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နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ရွြိ အဂၤလပ
ြိ ဘ
္ ာသာစကာူး
သင္ယေနသမ ာူး၏ မြိဘမ ာူးအတက္ လမ္ူးညႊန္

BURMESE

ေလူးစာူးအပ္ပါေသာ မြိဘ/အပ္ထြိန္ူးသ ခင္ ာူး/ရွင့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးမွ အပ အျခာူးဘာသာစကာူးမ ာူးအာူး အြိမ္သူးစကာူးအျဖစ္ အသူးျပဳေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး
ပညာေရူး တန္ူးတညီမွ ရရွြိနြိဳင္ရန္ ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္ူး ထူးခၽန္နြိဳင္ရန္ အတက္ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရူး ႒ာန ရွြိ
ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူး ရူးမွ ႀကြိဳူးပမ္ူးေဆာင္ရက္လွ က္ ရွြိသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလူး၏
အြိမ္သူးဘာသာစကာူးမွ အဂၤလြိပ္စကာူးအျပင္ အျခာူးတချဖစ္ေနၿပီူး၊ ၄င္ူးမွ အဂၤလြိပ္စကာူးကြိ ေလ့လာေနပါက၊ သြိ႔မဟတ္
ေလ့လာသည့္ လမ္ူးေၾကာင္ူးေပၚ ေရာက္ရွြိေနပါက ၄င္ူးသည္ ဒြိဘာသာအသူးျပဳသ ျဖစ္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂဏ္ယပါသည္!
ဒြိဘာသာ ကေလူးငယ္မ ာူးတင္ ထူးကဲသည့္ အရည္အေသူးမ ာူး ႏွင့္ အာူးသာူးခ က္မ ာူး ရွြိေနၿပီူး၊ ၄င္ူးတြိ႔အတက္ ေရွ႕ေလွ ာက္
အခင့္အေရူး မ ာူးစာ ရွြိေနေပသည္။ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရူး ႒ာနသည္ ဒြိဘာသာစကာူးကြိ ႀကီူးစာတန္ဖြိူးထာူး၍၊
သင့္ကေလူးငယ္အာူး ၄င္ူး၏ ဘာသာစကာူး အရည္အေသူး အစမ္ူးကန္ ျမင့္တက္နြိဳင္ရန္ အေကာင္ူးဆူးေသာ အေနအထာူးကြိ
ႀကြိဳူးပမ္ူးေဖၚေဆာင္ ေပူးေနပါသည္။
အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးအာူး ကၽမ္ူးက င္နြိဳင္ေရူး အေထာက္အပ့လြိအပ္ေနသည့္ အဂၤလြိပ္စကာူးမွ အပ အျခာူးဘာသာစကာူး
မ ာူးအာူး အြိမ္သူးစကာူးအျဖစ္ အသူးျပဳေနေသာ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး အတက္ ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူးအေၾကာင္ူးကြိ
ေလ့လာရန္ သင့္အာူးကၽန္ဳပ္တြိ႔မွ ဖြိတ္ေခၚအပ္သည္။ ထြိေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးကြိ အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး ေလ့လာေနသမ ာူး

(ELLမ ာူး) သြိ႔မဟတ္ ဘာသာစကာူးစ ေလ့လာေနသမ ာူး (MLLမ ာူး) ဟေခၚသည္။ ထြိေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးသည္
အဂၤလြိပ္စကာူး စမ္ူးရည္မ ာူးသာ ဖ႔ၿဖြိဳူးလာသည္မကပဲ၊ ဒြိဘာသာပညာတတ္မ ာူးျဖစ္ကာ၊ အခ ြိဳ႕မွာ ဘာသာေပါင္ူးစ
တတ္ေျမာက္သည့္ ကေလူးမ ာူး ျဖစ္လာသည္။
နယူးေယာက္ျပည္နယ္သည္ ဘာသာစကာူးေပါင္ူး ၂၀၀ေက ာ္ စေဝူးရာ ေဒသျဖစ္ၿပီူး၊ ကမာၻေပၚတင္ ယဥ္ေက ူးမွဳ ႏွင့္
ဘာသာစကာူး မတကျဲ ပာူးဆူးေသာ ေနရာတြိ႔၌လည္ူး တခအပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာစကာူး တခထက္ပြိမြိ ေျပာတတ္
ဆြိတတ္ျခင္ူးသည္လည္ူး ကၽန္ဳပ္တြိ႔ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး၏ အရည္အေသူးေကာင္ူးမ ာူး အနက္ တချဖစ္ေပသည္။ သြိ႔ပါ၍၊

ELLမ ာူး အတက္ ပညာေရူးအစီအစဥ္မ ာူးသည္ အြိမ္သူး သြိ႔မဟတ္ ပင္မဘာသာစကာူးကြိ အရင္ူးအျမစ္အျဖစ္ အသူးျပဳကာ
ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးအာူးလူး ပညာေရူး ထူးခၽန္ထက္ျမက္ေစရန္ ဦူးတည္ ရည္ေမွ ာ္အပ္ေပသည္။ ဤလမ္ူးညႊန္စာအပ္တင္၊
ကေလူးမ ာူးအာူး မည္သြိ႔မည္ပ

ELLမ ာူးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပ၊ ELLမ ာူးအတက္ ရရွြိနြိဳင္သည့္ အစီအစဥ္မ ာူး၊ မည္သည့္အခ ြိန္တင္
ELL အစီအစဥ္မ ာူးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးမွ ဖယ္ခာနြိဳင္ပ၊ ႏွင့္ ေဒသခေက ာင္ူးမ ာူးတင္ ရရွြိနြိဳင္သည့္ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူး၊
သင္ေထာက္ကမ ာူး၊ အရင္ူးအျမစ္မ ာူး အစရွြိသည္တြိ႔ကြိ သင္ရွာေဖေတ႔ရွြိ ေလ့လာနြိဳင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
ကေလူးမ ာူး၏ လမွဳေရူး၊ ယဥ္ေက ူးမွဳ၊ ႏွင့္ ပညာေရူး လြိအပ္ခ က္မ ာူးကြိ ျဖည့္ဆည္ူးေပူးမည့္ အေကာင္ူးဆူးေသာ
အစီအစဥ္မ ာူးကြိ ေရူးခ ယ္ရာတင္ မြိဘမ ာူး ႏွင့္ မြိသာူးစမ ာူးသည္ အေရူးပါသည့္ အခန္ူးက႑မွ ပါဝင္သည္ဟ ကၽန္ဳပ္တြိ႔မွ
ယၾကည္သည္။ သင္ႏွင့္ အစဥ္မပ က္ ပူးေပါင္ူးေဆာင္ရက္ရန္ ကၽန္ဳပ္တြိ႔မွ စြိတ္အာူးထက္သန္စာ ရည္ေမွ ာ္လ က္ ရွသ
ြိ ည္။

က န္ူးမာ၊ ေပ ာ္ရႊင္၍ ေအာင္ျမင္သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္ူး ဆမန္ေကာင္ူး ေတာင္ူးအပ္ပါသည္!
တည္ၾကည္စာျဖင့္၊

Angelica Infante-Green
ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးဆြိင္ရာ တဘ
ဲ က္ေကာ္မစ္ရွင္နာ
ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးရူး
နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရူး႒ာန

မာတြိကာ

အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး(ELLs)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ေမူးရြိူးေမူးစဥ္ ေမူးခန္ူးမ ာူး

စာ ၁

အဓီက အစီအစဥ္မ ာူး

စာ ၂

ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူး

 အသင္ေျပာင္ူး ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူး

စာ ၂

 တလမ္ူး (သြိ႔) ႏွစလ
္ မ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္မ ာူး

စာ ၂

အဂၤလပ
ြိ ္စာအာူး ဘာသာစကာူး အသစ္အျဖစ္ သင္ယေရူး အစီအစဥ္မ ာူး

စာ ၃

အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး ေလ့လာသမ ာူး ႏွင့္ ဘာသာစကာူးေပါင္ူးစ
ေလ့လာသမ ာူး ႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္ ယတမ္ူးစကာူးမ ာူး

စာ ၅

သင္သပ
ြိ ါသလာူး? ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ႏွင့္ ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး ဆြိင္ရာ
သြိမတ
ွ ္ဖယ္ရာမ ာူး

စာ ၇

သင့္ကေလူး၏ ပညာေရူးတင္ ပါဝင္ျခင္ူး

စာ ၉

ELLမ ာူး၏ မြိဘမ ာူးအတက္ အရင္ူးအျမစ္မ ာူး

စာ ၁၀

အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး (ELLs)/ဘာသာစကာူး ေပါင္ူးစ
သင္ယေနသမ ာူး (MLLs) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမူးရြိူးေမူးစဥ္ ေမူးခန္ူးမ ာူး

ကၽန္ဳပ္၏ ကေလူးအာူး အဂၤလပ
ြိ စ
္ ကာူး သင္ယသ

(ELL)/ဘာသာစကာူးေပါင္ူးစ သင္ယသ (MLL) အျဖစ္ မည္သ႔သ
ြိ တ္မတ
ွ ပ
္ ါသနည္ူး?

