Missouri First Steps
မိဘ၏အခြင့္အေရးထုတ္ျပန္ခ်က္

Missouri မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းပညာေရးဌာန(DESE)မွ First Steps programသည္
္

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွသူမ်ားအတြက္ပညာေရးဥပေဒအပိုင္း(C )အရ လိုက္နာျခင္းရိွမရိွကို၎၊ ဥပေဒအရ
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာကေလးမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရးသို႔မဟုတ္အခေၾကးေငြေပးႏိုင္ေခ်တို႔ကို မေထာက္ထားပဲ
ေစာလွ်င္စြာၾကားဝင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကိုရရိွျခင္းရိွ၊မရိွတို႔ကို ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံရုံးမ်ားတြင္

First Steps

program ကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ DESE ႏွငt့္ en System Point of Entry (SPOE) ေအဂ်င္စီတုိ႔သည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို
ထားပါသည္။

First Steps မွမိသားစုမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ …………
ႀကိဳတင္စာေရးအေၾကာင္းၾကားျခင္း..……………………….. စာမ်က္ႏွာ ၁

မွတ္တမ္းမ်ားကိုျပန္လည္စမ္းစစ္ျခင္း …………………………စာမ်က္ႏွာ ၃

ခြင့္ျပဳျခင္း/သေဘာတူညီျခင္း ………………………………….စာမ်က္ႏွာ ၁

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ ဖ်န္ေျဖျခင္း…………………….စာမ်က္ႏွာ ၄

သီးသန္႔မိသားစုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈစီမံကိန္း (IFSP)….…စာမ်က္ႏွာ ၂

ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတိုင္ၾကားျခင္း ……………………….စာမ်က္ႏွာ ၅

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း ……………………………………………စာမ်က္ႏွာ ၃

အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ
ၾကားနာျခင္း ..………………………………………………….…စာမ်က္ႏွာ ၆

အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖ်က္စီးျခင္း ……………………………စာမ်က္ႏွာ ၃

ပညာေရးအစားထိုးဝန္ေေဆာင္မႈမ်ား…………………………စာမ်က္ႏွာ ၇

ႀကိဳတင္စာေရးအေၾကာင္းၾကားျခင္း
ကေလးႏွင့္ကေလး၏မိသားစုမ်ားကို

SPOEက ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း၊အကဲျဖတ္ျခင္း၊ေနရာသို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို

ေပးပို႔ျခင္းကိုစတင္ရန္သို႔မဟုတ္ေျပာင္းလဲရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းသို႔မဟုတ္ျငင္ပယ္ျခင္းမ်ားကို မိဘမ်ားထံလုံေလာက္ေသာအခ်ိန္အတြင္း
စာျဖင့္္အေၾကာင္းၾကား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းစာႏွင့္အတူ မိဘ၏အခြင့္အေရးထုတ္ျပန္ခ်က္မိတၱဴပါရိွရမည္။
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို စာျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားနားလည္ႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္၎၊ မိသားစု၏အမိဘာသာစကားျဖင့္၎
ေရးရမည္ျဖစ္သည္။ အမိဘာသာဆိုသည္မွာ မိသားစုမွပုံမွန္အားျဖင့္ သုံးေသာဘာသာသို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေျပာဆိုေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။
အကယ္၍ မိသားစုသည္ လက္သေကၤတျဖင့္၎၊ မ်က္မျမင္စာက့ဲသို႔ အျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုပါက ထိုကဲ့သို႔နည္းလမ္းျဖင့္
အေၾကာင္းၾကားစာကိုရရိွရန္ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္/သေဘာတူညီခ်က္
ခြင့္ျပဳသေဘာတူျခင္းဆိုသည္မွာ မိဘမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုေသာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္အားလုံးအား ျပည့္စုံ
စြာအေၾကာင္းၾကားခံထားရျခင္း၊ မိဘ၏အမိဘာသာစကားသို႔မဟုတ္ တျခားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထား
ေသာလႈပ္ရွားမႈအားေဆာင္ရြက္ရန္စာကို နာလည္ၿပီးသေဘာတူျခင္း၊ ခြင့္ျပဳသေဘာတူျခင္းမွာ မိမိဆႏၵျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အခိ်န္မဆိုျပန္လည္
ရုတ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ မိဘ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမတိုင္မီ ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။

•
•

ကေလးအား အားလုံးေသာအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

•
•

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အာမခံ(MOHealthNet/Medicaid) သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ပုိင္အာမခံအား အသုံးျပဳျခင္း ႏွင့္

ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိသားစုအားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း၊
First Steps ၏ျပင္ပရွိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီမွ မိမိအားေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝျခင္း သို ့မဟုတ္
ေတာင္းဆိုျခင္း

မိဘတစ္ဦးသည္ ကေလး၏အကဲျဖတ္ျခင္း/စဦးခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ သေဘာတူညီမႈေပးေသာအခါ အကဲျဖတ္ျခင္းကို္ ကေလး
အရင္ရာဇ၀င္မ်ားယူျခင္း၊ အျခားေသာေနရာမ်ားမွအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား ေသာ
မွတ္တမ္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းကိရိယာကိုစီမံခန္ ့ခြဲျခင္းႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈဧရိယာတစ္ခုစီတြင္ ကေလး၏ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း တို ့ကို အနည္းဆံုး ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္မွ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဧရိယာမ်ား မွာ ေဆး
ပညာဆိုင္ရာ သို ့မဟုတ္ အျခားေသာမွတ္တမ္းမ်ားမွ အရည္အခ်င္းကို အတည္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏုိင္ေသာ အျပဳအမူမ်ား၊
မိဘမ်ားအခြငအ
့္ ေရးထုတ္ျပန္ခ်က္-ေနာက္ဆံုး 7.1.14

