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မာတကိာ စာမ ကႏွ္ာ 

မာတိကာ ၂ 

ၾကိဳဆုိပါသည္  ၃ 

ေက ာင္းဘုတ္အဖြြဲ႔၀င္မ ား ၄ 

မိသားစုပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ ားႏွင့္လႈိ ့၀ွက္ခ က္အက္ဥပေဒ(FERPA) ၅-၆ 

အေထြေထြတန္းတကရည္တကအခြင့္အေရးႏွင့္ခြြဲျခားမႈမရွိေသာဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာေၾကညာခ က ္ ၇-၈ 

က န္းမာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈမ ား၊ အေဆာက္အအံုအတြင္းေလထုအရည္အေသြး၊ ပုိးမႊားထိန္းခ ဳပေ္ရး၊အစားအစာ 
၀န္ေဆာင္မႈ၊ အာမခံ၊ မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ က္ 

၈-၁၅ 

ေက ာင္းသားရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ကာကြယ္မႈမ ား၊ ေက ာင္းသားအျပဳအမကဆုိင္ရာစည္းမ ဥ္း၊ ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္မ ား၊ 
မိဘပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေပၚလစီ 

၁၆ 

ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ဖမ္းဆီးျခင္းေပၚလစီ/ဆြဲလ္ဖုံး-အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ ားေပၚလစီ ၄၁-၄၅ 

အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားအႏုိင္က င့္ျခင္း၊ လိင္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ခြဲြျခားဆက္ဆံျခငး္ကုိတုိင္ၾကားျခင္း 
ေဖာင္ပုံစ ံ

၄၃-၅၂ 

ေက ာင္းသားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာစည္းမ ဥ္းမ ား ၅၃ 

ေက ာင္းဘတ္စ္ကားသယ္ယကပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေက ာင္းေခၚခ ိ္န္ေပၚလစိိီ ၅၅-၆၁ 

ေ၀ါဟာရအဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ က္မ ား ၆၁-၆၄ 

အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမိဘမ ား၏အျပဳအမကမ ား ၆၄ 

ပုိးမႊားကာကြယ္ထိန္းခ ဳပ္ေရး မွတ္ပုံတင္ေလွ ာက္လႊာ ၆၅ 

ကန္႔သတ္္ခ က္ကုိထုတ္ျပန္သည့္ေဖာင္ပံုစံမ ား ၆၆-၆၇ 

မီဒီယာ/သတင္းအခ က္အလက္မ ားေဖာ္ျပခြင့့္ျပဳသည့္ေဖာင္္ပံုစံ ၆၈ 

ေက ာင္းသား/မိဘ အသိမွတ္ျပဳသည့္ေဖာင္ပုံစ ံ ၆၉ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျပီး ေခါင္းထိခိကု္ျခင္းအေၾကာင္းအရာကုိသိမွတ္သည့္ေဖာင္ပံုစံ ၇၀ 
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အေရ ွ႔အယလ္နေ္ကာငတ္ိေီက ာငး္မ ား (EACS) မၾွကိဳဆုိၿခငး္ 
 

မဘိမ ား၊ အပုထ္နိး္သကမ ားႏွင့္ ေက ာငး္သားမ ား- 
 

အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ (၂၀၂၁-၂၀၂၂) စာသငႏွ္စ္သို႔ ၾကိဳဆုိပါသည္! အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားတြင္တက္ေရာက ္  
ေသာ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ေကာင္းေသာသင္ယကၿခင္းႏွစ္ၿဖစ္ေစရန္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔စီစဥ္ေနသည္! ျပီးခြဲ့ေသာႏွစ္မ ားအတြင္းကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက ာင္းသားမ ား 
ႏွင့္၀န္ထမ္းမ ား၏ေအာင္ၿမငမ္ႈအတြက္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အလြန္ဂုဏ္ယကပါသည္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဧရိယာမ ားစြာတြင္တုိးတက္မႈရရွိေနသည္! အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္ 
တီအထက္တန္းေက ာင္း (၅) ေက ာင္း၏ေအာင္လက္မွတ္မ ားျဖင့္ေအာင္ၿမင္ခြဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ဘ၀ေနာက္တဆင့္အတြက္ျပင္ဆင္ခြဲ့ၾကသည္၊ ယခု 
ႏွွစ္တြင္ အေရွ ႔အယ္လန္အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္း စင္တာကိုဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး  ေအာ္တုိေမးရွင္း (Automation) ႏွင့္ ရုိေဘာ့တစ္ 
(Robotics)၊  ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရး (Construction Trades)၊ က န္းမာေရးသိပၸံ (Health Sciences)၊ သကနာျပဳအၾကိဳသင္တန္း 
(Pre-Nursing)၊   ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္သည့္ပညာဆိုိင္ရာနည္းပညာ(Pharmacy Technology)ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမွကုန္ေခ ာပစၥည္းျပဳလုပ္ျခင္း 
(Precision Machining) စသည့္ပရုိဂရမမ္ ားကိုဖြင့္လွစ္ေပးမည္၊၄င္းႏွင့္အတကခရက္ဒစ္၂မ ဳိးႏွင့္အေျမာက္အမ ားရရွိႏုိင္ျပီး အဆင့္ျမင့္ေနရာခ ထား 
ေပးသည့္ဘာသာရပ္မ ားကုကိြ ႏု္ပ္တုိ႔အထက္တန္းေက ာင္းမ ားတြင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျပီးကြ ႏု္ပ္တို႔ေက ာင္းသားမ ားအတြက္အခြင့္အလမ္းမ ားပုိမုိရရွိျပီး 
၄င္းတို႔စိတ္၀င္စားသည့္အရာ ကုိသင္ယကႏုိင္မည္၊ ကြ ႏု္ပ္တုိ႔ အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား(အီေအစီအက္စ္)တြင္ ဘ၀မ ားကိုေျပာင္းလြဲ 
ေပးႏိုင္ျပီ!  
 

အီးေအစီအက္စ္သည္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ ျပသနာမ ားျဖစေ္ပၚလာျပီးေနာကမ္ွေျဖရွင္းျခင္းထက္ထုိျပသနာမ ားမျဖစေ္အာင္ၾကိဳတင္ျပငဆ္င္ 
သည့္နည္းျဖင့္ေက ာင္းသားမ ားကုိအျမြဲအာရုံစုိက္သည့္နည္းမ ားကိုကြ ႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္သည္၊ ဤေနရာတြင ္အဓိကအခ က္တခုအျဖစ္ေက ာင္းသား  
မ ား၏ အႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရး၊ၾကံ့ခုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ပ့ံပိုးေပးရန္ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ၿပညန္ယ္ဥပေဒမ ားကိုလုိက္နာျခင္းတုိ႔ဆက္စပ္ပါ၀ငသ္ည္၊ 
၂၀၂၁-၂၂ ေက ာင္းစာသငႏွ္စ္ လက္စြြဲစာအုပ္သည္ မသိားစပုညာေရးဆုိငရ္ာအခြင့္အေရးမ ားႏွင့္လႈိ႔၀ကွခ္ ကအ္ကဥ္ပေဒ (FERPA) ၊ လမ္းညြန္ 
စာအုပ္အေၾကာင္းအရာေပၚလစီ၊ ဗီဒီယုိရုိက္ကကးျခင္း၊ ၊ဓာတ္ပုံရုိက္ျခင္း၊ လကေတြ႔ေမးျမန္းခ က္မ ား၊ က န္းမာေရးဆုိင္ရာ၀န္ေဆာငမ္ႈမ ား၊ ေက ာင္း 
ဘတ္စ္ကားသယ္ယကပုိ႔ေဆာင္ေရးေပၚလစီမ ားႏွင့္ အေရ ွ႔အယလ္နေ္ကာငတ္ေီက ာငး္မ ား၏ (၂၀၂၁-၂၂) ေက ာငး္သားမ ား၏အျပဳအမကဆုိငရ္ာ 
စညး္ကမး္မ ားအေသးစတိအ္ခ ကအ္လကမ္ ား ပါ၀င္သည္၊  
 

ေက ာင္းသားမ ာ၏အျပဳအမကၿခင္းဆုိင္ရာစည္းကမ္းခ က္မ ားသည္သင္တုိ႔သိကြ မ္းၿပီးသားအေၾကာင္းအရာတခုျဖစရ္မည္ျဖစ္ျပိီးသင့္ကေလးကုိလြဲ  
ေ၀မွ ပါ၊ ဤေဖၚလစီသည္ EACS ေက ာင္းမ ားအားလံုးတြင္ ခ မွတေ္ပးသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ/အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပဳအမကအက င့္စာရိတ ၱ 
မ ားဆိုင္ရာၾကား၀င္ေစ့စပေ္ၿဖရွင္းၿခင္းမ ားႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ ားအစျပဳျခငး္(PBIS) ႏွင့္တထပ္တည္းတကညီသည္၊ဤစာအုပ္၌ မည္သည္ ့အေၾကာင္း   
အရာမ ားပါ၀င္သည့္ကုိ မသပိါ၊နားမလည္ပါဟုဆိုျပီးအေၾကာင္းျပခ က္သည္ခုိင္လုံမႈမရွိပါ၊ ဆရာမ ားအားလံုးသည္စာသင္ရမည္ျဖစ္ျပီးေက ာင္းသား  
မ ားအားလံုးသင္ယကၾကရမည္ျဖစ္ျပီး၊ စာသင္ခန္းမ ားႏွင့္ေက ာင္း၀န္းက င္သည္အေႏွာက္အယွက္ကင္းသည့္သင္ယကမႈေနရာျဖစရ္မည္၊ေက ာငး္သား 
မ ား၏အျပဳအမကၿခင္းဆုိင္ရာစည္းကမ္းခ က္မ ားစာအုပ္ကုိသင့္ကေလးႏွင့္အတကအခ ိန္ယကျပီးျပန္လည္ဖတ္ရႈ ႔ေလ့လာပါ 
 

ဤလက္စြြဲစာအုပ္၏အေနာက္တြငပ္ါ၀င္ေသာေဖာင္ပုစံံအခ ဳိ ႔ပါ၀င္ျပီး၄င္းတုိ႔ကိုျပည့္စုံစြာေရးျဖည့္ျပီး တနလာာၤေန႔၊ ၾသဂတုလ္ (၃၀) ၂၀၂၁ မတုိင္မွီ 
(သုိ႔)ထုိေန႔ေနာက္ဆံုးထားျပီးေက ာင္းသုိ႔ ၿပန္ပုိ႔ပါ၊ သင့္တြင္ေမးခြန္းရွိလွ င္ သင့္ကေလးေက ာင္း၏ ရုံးခန္းကိုဆက္သြယ္ပါ၊ ပုိမုိသိရွိလုိေသာအခ က ္
အလက္မ ားကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက ာင္း၀က္ဘ္ဆုိက္ www.eacs.k12.in.us တြင္၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈ ႔ႏုိင္သည္  
 

မတကညီေသာျပဳလုပ္မႈမ ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္္ပါ! အက ဳိးရွိပါေစ! ေက ာင္းသား၏ပညာေရးကုိတိုးတက္ဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္မႈရွိပါေစ! 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေက ာင္းသား မ ားအတြက္ပညာေရး၀နေ္ဆာင္မႈမ ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ကမ္းလွမ္းျပီးအေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားတြင္ေက ာင္း 
သား တုိင္းအတြက္ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင္တစုံတခုေဆာင္ရြက္ေပး၇နရ္ွိေၾကာင္းယုံၾကည္ပါသည္! ဤေနရာသည္ ေက ာင္းသားမ ားစိတ္ကကးရန္၊ ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာေနရာတခုၿဖစသ္ည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက ာင္းသို႔တက္ေသာေက ာင္းသားမ ားအတြက္ကၽြနု္ပ္တုိ႔၀န္ထမ္းမ ားကၿဖစ္ႏုိင္ေသာ 
အေကာင္းဆံုးပညာေရးကိေုပးရနက္မ္း  လွမ္းျပီးကြ ႏု္ပ္တုိ႔၏ အသင္း၀င္/အဖြြဲ႔၀င္မ ားအၿဖစ္ယခႏွုစ္တြင္သင္ႏွင့္အတကပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေမွ ာ္လင့္သည္ 
              
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ ားႏွင့္၄င္းတုိ႔ကိုမည္သို႔ပုိမုိေကာင္းမြနေ္အာင္ၿပဳလုပ္သင့္သည္ဆုိသည့္အၾကဥံာဏ္မ ားကိုလြဲသင့္ထံ 
မွရရွိရန္ကၽြနု္ပ္တို႔ စိတ္၀င္စားပါသည၊္ ကြ ႏု္ပ္တုိ႔ကိုအသိေပးပါ!   
 

ေကာင္းေသာပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္ပါေစ! 
 

ခင္မငစ္ြာျဖင့္ 
 

Mrs. Marilyn Hissong 

မစၥစ္ မာရီလင္ဟစ္ေဆာင ္
စကပါအင္တင္ဒန္႔ 
အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား  

http://www.eacs.k12.in.us/
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စိတ္ကကးပါ - ျပဳလုပ္္ပါ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

စိတ္ကကးပါ - ျပဳလုပ္္ပါ 
 

  

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ေက ာင္းဘုတ္အဖြြဲ႔၀င္မ ား  
 

1240 State Road 930 East 

New Haven, IN 46774 

 

Jennifer Blackburn  ျမိဳ ့နယ္  5R (ဧရယိာတခုလုးံ) 

Todd Buckmaster  ျမိဳ ့နယ္  6R (ဧရယိာတခုလုးံ)  

Gayle Etzler   ျမိဳ ့နယ္  2E  

Timothy Hines    ျမိဳ ့နယ္  1R (ဧရယိာတခုလုးံ)  

Paulette Nellems  ျမိဳ ့နယ္  3E  

Steve Screeton   ျမိဳ ့နယ္  4E  

Ron Turpin    ျမိဳ ့နယ္  7E    
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မသိားစ ုပညာေရးဆိငုရ္ာ အခြင့္အေရးမ ား ႏွွင္ ့လႈိ႔၀ကွခ္ ကအ္ကဥ္ပေဒ (FERPA) 

 
မိသားစုပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးင့္မ ားႏွင့္လႈ႔ိ၀ွက္ခ က္အက္ဥပေဒ (FERPA) သည္မိဘမ ားႏွင့္(ခံစားခြင့္ရွိေသာ) အသက္(၁၈)ႏွစ္ႏွင့္အထက္  
ေက ာင္းသားမ ား၏တိက ေသာအခြင့္အေရးမ ားႏွင့္တကြ ေက ာင္းသား၏ပညာေရးမွတ္တမ္းမ ားကိုေလးစားရန္အာမခံသည္။  
ထုိအခြင့္အေရးမ ားတို႔မွာ- 

 

(၁) ေက ာငး္သားပညာေရးမတွတ္မး္မ ား စစေ္ဆးရနႏွ္င့္ ျပညလ္ညႀ္ကည့္ရွ႕ုခြင့္ေတာငး္ဆုိခ ကက္ုိေက ာငး္မလွကခ္ရံရွျိပးီ(၄၅)ရကအ္တြငး္- 
မိဘ(သို႔) အသက္ျပည့့္ေသာ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး (သို႔) သင့္ေလ ာ္ေသာ ေက ာင္းတာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းထံသို႔ၾကည့္ရႈ ႔ 
လုိေသာမွတ္တမ္းကိုစာၿဖင့္ေလွ ာက္လႊာျဖင့္ေတာင္းဆုိရမည္။ ေက ာင္းတာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းသည္မိဘ (သို႔) အသက္ျပည့္ေသာေက ာင္း 
သားအားမွတ္တမ္းမ ားကုိ ၾကည့္ရႈေလ့လာရန္ ေနရာႏွင့္ အခ ိန္ကို အသိေပးအေႀကာင္းႀကားမည ္

 
(၂) မဘိမ ား (သို႔) အသကျ္ပည့္ေသာ ေက ာငး္သားမ ားသညေ္က ာငး္သား၏ ပညာေရးမတွတ္မး္ မာွးယြငး္ေနသည(္သုိ႔) မသိားစပုညာေရး 

ဆိငုရ္ာအခြင့္အေရးႏွင့္လႈိ ႔၀ကွခ္ ကအ္ကဥ္ပေဒ (FERPA) အရ ေက ာငး္သား၏လႈိ ႔၀ကွခ္ ကမ္ ားကုိခ ိဳးေဖာကျ္ခငး္ခရံသညဟ္ ု
ယုၾံကညၿ္ပးီ၊ ၿပဳၿပငေ္ၿပာငး္လြဲမႈလပုေ္ပးရနေ္တာငး္ဆုိႏိုငခ္ြင့္ -  
မိဘမ ား (သို႔) အသက္ျပည့္ေသာ ေက ာင္းသားမ ားကေက ာင္းသား၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းကိျုပင္ဆင္လုိပါက ေက ာင္းအုပ္ၾကီး (သို႔)   
သက္ဆိုင္ရာေက ာင္းတာ၀န္ရွိ၀နထ္မ္းထံသုိ႔ျပင္ဆင္လုိေသာအပိုင္းကိစုာၿဖင့္ရွင္းလင္းစြာေရးသားေဖၚၿပၿပီးေတာင္းဆိုရမည္၊အကယ္၍ 
မိဘ(သို႔)အသက္ျပည့္သည့္ ေက ာင္းသားတုိ႔မွ ေတာင္းဆုိထားသည့္အတုိင္း ေက ာင္းမွျပင္ဆင္မေပးႏိုင္ေၾကာင္းဆုံးၿဖတ္လွ င္ မိဘႏွင့္ 
အသက္ၿပည့္ေသာ ေက ာင္းသားဆုံးၿဖတ္ခ က္ကုိအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျပီး၄င္းမွတ္တမ္းကုိ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလြဲရန္ေတာင္းဆိုခ က္ကို 
ၾကားနာစစေ္ဆးရန္အၾကံၿပဳမည္။ ၾကားနာစစ္္ေဆးခြင့္ကို မိဘႏွင့္ အသက္ၿပည့္ေသာ ေက ာင္းသားအား အသိေပးအေၾကာင္းသည့္ 
အခါ ၾကားနာစစ္ေဆးၿခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအျခားအခ က္အလက္မ ားပံ့ပိုးေပးမည္  

 
(၃) သေဘာတကညခီ ကမ္ပါပြဲထတုေ္ဖၚၿခငး္ကိ ု(FERPA) ခြင့္ၿပဳခ ကမ္လွြြဲ၍ ေက ာငး္သား၏ပညာေရးမတွတ္မး္လႈိ ႔၀ကွခ္ြင့္- ျခြင္းခ က္တခုမွာ     
     ေက ာင္းတာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းသည ္တရား၀င္ပညာေရးဆိုင္ရာအက ိဳးရလာဒ္အတြက္ေဖာ္ၿပရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္၊ ေက ာင္း၀န္ထမ္းတဦးသည္  

ေက ာင္းႀကီးႀကပ္ေရးမွုး၊ စီမံအုပ္ခ ဳပ္သက၊ ဆရာ (သို႔) ၀န္ထမ္းအကက (က န္းမာေရးဌာန (သို႔) သကနာျပဳနွင့္ ရြဲအရာရွိ၊ ဘတ္စ္ကား  သယ္ယက 
ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သတင္းအခ က္အလက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ ့သယ္ယကပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ ္မ ားအပါအ၀င္)၊ ေက ာင္းဘုတ္အ 
ဖြြဲ႔၀င္၊ ေက ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပင္ပကုမၸဏီမ ားမွ (ေရွ ႔ေန၊ စာရင္းစစ္၊ က န္းမာေရးအတိုင္ပင္ခံပဂု ိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ေကာင္ဆြဲလာ) 
တရား၀င္ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက ာင္းသား (သို႔) မိဘ- ဥပမာ- စည္းကမ္းေရးရာေကာ္မတီ (သို႔) နစ္နာမႈဆုိင္ရာေကာ္မတီ (သို႔) 
မိဘ၊ ေက ာင္းသား (သို႔)လုပ္အားေပး၀န္ထမ္းမ ား ျဖစ္သည္။ ေက ာင္း၀န္ထမ္းသည္ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ ားကုိ ျပန္လည္ႀကည့္ရွုရန္ႏွင့္ 
သက၊သကမ၏ တာ၀န္ကိေုဆာင္ရြက္ရန္ တရား၀င္ပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္ရရွိထားသည္။ ေတာင္းဆုိခြဲပ့ါက ေက ာင္းသား ေျပာင္းေရႊ ႔မည့္ 
ေက ာင္းသုိ႔ပညာေရးမွတ္တမ္းမ ားကုိ ေက ာင္းသား၏သေဘာတကညီခ က္မပါဘြဲေပးပုိ႔နုိင္သည္ 
(မတွခ္ က-္မိသားစုပညာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ ားႏွင့္လႈိ ႔၀ွက္ခ က္အက္ဥပေဒ(FERPA)အရ ေက ာင္းသား၏ပညာေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္း 
ကိေုတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အေႀကာင္းႀကားေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္လွ င္ ျမိဳ ႔နယ္ေက ာင္းရုံးမွ မိဘ(သို႔) ေက ာင္းသားထံသို႔ ခုိင္လုံေသာ 
ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္အသိေပးရမည္)    
 

(၄) ေက ာငး္မ ွမသိားစပုညာေရးဆိငုရ္ာအခြင့္အေရးမ ားႏွင့္လႈိ ႔၀ကွခ္ ကအ္ကဥ္ပေဒ (FERPA)ကုလိိကုန္ာရန ္ပ ကက္ြကမ္ႈမ ားရွလိ ွင၊္ 
အေမရကိနၿ္ပညေ္ထာငစ္ပုညာေရးဌာနသို႔ မေႀကနပခ္ ကမ္ ားကိ ုတိငုႀ္ကားရန ္အခြင့္အေရး -  
 
 
FERPA စီမခံန္႔ခြြဲရံုး၏ အမညႏွ္င့္ လပိစ္ာမာွ- 
 

      Family Policy Compliance Office 
      U.S. Department of Education 
      400 Maryland Avenue, SW 
     Washington, D.C. 20202-8520 
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မိသားစုပညာေရးဆိငုရ္ာအခြင့္အေ၇းမ ားႏွင့္ လႈိ ႔၀ွက္ခ က္အက္ဥပေဒ (FERPA) သည္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒမွသတ္မွတ္ျပဌာန္းခ က္မ ားအရ အေရွ ႔ 
အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္ မိဘအုပ္ထိန္းသကမ ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ က္ရမွသာလွ င္သင့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ ား ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိသည္ 
အေရ ွ႔အယ္လန္္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္သင့္ေလွ ာ္သည့္ေရြးခ ယ္ေသာလမ္းညြန္စာအုပ္အေၾကာင္းအရာမ ားကို စာျဖင့္ေရးသားသေဘာတကညိီ 
ခ က္မပါဘြဲထုတ္ၿပန္ႏုိင္သည္၊လမ္းညြန္စာအုပ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ က္မွာ အေရွ ႔ အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား ထုတ္ေ၀သည့္ ဂ ာနယ္စာေစာင္   
မ ားတြင္သင့့္ကေလး၏ ပညာေရးမွတ္တမ္းမ ားကုိထြဲ့သြင္းရန္ျဖစ္သည္၊ ဥပမာ- 

 

• သင့္ေက ာင္းသား၏ ျပဇာတ္ျပဳစုေရးသားတင္ဆက္ျပသျခင္း 
• ႏွစ္ပတ္လည္ စာအုပ္ (yearbook)  

• ပညာေရးထကးခြ န္မွု (သို႔) အျခားေအာင္ျမင္မႈ အသိအမွတ္ၿပဳစာရင္းမ ား 
• ေက ာင္းဆင္းပြြဲ အခမ္းအနားမ ားႏွင့္ 
• အားကစား လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား (ဥပမာ-နဘမ္းလံုးျခင္း၊  အေလးမျခင္းႏွင့္အဖြြဲ႔၀င္မ ား အရပ္၊ အျမင့္) 

 

လမ္းညြန္စာအုပ္သည္ပုဂ လိကကုိယ္ပုိင္အေၾကာင္းမ ားကုိေဖာ္ျပသည့္စာအုပ္မဟုတ္သည့္အတြက္ေယဘုယ အားၿဖင့္ထုိစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပျခင္း 
ျဖင့္ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း (သို႔) လႈိ႔၀ွက္ခ က္ကိုေဖာက္ဖ က္ျခင္းမဟုတ္ဟုစဥ္းစားသတ္မွတ္သည့္အတြက္၊ မိဘ၏သေဘာတကညီခ က္ကို စာျဖင့္ 
ၾကိဳတင္မရရွိေသာ္လည္း ၿပင္ပအဖြြဲ႔အစည္းမ ားသို႔ ထုတ္ၿပန္ေပးႏုိင္သည္၊ျပင္ပအဖြြဲ႔အစည္းမ ားဆုိရာတြင္အတန္းတံဆိပ္လုိဂုိျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးေသာ 
လက္စြပ္ကုမၸဏီ (သို႔) ႏွစ္ပတ္လည္စာအုပ္မ ားပုံႏိွပ္ထတု္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ႏွစ္ခုတုိ႔မွ ျပည္နယ္အ တြင္း 
(မကလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအက္ဥပေဒ -၁၉၆၅) (ESEA)အစစ္သားစေုဆာင္းေရးဌာန၏ေတာင္းဆိုခ က္အရ ေက ာင္းသားမ ား၏အမည္၊ လိပ္စာ၊ 
ဖုန္းနံပါတ္မ ား(မဘိမ ားက၄ငး္တုိ႔ကေလး၏ သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားကိထုတုေ္ဖာ္ခြင့္မျပဳရန ္LEA ကုိစာျဖင့္ၾကိဳတငအ္သေိပးထား သညမ္အွပ) 
ထုတ္ေဖာ္ေပးခြင့္ ရွိပါသည္။  
    
အကယ္၍ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားကုိသင့္ကေလး၏သတင္းအခ က္အလက္မ ားကုိမိဘ၏ခြင့္ျပဳသေဘာတကညီခ က္ကိုစာျဖင့္ေရး 
သား  ခြင့္ျပဳခ က္မရလွ င္ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မျပဳလုိပါကစက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္မတိုင္မွီျမိဳ ႔နယ္သို႔အေႀကာင္းႀကားပါ။ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီ 
ေက ာင္းမ ားမွ ထုတ္ျပန္ေသာေက ာင္းသား၏ သတင္းအခ က္အလက္မ ားမွာ-  
 
ေက ာင္းသားအမည္- တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အားကစားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ ားတြင္ပါ၀င္ရန္-လိပ္စာ၊ ပါ၀င္ေသာအားကစားအဖြြဲ႔၀င္၏ခႏၶာ 
ကိုယ္အေလးခ ိန္ႏွင့္ အရပ္၊ တယ္လီဖုန္းစာရင္း- ဒီဂရမီ ား၊ ရရွိသည့္ထကးခြ န္ဆုမ ား၊အီးေမးလ္၊ ဓါတ္ပံု၊ မႀကာခင္က တက္ေရာက္ခြဲ့သည့္ ပညာေရး 
(သို႔) အဖြြဲ႔အစည္းမ ား၊ ေမြးေန႔ႏွင့္ ေမြးေသာေနရာ၊ေက ာင္းသားမွတ္အိုင္ဒီ၊ အသံုးၿပဳသည့္အိုင္ဒီ (သို႔) ထကးျခားသည္အျခားကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္၊ 
သင္ၾကားေနသည့္ အဓိကဘာသာရပ္တြင္ေန႔စဥ္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္မႈစနစ္အရ သိရွိႏိုင္သည့္ 
ေက ာင္းေခၚခ ိန္၊(PIN ပင္နံပါတ္မလုိဘြဲႀကည့္ႏုိင္သည့္ ပညာေရးမွတတ္မ္း)ဂရိတ္/အဆင့္ (password)၊ (ေက ာင္းသား၏ ဆိုရွယ္နံပါတ ္အခ ဳိ ႔ 
(သုိ႔) အျပည့္အစုံကုိ - ဤရည္ရြယ္ခ က္အရ မသံုးႏိုင္ပါ) 
 
ဤဥပေဒမ ားသည္ စာပုိဒ္အမွတ္(၉၅၂၈)၌ မကလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ(၂၀ ယကအက္စ္စီ ၇၉၀၈) ႏွင့္(၁၀ယကအက္စ္စီ 
၅၀၃)  (စီ) တြင္လည္း ျပင္ဆင္ထားပါသည္  
 
  

မသိားစပုညာေရးဆိငုရ္ာအခြင့္အေရးမ ားႏွင့့္လႈိ႔၀ကွခ္ ကအ္ဥပေဒ (FERPA) 

လမး္ညြနစ္ာအပု ္အေၾကာငး္အရာ အသေိပးေၾကျငာခ က ္
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အေထြေထြတနး္တကရညတ္ကအခြင့္အေရးႏွင့္ ခြြဲျခားမွမုရွေိသာဆကဆ္ေံရး ထတုၿ္ပနေ္ၾကၿငာခ က ္

 

အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားတြင္တန္းတကအခြင့္အေရးမ ား ေပးသည့္ေပၚလစီမ ား ခ မွတ္ထားသည္၊ဘာသာရပ္မ ားအားလုံးကုိ လကမ ိဳး၊ 
အသားအေရာင္၊ က ား/မ၊ ကိုယ္ခႏ ၶာသန္စြမ္းမွု၊ မကရင္းႏုိင္ငံသား (သို႔) အဂာၤလိပ္စကားကြ မ္းက င္စြာေျပာႏုိင္မွုေပၚမကတည္ျခင္းမရွိပြဲ ေက ာင္းသင္ရုိး 
ညႊန္းတမ္း၌ ပါ၀င္ေသာဘာသာရပမ္ ားအားလုံးကို တန္းတကသင္ယကခြင့္ရွိသည္၊ ထုိ႔အၿပင္ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ားသည္လြဲ အထက္ေဖၚျပပါအခ က္မ ား 
အတိုင္း  တန္းတကအခြင့္အေရးမ ားျဖင့္ လကမ ိဳး၊ အသားအေရာင္၊က ား/မ၊ ကိုယ္ခႏ ၶာသန္စြမ္းမွု၊ မကရင္းႏုိင္ငံသား (သို႔) အဂာၤလိပ္စကား ကြ မ္းက င္စြာ   
ေျပာဆိုႏုိင္မွုေပၚတြင္ မကတည္ျခင္းမရွိပြဲ ေႏွာင့္ယွက္မႈကင္းရွင္းသည့္ ပတ္၀န္းက င္မ ား ဖန္တီးထားသည္၊ ပုိမုိသိလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ ား ၊ 
တိငု္ႀကားခ က္မ ား (သို႔) ရွင္းလင္းစြာသိလိုပါက အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသုိ႔ ေအာက္ပါလိပ္စာျဖင့္ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္  
 
          ဆက္သြယ္ရန္-   East Allen County Schools 

                              1240 State Road 930 East  
                              New Haven, IN 46774 
                             Telephone: (260) 446-0100 

 

တနး္တကရညတ္ကအခြင့္အေရးရပုိငခ္ြင့္ဆုိငရ္ာေၾကညာခ က ္ 

အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္လံုျခံဳေသာသင္ယကမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ ားအားလုံးေက ာင္း ေကာ္ျမဴနတီအတြင္း အႏ ၱရယ္ကင္းစြာအလုပ္ 
လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျပီး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈမ ားျဖင့္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္သံဓိဌာန္ခ မွတ္ပ့ံပုိးသည္၊ အီးေအစီအက္စ္ေက ာင္းမ ားတြင္ခြြဲျခားဆက ္
ဆံ ျခင္းႏွင့္ေႏွာက္ယွက္ဆြြဲေဆာင္ျခင္းမ ားကို ဘာသာ၊လကမ ိဳး၊ အသားအေရာင္၊က ား/မ၊ ကိုယ္ခႏ ၶာသန္စြမ္းမွု၊ မကရင္းႏုိင္ငံသား (သို႔)အဂာၤလိပ္စကား 
မကြ မ္းက င္မႈႏွင့္အျခားေသာထကးျခား/သိသာထင္ရွားေသာလကၡဏာမ ားကို ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ ခြြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိသည္ ့ 
သင္ၾကား မႈႏွင့္လုပ္ငန္းခြင့္လုံျခံဳေရးအတြက္ကာကြယ္ထားသည္၊အီးေအစီအက္စ္သည္ ဘြိဳင္းစေကာက္ (Boy Scouts)ႏွင့္အျခားသတ္မွတ္ထား 
ေသာ (youth groups)လကငယ္အုပ္စုမ ားတြင္တန္းတကရည္တကအခြင့္အေရးျဖင့္ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္၊ ေက ာင္းသားတဦးခ င္းတုိ႔ မတကညီသည့္အတြက္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွေိသာ သတ္မွတ္ထားေသာအဆင့္အရတုိးတက္မႈႏွင့္ေအာင္ျမငမ္ႈတုိ႔အတြက္တကညီေသာအခြင့္အေရးရွိသည္၊ ပုိမုိသိလိုေသာအေၾကာင္း 
အရာသတင္းအခ က္အလက္၊ ရွင္းလင္းခ က္မ ားႏွင့္တုိင္ၾကားလုိလွ င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ၀န္ထမ္းမ ားထံသုိ႔ မိဘမ ားဆက္သြယ္ပါ 
 
 
၁၉၇၃ ခႏွုစ ္၊ ျပနလ္ညထ္ကေထာငေ္ရးအကဥ္ပေဒ၊ စာပုိဒ(္၅၀၄) ႏွင့္ပတသ္က၍္ေမးျမနး္လိလု ွင-္  
Cassie Lepper (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ အထကးပညာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈ)အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား 
Administrative Annex, 800 Homestead Drive, New Haven, IN  46774 
clepper@eacs.k12.in.us    (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀)  လိုင္းခြြဲ - ၃၁၀၉                   
 

မသနမ္စြမး္သကမ ား ပညာေရးအကဥ္ပေဒ (IDEA) ႏွင့္သကဆ္ိငုသ္ည့္အေႀကာငး္ ေမးျမနး္လိလု ွင္  
Cassie Lepper (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ အထကးပညာေရး၀န္ေဆာငမ္ႈ)အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား 
Administrative Annex, 800 Homestead Drive, New Haven, IN  46774 
clepper@eacs.k12.in.us    (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀)  လိငု္းခြြဲ - ၃၁၀၉           
         
(၁၉၇၂) ပညာေရး ျပဳျပငေ္ျပာငး္လြဲမႈအကဥ္ပေဒေအာကမ္ ွတနး္တကရညတ္ကဆကဆ္ေံရး/အဆင့္အတနး္မခြြဲျခားေရးႏွင့္ေနရာထုိငခ္ငး္ႏွင့္ 
သကဆ္ုိငသ္ညေ္မးခြနး္ႏွင့္ပတသ္က၍္ ေမးျမနး္လိလု ွင္  
Tina Grady (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈဠာန) အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား  
Administration Building, 1240 State Rd. 930 E., New Haven, IN  46774 
tgrady@eacs.k12.in.us   (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ - ၁၀၀၉ 
 
မသိားစပုညာေရးဆိငုရ္ာ အခြင့္အေရးႏွွင့္လႈိ ႔၀ကွခ္ ကအ္ကဥ္ပေဒ (FERPA) ႏွင့္ပတသ္က၍္ ေမးျမနး္လိလု ွင္  
Michelle Wenglikowski (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေက ာင္းသားေရးရာဠာန) အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား 
Administrative Annex, 800 Homestead Drive, New Haven, IN  46774 
mwenglikowski@eacs.k12.in.us  (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ - ၃၁၅၁    

 

mailto:clepper@eacs.k12.in.us
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တနး္တကရညတ္ကအလပုလ္ပုပ္ိငုခ္ြင့္အခြင့္အေရးမ ား (တုိငတ္ယ ္(၇) ၿပညသ္က႔အခြင့္အေရးအကဥ္ပေဒ)အေၾကာငး္ ေမးျမနး္လိလု ွင၊္ 
Tina Grady (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈဠာန) အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား  
Administration Building 1240 State Rd. 930 E., New Haven, IN  46774  (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ-၂၀၀၂ 
 
၁၉၇၂ခႏွုစ၊္တုိငတ္ယ(္၉) ပညာေရးျပဳျပငေ္ျပာငး္လြဲမႈမ ားႏွင့္ တုိငတ္ယ(္၇) ၿပညသ္က႔အခြင့္အေရးအကဥ္ပေဒႏွင့္လငိေ္ႏွာကယ္ကွျ္ခငး္ 
အေႀကာငး္ ေမးျမနး္လိပုါလ ွင ္ 
Tina Grady (ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈဠာန) အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား 
Administration Building, 1240 SR 930 E., New Haven, IN  46774 
tgrady@eacs.k12.in.us  (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ - ၁၀၀၉ 
 
ေက ာငး္သား လငိဆ္ြြဲေဆာငေ္နာွင့္ယကွခ္ရံျခငး္ (သို႔) အႏုိငက္ င့္ခရံျခငး္အေၾကာငး္ေမးျမနး္လိပုါလ ွင္  
Doug Goeglein (မန္ေနဂ ာ၊ ေက ာင္းလုံၿခဳံေရး) အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား 
Administrative Annex, 800 Homestead Drive, New Haven, IN  46774   
dgoeglein@eacs.k12.in.us  (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လိုင္းခြြဲ - ၃၂၀၆ 
 
လြတလ္ပစ္ြာသတငး္အခ ကအ္လကထ္တုေ္ဖာ္ခြင့္အကဥ္ပေဒအရ ျပညသ္ကလကထ ုမတွတ္မး္မ ားအေၾကာငး္ေမးျမနး္လိလု ွင ္ 
Tamyra Kelly (လကထုဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ) အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တ ီေက ာင္းမ ား 
Administration Building, 1240 SR 930 E., New Haven, IN  46774 
tkelly@eacs.k12.in.us   (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ - ၁၀၅၀  
 
ပိးုသတေ္ဆး ေလ ွာကလ္ႊာအေၾကာငး္ ေမးခြနး္မ ားရွလိ ွင ္(357 IAC 1-16-18)  
ပိုးသတ္ေဆး အေႀကာင္းႀကားခ က္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းလိုလွ င္ ေက းဇကးျပဳ၍ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး (သို႔) အားကစားညႊန္ႀကားေရးမွဴးသုိ႔  
ဆက္သြယ္ပါ။ မွတ္ပံုတင္ျပီးသည့္ မိဘမ ားအား ေက ာင္းတြင္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမည့္အခ ိန္မတိုင္မွီ (၄၈)နာရီအတြင္းအေႀကာင္းႀကားမည္။ 
 
အေရွ႔ အယလ္နေ္ကာငတ္ေီက ာငး္မ ား ေခါငး္ထခိိကု၍္သတလိစျ္ခငး္ ညႊနႀ္ကားခ ကမ္ ား အတြက ္ေမးျမနး္လိပုါလ ွင္ က နး္မာေရးဌာန  
က နး္မာေရး၀နေ္ဆာငမ္ႈမ ားပကးေပါငး္ေဆာငရ္ြကေ္ရးမႈး၊ အေရ ွ႔အယလ္နေ္ကာငတ္ေီက ာငး္မ ား 
Abby Koroncevicius (က န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ ားညိွႏွႈိင္းေဆာင္ရြက္သက) အေရွ ႔အယ္လင္ေကာင္တိီေက ာင္းမ ား 
Administrative Annex, 800 Homestead Drive, New Haven, IN  46774 ၊ (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ -၇၀၀၈  
 
အထကေ္ဖာ္ျပ၀နထ္မး္မ ားထ ံဆကသ္ြယျ္ပးီေျဖရငွး္ရနက္ နရ္ွေိသာ ျပသနာမ ား ရွလိ ွငေ္အာကပ္ါလပိစ္ာသုိ႔ ဆကသ္ြယႏုိ္ငသ္ည္ 
 
Marilyn Hissong (ေက ာငး္အုပခ္ ဳပေ္ရးမႈးၾကးီ၊ စကပါအငတ္ငဒ္င့္၊  အေရ ွ႔အယလ္နေ္ကာငတ္ေီက ာငး္မ ား 
Administration Building, 1240 SR 930 E., New Haven, IN  46774  (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ - ၁၀၀၁ 

 

 
က န္းမာေရးဌာနတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ က္မွာ ဆရာ၀န္ အစားထုိးရန္ မဟုတ္ပါ။ မိဘမ ားအေနျဖင့္ ဖ ားနာသည့္ကေလးကို ေက ာင္းသို႔မပို႔ ၾကရန္ 
သတိၿပဳပါ။  ကေလး၏လႈပ္ရွားမႈမ ားေဆာင္ရြက္မႈမ ား (သို႔) အထကးပညာေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္အတြက္၊ က န္းမာေရးဆုိင္ရာစိုးရိမမ္ႈမ ား ေၾကာင့္  
ေနရာထုိင္ခင္းလုိအပ္ေၾကာင္းအသေိပးေျပာဆုိရန္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသကတုိ႔၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသကမ ားကုိေခၚဆုိႏိုင္သည့္အိမ္ဖုန္း၊ 
အလုပ္ဖုန္းႏွင့္ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မ ားကို ေက ာင္းသို႔ေပးထားရမည္၊  ေက ာငး္တြင ္ဖ ားနာျခငး္ (သို႔) အေရးေပၚျဖစ၍္ ေပးထားသည့္ ဖုံးနံပါတ ္
မ ားကို ဆက္သြယ္၍မရပြဲ၊ ျပင္းထနသ္ည့္ အေရးေပၚေဆးကုသ ၿခင္းခံယကရန္လုိအပ္ျပီး၊ ေက ာင္းမွေဆာငရ္ြက္ႏုိင္သည္ထက္ေက ာ္လြန္သြားပါက 
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ကေလးကိ ုအနီးဆုံး ေဆးရံုသို႔ အေရးေပၚကားၿဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားလိမ့္မည္။  
 

(က) ကာကြယေ္ဆးမ ား 
အင္ဒီးယားနားေက ာင္းဥပေဒအရ ေက ာင္းမဖြင့္မွီ တစ္ရက္အလိုတြင္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသကမ ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးမွတ္တမ္းမ ားကို ေက ာင္းသုိ႔ 
ပို႔ေပးၾကရန္၊ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ ၄င္းတို႔ထြဲမွ မွတ္တမ္းတစ္ခုခုျဖစ္သည့္-ဆရာ၀န္ထိုးေပးခြဲ့ေသာထိုးေဆးမ ားႏွင့္ ထိုးေဆးေပးသည့္ေန႔ရက ္  

က နး္မာေရး၀နေ္ဆာငမ္ႈမ ား 

mailto:tgrady@eacs.k12.in.us
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မွတ္တမ္း၊ မိဘတို႔မွ သိမ္းစည္းထားသည့္ ထိုးခြဲ့ေသာကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ေန႔ရက္မ ား၊ ယခင္ အျခားေက ာင္းမွ ကာကြယ္ေဆးမွတ္တမ္းမ ား ၊ ဆရာ 
၀န(္သို႔)က န္းမာေရးဌါနမွ က န္းမာေရးအတြက္ ရက္ခ ိန္းစာရြက္မွတ္တမ္း တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္ 
 
ကာကြယ္ေဆး အခ က္အလက္မ ားေပးရန္ ပ က္ကြက္လွ င္၊ ေက ာင္းသားကု ိေက ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ ခံရမည္။ ၄င္းအခ က္အလက္မ ားမွ လုိက္နာရ 
မည့္အရာမ ားကိုၿဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းအားၿဖင့္၊ ခ မွတ္ၿခင္းခံရသည့္ ဤထုတ္ပယ္မႈမွ ရပ္တန္႔ ေပးလိမ့္မည္။ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ကာကြယ ္
ေဆး အေရအတြက္မ ားကုိ ေက ာင္း၀င္ေရာက္မည့္ အတန္း/ဂရိတ္အရ ေအာက္တြင္ ေဖၚၿပ ေပးထားပါသည္ 
 

အသက္ (၃)ႏွစ္မွ  
(၅)ႏွစ္အထ ိ
(မကၾကိဳ) 
 

3 Hep B (Hepatitis B)- အသြဲေရာင္အသား၀ါ (ဘီ) (၃ၾကိမ္) 
4 DTaP (Diphtheria,Tetanus & Pertussis) -ဆုံစုိ႔နာ၊ ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ ာင္းဆုိး(၄ၾကိမ္) 
3 Polio (Inactivated Polio)- ပုိလီယို (၃ၾကိ္မ္) 
1 MMR (Measles, Mumps & Rubella)- ၀က္သက္၊ ပါးခ ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ မွက္ခရု(၁ၾကိမ္) 
1 Varicella (Chicken Pox)- ေရေက ာက္-(၁ၾကိမ္) 
2 Hepatitis A - အသြဲေရာင္အသား၀ါ (ေအ)(၂ၾကိမ္) 

သကငယ္တန္းမွ 
 (၅)တန္း 

3 Hep B- အသြဲေရာင္အသား၀ါ (ဘီ) (၃ၾကိမ္) 
5 DTaP- ဆုံစုိ႔နာ၊ ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ ာင္းဆုိး 
(၅ၾကိမ္) 
4 Polio- ပုိလီယို (၄ၾကိ္မ္) 

2 MMR- ၀က္သက္၊ ပါးခ ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ မွက္ခရု 
(၂ၾကိမ္) 
2 Varicella- ေရေက ာက္-(၂ၾကမိ္) 
2 Hep A (Hepatitis A)- အသြဲေရာင္အသား၀ါ 
(ေအ) (၂ၾကိမ)္ 

(၆)တန္းမွ(၁၁)တန္း 

3 Hep B- အသြဲေရာင္အသား၀ါ (ဘီ) (၃ၾကိမ္) 
5 DTaP- ဆုံစုိ႔နာ၊ ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ ာင္းဆုိး 
(၅ၾကိမ္) 
4 Polio- ပုိလီယို (၄ၾကိ္မ္) 

2 MMR- ၀က္သက္၊ ပါးခ ိတ္ေရာင္ျခင္း၊မွက္ခရု 
(၂ၾကိမ္) 
2 Varicella- ေရေက ာက္-(၂ၾကမိ္) 
2 Hep A*- အသြဲေရာင္အသား၀ါ (ေအ) (၂ၾကိမ္) 

(၁၂) တန္း 

3 Hep B- အသြဲေရာင္အသား၀ါ (ဘီ) (၃ၾကိမ္) 
5 DTaP-ဆုံစုိ႔နာ၊ ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ၾကက္ညွာေခ ာင္းဆုိး(၅ၾကိမ္) 
4 Polio- ပုိလီယို (၄ၾကိ္မ္) 
2 MMR- ၀က္သက္၊ ပါးခ ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ မွက္ခရု(၂ၾကိမ္) 

2 Varicella- ေရေက ာက္-(၂ၾကမိ္) 
1 Tdap (Tetanus & Perussis)- ဆုံစုိ႔နာ၊ 
ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ၾကက္ညွာေခ ာင္းဆုိး (၁ၾကိမ္) 
2 MVC4 (Meningococcal)- ဦးေႏွာက္အေျမွး  
ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ ေဆး (၂ၾကိမ္) 
2 Hep A- အသြဲေရာင္အသား၀ါ (ေအ) (၂ၾကိမ္) 

 

 
ဘာသာေရး ယံုႀကည္မွုျဖင့္ ကာကြယ္ေဆး ကန္႔ကြက္သည့္ က န္းမာေရးအေျခအေနမ ားအတြက္ ျပည္နယ္မွ လိုအပ္ခ က္မ ား ျဖစ္သည့္ ကာကြယ ္  
ေဆးထိးုရန ္ကန္႔ကြကသ္ည့္ေလ ွာကလ္ႊာ (IMMUNIZATION OBJECTION)(Hs-1a) ကိဆုရာ၀န္ လက္မွတ္ထုိးျပီး ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ရမည္။ အကယ္၍   
ေက ာင္း၌ ကကးစက္ေရာဂါျဖစပ္ြားခြဲလ့ွ င္ သင့္ကေလးသည္ လိုအပ္ေသာကာကြယ္ေဆးမထိုးထားသည့္အတြက္သက/သကမကုေိက ာင္းမွထုတ္ပယ္မည္  
 

(ခ) ေဆးမ ား 
ေက ာင္းတြင္ေဆးေပးျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ က္မွာေက ာင္းသား၏ ပညာေရး အစီအစဥ္ကိုအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေက ာင္းသားသည္၄င္း၏ 
က န္းမာေရးအေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ကကညီၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေဆး၀ါး (ဆရာ၀န္ေပး သည့္ေဆးမ ား၊ေဆးဆုိင္မွဆရာ၀န္လက္မွတ္မပါဘြဲ  
၀ယ္ယကေသာ ေဆးမ ားႏွင့္ (သို႔) အဟာရ အစားထုိးသည့္ ေဆးဖက္၀င္အားေဆး အဆီမ ား) ေက ာင္းသားေသာက္ရ မည့္ေဆးမ ားကုိ အိမ္၌   
ေသာက္သင့္ပါသည္။ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသက အေနျဖင့္ ေဆးေသာက္ရန္ အခ ိန္ကို ေက ာင္းခ ိန္လြတ္သည့္အခ ိန္မ ားကုိစီစဥ္သင့္သည္၊ စာသင္ခ ိန ္
အတြင္းေသာက္သံုးရမည့္ေဆးမ ားကိုေက ာင္းသား၏ ပညာေရးအစီအစဥ္ကုိအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ရန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
  

