NYSESLAT မိဘမ ်ားအတြက္
ပည ေပ်ား သတင္်ားစ ေစ င္

BURMESE - NYSESLAT Parent Information Brochure

ႀကိိဳဆပ
ိို ါ၏! နယ်ားေယ က္ျပည္နယ္ ပည ေရ်ား႒ န (NYSED) ဒိြဘ သ ပည ေရ်ားနင
ွ ့္ ကမ ၻ႔ ဘ သ စက ်ားမ ်ားဆင
ိို ရ
္ ရို်ား (OBEWL)
၏ အႏၱိမ ရည္ရယ
ြ ခ
္ က္မွ ၊ အဂၤလပ
ိ ဘ
္
သ စက ်ား သင္ယေနသမ ်ား (ELLs)/ ဘ သ စက ်ားမ ိိဳ်ားစို ေလ့လ သမ ်ား (MLLs) အပါအဝင္
နယ်ားေယ က္ျပည္နယ္တင
ြ ်ား္ ရွိ ေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ား အ ်ားလ်ားို အဆင့္ျမင့္ ပည ေရ်ား ထ်ားခၽြနမ
္ ိဳွ ရရွ၍
ိ ဘ သ စက ်ား ကၽြမ်ား္ က င္
တတ္ေျမ က္ေရ်ားပင္

ျဖစ္ေပသည္။

ေက င္်ားသ ်ား/သ

ပည ေရ်ားလမ္်ားေၾက င္်ား နွင့္ လမွိဳစတ
ိ ဓ
္ ါတ္ေရ်ားရ

တဥ်ားခ င္်ားစ၏

ဘ သ စက ်ား

အစိုအလင္ေပၚ

အေျခခသည့္

လိအ
ို ပ္ခ က္တ႔က
ိို ိို ျပည့္ဝေစၿပ်ား၊ ေက လိပ္ နွင့္ အလိုပအ
္ ကိင
ို ္ အဆင္သင့္

ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကၽြနိဳ္ ပတ
္ ႔မ
ိို ွ အစြမ်ား္ ကန
ို ္ ႀကိိဳ်ားစ ်ားလွ က္ ရွသ
ိ ည္။ ႏွစစ
္ ဥ္ႏွစတ
္ င
ိို ်ား္ ၊ သင့္ကေလ်ားအ ်ား နယ်ားေယ က္ ျပည္နယ္ အဂၤလပ
ိ ္
ဘ သ စက ်ားအ ်ား

ဒိုတယ
ိ ဘ သ စက ်ားအျဖစ္

ထ်ားခၽြနေ
္ အ င္မိဳွ

စ ေမ်ားပ(ြြဲ NYSESLAT)အ ်ား

ေပ်ားေျဖဆိ၍
ို

၄င္်ား၏

အဂၤလပ
ိ ဘ
္
သ စက ်ား ကၽြမ်ား္ က င္မိဳွ ကိို စိစစ္အပ္ေပသည္။
နိဒါန္်ား
နယ်ားေယ က္ျပည္နယ္ အဂၤလပ
ိ ္ဘ သ စက ်ား သင္ၾက ်ားသမ ်ားအ ်ား ေဖြရွ သတ္မွတ္သည့္ စ ေမ်ားပြြဲ (NYSITELL) မွ ELL/MLL
အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ ေက င္်ားသ ်ား/သအ ်ားလို်ားကိို NYSESLAT ေျဖဆိိုေစမည္ ျဖစ္သည္။ NYSESLAT ၏ ရည္ရြယ္ခ က္မွ
အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ားမွ အပ၊ အျခ ်ားတခိုအ ်ား မိခင္ဘ သ စက ်ား အျဖစ္ အသို်ားျပိဳေသ နယ်ားေယ က္ျပည္နယ္ ေက င္်ားမ ်ားတင
ြ ္
မလတန္်ား မွ ၁၂တန္်ားအထိ တက္ေရ က္ေနသည့္ ELL/MLL ေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ား အဆင့္ကိို ႏွစ္စဥ္
စိစစ္ရန္

