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NYSITELL မိဘမ်ားအတြက္ 
ပညာေပး သတင္းစာေစာင္
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နယးူေယာက္ျပည္နယ ္အစိုးရေက်ာင္း စနစ္မ ွႀကိဳဆိုပါ၏! နယးူေယာက္ျပည္နယ ္ပညာေရး႒ာန (NYSED)  ဒိြဘာသာ ပညာေရးနွင္ ့

ကမာၻ႔ ဘာသာစကားမ်ားဆိုင္ရာရုံး (OBEWL) ၏ အႏၱိမ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သငယ္ေူနသူမ်ား (ELLs)/ 

ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ ေလ့လာသူမ်ား (MLLs) အပါအဝင ္နယူးေယာက္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အားလုံး အဆင့္ျမင့္ 

ပညာေရး ထူးခၽြန္မွဳ ရရွိ၍ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေရးပင ္ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ တဦးခ်င္းစီ၏ ဘာသာစကား 

အစုံအလင္ေပၚ အေျခခံသည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း နွင့္ လူမွဳစိတ္ဓါတ္ေရးရာ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကိ ုျပည္ဝ့ေစၿပီး၊ ေကာလပိ ္နွင့္ 

အလုပ္အကိုင ္အဆင္သင္ ့ျဖစ္ေစရနအ္တြက ္ကၽြန္ဳပ္တို႔မ ွအစြမ္းကုန ္ႀကိဳးစားလွ်က္ ရွိသည္။ 
 
နိဒါန္း 
သင့္ကေလး၏ အိမ္သံုး ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားတုိ႔မွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မွ အပ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအပ္စဥ္က သင္ေဖၚျပခ့ဲ၍၊ ဆရာ/မ 
တဦးမွ သင့္ကေလးအား လူေတြ႔ ေမးျမန္းခ့ဲၿပီး သင့္ကေလးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ်ား ပုိမုိလုိအပ္ျခင္း ရိွ၊ 
မရိွကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ လူေတြ႔ ေမးျမန္းမွဳမွ သင့္ကေလးသည္ ELL/MLL တဦး ျဖစ္နိဳင္ေျခရိွေၾကာင္းနွင့္၊ ၄င္းသည္ ELL 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရရိွနိဳင္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရိွခ့ဲရသည္။ သင့္ကေလးမွ ထုိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အေထာက္အပ့ံတုိ႔အား လုိအပ္ျခင္း ရိွ၊ 
မရိွကုိ ပုိမုိေသျခာေစရန္အတြက္ ၄င္းအား နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ားအား ေဖြရွာသတ္မွတ္သည့္ 
စာေမးပြဲ (NYSITELL) ကုိ ယခု ေပးေျဖဆုိမည္ ျဖစ္သည္။   
 

NYSITELL စာေမးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲ? 
NYSITELL ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွ အပ၊ အျခားတခုအား မိခင္ဘာသာစကား အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ေက်ာင္းသား/သူ 

အသစ္မ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အဆင့္ကုိ ဆန္းစစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးမွ ELL ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား လုိအပ္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ နွင့္၊ 

လုိအပ္မွဳ အတုိင္းအတာတုိ႔ကုိ ၄င္း၏ NYSITELL (စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္း၊ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ တုိးပြားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္နိဳင္ျခင္း) 
ရမွတ္မွ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိရလဒ္မ်ားသည္ ဆရာ/မမ်ားအားလည္း သင့္ကေလး၏ စြမ္းရည္အေပၚမူတည္၍ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ 
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အၾကား၊ အေျပာ၊ အဖတ္ နွင့္ အေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာမွဳတုိ႔ကုိ ဖန္တီးနိဳင္ရန္ ကူညီေပမည္။   
 

