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ေဖေဖာဝါ
္ ရီ ၂၇၊ ၂၀၁၇

သိ႔ု

ျမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး
အစိးုရေက်ာင္းမ်ားဆင္
ုိ ရာ ဦးစီးမွဴး
အစိးုရေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာရငး္ဝငေက
္
်ာင္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳမ်ား

မွ

Jhone M. Ebert၊ အၾကီးတန္း ဒုတိယ ေကာ္မရွင္နာ

အေၾကာင္းအရာ။

။လတ္တေလာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ ရရိွႏိုင္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား

ျပီးဆံုးခဲ့သည့္ လတ္တေလာ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရိွ ေက်ာင္းမ်ားတင္
ြ အုပ္စုဖ႔အ
ြဲ ႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ႏွင့္ အရွကတ
္ ကျဲြဖစ္ေစျခငး္မ်ား ျဖစပြ
္ ားေနေၾကာငး္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေတ႔ရ
ြ ိွေနရပါသည္။ ထိုအ
႔ ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
အရာရိွမ်ား၏ လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြကေနမ
္
ဳွမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေၾကာကရြ
္ ႕ံထိတ္လန္မ
႔ ွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေစ
္ ြာ
ေၾကာင္း ေတ႔ရ
ြ ိွရပါသည္။ နယူးေယာက္ ျပညနယ
္
္ ပညာေရးဌာန (“NYSED” သိုမ
႔ ဟုတ္ “ဌာန”) သည္ ေက်ာငး္သားမ်ား ေကာင္းမြနစ
ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးကို

ထိခိုက္ေစမည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို

အထူးတန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

နယူးေယာက္

ျပညနယ
္
္ င္
တ
ြ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝနထ
္ မ္းမ်ားမွေန၍ ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ အက္ဥပေဒ
(“DASA” သိုမ
္
”) တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေက်ာင္းဝန္းက်င္ျဖစေစရန
္
္
႔ ဟုတ္ “ဂုဏ္သိကၡာ အကဥပေဒ
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အျပင္ အရွက္တကြဲ ျဖစေစျ
္ ခငး္၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္အတြက္
လမ္းညႊနခ်က္
ႏွင့္ အကူအညီမ်ားအား ဌာနမွ စီစဥ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
္
နယူးေယာက္ ျပည္နယ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ အက္ဥပေဒကို တည္ဆဲဥပေဒအျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းဝင္းအတင္
ြ း ႏွင/သိ
့္ ုမ
႔ ဟုတ္ ေက်ာင္းကားေပၚ ေက်ာင္းပြဲမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အရွက္တကြဲ
ျဖစေစျ
္ ခငး္ႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းမ်ား ကင္းစင္သည့္ ဝန္းက်ငမ
္ ်ဳိး ဖန္တးီေပးရန္ ရည္သန္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစမွ
္ ာ ယင္းဥပေဒတြင္
္ င္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ 1 အထူးသျဖင့္၊ ဥပေဒက ေက်ာငး္မ်ားအား ေက်ာငး္သားမ်ား၊
ဆိုက္ဘာအႏိုင္က်င့္ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ျပငဆ
0

မိဘအျဖစ္

ပါဝင္သမ်
ူ ား

ႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

DASA

ဖက္မွေနၿပီး

လံုျခံဳသည့္

ေက်ာင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္

မူဝါဒမ်ားေဖာေဆ
္
ာင္ျပးီ ေဆာင္ရြက္ေနပံု အေၾကာင္းကုိ အသိေပး ေဖၚျပေပးးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ DASA သည္
ေက်ာငး္မ်ားအား အရွကတ
္ ကျဲြဖစ္ေစျခငး္၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း (ဆိုက္ဘာအႏိုင္က်င့္ျခင္း အပါအဝင္) ႏွင့္ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း
သိုမ
႔ ဟုတ္

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို

တားျမစ္သည့္

က်င့္စဥ္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ

ျပဳစုေပးရန္

လိုအပသည္
္
့

အျပင္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အရွကတ
္ ကျဲြဖစ္ေစျခငး္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက NYSED သို႔ တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို
ခ်က္ခ်င္းကိုင္တြယ္ တုန႔္ျပန္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုိပါ ခ်မွတေပး
္ ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း NYSED သည္ နယူးေယာက္ ျပညနယ
္
္ တရားေရးအရာရိွရံုး (“OAG”) ႏွင့္
လက္တြဲကာ
1

