အထူး အစာူးအအသာက္ လအ
ို ပ္ခ် ကာ် ူးအတြက္ အ ဆူးဘက္ိုင္ရာ အ ဖာ ္ ပ္ခ်က္
ယခု ပံးစ
ု ံကု မ ည္းသသင္း မီ စာမွ်က္း းးာ 2 ကု တပါ

အးကွ်ာင္း သာ /သူ အမည္ ပထမစာလံးး
ု

အးကွ်ာင္း သာ /သူ အမည္ အးနာက္ံးး
ု စာလံးး
ု

အးခမ သကၠရာဇ္

အးကွ်ာင္း အမည္

အးကွ်ာင္း သာ /သူ PIN/ID နံပါတ္

အတန္း

1။ အးကွ်ာင္း သာ /သူအအန င္း သင္းအးလွ်ား္သည္းအစီအစဥ္ ရယူရန္ လအ
ု ပသ ည္း မသန္နြမ္း သည္းအအး ခအအနတစခု ရပါသလာ ။ ___________ ရပါက အကလ ၏ ရုပုင္
ပ း ဆုငာရ သု႔မဟုတ္ စတပုင္း ဆင
ု ္ ရာ မသန္နြမး
္ မႈက သူ
သု႔မဟုတ္ သူမ၏ အစာ အစာ စာ အးသာကမႈ ပံးစ
ု ံ ကု မညသု႔ ကန္႔သတ္ာ သနည္း ။
2။ အကလ းင္းသက္ု ငသ ည္း အးအာက္အး ား္း ပပါ အပုင္း မွ်ာ အာ လံးး
ု ကု း ပည္းစံးု အးအာင္း ည္းပါ။
႔
ို တထကပစၥည်ာူး-

ဓာတမတညမႈမွ်ာ းင္း

မတည္းအးသာအစာ အစာမွ်ာ









ဂ်ံး/ကစီဓာတ္ မပါရ (Celiac အးရာဂါ)

း းးု႔သထကပစၥည္း ဓာတမတည္းမႈ- ဒနခ/ြဲ း းးု႔သထကပစၥည္း မွ်ာ မရရအးသာ အရည္



ပြဲ းးု႔မစာ ရ (ပြဲ းးု႔ဆီ စာ သံးး
ု း းးုင သ ည္/သတမတ
ီ င္)
ွ ္ ာ း ခင္း မရအးသာ ပြဲ းးု႔ လက္သ

ၾကည္ စသည္ု႔ မစာ ရ (း းးု႔သထကပစၥည္း ၊ ဒနခြဲ း းင္း း းးု႔သထကပစၥည္း မွ်ာ မ



အးး မပြဲမစာ ရ

ရရအးသာ အရညၾကညမွ်ာ ပါဝငသ ည္း အစာ အစာ/မီ ကင္ာ အးသာ



သစ္အးစ႔မွ်ာ မစာ ရ

အစာ အအသာကမာွ် အာ လံးး
ု ကု အးရာငပါ)



ငါ မစာ ရ

း းးု႔သတငပါဝင္အးသာသၾကာ းင္း မတည္းး ခင္း - သၾကာ မပါသည္း



ခရု/အးယာကကသာ စသည္း အခခံမာ ပငလယြာမွ်ာ မစာ ရ

း းးု႔သာလင
ွ် ္ (ခွ်စ္၊ ဒနခဥ
ွ် ္၊ ပူတင္း ၊ အးရခြဲမုန္႔ စသည္ တ႔
ု ကု အးရာငပါ)



အ ခာ -______________________________________

း းးု႔သတငပါဝင္အးသာသၾကာ းင္း မတည္းး ခင္း - သၾကာ မပါသည္း

______________________________________________

း းးု႔ းင္း အးကွ်ာင္း သာ /သူ း းင္း တည္းး းးုင သ ည္းအစာ အစာမာ

______________________________________________

:_____________________

______________________________________________

ၾကက္ဥတထက္ ပ္စၥည္ ူးမ်ာူး

ၾကက္ဥမရရအးသာ အယလ္မင္
ွ် ်ဴ (ပရု တင္း တစမွ် )/ဥအ းစ္ မပါရ (ၾကက္ဥ မပါဝငသ ည္း မညသည္းထုတကုနမဆ)ု



