
အကယ္၍ ေက ်ာ္္းသ်္းသသို ့ မိုု္ အိုပ္ထသ ္္းသ  မွ ေက ်ာ္္းအ သုိုာ္္းအု်ထက္ေက ်္က ်္၍ 
အက အညီသသို ့ မိုု  ္၀်ေ္ဆ်ာ ္မ  ်္းကသိုအပပ္ပက ေအ်က္ပပါရို္း ်္္း  ်္းသည္ အေထ်က္က   
ျ ဖ္္ႏိုသိုာပ္ပသည္ါသည္။  

 
Attendance Services (Transcripts and Working Papers) 

 
816-3593 

Board of Education Operator 816-3500 

Central Registration Center  
(School Registration and Transfers) 

816-3717 

Guidance and Counseling 
 

816-3702 

Health Related Services 816-3912 
Home Schooling Office 816-3715 

McKinney Vento Homeless Assistance  
 

816-3988 

Home Instruction 816-3632 
Medical Leave Instruction 816-3624 

Language Assessment 
 

816-3717 ext. 5 

Multilingual Education 
 

816-3048 

Neglected and Delinquent At Risk Youth Program 
 

816-3172 

Office of Care-Giver/Parent Advocacy 
 

816-4678 

Office of Parent/Family Engagement 
 

816-3170 

Security 816-3707 
Special Education (pre-school, placement) 

 
816-3060 

Student Support Services (Suspension Hearings) 
 

816-3547 

Superintendent’s Office 
 

816-3575 

 
 

  

ဘ ကသို္းအဖသို္းါေက ်ာ္္း  ်္း 

က ်္ျ  ်ုီု  ာ္ က ာ့္၀ု္္ႏိုမွာ့္ က်္း၀ာ္  ်္ 
 ေျ ေါ္းအေထ်က္အက ျပဳ ဖရ္ႏိုမ် ္္း  ်္း 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ေက ်ာ္္းသ်္း က ာ့္၀ု္ဖရ  ်္း 

Dr. Kriner Cash 

Superintendent of Schools 
 

 

 

www.buffaloschools.org 

Burmese 



 

ဘ်ေ က်ာ့္ က ာ့္၀ု္ဖရါမွသါပပသကဲ? 
က ာ့္၀ု္ဖရ ထ်္းါမွသါသည့္ါည္ါ ယ္  က္ မွ် ေက ်ာ္္းပိုါ၀ရ္အု ာ္္း အ္ႏိုၲါ်ယ္ကာ္္းါမွာ္္းေါ္း္ႏိုမွာ့္ ဖ်ဖ္ 
ုက ါမွသေါ္းကသို ႁ မွာ့္ုာ္ေပ္း ည့္ အျပဳအ မ  ်္းအု က္ ါမွာ္္းကာ္္းသည့္ေ မွ ်္ မွ်္္း  က္  ်္းထ်္းါမွသ္ႏိုသို္ာ္ါ်္ 
ျ ဖ္သည္ါသည္။ ဤအါ်သည္ကသိုအပ္ပပသည္ါသည္။ သသို ့ မွသ်ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း ျ ဖ္္ႏိုသိုာ္သည့္အေက်ာ္္းဆရို္းသာ္ 
ယ ေါ္းပပု္၀်္က ာ္္းါါမွသ္ႏိုသိုာ္ ည္ျ ဖ္ပပသည္ါသည္။  

ယဥ္ေက ္း မ အျပဳ မေက်ာ္္း  ်္း္ႏိုမွာ့္ ုဖ္ပပ္းသ ေပပၚဂိုဖသိုက္ မ္ႏိုမွာ့္အု   သ သကသိုယ္ကသိုယ္ဖည္္းက ္္းုက  
္ႏိုမွာ့္ု်၀်္ါမွသသ   ်္းကသို သာ့္ေက ်္သည့္ေက္းဖ်္း မ  ်္းထ်္းါမွသါ်္ မွ် ေက ်ာ္္း  ်္း ဖ်််သည့္ ေက့က် 
သာ္ယ ္ႏိုသိုာ္သည့္ပပု္၀်္္းက ာ္  ်္းျ ဖ္ါ်္ကသိုအပ္ပပသည္ါသည္။  
 

က ာ့္၀ုဖ္ရထ ် ္္းက်္းက်ေဖါ်္အု က ္ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း မ်ွ  
 ညသ္ည့္အ ်္္းကး မွပပ၀ာ္ပပသက?ဲ  

 

ေက ်ာ္္းအု ာ္္း က ာ့္၀ု္ဖရကသိုက္််ေါ္း္ႏိုမွာ့္ ေဘ္းအ္ႏိုၲါ်ယ္ကာ္္း ဖည္္းက ္္းထသ်္္းသသ ္္းေါ္းု ာ္  

ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္းသည္ အက ်္အေါ္းပပသည့္အ ်္္းကးု ာ္ပပ၀ာ္ ကသည္ါသည္။ ေက ်ာ္္းဆသိုသည္ မွ် 
သာ္ဖေပေက့က်ါ်ေ်ါ်ျ ဖ္သည္ါသည္။ ေဘ္းအ္ႏိုၲါ်ယ္ကာ္္းဖဥ္ေါ္း္ႏိုမွာ့္ ေအ်ာ္ျ ာ္သည့္ေ်ါ်ျ ဖ္ေဖ 
ါ်္ သာ့္အက အညီကသိုအပ္ကမွသည္ါသည္။  

က ာ့္၀ု္ဖရ  သဳ္းေ ပက္ မ  ်္းေု  ့ါမွသပပက ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္းသည္ ဆါ် ေက ်ာ္္းအိုပ္သသို ့ မိုု္ 
အျ ်္းေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္းထရ   က္ျ ာ္္း အေ က်ာ္္း က်္းါ်္ေ မွ ်္ကာ့္ပပသည္ါသည္။ ဤေ်ါ်ု ာ္  
ေက ်ာ္္းပိုါုိုရ္အု ာ္္း (ေက ်ာ္္းက်္း  ်္းအပပအ၀ာ္) ေက ်ာ္္းကိုပ္ာ်္္းေဆ်ာ္ု်ကသဖာါပ္  ်္း 
ု ာ္ ကက္်က္ကသ္ိုာ္ေဆ်ာ္ျ ာ္္း   ္းယဖ္ေဆ္းုပ္း အါက္ေသဖ်  ်္းသရို္းဖ ဲေ်သက်္းဆသိုသည္ကသို  
ေက ်ာ္္းသ်္း   ်္း မွ ေဖ်ာ့္ ကည့္ါျ ာ္္းုသို ့ပပ၀ာ္ပပသည္ါသည္။  
 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္းအ်္းေ မွ ်္ မ်ွ ္္းထ်္း  က ္ ်္း? 
 
အျ ်္းသ   ်္း၏ အ္ႏိုၲါယ္ကာ္္းါမွာ္္းေါ္း္ႏိုမွာ့္ေက်ာ္္းက သဳ္း   ္္းသ်ကသိုေါမွ္းါမ၍ ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္းသည္ 
 သ သုသို ကသိုယ္ုသိုာ္ပာ္ကမွ ာ္ သာ့္ေက ်္ေသ် ယဥ္ေက ္းသည့္အျပဳအ မ  ်္းျ ာ့္ေ်ထသိုာ္ါ်္ေ မွ ်္ကာ့္ 
ပပသည္ါသည္။  
က ာ့္၀ု္ဖရအါ ေက ်ာ္္းသ်္းုဖ္ေယ်က္အေ်ျ ာ့္- 
 

  သ သအဖ  ္္းါမွသသေက်က္ကိုပ္ေဆ်ာ္၍ အျ ာ့္ဆရို္းေအ်ာ္ျ ာ္ မါါမွသေအ်ာ္က သဳ္းဖ်္းါ်္                           
 ေက ်ာ္္းုက္ မွ်္၍ အ  သ်္ မွီအု်္္း  ုာ္ေါ်က္ါမွသွ ပီ္း ေက့က်သာ္ယ ါ်္အ  ုက္ အဆာ္သာ့္ 
ျ ဖ္ေ်ါ်္ 
 
 

 
 

 

 ေက ်ာ္္း၀ု္ဖရိုဖရအပပအ၀ာ္ သာ့္ေက ်္သည့္ေက ်ာ္္းသ်္းအျပဳအ မအု က္ ဖည္္း  ဥ္္းဖည္္း 
 က ္္း  ်္းကသို ကသိုက္််ါ်္ 

 ဖည္္းက ္္းထသ်္္းသသ ္္းေါ္းဆီေါ်က္သ ်္း္ႏိုသိုာ္သည့္ ျပ ််  ်္းကသို ေျ ါမွာ္္းါ်္ ေက ်ာ္္း၀်္္းထ ္္း 
  ်္းဆီ မွအက ညီါယ ပပ (ေက ်ာ္္းအ ကရေပ္း က  မေါ္း၀်္ထ ္္း Say Yes ၀်္ထ ္္း  ်္း) 

 ဆါ်  ်္း ၀်္္းထ ္္း  ်္း ေက ်ာ္္းအိုပ္  ဳပ္ဖီ ရေဆ်ာ္ါ က္သ   ်္း္ႏိုမွာ့္  သ သအု်္္းေ ပ  ်္းကသို အျပဳ 
သေဘ်ေဆ်ာ္ ေက္းဖ်္းသည့္အျပဳ မ္ႏိုမွာ့္ဆက္ဆရါ်္ 

  သ သကိုပ္ေဆ်ာ္ မအု က္ ု်၀်္ယ ပပ 
 အျ ်္းသ   ်္းကသို ဒရ္ါ်ါေဖ ည့္ သသို ့ မိုု ္အ္ႏိုၲါ်ယ္ျ ဖ္ေဖ ည့္အေျ အေ်  ်္းကသို  
က်က ယ ္္ႏိုသိုာ္ ည္ ့ ည္သည့္သုာ္္းအ  က္အကက္ ဆသို ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္းအ်္း ုာ္ျပါ်္ 

 ေက ်ာ္္းပိုါ၀ရ္အု ာ္္း ေဘ္းကာ္္း ဖ်ဖ္ုက ါမွသေဖါ်္ ပ ္းေပပာ္္းပပ၀ာ္၍ အျ ်္းသ   ်္းအ်္း ေက္း 
ဖ်္း မကသို ျပသါ်္ 

 ေပ္းအပ္သည္ ့ေက ်ာ္္းဖ်အ်္းကရို္း ွပီ္းေျ ်က္ေအ်ာ္ေဆ်ာ္ါ က္ါ်္ 
 ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း ဖီ ရေါ္းသ ်္း  ်္း အိုပ္  ဳပ္ေါ္း  ်္း၏ ေု်ာ္္းဆသို မကသို ််္းေထ်ာ္ါ်္ 
 ေက ်ာ္္းပသိုာ္ပဖာည္္း  ်္းအ်္း ဂသိုေသဖ ်  သရို္းဖ ါဲ်္ 
 ေက ်ာ္္းု ာ ္သာ့္ေက ်္သည့္၀ု္ဖရိုသ် ဆာ္ျ ်္္းါ်္ 
 သာ့္ေက ်္သည္ ့ဖက်္းကရို္း  ်္းသ်သရို္းဖ ါဲ်္  
 အျ ်္းသ   ်္းကသို ဒရ္ါါေဖ ည့္ သသို ့ မိုု ္အ္ႏိုၲါ်ယ္ျ ဖ္ေဖ ည့္အေျ အေ်  ်္းကသို က်က ယ္ 
္ႏိုသိုာ္ ည္ ့ ည္သည့္အေထ်က္က ျပဳ ည့္ သုာ္္းအ  က္အကက္ ဆသို ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္းအ်္း 
ုာ္ျပါ်္ ေ မွ ်္ကာ့္ပပသည္ါသည္။  

