Every Student Succeeds Act အတွက်
နယူးယယောက်ပြည်နယ် အစီအစဉ်နှင ် ြတ်သက်၍
မိဘ တင
ို ူး် သသငယ
် သောအချက်မျောူး
]

Every Student Succeeds Act (ESSA) ဆိုသည်မှော၊ ပြည်နယ်မျောူးက အစူးို ရယကျောင်ူးမျောူးကို

ESSA ဆိသ
ို ည်မှာ

ြြူးို ရောတွင ် ဖက်ဒရယ်ယငွ သိုူးနင
ို သ
် ည်ကို လိုရင်ူးအချျုြ်ယဖော်ပြထောူးသည် ဖက်ဒရယ်ဥြယဒ ပဖစ်သည်။

ဘှာလဲ။

စက်တင်ဘောလ 2017 ၌၊ နယူးယယောက်ပြည်နယ်က နှစ်စဉ် ESSA ယအောက်တွင ် ရရှယသော $1.6
ဘီလီယခနန
် ူးီ ြါူးအတွက် ၎င်ူး၏အစီအစဉ်ကို ယြူးသွငူး် ခြါသည်။
ယကျောင်ူးသောူး၊သအောူးလိုူးတိုသည် မည်သညယ
် နရြ်တွင ် ယနထိုငသ
် ည်ပဖစ်ပဖစ်၊
ဘယ်ယကျောင်ူးကိုြတက်တက်၊ ဘယ်ယနရြ်ကြလောလော မည်သမဆို ယအောင်ပမင်ရှငသ
် န်ယအောင်

၎င််းက ဘှာက
ာ့ ကှာင ာ့်

ယသချောယဆောင်ရွက်ရန်၊ နယူးယယောက်ပြည်နယ်က ဆိုူးပဖတ်ထောူးပြီူးပဖစ်သည်။ 2016

အကရ်းကက်းရလဲ။

ယဆောင်ူးဦူးရောသီမှစ၍ နယူးယယောက်ပြည်နယ်က လမှုသက်ညောစတ်ပဖငယ
် လ ောက်တင်ခွင၊် ဝင်ခွင ် နှင၊်
ယကျောင်ူးသောူး၊သ အောူးလိုူး ၏ အခွငအ
် လမ်ူးမျောူး တိုူးတက်ယစသည် အစီအစဉ်မျျုူး ြစ
ို ယဖော်ရန်အတွက်
တိုပြန်အကကပြျုချက်ကို ယတောင်ူးခခြါသည်။

မိဘမ ှာ်း ဘှာက

ယအောက်၌ မဘမျောူးနှင ် မသောူးစိုမျောူးအတွက် အစီအစဉ်ထရှ အယရူးကကီူးအချက်မျောူးကို

ွေ

ဦူးစောူးယြူးယဖော်ပြထောူးြါသည်။ အစီအစဉ်နှငြ
် တ်သက်၍ ထြ်ယလလောရန် ဤလငခ
် ်တွင ် ဝင်ကကညြ
် ါ။

သိထှာ်းရမလဲ။

http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html

နယ်းကယှာက်ပြည်နယ်၌ အှာ်းလ်းို အ
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က
ွေ ် ဘက်စိုြညှာကရ်းစကိို

န်ဖိို်းထှာ်းသည်။

မဘမျောူးနှင ် မသောူးစိုမျောူးသည် မမတ၏ကယလူးက
ို
အကယ်ဒမစ်ဘောသောရြ်မျောူးတွငသ
် ော မက၊
ြညောရြ်နယ်ြယ်အမျောူးအပြောူး၌ ဘယ်လစွမ်ူးယဆောင်ယနသည်ကို သထောူးသငသ
် ည်။
ကက ှာင််းနင ာ့် စရင်စိုမ ှာ်းကိို ၎င််း
ကက ှာင််းအှာ်းလ်းို အ

ညွှ
ိို ာ့ န််းခ က်မ ှာ်းပဖင ာ့် နစ်စဉ် အကဲပဖ

က
ွေ ်

အထက်

သ
် ည်:

န််းကက ှာင််းမ ှာ်းအ

က
ွေ ်

အင်္ဂလြ်ဘောသောစကောူး



လမှုဘောသောရြ်မျောူး

တတ်သြညောမျောူး



ယကျောင်ူးယအောင်လက်မတ
ှ ်အဆင ်



သခဂျော



ယကောလြ်၊ သက်ယမွူးမှုအလိုြ် နှင၊်



သြပ

စောတတ်စွမ်ူးရည်အသငပ် ဖစ်မှု ညွှနူး် ချက်:



အင်္ဂလြ်စောသင်မ၌
ှု တိုူးတက်မှု

သင်တန်ူးအတွငူး်

(အင်္ဂလြ်စကောူး မယပြောသမျောူး)

အဆငပ် မငယ
် ဆောင်ရွက်ချက်၊

အချန်ကကောကကောအတန်ူးမတက်သ

စက်မလ
ှု က်မြ
ှု ညော ယအောင်လက်မတ
ှ ်မျောူး

(18+ ရက် မတက်လ င်၊၊

ရယပခင်ူး၊ စသည်ပဖင ်





ခခင်ူးချက်ရက်မျောူး အြါအဝင်)

အနှာဂ


ည
် ွှန််းခ က်မ ှာ်း:

ယောယီယကျောင်ူးတက်ခွငြ
် တ်ပခင် (2018-19
ယအောင်စောရင်ူးမျောူးမှ စတင်မည်)



အထက်တန်ူးယကျောင်ူးအတွက်
အဆင်သငပ် ဖစ်ပခင်ူး (ယဒတော
ရရှသည်နင
ှ ခ
် ျက်ချင်ူး)



“ြတ်ဝန်ူးကျင်ယလလောပခင်ူး” ညွှနူး် ချက်မျောူး
(ဥြမော- စောသင်ခန်ူးဦူးယရ၊
တတ်သြညောစောသင်ခန်ူးမျောူးသို ဝင်ခွငမ
် ျောူး)
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နယ်းကယှာက်ပြည်နယ်သည် စှာစစ်ကဆ်းခ ိန်ကလ ှာခ
ာ့ ပြ်း စွေမ််းရည်အက
်းိို

ွေ့အ
ွေ ကြုံစစ်ကဆ်းမှု

က်ကအှာင်လြ
ို ် ရန် ဆနဒရိသည်။

95%
ပြည်နယ်သည်

ဖက်ဒရယ်ဥြယဒအရ၊

နယူးယယောက်ပြည်နယ်၌

သခဂျောစောယမူးြွမျောူးကို 2018

ယကျောင်ူးသောူး၊သအောူးလိုူးတိုအောူး

အတန်ူးစောယမူးြွတိုငူး် နှင ်

သခဂျောနှင ် သြပစောယမူးြွမျောူးကို

တွင် နှစရ
် က်စီ

စွမ်ူးရည်စောယမူးြွမျောူး

အိုြ်စိုခစောယမူးြွ
ွ
တိုငူး် ရှ

ယနောက်ထြ်

ယလ ောချြါမည်။

ပြီူးဆိုူးယစရန်နင
ှ ်

ယကျောင်ူးသောူး၊သ 95% ကို

ဘောသောစကောူးမျောူးပဖင ်

ပြသရန်အတွက်

သငယ
် တော်ယသော

ဆက်လက်ဘောသောပြန်မည်

ယတောင်ူးဆိုနင
ို သ
် ည်

စောယမူးြွမျောူးယပဖရန်

ပဖစ်ပြီူး၊ ယငွယကကူးယထောက်ြမှု

3-8 တန်ူး အင်္ဂလြ်နင
ှ ်

ယကျောင်ူးသောူး၊သ၏
ြညောသိုတကို အကပဖတ်ရန်
နည်ူးလမ်ူးသစ်မျောူးပဖင ်
ကကျုူးစောူးြါမည်။

ပြဌောန်ူးထောူးြါသည်။
နယူးယယောက်ပြည်နယ်သည်
ြါဝင်ဦူးယရ တူးို ပမငလ
် ောယစရန်
မဘမျောူး၊ ယကျောင်ူးမျောူး နှင၊်
စီရင်စိုမျောူးပဖင ်
လက်တယဆောင်
ွ
ရွကြ
် ါမည်။

ရချန်မောှ ဘောသောစကောူးတတ်သြညော စောယမူးြွကို
ယကျောင်ူးသောူး၊သမျောူး၏
မခင်ဘောသောစကောူးပဖင ်
ပြျုလိုြ်ြါမည်။

