္ ုယ် ည်က္ န်ေးမာရ ေး

ုင် ာ ဥပမာမ ာေး (ပညာရ ေးဘုတအ
် ဖွဲ့မူဝါဒ

5550 ၊ ရက္ ာင်ေးသာေးအပပျုအမူစည်ေးက္မ်ေး)။

q. အခခေားသူမျေား၏ကျန်းမောအရးက ပခမ်းအခခောက်ရန်
သူ သမ
ို့ ဟတ် သူမ၏ ကျန်းမောအရးအအခခအအနက

အမျျုးအစေား ၂ ခပစ်မှုမျေားသည်

သလျက်နှင် အသးခပျုသည်အခါ

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားမှ သတ်မှတ်ထေားသည်အတင်း
လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေား၊ ကကီးကကပ်မှု၊ သမ
ို့ ဟတ်

အပခာေး

r.

အကျောင်းအတန်းမျေား၊

ပညောအရးရးသေားအခဖောင်မတ်မှု (စောအမးပွဲမျေားတွင်

အကျောင်းမှ ပပးကူညအ
ီ သောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှု

ခးချခခင်း၊
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သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားမျေား၏

g. အညန်းမပါအသောချျုးအဖောက်မှု

အစီအစဉ်တကျခဖစ်အသောစည်းကမ်းက

(အညန်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားက

ဝင်အရောက်အနှာင်ယက
ှ ်သည်

လွဲမှေားအသးခပျုခခင်း)၊ အကျောင်းသူနာခပျု သမ
ို့ ဟတ်

ပမဆးဝါးအသောချျုးအဖောက်မှုမျေားခဖစ်သည်။

ကယ်စေားခပျုဝန်ထမ်းမှ အဆးဝါးမျေားက
စီမတက်အကျွးရန် ပျက်ကွကမ
် ှုအပါအဝင်
h. မူးယစ်အဆးဝါး သမ
ို့ ဟတ်

အမျျုးအစေား ၂ ခပစ်မှုမျေား(ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ
5550 နှင် အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5550၊

အပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစ်အဆးဝါးနှင် အရောမျေားက

အကျောင်းသေားစည်းကမ်း)က အအောက်တွင်

လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း၊ အသးခပျုခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

အဖော်ခပထေားသည်။

ခဖနို့်အဝခခင်း
i.

အညန်းချျုးအဖောက်မှု (အညန်းပါအသောအဆးဝါးက
လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း)

မီ ေးရ ှုွဲ့ မှု/ မီေးရလာင်မှု/ ရပါက္်က္ ပစစည်ေးမ ာေး

a. မီးအလောင်မအ
ှု ချက်ခပ/လွဲမှေားအသောမီးအလောင်မှုတင်ခပ

j.

ချက်

ထန်းချျုပ်ထေားသည် အနတရောယ်ရှအသောအရောအခဖစ်
ကယ်စေားခပျုသည် ထန်းချျုပ်မထေားအသောအရောက

b. လက်နက်ခယ
ဲ မ်း(အဗျောက်အးသမ
ို့ ဟတ်

ဝယ်ယူခခင်း

ပ၍ကကီးမေားအသောအရော)အပါအဝင် မီးအလောင်ဗး

k. အဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်မျေား၊

သမ
ို့ ဟတ် အပါက်ကဲပ
ွ စစည်းမျေား သမ
ို့ ဟတ်

အဆးရွက်ကကီးနှင်ဆင်အသောအရောမျေား၊

ပစစည်းက လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း)

တပထေားအသောအဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်မျေား၊
စီးကရက်အဆးအပါလပ် သမ
ို့ ဟတ်
အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေားအသးခပျုခခင်းနှင်/သို့

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

c. ပခမ်းအခခောက်မှု သမ
ို့ ဟတ် ထတ်လနို့်အစခခင်းနှင်

မဟတ် လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းခဖင်

(ထပ်တလဲလဲခပျုလပ်အသောခပစ်မှု)

အခခေားအကျောင်းသေားဆီမှ အငွညစ်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အငွ
သမ
ို့ ဟတ် ပင်ဆင်မှုမျေားက ယူခခင်း

မရလေးစာေးပခင်ေး/မလ ုက္်နှောပခင်ေး

d. အကျောင်းသေားအအပေါ်

l.

ရပ်ပင်းဆင်ရောတက်ခက်မ(ှု မျေား)

အမျျုးအစေား ၃ ခပစ်မက
ှု ကျ းလွန်ရန် နှစ်အယောက်
သမ
ို့ ဟတ် ယင်းထက်မျေားအသောလူမျေားကကေား

e. တစ်ဦးတစ်အယောက်(မျေား)အအပေါ်

ပူးအပါင်းကကစည်မှု သမ
ို့ ဟတ် စီစဉ်မှု

ပခမ်းအခခောက်မှု(မျေား)

m. ထပ်တလဲလဲခပျုလပ်အသောအမျျုးအစေား ၁ သမ
ို့ ဟတ်
၂ ခပစ်မှုမျေားအပါအဝင် သောမန်အကျောင်းပရဂရမ်တင
ွ ်
ဝင်အရောက်စွက်ဖက်မှုခဖစ်သည်

အနတ ာယ် ရသာအ ာမ ာေး

f.

ထန်းချျုပ်ထေားသည် အနတရောယ်ရှအသောအရော

အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူ

သမ
ို့ ဟတ်

n. မည်သည်အအကကောင်းခပချက်အတွက်မဆ

အခခေားအပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစ်အဆးဝါးမျေားနှင်

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

အရောမျေားအခဖစ် ကယ်စေားခပျုသည်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊အနှာငယ
် ှက်ခခ

မထန်းချျုပ်ထေားအသောအရောက ခဖနို့်အဝရန်

င်း၊ သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်း

ရည်ရွယ်ချက်ခဖင် ခဖနို့အ
် ဝခခင်း၊ ခဖနို့်အဝရန်

o. အခခေားအကျောင်းသေား၏အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ်

ကကျုးပမ်းခခင်း သမ
ို့ ဟတ် လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

အတန်းမျေားတက်အရောက်ခင
ွ ်နင
ှ ်
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ဝင်အရောက်စွက်ဖက်ခခင်း

ချျုးအဖောက်ခခင်း

p. အကျောင်းအနှာင်ယက
ှ ်မှုတင
ွ ်
ပါဝင်အဆောင်ရွကခ် ခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ် အသွးထးခခင်း
အမ ျုေးအစာေး ၃ ပပစ်မှုမ ာေး
လ ပ်ပ ုင ်ေး

ရပပာင်ေးလနင
ု ်ရသာပရုဂ မ်တင် ပ်

ုင ် ာပပစ်မှုမ ာေး

q. လင်ပင်းဆင်ရောသအဘောအရ
r.

ုင်ေးပခင်ေး၊

အစာေးထုေးပခင်ေး သုို့မဟုတ် ထုတ်ပယ်ပခင်ေးက္ု

မသင်အလျော်အသောအခပျုအမူ

ပဖစ်ရစနုင်သည် ပပစ်မှုမ ာေး

ညစ်ညမ်းအသောထအတွွဲ့မှု

(ပညာရ ေးဘုတ်အဖွဲ့မဝ
ူ ါဒ 5550၊

င
ု ် ာ ဥပမာမ ာေး

ရက္ ာင်ေးသာေးအပပျုအမူစည်ေးက္မ်ေး)
လက္်နက္်မ ာေး

အမျျုးအစေား ၃ ခပစ်မှုမျေားသည်

s. တအထရောတည်းတူအသောမည်သည်လက်နက်အမျျုး
t.

အစေားမဆ လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

အဆးဝါးဆးချျုးအဖောက်မမ
ှု ျေားခဖစ်သည်။

အတ်အဆောင်ဓေားလက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

အဆပါခပစ်မှုမျေားက ကျ းလွနသ
် ည်အကျောင်းသေားမျေားသည်
အခပောင်းလဲထေားအသောပရဂရမ်တွင် ဆက်လက်ဆင်းငခခင်း၊

အပခာေး

ထတ်ပယ်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အစေားထးခခင်းအတွက်

u. အကျောင်းပင်ပစစည်း၊ အကျောင်းသေားမျေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

အကကခပျုချက်နှင်အတူ

ဌောန၏ ကယ်ပင်ပစစညး် က ဖျက်ဆီးပစ်ခခင်းနှင်/

အကျောင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် ရမ်းကေားဖျက်ဆီးခခင်း ဤတွင်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

ဘဲလ်တီမးအကောင်တီအစးရအကျောင်းမျေားထမှ

ထမှ ဆင်းငခရနင်သည်။ ခဖစ်ရပ်ခဖစ်ပွေားပပီးအနာက်

ခးထေားအသောပင်ဆင်မှုပစစည်းအေား လက်ခခခင်း၊

အဓကချျုးအဖောက်မှုမျေားက အကျောင်းကကီးကကပ်သူထသို့

အရောင်းချခခင်း၊ လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

ချက်ချင်းတင်ခပရမည်ခဖစ်ပပီး အကျောင်းသေားအေား အကျောင်းမှ

ခဖနို့်အဝခခင်းတို့ပါဝင်သည်။ အငွအကကးခဖစ်အစသမ
ို့ ဟတ်

ချက်ချင်းထတ်ပယ်မှုခဖစ်နင်သည်။

အကျောင်းလပ်ငန်းပအရောဂျက်ခဖစ်အစ၊
ပင်ရင
ှ ်ထခပန်အပးခခင်းက လအပ်သည်။

အမျျုးအစေား ၂ ခပစ်မှုမျေား (ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5550

v. တရေားမဝင်အသောရည်ရယ
ွ ်ချက်အတွက်

နှင် အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5550 ၊

အငွအကကးလဲလယ
ှ ်ခခင်း

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်း) က အအောက်တွင်

w. လူတစ်အယောက်က ထခက်အစသည်

အဖော်ခပထေားသည်။

အမှုမဲအမှတ်မဲအနတရောယ်အပးခခင်း
x. ခးမှုနှင်/သမ
ို့ ဟတ် သလျက်နင
ှ ်

မီးရွဲ့ှု မှု/ မီးအလောင်မှု/ အပါက်ကဲပ
ွ စစည်းမျေား

ခးယူထေားအသောပင်ဆင်မှုပစစည်းက

a. မီးရှုွဲ့မှု

လက်ဝယ်ထေားရှခခင်

b. ဗးခဖင်ပခမ်းအခခောက်ခခင်း
c. လက်နက်ခယ
ဲ မ်း(အဗျောက်အးသမ
ို့ ဟတ်

y. ပင်နက်ကျ းလွန်ခခင်း

ပ၍ကကီးမေားအသောအရော)အပါအဝင် မီးအလောင်ဗး

z. အကျောင်းသေားမျေားအတွက်
လက်ခနင်အသောနည်းပညောအသးခပျုမှုမူဝါဒ (TAUP)

သမ
ို့ ဟတ် မီးရွဲ့ှု မှု/ မီးအလောင်မ/ှု အပါက်ကဲပ
ွ စစည်းမျေား

အေားချျုးအဖောက်ခခင်း

သမ
ို့ ဟတ် ပစစည်းက အဖောက်ခခွဲ ခင်း

aa. ဘတ်အဖွဲွဲ့၏ရောဇဝတ်မှုဆင်ရောမူဝါဒအေား
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တုက္်ခုက္်မှုမ ာေး/ပခမ်ေးရပခာက္်မှုမ ာေး/တန်ေးလန်တုက္်ခု

n. ကယ်ပင်ထန်းချျုပ်မှုကင်းမဲခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

က္်ပခင်ေး

အရက်မူးခခင်းက ခဖစ်အစပပီး အကော်၊

d. ရန်ပွဲ သမ
ို့ ဟတ်

အပျော်ဝင်ပစစည်းမျေား သမ
ို့ ဟတ်

အခခေားအအနှာင်အယှကခ် ဖစ်အသောလပ်အဆောင်ချက်တွ

အပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစ်အဆးဝါးမျေားနှင်

င် ကကေားဝင်သည် ဝန်ထမ်းအဖွွဲ့ဲ ဝင်အေား ပတ်ခတ်ခခင်း

အရောဝတထျုမျေားပါဝင်မည်

(ရည်ရယ
ွ ်၍ခဖစ်အစ သမ
ို့ ဟတ် မရည်ရွယ်၍ခဖစ်အစ)

အဆပ်အအတောက်ခဖစ်အစအသောအရောတစ်ခခက
အသးခပျုခခင်း

e. ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်အအပေါ်
ရပ်ပင်းဆင်ရောတက်ခက်မ(ှု မျေား)
f.

လ ပ်ပ ုင ်ေး

ုင ် ာပပစ်မှုမ ာေး

o. လင်ပင်းဆင်ရော ထပါးအစော်ကေားခခင်း

လူမျေား သမ
ို့ ဟတ် ပင်ဆင်မအ
ှု ေား
လးဝအနတရောယ်ခဖစ်အစအသော သမ
ို့ ဟတ် ခနဓာကယ်က

လက္်နက္်မ ာေး

အခပင်းအထန်ထခက်ဒဏ်ရောရမှုခဖစ်အစအသော

p. အကျောင်းတွင်

အကကမ်းဖက်အခပျုအမူ

လက်နက်လက်ဝယ်ထေားရှခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ်
အသးခပျုခခင်း
ပင်ဆင်မှု (တစ်နှစထ
် တ်ပယ်ခခင်း)

အနတ ာယ် ရသာအ ာမ ာေး

q. ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း အသနတ်ကျည်အစ၊

g. အရက်ခဖနို့အ
် ဝခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ် အရောင်းချခခင်း

အဆးအဘောလးအသနတ်၊ မူးအမအစအသောအသနတ်၊ BB

h. ထန်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည်အနတရောယ်ရှအသောအရော

အသနတ်၊ မီးအတောက်အသနတ် သမ
ို့ ဟတ် nail

မျေား(တရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးမျေား)

အသနတ်ပါဝင်နင်သည်

ခဖနို့်အဝခခင်းနှင်/သို့မဟတ် အရောင်းချခခင်း
i.

အရက်လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

j.

ထန်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည်အနတရောယ်ရှအသောအရော

အခခေားမည်သည်အသနတ်တစ်မျျုးမျျုး သမ
ို့ ဟတ်
ရင်ဖယ်အသနတ်
(အမောင်းတင်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အမောင်းမတင်ခခင်း၊

မျေား(တရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးမျေား)လက်ဝယ်ထေား

လပ်အဆောင်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် မလပ်အဆောင်ခခင်း) က

ရှခခင်း

လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အသးခပျုခခင်း*

k. အညန်းချျုးအဖောက်မှု (အညန်းပါအသောအဆးဝါးမျေားက
လွဲမှေားအသးခပျုခခင်း)၊ အကျောင်းသူနာခပျု သို့မဟတ်

r.

ခလတ်ပါအသောဘလတ်ဓေား၊ အမဲလက်ဓေား၊

ကယ်စေားခပျုဝန်ထမ်းမှ အဆးဝါးမျေားက

ကကယ်ဓေား၊ သင်တန်းဓေား၊ လ ပ်စစ်ကျင်စက်၊

စီမတက်အကျွးရန် ပျက်ကွက်မှုအပါအဝင်
l.

ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း

နချပ်ကူ၊ အချွနအ
် တက်ပါအသောလက်အတ်၊

ထန်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည်အရောစွဲလမ်းမှုအကကောင်

အချွန်အတက်ပါအသောလက်ပတ်၊

ထန်းချျုပ်ထေားခမစ်ထေားသည်အနတရောယ်ရှအသောအရော

သတင်းပတ်တစ်မျျုးမျျုး၊ မျက်ရည်ယဗး

(တရေားမဝင်အဆးဝါးမျေား) အသးခပျုခခင်း သို့မဟတ်

သမ
ို့ ဟတ်

ထန်းချျုပ်တေားခမစ်ထေားသည်အရောက

ငရတ်အကောင်းဖျန်းသည်အရောတပ
ို့ ါဝင်နင်သည်

အသးခပျုထေားအကကောင်းသက်အသခပခခင်း

လက်နက်အစစ်တစ်မျျုးမျျုးက လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

m. အရက်စွဲလမ်းခခင်းအကကောင် အရက်သးစွဲခခင်း

သမ
ို့ ဟတ် အသးခပျုခခင်း*

သမ
ို့ ဟတ် အရက်သးစွဲထေားအကကောင်း

s. တအထရောတည်းတူအသောအသနတ် သမ
ို့ ဟတ်

သက်အသခပခခင်း
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t.

ရင်ဖယ်က အသးခပျုခခင်း (အမောင်းတင်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

ဆးခဖတ်ချက်မျေားက အသအပးရမည်။

အမောင်းမတင်ခခင်း၊ လပ်အဆောင်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

ချျုးအဖောက်မမ
ှု ျေားရှအကကောင်း ဆးခဖတ်ရောတွင်နင
ှ ်

မလပ်အဆောင်ခခင်း)*

ချျုးအဖောက်မမ
ှု ျေားဆးဝါးမှုက ဆးခဖတ်ရောတွင်

ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း

ကကီးကကပ်သူမျေားက လမ်းညန်ရန်
အထက်ပါစောမျက်နာှ မျေားတွင်

ခလတ်ပါအသောဘလတ်ဓေား၊ အမဲလက်ဓေား၊

ခပသထေားသည်အမျျုးအစေားမျေားက

ကကယ်ဓေား၊ သင်တန်းဓေား၊ လ ပ်စစ်ကျင်စက်၊

အရးဆွဲအဖော်ခပထေားသည်။

နချပ်ကူ၊ အချွနအ
် တက်ပါအသောလက်အတ်
သမ
ို့ ဟတ်

ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းချျုးအဖောက်မှုမျေားရှသညဥ
် ပမောအေားခဖင်

အချွန်အတက်ပါအသောလက်ပတ်ပါဝင်နင်သည်

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် အကျောင်းသေားမျေားအေား ၎င်းတို့၏

တအထရောတည်းတူအသော လက်နက်တစ်မျျုးမျျုးက

အခပျုအမူမျေားက အခပောင်းလဲရန် သင်ကကေားအပးသည်

အသးခပျုခခင်း

သမ
ို့ ဟတ် လှုွဲ့အဆော်အပးသည်

u. အတ်အဆောင်ဓေား သမ
ို့ ဟတ် အရောတစ်ခခက

အအထွအထွအကျျုးဆက်မျေား - အကျျုးဆက်မျေားက

လက်နက်အခဖစ် အသးခပျုခခင်း

စီစဉ်အဆောင်ရွကအ
် ပးသင်သည်။

အပခာေး

အကယ်၍ အကျောင်းသေား၏အခပျုအမူသည်

v. လယက်မှု

ဥပအဒချျုးအဖောက်မှုလည်းခဖစ်ပါက
အဒသဆင်ရောအောဏောပင်မျေားမှ

*ခခင်ေးခ က္်- J R O T C သမ
ို့ ဟတ်

ဆးခဖတ်သတ်မတ
ှ ်သညအ
် တင်း

အလကင်သ/ူ ချီတက်သည်အဖွဲွဲ့အကျောင်းသေားမျေားမှ

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားမှ

အပမဲတမ်းမလပ်အဆောင်နင်အသောသစ်သေားနှင်

ချမှတ်သညအ
် ကျျုးဆက်မျေားအခပင် အကျောင်းသေားအတွက်

တအထရောတည်းတူသည်ရင်ဖယ်မျေားအသးခပျုခခင်းသည်

တရေားဥပအဒဆင်ရောအကျျုးဆက်မျေားရှလောနင်သည်။

သင်ကကေားပခ
ို့ ျချန်နှင် J R O T C သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းအအခခခအသောအကျျုးဆက်မျေားတွင်

အလကင်သ/ူ ချီတက်သည်အဖွဲွဲ့နည်းခပမျေား၏

ခပန်လည်တောဝန်အပးအပ်ခခင်း၊

တက်ရက်ကကီးကကပ်ချန်မည်သည်ချန်တင
ွ ်မဆ

အရွးချယ်နင်အသောပညောအရးပရဂရမ်မျေားတွင်

အဆပါမူဝါဒချျုးအဖောက်မှုမခဖစ်နင်ပါ။

အနရောထေားရှခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ထတ်ပယ်ခခင်းတပ
ို့ ါဝင်သည်။
အခခေားအကျျုးဆက်တစ်ခခအခပင် ဆးရှုးမှု သမ
ို့ ဟတ်
ပျက်စီးမှုမျေားအတွက် ခပန်လည်အစေားအပးခခင်းက

အကျောင်းသေားစည်းကမ်းပင်းဆင်ရောလပ်အဆောင်ချက်

လအပ်နင်သည်။

အကျောင်းသေား၏ လွဲမှေားအသောအခပျုအမူနှင်ပတ်သက်၍

အကျောင်းစနစ်စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောလပ်ငန်းစဉ်သည်

မည်သည်ခဖစ်ရပ်တွင်မဆ အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည်

ဘဲလ်တီမးအကောင်တီရဲဌောနမှ လပ်အဆောင်သည်

အကျောင်းသေား၏ လပ်အဆောင်ချက်မျေားသည်

ရောဇဝတ်မန
ှု ှင် အရပ်ဘက်လပ်ငန်းစဉ်မျေားနှင်

အဆပါကျင်ဝတ်စည်းကမ်းနှင်သက်ဆင်သည်

လးဝကွောခခေားသည်။

ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒအေား
ချျုးအဖောက်မခှု ဖစ်အကကောင်းနှင်ပတ်သက်၍
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က္ င်ဝတ်စည်ေးက္မ်ေးခ ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေးအတက္်

အစီရင်ခတင်ခပနင်အသောခပစ်မှုမျေားနှင်ပတ်သက်၍

တံုို့ပပန်ရ

အကျောင်း၏ အသးခပျုမှု၊ မူဝါဒ 5561 အရ အကျောင်းမှ

ာင် က္
ွ ်ခ က္်

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒ 5550၊

ချက်ချင်းဖယ်ရှေားရှင်းလင်းနင်သည်။

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းသည်
အကျောင်းသေားအခပျုအမူအတွက် စနှုနး် မျေားနှင်

မူကက္ျု - ၂ တန်ေးရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေး

ုင်ေးငံပခင်ေး/ထုတ်ပယ်ပခင်ေး

အဆပါစနှုနး် မျေားချျုးအဖောက်မမ
ှု ျေားအတွက်

ဖက်ဒရယ်ဥပအဒအရ လအပ်ပါက အကျောင်းမှ

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအကျျုးဆက်မျေားက

ထတ်ပယ်ခခင်း

အဖော်ခပအပးသည်။
အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည်

1.

မည်သည်စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအကျျုးဆက်တစ်ခခက

ဖက်ဒရယ်ဥပအဒအရ လအပ်ပါက အကျောင်းမှ
ထတ်ပယ်ခခင်း

မချမှတ်မီ တစ်ခခခဖစ်ပါက အသးခပျုရန်

2.

အကျောင်းစတ်ပညောရှင် သမ
ို့ ဟတ်

ကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုအမျျုးအစေားနှင် အကကမ်အရနှင်

အခခေားစတ်ပင်းဆင်ရောကျန်းမောအရးအထူးကျွမး် ကျ

ပပးကူညီမှုမျေားက ဆးခဖတ်ရန်အတွက်

င်သန
ူ ှင် တင်ပင်အဆွးအနွးရောတွင်

တစ်ဦးချင်းအအခခအအနက

ကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုမျေားနှင်

ခပန်လည်ဆန်းစစ်အကဲခဖတ်ရန် အခွင်အောဏောရှသည်။

ပပးကူညီမှုမျေားမှတစ်ဆင် အလ ောချ၍မရနင်အသော

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရော အကျျုးဆက်မျေားအခဖစ်

သမ
ို့ ဟတ် မဖယ်ရောှ းနင်အသော

တးခမင်ဆင်းငခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ထမ်းအေား

ထတ်ပယ်ခခင်းအေားအသးခပျုခခင်းက

ခပင်းထန်အသောအနတရောယ်ကျအရောက်မှုနှင်ပတ်သက်

အနာက်ဆးအေားထေားစရောအခဖစ်သော အသးခပျုနင်သည်။

၍ ထင်ရှေားအသောပခမ်းအခခောက်ရအကကောင်
ှ
း
အကျောင်းကကီးကကပ်သူမှ ဆးခဖတ်ပါက

စည်းကမ်းကကီးကကပ်စီမသည်အခါ အကျောင်းသေားမျေားသည်

ခဖစ်ရပ်တစ်ခလ င် ငါး (၅) ရက်ထက်မအကျော်ဘဲ

တရေားဝင်လပ်ငန်းစဉ်က လပ်အဆောင်နင်ရမည်။

ဆင်းငခရခခင်းခဖစ်သည်။

အကျောင်းသေားသည် ဆင်းငထေားအသောတရေားစွဲဆမှု(မျေား)က နှုတ်ခဖင်ခဖစ်အစ

ရက္ ာင်ေးတင်ေး

သမ
ို့ ဟတ် အရးသေားအသအပး၍ခဖစ်အစ လက်ခပါမည်၊

ုင်ေးငံပခင်ေး

အကျောင်းတွင်းဆင်းငခခင်းသည် အကျောင်းအပ်မှ

တရေားစွဲဆမှုမျေားက

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက်

အအထောက်အကူခဖစ်အစသညသ
် က်အသအေား

အကျောင်းနှစတ
် စ်နှစတ
် င
ွ ်အကျောင်းရက်တစ်ဆယ် (၁၀)

ရှင်းလင်းအဖော်ခပချက်က လက်ခပါမည်၊

ရက်အကျော်အသော်လည်း ယင်းထက်မပဘဲ

တရေားစွဲဆမှုမျေားက တခို့ ပန်အဆောင်ရွက်ခွင်ရှပပီး

အကျောင်းသေား၏လက်ရှပညောအရးပရဂရမ်မှ

စည်းကမ်းမချမှတ်မီ ခဖစ်ရပ်အမျျုးအစေားက

အကျောင်းသေား၏အကျောင်းအအဆောက်အဦးတွင်

စီစဉ်အဆောင်ရွက်အပးခွင်ရှပါမည်။ အစးရစည်းမျဉ်းအရ

ဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုခဖစ်သည်။

လူမျေား သမ
ို့ ဟတ် ပင်ဆင်မှုအတွက်
ဆက်လက်အနတရောယ်အပးခခင်းက အဖော်ခပအသော
အကျောင်းတက်အရောက်အနသညအ
် ကျောင်းသေားက
စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောလပ်ငန်းစဉ်က အသးခပျု၍ခဖစ်အစ
သမ
ို့ ဟတ်
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ရ တုရ
•

ည်

င
ု ်ေးငံပခင်ေး

ခပင်းထန်အသောအနတရောယ်ထခက်မှုနှင်ပတ်သက်၍

အရတဆင်းငခခင်းသည် အကျောင်းရက်သး(၃)

ထင်ရှေားအသောပခမ်းအခခောက်မှုက

ရက်အကျော်အသော်လည်း ယင်းထက်မပဘဲ

အဖော်ခပမည်ခဖစ်အကကောင်း သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းအပ်မှ အကျောင်းသေားအေား

•

2. အကျောင်းသေားသည် အကျောင်းအနို့တွင်

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအရ အကျောင်းမှ

အခခေားအကျောင်းသေားအတွက်

ဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုခဖစ်သည်။

အလလောသင်ကကေားအရးတွင် လးဝအတေားအဆီးက

အရတဆင်းငခခင်းသည်

ဖန်တီးလပ်အဆောင်သည် ပညောအရးလပ်ငန်းစဉ်၏

အကျောင်းရက်တစ်ဆယ် (၁၀) ရက်လးတွင်

အရရှည်ခဖစ်ပပီး အပအအနှာင်အယှက်တင
ွ ်

အလးရက်ကောလအကကော အကျောင်းအပ်မှ

ပါဝင်ချတ်ဆက်ပပီး အခခေားရရှနင်ပပီး

အကျောင်းသေားအေား စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအရ

သင်အလျော်အသောအခပျုအမူနှင် စည်းကမ်းပင်းဆင်ရော

အကျောင်းမှ ဖယ်ရောှ းရှင်းလင်းမှုခဖစ်သည်။

ကကေားဝင်ဖျန်အခဖမှုမျေားက ကန်ခမ်းအစအကကောင်း
ဆးခဖတ်သည်အခါ တးခမင်ဆင်းငခခင်းက
ခဖစ်နင်သည်။

အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားမဘက
ဘဲလ်တီမးအကောင်တီကအလးမျေားနှင်

ထတ်ပယ်ခခင်းသည်

မသေားစမျေားအတွက်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

အဖွဲွဲ့အစည်းရင်းခမစ်မျေားစောရင်းမတတ က အပးပါမည်။

မှ ဆးခဖတ်သည်အတင်း အကျောင်းရက် ၄၅ ရက်
သမ
ို့ ဟတ် ယင်းထက်ပကကော၍ အကျောင်းသေား၏

အကျောင်းသေားသည်

ပမှန်အကျောင်းပရဂရမ်မှ အကျောင်းသေားအေား

ဆင်းငခရသညအ
် တင်းအတောတွင်

ဖယ်ထတ်ခခင်းခဖစ်သည်။

အပသင်ရးလပ်ငန်းမျေားတွင် မပါဝင်နင်ပါ။

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ
သည်

တုေးပမြှင်

င
ု ်ေးငံပခင်ေးနင် ထုတ်ပယ်ပခင်ေး

တးခမင်ဆင်းငခခင်းသည်
1. ဆင်းငခရချန်မပပီးဆးခင် အကျောင်းသေားအေား

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ
မှ ဆးခဖတ်သည်အတင်း အကျောင်းရက် ၁၁ ရက်မှ ၄၄

အကျောင်းသို့ ခပန်သွေားခခင်းသည်

ရက်တောအချန်ကောလအတွက် အကျောင်းသေား၏

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား သမ
ို့ ဟတ်

ပမှန်ပရဂရမ်မှ

ဝန်ထမ်းအတွက်

အကျောင်းသေားအေား ထတ်ပယ်ခခင်းခဖစ်သည်။

ခပင်းထန်အသောအနတရောယ်ထခက်မှုနှင်ပတ်သက်၍

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

ထင်ရှေားအသောပခမ်းအခခောက်မှုက

သည် အအောက်ပါတခို့ ဖစ်အသော -

အဖော်ခပမည်ခဖစ်အကကောင်း ဆးခဖတ်သည်အခါ
ထတ်ပယ်ခခင်းက ခဖစ်နင်သည်။

1. ဆင်းငခရချန်မပပီးဆးခင် အကျောင်းသေားအေား
အကျောင်းသို့ ခပန်သွေားခခင်းသည်

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရော ချျုးအဖောက်မှုက

အခခေားအကျောင်းသေားမျေား သမ
ို့ ဟတ်

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းခဖင် အကျောင်းအပ်သည်

ဝန်ထမ်းအတွက်

ခပင်းထန်အသော အအကကောင်းအရောစစမ်းစစ်အဆးမှုက
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ခပျုလပ်နင်ပါသည်။ စစမ်းစစ်အဆးမှုပပီးအနာက်
အကျောင်းအပ်သည် တးခမင်ဆင်းငခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

ထတ်ပယ်ခခင်းက ခွင်ခပျုအကကောင်း သရှပါက

သည် အကျောင်းသေားနှင် မဘထသို့ အလလောအတွွဲ့ရချက်
ှ
နင
ှ ်

အကျောင်းအပ်သည်

ဆးခဖတ်ချက်တက
ို့ နှုတ်ခဖငခ် ဖစ်အစ သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

အရးသေား၍ခဖစ်အစ အသအပးရမည်။ အကယ်၍

နှင်အတူ အကျောင်းသေားနှင် အကျောင်းသေားမဘအတွက်

ကကေားနာမှုတွင် ပါရှသည်

အစည်းအအဝးက ချက်ချင်းအဆောင်ရွကပ
် ါမည်။

သက်အသအေားလးထည်သွင်းစဉ်းစေားချက်အအပေါ်မူတည်၍

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်ကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှသည်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

အကျောင်းအပ်မှ ထတ်ခပန်သည် အရတဆင်းငသညရ
် က်စွဲ

သည် တးခမင်ဆင်းငခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ထတ်ပယ်ခခင်းက

အကျောင်းရက်တစ်ဆယ်(၁၀) ရက်အတွင်း

ခွင်ခပျုအကကောင်း နဂးချျုပ်ပါက အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားနှင် အကျောင်းသေားမဘနှင်အတူ

အကျောင်းသေားမဘသည် အဒသဆင်ရောဘတ်အဖွဲွဲ့သို့

အစည်းအအဝးခပျုလပ်ပါမည်။

အယူခခွင်က အတောင်းဆတင်ခပနင်သည်။

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ
သည်

တးခမင်ဆင်းငခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ထတ်ပယ်ခခင်းက
ချမှတ်ပါက

•

အစည်းအအဝးအချန်နင
ှ အ
် နရော၊

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

•

အကျောင်းသေားကျ းလွန်သည်ဟ

ရှသည် အရွးချယ်နင်အသောပညောအရးပရဂရမ်က

တရေားစွဲဆခရသည်ခပစ်မှုမျေား၊

အကျောင်းသေားအေား တောဝန်အပးအပ်ပါမည်။

အကျောင်းသေားချျုးအဖောက်သညမ
် ူဝါဒ၊ စည်းကမ်း

အရွးချယ်နင်အသောပညောအရးပရဂရမ်တွင်

သမ
ို့ ဟတ် စည်းမျဉ်း၊

အကျောင်းသေားအေား တောဝန်အပးအပ်သည်အခါ

အကျောင်းရက် (၁၀) ရက်အကျော်ကကော

မဘပပးကူညီမှုက ထည်သွင်းရန်

ဆင်းငခခင်းအတွက် အကျောင်းအပ်မှ

ကကျုးပမ်းအေားထတ်မအ
ှု ေားလးက ခပျုလပ်ပါမည်။

အကကခပျုချက်၊

သရ
ို့ ောတွင် အကျောင်းသေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ် မဘသည်