 

က ာ့္၀ု္ဖရ  သဳ္းေ ပက္ မ ျ ဖ္ ာ္ ကိုပ္သာ့္သည့္အါ်  ်္း 
 
  သ သဆါ်အ်္း ုာ္ျပပပ 

 ေက ်ာ္္းသ်္းေါ္းါ် ါရို္းသသို ့  (SST) သ ် ္းါ်္ေျပ်ပပ 

 ၁၀ ထသေါပပ  

 အသက္ျပာ္္းျပာ္္းါမပပ  

 ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္းအ်္းအက ညီေု်ာ္ပပ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 အ က္  ဲကရဳသည့္အ  သ်္ု ာ္ အေထ်က္က ျ ဖ္ေဖ ည့္ အဖီအ ရုဖ္ ို 

ဆါ်္ႏိုမွာ့္ပ ္းေပပာ္္းေဆ်ာ္ါ က္ထ်္းပပ  

 အု်္္းအု က္ ျပာ္ဆာ္ထ်္းပပ 

 အ  သ်္ မွ်္ွပီ္း အု်္္းု ာ္္းပ ္းေပပာ္္းေဆ်ာ္ါ က္ါ်္ အဆာ္သာ့္ါမွသပပေဖ 

  သ သအု က္သု္ မွု္ထ်္းေသ်ေ်ါ်ု ာ္ အွ ဲါမွသပပေဖ 

  သဘ အ သို္းအ  ်္း္ႏိုမွာ့္ အျ ်္း  သသ်္းဖို၀ာ္  ်္းကသို ေျပ်ဆသိုေဆ ္းေ္ႏို ္းပပ 

 

ေက ်ာ္္းသ်္းုဖ္ေယ်က္အေ်ျ ာ့္ ု်၀်္္ႏိုမွာ့္ါပသိုာ္  ာ့္  ်္း 
 

ေက ်ာ္္းသ်္းုဖေ္ယ်က္  ုာ-္ 
 ဥပေဒ မွေထ်က္ပရရ့ထ်္းသည့္အုသိုာ္္း အသက ္၅္ႏိုမွဖ္ မွ၂၁အု ာ္္း  သ သုါ်္း၀ာ္အိုပ္ထသ ္္း 

သ ေ်ထသိုာ္သည့္  ဂသိုာ္အု ာ္္း မွ ေက ်ာ္္းု ာ ္သာ့္ေက ်္သည့္ အ  ဲ့အဖသို္းါပည်ေါ္းါါမွသ 

ုက္ေါ်က္  ာ့္ 

  မွ  မွ ုုဆက္ဆရ ရါ  ာ့္္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသည္ ေက ်ာ္္းသ်္းအ်္းကရို္းအု က္ ေဘ္းအ္ႏိုၲါ်ယ္ကာ္္း 

ဖာ္ွပီ္း ဖ်ဖ္ုက ္ႏိုမွာ့္ အဓသပၸပယ္ျပည့္၀သည့္ေ်ါ်အျ ဖ္ ေ မွ ်္ မွ်္္းပသိုာ္  ာ့္ 

 ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္း အျ ်္းေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း မွ ယဥ္ေက ္းျပ ာမွ်ဖ ်  မွ ုဖ ် ေက္းဖ်္း 

 မျ ာ့္ဆက္ဆရ ရါ  ာ့္ 

  သ သအျ ာ္ကသို ဖ်ျ ာ့္သသို ့ မိုု ္္ႏိုမု္ျ ာ့္ ေ ပျပ  ာ့္ 

  သ သကသိုယ္ါည္ကသိုယ္ေသ ္းကသို ေ ပျပ္ႏိုသိုာ္သည့္ ၀ု္ဖရို  သဳ္း၀ု္ဆာ္္ႏိုသိုာ္  ာ့္ 

 သာ့္ေက ်္သည္ ့ပည်ေါ္းအ  ာ့္က်္္း  ်္း ု်္္း  ုါါမွသ  ာ့္ 

 အသ်္းေါ်ာ္ က   သဳ္း   သဳ္း္ႏို ယ္ဖို ကသို္းက ယ္သည့္ဘ်သ် ကသာ္ ကသာ္ သု ္္းတ ု္ မ က ်္း     ျဲ ်္း မ 

္ႏိုသိုာ္ာရသ်္းျ ဖ္ မ ုသိုာ္္းါာ္္းသ်္းအိုပ္ဖို ္ႏိုသိုာ္ာရေါ္းအျ ာ္ အသက္အါ ယ္ သသို ့ မိုု္  သ်္ဖ  ္း္ မအ  

ေျ ေ်ုသို ့ကသို ပဓပ် ထ်္းပဲ ေက ်ာ္္းု ာ္္းကမပ္ါမွ်္း မ  ်္း သ်ု ညီ မွ  ပပ၀ာ္ေဆ်ာ္ါ က္  ာ့္ါါမွသ 

  ာ္ ့

 

 

 
 
 

 
 

 
   ္းယဖ္ေဆ္းုပ္း္ႏိုမွာ့္ အါက္ေသဖ်္ႏိုမွာ့္ပပု္သက္သည့္ ထသေါ်က္ ထာ္ါမွ်္းသည့္အ  က္ 
အကက္  ်္း ါါမွသ  ာ့္္ႏိုမွာ့္အု  ဆသို္းုပ္းသည့္ ကသိုယ္ေါ္းျပ ််  ်္းကသို ုသိုက္ဂသိုက္က ညီ 
္ႏိုသိုာ္သည့္ က   ်္း ေအၚ ာ္ဖီ  ်္း္ႏိုမွာ့္ ထသေု  ့ဆက္ဆရ္ႏိုသိုာ္  ာ့္ 

 အသ်္းေါ်ာ္ က   သဳ္း   သဳ္း္ႏို ယ္ဖို ကသို္းက ယ္သည့္ဘ်သ် ကသာ္ ကသာ္ သု ္္းတ ု္ မ က ်္း     ျဲ ်္း မ 
္ႏိုသိုာ္ာရသ်္းျ ဖ္ မ ုသိုာ္္းါာ္္းသ်္းအိုပ္ဖို ္ႏိုသိုာ္ာရေါ္းအျ ာ္ အသက္အါ ယ္ သသို ့ မိုု္  သ်္ဖ  ္း္ မအ  
ေျ ေ် ၀ျ ာ္္း ပသ်္ျ ာ္္း က   သဳ္းုဖ္ သ ဳ္းုကယ္ျ ဖ္ေဖ အထာ္ေ က်ာ့္ျ ဖ္ေဖ ဖသည္ုသို ့ေ က်ာ့့့္  
ေက ်ာ္္းပိုါ၀ိုရ္အု ာ္္း သသို ့ မိုု ္ေက ်ာ္္း မွ ကီ္း မ္းက ာ္္းပသည့္ အ ်္္းအ််္း ကိုပ္ေဆ်ာ္ မ 
  ်္းု ာ ္ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း မွ သသို ့ မိုု္ ၀်္ထ ္္း မွ   ျဲ ်္းျ ာ္္း ေဖ်္က်္းျ ာ္္း ေကမွ်ာ္ေျပ်ာ္ျ ာ္္း 
 မွ က်က ယ္ပသိုာ္  ာ့္ ါမွသသည္ါသည္။  

 

ဘယ္၀ု္ဖရိုဖရကသို  သ သကသိုက္််သာ့္သကဲ?  

ေက ်ာ္္း  ုာ္္းျ ဖ္ေဖ သသို ့ မိုု  ္ေက ်ာ္္းကိုပ္ာ်္္းဖဥ္  ုာ္ျ ဖ္ေဖ ၀ု္ဖရို  
္ႏိုမွာ့္ပပု္သက္သည့္ ဖည္္းက ္္းသည္အက ် အ္ေါ္းပပသည္ါသည္။ေက ်ာ္္းသ ် ္း 
ါ်္အဆာ္သာ့္ျ ဖ္သည့္အ ပ ပည်ေါ္းကိုပ္ာ်္္းဖဥ္ကသို အေ္ႏိုမွ်က္အယမွက္ 
 ျ ဖ္ ည့္ သာ့္ေက ်္သည့္ ၀ု္ဖ်္းဆာ္ယဥ္ မါမွသေဖါ်္ သ သုထ်္းပပါသည္။ ဥပ ်။ ဥပမာ- 

 
 ေက ် ္ေျပ်ာ္ ါာ္ေျပ်ာ္ ေါမွ ့ေပပ ေ််က္ေပပ  ကသဳ္းုဖ္ေ  ် ာ္္း ါာ္္းသ်္းသ် ရို္း အက ်္ သုိုသည့္ 
ဖကု္ ေဘ်ာ္္းဘီ ိုုသ ထသို္းေ ပက္ျ ာ္ေ်ါသည့္ အ၀ု္အဖ်္း  ် ္း ၀ု္ပပ္ႏိုမွာ့္ 
 

 အ  ုာ္္း ရ  ် ္းကသို ကရိုျ ရဳ ရို္းက ယ္္ႏိုသို္ာ္သည့္ သာ့္ေက ် ္သည့္အေပပ၀ု္  ် ္း၀ု္ပပ  ပ္းထသါမွည္သည့္  
ေဘ်ာ္္းဘီ  သဳ္း 
 

 ေဘ္းကာ္္းသည့္ သာ့္ေက ်္သည့ ္  သ်ပ္  သဳ္းဖီ္းပပါသည္။ ဥပ ်  သာ့္ေက ်္သည့္ သ်ပ္  ်္းု ာ္  
 ေ််ာ့္ေပပေ်သည့္ သ်ပ္  ်္း (ေျ ညမွပ္ သ်ပ္ အသပ္ ်္္းု ာ္္းဖီ္း သ်ပ္  ်္း) ျ ဖ္သည္ါသည္။ ဤ်မွဖ္ ိုသ် 
က်္ ့သု္ထ်္းသည္ မိုု္ပပါသည္။  
 

    ာ္္း  က္အေ်ျ ာ့္ က ်္္း ်ေါ္းအါ ဖ်ါ က္ဖ်ု ္္း အေထ်က္ အထ်္းျပ္ႏိုသိုာ ္မွါ ည္ါသည္။  
ဦ္းေ ပာ္္း္ႏိုမွာ့္ဆသိုာ္သည့္  ည္သည့္အါ် မွ  ၀ု္ပပ္ႏိုမွာ့္ (ဦ္းထိုပ္ ေ ပာ္္းေဆ်ာ္္း ေ ပာ္္းဖ ပ ္ထသိုအါ် 
  ်္းသ် ကပပ) က ်္္း ်ေါ္း သသို ့ မိုု္ ဘ်သ်ေါ္းကသိုအပ္  က္ါမွသပပက    ာ္္း  က္ျ ဖ္သည္ါသည္။ 
 
 
 
 
 

 



 
 
 ပည်ေါ္းကသ ို ထသ သ ိုက္ အေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ ျ ဖ ္ေဖ္ႏိုသ ိုာ ္သည္ ့  ကမွ ပ ္ေပပေက်္ကီ  ညဖ္ 
ည ္္းသည္ ့ အ၀ု္ဖ်္း  သ ဳ ္း ၀ု္ပပ္ႏို မွာ ္ ့  