နယူးေယာက္ ျပည္နယ္တင္ ေက ာင္ူးတက္ေရာက္ရန္ စာရင္ူးအသစ္ ေပူးသင္ူးထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ ႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေနာက္ပြိင္ူး
စာရင္ူး ျပန္လည္ ေပူးသင္ူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး အာူးလူးသည္ အြိမသ
္ ူးဘာသာစကာူးဆြိင္ရာ သြိလြိဖယ္ေမူးခန္ူးမ ာူး(HLQ)ကြိ
ေျဖဆြိရန္ လြိအပ္သည္*။ ထြိ HLQ ကြိ စာရင္ူးေပူးသင္ူးခ ြိနတ
္ င္ ေျဖဆြိရမည္ ျဖစ္သည္။
အလတ္တမ္ူး ေတ႕ဆေမူးျမန္ူးမွဳမ ာူးပါဝင္သည့္ ဤေမူးခန္ူးမ ာူးကြိ အသူးျပဳ၍၊ အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီသည့္ ဆရာ/မ သြိ႔မဟတ္
တရာူးဝင္ ဝန္ထမ္ူးတဦူးဦူးမွ အြိမ္တင္ မည္သည့္ဘာသာစကာူး အသူးျပဳသည္ကြိ သြိရွြိမွတ္သာူးေပလြိမ့မ
္ ည္။ အကယ္၍ အြိမ္တင္
အဂၤလြိပ္စာမွအပ အျခာူး ဘာသာစကာူးတခခ အသူးျပဳေၾကာင္ူးကြိ ေမူးခန္ူးမ ာူး ႏွင့္ ေတ႕ဆေမူးျမန္ူးမွဳတြိ႔မွ တဆင့္ သြိရွြိပါက၊
သင့္ကေလူးသည္ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး ရွာေဖသတ္မွတ္ျခင္ူး စာေမူးပ(ဲ NYSITELL)
ဟေခၚေသာ အဂၤလြိပ္စကာူး ကၽမ္ူးက င္မွဳစစ္ စာေမူးပက
ဲ ြိ ေျဖဆြိရန္ လြိအပ္ေပသည္။

NYSITELL ရလဒ္မ ာူးအာူး အသူးျပဳ၍ သင့္ကေလူး၏ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး အဆင့္ (စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္ူး၊ တြိူးတက္ျခင္ူး၊
ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး၊ တြိူးပာူးျခင္ူး၊ ႏွင့္ ပြိင္နြိဳင္ျခင္ူး) ကြိ စြိစစ္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလူးသည္ စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္ူး (အေျခခ
အစျပဳ)၊ တြိူးတက္ျခင္ူး (အေျခခ အလယ္အလတ္)၊ ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး (အလယ္အလတ္)၊ သြိ႔မဟတ္ တြိူးပာူးျခင္ူး (အဆင့္ျမင္)့ ရရွြိပါက
၄င္ူးအာူး ELL အျဖစ္ သတ္မွတ္ လြိမ့္မည္။ ELLမ ာူးသည္ ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး (BE) သြိ႔မဟတ္ အဂၤလြိပ္စကာူးအာူး
ဘာသာစကာူးအသစ္အျဖစ္ သင္ယျခင္ူး (ENL) ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးအာူး ရယပြိင္ခင့္ ရွြိေပသည္။ အကယ္၍ ေက ာင္ူးသာူး/သသည္
ပြိင္နြိဳင္ျခင္ူး (ကၽမ္ူးက င္) အဆင့္ရရွြိပါက ၄င္ူးအာူး ELL အျဖစ္ မသတ္မွတ္နြိဳင္ေပ။

NYSITELL ရလဒ္မ ာူးသည္ ဆရာ/မမ ာူးအာူး ပြိမြိေကာင္ူးမန္စာ ျပင္ဆင္နြိဳင္ရန္ ႏွင့္ ၄င္ူးတြိ႔ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးကြိ ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူး
ေပူးနြိဳင္ရန္ ေထာက္ကသည္။ ဆရာ/မမ ာူးမွ ဤအခ က္အလက္မ ာူးကြိ အသူးျပဳကာ ေက ာင္ူးသာူး/သ၏ အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး
အေရူး၊ အဖတ္၊ အေျပာ အာူးသာခ က္၊ လြိအပ္ခ က္မ ာူးကြိ ေဖၚညႊန္ူးသည္။ ထြိရလဒ္မ ာူးသည္ ေက ာင္ူးမ ာူးမွ တပတ္လွ င္ အဂၤလြိပ္
စကာူးအာူး ဘာသာစကာူးအသစ္(ENL)အျဖစ္ သင္ၾကာူးျခင္ူး မြိနစ္လြိအပ္ခ က္မ ာူးအတက္လည္ူး လမ္ူးညႊန္ေပူးနြိဳင္ေပလြိမ့္မည္။
ထြိစြိစစ္သတ္မွတ္ျခင္ူး လပ္ငန္ူးအာူး ပညာသင္ႏွစ္ မစမီအခ ြိန္တင္ ျပဳလပ္ရမည္ သြိ႔မဟတ္ ေက ာင္ူးသာူး/သ ေက ာင္ူးအပ္ႏွ
စာရင္ူးေပူးသင္ူးၿပီူး ကနဦူး ၁၀ရက္အတင္ူး ေဆာင္ရက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၁

အဆင့္

အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး တတ္ေျမာက္ကၽမ္ူးက င္မဳွ အဆင့္ ေဖၚညႊနူး္ ခ က္မ ာူး

စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္ူး
(အေျခခ အစျပဳ)

ဤ စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္ူး အဆင့္တင္ ရွြိေနေသာ ေက ာင္ူးသာူး/သသည္ ဆြိင္ရာအတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑
အစအလင္ အတက္ လြိအပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽမ္ူးက င္တတ္ေျမာက္မွဳကြိ ဆပ္ကြိင္ပင္
ြိ ဆြိင္ရန္
ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိင္ရာ ေထာက္ပ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက တည္ေဆာက္ထာူးသည့္ သင္ၾကာူးမွဳ
ပစမ ာူး အေပၚ မွီခြိရန္ အမ ာူးအျပာူး လြိအပ္လွ က္ရွြိသည္။

တြိူးတက္ျခင္ူး
(အေျခခ
အလယ္အလတ္)

ဤ တြိူးတက္ျခင္ူး အဆင့္တင္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သသည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑ အစအလင္
အတက္ လြိအပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽမ္ူးက င္တတ္ေျမာက္မွဳကြိ ဆပ္ကြိင္ပြိင္ဆြိင္ရန္
ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိင္ရာ ေထာက္ပ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက တည္ေဆာက္ထာူးသည့္ သင္ၾကာူးမွဳ
ပစမ ာူး အေပၚ မွီခြိရန္ အနည္ူးငယ္ လြိအပ္လွ က္ရွြိသည္။

ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး
(အလယ္အလတ္)

ဤ အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး အဆင့္တင္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သသည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑
အစအလင္ အတက္ လြိအပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽမ္ူးက င္တတ္ေျမာက္မွဳကြိ ဆပ္ကြိင္
ပြိင္ဆြိင္ရန္ ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိင္ရာ ေထာက္ပ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက တည္ေဆာက္ထာူးသည့္
သင္ၾကာူးမွဳ ပစမ ာူး အေပၚ မွီခြိမွဳမွ အနည္ူးငယ္ လတ္လပ္လွ က္ရွြိသည္။

တြိူးပာူးျခင္ူး
(အဆင့္ျမင့္)

ဤ အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး အဆင့္တင္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သသည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑
အစအလင္ အတက္ လြိအပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽမ္ူးက င္တတ္ေျမာက္မွဳကြိ ဆပ္ကြိင္
ပြိင္ဆြိင္ရန္ ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိင္ရာ ေထာက္ပ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက တည္ေဆာက္ထာူးသည့္
သင္ၾကာူးမွဳ ပစမ ာူး အေပၚ မွီခြိမွဳမွ အမ ာူးအျပာူး လတ္လပ္လွ က္ရွြိသည္။

ပြိင္နဳြိ င္ျခင္ူး
(ကၽမ္ူးက င္အဆင္)့

ဤ အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး အဆင့္တင္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သသည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑
အစအလင္ အတက္ လြိအပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽမ္ူးက င္တတ္ေျမာက္မွဳကြိ ဆပ္ကြိင္ ပြိင္ဆြိင္ၿပီူး
ျဖစ္သည္။ သ သြိ႔မဟတ္ သမသည္ ELL တဦူး မဟတ္ေပ။

A Guide for Parents of English Language Learners in New York State

ELLမ ာူး/MLLမ ာူး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

ေမူးရြိူးေမူးစဥ္ ေမူးခန္ူးမ ာူး

(အဆက္)
အဓြိက အစီအ စဥ္မ ာူး
အဂၤလ ပ
ြိ ဘ
္ ာသာစကာူး သင္ယ ေနသမ ာူးအတက္ မည္သည့္ အစီအ စဥ္မ ာူး ရရွန
ြိ ဳြိ င္ပါသနည္ူး?
ျပည္နယ္တင္ူးရွြိ ေက ာင္ူးခရြိင္မ ာူးအတက္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္ ႏွစ္ခကြိ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္မွ အတည္ျပဳ

သတ္မွတ္ခ ထာူးေပူးသည္ 1. ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး
 အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး (TBE) အစီအစဥ္

2.

 တလမ္ူး သြိ႔မဟတ္ ႏွစ္လမ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္ (OWDL/TWDL)
အဂၤလြိပ္စကာူးကြိ ဘာသာစကာူးအသစ္အျဖစ္ သင္ယျခင္ူး (ENL) အစီအစဥ္ (ယခင္ အဂၤလြိပ္စကာူးအာူး ဒတြိယစကာူး
သြိ႔မဟတ္ ESL)

အစီအစဥ္ ပစႏွစ္ခလူးသည္ ELLမ ာူး၏ ပညာေရူး ေအာင္ျမင္မွဳကြိ အေထာက္အကေပူးသည္၊ သြိ႔ေသာ္ အြိမ္သူး သြိ႔မဟတ္ မလ
ဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ၾကာူးမွဳ အခ ြိန္ ႏွင့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာႏွင့္ သင္ၾကာူးမွဳ အခ ြိန္မ ာူး ပစတခစီတင္ ကာျခာူးသည္။ မြိသာူးစမ ာူးမွ
၄င္ူးတြိ႔ကေလူးမ ာူးအာူး အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး၊ တလမ္ူး သြိ႔မဟတ္ ႏွစ္လမ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ၊ သြိ႔မဟတ္
အဂၤလြိပ္စကာူးကြိ ဘာသာစကာူး အသစ္အျဖစ္ သင္ယျခင္ူး အစီအစဥ္တြိ႔တင္ အပ္ႏွထာူးရွြိရန္ ေရူးခ ယ္နြိဳင္သည္။ အကယ္၍
ထြိအစီအစဥ္မ ာူး သင့္ေဒသခေက ာင္ူး၌ မရရွြိပါက၊ ရရွြိနြိဳင္သည့္ ေက ာင္ူးသြိ႔ ေျပာင္ူးေရႊ႕ေပူးရန္ ေတာင္ူးခနြိဳင္ေပသည္။ အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး
ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး၊၊ တလမ္ူး သြိ႔မဟတ္ ႏွစ္လမ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္မ ာူးရွြိ ELLမ ာူးသည္ သတ္မွတ္ထာူးသည့္ ENL
သင္ၾကာူးမွဳ ယနစ္မ ာူးကြိ ENL ပစမွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး နည္ူးတ ပမာဏ အညီအမွ ရရွြိရန္ အတည္ျပဳ ခ မွတ္ထာူးသည္။ အနြိမ့္ဆူးအျဖစ္၊
ELLမ ာူးအာူးလူး ENL သင္ၾကာူးမွဳ ရရွြိေရူးအတက္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ ထာူးရွသ
ြိ ည္။ ပြိမြိသြိလြိပါက
http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Nowithdrawaloptionmemo.pdf သြိ႔ သာူးေရာက္ ၾကည့္ရွဳပါ။

ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူး
အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူး
အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူးသည္ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးတ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးအာူး
၄င္ူးတြိ႔၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးမ ာူးျဖင့္ ပညာေရူးဘာသာရပ္မ ာူးကြိ ဆက္လက္ေလ့လာေနစဥ္အခ ြိန္၌ပင္ အဂၤလြိပ္ဘာသာ
စကာူးျဖင့္ ေရူး၊ ဖတ္၊ ေျပာ၊ နာူးလည္နြိဳင္ရန္ အခင့္အလမ္ူးမ ာူး ဖန္တီူးေပူးထာူးသည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာ
စကာူးအာူး အသူးျပဳ၍ ပညာေရူး က႑ေပါင္ူးစတြိူးတက္ေရူး ကညီရာ၌ အသူးျပဳကာ၊ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး idkလည္ူး ရရွြိလာေစမည္
ျဖစ္သည္။ အစီြိအစဥ္၏ ရည္ရယ္ခ က္မွာ ကၽမ္ူးက င္ပြိင္နြိဳင္မွဳကြိ ရရွြိၿပီူးသည္ႏွင့္ ထပ္ေလာင္ူးအကအညီမလြိအပ္ပဲ ဧကဘာသာစကာူး
စာသင္ခန္ူးသြိ႔ အသင္ကူးေျပာင္ူးနြိဳင္ေစမည့္ အခင့္အေရူးကြိ ေပူးရန္ ျဖစ္ေပသည္။ TBE အစီအစဥ္တင္ အခ ြိန္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္
အေလ ာက္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး အေျချပဳသင္ၾကာူးမွဳ မ ာူးလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္ူး၊ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးမွ ဒြိဘာသာစကာူးအရ
တြိူးတက္နြိဳင္ရန္အတက္ အြိမ္သူး/မလဘာသာအေျချပဳ သင္ၾကာူးမွဳ ႏွင့္ အေထာက္အပ့မ ာူး အၿမဲရွြိေနမည္ ျဖစ္သည္။

တလမ္ူး သြိ႔မဟ တ္ ႏွစလ
္ မ္ူးသ ာူး ႏွစဘ
္ ာသာ အစီအ စဥ္မ ာူး
ဤအစီအစဥ္မ ာူးကြိ ေဒသခ ႏွင့္ ေဒသခမဟတ္ေသာ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ေျပာဆြိသမ ာူးအာူး ဒြိဘာသာတတ္ေျမာက္ရန္
(ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးအာူး ကၽမ္ူးက င္စာေျပာတတ္ျခင္ူး)၊ ဒြိဘာသာစာတတ္ေျမာက္ရန္ (ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးျဖင့္ ေရူးတတ္၊
ဖတ္တတ္ျခင္ူး)၊ ယဥ္ေက ူးမွဳ ဖလွယ္ နာူးလည္ရန္၊ ႏွင့္ ELL မဟတ္သည့္ အစီအစဥ္မ ာူးတင္ ပါဝင္သည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးႏွင့္
တန္ူးတ ပညာေရူး ထူးခၽန္ထက္ျမက္ရန္ အတက္ ဖန္ူးတီူးတည္ေဆာက္ထာူးသည္။

တလမ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္တင္ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူး သြိ႔မဟတ္ ေနာက္ေၾကာင္ူးတသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး
ပါဝင္သည္။ ဆရာ/မမွ သင္ၾကာူးမွဳကြိ အဂၤလြိပ္ဘာသာ ႏွင့္ အြိမ္သူး/ပစ္မတ္* ဘာသာစကာူးႏွင့္ ပြိ႔ခ ေပူးသည္။

ႏွစ္လမ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္တင္ ေဒသခ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ေျပာဆြိသမ ာူး ႏွင့္ ELLမ ာူးပါဝင္သည္။ ဆရာ/မ သြိ႔မဟတ္

ဆရာ/မမ ာူးသည္ သင္ၾကာူးခ က္မ ာူးကြိ အဂၤလြိပ္ဘာသာ ႏွင့္တက အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူး ႏွင့္ပါ ပြိ႔ခ သည္။ ဤအစီအစဥ္၌
အမ ာူးအာူးျဖင့္ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးတြိ႔သည္ ၄င္ူးတြိ႔အတက္ ပြိ႔ခ ခ က္မ ာူး ထက္ဝက္ခန္႔ကြိ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ယကာ၊
အျခာူးပြိ႔ခ ခ က္တြိ႔ကြိ ၄င္ူးတြိ႔၏ ပစ္မတ္ ဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ယၾကသည္။ ပစေပၚမတည္၍ အဂၤလြိပ္စကာူး ႏွင့္ အြိမ္သူး/ပစ္မတ္
ဘာသာစကာူး ပြိ႔ခ ခ က္ရာႏွဳန္ူးမ ာူး ကျဲ ပာူးျခာူးနာူးၾကသည္။ ဥပမာအာူးျဖင့္ဆြိေသာ္၊ ၉၀%-၁၀%ပစတင္ ပြိ႔ခ ခ က္ ရာႏွဳန္ူးအမ ာူးစကြိ
အဂၤလြိပ္မွအပ ပစ္မတ္ဘာသာစကာူး ႏွင့္ ပြိ႔ခ က္ကာ၊ အခ ြိန္ကာလအေလ ာက္ ၅၀%-၅၀%ေရာက္သည္အထြိ ထပ္တြိူး
သင္ၾကာူးေပူးသာူးသည္။ ထြိအစီအစဥ္မ ာူး၏ ပန္ူးတြိင္မွာ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး အဂၤလြိပ္ဘာသာ ႏွင့္ အြိမ္သူး/ပစ္မတ္ဘာသာစကာူး
တြိ႔တင္ တတ္ေျမာက္ ကၽမ္ူးက င္လာေစရန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

* ပစ္မတ္ဘာသာစကာူးဆြိသည္မွာ သင္ယတတ္ေျမာက္/ရရွြိထာူးသည့္ ဒတြိယဘာသာစကာူးကြိ ေခၚျခင္ူးျဖစ္သည္။
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အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး (ELLs)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ေမူးရြိူးေမူးစဥ္ ေမူးခန္ူးမ ာူး (အဆက္)

အကယ္၍ ကၽန္ဳပ္၏ကေလူးသည္ အြိမသ
္ ူးဘာသာစကာူးကြိ မၾကာခဏ အသူးျပဳပါက ၄င္ူးမွ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ကာူး တတ္ေျမာက္နဳြိ င္ပါမည္လာူး?
ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးျဖင့္ သင္ယခ က္ေၾကာင့္ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး စြိတ္ရွဳပ္ေထူးတတ္သည္ဟ သာမန္အာူးျဖင့္ စြိူးရြိမ္တတ္ၾကသည္။
အႏွစ္ ၃၀ေက ာ္ခန္႔ ျပဳလပ္လာသည့္ သေတသနသည္ ထြိသြိ႔ ဘာသာစကာူးရွဳပ္ေထူးမွဳ မျဖစ္တတ္ေၾကာင္ူး အဖန္တလဲလဲ ေဖၚျပေန၏။
တကယ္တန္ူးမွာမ၊ ေက ာင္ူးသာူး၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးကြိ အသူးျပဳျခင္ူးသည္ ၄င္ူး၏ အဂၤလြိပ္စာဖ႔ၿဖြိဳူးမွဳအတက္ အလွ င္ျမန္ဆူး
နည္ူးလမ္ူးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထပ္ေလာင္ူး၍၊ ဒြိဘာသာစကာူး ေလ့လာသင္ယသမ ာူးတင္ ေျပာင္ူးေပ ာ့ပေဖၚနြိဳင္သည့္ ဦူးေဏွာက္တစ
ဖ႔ၿဖြိဳူးလာကာ၊ သင္ၾကာူးမွဳကြိ အာူးႀကီူးသည့္ အေထာက္အကေပူးေသာ ဥာဏစမ္ူးပကာူးမ ာူး တြိူးတက္လာေပသည္။ တလမ္ူး သြိ႔မဟတ္
ႏွစ္လမ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္မ ာူးတင္၊ သင္ၾကာူးပြိ႔ခ မွဳ ဘာသာစကာမ ာူးကြိ ချဲ ခာူးထာူးသည္ ျဖစ္၍၊ သတ္မွတ္ထာူးသည့္ အခ ြိန္၊
ေန႔ရက္တြိ႔တင္ ဆြိင္ရာဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ယရမည္ ျဖစ္သည္။ မြိဘမ ာူးမွ ထြိအစီအစဥ္မ ာူးသြိ႔ အလည္အပတ္သာူးေရာက္သည့္
အခါ၊ ထြိျပင္ဆင္မွဳတြိ႔မွာ ရွဳပ္ေထူးမွဳ မျဖစ္ရမွ မက ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး၏ ဒြိဘာသာစကာူး တြိူးတက္မွဳကြိ အလန္ေထာက္ကေၾကာင္ူး
ေတ႔ျမင္ၾကရေပသည္။ အသက္၁၀ အရယ္တင္ တလမ္ူး သြိ႔မဟတ္ ႏွစ္လမ္ူးသာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္၌ တက္ေရာက္ေနသည့္
ကေလူးမ ာူးသည္ ဧကဘာသာ အဂၤလြိပ္စကာူးေျပာ ကေလူးမ ာူး ႏွင့္ တန္ူးတ၊ သြိ႔မဟတ္ သာလန္စာ စမ္ူးေဆာင္နြိဳင္ေၾကာင္ူး
သေတသနမွ ျပသလွ က္ရသ
ွြိ ည္။
ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး အစီအစဥ္တင္ မည္သ႔ေ
ြိ သာ သင္ခန္ူးစာမ ာူး ႏွင့္ လွဳပ္ရာွ ူးမွဳမ ာူးကြိ ေတ႔ရရ
ွြိ န္ ကၽန္ဳပ္မွ ေမွ ာ္လင့္နဳြိ င္ပါသနည္ူး?
ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးသည္ သင္ၾကာူးမွဳမ ာူးကြိ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ႏွင့္ယွဥ္တဲ၍ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးျဖင့္ပါ ရယနြိဳင္မည္
ျဖစ္ေသာ္လည္ူး၊ သင္ရြိူးညႊန္ူးတမ္ူးမွာမ ဒြိဘာသာမဟတ္သည့္ အတန္ူးမ ာူးႏွင့္ အတတပင္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးမွ
စာတတ္ေျမာက္မွဳ ႏွင့္တက၊ သခ ာၤ ၊ သြိပၸ၊ ဝြိဇာတမ
ဲ ာူး၊ ႏွင့္ လမွဳေရူး ဘာသာရပ္ဆြိင္ရာ အသြိပညာတြိ႔ကြိ အစီအစဥ္ ပစေပၚ မတည္၍
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေလ့လာဖ႔ၿဖြိဳူးနြိဳင္ေပမည္။ ဒြိဘာသာစကာူးေျပာ ႏွင့္ ဒြိဘာသာစာတတ္ ကေလူးသည္ အဂၤလြိပဘ
္ ာသာစကာူး ႏွင့္အတ
အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးျဖင့္ပါ နာူးေထာင္၊ ေရူး၊ ဖတ္၊ ေျပာဆြိ နြိဳင္ေပသည္။ ဘာသာစကာူးတခမွ အရည္အေသူးမ ာူးသည္ အျခာူး
ဘာသာစကာူးတခထသြိ႔ ကူးေျပာင္ူးသာူးၾကသည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သသည္ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူး၌ စာတတ္အာူး ေကာင္ူးပါက၊
ထြိသြိ႔ေသာ စမ္ူးရည္မ ာူးသည္ ဒတြိယ ဘာသာစကာူးထသြိ႔ပါ ကူးေျပာင္ူးသာူးတတ္ၾကေပသည္။

