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0

အေမရိကန္ ပညာေရးဌာန

အိမ္ျဖဴေတာ္၏ ပဏာမေျခလွမ္း
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အာရွအေမရိကန္ႏွင့္ ပစိဖစ္ကြ်န္းသားမ်ား

5

AANHPI ႏွင့္ MASSA ေက်ာင္းသားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
အေမရိကန္တရားဥပေဒေရးရာဌာန၏ ျပည္သူ ့ရပိုင္ခြင့္ဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ ပညာေရးဌာနရွိ ျပည္သူ ့ရပိုင္ခြင့္ရံုးတို ့သည္
ဖက္ဒရယ္ျပည္သူ ့အခြင့္ အေရး ဥပေဒမ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မွေထာက္ပ့ံသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာအဆင့္တိုင္းအတြက္ ခိုင္မာတည္တံ့ေစသည္။ ဤဥပေဒမ်ားသည္ အာရွအေမရိကန္၊ ဟာ၀ိုင္ ေဒသခံ၊
ပစိဖိတ္ကြ်န္းသား (AANHPI) ႏွင့္ မူဆလင္၊အာရပ္၊ဆစ္ခ္ႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေက်ာင္းသားမ်ား (MASSA)တုိ႔ကို လူမ်ိဳး၊

အသားအေရာင္၊မူရင္းႏိုင္ငံသား(ဘာသာစကားႏွင့္လူမ်ိဳးစုလကၡဏာမ်ားအပါအဝင္) ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွ
အကာအကြယ္ေပးသည္။ CRT ဘာသာေရးအရခြဲျခားဆက္ဆံမွုမွ ျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သည္ ဥပေဒအရတားျမစ္ရန္
အာဏာတည္ေစသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ မူရင္းႏိုင္ငံသား (သို ့မဟုတ္) ဘာသာေရးကိုအေျခခံ၍
အႏိုင္က်င့္ျခင္း (သို ့မဟုတ္) အေႏွာက္အယွက္ ေပးျခင္းအပါအ၀င္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအတြက္တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို
ခ်က္ခ်င္းႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတုန္ ့ျပန္ရမည္။ ေအာက္ပါတို ့သည္ CRT (သို ့မဟုတ္) OCR
မွအတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူတို ့၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ နမူနာမ်ား (သို ့မဟုတ္)
အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ေသာ အမွုကိစၥတခ်ိဳ ့ျဖစ္သည္။
•

•

ကိုရီးယားအေမရိကန္ေက်ာင္းသူတဦးမွ သူမ၏ အာရွ

•

9/11 သင္ခန္းစာအတြင္း မူဆလင္အလယ္တန္း

သမိုင္းေက်ာင္း စာအုပ္ကို ကိုရီးယားေက်ာင္းသားမ်ား

ေက်ာင္းသားကို သူ၏ အတန္းေဖာ္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္

အုပ္စုတစုမွ ၾကိမ္ဖန္တလဲလဲ ခိုးယူၾကျပီး သူမသည္

သမားဟုေခၚျပီး သူ ့ႏိုင္ငံကို ျပန္သြားရန္ ေျပာၾကသည္။

အဂၤလိပ္စကားတမ်ိဳးတည္းသာေျပာသည့္အတြက္

မူဆလင္အခ်ိိဳ ့သာလွ်င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား

ကိုရီးယားအစစ္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာသည္ဟု သူမ၏

ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမွ အတန္းသားမ်ားကိုေျပာျပျပီး 9/11

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံ ေျပာျပသည္။ သူမကို စိတ္အေႏွာက္

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွုအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္

အယွက္ေပးေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္လဲ ကိုရီးယား

မူဆလင္မ်ားမွ ရွုတ္ခ်ျခင္းမလုပ္ သနည္းဟု ေက်ာင္းသား

လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အၾကားနားလည္မွု

အား ဆရာမွ ေမးသည္။ သူ ့ဆရာႏွင့္

လြဲျခင္း သာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွ

သူ၏အတန္းေဖာ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းတာ၀န္

သူမကိုေျပာျပျပီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစံုတရာမလုပ္ပါ။

ရွိသူထံ ေက်ာင္းသားမွ တိုင္ၾကားသည္။ သို ့ေသာ္

ဆစ္ခ္ေက်ာင္းသားတဦးသည္ ေက်ာင္းတြင္သူ၏
ေဗာင္းထုပ္ကို ေပါင္းထားသည္။ ေဒသတြင္းတြင္
မူဆလင္မ်ားကို ဦးတည္သည့္အၾကမ္းဖက္မွုမ်ား
လတ္တေလာရွိေနသည့္ အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္
ေဗာင္းထုပ္ကို ျဖဳတ္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
ေက်ာင္းသားကို ဆရာမွေျပာသည္။ သူသည္
ဆစ္ခ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမွ ဆရာကို
အေၾကာင္းၾကားသည္။ သူ၏ေဗာင္းထုပ္ကို ျဖဳတ္ရန္
ျငင္းပယ္ေသာအခါ ေက်ာင္းမွဆိုင္းင့ံခံရသည္။

ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမွ တခ်က္တေလမွ မတုန္ ့ျပန္ပါ။

•

အထက္တန္းေက်ာင္းတခုသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူ
သူ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို စပိန္ဘာသာစကားေျပာသည့္
အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ စီစဥ္
ေပးသည္။ ထို အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို
ပန္ဂ်ာပီစကားေျပာ ေက်ာင္းသားမ်ားက သူတို ့၏ တဆင့္
ျမင့္ေနရာအတန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္
ေမးျမန္းေသာအခါ အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူ ၀န္ေဆာင္ မွုမ်ား
ႏွင့္တဆင့္ျမင့္ေနရာအတန္းမ်ား ၂ ခုလံုးကို မရႏိုင္ေၾကာင္း
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွ ေျပာသည္။

•

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားတဦးသည္ ေက်ာင္း၏

•

အာရွေက်ာင္းသားမ်ားအုပ္စုတစုသည္ အပတ္စဥ္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္

က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မွု အတန္းတြင္ အျခားေသာ

ေက်ာင္းမွထြက္ရန္ဒဏ္ေပးခံရသည္။ ထိုသို ့ဒဏ္ေပး

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အာရွမ်ားသည္ သခ်ၤာတြင္သာ

ခံရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ လက္ေထာက္

ေကာင္းရန္လိုအပ္ျပီး ဘက္စကတ္ေဘာအတြက္

ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ မေတြ ့ဆံုမီ ေက်ာင္းသားမိဘက

မဟုတ္ေၾကာင္း မခံသာေအာင္ေျပာၾကသည္။

စကားျပန္တစ္ဦးေတာင္း ဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္

ဆရာ့ထံတိုင္ၾကားေသာအခါ ထိုအျခားေက်ာင္းသားမ်ားကို

ေရးမွဴးမ်ားက တေယာက္မွ စီစဥ္ေပးျခင္း မရွိပါ။

မသိက်ိဳးကြ်ံ ျပဳျပီး က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မွုအတန္းတြင္သာ

အစည္းအေ၀းသို ့မိဘမ်ားေရာက္လာခ်ိန္တြင္

ပိုေကာင္းရန္အာရံုစိုက္ျခင္း အားျဖင့္ တုန္ ့ျပန္ရန္

စကားျပန္တေယာက္မွမပါဘဲ လက္ေထာက္

သူတို ့အားဆရာမွေျပာသည္။

ေက်ာင္းအုပ္သည္ အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ သည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွုမ်ားေပၚေပါက္ပါက မည္သူမဆို အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္
တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္နိုင္သည္။
အေမရိကန္ တရားဥပေဒေရးရာဌာန၊ ျပည္သူ ့ရပိုင္ခြင့္ဌာန

အေမရိကန္ ပညာေရးဌာန၊ ျပည္သူ ့ရပိုင္ခြင့္ရံုး

ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားဌာနခြဲ

အီးေမး။ ocr@ed.gov

အီးေမး။ education@usdoj.gov

တယ္လီဖုန္း ၂၀၂-၄၅၃-၆၁၀၀(သို ့မဟုတ)္ ၈၀၀-၄၂၁-၃၄၈၁

တယ္လီဖုန္း ၂၀၂ -၅၁၄-၄၀၉၂ (သို ့မဟုတ)္ ၈၇၇-၂၉၂-၃၈၀၄

အၾကားအာရံုခ်ိဳ ့ယြင္းသူမ်ားအတြက္ဆက္သြယ္ေရးစက္နံပါတ္ ၈၀၀-၈၇၇-

စာရိုက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ၈၀၀-၅၁၄-၀၃၈၃

၈၃၃၉
ဘာသာစကားအကူအညီ -800-USA-LEARN (၈၀၀-၈၇၂-၅၃၂၇)

OCR သည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားလဲေပးျပီး OCR မွ အတည္ျပဳထားေသာ
ဥပေဒမ်ား၏ေအာက္တြင္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္း၏တာ၀န္မ်ား
ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာစံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို တုန္ ့ျပန္ပါလိမ့္မည္။

CRT ႏွင့္ OCR မွအတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ား၏အေၾကာင္း (မသန္စြမ္းမွုႏွင့္ လိင္အေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွုမ်ားကို
တားျမစ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ (လိင္အေထာက္အထားႏွင့္ သမားရိုးက် အစဥ္အလာမလိုက္ ေသာ လိင္အပါအ၀င္) သိလိုလွ်င္
ကြ်န္ုပ္တို ့ထံ လာလည္ပါ။

www.justice.gov/crt/educational-opportunities-section ႏွင့္ www.ed.gov/ocr