1

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ သိျမင္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (အျမင္ႏွင့္ အၾကားပါ၀င္ေသာ) ႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ/ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားျဖစ္
ပါသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ကေလးအတြက္ ၄င္းသေဘာတူညီမႈတြင္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ သို ့မဟုတ္ အျခားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားမွ
အရည္အခ်င္းကို အတည္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ စဦးမိသားစုတစ္ခုခ်င္းစီ၏မိသားစု ၀န္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္(IFSP) အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုး
တက္မႈဧရိယာတစ္ခုစီ (လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ႏုိင္ေသာအျပဳအမူမ်ား၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး၊ သိျမင္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ
ေရးဆိုင္ရာ/စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား) တြင္ ယူနစ္ျဖစ္ေသာစြမ္းအားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကေလးကို စဦးအကဲျဖတ္ျခင္း၊
ကေလး၏ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာသိျမင္နားလည္ျခင္း ႏွင့္ ကေလးကိုအကဲျဖတ္ျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း တို ့ လည္း ပါ၀င္ပါသည္။
မိဘတစ္ဦးသည္ ကေလးကို ဆက္လက္အကဲျဖတ္ျခင္း အတြက္ သေဘာတူညီမႈေပးေသာအခါ အကဲျဖတ္ျခင္းကို ေဆးပညာဆိုင္ရာ
သို့မဟုတ္ အျခားေသာမွတ္တမ္းမ်ားမွ အရည္အခ်င္းကို အတည္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ကေလး၏ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာသိျမင္နားလည္ျခင္း ႏွင့္ ကေလး
ကိုအကဲျဖတ္ျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ပါ၀င္ေသာ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈဧရိယာတစ္ခုစီ (လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏုိင္ေသာ အျပဳ အမူမ်ား၊
ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး၊ သိျမင္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ/စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား) တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေသာ
အနည္းဆံုး ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္ႏွစ္ေယာက္မွ ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရိွေသာ ကေလး၏မိဘသည္ ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိသားစု၏ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမဆိုအား လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္
ျငင္းပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မိဘသည္ လက္ခံထားၿပီးေသာဝန္ေဆာင္မႈအား တျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားမထိခိုက္ပဲ ၎အားျငင္းဆို
ႏိုင္သည္။
အကယ္၍သေဘာမတူ၊ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါက အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမရရိွႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကေလးအား
အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မေပးမခ်င္း ရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို SPOEက
မိဘမ်ားကို ရွင္းျပရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍သေဘာမတူ၊ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါက SPOEသည္ မိဘမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ေစာဒကတက္မည္မဟုတ္ပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း မိဘမ်ား
မွသေဘာတူညီခ်က္မရျခင္းကို မီဆူရီဥပေဒအရ လစ္လွ်ဴရႈျခင္းျဖစ္သည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ သက္ဆို္င္ေသာအာဏာရိွသူမ်ားထံ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ဥပေဒအရ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
သီးသန္႔မိသားစုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈစီမံကိန္း(IFSP)
လႊဲေျပာင္းျခင္း(၄၅)ရက္အတြင္း ရြယ္ခ်ယ္ခံရေသာကေလးႏွင့္မိသားစုအား သီးသန္႔မိသားစုအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈစီမံကိန္း(IFSP)ရရိွရန္အတြက္ အစည္းအေဝးက်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ သီးသန္႔မိသားစုအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈစီမံကိန္း(IFSP)
ကို(၁)ႏွစ္စာအတြက္ ေရးထားၿပီး၊ အနည္းဆုံး(၆)လတစ္ခါ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္သည္။ IFSPထဲတြင္ ကေလး၏လက္ရွိ ဖြံ
