
ဆ  ုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖခငု်ံး 

Austinပ ဂ္ဂလကိကကျျောငု်ံးခရိ ငသ်ည်ကကျျောငု်ံးသျောုံးတိ ငု်ံးအျောုံးကဖပျောငု်ံးလဲလျက်ရိှသည ်ကမဘျောကက ုံးတွငရှ်င် 

သနက်နထိ ငန်ိ ငရ်နတ်ည်မမဲမှုရိှမည ်အသပိညျောဗဟ သ တ၊ကျွမ်ုံးကျငမ်ှုမျျောုံးနငှ အ်ရည်အချငု်ံးမျျောုံးကပုံးနိ ငက်ေ

ရနသ် ဓိဌျောနခ်ျထျောုံးသည် ဖြေပ်ါကသျောက ကျောင် ၊  

ယ   ကည်မှုနငှ က်လုံးေျောုံးမှုရိှကသျောအကလ အထတေခ် ဖြေထ်နွု်ံးကေကရုံးအတွကလ်  ဖခ ြုံမပ ုံးကနုွံးကထုွံးမှုရိှကသျော

သငယ်ူမှုပတ်ဝနု်ံးကျငက်ကျောငု်ံးတေခ် ကိ ကျွန် ပ်တိ  ၏ကကျျောငု်ံးမျျောုံးမှြနတ် ုံးကပုံးနိ ငရ်န ်AISD 

မှလူမှုအသိ ငု်ံးအဝိ ငု်ံးသိ  ကပုံးအပ်သည ်ကတိကဝတ်တေခ် ထျောုံးမပ ုံးဖြေပ်ါကသျောက ကျောင် ၊  

AISDသည်ကျွန် ပ်တိ  ၏ကကျျောငု်ံးပရိဝ ဏအ်တွငု်ံးလမူှုဆက်ဆ ကရုံးနငှ ေ်တိ်ခ ေျောုံးမှုဆိ ငရ်ျောသငယ်ူမှုနည်ုံး

ဗျျူဟျောမျျောုံး၊မ နု်ံးတ ုံးမှုအတကွ်ကနရျောမရိှကသျော၊ကကျျောငု်ံးပရိဝ ဏတ်ွငအ်ကဖခခ သည ်အမူအကျင ဆ်ိ ငရ်ျော 

ကျနု်ံးမျောကရုံးကေျောင က်ရှျောကမ်ှုေငတ်ျောမျျောုံးနငှ အ်ဖချောုံးအလျောုံးတူအေ အေဉ်မျျောုံးတွငရ်ငု်ံးနှ ုံးဖမ ြုံပ်နှ ဖခငု်ံးအျောုံးဖြင ်

အဆိ ပါကတိကဝတ်ကိ အကကျောငအ်ထည်ကြျော်ကဆျောငရွ်က်လျောခဲ သည်ဖြေပ်ါကသျောက ကျောင် ၊  

ဝနထ်မ်ုံးတိ ငု်ံးနငှ က်ြျောက်သည်ဝနက်ဆျောငမ်ှုကိ တနြိ် ုံးထျောုံးသည ်အဖပြုံသက ျောကဆျောငက်သျောအြဲွွဲ့အေည်ုံး 

ဆိ ငရ်ျောအကလ အထတေခ် ကိ ကျွန် ပ်တိ  ြနတ် ုံးနိ ငမ်ည အ်ဓိကယ   ကည်ချကက်ိ ထျောုံးရိှရန၊်ကကျျောငု်ံးသျောုံး

မျျောုံး၊မိ /အ ပ်ထနို်ံးသမူျျောုံး၊ဆရျောမျျောုံး၊နငှ လ်ူမှုအြဲွွဲ့အေည်ုံးတိ  နငှ အ်တူေေမှ်နေွ်ျောဆက်သယွ်ချိတ်ဆက်ရန၊်

လူမှုအြဲွွဲ့အေည်ုံးတငွအ်တလူက်တွဲပါဝငမ်ှုကိ ြွ ွဲ့ မြိြုံုံးရနန်ငှ ထ်နို်ံးသမ်ိုံးရန၊်ထိ  အဖပငဖ်ပည ်ဝကသျောကကလုံးသူ

