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Date sent:         ကျောင်းသား၏မှတ်တမ်း ဖိုင်တွဲထဲတွင် မိတ္တူျို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါ။    

ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ်
လွတ်လပက်သာ ကျောင်းခရိုင်/ျိုယ်ပိုင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရကျောင်း

ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှုပပီးကနာျ ်ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးပခင်း
ရျ်ေွဲ-
ကျောင်းပရဝုဏ်-

ဤသူ၏မိဘ/အုပ်ထိန်းသူသို့-
ယခင်ျ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူမေားအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်သူအပဖေ်
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု ပပည့်မီပပီးကနာျ ်၎င်းတို့၏ တိုးတျ်မှုျုိ ျျွန်ုပ်တို့မှ
ကောင့်ြျည့ေ်ေ်ကဆးရန်အတွျ် ပပည်နယ်နှင့် ဗဟိုအေိုးရ ဥပကေအရ လိုအပ်ပါသည်။ ဘာသာေျားျျွမ်းျေင်မှု
အျဲပဖတ် ကျာ်မတီ(LPAC) သည် ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ပခင်းခံထားရသည့်ကျောင်းသားမေား၏ ပညာကရးဆိုင်ရာ
တိုးတျ်မှုျို နှေ်နှေ်အြျာ ကောင့ြ်ျည့်ေေ်ကဆး၍ ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ်ပဖေ်ကေ၊
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ ်အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ် (ESL) ပဖေ်ကေ
တို့အတွင်း ပပန်လည် ဝင်ကရာျ်မှု၊ သို့မဟုတ် အထူးြျပ်မတ် ညွှန်ြျားကထာျ်ပံ့မှုျို လိုအပ်သလို
အကျံပပုနိုင်ပါသည်။ သင့ျ်ကလးအား လွန်ခဲ့သည့်နေှ်နှေ်အတွင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်သူအပဖေ်
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတပ်ခင်းခံထားရသည့်အတွျ်ကြျာင့်၊ သင့်ျကလးအတွျ် အကျာင်းဆုံး ကနရာခေေီေဉ်မှုျုိ
အဆုံးအပဖတ်ကပးရန်အတွျ် သင့်သား/သမီး၏ ဂရိတ်အဆင့်အပပင် ကအာျ်ပါ ပညာကရးဆိုင်ရာ အခေျ်အလျ်ျုိပါ
ျျွန်ုပ်တို့ ြျည့်ရှုေေ်ကဆးထားပပီးပဖေ်ပါသည်။ ရလာေ်မေားျို ကအာျ်တွင် သျ်ဆိုင်သလို
ကဖာ်ပပထားသည်။

ပပည်နယ် အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အပခား
အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အမေ ိုးအေား ရျ်ေွဲ ေွမ်းကဆာင်ရည် အတန်းအေား ရမှတ် ပညာသင်ယူမှုပပီးဆုံးသည့်တိုင်

ရရှိထားသည့်ခရျ်ေေ်မေား (9-12)-

ကမော်မှန်းထားသည့်
အထျ်တန်းကျောင်းပညာသင်ယူကရး
ပပီးဆုံးမှုနှုန်း(လမ်းကြျာင်းမှန်ကပါ်ရှ/ိ
မရှိ ကဖာ်ပပပါ)--

ောဖတပ်ခင်း
ောကရးပခင်း
ELA   

သိပ္ပံဘာသာရပ
လူမှုကရးကလ့လာမှုမေား

သင်္ဂောဘာသာရပ်

အပခား ြျည့်ရှုေေ်ကဆးထားသည့် ဘာသာေျား/ပညာကရးဆိုင်ရာ ောကမးပွဲ(မေား)(ကရွးခေယ်နိုင်)

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား-

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား-

Burmese
Page 1 of 2



LPAC Framework Manual 2019-2020 Texas Education Agency40

ရလေ်အကနနှင့ ်LPAC မှ ကအာျ်ပါတို့အား ကထာျ်ခံအကျံပပုထားပါသည ်-
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှုပပီးကနာျ် ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးပခင်း၏ ေုတိယနေှ်ျို ပပန်လည်ဝင်ကရာျ်ပခင်း
သို့မဟုတ် အထူးြျပ်မတ် ေွတ်ဖျ်မှုနည်းလမ်းမေားမပါဘ ဲဆျ်လျ်လုပ်ကဆာင်မည်။
သည် ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှုပပီးကနာျ ်ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးပခင်း၏ ပပည်နယ်မှလိုအပက်သာ
နေှ်နေှ်တာ အခေိန်ျာလျိ ုပပီးကပမာျ်ပပီးပဖေ်ျာ ပပန်လည်ဝငက်ရာျ်ပခင်း သို့မဟုတ် အထူးြျပ်မတ်
ေွတ်ဖျ်မှုနည်းလမ်းမေားအား အကျံပပုထားပခင်းမရှိပါ။ မူလတန်းနှင့ ်အလယ်တန်း ပညာကရး
အျ်ဥပကေ(ESEA) ပုေ်မ 3121(a)(5)အရ ဗဟိုအေိုးရဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ခေျ်မေားအကပါ်အကပခခံ၍ သင့်ျကလးအား
ပပည်သူ့ပညာကရး သတင်းအခေျ်အလျ် ေီမံခန့်ခွဲမှု ေနေ် (PEIMS) တွင် ကနာျ်ထပ ်နေှ်နေှ်အြျာ
ဆျ်လျ် ကောင့ြ်ျည့်ေေ်ကဆးသွားမညပ်ဖေ်သည်။ ဤကနာျ်ထပ ်နေှ်နှေ်အြျာ ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးမှုမှာ
ဗဟိုအေိုးဆိုင်ရာ တာဝန်ခံမှုအတွျ်သာပဖေ်ပပီး၊ အဆိုပါ နှေ်နှေ်တာျာလအတွင်း LPAC သည်
ပညာကရးဆိုင်ရာ တိုးတျ်မှုျုိ ကောင့ြ်ျည့်ေေ်ကဆးမည်မဟုတ်ပါ။
ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ်တွင် ပပန်လည်ဝင်ကရာျ်ရန် အကျံပပုထားသည်။
ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ် အတွင်းသို့ ပပန်လည်ဝင်ကရာျ်ရန် ခွင့်ပပုခေျ်အတွျ်
ဤကနရာတွင် ကျေးဇူးပပု၍ လျ်မှတ်ထိုး၍ ရျ်ေွဲတတ်ပါ-

မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ၏ လျ်မှတ် ရျ်ေ

ESL အေီအေဉ်တွင် ပပန်လည်ဝင်ကရာျ်ရန် အကျံပပုထားသည်။ ESL အေီအေဉ် အတွင်းသို့
ပပန်လည်ဝင်ကရာျ်ရန ခွင့်ပပုခေျ်အတွျ ်ဤကနရာတွင် ကျေးဇူးပပု၍ လျ်မှတ်ထိုး၍ ရျ်ေွဲတတ်ပါ-

မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ၏ လျ်မှတ် ရျ်ေ

ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှုပပီးကနာျ် ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးပခင်း၏ ေုတိယနေှ်ျို ဆျ်လျ်လုပ်ကဆာင်၍
သင့်ျကလးသည ်အကထကွထပွညာကရး ောသငခ်န်းအတင်ွး ဘာသာေျား တတက်ပမာျမ်ှုျိ ုအကထာျအ်ျပူပုရန်အတျွ်
အထူးြျပ်မတ် ေွတ်ဖျ်မှုျို ရရှိရန် အကျံပပုထားသည်။ ဤကထာျ်ပံ့မှု၏ အကသးေိတ်အခေျ်အလျ်မေားအတွျ်
ကနာျ်ထပ်သတင်းအခေျ်အလျ်ျိ ုသင်ရရှိလိမ့်မည်။

ဤကနရာခေမှုဆုံးပဖတ်ခေျ ်သို့မဟုတ် အေီအေဉ်တွင ်ဆျ်လျ်တျ်ကရာျ်ပခင်း တို့နှင့်ပတ်သျ်၍ သင့်တွင် 
ကမးခွန်းတေ်ေုံတေ်ရာရှိလေင်၊ ကအာျ်ကဖာ်ပပပါသို့ ဆျ်သွယ်ကပးပါ- (အမည)်

ျျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးခန်းသို့ (တယ်လီဖုန်း)
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ကျောင်းသား၏မှတ်တမ်း ဖိုင်တွဲထဲတွင် မိတ္တူျို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါ။

ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ်
လွတ်လပ်ကသာ ကျောင်းခရိုင်/ျိုယ်ပိုင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ

ကျောင်းဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ်
ရျ်ေွဲ-
ကျောင်းပရဝုဏ်-

ဤသူ၏မိဘ/အုပ်ထိန်းသူသို့-
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူဟု ခွဲပခားသတ်မှတပ်ခင်းခံရသည့ ်ကျောင်းသားမေား၏မိဘအားလုံးျို
၎င်းတို့၏ျကလးမေားအား မည်သူမည်ဝါပဖေ်ကြျာင်း ခွဲပခားကဖာ်ထုတ်ရန ်အကြျာင်းရင်းနှင့် ဘာသာေျားနေှ်မေ ိုးသုံး
ပညာကရးအေီအေဉ်ရှိ ၎င်းတို့ သား/သမီးမေား၏ တိုးတျ်မှုတို့ျို ျျွန်ုပ်တို့မှ အသိကပးအကြျာင်းြျားရန်အတွျ်
ပပည်နယ်နှင့် ဗဟိုအေိုးရ ဥပကေအရ လိုအပ်ပါသည်။ Texas ပပည်နယ် အမေားပပည်သူပိုင်ကျောင်းမေားတွင်
ျနဉီးကျောင်းအပ်ောရင်းသွင်းမှုမှ မိခင်ဘာသာေျား ေေ်တမ်းကပါ်ရှိ ကမးခွန်းမေားအကပါ် မိဘတေ်ဉီး၏
တုံပပန်ကပဖြျားမှုျ အိမ်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအပပင ်အပခားဘာသာေျားတေ်ခုျိ ုအမေားဆုံး
အသုံးပပုသည်ဟု ညွှန်ပပကနပါျ၊ ျကလးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူ ဟု ခွပဲခားသတ်မှတ်ပခင်းခံရ
သင့်ပခင်းရှိမရှိျုိ အဆုံးအပဖတ်ကပးရန်အတွျ် ထိုျကလး၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှုျို ခရိုင်မေားမှ
အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးရန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ် သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား
ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ ်အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ် (ESL) ၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူအပဖေ် ခွဲ
ပခားသတ်မှတပ်ခင်းခံရသူတေ်ကယာျ်၏ ကနရာခေေီေဉ်မှုသည် မိဘခွင့်ပပုခေျ်ျို လိုအပ်သည်။ ကအာျ်ပါ ဇယားျ
သင့်ျကလး၏ တိုးတျ်မှုျို အျေဉ်းခေုပ်ပပသကပးသည်-
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား TEA-မှခွင့်ပပုထားကသာ ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု နှုတ်ကပဖ ောကမးပွဲ(OLPT), PK-12*

ောကမးပွဲအမည်- ေီမံသည့်ရျ်ေဲွ- ရလာေ်မေား- ျျွမ်းျေင်မှု-
ေပိန်ဘာသာေျား TEA-မှခွင့်ပပုထားကသာ ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု နှုတ်ကပဖ ောကမးပွဲ (OLPT)**

ောကမးပွဲအမည်- ေီမံသည့်ရျ်ေဲွ- ရလာေ်မေား- ျျွမ်းျေင်မှု-
TEA-မှခွင့်ပပုထားကသာ ေံသတ်မှတ်ျိုးျားထားသည့် ေံပပု ကအာင်ပမင်ရရှိမှု တိုင်းတာျိရိယာ- (ဂရိတ်အဆင့် 1, 2, 11, 12)*

ောကမးပွဲအမည်- ေီမံသည့်ရျ်ေဲွ-  
ရလာေ်မေား- ောဖတပ်ခင်း ဘာသာေျားဝိဇ္ဖာဘာသာရပ-်

*ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှုအတွျ် ကပဖရသည့်ောကမးပွဲမေားမှာ TEA ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံးနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ် 
အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ ်ောမေျ်နှာတွင ်ကတွ့နိုင်မည့် ပပည်နယ်မ ှခွင့်ပပုထားကသာ ောကမးပွဲောရင်းမ ှပဖေ်သည-်
https://tea.texas.gov/bilingual/esl/education/. **တိုးတျ်မှု ကောင့်ြျည့ေ်ေ်ကဆးရန်အတျွ ်အသုံးပပုသည်
အပခား ြျည့်ရှုေေ်ကဆးထားသည့် ဘာသာေျား/ပညာကရးဆိုင်ရာ ောကမးပွဲ(မေား)(ကရွးခေယ်နိုင်)

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား- ောဖတ်ပခင်း

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား- ောကရးပခင်း-

Burmese
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ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ ်    .         