့ျဖိဳးမႈအဆင့္မ်ား၊ ကေလးႏွင့္မိသားစုအတြက္ရလဒ္မ်ား၊ တိုးတက္မႈမ်ား ကိုမည္ကဲ့သို႔ ္ တိုင္းတာမည္၊ ့္ ေပးမည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ္၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ေငြေပးေခ်ရန္စီစဥ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကေလးအတြက္ပထမဆုံးေသာ First Steps ႏွင့္ အသက္(၃)ႏွစ္ျပည့္လွ်င္
FirstSteps ကိုထြက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကူးအေျပာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။
လိ်ဳ႕ဝွက္ထားေပးျခင္း
The First Steps ပရုိဂရမ္သည္ ၎ပရိုဂရမ္ကိုလြဲေျပာင္းလာေသာ ကေလးတိုင္းႏွင့္ ထိုကေလး၏မိသားစုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတာင္းခံၿပီး စာရြက္ျဖင့္ေသာ္၎ ၊ အီးလက္ထရိုနစ္စနစ္ျဖင့္သိမ္းဆည္မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိသားစု၊ ပ့ံပိုး
သူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကေရြးထုတ္ၿပီး ကေလးအေၾကာင္းသိေသာတျခားသူမ်ားမွ ရရိွပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လြဲေျပာင္းျခင္း၊
လက္ခံျခင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မျပည့္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ IFSPလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္အသုံးျပဳပါသည္။ SPOEသည္
မိမိအားေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား ေတာင္းခံျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ထုတ္ေဖၚျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္ကာကြယ္၊လိ်ဳ႕ဝွက္မည္ျဖစ္သည္။
The First Steps စနစ္တြင္ တျခားျပင္ပမွမည္သည့္တျခားတေယာက္ကိုမဆို မိမိအားေဖၚထုတ္ႏိုင္ေသာကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားအား
ေပးေဝမည္ဆုိပါက စာျဖင့္သေဘာတူညီခ်က္ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။ The First Steps စနစ္တြင္ SPOEမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကေလးဝန္ေဆာင္မႈ
ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေပးသူ၊ ကေလးအားပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ဗဟုိဘ႑ာေရးရုံးႏွင့္ DESE တို ့ပါဝင္ပါသည္။
အခ်က္အလက္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း
SPOE သည္ First Steps ကိုရည္ညႊန္းေသာ ကေလးတစ္ေယာက္စီအတြက္ စာရြက္မွတ္တမ္းႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္မွတ္တမ္းကို
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ကေလး၏စာရြက္မွတ္တမ္းကို SPOE တြင္ ေစာစီးစြာၾကားျဖတ္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမရရွိေသာေန ့မွစ၍ အနည္းဆံုး
မိဘမ်ားအခြငအ
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(၃)ႏွစ္ၾကာသိမ္းထားျပီးေနာက္ ကေလး၏စာတမ္းအခ်က္အလက္ကို ဖ်က္ဆီးရမည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား
မလိုအပ္သည့္အခါတြင္ မိဘမ်ားက ကေလး၏စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ဖ်က္ဆီးရန္ စာျဖင့္ေရးသား ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ကေလး၏နာမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ မိဘမ်ား၏လိပ္စာႏွင့္ဖုန္းနံပါတ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေပးသူမ်ား၏ နာမည္ ႏွင့္
ပံံ့ပိုးသူမ်ား၊ ကေလး၏ IFSP၊ ပံ့ပိုးေပးသူတိုးတက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ထြက္ခြါေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို the First Steps ပရိုဂရမ္
မွအခ်ိန္အတိုင္းအတာမရိွ သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းမ်ားကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
First Steps ပရိုဂရမ္တြင္မွတ္တမ္းရိွေသာကေလးႏွင့္ကေလးမိသားစု၏မွတ္တမ္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ကေလး၏မိဘမ်ားက
ျပန္လည္စမ္းစစ္္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ထဲတြင္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ အေရြးခ်ယ္ခံရရန္အရည္အခ်င္းအားဆုံးျဖတ္ျခင္း ၊ IFSPs၊
ပံ့ပိုးသူ၏တိုးတက္ျခင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာသီးျခားတုိင္းၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ကေလးမွတ္တမ္း တြင္ပါရိွေသာ မည္သည့္
အေၾကာင္း အရာမဆိုမ်ားအား စာရြက္စာတမ္းႏွင့္အလက္ထ ေရာနစ္မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။
SPOEသည္ မိဘမ်ားကမွတ္တမ္းမ်ားကိုေတာင္းခံလွ်င္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရိွပဲ IFSP အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ တျခားေသာၾကားနားျခင္းမ်ား မတိုင္
မီႏွင့္ ေတာင္းခံၿပီး(၁၀)ရက္ထက္မပို၍ ျပန္ၾကားေပးရပါမည္။
မိဘမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားရရိွမည္
•

