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အကထကွထ ွအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း 

မသန့်စွမ့််း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ပညျောက ်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ (IDEA) မသန့်စွမ့််းသ မ ျော်းပညျောက ်းအ ့်ဥပကေ ၂၀၀၄ သည့် IDEA နငှ ့် 

(CFR) အကမ ိ န့်ပညျောက ်းဌျောနဖ ့်ေ ယ့်စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ေု့်အ  သင ့်ထ    ှိနိငု့်သည ့် အခွင ့်အက ်းနငှ ့်ပတ့်သ ့်၍ 

 ှင့််းပပခ  ့်အပပည ့်အဝ ပါ ှိကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို  သင့်၊ မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်း သို  မဟုတ့် သ သယ ှိကသျော 

မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်း၏ မိဘမ ျော်းထ  က  ျောင့််းမ ျော်း  ကပ်း န့် လိုအပ့်ပါသည့်။ လ ထညုွှန့်က ျော်းမှု က ီ်းက ပ့်က ်းရ ု ်း (The Office 

of Superintendent of Public Instruction, OSPI)   အထ ်းပညျောက ်း သတ့်မှတ့်ပပဋ္ဌျောန့််းခ  ့် လွှမ့််းမို်းထနိ့််းခ ျုပ့်သည ့် 

ပပည့်နယ့်စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို က ီ်းက ပ့်ပါသည့်။ အခန့််း 392-172A (WAC) ဝါ ှင့်တန့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်းဥပကေတွင့် 

အဆိပုါစည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို ကတွျှို့  ှိ ပါသည့်။ ဤစျော ွ ့်စျောတမ့််းသည့်  အကမ ိ န့်ပညျောက ်းဌျောန၏နမ နျောအတုိင့််း 

ကဆျောင့် ွ ့်ပါသည့်အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော (Notice of 

Special Education Procedural Safeguards)  ိ ုဇွန့်လ ၂၀၀၉ခုနစှ့်တွင့် စိစစ့်တည့််းပဖတ့်ခဲ ပါသည့်။ 

ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျောသည့် မဘိမ ျော်း၊ မိဘ ုိယ့်စျော်းနငှ ့် အ ွယ့်က ျော ့်က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့် ပဖစ့်သည့်။ “သင့်” သို  မဟုတ့် 

“မိဘ” နငှ ့် “သင့်၏ ကလ်း” အတွ ့်  ည့်ညွှန့််းခ  ့်မ ျော်းသည့်လည့််း မိဘ ုိယ့်စျော်းနငှ ့် အ ွယ့်က ျော ့်က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့် 

  င ့်သ ်ုးပါသည့်။ ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျောပါ  ည့်ညွှန့််းခ  ့်မ ျော်းပဖစ့်သည ့် “က  ျောင့််းခရုိင့်” သို  မဟုတ့် “ခရုိင့်” တွင့် 

ပညျောက ်းဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု ခရုိင့်မ ျော်းနငှ ့် ပညျောက ်းဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု လုပ့်ငန့််းဌျောနမ ျော်း အစ ိှသည ့် အကပခခ ဥပကေ 

က  ျောင့််းမ ျော်းနငှ ့် အပချော်းအမ ျော်းပပည့်သ  လုပ့်ငန့််းဌျောနမ ျော်း ပါဝင့်ပါသည့်။ 

သင့်၏ကေသနတ  က  ျောင့််းခရုိင့်၏ အထ ်းပညျောက ်း ေါရုိ ့်တျော၊ ပပည့်နယ့်၏ မိဘကလ   င ့်သင့်က ျော်းက ်းနငှ ့် 

အခ  ့်အလ ့်စင့်တျော၊ PAVE စွမ့််းအင့်ပမြှင ့်တင့်က ်းအတွ ့် လှုပ့် ှျော်းမှုအသ မ ျော်း မိတ့်ဖ ့်မှု (Washington Pave) ထ  

ဆ ့်သယွ့်ပခင့််းပဖင ့် သို  မဟုတ့် OSPI မှတစ့်ဆင ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းနငှ ့် ဤလုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော 

 ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော ထပ့်ကဆျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို   ိှနိငု့်ပါသည့်။ OSPI သည့် 

လ ထညုွှန့်က ျော်းမှု က ီ်းက ပ့်က ်းရ ု ်း - အထ ်းပညျောက ်း ၌ အထ ်းပညျောက ်း ုိ ကဖျော့်ပပကသျော ဝဘ့်စျောမ  ့်နျှော ို ပ  ပုိ်းထျော်းပါသည့်။ 

OSPI တွင့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစီအစဉနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ ကမ်းခွန့််းမ ျော်းပဖင ့် သင ့် ုိ   ည ီန့် အစီအစဉ 

က ီ်းက ပ့်က ်းမ ်းမ ျော်းနငှ ့် အထ ်းပညျောက ်း မိဘနငှ ့် လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း ဆ ့်သယွ့်က ်းအ ျော ှိမ ျော်း  ှိပါသည့်။ OSPI 

အထ ်းပညျောက ်းထ  ဤသို  ဆ ့်သယွ့်နိငု့်ပါသည့်။ 360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631 သို  မဟုတ့် OSPI 

အထ ်းပညျောက ်း အ်ီးကမ်းလ့်. 

လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ယွ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 

34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
စျောသင့်နစှ့်တုိင့််းတစ့်က ိမ့် သင ့်ထ သို   ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျော မိတတ ူ ိ ုကပ်း ပါမည့်။ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့်အတွ ့်  နဦ်း 

လွှဲကပပျောင့််းမှု သို  မဟုတ့် သင့်၏ကတျောင့််းဆိခု  ့်အကပေါ်၊ စျောသင့်နစှ့်တစ့်နစှ့်တွင့် သင့်၏ ပထမဆ ်ုး အထ ်းပညျောက ်း 

လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်အျော်း ခရုိင့်၏ လ ့်ခ   ှိမှုအကပေါ်၊ စျောသင့်နစှ့်တစ့်နစှ့်တွင့် သင့်၏ ပထမဆ ်ုး ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်အျော်း ခရုိင့်၏ လ ့်ခ   ှိမှုအကပေါ်၊ ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပါဝင့်ကသျော 

စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော အက ်းယ  ကဆျောင့် ွ ့် န့် ဆ ်ုးပဖတ့်သည ့်အခါနငှ ့် သင့်၏ကတျောင့််းဆိခု  ့်အကပေါ် 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
mailto:speced@k12.wa.us
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ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော တွင့် အမ ျော်းပပည့်သ  

 ုန့်  စ ိတ့်၊ အထ ်းပညျောက ်း လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် လုပ့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း၊ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော 

သကဘျောတ ညခီ  ့်၊ အပုိင့််းခ IDEA စည့််းမ ဉ်း၏ အပုိင့််းခွဲ င တငွ့် ပါဝင့်သည ့် လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော 

 ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်းနငှ ့် အပုိင့််းခ IDEA စည့််းမ ဉ်း၏ အပုိင့််းခွဲ စ တွင့် ပါဝင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် 

စည့််း မ့််းခ  ့်မ ျော်း၏ လ ိျုျှို့ ဝှ ့်မှုပဖင ့် ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််း၌ သင ့် ကလ်း၏ တစ့်ဖတ့်သတ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု အျော်းလ ်ုး၏  ှင့််းပပခ  ့် အလ ု်းစ ု ပါဝင့်ပါသည့်။ ခရုိင့်မ ျော်းသည့် 

ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို အသ ်ုးပပျု န့် သို  မဟုတ့် မိဘမ ျော်းအတွ ့် ၎င့််းတုိ   ုိယ့်ပုိင့် အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော 

 ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော  ိ ုက ်းဆွ ဲန့် က ွ်းခ ယ့်နိငု့်ပါသည့်။ 

က ြိိုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 

34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်  သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစအီစဉ ို အ  ိျု်းသ ့်က ျော ့်မှု ှိသည ့် အက ်းက ီ်း 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်းအကက ျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုက ်းသျော်း၍ သင ့်ထ  ပ  ပုိ်း မည့်။ ၎င့််း ိ ု (PWN) 

က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောဟ ုကခေါ် ပပီ်း ၎င့််းသည့် သင့်၏ ကတျောင့််းဆိမုှု ုိ တ ု  ပပန့် ျောတွင့် အစည့််းအကဝ်း၌ 

သို  မဟုတ့် က  ျောင့််း  ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို ထင့်ဟပ့်ပပသကသျော စျော ွ ့်စျောတမ့််းပဖစ့်သည့်။ ခရုိင့်သည့် 

ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့်ခ ပပ ်းကနျော ့် က ြိိုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ိ ုသင ့်ထ  ကပ်းပုိ   န့် လိအုပ့်ကသျော့်လည့််း 

ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့် ိ ုအက ျောင့်အထည့်မကြျော့်ခင့် ပြစ့် မည့်။ ၎င့််းတုိ  သည့်  ိုယ့်က ်းအခ  ့်အလ ့် ခွဲပချော်းက ွ်းထတု့်ပခင့််း၊ 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း၊ ကန ျောခ ထျော်းပခင့််း သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် (FAPE) သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  

ပညျောက ်းကထျော ့်ပ  မှု ုိ စတင့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် သို  မဟုတ့် ကပပျောင့််းလဲ န့် အဆိပုပျုခ  ့်မ ျော်း သိမု ဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် 

ပတ့်သ ့်သည ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ပဖစ့်က သည့်။ 

က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောတွင့် ကအျော ့်ပါတုိ   ပါဝင့် မည့်။ 

• ခရုိင့်  ကဆျောင့် ွ ့် န့် အဆိပုပျုသည ့် သို  မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်သည ့်အ ျော 

• ခရုိင့်  အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့် န့် အဆိပုပျုသည ့် သို  မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်သည ့် အကက ျောင့််း င့််း  ှင့််းပပခ  ့် 

• (IEP) တစ့်ဦ်းခ င့််းအလို ့် ပညျောက ်းအစီအစဉအဖွဲျှို့  ဆင့်ပခင့်သ ်ုးသပ့်သည ့် အပချော်းက ွ်းစ ျောတစ့်ခုခု၏ ကဖျော့်ပပခ  ့်နငှ ့် 

အဆိပုါ က ွ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ိ ုပယ့်ခ ခဲ  သည ့် အကက ျောင့််း င့််းမ ျော်း 

• အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််း၊ အ ဲပဖတ့်ခ  ့်၊ မတှ့်တမ့််း၊ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်အတွ ့် အကပခခ အကနပဖင ့် 

အသ ်ုးပပျုသည ့် အစီ င့်ခ စျော တစ့်ခုခ င့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

• ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နငှ ့် သ ့်ဆိငု့်သည ့် အပချော်းအကက ျောင့််းတစ့်ခုခု၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

•  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုနငှ ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့် စစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရုိင့်  အဆိပုပျုသည ့် 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

• ဤစျောကစျောင့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည့် လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း  မိဘမ ျော်း ိ ု

အ ျောအ ွယ့်ကပ်းထျော်းကက ျောင့််း ထတု့်ပပန့်ခ  ့် 

• ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု အကက ျောင့််းက ျော်းစျော စျောကစျောင့်မိတတ ူ ို 

 ယ နိငု့်သည ့် နည့််းလမ့််း သို  မဟုတ့် သင ့် ုိ မကပ်းခဲ ပါ  ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော 

 ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု အကက ျောင့််းက ျော်းစျော စျောကစျောင့် မိတတ ူ ို ထည ့်သငွ့််းပါ။ 
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• ဤလုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့် ျောတွင့် အ  အည ီယ  န့်အတွ ့် 

ဆ ့်သယွ့် န့် သင ့်အတွ ့်  င့််းပမစ့်မ ျော်း 

သင့်သည့် က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို လ ့်ခ   ှိမည ့်အခ ိန့် နမ နျောမ ျော်း 

• ခရုိင့်  သင ့် ကလ်း ုိ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို  မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ပပျုလုပ့်လိုပါသည့် 

သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  သင ့် ကလ်း ုိ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို  မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ို 

ပငင့််းပယ့်ကနပါသည့်။ 

• သင ့် ကလ်း၏ IEP သို  မဟုတ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု ိ ုကပပျောင့််းလဲပါသည့်။ 

• သင ့် ိ ုအကပပျောင့််းအလဲအတွ ့် ကတျောင့််းဆိခဲု ပပီ်း ခရုိင့်  ကပပျောင့််းလဲ န့် ပငင့််းပယ့်ကနပါသည့်။ 

• အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် သင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ု

ပပန့်လည့်ရုပ့်သမိ့််းကနကက ျောင့််း ခရုိင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို သင့်  ကပ်းခဲ သည့်။ 

က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောသည့် အမ ျော်းပပည့်သ  နျော်းလည့်နိငု့်သည ့် ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် 

က ်းသျော်း မည့်ပဖစ့်သည့်။ ထိသုို  ပပျုလုပ့် န့် မပဖစ့်နိငု့်ပါ  သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း သို  မဟုတ့် သင့်အသ ်ုးပပျုသည ့် 

အပချော်းဆ ့်သယွ့်က ်း ပ ုစ ပဖင ့် ပ  ပုိ်း မည့်။ သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း သို  မဟုတ့် အပချော်းဆ ့်သယွ့်က ်း ပ ုစ သည့် 

က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဘျောသျောစ ျော်း မဟုတ့်ပါ  ခရုိင့်  ကအျော ့်ပါတုိ   ုိ စိစစ့် န့် အဆင ့်မ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ (၁) 

သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း သို  မဟုတ့် အပချော်းဆ ့်သယွ့်က ်း ပ ုစ ပဖင ့် ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို နှုတ့်အျော်းပဖင ့် သို  မဟုတ့် 

အပချော်းနည့််းလမ့််းမ ျော်းပဖင ့် ဘျောသျောပပန့်ဆိပုခင့််း (၂) သင့်သည့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောပါ အကက ျောင့််းအ ျော ို 

နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့်ပခင့််းနငှ ့် (၃) သတ့်မှတ့်ခ  ့် (၁) နငှ ့် (၂) ပပည ့်မီကက ျောင့််း က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကထျော ့်အထျော်း ိှပခင့််း 

မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း 

34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း အဂ္ဂလိပ့်စျောသင့်သ တစ့်ဦ်း ပတ့်သ ့်၍ အသ ်ုးပပျုသည ့်အခါ ဆိလုိုသည့်မှျော - 

1. အဆိပုါပုဂ္ဂိျုလ့်  ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ်ုးပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း သို  မဟုတ့်  ကလ်းငယ့်ပဖစ့်ပါ   ကလ်း၏ မိဘမ ျော်း 

ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ်ုးပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 

2.  ကလ်းပဖင ့် တိ ု့်ရုိ ့်ဆ ့်သယွ့်သည ့် အဆ ့်အသယွ့်အျော်းလ ု်းပဖင ့် ( ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စိစစ့်မှု အပါအဝင့်) အမိ့် 

သို  မဟုတ့် သင့်ယ မှု ပတ့်ဝန့််း  င့်တွင့်  ကလ်း  ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ်ုးပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 

မ  ့်မပမင့်သ  သို  မဟုတ့် နျော်းမက ျော်းသ  သို  မဟုတ့် အက ျော်းအျောရ ု ခ ့်ခဲသ အတွ ့် သို  မဟုတ့် က ်းသျော်းသည ့် ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် 

မဟုတ့်သ အတ ွ့် ဆ ့်သယွ့်မှု ပ ုစ သည့် ပ ုမှန့် အသ ်ုးပပျုသည ့်အ ျော (လ ့်ဟန့်အကနအထျော်းပဖင ့် ဆ ့်သယွ့်မှု၊ မ  ့်မပမင့်စျော 

သို  မဟုတ့် နှုတ့်ပဖင ့် ဆ ့်သယွ့်ကပပျောဆိမုှု အစ ိှသပဖင ့်) 

အ လ ့်ထ ွန့််းနစ့်ကမ်းလ့် 

34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
သင ့်ခရုိင့်  မိဘမ ျော်းအတွ ့် အ်ီးကမ်းလ့်ပဖင ့် စျော ွ ့်စျောတမ့််းမ ျော်း လ ့်ခ ပခင့််း က ွ်းခ ယ့်မှု ိ ုကပ်းစွမ့််းပါ  သင့်  

အ်ီးကမ်းလ့်ပဖင ့် ကအျော ့်ပါတုိ   ုိ လ ့်ခ  န့် က ွ်းခ ယ့်နိငု့်ပါသည့်။ 
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1. က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 

2. အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော နငှ ့် 

3. ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်နငှ ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောမ ျော်း 

မိဘ၏သကဘျောတ ည ခ  ့် - အဓိပပျောယ့်ြွင ့်ဆိခု  ့် 

34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
သကဘျောတ ညခီ  ့် ဆိသုည့်မှျော - 

1. သင့်သကဘျောတ ညမီှု ကပ်းထျော်းသည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နငှ ့် သ ့်ဆိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်အျော်းလ ု်း ိ ု

သင့်၏ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် သို  မဟုတ့် အပချော်းဆ ့်သယွ့်မှုပ ုစ ပဖင ့် သင ့် ုိ အပပည ့်အဝ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းပပီ်းပါပပီ။ 

(လ ့်ဟန့်အကနအထျော်းပဖင ့် ဆ ့်သယွ့်မှု၊ မ  ့်မပမင့်စျော သို  မဟုတ့် နှုတ့်ပဖင ့် ဆ ့်သယွ့်ကပပျောဆိမုှု အစ ိှသပဖင ့်) 

2. အဆိပုါကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် က ်းသျော်းမှုနငှ ့် အဆိပုါ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နငှ ့် ထတု့်ပပန့်မည ့်၊ ထတု့်ပပန့်ကပ်းမည ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း 

( ှိပါ ) စျော င့််း ို ကဖျော့်ပပသည ့် သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ုသင့်  နျော်းလည့်၍ သကဘျောတ လ ့်ခ ပါသည့်။ 

3. သကဘျောတ ညခီ  ့်သည့် သင ့်အပုိင့််းတွင့် ဆနဒအကလ ျော ့်ပဖစ့်ပပီ်း သင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ အခ ိန့်မက ွ်း ရုပ့်သမိ့််း 

(နတု့်ယ ) နိငု့်ကက ျောင့််း သင့်နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့်ပါသည့်။ 

သင့်  ကလ်း  အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို စတင့်၍ လ ့်ခ   ှိပပီ်းကနျော ့် သင့်  သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ုရုပ့်သမိ့််း န့် 

ဆနဒ ှိပါ  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ရုပ့်သမိ့််း မည့်။ သင့်  သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့် ကပ်းပပီ်းကနျော ့်နငှ ့် သင့်မရုပ့်သမိ့််းမီ 

စတင့်ခဲ သည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို သင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့် ရုပ့်သမိ့််းမှုသည့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ိ ုမပယ့်ဖ  ့် (ပ  ့်ပပယ့်) 

နိငု့်ပါ။ ထို  အပပင့် က  ျောင့််းခရုိင့်အကနပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိပခင့််းအတွ ့် 

 ည့်ညွှန့််းခ  ့်တစ့်ခုခု ုိ ဖယ့် ှျော်း န့် သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်းမှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို ပပင့်ဆင့်ပဖည ့်စွ ့် န့် (ကပပျောင့််းလဲ န့်) 

မလုိအပ့်ပါ။ 

မိဘ၏သကဘျောတ ည ခ  ့် – သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000; WAC 392-172A-03000 

 နဦ်း အ ွဲပြတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတ ွ့် သကဘျောတ ည ခ  ့် 

အဆိပုပျုထျော်းကသျော အ ပဲဖတ့်စိစစ့်မှု လုပ့်ငန့််းမ ျော်း ို ကဖျော့်ပပသည ့် က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ုိ 

ကပ်းပပီ်း သင့်၏က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းသည ့် သကဘျောတ ညခီ  ့် လ ့်ခ   ှိသည ့်တိုင့်ကအျောင့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် 

သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမှု ို စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် န့် သင ့် ကလ်း၏  နဦ်း 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတ ွ့် သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ သင ့်ခရုိင့်အကနပဖင ့် မကဆျောင့် ွ ့်နိငု့်ပါ။ သင ့် ကလ်းသည့် 

အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပခင့််း  ှိမ ိှ ဆ ်ုးပဖတ့် န့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သင့်၏ 

အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ု  ိှ န့် သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်  ထိ ု့်သင ့်သည ့် အျော်းထတု့်က ိျု်းပမ့််းမှု 

လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ 

 နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့်ဆိသုည့်မှျော သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် 
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သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း စတင့်ပ  ပုိ်း န့် သင့်  က  ျောင့််းခရုိင့် ို သကဘျောတ ညခီ  ့် ကပ်းပခင့််း မဆိလုိုပါ။ 

က  ျောင့််းခရုိင့်သည့် ပထမဆ ်ုးအက ိမ့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း သင ့် ကလ်း ုိ ပ  ပုိ်း န့်လည့််း သင ့်ထ မှ 

သကဘျောတ ညခီ  ့် ို   ိှ မည့်။ 

သင ့် ကလ်းသည့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းတွင့် စျော င့််းသငွ့််းထျော်းပါ  သို  မဟုတ့် သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ  

က  ျောင့််းတစ့်က  ျောင့််းတွင့် သင ့် ကလ်း ုိ စျော င့််းသငွ့််း န့် က ိျု်းပမ့််းကနပါ  သို  မဟုတ့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် 

သကဘျောတ ညခီ  ့်ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိခု  ့်အျော်း တ ု  ပပန့် န့် သင့်  ပ  ့် ွ ့်ခဲ ပါ  မလုိအပ့်ကသျော့်လည့််း သင ့်က  ျောင့််းခရုိင့်  

က ျော်းဝင့်ဆ ့်သယွ့်ပခင့််း သို  မဟုတ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို အသ ်ုးပပျု၍ 

သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ   ှိ န့် က ိျု်းပမ့််း နိငု့်ပါသည့်။ ဤအကပခအကနတွင့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ိ ု

ဆ ့်လ ့်မလုပ့်ကဆျောင့် န့် က ွ်းခ ယ့်ပါ  သင ့်ခရုိင့်သည့် သင ့် ကလ်း ုိ ကန ျောခ ထျော်း န့်၊ ခဲွပချော်းက ွ်းထတု့် န့်နငှ ့် 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်း န့် ၎င့််း၏တျောဝန့်ဝတတ  ျော်း ို ခ ိျု်းကဖျော ့်မည့်မဟုတ့်ပါ။ 

ပပည့်နယ့်၏ အအပု့်ထနိ့််းခ  ကလ်းမ ျော်းအျော်း  နဦ်း အ ွဲပြတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတ ွ့် 

အထ ်းစည့််းမ ဉ်း 

သင ့် ကလ်းသည့် ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထနိ့််းခ  ပဖစ့်ပပီ်း သင့်နငှ ့်အတ  မကနထိငု့်ပါ  ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် သင ့် ကလ်းသည့် 

အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပခင့််း ှိမ ိှ စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် န့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စိစစ့်မှုအတွ ့် သင ့်ထ မှ 

သကဘျောတ ညခီ  ့် ို က  ျောင့််းခရုိင့်  မလုိအပ့်ပါ။ 

1. ထိသုို  ပပျုလုပ့် န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အျော်းထတု့်က ိျု်းပမ့််းမှု  ှိကစ ျောမ  ခရုိင့်  သင ့် ုိ  ှျောမကတွျှို့ နိငု့်ပါ။ 

2. မိဘအကနပဖင ့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ုိ ပပည့်နယ့်ဥပကေနငှ ့်အည ီအဆ ်ုးသတ့်ခဲ ပါသည့်။ သို  မဟုတ့် 

3. သင့်မှလဲွ၍ အပချော်းသ ထ နငှ ့်  နဦ်းအ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်းခဲ သ ထ  ပညျောက ်းဆိငု့် ျော 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်ခ ခွင ့် ုိ တ ျော်းသ က ီ်း  တျောဝန့်ကပ်းခဲ သည့်။ 

IDEA တွင့် အသ ်ုးပပျုသည ့်အတိုင့််း ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထနိ့််းခ ်း ဆိသုည့်မှျော  ကလ်းသည့် ကအျော ့်ပါအတိုင့််းပဖစ့်ပခင့််း ို 

ဆိလုိုပါသည့်။ 

1. ကမွ်းစျော်းမိဘပဖင ့် မထျော်းကသျော ကမွ်းစျော်း ကလ်းတစ့်ဦ်း 

2. ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် ဥပကေအ  ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထနိ့််းခ ဟ ုယ ဆထျော်းကသျော သို  မဟုတ့် 

3.  ကလ်းသ ငယ့်၊ လ ငယ့်နငှ ့် မိသျော်းစုမ ျော်းဌျောန၏ ထနိ့််းသမိ့််းကစျောင ့်က ှျော ့်မှုတွင့် သို  မဟုတ့် ပပည့်နယ့်၏ အမ ျော်းပပည့်သ  

 ကလ်းသ ငယ့် ပပျုစုကစျောင ့်က ှျော ့်က ်း ဌျောန (Department of Children, Youth, and Families) ၏ 

ထနိ့််းသမိ့််းကစျောင ့်က ှျော ့်မှုတွင့် 

ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထနိ့််းခ  တွင့် ကမွ်းစျော်းမိဘ ှိသည ့် ကမွ်းစျော်း ကလ်း မပါဝင့်ပါ။ 

 နဦ်းဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတ ွ့် မိဘသကဘျောတ ည ခ  ့်နငှ ့် ဆ ့်ကပ်းသည ့် 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတ ွ့် သကဘျောတ ည ခ  ့် ပပန့်လည့်ရုပ့်သမိ့််းပခင့််း 

သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်သည့် သင့်၏အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော က ်းသျော်းသကဘျောတ ညခီ  ့်   ိှ န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် 

အျော်းထတု့်က ိျု်းပမ့််းမှုမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်ပဖစ့်ပပီ်း သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့််ကဆျောင့်မှုမ ျော်း 
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ပထမဆ ်ုးအက မိ့် မပ  ပုိ်းခင့် သင့်၏ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော က ်းသျော်းသကဘျောတ ညခီ  ့် လ ့်ခ   ှိ မည့်။. 

အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့််ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပထမဆ ်ုးအက ိမ့် လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် 

သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့် ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် ိ ုသင့်  မတ ု  ပပန့်ပါ  သို  မဟုတ့် သင့်သည့် အဆိပုါ 

သကဘျောတ ညခီ  ့်ကပ်း န့် ပငင့််းဆန့်ပါ  သင ့်ခရုိင့်သည့် သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့်   ိှ န့် က ိျု်းပမ့််း န့်အလုိ  ငျှော 

က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်မှု အသ ်ုးပပျုပခင့််း သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်း န့် 

အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က ီ်းတစ့်ဦ်းထ မ ှပပဋ္ဌျောန့််းခ  ့်   ိှ န့်အလုိ  ငျှော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို အသ ်ုးပပျုပခင့််း မလုပ့်ကဆျောင့်နိငု့်ပါ။ 

သင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့််ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပထမဆ ်ုးအက မိ့် လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် 

သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့် ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် ိ ုသင့် ပငင့််းဆန့်ပါ  သို  မဟုတ့် သင့်  မတ ု  ပပန့်ပါ  က  ျောင့််းခရုိင့်သည့် 

အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းပဖင ့် သင ့် ကလ်း ိ ုမပ  ပုိ်းကပ်းနိငု့်ပါ။ ဤအကပခအကနတွင့် 

သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်  - 

1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိပုါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ိှနိငု့်သည ့် 

သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ုိ မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 

2. သင ့်သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ ကတျောင့််းဆိခဲု ပခင့််းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် 

သင ့် ကလ်းအတွ ့် IEP  ိ ုက ်းဆွ ဲန့် သို  မဟုတ့် IEP အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် န့် မလုိအပ့်ပါ။ 

အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျောဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် က ်းသျော်းထျော်းကသျော သကဘျောတ ညခီ  ့် ို 

သင့်  ပ  ပုိ်းကပ်းပပီ်း ခရုိင့်  အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်း န့် စတင့်သည့်နငှ ့် သင ့် ကလ်းသည့် 

ကအျော ့်ပါပဖစ့်သည ့်တိုင့်ကအျောင့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ိ ုလ ့်ခ   ိှ န့် ဆ ့်လ ့်၍ အ ည့်အခ င့််း 

ပပည ့်မီကနပါမည့်။ 

1. ၎င့််းတုိ   ုိ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပပီ်း အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း 

မပပည ့်မီကတျော ကက ျောင့််း ကတွျှို့  ှိ သည့်အထ ိ

2. ပ ုမှန့် အထ ့်တန့််းက  ျောင့််း ကအျောင့်လ ့်မှတ့်ပဖင ့် ပပီ်းကပမျော ့်သည့်အထ ိ

3. အသ ့် ၂၁နစှ့်က ျော ့်သည့်အထ ိ(သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်းသည့် ဩဂု္တ့်လ ၃၁  ့်ပပီ်းကနျော ့် ၂၁နစှ့်ပပည ့်လ င့်၊ 

စျောသင့်နစှ့် ုန့်တွင့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပါ ) သို  မဟုတ့် 

4. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့် ပ  ပုိ်းပခင့််းအတွ ့် သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ 

ပပန့်လည့်ရုပ့်သမိ့််းကက ျောင့််း သင့်  ခရုိင့် ို ကပ်းသည့်အထ ိ

ခရုိင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို စတင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပပီ်းကနျော ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ဆ ့်လ ့်ပ  ပုိ်းပခင့််းအတွ ့် 

သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ပပန့်လည့်ရုပ့်သမိ့််းပါ  ခရုိင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်း 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်းကနပခင့််း ို မ ပ့်တန  ့်မီ သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အခ ိန့် ုိ က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ုိ 

ကပ်း မည့်။ က ိျုတင့်က ်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောတွင့် ခရုိင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပ  ပုိ်းကပ်းကနကသျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း 

 ပ့်တန  ့်မည ့် ကန    ့် ပါဝင့်မည့်ပဖစ့်ပပီ်း က  ျောင့််းခရုိင့်  ကအျော ့်ပါတုိ   ပပျုလုပ့်ကက ျောင့််း အကက ျောင့််းက ျော်းပါမည့်။ 

1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိပုါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ိှနိငု့်သည ့် 

သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ုိ မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 



စျောမ  ့်နျှော | 12 

2. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ကနျော ့်ထပ့် ပ  ပုိ်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် IEP  ိ ုက ်းဆွ ဲန့် သို  မဟုတ့် 

IEP အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် န့် မလုိအပ့်ပါ။ 

ခရုိင့်သည့် သင့်၏ က ်းသျော်းထျော်းကသျော ပပန့်လည့်ရုပ့်သမိ့််းမှု ို လွှမ့််းမို်း န့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ို အသ ်ုးပပျုပခင့််း 

သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့်ပ  ပုိ်း န့် သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့်   ိှ န့် 

က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်ပခင့််း လုပ့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း ို အသ ်ုးပပျုပခင့််း မပပျုလုပ့်နိငု့်ပါ။ ခရုိင့်သည့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်း 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်းကနပခင့််း ုိ  ပ့်တန  ့်ပပီ်းကနျော ့် သင ့် ကလ်း ုိ အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း 

ပပည ့်မီကက ျောင့််း ို ထည ့်သငွ့််းမစဉ်းစျော်းကတျော ပါ။ က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတ ွ့်   င ့်သ ်ုးသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအတိုင့််း 

ပဖစ့်သည့်။ က  ျောင့််းခရုိင့် အပါအဝင့် သင့် သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်းနငှ ့်  င့််းနှ်ီး ျွမ့််းဝင့်ကသျော အပချော်းသ မ ျော်းသည့်  အထ ်းပညျောက ်း 

လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် သင့်  သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ုရုပ့်သမိ့််းပပီ်းကနျော ့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် 

 ကလ်း ိ ုအခ ိန့်မက ွ်း လွှဲကပပျောင့််းနိငု့်သည့်။ 

ပပန့်လည့်အ ွဲပြတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတ ွ့် မိဘ၏ သကဘျောတ ည ခ  ့် 

စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု အသစ့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း အစိတ့်အပုိင့််းအပဖစ့် ကဆျောင့် ွ ့်ပါ  

သင ့်ခရုိင့်သည့် ကအျော ့်ပါတုိ   ုိ ထတု့်ကဖျော့်မပပသနိငု့်ပါ  သင ့်ခရုိင့်သည့် သင ့် ကလ်း ုိ ပပန့်လည့်အ ဲမပဖတ့်မီ သင့်၏ 

အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ု  ိှ မည့်။ 

1. သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့်   ိှ န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အဆင ့်မ ျော်း 

လုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ပါသည့်။ 

2. သင့်  မတ ု  ပပန့်ခဲ ပါ။ 

သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု အစတိ့်အပုိင့််းအပဖစ့် စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှုအသစ့်အတွ ့် 

သကဘျောတ ညခီ  ့် ို ပငင့််းပယ့်ပါ  မလုိအပ့်ကသျော့်လည့််း ခရုိင့်  သင ့်ထ မှ သကဘျောတ ညခီ  ့်   ိှ န့် က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်မှု 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း အသ ်ုးပပျုပခင့််းပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ုိ ဆ ့်လ ့်လုပ့်ကဆျောင့် န့် သို  မဟုတ့် 

သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သကဘျောတ ညခီ  ့်အကပေါ် သင့်၏ ပငင့််းပယ့်ခ  ့် ုိ ပယ့်ဖ  ့် န့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း အသ ်ုးပပျုပခင့််း ပပျုလုပ့်နိငု့်သည့်။  နဦ်း 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအကနပဖင ့် က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်ပခင့််း သို  မဟုတ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း အသ ်ုးပပျု၍ 

ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ဆ ့်လ ့်ပပျုလုပ့် န့် ပငင့််းဆန့်ပါ  သင ့်ခရုိင့်သည့် IDEA ၏ အပုိင့််းခ အ  

၎င့််း၏တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်း ိ ုမခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 

မိဘ၏ သကဘျောတ ည ခ  ့်   ိှ န့်   ိြို်းကက ျောင့််းသင ့်ကလ ျော့်ကသျော အျော်းထတု့်မှုမ ျော်းအျော်း 

မှတ့်တမ့််းတင့်ပခင့််း 

သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်သည့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် သကဘျောတ ညခီ  ့်   ိှ န့်၊ အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပထမဆ ်ုးအက ိမ့် ပ  ပုိ်း န့်၊ စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှုအသစ့် ပါဝင့်သည ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ိ ု

ကဆျောင့် ွ ့် န့်နငှ ့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကမ်းမှုမ ျော်းအတွ ့် ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထနိ့််းခ မ ျော်း၏ မိဘမ ျော်း ိ ုကန ျောခ ထျော်း န့် 

သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အျော်းထတု့်က ိျု်းပမ့််းမှု အကထျော ့်အထျော်း ို ထနိ့််းသမိ့််းထျော်း မည့်။ အကထျော ့်အထျော်းတွင့် အဆိပုါ 

နယ့်ပယ့်မ ျော်းတငွ့် ခရုိင့်၏ အျော်းထတု့်က ိျု်းပမ့််းမှု မှတ့်တမ့််း ပါဝင့် မည့်။ ဥပမျော- 
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1. တယ့်လီဖုန့််းကခေါ်ဆိမုှုမ ျော်း သို  မဟုတ့် အျော်းထတု့်ကခေါ်ဆိမုှုမ ျော်း၏ အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနငှ ့် အဆိပုါ ကခေါ်ဆိမုှုမ ျော်း၏ 

 လေ့်မ ျော်း 

2. သင ့်ထ သို   ကပ်းပုိ  ခဲ ကသျော စျောအဆ ့်အသယွ့် မိတတ ူမ ျော်းနငှ ့် လ ့်ခ   ိှခဲ သည ့် တ ု  ပပန့်မှုမ ျော်းနငှ ့် 

3. သင့်၏ကနအမိ့် သို  မဟုတ့် အလုပ့်သို   လျောက ျော ့်ခဲ သည ့် အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနငှ ့် အဆိပုါ လျောက ျော ့်မှုမ ျော်း၏ 

 လေ့်မ ျော်း 

အပချော်းသကဘျောတ ည ခ  ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း 

သင့်၏ခရုိင့်  ကအျော ့်ပါမတိငု့်မ ီသင ့်သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ မလုိအပ့်ပါ။ 

1. သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို  မဟုတ့် ပပန့်လည့် အ ပဲဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု အစိတ့်အပုိင့််းအပဖစ့် လ ့် ှိ 

ကေတျောမ ျော်း ို မစစ့်ကဆ်းခင့် သို  မဟုတ့် 

2. အဆိပုါစမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို  မဟုတ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ိ ုမကပ်းပါ  မတုိင့်မ ီက  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်း၏ 

မိဘမ ျော်းထ မှ လိုအပ့်သည ့် သကဘျောတ ညခီ  ့် မကပ်းပါ  မတုိင့်မီ က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတွ ့် ကပ်းထျော်းသည ့် 

စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို  မဟုတ့် အပချော်းအ ဲပဖတ့် စစ့်ကဆ်းမှု သင ့် ကလ်း ုိ မကပ်းခင့် 

သင့်သည့် သင ့် ကလ်း ုိ သင့်၏ ိုယ့်ပုိင့်  ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပုဂ္ဂလိ  က  ျောင့််းတစ့်ခုတွင့် စျော င့််းသငွ့််းပါ  သို  မဟုတ့် 

သင့်သည့် သင ့် ကလ်း ုိ အမိ့်တွင့််းပညျောသင့်က ျော်းကပ်းကနပပီ်း သင ့် ကလ်း၏  နဦ်းအ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို  မဟုတ့် 

ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ုမကပ်းပါ  သို  မဟုတ့် သင့်သည့် သင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့် 

ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ မတ ု  ပပန့်ပါ  ခရုိင့်  သင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့်   ိှ န့် က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်ပခင့််း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း 

အသ ်ုးပပျုပခင့််း သို  မဟုတ့် သင့်၏ ပငင့််းခ  ့် ုိ ပယ့်ဖ  ့် န့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း 

အသ ်ုးပပျုပခင့််း မပပျုလုပ့်နိငု့်ပါ။ ခရုိင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်းအတ ွ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော မိဘထျော်း ှိသည ့် 

ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းသျော်းတခ ိျု ျှို့အတွ ့်   ိှနိငု့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းပဖစ့်ကသျော တန့််းတ ညမီ ကသျော ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််း 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပခင့််းအပဖစ့် သင ့် ကလ်း ုိ ထည ့်သငွ့််းစဉ်းစျော်း န့်လည့််း မလုိအပ့်ပါ။ 

လတွ့်လပ့်ကသျော ပညျောက ်း အ ွဲပြတ့်မှုမ ျော်း 

34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
သင့်သည့် သင ့်ခရုိင့်  ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ သည ့် အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ိ ုသကဘျောမတ ပါ  သင ့် ကလ်း၏  (IEE) လွတ့်လပ့်ကသျော 

ပညျောက ်း အ ပဲဖတ့်မှု ို လ ့်ခ   ိှခွင ့် ိှသည့်။ သင့်သည့် IEE  ိ ုကတျောင့််းဆိပုါ  IEE  ိ ုလ ့်ခ နိငု့်သည ့် ကန ျောနငှ ့် IEE  ိ ု

ကလ ျော ့်ထျော်းသည ့် ခရုိင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်နငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ခရုိင့်  သင ့် ုိ ကပ်း မည့်။ 

အဓိပပျောယ့်ြွင ့်ဆိမုှုမ ျော်း 

• လွတ့်လပ့်ကသျော ပညျောက ်း အ ဲပဖတ့်မှု (IEE) ဆိသုည့်မှျော သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်းအတွ ့် တျောဝန့် ှိကသျော ခရုိင့်  

ခန  ့်အပ့်ထျော်းပခင့််းမဟုတ့်သည ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော စစ့်ကဆ်းသ တစ့်ဦ်း  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုတစ့်ခု ိ ုဆိလုိုပါသည့်။ 

• အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့် ဆိသုည့်မှျော ခရုိင့်  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏ အလ ု်းစ ု  ုန့်  စ ိတ့် ိ ုကပ်းကခ သည့်ပဖစ့်ကစ 

သို  မဟုတ့် အ ပဲဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ိ ုသင ့်အတွ ့် စ ိတ့်  ခ  ပခင့််း မ ိှသည့်ပဖစ့်ကစ ုိ ဆိလုိုပါသည့်။ 
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အမ ျော်းပပည့်သ   နု့်  စ ိတ့်ပြင ့် IEE သို   မိဘအခွင ့်အက ်း 

ကအျော ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  သင့်သည့် သင့်၏ခရုိင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ိ ု

သကဘျောမတ ပါ  သင ့် ကလ်း၏ IEE  ိ ုအမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ခ စျော်းခွင ့် ိှသည့်။ 

1. သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ိ ုကတျောင့််းဆိပုါ  သင ့်ကတျောင့််းဆိခု  ့်၏ 

ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း သင ့်က  ျောင့််းခရုိင့်  ကအျော ့်ပါတစ့်ခုခု လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ ( ) သင ့် ကလ်း၏ 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း သို  မဟုတ့် သင့်  ိှခဲ သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် 

ခရုိင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်နငှ ့် မ ုိ ့်ညကီက ျောင့််း သ ့်ကသပပ န့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် 

တင့်သငွ့််း န့် သို  မဟတု့် (ခ) အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် IEE  ိ ုပ  ပုိ်း န့် သကဘျောတ လ ့်ခ  န့် 

2. သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်သည့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ိ ုကတျောင့််းဆိပုပီ်း ကနျော ့်ဆ ်ုး ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်သည့် 

သင ့် ကလ်းအျော်း ခရုိင့်၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း ပဖစ့်ပါ  သင ့်တွင့် IEE  ိ ု

ခ စျော်းခွင ့် ိှပါကသ်းသည့်။ သို  ကသျော့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် မဟုတ့်ပါ။ 

3. သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ုိ ကတျောင့််းဆိုပါ  ခရုိင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့် ုိ 

သင့် န  ့် ွ ့် သည ့် အကက ျောင့််း င့််း ုိ သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်  ကတျောင့််းခ နိငု့်သည့်။ သုိ  ကသျော့် ခရုိင့်  ကပဖ ှင့််းခ  ့် 

မလုိအပ့်နိငု့်ပါ။ အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ုိ ပ  ပုိ်းပခင့််းပဖစ့်ကစ ခရုိင့်၏ သင ့် ကလ်းအျော်း 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ုိ ခုခ  ျော ွယ့် န့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် 

တင့်သွင့််း န့်ပဖစ့်ကစ မသင ့်ကလ ျော့်စွျော ကနျှောင ့်ကန်ှးက န  ့်က ျော၍ မ နိငု့်ပါ။ 

သင့်သကဘျောမတ သည ့် အ ျောပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ုိ သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့်အခါတုိင့််း 

အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE တစ့်ခု ိုသျော သင့်  ကတျောင့််းဆိခွုင ့် ိှသည့်။ 

မိဘဦ်းကဆျောင့်ကသျော အ ွဲပြတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ိ ုလ ့်ခ   ိှပါ  သို  မဟုတ့်  ုိယ့်ပုိင့်စ ိတ့်ပဖင ့် 

သင့်လ ့်ခ   ိှခဲ သည ့် IEE ပဖင ့် ခရုိင့် ို ပ  ပုိ်းပါ  - 

1. IEE အတွ ့် ခရုိင့်၏ သတ့်မတှ့်ခ  ့် ုိ ပပည ့်မီပါ  သင့်၏ခရုိင့်သည့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ပ  ပုိ်းမှုနငှ ့် 

စပ့်လ ဉ်း၍ ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုတွင့် IEE ၏  လေ့်မ ျော်း ိ ုထည ့်သငွ့််းစဉ်းစျော်း မည့်။ 

2. သင့် သို  မဟုတ့် သင့်၏ခရုိင့်သည့် သင ့် ကလ်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုပဖင ့် 

အကထျော ့်အထျော်းအပဖစ့် IEE  ိ ုတင့်ပပနိငု့်သည့်။ 

 (ALJ) အပု့်ခ ြိုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က  ်းမ ျော်း၏ အ ွဲပြတ့်ခ  ့်မ ျော်းအတ ွ့် 

ကတျောင့််းဆိမုှုမ ျော်း 

ALJ   ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၏ အစိတ့်အပုိင့််းအပဖစ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ိ ုကတျောင့််းဆိပုါ  

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု  ုန့်  စ ိတ့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပဖစ့် မည့်။ 

ခရုိင့်စ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

IEE သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ဆိပုါ  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏ တည့်ကန ျောနငှ ့် စစ့်ကဆ်းသ ၏ အ ည့်အခ င့််း 
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အပါအဝင့်   ိှသည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု   ှိသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်သည့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု စတင့်ကဆျောင့် ွ ့်သည ့်အခါ 

ခရုိင့်  အသ ်ုးပပျုသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်အတိုင့််း အတ တ  ပဖစ့် မည့်။ (IEE အတွ ့် သင့်၏အခွင ့်အက ်းနငှ ့်  ို ့်ညကီသျော အဆိပုါ 

သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း အတိုင့််းအတျောအထ)ိ 

အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််းမှတစ့်ပါ်း အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် IEE   ိှမှုနငှ ့် သ ့်ဆိငု့်ကသျော 

သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း သို  မဟုတ့် အခ ိန့် ျောလမ ျော်း ို ခရုိင့်  မခ မှတ့်နိငု့်ပါ။ 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ လ ြိိုျှို့ ဝှ ့်မှု အဓိပပျောယ့်ြွင ့်ဆိခု  ့်မ ျော်း 

34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
IDEA သည့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ သင့်၏အခွင ့်အက ်းမ ျော်း ုိ ကပ်းပါသည့်။ အဆိပုါ 

အခွင ့်အက ်းမ ျော်းသည့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း အျော်းလ ု်းအတွ ့် ပညျောက ်းမှတ့်တမ့််းမ ျော်း အ ျောအ ွယ့်ကပ်းမှုမ ျော်း ို ပ  ပုိ်းသည့် 

ဥပကေပဖစ့်ကသျော (FERPA) မိသျော်းစ ုပညျောက ်း အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနငှ ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေအ  သင ့်တွင့်  ှိကသျော 

အခွင ့်အက ်းမ ျော်း ပဖစ့်သည့်။ 

အခ  ့်အလ ့် လ ိျုျှို့ ဝှ ့်မှု ကခါင့််းစဉအ  အသ ်ုးပပျုသည ့်အတိုင့််း 

• ဖ  ့်ဆ်ီးပခင့််း ဆိသုည့်မှျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုမည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ပခင့််း မ ိှကတျော ကစ န့် 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းမ ှမည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ခွဲပချော်းကဖျော့်ထတု့်သည ့်အ ျော ို ဖ  ့်ဆ်ီးပခင့််း သို  မဟုတ့် ဖယ့် ှျော်းပခင့််း ို 

ဆိလုိုပါသည့်။ 

• ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ဆိသုည့်မှျော 34 CFR အပုိင့််း ၉၉  ှိ “ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း” (မိသျော်းစ ုပညျောက ်း 

အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနငှ ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေ ၁၉၇၄ ိ ုအက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊  20 

U.S.C. 1232g (FERPA)) အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့်အ  အ   ျု်းဝင့်ကသျော မှတ့်တမ့််း အမ ိျု်းအစျော်း ိ ုဆိလုိုပါသည့်။  

• ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော ကအဂ္ င့်စ ီဆိသုည့်မှျော အပုိင့််းခ သို  မဟုတ့် IDEA အ  လ ့်ခ   ှိသည ့် အခ  ့်အလ ့်မှ 

သို  မဟုတ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း စုစည့််းပခင့််း၊ ထနိ့််းသမိ့််းပခင့််း သို  မဟုတ့် 

အသ ်ုးပပျုပခင့််း ပပျုလုပ့်သည့်  က  ျောင့််းခရုိင့်၊ ကအဂ္ င့်စ ီသို  မဟုတ့် အဖွဲျှို့အစည့််းတစ့်ခုခု ုိ ဆိလုိုပါသည့်။ 

မည့်သ ပြစ့်ကက ျောင့််း ကြျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော 

34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော ဆိသုည့်မှျော ကအျော ့်ပါတုိ   ိှသည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုဆိလုိုပါသည့်။ 

1. သင ့် ကလ်း၏ အမည့်၊ မိဘအပဖစ့် သင့်၏အမည့် သို  မဟုတ့် ကနျော ့်ထပ့်မိသျော်းစု၏ အမည့် 

2. သင ့် ကလ်း၏လိပ့်စျော 

3. သင ့် ကလ်း၏ လ မှုဖ လ ုက ်း န ပါတ့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်းန ပါတ့် အစ ိှသည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း 

ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့်အ ျောတစ့်ခု သို  မဟုတ့် 

4.   ိျု်းကက ျောင့််းဆကီလ ျော့်သည ့် ကသခ ျောမှုပဖင ့် သင ့် ကလ်း ုိ ခွဲပချော်းက ွ်းထတု့်နိငု့်မည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း 

ဝိကသသလ ခဏျော ပ့် သို  မဟုတ့် အပချော်းအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း စျော င့််း 
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မိဘမ ျော်းအတ ွ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 

34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
OSPI သည့် ကအျော ့်ပါတုိ   အပါအဝင့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်၏ လ ျိုျှို့ ဝှ ့်မှုအကက ျောင့််း သင ့်ထ  

အပပည ့်အဝ အကက ျောင့််းက ျော်း န့် ၎င့််း၏ စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းမှတစ့်ဆင ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ကပ်းပါသည့်။ 

1. ကတျောင့််းဆိမုှုအကပေါ် ဘျောသျောစ ျော်းမ ိျု်းစ ုနငှ ့် သ်ီးပချော်းပ ုစ မ ျော်းပဖင ့် ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော 

 ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော အပါအဝင့် နမ နျော ပ ုစ မ ျော်း   ိှနိငု့်မှု 

2. ပပည့်နယ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း၊ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်မ ျော်းနငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ 

ကစျောင ့်က ည ့်ပခင့််း၊ ကဘ်း င့််းလ ုပခ ျုက ်း  ွန့်  ့် ကလ ျော ့်ထျော်းမှု၊ က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်မှု သကဘျောတ ညခီ  ့်မ ျော်းနငှ ့် 

ကထျော ့်ပ  ကက ်း အ ဲပဖတ့်ခ  ့် စွမ့််းကဆျောင့် ည့်တုိ  မှတစ့်ဆင ့် OSPI   စုစည့််းထနိ့််းသမိ့််းသည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း 

ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် မိဘ သို  မဟုတ့် အ ွယ့်က ျော ့်က  ျောင့််းသျော်း  အခ  ့်အလ ့် 

ထတု့်ပပန့် န့် သကဘျောတ ညခီ  ့် မကပ်းပါ  အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ကတျောင့််းဆိသုည ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီမ ျော်း သို  မဟုတ့် 

လ ပုဂ္ဂိျုလ့်မ ျော်း ို ဤအခ  ့်အလ ့် မမ ကဝခင့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ု

ဖယ့် ှျော်း ပါသည့်။ 

3. သိကုလှျောင့်ပခင့််း၊ တတိယ အဖွဲျှို့အစည့််းမ ျော်းထ  ထတု့်ကဖျော့်ကပပျောက ျော်းပခင့််း၊ ထနိ့််းသမိ့််းပခင့််းနငှ ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း 

ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုဖ  ့်ဆ်ီးပခင့််းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ခရုိင့်မ ျော်း  လို ့်နျော မည ့် မ ဝါေမ ျော်းနငှ ့် 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း အနစှ့်ခ ျုပ့် နငှ ့် 

4. မိသျော်းစု ပညျောက ်း အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနငှ ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေ (FERPA) နငှ ့် 34 CFR အပုိင့််း ၉၉  ှိ 

၎င့််း၏အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်က ်း စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းအ  အခွင ့်အက ်းမ ျော်း အပါအဝင့် 

ဤအခ  ့်အလ ့်မ ျော်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ မိဘနငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း အခွင ့်အက ်းအျော်းလ ု်း ကဖျော့်ပပခ  ့် 

အဓိ  ပပည့်နယ့်အနှ   ကဖျော့်ထတု့်မှု၊ တည့်ကန ျော သို  မဟုတ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု လုပ့်ငန့််းစဉ မတုိင့်မ ီ(“ ကလ်းကတွျှို့  ှိမှု” 

ဟုလည့််း သကိ သည့်) အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လိအုပ့်သည ့်  ကလ်းမ ျော်း ို ကန ျောခ ထျော်း န့်၊ 

