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ဝါရနးေကာငးတီ ်ပညးသူ႔ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့ (WARREN COUNTY PUBLIC SCHOOLS) 
ေက္ာငး့သာ့လကးစျစဲာအုပး 

 
နိဒါနး့အမြာ 

 
ေဒသ ေက္ာငး့သာ့ လကးစျစဲာအုပးမြာ ဝါရနးေကာငးတ ီပညာေရ့ဘုတးအဖျဲ႔မြ အတညး်ပဳ်ပီ့်ဖစးကာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ ေက္ာငး့သာ့ မိဘမ္ာ့၇ 
စာသငးေက္ာငး့ဌာနမ္ာ့၇ ရုဵ့ဝနးထမး့ ႏြငး ံ ဝါရနးေကာငးတီ ်ပညးသူ႔စာသငးေက္ာငး့ ေဒသတျငး့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေနသညးံ 
စာသငးေက္ာငး့ လူမႈအသုိငး့အဝုိငး့ မူဝါဒမ္ာ့အတျကး သတငး့ေပ့ေဖား်ပႏိုငးရနး ဦ့တညး ၾကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးခ္ကး်ဖစးသညး၈  

ဤ ေဒသလကးစျစဲာအုပး ထုတးေဝ်ခငး့မြာ မၾကာေသ့မြီက အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု သုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕အေ်ခခ္လာၾကေသာ မိသာ့စုအတျငး့ရိြ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး အဓိကထာ့ထုတးေဝ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အေရ့ၾကီ့မြတးသာ့ရမညးံအခ္ကးမြာ ဤလကးစျစဲာအုပးမူထဲ၉သာလြ္ငး အသစး 
ေ်ပာငး့ေရႊ႕အေ်ခခ္လာသညးံ မိသာ့စုသစးမ္ာ့အတျကး အထူ့အေရ့ၾကီ့သညးဟု မြတးယူႏိုငးေသာ ေခါငး့စဥးအခ္ိဳ႕ ပါဝငးပါသညး၈ အခ္ကးအ 
လကးအ်ပညးံအစုဵပါဝငးသညး ံWCPS ေဒသ လကးစျစဲာအုပးကုိ GEO စငးတာ ရုဵ့ဝနးထမး့မ္ာ့မြတဆငး ံရရိြႏုိငးပါသညး၈  

ကငးတာကီလမး့ညႊနးခ္ကး လကးေအာကးရိြ စာသငးေက္ာငး့အေ်ခ်ပဳ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသညးံ ေကာငးစီအရ၇ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့မြာ ဥပေဒ 
ႏြငး ံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ ခ္မြတးထူေထာငးသညးံ  ဘုတးအဖျဲ႔၌ ဖျဲ႔စညး့မႈေဘာငးအတျငး့ မူဝါဒ အပုိမ္ာ့ ကို သီ့သနး႔ခ္မြတးႏိုငးသညး ံအချငး ံ
အာဏာ အ်ပညးံအဝရိြပါသညး၈ ေက့္ဇူ့်ပဳ၊ သငး ံ ကေလ့ စာသငးေက္ာငး့မြ ခ္မြတးထာ့ေသာ အထူ့သီ့သနး႔ ဥပေဒမ္ာ့ ႏြငးံ စညး့ကမး့ 
သတးမြတး ခ္ကးမ္ာ့ကိ ုစစးေဆ့ပါ၈   

သငး ံမိခငးဘာသာစကာ့်ဖငး ံလုိအပးေသာသတငး့အခ္ကးအလကးအာ့လုဵ့ကုိ လကးခဵရရိြႏိုငးသညး ံအချငးံအေရ့ရိြသညး၈ လုိအပးပါက စကာ့်ပနး 
တစးဦ့ဦ့ကုိ ေက့္ဇူ့်ပဳ၊ အကူအညီေတာငး့ခဵပါ၈ GEO စငးတာရိြ စာသငးေက္ာငး့ဌာန ႏြငး ံ ရုဵ့အမႈထမး့မ္ာ့မြ စကာ့်ပနးတစးဦ့ဦ့ ေခ၍ယူ 
ႏိုငးေရ့အတျကး သငးံအာ့ ကူညီေပ့ႏိုငးပါသညး၈  

 

ဝါရနးေကာငးတီ ်ပညးသူ႔စာသငးေက္ာငး့ (WARREN COUNTY PUBLIC SCHOOLS) 
ပညာေရ့ဘုတးအဖျ႔၌ဲ  

တရာ့ဝငး အချငးံအာဏာ 
 
ကငးတာကီလူ႔အသိုငး့အဝုိငး့ (Commonwealth of Kentucky) ၌ ဖျဲ႔စညး့ပုဵအုပးခ္ဳပးပုဵမြ ႏုိငးငဵတစးဝြမး့လဵု့ရိြ စာသငး 
ေက္ာငး့မ္ာ့၌ အခ္ိနးတိုႏြငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးေစသညးံစနစးမ္ာ့ကို စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့ရနး ကငးတာကီ (Kentucky) အေထျေထျ 
လႊတးေတားသို႔ သငးံေလ္ားသညးံ ဥပေဒ ်ပဳပိုငးချငးံ အာဏာကုိ ေပ့အပးထာ့ပါသညး၈ ႏုိငးငဵေရ့ ႏြငး ံ ေပါငး့စညး့ထာ့သညးံ ဝါရနး ေကာငးတီ 
ပညာေရ့ဘုတးအဖျဲ႔ (Warren County Board of Education) အေန်ဖငးံ ဖနးတီ့ကာခ္မြတးထာ့ေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 
အာ့လဵု့ ်ပီ့်ပညးံစုဵေစဖို႔ လိုအပးႏုိငးသညးံ လုပးေဆာငးစရာ အာ့လဵု့တို႔ကို အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးရနး ကငးတာကီ ်ပငးဆငးေရ့ဆျဲထာ့သညးံ 
လႊတးေတားမြအတညး်ပဳေသာဥပေဒ ပုဒးမ ှ၃ွ.ှ၃ွ (Kentucky Revised Statute 160.160)  ်ဖငးံ လုပးပုိငးချငးံတရာ့ဝငး 
အာဏာ အပးႏြငး့ထာ့ပါသညး၈  

ဝါရနးေကာငးတီပညာေရ့ဘုတးအဖျဲ႔မြ ကငးတာကီ်ပငးဆငးေရ့ဆျဲထာ့ေသာ လႊတးေတားမြအတညး်ပဳသညးံဥပေဒ်ဖငးံ သတးမြတး်ပဌာနး့ေသာ 
တာဝနးႏြငး ံဝတၱရာ့မ္ာ့အာ့လဵု့အ်ပငး ႏုိငးငဵေတား ပညာေရ့ဘုတးအဖျဲ႔မြ အတညး်ပဳထာ့သညးံ စီမဵခနး႔ချဲေရ့ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို 
ေဆာငးရျကးေပ့သညး၈ ယငး့လႊတးေတားမြအတညး်ပဳေသာဥပေဒႏြငးံ မပတးသကးေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငးံ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့မြာမူ 
တရာ့ဥပေဒ၌ ရညးရျယးခ္ကးအရႏြငးံ အ်မငးံဆဵု့ေသာ ်ဖစးႏုိငးေ်ခရိြသညးံ လူ႔က္ငးံဝတးဆိုငးရာႏြငးံ ကျ္မး့က္ငးအဆငးံအတနး့မ္ာ့၌ အေ်ခအေန 
ႏြငးံအညီ စီမဵခနး႔ချလဲုပးေဆာငးပါသညး၈  

 
လုပးေဆာငးမညးံတာဝနးအတျကး ထုတး်ပနးခ္ကး 

 
ဝါရနးေကာငးတ ီ်ပညးသူ႔စာသငးေက္ာငး့၌ ခဵယူထာ့သညးံ တာဝနးမ္ာ့မြာ ကျ္ႏုးပးတို႔၌ ေက္ာငး့သာ့တုိငး့ လျတးလျတးလပးလပးေတျ့ေခ၍တတး 
ေစရနး၇ ဘဝအေ်ခအေနမြတဆငးံ သငးယူတတးရနး၇ ႏြငး ံပညာေရ့၉ ေပ္ားရျငးရနး၇ က္နး့မာသနးစျမး့ရနး၇ ဒီမုိကေရစီ ဝါဒ အေ်ခခဵေသာလူမႈအ 
သိုငး့အဝုိငး့၌ အက္ိဳ့ရိြေသာ လူသာ့မ္ာ့်ဖစးလာေစရနး စသညးတုိ႔အတျကး်ဖစးသညး၈  
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စာသငးေက္ာငး့ မူဝါဒမ္ာ့ ႏြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ 
 

စာသငးေက္ာငး့ ဘတးစးကာ့ စီ့နငး့်ခငး့ 
 
ပညာေရ့ဘုတးအဖျဲ႔မြ ။တို႔ အပးႏြဵထာ့သညးံ စာသငးေက္ာငး့ႏြငး ံလမး့ေလြ္ာကးသျာ့ႏုိငးေလာကးေသာ အကျာအေဝ့ အတျငး့မေနထိုငးသညး ံ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး အိမးမြ ေက္ာငး့သို႔ အသျာ့အ်ပနး ခရီ့အတျကး စီမဵေဆာငးရျကးေပ့ပါသညး၈မညးသညးံေက္ာငး့သာ့မဆုိဘတးစးကာ့ 
စီ့နငး့ႏိုငးသညး ံအထူ့အချငးံအေရ့မြာ ။ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စာရိတၱေကာငး့မျနးမႈႏြငးံသတးမြတးစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့လုိကးနာေဆာငး 
ရျကး်ခငး့ စသညးံအေ်ခအေနအေပ၍ မူတညးေနပါသညး၈  
 
ေက္ာငး့သာ့၌ ေနအိမးထကး မညးသညးံ ၾကိဳတငးစီစဥးေဆာငးရျကးသညးံ သျာ့ရမညးံေနရာအတျကး ေတာငး့ဆိုမႈကိုမဆို၇ ေဆာကးလုပးေရ့ 
ကိုယးစာ့လြယး သုိ႔မဟုတး သူ သို႔မဟုတး သူမ၌ ဒီဇိုငး့ဖနးတီ့သူမြတဆငးံ အတညး်ပဳစစးေဆ့ပါလိမးံမညး၈ အကယး၊ ေတာငး့ဆုိမႈအာ့အ 
တညးမ်ပဳႏိုငးပါက၇ ယငး့ေက္ာငး့သာ့မြာ သူ၇သူမ ေနအိမး သုိ႔မဟုတး သျာ့လာေနက္ေနရာ စသညး ံသျာ့ရမညးံေနရာဆီသုိ႔ ။အာ့ သယး 