အကျောင်းသေား၏ အသအသသက်ရရှခွင်နင
ှ ်

အနရောထေားရှမှုက လက်မခသည်အခါ

တရေားရးအရှွဲ့အနမှ ကယ်စေားခပျုခွင်၊

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

မကကေားနာမီ အကျောင်းချန် ၂၄ နာရီမှစ၍

ရှသည် အရွးချယ်နင်အသောပညောအရးပရဂရမ်တင
ွ ်

မဘ/တရေားရးအရှွဲ့အနနှင် အကျောင်းသေား၏

အကျောင်းသေားအေား တောဝန်အပးအပ်ခွင်ရှသည်။

ဆင်းငမှုမှတတ
် မ်းမတတ အေား

မဘသည် အရွးချယ်နင်အသောပညောအရးပရဂရမ်တွင်

အတောင်းဆခွင်နှင်ပတ်သက်၍

အကျောင်းသေားက တောဝန်အပးအပ်ရန်

အရးသေားချက်က အကျောင်းသေားနှင် မဘထသို့

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

အသအပးပါမည်။

ရှ၏ ဆးခဖတ်ချက်က အယူခခွင်ရှသည်။

•
•

•
•

အစည်းအအဝးတွင် အကျောင်းသေားသည်

အကျောင်းသေားမျေားနှင် မဘမျေား၏

တရေားစွဲဆမှုမျေားက အအထောက်အကူခဖစ်အစသည်

အဆင်အခပအချောအမွွဲ့မှုရအစအရးအတွ
ှ
က်

မှတ်တမ်းသက်အသအေားလးက

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှမျေား

ခပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ်ခင
ွ ရ
် ပါမည်
ှ
။

က အကျောင်းစနစ်တစ်ခလးတွင်
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နည်းဗျ ဟောကျကျထေားရှပါသည်အကျောင်းသေား၏ ပင်မအကျောင်းမှ
•

အအနာက်အတောင်ရး - Woodlawn

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောကစစအတွက် ကကီးကကပ်သည်

အလယ်တန်းအကျောင်း

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှ

3033 St. Luke’s Lane

က အမျေားဆးဆးခဖတ်ပါသည်။ သရ
ို့ ောတွင်

Woodlawn, Maryland 21207

အဆပါအရောရှသို့ မူလတောဝန်အပးအပ်သည်

(443) 809-6842

အဆပါအကျောင်းမျေားထက် အခခေားအကျောင်းမှ
အရင်းခခဖစ်အပေါ်လောသညက
် စစနှင်ပတ်သက်၍

•

အအနာက်အခမောက်/ဗဟရး - Chatsworth အကျောင်း

ကကေားနာစစ်အဆးအရးအရောရှမှ

222 New Avenue

ကကီးကကပ်သည်အချန်အခါခဖစ်လောနင်သည်။

Reisterstown, Maryland 21136
(410) 887-6943

အကျောင်းသည် ရးချန်ကောလတွင်ခဖစ်သည်အခါ အကျောင်းမှ
ဆင်းငခရသည် သမ
ို့ ဟတ်

•

အအရှွဲ့အခမောက်/ဗဟရး - Stemmers Run

ထတ်ပယ်ခရသညအ
် ကျောင်းသေားတစ်ဦးဦးသည်

အလယ်တန်းအကျောင်း

အကျောင်းဥပစောမျေားတွင် ချန်ရစ်နင်သည်၊

201 Stemmers Run Road

အကျောင်းသေားသည် အကျောင်းမှ

Essex, Maryland 21221

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

(443) 809-6498

မပါဝင်နင်ပါ။ ယခင်စီစဉ်ထေားအသောချန်းဆမှုတင
ွ ်
တက်အရောက်မှုအတွက် တေားခမစ်ချန်မျေားတွင်သောနှင်

•

အအရှွဲ့အတောင်ရး - Battle Grove မူလတန်းအကျောင်း

အကျောင်းသေားသည် အသက်မခပည်အသးသူခဖစ်မှသော၊

7828 St. Patricia Lane

မဘမှ လက်လအဆောင်ရွကသ
် ည်အခါမှသော

Dundalk, Maryland 21222

ဆင်းငခရအသော သမ
ို့ ဟတ်

(443) 809-7570

ထတ်ပယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည်
အကျောင်းဥပစောမျေားသို့ ခပန်နင်သည်။
အနာက်ထပ်စောမျက်နှာရှ ဇယေားသည် အမရီလန်းဥပအဒမှ
ခွင်ခပျုသည်
စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုမျေားက
အကျဉ်းချျုပ်သည်။
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အမျျုးအစေား

ရက္ ာင်ေး

ရက်နပါ
တ်မျေား

1-3

အမျျုးအစေား

င်ေး
ဘုတ်အ
ဖွဲ့

• မူဝါဒ/စည်းမျဉ်း 5550
4-10

11-44

ုင်ေးငံပခ
င်ေး

လပ်ပင်ခွင်ခပျုထေားအသောသူ

45+

ဆးခဖတ်ချက်အတောင်းခသူ -

အရတ

တင်ေး
ုင်ေးငံပခ

လအပ်အသောရှောအဖွအတွွဲ့ရှချက်

ကချျုးအဖောက်ခခင်း

အရရှည်

တးချဲွဲ့ခခ
င်း

အကျောင်းအပ်

အကျောင်းပပးကူညအ
ီ ရးအမှု
အဆောင်အရောရှ

• အရရှည်အနှာငယ
် ှကခ် ခင်း
• အနတရောယ်ကျအရောက်နင်အသော
ပခမ်းအခခောက်မှု

ထတ်ပယ် • အနတရောယ်ကျအရောက်နင်အသော
ခခင်း

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခော
ကကေားနာအရးအရောရှ

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ

ပခမ်းအခခောက်မှု

(အမရီလန်းစည်းမျဉ်းဥပအဒ 13A.08.01.11 အရ ခွင်ခပျုထေားအသော စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောဖယ်ရောှ းရှင်းလင်းခခင်းအကျဉ်း)

အရသေးစာေးပညာရ ေးဝန်ရ

၎င်းတလ
ို့ အ
ွဲ ချော်သွေားသည်ပညောအရးအလပ်က

ာင်မှုမ ာေး

ပပီးအခမောက်အစရန် အခွငအ
် ရးအပးပါမည်။

ဆင်းငခရသည် သမ
ို့ ဟတ်
ထတ်ပယ်ခရသညအ
် ကျောင်းသေားမျေားနှင်
အရွးချယ်နင်အသောပညောအရးပရဂရမ်တွင်

ရ ွေးခ ယ်နုင်ရသာရက္ ာင်ေးမ ာေးနင်

မပါဝင်သည်အကျောင်းသေားမျေားသည် ဆရောမျေားမှ

အပခာေးပညာရ ေးရ ွေးခ ယ်မမ
ှု ာေး

အပတ်စဉ်ခပန်လည်ဆန်းစစ်ပပီး ခပျုခပင်ပပီး

တးခမင်ဆင်းငခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားသခို့ ပန်အပးမည် အနို့စဉ်အတန်းအလပ်နင
ှ ်

ထတ်ပယ်ခခင်းခရအသောအကျောင်းသေားမျေားက တစ်ခ

တောဝန်မျေားက လက်ခရရှပါမည်။

သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းအပ်တစ်ဦးချင်းစီသည် အကျောင်းခပင်ပဆင်းငခခင်း

တစ်ခထက်ပအသောအအောက်ပါပညောအရးအရွးချယ်မှုမျေားမှတ

သမ
ို့ ဟတ် ထတ်ပယ်ခခင်းနှငပ
် တ်သက်၍ ဆရောမျေားနှင်

စ်ဆင် ပညောအရးဝန်အဆောင်မမ
ှု ျေားအသးခပျုခွင်က

အကျောင်းသေားအမျျုးမျျုးကကေား မတ်ဖက်ခဖစ်အစရန်နင
ှ ်

အပးပါမည်။

အတန်းအလပ်တောဝန်မျေားနှင်
•

အကျောင်းနှင်သက်ဆင်အသောကစစမျေားနှင်ပတ်သက်၍

အရွးချယ်နင်အသောအကျောင်းမျေား

အပတ်စဉ်ချတ်ဆက်ရန် အကျောင်းဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်က

အရွးချယ်နင်အသောအကျောင်းမျေားက BCPS

ခနို့်အပ်ရမည်။

အဖွဲွဲ့အစည်းအပ်ချျုပအ
် ရးမှ းမျေားမှ
ကကီးကကပ်အဆောင်ရက
ွ ်ပပီး

အရတဆင်းငခခင်းတွင် အကျောင်းသေားအေားလးအေား

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆး

ခပစ်ဒဏ်မရှဘဲ ဆင်းငခရချန်အတွင်း

အရးအရောရှမှ ၎င်းတတ
ို့ င
ွ ်
အနရောထေားရှသည်အလယ်တန်းနှင်
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အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားနှစ်ခလးက

င်းသေားမျေားအေား ၎င်းတတ
ို့ က်အရောက်ရန်

အဆောင်ရွကအ
် ပးသည်၊ အဆပါပရဂရမ်မျေားသည်

စီမထေားသည်သင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုအပင်း(မျေား)

ဆနဒအအလျောက်အကျောင်းအပ်နှခခင်းမျျုးက

အတွက် သတ်မတ
ှ ်ထေားအသောအအကကောင်းအရောက

မအပးဘဲ ကနို့်သတ်အနရောအအရအတွက်ရသည်
ှ
။

အပးပါမည်၊ အချျုွဲ့အအကကောင်းအရောမျေားတွင်

အဆပါအချန်ခပည်ပရဂရမ်သည်

အကျောင်းသေားမျေားက

ပမှန်အကျောင်းချန်မျေားတွင် လပ်အဆောင်သည်။

ခရက်ဒစ်ခပန်လည်ရရှအရးအရွးချယ်မှုမျေားအတွက်

ကကျုပအ
ို့ ရးက စီစဉ်အပးပါသည်။

စီစဉ်အပးနင်ပါသည်။ ဤပရဂရမ်သည်
ဆနဒအအလျောက်အပ်နထေားအသောအကျောင်
ှ
းသေားမျေား

•

အမ်တွင် သင်ကကေားပခ
ို့ ျမှု

နှင် ပရဂရမ်တင
ွ ်

အမ်နှငအ
် ဆးရဆင်ရော

ပါဝင်အသောအဆပါအကျောင်းသေားမျေားက

ရးမှကကီးကကပ်စီမသညအ
် တင်းBCPS

စီမအဆောင်ရွကအ
် ပးသည်။

မူလတန်းအကျောင်းသေားမျေားအေား အမ်တင
ွ ်

အကျောင်းသေားသည် IEP မရှဘဲ

သင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုက အပးနင်ပါသည်။

အခမဲသင်အလျော်အသောအစးရပညောအရး (FAPE)

ပညောအရးအရွးချယ်မှုမျေားဆင်ရောရးမှ

တွင် အသးခပျုခွင်အတွက် ကကျုပအ
ို့ ရးက

ကကီးကကပ်စီမသည် BCPS ဒစ်ဂျစ်တယ်အကျောင်း၊

မလအပ်ပါက BCPS သည် EDLP တွင်

အီလက်ထအရောနစ်အလလောသင်ကကေားအရးက

ပါဝင်သည်အကျောင်းသေားမျေားအတွက် ကကျုွဲ့ပအ
ို့ ရးက

အသးခပျု၍ BCPS အလယ်တန်းနှင်

မစီစဉ်အပးပါ။

အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားအေား အမ်တင
ွ ်
သင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုက အပးပါသည်။ အမ်နှင်

မဘမျေားနှင် အကျောင်းသေားမျေားသည်

အဆးရနှင်

ပညောအရးအရွးချယ်မှုမျေားက ဝင်အရောက်ကကည်ရခှု ခင်းခဖင်

အီလက်ထအရောနစ်အလလောသင်ကကေားအရးအေားလး

သမ
ို့ ဟတ် ရးဖန်း 443 - 809 - 2270 သအ
ို့ ခေါ်ဆခခင်းခဖင်

တွင် ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း

အထက်ပါပရဂရမ်မျေားအအကကောင်းနှင်ပတ်သက်၍

ကကပ်ကကပ်မတ်မတ်ခပန်လည်တောဝန်အပးအပ်ခရသူ

အနာက်ထပ်အချက်အလက်က ရရှနင်သည်။

မျေားအပါအဝင် အအကကောင်းခပချက်မျေားစွောအတွက်
ရရှနင်အသောပရဂရမ်မျေားရှသည်။

တစ်ဦေးခ င်ေးပညာရ ေးပရုဂ မ်မ ာေး (IEPs) နင် 504
အစီအစဉ်မ ာေး

•

504 အစီအစဉ်မျေား သမ
ို့ ဟတ် IEPs

ရက်တးအလလောသင်ကကေားအရးပရဂရမ် (EDLP)

ရှအသောအကျောင်းသေားမျေားက ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5550

ညအနပင်းမျေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ် မနက်ပင်းမျေားတွင်

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းချျုးအဖောက်မမ
ှု ျေားအတွ

ပညောအရးအရွးချယ်မှုမျေားဆင်ရောရးမှ

က် အကျောင်းအပ်မှ စည်းကမ်းချမှတ်နင်သည်။

ကကီးကကပ်စီမသည် EDLP ငါးခထဲမှ တစ်ခတွင်

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောဖယ်ရောှ းရှင်းလင်းမှုသည်

သင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုက BCPS

အကျောင်းပညောသင်နှစတ
် င
ွ ် စစအပါင်းတစ်ဆယ် (၁၀)

အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားအေား အပးနင်သည်။

ရက်ထက်ပ၍ ဖယ်ရှေားရှင်းလင်းမှုခဖစ်သည်အခါ

အဆပါအချန်ပင်းပရဂရမ်သည်

အချျုွဲ့အအခခအအနမျေားနှင် ကက်ညီအကကောင်း - 1)

ကယ်ပင်အပါင်းစပ်ခပျုလပ်အသောအလလောသင်ကကေား

ဆင်းငခခင်းက ခဖစ်အစသည်အခပျုအမူသည်

အရးစနမူနာက အသးခပျုသည်။

ချျုွဲ့ယင
ွ ်းမှုရလဒ်ခဖစ်အကကောင်း၊ 2) IEP က

မကကောမကကောကကီးကကပ်စီမအနရောချထေားသညအ
် ကျော
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ချျုးအဖောက်ချန်တင
ွ ် စီမအရးဆွဲအကကောင်း၊ ပပီးအနာက် 3)

အယူခခွင်ရရှသည်ရက်စမ
ွဲ ှစ၍ 45 ရက်ရှပါမည်။

အကျောင်းသေား၏ IEP သည် မသင်အလျော်အကကောင်း

တစ်ဖက်စီသည် အသသက်အသအခေါ်ယူပပီး အတင်ပင်ခမှ

သတ်မှတ်ရန် အဆွးအနွးမှုက ခပျုလပ်ခင
ွ ်ခပျုသည်။

ကယ်စေားခပျုရန် အခွင်အအရးရှသည်။ အကျောင်းသေား
သမ
ို့ ဟတ် မဘသည် အမျေားခပည်သူကကေားနာခွင်က

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက်

မအတောင်းဆပါက ဘတ်အဖွဲွဲ့မှ

ဆင်းငခခင်း၊ ထတ်ပယ်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ကအလးငယ်အေား

တက်အရောက်မှုလအပ်သည်ဟ ယူဆအသော သမ
ို့ ဟတ်

ကကေားခဖတ်အရွးချယ်နင်အသောအနရောထေားရှခခင်းအပါအဝင်

ဆနဒရှအသောသူမှလွဲ၍ အေားလးတက်အရောက်မှုမပါဘဲ

မသန်စွမ်းကအလး၏စည်းကမ်းက

ကကေားနာမှုက ခပျုလပ်ပါမည်။ ဘတ်အဖွဲွဲ့သို့

မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးချင်းဥပအဒ (IDEA) လအပ်ချက်မျေားနှင်

အယူခခွင်သည်

ခပန်လည်ထူအထောင်အရးဥပအဒပဒ်မ 504

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

၏ လအပ်ချက်မျေားနှင် လက်အလျောညီအထွခဖစ်မအ
ှု ရ

ရှဆးခဖတ်ချက်နင
ှ ် မဆင်ပါ၊

အဆောင်ရွကပ
် ါမည်။

ဘတ်အဖွဲွဲ့ဆးခဖတ်ချက်သည် အနာက်ဆးခဖစ်သည်။
(ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5560)

မဘမျေားသည် IEPs အကျောင်းသေားမျေားအတွက်
အမရီလန်းလပ်ထးလပ်နည်းလခချုမမ
ှု ျေားအအကကောင်း

ဘတ်အဖွဲွဲ့သို့ အယူခခွင်အတွက် အတောင်းဆခခင်းက

ပမသရှနင်အစရန်အတွက် တစ်နှစစ
် ီတင
ွ ်

- (1)

အဖော်ခပထေားအသော မဘမျေား၏

အယူခခွင်မအတောင်းဆခင်တင
ွ ် ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့ရးသို့

လပ်ပင်ခွင်မျေားသတအပးချက်က ကးကေားသင်သည်။

အပးပရ
ို့ မည်၊ (2) စောရင်းသွင်းထေားသည်အတင်း

IDEA ၊ ပဒ်မ 504 နှင် နင်ငနှင်

သမ
ို့ ဟတ် အသအမှတ်ခပျုသည်အတင်း

ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းမျေားအရ အကျောင်းမှ

အအမရကန်အမးလ် သမ
ို့ ဟတ် အတ်စ်ပရက်စ်အမးလ်

ထတ်ပယ်ခရသည်အခါ အကျောင်းသေားမျေားအေား

သမ
ို့ ဟတ် ဦးစေားအပးအမးလ်တွင် အဖော်ခပရမည် သမ
ို့ ဟတ်

အခမဲသင်အလျော်အသောအစးရပညောအရး (FAPE)

အယူခခွင်မတင်ခင် မူလအနရောမှစ၍

အတွကအ
် သးခပျုခွငက
် အပးရပါမည်။

အတည်ခပျုထေားအသောအချက်အလက်အနာက်အကကောင်းလ

အယူခခွငအ
် တောင်းဆချန် သမ
ို့ ဟတ်

က်ခခင်းက ခပျုလပ်အပးသည် ဖက်ဒရယ်အတ်စ်ပရက်စ်၊
UPS သမ
ို့ ဟတ် DHL ကဲသို့ စောအပးပမ
ို့ ှုစနစ်ခဖင်
SCHO ၏ ဆးခဖတ်ချက်အယူခခွင်

အဖော်ခပအပးပရ
ို့ မည်။ အီလက်ထအရောနစ် (အီးအမးလ်)
တင်ခပချက်မျေားက လက်ခမည်မဟတ်ပါ။

အယူခခ
ံ င်လုပ်ငန်ေးစဉ်
အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးအရးအရော

အစီရင်ခတင်ခပနင်အသောခပစ်မမ
ှု ျေား

ရှ၏ ဆးခဖတ်ချက်နင
ှ ်
သအဘောမတူသည်မဘ/အပ်ထန်းသူသည်

အကျောင်းမဟတ်အသောအနရောနှင်သက်ဆင်အသော

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ ထသို့ ဆးခဖတ်ချက်နင
ှ ်ပတ်သက်၍

"အစီရင်ခတင်ခပနင်အသောခပစ်မှု" အတွက်

အယူခခွင်အတောင်းခနင်သည်။

ဥပအဒကျင်သးမှုအအဂျင်စီမှ

အယူခခွင်အအပေါ်မူတည်၍ ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့၏

ဖမ်းဆီးထေားသည်အကျောင်းသေားမျေားအတွက်

ကယ်စေားလှယ်သည် အယူခခွင်ကကေားနာပပီး

သင်အလျော်အသောပညောအရးပရဂရမ်မျေားက အပးရန်

ဆးခဖတ်ချက်က ထတ်ရန်

လအပ်ပါသည်။
41

အကျောင်းအပ်သည် အကျောင်း၊ ဝန်ထမ်းနှင်

မူလအနရောမှစ၍

အကျောင်းသေားမျေားနှင်ပတ်သက်၍

အတည်ခပျုထေားအသောအချက်အလက်အနာက်အကကောင်းလက်

အဘးကင်းလခချုအရးအကျျုးက ရရှရန်

ခခင်းက ခပျုလပ်အပးသည် ဖက်ဒရယ်အတ်စ်ပရက်စ်၊ UPS

အစီရင်ခတင်ခပနင်အသောခပစ်မအ
ှု သအပးချက်က

သမ
ို့ ဟတ် DHL ကဲသ)ို့ စောအပးပမ
ို့ ှုစနစ်ခဖင်

ခပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ်မည်။

အဖော်ခပအပးပရ
ို့ မည်။ အီလက်ထအရောနစ် (အီးအမးလ်)

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည် ပင်မအကျောင်းတွင်

တင်ခပချက်မျေားက လက်ခမည်မဟတ်ပါ။

အကျောင်းသေားတက်အရောက်မှုမှ အဘးကင်းအရး သမ
ို့ ဟတ်
လခချုအရးက ဖန်တီးလပ်အဆောင်အကကောင်း
ဆးခဖတ်သတ်မတ
ှ ်ပပီး ပင်မအကျောင်းတွင် သမ
ို့ ဟတ်
အရွးချယ်နင်အသောပညောအရးအနရောတွင်
ဆက်လက်ခပျုလပ်အကကောင်း အကကခပျုပါမည်။
အစီရင်ခတင်ခပနင်အသောခပစ်မစ
ှု ွဲဆခခင်းသတအပးချက်သည်
စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုအတွက်
အဓကအအကကောင်းအရင်းမခဖစ်နင်ပါ။
မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းပညောအရးဥပအဒ (IDEA) နှင်
အစးရအထူးပညောအရးဥပအဒနှင် စည်းမျဉ်း
(ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5561 နှင် အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏
စည်းမျဉ်း 5561) အရ
သင်အလျော်အသောပညောအရးပရဂရမ်အရးဆွဲခခင်းနှင်
သက်ဆင်ရောဝန်အဆောင်မှုမျေားက
သတ်မှတ်ထေားအသောမသန်စွမး် အကျောင်းသေားအတွက်
စီစဉ်အဆောင်ရွကအ
် ပးပါမည်။
အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေား၏ မဘသည်
အဆပါအပင်းအရ ဆးခဖတ်ချက်က သအဘောမတူပါက မဘ
သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားသည် ဆးခဖတ်ချက်အေား
ခပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ်ချက်က အတောင်းဆနင်သည်။
ခပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ်ချက်အတွက်
အတောင်းဆချက်သည် အရးသေားရမည်ခဖစ်ပပီး
အကျောင်းအအခခအအနနှင်
လခချုအရး/ဖန်တီးအဆောင်ရွကအ
် ရးဌောနချျုပ်နင
ှ ်အတူ
တင်ခပရမည်။ ခပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ်ချက်အတွက်
အတောင်းဆချက်က စောရင်းသွင်းထေားသည်အတင်း
သမ
ို့ ဟတ် အသအမှတ်ခပျုသည်အတင်း အအမရကန်အမးလ်
သမ
ို့ ဟတ် အတ်စ်ပရက်စ်အမးလ် သမ
ို့ ဟတ်
ဦးစေားအပးအမးလ်တင
ွ ် အဖော်ခပရမည် သမ
ို့ ဟတ်
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စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောခပစ်မှုမက်ထရစ်
အအောက်ပါမက်ထရစ်သည် အကျောင်းသေားမျေားမှ BCPS ကျငဝ
် တ်စည်းကမ်း(မူဝါဒ5550) က ချျုးအဖောက်သည် ဆက်စပ်အနရောမျေားက
အကျဉ်းချျုးထေားသည်။ အနရောတစ်အနရောစီတွင် အမျျုးအစေား ၁၊ ၂ နှင် ၃ အခပျုအမူဆင်ရောခပစ်မှုမျေားက အနည်းဆးမှ
အမျေားဆးအထ ဆက်လက်ရသည
ှ
်အတင်းအတောတွင် အဖော်ခပထေားသည်။ အခပျုအမူဆင်ရောခပစ်မှုမျေားက
သတ်မှတ်ထေားအသောအခပျုအမူမျေားက အဆောင်ရွက်ရန် မည်သူက အအကောင်းဆးအနရောတွင်ရှသည်ခခင်းအအပေါ်
လမ်းညန်ချက်ကလည်း အပးသည် အခပျုအမူတွင် အဖော်ခပထေားသည်။ အအသးစေားအခပျုအမူမျေား ဆက်လက်ရှသည်အတင်းအတော၏ ဘယ်ဘက်အစွန်းတွင်- ဆရောဦးအဆောင်အသောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုနှငအ
် တူ
အအကောင်းဆးကင်တယ
ွ ်သည်။ ဆက်လက်ရှအနသညအ
် တင်းအတော၏အလယ်နင
ှ ် ညောဘက်အစွနး် အထ အလတ်စေားနှင်
အကကီးစေားအခပျုအမူမျေားက ကကီးကကပ်သူမှ ဦးအဆောင်အသောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုနှင်
အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်အဆးသူအရောရှပါဝင်နင်မှု သမ
ို့ ဟတ် ပါဝင်လမှုခဖင်
အအကောင်းဆးကင်တယ
ွ အ
် ဆောင်ရွကသ
် ည်။
အအသးစေားအခပျု

အလတ်စေားအခပျုအမူ

အဓကအခပျုအမူ

အမူမျေား

မျေား

မျေား

ာဦေးရ

မီေးရှုွဲ့မှု၊
မီေးရလာင်

ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာ

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

င် ွက္်မှု

ရ
မီေးပခစ်

မှု၊

ာင် က္
ွ ်

ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ာင် ွက္်မှု

စစညေး် မ ာေး

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

ာင် ွက္်

မှု

ံမ ာေး၊ မီေးပခစ်၊ မီေးရလာင်ဗံုေး

အခ က္်ပပ/ပခမ်ေးရပခာက္်မှု

• မီးခခစ်ဆမျေား သမ
ို့ ဟတ်

ရပါက္်က္ပ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

• မီးအလောင်မှုအချက်ခပ/လွဲ

မီးခခစ်မျေားလက်ဝယ်ထေားရှခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟ

မှေားအသောမီးအလောင်မှုတ

တ် အလောင်ကျွမ်းခခင်း– (1A)

င်ခပချက် - (2A)

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

မီေးရှုွဲ့မှု

ရပါက္်က္ပစစည်ေးမ ာေး

• မီးရှုွဲ့မှု – (3A)

• လက်နက်ခယ
ဲ မ်းအ

• ဗးခဖင်ပခမ်းအခခောက်
တက်ခက်မှု - (3B)

• လက်နက်ခယ
ဲ မ်းအပါအဝင် မီးအလောင်ဗး

ပါအဝင်
မီးအလောင်ဗး
သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် မီးရှုွဲ့မှု/ မီးအလောင်မှု/

အပါက်ကွဲအစအသော

အပါက်ကွဲအစအသောအရော သမ
ို့ ဟတ်

အရော သမ
ို့ ဟတ်

ပစစည်းက အဖောက်ခဲခွ ခင်း– (2B)

ပစစည်းက
အဖောက်ခဲခွ ခင်း–(3C)

တက္
ု ်ခုက္်
မှုမ ာေး၊
ပခမ်ေးရပခာ

အအသးစေားအခပျု

အလတ်စေားအခပျုအမူ

အဓကအခပျုအမူ

အမူမျေား

မျေား

မျေား

ာဦေးရ

ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ
င် ွက္်မှု

ာ

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရ

ာင် က္
ွ ်

ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ာင် ွက္်မှု

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

ာင် ွက္်

မှု
ပခမ်ေးရပခာက္်မှုမ ာေး

က္်မမ
ှု ာေး၊

• ပခမ်းအခခောက်၍ခဖစ်အစ

တန်ေးလန်

သမ
ို့ ဟတ်
ထတ်လနို့်မ/ှု ပခမ်းအခခော

တက္
ု ်ခုက္်

က်မှုခဖစ်အစ၍

ပခင်ေး

အခခေားသူထမှ
ပက်ဆညစ်ခခင်း/ပက်
ဆ/ပင်ဆင်မှုမျေားက
ယူခခင်း– (2C)
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ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

• တစ်ဦးတစ်အယောက်အ
အပေါ် ပခမ်းအခခောက်မှုမျေား
– (2E)
ထပါေးရစာ်က္ာေးမှု၊ တန်ေးလန်တက္
ု ်ခက္
ု ်မှု၊ ရုပ်ပုင်ေး
• တွန်းလှန်တက်ခက်မှု –
(1B)

• အကျောင်းသေားတစ်

ုင် ာတက္
ု ်ခက္
ု ်မှု
• ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်အ

အယောက်အအပေါ်

အပေါ်

ရပ်ပင်းဆင်ရောတက်ခ

ရပ်ပင်းဆင်ရောတက်ခ

က်မှု – (2D)

က်မ–ှု (3E)
• မျေားစွောအသောအနတရော
ယ်က ဖန်တီးသည်
အကကမ်းဖက်အခပျုအ
မူ – (3F)
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အအသးစေားအခပျု

အလတ်စေားအခပျုအမူ

အဓကအခပျုအမူ

အမူမျေား

မျေား

မျေား

ာဦေးရ

ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာ

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

င် ွက္်မှု

ရ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

ာင် က္
ွ ်

ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ာင် ွက္်မှု

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

ာင် ွက္်မှု

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

ရနှောက္်က္ ပခင်ေး/ရက္ ာင်ေးရပပေးပခင်ေး
• အတန်း/အတန်း

• ခွင်ခပျုချက်မပါဘဲ အကျောင်းဝန်းမျေားမှ

မျေားသို့

ထွက်ခခင်း – (1C)

ခွင်မဲအနာက်ကျခခ

တက္်
ရ ာက္်
ပခင်ေး

င်း– (1D)
• အကျောင်းအနို့တင
ွ ်
ခွင်မဲအနာက်ကျခခ
င်း–(1E)
• အတန်း/အတန်း
မျေားမှ
ခွင်မဲပျက်ကက
ွ ်ခခ
င်း သမ
ို့ ဟတ်
အကျောင်းအပးခခင်း (1F)

• အကျောင်းအနို့တင
ွ ်
ခွင်မဲပျက်ကက
ွ ်ခခ
င်း သမ
ို့ ဟတ်
အကျောင်အခပးခခင်း
– (1G)

အအသးစေားအခပျု

အလတ်စေားအခပျုအမူ

အဓကအခပျုအမူ

အမူမျေား

မျေား

မျေား

ာဦေးရ

ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ

အနတ ာ
ယ်

င် ွက္်မှု

ာ

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

မှု/ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်

ာင် ွက္်မှု

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

ာင် ွက္်မှု

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

• အညန်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားလက်ဝယ်

အ ာ

• အညန်းမပါအသောအဆးဝါးမျေားအလွဲသးစေား
ခပျုခခင်း– (2G)

က္်မှု

ယ်ထေားရှမှု) – (2I)
• အညန်းပါအသောအဆးဝါးမျေား
လွဲမောှ းအသးခပျုခခင်း– (3K)

အပါင်းစပ်ထေားအသောမူးယစ်အဆးဝါးမျေားနှင်
အရောမျေားက လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း၊
သးစွဲခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ခဖနို့အဝခခင်
်
း– (2H)
ရ

ေး က္
ွ ်ကက္ီေး

တ ာေးမဝင်မူေးယစ်ရ
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ာင် ွ

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

န်းပါအသောအဆးဝါးလက်ဝ

• မူးယစ်အဆးဝါးအစအန သမ
ို့ ဟတ်

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

က္်မှု

• အညန်းချျုးအဖောက်မှု(အည

ထေားရှခခင်း– (1H)

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

အညွှန်ေးခ ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး/အညန်ေးမပါရသာခ ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး

ရသာ
မ ာေး

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

ာင် က္
ွ ်

ေးဝါေးမ ာေး/အ က္်သေးံု စခ ျုေးရဖာက္်မှုမ ာေး

• အဆးရွက်ကကီး၊ စီးကရက်အဆးအပါလပ်၊

• မထန်းချျုပ်ထေားအသောအရော

• အရက်ခဖနို့အဝခခင်
်
းနှင/်

အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေား

က

သမ
ို့ ဟတ်

ခဖနို့်အဝရန်ရည်ရယ
ွ ်ချက်ခဖ

အခခေားအဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်မျေားအသး

င် ခဖနို့်အဝရန်ကကျုးစေားခခင်း

ခပျုခခင်းနှင/် သမ
ို့ ဟတ် လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

သမ
ို့ ဟတ်

ဝါးမျေားခဖနို့်အဝခခင်းနှင်/

– (1I)

လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း– (2F)

သမ
ို့ ဟတ်

• အဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်မျေား၊

သမ
ို့ ဟတ် အရောင်းချခခင်း
– (3G)
• တရေားမဝင်မူးယစ်အဆး

• ထန်းချျုပ်ထေားအသောအနတရော

အဆးရွက်ကကီးနှင်ဆင်အသောအရောမျေား၊

ယ်ရှသည်အရောအခဖစ်

တပထေားအသောအဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်မျေား

ကယ်စေားခပျုအဖော်ခပသည်

၊ စီးကရက်အဆးအပါလပ် သမ
ို့ ဟတ်

မထန်းချျုပ်ထေားအသောအရော

အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေားအသးခပျု

က ဝယ်ယူခခင်း – (2J)