 အေဆ်က္အဦ္းအ  ုာ္္း  ုာ္ ေ ပာ္္းဖ ပ္ပပသည့္ ကိုဒ္ ၚ ် ကာ္္ႏိုမွာ့္ အျ ်္းအေပပ၀ု္  ်္းကသို  ၀ု္  
ပပ္ႏိုမွာ့္  

 
 ကိုယက္ မက သ ို  ဆ ဲေဆ်ာ ္္ႏို သ ိုာ ္သည့ ္  ကက္၀ု္ါု််  ်္း   ၀ု္ပပ္ႏို မွာ ္ ့ ါသည္။  ဥပ ်  
ုက ာ ္ ္းကက္ဖ  ပ ္  ကက္ဖ  ပ ္  ် ္းဖ  ်  ကက္ကက္  ကက္ကက္  ကည္ဖ  ဲ  ် ္း  သသ ို  ့  
မိုု္ ပ ္းပ ပု္   ပ ္းပ ပု ္ေ ပာ ္ ္း ျ ဳု္္ႏို သ ိုာ ္သည္ ့ ပ ္းပ ပု္  ်္း    သ် ္ ္း  က သ ဳ ္းက ဲ ့သ သ ို  ့ဆ  ဲ  
 က သ ဳ ္း  ် ္း  ်ာ ္ၚ  ်ပ ရ ိုဖ ရ  ကယ္  ်္း  ဖသည္ ျ ာ ္ ့ ါသည္။   ပ ္းပ ပု္ကသ ိုအျ ဲ ပ ္းပ ပု္ေ ပာ ္ ္း  
ုပ္  ပပု္ထ်္းါ ည္ါသည္။    

 
 ၚိုသရ္္းအ   ဲ့၀ာ္  ်္း္ႏိုမွာ့္ဆက္ဖပ္ေ ပျပသည့္ အ၀ု္ဖ်္း  သဳ္း  ၀ု္ပပ္ႏိုမွာ့္ါသည္။  

 
*** မုွ  ္ က္ -- ၀ု္ဖရိုဖရကသို  သဳ ္းေ ပက္သည့္ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္းသည္  
  သဳ ္းေ ပက္သည့္အါ်ကသို  ရို္း၍ျ ဖေ္ဖ  ယ္၍ျ ဖေ္ဖ  သ သသး်က္သို ေျပ်ာ္္းကဲါ်က္သိုအပျ္ပီ္း 
အကယ္၍ကသိုအပပ္ပက ကက္ ရ္ႏိုသိုာသ္ည့္ အါ်ျ ာ့္ကက္ေ  ု ့ အဖ်္းထသို္းါ ည္ါသည္။ ကသိုက္်် 
ါ်ျ္ာာ္္းဆသိုပပက ဘ ကိုသ္းအဖသို္းါေက ်ာ္္း  ်္း ၀ု္ဖရို  ္ႏိုမွာ့္အညီ ဖည္္းက ္္းထသ် ္္းသသ ္္း ရါ  
 ည္ါသည္။  

 
   ကမွ ပ္ဖဖ္ပဖာည္  ်္းအသရို္းျပဳျ ာ္္း္ႏိုမွာ့္ပပု္သက္သည့္ ဖည္္း  ဥ္္း  ်္း? 
 
ေက ်ာ္္းသ်္းုဖ္ေယ်က္ထရ မွ ကက္ကသိုာ္ ို်္္းသသ ္္းါပပက ၀်္ထ ္္းသည္   က္ျ ာ္္းပာ္ ေက ်ာ္္းသ်္း  
၏ သဘ  ်္း/အိုပ္ထသ ္္းသ   ်္းကသို အေ က်ာ္္း က်္းသည္ (ဆက္သ ယ္ေါ္းအု က္ြ ကေက္း္ႏိုမွာ့္ဆက္  
သ ယ္ါ ည့္အျ ်္းပရိုဖရ  ်္းဖီ ရ္ႏိုသိုာ္ါ်္ျ ဖ္သည္ါသည္။ ဘ ကသို္းအဖသို္းါေက ်ာ္္း  ်္း ဖရု ာ္ သသ ္္းယ ပပက  သဘ/  
အိုပ္ထသ ္္းသ   ်္းကသို   က္ျ ာ္္းအေ က်ာ္္း က်္းါ်္ကိုသအပ္သည္မိုျပည်္္းပပါမွသသည္ါသည္။ 
 
 
 

1 .  ဆက္သ ယ္ေါ္း ကမွ က္ဖဖ္ပဖာည္္း  ်္း (ေပ့ၚ ်  ်္း အသိုာ္ေပ့ပ  ်္း အိုသာ္ပက္  ်္း ကက္ကသိုာ္ ို်္္း  
  ်္းကက္ေု့်ပ္  ်္းုက္ဘကက္  ်္း ဖသည္ျ ာ့္) သသို မိုု္ 
                                                            
 
 
 
 

 
 
ကမွ က္ဖဖ္ကဖ်္းဖါ်ပဖာည္္း  ်္း (X။ ဥပမာ-Box, PlayStation ဖသည္ျ ာ့္ြ ကသိုယ က် သို ့ဆရို္းျ ု္ 
 ကျ ာ္္း  ်္း မွ် ေက ်ာ္္းသ်္း  သဘ  ်္း၏ ဆရို္းျ ု္  က္သ်ျ ဖ္သည္ါသည္။  

 
2. ေက ်ာ္္းပိုါ၀ိုရ္အ  ုာ္္း ထသိုက့ဲသိုသ ့ပဖာည္္း  ်္း ေပ ်က္ါမွ ထသ သိုက္  သို္း ရါျ ာ္္း  ်္းအ  ုက္  ါသိုာ္ မွ  
ု်၀်္ ယ သည္ကသို ေက ်ာ္္းသ်္း  သဘ အိုပ္ထသ်္္းသ   ်္း သ သု  သာ့္သည္ါသည္။  
 

3. ***ေက ်ာ္္း  ုာ္္း၀ာ္သည္္ႏိုမွာ့္ုျပသဳက္်က္ ကက္ကသိုက္ ို်္္း  ်္းကသို ေက ်ာ္္းသ်္း ပဖာည္္းသသ ္္း  
ေ်ါ်  ုာ္ထ်္း ့ဲါ ည္ါသည္။  ို်္္းကသို ပသု္၍ သသို ့ မိုု္ ဖက္အကိုပ္ ကိုပ္္ႏိုသိုာ္သည့္အေျ အေ်  သဳ္း  
ျ ာ့္သသ ္္း ့ဲါ ည္ါသည္။  

 
4. ***ေက ်ာ္္းအေဆ်က္အဦ္းု ာ္္း  ်္း္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းက်္း  ်္းေပပု ာ္ ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း ကက္  
ကသိုာ္ ိ်ု ္္း  ကသိုာ္သာ့္  သရို္းါေပါသည္။   

 
5. ***ေက ်ာ္္းအ  ုာ္္း ကက္ကသိုာ္ ို်္္း ကသိုာ္ေဆ်ာ္သရို္းဆ သဲည့္  ည္သည့္ေက ်ာ္္းသ်္းထရ မွ ဆသို 
 ေက ်ာ္္း ါသိုာ္အိုပ္  ဳပ္ေါ္း သသို ့ မိုု္ ကရိုျ ရဳေါ္း၀်္ထ ္္း မွ သသ ္္းယ ျ ာ္္း ရါ ည္ါသည္။  
 

6. ထသိုကါသယ်  ်္းေက ်ာ္္းအု ာ္္း သသ ္္းဆည္္း ရါပပက  သဘ/အိုပ္ထသ် ္္းသ  မွ ေက ်ာ္္းအိုပ္
  ဳပ္ေါ္း  မ္း ္ႏိုမွာ့္ေု  ့ဆရို၍ ျပ်္ကည္ါယ ္ႏိုသိုာ္သည္ါသည္။  

 

7. ဤ  ၀ပဒကသို ေက ်ာ္္းသ်္းုဖ္ဦ္း မွ အ ကီ ္ ကီ ္  သဳ္းေ ပက္သည္ကသိုေု  ့ါကမွ ာ္ ထသိုကါသယ်ကသို 
သသ ္္းယ ျပီ္း  ါသိုာ ္ ကရိုျ ရဳ/ေဘ္းကာ္္းေါ္း ါရို္းသသို ့ပသို ့ကသိုက္ ည္ျ ဖ္သည္ါသည္။  သဘ/အိုပ္ထသ်္္းသ  မွ 
ထသိုပဖာည္္း ျပ်္ယ ါ်္ ဖီဖဥ္ါ ည္ါသည္။ ေက ်ာ္္းသ်္း မွ်   ဘ ကသို္းအဖိုသ္းါေက ်ာ္္း  ်္း ဖရ္ႏိုမ်္္းအါ ဖည္္း 
က ္္းထသ ္္းသသ ္္း ရါ ည္ျ ဖ္သည္ါသည္။  

 
 
8. ညဖ္ည ္္းဓပု္ပရို သသို ့ မိုု္ ုါ်္း ၀ာ္ဓပု္ပရို  ်္း  မွ ေ၀ျ ာ္္း ကက္က္း ဲ 
က ္းေျပ်ာ္္းျ ာ္္း ါသိုက္က ္းျ ာ္္း ျ ်္ ့ေ၀ျ ာ္္း ဖသည္ ိုုသ ့ကသို  ( ကသဳ္း ဲ့ဆက္ 
သ ယ္ေါ္းကါသယ်  ်္းြ ျ ာ့္ ျ ်္ ့ေ၀ျ ာ္္း သသို ့ မိုု္ (အ  ်္းအေ ပ 
 က္ေဆ့  ္ပသို ့ အီ္းေ ္းပသို ့ ကသာ္အေ က်ာ္္း က္ေဆ့  ္ပသို ့ြ ျ ာ္္း  ်္းသည္ 
ျပည္်ယ္ သသို ့/္ႏိုမွာ့္ ွမိုသ ဥပေဒအါ် ါ်အ၀ု္ မ ျ ဖ္္ႏိုသိုသည္ါသည္။  ည္သ   
 
 



 
ဆသို ညဖ္ည ္္းဓပု္ပရို သသို ့ မိုု္ ုါ်္း ၀ာ္ဓပု္ပရို  ်္း ါသိုက္က ္း ျ ်္ ့ေ၀  
 မွ ေ၀ပပက ေက ်ာ္္း ါသိုာ္၏ဖည္္းက ္္းထသ်္္းသသ ္္းေါ္း ကိုပ္ာ်္္းဖဥ္အ သုိုာ္္း  
ကိုပ္ေဆ်ာ္ ရါျပီ္း ဥပေဒထသ်္္းသသ ္္းေါ္းအ  ဲ ့ သိုသ ့ မိုု္/္ႏိုမွာ့္ အျ ်္းသာ့္ 
ေက ်္သည့္ ျပည္်ယ္ ွမို ေအၚ ာ္ဖသ  ်္းသသို ့ အေ က်ာ္္း က်္း ရါျပီ္း အ 
  ္္း ရါျ ာ္္း ါ်အ၀ု္ မျ ာ့္ ုါ်္းဖ ဲ ရါျ ာ္္း္ႏိုမွာ့္ ုဖ္ဘ၀ကရို္း ကသာ္ပသိုာ္္းဆိုသာ္ 
ါ်ပဖ္ မက  ္းက ်္သ အျ ဖ္ ဖ်ါာ္္းသ ာ္္း ရါ္ႏိုသိုာ္သည္ါသည္။  

