
 
 
 
 
 

နားမကားသများအတကွ ်Kansas ေကျာငး် 
အားကစားများ/ ေကျာငး် ပီးေနာက ်လပ် ားမများ  
မးယစ်ေဆး အလွဲသးံစားြပ မ သေဘာတညခီျက် 

 
 

အားကစား င့/်သိမ့ဟတ် KSHSAA လပ် ားမများတွင ်ပါဝငသ်ည့ ်ေကျာငး်သားများသည ်ေဆးလိပ်၊ အရက်၊ 
တရားမဝင ်မးယစ်ေဆးဝါး သိမ့ဟတ် ေကျာငး်သား၏ ကျနး်မာေရးကိ အ ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ မးယစ်ေဆးများ သးံစဲွြခငး် 
သိမ့ဟတ် လက်ဝယ်ကိငေ်ဆာငခွ်င့ ်မြပ ပါ။ အရက်၊ တရားမ၀င ်မးယစ်ေဆးဝါး င့ ်ေဆးရွက်ကီး သးံစွဲမသည ်

ေကျာငး်သားတိငး်၏ ကျနး်မာေရး င့ ်ေကာငး်ကျိ း ချမ်းသာကိ ထခိိက်ေစသည့အ်ြပင ်အရက် င့ ်တရားမဝင ်

မးယစ်ေဆးဝါး သးံစဲွမ င့ ်ေဆးလိပ် ဝယ်ယမသည ်Kansas ြပညန်ယ် ိ ဆယ်ေကျာ်သက်များအတွက် 

တရားမဝငေ်သာေကာင့ ်ြဖစ်သည။် နားမကားသများအတွက် Kansas ေကျာငး်မ စီမံခန ့ခဲွ်သများ၊ နညး်ြပများ င့ ်
လပ် ားမစပွနဆ်ာများသည ်အထက်ပါအရာများကိ အသးံြပ ြခငး် သိမ့ဟတ် လက်ဝယ်ထားြခငး်ကိ လက်မခံ ငိဟ် 

ယံကညပ်ါသည။် 

ေဆးရွက် ကီး (အလီက်ထရွနန်စ် စီးကရက် င့ ်အခိးအေငမွျားအပါအဝင)် ေဆးရွက်ကီး အသးံြပ ြခငး်၊ ြဖန ့ြ်ဖ းြခငး် 
သိမ့ဟတ် လက်ဝယ်ထား ိြခငး် (အလီက်ထရွနန်စ်စီးကရက် င့ ်ဝိငအ်ရက်သးံကိရိယာများအပါအဝင)် တရားမ၀င ်
မးယစ်ေဆးဝါး င့ ်အရက်ေသစာ၊ ေကျာငး်အသးံအေဆာငပ်စညး်များကိ ေကျာငး်ဖွင့ခ်ျိနအ်တွငး် သိမ့ဟတ် 

လက်ဝယ်ထား ိြခငး်သည ်ေကျာငး်သားသည ်Kansas ေကျာငး်၏ အဖဲွဝငြ်ဖစ်ချိနအ်တွငး် ထတ်ြပနထ်ားသည့မ်ဝါဒကိ 

ချိ းေဖာက်ြခငး် ြဖစ်သညဟ် ယဆပါမည။် နားမကား အားကစားအဖွဲ  င့/်သိမ့ဟတ် KSHSAA ကမကထြပသည့ ်
လပ် ားမ။ 

ဤစညး်မျဥ်းစညး်ကမ်းကိ ချိ းေဖာက်ပါက ေကျာငး်ခ ိငအ်ပ်ချ ပ်ေရးမး၊ ေကျာငး်သား၏ေကျာငး်၊ ရဲတပ်ဖွဲ မ 
ဝနထ်မ်းများ၊ သိမ့ဟတ် စွပ်စွဲခံရသ ေကျာငး်သား၏ မိဘများ င့/်သိမ့ဟတ် ေကျာငး်သားအားကစားသမား သိမ့ဟတ် 

တဲွဖက်သင် ိး နး်တမ်း ေကျာငး်သား၏ ဝငခ်ွင့စ်ိစစ်မတွင ်အစီရငခ်ံ ငိပ်ါသည။် 

Kansas School for the Deaf တငွ ်ေကျာငး် ပီးသည့ ်လပ် ားမများတငွ ်ပါဝငသ်တစဦ်းအေနြဖင့၊် "အသးံမြပ ြခငး်" 
သိမ့ဟတ ်ေဆးရွက်ကးီ၊ အရက၊် တရားမဝင ်ေဆးဝါးများ သိမ့ဟတ ်အ ရာယ် ိေသာ ပစညး်များ သိမ့ဟတ ်

