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Parental Notification on Student Progress

Independent School District/Charter School

Monitoring After Reclassification
Date:
Campus:
To the Parents/Guardians of:
State and federal law requires that we monitor the progress of former English learners after meeting
reclassification as English proficient. The Language Proficiency Assessment Committee (LPAC) monitors
the academic progress of reclassified students for two years and may recommend re-entry into a bilingual
education or English as a second language (ESL) program or may recommend intensive instruction support,
as needed. Since your child has been reclassified as English proficient within the last two years, we have
reviewed the following academic data, in addition to your child’s grades, to determine the best placement
for your son/daughter. Results are listed below, as applicable.

Academic Achievement Progress
State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR), if applicable
Assessment

Type and Language

Performance Level

Score

Reading
Writing
English Language Arts
Mathematics
Science
Social Studies
Other linguistic/academic test(s) administered (optional)
Test name:

Date:

Results:

Test name:

Date:

Results:
Other Academic Progress
Expected rate of high school graduation (specify on track/not on
track):

Credits earned towards graduation (9-12):

Additional comments on student’s language acquisition/academic progress (including information regarding
how the language program addresses the goals in his/her individualized education program (IEP), if
applicable):
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As a result of your child’s academic progress, the LPAC:
will continue with the second year of monitoring after reclassification without re-entry or intensive
intervention measures
has completed the state-required two years of monitoring after reclassification and has not
recommended re-entry or intensive intervention measures. Your child will continue to be monitored in
the Public Education Information Management System (PEIMS) for two additional years based on federal
requirements under the Elementary and Secondary Education Act (ESEA) Section 3121(a)(5). These
additional two years of monitoring are for federal accountability only, and the LPAC will not monitor
academic progress during these two years.
has recommended re-entry in a bilingual education program. Please sign and date here for approval of
re-entry into the bilingual education program:

Parent Signature

Date

has recommended re-entry in an ESL program. Please sign and date here for approval of re-entry into
the ESL program:

Parent Signature

Date

will continue with the second year of monitoring after reclassification and has recommended that
your child receive intensive interventions to support language acquisition within the general English
education classroom. You will receive further information on the details of this support.
If you have any questions regarding this placement decision or continuation in the program, please contact:
(name)
at our office at (telephone)
.
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Mantenga en el expediente del estudiante.

Date sent:
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Notificación para Padres sobre el Progreso del Estudiante

Independent School District/Charter School

Monitoreo después de reclasificación
Fecha:
Escuela:
Para los padres/tutores de:
Las leyes federales y estatales requieren monitorear el progreso de estudiantes que fueron estudiantes
como aprendices de inglés después que cumplen con los criterios para la reclasificación como un estudiante
con dominio del inglés. El Comité de evaluación de la competencia lingüística (LPAC, por sus siglas en inglés)
monitorea el progreso académico de los estudiantes que cumplieron con los criterios de ser reclasificados
por dos años, y puede recomendar que el estudiante vuelva a entrar en un programa de educación bilingüe
o de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) o que reciba intervenciones intensivas
según sea necesario.
Ya que su hijo(a) ha sido reclasificado como un estudiante con dominio del inglés durante los últimos
dos años hemos revisado los siguientes datos académicos además de las calificaciones de su hijo(a) para
determinar la mejor ubicación. Los resultados de su hijo(a) son los siguientes, según corresponda.

Logro del progreso académico
Programa de Evaluación Académica de Estudiantes en el Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), si aplicable
Examen

Tipo de examen e idioma

Nivel de despeño

Resultado

Lectura*
Escritura
Artes del lenguaje en inglés
(ELAR, por sus siglas en inglés)*
Matemáticas
Ciencia
Estudios sociales
Otras pruebas lingüísticas o académicas administradas (opcional)
Nombre de la prueba:

Fecha:

Resultados:

Nombre de la prueba:

Fecha:

Resultados:
Otro progreso académico
Tasa esperada de graduación de la escuela secundaria
(especifique el progreso académico del estudiante):

Créditos logrados hacia la graduación (9-12):

Si es aplicable, provee comentarios adicionales sobre la adquisición del idioma del estudiante
y el progreso académico, (incluyendo información cómo el programa de idiomas aborda
los objetivos en el programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés):