 
9. ေက ်ာ္္းအိုပ္  ဳပ္ေါ္း၀်္ထ ္္း ေက ်ာ္္းကရိုျ ရဳေါ္း အဖသို္းါေအၚ ာ္ဖီ မွ ဥပေဒထသ်္္းသသ ္္းေါ္း အ  
ါ်ါမွသ  ်္း ါဲ  ်္းသည္ သာ့္ေက ်္သည့္ကိုပ္ာ်္္းေဆ်ာ္ု်  ်္းကိုပ္္ႏိုသိုာ္ါ်္အု က္ ဆက္  
သ ယ္ေါ္း ကါသယ်  ်္း ပသိုာ္ဆသိုာ္ကသိုာ္ေဆ်ာ္  ာ့္ါမွသသည္ါသည္။  

 
*** မုွ  ္ က္ ။ ဥပမာ- ပည်ေါ္းကသိုအပ္  က္ုဖ္ ိုု ည္္းအါ  ါသိုာ္အေ်္ႏိုမွာ့္ ဖ်သာ္  
 ်္္းအ  ုာ္္း ကသိုအပ္ပပက ကက္ကသိုာ္ ိ်ု ္္းအသရို္းျပဳ  ာ့္   ာ့္ျပဳ္ႏိုသိုာ္သည္ါသည္။  
ကမွ ပ္ဖဖ္ပဖာည္္း  ်္းအသရို္းျပဳ  ာ့္ကသို ေက ်ာ္္းအိုပ္ မွသ်ကမွ ာ္   ာ့္ျပဳ္ႏိုသိုာ္သည္ါသည္။ 
 
 က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ါ က္ မ္ႏိုမွာ့္ုို်္ ့ျပ်္ မအဆာ့္  ်္း  
 
ဘ ကသို္းအဖိုသ္းါေက ်ာ္္း  ်္း က ု္၀ု္ဖရု ာ္ေ ပျပထ်္းသည့္ ေ မွ ်္ မွ်္္းအျပဳအ မ  ်္းကသို ေက ်ာ္္းသ်္း 
  ်္း မွ   သဳ္းေ ပက္သည့္အ ပ ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း္ႏိုမွာ့္ေက ်ာ္္းအိုပ္  ်္း မွ   ာ့္  ာ့္  သ်္  သ်္ သာ့္ေက ်္ဖ ် ုဖ္ 
သ ု္ုည္္း ရုို ့ျပ်္ ကသည္ါသည္။  
က ု္၀ု္ဖရေ ပက္  က္ မအု က္ ိုုရ ့ျပ်္ါ်္ က ာ့္၀ု္ဖရကက္ဖ ဲ  ုာ ္အဆာ့္ေက္းဆာ့္ ပပ၀ာ္သည္ါသည္။ 
က  ္းက ်္ မုဖ္ ိုဖီုသိုာ္္းသည္ ဤုရို ့ျပ်္  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ါ က္ မ  ်္း ုဖ္ ိုသသို ့ မိုု္ပသိုသည္ ့အဆာ့္ 
  ်္း္ႏိုမွာ့္ါာ္ဆသိုာ္ါ ည္ါသည္။ အျပဳအ မအ သုိုာ္္းအ  ုက္ ကသိုက္ညီသည့္ အဆာ့္  ်္းကသိုသ် ေက ်ာ္္း 
၀်ထ္ ္္း ္ႏိုမွာ့္ေက ်ာ္္းအိုပ ္ ်္းက အသရို္းျပဳသည္ါသည္။  
အကယ၍္  သာ့္ေု်္ ဂသိုာ္္းဖသိုာ္္းသည့္အျပဳအ  သည္ ္ႏိုမွဖ္ ိုသသို ့ မိုု ္အထက္အဆာ့္  ်္းျ ာ့္ 
ေျ ါမွာ္္းါ်္    မွု္ပပက ျ ဖ္္ႏိုသိုာ္သည့္ ည္သည့္အ  သ်္ု ာ္ ဆသို ဖည္္းက ္္းထသ်္္းသသ ္္းုရို ့ျပ်္  က်္း 
၀ာ္ေဆ်ာ္ါ က္ မ  ့အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ မွသ် ပထ ဆရို္းဖုာ္အသရို္းျပဳါ ည္ါသည္။ ဥပ ် ေက ်ာ္္းသ်္းသည္ 
တ ် ္ က်္း  က္ကသို ကသိုက္််ါ်္ျာာ္္းဆသိုပပက ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း္ႏိုမွာ့္ေက ်ာ္္းအိုပ္သည္ အဆာ့္၂ 
 ုက္ ာ ္ က်္း၀ာ္  ်္ေျ  မ ွ  မ်  ်္း္ႏိုမွာ့္ုရို ့ျပ်္ မ အဆာ့္၁ ကသိုသ် ပထ ဆရို္းဖုာ္အသရို္းျပဳ 
သာ့္သည္ါသည္။  

 
 

 
ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္း္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းအိုပ္  ်္း ေက ်ာ္္းအသ်္းအျပဳအ မကသို ိုုရ ့ျပ်္သည့္အ ပု ာ္  
အေ က်ာ္္းအါ်အ  က္ကက္  ်္းဖ ်ကသို ါယ ါ်္ေ မွ ်္ကာ့္ပပသည္ါသည္။ ေအ်က္ပပဖ်  က္္ႏိုမွ်  ်္းသည္ 
 က်္း၀ာ္  ်္ေျ ျ ာ္္း္ႏိုမွာ့္ုရို ့ျပ်္ မအဆာ့္  ်္း္ႏိုမွာ့္ပပု္သက္သည့္ အ  က္ကက္  ်္းကသို ေထ်က္ပရ့ထ်္း 
ပပသည္ါသည္။  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းါ ်္းေသ်အျပဳအ    ်္း္ႏိုမွာ့္ ုရို ့ျပ်္ပရိုအဆာ့္ အဆာ့္  ်္း 

ေသ် ့ က္ : ပထ ဆရို္း အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ကသို သရို္းပပ 
 

အဆာ့္ ၁ - ေက ်ာ္္းသ်္းု ာ္ေ််က္  
ေက ်ာ္္း ါ်အ၀ာ္ ါမွသ  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ 
ါ က္ျ ာ္္းကဲ ဖုာ္ ေဆ်ာ္ါ က္ါေသ္း 
ပပက Classroom Support and  
Student Support Team (အု်္္းု ာ္္း 
အက ညီ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းက ညီေါ္းအ  
   ဲ့) သည္ သာ္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။  

 
အဆာ့္၂ - အျပဳ မဆသို္းအု က္ အု်္္း  
ု ာ္္း အေထ်က္အပရ့ေပ္းွပီ္းေသ်္ကည္္း  
အျပဳ မ ဆသို္းဆက္ကက္ျ ဖေ္ပပေ်ွပ္ီး အ 
ျ ်္း ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း သာ္ယ  မကသိုထသ သိုက္  
ပပက Appropriate Administration (သာ့္ 
ေက ်္သည့္ ဖီ ရ ် ့္   ဲမ) သည္ သာ့္ေက ်္ 
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။  
 

 

အဆာ့္ ၃ - အက ညီ္ႏိုမွာ္ ့ က်္း၀ာ္  
ေဆ်ာ္ါ က္ မ ေဆ်ာ္ါ က္ွပီ္းေသ်္ကည္္း 
အျပဳ မဆသို္း ပသိုုသို္းက်ပပက (ထပ္ ပထပ္ ပ  
ေဖ်္က်္း) Short Term Suspension  
ေက ်ာ္္းေ ုေေပ္း််္းျ ာ္္းသည္ သာ့္  
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။  

 

အဆာ့္၄- အျပဳ မဆသို္းသည္ အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း၏ ေဘ္းကာ္္းကရိုျ ရဳေါ္းကသို  
ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း ထသ သ္ိုက္က်ပပက Request for 
Long Term Suspension ေါါမွည္ ေက ်ာ္္း 
 မွါပ္ဖဲျ ာ္္းသည ္သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။  

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းုပ္းေသ်အျပဳအ မ အဆာ့္ 
၁ 

အဆာ့္ 
 ၂ 
 

အဆာ့္ 
၃ 

အဆာ့္ 
၄ 

ါသဲသို ့အေ က်ာ္္း 
 က်္းေက်ာ္္း က်္းသာ့္ 

ွသိုက္က အ္ႏိုသိုာ္က ာ့္ျ ာ္္း အ ်္ကသိုာ္္း  ုာ္ွသိုက္က ျ ာ္္း္ႏိုမွာ့္ ၚသိုရ္္ႏိုမွာ့္ 
ဆက္ဖပ္ ကသဖာ  ်္း 

 

 

• (ဖ်ျ ာ္ ့္ႏိုမု္ျ ာ္ ့သသို ့ မိုု ္ကသိုယ္ထသကက္ေါ်က)္ သသို ့ မိုု ္ 
အီကက္ထေါ််ဖ ္ဆက္သ ယ္ေါ္းျ ာ့္ ု ာ္ုက် ါည္ါ ယ္၍ ျပဳ 
သည့္အျပဳ  သည္ ေက ်ာ္္းကိုပ္ာ်္္းေဆ်ာ္ု်ကသို အေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ 
ျ ဖ္ေဖ၍ ျ သ ္္းေျ ်က္သည့္အျပဳအ မ 
 

 

• 
 

• 
   

 

• အက ်္အက  ္း သွိုက္က အ္ႏိုိုသာ္က ာ့္ျ ာ္္း (ဥပ ်-အ  သ်္ပသိုအဖီအဖဥ္ 
သသို ့ မိုု္ ပည်ေါ္းအက သဳ္းေက ္းအ ္း သိုသ ့ မိုု္ ေက ်ာ္္းသ်္း၏ပ ္း  
ေပပာ္္းပပ၀ာ္ေဆ်ာ္ါ က္္ႏိုသိုာ္ ည့္ဖ  ္္းါည္ကသို ဆသို္းဆသို္း၀ပ္း၀ပ္းထသ ိုသက္ေဖ 
္ႏိုသိုာ္သည့္အျပဳ  ကသို ု က္ုက်အ ကသ ္ ်္  ်္းဖ ် ျပဳကိုပ္ျ ာ္္း 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 

ဘု္ဖ္က်္းဖည္္းက ္္း  သဳ္းေ ပက္ျ ာ္္း  

• ဘု္ဖ္က်္းေပပအေသ္းအ  ပ္းအေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ျပဳျ ာ္္း (ဖ်္း 
ေသ်က္ျ ာ္္း အသရက ယ္က ်္ျ ာ္္း္ႏိုမွာ္ ့ ု္ုပ္ါပ္ေ်ျ ာ္္း • •    

 

• က်္းေပပ ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း အေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ျပဳျ ာ္္း  • • • • 
အု်္္းပ က္ျ ာ္္း  

 

• အု်္္း ုက္ျ ာ္္း ေပပ က်ျ ာ္္း  • •    

အု်္္း  ုာ္္း အေ္ႏိုမွ်က္အယမွက္  
• အကမွည့္ က ပဲေျပ်ျ ာ္္း (သသို ့) အု်္္းု ာ္္းဖက်္းေျပ်ျ ာ္္း အ 
ါ်၀ထေဳ  ်္းပဖ္ျ ာ္္း ေက်က္ျ ာ္္း အျ ်္းုဖ္ေယ်က္ကသိုဖျ ာ္္း  
ေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ျ ာ္္း္ႏိုမွာ့္သာ္ က်္း မကသိုေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္သည့္အျ ်္းအျပဳ   
  ်္း 

