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ພ ີ່ ແມີ່ ບ ີ່ ສາມາດໂອ້ລົມກັບລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້, ພວກ

ເຂົາກ ບ ີ່ ສາມາດນ າສົີ່ ງຄ່ານິຍົມ, ຄວາມເຊ ່ ອ, ຄວາມເຂົົ້ າໃຈ, ຫ   ຄວາມ

ຮ ົ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາກີ່ຽວກັບວິທ ຮັບມືກັບປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ແກີ່ ລູກຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຢີ່າງງີ່າຍດາຍ.  

ພວກເຂົາບ ີ່ ສາມາດສອນລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກີ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ ຂອງວຽກ ຫ ື  

ກີ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສີ່ວນບຸກຄົນ ຫ ື  ມັນ

ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນການເປັນຄົນທ ີ່ ມ ສິນທ າ ຫ ື  ມ ຈັນ

ຍາບັນໃນໂລກທ ີ່ ມ ຫ າຍທາງເລືອກເກ ນໄປ ແຕີ່ມ ຄ າ

ແນະນ າໜ້ອຍເກ ນໄປໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ.  ສິີ່ ງທ ີ່ ສູນ

ເສຍແມີ່ນຄ າແນະນ າ, consejos ທ ີ່ ພ ີ່ ແມີ່

ຄວນສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ໃນການ

ສືີ່ ສານທຸກໆວັນກັບເຂົາເຈ້ົາ. 

ການໂອ້ລົມແມີ່ນການເຊືີ່ ອມສ າພັນທ ີ່ ສ າຄັນລະຫວີ່າງພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ລູກ: ມັນ

ເປັນວິທ ທ ີ່ ພ ີ່ ແມີ່ ປູກຝັງວັດທະນະທ າຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ກັບລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກາຍປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມີ່ ຍິງໃນແບບທ ີ່ ພວກເຂົາ

ຕ້ອງການໃຫ້ລູກເປັນ.  ເມືີ່ ອພ ີ່ ແມີ່ ສູນເສຍວິທ ການສ້າງຄວາມສ າພັນ ແລະ 

ການມ ອິດທິພົນຕ ີ່ ກັບລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ການແຕກແຍກກ ເກ ດຂ ້ ນ ແລະ 

ຄອບຄົວຈະສູນເສຍຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມທ ີ່ ເກ ດຈາກຄວາມເຊືີ່ ອ ແລະ 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈເຊິີ່ ງກັນແລະກັນ. 

Lily Wong Fillmore 

 

ເມ ່ ອ 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ຂ ົ້ ມ ນຕິດຕ ່  

ເຂດການສຶກສາ U-46 ໃນເຂດພ ົ້ ນທ ່  ELGIN 

ຫົ້ອງການການບ ລິການດົ້ານການສຶກສາ ELL 

ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ີ່ ສາຍ 5331 ຫ ື  5332 

ແຟັກ: (847) 888-7189 

   

ສ ນຕົ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

 ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ີ່ ສາຍ 6038 

 ແຟັກ: (847) 888-7189 

 

ຊ ່  ຕ າແໜ່ງ ຕ ່ ສາຍ ອ ເມວ 

ດຣ. Annette Acevedo ຜ ົ້ ອ ານວຍການຫ ັ ກສ ດ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 4282 annetteacevedo@u-46.org 

Gustavo Dalal ຜ ົ້ ປະສານງານຝ່າຍຂ ົ້ ມ ນ ແລະ 

ການປະຕິບັດຕາມ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 4281 gustavodalal@u-46.org 

Sylvia Rodríguez ຜ ົ້ ປະສານງານຫ ັ ກສ ດລິເລ ່ ມ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 4278 sylviarodriguez@u-46.org 

Mario Pestaña ຜ ົ້ ປະສານງານຫ ັ ກສ ດລິເລ ່ ມ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 5078 mariopestana@u-46.org 

ດຣ. Hilda Rivera ຜ ົ້ ປະສານງານຫ ັ ກສ ດລິເລ ່ ມ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 4279 hildarivera@u-46.org 

María Chamorro ຄ ຝຶກສອນ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 5331 mariachamorro@u-46.org 

Zindya Guerrero ຄ ຝຶກສອນ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 5331 zindyaguerrero@u-46.org 

Sara Robles ຄ ຝຶກສອນ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 5331 sararobles@u-46.org 

Maribel Borja ຜ ົ້ ຊ່ຽວຊານຝ່າຍການຊ່ວຍເຫ  ອລົ້ າ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 7619 maribelborja@u-46.org 

Emily Sánchez ເລຂາ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 5331 emilysanchez@u-46.org 

Delia Alba Gallegos ເລຂາ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 5623 deliaalbagallegos@u-46.org 

ຊ ່  ຕ າແໜ່ງ ຕ ່ ສາຍ ອ ເມວ 

Brenda Escobedo ຜ ົ້ ປະສານງານ FWC ຕ ີ່ ສາຍ 5396 brendaescobedo@u-46.org 

Laura Godínez ຜ ົ້ ທົດສອບ FWC ຕ ີ່ ສາຍ 6078 lauragodinez@u-46.org 

Norma Burns ຜ ົ້ ໃຫົ້ການສຶກສາແກ່ພ ່ ແມ່ຂອງ ELL ຕ ີ່ ສາຍ 6024 normaburns@u-46.org 

Sonia Ríos ຜ ົ້ ຊ່ຽວຊານດົ້ານການທົດສອບ FWC ຕ ີ່ ສາຍ 6038 soniarios@u-46.org 
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ເຂດການສຶກສາ U-46 ໃນເຂດພ ົ້ ນທ ່  ELGIN 

ສັງລວມໂດຍຫຍ ົ້  

ໂດຍມ ເນ້ືອທ ີ່ ກວມເອົາ 90 ຕາລາງໄມລ໌, ເຂດການສ ກສາ U-46 ຮັບໃຊ້ 11 ຊຸມຊົນໃນເຂດຊານເມືອງເໜືອສຸດຂອງ Chicago 

ໃນເຂດປົກຄອງ Cook, DuPage ແລະ Kane .  ເຂດການສ ກສາຕ້ັງຢູີ່ຫີ່າງຈາກສູນກາງເມືອງ Chicago ໄປທາງທິດຕາເວັນ

ຕົກປະມານ 45 ນາທ  ແລະ ຊຸມຊົນສີ່ວນໃຫຍີ່ຂອງພວກເຮົາແມີ່ ນສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ງີ່າຍຈາກເສ້ັນທາງລະຫວີ່າງລັດທ ີ່ ສ າຄັນ 

ແລະ ທາງລົດໄຟໂດຍສານ. 

ເຂດການສ ກສາ U-46 ຮັບໃຊ້ເດັກນ້ອຍຫ າຍກວີ່າ 38,000 ຄົນແຕີ່ ຊ້ັນກຽມອະນຸບານໄປຈົນຮອດຊ້ັນຮຽນທ  12.  ເຂດການ

ສ ກສານ ້ ເປັນເຂດການສ ກສາໃຫຍີ່ ອັນດັບສອງໃນລັດ Illinois ທ ີ່ ປະກອບມ ໂຮງຮຽນປະຖົມ 40 ແຫີ່ງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ

ຕ້ົນ 8 ແຫີ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 5 ແຫີ່ງ. 

ເຂດການສ ກສາມ ສ ານັກງານໃຫຍີ່ ຕ້ັງຢູີ່ ສູນການບ ລິການການສ ກສາ U-46 ຢູີ່  355 E. Chicago Street ໃນ Elgin, IL 

60120.  ເບ ໂທລະສັບແມີ່ ນ (847) 888-5000. 

ແຜນຍຸດທະສາດ 

ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ U-46 ເຊິີ່ ງລວມມ ສ ີ່ ຄວາມທະເຍ ທະຍານ, ແປດບຸລິມະສິດ ແລະ ທິດສະດ ການດ າເນ ນງານ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ

ເອົາໃນວັນທ  20 ເມສາ 2015 ໂດຍຄະນະກ າມະການການສ ກສາ.  ສ ີ່ ຄວາມທະເຍ ທະຍານແມີ່ນສຸມໃສີ່ເລືີ່ ອງຄວາມສ າເລັດຂອງ

ນັກຮຽນ, ພະນັກງານທ ີ່ ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມ ສີ່ວນຮີ່ວມ, ການມ ສີ່ວນຮີ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ແລະ ປະສິດທິພາບ, ຄວາມເປັນເລ ດ 

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.  ທິດສະດ ການດ າເນ ນງານຂອງ U-46 ເນ້ັນໜັກໃສີ່ຄວາມສະເໝ ພາບໃນການແຈກຢາຍແຫ ີ່ງຄວາມ

ຊີ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ວັດທະນະທ າແຫີ່ງການສ້າງສັນສິີ່ ງໃໝີ່  ເພືີ່ ອກະກຽມນັກຮຽນສຸກຄົນໃຫ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ.  

ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຈະຊ ້ ນ າທິດທາງວິຊາການ ແລະ ການດ າເນ ນງານຂອງ U-46 ສ າລັບຫ້າປ ຂ້າງໜ້າ. ຄະນະກ າມະການ

ຊ ້ ນ າແຜນຍຸດທະສາດກ າລັງເຮັດວຽກກີ່ຽວກັບການສ້າງເປ້ົາໝາຍທ ີ່ ວັດແທກໄດ້ທ ີ່ ເໝາະສົມກັບບຸລິມະສິດທ ີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂອງ

ເຂດການສ ກສາ.  ຄລິກ ບີ່ ອນນ ້  ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມຕືີ່ ມກີ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດ.  

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມຕືີ່ ມກີ່ຽວກັບ U-46, ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງ “ກີ່ຽວກັບພວກເຮົາ” ຫ ື  ຄລິກ ທ ີ່ ນ ້ . 
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ວິໄສທັດ 

“U-46 ຈະກະຕຸົ້ນໃຫົ້ຜ ົ້ ຄົນປ່ຽນຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົົ້ າໃຫົ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ”. 

ພາລະກິດ 

“U-46 ຈະເປັນບ່ອນທ ່ ດ ເລ ດສ າລັບນັກຮຽນທຸກຄົນໃນການຮຽນ, ຄ ສອນທຸກຄົນໃນການ

ສອນ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນໃນການເຮັດວຽກ. ທັງໝົດໝາຍເຖິງທຸກຄົນ.” 

ຄ່ານິຍົມ 

 

 

 

 

 

 

ເປົົ້ າໝາຍ 

 ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນມ ການເຂົົ້ າເຖິງໂອກາດດົ້ານການສອນ ແລະ ການຮຽນທ ່ ມ 

ປະສິດທິພາບສ ງ. 

 ເພ ່ ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜົນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ກ າຈັດ

ຊ່ອງວ່າງດົ້ານຜົນສ າເລັດ. 

 ເພ ່ ອສະໜອງຊັບພະຍາກອນທ ່ ສະໜັບສະໜຸນຜົນສ າເລັດດົ້ານການຮຽນສ າລັບທຸກຄົນ. 

 ເພ ່ ອເພ ່ ມການສ ່ ສານ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນຜ່ານການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມ

ຊົນ. 

 ເພ ່ ອບັນຈຸພະນັກງານທ ່ ມ ປະສິດທິພາບໃນທຸກໆຕ າແໜ່ງ ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຫົ້ອງຮຽນ.

ຄວາມສະ

ເໝ ພາບ 

ຄວາມຄາດຫວັງສ ງ ການສົ້າງສັນ

ສ່ິງໃໝ່ 

ການເປັນຜ ົ້ ນ າ ແລະ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ 

ການພັດທະນາທາງວິຊາຊ ບ 

ການ

ເຄົາລົບ 

ສະພາບແວດລົ້ອມທ ່ ປອດໄພ ແລະ 

ໝັົ້ ນຄົງ 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂົ້ອງ 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຫ ັ ກສ ດການສອນ ແລະ ການບ ລິການ ELL 

ສ ນຕົ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

ຖ້າມ ການເວ້ົ າພາສາອືີ່ ນທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນພາສາອັງກິດຢູີ່ ເຮືອນຂອງພວກເຮົາ, ການບ ລິການໃດ

ແດີ່ທ ີ່ ມ ໃຫ້? ສູນຕ້ອນຮັບຄອບຄົວໃຫ້ການບ ລິການຕ ີ່ ໄປນ ້ : 
 

 ການລະບຸຕົວຕົນ ແລະ ການປະເມ ນຜົນ: ກວດຄັດຄວາມຄີ່ອງ

ແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນແຕີ່ລະຄົນທ ີ່ ຖືກລະບຸຜີ່ ານ ການສ າ

ຫ ວດພາສາທ ່ ໃຊົ້ຢ ່ ເຮ ອນ ວີ່ າມ ພ້ືນຖານທ ີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນພາສາອັງກິດ ອ ງຕາມ

ຄ າຕອບ “ແມ່ນ” ຕ ີ່ ກັບຄ າຖາມໃນການສ າຫ ວດພາສາທ ີ່ ໃຊ້ຢູີ່ ເຮືອນ.  

 ການບັນຈຸຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELs): ກ ານົດການມ ສິດໄດ້ຮັບການ

ບ ລິການຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELL) ຂອງນັກຮຽນ ອ ງໃສີ່ຄະແນນການ

ກວດຄັດທ ີ່ ກ ານົດໄວ້.  ຖ້ານັກຮຽນມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ ELL, ສູນ

ຕ້ອນຮັບຄອບຄົວຈະເຮັດການສະເໜ ແນະການບັນຈຸເຂ້ົາຮຽນທ ີ່ ເໝາະສົມ.  

 ຂ ົ້ ມ ນ: ແຈ້ງບອກຄອບຄົວໃໝີ່ ໃນເຂດການສ ກສາກີ່ຽວກັບຫ ັ ກສູດການ

ສອນທ ີ່ ມ ໃຫ້ແກີ່ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ໃຫ້ຂ ້ ມູນກີ່ຽວກັບຂະ

ບວນການຈົດທະບຽນ.  ຊີ່ວຍເຫ ື ອຄອບຄົວໃໝີ່ ໃນເຂດການສ ກສາໃນເລືີ່ ອງ

ຂ ້ ມູນກີ່ຽວກັບແຫ ີ່ງຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອທ ີ່ ມ ໃຫ້ໃນເຂດການສ ກສາ U-46 ແລະ 

ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. 

 

 

 
 

ສ ນຕົ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

355 E. Chicago St. 
Second floor, Room 231 

Elgin, IL 60120 

ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ່ ສາຍ 6038 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຂົ້ອຍຈະຮ ົ້ ໄດົ້ແນວໃດວ່າລ ກຂອງຂົ້ອຍມ ຄຸນສົມບັດໄດົ້ ຮັບ

ການບ ລິການຕ່າງໆ? 

ໃນເວລາຈົດທະບຽນ, ຄອບຄົວປະກອບ ແບບຟອມຂ ້ ມູນນັກຮຽນ ແລະ 

ແບບສ າຫ ວດພາສາທ ີ່ ໃຊ້ຢູີ່ ເຮືອນ.   ຖ້າພ ີ່ ແມີ່  ຫ ື  

ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຕອບວີ່າ ”ແມ່ນ” ຕ ີ່ ກັບໜ ີ່ ງໃນສອງຄ າຖາມ

ໃນ ແບບສ າຫ ວດພາສາທ ີ່ ໃຊ້ຢູີ່ເຮືອນ, ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບເຄືີ່ ອງມືການ

ກວດຄັດ ISBE ທ ີ່ ກ ານົດໄວ້.  ຈຸດປະສົງຂອງເຄືີ່ ອງມືການກວດຄັດແມີ່ ນເພືີ່ ອຕັດສິນກ ານົດການມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ ELL 

ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຖ້າມ ສິດໄດ້ຮັບ, ກ ຈະມ ການກ ານົດການບັນຈຸດເຂ້ົາຫ ັ ກສູດທ ີ່ ເໝາະສົມສ າລັບນັກຮຽນນ້ັນ. 

ເຂດການສ ກສາ U-46 ໃຊ້ເຄືີ່ ອງມືການກວດຄັດທ ີ່ ກ ານົດໄວ້ຂອງຄະນະກ າມະການການສ ກສາລັດ Illinois Pre-IPT Oral®, 

WIDA-MODEL™, WIDA Screener™ເຊັີ່ ນດຽວກັບຄະແນນ ACCESS ເປັນພ້ືນຖານ ສ າລັບການກ ານົດການມ ສິດໄດ້

ຮັບ ELL ຂອງນັກຮຽນ.  WIDA MODEL™, WIDA Screener™, ແລະ ACCESS ຖືກໃຫ້ຄະແນນໃນລ າດັບແຕີ່  1.0 

ຫາ 6.0.    

ມ ຜົນນ າໃຊ້ໃນເດືອນກ ລະກົດ 2017:  

-WIDA MODEL™ - ເດັກນ້ອຍທ ີ່ ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນອະນຸບານໃນພາກຮຽນທ າອິດທ ີ່ ໄດ້ຄະແນນອົງປະກອບລວມພາກການປາກເວ້ົາ 

(ການຟັງ/ການເວ້ົາ) ຕ ີ່ າກວີ່ າ 5.0 ແມີ່ນຖືວີ່ າເປັນຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELs) ແລະ ມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ TBE/TPI. 

- WIDA MODEL™ - ເດັກນ້ອຍທ ີ່ ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນອະນຸບານໃນພາກຮຽນທ ສອງ ຈົນຮອດພາກຮຽນທ າອິດຂອງຊ້ັນຮຽນປ ທ  1 

ທ ີ່ ໄດ້ຄະແນນ: 

 ຄະແນນລວມ (ການຟັງ/ການເວ້ົາ/ການອີ່ານ/ການຂຽນ) ຕ ່ າກວ່າ 5.0 ຫ    

 ຄະແນນການຮູ້ໜັງສື ຕ ່ າກວ່າ 4.2 ແມີ່ນຖືວີ່ າເປັນ ELs ແລະ ມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ TBE/TPI. 

- WIDA Screener™ - ເດັກນ້ອຍທ ີ່ ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນຮຽນປ ທ  1 ໃນພາກຮຽນທ ສອງຈົນຮອດຊ້ັນຮຽນ 12 ທ ີ່ ໄດ້ຄະແນນ:  

 ຄະແນນລວມ (ການຟັງ/ການເວ້ົາ/ການອີ່ານ/ການຂຽນ) ຕ ່ າກວ່າ 5.0 ແມີ່ນຖືວີ່ າເປັນ ELs ແລະ ມ ສິດໄດ້ຮັບ

ການບ ລິການ TBE/TPI. 

- ACCESS - ເດັກນ້ອຍທ ີ່ ເຮັດການປະເມ ນ ACCESS ແລະ ໄດ້ຄະແນນ:  

 ຄະແນນລວມ (ການຟັງ/ການເວ້ົາ/ການອີ່ານ/ການຂຽນ) ຕ ່ າກວ່າ 4.8 ແມີ່ນຖືວີ່ າເປັນ ELs ແລະ ມ ສິດໄດ້ຮັບ

ການບ ລິການ TBE/TPI. 

ການສະເໜ ແນະກີ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂ້ົາຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການທ ີ່ ເໝາະສົມ ຖືກເຮັດອ ງໃສີ່ຜົນການກວດຄັດເຫ ົີ່ ານ ້ .  ມ ການ

ໃຫ້ ໜັງສືແຈ້ງບອກການລົງທະບຽນ ທ ີ່ ອະທິບາຍການສະເໜ ແນະ ແລະ ການບ ລິການຕີ່າງໆ ພ້ອມກັບລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດ.  ພ ີ່

ແມີ່ ມ ສິດຍອມຮັບເອົາ ຫ ື  ປະຕິເສດການສະເໜ ແນະການບັນຈຸເຂ້ົາຮຽນ ELL. 

 

ສອງພາສາບ ? 

ESL? 

ການສຶກສາສອງພາສາ? 

ການສຶກສາທ່ົວໄປ? 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ສັງລວມກ່ຽວກັບຫ ັ ກສ ດ ELL ຂອງເຂດການສຶກສາ U-46 

 

 

 

ເຂດການສຶກສາ U-46 

ສັງລວມກ່ຽວກັບຫ ັ ກສ ດຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ 

ລະດັບໂຮງຮຽນ ການສຶກສາສອງພາສາ

ເພ ່ ອການປ່ຽນຜ່ານ 

(TBE) 

ຫ ັ ກສ ດການສອນໄລຍະ

ປ່ຽນຜ່ານ (TPI) 

ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທ 

ສອງ 

ສອງພາສາ 

(2020-2021) 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ 

 

ປ ກຽມ - ຊັົ້ ນຮຽນທ  6 

(ໂຮງຮຽນປະຖົມອິດສະ

ຫ ະ) 

ປ ກຽມ - ຊັົ້ ນຮຽນທ  6 

ຊັົ້ ນຮຽນ 

(ໂຮງຮຽນປະຖົມອິດສະ

ຫ ະ) 

ປ ກຽມ - ຊັົ້ ນຮຽນທ  6 

80:20 

ສອງພາສາແບບທາງດຽວ 

ອະນຸບານ – ຊັົ້ ນຮຽນທ  6 

80:20 

ສອງພາສາແບບສອງທາງ 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ

ອນຕົົ້ ນ 

 

 ຊັົ້ ນຮຽນທ  7 ແລະ 8 

ຊັົ້ ນຮຽນທ  7 ແລະ 8 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົຕອນຕ້ົນມ 

Abbott, Ellis, Kimball, 

Larsen, ແລະ Tefft 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນປາຍ

 

ຊັົ້ ນຮຽນທ  12 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ

ປາຍ Elgin, Larkin, ແລະ 

Streamwood 

ຊັົ້ ນຮຽນທ  9 - 11  

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

Bartlett, South Elgin 
 

ຊັົ້ ນຮຽນທ  12 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

Elgin, Larkin, ແລະ 

Streamwood 

ຊັົ້ ນຮຽນທ  9 - 11 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

Bartlett, Elgin, Larkin, 

Streamwood, ແລະ South 

Elgin 

ສ າລັບລາຍຊືີ່ ສະຖານທ ີ່ ໂຮງຮຽນ ELL ແລະ ຂ ້ ມູນຫ ້ າສຸດ ໃຫ້ເຂ້ົາເບິີ່ ງ www.u-46.org ຢູີ່ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ.  