ေက်ာငး္ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

မဘ
ိ မ်ားအား

အရွက္တကြဲျဖစ္ေစျခင္း၊

ဂုဏ္သိကၡာအက္ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားရလိုပါက ဤဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ သားပ
ြ ါ

http://www.p12.nysed.gov/dignityact/။

အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္

ခြဲျခား

ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ၾကံဳရပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညြႊန္ခ်က္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ေပးေနပါသည။္ NYSED ႏွင့္ OAG မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လတြင္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ DASA ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရန္ နမူနာ ေဖာင္ပံုစံ ပါရသည္
ွိ
။2
1

ဌာနအေနျဖင့္ ဤလုပ္ငန္း အေရးပါပံက
ု ုိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား DASA ႏွင့္ လုံျခံဳမွဳရိွျပီး ပံ့ပုိးကညီ
ူ ေပးမည့္ ေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာ
လမ္းညႊန္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း အကူအညီမ်ား ေပးေနျခငး္ကို ေထာက္ျပလ်က္ အသိေပးလိုပါသည္။
DASA ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိလိုသည္မ်ား ရိွပါက NYSED သိ႔ု ဆက္သြယ္လ်က္ စံုစမ္း စစ္ေဆးရာမႈ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
စနစ္တက် ျပဳလပ္
ု ေရး ႏွင့္ လံုျခံဳျပီး ေဖးမတတ္သည့္ ေက်ာင္းဝနး္က်င္ကုိ ဖန္တီးရန္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ကုိင္နည္းမ်ား ဆုိင္ရာ
လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း အကူအညီမ်ားကုိ ရယူၾကရန္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား တုိက္တြန္းလုိပါသည။္
•

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး ပညာေရး ႏွင့္ ကမာၻဘ
႔ ာသာစကားမ်ား၏ရံုး (OBEWL) သိ႔ု (၇၁၈) ၇၂၂-၂၄၄၅ သိ႔ုမဟုတ္
obewl@nysed.gov ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္

•

႔ ဟုတ္
ေက်ာင္းသား ေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား (SSS) သို႔ (၅၁၈) ၄၈၆-၆၀၉၀ သိုမ
studentsupportservices@nysed.gov သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။
ူ
ထိ႔ုအျပင္ DASA သိ႔ု ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ဘာသာစကား အကအညီ
လိုအပ္ပါက ဘာသာစကား ေဒသႏၱရ

ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး ပညာေရး ကြန္ရက္ (RBERN) မိဘအတြက္ အေရးေပၚလုိင္း၊ နယူးေယာက္ တကၠသိုလ္ (“NYU”) သို႔
ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ပါ။
•

ဤေနရာတင္
ြ စံုစမး္ရန္ ေဖာင္ကုိ ေရးျဖည့္ပါ

•

ဖုန္း-

(၈၀၀) ၄၆၉-၈၂၂၄

•

ဖကစ္
္ -

(၂၁၂) ၉၉၅-၄၁၉၉

•

အီးေမးလ္-

nysparenthotline@nyu.edu

•

စာတိုက-္

NYS ELL Parent Hotline Team
c/o NYS Statewide Language RBERN at NYU MetroCenter
726 Broadway – 5th Floor
New York, NY 10003

ပညာေရး ဥပေဒ §၃၁၀ ႏွင့္အညီ ျမိဳ႕နယ္ဖက္မွ အေရးယေပး
ူ ရန္ အယူခံႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရးဥပေဒ §၃၁၀ အရ
ျမိဳ႕နယ
႔
္ေက်ာင္း အစညး္အေဝးတြင္ သိ႔ုမဟုတ္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ မိမိအေပၚ နစ္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခသ
ဲ့ ည္ဟု ယူဆပါက
ပညာေရး ေကာမရ
္ င္
ွ နာအား ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ၾကားနာေပးရန္ အယူခံတင္ႏိုင္ပါသည္။ အယူခံ ေလွ်ာက္ထားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အဂၤလိပ္၊