 

• 
 

• 
   

အ်ရ် ီဆ်္ျ ာ္္း သသို ့/္ႏိုမွာ့္ အ သ်  ့္ ်် ရျ ာ္္း 
(အ က ္္း  က္/ကသိုယ္ထသကက္ေါ်က္ မိုု္) 

 

 

• တ္း ်္ က်္း  က္ကသိုက္််ါ်္ပ က္က က္ျ ာ္္း • •    

• ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း၏ေ ္း  ်္္းသသို ့ မိုု္ေု်ာ္္းဆသို မ  ်္းကသို ရုို ့ 
ျပ်္ါ်္ ပ က္က က္ျ ာ္္း • •    

•  သ သကသိုယ္ကသိုယ္ (သသို ့)အျ ်္းသ   ်္းကသို ထသ သိုက္္ႏိုသိုာ္ေဖသည့္အေျ  
အေ်သသို ့ ဦ္းုည္သ ်္း္ႏိုသိုာ္ေျ ါမွသသည့္ တ္း ်္ က်္း  က္ကသိုက္ 
််ါ်္ပ က္ က က္ မ 

• • •   

•  သ သကသိုယ္ကသိုယ္ (သသို ့)အျ ်္းသ   ်္းကသို ထသ သိုက္္ႏိုသိုာ္ေဖသည့္အေျ  
အေ်သသို ့ သုိုက္ဂသိုက္ ဦ္းုည္သ ်္း္ႏိုသိုာ္သည့္ တ္း ်္ က်္း  က္ကသိုက္ 
််ါ်္ပ က္ က က္ မ 

 

• 
 

• 
 

• 
  



 

 

 

 
 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းါ ်္းေသ်အျပဳအ    ်္း္ႏိုမွာ့္ ုရို ့ျပ်္ပရိုအဆာ့္အဆာ့္  ်္း 

ေသ် ့ က္ : ပထ ဆရို္း အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ကသို သရို္းပပ 
   

   အဆာ့္ ၁ - ေက ်ာ္္းသ်္းု ာ္ေ််က္  
ေက ်ာ္္း ါ်အ၀ာ္ ါမွသ  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ 
ါ က္ျ ာ္္းကဲ ဖုာ္ ေဆ်ာ္ါ က္ါေသ္း 
ပပက Classroom Support and 
Student Support Team (အု်္္းု ာ္္း 
အက ညီ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းက ညီေါ္းအ  
   ဲ့) သည္ သာ္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပ သည္ါသည္။ 

 

အဆာ့္၂ - အျပဳ မဆသို္းအု က္ အု်္္း  
ု ာ္္း အေထ်က္အပရ့ေပ္းွပီ္းေသ်္ကည္္း  
အျပဳ မ ဆသို္းဆက္ကက္ျ ဖေ္ပပေ်ွပ္ီး အ 
ျ ်္း ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း သာ္ယ  မကသိုထသ သိုက္  
ပပက Appropriate Administration (သာ့္ 
ေက ်္သည့္ ဖီ ရ ် ့္   ဲမ) သည္ သာ့္ေက ်္ 
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။  
 

 

အဆာ့္ ၃ - အက ညီ္ႏိုမွာ္ ့ က်္း၀ာ္  
ေဆ်ာ္ါ က္ မ ေဆ်ာ္ါ က္ွပီ္းေသ်္ကည္္း 
အျပဳ မဆသို္း ပသိုုသို္းက်ပပက (ထပ္ ပထပ္ ပ  
ေဖ်္က်္း) Short Term Suspension  
ေက ်ာ္္းေ ုေေပ္း််္းျ ာ္္းသည္ သာ့္  
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 

အဆာ့္၄- အျပဳ မဆသို္းသည္ အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း၏ ေဘ္းကာ္္းကရိုျ ရဳေါ္းကသို  
ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း ထသ သ္ိုက္က်ပပက Request 
for Long Term Suspension ေါါမွည္ 
ေက ်ာ္္း  မွါပ္ဖဲျ ာ္္းသည ္ 
သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းုပ္းေသ် အျပဳ မ  ်္း အဆာ့္ 
၁ 

အဆာ့္ 
၂ 

အဆာ့္ 
၃ 

အဆာ့္ 
၄ 

ါသဲသို ့အေ က်ာ္္း 
 က်္းေက်ာ္္း က်္းသာ့္ 

 ေက္း ဖ်္းအျပဳအ     
 

•  သာ့္ေက ်္ေသ် အျပဳ မ ကက္မ်္ေျ မ်္ ယိုု္ါာ္္း က ္္း        
ု ္္းေသ်ဖက်္း  မွု္  က္  ်္းျပဳကိုပ္ျ ာ္္း 

 

• 
 

• 
   

 

• ္ႏိုမု္ျ ာ္ ့ေဖ်္က်္းျ ာ္္း အါမွက္  ဲ ျ ာ္္း ကသ ္ကည္ျ ာ္္း  
ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္းအ်္း အ  က္ကက္အ မွ်္းေပ္းျ ာ္္း ယရို မွ်္းေဖျ ာ္္း 
 

• • •   

• အျ ်္းက ုဖ္ေယ်က္ကသို ဖသု္ပသိုာ္္း (သသို ့)ဂိုပ္ပသိုာ္္း ထသ သိုက္ေဖ္ႏိုသိုာ ္      
သည့္ ္ႏိုမု္ျ ာ္ ့ေဖ်္က်္းျ ာ္္း အါမွက္  ဲ ျ ာ္္း ကသ ္ကည္ျ ာ္္း  
ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္းအ်္း အ  က္ကက္အ မွ်္းေပ္းျ ာ္္း ယရို မွ်္းေဖျ ာ္္း 
 

 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
အ၀ု္အဖ်္းဖရ   သဳ ္းေ ပက္ျ ာ္္း  
ဖ်  က္္ႏိုမွ် ၃၀ု ာ္ ေ ပျပထ်္းသည့္ အ၀ု္အဖ်္းဖရ  ်္းကသို ကသို္းက်္း 
ပပ • •    

  ္းယဖ္ေဆ္း၀ပ္း (သသို ့) ဥပေဒ္ႏိုမွာ့္က်္ ့သု္ထ်္းေသ်ေဆ္း၀ပ္း  
(ေက ်ာ္္း ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္း မွေထ်က္ပရ့ထ်္းေသ်ကမပ္ါမွ်္း မ  ်္းု ာ္ သသို ့ 
 မိုု ္ ေက ်ာ္္း၏အက သဳ္းဖီ္းပ ပ္း (သသို ့) အ္ႏိုေါယ္ကာ္္းဖာ္ေါ္းကသို 
ထသ ိုသက္ေဖ်ေသ်  ေု်္ုဆ မ  ်္း မ်ွာ့္ပပု္သက္ေ်ေသ်အ ပ ) 

 

 
•   ္းယဖ္ေ်ေသ်အ ပ 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 
• သရို္းဖ ဲ သသို ့ မိုု ္ေဆ်ာ္ါ က္ေ်ေသ်အ ပ 

   

• 
 

• 
 

• 
 
• ေါ်ာ္္း   သသို ့ မိုု္ ျ ် ့္ေ၀ေ်ေသ်အ ပ 

   
 

• 
 

• 
ျ သ ္္းေျ ်က္ျ ာ္္း (ဥပ ်- ော (သသို ့)ပသိုာ္ဆသိုာ္ မ ကသို သ ယ္၀သိုက္၍  
သသို ့ မိုု္ မ်္ျပ (သသို ့)  ျ သ ္္းေျ ်က္၍ အျ ်္းုဖ္ေယ်က္ထရ မွ 
ယ ါ်္က သဳ္း ဖ်္းျ ာ္္း (သသို ့) ယ ျ ာ္္း) 

 

 
•    ကသဳ မွ ၄ ု်္္းထသ 

  

• 
 

• 
  

 
•  ၅ု်္္း မွ ၁၂ ု်္္း 

  
 

• 
 

• 
 

• 
 

  မ်ွ  ္က် ္ ္ီးက် ့္အ  က္ေပ္းျ ာ္္း  

 
•    ကသဳ မွ ၄ု်္္းထသ 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 
• ၅ု်္္း မွ ၁၂ု်္္း  • • • • 



 

 

 
 

 
 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းါ ်္းေသ်အျပဳအ    ်္း္ႏိုမွာ့္ ရုို ့ျပ်ပ္ရိုအဆာ္ ့အဆာ့္  ်္း 

ေသ် ့ က္ : ပထ ဆရို္း အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ကသို သရို္းပပ 

  အဆာ့္ ၁ - ေက ်ာ္္းသ်္းု ာ္ေ််က္  
ေက ်ာ္္း ါ်အ၀ာ္ ါမွသ  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ 
ါ က္ျ ာ္္း ကဲ ဖုာ္ ေဆ်ာ္ါ က္ါေသ္း 
ပပက Classroom Support and Stude- 
nt Support Team အု်္္းု ာ္္း အက  
ညီ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းက ညီေါ္းအ  ဲ ့ သည္ 
သာ္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပ သည္ါသည္။ 

  အဆာ့္၂ - အျပဳ မဆသို္းအု က္ အု်္္း  
ု ာ ္အေထ်က္အပရ့ေပ္းွပီ္းေသ်္ကည္္း 
အျပဳ မ ဆသို္းဆက္ကက္ျ ဖေ္ပပေ်ွပ္ီး အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း သာ္ယ  မကသို ထသ သိုက္ပပက  
Appropriate Administration သာ့္ေက ်္ 
သည့္ ဖီ ရ ် ့္   ဲမသည္ သာ့္ေက ်္ပပသည္ါသည္။ 
 

  အဆာ့္ ၃ - အက ညီ္ႏိုမွာ္ ့ က်္း၀ာ္  
ေဆ်ာ္ါ က္ မ ေဆ်ာ္ါ က္ွပီ္းေသ်္ကည္္း 
အျပဳ မဆသို္း ပသိုုသို္းက်ပပက (ထပ္ ပထပ္ ပ  
ေဖ်္က်္း) Short Term Suspension  
ေက ်ာ္္းေ ုေေပ္း််္းျ ာ္္းသည္ သာ့္  
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

  အဆာ့္၄- အျပဳ မဆသို္းသည္ အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း၏ ေဘ္းကာ္္းကရိုျ ရဳေါ္းကသို  
ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း ထသ သ္ိုက္က်ပပက Request for 
Long Term Suspension ေါါမွည္ေက ်ာ္္း 
 မွါပ္ဖဲျ ာ္္းသည ္သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းုပ္းေသ်အျပဳအ မ 
အဆာ့္ 
၁ 

အဆာ့္ 
 ၂ 
 

အဆာ့္ 
၃ 

အဆာ့္ 
၄ 

ါဲသသို ့အေ က်ာ္္း 
 က်္းေက်ာ္္း က်္းသာ့္ 

 

ါ်ျ္ ဖျ္ ာ္္း   
 

• ေက ်ာ္္းသ်္းုဖ္ေယ်က္္ႏိုမွာ့္ကသိုယ္ထသကက္ေါ်က္ါ်္ျပဳျ ာ္္း(ဥပ ်- 
ု ်္္းထသို္းျ ာ္္း ုသို္းေ၀မွ ့ျ ာ္္း • •    