ယူပို႔ေဆာငးေပ့ေနသညး ံဘတးစးကာ့ စီ့နငး့ရနး ချငးံ်ပဳေပ့လိမးံမညးမဟုတးပါ၈  
 
မညးသညးံ ေက္ာငး့သာ့မဆို ဘတးစးကာ့စီ့နငး့ႏိုငးသညးံ အထူ့အချငးံအေရ့မြာ ။ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စာရိတၱေကာငး့မျနးမႈ ႏြငး ံသတးမြတး 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့ လုိကးနာေဆာငးရျကး်ခငး့ စသညးံအေ်ခအေနအေပ၍ မူတညးေနပါသညး၈ ေအာကးပါ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတး စညး့မ္ဥး့ 
စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးေသာ မညးသညးံ ေက္ာငး့သာ့ကိုမဆုိ စာသငးေက္ာငး့ ေက္ာငး့အုပး ၾကီ့ထဵသုိ႔ အသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့ပါ 
လိမးံမညး၇ ဤသုိ႔်ဖငးံ ယငး့ေက္ာငး့သာ့မြာ လုိအပးပါက မြနးကနးသညး ံအေရ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့ကိ ုခဵရႏိုငးပါသညး၈  
 
ှ၈ ကာ့ဒရုိငးဘာမြာ ဘတးစးကာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ ေစာငးံေရြာကးေပ့ေနသူ်ဖစးသညး၈ ကာ့ဒရုိငးဘာ ေ်ပာစကာ့အတုိငး့အတိ 

အက္ႏြငး ံ်ပဵဳ့ရႊငးပ္စျာ လိုကးနာေဆာငးရျကးပါ၈ 
 
ဿ၈ အခ္ိနးမြနးမြနးလာပါ၈ အခ္ိနးေနာကးက္သူမ္ာ့အတျကး သတးမြတးထာ့သညးံ အခ္ိနးထကးေက္ားလျနး၊ ဘတးစးကာ့ မေစာငးံဆိုငး့ 

ေပ့ႏိုငးပါ၈ ဘတးစးကာ့ ဆိုကးလာမညးံ အခ္ိနးနာရီ မတိုငးမြ ီဘတးစးကာ့မြတးတိုငး၉ အသငးံေရာကးေန ရိြထာ့ ရမညး်ဖစးသညး၈  
 
၀၈ ေက္ာငး့သာ့တိုငး့ ။တုိ႔၌ မိဘ၇အုပးထိနး့သူ မြ ေက္ာငး့အုပးရုဵ့ခနး့သို႔ စာေရ့အေၾကာငး့ၾကာ့်ပီ့ ဘတးစကာ့ ေ်ပာငး့ေပ့ရနး 

ႏြငး ံဘတးစးကာ့မြတးတိုငး ေ်ပာငး့ေပ့ရနး ေတာငး့ဆုိမႈမြလျ၊ဲ ။တုိ႔အတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ ဘတးစး ကာ့သာ စီ့နငး့ချငးံရိြ်ပီ့ 
သတးမြတး ေပ့ထာ့သညးံ ေနရာ၉သာ ဘတးစးကာ့ေပ၍မြ ဆငး့ရမညး၈  

 
၁၈  ဘတးစးကာ့ ထိခိုကးပ္ကးစီ့မႈ မညးသညးံအရာကိုမဆုိ ကာ့ဒရုိငးဘာအာ့ အတိအက္ သတငး့ပုိ႔တိုငးၾကာ့ပါ၈ ယငး့ကဲံသို႔ ပ္ကးစီ့မႈ 

်ဖစးေစေသာ သူတိုငး့ ဘတးစးကာ့စီ့နငး့မႈ အထူ့အချငးံအေရ့ ်ပနးမရမြီအထိ ်ပငးဆငးေဆာငးရျကးခ ကုနးက္စရိတးအာ့လဵု့ကုိ 
ေပ့ေခ္သငးံပါ သညး၈  

 
၂၈ ကာ့ဒရုိငးဘာမြ ်မငးသာထငးသာရိြေစရနး အႏၱရာယးကငး့သညးံ အကျာအေဝ့ေလာကးမြေန၊ ဘတးစးကာ့ေရြ႕မြ အ်မဲတမး့်ဖတး 

သနး့သျာ့လာပါ၈ (အနညး့ဆဵု့ ှွ-ှဿ ေပခနး႔အကျာ) ဒရုိငးဘာ ်မငးႏုိငးသညးံေနရာမြသာ ်ဖတးကူ့ပါ၈  
 
၃ ေက္ာငး့ဘတးစးကာ့ေမာငး့ႏြငးေနစဥး အေတာအတျငး့ဘတးစးကာ့ဆီသုိ႔ေ်ပ့မသျာ့ပါႏြငးံ သို႔မဟုတး ကာ့လမး့အာ့်ဖတးမကူ့ပါ 

ႏြငးံ၈  
 
၄၈ ဘတးစးကာ့ ေစာငံးဆုိငး့ေနစဥး ကာ့လမး့ေပ၍၉ ဘယးေတာံမြ မရပးပါႏြငးံ၈ အေဝ့ေ်ပ့လမး့အ်ပငးဖကး သတးမြတး ထာ့သညး ံလုိငး့ 

အတျငး့ သို႔မဟုတး လူသျာ့လမး့ေပ၍မြ ကာ့ေစာငးံပါ၈  
 
၅၈ ေက္ာငး့သာ့တုိငး့ ကာ့ေပ၍ေရာကးသညးႏြငးံ အ်ခာ့ခရီ့သညးမ္ာ့ကုိ အေႏြာငးံအယြကးမ်ဖစးေစပဲလ္ကး ခ္ကးခ္ငး့ ထိုငးခုဵတျငးေနရာ 

ယူထုိငးပါ၇ ထိုငးခုဵတစးတနး့ကုိ လူသဵု့ဦ့ထိုငးစီ့ပါ ကာ့ဒရိုငးဘာ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရပဲ ထုိငးခုဵေနရာ လဲလြယး ထုိငး်ခငး့မ္ိဳ့ လဵု့ဝမ်ပဳလုပး 
ပါႏြငးံ၈ အကယး၊ ထိုငးခုဵအာ့လဵု့ ်ပညံးေနပါက၇ ဘတးစးကာ့ ေနာကးေဖ့၉ မတးတတးရပးပါ ဘတးစးကာ့ တဵခါ့ဝ၉ လဵု့ဝမရပးပါႏြငးံ၈  
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၆၈ ဘတးစးကာ့ ေမာငး့ႏြငးသျာ့လာေနစဥး ေက္ာငး့သာ့တုိငး့ ကာ့ေပ၍တကးရနးၾကိဳ့စာ့ သို႔မဟုတး ကာ့ေအာကး ဆငး့ရန ၾကိ့စာ့ 
သုိ႔မဟုတး ေနရာေရႊ႕ေ်ပာငး့ရနးၾကိဳ့စာ့်ခငး့ စသညး မလုပးသငးံပါ၈  

 
ှွ၈  ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ မညးသညးံလုပးေဆာငးမႈတျငးမြ မပါဝငးသငးံေပ၇ ယငး့မြာ ကာ့ဒရုိငးဘာ၌ ဘတးစးကာ့ ေမာငး့ႏြငးေနမႈ 

အေပ၍ အာရုဵစူ့စုိကးမႈကို လမး့ေၾကာငး့ေ်ပာငး့သျာ့ေစ်ပီ့ မေတားတဆအကးဆီ့ဒငးံ ေပ၍ေပါကးေစႏိုငးပါသညး၇ ဥပမာအာ့်ဖငး-ံ  
 က္ယးေလာငးစျာစကာ့ေ်ပာဆုိ်ခငး့၇ ရယးေမာ်ခငး့၇ သို႔မဟုတး မလိုအပးသညး ံဆူညဵသဵမ္ာ့ လုပးေဆာငး်ခငး့  
 မလိုအပးပဲ ကာ့ဒရိုငးဘာႏြငး ံစကာ့အ်ပနးအလြနးေ်ပာဆုိ်ခငး့မ္ိဳ့ 
 ဘတးစးကာ့ ်ပတငး့ေပါကး သုိ႔မဟုတး တဵခါ့ေပါကးမြ ကိုယးတစးစိတးတစးပုိငး့ အ်ပငးထုတးထာ့်ခငး့မ္ိဳ့  

 
ှှ၈ ဘတးစးကာ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့အရာဝတၳဳပစၥညး့တစးခုခုအာ့ ထိခိုကးပ္ကးစီ့ေစ သို႔မဟုတး အပုိတပးဆငးမႈ ်ဖစးေပ၍ေစတတးေသာ 

မညးသညးံ လုပးေဆာငးမႈမ္ိဳ့ကိုမဆုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ မလုပးသငးံမပါဝငးသငးံပါ၈  
 

ှဿ၈ ေအာကးပါ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို အခ္ိနးတိုငး့ တာ့်မစးထာ့ပါသညး-  
 မေလ္ားကနးေသာ စိတးေနသေဘာထာ့- က၎ဳေ်ႏမထိနး့၇ နာခဵမႈမရိြ်ခငး့၇ ရုိငး့ပ္်ခငး့၇ ရုိငး့စုိငး့ယုတးမာေသာ စကာ့၇ ႏြငး ံရနးမူ တိုကးခုိကး 

်ခငး့၇ တျနး့ထို့်ခငး့၇ တုိ့ေဝြ႔်ခငး့ ႏြငး ံအ်ခာ့တူညီသညးံ ေအာကးတနး့က္သညးံ လုပးရပး အ်ပဳအမူမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈  
 ဘတးစးကာ့ေပ၍၉ ေဆ့လိပးဖျာ်ခငး့ ေသာကး်ခငး့ 
 ဘတးစးကာ့ေပ၍၉ အစာစာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေသာကး်ခငး့ 
 ကိုယးပုိငးလကးနကးမ္ာ့ ဥပမာ ဓာ့ သုိ႔မဟုတး ချ္နးထကးေသာ အရာဝတၳဳမ္ာ့  
 ဘတးစးကာ့ေပ၍၉ တိရစာၦနးမ္ာ့ တငးေခ၍လာ်ခငး့ 
 ဘတးစးကာ့ထဲတျငး သို႔မဟုတး ကာ့ထဲမြ အရာဝတၳဳ သို႔မဟုတး ပစၥညး့မ္ာ့ ပစးေပ့်ခငး့ 
 စကးပိုငး့ဆုိငးရာ ႏြငးံဆကးစပး စကးပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ကာ့ဒရုိငးဘာ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ အရာအာ့ ကလိေဆာံကစာ့်ခငး့ 
 ဘတးစးကာ့ အလယးလမး့ ပိတးဆုိ႔ဟနး႔တာ့သညး ံမညးသညးံအ်ပဳအမူမဆို 
 ထိုငးခုဵေပ၍၉ လိုအပးသညးထကး ေနရာပုိယူထုိငး်ခငး့မ္ိဳ့၈ (အရာဝတၳဳအာ့လဵု့၇ ကာ့ေပ၍သို႔ ေက္ာငး့သာ့ တငးယူလာသညးံ အရာအာ့လဵု့ 