ငယ် ဝ၊ကကလုံးသငူယတ်ိ ငု်ံးကိ တနြိ် ုံးထျောုံးရန၊်ရ ပ်ပိ ငု်ံးဆိ ငရ်ျော၊လူမှုကရုံးနငှ ေ်တိ်ပိ ငု်ံးဆိ ငရ်ျောကျနု်ံးမျောကရုံး

နငှ က် ုံးကငု်ံးလ  ဖခ ြုံကရုံး၊သျောတူည မျှရိှဖခငု်ံး၊ကွဲဖပျောုံးချက်၊ပါဝငမ်ှုေသည်တိ  ရိှကေရနအ်တွကA်ISD 

၏နည်ုံးဗျျူဟျောကဖမျောက်ေ မ ကိနု်ံးကကြျော်ဖပထျောုံးမပ ုံးဖြေပ်ါကသျောက ကျောင် ၊ 

AISD မူဝါဒ FFH (ဖပည်တွငု်ံး) သည်လူမျိြုံုံး၊အသျောုံးအကရျောင၊်ကိ ုံးကွယ်မှု ျောသျော၊လိင၊်ကျျောုံး/မ၊      

ကျျောုံး/မခ ယူမှု၊ကျျောုံး/မအသ  ုံးအနှုနု်ံးမျျောုံး၊လိငပိ် ငု်ံးဆိ ငရ်ျောတိမ်ုံးညွှတ်မှု၊နိ ငင် သျောုံးဇေဖ်မေ၊်မသနေ်ွမ်ုံးမှု၊ 

အသက်၊သိ  မဟ တ်အဖချောုံးတရျောုံးဥပကဒအရတျောုံးဖမေထ်ျောုံးသည ်အက ကျောငု်ံးရငု်ံးမျျောုံးကိ အကဖခခ သည ်အ

ကနျှောင အ်ယကှ်ကပုံးဖခငု်ံးမျျောုံးအပါအဝငမ်ည်သည ်ခွဲဖချောုံးဆက်ဆ ဖခငု်ံးအဖပြုံအမူမျျောုံးကိ မဆိ တျောုံးဖမေထ်ျောုံး

မပ ုံးဖြေပ်ါကသျောက ကျောင် ၊ 



1982 ခ နေှအ်ကမရိကနဖ်ပည်ကထျောငေ် တရျောုံးရ  ုံးချြုံပ်ေ ရငထ်  ုံး(Plylerနငှ  ်Doe ၊ 457 U.S. 202) 

အရ၊ကကလုံးသငူယ်တိ ငု်ံးသည်၎ငု်ံးတိ  ၏လူဝငမ်ှုကက ုံး ကပ်ကရုံးအကဖခအကနဖြေက်ေ၊၎ငု်ံးတိ  ၏မိ မျျောုံး၏

အကဖခအကနဖြေက်ေအကပေါ်မူတည်ဖခငု်ံးမရိှပဲအမျျောုံးပိ ငပ်ညျောကရုံးကိ ရယူပိ ငခ်ွင ရိှ်မပ ုံးဖြေပ်ါကသျောက ကျောင် ၊ 

က ုံးကငု်ံးေွျောကကျျောငု်ံးပညျောသငယ်ူရနန်ငှ ၎်ငု်ံးတိ  ၏ဆရျောမျျောုံး၊အတနု်ံးကြျော်မျျောုံးနငှ ဆ်က်သယွ်ဆက်ဆ ရန်

အတွက်ကကျျောငု်ံးသျောုံးတိ ငု်ံးကကျျောငု်ံးတက်နိ ငခ်ွင ရိှ်သင သ်ည်ဖြေပ်ါကသျောက ကျောင ၊် 

ကကျျောငု်ံးမျျောုံးနငှ ေ်ျောသငခ်နု်ံးမျျောုံးသည်ကကျျောငု်ံးသျောုံးမျျောုံးနငှ မိ်သျောုံးေ မျျောုံးအျောုံးလ  ုံးအတွက်လူဝငမ်ှုကက ုံး ကပ်

ကရုံးအကဖခအကနအကပေါ်မူတည်မှုမရိှသည ်က ုံးကငု်ံးလ  ဖခ ြုံမှုနငှ က်နုွံးကထုွံးကကိြုံဆိ မှုရိှမပ ုံးကကလုံးတိ ငု်ံးအ 

