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Administration Annex 
800 Homestead Ave.  Rm 204 
New Haven, IN  46774 
(260)-446-0137 

အဂၤလိပ္စာ ေလ႔လာသူ 
ပရုိဂရမ္ 

ဌာန 

EL ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ေဆာက္သ္ဝစ္ မူလတန္းေက်ာင္း (သူငယ္တန္း - ၂ တန္း) 
Southwick Elementary (K-2) 
6500 Wayne Trace 
Fort Wayne, IN  46816 
(260)-446-0250 

ပရင္႔စ္ ခ်က္ပ္မန္း အကယ္ဒမီ (၃ တန္း - ၆ တန္း) 
Prince Chapman Academy (3-6)တန်း 

4808 East Paulding Rd 
Fort Wayne, IN  46816 
(260)-446-0270 

ေပါလ္ဟာရ္ဒင္း ဂ်ဴနီယာ အထက္တန္း  (၇ တန္း - ၈ တန္း) 
Paul Harding Junior High (7-8)တန်း 

6501 Wayne Trace 
Fort Wayne, IN  46816 
(260)-446-0240 

ဟယ္ရိေတ႔ဂ်္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၉ တန္း - ၁၂ တန္း) 
Heritage High School (9-12)တန်း 

13608 Monroeville Rd 
Monroeville, IN  46773 
(260)-446-0140 

နယူးေဟဗင္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၉ တန္း - ၁၂ တန္း) 
New Haven High School (9-12)တန်း 

1300 Green Rd 
New Haven, IN  46774 
(260)-446-0220 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ႔လာသူ 

 (EL) ပရုိဂရမ္၏ 

 ဦးတည္ခ်က္ 

EACS မွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ေလ႔လာသူ ဌာန၏ ခံယူခ်က္မွာ 

EL ေက်ာင္းသူ/သား 
မ်ား အားလုံး မုခ် ေအာင္ျမင္ေသာ 

ေလ႔လာ သင္ယူမႈ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္၊ 
တိက် ေသာ သင္ ၾကားပို႔ခ်မႈ၊ 

အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ား၊ နွင္႔ 
ပညာေရးဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ားအား၊ 

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ေလ႔လာ သင္ယူသူ 
အားလုံး အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ရရွိ အသံုး ျပဳႏိုင္ေရး 
ေသခ်ာစြာ ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ EL ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား
 ဘာသာ စကား ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 
အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ ပညာေရး စံႏႈန္းမ်ား 

ႏွင္႔ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ
 ျပည္နယ္မွ လက္ခံက်င္႔သံုးသည္႔ 

WIDA ဘာသာ စကား ကၽြမ္းက်င္မႈ 
စံႏႈန္းမ်ားအား အသံုးျပဳပါသည္။ 

www.wida.us 

အဂၤလိပ္စာ  ေလ႔လာသူ 
ပရိုဂရမ ္



အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 
ေလ႔လာသူ 

သေဘာထားေဖာ္ျပခ်က ္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ႔လာသူမ်ား (EL) အား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အက်ိဳးျပဳေသာ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေကာလိပ္၊ ႏွင္႔ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသင္႔ျဖစ္ေရးစံႏႈန္းမ်ား 
အပါအဝင္ သင္႔ေတာ္၍ အရည္အေသြး ေကာင္း 
မြန္ေသာ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား ေထာက္ပံ႔ 
ေပးရာ၌ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ရံုး 
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ် ား၊ ဆရာ/မ မ်ား၊ ပံ႔ပိုးေပးသည္႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင္႔ လူမႈ အဖြဲ႔ အစည္းမွ အဖြ႔ဲဝင္ 
မ်ား အားလုံးတို႔မွ တာဝန္ ခြေဲဝ၍ ပံ႔ံပိုး ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ခရုိင္- မိဘ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား
ျမန္မာစကားျပန္ 

