What You Should Know About
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BURMESE

ကေလးအေထာက္အပံ့က……..
ို
သင္မည္သို ့နားလည္သနည္?း

ဿ/၉/၀ှဿ၃တြင္ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။

ကေလးအေထာက္အပ့ံသည္ မိဘတဦးသည္ တျခားတဦးသို ့ ကေလးမ်ားကိုေထာက္ပံ့ရန္အတြက္
ေငြေရးေၾကးေရး ကူညီပ့ံပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးအေထာက္အပံ့သည္ မိဘမ်ား ကြသ
ဲ ြားျခင္း ႏွင/့္ သို ့
မဟုတ္ ကြာရွင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ဖခင္အျဖစ္ေမြးဖြားျခင္း ႏွင့္ တရားှင္ ခြဲခြာျခင္း
အမွဳမ်ား ျဖစ္ေသာအခါ အမိန္ ့ကိုခ်မွတ္ပါသည္။ ၂င္းသည္ တရားရံုး သို ့မဟုတ္ ကေလးေထာက္ပံ့ေရး
ကုိယ္စားလွယ္မွ အမိန္ ့ေပးပါသည္ သို ့မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္ဘက္ေတာ္သားမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
အတည္ျပဳထားသည္ ႏွင့္ ကေလး သူ သို ့မဟုတ္ သူမ သည္ မိဘလက္ထပ္က်န္ရစ္(သို ့မဟုတ္
အျမဲရွိေသာ) အတိုင္းတူညီေသာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေပ်ာ္ရြင္ရန္ ကေလးအတြက္ ေငြပမာဏခြင့္ျပဳ
ထား ပါသည္။
တည္ေထာင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္တိုက္တြန္းခ
ျ င္း တို ့ျဖစ္ေသာ ကေလးအေထာက္အပံ့
သည္ ခရိုင္ ကေလးပံ့ပိုးမွဳၾကီးၾကပ္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုး (CSEA) မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္ တရားရံုး၏ လုပ္
ေဆာင္မွဳ ျဖင့္ ကြာရွင္းျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တရားှင္ကြဲျခင္း၊ မိဘအခြင့္အေရး (တရားပိုငခ
္ ြင)့္ ရာခိုင္
ႏွဳန္း ႏွင/့္ သို ့မဟုတ္ ခြဲေှျခင္း လည္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
မည္သူက ကေလးအေထာက္အပံ့ေပးသလဲ?
ျခြင္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း အေထြအေထြအရ “အတူမေန” မိဘ သို ့မဟုတ္ ှင္ေငြပိုမ်ားေသာ မိဘ
သည္ တျခားမိဘကို (ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေလး အခ်ိန္အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ မိဘ) ကို ကေလးအ
ေထာက္အပံ့ ေပးရပါသည္။
မိဘအုပ္ထိန္းမွဳ မွ်ေှအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ပမာဏသည္ ကေလး မိဘတဦးခ်င္းစီ၏
ေနအိမ္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ေသာ အခ်ိန္ပမာဏေပၚတြင္မူတည္၍ အကယ္၍ အခ်ိန္တှက္နီးပါးတန္းတူ
ခြဲေှေနလ်ွင္ ေလ်ာ့ေပါ့သြားပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း အကယ္၍ အေဖ ႏွင့္ အေမ ှင္ေငြအၾကား