Texas ပပည်နယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးသည့်ေနေ်(TELPAS)

ကျေးဇူးပပု၍ ရရှိကသာ အဆင့်ျို အမှတ(် ) ပခေ်ပါ သို့မဟုတ် လေ ို့ဝှျ် ကျောင်းသား အေီရင်ခံခေျ်ျိ ုပူးတွဲတင်ပပပါ။ 
B – ျနဉီးအေ          I – အလယ်အလတ်        A – အဆင့်ပမင့်          AH – အဆင့်ပမင့်မား

နားကထာင်ပခင်း  B  I  A  AH ေျားကပပာ  B  I  A  AH

ောကရးပခင်း  B  I  A  AH ောဖတ်ပခင်း  B  I  A  AH

Texas ပပည်နယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးသည့်ေနေ်(TELPAS) အပခားနည်းလမ်း
ကျေးဇူးပပု၍ ရရှိကသာ အဆင့်ျို အမှတ(် ) ပခေ်ပါ သို့မဟုတ် လေ ို့ဝှျ် ကျောင်းသား အေီရင်ခံခေျ်ျိ ုပူးတွဲတင်ပပပါ။ 

A – နားလည်သိရှိမှု     I – အတုယူမှု     EI – ကောေီးေွာလွတ်လပ်မှု     DI – လွတ်လပ်မှုျို ဖွံ ပ့ဖိုးဆဲ     BF – အကပခခံတတ်ကပမာျ်မှု

နားကထာင်ပခင်း  A  I  EI  DI  BF ေျားကပပာ  A  I  EI  DI  BF

ောကရးပခင်း  A  I  EI  DI  BF ောဖတ်ပခင်း  A  I  EI  DI  BF

ပပည်နယ် အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အပခား
 အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အမေ ိုးအေား ရျ်ေွဲ ေွမ်းကဆာင်ရည် အတန်းအေား ရမှတ် ပညာသင်ယူမှုပပီးဆုံးသည့်တိုင် 

ရရှိထားသည့်ခရျ်ေေ်မေား (9-12)- 

ကမော်မှန်းထားသည့ ်
အထျ်တန်းကျောင်းပညာသင်ယူကရး 
ပပီးဆုံးမှုနှုန်း(လမ်းကြျာင်းမှန်ကပါ်ရှ/ိ
မရှိ ကဖာ်ပပပါ)-

ောဖတ်ပခင်း  

ောကရးပခင်း  

ELA    

သိပ္ပံဘာသာရပ်     

လူမှုကရးကလ့လာမှုမေား  

သင်္ဂောဘာသာရပ်  

ကျောင်းသား၏ ဘာသာေျား တတ်ကပမာျ်မှု/ ပညာကရးဆိုင်ရာ တိုးတျ်မှု(သျ်ဆိုင်ပါျ၊ 
ကျောင်းသားပဖေ်သူ၏ တေ်ဦးခေင်းအလိုျ် ေီမံကဆာင်ရွျ်ထားသည့် ပညာကရး အေီအေဉ် (IEP) ရှိ 
ရည်မှန်းခေျ်ပန်းတိုင်မေားျို ဘာသာေျား အေီအေဉ်ျ မည်သို့ ျိုင်တွယ်ကပဖရှင်းကပးပခင်းနှင့်သျ်ဆိုင်ကသာ 
သတင်းအခေျ်အလျ် အပါအဝင်) 
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ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ် . 

သင့်ျကလးသည် ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ်တွင် ပါဝင်လေျ်ရှိသည်။ ဘာသာေျားနေှ်မေ ိုးသုံးအေီအေဉ်ျ
ပညာကရးဆိုင်ရာ အကြျာင်းအရာ မှတဆင့် ေုတိယဘာသာေျားဖွံ ပ့ဖိုးကရးျို ပေ်မှတ်ထားသည့် ကျောင်းသား၏
အဓျိဘာသာေျားအတွျ် အင်္ဂလိပ်ောပဖင့ ်ညွှန်ြျားခေျ်ြျားခံနှင့်အတ ူောတတ်ကပမာျ်မှုနှင့်
ပညာကရးဆိုင်ရာအကြျာင်းအရာတွင် ညွှန်ြျားခေျ်ပံ့ပိုးကပးသည်။ ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ်၏
ရည်မှန်းခေျ်ပန်းတိုင်မှာ အင်္ဂလိပ်ောသင်ယူသူမေားျုိ အဓိျဘာသာေျားနှင့ ်အင်္ဂလိပ် ဘာသာေျားတို့တွင်
ောတတ်ကပမာျ်မှုနှင့ ်ပညာကရးဆိုင်ရာ ျျွမ်းျေင်မှုဖွံ ပ့ဖိုးကရးမှတဆင့် အင်္ဂလိပ်ော အြျား၊ အကပပာ၊ အဖတ်နှင့်
အကရးတို့ျို ျျွမ်းျေင်လာကေရန်ပဖေ်သည်။ ဘာသာေျားနေှ်မေ ိုးသုံးအေီအေဉ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းျုိ Texas ပပည်နယ်
မရှိမပဖေ်လိုအပ်ကသာ အသိပညာနှင့်ျျွမ်းျေင်မှုမေား (TEKS) နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု ေံခေိန်ေံနှုန်းမေား (ELPS)
တို့အကပါ် အကပခခံထားသည်။ Texas ပပည်နယ်ရှိ အေီအေဉ် ဝန်ကဆာင်မှုမေားျုိ အခေ ို့အကပခအကနမေားတွင် ျကလး၏
အဓိျဘာသာေျားနှင့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာေျား(ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရး) သို့မဟုတ် ေုတိယဘာသာေျား
တတ်ကပမာျ်မှုနည်းလမ်းမေား (ESL) ျိုသုံးလေျ် ကပးပို့သည့် ညွှနြ်ျားခေျ်မှတဆင့် ပံ့ပိုးကပးသည်။ အေီအေဉ်နှေ်ခုလုံး၏
ရည်မှန်းခေျ်ပန်းတိုင်မှာ အင်္ဂလိပ်ောသင်ယူသူမေား ကျောင်းတွင် သာတူညီမေ ပါဝင်လုပ်ကဆာင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ အင်္ဂလိပ်ော
အပပည့်အဝ ျျွမ်းျေင်မှုရှိကေရန်ပဖေ်သည်။ ပေမ်းမေအားပဖင့်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူ တေ်ကယာျ်သည် အင်္ဂ
လိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူမေားအတွျ် အံဝင်ခွင်ျေေီမံထားပခင်းမရှိသည့ ်အတန်းတေ်ခုသို့ ျူးကပပာင်းရန်အတွျ်
လိုအပ်သည့ ်ပညာကရးဆိုင်ရာ ဘာသာေျားျို တတ်ကပမာျ်ရန်အတွျ် ေုတိယဘာသာေျား တတက်ပမာျ်မှု
အကထာျ်အျူျို 5 နှေ်မှ 7 အထိ လိုအပ်သည်။

ကျောင်းောသင်နှေ်အဆုံးတွင်၊ ကျောင်းသားတေ်ကယာျ်အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်သူအပဖေ်
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်၍ ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုး/ESL အေီအေဉ် ဝနက်ဆာင်မှုမေားမှထွျ်ရန်၊
ကအာျ်ပါေံသတ်မှတ်ခေျ်မေားအကပါ် အကပခခံ၍ အဆုံးအပဖတ်ကပးရန် LPAC မှကတွ့ဆုံသည်-