ສ າລັບຂ ້ ມູນກີ່ຽວກັບການກ ານົດຫລັກສູດນັກຮຽນສະເພາະ ແມີ່ນໄປໜ້າທ  27 ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້ . 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/SDU46
http://www.u-46.org/
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຫ ັ ກສ ດການສຶກສາສອງພາສາເພ ່ ອການປ່ຽນຜ່ານ (TBE) 

ຫ ັ ກສູດການສ ກສາສອງພາສາເພືີ່ ອການປີ່ ຽນຜີ່ ານ (TBE) ແມີ່ນຫ ັ ກສູດເຕັມເວລາທ ີ່ ກ ານົດໃຫ້ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ພາສາດຽວກັນໃນ

ສັດສີ່ວນທ ີ່ ສູງທ ີ່ ມ ສິດໄດ້ຮັບ.  ມັນຖືກສະໜອງໃຫ້ຢູີ່ ໂຮງຮຽນບີ່ ອນທ ີ່ ມ ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ສິດໄດ້ຮັບແຕີ່  20 ຄົນຂ ້ ນໄປທ ີ່ ມ ພາສາດຽວ

ກັນ ຕາມທ ີ່ ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້.  ຫ ັ ກສູດດັີ່ ງກີ່າວຊີ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນປະສົບຜົນສ າເລັດໃນວິຊາຮຽນຕີ່າງໆ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດ

ໃນການສອນເປັນພາສາກ າເນ ດ ແລະ ESL. 

ຫ ັ ກສ ດສອງພາສາ  

ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາ 80:20 

ການສ ກສາສອງພາສາແມີ່ ນການໃຊ້ສອງພາສາເຂ້ົາໃນການສິດສອນ.  ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການສອນໃຫ້ອີ່ານ ແລະ ຂຽນເປັນສອງ

ພາສາໃນທຸກວິຊາຮຽນ.  ຢູີ່ ໃນ U-46, ພາສາການສອນແມີ່ນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ.  ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາ 

80:20 ແມີ່ນຮູບແບບການສ ກສາສອງພາສາເພືີ່ ອການປີ່ ຽນຜີ່ ານສ າລັບນັກຮຽນໃນຊ້ັນຮຽນຕີ່າງໆແຕີ່ ຊ້ັນກຽມອະນຸບານໄປຈົນ

ຮອດຊ້ັນຮຽນທ  11  ຜູ້ທ ີ່ ມ ຄຸນສົມບັດກົງກັບເກນເງືີ່ ອນໄຂຕ ີ່ ໄປນ ້ : 

 ນັກຮຽນຊາວສະເປນທ ີ່ ບ ີ່ ມ ພ້ືນຖານພາສາອັງກິດ ຜູ້ທ ີ່ ມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ ELL ໃນຫ ັ ກສູດການສ ກສາສອງພາສາ

ເພືີ່ ອການປີ່ ຽນຜີ່ ານ ອ ງໃສີ່ຄະແນນຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

ແລະ 

 ເຈ້ົາຂອງພາສາອັງກິດ ຫ ື  ນັກຮຽນທ ີ່ ເກັີ່ ງພາສາອັງກິດໄດ້ຮັບເຊ ນເຂ້ົາຮີ່ວມຫ ັ ກສູດອ ງຕາມເກນເງືີ່ ອນໄຂການຄັດເລືອກທ ີ່

ກ ານົດໂດຍເຂດການສ ກສາ. 

 

ເປ້ົາໝາຍຫ ັ ກສູດສອງພາສາ 

ນັກຮຽນທັງໝົດຈະ… 

 ຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນ ຫ ື  ສູງກວີ່າ 

 ພັດທະນາລະດັບຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວທ ີ່ ສູງໃນພາສາທ າອິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

 ພັດທະນາລະດັບຄວາມຄີ່ອງແຄີ່ວທ ີ່ ສູງໃນພາສາທ ສອງໃດໜ ີ່ ງ 

 ມ ທັດສະນະ ແລະ ການປະພ ດທ ີ່ ດ ດ້ານວັດທະນະທ າຕີ່ າງໆ 

 ຕາມເສ້ັນທາງກ້າວສູີ່ການເປັນພົນລະເມືອງຂອງໂລກທ ີ່ ໃຊ້ສອງພາສາ ແລະ ສອງການຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະຍາວ 

 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາແບບທາງດຽວ 

 

ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາແບບສອງທາງ 

 

ບັນດາໂຮງຮຽນທ ່ ມ ຮ ບແບບຫ ັ ກສ ດສອງພາສາແບບສອງທາງໃນ U-46 

ສ າລັບຂ ົ້ ມ ນຫ ົ້ າສຸດກ່ຽວກັບຫ ັ ກສ ດສອງພາສາ, ກະລຸນາເຂົົ້ າເບ່ິງຫ ັ ກສ ດ ELL ໄດົ້ທ ່  www.u-46.org ຢ ່ພາຍໃຕົ້ ຫົວຂ ົ້  ພະ

ແນກ >> ຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/SDU46
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ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

 

 

ຈ ານວນເວລາຂອງມ້ືໃນຫ ັ ກສູດສອງພາສາແບບທາງດຽວ/ສອງທາງ 80:20 ສ າລັບແຕີ່ລະພາສາ 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການຊີ່ວຍເຫ ື ອຈາກພ ີ່ ແມີ່  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຫ ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອທ ່ ໃຫົ້ສ າລັບພ ່ ແມ່ຂອງນັກຮຽນສອງພາສາ 
 

 Center for Applied Linguistics www.cal.org/twi  
 

 Center for Advanced Research on Language Acquisition www.carla.umn.edu  
 

 Dual Language of New Mexico (DLeNM) www.dlenm.org  
 

 ສ ນສອນການຮຽນໜັງສ ສອງພາສາ: ບລັອກຂ ົ້ ມ ນສ າລັບພ ່ ແມ່ສອງພາສາ 

http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/  
 

 Colorín Colorado http://www.colorincolorado.org/  
 

 Multilingual Living http://www.multilingualliving.com/  
 

 ອົງການຈັດຕັົ້ ງອ ່ ນທ ່ ມ ຄວາມສົນໃຈພິເສດໃນການສຶກສາສອງພາສາ: 

o ສະມາຄົມການສຶກສາສອງພາສາແຫ່ງຊາດ (NABE) 

o 2-Way CABE (ສະມາຄົມການສຶກສາສອງພາສາລັດຄາລິຟ ເນັຍ) 

o ສ ນແຫ ່ ງຂ ົ້ ມ ນລັດ Illinois. 
 

 ພາກສ່ວນສອງພາສາຂອງເວັບໄຊຂອງຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ 

https://www.u-46.org/Domain/5425 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.cal.org/twi
http://www.carla.umn.edu/
http://www.dlenm.org/
http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/
http://www.colorincolorado.org/
http://www.multilingualliving.com/
https://www.u-46.org/Domain/5425
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ຂ ້ ຕົກລົງຂອງພ ີ່ ແມີ່  

 

https://www.u-46.org/Page/15532


 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

ໜ້າ | 17                                                                            ໄປທ ີ່ ສາລະບານ ສິງຫາ 2020 

ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ ELL 
ໂຮງຮຽນປະຖົມ Channing 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

63 S. Channing St. 
Elgin 60120 
847/888-5185 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Coleman 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

1220 Dundee Avenue 
Elgin 60120 
847/888-5190 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Creekside 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

655 N. Airlite Street 
Elgin 60123 
847/289-6270 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Garfield  

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

420 May Street 
Elgin 60120 
847/888-5192 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Glenbrook 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

315 Garden Circle 
Streamwood 60107 
630/213-5555 
 

ໂຮງຮຽນ Hanover Countryside 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

6 Bartlett Road 
Streamwood 60107 
630/213-5560 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Harriet Gifford 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

240 S. Clifton Avenue 
Elgin 60123 
847/888-5195 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Heritage 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

507 Arnold Avenue 
Streamwood 60107 
630/213-5565 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Highland 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

190 N. Melrose Avenue 
Elgin 60123 
847/888-5280 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Hillcrest 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

80 N. Airlite Street 
Elgin 60123 
847/888-5282 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Hilltop 

ສະຖານທ ່ ກຽມອະນຸບານ DL/TPI  

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1855 Rohrssen Road 
Elgin 60120 
847/289-6655 
 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Horizon 

ສະຖານທ ່ ກຽມອະນຸບານ DL/TPI 

9:30 ໂມງເຊ້ົາ – 3:30 ໂມງແລງ 

1701 Greenbrook Blvd. 
Hanover Park 60133 

630/213-5570 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Huff 

ສະຖານທ ່ ກຽມອະນຸບານສອງພາສາ 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

801 Hastings Street 
Elgin 60120 
847/888-5285 
 

ສວນສາທາລະນະ Illinois 

ສ ນການຮຽນຮ ົ້ ໄວເດັກ 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1350 Wing Street 
Elgin, IL 60123 
847/289-6041 
 

ການເພ່ິງພາຕົນເອງ 

ສ ນການຮຽນຮ ົ້ ໄວເດັກ 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

200 Taylor Ave 
Bartlett, IL 60103 
630/213-5629 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Laurel Hil 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1750 Laurel Avenue 
Hanover Park 60133 
630/213-5580 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Liberty 

ຫ ັ ກສ ດ TBE/TPI 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

121 Naperville Road 
Bartlett 60103 
630/540-7680 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Lincoln 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

1650 Maureen Drive 
Hoffman Estates 60192 
847/289-6639 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Lords Park 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

323 Waverly Drive 
Elgin 60120 
847/888-5360 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Lowrie 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

264 Oak Street 
Elgin 60123 
847/888-5260 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ McKinley 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

258 Lovell Street 
Elgin 60120 
847/888-5262 
 

ຫ ັ ກສ ດ More At 4 

ສະຖານທ ່ ກຽມອະນຸບານ DL/TPI 

9:30 ໂມງເຊ້ົາ – 3:30 ໂມງແລງ 

799 S. McLean Blvd. 
Elgin 60123 
847/456-4343 
 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Nature Ridge 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1899 Westridge Blvd 
Bartlett 60103 
630/372-4647 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Oakhill 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

502 Oltendorf Road 
Streamwood 60107 
630/213-5585 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Ontarioville 

ສະຖານທ ່ ກຽມອະນຸບານສອງພາສາ 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

2100 Elm Street 
Hanover Park 60133 
630/213-5590 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Otter Creek  

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

2701 Hopps Road 
Elgin 60123 
847/888-6995 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Parkwood 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

2150 Laurel Avenue 
Hanover Park 60133 
630/213-5595 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Ridge Circle 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

420 Ridge Circle 
Streamwood 60107 
630/213-5600 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Ronald D. O’Neal 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

510 Franklin Blvd. 
Elgin 60120 
847/888-5266 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Sunnydale  

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

716 Sunnydale Blvd. 
Streamwood 60107 
630/213-5610 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Sycamore Trails 

ສະຖານທ ່ ກຽມອະນຸບານ TBE/TPI 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 2:00 ໂມງແລງ 

1025 Sycamore Ln. 
Bartlett 60103 
630/213-5641 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Timber Trails 

ສະຖານທ ່ ກຽມອະນຸບານ TBE/TPI 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

1675 McDonough Road 
Hoffman Estates 60192 
847/289-6640 
 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Washington 

8:30 ໂມເຊ້ົາ – 2:30 ໂມງແລງ 

819 W. Chicago Street 
Elgin 60123 
847/888-5270 

 

ໂຮງຮຽນທ ່ ມ ລາຍຊ ່ ຂົ້າງເທິງທັງໝົດ (ຍົກເວັົ້ ນໂຮງຮຽນ Liberty ແລະ 

Sycamore Trails) ແມ່ນມ ຫ ັ ກສ ດສອງພາສາ 80:20 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ການສຶກສາສອງພາສາເພ ່ ອການປ່ຽນຜ່ານ (TBE)/ການຮ່ວມມ  
ໃນສະຖານທ ີ່ ແບບນ ້ , ນັກຮຽນທ ີ່ ພ້ືນຖານພາສາໃນສັດສີ່ວນສູງໄດ້ຮັບການສິດສອນການຮຽນຕ້ົນຕ ເປັນພາສາອັງກິດໄປພ້ອມກັບການສອນເປັນພາສາທ ີ່ ໃຊ້ຢູີ່

ເຮືອນຜີ່ ານວິທ ການຮີ່ວມມືກັບຄູສອນ ESL ທ ີ່ ມ ໃບຮັບຮອງ ແລະ ຄູສອນພາສາກ າເນ ດ (ເຊັີ່ ນວີ່ າ ພາສາໂປໂລຍ, ອູດູ, ກູຈາຣາດ ແລະ ພາສາລາວ).  

ໃຫ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທ ສອງ (ESL) ແລະ ເປ້ົາໝາຍແມີ່ ນເພືີ່ ອປີ່ ຽນຜີ່ ານເປັນພາສາອັງກິດ.  

ຫ ັ ກສ ດການສອນເພ ່ ອການປ່ຽນຜ່ານ (TPI/ESL) 
ຫ ກສູດການສອນເພືີ່ ອການປີ່ ຽນຜີ່ ານແມີ່ ນຫ ັ ກສູດທ ີ່ ກ ານົດໃຫ້ເພືີ່ ອຮັບໃຊ້ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ສິດໄດ້ຮັບທ ີ່ ມາຈາກພ້ືນຖານພາສາທ ີ່ ມ ສັດສີ່ວນຕ ີ່ າ.  ຫ ັ ກສູດນ ້ ໃຫ້ການ

ສະໜັບສະໜຸນເພືີ່ ອຊີ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນປະສົບຜົນສ າເລັດໃນວິຊາຮຽນຕີ່າງໆ ແລະ ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ.  ຫ ັ ກສູດນ ້ ໃຫ້ການສອນເປັນພາສາອັງກິດໂດຍໃຊ້ ກາ

ນສອນພາສາອັງກິດປະສົມກັບເນ້ືອຫາວິຊາຮຽນ (Sheltered English Instruction).  ຫ້ອງຮຽນເຫ ົີ່ ານ ້ ນັບລວມເຂ້ົາໃນຂ ້ ກ ານົດການຈົບຊ້ັນສ າລັບນັກຮຽນ

ຊ້ັນອຸດົມ. 

ການຮ່ວມມ  TBE ແລະ ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທ ສອງ 

ຫ ັ ກສ ດການສອນເພ ່ ອການປ່ຽນຜ່ານ (ຫ ັ ກສ ດ TPI) 

 

 

 

 

 

 

ການເປັນຕົວແທນຕາມພາສາ 

ລາຍຊືີ່ ຂ້າງລຸີ່ມສະແດງເຖິງບາງພາສາຕີ່າງໆຢູີ່ພາຍໃນຫ ັ ກສູດ ESL ແຕ່ຊັົ້ ນກຽມອະນຸບານຫາຊັົ້ ນຮຽນ 12 ໃນທົີ່ ວເຂດການສ ກສາ (ໂຮງຮຽນປະຖົມ 

Liberty , ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen, ມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 

Tefft, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Larkin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

South Elgin, ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Streamwood): 

ພາສາອາຝຣິກາ ພາສາຮິນດ  ພາສາຣັດເຊຍ 

ພາສາອັລບານ  ພາສາອ ຕາລ  ພາສາສະໂລວັກ 

ພາສາອາມຮາຣິກ ພາສາຍ ີ່ ປຸີ່ ນ ພາສາໂຊມາລ  

ພາສາອາຣັບ ພາສາເກົາຫ   ພາສາຕາມິລ 

ພາສາແອສຊ ເຣຍ ພາສາລາວ ພາສາເຕລູກູ 

ພາສາເບມບາ ພາສາມາເລ ພາສາຕວຽກກ  

ພາສາບອສເນຍ ພາສາມາລາຢາລ າ ພາສາອູດູ 

ພາສາກ າປູເຈຍ ພາສາຈ ນກາງ ພາສາອຸຊເບກ 

ພາສາຈ ນກວ້າງຕຸ້ງ (ພາສາຈ ນ) ພາສາມົງໂກນ ພາສາຫວຽດນາມ 

ພາສາຊ ບົວໂນ ພາສາປັອກຕຸຍການ ພາສາໂຢຣູບາ 

ພາສາຝຣັີ່ ງ ພາສາໂຣມາເນຍ  

ພາສາເຢຍລະມັນ ພາສາປານຈາບ  (ປັນຈາບ )  

ພາສາເກຣັກ ພາສາຟິລິບປິນ (ຕາກາລັອກ)  

ພາສາຈູກາຣາດ ພາສາໂປໂລຍ  

 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ Liberty 

ກີ່ອນໄວຮຽນ - ຂ້ັນທ  6 

8:00 ໂມງເຊົົ້ າ – 2:00 ໂມງແລງ 

121 Naperville Road 
Barlett, IL 60103 

ໂທລະສັບ: 630/540-7680 

ແຟັກ: 630/540-7666 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຫ ັ ກສ ດ ELL ຢ ່ລະດັບມັດທະຍົມ 

ຫ ັ ກສູດ ELL ຢູີ່ລະດັບມັດທະຍົມມ ສອງຫ ັ ກສູດສ າລັບນັກຮຽນຫ ັ ກສູດ ELL: ການສ ກສາສອງພາສາເພືີ່ ອການປີ່ ຽນຜີ່ ານ (TBE) ເປັນພາສາສະເປນ ແລະ ຫ ັ ກ

ສູດການສອນໄລຍະປີ່ ຽນຜີ່ ານ (TPI).  ທັງສອງຫ ັ ກສູດແມີ່ ນມ ໃຫ້ຢູີ່ ບັນດາໂຮງຮຽນຕ ີ່ ໄປນ ້ : ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott , ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ

ຕ້ົນ Ellis, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ

ປາຍ Bartlett, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Larkin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ South Elgin, ແລະ 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍາມຕອນປາຍ Streamwood.  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 

Kimball, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen, ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft ຍັງສະເໜ ໃຫ້ຫ ັ ກສູດສອງພາສາຢູີ່ ໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທ  7 ແລະ 8.  

ນອກຈາກນ ້ , ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Larkin, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນປາຍ South Elgin, ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Streamwood ຍັງສະເໜ ໃຫ້ມ ຫ ັ ກສູດສອງພາສາຢູີ່ ໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທ  9 ແລະ 11. 

ຫ ັ ກສູດສອງພາສາ: ຊ້ັນຮຽນທ  7 - 11 

ນັກຮຽນທ ີ່ ຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮີ່ວມຫ ັ ກສູດສອງພາສາຢູີ່ລະດັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນໄດ້ຮັບການສອນເປັນພາສາສະເປນໃນວິຊາພາສາສະເປນ ແລະ ວິຊາ

ສັງຄົມສ ກສາຢູີ່ພາຍໃນໄລຍະສອງພາກຮຽນ.  ຄູສອນສອງພາສາລວມເອົາສ ີ່ ຂົງເຂດວິຊາພາສາ: ການຟັງ, ການເວ້ົາ, ການອີ່ານ ແລະ ການຂຽນເຂ້ົາກັນເພືີ່ ອ

ສອນນັກຮຽນໃນການສອນວິຊາພາສາສະເປນ ແລະ ສັງຄົມສ ກສາ ຫ ື  ວິຊາປະຫວັດສາດ.  ຢູີ່ ໃນລະດັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ນັກຮຽນສອງພາສາໃນ

ຊ້ັນຮຽນທ  9 ໄດ້ຮັບການສອນເປັນພາສາສະເປນໃນລະຫວີ່າງຊົີ່ ວໂມງຮຽນວິຊາພາສາສະເປນ, ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາວິທະຍາສາດ.  ໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທ  

10, ນັກຮຽນສອງພາສາໄດ້ຮັບການສອນເປັນພາສາສະເປນໃນລະຫວີ່ າງຊົີ່ ວໂມງຮຽນວິຊາພາສາສະເປນ ຫ ື  ພາສາສະເປນ AP ແລະ ວັດທະນະທ າ, ວິຊາຄະນິດ

ສາດ, ແລະ ຊົີ່ ວໂມງຮຽນວິຊາສັງຄົມສ ກສາ.  ຢູີ່ທ ີ່ ຊ້ັນຮຽນທ  11, ນັກຮຽນສອງພາສາຈະໄດ້ຮຽນພາສາສະເປນໃນຊີ່ວງສິລະປະພາສາສະເປນ, 

ການປີ່ ຽນແທນລ ້ າໜ້າ (AP) ພາສາສະເປນ ຫລື ຫ້ອງຮຽນ Dual Credit ຫລື ວິຊາເລືອກໜ ີ່ ງ ຫລື ສອງວິຊາ. 

ນັກຮຽນຜູ້ທ ີ່ ມ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບການບ ລິການ EL ໄດ້ຮັບການສອນ ESL ໜ ີ່ ງໄລຍະ.  ຄູສອນທ ີ່ ມ ໃບອະນຸຍາດວາງແຜນໄລຍະການຮຽນ ESL ເພືີ່ ອຮັບປະກັນ

ໃຫ້ມ ກິດຈະກ າຢີ່າງເປັນລະບົບ ທ ີ່ ຂະຫຍາຍຄວາມຄິດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈຢີ່າງເລິກເພືີ່ ອຕອບໂຕ້ກັບຂ ້ ຄວາມທ ີ່ ມ ລັກສະນະເປັນທິດສະດ  

ແລະ ການໃຫ້ຂ ້ ມູນ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເນ້ືອໃນການຮຽນຢີ່າງຄົບຖ້ວນໃນສາມຂົງເຂດຂອງວິຊາດັີ່ ງກີ່ າວ.  ຫ ັ ກສູດດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດ 

ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກສູດທ ີ່ ເຂດການສ ກສາອະນຸມັດ, ໃນຂະນະທ ີ່ ຍັງພົບປະຫວັດການຮຽນ ແລະ ພາສາສາດຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ. 