တွက်ပါဝငခ်ွင် ရိှကသျောကနရျောမျျောုံးအဖြေက်ျွန် ပ်တိ  ၏လမူှုအြဲွွဲ့အေည်ုံးကိ ခ ေျောုံးရကေလိ သည်ဖြေပ်ါကသျော

က ကျောင ၊် 

Austinပ ဂ္ဂလကိကကျျောငု်ံးခရိ ငသ်ည်၎ငု်ံး၏ဝနထ်မ်ုံးမျျောုံး၊ကကျျောငု်ံးသျောုံးမျျောုံးနငှ မိ်သျောုံးေ မျျောုံးအျောုံးလ  ုံးအ 

တွက်လူဝငမ်ှုကက ုံး ကပ်ကရုံးအကဖခအကနအကပေါ်မူတညမ်ှုမရိှပဲအျောုံးငယ်က ကျောကရွ် ဖခငု်ံးတိ  မှကငု်ံးေငသ်ည ်

ကကလုံးတိ ငု်ံးအတွက်သငယ်ူမှု၊တိ ုံးတက်ဖြေထ်နွု်ံးမှု၊အကူအည နငှ သ်တငု်ံးအချက်အလက်ကတျောငု်ံးခ မှုတိ 

အပါအဝငပ်ညျောကရုံးကိ အကလုံးကပုံးကသျောပတ်ဝနု်ံးကျငတ်ေခ် တွငက်ကလုံးတိ ငု်ံး၏ေွမ်ုံးပကျောုံးကိ အ 

ကကျောငု်ံးဆ  ုံးကရျောကရိှ်နိ ငမ်ည ်အကဖခခ အ တ်ဖမေက်ိ ချကပုံးလျက်၎ငု်ံး၏ကကျျောငု်ံးသျောုံးမျျောုံးနငှ ဝ်နထ်မ်ုံးမျျောုံးအ

တွက်တတ်နိ ငသ်မျှက ုံးကငု်ံးလ  ဖခ ြုံမှုအရိှဆ  ုံးကကျျောငု်ံးပတ်ဝနု်ံးကျငမ်ျျောုံးကိ ြနတ် ုံးနိ င်ရနက်ကိြုံုံးေျောုံးအျောုံး 

ထ တ်သျွောုံးပါမည်ဟ ယခ အချိနတ်ငွဆ်  ုံးဖြတ်ချက်ချမတှ်လိ က်ပါသည်။ 

2017ခ နေှ_်___________ လ၏ ____________________ရက်ကန  တွငအ်တည်ဖပြုံခဲ သည်။ 

____________________________  ______________________________ 

Kendall Pace၊ဥကက ဌ Paul Saldaña၊ဒ ဥကက ဌ 

ယ   ကည်အပ်နှ ခ ရသမူျျောုံးအြဲွွဲ့၊ 9 ဦုံးကိ ယ်ေျောုံး ယ   ကည်အပ်နှ ခ ရသမူျျောုံးအြဲွွဲ့၊ခရိ င ်6 

____________________________  ______________________________ 

Julie Cowan၊အတွငု်ံးကရုံးမ ုံး Edmund Gordon 

ယ   ကည်အပ်နှ ခ ရသမူျျောုံးအြဲွွဲ့၊ခရိ င ်4 ယ   ကည်အပ်နှ ခ ရသမူျျောုံးအြဲွွဲ့၊ခရိ င ်1 



____________________________ ______________________________ 
Jayme Mathias  Ann Teich 

ယ   ကည်အပနခ ရသမျျောုံးအြ၊ခရင 2 ယ   ကည်အပနခ ရသမျျောုံးအြ၊ခရင 3 

____________________________ ______________________________ 
Amber Elenz Yasmin Wagner 

ယ   ကည်အပနခ ရသမျျောုံးအြ၊ခရင 5 ယ   ကည်အပနခ ရသမျျောုံးအြ၊ခရင 7 

____________________________ 
Cindy Anderson 

ယ   ကည်အပနခ ရသမျျောုံးအြ၊ 8 ဦုံးကယ်ေျောုံး 

် ှ ူ ွဲ ွဲ့ ိ ် ် ှ ူ ွဲ ွဲ့ ိ ်

် ှ ူ ွဲ ွဲ့ ိ ် ် ှ ူ ွဲ ွဲ့ ိ ်

် ှ ူ ွဲ ွဲ့ ိ 