အကယ္၍ မျဖစ္မေနေက ာင္းတြငေ္သာက္ရမည့္ေဆးကုိ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ သကနာျပဳ(သို႔) ေလ့က င့္ထားေသာက န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈအကက (HA) (သုိ႔) လိုင္စင္ မရေသးသည့္အကက၀န္ထမ္း(UAP)က ေက ာင္းခ ိန္အတြင္း ေဆးေပးရန္ ေဖာ္ျပပါလမ္းညႊန္ခ က္ (၁-၉)  
အတိုင္း လိုက္နာရမည္၊၄င္းရည္ရြယ္ခ က္မွာ ေက ာင္းတြင္ေဆးမ ားေပးသည့္အႀကိမ္နည္းပါးရန္ျဖစျ္ပီး ေက ာင္းသားမ ားလုိအပ္ေသာေဆးကုိထိ 
ေရာက္ျပီးအႏ ၱရယ္ကင္းေအာင္စီမႏံုိင္ရနျ္ဖစ္သည္၊ေက ာငး္သား ေဆးေသာကရ္န ္ခြင့္ၿပဳခ က္ (Hs-5) ကို မိဘ၊အုပ္ထိန္းသကတုိ႔မွ ျဖည့္စြက္ရမည္ 
ေက ာငး္သားေဆးေသာကရ္န ္ခြင့္ၿပဳခ က္ (Hs-5) ႏွင့္အေရွ႔အယလ္နေ္ကာငတ္ေီက ာငး္မ ား၏ ေဆး၀ါးေပၚလစီ အျပည့္အစံုကိေုက ာင္းသကနာၿပဳ 
ထံႏွင့္၊ EACS ၀က္ဘ္ဆိုက္က န္းမာေရးဠာန စာမ က္ႏွာေအာက္တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္  
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၁။ ေက ာင္းတက္ခ ိန္အတြင္း ေသာက္ရမည့္ ေဆးပမာဏကိုသာ ေက ာင္းသို႔ပို႔ေပးပါ။ 
၂။ ေဆးမ ား၊ ေက ာင္းသို႔ေကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရွရိန္၊ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသကတို႔မွ၊ တရား၀င္တာ၀န္ယကလက္ခံေပးပါ။ 
၃။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ (ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားေသာေဆးမ ား၊ေဆးဆုိင္မွ၀ယ္ယကေသာေဆးမ ား ႏွင့္(သို႔) အစားထုိးသည့္ေဆးဖက္၀င္ျဖည့္ 
   စြက္အစာ/ေဆးမ ား-အဆီမ ား) -ေက ာင္းသကနာျပဳထံမွ ခြင့္ျပဳခ က္ ႀကိဳတင္ မရရွိပြဲ မညသ္ည့္ ေဆးမ ွယကေဆာငလ္ာခြင့္မရွပိါ၊ ေဆးမ ား 
   အားလုံးကို ေက ာင္းေဆးခန္းတြင္ သိမ္းထားရမည္။ ဤေပၚလစီကို ခ ိဳးေဖာက္လွ င္ေက ာင္းစည္းကမ္းအရအေရးယကခံရမည္။ 
၄။ ေက ာင္းသားမ ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိင္စငရ္ေက ာင္းသကနာျပဳ (RN) မွ အတည္ျပဳမွတ္တမ္းသြင္းျပီးမွသာေဆးမ ားကုိ 
ေက ာင္းတာ၀န္ရွိသကကေဆးေပးရမည္။ 

၅။ ဆရာ၀န္ေပးေသာေဆးဗကးမ ား အေပၚတြင္ ေက ာင္းသားအမည္ႏွင့္အတက ေဆးဌာနတံဆိပ္ပါ ရွိရမည္။ ေဆးဆိုင္တံဆိပ္သည္ဆရာ၀န ္
    ေပးသည့္ ေဆးညြန္းစာရြက္အၿဖစ္ အက ဳံး၀င္ပါသည္။ 
၆။ ေဆးဆုိင္တြင္၀ယ္ယကႏုိင္ေသာ ေဆးမ ား တိုင္လေနာ္ရ္ ႏွင့္ အက္ဒ္ေဗရ္ မ ားကုိ အိမ္မွ ေပးပို႔ရမည္၊ေဆးဆုိင္မွ ၀ယ္ယကသည့္ေဆးမ ားကုိ   
    မကရင္းေဆးဗကးျဖင့္ သိမ္းထားရန္ေနရာအကန္႔အသတ္ မရွိသည့္အတြက္ ဗကးေသးမ ားသာ ပို႔ေပးပါ။ ေဆးဆုိင္မွ၀ယ္ယကသည့္ေဆးမ ားကုိ  
    ဗကးေပၚတြင္ ေဖၚၿပထားသည့္သတ္မွတ္ခ က္ႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္အတိုင္းေပးမည္၊ ေဆးဆုိင္မွ ၀ယ္ယကသည့္ေဆးမ ားကိုေက ာင္းသက 
    ေက ာင္းသကနာျပဳဆရာမက စစ္ေဆးျပီးမွ လိုင္စင္မရွိသည့္ အမွုထမ္းမွ ေပးမည္၊အေရွ႔အယလ္နေ္ကာငတ္ေီက ာငး္ ေဆးခနး္မ ား  
    တြင ္ေဆးဆုိငတ္ြင ္ ရႏုိငသ္ည့္ေဆးမ ားကိ ုလုးံ၀ သမိး္စညး္ထားၿခငး္ မရွပိါ။ 
၇။ ဆရာ၀န္မွ ေပးသည့္ ေဆးမ ားကြဲ့သို႔ ေဆးဖက္၀င္ အားေဆးမ ား/အဆီမ ား ကို မွားယြင္းစြာ သံုးစြြဲလ ွင္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္    
    ေက ာင္းတာ၀န္ခံမ ားသည္ ေက ာင္းသား၏ ဆရာ၀န္ႏွင့္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသကတုိ႔မွ ေဆးဖက၀္ငေ္သာ အားေဆး /အဆမီ ား ေသာကသ္ုးံ     
    ခြင့္ၿပဳစာရြက္ (Hs-5a)ကို လက္မွတ္ထုိးျပီး၊ ေက ာင္းေဆးခန္းမွတ္တမ္းတြင္ထားရွိျပီးေဆးဖက္၀င္အားေဆးမ ား တိုက္ မည္ၿဖစ္သည္။ 
၈။ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ေဆးမ ား (ရင္ႀကပ္ျခင္း၊ ပ ားတုပ္ျခင္း၊ ဆီးခ ိဳေရာဂါ၊ မတည့္သည့္အစာမ ားစားျခင္း အစရွိ သ၍) မ ားကုိ   
    ေဆးခန္းတြင္ထားရွိလိမ့္မည္။ မိဘ/အုပ္ထိန္းသကႏွင့္ ဆရာ၀န္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ က္ ရရွိမွသာလွ င္၊ ေက ာင္းသားမ ား အေနျဖင့္ အေရးေပၚေဆး 

မ ားကုိ အတန္းထြဲတြင္ ေသာက္ခြင့္/ထိုးခြင့္/ထားခြင့္ရွိသည္။ ေက ာင္းသား/သကအေနျဖင့္ နာတာရွည္ (သို႔) အသည္းအသန္ေရာဂါ 
အေျခအေနအတြက္ ေသာက္ရမည့္ေဆးမ ား၊ ေက ာင္းသား/သက ကိုယ္တုိင္ ေဆးေသာက္နည္း ကို ေလ့က င့္ထားျခင္းႏွင့္၊ ေရာဂါ 
အေျခအေန ျပင္းထန္မွုေႀကာင့္ အေရးေပၚေဆးမ ား ေသာက္သံုးရျခင္းအခ က္မ ားကုိ ဆရာ ၀န္အေနျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ ေပးရမည္။ 
မိဘ၊အုပ္ထိန္းသကႏွင့္ ဆရာ၀န္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ က္ အေထာက္အထား စာတမ္းကုိ ေက ာင္းသား၏ ေက ာင္းအုပ္ထံသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ တင္ရမည္။ 
သင့္တင့္ေသာ ေက ာင္းအမွုထမ္းမွ ေက ာင္းတြင္ ေက ာင္းသားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းရန္ႏွင့္ ေက ာင္း၌ခ က္ခ င္း ကုသမွုရရွိရန္ 
အသိေပးသြားမည္။ 

၉။ ေက ာင္းတက္ရက(္ႏွစ္)အတြင္း ေဆးမ ားကုိ အိမ္သို႔ပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုခ က္မ ားမွာ - မိဘအုပ္ထိန္းသကမ ားထံမွ (ေရးသားထားသည့္  
    ေတာင္းဆိုခ က္ျဖစ္ေသာ)လိုအပ္သည္ ့ခြင့္ျပဳခ က္စာ (၁) ေက ာင္းသား၏မိဘ (က) (သို႔) အသက ္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္သကႏွင့္ေက ာင္းသား၏  
    မိဘ/အုပ္ထိန္းသကထံမွ ေဆးရရွိရန္ ခြင့္ျပဳ ထားသက (ခ) (သို႔) အကယ္၍ မိဘ/အုပ္ထိန္းသကထံမွ ခြင့္ျပဳခ က္စာ၌ ပါရွိသည့္အတိုင္းေက ာင္း  
     သားႏွင့္ေဆးျပန္ပို႔မည္ 

      ၁၀။ ႏွစ္ကနု္ဆုံး၍ ေက ာင္းၿပီးသည့္အခါ၌ မည္သကမွ မလာယကေသာ လက္က န္ ေဆး၀ါးမ ားကုိ ဖ က္ဆီးျပစ္မည္   
 

(ဂ) ေက ာငး္တြငဖ္ ားနာျခငး္ ႏွင့္ ထခိိကုဒ္ဏ္ရာရျခငး္  
အျခားသကတို႔၏က န္းမာေရးအတြက္၊ မိမိကေလးသည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္အပကခိ န္ ၉၉ ဒီဂရီ (သို႔) ေန႔လည္ပိုင္း အဖ ား(၁၀၀) ဒီဂရီ အထက္ရွိျခင္း   
ေအာ့အန္ျခင္း ႏွင့္(သို႔) ၀မ္းေလွ ာျခင္း၊ ယားနာျခင္း၊ ေရေက ာက္ (သို႔) ဗက္တီးရီးယား (မ က္စိနာျခင္း၊ အနာစက္၊ ေပြးေရာဂါကြဲ့သို႔ ) ကကးစက္  
ေရာဂါမ ား  (သို႔) အပကရွိသည္/မရွိသည္ေသာ္လည္း ဖ ားနာပုံေပါက္လွ င္၊ သင့္ကေလးကို၊ ေက ာင္းသို႔မေခၚလာသင့္ပါ။ ေက ာင္း၌ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ 
လွ င္ျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျချဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနကို မိဘမ ားသိရွိရန္၊ ရုိးရိုးေရွးဦးသကနာၿပဳစုၿခင္းထက္လုိအပ္ပါကမိဘမ ားကို 
ဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားပါမည္။ 
 
ဖ ားနာေသာေက ာင္းသက/သားမ ား (အဖ ားရွိၿခင္း၊ ေအာ့အန္လွ င္၊ ဆုိးဆုိးရြားရြား၀မ္းသြားလွ င္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက ာင္းသကနာၿပဳ ဆုံးၿဖတ္ ခ က္အရ) 
ဘတ္စ္ကားၿဖင့္ အိမ္သုိ႔မပုိ႔ေဆာင္ပါ။ မိဘ (သုိ႔) သက္ဆုိင္ရာသကအား အေၾကာင္းၾကား၍ လာၾကိဳရန္ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။  

ေက ာငး္ျပနလ္ာတက္ျခင္းေပၚလစီ-ကေလးမ ားသည္ ေဆးမေသာက္ပြဲ (၂၄)နာရီအတြင္း အဖ ားလကၡဏာမရွိသည္အထိ အိမ္၌ ထားသင့္ 
သည္။ မ က္စိနာေရာဂါေၾကာင့္၊ ေက ာင္းပ က္ကြက္လွ င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပရမညျ္ဖစျ္ပီး၊ ေရာဂါပုိးသတ္ေဆး၀ါး ကုသမွုခံယကျပီး (၂၄) နာရီၿပီးေနာက္၊   
ေက ာင္းသို႕ ျပန္တက္ႏုိင္ပါသည္။ ယားနာၿခင္းအမ ားစုမွာကကးစက္သၿဖင့္ ေရာဂါစစေ္ဆးျခင္း ႏွင့္ ကုသျခင္းခံယကရန္ႏွင့္ ဆရာ၀န္ႏွင္ျ့ပသရန္တုိက္ 
တြန္းသည္ 
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(ဃ) ျပညန္ယမ္ ွျပဒါနး္ထားသည့္ ဥပေဒအရ က နး္မာေရး စစေ္ဆးမႈ 
အင္ဒီးယားနားဥပေဒအရ အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွေက ာင္းသားမ ားအား အျမင္အာရံုႏွင့္ အႀကားအာရုံကုႏိွစ္စဥ္စစ္ေဆးေပးသည္ 
သည္။ သကငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ တတိယတန္း၊ ပဥၥမတန္း၊ အဌမတန္းႏွင့္အျခား အျမင္အာရံုခ ိဳ ႔ ယြင္းသည္ဟု သံသ ရရွိသည့္ ေက ာင္းသားမ ား 
ကို အျမင္အာရံုစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပေ္ပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပထမ၊ စတုတၱ၊ သတၱမႏွင့္ ဒသမတန္းမ ား၊ အျခားမွေျပာင္းလာသည့္ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ 
   
အျခားအႀကားအာရုံခ ဳိ႔ယြင္းသည္ဟု သံသရရွိေသာ ေက ာင္းသားမ ားကိုအၾကားအာရုံစစ္ေဆးရမည္။ မိဘမ ားအေနျဖင့္ဘာသာေရးအရစစေ္ဆး  
ျခင္းတခုခု (သုိ႔) အားလုံးကိုကန္႔ကြက္သည္။ ကန္႔ကြက္လုိပါက ႏွစ္စဥ္၊ ကန္႔ကြက္သကမွ ၊လက္မွတ္ႏွင့္ ရက္စြြဲကိုစာျဖင့္ေရးၿပီးစက္တင္ဘာပထမ  
အပတ၊္ေသာႀကာေန႔ မတိုင္မွီ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး (သို႔) ေက ာင္းသကနာျပဳထံသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္။  
 

(င) ေခါငး္တြငသ္နး္ရွျိခငး္ 
ေခါင္းတြင္သန္းရွိျခင္းသည္ ေရာဂါသယ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ပြဲ စိတ္ျငိဳျငင္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ေလွ ာက္လုံးတြင္၊  မိဘ မ ားအားလုံး 
အိမ္၌ ကေလးမ ား၏ ေခါင္း၌ သန္းကင္းရွင္းရန္ စစေ္ဆးေပးသင့္ပါသည္။ ေခါင္းတြင္သန္းမ ားေတြ႔ရွိလ ွင္၊ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား၏ 
အစီအစဥ္အဆင့္မ ားမွာ- 
၁။   မိဘ၊အုပ္ထိန္းသကမ ားကုိ ေက ာင္းသား၊သကအား လာႀကိဳရန္ အေႀကာင္းႀကားျခင္း 
၂။   ေက ာင္း၀န္ထမ္း (သို႔)သကနာျပဳ မွ ေတြ႔ရွိေသာ ေခါင္းသန္း (သို႔) သန္းဥမ ားကုိ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသကအား ျပလိမ့္မည္။ 
၃။  မိဘ၊အုပ္ထိန္းသက၏ ေတာင္းဆုိခ က္အေပၚ၊ ေက ာင္း၀န္ထမ္း (သို႔) သကနာျပဳမ ားမွ တစ္ျခား မိသားစု၀ငမ္ ားအား  ေခါင္းသန္း 
ကိုစစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ ေက ာင္းသကနာျပဳမ ွစစေ္ဆးသင့္သည့္ တစ္ျခား ဆက္သြယ္သည့္သကမ ား အတန္းေဖာ္မ ား (အတန္းတကျပီး တစ္ေန႔လံုး 
သို႔မဟုတ္ အခ ိန္ အေတာ္မ ားမ ားတြင္ ေက ာင္းသားႏွင့္အတက တြြဲလုပ္ေဆာင္သည့္အုပ္စု) မ ားတို႔ကိလုည္း စစ္ေဆးလိမ့္မည္။ 
၄။ သန္းရွိသည့္ ကေလးမ ားအား အိမ္တြင္ ကုသေပးသင့္ျပီး သန္းကာကြယ္သည့္ ေခါင္းေလွ ာ္ရည္ကုိ ညႊန္ႀကားသည့္အတိုင္း သို႔မဟုတ္ ဆရာ၀န္ 
ညႊန္ႀကားသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 
၅။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေက ာင္းတက္ရက္တြင္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသကမွ ေက ာင္းသားႏွင့္အတကတကြ လာရမည္။ ေက ာင္းသက နာျပဳမွ ကေလးေခါင္းသန္း မ ား 
ကင္းရွင္းေႀကာင္း ျပန္လည္စစေ္ဆးၿခင္း ျပီးသည္အထိ မိဘ၊အုပ္ထိန္းသကသည္၊ ေက ာင္းတြင္ေစာင့္ရမည္။  
(FERPA) အရ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ ေခါင္းတြင္သန္းရွိသည့္ ေက ာင္းသားသတင္းအခ က္အလက္ကုိအတန္းတြင္း (သို႔)  
အတန္းလုိက ္ အျခားေက ာင္းသားမ ား၏ မိဘ/အုပ္ထိန္းသကမ ားအားေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိမည္မဟုတ္ပါ 
 

(စ) ၾကမး္ပုိးမ ား 
ၾကမ္းပိုးမ ားသည္ အေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္ေစၿပီး၊ ေရာဂါကကးစက္ေစတတ္ေသာပိုးမႊားအၿဖစ္ မသိရပါ။ ၾကမ္းပုိးကို အကယ္၍ေက ာင္းသားကုိယေ္ပၚ၌  
(သုိ႔) ၄င္းပစၥည္းမ ားထြဲတြင္ေတြ႔လွ င္ထုိေက ာင္းသား၏ပစၥည္းမ ားအားလုံးကို စစ္ေဆးသည္၊ ေက ာင္းသား၏ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းမ ား၊စာအုပ္အိတ္အပါ 
အ၀င္၄င္းတုိ႔ကို အမႈိက္အိတ္ၾကီးအသစ္တခုထြဲသုိ႔ (သုိ႔) ဇစ္ပါသည့္ အိတ္ၾကီးထြဲသုိ႔ထြဲ့ထားၿပီးေက ာင္းဆင္းသည့္အခါ 
အိမ္သုိ႔ယကသြားရမည္၊မိဘမ ား ကုိသင္တုိ႔၏ကေလးထံမွ ၾကမ္းပုိးေတြ႔ရွိေၾကာင္းအသိေပးျပီး၊လုိိင္စင္ရွိကၽြမ္းက င္သကၿဖင့္ စစ္ေဆးရန္အၾကျံပဳမည္     

 

(ဆ) ကိယု၀္နေ္ဆာငျ္ခငး္ 
ကိုယ္၀န္ရွိေက ာင္းသကမ ား သားမဖြားမွီႏွင့္ မီးဖြားျပီးေနာက္ပိုင္း အခ ိန္မ ားအထိ၄င္းတို႔ပညာေရးအတြက္ေက ာင္းဆက္တက္ရန္ တိုက္တြန္းသည္ 
အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ က န္းမာေရးဌာန၏သည့္ စည္းမ ဥ္းမ ားအရ ေက ာင္းတြင္ကိယု္၀န္ရွိ ေက ာင္းသကမ ားသည၄္င္းတုိ႔၏ဆရာ၀န္ေထာက္ခစံာ  
ကိေုက ာင္းအႀကံေပးအရာရွိ(သို႔) ေက ာင္းသကနာျပဳထံသုိ႔ေပးအပ္ရမည္။ 

၁။ ကိုယ္၀န္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခ က္စာရြက္စာတမ္းမ ား 
၂။ အနားယကရမည့္ေန႔ရက္အတြက္ မွတ္တမ္းမ ား  
၃။ သာမန္ ေက ာင္းလုပ္ေဆာင္မွုမ ားတြင္ ပကးေပါင္းပါ၀င္ၿခင္းေၾကာင့္ မိခင္ (သုိ႔) ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္းအတည္ျပဳခ က္မ ား 
၄။ အျခား သက္ဆုိင္ရာ သီးသန္႔ ကန္႔သတ္ခ က္မ ား ေဖၚၿပသည့္စာရင္းမွတ္တမ္းမ ား 

အခ ဳိ ႔ေသာ ေက ာင္းလွုပ္ရွားမွုတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ထံမခွြင့္ၿပဳခ က္ ေထာက္ခံစာလည္း လိုအပ္မည္ 
 

(ဇ) ဥးီေႏွာက ္အေၿမးွပါးေရာငေ္ရာဂါ (MENINGOCOCCAL DISEASE) 

ဦးေႏွာက္အေၿမွးေရာငေ္ရာဂါ တစမ္ ိဳးသည္ Neisseria meningitidis ဟုေခၚသည့္ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပိုးမွ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္ 
ဤဘက္တီးရီးယားမွ ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါကကးစက္မွုသည္ ဆိုးရြားၿပီး အသက္ဆုံးရႈံးသည္အထိၿဖစ္ႏုိင္သည္။ Neisseria meningitidis မွ 
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ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါကကးစက္မွု၏ လကၡဏာမ ားမွာ အဖ ားတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဇက္ေႀကာတက္ (ဇက္ခိုင္ျခင္း)၊ မုကးျခင္း ၊ ေတြေ၀ျခင္းႏွင့္  
ကိုယ္ခႏ ၶာယားယံျခင္းမ ား ျဖစ္သည္။ ဤေရာဂါသည္ အခ ိန္တိုအတြင္း ေရာဂါျပင္းထန္လာတတ္ျပီး နားမႀကားျခင္း (နားေလးျခင္း)၊ မွတ္ဥာဏ္  
အားနြဲျခင္း၊ ေႏွးျခင္း၊ ေျခလက္မ ားဆံုးရွုံးျခင္းႏွင့္ အသက္ဆုံးရႈံးသည္အထိ ၿဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဤေရာဂါပိုးသည္တဦးမွတဦးထံသု ိ႔ႏွာေခါင္းႏွင့္ 
လည္ေခ ာင္းတုိ႔မွထြက္ေသာအရည္မ ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ နမ္းရႈပ္ၿခင္း  (သုိ႔) အတကတကြ အသုံးၿပဳ သည့္ အိုးခြက္ပန္းကန္တု ိ႔မွတဆင့္ 
ကကးစက္ၿပန္႔ပါြးႏုိင္သည္၊ ေရာဂါပုိးသည္ ရုိးရုိးသာမန္ထိေတြ႔မႈ (သို႔မဟုတ္) ဦးေႏွာက္အေၿမွးေရာင္ ေရာဂါရွိသကထံမွ အသက္ရႈထုတ္လိုက္သည္ ့
ေလတို႔မွတဆင့္ မကကးစက္ႏုိင္ပါ 
 
ဆယ္ေက ာ္သက္ႏွင့္ လကငယ္မ ားတြင္၊ ၄င္းေရာဂါပိုးကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေဆး (Menactra ႏွင့္ Menveo) ႏွစ္မ ဳိးရွိသည္။ အေမရိကန္  
ျပည္ေထာငစ္ု ေရာဂါတားဆီးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌါနမွ အသက္ (၁၁-၁၂) ႏွစ္ကေလးအား ၊ meningococcal ကာကြယ္ေဆးထုိး ရန္ႏွင့္  
အသက္(၁၆)ႏွစ္တြင္၊ ေဆးစြမ္းၿမင့္တင္ရန ္အၾကံၿပဳတုိက္တြန္းပါသည္။ အသက္(၁၆) ႏွစ္၌ေဆးစြမ္းၿမင့္တင္ၿခင္းၿဖင့္အထက္တန္းေက ာင္းအရြယ္   
ေက ာ္လြန္သြားသည္အထိ ထုိေရာဂါအား ဆက္လက္ခုခံ ကာကြယ္ႏိုင္မည္။  
 
အင္ဒီးယားနားၿပည္နယ္မွ (၆-၁၂) တန္းေက ာင္းသက-သားမ ားအားလံုး သင့္တင့္မွ တေသာ Meningococcal Conjugateကာကြယ္ေဆးထိုးၾကရန ္  
ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ထုိကာကြယ္ေဆး ပထမအၾကိမ္ကုိ(၆-၁၁) တန္းေက ာင္းသားအားလုံးထုိးရန္လုသိည္။ ေဆးစြမ္းၿမင့္တင္ေပးမည့္ ဒုတိယ 
အၾကိမ္ ကာကြယ္ေဆးကိ ု(၁၂) တန္း၌ တက္ေရာက္ေသာ ေက ာင္းသားမ ားအားလံုးထုိးရန္လုိသည္၊ေက ာင္း၌ ပညာသင္ခြင့္ရရနဤ္ကာကြယ္   
ေဆးမ ားထုိးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း (အင္ဒီးယားနား စီမံခန္႔ခြြဲေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒမ္ 410 AC 1-1-1) မွတရား၀င္ဆုိသည္  
 
လက္ရွိ (၆-၁၂) ေက ာင္းသားအားလုံး ၄င္းတုိ႔၏ေက ာင္းမွတ္တမ္းထြဲ၌ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုထားသည္ ကာကြယ္ေဆးစာ ရြက္စာတမ္းမ ား  
ရွိရမည္။ လက္ခံႏုိင္ေသာ မွတ္တမ္းတု႔ိမွာ၊ ကေလးက န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သက ဆရာ၀န္မွ ထိုးေပးလိုက္သည့္ ကာ ကြယ္ေဆး အမည္ေသာ္၄င္း   
ေန႔ရက္ႏွင့္၊ (CHIRP) ဟုေခၚေသာ ၿပည္နယ္ကာကြယ္ေဆးထုိး စာရင္း မွတ္တမ္းေသာ္၄င္း (သုိ႔) အၿခားေက ာင္းမွ ကာကြယ္ေဆးထိုးခြဲ့ေၾကာင္း  
ေဖၚၿပသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ ား ပါ၀င္သည္။  
 
ဤကာကြယ္ေဆးကို ျပည္နယ္အတြင္း က န္းမာေရးဌါနႏွင့္ ပုဂ လိက ေဆးခန္းမ ားတြင္လည္း ထိုးႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးအတြက္၊ 
သီးသန္႔ညြန္ၾကားမႈမ ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ေက းဇကးျပဳျပီး မိမိက န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သက ဆရာ၀န္အား ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
ဦးေႏွာက္အေမွးေရာင္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးပုိမုိသိလိုေသာအခ က္အလက္မ ားရွိလွ င္ေအာက္ပါ၀က္ဆုိက္တုိ႔တြင္ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္- 

• အင္ဒီးယားနားၿပည္နယ္က န္းမာေရးဌါန 
The Indiana State Department of Health http://www.in.gov/isdh/25455.htm 

• ေရာဂါထိန္းခ ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌါနမ ား 
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/mening/default.htm 

 

(စ ) လငိပ္ိငုး္ဆုိငရ္ာ ကာလသား ေရာဂါ (Human Papillomavirus) HPV 

သင္တုိ႔၏ကေလးအရြယ္ေရာက္သည့္အခါကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ကာလသားေရာဂါ (HPV) ကုိကာကြယ္ႏုိင္သည့္ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္းအင္ဒီးယား 
နားကုဒ္ဥပေဒ (၂၀-၃၄-၄-၃)အရ အင္ဒီးယားနားက န္းမာေရးဌာနမွပ့ံပိုးေပးရမည္ဟုဆုိသည္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစတ္ုိင္း (HPV)ေၾကာင့္ကင္ဆာေရာဂါအမ ဳိး  
အစားသစ္(၂၆၀၀၀)ျဖင့္ အမ ဳးိသမီးမ ားႏွင့္အမ ဳိးသားမ ားတြင္ျဖစ္ပြားေနသည္၊ (HPV) သည္လငိ္ဆက္ဆံရာမွကကးစက္ေသာေရာဂါၿဖစၿ္ပီးလိငအ္ဂာၤ ါ 
အေရၿပားမွတဆင့္ ကကးစက္ၿပန္႔ပြားသည္၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ ဳပ္ေရးဗဟုိဌါနမ ားမွ (CDC) ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္အရ(HPV) သည္ လိင္ 
ဆက္ဆမံႈအမ ားဆံုးရွိသကတိုင္းတသက္တြင္တခါထုိေရာဂါ ခံစားရၾကာင္း ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခြဲ့ပါသည္။(HPV) အမ ားစုမွာမည္သည့္ေရာဂါလကၡဏာမွ 
မေဖၚၿပပြဲ အလုိလို ေပ ာက္သြားတတ္ေသာ္လြဲအမ ဳိးသမီးမ ားအတြက္ထုိေရာဂါပိုး ကကးစက္သည့္အခါ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာေရာဂါကုိၿဖစ္ေစႏုိင္ 
သည္။ အၿခားေသာ ပါးစပ္ႏွင့္ လိင္အဂာၤါပိုင္းဆုိင္၇ာကင္ဆာေရာဂါမ ားလြဲအမ ဳိးသမီးႏွင့္ အမ ဳိးသားမ ားတြင္ ၿဖစ္ပါြးႏုိင္သည္။  
 
ကာကြယ္ေဆးထုိးၿခင္းသည္ (HPV) ေရာဂါကကးစက္ၿခင္းႏွင့္ ေနာင္အခါတြင္ ၿဖစ္လာႏုိင္သည့္ ဆက္စပ္မႈရွေိသာ ကင္ဆာၿဖစ္ပြါးၿခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ 
ရန္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း တစ္ခုၿဖစ္သည္။ (CDC) ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ ဳပ္ေရးဗဟုိဌါနမွ ၄င္း၊ American Academy of Pediatrics 
မွ၄င္း၊ American Academy of Family Physicians ႏွင့္ American College of Physicians မ ားတို႔မွ အသက္(၁၁)(သုိ႔) (၁၂) ႏွစ္ရွိ ေယာက ္ား   
ေလးႏွင့္ မိိန္းကေလးမ ားအားလုံး ကာကြယ္ေဆးထုိးသင့္သည္။ ၄င္းအသက္အရြယ္၌ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿခင္းျဖင့္ေရာဂါပိုးကကးစက္ၿခင္း၊ျဖစ္ပြားျခင္း 
ကုိ လကငယ္တို႔အရြယ္မေရာက္မိီကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္၊ ထုိကာကြယ္ေဆးသည္ ငယ္ေသာသကတုိ႔၏ကိုယ္ခံအားပုိမုိေကာင္းမြနစ္ြာထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ 
ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရွိရသည္၊ (HPV) ေရာဂါကကးစက္ၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ေဆးႏွစ္မ ဳိးရရွိႏိုငသ္ည္။ (HPV) ကာကြယ္ေဆးကိ(ု၆)လ 
အတြင္း(၃) ၾကိမ္ထုိးေပးျပီးထုိ(၃)ၾကိမ္လုံးထုိးရန္ အေရးၾကီးသည္၊ (HPV) ကိုအျခားကာကြယ္ေဆးမ ားႏွင့္အတကတစ္ၿပဳိင္နက္ထုိးလွ င္အႏ ၱရာယ ္
မရွိပါ၊ လကငယ္ႏွင့္ လကၾကီးမ ားသည္ အသက္(၂၆)ႏွစ္အထိ ထုိကာကြယ္ေဆးကုိ ထုိးႏို္င္သည္။   

http://www.in.gov/isdh/25455.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/mening/default.htm
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(HPV) ကာကြယ္ေဆးသည္ အႏၱရာယ္မရွိပြဲ အာနိသင္ အလြန္ထက္ၿမက္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးႏွစ္မ ဳးိလုံးသည္ (HPV) အမ ဳိးအစား (၁၆ ႏွင့္ 
၁၈) ကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးသည္ (HPV) အမ ဳိးအစားမ ားထြဲမွ ၿဖစ္ေစသည့္ သား အိမ္ေခါင္း ကင္ဆာ 
စတင္ျဖစ္ေပၚျခင္းကုိ(၉၃%)ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ကာကြယ္ေဆးမ ားထြဲမွ တစ္မ ဳိးသည္ လိင္အဂာၤါ ႏွင့္၄င္၏၀န္းက င္၌ျဖစ္တတ္ ေသာၾကြက္ႏုိ႔ 
(warts)ကု ိကာကြယ္ေပးပါသည္။ထု ိကာကြယ္ေဆးသည္ (HPV) ကုိကာလအေတာ္ၾကာၾကာကာကြယ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျပီး ေလ့လာ 
ခ က္မ ားအရအနည္းဆုံး(၈) ႏွစ္အထိ အာနိသင္ရွိေၾကာင္း ေဖၚၿပထားသည္။ ၄င္းကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ အာနိသင္ ေလ ာ့နည္းသြား ေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမေတြ႔ရွိပါ၊၄င္းကာကြယ္ေဆးမ ားကုိ လုံၿခဳံမႈအတြက္ ေသခ ာေလ့လာစစ္ေဆးခြဲ့သည္၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးျပီးမကးေမ့ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ရန္ လကငယ္လကရြယ္မ ား အေနၿဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးလွ င္ (၁၅) မိနစ္ လြဲေလွ ာင္း၄င္း၊ထုိင္၍၄င္း နားသင့္ပါသည္။  
 
သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာၿဖစ္ေစျခင္းကုိ (HPV)ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ မကာကြယ္ႏုိင္ပါ။ အမ ဳိးသမီးမ ားသည္ ပုုံမွန္သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာစစေ္ဆးၿခင္း  
(Pap test) လုပ္ရန္ အေရးၾကီးသည္၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာအေျဖအတြက္ထပ္မံစစ္ေဆးၿခင္းၿပဳရန္ အေရးၾကီးသည္၊(Pap test) သားအိမ္ေခါင္းကင ္
 ဆာ ဆန္းစစ္ၿခင္းသည္သားအိမ္ေခါင္းထြဲမွ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ဆြဲလ္မ ားေတြ႔ရွိႏုိင္၍ကင္ဆာမၿဖစမ္ီ ၄င္းကို ၾကိဳတင္ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ 
အၿခားကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ ား၌ (HPV) စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရန္ လက္ရွိအေၿခအေနတြင္ စစေ္ဆးဆန္းသပ္ၿခင္း မရွိေသးပါ။ 
 

(HPV) ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ ားရွိလွ င္သင္တို႔၏က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကသ္ကကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ 
အင္ဒီးယားနားၿပည္နယ္ က န္းမာေရးကာကြယ္ေဆးအစီအစဥ္ဠာနကို (၈၀၀)၇၀၁-၀၇၀၄ သုိ႔ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္သည္  
(HPV) ႏွင့္ကာကြယ္ေဆးမ ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ ားအတြက္ ေအာက္ေဖၚၿပပါ၀က္ဆိုက္မ ားတြင္၀င္ေရာက္ေလလ့ာပါ။  
 
Centers of Disease Control and Prevention (CDC) HPV website: http://www.cdc.gov/std/hpv/default.htm 
CDC HPV Vaccine website: http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hpv/ 
Immunization Action Coalition (IAC) HPV website: http://www.vaccineinformation.org/hpv/      
 
1 http://www.cdc.gov/hpv/whatishpv.html 
2 http://www.cdc.gov/std/HPV/STDFact-HPV.htm 
3 https://www.2.aap.org/immunization/illness/hpv/hpv.html 

 

အေဆာကအ္ဥးီအတြငး္ ေလထအုရညအ္ေသြးစမး္သပထ္နိး္သမိး္ျခငး္ [IAQ] 
 

အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္းမ ားသည္ သင့္ကေလး၏က န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ က္မ ား အသိျပဳမိပါသည္။ 
ထိအုတြကေ္ႀကာင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္ ျမိဳ ႔နယ္အတြင္းလိုက္နာရန္ အေဆာက္အဦးတြင္းေလထုအရည္အေသြး  
စမ္းသပ္ထိန္းသိမ္းျခင္းေပၚလစမီ ားကုိ ေရြးျခယ္ထားပါသည္။ ျမိဳ ႔နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈျပဌာန္းခ က္မ ားမွာ- ၁) (ပညာေပးအစီအစဥ္မွအပ) 
စာသင္ခန္းအတြင္းတိရစာၦန္ မ ားကုိကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ ၂) ေက ာင္း၀န္းအတြင္းစက္တပ္ယာဥ္မ ားအေႀကာင္းမြဲ႔ သြားလာျခင္းမွ ကန္႔သတ္ထား 
ျခင္း ၊၃) ေက ာင္း၀န္က င္တြင္ ဓာတုပစၥည္း သံုးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းသုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို စနစတ္က မွန္ကန္စြာလုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္၊ 
အေဆာက္အဦး အတြင္း ေလထုအရည္အေသြး စမ္းသပ္ထိန္းသိမ္းျခငး္ [IAQ] ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေႀကာင္းအရာမ ားကိုေက ာင္းအုပ္ၾကီး (သို႔) 
ခရိုင္ IAQ စီမံခံခ့ြြဲသကအား စုံစမ္းေမးၿမန္းႏုိင္ပါသည္။ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားအေဆာက္အဦးအတြင္းေလထု အရည္အေသြး 
စမး္သပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း [IAQ] ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား 
၏ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိကု္တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 
 

ပုိးမႊား ကာကြယေ္ရး (Pest Control) 
အေရွ ႔အယ္လန္ခရိုင္ေက ာင္းမ ားမွ ေက ာင္းသားမ ားအား လုံၿခဳံေသာ ပတ္၀န္က င္တစ္ရပ္ ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ ရြက္လွ က္ရွိသည္။ EACS 
သည္ ကေလးငယ္မ ားကုိ ပုိးမႊားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး ထိေတြ႔မႈမ ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ရွာေဖြၾကိဳးစားလွ က္ရွိသည္။ အဆိုပါ ပုိးသတ္ေဆးမ ားသည္ 
ကေလးငယ္မ ားအား ပိုးမႊားတုိ႔မွ ကာကြယ္ေပးရာ ေက ာင္းႏွင့္ ေက ာင္း၀န္က င္အတြင္း ၄င္းတုိ႔ကိုေတြ႔ရွိႏိုငသ္ည္ ့အခ ဳိ ႔ေသာ အေၿခအေနမ ားတြင္  
ကေလးမ ားအတြက္ အႏၱရာယ္ၿဖစေ္စႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုိးမႊားမ ား ထိေရာက္စြာကာ ကြယ္ရန္ EACS မွပုိးမႊားကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ က္  
မ ားတြင္ ကေလးငယ္မ ားအား ပုိးသတ္ေဆးမ ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ အနည္းဆုံးၿဖစ္ေစရန္ ဓါတုေဆးႏွင့္ ဓါတုေဆး မဟုတ္ေသာ နည္းမ ားအသုံးၿပဳၿခင္း 
ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ မိဘမ ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းတို႔သည္ ပုိးသတ္ေဆးအသုံးၿပဳၿခင္း ဆုိင္ရာ အသေိပးေၾကၿငာခ က္မ ားကုိ ၾကိဳတင္ ရရွိလိုပါက၊ EACS Pest 
Control Registry ဟုေခၚေသာ ပုိးမႊားကာကြယ္ထိန္းခ ဳပ္ေရး မွတ္ပုံတင္ၿခင္းကို ၿဖည့္စြက္ရမည္။ EACS ညြန္ၾကားေရးတာ၀န္ခရံုံးဌါနမ ားကိ ု
 (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) လုိင္းခြြဲ-၂၀၀၃ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံသုိ႔ဆက္သြယ္ၿပီး ေက ာင္းနယ္ေၿမအတြင္း ပုိးသတ္ေဆးအသုံးၿပဳၿခင္းလုပ္ေဆာင္မႈ 
မ ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ က္အလက္မ ားပံ့ပိုးေပးရန္၄င္း၊ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရနႏွ္င့္ပုိးသတ္ေဆးအသုံးၿပဳၿခင္း မွတ္တမ္းမ ားထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္တုိ႔ကုိေမးျမန္းနိုငသ္ည္      

http://www.cdc.gov/std/hpv/default.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/hpv/
http://www.vaccineinformation.org/hpv/
http://www.cdc.gov/hpv/whatishpv.html
http://www.cdc.gov/std/HPV/STDFact-HPV.htm
https://www.2.aap.org/immunization/illness/hpv/hpv.html
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အႏ ၱရယရ္ွေိသာဖုိငဘ္ာကနုႀ္ကမး္ (Asbestos Materials) 
 

US EPA's AHERA Standard (ref: 40 CFR 763.80) စနစ္အရ ေက ာက္ဂြမ္းမွုန္႔ပါသည့္ ကုန္ႀကမ္းမ ားအေၾကာင္းသတင္းအခ က္အလက္မ ား 
ကိ ုေက ာင္းသားမ ား၊ အမွုထမ္းႏွင့္ အုပ္ထိန္းသကမ ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ႀကည့္ရွုရန္ မိတၱဴမ ားကုိ ေန႔စဥ္ ရံုးခ ိန္အတြင္းအေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီ  
ေက ာင္းမ ားတြင္ေတာင္းယကႏုိင္သည္၊ (Asbestos) စီမံခန္႔ခြြဲမွု အစီအစဥ္မ ားကို ေက ာင္းမ ားႏွင့္ ျပဳျပငထ္ိန္းသိမ္းေရးဌာနတုိ႔တြင္လည္း ေတာင္းယက 
ဖတ္ရႈ ႔ႏုိင္ပါသည္။ 
   

ေက ာငး္သုိ႔လာေသာဧည့္သညမ္ ားအတြကေ္ပၚလစိ-ီ ကုိရုိနာဗုိငး္ရပစ္-္၁၉ ျဖစပ္ြားမႈေၾကာင့္ အပုခ္ ဳပေ္ရးမႈး ၏ညြနၾ္ကားခ က ္
ခြြင့္ျပဳခ ကမ္ရေွသာဧည့္သညမ္ ားကုိ ေက ာငး္အေဆာကအ္ဥးီအတြငး္သုိ႔၀ငေ္ရာကခ္ြင့္မျပဳပါ 
 
ဤ ပရုိဂရမ္သည္ကြ ႏု္ပ္တုိ႔ေက ာင္းသားမ ား၊၀န္ထမ္းမ ား၏လုံျခဳံေရးကုိပုိမုိျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ေက ာင္းအေဆာက္အဦးထြဲသုိ႔လာေသာဧည့္သည ္
မ ားကုိဒစ္ဂ စ္တယ္နည္းလမ္းျဖင့္မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္းနည္းစနစ္ကုိ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားသည္၊ ေက ာင္းအစႏွစ္ဦးပုိင္တြင္ပထမဦးဆုံးေက ာင္းအတြင္း 
သုိ႔၀င္လာေသာဧည့္သည္မ ား သည္ ျပည္နယ္မွထုတ္ေပးေသာ ဖုိတုိအိုင္ဒီကုိယကလာျပရမည္၊ ၄င္းေနာက္ ထုိသကသည္ အီေအစီအက္စ္ (EACS) မွ 
၀င္ခြင့္မျပဳေသာ/ပိတ္ထားေသာ/က ဴးေက ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းစာရင္းႏွင့္ အမ ဳိးသားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာပစမ္ႈ က ဴးလြန္သည့္ စာရင္း တြင္မွတ္တမ္း၀င္ေန 
သကဟုတ္မဟုတ္ကုိကြ ႏု္ပ္တုိ႔ဠာနအတြင္း ကုိယ္တုိင္စစ္ေဆးမည္၊ ဧည့္သည္မ ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကိုရုံးခန္းမွ ထုတ္ေပးသည့္ ယာယီရင္ထုုိးတံဆိပ္ကဒ္   
ျပားကို တပ္ဆင္ထားရမည္   
 
 

အစားအစာ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ ား - စားေသာကခ္နး္ ေပၚလစ ီ
 

အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားအားလုံး၏ စားေသာက္ခန္းေဖၚလစီသည္ ေက ာင္းသားမ ား၏ စာရင္းကိ(ုPoint of Sale System)ျဖင့္   
ေက ာင္းသားမ ားသည္ စားေသာက္ခန္းမတြင္ အစားအစာမ ား ၀ယ္ယကႏိုင္ရန၄္င္းတို႔၏ စာရင္းတြင္ေငြထြဲသ့ြင္းထားမည္(vended items မွလြြဲ၍) 
အခမြဲ့ေန႔လယ္စာမရေသာ ၀ယ္ယကစားသံုးလုိသည္ ့ေက ာင္းသားမ ားသည္ အနြဲဆံုး(၁၀ ေဒၚလာ)ထည့္(သြင္း) ထားရမည္။ ေလ ာ႔ေစ းႏွင့္ အခမြဲ႔ 
ရေသာေက ာင္းသားမ ားသည္(a la carte)ေရြးခ ယ္၀ယ္ယကႏိုင္သည့္အစားအစာတုိ႔အတြက္အနြဲဆံုး (၂ေဒၚလာ)ထည့္(သြင္း) ထားရမည္။ 
 
ေက ာင္းသားအမည္၊ အိုင္ဒီနံပါတ္၊ ေငြပမာဏအတိအကကိုေရးျပီး စာအိတ္ထြဲထြဲ့ေပးရမည္၊ ေက ာင္းသားအား ေငြျပန္မအမ္းပါ၊ ထုိရက၏္ေန႔လယ္  
စာအတြကေ္က ာင္းသား၏ေငြစာရင္းထြဲ၌ နံနက(္၉း၁၅)ေနာက္ဆံုးထြဲရ့မည္၊ ဒက္ဘစ္ႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ ားကုိ(Titan Family PortaL)မွ တဆင့္ 
ေပးႏိုင္သည္  
 
အျခားေရြးခ ယ္စားေသာက္သည့္အစားအစာအတြက္ေက ာင္းသားအားလုံးသည္ (၅ေဒၚလာ)ေပးရမည္၊ တန္ဖုိးအျပည့္ေပးရသည့္ေက ာင္းသားမ ား 
ေငြစာရင္းလက္က န္မွာ(၇.၅၀ ေဒၚလာ)ထက္ေလွ ာ့နည္းျခင္း ႏွင့္ တန္ဖုိးေလွ ာ့ေန႔လယ္စာ ရေသာေက ာင္းသား၏ေငြစာရင္းတြင္ (၂ေဒၚလာထက္) 
ေလွ ာ့နည္းသြားလွ င္ တနလာာၤေန႔ႏွင့္ၾကာသာပေတးေန႔ညေနတြင္မိဘထံသုိ႔အလုိအေလွ ာက္ေခၚသည့္ဖုံးျဖင့္ဆက္သြယ္သတိေပးမည္ 
   
ေက ာင္းႏွစ္ဆုံးခါနီးတြင္ေက ာင္းသား၏ေငြစာရင္း (လက္က န္ေငြ ႏွင့္ အေၾကြး) ကို ေနာက္တစ္ႏွစ္သို႔ လႊြဲေျပာင္းထားမည္။ ေက ာင္းနယ္ေျမမွထြက္ 
ခြာျခင္း/ ႏုွတ္ထြက္ျခင္း (သို႔) ဘြြဲ႔ရျပီးေက ာင္းျပီးသြားျခင္း တုိ႔အတြက္လက္က န္ေငြမ ားကုိ ေက ာင္းစားေသာက္ခန္းမ န္ေနဂ ာထံသို႔ေတာင္းဆိုႏုိင္ 
သည္၊ အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားတြင္တက္ေနေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ ား၏ ေန႔လယ္စာ စာရင္းထြဲသို႔လြဲလြႊြဲေျပာင္းေပးႏုိင္သည္၊   
 

က နး္မာေရး အာမခ ံ 
 

ေက ာင္းသားမေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာအတြက္က န္းမာေရးအာမခံ၀ယ္ယကႏိုင္သည္၊ခံစားခြင့္မ ားမွာ အေသးစားထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈကုိကာကြယ္ရန္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပထမ အၾကိမ္ေဒၚလာ (၂၀၀) စိုက္ေပးမည္။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တေီက ာင္းမ ား အာမခံအစီအစဥ္ကို  
စာရင္းေပးသင့္ျပီး မိဘမ ားအေနျဖင့္ (a Student Insurance Waiver Form) (Pu-37) ပံုစံကိုျပည့္စံု ေအာင္ျဖည့္စြက္၍လက္မွတ္ထုိးရမည္၊ ျငင္းပယ္ 
စြန္႔လႊတ္သည့္ပံုစံ (The waiver) (Pu-37) (သို႔) အာမခံ၀ယ္ထားသည့္ပံုစံကို စက္တင္ဘာ(၁) ရက္ (ယခုလက္ရွိေက ာင္းတက္သည့္ ႏွစ္) မွ စတင္ 
ျပီး ေက ာင္းရံုးခန္းတြင္မွတ္တမ္းထားရွိရမည္။ အေရွ႔အယ္လန္ေကာငတ္ေီက ာင္းမ ားမွ ေက ာင္းသားအတြက္ က န္းမာေရး အာမခံကု ိမေထာက္ပံ့ 
ႏုိင္ပါ  
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မတွတ္မး္မ ား/သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားကိ ုထတုျ္ပနျ္ခငး္ 
 
မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသကထံမွ ခြင့္ျပဳခ က္ရွိလွ င္ အေရွ ႔အယေ္ကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္ေက ာင္းသားမ ား၏အေၾကာင္းအရာအခ က္အလက္မ ားကု ိ
ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ မိဘမ ား၏ ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာႏွင့္လႈိ႔၀ွက္ခ က္မ ားကိကုာကြယ္ရန္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ျပည္နယ ္ဥပေဒအရ 
အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္ ေက ာင္းသား မွတ္တမ္းမ ားဆုိင္ရာ (ေပၚလစီ-၅၁၂၅)ကုိလုိက္နာရသည္၊ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ေက ာင္း  
စီမံအုပ္ခ ဳပ္ေရး ဗဟုဌိာနသည္  ေက ာင္းသားမွတ္တမ္းမ ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖန့္ေ၀ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သည္။ (ေပၚလစီ ၅၁၂၅) အရ 
ေက ာင္းသားမွတ္တမ္းမ ားကုိ ႀကည့္ရွုႏုိင္သက ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ ား ေတာင္းဆိုခြင့္ မ ားကုိ ခြြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္၊ (ေပၚလ၅၁၂၅) အရ မိတၱဴမ ားကုိ  
ေက ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ ားႀကည့္ရွုႏုိင္ရန္ အင္တာနက္ www.eacs.k12.in.us ေဖာ္ျပထားသည္၊ ေက ာင္းသားမွတ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေမးခြန္း 
ရွိလွ င္ ေက ာင္းသားေရးရာဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္  
 
ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ က္အလက္မ ားျဖစ္သည့္ ေက ာင္းသား ပညာေရးမွတ္တမ္း (ထိခုိက္မႈမျဖစေ္စေသာ) (သို႔) 
ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းအရာမ ားကိုမထိခုိက္သည့္သတင္းအခ က္အလက္မ ားကုိ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တေီက ာင္းမ ားသည္ေဖာ္ျပခြင့္ရွိ ပါသည္  
လမ္းညြန္စာအုပ္အေၾကာင္းအရာအခ က္္အလက္မ ားမွာ (ကန္႔သတ္ခ က္မရွိ) ေက ာင္းသားအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနပံါတ္ (အိမ္/အလုပ္) 
၊မိဘအမည္ (မ ား) ႏွင့္အဓိကေလ့လာသင္ႀကားေနသည့္ ဘာသာရပ္၊ ေက ာင္းလွုပ္ရွားမႈမ ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း (အဆင့္မေဖာ္ျပထားပြဲ) ပါ၀င္သည့္ 
အားကစားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳဖလုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား၊ အားကစားအဖြြဲ႔၀င္ျဖစ္လ ွင္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ ိန္ႏွင့္ အရပ္အနိမ့္အျမင့္၊ မ က္စိႏွင့္ဆံပင္ 
အေရာင္၊ေမြးဖြားရာဇာတိႏွင့္ ေန႔ ရက္၊ အရပ္၊ အေလးခ ိန္၊ အတန္း၊ ဓါတ္ပံု၊ စည္းကမ္းခ ဳိးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္သည္ ့ဗီဒီယိမု ား ႏွင့္ အျခားသတင္း 
အခ က္အလက္မ ားျဖစ္သည္၊ လမ္းညြန္စာအုပ္ကုိ အက ိဳးအျမတ္အတြက္အဓိကထားသည့္ စီးပြားေရးအဖြြဲ႔မ ားတုိ႔အားေပးအပ္ျခင္းမျပဳပါ၊အေရွ ႔ 
အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား လမ္းညြန္စာအုပ္ (Directory Information)ပါအေၾကာင္းအရာမ ားကို အမ ားျပည္သကသုိ႔မေဖာ္ျပမီႏွစ္ပတလ္ည္   
ေက ာင္း-ျပန္တက္ၿခင္း-လက္စြြဲစာအုပ္(Back-to-School Guide)တြင္ သီးျခားေက ာင္းစာသင္ႏွစ္တခုစီအတြက္လမ္းညြန္စာအုပ္ (Directory 

Information) ကုိျပဳစုထားရွိသည္၊ လက္ရွိေက ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက ာင္းသား (သို႔)  မိဘခြင့္ျပဳခ က္မရွိေသာ္လြဲလမ္းညြန္စာအုပ္ကိထုုတ္ 
ေဖာ္ေပးအပ္ႏုိင္သည္ 
 
မိဘႏွင့္အသက္ျပည့္ေသာေက ာင္းသားမ ားသည္လမ္းညြန္စာအုပ္မ ားကို အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားတြင္ ေဖာ္ျပရန္ သေဘာမတက 
ေႀကာင္းေျပာခြင့္ရွိျပီး  ေက ာင္း-ျပန္တက္ျခင္း-လမ္းညႊန္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျပီး ရက(္၂၀)အတြင္း စာျဖင့္ေရး၍ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္၊အေရွ႔ အယ္လန ္  
ေကာင္တီေက ာင္းမ ား မွ ေက ာင္းသား (သို႔) မိဘ သေဘာတကညခီ က္မရရွိေသာ္လည္း အခ က္အလက္ ညြန္ၾကားေရး စာအုပ္မ ားကို ထုတ္ျပန္   
ေပးႏိုင္သည္။ 

 

ေက ာငး္သားရပိငုခ္ြင့္ ႏွင့္ ကာကြယမ္ႈမ ား 
ADA/အပိဒု ္-၅၀၄  

အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္မသန္စြမ္းေသာေက ာင္းသားမ ား(သုိ႔) ၀န္ထမ္းမ ားကိုတန္းတကညီတက အခြင့္အေရး  (သို႔) အက ိဳး 
ခံစားခြင့္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မွမု ားတြင္ပါ၀င္ရရွိရန္ခြြဲျခားမွုမရွိ၊ ျငင္းဆုိျခင္းမရွဘိြဲတကညီစြာဆက္ဆေံဆာင္ရြက္သည္။ သတင္းအခ က္အလက္၊ အကက 
အည၊ီ အေထာက္အပံ့၊ ရွင္းလင္းခ က္မ ား (သို႔) တိုင္ႀကားခ က ္မ ားရွိလွ င္ အထကး၀န္ေဆာင္မကမ ားဠာန၊ဒါရုိက္တာထံသို႔(Special Services) 
(၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) သို႔ မိဘမ ားဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္ 
 
                ဆက္သြယ္ရန္- 

    East Allen County Schools 
    1240 State Road 930 East 
    New Haven, IN 46774 
    Telephone: (260) 446-0100 
 

လငိပ္ုိငး္ဆုိငရ္ာေႏွာင့္ယကွျ္ခငး္/ အႏုိငက္ င့္ဗုိလက္  မႈ မ ွကာကြယျ္ခငး္ 
ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ေႏွာင့္ယွက္ၿခငး္မ ဳိးစုံတုိ႔မွ ကင္းေ၀းရန္ႏွင့္ ေအးခ မ္းစြာပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္းႏွင့္  အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာပတ္၀န္း 
က င္ တခုကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား၏ ေပၚလစိီျဖစ္သည္။ တိုင္ႀကားခ က္မ ားအားလုံးကို  
ေလးနက္စြာ ေက ာင္း၀န္ထမ္းတုိ႔မွ စံုစမ္းစစေ္ဆးမည္။ တိုင္ႀကားၿခင္းေဖာင္ပုံစမံ ားကို ေက ာင္းရံုးခန္းတြင္ရရွိ ႏုိင္သည္။   

http://www.eacs.k12.in.us/
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ေက ာငး္သား အျပဳအမကဆိငုရ္ာစညး္မ ဥး္သတမ္တွခ္ က ္

 

(က) နဒိါနး္  
အင္ဒီးယားနားေက ာင္းဥပေဒ ၿပဌါန္းခ က္အရ- ေက ာင္းရည္မွန္းခ က္မ ားၿဖစ္ေသာ ေက ာင္းသားမ ား ႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ေက ာင္း၌ အက ိဳး ရွိေသာ 
အျပဳအမကမ ား ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ေက ာင္းအဖြြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေက ာင္းသားအသင္းတုိ႔၏ တာ၀န္ၿဖစေ္ပသည္။ (I.C 20-33-8-8 (a) 

အင္ဒီးယားနားေက ာင္းဥပေဒျပဌာန္းခ က္အရ- ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ား၏ ညႊန္ႀကားခ က္မ ားကုိလိုက္နာရန္ ႏွင့္သင္ႀကားေရးပတ္၀န္းက င္အား 
အေႏွာင့္အယွက္ေစသည့္ အၿပဳအမကမ ားတို႔မွ ေရွာင္ၾကရန္ ေက ာင္းသားမ ားထံမွ ေမွ ာ္လင့္သည္။ (I.C 20-33-8-8 (a) 
 

အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္ ေက ာင္းသားအားလံုးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ ားအတြက္လံုျခံဳသည့္သင္ႀကားေရးပတ္၀န္းက င္ျဖစရ္န္ျပငဆ္င ္
ထားသည္။ တရား၀န္တာ၀န္အရ၊ ေက ာင္းသားနွင့္ ၀န္ထမ္းမ ားအတြက ္ေဘးရန္ကင္းသည့္သင္ႀကားေရးပတ္၀န္းက င္ ျဖစ္ေစရန္အေရွ႔အယ္လန္   
ေကာင္တီေက ာင္း ဘုတ္အဖြြဲ႔၀င္မ ားမွ (a three-part student discipline plan) ေက ာင္းသားအျပဳအမကၿခင္းဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ က္အစီအစဥ္ (၃) 
ရပ္ျဖစ္ေသာ-ေကာင္းမြန္ေသာအျပဳအမကေမွ ာ္လင့္ခ က္မ ား၊ စည္းကမ္းခ ိဳးေဖာက္ျခင္းမ ားႏွင့္စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ရန္ၾကား၀ငေ္ဆာင္ရြက္မႈမ ား၊ 
အက ဳိးဆက္မ ားကုိ မိဘႏွင့္ေက ာင္းသားမ ားႀကိဳတင္သိရွိရန္ ျပဳလုပ္သည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ 
 

ဘုတ္အဖြြဲ႔၀င္မ ား၏ အဓိကအျပဳအမကအက င့္စာရိတၱေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ား (သုိ႔) အျခားဘုတ္အဖြြဲ႔၏ေပၚလစီမ ား ႏွွင့္ဆန္႔က င္ဖက္မျဖစ္သည့္ ပုိမုိခ မွတ ္
ရန္ စည္းကမ္း/စည္းမ ဥ္းမ ားကို စကပါအင္တန္ဒင့္အား EACS ေဖၚလစီမွ ခြင့္ျပဳအာဏာလႊြဲအပ္သည္၊ ၄င္းအျပင္ အီးေအစီအက္စ္ေပၚလစီမ ားသည္ 
ေက ာင္းအုပ္ၾကိီးမ ားကု ိဘုတ္အဖြြဲ႔၀င္မ ား၏ အဓိကအျပဳအမကအက င့္စာရိတၱေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ား (သုိ႔) အျခားဘုတ္အဖြြဲ႔၏ေပၚလစီမ ား ႏွင့္ဆန္႔က င္ 
ဖက္မျဖစ္ေသာ စည္းကမ္း/စည္းမ ဥ္းမ ားကု ိစကပါအင္တန္ဒင့္မွ ခြင့္ျပဳအာဏာလႊြဲအပ္သည္၊ ဤေနရာတြင္သီးျခားစည္းကမ္း/ မ ဥ္းမ ားႏွင့္ မိဘမ ား၊ 
ေက ာင္းသားမ ား အေထြေထြလုိက္နာရမည့္အခ က္မ ားကို ေက ာင္းအသီးသီး၏ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးကျပဳလုပ္ရန္လြဲခြင့္ျပဳအာဏာ လႊြဲအပ္သည္  
 

(ခ) တနး္တကဆကဆ္ေံရး (ခြြဲျခားမွမုရွ)ိ-ကတခိ၀ံနခ္ က ္
အေရွ႔အယ္လန္ခရိုင္ေက ာင္းမ ားသည္ ေက ာင္းသက/သားမ ားကုိ လကမ ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ ကိုယ္ခႏ ၶာသန္စြမ္းမွ၊ု ႏိုင္ငံသားမေရြး (သို႔) အဂာၤလိပ္စကား 
ကြ မ္းက င္မွု အေပၚ မကတည္ျခင္းမရွပိြဲ တန္းတကဆက္ဆံပါသည္။  
 

(ဂ)  အဓကိ အျပဳအမက ႏွင့္ က င့္၀တဆ္ိငုရ္ာ ေမ ာ္ွမနွး္ခ ကမ္ ား  
 အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီမွ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္၊ သင့္ေတာ္သည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက င၌္ သင္ယကႏိုင္ရန္၊ တိက ေသာအၿပဳအမကကို  
ေက ာင္းသားမ ားအားလံုးေကာင္းေသာ သင္ယကၿခင္း အခြင့္အေရးတစ္ရပ္အား ၿမင့္တင္ရန္အတြက္သာမဟတု္ပြဲ အတန္းေဖာ္နွင့္ ၀န္ထမ္းမ ားအား 
၄င္း၊ ၿပည္သကလကထုႏွင့္ သီးသန္႔နယ္ေၿမကုိ၄င္း ကာကြယ္ရန္အတြက ္ေမွ ာ္မွန္းထားပါသည္။ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ အဓိက အျပဳ 
အမကႏွင့္ က င့္၀တ္ဆုိင္ရာေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ားမွာ- 
  
(အျပဳအမကဆုိင္ရာ ေမွ ာ္မွန္းခ က္အမွတ္စဥ္ (၁-၉) အထိသည ္ေက ာင္း၌ေက ာင္းသားတဦး ပုံမွန္ေက ာင္းတက္ခ ိန္ (သို႔) ဗာက ဳရယ္အြန္လုိင္းမွ 
သင္ယကခ ိန္၊လကကိုယ္တိုင္တက္ခ ိန္(သုိ႔) ေႏြရာသီေက ာင္းတက္ခ ိန္တုိ႔၌ၿဖစ္ေစ၊ ေက ာင္းနယ္နမိတ္အတြင္း/အျပင္တြင္ ေက ာင္းေလ့က င့္မႈအခ ိန္၌ 
လုပ္ေဆာင္မႈ (သုိ႔) အခမ္းအနားပြြဲမ ားတြင္ၿဖစ္ေစ၊ ေက ာင္းေလ့က င့္မႈမ ား (သုိ႔) အခမ္းအနားပြြဲမ ား၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥမ္ ားအားလံုးတြင္ အက ဳံး 
၀င္သည္။ အျပဳအမကဆိုင္ရာေမွ ာ္မွနး္ခ က္အမွတ္စဥ္ (၁၀) သည္ေက ာင္းတက္ခ ိန္ (သို႔) ေက ာင္းပိတ္ခ ိန္အတြင္း ေက ာင္းတြင္း (သို႔)ေက ာင္းျပင္ပ 
ေလ့က င့္မႈမ ား အတြက္သာအက ဳံး၀င္သည္။  
 
(စာပုိဒ ္၁)- ခြင့္မြဲေ့က ာငး္ပ ကျ္ခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ က္ရထားသကမွလြြဲ၍ ေက ာင္း၌ အခ ိန္ျပည့္ရွိေနရမည္ (၁-က)  
ေက ာင္းမလာျခင္း/ေက ာင္းေျပးျခငး္မွာ ေက ာင္းသုိ႔၄င္း (သုိ႔) မိဘကုိ၄င္း အသိမေပးဘြဲ/ခြင့္ျပဳခ က္မယကဘြဲေက ာင္းပ က္ျခင္းဟုဆိုသည္၊ ဤသုိ႔ 
ပ က္ကြက္မႈတြင္ မိဘမ ားက ပ က္ကြက္ျပီး(၆)ရက္အတြင္း (Certificate of Incapacity (IC20-33-2-18) ဥပေဒ၏လုိအပ္ခ က္ကုိလုိက္နာရန္ပ က္ 
ကြက္ျပိီးအေၾကာင္းၾကားရန္ ပ ကက္ြက္ျခင္းလြဲပါ၀င္သည္  
 
(စာပုိဒ ္၂ )- စာသငခ္ နိအ္တြငး္ အေႏွာင့္အယကွျ္ပဳျခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ ညြန္ၾကားၿခင္းႏွင့္သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးအစီအစဥ္မ ားကုိအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သည့္အၿပဳအမကမ ားကုိမလုပ္ရ။ 
  
(စာပုိဒ ္၃) - အရကွမ္ြဲ ့/မဖြယရ္ာ ျပဳလပုျ္ခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ အရွက္မြဲ့ေသာ (သို႔) မဖြယ္မရာ လုပ္ရပ္မ ားကိ ုမလုပ္သင့္ပါ။ 
 
(စာပုိဒ ္၄) - ရိးုသားေျဖာင့္မတမ္ႈမရွျိခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းႏွင့္စာသင္ခန္းအတြင္း လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း (သို႔) စာကကးေရးျခင္းမၿပဳရ။  
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(စာပုိဒ ္၅) - ေက ာငး္၀နထ္မး္မ ားကိမုထမီြဲျ့မငဆ္ကဆ္ျံခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည ္အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တိိီေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ားႏွင့္ အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွဴးမ ားကုိ ေလးစားစြာဆက္ဆံရမည္။ 
 

(စာပုိဒ ္၆) - ျခမိး္ေျခာကျ္ခငး္၊ စြန္႔စားျခငး္ (သို႔) ခႏၶာကိယုက္ိ ုထခိိကုဒ္ဏ္ရာရရန၊္ တစုတံချုဖစလ္ာရန၊္ အားထတုၿ္ခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ ခႏ ၶာကုိယ္ကုိအသုံးျပဳျပီး၊ အင္အားသုံး၍ အၾကမ္းဖက္ရန္ျဖစ္ေစရန္မလပု္ရ၊ မၿခမိ္းေၿခာက္ရ(သုိ႔) အၿခားသကကုထိိခိုက ္
ဒဏ္ရာရေစမည့္ အျပဳအမကမ ားတြင္ပကးေပါင္းပါ၀င္ၿခင္းမၿပဳရ၊ (မိမိကုိယ္ကိုယ္ကာကြယ္ရန္ (သုိ႔) အၿခားသကအားကာကြယ္ရန္လုိအပ္သည္ဟု 
ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ က္ရွိလွ င္ ဤေပၚလစီအား ခ ဳိးေဖါက္သည္ဟမုသတ္မွတ္ပါ) 
  
(စာပုိဒ ္၇) - ေက ာငး္ပစၥညး္မ ား ႏွင့္ အျခားသက၏ပိငုဆ္ိငုမ္ွမု ားကိ ုခိးုယကျခငး္ႏွင့္ဖ ကဆ္းီျခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းႏွင့္ အျခားသကမ ားပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းမ ားကုိ ခိုးယကျခင္းႏွင့္ ဖ က္ဆီးျခင္းမျပဳရ။ 
 

(စာပုိဒ ္၈) - ေဆးလပိ၊္ အရက ္(သို႔) မကးယစေ္ဆး၀ါး သံုးျခငး္ (သို႔) ပိငုဆ္ိငုျ္ခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည ္ေဆးရြက္ၾကီးမ ား၊ အရက ္(သုိ႔) မကးယစ္ေဆး၀ါးမ ား၊ အီး-စိီးကရက္၊ ဗိတ္ပင္းပစၥည္း (vaping devices) လက္၀ယ္ရွိ္ 
ၿခင္း၊ အသုံးၿပဳၿခင္း၊ သယ္ေဆာင္ၿခင္းမၿပဳရ (ဆရာ၀န္လက္မွတ္ျဖင့္ေသာက္သုံးေသာေဆး၀ါးမ ား(သုိ႔) အီးေအစီအက္စ္ ေဆး၀ါးေဖာင္ပုံစံထြဲ 
တြင္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသကခြင့္ၿပဳခ က္ၿဖင့္ ေက ာင္းသကနာၿပဳ၏ၾကီးၾကပ္္မႈျဖင့္ ေဆးေကာင္တာမွ၀ယ္ယကေသာ ေဆး၀ါးမ ားအသုံးျပဳျခင္းသည္ ဤ 
ေပၚလစီအား ခ ဳိးေဖါက္္သည္ဟု မသတ္မွတ္ပါ)  
 
(စာပုိဒ ္၉) - ေပါကက္ြြဲႏုိငျ္ခငး္၊ အႏ ၱရာယရ္ွသိည့့္ လကန္ကမ္ ားအသံုးျပဳျခငး္ (သို႔) ပိငုဆ္ိငုျ္ခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေပါက္ကြြဲတတ္သည့္ လက္နက္၊ ဓါး၊ မီးပန္း ႏွင့္ ေသနတ္မ ား သယ္ေဆာင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။(ပစၥည္းမ ားအားလုံးကို 
အျပီးအပိုင္သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမည္။ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ လက္နက္မ ားႏွင့္ ေသနတ္မ ားကု ိအာဏာပိုင္မ ားထံသို႔အပ္မည္) 
 
(စာပုိဒ ္၁၀) - အျခားဥပေဒက ခြင့္မျပဳသည့္ကစိၥရပမ္ ားတြင ္ပါ၀ငျ္ခငး္ 
ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္း၀န္းအတြင္း/အျပင ္ေက ာင္းတက္/ဆင္းခ ိန္၌ အေႏွာင့္အယွက္ေပးလွ င္ ေက ာင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း 
မ ား ကိကုာကြယ္ရန္ ထုိေက ာင္းသားမ ားအား ယာယီထုတ္ပယ္ထားျခင္းအထိ အေရးယကေဆာင္ရြက္မည္။ 
 

(ဃ) အျပဳအမကဆိငုရ္ာႀကား၀ငေ္ၿဖရငွး္ျခငး္ ႏွင့္ ေနာကဆ္ကတ္ြြဲအက ိဳ းဆကမ္ ား 
ေကာင္းမြန္ေသာအျပဳအမကေမွ ာ္လင့္ခ က္မ ားႏွင့္မျပည့္မီသည့္ေက ာင္းသား၏ အၿပဳအမကအတြက္ဆရာမ ားက၄င္း၊ အုပ္ခ ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံ၀န္ထမ္း 
မွ၄င္း (သုိ႔) အၿခား၀န္ထမ္းမ၄ွင္း၊ စစီဥ္ေဆာငရ္ြက္ေပမည္။ အခ ဳိ ႔ အေၿခအေနမ ား၌ အသက္ငယ္ေသာ (မကၾကိဳမွ ၅တန္း)ေက ာင္သားမ ားအတြက္ 
ၿပဳမကၿခင္းဆုိင္ရာ ၾကား၀ငေ္ၿဖရွင္းၿခငး္ႏွင့္ အက ဳိးဆက္မ ားသည္ အသက္ပုိၾကီးေသာ (၆-၁၂)တန္းမွ ေက ာင္းသားမ ားထက္သက္သာမည္၊ အခ ဳိ ႔  
ဥပေဒ ခ ဳိးေဖါက္ၿခင္းမ ားကုိ သင့္ေလ ာ္သည့္ ကေလးတရားရုံးသုိ႔ (သုိ႔) ဥပေဒအာဏာပိငု္ထံသုိ႔ အပ္ႏွံမည္၊ အျပဳအမကဆိုင္ရာႀကား၀င္ေၿဖရငွ္းျခင္း 
ႏွင့္ အက ိဳးဆက္မ ားကုိ ဆရာမ ား၊ အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွဴးမ ား (သို႔)အျခားထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ခံမ ားတုိ႔မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္၊ အျပဳအမကဆိုင္ရာ 
ႀကား၀င္ေၿဖရငွ္းျခင္းႏွင့္ အက ိဳးဆက္မ ားမွာ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္သည့္အခ က္တခုခ င္းေပၚတြင္မကတည္သည္၊ အမ ားဆံုး ခ ဳိးေဖါက္ၿခင္းမွာ- 
အနိမ့္ဆုံးအဆင့္မွ အျမင့္ဆုံး အဆင့္အထိ ၿပဳမကၿခင္းဆိုင္ရာအက ဳိးဆက္မ ားရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႀကား၀င္ေၿဖရွင္းၿခင္းမ ားသည္ က ဳးလြန္သည္ ့
အႀကိမ္အေရအတြက္မ ားလာသည္ႏွင့္အမွ  အက ိဳးဆက္မ ားလည္း သဘာ၀အေလွ ာက္ၿမင့္မားလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ ဳိ ႔ အေၿခအေနမ ား၌ 
အၾကိမ္ၾကိမ္ခ ဳိးေဖါက္ျခင္း (သုိ႔)ၿပငး္ထန္ေသာ အေၿခအေနအတြက္ၾကား၀င္ေၿဖရွင္းၿခင္းမ ားၿဖင့္ မသင့္ေတာမ္ႈမ ားရွိႏုိင္သည္။   
 
ေအာက္ေဖၚျပပါအခ က္မ ားမွာအျပဳအမကႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ တံု႔ ျပန္ခ က္မ ားျဖစ္သည္။ ဆရာနွင့္ အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွဴးမ ားမွ ေက ာင္း 
သားလုပ္ေဆာင္ခ က္ေပၚ မကတည္ျပးီ အတုိင္းအတာတခုခ င္းစီအတြက ္တုံ႔ၿပန္ရန္ အခြင့္ရွိသည္။ ႀကား၀င္ေၿဖရွင္းၿခင္းသည္ ျပီး ျပည့္စုံသည့္ေဆာင္ 
ရြက္ခ က္တခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ေက ာင္းသားမ ားၿဖစ္ေစ၊ မိဘမ ားၿဖစေ္စ၊ ဆရာမ ားႏွင့္ အုပ္ခ ဳပ္သကမ ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈတခုအျဖစ္ကကညီေပး 
ႏုိင္သည္၊ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးသည္ သင့္ေလ ာ္သည့္ ႀကား၀င္ေၿဖရငွ္းၿခင္းႏွင့္ အက ိဳးဆက္မ ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး ဆုံးၿဖတ္ခ က္ကုိေပးအပ္ႏုိင္သည္ 
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အဆင့္ (၁) တံု႔ျပနမ္ႈမ ား  
စာသငခ္နး္တြငး္ႀကား၀ငေ္ၿဖရငွး္ျခငး္ ႏွင့္ ေနာကဆ္ကတ္ြြဲအက ိဳ းဆကမ္ ား 

 
အျပဳအမကဆုိင္ရာေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ားကုိ ျပန္လည္သင္ႀကားျခင္း 
မိဘႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း 
ေက ာင္းသား (သုိ႔) မိဘႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿခင္း 
အထကးအခြင့္အေရးဆံုးရွုံးျခင္း 
ထုိင္ခုံေနရာေျပာင္းျခင္း 
ေခတၱခဏေနရာမဖွယ္ရွာျခင္း၊ ဆရာတဦး သီးသန္႔သင္ၾကားၿခင္း 
ထိန္းသိမ္းထားၿခင္း (ေက ာင္းခ ိန္အတြင္း၊ ေက ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္) 
တုိင္ပင္သက အၾကံၿပဳပုဂိၢဳလ္ထံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿခင္း 
ထိေရာက္ေသာ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ က္မ ား 
အျပဳအမကမ ားကုိ ေက ာင္းသားမွတ္တမ္းစကုိင္း၀ပ္(Skyward) တြင္စတင္မွတ္သားထားျခင္း 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိနားေထာင္ျခင္း/သတင္းအမွန္မ ားကိုစုေဆာင္းျခင္း 
ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေစေသာ ေမးခြနး္မ ား 
ယဥ္ေက းမႈဓေလ့ထံုးစံအရစိတ္၀ငစ္ားစြာတု႔ံျပန္ေသာအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပဳအမက၊အက င့္စာရတိၱအတြက္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ကကညီ ီ
အေျဖရွာျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ ား (PBIS)ဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ ား 
  

အဆင့္ (၂) တံု႔ျပနခ္ ကမ္ ား  
ေက ာငး္အပုခ္ ဳပေ္ရးမ ွၾကား၀ငေ္ျဖရငွး္ျခငး္ ႏွင့္ေနာကဆ္ကတ္ြြဲအက ိဳ းဆကမ္ ား 

 

အျပဳအမကပိုင္းဆုိင္ရာ ေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ား ျပန္လည္သင္ႀကားျခင္း 
မိဘအား ဆက္သြယ္ၿခင္း 
ေက ာင္းကြန္ျမဴနတီ၀န္ေဆာငမ္ႈ 
ကြန္ျမဴနတီအတြင္းမွအရင္းအျမစ္မ ားသို႔ညြန္ၾကားဆက္သြယ္ေပးျခင္း 
(တရား၀င္မဟုတ္သည့္၊ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္) အျပဳအမကဆိုင္ရာ သေဘာတကလက္မွတ္စာခ ဳပ္ေရးထုိးၿခင္း 
အျပဳအမကဆုိင္ရာ အကြဲၿဖတ ္စစ္ေဆးမႈ အစၿပဳျခင္း (FBA) 
အာရ္တီအိုင္အဖြြဲ႔ (RtI Team) သို႔လႊြဲေျပာင္းျခင္း 
ေက ာင္းသားကုေိစာင့္ၾကပ္ကကညီေပးသက 
ေက ာင္းတြင္း ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
ေက ာင္းျပင္ပ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
ေက ာင္း၌ခံ၀နခ္ ဳပ္ျဖင့္သေဘာတကညီခ က္လက္မွတ္ထိုး၍ေနေစျခင္း 
ကားေမာင္းခြင့္ပါမစ္ကုိ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိနားေထာင္ျခင္း/သတင္းအမွန္မ ားကိုစုေဆာင္းျခင္း 
ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေစေသာ ေမးခြနး္မ ား 
အခ ိန္ဇယား ညွိႏိွုင္းျပင္ဆင္ေပးၿခငး္ 
အထကးအခြင့္အေရးဆံုးရွုံးျခင္း 
ထိန္းသိမ္းထားၿခင္း 
ဆရာမွၾကီးၾကပ္၍ (Time Out) ေခတၱအခ ိန္/ေနရာေပးျခင္း 
အၾကံၿပဳတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးပုဂိၢဳလ္သို႔ လႊြဲေၿပာင္းပို႔ေဆာင္ညြန္ၾကားၿခငး္ 
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အဆင့္ (၃) တံု႔ျပနခ္ ကမ္ ား  
ေက ာငး္အပုခ္ ဳပေ္ရး၊ ျမိဳ  ့နယအ္ဆင့္ၾကား၀ငေ္ျဖရငွး္ျခငး္ ႏွင့္ ေနာကဆ္ကတ္ြြဲအက ိဳ းဆကမ္ ား 

 
အမကအက င့္၊စာရိတၱေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ားကိုျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း 
မိဘကိုဆက္သြယ္ျခင္း 
ျပစ္မႈ/အျပစ္တစုံတခုႏွင့္ပတ္သက္ျပီးထပ္မံျပဳလုပ္ရေသာကြန္ဖရင့္ 
မိသားစုကုိကကညီေထာက္ပံ့ေသာကြန္ဖရင့္ 
တရားရံုးသို႔ လႊြဲေျပာင္းေပးျခင္း 
အမကအက င့္၊စာရိတၱျပဳျပင္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း/ FBA ျပီးစီးျခင္း 
ၾကားျဖတ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းအစီအစဥ္ 
ေက ာင္းမွထုတ္ပယ္ရန္ ေတာင္းဆုိၿခင္း 
အျခားနည္းလမ္းၿဖင့္ ေက ာင္းတက္ရန္ ေနရာခ ထားၿခင္း  
ေက ာင္းျပင္ပ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
ခံ၀န္ခ ဳပ္ျဖင့္သေဘာတကညထီားသည္အခ က္မ ားခ မွတ္တည္ေဆာက္ျခင္း 
အလုပ္/ကားေမာင္းသင္ ခြင့္ၿပဳခ က္/ပါမစ္ (တားျမစ)္ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
 
 

အာဏာပုိငမ္ ားက ဥပေဒျဖင့္ ႀကား၀ငေ္ၿဖရငွး္ျခငး္မ ား 
 
 
ေက ာင္းသား၏အျပဳအမကမ ားသည္ သင္ႀကားသည့္ပတ္၀န္းက င္အားျပင္းထန္စြာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း (သို႔) အျခားေက ာင္းသားမ ားႏွင့္အျခား 
သကမ ားအား ထိခုိကေ္စသည့္ ခ ိဳးေဖာက္မွုမ ား ျပဳျပင္သည့္တံု႔ျပန္ခ က္မ ားကုိေဆာင္ရြက္မည္၊ ဥပေဒခ ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခ ိ ႔ဳမွာေက ာင္းမွေပးသည့္   
ျပစ္ဒဏ(္အက ိဳးဆက္မ ား)သာမကလကငယ္ထိန္းသိမ္းေရးဠာန (သို႔)္ တရားဥပေဒအရာရွိမ ားကုိလည္း ေက ာင္းမွတိုင္ႀကားႏုိင္သည္  
 

• အမွန္မဟုတ္ေသာေက ာင္းတြင္ျခမိး္ေၿခာက္မႈ(သို႔) ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစႏ္ိုင္သည့္ လက္နက္မ ားသယ္ယကလာျခင္း 
• ခိုးယကမႈ (ေပ ာက္ဆံုးမႈမွာ တန္ဖိုးေဒၚလာ(၁၀၀) ထက္ပိုလွ င္) 
• မီးရႈိ ႔ျခင္း /ေလာင္ကြ မ္းေစျခင္း 
• အရက္၊ ေဆးေျခာက္၊ မကးယစ္ေဆး၀ါး (သို႔) တစ္ျခား တရားမ၀င္သည့္ ေဆးမ ား၊ အီး-စိီးကရက္၊ ဗိတ္ပင္းပစၥည္း (vaping devices) 

လက္၀ယ္ရွိ္ၿခင္း၊ အသုံးၿပဳၿခင္း၊ သယ္ေဆာင္ၿခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရွိပိုငဆ္ိငု္ျခင္း (သို႔) ေရာင္းခ ျခင္း။ 
• ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစႏုိ္င္သည့္ လက္နက္မ ား သယ္ယကလာျခင္း (သို႔) ေရာင္းခ ျခင္း 
• ဆရာမ ား၊ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမွုး၊ အမွုထမ္း (သို႔) တစ္ျခား၀န္ထမ္းမ ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက ္ေစာ္ကားျခင္း 
• (လိင္) အဓမၼျပဳက င့္ရန္ ႀကံစည္ျခငး္ 
• ေက ာင္းပိုင္ဆိုင္မွုမ ားကုိ ဖ က္ဆီးျခင္း (ပ က္ဆီးမႈသည္ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၀ ထက္ပိုလွ င္) 

 
တစ္ျခားဥပေဒ ခ ိဳးေဖာက္ခ က္မ ားျဖစ္သည့္ ေဒၚလာ (၁၀၀) တန္ဖိုးေအာက္ရွိသည့္ ခိုးယကျခင္း (သို႔) ဖ က္ဆီးျခင္း ရိကုႏွ္ကမ္ွႏွုင့္ ျခမိး္ေျခာကမ္ွမု ား   
ျပဳလုပ္လွ င္သင့္ေတာ္သည့္လကငယ္တရားရံုး (သို႔) တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ ားထံသုိ႔အေႀကာင္းႀကားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 မတွခ္ က-္  ရြဲအရာရွတိုိ႔မ ွစစေ္ဆးေမးျမနး္ၿခငး္ (သို႔) ထနိး္သမိး္ေရးဠာန သုိ႔ ေခၚေဆာငသ္ြားၿခငး္- အင္ဒီးယားနားလကငယ္ဥပေဒအရကေလးမ ား 
သည္ ျပစ္မွုက ဴးလြန္သည္ဟုယံုၾကည္စရာရွိလွ င္ ထိုကေလးမ ားအားရြဲအရာရွိမ ားအေနျဖင့္ဖမ္းဆီးျခင္း (သို႔) အက ဥ္းခ ျခင္းမ ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
အကယ္၍ ကေလး မ ားအား ရြဲအရာရွိမွ ေမးခြန္းေမးျခင္း (သို႔) ထိန္းသိမ္းေရးဠာနတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း (သုိ႔) ေက ာင္းျပင္ပသုိ႔ေခၚသြား ရန္လိ ု
လွ င္မိဘ/အုပ္ထိန္းသကကုိေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမွုးမ ားကအေႀကာင္းႀကားမည္ 
 
ေငြေႀကး တာ၀နယ္ကျခငး္ 
ေနာက္ထပ္ စည္းကမ္းေရးရာခ ဳိးေဖါက္မႈအတြက္ အက ိဳးဆက္မ ားအေနျဖင့္ အင္ဒီးယားနား ဥပေဒအရ ေက ာင္းသားသည္ အေရွ ႔အယ္လန္   
ေကာင္တီေက ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ ားကုိဖ က္ဆီးလွ င္ ေက ာင္းသားႏွင့္မိဘမ ားက တာ၀န္ယကရမည္။ အင္ဒီးယားနား ဥပေဒ (I.C  34-31-4-1 အရ) 
ကေလး၏မိဘ (မိဘမ ားႏွင့္ေနလွ င္ (သို႔) မိဘမ ားကိုယ္စားထိန္းသိမ္းခြင့့္ေပးထားသက) ကေလးမ ားသည္ အျခားသက(သို႔)အျခားသက၏ ပိုင္ဆိုငမ္ွု 
မ ားကုိ သိ၍ျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ က္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ(သုိ႔) မထီမြဲ့ျမင္ျဖစ္ေစ ဖ က္ဆီးလ  င္ ကေလး၏ မိဘ အုပ္ထိန္းသကသည္(ေဒၚလာ ၅၀၀၀)အထိ ိ
ေလ ာ္ေၾကး ေပးရန္တာ၀နရ္ွိသည္ 
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အျခားေက ာငး္ (သို႔) အျခားနညး္ျဖင့္သငယ္ကသည့္ ပညာေရး အစအီစဥ ္(I.C 20-30-8-1) 

ေက ာင္းမွထုတ္ပယ္ခံရေသာ (အနည္းဆံုး) အသက ္(၁၆) ႏွစ္ ရွိသည့္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းျပန္တက္လိုလ ွင္ေက ာင္းသားေရးရာ 
ဒါရုိက္တာ၏ သေဘာတကညီခ က္အရ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ စီစဥ္ျပီး ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ ား တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္ 
 

• အျခားေက ာင္း (သို႔) အျခားပညာေရးအစီအစဥ္ 
• ညေနပိုင္းအတန္းမ ား 
• အသက္ (၁၆)ႏွစ္ ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ဖြင့္ထားသည့္ အတန္းမ ား 

 
အျပစေ္ပးျခငး္အျဖစ ္ရုိကႏွ္ကျ္ခငး္ 
အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တိီေက ာင္းမ ားမွ ၀န္ထမ္းမ ားသည္ ေက ာင္းသားတစ္ဦးကို အျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ရိုက္ႏွက ္
ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ ၀န္ထမ္းမ ားသည္ ေက ာင္းသားမ ားထံမွ အႏၱရာယ္ျဖစေ္စသည့္ အရာမ ားကု ိ
ရယကရန္၊ အျခားသကမ ားကိုထိခုိက္နစ္နာေစသည့္ ကိုယ္ထိလကေ္ရာက္မွုမ ားမွ ကာကြယ္ရန္၊ မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ရန္၊ ခႏၶာကုိယ္အားကိုအသုံးျပဳျပီး   
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္တားဆီးျခင္း (သို႔) ခ ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ ားကုိျပဳလုပ္ရသည့္အေျခအေနအခုိက္အတန္႔ မ ားရွိသည ္ 
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အျပဳအမကေမ ွာ္မနွး္ခ ကမ္ ား ႏွင့္ လပုေ္ဆာငခ္ ကမ္ ား 
ေအာက္ေဖၚျပပါအခ က္မ ားကုိ အျပဳအမကအက င့္စာရိတၱ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသြားမည္၊ ဆရာႏွင့္ အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွုတုိ႔မွ ေက ာင္းသား၏အျပဳအမက တစ္ခုခ င္း အေပၚ တံု႔ျပန္သြားမည္  
ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ က္မ ားသည္ နမကနာေပး၍သိေစရန္သာၿဖစ္ၿပီး ႀကား၀င္လုပ္ေဆာငခ္ က္အားလုံး မဟုတ္ပါ။ ေက ာင္းသားမ ား၊ မိဘမ ားႏွင့္ အုပ္ခ ဳပ္သကမ ား အတြက္ ဤအခ က္မ ားသည္ 
လမ္းညႊန္မႈအျဖစ္ ကကညီေပးႏိုင္သည္  
 

အဆင့္ (၁) တံု႔ျပနခ္ ကမ္ ား 
အတနး္တြငး္ႀကား၀ငေ္ၿဖရငွး္ျခငး္မ ား 
 

 
က။ အျပဳအမကေမွ ာ္မွန္းခ က္ျပန္လည္သင္ႀကားျခငး္ 
ခ။ မိဘကိ ုဆက္သြယ္ျခင္း 
ဂ။ေက ာင္းသား (သို႔) မိဘႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း 
ဃ။ အခြင့္ထကး ဆံုးရွုံးျခင္း 
င။ ေနရာေျပာင္းျခင္း 
စ။ (ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း) Circles 
ဆ။ ေခတၱေျပာင္းေရႊ့ျခင္း/Buddy Teacher 
ဇ။ အျပစ္ဒဏ္(ေက ာင္းတြင္းႏွင့္ေက ာင္းဆင္းခ ိန္) 
စ ။အႀကံၿပဳပုဂ ိဳလ္ထံသို႔ ပို႔ျခင္း 
ည။ ထိေရာက္ေသာထုတ္ျပန္ေႀကညာခ က္ 
ဋ။ အျပဳအမကမ ားကုိ RDS တြင္စတင္မွတ္သားျခင္း 
ဌ။ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိနားေထာင္ျခင္း/သတင္းအမွန္ 
    မ ားကိုစုေဆာင္းျခင္း 
ဍ။ ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေစေသာ ေမးခြန္းမ ား 

 

အဆင့္ (၂)တံု႔ျပနခ္ ကမ္ ား  
အပုခ္ ဳပသ္ကမႀွကား၀ငေ္ၿဖရငွး္ျခငး္မ ား 
 

 
က။ အျပဳအမက ေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ား ျပန္လည္ 
     သင္ႀကားျခင္း 
ခ။ မိဘကိ ုဆက္သြယ္ျခင္း 
ဂ။ ေက ာင္းကြန္ျမဴနတီ၀နေ္ဆာင္မႈ 
ဃ။ ကြန္ျမဳနတီအရင္းအျမစ္မ ားကိုညြန္ၾကား 
     လႊြဲေျပာင္းျခင္း 
င။ တရား၀င္မဟုတ္ေသာအျပဳအမကသေဘာ 
    တကစာခ ဳပ္ 
စ။ အျပဳအမက စစ္ေဆးၿခင္း (FBA) 

ဆ။ RtI Team သို႔လႊြဲေျပာင္းျခင္း 
ဇ။ ေက ာင္းတြင္းဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
ဈ။ ေက ာင္းျပင္ပဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
ည။ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးထံတြင္ခံ၀န္ခ ဳပ္ျဖင့္ 
    လႊတ္ေပးသည္သေဘာတကညီခ က္ 
ဋ။ အလုပ္/ကားေမာင္းလုိင္စင္ဆိုင္းငံ့ျခင္း 
ဌ။ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိနားေထာင္ျခင္း/သတင္း 
    အမွန္မ ားကုိစုေဆာင္းျခင္း 
ဍ။ ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေစေသာ ေမးခြန္းမ ား 
ဎ ။ လုပ္ငန္းစဥ္ ညွိႏိွုင္းျပင္ဆင္ခ က ္
ဏ။ အခြင့္ထကးမ ားဆံုးရႈံးၿခင္း 
တ။ ထိန္းသိမ္းခ ဳပ္ေႏွာင္ထားၿခင္း 
ထ။ အခန္းၿပင္သုိ႔ ၾကည္းၾကပ္ေပးၿခင္း 
ဒ။ အၾကံၿပဳသကထံသုိ႔  ညြန္ေပးၿခင္း 
 

 

 

အဆင့္ (၃)တံု႔ျပနခ္ ကမ္ ား 
အပုခ္ ဳပသ္က/ျမိဳ ႔နယမ္ၾွကား၀ငေ္ၿဖရငွး္ျခငး္
မ ား 
 

က။အမကအက င့္၊စာရိတၱေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ားကို 
    ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း 
ခ။ မိဘကိုဆက္သြယ္ျခင္း 
ဂ။ တရား၀င္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရေသာကြန္ဖရင့္ 
ဃ။မိသားစုကုိကကညီေထာက္ပံ့ေသာကြန္ဖရင့္ 
င။ တရားရံုးသို႔ လႊြဲေျပာင္းေပးျခင္း 
စ။ အမကအက င့္၊စာရိတၱျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း/  
    FBA ျပီးစီးျခင္း 
ဆ။ ၾကားျဖတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ ္
ဇ။ ေက ာင္းမွထုတ္ပယ္ရန္ ေတာင္းဆုိၿခင္း 
ဈ။  အျခားနည္းလမ္းၿဖင့္ေက ာင္းတက္ရန္ 
      ေနရာခ ထားၿခင္း  
ည။ ေက ာင္းျပင္ပဆိုင္းငံ့ထားျခင္း 
စ။ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးထံတြင္ခံ၀န္ခ ဳပ္ျဖင့္ 
    သေဘာတကညီျခင္း 
ည။ အလုပ္/ကားေမာင္းခြင့္(တားျမစ္) 
     ထားျခင္း 
 

 

 

တရားဥပေဒအရ ႀကား၀င ္
ေၿဖရငွး္ျခငး္မ ား 
 

 
 
ေက ာင္းသား၏ အျပဳအမကမ ားသည္ သင္ 
ႀကားသည့္ ပတ္၀န္းက င္အတြက္ အေႏွာင့္ 
အယွက္ျဖစ္ျခင္း (သို႔) အျခားေက ာင္း 
သားမ ားႏွင့္ အျခားသကမ ားကုထိိခုိက္မႈမ ား 
ျဖစ္သည့္ခ ိဳးေဖာက္မွုမ ားကုျိပဳျပငသ္ည္ ့
တံု႔ျပန္ခ က္မ ားျပဳလုပ္မည္ ဥပေဒ ခ ိဳး 
ေဖာက္ခ က္အခ ိဳ ႔မွာေက ာင္းမွေပးသည့္ 
အျပစ္ဒဏ္အျပင္လကငယ ္ထိန္း သိမ္းေရး 
ရံုး(သို႔)ဥပေဒဆုိင္ရာအဖြြဲ႔မ ားသို႔ေက ာင္းမွ 
တိုင္ႀကား ႏိုင္သည္။   
ေက ာင္းအလြန္ပ က္သည့္ေက ာင္းသား 
မ ားအားတရားရံုး (SOCAP ရံုး) သို႔ အမႈ 
လႊြဲေျပာင္းႏုိင္သည္။ 
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၁။  ေက ာငး္ေခၚၾကမိ-္ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ေက ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ အတန္းသို႔ အခ ိန္မွန္ေရာက္ရန္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ဤအခ က္မ ားမွာ-အတန္းအားလံုး 
တက္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာမ ားသုိ႔ မသြားမွီခြင့္ျပဳခ က္ယကျခင္းႏွင့္ ေက ာင္းပ က္ျခင္းမ ားအတြက္ မိဘႏွင့္ဆရာ၀နထ္ံမွ မွတ္တမ္းမ ားယကလာရန္ ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ပါအခ က္အလက္တုိ႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္ခ က္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ) 

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

အျပဳအမက ခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ
ဆင္ ့
၁ 

အ
ဆင့္
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ 

လုပ္ေဆာင္ခ က ္
 

 

တာ၀နသ္ိပါ 
 

၁.၁  ေနာက္က ျခင္း 
ေက ာင္းစတက္သည့္ ရက္၌ မရွိ/တက္ျခင္း (အကယ္၍ေက ာင္းသားစီးသည့္ ေက ာင္း 
ကားေနာက္က လွ င္ ေက ာင္းသားအား ေနာက္က သည့္ စာရင္းထြဲ၌ထည့္မည္မဟုတ္ပါ) 
 

 
x 

 
x 

  

