ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ်ဖျိကိ ၠ တ�လိ ၣ်တဖၣ်
တ�ဃုထၢအဂၤတဖၣ်
ကဒိးန့�ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ်အတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး(diploma)
အဂီ � ယကၠိ ဖိတဖၣ်ကဘၣ်တုၤထီ ၣ်ဘးဒီး�ခဲ းဒံ း (credit)
ဒီးတ�ဒိးစဲးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤI
ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ်ဖျိကၠိတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်တ�န�ပၢ�ခ့ခါခဲ အံၤ
ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ်အတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�လိ ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ
တ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ လံ ာ်တဘ့ၣ် အံ ၤတဲ န�ပၢ�
ဘၣ်ဃးဖျိကၠိတ�ဃုထၢအဂၤတဖၣ်လၢကၠိ ဖိတဖၣ် အဂီ �
န့ၣ်လီၤႋတ�ဃုထၢတဖၣ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီးတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ် သးဒီး
တမ့�-တီ ၤၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�ဃုထၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တ�ဃုထၢတဖၣ်လၢကၠိဖိကိး ဂၤအဂီ �
တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညး တ�ဃုထၢ (Regents မ့တမ့� လီ ၤက၀ီ ၤ
တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး)
ပှ ၤကၠိ ဖိကိးဂၤ မၤလၢပှ ဲၤဝဲ တ�ဒိးစဲးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢ
Regents တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတမံ ၤအဂီ � ဃုာ်ဒီး Regents
တ�ဒိးစဲးအမးလၢတ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးထီ ၣ်အီၤတခါ သ့ဝဲ
န့ၣ်လီၤ. အမးအံ ၤ တလၢကွံ ာ်ဝဲ 5 မး လၢအအိ ၣ်ဖဲတ�ဖျိထီၣ်အမး

တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးတဖၣ်

(60-64) အဖီ လာ် တသ့ဘၣ်. Regents တ�ဒိးစဲးလၢ အအိ ၣ်လီၤ

ပှ ၤကၠိ ဖိကိးဂၤ မ့�တုၤထီ ၣ်ဘးဒီး တ�ဂ့�တ�ကျိၤလၢတဖၣ်အံၤဒီး

တဲ ာ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ကဘၣ်ဒိးန့� တ�ဖျိထီၣ်အမး လၢအမ့� 65

ပတံ သကွံ ာ်ကညးထီ ၣ် အမးလၢအစှ ၤတမံ ၤ သ့၀ဲ ဖဲ Regents

မ့တမ့� ဂ့ၤန့�တ�အံ ၤန့ၣ်လီၤ. ပှ ၤကၠိ ဖိခဲလၢာ် မၤလၢပှ ဲၤ တ�ဒိးစဲး

တ�ဒိးစဲး န့ၣ်လီၤ-

တ�လိ ၣ်တဖၣ် လၢလီ ၤက၀ီ ၤ အတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးအဂီ �
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လၢ တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးအဖီ လာ်န့ၣ် ပှ ၤကၠိ ဖိစံးဆၢ
Regents တ�ဒိးစဲး အစှ ၤကတၢ�ခံ ဘျီန့ၣ်လီၤ.
ပှ ၤကၠိ ဖိမ့ၤန့�ဝဲ အစှ ၤကတၢ�တမး လၢအမးအဘၢၣ်စၢၤ
အံ ၤအပူ ၤ လၢ တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးအဂီ � န့ၣ်လီၤ.
ပှ ၤကၠိ ဖိဒိးန့� လံ ာ်ဒိၣ်လဲ�ထီ တ�မၤစၢၤ လၢဘၣ်တ�ဟ့ၣ်

ဃုာ်ဒီး Regents တ�ဒိးစဲးအမး လၢတ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးထီ ၣ်
အီ ၤခံ ခါ သ့န့ၣ်လီၤ. အမးတဖၣ်အံၤ တလၢကွံ ာ်ဝဲ 5 မး လၢအအိ ၣ်
ဖဲတ�ဖျိထီၣ်အမး (60-64) အဖီ လာ် တသ့ဘၣ်. Regents
တ�ဒိး စဲလၢအအိ ၣ်လီၤတဲ ာ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ကဘၣ်ဒိးန့�
တ�ဖျိထီၣ်အမး လၢအမ့� 65 မ့တမ့� ဂ့ၤန့�တ�အံ ၤန့ၣ်လီၤ.

