
ပယ်ရီ�မိ�နယ်�ိှ ေကျာင်းများ (PERRY TOWNSHIP SCHOOLS)
ခ�ုိင်အတွင်း ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �ြခင်းအတွက် ေလ�ာက်လ�ာတင်ြခင်း

မူလတနး်အဆင့်
ပယ်ရီ�မိ�နယ်�ိှ ေကျာင်းများ ("PTS") သည် ခ�ုိင်တင်ွးေနထုိင်သူေကျာင်းသားများ၏
မိဘ/ဘုိးဘွား/အပ်ုထိနး်သူများထဲမှ တစ်ဦးဦးက ဝနထ်မ်းြဖစ်ခ့ဲလ�င် ေကျာင်းသားများ၏ မိဘ/အပ်ုထိနး်သူများကုိ
မူလတနး်အဆင့် ခ�ုိင်အတင်ွး ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �မ�ကုိ ေလ�ာက်ထားရနအ်တက်ွ ခွင့်ြပ�ထားသည်။
ဤေလ�ာက်လ�ာကုိ တင်ြခင်းအားြဖင့်၊ ဤေလ�ာက်လ�ာတင်ွေဖာ်ြပထားေသာ ေကျာင်းသား၏ မိဘ(များ) (သိ� မဟတ်ု
PTS ဝနထ်မ်းတစ်ဦးြဖစ်သည့် အေြခအေနမျ�ိး�ှင့် သက်ဆုိင်မ��ိှပါက အဘုိးအဘွား(များ)) သိ� မဟတ်ု
အပ်ုထိနး်သူ(များ)သည် ေတာင်းဆုိထားသည့ေ်ကျာင်းသိ�  ေကျာင်းသားကုိ အ�ကိ�အပိ�  ေဆာင်ရွက်ေပးရန၊် သိ�မဟုတ်
PTS မဟုတ်ေသာ တစ်စုံတစ်ဦးက �ကိ�ပိ�ေဆာင်ရွက်ေပးရနအ်တွက် အဆုိပါ မိဘ(များ)၊ အဘုိးအဘွား(များ)၊
သိ�မဟုတ် သက်ဆုိင်မ��ိှပါက အုပ်ထိနး်သူများ၏ သေဘာတူညခီျက်များ အပါအဝင်ြဖစ်�ပီး၊ ထုိမ�သာမကဘဲ
ဤေလ�ာက်လ�ာ၏ ဒတိုယစာမျက်�ှာတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားလံးုကုိ
သေဘာတလူက်ခံပါသည်။  လက်ခံအတည်ြပ�လိက်ုပါက ေကျာင်းသားသည် သူ၏ နယ်နမိိတ်အတင်ွး�ိှ
ေကျာင်းမဟတ်ုေသာ မူလတနး်ေကျာင်းတစ်ေကျာင်းသိ�  တက်ေရာက်ရန ်ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှသည်။
အတည်ြပ�ချက်သည် ဤေလ�ာက်လ�ာ၏ ဒတိုယစာမျက်�ှာတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာ လမ်း��နခ်ျက်များ�ှင့် PTS
ဝဘ်ဆုိက်တင်ွ�ိှသည့် ခ�ုိင်အတင်ွး မူလတနး်ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �မ�အစီအစ�် ("IDEST အစီအစ�်") တင်ွ
ေဖာ်ြပထားေသာ လိအုပ်ချက်များ၊ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများေပ�တင်ွ မူတည်သည်။  ထိ� ေနာက် နယ်နမိိတ်အတင်ွး�ိှ
ေကျာင်း (Boundary School) �ှင့် ေတာင်းဆုိထားေသာ ေကျာင်း (Requested School) များ၏ ေကျာင်းအပ်ုများသည်
ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �ြခင်းကုိ သေဘာတရူမည်။
ေကျာင်းသား၏အမည ်_____________________________ေမွးေန ့ _________________
ပယ်ရီ�မိ�နယ် ေကျာင်းသားအုိင်ဒီ
#________________________________________________
မိဘ/အုပ်ထိနး်သူအမည်
တယ်လဖုီနး် #
အိမ်လပ်ိစာ
�မိ�နယ် ______________________________________ ြပညန်ယ် _____ စာပိ�သေက�တ
ေကျာင်းသား၏ မိဘ၊ ဘုိးဘွား သိ�မဟုတ် အုပ်ထိနး်သူသည ်ပယ်ရီ�မိ�နယ်�ိှ
ေကျာင်းများမှ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးြဖစ်ပါသလား။
ြဖစ်သညဆုိ်လ�င်၊ ဝနထ်မ်း၏အမည�ှ်င့် အဆုိပါဝနထ်မ်း အလပ်ုလပ်ုကုိင်သည့်
အေဆာက်အအုံအမညကုိ် ေဖာြ်ပပါ။
လက်�ိှတက်ေရာက်ေနသည့ ်ေကျာင်း
နယ်နမိတ်အတွင်း�ိှ ေကျာင်း (�တ်ုထွက်မည့် ေကျာင်း)
ေြပာင်းေရ� �ရနေ်တာင်းဆုိသည့ ်ပထမေကျာင်း (ေြပာင်းေရ� �တက်ေရာက်လိသုည့် ေကျာင်း)
ေြပာင်းေရ� �ရနေ်တာင်းဆုိသည့ ်ဒုတိယေကျာင်း (ေြပာင်းေရ� �တက်ေရာက်လိသုည့် ေကျာင်း)
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်�ှစ်အတွက် အတနး်
ေကျာင်းသားတွင် IEP သိ�မဟုတ် 504 �ိှပါသလား။
ေကျာင်းသားတွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်�ှစ်အတွက် IDEST Program တွင် ပါဝင်ရန်
ေလ�ာက်ထားသည့ ်ေမွးချင်း တစ်ဦး သိ�မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပုိ၍ �ိှပါသလား။
�ိှပါက ေလ�ာက်ထားသူ ေမွးချင်းတစ်ဦးစီ၏ အမညအ်ြပည့အ်စုံ (များ) ကုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ ေဖာြ်ပပါ။