အဂၤလ ပ
ြိ စ
္ ာအာူး ဘာသာစကာူးအသစ္အ ျဖစ္ သင္ၾကာူးျခင္ူး အစီအ စဥ္မ ာူး
ယခင္ အဂၤလြိပ္စကာူးအာူး ဒတြိယဘာသာစကာူး အျဖစ္သင္ၾကာူးျခင္ူးဟ ေခၚဆြိသည့္ ဤအစီအစဥ္တင္၊ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး
သင္ၾကာူးရယမွဳကြိ အေလူးထာူး ေဆာင္ရက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ ENL အစီအစဥ္တင္ ဘာသာေ ဒ ဝြိဇာတမ
ဲ ာူး ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆြိင္ရာ
သင္ၾကာူးခ က္မ ာူးကြိ တြိက သည့္ ENL ပြိ႔ခ ခ က္ ်ဴဟာမ ာူးပါရွြိသည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ၾကာူးေပမည္။ အခ ြိဳ႕ဘာသာရပ္
ဆြိင္ရာ အတန္ူးမ ာူးမွာမ အရည္အေသူးျမင့္ ENL မ ာူးျဖစ္သည္။ သာလန္နာူးလည္နြိဳင္ရန္ အတက္ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူး
အသူးျပဳ အေထာက္အပ့ ႏွင့္ သင့္ေလ ာ္သည့္ ELL သင္ၾကာူးမွဳ အကအညီမ ာူး ပါဝင္သည့္ ပင္မ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာ ႏွင့္ အဂၤလြိပ္
ဘာသာစကာူး ဖ႔ၿဖြိဳူးေရူး ပြိ႔ခ ခ က္မ ာူးကြိ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးမွ လက္ခရရွမ
ြိ ည္ ျဖစ္ေပသည္။ အရည္အေသူးျမင့္ ENL အတန္ူးမ ာူးကြိ
ENL ႏွင့္ ပင္မ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာ၌ပါ လက္မွတ္ရ ဆရာ/မမွ သင္ၾကာူးမည္ သြိ႔မဟတ္ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာ လက္မွတ္ရ ဆရာ/မႏွင့္
ENL လက္မွတ္ရ ဆရာ/မတြိ႔မွ ပူးတဲသင္ၾကာူးေပူးသာူးမည္။ တပင္တြိင္ ENL အတန္ူးတင္မ ပင္မ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာတင္ ထူးခၽန္
ေအာင္ျမင္နြိဳင္ရန္အတက္၊ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးအာူး အျခာူး ဘာသာ စကာူးေျပာသမ ာူးကြိ သင္ၾကာူးေရူး (ESOL) NYS-လက္မွတ္ရ
ဆရာ/မထမွ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ဖ႔ၿဖြိဳူးမွဳ ပြိ႔ခ ခ က္မ ာူးကြိ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးမွ ရရွြိမည္။ ဤအစီအစဥ္မွာ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး
အေျချပဳ၍သာ ေျပာဆြိနြိဳင္သည့္ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူး မတညီေသာ ေနာက္ေၾကာင္ူးမ ာူးမွ လာသည့္ ဒြိဘာသာစကာူး
အစီအစဥ္တင္ မပါဝင္နြိဳင္သည့္ ELL ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးအတက္ ဝန္ေဆာင္မွဳျဖစ္သည္။

ဤအစီအစဥ္ေတမွာ မည္သ႔ြိ ကာျခာူးခ က္ေတ ရွေ
ြိ နပါသနည္ူး?
ႏွစ္ဘာသာအစီအစဥ္မ ာူးတင္ ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးလူး အသူးျပဳကာ၊ ဒြိဘာသာစာ တတ္ေျမာက္ေရူး ႏွင့္ ဒြိဘာသာစကာူး
တတ္ေျမာက္ေရူး တြိ႔ကြိ ဦူးတည္သည္။ အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး၏ အႏၱြိမရည္ရယ္ခ က္မွာ အြိမ္သူး/မလ
ဘာသာစကာူးကြိ အသူးျပဳ၍ အတန္ူးအေလ ာက္ ပညာေရူး အရည္အေသူးမ ာူး ျမင့္တက္လာၿပီူး အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး သင္ယမွဳကြိ
ဖန္တီူးေပူးနြိဳင္ေရူးပင္ ျဖစ္သည္။ ENL အတန္ူးမ ာူး ႏွင့္ ပစမ ာူးတင္၊ သင္ၾကာူးပြိ႔ခ မွဳမ ာူးသည္ အဓြိကအာူးျဖင့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာ
စကာူးႏွင့္ ျဖစ္၍၊ အြိမ္သူး/ပင္မဘာသာစကာူး အေထာက္အပ့မ ာူးလည္ူး ထာူးရွြိမည္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕စာမ က္ႏွာတင္ ေဖၚျပထာူးသည့္
အစီအစဥ္ ပစမ ာူး ႏွြိဳင္ူးယွဥ္ျပဇယာူးကြိ ေက ူးဇူးျပဳ၍ ၾကည့္ရွဳပါ။

၃္
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အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး (ELLs)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ေမူးရြိူးေမူးစဥ္ ေမူးခန္ူးမ ာူး (အဆက္)
နွစဘ
္ ာသာ အစီအစဥ္မ ာူး
အသူးျပဳ
ဘာသာစကာူးမ ာူး

ေယဘယ အာူးျဖင့္ အဂၤလြိပ္ ၅၀% ႏွင့္ အြိမ္သူး (သြိ႔) ပစ္မတ္စကာူး ၅၀% (သြိ႔) အြိမ္သူး (သြိ႔)
ပစ္မတ္စကာူး ၉၀% ႏွင့္ အဂၤလြိပ္ ၁၀%၊ ထြိမွတဆင့္ ၅၀%-၅၀%သြိ႔ ေရာက္သည္အထြိ တြိူးျမွင့္
(အစီအစဥ္ ပစေပၚမတည္၍ ရာႏွဳန္ူးမ ာူး ကျဲ ပာူးသည္။)

ပန္ူးတြိင္မ ာူး

အဂၤလြိပ္ ႏွင့္ အြိမ္သူး/ပစ္မတ္ ဘာသာတြိ႔တင္ ဒြိဘာသာ စာတတ္ေရူး ႏွင့္ စကာူးတတ္ေရူး
အသင္ကူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူးHome

အသူးျပဳ
ဘာသာစကာူးမ ာူး

အဂၤလြိပ္စကာူး တြိူးပာူးလာသည္ႏွင့္ အြိမ္သူး/မလစကာူး အသူးျပဳႏွဳန္ူးေလွ ာ့က သာူးမည္

ပန္ူးတြိင္မ ာူး

အဂၤလြိပ္စကာူး သင္ယေနစဥ္ အြိမ္သူး/မလစကာူး အသူးျပဳ၍ ဘာသာရပ္ပညာမ ာူး ေလ့လာေရူး
အဂၤလပ
ြိ စ
္ ာအာူး ဘာသာစကာူးအသစ္အျဖစ္ သင္ယျခင္ူး အစီအစဥ္

အသူးျပဳ

အဂၤလြိပ္စကာူး အဓြိကထာူး (အဂၤလြိပ္စာ တတ္ေျမာက္ေရူးအတက္ အြိမ္သူး/မလစကာူး

ဘာသာစကာူးမ ာူး

အေထာက္အပ့မ ာူး ထာူးရရွြိေပူးမည္)

ပန္ူးတြိင္မ ာူး

ELL မ ာူး အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽမ္ူးက င္မွဳ ဖ႔ၿဖြိဳူးေဖၚေဆာင္ရာ၌ ေထာက္ပ့အာူးေပူးေရူး