ျဖစ္သည္။

ဤစ ေမ်ားပမ
ြြဲ ွ

တဆင့္

ျပည္နယ္၊

ေက င္်ားမ ်ား၊

မိဘမ ်ား

ႏွင့္

ဆရ /မမ ်ားတ႔မ
ိို ွ

ELL/MLL မ ်ား၏

အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ား ဖြ႔ၿဖိိဳ်ားမွိဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရ်ားႀက်ား အခ က္အလက္မ ်ားကိို သိရွိနိိဳငေ
္ ပသည္။

NYSESLAT စ ေမ်ားပက
ြြဲ ိို ဘယ္အခ န
ိ ္ စစ္သလြဲ?
NYSESLAT ဤစ ေမ်ားပက
ြြဲ ိို ေႏြဥ်ားရ သ ဧၿပလ ႏွင့္ ေမလတိို႔တြင္ ပိုမွန္ စစ္ေလ့ရွိသည္။
ေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ားအ ်ား မည္ကသ
ြဲ့ ႔ေ
ိို သ ေမ်ားခန
ြ ်ား္ မ ်ား ေမ်ားျမန္်ားပါသလြဲ?

NYSESLAT တြင္ အဂၤလိပ္ ဘ သ စက ်ားျဖင့္ အၾက ်ား၊ အေျပ ၊ အဖတ္ နွင့္ အေရ်ားဆိိုင္ရ

ဓမၼဓိ႒ န္ေမ်ားခြန္်ားမ ်ားမ ်ား၊

ေရ်ားေျဖေမ်ားခြန္်ားတိိုမ ်ား၊ ေရ်ားေျဖေမ်ားခြန္်ားရွည္မ ်ား၊ နွင့္ နွိဳတ္ေမ်ားႏွိဳတ္ေျဖမ ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလ်ားမွ စ ေမ်ားပ၏
ြြဲ
အပိိုင္်ားအ ်ားလို်ားကိို

ေျဖဆိိုရမည္

ျဖစ္သည္။

NYSESLAT တြင္ပါဝင္သည့္

ေမ်ားခြန္်ားမ ်ားသည္

သင့္ကေလ်ား၏

အတန္်ားတြင္်ား

လိုပ္ငန္်ားေဆ င္တ မ ်ား ႏွင့္ တ ဝန္မ ်ားကိို ကိိုယ္စ ်ားျပိဳေပသည္။

NYSESLATအ ်ား မည္သမ ်ားမွ တ ဝန္ယ စစ္ေဆ်ားပါသလြဲ?
NYSESLATအ ်ား နယ်ားေယ က္ ျပည္နယ္ရွိ အရည္အေသြ်ားမွ ဆရ /မမ ်ားမွ စစ္ေဆ်ားေပ်ားပါသည္။
ကၽြနိဳ္ ပက
္ ေလ်ား၏ ရလဒ္မ ်ားကိို ဘယ္လရ
ိို နိိဳငပ
္ ါသလြဲ?
သင့္ကေလ်ား၏ အဂၤလိပ္ ဘ သ စက ်ား ဖြ႔ၿဖိိဳ်ားမွိဳႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသ်ားစိတ္ အခ က္အလက္တိို႔ကိို ေက င္်ားမွ ေပ်ားအပ္
ပါလိမ့မ
္ ည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပည သင္ႏွစ္ မွစ၍ ေရွ႕အတြက္ အဂၤလပ
ိ ္ ဘ သ စက ်ား ကၽြမ်ား္ က င္မိဳွ အဆင့္ေတြဆတ
ိို
ဘ ေတြလ?
ြဲ
အဂၤလိပ္ ဘ သ စက ်ား ကၽြမ္်ားက င္မွိဳ အဆင့္မ ်ားကိို ေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ားအတြင္်ား ပိိုမိို ကြျြဲ ပ ်ားေစရန္အတြက္ ယခင္ ေလ်ားဆင့္မွ
ယခို ငါ်ားဆင့္ သိို႔ ေျပ င္်ားလြဲလိိုက္ၿပ်ား ျဖစ္သည္ အေျခခ အစျပိဳ
စတင္ဝင္ျခင္်ား

အလယ္အလတ္
တိို်ားတက္ျခင္်ား

က်ားေျပ င္်ားျခင္်ား

အဆင့္ျမင့္

ကၽြမ်ား္ က င္

တိို်ားပြ ်ားျခင္်ား

ပိိုင္နိိဳင္ျခင္်ား

အဂၤလပ
ိ ္ ဘ သ စက ်ား ကၽြမ်ား္ က င္မိဳွ အဆင့္ေတြကိို ဘယ္လိို အဓိပၸါယ္ ေဖၚဆိရ
ို မလြဲ?

