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ေြပာငး်လမဲ>အစဥ်

1. မတလ် ၉ ရကေ်န-့

(က) CMS ပညာေရးဘ)တအ်ဖဲွ0က လက2်3ိ ေကျာငး်တကရ်ကြ်ပက8ဒနိက်ိ) အတညြ်ပ;ေပးလိ)ကသ်ည်

2. မတလ် ၁၀ ရကေ်န-့

(က) အထကလ်>တေ်တာ်ဥပေဒ@ကမ်း ၂၂၀ ကိ) ဥပေဒြပ;အထကလ်>တေ်တာ်သိ) အ့ဆိ)ြပ;တငသ်ငွး်ခဲသ့ည်

(ခ) ဥပေဒ@ကမ်းကိ) အထကလ်>တ ်ေတာ်ပညာေရးေကာ်မတIီ3င့် အထကလ်>တေ်တာ် နညး်ဥပေဒေကာ်မတကီ ခငွ့ြ်ပ;ေပးလိ)ကသ်ည်
(ဂ) လ>တေ်တာ်ဥပေဒ@ကမ်းကိ) လ>တေ်တာ်က ၉ မဲ - ၀ မဲြဖင့် အတညြ်ပ;Lပီး ေအာကလ်>တေ်တာ်သိ) ပိ့)သ့ည။်

(ဃ) အထကလ်>တေ်တာ်ဥပေဒ@ကမ်း ၂၂၀ ကိ) ေအာကလ်>တေ်တာ်သိ) အ့ဆိ)ြပ;တငသ်ငွး်ခဲသ့ည်

3. မတလ် ၁၁ ရကေ်န-့

(က) အထကလ်>တေ်တာ်ဥပေဒ@ကမ်း ၂၂၀ ကိ) ေအာကလ်>တေ်တာ်က ခငွ့ြ်ပ;ေပးလိ)ကသ်ည်

(ခ) အထကလ်>တေ်တာ်ဥပေဒ@ကမ်း ၂၂၀ ကိ) ေအာကလ်>တေ်တာ်က ၁၁၉ မဲ - ၀ မဲြဖင့် အတညြ်ပ;Lပီး ြပညန်ယအ်)ပ်ချ;ပ်ေရးမQးထံ ေပးပိ)ခ့ဲသ့ည်
(ဂ) အထကလ်>တေ်တာ်ဥပေဒ@ကမ်း ၂၂၀ ကိ) ြပညန်ယအ်)ပ်ချ;ပ်ေရးမQးက ညေန ၅:၂၇ နာရီတငွ် ဥပေဒြပ;လကမ်3တေ်ရးထိ)းေပးလိ)ကသ်ည်

4. မတလ်၁၅ရကေ်န ့
(က) ြပညန်ယပ်ညာေရးဘ)တအ်ဖဲွ0က အထကလ်>တေ်တာ်ဥပေဒ@ကမ်း 220 အတကွ် လမ်းU>နခ်ျကက်ိ) လကခ်ခံဲသ့လိ) NC Toolkit သိ)လ့ညး်

ေပါငး်စပ်ထည့သ်ငွး်ခဲသ့ည်
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SB ၂၂၀ & CMS အတွက် ြပညန်ယ်ဘ.တ်အဖွဲ1၏ ပါဝငပ်တ်သက်မ8များ

● အစအီစဥ် A (ြပညန်ယဘ်,တအ်ဖွဲ1ကအနညး်ဆံ,း ၄ ရကခ်န ့် တကရ်မညဟ်, ယခ, သတမ်=တထ်ားသည်)့ ကိ, မABကCိတနး်မ= ၅တနး်အထိ ေကျာငး်သားများအားလံ,းအတကွ် ကမ်းလ=မ်းပါမည။်

● တစဦ်းချငး်ပညာေရးအစအီစဥ် (IEP) သိ,မ့ဟ,တ် 504 အစအီစဥ်တငွ် ပါဝငသ်ည့် ၆တနး်မ= ၁၂ တနး်အထိ ေကျာငး်သားအားလံ,းအတကွ် အစအီစဥ် A ကိ, ကမ်းလ=မ်းေပးအပ်ရပါမည။်

● အစအီစဥ် A သိ,မ့ဟ,တ် အစအီစဥ် B သိ,မ့ဟ,တ် အစအီစဥ်O=စရ်ပ်စလံ,းကိ, ၆တနး်မ= ၁၂ တနး်အထိအေထေွထပွညာေရးေကျာငး်သားများအတကွ် ကမ်းလ=မ်းေပးအပ်Oိ,ငပ်ါသည။်

