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ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား အားလုံးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ 
အက္ဥပေဒဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ဘာသာစကား ၂၀ ျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါျပီ 

လတ္တေလာက ထုတ္ေဝခဲ့ျပီးေသာ ေက်ာင္းသား အားလုံးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ အက္ဥပေဒ (DASA) ႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္တြင္ 
အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳၾကသည့္ ဘာသာစကား ၂၀ ျဖင့္ ရရိွႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ပညာေရး ေကာ္မရွင္နာ 
MaryEllen Elia မွ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအႏံွ႔တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ အုပ္စုဖြဲ႔ 
အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မၾကာမီက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ 
ထိတ္လန္႔လာၾကကာ စိတ္႐ႈပ္လာၾကရမႈမ်ားကို တန္ျပန္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနသည္၊ 
ဥပေဒအရာရွိရံုးႏွင့္ လက္တြဲလ်က္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းမ်ားအား အေရးႀကီးသည့္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ အထူးအေရးပါသည့္ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ယခုအခါ မိဘမ်ား၊ 
အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားသူမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရယူေနၾကပါၿပီ။  

“ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သာ လက္တြဲ ရပ္ေနၾကလွ်င္ ကြ် ႏု္ပ္တုိ႔ ကေလးေတြကိ ုသူတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားမွာ လုံုလုံျခံဳျခံဳႏွင့္ 
ပံ့ပုိးေပးထားေၾကာင္း ခံစားရေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ၾကပါတယ္” ဟု အဓိပတိ Betty A. Rosa မွ 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ “ပညာသင္ၾကားသည့္ ေနရာကို ေဘးမ့့ဲေနရာမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္၊ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္၊ 
မိခင္ဘာသာစကား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထုိင္မွဳ အေျခအေန၊ လိင္စိတ္ ဒါမွမဟုတ္ 
တစ္ျခားဘယ္အခ်က္ေၾကာင့္မွ ကေလးေတြ မလုံမျခံဳ ခံစားရတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရေအာင္ ဖန္တီးေပးမွာကုိ မိမိတို႔ 
ျပန္ၿပီး အာမခံေပးရန္ လိုပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က သူတို႔ကုိ မိမိတုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္ ကေလးမ်ားလို ေႏြးေထြးစြာနဲ႔ 
ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေပြ႕ယူရန္ လုိအပ္ပါတယ္။” 

“နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန အေနနဲ႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ေန႔တုိင္း ေကာင္းစြာ 
ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးကုိ ထိခိုက္ေစမယ့္ အရာမွန္သမွ်ကုိ အေလးအနက္ထားျပီး တုိက္ဖ်က္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” 
ဟု ေကာ္မရွင္နာ Elia မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ရ႕ဲ ကေလးမ်ား ထံတြင္ လုံးဝ အခမ့ဲ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရိွတယ္၊ ဘယ္ကေလးမွ ေက်ာင္းသြားေရးကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံေနစရာမလုိဘူး။ မိဘေတြ၊ 
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အုပ္ထိန္းသူေတြကုိ သူတုိ႔ရ႕ဲ ရပိုင္ခြင့္ေတြ သူတုိ႔ကေလးေတြရ႕ဲ ရပိုင္ခြင့္ေတြကုိ သိရိွေအာင္နဲ႔ လုံျခံဳျပီး 
ေႏြးေထြးတ့ဲ ေက်ာင္းဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ တတ္စြမ္းသမွ် အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ ဖန္တီးေပးရမယ္”။ 

ဌာနသည္ ယခုေတာ့ အကူအညီမ်ားကုိ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ 
နယူးေယာက္ ျပည္နယ္တြင္ အသုံးအမ်ားဆုံး ဘာသာစကား ၁၀ မ်ိဳးသုိ႔ ဘာသာျပန္ဆုိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းတုိ႔မွာ စပိန္၊ တရုတ္၊ အာေရဗ်၊ ဘဂၤါလီ၊ ရုရွ၊ အူရဒူ၊ ေဟရွန္ ခရီအုိ္း၊ ျပင္သစ္၊ ကရင္ ႏွင့္ နီေပါ 
ဘာသာစကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤအားထုတ္မွဳမ်ားကုိ နယူးေယာက္ ဥပေဒအရာရွိရံုး (OAG) မွ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးရန္ 
လက္တြဲကာ တုိးခ်ဳ႕ဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ဘာသာျပန္ျပီးေသာ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ဥပေဒအရာရွိ Eric T. Schneiderman ႏွင့္ ေကာ္မရွင္နာ Elia တုိ႔၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါရွိျပီး ယင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ကေလးမ်ားကုိ နယူးေယာက္ရိွ 
အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေၾကာက္ရြ႕ံမွဳမရွိပ ဲေက်ာင္းတက္ခြင့္ရေစရန္ အတြက္ တည္ဆဲ ျပည္နယ္ ႏွင္ ့
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားအတုိင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ လမ္းညႊန္တြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကုိ လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားေရးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား၏ 
တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ကုိ တိုင္ၾကားရန္ ႏွင့္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားကို ကူညီေပးမည့္ ေနာက္ထပ္ 
လမ္းညႊန္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ပါရိွသလို DASA ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အျပဳသေဘာ ေက်ာင္းဝန္းက်င္ကုိ 
ဖန္တီးလ်က္ ထိန္းသိမ္းထားေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးထားပါသည္။ 

ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ၊ ဘာသာစကား ၂၀ ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ 
ဖတ္ရွဳႏုိင္ျပီး၊ DASA ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ 
ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ 
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