NYSESLAT ကၽြမ္်ားက င္မွိဳ အဆင့္မ ်ားအ ေအ က္ပါ ဇယ ်ားတြင္ ေဖၚျပထ ်ားသည္။

အဆင့္

စတင္
ဝင္ေရ က္ျခင္်ား
(အေျခခ အစျပိဳ)

အဂၤလပ
ိ ္ ဘ သ စက ်ား တတ္ေျမ က္ကၽြမ်ား္ က င္မိဳွ အဆင့္ ေဖၚညႊန်ား္ ခ က္မ ်ား

ဤ စတင္ဝင္ေရ က္ျခင္်ား အဆင့္တင
ြ ္ ရွိေနေသ

ေက င္်ားသ ်ား/သသည္

ဆိိုင္ရ အတန္်ား၏ ပည ေရ်ား က႑ အစိုအလင္ အတြက္ လိိုအပ္သည့္
အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ား ကၽြမ္်ားက င္တတ္ေျမ က္မွိဳကိို ဆိုပ္ကိိုင္ပိိုင္ဆိိုငရ
္ န္
ဘ သ စက ်ား ေလ့လ မွိဳဆိိုင္ရ ေထ က္ပ့မွိဳမ ်ား နွင့္ စနစ္တက
တည္ေဆ က္ထ ်ားသည့္ သင္ၾက ်ားမွိဳ ပိုစမ ်ား အေပၚ မွခိိုရန္ အမ ်ားအျပ ်ား
လိုိအပ္လွ က္ရွိသည္။
ဤ တိို်ားတက္ျခင္်ား အဆင့္တင
ြ ္ ရွိေနသည့္ ေက င္်ားသ ်ား/သသည္ အတန္်ား၏
ပည ေရ်ား က႑ အစိုအလင္ အတြက္ လိိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ား
ကၽြမ္်ားက င္တတ္ေျမ က္မွိဳကိို ဆိုပ္ကိိုင္ပိိုင္ဆိိုင္ရန္ ဘ သ စက ်ား
ေလ့လ မွိဳဆိိုင္ရ ေထ က္ပ့မွိဳမ ်ား နွင့္ စနစ္တက တည္ေဆ က္ထ ်ားသည့္
သင္ၾက ်ားမွိဳ ပိုစမ ်ား အေပၚ မွခိိုရန္ အနည္်ားငယ္ လိုိအပ္လွ က္ရွိသည္။

က်ားေျပ င္်ားျခင္်ား
(အလယ္အလတ္)

ဤ အသြင္က်ားေျပ င္်ားျခင္်ား အဆင့္တင
ြ ္ ရွိေနသည့္ ေက င္်ားသ ်ား/သသည္
အတန္်ား၏ ပည ေရ်ား က႑ အစိုအလင္ အတြက္ လိိုအပ္သည့္
အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ား ကၽြမ္်ားက င္တတ္ေျမ က္မွိဳကိို ဆိုပ္ကိိုင္ ပိိုင္ဆိိုင္ရန္
ဘ သ စက ်ား ေလ့လ မွိဳဆိိုင္ရ ေထ က္ပ့မွိဳမ ်ား နွင့္ စနစ္တက
တည္ေဆ က္ထ ်ားသည့္ သင္ၾက ်ားမွိဳ ပိုစမ ်ား အေပၚ မွခိိုမွိဳမွ အနည္်ားငယ္
လြတ္လပ္လွ က္ရွိသည္။

တိ်ားို ပြ ်ားျခင္်ား
(အဆင့္ျမင့္)

ELL ဝန္ေဆ င္မိဳွ မ ်ား ရနိိဳငခ
္ င
ြ ့္ ရွသ
ိ ည္။

တိ်ားို တက္ျခင္်ား
(အေျခခ
အလယ္အလတ္)