ကေလး၏မွတ္တမ္းကိုရွင္းလင္းျပရန္ ေတာင္းခံလွ်င္ SPOE မွျပန္ၾကားခ်က္ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။

•

SPOEမွကေလး၏မွတ္တမ္းမိတၱဴကို ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္း

•

ကေလး၏မွတ္တမ္းကိုျပန္လည္စမ္းစစ္ရန္ မိဘမ်ားကတစ္စုံတစ္အားေရြးခ်ယ္ျခင္း

အကယ္၍ ကေလး၏ေစာစီးစြာၾကားျဖတ္မွတ္တမ္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္မကေသာကေလးမ်ား၏ အခ်က္အလက္ မ်ား ပါရိွေနပါက
မွတ္တမ္းကို ၾကည့္ရႈေသာမိဘမ်ားသည္ မိမိကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ စံုစမ္းရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္
အခြင့္အေရးရွိမည္ျဖစ္သည္။
SPOE သည္ မိဘမ်ားက ဥပေဒေအာက္ရိွ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ကေလးကိုခဏေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အုပ္ထိန္းျခင္း၊ ခဲြခြါျခင္းႏွင့္
တရား၀င္ကြာရွင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားမရိွေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ မေပးထားပါက

SPOEသည္ မိဘမ်ားက

ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားကိုျပန္လည္စမ္းစစ္ရန္ အခြင့္အာဏာရိွသည္ဟုယူဆထားသည္။
SPOE သည္ စာရြက္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ First Steps စနစ္မွသူမ်ားကလြဲၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္သူ၏နာမည္၊ ဝင္ၾကည့္ခြင့္ရေသာရက္စဲြႏွင့္
မွတ္တမ္းကိုၾကည့္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္သားထားရပါမည္။ မိဘသည္ First Steps မွအသံုးျပဳေသာ မွတ္တမ္းမ်ား၏အမ်ဳိးအစား
မ်ားႏွင့္ သိမ္းထားေသာေနရာမ်ား စာရင္းကို ေတာင္းဆိုျခင္းအေပၚမူတည္ျပီး လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။
SPOE မွ မွတ္တမ္း မိတၱဴအတြက္ အခေၾကးေငြယူႏိုင္ေသာ္လည္း ၎အခေၾကးေငြေၾကာင့္ မိဘမ်ားကမွတ္တမ္းမ်ားၾကည့္ႏိုင္ျခင္းကုိ
မတားဆီးမွသာ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိရွာေဖြရန္သို႔မဟုတ္စုေဆာင္းရန္ျဖစ္ပါက SPOEသည္အခေၾကးေငြမယူရပါ။ SPOEသည္
IFSP အစည္းအေဝး တစ္ခု စီၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္အျမန္ဆုံး မိဘမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ကေလးႏွင့္ပတ္သက္
ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ႏွင့္ IFSP အားလုံး၏မိတၱဴမ်ားကုိ အခမဲ့ေပးရပါမည္။
မိဘမ်ားက ကေလး၏မွတ္တမ္းသည္မတိက်ျခင္း၊ လွည့္စားျခင္းသို႔မဟုတ္ ကေလး၏လိႈ႕ဝွက္ခ်က္သို႔မဟုတ္ တျခားေသာအခြင့္အေရးအား
ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟုယုံၾကည္ခဲ့လွ်င္ စာျဖင္S
့ POEမွအခ်က္အလက္မ်ားကိုေျပာင္းလဲသည္ဟု ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ SPOE ကေတာင္း ဆိုခ်က္
ကိုလက္ခံၿပီး သင့္တင့္ေသာအခ်ိန္အတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ SPOE က အခ်က္အ
လက္မ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ျငင္းဆိုပါက မိဘမ်ားထံၿငင္းဆိုေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿပီး တရားရုံးတြင္ၾကားနာရန္အတြက္မိဘမ်ားကို အသိ
ေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
DESE မွ မိဘမ်ားအား ကေလးသိ႔မ
ု ဟုတ္မိဘ၏အခ်က္အလက္အလက္မ်ားတိက်ေၾကာင္းႏွင့္ လိႈ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို မခ်ိဳးေဖါက္ေၾကာင္း ကို
က်ိန္းေသရန္တရားရုံးတြင္ၾကားနာရန္အခြင့္အေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားက အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရျခင္း
ဥပေဒစနစ္အရ ၾကားနာရန္အတြက္ DESE ကိုေတာင္းဆုိရပါမည္။
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အကယ္၍ ၾကားနာျခင္း၏ရလဒ္အေျဖသည္ ကေလး၏မွတ္တမ္းသည္ မတိ က်ျခင္း၊ လ်ွဳိ ့ဝွက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ အခြင့္အေရး
အားခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟုေတြ႕ရိွလွ်င္ SPOE ကအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္း လဲၿပီး မိဘမ်ားထံစာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ၾကားနာျခင္း၏အေျဖအရ အခ်က္အလက္မ်ားက တိက်ၿပီး၊ လိႈ႕ဝွက္ခ်က္သို႔မဟုတ္ တျခားေသာအခြင့္အေရးအားမခ်ိဳးေဖါက္ဟု
ေတြ႕ရိွပါက DESE မွမိဘမ်ားထံ ၾကားနာျခင္းကိသ
ု ေဘာမတူေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္စာကို ကေလးမွတ္တမ္းတြင္ထည့္ရန္
အခြင့္အေရးေပးျခင္းကို အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ SPOE မွ ကေလး၏မွတ္တမ္းကိုထိန္းသိမ္းထားသည့္ကာလတေလွ်ာက္လုံးတြင္
မည္သည့္ထုတ္ျပန္စာကိုမဆို ကေလး၏မွတ္တမ္းထဲတြင္ ထည့္သိမ္းထားရပါမည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မရ
ႈ ရန္ ဖ်န္ေျဖျခင္း
ီ မိဘႏွင့္ DESE ၊ SPOE သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံ့ပိုးသူတို႔ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို ဖ်န္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းကို
အသုံးျပဳၿပီး မေျပလည္ေသာကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေက်ေအးၿပီးေျပလည္ေအာင္လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
ေျပလည္မႈရရန္ ဖ်န္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းကို စိတ္ဝင္စားေသာမိဘမ်ားသည္ DESE ကို ေတာင္းဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ ဖ်န္ေျဖျခင္းကို စာျဖင့္ေရးသားေတာင္းဆိုျခင္းတြင:္
•

ေတာင္းဆိုေသာလူ၏ အမည္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊

•

ကေလး၏အမည္ႏွင့္လိပ္စာ၊

•

ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတိုင္ၾကားျခင္း သို ့မဟုတ္ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ ၾကားနာျခင္း
ပါ၀င္ေသာ ဖ်န္ေျဖျခင္းအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္၊