NYSITELL စာေမးပြဲကိ ုဘယ္အခ်ိန ္စစ္သလ?ဲ 
နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ပညာေရးစနစ္တြင္းရိွ ELL/MLL ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အတြက္ NYSITELL ကုိ ေက်ာင္းအပ္ကာလအၿပီး 
တႀကိမ္သာ စစ္ေဆးေပးသည္။  
 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါသလ?ဲ 
NYSITELL တြင္ အၾကား၊ အေျပာ၊ အဖတ္ နွင့္ အေရးဆုိင္ရာ ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္းမ်ားမ်ား၊ ေမးခြန္းတုိမ်ား၊ ေမးခြန္းရွည္မ်ား၊ နွင့္ 
နွဳတ္ေမးႏွဳတ္ေျဖမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 

ရလဒ္မ်ားကို ဘယ္လိုရနိဳင္ပါသလဲ? 
သင့္ကေလး တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းခ့ဲသည့္ေက်ာင္းမွ သင့္ကေလး၏ အဆင့္နွင့္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္တုိ႔ကုိ  
မိဘတဦးဦးအား စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ELL/MLL အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါက၊ သင့္ကေလး 

အတြက္ ရရိွနိဳင္သည့္ ELL အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ႀကိဳဆုိေတြ႔ဆံုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ သင့္အား ဖိတ္ၾကားေပလိမ့္မည္။ 
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ကၽြမ္းက်င္မွဳ အဆင့္ေတြဆိုတာ ဘာေတြလဲ? 
သင့္ကေလး ရသည့္ အမွတ္ေပၚမူတည္၍၊ ၄င္းအား ELL/MLL တဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္နိဳင္ေပသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မွဳ အဆင့္တုိ႔ကုိ ေတြ႔နိဳင္ေပသည္ -  
 

 

အဆင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မွဳ အဆင့္ 

စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္း 
(အေျခခံ အစျပဳ) 

ဤအတန္း၏ ပညာေရး က႑ အစံုအလင္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မွဳကုိ ဆုပ္ကုိင္ 
ပိုင္ဆုိင္နိဳင္ရန္ ေက်ာင္းသား/သူသည္ ဘာသာစကား ေလ့လာမွဳ 
ဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမွဳမ်ား နွင့္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
သင္ၾကားမွဳ ပုံစံမ်ား အေပၚ မီွခိုရန္ အမ်ားအျပား လိုအပ္လွ်က္ 
ရွိသည္။   

ဝန္ေဆ
ာင္မွဳမ်ား ရယူ

ခြင့္ ရွိသ
ည္
။ 

တုိးတက္ျခင္း  

(အေျခခံ အလယ္အလတ္) 

ဤအတန္း၏ ပညာေရး က႑ အစံုအလင္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မွဳကုိ ဆုပ္ကုိင္ 
ပိုင္ဆုိင္နိဳင္ရန္ ေက်ာင္းသား/သူသည္ ဘာသာစကား ေလ့လာမွဳ 
ဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမွဳမ်ား နွင့္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
သင္ၾကားမွဳ ပုံစံမ်ား အေပၚ မီွခိုရန္ အနည္းငယ္ လိုအပ္လွ်က္ 
ရွိသည္။   

ကူးေျပာင္းျခင္း 
(အလယ္အလတ္) 

ဤအတန္း၏ ပညာေရး က႑ အစံုအလင္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မွဳကုိ ဆုပ္ကုိင္ 
ပိုင္ဆုိင္နိဳင္ရန္ ေက်ာင္းသား/သူသည္ ဘာသာစကား ေလ့လာမွဳ 
ဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမွဳမ်ား နွင့္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
သင္ၾကားမွဳ ပုံစံမ်ား အေပၚ မီွခိုမွဳမွ အနည္းငယ္ လြတ္လပ္လွ်က္ 
ရွိသည္။   

တုိးပြားျခင္း  

(အဆင့္ျမင့္) 

ဤအတန္း၏ ပညာေရး က႑ အစံုအလင္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မွဳကုိ ဆုပ္ကုိင္ 
ပိုင္ဆုိင္နိဳင္ရန္ ေက်ာင္းသား/သူသည္ ဘာသာစကား ေလ့လာမွဳ 
ဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမွဳမ်ား နွင့္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
သင္ၾကားမွဳ ပုံစံမ်ား အေပၚ မီွခိုမွဳမွ အမ်ားအျပား လြတ္လပ္လွ်က္ 
ရွိသည္။   