လီ ၤအီ ၤ လၢကၠိ အံၤ လၢလံ ာ်လၢအဘၣ်ထွဲအံၤ အပူ ၤ
န့ၣ်လီၤ.
ပှ ၤကၠိ ဖိ ဖျိထီၣ် တ�မၤလိ လၢအဘၣ်ထွဲ န့ၣ်လီၤ.
လၢတ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးအံ ၤအဂီ � ပှ ၤကၠိ ဖိအံၤ
ဘၣ်တ�ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤ လၢသရၣ် မ့တမ့� ၀ဲၤကျိၤ
ပှ ၤပၢၤလီ ၤဆ့ၣ်နီၤတဂၤဂၤ လၢလံ ာ်လၢ အဘၣ်ထွဲ
အံ ၤအပူ ၤန့ၣ်လီၤ.
ကီ �ရ ့ၣ် မ့တမ့� ကၠိ လၢအဟ့ၣ်လၤကပီ ၤ
ကၠိ ဖိအတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးန့ၣ် အၢၣ်လီၤတူ �လိ ာ်
တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးအံ ၤန့ၣ်လီၤ. တ�ဂ့�တ�ကျိၤအဂၤတဖၣ်
တ�ဃုထံ ၣ်န့ၣ်အီၤသ့ဖဲ တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညး,
ပှ ာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤတ�, ဒီးပှ ၤသု းကျဲၤပၢဆှ ၢတ�အတ�ဆၢတဲ ာ်
ပှ ာ်ယဲၤဘျံးအံ ၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လံ ာ်အုၣ်ကီၤသးလၢတ�ထွ းထီ ၣ်ကၠိအဂီ � (တမ့�-တီ ၤၤဒိၣ်လာ်လံာ်
အုၣ်သး တ�ဃုထၢ)
ပှ ၤကၠိ ဖိလၢမၤလၢပှ ဲၤ တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်
တန့�တဖၣ်အံၤ ထွ းထီ ၣ် တီ �ထီ ကၠိ ဃုာ်ဒီး CDOS တ�ဖျိထီၣ်ကၠိ
လံ ာ်အုၣ်ကီၤသးအံ ၤ သ့န့ၣ်လီၤ. ပှ ၤကၠိ ဖိဒ်သိးအံ ၤတဖၣ် ကဘၣ်
မၤလၢပှ ဲၤ တ�လိ ၣ်တဖၣ်လၢ CDOS တ�ဖျိထီၣ်ကၠိလံာ်အုၣ်ကီၤ
သးအံ ၤ အဂီ �န့ၣ်လီၤ. CDOS တ�ဖျိထီၣ်ထီၣ်ကၠိ

လံ ာ်အုၣ်ကီၤသး အံ ၤ တဒ်သိးသိ းဒီး တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးဘၣ်.

လၢပှ ဲၤ တ�ဒိးစဲးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤ လၢလီ ၤက၀ီ ၤ တီ ၤဒိၣ်လာ်

ပှ ၤကၠိ ဖိလၢ အိ ၣ်ဒီး တ�တဆ�ိၣ်သးမးတဖၣ် (disabilities)

လံ ာ်အုၣ်သး တမံ ၤအဂီ �လီ ၤ. ပှ ၤကၠိ ဖိလၢ အ�ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲတဖၣ်

လၢအကၢကီ ၣ် ၀ဲဒီး တ�စု သ့ဒီးတ�မၤဝံ ၤမၤလၢပှ ဲၤတ�

�ကၢးဒိးန့�အမးဖဲ 55 ဒီး 64 အဘၢၣ်စၢၤ လၢ Regents တ�ဒိးစဲး

အတ�ဖျိကၠိလံာ်အုၣ်ကီၤ သးန့ၣ်

တခါ မ့တမ့� အါန့�အန့ၣ် တဖၣ်အပူ ၤန့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့�ဝဲ တတ�ဃုထၢအံ ၤတသ့ဘၣ်.

တ�ဃုထၢလၢ ပှ ၤမၤလိ အဲကလံ းကျိာ်တဖၣ်အဂီ �

တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညး တ�ဃုထၢ (လီ ၤက၀ီ ၤ တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်
အုၣ်သး)

တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညး တ�ဃုထၢ (လီ ၤက၀ီ ၤတီ ၤဒိၣ်လံာ်အုၣ်သး)

ပှ ၤကၠိ ဖိတဖၣ်လၢ အစူ းကါ ပှ ာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤပှ ၤဖျိထီၣ်ကၠိလၢ