သိသာ ထင္ရွားေသာ ကြာဟမွဳရွိလ်ွင္ ကေလးအတြက္ အိမ္ေထာင္တခုစိီ အခ်ိနက
္ ုန္ေသာ္လည္း
ကေလးေထာက္ပံ့မွဳကို ေလ်ာ့ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ မိဘတဦးသည္ ကေလး၏ အက်ိဳး
အျမတ္ကို သိသာထင္ရွားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးလ်ွင္ တရားရားရံုးသည္ ကေလးအေထာက္အပံ့ လမ္း
ညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေသြဖယ္ခခ
ြဲ ြင့္ ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ပါသည္။
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ကေလးအေထာက္အပံ့ကို မည္သို ့တြက္ခ်က္သနည္?း
ကေလးအထာက္အပ့့ကို ျပည္နယ္ဥပေဒမွေရးထားေသာ ပံုေသနည္းအတိုင္း တြကခ်က္
္
ပါသည္။
ထိုပံုေသနည္းသည္ အေဖ ႏွင့္ အေမ ၏ ှင္ေငြ ကိစ
ု ုစုေပါင္းထားပါသည္။ မိဘတဦးခ်င္း ေလ်ာ့ခ်ထား
“ခိ်န္ညွိထား”ေသာ တခ်ိဳ ့ေသာှင္ေငြစုစုေပါင္း ကို ခြင့္ျပဳပါသည္။ ထိုခ်ိန္ညွိထားျခင္းတြင္ ေဒသခံ
ှင္ေငြအခြန္ အမွန္တကယ္ေပးရေသာစုစုေပါင္း ႏွဳတ္ခ
ျ င္း၊ သို ့မဟုတ္ ကေလး သို ့မဟုတ္
အိမ္ေထာင္ဘက္ တဦးဦး ေထာက္ပံ့ျခင္းအမိန္ ့ ေပးျခင္း သို ့မဟုတ္ ရရွိျခင္း၊ လက္ရွိအိမ္တြင္ေန
ထိုင္ေသာ ကေလးမ်ား၏ အေထာက္အပံ့အတြက္ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ကေလး၏ က်မ္းမာေရးအာမခံ
စရိတ္ႏွင့္ တျခား အလုပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ား ပါှင္ပါသည္။
ျပည္နယ္ဥပေဒသည္ ပူးတြဲခ်ိန္ညွိထားေသာ ှင္ေငြမ်ားႏွင့္ တေယာက္ျခင္းစီအတြက္ ကေလး
အေထာက္အပံ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုလည္း ဇယားစာရင္းတြင္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။
ထိုကိန္းဂဏန္းသည္ ကေလးအေထာက္အပ့ံ ေနာက္ဆံုးပမာဏ၊ “လမ္းညႊန္ေငြ”ပမာဏ ဟုလည္း
ေခၚသည္၊ ကိုေပးရန္အဆံုးအျဖတ္အတြက္ အစအမွတ္ျဖစ္ပါသည္။
ေငြသားေဆးှါးအေထာက္အပံ့အမိန္ ့ ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ
?
ပံုမွန္အားျဖင့္ တရားရံုးသည္ သင့္တင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ရရွိလ်ွင္ မိဘတဦး သို ့မဟုတ္ ႏွစ္ဦးလံုး
က်မ္းမာေရး အာမခံအကာအကြယ္ ရယူရန္ အမိန္ ့ေပးပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္သည္ ကေလး ကာ
ကြယ္စရိတ္ ႏွင့္ ညီမွ်သည္ သို ့မဟုတ္ တေယာက္၏စုစုေပါင္းှင္ေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏွဳန္းထက္ နဲမည္ဆို
လ်ွင္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု စဥ္းစားပါသည္။အကယ္၍ မတတ္ႏိုင္ေသာ အကာအကြယ္ ရႏိုင္ပါလ်င္ မိဘ