(စာမျက်�ှာများအားလံးုကုိ ြပည့စုံ်စွာြဖည့၍် ေပးပိ�ပါ)

_________________________________________ __________________
မိဘ/အပ်ုထိနး်သူလက်မှတ် ရက်စဲွ

⬜ အတည်ြပ�

⬜ ြငင်းပယ် _________________________________________

__________________



ေကျာင်းသား၏နယ်နမိိတ်အတင်ွး�ိှေကျာင်းမှ ေကျာင်းအပ်ု
ရက်စဲွ

⬜ အတည်ြပ�

⬜ ြငင်းပယ် _________________________________________

__________________
ေတာင်းဆုိထားေသာေကျာင်း၏ ေကျာင်းအပ်ု�ကီး

ရက်စဲွ

ခ�ုိင်ခွင့်ြပ�မိန ့-်
⬜ အတည်ြပ�

⬜ ြငင်းပယ် _________________________________________

__________________
လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်သူ ရက်စဲွ

သင့်အေနြဖင့် ေြပာင်းေရ� �ခွင့်ေတာင်းဆုိရသည့ ်ကျ�ိးေ�ကာင်း�ှင်းလင်းချက် - သင့်ကေလးအား ေြပာင်းေရ� �မည့်
ေကျာင်းသိ�  တက်ေရာက်ေစလိသုည့် သင်၏အေ�ကာင်းြပချက်ကုိ ေအာက်တင်ွ�ှင်းြပပါ။

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များသည် ခ�ုိင်အတင်ွး ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �မ�အခွင့်အလမ်း�ှင့် သက်ဆုိင်ပါသည် -
● မိဘသည် ဤေလ�ာက်လ�ာေပ��ိှ ေနရာလတ်ွတင်ွ ေြပာင်းေရ� �ရနေ်တာင်းဆုိမ�အတက်ွ

ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်သည့် �ှင်းလင်းချက်ကုိ ေဖာ်ြပေပးရမည်။
● ေကျာင်းသား၏ မိဘ/အဘုိးအဘွား၊ သက်ဆုိင်ပါက အပ်ုထိနး်သူသည် ေတာင်းဆုိထားေသာေကျာင်းသိ�

ေကျာင်းသားအား အ�ကိ�အပိ�  ေဆာင်ရွက်ေပးရမည်၊ သိ� မဟတ်ု PTS မဟတ်ုေသာ အြခားသူတစ်ဦးက
�ကိ�ပိ� ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းကုိ လက်ခံရမည်။

● ေတာင်းဆုိထားေသာေကျာင်းတင်ွ အစီအစဥ်/စာသင်ခနး်ေနရာလတ်ွသည်
ေကျာင်းသားများြပည့်ကျပ်ြခင်းမ�ိှဘဲ တရားဝင် ေနရာချထားေပး�ိင်ုရမည်။

● ေကျာင်းသားအား လတ်တေလာ ထုတ်ပယ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ဆုိင်းငံထ့ားြခင်း မ�ိှပါ။
● ေကျာင်းသား၏ ပညာေရး၊ အတနး်တက်ေရာက်မ��ှင့် စည်းကမ်းပုိင်းဆုိင်ရာမှတ်တမ်းကုိ

ေတာင်းဆုိထားေသာေကျာင်းမှ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရနအ်တက်ွ ေကျာင်းသား၏ မိဘ/ အပ်ုထိနး်သူသည်
မှတ်တမ်းထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ လက်မှတ်ေရးထုိးရမည်။

● ေကျာင်းသားတက်ေရာက်ေနေသာေကျာင်း၏ ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည်
ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �ရနေ်တာင်းဆုိြခင်းကုိ သေဘာတ၍ူ ေတာင်းဆုိထားေသာေကျာင်း၏
ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည် ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �ရနေ်လ�ာက်ထားြခင်းကုိ အတည်ြပ�ေပးရန ်သေဘာတရူမည်။

● ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �ရနေ်တာင်းဆုိြခင်းကုိ ြငင်းပယ်ြခင်းခံရပါက ေကျာင်းသား/မိဘသည် ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ
လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ အယူခံဝင်�ိင်ုသည်။  ဤအယူခံဝင်ြခင်းလပ်ုငနး်စဥ်ကုိ
ေလ�ာက်လ�ာ၏ေနာက်ေကျာဖက်တင်ွ �ှင်းြပထားသည်။

● ေြပာင်းေရ� �ခွင့်ေလ�ာက်လ�ာကုိ လက်ခံအတည်ြပ�လိက်ုပါက၊ ေကျာင်းသား/မိသားစုအေနြဖင့်
တစ်�ှစ်တက်ေရာက်ရန ်ကတိကဝတ်ြပ�ရမည်။

● မိဘ/အပ်ုထိနး်သူသည် ဤသေဘာတညီူချက်ကုိ မလိက်ုနာပါက လက်�ိှစာသင်�ှစ်�ပီးေနာက် သိ� မဟတ်ု
အချနိမ်ေရွးပင် ေြပာင်းေရ� �ြခင်းကုိ �ုပ်သိမ်းခံရ�ိင်ုပါသည်။

● IDEST အစီအစဥ်ေအာက်�ိှ ေတာင်း ဆုိမ�များကုိ ခွင့်ြပ�ရာတင်ွ PTS သည် PTS
မူလတနး်ေကျာင်းတစ်ခုတည်းတင်ွ ေမွးချင်းများ တက်ေရာက်�ိင်ုေစရန ်ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟတ်ုဘဲ
သိ� မဟတ်ု �ကိ�းပမ်းမည်မဟတ်ုဘဲ၊ သင့်ေလျာ်ကုိက်ညီမ��ိှေသာ ေကျာင်းေြပာင်းေရ� �ရန်



ေတာင်းဆုိမ�တိင်ုးသည် အြခားအချက်များ�ှင့် �ှးီ��ယ်ြခင်းမ�ိှဘဲ သီးြခားအချက်ြဖစ်ေ�ကာင်းကုိ
မိဘ(များ)/အဘုိးအဘွား(များ)၊ သက်ဆုိင်ပါက/အပ်ုထိနး်သူ(များ)က သိ�ိှသေဘာတပူါသည်။

● အထက်ပါေဖာ်ြပချက်များအြပင် မိဘ/အပ်ုထိနး်သူသည် IDEST အစီအစဥ်တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့်
လိအုပ်ချက်များ၊ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ�ှင့် အသိအမှတ်ြပ�မ�များအားလံးုကုိ သ ေဘာတ�ူပီး
အသိအမှတ်ြပ�ပါသည်။

အယူခံဝင်ြခင်းလပ်ုငနး်စဥ်-

1. ေြပာင်းေရ� �ခွင့်ေတာင်းဆုိမ� ြငင်းပယ်ခံရပါက၊ သင့်အေနြဖင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ အယူခံဝင်�ိင်ုသည်။
2. ြငင်းပယ်ေ�ကာင်း သင်အေ�ကာင်း�ကားခံရသည့်ေနမှ့ �ုံးဖွင့်ရက် (၅) ရက်အတင်ွး သင့်အယူခံလ�ာကုိ

ေလ�ာက်ထားရမည်။  ေကျာင်းအပ်ု�ကီးသည် မိဘ/အပ်ုထိနး်သူကုိ ဆက်သွယ်ေသာအခါတင်ွ
ြငင်းပယ်သည့်ရက်စဲွကုိ မှတ်သားထားရပါမည်၊

3. အေြခခံဆုိင်ရာ သင်ယူမ�အတက်ွ လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�းထံ အယူခံလ�ာတစ်ေစာင်
ေလ�ာက်ထားရမည်။
Perry Township Education Center, 6548 Orinoco Avenue, 46227; 317-789-3724.

4. အယူခံလ�ာကုိ လက်ခံရ�ိှ�ပီးပါက လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�းသည် မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ�ှင့် ေတ�ဆုံရန်
�ုံးဖွင့်ရက် (၅) ရက်အတင်ွး စီစဥ်ေပးမည်ြဖစ်သည်။

5. မိဘ/အပ်ုထိနး်သူ�ှင့် ေတ�ဆုံ�ပီး အယူခံကုိ �ကားနာ�ပီးေနာက်၊ လက်ေထာက်�ကီး�ကပ်ေရးမ�းသည်
�ုံးဖွင့်ရက် (၂) ရက်အတင်ွး စီရင်ချက်ချ�ပီး မိဘ/အပ်ုထိနး်သူကုိ အေ�ကာင်း�ကားမည်။

ဤေဖာင်ြဖည့ရ်နအ်တွက် ဘာသာစကား အကူအညရီယူလိပုါက က��ု်ပ်တိ�၏ ခ�ုိင်�ုံးသိ�  ဆက်သွယ်ပါ။

Kjack William                                                                                 ဖုနး်နပံါတ် 317.789.3715


