NOTIFICATION OF PLACEMENT IN
ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL) PROGRAM
အျခားဘာသာစကားေၿပာသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္ (ESOL)တြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း
အေၾကာင္းၾကားစာ

ရက္စ:ြဲ __________________________

ကနဦးေနရာခ်မႈ

ဆက္လက္ေနရာခ်မႈ

________________________________________________________________________
ေနာက္နာမည္

ေရွ့နာမည္

အလယ္တိုေကာက္

ေက်ာင္းသား ID

________________________________________________________________________
ေက်ာင္းနာမည္

အတန္း

ခင္မင္ေသာ မိဘ/အုုပ္ထိမ္းသူ။။
သင္၏ခေလးသည္ ___________ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ က်ေနာ္တို့၏ ESOL အစီစဥ္၌ သင္
ၾကားမႈရရိွရန္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္အေၾကာင္း က်ေနာ္တို့ ဝမ္းသာစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။
ေမရီလန္းျပည္နယ္၏ အိမ္သုံးဘာသာစကားဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း
စီစစ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မွဳလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ေ႐ြးထုတ္
သတ္မွတ္ပါသည္။
ဘက္စံု အဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္
စတင္ျခင္း

စူးစမ္းေလ့လာျခင္း

ခ်ိတ္ဆက္္မိျခင္း

ဝင္ေရာက္ျခင္း

သိသာထင္႐ွားလာျခင္း

တိုးတက္လာျခင္း

က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း

ေအ ၁

ေအ ၂

ေအ ၃

၁

၂

၃

၄

သင့္ခေလး၏ ESOL အစီစဥ္၌ အသံုးၿပဳရမည့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္သည္ ေအာက္ေဖၚၿပပါ
အတိုင္းၿဖစ္မည္။
ဘာသာစကား၂မ်ိဳးေျပာေသာ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား (EL Bilingual) - သင္ၾကားခ်က္
တခ်ိဳ႕အား ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္
မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအား ကၽြမ္းက်င္မွဳ ရ႐ွိေစပါသည္။
ဘာသာစကား၂မ်ိဳးေရာ၍ေျပာေသာသူမ်ား (Mixed Bilingual) - အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏
အတန္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူ မဟုတသ
္ ူမ်ား၏ အတန္းမ်ား၌ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းတြင္

ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တြဲဖက္ဘာသာစကား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွင့္
တြဲဖက္ဘာသာစကားတို႔ကိုပါ တူညီေသာ စူးစိုက္မွဳေပးပါသည္။
အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား သီးသန္႔ေျပာင္းလဲေစရန္ညႊန္ၾကားမွဳ (EL-specific Transitional
Instruction) - ေက်ာင္းသား/သူ၏ မိခင္ဘာသာစကားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မွဳအတြက္ အေထာက္အပံ့အျဖစ္သာ အသံုးျပဳသည္။
အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏အတန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ၏ မိခင္ဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္ေစေရးသည္ ဤအစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။
မိခင္ဘာသာစကား အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ေရာေႏွာထားေသာအတန္းမ်ား (Mixed Classes with Native
Language Support) - ေက်ာင္းသား/သူ၏ မိခင္ဘာသာစကားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မွဳအတြက္ အေထာက္အပံ့အျဖစ္သာ အသံုးျပဳသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အတန္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူ မဟုတ္သူမ်ား၏
အတန္းမ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္အမ်ားစုကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ညႊန္ၾကားသည္။
အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား သီးသန္႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာညႊန္ၾကားမွဳ (EL-specific Englishonly Instruction) - အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အတန္းမ်ားတြင္သာ
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မွဳသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္၏ အဓိက စူးစိုက္မွဳျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ အေထာက္အပံံ့ျပဳ ေရာေႏွာထားေသာအတန္းမ်ား (Mixed Classes with
English-only Support) - အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အတန္း ႏွင့္
အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူ မဟုတ္သူမ်ား၏ အတန္းမ်ားတြင္
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မွဳသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္၏ အဓိက စူးစိုက္မွဳျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေရြးစရာ ေနရာခ်ထားမႈ အစီစဥ္ ေဖၚၿပခ်က္
အစီစဥ္တိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ အရည္ခ်င္းအဆင့္ ေပၚမုူတည္၍ အဂၤလိပ္စာ
တိုးၿမွင့္မႈ နွင့္ သင္ၾကားမႈ နည္းဗ်ဴဟာ ၿခားနားသည္။ ဤသင္ၾကားမႈ နည္းဗ်ဴဟာ အသုုံးၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္
အေရး၊ အဖတ္၊ အေၿပာ ႏွင့္ ဘာသာတိုင္းတြင္ ပညာေရး ေအာင္ၿမင္မႈရရိွရန္ အေထာက္ပံ့ၿဖစ္ေစမည္။
အဂၤလိပ္စာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ပံုန္မွန္ေက်ာင္း အတန္းမ်ား၌
ကူးေၿပာင္းနိုင္ၿခင္း၊ အတန္းအ ဆင့္တက္ရန္ သင့္တင့္ေသာ ပညာေရးရရိွေအာင္ၿမင္မႈရရိွၿခင္း၊ နွင့္
အထက္တန္း ေက်ာင္းကို သာမာန္ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို့ ေအာင္ၿမင္ၿခင္းမ်ား ၿဖစ္ေပသည္။
အဂၤလိပစ
္ ာေက်ာင္းသား/သူမ်ား အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ခေလး၏ ESOL အစီစဥ္က တဦးခ်င္း ပညာေရး အစီမံ (IEP)၏ ပို့ခ်မႈရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေအာင္ၿမင္ရန္
အေထာက္ပံ့ၿဖစ္ေစမည္။

