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ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၇ 
 

 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လတ္တေလာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ 

ႏိုင္ငံအဝွမ္းတြင္ ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအတြက္ အမွဳထမ္းရန္ ရည္သန္ျပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း ျမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားမွလည္း 
ယင္းတုိ႔ ခံစားေနရသည့္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမွဳမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေအဂ်င္စီမ်ားသုိ႔ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း  
လာပါသည္။ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ဥပေဒအၾကံေပးရုံး (“OAG”) ႏွင့္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန (“SED”) မွ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအားလုံး ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေအးခ်မ္းသည့္ ရိပ္ျမံဳအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရိွေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ တစ္ဝွမ္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ဤစာျဖင့္ ထပ္မံအတည္ျပဳ  
ေျပာၾကားလုိပါသည္။  

 
နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရး ဥပေဒအရ အသက္ ငါးႏွစ္ အထက္ႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ျပီး အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ 
လက္မွတ္ မရွိေသးေသာ ကေလးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ ျမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းလခေပးစရာ 
မလုိပ ဲ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးတုိင္း ေက်ာင္းခ်ိန္ျပည့္  
တက္ႏိုင္ေရးကို အာမခံ စီစဥ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။0

1 စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မရွိေသးသည့္ ကေလးမ်ားသည္လည္း 
ျပည္နယ္ ဥပေဒ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါ အသက္ႏွင့္ေနထုိင္ခြင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီပါက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ကေလးမ်ားနည္းတူ 
ေက်ာင္းခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးခ်ဳပ္မွ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတုန္းက  
Pyler v. Doe တြင္ စီရင္ခ့ဲသည့္အတုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ယင္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္၏ သုိ႔မဟုတ္ 
ယင္းတုိ႔မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မျပည့္စုံျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခမဲ့ပညာေရး 
သင္ၾကားခြင့္ကို ျငင္းပယ္ မခံရႏိုင္ပါ။1

2 
 

သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ OAG/SED မွ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းမ်ားအား ေပးသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထဲတြင္ စာရြက္စာတမ္း 
အေထာက္အထား မရိွေသးသည့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အေလးေပး ေထာက္ျပထားၿပီး ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းသြင္း 
လက္ခံခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မွဳဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚလာေစႏိုင္သည့္ လူမႈဖူလုံေရးနံပါတ္ 
(SSN) က့ဲသို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း မျပဳရန္ မွာထားပါသည္။2

3 ျမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
                                                 

1 ပညာေရးဥပေဒ §§ ၃၂၀၂ (၁), ၃၂၀၅ ကုိၾကည့္ပါ။ 
 

2 Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982); Appeal of Plata, 40 Ed. Dep’t Rep. 552, Decision No. 14,555 ကုိၾကည့္ပါ။ 
 
3 Cosimo Tangorra, Jr., “Dear Colleague” Letter, နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန (စက္တင္ဘာ ၁၀, ၂၀၁၄) ကုိၾကည့္ပါ 
http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf။  
 

http://www.p12.nysed.gov/sss/documents/EducationalServicesforRecentlyArrivedUnaccompaniedChildren.pdf
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ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေက်ာင္းသား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူရန္ လုိအပ္ပါက၊ ေက်ာင္းသား၏ ျပည္ဝင္ေနထုိင္ခြင့္ 
ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို မူတည္၍ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေပးေရးကို ဆုံးျဖတ္သည္ဟု မထင္ျမင္သြားေစရန္ အလုိ႔ငွာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရျပီးမွ 
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူေမးျမန္းရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။3