ကၽန္ဳပ္က ေလူးအတ က္ အစီအ စဥ္မ ာူးကြိ မည္သ႔ြိ ေလ့လာသြိရန
ွြိ ဳြိ င္ပါသနည္ူး?
နယူးေယာက္ျပည္နယ္တင္၊ ေက ာင္ူးမ ာူးသည္ ၄င္ူးတြိ႔ ေက ာင္ူး သြိ႔မဟတ္ ခရြိင္အတင္ူး ရရွြိနြိဳင္သည့္ ELL အစီအစဥ္ အမ ြိဳူးမြိ ဳူး
အေၾကာင္ူးကြိ စာရင္ူးအသစ္ေပူးသင္ူး အပ္ႏွသည့္ ELLမ ာူး၏ မြိဘ၊ အပ္ထြိန္ူးသမ ာူးအာူး အဖင့္မြိတ္ဆက္ပဲ က င္ူးပ၍ အသြိေပူးရန္
လြိအပ္ေပသည္။ ထြိအဖင့္မြိတ္ဆက္တင္ သင္ရြိူးမ ာူး၊ စႏွဳန္ူးမ ာူး၊ ႏွင့္ ELL အစီအစဥ္မ ာူးအေၾကာင္ူးပါသည့္ စာရက္စာတမ္ူးမ ာူးကြိ
သင့္အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးျဖင့္ ရရွြိမည္ျဖစ္ကာ၊ လြိအပ္ပါက ထြိ ELL ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးအေၾကာင္ူးကြိ စကာူးျပန္၏ အကအညီျဖင့္
ေမူးျမန္ူးခင့္ ရွြိေပလြိမ့္မည္။ ထြိအဖင့္မြိတ္ဆက္အၿပီူးတင္ သင္မွ သင့္ကေလူးအတက္ လြိအပ္သည့္ ဆူးျဖတ္ခ က္မ ာူး ခ နြိဳင္ေလာက္ေအာင္
အခ က္အလက္မ ာူး ရရွြိၿပီူးျဖစ္ေၾကာင္ူးကြိ ELL မြိဘအဖင့္မြိတ္ဆက္ လပ္ငန္ူးေဆာင္တာစာရင္ူးတင္ အမွတ္ျခစ္ ေျဖဆြိ၍ ေသျခာေစရမည္။
ထြိ႔အျပင္၊ သင့္ကေလူးအာူး မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူး ရရွြိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္ူး ေနာက္ဆူး ဆူးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရန္အတက္ ELL
ေက ာင္ူးသာူး အပ္ႏွထာူးရွြိေရူး ေလွ ာက္လႊာပစကြိ သင္မွ လက္ခရရွြိေပမည္။ ထြိအခ က္အလက္တ႔က
ြိ ြိလည္ူး သင္၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာ
စကာူးျဖင့္ ရရွြိေစမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽန္ဳပ္က ေလူး မည္သည့္ အခ န
ြိ တ
္ င္

ELL အစီအစဥ္မ ာူးမွ ဖယ္ခာနြိဳင္မည္နည္ူး?

ELLမ ာူးသည္ ELL အေနအထာူးမွ ဖယ္ခာနြိဳင္ရန္ နည္ူးလမ္ူး ေလူးသယ္ ရွြိေပသည္ မလ-၂တန္ူး

NYSESLAT စာေမူးပတ
ဲ င္ ပြိင္နြိဳင္/ကၽမ္ူးက င္ အဆင့္ ေျဖဆြိရရွြိျခင္ူး

၃-၈တန္ူး

NYSESLAT စာေမူးပတ
ဲ င္ တြိူးပာူးျခင္ူး/အဆင့္ျမင့္ အဆင့္ ေျဖဆြိရရွြိၿပီူး၊ ထြိႏွစ္အတင္ူး
NYS အဂၤလြိပ္ဘာသာ အေျချပဳ ဝြိဇာတမ
ဲ ာူး(ELA) တင္ အဆင့္ ၃ (သြိ႔) ၄င္ူးႏွင့္
အထက္ ေျဖဆြိရရွြိျခင္ူး

၉-၁၂တန္ူး

NYSESLAT စာေမူးပတ
ဲ င္ တြိူးပာူးျခင္ူး/အဆင့္ျမင့္ အဆင့္ ေျဖဆြိရရွြိၿပီူး၊ ထြိႏွစ္အတင္ူး
ျပည္နယ္စစ္ စာေမူးပဲ အဂၤလြိပ္စာဘာသာတင္ ၆၅မွတ္ ႏွင့္ အထက္ ရရွြိျခင္ူး

မသန္မစမ္ူး
ELLမ ာူး

အဂၤလြိပ္ဘာသာ ကၽမ္ူးက င္မွဳကြိ စြိစစ္ရန္ တမေျပာင္ူးလဲထာူးသည့္ နည္ူးလမ္ူးကြိ
အသူးျပဳမည္

ELLမ ာူးသည္ ELL အေနအထာူးမွ ဖယ္ခာနြိဳင္သည္ႏွင့္၊ ၄င္ူးတြိ႔အာူး ယခင္ ELLမ ာူး ျဖစ္လာေပသည္။ ယခင္ ELLမ ာူးသည္၊ ယခင္ ELLမ ာူး
ရသင့္ရထြိက္သည့္ အေထာက္အပ့ ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးကြိ ၂ႏွစ္တြိင္သည္ ရယပြိင္ခင့္ ရွြိေပသည္။
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အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး ႏွင့္ ဘာသာစကာူး ေပါင္ူးစ သင္ယေနသမ ာူး

(ELLs/MLLs) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယတမ္ူးစကာူးမ ာူး
ယတမ္ူး ၁။

ELL အမ ာူးစသည္ အေမရြိကန္ ျပည္ေထာင္စ (US) အျပင္ဘက္တင္ ေမူးဖာူးၾကသည္။

အသက္ ၅မွ၁၈ႏွစ္အရယ္ အဂၤလြိပ္စာ သင္ယေနသ(ELL)ေပါင္ူး ၂၁၅,၀၀၀ခန္႔ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ေက ာင္ူးမ ာူးတင္ ရွြိေနသည္။ ၄င္ူးတြိ႔ အနက္
၆၁.၅%သည္သာ အေမရြိကန္နြိဳင္င ျပင္ပတင္ ဖာူးျမင္ေၾကာင္ူး၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ NYS အခ က္အလက္ စေဆာင္ူးေရူး စနစ္ (SIRS)အရ သြိရွြိရသည္။

ယတမ္ူး ၂။ လန္ေလၿပီူးေသာ ကာလတင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္ူးေနထြိင္သမ ာူးသည္ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ာအာူး ဘာသာစကာူး
အသစ္ (ENL) အျဖစ္ သင္ယျခင္ူး ႏွင့္ ဒြိဘာသာ အတန္ူးမ ာူး မရွပ
ြိ ဲ ေအာင္ျမင္ခၾဲ့ ကသည္။
ကာလေရႊ႕ေလ ာလာသည္ႏွင့္အမွ ၊ ဒြိဘာသာစကာူး တတ္ျခင္ူးသည္ တန္ဖူးရွ
ြိ ြိလာသည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးမွ လပ္ငန္ူးခင္ဝင္ရန္
ယခင္ထက္ ပြိသည့္ ပညာေရူး ေအာင္ျမင္မွဳမ ာူး လြိအပ္လာေနသည္။ NYS မွ လက္ခရယခဲ့သည့္ ELA ဟြိအေျချပဳ စႏွဳန္ူးမ ာူးသည္
ေက ာင္ူးၿပီူးသမ ာူး ကမာၻ႔ေစ ူးကက္တင္ စခ ြိန္မွီရန္အတက္ ဘာသာစကာူး စမ္ူးရည္ျမင့္မာူးမွဳ လြိအပ္ခ က္ကြိ သတ္မွတ္ခ့ၿဲ ပီူး ျဖစ္သည္။
ELLမ ာူးသည္ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးတင္ အသြိပညာမ ာူး ရရွြိခဲ့ၿပီူး ျဖစ္သည့္အေလ ာက္၊ ဆရာ/မမ ာူးမွ ၄င္ူးတြိ႔ ရွြိရင္ူးစဲ အသြိပညာ
အေပၚ အေျခခကာ ေကာလြိပ္ တက္ေရာက္ေရူး ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ အလပ္ခင္ ဝန္နြိဳင္ရန္ ELLမ ာူး၏ ပညာေရူး စမ္ူးရည္တြိ႔ကြိ
ျမွင့္တင္ေပူးရမည္။

ယတမ္ူး ၃။ ELLမ ာူးသည္ လမွဳေရူးရာ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ကာူး ေျပာဆြိနြိဳင္သည္ႏွင့္ တၿပြိဳင္နက္ ပညာေရူးတင္ ထူးခၽန္
ေအာင္ျမင္နဳြိ င္သည္။
ELLမ ာူးသည္ လမွဳဆက္ဆေရူး ဘာသာစကာူးကြိ သူးႏွစ္အတင္ူး ရရွြိနြိဳင္ေသာ္လည္ူး ပညာေရူး အတက္ အဂၤလြိပ္စကာူးကြိမ ကၽမ္ူးက င္
ပြိင္နြိဳင္လာရန္ ခႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ ြိန္ယရသည္။ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးပါ အသြိပညာ ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မွဳ အဆင့္တြိ႔သည္
ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး အဂၤလြိပ္ဘာသာျဖင့္ ပညာေရူးကြိစၥတြိ႔ စမ္ူးေဆာင္နြိဳင္မွဳကြိ မ ာူးစာအက ြိဳူးျပဳသည္။