ပှ ၤမၤလိ အဲးကလံ းကျိာ်တနီၤ ဒ်သိး ကမၤလၢပှ ဲၤ

အမးစှ ၤ တ�ဃုထၢန့ၣ် အိ ၣ်စ့�ကီ းဒီး တ�ဃုထၢလၢ ကပတံ သ

တ�ဒိးစဲးတ�လိ ၣ် ဘၣ်တဖၣ်အံၤအဂီ � စူ းကါဝဲ အဲ ကလံ းကျိာ်

ကွံ ာ်ကညးထီ ၣ် Regents တ�ဒိးစဲးအမးတဖၣ် တုၤဆူ ခံ ဘျီ

Regents တ�ဒိးစဲး အမး 55-59 လၢတ�ပတံ ထီ ၣ်အီၤတမံ ၤ

န့ၣ်လီၤ. အမးတဖၣ် ကဘၣ်မ့� 52-54 အဘၢၣ်စၢၤ န့ၣ်လီၤ.

သ့ဝဲ န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကကၢ ကီ ၣ်အဂီ �, ပှ ၤကၠိ ဖိတဖၣ် ကဘၣ်

ပှ ၤကၠိ ဖိတဖၣ်အံၤ လၢတ�ပတံ သကွံ ာ်ကညးတဖၣ်အဂီ � ကဘၣ်

ဟဲ �ုာ် ကီ �အမဲရကၤ ဖဲ 9 တီ ၤ မ့တမ့� အလီ ၤခံ ဒီး

တုၤထီ ၣ်ဘးဝဲ ဒီး တ��ကၢးတ�ဘၣ်နီၣ်ထိၣ်အပတီ �အံ ၤလီ ၤ.

ကဘၣ်တ�ပာ်ပနီာ်ဃာ်အီၤဒ်အမ့� ပှ ၤမၤလိ အဲ ကလံ းကျိာ်တဂၤ
ဖဲ အဒိးစဲး အဲ ကလံ းကျိာ် Regents တ�ဒိးစဲး ခံ ဘျီတဘျီ
အခါန့ၣ်လီၤ. ပှ ၤကၠိ ဖိတဖၣ်လၢ အစူ းကါ တ�ဃုထၢ အ၀ဲအံၤ
ကဒိးန့� လီ ၤက၀ီ ၤ တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး န့ၣ်လီၤ.
တ�မၤနီၣ်- ပှ ၤကၠိ ဖၣ်တဖၣ်လၢအစူ းကါ တ�ဃုထၢအံ ၤန့ၣ်
ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပတံ သကွံ ာ်ကညးထီ ၣ် Regent တ�ဒိးစဲးအဂၤ
တခါ ကသ့ဝဲ စ့�ကီ း န့ၣ်လီၤ. တ�ဒိးစဲးအမးအံ ၤ တလၢကွံ ာ်ဝဲ 5
မး လၢအအိ ၣ်ဖဲတ�ဖျိထီၣ်အမး (60-64) အဖီ လာ် တသ့ဘၣ်.
�ခဲ းဒံ း (credit) တ�ဃုထၢတဖၣ်

ပှ ာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤတ�လၢတ�မၤပှ ဲၤက့ၤအီ ၤသ့ (လီ ၤက၀ီ ၤ
တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး)
ပှ ာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤတ�လၢတ�မၤပှ ဲၤက့ၤအီ ၤသ့
(compensatory safety net) တ�ဃၢထၢအံ ၤ ပျဲ ပှ ၤကၠိ ဖိအ
တဆ�ိ ၣ်သးမးတဖၣ် ကမၤပှ ဲၤက့ၤ အမးလၢအအိ ၣ်ဖဲ 45-54
အဘၢၣ်စၢၤတမံ ၤ လၢ Regents တ�ဒိးစဲးတခါ (ELA မ့တမ့�
တ�ဂံ �တ�ဒွး တပာ်ဘၣ်) အပူ ၤ ဃုာ်ဒီး အမး 65 မ့တမ့� အါန့�
အန့ၣ် လၢ Regents တ�ဒိးစဲးအဂၤတခါအပူ ၤ န့ၣ်လီၤ.

