
မ ိၢ်ပိၢ်/ပ ှၤက  ဖ တိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်တဖ်လၢ အက ာ် 504 အဖလီာ်  

နအ ် ဒွီဲးတိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်လၢ- 
1. နကမၢနဖ န ာ်လီှၤပ်ဃ ာ်, ဒီွဲးဒ ွဲးနိၢ်တိၢ်နိၢ်ဘ ွဲးလၢ, ကမ ၢိၢ်တိၢ်က ်ဘ်က ်သ ့တိၢ်တ ာ်က ှၤတဖ်လၢတအ ်ဒီွဲး တိၢ်ပ ာ်ဖွဲးနီှၤဖွဲးမ့ိၢ်လၢ အဝ အက့ိၢ်ဂီှၤတလၢတပ  ှၤ 

အဃ န်လီှၤ. 
2. မှၤနိၢ်ကီိၢ်ရ့်က  လီိၢ်ကဝီှၤၤ့်က ်ၤ့်ဖွဲးနတိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်တဖ်လၢဖ ်ဒရၢ်သ ဒွဲးတိၢ် သ ်တိၢ်သီအဖီလာ်န်လီှၤ. 
3. ဒ ွဲးနိၢ်တိၢ်ဘ ွဲးဘ်သ့် ာဘ်ဃွဲးဒီွဲးတိၢ်ဒ ွဲးန ်ပာ်ဖ ာ်ီ် တိၢ်အ ်သွဲး, တိၢ်သမံ် ံ, မ့တမ့ိၢ် တိၢ်ပာ်လီှၤနဖ အလီိၢ်အက တဖ်န်လီှၤ. 
4. မှၤနိၢ်တိၢ်ဂ့ိၢ်တိၢ်က ှၤခ လၢာ်လၢနနီိၢ်ကဒိၢ်် လံှၤအက ာ်အပ ှၤဒီွဲး/မ့တမ့ိၢ် ဂံိၢ်ခီ််ံွဲး တိၢ်ဆ ွဲးက ွဲးဆ ွဲးက ၢအက ှၤအက အပ ှၤန်တက့ိၢ်. 
5. မှၤနိၢ်နဖ ဒ ွဲးနိၢ်ကမ ၢိၢ်တိၢ်က ်ဘ်က ်သ့လၢအလၢၢွဲးဝ ဘ်ဝ အကလီ (FAPE) န်တက့ိၢ်. 

တိၢ်အံှၤပ်ဃ ာ်ဒီွဲးတိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်လၢကမှၤက ်သ့်ီ်ပ ှၤက  ဖ တဖ်လၢတအ ်ဒီွဲးက့ိၢ်ဂီှၤ တလၢတပ  ှၤဆ တိၢ်အတီှၤပတီိၢ်လၢအလၢၢွဲးဝ ဘ်ဝ အာကတၢိၢ်န်လီှၤ. 
တိၢ်အံှၤပ်ဃ ာ်ဒီွဲးတိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်လၢကအ ်ဒီွဲးကီိၢ်ရ့်က  လီိၢ်ကဝီှၤလၢကမှၤနိၢ်တိၢ်လီိၢ် တိၢ်က တဖ်လၢကပ နဖ အတိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်် သ ွဲးတ ှၤသ ွဲးလၢကန ာ်လီှၤပ်ဃ ာ်လၢ 
က  ဒီွဲးတိၢ်ၤ ွဲးတိၢ်ဂ ှၤလၢအဘ််  ဒီွဲးက  တဖအပ ှၤန်လီှၤ. 

6. မှၤနိၢ်နဖ လၢကက ်သ့က ်ဘ််ီ်လၢတိၢ်သ ််ီ် တဖ်အပ ှၤဒီွဲးမှၤနိၢ်တိၢ်မှၤဒၢှၤတဖ်လၢတိၢ်် ်သၢီှၤအီှၤသဒ့ီွဲးတိၢ်သ့်တဖ်လၢတိၢ်ၤ့်လီှၤဆ ပ ှၤက
ှၤက  ဖ လၢတအ ်ဒီွဲးက့ိၢ်ဂီှၤတလၢတပ  ှၤတဖ်အအ ်န်လီှၤ. 

7. မှၤတိၢ်သမံ်ံလၢတိၢ်ဆၢတ ာ်တိၢ်သ့်  ာနိၢ်ပၢိၢ်ဒီွဲးတိၢ်ပာ်လီှၤလီိၢ်က တဖ်လၢတိၢ်မှၤအီှၤ ဒ ွဲးသနှၤ်ီ် အသွဲးလၢတိၢ်ဂ့ိၢ်တိၢ်က ှၤဂံိၢ််ံွဲးအကလ ာ်ကလ ာ်အဖီခ ်, 
ဒီွဲးခီဖ ပ ှၤတဖ် လၢအသ့် ာပ ှၤက  ဖ , တိၢ်သမံ်ံတိၢ်ဂ့ိၢ်တိၢ်က ှၤ်ၢဖ  ်, ဒီွဲးတိၢ်ပာ်လီှၤလီိၢ်က  တိၢ်ဃ ်ၢတဖ်န်လီှၤ. 