ယတမ္ူး ၄။ NYS အဂၤလပ
ြိ ဘ
္ ာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး ရွာေဇသတ္မတ
ွ ျ္ ခင္ူး စာေမူးပဲ (NYSITELL)
သြိ႔မဟတ္ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ာအာူး ဒတြိယဘာသာအျဖစ္ ထူးခၽန္ျခင္ူး စာေမူးပဲ (NYSESLAT)၊ စသည္တ႔ြိ ေအာင္ျမင္သည္ႏွင့္
ေက ာင္ူးသာူး/သသည္ ေက ာင္ူး၌ထူးခၽန္ေအာင္ျမင္ရန္ လေလာက္သည့္ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ကာူး ရရွၿြိ ပီ ျဖစ္သည္။
အဂၤလြိပ္စာ ကၽမ္ူးက င္ပြိင္နြိဳင္သ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးသည္လည္ူး အတန္ူးတင္ူး၌ သင္ၾကာူးပြိ႔ခ မွဳ အေထာက္အကမ ာူး လြိအပ္ေနနြိဳင္
ေပသည္။ ေကာ္မစ္ရွင္နာ၏ စဥ္မ ဥ္ူးမ ာူး အပြိင္ ၁၅၄အရ၊ ေက ာင္ူးခရြိင္မ ာူးသည္ ELL အေနအထာူးမွ ဖယ္ခာၿပီူးသည့္
ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးအာူး ယခင္ ELL မ ာူးအတက္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးကြိ ၂ႏွစ္အထြိ ေပူးရန္ လြိအပ္သည္။ ထြိ႔အျပင္၊ELL မ ာူး
မဟတ္ေတာ့သည့္ေနာက္ ၂ႏွစ္အတင္ူး ELL စာေမူးပဲ ေျဖဆြိေရူး အစီအစဥ္မ ာူးကြိ ဆက္လက္ရရွြိေနနြိဳင္ေပသည္။

ယတမ္ူး ၅။ ေက ာင္ူးတင္ ထူးခၽန္ေအာင္ျမင္ရန္ ELLမ ာူးသည္ ယဥ္ေက ူးမွဳအာူးျဖင့္ အျမန္ဆူး ကူးျပာင္ူးရမည္။
“ရယမွဳအတက္ ေပူးဆပ္ျခင္ူး” ထက္၊ ELLမ ာူးသည္ အတန္ူးတင္ူး ျဖစ္ပ က္ေနသည္မ ာူးကြိ ၄င္ူးတြိ႔ ယဥ္ေက ူးမွဳ အေတ႔အႀကဳမ ာူး ႏွင့္
ခ ြိန္ထြိူးနြိဳင္ကာ၊ ယဥ္ေက ူးမွဳအသစ္ကြိ သင္ယရာ၌ ၄င္ူးတြိ႔ သရပ္သကန္ကြိ ထြိန္ူးသြိမ္ူးရန္ လြိအပ္ေပသည္။ အျခာူးေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး
နည္ူးတ၊ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး၏ ရွြိရင္ူးစဲ အသြိပညာအေပၚ အေျခခ၍ ဆရာ/မမ ာူးမွ တည္ေဆာက္ေပူးရမည္။ အတန္ူးတင္ူး မတ
ကျဲ ပာူးေသာ ယဥ္ေက ူးမွဳမ ာူးကြိ လက္ခနာူးလည္ူးျခင္ူးျဖင့္ ေက ာင္ူးသာူးအာူးလူးအတက္ ပညာေရူး အရည္အေသူး ျမင့္တက္ေပသည္။

ယတမ္ူး ၆။ အကယ္၍ ကေလူးမ ာူးအာူး အြိမ၌
္ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ကာူး ႏွင့္ မလဘာသာစကာူးပါ ေျပာဆြိပါက၊ ဘာသာစကာူး
မတည္ၿငြိမမ
္ ဳွ မ ာူး ျဖစ္လာၿပီူး၊ ၾကန္႔ၾကာေစတတ္သည္။
မဟတ္ပါ၊ ထြိသြိ႔ မတည္ၿငြိမ္မွဳမ ာူး၊ ၾကန္႔ၾကာမွဳမ ာူး မျဖစ္ေစပါ။ မြိဘမ ာူးမွ ကေလူးမ ာူးအာူး ၄င္ူးတြိ႔ အကၽမ္ူးက င္ဆူး ဘာသာစကာူးႏွင့္
ေျပာဆြိရန္ အလန္အေရူးႀကီူးသည္။ လ႔ဦူးေဏွာက္သည္ တၿပြိဳင္နက္ ဘာသာစကာူးမ ာူးစာ ေလ့လာနြိဳင္စမ္ူး ရွြိေပသည္။ ငယ္စဥ္အခါ၊
ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးရရွြိျခင္ူးသည္ ဥာဏစမ္ူးပကာူးတြိ႔ကြိ အာူးေကာင္ူးေစသည္။ ဒဘ
ြိ ာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးျဖင့္ ကမာၻ႔ေစ ူးကက္တင္
ပညာေရူး၊ စီူးပာူးေရူး အခင့္အလမ္ူးမ ာူး သာလန္စာ ရွြိေနေပသည္။
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အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး ႏွင့္ ဘာသာစကာူး ေပါင္ူးစ
သင္ယေနသမ ာူး (ELLs/MLLs) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယတမ္ူးစကာူးမ ာူး (အဆက္)

ယတမ္ူး ၇။ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးအာူး ၄င္ူးတြိ႔ အြိမသ
္ ူး/မလဘာသာစကာူးကြိ ေက ာင္ူး၌ေျပာဆြိရန္ အာူးမေပူးသင့္။
ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးကြိ အသူးျပဳရန္ အာူးေပူးသည့္ ေက ာင္ူးမ ာူးတင္ ေက ာင္ူးသာူး/သ ပါဝင္မွဳ ပြိမြိ
မ ာူးျပာူးသည့္အတက္ သင္ၾကာူးမွဳ ပြိျဖစ္ေျမာက္သည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သ၏ မြိမြိကြိယ္ကြိယ္ ယၾကည္ခ က္လည္ူး တက္လာေစသည္။

ယတမ္ူး ၈။ အဂၤလပ
ြိ ဘ
္ ာသာတင္သာ ႏွစျ္ မွဳပ္ျခင္ူးသည္ အဂၤလပ
ြိ ဘ
္ ာသာစကာူးကြိ တတ္ေျမာက္လယ္ေစသည္။
ေက ာင္ူးသာူး/သ၏ အြိမ္သူး/မလ ဘာသာစကာူးျဖင့္ သင္ၾကာူးမွဳသည္ အဂၤလြိပ္စာ ရရွြိမွဳကြိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကေလူးမ ာူးသည္
အဂၤလြိပ္စာ တတ္ေျမာက္ရန္အတက္ ၄င္ူးတြိ႔ ပထမဘာသာစကာူးတင္ အေျခခြိင္လ ေကာင္ူးမန္ရန္ လြိအပ္သည္။ ႏွစ္ဘာသာ
အစီအစဥ္မ ာူးသည္ ကေလူး၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးကြိ တည္တေစၿပီ
့
ူး၊ ဒတြိယဘာသာစကာူး ႏွင့္ ဘာသာရပ္ အသြိပညာတြိ႔
တြိူးပာူးေရူးတြိ႔အတက္ သင္ၾကာူးပြိ႔ခ မွဳမ ာူး ေပူးအပ္ေပသည္။

ယတမ္ူး ၉။

ELLမ ာူးအာူး ကနဦူးအစမွပင္ အဂၤလပြိ လ
္ ြိ ဖတ္တတ္နဳြိ င္ရန္ သင္ၾကာူးေပူးသင့္သည္။

စာဖတ္မွဳ စမ္ူးရည္သည္ ဘာသာစကာူးတခမွ အျခာူးတခသြိ႔ ကူးေျပာင္ူးနြိဳင္ေၾကာင္ူး သေတသနမွ ေဖၚျပသည္။ ၄င္ူးတြိ႔ အြိမ္သူး/မလဘာသာ
စကာူးတင္ ပထမ ဖတ္တတ္ခ့ေ
ဲ သာ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးသည္ အဂၤလြိပ္စာ ဖတ္ရွဳရာတင္လည္ူး ေအာင္ျမင္ေပလြိမ့္မည္။

အဂၤလြိပ္စာ ေလ့လာသင္ယသမ ာူးအေၾကာင္ူး ယတမ္ူးစကာူးမ ာူးအာူး ျငင္ူးပယ္ျခင္ူး၊ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ ဆရာမ ာူးညန္႔ေပါင္ူး သေတသန ႏွင့္ ပညာေရူး
ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူး၊ ၂၀၁၅ မွ မွီျငမ္ူးကြိူးကာူးသည္။
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သင္သပ
ြိ ါသလာူး?
ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ႏွင့္ ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူး ဆြိင္ရာ သြိမတ
ွ ဖ
္ ယ္ရာမ ာူး

ေအာက္ပါတြိ႔သည္ ဒြိဘာသာစကာူး ႏွင့္ ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးဆြိင္ရာ အေရူးႀကီူးသည့္ သေတသန-အေျချပဳ အခ က္အလက္မ ာူး
ျဖစ္သည္။ ဒြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးေၾကာင့္ ဥာဏ၊ လမွဳေရူးႏွင့္ အသက္ေမူးဝမ္ူးေၾကာင္ူးမွဳ အာူးသာခ က္မ ာူး မ ာူးစာ ရွြိသည္ -



ေလ့လာခ က္မ ာူးအရ၊ ဒြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးျဖင့္ စီမျခင္ူး၊ ျပႆနာေျဖရွင္ူးျခင္ူး၊ ဥာဏတာဝန္မ ာူးစာ ထမ္ူးေဆာင္ျခင္ူး
စသည့္ ဦူးေဏွာက္ပြိင္ူးဆြိင္ရာ လပ္ေဆာင္နြိဳင္မွဳမ ာူး တြိူးတက္လာေၾကာင္ူး သြိရွြိရသည္။



ဒြိဘာသာ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးသည္ ပတ္ဝန္ူးက င္ကြိ သတြိမနြိဳင္ေၾကာင္ူး ေတ႔ရကာ၊ အာရစူးစြိက္နြိဳင္စမ္ူး ပြိရွြိၾကသည္။



ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးသည္ ယဥ္ေက ူးမွဳမ ာူးစာတြိ႔မွ အေလ့အထမ ာူးကြိ ထည့္သင္ူးစဥ္ူးစာူးထာူးၿပီူး၊ ေက ာင္ူးသာူး/သ
အာူးလူး၏ လမွဳေရူး ဖ႔ၿဖြိဳူးမွဳကြိ ေမူးျမ်ဴေပူးသည္။



ဒြိဘာသာ အစီအစဥ္မ ာူးမွ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးတင္ သရပ္သကန္ ႏွင့္ ဘာသာစကာူးတြိ႔အေပၚ ျပင္ူးစာေသာ ခစာူးခ က္
ရွြိသည္၊ ထြိ႔ေၾကာင့္ ၄င္ူးတြိ႔၏ ယဥ္ေက ူးမွဳသည္ ကြိယ္စာူးျပဳမွဳေပူးနြိဳင္ကာ အေလူးစာူးခရသည္။



ဒြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးသည္ ေမူးဝမ္ူးေၾကာင္ူးမွဳအတက္ အဖြိူးတန္သည္။ တြိူးပာူးလာသည့္ ကမာၻ႔လ႔အဖ႔အ
ဲ စည္ူးတင္၊
ဘာသာစကာူးမ ာူးစာျဖင့္ ေရူးနြိဳင္၊ ေျပာနြိဳင္ျခင္ူးသည္ အလပ္ေစ ူးကက္တင္ လန္စာတန္ဖြိူးရွြိလာခဲ့သည္။



သင့္ကေလူးအာူး သင့္အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးျဖင့္ စာဖတ္ျပေပူးျခင္ူးသည္ ဝမ္ူးေျမာက္ဖယ္ျဖစ္၍၊ အရာေရာက္သည့္
စာေပတတ္ေျမာက္မွဳ အေလ့အထျဖစ္ကာ၊ ၄င္ူး၏ ပညာေရူး ဖ႔ၿဖြိဳူးမွဳအာူး ေကာင္ူးစာအက ြိဳူးျပဳေပသည္။

ေဆူးပညာ၊ စြိတၱေ ဒ၊ ပညာေရူး၊ ႏွင့္ ဘာသာေ ဒတြိ႔ ပါဝင္သည့္ အေျချပဳထာူးသည့္ သေတသန စစည္ူးခ က္အေပၚ သူးသပ္၍
ကေလူးသငယ္မ ာူးဆြိင္ရာ အေမရြိကန္ အကယ္ဒမီ*မွ ဘာသာစကာူးေပါင္ူးစေျပာသည့္ ကေလူးသငယ္မ ာူး ျဖစ္လာေရူးကြိ
မ ာူးမၾကာမီကာလကပင္ ေထာက္ခ အာူးေပူးခဲ့ၿပီူးျဖစ္သည္။ ထြိသေတသန စာတမ္ူးတင္ ဘာသာစကာူးေပါင္ူးစတတ္ေျမာက္ေရူးသည္
ကေလူးငယ္တဦူး၏ ဘဝတင္ အာသာခ က္သာျဖစ္၍၊ စြိူးရြိမ္ဖယ္အေနျဖင့္ အာူးမေပူးျခင္ူးမ ာူးကြိ မျပဳသင့္ေၾကာင္ူး ပါရွြိသည္။
ပြိမြိသြိရွြိလြိပါက http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full တင္သာူးေရာက္ ၾကည့္ရွဳပါ။
* ဧၿပီလ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ တင္ အန္လြိင္ူး၌ ထတ္ေဝခဲ့သည္။ ကေလူးသငယ္ဆြိင္ရာ အတဲ ၁၃၃၊ အမွတ္ ၅၊ ေမလ ၁ရက္၊ ၂၀၁၄။
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သင္သပ
ြိ ါသလာူး?
ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ႏွင့္ ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူး ဆြိင္ရာ သြိမတ
ွ ဖ
္ ယ္ရာမ ာူး (အဆက္)

ယတမ္ူး ၁။ ဘာသာစကာူး ႏွစမ
္ ဳြိ ူးေၾကာင့္ ကၽန္ဳပ္၏ကေလူးသည္ စြိတရ
္ ဳွ ပ္ေထူးလြိမ့မ
္ ည္။


တၿပြိဳင္နက္ ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူး သြိ႔မဟတ္ ထြိထက္ပြိမြိ၍ သင္ယျခင္ူးျဖင့္ ကေလူးမ ာူးအာူး မရွဳပ္ေထူးေစပါ။ ဘာသာစကာူး
ႏွစ္မ ြိဳူးလူးအာူး တန္ဖြိူးထာူးသည့္ ဝန္ူးက င္တင္ ႀကီူးျပင္ူးသည့္ ကေလူးမ ာူးတင္ ဥာဏ၊ လမွဳေရူး ႏွင့္ ျဖစ္နြိဳင္ေျခ စီူးပာူးေရူး
ေကာင္ူးက ြိဳူးမ ာူး ရွြိေနေပသည္။



ဘာသာစကာူး တမ ြိဳူးထက္ပြိတတ္သည့္ ကေလူးမ ာူး၏ ဦူးေဏွာက္အတင္ူး ဘာသာရပ္၊ မွတ္ဥာဏ္၊ ႏွင့္ အာရစူးစြိက္မွဳ
အကန္႔မ ာူးတင္ တစ္ရွ်ဴူးမ ာူး ပြိမြိသြိပ္သည္ူးေနတတ္သည္။



ထြိ႔အတ ဘာသာေပါင္ူးစေျပာ ကေလူးမ ာူးတင္ (စီမခန္႔ခမ
ဲ ွဳ၊ ျပင္ဆင္မွဳ၊ မွတ္သာူးနြိဳင္မွဳ၊ အသစ္အဆန္ူးမ ာူးအာူး ကြိင္တယ္
လပ္ေဆာင္နြိဳင္မွဳ စသည့္) အေထေထအပ္ထြိန္ူးမွဳမ ာူး ပြိရွြိကာ၊ စာေပစမ္ူးရည္မ ာူးလည္ူး ဦူးစာ ရရွြိ ေနတတ္ၾကသည္။

ယတမ္ူး ၂။ စကာူးမ ာူး ေပါင္ူးေျပာသည့္ ဒဘ
ြိ ာသာ ကေလူးမ ာူးသည္ ဘာသာစကာူး စမ္ူးရည္ အာူးနည္ူးၾကသည္။


“စကာူးမ ာူး ေပါင္ူးေျပာတတ္သည့္” ဒဘ
ြိ ာသာကေလူးမ ာူးသည္ စမ္ူးရည္ မနြိမ့္က ပါ၊ ၄င္ူးတြိ႔တင္ ရွြိေနသည့္ ဘာသာစမ္ူးရည္
အာူးလူးကြိ ထတ္သူးေနျခင္ူးသာ ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကာူး ဖ႔ၿဖြိဳူးမွဳသည္ ႏွစ္ဘာသာလူးႏွင့္ဆြိင္သည့္ စမ္ူးအာူးျပည့္ လပ္ငန္ူးစဥ္
တရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ELL မ ာူးတင္ရွြိသည့္ အာူးအႀကီူးဆူးေသာ အရင္ူးအျမစ္မွာ ၄င္ူးတြိ႔၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူး ျဖစ္၍၊
၄င္ူးတြိ႔ အဂၤလြိပ္စကာူး ရယရာတင္ ထြိအရင္ူးအျမစ္ကြိ ထတ္ယသူးစန
ဲ ြိဳင္မွဳ ပြိမြိရွြိတတ္ေပသည္။

ယတမ္ူး ၃။ အျခာူးဘာသာစကာူးတခ အျမဲေျပာေနပါက ကၽန္ဳပ္၏ ကေလူးသည္ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ာတတ္မည္ မဟတ္ေပ။


ဒတြိယဘာသာစကာူးကြိ ပ ြိဳူးေထာင္ရာတင္ ပထမဘာသာစကာူးကြိ အသူးျပဳျခင္ူးသည္ အေကာင္ူးဆူး နည္ူးလမ္ူးျဖစ္ေၾကာင္ူး
သေတသနအရ ေတ႔ရွြိရသည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးသည္ ႏွစ္ဘာသာ တတ္ေျမာက္လာၿပီူး ၄င္ူးတြိ႔လြိအပ္သည့္
အေထာက္အပမ ာူးကြိ ကၽမ္ူးက င္ ဆရာ/မမ ာူးထမွ ရရွြိသည္ႏွင့္၊ ၄င္ူးတြိ႔သည္ ဒြိဘာသာအစီအစဥ္မ ာူးတင္ ထူးခၽန္လာသည္။

ယတမ္ူး ၄။ အဂၤလပ
ြိ စ
္ ာကြိသာ အသာူးေပူးပါက ကၽန္ဳပ္၏ကေလူးမွ အဂၤလပ
ြိ ဘ
္ ာသာစကာူးကြိ ျမန္ျမန္တတ္လမ
ြိ ့မ
္ ည္။


၄င္ူးတြိ႔ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးျဖင့္ သင္ၾကာူးခရေသာ ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးသည္ အဂၤလြိပ္စာ ပြိမြိတတ္လယ္ေၾကာင္ူး
သေတသနမွ ေဖၚျပသည္။ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးမွ ရရွြိသည့္ အသြိပညာသည္လည္ူး အျခာူးဘာသာစကာူးသြိ႔
ကူးေျပာင္ူးသာူးေလသည္။ အမွန္ဆြိေသာ္၊ ပထမဘာသာစကာူးတင္ စာဖတ္ရွဳနြိဳင္ျခင္ူးသည္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးျဖင့္
စာဖတ္နြိဳင္မွဳ အဆင့္ကြိ ျမွင့္တင္ေပူးသည္! (အမ ြိဳူးသာူး စာဖတ္ျခင္ူး တင္ဆက္မွဳ-ကေလူးမ ာူးအာူး စာဖတ္သင္ျခင္ူး၊ ၂၀၀၆
မွတ္တမ္ူး)

“ဒြိဘာသာစကာူးတတ္ျခင္ူးသည္ လမ ာူးအာူး ပြိေတာ္ေစသည္” New York Times သတင္ူးစာမွ ေဖၚျပသည့္ အေလွ ာက္
ဒြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးတင္ အက ြိဳူးမ ာူးစာ ရွြိေပသည္။ (Why Bilinguals are Smarter, NYT, 2012)
စာမ က္ႏွာ ၂-၄တြိ႔တင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွ ELL မ ာူးအတက္ ေပူးအပ္သည့္ အစီအစဥ္ ပစမ ာူး အေၾကာင္ူး အေသူးစြိတ္ ရွာေဖ
ေတ႔ရွြိနြိဳင္သည္။
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သင့္ကေလူး၏ ပညာေရူးတင္ ပါဝင္ျခင္ူး

ကၽန္ဳပ္တ႔အ
ြိ ေနႏွင့္ မြိဘမ ာူး/အပ္ထန
ြိ ူး္ သမ ာူး အေနျဖင့္ ကၽန္ဳပ္တ႔ြိ ကေလူးမ ာူးအာူး မည္သ႔ြိ ေထာက္ပနြိ
့ ဳင္သနည္ူး?


သင့္ကေလူးအာူး ၄င္ူး၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးျဖင့္၊ (သြိ႔) အဂၤလြိပ္ဘာသာျဖင့္ စာဖတ္ျပပါ။ သင့္အြိမ္သူးဘာသာျဖင့္
သင့္ကေလူးအာူး စာဖတ္ျပျခင္ူးသည္ ၄င္ူး၏ အဂၤလြိပ္ဘာသာ စာေပစမ္ူးရည္ကြိ ျမွင့္ေပူးေၾကာင္ူး သေတသနမွ ေဖၚျပသည္။



သင့္ကေလူးအာူး သင္၏ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးျဖင့္ ပျပင္မ ာူး ေျပာျပပါ။ သင့္ငယ္ဘဝအေၾကာင္ူး ေျပာျပပါ (သြိ႔) သင္
မွတ္မြိေနသည့္ လန္ခဲ့ေသာကာလက အေၾကာင္ူးအရာမ ာူးကြိြိ ေျပာျပပါ။



သင္သည္ သင့္ အြိမ္သူး/မလဘာသာစကာူးကြိ တန္ဖြိူးထာူးေၾကာင္ူး သင့္ကေလူးအာူး ျပသပါ။ ၄င္ူးမွ အဂၤလြိပ္စကာူးျဖင့္
ေျပာဆြိသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္မလဘာသာစကာူးျဖင့္ ေျပာဆြိပါ။



စာၾကည့္တြိက္ကဒ္ျပာူးလပ္ထာူးၿပီူး၊ သင့္ကေလူးႏွင့္ အတသာူးကာ အဂၤလြိပ္စာအပ္မ ာူး၊ ရနြိဳင္ပါက သင့္အြိမ္သူး/မလ
ဘာသာစကာူးျဖင့္ စာအပ္မ ာူးကြိ ငွာူးရမ္ူးပါ။



ေက ာင္ူးမွ ခ ြိန္ူးဆြိသည့္ မြိဘ-ဆရာ အစည္ူးအေဝူးမ ာူးကြိ မပ က္မကက္ တက္ေရာက္ပါ။



သင့္ကေလူး၏ ဆရာ/မႏွင့္ တဦူးခ င္ူး ေတ႔ရန္ ခ ြိန္ူးဆြိၿပီူးလွ င္၊ သင္ကေလူး ထူးခၽန္ေအာင္ျမင္နြိဳင္ေရူး ေထာက္ပ့
ကညီေပူးနြိဳင္သည့္ နည္ူးလမ္ူးမ ာူးကြိ ေလ့လာပါ။



သင့္ကေလူးႏွင့္ အြိမ္စာမ ာူး လပ္ရန္ ေန႔စဥ္ အခ ြိန္တခသတ္မွတ္ကာ၊ ျဖစ္နြိဳင္ပါက အေႏွာက္အယွက္မ ာူးကင္ူးသည့္
၄င္ူးအြိမ္စာလပ္နြိဳင္မည့္ စြိတ္ၿငြိမ္ေနရာတခ ဖန္တီူးေပူးပါ။



မြိသာူးစ ခရီူးစဥ္အျဖစ္ ျပတြိက္မ ာူးသြိ႔ သာူးလည္ပတ္ပါ။ သင့္ကေလူးအတက္ သင့္ေလွ ာ္မည့္ ျပခန္ူးမ ာူးကြိ ျပတြိက္လမ္ူးညႊန္
မွ ျပသေပူးလြိမ့္မည္။ ထြိ႔အျပင္၊ ျပတြိက္မ ာူး၌ စရြိတ္နည္ူး/အခမဲ့ အခ ြိန္ပြိ ပညာေပူး အတန္ူးမ ာူး ရွြိတတ္သည္။



အေမရြိကန္ျပည္ေထာင္စတင္ မြိဘမ ာူးသည္ ကေလူးမ ာူး၏ ပညာေရူးအတက္ အေရူးပါသည့္ က႑၌ ပါဝင္သည္။
သင့္ကေလူး၏ ဆရာ/မအာူး သင္မည္သ႔မ
ြိ ည္ပ ပါဝင္နြိဳင္ေၾကာင္ူး ေမူးျမန္ူးပါ။



သင့္ ရပြိင္ခင့္မ ာူးကြိ သြိရွြိနာူးလည္ပါ။ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး သင္ယေလ့လာသမ ာူး၏

မြိဘမ ာူးအတက္ ရပြိင္ခင့္မ ာူး စာလႊာကြိ ေလ့လာၾကည့္ရွဳပါ။

၉

A Guide for Parents of English Language Learners in New York State

ELL မြိဘမ ာူးအတက္ အရင္ူးအျမစ္မ ာူး

Colorín Colorado
အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူး၏ မြိဘမ ာူး နွင့္ ဆရာ/မမ ာူးအတက္ အေမရြိကန္ ဆရာမ ာူး အစည္ူးအရူး(AFT)ႏွင့္ ပူးတဲတက္ဆက္သည့္
ဒြိဘာသာ အင္တာနက္ စာမ က္ႏွာ။ အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယေနသမ ာူးအာူး သင္ၾကာူးပြိ႔ခ မွဳဆြိင္ရာ အခ က္အလက္မ ာူး ပါရွြိသည္။

http://www.colorincolorado.org/
Engage NY
EngageNY.org အာူး နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရူး ႒ာန(NYSED)မွ တည္ေထာင္ ထြိန္ူးသြိမ္ူးထာူးၿပီူးလွ င္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္
ျပည္လူးကၽတ္ စာေမူးပဲ ျပန္လည္ဖ႔စ
ဲ ည္ေရူး ဘတ္အဖ႔၏
ဲ လပ္ငန္ူးစဥ္မွ အေရူးႀကီူး အခ က္မ ာူးကြိ ေထာက္ပ့ရန္ ရည္ညႊန္ူးသည္။ EngageNY.org
သည္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ တဝွမ္ူးရွြိ ဆရာ/မမ ာူးအာူး လက္ငင္ူး သင္ၾကာူးမွဳ ကြိရြိယာမ ာူး ေပူးအပ္ေရူး ႏွင့္ ဆရာ/မမ ာူးမွ ေက ာင္ူးသာူးအာူးလူး
ေကာလြိပ္တက္ရန္ သြိ႔မဟတ္ အလပ္ခင္ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပူးနြိဳင္ေရူး တြိ႔ကြိ ေရွ႕ရွဳသည္။

https://www.engageny.org/
ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူး အတက္ အမ ဳြိ ူးသာူး Clearinghouse: သင့္ကေလူးမွ ႏွစဘ
္ ာသာျဖင့္ ေလ့လာလွ င္ (လက္စစ
ဲ ာအပ္)

http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf
အမ ဳြိ ူးသာူး PTA: ေက ာင္ူးသာူး/သ ထူးခၽန္ေအာင္ျမင္ေရူးအတက္ မြိဘမ ာူး လမ္ူးညႊန္

http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
NYC DOE: ELL မြိသာူးစ အရင္ူးအျမစ္
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm
နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရူး႒ာန ဒဘ
ြိ ာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးရူး

http://www.p12.nysed.gov/biling/
နယူးေယာက္ ေရႊ႕ေျပာင္ူးေနထြိင္သမ ာူး အစည္ူးအရူး ဝန္ေဆာင္မဳွ လမ္ူးညႊနေ
္ ပါင္ူးခ ဳပ္

http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf
PBS ကေလူးငယ္မ ာူး
http://pbskids.org/
Reading Rockets: အဂၤလပြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယသမ ာူး
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners
Teachers First: ESL/ELL ေက ာင္ူးသာူးမြိဘမ ာူးအတက္ အႀကဥာဏ္မ ာူး ႏွင့္ အရင္ူးအျမစ္မ ာူး
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm
အဂၤလပ
ြိ ္ ဘာသာစကာူး သင္ယသမ ာူးအာူး ဘာသာရပ္ဆင္
ြိ ရာ ဝြိဇာတမ
ဲ ာူး သင္ၾကာူးျခင္ူး ေဒသခ ဘာသာအေျချပဳ ဝြိဇာတမ
ဲ ာူးအတက္ သင္ၾကာူးမွဳ စႏွဳန္ူးမ ာူး

http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html
US ပညာေရူး႒ာန
http://www.ed.gov/
USDOE ျပည္ေထာင္စ ေက ာင္ူးသာူး/သ ေထာက္ပေရူး
့
ဝင္ေပါက္
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents
USDOE ကၽန္ဳပ္ကေလူးအာူး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကညီျခင္ူး - စပြိနမ္ သ
ြိ ာူးစမ ာူးအတက္ လက္စဲ (အဂၤလပ
ြိ ္ ႏွင့္ စပြိနဘ
္ ာသာ)
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html
USDOE သင့္ကေလူးအာူး ကညီျခင္ူး စာစဥ္ (အဂၤလပ
ြိ ္ ႏွင့္ စပြိနဘ
္ ာသာ)
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html
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သတင္ူးအခ က္အလက္ ႏွင့္ ျပည့္စသည့္ မြိဘမ ာူးသည္
၄င္ူးတြိ႔ ကေလူးမ ာူးအတက္ အေကာင္ူးဆူးေသာ အခင့္အေရူး ေတာင္ူးဆြိသမ ာူး ျဖစ္သည္။

For questions and concerns about ELL ဆြိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မဳွ မ ာူးအေၾကာင္ူး သြိလပါက
ြိ
ေအာက္ပါသြိ႔ ဆက္သယ္ပါ nysparenthotline@nyu.edu
(၈၀၀) ၄၆၉-၈၂၂၄

ေမူးျမန္ူးလြိသည္မ ာူး ရွြိပါက ေအာက္ပါသြိ႔ သာူးေရာက္ပါ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရူး႒ာန ဒြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးရူး (OBEWL)

http://www.p12.nysed.gov/biling/
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