ြ�ူးယီ းကီ �စဲၣ် ဖျိကၠိတ�လိ ၣ်တဖၣ်
တ�န�ပၢ� ခ့ခါခဲ အံၤ ြ�ူးယီ းကီ �စဲ ၣ် အတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး တ�လိ ၣ်တဖၣ်
ကဒိးန့� ြ�ူးယီ းကီ �စဲ ၣ် အတီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး (diploma) အဂီ �,
ကၠိ ဖိတဖၣ် ကဘၣ်တုၤထီ ၣ်ဘးဒီ း �ခဲ းဒံ း (credit) ဒီးတ�ဒိ းစဲ း
တ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တ�လိ ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တ� မၤလီ ၤဖးဒီး
မၤလီ ၤဆီ ဒီး တလိ ၣ်လၢ ကကဲ ထီၣ်သး တပယူ ာ်ဃီဘၣ်.

*တ�မ့�နဲၣ်ဖျါပာ်အီၤဖဲ အဝဲ သ့ၣ်အ IEP အပူ ၤအဃိ န့ၣ်, ပှၤကၠိ ဖိလၢ
အတဆ�ိ ၣ်သးမးတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တ�ကပျဲပူၤအီ ၤလၢ �ခဲ းဒံ းအ
တ�လိ ၣ်ဘၣ် 1 ခါ လၢ LOTE အဂီ �န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အ၀ဲ သ့ၣ်
ကဘၣ်မၤဒံ းန့ၣ်၀ဲ �ခဲ းဒံ းအမး 22 ယူ းနံ း လၢကဖျိထီၣ်ကၠိအဂီ �လီ ၤ.

တ�မၤနီၣ်- ကၠိ လီ ၤက၀ီ ၤတဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဒု းအိ ၣ်ထီၣ်
တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်, ဒီးတ�လၢ NYS
တ�ကူ ၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲ ၤကျိၤ (NYSED) မၤလိ ာ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

�ခဲး ဒံ းတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်
စရီ အံၤ ပာ်ဖျါထီ ၣ် �ခဲ းဒံ းအနီ�ဂံ �လၢအလိ ၣ် လၢတ�မၤလိ အလံ ာ်
တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အဂီ �န့ၣ်လီၤ. အကါဒိၣ်လၢ တ�ကပာ်ပနီၣ်လၢ တ�မၤ
လိ လံာ်အါတက့�အဂီ �, ပှၤကၠိ ဖိတဖၣ် ဃုထၢ လံ ာ်မၤလိ တဖၣ်လၢ
အသးအိ ၣ်မၤလိ တဖၣ် ဒ်သိး ကမၤလၢပှဲၤ
တ�လိ ၣ်ဘၣ်အစှၤကတၢ� န့ၣ်လီၤ.
�ခဲ းဒံ းအနီ�ဂံ �
အစှၤကတၢ�

အဲ ကလံ းကျိာ်
ပှၤဂ့�၀ီ တ�မၤလိ
တ�နီၤလီ ၤအီ ၤဒ် လာ်အသိ းဟီ ၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တ�စံ ၣ်စိၤတဲ စိၤ ဒီး လံ ာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ (2)
ကီ �အမဲ ရကၤ အတ�စံ ၣ်စိၤတဲ စိၤ (1)
တ�ပာ်ဃုာ်မၤသကိ းလၢ ကီ �ပဒိ ၣ်တ�ပၢတ�ြပး (½)
မု�ကျိၤ၀ဲ ၤကွ ာ်ပီညါ (½)
လစဲ အ့ၣ်
တ�နီၤလီ ၤအီ ၤဒ် လာ်အသိ းသးသမူ စဲ အ့ၣ်ပီညါ (1)
စဲ အ့ၣ်တ�မၤလိ န့ဆၢၣ် (1)
သးသမူ စဲ အ့ၣ်ပီညါ (မ့တမ့�) စဲ အ့ၣ်တ�မၤလိ န့ဆၢၣ်
(1)
တ�ဂံ �တ�ဒွး
ကျိာ်လၢတမ့�အဲ ကလံ းကျိာ် (LOTE)
_______________________
ဒွဲလၤကူ ၣ်သ့, တ�သူ ၣ်၀ံၣ်သးဆၢ, တ�ဂဲ ၤကလံ ၣ်,
ဒီး/မ့တမ့� ဘျီၣ်မုာ်
နီ�ခိ တ�ဟူ းတ�ဂဲ ၤပီ ညါ
(ပာ်ဃုာ်လၢ တ�မၤလိ နံၣ်အကတီ �ကိ းကတီ �)