အရောင်းချခခင်း– (3H)
• အရက်လက်ဝယ်ထေားရှ
ခခင်း– (3I)
• တရေားမဝင်မူးယစ်အဆး
ဝါးမျေားလက်ဝယ်ထေားရှ

ခခင်းနှင/် သမ
ို့ ဟတ် လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

ခခင်း– (3J)

(ထပ်တလဲလဲခပျုလပ်အသောခပစ်မှု) – (2K)

• တရေားမဝင်မူးယစ်အဆး
ဝါးမျေားစွဲသးခခင်း
သမ
ို့ ဟတ်
အရောတစ်ခက
အသးခပျုထေားအကကောင်း
သက်အသခပခခင်း– (3L)
• အရက်စွဲခခင်းအကကောင်
အရက်သးစွဲခခင်း
သမ
ို့ ဟတ်
အရက်အသောက်ထေား
အကကောင်း
သက်အသခပခခင်း – (3M)
• မမကယ်ကထန်းချျုပ်မှု
ကင်းလွတအ
် စနင်သည်
မည်သည်အဆပ်အ
အတောက်မျေားကမဆအ
သးခပျုခခင်း (3N)

အအသးစေားအခပျု

အလတ်စေားအခပျု

အဓကအခပျုအမူ

အမူမျေား

အမူမျေား

မျေား

ာဦေးရ

ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာ

င် ွက္်မှု

မရလေးစာေးပခင်ေး
၊
မလုက္်နှောပခင်ေး

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

/ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

ာင် က္
ွ ်မှု

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

င် ွက္်မှု

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

မရလေးစာေးရသာ/အရနှောင်အယက္်ပဖစ်ရသာအပပျုအမူ
• ညန်ကကေားချကက

• အမျျုးအစေား ၃ ခပစ်မက
ှု ကျ းလွန်ရန်

• အကျောင်းအအနှာင်အ

လက်နာရန်

နှစ်အယောက် သမ
ို့ ဟတ်

ယှက်ခဖစ်အစမှုတင
ွ ်

ပျက်ကက
ွ ်ခခင်း–

ယင်းထက်မျေားအသောလူမျေားကကေား

ပါဝင်ခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟ

(1J)

ပူးအပါင်းကကစည်မှု သမ
ို့ ဟတ် စီစဉ်မှု – (2L)

တ် လှုွဲ့အဆော်ခခင်း –

• အကျောင်းစည်းကမ်း

(2P)

မျေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ်
စည်းမျဉ်းမျေားနှင်
အတူ
ပူးအပါင်းအဆောင်ရွ
က်ရန်
ခငင်းဆခခင်း– (1L)
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ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

• အပးအပ်ထေားအသော
အလပ်က
ခပျုလပ်ရန်
ခငင်းဆခခင်း– (1N)
• ချျုပရ
် နှောင်ပခင်ေးက္ု
ခံယူ န်
ပငင်ေး

ုပခင်ေး– (1O)

• ညစ်ညမ်းအသော
သမ
ို့ ဟတ်
ရင်းစင်းအသောဘော
သောစကေား
သမ
ို့ ဟတ်
လက်ဟန်အမူအ
ရောမျေားက
အသးခပျုခခင်း–
(1P)

• သောမန်အကျောင်းပ
ရဂရမ်နှင်
ဝင်အရောက်စက
ွ ်ဖ
က်မှုခဖစ်အစသည်
အအနှာင်အယှက်
ခဖစ်အသောအခပျုအမူ
– (2M)
အနုငက္
် င်ရစာ်က္ာေးပခင်ေး၊ ရနှောင်ယက္်ပခင်ေး၊ ပခမ်ေးရပခာက္်ပခင်ေး
• မည်သည်အအကကော
င်းခပချက်အကကောင်မ

• အနှာင်ယက
ှ ်ခခင်း – (1K)
• အခခေားအကျောင်းသေား၏ အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ်

ဆ

အတန်းတက်အရောက်ခင
ွ ်တင
ွ ်

အနင်ကျင်အစော်

ဝင်အရောက်စက
ွ ်ဖက်ခခင်း – (2O)

ကေားခခင်း၊
ဆက်ဘောခဖင်တ
က်ခက်အစော်ကေားခခ
င်း၊
အနှာင်ယက
ှ ်ခခင်း
သမ
ို့ ဟတ်
ပခမ်းအခခောက်ခခင်း –
(2N)

ကက္ျုပရ
ုို့ ေး
• ကကျုပအ
ို့ ရးစည်းမျဉ်း
မျေားခဖင်
ပူးအပါင်းအဆောင်ရက
ွ ်ရ
န် ခငင်းဆခခင်း– (1M)

တစ်က္ုယ်
ည်က္ န်ေးမာ
ရ ေး

အအသးစေားအခပျု

အလတ်စေားအခပျု

အဓကအခပျုအမူ

အမူမျေား

အမူမျေား

မျေား

ာဦေးရ

ာင်

ရသာတံုို့ပပန်ရ
င် ွက္်မှု

ာ

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

/ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

ာင် က္
ွ ်မှု

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

င် ွက္်မှု

ာ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ
က္်မှု
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ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ
က္်မှု

ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ
က္်မှု

ာင်
ာင် ွ

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

တစ်က္ုယ် ည်က္ န်ေးမာရ ေး
• အကျောင်းသေားသည် အခခေားသူမျေား၏
ကျန်းမောအရးက ပခမ်းအခခောက်ရန် သူ
သမ
ို့ ဟတ် သူမ၏
ကျန်းမောအရးအအခခအအနက သလျက်နှင်
အသးချခခင်း– (1Q)
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(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

အအသးစေားအခပျုအ

အလတ်စေားအခပျု

အဓကအခပျုအမူ

မူမျေား

အမူမျေား

မျေား

ာဦေးရ
ာဦေးရ

လင်ပုင်ေး

ုင် ာပပစ်မှု

တံုို့ပပန်ရ

ာင်ရသာ
ာင် ွက္်မှု

တံုို့ပပန်ရ

ာင်ရသာ
ာင် ွက္်မှု/

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

မ ာေး

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွ

ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

ုင် ာမဖယ်မ ာပပျုမူပခင်ေး

• လင်ပင်းဆင်ရောသ

အတွွဲ့မှု– (2R)

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ

က္်မှု

လင်ပုင်ေး
• ညစ်ညမ်းအသောထ

ာင်

• လင်ပင်းဆင်ရောထပါး

ဘောဝအရ

အစော်ကေားခခင်း– (3O)

မသင်အလျော်အသောအ
ခပျုအမူ– (2Q)

အအသးစေားအခပျုအ

အလတ်စေားအခပျု

အဓကအခပျုအမူ

မူမျေား

အမူမျေား

မျေား

ာဦေးရ
ာဦေးရ
တံုို့ပပန်ရ

ာင်ရသာ
ာင် ွက္်မှု

တံုို့ပပန်ရ

ာင်ရသာ
ာင် ွက္်မှု/

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

တရထ ာတည်ေးတူရသာ

လက္်နက္်အစစ်က္ု
လက္်ဝယ်ထာေး ပခင်ေး/အသံုေးပပျုပခင်ေး

• တအထရောတည်းတူ

• အကျောင်းပင်နက်တင
ွ ်

အသောလက်နက်အမျျုး

အခခောက်လးခပ းအသန

အစေားတစ်ခခကလ

အစေားတစ်ခခက

တ်က

က်ဝယ်ထေားရှခခင်း–

အသးခပျုခခင်း– (3T)

လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

(2S)

• အတ်အဆောင်ဓေားလ

လက္်နက္်မ ာေး

• တအထရောတည်းတူ

အသောလက်နက်အမျျုး

• အတ်အဆောင်ဓေား
သမ
ို့ ဟတ်

နှင/် သမ
ို့ ဟတ်
အသးခပျုခခင်း– (3P)

က်ဝယ်ထေားရှခခင်း–

လက်နက်အခဖစ်

• အခခေားအသနတ်တစ်

(2T)

အရောတစ်ခခက

မျျုးမျျုး သမ
ို့ ဟတ်

အသးခပျုခခင်း – (3U)

ရင်ဖယ်က
လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း
သမ
ို့ ဟတ်
အသးခပျုခခင်း
(အမောင်းတင်နင်အသော
သမ
ို့ ဟတ်
အမောင်းမတင်နင်အသော
၊ လပ်အဆောင်နင်အသော
သမ
ို့ ဟတ်
မလပ်အဆောင်နင်
အသော)– (3Q)
• လက်နက်အစစ်တစ်
မျျုးမျျုးက
လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း
သမ
ို့ ဟတ်
အသးခပျုခခင်း– (3R)
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အအသးစေားအခပျုအ

အလတ်စေားအခပျု

အဓကအခပျုအမူ

မူမျေား

အမူမျေား

မျေား

ာဦေးရ
ာဦေးရ
တံုို့ပပန်ရ

ာင်ရသာ
ာင် ွက္်မှု

တံုို့ပပန်ရ

ာင်ရသာ
ာင် ွက္်မှု/

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

ကက္ီေး က္ပ်သဦ
ူ ေးရ
ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင်
ာင် ွ

က္်မှု

က္်မှု

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

(ပဖစ်နုင်ရသာ SCHO)

အမှုမအမတ်မပဖစ်ရသာ/ ာဇဝတ်မက္
ှု
ေးလန်ရသာ

မရုေးသာေးမှု

အပပျုအမူ

• ပညောအရးမရးသေားမှု

• လူတစ်အယောက်က

– (1R)

• ဘတ်အဖွဲွဲ့၏ရောဇဝ

ထခက်အစနင်သည်

တ်မမ
ှု ူဝါဒက

အမှုမဲအမှတမ
် ဲခဖစ်

ချျုးအဖောက်ခခင်း–

အသောအနတရောယ်ကျ

(2AA)

အရောက်အစခခင်း– (2W)
ရငရ က္ေးနင်သက္်

င
ု ်ရသာခ ျုေးရဖာက္်မမ
ှု ာေး

• အကျောင်းလပ်ငန်းတွင်
မည်သည်နည်းလမ်း
ခဖင်မဆ

အပခာေး

• အအလောင်းကစေားခပျု
လပ်ခခင်း– (1S)
• တရေားမဝင်အသောရည်

မသက်ဆင်အသော

ရွယ်ချက်အတွက်

အရောမျေား၊

အငွအကကးလဲလှယ်ခခင်း

ပစစည်းမျေား၊

ုင်မှု

• ပင်ဆင်မှုပစစည်းက
ဖျက်ဆီးခခင်းနှင/် သမ
ို့
ဟတ်
ရမ်းကေားဖျက်ဆီးပစ်
ခခင်း – (2U)
• ခးမှုနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ်

သလျက်နှင်

ဝန်အဆောင်မှုမျေားက

ခးယူထေားအသောပင်ဆ

အကျောင်းထဲတွင်

င်မှုပစစည်းက

ခွင်ခပျုချက်မရှဘဲအရော

လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း

င်းချခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

– (2X)

ခဖနို့်အဝခခင်း – (1T)
က္န်ပ တာ/အီလက္်ထရ ာနစ်မ ာေးလမာေးအသံုေးပပျု
ပခင်ေး
• ပညောအရးနှငမ
် ဆင်

ပုင်

• အကျောင်းသေားမျေားအ

အသောရည်ရယ
ွ ်ချက်

တွက်

မျေားအတွက်

လက်ခနင်အသောနည်း

အီလက်ထအရောနစ်ပ

ပညောအသးခပျုမှုမဝ
ူ ါဒ

စစည်းအသးခပျုခခင်း(1

(TAUP)

U)

ချျုးအဖောက်မှုမျေား–

ပုင်နက္်က္ ေးလန်ပခင်ေး
• ပင်နက်ကျ းလွန်ခခင်း
– (2Y)

(2Z)
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ံုေးရံှုေးပခင်ေး
• လယက်မ–ှု (2X)

ဆရောနှင် ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောစည်းကမ်းပင်းဆင်ရောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုမျေား
အဆပါဇယေားတွင် အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်ဆင်ရောအအကကောင်းအရောမျေားတွင် ကကေားဝင်ဖျန်အခဖသညအ
် ခါ ရရှနင်အသောဆရောနှင်
ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုက အဖော်ခပထေားပါသည်။ ဆရောမျေား သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည်
အဖော်ခပပါတခို့ ပန်မှုမျေားက မကနို့်သတ်ပါ။
စာသင်ခန်ေး၊ ပံပုေးက္ူညီမှု၊ နင်

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွက္်မှုဥပမာမ ာေး

သင်အလျော်အသောအခပျုအမူက သင်ကကေားရန် အဆပါတခို့ ပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက
စီစဉ်အရးဆွဲထေားအသောအကကောင် အကျောင်းသေားမျေားသည် အလးစေားမှုရှ၍ အလလောသင်ယူပပီး
လခချုအသောပတ်ဝန်းကျင်က ဖန်တီးအပးနင်သည်။ သင်ကကေားမှုအမျျုးမျျုးနှင်
စောသင်ခန်းစီမခနို့်ခွဲအရးနည်းဗျ ဟောမျေားက ကကျုးစေားအလလောရန် ဆရောမျေားက တက်တွန်းပါသည်။
သက်ဆင်ပါက ဆရောမျေားသည် အအောင်ခမင်အသောအလလောသင်ကကေားအရးနှင်
တခို့ ပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားလက်အလျောညီမှုအသချောအစရန်နှင် အကျောင်းသေား၏ မသင်အလျော်အသော
သမ
ို့ ဟတ် အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူက ခဖစ်အစသည်အအခခအအနမျေားက အခပောင်းလဲရန်
အကျောင်းသေား၏ ပပးကူညီအရးစနစ်တွင် ပါဝင်အဆောင်ရွက်နင်ပါသည်။
အဆပါတို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက ဘွဲွဲ့ရပစတွင် အသးခပျုသင်သည်။

•

ာဦေးရ

ာင်ရသာတံပုို့ ပန်ရ

စောသင်ခန်းအအခခခအသောတခို့ ပန်အဆောင်

•

သမောရးကျမဟတ်ဘဲနင
ှ ်/သို့

ရွက်မှုမျေား (ဥပမော -

မဟတ်

နှုတ်ခဖငခ် ပင်အပးခခင်း၊

ကကျုတင်တေားဆီးကောကွယန
်

အရးသေားတခို့ ပန်ခခင်း/အတောင်းပန်ခခင်း၊

င်အသော

သတအပးချက်မျေား/သွယ်ဝက်ညန်ကကေား

အကျောင်းအအခခခအသောညန်

ချက်၊ အဓကပါဝင်မှု၊

ကကေားမှု

အနို့စဉ်တးတက်မှုမှတတ
် မ်းစော)

မဘကမ်းလင်အထောက်ကခူ ခ

အကျောင်းအတင်ပင်ခ/ရင်းခမစ်အထူးပ

င်း (တယ်လီဖန်း၊ အီးအမးလ်

ညောရှငန
် ှင်အတူ စစ်အဆးပါ

သမ
ို့ ဟတ် စောခဖင် မဘသို့

•

အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်းအသင်းအဝန်း

ဆက်သွယ်ရန်)

•

ရပ်ဆင်းခခင်း

သက်ဆင်ရောအရောဝတထျုပစစ

ာင် ွ

က္်မှု
•

ည်းအလွဲသးစေားခပျုမှုဆင်ရော
တင်ပင်အဆွးအနွးအရးဝန်
အဆောင်မှုရည်ညန်းကးကေား
ချက်
•

ကျန်းမောအရး/စတ်ကျန်းမော
အရးဝန်အဆောင်မှုမျေား

•

ခပန်လည်ထန်းသမ်းအရးကျင်
ထးမျေား

စာသင်ခန်ေး၊ ပံပုေးက္ူညီမှုနင် ဖယ် ာေး င်ေးလင်ေးရ ရ ေးတံုို့ပပန်ရ

ဆရောဦးအဆောင်အသော/ကကီးကကပ်သူဦး

ာင် ွက္်မှုမ ာေး

ုင် ာ ဥပမာမ ာေး

သင်အလျော်အသောအခပျုအမူက သင်ကကေားရန် အဆပါတခို့ ပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက
စီစဉ်ထေားအသောအကကောင် အကျောင်းသေားမျေားသည် ရအသစွောခပျုမူ၍ အလလောသင်ယူနင်ပပီး
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အဆောင်အသောတခို့ ပန်အဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေား

လခချုအသောပတ်ဝန်းကျင်က ဖန်တီးအပးနင်သည်။ အဆပါတခို့ ပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည်
အကျောင်းသေား၏ ပပးကူညီအရးစနစ်တွင် ပါဝင်ပပီး အကျောင်းသေား၏ မသင်အလျော်အသော သမ
ို့ ဟတ်
အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူက ခဖစ်အစသည်အအခခအအနမျေားက အခပောင်းလဲရန်
စီစဉ်ထေားပါသည်။ အဆပါတခို့ ပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် အကျောင်းသေားအေား အကျောင်းတွင်
ထေားသည်အခါ ၎င်း၏ ဆးဝါးမှုက ဖနှပ်ခခင်းနှင် အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက်
ခဖစ်လောနင်အသောသက်အရောက်မှုမျေားက အသအပးခခင်းခဖင် အခပျုအမူက ခပင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အဆပါတို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက ဘွဲွဲ့ရပစတွင် အသးခပျုသင်သည်။

•

စောသင်ခန်းအအခခခအသောတခို့ ပန်အဆောင်

•

အသင်းအဖွဲွဲ့အအခခခသည်အ

ရွက်မှုမျေား (ဥပမော -

ဖွဲွဲ့အစည်းရည်ညန်းကးကေား

နှုတ်ခဖငခ် ပင်အပးခခင်း၊

ချက်

အရးသေားတခို့ ပန်ခခင်း/အတောင်းပန်ခခင်း၊

•

သတအပးချက်မျေား/သွယ်ဝက်ညန်ကကေား
ချက်၊ အဓကပါဝင်မှု၊

ကျန်းမောအရး/စတ်ကျန်းမော
အရးဝန်အဆောင်မှုမျေား

•

IEP

အနို့စဉ်တးတက်မှုမှတတ
် မ်းစော)

အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပောင်းခခ

•

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောသအဘောတူစောချျုပ်

င်း(လက်ရတွ
ှ င်

•

အကျောင်းအတင်ပင်ခ/ရင်းခမစ်ဝန်ထမ်းနှ

အထူးပညောအရးဝန်အဆောင်မှု

င် စစ်အဆးပါ

မျေားက

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးအစည်း

မရရှနင်အသောအကျောင်းသေား)

•

အအဝး

•

IEP

•

စောသင်ခန်းအနရောဝန်အဆောင်မှု

အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပောင်းခခ

•

ရပ်ဆင်းခခင်း

င်း(လက်ရတွ
ှ င်

•

လပ်အဆောင်ချက်ဆင်ရောအခပျုအမူအကဲ

အထူးပညောအရးဝန်အဆောင်မှု

ခဖတ်တွက်ချက်ခခင်း/

မျေားက

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်မှုအစီအစ

ရရှအသောအကျောင်းသေား)

ဉ်
•

•

သမောရးကျမဟတ်ဘဲနင
ှ ်/သမ
ို့ ဟတ်
ကကျုတင်တေားဆီးကောကွယန
် င်အသော

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရး
အသင်းသလ
ို့ ဲအခပောင်းခခင်း

•
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အကျောင်းအအခခခအသောညန်ကကေားမှု

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစစ်

•

အထူးအခွင်အအရးမျေားဆးရှုးခခင်း

အရးအတွက်

•

မဘ/အပ်ထန်းသူနှင်

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရး

အကျောင်းသေားအစည်းအအဝး

အသင်းသလ
ို့ ဲအခပောင်းခခင်း

(ဆရောနှင်အတူ)
•

•

•

မဘကမ်းလင်အထောက်ကခူ ခင်း

အပသင်ရးလပ်ငန်းမျေားမှ
ဖယ်ရှေားခခင်း

(တယ်လီဖန်း၊ အီးအမးလ် သမ
ို့ ဟတ်

•

ခပန်လည်အပးဆပ်ခခင်း

စောတခဖင် မဘသို့ ဆက်သယ
ွ ရ
် န်)

•

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်း

ရွယတ
် ူကကေားဝင်ဖျန်အခဖအရး
52

အရးအလကျင်မှုမျေား

•

သက်ဆင်ရောအရောဝတထျုပစစညး် အလွဲသး

(စောသင်ခန်းအအခခစက်

စေားခပျုမှုဆင်ရော

သမ
ို့ ဟတ် အထူးပညောရှင်မှ

တင်ပင်အဆွးအနွးအရးဝန်အဆောင်မှုရည်

အဆောင်ရွကခ် ခင်း)

ညန်းကးကေားချက်

အကျောင်းအအခခစက်

•

သမ
ို့ ဟတ် ခပင်ပတွင်
အဆောင်ရွကအ
် သောခပဿနာခပ
န်လည်အခဖရှင်းခခင်း
•

အကျောင်းသေားတရေားရး

•

အတန်းမှ
ယောယီဖယ်ရှေားခခင်း

ပံပုေးက္ူညီရ ေး၊ ဖယ် ာေး င်ေးလင်ေးရ ေးနင် ကက္ီေး က္ပ်ရ ေးတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွက္်မှုမ ာေး

ုင် ာ ဥပမာမ ာေး

အဆပါတို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည်
အအောင်ခမင်အသောအလလောသင်ကကေားအရးအအသအချောခဖစ်အစရန်နှင် အကျောင်းသေား၏
မသင်အလျော်အသော သမ
ို့ ဟတ် အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူက
ခဖစ်အစသည်အအခခအအနမျေားက အခပောင်းလဲရန် အကျောင်းသေား၏ ပပးကူညီအရးစနစ်တွင်
ပါဝင်ပါသည်။ အဆပါတခို့ ပန်အဆောင်ရွက်ချက်မျေားသည်
အကျောင်းသေားမျေားအကျောင်းတွင်ရှအနသည်အခါ ၎င်းတ၏
ို့ ဆးဝါးမှုက ဖအေားအပးခခင်းနှင်
အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက် ခဖစ်လောနင်အသောသက်အရောက်မှုမျေားက သမှတ်ခခင်းခဖင်
အခပျုအမူမျေားက ခပျုခပင်အပးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆပါတို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည်
စောသင်ခန်းမှ အကျောင်းသေား၏ အရတဖယ်ရှေားခခင်းပါဝင်နင်ပါသည်။
အခပျုအမူကအလအအလောက်ရည်ညန်းရန် ၎င်း၏စွမ်းအဆောင်ရည်က မအလျောနည်းအစဘဲ
ယင်းကဲသဖ
ို့ ယ်ရှေားခခင်းက တတ်နင်သမ ကနို့်သတ်တေားခမစ်သင်သည်။
အဆပါတို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက ဘွဲွဲ့ရပစတွင် အသးခပျုသင်သည်။

ကက္ီေး က္ပ်သူဦေးရ
ရ

ာင်ရသာတံို့ပု ပန်

•

ာင် က္
ွ ်မှုမ ာေး

စောသင်ခန်းအအခခခအသောတခို့ ပန်အဆောင်

•

အသင်းအဖွဲွဲ့အအခခခသည်

ရွက်မှုမျေား (ဥပမော -

အဖွဲွဲ့အစည်းရည်ညန်းကး

နှုတ်ခဖငခ် ပင်အပးခခင်း၊

ကေားချက်

အရးသေားတခို့ ပန်ခခင်း/အတောင်းပန်ခခင်း၊

•

IEP

သတအပးချက်မျေား/သွယ်ဝက်ညန်ကကေား

အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပောင်း

ချက်၊ အဓကပါဝင်မှု၊

ခခင်း(လက်ရတွ
ှ င်

အနို့စဉ်တးတက်မှုမှတတ
် မ်းစော)

အထူးပညောအရးဝန်အဆောင်

•

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောသအဘောတူစောချျုပ်

မှုမျေားက

•

အဖွဲွဲ့အစည်းဝန်အဆောင်မှု

မရရှနင်အသောအကျောင်းသေား

•

အဖွဲွဲ့အစည်းအစည်းအအဝး

)

•

ရပ်ဆင်းခခင်း

•

လပ်အဆောင်ချက်ဆင်ရောအခပျုအမူအကဲ

အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပောင်း

ခဖတ်တွက်ချက်ခခင်း/

ခခင်း(လက်ရတွ
ှ င်

•

IEP

အထူးပညောအရးဝန်အဆောင်
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•

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်မှုအစီအစ

မှုမျေားက

ဉ်

ရရှအသောအကျောင်းသေား)

သမောရးကျမဟတ်အသော/ကကျုတင်ကော

•

ကွယတ
် ေားဆီးနင်အသော/သမောရးကျညန်
ကကေားမှု

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရး
အသင်းသလ
ို့ ဲအခပောင်းခခင်း

•

504

•

အကျောင်းတွင်းဆင်းငခခင်း

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစ

•

အထူးအခွင်အအရးမျေားဆးရှုးခခင်း

စ်အရးအတွက်

•

မဘ/အပ်ထန်းသူနှင်

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရး

အကျောင်းသေားအစည်းအအဝး(ကကီးကကပ်

အသင်းသလ
ို့ ဲအခပောင်းခခင်း

သူနှင်အတူ
•

•

•

သက်ဆင်ရောအရောဝတထျုပစစညး် အလွဲသး

အပသင်ရးလပ်ငန်းမျေားမှ
ဖယ်ရှေားခခင်း

စေားခပျုမှုဆင်ရော

•

ခပန်လည်အပးဆပ်ခခင်း

တင်ပင်အဆွးအနွးအရးဝန်အဆောင်မှုရည်ည

•

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်း

န်းကးကေားချက်

အရးအလကျင်မှုမျေား

ကျန်းမောအရး/စတ်ကျန်းမောအရးဝန်အဆော

(စောသင်ခန်းအအခခစက်

င်မှုမျေား

သမ
ို့ ဟတ်
အထူးပညောရှင်မှ
အဆောင်ရွကခ် ခင်း)
•

အကျောင်းအအခခစက်
သမ
ို့ ဟတ် ခပင်ပတွင်
အဆောင်ရွကအ
် သောခပဿနာ
ခပန်လည်အခဖရှင်းခခင်း

•

အကျောင်းသေားတရေားရး

•

အတန်းမှ
ယောယီဖယ်ရှေားခခင်း

ပံပုေးက္ူညီရ ေး၊ ဖယ် ာေး င်ေးလင်ေးရ ေး၊ ကက္ီေး က္ပ်ရ ေးနင်
ရက္ ာင်ေးပပင်ပတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွက္်မှုမ ာေး

ုင် ာ ဥပမာမ ာေး

အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းတွင်ရှစဉ် ခပင်းထန်ဆးဝါးအသောအခပျုအမူမျေားက ရည်ညန်းသည်

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာ
စစ်အဆးအရးအရောရှသို့

ခဖစ်အပေါ်လောနင်အသောလအ
ဲ ခပောင်းချက်နှ
င်အတူ
ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောတခို့ ပန်
အဆောင်ရွကမ
် ှုမျေား

သမ
ို့ ဟတ် အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက် အခပျုအမူမျေားဆင်ရောသအဘောသဘောဝမျေား သမ
ို့ ဟတ်
ခဖစ်အပေါ်လောနင်အသောသက်အရောက်မှုမျေားအကကောင် လအပ်လောသည်အခါအကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှ
အကျောင်းသေားမျေားက ဖယ်ရှေားသည်။ ၎င်းတသ
ို့ ည် ကယ်တင်ဖျက်ဆီးပပီး
အနတရောယ်ရှအသောအခပျုအမူမျေားက ရည်ညန်းခခင်းခဖင်
အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်းလခချုအရးကတးခမင်အဆောင်ရွက်အပးပပီး ဘွဲွဲ့ရပစခဖင် အသးခပျုသင်သည်။

•

တရေားဝင်လမ်းညန်းအပးခခင်းပရဂရမ်

•

လပ်အဆောင်ချက်ဆင်ရောအခပျုအမူအကဲ

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစ

ခဖတ်တွက်ချက်ခခင်း/

စ်အရးအတွက်
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•

504

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်မှုအစီအစ

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရး

ဉ်

အသင်းသလ
ို့ ဲအခပောင်းခခင်း

•

အကျောင်းတွင်းဆင်းငခခင်း

•

အထူးအခွင်အအရးမျေားဆးရှုးခခင်း

•

မဘ/အပ်ထန်းသူနှင်အကျောင်းသေားအစ

•

ခပန်လည်အပးဆပ်ခခင်း

ည်းအအဝး (ကကီးကကပ်သူနင
ှ ်အတူ)

•

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်း

•

•

•

အပသင်ရးလပ်ငန်းမျေားမှ
ဖယ်ရှေားခခင်း

IEP

အရးအလကျင်မှုမျေား

အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပောင်းခခင်း(လက်ရှ

(စောသင်ခန်းအအခခစက်

တွင် အထူးပညောအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားက

သမ
ို့ ဟတ်

မရရှနင်အသောအကျောင်းသေား)

အထူးပညောရှင်မှ

IEP

အဆောင်ရွကခ် ခင်း)

အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပောင်းခခင်း(လက်ရှ

•

တွင် အထူးပညောအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားက
ရရှအသောအကျောင်းသေား)

အရတအကျောင်းခပင်ပတွင်
ဆင်းငခခင်း

•

အကျောင်းသေားတရေားရး

•

အတန်းမှ
ယောယီဖယ်ရှေားခခင်း
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ရ

ည်၊ ရက္ ာင်ေးပပင်ပနင် လွှရပပာင်ေးပခင်ေးတံုို့ပပန်ရ

ာင် ွက္်မှုမ ာေး

ုင် ာ ဥပမာမ ာေး

အဆပါတို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် အနာဂတ်အနတရောယ်အတွက် အခပျုအမူဆးဝါးမှုနှင်
ခဖစ်အပေါ်လောနင်အသောသက်အရောက်မှုမျေားအကကောင် အကျောင်းသေားမျေားအေား အကျောင်းမှ
ဖယ်ရှေားပစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အပဖွဲွဲ့စည်းတည်အဆောက်မှုနှင် ဝန်အဆောင်မှုမျေားက
အဆောင်ရွက်အပးသည် လခချုအသောပတ်ဝန်းကျင်မျေားတွင် အကျောင်းသေားမျေား၏ အနရောချမှုက
ပါဝင်နင်သည်။ အဆပါတို့ခပန်အဆောင်ရွက်မှုမျေားသည် ကယ်တင်ဖျက်ဆီးပပီး
အနတရောယ်ရှအသောအခပျုအမူမျေားက ရည်ညန်းခခင်းခဖင်
အကျောင်းအဖွဲွဲ့အစည်းလခချုအရးကတးခမင်အဆောင်ရွက်အပးပပီး ဘွဲွဲ့ရပစခဖင်
အသးခပျုသင်သည်။

•

ထတ်ပယ်ခခင်း

•
အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်သကခောကကေားနာစစ်

ထပ်တးဆင်းငခခင်း

အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပောင်းခခင်း(လက်

•

အဆးအရးအရောရှသို့

အရရှည်ဆင်းငခခင်း

ရှတွင်

•

ဆက်လက်အအရးယူမှု

အထူးပညောအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားက

အတွက် အကကခပျုခခင်း

ရရှအသောအကျောင်းသေား)

ခဖစ်အပေါ်လောနင်အသောလအ
ဲ ခပောင်းခခင်းနှငအ
် တူ
ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောတခို့ ပန်အဆောင်ရွ

•

က်မှု

အရွးချယ်နင်အသောပညော

•

•

အရးသို့ လဲအခပောင်းခခင်း
•

IEP

IEP

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရးအသင်း
သလ
ို့ ဲအခပောင်းခခင်း

•
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အသင်းအဖွဲွဲ့သလ
ို့ အ
ဲ ခပော

အစီအစဉ်ခပန်လည်ဆန်းစစ်အရးအ

င်းခခင်း (လက်ရှတွင်

တွက်

အထူးပညောအရးဝန်

အကျောင်းသေားပပးကူညအ
ီ ရးအသင်း

အဆောင်မှုမျေားက

သလ
ို့ ဲအခပောင်းခခင်း

မရရှနင်အသောအကျောင်း
သေား)

•

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးအလ
ကျင်မမ
ှု ျေား (စောသင်ခန်းအအခခစက်
သမ
ို့ ဟတ် အထူးပညောရှင်မှ
အဆောင်ရွကခ် ခင်း)

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားအဖော်ခပချက်
အအောက်ပါတသ
ို့ ည် စည်းကမ်းပင်းတွက်ချက်မှုနှင် ဆရောဦးအဆောင်အသော/ကကီးကကပ်သူဦးအဆောင်အသောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်
အသးခပျုသည်အအကကောင်းအရောမျေားစောရင်းခဖစ်သည်။ အဓပွါယ်ဖွင်ဆချက်မျေားသည် အကျောင်းသေားအခပျုအမူမျေားက
တခို့ ပန်အဆောင်ရွကသ
် ညအ
် ချန်တွင် ရရှနင်အသော စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောကကေားဝင်မှုမျေားနှင်ပတ်သက်၍
ရှင်းလင်းမှုကအဆောင်ရက
ွ ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အပပျုအမူပုင်ေး