နယ်းကယှာက်ပြည်နယ်သည် ဆရှာ၊မမ ှာ်းနင ာ့် ကက ှာင််းဦ်းကဆှာင်သမ ှာ်းကိို

3

ကအှာင်ပမင်မှုအ

က
ွေ ် အသငပာ့် ဖစ်ကနရန်၊ ကက ှာင််းသှာ်း၊သအှာ်းလ်းို က အကကှာင််းဆ်းို

ြညှာသင် ကှာ်းကြ်းသထ

င
ွေ ် သင် ကှာ်းခွေငရ
်ာ့ ိရန် ကသခ ှာကစကအှာင် ကညြါမည်။

ပြည်နယ်သည် ယကျောင်ူးဆရော၊မျောူးနှင ်

နယူးယယောက်ပြည်နယ်၌ အယကောင်ူးဆိုူး

ဦူးယဆောင်သမျောူးကို အစြထမရက်ကယန

ဆရော၊မမျောူး အယပမောက်အမျောူး ရှသည်။

အဆင်သငပ် ဖစ်ယနယအောင်

ကျယနော်တိုအယနနှင ် ယကျောင်ူးအောူးလိုူးက

ပြင်ဆင်ထောူးသည်ြစ
ို ထရှ

ဆရော၊မမျောူးကို ဆွယဆောင်ပြီူး

အယပြောင်ူးအလမျောူးကို ကကညရ
် ှု ြါမည်။

ဆက်ခနထ
် ောူးနင
ို စ
် မ
ွ ်ူး ရှယအောင်
ယသချောလိုြ်ယြူးြါမည်။
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နယ်းကယှာက်ပြည်နယ်သည် ကကလ်း၏ကက ှာင််းက
ခွေဲပခှာ်းကဖှာ်ပြခ ိန်

င
ွေ ် ထြ် ကဆှာင််းအကအညအ

်းိို

က်မှုအ

က
ွေ ်

က
ွေ ် မိဘမ ှာ်းကိို အှာ်းထှာ်းြါသည်။

အကယ်၍ သငက
် ယလူး၏

… ပြီူးယနောက် မဘမျောူး၊

… သငအ
် ယနနှင ် တိုူးတက်လောယစရန်

ယကျောင်ူးက စွမ်ူးယဆောင်ရည်-ည

ဆရော၊မမျောူး နှင ်

ဖက်ဒရယ်ယငွကဏ္ဍမှ ယကျောင်ူးရရှယသော

အပဖစ် ယဖော်ပြလ င် ...

ယကျောင်ူးသောူး၊သမျောူးအောူး

ယငွကို ဘယ်လိုမျျုူးအသိုူးပြျုသငယ
် ကကောင်ူး

ယကျောင်ူးအယနနှင ်

ယပြောဆိုခွငရ
် ှြါမည်။

ြယ
ို ကောင်ူးလောယစရန်
ဘယ်လိုထင်ပမင်ချက်မျျုူး
ရှထောူးကကသည်ကို ယမူးြါမည်။
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နယ်းကယှာက်ပြည်နယ်သည် မိဘမ ှာ်းအှာ်း ကကလ်းကက ှာင််း၏ ကနှာက်ထြ်
အကပခအကနအပြညာ့ အ
် စိုကိို သိခွေငက
်ာ့ ြ်းြါမည်။

ပြည်သရီြအသစ်
ို
တွ င ်

ရီြအသစ်
ို
မျောူးတွင ် စောသင်ခန်ူးဦူးယရ

မဘမျောူးသည် ရီြအသစ်
ို
မျောူးတွင ်

ယကျောင်ူးသောူး၊သ၏ ရမှတ်မျောူး၊

(သို)ယကျောင်ူးသောူး၊သမျောူး

ယကျောင်ူးအသီူးသီူးက

ယကျောင်ူးပြီူးအဆငမ
် ျောူးနှင၊်

တတ်သြညောမျောူး၌ ြါဝင်ခွငက
် သို

ယကျောင်ူးသောူး၊သတစ်ဦူးအတွက်

ကိုယ်ယရူးလိုပချုမဥ
ှု ြယဒနှင ်

မဘမျောူးက အလွနင်္
် ရိုစက
ို ်ကကသည်

ဘယ်ယလောက်ယငွသိုူးထောူးသည်ကို

ကိုက်ညစ
ီ ောွ ပဖင ် ယကျောင်ူးမျောူး၊

အချက်အလက်ကိုလည်ူး

သရြါမည်။

စီရင်စမ
ို ျောူး နှင၊် ပြည်နယ်မျောူးအတွက်

ပြထောူးြါမည်။

အပခောူး အကျျုူးရလဒ်မျောူးနှငဆ
် ိုငယ
် သော
အချက်အလက်ကို ယဖော်ပြြါမည်။

စီရင်စမ
ို ျောူး၊ ယကျောင်ူးမျောူး နှင၊် နယူးယယောက်ပြည်နယ် ြညောယရူးဌောနသည် စီရင်စိုမျောူး ယငွသူးို ြစ
ို ချန်ညယြူးရန် (သ)ို
ယကျောင်ူးသောူး၊သမျောူး၏ လအ
ို ြ်ချက်မျောူး ပဖညဆ
် ည်ူးရောတွင ် နည်ူးလမ်ူးသစ်မျောူးရယစရန် ကယြူးရန်အတွက်
ဤရီြိုထရှ အချက်အလက်ကို အသူးို ပြျုြါမည်။