တ�အိ ၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ ့

4
4

3

3
1*
1

ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်

တမ့�ထဲ �ခဲ းဒံ း 22 ယူ းနံ းဘၣ်, လၢကဒိ းန့� တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး
အဂီ �, ပှၤကၠိ ဖိတဖၣ် ကဘၣ်မၤလၢပှဲၤ NYS တ�ဒိးစဲ းတ�လိ ၣ်ဘၣ်
တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢကမၤလၢပှဲၤ တ�ဒိ းစဲ းတ�လိ ၣ်တဖၣ်အဂီ �, ပှၤကၠိ ဖိတဖၣ် ကဘၣ်
ဖျိထီၣ် တ�ဒိ းစဲ း 4 ခါ + ဖးဝ့ (pathway) 1 ခါ န့ၣ်လီၤ. ပှၤကၠိ ဖိ ကိ းဂၤ
ကဘၣ် ဖျိထီၣ် တ�ဒိးစဲ းတခါ (Regents တ�ဒိးစဲ း မ့တမ့� အဂၤ
တမံ ၤလၢ၀ဲ ၤကျိၤဟ့ၣ်တ�ပျဲ) လၢလံ ာ်လွံ�ဘ့ၣ်ဒဲးအံ ၤ အပူ ၤ (အဲ ကလံ း
ကျိာ်, တ�ဂံ �တ�ဒွး, စဲ အ့ၣ်, ပှၤကညီ ဂ့�၀ီ တ�မၤလိ ) ဃုာ်ဒီး ဖးဝ့ တခါ
န့ၣ်လီၤ.

4
Regents တ�ဒိ းစဲ းတခါ မ့တမ့�
အဂၤတမံ ၤလၢဝဲ ၤကျိၤဟ့ၣ်တ�ပျဲ လၢ
တ�မၤလိ လံာ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူ ၤ.

0.5
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+1
ဖးဝ့

2

3.5

လံ ာ်လၢတ�ဃုထၢမၤလိ အီၤသ့တဖၣ်

တ�ဒိ းစဲးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်

ELA

လံ ာ်တ�ဒွ း

စဲ အ့ၣ်

ပှၤကညီ ဂ့�
၀ီ တ�မၤလိ

တ�မၤနီၣ်- ပှၤကၠိ ဖိတဖၣ် မ့�တဒိးန့�ဘၣ် တ�ဖျိထီၣ်အမး 65 မး လၢ
Regents တ�ဒိးစဲ းတဖၣ်အပူ ၤန့ၣ်, အ၀ဲ သ့ၣ် ကၢကီ ၣ်၀ဲသ့လၢ တ�ပ
တံ သကွံ ာ်ကညး, ပှာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤတ�, ဒီး/မ့တမ့� ပှၤသုးကျဲၤပၢ
ဆှၢတ�အတ�ဆၢတဲ ာ်3] န့ၣ်လီၤ. တ�ဂ့�တ�ကျိၤအဂၤတဖၣ်
ဃု သ့ၣ်ညါ သ့ဖဲ ြ�ူးယီ းကီ �စဲ ၣ်ဖျိကၠိတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ် အပူ ၤ
သ့န့ၣ်လီၤ. တ�ဃု ထၢအဂၤတဖၣ် လံ ာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီ ၤ.

ဖးဝ့ တ�လိ ာ်ဘၣ်တဖၣ်
ဖးဝ့အါမံ ၤအါမၠိ ပျဲ ပှၤကၠိ ဖိတဖၣ် အတ�ဃုထၢ တ�ဒိ းစဲ းလၢအဖျိ
ထီ ၣ်၀ဲတဖၣ်အပူ ၤ ဒ်သိးကန့�ဘၣ်တီၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး တခါ
န့ၣ်လီၤ. လၢကမၤလၢပှဲၤ ဖးဝ့တခါအဂီ �, ပှၤကၠိ တဖၣ်ကဘၣ်ဒွဲလၤကူ ၣ်သ့
ဖးဝ့

ဒ်သိးကမၤန့�ဒွဲလၤကူ ၣ်သ့ဖးဝ့အံ ၤအဂီ �, မၤန့� တ�ဖျိထီၣ်
အမး တခါ
လၢဖးဝ့တ�ဒိ းစဲ းတခါလၢ၀ဲ ၤကျိၤအၢၣ်လီၤတူ �လိ ာ်အီၤ
လၢဒွဲလၤကူ ၣ်သ့အပူ ၤတက့�.

