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နယ ူးေယာက ္ျပညန္ယရ္ွြိ အဂၤလြိပဘ္ာသာစကာူး 
သငယ္ ေနသ မ ာူး၏ မြိဘမ ာူးအတ က ္လမူ္းညႊန္

BURMESE



ေလူးစာူးအပ္ပါေသာ မြိဘ/အ ပ္ထြိန္ူးသ  ခင္  ာူး/ရွင္ ့- 

အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးမွ အပ အျခာူးဘာသာစကာူးမ ာူးအာူး အြိမ္သ  ူးစကာူးအျဖစ္ အသ  ူးျပဳေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး 
ပညာေရူး တန္ူးတ ညီမွ  ရရွြိနြိဳင္ရန္ ႏွင္ ့ရင္ေဘာင္တန္ူး ထ ူးခၽ န္နြိဳင္ရန္ အတ က္ နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရူး ႒ာန ရွြိ 
ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး ႏွင္ ့ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူး ရ  ူးမ ွႀကြိဳူးပမ္ူးေဆာင္ရ က္လွ က္ ရွြိသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလူး၏ 
အြိမ္သ  ူးဘာသာစကာူးမွ အဂၤလြိပ္စကာူးအျပင္ အျခာူးတခ ျဖစ္ေနၿပီူး၊ ၄င္ူးမ ွအဂၤလြိပ္စကာူးကြိ  ေလ့လာေနပါက၊ သြိ ႔မဟ တ္ 
ေလ့လာသည့္ လမ္ူးေၾကာင္ူးေပၚ ေရာက္ရွြိေနပါက ၄င္ူးသည္ ဒြိ ဘာသာအသ  ူးျပဳသ  ျဖစ္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂ ဏ္ယ ပါသည္! 
ဒ ြိဘာသာ ကေလူးငယ္မ ာူးတ င္ ထ ူးကဲသည္ ့အရည္အေသ ူးမ ာူး ႏွင္ ့အာူးသာူးခ က္မ ာူး ရွြိေနၿပီူး၊ ၄င္ူးတြိ ႔အတ က္ ေရွ႕ေလွ ာက္ 
အခ င့္အေရူး မ ာူးစ ာ ရွြိေနေပသည္။ နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရူး ႒ာနသည္ ဒြိ ဘာသာစကာူးကြိ  ႀကီူးစ ာတန္ဖြိ ူးထာူး၍၊ 
သင့္ကေလူးငယ္အာူး ၄င္ူး၏ ဘာသာစကာူး အရည္အေသ ူး အစ မ္ူးက န္ ျမင့္တက္နြိဳင္ရန ္အေကာင္ူးဆ  ူးေသာ အေနအထာူးကြိ  
ႀကြိဳူးပမ္ူးေဖၚေဆာင္ ေပူးေနပါသည္။ 

အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးအာူး ကၽ မ္ူးက င္နြိဳင္ေရူး အေထာက္အပ ့လြိ အပ္ေနသည့္ အဂၤလြိပ္စကာူးမ ွအပ အျခာူးဘာသာစကာူး 
မ ာူးအာူး အြိမ္သ  ူးစကာူးအျဖစ္ အသ  ူးျပဳေနေသာ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး အတ က္ ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူးအေၾကာင္ူးကြိ  
ေလ့လာရန္ သင့္အာူးကၽ န္ဳပ္တြိ ႔မွ ဖြိတ္ေခၚအပ္သည္။ ထြိ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးကြိ  အဂၤလြိပ ္ဘာသာစကာူး ေလ့လာေနသ မ ာူး
(ELLမ ာူး) သြိ ႔မဟ တ္ ဘာသာစကာူးစ   ေလ့လာေနသ မ ာူး (MLLမ ာူး) ဟ ေခၚသည္။ ထြိ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးသည္ 
အဂၤလြိပ္စကာူး စ မ္ူးရည္မ ာူးသာ ဖ  ႔ၿဖြိဳူးလာသည္မကပ၊ဲ ဒ ြိဘာသာပညာတတ္မ ာူးျဖစ္ကာ၊ အခ ြိဳ႕မွာ ဘာသာေပါင္ူးစ   
တတေ္ျမာက္သည့္ ကေလူးမ ာူး ျဖစ္လာသည္။

နယ ူးေယာက္ျပည္နယ္သည္ ဘာသာစကာူးေပါင္ူး ၂၀၀ေက ာ္ စ ေဝူးရာ ေဒသျဖစ္ၿပီူး၊ ကမာၻေပၚတ င္ ယဥ္ေက ူးမွဳ ႏွင္ ့
ဘာသာစကာူး မတ က ျဲပာူးဆ  ူးေသာ ေနရာတြိ ႔၌လည္ူး တခ အပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာစကာူး တခ ထက္ပြိ မြိ  ေျပာတတ္ 
ဆြိ တတ္ျခင္ူးသည္လည္ူး ကၽ န္ဳပ္တြိ ႔ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး၏ အရည္အေသ ူးေကာင္ူးမ ာူး အနက္ တခ ျဖစ္ေပသည္။ သြိ ႔ပါ၍၊ 
ELLမ ာူး အတ က္ ပညာေရူးအစီအစဥ္မ ာူးသည္ အြိမ္သ  ူး သြိ ႔မဟ တ္ ပင္မဘာသာစကာူးကြိ  အရငူ္းအျမစ္အျဖစ္ အသ  ူးျပဳကာ 
ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးအာူးလ  ူး ပညာေရူး ထ ူးခၽ န္ထက္ျမက္ေစရန္ ဦူးတည္ ရည္ေမွ ာ္အပ္ေပသည္။ ဤလမ္ူးညႊန္စာအ ပ္တ င္၊ 
ကေလူးမ ာူးအာူး မည္သြိ ႔မည္ပ   ELLမ ာူးအျဖစ ္သတ္မွတ္ပ  ၊ ELLမ ာူးအတ က္ ရရွြိနြိဳင္သည့္ အစီအစဥ္မ ာူး၊ မည္သည့္အခ ြိန္တ င္ 
ELL အစီအစဥ္မ ာူးႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးမွ ဖယ္ခ ာနြိဳင္ပ  ၊ ႏွင္ ့ေဒသခ ေက ာင္ူးမ ာူးတ င္ ရရွြိနြိဳင္သည့္ သတင္ူးအခ က္အလက္မ ာူး၊ 
သင္ေထာက္က မ ာူး၊ အရင္ူးအျမစ္မ ာူး အစရွြိသည္တြိ ႔ကြိ  သင္ရွာေဖ ေတ ႔ရွြိ ေလ့လာနြိဳင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။    

ကေလူးမ ာူး၏ လ မွဳေရူး၊ ယဥ္ေက ူးမွဳ၊ ႏွင္ ့ ပညာေရူး လ ြိအပ္ခ က္မ ာူးကြိ  ျဖည့္ဆည္ူးေပူးမည့္ အေကာင္ူးဆ  ူးေသာ 
အစီအစဥ္မ ာူးကြိ  ေရ ူးခ ယ္ရာတ င္ မြိဘမ ာူး ႏွင္ ့မြိသာူးစ မ ာူးသည္ အေရူးပါသည့္ အခန္ူးက႑မွ ပါဝင္သည္ဟ  ကၽ န္ဳပ္တြိ ႔မွ 
ယ  ၾကည္သည္။ သင္ႏွင့္ အစဥ္မပ က္ ပ ူးေပါင္ူးေဆာင္ရ က္ရန္ ကၽ န္ဳပ္တြိ ႔မွ စြိတ္အာူးထက္သန္စ ာ ရည္ေမွ ာ္လ က္ ရွြိသည္။

က န္ူးမာ၊ ေပ ာ္ရႊင္၍ ေအာင္ျမင္သည့္ ပညာသင္ႏွစ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္ူး ဆ မ န္ေကာင္ူး ေတာင္ူးအပ္ပါသည္!

တည္ၾကည္စ ာျဖင့္၊

Angelica Infante-Green 

ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင္ ့ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးဆြိ င္ရာ တ ဘဲက္ေကာ္မစ္ရွင္နာ 
ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင္ ့ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးရ  ူး 
နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္ ပညာေရူး႒ာန 



အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး(ELLs)ႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ 
ေမူးရြိ ူးေမူးစဥ ္ေမူးခ နူ္းမ ာူး စာ ၁
အဓကီ အစီအစဥ္မ ာူး စာ ၂

ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး

 အသ ငေ္ျပာငူ္း ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး အစအီစဥမ္ ာူး စာ ၂

 တလမူ္း (သြိ ႔) ႏွစလ္မူ္းသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ အစအီစဥမ္ ာူး စာ ၂

အဂၤလြိပ္စာအာူး ဘာသာစကာူး အသစအ္ျဖစ ္သငယ္ ေရူး အစအီစဥမ္ ာူး စာ ၃

အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး ေလ့လာသ မ ာူး ႏွင့္ ဘာသာစကာူးေပါငူ္းစ   
ေလလ့ာသ မ ာူး ႏွင့္ပတသ္ကသ္ည့္ ယ  တမူ္းစကာူးမ ာူး စာ ၅

သငသ္ြိပါသလာူး? ဒ ြိဘာသာစကာူး ႏွင့္ ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး ဆြိ ငရ္ာ
သြိမတွ္ဖ ယရ္ာမ ာူး စာ ၇

သင့္ကေလူး၏ ပညာေရူးတ င ္ပါဝငျ္ခငူ္း စာ ၉
ELLမ ာူး၏ မြိဘမ ာူးအတ က ္အရငူ္းအျမစမ္ ာူး စာ ၁၀

မာတြိကာ 



ကၽ န္ဳပ၏္ ကေလူးအာူး အဂၤလြိပစ္ကာူး သငယ္ သ  (ELL)/ဘာသာစကာူးေပါငူ္းစ   သငယ္ သ  (MLL) အျဖစ ္မညသ္ြိ ႔သတမ္တွပ္ါသနညူ္း?

နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္တ င္ ေက ာင္ူးတက္ေရာက္ရန္  စာရင္ူးအသစ ္ေပူးသ င္ူးထာူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ  ႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္ေနာက္ပြိ င္ူး 
စာရင္ူး ျပန္လည္ ေပူးသ င္ူးသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး အာူးလ  ူးသည္ အြိမ္သ  ူးဘာသာစကာူးဆြိ င္ရာ သြိလြိ ဖ ယေ္မူးခ န္ူးမ ာူး(HLQ)ကြိ  
ေျဖဆြိ ရန္ လြိ အပ္သည္*။ ထြိ  HLQ ကြိ  စာရင္ူးေပူးသ င္ူးခ ြိနတ္ င္ ေျဖဆြိ ရမည္ ျဖစသ္ည။္

အလ တ္တမ္ူး ေတ ႕ဆ  ေမူးျမန္ူးမွဳမ ာူးပါဝင္သည့္ ဤေမူးခ န္ူးမ ာူးကြိ  အသ  ူးျပဳ၍၊ အရည္အခ င္ူးျပည့္မွီသည့္ ဆရာ/မ သြိ ႔မဟ တ္ 
တရာူးဝင္ ဝန္ထမ္ူးတဦူးဦူးမွ အြိမ္တ င္ မည္သည့္ဘာသာစကာူး အသ  ူးျပဳသည္ကြိ  သြိရွြိမွတ္သာူးေပလြိမ့္မည္။ အကယ္၍ အြိမ္တ င္ 
အဂၤလြိပ္စာမွအပ အျခာူး ဘာသာစကာူးတခ ခ  အသ  ူးျပဳေၾကာင္ူးကြိ  ေမူးခ န္ူးမ ာူး ႏွင့္ ေတ ႕ဆ  ေမူးျမန္ူးမွဳတြိ ႔မွ တဆင့္ သြိရွြိပါက၊ 
သင့္ကေလူးသည္ နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး ရွာေဖ သတ္မွတ္ျခင္ူး စာေမူးပ (ဲNYSITELL)

ဟ ေခၚေသာ အဂၤလြိပ္စကာူး ကၽ မ္ူးက င္မွဳစစ္ စာေမူးပ ကဲြိ  ေျဖဆြိ ရန္ လြိ အပ္ေပသည္။

NYSITELL ရလဒ္မ ာူးအာူး အသ  ူးျပဳ၍ သင့္ကေလူး၏ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး အဆင္ ့(စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္ူး၊ တြိ ူးတက္ျခင္ူး၊ 
က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး၊ တြိ ူးပ ာူးျခင္ူး၊ ႏွင့္ ပြိ င္နြိဳင္ျခင္ူး) ကြိ  စြိစစ္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလူးသည္ စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္ူး (အေျခခ  
အစျပဳ)၊ တြိ ူးတက္ျခင္ူး (အေျခခ  အလယ္အလတ္)၊ က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး (အလယ္အလတ္)၊ သြိ ႔မဟ တ္ တြိ ူးပ ာူးျခင္ူး (အဆင့္ျမင့္) ရရွြိပါက 
၄င္ူးအာူး ELL အျဖစ္ သတ္မွတ္ လြိမ့္မည္။ ELLမ ာူးသည္ ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး (BE) သြိ ႔မဟ တ္ အဂၤလြိပ္စကာူးအာူး 
ဘာသာစကာူးအသစ္အျဖစ္ သင္ယ ျခင္ူး (ENL) ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးအာူး ရယ ပြိ င္ခ င့္ ရွြိေပသည္။ အကယ္၍ ေက ာင္ူးသာူး/သ သည္ 
ပြိ င္နြိဳင္ျခင္ူး (ကၽ မ္ူးက င္) အဆင့္ရရွြိပါက ၄င္ူးအာူး ELL အျဖစ္ မသတ္မွတ္နြိဳင္ေပ။

NYSITELL ရလဒ္မ ာူးသည္ ဆရာ/မမ ာူးအာူး ပြိ မြိ ေကာင္ူးမ န္စ ာ ျပင္ဆင္နြိဳင္ရန္ ႏွင့္ ၄င္ူးတြိ ႔ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးကြိ  ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူး 
ေပူးနြိဳင္ရန္ ေထာက္က သည္။ ဆရာ/မမ ာူးမွ ဤအခ က္အလက္မ ာူးကြိ  အသ  ူးျပဳကာ ေက ာင္ူးသာူး/သ ၏ အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး 
အေရူး၊ အဖတ္၊ အေျပာ အာူးသာခ က္၊ လြိ အပ္ခ က္မ ာူးကြိ  ေဖၚညႊန္ူးသည္။ ထြိ ရလဒ္မ ာူးသည္ ေက ာင္ူးမ ာူးမွ တပတ္လွ င ္အဂၤလြိပ္ 
စကာူးအာူး ဘာသာစကာူးအသစ္(ENL)အျဖစ္ သင္ၾကာူးျခင္ူး မြိနစ္လြိ အပ္ခ က္မ ာူးအတ က္လည္ူး လမ္ူးညႊန္ေပူးနြိဳင္ေပလြိမ့္မည္။

ထြိ စြိစစ္သတ္မွတ္ျခင္ူး လ ပ္ငန္ူးအာူး ပညာသင္ႏွစ္ မစမီအခ ြိန္တ င္ ျပဳလ ပ္ရမည္ သြိ ႔မဟ တ္ ေက ာင္ူးသာူး/သ  ေက ာင္ူးအပ္ႏွ  
စာရင္ူးေပူးသ င္ူးၿပီူး ကနဦူး ၁၀ရက္အတ င္ူး ေဆာင္ရ က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ အဂၤလြိပ ္ဘာသာစကာူး တတေ္ျမာကက္ၽ မူ္းက ငမ္ွဳ  အဆင့္ ေဖၚညႊနူ္းခ ကမ္ ာူး 

စတငဝ္ငေ္ရာကျ္ခငူ္း 
(အေျခခ  အစျပဳ)

ဤ စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္ူး အဆင့္တ င္ ရွြိေနေသာ  ေက ာင္ူးသာူး/သ သည္ ဆြိ င္ရာအတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑ 
အစ  အလင္ အတ က္ လြိ အပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽ မ္ူးက င္တတေ္ျမာက္မွဳကြိ  ဆ ပ္ကြိ င္ပြိ င္ဆြိ င္ရန္ 
ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိ င္ရာ ေထာက္ပ ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက  တညေ္ဆာက္ထာူးသည့္ သင္ၾကာူးမွဳ 
ပ  စ မ ာူး အေပၚ မီွခြိ ရန္ အမ ာူးအျပာူး လ ြိအပ္လွ က္ရွြိသည။္  

တြိ ူးတကျ္ခငူ္း 
(အေျခခ  
အလယ္အလတ္) 

ဤ တြိ ူးတက္ျခင္ူး အဆင့္တ င္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ သည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑ အစ  အလင ္
အတ က္ လြိ အပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽ မ္ူးက င္တတ္ေျမာက္မွဳကြိ  ဆ ပ္ကြိ င္ပြိ င္ဆြိ င္ရန္ 
ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိ င္ရာ ေထာက္ပ ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက တည္ေဆာက္ထာူးသည့္ သင္ၾကာူးမွဳ 
ပ  စ မ ာူး အေပၚ မီွခြိ ရန္ အနည္ူးငယ္ လ ြိအပ္လွ က္ရွြိသည။္  

က ူးေျပာငူ္းျခငူ္း 
(အလယ္အလတ)္ 

ဤ အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး အဆင့္တ င္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ သည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑ 
အစ  အလင္ အတ က္ လြိ အပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽ မ္ူးက င္တတေ္ျမာက္မွဳကြိ  ဆ ပ္ကြိ င္ 
ပြိ င္ဆြိ င္ရန္ ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိ င္ရာ ေထာက္ပ ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက  တည္ေဆာက္ထာူးသည့္ 
သင္ၾကာူးမွဳ ပ  စ မ ာူး အေပၚ မီွခြိ မွဳမ ွအနည္ူးငယ္ လ တ္လပ္လွ က္ရွြိသည္။ 

တြိ ူးပ ာူးျခငူ္း
(အဆင့္ျမင့္)

ဤ အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး အဆင့္တ င္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ သည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑ 
အစ  အလင္ အတ က္ လြိ အပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽ မ္ူးက င္တတေ္ျမာက္မွဳကြိ  ဆ ပ္ကြိ င္ 
ပြိ င္ဆြိ င္ရန္ ဘာသာစကာူး ေလ့လာမွဳဆြိ င္ရာ ေထာက္ပ ့မွဳမ ာူး နွင့္ စနစ္တက  တည္ေဆာက္ထာူးသည့္ 
သင္ၾကာူးမွဳ ပ  စ မ ာူး အေပၚ မီွခြိ မွဳမ ွအမ ာူးအျပာူး လ တ္လပ္လွ က္ရွြိသည။္

ပြိ ငန္ြဳိငျ္ခငူ္း 
(ကၽ မ္ူးက င္အဆင္)့ 

ဤ အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး အဆင့္တ င္ ရွြိေနသည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ သည္ အတန္ူး၏ ပညာေရူး က႑ 
အစ  အလင္ အတ က္ လြိ အပ္သည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽ မ္ူးက င္တတေ္ျမာက္မွဳကြိ  ဆ ပ္ကြိ င္ ပြိ င္ဆြိ င္ၿပီူး 
ျဖစ္သည္။ သ  သြိ ႔မဟ တ္ သ မသည္ ELL တဦူး မဟ တ္ေပ။

အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး (ELLs)/ဘာသာစကာူး ေပါင္ူးစ   
သင္ယ ေနသ မ ာူး (MLLs) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ေမူးရြိ ူးေမူးစဥ္ ေမူးခ န္ူးမ ာူး 
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အဓြိက အစအီစဥမ္ ာူး 

အဂၤလြိပဘ္ာသာစကာူး သငယ္ ေနသ မ ာူးအတ က္ မညသ္ည့္ အစအီစဥမ္ ာူး ရရွြိနြဳိ ငပ္ါသနညူ္း?

ျပည္နယ္တ င္ူးရွြိ ေက ာင္ူးခရြိ င္မ ာူးအတ က္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္ ႏွစ္ခ ကြိ  နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္မ ွအတည္ျပဳ 
သတ္မွတ္ခ ထာူးေပူးသည္ - 

1. ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး 
 အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး (TBE) အစီအစဥ္ 

 တလမ္ူး သြိ ႔မဟ တ္ ႏွစ္လမ္ူးသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္ (OWDL/TWDL)

2. အဂၤလြိပ္စကာူးကြိ  ဘာသာစကာူးအသစ္အျဖစ္ သင္ယ ျခင္ူး (ENL) အစီအစဥ္ (ယခင္ အဂၤလြိပ္စကာူးအာူး ဒ တြိယစကာူး
သြိ ႔မဟ တ္  ESL) 

အစီအစဥ္ ပ  စ ႏွစ္ခ လ  ူးသည္ ELLမ ာူး၏ ပညာေရူး ေအာင္ျမင္မွဳကြိ  အေထာက္အက ေပူးသည္၊ သြိ ႔ေသာ္ အြိမ္သ  ူး သြိ ႔မဟ တ္ မ လ 
ဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ၾကာူးမွဳ အခ ြိန ္ႏွင့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာႏွင့္ သင္ၾကာူးမွဳ အခ ြိန္မ ာူး ပ  စ တခ စီတ င္ က ာျခာူးသည္။ မြိသာူးစ မ ာူးမွ 
၄င္ူးတြိ ႔ကေလူးမ ာူးအာူး အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး၊ တလမ္ူး သြိ ႔မဟ တ္ ႏွစ္လမ္ူးသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ၊ သြိ ႔မဟ တ္ 
အဂၤလြိပ္စကာူးကြိ  ဘာသာစကာူး အသစ္အျဖစ္ သင္ယ ျခင္ူး အစီအစဥ္တြိ ႔တ င္ အပ္ႏွ ထာူးရွြိရန္ ေရ ူးခ ယ္နြိဳင္သည္။ အကယ္၍ 
ထြိ အစီအစဥ္မ ာူး သင့္ေဒသခ ေက ာငူ္း၌ မရရွြိပါက၊ ရရွြိနြိဳင္သည့္ ေက ာင္ူးသြိ ႔ ေျပာင္ူးေရႊ႕ေပူးရန္ ေတာင္ူးခ နြိဳင္ေပသည္။ အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး 
ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး၊၊ တလမ္ူး သြိ ႔မဟ တ္ ႏွစ္လမ္ူးသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္မ ာူးရွြိ ELLမ ာူးသည္ သတ္မွတ္ထာူးသည့္ ENL 
သင္ၾကာူးမွဳ ယ နစ္မ ာူးကြိ  ENL ပ  စ မွ ေက ာင္ူးသာူးမ ာူး နည္ူးတ  ပမာဏ အညီအမွ  ရရွြိရန္ အတည္ျပဳ ခ မွတ္ထာူးသည္။ အနြိမ့္ဆ  ူးအျဖစ္၊ 
ELLမ ာူးအာူးလ  ူး ENL သင္ၾကာူးမွဳ ရရွြိေရူးအတ က ္အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ ထာူးရွြိသည္။ ပြိ မြိ သြိလြိ ပါက
http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Nowithdrawaloptionmemo.pdf သြိ ႔ သ ာူးေရာက္ ၾကည့္ရွဳပါ။

ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး

အသ ငက္ ူးေျပာငူ္းျခငူ္း ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး

အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး အစီအစဥ္မ ာူးသည္ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးတ  ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးအာူး 
၄င္ူးတြိ ႔၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးမ ာူးျဖင့္ ပညာေရူးဘာသာရပ္မ ာူးကြိ  ဆက္လက္ေလလ့ာေနစဥ္အခ ြိန္၌ပင္ အဂၤလြိပ္ဘာသာ 
စကာူးျဖင့္ ေရူး၊ ဖတ္၊ ေျပာ၊ နာူးလည္နြိဳင္ရန္ အခ င့္အလမ္ူးမ ာူး ဖန္တီူးေပူးထာူးသည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာ 
စကာူးအာူး အသ  ူးျပဳ၍ ပညာေရူး က႑ေပါင္ူးစ  တြိ ူးတက္ေရူး က ညီရာ၌ အသ  ူးျပဳကာ၊ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး idkလည္ူး ရရွြိလာေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ အစီြိအစဥ္၏ ရည္ရ ယ္ခ ကမွ္ာ ကၽ မ္ူးက င္ပြိ င္နြိဳင္မွဳကြိ  ရရွြိၿပီူးသည္ႏွင့္ ထပ္ေလာင္ူးအက အညီမလြိ အပ္ပဲ ဧကဘာသာစကာူး 
စာသင္ခန္ူးသြိ ႔ အသ င္က ူးေျပာင္ူးနြိဳင္ေစမည့္ အခ င့္အေရူးကြိ  ေပူးရန္ ျဖစ္ေပသည္။ TBE အစီအစဥ္တ င္ အခ ြိန္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္ 
အေလ ာက ္အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး အေျချပဳသင္ၾကာူးမွဳ မ ာူးလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္ူး၊ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးမွ ဒ ြိဘာသာစကာူးအရ 
တြိ ူးတက္နြိဳင္ရန္အတ က ္အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာအေျချပဳ သင္ၾကာူးမွဳ ႏွင့္ အေထာက္အပ့ မ ာူး အၿမဲရွြိေနမည္ ျဖစ္သည္။ 

တလမူ္း သြိ ႔မဟ တ ္ႏွစလ္မူ္းသ ာူး ႏွစဘ္ာသာ အစအီစဥမ္ ာူး

ဤအစီအစဥ္မ ာူးကြိ  ေဒသခ  ႏွင့္ ေဒသခ မဟ တ္ေသာ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ေျပာဆြိ သ မ ာူးအာူး ဒ ြိဘာသာတတ္ေျမာက္ရန္ 
(ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးအာူး ကၽ မ္ူးက င္စ ာေျပာတတ္ျခင္ူး)၊ ဒ ြိဘာသာစာတတ္ေျမာက္ရန္ (ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးျဖင့္ ေရူးတတ္၊ 
ဖတ္တတ္ျခင္ူး)၊ ယဥ္ေက ူးမွဳ ဖလွယ္ နာူးလည္ရန္၊ ႏွင့္ ELL မဟ တ္သည့္ အစီအစဥ္မ ာူးတ င္ ပါဝင္သည့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးႏွင့္ 
တန္ူးတ  ပညာေရူး ထ ူးခၽ န္ထက္ျမကရ္န္ အတ က္ ဖန္ူးတီူးတည္ေဆာက္ထာူးသည္။ 

တလမ္ူးသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္တ င္ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူး သြိ ႔မဟ တ္ ေနာက္ေၾကာင္ူးတ သည္ ့ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး 
ပါဝင္သည္။ ဆရာ/မမွ သင္ၾကာူးမွဳကြိ  အဂၤလြိပ္ဘာသာ ႏွင့္ အြိမ္သ  ူး/ပစ္မတ္* ဘာသာစကာူးႏွင့္ ပြိ ႔ခ ေပူးသည္။

ႏွစ္လမ္ူးသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္တ င္ ေဒသခ  အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ေျပာဆြိ သ မ ာူး ႏွင့္ ELLမ ာူးပါဝင္သည္။ ဆရာ/မ သြိ ႔မဟ တ္ 
ဆရာ/မမ ာူးသည္ သင္ၾကာူးခ က္မ ာူးကြိ  အဂၤလြိပ္ဘာသာ ႏွင့္တက  အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူး ႏွင့္ပါ ပြိ ႔ခ သည္။ ဤအစီအစဥ္၌ 
အမ ာူးအာူးျဖင့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးတြိ ႔သည္ ၄င္ူးတြိ ႔အတ က ္ပြိ ႔ခ ခ က္မ ာူး ထက္ဝက္ခန္႔ကြိ  အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ယ ကာ၊ 
အျခာူးပြိ ႔ခ ခ က္တြိ ႔ကြိ  ၄င္ူးတြိ ႔၏ ပစ္မတ္ ဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ယ ၾကသည္။ ပ  စ ေပၚမ တည္၍ အဂၤလြိပ္စကာူး ႏွင့္ အြိမ္သ  ူး/ပစ္မတ္ 
ဘာသာစကာူး ပြိ ႔ခ ခ က္ရာႏွဳန္ူးမ ာူး က ျဲပာူးျခာူးနာူးၾကသည္။ ဥပမာအာူးျဖင့္ဆြိ ေသာ္၊ ၉၀%-၁၀%ပ  စ တ င္ ပြိ ႔ခ ခ က္ ရာႏွဳန္ူးအမ ာူးစ ကြိ  
အဂၤလြိပ္မွအပ ပစ္မတ္ဘာသာစကာူး ႏွင့္ ပြိ ႔ခ က္ကာ၊ အခ ြိန္ကာလအေလ ာက္ ၅၀%-၅၀%ေရာက္သည္အထြိ ထပ္တြိ ူး 
သင္ၾကာူးေပူးသ ာူးသည္။ ထြိ အစီအစဥ္မ ာူး၏ ပန္ူးတြိ င္မွာ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး အဂၤလြိပ္ဘာသာ ႏွင့္ အြိမ္သ  ူး/ပစ္မတ္ဘာသာစကာူး 
တြိ ႔တ င္ တတ္ေျမာက္ ကၽ မ္ူးက င္လာေစရန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
* ပစ္မတဘ္ာသာစကာူးဆြိ သညမ္ွာ သင္ယ တတ္ေျမာက/္ရရွြိထာူးသည့္ ဒ တြိယဘာသာစကာူးကြိ  ေခၚျခင္ူးျဖစ္သည။္ 

ELLမ ာူး/MLLမ ာူး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ေမူးရြိ ူးေမူးစဥ္ ေမူးခ န္ူးမ ာူး 
(အဆက္)  
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အကယ္၍ ကၽ န္ဳပ္၏ကေလူးသည္ အြိမ္သ  ူးဘာသာစကာူးကြိ  မၾကာခဏ အသ  ူးျပဳပါက ၄င္ူးမွ အဂၤလြိပ္စကာူး တတ္ေျမာက္နြဳိ င္ပါမည္လာူး?

ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးျဖင့္ သင္ယ ခ က္ေၾကာင့္ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး စြိတ္ရွဳပ္ေထ ူးတတ္သညဟ္  သာမန္အာူးျဖင့္ စ ြိူးရြိမ္တတ္ၾကသည္။ 
အႏွစ္ ၃၀ေက ာ္ခန္႔ ျပဳလ ပ္လာသည့္ သ ေတသနသည္ ထြိ သြိ ႔ ဘာသာစကာူးရွဳပ္ေထ ူးမွဳ မျဖစ္တတ္ေၾကာင္ူး အဖန္တလဲလ ဲေဖၚျပေန၏။ 
တကယ္တန္ူးမွာမ ၊ ေက ာင္ူးသာူး၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးကြိ  အသ  ူးျပဳျခင္ူးသည္ ၄င္ူး၏ အဂၤလြိပ္စာဖ  ႔ၿဖြိဳူးမွဳအတ က္ အလွ င္ျမန္ဆ  ူး 
နည္ူးလမ္ူးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထပ္ေလာင္ူး၍၊ ဒ ြိဘာသာစကာူး ေလ့လာသငယ္ သ မ ာူးတ င္ ေျပာင္ူးေပ ာ့ပ  ေဖၚနြိဳင္သည့္ ဦူးေဏွာက္တစ   
ဖ ႔ ၿဖြိဳူးလာကာ၊ သင္ၾကာူးမွဳကြိ  အာူးႀကူီးသည့္ အေထာက္အက ေပူးေသာ ဥာဏစ မ္ူးပကာူးမ ာူး တြိ ူးတက္လာေပသည္။ တလမ္ူး သြိ ႔မဟ တ္ 
ႏွစ္လမ္ူးသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္မ ာူးတ င္၊ သင္ၾကာူးပြိ ႔ခ မွဳ ဘာသာစကာမ ာူးကြိ  ခ ျဲခာူးထာူးသည္ ျဖစ္၍၊ သတ္မွတ္ထာူးသည့္ အခ ြိန္၊ 
ေန႔ရက္တြိ ႔တ င္ ဆြိ င္ရာဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ယ ရမည္ ျဖစ္သည္။ မြိဘမ ာူးမွ ထြိ အစီအစဥ္မ ာူးသြိ ႔ အလည္အပတ္သ ာူးေရာက္သည့္ 
အခါ၊ ထြိ ျပင္ဆင္မွဳတြိ ႔မွာ ရွဳပ္ေထ ူးမွဳ မျဖစ္ရ  မွ မက ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး၏ ဒ ြိဘာသာစကာူး တြိ ူးတက္မွဳကြိ  အလ န္ေထာက္က ေၾကာင္ူး 
ေတ ႔ျမင္ၾကရေပသည္။ အသက္၁၀ အရ ယ္တ င္ တလမ္ူး သြိ ႔မဟ တ္ ႏွစ္လမ္ူးသ ာူး ႏွစ္ဘာသာ အစီအစဥ္၌ တက္ေရာက္ေနသည့္ 
ကေလူးမ ာူးသည္ ဧကဘာသာ အဂၤလြိပ္စကာူးေျပာ ကေလူးမ ာူး ႏွင့္ တန္ူးတ ၊ သြိ ႔မဟ တ္ သာလ န္စ ာ စ မ္ူးေဆာင္နြိဳင္ေၾကာင္ူး 
သ ေတသနမွ ျပသလွ က္ရွြိသည္။

ဒ ြိဘာသာစကာူး အစီအစဥ္တ င္ မည္သြိ ႔ေသာ သင္ခန္ူးစာမ ာူး ႏွင့္ လွဳပ္ရွာူးမွဳမ ာူးကြိ  ေတ ႔ရွြိရန္ ကၽ န္ဳပ္မွ ေမွ ာ္လင့္နြဳိ င္ပါသနည္ူး?

ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးသည္ သင္ၾကာူးမွဳမ ာူးကြိ  အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ႏွင့္ယွဥ္တ ဲ၍ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးျဖင့္ပါ ရယ နြိဳင္မည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္ူး၊ သင္ရြိ ူးညႊန္ူးတမ္ူးမွာမ  ဒြိ ဘာသာမဟ တသ္ည့္ အတန္ူးမ ာူးႏွင့္ အတ တ ပင္ ျဖစ္သည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးမွ 
စာတတ္ေျမာက္မွဳ ႏွင့္တက ၊ သခ ၤာ၊ သြိပၸ ၊ ဝြိဇ ာတ မဲ ာူး၊ ႏွင့္ လ မွဳေရူး ဘာသာရပ္ဆြိ င္ရာ အသြိပညာတြိ ႔ကြိ  အစီအစဥ္ ပ  စ ေပၚ မ တည္၍ 
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေလ့လာဖ  ႔ၿဖြိဳူးနြိဳင္ေပမည္။ ဒ ြိဘာသာစကာူးေျပာ ႏွင့္ ဒ ြိဘာသာစာတတ္ ကေလူးသည္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ႏွင့္အတ  
အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးျဖင့္ပါ နာူးေထာင္၊ ေရူး၊ ဖတ္၊ ေျပာဆြိ  နြိဳင္ေပသည္။ ဘာသာစကာူးတခ မွ အရည္အေသ ူးမ ာူးသည္ အျခာူး 
ဘာသာစကာူးတခ ထ သြိ ႔ က ူးေျပာင္ူးသ ာူးၾကသည။္ ေက ာင္ူးသာူး/သ သည္ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူး၌ စာတတ္အာူး ေကာင္ူးပါက၊ 
ထြိ သြိ ႔ေသာ စ မ္ူးရည္မ ာူးသည္ ဒ တြိယ ဘာသာစကာူးထ သြိ ႔ပါ က ူးေျပာင္ူးသ ာူးတတ္ၾကေပသည္။

အဂၤလြိပစ္ာအာူး ဘာသာစကာူးအသစအ္ျဖစ္ သငၾ္ကာူးျခငူ္း အစအီစဥမ္ ာူး

ယခင္ အဂၤလြိပ္စကာူးအာူး ဒ တြိယဘာသာစကာူး အျဖစ္သင္ၾကာူးျခင္ူးဟ  ေခၚဆြိ သည့္ ဤအစီအစဥ္တ င္၊ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး 
သင္ၾကာူးရယ မွဳကြိ  အေလူးထာူး ေဆာင္ရ က္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ ENL အစီအစဥ္တ င္ ဘာသာေ ဒ ဝြိဇ ာတ မဲ ာူး ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆြိ င္ရာ 
သင္ၾကာူးခ က္မ ာူးကြိ  တြိက သည့္ ENL ပြိ ႔ခ ခ က ္  ်ဴဟာမ ာူးပါရွြိသည့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးႏွင့္ သင္ၾကာူးေပမည္။ အခ ြိဳ႕ဘာသာရပ္ 
ဆြိ င္ရာ အတန္ူးမ ာူးမွာမ  အရည္အေသ ူးျမင့္ ENL မ ာူးျဖစ္သည္။ သာလ န္နာူးလည္နြိဳင္ရန္ အတ က္ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူး 
အသ  ူးျပဳ အေထာက္အပ  ့ႏွင့္ သင့္ေလ ာ္သည့္ ELL သင္ၾကာူးမွဳ အက အညီမ ာူး ပါဝင္သည့္ ပင္မ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာ ႏွင့္ အဂၤလြိပ္ 
ဘာသာစကာူး ဖ  ႔ၿဖြိဳူးေရူး ပြိ ႔ခ ခ က္မ ာူးကြိ  ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးမွ လက္ခ ရရွြိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အရည္အေသ ူးျမင့္ ENL အတန္ူးမ ာူးကြိ  
ENL ႏွင့္ ပင္မ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာ၌ပါ လက္မွတ္ရ ဆရာ/မမွ သင္ၾကာူးမည္ သြိ ႔မဟ တ္ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာ လက္မွတ္ရ ဆရာ/မႏွင့္ 
ENL လက္မွတ္ရ ဆရာ/မတြိ ႔မွ ပ ူးတ ဲသင္ၾကာူးေပူးသ ာူးမည္။ တပင္တြိ င္ ENL အတန္ူးတ င္မ  ပင္မ ေလ့လာမွဳ ဧရြိယာတ င္ ထ ူးခၽ န္ 
ေအာင္ျမင္နြိဳင္ရန္အတ က္၊ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးအာူး အျခာူး ဘာသာ စကာူးေျပာသ မ ာူးကြိ  သင္ၾကာူးေရူး (ESOL) NYS-လက္မွတ္ရ 
ဆရာ/မထ မ ွအဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ဖ ႔ ၿဖြိဳူးမွဳ ပြိ ႔ခ ခ က္မ ာူးကြိ  ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးမွ ရရွြိမည္။ ဤအစီအစဥ္မွာ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး 
အေျချပဳ၍သာ ေျပာဆြိ နြိဳင္သည့္ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူး မတ ညီေသာ ေနာက္ေၾကာင္ူးမ ာူးမွ လာသည့္ ဒ ြိဘာသာစကာူး 
အစီအစဥ္တ င္ မပါဝင္နြိဳင္သည့္ ELL ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးအတ က္ ဝန္ေဆာင္မွဳျဖစ္သည္။ 

ဤအစီအစဥ္ေတ မွာ မည္သြိ ႔ က ာျခာူးခ က္ေတ  ရွြိေနပါသနည္ူး? 

ႏွစ္ဘာသာအစီအစဥ္မ ာူးတ င္ ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးလ  ူး အသ  ူးျပဳကာ၊ ဒ ြိဘာသာစာ တတ္ေျမာက္ေရူး ႏွင့္ ဒ ြိဘာသာစကာူး 
တတ္ေျမာက္ေရူး တြိ ႔ကြိ  ဦူးတည္သည္။ အသ င္က ူးေျပာင္ူးျခင္ူး ဒြိ ဘာသာစကာူး ပညာေရူး၏ အႏၱြိမရည္ရ ယ္ခ က္မွာ အြိမ္သ  ူး/မ လ 
ဘာသာစကာူးကြိ  အသ  ူးျပဳ၍ အတန္ူးအေလ ာက္ ပညာေရူး အရည္အေသ ူးမ ာူး ျမင့္တက္လာၿပီူး အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး သင္ယ မွဳကြိ  
ဖန္တီူးေပူးနြိဳင္ေရူးပင္ ျဖစ္သည္။ ENL အတန္ူးမ ာူး ႏွင့္ ပ  စ မ ာူးတ င္၊ သင္ၾကာူးပြိ ႔ခ မွဳမ ာူးသည္ အဓြိကအာူးျဖင့္ အဂၤလြိပ္ဘာသာ 
စကာူးႏွင့္ ျဖစ္၍၊ အြိမ္သ  ူး/ပင္မဘာသာစကာူး အေထာက္အပ့ မ ာူးလည္ူး ထာူးရွြိမည္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕စာမ က္ႏွာတ င္ ေဖၚျပထာူးသည့္ 
အစီအစဥ္ ပ  စ မ ာူး ႏွြိဳင္ူးယွဥ္ျပဇယာူးကြိ  ေက ူးဇ ူးျပဳ၍ ၾကည့္ရွဳပါ။

အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး (ELLs)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  
ေမူးရြိ ူးေမူးစဥ္ ေမူးခ န္ူးမ ာူး (အဆက္)  

၃္ A Guide for Parents of English Language Learners in New York State



အသ  ူးျပဳ 
ဘာသာစကာူးမ ာူး

ေယဘ ယ အာူးျဖင့္ အဂၤလြိပ္ ၅၀% ႏွင့္ အြိမ္သ  ူး (သြိ ႔) ပစ္မတ္စကာူး ၅၀% (သြိ ႔) အြိမ္သ  ူး (သြိ ႔)  
ပစ္မတ္စကာူး ၉၀% ႏွင့္ အဂၤလြိပ္ ၁၀%၊ ထြိ မွတဆင္ ့၅၀%-၅၀%သြိ ႔ ေရာက္သည္အထြိ တြိ ူးျမွင့္ 
(အစီအစဥ္ ပ  စ ေပၚမ တည္၍ ရာႏွဳန္ူးမ ာူး က ျဲပာူးသည္။)

ပနူ္းတြိ ငမ္ ာူး အဂၤလြိပ္ ႏွင့္ အြိမ္သ  ူး/ပစ္မတ္ ဘာသာတြိ ႔တ င္ ဒ ြိဘာသာ စာတတ္ေရူး ႏွင့္ စကာူးတတ္ေရူး

အသ  ူးျပဳ 
ဘာသာစကာူးမ ာူး

အဂၤလြိပ္စကာူး တြိ ူးပ ာူးလာသည္ႏွင့္ အြိမ္သ  ူး/မ လစကာူး အသ  ူးျပဳႏွဳန္ူးေလွ ာ့က သ ာူးမည္

ပနူ္းတြိ ငမ္ ာူး အဂၤလြိပ္စကာူး သင္ယ ေနစဥ္ အြိမ္သ  ူး/မ လစကာူး အသ  ူးျပဳ၍ ဘာသာရပ္ပညာမ ာူး ေလ့လာေရူး

အသ  ူးျပဳ အဂၤလြိပ္စကာူး အဓြိကထာူး (အဂၤလြိပ္စာ တတ္ေျမာက္ေရူးအတ က္ အြိမ္သ  ူး/မ လစကာူး 
ဘာသာစကာူးမ ာူး   အေထာက္အပ ့မ ာူး ထာူးရရွြိေပူးမည္)

 ပနူ္းတြိ ငမ္ ာူး ELL မ ာူး အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး ကၽ မ္ူးက င္မွဳ ဖ  ႔ၿဖြိဳူးေဖၚေဆာင္ရာ၌ ေထာက္ပ ့အာူးေပူးေရူး

ကၽ န္ဳ ပက္ေလူးအတ က ္အစအီစဥမ္ ာူးကြိ  မညသ္ြိ ႔ ေလလ့ာသြိရွြိနြဳိ ငပ္ါသနညူ္း?