•

ျပႆနာအတြက္ အဆိုျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းနည္းလမ္း တို ့ပါ၀င္ပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ ဖ်န္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းမွာ
•

အဖဲြ႕အားလုံးတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္ရန္

•

မိဘမ်ား၏အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ား မွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒကို ျငင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးေစ
ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ IDEA အပိုင္း(C)ေအာက္ရိွ မည္သည့္ တျခားအခြင့္အေရးကိုမဆို ျငင္းဆုိျခင္္းတြင္ အသုံးမျပဳျခင္း ႏွင့္

•

ထိေရာက္ေသာဖ်န္ေျဖျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၍ ဘက္မလိုက္ေသာဖ်န္ေျဖသူက
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဘက္မလိုက္ေသာဖ်န္ေျဖသူမွာ DESE မွဝန္ထမ္း၊ SPOE သို႔မဟုတ္ ကေလးအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပ့ံပိုးသူမျဖစ္ေစရပါ၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတြင္ သေဘာထားမကဲြလြဲရပါ။ ဘက္မလိုက္ေသာဖ်န္ေျဖသူမွာ DESE မွဝန္ထမ္း၊
မျဖစ္ေစရပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ DESE မွ သူ သို႔မဟုတ္ သူမအား ဖ်န္ေျဖသူအျဖစ္ အခေၾကးေငြ
ေပးထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားအား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ဖ်န္ေျဖျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကို အခေၾကးေငြမယူရပါ။ မိဘႏွင့္ DESE သည္ ဖ်န္ေျဖသူကို အသုံး
ျပဳရန္သေဘာတူရမည္၊ DESE ရိွအရည္အခ်င္းျပည္႔ေသာဖ်န္ေျဖသူစာရင္းမွ ဘက္မလိုက္ေသာဖ်န္ေျဖသူကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ ဖ်န္ေျဖျခင္းကို မိဘႏွင့္ DESE၊ SPOE သို ့မဟုတ္ ပံ့ပိုးေပးသူမွ သေဘာတူေသာဖ်န္ေျဖသူႏွင့္ေနရာကို
(၁၅)ရက္အတြင္းစီစဥ္ရပါမည္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ဖ်န္ေျဖျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္ျဖစ္၍
တျခားေသာၾကားနာျခင္း သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္တရားရုံးတြင္အသုံးမျပဳရပါ။ ဖ်န္ေျဖျခင္းအားျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး
ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္း ဖ်န္ေျဖျခင္းကို ၿပီးဆုံးေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္။
ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ပိုေခၚရန္သေဘာတူျခင္းမွလြဲ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မႈရရန္ဖ်န္ေျဖျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိဘမ်ားသို႔မဟုတ္တျခားေသာ
အဖဲြ႕မွ(၃)ဦးထက္မပိုေသာသူကိ ေခၚလာရမည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မႈ ရရန္ဖ်န္ေျဖျခင္းအစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား
ပါဝင္ျခင္းကိုခြင့္မျပဳပါ။ မိဘမ်ားႏွင့္ တရားရုံးေရွ႕ေနလုိက္ပါႏိုင္သည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ဖ်န္ေျဖျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ရရိွေသာ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ကိုမဆို စာျဖင့္တရားဝင္စာခ်ဳပ္ဆိုရမည္။
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ဖ်န္ေျဖျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထာရမည္ေၾကာင္းႏွင့္ တျခားေသာၾကားနာျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရသုိ႔မဟုတ္ႏိုင္ငံေတာ္တရားရုံးတြင္မသုံးေၾကာင္း သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖၚျပရမည္။ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္
အားမိဘမ်ားႏွင့္ DESE မွကိုယ္စားျပဳေသာသူ၊SPOE သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီမွတာဝန္ခံေသာသူက လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ ဤစာခ်ဳပ္အား
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ အရည္အခ်င္းျပည့္၍တရားစီပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တရားရုံးသို႔မဟုတ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမ်ားတြင္
မိဘမ်ားအခြငအ
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အတည္ျပဳႏုိင္သည္။
ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတိုင္ၾကားျခင္း
အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူသို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ DESE ၊ SPOE သို႔မဟုတ္ ပံ႔ပိုးသူက ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟုိ
အစိုးရမွ ဥပေဒသို႔မဟုတ္ IDEA အပိုင္း(C)မွစည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္၊ DESE ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။
ေရးသားထားသည့္ ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာတိုင္ၾကားစာထဲတြင္
•

DESE ၊ SPOEသို႔မဟုတ္ပံ႔ပိုးသူက IDEA အပိုင္း(C)မွ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖါက္သည့္ထုတ္ျပန္စာ

•

ထုတ္ျပန္စာသည္ မည္သည့္ခိုင္လုံေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံထားေၾကာင္း

•

တိုင္ၾကားသူ၏လက္မွတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္

အကယ္၍ေရးသားထားသည့္ ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာတိုင္ၾကားစာသည္ သီးသန္႔ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္ေနလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔လည္း
ပါဝင္ရမည္။
•

ကေလး၏နာမည္ႏွင့္လိပ္စာ

•

ကေလးကိုပံ့ပိုးသူ၏နာမည္

•

ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ ျပႆနာ၏ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