 
• အေသ္း  ် ္း ိုသက္ါ်္ျ ဖ္ျ ာ္္း (အေသ္း  ် ္းဒရ္ါ်ါါမွသေဖေသ် 
 ေု်္ုဆ မ  ်္းပပေက်ာ္္းပပ ည္) • • •   

 

 ္ီးေ ္း ္းျ ာ္္း/ ္ီးါသမ ့ျ ာ္္း  

 
•   ီ္းေ ္း ္းျ ာ္္း  ီ္းေ ္း ္းျ ာ္္းေ က်ာ့္ ျ ဖ္က်ေသ် 
ပ က္ဖီ္း မ  ်္း 

   

• 
 

• 
 

• 
ေက်ာ္္းကဖ်္းျ ာ္္း  
• ော သသို ့ မိုု္အကဲအကည္ကိုပ္္ႏိုသိုာ္သည့္ပဖာည္္း  ်္းသရို္းျပ်္ါ်္ကသို 
အပ္ • • •   

ဖ ကၤ်္ု ေက ်က္ အျပဳ  ဆသို္း  
 

• အ သမက္ပဖ္ျ ာ္္း ေျပ္းျ ာ္္း ဆသို္းဆသို္း၀ပ္း၀ပ္းဆ ညရသရျပဳျ ာ္္း • •    

     ေက ်ာ္္းအ   ့ဲ၀ာ္  ်္းကသိုဆ်္ ့က ာ္ျ ာ္္း  အ ် က္သ္ိုာ္္းအ  
ေ္ႏိုမ်ွ က္အယမွက္အပပအ၀ာ္ ဘ်သ် က  သ ဳ္း က ်္း   ကသာ္ သု ္္း 
တ္ုး  ္မ  သ်္္းဖ  ္္းျ ဖ္ မအေျ ေ် သုို ့ကသိုအေျ  ရ၍ ထသပပ္း  
ေ္ႏိုမ်ွ က္ယမွက္ျ ာ္္း 

 

• အေသ္းဖ်္း ထသပပ္းေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ မ (ဥပ ်-္ႏိုမု္ျ ာ့္  ဲျ ်္းဆက္ဆရ 
သည့္အျပဳအ မ) • •    

• အျပာ္္းထ်္ထသပပ္းေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ မ (ဥပ ်- ေါါမွည္ 
ဆက္ုသိုက္ ေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ မ) 

 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
အေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ျပဳကိုပ္ါ  ုာ္ ပပ၀ာ္ျ ာ္္း (သသို ့) 
ကမွရဳ ့ေဆ်္ျ ာ္္း 

 

• ထသေါ်က္ဖ ် သာ္ က်္းေါ္းအု က္ကသိုအပ္သည့္ ေက ်ာ္္းဖည္္း 
က ္္း္ႏိုမွာ္ ့အ သ်္ ့အ်ရ်အေျ အေ်ကသို ျပာ္္းဖ ် အေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ျ ဖ္  
ေဖသည့္အေ က်ာ္္းါာ္္း ဆ ပ ကမပ္ါမွ်္း မဖ်သာ္ ်္္းျပာ္ပ  
အေ္ႏိုမွ်က္အယမွက ္

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
  • ုဖ္ကိုသ္ေါ္းသရို္းဆက္သ ယ္ေါ္းကါသယ်ကသိုအသရို္းျပဳ၍ အျ ်္းသ  
  ်္းကသိုဆ ဲေဆ်ာ္က် အေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ျပဳျ ာ္္း 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 



 

 

 

 
 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းါ ်္းေသ် အျပဳအ    ်္း္ႏိုမွာ့္ ရုို ့ျပ်ပ္ရိုအဆာ္ ့အဆာ့္  ်္း 

ေသ် ့ က္ : ပထ ဆရို္း အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ကသို သရို္းပပ 

   အဆာ့္ ၁ - ေက ်ာ္္းသ်္းု ာ္ေ််က္  
ေက ်ာ္္း ါ်အ၀ာ္ ါမွသ  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ 
ါ က္ျ ာ္္း ကဲ ဖုာ္ ေဆ်ာ္ါ က္ါေသ္း 
ပပက Classroom Support and 
Student Support Team အု်္္းု ာ္္း 
အက ညီ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းက ညီေါ္းအ  ဲ ့ 
သည္ သာ္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပ သည္ါသည္။ 

အဆာ့္၂ - အျပဳ မဆသို္းအု က္  
အု်္္းု ာ္ အေထ်က္အပရ့ေပ္းွပီ္းေသ်္  
ကည္္း အျပဳ မ ဆသို္းဆက္ကက္ျ ဖ္ေပပေ်ွပ္ီး 
အျ ်္းေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း သာ္ယ  မကသို ထသ  
 သိုက္ပပက Appropriate Administration 
သာ့္ ေက ်္သည့္ ဖီ ရ ်္ ့   ဲမသည ္သာ့္ 
ေက ်္ ္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

   အဆာ့္ ၃ - အက ညီ္ႏိုမွာ္ ့ က်္း၀ာ္  
ေဆ်ာ္ါ က္ မ ေဆ်ာ္ါ က္ွပီ္းေသ်္ကည္္း 
အျပဳ မဆသို္း ပသိုုသို္းက်ပပက (ထပ္ ပထပ္ ပ  
ေဖ်္က်္း) Short Term Suspension  
ေက ်ာ္္းေ ုေေပ္း််္းျ ာ္္းသည္ သာ့္  
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

   အဆာ့္၄- အျပဳ မဆသို္းသည္ အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း၏ ေဘ္းကာ္္းကရိုျ ရဳေါ္းကသို  
ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း ထသ သ္ိုက္က်ပပက Request  
For Long Term Suspension  
ေါါမွည ္ေက ်ာ္္း မွါပ္ဖဲျ ာ္္းသည္  
သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းုပ္းေသ်အျပဳအ မ အဆာ့္ 
၁ 

အဆာ့္ 
 ၂ 
 

အဆာ့္ 
၃ 

အဆာ့္ 
၄ 

ါဲသသို ့အေ က်ာ္္း 
 က်္းေက်ာ္္း က်္းသာ့္ 

 
ေက်္ါမျ ာ္္း 

 

• ေက ်ာ္္းသ်္းုဖ္ေယ်က္ ေက်္ါမေ်သည္ (သသို ့) ေက်္  ္းေ် 
သည့္အေ်အထ်္းေ  ု ့ပပက က ်္္း ်ေါ္း မ္းထရ   က္ျ ာ္္းအေ က်ာ္္း 
 က်္းါ ည္ါသည္။ 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 
• သရို္းဖ ဲ သသို ့ မိုု ္ကက္၀ယ္ထ်္းါမွသျ ာ္္း 

   

• 
 

• 
 

• 
 
• ေါ်ာ္္း  ျ ာ္္း သသို ့ မိုု ္ျ ်္ ့ေ၀ျ ာ္္း 

   
 

• 
 

• 
ေက ်ာ္္း၀်ထ္ ္္း  ်္းအ်္း ကသိုယ္ထသကက္ေါ်က္ါ်ျ္ပဳ   
ျ ာ္္း 

 

 

•  ါည္ါ ယ္ပ ဲ ေု်္ုဆ ထသ ိုသက္ သျ ာ္္း 
 

• 
 

• 
   

• ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္းအ်္း ထသို္း္ႏိုမွက္ျ ာ္္း ါ်္ပ  ဲ(သသို ့) အျ ်္းါို်္္းါာ္္း 
ဆ်္ ု္အေျ အေ်အ်္း   ်္ေျ ေပ္းသည့္ ၀်္ထ ္္းအ်္း သုိုက္ ိုသက္ 
ျ ာ္္းအပပအ၀ာ္ ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္း (သသို ့)အျ ်္းအါ ယ္ေါ်က္ျပီ္း 
က   ်္းအ်္း ကသိုယ္ထသကက္ေါ်က္ ု ိုသက္ ိုသက္ျ ာ္္း (   ကသဳ မွ ၄ု်္္းထသ) 

  
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္း  ်္းအ်္း ိုုသက္ ိုသက္ျ ာ္္း (၅ု်္္း မွ ၁၂ု်္္းထသ)   

• 
 

• 
 

• 
 

• 
  ာ့္ ျပဳသည့္အ  သ် ္ု  ာ္ ဖ်္းပ ဲု ာ္ကမွ ပ္ဖဖ္ပဖာည္္း  ်္း သရို္းျ ာ္္း  

• ကက္ကသိုာ္ ို်္္း  ်္း အသိုာ္ေပပ့ ကမွ ပ္ဖဖ္ၚသ ္္းပဖာည္္း  ်္း PDA   ်္း  
အသရို္းျပဳျ ာ္္း- ပထ အ ကသ ္  သဳ္းေ ပက္ မ  ုာ္ သ သုေပ္း မသ် ကိုပ္ါ 
 ည္ါသည္။ပထ  ကသ ္  သဳ္းေ ပက္ မ ့ျပီ္း မွသ် အဆာ့္၁ ိုုရ ့ျပ်္ မျ ာ့္ေဆ်ာ္  
ါ က္ါ ည္ါသည္။ ဒို သုယအ ကသ ္  သဳ္းေ ပက္ မ  ုာ္  သဘထရအေ က်ာ္္း က်္း  
 ည္ါသည္။ 
 

 
 

• 
 
 

• 
   

 

• အျ ်္းက ုဖ္ေယ်က္ကသို အ္ႏိုေါ်ယ္ျ ဖ္ါ်္ျ သ ္္းေျ ်က္ မကသို ဦ္း 
ုည္ေဖသည့္ ကမွ ပ္ဖဖ္ပဖာည္္း  ်္းအသရို္းျပဳျ ာ္္း 

 

• 
 

• 
 

• 
  

   • အျ ်္းက ုဖ္ေယ်က္ကသို သုိုက္ါသိုက္ ါိုပ္ပသိုာ္္း (သသို ့) ဖသု္ပသိုာ္္း ထသ 
 သိုက္ေဖသည္ မိုသရို္းသပ္ါ ည့္ ကမွ ပ္ဖဖ္ပဖာည္္း  ်္းအသရို္းျပဳျ ာ္္း 

 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 



 

 

 

 
 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းါ ်္းေသ်အျပဳအ    ်္း္ႏိုမွာ့္ ရုို ့ျပ်ပ္ရိုအဆာ္ ့အဆာ့္  ်္း 

ေသ် ့ က္ : ပထ ဆရို္း အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ကသို သရို္းပပ 

  အဆာ့္ ၁ - ေက ်ာ္္းသ်္းု ာ္ေ််က္  
ေက ်ာ္္း ါ်အ၀ာ္ ါမွသ  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ 
ါ က္ျ ာ္္း ကဲ ဖုာ္ ေဆ်ာ္ါ က္ါေသ္း 
ပပက Classroom Support and 
Student Support Team အု်္္းု ာ္္း 
အက ညီ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းက ညီေါ္းအ  ဲ ့ 
သည္ သာ္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပ သည္ါသည္။ 

  အဆာ့္၂ - အျပဳ မဆသို္းအု က္  
အု်္္းု ာ္ အေထ်က္အပရ့ေပ္းွပီ္းေသ်္  
ကည္္း အျပဳ မ ဆသို္းဆက္ကက္ျ ဖ္ေပပေ်ွပ္ီး 
အျ ်္းေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း သာ္ယ  မကသို ထသ  
 သိုက္ပပက Appropriate Administration 
သာ့္ ေက ်္သည့္ ဖီ ရ ်္ ့   ဲမသည ္သာ့္ 
ေက ်္ ္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။  