● အချိနြ်ပည့အ်ေဝးသငေ်ကျာငး် (FRA) တငွ် စာရငး်သငွး်ထားေသာ ေကျာငး်သားအားလံ,းသည် ေနတ့ကေ်ကျာငး်သိ, ၎့ငး်တိ,O့ =င့သ်ကဆ်ိ,ငသ်ည့် အတနး်အစအီစဥ်အလိ,က် တကေ်ရာကရ်န် ေရွးချယO်ိ,ငပ်ါသည။်

မိဘများသညလ်ညး် FRA ေကျာငး်မ= ေနတ့ကေ်ကျာငး်သိ, ေ့ြပာငး်လိ,ပါက CMS သိ, ဧ့Rပီ ၁ ရက၊် ၂၀၂၁ ရကေ်နေ့နာကဆ်ံ,းထား၍အေVကာငး်Vကားရပါမည။် မိသားစ,များသည် ေကျာငး်ေြပာငး်သည့် ကစိWကိ, ခXိ,ငသ်ိ, မ့တ် ၂၆

ရက၊် ၂၀၂၁ ခ,O=စ် ေနာကဆ်ံ,းထား၍အေVကာငး်Vကားရန် CMS ကအထAးတလည်တိ,ကတ်နွး်ပါသည။် ေကျာငး်သားများ ေOရွာသအီားလပ်ရကမ်= ြပနေ်ရာကလ်ာမည့် ဧRပီလ ၁၂ ရက၊် ၂၀၂၁တငွ် CMS သည်

မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ,မZအတိ,ငး်သာဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမည။်

o (IEP) သိ,မ့ဟ,တ် ၅၀၄အစအီစဥ်တငွ် ပါဝငR်ပီး အချိနြ်ပည့အ်ေဝးသင် FRA တငွ် စာရငး်ေပးထားေသာ ေကျာငး်သားအားလံ,းသည် အစအီစဥ် A သငV်ကားမZကိ, ေရွးချယပိ်,ငခ်ငွ့[်=ိပါသည။်

● ေနတ့ကေ်ကျာငး်တကေ်ရာကရ်န် ေရွးချယသ်ည့် ေကျာငး်သားအားလံ,းသည် FRA တကေ်ရာကရ်နလ်ညး် ေရွးချယO်ိ,ငပ်ါသည။် ေနတ့ကေ်ကျာငး်မ= အချိနြ်ပည့အ်ေဝးသငေ်ကျာငး် FRA သိ, ေ့ြပာငး်လိ,ေသာ

ေကျာငး်သားမိဘများသည် CMS ကိ, အေVကာငး်Vကားရန် ဧRပီလ ၁၊ ၂၀၂၁ မတိ,ငမီ်အထိအချိနရ်ပါမည။် မိသားစ,များအေနြဖင့် ေကျာငး်ေြပာငး်သည့် ကစိWကိ, စရီငစ်,သိ, မ့တ် ၂၆၊ ၂၀၂၁ ခ,O=စ၊် ေနာကဆ်ံ,းထား၍

အေVကာငး်Vကားရန် CMS က ြပငး်ြပငး်ြပြပတိ,ကတ်နွး်ပါသည။် ေကျာငး်သားများ ေOရွာသအီားလပ်ရကမ်= ြပနေ်ရာကလ်ာမည့် ဧRပီ ၁၂၊ ၂၀၂၁ ေနရ့ကတ်ငွ် CMS သည် မိဘများ၏ေတာငး်ဆိ,မZအတိ,ငး်သာ

ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမည။်

● အစအီစဥ် C ေရွးချယပိ်,ငခ်ငွ့က်ိ, ေကျာငး်စရီငစ်,များအတကွ် မေပးထားပါ။ BကးီVကပ်သAသည်ကိ,ဗစဆ်ိ,ငရ်ာ အေVကာငး်ရငး်တစခ်,ခ,ေVကာင့် ေကျာငး်တစေ်ကျာငး် သိ,မ့ဟ,တ် ေကျာငး်၏အစတိအ်ပိ,ငး်တစခ်,ခ,ကိ,

အချိနြ်ပည့အ်ေဝးသငသ်ိ, က့Aးေြပာငး်Oိ,ငေ်သာ်လညး် စရီငစ်,တစခ်,လံ,းကိ,မA ေြပာငး်၍ရOိ,ငမ်ည် မဟ,တပ်ါ။ ေနတ့ကေ်ကျာငး်မ= အေဝးသငေ်ကျာငး်၊ အေဝးသငမ်= ေနတ့ကေ်ကျာငး်သိ,ေ့ြပာငး်မည့သ်Aများသည်