ၾကက္ဥတစလံးုး လံးုး မစာ ရ (ၾကက္ဥပါဝငသ ည္း မီ ုတ/္ မီ ကင္ာ အးသာ ထုတကုနမာွ် ဆပ
ု ါက

ဖ ြဲ႔စည္း မႈ

အရညမွ်ာ အအန င္း-



သန္႔ရင္း ရမည္



ပူတင္း မွ်ာ အးသာ



အစာအးပွ်ာ႔- အစာ အးး ခ ွ်ကရန္ နလယကူသည္း အစာ အစာ



ပွ်ာ ရညမွ်ာ အးသာ



အကလ ၏ပါ စပ္း းင္းဆံ႔ းးုင သ ည္း အန္ရယအစာ ရအးသာ ခုတုင္
ပ း ထာ အးသာ/



နက္ာ(ပွ်ာ ရညပါဝင္အးသာ)မွ်ာ အးသာ

လီ း တ္ာ အးသာ အစာ အစာမွ်ာ

မွ်ာ

း ပနလည္း ပင္ငန
ရ ္ လအ
ု ပသ ည္း မညသည္းအထူ အစာ အစာကမ
ု ဆု အး ား္း ပပါ။ (ဥပမာ- Mellitus အမွ် အစာ ဆီ ခွ်အးရာဂါ၊ ဆုဒယ
ီ မ္အးလွ်ာ႔နည္း သည္းအစာ အစာ၊ အးကွ်ာကကပအစာ အစာ)

ဘာသာအးရ ကန္႔သတခက
ွ် ္အးၾကာင္း မစာ သံးး
ု အရသာ အစာ အစာမွ်ာ ကု အး ား္း ပပါ။ (ကန္႔သတခက
ွ် ာမွ် ကု အတည္း ပအးပ ရ နအသတက္ စာန္ရကက္င္ မဘမွ်ာ ၏ လကမွတ္ လအ
ု ပပါသည္)

မွ်ာ

ဘာသာအးရ အရ

အကလ လအ
ု ပ္အးအနသာ အစာ အစာအာ လံးး
ု သည္-

ကန္႔သတ္ာ း ခင္း

အထူ အစာ အစာ

း ပနလည္း ပင္ င္ာ အးသာ

စာ သံးုး း းးုငါပ သည္)



ဝကသာ မစာ



အမြဲသာ မစာ



ငါ မစာ



သတသကတလတ္

(မတခက
ွ် ္- အစာ အစာပံးစ
ု ံလအ
ု ပခွ်ကာမွ် အးၾကာင္း သကသကတလတ္ စာ သံးး
ု း ခင္း ကု အာ အမပ ပါ)

3။ အ ခာ မတခက
ွ် ာမွ် -_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
မဘ လကမွတ္

ရကကြြဲ

မဘ အမည္ (တရာ ဝငအမည္)

ုန္း နံပါတ္ (တရာ ဝငအမည္)

အ အာက္ကြင္္ လကြ
ို ပ္ပါသည္
ွ ိုူးရန္ လအ
သင္းအးလွ်ား္သည္း အးခါင္း စဥက ု စစ္အးဆ ပါဆရာဝန္၏ လကမတ
ွ ္း းင္း အမည္

□ ဆရာဝန္

□ AP သူနား ပ

□ မွ်ကအထူ
ြ
ကု

□ အကူ ဆရာဝန္

□ သသာ ဆရာဝနက သြမ္း ကွ်င္

□ အးး ခ ဝါ /အးး ခမွ်ကြ ဖခြဲစတ္ရာဝန္

ရကကြြဲ

ဆရာဝန္၏ လကမတ
ွ ္း းင္း အမည္ (တရာ ဝငအမည္)

ုနး
္ နံပါတ္ (တရာ ဝငဖုန္း နံပါတ္)

ယခု အဖ ြဲ႔အစည္း သည္ တန္း တူညမ
ီ ွ် အခခင္းအအရ အးပ အးသာ အဖ ြဲ ႔အစည္း တစခုး စပါသည္။
စာမွ်က္း းးာ 1
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မသန္စမ
ြ ္ ူး ဖစ္အ အနသာ အကလူးမ်ာူး င္္
အထူးအစာူးအအသာက္ ကန္႔သြခက
် ာ် ူး
A. 1973 ခို စ္