တာ၀နသ္ိပါ ၁.၂  စာသင္ခန္းသို႔ ေနာက္က ျခင္း 
အတန္းသို႔ အခ ိန္မွီတက္ရန္ (သတင္းပို႔ရန္) ပ က္ကြက္ျခင္း  

 
x 

 
x 
 

  

တာ၀နသ္ိပါ ၁.၃  ခြင့္ျပဳခ က္မရပြဲ ေက ာင္းမွ ထြက္ခြာျခင္း 
အေႀကာင္းျပခ ကခ္ိုင္လံုမွု မရွိပြဲေက ာင္းခ ိန္အတြင္း ေက ာင္းအေဆာက္အဦးမွထြက္ခြာျခင္း 
 

 
 

 
x 

  

တာ၀နသ္ိပါ ၁.၄  အတန္းေၿပးျခင္း (အတန္းေျပးျခင္း) 
အေႀကာင္းျပခ ကခ္ိုင္လံုမွုမရွိ အတန္းထြဲ၌ေနရန္ (အေႀကာင္းႀကားရန္) ပ က္ကြက္ျခင္း 
 

 
 

 
x 

  

တာ၀နသ္ိပါ ၁.၅  ခြင့္ျပဳခ က္မရွိ ေက ာင္းပ က္ျခင္း/ေျပးျခင္း 
ေက ာင္းမွခြင့္ျပဳခ က္မရွိ ေက ာငး္သို႔ အေႀကာင္းႀကားရန္ ပ က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မိဘသေဘာတကညီခ က္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိပြဲ ေက ာင္းပ က္ျခင္း/ေက ာင္းေျပးျခင္း 
 

  
x 

  

တာ၀နသ္ိပါ ၁.၆  ခြင့္ျပဳခ က္မရွိပြဲ ပံုမွန္ ေက ာင္းပ က္ျခင္း/ေျပးျခင္း 
၇ ႀကိမ္ ေက ာင္းမွ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိပြဲ ေက ာင္းသို႔ အေႀကာင္းႀကားရန္ ပ က္ကြက္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မိဘသေဘာတကညီခ က္ သို႔မဟုတ္ ၇ ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိ ေက ာင္းပ က္ျခင္း 
 

  
x 

  
x 
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၂။  ပညာေရးလပုင္နး္စဥမ္ ားကိ ုအေႏွာင့္အယကွျ္ဖစေ္စျခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ က္မ ားႏွင့္ သင္ႀကားမွုမ ားကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစ 
သည့္ အျပဳအမကမ ား မၿပဳရ။ ေအာက္ပါအခ က္အလက္တုိ႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ)  

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

အျပဳအမက ခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒ 
အရႀကား၀င္ 
ေၿဖရွင္းၿခင္း 

 
 
 
 
 
 

ရိုေသေလးစားပါ 
 

၂.၁- ေက ာင္းမွ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ ား ယကလာျခင္း 
အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္းမ ားမွ အမွုထမ္းမ ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ ကမ္ရပြဲ ညႊန္ႀကားမွုႏွင့္ သင္ႀကား 
ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ကင္မရာမ ား၊ မီးျခစမ္ ား၊ မီးျခစ္ဆံမ ား၊ လြဲလွယ္သည့္ ကဒ္ 
မ ား၊ ကစားစရာမ ား၊ ဂိမ္းမ ား၊ ေရဒီယိုမ ား၊ တယ္လီဖုန္းမ ား၊ pagers/beepers/ ေလဆာမီးမ ား 
(သို႔) အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ ားကို ေက ာင္းသို႔ သယ္ယကလာခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ 
မရွိပါ။ မွတ္ခ က္ - ပစၥည္းမ ားကို သိမ္းထားမည္ျဖစ္ျပီး ေက ာင္းအုပ္(သို႔မဟုတ္) ေက ာင္းအုပ္ခန္႔ 
ထားသက မွတစ္ဆင့္ မိဘမ ားထံသို႔ ျပန္အပ္မည္။ အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္း အုပ္ခ ဳပ္ေရးဌါနမွ 
ကေလးမ ားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္မၿပတ္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ မိဘတုိ႔၏ စုိးရိမ္ 
မႈကို အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ ားျဖင့္ မသင့္ေတာ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဓာတ္ပံု 
မ ားရိုက္ျခင္းႏွင့္ စာေမးပြြဲ(ေမးခြန္း)မ ားကို ဓာတ္ပံုရိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွုမ ားကိုလည္း အသိအ 
မွတ္ျပဳပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ ားအားလံုး စာသင္ေနသည့္အခ ိန္အတြင္း မျမင္ႏုိင္/ မႀကားႏိုင္ 
သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိရမည္။ ေက းဇကးျပဳျပီး စာမ က္ႏွာ (၄၅) တြင္ရွိသည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းေပၚလ 
စီကို ႀကည့္ပါ။ 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

  

 
 
 
 
 

တာ၀နသ္ိပါ 
 

၂.၂- မသင့္ေလ ာ္သည့္ အ၀တ္အစားမ ား 
စာသင္ခန္း (သို႔) ေက ာင္းတြင္း လုပေ္ဆာင္ခ က္မ ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ အ၀တ္အစားမ ား 
ၿဖစ္သည့္ - ရွပ္အက ာၤီမ ား (သို႔) ဂ ာဆီရွပ္ မ ားေပၚတြင္ စာသားမ ား၊ ရုပ္ပံုမ ား (သို႔) တစ္ျခားရိုငး္ 
ပ သည့္၊ ရိုေသေလးစားမွုမရွိသည့္ (သို႔) လိင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုျပဳခ က္မ ား (သို႔) လကမ ိဳး 
(သို႔) ဘာသာေရး (သို႔) အရက္၊ မကးယစ္ေဆး၀ါး (သို႔) ေဆးရြက္ႀကီး၊ ၀မ္းဗိုက္ျမင္ေစသည့္အက ာၤ ီ 
မ ား(သို႔) ဘေလာက္စ္ အတိုမ ား၊ လည္စည္းပု၀ါ၊ ေခါင္းစည္း၊ ပံုမွန္ထက္ႀကီးသည့္ အ၀တ္အစား 
မ ား၊ တြြဲေလာင္းက ေနေသာေဘာင္းဘီမ ား (သို႔) ဦးထုပ္မ ား (သို႔) ေက ာင္းအတြင္း (သို႔) ဘတ္စ္ 
ကားအတြင္းေနကာမ က္မွန္မ ား မ၀တ္ရ။ အတြင္းခံမ ားကိုလုံျခံဳေအာင္ဖံုးကြယ္သည့္ အ၀တ္အ 
စားမ ားကုိအခ ိန္တုိင္း၀တ္ဆင္သင့္ပါသည္။၀တ္စားဆင္ယင္မႈသည္လုံျခံဳမႈမရွိဘြဲပညာသငၾ္ကားမႈ 
ကုိအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လွ င္အပု္ခ ဳပေ္ရးအဖြြဲ႔၏အဆုံးအျဖတ္ကုိခံယကရမည္ 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
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  ၂။  ပညာေရးလပုင္နး္စဥမ္ ားကိ ုအေႏွာင့္အယကွျ္ဖစေ္စျခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ က္မ ားႏွင့္ သင္ႀကားမွုမ ားကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစ 
သည့္ အျပဳအမကမ ား မၿပဳရ။ ေအာက္ပါအခ က္အလက္တုိ႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္ခ က္ထား 
ျခင္းမဟုတ္ပါ) 

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

အျပဳအမက ခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင့္ 
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ 

ေၿဖရွင္းၿခင္း 
 
 

ေလးစားပါ 
 

၂.၃ - မွားယြင္းေသာ အျပဳအမက 
စာသင္ႀကားရာ၌ ေႏွာင့္ယွက္ေစေသာ အျပဳအမကမ ားျဖစ္သည့္ ဆရာ/မမ ားကို ခေံျပာျခင္း၊ ဆကညံ 
(ရိုင္းဇုိင္း) သည့္ အသံမ ားျပဳလပု္ျခင္း၊ တစ္ျခားေက ာင္းသားမ ားအား ေနာက္ေျပာင္သည့္ အျပဳအမက 
မ ားျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 
 

X 

 
 

X 

  

 

 
 
 
 

တာ၀နသ္ိပါ 
 

၂.၄ - ေက ာင္းပိုင္ စက္မွုပစၥည္းမ ားကို အလြြဲသံုးၿခင္း 
အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား၏ ေက ာင္းစက္မွုႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္သံုးစြြဲမွုေပၚလစမီ ား 
မလိုက္နာျခင္းျဖစ္သည့္ အင္တာနက္၀င္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေပၚလစီမ ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ ား 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေပၚလစီမ ား၊ ကြန္ပ ဴတာစက္ပစၥည္းမ ား(သို႔)ကြန္ပ ဴတာ ညြန္ႀကားခ က္မ ား 
ကိုရည္ရြယ္ဖ က္ဆီးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိပြဲမကပိုင္သတ္မွတ္ခ က္မ ားခ ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ေက ာင္းဖိုင္မ ား 
(သို႔)တစ္ျခားသက၏သတင္းအခ က္အလက္ဖိုင္မ ားကိုခြင့္ျပဳခ ကမ္ရွိဘြဲႀကည့္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ ား၊ 
စာမ ား၊လကမ ိဳးေရး၊ဘာသာေရးေႀကြးေႀကာ္သံ(သို႔)သေကာၤတပါသည့္ဖိုင္မ ား၊ စာမ ားကုိအၾကမ္းဖက္ 
သည့္ျပဳလုပ္ခ က္မ ား၊ ဗိုင္းရပ္ပါသည့္ဖိုင္မ ားထြဲ့ျခင္း(သို႔)ယကျခင္း(သို႔) အီလက္ထေရာနစ္ျပစမ္ွကု ဳး 
လြန္ျခင္း (သို႔) ခြင့္ျပဳခ က္မရဘြဲ တစ္ျခားေက ာင္းသားမ ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ ား၏ အိုင္ဒီကုိသံုးျခင္း 
တို႔ျဖစ္သည္ 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

တာ၀နသ္ိပါ ၂.၅ - ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ျခငး္ 
ဂိမ္းကစားျခင္း (သို႔) အဖိုးတန္ပစၥည္းမ ား၊ ေငြေႀကးျဖင့္ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္း။ 

  
X 
 

 
X 

 
X 

တာ၀နသ္ိပါ ၂.၆ - ေက ာင္းပိုင္နက္အတြင္းသို႔ က ဴးေက ာ္၀င္ေရာက္ျခင္း 
ေက ာင္းတက္ခြင့္ တားျမစ္ထားခ ိန္အတြင္းႏွင့္ ေက ာင္းထုတ္ထားခံရသည့္ ကာလအတြင္း ေက ာင္းပိုင ္
နက္ထြဲသုိ႔ (သို႔) ေက ာင္းေလ့က င့္မွု က႑မ ားသို႔ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိပြဲ ၀င္ေရာက္ျခင္း။ 
 

  
X 

 
X 

 
X 
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၂။  ပညာေရးလပုင္နး္စဥမ္ ားကိ ုအေႏွာင့္အယကွျ္ဖစေ္စျခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ က္မ ားႏွင့္ သင္ႀကားမွုမ ားကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစ 
သည့္ အျပဳအမကမ ား မၿပဳရ။ ေအာက္ပါအခ က္အလက္တုိ႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 
  

 
 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

 
အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 

 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

 
 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

 
 

တရားဥပေဒ
အရ 

ႀကား၀င္ 
ေၿဖရွင္း ၿခင္း 

လုံၿခဳံပါေစ ၂.၇ - ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ားကို မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း 
ေက ာင္းပိုင္နက္အတြင္း(သို႔)ေက ာင္းလုပ္ရွားမွုက႑အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ားကို မဆင္မျခင္ေမာင္းျခင္း။ 

  
X 

 
X 

 
X 

 
လုံၿခဳံပါေစ 

၂.၈ - အုပ္စု (သို႔မဟုတ္) ဂိုဏ္းအဖြြဲ႔လုပ္ေဆာင္မွု 
အုပ္စု (သို႔) ဂိုဏ္းအဖြြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား၊ ျခမိး္ေျခာက္မွုမ ားျပဳ 
လုပ္ျခင္း၊ အုပ္စု(သို႔)ဂိုဏ္းအဖြြဲ႔အေရာင္မ ား၊ သေကာၤတမ ား၊ ရုပ္ပံုမ ား၊ အသံုးအေဆာင္မ ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ျခင္း (သို႔) လကမ ိဳးစု (သို႔) လကမ ိဳးစုမ ားကိုခြြဲျခားသည့္ အဖြြဲ႔မ ားတြင္ ပါ၀င္လုွပ္ရွားျခင္း။ 
 

   
 

X 

 
 

X 

 
 
လုံၿခဳံပါေစ 

၂.၉ - ေက ာင္းနယ္ေျမ(သို႔)ေက ာင္းအေဆာက္အဦမ ားကိုပတိ္ျခင္း(အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း)      
ေက ာင္းအေဆာက္အအံု (သို႔) ေက ာင္းနယ္ေၿမကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ (သို႔) 
တစ္ျခားသကမ ားသံုးစြြဲရန္ (သို႔) ေက ာင္း၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္၊ ခန္းမ၊ အခန္းမ ားႏွင့္ တစ္ျခားအခန္းမ ားကို 
ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္း။ 
 

   
 

X 

 
 

X 

 
 
လုံၿခဳံပါေစ 

၂.၁၀ - တစ္စုံတစ္ဦးကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစမည့္ (သုိ႔) အေဆာက္အအံုကိုဖ က္ဆီးေစမည့္ အစအီစဥ္မ ား 
အတြက္ အေႀကာင္းႀကားရန္ ပ က္ကြက္ျခင္း  
အကယ္၍ တစ္ျခားသကအား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ (သို႔) အေဆာက္အအံုကို ပ က္စီးေစမည့္ လုပ္ေဆာင ္
ခ က္ (သို႔) အစီအစဥမ္ ားကို ဆရာမ ားႏွင့္ အုပ္ခ ဳပ္သကမ ားအား အေႀကာင္းႀကားရန္ ပ က္ကြက္ျခင္း။  
သတင္းအခ က္ အလက္မ ားျဖစသ္ည့္ (ေက ာင္းသားမ ားလုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားကိုျပဳလုပ္မည့္ ေနရာ၊ အခ နိ္ 
(သို႔) ေက ာင္း သားအေနျဖင့္ ရရွိသည့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို အေႀကာင္းႀကားရန္ ပ က္ကြက္ျခင္း။ 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  



26 

 

၂။  ပညာေရးလပုင္နး္စဥမ္ ားကိ ုအေႏွာင့္အယကွျ္ဖစေ္စျခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ က္မ ားႏွင့္ သင္ႀကားမွုမ ားကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစ 
သည့္ အျပဳအမကမ ား မၿပဳရ။ ေအာက္ပါအခ က္အလက္တုိ႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 
 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း 
 
ေလးစားပါ 
 

၂.၁၁ - မသန္မစြမ္းသကမ ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 
ေက ာင္းတြင္မည္သကကုိမဆုိေႏွာက္ယွက္သည့္အျပဳအမကမ ားလုပ္ျခင္း။  
 

  
X 

 
X 

 

 
 
ေလးစားပါ 

၂.၁၂ - လကမ ဳိးေရး/မကရင္းႏုိင္ငံသားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ယွက္ၿခင္း (ခ ိဳးႏွိမ္ၿခင္း) 
ေက ာင္း၌ရွိသကမ ား (သို႔) ေက ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွုမ ား ျပဳလုပ္ေနသကမ ားကို 
မကရင္း/လကမ ိဳးစုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြြဲခ က္မ ား၊ ဂုဏ္ပုဒမ္ ား၊ ရိုင္းစိုင္းသည့္ မွတ္ခ က္မ ား(သို႔) 
သရုပ္ေဖာ္ခ က္ေနာက္ေျပာင္က စီားျခင္း၊ ပံုျပငမ္ ား၊ ပုံဆြြဲျခင္း၊ ရပု္ပံုမ ား (သို႔) အမကအရာမ ား 
အသံုးၿပဳၿပီး ရႈံ ႔ခ ျခင္း။ 
 

  
 

X 

 
 

X 

 

 
ေလးစားပါ 

၂.၁၃ - ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈမ ားျခင္း 
တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ဘာသာေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ (သို႔) ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မွု မရွိ 
သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားကို ရႈံ ႔ခ သည့္ (အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသည့္) အျပဳအမကမ ား။ 
 

  
 

X 

 
 

X 

 

 
 
ေလးစားပါ 
 

၂.၁၄ - လိင္သေဘာအရ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 
ေက ာင္း(သို႔)ေက ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ ား ျပဳလုပသ္ကမ ားအား မသင့္ေတာ္သည့္ 
လိင္သေဘာအရ ေျပာဆိုျခင္း (သို႔) အဆိုျပဳျခင္း၊ စြပစ္ြြဲခ က္မ ား ၊ဂုဏ္ပုဒ္မ ား၊ ရိုင္းစိုင္းသည့္ 
မွတ္ခ က္မ ား (သို႔) သရုပ္ေဖာ္ခ က္၊ လိင္ႏွင့္ပက္သက္သည့္၊ မဟုတ္မမွန္သည့္ အေႀကာင္း 
မ ား ေျပာျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္(သို႔) အ၀တ္အစားမ ားကို (လိင္အျပဳအမကအရ)ထိျခငး္ 
(သို႔) ခႏ ၶာကိုယ္ လွုပ္ရွားမွုကို ပိတ္ပင္ျခင္း အစရိွသည့္ အျပဳအမကမ ား။ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
မသင့္ေလွ ာ္သည့္ ဓာတ္ပုံမ ား/ွဗီဒီယုိမ ား ရုိက္ျပီးပုိ႔ျခင္းမ ား။ 
 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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၂။  ပညာေရးလပုင္နး္စဥမ္ ားကိ ုအေႏွာင့္အယကွျ္ဖစေ္စျခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာလမ္းညြန္ခ က္မ ားႏွင့္ သင္ႀကားမွုမ ားကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစ သည့္ 
အျပဳအမကမ ား မၿပဳရ။ ေအာကပ္ါအခ က္အလက္တုိ႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 

 
အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္း 
ခ က ္

 
အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 

 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင့္ 
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပ 
ေဒအရ 
ႀကား၀င္ 

ေၿဖရွင္းၿခင္း 
 

 
လုံၿခဳံပါေစ 
 

၂.၁၅ - မဟုတ္မမွန္သည့္သတင္း/သကတစ္ပါးအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
ေက ာင္း (သို႔) ေက ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ ား ျပဳလုပေ္နခ ိန္အတြင္း ပ က္ဆီးေစသည့္ (သို႔) အမွား 
မ ားတိုင္ႀကားျခင္း အစရွိသည့္ မီးေလာင္ျခင္း (သို႔) သာမန္မဟတု္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း 
ကို ၿဖစ္ပြားေစသည့္ မဟုတ္မမွန္သည့္ အေႀကာင္း (သို႔) ေက ာင္းအေဆာက္အအံုမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ား (သို႔) 
လုပ္ေဆာင္မွုမ ား ျပဳလုပ္ေနစဥအ္တြင္း သာမန္မဟုတ္သည့္ ေရာဂါမ ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္တို႔ ျဖန္႔လိမ့္မည္ဟု 
မဟုတ္မမွန္သည့္ သတင္းမ ား ပို႔ျခင္း။ 
 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

 

ေလးစားပါ 
 

၂.၁၆ - ပံုမွန္ စည္းကမ္းခ ိဳးေဖာက္ျခင္း 
ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ေလ ွာက္လံုးတြင္ ညႊန္ႀကားခ က္ႏွင့္ သင္ႀကားေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ 
စာသင္ခန္းတြင္ အဆက္မျပတ္ စည္းကမ္းခ ိဳးေဖာက္ျခင္း။ 
 

  
X 

 
X 

 

 

 
ေလးစားပါ 
 
 

၂.၁၇ - ေႏွာင့္ယွက္ၿခင္း (သုိ႔)  အႏိုင္က င့္ျခင္း 
ေက ာင္းသားမ ားကို ပညာသင္ျခင္းႏွင့္ ေက ာင္းသားမ ား၏ ေလ့လာက က္မွတ္သည့္ စြမ္းရည္ကိုအေႏွာင့္ 
အယွက္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ ား။ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း(သုိ႔) အႏိုင္က င့္ျခင္းသည္ အရွက္ 
ခြြဲျခင္း (အကန့္အသတ္မရွိ)၊ အေသေရဖ က္ျခင္း၊ တစ္ျခားသကအား စာျဖင့္(သို႔)ႏွုတ္ျဖင့္ရွဳ့ံခ ျခင္းမ ားျဖစ္သည့္ -
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္(သို႔)ႏွုတ္ျဖင့္၊ စာျဖင့္ အထကးသီးသန္႔ေရးသားသည့္ အျပဳအမကမ ား၊ အငတ္ာနက္ျဖင့္အ 
ႏိုင္က င့္ျခင္း (သို႔) တပါးသကအား ထိခိုက္ေစသည့္ စိတ္ျဖင့္ အႏိုင္က င့္ျခင္း၊ ေက ာင္းမွေပးထားသည့္အရာမ ား၊ 
ကိုယ္ပိုင္အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ ား (သို႔)တစ္ျခားအရာမ ားကို ဖ က္ဆီးျခင္း။ မိဘမ ား (သို႔) ေက ာင္းသား 
မ ားအေနျဖင့္ ေက ာင္းတြင္ အႏိုင္က င့္ျခင္း အျပဳအမကမ ားကို ေက ာင္းအုပ္(သို႔) တာ၀န္ရွိပဂုိၢဳလ္မ ားအား 
အေႀကာင္းႀကားသင့္ပါသည္။ တိုင္ႀကားခ က္မ ားကို စံုစမ္းစစေ္ဆးပါမည္။ (အႏိုင္က င့္ဗုိလ္က ျခင္း ဆုိင္ရာ 
အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာကုိ စာမ က္ႏွာ (၄၇)တြင္ဖတ္ပါ) 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

  



28 

 

 

၃။ ယဥေ္က းဖြယရ္ာမရွျိခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေက ာင္းတြင္သင့္ေလ ာ္ေသာ အျပဳအမကမ ား၊ တံု႔ျပန္မွမု ား ျပဳလပု္ရန္ ေမ ွာ္လင့္သည္။   
ေအာက္ပါအခ က္အလက္တုိ႔ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 
 

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္ၿခင္း 
အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း 
 

ေလးစားပါ 
 

၃.၁ - မသင့္ေတာ္သည့္အျပဳအမက/စကားေျပာဆိုျခင္း 
ေလးစားမႈမရွိေသာညစ္ညမ္းရိုငး္စုိင္းေသာအေျပာအဆိုမ ား၊ အျပဳအမကမ ား 
ကုိအီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ ားျဖင့္၄င္း (သို႔)ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိျခင္းမ ား။ 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

ေလးစားပါ 
 
 

၃.၂ - လိင္သေဘာအရ အၿပဳအမက 
ေက ာင္းတြင္ရွိသည့္အခ ိန္၊ ေက ာင္းပိုင္ပစၥည္း (သို႔)ေက ာင္းမွေထာက္ပံ့သည့္ အားက 
စားေရးရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေက ာင္းလွုပ္ရွားမွုက႑ျပဳလုပ္ခ နိ္တြင္ လိင္သေဘာအရျပဳမက 
ေျပာဆိုျခင္း။  

  
 

X 

 
 

X 

 

 

ေလးစားပါ 
 

၃.၃ - ေခ ာင္းႀကည့္ျခင္း/ခိုးႀကည့္ျခင္း 
ေက ာင္းအိမ္သာ၊ ေရခ ိဳးခန္းႏွင့္ အ၀တ္လြဲသည့္ အခန္းအတြင္းတြင္ လကကိုယ္တိုင္ (သို႔) ဗီဒီယို 
ကင္မရာစက္မ ားျဖင့္ ေခ ာင္းႀကည့္ျခင္း။  
 

  
 

X 

 
 

X 

 

 

ေလးစားပါ 
 
 

၃.၄ - ညစ္ညမ္းေသာ ပစၥည္းမ ားသယ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) ျဖန္႔ေ၀ျခင္း 
အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္းမ ား လကမႈစံခ ိန္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္(ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ 
ပညာေရး (သို႔) လကမွကေရးတန္ဖိုးမရွိသည့္ ဆြဲဆိုျခင္း၊ ညစ္ညမ္းသည့္ ဘာသာစကားေျပာျခင္း 
(သို႔) မသင့္ေလ ာ္သည့္ ညစ္ညမ္းေသာ အရာမ ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း (သို႔) ပိုင္ဆိုင္ျခင္း။ 
လိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မသင့္ေလွ ာ္သည့္ ဓာတ္ပုံမ ား/ွဗီဒီယုိမ ား ရုိက္ျပီးပုိ႔ျခင္းမ ား။ 
  

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

ေလးစားပါ 
 

၃.၅ - လကထုပတ္၀န္းက င္တြင္  မသင့္ေလ ာ္သည့္ အျပဳအမကမ ား ျပဳလုပ္ျခင္း 
ေက ာင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက ာင္းမွေထာက္ခံသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား ျပဳလုပ္ေန 
ခ ိန္အတြင္း မသင့္ေလ ာ္သည္ ့မဖြယ္မရာမ ား ျပဳျခင္း။  

   
 

X 

 
 

X 
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၄။  မရိးုသားျခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ မကရင္းစာမ ားကို ထားရွိျခင္း၊ သကတို႔၏လုပ္ေဆာင္မွုမ ားကို တင္ျပျခင္းျခင္းႏွင့္ စကားေျပာျခင္း(သို႔)စာေရးခ ိန္တြင္အမွန္အ 
တိုင္း ေျပာရန္ေမ ွာ္လင့္သည္။ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစေ္ဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္မထား ပါ) 

 
 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း 

 
တာ၀နသ္ိပါ 

၄.၁ - လိမ္ညာျခင္း 
စာသင္ခန္းတြင္း (သို႔) ေက ာင္းတြင္း၌တစုံတခုအက ိဳးုအၿမတ္အတြက္္ အၿခားသကမ ား 
လိမ္ညာ မႈတြင္ကကညီျခင္း၊ပါ၀ငပ္တ္သက္ၿခင္းလုပ္ပါက ထိုေက ာင္းသားသည္  ဇီးရုိး(၀) 
(သုံည)သာရရွိမည ္

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 
တာ၀နသ္ိပါ 

၄.၂ - စာခိုးခ ျခင္း 
တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ မကရင္းလုပ္ေဆာင္ခ က္ကို ကကးခ ျခင္း (သို႔) ဘာသာ (သို႔) အႀကံ        
အစည္မ ားကိုအတုယကျခင္း(ဤခ ိဳးေဖာက္ခ က္သည္ပညာေရးဆုိင္ရာက ဳိးဆက္မ ား 
ခံစား ရမည္) ေက ာင္းသားသည္ အဆုိင္းမင့္မ ားအတြက္သုံညရရွိမည္  
 

  
 

X 

 
 

X 

 

 
 

တာ၀နသ္ိပါ 

၄.၃ - မဟုတ္မွန္သည့္ သတင္းမ ား တင္ျပျခင္း 
ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမွုးမ ားကို စာ (သို႔) ႏွုတ္ျဖင့္ မွားယြင္းသည္ ့အခ က္မ ား ေျပာျခင္း (သို႔) 
သတင္းအခ က္အလက္ အကုန္မေျပာျခင္း၊ ေက ာင္းဆက္သြယ္ေရး (သို႔) စာမ ား၊ ခြင့္ၿပဳ 
ခ က္မ ား အတုျပဳလုပျ္ခင္း၊ တစျ္ခားသကအား စြပ္စြြဲျခင္း၊ ေက ာင္းစည္းကမ္း(သို႔) ျပည္နယ္ 
ဥပေဒ ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 

  
 

X 

 
 

X 

 

 

တာ၀နသ္ိပါ 
 

၄.၄ - ဆက္သြယ္ေရး (သို႔) ေက ာင္းမွတ္တမ္းမ ားကို ေျပာင္းလြဲ ျပင္ဆင္ျခင္း 
အမွတ္စာရင္းမ ား (သို႔) ခြင့္မ ားေပၚတြင္ အမည္အတုမ ားေရးျခင္း အစရွိေသာေက ာင္းစာ 
မ ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း။  
 

  
X 

 
X 
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၅။  ေက ာငး္၀နထ္မး္ႏွင့္တာ၀နခ္မံ ားကိမုထမီြဲျ့မငဆ္ကဆ္ျံခငး္- ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ အမွုထမ္းမ ား (သို႔) အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွဴး 
ေျပာဆိုခ က္မ ားကို မလိုက္နာျခင္း၊ မရိုေသျခင္း (သို႔) မထီမြဲ့ျမင ္မျပဳသင့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ ကတ္ုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစသ္ည္ 
(ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္မထား ပါ) 

 
 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

 

 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒအ
ရႀကား၀င္ေၿဖ 
ရွင္းၿခင္း 

 
 
 

ေလးစားပါ 
 
 

၅.၁ - အုပ္ခ ဳပ္သက လကႀကီးမ ားကို မသင့္ေလ ာ္/မရိုမေသ ဆက္ဆံျခင္း။ 
လကႀကီးႏွင့္စကားေျပာေနသည့္ အခ ိန္၌ အေ၀းသို႔ ထြက္ခြာျခင္း၊ ရိုင္းစိုင္းစြာ ခေံျပာျခင္း၊ မသင့္ 
ေတာ္သည့္ ကိုယ္အမကအရာႏွင့္ တစ္ျခားရိုင္းစိုင္းသည့္ ကိုယ္အမကအရာမ ား ျပဳမကျခင္း။ 

 
 

X 

 
 

X 

  

 
ေလးစားပါ 

၅.၂ - အမိန္႔မနာခံျခင္း (အာချံခင္း) 
အုပ္ခ ဳပ္သက လကႀကီးမ ား (သို႔) ေက ာင္းအမွုထမ္းမ ားမွ ေပးလိုက္သည့္ ညႊန္ႀကားခ က္မ ားကို 
မလိုက္နာျခင္း။  

 
X 

 
X 

  

 
ေလးစားပါ 

၅.၃ - ႀကား၀င္ (အက ိဳးဆက္) ျပဳလုပ္ရန္ လုိက္နာရန္ ပ က္ကြက္ျခင္း 
အုပ္ခ ဳပ္သကလကႀကီးမ ား (သို႔) ေက ာင္းအမွုထမ္းမ ား အေရးယကၿခင္း၊  အက ိဳးဆက္မ ား လုပ္ေဆာင္ 
ရန ္ပ က္ကြက္ျခင္း၊ ႀကား၀င္လပု္ေဆာင္ခ က္မ ားမွာ-ေက ာင္းဆင္းခ ိန္တြင္ဆင္းခြင့္မရျခင္း 
ေက ာင္းတြင္းဆိုင္းငံ့ခံရျခင္း၊ လကထုလုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား စသညတ္ုိ႔ျဖစ္သည္ 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 

 

ေလးစားပါ  
၅.၄- အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ အမွုထမ္းမ ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္း/ အေထြေထြျခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ အမွုထမ္းမ ားကို ဆက္ဆံေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ 
(သို႔) အႏၱရာယ္ၿပဳျခင္း၊ အမွုထမ္းမ ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးရန္ စာရင္းမ ားျပဳလုပ္ထားျခင္း 
(သို႔) အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္းမ ား အမွုထမ္းမ ား၏ မိသားစုကို နာက င္ရန္ ျပဳလုပ္မည္ဟု 
ေျပာဆုိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ ားအား အႏၱရာယ္ျဖစေ္စမည့္ အေထြေထြျခိမ္းေျခာက္မွုမ ား။ 
 

   
 

X 

 
 

X 
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၅။  ေက ာငး္၀နထ္မး္ႏွင့္တာ၀နခ္မံ ားကိမုထမီြဲျ့မငဆ္ကဆ္ျံခငး္- ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ အမွုထမ္းမ ား (သို႔) အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွဴး 
ေျပာဆိုခ က္မ ားကို မလိုက္နာျခင္း၊ မရိုေသျခင္း (သို႔) မထီမြဲ့ျမင ္မျပဳသင့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ ကတ္ုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစသ္ည္ 
(ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္မထား ပါ) 

 

 
အျပဳအမက 

ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 
 

 
 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း 
 

 

 
ေလးစားပါ 
 

၅.၅ - အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္းမ ားမွ အမွုထမ္းမ ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေအာင ္
လုပ္ျခင္း 
အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ၀န္ထမ္းမ ားအားဒဏ္ရာရေစသည့္ အခ က္မ ား 
(သို႔) မဆင္မျခင္ အမကအရာမ ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အျငင္းအခံု(ကိုယ္ထိလက္ေရာက္) ျပဳလုပ္ရာ 
တြင္ မိမိသေဘာဆႏၵအရ ပါ၀င္ျခင္း။  
 

   
 

X 

 
 

X 

 

 
ေလးစားပါ 
 

၅.၆- အေရွ႔အယ္လနေ္ကာင္တီေက ာင္းမ ားမ ွအမွုထမ္းမ ားကို ရိုက္ႏွက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္း 
အေရွ႔အယ္လန္ခရိုင္ေက ာင္းမ ားမွ အမွုထမ္းမ ားသည္ ေက ာင္းသားမ ား၏ ရန္ပြြဲကို 
ေျဖရွင္း ေနခ ိန္အတြင္း (သို႔) အျခား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ျခင္းကုိေျဖရငွ္းေနစဥ္ 
ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ (သိရွိျပီး) ထိျခင္း (သို႔) ေသြးမ ား (သို႔) အျခားခႏၶာကိုယ္မွ အရာမ ား 
(သို႔) အရည ္မ ားျဖင့္ ထိျခင္း(ပြတ္ျခင္း)၊ အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္းမွ အမွုထမ္းမ ားကို 
ရိုင္းပ စြာ၊ မခန္႔ေလးစား (သို႔) ေဒါသျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း။ 
 

   
X 

 
X 
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၆။  တစျ္ခားသကမ ားကိ ုထခိိကုဒ္ဏ္ရာရရန ္ျပဳလပုျ္ခငး္/ ႀကစံညျ္ခငး္- ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ သကငယ္ခ င္းမ ား၊ ရြယ္တကမ ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ ႏွင့္ ေကာင္း 
ေသာ ေက ာင္းပတ္၀န္းက င္ျဖစ္ေစရန ္ျပဳလုပ္သည့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ၀နထ္မ္းမ ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုဆက္ဆံရန္ေမွ ာ္လင့္သည္၊   
ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 
 

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒ
အရႀကား၀င္ 
ေၿဖရွင္းၿခင္း 

 
 
 

ေလးစားပါ 
 

၆.၁ - အရာ၀တ ဳမ ားကို လႊင့္ပစ္ျခင္း/ပစၥည္းမ ားကို လႊင့္ပစ္ျခင္း - ေက ာင္းတြင္း၊ 
ေက ာင္းပိုင္နက္အတြင္း၊ ေက ာင္းကားႏွင့္ ေက ာင္းလုပ္ ေဆာင္ခ က္မ ား အစရွိသည့္ သကတပါးအား 
ဒဏ္ရာရေစႏုိင္သည့္ အရာ၀တ ဳမ ားပစ္ျခင္း (အားကစား လုပ္ေဆာင္မွုမ ားကိုျပဳလုပ္  
ေနသည့္အခ ိနမ္ွအပ) 
 

 
 

X 

 
 

X 

  

 

လုံၿခဳံပါေစ 
 
 

၆.၂ - တြန္းျခင္း၊ ကန္ျခင္း၊ ရိုက္ျခင္း 
ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ရည္ရြယ္ခ က္ရွိ/မရွိ ျဖစေ္စ တြန္းျခင္း၊ ကန္ျခင္းႏွင့္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း။ 

 
X 

 
X 

  

 
လုံၿခဳံပါေစ 
 

၆.၃ - မဆင္မျခင္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ (သို႔) တစ္ျခားသကအား ကိုယ္လက္ထိခိုက္နာက င္ေအာင္ လုပေ္ဆာင္ျခင္း။ 

 
X 

 
X 

  

 
ေလးစားပါ 
 
 

၆.၄ - ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က ဴးလြန္မွုကိုယ္ခႏၶာအနာတရျဖစ္ေစရန္ျခိမ္းေျခာက္ 
ျပီးအျခားသကမ ားအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ တိုက္ ခိုက္ျခင္း၊ အျခားသကအား ျခိမ္းေျခာက္ေစသည့္ သေကာၤတ၊ 
ကိုယ္အမကအရာ၊ အျပဳအမကမ ားျဖင့္ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ ားကိုေႏွာင့္ယွက္ရန္  
မိသားစု၀င္မ ားအား အႏၱရာယ္ေပး မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း။ 
 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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၆။  တစျ္ခားသကမ ားကိ ုထခိိကုဒ္ဏ္ရာရရန ္ျပဳလပုျ္ခငး္/ ႀကစံညျ္ခငး္- ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ သကငယ္ခ င္းမ ား၊ ရြယ္တကမ ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ ႏွင့္ ေကာင္း 
ေသာ ေက ာင္းပတ္၀န္းက င္ျဖစေ္စရန္ ျပဳလုပ္သည့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ၀နထ္မ္းမ ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုဆက္ဆံရန္ေမွ ာ္လင့္သည္၊   
ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ားအၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 
 

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

 
အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 

 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း 
 

 
 

ရိုေသေလးစားပါ 
 

၆.၅ - ရန္စျခင္း 
ရိိုက္ႏွက္မွုျဖစ္ရန္ (သို႔) တစ္ျခားသကအား ရန္တုိက္ ျပဳလုပ္သည့္ အမကအရာမ ား၊ ရန္စျခင္း၊ 

 
X 

 
X 

  

 

 
ရိုေသေလးစားပါ 
 

၆.၆ - ေနာက္ေျပာငျ္ခင္း 
တစ္ျခားသကအား (သေဘာတက၊ မတကျဖစ္ေစ) အပု္စုအဖြြဲ႔ထြဲသို႔ ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္ 
သကတို႔ ၏အလိုဆႏၵမပါပြဲ သကတစ္ပါးအား နစ္နာေစရန္ တြန္းပို႔ျခင္း။  

  
 

X 

 
 

X 

 

 
 

ရိုေသေလးစားပါ 
 

၆.၇ - ရန္ျဖစျ္ခင္း 
ႀကိဳတင္ႀကံရြယ္ျခင္း မဟုတ္သည့္ လကတစ္ဦး (သို႔) လကတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထက္ပို၍ 
အုပ္စုဖြြဲ႔ျပီး ရန္ျဖစ္ျခင္း။ 
 

   
 

X 

 
 

X 

 
ရိုေသေလးစားပါ 
 

၆.၈ - ခိုက္ရန္ၿဖစပ္ါြးျခင္း (ရုိက္နက္ၿခင္း) 
အျခားသကမ ားအား ရည္ရြယ္၍ (ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္)  ရိုင္းပ စြာ (သို႔) ေဒါသျဖင့္ ထိျခင္း၊ 
တိုက္ျခင္း (သို႔) ေသြးၿဖင့္သုတ္ျခင္း (သို႔) တစ္ျခားခႏၶာကိုယ္မွ အရည္မ ားျဖင့္ တို႔ျခင္းျဖင့္ 
ေစာ္ကားၿခင္း။  
 

   
X 

 
X 
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၇။  အျခားသကမ ား၏ ပိငုဆ္ိငုမ္ွပုစၥညး္ ရယကျခငး္ (သို႔မဟတု)္ ဖ ကဆ္းီျခငး္ - ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေက ာင္းအေဆာက္အအံုအတြင္းသု႔ိ ခြင့္ျပဳခ က္အရ-သကတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ ားကို မဖ က္ဆီးပြဲ ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ား 
အၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

  

 
အျပဳအမက 

ေမွ ာ္မွန္းခ က ္
 

 
အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္ခ က္ 

 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း  

 

ေလးစားပါ 
 

၇.၁ - ခိုးယကျခင္း၊ ေၿပာင္းလြဲျခင္း 
ေက ာင္းပိုင္ (သို႔) တစ္ျခားသက၏ ပိုင္ဆိုင္မွုကို ခြင့္ျပဳခ က္မရွိ ယကေဆာင္ျခင္း (သုိ႔) 
ပိုင္ဆုိင္ၿခင္း။ 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 

ေလးစားပါ 
 

၇.၂ - ခိုးရာပါပစၥည္းမ ားကို လက္ခံျခင္း 
ေက ာင္းပိုင္ (သို႔) တစ္ျခားသက ပစၥည္းမ ားကို ခိုးသကထံမွ လက္ခံထားျခင္း ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ 
ယကျခင္း။  
 

  
X 

 
X 

 
X 

 

ေလးစားပါ 
 

၇.၃ - ျပည္သကပိုင္ပစၥည္းကို ဖ က္ဆီးျခင္း (သို႔) ေရးျခစ္ျခင္း။ 
 ေက ာင္းပိုင္ (သို႔) တစ္ျခားသက ပစၥည္းမ ားကို ပ က္စီးေစျခင္း (ဖ က္ဆီးျခင္း)။ 
 

  X X 

 
လုံျခံဳပါေစ 
 

၇.၄ - မီးရႈိ ႔ျခင္း/ေလာင္ကြ မ္းေစျခင္း 
ေက ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ ားကို မီး၊ ပိုက္ႏွင့္ ေဖာက္ခြြဲသည့္ ဗံုးမ ား(သို႔) အျခားေပါက္ကြြဲ ေစသည့္ 
အရာမ ား အသံုးခ ျပီး မီးရွိဳ႔ရန္ ႀကံစည္ျခင္း (သို႔) ဤအရာမ ားကို သံုးျပီး ဖ က္ဆီးျခင္း။ 
 

   
X 

 
X 
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၈။  အရက၊္ မကးယစေ္ဆး၀ါးမ ား သံုးစြြဲျခငး္ (ပိငုဆ္ိငုျ္ခငး္) -ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေက ာင္းတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက ာင္းမွ ေထာက္ပံ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား 
အခ ိန္အတြင္း အရက္၊ မကးယစ္ေဆး၀ါးမ ား ျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ သံုးစြြဲခြင့္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မျပဳလုပသ္င့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ား 
အၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 
 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း  

 

လုံၿခဳံပါေစ 
 

၈.၁ - ကိုယ္ခႏ ၶာႀကြေစသည့္/အားတက္ေစသည့္ ေဆးမ ား 
phenylpropanolamine ပါသည့္ ကိုယ္ခႏ ၶာႀကြေစသည့္/စိတ္ၾကြေဆး၀ါး၊ ကဖိန္းဓါတ္ပါ ေဆးလုံး 
မ ား၊ အစရွိသည့္ ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းၿဖင့္ၿဖစေ္စ၊ ေဆးညြန္းမရွိပြဲၿဖစေ္စ၊ လက္၀ယ္ပိုင္ဆုိင္ၿခင္း၊ 
သံုးစြြဲျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း (သို႔) အာနိသင္ ရႈရိုက္ခံစားၿခင္း။ 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

လုံၿခဳံပါေစ 
၈.၂ - ေဆးဆိုင္ေကာင္တာတြင္ ၀ယ္ယကႏိုင္သည့္ ေဆးမ ားကုိ အလြြဲသံုးစြြဲျခင္း။ 
အားေဆးမ ားကြဲ့သုိ႔ ေဆးဆိုင္ေကာင္တာတြင္ ၀ယ္ယကႏိုင္သည့္ မည္သည့္ေဆး၀ါးမဆုိ အေရွ႔ 
အယ္လန္ ခရုိင္ တရား၀င္ ေဆး၀ါးခြင့္ၿပဳခ က္ၿဖင့္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသကထံမွ မရရွိပြဲ 
လက္၀ယ္ပုိင္ဆုိင္ၿခင္း၊ သုံးစြြဲျခင္း၊ ၿဖန္႔ေ၀ၿခင္း၊ (သုိ႔) အာနိသင္ရွဴရိႈိက္ခံစားၿခင္း။  

   
 

X 

 
 

X 

 

လုံၿခဳံပါေစ  
၈.၃ - ဆရာ၀န္ထံမွ ေဆးညႊန္းမ ားကုိ အလြြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း 
ဆရာ၀န္ ညြန္ၾကားခ က္ေဆး၀ါးမ ားကုိ အေရွ႔အယ္လန္ခရုိင္ တရား၀င္ ေဆး၀ါးခြင့္ၿပဳခ က္ၿဖင့္ မိဘ၊ 
အုပ္ထိန္းသကထံမွ မရရွိပြဲ လက္၀ယ္ပုိင္ဆုိင္ၿခင္း၊ သုံးစြြဲျခင္း၊ ၿဖန္႔ေ၀ၿခင္း၊ (သုိ႔) အာနိသင္ရွဴရိႈိက္ခံ 
စားၿခင္း။ 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
လုံၿခဳံပါေစ 

၈.၄ - ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေဆးလိပ္ထုတ္ကုန္မ ား 
ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေဆးလိပ္/နီကုိတင္း (သို႔) ေဆးလိပ္/နိီကုိတင္းထတု္ကုန္မ ားကုိလက္၀ယ္ထားရွိျခင္း/ 
သံုးစြြဲျခင္း/ ပိုင္ဆိုငျ္ခင္းႏွင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊အီး-စီးကရက(္ရႈသည့္အသုံးအေဆာင္မ ား)၊ ဗိတ္ပါ ႏွင့္ 
ကြမ္းစားျခင္း 
ပထမအၾကိမ္က ဴးလြန္ၿခင္း - ISS (၁) ရက/္ လက္မွတေ္ပးမည္။ 
ဒုတိယအၾကိမ္ က ဴးလြန္ၿခင္း - OSS (၁) ရက/္လက္မွတေ္ပးမည္။ 

  
X 

 
X 

 
X 

 

  



36 

 

၈။  အရက၊္ မကးယစေ္ဆး၀ါးမ ား သံုးစြြဲျခငး္ (ပိငုဆ္ိငုျ္ခငး္) -ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေက ာင္းတြင္း သို႔မဟုတ္ ေက ာင္းမွ ေထာက္ပံ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား 
အခ ိန္အတြင္း အရက္၊ မကးယစ္ေဆး၀ါးမ ား ျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ သံုးစြြဲခြင့္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မျပဳလုပသ္င့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိစည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ား 
အၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 

 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

 

တရားဥပေဒအရ 
ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း 

ၿခင္း  

 
 

လုံၿခဳံပါေစ 
 

၈.၅ - အရက္ 
အရက္သံုးစြြဲျခင္း(သို႔) အရက္မ ားပါသည့္အျခားအရည္မ ားသံုးစြြဲျခင္း၊ထုတ္ျခင္း၊  
ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ဤေနရာတြင္ Blood Alcohol Concentration (BAC) ဖတ္ျခင္းလြဲပါ၀င္သည္ 
ပထမအၾကိမ္က ဴးလြန္ၿခင္း(၅-၁၀)ရက္အထိဆုိင္းငံ့ျခင္း၊ ေက ာင္းသားအရက္ေသာက္ျခင္း 
ကာကြယ္သည့္ပရုိဂရမ္ကုိပါ၀ငရ္န္အီေအစီအက္စမ္ွကမ္းလွမ္းသည္္ 
ဒုတိယအာၾကိမ္က ဴးလြန္ၿခင္း-ေက ာင္းထုတ္ရန္ေတာင္းဆုိမႈကုိ(OSS)ျဖင့္ (၁၀)ရက္ဆုိင္းငံ့ 
မည္။ 

   
 

X 

 
 

X 

 

လုံၿခဳံပါေစ 
 

၈.၆ - ပါရာဖယ္နာလီယာ ေဆးမ ား 
ေဆးတံမ ား (ၿပြန္မ ား)၊ bongs, ကလစ္မ ား၊ ဗိတ္ပ္စ္ (သုိ႔) ၄င္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
အရာမ ားသံုးျခင္း (ပိုင္ဆိုငျ္ခင္း) 

   
X 

 

 
 

လုံၿခဳံပါေစ 
 

၈.၇ - ေဆး၀ါးမ ား 
ဆရာ၀န္ညႊန္ႀကားသည္ ့ေဆးမ ားမဟုတ္သည့္ မကးယစ္ေဆး၀ါးမ ား၊ 
စိတ္အာရံုေျခာက္ျခားေစ သည့္ေဆးမ ား၊ ေဟာ္မုန္းေဆးမ ား၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္မ ား၊ 
စိတ္ႀကြေဆးမ ား၊ ရွဴေဆး (သို႔မဟုတ္)  တရားမ၀င္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ေဆးမ ားသံုးျခင္း။    
 

   
 

X 

 
 

X 
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၉။ ေပါကက္ြြဲေစသည့္ အရာမ ား၊ ဓါးမ ား၊ ေသေစသည့္ လကန္က ္(သို႔မဟတု)္ ေသနတမ္ ား ပိငုဆ္ိငုျ္ခငး္ (သို႔) သံုးျခငး္- ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေပါက္ကြြဲေစသည့္ 
အရာမ ား၊ ဓါးမ ား၊ ေသေစသည့္ လက္နက္(သို႔မဟုတ္) ေသနတ္မ ားကို ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ မပိုင္ဆိုင္သင့္ပါ (သို႔) အသုံးမၿပဳရ။ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိ 
စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ား အၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 