Revised September 2020

57

Texas Education Agency

Spanish
Notificación para Padres sobre el Progreso del Estudiante

Página 2 de 2

Por esta razón, el comité LPAC recomienda:
continuará con el segundo año de monitoreo después de la reclasificación sin entrar de nuevo en el
programa bilingüe o de inglés como segundo idioma o recibir intervenciones intensivas.
ha completado el periodo de monitoreo de dos años a nivel estatal después de la reclasificación del
programa y no recomiende entrar de nuevo o recibir intervenciones intensivas. El monitoreo de su
hijo(a) continuará por dos años más en el sistema de la información de educación pública (PEIMS, por
sus siglas en inglés) para cumplir con requisitos bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESEA, por sus
siglas en inglés) sección 3121(a)(5). Estos dos años más de monitoreo son solamente por obligaciones
federales y el LPAC no monitoreará el progreso académico durante estos dos años.
ha recomendado que su hijo(a) vuelva a entrar al programa de educación bilingüe. Por favor firme y
ponga la fecha para aprobar el reingreso al programa de educación bilingüe:

Firma del padre

Fecha

ha recomendado que su hijo(a) vuelva a entrar al programa de inglés como segundo idioma (ESL, por
sus siglas en ingles). Por favor firme y ponga la fecha para aprobar el reingreso al programa de inglés
como segundo idioma (ESL):

Firma del padre

Fecha

continuará con el segundo año de monitoreo después de la reclasificación y ha recomendado que
su hijo(a) reciba intervenciones intensivas para apoyar la adquisición del idioma dentro del aula de
educación general.
Si tiene alguna pregunta con respecto a esta decisión de colocación o continuación del programa,
comuníquese con (nombre)
en nuestra oficina al (teléfono)
.
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Giữ bản sao trong kẹp hồ sơ của học sinh.

Date sent:

Trang 1/2

Thông báo cho phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh

Trường bán công/khu học chánh độc lập

Theo dõi sau khi phân loại lại
Ngày:
Cơ sở trường:
Kính gửi phụ huynh/người giám hộ của:
Luật của tiểu bang và liên bang yêu cầu chúng tôi phải theo dõi sự tiến bộ của những học sinh từng được
xác định là người học tiếng Anh sau khi đáp ứng yêu cầu phân loại lại là thành thạo tiếng Anh. Hội đồng
Đánh giá Trình độ Ngôn ngữ (LPAC) theo dõi tiến bộ trong học tập của học sinh được phân loại lại trong hai
năm và có thể đề nghị tham gia lại chương trình giáo dục song ngữ hoặc tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
(ESL) hoặc có thể đề nghị hỗ trợ giảng dạy chuyên sâu, nếu cần. Vì con quý vị đã được phân loại lại là thông
thạo tiếng Anh trong vòng hai năm qua, chúng tôi đã xem xét dữ liệu học tập sau đây, ngoài điểm của con
quý vị, để xác định cách sắp xếp tốt nhất cho con quý vị. Kết quả được liệt kê dưới đây, nếu có.

Tiến bộ trong thành tích học tập
Đánh giá của Tiểu bang Texas về Tính Sẵn sàng Học tập (STAAR), nếu áp dụng
Đánh giá

Loại và ngôn ngữ

Mức thành tích

Điểm

Đọc
Viết
Tiếng Anh
Toán
Khoa học
Xã hội học
(Các) bài kiểm tra khác về ngôn ngữ/học tập được áp dụng (không bắt buộc)
Tên bài kiểm tra:

Ngày:

Kết quả:

Tên bài kiểm tra:

Ngày:

Kết quả:
Tiến bộ học tập khác
Khả năng tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến (xác định rõ là
đang đi đúng hướng/không đúng hướng):

Tín chỉ đạt được hướng tới tốt nghiệp (9-12):

Nhận xét bổ sung về tiến bộ trong học tập/tiếp thu ngôn ngữ của học sinh (bao gồm cả thông tin về cách
chương trình ngôn ngữ giải quyết các mục tiêu trong chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của học sinh, nếu có):
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Báo cáo cho phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh

Trang 2/2

Do sự tiến bộ trong học tập của con quý vị, LPAC:
sẽ tiếp tục năm theo dõi thứ hai sau khi phân loại lại mà không phải tham gia lại chương trình hoặc các
biện pháp can thiệp chuyên sâu
đã hoàn thành hai năm theo dõi theo yêu cầu của tiểu bang sau khi phân loại lại và đã không được
khuyến nghị tham gia lại chương trình hoặc các biện pháp can thiệp chuyên sâu. Con quý vị sẽ tiếp tục
được theo dõi trong Hệ thống Quản lý Thông tin Giáo dục Công (PEIMS) trong hai năm bổ sung dựa trên
các yêu cầu của liên bang theo Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học Cơ sở (ESEA) Mục 3121(a)(5).
Hai năm giám sát bổ sung này chỉ dành cho trách nhiệm giải trình của liên bang, và LPAC sẽ không theo
dõi tiến bộ học tập trong hai năm này.
đã đề nghị tham gia lại chương trình giáo dục song ngữ. Vui lòng ký và ghi ngày ở đây để chấp thuận cho
con tham gia lại chương trình giáo dục song ngữ:

Chữ ký của phụ huynh

Ngày

đã đề nghị tham gia lại chương trình ESL. Vui lòng ký và ghi ngày ở đây để chấp thuận tham gia lại
chương trình ESL:

Chữ ký của phụ huynh

Ngày

sẽ tiếp tục năm theo dõi thứ hai sau khi phân loại lại và đã khuyến nghị con quý vị nhận các biện pháp
can thiệp chuyên sâu để hỗ trợ việc tiếp thu ngôn ngữ trong lớp học bằng tiếng Anh chung. Quý vị sẽ
nhận được thêm thông tin về chi tiết của sự hỗ trợ này.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyết định về việc sắp xếp này hoặc tiếp tục tham gia chương
trình, vui lòng liên hệ với: (tên)
tại văn phòng của chúng tôi theo số (điện thoại)
.
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اللغة العربية
تاريخ اإلرسال:

Date sent:

احتفظ بنسخة في مجلد سجالت الطالب.

إخطار ولي األمر بشأن مستوى تقدم الطالب

المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس/مدرسة مستقلة

الرصد بعد إعادة التصنيف

التاريخ:
المدرسة:
إىل ولي أمر/الوصي عىل الطالب:

تشترط قوانين الوالية والقانون الفيدرالي رصد تقدم متعلمي اللغة اإلنجليزية السابقين بعد إعادة تصنيفهم بأنهم متقنون للغة
المعاد تصنيفهم مدة سنتَين ،وقد توصي بإعادة إلحاقهم
اإلنجليزية .ترصد لجنة تقييم إتقان اللغة ) (LPACالتقدم األكاديمي للطالب ُ
ببرنامج التعليم ثنائي اللغة أو برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) ،(ESLأو قد توصي بتوفير دعم التدريس المكثف ،حسب الحاجة.
ونظرًا ألن طفلك قد أُعيد تصنيفه بأنه متقن للغة اإلنجليزية خالل السنتَين الماضيتَين ،فقد راجعنا البيانات األكاديمية التالية،
باإلضافة إىل درجاته لتحديد أفضل مكان البنك/ابنتك .النتائج مدرجة أدناه ،حسب االقتضاء.

التقدم في اإلنجاز األكاديمي
تقييم االستعداد األكاديمي في والية تكساس ) ،(STAARإن ُو ِجد
تقييم

النوع واللغة

الدرجة

مستوى األداء

القراءة
الكتابة
مهارات اللغة اإلنجليزية*
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية
اختبار)ات( لغوي/أكاديمي آخر مُ نفذ )اختياري(
اسم االختبار:

التاريخ:

اسم االختبار:

التاريخ:

النتائج:
النتائج:
تقدم أكاديمي آخر

ساعات االعتماد المكتسبة ألجل التخرّج )من الصف  9إىل :(12

المعدل المتوقع للتخرج من المدرسة الثانوية )حدِّد "عىل المسار الصحيح" أو
"ليس عىل المسار الصحيح"(:

تعليقات إضافية عن تقدم الطالب في اكتساب اللغة/التقدم األكاديمي )بما في ذلك معلومات
المحدَّدة في برنامج التعليم الفردي ) ،(IEPإن ُو ِجدت(:
عن كيفية معالجة برنامج اللغة لألهداف ُ
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اللغة العربية
تقرير لولي األمر عن تقدم الطالب

نتيجة لتقدم طفلكأكاديم ًّيا ،فإن لجنة تقييم إتقان اللغة ):(LPAC
سوف تواصل الرصد للسنة الثانية بعد إعادة التصنيف دون اتخاذ إجراءات إلعادة اإللحاق أو التدخل المكثف.
توص بإجراءات إلعادة اإللحاق
أكملت عملية الرصد التي تنص عليها الوالية مدة سنتَين بعد إعادة التصنيف ،ولم
ِ
أو التدخل المكثف .سيظل طفلك قيد المتابعة في نظام إدارة معلومات التعليم العا ّم ) (PEIMSلسنتَين إضافيتَين
استنادًا إىل المتطلبات الفيدرالية بموجب قانون التعليم االبتدائي والثانوي ) (ESEAالفقرة ) .3121(a)(5هاتان السنتان
اإلضافيتان للرصد هما للمحاسبة الفيدرالية فقط ،ولن ترصد لجنة  LPACخاللهما التقدم األكاديمي.
قد أوصت بإعادة اإللحاق ببرنامج التعليم ثنائي اللغة .يُرجى التوقيع والتأريخ هنا للموافقة عىل إعادة اإللحاق ببرنامج
التعليم ثنائي اللغة:

التاريخ

توقيع ولي األمر

قد أوصت بإعادة اإللحاق ببرنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) .(ESLيُرجى التوقيع والتأريخ هنا للموافقة عىل إعادة اإللحاق
ببرنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ):(ESL

التاريخ

توقيع ولي األمر

سوف تواصل الرصد للسنة الثانية بعد إعادة التصنيف ،وقد أوصت بأن يتلقى طفلك تدخالت مكثفة لدعم اكتساب اللغة
داخل فصل التعليم العا ّم باللغة اإلنجليزية .ستحصل عىل مزيد من المعلومات عن تفاصيل هذا الدعم.
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص قرار اإللحاق هذا أو االستمرار في البرنامج ،ف ُيرجى التواصل مع:
في مكتبنا عىل (رقم الهاتف)
(االسم)
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اردو
بھیجنے کی تاریخ:

Date sent:

طالب علم کے ریکارڈ فولڈر میں ایک نقل برقرار رکھیں۔

طالب علم کی ترقی کی بنیاد پر والدین کا اعالمیہ

خود مختار اسکول ضلع/چارٹر اسکول

نئی درجہ بندی کے بعد نگرانی

تاریخ:
کیمپس:
ذیل کے والدین یا سرپرستوں کے لئے:

ریاستی اور وفاقی قانون تقاضا کرتے ہیں کہ ہم انگریزی کے ماہر کے طور پر نئی درجہ بندی کی تکمیل کے بعد سابق انگریزی سیکھنے
والوں کی ترقی کی نگرانی کریں۔ زبان کی مہارت کی تشخیصی کمیٹی ) (LPACدو سالوں تک نئی درجہ بندی شدہ طلباء کی تعلیمی
ترقی کی نگرانی کرتی ہے اور ایک دو زبانی تعلیم میں دوبارہ داخلے یا انگریزی کو ایک دوسری زبان ) (ESLپروگرام کے طور پر سفارش کر
سکتی ہے یا ضرورت کے مطابق شدید ہدایتی تعاون کی سفارش کر سکتی ہے۔ جب سے پچھلے دو سالوں کے اندر انگریزی کے ماہر کے
طور پر آپ کی بچہ کی نئی درجہ بندی ہوئی ہے ،ہم نے آپ کے بیٹے/بیٹی کے لئے بہترین تعیناتی کا تعین کرنے کے لئے آپ کے بچہ/بچی کے
گریڈز کے عالوہ مندرجہ ذیل تعلیمی ڈیٹا کا جائزہ لیا ہے۔ نتائج ذیل میں درج ہیں ،جیسے قابل اطالق ہیں۔

علمی کامیابی میں پیشرفت
اگر قابل اطالق ہو تو تعلیمی تیاری کا ریاستی  Texasکی تشخیصات )(STAAR
تشخیص

کارکردگی کی سطح

قسم اور زبان

اسکور

پڑھنا
لکھنا
انگریزی زبان کے آرٹس
ریاضيات
سائنس
معاشرتی علوم
دیگر زبانی /علمی ٹیسٹ )ٹیسٹس( کے زیر انتظام )اختیاری(
ٹیسٹ کا نام:

تاریخ:

ٹیسٹ کا نام:

تاریخ:

نتائج:
نتائج:
دیگر علمی پیشرفت

گریجویشن کے سلسلے میں حاصل کردہ کریڈٹس )9-12(:

ہائی اسکول گریجویشن کی متوقع شرح )ٹریک کے سلسلے میں وضاحت کريں/
ٹریک کے سلسلے میں وضاحت نہ کریں(:

طالب علم کے زبانی حصول/تعلیمی ترقی پر اضافی تبصرے )بشمول اس سلسلہ میں معلومات کہ اس کے انفرادی
تعلیمی پروگرام ) (IEPمیں ،اگر قابل اطالق ہو ،زبان کا پروگرام اس کے مقاصد سے کس طرح خطاب کرتا ہے(:
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اردو
طالب علم کی ترقی کی بنیاد پر والدین کی رپورٹ