ကဖျော့်ထတု့် န့်နငှ ့် အ ဲပဖတ့် န့် လုပ့်ငန့််းစဉ အကပခအကန တစ့်ကလ ျော ့်လ ု်း မိဘမ ျော်း ိ ုအကက ျောင့််းက ျော်း န့် လ ကုလျော ့်သည ့် 

လှည ့်ပတ့်မှုပဖင ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို သတင့််းစျောတွင့် ထတု့်ကဝပခင့််း သို  မဟုတ့် အပချော်းမီေယီျောတွင့် ကက ညျောပခင့််း သို  မဟုတ့် 

နစှ့်ခုစလ ု်းတွင့် ကက ညျောပခင့််း လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ 

ဝင့်က ျော ့်ခွင ့် မှတ့်တမ့််း 

34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
IDEA အပုိင့််း ခအ  သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်  စုစည့််းထျော်းပပီ်း ထနိ့််းသမိ့််းထျော်းကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော သင ့် ကလ်း၏ 

ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့်ခွင ့် သင ့်တွင့်  ှိပါသည့်။ မလုိအပ့်သည ့် ကနျှောင ့်ကန်ှးမှုမ ျော်း မ ိှဘ ဲ

သင ့် ကလ်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ိ ုစစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့် န့်နငှ ့် IEP သို  မဟုတ့် 

သမျောသမတ့်  ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုနငှ ့်စပ့်လ ဉ်း၍ အစည့််းအကဝ်း မတိုင့်မ ီ(ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

အစည့််းအကဝ်း သို  မဟုတ့် စည့််း မ့််းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ အထ ်းပညျောက ်း ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု အပါအဝင့်) နငှ ့် 

သင့်ကတျောင့််းဆိပုပီ်းကနျော ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅  ့်က  ျော့် ခရုိင့်  သင ့်ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ လို ့်နျော မည့်။ 
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ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်းတွင့် ကအျော ့်ပါတုိ   ပါဝင့်ပါသည့်။ 

1. မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏  ှင့််းပပခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် အဓိပပျောယ့် က ျော ့်ယ ခ  ့်မ ျော်းအတ ွ့် သင့်၏ အ  ိျု်းကက ျောင့််းသင ့် 

ကတျောင့််းဆိမုှုမ ျော်း ို ခရုိင့်ထ မ ှတ ု  ပပန့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 

2. သင့်သည့် အဆိပုါမိတတ ူမ ျော်း ို လ ့်ခ မ  ိှဘ ဲမှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို ထကိ ျော ့်စျွော စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့်နိငု့်ပခင့််း 

မပပျုလုပ့်နိငု့်ပါ  မှတ့်တမ့််း မတိတ ူမ ျော်း ိ ုက  ျောင့််းခရုိင့်  ပ  ပုိ်းကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိ ုန့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 

3. မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့်နိငု့် န့် သင့်၏ ိုယ့်စျော်းလှယ့် ထျော်း ှိ န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 

အုပ့်ထနိ့််းမှု၊  ဲွ ွျောပခင့််းနငှ ့်  ျွော ှင့််းပခင့််း  ိစစ ပ့်မ ျော်း  ဲ သို   သ ့်ဆိငု့် ျော ပပည့်နယ့်ဥပကေ စို်းလွှမ့််းမှုမ ျော်းအ  သင ့်တွင့် 

အခွင ့်အျောဏျောမ ိှကက ျောင့််း အသကိပ်းပခင့််း မ ိှလ င့် သင ့် ကလ်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ိ ုစစ့်ကဆ်း၍ 

ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့် န့် သင ့်တွင့် အခွင ့်အျောဏျော  ှိကက ျောင့််း ခရုိင့်  ယ ဆ ပါမည့်။ 

ဝင့်က ျော ့်ခွင ့် မှတ့်တမ့််း 

အဖွဲျှို့၏အမည့်၊ အခွင ့်အက ်း ကပ်းခဲ သည ့် ကန    ့်နငှ ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ိ ုအသ ်ုးပပျု န့် တ ျော်းဝင့်ခွင ့်ပပျုကသျော အဖွဲျှို့အတွ ့် 

 ည့် ွယ့်ခ  ့် အပါအဝင့် IDEA အပုိင့််း ခအ  စုစည့််း၍ ထနိ့််းသမိ့််းကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း 

ဝင့်က ျော ့်ခွင ့်   ိှကသျော အဖွဲျှို့မ ျော်း၏ မှတ့်တမ့််း ိ ုက  ျောင့််းခရုိင့်တိုင့််း  ထနိ့််းသမိ့််းထျော်း မည့်။ မိဘမ ျော်းအတ ွ့် သို  မဟုတ့် 

က  ျောင့််းခရုိင့်၏ တ ျော်းဝင့်ခွင ့်ပပျုကသျော ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၏ ဤဝင့်က ျော ့်ခွင ့် မှတ့်တမ့််း ိ ုထနိ့််းသမိ့််း န့် က  ျောင့််းခရုိင့်မ ျော်းအကနပဖင ့် 

မလုိအပ့်ပါ။ 

 ကလ်းတစ့်ဦ်းထ ့်ပုိကသျော မှတ့်တမ့််းမ ျော်း 

ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းတွင့်  ကလ်းတစ့်ဦ်းထ ့်ပုိကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ပါဝင့်လ င့် အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ 

မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့် ုိ ထတု့်မကပပျောဘ ဲခရုိင့်  အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုသင ့်ထ  

မပပသနိငု့်ပါ  သင ့်အကနပဖင ့် သင ့် ကလ်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိုသျော စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ်ုးသပ့်ခွင ့် 

 ှိပါသည့်။ 

အမ ိြို်းအစျော်းမ ျော်းနငှ ့် အခ  ့်အလ ့် တည့်ကန ျောမ ျော်း စျော င့််း 

သင့်  ကတျောင့််းဆိပုါ  က  ျောင့််းခရုိင့်  စုစည့််း ထနိ့််းသမိ့််းထျော်းကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏ 

အမ ိျု်းအစျော်းမ ျော်းနငှ ့် အခ  ့်အလ ့် တည့်ကန ျောမ ျော်း စျော င့််း ိ ုသင ့် ုိ ကပ်း မည့်။ 

ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း 

ဝန့်ကဆျောင့်ခသည့် အဆိပုါမှတ့်တမ့််းမ ျော်း စစ့်ကဆ်းသ ်ုးသပ့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ုိ   င ့်သ ်ုးပခင့််းမှ သင ့် ုိ ထကိ ျော ့်စွျော 

အ ျောအ ွယ့် မကပ်းနိငု့်ပါ  IDEA ၏ အပုိင့််းခအ  သင ့်အတွ ့် ပပျုလုပ့်ထျော်းသည ့် မှတ့်တမ့််းမိတတ ူမ ျော်းအတွ ့် 

အခကက ်းကင ွိ ုက  ျောင့််းခရုိင့်  က ျော ့်ခ နိငု့်ပါသည့်။ IDEA အ   ှျောကဖွ န့် အခကက ်းကင ွသို  မဟုတ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း 

ပပန့်ထတု့် န့် အခကက ်းကင ွမက ျော ့်ခ နိငု့်ပါ။ 

မိဘ၏ ကတျောင့််းဆိမုှုပြင ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏ ပပင့်ဆင့်ပြည ့်စွ ့်ခ  ့် 

34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
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IDEA အ  စုစည့််းထနိ့််းသမိ့််းကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော သင ့် ကလ်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းပါ 

အခ  ့်အလ ့်သည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အတွင့််းက ်း သို  မဟုတ့် အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ုိ 

ခ ိျု်းကဖျော ့်သည့်ဟု ထင့်ပါ  အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုကပပျောင့််းလဲကပ်း န့် သင့်  ခရုိင့် ိ ုကတျောင့််းဆိနုိငု့်ပါသည့်။ 

သင ့်ကတျောင့််းဆိခု  ့် လ ့်ခ   ှိသည ့်   ိျု်းကက ျောင့််းသင ့်ကလ ျော့်ကသျော အခ ိန့် ျောလတစ့်ခုအတွင့််း သင့်၏ကတျောင့််းဆိခု  ့်နငှ ့်အည ီ

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ကပပျောင့််းလဲကပ်း န့် မကပ်း န့် ိ ုခရုိင့်  ဆ ်ုးပဖတ့် မည့်။ 

က ျော်းနျောပခင့််း၊ က ျော်းနျောပခင့််း လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်းနငှ ့် က ျော်းနျောမှု  လေ့်မ ျော်းအတ ွ့် 

အခွင ့်အလမ့််း 

သင ့်က  ျောင့််းခရုိင့်သည့် သင ့်ကတျောင့််းဆိခု  ့်နငှ ့်အည ီအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုကပပျောင့််းလဲ န့် ပငင့််းပယ့်ပါ  

အဆိပုါဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်အျော်း သင ့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်ပဖစ့်ပပီ်း ခရုိင့်၏ က ျော်းနျောမှုသို   သင့်၏အခွင ့်အက ်းအျော်း သင ့်ထ  

အက  ပပျု မည့်။ 

၎င့််းသည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အတွင့််းက ်း သို  မဟုတ့် အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ုိ ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း 

မ ိှကက ျောင့််း စိစစ့် န့် သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််း ှိ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို အ ဲစမ့််း န့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခွုင ့် 

သင ့်တွင့်  ှိပါသည့်။ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ှိ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ခုခ ကပပျောဆိ ုန့် က ျော်းနျောမှု ိ ုFERPA အ  ခရုိင့်၏ 

က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းအတိုင့််း စီမ ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ ဤအ ျောသည့် အထ ်းပညျောက ်း ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှု မဟုတ့်ပါ။ 

က ျော်းနျောမှု၏  လေ့်အကနပဖင ့် အခ  ့်အလ ့်သည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်း၏ အတွင့််းက ်း သို  မဟုတ့် 

အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ုိ ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း ပဖစ့်သည့်ဟ ုခရုိင့်  ဆ ်ုးပဖတ့်ပါ  အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုလိအုပ့်သလုိ 

ကပပျောင့််းလဲ မည့်ပဖစ့်ပပီ်း အဆိပုါ ကပပျောင့််းလဲမှုမ ျော်း ိ ုသင ့်ထ  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 

က ျော်းနျောမှု၏  လေ့်အကနပဖင ့် အခ  ့်အလ ့်သည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အတွင့််းက ်း သို  မဟုတ့် 

အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ုိ ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း မပဖစ့်ပါဟ ုခရုိင့်  ဆ ်ုးပဖတ့်ပါ  ခရုိင့်၏ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုသင့်သကဘျောမတ  သည ့် 

အကက ျောင့််း င့််း ို ပ  ပုိ်းခွင ့် သို  မဟုတ့် အခ  ့်အလ ့်အကပေါ်တွင့် မှတ့်ခ  ့်ကပ်းကသျော သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်း 

မှတ့်တမ့််းမ ျော်းတွင့် ထတု့်ပပန့်ခ  ့်တစ့်ခ ုထျော်း ိှခွင ့် သင ့်တွင့် ိှကက ျောင့််း အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 

သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ မှတ့်တမ့််းမ ျော်းတွင့် ထတု့်ပပန့်ခ  ့် ထည ့် န့် က ွ်းခ ယ့်ပါ  ထတု့်ပပန့်ခ  ့်သည့် ကအျော ့်ပါအတိုင့််း 

ပဖစ့် မည့်။ 

1. မှတ့်တမ့််း သို  မဟုတ့် ခုခ ကပပျောဆိသုည ့် အပုိင့််း ို ပ  ပုိ်းထျော်းသက ွျှို့ သင ့် ကလ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏ အစတိ့်အပုိင့််းအပဖစ့် 

ခရုိင့်  ထနိ့််းသမိ့််း မည့်။ 

2. ခရုိင့်  အဖွဲျှို့တစ့်ခုခုထ  သင ့် ကလ်း၏ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း သို  မဟုတ့် အ ဲစမ့််းထျော်းကသျော အပုိင့််း ို 

ထတု့်ကဖျော့်ကပပျောဆိပုါ  ထတု့်ပပန့်ခ  ့် ုိ အဆိပုါ အဖွဲျှို့ထ လည့််း ထတု့်ကဖျော့်ကပပျောဆိ ုမည့်။ 
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မည့်သ ပြစ့်ကက ျောင့််း ကြျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်း 

ထတု့်ကြျော့်ကပပျောဆိပုခင့််းအတ ွ့် သကဘျောတ ည ခ  ့် 

34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်းမှတ့်တမ့််းမ ျောတွင့် ပါဝင့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ ထတု့်ကဖျော့်ကပပျောဆိမုှု ုိ FERPA အ  

မိဘ၏သကဘျောတ ညခီ  ့် မပါဘ ဲခွင ့်မပပျုပါ  မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် ိ ုအပချော်းသ မ ျော်းထ  

ထတု့်ကဖျော့်မကပပျောဆိခုင့် သင့်၏ က ်းသျော်းထျော်းကသျော သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ   ိှ မည့်။ ကယဘယု အျော်းပဖင ့် IDEA ၏ အပုိင့််းခ 

သတ့်မှတ့်ခ  ့် ပပည ့်မီပခင့််း  ည့် ွယ့်ခ  ့်အတ ွ့် ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော ကအဂ္ င့်စီမ ျော်း၏ အ ျော ှိမ ျော်းထ  မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း 

ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း မထတု့်ကပ်းမ ီသင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့် လိအုပ့်ပါသည့်။ သို  ကသျော့် အ  ်းအကပပျောင့််း 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် ပ  ပုိ်းကပ်းကသျော သို  မဟုတ့် ကပ်းကခ ကသျော ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် ကအဂ္ င့်စီမ ျော်း၏ အ ျော ှိမ ျော်းထ  

မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း မထတု့်ကပ်းမီ သင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့် သို  မဟုတ့်  ကလ်းသည့် 

အ ွယ့်က ျော ့်သည ့် အသ ့်အ ွယ့်ပဖစ့်ပါ  သင ့် ကလ်း၏ သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ု ယ  မည့်။ ထို  အပပင့် သင ့် ကလ်းသည့် 

ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းတွင့် တ ့်က ျော ့်ပါ  ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််း တည့် ှိသည ့် ခရုိင့်တွင့််း ှိ အ ျော ိှမ ျော်းနငှ ့် သင့်ကနထိငု့်သည ့် 

ခရုိင့်တွင့််း သင့်သည့်  ကလ်း ိ ုစျော င့််းသငွ့််း န့် မစီစဉထျော်းပါ  သင ့် ကလ်း ကနထိငု့်သည ့် ခရုိင့် ှိ အ ျော ှိမ ျော်းအက ျော်း 

သင ့် ကလ်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် ိ ုထတု့်မကပ်းမ ီသင့်၏ 

သကဘျောတ ညခီ  ့် ို  ယ  မည့်။ 

မည့်သ ပြစ့်ကက ျောင့််း ကြျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအတ ွ့် 

 ျော ယွ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း 

34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
သင ့်က  ျောင့််းခရုိင့်သည့် စုစည့််းပခင့််း၊ သိကုလှျောင့်ပခင့််း၊ ထတု့်ကဖျော့်ကပပျောဆိပုခင့််းနငှ ့် ဖ  ့်ဆ်ီးပခင့််း အဆင ့်မ ျော်း၌ မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း 

ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ လ ိျုျှို့ ဝှ ့်မှု ုိ အ ျောအ ွယ့်ကပ်း မည့်။ က  ျောင့််းခရုိင့်၌ အ ျော ှိတစ့်ဦ်းသည့် 

မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ လ ိျုျှို့ ဝှ ့်မှု ုိ စိစစ့်ပခင့််းအတွ ့် တျောဝန့် ှိသည့်ဟ ုယ ဆ မည့်။ 

မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုစုစည့််းကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့်အျော်းလ ု်း  

IDEA နငှ ့် FERPA ၏ အပုိင့််းခအ  လ ိျုျှို့ ဝှ ့်မှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ကလ   င ့်သင့်က ျော်းမှု သို  မဟုတ့် သင့်က ျော်းပုိ  ခ မှု ုိ 

လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 

မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုဝင့်က ျော ့်နိငု့်သည ့် ကအဂ္ င့်စီအတွင့််း အမ ျော်းပပည့်သ  

စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် အဆိပုါဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၏ အမည့်မ ျော်းနငှ ့်  ျောထ ်းမ ျော်း၏ လ ့် ှိစျော င့််း ို က  ျောင့််းခရုိင့်တိုင့််း  

ထနိ့််းသမိ့််း မည့်။ 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်း ြ  ့်ဆ ်းပခင့််း၊ ဆ ့်လ ့်ထျော်း ိှပခင့််းနငှ ့် 

သိကုလျှောင့်ပခင့််း 

34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
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စုစည့််းထျော်းပပီ်း ထနိ့််းသမိ့််းထျော်းကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ု

သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပညျောက ်းဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပ  ပုိ်းကပ်း န့် မလုိအပ့်ကတျော ကသျောအခါ က  ျောင့််းခရုိင့်  သင ့်ထ  

အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 

မလုိအပ့်ကတျော သည ့်အခ ိန့်တွင့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို သင့်၏ကတျောင့််းဆိခု  ့်ပဖင ့် ဖ  ့်ဆ်ီးပစ့် မည့်။ သို  ကသျော့် သင ့် ကလ်း၏ 

အမည့်၊ လိပ့်စျောနငှ ့် ဖုန့််းန ပါတ့်၊ သ  သို  မဟုတ့် သ မ၏ အတန့််းမ ျော်း၊ က  ျောင့််းတ ့်က ျော ့်မှု မှတ့်တမ့််း၊ တ ့်က ျော ့်ခဲ သည ့် 

အတန့််းမ ျော်း၊ ပပီ်းကပမျော ့်ခဲ သည ့် အတန့််းအဆင ့်နငှ ့် ပပီ်းကပမျော ့်ခဲ သည ့် ခုနစှ့်၏ အပမဲတမ့််း မှတ့်တမ့််း ိ ု

အခ ိန့်အ န  ့်အသတ့်မ ိှဘ ဲထနိ့််းသမိ့််းထျော်းနိငု့်သည့်။ 

မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ဆ ့်လ ့်ထျော်း ိှပခင့််းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ပပည့်နယ့်ဥပကေ ို (RCW) ဝါ ှင့်တန့်၏ အခန့််း ၄၀.၁၄  

ပပင့်ဆင့်တည့််းပဖတ့်ထျော်းကသျော ဥပကေတွင့် ထည ့်သငွ့််းထျော်းပါသည့်။ ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် အတွင့််းဝန့်၊ ကမျော့် ွန့််းတုိ ့်နငှ ့် 

မှတ့်တမ့််းမ ျော်း စီမ ခန  ့်ခွဲက ်း ဌျောနခွဲ  ခရုိင့်  မည့်မ က ျောကအျောင့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို ထနိ့််းသမိ့််း မည ့်ဆိသုည ့် 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ထတု့်ပပန့်ကက ညျောပါသည့်။ 

အထ ်းပညျောက ်း အပငင့််းပွျော်းမှု ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု 

လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း 

သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစီအစဉ၏ ရှုကထျောင ့်အလ ု်းစ တွုင့် သင့်သည့် အက ်းက ီ်းသည ့် ပါဝင့်သ ပဖစ့်သည့်။ 

ဤပါဝင့်မှုသည့် သင ့် ကလ်း၏  နဦ်း လွှဲကပပျောင့််းမှု၌ စတင့်ပါသည့်။ သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစအီစဉ ိ ု

အ  ိျု်းသ ့်က ျော ့်ကစသည ့် သကဘျောထျော်း ွဲလဲွမှုမ ျော်း ို ကပဖ ှင့််း န့် အတ တ  ွက ိျု်းပမ့််းလပု့် ိုင့်က  န့် သင့်နငှ ့် ခရုိင့် ို 

တို ့်တွန့််းပါသည့်။ သင့်နငှ ့် သင့်၏က  ျောင့််းသည့် သကဘျောထျော်း ွဲလွဲမှုမ ျော်း ို မကပဖ ှင့််းနိငု့်သည ့်အခါ အပငင့််းပွျော်းမှု ကပဖ ှင့််းစ ျော 

ပုိမိုတ ျော်းဝင့်သည ့် က ွ်းစ ျောမ ျော်း   ိှနိငု့်ပါသည့်။ အဆိပုါ က ွ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်းသည့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း၊ လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း 

တုိင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် သမျောသမတ့်  ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်း ပဖစ့်က သည့်။ 

ြ န့်ကပြပခင့််း 

34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 

အကထကွထ ွ

ဖ န့်ကပဖသည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းသည့် သင့်အ နု့်အ   မခ  ဘ ဲသို  မဟုတ့် ခွဲပချော်းကဖျော့်ထတု့်ပခင့််း၊ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း၊ 

ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှု အပါအဝင့် ပပဿနျောမ ျော်း ိ ုကပပလည့်ကအျောင့်ကပဖ ှင့််း န့် ခရုိင့်    ည ီန့်နငှ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် 

FAPE အကထျော ့်အပ  နငှ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ိ ုကတျောင့််းဆိသုည ့် အခါတိုင့််း   ိှနိငု့်ပါသည့်။ 

ဖ န့်ကပဖပခင့််းသည့် ဆနဒအကလ ျော ့်ပဖစ့်ပပီ်း ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ုိ ပငင့််းပယ့် န့် 

သို  မဟုတ့် ကနျှောင ့်ကန်ှးကစ န့် သို  မဟုတ့် IDEA ၏ အပုိင့််းခ အ  ကပ်းနိငု့်သည ့် အပချော်းအခွင ့်အက ်းတစ့်ခုခု ုိ ပငင့််းပယ့် န့် 

အသ ်ုးမပပျုနိငု့်ပါ။ ဖ န့်ကပဖပခင့််း အပုိင့််းမ ျော်း ို သင့်နငှ ့်ခရုိင့် အဆင့်ကပပသည ့် ကန ျောတစ့်ကန ျော၌ အခ ိန့်မ ီစီစဉက ်းဆွထဲျော်းပါသည့်။ 

သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်းသည့် အဂ္ဂလိပ့်ဘျောသျော မဟုတ့်ပါ  သို  မဟုတ့် ထိသုို  ပပျုလုပ့် န့် မပဖစ့်နိငု့်ပါ  ကတျောင့််းဆိသုည ့်အခါ 

သင့်သည့် အပချော်းဆ ့်သယွ့်မှု ပ ုစ  ုိ အသ ်ုးပပျုပါ  ဖ န့်ကပဖပခင့််း   ိှနိငု့်ပါသည့်။ 
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မပါဝင့်သည ့် အဖဲွျှို့ ပဖင ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ၊ ပပည ့်မီ န့် အခွင ့်အလမ့််း၊ သင ့်အတွ ့် အဆင့်ကပပသည ့် အခ ိန့်နငှ ့်ကန ျော၌ 

အသ ်ုးမပပျု န့် က ွ်းခ ယ့်ကသျော မိဘမ ျော်း ို ကပ်းစမွ့််းသည ့် လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို က  ျောင့််းခရုိင့်  က ်းဆွနဲိငု့်သည့်။ 

1. ပပည့်နယ့်တွင့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အပချော်းအပငင့််းပွျော်းမှု ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အဖွဲျှို့အစည့််းတစ့်ခု သို  မဟုတ့် 

မိဘကလ   င ့်သင့်က ျော်းမှုနငှ ့် အခ  ့်အလ ့်စင့်တျော သို  မဟုတ့် လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း မိဘ င့််းပမစ့်စင့်တျောပဖင ့် 

စျောခ ျုပ့်ခ ျုပ့်ထျော်းသ နငှ ့် 

2. အ  ိျု်းက  ်းဇ ်းမ ျော်းနငှ ့် သင ့်အတွ ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််းလုပ့်ငန့််းစဉ အသ ်ုးပပျုပခင့််း ို မည့်သ    ငှ့််းပပ၍ 

တို ့်တွန့််းမည့်နည့််း။ 

ြ န့်ကပြကပ်းသ ၏ သမျောသမတ့်  မှု 

ထကိ ျော ့်သည ့် ဖ န့်ကပဖနည့််းလမ့််းမ ျော်းတွင့် အ ည့်အခ င့််းပပည ့်မီ၍ သမျောသမတ့်  ပပီ်း ကလ   င ့်ထျော်းကသျော ပုဂ္ဂိျုလ့်တစ့်ဦ်း  

ဖ န့်ကပဖပခင့််း ို စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ပါသည့်။ အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်းမှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဥပကေနငှ ့် 

စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းတွင့်လည့််း အဆိပုါပုဂ္ဂိျုလ့်  နှ  စပ့် မည့်။ OSPI သည့် ဖ န့်ကပဖမှုမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် န့် ပပင့်ပကအဂ္ င့်စီတစ့်ခုနငှ ့် 

စျောခ ျုပ့်ခ ျုပ့်ဆိပုါသည့်။ အဆိပုါကအဂ္ င့်စီ  ဖ န့်ကပဖကပ်းသ မ ျော်း စျော င့််း ို ထနိ့််းသမိ့််းပါသည့်။ ဖ န့်ကပဖကပ်းသ မ ျော်း ို 

အလ ဉ်းသင ့်သလုိ လှည ့်၍ သို  မဟုတ့် အပချော်းဘ ့်မလုိ ့်သည ့်ပ ုစ ပဖင ့် တျောဝန့်သတ့်မှတ့်ကပ်းပါသည့်။ ဖ န့်ကပဖကပ်းသ သည့် (၁) 

ဖ န့်ကပဖပခင့််း လပု့်ငန့််းစဉ၏ အဓိ ပဖစ့်သည ့်  ကလ်းအတ ွ့် ခရုိင့်ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်းကပ်းကသျော OSPI, ခရုိင့် သို  မဟုတ့် 

အပချော်းပပည့်နယ့် ကအဂ္ င့်စီ၏ ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း မပဖစ့် ပါ။ (၂)  ိယု့်က ်း ိုယ့်တျော သို  မဟုတ့် ပညျော ပ့်ဆိငု့် ျော 

အ  ိျု်းစီ်းပွျော်းဝကိ ျောဓိပဖစ့်မှု မ ိှ ပါ။ ဖ န့်ကပဖပခင့််း အပုိင့််းမ ျော်း ို သင့်နငှ ့်ခရုိင့် အဆင့်ကပပသည ့် ကန ျောတစ့်ကန ျော၌ အခ ိန့်မ ီ

စီစဉက ်းဆွထဲျော်းပါသည့်။ 

ြ န့်ကပြမှုမ ျော်းတငွ့် လ ့်လမှ့််းမ ကသျော သကဘျောတ ည မှုမ ျော်း 

သင့်နငှ ့် ခရုိင့်သည့် သကဘျောတ ညမီှု က ျော ့် ှိပါ  သင့်နငှ ့် ဥပကေအ  စည့််းကနျှောင့်ကသျော သကဘျောတ ညမီှုမ ျော်း ို ခ ျုပ့်ဆိ ုင့် 

တ ျော်းဝင့်လွှဲအပ့်ထျော်းကသျော ခရုိင့်၏  ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း  လ ့်မှတ့်က ်းထိ်ုးသည ့် စျောပဖင ့်က ်းထျော်းကသျော ဖ န့်ကပဖပခင့််း 

သကဘျောတ ညမီှုပဖင ့် ၎င့််း ိ ုမှတ့်တမ့််းတင့် မည့်။ ဖ န့်ကပဖစဉအတွင့််း ကဆ်ွးကန်ွးမှုမ ျော်းသည့် လ ိျုျှို့ ဝှ ့်ပဖစ့်ပပီ်း မည့်သည ့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု သို  မဟုတ့် ဗဟုိအစို်း တ ျော်းရ ု ်း သို  မဟုတ့် ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် တ ျော်းရ ု်း၏ 

တ ျော်းမက ်း ျော ဆ ့်လ ့်ကဆျောင့် ွ ့်မှုမ ျော်းတငွ့်မဆိ ုအကထျော ့်အထျော်းအပဖစ့် အသ ်ုးပပျု၍မ နိငု့်ပါ။ ၎င့််း ိ ု

စျောပဖင ့်က ်းသျော်းကသျော သကဘျောတ ညမီှုပဖင ့် ကဖျော့်ပပ မည့်။ သို  ကသျော့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း သကဘျောတ ညမီှု ုိ အကထျော ့်အထျော်းအပဖစ့် 

အသ ်ုးပပျုနိငု့်ပါသည့်။ ဖ န့်ကပဖပခင့််း သကဘျောတ ညမီှုမ ျော်း ို ဥပကေအ  စည့််းကနျှောင့်ပပီ်း အကမ ိ န့်ပပည့်ကထျောင့်စု၏ 

အခွင ့်အျောဏျော ိှကသျော တ ျော်းစီ င့်ပုိင့်ခွင ့် ိှသည ့် မည့်သည ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု ်း သို  မဟုတ့် ခရုိင့်တ ျော်းရ ု ်းတွင့်မဆိ ု

အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်နိငု့်သည့်။ 

အထ ်းပညျောက ်း အသိငု့််းအဝုိင့််း တိငု့််းက ျော်းခ  ့် စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်းနငှ ့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်းအက ျော်း ပချော်းနျော်းခ  ့်မ ျော်း 

IDEA ၏ အပုိင့််းခအတွ ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းတွင့် ပပည့်နယ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် မတ ညကီသျော လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း 

(လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း) နငှ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်း  ှိက သည့်။ က  ျောင့််းခရုိင့်၊ OSPI 

သို  မဟုတ့် အပချော်းအမ ျော်းပပည့်သ  ကအဂ္ င့်စီ  အပုိင့််းခ သတ့်မှတ့်ခ  ့်၊ 34 CFR အပုိင့််း ၃၀၀ သို  မဟုတ့် IDEA ၏ 
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အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ကဆျောင့်ကသျော ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း အပုိင့််းခ တွင့် ပါဝင့်ကသျော ဗဟုိအစို်း  စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို 

ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ ကက ျောင့််း အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိကုသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့် သို  မဟုတ့် အဖွဲျှို့အစည့််းတစ့်ခုခု  OSPI နငှ ့်အတ  လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း 

တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို တင့်သငွ့််းနိငု့်သည့်။ တိုင့်က ျော်းခ  ့် တင့်သငွ့််းကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့်၊ က  ျောင့််းခရုိင့် သို  မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ု

တ ု  ပပန့်သည ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ပ  ပုိ်းသည ့် ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုမ ျော်းအကက ျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအကပေါ် အကပခခ ၍ OSPI   

လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း ို စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းပါသည့်။ အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိသုည ့် ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု တစ့်နစှ့်အတွင့််း 

လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း တင့်သငွ့််း မည့်။ 

သင ့် ကလ်းအတွ ့် ခွဲပချော်းကဖျော့်ထတု့်ပခင့််း၊ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို  မဟုတ့် ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှု သို  မဟုတ့် 

သင ့် ကလ်းအတွ ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ပ  ပုိ်းမှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော  ိစစ ပ့်တစ့်ခုခုနငှ ့် 

ပတ့်သ ့်၍ သင့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းခရုိင့် သျော ထိ ု့်သင ့်သည့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်မ ျော်း ို 

တင့်သငွ့််းနိငု့်ပါသည့်။ လွတ့်လပ့်ကသျော ပပည့်နယ့်ကအဂ္ င့်စီ တစ့်ခုပဖစ့်သည ့် အပု့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှုရ ု ်း  ခန  ့်အပ့်ကသျော 

အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က ီ်း (ALJ) တစ့်ဦ်း  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်း ိ ုစီမ ကဆျောင့် ွ ့်ပါသည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်းတွင့် ကယဘယု အျော်းပဖင ့် သ ့်ကသမ ျော်း၏ ထ ွ့်ဆိခု  ့်နငှ ့် အကထျော ့်အထျော်း 

မိတ့်ဆ ့် ပါဝင့်ပါသည့်။ အခိငု့်အမျော ကပပျောဆိထုျော်းကသျော ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု နစှ့်နစှ့်အတွင့််း ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှုမ ျော်း ို တင့်သငွ့််း မည့်။ (မှျော်းယွင့််းစွျော တင့်ပပပခင့််း သို  မဟုတ့် ထမိ့်ခ န့်ထျော်းကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအတွ ့် 

ခခင့််းခ  ့်အခ ိျုျှို့ နငှ ့်အတ ) 

လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တုိင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်းအတ ွ့် အခ ိန့် ျောလနငှ ့် 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ကအျော ့်တွင့်  ှင့််းပပထျော်းပါသည့်။ 

လ မှုအသိငု့််းအဝုိင့််း တိငု့်က ျော်းခ  ့် လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း 

34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025–05045 
OSPI တွင့် ပပည့်နယ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း ိ ုကပဖ ှင့််းပခင့််းအတွ ့် လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း  ှိပါသည့်။ 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းတွင့် ထည ့်သငွ့််းထျော်းပပီ်း ပပည့်နယ့်တုိင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ဝဘ့်ဆိ ု့်တွင့် ပ  ပုိ်းထျော်းပါသည့်။ 

ခရုိင့်၊ OSPI သို  မဟုတ့် IDEA   လွှမ့််းမို်းကသျော အပချော်း ပညျောက ်း အဖွဲျှို့အစည့််းတစ့်ခုခု  IDEA ၏ အပုိင့််းခ၊ အပုိင့််းခ ိ ု

အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ကဆျောင့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း သို  မဟုတ့် လို ့်ကလ ျောညကီထကွသျော ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို 

ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ သည့်ဟု သင့်၊ လ ပုဂ္ဂိျုလ့်တစ့်ဦ်းဦ်း သို  မဟုတ့် အဖွဲျှို့အစည့််းတစ့်ခုခ ု ထင့်ပါ  လ ထညုွှန့်က ျော်းမှု 

က ီ်းက ပ့်က ်းရ ု ်း (OSPI)၊ အထ ်းပညျောက ်း၊ စျောတို ့်ကသတတ ျောအမှတ့် 47200, Olympia, WA 98504-7200 ထ  

စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုသင့်  တိုင့်သငွ့််းနိငု့်ပါသည့်။ ခရုိင့် သို  မဟုတ့် သင့်တိုင့်က ျော်းသည ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စထီ  

တိုင့်က ျော်းခ  ့်မိတတ ူ ို သင့်  ပ  ပုိ်း မည့်။ 

တိငု့်က ျော်းခ  ့် တင့်သငွ့််းပခင့််း်း 

သင့် သို  မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့် သို  မဟုတ့် အဖွဲျှို့အစည့််း  က ်းသျော်းတိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုလ ့်မှတ့်ထိ်ုး မည့်ပဖစ့်ပပီ်း 

ကအျော ့်ပါအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ထည ့်သငွ့််း ပါမည့်။ 
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• IDEA အပုိင့််း ခ၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်၊ အပုိင့််းခ ိ ုအက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊ 

လို ့်ကလ ျောညကီထကွသျော ပပည့်နယ့်ဥပကေ သို  မဟုတ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ိ ုခရုိင့် သို  မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  

ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ ကက ျောင့််း ထတု့်ပပန့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့် သို  မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ဖ န့်ကပဖမှု သို  မဟုတ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

သကဘျောတ ညမီှု ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် မကဆျောင့် ွ ့်ကက ျောင့််း ထတု့်ပပန့်ခ  ့် 

• ခရုိင့် သို  မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ၏ အမည့်နငှ ့် လိပ့်စျော 

• တိုင့်က ျော်းခ  ့်သည့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း ို ကသခ ျောစွျော ကဖျော့်ပပထျော်းပါ  က  ျောင့််းသျော်း၏ အမည့်နငှ ့် 

က  ျောင့််းသျော်းသည့် အို်းအမိ့်မဲ ပဖစ့်ပါ  ဆ ့်သယွ့် န့် အခ  ့်အလ ့် 

• က  ျောင့််းသျော်းတ ့်သည ့် က  ျောင့််းအမည့် 

• တိ  သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းပါသည ့် ပပဿနျော၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

• ဤအခ  ့်အလ ့် ို သ ိှိပပီ်း တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုသင့်တင့်ခ ိန့်၌ သင့်  ိှနိငု့်သည ့် အတိုင့််းအတျောအထ ိပပဿနျော၏ 

အဆိပုပျုထျော်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

• သင့်၏အမည့်၊ လိပ့်စျောနငှ ့် ဖုန့််းန ပါတ့် 

အထ ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို ပပည ့်မီ၍ တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုOSPI   လ ့်ခ   ှိသည ့် ကန    ့်မတုိင့်မီ ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုသည့် 

တစ့်နစှ့် က  ျော့်ပဖစ့်ပွျော်းခဲ ပခင့််း မပဖစ့် ပါ။ 

တိငု့်က ျော်းခ  ့် တိုင့်သငွ့််း န့် သင့်အသ ်ုးပပျုနိငု့်သည ့် နမ နျောပ ုစ  ိ ုOSPI   က ်းဆွခဲဲ သည့်။ ဤပ ုစ  ုိ OSPI – အထ ်းပညျောက ်း 

(Special Education) – လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် တင့်သည့် (File a Community Complaint)– အကမ်းမ ျော်းကသျော 

ကမ်းခွန့််းမ ျော်းနငှ ့် ကတျောင့််းဆိမုှု ပ စု မ ျော်း ဝဘ့်စျောမ  ့်နျှောတွင့်   ိှနိငု့်ပါသည့်။ ဤပ ုစ  ုိ သင့်အသ ်ုးပပျု န့် မလုိအပ့်ပါ။ 

တိငု့်က ျော်းခ  ့် စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်း 

အခ ိန့်တို်းခ ဲျှို့ ပခင့််း ို ခွင ့်မပပျုပါ  တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုလ ့်ခ   ှိပပီ်းကနျော ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၆၀ တွင့် OSPI   စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်း၍ 

က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုထတု့်ပပန့် မည့်။   ့် ၆၀ အတွင့််း OSPI သည့် (၁) တိုင့်က ျော်းခ  ့်အတ ွ့် တ ု  ပပန့်မှုပ  ပုိ်း န့် 

ခရုိင့် ို လိုအပ့်ပါသည့်။ (၂) တိငု့်က ျော်းခ  ့်တွင့် အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိမုှုမ ျော်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော ထပ့်ကဆျောင့််းအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း 

တင့်သငွ့််း န့် အခွင့်အ အက ်း ုိ သင့် သို  မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းသ ထ  ကပ်းသည့်။ (၃) OSPI   လိုအပ့်သည့်ဟ ုဆ ်ုးပဖတ့်ပါ  

လွတ့်လပ့်ကသျော ဆိ ု့်တွင့််း စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမှု ိ ုအက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်နိငု့်သည့်။ (၄) သ ့်ဆိငု့် ျော 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်းလ ု်း ိ ုသ ်ုးသပ့်ပပီ်း ခရုိင့် သို  မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စ ီ IDEA အပုိင့််းခနငှ ့် သ ့်ဆိငု့်ကသျော 

သတ့်မှတ့်ခ  ့် ုိ ခ ိျု်းကဖျော ့်ကနပခင့််း  ှိမ ိှ လွတ့်လပ့်စွျော စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်မှု ပပျုလုပ့်သည့်။ 

စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမှု၊ သ ့်တမ့််းတိ်ုးပခင့််း၊ က ်းသျော်းဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့် 

ပပ ခေနိ့်   ့် ၆၀ အခ ိန့် န  ့်သတ့်ခ  ့် ုိ ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်မှသျော တို်းခ ဲျှို့ နိငု့်ပါသည့်။ (၁) သ်ီးပချော်းတုိင့်က ျော်းခ  ့်တစ့်ခုနငှ ့် 

စပ့်လ ဉ်း၍ ထ ်းပချော်းအကပခအကနမ ျော်း  ှိမှသျော သို  မဟတု့် (၂) အပငင့််းပွျော်းမှု ိ ုကပဖ ှင့််း န့် ဖ န့်ကပဖပခင့််းပဖင ့် သို  မဟုတ့် 

အပချော်းအပငင့််းပွျော်းမှု ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် နည့််းလမ့််းပဖင ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုကပဖ ှင့််း န့် အခ ိန့်တို်း န့် သင့်နငှ ့် က  ျောင့််းခရုိင့်  

ဆနဒအကလ ျော ့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ သကဘျောတ လ ့်ခ  သည့်။ 

က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုသင့် သို  မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်တင့်ကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့်နငှ ့် က  ျောင့််းခရုိင့်ထ  ကပ်းပုိ  ပါသည့်။ 

က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်သည့် အခိုင့်အမျော စွပ့်စွဲကပပျောဆိမုှုတုိင့််း ို ကပဖ ှင့််း မည့်။ ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ပဖစ့်ပွျော်းခဲ ပါ  

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
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အခိုင့်အမျော စွပ့်စွဲကပပျောဆိမုှုတုိင့််းအတွ ့် အခ  ့်အလ ့် ကတွျှို့  ှိခ  ့်၊ သ ်ုးသပ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်အတွ ့် 

အကက ျောင့််း င့််းမ ျော်းနငှ ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုကပဖ ှင့််း န့် လိုအပ့်သည့်ဟု ယ ဆ ကသျော   ိျု်းကက ျောင့််းသင ့်ကလ ျော့်သည ့် 

ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်ကပ်းကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း ို က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်  ကဖျော့်ပပ ပါမည့်။ 

တိငု့်က ျော်းခ  ့်  စုျော်းမှုမ ျော်း 

OSPI   ၎င့််း၏ တိုင့်က ျော်းမှု လုပ့်ငန့််းစဉ၊ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ကပဖ ှင့််းမှုမ ျော်းမှတစ့်ဆင ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်း န့် 

ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု သို  မဟုတ့် ပ  ့်  ွ့်မှု ကတွျှို့  ှိသည ့်အခါ 

1. ကငပွပန့်ထတု့်ကပ်းမှု ခ ီ်းပမြှင ့်ပခင့််း သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်း(မ ျော်း)၏ လိအုပ့်သည ့် အပချော်း သင ့်ကလ ျော့်ကသျော 

ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်ကပ်းကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အတုိင့််း အပါအဝင့် အဆိပုါ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ိ ု

ပငင့််းပယ့်ပခင့််း  ုစျော်းသည ့် နည့််းလမ့််းနငှ ့် 

2. က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတွ ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အနျောဂ္တ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှု အကထျော ့်အပ   

အထ ်းပညျောက ်း လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိငု့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှုမ ျော်း 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုလည့််း ပဖစ့်ကသျော လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် ုိ လ ့်ခ   ှိပါ  သို  မဟုတ့် 

တိုင့်က ျော်းခ  ့်တွင့် ပပဿနျောမ ျော်းစွျော ပါဝင့်ပါ ၊ အဆိပုါ ပပဿနျောတစ့်ခု သို  မဟုတ့် တစ့်ခုထ ့်ပုိကသျော ပပဿနျောမ ျော်းသည့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၏ အစတိ့်အပုိင့််းပဖစ့်ပါ  OSPI   က ျော်းနျောမှု ပပီ်းသည ့်တိုင့်ကအျောင့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုတွင့် ကပဖ ှင့််းသည ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် အစတိ့်အပုိင့််းတစ့်ခုခု ို ကဘ်းဖယ့်ထျော်း (မစ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်း)  မည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၏ အစတိ့်အပုိင့််း မဟုတ့်ကသျော တိုင့်က ျော်းခ  ့်ပါ ပပဿနျော တစ့် ပ့် ပ့် ို တိုင့်က ျော်းခ  ့် 

အခ ိန့် ျောလအတွင့််း ကပဖ ှင့််း မည့်။ 

တ ညသီည ့် အဖွဲျှို့မ ျော်း ပါဝင့်ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုတွင့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်တွင့် တင့်ပပခဲ ကသျော ပပဿနျော ပ့် ိ ု

ယခင့်  ဆ ်ုးပဖတ့်ခဲ ပါ  က ျော်းနျောမှု ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်သည့် စည့််းကနျှောင့်ပပီ်း အဆိပုါပပဿနျော ို စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမ နိငု့်ကက ျောင့််း OSPI 

  တိုင့်က ျော်းသ ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုအက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရုိင့်  ပ  ့် ွ ့်ခဲ ကက ျောင့််း အခိုင့်အမျော 

ကပပျောဆိကုသျော တိုင့်က ျော်းခ  ့် ိ ုOSPI   ကပဖ ှင့််း မည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း 

34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080–05125 

အကထကွထ ွ

သင ့် ကလ်း၏ ခွပဲချော်းကဖျော့်ထတု့်မှု၊ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို  မဟုတ့် ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှု သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် 

FAPE ကထျော ့်ပ  မှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော  ိစစ ပ့်တစ့်ခုခုနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ သင့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းခရုိင့်  ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ တင့်သငွ့််းနိငု့်သည့်။ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ 

တင့်သငွ့််းသည ့်အခါ သို  မဟုတ့် သင့်  ဤအခ  ့်အလ ့် ိ ုကတျောင့််းဆိသုည ့်အခါ ဧ ိယျောအတွင့််းတွင့်   ိှနိငု့်သည ့် အခမဲ  
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သို  မဟုတ့် စ ိတ့်နည့််းသည ့် ဥပကေနငှ ့် အပချော်း သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ခရုိင့်  သင ့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းအတွ ့် “သင့်” တွင့် သင့်  က ှျှို့ကနငျှော်း မ့််းထျော်းပါ  

သင့်၏က ှျှို့ကနပါဝင့်ပပီ်း ခရုိင့် ို က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း   ိုယ့်စျော်းပပျုပါ  “ခရုိင့်” တွင့် ခရုိင့်က ှျှို့ကန ပါဝင့်ပါသည့်။ 

တင့်သငွ့််းပခင့််း 

က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိ ုန့် သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  အပချော်းအဖွဲျှို့ထ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် 

တင့်သငွ့််း မည့်။ အဆိပုါကတျောင့််းဆိမုှုတွင့် ကအျော ့်တွင့် စျော င့််းပပျုစုထျော်းကသျော အကက ျောင့််းအ ျောအျော်းလ ု်း ပါဝင့် မည့်ပဖစ့်ပပီ်း 

လ ိျုျှို့ ဝှ ့်ထျော်း မည့်။ 

သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့် မည့်သ   ကတျောင့််းဆိခု  ့် ို တင့်သငွ့််းခဲ ပါကစ OSPI ၏ ခန  ့်အပ့်ခ  သ ၊ (OAH) အပု့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှုရ ု ်း၊ 

က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် မိတတ ူ ိုလည့််း ကအျော ့်ပါလိပ့်စျောပဖင ့် ပ  ပုိ်း မည့်။ 

Office of Administrative Hearings 

600 University Street, Suite 1500 

Seattle, WA 98101-3126 

ဖ ့်စ့် - 206-587-5135 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် ကအျော ့်ပါတုိ   ပါဝင့် မည့်။ 

1. က  ျောင့််းသျော်းအမည့် 

2. က  ျောင့််းသျော်းကနထိငု့်သည ့် လိပ့်စျော 

3. က  ျောင့််းသျော်း၏ က  ျောင့််းအမည့် 

4. က  ျောင့််းသျော်းသည့် အို်းအမိ့်မဲ   ကလ်းငယ့် သို  မဟုတ့် လ ငယ့် ပဖစ့်ပါ  က  ျောင့််းသျော်း၏ ဆ ့်သယွ့် န့် 

အခ  ့်အလ ့် 

5. ပပဿနျောနငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ပါဝင့်သည ့် ပပဿနျော၏ သကဘျောသဘျောဝ ကဖျော့်ပပခ  ့်နငှ ့် 

6. သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  ထိအုခ နိ့်၌ သ ိှိပပီ်း   ိှနိငု့်ကသျော အတိငု့််းအတျောအထ ိပပဿနျော၏ အဆိပုပျုထျော်းကသျော 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်နငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော က ျော်းနျောမှု 

မတိငု့်မ  လိအုပ့်သည ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 

သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  အပချော်းအဖဲွျှို့ နငှ ့်အတ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောခ  ့် ကတျောင့််းဆိမုှု ုိ 

ပဖည ့်ဆည့််းသည ့်တိုင့်ကအျောင့် သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောခ  ့် ုိ မ  ှိနိငု့်ပါ။ အထ ့်တွင့် 

စျော င့််းပပျုစုထျော်းကသျော အခ  ့်အလ ့် ပါဝင့်သည ့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် မိတတ ူပဖင ့် OAH  ိ ုပ  ပုိ်းနိငု့်သည့်။ 

က ျော်းနျောပခင့််း ကတျောင့််းဆိခု  ့်၏ ပပည ့်စ ုလ ကုလျော ့်မှု 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောခ  ့် ကတျောင့််းဆိမုှု က ှျှို့ဆ ့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် လ ုကလျော ့်ဟျော ယ ဆ မည့်။ လ ုကလျော ့် 

ဆိသုည့်မှျော တင့်သငွ့််းပခင့််း အ  ကတျောင့််းဆိခု  ့်သည့် အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် အကက ျောင့််းအ ျော သတ့်မတှ့်ခ  ့်မ ျော်း 

ပပည ့်မီပခင့််း ို ဆိလုိုပါသည့်။ အဖွဲျှို့သည့် ALJ နငှ ့် အပချော်းအဖွဲျှို့ထ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောခ  ့် ကတျောင့််းဆိမုှု ုိ 
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ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း စျောက ်းသျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းပခင့််း ို လ ့်ခ မ  ိှခဲ လ င့်နငှ ့် လ ့်ခ   ှိကသျော အဖွဲျှို့  

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်သည့် ကလျော ့်လ ုမှုမ ှိဟု ယ ုက ည့်ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောခ  ့် ကတျောင့််းဆိမုှု ုိ လ ုကလျော ့်ဟု ယ ဆ ပါမည့်။ 

မလ ုကလျော ့် သတိကပ်းစျော လ ့်ခ   ှိပပီ်း ပပ ခေနိ့်  ့် ငါ်း  ့်အတွင့််း ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောခ  ့် 

ကတျောင့််းဆိမုှုသည့် အထ ့်ပါ စျော င့််းပပျုစုထျော်းကသျော သတ့်မတှ့်ခ  ့်မ ျော်း ပပည ့်မီမှု  ှိမ ိှ ALJ   ဆ ်ုးပဖတ့် မည့်ပဖစ့်ပပီ်း သင့်နငှ ့် 

ခရုိင့်ထ  စျောက ်းသျော်း၍ ခ  ့်ခ င့််း အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 

က ျော်းနျောပခင့််း ကတျောင့််းဆိခု  ့်၏ ပပင့်ဆင့်ပြည ့်စွ ့်ခ  ့် 

သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်မှသျော က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်း ပပျုလုပ့်နိငု့်ပါသည့်။ 

1. အပချော်းအဖွဲျှို့  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်း ို အတည့်ပပျုပပီ်း ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

အစည့််းအကဝ်း မှတစ့်ဆင ့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ ကပဖ ှင့််း န့် အခွင ့်အလမ့််း ကပ်းပါသည့်။ (သင့်၊ မဘိ  

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ိ ုကတျောင့််းဆိခဲု ပါ ) သို  မဟုတ့် 

2. ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု မစတင့်ခင့် ငါ်း  ့်ထ ့်ကနျော ့်မ  ဘ ဲက ျော်းနျောမှု အ ျော ှိ  

အကပပျောင့််းအလမဲ ျော်းအတွ ့် ခွင ့်ပပျုခ  ့် ုိ လ ့်ခ ပါသည့်။ 

သင့်သည့် က ျော်းနျောမှု ိ ုကတျောင့််းဆိကုသျောအဖဲွျှို့ ပဖစ့်ပပီ်း သင့်  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်အတွ ့် 

အကပပျောင့််းအလမဲ ျော်း ပပျုလုပ့်ပါ  ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းအတွ ့် အခ ိန့် ျောလနငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်အတ ွ့် အခ ိန့် ျောလ 

(က ည ့် န့် - ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉ) သည့် ပပင့်ဆင့်ထျော်းသည ့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် ို တင့်သငွ့််းသည ့် ကန    ့်တွင့် သို  မဟုတ့် ALJ 

  ကတျောင့််းဆိခု  ့် ို ခွင ့်ပပျုကသျော ကန    ့်တွင့် ပပန့်လည့် စတင့်ပါသည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်အတ ွ့် ခရုိင့်တ ု  ပပန့်ခ  ့် 

သင့်၏ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် ပါဝင့်ကသျော အကက ျောင့််းအ ျောနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ခရုိင့်သည့်  

က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ကခါင့််းစဉအ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင ့်အတွ ့် 

က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို မကပ်းပုိ  ခဲ ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ 

လ ့်ခ   ှိပပီ်း ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း ခရုိင့်  ကအျော ့်ပါ ပါဝင့်သည ့် တ ု  ပပန့်မှု သင ့်ထ  ကပ်းပုိ   မည့်။ 

1. ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် ကဖျော့်ထတု့်သည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို လုပ့်ကဆျောင့် န့် 

ခရုိင့်  အဘယ့်ကက ျောင ့် အဆိပုပျု သည ့် သို  မဟုတ့် ပငင့််းဆန့် သည ့်  ှင့််းပပခ  ့် 

2. အဆိပုါ က ွ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ိ ုပယ့်ဖ  ့်ခဲ သည ့် အကက ျောင့််းအ င့််းမ ျော်းနငှ ့် သင ့် ကလ်း၏ IEP အဖွဲျှို့ 

ထည ့်သငွ့််းစဉ်းစျော်းကသျော အပချော်းက ွ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ကဖျော့်ပပခ  ့် 

3. အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််း၊ စိစစ့်ခ  ့်၊ မှတ့်တမ့််း၊ အဆိပုပျုကသျော သို  မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ကသျော 

လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်အတွ ့် အကပခခ အတိုင့််း ခရုိင့်  အသ ်ုးပပျုသည ့် အစီ င့်ခ စျော တစ့်ခုခ င့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့်နငှ ့် 

4. ခရုိင့်၏ အဆိပုပျုကသျော သို  မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ကသျော လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်နငှ ့် သ ့်ဆိငု့်သည ့် အပချော်းအကက ျောင့််းမ ျော်း၏ 

ကဖျော့်ပပခ  ့် 

အထ ့်ပါ အခ  ့် ၁-၄ ပါ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း သင ့် ုိ ပ  ပုိ်းကပ်းကသျော့်လည့််း သင့်၏ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု 

ကတျောင့််းဆိခု  ့်သည့် မလ ုကလျော ့်ကက ျောင့််း ခရုိင့်  ကပပျောဆိနုိငု့်ပါကသ်းသည့်။ 
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ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်အတ ွ့် အပချော်းတစ့်ြ ့်အြွွဲျှို့၏ 

တ ု  ပပန့်မှု 

အပုိင့််း စည့််း မ့််းအတွ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း အ  ကဆ်ွးကန်ွးခဲ သည ့် 

စည့််း မ့််းအတ ွ့် သ ွ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမှလဲွ၍ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ လ ့်ခ ကသျော အဖွဲျှို့သည့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ လ ့်ခ   ှိကသျော ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း 

ကတျောင့််းဆိခု  ့်ပါ ပပဿနျောမ ျော်း ိ ုကပဖ ှင့််းသည ့် တ ု  ပပန့်ခ  ့် ုိ တစ့်ဖ ့်အဖွဲျှို့ထ  ကပ်းပုိ   မည့်။ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်သည့် မလ ုကလျော ့်  တစ့်ဖ ့်ဖ ့်  ကပပျောဆိနုိငု့်ပါကသ်းသည့်။ 

နမ နျောပ ုစ s 

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ကတျောင့််းဆိခု  ့် ို တင့်သငွ့််း ျောတွင့် သင ့် ုိ   ညကီပ်း န့် နမ နျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်ပ ုစ  ုိ OSPI က ်းဆွခဲဲ သည့်။ ဤပ ုစ  ို OSPI – အထ ်းပညျောက ်း (Special Education) – 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ (Request a Due) က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် (Process Hearing) – အကမ်းမ ျော်းကသျော 

ကမ်းခွန့််းမ ျော်းနငှ ့် ကတျောင့််းဆိမုှု ပ စု မ ျော်း ဝဘ့်စျောမ  ့်နျှော တွင့်   ိှနိငု့်ပါသည့်။. 

