New York State Board of Regents
MaryEllen Elia
Commissioner of Education
The State Education Department
The University of the State of New York / Albany, NY12234
Office of Communications

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ မတ္ ၇၊၂၀၁၇
ပိုမိုသိရိွလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္
Jonathan Burman သိ႔မ
ု ဟုတ္ Jeanne Beattie
(၅၁၈) ၄၇၄-၁၂၀၁
www.nysed.gov

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား အားလံုးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ
အက္ဥပေဒဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဘာသာစကား ၂၀ ျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါျပီ
လတ္တေလာက ထုတ္ေဝခဲ့ျပီးေသာ ေက်ာင္းသား အားလံုးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာ အက္ဥပေဒ (DASA) ႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို နယူးေယာက္ ျပည္နယ္တြင္
အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကသည့္ ဘာသာစကား ၂၀ ျဖင့္ ရရိွႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ပညာေရး ေကာ္မရွင္နာ
MaryEllen Elia မွ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ အုပ္စုဖ႔ြဲ
အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မၾကာမီက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕
ထိတ္လန္႔လာၾကကာ စိတ႐
္ ႈပ္လာၾကရမႈမ်ားကုိ တန္ျပန္တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာနသည္၊
ဥပေဒအရာရိွရံုးႏွင့္ လက္တြဲလ်က္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းမ်ားအား အေရးႀကီးသည့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ အထူးအေရးပါသည့္ ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ယခုအခါ မိဘမ်ား၊
အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားသူမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရယူေနၾကပါၿပီ။
“ကြ်ႏု္ပ္တ႔သ
ို ာ လက္တြဲ ရပ္ေနၾကလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကေလးေတြကို သူတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားမွာ လုံုလံုျခံဳျခံဳႏွင့္
ပံ့ပုိးေပးထားေၾကာင္း ခံစားရေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္” ဟု အဓိပတိ Betty A. Rosa မွ
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ပညာသင္ၾကားသည့္ ေနရာကုိ ေဘးမဲ့ေနရာမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္၊ လူမ်ိဳး၊ မ်ိဳးႏြယ္၊
မိခင္ဘာသာစကား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္မွဳ အေျခအေန၊ လိင္စိတ္ ဒါမွမဟုတ္
တစ္ျခားဘယ္အခ်က္ေၾကာင့္မွ ကေလးေတြ မလုံမျခံဳ ခံစားရတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရေအာင္ ဖန္တီးေပးမွာကုိ မိမိတုိ႔
ျပန္ၿပီး အာမခံေပးရန္ လုိပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔က
ုိ သူတ႔က
ုိ ုိ မိမိတုိ႔၏ ကုယ
ိ ္ပုိင္ ကေလးမ်ားလုိ ေႏြးေထြးစြာနဲ႔
ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေပြ႕ယူရန္ လုိအပ္ပါတယ္။”
“နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန အေနနဲ႔ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြ ေန႔တိုင္း ေကာင္းစြာ
ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အရာမွန္သမွ်ကို အေလးအနက္ထားျပီး တိုက္ဖ်က္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”
ဟု ေကာ္မရွင္နာ Elia မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ကြ်ႏ္ုပ္တ႔ရ
ို ဲ႕ ကေလးမ်ား ထံတြင္ လုံးဝ အခမဲ့
ပညာသင္ၾကားခြင့္ရိွတယ္၊ ဘယ္ကေလးမွ ေက်ာင္းသြားေရးကို ေၾကာက္ရ႔ံေ
ြ နစရာမလိုဘူး။ မိဘေတြ၊

အုပ္ထိန္းသူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြ သူတို႔ကေလးေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို သိရိွေအာင္န႔ဲ လံုျခံဳျပီး
ေႏြးေထြးတဲ့ ေက်ာင္းဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တ႔ို တတ္စြမ္းသမွ် အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ ဖန္တီးေပးရမယ္”။
ဌာနသည္ ယခုေတာ့ အကူအညီမ်ားကို မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္
နယူးေယာက္ ျပည္နယ္တြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး ဘာသာစကား ၁၀ မ်ိဳးသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းတို႔မွာ စပိန္၊ တရုတ္၊ အာေရဗ်၊ ဘဂၤါလီ၊ ရုရွ၊ အူရဒူ၊ ေဟရွန္ ခရီအ္ိုး၊ ျပင္သစ္၊ ကရင္ ႏွင့္ နီေပါ
ဘာသာစကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤအားထုတ္မွဳမ်ားကို နယူးေယာက္ ဥပေဒအရာရိွရံုး (OAG) မွ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးရန္
လက္တြဲကာ တိုးခ်ဳဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာျပန္ျပီးေသာ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ဥပေဒအရာရိွ Eric T. Schneiderman ႏွင့္ ေကာ္မရွင္နာ Elia တိ႔၏
ု
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါရိွျပီး ယင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ကေလးမ်ားကို နယူးေယာက္ရိွ
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေၾကာက္ရ႕ြ ံမွဳမရိွပဲ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရေစရန္ အတြက္ တည္ဆဲ ျပည္နယ္ ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ လမ္းညႊန္တြင္
ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကို လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားေရးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား၏
တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ အရွက္တကြဲျဖစ္ေစျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို တုိင္ၾကားရန္ ႏွင့္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ားကုိ ကူညီေပးမည့္ ေနာက္ထပ္
လမ္းညႊန္ႏွင့္ အကူအညီမ်ား ပါရွိသလုိ DASA ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အျပဳသေဘာ ေက်ာင္းဝန္းက်င္ကို
ဖန္တီးလ်က္ ထိန္းသိမ္းထားေရး အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးထားပါသည္။
ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို၊ ဘာသာစကား ၂၀ ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။
လူဝင္မွဳႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္
ဖတ္ရွဳႏိုင္ျပီး၊ DASA ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို
ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