  အဆာ့္ ၃ - အက ညီ္ႏိုမွာ္ ့ က်္း၀ာ္  
ေဆ်ာ္ါ က္ မ ေဆ်ာ္ါ က္ွပီ္းေသ်္ကည္္း 
အျပဳ မဆသို္း ပသိုုသို္းက်ပပက (ထပ္ ပထပ္ ပ  
ေဖ်္က်္း) Short Term Suspension  
ေက ်ာ္္းေ ုေေပ္း််္းျ ာ္္းသည္ သာ့္  
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

  အဆာ့္၄- အျပဳ မဆသို္းသည္ အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း၏ ေဘ္းကာ္္းကရိုျ ရဳေါ္းကသို  
ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း ထသ သ္ိုက္က်ပပက Request  
For Long Term Suspension  
ေါါမွည ္ေက ်ာ္္း  မွါပ္ဖဲျ ာ္္းသည္  
သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းုပ္းေသ်အျပဳအ မ အဆာ့္ 
၁ 

အဆာ့္ 
 ၂ 
 

အဆာ့္ 
၃ 

အဆာ့္ 
၄ 

ါသဲသို ့အေ က်ာ္္း 
 က်္းေက်ာ္္း က်္းသာ့္ 

ရ်ါရပ်္္း  အီပပအ၀ာ္ ပဖာည္္း  ်္းအေဆ်က္အဦ္း  ်္း  က္ဖီ္းျ ာ္္း  
 

• အေသ္း  ဲ (သသို ့)  ေု်္ုဆပ က္ဖီ္း မ (ေဒပက် ၅၀ေအ်က္) • •    

•  အျ ်္းုဖ္ေယ်က္ (သသို ့) ေက ်ာ္္းပသိုာ္ပဖာည္္းပ က္ဖီ္း မ (ေဒပက် 
၅၀  မွ ၅၀၀) 

 • • • • 
  • အျ ်္းုဖ္ေယ်က္ (သသို ့) ေက ်ာ္္းပသိုာ္ပဖာည္္းပ က္ဖီ္း မ (ေဒပက်         
၅၀၀) 

  • • • 
  ာ့္ျပဳ  က္ ့ဲ ေက ်ာ္္းပဖာည္္း  ်္းအသရို္းျပဳျ ာ္္း  

 

• က ် ္ျပ ု်  ်္း  ို်္္း  ်္း ဖ်ပသို ့ဖက ္ဖသည္ သုို ့အ်္း အသရို္းျပဳျ ာ္္း • •    

အျပာ္္းထ်္  ္ႏိုၶ်ကသိုယ္အ်္း ဒရ္ါ်ါေဖျ ာ္္း  
 

•  ္ႏိုၶ်ကသိုယ္အဖသု္အပသိုာ္္းုဖ္ ို ို ပ က္ဖီ္းေဖျ ာ္္း ဆရို္းါရမ္းေဖျ ာ္္း 
ဂိုပ္ပ က္ေဖျ ာ္္း ေသေက်က္ေအ်ာ္ျ ဖ္ေဖေသ်အေ က်ာ္္း  ်္း 

    

• 
 

• 
 

ကသာ္ပသ္ိုာ္္းဆသိုာ္ါ် ေဖ်္က်္းျ ာ္္း ထသို္း္ႏိုမွက္ျ ာ္္း  

• အုာ္္းအဓ မကသာ္ပသိုာ္္းဆသိုာ္ါ်အျပဳအ  -  ည္သည့္ကသာ္ပသိုာ္္းဆသိုာ္ါ်  
ေဖ်္က်္း မ  သဳ္း ဆသို ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္းအေ်ျ ာ့္ ါဲကသိုဆက္သ ယ္ါ ည္ါသည္။ 

 

    

• 
 

• 
ကသာ္ပသိုာ္္းဆသိုာ္ါ်အေျ  ရသည့္   သဳ ္းေ ပက္ မ  ်္း  

 
• ကသာ္ပသ္ိုာ္္းဆသိုာ္ါ်ေ္ႏိုမွ်က္ယမွက္ မ (အကသို  ုပဲ ကသာ္အျ ု္ထိုု္ မ 
ဖ်ျ ာ့္ (သသို ့) ္ႏိုမု္ျ ာ့္  ္ႏိုၶ်ကသိုယ္ျ ာ့္ ကသာ္ပသိုာ္္းဆသိုာ္ါ် အ  ာ့္ေါ္း  
ေု်ာ္္းဆသို မ ဖသည္ျ ာ့္) 

 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
• ကသာ္ပသ္ိုာ္္းဆသိုာ္ါ်အျပဳအ   သသို ့ မိုု္ ကိုပ္ေဆ်ာ္ မ (ဥပ ်- ကသာ္ 
ပသိုာ္္းဆသိုာ္ါ်ကိုပ္ေဆ်ာ္ မ  ်္း  ုာ္ ပပ၀ာ္ျ ာ္္း  ျ ာ္အပ္သည္  ်္းျပသ 
ျ ာ္္း) (  ႀကသဳ မွ ၄ု်္္း) 

 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• ကသာ္ပသ္ိုာ္္းဆသိုာ္ါ်အျပဳအ   သသို ့ မိုု္ ကိုပ္ေဆ်ာ္ မ (၅ု်္္း မွ ၁၂ 
ု်္္း) 

 • • • • 
 

 

 



 

 

 

 
 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းါ ်္းေသ်အျပဳအ    ်္း္ႏိုမွာ့္ ရုို ့ျပ်ပ္ရိုအဆာ္ ့အဆာ့္  ်္း 

ေသ် ့ က္ : ပထ ဆရို္း အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ကသို သရို္းပပ 
 

အဆာ့္ ၁ - ေက ်ာ္္းသ်္းု ာ္ေ််က္  
ေက ်ာ္္း ါ်အ၀ာ္ ါမွသ  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ 
ါ က္ျ ာ္္း ကဲ ဖုာ္ ေဆ်ာ္ါ က္ါေသ္း 
ပပက Classroom Support and 
Student Support Team အု်္္းု ာ္္း 
အက ညီ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းက ညီေါ္းအ  ဲ ့ 
သည္ သာ္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပ သည္ါသည္။ 

 

အဆာ့္၂ - အျပဳ မဆသို္းအု က္  
အု်္္းု ာ္ အေထ်က္အပရ့ေပ္းွပီ္းေသ်္  
ကည္္း အျပဳ မ ဆသို္းဆက္ကက္ျ ဖ္ေပပေ်ွပ္ီး 
အျ ်္းေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း သာ္ယ  မကသို ထသ  
 သိုက္ပပက Appropriate Administration 
သာ့္ ေက ်္သည့္ ဖီ ရ ်္ ့   ဲမသည ္သာ့္ 
ေက ်္ ္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 

အဆာ့္ ၃ - အက ညီ္ႏိုမွာ္ ့ က်္း၀ာ္  
ေဆ်ာ္ါ က္ မ ေဆ်ာ္ါ က္ွပီ္းေသ်္ကည္္း 
အျပဳ မဆသို္း ပသိုုသို္းက်ပပက (ထပ္ ပထပ္ ပ  
ေဖ်္က်္း) Short Term Suspension  
ေက ်ာ္္းေ ုေေပ္း််္းျ ာ္္းသည္ သာ့္  
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 

အဆာ့္၄- အျပဳ မဆသို္းသည္ အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း၏ ေဘ္းကာ္္းကရိုျ ရဳေါ္းကသို  
ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း ထသ သ္ိုက္က်ပပက Request 
for Long Term Suspension  
ေါါမွည ္ေက ်ာ္္း  မွါပ္ဖဲျ ာ္္းသည္  
သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းုပ္းေသ်အျပဳအ မ 
အဆာ့္ 
၁ 

အဆာ့္ 
 ၂ 
 

အဆာ့္ 
၃ 

အဆာ့္ 
၄ 

ါသဲသို ့အေ က်ာ္္း 
 က်္းေက်ာ္္း က်္းသာ့္ 

ေ််က္က ျ ာ္္း  
• ေက ်ာ္္းသသို ့ မိုု္အု်္္း သသို ့ အႀကသ ္  ်္းဖ ် (သသို ့)အွ  ဲေ််က္ 
က ျ ာ္္း • •    

ကက္ ရ္ႏိုသိုာ္ေသ််ည္္းပည်အသရို္းျပဳ မ ေပပကဖ ီ  သဳ္း  
ေ ပက္ျ ာ္္း 

 

 

• အေသ္းဖသု္ ဖရ္ႏိုမ်္္း  ်္းကသို ဖ်  က္္ႏိုမွ် ၃၁ကသို ကသို္းက်္းပပ 
. • •    

္ႏိုမု္ျ ာ့္သသို ့ မိုု္ဖ်ျ ာ့္ ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္းအ်္း ွ သ ္္း  
ေျ ်က္ျ ာ္္း 

 

 

•   ႀကသဳ မွ ၄ု်္္း • • • • • 
 

• ၅ု်္္း မွ ၁၂ု်္္း  • • • • 
 သို္းယ  မ  

 

• ေဒပက် ၅၀၀ေအ်က္  • •   

• ေဒပက် ၅၀၀အထက္ (  ႀကသဳ္ႏိုမွာ့္   ကု်္္းကေက္း  ်္းအ  ုက္ 
ါ ဲေ ပါ်္အ ကရျပဳကသိုပပသည္ါသည္။) 

   

• 
 

• 
 

• 
 

ေဆ္းါ က္ႀကီ္းကက္၀ယ္ထ်္းါမွသ မ (သသို ့)သရို္းဖ ဲ မ  

• ေက ်ာ္္း၀်္ထ ္္းအေ်ျ ာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းအ်္းသာ့္ေက ်္သည့္ 
  ယဖ္သရို္းဖ ဲ  သဳ္းေ ပက္ မ အ ကရေပ္းထရက္း ဲအပ္ါ်္ ကသိုပပသည္ါသည္။  

 

• 
 

• 
   

 

က  ္းေက ်္၀ာ္ေါ်က္ျ ာ္္း  

•  ေက ်ာ္္းထိုု္ ရါ  သ်္ (သသို ့)ါပ္ဖဲ ရထ်္းါ  သ်္အပပအ၀ာ္ ေက ်ာ္္း 
၀ာ္္းအု ာ္္းအ  ာ့္ ါမွသပဲ ၀ာ္ေါ်က္ျ ာ္္း   သဳ္းေ ပက္၀ာ္ေါ်က္ျ ာ္္း 

  

• 
 

• 
 

• 
 

• 
   ုါ်္း ၀ာေ္ါ်ာ္္း   (သသို ့ြျ ်္ ့ေုျ ာ ္
  (ဥပ ်- ဤက ာ့္၀ု္ဖရ  ်္းထဲု ာ္ေ ပျပ ထ်္းေသ် အါ်  ်္းအ်္း 
ုါ်္း ၀ာ ္  ာ့္ျပဳ  က္ ါမွသ ေါ်ာ္္း   (သသို ့) ျ ် ့္ေုျ ာ္္း 

 

 

• ော ေ က္းု်္ သို္းသသပ္ ါမွသသည့္အါ်  ်္း (ေဒပက် ၅၀ေအ်က္) • •    
 

• ော ေ က္းု်္ သို္းျ ာ့္သည့္အါ်  ်္း  • •   

 



 

 

 
 
 

 