8. မှၤနိၢ်နဖ လၢကဒ ွဲးနိၢ်တိၢ်က ်ဘ်က ်သ့လီှၤဆီဒီွဲးတိၢ်မှၤဒၢှၤလၢအဘ််  တဖ်ဖ တိၢ်မ့ိၢ်ဃ ်ံ်နိၢ်အီှၤလၢအလၢၢွဲးဝ ဘ်ဝ လၢ တိၢ်က ဒာယာဘ ာတိၢ်ဒ ကသံ်မ ှၤဘ ီွဲးသ ဒွဲး 
တိၢ်သ ်တိၢ်သီအက ာ် 504 အဖီလာ်အခာန်လီှၤ. 

9. မှၤနိၢ်ဝံဒ ာ်တီဆ ၢလၢလ ှၤဆ ဒီွဲးၤ က့ှၤလၢတိၢ်လီိၢ်တိၢ်က လီှၤဆီတဖ်လၢတလၢာ်ဘ ်လၢာ် ဒ့ှၤနှၤအာအာအာလၢနဘ်ၤ့်အီှၤဖ ပ ှၤက  ဖ တဖ်အ ်လၢတိၢ်တ ာ်က ှၤအပ ှၤ 
လၢဘ် တိၢ်ပၢဆ ၢရ ်က ှၤအီှၤလၢ ကီိၢ်ရ့်က  လီိၢ်ကဝီှၤန်လီှၤ. 

10. မှၤနိၢ်နဖ လၢတိၢ်ကၤ့်နဖ ဒီွဲးတိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်် သ ွဲးတ ှၤသ ွဲးလၢကန ာ်လီှၤပ်ဃ ာ်လၢတမ့ိၢ်တိၢ်မှၤလ မှၤဒ ွဲးဒီွဲးတလၢက ံာ်လံာ်တိၢ်သ ်လ မ ိၢ်ပ ိၢ်တိၢ်ၤ ွဲးတိၢ်ဂ ှၤတဖ်လၢ
လၢဘ်တိၢ်ၤ့်လီှၤအီှၤလၢကီိၢ်ရ့်က  လီိၢ်ကဝီှၤန်လီှၤ. 

11. သမံသမ ွဲးတိၢ်မှၤနီ်မှၤဃာဘ််  လ ာ်အသွဲးခ လၢာ်လၢအဘ်ဃွဲးဒီွဲးနဖ အတိၢ်ဒ ွဲးန ်ပာ်ဖ ာတိၢ်အ ်သွဲး, တိၢ်သမံ်ံ, တိၢ်က ်ဘ်က ်သ့တိၢ်တ ာ်က ှၤ, 
ဒီွဲးတိၢ်ပာ်လီှၤလီိၢ်က တဖ်န်လီှၤ. 

12. က ိၢ်လိၢ်တနံ်တဘျတိၢ်က ိၢ်ကဒာက့ှၤဘ်ဃွဲးဒီွဲးနဖ အ 504 တိၢ်တ ာ်က ှၤလၢကပ်ဃ ာ်ဒီွဲး (၁) တိၢ်လ ်ဘ်လၢတိၢ်သမံ်ံတိၢ်ဂ့ိၢ်တိၢ်က ှၤအဂှၤအဂီိၢ်, (၂) 
ဆ ွဲးလၢၢွဲးဝ ဘ်ဝ လၢ  အက ာ် 504 အဖီလာ်, ဒီွဲး (၃) တိၢ်တ ာ်က ှၤတိၢ်ဂ့ိၢ်ခ ်တီဒီွဲးပ ှၤၤ့်လီှၤတိၢ်မှၤဒၢှၤ န်လီှၤ. 

13. မှၤနိၢ်တိၢ်က ်ဘ်က ်သ့တိၢ်မှၤနီ်မှၤဃာအက  ွဲးဒ တဖ်ဒီွဲးတိၢ်အပတှၤလၢအလၢၢွဲးဝ ဘ်ဝ  မ့တမ့ိၢ်လၢတိၢ်အပတှၤအ ်ဒီွဲးတိၢ်ဒ ဘ်လၢကဂ့ိၢ်လ ာ်နှၤလၢနကမှၤနိၢ် 
တိၢ်မှၤနီ်မှၤဃာတဖ် န်လီှၤ. 