•

ျပသာနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား

တိုင္ၾကားစာကို တိုင္ၾကားစာရရိွသည့္ရက္စဲြမွတစ္ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသာျဖစ္ရမည္။
ု ိုင္ၾကားစာပိ႔သ
ု ည္ႏွင့္တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တိုင္ၾကားစာမိတၱဴကို SPOE သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလးအား ပံ့ပိုး သူမ်ား
တိုင္ၾကားသူသည္ DESE သိ႔တ
ထံသို႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္ၾကားျခင္းတြင္ ျဖည္႔စြက္အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္းကို တိုင္ၾကားသူမွာ ႏႈတ္ျဖစ္ေသာ္၎ စာျဖင့္
ေသာ္၎ ေပးပို႔ရန္အခြင့္အေရးရိွသည္။
တိုင္ၾကားစာကို တု႔ျံ ပန္ရန္ DESE ၊ SPOE၊ ပံ့ပိုးသူမ်ားတြင္အခြင့္အေရးရိွၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈရရန္ဖ်န္ေျဖျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္
မိဘႏွင့္ DESE သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးသူမ်ားက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္ရန္အခြင့္အေရးရိွသည္။
တိုင္ၾကားျခင္းကို မိဘ၊ပံ့ပိုးသူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ တျခားအခ်က္အလက္သိရိွေသာသူမ်ားကို ေမးျမန္းသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္စစ္
ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ DESE မွ လိုအပ္သည္ဟုယူဆလွ်င္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္။ တိုင္ၾကားၿပီး ရက္(၆၀)အတြင္း DESE၊
SPOE သို႔မဟုတ္ ကေလးအားပံ့ပိုးသူမ်ားက အပိုင္း(C)ကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္း ဌာနမွေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အခ်က္ အလက္မ်ား
ရွာေဖြျခင္း၊ ေကာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို တိုင္ၾကားမႈတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာသူမ်ားအားလုံးထံ စာျဖင့္
အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ သည္။ ရက္(၆၀)ကိုတိုးခ်ဲ႕ျခင္းကို အထူးအေျခအနအရ မိဘႏွင့္ DESE ၊ SPOE ၊ပံ့ပိုးသူမ်ားက အခ်ိန္အား
တိုးခ်ဲ႕ရန္ သေဘာတူမွသာ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ DESE ၊ SPOEသိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံ့ပိုးသူမ်ားက ခ်ိဳးေဖါက္သည္ကို ေတြ႕ရိွပါက DESE မွသင့္ေတာ္လြဲေခ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို
သင့္ေတာ္ေအာင္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ၍ကုန္က်စရိတ္ကိုျပန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ တျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္မိသားစုႏွင့္ခိ်ဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာကေလးမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔
အမွားျပင္ဆင္ရမည္ကို DESE မွအေၾကာင္းၾကားရမည္။
အကယ္၍ တိုင္ၾကားစာကိုလက္ခံရၿပီး အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ ၾကားနာျခင္းအားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါက
သို႔မဟုတ္ ၾကားနာျခင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ပါက ၾကားနားျခင္း၏ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားမရသ၍ DESE မွ
တိုင္ၾကားျခင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကားနာျခင္းထဲတြင္မပါရိွေသာ တိုင္ၾကားစာထဲမွ မည္သည့္
အေၾကာင္းအရာကိုမဆို ျပကၡဒိန္ရက္(၆၀)အတြင္းစုံစမ္းရပါမည္။
တူညီေသာသူမ်ားပါဝင္ေသာၾကားနာျခင္း၌ ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတိုင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါက၊ ၾကားနာ
ျခင္းမွဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အေၾကာင္းအရာကိုထိန္းခ်ဳပ္၍ DESE မွတိုင္ၾကားသူအား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
မိဘမ်ားအခြငအ
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DESE ၊ SPOE သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးသူမ်ားက ၾကားနာျခင္းဆုံျဖတ္ခ်က္အားလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက DESE မွျပန္လည္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ ၾကားနာျခင္း
အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ ၾကားနာျခင္းဟုေခၚေသာဝန္ေဆာင္မႈအရ မိဘမ်ားႏွင့္ DESE မွ
သေဘာမတူညီမႈ မ်ားကို ္ေဖာ္ထုတရ
္ န္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ ၾကားနာျခင္းကို
စတင္ရန္ ျပသာနာ၏အေၾကာင္းအရာကို စာျဖင့္ DESE သုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
ေရးသားထားေသာ အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္တြင္
•

အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ

ၾကားနာျခင္းကို

•

ကေလးအမည္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာ၊

•

သေဘာမတူညီမႈအတြက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္၊ ႏွင့္

•

သေဘာမတူညီမႈအတြက္ အဆိုျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း တို ့ပါ၀င္ပါသည္။

