HOMELESS EDUCATION PROGRAM
Department of Specialized Services
5225 W. Vliet Street, Room 138
Milwaukee, WI 53208
(414) 475-8911

္်စ္္င္ရပါေသာ မိဘ/အုပထ
္ ိန္းသူ/အသက္ႀကးသူမ်ားအား
ျပဳစုေစာင္ဲ့ေရာက္သူ/အေဖာ္မလိသ
ု ည္ဲ့ လူငယ္မ်ား ္င္္်ာ-

ဤစာသည္ McKinney-Vento အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ ကူညေရး အက္ဥပေဒ (အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ ကေလးမ်ား်ားႏငဲ့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာတန္းထိုး
B-ပညာေရး) ေအာက္တင
ြ ္ရေ
ိ သာ သင္၏အ္ြင္အ
ဲ့ ေရးမ်ားကို ရင္းျပထားပါသည္။ ေပးထားေသာ အ္်က္အလက္မ်ားသည္
ေက်ာင္းသား၏ အေကာင္းဆုး အက်ိဳးစးပြားအတြက္ ဆုးျဖတ္္်က္မ်ား္်မတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤစာတြင္ပါရိေသာ အ္်က္အလက္မ်ား်ားႏငဲ့္ ပတ္သတ္၍ သင္ဲ့တြင္ ေမး္ြန္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ စိးု ရိမ္မႈမ်ားရိပါက ေက်ာင္းလူမႈေရး
ဝန္ထမ္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္္်ဳပ္ေရးမး်ားႏငဲ့္ ေဆြးေ်ားႏြးတိုင္ပင္ပါ။ ေနာက္ထပ္ အကူအည လိအ
ု ပ္ပါက၊ အိုးမခဲ့အိမမ
္ ခဲ့မ်ားအတြက္
ပညာေရးအစအစဥ္(HEP)႐ုးကို (414) 475-8911 တြင္ ဖုန္းေ္ၚဆိပ
ု ါ။
႐ိုးသားစြာျဖင္ဲ့၊
Milwaukee အစိုးရေက်ာင္းမ်ား

အိးု မခအ
ဲ့ မ
ိ မ
္ ခဲ့ဆတ
ို ာ ဘယ္သေ
ူ တြလခ။
McKinney-Vento အိးု မခဲ့အမ
ိ မ
္ ခဲ့ ပညာေရး အကူအညေပးေရး အက္ဥပေဒအရ၊ ေအာက္ပါအေျ္အေနတိ႔တ
ု ြင္ သင္ဲ့အား
အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မအ
ခဲ့ ျဖစ္ ထည္ဲ့သြငး္ စဥ္းစားပါမည္•

စးပြားေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျ္ားအ္က္အ္ခမ်ားေၾကာငဲ့္ မိသားစု သိ႔မ
ု ဟုတ္ သူငယ္္်င္းမ်ား်ားႏငဲ့္ ေနထိုငသ
္ ည္ဲ့ အိမရ
္ ာကို
(်ားႏစ္ဆထပ္တိုး) မ်ေဝေနထိင
ု ္ျ္င္း

•

ယာယ ေနထိုင္ရာေနရာ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ အစအစဥ္၊ ဟိတ
ု ယ္/မိတ
ု ယ္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စ္န္း္်ေနရာတြင္ ေနထိုင္ျ္င္း

•

လမ္းမေပၚ၊ ကားအတြင္း၊ စြန႔္ပစ္ထားေသာ အေဆာက္အအုေဟာင္းတစ္္တ
ု ြင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျ္ားမလုေလာက္ေသာ
ေနစရာေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္ျ္င္း