ပှ ၤမၤလိ အဲ းကလံ းကျိာ်တဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမၤန့�ဝဲ �ခဲ းဒံ း

LOTE �ခဲ းဒံ း တ�ပျဲပူၤ

ဘၣ်ထွဲဒီး လံ ာ်လၢတ�ဃုထၢမၤလိ အီၤသ့, တ�မၤလိ မိ�ပှ �, ဒီး

တ�မ့�နဲၣ်ဖျါပာ်အီၤဖဲအဝဲသ့ၣ်အ IEP အပူ ၤအဃိ န ့ၣ်,

LOTE လၢတ�မၤ၀ံ ၤ ENL ဒီးတ�သ့ကျိာ်ခံကျိာ် ကူ ၣ်သ့တ�ရဲ ၣ်

ပှ ၤကၠိ ဖိလၢ အတဆ�ိ ၣ်သးမးတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်

တ�ကျဲၤတဖၣ် အဂီ �န့ၣ်လီၤ. လၢကသ့ၣ်ညါအါထီ ၣ်တ�ဂ့�

တ�ကပျဲပူၤအီ ၤလၢ �ခဲ းဒံ း အတ�လိၣ်ဘၣ် 1 ခါ လၢ LOTE

တ�ကျိၤအဂီ � ကွ �သဃဲ ၤ တ�မၤလိ စီ�နီၤခိ ၣ်အယူ နံ း လၢအဲ းက

အဂီ �န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ် ကဘၣ် မၤဒံ းန့ၣ်၀ဲ �ခဲ းဒံ းအမး 22 ယူ းနံ း

လံ းကျိာ်အဂီ � ဒ်ကျိာ်အသီ တမံ ၤ အသိ း (ENL) ဒီး တ�သ့ကျိာ်ခံ

လၢကဖျိထီၣ်ကၠိအဂီ �လီ ၤ. ပှ ၤကၠိ ဖိလၢ တ�မၤဖု ၣ်လီၤအတီ ၤဖဲ 9-

ကျိာ်ကူၣ်သ့တ�ရဲ ၣ်တ�ကျဲၤတဖၣ် ဒီး LOTE တ�သံ ကွ �စံ းဆၢ

12 တီ ၤတဖၣ်, လၢအ IEP လၢခံ ကတၢ�ပာ်ဃုာ်ဒီး LOTE

တက့�.

တ�ပျဲပူၤတမံ ၤ, �ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲစ့� ကီ း န့ၣ်လီၤ. LOTE

တ�ဃုထၢတဖၣ်လၢ ပှ ၤကၠိဖိလၢအတဆ�ိ ၣ်သးမးတဖၣ်အဂီ�

တ�ပျဲပူၤကၠိ ဖိတဂၤ, လၢအအဲ ၣ်ဒိးမၤန့� Regents တီ ၤဒိၣ်လာ်

ပှ ာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤပှ ၤဖျိထီၣ်ကၠိလၢအမးစှ ၤ (လီ ၤက၀ီ ၤ တီ ၤဒိၣ်
လာ်လံာ်အုၣ်သး)
ပှ ာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤပှ ၤဖျိထီၣ်ကၠိလၢအမးစှ ၤ (Low Pass Safety
Net) တ�ဃုထၢအံ ၤ ပျဲ ပှ ၤကၠိ ဖိလၢအတဆ�ိ ၣ်သးမးတဂၤ ကမၤ

လံ ာ်အုၣ်သးတမံ ၤ လၢပာ်ဃုာ်ဒီးလီ �လၤ ပတီ �ထီ တဖၣ်, ဒ်သိး
ကမၤလၢပှ ဲၤ တ�ဒိးစဲးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢ
ပတီ �ထီ တီၤဒိၣ်လာ် လံ ာ်အုၣ်သးအံ ၤအဂီ �, တလိ ၣ်လၢကမၤ ဝံ ၤ
5-ယူ းနံ း တ�ရဲ ၣ်လီၤအံ ၤ လၢဒွဲလၤကူ ၣ်သ့ မ့တမ့� CTE
အပူ ၤန့ၣ်ဘၣ်.

တ�ကူ ၣ်ဘၣ် ကူ ၣ်သ့၀ဲၤကျိၤ တအုၣ်လီၤတူ �လိ ာ်
ပှ ၤသု းကျဲပၢဆှ ၢတ�အ တ�ဆၢတဲာ် တ�ဃုထၢအံ ၤဘၣ်.
လံ ာ်အုၣ်ကီၤသးလၢတ�ထွ းထီ ၣ်ကၠိအဂီ � (တအိ ၣ်ဒီး-တီ ၤဒိၣ်လာ်
လံ ာ်အုၣ်သးတ�ဃုထၢ)
ပှ ၤကၠိ ဖိလၢ NYS လၢအဒိးတ�မၤကွ � ခီ ဖျိစူးကါ ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ်
တ�စံ ၣ်ညီၣ်ပဲာ်ဖးယ�ခီ ယ�ခီ (York State Alternate
Assessment-NYSAA) တဖၣ် ကၢကီ ၣ်လၢ ကထွ းထီ ၣ်တီၤ
ထီ ကၠိ ဃုာ်ဒီး တ�စု သ့ဒီးတ�မၤဝံ ၤမၤလၢပှ ဲၤတ� အတ�ဖျိကၠိလံာ်
ပှ ၤသု းကျဲၤပၢဆှ ၢတ�အတ�ဆၢတဲ ာ် (လီ ၤက၀ီ ၤ တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်
အုၣ်သး )
ပှ ၤကၠိ ဖိအတဆ�ိ ၣ်သးမးလၢအမၤလၢပှ ဲၤ တ�ဒိးစဲးတ�လိ ၣ်ဘၣ်