ုင် ာသရဘာတူစာခ ျုပ်
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အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်မှုမျေား၊ နည်းဗျ ဟောမျေားနှင် ပပးကူညီမှုမျေားက
အပးရန် အကျောင်းဝန်ထမ်းမှ ခပျုလပ်သည် ပမှန်အစီအစဉ်မှတစ်ဆင် မသင်အလျော်အသော သမ
ို့ ဟတ်
အအနှာင်အယှကခ် ဖစ်အသောအကျောင်းသေားအခပျုအမူက ခပျုခပင်အပးသည်။

ရက္ ာင်ေးအတင
ု ်ပင်ခံ/ င်ေးပမစ်အထူေးပညာ င်နင်
စစ်ရ

ေးပခင်ေး

အကျောင်းအတင်ပင်ခ၊ ရင်းခမစ်ဆရော၊ အကျောင်းစတ်ပညောရှင်၊ အကျောင်းလူမဝ
ှု န်ထမ်း သမ
ို့ ဟတ်
အကျောင်းသေားနှင်ဆက်ဆအရးရှသညအ
် ကဲခဖတ်ဒင်နှငအ
် တူ ပမှန်မဟတ်အသောစစ်အဆးမှုရအစရန်
ှ
အကျောင်းသေားမျေားအေား လှုွဲ့အဆော်အပးသည်။

ရပ်နားခခင်း၊ ဆရော-အကျောင်းသေားအစည်းအအဝး၊ အနရောခပန်လည်ရရှနင်ခခင်း၊
ခပန်လည်သွယ်ဝက်ညန်းဆခခင်း (ဥပမော-အဓကပါဝင်ခခင်း)၊ ထင်ခအနရောအခပောင်းလဲခခင်း၊ အမ်သို့

စာသင်ခန်ေးအရပခခံသညတ
် ံုို့ပပန်ရ

် အရးဆးရးှု ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အတောင်းပန်စောကဲသို့
ာင် က္
ွ ်မှုမ ာေး အခေါ်ဆခခင်း၊ စောသင်ခန်းအထူးအခွငအ
စောသင်ခန်းနည်းဗျ ဟောမျေားက အသးခပျုခခင်းခဖင် အကျောင်းသေားမျေားအေား ၎င်းတ၏
ို့
အခပျုအမူမျေားက ထင်ဟပ်အဖော်ခပရန် လှုွဲ့အဆော်အပးသည်။

အခါင်းစဉ်က အဆွးအနွးရန်၊ ခပဿနာမျေားခပန်လည်အခဖရှငး် ရန်နင
ှ ် အခဖရှငး် ချက်မျေား(ဥပမော-

အဖွဲ့အစည်ေးအစည်ေးအရဝေး

အနို့စဉ်စကေားအခပောဆခခင်း၊ မနက်ပင်းအစည်းအအဝးမျေား)က အတောင်းဆရန် ခပဿနာတွင်
အကျောင်းသေားမျေား၊ အကျောင်းဝန်ထမ်းနှင် အခခေားသူမျေားက ပူးအပါင်းပါဝင်အဆောင်ရွက်သည်။

အဖွဲွဲ့အစည်း (ဥပမော- မီးဖအချောင်တင
ွ ် လပ်ကင်ခခင်း၊ အမျေားခပည်သူအနရောမျေားတွင်

အဖွဲ့အစည်ေးဝန်ရ

ာင်မှု

သနို့်ရှင်းအရးခပျုလပ်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ရပ်သောတွင် အသက်ကကီးသူမျေားအေားကူညီခခင်း)က
အဆောင်ရွက်၍ အကျျုးခပျုသည်လှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွက်မှုမျေားတွင်
အကျောင်းသေားမျေားအေားပါဝင်အဆောင်ရက
ွ ်ခွင်ခပျုသည်။

ခပဿနာမျေားက ပငမ်းချမ်းစွောခပန်လည်အခဖရှင်းခခင်းအတွက် အကျောင်းသေားမျေားအေား
တောဝန်ယူကည
ူ ီအဆောင်ရွကအ
် ပးရန် နည်းလမ်းမျေားက အသးခပျုသည်။
ခပဿနာမျေားခပန်လည်အခဖရှင်းအနချန်တွင် အကျောင်းသေားမျေား၊ မဘမျေား/အပ်ထန်းသူမျေား၊

ပပဿနှောမ ာေးပပန်လည်ရပဖ င်ေးပခင်ေး

ဆရောမျေား၊ အကျောင်းဝန်ထမ်းနှင် အကျောင်းအပ်မျေားသည် ခပဿနာနှင် အဒါသကစီမအဆောင်ရွက်မှု၊
တက်ကကွစွောနားအထောင်ခခင်းနှင် ထထအရောက်အရောက်ချတ်ဆက်ခခင်းကဲသို့
ခပဿနာအခဖရှင်းသည်အပင်းမျေားနှင် နည်းလမ်းမျေားက တးခမင်အဆောင်ရက
ွ ်သည်
လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားတွင် ပါဝင်သည်။

အကျောင်းသေားမျေားအေား သတ်မှတ်ချန်ကောလအတွက် အကျောင်းမတက်ခင်၊ အေားလပ်ချန်အတွင်း၊

ထန်ေးသမ်ေးထာေးပခင်ေး

အကျောင်းတက်ပပီးအနာက် သမ
ို့ ဟတ် ရက်သတတပတ်အဆးတွင်
သတ်မှတ်ထေားအသောစောသင်ခန်းသို့ အစီရင်ခတင်ခပလပါသည်။
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အအောက်ပါအအခခအအနမျေားအရသော ခဖစ်အပေါ်လောနင်သည် ၄၅ ရက်ကကော သမ
ို့ ဟတ်
ယင်းအထက်ပကကော၍ အကျောင်းသေား၏ ပမှန်အကျောင်းပရဂရမ်မှ
အကျောင်းသေားအေားထတ်ပယ်ခခင်းa)

ထတ်ပယ်ချန်ကောလမပပီးဆးခင် အကျောင်းသေားမှ
အကျောင်းသခို့ ပန်တက်ခခင်းသည် အခခေားအကျောင်းသေားမျေား သမ
ို့ ဟတ်
ဝန်ထမ်းမျေားအေား ဆးဝါးအသောထခက်မှုအတွက်
သသောအသောပခမ်းအခခောက်မှုက အဖော်ခပမည်ခဖစ်အကကောင်း ကကီးကကပ်သူ
သမ
ို့ ဟတ် ခနို့်အပ်ထေားအသောကယ်စေားလှယမ
် ှ ဆးခဖတ်ပါသည်။

b)

ထုတ်ပယ်ပခင်ေး

ကကီးကကပ်သူ သမ
ို့ ဟတ် ခနို့်အပ်ထေားအသောကယ်စေားလှယ်သည်
ထတ်ပယ်ချန်မှ
လက်အတွွဲ့အဆောင်ရွက်နင်အသောအကကီးမေားဆးအတင်းအတောအထ
ကနို့်သတ်ပါသည်။

c)

အကျောင်းစနစ်သည် ထတ်ပယ်ခရအသောအကျောင်းသေားအေား အကျောင်းသေား၏
ပမှန်ပညောအရးပရရမ်သို့ အအောင်ခမင်စွောခပန်လည်အရောက်ရမှု
ှ က
တးခမင်အပးရန် နင
ှု ်းယှဉန
် င်အသောပညောအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားနှင်
သင်အလျော်အသောအခပျုအမူပင်းဆင်ရော ပပးကူညီအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားက
အပးသည်။

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

လက်အတွွဲ့ကျအသောအခပျုအမူအကဲခဖတ်တွကခ
် ျက်ခခင်းသည် အကျောင်းသေားမျေား၏
မသင်အလျော်အသော သမ
ို့ ဟတ် အအနှာင်အယှကခ် ဖစ်အသောအခပျုအမူမျေားနှငပ
် တ်သက်၍
အချက်အလက်က စစည်းပပီး အကျောင်းဝန်ထမ်းမှ အဆပါအခပျုအမူမျေားက
ခပျုခပင်အပးရန် သမ
ို့ ဟတ် စီမအဆောင်ရွကရ
် န်

လက္်ရတွဲ့က္ ရသာအပပျုအမူအက္ပဖတ်တက္်ခ က္်ပခင်ေးနင် လပ်အဆောင်သင်သည်ချဉ်းကပ်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက ဆးခဖတ်သတ်မှတအ် ပးပါသည်။
အကျောင်းသေားအတွက် အခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်မှုအစီအစဉ်က အဆောင်ရွက်ရန်
အပပျုအမူပုင်ေး ုင် ာ က္ာေးဝင်မှုအစီအစဉ်
အချက်အလက်က အသးခပျုပါသည်။ အခပျုအမူပင်းဆင်ရော ကကေားဝင်မှုအစီအစဉ်သည်
မသင်အလျော်အသော သမ
ို့ ဟတ် အအနှာင်အယှကခ် ဖစ်အသောအကျောင်းအခပျုအမူမျေားက
ခပျုခပင်အပးရန် အကျောင်းဝန်ထမ်းမှ သတ်မှတ်ထေားသည်
အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူပင်းဆင်ရော ကကေားဝင်မှုမျေား၊ နည်းဗျ ဟောမျေားနှင်
ပပးကူညီမှုမျေားက လပ်အဆောင်အပးပါသည်။

“အကျောင်းအပ်မှ ချမှတအ
် သော စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအကကောင်းခပချက်မျေားအတွက်
အကျောင်းနှစ်တွင် အကျောင်းသေား၏ လက်ရပညောအရးပရ
ှ
ဂရမ်မှ အကျောင်းရက် ၁၀
ရက်မအကျော်ဘဲ” အကျောင်းအအဆောက်အဦးတွင် အကျောင်းသေားအေားဖယ်ရောှ းခခင်း၊

ရက္ ာင်ေးတင်ေးဖယ် ာေးပခင်ေး/ က္ာေးဝင်ပခင်ေး

COMAR 13A.08.01.11(B)(4) ရှအသော်လည်း အကျောင်းသေားအအနခဖင်
“အအထွအထွသင်ရးတွင်
(i)

သင်အလျော်စောွ ဆက်လက်တးခမင်အလလောရန်၊

(ii)

အကျောင်းသေားသည် ဥပအဒအရ
မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားတစ်ဦးခဖစ်ပါက အကျောင်းသေား၏
တစ်ဦးချင်းပညောအရးအစီအစဉ် (IEP)
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တွင်အဖော်ခပထေားအသောအထူးပညောအရးနှင်
သက်ဆင်ရောဝန်အဆောင်မှုမျေားက ဆက်လက်ခရန်
(iii)

ပမှန်စောသင်ခန်းရှ အကျောင်းသေားအတွက်
ရရှနင်အသောပရဂရမ်နှငအ
် လျော်ညီသည်သင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုက
ဆက်လက်လက်ခရရှရန်နင
ှ ်

(iv)

၎င်းတ၏
ို့ လက်ရပညောအရးပရ
ှ
ဂရမ်တွင်
သင်အလျော်အသောအတင်းအတောအထ ရှုအထောင်အခမင်မျေားနှင်အတူ
ဆက်လက်ပါဝင်အဆောင်ရွက်ရန် အခွင်အအရးရှနင်အသောအကကောင်
အကျောင်းတွင်းဆင်းငမှုအခဖစ် သတ်မတ
ှ ်၍မရပါ။” COMAR
13A.08.01.11(C)(2)(a).

အကျောင်းသေားမျေားက ၎င်းတ၏
ို့ ကယ်အရးကယ်တော၊
ပညောအရးနှင်လူမှုအရးဖွွဲ့ပဖျုးတးတက်မှုက ကူညီအပးသည် စခပပဂဂျုလ်မျေား (ဥပမော-

ပရုဂ မ်လမ်ေးညွှန်ရပေးပခင်ေး

အကျောင်းအတင်ပင်ခ၊ ဆရော၊ အနာက်လက်အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ်
အဖွဲွဲ့အစည်းအဖွဲွဲ့ဝင်) နှင်အတူ တွဲဖက်အပးသည်။

မသင်အလျော်အသော သမ
ို့ ဟတ် အအနှာင်အယှကခ် ဖစ်အသောအခပျုအမူအေား ခပျုခပင်ရောတွင်

မဘထံသုို့ က္မ်ေးလင်ရထာက္်က္ူပခင်ေး

၎င်းတက
ို့ အလးငယ်၏ အခပျုအမူနှငပ
် တ်သက်၍ မဘမျေား/အပ်ထန်းသူမျေားအေား
အသအပးအအကကောင်းကကေားခခင်းနှင် ၎င်းတ၏
ို့ အကူအညီက ရှောအဖွအပးသည်။

လူမှုအရး၊ ပညောအရးနှင် ကယ်အရးကယ်တောခပဿနာမျေားက အခဖရှင်းရန်

မဘ/အုပ်ထန်ေးသူနင် ရက္ ာင်ေးသာေး/

ာအစည်ေးအရဝေး

အကျောင်းသေား၏ အခပျုအမူနင
ှ ် ခဖစ်အပေါ်လောနင်အသောအခဖရှင်းချက်မျေားနှငပ
် တ်သက်၍
အဆွးအနွးတင်ပင်ရောတွင် အကျောင်းသေားမျေား၊ မဘမျေား/အပ်ထန်းသူမျေား၊ ဆရောမျေားနှင်
အခခေားအကျောင်းဝန်ထမ်းနှင် အကျောင်းအပ်မျေားပါဝင်သည်။

အကျောင်းသေားမျေားသည် ကကေားဝင်ဖျန်အခဖသူမျေားအခဖစ် အဆောင်ရွက်ပပီး ၎င်းတ၏
ို့

ွယ်တူ က္ာေးဝင်ဖ န်ရပဖရ ေး

ရွယ်တူမျေားအေား ခပဿနာမျေားအခဖရှငး် မှုမျေားက ကူညီအခဖရှင်းအပးရောတွင်
ခပဿနာခပန်လည်အခဖရှင်းခခင်းပစက ခပျုလပ်ပါသည်။
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ပါဝင်သင်သည်။

ပပန်လည်ပပျုပပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေး

ပပန်လည်ပပျုပပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေးက္ င်ထံုေးမ ာေးဥပမာမ ာေး

ရဖန်ရခါတွင် အကျောင်းသေားသည် စနစ်၏

အအောက်တွငအ
် ဖော်ခပထေားသည်မှော သဘောဝအေားခဖင်

ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းက ချျုးအဖောက်သည်အခပျုအမူမျေားတွင်

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးသတ်မှတ်ထေားအသောလှုပ်

ပါဝင်နင်သည်။ ချျုးအဖောက်မအ
ှု ကျျုးဆက်သည်

ရှေားအဆောင်ရွကမ
် အ
ှု ချျုွဲ့ခဖစ်သည်။

ရက်အနည်းငယ်ကကော အကျောင်းမှ သမ
ို့ ဟတ်
အချန်ကကောအရွးချယ်နင်အသောပရဂရမ်တွင် ပါဝင်ခခင်းမှ

•

အကျောင်းသေား၏ ဆင်းငမှုက ဦးတည်အစနင်သည်။

ခပဿနာနှင်ရင်ဆင်ရသညအ
် ခါ ဆရောသည်

ဆင်းငမှုမှ

အဝန်းအဝင်းဖွဲွဲ့စည်းမှုတင
ွ ် တည်ရရန်
ှ

အကျောင်းသေားခပန်လည်တက်အရောက်မှုအအပေါ်မူတည်၍

အကျောင်းသေားမျေားအေား ညန်ကကေားပါသည်။

အကျောင်းသေားသည် လွဲမောှ းအသောအခပျုအမူအကကောင်

အဝန်းအဝင်းတွင် ရှသညအ
် ခါ

ထခက်အသောဆက်ဆအရးမျေားက ခပန်လည်ထန်းသမ်းရန်

အကျောင်းသေားမျေားသည်

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင် ပါဝင်သင်သည်။

လက်ရှခပဿနာနှင်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏
အအတွးအအခေါ်မျေား၊ ခစေားချက်မျေားနှင်

ပပန်လည်ပပျုပပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေးက္ င်ထံုေးမ ာေးက္ု
အဓပပါယ်ဖင်

အဖွဲ့အစည်ေးအဝန်ေးအဝင
ု ်ေးမ ာေး -

စတ်ကူးစတ်သန်းမျေားက မ အဝပါသည်။

ုပခင်ေး

ဆရောသည် တစ်ချန်တွင် အမးခွနး် ခပပပီး

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးကျင်ထးမျေားဆသည်မောှ

အကျောင်းသေားမျေားထမှ အခဖကကေားချက်မျေားက

ဆက်ဆအရးမျေားက အဖော်အဆောင်ထန်းသမ်းပပီး

အတောင်းဆခခင်းခဖင် အကျောင်းသေားမျေားအကကေား

ခပန်လည်တည်အဆောက်ရန် အကျောင်းသေားမျေား၊

အဆွးအနွးမှုက ခမငတ
် င်အဆောင်ရက
ွ ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းမျေားနှင် ကကီးကကပ်သူမျေားမှ အသးခပျုသည်

ဆရောသည် အကျောင်းသေားအေား

အခပျုအမူမျေားနှင်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထေားအသောအရောက

“စကေားအခပောသညအ
် ပင်း”က အပးအခပောခခင်းခဖင်

ရည်ညန်းသည်။ အကောင်းမွနအ
် သောဆက်ဆအရးမျေားက

အဆွးအနွးမှုစတင်ပါသည်။

အဖော်အဆောင်ခခင်းသည် စောသင်ခန်းအတွင်း အဖွဲွဲ့အစည်း၏

အကျောင်းသေားမျေားသည်

အောရက ဖန်တီးအဆောင်ရွကသ
် ည်ဆရောနှငစတင်
်
သည်။

“စကေားအခပောသညအ
် ပင်း”တွင်ရှသည်အခါမှသော

အဖွဲွဲ့အစည်း၏ မ အဝအောရစက်မှုမှတစ်ဆင်

၎င်းတအ
ို့ အနခဖင်

အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူပင်းဆင်ရော

အမးခွနး် အခဖကကေားခခင်းအလှညမ
် ျေားက

ဥပမောမျေားက အလ ောချထေားသည်။

အဆောင်ရွကပ
် ါသည်။
စကေားအခပောသညအ
် ပင်းအသးခပျုခခင်းခဖင်

စောသင်ခန်းထဲတွင်

အနာက်ထပ်စကေားအခပောအသောအကျောင်းသေားမျေား

အအနှာင်အယှက်ခဖစ်အသောအခပျုအမူရလောသည
ှ
်အခါ

သည် အခပန်အလှနအ
် ခပောဆခခင်းက

ရလဒ်သည် စောသင်ခန်းအဖွဲွဲ့အစည်းနှင် တစ်ဦးချင်းစီတက
ို့

မစးမးအကကောင်းနှင် အကျောင်းသေားအေားလးသည်

ထခက်အစသည်။ ထခက်မှုခဖစ်အစခခင်းအတွက်

ခပဿနာနှင်ပတ်သက်၍

တောဝန်ရသည
ှ
်အကျောင်းသေားသည် ဆက်ဆအရးမျေား

ကကေားနာခွင်ရအကကောင်
ှ
းက အသချောအစပါသည်။

သမ
ို့ ဟတ် အဖွွဲ့ဲ အစည်းက ၎င်းတ၏
ို့ မူလ၊

သရ
ို့ ောတွင် “စကေားအခပောသညအ
် ပင်း”က

အကောင်းမွန်အသောအအခခအအနသခို့ ပန်လည်အရောက်ရအစရန်
ှ

အကျောင်းသေားမျေားအေား အပးသည်အခါ

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးကျင်ထးမျေားတွင်
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၎င်းတအ
ို့ အနခဖင် မအခဖကကေားရန်

ဆးဝါးအသောအခပျုအမူ၏အကျျုးဆက်မျေားနှင်ပ

တအလးတစေားအရွးချယ်နင်သည်။

တ်သက်၍ အကျောင်းသေားမျေား၏

အကျောင်းသေားမျေားစကေားအခပောဆသည်အခါ

အချက်အလက်ခဖညသ
် ွင်းခခင်းက ရရှရန်

ဆရောသည် အဝန်းအဝင်းအတွင်း

တရေားစီရင်အရးစက်ဝန်းက အသးခပျုပါသည်။

မ အဝသည်အချက်အလက်က

စက်ဝန်းထဲတင
ွ ် ရှသည်အခါ

အကျောင်းစောသင်ခန်းအဖွွဲ့ဲ အစည်းက

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတန
ို့ ှင်

ပမအေားအကောင်းအစရန် အသးခပျုနင်အကကောင်း

စောသင်ခန်းအဖွွဲ့ဲ အစည်းအအပေါ်

မှတ်စမျေားအရးမှတ်၍

ရင်းပျအသောအခပျုအမူအကျျုးသက်အရောက်မှုက

သတ်မှတ်ဆးခဖတ်ပါသည်။

အဝမ ပါသည်။ အဆပါပစခဖင်
အတူလောသညအ
် ကျောင်သေားမျေား၏

အဖွဲွဲ့အစည်းအဝန်းအဝင်းမျေားက

ရည်မှန်းချက်ပန်းတင်သည်

အအောက်ပါတအ
ို့ တွက် အသးခပျုနင်ပါသည်-

အဖွဲွဲ့အစည်းအတွက် ထခက်မှုက သမှတ်ရန်နင
ှ ်

o

စောသင်ခန်းစည်းကမ်းမျေား/အမ ော်မှန်းချ

မှန်ကန်အသောအအရးယူမှုမျေားက အဆောင်ရွကရ
် န်

က်မျေားနှင်ပတ်သက်၍

လွဲမှေားအနသညအ
် ကျောင်းသေားအတွကခ် ဖစ်သည်။

သအဘောတူညီမတ
ှု ည်အဆောက်ရန်။
o
o

လပ်ထးလပ်နည်းမျေားအအကကောင်း

တရေားစီရင်အရးစက်ဝန်းမျေားတွင်

ဆးခဖတ်ချက်မျေားချရန်။

အအောက်ပါတက
ို့ ဲသို့

အကျောင်းသေားမျေားနှင်

အခခေားပါဝင်အဆောင်ရွကသ
် ူမျေားက

သက်ဆင်အသောအကျောင်းအနှို့၊

ထည်သွင်းနင်သည်-

အမ်နီးချင်း၊ အဖွဲွဲ့အစည်း သမ
ို့ ဟတ်

o

o

ပပးကူညီအရးအမှုထမ်း (ဥပမော-

အဒသဆင်ရောပွဲအစီအစဉ်မျေားက

အကျောင်းအတင်ပင်ခ၊

အဆွးအနွးရန်။

အကျောင်းလူမှုဝန်ထမ်း၊

ပညောအရး သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းစတ်ပညောရှင်၊

သင်ရးအခါင်းစဉ်မျေားက

အကျောင်းသေားအမှုထမ်းဝန်ထမ်း၊

ရည်ညန်းအဖော်ခပရန်။

အခပျုအမူပင်းဆင်ရောကကေားဝင်ဖျန်အခဖ
အဆောင်ရွကသ
် ူ)

•

တ ာေးစီ င်ရ ေးစက္်ဝန်ေးမ ာေး -

o

အခခေားဆရောမျေား

တရေားစီရင်အရးစက်ဝန်းမျေားသည်

o

ကကီးကကပ်သူမျေား

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်းမျေား၏ ပစနှင်
လပ်ငန်းစဉ်နင
ှ တ
် ူညီသည်။

•

ပပန်လည်ပပျုပပင်ထန်ေးသမ်ေးရ ေးစက္်ဝန်ေးမ ာေး -

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်းနှင်

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးစက်ဝန်းမျေားသည်

တရေားစီရင်အရးစက်ဝန်းကကေား

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်းမျေားနှင်

အဓကကွောခခေားချက်မောှ

တရေားစီရင်အရးစက်ဝန်းမျေားပစနှင်

အဆွးအနွးမှုအခါင်းစဉ်ခဖစ်သည်။

လပ်ငန်းစဉ်နင
ှ ် တူညီသည်။

စောသင်ခန်းအခပျုအမူမျေား၊

အဖွဲွဲ့အစည်းစက်ဝန်း၊

အအနှာင်အယှက်မျေားနှင်

တရေားစီရင်အရးစက်ဝန်းနှင်
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ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးစက်ဝန်းမျေားကကေား

လအပ်သည်အခါ ဆရောသည်

အဓကကွောခခေားချက်မောှ

ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းက

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးစက်ဝန်းမျေားသည်

ချျုးအဖောက်သညအ
် ကျောင်းသေားက

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရော ဖယ်ရောှ းခရမှုအကကောင်

ရည်ညန်းအဖော်ခပရန် အဆပါစကေားမျေားထဲမှ

အချန်ကကောပျက်ကက
ွ ်ပပီးအနာက်

တစ်မျျုးက အသးခပျုပါသည်။

စောသင်ခန်းအဖွွဲ့ဲ အစည်းထဲသို့ အကျောင်းသေားအေား

လပ်စောတစ်ခတည်းတွင် ဆရောသည်

ခပန်လည်ကကျုဆခခင်းခဖစ်သည်။

အခပျုအမူက ခပင်အပးရန်

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးစက်ဝန်းသည်

တခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုနှင်ပတ်သက်၍

တကျ၍ ပင်ဆင်ရန် အကျောင်းသေားမျေား၏

အကျောင်းသေားအေား အသအပးရန် စောရင်းမှ

လအပ်ချက်မျေားနှင် ဆနဒမျေားအအပေါ်

ဒတယစကေားက အသးခပျုပါသည်။ ဆရော၏

အအခခခသည်။

ဖွဲွဲ့စည်းတည်အဆောက်ပနှင်

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးစက်ဝန်းမျေား၏

အကောင်းမွန်အသောဘောသောစကေားက

ရည်မှန်းချက်ပန်းတင်သည်

သင်အလျော်စွောအသးခပျုခခင်းမှတစ်ဆင်

အကျောင်းသေားမျေားအေား ခွင်လတ်အပး၍

အကျောင်းသေားမျေားသည် လပ်ငန်းစဉ်က

စောသင်ခန်းအဖွွဲ့ဲ အစည်းသို့ ခပန်လောရန်

သင်ယူပပီး

ကကျုဆအကကောင်း အသအပးခခင်းခဖစ်သည်။

အလးစေားစရောအကောင်းအသောအခပျုအမူတစ်မျျုးတ

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးစက်ဝန်းသည်

ည်းခဖင်

ဖယ်ရှေားခရသညအ
် ကျောင်းသေား၏အခပျုအမူအကကော

တစ်ဦးနှငတ
် စ်ဦးအခပန်အလှန်စတင်အကျျုးခပျု

င် ခဖစ်လောသည်ထခက်မှုက ခပျုခပင်ရန်

သည်။

ပထမဆးအဆင်ခဖစ်သည်။
•
•

ွယ်တူ က္ာေးဝင်ဖ န်ရပဖရ ေး -

ရက္ာင်ေးမန်ရသာဘာသာစက္ာေး -

အကျောင်းသေားမျေားသည်

အကျောင်းသေားမျေားအေား

အချင်းချင်းခပဿနာမျေားတက်အနသညအ
် ကျောင်း

ပမသင်အလျော်အသောအခပျုအမူမျေားတွင်

သေားနှစအယောက်
်
သမ
ို့ ဟတ်

ပါဝင်အဆောင်ရွကရ
် န် တက်တန
ွ ်းသည်အခါ

ယင်းထက်ပအသောအကျောင်းသေားမျေားအကကေား

ဆရောမျေားသည် အလမရှအသောအခပျုအမူမျေားက

အဆွးအနွးညနင
ှု ်းမှုမျေားခပျုလပ်နင်သည်။

နှုတ်အေားခဖင် ဆးမခပျုခပင်အပးခခင်းခဖင်

အကျောင်းသေားမျေားအကကေား

အလးစေားဖွယ်အကောင်းအသေားနည်းလမ်းက

အစည်းအအဝးမကျင်းပမီ

သင်ကကေား၍ စနမူနာခပသည်။ နှစ်တစ်နှစ်၏

ရွယတ
် ူကကေားဝင်ဖျန်အခဖသူမျေားသည်

အအစောပင်းတွင် ဆရောမျေားသည်

အတန်းအဖော်မျေားအကကေား ခပဿနာက

အကျင်စရက်မျေားက

မည်သခို့ ဖနို့်ကျက်အခဖရှင်းပနှငပ
် တ်သက်ပပီး

ဥပမောအပးသည်စကေားမျေားစောရင်းမျေားနှင်

အကျောင်းအတင်ပင်ခမျေားမှ

လခချုပပီး

တးချဲွဲ့အလကျင်အရးက လက်ခပါသည်။

စနစ်တကျခဖစ်အသောစောသင်ခန်းအဖွဲွဲ့အစည်းက

အကျောင်းသေားဦးအဆောင်အသောကကေားဝင်ဖျန်အခဖအရး

ဦးအဆောင်မညအ
် ခပျုအမူမျေားခဖင်

အစည်းအအဝးသည် အကျောင်းသေားမျေား၏

အကျောင်းသေားမျေားအေား အဖော်ခပသည်။

ရွယတ
် ူမျေားသို့ စကေားအခပောဆလခခင်းနှင်
62

၎င်းတထ
ို့ မှ အကကဉောဏ်က

တကျအသချောအသောရပ်ပင်းဆင်ရောစစ်အဆးမှုနှင်ပတ်သက်

ရရှခခင်းလခခင်းအကကောင် ထအရောက်မှုရှသည်။

၍ ကကီးကကပ်မှုနှင်သက်ဆင်သည်
တကျအသောလပ်ပင်ခွင်မျေားက အပးပါသည်။

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးကျင်ထးမျေားသည်

အဆပါလပ်ပင်ခွင်မျေားသည် အစးရဥပအဒအရ မဘမှ

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေားမဟတ်

အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ခဖစ်အသော သို့မဟတ်

ဘဲ မသင်အလျော်အသောအခပျုအမူအတွက်

အရွယ်မအရောက်အသးအသောအကျောင်းသေားသို့

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကခ
် ျက်မျေားဟ

လဲအခပောင်းအပးပါသည်။ ဤသည်တတ
ို့ ွင်-

မယူဆသင်ပါ။ အထက်တွင် အဖော်ခပထေားအသော
ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးကျင်ထးတစ်ခ သမ
ို့ ဟတ်

1. အအမရကန်ပညောအရးဌောန၏ ပရဂရမ်အရ

ယင်းထက်ပ၍ ပါဝင်သညအ
် ကျောင်းသေားသည်

စစ်တမ်းက အခပညအ
် ဝ သမ
ို့ ဟတ်

ကျျုးအကကောင်းဆီအလျော်အသောအကျျုးဆက်မျေားက ရရှနင်ပပီး

တစ်စတ်တစ်ပင်းအထောက်ပပါက

လက်ခသင်သည်။

အကျောင်းသေားမျေားမှ

အကျျုးအအကကောင်းဆီအလျော်အသောအကျျုးဆက်မျေားနှင်

အအောက်ပါကောကွယထ
် ေားအသောအနရောတစ်ခ

ခပန်လည်ခပျုခပင်ထန်းသမ်းအရးကျင်ထးမျေားသည်

သမ
ို့ ဟတ် အနရောမျေားနှငသ
် က်ဆင်သည်

သင်ကကေားအရးနှင် သင်ယအ
ူ ရးအတွက် လပ်အဆောင်သည်

စစ်တမ်း

စောသင်ခန်းအဖွွဲ့ဲ အစည်း/အကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်က

(“ကောကွယ်ထေားအသောအချက်အလက်စစ်တမ်း

ဖန်တီးတည်အဆောက်အရးအတွက်

”) က မတင်ခပမီ သအဘောတူခင
ွ ်ပါဝင်သည်။

နှစ်ဖက်သွေားချဉ်းကပ်အဆောင်ရက
ွ ်မှုက ကယ်စေားခပျုသည်။

အဆပါအနရောမျေားမှော-

နှစ်စဉ်အသအပးချက်မျေား

a) အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ်
အကျောင်းသေားမဘ၏
နင်ငအရးပါဝင်ပတ်သက်မှုမျေား သမ
ို့ ဟတ်

မသေားစပညောအရးလပ်ပင်ခွငမ
် ျေားနှင်

ယကကည်မှုခဖစ်သည်။

ကယ်အရးလခချုမအ
ှု က်ဥပအဒ (F E R P A) (20 U.S.C. §

b) အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ်

1232g)နှင် အစးရဥပအဒသည် မဘမျေားနှင် အသက် ၁၈

အကျောင်းသေားမသေားစ၏ စတ်ပင်းဆင်ရော

နှစ်အရွယ် သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ်

ယင်းထက်အသက်ပကကီးအသောအကျောင်းသေားမျေား

စတ်ပညောဆင်ရောခပဿနာမျေားခဖစ်သည်။

(“အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေား”) က

c) လင်ပင်းဆင်ရောအခပျုအမူ သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားပညောအရးမှတတ
် မ်းနှင် ပတ်သက်၍