آپ کے بچے کی علیم پیشرفت کے نتیجے کے طور پر:LPAC ،
دوبارہ داخلے یا مداخلت کے شدید اقدامات کے بغیر نئی درجہ بندی کے بعد نگرانی کے دوسرے سال کے ساتھ جاری رکھے گا۔
نئی درجہ بندی کے بعد ریاستی طور پر ضروری نگرانی کے دوسال مکمل کر لئے ہیں اور دوبارہ داخلہ یا مداخلت کے شدید
اقدامات کی سفارش نہیں کی ہے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیمی ایکٹ ) (ESEAکے سیکشن  (a)(5) 3121کے تحت وفاقی ضروریات
کی بنیاد پر دو اضافی سالوں کے لئے عوامی تعلیمی معلومات کے انتظامیہ سسٹم ) (PEIMSمیں آپ کے بچہ کی نگرانی جاری
رکھی جائے گی۔ نگرانی کے یہ اضافی دو سال صرف وفاقی احتساب کے لئے ہیں ،اور ان دو سالوں کے درمیان  LPACتعلیمی ترقی
کی نگرانی نہیں کرے گا۔
نے دو زبانی تعلیمی پروگرام میں دوبارہ داخلہ کی سفارش کی ہے۔ دو زبانی تعلیمی پروگرام میں دوبارہ داخلہ کی منظوری کے لئے
براہ کرم یہاں دستخط کریں اور تاریخ ڈالیں:

تاریخ

والدین کا دستخط

نے  ESLپروگرام میں دوبارہ داخلہ کی سفارش کی ہے۔  ESLپروگرام میں دوبارہ داخلہ کی منظوری کے لئے براہ کرم یہاں دستخط
کریں اور تاریخ ڈالیں:

تاریخ

والدین کا دستخط

نئی درجہ بندی کے بعد نگرانی کے دوسرے سال کے ساتھ جاری رکھے گا اور اس نے یہ سفارش کی ہے کہ عمومی انگریزي تعلیمی
کالس روم کے اندر زبان کے حصول کی حمایت کے لئے آپ کا بچہ شدید مداخلتیں موصول کرے۔ اس معاونت کی تفصیالت پر
آپ کو مزید معلومات موصول ہوں گی۔
اگر تعیناتی کے اس فیصلے کے یا پروگرام میں جاری رکھنے کے حوالے سے آپ کے کوئی سواالت ہیں ،تو براہ کرم رابطہ کریں) :نام)
۔
)ٹیلی فون) پر ہمارے آفس پر
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保存一份副本至学生档案夹。
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有关学生进度的家长通知

独立学区/特许学校

重新分类后的监督

日期：
校区：
至：

的家长/监护人：

根据州和联邦法律规定，在前英语学习者重新归类为英语熟练使用者后，我们需要监督其学习进度情况。
语言能力评

估委员会(LPAC)监督重新分类后的学生两年的学习进度，并可能建议其重新加入双语教育或英语作为第二语言(ESL)
课程，或者可能根据需要推荐提供强化教学支持。
由于过去两年内您的子女被重新归类为英语熟练使用者，我们审查

了您子女除成绩以外的以下学术数据，以确定最适合您儿子/女儿的就读方式。
结果如下所示，具体按适用情况而定。

学业成绩进展

阅读*

评估

德克萨斯州入学准备评估(STAAR)，如适用

类型和语言

表现等级

分数

写作

英语语言艺术*
数学
科学

社会研究
测试名称：

测试名称：

已实施的其他语言/学业测试（可选）

日期：

日期：

其他学业进展

结果：

结果：

预计高中毕业率（请指明是否步入轨道）：

(9-12)年级毕业后获得的学分：

关于学生语言习得/学业进展的其他评论（包括有关语言课程如何帮助他/她实现个性化教育计划(IEP)目标的信息，如
果适用）：

www.txel.org/parents-and-families/
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根据您孩子的学业进展结果，LPAC：

将继续开展重新分类后的第二年监督，无需采取重新就读或强化干预措施。

已完成州规定的重新分类后的两年监督，不建议采取重新就读或强化干预措施。
根据中小学教育法(ESEA)第

3121(a)(5)章规定的联邦要求，您的子女将继续接受公共教育信息管理系统(PEIMS)额外两年的监督。
额外两年的

监督仅由联邦负责，LPAC将不会监督这两年的学术进展情况。

已建议重新参加双语教育计划。
请在此处签字并注明日期，表示同意重新参加双语教育计划：
家长签字

日期

家长签字

日期

已建议重新参加ESL课程。
请在此处签字并注明日期，表示同意重新参加ESL计划：

将继续开展重新分类后的第二年监督，并已建议您的子女接受强化干预，以支持在普通英语教育课堂环境中的语
言习得。
我们将为您提供更多有关此类支持的详细信息。

如您对此就读或继续参与计划的决定有任何疑问，请联系：
（姓名）
，
电话为：
（联系电话）
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စာာမှာ�်နှှာ1 ၏ 2

ဒေ�ာာင့််�သာ�၏ မှှတ််တ်မှ်�ဖို င့််တ်ဲ�အတ်ဲ င့််� မှိ တ်ူ�တ်စာ်ဒေစာာင့််အာ� ထားိ န်�သိ မှ်�ထားာ�ရှိှိရန်။

