New York State
Seal of Biliteracy
(NYSSB)

NYSSB မ ့ၢ်တ ့ၢ်မနုၤလ ့ၢ်
နူယ ့ၢ်က ့ၢ်စ ့ၢ် တ ့ၢ်သကွဲးသဖွဲးက ့ၢ်ခက
ံ
့ၢ် တ ့ၢ်ဟ ့ၢ်ကန ုၤပန ့ၢ် NYSSB (New York State Seal of Biliteracy) အံုၤ မ ့ၢ်ဝ
တ ့ၢ်ဟ ့ၢ်ကန ုၤလ ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဟ အ
့ၢ် ုၤဆူ ပုၤဖ ထ ့ၢ် တုၤထကဖသ ့ၢ်တဖ ့ၢ် လ အဒွဲးန ့ၢ်ဖ ျါထ ့ၢ် တ ့ၢ်သတ ့ၢ်ဘ ့ၢ် ပတ ့ၢ်ထ လ အကလံွဲးက ့ၢ်
ဒွဲးဟ ့ၢ်ခ ့ၢ်ဒဖ

့ၢ်က ့ၢ်သ ့ၢ်တဖ ့ၢ် အဂုၤတက ့ၢ် မတမ ့ၢ် အျါန ့ၢ်အန ့ၢ် န ့ၢ်လုၤ. NYSSB ဟ ့ၢ်သဆ ထ
့ၢ်
့ၢ် တ ့ၢ်မုၤလက ့ၢ်သ ့ၢ်တဖ ့ၢ်, ဒွဲးအ ့ၢ်ထ ့ၢ်

တ ့ၢ်အလ ့ၢ်အပုၤ လ ပုၤအ ့ၢ်လ ဟ ့ၢ်ခ ့ၢ်ဒဖ

့ၢ် အတ ့ၢ်လုၤဆလ ့ၢ်သွဲး ဒွဲးအတ ့ၢ်ဆွဲးတ ့ၢ်လုၤတဖ ့ၢ်အဖခ ့ၢ်, ဒွဲးဟ ့ၢ်လုၤ ဖ ့ၢ်စမုၤသ ့ၢ်တဖ ့ၢ်

ဒွဲးချါဆူညျါတ ့ၢ်မုၤကစ ့ၢ်တဖ ့ၢ် ဘ ့ၢ်ဃွဲးဒွဲးပပုၤကဖအဂ ့ၢ်အက ုၤသ ့ၢ်တဖ ့ၢ်န ့ၢ်လုၤ.