နယ ူးေယာက္ျပည္နယ္တ င္၊ ေက ာင္ူးမ ာူးသည္ ၄င္ူးတြိ ႔ ေက ာင္ူး သြိ ႔မဟ တ္ ခရြိ င္အတ င္ူး ရရွြိနြိဳင္သည့္ ELL အစီအစဥ္ အမ ြိဳူးမြိ ဳူး 
အေၾကာင္ူးကြိ  စာရင္ူးအသစ္ေပူးသ င္ူး အပ္ႏွ သည့္ ELLမ ာူး၏ မြိဘ၊ အ ပ္ထြိန္ူးသ မ ာူးအာူး အဖ င့္မြိတ္ဆက္ပ ဲ က င္ူးပ၍ အသြိေပူးရန္ 
လြိ အပ္ေပသည္။ ထြိ အဖ င့္မြိတ္ဆကတ္ င္ သင္ရြိ ူးမ ာူး၊ စ ႏွဳန္ူးမ ာူး၊ ႏွင့္ ELL အစီအစဥ္မ ာူးအေၾကာင္ူးပါသည္ ့စာရ က္စာတမ္ူးမ ာူးကြိ  
သင့္အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးျဖင့္ ရရွြိမည္ျဖစ္ကာ၊ လြိ အပ္ပါက ထြိ  ELL ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးအေၾကာင္ူးကြိ  စကာူးျပန္၏ အက အညီျဖင့္ 
ေမူးျမန္ူးခ င့္ ရွြိေပလြိမ့္မည္။ ထြိ အဖ င့္မြိတ္ဆက္အၿပီူးတ င္ သင္မွ သင့္ကေလူးအတ က္ လြိ အပ္သည့္ ဆ  ူးျဖတ္ခ ကမ္ ာူး ခ နြိဳင္ေလာက္ေအာင္ 
အခ က္အလက္မ ာူး ရရွြိၿပီူးျဖစ္ေၾကာင္ူးကြိ  ELL မြိဘအဖ င့္မြိတ္ဆက္ လ ပ္ငန္ူးေဆာင္တာစာရင္ူးတ င္ အမွတ္ျခစ္ ေျဖဆြိ ၍ ေသျခာေစရမည္။ 
ထြိ ႔အျပင္၊ သင့္ကေလူးအာူး မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူး ရရွြိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္ူး ေနာက္ဆ  ူး ဆ  ူးျဖတ္ခ က္ခ မွတ္ရန္အတ က္ ELL 
ေက ာင္ူးသာူး အပ္ႏွ ထာူးရွြိေရူး ေလွ ာက္လႊာပ  စ ကြိ  သင္မွ လက္ခ ရရွြိေပမည္။ ထြိ အခ က္အလကတ္ြိ ႔ကြိ လည္ူး သင္၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာ 
စကာူးျဖင့္ ရရွြိေစမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽ န္ဳ ပက္ေလူး မညသ္ည့္ အခ ြိနတ္ င ္ELL အစအီစဥမ္ ာူးမ ွဖယခ္ ာနြဳိ ငမ္ညန္ညူ္း?

ELLမ ာူးသည္ ELL အေနအထာူးမွ ဖယ္ခ ာနြိဳင္ရန္ နည္ူးလမ္ူး ေလူးသ ယ္ ရွြိေပသည ္-

မ လ-၂တန္ူး NYSESLAT စာေမူးပ တဲ င္ ပြိ င္နြိဳင/္ကၽ မ္ူးက င္ အဆင္ ့ေျဖဆြိ ရရွြိျခင္ူး 

၃-၈တန္ူး NYSESLAT စာေမူးပ တဲ င္ တြိ ူးပ ာူးျခင္ူး/အဆင့္ျမင့္ အဆင္ ့ေျဖဆြိ ရရွြိၿပီူး၊ ထြိ ႏွစ္အတ င္ူး 
NYS အဂၤလြိပ္ဘာသာ အေျချပဳ ဝြိဇ ာတ မဲ ာူး(ELA) တ င္ အဆင္ ့၃ (သြိ ႔) ၄င္ူးႏွင့္ 
အထက္ ေျဖဆြိ ရရွြိျခင္ူး

၉-၁၂တန္ူး NYSESLAT စာေမူးပ တဲ င္ တြိ ူးပ ာူးျခင္ူး/အဆင့္ျမင့္ အဆင္ ့ေျဖဆြိ ရရွြိၿပီူး၊ ထြိ ႏွစ္အတ င္ူး 
ျပည္နယ္စစ္ စာေမူးပ  ဲအဂၤလြိပ္စာဘာသာတ င္ ၆၅မွတ္ ႏွင့္ အထက္ ရရွြိျခင္ူး

မသန္မစ မ္ူး 
ELLမ ာူး

အဂၤလြိပ္ဘာသာ ကၽ မ္ူးက င္မွဳကြိ  စြိစစ္ရန္ တမ ေျပာင္ူးလထဲာူးသည့္ နည္ူးလမ္ူးကြိ  
အသ  ူးျပဳမည္

ELLမ ာူးသည္ ELL အေနအထာူးမွ ဖယ္ခ ာနြိဳင္သည္ႏွင့္၊ ၄င္ူးတြိ ႔အာူး ယခင္ ELLမ ာူး ျဖစ္လာေပသည္။ ယခင္ ELLမ ာူးသည္၊ ယခင္ ELLမ ာူး 

ရသင့္ရထြိ က္သည့္ အေထာက္အပ့  ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးကြိ  ၂ႏွစ္တြိ င္သည္ ရယ ပြိ င္ခ င့္ ရွြိေပသည္။

အဂၤလြိပစ္ာအာူး ဘာသာစကာူးအသစအ္ျဖစ ္သငယ္ ျခငူ္း အစအီစဥ္

အသ ငက္ ူးေျပာငူ္းျခငူ္း ဒြိ ဘာသာစကာူး ပညာေရူး အစအီစဥမ္ ာူးHome

နစွဘ္ာသာ အစအီစဥမ္ ာူး 

အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး (ELLs)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  
ေမူးရြိ ူးေမူးစဥ္ ေမူးခ န္ူးမ ာူး (အဆက္)  
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ယ  တမူ္း ၁။ ELL အမ ာူးစ သည ္အေမရြိကန ္ျပညေ္ထာငစ္  (US) အျပငဘ္ကတ္ င ္ေမ ူးဖ ာူးၾကသည။္
အသက္ ၅မွ၁၈ႏွစ္အရ ယ ္အဂၤလြိပ္စာ သင္ယ ေနသ (ELL)ေပါင္ူး ၂၁၅,၀၀၀ခန္႔ နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္ ေက ာငူ္းမ ာူးတ င္ ရွြိေနသည္။ ၄င္ူးတြိ ႔ အနက္ 
၆၁.၅%သည္သာ အေမရြိကန္နြိဳင္င  ျပင္ပတ င္ ဖ ာူးျမင္ေၾကာင္ူး၊၂၀၁၃-၂၀၁၄ NYS အခ က္အလက္ စ ေဆာင္ူးေရူး စနစ္ (SIRS)အရ သြိရွြိရသည္။

ယ  တမူ္း ၂။ လ နေ္လၿပူီးေသာ ကာလတ င၊္ ေရႊ႕ေျပာငူ္းေနထြိ ငသ္ မ ာူးသည ္အဂၤလြိပစ္ာအာူး ဘာသာစကာူး 
အသစ ္(ENL) အျဖစ ္သငယ္ ျခငူ္း ႏွင့္ ဒြိ ဘာသာ အတနူ္းမ ာူး မရွြိပ ဲေအာငျ္မငခ္ဲၾ့ကသည။္
ကာလေရႊ႕ေလ ာလာသည္ႏွင့္အမွ ၊ ဒ ြိဘာသာစကာူး တတ္ျခင္ူးသည္ တန္ဖြိ ူးရွြိလာသည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးမွ လ ပ္ငန္ူးခ င္ဝင္ရန္ 
ယခင္ထက္ ပြိ သည့္ ပညာေရူး ေအာင္ျမင္မွဳမ ာူး လ ြိအပ္လာေနသည္။ NYS မွ လက္ခ ရယ ခဲ့သည့္ ELA  ဟြိ အေျချပဳ စ ႏွဳန္ူးမ ာူးသည္ 
ေက ာင္ူးၿပီူးသ မ ာူး ကမာၻ႔ေစ ူးက က္တ င္ စ ခ ြိန္မီွရန္အတ က ္ဘာသာစကာူး စ မ္ူးရည္ျမင့္မာူးမွဳ လြိ အပ္ခ က္ကြိ  သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီူး ျဖစ္သည္။ 
ELLမ ာူးသည္ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးတ င္ အသြိပညာမ ာူး ရရွြိခ့ဲၿပီူး ျဖစ္သည့္အေလ ာက္၊ ဆရာ/မမ ာူးမွ ၄င္ူးတြိ ႔ ရွြိရင္ူးစ  ဲအသြိပညာ 
အေပၚ အေျခခ ကာ ေကာလြိပ္ တကေ္ရာက္ေရူး ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ အလ ပ္ခ င္ ဝန္နြိဳင္ရန္ ELLမ ာူး၏ ပညာေရူး စ မ္ူးရည္တြိ ႔ကြိ  
ျမွင့္တင္ေပူးရမည္။ 

ယ  တမူ္း ၃။ ELLမ ာူးသည ္လ မွဳေရူးရာ အဂၤလြိပစ္ကာူး ေျပာဆြိ နြဳိငသ္ညႏွ္င့္ တၿပြဳိငန္က ္ပညာေရူးတ င ္ထ ူးခၽ န ္
ေအာငျ္မငန္ြဳိငသ္ည။္ 
ELLမ ာူးသည္ လ မွဳဆက္ဆ ေရူး ဘာသာစကာူးကြိ  သ  ူးႏွစ္အတ င္ူး ရရွြိနြိဳင္ေသာ္လည္ူး ပညာေရူး အတ က္ အဂၤလြိပ္စကာူးကြိ မ  ကၽ မ္ူးက င္ 
ပြိ င္နြိဳင္လာရန္ ခ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ ြိန္ယ ရသည္။ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးပါ အသြိပညာ ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မွဳ အဆင့္တြိ ႔သည္ 
ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး အဂၤလြိပ္ဘာသာျဖင့္ ပညာေရူးကြိစၥတြိ ႔ စ မ္ူးေဆာင္နြိဳင္မွဳကြိ  မ ာူးစ ာအက ြိဳူးျပဳသည္။

ယ  တမူ္း ၄။ NYS အဂၤလြိပဘ္ာသာစကာူး သငယ္ ေနသ မ ာူး ရာွေဇ သတမ္တွျ္ခငူ္း စာေမူးပ  ဲ(NYSITELL)
သြိ ႔မဟ တ ္အဂၤလြိပစ္ာအာူး ဒ တြိယဘာသာအျဖစ ္ထ ူးခၽ နျ္ခငူ္း စာေမူးပ  ဲ(NYSESLAT)၊ စသညတ္ြိ ႔ ေအာငျ္မငသ္ညႏွ္င့္ 
ေက ာငူ္းသာူး/သ သည ္ေက ာငူ္း၌ထ ူးခၽ နေ္အာငျ္မငရ္န ္လ  ေလာကသ္ည့္ အဂၤလြိပစ္ကာူး ရရွြိၿပ ီျဖစသ္ည။္ 