 

ဘယ္သူေတြက ဒီစာေမးပြဲကိ ုစစ္ၿပီး၊ ဘယ္သူက အမွတ္ေပးတာလ?ဲ 

NYSITELL ကုိ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ရိွ ကၽြမ္းက်င္ ဆရာ/မမ်ားမွ စစ္ေဆး၍ အမွတ္ေပးပါသည္။  
 

အကယ္၍ ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလး၌ တဦးခ်င္း သင္ယူမွဳ အစီအစဥ ္ရွေိနခဲ့ပါက၊ NYSITELL စာေမးပြဲေျဖဆိုစဥ ္သင့္ေလွ်ာ္သလိ ု
စီစဥေ္ပးနိဳင္ပါသလား? 
တဦးခ်င္း သင္ယူမွဳ အစီအစဥ္ရိွေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ အတြက္ NYSITELL စာေမးပြဲ ေျဖဆုိစဥ္ သင့္ေလွ်ာ္သလုိ စီစဥ္မွဳမ်ားကုိ 
ခြင့္ျပဳနိဳင္ပါသည္။ သင့္ကေလး ရသင့္ရထုိက္ေသာ စီစဥ္မွဳမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ အတိအက်ကုိ သင့္ကေလး၏ 
ဆရာ/မအား ေျပာဆုိေမးျမန္းပါ။ 
 

ကၽြန္ဳပ္၏ ကေလးအား ELL/MLL အျဖစ ္သတ္မွတ္ပါက မည္သည္ ့ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရရွိနိဳငပ္ါသလ?ဲ 
သင့္ကေလးအား ELL/MLL အျဖစ္သတ္မွတ္ပါက ၄င္းမွ ဒိြဘာသာ ပညာေရး (အကူးအေျပာင္း သုိ႔မဟုတ္ နွစ္ဘာသာ) နွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
အဂၤလိပ္စာအား ဘာသာစကား အသစ္အျဖစ္ ေလ့လာသူ (ENL) ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရရိွမည္။ သင့္ကေလး၏ ကၽြမ္းက်င္မွဳ အဆင့္တုိ႔သည္၊ 
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၄င္းမွ တပတ္လွ်င္ ELL ဝန္ေဆာင္မွဳ (အတန္းခ်ိန္) မည္မွ် ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေပးသည္။ ကၽြမ္းက်င္မွဳေပၚ အေျခခံ၍ လိုအပ္သည့္ 
မိနစ္ အတိအက်ကုိ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဇယားတြင္ ၾကည့္ရွဳပါ။  

အဆင့္ 

မူလတန္း-၈တန္း 
တပတ္လွ်င္ 
ရရိွမည့္ ENL 
သင္ၾကားမွဳ 
မိနစ္ေပါင္း  

၉တန္း-၁၂တန္း 
တပတ္လွ်င္ 
ရရိွမည့္ ENL 
သင္ၾကားမွဳ 
မိနစ္ေပါင္း 

ဒြိဘာသာစကား  

အစီအစဥ္မွ  

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား  

စတင္ဝင္ေရာက္ျခင္း 
(အေျခခံ အစျပဳ) 

မိနစ္ ၃၆၀ မိနစ္ ၅၄၀ • မိခင္ဘာသာ အေျချပဳ 
ဝိဇၨာဘာသာရပ္ ၁ခ ု

• အနည္းဆံုး ဒြိဘာသာအေျချပဳ  
ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ ၂ခု  

တုိးတက္ျခင္း  

(အေျခခံ 
အလယ္အလတ္) 

မိနစ္ ၃၆၀ မိနစ္ ၃၆၀ • မိခင္ဘာသာ အေျချပဳ 
ဝိဇၨာဘာသာရပ္ ၁ခ ု

• အနည္းဆံုး ဒြိဘာသာအေျချပဳ  
• ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ ၂ခု 