 
အျပဳအမက 

ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 
အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

အ 
ဆင္ ့
၃ 

တရားဥပေဒ 
အရႀကား၀င္ 
ေၿဖရွင္းၿခင္း 

 
လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၁ - ဓါးမ ား  
ေက ာင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ (မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ က္အရျဖစေ္စ) အိတ္ေဆာင္ဓါးမ ား 
အပါအ၀င္ ဓါးမ ားကို အသံုးျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္ျခင္း။  

   
X 

 
X 

 
လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၂ - မီးရွုးမီးပန္းမ ား ႏွင့္ ေပါက္ကြြဲေစသည့္အရာမ ား 
ေပါက္ကြြဲေစသည့္ ကိရိယာမ ား ႏွင့္ မီးရွုးမီးပန္းမ ား အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ေဖာက္ခြြဲျခင္း၊  

   
X 

 
X 

 
 
လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၃ - အသက္အႏၱရာယ္ျပဳႏိုငသ္ည့္ လက္နက္မ ား  
လက္နက္ပစၥည္းမ ား၊ စက္ကိရိယာမ ား၊ လက္နက္အသံုးျပဳျခငး္မ ား၊ ေလေသနတ္မ ား၊စက္ 
ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္နက္မ ား၊ တစ္ျခားအရာမ ား(သို႔) ဓာတု (ဓါတ္ေငြ႔) ပစၥည္းမ ား 
သံုးစြြဲသည့္ အျပဳအမက (သို႔) ခႏ ၶာကိုယ္မ ားကို ထိခိုက္ေစသည္ ့ျပင္းထန္ေသာအရာမ ားကို 
အဆင္သင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း။ 

   
 

X 

 
 

X 

 
 
လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၄ - တစ္ျခား ေပါက္ကြြဲေစသည့္ အရာမ ား 
ေပါက္ကြြဲေစတတ္သည္ အရာမ ား (ခ ိန္ကိုက္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ မခ ိန္ထားသည္ျဖစ္ေစ) 
သို႔မဟုတ္ ေပါက္ကြြဲေစသည့္ အရာမ ားကို ဒီဇိုင္းထြင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ 
ေအာက္ေဖၚျပပါအရာမ ား (အကန္႔အသတ္မရွိ) ဗံုးမ ား၊ လက္ကိုင္ဗံုးမ ား ကြဲ့သို႔ ေပါက္ကြြဲ 
ေစသည့္ အရာမ ား လက္၀ယ္ပိငု္ဆိုင္ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။  

   
 

X 

 
 

X 

 
လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၅ - ေသေစသည့္ လက္နက္မ ားအား အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း  
ေသေစသည့္ လက္နက္မ ားႏွင့္ ဆင္တကသည့္ တစ္ျခား ပစၥည္းမ ားအား လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ 
ထားျခင္း။ 

   
X 

 
X 
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၉။ ေပါကက္ြြဲေစသည့္ အရာမ ား၊ ဓါးမ ား၊ ေသေစသည့္ လကန္က ္(သို႔မဟတု)္ ေသနတမ္ ား ပိငုဆ္ိငုျ္ခငး္ (သို႔) သံုးျခငး္- ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေပါက္ကြြဲေစသည့္ 
အရာမ ား၊ ဓါးမ ား၊ ေသေစသည့္ လက္နက္(သို႔မဟုတ္) ေသနတ္မ ားကို ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ မပိုင္ဆိုင္သင့္ပါ (သို႔) အသုံးမၿပဳရ။ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိ 
စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္းနမကနာမ ား အၿဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ (ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 
 

 
အျပဳအမက 

ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 
အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 

 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

 

တရားဥပေဒ 
အရႀကား၀င္ 
ေၿဖရွင္းၿခင္း 

 
 

လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၆ - လက္နက္ - ေသနတ္မ ား 
ေသနတ္မ ား/လက္ကိုင္ေသနတ္မ ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ကိုင္ေဆာင္ျခင္း။ 

   
X 

 
X 

 

လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၇ - ရိုင္ဖယ္ေသနတ္မ ား (သို႔မဟုတ္) ေသနတ္အတိုမ ား 
ရိုင္ဖယ္ေသနတ္မ ား (သို႔မဟုတ္) ေသနတ္အတိုမ ား အား ျဖန္႔ျခင္း ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ 
ကိုင္ေဆာင္ျခင္း။ 
 

   
X 

 
X 

 

လုံၿခဳံပါေစ 
 

၉.၈ - ေလထုထြဲသုိ႔ ပစ္လွ င္ ေပါက္ကြြဲေစသည့္ လက္နက္မ ား  
ေလထုတြင္ ပစ္လွ င္ ေပါက္ကြြဲေစသည့္ လက္နက္မ ား အစရွိသည့္ အရာမ ားကို (ျပျခင္း) 
ပိုင္ဆိုင္ျခင္း။ 
 

   
X 

 
X 
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၁၀။ တစျ္ခားတရားမ၀ငသ္ည့္ လွပုရ္ာွးမွမု ားဆိငုရ္ာ က႑မ ား-ေက ာင္းသားမ ားအေနျဖင့္ ေက ာင္းတြင္း/ေက ာင္းျပင္ (သို႔) ေက ာင္းတက္ခ ိန/္ဆင္းခ ိန္ အတြင္း 
က င္းပသည့္ ေက ာင္းလွုပ္ရွားမွုဆိုင္ရာက႑ (သို႔) ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မွမု ား (ေက ာငး္တြင္ရွိေသာသကမ ားကို ကာကြယ္ရန္ေက ာင္းသားကုိေက ာင္းမွႏွႈတ္ထြက ္
ရန္ အမိန္႔မ ားသံုးရျခင္းမ ား) တရားမ၀င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မွုမ ား မလုပ္သင့္ပါ။ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔ကုိ စည္းကမ္း ခ ိဳးေဖာက္ျခင္း နမကနာမ ား အၿဖစ္ေဖာ္ျပျခငး္ျဖစ္သည္ 
(ဤအခ က္မ ားျဖင့္သာကန္႔သတ္မထားပါ) 

 

 
 

အျပဳအမက 
ေမွ ာ္မွန္းခ က ္

 
 

အျပဳအမက စည္းမ ဥ္းခ ိဳးေဖာက္မႈ 
 

အ 
ဆင္ ့
၁ 

 

အ 
ဆင္ ့
၂ 

 

အ 
ဆင့္ 
၃ 

 

တရားဥပေဒ 
အရႀကား၀င္ 
ေၿဖရွင္းၿခင္း 

 

 
တာ၀နသ္ိပါ 
 

 

၁၀.၁ - ေက ာင္း(သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ ားတြင္ 
အေႏွာင့္အယွက္ေပးသည့္တရားမ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား။ 

   
X 

 
X 

 

တာ၀နသ္ိပါ 
 
 

၁၀.၂ - တရားမ၀င္လုပ္ေဆာငခ္ က္မ ားေၾကာင့္ ေက ာင္းမွႏုွတ္ထြက္ျခင္း (သို႔)  
ေက ာင္းတြင္ တစ္ျခားေက ာင္းသားမ ားအား ကာကြယ္ရန္ ၎ေက ာင္းသား မ ားကို  
ေစာင့္ႀကည့္မွု ျပဳရျခင္း။  

   
X 

 
X 



 

40 

 

 

 အခြင့္အေရးဆိငုရ္ာ လပုထ္ုးံလပုန္ညး္မ ား ႏွင္ ့ကန္႔သတခ္ ကမ္ ား 
 

၁။ ယာယဆီုိငး္ငံထ့ားျခငး္-(I.C 20-33-8-18) အဓိကေက ာင္းစည္းကမ္းမ ားမလုိက္နာမႈ၊ ဥပေဒကခြင့္မျပဳေသာလုပ္ရပ ္
မ ားတြင္ေက ာင္းတြင္း၊ေက ာင္းနယ္နမိတ္တုိ႔တြင္ပါ၀ငျ္ခင္း(သို႔) လက္နက္ဆုိင္ရာစည္းကမ္းခ ိဳးေဖာက္မွုမ ားကို လက္မခ ံ
ႏုိင္သည့္ အျပဳအမကအျဖစ္ ေက ာင္းအုပ္ၾကိီး(သို႔)ေက ာင္းအုပ္ၾကီးမွတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္သကသည္(၁၀) ရက္ထက္ပို၍ေက ာင္း 
မယွာယီဆုိင္းငံ့မထားရပါ၊အစည္းအေ၀းတြင္ေက ာင္းသားအားအခြင့္အေရးေပးသည့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါေက ာင္းစည္း 
ကမ္းမ ားကုိရွင္းျပျပီးေနာက္တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းသည္ေက ာင္းမွ ယာယီဆုိင္းငံ့ထားမည္- 

• ေက ာင္းသားသည္ထုိအက ိဳးဆက္မ ားကို ႏွုတ္ျဖင့္ (သို႔) စာျဖင့္ေရးသားျခင္း 
• အကယ္၍ ေက ာင္းသားအေနျဖင့္ စြပ္စြြဲခ က္ကို ျငင္းပယ္လွ င္ သက္ေသအေထာက္အထားအက ဥ္းခ ဳပ ္
• ေက ာင္းသားအားအခြင့္အေရးေပး၍ျဖစ္ပ က္မႈကုိရွင္းလင္းေျပာၾကားေစျခင္း 

 

အကယ္၍ ေက ာင္းသား၏အျပဳအမကမ ားမွာလက္မခံႏိုင္သည့္အခ က္မ ားျဖစျ္ပီးေက ာင္းမွခ က္ျခင္းထုတ္ပယ္ရန္လုိအပ္ပါ 
ကေက ာင္းသားအားယာယီထုတ္ပယ္ရန္ အစည္းအေ၀းကို ခ က္ခ င္းျပဳလုပ္မည္။ ေက ာင္းသားကိုဆိုင္းငံ့ထုတ္ပယ္ျပီး 
လွ င္ေက ာင္းအုပ္ၾကီး(သို႔) ၄င္းမ တာ၀န္ခံအပ္ထားသကသည္ ေက ာင္းသား၏မိဘကုိစာျဖင့္ေအာက္ပါတုိ႔ကုိေဖာ္ျပျပီး 
အေႀကာင္းႀကားမည္ 

• ေက ာင္းသား၏ လက္မခံႏိုင္သည့္ အျပဳအမက လုပေ္ဆာင္ခ က ္
• ေက ာင္းအုပ္ (သို႔) တာ၀န္ခံမွ အမွုေျဖရငွ္းခ က္ လုပ္ငန္းစဥ ္

 

၂။ ေက ာငး္မထွတုပ္ယျ္ခငး္-(I.C 20-33-8-19) ေက ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္းကုိေက ာင္းအုပ္ၾကီးမွစာျဖင့္စတင္ေရးသား      
ေတာင္းဆိုျခင္းမွစတင္သည္၊ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမႈးၾကီး (သို႔)၄င္းကတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္သကက ေက ာင္းသားႏွင့္မိဘအား 
ေက ာင္းထုတ္ပယ္ျခင္းဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းသုိ႔လာေရာက္ရနစ္ာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားမည္၊ေက ာင္းသား (သို႔) မိဘသည္   
ေက ာင္းထုတ္ျခင္း အစည္းအေ၀းသို႔လာရန္ပ က္ကြက္လွ င္၄င္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ ားအရေက ာင္းထုတ္ျခင္းအတြက္ေျဖ 
ရွင္းေျပာဆုိတင္ျပရန္အခြင့္အေရးမ ားဆံုးရွဳံးမည္၊ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ေက ာင္းထုတ္ပယ္ျခင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္သက 
ကေအာက္ပါအခ က္မ ားကိုရွင္းျပမည ္

• ေက ာင္းထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံအခ က္အလက္မ ားကို မတွ္တမ္းတင္ျခင္း 
• သင့္ေလ ာ္သည့္ ေက ာင္းထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥမ္ ား 
• ေက ာင္းသားႏွင့္မိဘမ ားကိုလုိအပ္ေသာအသိေပးခ က္မ ား 

 

၃။ ေက ာငး္ထတုပ္ယျ္ခငး္အစညး္အေ၀းမျပဳလပုမ္ွေီက ာငး္သားကိဆုကလ္ကယ္ာယထီတုပ္ယျ္ခငး္-(I.C 20-33-8-23)  
ေက ာင္းထုတ္ပယ္သည့္အစည္းအေ၀း မက င္းပမွီ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမႈးၾကီး (သို႔)၄င္းကတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္သက က 
အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ က္မခ မီေက ာင္းသားကိုယာယီ (၁၀) ရက္ထုတ္ပယ္ထားမည္၊အကယ္၍အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္    
ေတာင္းဆိုခ က္ရလွ င္ ေက ာင္းသား ယာယီထုတ္ပယ္ျခင္း (သို႔) အဓိကထိခိုက္မွုမ ား ေလ ာ့နည္းေစမည့္အေၾကာင္းရင္း မ ားမွာ- 

• ေက ာင္း၏ရည္ရြယ္ခ က္ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္ပရုိဂရမ္မ ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစၿခင္း (သို႔) 
• ေက ာင္းသား(သို႔) အျခားေက ာင္းသားမ ား၊ ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ား (သို႔) ေက ာင္းသို႔လာသည့္ ဧည့္သည္မ ားအား 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစၿခင္း 

 

၄။ ေက ာငး္အပုၾ္ကးီ၏ယာယထီတုပ္ယျ္ခငး္ဆုးံျဖတခ္ ကက္ုိအသနားချံခငး္- (I.C 20-33-8-19) ကုိလုိက္နာျခင္းျဖင့္  
ေက ာင္းအုပ္ၾကီး၏ ယာယီအၾကိဳေက ာင္းထုတ္ပယ္ျခင္းဆုံးျဖတ္ခ က္ကုိအသနားခံအယကခံတင္ခြင့္မရွိပါ၊ 
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၅ ။ မသနစ္ြမး္ကေလးမ ားလိကုန္ာရနစ္ညး္ကမး္မ ား - (I.C 20-33-8-34) -  (I.C 20-35-1-2  ျပဌာန္းခ က္အရ မသနစ္ြမ္း သည့္ 
ကေလး/ေက ာင္းသားမ ားအတြက္အင္ဒီယာနားျပည္နယ္ဘုတ္အဖြြဲ႔၏ပညာေရးစည္းကမ္းခ က္မ ား( 20 U.S.C) ႏွင့္ 
(၁၄၁၅)လိုအပခ္ က္မ ားအရ အင္ဒီးယားနား ပညာေရး ဘုတ္အဖြြဲ႔ႏွင့္ ပကးေပါင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။  

 

ေက ာငး္သားကုိအေရးယကေဆာငရ္ြကျ္ခငး္ကိဘုတုအ္ဖြြဲ႔၏ ထြဲသ့ြငး္စဥး္စားျခငး္မ ားႏွင္ ့ကုိယစ္ားလယွမ္ ား 
 ၾကား၀င၍္ အမွစုစေ္ဆးျခငး္ 

 

အယကခ/ံအသနားချံခငး္ 
၁။ ဘတုအ္ဖြြဲ႔၏ထြဲသ့ြငး္စဥး္စားျခငး္မ ား- အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ ေက ာင္းဘုတ္အဖြြဲ႔၀င္မ ားသည္ေက ာင္း 
သားစည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမွုမ ားကို ႀကားနာမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုတ္အဖြြဲ႔ ဥကၠဌ မ ွအဖြြဲ႔သား တစ္ဦးကို   
ေလ့လာသကအျဖစ္ ႀကား၀င္ ကိယု္စားလွယ္မ ားႏွင့္အတက ေက ာင္းမွထုတ္ပယ္သည့္အမႈစစ္ေဆးရာတြင္တက္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ 

 

၂။ ႀကား၀ငက္ိယုစ္ားလယွမ္ ား အမွစုစေ္ဆးျခငး္ -ေက ာင္းသား ႏွင့္ မိဘမ ားသည္ ေက ာင္းထတု္ပယ္ျခင္းဆိုင္ရာေတာင္းခံစာကို 
လက္ခံရရွိျပီး (၁၀)ရက္အတြင္း ေက ာင္းထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ က္ ခ မွတ္ခ က္မ ားကို ႀကား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္မ ား အား အမွုျပန္လည္စစ္ 
ေဆးလိုသည့္ ေလွ ာက္လႊာ တင္ႏုိင္ပါသည္။ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပေ္ရးမႈးၾကီးစကပါအင္တန္ဒင့္မွ ေတာင္းခံစာအတိုင္းႀကား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ 
တစ္ဦးကိုအမွုျပန္စစေ္ဆးရန္တာ၀န္ေပးမည္။ ဤအမွကစစ္ေဆးသက/ ႀကား၀င္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေက ာင္းထုတ္ျခင္း အစည္းအေ၀း 
က င္းပသည့့္အခါ ေက ာင္းထတု္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သက္ေသအေထာက္အထား မ ားႏွင့္ မိဘႏွင့္ ေက ာင္း တာ၀န္ရွသိကတုိ႔မွ 
ႏွုတ္ျဖင့္ (သို႔) စာျဖင့္လည္း ေရးသားထားမည္။ အကယ္၍ မိဘ(သို႔) ေက ာင္းသား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ သက္ေသ 
အေထာက္အထားသစ္မ ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိလွ င္  အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၄င္း ၏ တာ၀န္ခံအပ္သကကအေထာက္ အထားမ ားအား သက္ေသခံ 
(သို႔) အက ဥ္းခ ဳပ္ေရးထားသည့္အေထာက္အထားမ ား(က မ္းကိ န္လႊာကိုလိုအပ္မွုရွိ/မရွိ ကိုစဥး္စားဆံုးျဖတ္မည္၊ 
ေက ာင္းထုတ္ပယ္ျခင္း အစည္းအေ၀းတြင္ (သက္ေသအေထာက္အထားသစ္မ ား) 
လက္ခံျခင္းမျပဳခင္အုပ္ခ ဳပေ္ရးမႈး၏တာ၀န္ေပးအပ္သကက ထုိအေထာက္အ ထားအသစ္မ ား လက္ခံသင့္/မသင့္ ကို စဥ္းစား 
ဆံုးျဖတ္မည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ ႀကား၀င္ေတာင္းဆိုျခင္းအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္ 
သက္ ျပီး လိုအပ္သည့္ ရပ္နားခ က္ (သို႔) ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ တံု႔ျပန္မည္၊ တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းသည္ႀကား၀င္ ျပနလ္ည္ 
ၾကည့္ရႈ ႔ရာတြင္သက္ေသ အေထာက္ အထားမ ားကိုစီစစ္ျပီး ေက ာင္းထုတ္ပယ္ရန္ စစ္ေဆးသက က (သက္ေသအေထာက္အထားမ ား 
ပ က္ကြက္လွ င္)ျဖစရ္ပ္မွန္အ ခ က္မ ားျဖင့္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မည္၊ စည္းကမ္းခ ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိသံု႔သပ္ရာတြင္ အျဖစမ္ွန္ေတြ႔ရွိခ က္မ ား  
ကို အကြဲျဖတ္ျပီး ဆီေလ ာ္ခ ကမ္ ားႏွင့္ကုိက္ညီသည္ျ့ပစ္ဒဏ္မ ားကုိခ မွတ္မည္၊ႀကား၀င္ေတာငး္ဆိုမွု ျပဳခ ိန္အတြင္း ေက ာင္းသားမ ား 
ကိုယ္စားျပဳ  သည့္ဥပေဒေကာင္ဆြဲလာကတင္ျပႏုိင္သည္၊ အကယ္၍ ေတာင္းဆိုမွုျပဳလုပ္လွ င္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား 
မွ တရား၀င္ အႀကံေပးသကကလာေရာက္ႏိုင္သည္။ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမႈတရား၀င ္ေက ာင္းထတု္ပယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ က္ကို စာျဖင့္ 
အတည္ျပဳေရးသားျပီး  ေက ာင္း သားႏွင့္မိဘကုိအေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား၏ ထုတ္ပယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ က္အခ က ္
အလက္မ ားကို တရားရံုး ၌သာ ျပန္လည္ႀကည့္ရွု စစ္ေဆးခြင့္ရွပိါသည္။  

 
 

မသနစ္ြမး္ေသာေက ာငး္သားမ ားအတြက ္စညး္ကမး္မ ားႏွင့္အစအီစဥမ္ ား 
 
အင္ဒီးယားနား ဥပေဒ ႏွင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တိီေက ာင္းမ ား၏ဘုတ္ေဖၚလစီအရမသန္မစမ္း ေက ာင္းသားမ ားကိုအီးေအစီအက္စ္ 
ေက ာင္းသားအျပဳအမကစည္းမ ဥ္းမ ားကို (I.C 20-33-8 ႏွင့္511 IAC 7-29) တြင္ပါ၀င္သည့္အခ က္မ ားကုိလုိက္နာရန္ခ မွတ္ထားသည္၊ 
ဤစည္းမ ဥ္း၏သတင္းအခ က္အလက္မ ားကို ေက ာင္းသားေရးရာဠာနတြင္ရရွႏိုုိင္သည္ 
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မဘိ ပါ၀ငေ္ဆာငရ္ြကရ္န ္ေပၚလစ ီ

 

အင္ဒီးယားနားေက ာင္းမ ားဥပေဒ(I.C 20-33-8)ႏွင့္အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ ေက ာင္းသားအျပဳအမကဆုိင္ 
ရာတာ၀န္ႏွင့္ေက ာင္းစည္းကမ္း၊က င့္၀တ္မ ားကိုမလုိက္နာသည့္ ေက ာင္းသားမ ား၏ မိဘ(အုပ္ထိန္းသက/ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္သကမ ားအပါအ၀င္) တုိ႔ကျပႆနာမ ားကို ေျဖရငွ္းရန္ ေက ာင္းတာ၀န္ခံမ ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္(သို႔) အမွုႀကားနာျခင္းတြင္ 
ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္အသိေပးမည္ 
 

မိဘမ ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ျခင္းတြင္ (အကန္႔ အသတ္မရွိ)အစည္းအေ၀းတက္ျခင္း၊ကြန္ဖရင့္သုိ႔လာျခင္း၊ တရားစီရင္မႈနွင့္ 
ဆုံးျဖတ္မႈမ ား၊ လိုအပ္လွ င္ ပံုမွန္ေက ာင္းေခၚခ ိန္မ ား၊ေက ာင္းဆင္းျပီးေနာက္အစီအစဥ္မ ားျဖစ္သည္။ 
 

အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ ားသည္ ေက ာင္းသားအျပဳအမကျပႆနာမ ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
မိဘပါ၀င္မွမု ားလုိအပ္ပါက မဘိမ ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အေႀကာင္းႀကားပါမည္- 

၁။ အစည္းအေ၀း၊ ကြန္ဖရင့္ (သို႔) အမွုႀကားနာျခင္း မျပဳခင္ စာတိုက္မွ စာျဖင့္ပို႔ျပီး (၃)ရက္မတုိင္မီအေရွ႔အယ္လန္ေကာင္ 
           တေီက ာင္း၀န္ထမ္းမ ားကဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္အေႀကာင္းႀကားျခင္း (သို႔) 

၂။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (သို႔) အမွုႀကားနာရန္ အနြဲဆံုး(၃)ရက္ မတိုင္ခင္အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီ ေက ာင္း၀န္ထမ္း 
           လကကိုယ္တိုင္ စာလာပို႔ေပးျခင္း။ 
 

မိဘ/အုပ္ထိန္းသကမ ား၏ ခြင့္ျပဳ/သေဘာတကညီခ က္ကုိရရွိျပီးမွအကယ္၍ သင္တန္းမ ားတက္ရန္လိုအပ္သည့္ ေက ာင္းသားမ ား အတြက္ 
ေက ာင္းစည္းကမ္းႏွင့္ က င့္၀တ္မ ားဆုိင္ရာေက ာင္းသား၏အျပဳအမကစစ္ေဆးျခင္း၊ လုိင္စင္ရေအဂ င္စီမျွပဳ လုပ္သည့္ (ေကာင္ဆြဲလိန္း) 
အႀကံေပးသင္တန္း (သို႔) မကးယစ္ေဆး၀ါး (သို႔) အရက္ေသာက္သံုးျခင္း စီစစ္သည့္ေဆာင္ရြကမ္ႈမ ားကုိျပဳ လုပ္ရန္ 
ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမႈးၾကီးစကပါအင္တန္ဒင့္၊ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး (သို႔) အျခားစီမံအုပ္ခ ဳပေ္ရးမႈးမ ားကဆံုးျဖတ္ခ က္ခ  
မည္။ထုိသင္တန္းမ ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ ား၏ကုန္က ေငြကုိမဘိမ ားကက ခံရမည ္
  
ဤအသိေပးစာမ ား ရရွိျပီးလွ င္ ေက ာင္းသားသည္၄င္း၏ပညာေရး တိုးတက္မွု (သို႔) အျခားသကမ ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ 
ေက ာင္းစည္းကမ္း ႏွင့္ က င့္၀တ္မ ား ဆက္လက္ ခ ိဳးေဖာက္သည့္ ျပႆနာမ ားကို ေျဖရွင္းရန္အေရွ႔အယ္ 
လနေ္ကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ  မဘိ၊ အုပ္ထိန္းသက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (သို႔) အမွုႀကားနာျခင္းတုိ႔ကုိ ပါ၀င္တက္ေရာက္  
ရမည့္ေတာင္းဆိုခ က္ကို လာရန္ပ က္ကြက္ပါက ၎ေက ာင္းသားအား (IC-31-34-1-7)အရ “ကေလးအတြက္လိုအပ္ 
သည့္၀န္ေဆာင္မႈ” ျဖင့္ ကေလးမ ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသို႔ အပ္ႏံွခြင့္ ရွိသည္  

 

ရာွေဖြျခငး္ႏွင္ ့ဖမး္ဆးီျခငး္ေပၚလစ ီ

 

ရွာေဖြျခင္းမျပဳလုပမ္ွီ ေႏွာင့္ေႏွးႀကံ႔ႀကာမွုမ ားမျဖစ္ေစရန္ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး(သို႔မဟုတ္)၄င္းကတာ၀န္ေပးထားသကကုိသက္ေသအျဖစ္ 
ဆင့္ေခၚေဆာင္ရြက္သြားမည္၊ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားဆံုးျဖတ္ခ က္မ ားအတြင္းအေႀကာင္းျပခ ကခ္ိုင္လံုမွုမရွိပါက 
ဆံုးျဖတ္ခ က္မ ားမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈကုိျဖစ္ေစသည္ 
 

၁။  ပစၥညး္သမိး္သည့္ေလာက့ာမ ား(Lockers) 
အင္ဒီးယားနားဥပေဒ (I.C. 20-33-8-32) ႏွင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားဘုတ္ေဖၚလစီအရအေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီ 
ေက ာင္းမ ားမွေက ာင္းသားေလာ့ကာမ ားသည္ေက ာင္းပုိင္ပစၥည္းျဖစ္သည့္အတြက္ေက ာင္းသားမ ား၏ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းအျဖစ္မယကဆ 
သင့္ဘြဲေလာ့ကာအတြင္းမွ ပစၥည္းမ ားကို ေက ာင္းအုပ္ၾကီး(သို႔) ၄င္းမွတာ၀န္ေပးအပ္သကသည္ (အခ ိန္မေရြး) စစ္ေဆးႏုိင္သည္၊  
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ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေႀကာင္းမ ားေၾကာင့္ ရွာေဖြခြင့္ရွိသည္- 
• ဖက္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒကုိ ဆန႔္က င္သည့္အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားစည္းကမ္းက င့္ ၀တ္မ ား 
ခ ိဳးေဖာက္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ ား 

• အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ ၀န္ထမ္းမ ားႏွင့္ အျခားသကမ ား၊ ေက ာင္းသားမ ားအား  ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစေသာ 
(သို႔) ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ ား 

• က မ္းမာေရး ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အေျခအေနမ ား။ 
 

၂။ ေမာ္ေတာ္ယာဥမ္ ား 
ေက ာင္း၏ကားပတ္ကင္တြင္ရပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေက ာင္းသားမ ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ားကိုလည္း သံသယရွိလွ င္  
ေက ာင္းသား၏ေလာ့ကာမ ားကုိ ရွာေဖြသည့္ပုံစံမ ားအတိုင္း ရွာေဖြခြင့္ရွိသည္ 
 

၃။ ေက ာငး္သား၏စာအပုအ္တိမ္ ား၊ ကိယုပ္ိငုပ္စၥညး္ (သို႔) ပိငုဆ္ိငုသ္ည့္ အရာမ ား 
ေက ာင္းသား၏စာအုပ္အိတ္၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း (သို႔) ပိုင္ဆိုင္သည့္ အရာမ ားကိုလည္း သံသယရွိလွ င္ေက ာင္းသား၏ေလာ့ 
ကာကုိရွာေဖြသည့္ပုံစံမ ားအတိုင္း ရွာေဖြခြင့္ရွိသည္ 
 

ေက ာင္းစာအုပ္အိတ္မ ားကိ ုေက ာင္းတြင္အသုံးျပဳရမည့္ပစၥည္းမ ားကုိေက ာင္းမွအိမ္/အိမ္မေွက ာင္းသုိ႔သယ္ယကရန္အတြက ္  
သာအသုံးၿပဳရမည္။ ေက ာင္းစာအုပ္အိတ္မ ား၊ အေႏြးထည္မ ားႏွင့္ၾကီးမားေသာပိုက္ဆံအိတ္မ ားကိုေက ာင္းသားမ ားသည္ 
၄င္းတုိ႔၏ေလာ့ကာမ ားထြဲ၌သာေက ာင္းခ ိန္အတြင္းသိမ္းထားရမည္ 
 

၄။ ဖမး္ဆးီ (သမိး္) ထားသည့္ အရာမ ား 
ေက ာင္းသား၏ေလာ့ကာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စာအုပ္အိတ္၊ ပိုငဆ္ိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ ားမွ ဖမ္းဆီး (သိမ္း) ေတြ႔ရွိလွ င္ 

• ယာယီေက ာင္းထုတ္ျခင္း(သို႔) ေက ာင္းထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္သည့္အခ ိန္တြင္သက္ေသခံအျဖစ္၀န္ခံျခင္း 
• အကယ္၍ သိမ္းထားသည့္ ပစၥည္းသည္ အေရးမပါေသာ၊တနဖ္ိုးမရွိေသာပစၥည္းျဖစ္လွ င္ ဖ ကဆ္ီးပစ္ျခင္း 
• ေက ာင္းသားမိဘထံသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏံွျခင္း (သို႔) 
• လကငယ္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒအရအာဏာပိုင္မ ားထံ အပ္ႏွံျခင္း 

 

၅။ တရားဥပေဒ အရာရွမိ ား ႏွင့္ ခြင့္ၿပဳခ ကရ္ထားေသာ ေခြးမ ား ျဖင့္ စုစံမး္ရာွေဖြျခငး္ 
အင္ဒီးယားနားဥပေဒႏွင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားဘုတ္ေဖၚလစီအရ ေက ာင္းနယ္နမိတ္အတြင္းေက ာင္းအုပ္ 
ၾကီး၏ေတာင္းဆိုခ က္ၿဖင့္ဥပေဒအရ အာဏာပိုင္အရာရွိမ ားႏွင့္ ကၽြမ္းက င္ျပီး ခြင့္ၿပဳခ ကျ္ဖင့္ ေခြးမ ားအသံုးၿပဳၿပီး ရွာေဖြခြင့္ရွိ  သည္။  
 

၆။ သတၱဳပစၥညး္ကရိယိာျဖင့္စစေ္ဆးျခငး္ကုိအသုးံျပဳျခငး္ 
အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား၏ဘုတ္အဖြြဲ႔ခြင့္ျပဳခ ကအ္ရသတၱဳပစၥည္းကိရိယာျဖင့္ေက ာင္းမ ား၏အေဆာက္အဦးမ ားအတြင္း၊ 
ကစားကြင္း၊ေက ာင္း၀န္းက င္ႏွင့္ေက ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ ားတြင္စစေ္ဆး၇န္ခြင့္ျပဳသည္(ေပၚလစီ-၅၁၅၁တြင္ၾကည့္ပါ)ေက ာင္းအေဆာက္အ 
ဦးအတြင္း သုိ႔လာသကမ ား၊ ျမိဳ ႔နယ္တြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ားတြင္ပါ၀င္သကမ ားကိုေန႔စဥ္၊ ပုံမနွ္(သုိ႔) အခါအားေလွ ာ္စြာသတၱဳပစၥည္း 
ကိရိယာျဖင္ ့၄င္းတုိ႔ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္၄င္းတုိ႔၏ပစၥည္းမ ားကုိစစ္ေဆးသြား မည္၊ ၄င္းအျပင္ ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ားမွ သတၱဳပစၥည္းကိ၇ိယာ 
ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အတက ေက ာပုိးအိတ္မ ား၊ စာအုပ္အိတ္မ ား၊ ပုိက္ဆံအိတ္မ ားတြင္ လက္နက္မ ား (သုိ႔) တရားမ၀င္အင္ပုိ႔ပစၥည္္းမ ား  
ပါ မပါကုိလြဲစစ္ေဆးမည္  
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လကက္ိငုဖ္နုး္/အလီကထ္ေရာနစ ္ဆကသ္ြယေ္ရးကရိယိာေဖၚလစ ီ
 

ကြ ႏု္ပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ က္ကိုအေထာက္အပံ့ေပးေသာအားျဖင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ ေက ာင္းသားမ ားကို   
ေက ာင္းျပင္ပေအာင္ျမင္မွုအတြက္ ၿပင္ဆင္ရာတြင္ကကညီေပးရနက္တီျပဳသည္၊ ထုိဦးတည္ခ က္ကုိျဖစ္ေၿမာကေ္အာင္ျမင္ေရး 
အတြက္ယခင္ကစာသင္ခန္းပုံစမံ ဳိး မဟုတ္ပြဲ ယေန႔ကမာၻအတြက္ေက ာင္းသားမ ားႏွင့္ဆရာမ ားအားအသင့္ျပင္ဆင္ေပး၇န ္
မရွိမၿဖစ္လိုအပ္သည္။ (၂၁)ရာစုႏွင့္၄င္းထက္ေက ာ္လြန္ၿပီး တို္းတက္မႈ မ ား ေဆာင္ရြက္လာၾကရာတြင္သင္ယကမႈကိုျမွင့္တင္   
ေပးမည့္ စက္မႈနည္း ပညာမ ား အဓိက အသုံးၿပဳၿခင္းသည္ ပုိၿပီး အေရးၾကီးလာမည္။    
 

ယခုသံုးေနသည့္ဆြဲလ္ဖုံးမ ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ကြန္ပ တာ ကြဲ့သို႔ တြက္ခ က္သံုးစြြဲႏိုင္ျပီးေက ာင္းသား၏သင္ၾကားေရးႏွင့္ေအာင္ 
ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းတခုလြဲျဖစ္သည္။ (၂၁) ရာစုတြငျ္ပည္နယ္ႏွင့္ကမၻာတစ္၀ွမ္းေအာင ္
ျမင္မွုရေစသည့္ဖုံးမ ားကုိဆက္လက္သံုးစြြဲရန္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္ဆရာမ ားအားတိုက္တြန္းအား 
ေပးသြားမည္။ 
  
ေပ ာက္ဆံုး၊ ခိုးယကျခင္းခံရသည့္ (သို႔) ပ က္ဆီးသဖံုးမ ား/အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ ားကိအုေရွ႔အယလ္န ္  
ေကာငတ္ေီက ာငး္မ ားကတာ၀နမ္ယကပါ။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ဖုံးမ ားေပ ာက္ဆံုးျခင္း၊ ခိုးခံရျခင္း ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ ားကေနရာ 
အထားမွားလွ င္လည္း ျပန္ေလွ ာ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။  

 

ေပ ာက္ဆံုးသည့္ ဖုံးမ ား/အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအခ ိန္မ ားစြာေပးရသည့္အတြက္  
ေက ာင္းမွ စံုစမ္းမွုမ ားမလုပ္ေပးႏိုင္ပါ။ လံုျခံဳစြာအသုံးျပဳရန္မွာေက ာင္းသားမ ား တာ၀န္သာလွ င္ျဖစ္သည ္

 

မိဘ သတင္းအခ ကအ္လကမ္ ား ႏွင့္ တယလ္ီဖနု္း ဆကသ္ြယ္ေရးမ ား 
စာသင္ခ ိန္၌ ေႏွာင့္ယွက္မွုမ ား ကန္႔သတ္ထားရာ အေရးေပၚအတြက္သာလွ င္ေက ာင္းသားမ ားကုဖုံးေခၚ မိဘမ ား၏ ပကး   
ေပါင္းပါ၀င္မႈ ကို ကြ ႏ္ု္ပ္တို႔ ေတာင္းဆုိသည္၊ စာသင္ခ ိန္သည္ အလြန္တန္ဖိုးရွိသည့္အတြက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ အနည္းဆုံး 
ၿဖစ္ေစလိုသည္။ ေန႔လယ္စာမ ား၊ စာအုပ္မ ားႏွင့္ အၿခားအရာမ ား က န္ခြဲ့လွ င္၊ စာသင္ခန္းသို႔ မလာပုိ႔ပါႏွင့္။ အခန္းတံခါး ဖြင့္တိုင္း 
အာရံုစိုက္မွုႏွင့္ သင္ႀကားေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ သတင္းမ ားကို ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးသင္ႀကားေန 
သည့္အခ နိ္တြင္ ေက ာင္းသားမ ားကို ဆက္သြယ္ျခင္း (သို႔)ဖုံးျဖင့္ သတင္းပို႔ျခင္းမျပဳ လုပရ္န္ ကြ ႏ္ုပ္တို႔ေျပာလုိသည္ 
  

အေရွ႔အယလ္နေ္ကာငတ္ေီက ာငး္မ ား၌ အႏုိငက္ င့္ျခငး္ ႏွင္ ့ေႏွာင့္ယကွျ္ခငး္ေပၚလစ ီ
 

အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား၏ ရည္ရြယ္ခ က္မွာ ေက ာင္းသားမ ားအားလံုး ေလ့လာသင္ယကႏိုင္သည့္ တကညီေသာအခြင့္  
အေရးမ ား ေပးရန္ျဖစ္သည္။ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ ေက ာင္းသားမ ားအားလံုးအတြက္ လုံျခံဳ ေသာ၊ ေကာင္းေသာ၊ 
အက ဳိးၿဖစ္ထြန္းေသာ၊ ၿပဳစုပ ဳိးေထာင္ေပးေသာ၊ ပညာေရး ပတ၀္န္းက င္အေနအထား ျဖစ္လာရန္ တာ၀န္ယက ထားပါသည္။ 
အႏိုင္က င့္ျခင္းသည္ေက ာင္းသားမ ားအား ေက ာင္းပညာေလ့လာသင္ႀကား ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို ဆုတ္ယုတ္ေစသည္။ 
ကြ ႏု္ပ္တို႔ေက ာင္း ရည္မွန္းခ က္ကုိအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ျပင္ပညာေရးအစီ အစဥ္မ ားကိုလည္း ေႏွာင့္ယွက္ေစသည္။ 
အႏိုင္က င့္ ၿခင္းသည္ ခံရသည့္သကႏွင့္ပါ၀င္သက မ က္ၿမင္သက္ေသမ ားအတြက္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။  
  
လက႔က င့္၀တ္ႏွင့္ တာ၀န္ေက ေသာအျပဳအမကမ ားၿမင့္တင္ေရးသည္ ကြ ႏိုပ္တို႔ေက ာင္းပညာေရး၏ 
ရည္ရြယ္ခ က္တစိတ္တပုိင္းျဖစ္သည္ 
ဟုအီးေအစီအက္စ္မွယုံၾကည္သည္၊ အကယ္၍ ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္ “ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း လက႔အဖြြဲ႔အစည္းအား 
အက ဳိးၿပဳေသာတာ၀န္ေက ေသာ “အၿပဳအမကအက င့္စာရိတၱ” ေကာင္းရွိသကအျဖစ္ ေက ာင္းမွထြက္ခြါ သြားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။  
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အႏိုင္က င့္ျခင္း (သုိ႔) ေႏွာင့္ယွက္ၿခင္းမ ားသည္ကြ ႏ္ုပ္တို႔၏ရည္ရြယ္မ ားကုိအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္၊ ေက ာင္းသားမ ား 
စာေပေလ့လာသင္ႀကားရန္ အခြင့္အေရး၊ ကြ ႏု္ပ္တို႔ပညာေရး ရည္ရြယ္ခ က္ႏွင့္ အျခားေသာေက ာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ား အား   
ေႏွာင့္ယွက္ေစမည့္ အၿပဳအမကမ ားကို EACS မ ွအေရးယကသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 

အႏုိငက္ င္ၿ့ခငး္ကိ ုတားျမစသ္ည္ 
 

အႏိုင္က င့္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မွုမ ားသည္ လက္မခံႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္ၿဖစၿ္ပီး၊ EACS မွတားျမစ္ထားပါသည္။ ဤလုပ္ရပ္၌ ပါ၀င္ေသာ 
အႏိုင္က င့္ၿခင္းၿဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္ေက ာင္းသားမဆို ေနာက္ဆက္တြြဲအေရးယကၿခင္းအျဖစ္ေက ာင္းမွ ယာယီဆိုင္းငံ့ျခင္း (သို႔) 
ထုတ္ပယ္ျခင္းအထိ အေရးယကမည္။ ေက ာင္းသားအႏိုင္က င့္ၿခငး္ အၿပဳအမကကို အၿခားေသာ ၿပဳမကဆုိင္ရာအေရးယကၿခင္းမ ားၿဖင့္လည္း 
ေၿဖရွင္းသြားမည္။ ဤတားျမစ္ခ က္တြင ္ကုိယ္၊ ႏွုတ္၊ စိတ္အားၿဖင့္၊ အႏုိင့္က င့္ျခင္းမ ားပါ၀င္သည္။ ကုိယ္ခႏ ၶာထိခိုက္မႈ (သို႔) 
ပုဂိ ဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ရပု္ညံ့မႈၿဖစ္ေစ ရန(္သုိ႔) ျခိမ္းေျခာက္သည့္ မည္သည့္  အမကအရာမဆုိ၊ ထင္ၿမင္ခ က္မ ား၊ ၿခမိ္းေၿခာက္မႈမ ား 
(သုိ႔)ေဆာင္ရြက္မႈမ ားကုိေက ာင္းဘုတ္အဖြြဲ႔မွ သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ၊ ဤေပၚလစီမွ ေက ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ေက ာင္းနယ္ေၿမ 
အတြင္း ေက ာင္းမတက္မွီႏွင့္ ေက ာင္းတက္ေနစဥ္ေသာ္၄င္း ၊ ေက ာင္းဆင္းခ ိန္ႏွင့္ ေက ာင္းအဖြြဲ႔မ ား၌ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၄င္း၊ 
ေက ာင္းနယ္ေျမအတြင္းမဟုတပ္ြဲေက ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြြဲမ ားတြင္၄င္း၊ ေက ာင္းအဖြြဲ႔အစည္းမ ားႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ ္
မ ားတြင္၄င္း၊ ေက ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ ားႏွင့္ ေက ာင္း အသံုးအေဆာင္မ ားကို သံုးစြြဲေနစဥ၄္င္း အက ံဳး၀င္သည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ ားမွာ 
ေက ာင္းျပင္ပတြင္ ျဖစ္ပ က္ျပီး၊ ေက ာင္းအား ၾကီးမား ေသာေႏွာက္ယွက္မႈ (သို႔) ေက ာင္းသား လုံၿခဳံမႈ အခြင့္အေရးမ ား ထိပါး 
စြက္ဖက္လာလွ င္၊ ေက ာင္းအုပခ္ ဳပ္ေရး မွဴးမွ ေနာက္ဆက္တြြဲအက ဳိးဆက္ ၿပစ္ဒဏ္မ ား ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ေက ာင္းအုပခ္ ဳပ္ 
ေရးမွုကး အဖြြဲ႔မွဆုိက္ဘာ(cyber)မွအႏိုင္က င့္ျပဳမကေဆာင္ရြက္ျခင္း (သို႔) ေႏွာင့္ယွက္ ခံရလွ င ္ပုလိပ္ဠာနသို႔ သတင္းပို႔လိမ့္မည္။  

 

အႏုိငက္ င္ျ့ခငး္ ၏ အဓပိၸါယသ္တမ္တွခ္ ကမ္ာွ- 
ဤေဖၚလစီ၏ ရည္ရြယ္ခ က္အရ - အႏိုင္က င့္ျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းမွာေပၚေပၚထင္ထင္၊ မလုိ လားေသာ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ျပဳ 
လုပ္ျခင္းမ ား (သို႔) အမကအရာႏွင့္၊ ႏႈတ္ (သုိ႔) စာၿဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္း(သုိ႔) ရုပ္ပုံ မ ားကိုအိီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ေပးပို႔ၿခင္းမ ား 
ပါ၀င္ၿပီး၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က ဴးလြန္သည့္အၿပဳအမကမ ား၊ ရန္မကၿခင္း၊ (သို႔) အၿခားမည္သည့္အၿပဳ အမက မဆုိ ေက ာင္းသား 
တစ္ေယာက္(သုိ႔) အုပ္စုၿဖင့္၊ အၿခားေသာ ေက ာင္းသားတစ္ဦးကို၊ ေႏွာက္ယွက္ရန္၊ ေလွာင္ေၿပာင္ရန္၊ အရွကခ္ြြဲရန္၊ ၿခိမ္းေၿခာက္ 
ရန ္(သုိ႔) ရည္ရြယ္သည့္ ေက ာင္းသားအား ထိခုိက္နစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ႏွင့္ျပဳလုပျ္ခင္းေက ာင္းသားကို ရန္ၿပဳေစသည့္ 
ေက ာင္းအေနအထား ပတ္၀န္းက င္ၿဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသည့္- 
 

၁) ျပစ္မွတ္ထားေသာသက (သို႔) ၄င္းပိုင္ဆုိင္မႈတုိ႔အား ထိခုိက္နစ္နာရန္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္မဟုတ္သည့္ ေၾကာက္လန္႔မႈ 
     အေနအထားသုိ႔ ေရာက္သြားေအာင္ ဖန္တီးၿခင္း။  
၂) ျပစ္မွတ္ထားေသာေက ာင္းသား၏ ကိုယ္ကာယၿဖစ္ေစ၊ (သုိ႔) စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ က န္းမာေရးၿဖစ္ေစ၊ ၾကီးၾကီးမားမား  
    အက ဳိးဆုတ္ယုတ္ေစၿခင္း။ 
၃) ျပစ္မွတ္ထားေသာသက ့ ေက ာင္းသား၏ ပညာေရးုလုပ္ေဆာင္မႈမ ားအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖကၿ္ခင္းၿဖင့္ ၾကီးမားေသာ 
    ဆုိးက ဳိးသက္ေရာက္ေစၿခင္း။ 
၄) ျပစ္မွတ္ထားေသာသက ေက ာင္းသားကို ေက ာင္းမွပံ့ပိုးထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေဆာငရ္ြက္မႈမ ား ႏွင့္အခြင့္ထကးမ ား    
    ၌ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔) အက ဳိးခံစားရန္ ၄င္းအစြမ္းအစမ ားကို အလြန္အမင္း၀င္ေရာက ္စြက္ဖက္ၿခင္းၿဖင့္ဆုိး 
    က ိဳးသက္ေရာက္ေစၿခင္း။   
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ဆိကုဘ္ာ (Cyber) အႏုိငက္ င့္ျခငး္ ၏ ဆိလုိရုငး္မာွ- 
ဆိုက္ဘာ (Cyber) အႏိုင္က င့္ျခင္းသည္ (အကန္႔အသတ္မရွိ) ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္သည္။ စက္မွနုည္းပညာ ကုိအလႊြဲသံုးစား  လုပ္ျခင္း၊ 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ေနာက္ေျပာငျ္ခင္း၊ မသင့္ေလ ာ္သည့္ သတင္းအခ က္အလက္ (သို႔) အီးေမး လ္မ ား၊ စာျဖင့္ 
သတင္းအခ က္အလက္မ ား၊ ဓာတ္ပံုမ ား (သို႔) ရုပ္ပံုမ ား ပို႔ျခင္း (သို႔) အင္တာနက္စာမ က္ႏွာ(ဘေလာက္)ေပၚတင္ျခင္း၊ 
လိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီးတင္ျခင္းႏွင့္ထုိနည္းလမ္းမ ားၿဖင့္ အျခားေက ာင္းသား (သို႔) ၀န္ထမ္းအား ထုိနည္းပညာတုိ႔ကုိအသံုးခ  
၍အႀကမ္းဖက္မႈလုပ္ျခင္းမ ားပါ၀င္သည္   
 