အိးု မခအ
ဲ့ မ
ိ မ
္ ခဲ့ ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အ္ြင္အ
ဲ့ ေရးMcKinney-Vento အိးု မခဲ့အမ
ိ မ
္ ခဲ့ ပညာေရးကူညမႈ အက္ဥပေဒသည္ အိးု မခဲ့အမ
ိ ္မဲ့ျခ ဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
ေက်ာင္းေနအရြယ္်ားႏငဲ့္ မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအားလုး အတားအဆးမရ၊ိ အ္မခသ
ဲ့ င္ၾကားနိင
ု ္ေသာ
ပညာေရးကို ရရိရန္ အ္ြင္အ
ဲ့ ေရးရသ
ိ ည္။ အထူးသျဖငဲ့္၊ အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ
အ္ြငဲ့အ
္ ေရးမ်ား ရိသည္HEPStudent Rights Letter2020-ENGLISH_VersionEdit_Burmese
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•
•

မည္သညဲ့္ေနရာတြင္ေနထိုငသ
္ ည္ျဖစ္ေစ (ယာယ ေနထိင
ု ္ရာေနရာ၊ ဟိုတယ္ စသည္) ေက်ာင္းသိ႔ု တက္ေရာက္်ားႏိုင္သည္
ေက်ာင္းသား၏ အေကာင္းဆုး အက်ိဳးစးပြားကို ျဖစ္ေစ်ားႏိုင္ၿပး မိဘ/အုပထ
္ ိန္းသူ/အေဖာ္မလိသ
ု ညဲ့္ လူငယ္၏
ေရြး္်ယ္မအ
ႈ ရ သူတ႔အ
ို ိမ္ရာ (မူလေက်ာင္း) မဆုးရႈး္င္ သူတ႔တ
ို က္ေရာက္္သ
ခဲ့ ညဲ့္ ေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္
တက္ေရာက္ေန်ားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သူတ႔၏
ို ေရြး္်ယ္မႈကို အသိအမတ္မျပဳပါက၊ ၎ဆုးျဖတ္္်က္်ားႏငဲ့္
ထိဆ
ု ုးျဖတ္္်က္အတြက္ အေၾကာင္းျပ္်က္ကို စာျဖငဲ့္ ေရးသား အသိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆုးျဖတ္္်က္သည္
သူတ႔၏
ို ဆ်ားႏၵ်ားႏငဲ့္ မကိက
ု ္ညပါက အယူ္ဝင္နိုငသ
္ ည္။

•

အကယ္၍ ေက်ာင္းသား၏ အေကာင္းဆုး အက်ိဳးစးပြားကို ျဖစ္ေစ်ားႏိုင္လ်င္၊ သူတ႔အ
ို ိမ္ရာ မဆုးရႈးမ ေနာက္ဆုး
တက္ေရာက္္ခဲ့ေသာေက်ာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မူလေက်ာင္းေနရာသိ႔ု သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရးကို လက္္ရရိ်ားႏိုင္ပါသည္

•

ေက်ာင္းမတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆးမတ္တမ္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးထိုး မတ္တမ္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေဖာ္မလိသ
ု ည္ဲ့
အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ မိဘ၏္ြင္ျဲ့ ပဳ္်က္ စသညဲ့္ ေက်ာင္းအပ္ရန္အတြက္ ပုမန္လအ
ို ပ္ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရသ
ိ ညဲ့္တိုင္၊ ေက်ာင္းသိ႔ု ္်က္္်င္း စာရင္းသြင္းအပ္်ားႏိုင္သည္

•

လိပ္စာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနထိုင္္င
ြ ဲ့္ အေထာက္အထားမရဘ
ိ ခ ေက်ာင္းသိ႔ု စာရင္းသြင္းအပ္်ားႏိုင္သည္

•

အျငင္းပြားမႈ ေျဖရင္းေနစဥ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အယူ္ဝင္ေနစဥ္ အတြင္း၌ပင္ ေရြး္်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသိ႔ု စာရင္းသြင္း၍
တက္ေရာက္်ားႏိုင္သည္