(1) ကျောင်းသားသည် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု နှုတက်ပဖ ောကမးပွဲတေ်ခုျို
သုံး၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှုျို ပပသသည်၊

(2) ကျောင်းသားသည ်STAAR ောဖတပ်ခင်း အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ်တွင် ကအာင်မှတ် ေံခေိန်ေံနှုန်းပပည့်မီသည်၊
သို့မဟုတ် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ ေံသတ်မှတ်ျိုးျားထားသည့် ေံပပု ကအာင်ပမင်ရရှိမှု ောကမးပွဲ
(ဂရိတ်အဆင့် 1-2, 11-12 ရှိ ကျောင်းသားမေားအတျွ်) အင်္ဂလိပ်ောဖတ်ပခင်းနှင့ ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား
ဝိဇ္ဖာဘာသာရပ်အပိုင်းနှေ်မေ ိုးလုံးတို့တွင ်ရာခိုင်နှုန်း 40 နှင့်အထျ်ရမှတ်ရှိကသာ ကျောင်းသားမေား၊

(3) ကျောင်းသားသည် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ ောကရးပခင်း အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ်တေ်ခုျို သုံး၍
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား အကရးအသား ျျွမ်းျေင်မှုျုိ ပပသသည်၊ ထို့အပပင်

(4) ပပည်နယ်၏ ေံသတ်မှတ်ထားသည့က်ခါင်းေည်းျိုသုံးလေျ ်ေိတ်ခံေားမှုဆိုင်ရာ ဆရာအျဲပဖတ်ခေျ်ရလာေ်မေား။

ရလေ်အကနနှင့ ်LPAC သည် သင့် သား/သမီးပဖေ်သူအတျွ် ကအာျ်ပါတို့အား ကထာျ်ခံအကျံပပုထားပါသည ်-

ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု ေံသတ်မှတ်ခေျ်ျို ပပည့်မီပခင်းမရှိကသးပါသပဖင့ ်ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး
ပညာကရးအေီအေဉ်ျို ဆျ်လျ်တျ်ကရာျ်ရန်။
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု ေံသတ်မှတ်ခေျ်ျို ပပည့်မီပါသပဖင့် ဘာသာေျားနေှ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ်မှ
ထွျ်ရန်။ (ထျွ်ရန် မိဘခွင့်ပပုခေျ်ပါဝင်သည့် ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု အကြျာင်းြျားောျုိ
သင့်အားကပးပို့လိမ့်မည်ပဖေ်ျာ အကထွကထပွညာကရး ောသင်ခန်းတွင် သင့ျ်ကလးအား ကနရာခေကပးနိုင်ရန်အတျွ်
၎င်းျို လျ်မှတ်ထိုးထားရမညပ်ဖေ်သည်။)

ဤကနရာခေမှုဆုံးပဖတ်ခေျ ်သို့မဟုတ် အေီအေဉ်တွင ်ဆျ်လျ်တျ်ကရာျ်ပခင်း တို့နှင့်ပတ်သျ်၍ သင့်တွင် 
ကမးခွန်းတေ်ေုံတေ်ရာရှိလေင်၊ ကအာျ်ကဖာ်ပပပါသို့ ဆျ်သွယ်ကပးပါ- (အမည)်
ျျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးခန်းသို့ (တယ်လီဖုန်း)
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  ကျောင်းသား၏မှတ်တမ်း ဖိုင်တွဲထဲတွင် မိတ္တူျို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါ။

ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ်
 Independent School District / Charter School

ကျောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ်
အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ် (ESL)

ရျ်ေွဲ-
ကျောင်းပရဝုဏ်-

ဤသူ၏မိဘ/အုပ်ထိန်းသူသို့-
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူဟု ခွဲပခားသတ်မှတပ်ခင်းခံရသည့ ်ကျောင်းသားမေား၏မိဘအားလုံးျို
၎င်းတို့၏ျကလးမေားအား မည်သူမည်ဝါပဖေ်ကြျာင်း ခွဲပခားကဖာ်ထုတ်ရန ်အကြျာင်းရင်းနှင့် ESL အေီအေဉ်ရှိ
၎င်းတို့ သား/သမီးမေား၏ တိုးတျ်မှုတို့ျို ျျွန်ုပ်တို့မှ အသိကပးအကြျာင်းြျားရန်အတွျ် ပပည်နယ်နှင့် ဗဟိုအေုိးရ
ဥပကေအရ လိုအပ်ပါသည်။ Texas ပပည်နယ် အမေားပပည်သူပိုင်ကျောင်းမေားတွင ်ျနဉီးကျောင်းအပေ်ာရင်းသွင်းမှုမှ
မိခင်ဘာသာေျား ေေ်တမ်းကပါ်ရှိ ကမးခွန်းမေားအကပါ် မိဘတေ်ဉီး၏ တုံပပနက်ပဖြျားမှုျ အိမ်တွင်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအပပင ်အပခားဘာသာေျားတေ်ခုျိ ုအမေားဆုံး အသုံးပပုသည်ဟု ညွှန်ပပကနပါျ၊ ျကလးသည်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူ ဟု ခွဲပခားသတ်မှတ်ပခင်းခံရသင့်ပခင်းရှိမရှိျိ ုအဆုံးအပဖတ်ကပးရန်အတွျ် ထိုျကလး၏
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှုျို ခရိုင်မေားမှ အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးရန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာေျားနေှ်မေ ိုးသုံး
ပညာကရးအေီအေဉ် သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ ်အသုံးပပုကသာ
ပညာကရး အေီအေဉ် (ESL) ၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူအပဖေ ်ခွပဲခားသတ်မှတ်ပခင်းခံရသူတေ်ကယာ
ျ်၏ ကနရာခေေီေဉ်မှုသည် မိဘခွင့်ပပုခေျ်ျို လိုအပ်သည်။ ကအာျ်ပါ ဇယားျ သင့ျ်ကလး၏ တိုးတျ်မှုျို
အျေဉ်းခေုပ်ပပသကပးသည်-
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား TEA-မှခွင့်ပပုထားကသာ ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု နှုတ်ကပဖ ောကမးပွဲ(OLPT), PK-12*

ောကမးပွဲအမည်- ေီမံသည့်ရျ်ေဲွ- ရလာေ်မေား- ျျွမ်းျေင်မှု-

TEA-မှခွင့်ပပုထားကသာ ေံသတ်မှတ်ျိုးျားထားသည့် ေံပပု ကအာင်ပမင်ရရှိမှု တိုင်းတာျိရိယာ- (ဂရိတ်အဆင့် 1, 2, 11, 12)*