ေပၚလစတီြငပ္ါေသာအခ ကမ္ ား 
ဤဥပေဒသည္ ေက ာင္း၌္၄င္း၊ေက ာင္း၀န္းနယ္နမိတ္အတြင္း၌၄င္း၊ ၊ ေက ာင္းမွက င္းပသည့္ လွုပ္ရွားမွုမ ား ႏွင့္ ပြြဲေတာ္ မ ား၌ ၄င္း၊ 
ေက ာင္းမွတာ၀န္ယကျပီး ပို႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္အခ ိန္အတြင္း၄င္း၊ အႏိုင္က င့္ျခင္း အက ံဳး၀င္သည။္ ကြန္ပ ဴတာဆက္သြယ္ေရး  
မွတဆင့္(သို႔) ကြန္ပ ဴ တာအခ က္လက္မ ားမွ တဆင့္အသုံးၿပဳ၍ အႏုိင္က င့္ျခင္းမ ားလည္း ပါ၀င္သည္ ထုိ႔အၿပင္ မည္သည့္  
ေနရာေဒသမဆုိ ကန္႔သတ္ခ က္မရွိ တားၿမစ္ထားၿပီးအႏိုင္က င့္ျခင္းကုိမည္သည့္အခ ိန္ ၌မဆုိ ၿဖစ္ေသာ-  
 

၁) တစ္စုံတစ္ဦးမွ အႏုိင္က င့္ၿခင္းကို က ဴးလြန္ၿပီး၊အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းအား၊ အဖြြဲ႔အစည္းထြဲမွ ျပစ္မွတ္ထားသည့္ 
    ပညာ သင္ၾကားေနသည့္ မည္သည့္ေက ာင္းသားမဆုိ အႏုိင္က င့္ၿခင္း။ 
၂) ေက ာင္းစည္းကမ္းမ ားႏွင့္ ၾကီးမားစြာ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ၿခင္းမွ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္အႏိုင္က င့္ၿခင္း (သုိ႔) အၿခားသကတုိ႔၏  
    လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ မ္းေသာ သင္ၾကားေရး ပတ္၀န္းက င္အေၿခအေနမ ား၏ အခြင္႔အ ေရးမ ားကို မေရရာေသာျခိမ္းေျခာက ္
    မႈတုိ႔ ၿဖစ္သည္။ 
 
အႏိုင္က င့္ျခင္းဆုိင္ရာအၿပဳအမက ဥပမာမ ားမွာ၊ ကန္႔သတ္ခ က္မရွိ ဤအရာမ ား ပါ၀င္သည္။ 

 

(က)  အရွက္ခြြဲၿခင္း၊ ဆြဲေရးတိုင္းထြာၿခင္း(သို႔) မခံခ ိမခံသာၿဖစေ္အာင္ ေနရာအႏံွ႔လိုက္ေၿပာၿခင္း၊ အမည္ေခၚၿခင္း၊သိမ္ငယ္ 
       ေစၿခင္း၊ ပ က္ရယ္ၿပဳၿခင္း၊ ရႈံ ႔ခ ၿခင္း (သုိ႔)လကမ ဳိး၊ အသားအေရာင္၊က ား/မ၊ လိင္သေဘာသဘာ၀၊ မ ဳိးရုိး၊ ဘာသာေရး၊   
       မသန္စြမ္းမႈ၊ (သုိ႔) အၿခားကုိယ္ပုိင္သြင္ၿပင္လကၡဏာမ ားရွိ သည္ၿဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ၿဖစေ္စ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
       အသေရဖ က္ေစသည့္ ဟာသျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
(ခ)  တစ္စုံတစ္ဦး၏ ကုိယ္ကာယ (သုိ႔) ပုိင္ဆုိင္မႈအား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ထိပါးၿခင္း (သို႔) နစ္နာေစၿခင္း 
(ဂ)  ေက ာင္းသားတဦး၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ ား (သုိ႔) အၿခားသကတဦးခ င္းကုိႏႈတ္ျဖင့္၊ စာၿဖင့္(သို႔) ဆုိက္ဘာဆက္သြယ္ေရးၿဖင့္ထိ 
      ခုိက္နာက င္ေစသည့္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ ား။  
(ဃ) ႏႈတ္ပိတ္ခုိင္းၿခင္း၊ ၿခိမ္းေၿခာက္ေငြညွစ္ၿခင္း၊ ကာကြယ္မႈအတြက္အခေၾကးေငြ(သုိ႔) အင္အားသုံး၍ေငြေတာင္းျခင္း/ 
       ေငြေခ းျခင္း(သုိ႔) အလွဴေငြမ ား ေတာင္းခံၿခင္း။  
(င)  ႏႈတ္ၿဖင့္ မဟုတ္ေသာ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ ား(သို႔) ရန္မကလုိေသာ (သုိ႔) ၿကိမ္းေမာင္းသည့္အမကအရာမ ား။   
(စ)  တိတ္တဆိတ္ရန္မကၿခင္း။  
(ဆ) ေက ာင္းနယ္ေၿမ (သို႔) အေဆာက္အဦးမ ားသို႔ သြားရာလမ္းကို ပိတ္ပင္ဟန္ ့တားၿခင္း။ 
(ဇ)  စာအုပ္မ ား၊ ေက ာပုိးအိတ္မ ား၊ (သုိ႔) အၿခားပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ ားကို ခိုးၿခင္း (သုိ႔) ၀ွက္ထားၿခင္း၊ 
 

ဤစည္းကမ္းခ က္မ ား၏ရည္ရြယ္ခ က္အရ၊ ေနာက္ေၿပာင္ၿခင္း၊ ဖိႏွိပ္ၿခင္း၊ အာလပ သာလပေၿပာၿခင္း၊ အခ င္းခ င္း ဆြဲဆုိၿခင္း(သို႔) 
မိတ္ေဆြအခ င္းခ င္းၾကား တကညီေသာလုပ္ရပ္မ ားကို အႏိုင္က င့္ၿခင္း မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္သည္။ သီးသန္႔အၿပဳအမကတစ္ခု ကို 
အႏုိင္က င့္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတရ္န္ အေၿခအေနမ ားၿဖစ္သည့္၊ ၿပသနာၿဖစ္သည့္အၾကိမ္ေရ၊ ၿဖစပ္ါြးသည့္အခင္းေနရာ၊ ပါ၀င္သည့္ 
ေက ာင္းသားမ ားတုိ႔၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ရင့္က က္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ(သုိ႔) ၿဖစ္ပ က္မႈအေၾကာင္းအရာႏွင့္၊ အၿပဳအမကသေဘာသဘာ၀ 
ႏွင့္ ၿပင္းထန္မႈအေျခအေနမ ားကိုက ဳိးေၾကာင္းဆီေလ ာ္ေသာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ က္အလက္မ ား ေတာင္းဆုိသည္။  
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တုိငၾ္ကားၿခငး္ 
မည္သည့္ေက ာင္းသားမဆုိ ယခင္(သုိ႔)ယခုေလာေလာဆယ္အႏိုင္လုိက င္ခံရသည့္ျပစ္မွတ္သားေကာင္ၿဖစ္သည္ဟု(သုိ႔) 
ဤေဖၚလစီကိုက ဴးလြန္သည့္ အၿပဳအမကသိရွခိြဲ့လွ င္ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး၊၄င္းကခန္႔အပ္သကထံသုိ႔ျဖစ္ပြါးသည့္ ေန႔ရက္ (သုိ႔) 
ခိုင္လုံေသသက္ေသခံအခ ကအ္လက္မ ားကုိစာျဖင့္ေရးျပီးတုိင္ၾကားရန္ တုိက္တြန္းသည္၊  မိဘမ ားမွအႏိုင့္က င့္ခံရသည္ဟု 
သိလွ င္ စာျဖင့္ေရး၍ၿပီး တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ ေက ာင္းသားကုိယ္တုိင္တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္း/ဆရာအားအသိေပးျပီး ၄င္းမွ သင့္  
ေလွွ ာ္ေသာ စီမံခန္႔ခြြဲေရးမွဴးထံသုိ႔ အသိေပးတုိိင္ၾကားႏုိင္သည္။ အႏုိင္က င့္ၿခင္းတုိင္ၾကားခ က္အားလုံးသည္ေက ာင္းစီမံ ခန္႔ခြြဲေရး 
တာ၀န္ခံမ ားထံသုိ႔တင္ၿပရမည္ၿဖစ္သည္။ေက ာင္းအုပ္ၾကီးထံသုိ႔တင္ျပမႈကုိ မေက နပ္လွ င္၊ လက္ေထာက္စကပါ 
အင္တန္ဒင့္၊ ထုိလက္ေထာက္စကပါအင္တန္ဒင့္ ႏွင့္ စင္ထရယ္ရုံးမွအုပ္ခ ဳပ္ေရးမႈးတုိ႔ကုိတင္ျပမႈမေက နပ္လွ င္ ေက ာင္းအုပ ္
ခ ဳပ္ေရးမႈးၾကီး/စကပါအင္တန္ဒင့္ထံသုိ႔တင္ျပရမည္၊ ထုိမွတဆင့္ ဘုတ္အဖြြဲ႔ ဥကၠဌ ထံသုိ႔တင္ျပႏိုင္သည္။  
 

ဤေဖၚလစီကို ခ ဳိးေဖာက္သည့္မည့္သည့္၀န္ထမ္းမဆိုေလ့လာေတြ႔ရွိသိၿမင္ပါက၊ ထုိေန႔၏အလုပ္ခ ိန္တရက္အတြင္း၌၊ ႏႈတအ္ားၿဖင့္ 
တုိငၾ္ကားမႈၿပဳရမည ္(သုိ႔) စာေရးၿပီး၊ ေႏွာကယ္ကွမ္ႈ၊ ႏိုငလ္ုိမငး္ထကၿ္ပဳက င့္မႈ၊ ခြြဲၿခားဆကဆ္မံႈတုိ႔၏ 
တုိငၾ္ကားခ ကမ္ ားအတြကေ္ဖာငပ္ုစံကံုိ အသုံးၿပဳ၍၊ ႏႈတ္ၿဖင့္တုိင္ၾကားသည့္ရက္ႏွင့္တစ္ရက္တည္း၌ေရးျဖည့္ရမည္။  
 

အႏုိင္က င့္ၿခင္း အၿဖစ္အပ ကက္ို အစီရင္ခံတင္ၿပသကအား တစစ္ုံတစ္ဦးမွ ရန္တု႔ံႏွင္းၿခင္း (သုိ႔) ေတာ္လွန္ရန္ၿပဳသည့္ အၿပဳအမကတုိ႔ကို 
ပိတ္ပင္တားၿမစ္ထားပါသည္။ မည့္သည့္ေက ာင္းသားမဆုိ၊  အၿခားေက ာင္း သားတဦးကုိအနုိင္က င့္ 
သည္ဟု မမွန္မကန္စြပ္စြြဲလွ င္ စည္းကမ္းအရ အၿပစ္ေပးၿခင္း ခံရမည္ၿဖစ္သည္။ 
 

အႏ္ုိငက္ င္ၿ့ခငး္ကုိ တု႔ံၿပနမ္ႈ 
ဤေပၚလစီကို ခ ဳိးေဖါက္သည့္အႏိုင္က င့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္တုိင္ၾကားမႈမ ားအားလုံးကို အလ ွငအ္ျမန ္စုံစမ္းစစေ္ဆးမႈျပဳလုပ္  
မည္၊ အမည္မေဖၚလုိသက၏ တုိင္ၾကားခ က္မ ားကိုလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးစစ္ေဆးမည္။ အမည္မေဖာ္ျပလုိသက အျဖစ၀္န္ထမ္းမ ား၏ 
တုိင္ၾကား ခ က္မ ားကိုလြဲ လငိပ္ုိငး္ဆုိငရ္ာေႏွာကယ္ကွမ္ႈ၊ အႏိုငက္ င့္ဗုိလက္ မႈ၊ ခြြဲၿခားဆကဆ္မံႈတုိ႔၏ တုိငၾ္ကား ခ ကမ္ ားအတြက ္
တုိငၾ္ကားခ ကေ္ဖာငပ္ုစံျံဖင့္  ေရးသားတုိင္ၾကားရမည္။ ေက ာင္းသား၏အျပဳအမကအက င့္စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ က္ျခင္းအတြက္ 
အမည္မေဖၚလုိသက၏သတင္းပုိ႔တုိင္ၾကားစာေပၚတြင္အေျခခံ၍တရား၀င္အေရးယကျခင္းမျပဳလုပပ္ါ၊ တုိင္ၾကား ခ က္ရရွၿိပီး ပဏာမ 
စစ္ေဆးမႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန ္တာ၀န ္ေပးအပ္ၿခင္းခံရသကက စတင္ ျပဳလုပ္ျပီး ေနာက္တရက္အတြင္း တုိင္ၾကားသက(သို႔) စြပ္စြြဲခံရ 
သကကုိေမးခြန္းမ ားေမးမည္၊ စြပ္စြြဲခံရေသာ မွားယြင္းသည့္အၿပဳအမကမွ အႏိုင္က င့္ျခင္း အဆင့္သုိ႔တုိးျမွင့္ခြဲ့လ ွင္ မိဘမ ားပါ၀င္ရနအ္ 
တြက ္၄င္းတုိ႔ကိုအသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္၊  ဤအစီအစဥ္ႏွင့္အဆင့္မ ားကုိမက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအေျခအေနမ ားအေပၚအေျခခ၍ံ 
အေၿပာင္းအလြဲမ ားရွမိည္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား ျပီးဆုံးပါက ေတြ႔ရွိခ က္မ ားကုိ စာၿဖင့္ေရးသားျပီး ေက ာင္းအုပ္ၾကီးထံသုိ႔ အၿမနဆ္ုံး 
တင္ၿပရမည္၊ သုိ႔ေသာ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈ (သုိ႔) အႏိုင္က င့္ျခင္းတုိ႔ကုိတုိင္ၾကားသည့္ရက္မွစ၍အေရးယက 
ျခင္းကုိ ေက ာင္းတက္ရက္ (၅) ရက္ထက္ ေနာက္က ၍မျပဳလုပရ္။ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးသည္ေက ာင္းသားေရးရာဒါရုိက္တာႏွင့္ 
လက္ေထာက္စကပါအင္တင္းဒင့္ (သုိ႔မဟုတ္)ေက ာင္းေကာ္ပုိေရးရွင္းမွတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္သကတုိ႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအၿပည့္အစုံကို 
ေက ာင္းတက္ရက္ (၁၀) ရကအ္တြင္းတင္ျပရမည ္
 

လြန္ကြဲေသာ အႏိုင္က င့္ျခင္းမ ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသကက စကပါအင္တင္ဒင့္ (သို႔) ၄င္းကတာ၀န္ေပးေသာ၀န္ထမ္းထံသုိ႔အၿမန္ဆုံး 
သတင္းပုိ႔ရမည္၊ ရာဇ၀တ္က ဴးလြန္မႈအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ အေျခအေနမ ားရွိလွ င္ ေဒသတြင္းရွိဥပေဒ ေၾကာင္းအရ 
ပုလိပ္(ရြဲ)မ ားထံသုိ႔ အၿမန္ဆုံးဆက္သြယ္သတင္းပုိ႔ရမည္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ အႏုိင္က င့္ဗုိလ္က ျခင္းကုိသိရွိ လွ င္ျမန္စြာသိရွိရ 
ပါက သင့္ေတာ္ေသာ ေက ာင္းစည္းကမ္းျဖင့္အေရး ယကမႈမ ားျပဳလုပ္မည္၊ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြြဲေရး တာ၀န္ခံတုိ႔ သည္ 
အႏိုင္က င့္ဗုိလ္က မႈတြင္ပါ၀င္ေသာ ေက ာင္းသားအား သင့္တင့္ေသာ တုံ႔ၿပန္မႈအတြက္ ဆုံးၿဖတ္ရာတြင္ထုိ ေက ာင္းသား၏ 
အသက္အရြယ္ႏွင့္ ရင့္က က္မႈ၊ က ဴးလြန္ၿခင္း အမ ဳိးအစားမ ား၊ အၿပဳအမကၿဖစ္ပါြးမႈ အၾကိမ္အေရအတြက္ (သုိ႔) က ဳးလြန္သည့္ ပုံစံ၊ 
ျဖစ္ပြားပုံအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အၿခားသက္ဆုိင္ရာအေျခအေနမ ားကို ထည့္၍ စဥ္းစားသည္။ အက ဳိးဆက္အျဖစ ္ၿပန္လည္ေကာင္းမြန္  
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ေစမည့္ ေတြ႔ဆုံစည္း ေ၀းပြြဲမ ား၊ ေကာင္းေသာအၿပဳအမကဆုိင္ရာ ၾကား၀င္ေစ့စပၿ္ခင္းျဖင့္ မွေက ာင္းသားကို 
ေက ာင္းမထွုတ္ပယ္ျခင္းမ ား အပါအ၀င္၊ ၀န္ထမ္းအား အလုပ္ၿဖဳတ္သည္အထိ ပါ၀င္ၿပီး၊ မိဘမ ား၊ ဧည့္သည့္မ ား၊ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ ား၊ ကန္ထရိကု္တာ၀န္ခံမ ား ႏွင့္ မည္သည့္အရာရွိမဆို ရာထကးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ (သို႔) ေက ာင္းဘုတ္အဖြြဲ႔ထြဲမွ 
ႏႈတ္ထြက္ရန္ေတာင္းဆုိၿခင္းမ ားပါ၀င္သည္၊ တဦးခ င္းလကပုဂ ိဳလမ္ ားဥပေဒဆုိင္ရာအဖြြဲ ႔အစည္း၊ ရြဲပုလိပ္လက္သုိ႔႔ အပ္ႏွံၿခင္း 
ခံရႏုိင္သည္  

 

ျပစ္မွတ္ထားခံရသည့္ ေက ာင္းသားႏွင့္၄င္း၏မိဘမ ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမွ အေရးယကၿခင္းမ ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ သင့္ေတာ္ 
ေသာအေျခအေနမ ားကုိ ေၾကေအးရန ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ ားကုိအသိေပးမည္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿခင္းမွအေရးယကၿခင္း မ ားသည္အေျခအေန 
ေၾကေအး၇န္လိုအပ္သည္ဟု ေတာင္းဆုိေသာ္- ေအာက္ပါအခ က္မ ား (ကန္႔သတ္ခ က္မရွိ)ပါ၀င္မည္၊ (၁) အႏုိင္က င့္မႈတြင္ 
ပါ၀င္သက၏ ပညာေရးအတြက္ႏွင့္ ခံရသကအတြက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ ား၊ (၂) အႏိုင္က င့္သကအစည္းကမ္းမ ား (၃) 
အႏိုင္က င့္သကႏွင့္အက င့္ခံ ရသကတုိ႔၏ မိဘမ ားအား အသိေပးၿခင္း။ 
 

ၿဖစ္ပါြးမႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ ား၊ မည္သည့္ဆုံးမသြန္သင္မႈ (သို႔) ေၿပေအးၿခင္း အေရးယကမႈအတြက္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း 
မွလႊြဲ၍၊ ေက ာင္းသားပညာေရးမွတ္တမ္းမ ား (သို႔) ၀န္ထမ္းကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အမႈတြြဲမွတ္တမ္းထြဲမွ၊ သီးသန္႔ထိိန္းသိမ္းထားမည္။  
ေက ာင္းအုပ္ၾကီးမ ားကုိ အႏိုင္က င့့္ၿခင္း အၿဖစ္အပ က္မ ားႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာတုိင္ၾကားမႈမ ားအားလုံးအတြက္တုံ႔ၿပန္ရန္အခြင့္အာဏာ 
ေပးထားပါသည္။ (P.L 285-2013)၏ခြင့္ၿပဳခ က္အတစုံတဦးကအၿခားသကတဦးကုိအႏုိင္က င့္သည့္အေနျဖင့္ မမွန္ကန္သည့္ စြပ္စြြဲ 
ခ က္ကုိ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးမွ အက ဳိးဆက္မ ားႏွင့္ေၾကေအးရန္ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားတုံ႔ၿပန္ေပးရန္ေမွ ာ္လင့္သည္  
 

၁။ ေက ာင္းသားမ ား - ေက ာင္းသားအတြက္၊ ေနာက္ဆက္တြြဲမ ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာေၾကေအးမႈအတြက္ေကာင္းေသာအၿပဳ  
    အမကဆုိင္ရာ ၀င္ေရာက္ေၿဖရငွ္းၿခင္းႏွင့္ ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္း (သို႔) ေက ာင္းမွထုတ္ပယ္လုိက္ၿခင္းမ ား အထိပါ၀င္သည္။  
၂။ ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ား - ေက ာင္း၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက ္(သို႔)ေက ာင္းသားႏွင္ဆက္သြယ္ ထိေတြ႔မႈရွိသည့္ကန္ထရုိက္  
    ၀န္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသကအတြက္ ေနာက္ဆက္တြြဲႏွင့္သင့္ေတာ္ျပီးေၾကေအးမႈမ ား၊ အဖြြဲ႔အစည္း၏စည္းမ ဥ္း စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံး  
    လုပ္နည္းမ ားႏွင့္ သေဘာတကညီခ က္မ ားအတုိင္း အၿပစ္ေပးႏိုင္သည္  
၃။ ဧည့္သည္မ ား(သို႔)လုပ္အားေပးမ ား-ဧည့္သည္ႏွင့္လုပ္အားေပးမ ာအတြ က္၊ ေနာက္ဆက္တြြဲမ ားႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာေၾက  
    ေအးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ က္ကို၊ ၿဖစ္ရပ္သေဘာအေနအထား ဆင္ၿခင္သု႔ံသပ္မႈ၊ ဆုိးရြားၿပင္းထန္မႈႏွင့္ အၿပဳအမက၏အေန 
    အထား၊ (သုိ႔)ပုလိပ္တုိ႔မွ မွတ္ထမ္းမ ားပါ၀င္ၿပီး၊ (သုိ႔) အၿခားဥပေဒအရ အေရးယကမႈမ ားအၿဖစ္၊ အေဆာက္အဦး (သုိ႔) 
    ပုရ၀ုဏ္အခြင့္ထကးမ ားမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၿခင္း၊ (သုိ႔) ေက ာင္းသားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ (သုိ႔) ေက ာင္းသား၀န္ေဆာင္မႈ မ ား  
    ပ့ံပိုးၿခင္းတုိ႔မွ ကန္႔ကြက္တားဆီးၿခင္း တုိ႔အပါအ၀င္၊ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးမွဴး မ ွစဥ္းစားဆုံးၿဖတ္ေပးႏိုင္သည္ 

  
တုိငၾ္ကားရန၊္ စုစံမး္စစေ္ဆးရန ္ပ ကက္ြကၿ္ခငး္ 
သံသယရွိေသာအႏုိင္က င့့္မႈအတြက္ တုိင္ၾကားရန္ပ က္ကြက္ေသာ၀န္ထမ္းမ ား (သို႔)လုပ္အားေပးမ ား(သုိ႔)ကန္ထရုိက္တာမ ား 
ႏွင့္ ဤညြန္ၾကားမႈေအာက္တြင္၊ တာ၀န္ရွိသကမ ား အၿဖစ္၊ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္၊ ပ က္ကြက္လွ င္၊စည္းကမ္းမလုိ္က္နာျခင္းအတြက္အ 
ျပစ္ဒဏ္အေရးယကၿခင္းမ ား ခံရႏုိင္သည္ 
 

သငတ္နး္ႏွင္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရး 
အႏိုင္က င့္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္အၿဖစ္၊ အသက္အရြယ္၊အေၾကာင္းအရာေပၚမကတည္ျပီးထုိက္သင့္ေသာသုေတသနၿပဳစုၿခင္း 
ကိုျပဳလုပ္သည္။ ႏွစ္စဥေ္အာကတ္ုိဘလ (၁၅) ရက္မတုိင္မွီ၊ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီက ာင္းမ ားမွ(၁-၁၂)တန္းအထိေက ာင္းသား 
မ ားအတြက္အႏိုင္က င့္ျခင္းကာကြယ္ေရးကို ဦးတည္မႈၿပဳသည့္ အသက္အရြယ္အလုိက္ သင့္ေလွ ာ္ေသာအေၾကာင္းအရာအခ က္အ 
လက္ကို မွီၿငမ္းသည့္ သုေတသနၿပဳစၿုခင္းကိုျပဳလုပ္သည္၊ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီ ေက ာင္းမ ားမွ၊ ေက ာင္းအဖြြဲ႔အစည္းအတြင္း 
အလုပ္သမားမ ား၊ ေက ာင္းသားႏွင့္ တိုက္ရုိက္အဆက္မၿပတ္ ဆက္သြယ္မႈရွိေသာလုပ္အားေပး၀န္ထမ္းမ ား၊ ေက ာင္း၏အႏိုင္က င့္မႈ 
ကာကြယ္ေရး/တုိင္ၾကားေရး ေဖၚလစီအတြက္သင္တန္းမ ား ပံ့ပိုးေပးမည္  
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ခြြဲျခားဆကဆ္ျံခငး္ကုိတားျမစျ္ခငး္ႏွင့္ လငိပ္ုိငး္ဆုိငရ္ာေႏွာကယ္ကွျ္ခငး္ႏွင့္လငိခ္ြြဲျခားဆကဆ္ျံခငး္ 
(အပုခ္ ဳပေ္ရးဆုိငရ္ာလမး္ညြနခ္ က/္ဂုိကလ္ုိငး္ ၄၁၃၃) 

 

စာပုိဒ္ (၁)- အေထြေထြ- ျပည္သက႔အခြင့္အေရးမ ား ဥပေဒမ ားသည္ ခြြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေနွာက္ 
ယွက္ျခင္း တုိ႔၏ အေျခခံအခ ကမ္ ားကုိ မကၾကိဳ မွ ၁၂ တန္းအထိ သင္ၾကားသည့္ အစုိးရေက ာင္းမ ားတြင္ ကာကြယ္ေပးသည္၊ ထုိ 
“ကာကြယ္ေပးသည့့္အတန္း”  လကအုပ္စုမ ားတြင္အမ ားဆုိင္အေျခခံတကညီမႈမ ားႏွင့္ထကးျခားေသာပင္ကုိလကၡဏာမ ား ရွိသည့္လကအုပ္စု 
မ ားကို ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းဥပေဒမ ား၏ေအာက္တြင္ ခြြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈမ ားမွ 
ကာကြယ္သည္၊ ထုိအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ လကမ ဳိး၊ ဘာသာ၊ အသားအေရာင္၊ က ား-မ၊ သတ္မွတ္ခ က္ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ က္မ ား၊ မကလေန 
ရင္းေဒသ၊ အသက္ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္ခႏၶာခြ တ္ယြင္းမႈ/မသန္စြမ္းမႈစသည့္လကအုပ္စုတုိ႔ကုိကာကြယ္သည္၊ (“အီးေအစီအက္စ္”)ဟု 
ဆုိသည့္ အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား တြင္ ခြြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိတားျမစ္ ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္ 
ျခင္းမ ားကုိအေျခခံကာကြယ္သည့္အခ က္မ ားအရေက ာင္း ၌၄င္း(သုိ႔မဟုတ္) ေက ာင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္အခမး္အနားပြြဲမ ားတြင္လာ 
ေရာက္ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္၀န္ထမ္းမ ား(သုိ႔မဟုတ္)ေအဂ င့္မ ား၊ ေက ာင္းသားမ ား၊ တတိယပါတီ လကပုဂ ဳိလ္မ ားတြင္လြဲက င့္သုံး 
သည္ 

  
စာပုိဒ္ (၂)- လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈတားၿမစ္ခ က္ - အုပ္ခ ဳပ္ေရးလမ္းညြန္ခ က္/ဂုိက္လုိင္းမ ားအရ ခြြဲၿခားဆက္ဆံမႈတြင္လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈမ ားတြင္- ၁) ကာကြယ္မႈအဆင့္ေပၚတြငအ္ေျခခံျခင္း ႏွင့္ ၂) ပတ္၀န္းက င္အေနအထားအရ စုိးရိမ္ရေသာ/ 
ျပင္းထန္ေသာပတ္၀န္းက င္အေနအထားျဖစ္ေနျခင္း မ ားပါ၀ငသ္ည္၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈတြင္ျဖစ္ပြားရာတြင္ စုိးရိမ္ရေသာ 
/ျပင္းထန္ေသာပတ္၀န္းက င္အေနအထားျဖင့္ ဆုိးရြားစြာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အႏံံွ႔အျပား၌ျဖစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) လကတဦး၏ 
စြမ္းေဆာင္ေရးႏွင့္ပါ၀င္ေဆာငရ္ြက္ႏုိင္မႈကန္႔သတ္ခ က္ကုိေက ာ္လြန္ျပီးအတင္းမရမက ဆြြဲေဆာင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)အက ဳိးခံစားမႈ 
မ ားမွ ၄င္း၊ ေက ာင္း၏၀န္ေဆာင္မႈမ ား၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ား (သုိ႔မဟုတ္)အခြင့္အလမ္းမ ားကုိျပဳလုပ္ျခင္းမ ား ပါ၀င္သည္၊ 
အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းမ ားတြင္ေဖာင္ပုစံံမ ားေရးျဖည့္ျပီးႏႈတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ နံမညေ္ခၚျခင္း၊ ရုပ္ပုံမ ား၊ဂရပ္ဖစမ္ ား၊ စာျဖင့္ေရးသား 
ခ က္မ ား၊ ဆြဲလ္ဖုံးေပၚတြင္ျပဳလပု္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ ား၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ ား (သုိ႔မဟုတ္) အင္တာနက္ေပၚတြင္ျပဳလုပျ္ခင္းမ ား 
(သို႔မဟုတ္)ကုိယ္ခႏၶာကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က ဳးလြန္ျခင္းမ ား၊ ခ ိန္းေျခာက္ျခင္းမ ား၊ ထိခုိက္ေစျခင္းမ ား (သို႔မဟုတ္) အရွက္ရေစ 
ျခင္းမ ားပါ၀င္သည္၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း တြင္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း၊ အတိအက ေသခ ာစြာ 
သီးသန္႔ ပစ္မွတ္ထားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)ျပသနာျဖစ္ရပ္မ ားတြင္အၾကိမ္ၾကိမ္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခငး္စသည္တုိ႔မပါ၀င္ပါ 

 

စာပုိဒ္ (၃)-က ား-မ လိင္ေပၚတြင္အေျခချံပီးလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္ျခင္း-သည္ ခြြဲျခားဆက္ဆံျခင္းပုံစံတမ ဳိးပငျ္ဖစ္သည္၊ 
ဤကြဲ့သုိ႔ေသာအျပဳအမကအက င့္ (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းမ ားကုိလက္မခံရာတြင္- ၁) တဦးတေယာက္ကုိ ယုံၾကည္ရန္ 
လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာျပဳမကျခငး္မ ား (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းမ ား၊ တစုံတခုအက ဳိးအျမတ္ျပန္လည္ရရွိရန္ (ဥပမာ- 
အမွတ္/ဂရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ အားကစားအဖြြဲ႔မ ားတြင္ ပါ၀ငခ္ြင့္ရရန္) (သုိ႔မဟုတ္) ၂)ေက ာင္းသားတဦး၏ပညာေရးဆုိင္ရာေဆာင္ 
ရြက္မႈမ ား (သုိ႔မဟုတ္)အတင္းအက ပ္ ရန္လုိစြာျပဳလုပ္ဖန္တီးသည့္ပတ္၀န္းက င္အေျခအေနျဖစ္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းမ ားပါ၀င္သည္၊  
ေဖာ္ျပပါဥပမာမ ားျဖင့္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ထုိသုိ႔ေသာျပသနာအျဖစ္အပ ကမ္ ားပါ၀င္ႏိုင္ျပီးကန္႔သတ္ခ က္မရွိပါ၊ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတာင္းျခင္းမ ား၊ လိင္ဆက္ဆံေရးရရွိ၇န္ အတင္းအက ပ္က ဳိးစားျခင္းအတြက္ခုိက္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ 
လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာစြြဲေဆာင္သည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ မက္ေဆ့မ ား၊ အီးေမးလ္မ ား (သုိ႔မဟုတ္) ဓာတ္ပုံမ ား၊ အျခား 
ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေျပာဆုိျခင္း၊ လငိ္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္ျခင္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္မ ား (သုိ႔မဟုတ္) ျငင္းဆန္ျခင္းမ ား၊ 
က ား-မ လိင္ခြြဲျခားျခင္းျဖင့္ အီးေအစီအက္စ္ေက ာင္းမ ား၏ ပရုိဂရမ္မ ား၊ လႈပ္ရွားမႈပြြဲမ ား၊ အားကစားအဖြြဲ႔မ ားတြင္ပါ၀င္ရန္  
ဆြြဲေဆာင္ျခင္းမ ားအားလုံးပါ၀ငသ္ည္ 
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စာပုိဒ္ (၄)- တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ျခင္း- မိဘမ ားႏွင့္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ သံသယရွိေသာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈ(သုိ႔) ခြြဲၿခား 
ဆက္ဆံ ျခင္းမ ားကုိ လွ င္ျမန္စြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေဆာငရ္ြက္ႏိုင္ရန္တုိင္ၾကားျခင္းမ ား (သုိ႔မဟုတ္) အေၾကာင္း ၾကား အသိ 
ေပးျခင္းမ ားျပဳလုပ္ရန္ အီးေအစအီက္စ္ ေက ာင္းမ ားမွတုိက္တြန္းသည္၊ တုိင္ၾကားျခင္းမ ားကိုႏႈတ္ၿဖင့္(သုိ႔) စာၿဖင့္ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ 
ေရးမႈး (သုိ႔မဟုတ္) ညြန္ၾကားအၾကံေပးသက/ဂုိက္ဒင့္စ္ေကာင္ဆြဲလာထံသုိ႔တုိင္ၾကားပါ၊ အျဖစ္အပ က္ ျဖစ္ပြားျပီး ေနာက္(ျဖစႏို္င္သမွ ) 
လွ င္ျမန္စြာ(ခ က္ခ င္း)တိုင္ၾကားရန ္အီးေအစီအက္စ္ ေက ာင္းမ ားမွတုိက္တြန္းသည္၊  အီးေအစီအက္စ္  ေက ာင္းမ ား၏ ၀န္ထမး္မ ားက 
သံသယရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ ခြြဲၿခားဆက္ဆံျခင္းမ ားကုိစုံစမ္းစစ္ ေဆးျပီး စတင္သိ ရွိျပီးေနာက္ 
အေျခခံကာကြယ္သည့္အမ ဳိးအစား/ အဆင့္မ ားျဖင့္ ေစာင့္ ၾကပ္ေနမည္၊စုစံမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိေသခ ာ စြာ၊ သာတကညီမွ စြာႏွင့္ဘက္မ 
လုိက္ဘြဲ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္၊ ထုိကာလအတြင္း လုိအပ္ပါက ေက ာင္းသားမ ားကုိကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးျခင္းကုိ ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္၊ အီးေအစီအက္စ္သည္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေႏွာက္အယွက္ေပးသကႏွင့္ ဆက္လက္၍ထပ္မံ 
မေစာ္ကားမက ဳးလြန္ေစရန္ ေျပာဆုိျပဳလုပ္မည္ 

 

တုိငတ္ယ(္၉)ခြြဲျခားဆကဆ္ျံခငး္ႏွင့္ လငိပ္ုိငး္ဆုိငရ္ာေႏွာကယ္ကွျ္ခငး္ေဆာငရ္ြကမ္ႈအဆင့္ 
(အပုခ္ ဳပေ္ရးလမး္ညြနခ္ က/္ဂုိကလ္ုိငး္ (၄၁၁၃.၅)– (ေပၚလစအီေသးစတိအ္ေၾကာငး္အရာမ ားကုိ ကြ ႏ္ုပတ္ုိ႔၏ ၀ကဆ္ုိက ္

https://www.eacs.k12.in.us/Students တြငေ္တြ႔ရွႏိုိငသ္ည)္  

 
စာပုိဒ္(၁) အေထြေထြေပၚလစီစာတမ္းႏွင့္၄င္း၏အတုိင္းအတာ- တုိင္တယ္(၉) (၁၉၇၂) ပညာေရးၿပဳၿပငေ္ၿပာင္းလြဲၿခင္း ဥပေဒ အရ 
အိီးေအစီအက္စ္(EACS)ေက ာငး္မ ားသည္ ပညာေရးပရုိဂရမမ္ ား (သုိ႔မဟုတ္) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ား၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း ႏွင့္ 
အုပ္ခ ဳပ္ေရးအဖြြဲ႔အစည္းအတြင္း ခြြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္ျခင္း မ ားျဖစ္ပြားျခင္းကုိလုံး၀သီးခံခြင့္လႊတ္မည္ 
မဟုတ္ပါ၊  
 

ဤအစီအစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ “လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္ျခင္း” ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ကုိ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာကုိအေျခခံ၍ ေက နပမ္ႈ တၾကိမ္ 
(သုိ႔မဟုတ္) ၄င္းထက္ပုိေသာ ေအာက္ပါအခ က္တုိ႔တြင္ - 

၁။ ျမိဳ ႔နယ္၀န္ထမ္းတဦး၏ အလုိမတကေသာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျပဳအမက (ဥပမာ- quid pro quo sexual harassment) 

တဦးခ င္းပုဂ ိဳလ္၏ပါ၀ငမ္ႈ၊ အက ဳိးစီးပြား၊ အကကအညီကုိေထာက္ပံ့ျခင္း- 
၂။ အီးေအစီအက္စ္ေက ာင္းမ ား၏ပညာေရးပရုိဂရမ္မ ား (သို႔မဟုတ္) လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ားတြင္တဦးခ င္းလကပုဂ ိဳလ္မ ား၏ 
တကညီမွ မႈအခြင့္အေရးအရဆက္သြယ္ပတ္သက္ျခင္းကုိ အလုိမတကေသာအျပဳအမကအျဖစ္ ခုိင္လုံစြာ လကတဦးတေယာက္၏ 
အလြန္ဆုိးရြားေသာ၊ ဆြြဲေဆာင္ေသာ၊ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ျပဳလုပက္ ဳးလြန္မႈသည္ဟုဆုံးျဖတ္ပါက- 
၃။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအရေဖာ္ျပသည့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားက ဳးလြန္ျခင္း၊ ခ ိန္းေတြ႔ခ ိန္တြငအ္ၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားျခင္း၊ 
အိမ္တြင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)တစုံတဦးကုိအေနာက္မွလုိက္၍ေနွာက္ယွက္ျခင္း၊ လုိက္ေခ ာင္းျခင္းမ ား-  

ျမိဳ ႔နယ္၏တုိက္တယ္(၉) အရ- ေအာက္ပါ ၀န္ထမ္းကုိ ျမိဳ ႔နယ္ တုိက္တယ္(၉) ပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္သက (Coordinator)ကုိလုပ္ကုိင္ခြင့္ 
တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္သည္ 
 
တုိက္တယ္(၉)ေဆာင္ရြက္မႈစာရြက္စာတမ္းမ ားႏွင့္၄င္း၏စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ားကုိစုံစမ္းပါက တုိက္တယ္(၉) ပကးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သက 
သုိ႔ရည္ညြန္းသည္ 

 

Mrs. Tina Grady (မစ္စစ္ တီနာဂရက္ဒီ) 
1240 State Road 930 East 
New Haven, Indiana 46744 

၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀ 
tgrady@eacs.k12.in.us 
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စာပုိဒ္(၂) - တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ျခင္း- မိဘမ ားႏွင့္ ေက ာင္းသားမ ားသည္ သံသယရွိေသာလိင္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာတုိင္ၾကားျခင္း (သုိ႔) သတင္းအခ က္အလက္မ ားကုိ ဆရာတဦး၊ ေကာင္ဆြဲလာ၊ အုပ္ခ ဳပ္ေရးမႈး (သို႔မဟုတ္) 
တုိက္တယ္(၉) ပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္သက သင့္ေလွ ာ္ေသာ၊ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းကုိ ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ အီးေအစီအက္စ္ေက ာင္း 
မ ားမွ လွ င္ျမန္စြာစုစံမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည္၊ ထုိသုိ႔တုိင္ၾကားျခင္းမ ားကုိ အုပ္ခ ဳပေ္ရးမႈး၊ ဂုိက္ဒင့္ေကာင္ဆြဲလာ၊ တုိက္တယ္ 
(၉) ပကးေပါင္းေဆာငရ္ြက္သကထံသုိ႔ လကကုိယ္တုိင္၊ စာၿဖင့္စာတုိက္မွပုိ႔ျခင္း၊ဖုံးျဖင့္တုိင္ၾကားျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)အီးေမးလ္ျဖင့္ပုိ႔ျခင္း၊  
တုိ႔ကုိျပဳလုပ္၇မည္၊ အျဖစ္အပ က္ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္(ျဖစ္ႏိုင္သမွ ) လွ င္ျမန္စြာ(ခ က္ခ င္း)တိုင္ၾကားရမည္ 

 

စာပုိဒ္(၃) - မွတ္တမ္း ရီပုိ႔ ႏွင့္ အေထာက္အကကတခု ျဖစ္ေစေသာ တု႔႔ံျပန္ခ က္- တုိင္ၾကားခ က္တခု ခ က္ခ င္း ရရွိျပီး ေနာက္  
တုိက္တယ္ (၉) ပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္သကသည္ (၂)ရက္အတြင္းတုိင္ၾကားသကကုိလွ င္ျမန္စြာဆက္သြယ္ျပီးရရွိႏုိင္ေသာအကကအညီ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္သတင္းအခ က္အလက္မ ားကုိေဆြးေႏြးမည္၊ ထုိအကကအညီ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည့္ သတင္း 
အခ က္အလက္မ ားကုိရယကသည့္အခါ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းမွျပဳလုပ္ျခင္း၊ တစုံတဦးအား အျပစ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ က္မပါ 
ျခင္း၊ ခုိင္လုံေသာရရွိႏိုင္သမွ  အေၾကာင္းအခ က္မ ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားသကထံမွ/တုံ႔ ျပန္သကထံမွ အခေၾကး 
ေငြမယကျခင္းစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္၊ ျမိဳ ႔နယ္၏ ပညာေရးဆုိင္ရာပတ္၀န္းက င္(သုိ႔မဟုတ္)လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ား တြင္သာတကညီမွ  
စြာပါ၀င္ႏိုင္ျပီးအရန္သင့္ခ န္လွပထ္ားေသာ၊ တဖက္ပါတီအတြက္ မခုိင္လုံေသာ တာ၀န္၀န္ထတု္ ၀န္ပုိးမျဖစ္ေစေသာ၊ အားလုံး 
၏လုံျခံဳမႈႏွင့္ အႏ ၱရယ္ကုိကာကြယ္ရန္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအေႏွာက္အယွက္မ ားကုိခြင့္မျပဳသည့္၊ အားမေပးသည့္ အေထာက္အကက 
ျပဳတုံ႔ျပန္ခ က္မ ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပအသုံးျပဳရန္ဒီဇုိင္းပုံေဖာ္ထားသည္ 
 

အေထာက္အကကျပဳတု႔႔ံျပန္ခ က္မ ားတြင္- တဦးခ င္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္မ ား၊ အခ ိန္ကန္႔သတ္ခ က္ကုိတုိးျမွင့္ေပးျခင္း 
မ ား(သုိ႔မဟုတ္) အျခားသက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္သင္ရုိးမ ားကုိအတုိးအေလ ာ့ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ ား၊ အလုပ္ကုိပုံစံေျပာင္းေပး 
ျခင္းမ ား (သုိ႔မဟုတ္) စာသင္ခန္းအခ ိန္ွဇယားမ ား၊ ေက ာင္း၀နး္/ကင္းဘတ္စ္၌ ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား၊ 
ဆက္ဆံသည့္ပါတီမ ားအတြင္းအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကန္႔သတ္ခ က္မ ား၊ ၀န္ထမ္းမ ား ခြင့့္တုိင္ျပီးပ က္ကြက္ျခင္းမ ား၊ 
လုံျခံဳေရးတုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ေက ာင္း၀န္း/ကင္းဘတ္စ္၏ အခ ဳိ႔ေသာသတ္မွတ္ဧရိယာမ ားတြင္ၾကီးၾကပ္ၾကည့္ရႈ ႔ျခင္းႏွင့္ အျခား 
အလားတက ေဆာင္ရြက္ခ က္အစအီစဥ္မ ားျဖစ္သည္ 
 

အေထာက္အကကျပဳတု႔႔ံျပန္ခ က္မ ားကုိရရွိႏိုင္သည့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ တုိက္တယ္(၉) ပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္သကသည္ တုိင္ၾကား 
သက၏ဆႏၵသေဘာထားမ ားအရ အေထာက္အကကျပဳတု႔႔ံျပန္ခ က္မ ားကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားသည့္၊ တုိင္ၾကားသကကုိ သတင္းေပး 
ဆက္သြယ္ျခင္း၊ တရား၀င္ တုိင္ၾကားမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ရန္ စဥ္းစားမည္၊ အကယ္၍တုိင္ၾကားခ က္သည္အသက္ (၁၈)ႏွစ္ 
ေအာက္ေက ာင္းသားျဖစ္လွ င္ တခ ိန္တည္းမွာပင္ ေက ာင္းသား၏မိဘကုိဆက္သြယ္မည္၊ အေထာက္အကကျပဳတုံ႔ျပန္ခ က္မ ားကုိ 
တုံ႔ျပန္သကသုိ႔ ဖိတ္ေခၚမည္  
 

စာပုိဒ္(၄)-ေဆာင္ရြက္ခ က္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ က္ကုိ မေၾကနပ္ျခင္း/သေဘာမတကညီျခင္းအတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္အဆင့္မ ား-တုိင္ၾကား 
ခ က္မ ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခ က္မ ားကုိျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည့္အစီအစဥ္တခုလုံး၌ ျမိဳ ႔နယ္သည္ သာတကညီမွ စြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္၊ 
ျမိဳ ႔နယ္သည္စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းမွလြတ္လပ္ေသာသက္ေတာင့္သက္သာအစီအစဥ္မ ား(သုိ႔မဟုတ္) စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 
ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ က္မ ားကုိ ၄င္း၏ခြင္ျ့ပဳခ က္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အတြင္းမွ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္၊ တုိင္တယ္(၉) ပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္သကမ ား၊ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးသကမ ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္သကမ ား၊ ႏွင့္ မည္သကမဆုိ တရားမ၀င္ပါ၀ငေ္ဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္း 
အရာေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဤအစီအစဥ္အဆင့္မ ားဆုိင္ရာသင္တန္းမ ားကုိရရွိမည္၊ ၄င္းတုိ႔တြင္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈ 
၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ က္၊ ျမိဳ ႔နယ္၏ ပညာေရးပရုိဂရမ္ ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ား၊ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ က္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ က္ကုိ 
မေၾကနပ္ျခင္း/သေဘာမတကညီျခင္းအတြက္မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည့္ အစီအစဥ္အဆင့္မ ားပါ၀င္သည္၊ စြပ္စြြဲခ က္ကုိ 
ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မေက နပ္ခ က္/သေဘာမတကညခီ က္မ ားကုိအဆုံးသတ္နိဂံုးခ ဳပ္ျပီးဆုံးျဖတ္ခ က္ခ သည္အထိတုံ႔ျပန္သက 
တြင္တာ၀န္မရွိဟု ျမိဳ  ႔နယ္မွ ယံုၾကည္သည္၊ တာ၀န္ရွိမႈကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္ စံခ ိနစ္ံႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားအမ ားအျပားကုိအသုံးျပဳမည္   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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တုိကတ္ယ(္၉) တုိငၾ္ကားရနေ္ဖာငပ္ုစံ ံ
 
၁။  ဆကသ္ြယရ္နအ္ေၾကာငး္အရာအခ ကအ္လက ္
     ဖံုးနံပါတ္ __________________________________________________________________________________ 
 
၂။  တုိငၾ္ကားသက 
သင္သည္ဤတုိင္ၾကားခ က္ကုိ _________________________________________________ကိုယ္စားအၿဖစ္တုိင္ၾကားသည္   
        □  ကိုယ္တုိင္ □  သင့္ကေလး (သုိ႔) ေက ာင္သားး   □  အၿခားေက ာင္းသား/ေက ာငး္သက 
 
၃။ ေက ာငး္ႏွင့္သကဆ္ုိငေ္သာအေၾကာငး္အရာမ ား 
ေက ာင္းအမည္ _________________________________________________________________________________ 

ေက ာင္းအုပ္ၾကီးအမည္   __________________________________________________________________________ 

တုိငၾ္ကားခ က၏္အေၿခအေန 

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ ားကိုသင္သိသမွ ေျဖပါ၊ ထပ္မံေရးျဖည့္ရန္ေနရာလုိအပ္ပါကစာရြက္အလြတ္တြင္ေရးသားျပီးပကးတြြဲေဖာ္ျပပါ 