ကို ေက္ာငး့သာ့ကုိယးတုိငး ကုိငးတျယးထာ့ရမညး်ဖစး်ပီ့ ထိုငးခုဵေပ၍၉ မတငးထာ့ရ သို႔မဟုတး ကာ့အလယးမငး့လမး့ေပ၍၉ ခ္မထာ့ရပါ)  
 ဘတးစးကာ့ေပ၍၉ ရႊ႕ဵႏျဵ ႏြငး ံအညစးအေၾက့မ္ာ့ ေပက္ဵေအာငးလုပးေဆာငး်ခငး့ 
 ဘတးစးကာ့ေပ၍၉ အမိႈကးစျနး႔ပစး်ခငး့  
 ကာ့ဒရုိငးဘာ ချငးံမ်ပဳပဲ ကာ့်ပတငး့ေပါကးမ္ာ့ကုိ ဖျငးံ်ခငး့ သို႔မဟုတး ပိတး်ခငး့ 
 
ှ၀၈ ဘတးစးကာ့စီ့နငး့ချငးံ်ပဳထာ့သူမ္ာ့အပ အ်ခာ့မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးမြ္ ေက္ာငး့ဘတးစးကာ့အာ့ စီ့နငး့ရနး ချငးံမ်ပဳပါ၈  
 
ှ၁၈ အထကးေဖား်ပပါ စညး့မ္ဥး့ သုိ႔မဟုတး သတးမြတးစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညး ံမညးသညးံ ေက္ာငး့သာ့ မဆို ေက္ာငး့ 
အုပးၾကီ့ထဵသို႔ သတငး့ပုိ႔ တုိငးၾကာ့ခဵရမညး်ဖစး်ပီ့၇ သူ သို႔မဟုတး သူမ ကိုယးတိုငး စညး့ကမး့ထိနး့သိမး့ေရ့ မြ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈကိုတကး 
ေရာကးခဵယူရႏုိငးပါသညး၈ ေနာကးဆဵု့ သတိေပ့တာ့်မစး ခဵရ်ပီ့သညးံေနာကး၇ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့မြ ေက္ာငး့ဘတးစးကာ့ စီ့နငး့ချငးံအာ့ အခ္ိနး 
အကနး႔အသတးတစးခုအတျကး ဘတးစးကာ့စီ့နငး့်ခငး့ အထူ့အချငးံအေရ့ကို ရုပးသိမး့ လိုကးႏိုငးပါသညး၈ ေက္ာငး့ဘတးစးကာ့ စီ့နငး့်ခငး့ 
အထူ့အချငးံအေရ့ ဒုတိယအၾကိမးေ်မာကး ရုပးသိမး့်ခငး့ခဵရသညးႏြငး ံတစး်ပိဳငး နကး ယငး့ ေက္ာငး့သာ့ကုိယးတိုငး၌ စာရိတၱ တုိ့တကးေ်ပာငး့ 
လဲလာမႈ အေ်ခအေန ်ပသလာ်ပီ့ ပုိ႔ေဆာငး ဆယးသျယး ေရ့ ဒါရိုကးတာ ကိုယးတိုငးမြ ချငးံ်ပဳခ္ကးေပ့သညးံအခါမြသာလြ္ငး ဘတးစးကာ့စီ့နငး့ 
ရနး အထူ့အချငးံအေရ့အာ့ ်ပနးလညး ချငးံ်ပဳခဵရ ႏိုငးပါသညး၈ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့၌ အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈ ႏြငးံပတးသကးေသာ ေၾကား်ငာစာကို 
လညး့ ေက္ာငး့သာ့ မိဘထဵသုိ႔ ေပ့ပုိ႔တိုငးၾကာ့ပါမညး၇ သုိ႔ေသား ယငး့ အသိေပ့ေၾကား်ငာစာမြာ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့မြ အေရ့ယူမႈ အလ္ငးဦ့စျာ 
ေဆာငးရျကးရနး မလိုအပးပါ၈  
 
ှ၂၈ အထကးေဖား်ပပါ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ လုဵ့ဝမသကးဆိုငးေသာ မညးသညးံ ကာ့ဒရုိငးဘာမ္ာ့၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၇ 
သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့သာ့မိဘမ္ာ့၌ ေစာဒကတကးမႈကုိမဆို၇ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့ထဵ သို႔မဟုတး ပုိ႔ေဆာငး ဆကးသျယးေရ့ ဒါရိုကးတာထဵသို႔ 
အတိအက္ သတငး့ပုိ႔တုိငးၾကာ့သငးံပါသညး၈  
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ှ၃၈ ဝါရနးေကာငးတီဘုတးအဖျ႔ဲအေန်ဖငးံ ေက္ာငး့ဘတးစးကာ့ေပ၍မြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စာရိတၱ အ်ပဳအမူ ႏြငး ံပတးသကးေသာ ်ပသနာ 
မ္ာ့အတျကး သညး့ခဵမႈ သေဘာထာ့ၾကီ့မႈ လဵု့ဝလဵု့ဝမရိြပါ၈ ယငး့ ်ပသနာမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ႏုိငးရနး ကာ့ဒရုိငးဘာအေန်ဖငးံ ေအာကးပါ တုိ႔ကို 
အေရ့ယူေဆာငးရျကးပါလိမးံမညး-  
  
 ထိုငးခုဵေနရာမ္ာ့ စီစဥးသတးမြတးေပ့်ခငး့ 
 လိုကးနာရမညးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ပါဝငးသညးံ ေလြ္ာကးလႊာမ္ာ့ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့  
 ကျ္ႏုးပးတုိ႔ ကာ့ဒရုိငးဘာမ္ာ့မြာ အလုပး်မဲမညးံအ်ပငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵရာတျငး စညး့ကမး့အတိုငး့ တရာ့မြ္တမႈ ရိြပါလိမး ံ

မညး၈ ေက္ာငး့ဘတးစးကာ့မြာ စာသငးခနး့ အပုိတစးခုကဲံသုိ႔ ်ဖစး်ပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး “လဵု်ခဵဳစိတးခ္ရေသာ ေနရာ” တစးခု်ဖစး 
သငးံ်ပီ့၇ အ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ ်ခိမး့ေ်ခာကးခဵရ သုိ႔မဟုတး ေႏြာငးံယြကးတုိကးခုိကးခဵရေသာ စုိ့ရိမးရသညးံ ေနရာမ္ိဳ့ မ်ဖစးသငးံပါ၈ 
ေအာကးပါ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကး လမး့ညႊနးမ္ာ့မြာ ဘတးစးကာ့ အမႈတျဲမ္ာ့ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့်ခငး့အတျကး ထညးသံျငး့ထာ့်ခငး့ 
်ဖစးပါသညး-   

ပထမအၾကိမးက္ဴ့လျနးသညးံ ရာဇဝတးမႈ - ေက္ာငး့အုပးၾကီ့/ဒီဇုိငး့ပညာရြငး၌ ကုိယးပိုငးဆဵု့်ဖတးချငး။ံ 
ဒုတိယ အၾကိမးက္ဴ့လျနးသညးံ ရာဇဝတးမႈ - ေက္ာငး့အုပးၾကီ့/ဒီဇုိငး့ပညာရြငး၌ ကုိယးပိုငးဆဵု့်ဖတးချငး။ံ 
တတိယ အၾကိမးက္ဴ့လျနးသညးံ ရာဇဝတးမႈ - ေက္ာငး့သာ့အာ့ (၀) ရကးဆကးတိုကး ဘတးစးကာ့စီ့နငး့ချငးံကို ဆိုငး့ငံဵထာ့မညး။ 
စတုတၳ အၾကိမးက္ဴ့လျနးသညးံ ရာဇဝတးမႈ - ေက္ာငး့သာ့အာ့ (၂) ရကးဆကးတုိကး ဘတးစးကာ့စီ့နငး့ချငးံကို ဆိုငး့ငံဵထာ့မညး 
(ေက္ာငး့ဘတးစးကာ့ စီ့နငး့်ခငး့ အထူ့အချငးံအေရ့ ်ပနးလညးစီ့ချငးံရႏိုငးရနး ေက္ာငး့သာ့ ႏြငး ံမိဘမ္ာ့ ကိုယးတိုငး ေက္ာငး့အုပး 
ႏြငး ံပုိ႔ေဆာငးဆကးသျယးေရ့ဒါရိုကးတာ တို႔ႏြငး ံေတျ႔ဆဵုေဆျ့ ေႏျ့ရမညး၈) 
ပဥၥမ အၾကိမးက္ဴ့လျနးသညးံ ရာဇဝတးမႈ - ေက္ာငး့သာ့အာ့ (ှွ) ရကးဆကးတုိကး ဘတးစးကာ့စီ့နငး့ချငးံကို ဆိုငး့ငံဵထာ့မညး။ 
ဆဌမ အၾကိမးေ်မာကးက္ဴ့လျနးသညးံ ရာဇဝတးမႈ - က္နးရိြေနေသ့ေသာ ႏြစးဝကးစာသငးကာလ သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့စာသငးႏြစး 
တစးႏြစးလဵု့ ေက္ာငး့သာ့အာ့ ဘတးစးကာ့စီ့နငး့ချငးံ ဖယးရြာ့ခဵရပါမညး၈  
 

 ခရီ့တု ိထျကး်ခငး့အတျကး လုိကးပါေစာငးံေရြာကးေပ့်ခငး့မ်ပဳမြီ မိဘမ္ာ့/ေစတနာံဝနးထမး့မ္ာ့မြာ ေစတနာံဝနးထမး့်ခငး့ သငးတနး့ ႏြငး ံ
ရာဇဝတးမႈ မြတးတမး့စစးေဆ့်ခငး့ တုိ႔ကို ်ဖညးံစျကးရပါမညး၈ ပညာေရ့ဆုိငးရာ ခရီ့တုိမ္ာ့အတျကး စီစဥး်ခငး့ ႏြငး ံသယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ 
စသညးအတျကး လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့မြာ ဘုတးအဖျဲ႔၌ မူဝါဒမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ   “အေပ္ားခရီ့တု ိႏြငး ံေလံလာေရ့ခရီ့မ္ာ့”  လုပးထဵု့ လုပး 
နညး့ အရ စီစဥးေဆာငးရျကးသျာ့ပါမညး၈  

 