ကူးေျပာင္းျခင္း 
(အလယ္အလတ္) 

မိနစ္ ၁၈၀ မိနစ္ ၁၈၀ • မိခင္ဘာသာ အေျချပဳ 
ဝိဇၨာဘာသာရပ္ ၁ခ ု

• အနည္းဆံုး ဒြိဘာသာအေျချပဳ  
• ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ ၁ခု 

တုိးပြားျခင္း  

(အဆင့္ျမင့္) 

မိနစ္ ၁၈၀ မိနစ္ ၁၈၀ • မိခင္ဘာသာ အေျချပဳ 
ဝိဇၨာဘာသာရပ္ ၁ခ ု

• အနည္းဆံုး ဒြိဘာသာအေျချပဳ  
• ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ ၁ခု 

 
 
ကၽြန္ဳပ္မွ စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို သိၿပီနွင့္ တၿပိဳင္နက္ အိမ္တြင ္မည္သို႔ ကူညီေပးနိဳင္သလ?ဲ 
• သင့္ကေလးအား မိခင္ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ စာဖတ္ျပပါ (သင့္ကေလးအား မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 

စာဖတ္ျပျခင္းသည္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္မွဳကုိ အားေပးေၾကာင္း သုေတသနမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည္)။ 
• သင့္ကေလးအား မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပံုျပင္ေျပာျပပါ။ 
• နီးစပ္ရာ စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္၍ သင့္ မိခင္ဘာသာစကားပါေသာ အသံထြက္ စာအုပ္မ်ား ငွားရမ္းပါ။  
• သင့္ေက်ာင္းမွ စီစဥ္ဖိတ္ၾကားေသာ မိဘ-ဆရာ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ပါ။ 
• သင့္ကေလးအား ေအာင္ျမင္မွဳ ရရိွေရးအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ဆရာ/မ ထံမွ ရရိွရန္ အလို႔ငွာ ၄င္းနွင့္ ခ်ိန္းဆုိ ေတြ႔ဆံုပါ။  
• သင့္ကေလး အိမ္စာလုပ္ရန္ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပး၍၊ ျဖစ္နိဳင္လွ်င္ အေနွာက္အယွက္ကင္းသည့္ စာလုပ္ရန္ ေနရာတခုကုိ 

စီစဥ္ေပးပါ။ 
• ျပတုိက္မ်ားသုိ႔ မိသားစု အလည္အပတ္ သြားနိဳင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ သင့္ကေလး နွင့္ လွည့္ပတ္သြားလာနိဳင္ရန္ ျပတုိက္လမ္းညြန္မ်ားမွ 

အကူအညီ ေပးနိဳင္ပါသည္။ 
• ျပတုိက္မ်ား နွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပ နွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ရက္မ်ားတြင္ အခေလွ်ာ့၊ သုိ႔မဟုတ္ အခမဲ့ 

အသိဥာဏ္တုိးပြားေရး အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးစီမံ ေပးတတ္သည္။ 
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ELL ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား ရိွပါက ေအာက္ပါသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ 

 nysparenthotline@nyu.edu 
ELL မိဘမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္ (800) 469-8224 

 
 
 

 

ထပ္မ ံေမးျမန္းလိုသည္မ်ား ရွိပါသလား? 
ဒိြဘာသာ ပညာေရးနွင့္ ကမာၻ႔ ဘာသာစကားမ်ားဆုိင္ရာရံုးသို႔ ေမးခြန္းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ေျပာလိုသည္မ်ား ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးပုိ႔ပါ OBEFLS@nysed.gov 
သို႔မဟုတ္ 718-722-2445 သုိ႔ ုဖုန္းေခၚပါ 

NYSITELL အေၾကာင္း ပုိမုိသိရိွလိုပါက ေအာက္ပါသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳပါ  
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysitell/ 
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