ောကမးပွဲအမည်- ေီမံသည့်ရျ်ေဲွ-  
ရလာေ်မေား- ောဖတပ်ခင်း ဘာသာေျားဝိဇ္ဖာဘာသာရပ-်

*ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု/ထွျ်ခွာရန ်အတွျ် ကပဖရသည့်ောကမးပွဲမေားမှာ TEA ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံးနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား 
ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ် အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ ်ောမေျ်နှာတွင ်ကတွ့နိုင်မည့် ပပည်နယ်မ ှခွင့်ပပုထားကသာ ောကမးပွဲောရင်းမ ှပဖေ်သည-်
https://tea.texas.gov/bilingual/esl/education/။

အပခား ြျည့်ရှုေေ်ကဆးထားသည့် ဘာသာေျား/ပညာကရးဆိုင်ရာ ောကမးပွဲ(မေား)(ကရွးခေယ်နိုင်)

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား- ောဖတ်ပခင်း

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား- ောကရးပခင်း-

Texas ပပည်နယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးသည့ေ်နေ်(TELPAS)
ကျေးဇူးပပု၍ ရရှိကသာ အဆင့်ျို အမှတ(် ) ပခေ်ပါ သို့မဟုတ် လေ ို့ဝျှ် ကျောင်းသား အေီရင်ခံခေျ်ျိ ုပူးတွဲတင်ပပပါ။ 

B – ျနဉီးအေ I – အလယ်အလတ် A – အဆင့်ပမင့် AH – အဆင့်ပမင့်မား
နားကထာင်ပခင်း  B  I  A  AH ေျားကပပာ  B  I  A  AH

ောကရးပခင်း  B  I  A  AH ောဖတ်ပခင်း  B  I  A  AH
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ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ ်                                                                                                               

Texas ပပည်နယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးသည့်ေနေ်(TELPAS) အပခားနည်းလမ်း
ကျေးဇူးပပု၍ ရရှိကသာ အဆင့်ျို အမှတ(် ) ပခေ်ပါ သို့မဟုတ် လေ ို့ဝှျ် ကျောင်းသား အေီရင်ခံခေျ်ျိ ုပူးတွဲတင်ပပပါ။ 

A – နားလည်သိရှိမှု     I – အတုယူမှု     EI – ကောေီးေွာလွတ်လပ်မှု     DI – လွတ်လပ်မှုျို ဖွံ ပ့ဖိုးဆဲ     BF – အကပခခံတတ်ကပမာျ်မှု

နားကထာင်ပခင်း  A  I  EI  DI  BF ေျားကပပာ  A  I  EI  DI  BF

ောကရးပခင်း  A  I  EI  DI  BF ောဖတ်ပခင်း  A  I  EI  DI  BF

ပပည်နယ် အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အပခား
အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အမေ ိုးအေား ရျ်ေွဲ ေွမ်းကဆာင်ရည် အတန်းအေား ရမှတ် ပညာသင်ယူမှုပပီးဆုံးသည့်တိုင် 

ရရှိထားသည့်ခရျ်ေေ်မေား (9-12)- 

ကမော်မှန်းထားသည့ ်
အထျ်တန်းကျောင်းပညာသင်ယူကရး 
ပပီးဆုံးမှုနှုန်း(လမ်းကြျာင်းမှန်ကပါ်ရှ/ိ
မရှိ ကဖာ်ပပပါ)-

ောဖတ်ပခင်း  

ောကရးပခင်း  

ELA    

သိပ္ပံဘာသာရပ်     

လူမှုကရးကလ့လာမှုမေား  

သင်္ဂောဘာသာရပ်  

ကျောင်းသား၏ ဘာသာေျား တတ်ကပမာျ်မှု/ ပညာကရးဆိုင်ရာ တိုးတျ်မှု(သျ်ဆိုင်ပါျ၊ ကျောင်းသားပဖေ်သူ၏ 
တေ်ဦးခေင်းအလိုျ် ေီမံကဆာင်ရွျ်ထားသည့် ပညာကရး အေီအေဉ် (IEP) ရှိ ရည်မှန်းခေျ်ပန်းတိုင်မေားျို ဘာသာေျား 
အေီအေဉ်ျ မည်သို့ ျိုင်တွယ်ကပဖရှင်းကပးပခင်းနှင့်သျ်ဆိုင်ကသာ သတင်းအခေျ်အလျ် အပါအဝင်) 

သင့်ျကလးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ ်အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ် (ESL) 
တွင် ပါဝင်လေျ်ရှိသည်။ ESL အေီအေဉ်ျ ေုတိယဘာသာေျားတတ်ကပမာျ်မှုနည်းလမ်းမေား ကပါင်းေပ်အသုံးပပုမှု၊ ဘာ
သာေျားနှင့်ပပုေုပေ ိုးကထာင်မှုအားပဖင့ ်တုံပပန်မှုရှိသည်သင်ြျားကရးတို့မှတဆင့် အင်္ဂလိပ်ော အြျား၊ အကပပာ၊ အဖတ်နှင့် 
အကရးတို့ျို ျျွမ်းျေင်လာကေရန်ပဖေ်သည်။ ESL အေီအေဉ်သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားျျွမ်းျေင်ပိုင်နိုင်မှုျိုသာမျ သင်္ဂော၊ 
သိပ္ပံ နှင့် လူမှုကလ့လာကရးဘာသာရပ်မေားျိုလည်း အင်္ဂလိပ်ောသင်ယူသူမေားအား ကျောင်းတွင် သာတူညီမေ ပါဝင်နိုင်ကေရန ်
ကျောင်းသားအားလုံးအတွျ ်အဓိျျေကသာအေိတ်အပိုင်းမေားအပဖေ ်အကလးကပးလုပ်ကဆာင်သည်။ ESL အေီအေဉ် 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းျို Texas ပပည်နယ် မရှိမပဖေ်လိုအပ်ကသာ အသိပညာနှင့်ျျွမ်းျေင်မှုမေား (TEKS) နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား 
ျျွမ်းျေင်မှု ေံခေိန်ေံနှုန်းမေား (ELPS) တို့အကပါ် အကပခခံထားသည်။ Texas ပပည်နယ်ရှိ အေီအေဉ် ဝန်ကဆာင်မှုမေားျို 
အခေ ို့အကပခအကနမေားတွင် ျကလး၏ အဓိျဘာသာေျားနှင့ ်အင်္ဂလိပ် ဘာသာေျား(ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး 
ပညာကရး) သို့မဟုတ် ေုတိယဘာသာေျား တတ်ကပမာျ်မှုနည်းလမ်းမေား (ESL) ျိုသုံးလေျ် ကပးပို့သည့် 
ညွှန်ြျားခေျ်မှတဆင့် ပံ့ပိုးကပးသည်။ အေီအေဉ်နှေ်ခုလုံး၏ ရည်မှန်းခေျ်ပန်းတိုင်မှာ အင်္ဂလိပ်ောသင်ယူသူမေား 
ကျောင်းတွင် သာတူညီမေ ပါဝင်လုပ်ကဆာင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ အင်္ဂလိပ်ော အပပည့်အဝ ျျွမ်းျေင်မှုရှိကေရန်ပဖေ်သည်။ 
ပေမ်းမေအားပဖင့်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူ တေ်ကယာျ်သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူမေားအတွျ ်
အံဝင်ခွင်ျေေီမံထားပခင်းမရှိသည့ ်အတန်းတေ်ခုသို့ ျူးကပပာင်းရန်အတွျ် လိုအပ်သည့် ပညာကရးဆိုင်ရာ ဘာသာေျားျို 
တတ်ကပမာျ်ရန်အတွျ် ေုတိယဘာသာေျား တတ်ကပမာျ်မှု အကထာျ်အျူျို 5 နှေ်မှ 7 အထိ လိုအပ်သည်။
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ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ် Page 3 of 3
ာင်းောသင်နှေ်အဆုံးတွင်၊ ကျောင်းသားတေ်ကယာျ်အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်သူအပဖေ်
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်၍ ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုး/ESL အေီအေဉ် ဝန်ကဆာင်မှုမေားမှထွျ်ရန်၊
ကအာျ်ပါေံသတ်မှတ်ခေျ်မေားအကပါ် အကပခခံ၍ အဆုံးအပဖတ်ကပးရန် LPAC မှကတွ့ဆုံသည်-

