ELA ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
မိဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ပံုစံ အမ်ိဳးအစား ၁ ႏွင့္ ၂

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမည္ -_______________ေမြးသကၠ ရာဇ္-____/____/____ ေက်ာင္းသားမွတ္ပံုတင္ အမွတ-္ _____________ အတန္း-____
ခင္မင္ေလးစားရပါေသာ မိဘ (မ်ား)/ အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား) ရွင့္

ခရိုင္ပညာေရးမွ မိခင္ဘာသာစကား အဂၤလိပ္လို မဟုုတ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အတန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးလ ွ်က္ရွိပါသည္။ ELA အတန္းတက္ ေန
ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ မိဘမ်ားအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္ပါ အခ်က္လက္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပီး ELA သင္ၾကားပို႕႔ခ်မႈဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုအား
ၾကည့္ရႈျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္။
ေရြး ခ်ယ္ စရာ အမ်ိဳးအစား ၁

ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးအစား ၂

မိ မိက ေလးမွ စပိ န္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾ ကားေသာ

မိမိ၏ ကေလးမွ အေရး၊အဖတ္ ၊ သခ်ၤာ ၊ သိပၺံႏွင့္

အတန္း မ်ားတြ င္ သင္ ယူ ေလ့ လာေနခို က္ တေျပးညီ

လူမႈေရး ဘာသာရပ္ မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လို

အဂၤ လိ ပ္ဘာသာကို လ ည္း သင္ ယူတ တ္ ေျမာက္ ေစလို ပါသည္ ။

သင္ယူရစဥ္ ကေလးအား ထပ္ေဆာင္း ပံ့ပိုး

မိ မိက ေလးမွာ အခ်ိ န္ၾ ကာလာသည္ ႏွင့္အမွ ် ေနာက္ ပိုင္း တြ င္
စပိ န္ ဘာသာျဖင့္ သင္ယူ ေလ့ လာမႈျ ပဳေနသည့္ ပံုစံမွ

ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုု ပ္ေပးႏို င္ရန္

အဂၤ လိ ပ္ဘာသာ သီး သန္႔ျ ဖင့္ သင္ယူ ေလ့ လာရေသာ ပံု စံသို႔

အထူးေလ့က်င့္သင္ တန္းဆင္ းထားေသာ ဆရာ၊

ေျပာင္း လဲ သင္ ယူ ေလ့လာသြားရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း
မိ မိအေနျဖင့္ နားလည္ ပါသည္ ။ မိ မိ၏ ကေလးမွ
အဂၤ လိ ပ္ဘာသာစကားအား ကၽြ မ္း က်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ

ဆရာမမ်ားမွ အဂၤလိပ္လို
သီးသန္႔ ေျပာဆို သင္ၾကားေသာ အတန္းမ်ားတြ င္
မိမိကေလးအား အဂၤလိပ္စာကို

တတ္ ေျမာက္ျ ပီး အကူ ညီ မလို အပ္ ေတာ့ သ ည့္ အခ်ိ န္တို င္သ ည္

ပါဝင္ သင္ယူေစလိုပါသည္။

အထိ ကေလးအား အဂၤ လိ ပ္ဘာသာစကား တိုး တက္ ေရး
အစီ စဥ္ျ ဖင့္ သင္ၾ ကားပို႔ ခ်ေပးသြာ းမည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။

မိမိမွ ဤေရြးခ်ယ္ မႈကို ျပဳလုုပ္လိုပါသည္။

မိ မိမွ ဤေရြ း ခ်ယ္ မႈကို ျပဳလုု ပ္လို ပါသည္ ။

** အကယ္၍ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးအစား ၁ (သင္ၾကားမႈပံုစံ)အား သင့္ကေလး တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ မရရွိႏိုင္ပါက သင့္ကေလးအား စပိန္ ဘာသာ
စကားျဖင့္ သင္ၾကားေသာ အျခား ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေျပာင္းထားရန္ သင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ သင့္ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သည့္ မည္
သည့္ေက်ာင္းမ်ားအား သင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
မည္သည့္ ေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သင္ေမးျမန္း လိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္
မည္သို႔ အေျဖေပးခဲ့ေၾကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္။ (အက်ံဳးဝင္သည့္ အရာမ်ားအားလံုးကို ျခစ္ပါ)
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး

ELA သင္ၾကားေရးအစီစဥ္ဆိုင္ရာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

CH-ISA အဖြဲ႔ဝင္

အျခား ______________

ELA သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္အား ဖတ္ရႈခြင့္ႏွင့္ ELA သင္တန္းဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုအား ၾကည့္ရႈခြင့္
သင္ရရွိခဲ့ျခင္း ရွိမရွိအား ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါရန္။
အခြင့္ရခဲ့ပါသည္

အခြင့္မရခဲ့ပါ

အကယ္၍ မိမိမွ မိမိကေလး တက္ေရာက္ေနေသာ အတန္းအား ေျပာင္းလဲလိုခဲ့ပါက မိဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုင္ရာ ေဖာင္ပံုစံ အသစ္တစ္ေစာင္အား ထပ္မံျဖည့္စြက္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္ သိရွိပါသည္။

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အမည္ (ပံုႏွိပ္စာလံုးျဖင္)့ _____________________________________________

For Internal Use Only

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူလက္မွတ္ ______________________________________________ ေန ့စြဲ ___/___/____

Comments:

Parent(s) or Guardian(s) was/were notified of available English Language services according to the DPS Procedures.
School Name________________________________________________________________________________ School Number _________
Signature of School Leader______________________________________________________________________ Date_____/_____/_____