စာသငးေက္ာငး့မြ ထုတးပယး်ခငး့ 
 
ေက္ာငး့သာ့တုိငး့ အခ္ိနးမေရျ့ ေက္ာငး့မြ ထုတးပယးခဵရႏုိငးပါသညး၇ ။တို႔မြာ မိဘ/အုပးထိနး့သူ မြ ေရ့သာ့ေဖား်ပထာ့သညးံ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး 
မ္ာ့အရ ထုတး်ပနးေၾက်ငာေပ့ပါသညး၈ ယငး့ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိ ုေက္ာငး့သာ့မြ ေက္ာငး့တကးရနးအတျကး မြတးပဵုတငး/ေက္ာငး့အပးႏြဵ 
သညးံအခ္ိနး၉ ေတာငး့ခဵလိမးံမညး်ဖစး်ပီ့ ယငး့ေတာငး့ခဵမႈအထဲ၉ ေက္ာငး့သာ့၌ တစးရကးတာအကုနး ၉ ေက္ာငး့သျာ့ေက္ာငး့်ပနးမညးံ ပဵုစဵ 
ႏြငး ံလူဦ့ေရစာရငး့မ္ာ့ ပါရမညးံအ်ပငး မိဘ/အုပးထိနး့သူတို႔မြ ။တို႔၌ကေလ့ကို ေက္ာငး့တျငး လာၾကိဳမညးံသူမ္ာ့၌ အေ်ခအေနလညး့ 
ပါဝငးရပါမညး၈ ေက္ာငး့သာ့ ေက္ာငး့မြ ထျကးချာ်ခငး့အတျကး ေက္ာငး့အုပးၾကီ့/စီစဥးေပ့သူတို႔မြ တရာ့ဝငးထုတး်ပနးသညးံ လုပးငနး့စဥးမြ မညး 
သညး ံလျေဲခ္ားတိမး့ေစာငး့မႈမ္ိဳ့ကိုမဆို အ်ခာ့ ပုဵစဵတစးခု်ဖငးံ အတညး်ပဳေပ့ရပါမညး၈  
 
အကယး၊ ထုတး်ပနးေၾက်ငာလိုကးေသာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ ်ပနးလညးစီစစးတညး့်ဖတးရမညးဆုိပါက၇ စာသငးေက္ာငး့သုိ႔ စာ်ဖငး ံအသိေပ့အ 
ေၾကာငး့ၾကာ့ရနးမြာ မိဘ/အုပးထိနး့သူတုိ႔၌ တာဝနးသာ်ဖစးသညး၈ အကယး၊ စာ်ဖငးံေရ့သာ့ေသာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ စာသငးေက္ာငး့ဆ ီ
သုိ႔ မေပ့ပုိ႔ပါက၇ ယငး့ေက္ာငး့သာ့မြာ ေက္ာငး့မြ အိမးသို႔်ပနးရနးအတျကးသာ သတးမြတး စီစဥးေပ့ထာ့သညး ံဘတးစးကာ့ကိုသာ စီ့နငး့ချငးံ 
ရိြသညး သို႔မဟုတး မိဘ/အုပးထိနး့သူႏြငးံအတူ စီ့နငး့ရပါမညး၈  
 
 
မြနးကနးသငးံေလ္ားေသာ တရာ့ဝငးအေထာကးအထာ့မပါပဲ စာသငးေက္ာငး့နယးေ်မမြ အခ္ိနးမေရျ့ ထျကးချာသျာ့သညးံ မညးသညးံ ေက္ာငး့ 
သာ့မဆုိ ဆီေလ္ားေသာ ်ပဌာနး့စညး့ကမး့ခ္ကးႏြငးံအညီ အေရ့ယူခဵရႏိုငးပါသညး၈  
 
အကယး၊ ေက္ာငး့သာ့မြာ အခ္ိနးအေစာၾကီ့ ၾကိဳရမညးဆုိပါက၇ မိဘ/အုပးထိနး့သူ သို႔မဟုတး စီစဥးေပ့သူတို႔မြ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့ ရုဵ့ခနး့ဆီသုိ႔ 
သတငး့ပုိ႔အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး်ဖစး်ပီ့ ေက္ာငး့သာ့ ထျကးချာချငးံအတျကး လကးမြတးေရ့ထို့ရမညး၈  
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စာသငးေက္ာငး့ တစးလုဵ့စီမြာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ ေန႔စဥး အဝငး ႏြငး ံအထျကး မြတးတမး့ထ၉ဲ အဝငးလကးမြတးထို့ ေနာကးက္မႈ သို႔မဟုတး အ 
ထျကးလကးမြတးထုိ့ ေစာလျနး့ေနမႈ စသညးကို ထိနး့သိမး့ထာ့ရိြသငးံ်ပီ့ တစးဦ့ခ္ငး့စီ၌ သကးေသအေထာကး အထာ့မ္ာ့ကုိအတညး်ပဳႏိုငးရနး 
လိုအပးသညး (အလုပးသမာ့တစးဦ့ဦ့ ရုပးပုဵ သကးေသအေထာကးအထာ့၇ ကာ့ဒရိုငးဘာ လိုကးစငး၇ ဓာတးပဵ ုသကးေသအေထာကးအထာ့ စ 
သ်ဖငး)ံ ယငး့ အေထာကးအထာ့မ္ာ့်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့ကို အၾကိဳအပုိ႔လုပးရနး တရာ့ဝငးချငးံ်ပဳထာ့သူ်ဖစးေၾကာငး့သကးေသခိုငးလဵုေစပါသညး၈  
 
ေစာငးံေရြာကးမႈေအာကး၉ ရိြေနသူ သို႔မဟုတး မိဘ/အုပးထိနး့သူ၌ ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကး၉ ရိြေနသူ စသညး ံမြတးတမး့ထ၉ဲ မပါေသာ ေက္ာငး့ 
သာ့မ္ာ့ အေန်ဖငး ံေက္ာငး့မြထျကးချာရနးအတျကး ။တို႔ကိုယးတိုငး လကးမြတးေရ့ထုိ့ႏိုငးပါသညး၈  
 
 

အေရ့ေပ၍ စာသငးေက္ာငး့ ပိတး်ခငး့ 
 
ၾကီ့ၾကပးသူ၌ အကဲ်ဖတးခ္ငးံခ္ိနးမႈ၇ အေရ့ေပ၍အေ်ခအေန ေပ၍ေပါကးေသာအခါမ္ိဳ့၉၇ ။ကိုယးတိုငး စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့ကို ပိတးသငးံသညး 
သို႔မဟုတး ေက္ာငး့စာသငးရကး စာသငးခ္ိနးကို ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ က္နး့မာေရ့ အေ်ခအေန ႏြငးံ လဵု်ခဵဳမႈ အေပ၍မူတညး၊ အခ္ိနးေလြ္ာံခ္မႈ 
သငးံေလ္ားသလို ေဆာငးရျကးသငးံသညး၈  
 
ရာသီဥတုအေ်ခအေန ဆကးစပးအခ္ိနးဇယာ့ အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ - ဝါရနးေကာငးတီ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ရာသီဥတု ဆကးစပးေန 
သညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ အေပ၍မူတညး၊ ေက္ာငး့ခ္ိနး ဖ္ကးသိမး့ႏိုငးပါသညး၈ ေရဒီယုိ ႏြငးံ ရုပး်မငးသဵၾကာ့ ဌာနမ္ာ့က နဵနကး ၃့ွွ နာရီ 
အခ္ိနး၉ အသိေပ့ေၾက်ငာေပ့မညး်ဖစး်ပီ့ ယငး့ အေရ့ေပ၍သတိေပ့ေၾက်ငာခ္ကးအာ့ ်ဖစးႏိုငးပါက မၾကာမၾကာ ထုတးလႊငးံေစမြာ်ဖစး်ပီ့ 
နဵနကး ၃့ွွ ႏြငးံ ၅့ွွ နာရီအၾကာ့ ေၾက်ငာေပ့ေစမညး်ဖစးသညး၈ ထို႔်ပငး၇ ယငး့ေန႔မ္ိဳ့၉ ေက္ာငး့ဖျငးံခ္ိနးမြာ တစးနာရီ သို႔မဟုတး ႏြစးနာရီခနး႔ 
ေနာကးက္သျာ့ႏုိငးပါသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ ။တို႔ကို ၾကီ့ၾကပးေပ့မညးံ ေက္ာငး့အမႈထမး့မ္ာ့ အဆငးသငးံရိြသညးံ 
အတိုငး့ ။တို႔၌ စာသငးေက္ာငး့ရိြ ပုဵမြနး ေရ့ဆျဲထာ့သညးံ အခ္ိနးဇယာ့ ေလ္ာံနညး့သျာ့ႏိုငးပါသညး၈    
 
ရာသီဥတုဆုိ့ရျာ့မႈက စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့ရိြ ေက္ာငး့စာသငးရကး ေစာစီ့စျာ အဆဵု့သတးရနး အေၾကာငး့ဖနးလာႏိုငးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 
။တို႔ေနအိမးသို႔ အသျာ့အ်ပနး အဆငးသငးံ်ဖစးႏုိငးေအာငးအတျကး အနညး့ဆုဵ့ ႏြစးနာရီအတျငး့ အသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့ လိုအပး 
ႏုိငးပါသညး၈ သတငး့မီဒီယာမြ အေရ့ေပ၍သတငး့ ေၾက်ငာခ္ကးအတိုငး့၇ ဗဟိုရဵု့ခနး့က မညးသညးံ ေက္ာငး့ေစာပိတးမႈမ္ာ့ ကိုမဆိုအတျကး 
စာသငးေက္ာငး့အာ့လဵု့ကုိ အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ပါလိမးံမညး်ဖစးကာ ယငး့သို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့ကိ ုၾကီ့ၾကပးသူမြ ေဆာငးရျကးေပ့ပါလိမးံမညး၈  

ရာသီဥတုဆုိ့ရျာ့ခ္ိနး အေတာအတျငး့ မူၾကိဳေက္ာငး့ကေလ့မ္ာ့၌ မိဘမ္ာ့အေန်ဖငးံ မညးသညးံထူ့်ခာ့ေသာ စီစဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ 
သုိ႔မဟုတး ဖ္ကးသိမး့မႈမ္ာ့ ကိုမဆုိ ေသခ္ာဂရုတစိုကး အ်မဲတမး့ နာ့ေထာငးသငးံပါသညး၈  

 

ေက္ာငး့ဝတးစုဵ ႏြငး ံ်ပငးပနး့ဝတးစာ့ဆငးယငးမႈ 
 

ဝါရနးေကာငးတ ီစာသငးေက္ာငး့ စနစးအေန်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ လူမႈဆကးဆဵေရ့ေကာငး့ေစရနး ႏြငးံ ပညာပါရမီရိြေစရနးအတျကးလညး့ 
တာဝနးဝတၱရာ့ အ်ပညးံအဝရိြသညးဟု ခဵစာ့ရပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ဝတးစဵုမြာလညး့ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ပညာေရ့၌ အေရ့ၾကီ့ေသာ အဆငး ံ
က႑တစးခုလညး့်ဖစးသညး၈  
 