အ ရာယ် ိေသာ ပစညး်များ လကဝ်ယထ်ား ိြခငး်ဆငိရ်ာ "အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မလပ်ထးံလပ်နညး်များ င့ ်
အနညး်ဆးံအကျိ းဆကမ်ျား င့ ်အနညး်ဆးံအကျိ းဆကမ်ျား" က ိလကခ်ံဖတ် ပီး သေဘာတလကခ်ံခဲ့ပါသည။် 
ငါက့ျန်းမာေရးက ိအ ရာယြ်ဖစေ်စတယ။် "အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မလပ်ထးံလပ်နညး်များ င့ ်



အနိမ့်ဆးံအကျိ းဆကမ်ျား" တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ အကျိ းဆကမ်ျားက ိက ပ််နားလည် ငိသ်ည၊် ၎ငး်သည ်

မညသ်ည့လ်ပ်ေဆာငခ်ျကမ် ဖယထ်တြ်ခငး်ခံရ ငိသ်ညက် ိက ပ််နားလညပ်ါသည။် 

ေကျာငး်သား အမည-် (ပံ ပ်ိ အမည)်    

ေကျာငး်သား လက်မတ်-    

ေနစဲွ့-    

အထက်ေဖာ်ြပပါ သေဘာတညခီျက်ကိ က ပ််ဖတ် ပီး ေထာက်ခံ ပီး က ပ််၏ ေကျာငး်သားမရ ိေသာ 
"အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ေရး လပ်ထးံလပ်နညး်များ" တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အကျိ းဆက်များကိ နားလညပ်ါသည။် 

မိဘ/ အပ်ထိနး်သ လက်မတ်‐    

ေနစဲွ့‐     

မတခ်ျက‐် ဤမဝါဒ၏ ချိ းေဖာက်မများ (ရာသအီတွငး် သိမ့ဟတ် ြပငပ်) အတွက် အကျိ းဆက်များသည ်

အားကစားတစ်ခမ အားကစားတစ်ခသိ ့၊ လပ် ားမတစ်ခမ လပ် ားမတစ်ခ င့ ်ရာသတီစ်ခမ ရာသတီစ်ခသိ ့ 
သယ်ေဆာငသ်ာွးမညြ်ဖစ်သည။် ပထမအ ကိမ်မ 365 ရက်အကာတွင ်ဒတိယြပစ်မတစ်ခြဖစ်ပွားပါက၊ 
ပထမြပစ်မ၏ေနာက်ဆက်တဲွအကျိ းဆက်များကိ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သည့ ်'ြပစ်မ မ ိြခငး်' ကိ ခွင့ြ်ပသည။် 
ပထမြပစ်မမ 365 ရက်အတွငး် တတိယြပစ်မတစ်ခ ြဖစ်ပွားပါက ေကျာငး်သားအား ၎ငး်၏ အားကစား သိမ့ဟတ် 

ေကျာငး်အ ပီးတွင ်365 ရက်အထ ိဆငိး်ငံထ့ားရမည။် 
   



နားမကားသများအတကွ ်Kansas ေကျာငး် 
အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရးလပ်ထးံလပ်နညး်များ င့ ်အနညး်ဆးံအကျိ းဆကမ်ျား  
ေဆးဝါးအလဲွသးံမ င့ ်ပတသ်ကေ်သာ အားကစား/ လပ် ားမလပ်ထးံလပ်နညး် 

 

ပထမြပစမ် 
 
ပထမ ချိ းေဖာက်မအား ေကျာငး်တာဝန် ိသများမ အတညြ်ပ ပီးေနာက် ေကျာငး်သားအား ၎ငး်၏ အားကစားအဖွဲ သိမ့ဟတ် 
ေကျာငး်လပ် ားမများ အ ပီးတွင ်ကနဦးစစ်ေဆးြခငး်တွင ်ထား ိမညြ်ဖစ်သည။် 
 