(1) ကျောင်းသားသည် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု နှုတက်ပဖ ောကမးပွဲတေ်ခုျုိ
သုံး၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှုျို ပပသသည်၊

(2) ကျောင်းသားသည် STAAR ောဖတ်ပခင်း အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ်တွင် ကအာင်မှတ် ေံခေိနေ်ံနှုန်းပပည့်မီသည်၊
သို့မဟုတ် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ ေံသတ်မှတ်ျုိးျားထားသည့် ေံပပု ကအာင်ပမင်ရရှိမှု ောကမးပွဲ
(ဂရိတ်အဆင့် 1-2, 11-12 ရှိ ကျောင်းသားမေားအတွျ်) အင်္ဂလိပ်ောဖတ်ပခင်းနှင့ ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား
ဝိဇ္ဖာဘာသာရပ်အပိုင်းနှေ်မေ ိုးလုံးတို့တွင ်ရာခိုင်နှုန်း 40 နှင့်အထျ်ရမှတ်ရှိကသာ ကျောင်းသားမေား၊

(3) ကျောင်းသားသည ်ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ ောကရးပခင်း အျဲပဖတေ်ေ်ကဆးခေျ်တေ်ခုျို သုံး၍
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား အကရးအသား ျျွမ်းျေင်မှုျုိ ပပသသည်၊ ထို့အပပင်

(4) ပပည်နယ်၏ ေံသတ်မှတ်ထားသည့က်ခါင်းေည်းျိုသုံးလေျ ်ေိတ်ခံေားမှုဆိုင်ရာ ဆရာအျဲပဖတ်ခေျ်ရလာေ်မေား။

ရလေ်အကနနှင့ ်LPAC သည် သင့် သား/သမီးပဖေ်သူအတွျ် ကအာျ်ပါတို့အား ကထာျ်ခံအကျံပပုထားပါသည ်-

ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု ေံသတ်မှတ်ခေျ်ျို ပပည့်မီပခင်းမရှိကသးပါသပဖင့ ်ESL အေီအေဉျ်ို
ဆျ်လျ်တျ်ကရာျ်ရန်။
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု ေံသတ်မှတ်ခေျ်ျို ပပည့်မီပါသပဖင့် ESL အေီအေဉ်မှ ထွျ်ရန်။ (ထျွ်ရန်
မိဘခွင့်ပပုခေျ်ပါဝင်သည့် ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု အကြျာင်းြျားောျိ ုသင့်အားကပးပို့လိမ့်မည်ပဖေ်ျာ
အကထွကထွပညာကရး ောသင်ခန်းတွင် သင့်ျကလးအား ကနရာခေကပးနိုင်ရန်အတွျ် ၎င်းျို
လျ်မှတ်ထိုးထားရမည်ပဖေ်သည်။)

ဤကနရာခေမှုဆုံးပဖတ်ခေျ ်သို့မဟုတ် အေီအေဉ်တွင ်ဆျ်လျ်တျ်ကရာျ်ပခင်း တို့နှင့်ပတ်သျ်၍ သင့်တွင် 
ကမးခွန်းတေ်ေုံတေ်ရာရှိလေင်၊ ကအာျ်ကဖာ်ပပပါသို့ ဆျ်သွယ်ကပးပါ- (အမည)်

ျျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးခန်းသို့ (တယ်လီဖုန်း)
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  ကျောင်းသား၏မှတ်တမ်း ဖိုင်တွဲထဲတွင် မိတ္တူျို ထိန်းသိမ်းထားရှိပါ။

ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ်
 Independent School District / Charter School

လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ ကျောင်း မိဘ ပငင်းဆိုခေျ်
ရျ်ေွဲ-
ကျောင်းပရဝုဏ်-

ဤသူ၏မိဘ/အုပ်ထိန်းသူသို့-

အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူဟု ခွဲပခားသတ်မှတပ်ခင်းခံရသည့ ်ကျောင်းသားမေား၏မိဘအားလုံးျို
၎င်းတို့၏ျကလးမေားအား မည်သူမည်ဝါပဖေ်ကြျာင်း ခွဲပခားကဖာ်ထုတ်ရန ်အကြျာင်းရင်းနှင့် ESL အေီအေဉ်ရှိ
၎င်းတို့ သား/သမီးမေား၏ တိုးတျ်မှုတို့ျို ျျွန်ုပ်တို့မှ အသိကပးအကြျာင်းြျားရန်အတွျ် ပပည်နယ်နှင့် ဗဟိုအေုိးရ
ဥပကေအရ လိုအပ်ပါသည်။ Texas ပပည်နယ် အမေားပပည်သူပိုင်ကျောင်းမေားတွင ်ျနဉီးကျောင်းအပေ်ာရင်းသွင်းမှုမှ
မိခင်ဘာသာေျား ေေ်တမ်းကပါ်ရှိ ကမးခွန်းမေားအကပါ် မိဘတေ်ဉီး၏ တုံပပနက်ပဖြျားမှုျ အိမ်တွင်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအပပင ်အပခားဘာသာေျားတေ်ခုျိ ုအမေားဆုံး အသုံးပပုသည်ဟု ညွှန်ပပကနပါျ၊ ျကလးသည်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူ ဟု ခွဲပခားသတ်မှတ်ပခင်းခံရသင့်ပခင်းရှိမရှိျိ ုအဆုံးအပဖတ်ကပးရန်အတွျ် ထိုျကလး၏
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှုျို ခရိုင်မေားမှ အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးရန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာေျားနေှ်မေ ိုးသုံး
ပညာကရးအေီအေဉ် သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ ်အသုံးပပုကသာ
ပညာကရး အေီအေဉ် (ESL) ၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူအပဖေ ်ခွပဲခားသတ်မှတ်ပခင်းခံရသူတေ်ကယာျ်၏
ကနရာခေေီေဉ်မှုသည် မိဘခွင့်ပပုခေျ်ျို လိုအပ်သည်။ ဘာသာေျားနေှ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ် သို့မဟုတ် ESL
အေီအေဉ်တွင် ပါဝင်ရန် မိဘခွင့်ပပုခေျ်မရှိကသာ ကျောင်းသားမေားျုိလည်း တိုးတျ်မှုအတွျ် ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးရန်
လိုအပ်ဆပဲဖေ်ပါသည်။ ကအာျ်ပါ ဇယားျ သင့ျ်ကလး၏ တိုးတျ်မှုျုိ အျေဉ်းခေုပ်ပပသကပးသည်-
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား TEA-မှခွင့်ပပုထားကသာ ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု နှုတ်ကပဖ ောကမးပွဲ(OLPT), PK-12*