ေက္ာငး့သာ့တုိငး့အေန်ဖငးံ ထူ့်ခာ့အစီအစဥးမ္ာ့အတျကး ဆီေလ္ားေ်ပ်ပစးစျာ အ်မဲတမး့ ဝတးစာ့ဆငးယငးသငးံ်ပီ့ တစးဖကးစျနး့ေရာကးေစ 
ေသာ ဝတးစာ့ဆငးယငးမႈ၇ မိတးကပးအလြဖနးတီ့မႈ ႏြငး ံ ဆဵပငးပုဵစဵ စသညးကို ေရြာငးရြာ့သငးံသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ။တို႔ကိုယးတုိငး၇ 
။တို႔မိသာ့စုႏြငး ံ အသိုငး့အဝိုငး့စသညးံအေပ၍ ေရာငး်ပနးဟပးေစေသာ ဆီေလ္ားသငးံ်မတးသညးံ ဝတးစာ့ဆငးယငး၇ အေနအထိုငးအသျာ့ 
အလာကုိ ေဖား်ပေပ့ရနး တာဝနးဝတၱရာ့ အ်ပညးံအဝရိြသညးဟု ခဵစာ့လုပးေဆာငးသငးံသညး၈  
 
ဘုတးအဖျဲ႔မြ ေအာကးပါ စဵႏႈနး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ထုတးေဖားထာ့သညး အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ စိတးေနသေဘာ 
ထာ့မြာ ဝတးစာ့ဆငးယငးမႈ ႏြငး ံ သျာ့လာေနထုိငးမႈအေပ၍တျငး နီ့ကပးစျာ ပါဝငးပတးသကးေနသညးဟု ယဵုၾကညးထာ့ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ 
ထုိ႔်ပငး ေက္ာငး့၉သငးယူဆညး့ပူ့်ခငး့အတျကး ရာသီဥတုအေ်ခအေနမြာလညး့ ေက္ာငး့သာ့ထု၌ သငးံေလ္ားစျာ ဝတးစာ့ဆငးယငး်ခငး့ ႏြငးံ 
ေကာငး့မျနးစျာ သပးသပးရပးရပး ဖီ့လိမး့်ပငးဆငး်ခငး့ စသညးတုိ႔ကုိ တုိ့်မြငးံေပ့ေစသညးဟု ခဵစာ့ရပါသညး၈  
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်ပဌာနး့ခ္ကး - ေက္ာငး့အုပးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ။တို႔၌ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ ေက္ာငး့ဝတးစဵုသေကၤတကုိ တရာ့ဝငး်ပဌာနး့ေပ့သငးံသညး၈ 
ယခငး်ပဌာနး့ထာ့ေသာ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ထ၉ဲ သတးမြတးမထာ သညး ံအဝတးအစာ့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ထ၉ဲ အက္ဵဳ့ဝငး 
ေနေသာ အဝတးအစာ့ေ်ပာငး့လမဲႈစသညးတို႔အတျကး၇ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့မြ ယငး့မူဝါဒမ္ာ့ကုိ အနကးဖျငးံေဖား်ပေပ့သငးံသညး၈ ဝတးစာ့ဆငးယငး 
်ခငး့ ႏြငး ံဖီ့လိမး့်ပငးဆငး်ခငး့ တို႔၉ ရုိ့ရာ ဝတးစာ့ဆငးယငးမႈလညး့ ပါဝငးႏုိငးသညး၇ ေက္ာငး့သာ့မိဘမ္ာ့အေန်ဖငး ံေက္ာငး့အုပးခ္ဳပးေရ့မႈ့မ္ာ့ 
ႏြငး ံGEO စငးတာ သို႔ ယငး့ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ လူကုုိယးတုိငး ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ရနး တုိကးတျနး့လုိပါသညး၈  
 
 က္နး့မာေရ့ သုိ႔မဟုတး လုဵ်ခဵဳမႈ အတျကး မလုိအပးပါက ဦ့ထုပး သုိ႔မဟုတး ေခါငး့်ခဵဳထညးမ္ာ့ကုိ စာသငးေက္ာငး့ထဲ၉ ဝတးဆငး၊ မရ 

ႏုိငးပါ၈  
 
 ေဆ့ကုသမႈဆုိငးရာ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမပါပဲ စာသငးေက္ာငး့ အေဆာကးအအုဵအတျငး့ ေနကာမ္ကးမြနးမ္ာ့ လုဵ့ဝမတပးသငးံသလုိ၇ 

    ၊                                    ယငး့ မတိုငးမြီ ဆရာဝနး မြတးခ္ကး တငး်ပေပ့ရပါမညး၈  
 
 ဆဵပငး သနး႔ရြငး့သပးရပး်ပီ့ ေကာငး့စျာဖီ့လိမး့ထာ့သငးံသညး၈ စိတးအေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစေသာ တစးဖကးစျနး့ေရာကးသညးံ ဆဵပငးပုဵစဵ 

မ္ိဳ့ လဵု့ဝချငးံ်ပဳလိမးံမညးမဟုတးပါ၈  
 
 သငးံတငးံေလ္ာကးပတးေသာ အဝတးအစာ့အတို၊ ေ          မ္ာ့ ဝတးဆငးႏုိငးပါသညး၈          တိုလျနး့ အစျနး့ေရာကးလျနး့ေသာ 

အတို ဝတးဆငးမႈ မ္ိဳ့ ေရြာငးရြာ့သငးံသညး (ဥပမာ- တုိလျနး့ေသာ၊ တငး့လျနး့၊ ၾကပးလျနး့ေသာ အဝတးအစာ့မ္ိဳ့)၈  
 

 စကတးမ္ာ့ ႏြငး ံအဝတးအစာ့မ္ာ့မြာ လဵုလုဵ်ခဵဳ်ခဵဳႏြငးံ ဗုိငး့ေကာငး့ေက္ာကးဖိ အေနအထာ့မ္ိဳ့ လုိအပးေသာ အရြညးအေနထာ့ ရိြေနရနး 
လိုအပးသညး၈ အစျနး့ေရာကးလျနး့ေသာ အဝတးအစာ့မ္ိဳ့ ေရြာငးရြာ့သငးံသညး (ဥပမာ- တုိလျနး့ေသာ တငး့လျနး့ ၾကပးလျနး့ေသာ 
အဝတးအစာ့မ္ိဳ့)၈ 

 
 နဵရုိ့အိမး ေဖား်ပထာ့ေသာ သို႔မဟုတး ဝမး့ဗုိကး လြစးဟ်ပထာ့ေသာ အဝတးအစာ့မ္ိဳ့်ဖစးသညး ံမဝတးဆငးသငးံေသာ အေဖားအချ္တးပုဵစဵ၇ 

ထုိ့ေဖာကး်မငးႏိုငးေသာ၇ သုိ႔မဟုတး ်ဖတးညြပးစတိုငး လုပးထာ့သညး ံဝတးစာ့ဆငးယငးမႈမ္ိဳ့ တာ့်မစးထာ့သညး၈  
 
 အဝတး အဖာအစပးမ္ာ့၇ အမြတးတဵဆိပးသေကၤတမ္ာ့ႏြငး ံရုိငး့ပ္ညစးညမး့သညးံ ရုပးပုဵေရ့ဆျဲထာ့ေသာ အဝတးအစာ့ သုိ႔မဟုတး အရကး 

မူ့ယစးေဆ့ဝါ့ အသဵု့အေဆာငးမ္ာ့အာ့ ေၾကား်ငာထာ့သညး ံအဝတးအစာ့ သို႔မဟုတး တရာ့မဝငးေသာ အရာဝတၳဳမ္ာ့ စသညးတို႔ကို 
လဵု့ဝတာ့်မစးထာ့သညး၈  

 
 သငးံတငးံဆီေလ္ားေသာ ကုိယးအေပ၍ပုိငး့ အဝတးအစာ့မ္ာ့ကိ ုအခ္ိနးတိုငး့ ဝတးဆငးထာ့ရနး လုိအပးပါသညး၈ အေဆာကးအအုဵ အတျငး့ 

သို႔ ဝငးေရာကးေသာအခါ အေပ၍ခဵ ကုတးအက္ီအရြညးကို ချ္တးထာ့ရပါမညး၈  
 

ေက္ာငး့တကးရနး မူဝါဒမ္ာ့ 

စညး့မ္ဥး့အရ မတကးမေနရ အတနး့မ္ာ့ 
မူၾကိဳတကးေရာကးေနေသာသူမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ေအာကးတိုဘာ (ှ) ရကးေန႔တျငး အသကး (၃) ႏြစးအတျငး့ ေရာကးေနေသာ ကေလ့မ္ာ့ ႏြငးံ 
အသကး (ှ၅) ႏြစးေရာကးေနေသာ သူမ္ာ့်ဖစးသညးံ ေဒသတျငး့ ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵု့ ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ ဥပေဒအရ သတးသတးမြတးမြတး 
လျတး်ငိမး့ချငးံရသူမ္ာ့မြအပ ကေလ့အာ့လဵု့ ေက္ာငး့အပးႏြဵသငးံ်ပီ့ ။တို႔ မြတးပဵုတငး ထာ့သညးံ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့၉ ပုဵမြနး တကးေရာကး 
ေနသငးံသညး၈   

အသကး (ဿှ) ႏြစး ႏြငးံအထကး ရိြသူမ္ာ့အဖုိ႔ ေဒသ မူလတနး့ေက္ာငး့ ႏြငးံ အလယးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့၉ တကးေရာကးချငးံ မ်ပဳသငးံ သုိ႔မဟုတး 
ဝနးေဆာငးမႈမေပ့သငးံပါ၈ ်ချငး့ခ္ကးတစးခုအေန်ဖငးံ အထကးတနး့၌ လျနးခဲံေသာ ႏြစးဝကးစာသငးႏြစး ႏြစးခုအတျငး့ အသကး (ဿှ) ႏြစး်ပညးံ 
သျာ့သညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ႏြငးံ ဘဲျ႔ယူရနးအတျကး လိုအပးသညးံအရာမ္ာ့ တကးေရာကးရနးစီစဥးေနသူမ္ာ့မြာမူ အချငးံအေရ့ ရိြႏုိငး 
ပါေသ့သညး၈ ဝါရနးေကာငးတီ စာသငးေက္ာငး့ ဘုတးအဖျဲ႔သုိ႔ ေပ့အပးထာ့သညးံ ေလြ္ာကးလႊာ ႏြငးံ ။တို႔၌ အတညး်ပဳခ္ကးေပ၍မူတညး်ပီ့ 
ဘျ႕ဲယူရနးအခ္ိနးအထိ ထို ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ အထကးတနး့ေက္ာငး့၉ ေနထိုငးရမညး်ဖစးသညး၈  
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ချငးံ်ပဳ်ခငး့ ႏြငးံ ချငးံမ်ပဳထာ့သညးံ ေက္ာငး့ပ္ကးကျကး်ခငး့မ္ာ့/ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့  

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ။တုိ႔ အပးႏြဵထာ့သညးံ စာသငးေက္ာငး့၉ ေက္ာငး့ပုဵမြနးတကးရနး ႏြငးံ ေက္ာငး့အခ္ိနးမြနးရနး လုိအပးပါသညး၈ 
ေက္ာငး့ပ္ကးကျကး်ခငး့ႏြငးံ ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့မ္ာ့အာ့ မြတးတမး့ယူထာ့်ခငး့ကို 702 KAR 007:125 ၌ ေလ့စာ့လုိကးနာ်ခငး့ လိုအပးခ္ကး 
အတျကး မြတးတမး့ေကာကးယူထာ့သငးံသညး၈    
 
ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့သညး ံေက္ာငး့ပ္ကးကျကး သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့ေ်ပ့မႈ  
ချငးံ်ပဳခ္ကးမေတာငး့ခဵသညးံ ေက္ာငး့ပ္ကးကျကးမႈ သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့ေ်ပ့မႈ ကို တစးစုဵတစးဦ့မြ စီစဥးေဆာငးရျကး်ပီ့ ယငး့ေဆာငးရျကးမႈအာ့ 
ေက္ာငး့အုပး သို႔မဟုတး စီစဥးသူ ်ဖငးံ အတညး်ပဳႏုိငးရနး စစးေဆ့ရပါသညး၈  
 
ချငးံ်ပဳခ္ကးမေတာငး့ခဵသညး ံေက္ာငး့ပ္ကးကျကး သို႔မဟုတး ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့  
ဤမူဝါဒထဲ၉ ေဖား်ပပါရိြေသာ ပ္ကးကျကးမႈ်ပငးပ ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵသညံး အ်ခာ့ေသာ ပ္ကးကျကးမႈအာ့လဵု့ကို ချငးံမေတာငး့ခဵ်ခငး့အ်ဖစး 
မြတးယူသငးံပါသညး၈ စာတစးခုမြ္မလုပး၇ စာေမ့ပျဲအပါအဝငး၇ ချငးံ်ပဳခ္ကးမေတာငး့ခဵသညးံ ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့အတျကး ချငးံ်ပဳေပ့သငးံပါသညး၈  
 
ချငးံ်ပဳထာ့သညးံ ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့- မူၾကိဳ မြ ၅ တနး့အထိ  
 ေက္ာငး့သာ့၌ မိသာ့စုအရငး့ထဲ၉ တစးဦ့ဦ့ ဆဵု့ပါ့မႈ သုိ႔မဟုတး ဆို့ဆုိ့ရျာ့ရျာ့ ဖ္ာ့နာမႈေပ၍ေပါကး်ခငး့ 
 ေက္ာငး့သာ့ကုိယးတိုငး ဖ္ာ့နာ်ခငး့ 
 ေက္ာငး့သာ့၌ တရာ့ချငးအတျငး့ ချငးံ်ပဳမိနး႔၇ တရာ့ရုဵ့လာေရာကးရနး ဆငးံေခ၍စာ၇ သုိ႔မဟုတး မြတးခ္ကးေပ့်ခငး့ အတျကး လူကုိယးတိုငး 

လာေရာကး်ခငး့  
 ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ အာ့လပးရကးမ္ာ့ ႏြငးံ လကးေတျ႔အစဥးအလာမ္ာ့ 
 ေက္ာငး့အုပး သို႔မဟုတး စီစဥးသူမြ အတညး်ပဳထာ့ေသာ ေက္ာငး့ႏြငးံဆကးစပးေသာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၉ ပါဝငးလုပးေဆာငး်ခငး့ 
 (ှ) ရကးတာ စစးမႈထမး့တာဝနး တကးတကးၾကျၾကျပါဝငးရနးအတျကး မိဘ/အုပးထိနး့သူ မြ ထျကးချာသျာ့်ခငး့ 
 (ှ) ရကးတာ စစးမႈထမး့တာဝနး တကးတကးၾကျၾကျပါဝငးရနးအတျကး မိဘ/အုပးထိနး့သူ မြ ်ပနးလာ်ခငး့  
 ေက္ာငး့သာ့မိဘ၇ အုပးထိနး့သူ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့ထဵသို႔ အမ္ာ့ဆဵု့ (ှွ) ရကးခနး႔အထိ အလညးသျာ့်ခငး့၇ သို႔မဟုတး 

တရာ့ဝငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးပိုငးချငးံရိြသူမြာ ႏိုငးငဵ်ပငးပ၉ စစးမႈထမး့တာဝနးယူေနရစဥးအေတာအတျငး့ အနာ့ယူ်ခငး ႏြငးံ ေချ့္သိပး 
အာ့်ဖညးံရနး ချငးံယူ်ခငး့ စသညးတို႔အတျကး သေဘာတူချငးံ်ပဳထာ့ပါသညး၈  

 ေက္ာငး့အုပးမြ ဆဵု့်ဖတးေပ့ခ္ကးအရ အ်ခာ့ေသာ ်ဖစးႏိုငးေ်ခ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့၇ ပညာေရ့ဆိုငးရာ တို့်မြငးံလုပးေဆာငးမႈ 
အချငးံအလ  ့မ္ာ့အတျကး သတးမြတးခ္ကး်ပညးံမြီသညးံ ရကးတိုခရီ့မ္ာ့ ပါဝငးပါသညး၈  

 

ချငးံ်ပဳထာ့သညးံ ပ္ကးကျကးမႈမ္ာ့ ၆ - ှဿ တနး့ 
 ေက္ာငး့သာ့၌ မိသာ့စုအရငး့ထ၉ဲ တစးဦ့ဦ့ ဆဵု့ပါ့မႈ သုိ႔မဟုတး ဆို့ဆုိ့ရျာ့ရျာ့ ဖ္ာ့နာမႈေပ၍ေပါကး်ခငး့ 
 ေက္ာငး့သာ့ကုိယးတိုငး ဖ္ာ့နာ်ခငး့ 
 တရာ့ချငးအတျငး့ ချငးံ်ပဳမိနး႔၇ တရာ့ရုဵ့လာေရာကးရနး ဆငးံေခ၍စာ၇ သုိ႔မဟုတး မြတးခ္ကးေပ့်ခငး့ အတျကး လူကိုယးတုိငးလာေရာကး်ခငး့ 
 ေက္ာငး့အုပး သုိ႔မဟုတး စီစဥးေပ့သူ၌ အတညး်ပဳခ္ကးႏြငးံအညီ မိဘ သုိ႔မဟုတး အုပးထိနး့သူ်ဖငးံ အတူသျာ့လာပါက ဒရုိငးဘာ လိုငးစငး 

အတျကး စစးေဆ့်ခငး့  
 ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ အာ့လပးရကးမ္ာ့ ႏြငးံ လကးေတျ႔အစဥးအလာမ္ာ့ 
 ေက္ာငး့အုပး သို႔မဟုတး စီစဥးသူမြ အတညး်ပဳထာ့ေသာ ေက္ာငး့ႏြငးံဆကးစပးေသာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၉ ပါဝငးလုပးေဆာငး်ခငး့ 
 စာရျကးစာတမး့အစုဵအလငးရိြသညးံ စစးမႈထမး့ချငးံ 
 (ှ) ရကးတာ စစးမႈထမး့တာဝနး တကးတကးၾကျၾကျပါဝငးရနးအတျကး မိဘ/အုပးထိနး့သူ မြ ထျကးချာသျာ့်ခငး့ 
 (ှ) ရကးတာ စစးမႈထမး့တာဝနး တကးတကးၾကျၾကျပါဝငးရနးအတျကး မိဘ/အုပးထိနး့သူ မြ ်ပနးလာ်ခငး့ 
 ေက္ာငး့သာ့မိဘ၇ အုပးထိနး့သူ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးသူမ္ာ့ထဵသို႔ အမ္ာ့ဆဵု့ (ှွ) ရကးခနး႔အထိ အလညးသျာ့်ခငး့၇ သို႔မဟုတး 

တရာ့ဝငး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးပိုငးချငးံရိြသူမြာ ႏိုငးငဵ်ပငးပ၉ စစးမႈထမး့တာဝနးယူေနရစဥးအေတာအတျငး့ အနာ့ယူ်ခငး့ႏြငးံ ေချ့္သိပး 
အာ့်ဖညးံရနးချငးံယူ်ခငး့ စသညးတို႔အတျကး သေဘာတူချငးံ်ပဳထာ့ပါသညး၈  

 ေက္ာငး့အုပးမြ ဆဵု့်ဖတးေပ့ခ္ကးအရ အ်ခာ့ေသာ ်ဖစးႏိုငးေ်ခ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့၇ ပညာေရ့ဆိုငးရာ တို့်မြငးံလုပးေဆာငးမႈ အချငးံအ 
လ း့မ္ာ့အတျကး သတးမြတးခ္ကး်ပညးံမြီသညးံ ရကးတိုခရီ့မ္ာ့ ပါဝငးပါသညး၈ 

 

file:///C:/documentmanager.asp%3frequestarticle=/kar/702/007/125.htm&requesttype=kar
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မြတးခ္ကးမ္ာ့ လုိအပးသညး - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေက္ာငး့သို႔်ပနးလာသညးံအခါ၇ မိဘ သုိ႔မဟုတး ဆရာဝနး လကးမြတးထုိ့ထာ့သညးံ မြတးခ္ကး 
မ္ာ့ကိ ုတစးပါတညး့ယူေဆာငးလာ်ပီ့ ေက္ာငး့အုပးၾကီ့ရုဵ့ခနး့သုိ႔ ေပ့အပးရမညး၈ (၃) ၾကိမးေ်မာကး ပ္ကးကျကး်ခငး့ မြ စတငး၊၇ ေက္ာငး့အုပး 
သုိ႔မဟုတး စီစဥးေပ့သူအေန်ဖငးံ ကေလ့ႏြငးံ အတူတကျ ေက္ာငး့သုိ႔်ပနးလာရနး မိဘမ္ာ့ကို လိုအပးႏုိငးသညး၇ သုိ႔မဟုတး ဖ္ာ့နာသညး ံကိစၥ 
ရပးမ္ာ့အတျကးမူ မိဘမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဆရာဝနး၌ ထုတး်ပနးခ္ကးကို တငး်ပေပ့ႏုိငးသညး၈ ယငး့ ပ္ကးကျကးမႈကို ချငးံ်ပဳရနး သငးံ၇မသငးံအာ့ 
ေက္ာငး့အုပး သုိ႔မဟုတး စီစဥးေပ့သူမြ ဆဵု့်ဖတးေပ့ရပါမညး၈  
 
ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့ သတးမြတး်ပဌာနး့ခ္ကး 
အသကး (၃) ႏြစး်ပညးံ်ပီ့သညးံ မညးသညးံ ေက္ာငး့သာ့မဆို အက္ဵဳ့ဝငးသညး၇ သုိ႔ေသား သူ/သူမ၌ (ှ၅) ႏြစး ေမျ့ေန႔သို႔ မေရာကးေသ့ပါ၇ 
ထုိေက္ာငး့သာ့အေန်ဖငးံ ခုိငးလဵုသညးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါပ ဲ(၀) ရကး သုိ႔မဟုတး ထိုထကးမ္ာ့်ပီ့ ေက္ာငး့ပ္ကးကျကး၇ သုိ႔မဟုတး ခုိငးလဵုသညးံ ချငးံ 
်ပဳခ္ကးမပါပ ဲ(၀) ရကး သို႔မဟုတး ထုိထကးမ္ာ့်ပီ့ ေက္ာငး့လစးပါက၇ ယငး့မြာ ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့ ပငး်ဖစးသညး၈  