 ခ်စ္ခ်စ္သဥၥာ 
 Administration Annex 
260-446-0100 လိုင္းခြ ဲ - 3174

စပိန္စကားျပန ္  
Administration Annex  
260-446-0100 လိုင္းခြ ဲ - 3173

ေက်ာင္းအပ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

EACS တြင္ ေက်ာင္းအပ္၍ အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္ ေက်ာင္း တ 
ေက်ာင္းတြင္ ပထမအၾကိမ္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း 
သူ/သား အသစ္ ၏ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ အိမ္သံုးဘာသာစကား 

စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္အား ျဖည္႔စြက္ေပးရန္ ဥပေဒအရလိုအပ္ 
ပါသည္။ မိဘသည္ ဤစစ္တမ္း၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မဟုတ္ 
ပဲ အျခားဘာသာစကားအား ေရြးခ်ယ္မွတ္သားပါက ေက်ာင္းသူ/ 
ေက်ာင္းသား အား ဘာသာစကား အားနည္းသူဟု သတ္မွတ္၍ 

သူ/သူမ၏ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈအား စစ္ေဆးပါမည္။ 
ေက်ာင္းသူ/သား အား LEP (အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အကန္႔ 

အသတ္ျဖင္႔ ကၽြမ္းက်င္သူ) ဟု သတ္မွတ္ပါက ေက်ာင္းသူ/သား 
သည္ သူ/သူမ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈအား ဖြြံ႕ျဖိဳးတိုး 

တက္ေရး ကူညီရန္ အထူး ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ႔လာသူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အတန္းပိုင္ဆရာ/မမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ 

ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဆရာ/မမ်ား၊ သို႔မဟုတ္၊ EL ဆရာ/မ မ်ားမွတဆင္႔ နည္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ကူညီ ပံ႔ပိုးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ EL ေက်ာင္းသူ/ သား 

မ်ား ႏွင္႔အတူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းအားလုံးအား  
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ခြျဲခားျခင္းႏွင္႔ ပင္မသင္ရုိးညႊန္းတမ္းအား ထိေရာက္စြာ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ေသခ်ာေစရန္ အေကာင္းဆုံး ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားျဖင္႔ 

သင္တန္းမ်ား ေပးပါသည္။

(ဥပမာ -Immersion, Co-Teaching, EL classes) 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ႔လာသူ 
 ပရုိဂရမ္ ေရးဆြျဲခင္း 

EACS မွ EL ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အတြက္ 
ဤစာေစာင္၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ EL ဆရာ/မ 
မ်ား၊ လက္ေထာက္ဆရာမ်ား၊ ႏွင္႔ ဘာသာ 

စကားႏွစ္မ်ိဳး ေျပာဆိုႏုိင္္ေသာ စကားျပန္မ်ား 
မွတဆင္႔ တိုက္ရိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ 

ရြက္ေပးေနပါသည္။ 

EACS ရွိ အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
တက္ေရာက္ေနေသာ EL ေက်ာင္းသူ/သား 

မ်ား၊ အတန္းပိုင္ ဆရာ/မမ်ား၊  
ခရုိင္ EL ဆရာ/မ မ်ား၊ သို႔မဟုတ္၊ 

အျခားအေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းမ်ား မွ 
တဆင္႔ အဂၤလိပ္စာ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ 

EL ပရုိဂရမ္ မရွိေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
တြင္ တက္ေရာက္ေနသည္႔ EL ေက်ာင္းသူ/ 
ေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ EL ေက်ာင္းတစ္ 
ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီး 

ေက်ာင္းကား ၾကိဳပို႔ေပးပါသည္။ 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ႔လာသူ 
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား 

 EACSတြင္အဂၤလိပ္စာအားနည္းေသာ
ေက်ာင္းသူ/သားေပါင္း ၁၅၅၀
တက္ေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

 ဘာသာစကားေပါင္း ၄၂ မ်ိဳး အား
ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။