သအဘောထေားအခမင်မျေားခဖစ်သည်။

တကျအသချောလပ်ပင်ခွင်မျေားအတွက် အကျျုးဝင်ပါသည်။

d) တရေားမဝင်အသော၊ လူမှုအရးဆနို့်ကျင်အသော၊

အဆပါလပ်ပင်ခွင်မျေားတွင် ပါဝင်သည်မှော
ရက္ ာင်ေးသာေးလုပ်ပုငခ
် င်မ ာေးပပင်

ကယ်တင်အခပစ်တင်တတ်အသော၊ သို့မဟတ်
သကခောချတတ်အသောအခပျုအမူမျေားခဖစ်သည်။

င်ခ က္်က္ု က္ာက္ယ်ပခင်ေး

e) ရင်းနှီးအသောမသေားစဆက်ဆအရးမျေားရှသ

အကျောင်းသေားလပ်ပင်ခွင်မျေားခပင်ဆင်ချက်ကောကွယ်ခခင်း

ည်မခ
ှီ သူမျေားနှငအ
် တူ အခခေားသူတစ်ဦး၏

(20 U .S. C . §1232h) သည် မဘမျေားအေား စစ်တမ်းမျေား၊

အအရးကကီးအသောအကဲခဖတ်မမ
ှု ျေားခဖစ်သည်။

အစျးကွက်ရည်ရွယ်ချက်မျေားအတွက်

f) တရေားဝင်အသအမှတခ် ပျုခရသည်

အချက်အလက်စစည်းခခင်းနှင် အသးခပျုခခင်းနှင်
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အခွငထ
် ူးခခဖစ်အသော သမ
ို့ ဟတ်

c) စစည်းမှုထတ်အဖော်ခခင်း

အရှွဲ့အနမျေား၊ အထူးကမျေားနှင်

ပါဝင်သည်လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေား၊

ဝန်ကကီးမျေားကဲသသ
ို့ ူမျေားနှင်

သမ
ို့ ဟတ် အခခေားသူမျေားသို့

အလေားတူဆက်ဆအရးမျျုးမျေားခဖစ်

အချက်အလက်အရောင်းချရန် သမ
ို့ ဟတ်

သည်။

ခဖနို့်အဝရန် အစျးကွက်အတွက်

g) အကျောင်းသေား သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားမျေားထမှ

အကျောင်းသေားမဘမျေား၏

စစည်းထေားအသောကယ်အရးအချက်အလ

ဘောသောအရးကျငက် ကမှုမျေား၊

က်က အသးခပျုခခင်းပါဝင်သည်

ပါဝင်အဆောင်ရက
ွ မ
် ှုမျေား သမ
ို့ ဟတ်

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားက

ယကကည်ကးကွယမ
် ှုမျေားခဖစ်သည်။

ဖယ်ထတ်ရန်။ (ဤသည်မှော

h) ပရဂရမ်ရရှနင်ခွင်က သတ်မှတ်ရန်

အကျောင်းသေားမျေားအတွက် သမ
ို့ ဟတ်

ဥပအဒအရလအပ်သည်ထက်

ပညောအရးအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားအတွက်

အခခေားဝင်အငွခဖစ်သည်။

ပညောအရးထတ်ကန်မျေား သမ
ို့ ဟတ်
ဝန်အဆောင်မှုမျေားက လပ်အဆောင်ခခင်း၊
တွက်ချက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

2. အအောက်ပါတက
ို့ ဖယ်ထေားရန် အကျောင်းသေားအတွက်
သတအပးချက်နင
ှ ် အခွငအ
် အရးက

စီစဉ်အပးခခင်းနှင်ပတ်သက်၍

လက်ခရရှခခင်းခဖစ်သည်-

သီးသနို့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်
အကျောင်းသေားမျေားထမှ စစည်းထေားအသော

a) အထောက်ပခခင်းနှင်မဆင်ဘဲ
အခခေားမည်သည်ကောကွယ်ထေားအသောအချ

စစည်းမှု၊ ထတ်အဖော်မှု သမ
ို့ ဟတ်

က်အလက်စစ်တမ်းမဆ ဖယ်ထတ်ရန်။

အသးခပျုမန
ှု ှင် မသက်ဆင်ပါ။)

b) အစးရဥပအဒအရ ခွင်ခပျုထေားအသော
သမ
ို့ ဟတ် လအပ်အသော အကကေား၊ အခမင်၊

3. အတောင်းဆမှုအအပေါ်မူတည်ပပီး

အကျောရးကင်း/မကင်းဓောတ်မှနရ
် က်ခခင်း

ကကီးကကပ်သူအသးမခပျုခင် စစ်အဆးပါ -

မျေား၊ သမ
ို့ ဟတ်

a) အကျောင်းသေားမျေား၏

မည်သည်ရပ်ပင်းဆင်ရောစစ်အဆးမှု

ကောကွယထ
် ေားအသောအချက်အလက်စစ်တ

သမ
ို့ ဟတ် ဓောတ်မှန်ရက်ခခင်းမျေားမှလွဲ၍

မ်းမျေားနှင်

အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ် ၎င်း၏

ကကေားလူမျေားမှဖန်တီးလပ်အဆောင်သည်

ကယ်စေားလှယ်မှ ကကီးကကပ်ထေားအသော

စစ်တမ်းမျေား။

တက်အရောက်မှုအအခခအအနအတင်း

b)

အထက်ပါအစျးကွက်၊ အရောင်းချမှုမျေား

အအရးအပေါ်မဟတ်အသော၊

သမ
ို့ ဟတ်

ဝင်အရောက်စွက်ဖက်အသောရပ်ပင်းဆင်ရော

အခခေားခဖနို့်အဝမှုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခခအ

စစ်အဆးမှု သမ
ို့ ဟတ် ဓောတ်မှန်ရက်ခခင်း

တွက် အကျောင်းသေားမျေားမှ

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေား၏

ကယ်အရးအချက်အလက်က စစည်းရန်

အအရးအပေါ်ကျန်းမောအရး သမ
ို့ ဟတ်

အသးခပျုသည်အရောမျေားခဖစ်သည်။

လခချုအရးက ကောကွယ်ရန်

c) ပညောအရးသင်ရးအပင်းအခဖစ်

မလအပ်ခခင်းတက
ို့ ဖယ်ထတ်ရန်။

အသးခပျုအသောသင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုအအကကောင်းအ
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ရောခဖစ်သည်။

ထတ်အဖော်ပါမည်။
3. ကကျုတင်လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်မှုတွင် BCPS မှ

က္ုယ်ရ ေးလ ျုွဲ့ဝက္်ထာေး မှု

မဘ သမ
ို့ ဟတ်

သအဘောတူညီမှုမရှဘဲ FERPA မှ

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားက အသအပးရန်

ထတ်အဖော်အခပောကကေားခခင်းက

သင်အလျော်အသောကကျုးပမ်းမှုခပျုလပ်ပါက

ခွင်ခပျုသညအ
် တင်းအတောမှလွဲ၍ အကျောင်းသေား၏

တရေားရးအမနို့် သမ
ို့ ဟတ်

ပညောအရးမှတတ
် မ်းမျေားမှ

တရေားဝင်ထတ်ခပန်အသောဆင်အခေါ်စောက

ကယ်အရးကယ်တောအဖော်ခပအသောအချက်အလက်(PII) က

လက်နာအဆောင်ရွက်ရန်။

အကျောင်းမှမထတ်အဖော်မီ

4. BCPS သည် မဘ သမ
ို့ ဟတ်

အရးသေားထေားအသောသအဘောတူညီချက်က အပးခွင်ရှပါသည်။

အကျောင်းသေားအေား ဆနို့်ကျင်အသော
တရေားဝင်အအရးယူမှုမျေားနှင် မဘ သမ
ို့ ဟတ်

အကယ်၍ ထတ်အဖော်မှုသည် အအောက်ပါတခို့ ဖစ်ပါက

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားက

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းထတ်အဖော်ခခင်းအတွက်

အပးအကကောင်း အသအပးရန်

ကကျုတင်သအဘောတူညီမှုမလအပ်ပါ -

သင်အလျော်အသောအဆောင်ရွက်မှုက
စတင်အဆောင်ရွကသ
် ည်အခါ တရေားရးသ။ို့

1. တရေားဝင်ပညောအရးအကျျုးအခမတ်မျေားနှငအ
် တူ

5. ကျန်းမောအရး သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းတောဝန်ရသူ
ှ မျေားခဖစ်သည်။

လခချုအရးအအရးအပေါ်အအခခအအနတွင်

“အကျောင်းတောဝန်ရသူ
ှ ” ဆသည်မှော BCPS မှ

သက်ဆင်ရောပဂွျုလ်အဖွဲွဲ့အစည်းမျေားထသို့။

သတ်မှတ်ထေားသည်အတင်း သက်အမွးဝမ်းအကျောင်း

6. Richard B. Russell

သမ
ို့ ဟတ် အလပ်အကင်တောဝန်မျေားက

အမျျုးသေားအကျောင်းအနို့လည်စောအဆောင်ရွကခ
် ျက်

ခဖညဆ
် ည်းအဆောင်ရက
ွ ်ရန်

သမ
ို့ ဟတ် 1966

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းတွင်

ခနှစက
် အလးငယ်အောဟောရအထောက်ပအရးအဆောင်ရွ

တရေားဝင်ပညောအရးအကျျုးအခမတ်မျေားရှသည်

က်ချက်အရ အချျုွဲ့အအခခအအနမျေားတွင်

အကျောင်းစနစ်မှ ခနို့အ
် ပ်ထေားသူ သမ
ို့ ဟတ်

ခွင်ခပျုထေားအသောပရဂရမ်မျေားနှင်ပတ်သက်၍

သအဘောတူချျုပ်ဆထေားသညသ
် ူ သမ
ို့ ဟတ်

ပရဂရမ်အစောင်ကကညစ
် စ်အဆးအရး၊

ကမပဏီခဖစ်သည်။ အကယ်၍ တောဝန်ရသူ
ှ သည်

အကဲခဖတ်တက
ွ ်ချက်မှုမျေားနှင်

သက်အမွးဝမ်းအကျောင်းတောဝန်က ခဖညဆ
် ည်းရန်

လပ်အဆောင်မအ
ှု တင်းအတောမျေားက

ပညောအရးမှတတ
် မ်းက ခပန်လည်ဆန်းစစ်လပါက

အဆောင်ရွကရ
် ခခင်းရည်ရယ
ွ ်ချက်မျေားအတွက်

အကျောင်းတောဝန်ရသူ
ှ သည်

အစေားအစောနှင် အောဟောရဝန်အဆောင်မှုအတွက်

တရေားဝင်ပညောအရးအကျျုးအခမတ်ရှသည်။

စက်ပျျုးအရးဆင်ရောအတွင်းအရးမှ း သမ
ို့ ဟတ်

2. အတောင်းဆမှုအအပေါ်မူတည်၍ BCPS သည်

လပ်ပင်ခွင်ရအသောက
ှ
ယ်စေားလှယ်မျေားထသ။ို့

ခွင်ခပျုချက်မပါဘဲ အကျောင်းသေား၏

7. ဖက်ဒရယ် သမ
ို့ ဟတ် အစးရဥပအဒနှင်

ပညောအရးမှတ်တမ်းက အခခေားအကျောင်း

စည်းမျဉ်းမျေားအရ

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားမှ စောရင်းသွင်းရန်

ခွင်ခပျုထေားသညအ
် တင်းခဖစ်သည်။

ရှောသည် သမ
ို့ ဟတ်
ရည်ရွယ်သည်အကျောင်းစနစ်သို့
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လမ်ေးညွှန်အခ က္်အလက္်

အရွးချယ်ခရနင်အသောအကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတို့၏

BCPS သည် ချွင်းချက်အချျုွဲ့နင
ှ ်အတူ အကျောင်းသေား၏

ကအလးငယ်၏ သမ
ို့ ဟတ် ၎င်းတ၏
ို့

ပညောအရးမှတတ
် မ်းထမှ ပဂဂျုလ်အရးအရ

လမ်းညန်အချက်အလက်က

အဖော်ခပထေားအသောအချက်အလက်က မထတ်အဖော်မီ မဘ

အအောက်ပါနည်းလမ်းမျေားခဖစ်အသော

သမ
ို့ ဟတ် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေား၏

အကျောင်းပနှပ်ထတ်အဝမှုမျေား၊

အရးသေားထေားအသောသအဘောတူညီချက်က ရရှအကကောင်း

BCPS/စနစ်အနှို့ပနှပ်ထတ်အဝမှုမျေား၊ BCPS/စနစ်အနှို့နင
ှ ်

FERPA မှ လအပ်ပါသည်။ သို့ရောတွင် မဘ သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းဆက်သယ
ွ အ
် ရးမျေားခဖင်

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားသည် ဆနို့်ကျင်ဘက်သို့

ခပင်ပသတင်းမီဒယ
ီ ောအဖွွဲ့ဲ အစည်းမျေားနှင်

အကကမခပျုပါက BCPS သည်

သတင်းမီဒယ
ီ ောအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားထက်

အရးသေားထေားအသောသအဘောတူညီမှုမပါဘဲ

ကကေားလူအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားအထ BCPS ထတ်ခပန်အပးရန်

သတ်မှတ်ထေားအသော “လမ်းညန်အချက်အလက်” က

ဖယ်နင်သည်။

ထတ်အဖော်နင်သည်။ ထတ်ခပန်ပါက အယဘယျအေားခဖင်
ကယ်အရးလခချုမှုက ထခက်အစသည် သမ
ို့ ဟတ်

လမ်းညန်အချက်အလက်ထတ်ခပန်ချက်က

ဝင်အရောက်စွက်ဖက်မှုခဖစ်သည်ဟ

ခငင်းဆရန်/ခငင်းပယ်ရန်အတွက် မဘ သမ
ို့ ဟတ်

မယူဆအသောအချက်အလက်ခဖစ်သည်လမ်းညန်အချက်အလ

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားသည် BCPS One သို့

က်က မဘ သမ
ို့ ဟတ် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေား၏

ဝင်အရောက်ရမည်ခဖစ်ပပီး

ကကျုတင်အရးသေားသအဘောတူညီမှုမပါဘဲ

အကျောင်းသေားအချက်အလက်အကွက်/ခလတ်က နှပ်၍

ခပင်ပအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားသလ
ို့ ည်း ထတ်အဖော်နင်ပါသည်။

အအောက်ဆွဲချသည်မီနူးမှ အကျောင်းသေား၏ အမည်က
အရွးပပီးအနာက်

အအောက်ပါအချက်အလက်က BCPS မှ

ကယ်အရးလခချုမှုဦးစေားအပးမှုမျေားအကွက်/ခလတ်က

“လမ်းညန်အချက်အလက်” အခဖစ်

နှပ်ရမည်။ BCPS အအနခဖင် သက်ဆင်ရောအကွက်မျေားက

သတ်မှတ်လပ်အဆောင်ပပီး

စစ်အဆးခခင်းခဖင် ၎င်းတက
ို့ အလး၏

မဘသအဘောတူညီချက်မျေားမပါဘဲ အကျောင်းသေား၏

လမ်းညန်အချက်အလက်က မထတ်ခပန်ရန် မဘမှ

ပထမဆးနှင် အနာက်ဆးအမည်၊

အတောင်းဆနင်သည်။ မဘ သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းတက်အရောက်သည်ရက်စ၊ွဲ အတန်းအဆင်၊

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားသည်

အကျောင်းအပ်နှသည်အအခခအအန၊

အင်တောနက်အသးခပျုခွင်မရှပါက

လတ်တအလောတက်အရောက်သည်အကျောင်း၊

မဘ/အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားသည် BCPS One က

အဓကအလလောသည်ဘောသောရပ်နယ်ပယ်၊

အသးခပျုခွင်အတွက် ကွန်ပျ တောအဆးက အသးခပျုရန်

တရေားဝင်လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွက်မှုမျေားနှင်

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမှုအရွးချယ်စရောမျေားက

အေားကစေားမျေားတွင် ပါဝင်ခခင်း၊

ခဖည်ပပီး ကအလး၏ အကျောင်းအပ်ထသို့ အဖောင်တင်ရန်

အေားကစေားအဖွဲွဲ့ပါဝင်သူမျေား၏ အအလးချန်နှင် အရပ်၊

ကအလးငယ်၏ အကျောင်းအပ်သို့ ဆက်သွယ်နင်သည်။

ရရှသည်ဘွဲွဲ့မျေားနှင် ဆမျေား၊ နှင် ဓောတ်ပ၊ ဗီဒီယ

ဤစောပဒ်အရ လအပ်အသော

သမ
ို့ ဟတ် အီလက်ထအရောနစ်ရပ်ပမျေားက

အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမှုအရွးချယ်စရောက အကျောင်းနှစ်၏

အဖော်ခပနင်သည်။

အအောက်တဘော ၁ ရက်အနို့တွင် သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေား၏
အကျောင်းစောရင်းသွင်းအပ်နှသည် ၃၀ ရက်အတွင်း
အပပီးအစီးအဆောင်ရွက်ရမည်။ မဘမျေားသည်

မဘမျေား သမ
ို့ ဟတ်
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အနာက်ဆးသတ်မှတ်ရက်ပပီးအနာက် ကအလးငယ်၏

မဘမျေားအအနခဖင် ကယ်အရးလခချုမဦ
ှု းစေားအပးမှုမျေားက

ကယ်အရးလခချုမှုအရွးချယ်စရောက အခပောင်းလဲလပါက

အပပီးအစီးအဆောင်ရက
ွ ်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

မဘမျေားသည်

အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမအ
ှု ရွးချယ်စရောမျေားက

အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမှုအရွးချယ်စရောမျေားက

၎င်းတက
ို့ အလး၏ အကျောင်းသို့ တင်ခပခခင်းခဖင်

အပပီးအစီးအဆောင်ရွက်ပပီး ကအလးငယ်၏ အကျောင်းအပ်က

စစ်ဘက်ဆင်ရောအလပ်အခေါ်ယစ
ူ အဆောင်းသူမျေားနှင်

တင်ခပရမည်။ (စည်းမျဉ်း 6202)

အဆင်ခမင်ပညောအရးအတွက် အဖွဲွဲ့အစည်းမျေားသို့
၎င်းတက
ို့ အလးငယ်၏ အမည်၊ လပ်စောနှင်

လမ်ေးညွှန်အခ က္်အလက္်ထက္်

တယ်လီဖန်းစောရင်းက မထတ်အဖော်ရန် အတောင်းဆနင်သည်။

အပခာေးရသာက္ုယရ
် ေးလံုခခံျုမရ
ှု ွေးခ ယ်စ ာမ ာေး
BCPS သည် BCPS One တွင်

ရက္ ာင်ေးသာေးမူပုငခ
် င်

ကယ်အရးလခချုမအ
ှု ရွးချယ်စရောမျေားက

BCPS သည် အကျောင်းမှ

အပပီးအစီးအဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းခဖင် သမ
ို့ ဟတ် ကအလး၏

ပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ ်မမ
ှု ျေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းအပ်သို့ အဖောင်တင်ခခင်းခဖင် မဘမျေား သမ
ို့ ဟတ်

အလလောသင်ယအ
ူ ရးအအတွွဲ့အကကျုမျေားတွင်

အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမအ
ှု ရွးချယ်စရောမျေားက

အကျောင်းသေား၏မူပင်ခင
ွ န
် င
ှ ်/သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားမှ

အပပီးအစီးအဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းနှငအ
် ကျောင်းသေားမျေားအေား

ဖန်တီးခပျုလပ်အသောထတ်အဝမှုမျေားနှင် ထတ်လပ်မမ
ှု ျေားက

လှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုအချျုွဲ့နင
ှ ်ပတ်သက်၍

ထတ်ခပန်နင်သည်နင
ှ ်/သမ
ို့ ဟတ် ခပသနင်ပါသည်။

ဖယ်ပင်ခင
ွ ်ကလည်း အပးနင်သည်။
စစ်ဘက္်
အ

ုင် ာအလုပ်ရခေါ်ယူစုရ

အကျောင်းသေားဖန်တီးလပ်အဆောင်အသောအလပ်မျေားက
အကျောင်းသတင်းစော၊

ာင်ေးသူမ ာေးနင်

နှစ်ပတ်လည်စောအပ်မျေား/အမှတတ
် ရစောအပ်မျေား၊

င်ပမင်ပညာရ ေးအတက္် ရက္ ာင်ေးမ ာေး

လက်ကမ်းစောအစောင်မျေား၊ BCPS/

မဘ သမ
ို့ ဟတ် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမှ

အကျောင်းဝက်ဘ်ဆက်မျေား၊ လူမှုမဒ
ီ ယ
ီ ောဆက်မျေား (ဥပမော-

အဆပါအချက်အလက်က မထတ်အဖော်အကကောင်းက

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

အကျောင်းအပ်ထသို့ အရးသေားအသအပးခခင်းမရှပါက

blogs အစရှသခဖင်)၊ အကျောင်းစနစ်၏

ဖယ်ဒရယ်ဥပအဒအရ

အကဘယ်ကကျုးရပ်ခမင်သကကေားလင်း သမ
ို့ ဟတ်

စစ်ဘက်ဆင်ရောအလပ်အခေါ်ယူစအဆောင်းသူ သမ
ို့ ဟတ်

အခခေားအရောမျေားအပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နင
ှ ်

အဆင်ခမင်ပညောအရးအတွက် အကျောင်းမျေားမှ

ပနှပ်မီဒယ
ီ ောမှတစ်ဆင် အကျောင်းမျေား၊ အကျောင်းမှ

အတောင်းဆချက်အအပေါ်မူတည်၍

ပပးကူညအ
ီ သောပွအ
ဲ စီအစဉ်မျေားတွင် ခပသနင်သည်

အလယ်တန်းအကျောင်းသေား၏ အမည်၊ လပ်စောနှင်

သမ
ို့ ဟတ် BCPS ထတ်အဝမှုမျေား သမ
ို့ ဟတ်

တယ်လီဖန်းနပါတ်အသးခပျုခင
ွ ်က BCPS အေား

ဆက်သယ
ွ အ
် ရးမျေားတွင် အသးခပျုနင်သည်။ မဘမျေား

အပးအစလသည်။ အစးရဥပအဒအရ BCPS မှ

သမ
ို့ ဟတ် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည် BCPS

စစ်တပ်ထတ
ဲ င
ွ ် ရရှနင်အသောပညောအရးနှင်

One တွင် ကယ်အရးလခချုမဦ
ှု းစေားအပးမှုမျေားက

အလပ်အကင်အခွင်အလမ်းမျေားနှင်ပတ်သက်၍

အပပီးအစီးအဆောင်ရက
ွ ခ် ခင်းခဖင် သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းသေားမျေားက အသအပးရန် အမရီလန်းနှင်

၎င်းတက
ို့ အလးငယ်၏ အကျောင်းသေားသို့

အအမရကန်၏ စစ်တပ်အဖွွဲ့ဲ မျေား၏

အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမအ
ှု ရွးချယ်စရောမျေားက

အလပ်ရောှ အဖွအပးသညက
် ယ်စေားလှယ်မျေားသို့

တင်ခပခခင်းခဖင် ၎င်းတက
ို့ အလးငယ်၏ မူပင်ခင
ွ ်နင
ှ ်

အလေားတူအချက်အလက်က အပးအစလသည်။
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ထတ်အဝမှုမျေား/ထတ်လပ်မှုမျေားက မထတ်ခပန်ရန်

ပညောအရးမှတ်တမ်းမျေား သမ
ို့ ဟတ် FERPA အရ

သမ
ို့ ဟတ် မခပသရန် အတောင်းဆနင်သည်။ (စည်းမျဉ်း

အကျောင်းသေား၏

6202)

ကယ်အရးလခချုမှုလပ်ပင်ခွင်မျေားချျုးအဖောက်မှုနှင်ပတ်သက်
၍
ခပန်လည်ခပင်ဆင်မှုက အတောင်းဆပင်ခွင်ရှသည်။

အကယ်၍ သင်သည် အအောက်တဘော ၁

ပညောအရးမှတ်တမ်းမျေားက ခပင်ဆင်ရန်

ရက်ထက်အနာက်မကျဘဲ သမ
ို့ ဟတ် BCPS အကျောင်းတွင်
စောရင်းသွငး် အပ်နသည
ှ
ရ
် က် ၃၀ တွင် One တွင်

အကျောင်းအေားအမးခမန်းလသည် မဘမျေား သမ
ို့ ဟတ်

ကယ်အရးလခချုမဦ
ှု းစေားအပးမှုမျေားက

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည်

အပပီးအစီးမအဆောင်ရက
ွ ပ
် ါက သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းအပ်ထသို့ အရးသေားအပးပသ
ို့ င်ပပီး၊

သငက
် အလးငယ်၏ အကျောင်းသို့

၎င်းတအ
ို့ ခပောင်းလဲလသည်မှတ်တမ်း၏အပင်းက

အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမအ
ှု ရွးချယ်စရောမျေားသို့

ရှင်းလင်းစွောအဖော်ခပ၍ ၎င်းက

မတင်ခပပါက သငအ
် အနခဖင် သငက
် အလးငယ်၏

အခပောင်းလဲသင်သည်အအကကောင်းအရင်းက အဖော်ခပသင်သည်။

အချက်အလက်ထတ်အဖော်မက
ှု မဖယ်လအကကောင်း BCPS

အကယ်၍ အကျောင်းသည် မဘ သို့မဟတ်

မှယူဆပါမည်။

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမှ အတောင်းဆသည်အတင်း
မှတ်တမ်းက မခပင်ဆင်ရန် ဆးခဖတ်ပါက

စစ်ရ

ေးခင်နင် ပပန်လည်

အကျောင်းအအနခဖင် ခပင်ဆင်ချက်အတွက်

န်ေးစစ်သံုေးသပ်ခင်

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည်

အတောင်းဆချက်နှင်သက်ဆင်သည် ကကေားနာမှုအတွက်

အတောင်းဆချက်လက်ခရရှသည်အကျောင်းနှင်ပတ်သက်၍ ၄၅

ဆးခဖတ်ချက်နှင် ၎င်းတ၏
ို့ လပ်ပင်ခွင်နှင်ပတ်သက်၍

ရက်အတွင်း ၎င်းတ၏
ို့ ပညောအရးမှတတ
် မ်းက စစ်အဆး၍

မဘ သမ
ို့ ဟတ် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားထသို့

ခပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ်ခင
ွ ရ
် ပါသည်
ှ
။

အသအပးပါမည်။ ကကေားနာခွင်နှင်ပတ်သက်၍

၎င်းတ ို့ကအလးငယ်၏ ပညောအရးမှတ်တမ်းမျေားက

အသအပးသည်အခါ

စစ်အဆးလ သည်မဘမျေားသည်

ကကေားနာမှုလပ်ထးလပ်နည်းမျေားနှင်သက်ဆင်အသော

၎င်းတ ို့စစ်အဆးလ သည်ပညောအရးမှတ်တမ်းက

အနာက်ထပ်အချက်အလက်က မဘ သို့မဟတ်

အဖော်ခပအပးသည ်အရးသေားအတောင်းဆချက်က

အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားအေား အပးပါမည်။

အကျောင်းအပ်ထသ ို့ တင်ခပသင်သည်။ အကျောင်းအပ်

(အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏ စည်းမျဉ်း 5230၊

သို့မဟတ် ခနို့်အပ်ထေားအသောအကျောင်းတောဝန်ရှသူသည်

အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမျေား)။

အသးခပျုမှုအတွက် စီစဉ်အဆောင်ရွက်မှုမျေားက
တုင် က္ာေးခ က္်တင်ပပခင်

ခပျုလပ်အပးမည်ခဖစ်ပပီး အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းက
စစ်အဆးသည်အချန်နှင် အနရောနှင်ပတ်သက်၍ မဘ

အအမရကန်နှင်အတူ တင်ကကေားချက်တင်ခပရန် တင်ခပခွင်

သို့မဟတ် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားက

FERPA ၏ လအပ်ချက်မျေားက လက်နာအဆောင်ရွကရ
် န်

အသအပးပါမည်။

BCPS မှ တရေားစွဲဆထေားအသောရှုးနမ်မှုမျေားနှင်

ရက္ ာင်ေးသာေး၏ မတ်တမ်ေးက္ု ပပန်လည်ပပင်
ရတာင်ေး

သက်ဆင်အသော ပညောအရးဌောန FERPA က

င် န်

ကကီးကကပ်သညရ
် း၏ အမည်နင
ှ ် လပ်စော-

ုပခင်ေး

မဘမျေားနှင် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမျေားသည် မဘ
အကျောင်းသေားကယ်အရးလခချုမမ
ှု ူဝါဒရး

သမ
ို့ ဟတ် အရွးချယ်ခရအသောအကျောင်းသေားမှ ယကကည်သည်

အအမရကန် ပညောအရးဌောန

မတကျအသော၊ လွဲမှေားအနအသောအကျောင်းသေား၏
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)က မအဖော်ခပသည်အတွကအ
် ကကောင် အကျောင်းသေားမျေားသည်
အကျောင်းအချန်အတွင်းနှင်

ရက္ ာင်ေးဘတ်စ်က္ာေးမ ာေးအပါအဝင်

အကျောင်းမှပပးကူညအ
ီ သောပွဲအစီအစဉ်မျေားတွင် ရှသည်အခါ

ရက္ ာင်ေးပုင်ပစစည်ေးမ ာေးအရပေါ် ဗီဒီယုရုက္က္
် ူေးပခင်ေး

၎င်းတ၏
ို့ လူအအပေါ် ခမင်နင်သည် One-Card

BCPS သည် အကျောင်းပင်နက်တွင် အကျောင်းသေားမျေားအေား

ဝင်အရောက်ခင
ွ ်တဆပ်က ရရှရန်လအပ်ပါသည်။ One-card

ဗီဒီယရက်ကူးရန် သမ
ို့ ဟတ် ၎င်း၏

တဆပ်မျေားသည် BCPS ၏ ပင်ဆင်မှုခဖစ်သည်။ သရ
ို့ ောတွင်

အကျောင်းကေားမျေားအအပေါ်တွင် ရှသည်အခါ

အကျောင်းသေားမျေားနှင် ဝန်ထမ်းမျေားသည် အကျောင်းအပ်နှချန်

အသတပ်အပါအဝင်) ဗီဒယ
ီ ရက်ကးူ ရန် စွမ်းရည်က

သမ
ို့ ဟတ် လပ်ကင်အနချန်တင
ွ ်

ပင်ဆင်ပါသည်။ အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း သမ
ို့ ဟတ် ၎င်းတ၏
ို့

လပ်အဆောင်အနအသောဝင်အရောက်ခွင်တဆပ်က ထန်းသမ်းရန်

ခနို့်အပ်ထေားသူအအမ ော်အခမင်ခဖင် ဗီဒီယတပ်မျေားက

တောဝန်ရှသည်။ အကယ်၍ One-card အပျောက်ဆးပါက

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောရည်ရယ
ွ ်ချက်မျေားအတွက်

သမ
ို့ ဟတ် ဖျက်ဆီးခရပါက အစေားထးတဆပ်အတွက် 5$

အသးခပျုနင်ပါသည်။

က အသးခပျုပါမည်။

လာရ ာက္်သူဝင်ရ ာက္်ခင်စနစ်

အစာေးအစာရက္ာက္်ခပံ ခင်ေး/ရ ွေးခ ယ်နုင်ရသာအစာေးအစာမ ာေး

BCPS အကျောင်းမျေားနှင် ရးမျေားသို့ လောအရောက်သူမျေားသည်

/ရက္ာက္်ခံပခင်ေးလုပ်ထံုေးလုပ်နည်ေးမ ာေး

လောအရောက်သူမျေားဝင်အရောက်သည်အနရောတွင်

အစေားအစောနှင် အောဟောရလပ်ငန်းမျေားဆင်ရောရး (OFNS)

စောရင်းအပးသွင်းရမည်ခဖစ်ပပီး ယောဉ်အမောင်း၏ လင်စင်

သည် ကအလးငယ်အောဟောရပရဂရမ်က လပ်အဆောင်ပပီး

သမ
ို့ ဟတ် အခခေားအစးရမှ

အကျောင်းသေားအေားလးမှ

ထတ်အပးအသောဓောတ်ပအအထောက်အထေားက တင်ခပရမည်။

ကျန်းမောအရးနှင်ညီညွတ်အသောအစေားအစောမျေားက

BCPS အကျောင်းမျေားနှင် ရးမျေားသို့ လောအရောက်သူမျေားသည်

အသးခပျုခွင်ရှအကကောင်း အသချောအစပါသည်။

တည်အနရောတွင် လောအရောက်သူဝင်အရောက်သည်အနရောတွင်

အစေားအစောမျေားက သတ်မှတ်ထေားအသောတန်ဖးမျေားခဖင်

စောရင်းသွင်းရမည်ခဖစ်ပပီး ယောဉ်အမောင်းလင်စင် သမ
ို့ ဟတ်

ဝယ်ယူနင်ပါသည်။

အခခေားအစးရမှ

အထောက်ပအကကးရရှအသောအစေားအစောမျေားသည်

ထတ်အပးအသောဓောတ်ပသက်အသအအထောက်အထေားက

ရရှနင်အသောသူမျေားအတွက် ရရှနင်ပါသည်။

အဖော်ခပရမည်။ အကျောင်း သို့မဟတ် ရးဝန်ထမ်းသည်

အစေားအစောမျေားအတွက် စရတ်သည်

ဝင်အရောက်ခွင်စနစ်တွင် လောအရောက်သူတစ်ဦးစီ၏

ဝန်အဆောင်မှုအအပေါ်မူတည်သည်။ အငွသေား၊

အချက်အလက်က ထည်သွင်းပါမည်။ လောအရောက်သူသည်

ကယ်ပင်ချက်လက်မှတ်မျေား၊ သမ
ို့ ဟတ်

ဝင်အရောက်မှုအတွက် ရှင်းလင်းပပီးအနာက် လောအရောက်သူ၏

အွန်လင်းခရက်ဒစ်ကတ်ကကျုတင်အငွအပးအချမှုမျေားစနစ်က

ခဖတ်သန်းသွေားလောခွင်လက်မှတ်က ပရင်ထတ်ပါမည်။

အသးခပျုနင်ပါသည်။

လောအရောက်သူမျေားသည် လောအရောက်သည်အချန်တွင်

အစေားအစောကန်ကျစရတ်သက်သောရန်

၎င်းတ၏
ို့ အဝတ်အစေားအအရှွဲ့ဘက်တွင်

အထောက်ပအကကးမျေားမရရှအသောမူလတန်းနှင်

လောအရောက်သူဝင်အရောက်ခဖတ်သန်းသွေားလောခွင်လက်မှတ်

အလယ်တန်းအကျောင်းသေားမျေားသည် $6

က အဖော်ခပရန် လအပ်ပါသည်။

အထက်ခရက်ဒစ်တးနင်သည်။ အမျေားဆး $6
အထအရောက်ရှသည်အခါ အကျောင်းသေားမျေားအေား
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အရွးချယ်နင်အသောအစေားအစောက အပးပါမည်။