်ပညးသူ႔စာသငးေက္ာငး့၉ ေက္ာငး့အပးႏြဵထာ့သညးံ မညးသညးံ ေက္ာငး့သာ့မဆို အသကး (ှ၅) ႏြစးထဲ ေရာကးေန်ပီ့်ဖစးပါက၇ သုိ႔ေသား 
သူ/သူမ၌ အသကး (ဿှ) ေမျ့ ေန႔သုိ႔ မေရာကးေသ့ေသာသူအေန်ဖငးံ ခုိငးလဵုသညးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါပ ဲ (၀) ရကး သုိ႔မဟုတး ထုိထကးပုိမ္ာ့်ပီ့ 
ေက္ာငး့ပ္ကးကျကး၇ သုိ႔မဟုတး ခုိငးလဵုသညးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါပ ဲ (၀) ရကး သုိ႔မဟုတး ထုိထကးပိုမ္ာ့်ပီ့ ေက္ာငး့လစးပါက၇ ယငး့မြာ ေက္ာငး့ 
ေ်ပ့်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈  

မညးသညးံေက္ာငး့သာ့မဆုိ (ဿ) ၾကိမး သုိ႔မဟုတး ထိုထကးပုိမ္ာ့်ပီ့ ေက္ာငး့ေ်ပ့သညးဟု သတငး့ေပ့တိုငးၾကာ့ခဵရပါက ယငး့မြာ ပဵုမြနးလုပး 
ေလံလုပးထရိြေသာ ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၌ အေ်ခအေနကို ေက္ာငး့ေ်ပ့်ခငး့အ်ဖစး သတးမြတးရသညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာ၇ ယငး့ေက္ာငး့သာ့၌ ေက္ာငး့ 
ေခ၍ၾကိမးမြတးတမး့သညး စာသငးႏြစးတစးခုလဵု့အတျကး ပ္ကးကျကးမႈ တစးစတစးစတို့လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ကငးတာကီ ေဒသမြ 
အ်ခာ့ ေဒသတစးခုဆီသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေသာအခါ၇ ယခငးတကးေရာကးဖူ့သညးံ ေဒသမြ ေက္ာငး့ေခ၍ၾကိမး သတငး့အခ္ကးအလကးမြာ ယငး့ 
စာသငးႏြစးအတျကး ။တို႔၌ တရာ့ဝငး ေက္ာငး့ေခ၍ၾကိမး မြတးတမး့၌ တစးစိတးတစးပုိငး့်ဖစးလာပါမညး၈  
 

က္နး့မာေရ့ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ဝနးေဆာငးေပ့မႈမ္ာ့ 
 

ေမျ့စာရငး့/လူမႈေရ့ဆုိငးရာ လဵု်ခဵဳေရ့ နဵပါတး- ေဒသစာသငးေက္ာငး့၉ မညးသညးံအတနး့မဆို ကနဦ့ေက္ာငး့အပးႏြဵပါက၇ ကေလ့တစးဦ့မြာ 
သူ/သူမ၌ မူလေမျ့စာရငး့ သုိ႔မဟုတး အေထာကးအထာ့ခုိငးလုဵသညးံ ေမျ့စာရငး့မိတၱဴတစးေစာငး သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့၌ 
သကးေသအေထာကးအထာ့အတျကး ယဵုၾကညးစိတးခ္ရေသာ သကးေသ ႏြငး ံအသကး စသညး လုိအပး်ပီ့ ေမျ့သက၎ရာဇး ႏြငး ံေမျ့ဖျာ့ရာဇာတိ 
ေနရာစသညး ေက္ာငး့၉ မြနးမြနးကနးကနး မြတးတမး့တငးထာ့ႏိုငးရနးအတျကး ေမျ့စာရငး့မိတၱဴတစးေစာငး ေဆာငးရျကးရနး မတတးႏုိငးေသာ အ 
ေ်ခအေနတျငး ဝနးခဵကတိ်ပဳခ္ကး က္မး့က္ိနးလႊာႏြငးံအတူ တငး်ပေပ့ရမညး ်ဖစးပါသညး၈ (WCBE 09.21)  
 
ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၌ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ လုဵ်ခဵဳေရ့ နဵပါတး မြာ ေက္ာငး့အပးႏြဵစဥးအတျငး့ ဘယးေတာံမြ မလုိအပးပါ၈ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့ မြ လူမႈ 
ေရ့ဆိုငးရာ လုဵ်ခဵဳေရ့ နဵပါတး ေတာငး့ဆိုေကာငး့ေတာငး့ဆုိႏိုငးသညး၇ သို႔ေသား မိဘမ္ာ့အေန်ဖငး ံယငး့ကုိ စီစဥးေပ့ရနး ဘယးေတာံမြ မလိုအပး 
ပါ၈ လူမႈေရ့ဆုိငးရာ လုဵ်ခဵဳေရ့ နဵပါတးမ္ာ့မြာ အခ္ိဳ႕ေသာ ဗဟုိအစုိ့ရႏြငး ံသကးဆိုငးသညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ ႏြငး ံအကူအညီေပ့မႈ အတျကးလုိအပးႏုိငး 
သညး၇ သို႔ေသား အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုရိြ ေက္ာငး့ေနအရျယးအာ့လုဵ့မြာ ။တုိ႔၉ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ လုဵ်ခဵဳေရ့ နဵပါတး ရိြသညး်ဖစးေစ၇ မရိြသညး 
်ဖစးေစ ်ပညးသူ႔စာသငးေက္ာငး့ မ္ာ့တျငး တကးေရာကးပညာဆညး့ပူ့ရနး အချငးံအေရ့ အ်ပညံးအဝရိြသညး၈   
 
ကာကျယးေဆ့ထုိ့ႏြဵ်ခငး့-  

ကငးတာကီ ကာကျယးေဆ့ထို့ႏြဵသညးံ သကးေသအေထာကးအထာ့လကးမြတး ထဲ၉ ကာကျယးေဆ့ထို့ႏြဵသညးံ အစီအစဥး အကုနးအစငး 

်ပီ့ေ်မာကးေၾကာငး့ ထုတးေဖားေ်ပာထာ့သညးံ KRS158.035  (WCBE09.211; 09.212) 
အေထာကးအထာ့ ပထမဆုဵ့ တငး်ပ်ခငး့ မရိြပါက မညးသညးံကေလ့တစးဦ့တစးေယာကးမြ္ ေဒသတျငး့ စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့၉ တကးေရာကး 
ပညာ ဆညး့ပူ့ချငးံ သတးမြတးခ္ကးႏြငးံ မကိုကးညီႏိုငးပါ၈  
 
က္နး့မာေရ့ ေဆ့စစး်ခငး့-  
ေဒသတျငး့၉ ပထမဦ့ဆဵု့ စာသငးေက္ာငး့ တကးေရာကးရာတျငး၇ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ သူ/သူမ၌ ဆရာဝနးထဵမြ ကိုယးကာယ က္နး့ 
မာသနးစျမး့ေၾကာငး့ သကးေသအေထာကးအထာ့လကးမြတးအာ့ တငး်ပရမညး၇ သုိ႔မဟုတး ။ ေနာကးဆုဵ့ တကးေရာကးခဲံေသာ စာသငး 
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ေက္ာငး့ထဵမြ က္နး့မာေရ့ ေဆ့မြတးတမး့ကိုလညး့ ပူ့တျဲတငး်ပေပ့ရမညး၇ ဤသုိ႔လုပးေဆာငး ်ခငး့်ဖငးံ သူ/သူမ မြာ သငးံတငးံ ဆီေလ္ားေသာ 
စစးေဆ့မႈကိ ုႏုိငးငဵေတား က္နး့မာေရ့ ကုဒး အစီအမဵ်ဖငးံ သတးမြတးအခ္ိနးကာလ အေတာအတျငး့ ေဆာငးရျကး်ပီ့စီ့ေၾကာငး့ ်ပသ်ခငး့ ်ဖစး 

သညး၈ (WCBE 09.211) 
 
အ်မငးအာရုဵ စစးေဆ့်ခငး့-  
ကငးတာကီ်ပညးနယးအတျငး့ ပထမဦ့ဆဵု့အၾကိမး စာသငးေက္ာငး့ ဝငးေရာကးေသာအခါ၉၇ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ မ္ကးလဵု့အထူ့ကု 
ဆရာဝနး သို႔မဟုတး မ္ကးစိကုသမႈပညာရြငး ထဵမြ အ်မငးအာရုဵ စစးေဆ့မႈမြတးတမး့ကုိ တငး်ပေပ့ရမညး၈ အ်ခာ့သိလုိသညးံ အခ္ကးအလကး 
မ္ာ့ ႏြငး/ံသုိ႔မဟုတး အကူအညီ အတျကး မိဘမ္ာ့အေန်ဖငး ံကငးတာကီ မ္ကးလုဵ့ကုသေရ့ အသငး့ ဖုနး့နဵပါတး (502)875-3516 သို႔ ဆကး 
သျယးေဆာငးရျကးႏိုငးသလို ။တို႔၌ ဝကးဘးဆုိဒး်ဖစးေသာ (http://www.kyeyes.org/) ထဲသုိ႔လညး့ ဝငးေရာကးေလံလာႏုိငးသညး၈ လျနး 
ခဲံေသာ ဿွွွ-ဿွွှ စာသငးႏြစးထဲ၉ ေက္ာငး့အပးႏြဵသညးံ မညးသညးံကေလ့မဆို၇ ယငး့ လိုအပးခ္ကးမြ လျတး်ငိမး့ချငးံရပါသညး၈  
 