ေကျာငး်ေြပာငး်သည့် ေနမ့= ၇၂ နာရီအတငွး် အများြပညသ်AသငV်ကားပိ,ခ့ျမZဌာန (DPI) သိ, သ့တငး်ပိ,ရ့မည။်
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ြပညန်ယဆ်ံ)းြဖတခ်ျကမ်ျား

SB220 ၏ရလဒ?်@င့် Strong Schools NC Public Health Toolkit ၏ ြဖည့စ်ကွခ်ျကအ်ြဖစ် စရီငစ်.သည-်

မိသားစ.များကိ. ေနတ့ကေ်ကျာငး်?@င့် အချိနြ်ပည့အ်ေဝးသငေ်ကျာငး်တစခ်.မ@တစခ်.သိ.ေ့ရွးချယရ်န် ခငွ့ြ်ပGေပးရမည။်

မိဘများကလညး် ေကျာငး်ေြပာငး်လိ.ပါက CMS သိ. ဧ့Jပီ ၁၊ ၂၀၂၁ ရကေ်နေ့နာကဆ်ံ.းထား၍အေQကာငး်Qကားရမည။်ကR?်.ပ်တိ. ့
Spring Break က ြပနေ်ရာကလ်ာသည့် ဧJပီ ၁၂၊၂၀၂၁ ရကတ်ငွ် CMS သည် မိဘများ၏ ေတာငး်ဆိ.မ8အတိ.ငး်သာဆကလ်က်

ေဆာငရွ်ကသ်ာွးပါမည။်

(IEP) သိ.မ့ဟ.တ် ၅၀၄အစအီစဥ်တငွ် ပါဝငသ်ည့် ေကျာငး်သားများသည်လကW်@ိတငွ် ေနတ့ကေ်ကျာငး်တကေ်ရာကေ်နသည်

ြဖစေ်စ၊ FRA တကေ်ရာကေ်နသညြ်ဖစေ်စ၊ အစအီစဥ် A အရ ေနတ့ကေ်ကျာငး်သိ.တ့ကရ်န် အခငွ့အ်ေရးေပးရပါမည။် ေကျာငး်

ချိနမ်@တတ်မ်းမ@ာလညး် အထကတ်ငွ် ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ိ.ပ့ငြ်ဖစပ်ါသည။်

အစအီစဥ် A သိ. ေ့ြပာငး်လရဲန် အလားအလာW@ိေနေသာေQကာင့် ပညာေရးဘ.တအ်ဖွဲ1သည် အလ.ပ်W@ာေဖွေလXာကထ်ားမ8ဆိ.ငရ်ာ

သငတ်နး်အစအီစဥ် (ASEP) များကိ. ယာယပိီတထ်ားရန် စဥ်းစား?ိ.ငသ်ည။်
4
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ေထာကခ်ံအ5ကြံပ6ချက်

ဧ"ပီလ၊ ၁၂ ရက၊်တနလ.ာေနက့စ၍ ေနတ့ကေ်ကျာငး်ြပက8ဒနိမ်ျားအားလံ>းကိ> အစအီစဥ် A သိ> ေ့ြပာငး်ပါမည။်

● ေကျာငး်သားများသည်တစပ်တလ်Dင် ၄ ရက် (တနလ.ာ၊ အဂ. ါ၊ Gကာသပေတး၊ ေသာGကာ) ေနမ့ျားတငွ်

ေကျာငး်သိ>က့ိ>ယတ်ိ>ငတ်ကေ်ရာကရ်မညြ်ဖစ"်ပီး တစပ်တလ်Dင် ၁ ရက် (ဗ>ဒLဟNးေန)့ များတငွ် အေဝးသငတ်ကေ်ရာကရ်မည်

● အစအီစဥ် A PQိ ေကျာငး်သားများသည် ေမလ ၁၀ ရကေ်နက့စ၍ ေကျာငး်စာသငS်Qစက်>နဆ်ံ>းချိနအ်ထိတစပ်တလ်Dင် ၅

ရကတ်ကေ်ရာကရ်ပါမည်

● မတလ် ၂၄ ရကမ်Qစ၍ မိသားစ>များသည် အစအီစဥ် A ေနတ့ကေ်ကျာငး်ပိ>ခ့ျမX၏အလားတNေရွးချယစ်ရာအြဖစ်