•

ေက်ာင္းသိ႔တ
ု က္ေရာက္ၿပး ၎တိ႔၏
ု သက္တူရယ
ြ ္တမ
ူ ်ားကခသ
ဲ့ ႔ို ေက်ာင္းလႈပ္ရားမႈမ်ား်ားႏငဲ့္ အစအစဥ္မ်ားတြင္
ပါဝင္်ားႏိုင္သည္

•

အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ္ြချ္ားမထားရပါ

•

အထူးအစအစဥ္မ်ား (အထူးပညာေရး၊ အ်ားႏၲရာယ္ရိေသာ၊ ပါရမရင္မ်ား်ားႏငဲ့္ ပါရမရသ
ိ ူ စသည္တ႔)ို ကို သူတ႔၏
ို
သက္တူရယ
ြ တ
္ ူမ်ား်ားႏငဲ့္ အတူတူပင္ သင္ၾကား္ြင္ရ
ဲ့ ိသည္
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အိးု မခအ
ဲ့ မ
ိ မ
္ ျခဲ့ ဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရရန
ိ င
ို ေ
္ သာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားပညာေရး အတားအဆးမ်ားကို ဖယ္ရားရန္၊ အိးု မခဲ့အမ
ိ ္မဲ့ျခ ဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ
ရရန
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး္်င္းစ၏ လိုအပ္္်က္ေပၚ မူတည္၍ ဤဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ ေအာက္ပါတိ႔ု
ပါဝင္်ားႏိုင္သည္•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ေက်ာင္းသား၏ မူလေက်ာင္းေနရာသိ႔ု သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး
ေက်ာင္းမ အစားအစာ အာဟာရ အစအစဥ္မ်ား
ေက်ာင္းေထာက္ပဲ့ေရးမ်ား်ားႏငဲ့္ အ္ေၾကးေငြမ်ား
ေက်ာင္းအစအစဥ္မ်ား မစတင္မ်ားႏငဲ့္ ၿပးဆုးၿပးေနာက္
သင္္န္းစာ အစအစဥ္မ်ား
ေက်ာင္းအပ္်ားႏေရး အကူအည
မူႀကိဳ/အေစာပိုင္းပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ESL ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေ္ါင္းစဥ္-၁ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား်ားႏငဲ့္ အစအစဥ္မ်ား
မသန္စမ
ြ း္ ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးပညာေရး/အစအစဥ္မ်ား
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း်ားႏငဲ့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အစအစဥ္မ်ား
အျ္ားေရြး္်ယ္စရာ်ားႏငဲ့္ အ်ားႏၲရာယ္ရိေသာ အစအစဥ္မ်ား
ပါရမရင္မ်ား်ားႏငဲ့္ ပါရမအစအစဥ္မ်ား
အသိင
ု ္းအဝိုင္း ရင္းျမစ္မ်ားကို လႊခေျပာင္းေပးျ္င္း