ການຮຽນຮູ້ໜັງສື ESL ແບບເປັນກຸີ່ມ: ຊ້ັນຮຽນທ  12 

ການຮຽນຮູ້ໜັງສືແບບເປັນກຸີ່ມແມີ່ນການເຊືີ່ ອມສານລະຫວີ່າງການອີ່ານ ແລະ ການຂຽນໃນສອງໄລຍະຂອງ ESL.  ຄູສອນ ESL ທ ີ່ ມ ໃບອະນຸຍາດລວມເອົາສ ີ່

ຂົງເຂດຂອງວິຊາສິລະປະພາສາເຂ້ົາກັນຄື: ການຟັງ, ການເວ້ົາ, ການອີ່ານ ແລະ ການຂຽນ.  ການຮຽນຮູ້ໜັງສືແບບເປັນກຸີ່ມປະກອບດ້ວຍກິດຈະກ າທ ີ່

ຂະຫຍາຍການຄິດຂອງນັກຮຽນ, ພັດທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈຢີ່າງເລິກເຊິີ່ ງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນຕອບໂຕ້ກັບຂ ້ ຄວາມທ ີ່ ມ ລັກສະນະເປັນທິດສະດ  ແລະ ໃຫ້ຂ ້

ມູນໃນແບບທ ີ່ ມ ຈຸດສຸມ ແລະ ມ ຈຸດປະສົງ.  ວ ທ ການຮຽນໜັງສືທ ີ່ ສົມດຸນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບການຊອກຫາຄວາມໝາຍໃນຂະບວນການຕີ່າງໆຂອງການອີ່ານ 

ແລະ ການຂຽນ.  ຫ ັ ກສູດດັີ່ ງກີ່ າວປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກສູດທ ີ່ ເຂດການສ ກສາໄດ້ອະນຸມັດ, ໃນຂະນະທ ີ່ ຍັງພົບປະຫວັດການ

ຮຽນ ແລະ ພາສາສາດຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ.  ຄູສອນໄຈ້ແຍກການສອນອ ງຕາມລະດັບ ESL (WIDA) ແລະ ປະຫວັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.  ຄູສອນ 

ESL ວາງແຜນຢີ່າງມ ຍຸດທະສາດ ແລະ ສອນຄ າສັບ ແລະ ພັດທະນາພາສາເພືີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມສ າເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

ວິຊາຮຽນສ າລັບນັກຮຽນ EL ໃນຊ້ັນຮຽນທ  12 

ວິຊາຮຽນທັງໝົດຖືກສອນເປັນພາສາສະເປນ (ລະຫັດວິຊາຮຽນ SB) ຫ ື  ການສອນພາສາອັງກິດປະສົມກັບເນ້ືອຫາວິຊາຮຽນ (ລະຫັດວິຊາຮຽນ ES).  ຫ ັ ກສູດ

ຕີ່າງໆສອດຄີ່ອງກັບມາດຕະຖານການສ ກສາ ແລະ ພາສາຂອງ ລັດ  ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກສູດທ ີ່ ເຂດການສ ກສາໄດ້ອະນຸມັດ.  

ຫ ັ ກສູດຕີ່າງໆໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພືີ່ ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃນວິຊາຮຽນຕີ່າງໆ ແລະ ພາສາໃນການຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ.  ນັກຮຽນ 

ESL ເຂ້ົາຮີ່ວມຫ ັ ກສູດເຫ ົີ່ ານ ້  ເຊິີ່ ງໄດ້ຮັບການສອນດ້ວຍ ວິທ ການທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ ແລະ ຍຸດທະສາດການສອນສ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາທ ສອງ.  

ເພືີ່ ອຮັບເອົາບົດສັງລວມຂອງຫ ັ ກສູດ ELL ຢູີ່ ໃນ ລະດັບມັດທະຍົມ ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງ www.u-46.org ຢູີ່ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ. 

 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/SDU46
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ ນ ELL (ຫ ັ ກສ ດ TBE/TPI) 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott 

 

ທ ່ ຢ ່ : 949 Van Street Elgin, IL 60123 

ໂທລະສັບ: 847/888-5160 

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/abbott   

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  847/888-5165 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: Christine Zugel 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຫົວໜົ້ າຄ ສອນ 
ELL:  

x8122 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x7169 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Ellis 

 

ທ ່ ຢ ່ : 
225 South Liberty Street Elgin, IL 
60120 

ໂທລະສັບ: 847/888-5151 

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/ellis   

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  847/888-5150 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: Yvette González-Collins 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຫົວໜົ້ າຄ ສອນ 
ELL:  

x5350 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x4165 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ ນ Abbott 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊີ່ວງທ  1    9:00 –   9:45 

ຊີ່ວງທ  2    9:49 – 10:34 

ຊີ່ວງທ  3  10:38 – 11:23  ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  4  11:27 – 12:12  ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  5  12:16 –  1:01   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  6    1:05 –  1:50   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  7    1:54 –  2:39 

ຊີ່ວງທ  8    2:43 –  3:28 

 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ 

ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ 

https://www.u-46.org/Page/16851 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ ນ Ellis 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊີ່ວງທ  1    9:00 –   9:45 

ຊີ່ວງທ  2    9:48 – 10:33 

ຊີ່ວງທ  3  10:36 – 11:21  ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  4  11:24 – 12:09  ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  5  12:12 – 12:57  ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  6    1:00 –  1:45   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  7    1:48 –  2:33 

ຊີ່ວງທ  8    2:36 –  3:21 

 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ 

ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ 

https://www.u-46.org/Page/16851 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/abbott
https://www.u-46.org/ellis
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball 

 

ທ ່ ຢ ່ : 
451 North McLean Blvd. Elgin, IL 
60123 

ໂທລະສັບ: 847/888-5290 

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/kimball  

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  847/888-5290 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: Charlotte Coleman 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຫົວໜົ້ າຄ ສອນ 
ELL:  

x2277 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x4143 

 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen 

 

ທ ່ ຢ ່ : 665 Dundee Avenue Elgin, IL 60120 

ໂທລະສັບ: 847/888-5250 

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/larsen  

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  847/888-5250 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: Gina Crespo 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຫົວໜົ້ າຄ ສອນ 
ELL:  

x5231 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x5251 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ ນ Kimball  

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊີ່ວງທ  1    9:00 –   9:45 

ຊີ່ວງທ  2    9:49 – 10:34 

ຊີ່ວງທ  3  10:38 – 11:23  ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  4  11:27 – 12:12  ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  5  12:16 –  1:01   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  6    1:05 –  1:50   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  7    1:54 –  2:39 

ຊີ່ວງທ  8    2:43 –  3:28 

 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ 

ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ 

https://www.u-46.org/Page/16851 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ ນ Larsen 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊີ່ວງທ  1    9:00 –   9:45 

ຊີ່ວງທ  2    9:49 – 10:34 

ຊີ່ວງທ  3  10:38 – 11:23  ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  4  11:27 – 12:12  ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  5  12:16 –  1:01   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  6    1:05 –  1:50   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  7    1:54 –  2:39 

ຊີ່ວງທ  8    2:43 –  3:28 

 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ 

ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ 

https://www.u-46.org/Page/16851 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/kimball
https://www.u-46.org/larsen
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Tefft 

 

ທ ່ ຢ ່ : 1100 Shirley Avenue 

ໂທລະສັບ: 630/213-5535 

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/tefft  

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  630/213-5535  

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: ດຣ. Luis Fernando de León 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຫົວໜົ້ າຄ ສອນ 
ELL:  

x7010 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x5919 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ELL (ຫ ັ ກສ ດTBE/TPI) 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett 

 

ທ ່ ຢ ່ : 7001 Schick Rd. Bartlett, IL 60103 

ໂທລະສັບ: 630/372-4700  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/bhs  

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  630/372-4700 x4710 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: Mike Demovsky 

ຕ ່ ສາຍເຖິງຜ ົ້ ເບ່ິງແຍງລະບົບ 
ELL:  

x4729 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x4725 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ ນ Tefft 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ເວລາເຂ້ົາຮຽນ: 8:50 

ຊີ່ວງທ  1    9:00 –   9:45 

ຊີ່ວງທ  2    9:49 – 10:34 

ຊີ່ວງທ  3  10:38 – 11:23  ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  4  11:27 – 12:12  ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  5  12:16 –  1:01   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  6    1:05 –  1:50   ອາຫານທີ່ຽງ  

ຊີ່ວງທ  7    1:54 –  2:39 

ຊີ່ວງທ  8    2:43 –  3:28 

 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ 

ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ 

https://www.u-46.org/Page/16851 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Bartlett 

 ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ລະຄັງເຕືອນ:  7:30 

ລະຄັງເຕືອນ:  7:35 

ຊີ່ວງທ  1         7:40 –   8:30 

ຊີ່ວງທ  2         8:35 –   9:25 

ຊີ່ວງທ  3         9:30 – 10:20 

ຊີ່ວງທ  4       10:25 – 11:15 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  5       11:20 – 12:10 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  6       12:15 –   1:05 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  7      1:10 –   2:00 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  8         2:05 –  2:55 
 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ 

ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ 

https://www.u-46.org/Page/16851 
 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/tefft
https://www.u-46.org/bhs
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin 

 

ທ ່ ຢ ່ : 1200 Maroon Drive. Elgin, IL 60103 

ໂທລະສັບ: 847/888-5100  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/ehs  

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  847/888-5100 x5110 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: Krystal Thomas 

ຕ ່ ສາຍເຖິງຜ ົ້ ເບ່ິງແຍງລະບົບ 
ELL:  

x4857 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x5123 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Larkin 

 

ທ ່ ຢ ່ : 1475 Larkin Avenue. Elgin, IL 60123 

ໂທລະສັບ: 847/888-5200  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/lhs  

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  847/888-5200 x5175 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: Krystal Bush 

ຕ ່ ສາຍເຖິງຜ ົ້ ເບ່ິງແຍງລະບົບ 
ELL:  

x5412 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x5212 

 

 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ລະຄັງເຕືອນ:  7:30  

ຊີ່ວງທ  1      7:40 – 8:30 

ຊີ່ວງທ  2      8:35 – 9:25  

ຊີ່ວງທ  3         9:30 – 10:20  

ຊີ່ວງທ  4       10:25 – 11:15 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  5       11:20 – 12:10 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  6       12:15 –   1:05 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  7      1:10 –    2:00 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  8         2:05 –   2:55 

 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ ສ າລັບສົກຮຽນ 

20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ https://www.u-

46.org/Page/16851 

 
 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Elgin  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ລະຄັງເຕືອນ:  7:30  

ຊີ່ວງທ  1      7:40 – 8:30 

ຊີ່ວງທ  2      8:35 – 9:25  

ຊີ່ວງທ  3         9:30 – 10:20  

ຊີ່ວງທ  4       10:25 – 11:15 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  5       11:20 – 12:10 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  6       12:15 –   1:05 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  7      1:10 –    2:00 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  8         2:05 –   2:55 

 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ 

ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ 

https://www.u-46.org/Page/16851 

 
 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/ehs
https://www.u-46.org/lhs
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ South Elgin 

 

ທ ່ ຢ ່ : 
760 East Main Street. South Elgin, IL 
60177 

ໂທລະສັບ: 847/289-3760  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/sehs   

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  847/289-3760 x3365 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: ດຣ. Kurt Johansen 

ຕ ່ ສາຍເຖິງຜ ົ້ ເບ່ິງແຍງລະບົບ 
ELL:  

X3344 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x3327 

 

 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ Streamwood 

  

ທ ່ ຢ ່ : 
701 W. Schaumburg Road. 
Streamwood, IL 60107 

ໂທລະສັບ: 630/213-5500  

ເວັບໄຊ:  https://www.u-46.org/shs  

ເບ ໂທລະສັບການເຂົົ້ າຮ່ວມ:  630/213-5500 x551 

ຜ ົ້ ອ ານວຍການ: ດຣ. Jennifer Van Deusen 

ຕ ່ ສາຍເຖິງຜ ົ້ ເບ່ິງແຍງລະບົບ 
ELL:  

X4956 

ສ່ວນຕ ່ ສາຍຜ ົ້ ປະສານງານ

ການຮຽນ ELL ຢ ່ ເຮ ອນ:  
x4908 

Se Habla Español 

Se Habla Español 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ South Elgin  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ລະຄັງເຕືອນຊີ່ວງທ  00:  7:10 

ຊີ່ວງທ  – 00                     7:12 – 7:40  

ລະຄັງເຕືອນຊີ່ວງທ  00: 7:30 ໂມງເຊ້ົາ 

ຊີ່ວງທ  01                      7:40 – 8:30 

ຊີ່ວງທ  02                      8:35 – 9:25  

ຊີ່ວງທ  03                       9:30 – 10:20  

ຊີ່ວງທ  04A                   10:25 – 10:48 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  04B                   10:52 – 11:15 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  05A                   11:20 – 11:43 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  05B                   11:47 – 12:10 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  06A                   12:15 – 12:38 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  06B                   12:42 – 1:05 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  07A                     1:10 – 1:33 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  07B                     1:37 – 2:00 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  8                         2:05 –  2:55 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ ສ າລັບສົກຮຽນ 20-21 

ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ https://www.u-46.org/Page/16851 

 
 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 

Streamwood  

ຕາຕະລາງເວລາຮຽນ 
 

ລະຄັງເຕືອນ:  7:25  

ຊີ່ວງທ  1      7:40 – 8:30 

ຊີ່ວງທ  2      8:35 – 9:25  

ຊີ່ວງທ  3         9:30 – 10:20  

ຊີ່ວງທ  4       10:25 – 11:15 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  5       11:20 – 12:10 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  6       12:15 –   1:05 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  7      1:10 –    2:00 ອາຫານທີ່ຽງ 

ຊີ່ວງທ  8         2:05 –   2:55 
 

ສ າລັບຕາຕະລາງການສ ກສາທາງໄກ ສ າລັບສົກຮຽນ 

20-21 ເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ https://www.u-

46.org/Page/16851 
 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/sehs
https://www.u-46.org/shs
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
https://www.u-46.org/Page/16851
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຂົ້ອຍສາມາດເບ່ິງຂ ົ້ ມ ນເພ ່ ມເຕ ມກ່ຽວກັບຫ ັ ກສ ດຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ

ໄດົ້ຢ ່ ໃສ 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປຫາ ຫ ື  ໂທຫາ: 

 

ຫົ້ອງການບ ລິການການສຶກສາສ າລັບຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ 

ສູນບ ລິການການສ ກສາ  

355 East Chicago Street, 3rd Floor 
Elgin, IL 60120 

(847) 888-5000 ຕ ີ່ ສາຍ 5331 ຫ ື  5332  

ແຟັກ (847) 888-7189  

 

ສ ນຕົ້ອນຮັບຄອບຄົວ 

ສູນບ ລິການການສ ກສາ 

355 E. Chicago St. 
Second floor, Room 231  
Elgin, IL 60120  

ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ີ່ ສາຍ 6038 

ແຟັກ (847) 888-7189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ສາມາດຕິດຕ ີ່ ຫາສາຍຊີ່ວຍເຫ ື ອ Español ໄດ້ທ ີ່ ເບ  (847) 695-8686 ແລະ ມັນມ ຈຸດປະສົງເປັນ

ແຫ ີ່ງໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ຂ ້ ມູນທ ີ່ ເຊືີ່ ອຖືໄດ້ສ າລັບຜູ້ໂທທ ີ່ ເວ້ົາພາສາສະເປນ ຫ ື  ພາສາອັງກິດ ທ ີ່ ມ ຄ າຖາມທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ

ກັບການສ ກສາ, ແຫ ີ່ງການຊີ່ວຍເຫ ື ອຊຸມຊົນ ແລະ ໜີ່ວຍງານສ າລັບຊຸມຊົນທ ີ່ ເວ້ົາພາສາສະເປນ. 

ສາຍຊີ່ວຍເຫ ື ອ Español ໃຫ້ບ ລິການວັນຈັນ ເຖິງ ວັນສຸກ ຕ້ັງແຕີ່ ເວລາ 7:00 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 4:00 ໂມງແລງ 

                                       

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ELL ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປທ ີ່ ເວັບໄຊຂອງພວກ

ເຮົາທ ີ່  www.u-46.org ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ້  ພະແນກ >> ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/SDU46
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

MTSS – ລະບົບການສະໜັບສະໜ ນແບບຫ າຍຊັົ້ ນ 

ລະບົບການສະໜັບສະໜູນແບບຫ າຍຊ້ັນ (MTSS) ແມີ່ ນຮູບແບບການສະໜັບສະໜູນແບບລວມເຂ້ົາກັນ 3 ຊ້ັນ ທ ີ່ ຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນຜີ່ ານຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງທ ີ່ ສອດຄີ່ອງຂອງການປະຕິບັດທ ີ່ ໃຊ້ການວິໄຈ ແລະ ທົີ່ ວທັງລະບົບກວ້າງ.  

MTSS ໄດ້ເນ້ັນໃສີ່ການຮຽນຮູ້ທາງວິຊາການ, ອາລົມທາງສັງຄົມ ແລະ ພ ດຕິກ າ.  ມັນແມີ່ ນໂຄງ

ຮີ່າງທ ີ່ ເປັນລະບົບ ແລະ ການປ້ອງກັນທ ີ່ ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ຂ ້ ມູນທ ີ່ ເປັນພ້ືນຖານສ າ

ລັບການປັບປຸງຜົນຮັບຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນຜີ່ ານການຮີ່ວມມືກັນຂອງຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ 

ຊຸມຊົນ.   

ຮູບແບບທ ີ່ ແບີ່ ງເປັນສາມຊ້ັນນ ້ ໃຫ້ການສິດສອນທ ີ່ ແຕກຕີ່າງກັນໃນລະດັບທົີ່ ວໄປ ຫ ື  ຊ້ັນທ  I 

ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ.  ນັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການ

ສອນສ າຄັນໂດຍອ ງຕາມຫ ັ ກຖານພ້ອມການສະໜັບສະໜູນໃນຫ້ອງຮຽນ.  ນັກຮຽນທ ີ່ ຕ້ອງການ

ຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອເພ ີ່ ມເຕ ມໄດ້ຮັບການແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫ ື ອທ ີ່ ມ ເປ້ົາໝາຍໃນຂົງເຂດທ ີ່ ເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງການໃນຊ້ັນທ  II ແລະ III.  ການ

ແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫ ື ອທັງໝົດມ ພ້ືນຖານຈາກການສ ກສາຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ, ກ ານົດການຂາດດຸນທັກສະທ ີ່ ມ ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບດ້ວຍ

ຄວາມຖືກຕ້ອງ.  ນັກຮຽນຈະໄດ້ການແຊກແຊງໃນການຮຽນຮູ້ໜັກຂ ້ ນ ແລະ ໄລຍະເວລາເພ ີ່ ມຂ ້ ນ 

ເພືີ່ ອຕອບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນນັກຮຽນກຸີ່ມນ້ອຍໆ 4-5 ຄົນໃນຊ້ັນທ  II.  ຄວາມຄືບໜ້າຈະໄດ້ຮັບການກວດກາໃນໄລຍະ 

6-8 ອາທິດ ແລະ ຈະມ ການດັດປັບ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ອ ງຕາມຂ ້ ມູນທ ີ່ ໄດ້ຮັບຈາກການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ.  ນັກ

ຮຽນຫ າຍຄົນທ ີ່ ກ າລັງຕອບສະໜອງແມີ່ ນຖືກອອກຈາກການແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫ ື ອ, ໃນຂະນະທ ີ່ ນັກຮຽນຫ າຍຄົນບ ີ່ ໄດ້ຕອບສະ

ໜອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຈັດລຽງການສະໜັບສະໜູນຢີ່າງເຂ້ັມງວດເພ ີ່ ມຂ ້ ນໃນຊ້ັນທ  II ແລະ/ຫ ື  ຊ້ັນທ  III.  ການຊີ່ວຍເຫ ື ອຊ້ັນທ  II 

ແມີ່ນຈະເຂ້ັມງວດຫລາຍຂ ້ ນ ແລະ ເນ້ັນສະເພາະບຸກຄົນສ າລັບນັກຮຽນ ພ້ອມທັງມ ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕີ່ລະອາທິດ.  

ມາດຖານການເຂ້ົາ ແລະ ອອກ ຈະຖືກນ າໃຊ້ກ ານົດສິີ່ ງທ ີ່ ຈະຊີ່ວຍເຫລືອ ແລະ ນັກຮຽນທ ີ່ ໄດ້ຮັບການແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫລືອ 

ອາດຈະຕ້ອງມ ເປ້ົາໝາຍສຸດທ້າຍ ຄືການມ ນັກຮຽນທ ີ່ ປະສົບຜົນສ າເລັດ ຫລື ກາຍລະດັບຊ້ັນ ໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຂະບວນການນ າສ່ົງ 

ນັກຮຽນທ ີ່ ກ າລັງປະສົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນໂຮງຮຽນອາດຈະຖືກນ າສົີ່ ງຕ ີ່ ຫາທ ມງານບ ລິການຂອງໂຮງຮຽນໂດຍຄູ, ພ ີ່

ແມີ່ , ຜູ້ອ ານວຍການ ຫ ື  ບຸກຄົນທ ີ່ ກີ່ຽວຂ້ອງອືີ່ ນໆ.  ນັກຮຽນທ ີ່ ໄດ້ຮັບການແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫ ື ອໃນຮູບແບບ MTSS ໃນ

ຊ້ັນທ  III ຍັງສາມາດຖືກສະເໜ ຕ ີ່ ທ ມງານບ ລິການອ ກດ້ວຍ.  ແນວໃດກ ຕາມ, ຂ້ັນຕອນ MTSS ບ ີ່ ສາມາດຖືກໃຊ້ເພືີ່ ອເຮັດໃຫ້ເກ ດ

ຄວາມຊັກຊ້າ ຫ ື  ປະຕິເສດການປະເມ ນຜົນຂອງນັກຮຽນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວີ່ າດ້ວຍການສ ກສາສ າລັບບຸກຄົນທ ີ່ ມ ຄວາມພິການ 

(IDEA).  ທ ມງານບ ລິການທົບທວນການນ າສົີ່ ງ ແລະ ກ ານົດວີ່ າການປະເມ ນຜົນກ ລະນ ສ ກສາໃນເບ້ືອງຕ້ົນຈະຖືກດ າເນ ນການຫ ື ບ ີ່ . 

ພ ີ່ ແມີ່ ໄດ້ຮັບເຊ ນເຂ້ົາຮີ່ວມກອງປະຊຸມທ ມງານບ ລິການຂອງລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ການນ າສົີ່ ງສ າລັບການປະເມ ນຜົນນ ້ ຄວນຖືກສົີ່ ງ

ຫາຫົວໜ້າອາຄານ. ໂດຍອ ງຕາມການທົບທວນຂອງທ ມງານບ ລິການ, ພ ີ່ ແມີ່ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນກີ່ຽວກັບການຕັດສິນ

ໃຈຂອງທ ມງານ.  ຄ າຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງພ ີ່ ແມີ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກີ່ອນທ ີ່ ຈະເລ ີ່ ມການປະເມ ນກ ລະນ ສ ກສາໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. 

ຫ ັ ງຈາກສ າເລັດການປະເມ ນຜົນກ ລະນ ສ ກສາແລ້ວ, ພ ີ່ ແມີ່ ໄດ້ຮັບເຊ ນໃຫ້ເຂ້ົາຮີ່ວມກອງປະຊຸມທາງການບີ່ ອນທ ີ່ ມ ການທົບທວນຜົນ

ການປະເມ ນ ແລະ ກ ານົດການມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ.  ຖ້ານັກຮຽນມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການການສ ກສາພິເສດ, ຫ ັ ກສູດການ

ສ ກສາສະເພາະບຸກຄົນຈະຖືກພັດທະນາຂ ້ ນ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

U-46 ການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດ 

ຂ ົ້ ມ ນຕິດຕ ່   

ໂທລະສັບ: (847) 888 - 5000 ຕ ີ່ ສາຍ 5065 

ສະຖານທ ່ : 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

ການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດແມີ່ນສີ່ວນໜ ີ່ ງທ ີ່ ຂາດບ ີ່ ໄດ້ຂອງຫ ັ ກສູດທັງໝົດທ ີ່ ສະໜອງໃຫ້ເພືີ່ ອຮັບໃຊ້ນັກຮຽນໃນເຂດການ

ສ ກສາ U-46.  ພະນັກງານການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດ ແລະ ພະນັກງານການສ ກສາທົີ່ ວໄປເຮັດວຽກຮີ່ວມກັນເພືີ່ ອຕອບ

ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນຂອງພວກເຮົາ. 

ຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການມ ຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງຢີ່າງຄົບຖ້ວນເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄວາມ

ພິການໃນລະຫວີ່າງອາຍຸ 3 ແລະ 21 ປ .  ຄູີ່ ມືສ າລັບພ ີ່ ແມີ່ ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄະນະກ າມະການການສ ກສາຂອງລັດ Illinois. ປ ້ ມ

ຄູີ່ ມືເຫ ັ້ ມນ ້ ໃຫ້ຂ ້ ມູນກີ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ ກສາຂອງພ ີ່ ແມີ່ ທ ີ່ ກີ່ຽວຂ້ອງກັບການນ າສົີ່ ງ, ການມ ສິດທິ, 

ຫ ັ ກສູດ, ການບ ລິການ ແລະ ການມ ສີ່ວນຮີ່ວມຂອງພ ີ່ ແມີ່ .  ສ າເນົາຂອງຄູີ່ ມືສ າລັບພ ີ່ ແມີ່ ສາມາດຖືກຊອກພົບໄດ້ໃນເວັບໄຊການ

ບ ລິການນັກຮຽນສະເພາະຂອງເຂດການສ ກສາ U-46. 

ຄວາມຕ ່ ເນ ່ ອງຂອງທາງເລ ອກຫ ັ ກສ ດ 

ເຂດການສ ກສາ U-46 ມ ທາງເລືອກທ ີ່ ມ ຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງຢີ່າງຄົບຖ້ວນຂອງຫ ັ ກສູດການສອນການສ ກສາພິເສດ, ໂຄງການ

ແຫ ີ່ງຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ການບ ລິການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ ໂດຍອ ງໃສີ່ລັກສະນະ ແລະ ລະດັບຂອງການແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫ ື ອທ ີ່ ຈ າເປັນ

ສ າລັບນັກຮຽນ. 

ຄວາມຕ ີ່ ເນືີ່ ອງທ ີ່ ຄົບຖ້ວນຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ເລ ີ່ ມແຕີ່ທາງເລືອກທ ີ່ ຈ າກັດໜ້ອຍສຸດຫາຫ າຍສຸດຕາມທ ີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸີ່ມ:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ການມ ສິດ 

 ການສຶກສາທ່ົວໄປ (ໂດຍມ ການປັບປີ່ ຽນແກ້ໄຂ) 

 ການສຶກສາທ່ົວໄປ (ໂດຍມ ການປ ກສາຫາລືກັບພະນັກງານ) 

 ຫົ້ອງຮຽນສອນຄວບ (ຄູສອນການສ ກສາທົີ່ ວໄປ ແລະ ການສ ກສາພິ

ເສດທ ີ່ ໃຫ້ການບ ລິການ) 

 ຫ ັ ກສ ດແຫ ່ ງຂ ົ້ ມ ນ (20-50% ໃນມ້ືເຂ້ົາຮຽນຫ ັ ກສູດການສ ກສາພິ

ເສດ ແລະ ການບ ລິການ) 

 

 ຫ ັ ກສ ດສິດສອນ- ສະຖານທ ່ ໂຮງຮຽນລັດຖະບານ 

 (50% ໃນມ້ືການຮຽນຂອງຫ ັ ກສູດການສ ກສາພິເສດ ແລະ ການ

ບ ລິການ) 

 ຫ ັ ກສ ດກາງເວັນພາກລັດຖະບານ  

 ຫ ັ ກສ ດກາງເວັນພາກເອກະຊົນ  

 ຫ ັ ກສ ດປະຈ າບ່ອນຢ ່ອາໄສ 

 

ຈ າກັດໜົ້ ອຍສຸດ 

ຈ າກັດຫ າຍສຸດ 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການສະເໜ ແນະກີ່ຽວກັບການມ ສິດໄດ້ຮັບຖືກເຮັດໂດຍຄວາມເຫັນສີ່ວນໃຫຍີ່ຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນລັດຖະບານຜູ້ທ ີ່ ເຂ້ົາຮີ່ວມ

ກອງປະຊຸມພະນັກງານຫ າຍຝີ່າຍ.  ເພືີ່ ອໃຫ້ມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການ, ນັກຮຽນຕ້ອງຖືກພົບວີ່ າມ ໜ ີ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍລັກສະນະພິເສດ 

ເຊິີ່ ງສົີ່ ງຜົນກະທົບທ ີ່ ບ ີ່ ດ ຕ ີ່ ກັບຜົນການຮຽນຂອງລາວ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງມ ການສ ກສາພິເສດ ແລະ ການບ ລິການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ.  

ຖ້າບ ີ່ ມ ຜົນກະທົບທ ີ່ ບ ີ່ ດ ຕ ີ່ ກັບຜົນການຮຽນທ ີ່ ເກ ດຈາກລັກສະນະພິເສດໃດໜ ີ່ ງ, ນັກຮຽນຈະບ ີ່ ມ ສິດໄດ້ຮັບການສ ກສາພິເສດ ແລະ 

ການບ ລິການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. 

ຫ ັ ກສ ດ ແລະ ການບ ລິການ 

ຫ ັ ກສ ດຂົ້າມປະເພດ 

ໃຫ້ການບ ລິການດ້ານການສ ກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກີ່ ນ້ັນຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນທ  12 ທ ີ່ ຖືກລະບຸ

ໄວ້ວີ່ າຂາດດຸນຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນ.  ມ ຫ ັ ກສູດການສິດສອນ ແລະ ແຫ ີ່ງຊີ່ວຍເຫ ື ອສ າລັບນັກຮຽນທ ີ່ ມ ສິດໄດ້ຮັບ

ການບ ລິການການສ ກສາພິເສດພາຍໃຕ້ເງືີ່ ອນໄຂການມ ສິດທິທາງດ້ານການສ ກສາຫ າຍເງືີ່ ອນໄຂ. 

ຫລັກສູດປະເພດຂ້າມສອງພາສາ ແມີ່ນມ ພ້ອມທັງໃນລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ.  

ນັກຮຽນສ ກສາພິເສດທ ີ່ ເຂ້ົາຮຽນຢູີ່ຫລັກສູດດັີ່ ງກີ່າວ ຈະຮັບເອົາການສິດສອນສອງພາສາ ແລະ ການຊີ່ວຍເຫລືອດ້ານພາສາ 

ອ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ IEP. ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຍຸດທະສາດແກນຫລັກ 

ແມີ່ນຈະຖືກນ າໃຊ້ ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສ ກສາພິເສດ ແລະ ພາສາຂອງນັກຮຽນ. ທ ມງານ IEP 

ຈະກວດເບິີ່ ງຂ ້ ມູນ ປະຈ າປ  ເພືີ່ ອກ ານົດການຂຽນຫລັກສູດສ າລັບປ ສົກຮຽນຕ ີ່ ໄປ.  

ການສິດສອນແບບຮ່ວມ 

ນັກຮຽນໃນໂຄງສ້າງມັດທະຍົມ (ປ  7-12) ອາດຈະຍັງເຂ້ົາຮີ່ວມການຮຽນການສອນແບບຮີ່ວມ ແລະ ປະເພດຂ້າມໝວດໝູີ່ . 

ແນວທາງການສິດສອນແບບຮີ່ວມ ແມີ່ ນແນວທາງການສ ກສາທົີ່ ວໄປ ທ ີ່ ອາຈານສອນພິເສດ ແລະ ອາຈານສອນທົີ່ ວໄປ 

ໄດ້ເຮັດວຽກຮີ່ວມກັນ ເພືີ່ ອວາງແຜນຮີ່ວມ, ສອນຮີ່ວມ ແລະ ປະເມ ນນັກຮຽນຮີ່ວມກັນ. ການສິດສອນແບບຮີ່ວມ 

ຈະເຮັດໃຫ້ມ ການເຂ້ົາຮີ່ວມຫລັກສູດການສ ກສາທົີ່ ວໄປໄດ້ຢີ່າງເຕັມສີ່ວນ 

ໃນຂະນະທ ີ່ ຍັງຮັບເອົາການຊີ່ວຍເຫລືອດ້ານການສ ກສາພິເສດ ຕາມທ ີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ IEPs ຂອງນັກຮຽນ. 

ການສິດສອນແບບຮີ່ວມ ຍັງຈະມ ຢູີ່ ໃນການກ ານົດຫລັກສູດພາສາຄູີ່  ຊ້ັນມັດທະຍົມ ແລະ ELs 

ທ ີ່ ໄດ້ຮັບການບ ລິການດ້ານການສ ກສາພິເສດ, ຍັງຈະໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫລືອພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ DL. 

ການຊີ່ວຍເຫລືອດັີ່ ງກີ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມແຕກຕີ່າງ ອ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງນັກຮຽນ 

ຕະຫ ອດເຖິງການສິດສອນທ ີ່ ມ ເປ້ົາໝາຍເພືີ່ ອບັນລຸເປ້ົາຫມາຍຂອງ IEP. 

ຫ ັ ກສ ດນ າທາງການສິດສອນຢ່າງເຂັົ້ ມງວດ 

ໃຫ້ການບ ລິການດ້ານການສ ກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ ນັກຮຽນຊ້ັນຮຽນທ  3-6 ທ ີ່ ຖືກລະບຸໄວ້ວີ່ າມ 

ການການຂາດດຸນຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນທ ີ່ ສ າຄັນ ທ ີ່ ລະບຸໄວ້ໃນຂົງເຂດວິຊາ ELA ແລະ ຄະນິດສາດ. ຫ ັ ກສູດນ າທາງໃຫ້ໂອ

ກາດທ ີ່ ຄອບຄຸມພາຍໃນສະຖານການສ ກສາທົີ່ ວໄປ ໃນຂະນະທ ີ່ ຮັບປະກັນວີ່ າການສະໜັບສະໜູນຢີ່າງເຂ້ັມງວດໃນ ELA ແລະ ຄະ

ນິດສາດຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການສ ກສາພິເສດ.  

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຫ ໜວກ ຫ   ຫ ໜັກ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນ 12 ທ ີ່ ໄດ້ຮັບ

ການວິນິດໄສວີ່ າມ ຄວາມບົກພີ່ ອງດ້ານການໄດ້ຍິນ ຫ ື  ມ ອາການຫູໜວກ ເພືີ່ ອໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮຽນທ ີ່ ເພິີ່ ງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍການຕອບ

ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສືີ່ ສານເພືີ່ ອໃຫ້ທຸກຄົນທ ີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈ້ົາ.    

ຫ ັ ກສ ດການສຶກສາໄວເດັກຕອນຕົົ້ ນ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ເດັກນ້ອຍທ ີ່ ມ ຄວາມພິການອາຍຸຕ້ັງແຕີ່  3 ຫາ 

5 ປ .  ເດັກນ້ອຍທ ີ່ ມ ສິດໄດ້ຮັບການບ ລິການການສ ກສາພິເສດມ ຄວາມຊັກຊ້າໃນການຮັບຮູ້, ການສືີ່ ສານ, ການພັດທະນາດ້ານ

ການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ພ ດຕິກ າ ແລະ/ຫ ື  ການພັດທະນາດ້ານອາລົມສັງຄົມ.   

ຫ ັ ກສ ດການພັດທະນາດົ້ ານອາລົມ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນທ  12 ທ ີ່ ໄດ້ຖືກລະບຸແລ້ວວີ່ າ

ມ ຄວາມພິການທາງດ້ານອາລົມ ໂດຍໃຊ້ວິທ ການສອນທາງທິດສະດ ທ ີ່ ແຕກຕີ່າງ ແລະ ຕ້ັງໂຄງຮີ່າງ, ໂດຍການໃຫ້ການສະໜັບສະ

ໜູນດ້ານອາລົມສັງຄົມ, ເຊິີ່ ງລວມມ ການຕິດຕ ີ່ ສືີ່ ສານກັບເພືີ່ ອນໄວດຽວກັນຢີ່າງເໝາະສົມ, ການຮຽນຮູ້ຕາມບັນຫາ, ແລະ ຍຸດທະ

ສາດການພະເຊ ນໜ້າ, ແລະ ການສ້າງຄວາມນັບຖືຕົວເອງ ແລະ ກົດລະບຽບຄວບຄຸມຕົວເອງ. 

ຫ ັ ກສ ດການຮຽນຮ ົ້ດົ້ ານການສອນ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນທ  12 ທ ີ່ ມ 

ຄຸນສົມບັດດ້ານການສ ກສາຂອງການເປັນຄົນບ ີ່ ເຕັມ.  ຈຸດສຸມຫ ັ ກແມີ່ ນເພືີ່ ອໃຫ້ນັກຮຽນກາຍເປັນສະມາຊິກທ ີ່ ເພິີ່ ງຕົນເອງໄດ້, ມ 

ຜົນງານ, ແລະ ເປັນສີ່ວນສ າຄັນຂອງຊຸມຊົນ, ໂດຍການບັນລຸໄດ້ຄວາມສາມາດສະເພາະສີ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຫ ັ ກສ ດການຮຽນຮ ົ້ທ ່ ມ ການດັດແປງ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນທ  12 ທ ີ່ ໄດ້

ຮັບການລະບຸວີ່ າມ ຄວາມບົກພີ່ ອງດ້ານການຮັບຮູ້ເລັກໜ້ອຍ ແລະ ມ ຄວາມຊັກຊ້າທາງດ້ານການປະຕິບັດທ ີ່ ມ ການປັບປີ່ ຽນທ ີ່ ສ າ

ຄັນ.  ຫ ັ ກສູດນ ້ ຈະພັດທະນາໃຫ້ນັກຮຽນເປັນສະມາຊິກທ ີ່ ເພິີ່ ງຕົນເອງໄດ້, ມ ຜົນງານ, ແລະ ເປັນທ ີ່ ເຄົາລົບຂອງຊຸມຊົນ. 

ຄວາມຕົ້ອງການພິເສດ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ພາວະແຊກຊ້ອນຕ ີ່ າໃນຊ້ັນອະນຸ

ບານຫາຊ້ັນຮຽນທ  12 ທ ີ່ ມ ຄວາມບົກພີ່ ອງດ້ານການຮັບຮູ້ໃນລະດັບປານກາງເຖິງຮ້າຍແຮງ ແລະ ມ ຄວາມຊັກຊ້າທາງດ້ານການ

ປະຕິບັດທ ີ່ ມ ການປັບປີ່ ຽນທ ີ່ ສ າຄັນ.  ຜີ່ ານການສິດສອນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທາງດ້ານການປະຕິບັດເປັນລາຍບຸກຄົນ ນັກຮຽ

ນມ ການພັດທະນາທັກສະເພືີ່ ອກາຍເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮີ່ວມໃນຊຸມຊົນທ ີ່ ມ ບົດບາດ, ໃນຂະນະທ ີ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະ

ພາບ ແລະ ຮີ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ.  

ຫ ັ ກສ ດໂຮງຮຽນສ ນກາງ 

ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາທ ີ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນຫ ັ ກສູດກາງເວັນພາກລັດ

ຖະບານດ້ານການສ ກສາພິເສດຂອງເຂດການສ ກສາແກີ່ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ບັນຫາທາງສັງຄົມ/ອາລົມ 

ແລະ ມ ຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາການລະດັບ 7-12.  ຫ ັ ກສູດດ້ານສັງຄົມ/ອາລົມປະຕິບັດຕາມ

ຫ ັ ກສູດການຮຽນການສອນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍຂອງເຂດການສ ກສາ ໃນ

ຂະນະທ ີ່ ຫ ັ ກສູດສ າລັບນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາການແມີ່ນອ ງໃສີ່ວິຊາຊ ບ.   

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຫ ັ ກສ ດສ າລັບການປ່ຽນຜ່ານ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ນັກຮຽນອາຍຸ 18-21 ປ .  ຫ ັ ກສູດນ ້ ເນ້ັນໃສີ່

ທັກສະດ້ານວິຊາຊ ບ, ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະການດ າເນ ນຊ ວິດປະຈ າວັນ.  

ວິໄສທັດ 

ໃຫ້ການບ ລິການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສ ກສາໃນແບບທ ີ່ ເຄົາລົບແກີ່ ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານຫາຊ້ັນຮຽນທ  12 ທ ີ່ ໄດ້

ຮັບການວິນິດໄສວີ່າມ ຄວາມບົກພີ່ ອງດ້ານການເບິີ່ ງເຫັນ ເພືີ່ ອໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຮຽນທ ີ່ ເພິີ່ ງຕົນເອງໄດ້ ໂດຍການສະໜອງວັດຖຸອຸປະ

ກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທາງການສ ກສາ ເພືີ່ ອໃຫ້ທຸກຄົນທ ີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງເຂົາ

ເຈ້ົາ. 

ການບ ລິການດົ້ານສຸຂະພາບຈິດ 

ນັກຈິດຕະວິທະຍາປະຈ າໂຮງຮຽນໃຫ້ບ ລິການເດັກນ້ອຍທ ີ່ ມ ບັນຫາດ້ານການຮຽນ ຫ ື  ການປັບຕົວ. ເຂົາເຈ້ົາສັງເກດ

ສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮີ່ວມມືກັບຄູປະຈ າຫ້ອງເພືີ່ ອພັດທະນາຍຸດທະສາດການແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫ ື ອ. 

ນັກຈິດຕະວິທະຍາປະຈ າໂຮງຮຽນຍັງຈັດການປະເມ ນດ້ານສຸຂະພາບຈິດສະເພາະບຸກຄົນຂອງນັກຮຽນໃນທຸກຊ້ັນຮຽນ

ຜູ້ທ ີ່ ອາດຈະຕ້ອງການການບ ລິການດ້ານການສ ກສາພິເສດ.  ການທົດສອບປະເມ ນສະຕິປັນຍາ, ບຸກຄະລິກສີ່ວນຕົວ, ຜົນສ າເລັດ 

ແລະ/ຫ ື  ລັກສະນະການຮັບຮູ້.  ໂດຍການຕ ຄວາມໝາຍຜົນການທົດສອບ, ນັກຈິດຕະວິທະຍາສາມາດຊີ່ວຍກ ານົດຈຸດແຂງ ແລະ 

ຈຸດອີ່ອນຂອງນັກຮຽນໄດ້. 

ການບ ລິການສັງຄົມສົງເຄາະ 

ນັກສັງຄົມສົງເຄາະປະຈ າໂຮງຮຽນຊີ່ວຍນັກຮຍນຜູ້ທ ີ່ ມ ບັນຫາດ້ານສັງຄົມ, ອາລົມ ຫ ື  ພ ດຕິກ າ ເຊິີ່ ງລົບກວນການ

ຮຽນໜັງສື ຫ ື  ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບໂຮງຮຽນ.  ນັກສັງຄົມສົງເຄາະປະຈ າໂຮງຮຽນຊີ່ວຍພະນັກງານໂຮງຮຽນໃນການ

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຕີ່າງໆເພືີ່ ອຊີ່ວຍນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ.  ໂດຍການໃຊ້ການປະເມ ນຜົນ, 

ການໃຫ້ຄ າປ ກສາ, ການແຊກແຊງຊີ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ການປະສານງານການບ ລິການຕີ່າງໆ, ນັກສັງຄົມສົງເຄາະປະຈ າໂຮງຮຽນໃຫ້

ບ ລິການນັກຮຽນ, ພ ີ່ ແມີ່ , ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ຢີ່າງມ ປະສິດທິຜົນ. 

ການບ ລິການດົ້ານສຸຂະພາບ 

ພະຍາບານປະຈ າໂຮງຮຽນມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການບ ລິການວິເຄາະ, ການປະເມ ນຜົນ ແລະ ການຕິດຕາມສຸຂະພາບສ າລັບນັກຮຽນ

ທຸກຄົນ.  ເປ້ົາໝາຍແມີ່ນເພືີ່ ອລະບຸ ແລະ ຊອກວິທ ແກ້ໄຂຕ ີ່ ກັບບັນຫາສຸຂະພາບທ ີ່ ລົບກວນການຮຽນ. 

ພະແນກການບ ລິການສຸຂະພາບດ າເນ ນການກວດຄັດເພືີ່ ອກ ານົດບັນຫາສຸຂະພາບຕີ່າງໆ.  ລວມໃນທ ີ່ ນ ້ ແມີ່ ນການກວດສຸຂະ

ພາບ, ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ການສ າຫ ວດແຂ້ວ, ແລະ ການກວດສາຍຕາ ແລະ ການກວດການໄດ້ຍິນປະຈ າປ ທ ີ່ ລັດ

ກ ານົດໃຫ້ເຮັດ. 

ການບ ລິການດົ້ານກິດຈະກ າບ າບັດ ແລະ ກາຍຍະພາບບ າບັດ 

ໃຫ້ການບ ລິການກີ່ຽວກັບອາຊ ບ ແລະ ກາຍຍະພາບບ າບັດແກີ່ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄວາມພິການ ເຊິີ່ ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານ

ການສ ກສາຂອງພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ື ອດັີ່ ງກີ່າວ.  ການບ ລິການກີ່ຽວກັບອາຊ ບ ແລະ ກາຍຍະພາບ

ບ າບັດນ ້ ສະໜັບສະໜູນເປ້ົາໝາຍທາງການສ ກສາດ້ວຍການຮີ່ວມມືກັບຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການບ ລິການດົ້ານການປາກເວົົ້ າ ແລະ ພາສາ 

ນັກບ າບັດການເວ້ົາ/ພາສາ ໃຫ້ບ ລິການນັກຮຽນຜູ້ທ ີ່ ຂະບວນການເວ້ົາ ແລະ/ຫ ື  ພາສາຂອງເຂົາເຈ້ົາແຕກຕີ່າງຈາກ

ມາດຕະຖານທົີ່ ວໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ຫ ື  ສິີ່ ງທ ີ່ ກີ່ຽວຂ້ອງກັບການສ ກສາ ແລະ ການພັດທະນາສັງ

ຄົມ.  ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄວາມຜິດແປກດ້ານພາສາ, ການເວ້ົາ, ສຽງ ແລະ ຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວອາດຈະມ ສິດໄດ້ຮັບການ

ບ ລິການ.  ມ ການໃຫ້ການບ ລິການໂດຍນ າໃຊ້ຫ າກຫ າຍຮູບແບບ ເຊັີ່ ນວີ່ າ ການຮີ່ວມມື ຫ ື  ການໃຫ້ຄ າປ ກສາສະເພາະບຸກຄົນ, 

ເປັນກຸີ່ມ, ຫ້ອງຮຽນ. 