ဤပ ုစ  ုိ သင့်အသ ်ုးပပျု န့် မလိုအပ့်ပါ။ သို  ကသျော့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် လိုအပ့်သည ့် 

အခ  ့်အလ ့်အျော်းလ ု်း မပါဝင့်ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် သင့်၏ အခွင ့်အက ်း ုိ ပငင့််းဆန့်ပခင့််း 

သို  မဟုတ့် ကနျှောင ့်ကန်ှးပခင့််း ပဖစ့်နိငု့်သည့်။ သင ့်ခရုိင့်၏ အထ ်းပညျောက ်း ဌျောနမှ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်ပ ုစ  မတိတ ူ ိုလည့််း 

သင့်    ိှနိငု့်သည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ဆိငု့််းင  ထျော်းစဉ က  ျောင့််းသျော်း 

ကန ျောခ ထျော်းမှု 

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
ကခါင့််းစဉ အထ ်းပညျောက ်းအတ ွ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့် စည့််း မ့််း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း အ  

ကအျော ့်တွင့် ပ  ပုိ်းထျော်းသည ့်အတုိင့််းမှတစ့်ပါ်း ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ တစ့်ဖ ့်အဖွဲျှို့ထ  

ကပ်းပုိ  သည့်နငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉ အခ ိန့် ျောလအတွင့််းနငှ ့် သမျောသမတ့်  သည ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု 

သို  မဟုတ့် ALJ ၏ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုအယ ခ ဝင့်မှု ပါဝင့်သည ့် တ ျော်းရ ု်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တစ့်ခုခု၏ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ုိ 

ကစျောင ့်ဆိငု့််းစဉ သင့်နငှ ့် ခရုိင့်  သကဘျောတ ထျော်းပခင့််းမ ိှပါ  သင ့် ကလ်းသည့် ၎င့််း၏ လ ့် ိှ ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှုတွင့် 

ဆ ့် ှိကန ျောမည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ကဆျောင့် ွ ့်မှုမ ျော်းအတွင့််း က  ျောင့််းသျော်း၏ အကပခအကနသည့် လိအုပ့်သည ့်အတိငု့််း သို  မဟုတ့် 

လိုအပ့်သလုိ အစည့််းအကဝ်းမှ IEP အဖွဲျှို့ ိ ုမတျော်းပမစ့်ပါ။ အဆိပုါ အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်းသည့် အပငင့််းပွျော်းမှုမ ှိပါ  IEP အဖွဲျှို့သည့် 

က  ျောင့််းသျော်း၏ IEP  ိ ုပပင့်ဆင့်၍ အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်နိငု့်သည့်။ 

 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
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ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းအတွ ့်  နဦ်း ဝင့်ခွင ့်အတွ ့် 

ကလ ျော ့်ထျော်းမှု ပါဝင့်ပါ  အဆိပုါ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်းလ ု်း ပပီ်းကပမျော ့်သည့်အထ ိသင့်၏သကဘျောတ ညခီ  ့်ပဖင ့် 

သင ့် ကလ်း ုိ ပ ုမှန့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််း အစီအစဉတွင့် ထျော်း မည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် IDEA ၏ အပုိင့််းခအ   နဦ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှု အကထျော ့်အပ   

ပါဝင့်ပါ  သင ့် ကလ်းသည့် သ ်ုးနစှ့် ိှခဲ ပပီပဖစ့်ကသျောကက ျောင ့် IDEA အပုိင့််း ဂ္မ ှIDEA အပုိင့််းခအ  ကဆျောင့် ွ ့်ပခင့််းမှ 

  ်းကပပျောင့််းပပီ်း အပုိင့််းဂ္ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း မပပည ့်မီကတျော ကသျော သင ့် ကလ်းအတွ ့် သ  သို  မဟုတ့် သ မ 

လ ့်ခ   ှိကနသည ့် အပုိင့််းဂ္ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ခရုိင့်  ပ  ပုိ်း န့် မလုိကတျော ပါ။ ဆ ့်လ ့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု  လေ့် ိ ုဆိငု့််းင  လ  ့် 

IDEA အပုိင့််းခအ  သင ့် ကလ်းသည့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီသည့်ဟ ုကတွျှို့  ှိ ပပီ်း ပထမဆ ်ုးအက ိမ့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် 

သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် သကဘျောတ ညခီ  ့် ကပ်းပါ  သင့်နငှ ့် ခရုိင့်အက ျော်း 

အပငင့််းပွျော်းမှု မ ှိကသျော အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ိ ုခရုိင့်  ပ  ပုိ်း မည့်။ 

ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလသဲည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း ALJ   ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ို က ျော ့် ှိပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်၏ တ ျော်းရ ု်း အယ ခ တစ့်ခခုုအတငွ့််း ကန ျောခ ထျော်းမှု  ည့် ွယ့်ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် အဆိပုါ ကန ျောခ ထျော်းမှုနငှ ့် 

စပ့်လ ဉ်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုသင့်နငှ ့် က  ျောင့််းခရုိင့်အက ျော်း သကဘျောတ ညခီ  ့်အပဖစ့် မတှ့်ယ  မည့်။ 

ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့် လပု့်ငန့််းစဉ 

34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု အစည့််းအကဝ်း 

သင့်သည့် ခရုိင့်နငှ ့် OAH နငှ ့်အတ  သင့်၏ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ို တင့်သငွ့််းခဲ ပပီ်းကနျော ့် 

ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၅  ့်အတွင့််း ခရုိင့်  သင့်နငှ ့် သင့်၏ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် 

ကဖျော့်ထတု့်ခဲ သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်း တိ  စွျော သ ိှိသည ့် IEP ၏ သ ့်ဆိငု့် ျော အဖွဲျှို့ဝင့် သို  မဟုတ့် အဖဲွျှို့ဝင့်မ ျော်းနငှ ့်အတ  

အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် မည့်။ သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    ဖ န့်ကပဖ န့် သကဘျောမတ ညပီါ  သို  မဟုတ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ိ ု

စွန  ့်လွှတ့် န့် သကဘျောမတ ညပီါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု အခ နိ့် ျောလ မစတင့်မ ီဤအစည့််းအကဝ်း 

ပပျုလုပ့် မည့်။ အစည့််းအကဝ်းသည့် - 

1. ခရုိင့် ိုယ့်စျော်း ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်ခ သည ့် လုပ့်ပုိင့်ခွင ့် ိှကသျော ခရုိင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း ပါဝင့် မည့်။ 

2. က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း သင့်နငှ ့်အတ မပါ ိှ  ခရုိင့်က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း ပါဝင့်၍မ ပါ။ 

အစည့််းအကဝ်း၏  ည့် ွယ့်ခ  ့်မှျော သင ့်အတွ ့် သင့်၏ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်နငှ ့် 

ကတျောင့််းဆိခု  ့်၏ အကပခခ  ုိ ပဖစ့်ကစသည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ကဆ်ွးကန်ွး န့် ပဖစ့်သည့်။ သို  မှသျော ခရုိင့်  အပငင့််းပွျော်းမှု ိ ု

ကပဖ ှင့််း န့် အခွင ့်အက ်း ိှပါမည့်။ သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ိ ုတ ့်က ျော ့် န့် သ ့်ဆိငု့် ျော IEP 

အဖွဲျှို့ဝင့်မ ျော်း ို ဆ ်ုးပဖတ့် မည့်။ 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းသည့် ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် မလုိအပ့်ပါ။ 

1. သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    အစည့််းအကဝ်း ိ ုစွန  ့်လွှတ့်ကက ျောင့််း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ည ီသည့်။ သို  မဟုတ့် 

2. ကခါင့််းစဉ ဖ န့်ကပဖပခင့််း အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင့်နငှ ့်ခရုိင့်တုိ    ဖ န့်ကပဖပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ ို အသ ်ုးပပျု န့် 
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သကဘျောတ ညပီါသည့်။ 

ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု ျောလ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ ခရုိင့်နငှ ့် OAH ထ  ပ  ပုိ်းကပ်းလ  ့် သင ့်အျော်း ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀ အတွင့််း 

သင့်၏စိတ့်က  နပ့်မှုအတွ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ ခရုိင့်  မကပဖ ှင့််းကပ်းခဲ ပါ  

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ပဖစ့်ပွျော်းနိငု့်ပါသည့်။ 

ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀   ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်  ျောလတွင့် ပပျုလုပ့်ခဲ သည ့် ခ ိန့်ညြှမိှုမ ျော်းအတွ ့် 

ခခင့််းခ  ့်အခ ိျုျှို့ နငှ ့်အတ  ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀ အ နု့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ျောလ၌ အပပီ်းသတ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ုိ ထတု့်ကပ်းပခင့််းအတွ ့် 

ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅   ့် အခ ိန့် ျောလ စတင့်ပါသည့်။ 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ို စွန  ့်လွှတ့် န့် သို  မဟုတ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း ို အသ ်ုးပပျု န့် သင့်နငှ ့်ခရုိင့် နစှ့်ဦ်းလ ု်း  သကဘျောမတ ခဲ ပါ  

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းတွင့် ပါဝင့် န့် သင့်၏ပ  ့်  ွ့်မှုသည့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉနငှ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှုအတ ွ့် အခ ိန့် ျောလ ကနျှောင ့်ကန်ှးပါမည့်။ 

  ိျု်းကက ျောင့််းဆကီလ ျော့်သည ့် အျော်းထတု့်မှုမ ျော်း လပု့်ကဆျောင့်ပပီ်း အဆိပုါ အျော်းထတု့်မှုမ ျော်း မှတ့်တမ့််းတင့်ပပီ်းကနျော ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

အစည့််းအကဝ်းတွင့် သင့်၏ ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု ို ခရုိင့်  မ  ှိနိငု့်ပါ  ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ျောလ အဆ ်ုး၌ ALJ   

သင့်၏ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ို ပယ့်ခ ကက ျောင့််း ခရုိင့်  ကတျောင့််းဆိနုိငု့်သည့်။ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

အစည့််းအကဝ်းအတွ ့် အခ ိန့်နငှ ့် ကန ျောအကပေါ် နစှ့်ဦ်းနစှ့်ဖ ့် သကဘျောတ ညမီှု ို စီစဉ န့် က  ျောင့််းခရုိင့်  ၎င့််း၏ 

အျော်းထတု့်မှုမ ျော်း ို မှတ့်တမ့််းတင့် မည့်။ အကထျော ့်အထျော်းမှတ့်တမ့််းမ ျော်းတငွ့် အျော်းထတု့်က ျို်းပမ့််းမှုမ ျော်း ပါဝင့် သည့်။ ဥပမျော- 

1. တယ့်လီဖုန့််းကခေါ်ဆိမုှုမ ျော်း သုိ  မဟုတ့် အျော်းထတု့်ကခေါ်ဆိမုှုမ ျော်း၏ အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနငှ ့် အဆိပုါ ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏ 

 လေ့်မ ျော်း 

2. သင ့်ထ သို   ကပ်းပုိ  ခဲ ကသျော စျောအဆ ့်အသယွ့် မိတတ ူမ ျော်းနငှ ့် လ ့်ခ   ိှခဲ သည ့် တ ု  ပပန့်မှုမ ျော်းနငှ ့် 

3. သင့်၏ကနအမိ့် သို  မဟုတ့် အလုပ့်သို   လျောက ျော ့်ခဲ သည ့် အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနငှ ့် အဆိပုါ လျောက ျော ့်မှုမ ျော်း၏ 

 လေ့်မ ျော်းနငှ ့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ ခရုိင့်နငှ ့် OAH ထ  ပ  ပုိ်းကပ်းလ  ့် သင ့်အျော်း ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၅ အတွင့််း 

ခရုိင့်  ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ိ ု  င့််းပ န့် ပ  ့် ွ ့်ပါ   သို  မဟတု့် ခရုိင့်  ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းတွင့် 

ပါဝင့် န့် ပ  ့် ွ ့်ပါ  ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅   ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု အခ ိန့် ျောလ ိ ုစတင့်ကက ျောင့််း 

အမိန  ့်ကပ်း ALJ  ိ ုသင့်ကတျောင့််းဆိနုိငု့်သည့်။ 

ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀ ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု ျောလတငွ့် ပပင့်ဆင့်ခ  ့်မ ျော်း 

သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ိ ုစွန  ့်လွှတ့် န့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညပီါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅   ့် အခ ိန့် ျောလသည့် ကနျော ့်တစ့်ကန  တွင့် စတင့်ပါသည့်။ 

ဖ န့်ကပဖပခင့််း သို  မဟုတ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း စတင့်ပပီ်းကနျော ့်နငှ ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ျော မစတင့်မ ီသင့်နငှ ့် 

ခရုိင့်တုိ    မည့်သည ့် သကဘျောတ ညမီှုမှ မပဖစ့်နိငု့်ကက ျောင့််း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညပီါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 
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က ျော်းနျောမှုအတ ွ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅   ့် အခ ိန့် ျောလသည့် ကနျော ့်တစ့်ကန  တွင့် စတင့်ပါသည့်။ 

သင့်နငှ ့်ခရုိင့်တုိ    ဖ န့်ကပဖပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ ို အသ ်ုးပပျု န့် သကဘျောတ ညကီသျော့်လည့််း သကဘျောတ ညမီှု မ  ှိကသ်းပါ  

ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ျောလ အဆ ်ုး၌ သကဘျောတ ညမီှု  သည ့်တိုင့်ကအျောင့် နစှ့်ဖ ့်စလ ု်း  ဖ န့်ကပဖပခင့််း ို 

ဆ ့်လ ့်လုပ့်ကဆျောင့် န့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညနီိငု့်ပါသည့်။ သို  ကသျော့် သင့် ပဖစ့်ကစ ခရုိင့် ပဖစ့်ကစ ဖ န့်ကပဖပခင့််း 

လုပ့်ငန့််းစဉ ို ရုပ့်သမိ့််းပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅   ့် အခ ိန့် ျောလသည့် 

ကနျော ့်တစ့်ကန  တွင့် စတင့်ပါသည့်။ 

က ်းသျော်းကပြ ှင့််းက ်း သကဘျောတ ည ခ  ့် 

သင့်၏ခရုိင့်တုိ    ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း၌ သင့်၏အပငင့််းပွျော်းမှု ို ကပဖ ှင့််း  သင့်၏ခရုိင့်တုိ    ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်သည ့် 

ဥပကေအ  စည့််းကနျှောင့်ထျော်းကသျော သကဘျောတ ညမီှု ခ ျုပ့်ဆိ ုမည့်။ 

1. သင့်နငှ ့် ခရုိင့် ို လုိ ့်နျောကဆျောင့် ွ ့်ခွင ့် ိှကသျော ခရုိင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း  လ ့်မှတ့်ထိ်ုး သည့်။ 

2. ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် အခွင ့်အျောဏျော ိှကသျော တ ျော်းစီ င့်ပုိင့်ခွင ့် ိှသည ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု ်း သို  မဟုတ့် 

အကမ ိ န့်ပပည့်ကထျောင့်စု ခရုိင့်တ ျော်းရ ု ်း တစ့်ခုခုတွင့် အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်နိငု့်သည့်။ 

သကဘျောတ ည ခ  ့် စစိစ့်က ်း ျောလ 

သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ  သည့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ိ ုသကဘျောတ ညပီါ  သင့်နငှ ့် ခရုိင့်နစှ့်ဦ်းလ ု်း  သကဘျောတ ညခီ  ့် ုိ 

လ ့်မှတ့်ထိ်ုးခဲ ကက ျောင့််း အလုပ့်ဖွင ့်  ့် သ ်ုး  ့်အတွင့််း သင့် ပဖစ့်ကစ ခရုိင့် ပဖစ့်ကစ သကဘျောတ ညခီ  ့် ိ ု

ပ  ့်ပပယ့်နိငု့်သည့်။ 

သမျောသမတ့်  ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု 

34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; WAC 192-172A-

05090–05100; WAC 392-172A-05160 

အကထကွထ ွ

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ တင့်သငွ့််းသည ့်အခါတိုင့််း အပငင့််းပွျော်းမှုတွင့် ပါဝင့်ကသျော သင့် 

သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  သမျောသမတ့်  ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် အခွင ့်အက ်း  ှိ မည့်။ 

အပု့်ခ ြိုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က  ်း (ALJ) 

အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှုရ ု ်း (OAH)   ခန  ့်အပ့်ထျော်းကသျော အ ည့်အခ င့််းပပည ့်မီကသျော လွတ့်လပ့်သည ့် ALJ တစ့်ဦ်း  က ျော်းနျောမှု ိ ု

စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ပါမည့်။ 

အနမိ ့်ဆ ်ုး၌ ALJ တစ့်ဦ်းသည့် - 

1. OSPI ၏ ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း သို  မဟုတ့် ပညျောက ်း သို  မဟုတ့်  ကလ်းကစျောင ့်က ှျော ့်မှု သ ့်ဆိငု့်သည ့် ခရုိင့် မပဖစ့် ပါ။ 

သို  ကသျော့် လ ပုဂ္ဂိျုလ့်သည့် ALJ အပဖစ့် တျောဝန့်ထမ့််းကဆျောင့် န့် ကအဂ္ င့်စီ  ကပ်းကခ ထျော်းပခင့််းကက ျောင ့် 

ကအဂ္ င့်စီတစ့်ခုတည့််း၏ ဝန့်ထမ့််း မဟုတ့် ပါ။ 



စျောမ  ့်နျှော | 31 

2. က ျော်းနျောမှုတွင့် ALJ ၏ ဓမမဓိဋ္ဌျောန့်  မှု ို ဆန  ့်  င့်သည ့်  ိုယ့်က ်း ုိယ့်တျော သို  မဟုတ့် ပညျော ပ့်ဆိငု့် ျော အ  ိျု်းစီ်းပွျော်း 

မ ိှ ပါ။ 

3. IDEA သတ့်မတှ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ IDEA နငှ ့်သ ့်ဆိငု့်ကသျော ဗဟုိအစုိ်း နငှ ့် ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းနငှ ့် ဗဟုိအစုိ်း နငှ ့် 

ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု ်းမ ျော်း  IDEA ၏ ဥပကေအ   ှင့််းလင့််းခ  ့်မ ျော်း ို သ ိှိ၍ နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့် မည့်။ 

4. သင ့်ကလ ျော့်ကသျော စ နှုန့််း ဥပကေအ  အကလ အထနငှ ့်အည ီက ျော်းနျောမှု ို စီမ ကဆျောင့် ွ ့် န့်နငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

ခ မှတ့်က ်းသျော်း န့် သ ိှိ၍ စွမ့််းကဆျောင့် ွ ့် ိှ မည့်။ 

ပုဂ္ဂိျုလ့်တစ့်ဦ်းခ င့််းအတွ ့် အ ည့််းအခ င့််း ထတု့်ပပန့်ခ  ့် ပါဝင့်ကသျော ALJ အပဖစ့် တျောဝန့်ထမ့််းကဆျောင့်ကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့်မ ျော်း၏ 

စျော င့််း ို OSPI   ပ  ပုိ်း သည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၏ အကက ျောင့််းအ ျော  စိစ ပ့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ိ ုကတျောင့််းဆိကုသျော အဖွဲျှို့  တစ့်ဖ ့်အဖွဲျှို့  သကဘျောမတ ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် မကပဖ ှင့််းခဲ ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ှိ ပပဿနျောမ ျော်း ို 

မတင့်ပပနိငု့်ပါ။ 

က ျော်းနျောမှုကတျောင့််းဆိပုခင့််းအတ ွ့် အခ ိန့် ျောလ 

သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် ပပဿနျော ပ့်မ ျော်းအကက ျောင့််း သခဲိ သည ့် သို  မဟုတ့် 

သခဲိ သင ့်သည ့် ကန    ့်မှ နစှ့်နစှ့်အတွင့််း သင့်၏ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ သင့် သို  မဟုတ့် 

ခရုိင့်  တင့်သငွ့််း မည့်။ 

အခ ိန့် ျောလအတ ွ့် ခခင့််းခ  ့်မ ျော်း 

ကအျော ့်ပါကက ျောင ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ သင့်  မတင့်သငွ့််းနိငု့်ပါ  အထ ့်ပါ 

အခ ိန့် ျောလ မ  င ့်သ ်ုးပါ။ 

1. သင့်၏က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်တွင့် သင့်တင့်ထျော်းသည ့် ပပဿနျော သို  မဟုတ့်  ိစစ ပ့် ိ ုကပဖ ှင့််းခဲ ကက ျောင့််း 

အထ ်းအျော်းပဖင ့် ခရုိင့်  မှျော်းယငွ့််းစွျော တင့်ပပခဲ သည့်။ 

2. IDEA ၏ အပုိင့််းခအ  ၎င့််း ိ ုသင ့်ထ  ပ  ပုိ်းကပ်း န့် လုိအပ့်ခဲ ကက ျောင့််း ခရုိင့်  သင ့်ထ မှ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ု

ထမိ့်ခ န့်ခဲ သည့်။ 

က ျော်းနျောမှု အခငွ ့်အက ်းမ ျော်း 

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

အကထကွထ ွ

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၌ သင ့် ုိယ့်သင့်  ုိယ့်စျော်းပပျုခွင ့် ိှသည့်။ (စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့်ကသျော က ျော်းနျောမှု အပါအဝင့်) ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် 

အဖဲွျှို့မ ျော်းအကနပဖင ့် သင့်နငှ ့် က  ျောင့််းခရုိင့်သည့် ကအျော ့်ပါတုိ   ပပျုလုပ့် န့် အခွင ့်အက ်း ိှသည့်။ (စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော 
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လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့်ကသျော က ျော်းနျောမှု အပါအဝင့်) 

1. က ှျှို့တင့်တစ့်ဦ်း   ုိယ့်စျော်းပပျုခွင ့်နငှ ့် မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ပပဿနျောမ ျော်းနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ အထ ်းသ ိှိကသျော 

သို  မဟုတ့် ကလ   င ့်မှု ိှကသျော ပုဂ္ဂိျုလ့်မ ျော်း  တွဖဲ ့် အက  ကပ်းခွင ့် ိှသည့်။ 

2. အကထျော ့်အထျော်း တင့်ပပခွင ့်နငှ ့်  င့်ဆိငု့်ကပဖ ှင့််းခွင ့်၊ ပပန့်လှန့်စစ့်ကမ်းခွင ့်နငှ ့် သ ့်ကသမ ျော်း တ ့်က ျော ့်ခွင ့် 

လိုအပ့်သည့်။ 

3. က ျော်းနျောမှုမတိုင့်မီ အနည့််းဆ ်ုး အလုပ့်လုပ့်  ့် ငါ်း  ့်တွင့် တစ့်ဖ ့်အဖဲွျှို့သို   ထတု့်ကဖျော့်မကပပျောခဲ ကသျော က ျော်းနျောမှု၌ 

အကထျော ့်အထျော်းတစ့်ခုခု တင့်သငွ့််းပခင့််း ို တျော်းပမစ့်ခွင ့် ိှသည့်။ 

4. စျောပဖင ့်က ်းထျော်းကသျော သို  မဟုတ့် သင့်၏က ွ်းခ ယ့်မှုပဖင ့် အလီ ့်ထ ွန့််းနစ့် လ ်ုးကစ ပတ့်ကစ  က ျော်းနျောမှုမှတ့်တမ့််း ိ ု

  ိှခွင ့် ိှသည့်။ 

5. စျောပဖင ့်က ်းထျော်းကသျော သို  မဟုတ့် သင့်၏က ွ်းခ ယ့်မှုပဖင ့် အခ  ့်အလ ့်နငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်း အလီ ့်ထ ွန့််းနစ့် 

ကတွျှို့  ှိခ  ့် ုိ   ိှခွင ့် ိှသည့်။ 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်း ထပ့်ကဆျောင့််း ထတု့်ကြျော့်ကပပျောဆိမုှု 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမတိုင့်မ ီအနည့််းဆ ်ုး အလုပ့်ဖွင ့်  ့်ငါ်း  ့်တွင့် သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    က ျော်းနျောမှု၌ 

အသ ်ုးပပျု န့်  ည့် ွယ့်သည ့် အဆိပုါ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်းအကပေါ် အကပခခ ၍ အဆိပုါ ကန    ့်နငှ ့် အက  ပပျုခ  ့်မ ျော်း  

ပပီ်းကပမျော ့်ခဲ သည ့် အပချော်းအလ ်ုးစ  ုအ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု တစ့်ခခု င့််း ို သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    ထတု့်ကဖျော့်ကပပျောဆိ ုမည့်။ 

တစ့်ဖ ့်အဖွဲျှို့၏ သကဘျောတ ညခီ  ့်မ ှိ က ျော်းနျောမှု၌ သ ့်ဆိငု့် ျော အ ပဲဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို  မဟုတ့် အက  ပပျုခ  ့် ိ ု

တင့်သငွ့််းပခင့််းမှ ဤသတ့်မှတ့်ခ  ့် ိ ုလို ့်နျော န့် ပ  ့် ွ ့်သည ့် အဖွဲျှို့တစ့်ခုခု ိ ုALJ   တျော်းပမစ့်နိငု့်သည့်။ 

က ျော်းနျောမှု၌ မိဘအခွင ့်အက ်း 

ကအျော ့်ပါတုိ   ပပျုလုပ့်ခွင ့် သင ့် ုိ ကပ်းထျော်း မည့်။ 

1. သင ့် ကလ်း ုိ တင့်ပပခွင ့် ိှ မည့်။ 

2. ပပည့်သ လ ထထု  က ျော်းနျောမှု ဖွင ့်ခွင ့် ိှ မည့်။ နငှ ့် 

3. က ျော်းနျောမှု မှတ့်တမ့််း၊ သင့် ုန့်  စ ျောမလုိဘ ဲပ  ပုိ်းကပ်းကသျော အခ  ့်အလ ့်နငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း၏ ကတွျှို့  ှိခ  ့်မ ျော်း 

 ိှခွင ့် ိှ မည့်။ 

က ျော်းနျောမှုမ ျော်း၏ အခ ိန့် ျောလမ ျော်းနငှ ့် အဆင့်ကပပကခ ျောကမွျှို့ မှု 

34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းမ ျော်းအတွ ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၃၀   ့် ျောလ သ ့်တမ့််း ုန့်ပပီ်းကနျော ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅  ့်ထ ့် 

ကနျော ့်မ  ဘ ဲသို  မဟတု့် ခ ိန့်ညြှထိျော်းကသျော ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အခ ိန့် ျောလ သ ့်တမ့််း ုန့်ဆ ်ုးပပီ်းကနျော ့် ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅  ့်ထ ့် 

ကနျော ့်မ  ဘ ဲ

1. က ျော်းနျောမှုတွင့် အပပီ်းသတ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် က ျော ့် ိှသည့်။ 

2. ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် မိတတ ူ ိ ုအဖွဲျှို့တိုင့််းထ  ကပ်းပုိ  သည့်။ 
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တစ့်ဖ ့်ဖ ့်  ကတျောင့််းဆိမုှုပဖင ့် အထ ့်တငွ့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ပပ ခေနိ့်  ့် ၄၅  ့် အခ ိန့် ျောလ က  ျော့်လွန့်၍ 

အခ ိန့်တို်းခ ဲျှို့ မှု ုိ ALJ   ခွင ့်ပပျုနိငု့်သည့်။ 

က ျော်းနျောမှုတိုင့််း ို သင့်နငှ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ိျု်းကက ျောင့််းသင ့် အဆင့်ကပပကစသည ့် အခ ိန့်နငှ ့် ကန ျောပဖင ့် ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ 

က ျော်းနျောမှု ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05100–05105 

ALJ ၏ ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့် 

သင ့် ကလ်းသည့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE)  ိ ု  ိှခဲ သည့်ပဖစ့်ကစ မ  ိှခဲ သည့်ပဖစ့်ကစ ALJ ၏ 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်သည့် အကပခအပမစ့် ိှသည ့် အကက ျောင့််းပပခ  ့်မ ျော်းအကပေါ် အကပခခ  မည့်။ 

ခရုိင့်သည့် လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု  ိှခဲ ကက ျောင့််း သင့်  အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိကုသျော က ျော်းနျောမှုမ ျော်းတွင့် 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော အျော်းနည့််းခ  ့်မ ျော်း  ှိမှသျော FAPE  ိ ုသင ့် ကလ်း  လ ့်မခ ခဲ ကက ျောင့််း ALJ   ကတွျှို့  ှိနိငု့်သည့်။ 

1. FAPE ထ  သင ့် ကလ်း၏ အခွင ့်အက ်းပဖင ့် က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  

2. သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ကထျော ့်ပ  မှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်ခ ပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉတွင့် ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် 

သင့်၏အခွင ့်အက ်း ုိ သသိျောထင့် ှျော်းစွျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  

3. ပညျောက ်း အ  ိျု်းခ စျော်းခွင ့်၏ မ  ိှခဲ ပါ  

ဆိလုိခု  ့် အပုိေ့်ငယ့် 

ALJ   FAPE ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ိ ုမကတွျှို့  ှိပင့်လ င့် IDEA အပုိင့််းခအ  ဗဟုိအစိ်ုး  စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၏ လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော 

 ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အပုိင့််းပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ိ ုလို ့်နျော န့် ALJ   ခရုိင့် ိ ုအမိန  ့်ကပ်းနိငု့်ပါကသ်းသည့်။ (34 CFR 

§§300.500 မှ 300.536) 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတ ွ့် သ ်းပချော်း ကတျောင့််းဆိခု  ့် 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ တင့်သငွ့််းပပီ်းပခင့််းမှ သ်ီးပချော်းပပဿနျော ပ့်နငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ သ်ီးပချော်း 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ တင့်သငွ့််းနိငု့်သည့်။ 

အက  ကပ်းအြွွဲျှို့ နငှ ့် ပပည့်သ လ ထအုတ ွ့် ကတွျှို့  ိှခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့် 

မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထတု့်နိငု့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုOSPI ဖ  ့်သည့်။ 

1. ဝါ ှင့်တန့်၏ အထ ်းပညျောက ်း အက  ကပ်း က ျော့်မတ ီ(SEAC) ထ  ကတွျှို့  ိှခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှုမ ျော်း ို ပ  ပုိ်းသည့်။ 

2. အဆိပုါ ကတွျှို့  ှိခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ိ ုအမ ျော်းပပည့်သ ထ    ိှနိငု့်ကအျောင့် ပပျုလုပ့်သည့်။ 
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ကနျော ့်ဆ ်ုး ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့် အယ ခ  

34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း တ ျော်းမက ်း ျော အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို ယ ကဆျောင့်လျောပခင့််းပဖင ့် က ျော်းနျောမှုတွင့် 

ပါဝင့်သည ့် တစ့်ဖ ့်ဖ ့် (သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်)   ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ို အယ ခ မဝင့်ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှုတွင့် ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်သည့် (စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့်ကသျော 

က ျော်းနျောမှု အပါအဝင့်) အတည့်ပဖစ့်သည့်။ 

တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ အဆိပုါကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း ိ ုတင့် န့် 

အခ ိန့် ျောလ အပါအဝင့် 

34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

အကထကွထ ွ

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုတွင့် (စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့်ကသျော 

က ျော်းနျောမှု အပါအဝင့်) တစ့်ဖ ့်ဖ ့်  ကတွျှို့  ိှခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ို သကဘျောမတ ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှု၏ အကက ျောင့််း င့််းပဖစ့်ခဲ ကသျော  ိစစ ပ့်နငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ တ ျော်းမက ်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ယ ကဆျောင့်လျော န့် အခွင ့်အက ်း 

အဆိပုါအဖွဲျှို့တငွ့်  ှိသည့်။ အခွင ့်အျောဏျော ိှကသျော တ ျော်းစီ င့်ပုိင့်ခွင ့် ိှသည ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု ်း (ဤအမ ိျု်းအစျော်း  ိစစ ပ့် ိ ု

က ျော်းနျော န့် အခွင ့်အျောဏျော ိှသည ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု ်း) သို  မဟုတ့် အကမ ိ န့် ပပည့်ကထျောင့်စ ုခရုိင့်တ ျော်းရ ု ်းတွင့် 

ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို ယ ကဆျောင့်လျောနိငု့်သည့်။ အပငင့််းပွျော်းမှု အတိုင့််းအတျော ို မကလ လျောဘ ဲIDEA အပုိင့််းခအ  

ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်မှုနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ အကမ ိ န့်ပပည့်ကထျောင့်စု၏ ခရုိင့်တ ျော်းရ ု ်းမ ျော်းတွင့် 

အမိန  ့်ခ မှတ့်ခွင ့် ိှသည့်။ 

အခ ိန့် န  ့်သတ့်ခ  ့် 

အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို ယ ကဆျောင့်လျောကသျော အဖွဲျှို့တွင့် တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် တင့်သငွ့််း န့် ALJ ၏ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် 

ကန    ့်မှ ပပ ခေနိ့်  ့် ၉၀   ့်   ိှပါမည့်။ 

ထပ့်ကဆျောင့််း လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း 

မည့်သည ့်တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တွင့်ပဖစ့်ကစ တ ျော်းရ ု်း  - 

1. အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း ကဆျောင့် ွ ့်မှုမ ျော်း၏ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိသည့်။ 

2. သင့်၏ကတျောင့််းဆိမုှုပဖင ့် သို  မဟုတ့် သင ့်ခရုိင့်၏ ကတျောင့််းဆိမုှုပဖင ့် ထပ့်ကဆျောင့််းအကထျော ့်အထျော်း ိ ုက ျော်းနျော သည့်။ 

3. အကထျော ့်အထျော်း ပုိလွန့်မှုအကပေါ် ၎င့််း၏ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုအကပခပပျုပပီ်း တ ျော်းရ ု်း  သင ့်ကလ ျော့်သည့်ဟု 

ဆ ်ုးပဖတ့်ကက ျောင့််း သ ့်သျောခွင ့် ခွင ့်ပပျုသည့်။ 
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ဆိလုိခု  ့် စည့််းမ ဉ်း 

IDEA အပုိင့််းခတွင့် မည့်သည့် မ  အကမ ိ န့်ပပည့်ကထျောင့်စု ဖွဲျှို့စည့််းပ ုအကပခခ ဥပကေ၊ ၁၉၉၀ မသန့်စွမ့််း အကမ ိ န့်မ ျော်း 

အ ့်ဥပကေ၊ ၁၉၇၃ ပပန့်လည့်ထ ကထျောင့်က ်း အ ့်ဥပကေ အခန့််း ၅ (အပုိင့််း ၅၀၄) သို  မဟုတ့် မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ 

အခွင ့်အက ်း ုိ အ ျောအ ွယ့်ကပ်းကသျော အပချော်းဗဟိုအစို်း  ဥပကေမ ျော်းတွင့်   ိှနိငု့်သည ့် အခွင ့်အက ်းမ ျော်း၊ 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းနငှ ့်  ုစျော်းမှုမ ျော်း ိ ုမ န  ့်သတ့်ထျော်းပါ။ သို  ကသျော့် ဤဥပကေမ ျော်းအ  သင့်သည့် တ ျော်းမက ်း ျော 

ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို တင့်သငွ့််းကနပပီ်း IDEA အပုိင့််းခအ    ိှနိငု့်သည ့် သ ့်သျောခွင ့် ုိလည့််း က ိျု်းပမ့််းကနပါ  IDEA ၏ 

အပုိင့််းခအ  ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို တင့်သငွ့််းခဲ ပါ  အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို လိအုပ့်သည ့်အတိငု့််း တ ညသီည ့် အတိုင့််းအတျောအထ ိကလ လျောပပီ်းပဖစ့် မည့်။ IDEA အ  

  ိှနိငု့်သ မ ျော်းနငှ ့် ထပ့်ကနသည ့် အပချော်းဥပကေမ ျော်းအ    ိှနိငု့်သည ့်  ုစျော်းမှုမ ျော်း သင ့်တွင့်  ှိနိငု့်သည့်ဟု ဆိလုိုပခင့််းပဖစ့်သည့်။ 

သို  ကသျော့် ကယဘယု အျော်းပဖင ့် အဆိပုါ အပချော်းဥပကေမ ျော်းအ  သ ့်သျောခွင ့်   ိှ န့် တ ျော်းရ ု ်းသို   တို ့်ရုိ ့် မသျွော်းခင့် IDEA အ  

  ိှနိငု့်ကသျော  ုစျော်းမှုမ ျော်း   ိှ န့် သမျောသမတ့်  ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို 

အ င့်ဆ ်ုး အသ ်ုးပပျု မည့်။ 

က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း 

34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

အကထကွထ ွ

သင့်သည့် တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တွင့် ကအျောင့်နိငု့် (အနိငု့် ) ပပီ်း က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း   ိုယ့်စျော်းပပျုပါ  တ ျော်းရ ု်း  ၎င့််း၏ 

 ုိယ့်ပုိင့်ဆ ်ုးပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် သင ့်အတွ ့်  ုန့်  စ ိတ့် တစ့်စိတ့်တစ့်ပုိင့််းအပဖစ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း ို 

ခ ီ်းပမြှင ့်နိငု့်ပါသည့်။ 

IDEA အပုိင့််းခအ  ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု တစ့်ခုခုတွင့် တ ျော်းရ ု်း  ၎င့််း၏ 

 ုိယ့်ပုိင့်ဆ ်ုးပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် က ှျှို့ကန  ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် သင့်၏က ှျှို့ကန  ကပ်းကခ  မည ့် ကအျောင့်နိငု့်သည ့် က  ျောင့််းခရုိင့် 

သို  မဟုတ့် OSPI အတွ ့် သင့်၏  ုန့်  စ ိတ့် တစ့်စိတ့်တစ့်ပုိင့််းအပဖစ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း ိ ု

ခ ီ်းပမြှင ့်နိငု့်ပါသည့်။ ( ) တ ျော်းရ ု်းကတွျှို့  ှိခ  ့်သည့် တျောဝန့်မဲ ၊ အ  ိျု်းအကက ျောင့််း မခုိင့်လ  ုသို  မဟုတ့် အကပခအပမစ့် မ ိှကက ျောင့််း 

တိုင့်က ျော်းခ  ့် သို  မဟုတ့် တ ျော်းရ ု်းအမှု ိ ုတင့်သငွ့််းခဲ ပါ  သို  မဟတု့် တ ျော်းရ ု်းအမှု ိ ုတင့်သငွ့််းခဲ ပါ  သို  မဟုတ့် အမှုသည့် 

တျောဝန့်မဲ ၊ အ  ျို်းအကက ျောင့််း မခုိင့်လ  ုသို  မဟုတ့် အကပခအပမစ့် မ ိှကက ျောင့််း  ှင့််းလင့််းလျောခဲ ပပီ်းကနျော ့် ဆ ့်လ ့် 

တ ျော်းစွဲဆိပုါ  သို  မဟုတ့် 

IDEA အပုိင့််းခအ  ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု တစ့်ခုခုတွင့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် သင့်ကတျောင့််းဆိပုါ  သို  မဟုတ့် အကနျှောင ့်အယှ ့်ကပ်း န့်၊ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် 

က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု မလုိအပ့်ဘ ဲကနျှောင ့်ကန်ှးမှု ပဖစ့်ကစ န့် သို  မဟုတ့် မလုိအပ့်ဘ ဲစ ိတ့်ပမင ့်တ ့် န့်  ဲ သို  ကသျော 

မသင ့်ကလ ျော့်ကသျော  ည့် ွယ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုအတ ွ့် ကနျော ့်ပုိင့််းတွင့် တ ျော်းရ ု်း အမှု ိ ုတင့်ပပခဲ ပါ  တ ျော်းရ ု်း  ၎င့််း၏ 

 ုိယ့်ပုိင့်ဆ ်ုးပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် သင့်၏က ှျှို့ကန  ကပ်းကခ  မည ့် ကအျောင့်နိငု့်သည ့် က  ျောင့််းခရုိင့် သို  မဟုတ့် OSPI အတွ ့် သင့်၏ 

 ုန့်  စ ိတ့် တစ့်စိတ့်တစ့်ပုိင့််းအပဖစ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း ိ ုခ ီ်းပမြှင ့်နိငု့်ပါသည့်။ 
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အခကက ်းကင ွခ  ်းပမြှင ့်မှု 

ကထျော ့်ပ  ကပ်းသည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှု အမ ိျု်းအစျော်းနငှ ့် အ ည့်အကသ်ွးအတွ ့် ကပေါ်ကပါ ့်လျောကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် 

က ျော်းနျောမှုတွင့် လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််းတွင့် လွှမ့််းမို်းကသျော နှုန့််းထျော်းမ ျော်းအကပေါ်တွင့် က ှျှို့ကန ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း ို အကပခခ  မည့်။ 

ခ ီ်းပမြှင ့်သည ့် အခကက ်းကင ွိ ုတွ ့်ခ  ့် ျောတငွ့် မည့်သည ့် ဆကုက ်း သို  မဟုတ့် ကပမြှျော ့် ိန့််း ုိမ  အသ ်ုးမပပျုနိငု့်ပါ။ 

ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် ကပဖ ှင့််းမှုအျော်း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း  မ့််းလှမ့််းပပီ်းကတျော  ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် IDEA 

အပုိင့််းခအ  ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု တစ့်ခုခုတွင့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကငမွ ျော်း ို 

ခ ီ်းပမြှင ့်၍မ နိငု့်ပါ။ သ ့်ဆိငု့် ျော  ုန့်  စ ိတ့်မ ျော်း ို ပပန့်ထတု့်မကပ်းနိငု့်ပါ။ 

1. က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု မစတင့်မ ီပပ ခေနိ့်  ့် ၁၀  ့်က  ျော့် မည့်သည ့်အခ ိန့်၌မဆိ ုတ ျော်းမက ်း ျော 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််း၏ ဗဟုိအစိ်ုး  စည့််းမ ဉ်း ၆၈   ပပဌျောန့််းထျော်းကသျော အခ ိန့်အတွင့််း သို  မဟုတ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု သို  မဟုတ့် ပပည့်နယ့်အဆင ့် သ ်ုးသပ့်ခ  ့်  ိစစ ပ့်တွင့် ဤ မ့််းလှမ့််းခ  ့် ိ ု

လုပ့်ကဆျောင့်ပါသည့်။ 

2. ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း  မ့််းလှမ့််းခ  ့် ုိ လ ့်မခ  ပါ။ 

3. သင့် ကနျော ့်ဆ ်ုး   ိှသည ့် သ ့်သျောခွင ့်သည့် ကပဖ ှင့််းမှု  မ့််းလှမ့််းခ  ့်ထ ့် သင ့်အတွ ့် ပုိ၍မသင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း 

တ ျော်းရ ု်း သို  မဟုတ့် ALJ   ကတွျှို့  ှိပါသည့်။ 

ဤ န  ့်သတ့်ခ  ့်မ ျော်း  ှိကစ ျောမ  သင့်  ကအျောင့်နိငု့်ပပီ်း ကပဖ ှင့််းမှု  မ့််းလှမ့််းခ  ့် ုိ ပယ့်ခ  ျောတွင့် တ ျော်းမ တပါ  

တ ျော်းရ ု်းသည့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကငမွ ျော်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော  ုန့်  စ ိတ့်မ ျော်းအျော်း ခ ီ်းပမြှင ့်နိငု့်ပါသည့်။ 

အစည့််းအကဝ်းသည့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု သို  မဟုတ့် တ ျော်းရ ု်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်  လေ့်အကနပဖင ့် မ  င့််းပပါ  

IEP အဖွဲျှို့၏ အစည့််းအကဝ်း တစ့် ပ့် ပ့်နငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကငမွ ျော်း ို မခ ီ်းပမြှင ့်နိငု့်ပါ။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းအ  လိုအပ့်သည ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ိ ုအုပ့်ခ ျုပ့်က ်း 

က ျော်းနျောမှု သို  မဟုတ့် တ ျော်းရ ု်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်၏  လေ့်အကနပဖင ့်   င့််းပခဲ ကသျော အစည့််းအကဝ်းဟု မယ ဆပါ။ 

ဤက ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကင ွပ  ပုိ်းမှု  ည့် ွယ့်ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှု သို  မဟုတ့် တ ျော်းရ ု်း 

ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်ဟုလည့််း မယ ဆပါ။ 

တ ျော်းရ ု်း  ကအျော ့်ပါတုိ   ုိ ကတွျှို့  ှိပါ  IDEA အပုိင့််းခအ  ခ ီ်းပမြှင ့်ကသျော က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကင ွပမျောဏ ို 

သင ့်ကလ ျော့်သလုိ က ှျှို့ကန  ကလ ျော ခ နိငု့်ပါသည့်။ 

1. ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လပု့်ကဆျောင့်မှု လမ့််းကက ျောင့််းအတွင့််း သင့် သို  မဟုတ့် သင့်၏က ှျှို့ကန  

အပငင့််းပွျော်းမှု၏ ကနျော ့်ဆ ်ုး ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုမသင ့်ကလ ျော့်စွျော ကနျှောင ့်ကန်ှးကစခဲ ကက ျောင့််း 

2. က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကင ွပမျောဏ သို  မဟုတ့် ခ ီ်းပမြှင ့်သည ့် ခွင ့်ပပျုကသျော ပမျောဏသည့် အလျော်းတ  စွမ့််း ည့်၊ 

ဂု္ဏ့်သတင့််းနငှ ့် အကတွျှို့အက  ျုအျော်း က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အလျော်းတ  ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် လ မှုအသိငု့််းအဝိုင့််းတွင့် 

လွှမ့််းမို်းကသျော နျော ီအလို ့် နှုန့််းထျော်းမ ျော်းထ ့် မသင ့်ကလ ျော့်စွျော က  ျော့်လွန့်ကက ျောင့််း 

3.  ုန့်ဆ ်ုးခဲ ကသျော အခ ိန့်နငှ ့် ပ  ပုိ်းကပ်းသည ့် ဥပကေဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းသည့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် 

က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု၏ သကဘျောသဘျောဝ ိ ုထည ့်သငွ့််းစဉ်းစျော်းပခင့််း က  ျော့်လွန့်ခဲ ကက ျောင့််း သို  မဟုတ့် 
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4. ကခါင့််းစဉ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိငု့််း ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လုပ့်ငန့််းစဉ ကတျောင့််းဆိခု  ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောပါ သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် ုိ ခရုိင့်သို   သင့် ိုယ့်စျော်းပပျုကသျော 

က ှျှို့ကန  မကပ်းခဲ ကက ျောင့််း 

သို  ကသျော့် ပပည့်နယ့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းခရုိင့်  ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို  မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၏ ကနျော ့်ဆ ်ုး 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ို မသင ့်ကလ ျော့်စွျော ကနျှောင ့်ကန်ှးကစခဲ ကက ျောင့််း သို  မဟုတ့် IDEA အပုိင့််းခ၏ လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော 

 ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ိှခဲ ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း  ကတွျှို့  ှိပါ  တ ျော်းရ ု်း  

အခကက ်းကငမွ ျော်း ို မကလ ျော ခ နိငု့်ပါ။ 

အထ ်းပညျောက ်းအတ ွ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မ ကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ ွ့် 

စည့််း မ့််း လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း 

သင ့် ကလ်း ုိ ထနိ့််းသမိ့််းက ပ့်မတ့်သည ့်အခါ သင ့် ကလ်းအတွ ့် ကပ်းနိငု့်သည ့် အထ ်းပညျောက ်း  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း 

 ှိပါသည့်။ ဤ ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်းသည့် က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတ ွ့်   င ့်သ ်ုးသည ့် စည့််း မ့််း 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းပဖစ့်သည့်။ က  ျောင့််းသျော်းသည့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမည့်ပဖစ့်ကက ျောင့််း ခရုိင့်  သ ိှိပါ  

အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကက ျောင့််း မကတွျှို့  ှိကသ်းကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့်လည့််း 

ဤ ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း ုိ   င ့်သ ်ုးပါသည့်။ 

က  ျောင့််းအမှုထမ့််း၏ အခွင ့်အျောဏျော 

34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

ပြစ့် ပ့်တစ့်ခုခ င့််းအလိ ု့် စစိစ့်တ ွ့်ခ  ့်ပခင့််း 

စည့််း မ့််းနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ ကအျော ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းနငှ ့်အည ီပပျုလုပ့်ကသျော ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ (ကအျော ့်တွင့် 

စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ အတ ွ့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် ုိ 

က ည ့်ပါ။) သည့် က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန  ့်ခဲွမှု က  ျောင့််းစည့််း မ့််း ိ ုခ ိျု်းကဖျော ့်သည ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် သင ့်ကလ ျော့်ပခင့််း  ှိမ ိှ 

စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်သည ့်အခါ ပဖစ့် ပ့်တစ့်ခုခ င့််းအလို ့် ထ ်းပချော်းသည ့် အကပခအကနမ ျော်းအ ို က  ျောင့််းအမှုထမ့််း  

ထည ့်သငွ့််းစဉ်းစျော်းနိငု့်ပါသည့်။ 

အကထကွထ ွ

အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို လ ့်ခ မ  ိှကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ ွ့် အဆိပုါကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ၎င့််းတုိ   

လုပ့်ကဆျောင့်သည ့် အတိုင့််းအတျောအထ ိက  ျောင့််းအမှုထမ့််းသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် အပချော်းပညျောက ်း 

ခ ိန့်ညြှခိ  ့် ကနျော ့်ထပ့် ခ ိန့်ညြှခိ  ့် ုိ သင ့်ကလ ျော့်ကသျော က ျော်း ျောလအတွ ့် လ ့် ိှ ကန ျောခ ထျော်းမှုမ ှသင ့် ကလ်း ုိ 