ပ္စလ ညူအ ထာင္္အ ရူးဥအပ္ဒ

င္္ အအမရကန္

င္
ို သ
ံင ာူး မသန္စမ
ြ ္ ူးဥအပ္ဒ

1973 ခု းစ္ း ပနလ ည္ူအးထာင္အးရ ဥအပဒ ပုဒ မ 504 း းင္း အအမရကန္း းးုငံင သာ မသန္နြမ္း ဥအပဒ ကု း ပနလ ည္း ပင္ င္ာ အးသာ 2008 ခု းစ္ ဥအပဒ (ADAAA) သတင္ အး ား္း ပထာ အးသာ
“မသန္နြမ္း း စ္အးအနသာ လူပုဂ လ္ တစ္ဦ ” ဆုသညမွာ တစခု သု႔မဟုတ္ တစခုထကပုအးသာ အဓကကွ်သည္း အးနထင
ု ုလွ ပရွာ မႈမွ်ာ သု႔မဟုတ္ ခ ၶာကုယ္၏ အဓကလုပငန္း အးဆာင္ာ မွ်ာ ကု သသသာသာ
ကန္႔သတ္ာ သည္း ရုပုင္
ပ း ဆုငာရ သု႔မဟုတ္ စတပုင္း ဆုငာရ ခသြကတြင္း ခွ်ကရွသူ၊ ထက
ု ြဲ႔သုအးသာ ခသြကတြင္း ခွ်ကရွသူ သု႔မဟုတ္ ခသြကတြင္း ခွ်တ္စခု ရသူဟု မတြူထာ ပါသည္။
အဓကကွ်သည္း အးနထင
ု ုလွ ပရာွ မႈမွ်ာ သတင္ မမကုယကုအးစာင္းအးရာက္း ခင္း ၊ ပံးမ
ု နကစၥရပမွ်ာ ကု အးဆာန္ငက
ရ ္း ခင္း ၊ း မင္း ခင္း ၊ ၾကာ း ခင္း ၊ စာ အးသာက္း ခင္း ၊ အပ္း ခင္း ၊
လမ္း အးလွ်ာက္း ခင္း ၊ မတ္ပရပ္း ခင္း ၊ ပင္းတင္း ခင္း ၊ အးသက း ခင္း ၊ စကာ အးး ပာဆုး ခင္း ၊ အသကရွ်ဴး ခင္း ၊ သငြ ူး ခင္း ၊ စာ တ္း ခင္း ၊ အာရံုစူ စုက္ း ခင္း ၊ အးသတ အးတား ခင္း ၊
ဆကကသယ္း ခင္း း းင္း အလုပလ ုပ္း ခင္း တု႔ ပါဝငပါသည္။ အဓကကွ်သည္း အးနထင
ု ုလွ ပရွာ မႈတစခုသတင္ ကုယခ ၶာ၏ အဓက လုပငန္း အးဆာင္ာလညပတမႈအပါအဝင္ ခုခံအာ စနစ္ ုငရာ လုပငန္း အးဆာင္ာ မွ်ာ ၊
ဆြဲလပံးမ
ု နႀကီ သထာ မႈ၊ အစာအးး ခ ွ်ကမႈ၊ အူလမ္း အးၾကာင္း ၊ ဆီ အတ္၊ အာရံုအးၾကာ၊ ဦ အးး းးာက္၊ အသကရွ်ဴလမ္း အးၾကာင္း ၊ အးသသ လညပတမႈ၊ ဂလင္း ထုတ္း ခင္း း းင္း
မွ် ခပာ မႈလုပငန္း စဥမွ်ာ ပါဝငပါသည္။
အးနာက္ပ္ သတင္း အခွ်ကအလကမွ်ာ အသတက္ အးအာက္အး ား္း ပပါ ဥအပဒ မွ်ာ ကု ရညညႊန္း း းးုငါပ သည္ http://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/sec504.htm
း းင္းhttp://www.eeoc.gov/laws/statutes/adaaa.cfm, respectively.
B. မသန္စမ
ြ ္ ူးသြစ္ဥူးဥ ခ်င္္ ူးဆိုင္ာရ ပ္ညာအ ရူးဥအပ္ဒ