အချိနြ်ပည့အ်ေဝးသငေ်ကျာငး် (FRA) ကိ> ေရွးချယပိ်>ငခ်ငွ့P်Qိပါ"ပီ

● မတလ် ၂၄ ရကမ်Qစ၍ မိသားစ>များသည် FRA မQသည် ေနတ့ကေ်ကျာငး်ပိ>ခ့ျမXသိ>ေ့ြပာငး်ပိ>ငခ်ငွ့P်Qိလာပါမည်

● လကP်QိသငG်ကားေနသည့် ေကျာငး်တငွသ်ာဆကတ်ကလ်ိ>ပါက မညသ်ညက်ိ>မDလ>ပ်ေဆာငရ်န် မလိ>အပ်ပါ။ သင့ထ်မံQ အေGကာငး်မြပနပ်ါက

သငသ်ညလ်ကP်Qိေကျာငး် (ေနတ့ကေ်ကျာငး် သိ>မ့ဟ>တ် FRA) မQာပင်ဆကP်Qိေနပါမည။်

● FRA သိ> အ့ကNးအေြပာငး်သည် ဧ"ပီလ ၁၂ရက၊်တနလ.ာေနမ့Qစတင၍်အကျိZးသကေ်ရာကပ်ါမည် 5



ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားသည့် အေBကာငး်အချကမ်ျား

SB220 !"င့်NCတ'းလက်စက်ိ- သံ-းသပ်ရာတငွ်ထည့သ်ငွး်စဥး်စားသည့်

အချကမ်ျား-

A + B အစအီစဥ!်"စခ်-ေပါငး်
● (IEP) သိ#မ့ဟ#တ် ၅၀၄အစအီစဥ်တငွ် ပါဝငသ်ည့် အလယတ်နး်

(MS ) :;င့် အထကတ်နး် (HS) ေကျာငး်သားများသည် အစအီစဥ် A ကိ#

ေရွးချယထ်ားပါက ၎ငး်အစအီစဥ်အတိ#ငး် တကေ်ရာကရ်ပါမည်

(ေနေ့ကျာငး် ၄ ရက် :;င့် ဗ#ဒFဟGးေန အ့ေဝးသင)်

● အြခား MS :;င့် HS ေကျာငး်သားအားလံ#းသည်လက် J;ိအစအီစဥ် B

အတိ#ငး်တကေ်ရာကရ်ပါမည် (၂ ရက် ေနတ့က် + ၃ ရက် အေဝးသင)်

အားလံ-းအတကွ် အစအီစဥ် A 

● အြခား MS :;င့် HS ေကျာငး်သားအားလံ#းသည် ၄ ရကေ်နတ့က:်;င့်

ဗ#ဒFဟGးေနတ့စရ်ကက်ိ# အေဝးသင်တကရ်မည်

အစအီစဥ် Aကိ- အဆိ-ြပ@ေပးရသည့် အေAကာငး်

● IEP သိ#မ့ဟ#တ် ၅၀၄ ေကျာငး်သားများတငမ်ကဘဲ ေကျာငး်သား အားလံ#းကိ#

ေကျာငး်သိ#အ့ခါခါတကေ်ရာက:်ိ#ငမ်ည့် အခငွ့အ်လမ်းကိ# ကမ်းလ;မ်းေပးရန်

● အစအီစဥ် A :;င့် B :;စရ်ပ်စလံ#းတငွ် ေကျာငး်သားများကိ#

လကခ်ေံပး:ိ#ငရ်နအ်တကွ် အချိနဇ်ယားေရးဆွြဲခငး်၊

သငR်ကားပိ#ခ့ျြခငး်အစJ;ိသည့် ဆကစ်ပ်ကစိSရပ်များ

(ေကျာငး်ကားတငွ/်အတနး်ထတဲငွ်လGမTဘဝခပ်ခာွခာွ ေနြခငး်ဆိ#ငရ်ာ

စနိေ်ခUချကမ်ျားအစJ;ိသည)်

● ေကျာငး်ကားအVကWိအပိ#ဝ့နထ်မ်းအငအ်ားသည်အစအီစဥ် A :;င့် B

:;စရ်ပ်စလံ#းအတကွ် အချိနမ်ီစစီဥ်ေပးမTကိ# ကန ့သ်တသ်လိ#ြဖစေ်နသည်

(ဆိ#လိ#သညမ်;ာ ေကျာငး်ကား တစစ်းီတငွ်လG ၂၄ ေယာကသ်ာ

အများဆံ#းစးီ:ိ#ငသ်ည)်



ေကျာငး်မEေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား -ဆကသ်ယွေ်ပးပိ(သ့ည့်
နညး်လမ်း