CDOS (သးသမူ တ�
ဖံ းအီ ၣ်မၤအီ ၣ် တ�ဂု ၤ
ထီ ၣ်ပသီ ထီၣ်ဒီး
တ�ဖံ းတ�မၤ
တ�မၤလိ တဖၣ်)

မၤပှဲၤ 216 နၣ်ရံၣ် CTE တ�မၤလိ (တ�မၤလိ 2 ခါ
ဃၣ်ဃၣ်) လၢ အပာ်ဃုာ်ဒီး 54 နၣ်ရံၣ် တ�မၤလိ
သူ ၣ်ထီၣ်သးလၢတ�မၤအဖီ ခိၣ်, မၤပှဲၤတ�လု �
အီ ၣ် သးသမူ တ�တိ ာ်ကျဲၤတမံ ၤ ဒီးနီ�ကစ�ဂ့�ဝီ
တ�ကွဲ းဖုၣ် တမံ ၤလၢ အ�ကၢးဝဲ ဘၣ်ဝဲဒီးတ�န့�
ဖံ းန့�မၤ, မ့တမ့� မၤဖျိ CDOS ဖးဝ့ တ�ဒိ းစဲ းတ
မံ ၤလၢ ၀ဲ ၤကျိၤအၢၣ်လီၤတူ �လိ ာ်အီၤ တခါ တက့�.

CTE (သးသမူ တ�ဖံ းအီ ၣ်
မၤအီ ၣ် ဒီ းတ�သ့ တ�ဘၣ်
စဲၣ်နီၤတ�ကူ ၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့)
ဖးဝ့

မၤလၢပှဲၤ ၀ဲ ၤကျိၤအၢၣ်လီၤတူ ၤလိ ာ် CTE တ�ရဲ ၣ်
တ�ကျဲၤတမံ ၤ, လၢအပာ်ဃုာ်ဒီး 3-5 CTE တ�မၤလိ
တဖၣ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဒီး မၤန့� တ�ဖျိထီၣ်အမးလၢ
3-ခါ တ�သ့တ�ဘၣ်စဲၣ်နီၤ တ�ဒိ းစဲ းအံ ၤအပူ ၤ
တက့�

ပှ ၤကူ ပှ ၤကညီ အန့ဆၢၣ်
ဖးဝ့

မၤန့� တ�ဖျိထီၣ်အမးတခါလၢ Regents တ�ဒိ းစဲ
အဂၤတခါအပူ ၤ မ့တမ့� အဲ ကလံ းကျိာ် မ့တမ့�
ပှၤကညီ ဂ့�၀ီ တ�မၤလိ တဖၣ် လၢ၀ဲ ၤကျိၤအၢၣ်လီၤ
တူ ၤလိ ာ်အီၤ တခါခါအပူ ၤတ က့�.

LOTE
(ကျိာ်လၢတမ့ �အဲကလံ းကျိာ်)
ဖးဝ့
STEM (စဲအ့ၣ်, စဲးဖီ ကဟၣ်
ပီ ညါ, တ�သ့ ဘှ ီ တ�ပီ ညါ, ဒီ း
တ�ဂံ �တ�ဒွ း) ဖးဝ့

မၤန့� တ�ဖျိးထီ ၣ်အမးတခါ လၢဖးဝ့တ�ဒိးစဲ းလၢ
၀ဲ ၤကျိၤအၢၣ်လီၤတူ ၤလိ ာ်အီၤ လၢကျိာ်လၢတမ့�
အဲ ကလံ းကျိာ်အပူ ၤတက့�.
မၤန့� တ�ဖျိထီၣ်အမးလၢ Regents တ�ဒိ းစဲး
ဆူ ညါတခါ မ့တမ့� အဂၤတမံ ၤလၢ၀ဲ ၤကျိၤ
အၢၣ်လီၤတူ ၤလိ ာ်အီၤ လၢတ�ဂံ �တ�ဒွ း မ့တမ့�
စဲ အ့ၣ်အပူ ၤ တက့�.

တီ ၤဒိ ၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး အကလု ာ်တဖၣ်
တီ ၤထီ ကၠိတီၤဒိ ၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးအခဲ အံၤအိ ၣ်၀ဲ သၢကလုာ်လီလီ ၤက၀ီ ၤ, Regents, ဒီ း Regents ပတီ �ထီ မံၤလၤကပီ ၤ န့ၣ်လီၤ.