NYSSB အံုၤ ကဘ ွဲးကဖ ့ၢ်လ ကဖသ ့ၢ်တဖ ့ၢ်အဂ ့ၢ်ဒ့ၢ်လ ့ၢ်.
က ့ၢ်လ အဝသ ့ၢ်ကတုၤဝလ ဟံ ့ၢ်, ဒွဲးမုၤလအျါထ ့ၢ်က ့ၢ် ဆူညျါ ဖကန ့ၢ်လုၤ. တ ့ၢ်သ ့ၢ်ညျါပ ့ၢ်ပန ့ၢ် တ ့ၢ်သကွဲးသဖွဲး
က ့ၢ်ခက
ံ
့ၢ်အုၤံ ပ ့ၢ်ဃ ့ၢ်ဝဖ တုၤထကလံ ့ၢ်တ ့ၢ်ကွဲးန ့ၢ် ဒွဲးတုၤဒ ့ၢ်လံ ့ၢ်အ ့ၢ်သွဲးအပူုၤ လ ကဖသ ့ၢ်တဖ ့ၢ်အဂ ့ၢ်
ဒွဲးဒွဲးသ ့ၢ်ညျါ ချါဆူညျါတ ့ၢ်မုၤကစ ့ၢ် ဒွဲးခလ ့ၢ်ကသ ့ၢ်တဖ ့ၢ် ဘ ့ၢ်ဃွဲးတ ့ၢ်သတ ့ၢ်ဘ ့ၢ်လ
အအ ့ၢ်ဒွဲးကဖသ ့ၢ်တဖ ့ၢ်အုၤံ န ့ၢ်လုၤ. ဒွဲးသနုၤထ ့ၢ်သွဲးလ Leadwithlanguages.org, အဖခ ့ၢ်န ့ၢ်, တ ့ၢ်မုၤဂုၤထ ့ၢ်
တ ့ၢ်သတ ့ၢ်ဘ ့ၢ်လ က ့ၢ်ခက
ံ
့ၢ် မတမ ့ၢ် အျါန ့ၢ်အန ့ၢ်အုၤံ ဒွဲးအ ့ၢ်ထ ့ၢ်တ ့ၢ်ခွဲးတ ့ၢ်ယ ့ၢ် သ ့ၢ်တဖ ့ၢ် ဃ ့ၢ်ဒွဲး
တ ့ၢ်ကွဲးဘ ွဲးလ တ ့ၢ်ဖံွဲးတ ့ၢ်မုၤလ အအ ့ၢ်ဒွဲးတ ့ၢ်ပပ လ ့ၢ်သွဲးတဖ ့ၢ်, တ ့ၢ်လုၤတ ့ၢ်ကုၤတဖ ့ၢ်, ဒွဲးတ ့ၢ်န ့ၢ်ပ ့ၢ် ပုၤအဂုၤ
အတ ့ၢ်ဆွဲးတ ့ၢ်လုၤတဖ ့ၢ်န ့ၢ်လုၤ. NYSSB ပုၤဖ ကကွဲးဂုၤ ကဒွဲးန ့ၢ်ဘ ့ၢ် တ ့ၢ်ပန ့ၢ်အဖွဲးသစွဲး လ ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဘ ွဲးစဃ ့ၢ်အုၤ
ဖအတုၤဒ ့ၢ်လံ ့ၢ်အ ့ၢ်သွဲးအလုၤ, တ ့ၢ်လုၤကပုၤအကယ ကယ လ ကသွဲးဝ ဖကပ ့ၢ်မူွဲးအချါ, ဒွဲးကဒွဲးန ့ၢ်ဘ ့ၢ်ဝ

လံ ့ၢ်အ ့ၢ်သွဲး လ နူ ့ၢ်ယ ့ၢ်က ့ၢ်စ ့ၢ် ကူ ့ၢ်သဝုၤက ုၤအအ ့ၢ်န ့ၢ်လုၤ.

တ ့ၢ်ဂုၤလ White Plains
တုၤထက

မတုၤတဂုၤ ဂ ့ၢ်က ွဲးစ ွဲးမုၤန ့ၢ် NYSSB သလ ့ၢ်.
ကဖတဂုၤစ ့ၢ်စ ့ၢ် လ အထ ့ၢ်ကဖ က ့ၢ်ရ ့ၢ်က လ အသ ့ၢ်လ NYSSB လ အအ ့ၢ်ဒွဲး တ ့ၢ်သတ ့ၢ်ဘ ့ၢ် ဒွဲး/မတမ ့ၢ် အမုၤလအကလံွဲးက ့ၢ်
ဒွဲးဟခ ့ၢ်ဒဖ

့ၢ်က ့ၢ်အဂုၤ အစုၤကတ ့ၢ် တက အ
့ၢ် ုၤံ ဂ ့ၢ်က ွဲးစ ွဲးဒွဲးန ့ၢ် တ ့ၢ်ဟ ့ၢ်ကန ုၤအံုၤ သဝန လ
့ၢ် ုၤ. တ ့ၢ်အံုၤပ ဃ
့ၢ် ့ၢ်ဒွဲး ကဖလ အကတုၤ

က ့ၢ်အဂုၤတက ့ၢ်လ ဟံ ့ၢ် လ တမ ့ၢ်အကလံွဲးက ့ၢ် ဒွဲးပုၤလ အမုၤလ ဟ ့ၢ်ခ ့ၢ်ဒဖ

့ၢ် က ့ၢ်တက ့ၢ် လ တုၤထကန ့ၢ်လုၤ.