မသန္နမ
ြ ္း သူတစ္ဦ ခွ်င္း ဆုငာရ ပညာအးရ ဥအပဒ (IDEA) ၏ အပုင္း B သတင္ “မသန္နြမ္း ” း စ္အးနသည္း အကလ တစ္ဦ အာ IDEA ၏ သတကခွ်ကမႈ အရ မသန္နြမ္း အမွ် အစာ ဆယ္းသံးး
ု ခုထမ
ြဲ တစခု
သု႔မဟုတ္ တစခုထကပု အးသာ အမွ် အစာ တစခု ရအးနသူဟု သတမွတ္ာ ၿပီ အထူ ပညာအးရ း းင္း ဆကြပ္ဝန္အးဆာငမႈမွ်ာ လုအပပါသည္။ IDEA အ ပည္းအစံးုကု http://nichcy.org/wpcontent/uploads/docs/IDEA2004regulations.pdf သတင္ ဝင္အးရာကၾကည္းရု းးုငါပ သည္။
တစ္ဦ ခွ်င္း ပညာအးရ အစီအစဥ္ (IEP) ဆုသညမွာ မသန္နမ
ြ ္း အကလ တစ္ဦ အသတက္ IDEA း းင္း ၄င္း ၏ အအကာငအထည္အး ား္အးဆာင္အးရ ဆုငာရ လုပံး
္ ုး လုပငန္း မွ်ာ းင္းအညီ
အရအညအသသ း မင္းထာ အးသာ၊ း ပနလ ည္ သံးုး သပ္ာ အးသာ၊ း ပနလ ည္း ပင္ င္ာ အးသာ အး ား္း ပခွ်က္စခုး စပါ သည္။ အကလ တစ္ဦ ၏ IEP သတင္ အက်ံးး ဝင္အးသာ အဟာရပုင္း ဝန္အးဆာငမႈမွ်ာ
လုအပသ ည္းအခါ အးကွ်ာင္း တာဝနရသူ
ရ ၿပီ း စသ ညကု
ွ မွ်ာ အအန င္း အးကွ်ာင္း ရ အစာ အအသာက္ဝန္မ္း သည္ အထူ အစာ အအသာကမွ်ာ းင္းပတသကၿပီ ဆံးုး း တမႈမွ်ာ ႀကတင္အးဆာန္ငက
အးသခွ်ာအးအာင္ း ပလုပရ မည္။ IEP တစ္း္ခု သု႔မဟုတ္ 504 အစီအစန္ ဥ္င္ အးဆ ဘက္ုငရာအး ား္း ပခွ်က္ တစခုကြဲသုအ႔သာ အခွ်ကအလကပါဝငၿပီ လင
ု င
ြ ရ အးဆ ဘက္ုငရာ ကသြမ္း ကွ်င သ ူတစ္ဦ ထံမ သီ း ခာ
အးဆ ဘက္ုငရာ အး ား္း ပခွ်က္စခု ရယူ ရန္ မလုအပပါ။
C. မသန္စမ
ြ ္ ူးအကလူးမ် ာူးအတြက္ လိုင္င္
ြ ရ အ ဆူးဘက္ိုင္ရာ ကတြမ္ ူးက်င္ သ ူ ၏ အ ဖာ ္ ပ္ခ်က္
အအမရကန္း ပည္အးထာငြု စုကပွ် အးရ ဌာန (USDA) စည္း မွ်ဥ္း စည္း ကမ္း 7 CFR အပုင္း 15b အရ အစာ အအသာကကန္႔သတ္း ခင္း ခံထာ အရသာ မသန္ ခစမ္း အကလ မွ်ာ အသတက္
အးကွ်ာင္း အစာ အစာမွ်ာ သတင္ အစာ ထု း ခင္း မွ်ာ း းင္း း ပး ပန္ငမ
မ ္း မံး ခင္း မွ်ာ လုအပပါသည္။ အးကွ်ာင္း အစာ အစာက႑ တာဝနရသူ
ြ ရ
ွ မွ်ာ အအန င္း း ပညနယ္ လုငင
အးဆ ဘက္ုငရာကသြမ္း ကွ်င သ ူတစ္ဦ ထံမ အးရ သာ ထာ အးသာ အး ား္း ပခွ်က္ တစခုး င္း အးတာင္း ဆုသည္းအခါ သန္နြမ္း အကလ မွ်ာ အသတက္ း ပး ပန္ငမ
မ ္း မံမႈမွ်ာ ကု အဆင္းဆင္းအအး ခခံၿပီ
သက္အးသ ပရမည္ း စပါသည္။
လုငင
ြ ရ အးဆ ဘက္ုငရာ ကသြမ္း ကွ်င သ ူ၏ အး ား္း ပခွ်ကက္င္ အးအာကပါတု႔ ကု အး ား္း ပထာ ရမည္•

အကလ ၏ ရုပုင္
ပ း ဆုငာရ သု႔မဟုတ္ စတပုင္း ဆုငာရ ခသြကတြင္း မႈက အကလ ၏ အစာ အအသာကပံးစ
ု ံကု မညကြဲ႔သု႔ ကန္႔သတ္ာ အးၾကာင္း ရင္း လင္း ခွ်က္စခု၊