ကူ့စကး်ဖစးပျာ့ေသာ ေရာဂါမ္ာ့ ႏြငးံ ကပးပါ့ေကာငးမ္ာ့- 
အလျယးတကူကူ့စကး်ဖစးေပ၍တတးေသာ ေရာဂါမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ကပးပါ့ေကာငးမြတဆငးံ ကူ့စကးတတးေသာ ေရာဂါမ္ာ့ ရိြေနေသာ ေက္ာငး့ 
သာ့ မညးသူတစးဦ့တစးေယာကးကုိမြ္ စာသငးေက္ာငး့ထဲ၉ စာသငးၾကာ့ချငးံ မ်ပဳပါ၈ အကယး၊ ေက္ာငး့သာ့ တစးစုဵတစးဦ့၉ ယငး့သုိ႔ေသာ 
ေရာဂါမ္ာ့ သို႔မဟုတး ကပးပါ့ေကာငးမ္ာ့ရိြေနသညးဟု ယူဆရပါက၇ သူ/သူမ အာ့ ေနအိမးသုိ႔ အ်မနးဆဵု့်ပနးပုိ႔ႏိုငးရနး သူ/သူမ၌ မိဘ သို႔မ 
ဟုတး အုပးထိနး့သူႏြငးံအတူ စီစဥးေပ့ရပါမညး၈ သူ/သူမ ၌ ေဆ့ဆရာဝနးထဵမြ သုိ႔မဟုတး ေကာငးတီက္နး့မာေရ့ဝနးထမး့ ထဵမြ သူ/သူမ မြာ 
ကူ့စကးေရာဂါမြ ကငး့စငးသျာ့်ပီ့်ဖစးေၾကာငး့ စိတးေက္နပးဖျယးရာ ခုိငးလဵုသညးံ သကးေသအေထာကးအထာ့ တငး်ပႏုိငးသညးံအထိ သူ/ သူမ 
အေန်ဖငးံ ေက္ာငး့တကးချငးံမ်ပဳပဲ ေက္ာငး့ႏြငး ံအေဝ့တျငး ဆကးေနရပါမညး၈ ကပးပါ့ေကာငးကူ့စကးေရာဂါႏြငးံပတးသကး၊၇ ထုိေက္ာငး့ သာ့ 
စာသငးေက္ာငး့သို႔ ်ပနးမလာမြ ီစာသငးေက္ာငး့မြ က္နး့မာေရ့သူနာ်ပဳ သုိ႔မဟုတး စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့သ ူမြတဆငးံ ေက္ာငး့သာ့၉ ကူ့စကး 

တတးေသာေရာဂါ ကငး့စငး်ပီ့ေၾကာငး့ မြနးကနးေၾကာငး့အတညး်ပဳႏိုငးပါလိမးံမညး၈  (WCBE 09.213; KRS) 
 
လုပးပုိငးချငး ံလႊဲအပးထာ့သညးံ ေဆ့စစးမႈမ္ာ့- 
ဆရာဝနးညႊနးၾကာ့ထာ့သညး ံေဆ့ဝါ့အာ့လဵု့ ႏြငး ံေကာငးတာေပ၍မြ ေဆ့ဝါ့အာ့လဵု့ကို ရုဵ့ခနး့ထသဲုိ႔ ထုတးေဝေပ့်ခငး့ကို လုပးပုိငးချငးံ 
အာဏာ လႊဲအပးထာ့ခဵရသ ူကိုယးတိုငးသာ စီစဥးေဆာငးရျကးႏုိငးသညး၈ ယငး့ ေဆ့ဝါ့မ္ာ့မြာ နဂုိမူလ ေဆ့ပုလငး့ထဲ၉ ရိြေနသငးံသညး၈ 
မူ့ယစးေဆ့ဝါ့၇ စိတးၾကျေဆ့ သို႔မဟုတး ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညး ံအရာဝတၳဳမ္ာ့ ေက္ာငး့သာ့အတျကး ေသာကးသဵု့ဖုိ႔ညႊနးၾကာ့ရနး ႏြငး ံေဆ့ 
ဆရာဝနး သို႔မဟုတး သျာ့ဆရာဝနး တို႔မြ စီစဥးညႊနးၾကာ့သငးံ်ပီ့ ေသာကးသဵု့ရနး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးအရ စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့မြာ ဤမူဝါဒကုိ 
ေဖာကးဖ္ကးက္ဴ့လျနးရာေရာကးသညးဟု မသတးမြတးထာ့ပါ၈   
 

အဆငးံေပ့်ခငး့ မူဝါဒမ္ာ့ ႏြငးံ လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ 
 
အဆငး ံတုိ့တကးမႈမြတးတမး့မ္ာ့ 
မူလတနး့၇ အလယးတနး့ ႏြငးံ အထကးတနး့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး အဆငးံ တို့တကးမႈမြတးတမး့မ္ာ့ကို (၆) ပတးလြ္ငးတစးၾကိမး 
ထုတး်ပနးေပ့ပါလိမးံမညး၈ ေလ့တနး့ မြ အထကးတနး့ အထိ (၁-ှဿ) အဆငးံမ္ာ့အတျကး ႏြစးဝကး တုိ့တကးမႈမြတးတမး့မ္ာ့ကုိ မိဘမ္ာ့ထဵသုိ႔ 
ၾကာ့ကာလ အဆငးံသတးမြတး်ခငး့ ကာလအေတာအတျငး့ ေပ့ပုိ႔လိမးံမညး၈  
 
အဆငးံသတးမြတး်ခငး့ စေက့ 
ေအာကးပါ စဵႏႈနး့မ္ာ့မြာ ေလ့တနး့ မြ ဆယးံႏြစးတနး့အတျကး အဆငးံမ္ာ့်ဖစးသညး၈  

A ၉၀-၁၀၀   F ၆၀ ေအာကး 
B ၈၀-၈၉  I မ်ပညံးစဵ ု
C ၇၀-၇၉  E ၾကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးဖုိ႔လိုအပး (LEP ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ အဆငးံ ှ အတျကး  
D 60-69   ႏြငး ံအဆငးံ ဿ အတျကးသာ) 

 

ဘျ႕ဲယူ်ခငး့ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့- စာသငးေက္ာငး့ တစးေက္ာငး့၉ ေက္ာငး့ခ္ိနး ေ်ခာကးရကး သို႔မဟုတး ခုႏြစးရကးရိြသညး၇ သို႔မဟုတး ႏြစးမ္ိဳ့ေပါငး့ 
အခ္ိနးဇယာ့်ဖငးံသငးေပ့ပါသညး၇ ေက္ာငး့သာ့ တုိ့တကးလာမႈ ပနး့တိုငးမ္ာ့ကို ေထာကးကူေပ့ရနး KRS 158.6451 ႏြငးံ ကငးတာကီ 
                 ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ခ္ိနးညိြေပ့ပါသညး၇ ေဒသ အထကးတနး့ေက္ာငး့မြ ဘျဲ႕ရႏုိငးရနးအတျကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မြာ 
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အနိမးံဆဵု့ စာသငးခ္ိနး (ဿဿ) ခရကးဒစး ်ပညးံရပါမညး၇ နညး့ပညာပိုငး့၉ ပါဝငးလုပးေဆာငးႏုိငးသညးံ ေဆာငးရျကးမႈအေ်ခခဵ လုပးရညးကိုငးရညး 
အစျမး့အစ ပါဝငးသလို၇ အ်ခာ့ေသာ ႏုိငးငဵေတား ႏြငးံ နယးခဵ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့လညး့လုိအပးပါသညး၈   

အနိမးံဆဵု့ ဘျဲ႔ယူ်ခငး့ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့၉ ပါဝငးေသာအရာမ္ာ့မြာ- ေလ့ (၁) သခၤ္ာခရကးဒစး၇ ေလ့ (၁) အဂၤလိပးစာ ခရကးဒစး၇ သဵု့ (၀) လူမႈ 
ေရ့ သငးခနး့စာ ခရကးဒစး၇ တစး (ှ) က္နး့မာေရ့/ကာယပညာေရ့ ခရကးဒစး၇ တစး (ှ) အ်မငးအာရုဵ ႏြငးံ အႏုပညာ ်ပသ်ခငး့ ခရကးဒစး၇ ႏြငးံ 
ေ်ခာကး (၃) စိတးၾကိဳကးဘာသာရပး ခရကးဒစးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈  

 

အ်ခာ့အေထျေထျ မူဝါဒမ္ာ့ 

အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုရိြ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့သစၥာခဵ်ခငး့ ကတိကဝတး၉ ပါဝငးေဆာငးရျကးရနး ေက္ာငး့သာ့ အချငးံအလ း့ 
ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့စီတိုငး့မြာ ေက္ာငး့ခ္ိနးစတငးမညးံအခ္ိနးတိုငး့ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု ႏုိငးငဵေတားအလဵအာ့ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ သစၥာခဵ 
ကတိကဝတး်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ အရုိအေသေပ့ရနး အချငးံအလနး့ရိြပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ သို႔မဟုတး မိဘမ္ာ့၌ အလိုဆႏကို ဆနး႔က္ငးဖကး်ပဳလ္ကး 
ယငး့အမ္ိဳ့သာ့ေရ့သစၥာခဵ်ခငး့ထ၉ဲ မညးသညးံေက္ာငး့သာ့တစးဦ့တစးေယာကးမြ္ ပါဝငးရနးမလိုအပးပါ၈  

 
စာသငးေက္ာငး့နယးေ်မအတျငး့မြ လကးနကးကိရိယာမ္ာ့- လကးနကးကိရိယာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ဝါရနးေကာငးတီ စာသငးေက္ာငး့ မ္ာ့က 
သညး့ခဵမႈ သေဘာထာ့ၾကီ့မႈ လဵု့ဝလဵု့ဝ အလ္ဥး့မရိြပါ၈ ယငး့ မူဝါဒအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးက္ဴ့လျနး်ခငး့မြ မလိုလာ့အပးေသာ အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ ေပ၍ 
ေပါကးထငးရြာ့ေစ်ပီ့၇ ယငး့အထဲ၉ ဆိုငး့ငံဵထာ့်ခငး့ ႏြငး ံ ႏြငးထုတး်ခငး့ စသညးပါဝငးပါသညး၈ ကငးတာကီ စာသငးေက္ာငး့ထ၉ဲ ဥပေဒ်ပငးပ 
လကးနကးကိရိယာ လကးဝယးကိုငးေဆာငးမႈသညး အေရ့ယူႏုိငးသညး ံရာဇဝတး ်ပစးမႈၾကီ့တစးခု်ဖစးကာ အနညး့ဆုဵ့ ေထာငးဒဏး (၂) ႏြစးအထိ 
က္ခဵႏုိငး်ပီ့ ဒဏးေၾက့ေငျ အေမရိကနးေဒ၍လာ တစးေသာငး့ (ှွွွွ) ထိ ေပ့ေဆာငးရႏိုငးသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေသနတး ႏြငးံ 
အ်ခာ့ေသာ အသကးအႏၱရာယး်ဖစးေစႏုိငးသညးံ သုိ႔မဟုတး ေသေစႏိုငးသညးံ လကးနကး၇ အႏၱရာယးရိြေသာ ကိရိယာတနးဆာပလာ၇ ဖ္ကးဆီ့ 
ေစႏိုငးေသာ စကးကိရိယာ သုိ႔မဟုတး ေထာငးေခ္ာကး သုိ႔မဟုတး လကးနကးပဵုစဵတူမ္ာ့ (ဥပမာ- ေသနတးအရုပး)၇ စသညးတုိ႔ကို ေက္ာငး့မြ 
စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့ေသာ မညးသညးံ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး အထူ့အစီအစဥး မ္ာ့၉ သယးယူ်ခငး့၇ ယူလာ်ခငး့၇ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ သို႔မဟုတး 
လကးဝယးထာ့ရိြ်ခငး့ လဵု့ဝမ်ပဳသငးံပါ၈    
  

 