ေက်ာင္းထြက္ရန္ သတ္မွတ္ေသာစံ
အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ နစ္စဥ္အဂၤလိပ္ဘာသာ က်ြမး္က်င္မႈစာေမးပြဲ ေအာင္ၿမင္ၿပီး
ျပည္နယ္၏ ေက်ာင္းထြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနပါက ESOLကို
တက္ေရာက္စရာ မလိုေတာ့ေပ။
မိဘအခြင့္အေရးမ်ား
ESOL ေဆာင္ရြက္ကို မလိုခ်င္ပါက သင့္ခေလး၏ ESOL ဆရာမ်ားကို ဆက္သြယ္ကာ
ၿငင္းပယ္နိဳင္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ႏွစ္စဥ္အျပီးသတ္ျဖည့္စြက္ရမည္။
သင့္ခေလးေနရာခ်ထားမႈနဲ့ ပတ္သက္၍ သင္၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကိုေအာက္၌ ေဖၚ ၿပပါ။
ဟုုတ္ကဲ့။ က်ေနာ့္ခေလးသည္ ____________ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ESOL

အစီစဥ္၌ ပါဝင္ေစရန္

အလိုရိွပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္မႈ သံုးသပ္ရန္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္၏ကေလးသည္ အဂၤလိပ္စာကို
ႏွစ္စဥ ္ စစ္ေဆးျခင္းခံရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပါသည္။
မဟုုတ္။ က်ေနာ့္ခေလးသည္ ____________ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ESOL

အစီစဥ္၌ ပါဝင္ေစရန္

အလိုမရိွပါ။ ကၽြႏု္ပ္ကေလးအတြက္ ESOL ဝန္ေဆာင္မွဳကို ျငင္းဆိုထားေသာ္လည္း
ကၽြႏု္ပ္၏ကေလးသည္ အဂၤလိပ္စာကို ႏွစ္စဥ ္ စစ္ေဆးျခင္းခံရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပါသည္။
ျပည္နယ္၏ ေက်ာင္းထြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အခ်ိန္အထိ
ကၽြႏု္ပ္၏ကေလးကို အဂၤလိပ္စာေက်ာင္းသား/သူ အျဖစ္ထား႐ွိပါမည္။
သင့္သေဘာတူညီမႈ ရိွပါက၊ ေခါင္းစဥ္ ၃ အရ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္၌ က်ဴရွင္ေပး ၿခင္း၊ ေႏြရာသီ
အဂၤလိပ္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္၊ မိဘမ်ားပညာေပးေရး အစီစဥ္၊ နွင့္ မီဘဆရာ အစည္းေဝး၌
ဘာသာၿပန္သူမ်ား စသည့္ အေထာက္မပံ့မ်ား ရရိွနိုင္ေသး ေၾကာင္းကိုလည္း မွတ္ထားပါ။
ေလးစားစြာၿဖင့္၊
_________________________________________________________________နာမည္
ဘြဲ့ဂုဏ္နာမည္

ဖုုန္းနံပါတ္

သင္ၾကားပို့ခ်ေရး အစီစဥ္နွင့္(ဝါ) အစီစဥ္ေရႊးခ်ယ္ရန္ အကူညီ လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါ
အတိုင္းဆက္သြယ္နိုင္သည္။
_________________________________________________________________နာမည္
ဘြဲ့ဂုဏ္နာမည္

ဖုုန္းနံပါတ္

သင့္ကေလးအတြက္ တျခားဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအတြက္အဂၤလိပ္စာ (ESOL)
ေနရာခ်ထားမႈဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေအာက္တြင္ သင္၏ အမည္ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးပါ။

_____________________________________________________________________________________
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏လက္မွတ္

ေန႔စြဲ

ဤစာကို ၿပန္ပို့ရန္။
____________________________________________________________ နာမည္
ဘြဲ့ဂုဏ္နာမည္

ေန႔စဲြ