ေတာင္းဆိုေသာလူအတြက္

အမည္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္၊

အစိုးရ၏ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ်တစြာဆက္ဆံခံရျခင္းဥပေဒစနစ္အရ ၾကားနာျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းတြင္ ေတာင္းဆိုေသာရက္စြဲမတုိင္ခင္
တစ္ႏွစ္ထက္မပိုခင္ ျဖစ္ပြားေသာ သေဘာမတူညီျခင္း ပါ၀င္ရမည္။
မိဘမ်ားႏွင့္အစဥ္ေျပေသာအခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ ၾကားနာျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ DESEမွမိဘမ်ားမွၾကားနားျခင္း အတြက္ ေတာင္း
ဆုိျခင္းကို လက္ခံၿပီး ရက္(၃၀)ထက္ေနာက္မက်ပဲ ၾကားနာျခင္းၿပီးဆုံးေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုစာျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာကို စာတုိက္မွတစ္
ဆင့္ ေပးပို႔ရ မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားနာျခင္းအရာရိွမွ ရက္(၃၀) ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာအခ်ိန္အား ႏွစ္ဖက္စလုံးမွေတာင္းဆိုလွ်င္
ရက္တိုးႏိုင္သည္။
ၾကားနာျခင္းကို DESE မွအခေပးထားေသာ အရည္အခ်င္းမီဖ်န္ေျဖသူမွ ၾကားနာျခင္းကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားနာျခင္းအရာရိွမွာ ေစာစီး
စြာၾကားျဖတ္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အပိုင္း(C)လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာကေလးႏွင့္ သူ၏မိသားစုမ်ား လိုအပ္ခ်က္စသည္ မ်ားကို
သိရိွထားၿပီး၊ DESE၊ SPOEမွဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကေလးအားပံ့ပိုးသူမျဖစ္ရပါ။ ၾကားနာေသာအရာရိွမွာ ဘက္မလိုက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားတြင္သေဘာထားကဲြလြဲမႈမ်ားမရိွရပါ။ ၾကားနာေသာအရာရိွမ်ားသည္ ဘက္မ
လိုက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္အားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၾကားနာျခင္းအရာရိွအားထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ၾကားနာျခင္းအရာရိွမွာ ကေလးအားပ့ံပိုးေသာသူႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ရုံးမွမျဖစ္ရပါ။ ၾကားနာျခင္းအရာရိွမွာ DESE၊ SPOEသို႔မဟုတ္ ကေလးအားပံ့ပိုးသူမ်ားမွ
ဝန္ထမ္းမျဖစ္ရပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၾကားနာျခင္းအရာရိွအား ၾကားနာျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ DESEမွ လခေပးထားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။ ၾကားနာျခင္းအရာရိွမ်ာ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာအဖဲြ႕မ်ားမွ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ျခင္း၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္စမ္းစစ္ျခင္း၊
အေၾကာင္းအရာမ်ားအားဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ စာျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားေပးရန္ျဖစ္သည္။
ၾကားနာျခင္းတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေသာမိဘမ်ားတြင္ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားရိွသည္•

ကိုယ္စားျပဳေရွ႕ေနႏွင့္ အထူးဗဟုသုတမ်ားရိွသူမ်ားသို႔မဟုတ္ ၾကားနာျခင္းတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာကေလးမ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္
ေစာစီးစြာၾကားျဖတ္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ေလ့က်င့္ထားေသာသူမ်ားရိွရမည္။

•

သက္ေသခံကို ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရန္၊ ျပန္လွန္စစ္ေဆးရန္၊ သက္ေသမ်ားတက္ေရာက္ရန္လိုအပ္ျခင္း

•

မိဘမ်ားႏွင့္ေဝမွ်ျခင္းမျပဳထားေသာသက္ေသခံမ်ားအား ၾကားနာျခင္းမျပဳလုပ္မီ(၅)ရက္အလုိတြင္ ဖယ္ရန္။

•

ၾကားနာျခင္းစာမွတ္တမ္းအား အခမဲ႔စာတမ္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထရုိနစ္စာျဖစ္ ရရိွရန္ျဖစ္သည္

•

အျဖစ္မွန္မ်ားကိုရွာေဖြထားေသာ္အခ်က္အလကား္မ်ားပါဝင္ေသာ ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ အခမဲ့ မိတၱဴရရိွရန္ျဖစ္သည္