ဤ အသြင္က်ားေျပ င္်ားျခင္်ား အဆင့္တင
ြ ္ ရွိေနသည့္ ေက င္်ားသ ်ား/သသည္
အတန္်ား၏ ပည ေရ်ား က႑ အစိုအလင္ အတြက္ လိိုအပ္သည့္
အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ား ကၽြမ္်ားက င္တတ္ေျမ က္မွိဳကိို ဆိုပ္ကိိုင္ ပိိုင္ဆိိုင္ရန္
ဘ သ စက ်ား ေလ့လ မွိဳဆိိုင္ရ ေထ က္ပ့မွိဳမ ်ား နွင့္ စနစ္တက
တည္ေဆ က္ထ ်ားသည့္ သင္ၾက ်ားမွိဳ ပိုစမ ်ား အေပၚ မွခိိုမွိဳမွ အမ ်ားအျပ ်ား
လြတ္လပ္လွ က္ရွိသည္။
အတန္်ား၏ ပည ေရ်ား က႑ အစိုအလင္ အတြက္ လိိုအပ္သည့္
အဂၤလိပ္ဘ သ စက ်ား ကၽြမ္်ားက င္တတ္ေျမ က္မွိဳကိို ဆိုပ္ကိိုင္ ပိိုင္ဆိိုင္ၿပ်ား
ျဖစ္သည္။ သ သိို႔မဟိုတ္ သမအ ်ား ELL ေက င္်ားသ ်ား/သတဥ်ားအျဖစ္
မသတ္မွတ္ေတ ့ေပ၊ သိို႔ေသ ္ ယခင္ ELL ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ားအ ်ား ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔
ဆက္လက္ ရရွိေနဥ်ားမည္။

ELL ဝန္ေဆ င္မိဳွ မ ်ား

ဤ အသြင္က်ားေျပ င္်ားျခင္်ား အဆင့္တင
ြ ္ ရွိေနသည့္ ေက င္်ားသ ်ား/သသည္

ရနိိဳင္ခင
ြ ့္ မရွိပါ။

ပိင
ို န
္ ိဳိ ငျ္ ခင္်ား
(ကၽြမ်ား္ က င္အဆင့္)

အကယ္၍ ကၽြနိဳ္ ပ၏
္ ကေလ်ား၌ တဥ်ားခ င္်ား သင္ယမွိဳ အစအစဥ္ ရွေ
ိ နခြဲပ
့ ါက၊ NYSESLAT စ ေမ်ားပေ
ြြဲ ျဖဆိစ
ို ဥ္ သင့္ေလွ ္သလိို
စစဥ္ေပ်ားနိဳိ ငပ
္ ါသလ ်ား?
တဥ်ားခ င္်ား သင္ယမွိဳ အစအစဥ္ရွိေနေသ

ELLေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ား (IEPs) အတြက္ NYSESLAT စ ေမ်ားပြြဲ ေျဖဆိိုစဥ္ သင့္ေလွ ္သလိို

စစဥ္မွိဳမ ်ားကိို ခြင့ျ္ ပိဳနိဳိ င္ပါသည္။ သင့္ကေလ်ား ရသင့္ရထိက
ို ္ေသ

စစဥ္မိဳွ မ ်ားနင
ွ ့္ ပတ္သက္သည့္ အခ က္အလက္ အတိအက ကိို

သင့္ကေလ်ား၏ ဆရ /မအ ်ား ေျပ ဆိိုေမ်ားျမန္်ားပါ။ ပိိုသိလိိုပါက http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ သိ႔သ
ို ြ ်ားေရ က္
ၾကည့္ရွိဳပါ။

ကၽြနိဳ္ ပ၏
္ ကေလ်ားသည္ ELL/MLL ျဖစ္ေနခြဲပ
့ ါမ မည္သည့္ ဝန္ေဆ င္မိဳွ မ ်ား ရရွန
ိ ိဳိ ငပ
္ ါသလြဲ?
သင့္ကေလ်ားအ ်ား ELL/MLL အျဖစ္သတ္မွတ္ပါက ၄င္်ားမွ ဒိြဘ သ ပည ေရ်ား (အက်ားအေျပ င္်ား သိို႔မဟိုတ္ နွစ္ဘ သ ) နွင့္/သိို႔မဟိုတ္
အဂၤလိပ္စ အ ်ား ဘ သ စက ်ား အသစ္အျဖစ္ ေလ့လ သ (ENL) ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ား ရရွိမည္။ သင့္ကေလ်ား၏ ကၽြမ္်ားက င္မွိဳ အဆင့္
တိို႔သည္၊ ၄င္်ားမွ တပတ္လွ င္ ELL ဝန္ေဆ င္မွိဳ (အတန္်ားခ ိန္) မည္မွ ရမည္ ျဖစ္ေၾက င္်ား သတ္မွတ္ေပ်ားသည္။ ကၽြမ္်ားက င္မွိဳေပၚ အေျခခ၍
လိုိအပ္သည့္ မိနစ္ အတိအက ကိို ေအ က္ေဖၚျပပါ ဇယ ်ားတြင္ ၾကည့္ရွိဳပါ။