ကျော�ာ�င်းး�သား��၏တိုးး� �တိုး�းမှုုအကျော�် မှုး ဘမှုာ��အ��အသားး ကျော��ချာ�းစာ�
လွွ တိုးးလွ�းကျောသား�ကျော�ာ�င်းး�ချရိုး� င်းး/�း� ယ်း�း�င်းးလွ��း�း�င်းးချွင်း်းရကျော�ာ�င်းး�

ပြ�န်းးလွညားအဆင်း်းသားတိုးးမှုှတိုးးမှုုပြီး�ီ�ကျောန်း��း ကျောစာ�င်း်းကြံ�ညာ်းစာစားကျောဆ�ပြချင်းး�
ရ�းစာွ�ကျော�ာ�င်းး��ရဝု� ဏ်းဤသားူ ၏မှုး ဘ/အ� �းထိးန်းး�သားူ သားး� -်
ယ်ခွဲင့််� အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�သင့််ယ်ူသူ မှာာ�အာ� အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ� �ွမှ်��ာင့််သူအပြဖစာ် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှု ပြ�ည်််မှီပြီး�ီ�ဒေနာ�် ၎င့််�တ်ို ်၏
တ်ို �တ်�်မှု�ို �ွနှ်ု�်တ်ို်မှှ ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�ရန်အတ်ဲ �် ပြ�ည််နယ််နှှင့််် ဗဟုို အစာို �ရ ဥ�ဒေဒအရ လိို အ�်�ါသည််။ ဘာသာစာ�ာ��ွမှ်��ာင့််မှု အ�� ပြဖတ််
ဒေ�ာ်မှတ်ီ (LPAC) သည်် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််ပြခွဲင့််�ခွဲ�ထားာ�ရသည်််ဒေ�ာာင့််�သာ�မှာာ�၏ �ည်ာဒေရ�ဆိုို င့််ရာ တ်ို �တ်�်မှု�ို နှှစာ်နှှစာ်အ��ာ ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�
၍ ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��သု�� �ည်ာဒေရ�အစာီ အစာဥ်ပြဖစာ်ဒေစာ၊ အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�အာ� ဒု တ်ိ ယ်ဘာသာစာ�ာ�အပြဖစာ် အသု��ပြု�ဒေသာ �ည်ာဒေရ� အစာီ အစာဥ် (ESL) ပြဖစာ်
ဒေစာ တ်ို ်အတ်ဲ င့််� ပြ�န်လိည်် ဝါင့််ဒေရာ�်မှု၊ သို ်မှဟုုတ်် အထားူ ����်မှတ်် ညွှှ န်��ာ�ဒေထားာ�်�်� မှု �ို လိို အ�်သလိို အ��� ပြု�နှို င့််�ါသည််။ သင့်််�ဒေလိ�အာ� လိဲ န်ခွဲ�်သည်််နှှစာ်နှှစာ်
အတ်ဲ င့််� အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ� �ွမှ်��ာင့််သူအပြဖစာ် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််ပြခွဲင့််�ခွဲ�ထားာ�ရသည်််အတ်ဲ �်ဒေ��ာင့်််၊ သင့်််�ဒေလိ�အတ်ဲ �် အဒေ�ာင့််�ဆိုု�� ဒေနရာခွဲာ
စာီ စာဥ်မှု�ို အဆိုု��အပြဖတ််ဒေ��ရန်အတ်ဲ �် သင့်််သာ�/သမှီ �၏ င်္ဂရိ တ််အဆိုင့်််အပြ�င့်် ဒေအာ�်�ါ �ည်ာဒေရ�ဆိုို င့််ရာ အခွဲာ�်အလိ�်�ို�ါ �ွနှ်ု�်တ်ို် ��ည်််ရိုးုစာစာ်ဒေဆို�
ထားာ�ပြီး�ီ�ပြဖစာ်�ါသည််။ ရလိာဒ်မှာာ��ို ဒေအာ�်တ်ဲင့်် သ�်ဆိုိုင့််သလိို ဒေဖာ်ပြ�ထားာ�သည််။

�ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ�ပြ�စားကျောပြမှု��းကျောအ�င်းးတိုးး��တိုး�းမှုု
Texas ပြ�ညားန်းယ်း �ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ�အဆင်းးသားင်း်းပြ�စားမှုု အ��ပြ�တိုးးချာ�းမှုာ�� (STAAR)၊ အ�ာ���ဝုင်းး�ါ�
အ��ပြ�တိုးးချာ�း

အမှုား��အစာ��နှှ င်း်းဘ�သား�စာ���

စာွ မှုး�ကျောဆ�င်းးမှုုအဆင်း်း

ရမှုှတိုးး

စာာဖတ််ပြခွဲင့််�*
စာာအဒေရ�အသာ�
အင်္ဂဂလိိ �် ဘာသာစာ�ာ� ဝါိ ဇာာ�ည်ာ*
သခွဲဂာာဘာသာရ�်
သိ �ံ�
လိူ မှု ဒေရ� ဘာသာရ�်မှာာ�
အပြချ��စာီ မှု�သားညာ်း ဘ�သား�စာ���/�ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ� စာ�ကျောမှု��ွ �မှုာ�� (ကျောရိုွ �ချာယ်းနှး�င်းး)
စာာဒေမှ��ဲ� အမှည််-

ရ�်စာဲ�-

စာာဒေမှ��ဲ� အမှည််-

ရ�်စာဲ�-

ရလိာဒ်မှာာ�ရလိာဒ်မှာာ�အပြချ�� �ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ� တိုးး� �တိုး�းမှုု
ဒေမှှာ်မှှန်�ထားာ�သည််် အထား�်တ်န်�ဒေ�ာာင့််��ည်ာသင့််ယ်ူဒေရ� ပြီး�ီ�ဆိုု��မှု နှုန်�(လိမှ်�ဒေ��ာင့််�မှှန်ဒေ�်ရှိှိ/မှ

�ည်ာသင့််ယ်ူမှု ပြီး�ီ�ဆိုု��သည်််တ်ိုင့််(9-12)ရရှိှိထားာ�သည်််ခွဲရ�်ဒစာ်မှာာ�-

ရှိှိ ဒေဖာ်ပြ��ါ)-

ဒေ�ာာင့််�သာ�၏ ဘာသာစာ�ာ� တ်တ််ဒေပြမှာ�်မှု/ �ည်ာဒေရ�ဆိုို င့််ရာ တ်ို �တ်�်မှု(သ�်ဆိုိုင့််�ါ�၊ ဒေ�ာာင့််�သာ�ပြဖစာ်သူ၏ တ်စာ်ဦး�ခွဲာင့််�အလိို �် စာီ မှ�ဒေဆိုာင့််ရိုးဲ�်ထားာ�
သည််် �ည်ာဒေရ� အစာီ အစာဥ် (IEP) ရှိှိ ရည််မှှန်�ခွဲာ�်�န်�တ်ို င့််မှာာ��ို ဘာသာစာ�ာ� အစာီ အစာဥ်� မှည််သို် �ို င့််တ်ဲယ််ဒေပြဖရှိှင့််�ဒေ��ပြခွဲင့််�နှှင့်််သ�်ဆိုိုင့််ဒေသာ သတ်င့််�
အခွဲာ�်အလိ�် အ�ါအဝါင့််)-

www.txel.org/parents-and-families/
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ဒေ�ာာင့််�သာ�၏တ်ို �တ်�်မှုအဒေ�် မှိ ဘမှာာ�အာ�အစာီ ရင့််ခွဲ�စာာ

သားင်း်း�ကျောလွ�၏�ညာ�ကျောရ�တိုးး� �တိုး�းမှုု၏ရလွဒ်းအကျောန်းပြ�င်း်း LPAC သားညားပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုပြီး�ီ�ဒေနာ�် ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�ပြခွဲင့််�၏ ဒု တ်ိ ယ်နှှစာ်�ို ပြ�န်လိည််ဝါင့််ဒေရာ�်ပြခွဲင့််� သို ်မှဟုုတ်် အထားူ ����်မှတ်် စာဲ တ််ဖ�်မှုနည််�
လိမှ်�မှာာ� မှု�ါဘ� ဆို�်လိ�်လို�်ဒေဆိုာင့််မှည််။
သည်် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုပြီး�ီ�ဒေနာ�် ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�ပြခွဲင့််�၏ ပြ�ည််နယ််မှှလိို အ�်ဒေသာ နှှစာ်နှှစာ်တ်ာ အခွဲာိန်�ာလိ�ို ပြီး�ီ�ဒေပြမှာ�်ပြီး�ီ�ပြဖစာ်�ာ
ပြ�န်လိည််ဝါင့််ဒေရာ�်ပြခွဲင့််� သို ်မှဟုုတ်် အထားူ ����်မှတ်် စာဲ တ််ဖ�်မှုနည််�လိမှ်�မှာာ�အာ� အ��� ပြု�ထားာ�ပြခွဲင့််�မှုရှိှး�ါ ။ မှူ လိတ်န်�နှှင့််် အလိယ််တ်န်� �ည်ာဒေရ�
အ�်ဥ�ဒေဒ(ESEA) �ုဒ်မှ 3121(a)(5)အရ ဗဟုို အစာို �ရဆိုို င့််ရာ သတ််မှှတ််ခွဲာ�်မှာာ�အဒေ�်အဒေပြခွဲခွဲ�၍ သင့်််�ဒေလိ�အာ� ပြ�ည််သူ�
် ည်ာဒေရ� သတ်င့််�
အခွဲာ�်အလိ�် စာီ မှ�ခွဲန််ခွဲဲ� မှု စာနစာ် (PEIMS) တ်ဲ င့်် ဒေနာ�်ထား�် နှှစာ်နှှစာ်အ��ာ ဆို�်လိ�် ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�သဲ ာ�မှည််ပြဖစာ်သည််။ ဤဒေနာ�်ထား�် နှှစာ်နှှစာ်အ
��ာ ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�မှု မှှာ ဗဟုို အစာို �ဆိုို င့််ရာ တ်ာဝါန်ခွဲ�မှု အတ်ဲ �်သာပြဖစာ်ပြီး�ီ�၊ အဆိုို �ါ နှှစာ်နှှစာ်တ်ာ�ာလိအတ်ဲ င့််� LPAC သည်် �ည်ာဒေရ�ဆိုို င့််ရာ တ်ို �တ်�်မှု
�ို ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�မှည််မှဟုုတ််�ါ။
ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��သု�� �ည်ာဒေရ�အစာီ အစာဥ်တ်ဲင့်် ပြ�န်လိည််ဝါင့််ဒေရာ�်ရန် အ��� ပြု�ထားာ�သည််။ ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��သု�� �ည်ာဒေရ�အစာီ အစာဥ် အတ်ဲ င့််�သို ်
ပြ�န်လိည််ဝါင့််ဒေရာ�်ရန် ခွဲဲ င့်််ပြု�ခွဲာ�်အတ်ဲ �် ဤဒေနရာတ်ဲ င့်် ဒေ�ာ�ဇူ �ပြု�၍ လိ�်မှှတ််ထားို�၍ ရ�်စာဲ�တ်တ််�ါ-

မှိ ဘလိ�်မှှတ််ရ�်စာဲ�

ရ�်စာဲ�

ESL အစာီ အစာဥ်တ်ဲင့်် ပြ�န်လိည််ဝါင့််ဒေရာ�်ရန် အ��� ပြု�ထားာ�သည််။ ESL အစာီ အစာဥ် အတ်ဲ င့််�သို ် ပြ�န်လိည််ဝါင့််ဒေရာ�်ရန် ခွဲဲ င့်််ပြု�ခွဲာ�်အတ်ဲ �် ဤဒေနရာတ်ဲ င့််
ဒေ�ာ�ဇူ �ပြု�၍ လိ�်မှှတ််ထားို�၍ ရ�်စာဲ�တ်တ််�ါ-

မှိ ဘလိ�်မှှတ််ရ�်စာဲ�

ရ�်စာဲ�

ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုပြီး�ီ�ဒေနာ�် ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�ပြခွဲင့််�၏ ဒု တ်ိ ယ်နှှစာ်�ို ဆို�်လိ�်လို�်ဒေဆိုာင့််၍ သင့်််�ဒေလိ�သည်် အဒေထားဲ ဒေထားဲ �ည်ာဒေရ�
စာာသင့််ခွဲန်�အတ်ဲ င့််� ဘာသာစာ�ာ� တ်တ််ဒေပြမှာ�်မှု�ို အဒေထားာ�်အ�ူ ပြု�ရန်အတ်ဲ �် အထားူ ����်မှတ်် စာဲ တ််ဖ�်မှု�ို ရရှိှိရန် အ��� ပြု�ထားာ�သည််။ ဤဒေထားာ�်�်�
မှု ၏ အဒေသ�စာိ တ််အခွဲာ�်အလိ�်မှာာ�အတ်ဲ �် ဒေနာ�်ထား�်သတ်င့််�အခွဲာ�်အလိ�်�ို သင့််ရရှိှိလိိမှ််မှည််။

ဤဒေနရာခွဲာမှု ဆိုု��ပြဖတ််ခွဲာ�် သို ်မှဟုု တ်် အစာီ အစာဥ်တ်ဲင့်် ဆို�်လိ�်တ်�်ဒေရာ�်ပြခွဲင့််� တ်ို ်နှှင့်််�တ််သ�်၍ သင့်််တ်ဲင့်် ဒေမှ�ခွဲဲ န်�တ်စာ်စာု�တ်စာ်ရာရှိှိလိှင့််၊ ဒေအာ�်ဒေဖာ်ပြ��ါသို ်
ဆို�်သဲယ််ဒေ���ါ- (အမှည််)
�ွနှ်ု �်တ်ို်၏ ရိုး�ု �ခွဲန်�သို ် )တ်ယ််လိီဖုန်�) သို ် ဆို�်သဲယ််ဒေ���ါ။
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