ການສອນຢ ່ ເຮ ອນ ຫ   ຢ ່ ໂຮງໝ  

ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄວາມບົກຜີ່ ອງດ້ານສຸຂະພາບ ຫ ື  ຮີ່າງກາຍ ເຊິີ່ ງຈະເຮັດໃຫ້ຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາຫ າຍກວີ່າສອງອາທິດຕິດຕ ີ່ ກັນ ມ 

ສິດໄູ້ດຮັບການສອນພິເສດຢູີ່ເຮືອນ ແລະ/ຫ ື  ຢູີ່ ໂຮງໝ .  ຄວາມບົກຜີ່ ອງດ້ານສຸຂະພາບ ຫ ື  ຮີ່າງກາຍຕ້ອງຜີ່ ານການກວດຢ້ັງຢືນ

ໂດຍຄ າຢ້ັງຢືນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ກວດກາທາງການແພດທ ີ່ ມ ໃບອະນຸຍາດ.  ໂດຍຮີ່ວມມືກັບຜູ້ກວດກາທາງການແພດ, 

ພະນັກງານໂຮງຮຽນຕ້ອງກ ານົດວີ່ ານັກຮຽນສາມາດໄດ້ປະໂຫຍດທາງການຮຽນຈາກຫ ັ ກສູດດັີ່ ງກີ່າວຫ ື ບ ີ່ . 

ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພ ່ ແມ່ 

ພະແນກການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດຂອງ U-46 ເຊືີ່ ອວີ່າຄວາມພະຍາຍາມຮີ່ວມກັນລະຫວີ່າງພ ີ່ ແມີ່  ແລະ 

ໂຮງຮຽນແມີ່ ນສິີ່ ງຈ າເປັນເພືີ່ ອສະໜອງຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການທ ີ່ ເປັນປະໂຫຍດທ ີ່ ສຸດສ າລັບເດັກນ້ອຍ.  ພວກເຮົາ

ສົີ່ ງເສ ມໃຫ້ພ ີ່ ແມີ່ ຕິດຕ ີ່ ຫາຄູສອນຂອງລູກທີ່ານ ຖ້າມ ຄ າຖາມ ຫ ື  ຄວາມກັງວົນໃຈກີ່ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ແລະ ການບ ລິການ

ທ ີ່ ສະໜອງໃຫ້.  ຍັງມ ເຈ້ົາໜ້າທ ີ່ ຂອງທ ມງານບ ລິການປະຈ າໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ບ ລິຫານການສ ກສາພິເສດພ້ອມໃຫ້ການ

ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຕີ່າງໆ.  ພະນັກງານພະແນກການບ ລິການນັກຮຽນແບບພິເສດມຸີ່ ງໝ້ັນເຮັດວຽກກັບພ ີ່ ແມີ່ ເພືີ່ ອສະໜອງ

ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນທ ີ່ ດ  ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນແກີ່ນັກຮຽນ. 

ຜີ່ ານກອງປະຊຸມພ ີ່ ແມີ່ /ຄູສອນ ແລະ ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ, ພ ີ່ ແມີ່ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກຢີ່າງເປັນປົກກະຕິກີ່ຽວກັບຄວາມ

ກ້າວໜ້າຂອງລູກທີ່ານທຽບກັບເປ້ົາໝາຍປະຈ າປ ທ ີ່ ວາງໄວ້. 
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຫ ັ ກສ ດການສຶກສາໄວເດັກຕອນຕົົ້ ນໃນເຂດການສຶກສາ U-46 

ຂ ົ້ ມ ນຕິດຕ ່   

  ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ີ່ ສາຍ 6991  

ສະຖານທ ່ : 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

 

ພວກເຮົາຮັບໃຊົ້ໃຜ?   

ບັນດາຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ຮັບໃຊ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວໃນຊຸມຊົນ 11 ແຫີ່ງຢູີ່

ພາຍໃນເຂດຊານເມືອງຂອງເຂດປົກຄອງ Cook, Kane ແລະ DuPage:   

 ອາຍຸແຕີ່ ເກ ດ - 3 ປ  ຫ ັ ກສູດການຮຽນຢູີ່ ເຮືອນໂດຍ ພ ່ ແມ່ເປັນຄ ສອນ 

 ອາຍຸ 3-5            ຫ ັ ກສ ດປ ກຽມ ສ າລັບເດັກທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ຽງ ຫ ື  ມ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ 

ຫ ັ ກສ ດຂອງພວກເຮົາໃຫົ້ຫຍັງແດ່?  

 ການກວດຄັດດ້ານພັດທະນາການ/ການນ າສົີ່ ງຟຣ   

 ຫ ັ ກສູດການຮຽນທ ີ່ ເອົາເດັກເປັນໃຈກາງ, ອ ງໃສີ່ການຫ ິ້ ນທ ີ່ ເນ້ັນໜັກໃສີ່ຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດູັກ

ແຕີ່ລະຄົນ; ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ 

 ຫ້ອງຮຽນປ ກຽມແບບປະສົມປະສານທ ີ່ ລວມມ ເດັກທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ຽງ ແລະ ເດັກທ ີ່ ມ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ   

 ຫ້ອງຮຽນທ ີ່ ນ້ອຍກວີ່າສ າລັບເດັກທ ີ່ ມ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດທ ີ່ ລະບຸໄວ້ທ ີ່ ຈະໄດ້ປະໂຫຍດຈາກຫ້ອງຮຽນທ ີ່ ນ້ອຍກວີ່າ 

 ຜູູ້ໃຫ້ການສ ກສາແກີ່ພ ີ່ ແມີ່ ທ ີ່ ມ ໃບຮັບຮອງ/ຄູສອນການສ ກສາໄວເດັກທ ີ່ ມ ການສະໜັບສະໜຸນຈາກຜູ້ຊີ່ວຍຄູສອນ, ນັກ

ກາຍະບ າບັດ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ພະຍາບານ ແລະ ຜູ້ຊີ່ຽວຊານອືີ່ ນໆ 

ເປັນຫຍັງການສຶກສາໄວເດັກຕອນຕົົ້ ນຈ່ິງສົ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ? 

ການສ ກສາວິໄຈສະແດງໃຫ້ເຫັນຢີ່າງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງວີ່າເດັກນ້ອຍໃນຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນ: 

 ມ ທັກສະຊີ່ວຍເຫ ື ອຕົນເອງ 

 ສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈ 

 ປັບປຸງການຮູ້ພາສາໄດ້ດ ຂ ້ ນ 

 ພັດທະນາທັກສະການເຄືີ່ ອນໄຫວ 

 ຮຽນຮູ້ທັກສະທາງສັງຄົມທ ີ່ ເໝາະສົມ 

 ເລ ີ່ ມຄວາມສົນໃຈໄລຍະຍາວໃນການຮຽນຮູ້ 

 
 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການສຶກສາໄວເດັກຕອນຕົົ້ ນຂອງ U-46 ຮັບຮ ົ້ຄວາມສ າຄັນ 

ຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວແນວໃດ? 

ມັນໃຫ້ໂອກາດຕ ີ່ ໄປນ ້ ສ າລັບການມ ສີ່ວນຮີ່ວມຂອງຄອບຄົວ: 

 ການຢ້ຽມຢາມເຮືອນ 

 ງານເປ ດບ້ານ, drop-in playgroup 

 ໂຄງການຄວາມສົນໃຈຂອງພ ີ່ ແມີ່ , ກອງປະຊຸມສ າມະນາ  

 ກຸີ່ມສະໜັບສະໜຸນພ ີ່ ແມີ່  

 ກອງປະຊຸມພ ີ່ ແມີ່ -ຄູສອນ 

 ຈົດໝາຍຂີ່າວປະຈ າອາທິດ/ປະຈ າເດືອນ, ກິດຈະກ າຕີ່ າງໆ 

 ການຢ້ຽມຢາມຫ້ອງຮຽນ, ການເຂ້ົາຮີ່ວມໃນການໄປທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່ /ງານພິເສດ, ກິດຈະກ າຢູີ່ ເຮືອນ  

ຂົ້ອຍຈະຊອກຫາຂ ົ້ ມ ນເພ ່ ມເຕ ມໄດົ້ແນວໃດ? 

 ຫ ັ ກສູດການສ ກສາໄວເດັກຕອນຕ້ົນ (847) 888-5000 

 ພ ີ່ ແມີ່ ເປັນຄູສອນ        ອາຍຸແຕີ່ ເກ ດ - 3 ປ    ຕ ີ່ ສາຍ 6003 

 ຫ ັ ກສູດປ ກຽມ           ອາຍຸ 3-5    ຕ ີ່ ສາຍ 6991 

ລ ກຂອງຂົ້ອຍຈະໄດົ້ ຮັບການກວດຄັດໄດົ້ແນວໃດ?
 

ໃຫ້ການກວດຄັດດ້ານພັດທະນາການຟຣ ແກີ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທ ີ່ ມ ອາຍຸ 3-5 ປ ທ ີ່ ຢູີ່ ໃນເຂດການສ ກສາ U-46.  ສ າລັບຂ ້ ມູນ: 

 ສ າລັບອາຍຸ 3-5                  (847) 888-5000    ຕ ີ່ ສາຍ 6094 

 

 

ເຂດການສຶກສາ U-46 ໃຫົ້ ໂຮງຮຽນອະນຸບານເຕັມມ ົ້ ສ າລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ. 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບໂຮງຮຽນອະນຸບານເຕັມມ້ືແມີ່ ນຄລິກໃສີ່ ທ ີ່ ນ ້ . 

 

 

 

 

 

 

ມ ຜົນນ າໃຊ້ແຕີ່ ສົກຮຽນ 2016-2017 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/10342
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການສົ້າງຫ ັ ກສ ດພິເສດຂອງ U-46 

ຂ ົ້ ມ ນຕິດຕ ່  

ໂທລະສັບ: (847) 888-5000 ຕ ີ່ ສາຍ 5356 

ສະຖານທ ່ : 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

U-46 ໃຫ້ຫ ັ ກສູດພິເສດຫ າກຫ າຍຫ ັ ກສູດເພືີ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄວາມສາມາດສູງແຕີ່ລະຄົນໄດ້ມ ໂອກາດເປັນເລ ດໃນການຮຽນ. 

U-46 ໄດ້ຂະຫຍາຍຫ ັ ກສູດພິເສດເພືີ່ ອໃຫ້ຫ ັ ກສູດພັດທະນາຄວາມສາມາດພິເສດ AIM (ການເຂ້ົາເຖິງການສອບຖາມ ແລະ ຄວາມໝາຍ) 

ສ າລັບນັກຮຽນເປ້ົາໝາຍໃນຊ້ັນປ ທ ສອງຫາປ ທ ສາມຢູີ່ ບັນດາສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ເລືອກໄວ້ ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຫ ັ ກສູດການຮຽນຕ້ົນຕ ສ າລັບນັກຮຽນ

ເກັີ່ ງ, ຫ ັ ກສູດສອງພາສາສ າລັບນັກຮຽນໃນຊ້ັນປ ທ ສ ີ່ ຫາຊ້ັນປ ທ ຫົກ.  ໂດຍມ ຜົນນ າໃຊ້ໃນສົກຮຽນ 2016-2017, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ

ທັງໝົດແປດແຫີ່ງຈະດ າເນ ນຫ ັ ກສູດພິເສດບີ່ ອນທ ີ່ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບການສອນຫ າຍວິຊາລວມກັນໃນວິຊາຫັດອີ່ານ, ສັງຄົມສ ກສາ ແລະ 

ວິທະຍາສາດ.  ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍສາມາດເລືອກຈາກຫ ັ ກສູດ Advanced PlacementTM ທ ີ່ ສະເໜ ຫ າຍເຖິງ 25 ຫ ັ ກສູດ.  ບ ີ່ ມ ໃຫ້

ຢູີ່ ເຂດການສ ກສາອືີ່ ນໃດໆໃນເຂດພ້ືນທ ີ່  Fox Valley, ຫ ັ ກສູດການຮຽນຖືກອອກແບບມາເພືີ່ ອນ າເອົານັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄປສູີ່

ລະດັບໃໝີ່ແຫີ່ງການຮຽນຮູ້ທ ີ່ ສ້າງສັນ, ຫ າຍສາຂາວິຊາ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາມ ການເລ ີ່ ມຕ້ົນກີ່ອນສ າລັບການສ ກສາຂ້ັນວິທະຍາໄລ ແລະ 

ເສ້ັນທາງອາຊ ບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ຫ ັ ກສູດພິເສດເກ ດຂ ້ ນໃນຫ້ອງຮຽນທ ີ່ ຄວບຄຸມດ້ວຍຕົນເອງທ ີ່ ມ ການຊີ່ວຍເຫ ື ອດ້ານພາສາທ ີ່ ເໝາະສົມສ າລັບຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ອະດ ດ

ຜູ້ຮຽນພາສາອັງກິດ.  ຄູສອນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕີ່າງເຂ້ົາໃນຫ ັ ກສູດຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນຂ້າງເທິງໃນວິຊາເລກ ແລະ ວິຊາຫັດອີ່ານ/ພາສາອັງກິດ 

ໃນຂະນະທ ີ່ ລວມເອົາທັກສະການຄິດລະດັບສູງກວີ່າເຂ້ົາໃນການສິດສອນ.  ຂະບວນການລະບຸຕົວຕົນແມີ່ນຂ້ັນຕອນການຮີ່ວມມືຫ າຍຢີ່າງທ ີ່

ລວມເອົາກວດຄັດທົີ່ ວໄປ ໂດຍໃຊ້ການປະເມ ນຜົນການຮຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດໄປພ້ອມກັບລາຍການກວດການສັງເກດ.  ປະຫວັດນັກຮຽນ

ທ ີ່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນຖືກກວດກາໂດຍຄະນະກ າມະການລະບຸຕົວຕົນຂອງເຂດການສ ກສາ. 

ນັກຮຽນໃນຫ ັ ກສູດພິເສດມ ໂອກາດເຂ້ົາຮີ່ວມໃນກິດຈະກ າເລັີ່ ງລັດ ແລະ ເສ ມຄວາມຮູ້ ທ ີ່ ຖືກອອກແບບມາເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕ້ອງການດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄວາມສາມາດພິເສດ. 

ນັກຮຽນສາມາດສະໝັກເຂ້ົາຮີ່ວມການຮຽນສ າລັບເດັກມ ຄວາມສາມາດພິເສດຢູີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້.  ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ

ກີ່ຽວກັບການຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ຫາບີ່ ອນສອນພິເສດທ ີ່ ຕ້ັງຢູີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍແຕີ່ລະແຫີ່ງ. 

ຫ ັ ກສູດ IGNITE ແບບສອງພາສາ (Inquiry and Gifted Network for Ingenuity Talent and 

Exploration) ຫ້ອງຮຽນພິເສດສ າລັບການຮຽນຕ້ົນຕ  4-6 

ເຂດການສ ກສາຈະດ າເນ ນຫ້ອງຮຽນພິເສດສ າລັບການຮຽນຕ້ົນຕ  4-6 ແບບສອງພາສາສ າລັບນັກຮຽນທ ີ່ ຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮີ່ວມຫ ັ ກສູດສອງ

ພາສາຂອງເຂດການສ ກສາຜູ້ທ ີ່ ຖືກລະບຸວີ່ າເປັນເດັກມ ຄວາມສາມາດພິເສດ. 

ຫ ັ ກສູດຫ້ອງຮຽນພິເສດສ າລັບການຮຽນຕ້ົນຕ  4-6 ແບບສອງພາສາ ນ າໃຊ້ວິທ ການສອນ ແລະ ປັດຊະຍາແບບສອງພາສາ ເພືີ່ ອ

ສະໜັບສະໜຸນປະສົບການຮຽນທ ີ່ ດ ສຸດໃຫ້ແກີ່ ນັກຮຽນ.  ນັກຮຽນເຫ ົີ່ ານ ້ ຈະມ ສະພາບແວດລ້ອມການຮຽນແບບສອງພາສາ, ສອງການຮຽນຮູ້ 

ແລະ ສອງວັດທະນະທ າທ ີ່ ມ ຄີ່າ ແລະ ເຂ້ັມແຂງ. 

ຫ ັ ກສູດພິເສດແບບສອງພາສາໃນລະດັບຊ້ັນມັດທະຍົມ 

ຫ ັ ກສູດພິເສດແບບສອງພາສາຍັງຖືກສອນໃນລະດັບຊ້ັນຮຽນທ  7 ແລະ 8 ຢູີ່ທ ີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Abbott, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

ຕອນຕ້ົນ Ellis, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Kimball, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ Larsen, ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ 

Tefft.  ການສິດສອນພິເສດຖືກສອນເປັນວິຊາພາສາສະເປນ, ສັງຄົມສ ກສາ, ວິຊາພາສາອັງກິດ, ແລະ ຂົງເຂດວິຊາວິທະຍາສາດ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການຈົດທະບຽນເຂົົ້ າໂຮງຮຽນ 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

 

 
ແຫລີ່ງຂ ້ ມູນ: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405.pdf


 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

ໜ້າ | 37                                                                            ໄປທ ີ່ ສາລະບານ ສິງຫາ 2020 

ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຂົ້ອຍສາມາດຈົດທະບຽນລ ກຂອງຂົ້ອຍເຂົົ້ າຮຽນໄດົ້ແນວໃດ? ຂົ້ອຍຈ າ

ເປັນຕົ້ອງມ ເອກະສານໃດແດ່ສ າລັບນັກຮຽນໃໝ່? 

ພ ີ່ ແມີ່ ຜູ້ທ ີ່ ບ ີ່ ເຄ ຍມ ນັກຮຽນຢູີ່ ໃນ U-46 ອາດຈະລົງທະບຽນອອນລາຍ ໂດຍນ າໃຊ້ການລົງທະບຽນອອນລາຍຄອບຄົວໃໝີ່  (OLR) 

ຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດນ ້ ໃນການອັບໂຫລດເອກະສານທ ີ່ ຈ າເປັນ ພາຍໃນ OLR ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 

ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານອາດຈະຕິດຕ ີ່ ທີ່ ານ ຖ້າມ ຄ າຖາມກີ່ຽວຂ້ອງກັບການຍືີ່ ນ OLR ຂອງທີ່ານ ຫລື 

ເພືີ່ ອໃຫ້ຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມໃນມ້ືຕ ີ່ ມາ, ກີ່ອນລົງທະບຽນ. 

ຖ້າປະຈຸບັນ ທີ່ານມ ເດັກນ້ອຍລົງທະບຽນຮຽນ ຫລື ລືມລະຫັດຜີ່ ານຂອງທີ່ານ, ກະລຸນາເບິີ່ ງຄ າແນະນ າ 

ເພືີ່ ອກັບຄືນ/ຄອບຄົວປະຈຸບັນ, ທີ່ານສາມາດເພ ີ່ ມນັກຮຽນໃໝີ່ ໃສີ່ໃນການຂ ສະໝັກຂອງທີ່ານ 

ສ່ິງທ ່ ທ່ານຈະຕົ້ອງໄດົ້ເຮັດ: 

A. ນັກຮຽນທຸກຄົນຕົ້ອງໄດົ້ ຂຶົ້ ນທະບຽນອອນລາຍ. ທີ່ານສາມາດຍືີ່ ນລົງທະບຽນອອນລາຍຂອງທີ່ານ ຢູີ່ທ ີ່ ໂຮງຮຽນ ຫລື 

ໂດຍການປະຕິບັດຕາມລ ້ ງນ ້ : ແບບຟອມລົງທະບຽນອອນລາຍຄອບຄົວໃໝີ່ . ນອກຈາກນ ້  

ທີ່ານຍັງຈະຕ້ອງຕິດຕ ີ່ ຫາໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍຂອງທີ່ານ 

ເພືີ່ ອສ າເລັດການລົງທະບຽນຮຽນ. (ກະລຸນາຂຽນເລກທ ແບບຟອມສະໝັກ OLR ຂອງທ່ານ 

ເພ ່ ອສະໜອງໃຫົ້ແກ່ໂຮງຮຽນຂອງລ ກທ່ານ ໃນຊ່ວງການເຂົົ້ າເບ່ິງໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ.) 

B. ສະໜອງໃບຢັົ້ ງຢ ນທ ່ ຢ ່ອາໄສ  

1. ນັກຮຽນໃໝີ່ແຕີ່ລະຄົນຕ້ອງມ ໃບຢ້ັງຢືນດູແລ ແລະ ຟອມຢ້ັງຢືນທ ີ່ ຢູີ່ອາໄສ. ທີ່ານສາມາດຕືີ່ ມແບບຟອມນ ້  ຢູີ່ທ ີ່ ໂຮງຮຽນ 

ຫລື ໃຊ້ລ ້ ງນ ້  ເພືີ່ ອພິມ ແລະ ຕືີ່ ມຟອມ ແລະ ເອົາໄປນ າ - ພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາສະເປນ. 

2. ໃບຢ້ັງຢືນທ ີ່ ຢູີ່ອາໄສສອງ (2) ໃບຕາມທ ີ່ ລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມຂ້າງເທິງ. 

C. ໃບຢັົ້ ງຢ ນການເກ ດ. ສ າເນົາເອກະສານທາງການຕ້ອງໄດ້ຖືກນ າສະເໜ ຢູີ່ທ ີ່ ໂຮງຮຽນສ າລັບນັກຮຽນໃໝີ່ແຕີ່ລະຄົນທ ີ່ ລົງທະບຽນ. 

D. ແບບຟອມບັນທ ກໜັງສືຍິນຍອມ ຈະຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ເມືອງ ໄດ້ມ ເອກະສານບັນທ ກ ຈາກໂຮງຮຽນກີ່ອນໜ້າຂອງລູກທີ່ານ - 

ພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາສະເປນ. 

E. ກະລຸນາເບິີ່ ງຂ ້  ຟອມລົງທະບຽນຂອງພວກເຮົາ ຂ້າງລຸີ່ມ ສ າລັບຂ ້ ມູນກີ່ຽວກັບແບບຟອມເພ ີ່ ມເຕ ມ ທ ີ່ ທີ່ ານອາດຈະຕ້ອງການ. 

ຟອມຕີ່າງໆມ ຢູີ່ ໃນໄຟລ໌ເອກະສານທ ີ່ ສາມາດພິມອອກໄດ້ ເພືີ່ ອໃຫ້ຕືີ່ ມຂ ້ ມູນ ແລະ ໃຫ້ທີ່ານເອົາໄປໂຮງຮຽນນ າ ຖ້າທີ່ານຕ້ອງການ.   