အုၣ်ကီၤသး န့ၣ်လီၤ.

တ�တိ စၢၤမၤစၢၤတဖၣ်

တဖၣ်လၢလီ ၤက၀ီ ၤတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတမံ ၤအဂီ �တသ့ဝဲ

တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညး, ပှ ာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤတ�, ဒီးပှ ၤသု း

တဖၣ် စူ းကါ၀ဲ ပှ ၤသု းကျဲၤပၢဆှ ၢတ�အတ�ဆၢတဲ ာ်

ကျဲၤပၢဆှ ၢတ�အတ�ဆၢတဲ ာ်

(supreintendent determination) အံ ၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤ. ပှ ၤကၠိ ဖိ

တ�ထွ းထီ ၣ်ကၠိလံာ်အုၣ်သးတဖၣ်

တဖၣ် ကဘၣ်တုၤထီ ၣ်ဘးဒီး တ��ကၢးတ�ဘၣ်တ�အိ ၣ်သး

တ�ကူ ၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ထီ ရီၤဒီးတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�လိ ၣ်

တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ-

ဘၣ်တဖၣ်

ပှ ၤကၠိ ဖိလၢ အခဲ အံၤအိ ၣ်ဒီး နီၤတဂၤ တ�ကူ ၣ်ဘၣ်
ကူ ၣ်သ့ တ�ရဲၣ်တ�ကျဲၤ (IEP) ဒီး ဒိးန့� တ�ကူ ၣ်ဘၣ်
ကူ ၣ်သ့တ�ရဲၣ်တ�ကျဲၤဒီးတ�ဖံ းစၢၤမၤစၢၤလီ ၤလီ ၤဆီ
ဆီ တဖၣ်.
ပှ ၤကၠိ ဖိ လၢပာ်ဃုာ်မၤသကိ းတ� ဒီး ဖျိထီၣ် Regentsအပတီ � တ�မၤလိ ခဲလၢာ်.
ပှ ၤကၠိ ဖိလၢ ပာ်ဃုာ်မၤသကိ းတ� လၢတ�သူ ၣ်ဆူၣ်
သးဂဲၤ လၢ Regents တ�ဒိးစဲးလၢအလိ ၣ်တဖၣ်
ခဲ လၢာ်အပူ ၤ.
ပှ ၤကၠိ ဖိလၢအမၤန့� တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး�ခဲ းဒံ း 22
ယူ းနံ းအံ ၤ.
ပှ ၤကၠိ ဖိ အမိ �ပ� မ့တမ့� ပှ ၤလၢအံ းထွဲကွ�ထွဲအီၤ
ဆှ ၢထီ ၣ်ဝဲ တ�ကွဲ းသကွံ ာ်ကညးလံ ာ် ဆူ ပှ ၤသု းကျဲၤ
ပၢဆှ ၢတ�အံ ၤအအိ ၣ် လၢတ�ဆၢတဲာ် လီ ၤက၀ီ ၤ
တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတမံ ၤအဂီ �.
တ�မၤနီၣ်- ပှ ၤအခိ ၣ် စံ ၣ်ညီၣ်ပဲာ်ဖးဝဲ မ့�ပှ ၤကၠိ ဖိတဂၤ တုၤထီ ၣ်
ဘးဒီး တ�ဖျိကၠိ အတ�လိ ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. NYS

ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ်တီၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး/လံ ာ်အုၣ်သးတ�လိၣ်
ဘၣ်တဖၣ်

တ�သံ ကွ � တဖၣ်အိၣ်ဧါ .
ဆဲးကျိး တ�မၤလိ မိ�ပှ �ဒီးတ�သိ ၣ်လိနဲၣ်လိဝဲၤဒၢး
(Curriculum and Instruction) ဖဲ
emscgradreq@nysed.gov မ့တမ့�
(518)474-5922 တက့�.