• ေြပးခနပ်စ်အတွက်၊ ပဏာမအစမ်းခန ့က်ာလသည ်ြပကဒနိ ်၁၄ ရက်ထက်မနညး် ိရမည။် ေကျာငး်သားအား 
အစမ်းခန ့က်ာလ 14 ရကအ်တွငး် ဝငေ်ရာက်ယ ပိ ငခွ်င့မ်ြပဘ ဲအနညး်ဆးံ ပိ ငပ်ွဲတစ်ခမ လဲွေချာ်ရန ်လအိပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 
ေကျာငး်သားသည ်မးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသးံစားြပ မ အစီအစ ကိ တက်ေရာကရ်န ်လိအပ်မညြ်ဖစ်သည။် သိေ့သာ်၊ 
ေကျာငး်သားသည ်အတညြ်ပထားေသာ မးယစ်ေဆးဝါးသးံစဲွမ အစီအစ တငွ ်စာရငး်သငွး်ြခငး် င့ ်တက်ေရာက်ြခငး်ဆငိရ်ာ 
အေထာကအ်ထားြပပါက ေကျာငး်သားအား နညး်ြပ င့ ်ေကျာငး်အပ်ချ ပ်မ၏ ခွင့ြ်ပ ချက်ြဖင့ ်လက်ေတွသငတ်နး်များ 
တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပ ငိသ်ည။် 
 
• အားကစားမဟတ်ေသာ သိမ့ဟတ် ေကျာငး် ပီးသည့လ်ပ် ားမများအတက်ွ၊ ကနဦးအစမ်းခန ့က်ာလ င့ ်ြပငး်ထနမ်ကာလကိ 
လပ် ားမပံ့ပိးသ င့ ်ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးမ ဆးံြဖတ်ရမည။် အစမ်းစစ်ေဆးြခငး်၏ကာချနိသ်ည ်ေကျာငး်သားပါဝငေ်နသည့ ်
လပ် ားမကာချိန် င့ ်စီစ ထားသည့် လာမည့ေ်ဖျာ်ေြဖပွဲများ သိမ့ဟတ် လပ် ားမများ၏ သေဘာသဘာဝ င့ ်
အကိမ်ေရအေပ  မတညမ်ညြ်ဖစ်သည။် စညး်ကမ်းဆငိရ်ာအကျိ းဆက်များကိ အချိန် င့တ်စေ်ြပးညီ သတ်မတ်ေပးရန ်

ကိ းပမ်းေဆာငရွ်က်သာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။် ေကျာငး်သားသည ်မးယစ်ေဆးဝါးအလဲွသးံစားြပ မ အစီအစ ကိ တက်ေရာက်ရန ်

လိအပ်မညြ်ဖစ်သည။် သိေ့သာ်၊ ေကျာငး်သားသည ်အတညြ်ပထားေသာ မးယစေ်ဆးဝါးသးံစဲွမ အစီအစ တွင ်

စာရငး်သငွး်ြခငး် င့ ်တက်ေရာက်ြခငး်ဆငိရ်ာ အေထာက်အထားြပပါက ေကျာငး်သားအား ပ့ံပိးကညသီ င့ ်
ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရး၏ ခွင့ြ်ပ ချက်ြဖင့ ်လက်ေတွအစညး်အေဝးများ သိမ့ဟတ် အစည်းအေဝးများကိ 
တက်ေရာက်ခွင့ြ်ပ ငိသ်ည။် 
 
ဒတယိြပစမ်- 

 
ေကျာငး်တာဝန် ိသများမ ဒတိယအကမိ်ချိ းေဖာက်မတစ်ခ (ေကျာငး်သားအတွက် ပထမြပစမ်၏ 365 ရက်ထက်နညး်ေသာ 
လပ် ားမ/ရာသမီခဲွြခားဘ)ဲ ေကျာငး်သားအား ေကျာငး်လပ် ားမများအ ပီးတွင ်၎ငး်၏ အားကစားအဖဲွ မ 

ေနာကဆ်းံစမး်သပ်မတွင ်ထား ိမညြ်ဖစ်သည။် 
 
• အားကစား ပိ ငပဲွ်အတွက် ေနာကဆ်းံ အစမ်းခန ့က်ာလသည ်ြပကဒနိ ်၂၈ ရက်ထက်မနညး် ိရမည။် ေကျာငး်သားအား 
အစမ်းခန ့က်ာလ ၂၈ ရကအ်တွငး် ဝငေ်ရာက်ယ ပိ ငခွ်င့မ်ြပဘ ဲအနညး်ဆးံ ပိ ငပ်ွဲ ၃ ခကိ လဲွေချာ်ရမညြ်ဖစသ်ည။် 
ေကျာငး်သားသည ်ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးမ အတညြ်ပထားသည့ ်မးယစ်ေဆးဝါးသးံစွဲမဆငိရ်ာ ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့ ်
အစီအစ တစ်ခတွင ်စာရငး်သငွး်ရနလ်ညး် လိအပ်မညြ်ဖစ်သည။် ေကျာငး်သားသည ်



မးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသးံစားြပ မအစီအစ တွင ်ပါဝငေ်ကာငး် အေထာက်အထားြပရန ်လိအပ်မည။် 
 
• အားကစားမဟတ်ေသာ သိမ့ဟတ် ေကျာငး် ပီးသည့လ်ပ် ားမများအတက်ွ၊ ေနာကဆ်းံအစမ်းခန ့က်ာလ င့ ်
ြပငး်ထနမ်ကာလကိ လပ် ားမပ့ံပိးသ င့ ်ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးမ ဆးံြဖတ်ရမည။် အစမ်းစစ်ေဆးြခငး်၏ကာချိနသ်ည ်

ေကျာငး်သားပါဝငေ်နသည့ ်လပ် ားမကာချိန် င့ ်စစီ ထားသည့ ်လာမည့ေ်ဖျာ်ေြဖပဲွများ သိမ့ဟတ် လပ် ားမများ၏ 

သေဘာသဘာဝ င့ ်အကိမ်ေရအေပ  မတညမ်ညြ်ဖစ်သည။် ကိစရပ်တိငး်တွင ်ေပးအပ်ထားေသာ အကျိ းဆက်များသည ်

ပထမြပစ်မ၏ အကျိ းဆက်များထက် ကီးမားရမည။် စညး်ကမ်းဆငိရ်ာအကျိ းဆက်များကိ အချိန် င့တ်စေ်ြပးည ီ

သတ်မတ်ေပးရန ် ကိ းပမ်းေဆာငရွ်က်သာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။် ေကျာငး်သားသည ်ေကျာငး်အပ်ချ ပ်ေရးမ အတညြ်ပထားသည့ ်
မးယစ်ေဆးဝါးသးံစဲွမဆငိရ်ာ ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့ ်အစီအစ တစ်ခတွင ်စာရငး်သငွး်ရနလ်ညး် လအိပ်မညြ်ဖစ်သည်။ 
ေကျာငး်သားသည ်ပစညး်ပ ိဂရမ်တွင ်ပါဝငေ်ကာငး် အေထာကအ်ထားြပရန ်လိအပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 
ေကျာငး်လပ် ားမ ပီးေနာက် အတနး်တွငး် ိ ေကျာငး်သားများ (ဆလိိသညမ်ာ ASL Bowl စသညြ်ဖင့)် 
အတနး်တွငး်ပါဝငမ် င့ပ်တ်သက်၍ ဤမဝါဒသည ်သငတ်နး်အတွက် ေကျာငး်သား၏အဆင့အ်ေပ  သက်ေရာကမ် ိေစရန ်

ရညရွ်ယ်ြခငး်မဟတ်ပါ။ 
 
တတယိ ြပစမ်- 

 
ေကျာငး်တာဝန် ိသများမ တတိယအကိမ်ချိ းေဖာက်မကိ အတညြ်ပ ပီးေနာက်၊ ေကျာငး်သားအား ၎ငး်၏ 

အားကစားလပ်ြခငး် သိမ့ဟတ် ေကျာငး်အ ပီးတွင ်၃၆၅ ရက်ကာ ဆငိး်ငံထ့ားရမည။် ေနာက် စ်တွင ်အားကစားပဲွ သိမ့ဟတ် 

ေကျာငး် ပီးေသာ လပ် ားမများတွင ်ပါဝငြ်ခငး်မြပ မီ၊ ေကျာငး်သားသည ်လိငစ်ငရ်မးယစ်ေဆး/အရက်ေအဂျငစ်ီမ 

စီမံကွပ်ကဲသည့ ်မးယစ်ေဆးဝါးသးံစွဲမအစီအစ တငွ ်စာရငး်သငွး်ထားရမညြ်ဖစ်သည။် ေအဂျငစီ်သည ်အကံြပထားေသာ 
ေစာင့ေ် ာက်မအစီအစ တွင ်ေကျာငး်သား၏လိကန်ာမကိ စိစစ်ရပါမည။် 