4 
 
လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာန (“ICE”) သည္ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းမ်ားရိွ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္၊ ေမးျမန္းခြင့္ ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရယူခြင့္ ေပးရန္ အပါအဝင္ 
စံုစမ္းေမးျမန္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ စုိးရိမ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေအဂ်င္စီမ်ားထံ ေမးလာမႈမ်ား 
ရိွေနပါသည္။ အားလုံးသိရွိၾကသလို၊ နယူးေယာက္ မိသားစုတရားေရး အက္ဥပေဒ (“NYFCA”) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု မိသားစု ပညာေရး 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ (“FERPA”) အပါအဝင္ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ရုပ္လုံးေဖၚရင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုံျခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ 
တာဝန္ရွိပါသည္။ ယင္းတာဝန္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္၊ ျပည္ေထာင္စု လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး အရာရိွမ်ားမွ ေတာင္းဆုိမႈကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္သင့္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းက့ဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု 
လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး အရာရိွမ်ားမွ ေတာင္းဆုိလာလွ်င္၊ ေက်ာင္း၏ အထက္အရာရိွႏွင့္ ေက်ာင္းေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ေဆြးေႏြးရန္ မိမိတို႔ 
ေအဂ်င္စီမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား အၾကံျပဳလုိပါသည္။ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာမေပးမီ ယငး္ 
ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ လုိက္ေလ်ာေပးျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာငး္သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္မိျခင္း ရွိမရိွကို 
ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေက်ာင္းအထက္အရာရိွႏွင့္ ေက်ာင္းေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဦးစြာတုိင္ပင္ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။  

 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္္းရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အရာရွိမ်ားသည္  

အထူး ကန႔္သတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ (ဥပမာ၊ ေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္း ရာဇဝတ္မွဳ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အရာရိွမ်ားတြင္ ဖမ္းဝရန္းရိွပါက) ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိဘသဖြယ္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကုိ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွ ထုတ္ပယ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းခြင့္ မရွိေစရကို SED မွ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ ရပ္တည္လာခ့ဲပါသည္။4

5 ေက်ာင္း အရာရွိမ်ားအား ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းမူဝါဒမ်ား၏ ေဘာင္ အတြင္းမွာ 
ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ICE သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု လူဝင္မွဳ  
ၾကီးၾကပ္ေရး အရာရိွမ်ား ေက်ာင္းကို ေရာက္ရိွလာၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ (အင္တာဗ်ဴး လုပ္ရန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
ေမးျမန္းရန္) ေတာင္းဆုိလာပါက ျမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ခြင့္မျပဳမ ီ ယင္းတုိ႔၏ အထက္အရာရိွႏွင့္ ျပည္နယ္ေက်ာင္း ေရွ႕ေနကုိ 
ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္လ်က္၊ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဥပေဒ၊ Plyler ႏွင့္ NYFCA လာ မိမိတို႔၏ တာဝန္မ်ားဆိုင္ရာ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ရယူရမည္။ 
 

ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား။ အထက္ပါအတုိင္း၊ လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး  
အရာရိွမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၏ ပညာေရး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရွဳရန္ ေတာင္းဆုိလာပါက ျပည္နယ္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ 
ေက်ာင္းေရွ႕ေနမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ရမည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဖြင့္ထုတ္ျပေပးလ်က္ ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 

                                                 
4 လူမႈဖူလုံေရး လက္မွတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ SED သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ေက်ာင္းမအပမီ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအပ္ၿပီး ေနာက္မွာ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္မွာမွ 
ျမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းမ်ား အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရး ကဒ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ နံပါတ္္မ်ားကုိ ရယူရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း မရိွပါ။ 
 