အဆင့္

စတင္

မလတန္်ား-၈တန္်ား တပတ္လွ င္
ရရွမ
ိ ည့္ ENL သင္ၾက ်ားမိဳွ
မိနစ္ေပါင္်ား
မိနစ္ ၃၆၀

၉တန္်ား-၁၂တန္်ား
တပတ္လွ င္*
ရရွမ
ိ ည့္ ENL
သင္ၾက ်ားမိဳွ
မိနစ္ေပါင္်ား
မိနစ္ ၅၄၀

ဒြဘ
ိ
သ စက ်ား အစအစဥ္မွ
ေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ား

 မိခင္ဘ သ အေျချပိဳ ဝိဇ ဘ သ ရပ္ ၁ခို
 အနည္်ားဆို်ား ဒြိဘ သ အေျချပိဳ ဆိိုင္ရ ဘ သ ရပ္ ၂ခို

ဝင္ေရ က္ျခင္်ား
(အေျခခ အစျပိဳ)
တိို်ားတက္ျခင္်ား

မိနစ္ ၃၆၀

မိနစ္ ၃၆၀

 မိခင္ဘ သ အေျချပိဳ ဝိဇ ဘ သ ရပ္ ၁ခို
 အနည္်ားဆို်ား ဒြိဘ သ အေျချပိဳ ဆိိုင္ရ ဘ သ ရပ္ ၂ခို

(အေျခခ
အလယ္အလတ္)
က်ားေျပ င္်ားျခင္်ား

မိနစ္ ၁၈၀

မိနစ္ ၁၈၀

 အနည္်ားဆို်ား ဒြိဘ သ အေျချပိဳ ဆိိုင္ရ ဘ သ ရပ္ ၁ခို

(အလယ္အလတ္)
တိို်ားပြ ်ားျခင္်ား

မိနစ္ ၁၈၀

(ကၽြမ္်ားက င္)

မိနစ္ ၁၈၀

 မိခင္ဘ သ အေျချပိဳ ဝိဇ ဘ သ ရပ္ ၁ခို
 အနည္်ားဆို်ား ဒြိဘ သ အေျချပိဳ ဆိိုင္ရ ဘ သ ရပ္ ၁ခို

(အဆင့္ျမင့္)
ပိိုင္နိိဳင္ျခင္်ား

 မိခင္ဘ သ အေျချပိဳ ဝိဇ ဘ သ ရပ္ ၁ခို

ဤ အသြင္က်ားေျပ င္်ားျခင္်ား အဆင့္
တြင္ ရွိေနသည့္ ေက င္်ားသ ်ား/
သသည္ အတန္်ား၏ ပည ေရ်ား
က႑ အစိုအလင္ အတြက္
လိိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘ သ
စက ်ား ကၽြမ္်ားက င္တတ္ေျမ က္မွိဳ
ကိို ဆိုပ္ကိိုင္ ပိိုင္ဆိိုင္ၿပ်ား ျဖစ္သည္။
သ သိို႔မဟိုတ္ သမအ ်ား ELL ေ
က င္်ားသ ်ား/သတဥ်ားအျဖစ္
မသတ္မွတ္ေတ ့ေပ၊ သိို႔ေသ ္
ယခင္ ELL ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ားအ ်ား
ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္ ရေနဥ်ားမည္။

*ENL သင္ၾက ်ားခ က္ တစိတ္တပိိုင္်ားအ ်ား စြမ္်ားရည္ျမွင့္ ဘ သ ရပ္ဆိိုင္ရ အတန္်ားတြင္ ပိို႔ခ ေပ်ားနိိဳင္ေပသည္။