စပိန္၊

တရုတ္

(အလြယ္)၊

ဘဂၤါလီ

ႏွင့္

ေဟရွန္

ခရီရိုး

ဘာသာမ်ားျဖင့္

ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္

ရႏိုင္ပါသည-္

www.counsel.nysed.gov။
ဌာနသည္ ေက်ာင္းသား၏ မိမိမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိေစႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးလံုျခံဳစြာ ေစာင့္ေရွာက္
ေပးမညျ္ဖစျ္ပးီ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မိသားစုပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
အကဥပေဒ
္
(“FERPA”) အပါအဝင္ အျခားအက်ံဳးဝင္သည့္ ဥပေဒမ်ား အားလံုးႏွင့္ အညီ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဌာနသည္ DASA ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခား စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားကို
နယူးေယာက္ ျပညနယ
္
္ င္
တ
ြ အသံုးျပဳမွဳအမ်ားဆံုး ဘာသာစကား ၁၀ မ်ိဳးသိ႔ု ျပန္ဆို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔ုအျပင္၊ ေက်ာင္းဝနထ
္ မ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္ အဝန္းမ်ားအား ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ
အကူအညီမ်ားကိုလည္း NYSED မွ ေဖာျ္ပေပးထားပါသည။္ ဤအကူအညီမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ဤကိရိယာမ်ားျဖင့္ မိမိေက်ာင္း၏
2

ဤလမ္းညႊန္ကို ဤတြင္လည္း ဖတ္ႏိုင္ပါသည္ http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED-AGLttrandGuidance8-31-16.pdf။

ရည္မွန္းခ်က္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းကာ ကေလးငယ္မ်ား လံုျခံဳက်န္းမာစြာ ၾကီးျပင္းႏိုင္မည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ပါ။
•

NYSED ႏွင့္ NYS တရားေရး ေရွ႕ေနထံမွ ျမိဳ႕႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသို႔ စာႏွင့္ လမ္းညြန္
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED-AGLttrandGuidance8-31-16.pdf

•

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစျခင္း၊ ရန္စျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္
ေျဖရွင္းေပးျခင္းhttp://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/PreventBullyingInYourSchool_Nov2016.pdf

•

ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းမ်ားအား အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ စံျပေလ့က်င့္ေရး
အေထာက္အကူမ်ား https://ag.ny.gov/sites/default/files/dasa_training_materials_final_-_8.30.16.pdf

•

ေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ အက္ဥပေဒ “ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ား ႏွင့္
အေကာင္းဆံုး လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမွဳမ်ား” အပါအဝင္ လံုျခံဳျပီး အားေပးတတ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ လမ္းညႊန္ႏွင့္
လိုအပ္သည္မ်ား http://www.p12.nysed.gov/dignityact

•

နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ လံုျခံဳက်န္းမာသည့္ သင္ၾကားေရး ဝန္းက်င္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရန္
http://www.nyscfss.org/#!quick-links/c13iz

•

အေရးေပၚ အေျခအေနဆိုင္ရာ စီမံကိန္းႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားဆိုင္ရာ NYSED အခ်က္အလက္
http://www.p12.nysed.gov/sss/ssae/schoolsafety/save/

•

ေက်ာင္းက်န္းမာေရး၊ စိတ္က်န္းမာေရး သင္ရိုးသစ္ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံ အကူအညီမ်ားအတြက္ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ စင္တာ
https://www.schoolhealthny.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=190&ViewID=7b97f7e
d-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=108&PageID=126
ထပ္ေလာင္းလ်က္၊

ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို

နယူးေယာက္
သင္၏

မိမိတို႔

ျပည္နယ္တစ္ခြင္ရိွ

အားေပးေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို
ေက်ာင္းဝန္းက်င္တြင္

ေက်ာင္းသားမ်ား၊

မိသားစုမ်ားႏွင့္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္

အတူတကြ

လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားကို
လက္တြဲျပီး

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းမ်ား
အေရးပါသည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးလိုပါက သိ႔မ
ု ဟုတ္ စိတ္ပူပင္မွဳမ်ားကို မွ်ေဝလိုပါက ေက်ာင္းသား ေထာက္ပံ့ေပးေရး အကူအညီ
ဝန္ေဆာင္မွဳ ရံုးသို႔ ၅၁၈-၄၈၆-၆၀၉၀ သို႔မဟုတ္ studentsupportservices@nysed.gov သို႔ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး ပညာေရးႏွင့္
ကမာၻ႕ဘာသာစကားမ်ားရံုး ၇၁၈-၇၂၂-၂၄၄၅ သို႔မဟုတ္ obewl@nysed.gov သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