ဤအျဖစ္အပ က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသင္၏အေတြ႔အၾကံဳမ ားကုိတတ္ႏိုင္သမွ အေသးစိတ္ေဖၚၿပပါ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ဤအၿဖစ္အပ က္၌ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ မ က္ၿမင္သက္ေသမ ားကိုေဖာ္ျပပါ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
ဤစာရြက္ကို ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပေ္ရးမႈး(သုိ႔)အီးေအစီအက္စ္တုိက္တယ္(၉) ပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႈး (Mrs. Tina Grady)ထံသုိ႔  
(1240 State Road 930 E., New Haven, Indiana 46744, (၂၆၀-၄၄၆-၀၁၀၀) (tgrady@eacs.k12.in.us ) သုိ႔ အီးေမးလ္ပုိ႔ပါ 
  

mailto:tgrady@eacs.k12.in.us
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ေက ာင္းမွေထာက္ပံ့ျပဳလုပ္ေသာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းတြင္ေက ာင္းတေက ာင္း၏စည္းမ ဥ္းမ ာ အရ၄င္း၊ 
အီးေအစီအက္စ္(EACS)စည္းကမ္းေပၚလစီၿဖင့္၄င္း၊ IHSAA ၏ ဂုိက္လုိင္း/ညြန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္ အင္ဒီးယားနားကုဒ္အရ၄င္း 
ေက ာင္းသားမ ား၏အၿပဳအမကမွာ၄င္းတုိ႔၏ေက ာင္း (သုိ႔) အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိမထိခုိက္ေသာ 
ျပဳမႈေဆာင္ ရြက္ၿခင္းမ ားအေပၚမကတည္သည္၊ ထုိသုိ႔ပါ၀ငျ္ခင္းသည္ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးခံစားခ က္ မ ားႏွင့္ေက ာင္းတြင္း 
/ေက ာင္းျပင္ ၌လက္ခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမကအက င့္စာရိတၱမ ားေပၚတြင္မကတည္သည္ 
  
ေက ာင္းသကသားႏွင့္ မိဘမ ားအတြက္ (EACS )လမ္းညြန္စာအုပ္ထြဲတြငေ္ဖၚၿပသည့္အဓိကအျပဳအမကဆုိင္ရာရည္မနွ္း ခ က္မ ားသည္ 
ေက ာင္းတြင္း/ေက ာင္းၿပင္တုိ႔ ၌ ေက ာင္းသားမ ား၏အျပဳအမကမ ားကုိတႏွွစ္အတြငး္ရက္ေပါင္း(၃၆၅)၌ လုိက္နာ ရန္ျဖစ္သည္။ 
ပါ၀ငေ္သာ ေက ာငး္သားႏွင့္ မဘိတုိ႔သညလ္မး္ညြနစ္ာအပုလ္ကခ္ရံရွေိၾကာငး္ႏွင့္ ပါ၀ငက္စားခြင့္ရွေိသာေက ာငး္သားျဖစေ္ၾကာငး္ 
လကခ္ၿံဖတပ္ိငုး္ေပၚတြင ္လကမ္တွထ္ုိိးရမည။္ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးဌာန ႏွင့္(သုိ႔)နည္းၿပမ ား၊ေထာက္ပ့ံသကတုိ႔ကေက ာင္းသားအျပဳ 
အမကအက င့္စာရိတၱဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ ား(EACS’ Student Activity Code of Conduct) ႏွင့္မကုိက္ညီေသာစည္းကမ္းမ ား အတြက္ပါ 
၀င္ကစားဆုိင္ရာသီးျခားစည္းမ ဥ္း/စည္းကမ္းမ ားကုိျပဳလုပ္သည္၊ ပါ၀င္ကစားေသာလႈပ္ရွားမႈ  အမ ဳိးမ ဳိးတု႔ိႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စည္းကမ္းပုေဖာက္ဖ က္မႈမ ား၏ အက ဳိးဆက္မ ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသည္၊ ေက ာင္းျပငပ္ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ကုိရရွိသည့္အခ ိန္ 
အတြင္း ေက ာင္းသားမ ားသည္ ေလ့က င့္မႈတုိ႔တြင္ပါ၀င္ေလ့က င့္ခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ယွဥျ္ပိဳင္ခြင့္မျပဳလုပ္ႏုိင္ေပ၊ ျပိဳင္ပြဲြတြင္မပါ၀င္ရျခင္းကုိ  
လြဲ ျပစ္ဒဏ္ခံယကျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထြဲ့သြင္းမည္ 
 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအမ ဳိးမ ဳိးတြင္ပါ၀င္ေသာေက ာင္းသားအတြက္ သက/သကမ ခ ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
တုိင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္၏အက ဳိးဆက္ကုိရရွိမည္၊ ထုိဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ရရွိသကအတြက္ အမွတ္/ဂရတိ္မ ား၊ ႏွင့္စပြန္ဆာမ ားကုိတကညိီ 
ေသာအျခားအဆုိင္းမင့္မ ားျပဳလုပ္ရမည ္
 

ေက ာင္းမွျပဳလပု္ေသာ/စပြန္ဆာႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ ားဆုိင္ရာအျပဳအမကတုိ႔အတြက္အီးေအစီအက္စ္ေက ာင္းသားႏွင့္မိဘလက္စြြဲတုိ႔တြင္အ 
တိအက ေဖာ္ျပထားသည္၊ အဓိကက ဳးလြန္ေဖာက္ဖ က္ျခင္းတြင္စည္းကမ္းမ ားမွာမည္သည့္ေက ာင္းမွမဆုိ၊မည္သည့္ေက ာင္းသားမဆုိ 
အတကတက ျဖစ္သည္၊ 

 

ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ အျပစဒ္ဏ္မ ားသည ္IHSAA မေွထာကပ့့္ံသည့္ေလက့ င့္မႈမ ားတြငပ္ါ၀ငက္စားၾကေသာ 
ေက ာငး္သားမ ားအတြက ္EACS ၏အဓကိအၿပဳအမကအက င့္စာရတိးၱဆုိငရ္ာေမ ွာ္မနွး္ခ ကမ္ ားအား 

ခ ဳးိေဖါကက္ ဴးလြနမ္ႈမ ားအတြကၿ္ဖစသ္ည္ 
(ေက ာငး္မ ားအခ ငး္ခ ငး္ပညာေရးဆုိငရ္ာအားကစားယဥွၿ္ပိဳ ငမ္ႈမ ား၊ ပနး္ပြားအကမ ား) 

 
အကယ၍္ေက ာငး္သားသညေ္က ာငး္စညး္ကမး္က ဳးလြနမ္ႈတခအုတြကဆ္ုိငး္င့ံျခငး္ခရံလ ွင္- 
ပထမအၾကမိက္ ဳးလြနမ္ႈ - အတြက္က ဳးလြန္မႈေပးတြင္မကတည္ျပီးေက ာင္းသားပါ၀င္ေသာအားကစား၏ သုံးပုံတပုံကိုဆုိင္း 
ငံ့ထားရန္ဆုံးျဖတ္သည္၊  အကယ္၍ ေလ့က င့္မႈမွာ သုံးပုံတပုံထက္နည္းၿပီး က န္ရွိေနလွ င္(သုိ႔)က ဳးလြန္မႈသည္ လႈပ္ရွားမႈ 
မ ားအတြင္းျဖစ္လွ င္ အျပစ္ေပးျခင္းကုိလာမည့္လႈပ္ရွားမႈအတြင္းေပးဆပ္ရမည္ 
 

ဒတုယိအၾကိ္မက္ ဳးလြနမ္ႈ -  အကယ္၍ ေက ာင္းသားကစားေနေသာ အခ ိန္အတြင္းက ဴးလြန္ခြဲလ့ွ င္ထုိကစားေနေသာ   
ေလ့က င့္မႈႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေလက့ င့္မႈ ထြဲမွလည္း ထုတ္ပယ္ၿပီး ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္းခံရမည္။ ေက ာင္းသားကစားေနေသာ   
ေလ့က င့္မႈၿပငပ္၌က ဴးလြန္ခြဲ့ပါက၊၄င္းပါ၀င္ကစားေနေသာ ေနာက္ပုိင္းလ့က င့္မႈထြဲမွ၄င္းကုိထုတ္ပယ္ဆုိင္းငံ့မည္  

  

ေက ာငသ္ား၏လႈပရ္ာွးေဆာငရ္ြကမ္ႈ စညး္ကမး္မ ား 
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တတယိအၾကမိက္ ဳးလြနမ္ႈ - ပါ၀င္ကစားျခင္းကုိ ျပကၡဒိန္ရက္မ ားအရ (၃၆၅)ရက္ေက ာင္းသား၏ ပါ၀င္ကစားၿခင္းကုိ 
ထုတ္ပယ္ဆုိင္းငံ့ထားမည္။  
 

စတတု ၾကမိက္ ဳးလြနမ္ႈ -  ေက ာင္းသား၏ ပါ၀င္ကစားၿခင္းအားလုံးတုိ႔မွ ဆုိင္းငံ့ထားလိမ့္မည္။ ဆုိင္းငံ့ျခင္းကုိေနာက္တၾကိမ္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ ားစတငသ္ည့္အခ ိန္မွစတငမ္ည္။ 

 

ေအာကေ္ဖာ္ျပပါၿပစဒ္ဏ္မ ားသည ္ေက ာငး္မ ွေထာကပ္ံသ့ည့္ ေလက့ င့္မႈမ ားထြဲ၌ပါ၀ငက္စားၾကေသာေက ာငး္သား 
မ ားအတြက ္EACS မအွဓကိ ၿပဳမကၿခငး္ဆုိငရ္ာေမ ွာ္မနွး္ခ ကမ္ ားကုိခ ဳးိေဖာကက္ ဳးလြနမ္ႈမ ား အတြကၿ္ဖစသ္ည ္

 
 အကယ၍္ေက ာငး္သားသညေ္က ာငး္စညး္ကမး္က ဳးလြနမ္ႈတခအုတြကဆ္ုိငး္င့ံျခငး္ခရံလ ွင္- 

ပထမအၾကမိး္က ဴးလြနမ္ႈ - ေလ့က င့္မႈထြဲတြင္ ပါ၀င္ကစားၿခင္းမ ွရက္ေပါင္း (၃၀) ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္း။  
ဒတုယိအၾကမိက္ ဴးလြနမ္ႈ - ေလက့ င့္မႈထြဲတြင္ ပါ၀င္ကစားၿခင္းမ ွရက္ေပါင္း (၆၀) ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္း။ 
တတယိအၾကမိက္ ဴးလြနမ္ႈ - ေလ့က င့္မႈထြဲတြင္ ပါ၀င္ကစားၿခင္းမွ ရက္ေပါင္း (၃၆၅) ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္း။ 
စတတု အၾကိ္မက္ ဴးလြနမ္ႈ - အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းပညာရပ္ ေလ့က င့္မႈထြဲမွ ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္း။  
ဆုိငး္ငံထ့ားျပစဒ္ဏ္ကုိက ဴးလြနသ္ည့္အျပစက္ုိဆုးံျဖတခ္ ကခ္ သည့္ေနာကပ္ိငုး္ျပဳလပုသ္ည့္ ယဥွၿ္ပိဳငမ္ႈမ ား၌ စတငသ္ည ္
 

က ဴးလြန္ျခင္း၏သဘာ၀အေျခအေန (သုိ႔) အဓိကအျပဳအမကအက င့္စာရိတၱစည္းကမ္းမ ားကုိအၾကိမ္ၾကိမ္က ဴးလြန္ 
ျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ တသမတ္တည္းေသာအျပစ္ဒဏ္ကုိ ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးအဖြြဲ႔ /နည္းၿပႏွင့္ ပ့ံပိုးသကတုိ႔ကစဥ္း 
စားသတ္မွတ္ေပးမည္။ ထုိေက ာင္းသားအတြက္သင့္ေလ ာ္ေသာစည္းကမ္းမ ားကုိေက ာင္းအုပ္ၾကိီးမွ ၾကား၀င္ ေၿဖရွင္းေပး 
မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အကြဲၿဖတ္စီစစ္မႈအေပၚၿပစ္ဒဏ္တုိးၿမင့္ရနေ္လွ ာ့ေပးရန္၄င္းတြင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ အျပစ္ဒဏ္မ ား  
ကုိ (၉)တန္း မ(ွ၁၂)တန္းအထိ သဘာ၀အတုိင္းတုိးၿမင့္သြားမည္ 

 

 အယကခ၀ံငၿ္ခငး္ (အသနားခၿံခငး္) လပုထ္ုးံလပုန္ညး္အဆင့္ဆင့္ 
ေက ာင္းသားတဦးကုိ ေပးအပ္သည့္ၿပစ္ဒဏ္အတြက္ ဒုတိယလက္ေထာက္စကပါအင္တင္ဒင့္ (အုပ္ခ ဳပ္ေရးမႈးၾကီး) 
ထံသုိ႔ အယကခံ (အသနားခံ)ေလွ ာက္ထားႏိုင္သည္၊ အသနားခံျခင္း / အယကခံတင္ျခင္းကုိ အျပစေ္ပးျပီး (၇၂) နာရီအတြင္း 
စတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ လကေ္ထာက္စကပါအင္တင္ဒင့္ တုိ႔၏ သုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္ခ က္ ႏွင့္ ပုံစံေျပာင္းလြဲပုံေဖာ္မႈလုပ္ႏုိင္သည္ 
ေက ာင္းအုပ္ၾကီး၏ခြင့္ျပဳခ က္သည္ ေနာက္ဆုံးအဆံုးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ က္ျဖစျ္ပီး ေက ာင္းႏွင့္ ပကးတြြဲ၍မည္သည့္ေက ာင္းေကာ္ 
ပုိေရးရွင္း၏ အယကခံျခင္းကုိမ ွထပ္မံလက္မခံေပ။ 

        

ေက ာငး္ဘတစ္က္ားသယယ္ကပုိ႔ေဆာငေ္ရးေပၚလစ ီ

 

အင္ဒီးယားနားေက ာင္းဥပေဒအရဘတ္စ္ကားသယ္ယကပို႔ေဆာင္ေရးကို ေက ာင္းအဖြဲြ႔အစည္းမွကကညီမည္၊သို႔ေသာ္၊ ဘတ္စ္ကား စီးၿခင္း 
သည္အခြင့္ထကးၿဖစ္ၿပီး၊ အခြင့္အေရးတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ေက ာင္းအသြားအၿပန္ ခရီးစဥ္၌ ေက ာင္းသားတု႔ိ၏လုံၿခဳံေရးကုိ ၿမင့္တင္ရန္ 
ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ ားႏွင့္ ေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ားကို တည္ေဆာက္ေပးခြဲ့ပါသည္။  
 

က။ ဘတစ္က္ားသယယ္ကပုိ႔ေဆာငေ္ရး လပုင္နး္စဥမ္ ား 
၁။ ဘတ္စ္ကားစီးခြင့္ရွိသည့္ေက ာင္းသားမ ားသည္ မနက္ႏွင့္ညေန ေက ာင္းကားေစာင့္သည့္ေနရာ တကေသာ ေက ာင္းသားႏွင့့္မတက  
    ေသာေက ာင္းသားမ ားကုိၾကိဳ/ပို႔ေပးသည္၊ သုိ႔ေသာ္တရက္ျခားေနရာေျပာင္းလြဲစီးရန္မျဖစႏို္င္ပါ   
၂။ မိဘ/အုပ္ထိန္းသကတုိ႔ကေက ာင္းကားပို႔ေဆာင္ေရးဌာနသုိ႔ လိပ္စာေၿပာင္းလြဲေၾကာင္း အြန္လုိင္းမွတဆင့္ အသိေပးရန္ ေတာင္း  
    ဆုိသက မ ားမွလြြဲ၍ က န္ေသာေက ာင္းသားမ ားကုိမကလအိမ္လိပ္စာၿဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာကားမွတ္တိုင္သုိ႔ထုိေက ာင္းသားမ ားကုိ  
    ဆက္လက္ၾကိဳပုိ႔ေပးမည္ 
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၃။ ေက ာင္းသားသည္၄င္းတုိ႔ကုိသတ္မွတ္ေပးေသာဘတ္စ္ကားကိုသာ စီးရမည္။ အကယ္၍ အေရးေပၚအေျခအေနအရ  
    လုိအပ္၍ ဘတ္စ္ကားေၿပာင္းစီးရန္လုိအပ္လာလွ င္ထုိအေျပာင္းအလြဲအတြက္ေက ာင္းအုပ္ၾကီး(သုိ႔) သယ္ယကပုိ႔ေဆာင္ 
    ေရးညြန္ၾကားေရးမွဴးထံမွအတည္ၿပဳခ က္ရရွိရမည္။ေက ာင္းေလ့က င့္မႈအတြက္မဟုတ္ေသာကင္းေထာက္ေလ့လာေရး၊ 
    သကငယ္ခ င္းထံလည္ပတ္ၿခင္း၊ ေစ း၀ယ္ထြက္ၿခင္းမ ားသည္၊ အေရးေပၚအေၿခအေနမ ားအၿဖစ္ မသတ္မွတ္ပါ။ 
၄။ ထုိင္ခုံတစ္ခုတြင္သတ္မွတ္ထားေပးသည့္အတုိင္းေက ာင္းသား(၃)ဦးထိုင္ရမည္။  
၅။ ကားေမာင္းသကသည္ ေက ာင္းသားမ ားကို သီးၿခားထုိင္ခုံတစ္ခုစီတြင္ထုိင္ရန္စစီဥ္ညြန္ၾကားႏုိင္သည္ 
၆။ ကားေပၚသုိ႔ေရာက္လွ င္ေရာက္ခ င္း၊ ေက ာင္းသားတဦးသည္၄င္း၏ထုိင္ခုံ၌ခ က္ခ င္းထုိင္ရမည္၊ ထုိင္ခုံခါးပတ္ကုိမွန္ကန္ 
    စြာတပ္ဆင္ျပီးေနရာတက ထုိင္ရမည္ေက ာင္းသားမ ားထုိငၿ္ပီးေနာက္ကားတံခါးပိတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ကားေမာင္းသကက 
    ဘတ္စ္ကားကို စတင္ေမာင္းႏွင္းမည္။  
၇။ အၿခားေက ာင္းသားမ ား၏က န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအားကာကြယ္ရန္၊ အဖ ားရွိေသာေက ာငး္သားမ ား၊ ပ ဳိ ႔အန္ေနသကမ ား 
    ၀မ္းေလွ ာျခင္း၊တက္ၿခင္း (သုိ႔) ကေလးဖ ားနာေၾကာင္းအျခားေရာဂါလကၡဏာမ ားေဖာ္ျပလွ င္ကေလးကုိေက ာင္းသုိ႔မပုိ႔သင့္ပါ။  
    ေက ာင္း၌သင့္ကေလး ဖ ားနာလွ င္သင(္သု႔ိ) အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သကကိုကေလးအားလာၾကိဳရန္ကၽြႏ္္ုပ္တုိ႔ဆက္သြယ္မည္။        
    ဖ ားေနသည့္ကေလးကို ဘတ္စ္ကားၿဖင့္ အိမ္သို႔ျပန္မပုိ႔ပါ        
 

ခ။  ေက ာငး္ဘတစ္က္ားရပသ္ည့္ေနရာမ ား 
၁။ ေက ာင္းသားတုိင္း၄င္းတုိ႔ကုိၾကိဳရန္သတ္မွတ္ေပးသည့္ေက ာင္းဘတ္စ္ကားရပ္မည့္ေနရာသုိ႔ သင့္တင့္ေသာအကြာအ 
    ေ၀းျဖင့္သတ္မွတ္သည့္လမ္းေလွ ာက္ရမည့္ေနရာမွေလွွ က္ရမည္  
၂။ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ေနသည့္ အခ ိန္တြင္ ယာဥ္သြားလမ္း၏လမ္းအစြန္မွအနည္းဆုံး (၁၀) ေပေနာက္ဆုတ္ၿပီး ရပ္ေစာင္ ့  
    ရမည္၊ ထုိသုိ႔ေစာင့္သည့္အခ ိန္အတြင္းရန္ျဖစ္ျခင္း၊လုံးေထြးသတ္ပုတ္ျခင္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ရႈတ္ေထြးေစသည့္အၿပဳ  
     အမကမ ားမလုပ္ရ။ 
၃။ ဘတ္စ္ကားေရာက္မည့္အခ နိ္မတုိင္မီ(၅) မနိစ္ေစာၿပီး၊ ဘတ္စ္ကား ရပ္မည့္ေနရာသုိ႔ေရာက္ရမည္၊သတ္မွတ္ေသာေန 
    ရာတြင္ကားေမာင္းသကသည္ ကားရွိန္ေလွ ာ့၍ရပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လြဲမည္သည့္ ေက ာင္းသားမွ ရပ္ေစာင့္ျခင္းကုိမေတြ႔လွ င္ 
   ကားရပ္မည္မဟုတ္ပါ၊ ေက ာင္းကားေစာင့္သည့္ေနရာသုိ႔ သင့္ေက ာင္းသားကို ေခၚလာရန္ ေနာက္က လွ င္ေက ာင္းသား    
   ကုိေက ာင္းကား အေနာက္မွအမီွလုိက္ရန္မလႊတ္လုိက္ပါႏွင့္။ ဘတ္စ္ကားပတ္လည္တြင္/ အေနာက္တြင္ကားေမာင္းသက  
   အေနျဖင့္မျမငႏုိ္င္သည့္/ျမငက္ြင္းကုိကြယ္ေနသည္အရာမ ားစြာရွိသည့္အတြက္ေက ာင္းသားကုိကားေမာင္းသကသည္  
   မျမင္ႏိုင္ပါ  

 

ဂ။ လမး္မမ ား၊ လမး္က ဥး္/လမး္တုိ မ ားကိ ုၿဖတက္ကးျခငး္  
၁။ ဘတ္စ္ကားေရာက္လာသည့္အခါ ေက ာင္းကားလုံး၀ရပတ္န္႔သည္အထိေစာင့္ရမည္၊ ေက ာင္းကားဆီမွအျခားကား     
    မ ားကုိရပ္ရန္သင္ေကတျဖင့္ “ရပ”္(STOP) ေတြ႔ရျပီး ေက ာင္းကားဆီမွ အခ က္ျပမီးအနီေရာင္မ ားကုိျမင္ရသည့္အခါ 
    မွသာ ေက ာင္းသားသည္လမ္းျဖတ္ကကးျပီးေက ာင္းကားေပၚသုိ႔တက္၇မည္  
၂။ လမ္းမျဖတ္ကကးမွီ(သုိ႔) ဘတ္စ္ကားေပၚသုိ႔မတက္မီ အျခားကားမ ားကုိ ၾကည့္၍ ခန္႔မွန္းေၿခ(၁၀) ေပအကြာေက ာင္း 
    ကား၏အေရွ ႔မွျဖတ္ကကးျပီးကားေပၚတက္ရမည္ 

 

ဃ။ ဘတစ္က္ားေပၚတြငျ္ပဳမကရနေ္မ ွာ္လင့္ခ ကမ္ ား 
ေက ာင္းသားအၿပဳအမကအက င့္စာရိတၱမ ားသည္ေက ာင္းအေဆာက္အဦးအတြင္း၌သာမကေက ာင္းကားေပၚတြင္လြဲလုိက္နာရန္ 
ေမ ွာ္လင့္သည္၊ ေက ာင္းကားစီးေနစဥ္အတြင္း ေက ာင္းဘတ္စက္ား၏ ယာဥ္ေမာင္းသကသည္ေက ာင္းသားမ ား၏ၾကီးၾကပ္အုပ္ 
ခ ဳပ္သက အခ ိန္ၿပည့္တာ၀န္ခံၿဖစသ္ည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ က္မ ားကုိလုိက္နာရန္ေမွ ာ္လင့္ျပီးမလုိက္နာသည့္အခ က္မ ားအ 
အတြက္အက ဳိးဆက္အျပစ္ဒဏမ္ ားကုိသတ္မွတ္ထားသည္၊ EACS ေက ာင္းဘတ္စ္ကားမ ားအတြက္စည္းကမ္းလုိက္နာရန္ 
ေအာက္ပါအခ က္မ ားကုိေမွ ာ္လင့္သည္  
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၁။ ခရီးစဥ္အတြင္းေက ာင္းသားမ ားသည္ တေနရာမွတေနရာသို႔ေၿပာင္းေရြ ႔ၿခင္း၊ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း၊ တခုံမွတခုံသုိ႔ 
    ခုန္ျခင္း(သို႔) ေက ာ္တက္ျခင္းမ ားမလုပ္ရ။ 
၂။ ေက ာင္းသားမ ားသည္ ကားေမာင္းသကအားေလးစားသည္ကုိျပသရမည္၊ က ယ္ေလာင္ေသာ (သို႔) ရုိင္းစုိင္းဆြဲဆုိသည့္  
    အသုံးအႏႈံးမ ား၊အလြန္အမင္းတက္ၾကြေသာအျပဳအမကမ ား(သုိ႔)မသင့္ေတာ္ေသာအၿပဳအမကမ ားျပဳလုပ္ျခင္းကုိသိီးမခံပါ 
၃။  ေက ာင္းသားအခ င္းခ င္းေလးစားရမည္၊တဦးႏွင့္တဦးေနာက္ေၿပာင္ၿခင္း၊ အေပ ာ္သေဘာရုိက္နက္ၿခင္း(သို႔)ေခ ာ္လြဲရန ္
    ေျခထုိးျခင္းကုိမျပဳလုပ္ရ။ 
၄။ ကားေမာင္းသကခြင့္ၿပဳမွသာကားတံခါးမ ား၊ ၿပတင္းေပါက္မ ား ဖြင့္ၿခင္း ပိတ္ၿခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
၅။ ထုိင္ခုံခါးပတ္မ ားကုိမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ထားရမည္  
၆။ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ေက ာင္းသားမ ား အစာစားျခင္း/ေသာက္ၿခင္း ခြင့္မၿပဳပါ။  
၇။ ေက ာင္းသားမ ား ဘတ္စ္ကားကို သန္႔ရွင္းစြာ ထားရမည္။ (ထုိင္ခုံေပၚ(သို႔)လမ္းေလွ ာက္သည့္ထုိင္ခုံမ ားအတြင္း 
     အမိႈက္မ ားမထားခြဲရ့)။  
၈။ ေက ာင္းသားမ ား၏တက္ၾကြမႈ/ အလြန္အမင္း(အစြန္းေရာက္မႈ)မ ားကို ဘတ္စ္ကားေပၚ၌ထားခြဲ့ရမည္ 
၉။ ေဆးရြက္ၾကီး(သို႔)အျခားအလားတကပစၥည္းမ ားကုိေက ာင္းကားေပၚတြင္အသုံးမျပဳရ။ 
၁၀။ ဂက္စ္မီးျခစမ္ ား၊ ယမ္းမိီးျခစ္မ ားကုိေက ာင္းကားေပၚတြငအ္သုံးမျပဳရ။ 
၁၁။ ေက ာင္းသားမ ားေက ာင္းကားအတြင္းထုိင္ခုံမ ား/ေက ာမမီ ား၊ ကားနံရံမ ားႏွင့္အျခားေနရာ/ပစၥည္းမ ားကုိမဖ က္စီး၇။ 
၁၂။ EACS ဖုံးေပၚလစီသည္ EACS ေက ာင္းသားအၿပဳအမကတြငေ္ဖာ္ျပသည့့္အတုိင္းေက ာင္းဘတ္စ္ကား အတြင္း ႏွင့္   
      ေက ာင္းနယ္နမိတ္အတြင္းကုိပါအက ဳံး၀င္သည္။ 
၁၃။ ေက ာင္းကားေပၚတြင္လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ ားကုိေဖာက္ဖ က္က ဴးလြန္သည့္အတြက္ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ က္ကုိ 
      လုိက္နာရန္ျငင္းဆုိပါက ၄င္းကုိျပစ္မႈအဆင့္(၆) a Level 6 felony (I.C. 35-43-2-2)အျဖစ္အေရးယကမည္ 

 
စညး္ကမး္ခ ဳးိေဖာကမ္ႈအတြကေ္ဆာငရ္ြကသ္ည့္အစအီစဥအ္ဆင့္ဆင့္ 
ေက ာင္းဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ေမ ွာ္လင့္ထားသည့္စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ ားကုိခ ဳိးေဖာက္ျခင္း(သုိ႔)ေက ာင္းသားမ ား၏မသင့္ေလွ ာ္ 
ေသာအျပဳအမကမ ားကုိေအာက္ပါအဆင့္မ ားျဖင့္အေရးယကမည္ 
 

အဆင့္အဆင့္ -၁ မိဘ၏ မိဘမ ားအကကအညီလုိသည့္အတြက္စာပုိ႔ျခင္း 
အဆင့္အဆင့္ -၂  က ဴး   ့အျပစ္က ဳးလြန္ျခင္း(TR25) ကုိ အိမ္သုိ႔စာျဖင့္ ပုိ႔ၿပီး၊ ဘတ္စ္ကားစီးၿခင္း (၁) ရက္ဆုိင္းငံ့ထားျပီးမိဘမ ားကုိရွင္းျပ 

 ရ      ရန္ကားေမာင္းသကမွ ဆက္သြယ္မည္  
အဆငအ္ဆင့္-၃  က ဴ    ့အျပစ္က ဳးလြန္ျခင္း(TR25) ကိုအိမ္သုိ႔စာပုိ႔ၿပီး၊ ေက ာင္းကားဠာန၊ဒါရုိက္တာက(၃ရက္ မွ ၅ရက္) အထိ ေက ာင္း 

စီးၿခင္း ကားစီးရန္ ဆုိင္းငံ့ထားမည္ 
အဆင့္အဆင့္-၄  ေက်င္း အျပစ္က ဳးလြန္ျခင္း(TR25) ကိုအိမ္သုိ႔စာပုိ႔ၿပီး၊ (၁၀-၂၀) ရက္အထိေက ာင္းဘတ္စ္ကားစီးၿခင္းကို ဆုိင္းငံ့ထားမည္ 
အဆင့္အဆင့္-၅  ေက ာ  ေက ာငး္တက္ရန္က န္ရွေိသာ စင္မက္စတာ/သုံးလပတ္ေက ာင္းတက္ရက္မ ားအထိ၊ဘတ္စ္ကားစီးရန္ဆုိင္းငံ့ထား 

          ျပီး မိဘႏွင့္ကြန္ဖရင္ျပဳလုပ္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမည္ 
အဆငအ္ဆင့္-၆           ေက ာင္းတက္ရန္က န္ရွေိသာတႏွစ္တာကာလျပီးဆုံးသည္အထိ၊ ဘတ္စ္ကားစီးရန္ဆုိင္းငံ့ထားျပီး မိဘႏွင့္ ေတြ႔ဆု ံ

ေဆြးေေဆြးေႏြးမည္  
 

မတွခ္ က။္ ေက ာင္းသားမ ား၏မသင့္ေတာ္သည့္အၿပဳအမက(သုိ႔) ဘတ္စ္ကားေပၚလစီအား ခ ဳိးေဖါက္ျခင္း(သို႔) အလြန္ျပင္းထန္   
ေသာက ဴးလြန္မႈမ ားကုိအထက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းအဆင့္မ ားအရလုံေလာက္စြာအေရးမယကႏုိင္ပါက ၄င္းထက္ပုိမုိေလးနက္သည့္ 
ေနာက္ဆက္တြြဲအက ဳိးဆက္မ ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးအပ္ရန္ျပဠာန္းခ က္မ ား EACS တြင္ရည္ရြယ္ခ က္မ ားရွိသည္     
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ေက ာငး္မစွာျဖင့္ေရးသားေပးပုိ႔လုိကေ္သာအသေိပး/သတေိပးစာမ ားကုိ မဘိ/အပုထ္နိး္သကမ ား 
ကုိေပးရနမ္ာွေက ာငး္သားတုိ႔၏တာ၀နျ္ဖစသ္ည ္
 

င။ ေက ာငး္ဘတစ္က္ားေပၚမ ွဗဒီယီုိ 
အီးေအစီအက္စ္ (EACS) ေက ာင္းမ ား၏ေက ာင္းကားမ ားတြင္ ဗိီဒိိီယုိရုပ္ပံုု ႏွင့္ ေအာ္ဒီယုိ အသံဖမ္းကရိယာမ ားကုိတပ္ဆင္ 
ထားသည္၊  မိသားစုပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္လႈိ႔၀ွက္ခ က္အက္ဥပေဒအရ (Family Educational Rights and Privacy Act) 
ဗီဒီယိုရုပ္ပုံမ ားသည္ေက ာင္းသား၏အႏ ၱ၇ယ္ကုိကာကြယ္ရန္ျဖစ္ျပီး စည္းကမ္းခ ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားမႈအ 
ေၾကာင္းအရာကုိတုန္႔ျပန္ရန္ ထုိဗဒီီယုိကုိၾကည့္ရႈရန္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာေက ာင္းသား(သုိ႔)မိဘကေတာင္းဆုိႏုိင္သည္ 
အားလုံးေသာေတာင္းဆုိခ က္မ ားသည္စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆုိရန္လုိအပ္ျပီး အတိအက ေဖာ္ျပရန္လုိသည္ 
 

အုိးအမိမ္ြဲေ့က ာငး္သားမ ားအတြက ္သယယ္ကပုိ႔ေဆာငေ္ရး 
အိုးအိမ္မြဲ့ (သုိ႔) အတကေနသကမရွသိည့္လကငယ္မ ားအၿဖစ္၊ သတ္မတွ္ခ က္ျဖင့္ျပည့္စုံသည့္ ေက ာင္းသားမ ားကို EACS ၏ေက ာင္း 
ဘတ္စ္ကားအၾကိဳ/အပုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈကုိရရိွႏုိင္သည္၊ အိိုးအိမ္မြဲ့ ေက ာင္းသားဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံႏွင့္ (သို႔)ေက ာင္းသားေရး 
ရာဠာန၊ ညြနၾ္ကားေရးမွဴးတုိ႔က ေက ာင္းဘတ္စ္ကား၀န္ေဆာငမ္ႈအခြင့္အေရးရႏိုင္သည့္ေက ာင္းသားမ ားအတြက္ေက ာင္းကား 
ဠာန၊ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ပကးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္၊ မက္ကင္နီဗငတ္ုိ(McKinney-Vento) အို္းအိမ္မြဲ့ဆက္ဆံေရးလမ္းညြန္(ေခါင္းစဥ္ 
-၇)တြင္ေဖၚၿပခ က္မ ားကုိ (EACS) မွလုိက္နာမည္၊ EACS ၏ေက ာင္းသားမ ား၀န္ေဆာင္မႈရရွရိန္အိုးအိမ္မြဲ့ေက ာင္းသားမ ား 
ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ၀န္ထမ္း၊ ေက ာင္းသားေရးရာဠာန၊ ဒါရုိက္တာႏွင့္ ေက ာင္းကားဠာန၊ညြန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔သည္အတကပကး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ 
 

ေက ာငး္ေခၚခ နိေ္ပၚလစ ီ

 

ေက ာင္းတြင္ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေစရနႏွ္င့္ ေက ာင္းမွန္မနွ္တက္ျခင္းသည္တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္၊အင္ဒီးယားနားေက ာင္း 
ဥပေဒႏွင့္ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားဘုတ္အဖြြဲ႔ေဖၚလစီအရ ေက ာင္းသားမ ားသည္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ က္မွလြြဲ၍  
ေန႔စဥ္ေက ာင္းမွန္မွန္တက္ရမည္။ ေက ာင္းေခၚခ နိ္ေကာင္းရန္ေက ာင္းသားမ ား၊ မိဘမ ားႏွင့္ ေက ာင္းအမွုထမ္းမ ား၏တာ၀န္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ ာ္မွန္းခ က္မ ားမာွ-  

 

က။ ေက ာငး္သားတာ၀န ္
ေက ာင္းတက္ျပီး သက/သကမကုိေနရာခ ထားေသာေနရာတြင္ရွိေနရမည္မွာေက ာင္းသား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္၊ ဆရာ၀န္ခ ိန္းဆုိခ က ္
မ ားႏွင့္ အျခား တာ၀န္မ ားကို ေက ာင္းခ ိန္ျပင္ပတြင္ျပဳလုပ္ပါ  
 
ခ။ မဘိတာ၀န ္မဘိ၏ တာ၀နမ္ ားမာွ- 
၁။ ကေလးေက ာင္းမတက္ႏုိင္လွ င္ နံနက္(၈း၃၀)မတိုငမ္ွီ ေက ာင္းသို႔ အေႀကာင္းႀကားရမည္၊ သင့္ကေလးေက ာင္းပ က္ 

     ကြက္ျခင္းကုိႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကားျပီး ေက ာင္း၀န္ထမ္းမ ား၏ ခြင့္ျပဳခ က္ရရွျိပီးျဖစ္ပါကမိဘမ ားေက ာင္းသုိ႔ဖုံးထပ္ 
     ဆက္ရန္မလိုပါ။ 
 ၂။ ေက ာင္းေခၚၾကိမ္တြငမ္ွတ္တမ္းျပဳလုပ္ရန္ကေလးေက ာင္းပ က္ျပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ထုိပ က္ကြက္ျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ 
     ေသာဆရာ၀န္ေထာက္ခံစာ(သို႔) မိဘ၏မွတ္ခ က္တုိမ ားကို ကေလးေက ာင္းျပန္တက္သည့္ေန႔တြင္ေက ာင္းသုိ႔ေပးအပ ္
     ရန္လုိသည္  
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ဂ။ ေက ာငး္၏တာ၀နမ္ ား-မဘိအား အသေိပးအႀကာငး္ႀကားျခငး္ 
အကယ္၍ ေက ာင္းသားေက ာင္းပ က္သည့္ေန႔တြင္ နံနက္ (၈း၃၀)မတိုင္မွီ မိဘကေက ာင္းသို႔အေႀကာင္းမႀကားလွ င္ 
အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းတာ၀န္ခံမွ ပ က္ကြက္သည့္ စာရင္း၌မွတ္သားရန္ႏွင့္ ကေလးလံုျခံဳမႈအတြက္မိဘထံသို႔ 
ဆက္သြယ္မည္(ထုိသုိ႔ဆက္သြယ္သည့္အခါ အခ ိန္ကာလေပၚတြင္မကတည္ျပီး ေနာက္ဆုံးအသုံးျပဳသည့္ဖုံးနံပါတ္မ ားမရွျိခင္း 
/မိဘမ ား၏ဖုံးသုိ႔ေခၚမရျခင္းစသည့္အခက္အခြဲမ ားရွိႏိုင္သည္) မိဘထံမွအဆက္အသြယ္မရလွ င္ (သို႔) အေၾကာင္းၾကားစာ 
မရရွိလွ င္ ေက ာင္းသား၏ ပ က္ကြက္သည့္ အခ ိန္အတြင္း ေက ာင္းစာမ ားကို ျပန္လုပ္ခြင့္ရွိ/မရွိ ေက ာင္းမွဆုံးျဖတ္မည္၊ 
 

ေက ာင္းေခၚခ နိ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအခ က္မ ားကို မိဘထံသို႔ အေႀကာင္းႀကားရန္မွာေက ာင္း၏တာ၀န္ျဖစ္သည ္
၁။ ခြင့္တုိင္၍၄င္း/ခြင့္မြဲေ့သာ္၄င္း စုစုေပါင္း (၅) ရက္ ႏွင့္  (၈) ရက္ေက ာင္းပ က္လွ င ္မိဘထံသို႔ စာပို႔ျခင္း။ 
၂။ ခြင့္တုိင္၍၄င္း/ခြင့္မြဲ့ေသာ္၄င္း စုစုေပါင္း (၁၀) ရက္ ေက ာင္းပ က္လွ င္ မိဘႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္စီစဥမ္ည္။ 
၃။ ခြင့္တုိင္၍၄င္း/ခြင့္မြဲ့ေသာ္၄င္း စုစုေပါင္း (၁၀) ရက္ထက္ပုိျပီးေက ာင္းဆက္ပ က္လွ င့္အက ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာျပည္နယ္  
    တရားရံုးသို႔ လႊြဲေၿပာင္းမည္အေႀကာင္း မိဘအား အေႀကာငး္ႀကားစာပုိ႔ျခင္း။ 

 

ဃ။ ေက ာငး္ပ ကက္ြကမ္ႈေၾကာင့္မျပးီေသးေသာသငခ္နး္စာမ ားကိ ုျပနလ္ညလ္ပုေ္ဆာငျ္ခငး္ 
ခြင့္ျပဳခ က္အရ (ေက ာင္းတက္သည္ဟုသတ္မွတ္ထားျခင္း (သို႔) ေက ာင္းစည္းကမ္းအက ဳိးေက းဇကးျဖင့္) ေက ာင္းပ က္ျပီးလွ င္ 
အမွတ္ျပန္လည္ရရွိရန္ အတြက္ စာေမးပြြဲမ ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားကို ျပန္လည္ျပဳလုပႏို္င္သည္၊ (၆)တန္းမွ (၁၂)တန္း  
ေက ာင္းသားမ ားသည္ေက ာင္းျပန္တက္သည့္အခါ ၄င္းတုိ႔ပ ကက္ြက္သည့္ သင္ခန္းစာမ ားကုိျပန္လုပ္ရန္ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္ 
ျပန္လုပ္ရမည့္သင္ခန္းစာမ ားသည္ ေက ာင္းပ က္ရက္မ ားႏွင့္ ညီမွ ေသာအခ ိန္အတုိင္းအတာႏွင့္ညီမွ ျပီးတရက္ပို၍ ၄င္းသင ္
ခန္းစာမ ားကိုျပီးဆုံးရန္ျပဳလုပရ္မည္၊ ေက ာင္းမပ က္မွအီခ ိန္ အတြင္းသတ္မွတ္ေပးသည့္ အခ ိန္အတုိင္းျပဳလုပ္ရမည ္
 

ခြင့္မြဲေ့က ာင္းပ က္ရက္မ ားအတြက္ ခရက္ဒစ္/အမွတ္မ ားရရန္ စာေမးပြြဲမ ားႏွင့္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မႈမ ား ကုိေက ာင္းအုပ ္
ခ ဳပ္ေရးမႈး၏ ခြင့္ျပဳခ က္ရမွသာလွ င္ျပန္လည္လုပ္ခြင့္ရွိသည္၊ေက ာင္းပ က္သည့္ေက ာင္းသား၏ အမွတ္မ ားကိုေလွ ာ့ခ ရာ 
တြင္ဒုလက္ေထာက္စကပါအင္တင္ဒင့္/လက္ေထာက္ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပေ္ရးမႈးၾကီး၏ ခြင့္ျပဳခ က္ရရွိရမည ္
 

င။ တစရ္ကလ္ုးံလံုး ေက ာငး္ပ ကက္ြကျ္ခငး္ 
ေက ာင္းတက္ရမည့့္ေန႔တြင္ တရက္လံုး အတန္းတက္ေရာက္ရန္ ပ က္ကြက္ျခင္း။ 
 

စ။ ေန႔တစ၀္က ္ေက ာငး္ပ ကက္ြကျ္ခငး္ 
ေက ာင္းတက္ရမည့့္ေန႔တြင္ ေန႔၀က္ ပ က္ကြက္ျခင္း။ 
 

ဆ။ ေက ာငး္တကသ္ညဟ္ထုြဲသ့ြငး္ေရတြကႏို္ငသ္ည့္ေက ာငး္ပ ကက္ြကျ္ခငး္ 
၁။ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ အေထြေထြညီလာခံ (Indiana General Assembly) သို႔တက္ေရာက္ျခင္း။ 

 ၂။ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး၏ခြင့္ျပဳခ က္အရ (၇)တန္း မ ွ(၁၂)တန္းေက ာင္းသားမ ားမြဲေရြးေကာက္ပြြဲေန႔တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
၃။ တရားရံုးမွခန္႔အပ္ထားသက (သို႔) ခံ၀န္ခ ဳပ္ျဖင့္လႊတ္ထားသကမ ားကိုႀကီးႀကပ္သည့္အရာရွိ၏စာျဖင့္တရားရုံးတက္ျခင္း။ 

      ၄။ (၁၀)ထက္မပုိေသာအမ ဳိးသားလုံျခဳံေရးတာ၀န္ကုိေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
၅။ အျားလကငယ္ထိမ္းသိန္းေရးဌာန ႏွင့္ ေဆးရံုမ ားတြင္ေနထုိင္သင္ႀကားရျခင္း။ 
၆။ အိမ္တြင္ေနထိုင္ျပီးသင္ႀကားရျခင္း။ 
၇။ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး၏ခြင့္ျပဳခ က္ျဖင့္ေလ့လာေရးခရီးသြားျခင္း။ 
၈။ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္တကၠသိုလ္မ ားမွ ခြင့္ျပဳခ က္အရ ဂ ဴနီယာႏွင့္ စီနီယာေက ာင္းသားမ ားကိုတႏွစ္လွ ငႏွ္စ္ႀကိမ္ 
    တကၠသုိလ္ႏွင့္ေကာလိပ္သို႔  သြားေရာက္ေလ့လာၿခင္း   
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၉။ ဘာသာေရး ေလ့လာခ က္မ ား (သို႔) သင္ႀကားျခင္း။ 
၁၀။ ေက ာင္းသုိ႔လာရာလမ္းခရီးတြင္အႏ ၱရယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ ားေၾကာင့္ေက ာင္းကားဠာန ႏွင့္ေက ာင္းသားေရး 
      ရာဌာန၊ဒါရုိက္တာတုိ႔၏ေထာက္ခံ ခ က္အရ ပ က္ကြက္ျခင္း။ 

 

ဇ။ ခြင့္ျပဳခ ကျ္ဖင့္ေက ာငး္ပ ကက္ြကျ္ခငး္ (ေက ာငး္အပုၾ္ကးီ၏ခြင့္ျပဳခ ကရ္ွျိခငး္) 
၁ ။ ေက ာင္းသားေနမေကာင္း/ဖ ားနာေႀကာင္းမိဘကိုယ္တိုငအ္ေၾကာင္းၾကားျခင္း။ 
၂ ။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ေဆးခန္းခ ိန္းဆိုခ က္ရိွျခင္း။ 
၃။ မိသားစုအတြင္း အသည္းအသန္ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း။ 
၄။ မိသားစုတြင္းတစုံတဦးေသဆုံးျခင္း။ 
၅။ ေက ာင္းအုပ္ၾကီး၏ခြင့္ျပဳခ က္ႀကိဳတင္ယကျပီး မိသားစု(မ ား)ခရီးထြက္ျခင္း။(တစ္ႏွစ္လွ င္(၅) ရက္ကန္႔သတ္ခ က္ရွိသည္) 
၆။ ေက ာင္းအုပ္ခြင့္ျပဳခ က္ရသည့္အျခားေက ာင္းပ က္ျခင္းမ ား။ 

 

စ ။ ေက ာငး္စညး္ကမး္ပ ကက္ြကမ္ႈေၾကာင့္အျပစေ္ပးထားသည့္ေက ာငး္သား၏ပ ကက္ြကျ္ခငး္ 
ေက ာင္းျပင္ပဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏရ္ရွေိသာေက ာင္းသား၏ပ က္ကြက္မကမ ား- 

၁။ ေက ာင္းမွဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ေပးထားျခင္း 
၂။ အျခားအစီအစဥ္ပရုိဂရမ္ျဖင့္ ေက ာင္းတက္ရန္စီစဥ္ထားေသာေက ာင္းသား၏ပ က္ကြက္ျခင္း 

 

ည။ ခြင့္မတုိငဘ္ြဲေက ာငး္ပ ကျ္ခငး္ 
၁။ ေက ာင္းေျပး/ေက ာင္းသုိ႔မလာျခင္း။ 
၂။ ေခါင္းတြင္သန္းရွိျခင္း (သို႔) ပထမေန႔တြင္ ကာကြယ္ေဆး(ထိုးရန္) မျပည့္စံုျခင္း။ 
၃။ ေက ာင္းဘတ္စ္ကား မမွီျခင္း ႏွင့္ ဘတ္စ္ကားစီးခြင့္ ဆံုးရွုံးျခင္း။ 
၄။ ပညာသင္ႏွစ္ အတြင္း လက္ခံႏုိင္သည့္ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိေသာ စုစုေပါင္း (၁၀) ရက္ပ က္ကြက္ျခင္း။ 
၅။ အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား ေက ာင္းေခၚခ ိန္ေဖၚလစီ ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ပ က္ကြက္ျခင္း။ 

 

ဋ။ ေက ာငး္အလြနအ္ကြ ံပ ကျ္ခငး္ 
ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္းစုစုေပါင္း(၁၀)ရက္ပ က္ကြက္ပါကေအာက္ပါခုိင္လုံေသာအေထာက္အထားမ ားေပးရမည္ 
၁။ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္လိုင္စင္ရက နး္မာေရး၀န္ထမ္းကိုယ္တိုင္ေက ာင္းသားအားစစ္ေဆးသည့္အေထာက္အထားႏွင့္ 
    ပ က္ကြက္သည့္ဘာသာရပ္ဆုိ္င္ရာအတန္း။ 
၂။  နာတာရွည္ေရာဂါရွိေႀကာင္းေရးျဖည့္ထားေသာEACS ေဖာင္ပုံစံ(ေက ာင္းေဆးခန္း(သုိ႔) ရံုးခန္းတြင္ရႏိုင္သည္) 
၃။  အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကာင့္ေက ာင္းအုပ္ၾကီးထံမွၾကိဳတင္ရရွထိားသည့္ အေထာက္အထား။ 