ောကမးပွဲအမည်- ေီမံသည့်ရျ်ေဲွ- ရလာေ်မေား- ျျွမ်းျေင်မှု-

TEA-မှခွင့်ပပုထားကသာ ေံသတ်မှတ်ျိုးျားထားသည့် ေံပပု ကအာင်ပမင်ရရှိမှု တိုင်းတာျိရိယာ- (ဂရိတ်အဆင့် 1, 2, 11, 12)*

ောကမးပွဲအမည်- ေီမံသည့်ရျ်ေဲွ-  
ရလာေ်မေား- ောဖတပ်ခင်း ဘာသာေျားဝိဇ္ဖာဘာသာရပ-်

*ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု/ထွျ်ခွာရန ်အတွျ် ကပဖရသည့်ောကမးပွဲမေားမှာ TEA ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံးနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား 
ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ် အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ ်ောမေျ်နှာတွင ်ကတွ့နိုင်မည့် ပပည်နယ်မ ှခွင့်ပပုထားကသာ ောကမးပွဲောရင်းမ ှပဖေ်သည-်
https://tea.texas.gov/bilingual/esl/education/။

အပခား ြျည့်ရှုေေ်ကဆးထားသည့် ဘာသာေျား/ပညာကရးဆိုင်ရာ ောကမးပွဲ(မေား)(ကရွးခေယ်နိုင်)

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား- ောဖတ်ပခင်း

ောကမးပွဲအမည်- ရျ်ေွဲ- ရလာေ်မေား- ောကရးပခင်း-

Texas ပပည်နယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးသည့ေ်နေ်(TELPAS)

ကျေးဇူးပပု၍ ရရှိကသာ အဆင့်ျို အမှတ(် ) ပခေ်ပါ သို့မဟုတ် လေ ို့ဝျှ် ကျောင်းသား အေီရင်ခံခေျ်ျိ ုပူးတွဲတင်ပပပါ။ 
B – ျနဉီးအေ I – အလယ်အလတ် A – အဆင့်ပမင့် AH – အဆင့်ပမင့်မား

နားကထာင်ပခင်း  B  I  A  AH ေျားကပပာ  B  I  A  AH

ောကရးပခင်း  B  I  A  AH ောဖတ်ပခင်း  B  I  A  AH
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ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ ်

Texas ပပည်နယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးသည့်ေနေ်(TELPAS) အပခားနည်းလမ်း
ကျေးဇူးပပု၍ ရရှိကသာ အဆင့်ျို အမှတ(် ) ပခေ်ပါ သို့မဟုတ် လေ ို့ဝှျ် ကျောင်းသား အေီရင်ခံခေျ်ျိ ုပူးတွဲတင်ပပပါ။ 

A – နားလည်သိရှိမှု     I – အတုယူမှု     EI – ကောေီးေွာလွတ်လပ်မှု     DI – လွတ်လပ်မှုျို ဖွံ ပ့ဖိုးဆဲ     BF – အကပခခံတတ်ကပမာျ်မှု

နားကထာင်ပခင်း  A  I  EI  DI  BF ေျားကပပာ  A  I  EI  DI  BF

ောကရးပခင်း  A  I  EI  DI  BF ောဖတ်ပခင်း  A  I  EI  DI  BF

ပပည်နယ် အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အပခား
 အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ် အမေ ိုးအေား ရျ်ေွဲ ေွမ်းကဆာင်ရည် အတန်းအေား ရမှတ် ပညာသင်ယူမှုပပီးဆုံးသည့်တိုင် 

ရရှိထားသည့်ခရျ်ေေ်မေား (9-12)- 

ကမော်မှန်းထားသည့ ်
အထျ်တန်းကျောင်းပညာသင်ယူကရး 
ပပီးဆုံးမှုနှုန်း(လမ်းကြျာင်းမှန်ကပါ်ရှ/ိ
မရှိ ကဖာ်ပပပါ)--

ောဖတ်ပခင်း  

ောကရးပခင်း  

ELA    

သိပ္ပံဘာသာရပ်     

လူမှုကရးကလ့လာမှုမေား  

သင်္ဂောဘာသာရပ်  

ကျောင်းသား၏ ဘာသာေျား တတ်ကပမာျ်မှု/ ပညာကရးဆိုင်ရာ တိုးတျ်မှု(သျ်ဆိုင်ပါျ၊ ကျောင်းသားပဖေ်သူ၏ 
တေ်ဦးခေင်းအလိုျ် ေီမံကဆာင်ရွျ်ထားသည့် ပညာကရး အေီအေဉ် (IEP) ရှိ ျကလး၏ဘာသာေျား လိုအပ်ခေျ်မေားျို 
မည်သို့ ျိုင်တွယ်ကပဖရှင်းကပးပခင်းနှင့်သျ်ဆိုင်ကသာ သတင်းအခေျ်အလျ် အပါအဝင်) 