ယခင္ ELL မ ်ားအတြက္ ဝန္ေဆ င္မိဳွ ေတြဟ ဘ ေတြလ?
ြဲ
ေက င္်ားသ ်ား/သ တဥ်ားသည္ ပိိုင္နိိဳင္ျခင္်ား (ကၽြမ္်ားက င္) အဆင့္သိို႔ ေရ က္ရွိသည္ႏွင့္၊ ၄င္်ားအ ်ား ELL အျဖစ္ မသတ္မွတ္သကြဲသိို႔၊ ELLမ ်ား
အတြက္ ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ားကိိုလည္်ား ရပိိုင္ခြင့္ မရွိေတ ့ေပ၊ သိို႔ေသ ္ ယခင္ ELLမ ်ားအတြက္ ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ားကိိုေတ ့ ခစ ်ားခြင့္
ရွိေနေပေသ်ားသည္။ ယခင္ ELLမ ်ားအတြက္ ဝန္ေဆ င္မိဳွ မ ်ားတြင္ တပတ္လွ င္ န ရဝက္ခန္႔ ELA/ပင္မ ဘ သ ရပ္ ဧရိယ
စြမ္်ားရည္ျမွင့္ ENL အတန္်ားတြင္ ေလ့လ နိိဳင္ျခင္်ား၊ သိို႔မဟိုတ္ အျခ ်ား အတည္ျပိဳၿပ်ားေသ
ရရွိနိိဳငျ္ ခင္်ားတိို႔

ပါဝင္သည္။

ထိိုေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ားသည္

ပည ေရ်ား

ဘ သ စက ်ား ႏွင့္ ပည ေရ်ား တိို်ားတက္မွိဳတိို႔ကိို တိိုင္်ားတ ေပ်ားေသ

ရလဒ္မ ်ား

ဆိိုင္ရ

ယခင္ ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ား ၂ႏွစ္ခန္႔ ထပ္မ

တိို်ားတက္လ ေစရန္

ဥ်ားတည္သည့္

အဂၤလိပ္

တဥ်ားခ င္်ား အထ်ားျပိဳ သင္ယမွိဳ အေထ က္အပ့ အစအစဥ္မ ်ားကိို

ဆက္လက္ရယရေပမည္။

ကၽြနိဳ္ ပက
္ ေလ်ား NYSESLAT ေျဖဆိရ
ို န္ ျပင္ဆင္မိဳွ တင
ြ ္ မည္သ႔ိို ကညေပ်ားရမလြဲ?
မိဘမ ်ားမွ ေက င္်ားသ ်ား/သမ ်ား NYSESLAT ေျဖဆိိုရန္ ျပင္ဆင္ရ တြင္ ကညေပ်ားနိိဳင္သည့္ ကိစၥရပ္ မ ်ားစြ ရွိသည္။ ေအ က္ပါတိို႔မွ
အႀကဥ ဏ္ တခ ိိဳ႕ျဖစ္သည္ -



စ ေမ်ားပြြဲ အပိိုင္်ားတခိုစ မက ေရ က္မွ၊ သင့္ကေလ်ားအ ်ား အိပ္ေရ်ား ဝဝလင္လင္ အိပ္စက္ေစ၍၊ အ ဟ ရ ညညြတ္မွ တသည့္
အစ ်ားအစ မ ်ားကိို ေကၽြ်ားေမြ်ားပါ။



သင့္ကေလ်ားအ ်ား အျပိဳသေဘ ေဆ င္သည့္ အ ်ားေပ်ားမွိဳမ ်ား ႏွင့္ ေသခ ေစမွိဳမ ်ား ျပိဳလိုပေ
္ ပ်ားပါ၊ အဘယ္ေၾက င့္ဆိိုေသ ္
၄င္်ားတိို႔သည္ သင့္ကေလ်ား၏ အမွတ္မ ်ားကိို အျပိဳသေဘ ေဆ င္စြ အက ိိဳ်ားသက္ေရ က္ေစလိမ့္မည္။



စ ေမ်ားပြြဲ အေတြ႕အႀကိဳဆိိုင္ရ အခ က္အလက္မ ်ားအ ်ားလို်ား တခိုမက န္ သင့္ကေလ်ား ႏွင့္အတ ဖတ္ရွိဳေလ့လ ပါ။