 
ဍ။ ေက ာငး္မလာျခငး္ (ေက ာငး္ေျပးျခငး္) 
အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားသည္ေက ာင္းမလာျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္သည္ 

၁။ ေက ာင္းမလာျခင္း- ေက ာင္းမွတာ၀န္ရွိသက(သို႔) မိဘခြင့္ျပဳခ က္မရွိဘြဲေက ာင္းတရက္ပ က္ကြက္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္ 
၂။ ေက ာင္းသုိ႔ပံုမွန္/အေလ့အက င့္သဖြယ္မလာျခင္း- ေက ာင္းစာသင္ႏွစ္အတြင္း (၄)ၾကိမ္ႏွင့္အထက္ေက ာင္းမလာျခင္း။ 
 

ေက ာင္းမလာျခင္း/ေက ာင္းေျပးျခင္းကုိ ေက ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ က္ျခင္းအျဖစ္သတ္မွတ္အေရးယကသည္ 
၁။ ေက ာင္းမလာျခင္းအတြကတ္ရားရုံးမွ အေရးယကရန္ SOCAP အစီအစဥ္သုိ႔ တုိင္ၾကားၿခင္း။ 
၂။ ေက ာင္းသားအားယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ပိတ္ထားရန္၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားမည္ၿဖစ္သည္။ 
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အုိင္စီ( ၉-၂၄)အရ အနြဲဆုံးအသက္(၁၃)ႏွစ္၊ သုိ႔ေသာ္အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ျပီး ခြင့္မြဲ့ပ က္ကြက္ျခင္း(၁၁)ရက္ျဖစ္လွ င္ 
အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္မခ င္း ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မရႏိုင္ၿခင္း၊ (သုိ႔) အေမာင္းသင္လုိင္စင္ခြင့္ၿပဳခ က္ (Learner Permit)ကုိ 
ထုတ္မေပးပါ၊ ေက ာင္းအုပ္ၾကီးတဦးသည္ ေက ာင္းသားတဦး၏ေက ာင္းေခၚခ ိန္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁)ရက္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ 
(၁)ရက္ေန႔တုိ႕တြင္ၾကည့္ရႈ ႔စစ္ေဆးျပီး ထုတ္ေပးရန္ျငင္းဆုိမႈကုိပယ္ဖ က္ႏုိင္သည္ 

 

ဍ။ ေက ာင္းေနာက္က ျခင္း 
ေက််ာင္းတက္္််ိန္ ေက််ာင္းသ်ားသည္အတန္းတြင္၌မရ ်ိပါက ေန်ာက္က်သည္ဟု သတ္မ တ္မည္။ ေက််ာင္းဘတ္္္က်ား   
ေန်ာက္က််ျပ းေရ်ာက္လ်ာ်ျ္င္းကု်ိ ေက််ာင္းသ်ား၏ေန်ာက္က််ျ္င္းအ်ျဖ္္ မသတ္မ တ္ပါ။ ေန်ာကက္်ၿ္င္း က်ိုေက််ာင္း္ည္းကမ္း  
မလု်ိက္န်ာ်ျ္င္းအ်ျဖဟ္သတ္မ တမ္ည္၊ ေက််ာင္းေန်ာက္က်မႈ (၆)ၾက်ိမ္်ျဖ္္လ ်င္ေက််ာင္းသ်ားအ်ား ေက််ာင္းပ်က္ၿ္င္း (၁)ရက္ 
ရက္အၿဖ္္ သတ္မ တ္မည္။  
 

ဎ။ အတန္းမတင္်ျ္င္း/အတန္းလ္ၿ္္င္း။ 
ခြင့္ၿပဳခ က္မရွိဘြဲစာသင္ခန္းထြဲသုိ႔မသြားျခင္း(သို႔) သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ/ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအတန္းသုိ႔တက္ရန္ 
ပ က္ကြက္ျခင္းကုိအတန္းမတက္ျခင္း/အတန္းလစ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိလွ င္ေက ာင္းသားသည္၄င္းကု ိ 
သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေနရာ/ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအတန္းတြင္ရွိေနရမည္၊ ထုိသုိ႔အတန္းမတက္ျခင္းကုိေက ာင္းစည္းကမ္း 
ခ ဳိးေဖာက္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္သည္ 
 

ဏ။ ခြင့္ၿပဳခ က္မပါပြဲ ေက ာင္းနယ္နမိတ္မွထြက္ခြာၿခင္း 
ေက ာင္းအုပ္ခ ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံ၏ခြင့္ျပဳခ က္မရွိလွ င္ ေက ာင္းနယ္နမိတ္မွမထြက္ရပါ၊ ခြင့္ၿပဳခ က္မရွိလွွ င္ေက ာင္းသား 
မ ားသည္ေက ာင္းထြဲ၌သာေနရမည္၊  ခြင့္ၿပဳခ က္မရွိပြဲ ေက ာင္းနယ္နမိတ္မွထြက္ခါြၿခင္းကို၊ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ က္သည္ဟု 
သတ္မွတ္မည္  

 
အသုံးအႏႈန္း အဓိပ ၸါယ္သတ္မွတ္ခ က္မ ား 

 

ပညာေရးဆုိင္ရာ မရုိးသားၿခင္း - ေမးခြန္းမ ား (သုိ႔) စာေမးပြြဲအရာပစၥည္းမ ား (သို႔) လႊတ္လပ္ေသာ ေပးထားသည့္ 
စာမ ားၿဖစ္ေသာ၊ ေက ာင္းစာအုပ္ထုတ္ၿခင္း (သို႔) အသုံးၿပဳၿခင္း၊ မွတ္ခ က္မ ား (သုိ႔) မွတ္စုစာ အုပ္ကို ၀န္ထမ္းမွခြင့္ၿပဳခ က္ မရွိပြဲ 
အေၿဖမ ား ပံ့ပိုးၿခင္း၊ ရယကၿခင္း (သို႔) ၿပန္လည္ၾကည့္ရႈၿခင္း။  
 

ထိေရာက္ေသာ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ က္မ ား -  အၿခားသကတုိ႔၏ ထကးထကးၿခားၿခား ေကာင္းေသာ၊ ဆုိးေသာအၿပဳ အမကတုိ႔အား 

တု႔ံၿပန္ရာတြင္ ပုဂိ ၢဳလ္ အမကအရာကို ေဖၚၿပေသာ ခံစားခ က္မ ားႏွင့္“ ကၽြႏု္ပ္ဆုိေသာ ထုတ္ၿပန္ ခ က္မ ား” ေဆာင္ရြက္သကကို 
လကသားဆန္ေစၿခင္း၊ ေက ာင္းပတ္၀န္းက င္တြင္ ဆက္ဆံေရးမ ား ေကာင္းမြန္ တုိးတက္လာေစရန္၊  ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သကတုိ႔ 
စပ္ၾကား၌ အင္အားမ ား ခ က္ခ င္း ေၿပာင္းလြဲေစရန္ႏွင့္ မၿဖစ္ ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္းတုိ႔ၿဖစ္သည္။ 
 

အၿခားေသာနည္းၿဖင့္ ေက ာင္းတက္ရန္ ေနရာခ ထားၿခင္း - ေက ာင္းသားအတြက္ ေနရာခ ထားေရးအစီအ စဥ္အၿဖစ္၊ 
ပုံမွန္အတန္း၊ သီးသန္႔အတန္းမ ား၊ အိမ္ညြန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္ သာမာန္ရုိးက မဟုတ္သည့္ ေက ာင္းမ ားပါ၀င္သည္။ 
ေနရာခ ထားေရးကို လကတစ္ဦးခ င္းအေပၚတြင္ မကတည္ၿပီး၊ ဆုံးၿဖတ္ေပးမည္။ 
 

  ခုိက္ရန္ၿဖစ္ပါြးမႈ - အၿခားသကအား ရည္ရြယ္ခ က္ၿဖင့္ ကုိယ္ခႏ ၶာအား ထိခုိက္အနာတရၿဖစ္ေစၿခင္း။ 
 

  အၿပဳအမကဆုိင္ရာ ၾကား၀င္ေၿဖရွင္းၿခင္းအစီအစဥ္(BIP) - အၿပဳအမကၿပသနာမ ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊    
  ေက ာင္းသား၊ ၀န္ထမ္းမ ားအား ကကညီပံ့ပိုးမည့္ နည္းလမ္းမ ား ပါ၀င္ေသာ အစီအစဥ္။  



 

  

 61 

ဗုံးၿခိမ္းေၿခာက္မႈ - လကကိုယ္တုိင္ (သုိ႔) ဖုန္းအားၿဖင့္၊ အခ က္အလက္ရုိ ုက္ၿပီး ပို ႔ၿခင္းအပါအ၀င္၊ က ဳိးေၾကာင္းမ စီေလ ာ္ေသာ 

ေက ာင္းပုိင္နက္ထြဲ၌ ေပါက္ကြြဲသည့္အရာမ ား၊ ပစၥည္းမ ားရွိသည္ဟု ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ ား(သို႔) မမွန္ေသာ သတင္းမ ား 
ၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။ 

 

အႏိုင္က င့္ျခင္းအၿပဳအမက -  ႏုိင္လုိမင္းထက္ဆုိသည္မွာ၊ ေပၚတင္ေသာ၊ ထပ္တလြဲလြဲအၿပဳအမကမ ား (သုိ႔) အမကအရာမ ား၊ 
(၁)ႏႈတ္အားၿဖင့္၊ (သုိ႔) စာအားၿဖင့္ဆက္သြယ္မႈမ ားေပးပုိ ႔ၿခင္း၊ (၂) ကာယက ဴးလြန္မႈ၊ (သုိ႔) (၃) မည္သည့္အၿပဳအမက မဆုိ 
က ဴးလြန္မႈ၊ ေက ာင္းသားတစ္ဦးအား အၿခားေက ာင္းသားတစ္ဦး (သို႔) အဖြြဲ႔ လုိက္ၿဖင့္ ေစာ္ကားရန္ ရည္ရြယ္ခ က္ႏွင္ ့ 
ေတာ္လွန္ပုံ ကန္ၿခင္း၊ ေလွာင္ေၿပာင္သေရာ္ၿခင္း၊ အရွက္ခြဲြၿခင္း၊ ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္း၊ (သို႔) အၿခားေက ာင္းသားကို ထိခုိက္နာ 

က င္ၿခင္း တုိ႔ၿဖစ္သည္  
 

လကထုအက ဳိးၿပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ - လကထုအက ဳိးၿပဳရန္ လုပ္အားခမရွိသည့္၀န္ေဆာင္မႈၿဖစ္ေသာ စည္းကမ္းေဖါက္ ဖ က္က ဴး 
လြန္မႈအတြက္၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း (သုိ႔) အားလုံးေသာ အက ဳိးဆက္မ ားတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။ 
 

ကြန္ပ ဴတာကိုအလႊြဲသုံးၿခင္း - အင္တာနက္၊ သီးသန္႔အစီအစဥ္ (သို႔) ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ခုိးၿခင္း အပါအ ၀င္၊ မည္သည့္ 
ခြင့္ၿပဳခ က္မွ  မရရွိသည္ၿဖစ္ေစ (သုိ႔) မသင့္ေတာ္သည္ၿဖစ္ေစ ကြန္ပ ဴတာကိုအသုံးၿပဳၿခင္း။ 
 

စည္းေ၀းပြြဲ - မ က္ႏွာခ င္းဆုိင္ (သို႔) ဖုန္းအားၿဖင့္ဆက္သြယ္ေရး 
 

ၿပသနာပဋိပကၡေၿဖရွင္းၿခင္း -  သေဘာတကညီမႈႏွင့္ အၿခားသကမ ား အခ င္းခ င္းၾကားတြင္၊ ခုိက္ရန္ေဒါသေလ ာ့နည္းသြားေအာင္၊ 
ၾကားေနအဖြြဲ ႔မွ ၿပသနာမ ား ေၿဖရွင္းရန္၊ အသုံးၿပဳသည့္ နည္းလမ္း။ 
 

ေနာက္ဆက္တြြဲအက ဳိးဆက္မ ား - အၿပဳအမက (သုိ႔) အေၿခအေနတစ္ခုမွ ထြက္လာသည့္ အေၿဖ၊ ရလဒ္။ 
 

ၿပဳၿပင္ေရးဆုိင္ရာ တု႔ံၿပန္မႈမ ား - သင့္ေလ ာ္သည့္၊ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလြဲၿခင္း အၿပဳအမကၿဖစ္ႏုိ ္င္ေခ အား သင္ေပးရန္ႏွင့္ 
တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး၊ မသင့္ေလ ာ္သည့္ အၿပဳအမကအတြက္ တုံ႔ၿပန္မႈမ ား။ 
 

တရားရုံးသို႔ရည္ညြန္းေပးၿခင္း - အင္ဒီးယားနားေက ာင္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ ဥ္းမ ားလိုက္နာရန္ ပ က္ကြက္သည့္ ေက ာင္းသားကို၊ 
ေက ာင္း (သုိ႔) ခရုိင္စီမံခန္႔ခြြဲေရး တာ၀န္ခံမွ၊ အယ္လန္ခရုိင္တရားရုံးသုိ႔ ရည္ညြန္းေပးၿခင္း။ 
 

ရာဇ၀တ္အၿပဳအမက - မည္သည့္အၿပဳအမကမဆုိ၊ ဥပေဒကုိဆန္႔က င္ေသာ စည္းကမ္းေဖါက္ဖ က္မႈဟက၍ သတ္မွတ္ၿခင္း။  
 

အတန္းေၿပးၿခင္း(အတန္းခုိးၿခင္း) - ေက ာင္းပုိင္နက္ထြဲသုိ႔ေရာက္ေရာက္ခ င္း၊ ေက ာင္းသားသည္ မိမိအား သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အတန္းမ ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ ား တက္ေရာက္ၿပဳလုပ္ရန္ ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။ ၾကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ က္မရပြဲ၊ ၿပဳလုပ္ရန္ 
ပ က္ကြက္ပါက၊ အတန္းေၿပးသည္ဟု သတ္မွတ္လိမ့္မည္ 
  

ဆုိင္ဗာႏိုင္လုိမင္းထက္မႈ -  တစ္စုံတစ္ဦး (သို႔) အဖြြဲ႔လုိက္ၿဖင့္၊ အၿခားသကအား၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေသာ္လည္း ေကာင္း၊ 
စိတ္ပုိင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေၿခာက္မႈၿပဳရန္ ဆႏၵၿဖင့္၊ ထပ္တလြဲလြဲႏွင့္ ရန္လုိေသာအၿပဳ အမကမ ားအတြက္၊ 
အခ က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ ား အသုံးၿပဳၿခင္း။ 
 

ပုိင္ဆုိင္မႈမ ားဖ က္ဆီးၿခင္း (သုိ႔) အမ ားပုိင္ပစၥည္းမ ား ဖ က္စီးၿခင္း - ေက ာင္းပုိင္ (သို႔) အၿခားသကမ ား၏ ပုိင္ ဆိုင္မႈပစၥည္းမ ားကို၊ 
ဖ က္စီးၿခင္း၊ ရုိက္ခြြဲထုေခ ၿခင္း။  
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အၿခားသကမ ားအား မရုိေသေလးစားၿခင္း - အၿခားသကမ ားအား မေလ ာက္ပတ္သည့္ ေ၀ဖန္ခ က္မ ား၊ (သုိ႔) ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

အမကအရာမ ား။  
 

လက္ေတြ႔က ေသာ အၿပဳအမက အကြဲၿဖတ္စစ္ေဆးၿခင္း (FBA) - အၿပဳအမကစီမံကိန္းခ မွတ္ရန္၊ လုိအပ္သည့္ အခ က္အလက္မ ားကို 
စုေဆာင္းရန္၊ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အကြဲၿဖတ္စစ္ေဆးၿခင္း။ 
 

တစ္ဦးခ င္း ပညာေရးစီမံကိန္း (IEP)  - ေက ာင္းသားမ ား သီးသန္႔ပညာေရးအတြက္၊ ဦးတည္ခ က္မ ား၊ ကကညီေထာက္ပံ့မႈမ ား၊ 
၀န္ေဆာင္မႈမ ားႏွင့္ ပန္းတုိင္၏ အတုိင္းအစ ပမာဏအတြက္၊ စစ္ေဆးမႈၿဖစ္ေစ၊ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းပန္းတုိင္မ ားသို႔ လွမ္းေနသည့္ 
တုိးတက္မႈအတြက္ ေ၀ဖန္ခ က္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆုိထားေသာ စီမံကိန္း။ 
 

မနာခံၿခင္း- တစ္စုံတစ္ဥိီး၏ ၿသဇာအာဏာေအာက္မွ၊ ညြန္ၾကားခ က္မ ားကို လုိက္နာရန္ ၿငင္းဆုိၿခင္း။ 
 

ၾကား၀င္ေၿဖရွင္းၿခင္း -   ပုံမွန္ညြန္ၾကားခ က္မ ားမေအာင္ၿမင္သည့္အခါတြင္၊ ေက ာင္းသားတစ္ဦးအား ရည္ရြယ္ခ က္အတြက္ 
သင္ေပးရန္ အသုံးၿပဳေသာ နည္းဗ ဴဟာ (သုိ႔) ၿဖည့္စြက္မႈ။  
 

ဥပေဒက ဴးလြန္မႈမ ား - ဥပေဒမ ား မလိုက္နာသည့္အခါ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ အၿဖစ္အပ က္မ ား။  
 

အခြင့္ထကးမ ား ရႈံးဆုံးၿခင္း - EACS အၿပဳအမကစည္းကမ္းက ဴးလြန္ၿခင္း ေနာက္ဆက္တြြဲအၿဖစ္၊ ေက ာင္းသား တစ္ေယာက္သည္၊ 
ေက ာင္းအစီအစဥ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ ား၌ ၀င္ေရာက္ရန္ အခြင့္ထကးမ ား ရႈံးဆုံးႏိုင္သည္။ 
 

လမ္းညြန္အၾကံၿပဳေပးၿခင္း - အခ ိန္ကာလတစ္ခုတြင္၊ အၿခားတစ္စုံတစ္ေယာက္ကို၊ ေကာင္းေသာပုံ ေဆာင္သကတစ္ဦးအၿဖစ္၊ 
လမ္းၿပညြန္ၾကားၿခင္း၊ အၾကံၿပဳၿခင္း၊ နားေထာင္ေပးၿခင္းတုိ႔၏လုပ္ရပ္။ 
 

ေကာင္းေသာအၿပဳအမကအတြက္၀င္ေရာက္ေၿဖရွင္းၿခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ ား (PBIS) - ေက ာင္းနယ္ပယ္တစ္ခု 
လုံးအၿပဳအမကအတြက္ စီမံခန္႔ခြြဲမႈ ေဘာင္အတြင္း၌ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၾကား၀င္ေၿဖရွင္းၿခင္း၏ သတ္မွတ္ခ က္ သုံးမ ဳိးၿဖင့္ 
ၿပဳလုပ္ထားသည့္ ပုံစံနမကနာ။ 
 

လကထု၀န္ေဆာင္မႈမ ားသို႔ရည္ညြန္းေပးၿခင္း - ေက ာင္းသားႏွင့္ မိသားစုမ ားအတြက္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားပံ့ပုိးေပး သည့္ 
လကထုအတြက္အဖြြဲ႔အစည္းမ ားသုိ႔ ရည္ညြန္းၿခင္း။  
 

အရာရွိ-ပုလိပ္သုိ႔ တုိင္ၾကားႏိုင္ေသာ - တရားမ၀င္ က ဴးလြန္မႈ (သုိ႔) အၿခားသကအား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေစလွ င္၊ ပုလိပ္ကို 
တုိင္ၾကားရန္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။  
 

တု႔ံၿပန္ေပးသည့္ ၀ိုင္းေတာ္သားမ ား - စီးပါြးရွင္အားလုံး၊ မတရားၿပဳမကၿခင္း ခံစားရသည့္အခါ၊ မတရားမႈ အတြက္၊ 
မည္သုိ႔အက ဳိးသက္ေရာက္ေစသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈကိုၿပဳၿပင္ရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ဆုိသည့္ 
အခြင္႔အေရးရရွိေသာ နည္းလမ္း။  
 

ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရး ေမးခြန္းမ ား - ခက္ခြဲေသာ အၿပဳအမကၿပသနာမ ားအတြက္ ရွင္းၿပရန္ႏွင့္ ေၿဖရွုင္းရန္အ တြက္ၿဖစ္ေစ၊ 
တစ္စုံတစ္ဦးမွ အၿခားသကတစ္ဦး၏ အၿပဳအမကမ ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ ားကို ေၿဖရွင္းရန္ ၿပင္ဆင္ၿပဳလုပ္ထားေသာ 

သီးသန္႔ေမးခြန္းတစ္စု။ 
 

ေလ ာ္ေၾကး - အခုိးခံရသည့္ (သုိ႔) ပ က္စီးသြားသည့္ပစၥည္းအား အစားထုိးၿခင္း(သုိ႔)ေလ ာ္ေပးၿခင္း (သို႔) ၀န္ေဆာင္ေပး 
ၿခင္းနည္းလမ္းၿဖင့္၊ သင့္ေတာ္သည့္ ေစ းကြက္တန္ဖုိးအတုိင္း ေပးၿခင္း။  
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ခ ိန္းဆုိခ က္ၿပဳၿပင္ေရး - ေက ာင္းသားေန႔စဥ္ အခ ိန္ဇယား၌၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလြဲမႈ 
 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာခံယကမႈ ေႏွာက္ယွက္ၿခင္း - တစ္စုံတစ္ေယာက္ (သို႔) လကစုတစ္စုအား၊ မိမိတုိ႔၏လိင္ပုိင္းဆုိင္ ရာဆြြဲေဆာင္မႈ  
(သို႔) ဆန္႔က င္ဘက္လိင္ (သုိ႔) လိင္တကအဖြြဲ႔၀င္အား၊ တုံ႔ၿပန္မႈမ ားအေပၚတြင္၊ မေကာင္းေသာ အေတြးအေခၚ (သို႔) 

စိတ္ေနသေဘာထား။ 
 

ခုိးၿခင္း - ပိုင္ရွင္ခြင့္ၿပဳခ က္မရွိေသာ (သို႔) မသိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းကို ပိုင္ရွင္အသုံးမၿပဳႏုိင္ေအာင္ပိတ္ပင္ထားဆီးရန္ 
ဆႏၵႏွင့္၊ အၿခားသက၏ပိုင္ဆုိင္မႈ (သို႔) ဌါနမ ားကုိ ရယကၿခင္း (သို႔) ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿခင္း။ 
 

ေနာက္က ျခင္းမ ား - ေက ာင္းသုိ႔အတန္းသို႔ေနာက္က ၿပီးေရာက္လာၿခင္း။ 
 

ေဆးရြက္ၾကီးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ ား- ေဆးရြက္ၾကီးပါ၀င္သည့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ ားမွာ စီးကရက္မ ား၊ စီးဂါး(ေဆးျပင္း 
လိပ္) ေဆးတံ၊ ေဆးရြက္ၾကီးရႈၿခင္း၊ ေဆးရြက္ၾကီး၀ါးၿခင္း(သုိ႔) အေငြ႔မရွိေသာေဆးရြက္ၾကီး၊ အီး-စီးကရက္မ ား၊ ဗိတ္ပါ 
ႏွင့္၄င္း၏ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ား၊ ကြမ္းစားျခင္း/ကြမ္း၀ါးျခင္း (စသည္တုိ႔ျဖင့္သာကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ္) 
 

က ဴးေက ာ္၀င္ေရာက္မႈ - ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္း (သုိ႔) ေက ာင္းမွထုတ္လုိက္ၿခင္းခံရသည့္အခ ိန္အတြင္း၊ ခြင့္ၿပဳ ခ က္မရွိပြဲ  
ေက ာင္းနယ္ေၿမအတြင္းသို ႔ ဖ က္ဆီးၿခင္းႏွင္ ့ ၀င္ေရာက္ၿခင္း။ 
 

ေက ာင္းေၿပးၿခင္း - ေက ာင္းမွ ခြင့္မၿပဳထားေသာ ပ က္ကြက္မႈ။ 
 
 

အးီေအစအီကစ္ေ္က ာငး္သား မိဘမ ား၏ အၿပဳအမကမ ား 
 

အေရွ ႔အယ္လန္ခရုိင္ေက ာင္းအဖြြဲ႔အစည္းႏွင့္ေက ာင္းနာယကမ ားအဖြြဲ႔ခ ဳပ္တုိ႔မွ၊  ပညာေရးအစီအစဥ္ထြဲတြင္၊ အခ ိန္ပိုေဆာင္ 
ရြက္မႈမ ား တန္ဖုိးကိုလည္းေကာင္း၊ ထုံးစံအတုိင္းၿဖစ္ေသာ စာသင္ခန္းၿပင္ပမွ၊ လႈပ္ရွားမႈမ ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အခြင့္ 
အေရးရရွိသည့္အခါ၊ လကငယ္မ ားတုိးတက္ဖြ႔ ံၿဖိဳးမႈ၏ တန္ဖုိးကိုလည္းအသိအမွတ္ၿပဳသည္၊ အားကစားသမားမ ားႏွင့္ နည္းၿပ 

တုိ႔သည္ အတန္းထြဲ၌၄င္း၊ အားကစားကြင္း ၌၄င္း၊ မိမိကုိယ့္ကုိယ္ တကညီသည့္ စိတ္သေဘာထား အတိုင္းၿပဳရန္  ေတာင္းဆုိ 
ထားပါသည္။ ရည္မွန္းထားသည့္အၿပဳအမကအရ၊ အားကစားသမားမ ားႏွင့္ နည္းၿပမ ားလိုက္နာရမည့္နည္းတက၊ မိဘမ ား၏အၿပဳ 
အမကမ ားအတြက္၊ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ က္မ ား ထားရွိရန္ျမိဳ ႔နယ္တြင္တာ၀န္ရွိသည္။ 
 

၁။ အားကစားပြြဲတြင္၊ ရုိင္းစုိင္းေသာ ေ၀ဖန္ခ က္မ ားကို အရာရွိမ ား၊ နည္းၿပမ ား၊ အားကစားသမားမ ား (သို႔)  
     မည္သည့္ အဖြြဲ႔မဆုိ (သုိ႔) မိဘႏွင့္ ပရိသတ္တုိ႔အား ေၿပာဆုိၿပဳလုပ္ၿခင္းကို လက္မခံပါ။ 
၂။ အားကစားပြြဲတြင္၊ လကထုထြဲမွ ဆြဲေရးတုိင္းထြားၿခင္းကို လက္မခံပါ။ 
၃။ အားကစားပြြဲသုိ ႔ အရက္မကးၿပီးလာေရာက္ၿခင္းကို လက္မခံပါ။ 
၄။ အၿခားေသာမည္သည့္ပုံစံမဆုိ ရန္မကလုိေသာ အၿဖစ္ကို လက္မခံပါ။ 
၅။ မိဘမ ားသတိထားရမည္မွာ၊ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ၿခင္းသည္ အခြင့္ထကးတစ္ရပ္ၿဖစ္ၿပီး၊ အခြင့္အေရးတစ္ ရပ္မဟုတ္ပါ။   
     မည္သကသည္ အဖြြဲ႔တြင္ထားမည္၊ မည္သကပါ၀င္ရန္ႏွင့္ ပါ၀င္သကလကဦးေရတုိ႔အတြက္၊ ေနာက္ဆုံး ဆုံးၿဖတ္ခ က္ကို  
     နည္းၿပမွၿပဳလုပ္ရမည္။ ဤအခ က္မ ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အား ကစားပြြဲ (သုိ႔) ေလ့က င့္ေရးၿပဳသည့္အ  
     ခ ိန္တြင္၊ နည္းၿပအား ရင္ဆုိင္ၿခင္းကို လက္မခံပါ။ အထက္ သတ္မွတ္ခ က္မ ားအား မည္သည့္မိဘမ ားမဆုိ  
     က ဴးလြန္ပါက၊ အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားကေအာက္ပါတားၿမစ္ခ က္မ ားသတ္မွတ္သည္ 
၆။  ႏႈတ္အားၿဖင့္ (သို႔) စာေရးၿပီး သတိေပးၿခင္း 
၇။  ၿပဳိင္ပြြဲထြဲမွ (သို႔) ေက ာင္းနယ္နမိတ္အတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ၿခင္း။ 
၈။  EACS ကုိယ္စား ၀င္ေရာက္ၿဖတ္သန္းခြင့္မၿပဳရ ဆုိသည့္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို ႔မည္။  
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အီးေအစီအက္စ္ ပုိးမႊားကာကြယ္ထိန္းခ ဳပ္ေရး စာရင္းမွတ္ပုံတင္ၿခင္းေလွ ာက္လႊာေဖာင္ပုံစံ 
 

မိဘမ ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ ားသည္ ေက ာင္းခ ိန္အတြင္း ပုိးသတ္ေဆးအသုံးၿပဳၿခင္းအသိေပးေၾကၿငာခ က္မ ားကို ၾကိဳတင္ရရွိလိုပါက၊  
EACS Pest Control Registry ဟုေခၚေသာ ပုိးမႊား ကာကြယ္ထိန္းခ ဳပ္ေရး မွတ္ပုံတင္ၿခင္းစာရြက္ကို ၿဖည့္စြက္ရမည္။ 
 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပခ က္မ ားကုိျပည့္စုံစြာေရးျဖည့္ျပီးအီးေအစီအက္စ္ ပုိးမႊားကာကြယ္ထိန္းခ ဳပ္ေရး မွတ္ပုံတင္ 
စာရင္းသြင္းရန္ လက္ေရးၿဖင့္ေရးသားေဖၚၿပေပးပါ 
 
ေက ာင္း _____________________________________________________________________________ 

ေတာင္းဆုိမႈၿပဳသည့္တဦးခ င္းအမည္ _________________________________________________________ 

အိမ္လိပ္စာ___________________________________________________________________________ 

 

အီးေမးလ္    __________________________________________________________________________ 

 

တဦးခ င္းလက္မွတ္ ____________________________________________________________________ 

 

ေန႔စြြဲ ______________________________________________________________________________ 

 

 

အီးေအစီအက္စ္ (EACS) အေဆာက္အဦး/ထိန္းသိမ္းေရးဌါနသုိ႔ ေပးပုိ႔ရန္ ဤေဖာင္ပုံစံကုိ ေက ာင္းရုံးခန္း သုိ႔ 
ေပးအပ္ပါ  
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လမး္ညြနစ္ာအပုအ္ေၾကာငး္အရာအခ ကအ္လက ္
ေဖာ္ျပခ ကက္ုိ ကန္႔ကြကျ္ခငး္ 

 
 

ေက ာငး္သားအမည္  _____________________________________________________________ 
 
ေက ာငး္သား၏ေက ာင္းအမည ္______________________________________________________ 
 
သီးသန္႔ၾကိဳတင္ခြင့္ၿပဳခ က္မရွိဘြဲေအာက္ပါေခါင္းစဥမ္ ားအတြင္းမွ မေဖာ္ျပလုိေသာအခ က္မ ားရွိအမွတ္စဥ္မ ားကိ ု
၀ိုင္းျပီးေက ာင္းရုံးခန္းသုိ႔ ဤေဖာင္ပံုစံကုိေပးပုိ႔ပါ။  
 
 
၁။ ေက ာင္းသက၊သားအမည္ 
၂။ ေနရပလ္ိပစ္ာ 
၃။ ဖုန္းနံပါတ ္
၄။ ေမြးဖြားရာေနရာႏွင္ ့ေမြးေန႔ 
၅။ ထကးခၽြနမ္ႈႏွင္ ့ဆမု ား 
၆။ တက္ေရာက္သည့္ေန႔စြြဲ 
၇။ ကုိယအ္ေလးခ နိ္ႏွင့္အရပ္အၿမင့္ (အားကစားအစီအစဥ္မ ားႏွင့္ ထတု္ေ၀ေရးသားၿခင္းအတြက္) 
၈။ ဓါတ္ပုံမ ား (အားကစားႏွင့္၊ အခ ိန္ပုိသင္ရုိးညြန္းအစအီစဥ္မ ားႏွင့္ ထတု္ေ၀ေရးသားရန္အတြက္) 
၉။ ရရွိခြဲ့ေသ ေအာင္လက္မတွ္မ ား (ဒီပလုိမာ) 
 
 
 
မိဘလကမ္ွတ ္________________________________________________________________ 

ေန႔စြြဲ _______________________________________________________________________ 

ခံစားခြင့္ရွိေသာေက ာင္းသက/သားလက္မတွ္ _____________________________________________ 

လက္ရွိအတနး္_________________________________ ေမြးေန႔__________________________ 

 
  



 

  

 66 

စစသ္ားစေုဆာငး္ခန္႔ထားေရးမႈးမ ားအားေက ာငး္သား၏ကုိယေ္ရးအခ ကအ္လကမ္ ားေပးအပရ္န ္
ျငငး္ဆုိသည့္အသေိပးအေၾကာငး္ၾကားစာ 

ကေလးမ ားေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးဥပေဒအရေဒသတြင္းပညာေရးေအဂ င္စမီ ားအားလုံးသည္ဖက္ဒရယ္၏ရံပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ 
စစ္သားစုေဆာင္းခန္႔ထားေရးမႈးမ ားကေတာင္းဆုိလာလွ င္ဂ ဳနယီာ၊စီနီယာေက ာင္းသားမ ား၏အမည္၊လိပ္စာ၊ဖုံးနံပါတ္မ ားေပး 
ရမည္၊စစ္သားစုေဆာင္းခန္႔ထားေရးမႈးမ ားတြင္ထုိအခ က္အလက္မ ားကုိေတာင္းဆုိခြင့္ရွိသည္၊သုိ႔ေသာ္ ေက ာင္းသား(သုိ႔)မိဘ 
ကထုိအေၾကာင္းအရာမ ားကုိမေဖာ္ျပလုိ၍အမည္စာရင္းထြဲမွပယ္ဖ က္ေပးရန္ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္၊ထုိအခ က္ကုိ “သတင္းစု 
ေဆာင္းသည့္စာရင္းစာအုပ္”ထြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ 

 
 

 

ေအာက္တြင္ေဖၚၿပပါ ေက ာင္းသား၏အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ ားကို တပ္သားစုေဆာင္းေရးဌါနသုိ႔ မေဖၚၿပရန ္
ကၽြႏု္ပ္အေနၿဖင့္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ 
 
ေက းဇကးၿပဳ၍ ထင္ရွားစြာ ေရးပါ  
 

ေက ာင္းသားအမည္ ____________________________________________ 

 

 

ေက ာင္းသား၏ေက ာင္းအမည္ ____________________________________________ 

 

 

ေက ာင္းသားအုိင္ဒီနံပါတ္ __________________________________________ 

 

 

ေမြးေန႔           _______/_______/________ 

   လ၊  ရက္၊      ခုႏွစ ္

 

 

လက္မွတ္ ___________________________________________________ 

 

 

သင္သည္အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက ာင္းသားျဖစ္ပါသလား။   ဟုတ္ပါသည္  မဟုတ္ပါ 
 

 

 

သင္သည္အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက ာင္းသား၏မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသကၿဖစ္ပါသလား။       ဟုတ္ပါသည္          မဟုတ္ပါ 
 

 
ေက းဇကးၿပဳၿပီး၊ ဤစာရြက္ကို သင့္ေက ာင္း ညြန္ၾကားေရးရုံးဌါနသုိ႔ ၿပန္ပုိ႔ေပးပါ။ 
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သတငး္ၿပနၾ္ကားေရးမွဗဒီယီိရုိကုျ္ခငး္၊ ဓာတပ္ုရံုိကျ္ခငး္ႏွင့္ေတြ႔ဆုေံမးျမနး္ျခငး္အတြကခ္ြင့္ျပဳခ က ္
 

ပညာေရး(သို႔) ျပင္ပလုပေ္ဆာငမ္ွုမ ားအတြက္ သတင္းေပးပို႔ရန္ ျမိ ႔ဳအတြင္းရွိ အသံလႊင့္ဌာန ႏွင့္ ပံုႏိွပ္ဌာန မွလကထုဆက္သြယ္ 
ေရးမ ားအား အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ားမွ မႀကာခဏ ဖိတ္ႀကားပါသည္။  အမ ား ျပည္သက သိရွိႏိုင္ရန္ျမိဳ ႔နယ္မွ 
ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ က္မ ားကို အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီမွ လကထုဆက္သြယ္ေရးမွုး အေနျဖင့္  လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
 

ဤသတင္းထုတ္ျပန္ခ က္မ ားမွာ ဗီဒီယို ရိုက္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ ေက ာင္းသားမ ားအား လကေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ ား 
ျဖစ္သည္။ ေက ာင္းသားမ ား၏ပထမ အမည္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအမည္မ ားျဖင့္ ေဖာ္ျပမည္  ေဆာငရ္ြက္လွုပ္ရွားမွု သတင္ းအခ က္အ  
လက္မ ား ကို စာျဖင့္ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ က္မရွိပြဲ သင္သည္ သင့္ကေလးကုိမပါ၀ငလ္ိလု ွင ္ေအာက္ပါ  ပံုစံကိုေရးျဖည့္ျပီး  
သင့္ကေလး၏ဂုိက္ဒင့္စ္/ညႊန္ႀကားေရးဌာနသို႔ ႀသဂတုလ္ (၃၀) ရက ္၂၀၂၁ ေန႔ ကုိေနာက္ဆံုးထားျပီးျပန္ပုိ႔ပါ 
 

အကယ္၍ ဤပံုစံကို ျပနမ္ပို႔လ ွင္ သင့္ကေလး၏ ေကာင္းေသာပညာေရးျပင္ပေဆာင္ရြက္သည့္သတင္း ေဖာ္ျပခ က္မ ားကို  
ခြင့္ျပဳသည္ဟု ယကဆမည္ 
 

 

 

စာျဖင့္ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ က္မရွိပြဲ ေဆာင္ရြက္လွုပ္ရွားမွု သတင္းအခ က္အလက္မ ားတြင္ ကြ ႏ္ုပ္ကေလးကို ေက းဇကး ျပဳျပီး 
မထည့္ပါႏွင့္။ 
 
ေက းဇကးၿပဳ၍ ထင္ရွားစြာ ေရးပါ။ 
 

 

ေက ာင္းသားအမည ္ ____________________________________________________ 

 

 

ေက ာင္းသား/သက၏ေက ာင္းအမည္ ___________________________________________ 

 

 

မိဘလက္မွတ္ _________________________________________________________ 

 

 

ရက္စြြဲ _______________________________________________________________ 
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အေရ ွ႔အယ္လနေ္ကာငတီ္ေက ာငး္မ ား 
ေက ာင္းသား/မဘိ အသိအမတွ္ျပဳ ေဖာင္ပုံစ ံ

 

အေရွ႔အယ္လန္ေကာင္တီေက ာင္းမ ား၏ေက ာင္းျပန္တက္သည့္လမ္းညြန္စာအုပ္၏ သတင္းအခ က္အလက္ ညႊန္ႀကားခ က္၊  
ျမိဳ ႔နယ္ျပကၡဒိန္ႏွင့္ (စြန္႔လႊတ္) ျငင္းပယ္သည့္ ပံုစံမိတၱဴမ ားကိုရရွိျပီး ျဖစေ္ၾကာင္း ေအာက္တြငလ္က္မွတ္ထုိးျခင္းျဖင့္ကြ ႏု္ပ္ 
တုိ႔သိရွိပါသည္ 
 

_____________________               ___________     ______________________________ 

 ေက ာင္းသားလက္မွတ္                                အတန္း           ေက ာင္းအမည ္                    

 

____________________     ______________________________ 

            ရက္စြြဲ                                                                     မိဘလက္မွတ္  

 

 

ေအာက္ပါေဖာင္ပုံစျံဖတ္ပုိင္းကုိ ေက ာင္းသား၏ဂုိက္ဒင့္စ္ဠာနသုိ႔ ၿပန္ပုိ႔ပါ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

အေရ ွ႔အယ္လနေ္ကာငတီ္ေက ာငး္မ ား 
ေက ာင္းသား/မဘိ အသိအမတွ္ျပဳ ေဖာင္ပုံစ ံ

 

အေရွ႔အယ္လန္ခရိုင္ေက ာင္းမ ားမွ ေက ာင္းျပန္တက္သည့္ သတင္းအခ က္အလက္ ညႊန္ႀကားခ က္၊ ခရိုင္ျပကၡ ဒိန္ႏွင့္ 
(စြန္႔လႊတ္) ျငင္းပယ္သည့္ ပံုစံမိတၱဴမ ားကို ရရွိျပီး ျဖစ္သည့္အေႀကာင္း  ေအာက္ပါလက္မွတ္ ထိုးျခင္းျဖင့္ ကြ ႏု္ပ္ 
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 
 

________________________      ___________ ______________________________ 

 ေက ာင္းသားလက္မွတ္                              အတန္း           ေက ာင္း                     
 

 

 

_______________________ ______________________________ 

            ရက္စြြဲ                                                                     မိဘလက္မွတ္  
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မိဘမ ားႏွင့္ေက ာင္းသားအားကစားသမားမ ားေခါငး္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္သတိေမ့ျခင္းအေႀကာင္းအရာ  
သိမွတ္ျခင္းႏွင့္ လက္မွတ္ထုိးသည္ေ့ဖာင္ပံုစံ 

 
ေက ာင္းသားအားကစားသမား၏ အမည္ (ေက းဇကးျပဳ၍ ထင္ရွားစြာေရးပါ)________________________________________ 

 

ပါ၀င္ေသာအားကစား (အကယ္၍ သလိွ င္) __________________________________________________________________________________________  

 

ေန႔စြြဲ _________________________________  

 

ေက ာင္းသားအားကစားသမားမ ား-ေခါင္းထခိိုက၍္သတေိမ့ျခင္းႏွင့္ဦးေခါင္းထခိိုက္ဒဏ္ရာမ ား (အုိငစ္ီ ၂၀-၂၄-၇) ဥပေဒအသစ္အရ ေက ာင္းသားအားကစား 
သမားမ ားႏွင့္၄င္၏မဘိမ ားအား ေခါင္းထိခိကု္၍ သတိေမ့ျခင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းထခိိကု္ဒဏ္ရာမ ားရရွိျခင္း၏ သေဘာသဘာ၀ ႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္မ ားျဖစသ္ည့္ သတ ိ
ေမ့ျခင္း(သို႔) ေခါင္းတြင ္ဒဏ္ရာရျပီး ဆကလ္ကက္စားျခင္း အေႀကာင္းကို ေက ာင္းအေနျဖင့္ ပညာေပးရန္ ႏွင့္ သတင္းေပးရန္ လိုအပပ္ါသည္။ ဥပေဒမ ားအရ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိငု္း-ပညာေရးအတြက ္(သို႔) အသင္းအဖြြဲ႔ အခ င္း ခ င္း ယဥွ္ျပိဳင္မႈမ ားအတြက္ ေလက့ င့္ျခင္းမ ား မစတင္ပမ္ွီ အထကတ္န္းေက ာင္းသား အားကစား  
သမားမ ားႏွင့္ ေက ာင္းသား အားကစား သမား မဘိမ ားအား သတင္းအခ ကအ္လက္ ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဦးစလံုးလကမ္ွတထ္ိုး၍ အသိအမတွ္ျပဳသည့္ပံု စံ 
သတင္းအခ က္အ လကက္ို ေက ာင္းသားနည္းျပထသံို႔ ပို႔ေပးရမည။္ ျပီးလွ င္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ ကမ္ ား ထပ္မထံတု္ျပနခ္ က္အရ ကစားပြြဲ (သို႔) ေလ့က င့္သည့္ 
အခ ိိန ္အတြင္း ဦးေခါင္းထခိိကု္ဒဏ္ရာရျခင္း (သို႔) သတေိမသ့ည့္အေျခအေနကိ ုသသံယရွလိွ င္ ဒဏ္ျဖစ္သည့္အခ ိန္မစွျပီး ကစားျခင္းမွ ႏုွတပ္ယ္ျခင္း ခရံ 
မည္ျဖစ္၍ ေခါင္းထိခိကု္၍သတိေမ့ျခင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းထခိိုက္ဒဏ္ရာမ ားကို ပိုင္ႏိုင္ကြ မ္းက ငစ္ြာ ေလက့ င့္ထားသည့္ေဆး ကသုမွုဌာနမလွိငု္ စင္ရသည့္ သကမ ား 
ထံမွ စာေရးသည့္ခြင့္ျပဳခ က္ရမွသာလွ င ္အားကစားျပနလ္ည္ျပဳလပု္ႏိုင္ပါသည။္ 
 
မိဘ-ေက းဇကးျပဳ၍ပကးတြြဲပါသည့္အေႀကာင္းအရာမ ားကိုဖတပ္ါ။ “Heads Up – Concussion in High School Sports – A Fact Sheet for Parents” အထက္တန္း   
ေက ာင္းအားကစားမ ားတြင္ျဖစသ္ည့္ေခါင္းထိခိကု္္၍သတိေမ့ျခင္းႏွင့္ မိဘမ ားအတြက္ အေႀကာင္းအရာအခ က္အလကမ္ ားႏွင့္္ “Heads Up – Concussion in 

High School Sports – A Fact Sheet for Athletes” အထကတ္န္းေက ာင္းအားကစားမ ား တြင္ျဖစသ္ည့္ ေခါင္း ထခိိုက္္၍သတိေမ့ျခင္းႏွင့္ အားကစားသမား 
မ ားအတြက္ အေႀကာင္းအရာအခ က္အလက္မ ားကိုဖတ္ပါ။ ဤအေႀကာင္းအရာ အခ က္အလက္ မ ားကိဖုတ္ျပးီလွ င ္ ေအာကေ္ဖၚျပပါအပိငု္းကို  လက္မတွ္ 
ထိုး၍   သင့္ကေလးအေနျဖင့္ မိတၱဴ ကို လက္မတွထ္ိုးရန္ ေသခ ာစြာႀကည့္ရွု ေပး ပါ။  လက္မတွထ္ိုးျပီးလွ င္ သင့္ေက ာငး္သားအားကစားသမားအား ဤပံုစံကိ ု
သက၊သကမ၏နည္းျပထသံို႔ ျပန္ေပးရမည ္

 
ကြ ႏ္ုပ္သည္အထက္ေဖၚျပပါ အားကစား၌ ပါ၀ငမ္ည့္ေက ာင္းသားအားကစားသမား ျဖစပ္ါသည္။ကြ ႏ္ုပသ္ည ္ေက ာင္းသားအားကစားသမား သတင္းအခ ကအ္ 
လက္မ ားကိ ုလက္ခံရရွိျပီး အေႀကာင္းအရာမ ားကို ဖတ္ျပီးပါျပ။ီ ေခါင္းထိခိကု၍္ သတိေမ့ျခင္းႏွင့္ ဦးေခါငး္ထခိိကု္ဒဏ္ရာ မ ားရရွိျခင္း၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္    
ေဘးအႏၱရာယ္မ ား ျဖစသ္ည့္ သတေိမ့ျပီး သို႔မဟုတ ္ေခါင္းတြင္ဒဏ္ရာရျပီးလွ င္ ဆကလ္က္ ကစားျခင္းမွ ရရွသိည့္ အႏၱရာယ္မ ားကို ကြ ႏ္ုပ္နားလညသ္ည။္ 
 

 

 

_____________________________________________________________       ___________________  

 (ေက ာငး္သားအားကစားသမား၏လက္မတ္ွ)                                (ရက္စြြဲ)  
 
 
အထက္ေဖၚျပပါေက ာင္းသား၏မဘိသို႔မဟတု္အုပ္ထနိ္းသကျဖစသ္ည့္ ကြ ႏ္ုပ္သည္ ေက ာင္းသားအားကစားသမားသတင္းအခ ကအ္လကမ္ ား ကိလုက္ခရံရွိျပီး 
အေႀကာင္းအရာမ ားကို ဖတ္ျပီးပါျပီ။ ေခါင္းထိခိကု္၍ သတိေမ့ျခင္းႏွင့္ ဦးေခါငး္ထိခိကု္ဒဏ္ရာမ ား ရရွိျခင္းအေၾကာင္း ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ ားျဖစသ္ည့္  
သတိေမ့ျခင္း(သို႔) ေခါင္းတြင္ဒဏ္ရာရျပးီလွ င္ ဆကလ္ကက္စားျခင္းမွ ရရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ ားကို ကြ ႏ္ုပ္နားလညသ္ည။္ 
 
 
____________________________________________________________        ___________________  

(မဘိ (သုိ႔)အုပထိ္နး္သက၏ လက္မတ္ွ)       (ရက္စြြဲ)  

 
 