 
 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းါ ်္းေသ်အျပဳအ    ်္း္ႏိုမွာ့္ ရုို ့ျပ်ပ္ရိုအဆာ္ ့အဆာ့္  ်္း 

ေသ် ့ က္ : ပထ ဆရို္း အ်သ ့္ဆရို္းအဆာ့္ကသို သရို္းပပ 

 အဆာ့္ ၁ - ေက ်ာ္္းသ်္းု ာ္ေ််က္  
ေက ်ာ္္း ါ်အ၀ာ္ ါမွသ  က်္း၀ာ္ေဆ်ာ္ 
ါ က္ျ ာ္္းကဲ ဖုာ္ ေဆ်ာ္ါ က္ါေသ္း  
ပပက Classroom Support and Stud- 
ent Support Team အု်္္းု ာ္္း အ 
က ညီ္ႏိုမွာ့္ ေက ်ာ္္းသ်္းက ညီေါ္းအ  ဲ ့ 
သည္ သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပ သည္ါသည္။ 

အဆာ့္၂ - အျပဳ မဆသို္းအု က္  
အု်္္းု ာ္ အေထ်က္အပရ့ေပ္းွပီ္းေသ်္  
ကည္္း အျပဳ မဆသို္းဆက္ကက္ျ ဖ္ေပပေ်  
ွပီ္း အျ ်္းေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း သာ္ယ  မကသို 
ထသ သိုက္ပပက Appropriate Administrat- 
ion သာ့္ ေက ်္သည့္ ဖီ ရ ် ့္   ဲမသည္  
သာ့္ေက ်္ ္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

   အဆာ့္ ၃ - အက ညီ္ႏိုမွာ္ ့ က်္း၀ာ္  
ေဆ်ာ္ါ က္ မ ေဆ်ာ္ါ က္ွပီ္းေသ်္ 
ကည္္းအျပဳ မဆသို္း ပသိုုသို္းက်ပပက 
(ထပ္ ပထပ္ ပ ေဖ်္က်္း)  
Short Term Suspension  
ေက ်ာ္္းေ ုေေပ္း််္းျ ာ္္းသည္ သာ့္  
ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

  အဆာ့္၄- အျပဳ မဆသို္းသည္ အျ ်္း 
ေက ်ာ္္းသ်္း  ်္း၏ ေဘ္းကာ္္းကရိုျ ရဳ 
ေါ္းကသို ဆသို္းဆသို္းုပ္းုပ္း ထသ သ္ိုက္က်ပပက  
Request for Long Term Suspension  
ေါါမွည ္ေက ်ာ္္း  မွါပ္ဖဲျ ာ္္းသည ္ 
သာ့္ေက ်္္ႏိုသိုာ္ပပသည္ါသည္။ 

 

 သာ့္ေက ်္ေသ် ဆသို္းုပ္းေသ်အျပဳအ မ အဆာ့္ 
၁ 

အဆာ့္ 
 ၂ 
 

အဆာ့္ 
၃ 

အဆာ့္ 
၄ 

ါသဲသို ့အေ က်ာ္္း 
 က်္းေက်ာ္္း က်္းသာ့္ 

္ႏိုမု ျ္ ာ့္ (သသို ့) ကသိုယ္ထသကက္ေါ်က္ ေက ်ာ္္းသ်္းအ်္း 
ွ သ ္္းေျ ်က္ မ 

 

• အျ ်္းေက ်ာ္္းသ်္းုဖ္ေယ်က္အ်္း ုသိုက္ဂသိုက္ွ သ ္္းေျ ်က္ 
ျ ာ္္း  က ္္းု ္္းသည့္ဖက်္း (သသို ့) အ  အါ် သရို္းျ ာ္္း 

 

• 
 

• 
 

• 
  

ကက္်က္  ဲယ ္္း္ႏိုမွာ့္ ေပပက္က ေဲဖုု္ေသ်အါ်  ်္း 
(ေက ်ာ္္း ေက ်ာ္္းက ကထျပဳကိုပ္သည့္ကမပ္ါမွ်္း မ  ်္း (သသို ့)  
 ေက ်ာ္္း၏အက ဳသဳ္းေက ္းအ ္း ေဘ္းအ္ႏိုၲါ်ယ္ကာ္္းဖာ္ေါ္းကသိုထသ သိုက္ 
ေဖသည့္  ေု်္ုဆ မ  ်္းု ာ္ ပပ၀ာ္ဆက္ဖပ္သည့္အ ပ 

 

• ေပပက္က ဲေဖုု္ေသ်အါ  ်္း (ေွ ်က္အသို္း  ်္း  ီ္း သို္းွို်္္း 
   ်္း အပပအ၀ာ္ ေပပက္က ဲေဖုု္ေသ် ကါသယ် ု်္ဖ်ပက်  
(သသို ့)  ီ္းေက်ာ္ေဖုု္ေသ် ည္သည့္အါ် ဆသို ေ ပက္  ဲျ ာ္္း 
ေ ပက္  ဲ ည္မိုွ သ ္္းေျ ်က္ျ ာ္္း ျ ် ္ ့ေုျ ာ္္း ေါ်ာ္္း  ျ ာ္္း ကက္ 
၀ယ္ထ်္းါမွသျ ာ္္းါသည္။ ကက္်က္အျပာ္  ီ္းေက်ာ္က ယ္ေသ် (သသို ့)  
ေပပက္က ဲေဖုု္ေသ် အါ်  ်္း (သသို ့) အ မ်္  ်္း) 

   
 

• 
 
 

• 
 
 

• 
 

ါဲထရ က္း ဲေျပ်ာ္္းါ ည္ါသည္။  

 
• ကက္်က္  ်္း ( 18USC 921  က္ဒါယ္ကိုဒ္  ုာ္ေ ပျပထ်္း 
သက့ဲသသို ့ကက္်က္ကက္၀ယ္ထ်္းါမွသျ ာ္္း- ဥပ ်- ါသိုာ္ ယ္ 
ွရို္း ေျပ်ာ္္းုသို ေျပ်ာ္္းါမွည္ေသ်ု္  ်္း) 

    
 

• 
 
 

•   
ါထဲရက္း ဲ ေျပ်ာ္္းါ ည္ါသည္။ 

   
        
 
 

MUST Be Referred to Police 

• အျ ်္းေသ်ု္  ်္း (အျ ်္းေသ်ု္  ်္း က ည္ထည့္ထ်္း 
သည္ ျ ဖ္ေဖ  ထ်္းသည္ျ ဖ္ေဖ ပဖ္ါသည္ျ ဖ္ေဖ  ါသည္ျ ဖ္  
ေဖ ေသ်ု္္ႏိုမွာ့္ု ေသ်အျ ်္းအါ်  ်္း ဥပ ်- ပဲေသ်ု္  
ေါေသ်ု္ ဘီဘီေသ်ု္  ်္း ကက္၀ယ္ထ်္းါမွသျ ာ္္း 

   
 

• 
 
 

• 
 
 

• 
 

• အျ ်္းကက္်က္  ်္း ( ္ႏိုၶ်ကသိုယ္အ်္းထသ ိုသက္််က ာ္ေဖ္ႏိုသိုာ္ 
သည့္ အျ ်္းကက္်က္  ်္း ေသ်ု္  ်္း ကက္၀ယ္ထ်္းါမွသျ ာ္္း) 
ကက္်က္ဆိုသာ္ါ်  သဳ္းေ ပက္ မအု က္ ုဖ္္ႏိုမွဖ္ထက္ ်ည္္း 
ေက ်ာ္္းထိုု္ါ ည္မို ျပည္်ယ္ဥပေဒ မွ ျပည်္္းထ်္းသည္ါသည္။သသို ့ 
ေသ်္ ပဖ္ မအေျ အေ်အကသိုက္ ဘ ကသို္းေက ်ာ္္း  ်္း မွ ျပာ္ဆာ္ 
္ႏိုသိုာ္သည္ါသည္။  
 

   
 

• 
 
 

• 
 
 

• 
 

ါဲထရ က္း ဲေျပ်ာ္္းါ ည္ါသည္။ 

 
 
 



 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ပည်ေါ္းဘိုု အ္  ဲ ့၀ာ္  ်္း 

 

 

 

Dr. Barbara A. Seals-Nevergold 

ဥကၠည 
 အ  ဲ ့၀ာက္သိုယ္ဖ်္းကမွယ္ 

 

Mrs. Sharon M. Belton-Cottman 

အကိုပအ္ မေဆ်ာေ္ါ္းါ် ဒိုဥကၠည 
 ယ္ါ ီ ဂသိုာ ္

 

Dr. Theresa A. Harris-Tigg 

ေက ်ာ္္းသ်္းေအ်ာျ္ ာေ္ါ္း ဒိုဥကၠည 
အေါမွ  ့ပသိုာ္္း ဂသ္ိုာ ္

 

Mrs. Paulette Woods 

အကယ္ွမသို ဂသိုာ ္
 

Ms. Jennifer Mecozzi 

အေ််က္ပသိုာ္္း ဂသိုာ ္
 

Ms. Hope R. Jay 

ေျ ်က္ပသိုာ္္း ဂသိုာ ္
 

Ms. Patricia A. Pierce 

အ  ဲ ့၀ာက္သိုယ္ဖ်္းကမွယ္ 
 

Mr. Lawrence Quinn 

အ  ဲ ့၀ာက္သိုယ္ဖ်္းကမွယ္ 
 

Mr. Louis Petrucci 

ပပု္  ္ ဂသိုာ ္
 

Miss Farhiya Diriye 

Student Representative 
 

 

 

ဘ ကသို္းအဖသို္းါေက ်ာ္္း  ်္း 

Dr. Kriner Cash 

Superintendent of Buffalo Public Schools 

 

 

Eric Jay Rosser, Ph.D. 

Associate Superintendent of Student Support Services 

 

 

Tonja Williams, Ed.D. 

Assistant Superintendent of Student Support Services 

 

 

Heath H. Frisch 

Director of Student Support Services 

 

 

 

 

 

 

အသ်္းေါ်ာ္ အသက္ ကသာ ္က ်္း   က  သ ဳ္း ္ႏိုသိုာာ္ရသ်္း အသက္ါ ယ္  သ်ဖ္  ္္း 
ကသာ္ု သ ္္းတ္ုး  ္မ အသ ေ္ထ်ာေ္ါ္းအေျ အေ် ဖသည္ သုို ့ေပပ  ု ည္၍ ပည်ေါ္း 

အဖအီဖဥ ္ ်္း ၀်ေ္ဆ်ာ ္မ  ်္း ကိုပေ္ဆ်ာ ္မ  ်္း  ုာ ္
ပည်ေါ္းဘိုု  ္အ  ဲ ့ မွ  ဲ ျ ်္းဆက္ဆရျ ာ္္း ျပဳကိုပပ္ပါသည္။  

 

  ဲျ ်္း ဆက္ဆရေါ္း  ္ႏိုမွာ့္ပပု္သက္၍ဖရိုဖ ္္းကသိုပပက က သ်္းအါာ္္းျ ဖ ္ွ သဳ  ့   
်ယ္ပည်ေါ္း မ္းကက္ေထ်က္ Ms. Jamie Warren 720 ွ သဳ  ့ေု်္ ်္္း  

Buffalo, NY 1420  ိ်ု ္္း်ရပပု္ 716-816-3500 သသို ့ဆက္သ ယ္္ႏိုသ္ိုာပ္ပသည္ါသည္။ 
 

 

 

 

 

www.buffaloschools.org  