လီ ၤက၀ီ ၤ
1} တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးခဲ လၢာ် လိ ၣ်ဘၣ်
ပှၤကၠိ ဖိတဖၣ်လၢ ကဒိးန့� �ခဲ းဒံ း 22 ယူ နံ း ဒ်တ�ပာ်ဖျါထီ ၣ်လၢ �ခဲ းဒံ း
အစရီ အပူ ၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤကၠိ ဖိလၢ အတုၤထီ ၣ်ဘးဒီး �ခဲ းဒံ း တ�လိ ၣ်
တဖၣ် ဒီ း စူ းကါ၀ဲ တ�ပတံ သကွံ ာ်ကညး, ပှာ်အုၣ်က့ၤခီ ၣ်က့ၤတ�,
မ့တမ့� ပှၤသုးကျဲၤပၢဆှၢတ�အတ�ဆၢတဲ ာ် ဒ်သိးကမၤပှဲၤ တ�ဒိ းစဲ း
တ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ် ညီ �ု�န့ၣ်ဒိးန့�ဘၣ်ဝဲ လီ ၤက၀ီ ၤ တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်
အုၣ်သး န့ၣ်လီၤ.

Regents
ပှၤကၠိ ဖိလၢအတုၤထီ ၣ်ဘးဒီး �ခဲ းဒံ းတ�လိ ၣ်ဘၣ်
တဖၣ်ဒီး ဒိ းန့�တ�ဖျိထီၣ်အမးလၢ တ�ဒိ းစဲ းလၢအလိ ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ်အပူ ၤ
ဒိးန့�၀ဲ Regents တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတမံ ၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကၠိ ဖိတဖၣ်
ပတံ သကွံ ာ်ကညးထီ ၣ်၀ဲ Regents တ�ဒိ းစဲ း တမံ ၤ လၢအတအါန့� 5 မး
လၢတ�ဖျိထီၣ်အမး (60-64) အဖီ လာ် သ့ဝဲ ဒီ းဒိ းန့�ဘၣ်ဒံး Regents
တီ ၤဒိၣ် လာ်လံာ်အုၣ်သးတမံ ၤန့ၣ်လီၤ.
ပှၤကၠိ ဖိလၢ အမၤလၢပှဲၤ �ခဲ းဒံ း တ�လိ ၣ်တဖၣ်,
ဒိးန့� တ�ဖျိထီၣ်အမးတဖၣ်
Regents
ပတီ �ထီ မံၤလၤ
လၢတ�ဒိးစဲ းခဲ လၢာ်အပူ ၤ, ပာ်ဃုာ်ဒီး ဆူ ညါ
ကပီ ၤ
တ�ဂံ �တ�ဒွ း 2 ဘ့ၣ် ဒီ းစဲ အ့ၣ် 1 ဘ့ၣ်,
ဒီးမၤဝံ ၤတ�ရဲ ၣ်လီၤတမံ ၤ လၢ LOTE,
ဒွဲလၤကူ ၣ်သ့, မ့တမ့� CTE, ဒိ းန့� Regents တီ ၤဒိၣ်လာ် လံ ာ်အုၣ်သး
ဃုာ်ဒီးပတီ �ထီ မံၤလၤကပီ ၤန့ၣ်လီၤ.

တ�တိ စၢၤမၤစၢၤတဖၣ်
ထီ ရီၤတ�ကူ ၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီ းတီ ၤဒိ ၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�လိ ၣ်
ဘၣ်တဖၣ်
•EFL ,D. uD> pJ. xH zd uD> zd w z.
ြ�ူးယီ းကီ �စဲ ၣ်တီၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သး/လံ ာ်အုၣ်ကီၤသးတ�
လိ ာ်ဘၣ်တဖၣ်
ခီ ၣ်မံး�ှနၢၣ်အတ�သိ ၣ်တ�ဘျၢတဖၣ် (8 CRR-NY §100.5,
တီ ၤဒိၣ်လာ်လံာ်အုၣ်သးတ�လိ ၣ်ဘၣ်တဖၣ်)

တ�သံ ကွ �တဖၣ်အိၣ်ဧါ.

ဆဲ းကျိး တ�မၤလိ မိ�ပှ�ဒီ းတ�သိ ၣ်လိနဲၣ်လိဝဲၤဒၢး (Curriculum
and Instruction) ဖဲ emscgradreq@nysed.gov မ့တမ့�
(518)474-5922 တက့�

