
 

 

NOTIFICATION OF PLACEMENT IN  
ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL) PROGRAM 

အျခာားဘာသာစကာားေ ၿပာသမူ ာားအတြက္ အဂၤလိပ္စာအစအီစဥ္ (ESOL)တြင္ ေ နရာခ ထာားျျခင္ျား 

ေအၾကာင္ ားၾကာားစာ 

 

 

ရက္စြဲ: __________________________     ္နဥ ီးေ နရာခ်မႈ        ဆ လ္္္ေ နရာခ်မႈ 

 
________________________________________________________________________ 

ေ နာ္နာမည္        ေ ရ ွ့နာမည ္ အလယ ္တတေ ္ာ္္ ေ ္်ာင္ ီးသာီး ID 

 
________________________________________________________________________ 

ေ ္်ာင္ ီးနာမည္                                                   အတန္ ီး 

 

 

ခငမင္ေ သာ မ္ဘ/အ တပ္ထ္မ္ ီးသူ။။ 

 

သင္၏ေခလီးသည္ ___________ ပ္ညာသင္    စ္တ င္ ေ္်နာ ္တ္ တ ွ့၏ ESOL အတ တဥ္၌ သင္ 

ၾ္ာီးမႈရရ္  ရန္ သင္  ေ လ ်ာ ္သည္  ေအၾ္ာင္ ီး ေ္်နာ ္တ္ တ ွ့ ဝမ္ ီးသာစတာ 

အသ္ေ ပ္ီးအပ္ပါသည္။  ေးမရီလန္း း ပည္နယ္၏ အ္မ  တတီးဘာသာတ္ာီးဆန္ ီးတတ္ေးလ့လာခ်က္     င္   

အဂၤလ္ပ္္စာအရည္အခ်င္ ီး တ တတ္ခ်က္မ်ာီးအေ ပ္ၚမူတည္ၿပ္ ီး ဝန္ေးဆာင္မွဳလ ိုအပ္ေးသာ 

ေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ က ို ေး႐ြး  ထိုတ္ သတမွတပါသည္။ 

 

 ဘက္စံျ  အဂၤလပိစာ တက  မ္ ားက ငမႈ အဆင္   

 

သင္  ေခလီး၏ ESOL အတ တဥ္၌ အသ      ီးၿပ္ဳရမည္   သငၾ္ ာီးနည္ ီးတနတ ည္ ေ အာ္္ေ ဖၚၿပ္ပ္ါ 

အတ္ တင္ ီးၿဖတမည္။  

ဘာသာစကာ ၂မ်  ွဳ ေးး ပာေးသာ အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ  (EL Bilingual) - သငၾကာ ခ်က္ 

တခ်  ွဳ႕အာ  ေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ ၏ မ ခငဘာသာစကာ က ို အသံးိုး း ပွဳး ခင္း း ဖင္း ့

ေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ သည္ မ ခငဘာသာစကာ ားႏး င္း ့အဂၤလ ပဘာသာစကာ  းားႏး စ္်  ွဳ လံးိုး အာ  

ကၽြမ္း က်င္မွဳ ရ   ေးစပါသည္။ 

စြင္ျျခင္ျား 

ေျအ ၁ 

စ ားစမ္ျားေျလ့လာျျခင္ျား 

ေျအ ၂ 

ခ ြိဆ က္္ျ္မိျျခင္ျား 

ေျအ ၃ 

ဝင္ေျရာက္္ျျခင္ျား 

၁ 

သသိာထင္႐ွား ာားလာျျခင္ျား 

၂ 

ြိ ားြက္လ ာျျခင္ျား 

၃ 

က္ ယ္ျျပ္န္႔လာျျခင္ျား 

၄ 

       



 

 

ဘာသာစကာ ၂မ်  ွဳ ေးရာ၍ေးး ပာေးသာသူမ်ာ  (Mixed Bilingual) - 

အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ ၏ အတန္း  းားႏး င္း ့အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူ မဟိုတသ ူမ်ာ ၏ 

အတန္း မ်ာ ၌ သင္ ိုး း ညႊန္း တမ္း ၽတင္ ပါဝင္ေးသာေအၾကာင္း အရာမ်ာ က ို 

တတြဲဖကဘ ာသာစကာ  အသံို း ပွဳး ခင္း း ဖင္း ့အဂၤလ ပဘာသာစကာ  းားႏး င္း ့

တတြဲဖကဘ ာသာစကာ တ ို႔က ိုပါ တူညီေးသာ စူ စ ိုက္မွဳေးပ ပါသည္။ 

အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ  သီ သန္ေ႔း ပာင္း လြဲေးစရန္ညႊန္ၾကာ မ ွဳ (EL-specific Transitional 

Instruction) - ေးက်ာင္း သာ /သူ၏ မ ခငဘာသာစကာ က ို အဂၤလ ပဘာသာစကာ  

ကၽြမ္း က်ငတတ္ေးး မာက္မွဳအၽတက္ ေအထာကအ ပံ့အ ဖစသာ အသံးိုး း ပွဳသည္။ 

အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ ၏အတန္း မ်ာ ၽတင္ ေးက်ာင္း သာ /သူ၏ မ ခငဘာသာစကာ  

ကၽြမ္း က်င္ေးေစရ သည္ ဤအစီအစဥ္၏ ရည္႐ြး ယခ်က္ မဟိုတပါ။  

မ ခငဘာသာစကာ  ေအထာကအ ပ့းံး ဖင္း ့ေးရာေးးားႏး းာထာ ေးသာအတန္း မ်ာ  (Mixed Classes with 

Native Language Support) - ေးက်ာင္း သာ /သူ၏ မ ခငဘာသာစကာ က ို အဂၤလ ပဘာသာစကာ  

ကၽြမ္း က်ငတတ္ေးး မာက္မွဳအၽတက္ ေအထာကအ ပံ့အ ဖစသာ အသံးိုး း ပွဳသည္။ သ ိုေ႔သား္ 

အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ ၏ အတန္း  းားႏး င္း ့အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူ မဟိုတသ ူမ်ာ ၏ 

အတန္း မ်ာ ၽတင္ ညႊန္ၾကာ ခ်ကအ မ်ာ စိုက ို အဂၤလ ပဘာသား ဖင္းသ့ာ ညႊန္ၾကာ သည္။ 

အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ  သီ သန္႔ အဂၤလ ပဘာသား ဖင္းည့ႊန္ၾကာ မ ွဳ (EL-specific English-

only Instruction) - အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ ၏ အတန္း မ်ာ ၽတငသာ 

အဂၤလ ပဘာသာစကာ ကၽြမ္း က်ငပ ိုင္းားႏး းိုင္မွဳသည္ ညႊန္ၾကာ ခ်က္၏ အဓ က စူ စ ိုက္မွဳး ဖစသည္။ 

အဂၤလ ပဘာသား ဖင္း ့ေအထာကအ ပံ ံ့း ပွဳ ေးရာေးးားႏး းာထာ ေးသာအတန္း မ်ာ  (Mixed Classes with 

English-only Support) - အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူမ်ာ ၏ အတန္း  းားႏး င္း ့

အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူ မဟိုတသ ူမ်ာ ၏ အတန္း မ်ာ ၽတင္ 

အဂၤလ ပဘာသာစကာ ကၽြမ္း က်ငပ ိုင္းားႏး းိုင္မွဳသည္ ညႊန္ၾကာ ခ်က္၏ အဓ က စူ စ ိုက္မွဳး ဖစသည္။  

 

အဂၤလိပစာေ က ာင္ ားသာား/သ မ ာားအတြက္ ေ ရ ားစရာ ေ နရာခ ထာားမႈ အစီစဥ္ ေ ဖၚၿပခ က ္

 

အတ တဥ ္ တတင္ ီးတတင္ ေ ္်ာင္ ီးသာီးမ်ာီး၏ အဂၤလ္ပ္စာ အရည္ခ်င္ ီးအဆင္   ေ ပ္ၚမ ုူတည္၍ အဂၤလ္ပ္စာ 

တ္ တီးၿမ င္  မႈ န င္   သငၾ္ ာီးမႈ နည္ ီးဗ် ်ဴဟာ ၿခာီးနာီးသည္။ ဤသငၾ္ ာီးမႈ နည္ ီးဗ် ်ဴဟာ 

အသ  တီးၿပ္ဳၿခင္ ီးအာီးၿဖင္   ေအရီး၊ အဖတ္၊ ေအၿပ္ာ     င္   ဘာသာတ္ တင္ ီးတတင္ ပ္ညာေ ရီး 

ေ အာငၿမငမႈရရ္  ရန္ ေအထာ္ပ  ၿဖတ္ေ တမည္။ အဂၤလ ပစာ ေ ္်ာင္ ီးသာီး/သူမ်ာီးအတတ္္ 

ေ မ်ာ ္မ န္ ီးခ်္မ်ာီးသည္ ပ္     နမန္ွေ ္်ာင္ ီး အတန္ ီးမ်ာီး၌ ္ူီးေ ၿပ္ာင္ ီးန္ တငၿခင္ ီး၊ အတန္ ီးအ 

ဆင္  တ္ရန္ သင္  တင္  ေ သာ ပ္ညာေ ရီးရရ္  ေ အာငၿမငမႈရရ္  ၿခင္ ီး၊ န င္   အထ  ္ န္ ီး 

ေ ္်ာင္ ီး္္ တ သာမာန္ေ ္်ာင္ ီးမ်ာီး္ြဲ သ္ တ ွ့ ေ အာငၿမငၿခင္ ီးမ်ာီး ၿဖတ္ေ ပ္သည္။ 



 

 

 

အဂၤလိပ္စာေ က ာင္ ားသာား/သ မ ာား အထာူးလိ ိုုအပခ ကမ ာား 

ေခလီး၏ ESOL အတ တဥက တဥ ီးခ်င္ ီး ပ္ညာေ ရီး အတ မ  (IEP)၏ ပ္္ တ ွ့ခ်မႈရည္ည္ရယခ် က္ ္တတ ေ အာငၿမငရန္ 

ေအထာ္ပ  ၿဖတ္ေ တမည္။ 

 

 

 

 

ေ က ာင္ ားတထကရန္ သြမြွ္ေ သာစ ံ

အဂၤလ ပစာေ ္်ာင္ ီးသာီး/သူမ်ာီးသည္ နတစ ဥအဂၤလ္ပ္ဘာသာ က္်မီး ္္်ငမႈတာေ မီးပပ္ြဲ ေ အာငၿမငၿပ္ ီး 

း ပည္နယ္၏ ေးက်ာင္း ၽထကရန္ သတ္မတ္ာ ေးသာစံမ်ာ ားႏး င္း ့က ိုကည ီေ နပ္ါ္ ESOL္္ တ တ္္ေ ရာ္စရာ 

မလ္ တေ တာ ေ ပ္။ 

 

မိဘအခခင္  အေ ရားမ ာား 

ESOL ေ ဆာင္ငရ္ က ္တတ မလ္ တခ်ငပါ္ သင္  ေခလီး၏ ESOL ဆရာမ်ာီး္္ တ ဆည္  ္ယက ာ ၿငင္ ီးပ္ယန္ ငဳ ည္။ 

ဤလိုပငန္း စဥအာ  းားႏး စစ ဥအျ ပီ သတ္း ဖည္း႐့ြးစကရမည္။ 

 

သင္  ေခလားေ နရာခ ထာားမႈန   ပြသက္၍ သင္၏ဆ ံ    ားၿဖြခ က ိိုုိုုေ အာက္၌ ေ ဖၚ ၿပပါ။ 

 

ဟ တတက ြဲ  ။ ေ္်နာ ္  ေခလီးသည္  ____________ပ္ညာသင္    တအ တတင္ ီး ESOL    အတ တဥ္၌ ပ္ါဝင္ေ တရန္ 

အလ္ တရ္  ပ္ါသည္။ အဂၤလ္ပ္စာ တ္ တီးတ္မႈ သ      ီးသပ္ရန္ အတတ္္ ကၽြားႏးိုး္ပ္၏ေကလ သည္ 

အဂၤလ္ပ္စာ္္ တ းားႏး စစဥ း္ စစ္ေးဆ း ခင္း ခံရမည္ၿဖတ္ေ ၾ္ာင္ ီး ေသဘာေ ပ္ါ္ပါသည္။ 

 

မဟ တတ္။ ေ္်နာ ္  ေခလီးသည္  ____________ပ္ညာသင္    တအ တတင္ ီး ESOL    အတ တဥ္၌ ပ္ါဝင္ေ တရန္ 

အလမ္ တရ္  ပ္ါ။ ကၽြားႏးိုး္ေပေလ အၽတက္ ESOL ဝန္ေးဆာင္မွဳက ို း ငင္း ဆ ိုထာ ေးသား္လည္း   

ကၽြားႏးိုး္ပ္၏ေကလ သည္ အဂၤလ္ပ္စာ္္ တ းားႏး စစဥ း္ စစ္ေးဆ း ခင္း ခံရမည္ၿဖတ္ေ ၾ္ာင္ ီး 

ေသဘာေ ပ္ါ္ပါသည္။ း ပည္နယ္၏ ေးက်ာင္း ၽထကရန္ သတ္မတ္ာ ေးသာစံမ်ာ ားႏး င္း ့

က ိုကည ီသည္းအ့ခ်  န္အထ  ကၽြားႏးိုး္ပ္၏ေကလ က ို အဂၤလ ပစာေးက်ာင္း သာ /သူ အ ဖစ္ာ    ပါမည္။ 

သင္  ေသဘာတူည မႈ ရ္  ပ္ါ္၊ ေ ခါင္ ီးတဥ္ ၃ အရ ေ ္်ာင္ ီးဆင္ ီးၿပ္ ီးေ နာ္္၌ ္် ်ဴရ င္ေ ပ္ီး 

ၿခင္ ီး၊ ေ   စ ရာသ  အဂၤလ္ပ္္ သငၾ္ ာီးေ ရီး အတ အတဥ္၊ မ္ဘမ်ာီးပ္ညာေ ပ္ီးေ ရီး အတ တဥ္၊ န င္   

မ ဘဆရာ အတည္ ီးေ ဝီး၌ ဘာသာၿပ္န ုူမာ်ီး တသည္   ေအထာ္မပ္  မာ်ီး ရရ္  န္ တင္ေ သီး 

ေ ၾ္ာင္ ီး္္ တလည္ ီး မ တထ ာီးပ္ါ။ 

 

ေ လီးတာီးစတာၿဖင္  ၊ 

 



 

 

_________________________________________________________________နာမည ္  

  ကဘြဲ ဂ တဏ္နာမည္    ဖ တန္ ီးန ပ္ါတ္ 

 

သငၾ္ ာီးပ္္ တ ွ့ေခ်ရီး အတ တဥနင္ွ  (ဝါ) အတ တဥ္ေ ရ ီးခ်ယရန္ အ္ူည  လ္ တအပ္ပါ္ ေ အာ္ပါ 

အတ္ တင္ ီးဆည္  ္ ယန္တတ င ည္။ 

 

_________________________________________________________________နာမည ္  

  ကဘြဲ ဂ တဏ္နာမည္    ဖ တန္ ီးန ပ္ါတ္  

 

သင္းေ့ကလ အၽတက္ တ ခာ ဘာသာစကာ ေးး ပာသူမ်ာ အၽတကအ ဂၤလ ပစာ (ESOL) 

ေ နရာခ်ထာီးမႈဆ  တီးၿဖတခ်္း္္္ တ အတည္း ပွဳေ ၾ္ာင္ ီး ေးအာက္ကတ င္ သင္၏ 

အမည္းားႏး င္းလ့္မွတ္ေးရ ထ္ တီးပ္ါ။ 

 

 

_____________________________________________________________________________________  

မ ဘ/အိုပ္ န္း သူ၏လက္မတ္ ္      ေးန႔စစြဲ  

 

ဤတာက ို ၿပ္နပတ္တ ွ့ရန္။ 

 

____________________________________________________________ နာမည ္  

  ကဘြဲ ဂ တဏ္နာမည္    ေးန႔စြဲ႐ြးး  

 