•

အးရာငရာွ ရမည္း အစာ အစာ(မွ်ာ )၊ း းင္း

•

အစာ ထု း ပလုပရမည္း အစာ အစာ သု႔မဟုတ္ အးန္ရ ခွ်ယ္ာ အးသာ အစာ အစာမွ်ာ

ယခု စာန္ရကြာတမ္း ၏ ဒုတယစာမွ်က္း းးာ (“အထူ အစာ အအသာက္ လုအပခွ်ကမွ်ာ အသတက္ အးဆ ဘက္ုငရာ အး ား္း ပခွ်က္”) ကု လုငင
ြ ရ အးဆ ဘက္ုငရာ ကသြမ္း ကွ်င သ ူထံမ လုအပသ ည္း အခွ်ကအလကမွ်ာ
ရယူရန္ အသံးး
ု း ပ းးုငါပ သည္။
“ကသြမ္း ကွ်င သ ူ” ဆုသညကု Wisconsin း ပညနယ္ဥအပဒ 118.29(1) (e) အရ အးအာကပါအတုင္း သတမတ
ွ ္ ာ ပါသည္- “ကသြမ္း ကွ်င သ ူ” ဆုသညမာွ မညသည္းဆရာဝန္၊ သသာ ဆရာ ဝန္၊ မွ်ကြဆရာဝန္၊
အကူဆရာဝန္ း းင္း အဆင္းး မင္းအးလကွ်င္းထာ အးသာ သူနား ပအ စ္ သတမွတ္ာ သူ၊ သု႔မဟုတ္ မညသည္းး ပညနကယ္ငမဆု လုငင
ြ ထ
ရ ာ အးသာ အးး ခ ဝါ /အးး ခမွ်ကြ ဖခြဲစတ္ရာဝန္ တု႔ကု ဆုလုပါ သည္။
အစာူးအအသာက္

ပ္င္္င္ႈြစခိုကို အ ထာကခအ
ံ ပ္ူးမည္ စာန္ြကြာြမ္ ူး အာူး အထက္အ ဖာ ္ ပ္ပ္ါ ကတြမ္ ူးက်င္ သ ူမ် ာူးထဲမ ြစ္ဥူးဥ က လကွြ္အ ရူး ထူးို ထာူး ခင္္ ူးမရပ္ါက အ က်ာင္္ ူးအအစ ဖင္္

အ ြာင္္ ူးဆိုခ်က္ို လိုက္အ လ်ာအ ပ္ူး မညဟိုြါပ (အထကက္င္အး ား္း ပထာ အးသာ အပုင္း B အရ IEP သု႔မဟုတ္ 504 အစီအစဥအ သတင္း ပါဝငသ ည္း အစာ အအသာကလုအပခွ်က္ုငရာ အခွ်ကအလကမွ်ာ
မပါဝင္း ခင္း ။)
D. အ ခာူးအ သာ အထူးအစာူးအအသာက္ လိုအပ္ခ်ကာ် ူး/ဘာသာအ ရူးအရ ကန္႔သြာူး ခင္္ ူးမ် ာူး
အစာ အအသာက္ လုအပခွ်ကမွ်ာ ရအးနသည္း အကလ တစ္ဦ အသတက္ အစာ အအသာက္ုငရာ မီ းူး မွ်ာ ကု း ပး ပန္ငမ
မ ္း မံအးရ လုပ္အးဆာင္း းုးငရန္ အလု႔ငာ Milwaukee အစု အရကွ်ာင္း မွ်ာ အအန င္း
လုငင
ြ ရ အးဆ ဘက္ ဆုငာရ ကသြမ္း ကွ်င သ ူတစ္ဦ ထံမ ုင င္ြဲထာ အးသာ စာန္ရကြာတမ္း မွ်ာ လုအပပါသည္။ အစာ အအသာက္ း ပင္ငႈမ တစခုကု အးထာကခံအးပ မည္း စာန္ရကြာတမ္း အာ အထက္အး ား္း ပပါ
ကသြမ္း ကွ်င သ ူမွ်ာ ထြဲမ တစ္ဦ က လကမွတ္အးရ ထု ထာ း ခင္း မရပါက အးကွ်ာင္း အအန င္း အးတာင္း ဆုခွ်ကကု လုက္အးလွ်ာအးပ မညမဟုတပါ။ ဘာသာအးရ အရ ကန္႔သတခွ်ကမွ်ာ အသတက္ မဘ
တစ္ဦ ၏ လကမွတလု အပမည္း စၿပီ အဆင္းဆင္း အအလ ထာ အးဆာန္ငရကကသာ မည္း စသ ည္။

ယခု အဖ ြဲ႔အစည္း သည္ တန္း တူညမ
ီ ွ် အခခင္းအအရ အးပ အးသာ အဖ ြဲ ႔အစည္း တစခုး စပါသည္။
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