F. ທີ່ານບ ີ່ ແນີ່ ໃຈວີ່ າ ໂຮງຮຽນຫຍັງທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານຄວນຈະເຂ້ົາຮຽນ, ກະລຸນາປ ກສາໂຮງຮຽນຫຍັງທ ີ່ ຂ້ອຍຄວນຈະເຂ້ົາຮຽນ? 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທີ່ານມ ລູກອ ກຄົນ ທ ີ່ ຈະຂ ້ ນທະບຽນຮຽນ 

ເຂົາເຈ້ົາຄວນຈະຖືກເພ ີ່ ມເຂ້ົາໃນແບບຟອມຂ ້ ນທະບຽນອອນລາຍດຽວກັນ. ໂຮງຮຽນເດັກນ້ອຍແຕີ່ລະຄົນ 

ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕ ີ່  ກີ່ອນລົງທະບຽນຮຽນ. 

ລ ກຂອງຂົ້ອຍຕົ້ອງມ ແບບຟອມທາງການແພດ ແລະ ການກວດ

ສຸຂະພາບໃດແດ່ກ່ອນທ ່ ຈະເລ ່ ມເຂົົ້ າຮຽນໄດົ້? 

ນັກຮຽນທ ີ່ ເຂ້ົາຮຽນ ກ່ອນກຽມອະນຸບານ, ອະນຸບານ, ປ  6, ປ  9 ແລະ 12  

ຕ້ອງໄດ້ຍືນບັນທ ກສຸຂະພາບໃຫ້ແກີ່ໂຮງຮຽນ.  ກົດ  ທ ີ່ ນ ້   ເພືີ່ ອເບິີ່ ງຂ ້ ກ ານົດ ສ າລັບນັກຮຽນຂອງທີ່ານ.  ຕາມທາງເລືອກ, 

ທີ່ານອາດຈະອັບໂຫລດບັນທ ກພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ/ຫລື ດ້ານກາຍຍະພາບຂອງລູກຂອງທີ່ານ ກັບການຂ ສະໝັກຂ ້ ນທະບຽນຮຽນ ຫລື 

ທີ່ານອາດຈະອ ເມວເອກະສານດັີ່ ງກີ່າວໃຫ້ແກີ່ພະແນກບ ລິການສຸຂະພາບ.  ສ າລັບຄ າຖາມ, ກະລຸນາສົີ່ ງອ ເມວຫາ 

healthservices@u-46.org. 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://district.u-46.org/registration/kiosk
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/FINAL02%207%2017%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/SPN%20for%20UPDATE%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form%202017.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001E_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001S_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/Page/159
https://www.u-46.org/Page/9106
mailto:healthservices@u-46.org
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ພວກເຮົາສາມາດໄປຮັບການກວດສຸຂະພາບໄດົ້ຢ ່ ໃສ? 

ເດັກສາມາດເຮັດການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຢູີ່ ຫ້ອງການທີ່ານໝ  ຫ ື  ຢູີ່ຄລ ນິກ.  ໂຮງຮຽນທຸກແຫີ່ງມ ຂ ້

ມູນກີ່ຽວກັບການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຟຣ  ຫ ື  ໃນລາຄາຕ ີ່ າ.  ທ່ານ ຕົ້ອງ ນ າເອົາບັນທຶກການສັກ

ຢາປົ້ອງກັນພະຍາດຂອງລ ກທ່ານໄປນ າທຸກຄັົ້ ງທ ່ ໄປຄລ ນິກ. 

ການສັກຢາປົ້ອງກັນພະຍາດລາຄາຕ ່ າ 

 ສະຖານທ ີ່ ຂອງ ການດ ແລສຸຂະພາບຄອບຄົວໃນເຂດພ ົ້ ນທ ່  Greater Elgin: 

o Center for Family Health, 165 E. Plank Rd., Sycamore, IL 60178 (ເວັບໄຊ) 

o Creekside Health Center, 300 McHenry Rd., Wheeling, IL 60090 (ເວັບໄຊ) 

o Lake Health Center, 1515 E. Lake St., Hanover Park, IL 60133 (ເວັບໄຊ) 

o McHenry Community Health Center, 3901 Mercy Dr., McHenry, IL 60050 (ເວັບໄຊ) 

o Randall Health Center, 1435 N. Randall Rd., Suite 410, Elgin, IL 60123 (ເວັບໄຊ) 

o Seneca Health Center, 450 Dundee Ave., Lower Level, Elgin, IL 60120 (ເວັບໄຊ) 

o Streamwood Community Health Center, 135 E. Irving Park Rd., Streamwood, IL 60120 (ເວັບໄຊ) 

o Summit Health Center, 373 Summit St., Elgin, IL 60120 (ເວັບໄຊ) 

ສ າລັບຄລ ນິກສຸຂະພາບຢູີ່ໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ໂທ: 847-608-1344 

 DuPage Immunization Clinic (ຜູ້ຢູີ່ອາໄສໃນເຂດປົກຄອງ DuPage)  ຕາ

ເວັນຕົກ: 111 N. County Farm Road, Wheaton, IL 60187 

ໂທຫາ 1-630-682-7400 ເພືີ່ ອກ ານົດເວລາການນັດໝາຍ.  

ສ າລັບການນ າສົີ່ ງເພ ີ່ ມເຕ ມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ຫາພະຍາບານໂຮງຮຽນຂອງລູກທີ່ານ.    

ແຫ ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ/ຫ   ການອົ້າງອ ງໝ ປົວແຂົ້ວ 

 Well Child: 620 Wing Street, Elgin, IL 60123. ໂທ.: 847-741-7370  

 DentaQuest Illinois Services (ການບ ລິການນ າສ່ົງຫາທ່ານໝ ): ໂທ.: 888-286-2447 

ສະໜອງຊືີ່ ຂອງໝ ປົວແຂ້ວຂອງ Medicaid ຫ ື  Kidcare ໃຫ້ແກີ່ຄອບຄົວ  

 Elgin Medical/Dental: 417 Dundee Avenue Elgin, IL 60120. ໂທ.: 847-608-7910  

 Greater Elgin Family Care Center: 373 Summit St. Elgin, IL. ໂທ.: 847-608-1344 

 ABC Dentistry: 80 W. Hillcrest Blvd, suite 212. Schaumburg, IL 60195. ໂທ.: 847-882-3360. ຊົີ່ ວໂມງ: ວັນຈັນ - 

ວັນພະຫັດ 7:00 ໂມງເຊ້ົາ – 6:30 ໂມງແລງ. ວັນສຸກ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ - 2:00 ໂມງແລງ. ວັນເສົາ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ - 1:00 ໂມງແລງ. 

ລະບຽບການຂອງໂຮງຮຽນ 

ຂົ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖົ້າລ ກຂອງຂົ້ອຍບ ່ ສະບາຍ? 

ເດັກປີ່ວຍຄວນພັກຢູີ່ ບ້ານ.  ບາງຄ້ັງ ພ ີ່ ແມີ່ ສົີ່ ງລູກທ ີ່ ບ ີ່ ສະບາຍໄປໂຮງຮຽນ ເພາະວີ່ າເຂົາເຈ້ົາຈ າເປັນຕ້ອງໄປເຮັດວຽກ ແລະ ບ ີ່ ສາມາດຢູີ່ເຮືອນ

ນ າລູກໄດ້.  ແນວໃດກ ຕາມ, ເດັກທ ີ່ ເຈັບປີ່ວຍມັກຈະເຮັດໃຫ້ເດັກຄົນອືີ່ ນເຈັບປີ່ວຍນ າ.  ເມ ່ ອລ ກຂອງທ່ານບ ່ ສາມາດມາໂຮງຮຽນໄດົ້ , ໃຫົ້

ໂທຫາໂຮງຮຽນທຸກໆມ ົ້ ໃນຕອນເຊົົ້ າກ່ອນເລ ່ ມຮຽນ.  ທ່ານຄວນໃຫົ້ຂ ົ້ ມ ນຕ ່ ໄປນ ົ້ : ຊ ່ ຂອງເດັກ, ຊັົ້ ນຮຽນ, ຄ ສອນ, 

ເຫດຜົນທ ່ ຂາດຮຽນ ແລະ ເບ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://gefcc.org/find-a-health-center/center-for-family-health-sycamore/
http://gefcc.org/locations/creekside-health-center/
http://gefcc.org/locations/lake-health-center/
http://gefcc.org/locations/mchenry-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/randall-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/seneca-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/summit-health-center/
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຈະເປັນແນວໃດຖົ້າລ ກຂອງຂົ້ອຍຕົ້ອງກິນຢາຢ ່ ໂຮງຮຽນ 

ຢາທ ີ່ ເໝາະສົມທ ີ່ ໄດ້ຮັບຢູີ່ໂຮງຮຽນແມີ່ນບັນດາຢາທ ີ່ ຈ າເປັນ ເພືີ່ ອຮັກສາປິີ່ ນປົວສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນ ຫ ື  ສາມາດຊີ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນຮຽນໄດ້. 

ຕົວຢີ່າງຂອງການຮ້ອງຂ ຢາທ ີ່ ເໝາະສົມມັກຈະເປັນ: ຢາຊີ່ວຍຫາຍໃຈ, ອິນຊູລິນ, ຢາຊີ່ວຍຮັກສາຄວາມຕ້ັງໃຈ, ອ ພິເນຟຣິນ ສ າລັບອາການ

ແພ້. ການຮ້ອງຂ ຢາທ ີ່ ບ ີ່ ເໝາະສົມຈະລວມທັງຢາທ ີ່ ໃຊ້ບັນເທົາຊົີ່ ວຄາວ ເຊັີ່ ນ: ຢາແກ້ໄຂ້ຫວັດ, ຢາຕ້ານເຊ້ືອ, ຫ ື  ຢາທ ີ່ ຖືແພດສັີ່ ງໃຫ້ກິນວັນລະ

ໜ ີ່ ງ, ສອງ ຫ ື  ສາມຄ້ັງ. ຖ້າທີ່ານມ ການຮ້ອງຂ ຢາທ ີ່ ເໝາະສົມ, ທີ່ານຈະຈ າເປັນຕ້ອງສະໜອງແບບຟອມໃບອະນຸຍາດຮັບຢາທ ີ່ ປະກອບ

ແລ້ວສົມບູນ (ແບບຟອມພາສາອັງກິດ, ແບບຟອມພາສາສະເປນ) ແລະ ຢາ. 

ຂົ້ອຍຄວນໂທຫາໃຜຖົ້າຂົ້ອຍມ ຄ າຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລ ກຂົ້ອຍ? 

ຖ້າທີ່ານມ ຄ າຖາມກີ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລູກທີ່ານຢູີ່ໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ໂທຫາພະຍາບານ ຫ ື  ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ.  ຖ້າທີ່ານກ າລັງແຈ້ງບອກ

ການຂາດຮຽນ, ໃຫ້ໂທຫາເລຂາຝີ່າຍເຂ້ົາຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ. 

ໂຮງຮຽນສາມາດຕິດຕ ່ ຂົ້ອຍໄດົ້ແນວໃດຖົ້າລ ກຂອງຂົ້ອຍບ ່່ສະບາຍຢ ່ ໂຮງຮຽນ ຫ   ເກ ດ

ອຸປະຕິເຫດ?  

ຖ້າລູກຂອງທີ່ານບ ີ່ ສະບາຍ ຫ ື  ເກ ດອຸປະຕິເຫດຢູີ່ໂຮງຮຽນ, ທາງໂຮງຮຽນຈະໂທຫາທີ່ານ ຫ ື  ບຸກຄົນຕິດຕ ີ່ ສຸກເສ ນທ ີ່ ທີ່ ານບອກໄວ້ໃນ

ເວລາລົງທະບຽນ.  

ການໄປໂຮງຮຽນ:  

ເດັກນົ້ ອຍສາມາດໄປ ແລະ ກັບຈາກໂຮງຮຽນແນວໃດໃນແຕ່ລະມ ົ້ ? 

ເດັກນ້ອຍຜູ້ທ ີ່ ອາໄສຢູີ່ໃກ້ໂຮງຮຽນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຍີ່ າງໄປໂຮງຮຽນ.  ເດັກນ້ອຍຜູ້ທ ີ່ ອາໄສຢູີ່ ໄກຈາກໂຮງຮຽນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຂ ີ່ ລົດເມ

ໂຮງຮຽນ ຫ ື  ໃຊ້ການຂົນສົີ່ ງສາທາລະນະ.  ນັກຮຽນສີ່ວນໃຫຍີ່ທ ີ່ ມ ຄຸນສົມບັດສ າລັບການຂົນສົີ່ ງແມີ່ນອາໄສຢູີ່ ໄກຈາກໂຮງຮຽນຫ າຍກວີ່າ 1.50 

ໄມລ໌ (ຕາມການຄິດໄລີ່ໂດຍພະແນກຮັບສົີ່ ງນັກຮຽນຂອງເຂດການສ ກສາ U-46).  ຖ້າລູກຂອງທີ່ານໃຊ້ລົດເມໂຮງຮຽນ, ທີ່ານຈ າເປັນຕ້ອງຮູ້: 

 ເລກລົດເມໂຮງຮຽນ 

 ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານຈະຂ ້ ນລົດເມ 

 ເວລາທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານຈະຂ ້ ນລົດເມ 

 ສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານຈະລົງລົດເມຫ ັ ງຈາກເລ ກຮຽນ 

 ເວລາທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານຈະລົງລົດເມຫ ັ ງຈາກເລ  ູ ກຮຽນ  
 

ເລກລົດເມ: ______________________ 

ບ່ອນຂຶົ້ ນລົດ: _____________________ 

ເວລາຂຶົ້ ນລົດ: ______________________ 

 

ເລກລົດເມ: ______________________ 

ບ່ອນລົງລົດ: _____________________  

ເວລາລົງລົດ: ______________________ 

ຖົ້າທ່ານຕົ້ອງການຂ ົ້ ມ ນ, ໃຫົ້ ຕິດຕ ່ ຫາພະແນກຂົນສ່ົງທ ່ ເບ  (847) 888-5000 ຕ ່ ສາຍ. 5098 

ການຂົນສ່ົງສ າລັບນັກຮຽນຊັົ້ ນອະນຸບານ 

 ນັກຮຽນອະນຸບານແຕີ່ລະຄົນ ຕົ້ອງ ມ ບັດຜີ່ ານທ ີ່ ເຮັດສ າເລັດແລ້ວເພືີ່ ອຂ ີ່ ລົດເມກັບບ້ານ ໃນແຕ່ລະມ ົ້ .  

 ໃນລະຫວີ່າງລົງລົດຢູີ່ບີ່ ອນຈອດລົດເມຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ນັກຮຽນຊ້ັນອະນຸບານທຸກຄົນຈະຖືກປະຕິບັດຄືກັບວີ່ າບັດຜີ່ ານລົດ

ເມຂອງເຂົາເຈ້ົາຖືກໝາຍເປັນ “ຈະມ ຄົນມາຮັບ.”  

 ຖົ້າບັດຜ່ານຂອງນັກຮຽນຊ ົ້ ບອກວ່າລາວ “ຈະມ ຄົນມາຮັບ” ແລະ ບ ່ ມ ຄົນມາຮັບເອົານັກຮຽນນັົ້ ນຢ ່ ບ່ອນ

ຈອດລົດເມ, ນັກຮຽນຄົນນັົ້ ນຈະຖ ກສ່ົງກັບຄ ນຫາໂຮງຮຽນ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/MEDICATION_ADMINISTRATION_PERMISSION_FORM.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/SpMedPermission.pdf
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການຍົ້ າຍ  

ຖ້າທີ່ານຍ້າຍໄປອາພັດເມັນ ຫ ື  ເຮືອນອືີ່ ນ, ທ່ານຕົ້ອງຕິດຕ ່ ຫາໂຮງຮຽນອ ກຄັົ້ ງ ແລະ ໃຫົ້ທ ່ ຢ ່  ແລະ ເບ ໂທລະສັບໃໝ່

ນັົ້ ນ.     

ໄປໂຮງຮຽນຊົ້າ 

ເດັກຄວນມາໂຮງຮຽນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ບ ີ່ ມາຊ້າ.  ຖ້າເດັກມາຊ້າ, ຄູສອນຈະໝາຍວີ່າຜູ້ກີ່ຽວມາຊ້າ ຫ ື  ມາບ ີ່ ທັນເວລາ.  

ທີ່ານຄວນໂທຫາໂຮງຮຽນໃນຕອນເຊ້ົາ ຖ້າລູກຂອງທີ່ານຈະໄປໂຮງຮຽນຊ້າ ຫ ື  ທີ່ານສາມາດສົີ່ ງຂ ້ ຄວາມສ້ັນນ າລູກຂອງທີ່ານ

ໄປໃຫ້ໂຮງຮຽນກ ໄດ້. 

ຂາດໂຮງຮຽນ  

ໃນເວລາທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານບ ີ່ າສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້, ໃຫ້ໂທຫາໂຮງຮຽນໃນຕອນເຊ້ົາທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານຈະຂາດຮຽນ.  ທີ່ານອາດຈະຈ າເປັນຕ້ອງຝາ

ກຂ ້ ຄວາມສຽງ.  ໃນເວລາທ ີ່ ທີ່ ານໂທຫາໂຮງຮຽນ, ທີ່ານຄວນໃຫ້ຂ ້ ມູນຕ ີ່ ໄປນ ້ : 

 ຊືີ່ ຂອງລູກທີ່ານ 

 ຊ້ັນຮຽນ ແລະ ຄູສອນຂອງລູກທີ່ານ 

 ເປັນຫຍັງລູກຂອງທີ່ານບ ີ່ ມາໂຮງຮຽນ 

 ຊືີ່  ແລະ ເບ ໂທລະສັບຂອງທີ່ານ 

ການອອກຈາກໂຮງຮຽນໃນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງຮຽນ 

ຖ້າທີ່ານຕ້ອງການມາຮັບລູກຂອງທີ່ານສ າລັບການນັດໝາຍທາງການແພດ ຫ ື  ເຫດສຸກເສ ນ, ກະລຸນາແຈ້ງບອກໂຮງຮຽນ

ລີ່ວງໜ້າວີ່ າລູກຂອງທີ່ານຈະອອກຈາກໂຮງຮຽນກີ່ອນເວລາ.  ຫ ັ ງຈາກມາຮອດໂຮງຮຽນແລ້ວ, ໃຫ້ໄປຫາຫ້ອງການໃຫຍີ່  

ແລະ ຮ້ອງຂ ເອົາລູກຂອງທີ່ານ.  ໂຮງຮຽນຈະບອກໃຫ້ທີ່ານເຊັນເອກະສານເພືີ່ ອໃຫ້ລູກຂອງທີ່ານສາມາດອອກຈາໂຮງຮຽນ

ໄດ້.   

ວັນພັກຂອງຄອບຄົວ   

ພ ່ ແມ່ບ ່ ຄວນເອົາລ ກຂອງເຂົາເຈົົ້ າໄປພັກຜ່ອນນ າ ເມ ່ ອໂຮງຮຽນຍັງເຂົົ້ າຢ ່ .  ການຂາດໂຮງຮຽນເຫ ົີ່ ານ ້ ຈະຖືກ

ໝາຍເປັນການຂາດບ ີ່ ມ ເຫດຜົນ.  ວັນພັກຂອງຄອບຄົວຄວນຖືກວາງແຜນໃນກົງກັບຊີ່ວງພັກໂຮງຮຽນ.  ຖ້າ

ນັກຮຽນຂາດຮຽນເປັນເວລາຫ າຍກວີ່າ ສິບວັນຕິດຕ ່ ກັນ, ພ ີ່ ແມີ່ ຈະຈ າເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາຄືນ

ໃໝີ່ ເມືີ່ ອກັບຄືນມາຮຽນ. 

ການຮຽນຊົດເຊ ຍ  

ເດັກນ້ອຍທ ີ່ ຂາດໂຮງຮຽນຕ້ອງເຮັດວຽກຢູີ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກບ້ານທ ີ່ ເຂົາເຈ້ົາຂາດຮຽນນ້ັນ.  ໂຮງຮຽນສີ່ວນໃຫຍີ່ຄາດຫວັງໃຫ້ພ ີ່

ແມີ່ ໂທຫາໂຮງຮຽນເພືີ່ ອຮ້ອງຂ ການຮຽນຊົດເຊ ຍຖ້າເດັກຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາຫ າຍກວີ່າສອງວັນ.  ທີ່ານ ຫ ື  ໝູີ່ ຂອງລູກຂອງ

ທີ່ານສາມາດໄປຫ້ອງຮຽນຂອງເດັກເພືີ່ ອຮັບເອົາວຽກການຮຽນຊົດເຊ ຍ. 

ການໄປຢົ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ 

ພວກເຮົາຍິນດ ຕ້ອນຮັບພ ີ່ ແມີ່ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ.  ຖ້າພ ີ່ ແມີ່

ຕ້ອງການໂອ້ລົມກັບຄູສອນ, ເຂົາເຈົົ້ າຕົ້ອງເຮັດການນັດໝາຍລ່ວງໜົ້ າ ໂດຍ

ການໂທຫາໂຮງຮຽນ ຫ ື  ສົີ່ ງຂ ້ ຄວາມສ້ັນຫາຄູສອນນ້ັນ.  ເມືີ່ ອທີ່ ານມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ທີ່ານຕ້ອງໄປຫາຫ້ອງການ ແລະ ສະແດງ

ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນໃນຮູບແບບໃດໜ ີ່ ງເພືີ່ ອເປັນ ບັດຜ່ານຜ ົ້ ຢົ້ ຽມຢາມ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຂົ້ອຍຈ າເປັນຕົ້ອງຈ່າຍຄ່າອັນໃດບ ຢ ່ ໂຮງຮຽນ?  

ມ ຄີ່າທ ານຽມສ າລັບບາງກິດຈະກ າ ແລະ/ຫ ື  ເອກະສານຂອງໂຮງຮຽນ.  ສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ ້ ອາດລວມມ  ແຕີ່ບ ີ່ ຈ າກັດ 

ຄີ່າເອກະສານການສິດສອນ, ປະກັນໄພນັກຮຽນ ແລະ ຄີ່າການໄປທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່ ສ າລັບນັກຮຽນ

ລະດັບຊ້ັນປະຖົມ.  ສ າລັບນັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ຕອນປາຍ, ນອກຈາກຄີ່າທ ານຽມທ ີ່ ເວ້ົາເຖິງຂ້າງເທິງແລ້ວ, ອາດ

ຈະມ ຄີ່າທ ານຽມສ າລັບຕູ້ໃສີ່ເຄືີ່ ອງນັກຮຽນ, ການເຂ້ົາຮີ່ວມກິລາ, ບັດປະຈ າຕົວນັກຮຽນ, ຕາຕະລາງວາງແຜນການຮຽນ, ໃບ

ອະນຸຍາດຈອດລົດ, ອາຫານ ແລະ ອືີ່ ນໆ.  ບາງຄີ່າທ ານຽມໄດ້ຮັບຍົກເວ້ັນສ າລັບນັກຮຽນທ ີ່ ມ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ຽງຟຣ . 