လျ်ရှိအခေိန်တွင် သင့်ျကလးသည် ဝန်ကဆာင်မှုမေားရရှိရန် မိဘပငင်းဆိုခေျ်ကြျာင့် ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရးအေီအေဉ် 
သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားအား ေုတိယဘာသာေျားအပဖေ ်အသုံးပပုကသာ ပညာကရး အေီအေဉ် (ESL) ၌ 
ပါဝင်ကနပခင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူအပဖေ ်သတ်မှတ်ထားသူတေ်ဦး၏ မိဘသို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူသည် 
၎င်းတို့၏ျကလးျို ဘာသာေျားျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ် ကျာ်မတီ(LPAC) မှ အကျံပပုခေျ်အရ ဘာသာေျားသင်ြျားမှုအေီ
အေဉ်တေ်ခုတွင် ထားရှိခွင့်ပပုရန် ကရွးခေယ်နိုင်သည်။ Texas ပပည်နယ်ရှိ အေီအေဉ် ဝန်ကဆာင်မှုမေားျို အခေ ို့အကပခအကနမေားတွင် 
ျကလး၏ အဓိျဘာသာေျားနှင့ ်အင်္ဂလိပ် ဘာသာေျား(ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုးသုံး ပညာကရး) သို့မဟုတ် ေုတိယဘာသာေျား 
တတ်ကပမာျ်မှုနည်းလမ်းမေား (ESL) ျိုသုံးလေျ် ကပးပို့သည့် ညွှန်ြျားခေျ်မှတဆင့် ပံ့ပိုးကပးသည်။ အေီအေဉ်နှေ်ခုလုံး၏ 
ရည်မှန်းခေျ်ပန်းတိုင်မှာ အင်္ဂလိပ်ောသင်ယူသူမေား ကျောင်းတွင် သာတူညီမေ ပါဝင်လုပ်ကဆာင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ အင်္ဂလိပ်ော 
အပပည့်အဝ ျျွမ်းျေင်မှုရှိကေရန်ပဖေ်သည်။ ပေမ်းမေအားပဖင့်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူ တေ်ကယာျ်သည် အင်္ဂ
လိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူမေားအတွျ် အံဝင်ခွင်ျေေီမံထားပခင်းမရှိသည့ ်အတန်းတေ်ခုသို့ ျူးကပပာင်းရန်အတွျ် 
လိုအပ်သည့် ပညာကရးဆိုင်ရာ ဘာသာေျားျို တတ်ကပမာျ်ရန်အတွျ် ေုတိယဘာသာေျား တတ်ကပမာျ်မှု 
အကထာျ်အျူျို 5 နှေ်မှ 7 အထိ လိုအပ်သည်။ 
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ကျောင်းသား၏ တိုးတျ်မှုအကပါ် မိဘအား အကြျာင်းြျားခေျ ်

ကျောင်းောသင်နှေ်အဆုံးတွင်၊ ကျောင်းသားတေ်ကယာျ်အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်သူအပဖေ် 
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်၍ ပါဝင်ကနပါျ ဘာသာေျားနှေ်မေ ိုး/ESL အေီအေဉ် ဝန်ကဆာင်မှုမေားမှထွျ်ရန်၊ 
ကအာျ်ပါေံသတ်မှတ်ခေျ်မေားအကပါ် အကပခခံ၍ အဆုံးအပဖတ်ကပးရန် LPAC မှကတွ့ဆုံသည်-

(1)  ကျောင်းသားသည် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှု နှုတ်ကပဖ ောကမးပွဲတေ်ခုျိ ု
သုံး၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား ျျွမ်းျေင်မှုျို ပပသသည်၊

(2) ကျောင်းသားသည် STAAR ောဖတ်ပခင်း အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ်တွင် ကအာင်မှတ် ေံခေိန်ေံနှုန်းပပည့်မီသည်၊ 
သို့မဟုတ် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ ေံသတ်မှတ်ျိုးျားထားသည့် ေံပပု ကအာင်ပမင်ရရှိမှု ောကမးပွဲ 
(ဂရိတ်အဆင့် 1-2, 11-12 ရှိ ကျောင်းသားမေားအတွျ်) အင်္ဂလိပ်ောဖတ်ပခင်းနှင့ ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား  
ဝိဇ္ဖာဘာသာရပ်အပိုင်းနှေ်မေ ိုးလုံးတို့တွင် ရာခိုင်နှုန်း 40 နှင့်အထျ်ရမှတ်ရှိကသာ ကျောင်းသားမေား၊

(3) ကျောင်းသားသည် ပပည်နယ်မှခွင့်ပပုထားကသာ ောကရးပခင်း အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ်တေ်ခုျို သုံး၍ 
အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား အကရးအသား ျျွမ်းျေင်မှုျို ပပသသည်၊ ထို့အပပင် 

(4) ပပည်နယ်၏ ေံသတ်မှတ်ထားသည့်ကခါင်းေည်းျိုသုံးလေျ ်ေိတ်ခံေားမှုဆိုင်ရာ ဆရာအျဲပဖတ်ခေျ်ရလာေ်မေား။

ရလေ်အကနနှင့ ်LPAC သည် သင့် သား/သမီးပဖေ်သူအတွျ် ကအာျ်ပါတို့အား ကထာျ်ခံအကျံပပုထားပါသည ်-

    ဝန်ကဆာင်မှုမေားရရှိရန် မိဘပငင်းဆိုခေျ်ကြျာင့် အေီအေဉ်တွင် ပါဝင်ပခင်းမရှိဘဲ သူ/သူမသည် 
ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု ေံသတ်မှတ်ခေျ်မေားျို ပပည့်မီသည့်အခေိန်အထ ိပညာကရးဆိုင်ရာ တိုးတျ်မှုျို 
ဆျ်လည် ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးပါ။

     ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်မှု ေံသတ်မှတ်ခေျ်ျို ပပည့်မီပါသပဖင့် ကျောင်းသားအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား 
ျျွမ်းျေင်သူအပဖေ် ပပန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ပခင်း။ ထို့ကြျာင့် သင့်ျကလးျို အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျားသင်ယူသူ(EL)
အပဖေ် ခွဲပခားသတ်မှတ်ပခင်းခံရကတာ့မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့အပပင် သူ/သူမသည် Texas ပပည်နယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာေျား 
ျျွမ်းျေင်မှု အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးသည့်ေနေ်(TELPAS) နှေ်ေဉ် အျဲပဖတ်ေေ်ကဆးခေျ်တွင် ကပဖဆိုရန် မလိုကတာ့ပါ။ 
သင့်ျကလးအား Texas ပပည်နယ် ဥပကေနှင့်အညီ၊ LPAC မှ နှေ်နှေ်အြျာ ကောင့်ြျည့်ေေ်ကဆးလိမ့်မည်ပဖေ်သည်။

ဤကနရာခေမှုဆုံးပဖတ်ခေျ ်သို့မဟုတ် အေီအေဉ်တွင ်ဆျ်လျ်တျ်ကရာျ်ပခင်း တို့နှင့်ပတ်သျ်၍ သင့်တွင် 
ကမးခွန်းတေ်ေုံတေ်ရာရှိလေင်၊ ကအာျ်ကဖာ်ပပပါသို့ ဆျ်သွယ်ကပးပါ- (အမည)်  

ျျွန်ုပ်တို့၏ ရုံးခန်းသို့ (တယ်လီဖုန်း) 
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