ဖယ့် ှျော်းနိငု့်သည့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန  ့်ခဲွမှု စည့််း မ့််း ုိ ခ ိျု်းကဖျော ့်သည ့်အခါ သင ့် ကလ်း ုိ ဆိငု့််းင  ထျော်းနိငု့်ပါသည့်။ 

အဆိပုါ ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းသည့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ိ ုမပါဝင့်သက ွျှို့ လ ့်မခ နိငု့်ကသျော အပပျုအမ ၏ 

သ်ီးပချော်းပဖစ့် ပ့်မ ျော်းအတွ ့် ထိစုျောသင့်နစှ့်တွင့်ပင့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် မက  ျော့်လွန့်ဘ ဲသင ့် ကလ်း၏ 

ထပ့်ကဆျောင့််းဖယ့် ှျော်းမှု ိုလည့််း က  ျောင့််းအမှုထမ့််း  ခ မှတ့်နိငု့်ပါသည့်။ (ကအျော ့်တွင့် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော 
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ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ အတ ွ့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် ုိ က ည ့်ပါ။) 

စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော ြယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု 

အကပပျောင့််းအလွဲ 

34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 
လ ့် ှိ ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ သင ့် ကလ်း၏ ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလွဲ 

ပဖစ့်သည့်။ 

1. ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀ က  ျော့်က ျော ပဖစ့်သည့်။ သို  မဟုတ့် 

2. သင ့် ကလ်းသည့် ကအျော ့်ပါကက ျောင ့် ပ ုစ တစ့် ပ့်တွင့် ပါဝင့်ကသျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းအတွ ့် ခ  ပါသည့်။ 

a. ဖယ့် ှျော်းမှု စုစုကပါင့််း စျောသင့်နစှ့်တစ့်နစှ့်တွင့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်က  ျော့် 

b. သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် ဖယ့် ှျော်းမှု ပဖစ့်ကစခဲ သည ့် ယခင့်ပဖစ့် ပ့်မ ျော်းတွင့် ၎င့််း၏ အပပျုအမ နငှ ့် 

အဓိ အျော်းပဖင ့် တ ညပီါသည့်။ နငှ ့် 

c. ဖယ့် ှျော်းမှု တစ့်ခုခ င့််း၏ အလ ျော်း၊ သင ့် ကလ်း ုိ ဖယ့် ှျော်းခဲ သည ့် စုစုကပါင့််း အခ ိန့်ပမျောဏနငှ ့် 

ကနျော ့်တစ့်ခုသို   ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်း အန်ီးအပါ်း  ဲ သို  ကသျော ယ ခဲ သည ့် ထပ့်ကဆျောင့််း အကက ျောင့််းမ ျော်း  ှိပါသည့်။ 

ဖယ့် ှျော်းမှု ပ ုစ သည့် ပဖစ့် ပ့်တစ့်ခုခ င့််းအလို ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပါဝင့်ပခင့််း  ှိမ ိှ က  ျောင့််းခရုိင့်  

စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပပီ်း သင့်  အ ဲစမ့််းခဲ ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉနငှ ့် တ ျော်းက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တစ့်ကလ ျော ့် 

သ ်ုးသပ့် န့်အတိုင့််း ပဖစ့်သည့်။ 

အကက ျောင့််းက ျော်းခ  ့် 

က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန  ့်ခဲွမှု စည့််း မ့််း ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ိှကက ျောင့််း 

ဖယ့် ှျော်းမှု လုပ့်ကဆျောင့် န့် ခရုိင့်  ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်ခ ကသျော ကန    ့်တွင့် အဆိပုါဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်အျော်း သင ့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း၍ 

အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့်ထ  ကပ်း ပါမည့်။. 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း 

အလျော်းတ  ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ  ကသျော အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို လ ့်ခ မ  ိှကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ ွ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း 

ပ  ပုိ်းကပ်းသည ့် ပ ုစ တစ့်မ ိျု်းတည့််းပဖင ့် ထိစုျောသင့်နစှ့်တွင့် က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် သို  မဟတု့် ထိကုအျော ့် အတွ ့် ၎င့််း၏လ ့် ိှ 

ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ  ပါ  သင ့် ကလ်းအတွ ့် ခရုိင့်အကနပဖင ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပုိ်း န့် လိုအပ့်ပါသည့်။ အကထကွထ ွ

ပညျောက ်း စည့််းမ ဉ်းစည့််း မ့််းမ ျော်းသည့် ဆိငု့််းင  ပခင့််း၊ ထတု့်ပယ့်ပခင့််း သို  မဟုတ့် ယျောယထီတု့်ပယ့်ပခင့််း ို ပ  ပုိ်းကပ်းသည့်။ 

အကထကွထ ွပညျောက ်း သင့်ရုိ်းတွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိငု့် န့် ပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် အခွင ့်အက ်း 

က  ျောင့််းခရုိင့်  သင ့် ကလ်း ုိ ကပ်း မည့်။ ခရုိင့်ပညျောက ်း စ နှုန့််းမ ျော်း ပပည ့်မီ မည့်။ ဘျောသျော ပ့်၊ အတန့််းအဆင ့်နငှ ့် 

ဘွဲျှို့ နငှ့််းသဘင့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း (WAC 392-400-610) ပပီ်းကပမျော ့် မည့်။ 

လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ  သည ့်အခါ သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပ  ပုိ်းကပ်းမည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ိ ုက ျော်း ျောလ 

အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ တစ့်ခုပဖင ့် ပ  ပုိ်းနိငု့်သည့်။ 
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သ  သို  မဟုတ့် သ မ၏ လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့်က  ျော့် သင ့် ကလ်းသည့် - 

1. အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တွင့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတိုင့်မ ျော်း ပပည ့်မကီစ န့်၊ အကထကွထ ွ

ပညျောက ်းသင့်ရုိ်းတွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိငု့် န့် ပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့် လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 

2. သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် ၎င့််း၏ မသန့်စမွ့််းမှု ိ ုကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသပခင့််း ပဖစ့်ခဲ ပါ  ၎င့််းသည့် 

သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အတုိင့််း ကနျော ့်ထပ့် မပဖစ့်ကစ န့် အပပျုအမ  ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ိ ုကပဖ ှင့််း န့် က ်းဆွထဲျော်းသည ့် 

အသ ်ုးဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိငု့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့်နငှ ့် အပပျုအမ ဆိငု့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းနငှ ့် 

ပပျုပပင့်မွမ့််းမ မှုမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 

သင ့် ကလ်း ုိ ထိစုျောသင့်နစှ့်တွင့်ပင့် က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ ဖယ့်ခ ခ ခဲ  ပပီ်း အ ယ့်၍ လ ့် ှိ 

ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် သို  မဟုတ့် ထိကုအျော ့် နငှ ့် ဖယ့် ှျော်းမှု ိ ုကန ျောခ ထျော်းမှု 

အကပပျောင့််းအလအဲပဖစ့် မဆ ်ုးပဖတ့်ပါ  (အထ ့်ပါ အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် ုိ က ည ့်ပါ။) အကထကွထ ွပညျောက ်း သင့်ရုိ်းတွင့် 

သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိငု့် န့်နငှ ့် အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တွင့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတိုင့်မ ျော်း 

ပပည ့်မီကစ န့် မည့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လိအုပ့်သည့် ိ ုက  ျောင့််းအမှုထမ့််း  သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျော အနည့််းဆ ်ုး တစ့်ဦ်းနငှ ့် 

ကဆ်ွးကန်ွးတိုင့်ပင့်၍ စိစစ့်ဆ ်ုးပဖတ့်ပါမည့်။ 

ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလ ဲပဖစ့်ပါ  (အထ ့်ပါ အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် ုိ က ည ့်ပါ) အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် 

ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တငွ့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတိငု့်မ ျော်း ပပည ့်မီကစ န့်နငှ ့် အကထကွထ ွပညျောက ်း သင့်ရုိ်းတွင့် 

သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိငု့် န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို သင ့် ကလ်း၏ IEP အဖွဲျှို့  စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပါသည့်။ 

ကပေါ်လငွ့်မှု စစိစ့်တ ွ့်ခ  ့်ပခင့််း 

က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန  ့်ခဲွမှု စည့််း မ့််း ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုကက ျောင ့် သင ့် ကလ်း၏ ကန ျောခ ထျော်းမှု ကပပျောင့််းလဲ န့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုအျော်း 

က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် အတွင့််း (စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလ ဲိ ု

က ည ့်ပါ) ၎င့််းတုိ  ၏ IEP, ဆ ျော ကစျောင ့်က ည ့်ကလ လျောခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ကအျော ့်ပါတုိ   စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် န့် သင့်  ပ  ပုိ်းကပ်းကသျော 

သ ့်ဆိငု့် ျော အခ  ့်အလ ့်တစ့်ခုခ ုအပါအဝင့် သင ့် ကလ်း၏ ဖုိင့်ပါ သ ့်ဆိငု့် ျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း အျော်းလ ု်း ိ ုခရုိင့်နငှ ့် 

သင့်နငှ ့် ခရုိင့်  ဆ ်ုးပဖတ့်ကသျော သ ့်ဆိငု့် ျော IEP အဖွဲျှို့ဝင့်မ ျော်း  ပပန့်လည့်စစ့်ကဆ်း မည့်။ 

1. အဆိပုါ အပပျုအမ  ိ ုသင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုကက ျောင ့် ပဖစ့်ကစခဲ ပါ  တုိ ့်ရုိ ့်နငှ ့် ခိုင့်မျောကသျော ဆ ့်ဆ က ်း 

 ိှခဲ ပါ  သို  မဟုတ့် 

2. အဆိပုါ အပပျုအမ သည့် သင ့် ကလ်း၏ IEP  ိ ုအက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရုိင့် ပ  ့် ွ ့်မှု၏ 

တို ့်ရုိ ့် လေ့် ပဖစ့်ခဲ ပါ  

သင့်အပါအဝင့် သင ့် ကလ်း၏ သ ့်ဆိငု့် ျော IEP အဖွဲျှို့ဝင့်မ ျော်း  အဆိပုါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခ ုပပည ့်မီခဲ ပါ  သင ့် ကလ်း၏ 

မသန့်စွမ့််းမှုအျော်း ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသပခင့််းအပဖစ့် အပပျုအမ  ုိ စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် မည့်။ 

အဆိပုါ အပပျုအမ သည့် IEP  ိ ုအက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရုိင့်ပ  ့်စွ ့်မှု၏ တို ့်ရုိ ့် လေ့် ပဖစ့်ခဲ ကက ျောင့််း 

အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော အုပ့်စု  စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပါ  ခရုိင့်  အဆိပုါ အျော်းနည့််းခ  ့်မ ျော်း ို  ုစျော်း န့် ခ  ့်ခ င့််း 

အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်မှု လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ 
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အပပြိုအမ သည့် က  ျောင့််းသျော်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုအျော်း ကပေါ်လငွ့်ကအျောင့်ပပသမှုပြစ့်ကက ျောင့််း 

စစိစ့်တ ွ့်ခ  ့်ပခင့််း 

အပပျုအမ သည့် သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှု ိ ုကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု ပဖစ့်ခဲ ကက ျောင့််း သင့်ပါဝင့်ကသျော ဤအုပ့်စု  

စိစစ့်ဆ ်ုးပဖတ့်သည ့်အခါ IEP အဖွဲျှို့  ကအျော ့်ပါတစ့်ခုခု ုိ လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ 

1. ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလ ဲပဖစ့်ကစခဲ သည ့် အပပျုအမ  မတုိင့်ခင့် ခရုိင့်  အသ ်ုးဝင့်ကသျော 

အပပျုအမ ဆိငု့် ျော အ ပဲဖတ့်ခ  ့် ိ ုစီမ မကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  အသ ်ုးဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိငု့် ျော အ ပဲဖတ့်ခ  ့် ိ ု

ကဆျောင့် ွ ့်ပပီ်း သင ့် ကလ်းအတွ ့် အပပျုအမ ဆိငု့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့်တစ့်ခု အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် 

ကဆျောင့် ွ ့်ပါ။ သို  မဟုတ့် 

2. အပပျုအမ ဆိငု့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့် ုိ က ်းဆွခဲဲ ပပီ်းပဖစ့်ပါ  သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ  ိ ုကပဖ ှင့််း န့် 

အပပျုအမ ဆိငု့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့် ုိ ပပန့်လည့်စစ့်ကဆ်း၍ လိအုပ့်သလုိ ပပျုပပင့်ကပပျောင့််းလဲပါ။ 

ကခါင့််းစဉခွ ဲအထ ်းအကပခအကနမ ျော်း အ  ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိငု့််းမှတစ့်ပါ်း အပပျုအမ ဆိငု့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု 

စီမ ခ  ့်၏ ပပင့်ဆင့်ကပပျောင့််းလဲမှု အစိတ့်အပုိင့််းအပဖစ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ိ ုသင့်နငှ ့် ခရုိင့်  သကဘျောမတ ပါ  

ဖယ့် ှျော်းခဲ သည့်မှ ခရုိင့်  သင ့် ကလ်း ုိ ကန ျောခ ထျော်းမှု ပပန့်ကပ်း မည့်။ 

ထပ့်ကဆျောင့််း အခွင ့်အျောဏျော 

အပပျုအမ  စည့််း မ့််း ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ သည ့် အပပျုအမ သည့် သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုအျော်း ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု မဟုတ့်ခဲ ပါ  

(အထ ့်ပါကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း  ိုက ည ့်ပါ) ကန ျောခ ထျော်းမှု စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော 

ကပပျောင့််းလဲမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် က  ျောင့််းသည့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း အ  အထ ့်တွင့် 

ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင ့် ကလ်းအတွ ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ိ ုပ  ပုိ်းကပ်း မည့်မှတစ့်ပါ်း အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို 

က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း မ  ိှမည့်ပဖစ့်သပဖင ့် တ ညသီည ့် အပပျုအမ  တ ညသီည ့် အခ ိန့် ျောလပဖင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် 

စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို က  ျောင့််းအမှုထမ့််း    င ့်သ ်ုးနိငု့်သည့်။ သင ့် ကလ်း၏ IEP အဖွဲျှို့  

ဤအကပခအကနတွင့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ  ုိ ဆ ်ုးပဖတ့်ပါသည့်။ 

အထ ်းအကပခအကနမ ျော်း 

ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်ပါ  သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၄၅   ့်က ျောကအျောင့် ၎င့််း၏မသန့်စွမ့််းမှု 

ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု ဟုတ့်သည့်ပဖစ့်ကစ မဟုတ့်သည့်ပဖစ့်ကစ ဂ္ရုမထျော်းဘ ဲက ျော်း ျောလ တပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ  

(က  ျောင့််းသျော်း၏ IEP အဖွဲျှို့  ဆ ်ုးပဖတ့်ကသျော) တွင့် က  ျောင့််းအမှုထမ့််း  သင ့် ကလ်း ုိ ဖယ့် ှျော်းနိငု့်သည့်။ 

1. က  ျောင့််းသို  လ ့်န ့် ယ ကဆျောင့်လျောသည့် (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် က ည ့်ပါ) ခရုိင့်၏ စီ င့်ပုိင့်ခွင ့်အ  

က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌ လ ့်န ့် ှိသည့်။ 

2. ခရုိင့်၏ စီ င့်ပုိင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌  ှိစဉ ဥပကေနငှ ့် 

မညညီွှတ့်ကသျော ကဆ်းဝါ်းမ ျော်း သလိ  ့်နငှ ့်  ှိသည့် သို  မဟုတ့် သ ်ုးစွဲသည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် က ည ့်ပါ) 

သို  မဟုတ့် ထနိ့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််းက ျောင့််းခ သည့် သို  မဟုတ့် ဆွကဲဆျောင့်သည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် 

က ည ့်ပါ) သို  မဟုတ့် 
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3. ခရုိင့်၏ စီ င့်ပုိင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သုိ  မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌  ိှစဉ 

အပချော်းလ တစ့်ဦ်းအကပေါ် ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထခုိိ ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်ကစခဲ သည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိခု  ့် 

က ည ့်ပါ) 

အဓိပပျောယ့်ြွင ့်ဆိမုှုမ ျော်း 

• ထနိ့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း ဆိသုည့်မှျော ထနိ့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််းမ ျော်း အ ့်ဥပကေ (21 U.S.C. 812(c)) ပုေ့်မ ၂၀၂ (ဂ္) ၏ 

ကနျော ့်ဆ ့်တွ ဲ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သို  မဟုတ့် ၅ အ  ကဆ်းဝါ်း သို  မဟုတ့် ခွဲပချော်းက ွ်းထတု့်ထျော်းသည ့် အပချော်းပစစည့််း ို ဆိလုိုပါသည့်။ 

• ဥပကေနငှ ့် မညညီွှတ့်ကသျော ကဆ်းဝါ်းမ ျော်း ပစစည့််းပဖစ့်ကသျော့်လည့််း တ ျော်းဝင့် လိုင့်စင့်    န့််းမျောက ်းကစျောင ့်က ှျော ့်မှု 

ပညျော ှင့်၏ က ်ီးက ပ့်မှုကအျော ့်တွင့် တ ျော်းဝင့်  ိုင့်ကဆျောင့်ကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော ထနိ့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း 

သို  မဟုတ့် အ ့်ဥပကေအ  သို  မဟုတ့် ဗဟုိအစို်း  ဥပကေ၏ အပချော်းသတ့်မှတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုအ  လုပ့်ပုိင့်ခွင ့် 

တစ့်ခုခုကအျော ့်တွင့် တ ျော်းဝင့်  ိုင့်ကဆျောင့်ကသျော သို  မဟုတ့် အသ ်ုးပပျုကသျော ထနိ့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း မပါဝင့်ပါ။ 

• ပပင့််းထန့်ကသျော ရုပ့်ခနဓျော ထခိို ့်ေဏ့် ျော ဆိသုည့်မှျော ကအျော ့်ပါတုိ   ပါဝင့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထခိို ့်ေဏ့် ျော ိ ုဆိလုိုပါသည့်။ 

က ီ်းမျော်းကသျော ကသဆ ်ုးမှု ကဘ်းအနတ ျောယ့်၊ ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ပုိင့််းဆိငု့် ျော နျော  င့်မှု၊ က ျောပမင ့်၍ ကပေါ်လွင့်ထင့် ှျော်းကသျော 

ကသ ျောပါ ရုပ့်ပ  ့်ဆင့််းပ  ့်ပဖစ့်ပခင့််း သို  မဟုတ့်  ိုယ့်လ ့်၊ အဂ္ဂ ါ သို  မဟုတ့် အျောရ ုခ စျော်းနိငု့်စွမ့််း လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်တုိ   

အခ ိန့်က ျောပမင ့်စွျော ဆ ်ုးရှု  ်းမှု သို  မဟုတ့် ချွတ့်ယွင့််းမှု 

• လ ့်န ့် ဆိသုည့်မှျော ကသဆ ်ုးမှု သို  မဟုတ့် ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထခိို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်ကစပခင့််းအတွ ့် အသ ်ုးပပျုကသျော 

သို  မဟုတ့် အဆင့်သင ့် လုပ့်နိငု့်သည ့် လ ့်န ့်၊ စ ့်ပစစည့််း၊  ိ ိယျော၊ ပစစည့််း၊ သ ့် ှိ သို  မဟုတ့် သ ့်မဲ  ုိ ဆိလုိုပါသည့်။ 

သို  ကသျော့် အဆိပုါကဝါဟျော တွင့် အလ ျော်း နစှ့်လ ့်မခွဲကအျော ့် ဓျော်းသျွော်း ှိသည ့် အတိ့်ကဆျောင့်ဓျော်း မပါဝင့်ပါ။ 

ကန ျောကေသ စစိစ့်တ ွ့်ခ  ့်ပခင့််း 

34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလွဲ နငှ ့် အထ ့်ပါ ကခါင့််းစဉ ထပ့်ကဆျောင့််း အခွင ့်အျောဏျော နငှ ့် Special အထ ်းအကပခအကနမ ျော်း 

ပဖစ့်ကသျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းအတ ွ့် က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ  ိ ုIEP အဖွဲျှို့  ဆ ်ုးပဖတ့် မည့်။ 

ကန ျောခ ထျော်းမှု ဆ ်ုးပြတ့်ခ  ့်မ ျော်းနငှ ့် ကပေါ်လငွ့်ကအျောင့် ပပသမှု 

စစိစ့်တ ွ့်ခ  ့်မှုမ ျော်း၏ အယ ခ  (စည့််း မ့််းအတ ွ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း) 

34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
သင့်သည့် သကဘျောမတ ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ တင့်သငွ့််းနိငု့်သည့်။ 

1. အဆိပုါ စည့််း မ့််း သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  ပပျုလုပ့်သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် တစ့်ခခု ု

သို  မဟုတ့် 

2. အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း 
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သင ့် ကလ်း၏ လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှု ုိ ထနိ့််းသမိ့််းပခင့််းသည့် သင ့် ကလ်း သို  မဟုတ့် အပချော်းသ မ ျော်း ထခိို ့်ေဏ့် ျော 

 နိငု့်ဖွယ့်ဟု ယ ုက ည့်ပါ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ ခရုိင့်  တင့်သငွ့််းနိငု့်သည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့်နငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ ကနျော ့်ထပ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအတ ွ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် 

လပု့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လပု့်ထ ်ုးလပု့်နည့််းမ ျော်း  ဏ္ဍ ိ ုက ည ့်ပါ။ 

အပု့်ခ ြိုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က  ်း (ALJ) ၏ အခွင ့်အျောဏျော 

ALJ   ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ုိ ကဆျောင့် ွ ့်၍ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်ခ  မည့်။ ALJ   - 

1. ကခါင့််းစဉ က  ျောင့််းအမှုထမ့််း အခွင ့်အျောဏျော အ  ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကဖျော့်ပပသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်း 

ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ သည့် သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် သ  သို  မဟုတ့် သ မ၏ မသန့်စမွ့််းမှု ိ ု

ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသခဲ ပခင့််းပဖစ့်သည့်ဟု ALJ   ဆ ်ုးပဖတ့်ပါ  သ  သို  မဟုတ့် သ မ ုိ ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ သည ့် 

ကန ျောခ ထျော်းမှုသို   သင ့် ကလ်း ုိ ပပန့်ထျော်းပါ။ 

2. သင ့် ကလ်း၏ လ ့် ှိကန ျောခ ထျော်းမှု ိ ုထနိ့််းသမိ့််းပခင့််းသည့် သင ့် ကလ်း သို  မဟုတ့် အပချော်းသ မ ျော်းအတွ ့် 

ထခိို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်နိငု့်ဖွယ့်ဟု ALJ   ဆ ်ုးပဖတ့်ပါ  က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၄၅   ့်ထ ့် မက  ျော့်ဘ ဲသင ့်ကလ ျော့်သည ့် 

က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ သို   သင ့် ကလ်း၏ ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ိ ုစစီဉပါ။ 

သင ့် ကလ်း ုိ မ လကန ျောခ ထျော်းမှုသို   ပပန့်ထျော်းပခင့််းသည့် သင ့် ကလ်း သို  မဟုတ့် အပချော်းသ မ ျော်း 

ထခိို ့်ေဏ့် ျော နိငု့်ဖွယ့် ိှသည့်ဟု ခရုိင့်  ထင့်ပါ  ဤက ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ထပ့်မ  လပု့်ကဆျောင့်နိငု့်သည့်။ 

သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ုိ ကတျောင့််းဆိသုည ့်အခါတိုင့််း ကအျော ့်ပါအတုိင့််းမ ှကခါင့််းစဉ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ကတျောင့််းဆိမုှု လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းမ ျော်းနငှ ့် ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်း အ  

ကတျောင့််းဆိမုှုသည့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းနငှ ့်  ိ ု့်ည ီမည့်။ 

1. ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ိ ုသ ွ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကစပပီ်း က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိသုည ့် ကန    ့်မှ 

က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၂၀ အတွင့််း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ က ျော်းနျောမှုပပီ်းကနျော ့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း ALJ   

ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ို ထတု့်ပပန့် မည့်။ 

2. သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    အစည့််းအကဝ်း ိ ုစွန  ့်လွှတ့် န့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ သကဘျောတ ပါ  သို  မဟုတ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း 

အသ ်ုးပပျု န့် သကဘျောတ ပါ  OAH နငှ ့် ခရုိင့်တုိ  နငှ ့်အတ  ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ို 

သင့်တင့်သငွ့််းခဲ သည ့် ကန    ့်မှ ပပ ခေနိ့်  ့် ခုနစ့်  ့် အတွင့််း ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ 

ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ လ ့်ခ   ှိပပီ်း ပပ ခေနိ့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း 

နစှ့်ဖ ့်စလ ု်း၏ စိတ့်က  နပ့်မှု   ိှကအျောင့် ပပဿနျော ို မကပဖ ှင့််းခဲ ပါ  က ျော်းနျောမှု ိ ုဆ ့်လ ့်လုပ့်ကဆျောင့်နိငု့်သည့်။ 

သင့် သို  မဟုတ့် က  ျောင့််းခရုိင့်  စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း မဟုတ့်ကသျော အထ ်းပညျောက ်း ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှုမ ျော်းတွင့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုခုခ ကပပျောဆိသုပဖင ့် အလျော်းတ နည့််းပဖင ့် သ ွ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကသျော ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 

က ျော်းနျောမှုပဖင ့် ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုခုခ လ  ့် တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို စတင့်ကဆျောင့် ွ ့်နိငု့်သည့်။ (အထ ့်ပါ 

ကနျော ့်ဆ ်ုး ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့်၊ အယ ခ မ ျော်း  ိ ုက ည ့်ပါ) 
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ထိ ု့်သင ့်သည ့် လပု့်ငန့််းစဉ သ ွ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကသျော က ျော်းနျောမှုမ ျော်းအတငွ့််း 

ကန ျောခ ထျော်းမှု 

34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
သင့်နငှ ့် ခရုိင့်တုိ    မတ ညသီည ့် အစီအစဉ ိ ုလ ့်မခ ပါ  သင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း  ိစစ ပ့်မ ျော်းနငှ ့် 

စပ့်လ ဉ်း၍ ထိ ု့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိခု  ့် ုိ တင့်သငွ့််းသည ့်အခါ မည့်သည ့်အ ျော  

အ င့်ပဖစ့်သည့်ပဖစ့်ကစ က ျော်းနျောက ်း အ ျော ှိ၏ ဆ ်ုးပဖတ့်ခ  ့် ိ ုဆိငု့််းင  လ  ့် က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်းကနျော ့်ခ တွင့် 

သင ့် ကလ်း ဆ ့် ိှ မည့် သို  မဟုတ့် ကခါင့််းစဉ က  ျောင့််းအမှုထမ့််း အခွင ့်အျောဏျော အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် ဖယ့် ှျော်းမှု 

အခ ိန့် ျောလ သ ့်တမ့််း ုန့်ဆ ်ုးသည့်အထ ိဆ ့် ှိကန မည့်။ 

အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတ ွ့် အ ည့်အခ င့််း 

မပပည ့်မ ကသ်းကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတ ွ့် အ ျောအ ယွ့်ကပ်းမှုမ ျော်း 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

အကထကွထ ွ

အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကက ျောင့််းနငှ ့် က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန  ့်ခဲွမှု စည့််း မ့််း 

ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း သင ့် ကလ်း ုိ မဆ ်ုးပဖတ့် ကသ်းပါ  ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း ကဆျောင့် ွ ့်ပခင့််း အကက ျောင့််း 

ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် အပပျုအမ  မတုိင့်မ ီအထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမှု သင ့် ကလ်း ုိ 

အ ဲပဖတ့်၍ ဆ ်ုးပဖတ့်ခဲ သင ့်ကက ျောင့််း ခရုိင့်  အသ ိှိသည့်ဟ ုစိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပါ  သင့်  သင ့် ကလ်း၏ 

လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော အ ျောအ ွယ့်ကပ်းမှုမ ျော်း ို အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိနုိငု့်သည့်။ 

စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော  စိစ ပ့်မ ျော်းအတ ွ့် ဗဟသုတု အကပခခ  

ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း ကဆျောင့် ွ ့်ပခင့််း အကက ျောင့််း ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် အပပျုအမ  မတုိင့်မ ီသင ့် ကလ်းသည့် 

အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကက ျောင့််း ခရုိင့်  အသ ိှိသည့်ဟု ယ ဆ မည့်။ 

1. က  ျောင့််းခရုိင့်၏ က ီ်းက ပ့်က ်း သို  မဟုတ့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း အမှုထမ့််း သို  မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျောထ  

သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု လိုအပ့်ကက ျောင့််း သင့်  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ 

ကဖျော့်ပပခဲ သည့်။ 

2. IDEA အပုိင့််းခအ  အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတ ွ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမှုနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့် ိ ုသင့်  ကတျောင့််းဆိခဲု သည့်။ သို  မဟုတ့် 

3. အထ ်းပညျောက ်း၏ ခရုိင့်ေါရုိ ့်တျောထ  သို  မဟုတ့် ခရုိင့်၏ အပချော်းက ီ်းက ပ့်က ်း အမှုထမ့််းထ  တို ့်ရုိ ့် သင ့် ကလ်း  

ထတု့်ကဖျော့်ပပသခဲ ကသျော အပပျုအမ  ပ ုစ အကက ျောင့််း စို်း ိမ့်စ ျော ို သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျော သို  မဟုတ့် အပချော်းခရုိင့် 

အမှုထမ့််း  ကဖျော့်ပပခဲ သည့်။ 
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ခခင့််းခ  ့် 

ခရုိင့်  ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် အဆိပုါအသ ိှိသည့်ဟု ယ ဆမည့် မဟုတ့်ပါ။ 

1. သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ိ ုခွင ့်မပပျုခဲ ပါ သို  မဟုတ့် သင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်း 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပငင့််းပယ့်ခဲ သည့်။ သို  မဟုတ့် 

2. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပခင့််းမ ိှဟု သင ့် ကလ်း ုိ စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် 

ဆ ်ုးပဖတ့်ခဲ သည့်။ 

ဗဟသုတု အကပခခ  မ ိှပါ    င ့်သ ်ုးကသျော သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

ကခါင့််းစဉခွဲမ ျော်း စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော  ိစစ ပ့်မ ျော်းအတွ ့် ဗဟုသတု အကပခခ  နငှ ့် ခခင့််းခ  ့် အ  အထ ့်တငွ့် 

ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင ့် ကလ်းအကပေါ် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း မပပျုလုပ့်ခင့် သင ့် ကလ်းသည့် 

အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မသီည့်ဟ ုခရုိင့်  မသ ိှိထျော်းပါ  သင ့် ကလ်းသည့် အလျော်းတ  အပပျုအမ  

အမ ိျု်းအစျော်းမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို မ  ှိကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့်   င ့်သ ်ုးကသျော 

စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်းအတိုင့််း ခ  နိငု့်ပါသည့်။ 

သို  ကသျော့် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်းဆိငု့် ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်းအတိုင့််း ခ  နိငု့်ကသျော အခ ိန့် ျောလအတွင့််း သင ့် ကလ်း၏ 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ိ ုသင့် သို  မဟုတ့် ခရုိင့်  ကတျောင့််းဆိပုါ  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ုိ သ ွ့်လန့်ပမန့်ဆန့်ကသျော ပ ုစ ပဖင ့် 

ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ပပီ်းကပမျော ့်သည့်အထ ိပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း မပါဘ ဲဆိငု့််းင  ပခင့််း သို  မဟုတ့် ထတု့်ပယ့်ပခင့််း 

ပါဝင့်နိငု့်ကသျော က  ျောင့််းအျောဏျောပုိင့်မ ျော်း  ဆ ်ုးပဖတ့်သည ့် ပညျောက ်းဆိငု့် ျော ကန ျောခ ထျော်းမှုတွင့် သင ့် ကလ်း  

ဆ ့် ှိကနပါမည့်။ 

ခရုိင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းမ ှအခ  ့်အလ ့်မ ျော်းနငှ ့် သင့်ကပ်းကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ု

ထည ့်သငွ့််းစဉ်းစျော်းလ  ့် သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီသည့်ဟ ု

ဆ ်ုးပဖတ့်ပါ  ခရုိင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပ  ပုိ်းကပ်း မည့်ပဖစ့်ပပီ်း 

အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို လို ့်နျော ပါမည့်။ 

ဥပကေ အတည့်ပပြိုသ ့်က ျော ့်မှုနငှ ့် တ ျော်းစ  င့်ပုိင့်ခွင ့် ိှသည ့် 

အျောဏျောပုိင့်မ ျော်းထ  လ ွဲကပပျောင့််းမှုနငှ ့် အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်မှု 

34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
IDEA အပုိင့််းခသည့် ကအျော ့်ပါတုိ   ုိ မပပျုလုပ့်ပါ။ 

1. သင ့်ကလ ျော့် ျော အျောဏျောပုိင့်မ ျော်းထ  အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်သည ့် 

ပပစ့်မှု ုိ က  ျောင့််းခရုိင့်  မတုိင့်က ျော်းကအျောင့် မတျော်းပမစ့်ပါ။ 
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2. သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်ခဲ ကသျော ပပစ့်မှုမ ျော်းအတွ ့် ဗဟုိအစုိ်း နငှ ့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ ကလ ျော ့်ထျော်းမှုနငှ ့် စပ့်လ ဉ်း၍ 

၎င့််းတုိ  ၏ တျောဝန့်ဝတတ  ျော်းမ ျော်း ို မ  င ့်သ ်ုးကအျောင့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်မှုနငှ ့် တ ျော်းက ်း ျော 

အျောဏျောပုိင့်မ ျော်း ို မတျော်းဆ်ီးထျော်းပါ။ 

မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ကပ်းပုိ  မှု 

ခရုိင့်  သင ့် ကလ်း   ူ်းလွန့်ကသျော ပပစ့်မှု ုိ တိုင့်က ျော်းပါ  ခရုိင့်သည့် - 

1. ကအဂ္ င့်စီ  ပပစ့်မှု ိ ုတိုင့်က ျော်းသ ထ  အျောဏျောပုိင့်မ ျော်း  ထည ့်သငွ့််းစဉ်းစျော်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်း၏ 

အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း မှတ့်တမ့််းမိတတ ူမ ျော်း ို ကပ်းပုိ  ထျော်း မည့်။ 

2. FERPA   ခွင ့်ပပျုထျော်းသည ့် အတိုင့််းအတျောအထသိျော သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် စည့််း မ့််းထနိ့််းသမိ့််းက ်း 

မှတ့်တမ့််းမိတတ ူမ ျော်း ို ကပ်းပုိ  နိငု့်သည့်။ 

FAPE သည့် အက ်း စိစပြစ့်သည ့်အခါ အမ ျော်းပပည့်သ   နု့်  စ ိတ့်ပြင ့် 

ပုဂ္ဂလ ိက  ျောင့််းမ ျော်း ိှ က  ျောင့််းသျော်း မိဘမ ျော်း၏ တစ့်ြ ့်သတ့် 

ကန ျောခ ထျော်းမှု သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 

CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE  ိ ုမပ  ပုိ်းနိငု့်ဘ ဲခရုိင့်၏ သကဘျောတ ညခီ  ့်မ ိှဘ ဲသင့်  

သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပုဂ္ဂလ ိက  ျောင့််းတွင့် စျော င့််းသငွ့််း န့် က ွ်းခ ယ့်ပါ  ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းအတါ ့် ခရုိင့်မ ှကငပွပန့်ထတု့်ကပ်းမှု 

ကတျောင့််းဆိ ုန့် သင့်လို ့်နျော မည ့် အဆင ့်မ ျော်း  ှိပါသည့်။ 

ပုဂ္ဂလ ိက  ျောင့််း ကန ျောခ ထျော်းမှုအတ ွ့် ပပန့်ကပ်းကင ွ

က  ျောင့််းခရုိင့်  အထ ်းပညျောက ်းနငှ ့် သ ့်ဆိငု့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ယခင့်  သင ့် ကလ်း လ ့်ခ   ိှခဲ ပပီ်း ခရုိင့်၏ 

သကဘျောတ ညခီ  ့် သို  မဟုတ့် လွှဲကပပျောင့််းမှု မ ိှဘ ဲသင့်သည့် သင ့် ကလ်း ုိ ပုဂ္ဂလိ  မ က ိျုက  ျောင့််း၊ မ လတန့််းက  ျောင့််း 

သို  မဟုတ့် အလယ့်တန့််းက  ျောင့််းတွင့် စျော င့််းသငွ့််း န့် က ွ်းခ ယ့်ပါ  စျော င့််းသငွ့််းမှုနငှ ့် ပုဂ္ဂလိ  ကန ျောခ ထျော်းမှုသည့် 

မသင ့်ကလ ျော့်မီ အခ ိန့်မ ီသင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိငု့်ကသျော FAPE  ိ ုက  ျောင့််းခရုိင့်  မလုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း 

သို  မဟုတ့် ALJ   ကတွျှို့  ှိပါ  တ ျော်းရ ု်း သို  မဟုတ့် ALJ   အဆိပုါ စျော င့််းသငွ့််းမှု  ုန့်  စ ိတ့်အတွ ့် သင ့် ုိ 

ကငပွပန့်ထတု့်ကပ်း န့် ခရုိင့် ို လိုအပ့်နိငု့်ပါသည့်။ ကန ျောခ ထျော်းမှုသည့် ခရုိင့်  ပ  ပုိ်းသည ့် ပညျောက ်းအတွ ့်   င ့်သ ်ုးကသျော 

ပပည့်နယ့်စ နှုန့််းမ ျော်းနငှ ့် မ ုိ ့်ညပီင့်လ င့် သင့်၏ကန ျောခ ထျော်းမှု သင ့်ကလ ျော့်သည့်ဟု တ ျော်းရ ု်း သို  မဟုတ့် ALJ   

ကတွျှို့  ှိနိငု့်သည့်။ 

ပပန့်ကပ်းကငအွကပေါ်  န  ့်သတ့်ခ  ့် 

အထ ့်စျောပုိေ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း ကငပွပန့်ထတု့်ကပ်းမှု  ုန့်  စ ိတ့် ို ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် ကလ ျော ခ ပခင့််း သို  မဟုတ့် 

ပငင့််းပယ့်ပခင့််း ပပျုလုပ့်နိငု့်သည့်။ 

1. ( ) သင့်၏စုိ်း ိမ့်မှုနငှ ့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းတွင့် သင ့် ကလ်း ုိ စျော င့််းသငွ့််း န့် 

သင့်၏ ည့် ွယ့်ခ  ့် ုိ ကဖျော့်ပပပခင့််း အပါအဝင့် သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း၏ ဖယ့် ှျော်းမှုမတိငု့်မီ 
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တ ့်က ျော ့်ခဲ သည ့် ကနျော ့်ဆ ်ုး IEP အစည့််းအကဝ်း၌ သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE  ိ ုပ  ပုိ်း န့် ခရုိင့်  အဆိပုပျုခဲ ကသျော 

ကန ျောခ ထျော်းမှု ို သင့်  ပယ့်ခ ခဲ ကက ျောင့််း သင့်  IEP အဖွဲျှို့ ို အကက ျောင့််းမက ျော်းခဲ ပါ။ သို  မဟုတ့် (ခ) 

အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း ဖယ့် ှျော်းပခင့််း မတုိင့်မီ အနည့််းဆ ်ုး ရ ု်းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့် (ရ ု်းဖွင ့်  ့်တွင့် ပဖစ့်သည ့် 

အျော်းလပ့်  ့်မ ျော်း အပါအဝင့်) သင့်သည့် အဆိပုါ အခ  ့်အလ ့် ိ ုခရုိင့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်းစျော မကပ်းခဲ ပါ။ 

2. အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း ုိ မဖယ့် ှျော်းမီ သင ့် ကလ်း ုိ အ ဲပဖတ့် န့် ၎င့််း၏  ည့် ွယ့်ခ  ့် ိ ုခရုိင့်  

သင ့်ထ  က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ိ ုကပ်းခဲ ကသျော့်လည့််း (သင ့်ကလ ျော့်၍ 

  ိျု်းကက ျောင့််းဆကီလ ျော့်ကသျော အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏  ည့် ွယ့်ခ  ့်အျော်း ထတု့်ပပန့်ခ  ့် အပါအဝင့်) သင ့် ကလ်း 

အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း မ  ှိနိငု့်ကအျောင့် သင့်  လုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ပါ  သို  မဟုတ့် 

3. သင့်၏လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်မ ျော်းသည့် အ  ိျု်းအကက ျောင့််း မသင ့်ခဲ ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း၏ ကတွျှို့  ှိခ  ့်အကပေါ် 

သို  ကသျော့် ကငပွပန့်ထတု့်ကပ်းမှု  နု့်  စ ိတ့်သည့် - 

1. ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ကပ်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််း၍ ကလ ျော ခ ပခင့််း သို  မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း 

ပပျုလုပ့်၍မ ပါ။ ( ) အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ုိ မကပ်းနိငု့်ကအျောင့် က  ျောင့််း  တျော်းပမစ့်ခဲ ပါ  သို  မဟုတ့် အထ ့်တွင့် 

ကဖျော့်ပပခဲ သည့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောကပ်း န့် သင့်၏ တျောဝန့်ဝတတ  ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းမှု ိ ုသင့်မ  ိှခဲ ပါ  နငှ ့် 

2. ကအျော ့်ပါတုိ  ပဖစ့်လ င့် တ ျော်းရ ု်း သို  မဟုတ့် ALJ ၏  ုိယ့်ပုိင့်ဆ ်ုးပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် လိုအပ့်သည ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ပ  ပုိ်း န့် 

သင့်၏ပ  ့်  ွ့်မှုအတွ ့် ကလ ျော ခ ပခင့််း သို  မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း မပပျုလုပ့်နိငု့်ပါ။ ( ) သင့်သည့် 

အဂ္ဂလိပ့်စျောမတတ့်ပါ သို  မဟုတ့် မက ်းနိငု့်ပါ သို  မဟုတ့် (ခ) သင ့် ကလ်းအတ ွ့် ပပင့််းထန့်သည ့် စိတ့်ခ စျော်းခ  ့်ဆိငု့် ျော 

အနတ ျောယ့် ပဖစ့်ကစနိငု့်ဖွယ့် ိှမည ့် အထ ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို လို ့်နျောပခင့််း
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 င့််းပမစ့်မ ျော်း 

သင ့်တွင့် လုပ့်ထ ်ုးလုပ့်နည့််းဆိငု့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်းနငှ ့် ပတ့်သ ့်၍ ကမ်းစ ျောမ ျော်း ှိပါ  ထပ့်ကဆျောင့််း 

အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအတွ ့် သင့်၏က  ျောင့််းခရုိင့် သို  မဟုတ့် OSPI ထ  ဆ ့်သယွ့်ပါ။ 

OSPI 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360-725-6075 

speced@k12.wa.us 

OSPI - အထ ်းပညျောက ်း ဝဘ့်စျောမ  ့်နျှော 

OSPI - အထ ်းပညျောက ်း - မိသျော်းစုမ ျော်း ဝဘ့်စျောမ  ့်နျှော 

ကအျော ့်ပါ လ သ ိှင့်က ျော်း ကငကွက ်းကထျော ့်ပ  ကသျော အဖွဲျှို့အစည့််းထ  ဝါ ှင့်တန့် ပပည့်နယ့် ိှ အထ ်းပညျောက ်း 

ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအကက ျောင့််း ထပ့်ကဆျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိ ုပ  ပုိ်းနိငု့်သည့်။ 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

6316 South 12th Street 

Tacoma, WA 98465 

(800) 5-PARENT (v/tty) 

အ်ီးကမ်းလ့် - pave@wapave.org 

ဝဘ့်ဆိ ု့် - စွမ့််းအင့်ပမြှင ့်တင့်က ်းအတွ ့် လှုပ့် ှျော်းမှုအသ မ ျော်း မိတ့်ဖ ့်မှု (Pave) 

mailto:speced@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx
http://www.wapave.org/
mailto:pave@wapave.org
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ဥပကေက ်း ျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 

မတ ညကီသျော အသ ်ုးပပျုသ  ခွင ့်ပပျုခ  ့် အဆင ့်မ ျော်း ိှသည ့် အပချော်းပစစည့််း လိုင့်စင့်မ ျော်း ို ပစစည့််းမ ျော်းပါ အကက ျောင့််းအ ျောကဘ်းတွင့် 

 ှင့််းလင့််းစွျော ကဖျော့်ပပထျော်းပါသည့်။ 

ဤ င့််းပမစ့်တွင့် တတိယအဖွဲျှို့မ ျော်း  ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် ဝဘ့်ဆိ ု့်သို   လင ့်ခ့်မ ျော်းတွင့် ပါဝင့်နိငု့်သည့်။ 

သင့်၏အဆင့်ကပပကစမှုအတွ ့်သျော အဆိပုါလင ့်ခ့်မ ျော်း ုိ ကပ်းထျော်းပပီ်း OSPI ၏ ကထျော ့်ခ ခ  ့်တစ့်ခုခ ုသို  မဟုတ့် 

ကစျောင ့်က ည ့်မှုအတွ ့် မပါဝင့်ပါ သို  မဟုတ့် သကဘျောမသ ့်က ျော ့်ပါ။ 

လ ထညုွှန့်က ျော်းမှု က ီ်းက ပ့်က ်း ဝါ ှင့်တန့်ရ ု ်း လိုဂုိ္ ိ ုဖယ့် ှျော်းလ  ့် ဤအလုပ့် ို လို ့်ဖ ့်ကအျောင့်ပပင့်ဆင့်ပါ  

ထကိ ျော ့်သည ့် အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်းနငှ ့် ကခါင့််းစီ်းပပန့်တပ့်ပခင့််း ို မှတ့်သျော်းပါ။ ကအျော ့်ပါ ယ ဆခ  ့် ိ ုပ  ပုိ်းပါ။ 

“လ ထညုွှန့်က ျော်းမှု က ီ်းက ပ့်က ်းရ ု ်း  ပ  ပုိ်းကပ်းသည ့် မ လအခ  ့်အလ ့်မ ျော်းမ ှဤ င့််းပမစ့် ို လို ့်ဖ ့်ကအျောင့် 

ပပင့်ဆင့်ခဲ သည့်။ OSPI – အထ ်းပညျောက ်း ၌ မ လအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ဝင့်က ျော ့်နိငု့်သည့်။. 

လိင့်၊ လ မ ိျု်း၊ အယ ဝါေ၊ ဘျောသျောက ်း၊ အသျော်းအက ျောင့်၊ မ  င့််းနိငု့်င ၊ အသ ့်၊ စစ့်မှုထမ့််းကဟျောင့််း သို  မဟုတ့် စစ့်က ်းအကပခအကန၊ 

 ိုယ့်ပုိင့်ဝိကသသ လ ခဏျော ကဖျော့်ပပခ  ့် သို  မဟုတ့်  ိုယ့်ပုိင့်လ ခဏျော အပါအဝင့် လိင့်စိတ့်တိမ့််းညွှတ့်မှု၊ အျောရ ုခ တစ့်ခုခု၊ 

စိတ့်ပုိင့််း သို  မဟုတ့် ရုပ့်ပုိင့််းဆိငု့် ျော မသန့်စမွ့််းမှု  ှိပခင့််း သို  မဟုတ့် ကလ   င ့်ကပ်းထျော်းကသျော ကခွ်းလမ့််းညွှန့် အသ ်ုးပပျုမှု သို  မဟုတ့် 

မသန့်စွမ့််းသ ၏ တိ စဆျောန့်တုိ  အကပေါ် အကပခခ ၍ ခွပဲချော်းဆ ့်ဆ မှုမ ှိဘ ဲအစီအစဉမ ျော်းနငှ ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်းလ ်ုး ို OSPI   

တန့််းတ ညမီ စွျော ပ  ပုိ်းကပ်းပါသည့်။ အခိုင့်အမျောကပပျောဆိကုသျော ခဲွပချော်းဆ ့်ဆ မှုနငှ ့် ပတ့်သ ့်ကသျော ကမ်းပမန့်စ ျောမ ျော်းနငှ ့် 

တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း ို Equity and Civil Rights Director ထ  360-725-6162 သို  မဟုတ့် P.O. 47200 Olympia, WA 98504-
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	အကထွကထွ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း 
	မသန့်စွမ့််း က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ပညျောက ်းနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ (IDEA) မသန့်စွမ့််းသ မ ျော်းပညျောက ်းအ ့်ဥပကေ ၂၀၀၄ သည့် IDEA နှင ့် (CFR) အကမ ိ န့်ပညျောက ်းဌျောနဖ ့်ေ ယ့်စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ုေ့်အ  သင ့်ထ    ှိနိုင့်သည ့် အခွင ့်အက ်းနှင ့်ပတ့်သ ့်၍  ှင့််းပပခ  ့်အပပည ့်အဝ ပါ ှိကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို  သင့်၊ မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်း သို မဟုတ့် သ သယ ှိကသျော မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်း၏ မိဘမ ျော်းထ  က  ျောင့််းမ ျော်း  ကပ်း န့် လိုအပ့်ပါသည့်။ လ ထုညွှန့်က ျော်းမှု က ီ်းက ပ့်က ်းရ ု်း (The Office
	ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျောသည့် မိဘမ ျော်း၊ မိဘ ိုယ့်စျော်းနှင ့် အ ွယ့်က ျော ့်က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့် ပဖစ့်သည့်။ “သင့်” သို မဟုတ့် “မိဘ” နှင ့် “သင့်၏ ကလ်း” အတွ ့်  ည့်ညွှန့််းခ  ့်မ ျော်းသည့်လည့််း မိဘ ိုယ့်စျော်းနှင ့် အ ွယ့်က ျော ့်က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့်   င ့်သ ု်းပါသည့်။ ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျောပါ  ည့်ညွှန့််းခ  ့်မ ျော်းပဖစ့်သည ့် “က  ျောင့််းခရိုင့်” သို မဟုတ့် “ခရိုင့်” တွင့် ပညျောက ်းဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု ခရိုင့်မ ျော်းနှင ့် ပညျောက ်းဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု လုပ့်ငန့််းဌျောနမ 
	သင့်၏ကေသနတ  က  ျောင့််းခရိုင့်၏ အထ ်းပညျောက ်း ေါရို ့်တျော၊ ပပည့်နယ့်၏ မိဘကလ   င ့်သင့်က ျော်းက ်းနှင ့် အခ  ့်အလ ့်စင့်တျော၊ PAVE စွမ့််းအင့်ပမြှင ့်တင့်က ်းအတွ ့် လှုပ့် ှျော်းမှုအသ မ ျော်း မိတ့်ဖ ့်မှု (Washington Pave) ထ  ဆ ့်သွယ့်ပခင့််းပဖင ့် သို မဟုတ့် OSPI မှတစ့်ဆင ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းနှင ့် ဤလုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်းနှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော ထပ့်ကဆျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို   ှိနိုင့်ပါသည့်။ OSPI သည့် 
	သင့်၏ကေသနတ  က  ျောင့််းခရိုင့်၏ အထ ်းပညျောက ်း ေါရို ့်တျော၊ ပပည့်နယ့်၏ မိဘကလ   င ့်သင့်က ျော်းက ်းနှင ့် အခ  ့်အလ ့်စင့်တျော၊ PAVE စွမ့််းအင့်ပမြှင ့်တင့်က ်းအတွ ့် လှုပ့် ှျော်းမှုအသ မ ျော်း မိတ့်ဖ ့်မှု (Washington Pave) ထ  ဆ ့်သွယ့်ပခင့််းပဖင ့် သို မဟုတ့် OSPI မှတစ့်ဆင ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းနှင ့် ဤလုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်းနှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော ထပ့်ကဆျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို   ှိနိုင့်ပါသည့်။ OSPI သည့် 
	လ ထုညွှန့်က ျော်းမှု က ီ်းက ပ့်က ်းရ ု်း - အထ ်းပညျောက ်း
	လ ထုညွှန့်က ျော်းမှု က ီ်းက ပ့်က ်းရ ု်း - အထ ်းပညျောက ်း

	 ၌ အထ ်းပညျောက ်း ို ကဖျော့်ပပကသျော ဝဘ့်စျောမ  ့်နှျော ို ပ  ပို်းထျော်းပါသည့်။ OSPI တွင့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစီအစဉနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ ကမ်းခွန့််းမ ျော်းပဖင ့် သင ့် ို   ညီ န့် အစီအစဉ က ီ်းက ပ့်က ်းမ ်းမ ျော်းနှင ့် အထ ်းပညျောက ်း မိဘနှင ့် လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း ဆ ့်သွယ့်က ်းအ ျော ှိမ ျော်း  ှိပါသည့်။ OSPI အထ ်းပညျောက ်းထ  ဤသို ဆ ့်သွယ့်နိုင့်ပါသည့်။ 360-725-6075, OSPI TTY 360-664-3631 သို မဟုတ့် 
	OSPI အထ ်းပညျောက ်း အီ်းကမ်းလ့်
	OSPI အထ ်းပညျောက ်း အီ်းကမ်းလ့်

	. 

	လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
	စျောသင့်နှစ့်တိုင့််းတစ့်က ိမ့် သင ့်ထ သို  ဤအကက ျောင့််းက ျော်းစျော မိတတူ ို ကပ်း ပါမည့်။ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့်အတွ ့်  နဦ်း လွှဲကပပျောင့််းမှု သို မဟုတ့် သင့်၏ကတျောင့််းဆိုခ  ့်အကပေါ်၊ စျောသင့်နှစ့်တစ့်နှစ့်တွင့် သင့်၏ ပထမဆ ု်း အထ ်းပညျောက ်း လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်အျော်း ခရိုင့်၏ လ ့်ခ   ှိမှုအကပေါ်၊ စျောသင့်နှစ့်တစ့်နှစ့်တွင့် သင့်၏ ပထမဆ ု်း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်အျော်း ခရိုင့်၏ လ ့်ခ   ှိမှုအကပေါ်၊ ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပါဝင့်ကသျော
	က ိြိုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
	သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်  သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစီအစဉ ို အ  ိျု်းသ ့်က ျော ့်မှု ှိသည ့် အက ်းက ီ်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်းအကက ျောင့််း အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို က ်းသျော်း၍ သင ့်ထ  ပ  ပို်း မည့်။ ၎င့််း ို  (PWN) က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောဟု ကခေါ်ပပီ်း ၎င့််းသည့် သင့်၏ ကတျောင့််းဆိုမှု ို တ ု ပပန့် ျောတွင့် အစည့််းအကဝ်း၌ သို မဟုတ့် က  ျောင့််း  ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို ထင့်ဟပ့်ပပသကသျော စျော ွ ့်စျောတမ့််းပဖစ့်သည့်။ ခရိုင့်သည့် ဆ ု်းပြတ့်ခ  ့်ခ ပပ ်းကနျော ့် က ိြ
	က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောတွင့် ကအျော ့်ပါတို  ပါဝင့် မည့်။ 
	• ခရိုင့်  ကဆျောင့် ွ ့် န့် အဆိုပပျုသည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်သည ့်အ ျော 
	• ခရိုင့်  ကဆျောင့် ွ ့် န့် အဆိုပပျုသည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်သည ့်အ ျော 
	• ခရိုင့်  ကဆျောင့် ွ ့် န့် အဆိုပပျုသည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်သည ့်အ ျော 

	• ခရိုင့်  အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့် န့် အဆိုပပျုသည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်သည ့် အကက ျောင့််း င့််း  ှင့််းပပခ  ့် 
	• ခရိုင့်  အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့် န့် အဆိုပပျုသည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်သည ့် အကက ျောင့််း င့််း  ှင့််းပပခ  ့် 

	• (IEP) တစ့်ဦ်းခ င့််းအလို ့် ပညျောက ်းအစီအစဉအဖွဲျှို့  ဆင့်ပခင့်သ ု်းသပ့်သည ့် အပချော်းက ွ်းစ ျောတစ့်ခုခု၏ ကဖျော့်ပပခ  ့်နှင ့် အဆိုပါ က ွ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ို ပယ့်ခ ခဲ  သည ့် အကက ျောင့််း င့််းမ ျော်း 
	• (IEP) တစ့်ဦ်းခ င့််းအလို ့် ပညျောက ်းအစီအစဉအဖွဲျှို့  ဆင့်ပခင့်သ ု်းသပ့်သည ့် အပချော်းက ွ်းစ ျောတစ့်ခုခု၏ ကဖျော့်ပပခ  ့်နှင ့် အဆိုပါ က ွ်းခ ယ့်စ ျောမ ျော်း ို ပယ့်ခ ခဲ  သည ့် အကက ျောင့််း င့််းမ ျော်း 

	• အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၊ အ ဲပဖတ့်ခ  ့်၊ မှတ့်တမ့််း၊ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်အတွ ့် အကပခခ အကနပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် အစီ င့်ခ စျော တစ့်ခုခ င့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 
	• အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၊ အ ဲပဖတ့်ခ  ့်၊ မှတ့်တမ့််း၊ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်အတွ ့် အကပခခ အကနပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် အစီ င့်ခ စျော တစ့်ခုခ င့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

	• ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နှင ့် သ ့်ဆိုင့်သည ့် အပချော်းအကက ျောင့််းတစ့်ခုခု၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 
	• ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နှင ့် သ ့်ဆိုင့်သည ့် အပချော်းအကက ျောင့််းတစ့်ခုခု၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

	•  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုနှင ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့် စစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရိုင့်  အဆိုပပျုသည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 
	•  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုနှင ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့် စစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရိုင့်  အဆိုပပျုသည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

	• ဤစျောကစျောင့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း  မိဘမ ျော်း ို အ ျောအ ွယ့်ကပ်းထျော်းကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် 
	• ဤစျောကစျောင့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း  မိဘမ ျော်း ို အ ျောအ ွယ့်ကပ်းထျော်းကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် 

	• ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု အကက ျောင့််းက ျော်းစျော စျောကစျောင့်မိတတူ ို  ယ နိုင့်သည ့် နည့််းလမ့််း သို မဟုတ့် သင ့် ို မကပ်းခဲ ပါ  ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု အကက ျောင့််းက ျော်းစျော စျောကစျောင့် မိတတူ ို ထည ့်သွင့််းပါ။ 
	• ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု အကက ျောင့််းက ျော်းစျော စျောကစျောင့်မိတတူ ို  ယ နိုင့်သည ့် နည့််းလမ့််း သို မဟုတ့် သင ့် ို မကပ်းခဲ ပါ  ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု အကက ျောင့််းက ျော်းစျော စျောကစျောင့် မိတတူ ို ထည ့်သွင့််းပါ။ 


	• ဤလုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့် ျောတွင့် အ  အညီ ယ  န့်အတွ ့် ဆ ့်သွယ့် န့် သင ့်အတွ ့်  င့််းပမစ့်မ ျော်း 
	• ဤလုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့် ျောတွင့် အ  အညီ ယ  န့်အတွ ့် ဆ ့်သွယ့် န့် သင ့်အတွ ့်  င့််းပမစ့်မ ျော်း 
	• ဤလုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့် ျောတွင့် အ  အညီ ယ  န့်အတွ ့် ဆ ့်သွယ့် န့် သင ့်အတွ ့်  င့််းပမစ့်မ ျော်း 


	သင့်သည့် က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို လ ့်ခ   ှိမည ့်အခ ိန့် နမ နျောမ ျော်း 
	• ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ပပျုလုပ့်လိုပါသည့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ို ပငင့််းပယ့်ကနပါသည့်။ 
	• ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ပပျုလုပ့်လိုပါသည့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ို ပငင့််းပယ့်ကနပါသည့်။ 
	• ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ပပျုလုပ့်လိုပါသည့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း ို ပငင့််းပယ့်ကနပါသည့်။ 

	• သင ့် ကလ်း၏ IEP သို မဟုတ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု ို ကပပျောင့််းလဲပါသည့်။ 
	• သင ့် ကလ်း၏ IEP သို မဟုတ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု ို ကပပျောင့််းလဲပါသည့်။ 

	• သင ့် ို အကပပျောင့််းအလဲအတွ ့် ကတျောင့််းဆိုခဲ ပပီ်း ခရိုင့်  ကပပျောင့််းလဲ န့် ပငင့််းပယ့်ကနပါသည့်။ 
	• သင ့် ို အကပပျောင့််းအလဲအတွ ့် ကတျောင့််းဆိုခဲ ပပီ်း ခရိုင့်  ကပပျောင့််းလဲ န့် ပငင့််းပယ့်ကနပါသည့်။ 

	• အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် သင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ို ပပန့်လည့်ရုပ့်သိမ့််းကနကက ျောင့််း ခရိုင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို သင့်  ကပ်းခဲ သည့်။ 
	• အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် သင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ို ပပန့်လည့်ရုပ့်သိမ့််းကနကက ျောင့််း ခရိုင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို သင့်  ကပ်းခဲ သည့်။ 


	က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောသည့် အမ ျော်းပပည့်သ  နျော်းလည့်နိုင့်သည ့် ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် က ်းသျော်း မည့်ပဖစ့်သည့်။ ထိုသို ပပျုလုပ့် န့် မပဖစ့်နိုင့်ပါ  သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း သို မဟုတ့် သင့်အသ ု်းပပျုသည ့် အပချော်းဆ ့်သွယ့်က ်း ပ ုစ ပဖင ့် ပ  ပို်း မည့်။ သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း သို မဟုတ့် အပချော်းဆ ့်သွယ့်က ်း ပ ုစ သည့် က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဘျောသျောစ ျော်း မဟုတ့်ပါ  ခရိုင့်  ကအျော ့်ပါတို  ို စိစစ့် န့် အဆင ့်မ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ (၁) သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း သိ
	မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း 34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
	မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်း အဂ္ဂလိပ့်စျောသင့်သ တစ့်ဦ်း ပတ့်သ ့်၍ အသ ု်းပပျုသည ့်အခါ ဆိုလိုသည့်မှျော - 
	1. အဆိုပါပုဂ္ဂိျုလ့်  ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း သို မဟုတ့်  ကလ်းငယ့်ပဖစ့်ပါ   ကလ်း၏ မိဘမ ျော်း ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 
	1. အဆိုပါပုဂ္ဂိျုလ့်  ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း သို မဟုတ့်  ကလ်းငယ့်ပဖစ့်ပါ   ကလ်း၏ မိဘမ ျော်း ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 
	1. အဆိုပါပုဂ္ဂိျုလ့်  ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း သို မဟုတ့်  ကလ်းငယ့်ပဖစ့်ပါ   ကလ်း၏ မိဘမ ျော်း ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 

	2.  ကလ်းပဖင ့် တို ့်ရို ့်ဆ ့်သွယ့်သည ့် အဆ ့်အသွယ့်အျော်းလ ု်းပဖင ့် ( ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စိစစ့်မှု အပါအဝင့်) အိမ့် သို မဟုတ့် သင့်ယ မှု ပတ့်ဝန့််း  င့်တွင့်  ကလ်း  ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 
	2.  ကလ်းပဖင ့် တို ့်ရို ့်ဆ ့်သွယ့်သည ့် အဆ ့်အသွယ့်အျော်းလ ု်းပဖင ့် ( ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စိစစ့်မှု အပါအဝင့်) အိမ့် သို မဟုတ့် သင့်ယ မှု ပတ့်ဝန့််း  င့်တွင့်  ကလ်း  ပ ုမှန့်အျော်းပဖင ့် အသ ု်းပပျုသည ့် ဘျောသျောစ ျော်း 


	မ  ့်မပမင့်သ  သို မဟုတ့် နျော်းမက ျော်းသ  သို မဟုတ့် အက ျော်းအျောရ ု ခ ့်ခဲသ အတွ ့် သို မဟုတ့် က ်းသျော်းသည ့် ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် မဟုတ့်သ အတွ ့် ဆ ့်သွယ့်မှု ပ ုစ သည့် ပ ုမှန့် အသ ု်းပပျုသည ့်အ ျော (လ ့်ဟန့်အကနအထျော်းပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်မှု၊ မ  ့်မပမင့်စျော သို မဟုတ့် နှုတ့်ပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်ကပပျောဆိုမှု အစ ှိသပဖင ့်) 
	အ လ ့်ထ ွန့််းနစ့်ကမ်းလ့် 34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
	သင ့်ခရိုင့်  မိဘမ ျော်းအတွ ့် အီ်းကမ်းလ့်ပဖင ့် စျော ွ ့်စျောတမ့််းမ ျော်း လ ့်ခ ပခင့််း က ွ်းခ ယ့်မှု ို ကပ်းစွမ့််းပါ  သင့်  အီ်းကမ်းလ့်ပဖင ့် ကအျော ့်ပါတို  ို လ ့်ခ  န့် က ွ်းခ ယ့်နိုင့်ပါသည့်။ 
	1. က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 
	1. က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 
	1. က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 

	2. အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော နှင ့် 
	2. အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော နှင ့် 

	3. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်နှင ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောမ ျော်း 
	3. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်နှင ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောမ ျော်း 


	မိဘ၏သကဘျောတ ည ခ  ့် - အဓိပပျောယ့်ြွင ့်ဆိုခ  ့် 34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
	သကဘျောတ ညီခ  ့် ဆိုသည့်မှျော - 
	1. သင့်သကဘျောတ ညီမှု ကပ်းထျော်းသည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နှင ့် သ ့်ဆိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်အျော်းလ ု်း ို သင့်၏ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် သို မဟုတ့် အပချော်းဆ ့်သွယ့်မှုပ ုစ ပဖင ့် သင ့် ို အပပည ့်အဝ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းပပီ်းပါပပီ။ (လ ့်ဟန့်အကနအထျော်းပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်မှု၊ မ  ့်မပမင့်စျော သို မဟုတ့် နှုတ့်ပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်ကပပျောဆိုမှု အစ ှိသပဖင ့်) 
	1. သင့်သကဘျောတ ညီမှု ကပ်းထျော်းသည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နှင ့် သ ့်ဆိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်အျော်းလ ု်း ို သင့်၏ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် သို မဟုတ့် အပချော်းဆ ့်သွယ့်မှုပ ုစ ပဖင ့် သင ့် ို အပပည ့်အဝ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းပပီ်းပါပပီ။ (လ ့်ဟန့်အကနအထျော်းပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်မှု၊ မ  ့်မပမင့်စျော သို မဟုတ့် နှုတ့်ပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်ကပပျောဆိုမှု အစ ှိသပဖင ့်) 
	1. သင့်သကဘျောတ ညီမှု ကပ်းထျော်းသည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နှင ့် သ ့်ဆိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်အျော်းလ ု်း ို သင့်၏ဘျောသျောစ ျော်းပဖင ့် သို မဟုတ့် အပချော်းဆ ့်သွယ့်မှုပ ုစ ပဖင ့် သင ့် ို အပပည ့်အဝ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းပပီ်းပါပပီ။ (လ ့်ဟန့်အကနအထျော်းပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်မှု၊ မ  ့်မပမင့်စျော သို မဟုတ့် နှုတ့်ပဖင ့် ဆ ့်သွယ့်ကပပျောဆိုမှု အစ ှိသပဖင ့်) 

	2. အဆိုပါကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် က ်းသျော်းမှုနှင ့် အဆိုပါ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နှင ့် ထုတ့်ပပန့်မည ့်၊ ထုတ့်ပပန့်ကပ်းမည ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ( ှိပါ ) စျော င့််း ို ကဖျော့်ပပသည ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ို သင့်  နျော်းလည့်၍ သကဘျောတ လ ့်ခ ပါသည့်။ 
	2. အဆိုပါကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် က ်းသျော်းမှုနှင ့် အဆိုပါ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်နှင ့် ထုတ့်ပပန့်မည ့်၊ ထုတ့်ပပန့်ကပ်းမည ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ( ှိပါ ) စျော င့််း ို ကဖျော့်ပပသည ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ို သင့်  နျော်းလည့်၍ သကဘျောတ လ ့်ခ ပါသည့်။ 

	3. သကဘျောတ ညီခ  ့်သည့် သင ့်အပိုင့််းတွင့် ဆနဒအကလ ျော ့်ပဖစ့်ပပီ်း သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့် ို အခ ိန့်မက ွ်း ရုပ့်သိမ့််း (နုတ့်ယ ) နိုင့်ကက ျောင့််း သင့်နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့်ပါသည့်။ 
	3. သကဘျောတ ညီခ  ့်သည့် သင ့်အပိုင့််းတွင့် ဆနဒအကလ ျော ့်ပဖစ့်ပပီ်း သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့် ို အခ ိန့်မက ွ်း ရုပ့်သိမ့််း (နုတ့်ယ ) နိုင့်ကက ျောင့််း သင့်နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့်ပါသည့်။ 


	သင့်  ကလ်း  အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို စတင့်၍ လ ့်ခ   ှိပပီ်းကနျော ့် သင့်  သကဘျောတ ညီခ  ့် ို ရုပ့်သိမ့််း န့် ဆနဒ ှိပါ  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ရုပ့်သိမ့််း မည့်။ သင့်  သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်းပပီ်းကနျော ့်နှင ့် သင့်မရုပ့်သိမ့််းမီ စတင့်ခဲ သည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့် ရုပ့်သိမ့််းမှုသည့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို မပယ့်ဖ  ့် (ပ  ့်ပပယ့်) နိုင့်ပါ။ ထို အပပင့် က  ျောင့််းခရိုင့်အကနပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိပခင့််းအတွ ့်  ည့်ညွှန့််းခ  ့်
	မိဘ၏သကဘျောတ ည ခ  ့် – သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000; WAC 392-172A-03000 
	 နဦ်း အ ွဲပြတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် သကဘျောတ ည ခ  ့် 
	အဆိုပပျုထျော်းကသျော အ ဲပဖတ့်စိစစ့်မှု လုပ့်ငန့််းမ ျော်း ို ကဖျော့်ပပသည ့် က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ို ကပ်းပပီ်း သင့်၏က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းသည ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် လ ့်ခ   ှိသည ့်တိုင့်ကအျောင့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမှု ို စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် န့် သင ့် ကလ်း၏  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ို သင ့်ခရိုင့်အကနပဖင ့် မကဆျောင့် ွ ့်နိုင့်ပါ။ သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ
	 နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့်ဆိုသည့်မှျော သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် 
	သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း စတင့်ပ  ပို်း န့် သင့်  က  ျောင့််းခရိုင့် ို သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်းပခင့််း မဆိုလိုပါ။ က  ျောင့််းခရိုင့်သည့် ပထမဆ ု်းအက ိမ့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း သင ့် ကလ်း ို ပ  ပို်း န့်လည့််း သင ့်ထ မှ သကဘျောတ ညီခ  ့် ို   ှိ မည့်။ 
	သင ့် ကလ်းသည့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းတွင့် စျော င့််းသွင့််းထျော်းပါ  သို မဟုတ့် သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ  က  ျောင့််းတစ့်က  ျောင့််းတွင့် သင ့် ကလ်း ို စျော င့််းသွင့််း န့် က ိျု်းပမ့််းကနပါ  သို မဟုတ့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့်ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့်အျော်း တ ု ပပန့် န့် သင့်  ပ  ့် ွ ့်ခဲ ပါ  မလိုအပ့်ကသျော့်လည့််း သင ့်က  ျောင့််းခရိုင့်  က ျော်းဝင့်ဆ ့်သွယ့်ပခင့််း သို မဟုတ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို အသ ု်းပပျု၍ သင့်၏သကဘျေ
	ပပည့်နယ့်၏ အအုပ့်ထိန့််းခ  ကလ်းမ ျော်းအျော်း  နဦ်း အ ွဲပြတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် အထ ်းစည့််းမ ဉ်း 
	သင ့် ကလ်းသည့် ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထိန့််းခ  ပဖစ့်ပပီ်း သင့်နှင ့်အတ  မကနထိုင့်ပါ  ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပခင့််း ှိမ ှိ စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် န့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စိစစ့်မှုအတွ ့် သင ့်ထ မှ သကဘျောတ ညီခ  ့် ို က  ျောင့််းခရိုင့်  မလိုအပ့်ပါ။ 
	1. ထိုသို ပပျုလုပ့် န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အျော်းထုတ့်က ိျု်းပမ့််းမှု  ှိကစ ျောမ  ခရိုင့်  သင ့် ို  ှျောမကတွျှို့နိုင့်ပါ။ 
	1. ထိုသို ပပျုလုပ့် န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အျော်းထုတ့်က ိျု်းပမ့််းမှု  ှိကစ ျောမ  ခရိုင့်  သင ့် ို  ှျောမကတွျှို့နိုင့်ပါ။ 
	1. ထိုသို ပပျုလုပ့် န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အျော်းထုတ့်က ိျု်းပမ့််းမှု  ှိကစ ျောမ  ခရိုင့်  သင ့် ို  ှျောမကတွျှို့နိုင့်ပါ။ 

	2. မိဘအကနပဖင ့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ို ပပည့်နယ့်ဥပကေနှင ့်အညီ အဆ ု်းသတ့်ခဲ ပါသည့်။ သို မဟုတ့် 
	2. မိဘအကနပဖင ့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ို ပပည့်နယ့်ဥပကေနှင ့်အညီ အဆ ု်းသတ့်ခဲ ပါသည့်။ သို မဟုတ့် 

	3. သင့်မှလွဲ၍ အပချော်းသ ထ နှင ့်  နဦ်းအ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်းခဲ သ ထ  ပညျောက ်းဆိုင့် ျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ ခွင ့် ို တ ျော်းသ က ီ်း  တျောဝန့်ကပ်းခဲ သည့်။ 
	3. သင့်မှလွဲ၍ အပချော်းသ ထ နှင ့်  နဦ်းအ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်းခဲ သ ထ  ပညျောက ်းဆိုင့် ျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ ခွင ့် ို တ ျော်းသ က ီ်း  တျောဝန့်ကပ်းခဲ သည့်။ 


	IDEA တွင့် အသ ု်းပပျုသည ့်အတိုင့််း ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထိန့််းခ ်း ဆိုသည့်မှျော  ကလ်းသည့် ကအျော ့်ပါအတိုင့််းပဖစ့်ပခင့််း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	1. ကမွ်းစျော်းမိဘပဖင ့် မထျော်းကသျော ကမွ်းစျော်း ကလ်းတစ့်ဦ်း 
	1. ကမွ်းစျော်းမိဘပဖင ့် မထျော်းကသျော ကမွ်းစျော်း ကလ်းတစ့်ဦ်း 
	1. ကမွ်းစျော်းမိဘပဖင ့် မထျော်းကသျော ကမွ်းစျော်း ကလ်းတစ့်ဦ်း 

	2. ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် ဥပကေအ  ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထိန့််းခ ဟု ယ ဆထျော်းကသျော သို မဟုတ့် 
	2. ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် ဥပကေအ  ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထိန့််းခ ဟု ယ ဆထျော်းကသျော သို မဟုတ့် 

	3.  ကလ်းသ ငယ့်၊ လ ငယ့်နှင ့် မိသျော်းစုမ ျော်းဌျောန၏ ထိန့််းသိမ့််းကစျောင ့်က ှျော ့်မှုတွင့် သို မဟုတ့် ပပည့်နယ့်၏ အမ ျော်းပပည့်သ   ကလ်းသ ငယ့် ပပျုစုကစျောင ့်က ှျော ့်က ်း ဌျောန (Department of Children, Youth, and Families) ၏ ထိန့််းသိမ့််းကစျောင ့်က ှျော ့်မှုတွင့် 
	3.  ကလ်းသ ငယ့်၊ လ ငယ့်နှင ့် မိသျော်းစုမ ျော်းဌျောန၏ ထိန့််းသိမ့််းကစျောင ့်က ှျော ့်မှုတွင့် သို မဟုတ့် ပပည့်နယ့်၏ အမ ျော်းပပည့်သ   ကလ်းသ ငယ့် ပပျုစုကစျောင ့်က ှျော ့်က ်း ဌျောန (Department of Children, Youth, and Families) ၏ ထိန့််းသိမ့််းကစျောင ့်က ှျော ့်မှုတွင့် 


	ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထိန့််းခ  တွင့် ကမွ်းစျော်းမိဘ ှိသည ့် ကမွ်းစျော်း ကလ်း မပါဝင့်ပါ။ 
	 နဦ်းဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် မိဘသကဘျောတ ည ခ  ့်နှင ့် ဆ ့်ကပ်းသည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် သကဘျောတ ည ခ  ့် ပပန့်လည့်ရုပ့်သိမ့််းပခင့််း 
	သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်သည့် သင့်၏အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော က ်းသျော်းသကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အျော်းထုတ့်က ိျု်းပမ့််းမှုမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်ပဖစ့်ပပီ်း သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့််ကဆျောင့်မှုမ ျော်း 
	ပထမဆ ု်းအက ိမ့် မပ  ပို်းခင့် သင့်၏ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော က ်းသျော်းသကဘျောတ ညီခ  ့် လ ့်ခ   ှိ မည့်။. 
	အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့််ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပထမဆ ု်းအက ိမ့် လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို သင့်  မတ ု ပပန့်ပါ  သို မဟုတ့် သင့်သည့် အဆိုပါ သကဘျောတ ညီခ  ့်ကပ်း န့် ပငင့််းဆန့်ပါ  သင ့်ခရိုင့်သည့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် က ိျု်းပမ့််း န့်အလို ငှျော က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်မှု အသ ု်းပပျုပခင့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က ီ်းတစ့်ဦ်းထ မှ ပပဋ
	သင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့််ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပထမဆ ု်းအက ိမ့် လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို သင့် ပငင့််းဆန့်ပါ  သို မဟုတ့် သင့်  မတ ု ပပန့်ပါ  က  ျောင့််းခရိုင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းပဖင ့် သင ့် ကလ်း ို မပ  ပို်းကပ်းနိုင့်ပါ။ ဤအကပခအကနတွင့် သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်  - 
	1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိုပါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိုင့်သည ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 
	1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိုပါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိုင့်သည ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 
	1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိုပါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိုင့်သည ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 

	2. သင ့်သကဘျောတ ညီခ  ့် ို ကတျောင့််းဆိုခဲ ပခင့််းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် IEP  ို က ်းဆွဲ န့် သို မဟုတ့် IEP အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် န့် မလိုအပ့်ပါ။ 
	2. သင ့်သကဘျောတ ညီခ  ့် ို ကတျောင့််းဆိုခဲ ပခင့််းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် IEP  ို က ်းဆွဲ န့် သို မဟုတ့် IEP အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် န့် မလိုအပ့်ပါ။ 


	အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျောဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လ ့်ခ   ှိ န့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် က ်းသျော်းထျော်းကသျော သကဘျောတ ညီခ  ့် ို သင့်  ပ  ပို်းကပ်းပပီ်း ခရိုင့်  အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် စတင့်သည့်နှင ့် သင ့် ကလ်းသည့် ကအျော ့်ပါပဖစ့်သည ့်တိုင့်ကအျောင့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိ န့် ဆ ့်လ ့်၍ အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကနပါမည့်။ 
	1. ၎င့််းတို  ို ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပပီ်း အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း မပပည ့်မီကတျော ကက ျောင့််း ကတွျှို့ ှိ သည့်အထိ 
	1. ၎င့််းတို  ို ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပပီ်း အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း မပပည ့်မီကတျော ကက ျောင့််း ကတွျှို့ ှိ သည့်အထိ 
	1. ၎င့််းတို  ို ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပပီ်း အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း မပပည ့်မီကတျော ကက ျောင့််း ကတွျှို့ ှိ သည့်အထိ 

	2. ပ ုမှန့် အထ ့်တန့််းက  ျောင့််း ကအျောင့်လ ့်မှတ့်ပဖင ့် ပပီ်းကပမျော ့်သည့်အထိ 
	2. ပ ုမှန့် အထ ့်တန့််းက  ျောင့််း ကအျောင့်လ ့်မှတ့်ပဖင ့် ပပီ်းကပမျော ့်သည့်အထိ 

	3. အသ ့် ၂၁နှစ့်က ျော ့်သည့်အထိ (သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်းသည့် ဩဂ္ုတ့်လ ၃၁  ့်ပပီ်းကနျော ့် ၂၁နှစ့်ပပည ့်လ င့်၊ စျောသင့်နှစ့် ုန့်တွင့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပါ ) သို မဟုတ့် 
	3. အသ ့် ၂၁နှစ့်က ျော ့်သည့်အထိ (သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်းသည့် ဩဂ္ုတ့်လ ၃၁  ့်ပပီ်းကနျော ့် ၂၁နှစ့်ပပည ့်လ င့်၊ စျောသင့်နှစ့် ုန့်တွင့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပါ ) သို မဟုတ့် 

	4. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့် ပ  ပို်းပခင့််းအတွ ့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့် ို စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ပပန့်လည့်ရုပ့်သိမ့််းကက ျောင့််း သင့်  ခရိုင့် ို ကပ်းသည့်အထိ 
	4. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့် ပ  ပို်းပခင့််းအတွ ့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့် ို စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ပပန့်လည့်ရုပ့်သိမ့််းကက ျောင့််း သင့်  ခရိုင့် ို ကပ်းသည့်အထိ 


	ခရိုင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို စတင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပပီ်းကနျော ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ဆ ့်လ ့်ပ  ပို်းပခင့််းအတွ ့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့် ို စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ပပန့်လည့်ရုပ့်သိမ့််းပါ  ခရိုင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်းကနပခင့််း ို မ ပ့်တန ့်မီ သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အခ ိန့် ို က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ို ကပ်း မည့်။ က ိျုတင့်က ်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျောတွင့် ခရိုင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပ  ပို်းကပ်း
	1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိုပါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိုင့်သည ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 
	1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိုပါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိုင့်သည ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 
	1. သင ့် ကလ်းအတွ ့် အဆိုပါဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််းကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိုင့်သည ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE) ကဆျောင့် ွ ့် န့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို မခ ိျု်းကဖျော ့်ပါ။ 


	2. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ကနျော ့်ထပ့် ပ  ပို်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် IEP  ို က ်းဆွဲ န့် သို မဟုတ့် IEP အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် န့် မလိုအပ့်ပါ။ 
	2. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ကနျော ့်ထပ့် ပ  ပို်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် IEP  ို က ်းဆွဲ န့် သို မဟုတ့် IEP အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် န့် မလိုအပ့်ပါ။ 
	2. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ကနျော ့်ထပ့် ပ  ပို်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် IEP  ို က ်းဆွဲ န့် သို မဟုတ့် IEP အစည့််းအကဝ်း ပပျုလုပ့် န့် မလိုအပ့်ပါ။ 


	ခရိုင့်သည့် သင့်၏ က ်းသျော်းထျော်းကသျော ပပန့်လည့်ရုပ့်သိမ့််းမှု ို လွှမ့််းမို်း န့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ို အသ ု်းပပျုပခင့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့်ပ  ပို်း န့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်ပခင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို အသ ု်းပပျုပခင့််း မပပျုလုပ့်နိုင့်ပါ။ ခရိုင့်သည့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်းကနပခင့််း ို  ပ့်တန ့်ပပီ်းကနျော ့် သင ့် ကလ်း ို အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်
	ပပန့်လည့်အ ွဲပြတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် မိဘ၏ သကဘျောတ ည ခ  ့် 
	စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု အသစ့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း အစိတ့်အပိုင့််းအပဖစ့် ကဆျောင့် ွ ့်ပါ  သင ့်ခရိုင့်သည့် ကအျော ့်ပါတို  ို ထုတ့်ကဖျော့်မပပသနိုင့်ပါ  သင ့်ခရိုင့်သည့် သင ့် ကလ်း ို ပပန့်လည့်အ ဲမပဖတ့်မီ သင့်၏ အကက ျောင့််းက ျော်းထျော်းကသျော သကဘျောတ ညီခ  ့် ို   ှိ မည့်။ 
	1. သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အဆင ့်မ ျော်း လုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ပါသည့်။ 
	1. သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အဆင ့်မ ျော်း လုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ပါသည့်။ 
	1. သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အဆင ့်မ ျော်း လုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ပါသည့်။ 

	2. သင့်  မတ ု ပပန့်ခဲ ပါ။ 
	2. သင့်  မတ ု ပပန့်ခဲ ပါ။ 


	သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု အစိတ့်အပိုင့််းအပဖစ့် စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှုအသစ့်အတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် ို ပငင့််းပယ့်ပါ  မလိုအပ့်ကသျော့်လည့််း ခရိုင့်  သင ့်ထ မှ သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်မှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း အသ ု်းပပျုပခင့််းပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို ဆ ့်လ ့်လုပ့်ကဆျောင့် န့် သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့်အကပေါ် သင့်၏ ပငင့််းပယ့်ခ  ့် ို ပယ့်ဖ  ့် န့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျော
	မိဘ၏ သကဘျောတ ည ခ  ့်   ှိ န့်   ိြို်းကက ျောင့််းသင ့်ကလ ျော့်ကသျော အျော်းထုတ့်မှုမ ျော်းအျော်း မှတ့်တမ့််းတင့်ပခင့််း 
	သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်သည့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့်၊ အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပထမဆ ု်းအက ိမ့် ပ  ပို်း န့်၊ စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှုအသစ့် ပါဝင့်သည ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို ကဆျောင့် ွ ့် န့်နှင ့်  နဦ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကမ်းမှုမ ျော်းအတွ ့် ပပည့်နယ့်အအုပ့်ထိန့််းခ မ ျော်း၏ မိဘမ ျော်း ို ကန ျောခ ထျော်း န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အျော်းထုတ့်က ိျု်းပမ့််းမှု အကထျော ့်အထျော်း ို ထိန့််းသိမ့််းထျော်း မည့်။ အကထျော ့်အထျော်းတွင့် အဆိုပါ နယ့်ပယ့
	1. တယ့်လီဖုန့််းကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း သို မဟုတ့် အျော်းထုတ့်ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏ အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်း 
	1. တယ့်လီဖုန့််းကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း သို မဟုတ့် အျော်းထုတ့်ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏ အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်း 
	1. တယ့်လီဖုန့််းကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း သို မဟုတ့် အျော်းထုတ့်ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏ အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်း 

	2. သင ့်ထ သို  ကပ်းပို ခဲ ကသျော စျောအဆ ့်အသွယ့် မိတတူမ ျော်းနှင ့် လ ့်ခ   ှိခဲ သည ့် တ ု ပပန့်မှုမ ျော်းနှင ့် 
	2. သင ့်ထ သို  ကပ်းပို ခဲ ကသျော စျောအဆ ့်အသွယ့် မိတတူမ ျော်းနှင ့် လ ့်ခ   ှိခဲ သည ့် တ ု ပပန့်မှုမ ျော်းနှင ့် 

	3. သင့်၏ကနအိမ့် သို မဟုတ့် အလုပ့်သို  လျောက ျော ့်ခဲ သည ့် အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ လျောက ျော ့်မှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်း 
	3. သင့်၏ကနအိမ့် သို မဟုတ့် အလုပ့်သို  လျောက ျော ့်ခဲ သည ့် အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ လျောက ျော ့်မှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်း 


	အပချော်းသကဘျောတ ည ခ  ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း 
	သင့်၏ခရိုင့်  ကအျော ့်ပါမတိုင့်မီ သင ့်သကဘျောတ ညီခ  ့် ို မလိုအပ့်ပါ။ 
	1. သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် ပပန့်လည့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု အစိတ့်အပိုင့််းအပဖစ့် လ ့် ှိ ကေတျောမ ျော်း ို မစစ့်ကဆ်းခင့် သို မဟုတ့် 
	1. သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် ပပန့်လည့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု အစိတ့်အပိုင့််းအပဖစ့် လ ့် ှိ ကေတျောမ ျော်း ို မစစ့်ကဆ်းခင့် သို မဟုတ့် 
	1. သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် ပပန့်လည့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု အစိတ့်အပိုင့််းအပဖစ့် လ ့် ှိ ကေတျောမ ျော်း ို မစစ့်ကဆ်းခင့် သို မဟုတ့် 

	2. အဆိုပါစမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို မကပ်းပါ  မတိုင့်မီ က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်း၏ မိဘမ ျော်းထ မှ လိုအပ့်သည ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် မကပ်းပါ  မတိုင့်မီ က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတွ ့် ကပ်းထျော်းသည ့် စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် အပချော်းအ ဲပဖတ့် စစ့်ကဆ်းမှု သင ့် ကလ်း ို မကပ်းခင့် 
	2. အဆိုပါစမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို မကပ်းပါ  မတိုင့်မီ က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်း၏ မိဘမ ျော်းထ မှ လိုအပ့်သည ့် သကဘျောတ ညီခ  ့် မကပ်းပါ  မတိုင့်မီ က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတွ ့် ကပ်းထျော်းသည ့် စမ့််းသပ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် အပချော်းအ ဲပဖတ့် စစ့်ကဆ်းမှု သင ့် ကလ်း ို မကပ်းခင့် 


	သင့်သည့် သင ့် ကလ်း ို သင့်၏ ိုယ့်ပိုင့်  ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပုဂ္ဂလိ  က  ျောင့််းတစ့်ခုတွင့် စျော င့််းသွင့််းပါ  သို မဟုတ့် သင့်သည့် သင ့် ကလ်း ို အိမ့်တွင့််းပညျောသင့်က ျော်းကပ်းကနပပီ်း သင ့် ကလ်း၏  နဦ်းအ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ပပန့်လည့်အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းအတွ ့် သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့် ို မကပ်းပါ  သို မဟုတ့် သင့်သည့် သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့် ကပ်း န့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို မတ ု ပပန့်ပါ  ခရိုင့်  သင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့်   ှိ န့် က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်ပခင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း အသ ု်းပပျုပခင့််း သို မဟု
	လွတ့်လပ့်ကသျော ပညျောက ်း အ ွဲပြတ့်မှုမ ျော်း 34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
	သင့်သည့် သင ့်ခရိုင့်  ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ သည ့် အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ို သကဘျောမတ ပါ  သင ့် ကလ်း၏  (IEE) လွတ့်လပ့်ကသျော ပညျောက ်း အ ဲပဖတ့်မှု ို လ ့်ခ   ှိခွင ့် ှိသည့်။ သင့်သည့် IEE  ို ကတျောင့််းဆိုပါ  IEE  ို လ ့်ခ နိုင့်သည ့် ကန ျောနှင ့် IEE  ို ကလ ျော ့်ထျော်းသည ့် ခရိုင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်နှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ခရိုင့်  သင ့် ို ကပ်း မည့်။ 
	အဓိပပျောယ့်ြွင ့်ဆိုမှုမ ျော်း 
	• လွတ့်လပ့်ကသျော ပညျောက ်း အ ဲပဖတ့်မှု (IEE) ဆိုသည့်မှျော သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်းအတွ ့် တျောဝန့် ှိကသျော ခရိုင့်  ခန ့်အပ့်ထျော်းပခင့််းမဟုတ့်သည ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော စစ့်ကဆ်းသ တစ့်ဦ်း  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုတစ့်ခု ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	• လွတ့်လပ့်ကသျော ပညျောက ်း အ ဲပဖတ့်မှု (IEE) ဆိုသည့်မှျော သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်းအတွ ့် တျောဝန့် ှိကသျော ခရိုင့်  ခန ့်အပ့်ထျော်းပခင့််းမဟုတ့်သည ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော စစ့်ကဆ်းသ တစ့်ဦ်း  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုတစ့်ခု ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	• လွတ့်လပ့်ကသျော ပညျောက ်း အ ဲပဖတ့်မှု (IEE) ဆိုသည့်မှျော သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်းအတွ ့် တျောဝန့် ှိကသျော ခရိုင့်  ခန ့်အပ့်ထျော်းပခင့််းမဟုတ့်သည ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော စစ့်ကဆ်းသ တစ့်ဦ်း  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုတစ့်ခု ို ဆိုလိုပါသည့်။ 

	• အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့် ဆိုသည့်မှျော ခရိုင့်  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏ အလ ု်းစ ု  ုန့်  စ ိတ့် ို ကပ်းကခ သည့်ပဖစ့်ကစ သို မဟုတ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို သင ့်အတွ ့် စ ိတ့်  ခ  ပခင့််း မ ှိသည့်ပဖစ့်ကစ ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	• အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့် ဆိုသည့်မှျော ခရိုင့်  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏ အလ ု်းစ ု  ုန့်  စ ိတ့် ို ကပ်းကခ သည့်ပဖစ့်ကစ သို မဟုတ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို သင ့်အတွ ့် စ ိတ့်  ခ  ပခင့််း မ ှိသည့်ပဖစ့်ကစ ို ဆိုလိုပါသည့်။ 


	အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပြင ့် IEE သို  မိဘအခွင ့်အက ်း 
	ကအျော ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  သင့်သည့် သင့်၏ခရိုင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို သကဘျောမတ ပါ  သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ခ စျော်းခွင ့် ှိသည့်။ 
	1. သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ကတျောင့််းဆိုပါ  သင ့်ကတျောင့််းဆိုခ  ့်၏ ပပ ခေိန့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း သင ့်က  ျောင့််းခရိုင့်  ကအျော ့်ပါတစ့်ခုခု လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ ( ) သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း သို မဟုတ့် သင့်  ှိခဲ သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် ခရိုင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်နှင ့် မ ို ့်ညီကက ျောင့််း သ ့်ကသပပ န့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် တင့်သွင့််း န့် သို မဟုတ့် (ခ) အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့
	1. သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ကတျောင့််းဆိုပါ  သင ့်ကတျောင့််းဆိုခ  ့်၏ ပပ ခေိန့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း သင ့်က  ျောင့််းခရိုင့်  ကအျော ့်ပါတစ့်ခုခု လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ ( ) သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း သို မဟုတ့် သင့်  ှိခဲ သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် ခရိုင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်နှင ့် မ ို ့်ညီကက ျောင့််း သ ့်ကသပပ န့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် တင့်သွင့််း န့် သို မဟုတ့် (ခ) အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့
	1. သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ကတျောင့််းဆိုပါ  သင ့်ကတျောင့််းဆိုခ  ့်၏ ပပ ခေိန့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း သင ့်က  ျောင့််းခရိုင့်  ကအျော ့်ပါတစ့်ခုခု လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ ( ) သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း သို မဟုတ့် သင့်  ှိခဲ သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် ခရိုင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်နှင ့် မ ို ့်ညီကက ျောင့််း သ ့်ကသပပ န့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် တင့်သွင့််း န့် သို မဟုတ့် (ခ) အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့

	2. သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်သည့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကတျောင့််းဆိုပပီ်း ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်သည့် သင ့် ကလ်းအျော်း ခရိုင့်၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း ပဖစ့်ပါ  သင ့်တွင့် IEE  ို ခ စျော်းခွင ့် ှိပါကသ်းသည့်။ သို ကသျော့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် မဟုတ့်ပါ။ 
	2. သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်သည့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကတျောင့််းဆိုပပီ်း ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်သည့် သင ့် ကလ်းအျော်း ခရိုင့်၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း ပဖစ့်ပါ  သင ့်တွင့် IEE  ို ခ စျော်းခွင ့် ှိပါကသ်းသည့်။ သို ကသျော့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် မဟုတ့်ပါ။ 

	3. သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ကတျောင့််းဆိုပါ  ခရိုင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့် ို သင့် န ့် ွ ့် သည ့် အကက ျောင့််း င့််း ို သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်  ကတျောင့််းခ နိုင့်သည့်။ သို ကသျော့် ခရိုင့်  ကပဖ ှင့််းခ  ့် မလိုအပ့်နိုင့်ပါ။ အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ပ  ပို်းပခင့််းပဖစ့်ကစ ခရိုင့်၏ သင ့် ကလ်းအျော်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို ခုခ  ျော ွယ့် န့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် တင့်သွင့််း န့်ပဖစ့်ကစ မသင ့်ကလ ျော့်စွျော
	3. သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ကတျောင့််းဆိုပါ  ခရိုင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့် ို သင့် န ့် ွ ့် သည ့် အကက ျောင့််း င့််း ို သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်  ကတျောင့််းခ နိုင့်သည့်။ သို ကသျော့် ခရိုင့်  ကပဖ ှင့််းခ  ့် မလိုအပ့်နိုင့်ပါ။ အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ပ  ပို်းပခင့််းပဖစ့်ကစ ခရိုင့်၏ သင ့် ကလ်းအျော်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို ခုခ  ျော ွယ့် န့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် တင့်သွင့််း န့်ပဖစ့်ကစ မသင ့်ကလ ျော့်စွျော


	သင့်သကဘျောမတ သည ့် အ ျောပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်သည ့်အခါတိုင့််း အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE တစ့်ခု ိုသျော သင့်  ကတျောင့််းဆိုခွင ့် ှိသည့်။ 
	မိဘဦ်းကဆျောင့်ကသျော အ ွဲပြတ့်ခ  ့်မ ျော်း 
	သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို လ ့်ခ   ှိပါ  သို မဟုတ့်  ိုယ့်ပိုင့်စ ိတ့်ပဖင ့် သင့်လ ့်ခ   ှိခဲ သည ့် IEE ပဖင ့် ခရိုင့် ို ပ  ပို်းပါ  - 
	1. IEE အတွ ့် ခရိုင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို ပပည ့်မီပါ  သင့်၏ခရိုင့်သည့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ပ  ပို်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုတွင့် IEE ၏  လေ့်မ ျော်း ို ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်း မည့်။ 
	1. IEE အတွ ့် ခရိုင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို ပပည ့်မီပါ  သင့်၏ခရိုင့်သည့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ပ  ပို်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုတွင့် IEE ၏  လေ့်မ ျော်း ို ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်း မည့်။ 
	1. IEE အတွ ့် ခရိုင့်၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို ပပည ့်မီပါ  သင့်၏ခရိုင့်သည့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ပ  ပို်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုတွင့် IEE ၏  လေ့်မ ျော်း ို ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်း မည့်။ 

	2. သင့် သို မဟုတ့် သင့်၏ခရိုင့်သည့် သင ့် ကလ်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုပဖင ့် အကထျော ့်အထျော်းအပဖစ့် IEE  ို တင့်ပပနိုင့်သည့်။ 
	2. သင့် သို မဟုတ့် သင့်၏ခရိုင့်သည့် သင ့် ကလ်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုပဖင ့် အကထျော ့်အထျော်းအပဖစ့် IEE  ို တင့်ပပနိုင့်သည့်။ 


	 (ALJ) အုပ့်ခ ြိုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က  ်းမ ျော်း၏ အ ွဲပြတ့်ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် ကတျောင့််းဆိုမှုမ ျော်း 
	ALJ   ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၏ အစိတ့်အပိုင့််းအပဖစ့် သင ့် ကလ်း၏ IEE  ို ကတျောင့််းဆိုပါ  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု  ုန့်  စ ိတ့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပဖစ့် မည့်။ 
	ခရိုင့်စ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 
	IEE သည့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ဆိုပါ  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏ တည့်ကန ျောနှင ့် စစ့်ကဆ်းသ ၏ အ ည့်အခ င့််း 
	အပါအဝင့်   ှိသည ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု   ှိသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်သည့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု စတင့်ကဆျောင့် ွ ့်သည ့်အခါ ခရိုင့်  အသ ု်းပပျုသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်အတိုင့််း အတ တ  ပဖစ့် မည့်။ (IEE အတွ ့် သင့်၏အခွင ့်အက ်းနှင ့်  ို ့်ညီကသျော အဆိုပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း အတိုင့််းအတျောအထိ) 
	အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််းမှတစ့်ပါ်း အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် IEE   ှိမှုနှင ့် သ ့်ဆိုင့်ကသျော သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း သို မဟုတ့် အခ ိန့် ျောလမ ျော်း ို ခရိုင့်  မခ မှတ့်နိုင့်ပါ။ 
	IDEA သည့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ သင့်၏အခွင ့်အက ်းမ ျော်း ို ကပ်းပါသည့်။ အဆိုပါ အခွင ့်အက ်းမ ျော်းသည့် က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း အျော်းလ ု်းအတွ ့် ပညျောက ်းမှတ့်တမ့််းမ ျော်း အ ျောအ ွယ့်ကပ်းမှုမ ျော်း ို ပ  ပို်းသည့် ဥပကေပဖစ့်ကသျော (FERPA) မိသျော်းစု ပညျောက ်း အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနှင ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေအ  သင ့်တွင့်  ှိကသျော အခွင ့်အက ်းမ ျော်း ပဖစ့်သည့်။ 
	• ဖ  ့်ဆီ်းပခင့််း ဆိုသည့်မှျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်ပခင့််း မ ှိကတျော ကစ န့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းမှ မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ခွဲပချော်းကဖျော့်ထုတ့်သည ့်အ ျော ို ဖ  ့်ဆီ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ဖယ့် ှျော်းပခင့််း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	• ဖ  ့်ဆီ်းပခင့််း ဆိုသည့်မှျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်ပခင့််း မ ှိကတျော ကစ န့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းမှ မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ခွဲပချော်းကဖျော့်ထုတ့်သည ့်အ ျော ို ဖ  ့်ဆီ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ဖယ့် ှျော်းပခင့််း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	• ဖ  ့်ဆီ်းပခင့််း ဆိုသည့်မှျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်ပခင့််း မ ှိကတျော ကစ န့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းမှ မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ခွဲပချော်းကဖျော့်ထုတ့်သည ့်အ ျော ို ဖ  ့်ဆီ်းပခင့််း သို မဟုတ့် ဖယ့် ှျော်းပခင့််း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 

	• ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ဆိုသည့်မှျော 34 CFR အပိုင့််း ၉၉  ှိ “ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း” (မိသျော်းစု ပညျောက ်း အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနှင ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေ ၁၉၇၄ ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊  20 U.S.C. 1232g (FERPA)) အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့်အ  အ   ျု်းဝင့်ကသျော မှတ့်တမ့််း အမ ိျု်းအစျော်း ို ဆိုလိုပါသည့်။  
	• ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ဆိုသည့်မှျော 34 CFR အပိုင့််း ၉၉  ှိ “ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း” (မိသျော်းစု ပညျောက ်း အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနှင ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေ ၁၉၇၄ ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊  20 U.S.C. 1232g (FERPA)) အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့်အ  အ   ျု်းဝင့်ကသျော မှတ့်တမ့််း အမ ိျု်းအစျော်း ို ဆိုလိုပါသည့်။  


	မည့်သ ပြစ့်ကက ျောင့််း ကြျော့်ထုတ့်နိုင့်ကသျော 34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
	မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်ကသျော ဆိုသည့်မှျော ကအျော ့်ပါတို  ှိသည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	1. သင ့် ကလ်း၏ အမည့်၊ မိဘအပဖစ့် သင့်၏အမည့် သို မဟုတ့် ကနျော ့်ထပ့်မိသျော်းစု၏ အမည့် 
	1. သင ့် ကလ်း၏ အမည့်၊ မိဘအပဖစ့် သင့်၏အမည့် သို မဟုတ့် ကနျော ့်ထပ့်မိသျော်းစု၏ အမည့် 
	1. သင ့် ကလ်း၏ အမည့်၊ မိဘအပဖစ့် သင့်၏အမည့် သို မဟုတ့် ကနျော ့်ထပ့်မိသျော်းစု၏ အမည့် 

	2. သင ့် ကလ်း၏လိပ့်စျော 
	2. သင ့် ကလ်း၏လိပ့်စျော 

	3. သင ့် ကလ်း၏ လ မှုဖ လ ုက ်း န ပါတ့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်းန ပါတ့် အစ ှိသည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်သည ့်အ ျောတစ့်ခု သို မဟုတ့် 
	3. သင ့် ကလ်း၏ လ မှုဖ လ ုက ်း န ပါတ့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်းန ပါတ့် အစ ှိသည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်သည ့်အ ျောတစ့်ခု သို မဟုတ့် 

	4.   ိျု်းကက ျောင့််းဆီကလ ျော့်သည ့် ကသခ ျောမှုပဖင ့် သင ့် ကလ်း ို ခွဲပချော်းက ွ်းထုတ့်နိုင့်မည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ဝိကသသလ ခဏျော ပ့် သို မဟုတ့် အပချော်းအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း စျော င့််း 
	4.   ိျု်းကက ျောင့််းဆီကလ ျော့်သည ့် ကသခ ျောမှုပဖင ့် သင ့် ကလ်း ို ခွဲပချော်းက ွ်းထုတ့်နိုင့်မည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ဝိကသသလ ခဏျော ပ့် သို မဟုတ့် အပချော်းအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း စျော င့််း 


	 
	မိဘမ ျော်းအတွ ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
	1. ကတျောင့််းဆိုမှုအကပေါ် ဘျောသျောစ ျော်းမ ိျု်းစ ုနှင ့် သီ်းပချော်းပ ုစ မ ျော်းပဖင ့် ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော အပါအဝင့် နမ နျော ပ ုစ မ ျော်း   ှိနိုင့်မှု 
	1. ကတျောင့််းဆိုမှုအကပေါ် ဘျောသျောစ ျော်းမ ိျု်းစ ုနှင ့် သီ်းပချော်းပ ုစ မ ျော်းပဖင ့် ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော အပါအဝင့် နမ နျော ပ ုစ မ ျော်း   ှိနိုင့်မှု 
	1. ကတျောင့််းဆိုမှုအကပေါ် ဘျောသျောစ ျော်းမ ိျု်းစ ုနှင ့် သီ်းပချော်းပ ုစ မ ျော်းပဖင ့် ဤ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော အပါအဝင့် နမ နျော ပ ုစ မ ျော်း   ှိနိုင့်မှု 

