
က႑ 504 အရ မိဘ/ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးမ်ား 

သင့္တြင္ ေဖာ္ျပပါ အခြင့္အေရး ရိွပါသည္- 

1. သင့္ကေလး၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရိွဘ ဲအစုိးရ ပညာေရး ပရုိဂရမ္မ်ားမွ အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွခြင့္ႏွင့္ ထိုပရုိဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္။ 

2. ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒအရာ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေက်ာင္းခရုိင္မွ အၾကံျပဳေပးျခင္း။ 

3. သင့္ကေလးအား အတည္ျပဳျခင္း၊ စိစစ္အကျဲဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားအတြက္ တေလးတစား အသိေပးခံရျခင္း။ 

4. သင့္ အမိ ဘာသာစကား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပင္မ ဆက္သြယ္မႈ ပံုစံျဖင့္ အခ်က္အလက္ အားလုံးကို လက္ခံရရိွျခင္း 

5. သင့္ကေလးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အခမ့ဲ ျပည္သူ႔ ပညာေရး (FAPE) ကို လက္ခံရရိွျခင္း။ ၎တြင္ မသန္စြမ္းမႈ မရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျမင့္ဆုံး 

အတိုင္းအတာထိ ေရာက္ေအာင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ပါရိွပါသည္။ ၎တြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ တူညီသည့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွရန္ ေက်ာင္းခရုိင္မွ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္ အခြင့္အေရးလည္း ပါရိွပါသည္။ 

6. မသန္စြမ္းမႈ မရိွသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ သင့္ကေလးအား ပညာသင္ၾကားခြင့္ တန္းတူေပးျပီး တူညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္း။ 

7. ပညာေရးဆိုင္ရာ စိစစ္အကျဲဖတ္မႈႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအား သိသည့္ သူမ်ား၊ 

စိစစ္အကျဲဖတ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ား မူတည္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ 

8. သင့္ကေလးသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အက္ဥပေဒ က႑ 504 အရ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွပါက အထူး ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

လက္ခံရရိွျခင္း။ 

9. ခရုိင္မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပရုိဂရမ္တြင္ ေက်ာင္းသား ပါဝင္ခဲ့ပါက ေက်ာင္းသားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးႏွင့္ အဆင္ေျပဆုံး ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ 

ၾကိဳပုိ႔ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

10. သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းခရုိင္မွ စီစဥ္သည့္ ပညာေရးမဟုတ္သည့္ ျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးျခင္း။ 

11. သင့္ကေလး၏ အတည္ျပဳခ်က္၊ စိစစ္အကျဲဖတ္မႈ၊ ပညာေရး ပရုိဂရမ္မ်ားႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

မွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးအား စစ္ေဆးျခင္း။ 

12. သင့္ကေလး၏ 504 အစီအစဥ္ ႏွစ္ပတ္လည္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါတို႔ ပါရိွပါသည္- (1) ေနာက္ဆက္တြဲ အကျဲဖတ္မႈ အခ်က္အလက္ လိုအပ္ခ်က္၊ (2) 

က႑ 504 အရ ဆက္လက္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိွ မရိွႏွင့္ (3) အစီအစဥ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပ့ံပုိးသူ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား။ 

13. မွတ္တမ္းမ်ား ရရိွရန္ အခေၾကးေငြ မမ်ားျပားဘ ဲသင့္ေတာ္သည့္ ႏႈန္းထားျဖင့္ ပညာေရး မွတ္တမ္း မိတၱဴမ်ားကို ရရိွႏုိင္ျခင္း။ 

14. သင့္ကေလး၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ေပးျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခရုိင္မွ ျပန္လည္ 

တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို လက္ခံရရိွျခင္း။ 

15. သင့္ကေလး၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ရပုိင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ တစ္စံုတစ္ခု ရိွေနပါက သို႔မဟုတ္ မွားယြင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မတိက်ျခင္းမ်ား ရိွေနပါက 

ကေလး၏ ပညာေရး မွတ္တမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္အား ေတာင္းဆုိပါ။ ေက်ာင္းခရုိင္သည္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ဤေတာင္းဆိခု်က္အား ျငင္းပယ္ခဲ့ပါက သင့္ထံ 

အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ျပီး ၾကားနာမႈအတြက္ အခြင့္အေရးကိုလည္း အၾကံျပဳေပးသြားပါလိမ့္မည္။ 

16. သင့္ကေလး၏ အတည္ျပဳမႈ၊ စိစစ္အကျဲဖတ္မႈ၊ ပညာေရး ပရုိဂရမ္ သို႔မဟုတ္ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားနာ လုပ္ေဆာင္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သမာသမတ္က်မႈကို ေတာင္းဆိုပါ။ သင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသည္ ၾကားနာမႈတြင္ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး 

အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနမွ ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားပါလိမ့္မည္။ 

17. ေက်ာင္းႏွင့္ သေဘာထား ကုိက္ညီမႈ မရိွပါက 504 တိုင္တန္းခ်က္ ေပးပုိ႔ပါ။ 

 

က႑ 504 အား U.S. ပညာေရး ဌာန၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ရံုး (OCR) မွ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 
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