ဤစ ေမ်ားပသ
ြြဲ ည္ ကေလ်ား၏ အဂၤလိပ္စ

ဘ သ စက ်ား တိို်ားတက္မွိဳကိို တိိုင္်ားတ သည့္ စ ေမ်ားပြျြဲ ဖစ္ေၾက င္်ား သင္မွ

ထပ္ေလ င္်ားရွင္်ားျပျခင္်ားျဖင့္ ေသျခ ေစပါ။



သင့္ကေလ်ား၏ အတန္်ားပိိုင္၊ အဂၤလိပ္စ အ ်ား ဘ သ စက ်ားအသစ္/ဒိုတိယဘ သ အျဖစ္ သင္ၾက ်ားေပ်ားသည့္ (ENL/ESL)
ဆရ /မမ ်ား

သိို႔မဟိုတ္

ဒြိဘ သ

ဆရ /မတိို႔နွင့္

ေတြ႕ဆို၍

အိမ္တြင္ျပိဳလိုပ္ေပ်ားနိိဳင္သည့္

ဆိိုင္ရ

လိိုအပ္ခ က္

အေထ က္အပ့မ ်ား၊ ညႊန္်ားခ က္မ ်ားကိို အန်ားကပ္ ပ်ားေပါင္်ားေဆ င္ရြက္ အေက င္အထည္ ေဖၚပါ။
ထပ္မရရွန
ိ ိဳိ ငသ
္ ည့္ အရင္်ားအျမစ္မ ်ား ႏွင့္ အကအညမ ်ား

NYSESLAT ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္်ားအခ က္အလက္မ ်ားကိို http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ ႏွင့္
https://www.engageny.org/resource/spring-2015-nyseslat-resources တြင္ ေတြ႔ရွိနိိဳင္သည္။ သင့္ကေလ်ား၏ အဂၤလိပ္
ဘ သ စက ်ား ကၽြမ္်ားက င္မွိဳ အဆင့္မ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမ်ားခြန္်ားမ ်ား ရွိပါက ေက ်ားဇ်ားျပိဳ၍ emscassessinfo@nysed.gov
သိို႔ေပ်ားပိို႔၍၄င္်ား၊ ၅၁၈-၄၇၄-၅၉၀၂ သိို႔ ဖိုန္်ားေခၚ၍၄င္်ား ဆက္သြယ္ေမ်ားျမန္်ားနိိဳင္ပါသည္။ ဒြိဘ သ စက ်ား/ENL အစအစဥ္မ ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ားအေၾက င္်ား

သိရွိလိိုပါက နယ်ားေယ က္ျပည္နယ္

ပည ေရ်ား႒ န

ဒြိဘ သ စက ်ား ပည ေရ်ားႏွင့္

ကမ ၻ႔ဘ သ စက ်ားမ ်ားရို်ား(OBEWL) သိ႔ို ဖိုန္်ား ၅၁၈-၄၇၄-၈၇၇၅ မွတဆင့္၄င္်ား၊ အ်ားေမလ္်ား obefls@nysed.gov မွတဆင့္၄င္်ား
ဆက္သြယ္ေမ်ားျမန္်ားနိိဳင္ပါသည္။

ELL ဝန္ေဆ င္မွိဳမ ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမ်ားခြန္်ားမ ်ား၊ စိို်ားရိမ္ပပန္မွိဳမ ်ား ရွိပါက ေအ က္ပါသိို႔ ဆက္သြယ္ပါ

nysparenthotline@nyu.edu
ELL မိဘမ ်ားအတြက္ အေရ်ားေပၚ ဖိုန္်ားနပါတ္ (၈၀၀) ၄၆၉-၈၂၂၄

ထပ္မ ေမ်ားျမန္်ားလသ
ိို ည္မ ်ား ရွပ
ိ ါသလ ်ား?
ဒိြဘ သ ပည ေရ်ားနွင့္ ကမ ၻ႔ ဘ သ စက ်ားမ ်ားဆိိုင္ရ ရို်ားသ႔ိို ေမ်ားခြန္်ားမ ်ား
သိို႔မဟိုတ္ ေျပ လိိုသည္မ ်ား ေက ်ားဇ်ားျပိဳ၍ ေပ်ားပိို႔ပါ OBEFLS@nysed.gov
သိို႔မဟိုတ္ ၇၁၈-၇၂၂-၂၄၄၅ သိို႔ ိုဖိုန္်ားေခၚပါ

NYSESLAT အေၾက င္်ား ပိိုမိိုသိရွိလိိုပါက ေအ က္ပါသိ႔ို သြ ်ားေရ က္ ၾကည့္ရွိဳပါ
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/