အကျောင်းသူနာခပျုအေားဆက်သွယ်အအကကောင်းကကေားသင်သည်။

မအပးရအသးအသောစရတ်မျေားအတွက်
အပးရသည်ပမောဏအအပေါ် အကောက်ခခခင်းအတွက်

အတောင်းဆမှုအအပေါ်မူတည်၍

အသအပးချက်က မဘမျေားထ အပးပို့ရမည်။

အစေားအစောဓောတ်မတည်မှုမျေားရှသည်အကျောင်းသေားမျေားအတွ

အထက်တန်းအကျောင်းသေားမျေားက ခရက်ဒစ်မတးဘဲ

က် ဓောတ်မတည်မှုမခဖစ်အစအသောအနို့လည်စောစေားဝင်းမျေားက

အရွးချယ်နင်အသောအစေားအစောကသော အပးပါမည်။

ရရှနင်သည်။ သင်၏ ကအလးငယ်သည်

အစေားအစောအကောက်ခခခင်း၊

အဆးကသအရးကစစမျေားနှင်သက်ဆင်သည်

အရွးချယ်နင်အသောအစေားအစောမျေားနှင်

မည်သည်အနစရောအနရောမျေားကမဆ လအပ်ပါက

အကောက်ခခခင်းလပ်ထးလပ်နည်းမျေားနှင်ပတ်သက်အသော

အကျးဇူးခပျု၍ အကျောင်းသူနာခပျုသို့

အနာက်ထပ်အချက်အလက်က OFNS ဝက်ဘ်ဆက်တွင်

သတအပးအအကကောင်းကကေားပါ။

ရရှနင်သည်။
ရက္ ာင်ေးက္ န်ေးမာရ ေးဝန်ရ

ာင်မှုမ ာေး

အချန်ခပည်စောရင်းသွင်းထေားအသောသူနာခပျုက
အကျောင်းတစ်အကျောင်းစီတင
ွ ် ခနို့်အပ်ပါသည်။
အကျောင်းသူနာခပျုသည် အကျောင်းသေားမျေားနှင်
ဝန်ထမ်းမျေားအတွက်
လအလောက်အသောကျန်းမောအရးဝန်အဆောင်မှုမျေားပရဂရမ်က
စီစဉ်အဆောင်ရွကအ
် ပးပါသည်။ အကျောင်းသူနာခပျုအခပင်
အကျောင်းတစ်အကျောင်းစီတင
ွ ် အနည်းဆး CPR နှင်
အရှးဦးသူနာခပျုနည်းက
အလကျင်သင်ကကေားခရသည်ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်တစ်ဦးရှပါသ
ည်။
ဘဲလ်တီမးအကောင်တက
ီ ျန်းမောအရးဌောနမှ မူကကျု(အသက် ၄
နှစ်) သမ
ို့ ဟတ် သူငယ်တန်း၊နှင် ၁ တန်း၊ ၄ တန်းနှင် ၈
တန်းတွင် အခမင်နှင်
အကကေားစစ်အဆးခခင်းပရဂရမ်မျေားကအဆောင်ရွက်ပါသည်။
အကျောင်းသေားမျေားအေား စစ်အဆးခခင်းမျေားတွင်
မပါဝင်အစလသည်မဘမျေားသည် အကျောင်းသူနာခပျုအေား
အရးသေားအသအပးသင်သည်။
အကျောင်းသေားအေား ပန်းနာရင်ကကပ်အရောဂါအတွက်
အလရှ ကရယောမျေား သမ
ို့ ဟတ် Epi-Pen® ကဲသို့
အအရးအပေါ်အဆးကသမှုမျေားက အဆောင်ရွက်လသည်
အဆးဘက်ဆင်ရောကစစတစ်ခရှပါက
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ခဖတ်သန်းဝင်အရောက်ခွင် သမ
ို့ ဟတ် BCPS

မူဝါဒမျေား

သက်အသခတဆပ်အမှတ်အသေားက
အချန်ခပညတ
် ပ်ဆင်ပါ။

ရအာက္်ပါတို့သ
ု ည် ၂၀၂၀၊ ဇူလုင် ၁ က္်ရနို့တင်
ရက္ ာင်ေးသာေးအပပျုအမူနင်သက္်

င
ု ်သည်မူဝါဒမ ာေး၏

အကျောင်းစနစ်ဝန်ထမ်းမျေားနှင်

အနစ်ခ ျုပ်မ ာေးပဖစ်သည်။ လက္် မူဝါဒမ ာေးနင်

အကျောင်းရင်းခမစ်အရောရှမျေားသည် ဘတ်အဖွဲွဲ့ပင်နက်သို့

စည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးက္ု BCPS မူဝါဒမ ာေးနင် စည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးတင်

ဝင်အရောက်လသည်တစ်ဦးဦးထမှ ဝင်အရောက်ခွင်နှင်

နင
ု ်သည်။

လောအရောက်ရသည်အအကကောင်းအရင်းက
အတောင်းဆနင်သည်။

လာရ ာက္်သူမ ာေး

လောအရောက်သူခဖတ်သန်းသွေားလောခွင်မပါဘဲ

အကျောင်းမျေားနှင် ရးမျေားသို့ လောအရောက်သူမျေား မူဝါဒ 1240

လောအရောက်သူက စစ်အဆးသည်

နှင် စည်းမျဉ်း 1240 ဆသည်မှော “ဝန်ထမ်းမဟတ်အသော

မည်သည်အကျောင်းစနစ်ဝန်ထမ်းမဆ ပင်မရး သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်း၏

သတ်မှတ်ထေားအသောဝင်အရောက်သည်အနရောသို့

လက်ရှစောရင်းဝင်အကျောင်းသေားခဖစ်အသောသူတစ်ဦးဦး”အခဖ

တစ်ဦးချင်းစီက လမ်းညန်သင်သည်။

စ် လောအရောက်သူက ဆလသည်။ မဘမျေားနှင်
အခခေားခွငခ် ပျုထေားအသောသူတစ်ဦးချင်းစီမှ

ဝင်ရ ာက္်ခင်ပငင်ေးပယ်ပခင်ေး

စောသင်ခန်းလောအရောက်မှုမျေားနှင် အစည်းအအဝးမျေားက

လပ်ပင်ခွင်ရအသောဝန်
ှ
ထမ်းသည် အအောက်ပါမည်သူူ့ကမဆ

တက်တွန်းအေားအပးပါသည်။ ယင်းကဲသို့

BCPS ပင်နက်သို့ ဝင်အရောက်ခွင်က ခငင်းပယ်နင်ပါသည်-

လောအရောက်မှုမျေားနှင် အစည်းအအဝးမျေားက အကျောင်းအပ်

1. တရေားမဝင်သူ၊ အနရောတွင် ခနို့အ
် ပ်ထေားအသော

သမ
ို့ ဟတ် အတန်းပင်ဆရောနှင်အတူ ကကျုတင်စစ
ီ ဉ်ရမည်။

လက်ရှစောရင်းမအပးသွင်းထေားအသောအကျောင်းသေား

လောအရောက်မှုမျေားနှင်/သမ
ို့ ဟတ် အစည်းအအဝးမျေားသည်

သမ
ို့ ဟတ် BCPS ဝန်ထမ်းခဖစ်ပပီး အနရောတွင်

စောသင်ခန်းတွင် အကျောင်းသေားတစ်ဦးဦး၏

လက်လအဆောင်ရွကရ
် န်

စောသင်ခန်းလှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေားတွင်

တရေားဝင်လပ်ငန်းမရှသူခဖစ်ခခင်း။

အအနှာင်အယှက်မခဖစ်အစသည်ပစခဖင်

2. တရေားမဝင်သူ၊ အကျောင်းတွင်

စောသင်ခန်းလောအရောက်မှုမျေားနှင် အစည်းအအဝးမျေားက

လက်ရှစောရင်းမအပးသွင်းထေားအသောအကျောင်းသေားခဖ

ခပျုလပ်ရပါမည်။

စ်ပပီး ဆင်းငခရချန် သမ
ို့ ဟတ်
ထတ်ပယ်ခရချန်တင
ွ ် အနရောမှ ဆင်းငခရသူ

မည်သည်အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် ထတ်ပယ်ခရသူခဖစ်ခခင်း။

အကျောင်းစနစ်နင
ှ ်သက်ဆင်အသောလပ်ငန်းကမဆ

3. ကကီးကကပ်မှုအအရးယူအဆောင်ရက
ွ ်မှုအခဖစ်

စတင်မအဆောင်ရွကမ
် ီ BCPS အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ်

အနရောသဝ
ို့ င်အရောက်ခင
ွ ်က ခငင်းဆခရသည်ဝန်ထမ်း

ရးတစ်ခခသို့ လောအရောက်သူမျေားသည်

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းသေားခဖစ်ခခင်း။

အအောက်ပါတခို့ ပျုလပ်ရန် လအပ်သည်-

4. အကျောင်း၏ လှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေား၊
ကကီးကကပ်အရး သမ
ို့ ဟတ် အတန်းမျေား၏

1. ယောဉ်အမောင်းလင်စင် သမ
ို့ ဟတ်

စနစ်တကျခဖစ်အသောလပ်အဆောင်မှုက

အစးရမှထတ်အပးအသောဓောတ်ပက တင်ခပပါ။

အနှာငယ
် ှက်သည် သမ
ို့ ဟတ်

2. လောအရောက်ရသည်ရည်ရယ
ွ ်ချက်က အဖော်ခပပါ။

ဟနို့်တေားသည်အခပျုအမူမျျုးခဖင် ခပျုမူခခင်း။

3. လောအရောက်ချန်တွင် လောအရောက်သူ၏
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5. အကျောင်းအခမအနရောမျေားတွင် သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်း၏
အအရးအပေါ်နီးစပ်မှု၊ အကျောင်းယောဉ်တွင၊် အကျောင်းမှ

•

အနင
ု က္
် ငရ
် စာ်က္ာေးပခင်ေး

ုသည်မာ

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှု သမ
ို့ ဟတ်

ရက္ ာင်ေးသာေးတစ်ရယာက္် သမ
ုို့ ဟုတ်

အကျောင်းစနစ်မှပင်ဆင်အသောမည်သည်ပင်ဆင်မှုတွ

ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေးနင်

င်မဆ တရေားဝင်ရအသော
ှ
အကျောင်းသေား၊ ဝန်ထမ်း၊

ရုပ်ပင
ု ်ေး

ကယ်စေားလှယတ
် စ်ဦးဦး သမ
ို့ ဟတ်

ရ ေးသာေးလုပရ
်

ာင်ခ က္် သို့မ
ု ဟုတ်

ည် ယ
ွ ခ
် က္်

အီလက္်ထရ ာနစ်

အခခေားမည်သည်တစ်ဦးတစ်အယောက်ကမဆ

နို့်က္ င၍
် နှုတပ် ဖငပ် ဖစ်ရစ၊

င
ု ် ာပဖငပ် ဖစ်ရစ သမ
ုို့ ဟုတ်
က္်သယ်ရ ေးအပါ

ခနဓာကယ်ပင်းဆင်ရောထခက်အစမှုခဖင်

အဝင် လူတစ်ရယာက္်မ ည် ွယခ
် က္် ရသာပံစ
ု ပံ ဖင်

အနင်ကျင်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်း။

အာဏာပါဝါက္ု ထပ်တလလအသံုေးပပျုသညအ
် ခါ

6. အစးရဥပအဒအရ အကျောင်းသမ
ို့ လောအရောက်မီ

အပပျုအမူပင
ု ်ေး

ခွင်ခပျုချက်မအတောင်းဆဘဲ ဝင်အရောက်ခွင်မခပျုဘဲ

•

င
ု ် ာအရပါင်ေးအရဖာ်က္ု

ုက္ဘ
် ာပဖင် တုက္ခ
် က္
ု ်ပခင်ေး

ုလသ
ု ည်။

ုသည်မာ

စောရင်းအပးသွင်းထေားအသောလင်ပင်းဆင်ရောခပစ်မှု

လူမှုမီဒီယောဆက်မျေား၊ တယ်လီဖန်း၊ ဆယ်လူလောဖန်း၊

ကျ းလွန်သူခဖစ်ခခင်း။

ကွန်ပျ တော၊ tablet သမ
ို့ ဟတ်
အခခေားမည်သည်အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမဆအသးခပျု

လောအရောက်မှုလပ်ထးလပ်နည်းမျေားက

ခခင်းအပါအဝင် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းတစ်ခခမှ

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်ရန် ခငင်းပယ်သည် သမ
ို့ ဟတ်

ထတ်လင်သည် အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊ ဆက်ဘောခဖင်

ထသခို့ ပျုလပ်ပပီးအနာက် ထွကသ
် ွေားရန် ပျက်ကက
ွ ်သည်

တက်ခက်ခခင်း၊ အနှာင်ယက
ှ ်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ်

သမ
ို့ ဟတ် ခငင်းပယ်သည် အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ်

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းအခဖစ်ခခွဲ ခေားထေားအသော

ရးသလ
ို့ ောအရောက်သူမည်သူမဆ အကျောင်းစနစ်၏

ဆက်သွယအ
် ရးက ဆလသည်။

အအဆောက်အဦးမျေား သမ
ို့ ဟတ် အခမအနရောမျေားသို့

•

ရနှောင်ယက္်ပခင်ေးတင် လူမ ျုေး၊ မူလနုင်ငံသာေး၊

ဝင်အရောက်ခင
ွ ်က ခငင်းဆနင်သည်။ အကျောင်းအပ်

အမ်ရထာင် /မ ၊ လင်အမ ျုေးအစာေး၊

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းအအဆောက်အဦးကကီးကကပ်သူသည်

လင်ပုင်ေး

ုင် ာအရလေးရပေးမှု၊

ချျုးအဖောက်မှုမျေား၏ ဥပမောမျေားက စစ်အဆးရန်နှင်

လင်ပုင်ေး

င
ု ် ာခပခာေးပခင်ေး၊ ဘာသာရ ေး၊ မ ျုေးရုေး၊

သတ်မှတ်ထေားအသောအကျောင်းစနစ်လပ်ထးလပ်နည်းမျေား

ရုပ်ပုင်ေး

အရ ဒစရက်မဆန်အသောစောက ထတ်အပးရန်

လူမှုစီေးပာေးရ ေးအရပခအရန၊ မသာေးစုအရပခအရန၊

တောဝန်ရသည်
ှ
။

ရုပ်ပုင်ေး
စတ်ပုင်ေး

အနုင်က္ င်ရစာ်က္ာေးပခင်ေး၊

က္
ု ်ဘာပဖင် တုက္ခ
် က္
ု ်ပခင်ေး၊

ုင် ာဝတ်စာေး

င်ယင်မှုမ ာေး၊

ုင် ာ သုို့မဟုတ်
ုင် ာစမ်ေးရ

ာင် ည် သမ
ုို့ ဟုတ်

မသန်စမ်ေးနင်ပတ်သက္်၍ ရလာင်ရပပာင်သည်

ရနှောငယ
် က္်ပခင်ေး၊ သုို့မဟုတ် ပခမ်ေးရပခာက္်ပခင်ေး

သမ
ုို့ ဟုတ် အပခာေးသူတစ်ဦေးက္ု သက္ခာက္ ရစသည်

ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့သည် ဘတ်အဖွွဲ့ဲ ပင်ဆင်မှု၊ အကျောင်းမှ

အမန်တက္ယ် သမ
ုို့ ဟုတ်

ပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ ်မှု သမ
ို့ ဟတ်

သတမူမသည်မရက္ာင်ေးရသာရ

ပွဲအစီအစဉ်၊ အကျောင်းဘတ်စက
် ေားအပေါ်တွင် မည်သမ
ူ ဆ

င်သည်။

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊ ဆက်ဘောခဖင် တက်ခက်ခခင်း၊

•

ာင် ွက္်ခ က္်မ ာေးပါဝ

ပခမ်ေးရပခာက္်ပခင်ေး ုသည်မာ

အနှာငယ
် က
ှ ခ် ခင်း သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းက

အရ က္ာက္်တ ာေးနင်/သမ
ုို့ ဟုတ် သမ်ငယ်မှုက္ု

တေားခမစ်ပါသည်။ (ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒ 5580 နှင်

ပပင်ေးထန်စာပခမ်ေးရပခာက္်ပပီေး

အပ်ချျုပအ
် ရးမှ းစည်းမျဉ်း 5580)။

ရသေးရ ာင်ဖ ာေးရယာင်သည်
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ည် ွယ်ခ က္်

ရ ာင် ွက္်မှုက္ု ခံ သူက္ု

ခဖစ်ရပ်က အစီရင်ခတင်ခပသင်သည် သမ
ို့ ဟတ် ခဖစ်ရပ်က

ုလုသည်။
•

လင်ပုင်ေး

ုင် ာရနှောင်ယက္်ပခင်ေး

အစီရင်ခတင်ခပသင်သည်။ အကျောင်းသေားကယ်စေား
ုသည်မာနှုတ်ခဖင်

အကျောင်းသေား၊ မဘ၊ သမ
ို့ ဟတ် အပ်ထန်းသူ သမ
ို့ ဟတ်

ခဖစ်အစ၊ နှုတ်ခဖင်မဟတ်ဘဲခဖစ်အစ သမ
ို့ ဟတ်

အခခေားသူမျေားမှ အနင်ကျင်အစော်ကေားခခင်း၊

ကယ်ထလက်အရောက်ခဖစအစ

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းက

လင်ပင်းဆင်ရောသအဘောသဘောဝနှင်ပတ်သက်၍

အစီရင်ခတင်ခပသည်အဖောင်မျေားက

တမင်သက်သက်နှင်/သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းကကီးကကပ်သူသလ
ို့ ည်း တင်ခပနင်သည်။

ထပ်တလဲလဲခဖစ်သည်မကကျုဆအသောအခပျုအမူတစ်ခ

တင်ခပသည်အခါ ဤအစီရင်ခတင်ခပချက်က

ခက ဆလသည်။

ကျ းလွန်ခရသူ/ပစ်မှတ်ထေားခရသူ၏ အကျောင်း၏
အကျောင်းအပ်အီးအမးလ်သို့ တက်ရက်အပးပပ
ို့ ါသည်။

ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒနှင် အပ်ချျုပအ
် ရးမှ းစည်းမျဉ်း 5550 ၊
အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ

BCPS ပုင်

င
ု ်မှုက္ု ခပခာေး

က္်

ံပခင်ေး

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

၁၉၇၂ ခနှစ၏
် ပညောအရးခပင်ဆင်ချက်မျေားTitle IX သည်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊

ဖက်ဒရယ်အထောက်ပမှုရရှသည်

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းက

ပညောအရးအဖွဲွဲ့အစည်းမျေားအတွက် လင်ပင်းဆင်ရော

ကျ းလွန်းသည်အခပျုအမူမျေားတွင် ပါဝင်သည်

အနှာငယ
် ှက်ခခင်းအပါအဝင် လင်ပင်းဆင်ရောအအခခခ၍

သမ
ို့ ဟတ် မှေားယွင်းအသောတရေားစွဲဆမှုမျေားက

ခွခဲ ခေားဆက်ဆခခင်းက

ခပျုလပ်ပပီး/သမ
ို့ ဟတ် အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

တေားခမစ်သည်ဖက်ဒရယ်ဥပအဒခဖစ်သည်။ BCPS သည်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊

Title IX စည်းမျဉ်းမျေားနှငအ
် ညီ

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းနှင် BCPS မှ

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းနှင်သက်ဆင်အသော လက်စေားအချခခင်း

သသောအသောထန်းချျုပ်မှုရှသည်အအပေါ် ပညောအရးပရဂရမ်

သမ
ို့ ဟတ် လက်တခို့ ပန်ခခင်းအခပျုအမူမျေားက

သမ
ို့ ဟတ် လှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုတွင် ခဖစ်အပေါ်သည်

ကျ းလွန်သည် အကျောင်းသေားမျေားက

လင်ပင်းဆင်ရော အနှာငယ
် ှက်ခခင်းနှင်ပတ်သက်၍

တရေားစွဲဆပါမည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည်

စွပ်စခ
ွဲ ျက်အေားလးက အခဖရှင်းခခင်းအတွက် တောဝန်ရသည်
ှ
။

အနတရောယ်ရအသောအကျ
ှ
ျုးဆက်မျေားက မအကကောက်ရွွဲ့ဘဲ
အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

BCPS ဝန်ထမ်းအေားလးသည်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် က
ှ ်ခခင်း

မည်သည်လင်ပင်းဆင်ရောအနှာငယ
် ှက်ခခင်းမျျုးကမဆ

သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းက တင်ခပနင်သည်။

တင်ခပရန် မခဖစ်မအနခပျုလပ်ပါသည်။
အကျောင်းသေားမျေားကလည်း အစီရင်ခတင်ခပရန်

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

တက်တွန်းပါသည်။ လင်ပင်းဆင်ရော

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း

အနှာငယ
် ှက်ခခင်းအစီရင်ခတင်ခပချက်လက်ခသညအ
် အပေါ်မူ

သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းက ခရအသော သမ
ို့ ဟတ်

တည်၍ BCPS Title IX ပူးအပါင်းအဆောင်ရွကသ
် ူသည်

အသသက်အသခဖစ်အသောအကျောင်းသေားသည်

စွပ်စခ
ွဲ ျက်(မျေား) က တင်ပင်အဆွးအနွးရန် တင်ကကေားသူသို့

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

ဆက်သွယ်မည်ခဖစ်ပပီး တင်ကကေားချက်လပ်ငန်းစဉ်က

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းက အစီရင်ခတင်ခပသည်အဖောင်က

စတင်လပ်အဆောင်သည်

အသးခပျု၍ ကကီးကကပ်သူ သမ
ို့ ဟတ် ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်သို့

တရေားဝင်တင်ကကေားချက်အမှုတွဲအတွက် လပ်ငန်းစဉ်က
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ရှင်းခပ၍

ဂဏ်းဂဏလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ မ
် ှုနင
ှ ် အလေားတူဖျက်ဆးီ မှု

အအထောက်အကူခဖစ်အသောအဆောင်ရွကခ
် ျက်မျေားရရှနင်မှုနင
ှ ်ပ

သမ
ို့ ဟတ် တရေားမဝင်အဖွွဲ့ဲ အခပျုအမူက တေားခမစ်ပါသည်။

တ်သက်၍ တင်ကကေားသူနှင် တရေားခနှစဖ
် က်လးက

ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့သည်

အသအပးအအကကောင်းကကေားပါမည်။

ဂဏ်းဂဏလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ မ
် ှုနင
ှ ် အလေားတူဖျက်ဆးီ မှု
သမ
ို့ ဟတ် တရေားမဝင်အဖွွဲ့ဲ အခပျုအမူက အစီရင်ခတင်ခပသူ

တင်ကကေားချက်လပ်ငန်းစဉ်သည်

သမ
ို့ ဟတ် ဂဏ်းဂဏလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ မ
် တ
ှု င
ွ ် ခရသူ

နှစ်ဦးနှစဖ
် က်လး၏တန်းတူဆက်ဆအရးက

သမ
ို့ ဟတ် အသသက်အသခဖစ်သတ
ူ စ်ဦးတစ်အယောက်နှင်

အအသအချောအဆောင်ရွက၍
်

ဆနို့က
် ျင်၍ လက်စေားအချခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

သက်ဆင်ရောသက်အသအအထောက်အထေားအေားလးရရှခခင်းနှ

လက်တခို့ ပန်ခခင်းက ဆက်လက်တေားခမစ်ပါသည်။

င် တွက်ချက်ခခင်းက လအပ်ပပီး ပညောအရးပရဂရမ်မျေား
သမ
ို့ ဟတ် လှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုမျေားသို့

ထအ
ို့ ကကောင် သူ သို့မဟတ် သူမသည် အကျောင်းနှင်

တန်းတူအသးခပျုခွငက
် ခပန်လည်ထန်းသမ်းရန် သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းပင်နက်အအဝးမှအန၍ အခခေားအကျောင်းသေားမျေား၊

ထန်းသမ်းရန် သတ်မှတ်ထေားအသောနည်းလမ်းမျေားက

ဝန်ထမ်း သို့မဟတ် အကျောင်းပင်နက်လခချုအရးက

စီစဉ်အဆောင်ရွကအ
် ပးပါမည်။ BCPS သည်

ပခမ်းအခခောက်မှု သမ
ို့ ဟတ် အနတရောယ်ခဖစ်အစရန်

တရေားဝင်တင်ကကေားချက်အေား

အဖော်ခပနင်သည် ခပစ်မှုတစ်ခ သမ
ို့ ဟတ် ခပစ်မှုမျေားက

ချက်ချင်းခပန်လည်အခဖရှင်းခခင်းက

ကျ းလွန်သည်အခါ

အအသအချောခပျုလပ်မည်ခဖစ်ပပီး Title IX

အကျောင်းသေားသည်

တင်ကကေားချက်လပ်ထးလပ်နည်းမျေားတွင်

စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောတခို့ ပန်အဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားက လက်နာ

အဖော်ခပသည်သတ်မတ
ှ ်ချန်မျေားက

နှင်/သို့မဟတ် အကျောင်းတွင် သင်ကကေားပခ
ို့ ျအရးပရဂရမ်၏

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်ပါသည်။

အစီအစဉ်တကျအပးပအ
ို့ ဆောင်ရွကခ် ခင်းက
ကကျုတင်ကောကွယ်အပးသည်။

တင်ကကေားချက်လပ်ငန်းစဉ်အကောက်ချက်ချမှုတင
ွ ်
တောဝန်ယူမှုနင
ှ ်ပတ်သက်၍ အရးသေားဆးခဖတ်ချက်က

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒ 5551 နှင် အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း၏

တစ်ဖက်စီသို့ တစ်ပပျုငတ
် ည်းအပးပါမည်။ တစ်ဖက်စီသည်

စည်းမျဉ်း 5551 က ချျုးအဖောက်သည်အကျောင်းသေားမျေားက

Title IX စည်းမျဉ်းမျေားတွင် ခပဌောန်းထေားအသော

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒနှင် အပ်ချျုပ်အရးမှ း၏

သီးခခေားအအခခခအချက်မျေားအအပေါ် အယူခတင်ခပခွင်ရှသည်။

စည်းမျဉ်း 5550 အခပင်

အယူခအကောက်ချက်ချမှုအအပေါ်မူတည်၍ သမ
ို့ ဟတ်

မည်သည်သက်ဆင်ရောအကျျုးဝင်အသောခပစ်မှု သမ
ို့ ဟတ်

အရးသေားဆးခဖတ်ချက်က ထတ်ခပန်ပပီးအနာက်

အရပ်ဘက်ခပစ်ဒဏ်မျေားအရ အအရးယူပါမည်။

တစ်ဆယ်ရက်တွင် တင်ကကေားချက်က နှစ်ဖက်စလးနှင်
BCPS အတွက် အကောက်ချက်ချပါမည်။

သသယရှအသောဂဏ်းဂဏလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှု
သမ
ို့ ဟတ်

ဂုဏ်ေးဂဏမ ာေး၊ ဂုဏ်ေးဂဏလှုပ် ာေးရ
အလာေးတူဖ က္်

ာင် ွက္်မှုနင်

အလေားတူတရေားမဝင်အဖွဲွဲ့အခပျုအမူနှင်ပတ်သက်၍

ီေးမှု သုို့မဟုတ် တ ာေးမဝင်အဖွဲ့အပပျုအမူ

ခဖစ်ရပ်မျေားက ကကီးကကပ်သူ သမ
ို့ ဟတ်

ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့သည် အကျောင်းပင်နက်၊

ဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်သို့ အစီရင်ခတင်ခပသင်သည် သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းဘတ်စ်ကေားမျေားနှင် အကျောင်းမှ

တစ်ဦးတစ်အယောက်ချင်းစီတသ
ို့ ည်

ပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ ်မျေားတွင်

ဂဏ်းဂဏနှင်သက်ဆင်အသောခဖစ်ရပ်အစီရင်ခတင်ခပသ
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ည်အဖောင်က အသးခပျု၍

ကကီးကကပ်စီမရပါမည်။ အကျောင်းသေားအအနခဖင်

ဂဏ်းဂဏလှုပ်ရှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုက

ကနို့်သတ်မထေားအသော်လည်း EpiPen၊ အလရှ ကရယောမျေားနှင်

အစီရင်ခတင်ခပနင်သည်။ အကျောင်းအပ်၊ အကျောင်းအပ်၏

အင်ဆူလင်အသးခပျုခခင်းအပါအဝင်

ခနို့်အပ်သူ သမ
ို့ ဟတ် BCPS ဝက်ဘ်ဆက်မှ

မည်သည်အထူးအဆးကသမှုမျေားကမဆ

အဖောင်ရယူနင်သည်။

ကယ်တင်ကကီးကကပ်စီမအဆောင်ရွက်နင်ခခင်းမရှခင်တွင်
အကျောင်းသူနာခပျု၊ မဘနှင်

ရက္ ာင်ေးသာေးမ ရ

ေး ွက္်ကက္ီေးထုတ်က္ုနမ
် ာေးအသံုေးပပျုပခင်ေးနင်

ကျန်းမောအရးခပျုစအစောင်အရှောက်မှုအပးသူထမှ

လက္်ဝယ်ထာေး ပခင်ေး

အရးသေားခွင်ခပျုချက်က လအပ်ပါသည်။

BCPS ၏ အကျောင်းအအဆောက်အဦးမျေားနှင်

အကျောင်းသူနာခပျုမျေားသည် အချျုွဲ့အအခခအအနမျေား (ဥပမော-

အခမအနရောမျေားသည် အဆးရွက်ကကီးကင်းလွတ်ပပီး

အခါင်းကက်ခခင်း) အတွက်

အဆးလပ်ကင်းလွတ်သည်အနရောခဖစ်သည်။

အညန်းမပါအသောအဆးညန်းအချျုွဲ့က မဘခွင်ခပျုချက်ခဖင်

အကျောင်းပင်နက်နှင် အကျောင်းမှ

ကကီးကကပ်စီမနင်ပါသည်။ အကျးဇူးခပျု၍ မူဝါဒ 5540 နှင်

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုတစ်ခခတွင်

စည်းမျဉ်း 5540 က ကကည်ပါ။

အဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်မျေား၊
အဆးရွက်ကကီးနှင်သက်ဆင်အသောအရောမျေား၊

အ က္်ယမက္ာမ ာေးနင် မူေးယစ်ရ

ေးဝါေးမ ာေး

အဆးရွက်ကကီးအတထတ်ကန်မျေား၊ မီးခခစ်မျေား၊

အကျောင်းသေားမျေားက အကျောင်းပင်နက်နင
ှ ် အကျောင်းမှ

အအငွွဲ့ပျစက်မျေား၊ အီလက်ထအရောနစ်စီးကရက်မျေားနှင်

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

အခခေားအီလက်ထအရောနစ်နီကတင်းအပးပမ
ို့ ှုစနစ်အေား

အရက်ယမကောမျေား၊

အရောင်းချခခင်း၊ အသးခပျုခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

ထန်းချျုပ်ကနို့်သတ်ထေားအသောအရောမျေား၊ မူးယစ်အဆးဝါး

လက်ဝယ်ထေားရှခခင်းက တေားခမစ်ပါသည်။

သမ
ို့ ဟတ် ရှုရှုကသ
် ည်အရောမျေားလက်ဝယ်ထေားရှခခင်း၊

ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒ 5530 နှင် အပ်ချျုပအ
် ရးမှ း၏

ခဖနို့်အဝခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ် အသးခပျုခခင်းမှ

စည်းမျဉ်း 5530 တွင် အဖော်ခပထေားသည်အတင်း

တေားခမစ်ပါသည်။ ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ မူဝါဒ 5540 ၏

ကကီးကကပ်သူမျေားသည် ချျုးအဖောက်မှုမျေားက

ခပဌောန်းချက်မျေား၊ အရက်ယမကောမျေား၊

အအရးယူအဆောင်ရွကပ
် ါမည်။

ထန်းချျုပ်ကနို့်သတ်ထေားအသောအရောမျေား၊
ရှ ရှုကသ
် ညအ
် ရောမျေားနှင် အညန်းနှင်

ရ

ေးညွှန်ေး- အညွှန်ေးပါပခင်ေးနင် အညွှန်ေးမပါပခင်ေး

အညန်းမပါအသောမူးယစ်အဆးဝါးမျေားက

အကျောင်းအနို့တင
ွ ်

ချျုးအဖောက်သညအ
် ကျောင်းသေားမျေားအေား ဘတ်အဖွဲွဲ့မူဝါဒနှင်

အဆးညန်းလအပ်သည်အကျောင်းသေားမျေားသည်

အပ်ချျုပအ
် ရးမှ းမျေား၏ စည်းမျဉ်း 5550 ၊

လင်စင်ရထေားအသောကျန်းမောအရးခပျုစအစောငအ
် ရှောက်မှုအပးသူ

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းအရ အအရးယူနင်ပါသည်။

ထမှ အမှောစောနှင်အတူ အကျောင်းသူနာခပျုထသို့

အရက်ယမကောမျေား၊

အပးရမည်ခဖစ်ပပီး အကျောင်းသေား၏ အမည်၊

ထန်းချျုပ်ကနို့်သတ်ထေားအသောအရောမျေား၊

အဆးအသောက်သည်ပမောဏ/ခပင်းအေား၊ နှင်

ရှုရှုက်သညအ
် ရောမျေားနှင် မူးယစ်အဆးဝါးမျေားအတွက်

တကျအသောကကီးကကပ်အရးလမ်းညန်ချက်မျေားတပ်ထေားသည်

အဓပပါယ်ဖင
ွ ်ဆချက်မျေားက ပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မဝ
ူ ါဒ 5540