ມ ການແຈ້ງບອກພ ີ່ ແມີ່ ກີ່ຽວກັບຄີ່າທ ານຽມຕີ່າງໆໃນເວລາລົງທະບຽນ.  ຖ້າທີ່ ານມ ຄ າຖາມກີ່ຽວກັບຄີ່າທ ານຽມການສອນ, ທີ່ານ

ສາມາດໂທຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກທີ່ານໄດ້. 

 

ການທັດສະນະນອກສະຖານທ ່   

ບາງຄ້ັງນັກຮຽນໄປທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່ ຢູີ່ຫ ພິພິດທະພັນ, ສວນສັດ ແລະ ສະຖານທ ີ່ ອືີ່ ນໆ.  ພ ີ່ ແມ ີູ່ ຕ້ອງເຊັນ

ແບບຟອມອະນຸຍາດກີ່ອນທ ີ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາຈະສາມາດໄປທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່ ໄດ້.  ບາງຄ້ັງມ ຄີ່າທ ານຽມເລັກ

ນ້ອຍເພືີ່ ອຊີ່ວຍຈີ່າຍຄີ່າເດ ນທາງໄປທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່ .  ໃນບາງຄ້ັງຄາວ ພ ີ່ ແມີ່ ໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ເປັນອາສາສະໝັກໄປ

ທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່ ນ າເພືີ່ ອຊີ່ວຍຄູສອນຄວບຄຸມດູແລເດັກນ້ອຍໄປທັດສະນະ.  

ແນ່ໃຈວ່າຕົ້ອງຖາມຄ ສອນຂອງລ ກທ່ານ ຖົ້າທ່ານມ ຄ າຖາມຕ່າງໆ. 

ອາຫານທ່ຽງ 

ຖ້າເດັກໃດໜ ີ່ ງບ ີ່ ຖືອາຫານທີ່ຽງຂອງລາວມາໂຮງຮຽນ, ທາງໂຮງຮຽນຈະຈັດຫາທາງເລືອກອືີ່ ນໃຫ້ແກີ່ລາວ.  ໂຮງຮຽນ

ສີ່ວນໃຫຍີ່ມ ໂຄງການອາຫານທີ່ຽງຟຣ  ຫ ື  ລາຄາຕ ີ່ າສ າລັບພ ີ່ ແມີ່ ທ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຈີ່າຍໄດ້.  ພ ່ ແມ່ຄວນປະກອບແບບ

ຟອມຄ າຮົ້ອງສະໝັກຂ ອາຫານທ່ຽງຟຣ  ແລະ ລາຄາຕ ່ າ ເພ ່ ອເບ່ິງວ່າລ ກຂອງເຂົາເຈົົ້ າມ ສິດໄດົ້ ຮັບອາຫານທ່ຽງຟຣ  

ຫ   ລາຄາຕ ່ າຫ  ບ ່ .  ແບບຟອມເຫ ົ່ ານ ົ້ ມ ໃຫົ້ທາງອອນລາຍໃນຊ່ວງລະດ ຮົ້ອນ ຫ   ຢ ່ ໂຮງຮຽນຂອງລ ກທ່ານ.  ຕົ້ອງເຮັດ

ຄ າຮົ້ອງສະໝັກໃນທຸກໆປ . 

ຂົ້ອຍສາມາດຖາມໃຜກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງໂຮງຮຽນ ຖົ້າຂົ້ອຍມ ຄ າຖາມ? 

ທີ່ານສາມາດໂທຫາ ຫ ື  ອ ເມວຫາຄູສອນຂອງລູກທີ່ານ ຖ້າທີ່ ານມ ຄ າຖາມກີ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງໂຮງຮຽນ.  ຜູ້ອ ານວຍການ

ໂຮງຮຽນ, ຜູ້ປະສານງານ ຫ ື  ທ ີ່ ປ ກສາການຮຽນ ELL ຢູີ່ ເຮືອນ (ຢູີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ) ອາດຈະສາມາດຊີ່ວຍທີ່ານໄດ້

ເຊັີ່ ນກັນ. 

ໃນຕອນເລ ່ ມຕົົ້ ນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ຈ່ົງປະກອບຂ ົ້ ມ ນໃສ່ຕາຕະລາງນ ົ້ ກ່ຽວກັບລ ກຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫົ້ ມັນສາມາດເບ່ິງ

ເຫັນ ເພ ່ ອໃຊົ້ ໄດົ້ຕະຫ ອດເວລາ: 

ຊ ່ ຂອງນັກຮຽນ 

 

ທ ່ ຢ ່ຂອງໂຮງຮຽນ 

 

ເບ ໂທລະສັບຂອງ

ໂຮງຮຽນ 

 

ຊັົ້ ນຮຽນ 

 

ຊ ່ ຜ ົ້ ອ ານວຍການ 

 

ຊ ່ ຄ ສອນ 

 

      

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ບົດບາດຂອງພ ່ ແມ່ໃນການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຂອງລ ກເຂົາເຈົົ້ າ  

ໂຮງຮຽນຕ້ອງການໃຫ້ພ ີ່ ແມີ່ ມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການສ ກສາຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ.  ພ ີ່ ແມີ່ ສາມາດມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການສ ກສາຂອງລູກເຂົາ

ເຈ້ົາໄດ້ຫ າຍທາງ.  ພວກເຂົາສາມາດ: 

 ໂອ້ລົມກັບຜູ້ອ ານວຍການ ແລະ ຄູສອນ 

 ເຂ້ົາຮີ່ວມກິດຈະກ າຂອງໂຮງຮຽນ 

 ຊີ່ວຍເຮັດການຕັດສິນໃຈກີ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ 

 ເປັນອາສາສະໝັກຢູີ່ ໂຮງຮຽນ 

 ເຂ້ົາຮີ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບ ລິຫານໂຮງຮຽນ 

 ເຂ້ົາຮີ່ວມໃນຄະນະກ າມະການທ ີ່ ປ ກສາພ ີ່ ແມີ່ ສອງພາສາ (BPAC) 

 ເຂ້ົາຮີ່ວມໃນຄະນະກ າມະການ/ກິດຈະກ າການມ ສີ່ວນຮີ່ວມອືີ່ ນລະຫວີ່ າງຄອບຄົວ-ໂຮງຮຽນ-ຊຸມຊົນ 

ຂ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ້ກີ່ຽວກັບໂຮງຮຽນຂອງລູກຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?  

ໂຮງຮຽນມ ຫ າຍວິທ ຕີ່ າງກັນໃນການແຈ້ງບອກພ ີ່ ແມີ່ ກີ່ຽວກັບຫ ັ ກສູດ ແລະ ງານຕີ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ.  ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫີ່ງມ : 

ຫ ັ ກສ ດທ ່ ເປ ດສອນຢ ່ ເຮ ອນ ແລະ/ຫ   ຫ ັ ກສ ດຕອນກາງຄ ນ 

ວັນງານເປ ດບົ້ ານອະນຸຍາດໃຫ້ພ ີ່ ແມີ່ ພົບປະກັບຄູສອນຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ, ເບິີ່ ງຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຮັບ

ຟັງກີ່ຽວກັບວຽກຕີ່າງໆທ ີ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ າລັງເຮັດ/ຈະເຮັດ.  ຖາມເອົາປະຕິທິນທ ີ່ ມ ເຫດການເຫ ົີ່ ານ ້ ນ າຫ້ອງການ

ຮຽນ. 

ເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນ  

ມ ການສົີ່ ງເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທາງໄປສະນ ຫາເຮືອນ ຫ ື  ຖືມືເຮືອນໂດຍລູກຂອງທີ່ານ.  ຕົວຢີ່າງ, ໂຮງຮຽນອາດຈະສົີ່ ງ

ເອກະສານເຫ ົີ່ ານ ້ ໄປເຮືອນ: 

 ປະຕິທິນໂຮງຮຽນກີ່ຽວກັບການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ, ກິດຈະກ າໃນຫ້ອງຮຽນ, ວັນພັກ, ຫ ື  ຫ ັ ກສູດຕີ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ 

 ຈົດໝາຍຂີ່າວທ ີ່ ມ ເຫດການໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນ 

 ການສ າຫ ວດທ ີ່ ສອບຖາມເອົາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈຈາກພ ີ່ ແມີ່  

 ແບບຟອມການອະນຸຍາດເພືີ່ ອໃຫ້ນັກຮຽນໄປທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່  

 ການປະກາດສ າລັບກອງປະຊຸມໂຮງຮຽນ, ການເສວະນາ, ການຊຸມນຸມ, ການປິດໂຮງຮຽນ, ແລະ ເຫດການອືີ່ ນໆ 

ບາງຄ້ັງຄາວ, ພ ີ່ ແມີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງຕອບເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທ ີ່ ສົີ່ ງມາເຮືອນ.  ຕົວຢີ່າງ, ທີ່ານຕ້ອງເຊັນແບບ

ຟອມອະນຸຍາດກີ່ອນທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານຈະສາມາດໄປທັດສະນະນອກສະຖານທ ີ່ ໄດ້. 

ການໂທລະສັບ, ຂ ົ້ ຄວາມ, ອ ເມວ ແລະ ເວັບໄຊ 

ການໂທລະສັບ, ຂ ົ້ ຄວາມ, ອ ເມວ ແລະ ເວັບໄຊ ແມ່ນອ ກວິທ ອືີ່ ນທ ີ່ ໂຮງຮຽນໃຊ້ສືີ່ ສານກັບພ ີ່ ແມີ່ ນັກຮຽນ.  ເວັບໄຊ

ຂອງໂຮງຮຽນສາມາດໃຫ້ຂ ້ ມູນໃໝີ່ຫ ້ າສຸດແກີ່ທີ່ ານກີ່ຽວກັບຫ ັ ກສູດການສອນ, ງານໂຮງຮຽນ, ນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນ, 

ຂ ້ ມູນຕິດຕ ີ່ ຂອງຄູສອນ ແລະ ອືີ່ ນໆ.   

ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງ https://www.u-46.org/domain/78 ເພືີ່ ອຄ້ົນຫາທ ີ່ ຕ້ັງ ແລະ ເບິີ່ ງເວັບໄຊຂອງໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ.  ນອກນ້ັນ, 

ຂ ້ ມູນສ າຄັນ, ຂີ່າວສານ ຫ ື  ການແຈ້ງເຕືອນອາດຈະຖືກສົີ່ ງຜີ່ ານຂ ້ ຄວາມອັດຕະໂນມັດທາງໂທລະສັບໃນທົີ່ ວໂຮງຮຽນ ຫ ື  ເຂດການ

ສ ກສາໃນຕະຫ ອດສົກຮຽນ.  ນ ້ ແມີ່ ນໜ ີ່ ງໃນຫ າຍເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງມັນຈິີ່ ງສ າຄັນໃນການມ ເບ ໂທລະສັບໃໝີ່ ສຸດ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/domain/78
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຍັງຄົງເຊ ່ ອມຕ ່ ກັບ U-46 

ເວັບໄຊ www.u-46.org  

ເວັບໄຊນ າທາງງີ່າຍ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ດ ໃນໂທລະສັບມືຖືເທົີ່ າກັບທ ີ່ ມັນໃຊ້ງານໃນເດັສທັອບ.  ເບິີ່ ງທ ີ່ ໜ້າເວັບຫ ັ ກ ສ າລັບການໝູນ

ປີ່ ຽນການເລືອກຂີ່າວຈາກທົີ່ ວທັງເຂດການສ ກສາ ແລະ ເບິີ່ ງທ ີ່ ເວັບໄຊຂອງໂຮງຮຽນແຕີ່ລະແຫີ່ງ ສ າລັບຂ ້ ມູນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບຄອບ

ຄົວຫ າຍ. 

ມາລົມກັນ  

ນ ້ ແມີ່ ນລ້ິງຄ໌ເຊືີ່ ອມໂຍງກັບ ມາລົມກັນ ໃນໜ້າຫ ັ ກຂອງເວັບໄຊເຂດການສ ກສາ, ແລະ ໂຮງຮຽນແຕີ່ລະແຫີ່ງຈະໃຊ້ເຄືີ່ ອງມືບ ລິການ

ລູກຄ້ານ ້ ໃນບ ີ່ ຊ້າ.  

Infinite Campus  

ໃຫ້ແນີ່ ໃຈວີ່ າຂ ້ ມູນຕິດຕ ີ່ ຄອບຄົວແມີ່ ນໃໝີ່ຫ ້າສຸດໃນ Infinite Campus ເພືີ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕ ີ່ ສືີ່ ສານລະ

ຫວີ່າງພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ຄູສອນ, ຜູ້ບ ລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດການສ ກສາ.  

E-Newsletters  

ລົງທະບຽນເພືີ່ ອຮັບ “ການປັບປຸງຂ ້ ມູນໃໝີ່ປະຈ າອາທິດຂອງທີ່ານ” ຜີ່ ານທາງອ ເມວ. 

ສ ່ ສັງຄົມອອນລາຍ 

 ຖືກໃຈພວກເຮົາທາງ Facebook ທ ີ່  SchoolDistrictU46  

 ຕິດຕາມພວກເຮົາທາງ Twitter ທ ີ່  @sdu46 

 ສະໝັກໃຊ້ຊີ່ອງ YouTube ຂອງເຂດການສ ກສາ ເພືີ່ ອມີ່ ວນຊືີ່ ນກັບຫ າກຫ າຍວິດ ໂອທ ີ່ ເນ້ັນກິດຈະກ າ, ຄົນ ແລະ ຄວາມ

ສ າເລັດພິເສດທົີ່ ວທັງເຂດການສ ກສາ. 

ການຕິດຕ ່ ຫາໂຮງຮຽນໃນຊ່ວງໂຄວິດ 19 

ຊອກຫາຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆກີ່ຽວກັບເຂດການສ ກສາ U-46 ໃນຊີ່ວງໂຄວິດ 19 ໂດຍການເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ https://www.u-

46.org/Page/15532. 

ແອັບ U-46 

ເມນູອາຫານທີ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນ, ຂີ່າວສານຂອງເຂດການສ ກສາ, ອ ເມວສ າລັບຜູ້ອ ານວຍການ ຫ ື  ຜູ້ຝ ກສອນ - ທັງໝົດສິີ່ ງນ ້  

ແລະ ອືີ່ ນໆອ ກສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຢີ່າງງີ່າຍດາຍໃນມືຂອງທີ່ານຜີ່ ານສະມາດໂຟນ ແລະ ແອັບ U-46 ຂອງເຂດການສ ກສາເຊິີ່ ງມ ໃຫ້

ນ າໃຊ້ຟຣ ຈາກ App Store ຫ ື  Google Play.  

ແອັບມືຖືໃຫ້ນັກຮຽນ, ພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ຄົນໃນຊຸມຊົນມ ລ້ິງເຊືີ່ ອມໂຍງໂດຍກົງຫາເວັບໄຊຂອງເຂດການສ ກສາ ແລະ ຂອງໂຮງຮຽນ, ສະ

ແດງຂີ່ າວເດັີ່ ນຈາກສັງລວມເນ້ືອຫາສືີ່ ສັງຄົມອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ, ປະຕິທິນຂອງເຂດການສ ກສາ, ເມນູອາຫານທີ່ຽງ ແລະ 

Infinite Campus ເພືີ່ ອເບິີ່ ງຊ້ັນຮຽນຕີ່າງໆ.  ຄຸນສົມບັດອືີ່ ນລວມມ ໄດເຣັກທ ຣ ຂອງໂຮງຮຽນ, ການເຂ້ົາເບິີ່ ງຄະແນນກິລາ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ຢີ່າງວີ່ອງໄວ, ຈົດໝາຍຂີ່າວທາງອ ເລັກໂທຣນິກປະຈ າອາທິດຈາກ CEO Sanders ແລະ 

ແມ້ກະທ້ັງລ້ິງເຊືີ່ ອມໂຍງຫາພະຍາກອນອາກາດ.  

ເພືີ່ ອດາວໂຫ ດແອັບ, ງີ່າຍໆພຽງແຕີ່ ຄ້ົນຫາ “School District U-46” ຜີ່ ານ Google Play ຫ ື  App Store. 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/15532
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ມ ສອງສາມວິທ ໃນການເຂົົ້ າຮ່ວມ 

PTO/PTA ກຸ່ມພ ່ ແມ່  

ກວດເບິີ່ ງກັບໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ເພືີ່ ອເບິີ່ ງວີ່ າຈະມ ການຈັດກອງປະຊຸມ PTO ຫ ື  PTA ເມືີ່ ອໃດ.  ກຸີ່ມພ ີ່ ແມີ່ ຂອງໂຮງຮຽນທຸກໆ

ແຫ ີ່ງມ ຄວາມຄິດລິເລ ີ່ ມ ແລະ ໂຄງການແຕກຕີ່າງກັນ. 

ສະພາທ ່ ປຶກສາ 

ເຂ້ົາຮີ່ວມສະພາທ ີ່ ປ ກສາຂອງເຂດການສ ກສາ ເຊັີ່ ນ: 

 ສະພາທ ີ່ ປ ກສາອາຝຣິກາ ອາເມຣິກາ 

 ຄະນະກ າມະການທ ີ່ ປ ກສາພ ີ່ ແມີ່ ສອງພາສາ 

 ສະພາທ ີ່ ປ ກສາຂອງພົນລະເມືອງ 

 ສະພາທ ີ່ ປ ກສາສັນຕິ 

 ມຸນນິທິ U-46 

ຫົ້ອງຮຽນ  

ອາສາສະໝັກເປັນພ ີ່ ແມີ່ ໃນຫ້ອງຮຽນ ຫ ື  ຜູ້ອີ່ານແຂກ.  ນັກຮຽນມັກຟັງຄ າຄິດເຫັນທ ີ່ ແຕກຕີ່າງ.  

ຫ ັ ກສ ດພ ່ ແມ່ 

ເປັນສີ່ວນໜ ີ່ ງໃນຫ ັ ກສູດ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມພ ີ່ ແມີ່ ຂອງພວກເຮົາໜ ີ່ ງອັນຂ ້ ນໄປ ເຊັີ່ ນ: 

 ສະຖາບັນຜູ້ນ າພ ີ່ ແມີ່ ຊາວອາຝຣິກາ-ອາເມຣິກາ 

 ສະຖາບັນຜູ້ນ າພ ີ່ ແມີ່ ຊາວສະເປນ 

 NAES (ເປັນພາສາສະເປນ) 

 ໄວເດັກຕອນຕ້ົນ Drop-in Playgroups 

 Plazas Comunitarias 

 U46Engage 

ຂົ້ອຍຈະຮ ົ້ ໄດົ້ແນວໃດວ່າລ ກຂອງຂົ້ອຍປະສົບຜົນສ າເລັດຢ ່ ໂຮງຮຽນ?  

ກອງປະຊຸມພ ່ ແມ່ - ຄ ສອນ  

ກອງປະຊຸມແມີ່ ນການພົບປະກັນລະຫວີ່າງພ ີ່ ແມີ່ ກັບຄູສອນ.  ຄູສອນພົບປະກັບພ ີ່ ແມີ່ ຂອງນັກຮຽນ

ແຕີ່ລະຄົນເພືີ່ ອໂອ້ລົມຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮຽນ ແລະ/ຫ ື  ພ ດຕິກ າຢູີ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເດັກນ້ັນໆ.  ໂດຍ

ປົກກະຕິແລ້ວ ຄູສອນຈະຮ້ອງຂ ໃຫ້ມ ກອງປະຊຸມຢີ່າງໜ້ອຍໜ ີ່ ງຄ້ັງໃນຊີ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫ ົີ່ ນຂອງແຕີ່ລະສົກຮຽນ.  ແນວໃດກ ຕາມ, 

ຖ້າເດັກນ້ອຍມ ບັນຫາເລືີ່ ອງການຮຽນ ແລະ/ຫ ື  ພ ດຕິກ າ, ຄູສອນອາດຈະຮ້ອງຂ ໃຫ້ພ ີ່ ແມີ່ ມາຮີ່ວມກອງປະຊຸມໃນຊີ່ວງເວລາອືີ່ ນໃນ

ປ ນ້ັນໆ.  ພ ີ່ ແມີ່ ກ ສາມາດຮ້ອງຂ ໃຫ້ມ ກອງປະຊຸມໃນເວລາໃດກ ໄດ້ເຊັີ່ ນກັນ.  ພ ີ່ ແມີ່ ສາມາດໂທ, ອ ເມວ ຫ ື  ຂຽນຂ ້ ຄວາມແຈ້ງບອກ

ຫາຄູສອນເພືີ່ ອຮ້ອງຂ ໃຫ້ມ ກອງປະຊຸມໄດ້.  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ກອງປະຊຸມຖືກຈັດຂ ້ ນກີ່ອນ ຫ ື  ຫ ັ ງຈາກເລ ກຮຽນແລ້ວ. 

ພ ີ່ ແມີ່ ສາມາດໂທຫາໂຮງຮຽນໄດ້ທຸກເວລາເມືີ່ ອເຂົາເຈ້ົາມ ຄ າຖາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບຄູສອນ ຫ ື  ຜູ້ອ ານວຍໂຮງຮຽນໄດ້.  ຖົ້າທ່ານ

ຕົ້ອງການມາຢົ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງລ ກທ່ານ, ໃຫົ້ ໂທຫາໂຮງຮຽນກ່ອນເພ ່ ອເຮັດການນັດໝາຍ ຫ   ອ ເມວ ຫ   ສ່ົງ

ຂ ົ້ ຄວາມແຈົ້ງບອກຄ ສອນກ ໄດົ້ . 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບັດລາຍງານ 

ບັດລາຍງານຊັົ້ ນປະຖົມ 

ບັດລາຍງານບອກພ ີ່ ແມີ່ ວີ່ າລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ າລັງເປັນແນວໃດຢູີ່ ໂຮງຮຽນ.  ພ ີ່ ແມີ່ ໄດ້ຮັບບັດລາຍງານຂອງລູກເຂົາ

ເຈ້ົາສາມຄ້ັງຕ ີ່ ປ ໃນຕອນທ້າຍແຕີ່ລະຮອບວຽນການປະເມ ນຜົນ ຫ ື  ທຸກໆສາມເດືອນ.  