အကယ္၍ၾကားနာျခင္းသည္ ကေလး၏လက္ရိွဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာတိုင္ၾကားျခင္းမ်ားပါရိွေနပါက၊ မိဘႏွင့္ DESE ၊ SPOE
သို႔မဟုတ္ ကေလးအားပံ့ပိုးသူမ်ားကသေဘာမတူသ၍၊ မိဘမ်ားၾကားနာျခင္း၌ေတာင္းဆိုထားေသာ ကေလး၏ IFSP မွဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကုိဆက္လက္ၿပီး လက္ခံရရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။
ၾကားနာျခင္း၌ လက္ရိွဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာတိုင္ၾကားမႈမ်ားပါဝင္ပါက ကေလးသည္ သေဘာတူညီမႈ၌မပါေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ားကုိလက္ခံရရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍မိဘသို႔မဟုတ္ DESE မွ ၾကားနာျခင္း၏ေနာက္ဆုံးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္အား သေဘာမတူပါက၊ မည္သည့္အဖဲ႔မ
ြ ွျဖစ္ျဖစ္
ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မဟုတ္ ဗဟုိအစုိးရခုံရုံး၌ အယူခံတင္သြင္းရန္အခြင့္အေရးရိွသည္။
မိဘမ်ားအခြငအ
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ပညာေရးအစားထိုးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အကယ္၍ကေလးသည္ႏိုင္ငံေတာ္္မွအုပ္ထိန္းခံထားရျခင္းသို႔မဟုတ္ သက္ေသျပႏိုင္ေသာသို႔မဟုတ္ရွာေတြ႔ေသာ မိဘမရိွိျခင္း စသည္
မ်ားျဖစ္လွ်င္ ပညာေရးအစားထိုးခံရရန္ အခြင့္အေရးရိွသည္။ ပညာေရးအစားထိုးမွာ ကေလးအားအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ IFSP၏
ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ျပန္လည္စမ္းစစ္ျခင္း၊ လက္ရိွဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ IDEA ေအာက္ရိွမည္သည့္အခြင့္အေရးမဆိုစသည္တုိ႔အား ကိုယ္စားျပဳပါသည္။
အကယ္၍ကေလးသည္ပညာေရးအစားထိုးရန္လုိအပ္ပါက DESE သို႔ပညာေရးအစားထိုးရန္ ေတာင္းဆိုစာတင္ျခင္းကို SPOE မွ
ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ DESE မွ ကေလးအနီးအနားတြင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအဖဲြ႕မွ ပညာေရးအစားထိုးရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္
မည္ျဖစ္သည္။ DESE မွ ပညာေရးအစားထိုးျခင္းအား SPOE မွကေလးသည္ ပညာေရးအစားထိုးလုိအပ္သည္ဟုဆုံးျဖတ္ေသာရက္မွ
ရက္ေပါင္း(၃၀)မတိုင္မီ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္္မွအုပ္ထိန္းခံထားရေသာသုိ႔မဟုတ္ ခဏတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရေသာကေလးအား ၾကည့္ရႈထိန္းသိမ္းရန္ SPOE သည္
ကိုယ္စားျပဳေအဂ်င္စီႏွင့္ စကားေျပာဆိရ
ု မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္္မွအုပ္ထိန္းခံထားရပါက ပညာေရးအစားထုိးျခင္းအား
ကေလး၏အမႈတဲြအား ကိုင္တြယ္ေသာတရားသူႀကီးမွ ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္သည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာပညာေရးအစားထုိးျခင္းသည္သူသို႔မဟုတ္သူမကိုယ္စားျပဳေသာကေလးအားအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား
မရိွေစရ။ ပညာေရးအစားထုိးျခင္းသည္ႏိုင္ငံေတာ္ေအဂ်င္စီမွဝန္ထမ္းမျဖစ္ရ၊ ကေလးအားဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပညာေရးမ်ားအားေပးပို႔ေသာ ပံ့ပိုး
သူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကေလးႏွင့္ကေလးမိသားစုအား ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား မျဖစ္ေစရပါ။ ပညာေရးအစားထုိးျခင္းကိုျပဳလုပ္ရန္ အရည္ အခ်င္း
ျပည့္မီေသာသူသည္ DESE မွ ပညာေရးအစားထိုးရန္အခေပးထားေသာေၾကာင့္ DESE ၏၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ မျဖစ္ေစရ ပါ။ ပညာေရး
အစား ထုိးျခင္းမွာ IDEA ၏အပိုင္း(C)ေအာက္အရ မိဘမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္အားလုံးႏွင့္အခြင့္အေရးတူညီသည္။
First Steps programအေၾကာင္းပိုမိုၿပီး သိလုိပါက ေအာက္ပါFirst Steps websiteကိုသြားပါ
http://dese.mo.gov/special-education/first-steps.

First Stepsကမိဘမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ရရိွရန္ဝန္ေဆာင္မႈစီစဥ္သူအား ဆက္သြယ္ပါ။
ေအာက္ပါ SPOE ရုံး အခမဲ့ဖုန္းနံပါတ္အားေခၚဆုိပါ:
1-866-583-2392
Contact the Department at:
ေအာက္ပါ DESE ရုံးကို ဆက္သြယ္ပါ
Office of Special Education
P.O. Box 480
Jefferson City, MO 65102-0480
(573) 751-5739; RELAY in Missouri 1-800-735-2966 TDD

မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းပညာေရးဌာနမွာ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လိင္၊ မူရင္းႏိုင္ငံသား၊ အသက္သို႔မဟုတ္
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ၌မူတည္၍ ခဲြျခားျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ဌာနမွပရိုဂရမ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေနရာသိ႔သ
ု ြားရန္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွေသာသူမ်ာအသုံးျပဳရန္ပစၥည္းမ်ားစသည္တို႔အေၾကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္းလိုပါက Jefferson State Office Building, Office of the General
Counsel, Coordinator – Civil Rights Compliance (Title VI/Title IX/504/ADA/Age Act), 6th Floor, 205 Jefferson Street, P.O. Box 480,
Jefferson City, MO 65102-0480; ဖုန္းနံပါတ္573-526-4757 သုိ႔မဟုတ္ TTYနံပါတ္(ဖုန္းလိုင္းကုိအသုံးျပဳ၍စာျဖင့္ရိုက္ၿပီးသုံးေသာနည္း) 800-7352966;အီးေမးလ္ civilrights@dese.mo.gov သို႔ဆက္သြယ္ရမည္။
မိဘမ်ားအခြငအ
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