မိဘ ဒက္ရွ္ဘုဒ္ - မိဘ စစ္တမ္း
New York ျပည္နယ္ပညာေရးဌာန (NYSED) အေနႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အျခားေသာ ေက်ာင္းအဆင့္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားတို႔အား
မိဘမ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုမွ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ရယူႏိုင္ေစရန္တို႔အတြက္ငွာ မိဘဒက္ရွ္ဘုဒ္အား စီမံေရးဆြဲ
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ New York’s ESSA plan (New York ၏ ESSA အစီအစဥ္) ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေပ
သည္။
မိဘ ဒက္ရွ္ဘုဒ္ စီမံေရးဆြမ
ဲ ႈ လုပ္ငန္းအေပၚ လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ NYSED သည္ မိဘမ်ား ႏွင့္ ပါ၀င္
သက္ဆိုင္သူမ်ား ထံမွ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား စုေဆာင္းလ်က္ရွိပါသည္။ NYSED သည္ ဤတံု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္အား
အသံုးျပဳကာ မိဘမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးအရွိဆံုးေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သြား
မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳျပီး ငါးမိနစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ ဤစစ္တမ္းအား ျဖည့္စြက္ေပးကာ မိဘ ဒက္ရွ္ဘုဒ္အား ျဖစ္ႏိုင္သမွ်
အသံုးအ၀င္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ ေျပာျပပါ။

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္
* 1. သင္သည္ သင့္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး သတ္မွတ္ေဖာ္ျပမည္နည္း။ သက္ဆိုင္သည္မ်ား အားလံုးအား
ေရြးခ်ယ္ပါ။
မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ
ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္း/ခရိုင္ ၀န္ထမ္း
ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း အဖြဲ႕၀င္
ပညာေရး အၾကံေပး
အျခားေသာ (ေက်းဇူးျပဳျပီး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ)

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္
* 2. New York ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သင့္ ေဒသခံ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
(ဆိုလိုသည္မွာ - ေက်ာင္းျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ ႏႈန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒတာ
အခ်က္အလက္မ်ား အစရွိသည္တို႔) အား လက္ရွိတြင္ သင္ မည္သည့္ေနရာမွ ရယူလ်က္ရွိသနည္း။ သက္ဆိုင္သည္မ်ား
အားလံုးအား ေရြးခ်ယ္ပါ။

စာသင္ေက်ာင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္
ေက်ာင္းမွ အီးေမးလ္ေပးပို႔မႈမ်ား
ေက်ာင္းမွ စာေပးပို႔မႈမ်ား (U.S. စာပို႔၀န္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေနအိမ္သို႔
ေပးပို႔ျခင္း)
ခရိုင္၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္
ခရိုင္မွ အီးေမးလ္ေပးပို႔မႈမ်ား
ခရိုင္မွ စာေပးပို႔မႈမ်ား (U.S. စာပို႔၀န္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေနအိမ္သို႔ ေပးပို႔ျခင္း)
New York ျပည္နယ္ ပညာေရးဌာန
လူမႈမီဒီယာ (ဥပမာ - Facebook ၊ Twitter အစရွိသျဖင့္)
သတင္းစာ
ေရဒီယို
အၾကံေပး သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဒသခံ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္ မရရွိေပ။
အျခားေသာ (ေက်းဇူးျပဳျပီး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ)

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္
* 3. New York ရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူရာတြင္ မည္သည့္
အရာမ်ားမွ သင့္အား တားဆီးထားသနည္း။ သက္ဆိုင္သည္မ်ား အားလံုးအား ေရြးခ်ယ္ပါ။
အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္ေနရာမွ ရယူရမည္ကို ကြ်ႏု္ပ္ မသိရွိေပ။
အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တြင္ အခ်ိန္မရွိေပ။
ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိတ္ရႈပ္ေထြးဖြယ္ေကာင္းျပီး အသံုးမ၀င္ေပ။
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ အလိုမရွိေပ။
ကြ်ႏ္ုပ္ထံ၌ ကြ်ႏ္ုပ္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး ရွိသည္။
အျခားေသာ (ေက်းဇူးျပဳျပီး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ)

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္

* 4. လက္ရွိ New York စာသင္ေက်ာင္း အမွတ္အစီရင္ခံသည့္ ရီပို႔ဒ္ကဒ္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္ အတြက္
ေအာက္ပါတို႔မွ မည္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ သင့္အတြက္ မွန္ကန္သနည္း။ သက္ဆိုင္သည္မ်ား အားလံုးအား ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဤအရင္းအျမစ္ရွိေၾကာင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္ သတိမျပဳမိခဲ့ေပ။
ဤဆိုဒ္အား မည္သည့္ေနရာမွ ရွာေဖြရမည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ မသိရွိေပ။
ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေဒသခံေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားရရွိရန္ အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားအား
ကြ်ႏ္ုပ္ အသံုးျပဳသည္။
ဤအမ်ိဳးအစား အရင္းအျမစ္အား ကြ်ႏ္ုပ္ စိတ္မ၀င္စားေပ။
အျခားေသာ (ေက်းဇူးျပဳျပီး အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ)

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္
* 5. စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ အရည္အေသြးအား သင္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္မည့္
အသံုးအ၀င္ဆံုးေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးနည္း။
Descriptions of each data type are available (ေဒတာအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးစီအတြက္
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ပါသည္)။
ေက်းဇူးျပဳျပီး အသံုး၀င္မႈ အစဥ္လိုက္အတိုင္း ေအာက္ပါတို႔ကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးပါ (1 = အသံုးအ၀င္ဆံုးျဖစ္သည္) ေကာလိပ္၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္မႈ
ေက်ာင္း လံုျခံဳေရး
အခမဲ့ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးထားသည့္ ေန႔လည္စာ
စာေမးပြစ
ဲ စ္ေဆးမႈ ရမွတ္မ်ား
ESSA တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခန္႔အပ္ခ်က္မ်ား
ေက်ာင္းျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ ႏႈန္းမ်ား
ေရရွည္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မႈ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ
အတန္း အရြယ္အစား

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္
* 6. ေက်ာင္း ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား ၾကည့္ရႈခ်ိန္တြင္ မည္သည္တို႔သည့္ အသံုးအ၀င္ဆံုးေသာ
အေၾကာင္းအရာအား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးသနည္း။
ေက်ာင္းအား ခရိုင္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေက်ာင္းအား ျပည္နယ္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
ေက်ာင္းအား ၎၏ကိုယ္ပိုင္ ယခင္ႏွစ္ရလဒ္မ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း
ေက်ာင္းအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသား အုပ္စုခမ
ြဲ ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း (ဥပမာ - တိုင္းရင္းသားအုပ္စု၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
သင္ယူသူမ်ား အုပ္စု စသျဖင့္)

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္
* 7. သင့္ ေဒသခံ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒတာ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အစီရင္ခံတင္
ျပထားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို စူးစမ္းၾကည့္ရႈရန္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္ အခ်ိန္မည္မွ် အသံုးျပဳသနည္း။
5 မိနစ္ေအာက္
5-10 မိနစ္
10-20 မိနစ္
20 မိနစ္အထက္

ေမးခြန္း ေခါင္းစဥ္
* 8. ေက်ာင္းေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေ၀ေပးသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အသစ္တစ္ခုအား မည္သို႔အသံုးျပဳ
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းျပသထားသည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခုအား ၾကည့္ရႈရန္ သင္ အခ်ိန္မည္မွ် အသံုးျပဳဖို႔
စိတ္အားထက္သန္သနည္း။
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