လ တ ့ၢ်ကဒွဲးန ဘ
့ၢ်
့ၢ် NYSSB အဂ ့ၢ် ကဖတဖ ့ၢ် ကဘ ့ၢ်မုၤတ ့ၢ်မနုၤလ ့ၢ်.
အက ုၤအက အ ့ၢ်ဝအျါဘ လ တ ့ၢ်ကဒွဲးန ့ၢ် NYSSB အဂ ့ၢ်လုၤ. ကဖသ ့ၢ်တဖ ့ၢ် ကဘ ့ၢ်ပ ့ၢ်ဖ ျါထ ့ၢ် တ ့ၢ်သတ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ပတ ့ၢ် လ တ ့ၢ်လ ့ၢ်ဘ ့ၢ်အုၤ ခဖ
တ ့ၢ်မုၤလန ့ၢ် အမွဲး (3) မွဲး ဖအကလံွဲးက ့ၢ် ဒွဲး အမွဲး (3) မွဲး ဖဟ ့ၢ်ခ ့ၢ်ဒဖ

့ၢ်က ့ၢ် တက ့ၢ် မတမ ့ၢ် အျါန ့ၢ်အန ့ၢ်လုၤ. ကဖသ ့ၢ်တဖ ့ၢ် ဒွဲးန ့ၢ်ဘ ့ၢ် NYSSB

အမွဲးသ ့ၢ်တဖ ့ၢ်သဝ ခဖ တ ့ၢ်ဒွဲးန ့ၢ် 85% မတမ ့ၢ် ဂုၤန ့ၢ်အန ့ၢ် လ တ ့ၢ်မုၤလ အကလံွဲးက ့ၢ် မတမ ့ၢ် ဟ ့ၢ်ခ ့ၢ်ဒဖ

့ၢ်က ့ၢ်တဖ ့ၢ်, ဒွဲးန ့ၢ်ဘ ့ၢ်

အမွဲးလ တ ့ၢ်ပ ပ
့ၢ် န ့ၢ်ဃ ့ၢ်အုၤ ဖပဒ ့ၢ်တ ့ၢ်ဒွဲးစွဲးတဖ ့ၢ်, ဒွဲးမုၤလ ပုၤ ဒွဲးပ ့ၢ်ဖ ျါထ ့ၢ် တ ့ၢ်ဟူွဲးတ ့ၢ်ဂုၤတချါ လ အကလံွဲးက ့ၢ် ဒွဲး/မတမ ့ၢ် လ ဟ ့ၢ်ခ ့ၢ်ဒဖ
က ့ၢ်တက ့ၢ်န လ
့ၢ် ုၤ.

လ ယပုၤကဖတဖ ့ၢ် ကဒွဲးန ့ၢ် NYSSB အဂ ့ၢ် ယမုၤစ ုၤအုၤကသဒ့ၢ်လ ့ၢ်.
ဆူညျါတ ့ၢ်ဂ ့ၢ်တ ့ၢ်က ုၤဘ ့ၢ်ဃွဲး NYSSB တ ့ၢ်ရ ့ၢ်တ ့ၢ်က ုၤ ဖနကအဂ ့ၢ်, ကတုၤသကွဲးတ ့ၢ်ဒွဲး နပုၤကဖအကပုၤဟ ့ၢ်ကူ ့ၢ်တ ့ၢ်, ဟ ့ၢ်ခဒဖ

့ၢ်က ့ၢ်

သရ ့ၢ်သရ ့ၢ်မ ့ၢ်, မတမ ့ၢ် အကလံွဲးက ့ၢ်သရ သ
့ၢ် ရ ့ၢ်မ ့ၢ်တက ့ၢ်. ဟံ ့ၢ်ဖဃဖသ ့ၢ်တဖ ့ၢ် ဃဒွဲးန ့ၢ်တ ့ၢ်ဂ ့ၢ်တ ့ၢ်က ုၤသ ့ၢ်ဖ ့ၢ် သဝဖ NYSSB ပ ့ၢ်ယုၤသန
အလသဝ မတမ ့ၢ် ဆွဲးက ွဲး ပဝုၤဒ ွဲး ခဖ အံမ(လ) (nyssb@nysed.gov) မတမ ့ၢ် လတစ (518.473.7505) သဝန လ
့ၢ် ုၤ.
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့ၢ်