ေက်ာင္းသား ေနရာ္်ထားေရးတြင္ အျငင္းပြားမႈအတြက္ လုပင
္ န္းစဥ္ေက်ာင္းေနရာ္်ထားမႈ်ားႏငဲ့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ တစ္စုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက မိဘ/ေစာငဲ့္ေရာက္သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အေဖာ္မလိသ
ု ညဲ့္ လူငယ္မ်ားသည္ အြနလ
္ ိုင္း အျငင္းပြားမႈ ေျဖရင္းေရးပုစတြင္ ျဖည္ဲ့ရမည္
https://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Families/Family-Services/Dispute-Resolution-Form.htm#form .
အသုးျပဳသူ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန္ြခမ ဝန္ထမ္းက အြနလ
္ ိုင္းပုစကို ျဖညဲ့္ရာတြင္ သငဲ့္အားကူည်ားႏိုင္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အြနလ
္ ိုင္း
တိုင္ၾကားမႈပုစကို မျဖညဲ့္မ သင္်ားႏငဲ့္ စကားေျပာဆိ်ားႏ
ု ိုင္သည္။ တိင
ု ္ၾကား္်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ ေနရာသိ႔ု ပိ႔ေ
ု ပးလိမဲ့မ
္ ည္ျဖစ္ၿပး
သင္၏စိးု ရိမ္မႈမ်ား်ားႏငဲ့္ ပတ္သတ္၍ သင္ဲ့အား ဆက္သယ
ြ ္ပါလိမ္မ
ဲ့ ည္။ အိးု မခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့အား ညႇိ်ားႏႈိင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေပးသူသည္
အ္်က္အလက္ေပၚ အေျ္္၍ ဆုးျဖတ္္်က္္်ၿပး အျငင္းပြားသူအား ဆုးျဖတ္္်က္မတ
ိ ၱဴတစ္ေစာင္ ေပးပိ႔ပ
ု ါမည္။
ေက်ာင္းသားအေနျဖငဲ့္ အျငင္းပြားမႈ ေျပလည္သြားသည္အထိ ေရြး္်ယ္ေသာေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္္ြင္ဲ့ ရသ
ိ ည္။
ျပည္သ႔ည
ူ ႊန္ၾကားမႈ ဦးစးဌာနရိ အိုးမခဲ့အိမမ
္ ခဲ့ ကေလးငယ္မ်ား်ားႏငဲ့္ လူငယ္မ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ညိ်ားႏ
ႇ ႈိင္းေရးမး်ားႏငဲ့္
ဆက္သယ
ြ ္ျ္င္းျဖငဲ့္ အယူ္ဝင္ျ္င္းကို စာရင္းသြင္း်ားႏိုင္သည္ (ဆက္သြယရ
္ မည္ဲ့ အ္်က္အလက္မ်ား ေအာက္တြင္ ပါရသ
ိ ည္)။
အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့်ားႏငဲ့္ မသက္ဆိုငေ
္ သာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အ္ြင္အ
ဲ့ ေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ား်ားႏငဲ့္ စည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ MPS

မိဘ/ေက်ာင္းသား လက္စြခစာအုပက
္ ို ေက်းဇူးျပဳ၍ ကိးု ကားဖတ္႐ႈပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား်ားႏငဲ့္ သတင္းအ္်က္အလက္
IMPACT 2-1-1
အြနလ
္ ိုင္းအရင္းအျမစ္ လမ္းညႊန္ ်ားႏင္ဲ့ တိက
ု ္႐က
ို ္ေျပာဆိုျ္င္း- www.211wisconsin.communityos.org
ဖုနး္ - 211  (414) 773-0211  အ္မခဲ့ ေ္ၚဆိုျ္င္း- 1-866-211-3380
စာသား- စာသား ဇစ္ကုဒ္ပ႔ပ
ို ါ TXT-211 (898211)
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အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ ကေလးမ်ား်ားႏင္ဲ့ လူငယ္မ်ား ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုး
ဝဘ္ဆိုဒ္- www.naehcy.org  ဖုနး္ - (612) 430-6995  အးေမးလ္- info@naehcy.org
အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ ပညာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားစင္တာ
ဝဘ္ဆိုဒ္- www.nche.ed.gov  ဖုနး္ - 1-800-308-2145  အးေမးလ္- homeless@serve.org
ေက်ာင္း်ားႏင္ဲ့အိမ္ ္်ိတဆ
္ က္ေရး
ဝဘ္ဆိုဒ္- www.schoolhouseconnection.org
ဖုနး္ - (202) 364-7392  အးေမးလ္-info@schoolhouseconnection.org
Wisconsin ျပည္သ႔ည
ူ ႊန္ၾကားမႈ ဦးစးဌာန
အိုးမခအ
ဲ့ ိမ္မခဲ့ ကေလးမ်ား်ားႏငဲ့္ လူငယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္ ျပည္နယ္ညိ်ားႏ
ႇ ႈိင္းေရးမး
ဝဘ္ဆိုဒ္- www.dpi.wi.gov/homeless  ဖုနး္ - (608) 267-1284
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