အဂၤလြိပ္စာ ကၽ မ္ူးက င္ပြိ င္နြိဳင္သ  ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးသညလ္ည္ူး အတန္ူးတ င္ူး၌ သင္ၾကာူးပြိ ႔ခ မွဳ အေထာက္အက မ ာူး လြိ အပ္ေနနြိဳင ္
ေပသည္။ ေကာ္မစ္ရွင္နာ၏ စဥ္မ ဥ္ူးမ ာူး အပြိ င္ ၁၅၄အရ၊ ေက ာင္ူးခရြိ င္မ ာူးသည္ ELL အေနအထာူးမွ ဖယ္ခ ာၿပီူးသည့္ 
ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးအာူး ယခင္ ELL မ ာူးအတ က္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူးကြိ  ၂ႏွစ္အထြိ ေပူးရန္ လြိ အပ္သည္။ ထြိ ႔အျပင္၊ELL မ ာူး 
မဟ တ္ေတာ့သည့္ေနာက္ ၂ႏွစ္အတ င္ူး ELL စာေမူးပ  ဲေျဖဆြိ ေရူး အစီအစဥ္မ ာူးကြိ  ဆက္လက္ရရွြိေနနြိဳင္ေပသည္။ 

ယ  တမူ္း ၅။ ေက ာငူ္းတ င ္ထ ူးခၽ နေ္အာငျ္မငရ္န ္ELLမ ာူးသည ္ယဥေ္က ူးမွဳအာူးျဖင့္ အျမနဆ္  ူး က ူးျပာငူ္းရမည။္
“ရယ မွဳအတ က ္ေပူးဆပ္ျခင္ူး” ထက္၊ ELLမ ာူးသည္ အတန္ူးတ င္ူး ျဖစ္ပ ကေ္နသည္မ ာူးကြိ  ၄င္ူးတြိ ႔ ယဥ္ေက ူးမွဳ အေတ ႔အႀက ဳမ ာူး ႏွင့္ 
ခ ြိန္ထြိ ူးနြိဳင္ကာ၊ ယဥ္ေက ူးမွဳအသစ္ကြိ  သင္ယ ရာ၌ ၄င္ူးတြိ ႔ သရ ပ္သကန္ကြိ  ထြိန္ူးသြိမ္ူးရန္ လြိ အပ္ေပသည္။ အျခာူးေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး 
နည္ူးတ ၊ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး၏ ရွြိရင္ူးစ  ဲအသြိပညာအေပၚ အေျခခ ၍ ဆရာ/မမ ာူးမွ တည္ေဆာက္ေပူးရမည္။ အတန္ူးတ င္ူး မတ  
က ျဲပာူးေသာ ယဥ္ေက ူးမွဳမ ာူးကြိ  လက္ခ နာူးလည္ူးျခင္ူးျဖင့္ ေက ာင္ူးသာူးအာူးလ  ူးအတ က္ ပညာေရူး အရည္အေသ ူး ျမင့္တက္ေပသည္။ 

ယ  တမူ္း ၆။ အကယ၍္ ကေလူးမ ာူးအာူး အြိမ၌္ အဂၤလြိပစ္ကာူး ႏွင့္ မ လဘာသာစကာူးပါ ေျပာဆြိ ပါက၊ ဘာသာစကာူး 
မတညၿ္ငြိမမ္ွဳ မ ာူး ျဖစလ္ာၿပူီး၊ ၾကန္႔ၾကာေစတတသ္ည။္
မဟ တ္ပါ၊ ထြိ သြိ ႔ မတည္ၿငြိမ္မွဳမ ာူး၊ ၾကန္႔ၾကာမွဳမ ာူး မျဖစ္ေစပါ။ မြိဘမ ာူးမွ ကေလူးမ ာူးအာူး ၄င္ူးတြိ ႔ အကၽ မ္ူးက င္ဆ  ူး ဘာသာစကာူးႏွင့္ 
ေျပာဆြိ ရန္ အလ န္အေရူးႀကီူးသည္။ လ ႔ဦူးေဏွာက္သည္ တၿပြိဳင္နက္ ဘာသာစကာူးမ ာူးစ ာ ေလ့လာနြိဳင္စ မ္ူး ရွြိေပသည္။ ငယ္စဥ္အခါ၊ 
ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူးရရွြိျခင္ူးသည္ ဥာဏစ မ္ူးပကာူးတြိ ႔ကြိ  အာူးေကာင္ူးေစသည္။ ဒ ြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးျဖင့္ ကမာၻ႔ေစ ူးက က္တ င္ 
ပညာေရူး၊ စီူးပ ာူးေရူး အခ င့္အလမ္ူးမ ာူး သာလ န္စ ာ ရွြိေနေပသည္။ 

အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး ႏွင့္ ဘာသာစကာူး ေပါင္ူးစ   သင္ယ ေနသ မ ာူး 
(ELLs/MLLs) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယ  တမ္ူးစကာူးမ ာူး  
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ယ  တမူ္း ၇။ ေက ာငူ္းသာူး/သ မ ာူးအာူး ၄ငူ္းတြိ ႔ အြိမသ္  ူး/မ လဘာသာစကာူးကြိ  ေက ာငူ္း၌ေျပာဆြိ ရန ္အာူးမေပူးသင့္။
ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးကြိ  အသ  ူးျပဳရန္ အာူးေပူးသည့္ ေက ာင္ူးမ ာူးတ င္ ေက ာင္ူးသာူး/သ  ပါဝင္မွဳ ပြိ မြိ  
မ ာူးျပာူးသည့္အတ က ္သင္ၾကာူးမွဳ ပြိ ျဖစ္ေျမာက္သည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သ ၏ မြိမြိက ြိယ္က ြိယ္ ယ  ၾကည္ခ က္လည္ူး တက္လာေစသည။္

ယ  တမူ္း ၈။ အဂၤလြိပဘ္ာသာတ ငသ္ာ ႏွစျ္မွဳပျ္ခငူ္းသည ္အဂၤလြိပဘ္ာသာစကာူးကြိ  တတေ္ျမာကလ္ ယေ္စသည။္
ေက ာင္ူးသာူး/သ ၏ အြိမ္သ  ူး/မ လ ဘာသာစကာူးျဖင့္ သင္ၾကာူးမွဳသည္ အဂၤလြိပ္စာ ရရွြိမွဳကြိ  ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကေလူးမ ာူးသည္ 
အဂၤလြိပ္စာ တတ္ေျမာက္ရန္အတ က ္၄င္ူးတ ြိ႔ ပထမဘာသာစကာူးတ င္ အေျခခြိ င္လ   ေကာင္ူးမ န္ရန္ လြိ အပ္သည္။ ႏွစ္ဘာသာ 
အစီအစဥ္မ ာူးသည္ ကေလူး၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးကြိ  တညတ့္ ေစၿပီူး၊ ဒ တြိယဘာသာစကာူး ႏွင့္ ဘာသာရပ္ အသြိပညာတြိ ႔ 
တ ြိူးပ ာူးေရူးတြိ ႔အတ က ္သင္ၾကာူးပြိ ႔ခ မွဳမ ာူး ေပူးအပ္ေပသည္။  

ယ  တမူ္း ၉။ ELLမ ာူးအာူး ကနဥူီးအစမပွင ္အဂၤလြိပလ္ြိ  ဖတတ္တန္ြဳိငရ္န ္သငၾ္ကာူးေပူးသင့္သည။္
စာဖတ္မွဳ စ မ္ူးရည္သည္ ဘာသာစကာူးတခ မွ အျခာူးတခ သြိ ႔ က ူးေျပာင္ူးနြိဳင္ေၾကာင္ူး သ ေတသနမွ ေဖၚျပသည္။ ၄င္ူးတြိ ႔ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာ 

စကာူးတ င္ ပထမ ဖတ္တတ္ခဲ့ေသာ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးသည္ အဂၤလြိပ္စာ ဖတ္ရွဳရာတ င္လည္ူး ေအာင္ျမင္ေပလြိမ့္မည္။

အဂၤလြိပ္စာ ေလ့လာသင္ယ သ မ ာူးအေၾကာင္ူး ယ  တမ္ူးစကာူးမ ာူးအာူး ျငင္ူးပယ္ျခင္ူး၊ နယ ူးေယာက္ ျပည္နယ္ ဆရာမ ာူးည န္႔ေပါင္ူး သ ေတသန ႏွင့္ ပညာေရူး 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ ာူး၊ ၂၀၁၅ မွ မီွျငမ္ူးကြိ ူးကာူးသည္။

အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး ႏွင့္ ဘာသာစကာူး ေပါင္ူးစ    
သင္ယ ေနသ မ ာူး (ELLs/MLLs) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယ  တမ္ူးစကာူးမ ာူး (အဆက္) 

၆ New York State Education Department Office of Bilingual Education and World Languages



ေအာက္ပါတြိ ႔သည္ ဒ ြိဘာသာစကာူး ႏွင့္ ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးဆြိ င္ရာ အေရူးႀကီူးသည္ ့သ ေတသန-အေျချပဳ အခ က္အလက္မ ာူး 
ျဖစ္သည္။ ဒြိ ဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးေၾကာင့္ ဥာဏ၊ လ မွဳေရူးႏွင့္ အသက္ေမ ူးဝမ္ူးေၾကာင္ူးမွဳ အာူးသာခ က္မ ာူး မ ာူးစ ာ ရွြိသည္ -  

 ေလ့လာခ က္မ ာူးအရ၊ ဒ ြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးျဖင့္ စီမ ျခင္ူး၊ ျပႆနာေျဖရွင္ူးျခင္ူး၊ ဥာဏတာဝန္မ ာူးစ ာ ထမ္ူးေဆာင္ျခင္ူး
စသည့္ ဦူးေဏွာက္ပြိ င္ူးဆြိ င္ရာ လ ပ္ေဆာင္နြိဳင္မွဳမ ာူး တြိ ူးတက္လာေၾကာင္ူး သြိရွြိရသည္။

 ဒ ြိဘာသာ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးသည ္ပတ္ဝန္ူးက င္ကြိ  သတြိမ နြိဳင္ေၾကာင္ူး ေတ ႔ရကာ၊ အာရ  စ ူးစြိ က္နြိဳင္စ မ္ူး ပြိ ရွြိၾကသည္။

 ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးသည္ ယဥေ္က ူးမွဳမ ာူးစ ာတြိ ႔မ ွအေလ့အထမ ာူးကြိ  ထည့္သ င္ူးစဥ္ူးစာူးထာူးၿပီူး၊ ေက ာင္ူးသာူး/သ 
အာူးလ  ူး၏ လ မွဳေရူး ဖ ႔ ၿဖြိဳူးမွဳကြိ  ေမ ူးျမ်ဴေပူးသည္။

 ဒ ြိဘာသာ အစီအစဥ္မ ာူးမွ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးတ င္ သရ ပ္သကန္ ႏွင့္ ဘာသာစကာူးတြိ ႔အေပၚ ျပင္ူးစ ာေသာ ခ စာူးခ က္
ရွြိသည္၊ ထြိ ႔ေၾကာင့္ ၄င္ူးတြိ ႔၏ ယဥ္ေက ူးမွဳသည္ ကြိ ယ္စာူးျပဳမွဳေပူးနြိဳင္ကာ အေလူးစာူးခ ရသည္။

 ဒ ြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးသည္ ေမ ူးဝမ္ူးေၾကာင္ူးမွဳအတ က္ အဖြိ ူးတန္သည္။ တြိ ူးပ ာူးလာသည့္ ကမာၻ႔လ ႔အဖ ဲ႔အစည္ူးတ င္၊
ဘာသာစကာူးမ ာူးစ ာျဖင့္ ေရူးနြိဳင္၊ ေျပာနြိဳင္ျခင္ူးသည္ အလ ပ္ေစ ူးက က္တ င္ လ န္စ ာတန္ဖြိ ူးရွြိလာခဲ့သည္။