မူလအညန်းပါသည်ဘူးခဖင် အကျောင်းသူနာခပျုသို့

တွင် အတွွဲ့ရှနင်ပါသည်။

အဆးညန်းအပးပရ
ို့ မည်။

အဆးညန်းအေားလးက

အကျောင်းသူနာခပျု သို့မဟတ် အလကျင်ထေားအသောဝန်ထမ်းမှ

အကျောင်းကကီးကကပ်သူသည် အရက်နှင်
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အခခေားမူးယစ်အဆးဝါးမျေားလက်ဝယ်ထေားရှခခင်း၊

အကျောင်းသေားမျေားအေားလးက အအောက်ပါတခို့ ပျုလပ်ရန်

အသးခပျုခခင်းနှင် ခဖနို့်အဝခခင်းနှင်ပတ်သက်၍

အေားအပးတက်တွန်းပါသည်-

မည်သည်အရောကမဆ
ဘဲလ်ီမးအကောင်တီရဲဌောန(BCoPD)သို့ တင်ခပရမည်။

1. ဘဲလတ
် ီမးအကောင်တအ
ီ ခပျုအမူပင်းဆင်ရောကျန်းမော

ဥပအဒမှ လအပ်သည်အတင်း

အရးအဖွွဲ့ဲ အစည်းမှ အဆောင်ရက
ွ အ
် သော

သသယရှအသောတရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးမျေားက

အရက်/အခခေားမူးယစ်အဆးဝါးစစ်အဆးခခင်းလပ်ငန်းစ

အကျောင်းအမှုထမ်းမှ အတွွဲ့ရှသည်အခါနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

ဉ်တင
ွ ် ပါဝင်အဆောင်ရက
ွ ရ
် န်။

ဖမ်းယူသမ်းဆည်းမသည်အခါတွင် ကကီးကကပ်သူသည်

2. ဘဲလ်တီမးအကောင်တအ
ီ ခပျုအမူပင်းဆင်ရောကျန်းမော

အလယ်တန်းအကျောင်းရှ အကျောင်းရင်းခမစ်အရောရှသို့

အရးအဖွဲွဲ့အစည်းမှ အကကခပျုအသော

အအကကောင်းကကေားခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

ပမှန်အနို့ပင်းအကျောင်းပရဂရမ်မစ်ရှင်က မဖတ်မီ

သသယရှအသောတရေားမဝင်မူးယစ်အဆးဝါးလက်ဝယ်ထေားရှမှု

တင်ပင်အဆွးအနွးခခင်းနှင်

က အအရးယူအဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရဲအရောရှထသို့

မူးယစ်အဆးဝါးပညောအရးပရဂရမ်တွင်

အတောင်းဆရန် 9-911 က အခေါ်ဆခခင်းခဖင် BCoPD သို့

တက်အရောက်ပါဝင်အဆောင်ရွကရ
် န်။

ခဖစ်ရပ်က အစီရင်ခတင်ခပရမည်။
က္ရလေးငယ်အာေး အလသံုေးစာေးပပျုမှုနင်လ စ်လ ရှုမှုအာေး
မူေးယစ်ရ

ေးဝါေးသံုေးစပခင်ေးက္ု သရဘာ

နဒအရလ ာက္်ဝန်ခပံ ခင်ေး

တင်ပပပခင်ေး

မူးယစ်အဆးဝါးမျေားစွဲခခင်းနှင် လက်ဝယ်ထေားရှခခင်းမရှဘဲ

ဘဲလ်တီမးအကောင်တီကအလးမျေားကောကွယအ
် စောငအ
် ရှောက်

မည်သည်မူးယစ်အဆးဝါးအသးခပျုမှုမျျုးကမဆ

အရးဝန်အဆောင်မှုမျေားသည် ကအလးမျေား၏ လခချုအရးနှင်

အကျော်ခဖတ်ရန် BCPS မှ ခနို့အ
် ပ်ထေားအသောဆရော၊

ကကခင်မှုက အသချောအစရန် မသေားစမျေားသို့

အကျောင်းအတင်ပင်ခ၊ အကျောင်းအပ် သမ
ို့ ဟတ်

အကူအညီအပးသည်။

အခခေားပညောရှင်နင
ှ ် ပညောသင်ကကေားသူထမှ

ခဖစ်အပေါ်လောနင်အသောကအလးငယ်အေားအလွဲသးစေားခပျုမှုနှင်

အချက်အလက်က ဆနဒအအလျောက်ရှောအဖွလသည်

သက်ဆင်သည် ကအလးငယ်၏

အကျောင်းသေားက အဆပါကစစရသည
ှ
်အကျောင်းသေားအေား

လခချုအရးနှင်ပတ်သက်အသောကစစမျေားက တင်ခပရမည်။

ကူညီအပးရန် ပပးကူညီမှုနှင် ရင်းခမစ်မျေားက

အစီရင်ခတင်ခပခခင်းက လ ျုွဲ့ဝက
ှ ်ထေားပပီး 410-887-TIME /

အထောက်ပအပးပါမည်။ အဆပါအအခခအအနမျေားအရ

(410-887-8463)သို့ အခေါ်ဆ၍ တင်ခပသင်သည်။

မူးယစ်အဆးဝါးအသးခပျုမှုနင
ှ ် သက်ဆင်သညအ
် ကျောင်းသေားမှ
ထတ်ခပန်အကကညောချက်က
မည်သည်စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောအအရးယူမတ
ှု ွင်မဆ
အကျောင်းသေားအေားဆနို့်ကျင်၍ ခွင်မခပျုပါ။ (စည်းမျဉ်း
5540)
တုင်ပင်ရ

ေးရနေးပခင်ေးနင် ပညာရ ေးက္ု

အာေးရပေးတုက္တ
် န်ေးပခင်ေး
အရက် သမ
ို့ ဟတ် အခခေားမူးယစ်အဆးဝါးမျေားစွဲခခင်း၊
လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း သမ
ို့ ဟတ်
ခဖနို့်အဝခခင်းအခပစ်ရှသည်
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အွန်လင်းစောသင်ခန်းစီမအဆောင်ရွကအ
် ရး

အွနလ
် င်းစောသင်ခန်း

အွန်လင်းစောသင်ခန်းတစ်ခန်းစီသည်

လံုခခံျုရသာရလလာသင်ယူရ ေးပတ်ဝန်ေးက္ င်

မည်သလ
ို့ ည်ပတ်အဆောင်ရွကအ
် ကကောင်းက

အကျောင်းသေားတင်းအအနခဖင် လခချုစတ်ချရပပီး

နားလည်ခခင်းသည် အကောင်းစွောပါဝင်အဆောင်ရက
ွ ်နင်ရန်

အဆောင်ရွကအ
် သော အရည်အချင်းရှအသောပညောအရးက

အကျောင်းသေားမျေားအတွက် အအရးကကီးသည်။

လက်ခရရှခခင်းအတွက်

အကျောင်းဖွင်ချန်တင
ွ ် အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတို့၏

အဆောင်ရွကသ
် ည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်

အွန်လင်းစောသင်ခန်းစီမအဆောင်ရွကရ
် ောတွင်

အလလောအကကောင်းအသချောအစရန်

ဆရောတစ်ဦးချင်းစီ၏ အမ ော်မှနး် ချက်မျေားက

ဘဲလ်တီမးအကောင်တီပညောအရးဘတ်အဖွဲွဲ့မှ

သတခပျုသင်သည်။

ကတခပျုပါသည်။
အဆပါလခချုစတ်ချရအသောပတ်ဝန်းကျင်သည်

အန်လုင်ေးစာသင်ခန်ေးစီမံရ

အွန်လင်းစောသင်ခန်းမျေားတွင်

ာင် က္
ွ ်ပခင်ေး

အွန်လင်းသင်ကကေားပခ
ို့ ျမှုအတွက် ခပင်ဆင်ရောတွင်

အလလောသင်ယူအနသည်အကျောင်းသေားမျေားအထရှသည်။

အကျောင်းသေားမျေားသည်
အအောက်ပါအွန်လင်းစောသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်အပင်းမျေားနှင်

ကကီးကကပ်သူမျေားနှင် ဆရောမျေားသည်

ပတ်သက်၍ ၎င်းတဆ
ို့ ရောမျေား၏ လမ်းညန်ချက်က

အကျောင်းသေားမျေားအတွက် လခချု၍ ကကျုတင်ခနို့်မှန်းနင်ပပီး

လက်နာအဆောင်ရက
ွ ်သင်သည် -

အကောင်းမွန်အသောအွန်လင်းစောသင်ခန်းမျေားစီစဉ်အပးခခင်း၏
အအရးပါမှုက နားလည်ပါသည်။
ရပ်ပင်းဆင်ရောစောသင်ခန်းတွင်
အသးခပျုသည်အချျုွဲ့အလကျငမ
် ှုမျေားက
အွန်လင်းစောသင်ခန်းအအတွွဲ့အကကျုခဖင်
လက်အလျောညီအထွခဖစ်နင်ပါသည်။
သအ
ို့ သော် အွန်လင်းစောသင်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်တင
ွ ်

•

အနာက်ခရှုခင်း

•

အသ

•

ဗီဒီယ/ကင်မရော

•

စကေားအခပောခန်း

•

လက်ခပခခင်း

•

အကျောင်းသေားမှ အကျောင်းသေားသို့
အခပန်အလှန်အကျျုးခပျုခခင်း

ဆရောမျေားနှင် ချတ်ဆက်အခပောဆခခင်းသည်
အကောင်းမွန်အသောအွန်လင်းအအတွွဲ့အကကျုအတွက်

ဆရောမျေားသည် အကျောင်းသေားမျေားအေား

လအပ်သည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ၏
ို့

အွန်လင်းစောသင်ခန်း၏

ပညောအရးအဆောင်ရွကခ
် ျက်နျင် ၎င်းတ၏
ို့

အဆပါလကခဏောရပ်မျေားလပ်အဆောင်ပက အသအပးပါမည်။

ပညောအရးတးတက်မှုဟနို့တ
် ေားနင်အသော

ဆရောမျေား၏ဦးအဆောင်မှုအနာက်ကလက်ခခင်းခဖင်

အအခခအအနတစ်ခခနှင်ပတ်သက်၍ ၎င်းတ၏
ို့

အွန်လင်းစောသင်ခန်းမျေားမှ အလလောသင်ယူအရးအတွက်

ဆရောမျေားနှငအ
် တူ ပမှန်ချတ်ဆက်အခပောဆသင်သည်။

လပ်အဆောင်ပပီး အအနှာငအ
် ယှက်မျေားက

ဆရောမျေားသည် အဘးကင်းလခချုပပီး

ကောကွယအ
် ပးနင်စွမ်းက သသသောသောတးခမင်နင်သည်။

အအထောက်အကူခဖစ်အသောအလလောသင်ကကေားအရးပတ်ဝန်း
ကျင်မျေားက အဖော်အဆောင်၍ ထန်းသမ်းရောတွင်
အပါင်းစပ်မှုအပင်းတွင် ပါဝင်သည်။
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အကျောင်းသေားမျေားသည်
ရည်ရွယ်ထေားအသောအလလောအရးက
စတင်လပ်အဆောင်သည်။
•

လမ်ေးညွှန်ရလက္ င်မှု - အကျောင်းသေားမျေားသည်
တစ်ပပျုင်တည်းတွင် လပ်ငန်းစဉ်က
အလကျင်သည်အတွကအ
် ကကောင် ဆရောအအနခဖင်
အလလောသင်ယအ
ူ ရးလပ်ငန်းစဉ်က
အကျောင်းသေားမျေားအေား သင်ကကေားပခ
ို့ ျသည်။

•

သီေးပခာေးရလက္ င်မှု - အကျောင်းသေားမျေားသည်
ဆရောမျေားမှ မတ်ဆက်သင်ကကေားအပးသည်

အချန်ကက်ညန်ကကေားချက်

အလလောသင်ယအ
ူ ရးက အဆောင်ရွကအ
် လကျင်ရန်
၎င်းတဘ
ို့ ောသောလပ်အဆောင်ပါသည်။

ဆရောမျေားနှင် အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင်
တစ်ချန်တည်းတက်အရောက်ပပီး အတန်းအခဖစ်

•

အက္ပဖတ်ခ ငတ
် က္်မှု - ဆရောသည်

တစ်ဦးနှငတ
် စ်ဦးအခပန်အလှန်အကျျုးခပျုနင်သညအ
် ခါ

အကျောင်းသေားမျေား၏ လပ်အဆောင်ချက်က

တစ်ပပျုင်တည်းညန်ကကေားချက်သည် အချန်မှန်ခဖစ်လောသည်

ခပန်လည်ဆန်းစစ်သးသပ်ပပီး

ညန်ကကေားချက်က ရည်ညန်းသည်။

ရည်ရွယ်ထေားသည်အလလောသင်ယအ
ူ ရးတွင်

အချန်ကက်ညန်ကကေားချက်သည် အအဝးမှ

အကျောင်းသေားမျေားအေား အအထောက်အကူခဖစ်အစမည်

အလလောသင်ကကေားအရးအအတွွဲ့အကကျုကဲသို့

မှတ်ချက်က အပးပါသည်။

ပမှန်အကျောင်းတွင်းညန်ကကေားချက်နှင် နီးစပ်သည်။
လူကယ်တင်ညန်ကကေားချက်ကဲသို့ ဆရောသည်
အချန်ကက်မဟတ်အသောညန်ကကေားချက်

ဖွင်လှစ်ထေားအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုနင
ှ ်အတူ
အတန်းစတင်သည်။
ဖွင်လှစ်ထေားအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် က
ှု ပမှန်အေားခဖင်

အကျောင်းသေားမျေားသည် ဆရောမှ အချန်အလက်

ဆရောမျေားမှ လပ်အဆောင်ပပီး သင်ခန်းစောရည်ရယ
ွ ်ချက်က

တင်ထေားအသောလပ်အဆောင်ချက်မျေားက

သတ်မှတအ
် ဖော်ခပ၍ အအောက်ပါတပ
ို့ ါဝင်သည်

အပပီးအစီးအဆောင်ရက
ွ ်ရန် အချန်အမျျုးမျျုးတွင်

ညန်ကကေားချက်ဆင်ရောအနာက်ဆက်တတ
ွဲ ွင်

ဝင်အရောက်ပပီး တစ်ဦးချင်းလပ်အဆောင်သခဖင်

အကျောင်းသေားမျေားက ချတ်ဆက်အဆောင်ရွကသ
် ည်-

အချန်ကက်မဟတ်အသောညန်ကကေားချက်သည်
သီးခခေားလပ်အဆောင်အသောညန်ကကေားချက်က ရည်ညန်းသည်။

•

•

တုက္ရ
် ုက္ည
် ွှန် က္ာေးခ က္် - ဆရောသည်

အချန်ကက်မဟတ်အသောညန်ကကေားချက်အတွင်း ဆရောနှင်

အကျောင်းသေားမျေားသသင်ပပီး သင်ခန်းစောအဆးတွင်

အကျောင်းသေားတစ်ဦးချင်းတကို့ ကေား

လပ်အဆောင်နင်သညအ
် ရောက ၎င်းတအ
ို့ တွက်

အချန်မှန်တစ်ဦးနှင်တစ်ဦးအခပန်အလှန်အကျျုးခပျုမမ
ှု ျေားခဖစ်

သင်ကကေားပခ
ို့ ျသည်။

နင်သည်။

ပံုစခ
ံ ပခင်ေး - ဆရောသည်
ရည်ရွယ်ထေားအသောအလလောအရးက

အချန်ကက်မဟတ်အသောအလလောသင်ယူအရးအတွက်

အဆင်ငယ်မျေားခဖင် ရပ်နားသင်ကကေားမှသော

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင် ၎င်းတို့အဆင်အခပသလ
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အကျောင်းစနစ်တင
ွ ် ဝင်အရောက်ပပီး

အအကောင်အထည်အဖော်အဆောင်ရက
ွ ်ရန်

ကကျုတင်စီစဉ်ထေားအသောအလလောသင်ယူအရးအဆောင်ရွကခ
် ျ

တောဝန်ရသည်
ှ
။

က်မျေားက အအောက်ပါတက
ို့ ဲသို့ ပါဝင်လပ်အဆောင်နင်သည်2. အကျောင်းသေားမျေားသည်
တစ်ဦးချင်းလပ်အဆောင်ချက်က

အချန်ကက်သင်ကကေားပခ
ို့ ျသည်ရက်မျေားတွင်

အပပီးအစီးအဆောင်ရက
ွ ်ခခင်း

အွန်လင်းအတန်းအေားလးသို့ ဝင်အရောက်ရန်

•

ဆရောနှင်အတူ တစ်ဦးချင်းအတွွဲ့ဆခခင်း

တောဝန်ရသည်
ှ
။ အချန်ကက်မဟတ်ချန်မျေားတွင်

•

အဖွဲွဲ့လက်လပ်အဆောင်ချက်တင
ွ ်

အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ၏
ို့ တက်အရောက်မှုက

အတန်းအဖော်မျေားနှင်အတူ လပ်အဆောင်ခခင်း

မှတ်တမ်းတင်ရန် ဝင်အရောက်ရန်တောဝန်ရသည်
ှ
။

•

•

ယခင်မတ
ှ တ
် မ်းတင်ထေားအသောသင်ခန်းစောက
ကကည်ခခင်း

3. အကျောင်းသေားမျေားသည်

•

ညန်ကကေားချက်ဆင်ရောဗီဒယ
ီ က ကကည်ခခင်း

သတ်မှတ်ထေားအသောအကျောင်းချန်မျေားအတွင်း

•

စောအမးပွဲ သမ
ို့ ဟတ် ပအဟဠအခဖဆခခင်း

အလလောသင်ယအ
ူ ရးပလက်အဖောင်းနှစ်ခလးသို့
ဝင်အရောက်ရန် တောဝန်ရသည်
ှ
။

အွန်လင်းစောသင်ခန်းတွင် အချန်ကက်နှင်
အချန်ကက်မဟတ်အသောညန်ကကေားချက်နင
ှ ်အတူ

ဆရောမျေားသည် SIS တွင် အနို့စဉ်တက်အရောက်မှုက

အကျောင်းသေားမျေား၏ အအောင်ခမင်မှုသည်

မှတ်တမ်းတင်ထေားမည်။ SIS တွင် ပါဝင်အသော

ရရှနင်အသောနည်းပညောနှင်ပတ်သက်၍

အနို့စဉ်တက်အရောက်မှုအချက်အလက်သည်

အကျောင်းသေားမျေား၏သင်အလျော်အသောအသးခပျုမှုအအပေါ်မူတ

တက်အရောက်မှု၏ တရေားဝင်မတ
ှ ်တမ်းခဖစ်ပပီး

ည်သည်။ BCPS သည် ဟောဒ်ဝလ
ဲ ်နှင်

သတ်မှတ်ထေားအသောအချန်ကောလတစ်ခစီတင
ွ ်

အဆောဖ်ဝဲလ်အသးခပျုသည်အခါ အကျောင်းသေားအတွက်

အကျောင်းသေားမျေား၏ရီပက
ို့ ဒ်မျေားတွင် ပနှပ်ပါမည်။

လက်နာရမညလ
် မ်းညန်ချက်မျေားက အဖော်ခပအပးပါသည်။
အခ န်က္က္
ု ်အတန်ေးတင် ရနို့စဉ်တက္်ရ ာက္်မှု

အချန်ကက်အွန်လင်းအတန်းတွင်

အွန်လင်းစောသင်ခန်းတွင် တက်အရောက်ခခင်း

အနို့စဉ်တက်အရောက်မှုသည်
ရက္ ာင်ေးသာေးတက္်ရ ာက္် န်တာဝန်

သတ်မှတ်ထေားအသောအွန်လင်းအချန်ကောလတွင်

ပမှန်အကျောင်းတက်အရောက်သည်အကျောင်းသေားမျေားသည်

ဝင်အရောက်သညအ
် ကျောင်းသေားတစ်ဦးချင်းစီနင
ှ ်အတူ

ခမင်မေားအသောပညောအရးအဆောင်ရက
ွ ်မှုစွမ်းရည်က

စတင်သည်။ ဆရောမျေားသည် အတန်းချန်တင
ွ ်

မကကောခဏရရှပါသည်။ အွနလ
် င်းစောသင်ခန်းတွင်

တက်အရောက်ပပီး အကျောင်းသေားတစ်ဦးချင်းစီက တက်အရောက်

ပမှန်တက်အရောက်ခခင်းသည်

သမ
ို့ ဟတ် ပျက်ကွကအ
် ခဖစ် မှတ်တမ်းတင်ပါမည်။

ခမင်မေားအသောပညောအရးအဆောင်ရက
ွ ်မှုစွမ်းရည်အတွက်
ပ၍အအရးပါသည်။ အွန်လင်းမှသင်ကကေားပခ
ို့ ျချန်အတွင်း -

အကျောင်းသေားသည် အနို့တစ်အနို့၏
ပထမဆးအွန်လင်းအတန်းသို့ မဝင်အရောက်နင်ဘဲ

1. အကျောင်းသေားမျေားသည် အကျောင်းအတွက်

အနာက်ပင်းအတန်းက ဝင်အရောက်ပါက

တစ်ရက်စတ
ီ က်အရောက်နင်ရန်အတွက်

အနာက်ပင်းဝင်အရောက်မှုသည် အကျောင်းသေား၏

အနို့စဉ်အန
ွ ်လင်းတက်အရောက်မှုက

အနို့စဉ်အတန်းတက်အရောက်မသ
ှု တ်မှတ်သည်အထ
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အရတွက်ပါမည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည် တက်အရောက်မက
ှု

မူလတန်းအကျောင်းဆရောမျေားသည်

အရတွက်ရန် ပမှန်အကျောင်းအချန်မျေားတွင် ဝင်အရောက်ရမည်။

အကျောင်းစတက်သညအ
် နို့နင
ှ ် အနာက်ဆးအနို့တင
ွ ်

အကျောင်းသေားတစ်အယောက်သည် မဝင်အရောက်ဘဲ

အတန်းတက်အရောက်ပါမည်။

တက်အရောက်မှုအတွက်

တစ်ရက်လ င်နစ
ှ ်ကကမ်အတန်းတက်ခခင်းသည်

အဖော်ခပထေားအသောလမ်းညန်ချက်မျေားနှင်မကက်ညီနင်ပါက

ပထမဆးအတန်းတက်အရောက်ပပီးအနာက် အတန်းသို့

အကျောင်းသေားက ထအနို့အတွက် ပျက်ကက
ွ ဟ
်

ဝင်အရောက်နင်သညမ
် ည်သညအ
် ကျောင်းသေားမျေားကမဆ

သတ်မှတ်ပါမည်။

တက်အရောက်ဟ ဆရောမျေားအေား မှတ်ခင
ွ ခ် ပျုသည်။

အခ န်က္က္
ု ်မဟုတ်ရသာအတန်ေးတင် ရနို့စဉ်တက္်ရ ာက္်မှု

အွန်လင်းအတန်းတွင် ပါဝင်တက်အရောက်ခခင်း

အချန်ကက်မဟတ်အသောအွနလ
် င်းအတန်းတွင်
အနို့စဉ်တက်အရောက်မှုသည် အကျောင်းသေားတစ်ဦးချင်းစီအေား

အကျောင်းသေားမျေား၏ တက်အရောက်မှုနှင်

နနက် ၁၂ နာရီနင
ှ ် ည ၁၁:၅၉ နာရီကကေား

အနီးကပ်ထစပ်ခခင်းသည်

မည်သည်အချန်တင
ွ ်မဆ Schoology သို့ ဝင်အရောက်ရန်

အကျောင်းသေားပါဝင်တက်အရောက်ခခင်း၏

လအပ်သည်။ ခနို့်အပ်ထေားအသောဆရောမျေားသည်

သအဘောတရေားခဖစ်သည်။ အွန်လင်းအတန်းတွင်

အနို့အလက် အကျောင်းသေားတစ်ဦးချင်းစီက တက်အရောက်

အကျောင်းသေားမျေား၏ ပညောအရးအအောင်ခမင်မသ
ှု ည်

သမ
ို့ ဟတ် ပျက်ကွကဟ
် မှတရ
် န် Schoology မှ

အနို့တစ်အနို့တင
ွ ် တက်အရောက်ရသောမက

ဝင်အရောက်အသးခပျုမအ
ှု ဒတောက အသးခပျုပါသည်။

အကျောင်းသေားမျေားအတန်းသို့ မကကောခဏဝင်အရောက်ပပီး

လးဝမဝင်အရောက်သညအ
် ကျောင်းသေားသည် ပျက်ကက
ွ ်ဟ

တက်ကကွစွောပါဝင်ပအအပေါ် မူတည်သည်။

သတ်မှတ်ပါမည်။
ရက္ ာင်ေးသာေးပါဝင်ရ
အခ န်က္ာလအလက္
ု ် တက္်ရ ာက္်မှု

ာင် က္
ွ ်မှု

အနို့စဉ်တက်အရောက်မှုသည်

အနို့အလက် (အနို့စဉ်တက်အရောက်မှု) ဝင်အရောက်ပပီး

အကျောင်းသေားမျေား၏အလလောသင်ယူနင်မှုက ရရှရန်

တက်အရောက်ဟ အရတွက်ထေားသည်အခပင်

ရှောသည်အခါ ပါဝင်အဆောင်ရက
ွ ်ခခင်းက အကျောင်သေားမျေားမှ

အလယ်တန်းအကျောင်းသေားမျေားသည် အနို့အလက်

အတန်းအေားလးသို့ ဝင်အရောက်ပပီး

အရးဆွဲထေားအသောအွန်လင်းအတန်းအေားလးသို့

အခပန်အလှန်အကျျုးခပျုသည်ကကမ်အရဟအခေါ်သည်။

ဝင်အရောက်သင်သည်။ အတန်းအေားလးသို့

အကျောင်းသေားပါဝင်အဆောင်ရက
ွ ်မှုက တင်းတောရောတွင်

ဝင်အရောက်ခခင်းသည် တက်အရောက်မှုအချက်အလက်က

Google Meet နှင် Schoology က အသးခပျုနင်သည်။

အချန်ကောလအလက်အအခခခအရ စအဆောင်းခွငခ် ပျုပါမည်။
အကျောင်းသေားမျေားမှ ပထမဆးကောလတွင်

အွန်လင်းအတန်းတွင် ပါဝင်ချတ်ဆက်မှု

မဝင်အရောက်နင်သည်အခါ အနို့စဉ်တက်အရောက်မှုက
အဖော်ခပရန် အဆပါအချန်ကောလအလက်တက်အရောက်မှုက

တက်အရောက်မှုနှင် ပါဝင်အဆောင်ရွကမ
် ှုသည်

အသးခပျုနင်ပါသည်။ အနို့စဉ်တက်အရောက်မှုက

အကျောင်းသေားပါဝင်ချတ်ဆက်မှုရည်ညန်းချက်နစ
ှ ်ခခဖစ်သည်

အသအပးအအကကောင်းကကေားရန်

။ အတန်းတက်အရောက်ပပီး

ပမှန်မဟတ်အသောအချန်ကောလအလက်တက်အရောက်မှုက

တက်ကကွစွောပါဝင်အဆောင်ရွကသ
် ည်အကျောင်းသေားမျေားသည်

ခပန်လည်ညနင
ှု ်း၍ အသးခပျုပါမည်။

၎င်းတ၏
ို့ ကယ်ပင်ပညောအရးအအောင်ခမင်မှုက တးခမင်ရောတွင်
ပါဝင်ချတ်ဆက်ရန် ပ၍အလေားအလောရှသည်။
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တက်အရောက်မှုနှင် ပါဝင်အဆောင်ရွကမ
် ှုသည်

သင်အလျော်သည်အအကကောင်းအရောမျေားက

ဝင်အရောက်သည်ကကမ်အရက တင်းတောသည်အခါ

အသင်ခပင်ဆင်ပါ။

ပါဝင်ချတ်ဆက်မှုသည်

I.

