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မိဘ ဒက္ရွ္ဘုဒ ္
New York ျပည္နယ္ မိဘမ  ်ားအ ်ား အ ်ားအင္ေပ်ားျခင္်ား 

 

မိဘ ဒက္ရ္ွဘုဒ္ ဆုိသည္မွ  
မည္သုိ႔နည္်ား။ 

New York ျပည္နယ္ပည ေရ်ားဌ န (NYSED) အေနႏွင့္ ပြင့္လင္်ား 
ျမင္သ မႈအ ်ားတို်ားျမင့္ေဆ င္ရြက္ရန္ႏွင့္စ သင္ေက  င္်ားေဆ င္ရြက္ခ က္ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ က္အလက္မ  ်ား၊ အျခ ်ားေသ  ေက  င္်ားအဆင့္ 
ေဒတ အခ က္အလက္မ  ်ားတို႔အ ်ား မိဘမ  ်ားႏွင့္ အမ  ်ားျပည္သူလူထုမွ 
အလြယ္တကူ၀င္ေရ က္ရယူႏိုင္ေစရန္ အတြက္ငွ မိဘဒက္ရွ္ဘုဒ္အ ်ား  
စီစဥ္ေရ်ားဆြြဲခြဲ့ျခင္်ားျဖစ္သည္။ ဤသည္မွ  New York ၏ ESSA 
အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္်ား ျဖစ္ေပသည္။ 

 
တုံ႔ျပန္ေျဖၾက ်ားခ က္ 

မိဘ ဒက္ရွ္ဘုဒ္ စီမံေရ်ားဆြြဲမႈလုပ္ငန္်ားအေပၚ လမ္်ားညႊန္ေပ်ားႏိုင္ရန္ 
အတြက္ငွ  NYSED သည္ မိဘမ  ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ  ်ား ထံမွ 
တံု႔ျပန္ ေျဖၾက ်ား ခ က္မ  ်ားအ ်ား စုေဆ င္်ားလ က္ရွပိါသည္။ NYSED 
သည္ ဤတံု႔ျပန္ေျဖၾက ်ားခ က္မ  ်ားအ ်ား အသံု်ားျပဳက  မိဘမ  ်ားႏွင့္ အမ  ်ား 
ျပည္သူလူထုအတြက္ အက ိဳ်ားအရွိဆံု်ားေသ  ေဒတ အခ က္အလက္မ  ်ား 
ကို ေဖ ္ထုတ္သြ ်ားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ဒီဇုိင္်ား 
မိဘ ဒက္ရွ္ဘုဒ္သည္ New York ရွိ မိဘမ  ်ားႏွင့္အမ  ်ားျပည္သူလူထ၏ု 
လိုအပ္ခ က္မ  ်ားျဖင့္ပိုမိုျပည့္မီကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ရို်ားရွင္်ားေသသပ္ေသ  
ဒီဇိုင္်ားျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္်ားထ ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ 

ေက  င္်ားသ ်ားတုိင္်ားေအ င္ျမင္ေရ်ား 
အက္ဥပေ ဒ 

ေက  င္်ားသ ်ားတိုင္်ားေအ င္ျမင္ေရ်ား အတ္ဥပေဒ (ESSA)သည္ 
ျပည္နယ္မ  ်ားအေနႏွင့္ အမ  ်ားျပည္သူ ပိုင္ေက  င္်ားမ  ်ားအ ်ား 
ေထ က္ပံ့ေပ်ားရန္ငွ  ဖယ္ဒရယ္ေငြမ  ်ားအ ်ား မည္သို႔ အသံု်ားျပဳ 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾက င္်ားကို ေဖ ္ျပထ ်ားသည့္ ဥပေဒတစ္ခု 
ျဖစ္ေပသည္။ 
 
New York ျပည္နယ္သည္ ဇန္န၀ါရီလ 2019 ၌ U.S. 
ပည ေရ်ား ဌ နမွ ေထ က္ခံခြင့္ျပဳခြဲ့သည့္ ESSA အစီအစဥ္ 
တစ္ခုအ ်ား ဖန္တီ်ားခြဲ့သည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ ေက  င္်ားသ ်ား 
အ ်ားလံု်ားအတြက္ ပည ေရ်ားတြင္ တန္်ားတူညီမွ မႈအေပၚ အဓိက 
အ ရံုျပဳက  စ သင္ေက  င္်ား တ ၀န္ခံမႈ ႏွင့္ ေက  င္်ားသ ်ား 
ေအ င္ျမင္မႈတို႔အေပၚ တိုင္်ားတ စီမံခ က္မ  ်ားအ ်ား တို်ားခ ြဲ႕ 
လုပ္ေဆ င္ထ ်ားသည္။ 

 

တန္်ားတူညီမွ မႈ ျမင့္တင္ျခင္်ား 
အေျခခံအ ်ားျဖင့္ ESSA သည္ ခရိုင္မ  ်ား ႏွင္ ့ေက  င္်ားမ  ်ား တို႔မွ 
ေက  င္်ားသ ်ားတစ္ဦ်ားစီတိုင္်ား၏ ေအ င္ျမင္မႈကို ေသခ  ေစရန္ 
လုပ္ေဆ င္လ က္ရွိစဥ္ တစ္ဖက္၌ ၎တို႔ အ ်ား ေထ က္ပံ့ 
ေပ်ားျခင္်ားအ ်ားျဖင့္ ပည ေရ်ားဆိုင္ရ  တန္်ားတူညီမွ မႈကို 
ျမင့္တင္ရန္ငွ  နည္်ားဗ ်ဴဟ တြြဲမ  ်ားအ ်ား ဖန္တီ်ားေရ်ားဆြြဲျခင္်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။ 
 
New York ျပည္နယ္သည္ ေက  င္်ားသ ်ားအ ်ားလံု်ား မိမိ မည္သူ 
ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရပ္မွမဆိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေက  င္်ားသို႔ 
မဆို တက္ေရ က္သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေနရ မွ 
မဆို ေရ က္ရွိလ သည္ ျဖစ္ေစ ေက  င္်ားတြင္ ေအ င္ျမင္၊ 
တို်ားတက္မႈရွိေၾက င္်ား ေသခ  ေစရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထ ်ား 
ေပသည္။ 

 

ESSA ႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ 
ေန က္ထပ္ေသ  အခ က္အလက္မ  ်ားအ ်ား 

ရွ ေဖြရန္ -   www.nysed.gov/essa 

http://www.nysed.gov/essa