 သင့္ကေလူးအာူး သင့္အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးျဖင့္ စာဖတ္ျပေပူးျခင္ူးသည္ ဝမ္ူးေျမာက္ဖ ယ္ျဖစ္၍၊ အရာေရာက္သည့္
စာေပတတ္ေျမာက္မွဳ အေလ့အထျဖစ္ကာ၊ ၄င္ူး၏ ပညာေရူး ဖ  ႔ၿဖြိဳူးမွဳအာူး ေကာင္ူးစ ာအက ြိဳူးျပဳေပသည္။

ေဆူးပညာ၊ စြိတၱေ ဒ၊ ပညာေရူး၊ ႏွင့္ ဘာသာေ ဒတြိ ႔ ပါဝင္သည့္ အေျချပဳထာူးသည့္ သ ေတသန စ စည္ူးခ ကအ္ေပၚ သ  ူးသပ္၍ 
ကေလူးသ ငယ္မ ာူးဆြိ င္ရာ အေမရြိကန္ အကယ္ဒမီ*မွ ဘာသာစကာူးေပါငူ္းစ  ေျပာသည့္ ကေလူးသ ငယ္မ ာူး ျဖစ္လာေရူးကြိ  
မ ာူးမၾကာမီကာလကပင္ ေထာက္ခ  အာူးေပူးခ့ဲၿပီူးျဖစ္သည္။ ထြိ သ ေတသန စာတမ္ူးတ င္ ဘာသာစကာူးေပါင္ူးစ  တတ္ေျမာက္ေရူးသည္ 
ကေလူးငယ္တဦူး၏ ဘဝတ င္ အာသာခ က္သာျဖစ္၍၊ စြိ ူးရြိမ္ဖ ယ္အေနျဖင့္ အာူးမေပူးျခင္ူးမ ာူးကြိ  မျပဳသင့္ေၾကာင္ူး ပါရွြိသည္။ 
ပြိ မြိ သြိရွြိလြိ ပါက http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full တ င္သ ာူးေရာက္ ၾကည့္ရွဳပါ။

* ဧၿပီလ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၄ တ င္ အ န္လြိ င္ူး၌ ထ တ္ေဝခ့ဲသည္။ ကေလူးသ ငယ္ဆြိ င္ရာ အတ ဲ ၁၃၃၊ အမွတ္ ၅၊ ေမလ ၁ရက္၊ ၂၀၁၄။

၇

သင္သြိပါသလာူး?
ဒ ြိဘာသာစကာူး ႏွင့္ ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး ဆြိ င္ရာ သြိမွတ္ဖ ယ္ရာမ ာူး
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ယ  တမူ္း ၁။ ဘာသာစကာူး ႏွစမ္ ြဳိ ူးေၾကာင့္ ကၽ န္ဳပ၏္ကေလူးသည ္စြိတရ္ွဳပေ္ထ ူးလြိမ့္မည။္

 တၿပြိဳင္နက္ ဘာသာစကာူး ႏွစ္မ ြိဳူး သြိ ႔မဟ တ္ ထြိ ထက္ပြိ မြိ ၍ သင္ယ ျခင္ူးျဖင့္ ကေလူးမ ာူးအာူး မရွဳပ္ေထ ူးေစပါ။ ဘာသာစကာူး

ႏွစ္မ ြိဳူးလ  ူးအာူး တန္ဖြိ ူးထာူးသည့္ ဝန္ူးက င္တ င္ ႀကီူးျပင္ူးသည့္ ကေလူးမ ာူးတ င္ ဥာဏ၊ လ မွဳေရူး ႏွင့္ ျဖစ္နြိဳင္ေျခ စီူးပ ာူးေရူး

ေကာင္ူးက ြိဳူးမ ာူး ရွြိေနေပသည္။

 ဘာသာစကာူး တမ ြိဳူးထက္ပြိ တတသ္ည့္ ကေလူးမ ာူး၏ ဦူးေဏွာက္အတ င္ူး ဘာသာရပ္၊ မွတ္ဥာဏ္၊ ႏွင့္ အာရ  စ ူးစ ြိက္မွဳ

အကန္႔မ ာူးတ င္ တစ္ရွ်ဴူးမ ာူး ပြိ မြိ သြိပ္သည္ူးေနတတ္သည္။

 ထြိ ႔အတ  ဘာသာေပါင္ူးစ  ေျပာ ကေလူးမ ာူးတ င္ (စီမ ခန္႔ခ မွဲဳ၊ ျပင္ဆင္မွဳ၊ မွတ္သာူးနြိဳင္မွဳ၊ အသစ္အဆန္ူးမ ာူးအာူး ကြိ င္တ ယ္

လ ပ္ေဆာင္နြိဳင္မွဳ စသည့္) အေထ ေထ အ ပ္ထြိန္ူးမွဳမ ာူး ပြိ ရွြိကာ၊ စာေပစ မ္ူးရည္မ ာူးလည္ူး ဦူးစ ာ ရရွြိ ေနတတ္ၾကသည္။

ယ  တမူ္း ၂။ စကာူးမ ာူး ေပါငူ္းေျပာသည့္ ဒ ြိဘာသာ ကေလူးမ ာူးသည ္ဘာသာစကာူး စ မူ္းရည ္အာူးနညူ္းၾကသည။္

 “စကာူးမ ာူး ေပါင္ူးေျပာတတ္သည့္” ဒ ြိဘာသာကေလူးမ ာူးသည္ စ မ္ူးရည္ မနြိမ့္က ပါ၊ ၄င္ူးတြိ ႔တ င္ ရွြိေနသည့္ ဘာသာစ မ္ူးရည္

အာူးလ  ူးကြိ  ထ တ္သ  ူးေနျခင္ူးသာ ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကာူး ဖ ႔ ၿဖြိဳူးမွဳသည ္ႏွစ္ဘာသာလ  ူးႏွင့္ဆြိ င္သည့္ စ မ္ူးအာူးျပည့္ လ ပ္ငန္ူးစဥ္

တရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ELL မ ာူးတ င္ရွြိသည္ ့အာူးအႀကီူးဆ  ူးေသာ အရင္ူးအျမစ္မွာ ၄င္ူးတြိ ႔၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူး ျဖစ္၍၊

၄င္ူးတြိ ႔ အဂၤလြိပ္စကာူး ရယ ရာတ င္ ထ ြိအရင္ူးအျမစ္ကြိ  ထ တ္ယ သ  ူးစ နဲြိဳင္မွဳ ပြိ မြိ ရွြိတတ္ေပသည္။

ယ  တမူ္း ၃။ အျခာူးဘာသာစကာူးတခ  အျမေဲျပာေနပါက ကၽ န္ဳပ၏္ ကေလူးသည ္အဂၤလြိပစ္ာတတမ္ည ္မဟ တေ္ပ။

 ဒ တြိယဘာသာစကာူးကြိ  ပ ြိဳူးေထာင္ရာတ င္ ပထမဘာသာစကာူးကြိ  အသ  ူးျပဳျခင္ူးသည္ အေကာင္ူးဆ  ူး နည္ူးလမ္ူးျဖစ္ေၾကာင္ူး

သ ေတသနအရ ေတ ႔ရွြိရသည္။ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးသည္ ႏွစ္ဘာသာ တတ္ေျမာက္လာၿပီူး ၄င္ူးတြိ ႔လြိ အပ္သည့္

အေထာက္အပ မ ာူးကြိ  ကၽ မ္ူးက င္ ဆရာ/မမ ာူးထ မွ ရရွြိသည္ႏွင့္၊ ၄င္ူးတြိ ႔သည္ ဒ ြိဘာသာအစီအစဥ္မ ာူးတ င္ ထ ူးခၽ န္လာသည္။

ယ  တမူ္း ၄။ အဂၤလြိပစ္ာကြိ သာ အသာူးေပူးပါက ကၽ န္ဳပ၏္ကေလူးမ ွအဂၤလြိပဘ္ာသာစကာူးကြိ  ျမနျ္မနတ္တလ္ြိမ့္မည။္

 ၄င္ူးတြိ ႔ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးျဖင့္ သင္ၾကာူးခ ရေသာ ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးသည္ အဂၤလြိပ္စာ ပြိ မြိ တတ္လ ယ္ေၾကာင္ူး

သ ေတသနမွ ေဖၚျပသည္။ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးမွ ရရွြိသည့္ အသြိပညာသည္လည္ူး အျခာူးဘာသာစကာူးသြိ ႔

က ူးေျပာင္ူးသ ာူးေလသည္။ အမွန္ဆြိ ေသာ္၊ ပထမဘာသာစကာူးတ င္ စာဖတ္ရွဳနြိဳင္ျခင္ူးသည္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူးျဖင့္

စာဖတ္နြိဳင္မွဳ အဆင့္ကြိ  ျမွင့္တင္ေပူးသည္! (အမ ြိဳူးသာူး စာဖတ္ျခင္ူး တင္ဆက္မွဳ-ကေလူးမ ာူးအာူး စာဖတ္သင္ျခင္ူး၊ ၂၀၀၆

မွတ္တမ္ူး)

“ဒ ြိဘာသာစကာူးတတ္ျခင္ူးသည္ လ မ ာူးအာူး ပြိ ေတာ္ေစသည”္ New York Times သတင္ူးစာမွ ေဖၚျပသည့္ အေလွ ာက္ 

ဒ ြိဘာသာတတ္ေျမာက္ျခင္ူးတ င္ အက ြိဳူးမ ာူးစ ာ ရွြိေပသည္။  (Why Bilinguals are Smarter, NYT, 2012)

  

စာမ က္ႏွာ ၂-၄တြိ ႔တ င္ နယ ူးေယာက္ျပည္နယ္မ ွELL မ ာူးအတ က္ ေပူးအပ္သည္ ့အစီအစဥ္ ပ  စ မ ာူး အေၾကာင္ူး အေသူးစြိတ္ ရွာေဖ  

ေတ ႔ရွြိနြိဳင္သည္။

သင္သြိပါသလာူး?
ဒ ြိဘာသာစကာူး ႏွင့္ ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး ဆြိ င္ရာ သြိမွတ္ဖ ယ္ရာမ ာူး (အဆက္)

၈ New York State Education Department Office of Bilingual Education and World Languages

http://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/pages/smallbook.aspx
http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingualism.html


ကၽ န္ဳပတ္ြိ ႔အေနႏွင့္ မြိဘမ ာူး/အ ပထ္ြိနူ္းသ မ ာူး အေနျဖင့္ ကၽ န္ဳပတ္ြိ ႔ ကေလူးမ ာူးအာူး မညသ္ြိ ႔ ေထာကပ့္ နြဳိ ငသ္နညူ္း? 

 သင့္ကေလူးအာူး ၄င္ူး၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးျဖင့္၊ (သြိ ႔) အဂၤလြိပ္ဘာသာျဖင့္ စာဖတ္ျပပါ။ သင့္အြိမ္သ  ူးဘာသာျဖင့္

သင့္ကေလူးအာူး စာဖတ္ျပျခင္ူးသည္ ၄င္ူး၏ အဂၤလြိပ္ဘာသာ စာေပစ မ္ူးရည္ကြိ  ျမွင့္ေပူးေၾကာင္ူး သ ေတသနမွ ေဖၚျပသည္။

 သင့္ကေလူးအာူး သင္၏ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးျဖင့္ ပ  ျပင္မ ာူး ေျပာျပပါ။ သင့္ငယ္ဘဝအေၾကာင္ူး ေျပာျပပါ (သြိ ႔) သင္

မွတ္မြိေနသည္ ့လ န္ခ့ဲေသာကာလက အေၾကာင္ူးအရာမ ာူးကြိ ြိ ေျပာျပပါ။

 သင္သည္ သင့္ အြိမ္သ  ူး/မ လဘာသာစကာူးကြိ  တန္ဖြိ ူးထာူးေၾကာင္ူး သင့္ကေလူးအာူး ျပသပါ။ ၄င္ူးမွ အဂၤလြိပ္စကာူးျဖင့္

ေျပာဆြိ သည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္မ လဘာသာစကာူးျဖင့္ ေျပာဆြိ ပါ။

 စာၾကည့္တြိ က္ကဒ္ျပာူးလ ပ္ထာူးၿပီူး၊ သင့္ကေလူးႏွင့္ အတ သ ာူးကာ အဂၤလြိပ္စာအ ပ္မ ာူး၊ ရနြိဳင္ပါက သင့္အြိမ္သ  ူး/မ လ

ဘာသာစကာူးျဖင့္ စာအ ပ္မ ာူးကြိ  ငွာူးရမ္ူးပါ။

 ေက ာင္ူးမွ ခ ြိန္ူးဆြိ သည့္ မြိဘ-ဆရာ အစည္ူးအေဝူးမ ာူးကြိ  မပ က္မက က ္တက္ေရာက္ပါ။

 သင့္ကေလူး၏ ဆရာ/မႏွင့္ တဦူးခ င္ူး ေတ ႔ရန္ ခ ြိန္ူးဆြိ ၿပီူးလွ င္၊ သင္ကေလူး ထ  ူးခၽ န္ေအာင္ျမင္နြိဳင္ေရူး ေထာက္ပ ့

က ညီေပူးနြိဳင္သည့္ နည္ူးလမ္ူးမ ာူးကြိ  ေလ့လာပါ။

 သင့္ကေလူးႏွင့္ အြိမ္စာမ ာူး လ ပ္ရန္ ေန႔စဥ္ အခ ြိန္တခ သတ္မွတ္ကာ၊ ျဖစ္နြိဳင္ပါက အေႏွာက္အယွက္မ ာူးကင္ူးသည့္

၄င္ူးအြိမ္စာလ ပ္နြိဳင္မည့္ စြိတ္ၿငြိမ္ေနရာတခ  ဖန္တီူးေပူးပါ။

 မြိသာူးစ  ခရီူးစဥ္အျဖစ္ ျပတြိ က္မ ာူးသြိ ႔ သ ာူးလည္ပတ္ပါ။ သင့္ကေလူးအတ က္ သင့္ေလွ ာ္မည့္ ျပခန္ူးမ ာူးကြိ  ျပတြိ က္လမ္ူးညႊန္

မွ ျပသေပူးလြိမ့္မည္။ ထြိ ႔အျပင္၊ ျပတြိ က္မ ာူး၌ စရြိတ္နည္ူး/အခမဲ ့အခ ြိန္ပြိ  ပညာေပူး အတန္ူးမ ာူး ရွြိတတ္သည္။

 အေမရြိကန္ျပည္ေထာင္စ တ င္ မြိဘမ ာူးသည္ ကေလူးမ ာူး၏ ပညာေရူးအတ က ္အေရူးပါသည့္ က႑၌ ပါဝင္သည္။

သင့္ကေလူး၏ ဆရာ/မအာူး သင္မည္သြိ ႔မည္ပ   ပါဝင္နြိဳင္ေၾကာင္ူး ေမူးျမန္ူးပါ။

 သင္ ့ရပြိ င္ခ င့္မ ာူးကြိ  သြိရွြိနာူးလည္ပါ။ နယ ူးေယာက္ျပည္နယ္ အဂၤလြိပ္ဘာသာစကာူး သင္ယ ေလ့လာသ မ ာူး၏ 
မြိဘမ ာူးအတ က္ ရပြိ င္ခ င့္မ ာူး စာလႊာကြိ  ေလ့လာၾကည့္ရွဳပါ။

သင့္ကေလူး၏ ပညာေရူးတ င္ ပါဝင္ျခင္ူး

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

http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/parent-information/home.html
http://www.p12.nysed.gov/biling/bilinged/parent-information/home.html


Colorín Colorado 
အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူး၏ မြိဘမ ာူး နွင့္ ဆရာ/မမ ာူးအတ က္ အေမရြိကန ္ဆရာမ ာူး အစည္ူးအရ  ူး(AFT)ႏွင့္ ပ ူးတ ဲတက္ဆက္သည့္ 
ဒ ြိဘာသာ အင္တာနက္ စာမ က္ႏွာ။ အဂၤလြိပ္ ဘာသာစကာူး သင္ယ ေနသ မ ာူးအာူး သင္ၾကာူးပြိ ႔ခ မွဳဆြိ င္ရာ အခ က္အလက္မ ာူး ပါရွြိသည္။
http://www.colorincolorado.org/ 

Engage NY 
EngageNY.org အာူး နယ ူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရူး ႒ာန(NYSED)မွ တည္ေထာင ္ထြိန္ူးသြိမ္ူးထာူးၿပီူးလွ င္ နယ ူးေယာက္ျပည္နယ ္ 
ျပည္လ  ူးကၽ တ္ စာေမူးပ  ဲျပန္လည္ဖ ဲ႔စည္ေရူး ဘ တ္အဖ ဲ႔၏ လ ပ္ငန္ူးစဥ္မွ အေရူးႀကီူး အခ က္မ ာူးကြိ  ေထာက္ပ ့ရန္ ရည္ညႊန္ူးသည္။ EngageNY.org

သည္ နယ ူးေယာက္ျပည္နယ္ တဝွမ္ူးရွြိ ဆရာ/မမ ာူးအာူး လက္ငင္ူး သင္ၾကာူးမွဳ ကြိရြိယာမ ာူး ေပူးအပ္ေရူး ႏွင့္ ဆရာ/မမ ာူးမွ ေက ာင္ူးသာူးအာူးလ  ူး 
ေကာလြိပ္တက္ရန္ သြိ ႔မဟ တ္ အလ ပ္ခ င္ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပူးနြိဳင္ေရူး တြိ ႔ကြိ  ေရွ႕ရွဳသည္။
https://www.engageny.org/ 

ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူး အတ က ္အမ ြဳိ ူးသာူး Clearinghouse: သင့္ကေလူးမ ွႏွစဘ္ာသာျဖင့္ ေလလ့ာလ ွင ္(လကစ္ စဲာအ ပ)္
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf 

အမ ြဳိ ူးသာူး PTA: ေက ာငူ္းသာူး/သ  ထ ူးခၽ နေ္အာငျ္မငေ္ရူးအတ က ္မြိဘမ ာူး လမူ္းညႊန ္
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 

NYC DOE: ELL မြိသာူးစ  အရငူ္းအျမစ္
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm 
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm 

နယ ူးေယာကျ္ပညန္ယ ္ပညာေရူး႒ာန ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင္ ့ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးရ  ူး 
http://www.p12.nysed.gov/biling/ 

နယ ူးေယာက ္ေရႊ႕ေျပာငူ္းေနထြိ ငသ္ မ ာူး အစညူ္းအရ  ူး ဝနေ္ဆာငမ္ွဳ  လမူ္းညႊနေ္ပါငူ္းခ ဳပ္
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf 

PBS ကေလူးငယမ္ ာူး
http://pbskids.org/ 

Reading Rockets: အဂၤလြိပ ္ဘာသာစကာူး သငယ္ သ မ ာူး 
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners 

Teachers First: ESL/ELL ေက ာငူ္းသာူးမြိဘမ ာူးအတ က ္အႀက ဥာဏမ္ ာူး ႏွင့္ အရငူ္းအျမစမ္ ာူး
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm 

အဂၤလြိပ ္ဘာသာစကာူး သငယ္ သ မ ာူးအာူး ဘာသာရပဆ္ြိ ငရ္ာ ဝြိဇ ာတ မဲ ာူး သငၾ္ကာူးျခငူ္း -
ေဒသခ  ဘာသာအေျချပဳ ဝြိဇ ာတ မဲ ာူးအတ က ္သငၾ္ကာူးမွဳ  စ ႏွဳနူ္းမ ာူး
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html 

US ပညာေရူး႒ာန
http://www.ed.gov/ 

USDOE ျပညေ္ထာငစ္  ေက ာငူ္းသာူး/သ  ေထာကပ့္ ေရူး ဝငေ္ပါက္
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents 

USDOE ကၽ န္ဳ ပက္ေလူးအာူး ေအာငျ္မငေ္အာင ္က ညျီခငူ္း - စပြိနမ္ြိသာူးစ မ ာူးအတ က ္လကစ္  ဲ(အဂၤလြိပ ္ႏွင့္ စပြိနဘ္ာသာ)
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html 

USDOE သင့္ကေလူးအာူး က ညျီခငူ္း စာစဥ ္(အဂၤလြိပ ္ႏွင့္ စပြိနဘ္ာသာ)
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html 

ELL မြိဘမ ာူးအတ က္ အရင္ူးအျမစ္မ ာူး 

၁၀New York State Education Department Office of Bilingual Education and World Languages

http://www.colorincolorado.org/
https://www.engageny.org/
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm
http://www.p12.nysed.gov/biling/
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf
http://pbskids.org/
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html
http://www.ed.gov/
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html


သတငူ္းအခ ကအ္လက ္ႏွင့္ ျပည့္စ  သည့္ မြိဘမ ာူးသည ္

၄ငူ္းတြိ ႔ ကေလူးမ ာူးအတ က ္အေကာငူ္းဆ  ူးေသာ အခ င့္အေရူး ေတာငူ္းဆြိ သ မ ာူး ျဖစသ္ည။္

For questions and concerns about ELL ဆြိ ငရ္ာ ဝနေ္ဆာငမ္ွဳမ ာူးအေၾကာငူ္း သြိလြိ ပါက ေအာကပ္ါသြိ ႔ ဆကသ္ ယပ္ါ -

nysparenthotline@nyu.edu 

(၈၀၀) ၄၆၉-၈၂၂၄

ေမူးျမန္ူးလြိ သည္မ ာူး ရွြိပါက ေအာက္ပါသြိ ႔ သ ာူးေရာက္ပါ -
နယ ူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရူး႒ာန ဒ ြိဘာသာစကာူး ပညာေရူးႏွင့္ ကမာၻ႔ဘာသာစကာူးမ ာူးရ  ူး (OBEWL)

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

Prepared by the New York State Education Department, Office of Bilingual Education & World Languages 
in collaboration with CUNY-New York State Initiative on Emergent Bilinguals (NYSIEB).  

Special thanks to Dr. Carmina Makar and Dr. Dina López.

mailto:nysparenthotline@nyu.edu
http://www.p12.nysed.gov/biling/
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