	2. ပပည့်နယ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း၊ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ ကစျောင ့်က ည ့်ပခင့််း၊ ကဘ်း င့််းလ ုပခ ျုက ်း  ွန့်  ့် ကလ ျော ့်ထျော်းမှု၊ က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်မှု သကဘျောတ ညီခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ကထျော ့်ပ  ကက ်း အ ဲပဖတ့်ခ  ့် စွမ့််းကဆျောင့် ည့်တို မှတစ့်ဆင ့် OSPI   စုစည့််းထိန့််းသိမ့််းသည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် မိဘ သို မဟုတ့် အ ွယ့်က ျော ့်က  ျောင့််းသျော်း  အခ  ့်အလ ့်
	2. ပပည့်နယ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း၊ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ ကစျောင ့်က ည ့်ပခင့််း၊ ကဘ်း င့််းလ ုပခ ျုက ်း  ွန့်  ့် ကလ ျော ့်ထျော်းမှု၊ က ျော်းဝင့်ကစ စပ့်မှု သကဘျောတ ညီခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ကထျော ့်ပ  ကက ်း အ ဲပဖတ့်ခ  ့် စွမ့််းကဆျောင့် ည့်တို မှတစ့်ဆင ့် OSPI   စုစည့််းထိန့််းသိမ့််းသည ့် မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် မိဘ သို မဟုတ့် အ ွယ့်က ျော ့်က  ျောင့််းသျော်း  အခ  ့်အလ ့်

	4. မိသျော်းစု ပညျောက ်း အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနှင ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေ (FERPA) နှင ့် 34 CFR အပိုင့််း ၉၉  ှိ ၎င့််း၏အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်က ်း စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းအ  အခွင ့်အက ်းမ ျော်း အပါအဝင့် ဤအခ  ့်အလ ့်မ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ မိဘနှင ့် က  ျောင့််းသျော်း အခွင ့်အက ်းအျော်းလ ု်း ကဖျော့်ပပခ  ့် 
	4. မိသျော်းစု ပညျောက ်း အခွင ့်အက ်းမ ျော်းနှင ့် အတွင့််းက ်း အ ့်ဥပကေ (FERPA) နှင ့် 34 CFR အပိုင့််း ၉၉  ှိ ၎င့််း၏အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်က ်း စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းအ  အခွင ့်အက ်းမ ျော်း အပါအဝင့် ဤအခ  ့်အလ ့်မ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ မိဘနှင ့် က  ျောင့််းသျော်း အခွင ့်အက ်းအျော်းလ ု်း ကဖျော့်ပပခ  ့် 


	အဓိ  ပပည့်နယ့်အနှ   ကဖျော့်ထုတ့်မှု၊ တည့်ကန ျော သို မဟုတ့် အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု လုပ့်ငန့််းစဉ မတိုင့်မီ (“ ကလ်းကတွျှို့ ှိမှု” ဟုလည့််း သိက သည့်) အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း လိုအပ့်သည ့်  ကလ်းမ ျော်း ို ကန ျောခ ထျော်း န့်၊ ကဖျော့်ထုတ့် န့်နှင ့် အ ဲပဖတ့် န့် လုပ့်ငန့််းစဉ အကပခအကန တစ့်ကလ ျော ့်လ ု်း မိဘမ ျော်း ို အကက ျောင့််းက ျော်း န့် လ ုကလျော ့်သည ့် လှည ့်ပတ့်မှုပဖင ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို သတင့််းစျောတွင့် ထုတ့်ကဝပခင့််း သို မဟုတ့် အပချော်းမီေီယျောတွင့် ကက ညျောပခင့််း 
	ဝင့်က ျော ့်ခွင ့် မှတ့်တမ့််း 34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
	IDEA အပိုင့််း ခအ  သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်  စုစည့််းထျော်းပပီ်း ထိန့််းသိမ့််းထျော်းကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့်ခွင ့် သင ့်တွင့်  ှိပါသည့်။ မလိုအပ့်သည ့် ကနှျောင ့်ကနှ်းမှုမ ျော်း မ ှိဘဲ သင ့် ကလ်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့် န့်နှင ့် IEP သို မဟုတ့် သမျောသမတ့်  ကသျော ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုနှင ့်စပ့်လ ဉ်း၍ အစည့််းအကဝ်း မတိုင့်မီ (ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း 
	ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်းတွင့် ကအျော ့်ပါတို  ပါဝင့်ပါသည့်။ 
	1. မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏  ှင့််းပပခ  ့်မ ျော်းနှင ့် အဓိပပျောယ့် က ျော ့်ယ ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် သင့်၏ အ  ိျု်းကက ျောင့််းသင ့် ကတျောင့််းဆိုမှုမ ျော်း ို ခရိုင့်ထ မှ တ ု ပပန့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 
	1. မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏  ှင့််းပပခ  ့်မ ျော်းနှင ့် အဓိပပျောယ့် က ျော ့်ယ ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် သင့်၏ အ  ိျု်းကက ျောင့််းသင ့် ကတျောင့််းဆိုမှုမ ျော်း ို ခရိုင့်ထ မှ တ ု ပပန့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 
	1. မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏  ှင့််းပပခ  ့်မ ျော်းနှင ့် အဓိပပျောယ့် က ျော ့်ယ ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် သင့်၏ အ  ိျု်းကက ျောင့််းသင ့် ကတျောင့််းဆိုမှုမ ျော်း ို ခရိုင့်ထ မှ တ ု ပပန့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 

	2. သင့်သည့် အဆိုပါမိတတူမ ျော်း ို လ ့်ခ မ  ှိဘဲ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို ထိက ျော ့်စွျော စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့်နိုင့်ပခင့််း မပပျုလုပ့်နိုင့်ပါ  မှတ့်တမ့််း မိတတူမ ျော်း ို က  ျောင့််းခရိုင့်  ပ  ပို်းကပ်း န့် ကတျောင့််းဆို န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 
	2. သင့်သည့် အဆိုပါမိတတူမ ျော်း ို လ ့်ခ မ  ှိဘဲ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို ထိက ျော ့်စွျော စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့်နိုင့်ပခင့််း မပပျုလုပ့်နိုင့်ပါ  မှတ့်တမ့််း မိတတူမ ျော်း ို က  ျောင့််းခရိုင့်  ပ  ပို်းကပ်း န့် ကတျောင့််းဆို န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 

	3. မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့်နိုင့် န့် သင့်၏ ိုယ့်စျော်းလှယ့် ထျော်း ှိ န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 
	3. မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့်နိုင့် န့် သင့်၏ ိုယ့်စျော်းလှယ့် ထျော်း ှိ န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း 


	အုပ့်ထိန့််းမှု၊  ွဲ ွျောပခင့််းနှင ့်  ွျော ှင့််းပခင့််း  ိစစ ပ့်မ ျော်း  ဲ သို  သ ့်ဆိုင့် ျော ပပည့်နယ့်ဥပကေ စို်းလွှမ့််းမှုမ ျော်းအ  သင ့်တွင့် အခွင ့်အျောဏျောမ ှိကက ျောင့််း အသိကပ်းပခင့််း မ ှိလ င့် သင ့် ကလ်းနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့် န့် သင ့်တွင့် အခွင ့်အျောဏျော  ှိကက ျောင့််း ခရိုင့်  ယ ဆ ပါမည့်။ 
	ဝင့်က ျော ့်ခွင ့် မှတ့်တမ့််း 
	အဖွဲျှို့၏အမည့်၊ အခွင ့်အက ်း ကပ်းခဲ သည ့် ကန   ့်နှင ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို အသ ု်းပပျု န့် တ ျော်းဝင့်ခွင ့်ပပျုကသျော အဖွဲျှို့အတွ ့်  ည့် ွယ့်ခ  ့် အပါအဝင့် IDEA အပိုင့််း ခအ  စုစည့််း၍ ထိန့််းသိမ့််းကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ဝင့်က ျော ့်ခွင ့်   ှိကသျော အဖွဲျှို့မ ျော်း၏ မှတ့်တမ့််း ို က  ျောင့််းခရိုင့်တိုင့််း  ထိန့််းသိမ့််းထျော်း မည့်။ မိဘမ ျော်းအတွ ့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းခရိုင့်၏ တ ျော်းဝင့်ခွင ့်ပပျုကသျော ဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၏ ဤဝင့်က ျော ့်ခွင ့် မှတ့်တမ့််း ို 
	 ကလ်းတစ့်ဦ်းထ ့်ပိုကသျော မှတ့်တမ့််းမ ျော်း 
	ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းတွင့်  ကလ်းတစ့်ဦ်းထ ့်ပိုကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ပါဝင့်လ င့် အပချော်းက  ျောင့််းသျော်းနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်ကသျော အခ  ့်အလ ့် ို ထုတ့်မကပပျောဘဲ ခရိုင့်  အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို သင ့်ထ  မပပသနိုင့်ပါ  သင ့်အကနပဖင ့် သင ့် ကလ်းနှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ိုသျော စစ့်ကဆ်း၍ ပပန့်လည့်သ ု်းသပ့်ခွင ့်  ှိပါသည့်။ 
	အမ ိြို်းအစျော်းမ ျော်းနှင ့် အခ  ့်အလ ့် တည့်ကန ျောမ ျော်း စျော င့််း 
	သင့်  ကတျောင့််းဆိုပါ  က  ျောင့််းခရိုင့်  စုစည့််း ထိန့််းသိမ့််းထျော်းကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏ အမ ိျု်းအစျော်းမ ျော်းနှင ့် အခ  ့်အလ ့် တည့်ကန ျောမ ျော်း စျော င့််း ို သင ့် ို ကပ်း မည့်။ 
	ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း 
	ဝန့်ကဆျောင့်ခသည့် အဆိုပါမှတ့်တမ့််းမ ျော်း စစ့်ကဆ်းသ ု်းသပ့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ို   င ့်သ ု်းပခင့််းမှ သင ့် ို ထိက ျော ့်စွျော အ ျောအ ွယ့် မကပ်းနိုင့်ပါ  IDEA ၏ အပိုင့််းခအ  သင ့်အတွ ့် ပပျုလုပ့်ထျော်းသည ့် မှတ့်တမ့််းမိတတူမ ျော်းအတွ ့် အခကက ်းကငွ ို က  ျောင့််းခရိုင့်  က ျော ့်ခ နိုင့်ပါသည့်။ IDEA အ   ှျောကဖွ န့် အခကက ်းကငွ သို မဟုတ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ပပန့်ထုတ့် န့် အခကက ်းကငွ မက ျော ့်ခ နိုင့်ပါ။ 
	မိဘ၏ ကတျောင့််းဆိုမှုပြင ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း၏ ပပင့်ဆင့်ပြည ့်စွ ့်ခ  ့် 34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
	IDEA အ  စုစည့််းထိန့််းသိမ့််းကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော သင ့် ကလ်းနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းပါ အခ  ့်အလ ့်သည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အတွင့််းက ်း သို မဟုတ့် အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ို ခ ိျု်းကဖျော ့်သည့်ဟု ထင့်ပါ  အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ကပပျောင့််းလဲကပ်း န့် သင့်  ခရိုင့် ို ကတျောင့််းဆိုနိုင့်ပါသည့်။ 
	သင ့်ကတျောင့််းဆိုခ  ့် လ ့်ခ   ှိသည ့်   ိျု်းကက ျောင့််းသင ့်ကလ ျော့်ကသျော အခ ိန့် ျောလတစ့်ခုအတွင့််း သင့်၏ကတျောင့််းဆိုခ  ့်နှင ့်အညီ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ကပပျောင့််းလဲကပ်း န့် မကပ်း န့် ို ခရိုင့်  ဆ ု်းပဖတ့် မည့်။ 
	က ျော်းနျောပခင့််း၊ က ျော်းနျောပခင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းနှင ့် က ျော်းနျောမှု  လေ့်မ ျော်းအတွ ့် အခွင ့်အလမ့််း 
	သင ့်က  ျောင့််းခရိုင့်သည့် သင ့်ကတျောင့််းဆိုခ  ့်နှင ့်အညီ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ကပပျောင့််းလဲ န့် ပငင့််းပယ့်ပါ  အဆိုပါဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်အျော်း သင ့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်ပဖစ့်ပပီ်း ခရိုင့်၏ က ျော်းနျောမှုသို  သင့်၏အခွင ့်အက ်းအျော်း သင ့်ထ  အက  ပပျု မည့်။ 
	၎င့််းသည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အတွင့််းက ်း သို မဟုတ့် အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ို ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း မ ှိကက ျောင့််း စိစစ့် န့် သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််း ှိ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို အ ဲစမ့််း န့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခွင ့် သင ့်တွင့်  ှိပါသည့်။ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ှိ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ခုခ ကပပျောဆို န့် က ျော်းနျောမှု ို FERPA အ  ခရိုင့်၏ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းအတိုင့််း စီမ ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ ဤအ ျောသည့် အထ ်းပညျောက ်း 
	က ျော်းနျောမှု၏  လေ့်အကနပဖင ့် အခ  ့်အလ ့်သည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်း၏ အတွင့််းက ်း သို မဟုတ့် အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ို ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း ပဖစ့်သည့်ဟု ခရိုင့်  ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို လိုအပ့်သလို ကပပျောင့််းလဲ မည့်ပဖစ့်ပပီ်း အဆိုပါ ကပပျောင့််းလဲမှုမ ျော်း ို သင ့်ထ  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 
	က ျော်းနျောမှု၏  လေ့်အကနပဖင ့် အခ  ့်အလ ့်သည့် မမှန့် န့်၊ လှည ့်စျော်းပခင့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အတွင့််းက ်း သို မဟုတ့် အပချော်းအခွင ့်အက ်းမ ျော်း ို ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း မပဖစ့်ပါဟု ခရိုင့်  ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  ခရိုင့်၏ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို သင့်သကဘျောမတ  သည ့် အကက ျောင့််း င့််း ို ပ  ပို်းခွင ့် သို မဟုတ့် အခ  ့်အလ ့်အကပေါ်တွင့် မှတ့်ခ  ့်ကပ်းကသျော သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်း မှတ့်တမ့််းမ ျော်းတွင့် ထုတ့်ပပန့်ခ  ့်တစ့်ခု ထျော်း ှိခွင ့် သင ့်တွင့် ှိကက ျောင့််း အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 
	သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ မှတ့်တမ့််းမ ျော်းတွင့် ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် ထည ့် န့် က ွ်းခ ယ့်ပါ  ထုတ့်ပပန့်ခ  ့်သည့် ကအျော ့်ပါအတိုင့််း ပဖစ့် မည့်။ 
	 
	 
	မည့်သ ပြစ့်ကက ျောင့််း ကြျော့်ထုတ့်နိုင့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်း ထုတ့်ကြျော့်ကပပျောဆိုပခင့််းအတွ ့် သကဘျောတ ည ခ  ့် 34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
	သင ့် ကလ်း၏ ပညျောက ်းမှတ့်တမ့််းမ ျောတွင့် ပါဝင့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း၏ ထုတ့်ကဖျော့်ကပပျောဆိုမှု ို FERPA အ  မိဘ၏သကဘျောတ ညီခ  ့် မပါဘဲ ခွင ့်မပပျုပါ  မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် ို အပချော်းသ မ ျော်းထ  ထုတ့်ကဖျော့်မကပပျောဆိုခင့် သင့်၏ က ်းသျော်းထျော်းကသျော သကဘျောတ ညီခ  ့် ို   ှိ မည့်။ ကယဘုယ အျော်းပဖင ့် IDEA ၏ အပိုင့််းခ သတ့်မှတ့်ခ  ့် ပပည ့်မီပခင့််း  ည့် ွယ့်ခ  ့်အတွ ့် ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော ကအဂ္ င့်စီမ ျော်း၏ အ ျော ှိမ ျော်းထ  မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်
	မည့်သ ပြစ့်ကက ျောင့််း ကြျော့်ထုတ့်နိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအတွ ့်  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း 34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
	မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ဝင့်က ျော ့်နိုင့်သည ့် ကအဂ္ င့်စီအတွင့််း အမ ျော်းပပည့်သ  စစ့်ကဆ်းပခင့််းအတွ ့် အဆိုပါဝန့်ထမ့််းမ ျော်း၏ အမည့်မ ျော်းနှင ့်  ျောထ ်းမ ျော်း၏ လ ့် ှိစျော င့််း ို က  ျောင့််းခရိုင့်တိုင့််း  ထိန့််းသိမ့််း မည့်။ 
	အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်း ြ  ့်ဆ ်းပခင့််း၊ ဆ ့်လ ့်ထျော်း ှိပခင့််းနှင ့် သိုကလှျောင့်ပခင့််း 34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
	စုစည့််းထျော်းပပီ်း ထိန့််းသိမ့််းထျော်းကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပညျောက ်းဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပ  ပို်းကပ်း န့် မလိုအပ့်ကတျော ကသျောအခါ က  ျောင့််းခရိုင့်  သင ့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 
	မလိုအပ့်ကတျော သည ့်အခ ိန့်တွင့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို သင့်၏ကတျောင့််းဆိုခ  ့်ပဖင ့် ဖ  ့်ဆီ်းပစ့် မည့်။ သို ကသျော့် သင ့် ကလ်း၏ အမည့်၊ လိပ့်စျောနှင ့် ဖုန့််းန ပါတ့်၊ သ  သို မဟုတ့် သ မ၏ အတန့််းမ ျော်း၊ က  ျောင့််းတ ့်က ျော ့်မှု မှတ့်တမ့််း၊ တ ့်က ျော ့်ခဲ သည ့် အတန့််းမ ျော်း၊ ပပီ်းကပမျော ့်ခဲ သည ့် အတန့််းအဆင ့်နှင ့် ပပီ်းကပမျော ့်ခဲ သည ့် ခုနှစ့်၏ အပမဲတမ့််း မှတ့်တမ့််း ို အခ ိန့်အ န ့်အသတ့်မ ှိဘဲ ထိန့််းသိမ့််းထျော်းနိုင့်သည့်။ 
	မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ဆ ့်လ ့်ထျော်း ှိပခင့််းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ပပည့်နယ့်ဥပကေ ို (RCW) ဝါ ှင့်တန့်၏ အခန့််း ၄၀.၁၄  ပပင့်ဆင့်တည့််းပဖတ့်ထျော်းကသျော ဥပကေတွင့် ထည ့်သွင့််းထျော်းပါသည့်။ ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် အတွင့််းဝန့်၊ ကမျော့် ွန့််းတို ့်နှင ့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း စီမ ခန ့်ခွဲက ်း ဌျောနခွဲ  ခရိုင့်  မည့်မ က ျောကအျောင့် မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို ထိန့််းသိမ့််း မည ့်ဆိုသည ့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ထုတ့်ပပန့်ကက ညျောပါသည့်။ 
	အထ ်းပညျောက ်း အပငင့််းပွျော်းမှု ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း 
	သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစီအစဉ၏ ရှုကထျောင ့်အလ ု်းစ ုတွင့် သင့်သည့် အက ်းက ီ်းသည ့် ပါဝင့်သ ပဖစ့်သည့်။ ဤပါဝင့်မှုသည့် သင ့် ကလ်း၏  နဦ်း လွှဲကပပျောင့််းမှု၌ စတင့်ပါသည့်။ သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်း အစီအစဉ ို အ  ိျု်းသ ့်က ျော ့်ကစသည ့် သကဘျောထျော်း ွဲလွဲမှုမ ျော်း ို ကပဖ ှင့််း န့် အတ တ ွ က ိျု်းပမ့််းလုပ့် ိုင့်က  န့် သင့်နှင ့် ခရိုင့် ို တို ့်တွန့််းပါသည့်။ သင့်နှင ့် သင့်၏က  ျောင့််းသည့် သကဘျောထျော်း ွဲလွဲမှုမ ျော်း ို မကပဖ ှင့််းနိုင့်သည ့်အခါ အပငင့််းပွျော်းမှု ကပဖ ှင့််းစ ျော ပိုမိုတ ျော်းဝင့်သည ့်
	ြ န့်ကပြပခင့််း 34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
	အကထွကထွ 
	ဖ န့်ကပဖသည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းသည့် သင့်အ ုန့်အ   မခ  ဘဲ သို မဟုတ့် ခွဲပချော်းကဖျော့်ထုတ့်ပခင့််း၊ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း၊ ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှု အပါအဝင့် ပပဿနျောမ ျော်း ို ကပပလည့်ကအျောင့်ကပဖ ှင့််း န့် ခရိုင့်    ညီ န့်နှင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE အကထျော ့်အပ  နှင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကတျောင့််းဆိုသည ့် အခါတိုင့််း   ှိနိုင့်ပါသည့်။ ဖ န့်ကပဖပခင့််းသည့် ဆနဒအကလ ျော ့်ပဖစ့်ပပီ်း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ို ပငင့််းပယ့် န့် သ
	သင့်၏မိခင့်ဘျောသျောစ ျော်းသည့် အဂ္ဂလိပ့်ဘျောသျော မဟုတ့်ပါ  သို မဟုတ့် ထိုသို ပပျုလုပ့် န့် မပဖစ့်နိုင့်ပါ  ကတျောင့််းဆိုသည ့်အခါ သင့်သည့် အပချော်းဆ ့်သွယ့်မှု ပ ုစ  ို အသ ု်းပပျုပါ  ဖ န့်ကပဖပခင့််း   ှိနိုင့်ပါသည့်။ 
	2. အ  ိျု်းက  ်းဇ ်းမ ျော်းနှင ့် သင ့်အတွ ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််းလုပ့်ငန့််းစဉ အသ ု်းပပျုပခင့််း ို မည့်သ    ှင့််းပပ၍ တို ့်တွန့််းမည့်နည့််း။ 
	2. အ  ိျု်းက  ်းဇ ်းမ ျော်းနှင ့် သင ့်အတွ ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််းလုပ့်ငန့််းစဉ အသ ု်းပပျုပခင့််း ို မည့်သ    ှင့််းပပ၍ တို ့်တွန့််းမည့်နည့််း။ 

	ြ န့်ကပြကပ်းသ ၏ သမျောသမတ့်  မှု 
	ထိက ျော ့်သည ့် ဖ န့်ကပဖနည့််းလမ့််းမ ျော်းတွင့် အ ည့်အခ င့််းပပည ့်မီ၍ သမျောသမတ့်  ပပီ်း ကလ   င ့်ထျော်းကသျော ပုဂ္ဂိျုလ့်တစ့်ဦ်း  ဖ န့်ကပဖပခင့််း ို စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ပါသည့်။ အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဥပကေနှင ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းတွင့်လည့််း အဆိုပါပုဂ္ဂိျုလ့်  နှ  စပ့် မည့်။ OSPI သည့် ဖ န့်ကပဖမှုမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့် န့် ပပင့်ပကအဂ္ င့်စီတစ့်ခုနှင ့် စျောခ ျုပ့်ခ ျုပ့်ဆိုပါသည့်။ အဆိုပါကအဂ္ င့်စီ  ဖ န့်ကပဖကပ်းသ မ ျော်း စျော င့််း ို ထိန့််းသိမ့််းပ
	ြ န့်ကပြမှုမ ျော်းတွင့် လ ့်လှမ့််းမ ကသျော သကဘျောတ ည မှုမ ျော်း 
	အထ ်းပညျောက ်း အသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့််းက ျော်းခ  ့် စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်းနှင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်းအက ျော်း ပချော်းနျော်းခ  ့်မ ျော်း 
	IDEA ၏ အပိုင့််းခအတွ ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းတွင့် ပပည့်နယ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် မတ ညီကသျော လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း (လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း) နှင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်း  ှိက သည့်။ က  ျောင့််းခရိုင့်၊ OSPI သို မဟုတ့် အပချော်းအမ ျော်းပပည့်သ  ကအဂ္ င့်စီ  အပိုင့််းခ သတ့်မှတ့်ခ  ့်၊ 34 CFR အပိုင့််း ၃၀၀ သို မဟုတ့် IDEA ၏ 
	အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ကဆျောင့်ကသျော ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း အပိုင့််းခ တွင့် ပါဝင့်ကသျော ဗဟိုအစို်း  စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ ကက ျောင့််း အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိုကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့် သို မဟုတ့် အဖွဲျှို့အစည့််းတစ့်ခုခု  OSPI နှင ့်အတ  လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို တင့်သွင့််းနိုင့်သည့်။ တိုင့်က ျော်းခ  ့် တင့်သွင့််းကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့်၊ က  ျောင့််းခရိုင့် သို မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို တ ု ပပန့်သည ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ပ  ပို်းသည ့် ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုမ ျော်းအကက ျောင့််း အခ
	လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်းအတွ ့် အခ ိန့် ျောလနှင ့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ကအျော ့်တွင့်  ှင့််းပပထျော်းပါသည့်။ 
	လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း 34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025–05045 
	OSPI တွင့် ပပည့်နယ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်း ို ကပဖ ှင့််းပခင့််းအတွ ့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း  ှိပါသည့်။ လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းတွင့် ထည ့်သွင့််းထျော်းပပီ်း ပပည့်နယ့်တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ဝဘ့်ဆို ့်တွင့် ပ  ပို်းထျော်းပါသည့်။ 
	တိုင့်က ျော်းခ  ့် တင့်သွင့််းပခင့််း်း 
	• IDEA အပိုင့််း ခ၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်၊ အပိုင့််းခ ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊ လို ့်ကလ ျောညီကထွကသျော ပပည့်နယ့်ဥပကေ သို မဟုတ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ ကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် သို မဟုတ့် ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ဖ န့်ကပဖမှု သို မဟုတ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် သကဘျောတ ညီမှု ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် မကဆျောင့် ွ ့်ကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် 
	• IDEA အပိုင့််း ခ၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်၊ အပိုင့််းခ ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊ လို ့်ကလ ျောညီကထွကသျော ပပည့်နယ့်ဥပကေ သို မဟုတ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ ကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် သို မဟုတ့် ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ဖ န့်ကပဖမှု သို မဟုတ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် သကဘျောတ ညီမှု ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် မကဆျောင့် ွ ့်ကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် 
	• IDEA အပိုင့််း ခ၏ သတ့်မှတ့်ခ  ့်၊ အပိုင့််းခ ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၊ လို ့်ကလ ျောညီကထွကသျော ပပည့်နယ့်ဥပကေ သို မဟုတ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း ို ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ ကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် သို မဟုတ့် ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ  ဖ န့်ကပဖမှု သို မဟုတ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် သကဘျောတ ညီမှု ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် မကဆျောင့် ွ ့်ကက ျောင့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် 

	• ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ၏ အမည့်နှင ့် လိပ့်စျော 
	• ခရိုင့် သို မဟုတ့် အပချော်းကအဂ္ င့်စီ၏ အမည့်နှင ့် လိပ့်စျော 

	• တိုင့်က ျော်းခ  ့်သည့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း ို ကသခ ျောစွျော ကဖျော့်ပပထျော်းပါ  က  ျောင့််းသျော်း၏ အမည့်နှင ့် က  ျောင့််းသျော်းသည့် အို်းအိမ့်မဲ ပဖစ့်ပါ  ဆ ့်သွယ့် န့် အခ  ့်အလ ့် 
	• တိုင့်က ျော်းခ  ့်သည့် က  ျောင့််းသျော်းတစ့်ဦ်း ို ကသခ ျောစွျော ကဖျော့်ပပထျော်းပါ  က  ျောင့််းသျော်း၏ အမည့်နှင ့် က  ျောင့််းသျော်းသည့် အို်းအိမ့်မဲ ပဖစ့်ပါ  ဆ ့်သွယ့် န့် အခ  ့်အလ ့် 

	• က  ျောင့််းသျော်းတ ့်သည ့် က  ျောင့််းအမည့် 
	• က  ျောင့််းသျော်းတ ့်သည ့် က  ျောင့််းအမည့် 

	• တိ  သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းပါသည ့် ပပဿနျော၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 
	• တိ  သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းပါသည ့် ပပဿနျော၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 

	• ဤအခ  ့်အလ ့် ို သိ ှိပပီ်း တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို သင့်တင့်ခ ိန့်၌ သင့်  ှိနိုင့်သည ့် အတိုင့််းအတျောအထိ ပပဿနျော၏ အဆိုပပျုထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် 
	• ဤအခ  ့်အလ ့် ို သိ ှိပပီ်း တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို သင့်တင့်ခ ိန့်၌ သင့်  ှိနိုင့်သည ့် အတိုင့််းအတျောအထိ ပပဿနျော၏ အဆိုပပျုထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် 

	• သင့်၏အမည့်၊ လိပ့်စျောနှင ့် ဖုန့််းန ပါတ့် 
	• သင့်၏အမည့်၊ လိပ့်စျောနှင ့် ဖုန့််းန ပါတ့် 


	အထ ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို ပပည ့်မီ၍ တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို OSPI   လ ့်ခ   ှိသည ့် ကန   ့်မတိုင့်မီ ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုသည့် တစ့်နှစ့် က  ျော့်ပဖစ့်ပွျော်းခဲ ပခင့််း မပဖစ့် ပါ။ 
	တိုင့်က ျော်းခ  ့် တိုင့်သွင့််း န့် သင့်အသ ု်းပပျုနိုင့်သည ့် နမ နျောပ ုစ  ို OSPI   က ်းဆွဲခဲ သည့်။ ဤပ ုစ  ို 
	တိုင့်က ျော်းခ  ့် တိုင့်သွင့််း န့် သင့်အသ ု်းပပျုနိုင့်သည ့် နမ နျောပ ုစ  ို OSPI   က ်းဆွဲခဲ သည့်။ ဤပ ုစ  ို 
	OSPI – အထ ်းပညျောက ်း (Special Education) – လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် တင့်သည့် (File a Community Complaint)– အကမ်းမ ျော်းကသျော ကမ်းခွန့််းမ ျော်းနှင ့် ကတျောင့််းဆိုမှု ပ ုစ မ ျော်း
	OSPI – အထ ်းပညျောက ်း (Special Education) – လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် တင့်သည့် (File a Community Complaint)– အကမ်းမ ျော်းကသျော ကမ်းခွန့််းမ ျော်းနှင ့် ကတျောင့််းဆိုမှု ပ ုစ မ ျော်း

	 ဝဘ့်စျောမ  ့်နှျောတွင့်   ှိနိုင့်ပါသည့်။ ဤပ ုစ  ို သင့်အသ ု်းပပျု န့် မလိုအပ့်ပါ။ 

	တိုင့်က ျော်းခ  ့် စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်း 
	အခ ိန့်တို်းခ ဲျှို့ပခင့််း ို ခွင ့်မပပျုပါ  တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို လ ့်ခ   ှိပပီ်းကနျော ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၆၀ တွင့် OSPI   စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်း၍ က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို ထုတ့်ပပန့် မည့်။   ့် ၆၀ အတွင့််း OSPI သည့် (၁) တိုင့်က ျော်းခ  ့်အတွ ့် တ ု ပပန့်မှုပ  ပို်း န့် ခရိုင့် ို လိုအပ့်ပါသည့်။ (၂) တိုင့်က ျော်းခ  ့်တွင့် အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိုမှုမ ျော်းနှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော ထပ့်ကဆျောင့််းအခ  ့်အလ ့်မ ျော်း တင့်သွင့််း န့် အခွင့်အ အက ်း ို သင့် သို မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းသ ထ  ကပ်းသည့်။ (၃) OSPI   လိုအ
	စ ုစမ့််းစစ့်ကဆ်းမှု၊ သ ့်တမ့််းတို်းပခင့််း၊ က ်းသျော်းဆ ု်းပြတ့်ခ  ့် 
	ပပ ခေိန့်   ့် ၆၀ အခ ိန့် န ့်သတ့်ခ  ့် ို ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်မှသျော တို်းခ ဲျှို့နိုင့်ပါသည့်။ (၁) သီ်းပချော်းတိုင့်က ျော်းခ  ့်တစ့်ခုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ထ ်းပချော်းအကပခအကနမ ျော်း  ှိမှသျော သို မဟုတ့် (၂) အပငင့််းပွျော်းမှု ို ကပဖ ှင့််း န့် ဖ န့်ကပဖပခင့််းပဖင ့် သို မဟုတ့် အပချော်းအပငင့််းပွျော်းမှု ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် နည့််းလမ့််းပဖင ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို ကပဖ ှင့််း န့် အခ ိန့်တို်း န့် သင့်နှင ့် က  ျောင့််းခရိုင့်  ဆနဒအကလ ျော ့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ သကဘျောတ လ ့်ခ  သည့်။ 
	က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို သင့် သို မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်တင့်ကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့်နှင ့် က  ျောင့််းခရိုင့်ထ  ကပ်းပို ပါသည့်။ က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်သည့် အခိုင့်အမျော စွပ့်စွဲကပပျောဆိုမှုတိုင့််း ို ကပဖ ှင့််း မည့်။ ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ပဖစ့်ပွျော်းခဲ ပါ  
	အခိုင့်အမျော စွပ့်စွဲကပပျောဆိုမှုတိုင့််းအတွ ့် အခ  ့်အလ ့် ကတွျှို့ ှိခ  ့်၊ သ ု်းသပ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်အတွ ့် အကက ျောင့််း င့််းမ ျော်းနှင ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို ကပဖ ှင့််း န့် လိုအပ့်သည့်ဟု ယ ဆ ကသျော   ိျု်းကက ျောင့််းသင ့်ကလ ျော့်သည ့် ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်ကပ်းကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း ို က ်းသျော်းထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်  ကဖျော့်ပပ ပါမည့်။ 
	တိုင့်က ျော်းခ  ့်  ုစျော်းမှုမ ျော်း 
	OSPI   ၎င့််း၏ တိုင့်က ျော်းမှု လုပ့်ငန့််းစဉ၊ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ကပဖ ှင့််းမှုမ ျော်းမှတစ့်ဆင ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ပ  ပို်း န့် ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု သို မဟုတ့် ပ  ့် ွ ့်မှု ကတွျှို့ ှိသည ့်အခါ 
	1. ကငွပပန့်ထုတ့်ကပ်းမှု ခ ီ်းပမြှင ့်ပခင့််း သို မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်း(မ ျော်း)၏ လိုအပ့်သည ့် အပချော်း သင ့်ကလ ျော့်ကသျော ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်ကပ်းကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အတိုင့််း အပါအဝင့် အဆိုပါ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပငင့််းပယ့်ပခင့််း  ုစျော်းသည ့် နည့််းလမ့််းနှင ့် 
	1. ကငွပပန့်ထုတ့်ကပ်းမှု ခ ီ်းပမြှင ့်ပခင့််း သို မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်း(မ ျော်း)၏ လိုအပ့်သည ့် အပချော်း သင ့်ကလ ျော့်ကသျော ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်ကပ်းကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အတိုင့််း အပါအဝင့် အဆိုပါ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပငင့််းပယ့်ပခင့််း  ုစျော်းသည ့် နည့််းလမ့််းနှင ့် 
	1. ကငွပပန့်ထုတ့်ကပ်းမှု ခ ီ်းပမြှင ့်ပခင့််း သို မဟုတ့် က  ျောင့််းသျော်း(မ ျော်း)၏ လိုအပ့်သည ့် အပချော်း သင ့်ကလ ျော့်ကသျော ပပျုပပင့်တည ့်မတ့်ကပ်းကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အတိုင့််း အပါအဝင့် အဆိုပါ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပငင့််းပယ့်ပခင့််း  ုစျော်းသည ့် နည့််းလမ့််းနှင ့် 

	2. က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတွ ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အနျောဂ္တ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှု အကထျော ့်အပ   
	2. က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတွ ့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အနျောဂ္တ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှု အကထျော ့်အပ   


	အထ ်းပညျောက ်း လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်း 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုလည့််း ပဖစ့်ကသျော လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််း တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို လ ့်ခ   ှိပါ  သို မဟုတ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့်တွင့် ပပဿနျောမ ျော်းစွျော ပါဝင့်ပါ ၊ အဆိုပါ ပပဿနျောတစ့်ခု သို မဟုတ့် တစ့်ခုထ ့်ပိုကသျော ပပဿနျောမ ျော်းသည့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၏ အစိတ့်အပိုင့််းပဖစ့်ပါ  OSPI   က ျော်းနျောမှု ပပီ်းသည ့်တိုင့်ကအျောင့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုတွင့် ကပဖ ှင့််းသည ့် တိုင့်က ျော်းခ  ့် အစိတ့်အပိုင့််းတစ့်ခုခု ို ကဘ်းဖယ့်ထျော်း (မစ ုစမ
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရိုင့်  ပ  ့် ွ ့်ခဲ ကက ျောင့််း အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိုကသျော တိုင့်က ျော်းခ  ့် ို OSPI   ကပဖ ှင့််း မည့်။ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း 34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080–05125 
	အကထွကထွ 
	သင ့် ကလ်း၏ ခွဲပချော်းကဖျော့်ထုတ့်မှု၊ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှု သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ကထျော ့်ပ  မှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော  ိစစ ပ့်တစ့်ခုခုနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ သင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းခရိုင့်  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းနိုင့်သည့်။ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းသည ့်အခါ သို မဟုတ့် သင့်  ဤအခ  ့်အလ ့် ို ကတျောင့််းဆိုသည ့်အခါ ဧ ိယျောအတွင့််းတွင့်   ှိနိုင့်သည ့် အခမဲ 
	သို မဟုတ့် စ ိတ့်နည့််းသည ့် ဥပကေနှင ့် အပချော်း သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအျော်း ခရိုင့်  သင ့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းအတွ ့် “သင့်” တွင့် သင့်  က ှျှို့ကနငှျော်း မ့််းထျော်းပါ  သင့်၏က ှျှို့ကနပါဝင့်ပပီ်း ခရိုင့် ို က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း   ိုယ့်စျော်းပပျုပါ  “ခရိုင့်” တွင့် ခရိုင့်က ှျှို့ကန ပါဝင့်ပါသည့်။ 
	တင့်သွင့််းပခင့််း 
	သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့် မည့်သ   ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းခဲ ပါကစ OSPI ၏ ခန ့်အပ့်ခ  သ ၊ (OAH) အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှုရ ု်း၊ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် မိတတူ ိုလည့််း ကအျော ့်ပါလိပ့်စျောပဖင ့် ပ  ပို်း မည့်။ 
	Office of Administrative Hearings 
	600 University Street, Suite 1500 
	Seattle, WA 98101-3126 
	ဖ ့်စ့် - 206-587-5135 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် ကအျော ့်ပါတို  ပါဝင့် မည့်။ 
	1. က  ျောင့််းသျော်းအမည့် 
	1. က  ျောင့််းသျော်းအမည့် 
	1. က  ျောင့််းသျော်းအမည့် 

	2. က  ျောင့််းသျော်းကနထိုင့်သည ့် လိပ့်စျော 
	2. က  ျောင့််းသျော်းကနထိုင့်သည ့် လိပ့်စျော 

	3. က  ျောင့််းသျော်း၏ က  ျောင့််းအမည့် 
	3. က  ျောင့််းသျော်း၏ က  ျောင့််းအမည့် 

	4. က  ျောင့််းသျော်းသည့် အို်းအိမ့်မဲ   ကလ်းငယ့် သို မဟုတ့် လ ငယ့် ပဖစ့်ပါ  က  ျောင့််းသျော်း၏ ဆ ့်သွယ့် န့် အခ  ့်အလ ့် 
	4. က  ျောင့််းသျော်းသည့် အို်းအိမ့်မဲ   ကလ်းငယ့် သို မဟုတ့် လ ငယ့် ပဖစ့်ပါ  က  ျောင့််းသျော်း၏ ဆ ့်သွယ့် န့် အခ  ့်အလ ့် 

	5. ပပဿနျောနှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ပါဝင့်သည ့် ပပဿနျော၏ သကဘျောသဘျောဝ ကဖျော့်ပပခ  ့်နှင ့် 
	5. ပပဿနျောနှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ပါဝင့်သည ့် ပပဿနျော၏ သကဘျောသဘျောဝ ကဖျော့်ပပခ  ့်နှင ့် 

	6. သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  ထိုအခ ိန့်၌ သိ ှိပပီ်း   ှိနိုင့်ကသျော အတိုင့််းအတျောအထိ ပပဿနျော၏ အဆိုပပျုထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် 
	6. သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  ထိုအခ ိန့်၌ သိ ှိပပီ်း   ှိနိုင့်ကသျော အတိုင့််းအတျောအထိ ပပဿနျော၏ အဆိုပပျုထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် 


	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်နှင ့် ပတ့်သ ့်ကသျော က ျော်းနျောမှု မတိုင့်မ  လိုအပ့်သည ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော 
	က ျော်းနျောပခင့််း ကတျောင့််းဆိုခ  ့်၏ ပပည ့်စ ုလ ုကလျော ့်မှု 
	ပပ ခေိန့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း စျောက ်းသျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းပခင့််း ို လ ့်ခ မ  ှိခဲ လ င့်နှင ့် လ ့်ခ   ှိကသျော အဖွဲျှို့  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်သည့် ကလျော ့်လ ုမှုမ ှိဟု ယ ုက ည့်ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောခ  ့် ကတျောင့််းဆိုမှု ို လ ုကလျော ့်ဟု ယ ဆ ပါမည့်။ 
	မလ ုကလျော ့် သတိကပ်းစျော လ ့်ခ   ှိပပီ်း ပပ ခေိန့်  ့် ငါ်း  ့်အတွင့််း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောခ  ့် ကတျောင့််းဆိုမှုသည့် အထ ့်ပါ စျော င့််းပပျုစုထျော်းကသျော သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ပပည ့်မီမှု  ှိမ ှိ ALJ   ဆ ု်းပဖတ့် မည့်ပဖစ့်ပပီ်း သင့်နှင ့် ခရိုင့်ထ  စျောက ်းသျော်း၍ ခ  ့်ခ င့််း အကက ျောင့််းက ျော်း မည့်။ 
	က ျော်းနျောပခင့််း ကတျောင့််းဆိုခ  ့်၏ ပပင့်ဆင့်ပြည ့်စွ ့်ခ  ့် 
	သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်မှသျော က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်း ပပျုလုပ့်နိုင့်ပါသည့်။ 
	1. အပချော်းအဖွဲျှို့  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်း ို အတည့်ပပျုပပီ်း ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း မှတစ့်ဆင ့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ကပဖ ှင့််း န့် အခွင ့်အလမ့််း ကပ်းပါသည့်။ (သင့်၊ မိဘ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကတျောင့််းဆိုခဲ ပါ ) သို မဟုတ့် 
	1. အပချော်းအဖွဲျှို့  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်း ို အတည့်ပပျုပပီ်း ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း မှတစ့်ဆင ့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ကပဖ ှင့််း န့် အခွင ့်အလမ့််း ကပ်းပါသည့်။ (သင့်၊ မိဘ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကတျောင့််းဆိုခဲ ပါ ) သို မဟုတ့် 
	1. အပချော်းအဖွဲျှို့  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်း ို အတည့်ပပျုပပီ်း ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း မှတစ့်ဆင ့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ကပဖ ှင့််း န့် အခွင ့်အလမ့််း ကပ်းပါသည့်။ (သင့်၊ မိဘ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကတျောင့််းဆိုခဲ ပါ ) သို မဟုတ့် 

	2. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု မစတင့်ခင့် ငါ်း  ့်ထ ့်ကနျော ့်မ  ဘဲ က ျော်းနျောမှု အ ျော ှိ  အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်းအတွ ့် ခွင ့်ပပျုခ  ့် ို လ ့်ခ ပါသည့်။ 
	2. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု မစတင့်ခင့် ငါ်း  ့်ထ ့်ကနျော ့်မ  ဘဲ က ျော်းနျောမှု အ ျော ှိ  အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်းအတွ ့် ခွင ့်ပပျုခ  ့် ို လ ့်ခ ပါသည့်။ 


	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်အတွ ့် ခရိုင့်တ ု ပပန့်ခ  ့် 
	သင့်၏ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် ပါဝင့်ကသျော အကက ျောင့််းအ ျောနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ခရိုင့်သည့်  က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ကခါင့််းစဉအ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင ့်အတွ ့် က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို မကပ်းပို ခဲ ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို လ ့်ခ   ှိပပီ်း ပပ ခေိန့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း ခရိုင့်  ကအျော ့်ပါ ပါဝင့်သည ့် တ ု ပပန့်မှု သင ့်ထ  ကပ်းပို  မည့်။ 
	1. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် ကဖျော့်ထုတ့်သည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို လုပ့်ကဆျောင့် န့် ခရိုင့်  အဘယ့်ကက ျောင ့် အဆိုပပျု သည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းဆန့် သည ့်  ှင့််းပပခ  ့် 
	1. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် ကဖျော့်ထုတ့်သည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို လုပ့်ကဆျောင့် န့် ခရိုင့်  အဘယ့်ကက ျောင ့် အဆိုပပျု သည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းဆန့် သည ့်  ှင့််းပပခ  ့် 
	1. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် ကဖျော့်ထုတ့်သည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို လုပ့်ကဆျောင့် န့် ခရိုင့်  အဘယ့်ကက ျောင ့် အဆိုပပျု သည ့် သို မဟုတ့် ပငင့််းဆန့် သည ့်  ှင့််းပပခ  ့် 

	3. အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၊ စိစစ့်ခ  ့်၊ မှတ့်တမ့််း၊ အဆိုပပျုကသျော သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ကသျော လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်အတွ ့် အကပခခ အတိုင့််း ခရိုင့်  အသ ု်းပပျုသည ့် အစီ င့်ခ စျော တစ့်ခုခ င့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့်နှင ့် 
	3. အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၊ စိစစ့်ခ  ့်၊ မှတ့်တမ့််း၊ အဆိုပပျုကသျော သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ကသျော လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်အတွ ့် အကပခခ အတိုင့််း ခရိုင့်  အသ ု်းပပျုသည ့် အစီ င့်ခ စျော တစ့်ခုခ င့််း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့်နှင ့် 

	4. ခရိုင့်၏ အဆိုပပျုကသျော သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ကသျော လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်နှင ့် သ ့်ဆိုင့်သည ့် အပချော်းအကက ျောင့််းမ ျော်း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 
	4. ခရိုင့်၏ အဆိုပပျုကသျော သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ကသျော လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်နှင ့် သ ့်ဆိုင့်သည ့် အပချော်းအကက ျောင့််းမ ျော်း၏ ကဖျော့်ပပခ  ့် 


	အထ ့်ပါ အခ  ့် ၁-၄ ပါ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း သင ့် ို ပ  ပို်းကပ်းကသျော့်လည့််း သင့်၏ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်သည့် မလ ုကလျော ့်ကက ျောင့််း ခရိုင့်  ကပပျောဆိုနိုင့်ပါကသ်းသည့်။ 
	အပိုင့််း စည့််း မ့််းအတွ ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း အ  ကဆွ်းကနွ်းခဲ သည ့် စည့််း မ့််းအတွ ့် သွ ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကသျော ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမှလွဲ၍ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို လ ့်ခ ကသျော အဖွဲျှို့သည့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို လ ့်ခ   ှိကသျော ပပ ခေိန့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း ကတျောင့််းဆိုခ  ့်ပါ ပပဿနျောမ ျော်း ို ကပဖ ှင့််းသည ့် တ ု ပပန့်ခ  ့် ို တစ့်ဖ ့်အဖွဲျှို့ထ  ကပ်းပို  မည့်။ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့
	နမ နျောပ ုစ s 34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််း ျောတွင့် သင ့် ို   ညီကပ်း န့် နမ နျော ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်ပ ုစ  ို OSPI က ်းဆွဲခဲ သည့်။ ဤပ ုစ  ို 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််း ျောတွင့် သင ့် ို   ညီကပ်း န့် နမ နျော ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်ပ ုစ  ို OSPI က ်းဆွဲခဲ သည့်။ ဤပ ုစ  ို 
	OSPI – အထ ်းပညျောက ်း (Special Education) – ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ (Request a Due) က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် (Process Hearing) – အကမ်းမ ျော်းကသျော ကမ်းခွန့််းမ ျော်းနှင ့် ကတျောင့််းဆိုမှု ပ ုစ မ ျော်း
	OSPI – အထ ်းပညျောက ်း (Special Education) – ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ (Request a Due) က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် (Process Hearing) – အကမ်းမ ျော်းကသျော ကမ်းခွန့််းမ ျော်းနှင ့် ကတျောင့််းဆိုမှု ပ ုစ မ ျော်း

	 ဝဘ့်စျောမ  ့်နှျော တွင့်   ှိနိုင့်ပါသည့်။. 

	ဤပ ုစ  ို သင့်အသ ု်းပပျု န့် မလိုအပ့်ပါ။ သို ကသျော့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် လိုအပ့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်အျော်းလ ု်း မပါဝင့်ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် သင့်၏ အခွင ့်အက ်း ို ပငင့််းဆန့်ပခင့််း သို မဟုတ့် ကနှျောင ့်ကနှ်းပခင့််း ပဖစ့်နိုင့်သည့်။ သင ့်ခရိုင့်၏ အထ ်းပညျောက ်း ဌျောနမှ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်ပ ုစ  မိတတူ ိုလည့််း သင့်    ှိနိုင့်သည့်။ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ဆိုင့််းင  ထျော်းစဉ က  ျောင့််းသျော်း ကန ျောခ ထျော်းမှု 34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
	ကခါင့််းစဉ အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့် စည့််း မ့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း အ  ကအျော ့်တွင့် ပ  ပို်းထျော်းသည ့်အတိုင့််းမှတစ့်ပါ်း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တစ့်ဖ ့်အဖွဲျှို့ထ  ကပ်းပို သည့်နှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉ အခ ိန့် ျောလအတွင့််းနှင ့် သမျောသမတ့်  သည ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု သို မဟုတ့် ALJ ၏ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို အယ ခ ဝင့်မှု ပါဝင့်သည ့် တ ျော်းရ ု်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တစ့
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ကဆျောင့် ွ ့်မှုမ ျော်းအတွင့််း က  ျောင့််းသျော်း၏ အကပခအကနသည့် လိုအပ့်သည ့်အတိုင့််း သို မဟုတ့် လိုအပ့်သလို အစည့််းအကဝ်းမှ IEP အဖွဲျှို့ ို မတျော်းပမစ့်ပါ။ အဆိုပါ အကပပျောင့််းအလဲမ ျော်းသည့် အပငင့််းပွျော်းမှုမ ှိပါ  IEP အဖွဲျှို့သည့် က  ျောင့််းသျော်း၏ IEP  ို ပပင့်ဆင့်၍ အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်နိုင့်သည့်။ 
	 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းအတွ ့်  နဦ်း ဝင့်ခွင ့်အတွ ့် ကလ ျော ့်ထျော်းမှု ပါဝင့်ပါ  အဆိုပါ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်းလ ု်း ပပီ်းကပမျော ့်သည့်အထိ သင့်၏သကဘျောတ ညီခ  ့်ပဖင ့် သင ့် ကလ်း ို ပ ုမှန့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််း အစီအစဉတွင့် ထျော်း မည့်။ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် IDEA ၏ အပိုင့််းခအ   နဦ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှု အကထျော ့်အပ   ပါဝင့်ပါ  သင ့် ကလ်းသည့် သ ု်းနှစ့် ှိခဲ ပပီပဖစ့်ကသျောကက ျောင ့် IDEA အပိုင့််း ဂ္မှ IDEA အပိုင့််းခအ  ကဆျောင့် ွ ့်ပခင့််းမှ   ်းကပပျောင့််းပပီ်း အပိုင့််းဂ္ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း မပပည ့်မီကတျော ကသျော သင ့် ကလ်းအတွ ့် သ  သို မဟုတ့် သ မ လ ့်ခ   ှိကနသည ့် အပိုင့််းဂ္ ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ခရိုင့်  ပ  ပို်း န့် မလိုကတျော ပါ။ ဆ ့်လ ့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု  လေ့် ို ဆိ
	ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲသည့် သင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို က ျော ့် ှိပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်၏ တ ျော်းရ ု်း အယ ခ တစ့်ခုခုအတွင့််း ကန ျောခ ထျော်းမှု  ည့် ွယ့်ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် အဆိုပါ ကန ျောခ ထျော်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို သင့်နှင ့် က  ျောင့််းခရိုင့်အက ျော်း သကဘျောတ ညီခ  ့်အပဖစ့် မှတ့်ယ  မည့်။ 
	ဆ ု်းပြတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 
	ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု အစည့််းအကဝ်း 
	1. ခရိုင့် ိုယ့်စျော်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ သည ့် လုပ့်ပိုင့်ခွင ့် ှိကသျော ခရိုင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း ပါဝင့် မည့်။ 
	1. ခရိုင့် ိုယ့်စျော်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ သည ့် လုပ့်ပိုင့်ခွင ့် ှိကသျော ခရိုင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း ပါဝင့် မည့်။ 
	1. ခရိုင့် ိုယ့်စျော်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ သည ့် လုပ့်ပိုင့်ခွင ့် ှိကသျော ခရိုင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း ပါဝင့် မည့်။ 

	2. က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း သင့်နှင ့်အတ မပါ ှိ  ခရိုင့်က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း ပါဝင့်၍မ ပါ။ 
	2. က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း သင့်နှင ့်အတ မပါ ှိ  ခရိုင့်က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း ပါဝင့်၍မ ပါ။ 
	2. က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း သင့်နှင ့်အတ မပါ ှိ  ခရိုင့်က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း ပါဝင့်၍မ ပါ။ 
	1. သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   အစည့််းအကဝ်း ို စွန ့်လွှတ့်ကက ျောင့််း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညီ သည့်။ သို မဟုတ့် 
	1. သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   အစည့််းအကဝ်း ို စွန ့်လွှတ့်ကက ျောင့််း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညီ သည့်။ သို မဟုတ့် 
	1. သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   အစည့််းအကဝ်း ို စွန ့်လွှတ့်ကက ျောင့််း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညီ သည့်။ သို မဟုတ့် 

	2. ကခါင့််းစဉ ဖ န့်ကပဖပခင့််း အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင့်နှင ့်ခရိုင့်တို   ဖ န့်ကပဖပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ ို အသ ု်းပပျု န့် 
	2. ကခါင့််းစဉ ဖ န့်ကပဖပခင့််း အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင့်နှင ့်ခရိုင့်တို   ဖ န့်ကပဖပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ ို အသ ု်းပပျု န့် 

	သကဘျောတ ညီပါသည့်။ 
	သကဘျောတ ညီပါသည့်။ 

	1. တယ့်လီဖုန့််းကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း သို မဟုတ့် အျော်းထုတ့်ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏ အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်း 
	1. တယ့်လီဖုန့််းကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း သို မဟုတ့် အျော်းထုတ့်ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏ အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ ကခေါ်ဆိုမှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်း 

	2. သင ့်ထ သို  ကပ်းပို ခဲ ကသျော စျောအဆ ့်အသွယ့် မိတတူမ ျော်းနှင ့် လ ့်ခ   ှိခဲ သည ့် တ ု ပပန့်မှုမ ျော်းနှင ့် 
	2. သင ့်ထ သို  ကပ်းပို ခဲ ကသျော စျောအဆ ့်အသွယ့် မိတတူမ ျော်းနှင ့် လ ့်ခ   ှိခဲ သည ့် တ ု ပပန့်မှုမ ျော်းနှင ့် 

	3. သင့်၏ကနအိမ့် သို မဟုတ့် အလုပ့်သို  လျောက ျော ့်ခဲ သည ့် အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ လျောက ျော ့်မှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်းနှင ့် 
	3. သင့်၏ကနအိမ့် သို မဟုတ့် အလုပ့်သို  လျောက ျော ့်ခဲ သည ့် အကသ်းစိတ့်မှတ့်တမ့််းမ ျော်းနှင ့် အဆိုပါ လျောက ျော ့်မှုမ ျော်း၏  လေ့်မ ျော်းနှင ့် 





	အစည့််းအကဝ်း၏  ည့် ွယ့်ခ  ့်မှျော သင ့်အတွ ့် သင့်၏ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်နှင ့် ကတျောင့််းဆိုခ  ့်၏ အကပခခ  ို ပဖစ့်ကစသည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ကဆွ်းကနွ်း န့် ပဖစ့်သည့်။ သို မှသျော ခရိုင့်  အပငင့််းပွျော်းမှု ို ကပဖ ှင့််း န့် အခွင ့်အက ်း ှိပါမည့်။ သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ို တ ့်က ျော ့် န့် သ ့်ဆိုင့် ျော IEP အဖွဲျှို့ဝင့်မ ျော်း ို ဆ ု်းပဖတ့် မည့်။ 
	ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းသည့် ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် မလိုအပ့်ပါ။ 
	ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု ျောလ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ခရိုင့်နှင ့် OAH ထ  ပ  ပို်းကပ်းလ  ့် သင ့်အျော်း ပပ ခေိန့်  ့် ၃၀ အတွင့််း သင့်၏စိတ့်က  နပ့်မှုအတွ ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ခရိုင့်  မကပဖ ှင့််းကပ်းခဲ ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ပဖစ့်ပွျော်းနိုင့်ပါသည့်။ 
	ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ို စွန ့်လွှတ့် န့် သို မဟုတ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း ို အသ ု်းပပျု န့် သင့်နှင ့်ခရိုင့် နှစ့်ဦ်းလ ု်း  သကဘျောမတ ခဲ ပါ  ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းတွင့် ပါဝင့် န့် သင့်၏ပ  ့် ွ ့်မှုသည့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် လုပ့်ငန့််းစဉနှင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် အခ ိန့် ျောလ ကနှျောင ့်ကနှ်းပါမည့်။ 
	  ိျု်းကက ျောင့််းဆီကလ ျော့်သည ့် အျော်းထုတ့်မှုမ ျော်း လုပ့်ကဆျောင့်ပပီ်း အဆိုပါ အျော်းထုတ့်မှုမ ျော်း မှတ့်တမ့််းတင့်ပပီ်းကနျော ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းတွင့် သင့်၏ ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု ို ခရိုင့်  မ  ှိနိုင့်ပါ  ပပ ခေိန့်  ့် ၃၀ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ျောလ အဆ ု်း၌ ALJ   သင့်၏ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ပယ့်ခ ကက ျောင့််း ခရိုင့်  ကတျောင့််းဆိုနိုင့်သည့်။ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းအတွ ့် အခ ိန့်နှင ့် ကန ျောအကပေါ် နှစ့်ဦ်းနှစ့်ဖ ့် သကဘျောတ ညီမှု ို စီစဉ န့် က  ျေ
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ခရိုင့်နှင ့် OAH ထ  ပ  ပို်းကပ်းလ  ့် သင ့်အျော်း ပပ ခေိန့်  ့် ၁၅ အတွင့််း ခရိုင့်  ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ို   င့််းပ န့် ပ  ့် ွ ့်ပါ   သို မဟုတ့် ခရိုင့်  ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းတွင့် ပါဝင့် န့် ပ  ့် ွ ့်ပါ  ပပ ခေိန့်  ့် ၄၅   ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု အခ ိန့် ျောလ ို စတင့်ကက ျောင့််း အမိန ့်ကပ်း ALJ  ို သင့်ကတျောင့််းဆိုနိုင့်သည့်။ 
	ပပ ခေိန့်  ့် ၃၀ ကပပလည့်ကအျောင့် ကပြ ှင့််းကပ်းမှု ျောလတွင့် ပပင့်ဆင့်ခ  ့်မ ျော်း 
	သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ို စွန ့်လွှတ့် န့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညီပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၄၅   ့် အခ ိန့် ျောလသည့် ကနျော ့်တစ့်ကန တွင့် စတင့်ပါသည့်။ 
	ဖ န့်ကပဖပခင့််း သို မဟုတ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း စတင့်ပပီ်းကနျော ့်နှင ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၃၀ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ျော မစတင့်မီ သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   မည့်သည ့် သကဘျောတ ညီမှုမှ မပဖစ့်နိုင့်ကက ျောင့််း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညီပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ 
	က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၄၅   ့် အခ ိန့် ျောလသည့် ကနျော ့်တစ့်ကန တွင့် စတင့်ပါသည့်။ 
	သင့်နှင ့်ခရိုင့်တို   ဖ န့်ကပဖပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ ို အသ ု်းပပျု န့် သကဘျောတ ညီကသျော့်လည့််း သကဘျောတ ညီမှု မ  ှိကသ်းပါ  ပပ ခေိန့်  ့် ၃၀ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ျောလ အဆ ု်း၌ သကဘျောတ ညီမှု  သည ့်တိုင့်ကအျောင့် နှစ့်ဖ ့်စလ ု်း  ဖ န့်ကပဖပခင့််း ို ဆ ့်လ ့်လုပ့်ကဆျောင့် န့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း သကဘျောတ ညီနိုင့်ပါသည့်။ သို ကသျော့် သင့် ပဖစ့်ကစ ခရိုင့် ပဖစ့်ကစ ဖ န့်ကပဖပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉ ို ရုပ့်သိမ့််းပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၄၅   ့် အခ ိန့် ျောလသည့် ကနျော ့်တစ့်ကန တွင့် 
	က ်းသျော်းကပြ ှင့််းက ်း သကဘျောတ ည ခ  ့် 
	သင့်၏ခရိုင့်တို   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း၌ သင့်၏အပငင့််းပွျော်းမှု ို ကပဖ ှင့််း  သင့်၏ခရိုင့်တို   ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်သည ့် ဥပကေအ  စည့််းကနှျောင့်ထျော်းကသျော သကဘျောတ ညီမှု ခ ျုပ့်ဆို မည့်။ 
	1. သင့်နှင ့် ခရိုင့် ို လို ့်နျောကဆျောင့် ွ ့်ခွင ့် ှိကသျော ခရိုင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း  လ ့်မှတ့်ထို်း သည့်။ 
	1. သင့်နှင ့် ခရိုင့် ို လို ့်နျောကဆျောင့် ွ ့်ခွင ့် ှိကသျော ခရိုင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း  လ ့်မှတ့်ထို်း သည့်။ 
	1. သင့်နှင ့် ခရိုင့် ို လို ့်နျောကဆျောင့် ွ ့်ခွင ့် ှိကသျော ခရိုင့် ိုယ့်စျော်းလှယ့်တစ့်ဦ်း  လ ့်မှတ့်ထို်း သည့်။ 

	2. ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် အခွင ့်အျောဏျော ှိကသျော တ ျော်းစီ င့်ပိုင့်ခွင ့် ှိသည ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု်း သို မဟုတ့် အကမ ိ န့်ပပည့်ကထျောင့်စု ခရိုင့်တ ျော်းရ ု်း တစ့်ခုခုတွင့် အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်နိုင့်သည့်။ 
	2. ဝါ ှင့်တန့်ပပည့်နယ့် အခွင ့်အျောဏျော ှိကသျော တ ျော်းစီ င့်ပိုင့်ခွင ့် ှိသည ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု်း သို မဟုတ့် အကမ ိ န့်ပပည့်ကထျောင့်စု ခရိုင့်တ ျော်းရ ု်း တစ့်ခုခုတွင့် အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်နိုင့်သည့်။ 


	သကဘျောတ ည ခ  ့် စိစစ့်က ်း ျောလ 
	သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို သည့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ို သကဘျောတ ညီပါ  သင့်နှင ့် ခရိုင့်နှစ့်ဦ်းလ ု်း  သကဘျောတ ညီခ  ့် ို လ ့်မှတ့်ထို်းခဲ ကက ျောင့််း အလုပ့်ဖွင ့်  ့် သ ု်း  ့်အတွင့််း သင့် ပဖစ့်ကစ ခရိုင့် ပဖစ့်ကစ သကဘျောတ ညီခ  ့် ို ပ  ့်ပပယ့်နိုင့်သည့်။ 
	သမျောသမတ့်  ကသျော ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု 34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; WAC 192-172A-05090–05100; WAC 392-172A-05160 
	အကထွကထွ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းသည ့်အခါတိုင့််း အပငင့််းပွျော်းမှုတွင့် ပါဝင့်ကသျော သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  သမျောသမတ့်  ကသျော ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် အခွင ့်အက ်း  ှိ မည့်။ 
	အုပ့်ခ ြိုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က  ်း (ALJ) 
	အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှုရ ု်း (OAH)   ခန ့်အပ့်ထျော်းကသျော အ ည့်အခ င့််းပပည ့်မီကသျော လွတ့်လပ့်သည ့် ALJ တစ့်ဦ်း  က ျော်းနျောမှု ို စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ပါမည့်။ 
	အနိမ ့်ဆ ု်း၌ ALJ တစ့်ဦ်းသည့် - 
	1. OSPI ၏ ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း သို မဟုတ့် ပညျောက ်း သို မဟုတ့်  ကလ်းကစျောင ့်က ှျော ့်မှု သ ့်ဆိုင့်သည ့် ခရိုင့် မပဖစ့် ပါ။ သို ကသျော့် လ ပုဂ္ဂိျုလ့်သည့် ALJ အပဖစ့် တျောဝန့်ထမ့််းကဆျောင့် န့် ကအဂ္ င့်စီ  ကပ်းကခ ထျော်းပခင့််းကက ျောင ့် ကအဂ္ င့်စီတစ့်ခုတည့််း၏ ဝန့်ထမ့််း မဟုတ့် ပါ။ 
	1. OSPI ၏ ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း သို မဟုတ့် ပညျောက ်း သို မဟုတ့်  ကလ်းကစျောင ့်က ှျော ့်မှု သ ့်ဆိုင့်သည ့် ခရိုင့် မပဖစ့် ပါ။ သို ကသျော့် လ ပုဂ္ဂိျုလ့်သည့် ALJ အပဖစ့် တျောဝန့်ထမ့််းကဆျောင့် န့် ကအဂ္ င့်စီ  ကပ်းကခ ထျော်းပခင့််းကက ျောင ့် ကအဂ္ င့်စီတစ့်ခုတည့််း၏ ဝန့်ထမ့််း မဟုတ့် ပါ။ 
	1. OSPI ၏ ဝန့်ထမ့််းတစ့်ဦ်း သို မဟုတ့် ပညျောက ်း သို မဟုတ့်  ကလ်းကစျောင ့်က ှျော ့်မှု သ ့်ဆိုင့်သည ့် ခရိုင့် မပဖစ့် ပါ။ သို ကသျော့် လ ပုဂ္ဂိျုလ့်သည့် ALJ အပဖစ့် တျောဝန့်ထမ့််းကဆျောင့် န့် ကအဂ္ င့်စီ  ကပ်းကခ ထျော်းပခင့််းကက ျောင ့် ကအဂ္ င့်စီတစ့်ခုတည့််း၏ ဝန့်ထမ့််း မဟုတ့် ပါ။ 


	2. က ျော်းနျောမှုတွင့် ALJ ၏ ဓမမဓိဋ္ဌျောန့်  မှု ို ဆန ့်  င့်သည ့်  ိုယ့်က ်း ိုယ့်တျော သို မဟုတ့် ပညျော ပ့်ဆိုင့် ျော အ  ိျု်းစီ်းပွျော်း မ ှိ ပါ။ 
	2. က ျော်းနျောမှုတွင့် ALJ ၏ ဓမမဓိဋ္ဌျောန့်  မှု ို ဆန ့်  င့်သည ့်  ိုယ့်က ်း ိုယ့်တျော သို မဟုတ့် ပညျော ပ့်ဆိုင့် ျော အ  ိျု်းစီ်းပွျော်း မ ှိ ပါ။ 
	2. က ျော်းနျောမှုတွင့် ALJ ၏ ဓမမဓိဋ္ဌျောန့်  မှု ို ဆန ့်  င့်သည ့်  ိုယ့်က ်း ိုယ့်တျော သို မဟုတ့် ပညျော ပ့်ဆိုင့် ျော အ  ိျု်းစီ်းပွျော်း မ ှိ ပါ။ 

	3. IDEA သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ IDEA နှင ့်သ ့်ဆိုင့်ကသျော ဗဟိုအစို်း နှင ့် ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းနှင ့် ဗဟိုအစို်း နှင ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု်းမ ျော်း  IDEA ၏ ဥပကေအ   ှင့််းလင့််းခ  ့်မ ျော်း ို သိ ှိ၍ နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့် မည့်။ 
	3. IDEA သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ IDEA နှင ့်သ ့်ဆိုင့်ကသျော ဗဟိုအစို်း နှင ့် ပပည့်နယ့် စည့််းမ ဉ်းမ ျော်းနှင ့် ဗဟိုအစို်း နှင ့် ပပည့်နယ့်တ ျော်းရ ု်းမ ျော်း  IDEA ၏ ဥပကေအ   ှင့််းလင့််းခ  ့်မ ျော်း ို သိ ှိ၍ နျော်းလည့်သကဘျောကပါ ့် မည့်။ 

	4. သင ့်ကလ ျော့်ကသျော စ နှုန့််း ဥပကေအ  အကလ အထနှင ့်အညီ က ျော်းနျောမှု ို စီမ ကဆျောင့် ွ ့် န့်နှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ခ မှတ့်က ်းသျော်း န့် သိ ှိ၍ စွမ့််းကဆျောင့် ွ ့် ှိ မည့်။ 
	4. သင ့်ကလ ျော့်ကသျော စ နှုန့််း ဥပကေအ  အကလ အထနှင ့်အညီ က ျော်းနျောမှု ို စီမ ကဆျောင့် ွ ့် န့်နှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ခ မှတ့်က ်းသျော်း န့် သိ ှိ၍ စွမ့််းကဆျောင့် ွ ့် ှိ မည့်။ 


	ပုဂ္ဂိျုလ့်တစ့်ဦ်းခ င့််းအတွ ့် အ ည့််းအခ င့််း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် ပါဝင့်ကသျော ALJ အပဖစ့် တျောဝန့်ထမ့််းကဆျောင့်ကသျော လ ပုဂ္ဂိျုလ့်မ ျော်း၏ စျော င့််း ို OSPI   ပ  ပို်း သည့်။ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု၏ အကက ျောင့််းအ ျော  ိစစ ပ့် 
	က ျော်းနျောမှုကတျောင့််းဆိုပခင့််းအတွ ့် အခ ိန့် ျောလ 
	သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့် က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် ပပဿနျော ပ့်မ ျော်းအကက ျောင့််း သိခဲ သည ့် သို မဟုတ့် သိခဲ သင ့်သည ့် ကန   ့်မှ နှစ့်နှစ့်အတွင့််း သင့်၏ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  တင့်သွင့််း မည့်။ 
	အခ ိန့် ျောလအတွ ့် ခခင့််းခ  ့်မ ျော်း 
	ကအျော ့်ပါကက ျောင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို သင့်  မတင့်သွင့််းနိုင့်ပါ  အထ ့်ပါ အခ ိန့် ျောလ မ  င ့်သ ု်းပါ။ 
	1. သင့်၏က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် သင့်တင့်ထျော်းသည ့် ပပဿနျော သို မဟုတ့်  ိစစ ပ့် ို ကပဖ ှင့််းခဲ ကက ျောင့််း အထ ်းအျော်းပဖင ့် ခရိုင့်  မှျော်းယွင့််းစွျော တင့်ပပခဲ သည့်။ 
	1. သင့်၏က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် သင့်တင့်ထျော်းသည ့် ပပဿနျော သို မဟုတ့်  ိစစ ပ့် ို ကပဖ ှင့််းခဲ ကက ျောင့််း အထ ်းအျော်းပဖင ့် ခရိုင့်  မှျော်းယွင့််းစွျော တင့်ပပခဲ သည့်။ 
	1. သင့်၏က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်တွင့် သင့်တင့်ထျော်းသည ့် ပပဿနျော သို မဟုတ့်  ိစစ ပ့် ို ကပဖ ှင့််းခဲ ကက ျောင့််း အထ ်းအျော်းပဖင ့် ခရိုင့်  မှျော်းယွင့််းစွျော တင့်ပပခဲ သည့်။ 

	2. IDEA ၏ အပိုင့််းခအ  ၎င့််း ို သင ့်ထ  ပ  ပို်းကပ်း န့် လိုအပ့်ခဲ ကက ျောင့််း ခရိုင့်  သင ့်ထ မှ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ထိမ့်ခ န့်ခဲ သည့်။ 
	2. IDEA ၏ အပိုင့််းခအ  ၎င့််း ို သင ့်ထ  ပ  ပို်းကပ်း န့် လိုအပ့်ခဲ ကက ျောင့််း ခရိုင့်  သင ့်ထ မှ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ထိမ့်ခ န့်ခဲ သည့်။ 


	က ျော်းနျောမှု အခွင ့်အက ်းမ ျော်း 34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
	အကထွကထွ 
	လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့်ကသျော က ျော်းနျောမှု အပါအဝင့်) 
	1. က ှျှို့တင့်တစ့်ဦ်း   ိုယ့်စျော်းပပျုခွင ့်နှင ့် မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ပပဿနျောမ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ အထ ်းသိ ှိကသျော သို မဟုတ့် ကလ   င ့်မှု ှိကသျော ပုဂ္ဂိျုလ့်မ ျော်း  တွဲဖ ့် အက  ကပ်းခွင ့် ှိသည့်။ 
	1. က ှျှို့တင့်တစ့်ဦ်း   ိုယ့်စျော်းပပျုခွင ့်နှင ့် မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ပပဿနျောမ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ အထ ်းသိ ှိကသျော သို မဟုတ့် ကလ   င ့်မှု ှိကသျော ပုဂ္ဂိျုလ့်မ ျော်း  တွဲဖ ့် အက  ကပ်းခွင ့် ှိသည့်။ 
	1. က ှျှို့တင့်တစ့်ဦ်း   ိုယ့်စျော်းပပျုခွင ့်နှင ့် မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ ပပဿနျောမ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ အထ ်းသိ ှိကသျော သို မဟုတ့် ကလ   င ့်မှု ှိကသျော ပုဂ္ဂိျုလ့်မ ျော်း  တွဲဖ ့် အက  ကပ်းခွင ့် ှိသည့်။ 

	2. အကထျော ့်အထျော်း တင့်ပပခွင ့်နှင ့်  င့်ဆိုင့်ကပဖ ှင့််းခွင ့်၊ ပပန့်လှန့်စစ့်ကမ်းခွင ့်နှင ့် သ ့်ကသမ ျော်း တ ့်က ျော ့်ခွင ့် လိုအပ့်သည့်။ 
	2. အကထျော ့်အထျော်း တင့်ပပခွင ့်နှင ့်  င့်ဆိုင့်ကပဖ ှင့််းခွင ့်၊ ပပန့်လှန့်စစ့်ကမ်းခွင ့်နှင ့် သ ့်ကသမ ျော်း တ ့်က ျော ့်ခွင ့် လိုအပ့်သည့်။ 

	4. စျောပဖင ့်က ်းထျော်းကသျော သို မဟုတ့် သင့်၏က ွ်းခ ယ့်မှုပဖင ့် အီလ ့်ထ ွန့််းနစ့် လ ု်းကစ ပတ့်ကစ  က ျော်းနျောမှုမှတ့်တမ့််း ို   ှိခွင ့် ှိသည့်။ 
	4. စျောပဖင ့်က ်းထျော်းကသျော သို မဟုတ့် သင့်၏က ွ်းခ ယ့်မှုပဖင ့် အီလ ့်ထ ွန့််းနစ့် လ ု်းကစ ပတ့်ကစ  က ျော်းနျောမှုမှတ့်တမ့််း ို   ှိခွင ့် ှိသည့်။ 

	5. စျောပဖင ့်က ်းထျော်းကသျော သို မဟုတ့် သင့်၏က ွ်းခ ယ့်မှုပဖင ့် အခ  ့်အလ ့်နှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်း အီလ ့်ထ ွန့််းနစ့် ကတွျှို့ ှိခ  ့် ို   ှိခွင ့် ှိသည့်။ 
	5. စျောပဖင ့်က ်းထျော်းကသျော သို မဟုတ့် သင့်၏က ွ်းခ ယ့်မှုပဖင ့် အခ  ့်အလ ့်နှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်း အီလ ့်ထ ွန့််းနစ့် ကတွျှို့ ှိခ  ့် ို   ှိခွင ့် ှိသည့်။ 


	အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအျော်း ထပ့်ကဆျောင့််း ထုတ့်ကြျော့်ကပပျောဆိုမှု 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမတိုင့်မီ အနည့််းဆ ု်း အလုပ့်ဖွင ့်  ့်ငါ်း  ့်တွင့် သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   က ျော်းနျောမှု၌ အသ ု်းပပျု န့်  ည့် ွယ့်သည ့် အဆိုပါ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှုမ ျော်းအကပေါ် အကပခခ ၍ အဆိုပါ ကန   ့်နှင ့် အက  ပပျုခ  ့်မ ျော်း  ပပီ်းကပမျော ့်ခဲ သည ့် အပချော်းအလ ု်းစ ု အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု တစ့်ခုခ င့််း ို သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   ထုတ့်ကဖျော့်ကပပျောဆို မည့်။ 
	တစ့်ဖ ့်အဖွဲျှို့၏ သကဘျောတ ညီခ  ့်မ ှိ က ျော်းနျောမှု၌ သ ့်ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု သို မဟုတ့် အက  ပပျုခ  ့် ို တင့်သွင့််းပခင့််းမှ ဤသတ့်မှတ့်ခ  ့် ို လို ့်နျော န့် ပ  ့် ွ ့်သည ့် အဖွဲျှို့တစ့်ခုခု ို ALJ   တျော်းပမစ့်နိုင့်သည့်။ 
	က ျော်းနျောမှု၌ မိဘအခွင ့်အက ်း 
	ကအျော ့်ပါတို  ပပျုလုပ့်ခွင ့် သင ့် ို ကပ်းထျော်း မည့်။ 
	1. သင ့် ကလ်း ို တင့်ပပခွင ့် ှိ မည့်။ 
	1. သင ့် ကလ်း ို တင့်ပပခွင ့် ှိ မည့်။ 
	1. သင ့် ကလ်း ို တင့်ပပခွင ့် ှိ မည့်။ 

	2. ပပည့်သ လ ထုထ  က ျော်းနျောမှု ဖွင ့်ခွင ့် ှိ မည့်။ နှင ့် 
	2. ပပည့်သ လ ထုထ  က ျော်းနျောမှု ဖွင ့်ခွင ့် ှိ မည့်။ နှင ့် 

	3. က ျော်းနျောမှု မှတ့်တမ့််း၊ သင့် ုန့်  စ ျောမလိုဘဲ ပ  ပို်းကပ်းကသျော အခ  ့်အလ ့်နှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း၏ ကတွျှို့ ှိခ  ့်မ ျော်း  ှိခွင ့် ှိ မည့်။ 
	3. က ျော်းနျောမှု မှတ့်တမ့််း၊ သင့် ုန့်  စ ျောမလိုဘဲ ပ  ပို်းကပ်းကသျော အခ  ့်အလ ့်နှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း၏ ကတွျှို့ ှိခ  ့်မ ျော်း  ှိခွင ့် ှိ မည့်။ 


	ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်းမ ျော်းအတွ ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၃၀   ့် ျောလ သ ့်တမ့််း ုန့်ပပီ်းကနျော ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၄၅  ့်ထ ့် ကနျော ့်မ  ဘဲ သို မဟုတ့် ခ ိန့်ညြှိထျော်းကသျော ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အခ ိန့် ျောလ သ ့်တမ့််း ုန့်ဆ ု်းပပီ်းကနျော ့် ပပ ခေိန့်  ့် ၄၅  ့်ထ ့် ကနျော ့်မ  ဘဲ 
	1. က ျော်းနျောမှုတွင့် အပပီ်းသတ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် က ျော ့် ှိသည့်။ 
	1. က ျော်းနျောမှုတွင့် အပပီ်းသတ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် က ျော ့် ှိသည့်။ 
	1. က ျော်းနျောမှုတွင့် အပပီ်းသတ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် က ျော ့် ှိသည့်။ 

	2. ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် မိတတူ ို အဖွဲျှို့တိုင့််းထ  ကပ်းပို သည့်။ 
	2. ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် မိတတူ ို အဖွဲျှို့တိုင့််းထ  ကပ်းပို သည့်။ 


	 
	တစ့်ဖ ့်ဖ ့်  ကတျောင့််းဆိုမှုပဖင ့် အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ပပ ခေိန့်  ့် ၄၅  ့် အခ ိန့် ျောလ က  ျော့်လွန့်၍ အခ ိန့်တို်းခ ဲျှို့မှု ို ALJ   ခွင ့်ပပျုနိုင့်သည့်။ 
	က ျော်းနျောမှုတိုင့််း ို သင့်နှင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ိျု်းကက ျောင့််းသင ့် အဆင့်ကပပကစသည ့် အခ ိန့်နှင ့် ကန ျောပဖင ့် ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ 
	က ျော်းနျောမှု ဆ ု်းပြတ့်ခ  ့်မ ျော်း 34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05100–05105 
	ALJ ၏ ဆ ု်းပြတ့်ခ  ့် 
	သင ့် ကလ်းသည့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခမဲ  အမ ျော်းပပည့်သ  ပညျောက ်း (FAPE)  ို   ှိခဲ သည့်ပဖစ့်ကစ မ  ှိခဲ သည့်ပဖစ့်ကစ ALJ ၏ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်သည့် အကပခအပမစ့် ှိသည ့် အကက ျောင့််းပပခ  ့်မ ျော်းအကပေါ် အကပခခ  မည့်။ 
	ခရိုင့်သည့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု  ှိခဲ ကက ျောင့််း သင့်  အခိုင့်အမျော ကပပျောဆိုကသျော က ျော်းနျောမှုမ ျော်းတွင့် လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော အျော်းနည့််းခ  ့်မ ျော်း  ှိမှသျော FAPE  ို သင ့် ကလ်း  လ ့်မခ ခဲ ကက ျောင့််း ALJ   ကတွျှို့ ှိနိုင့်သည့်။ 
	1. FAPE ထ  သင ့် ကလ်း၏ အခွင ့်အက ်းပဖင ့် က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  
	1. FAPE ထ  သင ့် ကလ်း၏ အခွင ့်အက ်းပဖင ့် က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  
	1. FAPE ထ  သင ့် ကလ်း၏ အခွင ့်အက ်းပဖင ့် က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  

	2. သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ကထျော ့်ပ  မှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ ပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉတွင့် ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ို သိသျောထင့် ှျော်းစွျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  
	2. သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE ကထျော ့်ပ  မှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ ပခင့််း လုပ့်ငန့််းစဉတွင့် ပါဝင့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် သင့်၏အခွင ့်အက ်း ို သိသျောထင့် ှျော်းစွျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  

	3. ပညျောက ်း အ  ိျု်းခ စျော်းခွင ့်၏ မ  ှိခဲ ပါ  
	3. ပညျောက ်း အ  ိျု်းခ စျော်းခွင ့်၏ မ  ှိခဲ ပါ  


	ဆိုလိုခ  ့် အပိုေ့်ငယ့် 
	ALJ   FAPE ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ို မကတွျှို့ ှိပင့်လ င့် IDEA အပိုင့််းခအ  ဗဟိုအစို်း  စည့််းမ ဉ်းမ ျော်း၏ လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အပိုင့််းပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို လို ့်နျော န့် ALJ   ခရိုင့် ို အမိန ့်ကပ်းနိုင့်ပါကသ်းသည့်။ (34 CFR §§300.500 မှ 300.536) 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုအတွ ့် သ ်းပချော်း ကတျောင့််းဆိုခ  ့် 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းပပီ်းပခင့််းမှ သီ်းပချော်းပပဿနျော ပ့်နှင ့် ပတ့်သ ့်၍ သီ်းပချော်း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းနိုင့်သည့်။ 
	မည့်သ ပဖစ့်ကက ျောင့််း ကဖျော့်ထုတ့်နိုင့်သည ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို OSPI ဖ  ့်သည့်။ 
	2. အဆိုပါ ကတွျှို့ ှိခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို အမ ျော်းပပည့်သ ထ    ှိနိုင့်ကအျောင့် ပပျုလုပ့်သည့်။ 
	2. အဆိုပါ ကတွျှို့ ှိခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို အမ ျော်းပပည့်သ ထ    ှိနိုင့်ကအျောင့် ပပျုလုပ့်သည့်။ 

	 
	ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပြတ့်ခ  ့် အယ ခ  34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
	ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း တ ျော်းမက ်း ျော အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို ယ ကဆျောင့်လျောပခင့််းပဖင ့် က ျော်းနျောမှုတွင့် ပါဝင့်သည ့် တစ့်ဖ ့်ဖ ့် (သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်)   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို အယ ခ မဝင့်ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုတွင့် ခ မှတ့်ခဲ သည ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်သည့် (စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့်ကသျော က ျော်းနျောမှု အပါအဝင့်) အတည့်ပဖစ့်သည့်။ 
	တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း၊ အဆိုပါကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း ို တင့် န့် အခ ိန့် ျောလ အပါအဝင့် 34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 
	အကထွကထွ 
	အခ ိန့် န ့်သတ့်ခ  ့် 
	အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို ယ ကဆျောင့်လျောကသျော အဖွဲျှို့တွင့် တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် တင့်သွင့််း န့် ALJ ၏ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ကန   ့်မှ ပပ ခေိန့်  ့် ၉၀   ့်   ှိပါမည့်။ 
	ထပ့်ကဆျောင့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း 
	မည့်သည ့်တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တွင့်ပဖစ့်ကစ တ ျော်းရ ု်း  - 
	1. အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း ကဆျောင့် ွ ့်မှုမ ျော်း၏ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိသည့်။ 
	1. အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း ကဆျောင့် ွ ့်မှုမ ျော်း၏ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိသည့်။ 
	1. အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း ကဆျောင့် ွ ့်မှုမ ျော်း၏ မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိသည့်။ 

	2. သင့်၏ကတျောင့််းဆိုမှုပဖင ့် သို မဟုတ့် သင ့်ခရိုင့်၏ ကတျောင့််းဆိုမှုပဖင ့် ထပ့်ကဆျောင့််းအကထျော ့်အထျော်း ို က ျော်းနျော သည့်။ 
	2. သင့်၏ကတျောင့််းဆိုမှုပဖင ့် သို မဟုတ့် သင ့်ခရိုင့်၏ ကတျောင့််းဆိုမှုပဖင ့် ထပ့်ကဆျောင့််းအကထျော ့်အထျော်း ို က ျော်းနျော သည့်။ 

	3. အကထျော ့်အထျော်း ပိုလွန့်မှုအကပေါ် ၎င့််း၏ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို အကပခပပျုပပီ်း တ ျော်းရ ု်း  သင ့်ကလ ျော့်သည့်ဟု ဆ ု်းပဖတ့်ကက ျောင့််း သ ့်သျောခွင ့် ခွင ့်ပပျုသည့်။ 
	3. အကထျော ့်အထျော်း ပိုလွန့်မှုအကပေါ် ၎င့််း၏ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို အကပခပပျုပပီ်း တ ျော်းရ ု်း  သင ့်ကလ ျော့်သည့်ဟု ဆ ု်းပဖတ့်ကက ျောင့််း သ ့်သျောခွင ့် ခွင ့်ပပျုသည့်။ 


	 
	 
	ဆိုလိုခ  ့် စည့််းမ ဉ်း 
	IDEA အပိုင့််းခတွင့် မည့်သည့် မ  အကမ ိ န့်ပပည့်ကထျောင့်စု ဖွဲျှို့စည့််းပ ုအကပခခ ဥပကေ၊ ၁၉၉၀ မသန့်စွမ့််း အကမ ိ န့်မ ျော်း အ ့်ဥပကေ၊ ၁၉၇၃ ပပန့်လည့်ထ ကထျောင့်က ်း အ ့်ဥပကေ အခန့််း ၅ (အပိုင့််း ၅၀၄) သို မဟုတ့် မသန့်စွမ့််းက  ျောင့််းသျော်းမ ျော်း၏ အခွင ့်အက ်း ို အ ျောအ ွယ့်ကပ်းကသျော အပချော်းဗဟိုအစို်း  ဥပကေမ ျော်းတွင့်   ှိနိုင့်သည ့် အခွင ့်အက ်းမ ျော်း၊ လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းနှင ့်  ုစျော်းမှုမ ျော်း ို မ န ့်သတ့်ထျော်းပါ။ သို ကသျော့် ဤဥပကေမ ျော်းအ  သင့်သည့် တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို တင့်
	က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း 34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
	အကထွကထွ 
	သင့်သည့် တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တွင့် ကအျောင့်နိုင့် (အနိုင့် ) ပပီ်း က ှျှို့ကနတစ့်ဦ်း   ိုယ့်စျော်းပပျုပါ  တ ျော်းရ ု်း  ၎င့််း၏  ိုယ့်ပိုင့်ဆ ု်းပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် သင ့်အတွ ့်  ုန့်  စ ိတ့် တစ့်စိတ့်တစ့်ပိုင့််းအပဖစ့် ထို ့်သင ့်သည ့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း ို ခ ီ်းပမြှင ့်နိုင့်ပါသည့်။ 
	IDEA အပိုင့််းခအ  ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု တစ့်ခုခုတွင့် တ ျော်းရ ု်း  ၎င့််း၏  ိုယ့်ပိုင့်ဆ ု်းပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် က ှျှို့ကန  ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် သင့်၏က ှျှို့ကန  ကပ်းကခ  မည ့် ကအျောင့်နိုင့်သည ့် က  ျောင့််းခရိုင့် သို မဟုတ့် OSPI အတွ ့် သင့်၏  ုန့်  စ ိတ့် တစ့်စိတ့်တစ့်ပိုင့််းအပဖစ့် ထို ့်သင ့်သည ့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း ို ခ ီ်းပမြှင ့်နိုင့်ပါသည့်။ ( ) တ ျော်းရ ု်းကတွျှို့ ှိခ  ့်သည့် တျောဝန့်မဲ ၊ အ  ိျု်းအကက ျောင့််း မခိုင့်လ
	အခကက ်းကငွ ခ  ်းပမြှင ့်မှု 
	ကထျော ့်ပ  ကပ်းသည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှု အမ ိျု်းအစျော်းနှင ့် အ ည့်အကသွ်းအတွ ့် ကပေါ်ကပါ ့်လျောကသျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ျော်းနျောမှုတွင့် လ မှုအသိုင့််းအဝိုင့််းတွင့် လွှမ့််းမို်းကသျော နှုန့််းထျော်းမ ျော်းအကပေါ်တွင့် က ှျှို့ကန ဝန့်ကဆျောင့်ခမ ျော်း ို အကပခခ  မည့်။ ခ ီ်းပမြှင ့်သည ့် အခကက ်းကငွ ို တွ ့်ခ  ့် ျောတွင့် မည့်သည ့် ဆုကက ်း သို မဟုတ့် ကပမြှျော ့် ိန့််း ိုမ  အသ ု်းမပပျုနိုင့်ပါ။ 
	ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် ကပဖ ှင့််းမှုအျော်း စျောပဖင ့်က ်းသျော်း  မ့််းလှမ့််းပပီ်းကတျော  ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် IDEA အပိုင့််းခအ  ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု တစ့်ခုခုတွင့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကငွမ ျော်း ို ခ ီ်းပမြှင ့်၍မ နိုင့်ပါ။ သ ့်ဆိုင့် ျော  ုန့်  စ ိတ့်မ ျော်း ို ပပန့်ထုတ့်မကပ်းနိုင့်ပါ။ 
	1. က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု မစတင့်မီ ပပ ခေိန့်  ့် ၁၀  ့်က  ျော့် မည့်သည ့်အခ ိန့်၌မဆို တ ျော်းမက ်း ျော လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၏ ဗဟိုအစို်း  စည့််းမ ဉ်း ၆၈   ပပဌျောန့််းထျော်းကသျော အခ ိန့်အတွင့််း သို မဟုတ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု သို မဟုတ့် ပပည့်နယ့်အဆင ့် သ ု်းသပ့်ခ  ့်  ိစစ ပ့်တွင့် ဤ မ့််းလှမ့််းခ  ့် ို လုပ့်ကဆျောင့်ပါသည့်။ 
	1. က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု မစတင့်မီ ပပ ခေိန့်  ့် ၁၀  ့်က  ျော့် မည့်သည ့်အခ ိန့်၌မဆို တ ျော်းမက ်း ျော လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၏ ဗဟိုအစို်း  စည့််းမ ဉ်း ၆၈   ပပဌျောန့််းထျော်းကသျော အခ ိန့်အတွင့််း သို မဟုတ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု သို မဟုတ့် ပပည့်နယ့်အဆင ့် သ ု်းသပ့်ခ  ့်  ိစစ ပ့်တွင့် ဤ မ့််းလှမ့််းခ  ့် ို လုပ့်ကဆျောင့်ပါသည့်။ 
	1. က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု မစတင့်မီ ပပ ခေိန့်  ့် ၁၀  ့်က  ျော့် မည့်သည ့်အခ ိန့်၌မဆို တ ျော်းမက ်း ျော လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််း၏ ဗဟိုအစို်း  စည့််းမ ဉ်း ၆၈   ပပဌျောန့််းထျော်းကသျော အခ ိန့်အတွင့််း သို မဟုတ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု သို မဟုတ့် ပပည့်နယ့်အဆင ့် သ ု်းသပ့်ခ  ့်  ိစစ ပ့်တွင့် ဤ မ့််းလှမ့််းခ  ့် ို လုပ့်ကဆျောင့်ပါသည့်။ 

	2. ပပ ခေိန့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း  မ့််းလှမ့််းခ  ့် ို လ ့်မခ  ပါ။ 
	2. ပပ ခေိန့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း  မ့််းလှမ့််းခ  ့် ို လ ့်မခ  ပါ။ 

	3. သင့် ကနျော ့်ဆ ု်း   ှိသည ့် သ ့်သျောခွင ့်သည့် ကပဖ ှင့််းမှု  မ့််းလှမ့််းခ  ့်ထ ့် သင ့်အတွ ့် ပို၍မသင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း သို မဟုတ့် ALJ   ကတွျှို့ ှိပါသည့်။ 
	3. သင့် ကနျော ့်ဆ ု်း   ှိသည ့် သ ့်သျောခွင ့်သည့် ကပဖ ှင့််းမှု  မ့််းလှမ့််းခ  ့်ထ ့် သင ့်အတွ ့် ပို၍မသင ့်ကလ ျော့်ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း သို မဟုတ့် ALJ   ကတွျှို့ ှိပါသည့်။ 


	ဤ န ့်သတ့်ခ  ့်မ ျော်း  ှိကစ ျောမ  သင့်  ကအျောင့်နိုင့်ပပီ်း ကပဖ ှင့််းမှု  မ့််းလှမ့််းခ  ့် ို ပယ့်ခ  ျောတွင့် တ ျော်းမ တပါ  တ ျော်းရ ု်းသည့် က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကငွမ ျော်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော  ုန့်  စ ိတ့်မ ျော်းအျော်း ခ ီ်းပမြှင ့်နိုင့်ပါသည့်။ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းအ  လိုအပ့်သည ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း ို အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှု သို မဟုတ့် တ ျော်းရ ု်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်၏  လေ့်အကနပဖင ့်   င့််းပခဲ ကသျော အစည့််းအကဝ်းဟု မယ ဆပါ။ ဤက ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကငွ ပ  ပို်းမှု  ည့် ွယ့်ခ  ့်မ ျော်းအတွ ့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း က ျော်းနျောမှု သို မဟုတ့် တ ျော်းရ ု်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်ဟုလည့််း မယ ဆပါ။ 
	တ ျော်းရ ု်း  ကအျော ့်ပါတို  ို ကတွျှို့ ှိပါ  IDEA အပိုင့််းခအ  ခ ီ်းပမြှင ့်ကသျော က ှျှို့ကနမ ျော်း၏ အခကက ်းကငွ ပမျောဏ ို သင ့်ကလ ျော့်သလို က ှျှို့ကန  ကလ ျော ခ နိုင့်ပါသည့်။ 
	1. ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု လမ့််းကက ျောင့််းအတွင့််း သင့် သို မဟုတ့် သင့်၏က ှျှို့ကန  အပငင့််းပွျော်းမှု၏ ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို မသင ့်ကလ ျော့်စွျော ကနှျောင ့်ကနှ်းကစခဲ ကက ျောင့််း 
	1. ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု လမ့််းကက ျောင့််းအတွင့််း သင့် သို မဟုတ့် သင့်၏က ှျှို့ကန  အပငင့််းပွျော်းမှု၏ ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို မသင ့်ကလ ျော့်စွျော ကနှျောင ့်ကနှ်းကစခဲ ကက ျောင့််း 
	1. ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု လမ့််းကက ျောင့််းအတွင့််း သင့် သို မဟုတ့် သင့်၏က ှျှို့ကန  အပငင့််းပွျော်းမှု၏ ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို မသင ့်ကလ ျော့်စွျော ကနှျောင ့်ကနှ်းကစခဲ ကက ျောင့််း 

	3.  ုန့်ဆ ု်းခဲ ကသျော အခ ိန့်နှင ့် ပ  ပို်းကပ်းသည ့် ဥပကေဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းသည့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု၏ သကဘျောသဘျောဝ ို ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်းပခင့််း က  ျော့်လွန့်ခဲ ကက ျောင့််း သို မဟုတ့် 
	3.  ုန့်ဆ ု်းခဲ ကသျော အခ ိန့်နှင ့် ပ  ပို်းကပ်းသည ့် ဥပကေဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းသည့် ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်မှု၏ သကဘျောသဘျောဝ ို ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်းပခင့််း က  ျော့်လွန့်ခဲ ကက ျောင့််း သို မဟုတ့် 


	4. ကခါင့််းစဉ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ကတျောင့််းဆိုခ  ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောပါ သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် ို ခရိုင့်သို  သင့် ိုယ့်စျော်းပပျုကသျော က ှျှို့ကန  မကပ်းခဲ ကက ျောင့််း 
	4. ကခါင့််းစဉ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ကတျောင့််းဆိုခ  ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောပါ သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် ို ခရိုင့်သို  သင့် ိုယ့်စျော်းပပျုကသျော က ှျှို့ကန  မကပ်းခဲ ကက ျောင့််း 
	4. ကခါင့််းစဉ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ကတျောင့််းဆိုခ  ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောပါ သင ့်ကလ ျော့်သည ့် အခ  ့်အလ ့် ို ခရိုင့်သို  သင့် ိုယ့်စျော်းပပျုကသျော က ှျှို့ကန  မကပ်းခဲ ကက ျောင့််း 


	သို ကသျော့် ပပည့်နယ့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းခရိုင့်  ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် သို မဟုတ့် က ှျှို့ဆ ့်လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၏ ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို မသင ့်ကလ ျော့်စွျော ကနှျောင ့်ကနှ်းကစခဲ ကက ျောင့််း သို မဟုတ့် IDEA အပိုင့််းခ၏ လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှု သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ှိခဲ ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း  ကတွျှို့ ှိပါ  တ ျော်းရ ု်း  အခကက ်းကငွမ ျော်း ို မကလ ျော ခ နိုင့်ပါ။ 
	အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မ ကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့် စည့််း မ့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း 
	သင ့် ကလ်း ို ထိန့််းသိမ့််းက ပ့်မတ့်သည ့်အခါ သင ့် ကလ်းအတွ ့် ကပ်းနိုင့်သည ့် အထ ်းပညျောက ်း  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း  ှိပါသည့်။ ဤ ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်းသည့် က  ျောင့််းသျော်းအျော်းလ ု်းအတွ ့်   င ့်သ ု်းသည ့် စည့််း မ့််း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းပဖစ့်သည့်။ က  ျောင့််းသျော်းသည့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမည့်ပဖစ့်ကက ျောင့််း ခရိုင့်  သိ ှိပါ  အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကက ျောင့််း မကတွျှို့ ှိကသ်းကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့်လည့််း ဤ ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော
	က  ျောင့််းအမှုထမ့််း၏ အခွင ့်အျောဏျော 34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
	ပြစ့် ပ့်တစ့်ခုခ င့််းအလို ့် စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း 
	စည့််း မ့််းနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ ကအျော ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းနှင ့်အညီ ပပျုလုပ့်ကသျော ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ (ကအျော ့်တွင့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ အတွ ့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် ို က ည ့်ပါ။) သည့် က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန ့်ခွဲမှု က  ျောင့််းစည့််း မ့််း ို ခ ိျု်းကဖျော ့်သည ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် သင ့်ကလ ျော့်ပခင့််း  ှိမ ှိ စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်သည ့်အခါ ပဖစ့် ပ့်တစ့်ခုခ င့််းအလို ့် ထ ်းပချော်းသည ့် အကပခအကနမ ျော်းအ ို
	အကထွကထွ 
	ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ အတွ ့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် ို က ည ့်ပါ။) 
	စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော ြယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလွဲ 34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 
	လ ့် ှိ ပညျောက ်း ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ သင ့် ကလ်း၏ ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလွဲ ပဖစ့်သည့်။ 
	1. ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀ က  ျော့်က ျော ပဖစ့်သည့်။ သို မဟုတ့် 
	1. ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀ က  ျော့်က ျော ပဖစ့်သည့်။ သို မဟုတ့် 
	1. ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀ က  ျော့်က ျော ပဖစ့်သည့်။ သို မဟုတ့် 

	2. သင ့် ကလ်းသည့် ကအျော ့်ပါကက ျောင ့် ပ ုစ တစ့် ပ့်တွင့် ပါဝင့်ကသျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းအတွ ့် ခ  ပါသည့်။ 
	2. သင ့် ကလ်းသည့် ကအျော ့်ပါကက ျောင ့် ပ ုစ တစ့် ပ့်တွင့် ပါဝင့်ကသျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းအတွ ့် ခ  ပါသည့်။ 
	2. သင ့် ကလ်းသည့် ကအျော ့်ပါကက ျောင ့် ပ ုစ တစ့် ပ့်တွင့် ပါဝင့်ကသျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းအတွ ့် ခ  ပါသည့်။ 
	a. ဖယ့် ှျော်းမှု စုစုကပါင့််း စျောသင့်နှစ့်တစ့်နှစ့်တွင့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်က  ျော့် 
	a. ဖယ့် ှျော်းမှု စုစုကပါင့််း စျောသင့်နှစ့်တစ့်နှစ့်တွင့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်က  ျော့် 
	a. ဖယ့် ှျော်းမှု စုစုကပါင့််း စျောသင့်နှစ့်တစ့်နှစ့်တွင့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်က  ျော့် 

	b. သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် ဖယ့် ှျော်းမှု ပဖစ့်ကစခဲ သည ့် ယခင့်ပဖစ့် ပ့်မ ျော်းတွင့် ၎င့််း၏ အပပျုအမ နှင ့် အဓိ အျော်းပဖင ့် တ ညီပါသည့်။ နှင ့် 
	b. သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် ဖယ့် ှျော်းမှု ပဖစ့်ကစခဲ သည ့် ယခင့်ပဖစ့် ပ့်မ ျော်းတွင့် ၎င့််း၏ အပပျုအမ နှင ့် အဓိ အျော်းပဖင ့် တ ညီပါသည့်။ နှင ့် 

	c. ဖယ့် ှျော်းမှု တစ့်ခုခ င့််း၏ အလ ျော်း၊ သင ့် ကလ်း ို ဖယ့် ှျော်းခဲ သည ့် စုစုကပါင့််း အခ ိန့်ပမျောဏနှင ့် ကနျော ့်တစ့်ခုသို  ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်း အနီ်းအပါ်း  ဲ သို ကသျော ယ ခဲ သည ့် ထပ့်ကဆျောင့််း အကက ျောင့််းမ ျော်း  ှိပါသည့်။ 
	c. ဖယ့် ှျော်းမှု တစ့်ခုခ င့််း၏ အလ ျော်း၊ သင ့် ကလ်း ို ဖယ့် ှျော်းခဲ သည ့် စုစုကပါင့််း အခ ိန့်ပမျောဏနှင ့် ကနျော ့်တစ့်ခုသို  ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်း အနီ်းအပါ်း  ဲ သို ကသျော ယ ခဲ သည ့် ထပ့်ကဆျောင့််း အကက ျောင့််းမ ျော်း  ှိပါသည့်။ 





	ဖယ့် ှျော်းမှု ပ ုစ သည့် ပဖစ့် ပ့်တစ့်ခုခ င့််းအလို ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပါဝင့်ပခင့််း  ှိမ ှိ က  ျောင့််းခရိုင့်  စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပပီ်း သင့်  အ ဲစမ့််းခဲ ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉနှင ့် တ ျော်းက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်တစ့်ကလ ျော ့် သ ု်းသပ့် န့်အတိုင့််း ပဖစ့်သည့်။ 
	အကက ျောင့််းက ျော်းခ  ့် 
	က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန ့်ခွဲမှု စည့််း မ့််း ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုကက ျောင ့် သင ့် ကလ်းအတွ ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ှိကက ျောင့််း ဖယ့် ှျော်းမှု လုပ့်ကဆျောင့် န့် ခရိုင့်  ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ ကသျော ကန   ့်တွင့် အဆိုပါဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်အျော်း သင ့်ထ  အကက ျောင့််းက ျော်း၍ အထ ်းပညျောက ်း လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းဆိုင့် ျော  ျော ွယ့်ကစျောင ့်က ှျော ့်မှုမ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့်ထ  ကပ်း ပါမည့်။. 
	ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း 
	လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ  သည ့်အခါ သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပ  ပို်းကပ်းမည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ တစ့်ခုပဖင ့် ပ  ပို်းနိုင့်သည့်။ 
	သ  သို မဟုတ့် သ မ၏ လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့်က  ျော့် သင ့် ကလ်းသည့် - 
	1. အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တွင့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတိုင့်မ ျော်း ပပည ့်မီကစ န့်၊ အကထွကထွ ပညျောက ်းသင့်ရို်းတွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိုင့် န့် ပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့် လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 
	1. အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တွင့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတိုင့်မ ျော်း ပပည ့်မီကစ န့်၊ အကထွကထွ ပညျောက ်းသင့်ရို်းတွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိုင့် န့် ပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့် လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 
	1. အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တွင့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတိုင့်မ ျော်း ပပည ့်မီကစ န့်၊ အကထွကထွ ပညျောက ်းသင့်ရို်းတွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိုင့် န့် ပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ဆ ့်လ ့် လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 