5 N.Y.S.E.D. အတုိင္ပင္ခံ အၾကံေပးခ်က္ 91 (ဇြန္ ၁၇၊ ၁၉၅၉) (“ကေလး၏ မိဘမ်ားထံမွ ေမးျမန္းရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပ ဲ ကေလးတစ္ဦးကို 
အရာရွိမ်ားသည္ ေက်ာင္းျပင္ပသုိ႔ ထုတ္ခြင့္မရွိေစရ”)၊ N.Y.S.E.D. အတုိင္ပင္ခံ အၾကံေပးခ်က္ ၁၄၈ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၁၉၆၅) (“ေက်ာင္းထံမွာ၊ 
အထူးသျဖင့္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွေန၍ ထုတ္ေခၚသြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ 
ဥပေဒစုိးမိုးေရးအရာရွိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခြင့္ အာဏာမ်ား မရိွပါ။”) ယင္းကုိ inter alia, NYFCA, အပါအဝင္ ရဲအရာရွိ အေနျဖင့္ 
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအား ဖမ္းခ်ဳပ္ရန္ လုိအပ္လာလွ်င္၊ ကေလးမိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ရန္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး 
အျမန္ဆံုး အားထုတ္ရမည္ဟု ေဖၚျပထားသည့္ မ်ားျပားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အေျခခံထားၿပီး၊ ၎၏ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ ရွိေနသည္ဆုိလွ်င္၊ 
ကေလး၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိေပးထားကာ ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ ဥပေဒ အက်ဳိးေဆာင္ကို ကမ္းလွမ္းထားျခထိုင္း မရိွမခ်င္း၊ ကေလးအား 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း မရႏိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားပါေသးသည္။ N.Y. မိသားစုတရားရုံး အက္ဥပေဒ § ၃၀၅.၂; Matter of Jimmy D., 15 N.Y.3d 417 
(2010)။ 
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လိုက္ေလ်ာေပးမႈက FERPA ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာ က်ႏိုင္ပါသည္။5

6 FERPA သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြကုိ 
လက္ခံေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအား မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည့္ ေက်ာင္းသား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မည္သူမည္ဝါမွန္း 
သိေစႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား (“PII”) ကုိ ဖြင့္ထုတ္ေပးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ FERPA သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးမ်ားထဲတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကန႔္သတ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွသာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင္ ့ ျပဳပါသည္။ 
ယင္းကန္႔သတ္ အေျခအေနမ်ားထဲတြင္ အထူးေဖၚျပေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။6

7 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ICE သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ 
မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမွ အျခားေသာ သူမ်ားအား ထုတ္ေဖၚျပသေရးကို သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ FERPA ၏ 
အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆုိင္ရာ ျခြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပုံ မရပါ။7

8  
 

လတ္တေလာ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံရိွ ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အရွက္တကြဲျဖစ္ေစသည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ား ရွိေနျခင္းကို ထည့္တြက္လ်က္ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ အက္ဥပေဒ (“DASA”) ႏွင့္အညီ SED ၏ P-12 
ပညာေရးမူဝါဒရံုးသည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေပးေနပါသည္။ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ဤေနရာတြင္ 
ရယူႏုိင္ပါသည္: http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/dasa-guidance.pdf. 

 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေရႊ႕ေျပာငး္အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနမွဳမ်ားအေပၚ ေမးခြန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး 

ေမးျမန္းေနၾကသည့္ ယခုက့ဲသို႔ အခ်ိန္ကာလတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က့ဲသုိ႔ ပညာေရးအရာရွိမ်ား ႏွင့္ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားအား အားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအားလုံး အေနႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ 
ပညာဆည္းပူးခြင္ကုိ့ ေက်ာင္းမွာ ေၾကာက္ရြံ႔ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ရယူရန္ အေရးပါပံုကို သတိေပးရန္ လိုပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ 
စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ား အားလုံးအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ရိပ္ျမံဳအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနရပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားအား အားေပးေထာက္ခံရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္မ်ားအတြက္ အားလုံးကို 
ထပ္ေလာင္း ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။  

 
 ေလးစားစြာျဖင့္၊ 
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Eric T. Schneiderman 
တရားေရး အရာရိွ 

6 20 U.S.C. § 1232g ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
 
7 ၃၄ C.F.R. §၉၉.၃၁(က)(၃) အရ၊ ၃၄ C.F.R. §၉၉.၃၅ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးအရာရွိ၊ 
တရားေရးအရာရွိ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုပညာေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသခံ ပညာေရးအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေမးျမန္းလာပါက 
ယင္းတုိ႔ကုိ ဖြင့္ထုတ္ ျပေပးရမည္။ 
 
8 34 C.F.R. § 99.31 ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/dasa-guidance.pdf
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