မ်ားသည္ က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳစရိတ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ ခြဲေှရန္ သို ့ေသာ္ မိဘကို “ေငြသား
ေဆးကုသမွဳ” ဟုေခၚေသာ သတ္မွတ္မထားေသာ အပိုေငြပမာဏ ထပ္ေပးရန္ အ မိန္ ့ ထုတ္ထား
ပါသည္။
ကေလးအေထာက္အပ့ံလက္ခံရရွိထားေသာအိမ္ေနမိဘသည္ ေယဘူယအားျဖင့္ “သာမန္” က်မ္းမာ
ေရး မကာကြယ္ထားေသာ ကုန္က်စရိတ္- ျပည္နယ္ဥပေဒမွျပဌာန္းထားေသာ ကေလးတဦးလ်ွင္
တႏွစ္ လ်ွင္ ေဒၚလာ ဿှှ အိတ္စိုက္ကုန္က်ရိတ္ ကိုေပးရန္ အမိန္ ့ေပးထားသည္။
ထိုေငြပမာဏအထက္ကုန္က်ေငြကို “ထူးကဲ” အျဖစ္ စဥ္းစားသတ္မွတ္ျပီး ထိုအရာမ်ားကို ေယဘူယ်
အားျဖင့္ မိဘတဦးစီ သူ သို ့မဟုတ္ သူမ၏ ှင္ေငြ အခ်ိဳးအစားတစိတ္တပိုင္း သို ့မဟုတ္ ကေလး
အေထာက္အပံ့ ေပးျပီး သူ သို ့မဟုတ္ သူမ ှင္ေငြ အခ်ိဳးအစားတစိတ္တပိုင္း ကိုေပးေျခရန္ အမိန္ ့
ေပးထားပါသည္။
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၀ှှ၈ တြင္စတင္သက္ေရာက္ေသာ ယခု တရားဥပေဒသည္ ကေလးတေယာက္အတြက္ က်မ္းမာေရး
အာမခံစရိတ္ကို ကိုင္တြယ္ရန္ မည္သည့္ကေလးအေထာက္အပံ့အမိန့္အတြက္ ကြဲျပားေသာ နည္း
လမ္း သံုးခု လိအ
ု ပ္ပါသည္
1) ကေလးအေထာက္အပံ့အမိန္ ့သည္ ကေလးအတြက္အာမခံယူေသာအခါ ကေလးက်မ္းမာေရး
အာမခံကုန္က်စရိတ္ပါရပါမည္။ အာမခံကုန္က်စရိတ္ေပၚမူတည္၍ အေထာက္အပံ့ေငြပမာဏ
ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။
2) အကယ္၍ တဘက္မွ က်မ္းမာေရးအာမခံအမိန္ ့ကို မလိုက္နာလ်ွင္ သို ့မဟုတ္ အကယ္၍ သင့္
ေတာ္တတ္ႏိုင္ေသာ က်မ္းမာေရးအာမခံ စတင္၍လုပ္မေပးခဲ့လ်ွင္ အေျခခံကေလးအေထာက္
အပ႔ံကိန္းဂဏန္း ကို အၾကံဳးှင္ပါသည္ ႏွင့္ “ေငြသားေဆးှါးအေထာက္အပံ့အမိန္ ”့ ကို ထပ္
တိုးထည့္သြင္းပါမည္။
3) အကယ္၍ ကေလးက်မ္းမာေရးအာမခံ စတင္ရန္မရွိခဲ့ပါလ်ွင္ သို ့မဟုတ္ တခ်ိဳ ့ေသာ
အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ က်မ္းမာေရးအာမခံ ဆံုးရွဳံးပါလ်ွင္ ေငြသားက်မ္းမားေရးအေထာက္အပ႔ံ
အမိန္ ့လိုအပ္ပါသည္။
ေငြသားက်မ္းမာေရးအေထာက္အပံ့အမိန္ ့ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တဖက္မိဘ သို ့မဟုတ္ လူထုကိုယ္စား
လည္ သို ့မဟုတ္ တျခားသူ တဦးဦး မွ ကေလး၏ မကာကြယ္ထားေသာ က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ
စရိတ္အတြက္ ေငြေပးေျခရန္ျဖစ္သည္ ႏွင့္ ပုဂလိကက်မ္းမာေရးအာမခံမွ ကေလးအတြက္ ဆက္မ
ယူေသာအခါ က်ခံယူရန္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကေလးေထာက္ပံ့စရိတ္ေပးလ်ွင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလိုေလ်ာက္ ကၽြႏု္ပ္၏
အခြန္ျပန္တမ္းတြင္ ေတာင္ဆိုရန္ ရပါသလား
?