14. ဒ ွဲးနိၢ်တိၢ်ခီဆၢလၢကီိၢ်ရ့်က  လီိၢ်ကဝီှၤလၢတိၢ်လ ်ဘ်လၢအလၢၢွဲးဝ ဘ်ဝ လၢတိၢ်တ နိၢ်ပၢိၢ်ဒီွဲးတိၢ်က ွဲး်ံနဖ အတိၢ်မှၤနီ်မှၤဃာတဖ်အဂီိၢ်န်လီှၤ. 
15. ဃ့်ီ်တိၢ်ဘ ီဘ်မှၤဂ့ှၤ်ီ်နဖ အတိၢ်မှၤလ မှၤဒ ွဲးတိၢ်မှၤနီ်မှၤဃာတဖ်ဖ နမ့ိၢ်နာ်လၢ တိၢ်မှၤအသွဲးလၢအ ်ဒီွဲးအဂ့ိၢ်အခၢွဲးလၢတိၢ်သ့်တဖ်န်တလီှၤတံိၢ်လီှၤဆ ွဲး, ၤ့် 

ကမ်တိၢ်ဂ့ိၢ်တိၢ်က ှၤ မ့တမ့ိၢ်  မှၤကမ်နဖ အနီိၢ်ကဒိၢ်တိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်တဖ်န်လီှၤ. 
ကီိၢ်ရ့်က  လီိၢ်ကဝီှၤမ့ိၢ်ဂ့ိၢ်လ ာ်တိၢ်ဃ့်ီ်အံှၤလၢတိၢ်ကဘ ီဘ်မှၤဂ့ှၤ်ီ်အီှၤအဂီိၢ်အခာ,  တိၢ်ကဘ ွဲးဘ်သ့် ာနှၤလၢတိၢ်ဆၢကတီိၢ်လၢအလၢၢွဲး ဝ ဘ်ဝ အပ ှၤ, 
ဒီွဲးၤ့်က ်နှၤ ဒီွဲးတိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ် လၢတိၢ်ဒံ် ီ်ဒ ကန်န်လီှၤ. 

16. ဃ့်ီ်တိၢ်က ှၤဘ်လ ာ်တိၢ် မ့တမ့ိၢ် တိၢ်ဒံ် ီ်ဒ ကန်လၢအတီအတိၢ်လၢအဘ််   ဒီွဲးတိၢ်ဆၢတ ာ်တဖ် မ့တမိ့ၢ် တိၢ်ခီဆၢတဖ်လၢအဘ််  ဒီွဲးနဖ အတိၢ်အ ်သွဲး,  
တိၢ်သမံ်ံ,  တိၢ်မှၤလ မှၤဒ ွဲးတိၢ်တ ာ်က ှၤ မ့တမ့ိၢ် တိၢ်ပာ်လီှၤလီိၢ်က န်တက့ိၢ်. 
နှၤဒီွဲးပ ှၤက  ဖ ကန ာ်လီှၤပ်ဃ ာ်လၢတိၢ်ဒံ် ီ်ဒ ကန်အပ ှၤဒီွဲးမှၤနိၢ်ပီိၢ်ရီလၢကက နိၢ်ခၢ်ဒွဲးလၢနဂီိၢ်တက့ိၢ်. 

17. တီ်ဖ ာ်ီ်  504 တိၢ်ပာ်ဒ့်ပာ်ကမ် ဖ နမ့ိၢ်အ ်ဒီွဲးတိၢ်သွဲးတလီှၤပလ ာ်ဒီွဲးက  အခာ န်တက့ိၢ်. 
 

အက ာ် 504 ဘ်တိၢ်ဒ ွဲးက ်ီ်အီှၤလၢ တိၢ်က ်ဘ်က ်သ့ဝ ှၤက ှၤ (U.S. Department of Education), ဝ ှၤဒၢွဲးလၢကမ ၢိၢ်တိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်တဖ်အဂီိၢ် (Office for Civil 
Rights -OCR) န်လီှၤ. 

ဝ ှၤဒၢွဲးလၢကမ ၢိၢ်တိၢ်ခ  ွဲးတိၢ်ယာ်တဖ်အဂီိၢ် (Office for Civil Rights -OCR),  Denver  ဝ ှၤဒၢွဲး  
တိၢ်က ်ဘ်က ်သ့ဝ ှၤက ှၤ (U.S. Department of Education), Cesar E. Chavez Memorial တိၢ်သ ် ်ီ်  
1244 Speer Boulevard, Suite 310 

Denver, Colorado, 80204-3582 

လီတ ဒ  303-844-5695, ဖ ွဲး(ဒ)/ဒ ွဲးဆ ၢလံာ် 303-844-4303, 
 

Denver  ကမ ၢိၢ်က  , အက ာ် 504 ဖ ွဲးမံမ ဒာခ ်/ပၢဆ ၢတိၢ်မ ဒာခ ်  Paul Thompson, 720-423-2643, Paul_Thompson@dpsk12.org  

mailto:Paul_Thompson@dpsk12.org