ေကျာငး်ဆကသ်ယွေ်ရးလ>ပ်ငနး်စဥ်SQင့် အချိနအ်လိ>ကမ်Qတတ်မ်း

● ေကျာငး်ဘ>တအ်ဖဲွ]၏ဆံ>းြဖတခ်ျကအ်ရ ေကျာငး်ကားအ^ကZိအပိ>ဆ့ိ>ငရ်ာ ဆံ>းြဖတခ်ျကက်ိ> စရီငစ်>တစခ်>လံ>းPQိ မိဘများSQင့်

ရပ်ရွာအသိ>ငး်အဝိ>ငး်ဆသီိ> မ့တလ် ၂၃ ရကေ်န ့၊ ညေနတငွ် ပိ>ေ့ပးရပါမည။်

● ေကျာငး်အ>ပ်များကလညး် ConnectEd SQင့် မိဘများဘကက် ေကျာငး်ေြပာငး်ရန် ေတာငး်ဆိ>မXအတကွ် ေဖာငပံ်>စနံမNနာများ ကိ> မတလ် ၂၄

ရက၊် ဗ>ဒLဟNးေနတ့ငွ် ေပးပိ>ပ့ါမည။်

● မိဘများအေနြဖင့် ေကျာငး်ေြပာငး်ရန် ေတာငး်ဆိ>မXေဖာငက်ိ> မတလ် ၂၆ ရက၊် ေသာGကာေနတ့ငွ် အ"ပီးြဖည့ေ်ပးေစလိ>ပါသည။်

● EC SQင့် ၅၀၄ ြဖစစ်ဥ် မနေ်နဂျာများသည် မတလ် ၂၅ ရက၊် Gကာသပေတးေနက့>နဆ်ံ>းချိနတ်ိ>ငေ်အာင် ေဖာငမ်တငG်ကေသးသည့်

မညသ်ည့ေ်ကျာငး်သားမဆိ>အတကွ် မိဘများထတံငွ် ေမးြမနး်အတညြ်ပZြခငး်များကိ> လိ>ကလ်ေံဆာငရွ်ကရ်ပါမည။်

● ေကျာငး်ေြပာငး်မXဆိ>ငရ်ာ ေဖာငမ်ျားကိ> ြဖည့ေ်ပးရနအ်တကွ် သတေိပးချကမ်ျားကိ> မိဘများထသံိ> ဆ့ကသ်ယွေ်ရးနညး်လမ်း အရပ်ရပ်မQ

တစဆ်င့် ေနစ့ဥ်ေပးပိ>ပ့ါမည။်
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လ8မ9ဘဝခပ်ခာွခာွေနထိ)ငြ်ခငး်?@င့် ေကျာငး်များ အသံ)းြပ6မ9

● လကP်Qိကာလတငွ် CDC သည်လမ်းabနခ်ျကမ်ျားကိ> မမွ်းမံေနေသာ်လညး်

အေြပာငး်အလမဲလ>ပ်မီတငွ် ၎ငး်ကိ> NC ကလကခ်ကံျင့သ်ံ>းြဖစပ်ါမည်

● အစအီစဥ် A အတကွ် NC တNးလက်စ၊် စာမျကS်Qာ ၈-၉ကိ> ရညa်bနး်ပါ

● အစအီစဥ် A တငွ် ေကျာငး်သားများပံ>ေသထိ>ငေ်နရသည့်

အတနး်များတငွ/်ကားေပfတငွ်လNမXဘဝ ခပ်ခာွခာွေနထိ>ငြ်ခငး်ကိ> တတS်ိ>ငသ်မD
ကျင့သ်ံ>းရန်လိ>အပ်ပါသည။် ေကျာငး်များအေနြဖင့် လNမXဘဝ

ခပ်ခာွခာွေနထိ>ငြ်ခငး်ကိ> အြမင့ဆ်ံ>းအတိ>ငး်အတာအထိ

ေဖာ်ေဆာငေ်ပးSိ>ငရ်နအ်တကွ် ေနရာကိ> ရသေလာကအ်သံ>းချသင့ပ်ါသည။်

● ေကျာငး်သားများစ>ေဝးြဖစ် (သာွးလာြဖစ)် ေနသည့် စ^က.နS်Qင့်

အြခားေနရာများတငွ်လNမXဘဝခပ်ခာွခာွေနထိ>ငြ်ခငး်ဆိ>ငရ်ာ လမ်းabနခ်ျကမ်ျားကိ>

ဆကလ်ကက်ျင့သ်ံ>းသာွးရပါမည။်
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ေကျးဇ&းတငပ်ါသည်