ပံုမွန္အားျဖင့္ မိဘမ်ားသည္ မည္သည့္မိဘတေယာက္က အခြန္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥတြင္ မွီခို
သူကေလးတေယာက္ အျဖစ္ေတာင္းဆိုရန္ ညွိႏွဳိင္းၾကပါသည္။ အကယ္၍ တရားရံုးသည္ အမိန္ခ့်
မွတ္ပါက တရားရံုးသည္ အိမ္ေထာင္စုတခုခ်င္းစီအလိုက္ အသတင္အခြန္သက္ေရာက္မွဳမ်ားကို
စဥ္းစားပါသည္ ႏွင့္ ရလာဒ္သည္ ကေလးအတြက္အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးျဖစ္ရပါမည္။
ေနအိမ္အတူမေနေသာမိဘသည္ အခြန္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥအတြက္ ကေလးကို မွီခိုဟု ေၾကျငာ
လ်ွင္ IRS ပံုစံေဖါင္ (လက္ရွိ ပံုစံေဖါင္ ၈၁၁၀) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရပါမည္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ ေစာင့္
ေရွာက္မွဳ အက္ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ကေလးတေယာက္အတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ တင္ျပေသာ မိဘသည္
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ထိုကေလးတေယာက္၏ အာမခံကိုရယူထားလ်ွင္ တာှန္ရွိပါသည္။
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ကေလးအေထာက္အပံ့သည္ မည္မွ်ၾကာသနည္?း
ကေလးအေထာက္အပံ့သည္ ကေလးအသက္ ဿ၈ႏွစ္ ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ သို ့မဟုတ္ သူ သို ့မ
ဟုတ္ သူမ အထက္တမ္းေက်ာင္းေအာင္သည့္တိုင္ေအာင္ မည့္သည့္အရာပိုၾကာေသာအရာကို ယူ၍
ေပးရပါမည္။ အကယ္၍ ကေလးသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း ဆက္တက္ျခင္းမရွိလ်ွင္ ႏွင့္ အတူမေန
လ်ွင္ သို ့မဟုတ္ မိဘကို မွီခိုသူမဟုတ္လ်င္ (ဥပမာ-လက္ထပ္သြားျခင္း သို ့မဟုတ္ လြတ္လပ္သြား
ခဲ့လ်ွင)္ ထို ့ေနာက္ ကေလးအေထာက္အပ့ံကို အသက္ ဿ၈ ႏွစ္မတိုင္မွီ အဆံုးသတ္ပါသည္။
အကယ္၍ ကေလးသည္ အသက္ ဿ၈ ႏွစ္ေက်ာ္သြားခဲ့လ်ွင္ ႏွင့္ အထက္တန္း တက္ေနဆဲျဖစ္လ်ွင္
အေထာက္အပ့ံသည္ ကေလးအထက္တန္းေက်ာင္းျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ အသက္ ဿ၉ ႏွစ္အထိ တျခား
အမိန္ ့မ်ား နားလည္မွဳမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ရပါလိမ့္မည္။
အထူးစည္းကမ္းမ်ားသည္ မသန္မစြမ္းကေလးမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ ဿ၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာ္လည္း
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လံုျခံဳေသာ အေျခအေနျဖစ္ရန္ မေမ်ွာ္မွန္းႏိုင္ေသာသူျဖစ္လ်ွင္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။
အကယ္၍ ကေလးသည္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနပါလ်ွင္ ကေလးအေထာက္အပ့ံကို ကေလး ဿ၈ ႏွစ္ေမြးေန ့
လြန္သည့္အထိ ေကာင္းမြန္စြာေပးေဆာင္ရန္ အမိန္ ့ထုတ္ထားပါသည္။ အခ်ိိန္ကာလသည္ ကေလး
လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ေပၚတြင္ မုတည္ပါသည္။
အကယ္၍ သို ့ေသာ္လည္း မိဘမ်ားသည္ ကေလး အသက္ ဿ၈ ႏွစ္ေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့
ရန္ (ဥပမာ- ေကာလိပ္စရိတ္ ေပးရန္) သူတို ့ကြာရွင္းအမိန္ ့ေတာ္တြင္ သေဘာတူခဲ့လ်င္ တရားရံုး
သည္ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း နာယူ ျပီး ျပဌာန္း ႏိုင္ပါသည္။