အဆပါဝင်အရောက်မှုမျေားပပီးခပည်စမှုအတင်းအတောခဖစ်သည်

အကောင်းမွန်အသောအခပျုအမူနှင် ဘောသောစကေားနှင်
အလးစေားမှုက အဖော်ခပပါ။

။

J. ၎င်းတ၏
ို့ စီမအဆောင်ရွကခ
် ျက်မျေားနှင်
ပညောအရးအတွက် တောဝန်က လက်ခပါ။

ရက္ ာင်ေးသာေးပါဝင်ရ

ာင် က္
ွ ်မှု

အွန်လင်းအတန်းတွင် ပါဝင်ချတ်ဆက်မှုဆသည်မောှ

အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်းတွင်

သတ်မှတက
် ောလအကျော်ကကော

အဖော်ခပထေားသည်ခပစ်မှုမျေားသည် အွန်လင်းအတန်းအတွက်

အလလောသင်ယအ
ူ ရးစီမအဆောင်ရွကမ
် ှုစနစ်တွင်

စစ်မှန်စောွ မခပန်ဆပါ။ ခပစ်မအ
ှု မျေားစက အကျောင်းမျေား၊

အကျောင်းသေားမှ

အကျောင်းပင်ဆင်မှု သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းမှ

ခပျုလပ်သည်လပ်အဆောင်ချက်အရည်အအသွးနှင် ပမောဏက

ပပးကူညီအသောလပ်အဆောင်ချက်မျေားတွင်

တင်းတောသည်လပ်ငန်းစဉ်ဟအခေါ်သည်။

ပါဝင်သည်အခပျုအမူအရ အဖော်ခပသည်။

လပ်အဆောင်ချက်ပပီးအခမောက်မန
ှု ှင်

အဝးလအသောအနရောမျေားမှ အွနလ
် င်းအလလောသင်ယအ
ူ ရးတွင်

အဆင်သတ်မှတ်ထေားအသောလပ်အဆောင်ချက်မျေားတွင်

ပါဝင်သည် အကျောင်းသေားမျေား၊ ဌောန၊ ဝန်ထမ်းနှင်

ရရှသည်အဆင်မျေားအရ ပါဝင်ချတ်ဆက်မှုက

ကကီးကကပ်သူမျေားနှငအ
် တူ ရပ်ပင်းဆင်ရောထခက်အစအရးနှင်

တင်းတောသည်။

အအဆောက်အဦးလခချုအရးအတွက် ပခမ်းအခခောက်မှုသည်

CC BY အရ အမည်မ

သရ်း

ာ်း

လူတင်းအတွက် သသောထင်ရောှ းစွောအလျောပါးအစသည်။

ူမှ

အွန်လင်းအတန်းကျင်ဝတ်စည်းကမ်း

ဤဓာတ်ပုံကုံ လုံငစ
် င်ထုံတ်

ည်

ရက္ ာင်ေးသာေးက္ င်ဝတ်စည်ေးက္မ်ေးရ

က္ င်ဝတ်စည်ေးက္မ်ေး

ာင် က္
ွ ်ပခင်ေး

အွန်လင်းအတန်းတွင် ဆရောမျေားသည်

ဘတ်အဖွဲွဲ့သည် BCPS ရှ အကျောင်းသေားအေားလးတအ
ို့ ေား

အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းအတင်း

အကျောင်းပင်နက်တွင် ရှသည်အခါနှင် အကျောင်းမှ

အကျော်းသေားမျေားက လက်နာအစရန် အဓကအေားခဖင်

ပပးကူညီအသောလှုပ်ရှေားအဆောင်ရွကမ
် ှုမျေားတွင်

တောဝန်ရသည်
ှ
။ သအ
ို့ သော် အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်က

ပါဝင်သည်အခါ အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်းက

ရည်ညန်းရောတွင် ဆရောမျေား၊ ရင်းခမစ်အမှုထမ်းနှင်

လက်နာအဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတ၏
ို့

ကကီးကကပ်သူမျေားက ပပးသည်

တစ်ဦးချင်းတောဝန်မျေားက သမှတ်အစလပါသည်။

အဆင်လက်အအထောက်အကူခပျုစနစ်သည်

အွန်လင်းအတန်းတွင် အလလောသင်ယူရန်

အွန်လင်းနယ်ပယ်အတွက် တောဝန်ယူမှုနင
ှ ်တောဝန်ခမှုက

သင်အလျော်သည်အခါတွင်အတောင် ကျင်ဝတ်စည်းကမ်းအရ

မ အဝခွင်ခပျုသည်။

အကျောင်းသေားမျေားအေား အအောက်ပါတက
ို့
လပ်အဆောင်အစလပါသည်-

အွန်လင်းအတန်းတွင်းစည်းကမ်း

F. အနို့စဉ်အတန်းတက်ပါ။

အကျောင်းသေား၏

G. အလလောသင်ယအ
ူ ရးလပ်ငန်းစဉ်တွင်

မည်သညမ
် ောှ းယွင်းအသောအခပျုအမူနင
ှ ်မဆပတ်သက်၍

ပါဝင်အဆောင်ရွကရ
် မည်။

အကျောင်းကကီးကကပ်သူမျေားသည် အကျောင်းသေား၏

H. အွန်လင်းအလလောသင်ယအ
ူ ရးနှင်

စီမအဆောင်ရက
ွ ခ
် ျက်မျေားတွင် ဆရောနှင် အကျောင်းအဆငက
်
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အကျော်၍ ခပျုလပ်ရန် အခပင်းအထန်ချျုးအဖောက်မက
ှု
ခပျုလပ်ခခင်းရှအကကောင်း ဆးခဖတ်ချက်မျေားက

အနုင်က္ င်ရစာ်က္ာေးပခင်ေး၊

အသအပးအအကကောင်းကကေားရမည်။

ုက္ဘ
် ာပဖငတ
် ုက္ခ
် က္
ု ်ရစာ်က္ာေးပခင်ေး၊ရနှောင်ယက္်ပခင်ေး၊
သုို့မဟုတ် ပခမ်ေးရပခာက္်ပခင်ေး

အကျောင်းသေား၏ မှေားယွင်းအသောအခပျုအမူသည်

ပညောအရးဘတ်အဖွွဲ့ဲ သည်

ဥပအဒချျုးအဖောက်မလ
ှု ည်းခဖစ်ပါက

အွန်လင်းအတန်းတွင်ရှလ င်အတောင်မှ

အဒသဆင်ရောအောဏောပင်မျေားမှ သတ်မတ
ှ သ
် ညအ
် တင်း

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

အကျောင်းသေားအတွက်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊

ဥပအဒအရးရောအကျျုးဆက်မျေားရှနင်သည်။ အကျောင်းစနစ်၏

သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတက
ို့ တေားခမစ်သည်။

စည်းကမ်းပင်းလပ်ငန်းစဉ်သည်

အကျောင်းသေားမျေား၏ ကွန်ပျ တောချန်မျေားလောသည်နှင်အမ

ဘဲလတ
် ီမးအကောင်တရ
ီ ဌ
ဲ ောနမှ လပ်အဆောင်သည်

အွန်လင်းအတန်းသည်

ရောဇဝတ်မှုနင
ှ ် အရပ်ဘက်လပ်ငန်းစဉ်မျေားနှင်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်းအတွက်

ကွောခခေားသည်။

ခပျုမူအဆောင်ရွကအ
် သောပလက်အဖောင်းတစ်ခခဖစ်လောသည်။
ပပင်ပရအဂ င်စီပါဝင်ပခင်ေး

•

ုက္ဘ
် ာပဖင် တုက္ခ
် က္
ု ်ပခင်ေး

ုသည်မာ

ကအလးငယ်အလွဲသးစေားခပျုမှု၊ ညစ်ညမ်းရပ်ရင
ှ ်စောအပ၊

လူမှုမီဒီယောဆက်မျေား၊ တယ်လီဖန်း၊ ဆယ်လူလောဖန်း၊

အခပင်းအထန်ပခမ်းအခခောက်မှုမျေား၊ လက်နက်မျေားနှင်

ကွန်ပျ တော၊ tablet သမ
ို့ ဟတ်

မူးယစ်အဆးဝါးမျေားအပါအဝင် မကနို့်သတ်ထေားအသော်လည်း

အခခေားမည်သည်အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမဆအသးခပျု

ကင်မရောတွင် ခမင်ရသညအ
် ချျုွဲ့အခပျုအမူမျေားသည် BCPS

ခခင်းအပါအဝင် အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းတစ်ခခမှ

တွင် ရှနင်ပပီး လူမှုဖူလအရးဌောနနှင်

ထတ်လင်သည် အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊ ဆက်ဘောခဖင်

ဘဲလ်တီမးအကောင်တီရဲဌောနကဲသို့ မတ်ဖက်အအဂျင်စီမျေားနှင်

တက်ခက်ခခင်း၊ အနှာင်ယက
ှ ်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ်

ဆက်သွယ်နင်သည်။ အဆပါမတ်ဖက်မျေားသို့

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းအခဖစ်ခခွဲ ခေားထေားအသော

သတအပးသည်နှငတ
် စ်ပပျုင်နက် မတ်ဖက်အအဂျင်စီသည်

ဆက်သွယအ
် ရးက ဆလသည်။

စစမ်းစစ်အဆးအရးမျေားနှင် အနာက်ထပ်အဆင်မျေားတွင်
ဦးအဆောင်မှုခပျုနင်သည်။

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊

ပခမ်းအခခောက်ခခင်း

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ်
ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတပ
ို့ ါဝင်အသော

အကျောင်းသေားမျေားသည်

အခပျုအမူမျေားရှသညအ
် ကျောင်းသေားမျေားသည်

လက်ခနင်အသောနည်းပညောအသးခပျုမမ
ှု ူဝါဒ (TAUP) တွင်

လွဲမှေားစွပ်စမ
ွဲ ှုမျေားက ခပျုလပ်ပပီး/သမ
ို့ ဟတ်

အဖော်ခပထေားသည် ကွနပ
် ျ တောအသးခပျုမအ
ှု တွက်

လက်တို့ခပန်ခခင်းက ကျ းလွနပ် ပီး သမ
ို့ ဟတ်

အမ ော်မှန်းချက်မျေားနှင်အတူ

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

၎င်းတဘ
ို့ ောသောအကျွမး် တဝင်ရသင
ှ
်သည်။

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊

ကွနပ
် ျ တောမျေားက

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်းအတွက်

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းနှင်ပတ်သက်၍

အသးမခပျုသငပ
် ါ။

ခပန်လည်အပးဆပ်ခခင်းက စည်းကမ်းချမှတ်ပါမည်။
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ခဖညစ
် ွက်ထေားအသောအဖောင်မျေားက အကျောင်း၏ အကျောင်းအပ်
အန်လုင်ေးအတန်ေးတင်ေး အနုငက္
် င်ရစာ်က္ာေးပခင်ေး၊

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းအပ်၏ ခနို့အ
် ပ်ထေားသူသို့

ုက္ဘ
် ာပဖငတ
် ုက္ခ
် က္
ု ်ရစာ်က္ာေးပခင်ေး၊ ရနှောငယ
် က္်ပခင်ေး၊

အီးအမးလ်အပးပသ
ို့ င်သည်။

သုို့မဟုတ် ပခမ်ေးရပခာက္်ပခင်ေးတုို့က္ု တင်ပပပခင်ေး
အကျောင်းသေားမျေားသည်

ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုစည်းကမ်း

အနတရောယ်ခဖစ်နင်အသောအကျျုးဆက်မျေားက
မအကကောက်မရွွဲ့ဘဲ အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

လူတစ်အယောက်မှ ၎င်း၏အမ်တွင်

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊

သက်အတောင်သက်သောအန၍ အွန်လင်းညန်ကကေားချက်တွင်

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတက
ို့

ပါဝင်အဆောင်ရွကခ် ခင်းသည် အကျောင်းသေားအချျုွဲ့အေား

တင်ခပနင်သည်။ အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

၎င်းတ၏
ို့ ဝတ်စေားဆင်ယင်မှုနှင်ပတ်သက်၍

ဆက်ဘောခဖငတ
် က်ခက်အစော်ကေားခခင်း၊

စနစ်တကျဝတ်စေားဆင်ယင်မှုက အလျောနည်းအစနင်သည်။

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတက
ို့

အကျောင်းသေားမျေားက ၎င်းတို့အမ်မျေားမှထွက်၍

ခရသူ သမ
ို့ ဟတ်

အကျောင်းတက်သည်အတင်း ဝတ်ဆင်ရန်

မျက်ခမင်သက်အသခဖစ်သအ
ူ ကျောင်းသေားသည်

မလလေားအသော်လည်း ၎င်းတို့အအနခဖင်

အွနလ
် င်းဝန်ထမ်းအဖွဲွဲ့ဝင်သို့ ခဖစ်ရပ်က

အကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်

တင်ခပသင်သည် သမ
ို့ ဟတ် အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊

သင်အလျော်သည်အတင်းဝတ်ဆင်ထေားသင်သည်။

အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတက
ို့
တင်ခပသည်အဖောင်က အသးခပျု၍ခဖစ်ရပ်က

ပံုပန်ေးအသင်အပပင် - ဝတ်စာေး

တင်ခပသင်သည်။ အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်းက

တာဝန်

င်ယင်မှုစည်ေးက္မ်ေးအတက္်

သခမင်သည် သမ
ို့ ဟတ်

အွနလ
် င်းစောသင်ခန်းတွင် အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင်

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်းနှင်ပတ်သက်၍

အလလောသင်ယရ
ူ န် ခပျုမအ
ူ ဆောင်ရက
ွ ်သညန
် ည်းအတင်း

အသအပးချက်က လက်ခရရှသည်ဆရောမျေားသည်

ဝတ်စေားဆင်ယင်ရန် အမ ော်မှန်းပါသည်။

အစီရင်ခတင်ခပချက်က အပပီးအစီးအဆောင်ရွကရ
် န်

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင်

လအပ်သည်။

သငအ
် လျော်စောွ ဝတ်စေားဆင်ယင်ခခင်းခဖင်
အဆပါအမ ော်မန
ှ ်းချက်နင
ှ က
် က်ညအ
ီ စလပါသည်။

အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သို့မဟတ်

ဆရောမျေားသည်

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတက
ို့ တင်ခပသည်အဖောင်မျေားက

၎င်းတမ
ို့ သခမင်နင်သညဝ
် တ်စေားဆင်ယင်မက
ှု

အကျောင်းသေား၊ မဘ သမ
ို့ ဟတ် အပ်ထန်းသူ သမ
ို့ ဟတ်

မရည်ညန်းသင်ပါ။ အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင်

အကျောင်းသေားကယ်စေားအခခေားသူမျေားမှအန၍

အအောက်ပါနည်းလမ်းမျေားခဖင် ဝတ်စေားဆင်ယင်ခခင်းက

အီးအမးလ်မှတစ်ဆင် အကျောင်းကကီးကကပ်သူထသလ
ို့ ည်း

အရှောင်ကကဉ်သငသ
် ည်-

တင်သင
ွ ်းနင်သည်။
1. ညစ်ညမ်းအသော၊ ကကမ်းတမ်းအသော၊
အနင်ကျငအ
် စော်ကေားခခင်း၊ အနှာငယ
် ှက်ခခင်း၊ သမ
ို့ ဟတ်

ရင်းစင်းအသော၊

ပခမ်းအခခောက်ခခင်းတက
ို့

သက်သက်မဲအစော်ကေားပတ်ခတ်အသော၊

တင်ခပသည်စောရွက်စောတမ်းအဖောင်အမျျုးအစေားက BCPS

အကကမ်းဖက်အသော၊

ဝက်ဘ်ဆက်တင
ွ ် အဒါင်းလတ်ဆွဲယူနင်ပါသည်။

လင်ပင်းဆင်ရောမဖွယ်မရောအခပောဆအသော
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စောမျေား သမ
ို့ ဟတ် အယဘယျအေားခဖင်

အွန်လင်းသင်ကကေားချန်အတွငး်

အသက်မခပည်အသောအကျောင်းသေားမျေားအ

ကျန်းမောအရးလပ်ရးလပ်စဉ်မျေား

တွက် တရေားမဝင်အသော သမ
ို့ ဟတ်
အထူးသခဖင် တရေားမဝင်အသော

အွန်လင်းသင်ကကေားချန်အတွင်း အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင်

ကးကေားချက်အရောမျေားက အဖော်ခပခခင်း။

၎င်းတ၏
ို့ ရပ်ပင်းဆင်ရောနှင်
စတ်ခစေားမှုဆင်ရောကျန်းမောအရးက

2. အဆးရွက်ကကီး၊ မူးယစ်အဆးဝါးမျေား၊ အရက်

အထောက်ပအပးသည်အခပျုအမူမျေားက

သမ
ို့ ဟတ်

အအလးထေားသင်သည်။ အကျောင်းသေားမျေားနှင် ၎င်းတို့၏

အခခေားတရေားမဝင်အနတရောယ်ရအသောထ
ှ
တ်ကန်

မသေားစမျေားက

မျေားအသးခပျုခခင်းက တးခမငအ
် ဆောင်ရွကခ် ခင်း။
3. လင်ပင်းဆင်ရောအကကခပျုအသောမက်အဆချ်မျေားပါ

•

ဝင်ခခင်း။

တက္်ကက္စာရနထုင် န် တက်တွန်းပါသည်။
အနို့စဉ်ရပ်ပင်းဆင်ရောလှုပရ
် ှေားအဆောင်ရက
ွ ်မှုသည်

4. ဂဏ်းဂဏအဖွဲွဲ့နှင် ဆက်သွယ်မှုက အဖော်ခပခခင်း။

နှလး၏ကျန်းမောအရးက တးခမငအ
် ပးသည်။ ၎င်းသည်

5. အကျောင်းလှုပ်ရောှ းအဆောင်ရက
ွ ်မမ
ှု ျေားတွင်

အကျောင်းသေားမျေားအေား

သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်း သမ
ို့ ဟတ် အကျောင်းမှ

စတ်ဖစီးမှုနှင်ပတ်သက်၍လည်း ကူညအ
ီ ပးသည်။

ပပးကူညအ
ီ သောလှုပရ
် ောှ းအဆောင်ရက
ွ ်မမ
ှု ျေားတွင်

တစ်ရက်လ င် မနစ် ၃၀ ကကောလမ်းအလ ောက်ခခင်းသည်

စနစ်တကျခဖစ်ပပီး

ရပ်ပင်းဆင်ရောနှင် စတ်ခစေားမှုဆင်ရောကကခင်အရးက

လခချုအသောလပ်အဆောင်ချက်က လးဝ

တးခမငအ
် ပးသည်။ ကွန်ပျ တောတွင် ထင်သညအ
် ခါ

သမ
ို့ ဟတ် အအရးကကီးအသော

အကျောင်းသေားမျေားသည် ခဏခဏရပ်နားမှုမျေား -

အအနှာငအ
် ယှက်ခဖစ်အစခခင်း သမ
ို့ ဟတ်

မတ်တပ်ရပ်ခခင်း၊ အအကကောဆနို့်ခခင်းတက
ို့

ခဖစ်နင်အစခခင်း။

ခပျုလပ်သင်သည်။ ဤသည်မောှ
ကကွက်သေားပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခခင်းနှင်

6. အရပ်ဘက်ဆန်အသော ပညောမဲမှုနင
ှ ် အခပျုအမူနင
ှ ်

အတောငတ
် င်းခခင်းက အရှောင်ကကဉ်နင်အစသည်။

အလျော်ညီသည် ရင်းပျအသော၊ မအလးစေားအသော
သမ
ို့ ဟတ် ပညောမဲအသောအဖော်ခပချက်ပါဝင်ခခင်း။

•

သူငယ်ခ င်ေးမ ာေးနင် မသာေးစုနင်အတူ စက္ာေးရပပာပါ။
အကျောင်းသေားမျေားသည် ၎င်းတ၏
ို့

7. ဘောသောစကေားပါဝင်ခခင်းနှင်/သမ
ို့ ဟတ်

ဆက်ဆအရးအပင်းမျေားကလည်း တးခမင်လသည်။

လက်နက်ကင်ပသအက္တမျေား(swastikas)၊

ဤသည်မှော ၎င်းတဘ
ို့ ောသောမည်သအ
ို့ ဖော်ခပပနှင်

မဟောမတ်အလနှင် ကကျုးကွင်းမျေားကဲသို့

မည်သန
ို့ ားအထောင်ပက အလလောသင်ယူခခင်းက

မကနို့်သတ်ထေားအသော်လည်း အမန်းတရေား၊

လအပ်ပါသည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည်

လူမျျုးသမ
ို့ ဟတ် လူမျျုးစအကကမ်းဖက်ခခင်း၊

တစ်ရက်စတ
ီ င
ွ ် မသေားစ သမ
ို့ ဟတ်

ပခမ်းအခခောက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် အနှာငယ
် ှက်ခခင်းက

သူငယ်ချင်းမျေားနှငအ
် တူ

တးပွေားအစသည် ရပ်ပမျေား၊ သအက္တမျေား၊

အခပန်အလှန်စကေားအခပောဆခခင်းမျေား(စောတသောမက)

အအကကောင်းအရောမျေား သမ
ို့ ဟတ်

ရှသင်သည်။

တခခေားအရောမျေားက ခပသခခင်း။
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•

ပဖစ်နုင်ပါက္ ပပင်ပရန ာမ ာေးက္ု ရနို့စဉ်သာေးပါ။

စတ်ပင်းဆင်ရောကျန်းမောအရး။

တစ်ရက်လ င် မနစ် ၂၀ ကကော

အပ်စက်ခခင်းနှင်သက်ဆင်သည်အခါ

အခပင်ဘက်တွငက
် စေားခခင်းသည် အခမင်အောရက

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင်

ကောကွယအ
် ပးသည်။
အလွန်နးီ ကပ်အသောအလပ်သည်

▪

အနီးမှုန်ခဖစ်အစနင်သည်။
•

ညတစ်ညစီတွင် အပ်ရောဝင်ရန်
အချန်ယူသင်သည်။

နှောေးမ ာေးက္ု က္ာက္ယ်ပါ။

▪

မီးမျေားက ပတ်ပါ။

▪

အပ်ရောမဝင်ခင် အနားယူရန်

နားကကပ်မျေားအသးခပျုသည်အခါ

အချန်ယူပါ။

အကျောင်းသေားမျေားအအနခဖင် တတ်နင်သမ

▪

အသတးတးထေားခခင်းက

အီလက်ထအရောနစ်ပစစည်းမျေားက
ပတ်ပါ။

အအသအချောခပျုလပ်သင်သည်။ အကယ်၍

▪

အအကကောဆနို့်ပါ သမ
ို့ ဟတ်

အသမျေားက အနီးအနားရှသူမျေားကကေားရနင်ပါက

တရေားထင်ပပီး စတ်နင
ှ ် ခနဓာကယ်က

အသအလွန်ကျယ်အနသည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည်

စတင်အခဖအလ ောပါ။

စောသင်အနသညအ
် ခန်းထဲတင
ွ ် အသချဲွဲ့ခခင်းမျျုးက

▪

တစ်မနက်စတ
ီ င
ွ ် တစ်ချန်တည်းထပါ။

မလအပ်အသောအကကောင် ဆူညခခင်းက

▪

အချန်အလအအလောက်အပ်စက်ပါ။

ထန်းချျုပ်ကနို့်သတ်သင်သည်။

▪

အသက် ၆ နှစ်နင
ှ ် ၁၂
နှစ်အရွယက် ကေား ကအလးမျေားသည်

•

အပ်ရ ေးဝဝအပ်ပါ။ အပ်စက်ခခင်းသည်

အပ်ချန် ၉-၁၂ နာရီလအပ်သည်။

အကျောင်းသေားမျေား၏

▪

အသက် ၁၃ နှစ်နင
ှ ် ၁၈

ရပ်ပင်းဆင်ရောကျန်းမောအရးအတွက် လအပ်သည်။

နှစ်အရွယက် ကေား

အပ်စက်ခခင်းသည် ခခအေားစနစ်နင
ှ ် စတ်ခစေားမှုက

ဆယ်အကျော်သက်အရွယ်မျေားသည်

အကျျုးခပျုသည်။ အပ်အရးမဝခခင်းသည် လူက

အပ်ချန် ၈-၁၀ နာရီလအပ်သည်။

အဒါသထွကအ
် စနင်ပပီး စးရမ်ပူပန်မှုက ခဖစ်အစပပီး
စတ်ဓောတ်ကျမှုခစေားချက်မျေားက
ဆးရွေားအစနင်သည်။ အကျောင်းသေားမျေား၏
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အကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်အသအမှတ်ခပျုအရးစောမျက်နာှ
ရက္ ေးဇူေးပပျု၍ င်ေးလင်ေးစာပံုနပ်ပါ။
ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ရနှောက္်

ံုေးအမည်

ရက္ ာင်ေး

ရက္ ာင်ေးသာေး၏ ပထမ
အတန်ေး

အတန်ေးပုင်

ံုေးအမည်

ာ

ကျွန်ပ်တ၏
ို့ အကျောင်းစနစ်အအောင်ခမင်အရးသည် အဆင်အေားလးတွင် အသအပးထေားပပီး မ အဝအသောရည်မှန်းချက်ပန်းတင်မျေားက
ရရှအစရန် စအပါင်းလပ်ကင်သည် ကျွန်ပ်တ၏
ို့ အစရှယ်ယောရှင်အဖွဲွဲ့မျေားအအပေါ်မူတည်သည်။ အကျောင်းသေားမျေားသည် ကျွန်ပ်တ၏
ို့
အထင်ရှေားဆးအစရှယ်ယောရှငအ
် ဖွဲွဲ့ခဖစ်သည်။ ယင်းကဲသို့ အကျောင်းသေားမျေားအေား မူဝါဒမျေား၊ စည်းမျဉ်းမျေား၊
လပ်ထးလပ်နည်းမျေားနှင် အမ ော်မှန်းချက်မျေားနှင်ပတ်သက်၍ အသအပးခခင်းသည် ဤအကျောင်းသေားလက်စွဲစောအပ်၏
အဓကရည်ရွယ်ချက်ခဖစ်သည်။
အကျောင်းသေားမျေား၊ မဘမျေားနှင် အခခေားအစရှယ်ယောရှငအ
် ဖွဲွဲ့မျေားအေား ဘဲလ်တီမးအကောင်တအ
ီ စးရအကျောင်းမျေား (BCPS) အတွင်း
အကျောင်းသေားမျေားအတွက် အခပျုအမူပင်းဆင်ရောအမ ော်မှန်းချက်မျေားနှင်ပတ်သက်၍ အသအပးနင်ရန် ဤလက်စွဲစောအပ်သည်
အအောက်ပါတန
ို့ ှင်ပတ်သက်၍ အအရးကကီးအသောအချက်အလက်က အဖော်ခပသည်-

ကက္ျုတင်က္ာက္ယ်တာေး
အက္ ျုေးအရ က္ာင်ေး

ီေးရ ေး

ီရလ ာ်ရသာအက္ ျုေး

က္်မ ာေး

ပပန်လည်ထန်ေးသမ်ေးရ ေး

ကျွန်ပ်သည် BCPS အကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်မတတ က လက်ခရရှပါသည်။ လက်စစ
ွဲ ောအပ်က ရှင်းလင်းခပပပီး
အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်း၊ စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောလပ်ငန်းစဉ်၊ လပ်ပင်ခွငအ
် တင်းအတောနှင် ကျွန်ပ်၏ တောဝန်မျေားနှင်
လပ်ပင်ခွင်မျေားနှင်ပတ်သက်၍ အမးခွနး် မျေားက ကျွန်ပ်အေား အမးပင်ခွင်ခပျုသည်။ ကျွန်ပ်သည် လက်စစ
ွဲ ောအပ်နှင်ပတ်သက်၍
ပမအအသးစတ်အဆွးအနွးရန် ကျွန်ပ်၏ လက်အထောက်အကျောင်းအပ်နင
ှ ်အတူ တစ်ဦးချင်းအတွွဲ့ဆနင်အကကောင်း
ကျွန်ပ်အေားအသအပးအအကကောင်းကကေားပါသည်။ ကျွန်ပ်အအနခဖင် အကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ်တွင် အဖော်ခပထေားအသောမူဝါဒမျေားနှင်
လပ်ထးလပ်နည်းမျေားသည် အအောက်ပါတန
ို့ ှင် ဆက်စပ်အနသခဖင် ၎င်းတက
ို့ အခပည်အဝနားလည်အကကောင်း ကျွန်ပ်တ၏
ို့
လက်မှတ်နင
ှ ်အတူ အဖော်ခပပါသည်•

BCPS က္ င်ဝတ်စည်ေးက္မ်ေး။
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•

အမ ျုေးအစာေး ၁၊ ၂ နင် ၃ ပပစ်မမ
ှု ာေးပါဝင်သည်စည်ေးက္မ်ေးပုင်ေး

ုင် ာလုပ်ငန်ေးစဉ်။

•

ရက္ ာင်ေးက္ု ထခက္
ု ်ရစသည် ပပဿနှောမ ာေးတင် က္ာေးဝင်ရပဖ င်ေးရပေး န် က္ျွန်ုပ်၏
ကက္ီေး က္ပ်သမ
ူ ာေးလုပ်ပုင်ခငအ
် တုင်ေးအတာ။

•

BCPS ရက္ ာင်ေးသာေးအပဖစ် က္ျွန်ုပ်၏ တာဝန်မ ာေးနင် လုပ်ပင
ု ်ခင်မ ာေး။

ရက္ ာင်ေးသာေးမ ာေး၏ လက္်မတ်

က္်စ

ကျွန်ပ်သည် အကျောင်းသေားလက်စစ
ွဲ ောအပ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အအကကောင်းက ကျွန်ပ်၏ ကအလးနှင်အတူ အဆွးအနွးပပီးခဖစ်၍ ကျွန်ပ်တသ
ို့ ည်
အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်း၊ စည်းကမ်းပင်းဆင်ရောလပ်ငန်းစဉ်၊ စနစ်၏ လပ်ပင်ခွင်အတင်းအတောနှင် အကျောင်းသေားမျေား၏
တောဝန်မျေားနှင် လပ်ပင်ခင
ွ ်မျေားက နားလည်သရှပါသည်။
မဘမ ာေး၏ လက္်မတ်

က္်စ

ဤလက္်မတ်ရ ေးထုေးထာေးရသာရဖာင်သည် ၂၀၂၂၊ စက္်တင်ဘာ ၃၀ က္်ရနို့အထ သို့ုမဟုတ် အသအမတ်ပပျုခ က္်ပါ သည်ရဖာင်အသစ်ပဖင်
လလယ်သည်အခ န်အထ အက္ ံျုေးဝင်ပါသည်။
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အရမ က္န်ဥပရဒ
17 U.S.C. §§ 106, et seq., မူပင်ခွင်ဥပအဒ
18 U.S.C. §§2510-2522၊ အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သွယ်အရးကယ်အရးလခချုမှုဥပအဒ
20 U.S.C. § 794D၊ 1973 ခနှစ်ခပန်လည်ထူအထောင်အရးဥပအဒပဒ်မ 508
20 U.S.C. §§ 1681, et seq.၊ 1972 ခနှစ်ပညောအရးခပင်ဆင်ချက်မျေား Title IX
20 U.S.C. § 1232g၊ မသေားစပညောအရးဆင်ရော လပ်ပင်ခွင်မျေားနှင် ကယ်အရးလခချုမှုဥပအဒ
(FERPA)
20 U.S.C. § 1232h၊ အကျောင်းသေားလပ်ပင်ခွင်မျေားခပင်ဆင်ချက်ကောကွယအ
် ရး (PPRA)
20 U.S.C. §§ 1400, et seq.၊ မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးချင်းစီတ၏
ို့ ပညောအရးဥပအဒ (IDEA)
20 U.S.C. §§ 7101, et seq.၊ အဘးကင်းလခချုပပီး မူးယစ်ကင်းစင်အသောအကျောင်းမျေားနှင်
အဖွဲွဲ့အစည်းမျေားဥပအဒ
20 U.S.C. § 7151၊ လက်နက်ကင်းစင်အသောအကျောင်းဥပအဒ
20 U.S.C. § 7908၊ လက်နက်ကင်အဖွဲွဲ့မျေားအခေါ်ယူစအဆောင်းသူမှ အကျောင်းသေားမျေားအသးချမှုနှင်
အကျောင်းသေားအခေါ်ယူစအဆောင်းသည်အချက်အလက်
29 U.S.C. 794၊ ခပန်လည်ထူအထောင်အရးဥပအဒပဒ်မ504
41 U.S.C. §8104, et. seq., မူးယစ်ကင်းစင်အသောအလပ်ခွင်ဥပအဒ
47 U.S.C. §254(h)၊ ကအလးမျေား၏အင်တောနက်ကောကွယအ
် ရးဥပအဒ

ရမ ီလန်ေး၏ မတ်ခ က္်ပပျုထာေးရသာဥပရဒ
ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပဒ်မ §3-805၊ အီလက်ထအရောနစ်အမးလ်အေားအလွဲသးစေားခပျုခခင်း
ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပဒ်မ §4-124၊ မူးယစ်ကင်းစင်အသောအကျောင်းနယ်ပယ်မျေားသတ်မှတ်ခခင်း
ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပဒ်မ §§5-101, et seq., တေားခမစ်ထန်းချျုပ်ထေားသည်အနတရောယ်ရှအသောအရောမျေား၊ အညန်းမျေား၊ နှင် အခခေားအရောမျေား
ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပဒ်မ §10-107၊ အရွယ်မအရောက်အသးသူမျေားသို့ အဆးရွကက် ကီးထတ်ကန်ခဖနို့်အဝခခင်း
ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပဒ်မ §10-108၊ အရွယ်မအရောက်အသးသူမျေားမှ အဆးရွက်ကကီးထတ်ကန်လက်ဝယ်ထေားရှခခင်း၊
မှေားယွင်းအသောအအထောက်အထေားအသးခပျုခခင်း
ရောဇဝတ်မှု ဥပအဒပဒ်မ 11-203၊ အရွယ်မအရောက်အသးသူမျေားသို့ ညစ်ညမ်းအသောအရောအရောင်းချခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ခပသခခင်း
ပညောအရး ဥပအဒပဒ်မ §7-111၊ စစ်ဘက်ဆင်ရောအလပ်အခေါ်ယူစအဆောင်းသူမျေားက ဝင်အရောက်ခွင်ခပျုခခင်း
ပညောအရး ပဒ်မ §§7-301 မှ -311 အထ၊ အကျောင်းတက်အရောက်ခခင်းနှင် အကျောင်းသေားစည်းကမ်းမျေား
ပညောအရး ပဒ်မ §§7-401 မှ -435 အထ၊ အကျောင်းသေားမျေား၏ ကျန်းမောအရးအဘးကင်းလခချုအစအရး
ပညောအရး ပဒ်မ §§26-101 မှ -104၊ အကျောင်းလခချုအရး
အချက်အလက် အတည်ခပျုချက် ပဒ်မ §4-313၊ အကျောင်းသေားမှတ်တမ်းမျေား
ကျန်းမောအရးအချက်အလက် ပဒ်မ §§24-501 to -511အထ၊ အခန်းတွင်းအလသနို့်စင်ခခင်း

ရမ ီလန်ေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေးဥပရဒ
13A.01.04.03၊ အကျောင်းလခချုအရး
13A.02.04၊ အဆးအခခောက်ကင်းစင်အသောအကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်
13A.05.01၊ အခမဲခဖစ်အသောသက်ဆင်ရောအစးရပညောအရးခပဌောန်းချက်
13A.05.02၊ မသန်စွမ်းအကျောင်းသေားမျေားအတွက် ဝန်အဆောင်မှုမျေားဆင်ရော စီမခနို့်ခွဲအရး
13A.08၊ အကျောင်းသေားမျေား

ဘ လ်တီမ ုေးရက္ာင်တီဥပရဒ
အအထွအထွခပဌောန်းချက်မျေားနှင် ခပစ်မှုမျေားဆင်ရောပဒ်မ §17-1-118၊ အပါင်းစပ်ထေားအသောအဆးအခခောက်
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ပညာရ ေးဘုတ်အဖ ွဲ့မူဝါဒမ ာေးနင ် အုပ်ခ ျုပ်ရ ေးမ ေးစည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေး (BCPS ဘုတ်အဖ ွဲ့စာ ွက္်စာတမ်ေးမ ာေးက္ု က္ည ်ပါ)
မူဝါဒ 0100၊ ညီမ မှု
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 1240၊ အကျောင်းမျေားနှင် ရးခန်းမျေားသို့ လောအရောက်သူမျေား
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 3532၊ ပျက်စီးမှုအတွက် ခပန်လည်အပးဆပ်ခခင်း
မူဝါဒ 5100၊ မခဖစ်မအနအကျောင်းတက်အရောက်ခခင်း
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5200၊ ခမင်တင်ခခင်းနှင် ထန်းသမ်းခခင်း
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5500၊ အကျောင်းသေားကျင်ဝတ်စည်းကမ်း
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5550၊ အကျောင်းသေားအခပျုအမူစည်းကမ်း
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5552၊ အကျောင်းသေားမျေားမှ ကယ်ပင်အီလက်ထအရောနစ်ဆက်သွယ်အရးပစစည်းမျေား
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5560၊ ရပ်ဆင်းမှုမျေားနှင် ထတ်ပယ်မှုမျေား
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5570၊ ရှောအဖွမှုမျေား
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5580၊ အနင်ကျင်အစော်ကေားခခင်း၊ ဆက်ဘောခဖင် တက်ခ က်အစော်ကေားခခင်း၊ အနှာင်ယှက်ခခင်း သမ
ို့ ဟတ် ပခမ်းအခခောက်ခခင်း
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5600၊ အကျောင်းသေားမျေား၏ တောဝန်မျေားနှင် လပ်ပင်ခွင်မျေား
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 5610၊ အကျောင်းမှ ကူညီပပးအပးအသောမီဒီယော/အကျောင်းသေားဂျောနယ်လစ်မျေား
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 6202၊ အကျောင်းသေားမျေားအတွက် လက်ခနင်အသောနည်းပညောအသးခပျုမှုမူဝါဒ (TAUP)
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 6702၊ အပသင်ရးလပ်ငန်းမျေား
မူဝါဒနှင် စည်းမျဉ်း 6800၊ အလလောအရးခရီးစဉ်မျေားနှင် ခပည်ပသွေားအရောက်အလလောအရးပရဂရမ်မျေား

အရထ ရထ
အဝန်းအဝင်းနယ်ပယ် ကျွန်ပ်တို့၏ထူးချွန်မှုလမ်းအကကောင်း
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