	2. သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် ၎င့််း၏ မသန့်စွမ့််းမှု ို ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသပခင့််း ပဖစ့်ခဲ ပါ  ၎င့််းသည့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အတိုင့််း ကနျော ့်ထပ့် မပဖစ့်ကစ န့် အပပျုအမ  ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ို ကပဖ ှင့််း န့် က ်းဆွဲထျော်းသည ့် အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့်နှင ့် အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းနှင ့် ပပျုပပင့်မွမ့််းမ မှုမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 
	2. သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် ၎င့််း၏ မသန့်စွမ့််းမှု ို ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသပခင့််း ပဖစ့်ခဲ ပါ  ၎င့််းသည့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့်အတိုင့််း ကနျော ့်ထပ့် မပဖစ့်ကစ န့် အပပျုအမ  ခ ိျု်းကဖျော ့်မှု ို ကပဖ ှင့််း န့် က ်းဆွဲထျော်းသည ့် အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့်နှင ့် အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းနှင ့် ပပျုပပင့်မွမ့််းမ မှုမ ျော်း ို လ ့်ခ   ှိ မည့်။ 


	သင ့် ကလ်း ို ထိုစျောသင့်နှစ့်တွင့်ပင့် က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှုမှ ဖယ့်ခ ခ ခဲ  ပပီ်း အ ယ့်၍ လ ့် ှိ ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် သို မဟုတ့် ထိုကအျော ့် နှင ့် ဖယ့် ှျော်းမှု ို ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲအပဖစ့် မဆ ု်းပဖတ့်ပါ  (အထ ့်ပါ အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် ို က ည ့်ပါ။) အကထွကထွ ပညျောက ်း သင့်ရို်းတွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိုင့် န့်နှင ့် အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တွင့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတ
	ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပဖစ့်ပါ  (အထ ့်ပါ အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် ို က ည ့်ပါ) အပချော်းကနျော ့်ခ ပဖင ့် ပဖစ့်ကသျော့်လည့််း ၎င့််း၏ IEP တွင့် သတ့်မှတ့်ထျော်းကသျော ပန့််းတိုင့်မ ျော်း ပပည ့်မီကစ န့်နှင ့် အကထွကထွ ပညျောက ်း သင့်ရို်းတွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့်လ ့်ပါဝင့်နိုင့် န့် သင ့်ကလ ျော့်သည ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို သင ့် ကလ်း၏ IEP အဖွဲျှို့  စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပါသည့်။ 
	ကပေါ်လွင့်မှု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း 
	က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန ့်ခွဲမှု စည့််း မ့််း ခ ိျု်းကဖျော ့်မှုကက ျောင ့် သင ့် ကလ်း၏ ကန ျောခ ထျော်းမှု ကပပျောင့််းလဲ န့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုအျော်း က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် အတွင့််း (စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းကက ျောင ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ို က ည ့်ပါ) ၎င့််းတို ၏ IEP, ဆ ျော ကစျောင ့်က ည ့်ကလ လျောခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ကအျော ့်ပါတို  စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် န့် သင့်  ပ  ပို်းကပ်းကသျော သ ့်ဆိုင့် ျော အခ  ့်အလ ့်တစ့်ခုခု အပါအဝင့် သင ့် ကလ်း၏ ဖိုင့်ပါ သ ့်ဆိုင့
	1. အဆိုပါ အပပျုအမ  ို သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုကက ျောင ့် ပဖစ့်ကစခဲ ပါ  တို ့်ရို ့်နှင ့် ခိုင့်မျောကသျော ဆ ့်ဆ က ်း  ှိခဲ ပါ  သို မဟုတ့် 
	1. အဆိုပါ အပပျုအမ  ို သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုကက ျောင ့် ပဖစ့်ကစခဲ ပါ  တို ့်ရို ့်နှင ့် ခိုင့်မျောကသျော ဆ ့်ဆ က ်း  ှိခဲ ပါ  သို မဟုတ့် 
	1. အဆိုပါ အပပျုအမ  ို သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုကက ျောင ့် ပဖစ့်ကစခဲ ပါ  တို ့်ရို ့်နှင ့် ခိုင့်မျောကသျော ဆ ့်ဆ က ်း  ှိခဲ ပါ  သို မဟုတ့် 

	2. အဆိုပါ အပပျုအမ သည့် သင ့် ကလ်း၏ IEP  ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရိုင့် ပ  ့် ွ ့်မှု၏ တို ့်ရို ့် လေ့် ပဖစ့်ခဲ ပါ  
	2. အဆိုပါ အပပျုအမ သည့် သင ့် ကလ်း၏ IEP  ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့်ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရိုင့် ပ  ့် ွ ့်မှု၏ တို ့်ရို ့် လေ့် ပဖစ့်ခဲ ပါ  


	သင့်အပါအဝင့် သင ့် ကလ်း၏ သ ့်ဆိုင့် ျော IEP အဖွဲျှို့ဝင့်မ ျော်း  အဆိုပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခု ပပည ့်မီခဲ ပါ  သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုအျော်း ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသပခင့််းအပဖစ့် အပပျုအမ  ို စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် မည့်။ 
	အဆိုပါ အပပျုအမ သည့် IEP  ို အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့် န့် ခရိုင့်ပ  ့်စွ ့်မှု၏ တို ့်ရို ့် လေ့် ပဖစ့်ခဲ ကက ျောင့််း အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော အုပ့်စု  စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပါ  ခရိုင့်  အဆိုပါ အျော်းနည့််းခ  ့်မ ျော်း ို  ုစျော်း န့် ခ  ့်ခ င့််း အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်မှု လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ 
	အပပြိုအမ သည့် က  ျောင့််းသျော်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုအျော်း ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှုပြစ့်ကက ျောင့််း စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း 
	အပပျုအမ သည့် သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှု ို ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု ပဖစ့်ခဲ ကက ျောင့််း သင့်ပါဝင့်ကသျော ဤအုပ့်စု  စိစစ့်ဆ ု်းပဖတ့်သည ့်အခါ IEP အဖွဲျှို့  ကအျော ့်ပါတစ့်ခုခု ို လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ 
	1. ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပဖစ့်ကစခဲ သည ့် အပပျုအမ  မတိုင့်ခင့် ခရိုင့်  အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ို စီမ မကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ို ကဆျောင့် ွ ့်ပပီ်း သင ့် ကလ်းအတွ ့် အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့်တစ့်ခု အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ပါ။ သို မဟုတ့် 
	1. ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပဖစ့်ကစခဲ သည ့် အပပျုအမ  မတိုင့်ခင့် ခရိုင့်  အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ို စီမ မကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ို ကဆျောင့် ွ ့်ပပီ်း သင ့် ကလ်းအတွ ့် အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့်တစ့်ခု အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ပါ။ သို မဟုတ့် 
	1. ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ပဖစ့်ကစခဲ သည ့် အပပျုအမ  မတိုင့်ခင့် ခရိုင့်  အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ို စီမ မကဆျောင့် ွ ့်ခဲ ပါ  အသ ု်းဝင့်ကသျော အပပျုအမ ဆိုင့် ျော အ ဲပဖတ့်ခ  ့် ို ကဆျောင့် ွ ့်ပပီ်း သင ့် ကလ်းအတွ ့် အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့်တစ့်ခု အက ျောင့်အထည့်ကဖျော့် ကဆျောင့် ွ ့်ပါ။ သို မဟုတ့် 

	2. အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့် ို က ်းဆွဲခဲ ပပီ်းပဖစ့်ပါ  သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ  ို ကပဖ ှင့််း န့် အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့် ို ပပန့်လည့်စစ့်ကဆ်း၍ လိုအပ့်သလို ပပျုပပင့်ကပပျောင့််းလဲပါ။ 
	2. အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့် ို က ်းဆွဲခဲ ပပီ်းပဖစ့်ပါ  သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ  ို ကပဖ ှင့််း န့် အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့် ို ပပန့်လည့်စစ့်ကဆ်း၍ လိုအပ့်သလို ပပျုပပင့်ကပပျောင့််းလဲပါ။ 


	ကခါင့််းစဉခွဲ အထ ်းအကပခအကနမ ျော်း အ  ကအျော ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််းမှတစ့်ပါ်း အပပျုအမ ဆိုင့် ျော က ျော်းဝင့်ကဆျောင့် ွ ့်မှု စီမ ခ  ့်၏ ပပင့်ဆင့်ကပပျောင့််းလဲမှု အစိတ့်အပိုင့််းအပဖစ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ို သင့်နှင ့် ခရိုင့်  သကဘျောမတ ပါ  ဖယ့် ှျော်းခဲ သည့်မှ ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း ို ကန ျောခ ထျော်းမှု ပပန့်ကပ်း မည့်။ 
	ထပ့်ကဆျောင့််း အခွင ့်အျောဏျော 
	အပပျုအမ  စည့််း မ့််း ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ သည ့် အပပျုအမ သည့် သင ့် ကလ်း၏ မသန့်စွမ့််းမှုအျော်း ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု မဟုတ့်ခဲ ပါ  (အထ ့်ပါကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း  ိုက ည ့်ပါ) ကန ျောခ ထျော်းမှု စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော ကပပျောင့််းလဲမှုသည့် တစ့်ဆ ့်တည့််း က  ျောင့််းြွင ့်  ့် ၁၀   ့် က  ျောင့််းသည့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း အ  အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင ့် ကလ်းအတွ ့် ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပ  ပို်းကပ်း မည့်မှတစ့်ပါ်း အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ 
	အထ ်းအကပခအကနမ ျော်း 
	ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်ပါ  သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၄၅   ့်က ျောကအျောင့် ၎င့််း၏မသန့်စွမ့််းမှု ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု ဟုတ့်သည့်ပဖစ့်ကစ မဟုတ့်သည့်ပဖစ့်ကစ ဂ္ရုမထျော်းဘဲ က ျော်း ျောလ တပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ  (က  ျောင့််းသျော်း၏ IEP အဖွဲျှို့  ဆ ု်းပဖတ့်ကသျော) တွင့် က  ျောင့််းအမှုထမ့််း  သင ့် ကလ်း ို ဖယ့် ှျော်းနိုင့်သည့်။ 
	1. က  ျောင့််းသို လ ့်န ့် ယ ကဆျောင့်လျောသည့် (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌ လ ့်န ့် ှိသည့်။ 
	1. က  ျောင့််းသို လ ့်န ့် ယ ကဆျောင့်လျောသည့် (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌ လ ့်န ့် ှိသည့်။ 
	1. က  ျောင့််းသို လ ့်န ့် ယ ကဆျောင့်လျောသည့် (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌ လ ့်န ့် ှိသည့်။ 

	2. ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌  ှိစဉ ဥပကေနှင ့် မညီညွှတ့်ကသျော ကဆ်းဝါ်းမ ျော်း သိလ  ့်နှင ့်  ှိသည့် သို မဟုတ့် သ ု်းစွဲသည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) သို မဟုတ့် ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််းက ျောင့််းခ သည့် သို မဟုတ့် ဆွဲကဆျောင့်သည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) သို မဟုတ့် 
	2. ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌  ှိစဉ ဥပကေနှင ့် မညီညွှတ့်ကသျော ကဆ်းဝါ်းမ ျော်း သိလ  ့်နှင ့်  ှိသည့် သို မဟုတ့် သ ု်းစွဲသည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) သို မဟုတ့် ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််းက ျောင့််းခ သည့် သို မဟုတ့် ဆွဲကဆျောင့်သည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) သို မဟုတ့် 


	3. ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌  ှိစဉ အပချော်းလ တစ့်ဦ်းအကပေါ် ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်ကစခဲ သည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) 
	3. ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌  ှိစဉ အပချော်းလ တစ့်ဦ်းအကပေါ် ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်ကစခဲ သည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) 
	3. ခရိုင့်၏ စီ င့်ပိုင့်ခွင ့်အ  က  ျောင့််း၊ က  ျောင့််းပ ိဝုဏ့်မ ျော်းတွင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းလုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်၌  ှိစဉ အပချော်းလ တစ့်ဦ်းအကပေါ် ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်ကစခဲ သည့်။ (ကအျော ့်တွင့် အဓိပပျောယ့်ဖွင ့်ဆိုခ  ့် က ည ့်ပါ) 


	အဓိပပျောယ့်ြွင ့်ဆိုမှုမ ျော်း 
	• ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း ဆိုသည့်မှျော ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််းမ ျော်း အ ့်ဥပကေ (21 U.S.C. 812(c)) ပုေ့်မ ၂၀၂ (ဂ္) ၏ ကနျော ့်ဆ ့်တွဲ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သို မဟုတ့် ၅ အ  ကဆ်းဝါ်း သို မဟုတ့် ခွဲပချော်းက ွ်းထုတ့်ထျော်းသည ့် အပချော်းပစစည့််း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	• ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း ဆိုသည့်မှျော ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််းမ ျော်း အ ့်ဥပကေ (21 U.S.C. 812(c)) ပုေ့်မ ၂၀၂ (ဂ္) ၏ ကနျော ့်ဆ ့်တွဲ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သို မဟုတ့် ၅ အ  ကဆ်းဝါ်း သို မဟုတ့် ခွဲပချော်းက ွ်းထုတ့်ထျော်းသည ့် အပချော်းပစစည့််း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 
	• ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း ဆိုသည့်မှျော ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််းမ ျော်း အ ့်ဥပကေ (21 U.S.C. 812(c)) ပုေ့်မ ၂၀၂ (ဂ္) ၏ ကနျော ့်ဆ ့်တွဲ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ သို မဟုတ့် ၅ အ  ကဆ်းဝါ်း သို မဟုတ့် ခွဲပချော်းက ွ်းထုတ့်ထျော်းသည ့် အပချော်းပစစည့််း ို ဆိုလိုပါသည့်။ 

	• ဥပကေနှင ့် မညီညွှတ့်ကသျော ကဆ်းဝါ်းမ ျော်း ပစစည့််းပဖစ့်ကသျော့်လည့််း တ ျော်းဝင့် လိုင့်စင့်    န့််းမျောက ်းကစျောင ့်က ှျော ့်မှု ပညျော ှင့်၏ က ီ်းက ပ့်မှုကအျော ့်တွင့် တ ျော်းဝင့်  ိုင့်ကဆျောင့်ကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း သို မဟုတ့် အ ့်ဥပကေအ  သို မဟုတ့် ဗဟိုအစို်း  ဥပကေ၏ အပချော်းသတ့်မှတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုအ  လုပ့်ပိုင့်ခွင ့် တစ့်ခုခုကအျော ့်တွင့် တ ျော်းဝင့်  ိုင့်ကဆျောင့်ကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း မပါဝင့်ပါ။ 
	• ဥပကေနှင ့် မညီညွှတ့်ကသျော ကဆ်းဝါ်းမ ျော်း ပစစည့််းပဖစ့်ကသျော့်လည့််း တ ျော်းဝင့် လိုင့်စင့်    န့််းမျောက ်းကစျောင ့်က ှျော ့်မှု ပညျော ှင့်၏ က ီ်းက ပ့်မှုကအျော ့်တွင့် တ ျော်းဝင့်  ိုင့်ကဆျောင့်ကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း သို မဟုတ့် အ ့်ဥပကေအ  သို မဟုတ့် ဗဟိုအစို်း  ဥပကေ၏ အပချော်းသတ့်မှတ့်ခ  ့်တစ့်ခုခုအ  လုပ့်ပိုင့်ခွင ့် တစ့်ခုခုကအျော ့်တွင့် တ ျော်းဝင့်  ိုင့်ကဆျောင့်ကသျော သို မဟုတ့် အသ ု်းပပျုကသျော ထိန့််းခ ျုပ့်ထျော်းကသျော ပစစည့််း မပါဝင့်ပါ။ 

	• ပပင့််းထန့်ကသျော ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ဆိုသည့်မှျော ကအျော ့်ပါတို  ပါဝင့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ို ဆိုလိုပါသည့်။ က ီ်းမျော်းကသျော ကသဆ ု်းမှု ကဘ်းအနတ ျောယ့်၊ ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ပိုင့််းဆိုင့် ျော နျော  င့်မှု၊ က ျောပမင ့်၍ ကပေါ်လွင့်ထင့် ှျော်းကသျော ကသ ျောပါ ရုပ့်ပ  ့်ဆင့််းပ  ့်ပဖစ့်ပခင့််း သို မဟုတ့်  ိုယ့်လ ့်၊ အဂ္ဂါ သို မဟုတ့် အျောရ ုခ စျော်းနိုင့်စွမ့််း လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်တို  အခ ိန့်က ျောပမင ့်စွျော ဆ ု်းရှု ်းမှု သို မဟုတ့် ချွတ့်ယွင့််းမှု 
	• ပပင့််းထန့်ကသျော ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ဆိုသည့်မှျော ကအျော ့်ပါတို  ပါဝင့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ို ဆိုလိုပါသည့်။ က ီ်းမျော်းကသျော ကသဆ ု်းမှု ကဘ်းအနတ ျောယ့်၊ ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ပိုင့််းဆိုင့် ျော နျော  င့်မှု၊ က ျောပမင ့်၍ ကပေါ်လွင့်ထင့် ှျော်းကသျော ကသ ျောပါ ရုပ့်ပ  ့်ဆင့််းပ  ့်ပဖစ့်ပခင့််း သို မဟုတ့်  ိုယ့်လ ့်၊ အဂ္ဂါ သို မဟုတ့် အျောရ ုခ စျော်းနိုင့်စွမ့််း လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်တို  အခ ိန့်က ျောပမင ့်စွျော ဆ ု်းရှု ်းမှု သို မဟုတ့် ချွတ့်ယွင့််းမှု 

	• လ ့်န ့် ဆိုသည့်မှျော ကသဆ ု်းမှု သို မဟုတ့် ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်ကစပခင့််းအတွ ့် အသ ု်းပပျုကသျော သို မဟုတ့် အဆင့်သင ့် လုပ့်နိုင့်သည ့် လ ့်န ့်၊ စ ့်ပစစည့််း၊  ိ ိယျော၊ ပစစည့််း၊ သ ့် ှိ သို မဟုတ့် သ ့်မဲ  ို ဆိုလိုပါသည့်။ သို ကသျော့် အဆိုပါကဝါဟျော တွင့် အလ ျော်း နှစ့်လ ့်မခွဲကအျော ့် ဓျော်းသွျော်း ှိသည ့် အိတ့်ကဆျောင့်ဓျော်း မပါဝင့်ပါ။ 
	• လ ့်န ့် ဆိုသည့်မှျော ကသဆ ု်းမှု သို မဟုတ့် ပပင့််းထန့်သည ့် ရုပ့်ခနဓျော ထိခို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်ကစပခင့််းအတွ ့် အသ ု်းပပျုကသျော သို မဟုတ့် အဆင့်သင ့် လုပ့်နိုင့်သည ့် လ ့်န ့်၊ စ ့်ပစစည့််း၊  ိ ိယျော၊ ပစစည့််း၊ သ ့် ှိ သို မဟုတ့် သ ့်မဲ  ို ဆိုလိုပါသည့်။ သို ကသျော့် အဆိုပါကဝါဟျော တွင့် အလ ျော်း နှစ့်လ ့်မခွဲကအျော ့် ဓျော်းသွျော်း ှိသည ့် အိတ့်ကဆျောင့်ဓျော်း မပါဝင့်ပါ။ 


	ကန ျောကေသ စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း 34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
	ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလွဲ နှင ့် အထ ့်ပါ ကခါင့််းစဉ ထပ့်ကဆျောင့််း အခွင ့်အျောဏျော နှင ့် Special အထ ်းအကပခအကနမ ျော်း ပဖစ့်ကသျော ဖယ့် ှျော်းမှုမ ျော်းအတွ ့် က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ  ို IEP အဖွဲျှို့  ဆ ု်းပဖတ့် မည့်။ 
	ကန ျောခ ထျော်းမှု ဆ ု်းပြတ့်ခ  ့်မ ျော်းနှင ့် ကပေါ်လွင့်ကအျောင့် ပပသမှု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်မှုမ ျော်း၏ အယ ခ  (စည့််း မ့််းအတွ ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း) 34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
	သင့်သည့် သကဘျောမတ ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းနိုင့်သည့်။ 
	1. အဆိုပါ စည့််း မ့််း သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  ပပျုလုပ့်သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် တစ့်ခုခု သို မဟုတ့် 
	1. အဆိုပါ စည့််း မ့််း သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  ပပျုလုပ့်သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် တစ့်ခုခု သို မဟုတ့် 
	1. အဆိုပါ စည့််း မ့််း သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအ  ပပျုလုပ့်သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် တစ့်ခုခု သို မဟုတ့် 

	2. အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း 
	2. အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းကသျော ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသမှု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပခင့််း 


	 
	သင ့် ကလ်း၏ လ ့် ှိ ကန ျောခ ထျော်းမှု ို ထိန့််းသိမ့််းပခင့််းသည့် သင ့် ကလ်း သို မဟုတ့် အပချော်းသ မ ျော်း ထိခို ့်ေဏ့် ျော  နိုင့်ဖွယ့်ဟု ယ ုက ည့်ပါ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို ခရိုင့်  တင့်သွင့််းနိုင့်သည့်။ 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့်နှင ့် ပတ့်သ ့်၍ ကနျော ့်ထပ့် အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းအတွ ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း  ဏ္ဍ ို က ည ့်ပါ။ 
	အုပ့်ခ ြိုပ့်က ်း ဥပကေတ ျော်းသ က  ်း (ALJ) ၏ အခွင ့်အျောဏျော 
	ALJ   ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကဆျောင့် ွ ့်၍ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်ခ  မည့်။ ALJ   - 
	1. ကခါင့််းစဉ က  ျောင့််းအမှုထမ့််း အခွင ့်အျောဏျော အ  ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကဖျော့်ပပသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်း ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ သည့် သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် သ  သို မဟုတ့် သ မ၏ မသန့်စွမ့််းမှု ို ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသခဲ ပခင့််းပဖစ့်သည့်ဟု ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  သ  သို မဟုတ့် သ မ ို ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုသို  သင ့် ကလ်း ို ပပန့်ထျော်းပါ။ 
	1. ကခါင့််းစဉ က  ျောင့််းအမှုထမ့််း အခွင ့်အျောဏျော အ  ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကဖျော့်ပပသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်း ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ သည့် သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် သ  သို မဟုတ့် သ မ၏ မသန့်စွမ့််းမှု ို ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသခဲ ပခင့််းပဖစ့်သည့်ဟု ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  သ  သို မဟုတ့် သ မ ို ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုသို  သင ့် ကလ်း ို ပပန့်ထျော်းပါ။ 
	1. ကခါင့််းစဉ က  ျောင့််းအမှုထမ့််း အခွင ့်အျောဏျော အ  ဖယ့် ှျော်းမှုသည့် ကဖျော့်ပပသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းအျော်း ခ ိျု်းကဖျော ့်ခဲ သည့် သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ အပပျုအမ သည့် သ  သို မဟုတ့် သ မ၏ မသန့်စွမ့််းမှု ို ကပေါ်လွင့်ကအျောင့်ပပသခဲ ပခင့််းပဖစ့်သည့်ဟု ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  သ  သို မဟုတ့် သ မ ို ဖယ့် ှျော်းခ ခဲ သည ့် ကန ျောခ ထျော်းမှုသို  သင ့် ကလ်း ို ပပန့်ထျော်းပါ။ 

	2. သင ့် ကလ်း၏ လ ့် ှိကန ျောခ ထျော်းမှု ို ထိန့််းသိမ့််းပခင့််းသည့် သင ့် ကလ်း သို မဟုတ့် အပချော်းသ မ ျော်းအတွ ့် ထိခို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်နိုင့်ဖွယ့်ဟု ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၄၅   ့်ထ ့် မက  ျော့်ဘဲ သင ့်ကလ ျော့်သည ့် က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ သို  သင ့် ကလ်း၏ ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ို စီစဉပါ။ 
	2. သင ့် ကလ်း၏ လ ့် ှိကန ျောခ ထျော်းမှု ို ထိန့််းသိမ့််းပခင့််းသည့် သင ့် ကလ်း သို မဟုတ့် အပချော်းသ မ ျော်းအတွ ့် ထိခို ့်ေဏ့် ျော ပဖစ့်နိုင့်ဖွယ့်ဟု ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၄၅   ့်ထ ့် မက  ျော့်ဘဲ သင ့်ကလ ျော့်သည ့် က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်း ကနျော ့်ခ သို  သင ့် ကလ်း၏ ကန ျောခ ထျော်းမှု အကပပျောင့််းအလဲ ို စီစဉပါ။ 


	သင ့် ကလ်း ို မ လကန ျောခ ထျော်းမှုသို  ပပန့်ထျော်းပခင့််းသည့် သင ့် ကလ်း သို မဟုတ့် အပချော်းသ မ ျော်း ထိခို ့်ေဏ့် ျော နိုင့်ဖွယ့် ှိသည့်ဟု ခရိုင့်  ထင့်ပါ  ဤက ျော်းနျောမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်း ို ထပ့်မ  လုပ့်ကဆျောင့်နိုင့်သည့်။ 
	သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို ကတျောင့််းဆိုသည ့်အခါတိုင့််း ကအျော ့်ပါအတိုင့််းမှ ကခါင့််းစဉ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ ကတျောင့််းဆိုမှု လုပ့်ထ ု်းလုပ့်နည့််းမ ျော်းနှင ့် ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်း အ  ကတျောင့််းဆိုမှုသည့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်းနှင ့်  ို ့်ညီ မည့်။ 
	1. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို သွ ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကစပပီ်း က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုသည ့် ကန   ့်မှ က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၂၀ အတွင့််း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ က ျော်းနျောမှုပပီ်းကနျော ့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို ထုတ့်ပပန့် မည့်။ 
	1. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို သွ ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကစပပီ်း က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုသည ့် ကန   ့်မှ က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၂၀ အတွင့််း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ က ျော်းနျောမှုပပီ်းကနျော ့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို ထုတ့်ပပန့် မည့်။ 
	1. ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ို သွ ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကစပပီ်း က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုသည ့် ကန   ့်မှ က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၂၀ အတွင့််း ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ က ျော်းနျောမှုပပီ်းကနျော ့် က  ျောင့််းဖွင ့်  ့် ၁၀   ့်အတွင့််း ALJ   ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို ထုတ့်ပပန့် မည့်။ 

	2. သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   အစည့််းအကဝ်း ို စွန ့်လွှတ့် န့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ သကဘျောတ ပါ  သို မဟုတ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း အသ ု်းပပျု န့် သကဘျောတ ပါ  OAH နှင ့် ခရိုင့်တို နှင ့်အတ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို သင့်တင့်သွင့််းခဲ သည ့် ကန   ့်မှ ပပ ခေိန့်  ့် ခုနစ့်  ့် အတွင့််း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို လ ့်ခ   ှိပပီ်း ပပ ခေိန့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း နှစ့်ဖ ့်စလ ု်း၏ စိတ့်က  နပ့်မှု 
	2. သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   အစည့််းအကဝ်း ို စွန ့်လွှတ့် န့် စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ သကဘျောတ ပါ  သို မဟုတ့် ဖ န့်ကပဖပခင့််း အသ ု်းပပျု န့် သကဘျောတ ပါ  OAH နှင ့် ခရိုင့်တို နှင ့်အတ  ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို သင့်တင့်သွင့််းခဲ သည ့် ကန   ့်မှ ပပ ခေိန့်  ့် ခုနစ့်  ့် အတွင့််း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် အစည့််းအကဝ်း လုပ့်ကဆျောင့် မည့်။ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို လ ့်ခ   ှိပပီ်း ပပ ခေိန့်  ့် ၁၅   ့်အတွင့််း နှစ့်ဖ ့်စလ ု်း၏ စိတ့်က  နပ့်မှု 


	သင့် သို မဟုတ့် က  ျောင့််းခရိုင့်  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း မဟုတ့်ကသျော အထ ်းပညျောက ်း ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုမ ျော်းတွင့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို ခုခ ကပပျောဆိုသပဖင ့် အလျော်းတ နည့််းပဖင ့် သွ ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကသျော ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှုပဖင ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို ခုခ လ  ့် တ ျော်းမက ်း ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့် ို စတင့်ကဆျောင့် ွ ့်နိုင့်သည့်။ (အထ ့်ပါ ကနျော ့်ဆ ု်း ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့်၊ အယ ခ မ ျော်း  ို က ည ့်ပါ) 
	 
	ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ သွ ့်လ ့်ပမန့်ဆန့်ကသျော က ျော်းနျောမှုမ ျော်းအတွင့််း ကန ျောခ ထျော်းမှု 34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
	သင့်နှင ့် ခရိုင့်တို   မတ ညီသည ့် အစီအစဉ ို လ ့်မခ ပါ  သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း  ိစစ ပ့်မ ျော်းနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ထို ့်သင ့်သည ့် လုပ့်ငန့််းစဉ က ျော်းနျောမှု ကတျောင့််းဆိုခ  ့် ို တင့်သွင့််းသည ့်အခါ မည့်သည ့်အ ျော  အ င့်ပဖစ့်သည့်ပဖစ့်ကစ က ျော်းနျောက ်း အ ျော ှိ၏ ဆ ု်းပဖတ့်ခ  ့် ို ဆိုင့််းင  လ  ့် က ျော်း ျောလ အပချော်းပညျောက ်းကနျော ့်ခ တွင့် သင ့် ကလ်း ဆ ့် ှိ မည့် သို မဟုတ့် ကခါင့််းစဉ က  ျောင့််းအမှုထမ့််း အခွင ့်အျောဏျော အ  ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် ဖယ့် ှျော်းမှု အခ ိန့် ျေ
	အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း မပပည ့်မ ကသ်းကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့် အ ျောအ ွယ့်ကပ်းမှုမ ျော်း 34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
	အကထွကထွ 
	အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကက ျောင့််းနှင ့် က  ျောင့််းသျော်း စီမ ခန ့်ခွဲမှု စည့််း မ့််း ခ ိျု်းကဖျော ့်ပခင့််း သင ့် ကလ်း ို မဆ ု်းပဖတ့် ကသ်းပါ  ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ကဆျောင့် ွ ့်ပခင့််း အကက ျောင့််း ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် အပပျုအမ  မတိုင့်မီ အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမှု သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့်၍ ဆ ု်းပဖတ့်ခဲ သင ့်ကက ျောင့််း ခရိုင့်  အသိ ှိသည့်ဟု စိစစ့်တွ ့်ခ  ့်ပါ  သင့်  သင ့် 
	စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော  ိစစ ပ့်မ ျော်းအတွ ့် ဗဟုသုတ အကပခခ  
	ပဖစ့်ပွျော်းခဲ သည ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ကဆျောင့် ွ ့်ပခင့််း အကက ျောင့််း ယ ကဆျောင့်လျောသည ့် အပပျုအမ  မတိုင့်မီ သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကက ျောင့််း ခရိုင့်  အသိ ှိသည့်ဟု ယ ဆ မည့်။ 
	1. က  ျောင့််းခရိုင့်၏ က ီ်းက ပ့်က ်း သို မဟုတ့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း အမှုထမ့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျောထ  သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု လိုအပ့်ကက ျောင့််း သင့်  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ကဖျော့်ပပခဲ သည့်။ 
	1. က  ျောင့််းခရိုင့်၏ က ီ်းက ပ့်က ်း သို မဟုတ့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း အမှုထမ့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျောထ  သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု လိုအပ့်ကက ျောင့််း သင့်  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ကဖျော့်ပပခဲ သည့်။ 
	1. က  ျောင့််းခရိုင့်၏ က ီ်းက ပ့်က ်း သို မဟုတ့် အုပ့်ခ ျုပ့်က ်း အမှုထမ့််း သို မဟုတ့် သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျောထ  သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှု လိုအပ့်ကက ျောင့််း သင့်  စျောပဖင ့်က ်းသျော်း၍ ကဖျော့်ပပခဲ သည့်။ 

	2. IDEA အပိုင့််းခအ  အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမှုနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့် ို သင့်  ကတျောင့််းဆိုခဲ သည့်။ သို မဟုတ့် 
	2. IDEA အပိုင့််းခအ  အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီမှုနှင ့် ပတ့်သ ့်၍ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းခ  ့် ို သင့်  ကတျောင့််းဆိုခဲ သည့်။ သို မဟုတ့် 

	3. အထ ်းပညျောက ်း၏ ခရိုင့်ေါရို ့်တျောထ  သို မဟုတ့် ခရိုင့်၏ အပချော်းက ီ်းက ပ့်က ်း အမှုထမ့််းထ  တို ့်ရို ့် သင ့် ကလ်း  ထုတ့်ကဖျော့်ပပသခဲ ကသျော အပပျုအမ  ပ ုစ အကက ျောင့််း စို်း ိမ့်စ ျော ို သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျော သို မဟုတ့် အပချော်းခရိုင့် အမှုထမ့််း  ကဖျော့်ပပခဲ သည့်။ 
	3. အထ ်းပညျောက ်း၏ ခရိုင့်ေါရို ့်တျောထ  သို မဟုတ့် ခရိုင့်၏ အပချော်းက ီ်းက ပ့်က ်း အမှုထမ့််းထ  တို ့်ရို ့် သင ့် ကလ်း  ထုတ့်ကဖျော့်ပပသခဲ ကသျော အပပျုအမ  ပ ုစ အကက ျောင့််း စို်း ိမ့်စ ျော ို သင ့် ကလ်း၏ ဆ ျော သို မဟုတ့် အပချော်းခရိုင့် အမှုထမ့််း  ကဖျော့်ပပခဲ သည့်။ 


	 
	ခခင့််းခ  ့် 
	ခရိုင့်  ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် အဆိုပါအသိ ှိသည့်ဟု ယ ဆမည့် မဟုတ့်ပါ။ 
	1. သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို ခွင ့်မပပျုခဲ ပါ သို မဟုတ့် သင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပငင့််းပယ့်ခဲ သည့်။ သို မဟုတ့် 
	1. သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို ခွင ့်မပပျုခဲ ပါ သို မဟုတ့် သင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပငင့််းပယ့်ခဲ သည့်။ သို မဟုတ့် 
	1. သင့်သည့် သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို ခွင ့်မပပျုခဲ ပါ သို မဟုတ့် သင့်သည့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပငင့််းပယ့်ခဲ သည့်။ သို မဟုတ့် 

	2. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပခင့််းမ ှိဟု သင ့် ကလ်း ို စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခဲ သည့်။ 
	2. အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီပခင့််းမ ှိဟု သင ့် ကလ်း ို စိစစ့်တွ ့်ခ  ့် ဆ ု်းပဖတ့်ခဲ သည့်။ 


	ဗဟုသုတ အကပခခ  မ ှိပါ    င ့်သ ု်းကသျော သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း 
	ကခါင့််းစဉခွဲမ ျော်း စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော  ိစစ ပ့်မ ျော်းအတွ ့် ဗဟုသုတ အကပခခ  နှင ့် ခခင့််းခ  ့် အ  အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း သင ့် ကလ်းအကပေါ် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်း မပပျုလုပ့်ခင့် သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီသည့်ဟု ခရိုင့်  မသိ ှိထျော်းပါ  သင ့် ကလ်းသည့် အလျော်းတ  အပပျုအမ  အမ ိျု်းအစျော်းမ ျော်း ကဆျောင့် ွ ့်သည ့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို မ  ှိကသျော က  ျောင့််းသျော်းမ ျော်းအတွ ့်   င ့်သ ု်းက
	သို ကသျော့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်းဆိုင့် ျော ကဆျောင့် ွ ့်ခ  ့်မ ျော်းအတိုင့််း ခ  နိုင့်ကသျော အခ ိန့် ျောလအတွင့််း သင ့် ကလ်း၏ အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို သင့် သို မဟုတ့် ခရိုင့်  ကတျောင့််းဆိုပါ  အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ို သွ ့်လန့်ပမန့်ဆန့်ကသျော ပ ုစ ပဖင ့် ကဆျောင့် ွ ့် မည့်။ 
	အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု ပပီ်းကပမျော ့်သည့်အထိ ပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း မပါဘဲ ဆိုင့််းင  ပခင့််း သို မဟုတ့် ထုတ့်ပယ့်ပခင့််း ပါဝင့်နိုင့်ကသျော က  ျောင့််းအျောဏျောပိုင့်မ ျော်း  ဆ ု်းပဖတ့်သည ့် ပညျောက ်းဆိုင့် ျော ကန ျောခ ထျော်းမှုတွင့် သင ့် ကလ်း  ဆ ့် ှိကနပါမည့်။ 
	ခရိုင့်  စီမ ကဆျောင့် ွ ့်ကသျော အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််းမှ အခ  ့်အလ ့်မ ျော်းနှင ့် သင့်ကပ်းကသျော အခ  ့်အလ ့်မ ျော်း ို ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်းလ  ့် သင ့် ကလ်းသည့် အထ ်းပညျောက ်း ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီသည့်ဟု ဆ ု်းပဖတ့်ပါ  ခရိုင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ပ  ပို်းကပ်း မည့်ပဖစ့်ပပီ်း အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း ို လို ့်နျော ပါမည့်။ 
	ဥပကေ အတည့်ပပြိုသ ့်က ျော ့်မှုနှင ့် တ ျော်းစ  င့်ပိုင့်ခွင ့် ှိသည ့် အျောဏျောပိုင့်မ ျော်းထ  လ ွဲကပပျောင့််းမှုနှင ့် အက ်းယ ကဆျောင့် ွ ့်မှု 34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
	IDEA အပိုင့််းခသည့် ကအျော ့်ပါတို  ို မပပျုလုပ့်ပါ။ 
	1. သင ့်ကလ ျော့် ျော အျောဏျောပိုင့်မ ျော်းထ  အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်သည ့် ပပစ့်မှု ို က  ျောင့််းခရိုင့်  မတိုင့်က ျော်းကအျောင့် မတျော်းပမစ့်ပါ။ 
	1. သင ့်ကလ ျော့် ျော အျောဏျောပိုင့်မ ျော်းထ  အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်သည ့် ပပစ့်မှု ို က  ျောင့််းခရိုင့်  မတိုင့်က ျော်းကအျောင့် မတျော်းပမစ့်ပါ။ 
	1. သင ့်ကလ ျော့် ျော အျောဏျောပိုင့်မ ျော်းထ  အထ ်းပညျောက ်းအတွ ့် အ ည့်အခ င့််း ပပည ့်မီကသျော သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်သည ့် ပပစ့်မှု ို က  ျောင့််းခရိုင့်  မတိုင့်က ျော်းကအျောင့် မတျော်းပမစ့်ပါ။ 


	2. သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်ခဲ ကသျော ပပစ့်မှုမ ျော်းအတွ ့် ဗဟိုအစို်း နှင ့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ ကလ ျော ့်ထျော်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ၎င့််းတို ၏ တျောဝန့်ဝတတ ျော်းမ ျော်း ို မ  င ့်သ ု်းကအျောင့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်မှုနှင ့် တ ျော်းက ်း ျော အျောဏျောပိုင့်မ ျော်း ို မတျော်းဆီ်းထျော်းပါ။ 
	2. သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်ခဲ ကသျော ပပစ့်မှုမ ျော်းအတွ ့် ဗဟိုအစို်း နှင ့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ ကလ ျော ့်ထျော်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ၎င့််းတို ၏ တျောဝန့်ဝတတ ျော်းမ ျော်း ို မ  င ့်သ ု်းကအျောင့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်မှုနှင ့် တ ျော်းက ်း ျော အျောဏျောပိုင့်မ ျော်း ို မတျော်းဆီ်းထျော်းပါ။ 
	2. သင ့် ကလ်း    ူ်းလွန့်ခဲ ကသျော ပပစ့်မှုမ ျော်းအတွ ့် ဗဟိုအစို်း နှင ့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ ကလ ျော ့်ထျော်းမှုနှင ့် စပ့်လ ဉ်း၍ ၎င့််းတို ၏ တျောဝန့်ဝတတ ျော်းမ ျော်း ို မ  င ့်သ ု်းကအျောင့် ပပည့်နယ့်ဥပကေ အတည့်ပပျုသ ့်က ျော ့်မှုနှင ့် တ ျော်းက ်း ျော အျောဏျောပိုင့်မ ျော်း ို မတျော်းဆီ်းထျော်းပါ။ 


	မှတ့်တမ့််းမ ျော်း ကပ်းပို မှု 
	ခရိုင့်  သင ့် ကလ်း   ူ်းလွန့်ကသျော ပပစ့်မှု ို တိုင့်က ျော်းပါ  ခရိုင့်သည့် - 
	1. ကအဂ္ င့်စီ  ပပစ့်မှု ို တိုင့်က ျော်းသ ထ  အျောဏျောပိုင့်မ ျော်း  ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း မှတ့်တမ့််းမိတတူမ ျော်း ို ကပ်းပို ထျော်း မည့်။ 
	1. ကအဂ္ င့်စီ  ပပစ့်မှု ို တိုင့်က ျော်းသ ထ  အျောဏျောပိုင့်မ ျော်း  ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း မှတ့်တမ့််းမိတတူမ ျော်း ို ကပ်းပို ထျော်း မည့်။ 
	1. ကအဂ္ င့်စီ  ပပစ့်မှု ို တိုင့်က ျော်းသ ထ  အျောဏျောပိုင့်မ ျော်း  ထည ့်သွင့််းစဉ်းစျော်းပခင့််းအတွ ့် သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း မှတ့်တမ့််းမိတတူမ ျော်း ို ကပ်းပို ထျော်း မည့်။ 

	2. FERPA   ခွင ့်ပပျုထျော်းသည ့် အတိုင့််းအတျောအထိသျော သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း မှတ့်တမ့််းမိတတူမ ျော်း ို ကပ်းပို နိုင့်သည့်။ 
	2. FERPA   ခွင ့်ပပျုထျော်းသည ့် အတိုင့််းအတျောအထိသျော သင ့် ကလ်း၏ အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် စည့််း မ့််းထိန့််းသိမ့််းက ်း မှတ့်တမ့််းမိတတူမ ျော်း ို ကပ်းပို နိုင့်သည့်။ 


	FAPE သည့် အက ်း ိစစပြစ့်သည ့်အခါ အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပြင ့် ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းမ ျော်း ှိ က  ျောင့််းသျော်း မိဘမ ျော်း၏ တစ့်ြ ့်သတ့် ကန ျောခ ထျော်းမှု သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ျော်း CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
	သင့်၏က  ျောင့််းခရိုင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် FAPE  ို မပ  ပို်းနိုင့်ဘဲ ခရိုင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့်မ ှိဘဲ သင့်  သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းတွင့် စျော င့််းသွင့််း န့် က ွ်းခ ယ့်ပါ  ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းအတါ ့် ခရိုင့်မှ ကငွပပန့်ထုတ့်ကပ်းမှု ကတျောင့််းဆို န့် သင့်လို ့်နျော မည ့် အဆင ့်မ ျော်း  ှိပါသည့်။ 
	ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််း ကန ျောခ ထျော်းမှုအတွ ့် ပပန့်ကပ်းကငွ 
	က  ျောင့််းခရိုင့်  အထ ်းပညျောက ်းနှင ့် သ ့်ဆိုင့် ျော ဝန့်ကဆျောင့်မှုမ ျော်း ို ယခင့်  သင ့် ကလ်း လ ့်ခ   ှိခဲ ပပီ်း ခရိုင့်၏ သကဘျောတ ညီခ  ့် သို မဟုတ့် လွှဲကပပျောင့််းမှု မ ှိဘဲ သင့်သည့် သင ့် ကလ်း ို ပုဂ္ဂလိ  မ က ိျုက  ျောင့််း၊ မ လတန့််းက  ျောင့််း သို မဟုတ့် အလယ့်တန့််းက  ျောင့််းတွင့် စျော င့််းသွင့််း န့် က ွ်းခ ယ့်ပါ  စျော င့််းသွင့််းမှုနှင ့် ပုဂ္ဂလိ  ကန ျောခ ထျော်းမှုသည့် မသင ့်ကလ ျော့်မီ အခ ိန့်မီ သင ့် ကလ်းအတွ ့်   ှိနိုင့်ကသျော FAPE  ို က  ျောင့််းခရိုင့်  မလုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ကက ျောင့််း တ ျော်း
	ပပန့်ကပ်းကငွအကပေါ်  န ့်သတ့်ခ  ့် 
	အထ ့်စျောပိုေ့်တွင့် ကဖျော့်ပပထျော်းသည ့်အတိုင့််း ကငွပပန့်ထုတ့်ကပ်းမှု  ုန့်  စ ိတ့် ို ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် ကလ ျော ခ ပခင့််း သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း ပပျုလုပ့်နိုင့်သည့်။ 
	1. ( ) သင့်၏စို်း ိမ့်မှုနှင ့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းတွင့် သင ့် ကလ်း ို စျော င့််းသွင့််း န့် သင့်၏ ည့် ွယ့်ခ  ့် ို ကဖျော့်ပပပခင့််း အပါအဝင့် သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း၏ ဖယ့် ှျော်းမှုမတိုင့်မီ 
	1. ( ) သင့်၏စို်း ိမ့်မှုနှင ့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းတွင့် သင ့် ကလ်း ို စျော င့််းသွင့််း န့် သင့်၏ ည့် ွယ့်ခ  ့် ို ကဖျော့်ပပပခင့််း အပါအဝင့် သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း၏ ဖယ့် ှျော်းမှုမတိုင့်မီ 
	1. ( ) သင့်၏စို်း ိမ့်မှုနှင ့် အမ ျော်းပပည့်သ   ုန့်  စ ိတ့်ပဖင ့် ပုဂ္ဂလိ က  ျောင့််းတွင့် သင ့် ကလ်း ို စျော င့််းသွင့််း န့် သင့်၏ ည့် ွယ့်ခ  ့် ို ကဖျော့်ပပပခင့််း အပါအဝင့် သင့်သည့် အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း၏ ဖယ့် ှျော်းမှုမတိုင့်မီ 


	2. အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း ို မဖယ့် ှျော်းမီ သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့် န့် ၎င့််း၏  ည့် ွယ့်ခ  ့် ို ခရိုင့်  သင ့်ထ  က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို ကပ်းခဲ ကသျော့်လည့််း (သင ့်ကလ ျော့်၍   ိျု်းကက ျောင့််းဆီကလ ျော့်ကသျော အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏  ည့် ွယ့်ခ  ့်အျော်း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် အပါအဝင့်) သင ့် ကလ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း မ  ှိနိုင့်ကအျောင့် သင့်  လုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ပါ  သို မဟုတ့် 
	2. အမ ျော်းပပည့်သ က  ျောင့််းမှ သင ့် ကလ်း ို မဖယ့် ှျော်းမီ သင ့် ကလ်း ို အ ဲပဖတ့် န့် ၎င့််း၏  ည့် ွယ့်ခ  ့် ို ခရိုင့်  သင ့်ထ  က ိျုတင့်က ်းသျော်းထျော်းကသျော အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ို ကပ်းခဲ ကသျော့်လည့််း (သင ့်ကလ ျော့်၍   ိျု်းကက ျောင့််းဆီကလ ျော့်ကသျော အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းမှု၏  ည့် ွယ့်ခ  ့်အျော်း ထုတ့်ပပန့်ခ  ့် အပါအဝင့်) သင ့် ကလ်း အ ဲပဖတ့်စစ့်ကဆ်းပခင့််း မ  ှိနိုင့်ကအျောင့် သင့်  လုပ့်ကဆျောင့်ခဲ ပါ  သို မဟုတ့် 

	3. သင့်၏လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်မ ျော်းသည့် အ  ိျု်းအကက ျောင့််း မသင ့်ခဲ ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း၏ ကတွျှို့ ှိခ  ့်အကပေါ် 
	3. သင့်၏လုပ့်ကဆျောင့်ခ  ့်မ ျော်းသည့် အ  ိျု်းအကက ျောင့််း မသင ့်ခဲ ကက ျောင့််း တ ျော်းရ ု်း၏ ကတွျှို့ ှိခ  ့်အကပေါ် 

	သို ကသျော့် ကငွပပန့်ထုတ့်ကပ်းမှု  ုန့်  စ ိတ့်သည့် - 
	1. ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ကပ်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််း၍ ကလ ျော ခ ပခင့််း သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း ပပျုလုပ့်၍မ ပါ။ ( ) အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ို မကပ်းနိုင့်ကအျောင့် က  ျောင့််း  တျော်းပမစ့်ခဲ ပါ  သို မဟုတ့် အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပခဲ သည့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောကပ်း န့် သင့်၏ တျောဝန့်ဝတတ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းမှု ို သင့်မ  ှိခဲ ပါ  နှင ့် 
	1. ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ကပ်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််း၍ ကလ ျော ခ ပခင့််း သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း ပပျုလုပ့်၍မ ပါ။ ( ) အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ို မကပ်းနိုင့်ကအျောင့် က  ျောင့််း  တျော်းပမစ့်ခဲ ပါ  သို မဟုတ့် အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပခဲ သည့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောကပ်း န့် သင့်၏ တျောဝန့်ဝတတ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းမှု ို သင့်မ  ှိခဲ ပါ  နှင ့် 
	1. ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ကပ်း န့် ပ  ့် ွ ့်ပခင့််း၍ ကလ ျော ခ ပခင့််း သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း ပပျုလုပ့်၍မ ပါ။ ( ) အကက ျောင့််းက ျော်းစျော သင ့် ို မကပ်းနိုင့်ကအျောင့် က  ျောင့််း  တျော်းပမစ့်ခဲ ပါ  သို မဟုတ့် အထ ့်တွင့် ကဖျော့်ပပခဲ သည့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျောကပ်း န့် သင့်၏ တျောဝန့်ဝတတ ျော်း အကက ျောင့််းက ျော်းမှု ို သင့်မ  ှိခဲ ပါ  နှင ့် 

	2. ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် တ ျော်းရ ု်း သို မဟုတ့် ALJ ၏  ိုယ့်ပိုင့်ဆ ု်းပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် လိုအပ့်သည ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ပ  ပို်း န့် သင့်၏ပ  ့် ွ ့်မှုအတွ ့် ကလ ျော ခ ပခင့််း သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း မပပျုလုပ့်နိုင့်ပါ။ ( ) သင့်သည့် အဂ္ဂလိပ့်စျောမတတ့်ပါ သို မဟုတ့် မက ်းနိုင့်ပါ သို မဟုတ့် (ခ) သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပပင့််းထန့်သည ့် စိတ့်ခ စျော်းခ  ့်ဆိုင့် ျော အနတ ျောယ့် ပဖစ့်ကစနိုင့်ဖွယ့် ှိမည ့် အထ ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို လို ့်နျောပခင့််း
	2. ကအျော ့်ပါတို ပဖစ့်လ င့် တ ျော်းရ ု်း သို မဟုတ့် ALJ ၏  ိုယ့်ပိုင့်ဆ ု်းပဖတ့်ခွင ့်ပဖင ့် လိုအပ့်သည ့် အကက ျောင့််းက ျော်းစျော ပ  ပို်း န့် သင့်၏ပ  ့် ွ ့်မှုအတွ ့် ကလ ျော ခ ပခင့််း သို မဟုတ့် ပငင့််းပယ့်ပခင့််း မပပျုလုပ့်နိုင့်ပါ။ ( ) သင့်သည့် အဂ္ဂလိပ့်စျောမတတ့်ပါ သို မဟုတ့် မက ်းနိုင့်ပါ သို မဟုတ့် (ခ) သင ့် ကလ်းအတွ ့် ပပင့််းထန့်သည ့် စိတ့်ခ စျော်းခ  ့်ဆိုင့် ျော အနတ ျောယ့် ပဖစ့်ကစနိုင့်ဖွယ့် ှိမည ့် အထ ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့် ို လို ့်နျောပခင့််း
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