လက္မထက္ပဲေမြးဖြားခဲ့ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း အထက္မွေဖၚျပထားေသာ တူူညီေသာ
ဥပေဒအတုိင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ေထာက္ပံ့မွဳကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေမြးသည့္ေန ့မွစ ၍
“လြတ္ေျမာက္ ျခင္း” ေန (့ အသက္ ဿ၈ သို ့မဟုတ္ လြတ္လပ္သည္) အထိ အၾကံဳးှင္မည္ ျဖစ္သည္
သို ့ေသာ္ ကေလး၏ဖခင္ဘှ တရားှင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးေသာအခါမွသာ အမိန္ ့ေပးထားပါသည္။
အကယ္၍ တရားရံုးမွ ေထာက္ပံ့ရန္အမိန္ ့ေပးထားေသာ္လည္း မေပးခဲ့လ်ွင္ မည္သို ့ျဖစ္မည္နည္
?း
ကေလးအေထာက္အပ့ံအမိန္ ့အားလံုးသည္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ ႏွစ္ရာခိုင္ႏွဳန္း ေပါင္းျပီး၊ ကေလး
ပ့ံပိုးမွဳစီးၾကပ္ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း (CSEA) မွတဆင့္ေပးေဆာင္ရပါမည္။ ေပးေျခမွဳ အမ်ားစုကို ေပး
ရသူ၏ ှင္ေငြခ်က္လက္မွတ္မွ ျဖတ္သိမ္းယူပါသည္ သို ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္အ လုပ္လုပသ
္ ူအဘို ့
ကေလးအေထာက္အပ့့ံ ေပးေျခမွဳမ်ားသည္ ကေလးအေထာက္အပ့ံေပးေခ်မွဳကို ထိုသူ၏သတ္မတ
ွ ္
ထားေသာ ဘဏ္စာရင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ယူပါသည္။
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အလုပ္မရွိေသာမိဘမ်ားအတြက္ “အလုပ္ရွာျခင္း” အမိန္ ့ကိုထုတ္ေပးပါသည္။ အလုပ္မရွိေသာ မိဘ
သည္ သူ သို ့မဟုတ္ သူမ အလုပ္ရွာရန္ မည္သို ့ၾကိဳးပမ္းေနသည္ ႏွင့္ မည္မှင္
ၽွ ေငြရရွိသည္ သို ့မ
ဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ရရွိခဲ့သည္တို ့ကို သတင္းပို ့ရပါမည္။

CSEA မွ ပ့ံပိုးမွဳအရာရွိ ကို အေထာက္အပ့ံအမိန္ ့တြင္ပတ္သက္ေသာမည္သူ ့မဆို အတြက္ တာှန္
ေပးအပ္ထားပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မရွိပဲ CSEA အရာရွိသည္ လက္ခံသူကိုယ္စား မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းကို
တင္ျပျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ ရွိေနေသာ သူ၏ လခ သို ့မဟုတ္ ဘဏ္စာရင္းကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္း
မ်ားအတြက္ အၾကပ္ကိုင္ရန္ ၾကိဳးစားႏိုင္ပါသည္။
CSEA သည္ တခ်ိဳ ှ
့ င္ေငြရႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပမာ- အခြန္ျပန္အိမ္းေငြ၊ အပိုဆုေၾကး
ေငြမ်ား သို ့မဟုတ္ အလားတူ အစုအေှးအေျမာက္အျမားေငြ ကို ပ်က္ကြက္ေသာေပးသူ မွပါရွိခဲ့ပါ
လ်ွင္ ယခင္ကေထာက္ပ့ံရန္ က်န္ရွိေနေသာ ေငြမမာဏကို ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထို ့အျပင္ CSEA
သည္ ပ်က္ကြက္ေသာေပးသူ ၏လိုင္စင္မ်ား ထိုအထဲတြင္ ကားေမာင္းလိုင္စင္ ႏွင့္ အသက္ေမြှ
း မ္း
ေက်ာင္းလိုင္စင္ အပါအှင္ ရပ္ဆိုင္းခံရလ်ွင္ အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ CSEA
သည္ ပ်က္ကြက္ေသာမိဘမ်ား၏ မိဘအမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ ကေလးအေထာက္အပံ့ကို ေနရာရွာရန္ ႏွင့္
တျခားျပည္နယ္မ်ားသို ့ အၾကပ္ကိုင္ရန္ အေထာက္အပ့ံအမိန္ ့စာမ်ားပို ့ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ မိဘတဦးမွ အေထာက္အပ့ံမေပးလ်ွင္ မိဘအုပ္ထိန္းမွဳအခ်ိန္ကို ျငင္းႏိုင္ပါသလား
?
မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါေပးရေသာမိဘသည္ မိဘအုပ္ထိန္းမွဳအခ်ိန္ကို အခြင့္အေရးအရ မေပးရပါ၊ ထို ့
ေၾကာင့္ သူ သို ့မဟုတ္ သူမ သည္ ကေလးေထာက္ပံ့မွဳေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ္လည္း မိဘအုပ္ထိန္း
မွဳအခ်ိန္ကို ျငင္းပယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
အမွန္တကယ္တြင္ မိဘအုပ္ထိန္းမွဳအခြင့္အေရးကို ပြင့္လင္းစြာ တရားရံုးမွျငင္းဆို အမိန္ ့ခခ
် ံထားေသာ
မိဘတဦးသည္ တရားရံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳသည္ဟုေတြ ့ရွိလ်ွင္ ေထာင္က်ခံျခင္း၊ ဒဏ္ေငြက်ခံျခင္း၊ ေရွ ့ေနခ
ႏွင့္ တရားရံုးစရိတ္ က်ခံျခင္းမ်ား အျပစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ မိဘအုပ္ထိန္းမွဳအခ်ိန္ ျငင္းဆိုခံ
ထား ရေသာမိဘသည္ အက်ိ္ဳးသက္ေရာက္မွဳကို ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ျပင္ရန္ရွာပါက တရားရံုးသည္ ေစာင့္
ေရွာက္ခြင့္ရွိေသာ မိဘ၏ထြက္ဆိုေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မိဘအုပ္ထိန္းခ်ိန္သည္ အဓိကအခ်က္
တြင္ပါှင္ေနေသာ မည္သူ ေစာင့္ေရွာက္ခြင္ရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။
အကယ္၍မိဘအုပ္ထိန္းခ်ိန္ကို ျငင္းဆိုလ်ွင္ အေထာက္အပံ့ကို ရပ္ဆင္ဲႏသ
ို လား
မဟုတ္ပါ။ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရေသာ မိဘသည္ ကေလးအေထာက္အပ့ံကို မေပးရေသာမိဘထံမွ
ေကာက္ခံရန္ၾကိဳးစားျခင္း သည္ တရားရံုး မိဘအုပ္ထိန္းခ်ိန္အမိန္ ့ကို တမင္တကာ မလိုက္နာ
ျခင္းမဟုတ္ပဲ တျခားေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မရေသာ မိဘသည္ ကေလးအေထာက္ပံ့အမိန္ ့ကို တမင္
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မလိုက္နာ၍ မရပါ။ တေယာက္ေယာက္သည္ ကေလးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလ်ွင္
တရားရံုးကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳသည္ဟု စဥ္းစားပါမည္။ ထို ့အျပင္ အကယ္၍ မိဘသည္ ကေလးေစာင့္
ေရွာက္မွဳရရန္ ၾကိဳးစားရွာေဖြေနလ်ွင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ အေထာက္အပ့ံေငြမေပးေျခမွဳသည္
ထိုကိစၥကိုဆံုးျဖတ္ရန္ အေရးပါေသာအေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ တရားဥပေဒသည္ မိဘ
အုပ္ထိန္းမွဳအခ်ိန္ကို ကုစားရန္ ျငင္းဆိုျခင္း သို ့မဟုတ္ ှင္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းတို ့ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပး
ပါသည္။
အေထာက္အပ့ံသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသလား
?
အေထာက္အပ့ံသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္ အကယ္၍ အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲလ်ွင္ (ဥပမာအလုပ္အကိုင္ အတင္းအဓမၼဆံုးရွဳံးျခင္း၊ စစ္ေရးေခၚေဆာင္ခံရျခင္း၊ ကေလးအသစ္တေယာင္ေမြးျခင္း
သို ့မဟုတ္ မိဘ တဦးဦးမွ ှင္ေငြ တက္ျခင္း သို ့မဟုတ္ က်ျခင္း သို ့မဟုတ္ ကေလး၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ေၾကာင္)့ မိဘတဦးဦးသည္ ေထာက္ပ့ံေရးအမိန့္ကိုထုတ္ခဲ့ေသာ ေရွ ့ေန သို ့မဟုတ္ ခရိင္ု CSEA ကို
ဆက္သြယ္၍ ေျပာင္းလဲသည္ကို တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
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tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;\taxmuftyHhjzifh
tcsKdUaomOya'a&;&m
tcsuftvufvufurf;pmapmifrsm;tm;t*FvdyfbmomrStm&Sbmomtrsm;tjym;odkYbmomjyefqdkxm;y
gonf/ tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;ESif qufEG,f?vufa0cH?
(odkYr[kwf)
ywfoufaomolr[kwfyg/ bmomjyefrSefuef?jynfpHkrIrsm;twGuf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;rS
udk,fpm;jyKtmr rcHEdkifyg/ bmomjyefvkyfief;pOfaMumifh Oya'a&;&mt"dyÜg,frsm;tm;
tusKd;oufa&mufrI &SdEdkifonfudkaus;Zl;jyKíowdjyKyg/
þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJtm; wdusaomtajctae &yfrsm;twGuf
Oya'tMuHay;taejzifhtpm;xdk;&efr&nf&G,fyg/ Oya'a&;&mtMuHÓPfrsm;twGuf
oif\tajctaeESifhOya'abmifudkoduRrf;em;vnfaoma&SUaeESifhomwdkifyifoifhonf/
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State Bar
Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State Bar
Foundation.