ບັດລາຍງານຈະຢູີ່ ໃນວິທະຍາເຂດ (Infinite Campus) ແລະ ພິມອອກຕາມການຂ ຈາກຜູ້ປົກຄອງ.  ນອກນ້ັນ, ພ ີ່ ແມີ່ ຈະໄດ້ຮັບ

ການແຈ້ງບອກກີ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາຜີ່ ານຄວາມກ້າວໜ້າໄລຍະກາງໃນລະຫວີ່າງໄຕມາດທ າອິດ ແລະ ໄຕມາດ

ທ ສອງ ແລະ ສະນ້ັນ, ພ ີ່ ແມີ່ ຈະສາມາດເຂ້ົາເຖິງບັດລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ ສອງຄ້ັງຕ ີ່ ປ .  ບັດລາຍງານຄວາມ

ກ້າວໜ້າຊ້ັນປະຖົມໃຫ້ຄ າຄິດເຫັນລະອຽດແກີ່ພ ີ່ ແມີ່ ກີ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າທ ີ່ ລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ າລັງເຮັດໄດ້ທຽບກັບເປ້ົາໝາຍ

ການຮຽນ ແລະ ຫ ັ ກສູດການຮຽນຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ມັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ນັກຮຽນເຂ້ົາໃຈແຈ້ງກີ່ຽວ

ກັບຄາດໝາຍ ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ຈ າເປັນເພືີ່ ອປະສົບຜົນສ າເລັດໃນຫ ັ ກສູດການຮຽນທ ີ່ ເຄັີ່ ງຄັດອ ງຕາມມາດຕະຖານການຮຽນຂອງລັດ 

Illinois.  ສ າລັບນັກຮຽນສອງພາສາ, ບັດລາຍງານຊ້ັນປະຖົມຊ ້ ບອກວີ່ານັກຮຽນກ າລັງຮຽນໄດ້ດ ສ ີ່ າໃດທຽບກັບເປ້ົາໝາຍຕາມ

ລະດັບຊ້ັນຮຽນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ.  

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງບັດລາຍງານຊ້ັນປະຖົມທາງອອນລາຍ, ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊບັດລາຍງານ 

www.u-46.orgຕາມຄອບຄົວ >> ຂ ດໝາຍຂອງການສ ກສາ >> ນ າທາງເຂ້ົາເຖິງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າອອນລາຍ ແລະ 

ບັດລາຍງານ ຫລື ກົດລ ້ ງດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ້ : https://www.u-46.org/Page/14802. 

ລາຍງານຜົນການຮຽນ ESL ອ ງຕາມມາດຕະຖານ 

ຕິດຄັດກັບບັດລາຍງານຂອງເຂດການສ ກສາແມີ່ນລາຍງານຜົນການຮຽນພາສາອັງກິດເປັນພາສາທ ສອງ (ESL).  ພະແນກ 

ELL ຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ກ າລັງໃຊ້ລາຍງານທ ີ່ ອ ງໃສີ່ມາດຕະຖານເພືີ່ ອຊ ້ ບອກຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານພາສາອັງກິດສ າລັບ

ນັກຮຽນ EL ທຸກຄົນ.  ລາຍງານ ESL ຊ ້ ບອກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນອ ງຕາມຜົນການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ, ໃນການບັນລຸໄດ້

ຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດໃນຂົງເຂດ ການຟັງ, ການເວ້ົາ, ການອີ່ານ, ແລະ ການຂຽນ.  ຄ າ

ນິຍາມຜົນການຮຽນພາສາອະທິບາຍສິີ່ ງທ ີ່ ນັກຮຽນ ELL ຄວນຮູ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນແຕີ່ລະລະດັບ.  

ບັດລາຍງານ ແລະ ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ESL ມ ໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, ໂປໂລຍ, ຕາກາລັອກ, ກູຈາຣາດ, ອູດູ, 

ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ຮິນດ .  

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບ ບັດລາຍງານລະດັບຊ້ັນປະຖົມ, ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊຂອງບັດລາຍງານ: www.u-46.org ພາຍ

ໃຕ້ຫົວຂ ້  ຄອບຄົວ >> ເກນມາດຕະຖານການຮຽນຮູ້ >> ບັດລາຍງານຊ້ັນປະຖົມ, ຫ ື  ຄລິກໃສີ່ລ້ິງຄ໌ເຊືີ່ ອມໂຍງຕ ີ່ ໄປນ ້ : 

https://www.u-46.org/Page/9132 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/14802
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/9132
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຮູບຖີ່າຍຕົວຢີ່າງຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 – ບັດລາຍງານໃນລະດັບຊ້ັນປະຖົມ  

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ESL ໃນອະນຸບານ -12 ດ້ວຍຕົວຊ ້ ບອກຜົນການຮຽນພາສາ 

WIDA 

 

ບັດລາຍງານຊ້ັນມັດທະຍົມ 

ລາຍການບັດລາຍງານບອກແຕີ່ລະວິຊາທ ີ່ ເດັກນ້ອຍຮຽນ.  ສ າລັບແຕີ່ລະວິຊາ, ມ ຄະແນນ.  ພ ີ່ ແມີ່ ໄດ້ຮັບບັດລາຍງານຂອງລູກເຂົາ

ເຈ້ົາ ສ ່ ຄັົ້ ງຕ ່ ປ . 

ພະແນກ ELL ຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 ໃຊ້ລາຍງານທ ີ່ ອ ງໃສີ່ມາດຕະຖານເພືີ່ ອຊ ້ ບອກຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານພາສາອັງກິດ

ສ າລັບນັກຮຽນ EL ທຸກຄົນ.  ໂດຍອ ງໃສີ່ຜົນການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ, ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ESL ສ າລັບຊ້ັນມັດທະຍົມຊ ້ ບອກ

ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນໃນການບັນລຸໄດ້ຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດໃນຂົງເຂດ ການຟັງ, ການເວ້ົາ, ການອີ່ານ, ແລະ 

ການຂຽນ.  ຄ ານິຍາມຜົນການຮຽນພາສາອະທິບາຍສິີ່ ງທ ີ່ ນັກຮຽນ EL ຄວນຮູ້ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນແຕີ່ລະລະດັບ.  ສ າລັບຂ ້

ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບການຈັດລະດັບຊ້ັນຮຽນໃນຊ້ັນມັດທະຍົມ, ກະລຸນາເຂ້ົາໄປທ ີ່ : https://www.u-46.org/Domain/6441 

ຕົວຢ່າງຂອງຊັົ້ ນປະຖົມ 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Domain/6441
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຂົ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດົ້ແດ່ຢ ່ ເຮ ອນເພ ່ ອຊ່ວຍການຮຽນຂອງລ ກ

ຂົ້ອຍ? 

ນັກຮຽນທ ີ່ ຮຽນດ ມາໂຮງຮຽນເພືີ່ ອພ້ອມຮຽນຮູ້ ແລະ ມ ນິໄສການຮຽນທ ີ່ ເຂ້ັມແຂງ.  ມ ຫ າຍວິທ ທ ີ່ ພ ີ່ ແມີ່ ສາມາດຊີ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງ

ເຂົາເຈ້ົາຮຽນໄດ້ດ ຢູີ່ ໂຮງຮຽນ.  ທີ່ານສາມາດຊີ່ວຍໄດ້ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າທີ່ ານເວ້ົາພາສາອັງກິດໄດ້ໜ້ອຍດຽວກ ຕາມ.  ທີ່ານບ ີ່ ຈ າເປັນ

ຕ້ອງຮູ້ພາສາອັງກິດກ ຊີ່ວຍໄດ້.  ນ ້ ແມີ່ນສິີ່ ງສ າຄັນທ ີ່ ທີ່ ານສາມາດເຮັດເພືີ່ ອຊີ່ວຍການຮຽນຂອງລູກທີ່ານ: 

ການເຂົົ້ າຮຽນ 

ຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຂອງທີ່ານໄປໂຮງຮຽນທຸກໆມ້ື ແລະ ໄປຮຽນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ພ້ອມທ ີ່ ຈະຮຽນຮູ້.  ການຂາດ

ໂຮງຮຽນ ຫ ື  ໄປຮຽນຊ້າເລ້ືອຍໆຈະສົີ່ ງຜົນທ ີ່ ບ ີ່ ດ ຕ ີ່ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.  ການສອນ ແລະ ການຮຽນທ ີ່ ສ າຄັນ

ເກ ດຂ ້ ນ ໃນທຸກໆມ້ື ຢູີ່ ໂຮງຮຽນ.  ການຂາດໂຮງຮຽນໃນແຕີ່ລະຄ້ັງເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທີ່ານເສຍໂອກາດໃນການເພ ີ່ ມ

ພູນປະສົບການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາເຈ້ົາຢູີ່ ໂຮງຮຽນ.   

ໂພຊະນາການ 

ອາຫານທ ີ່ ມ ໂພຊະນາການແມີ່ນການເລ ີ່ ມຕ້ົນທ ີ່ ສ າຄັນໃນມ້ືສ າລັບເດັກນ້ອຍ.  ຖ້າທີ່ ານບ ີ່ ສາມາດໃຫ້ອາຫານເຊ້ົາຢູີ່

ເຮືອນໄດ້, ໂຮງຮຽນຂອງລູກທີ່ານມ ອາຫານເຊ້ົາຟຣ  ຫ ື  ເສຍຄີ່າໃຫ້ (ໂດຍຂ ້ ນກັບວີ່ າຄອບຄົວຂອງທີ່ານມ ສິດໄດ້ຮັບ

ອາຫານທີ່ຽງຟຣ ຫ ື ບ ີ່ ).  ນອກນ້ັນ, ຖ້າຄອບຄົວຂອງທີ່ານຕ້ອງການການຊີ່ວຍເຫ ື ອດ້ານອາຫານຢູີ່ ເຮືອນ, ໃຫ້ຕິດຕ ີ່

ຫາຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ພະຍາບານ, ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຫ ື  ພະນັກງານອືີ່ ນຂອງໂຮງຮຽນທ ີ່ ທີ່ ານຮູ້ສ ກສະບາຍໃຈທ ີ່ ຈະ

ສອບຖາມກີ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ແຫ ີ່ງຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອອືີ່ ນໃນຊຸມຊົນ.    

ນຸ່ງເຄ ່ ອງໃຫົ້ ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ 

ຮັບປະກັນວີ່ າເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງຂອງລູກທີ່ານແມີ່ ນເໝາະສົມສ າລັບສະພາບອາກາດພາຍນອກ.  ຕົວຢີ່າງ, ຖ້າມັນໜາວຢູີ່

ພາຍນອກ, ລູກຂອງທີ່ານຄວນນຸີ່ ງເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງທ ີ່ ອົບອຸີ່ນ ເຊັີ່ ນວີ່ າ: ເສ້ືອຄຸມ, ໝວກ ແລະ ຖົງມື.  ການຢຸດພັກຢູີ່ກາງ

ແຈ້ງແມີ່ນສີ່ວນໜ ີ່ ງຂອງມ້ືຂອງລູກທີ່ານ ແມ້ກະທ້ັງໃນຊີ່ວງລະດູໜາວ ແລະ ຖ້າລູກຂອງທີ່ານຂ ີ່ ລົດເມ, ລາວຈະໃຊ້ເວລາຈ ານວນ

ໜ ີ່ ງຢູີ່ ຂ້າງນອກລ ຖ້າລົດເມ.  ກະລຸນາຮັບປະກັນໃຫົ້ລ ກຂອງທ່ານນຸ່ງເຄ ່ ອງຢ່າງເໝາະສົມສ າລັບການໄປໂຮງຮຽນ.  ຖ້າ

ຄອບຄົວຂອງທີ່ານຕ້ອງການເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງສ າລັບລະດູໜາວເນືີ່ ອງຈາກຄວາມລ າບາກທາງການເງິນ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ຫາໂຮງຮຽນຂອງ

ລູກທີ່ານສ າລັບແຫ ີ່ງຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອ. 

ເຄ ່ ອງແບບນັກຮຽນ ແລະ ລະບຽບການນຸ່ງເຄ ່ ອງ 

ບາງໂຮງຮຽນມ ເຄືີ່ ອງແບບໃຫ້ນັກຮຽນນຸີ່ ງ.  ຕົວຢີ່າງ: ເຄືີ່ ອງແບບອາດຈະແມີ່ນເສ້ືອເຊ ດສ ຂາວ ແລະ ໂສ້ງ ຫ ື  ກະໂປີ່ ງສ ກາກ .  

ໂຮງຮຽນອືີ່ ນບ ີ່ ມ ເຄືີ່ ອງແບບນັກຮຽນ, ແຕີ່ພວກເຂົາມ ລະບຽບການນຸີ່ ງເຄືີ່ ອງ.  ລະບຽບການນຸີ່ ງເຄືີ່ ອງແມີ່ ນກົດລະບຽບພິເສດກີ່ຽວ

ກັບເຄືີ່ ອງນຸີ່ ງທ ີ່ ເດັກນ້ອຍສາມາດນຸີ່ ງໄປໂຮງຮຽນໄດ້.  ຕົວຢີ່າງ: ຢູີ່ບາງໂຮງຮຽນ ເດັກຊາຍບ ີ່ ສາມາດໃສີ່ໝວກຢູີ່ ໃນຫ້ອງໄດ້ ແລະ 

ເດັກຍິງບ ີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຸີ່ ງເສ້ືອຄ້ອງຄ ໄດ້.  
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ອຸປະກອນຮັບໃຊົ້ການຮຽນ 

ເດັກນ້ອຍຈ າເປັນຕ້ອງຖືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນມາຫ້ອງຮຽນ.  ລາຍການອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນແມີ່ນມ ໃຫ້ສ າລັບໂຮງຮຽນ

ສີ່ວນໃຫຍີ່ ຢູີ່ ໃນເວັບໄຊຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 https://www.u-46.org/domain/11081 ແລະ ແມ້ກະທ້ັງຢູີ່ບາງຮ້ານຄ້າໃນ

ທ້ອງຖິີ່ ນກີ່ອນເລ ີ່ ມເປ ດສົກຮຽນ (ເຊັີ່ ນວີ່ າ: Walmart, Target ແລະ Office Max) .  ຕົວຢີ່າງຂອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ

ລວມມ : ສ , ປາກກາ, ຢາງລ ບ, ບັນທັດ, ມ ດຕັດ ແລະ ກາວ.  ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຕິດຕ ີ່ ຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກທີ່ານສ າລັບລາຍການ

ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນກີ່ອນມ້ືເປ ດຮຽນ.   ຄູສອນຂອງລູກທີ່ານສາມາດໃຫ້ສ າເນົາຂອງລາຍການດັີ່ ງກີ່າວແກີ່ທີ່ ານຫ ັ ງຈາກທ ີ່

ໂຮງຮຽນເປ ດແລ້ວ.  ຖ້າທີ່ ານບ ີ່ ສາມາດຊ້ືອຸປະກອນຮັບໃຊ້ດັີ່ ງກີ່າວໄດ້, ໃຫ້ອະທິບາຍສະພາບການແກີ່ຄູສອນ ແລະ/ຫ ື  

ຜູ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນຟັງ.  

ໂຄງການຖົງເປົ້  

ໂຄງການຖົງເປ້ແມີ່ ນໂຄງການລິເລ ີ່ ມຂອງຊຸມຊົນ 

ນ າພາໂດຍ   ວິທະຍາໄລຊຸມຊົນເອວຈິນ   ເພືີ່ ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກີ່ ນັກຮຽນທ ີ່ ຕ້ອງການ ໂດຍການໃຫ້ອຸປະກອນທ ີ່ ເໝາະສົມ 

ເພືີ່ ອເລ ີ່ ມສົກຮຽນໃໝີ່ຢີ່າງປະສົບຜົນສ າເລັດ.  ມ ນັກຮຽນປະມານ 17,000 ຄົນໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ື ອ ນັບຕ້ັງແຕີ່ປ  2010! 

ເວລາຕ່າງກັນ ຂ ໃຫົ້ມ ມາດຕະການຕ່າງກັນ 

ເພືີ່ ອຕອບໂຕ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ 19, ໂຄງການຖົງເປ້ແມີ່ ນກ າລັງປະສານເອົາຖົງເປ້ 

ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນໂຮງຮຽນໃຫ້ແກີ່ ນັກຮຽນທ ີ່ ຕ້ອງການ ທ ີ່ ໄດ້ລົງທະບຽນສ າລັບສົກຮຽນລະດູໄບໄມ້ລົີ່ ນ 2020 

ໃນວິທະຍາໄລຊຸມຊົນເອວກິນ (ເມືອງ 509) ຫລື ເຂດການສ ກສາ U-46, D300, D301, D303 ຫລື D20 ຫລື ອາໄສຢູີ່ ໃນນ້ັນ.  

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບໂຄງການຖົງເປ້, ກະລຸນາເຂ້ົາໄປທ ີ່ : http://www.project-backpack.org/ 

ການບ ລິການມະນຸດໃນເຂດປົກຄອງ Kane 

ຖ້າທີ່ ານຕ້ອງການຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອໃນເຂດພ້ືນທ ີ່ ນ ້ , ຕິດຕ ີ່ ຫາເຂດປົກຄອງ Kane ໂດຍການໂທທ ີ່ ເບ  211. 

ເພືີ່ ອຮັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ, ຄລິກ ທ ີ່ ນ ້  ສ າລັບໃບໂຄສະນາ ຫ ື  ທ ີ່ ນ ້  ສ າລັບເວັບໄຊ. 

ການໂອົ້ ລົມກ່ຽວກັບວຽກການຮຽນ 

ພ ີ່ ແມີ່ ຄວນຖາມລູກເຂົາເຈ້ົາກີ່ຽວກັບມ້ືຂອງເຂົາເຈ້ົາຢູີ່ທ ີ່ ໂຮງຮຽນທຸກໆມ້ື. ຄ າຖາມຕົວຢີ່າງອາດເປັນ: 

 “ການຮຽນມ້ືນ ້ ເປັນແນວໃດ?” 

 “ເຈ້ົາມ ວຽກບ້ານໃດໆບ ຄືນນ ້ ?”  

 “ບອກຂ້ອຍສາມຢີ່າງທ ີ່ ເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມ້ືນ ້ ”. 

ໂຮງຮຽນຕ້ອງການໃຫ້ທີ່ານສົນທະນາເລືີ່ ອງການຮຽນກັບລູກຂອງທີ່ານ.  ທີ່ານສາມາດຖາມລູກຂອງທີ່ານກີ່ຽວກັບສິີ່ ງທ ີ່ ພວກເຂົາ

ກ າລັງຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ນອກນ້ັນທີ່ານຍັງສາມາດບອກໃຫ້ລູກຂອງທີ່ານສະແດງເຈ້ຍຄະແນນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ການສິດສອນທ ່ ເກ ດຂຶົ້ ນໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ໃນເວລາຕ່າງກັນ 

ຂະນະທ ີ່ ການສ ກສາທາງໄກ, ອາຈານຈະໃຫ້ເດັກມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນການສິດສອນແບບເກ ດຂ ້ ນເວລາດຽວກັນ ແລະ ໃນເວລາຕີ່າງກັນ.  

ໃນລະດັບປະຖົມ, ໃນລະຫວີ່າງການສິດສອນແບບເກ ດຂ ້ ນເວລາດຽວກັນ 

ອາຈານຈະສິດສອນແບບສົດໄລຍະສາມຊົີ່ ວໂມງຜີ່ ານໂປຣແກມຊູມ ແລະ ລະບົບບ ລິຫານການສ ກສາ (LMS) Canvas.  

ສອງຊົີ່ ວໂມງທ ີ່ ເປັນການສອນແບບເວລາຕີ່າງກັນ ອາດຈະລວມເອົາໜ້າວຽກ/ກິດຈະກ າທ ີ່ ມອບໂດຍອາຈານສອນ ຫລື 

ການປະຊຸມກັບອາຈານເປັນກຸີ່ມນ້ອຍໆ ຫລື ສີ່ວນຕົວ.  ໃນລະດັບມັດຖະຍົມ, 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/domain/11081
http://elgin.edu/
http://www.project-backpack.org/
https://central301.net/wp-content/uploads/2018/09/20180920153427938.pdf
http://kanecountyconnects.com/2018/11/kane-county-2-1-1-human-services-hotline-is-now-live/
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ນັກຮຽນຈະມ ສ ີ່ ໄລຍະໃນການສິດສອນແບບເວລາດຽວກັນ ແລະ 

ສ ີ່ ໄລຍະສ າລັບການສິດສອນແບບໄລຍະເວລາຕີ່າງກັນໃນແຕີ່ລະວັນ.  

ວຽກບົ້ ານ 

ວຽກບ້ານແມີ່ ນໜ້າວຽກທ ີ່ ຄູມອບໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດນອກມ້ືຮຽນ.  ມ ການມອບໝາຍວຽກບ້ານຫ າຍຢີ່າງແຕກຕີ່າງກັນ, 

ເດັກນ້ອຍອາດ: 

 ເຮັດສ າເລັດວຽກບ້ານໂດຍເລ ີ່ ມຢູີ່ ໂຮງຮຽນ 

 ເຮັດວຽກມອບໝາຍທ ີ່ ຝ ກຊ້ອມ ຫ ື  ທວນຄືນບາງຢີ່າງທ ີ່ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຢູີ່ໂຮງຮຽນ (ເຊັີ່ ນ: ຫັດອີ່ານ ຫ ື  ເລກ) 

 ເຮັດໂຄງການພິເສດ ເຊັີ່ ນວີ່ າ ລາຍງານເປັນປ ້ ມ, ການທົດລອງວິທະຍາສາດ ຫ ື  ການແຕ້ມແຜນທ ີ່  

 ສ ກສາສ າລັບການທົດສອບຄວາມຮູ້ ຫ ື  ການສອບເສັງ 

ຄູສອນເປັນຜູ້ຕັດສິນວີ່ າຈະໃຫ້ວຽກບ້ານຫ າຍປານໃດໃນແຕີ່ລະຄືນ.  ບ ີ່ ແມີ່ນຄູສອນທຸກຄົນຈະໃຫ້ວຽກບ້ານເທົີ່ າກັນໝົດ.  ໂດຍ

ປົກກະຕິແລ້ວ ເດັກທ ີ່ ໃຫຍີ່ກວີ່າມ  ວຽກບ້ານຫ າຍກວີ່າເດັກທ ີ່ ອາຍຸໜ້ອຍກວີ່າເຮັດ.  ນ ້ ແມີ່ນບາງຢີ່າງທ ີ່ ທີ່ ານສາມາດເຮັດເພືີ່ ອ

ຊີ່ວຍລູກຂອງທີ່ານເລືີ່ ອງວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  

ເວລາເຮັດວຽກບົ້ ານ 

ນອກຈາກວຽກບ້ານແລ້ວ, ນັກຮຽນຍັງມ ກິດຈະກ າປະຈ າວັນຫ າຍຢີ່າງເຊັີ່ ນວີ່ າ ວຽກເຮືອນ, ການນັດໝາຍ, ຊີ່ວງເວລາຫ ິ້ ນ, 

ຫ ັ ກສູດຫ ັ ງເລ ກຮຽນ ແລະ ກິລາ.  ທີ່ານສາມາດຊີ່ວຍລູກຂອງທີ່ານກ ານົດເວລາພິເສດໃດໜ ີ່ ງເພືີ່ ອເຮັດວຽກບ້ານ.  ມັນດ ທ ີ່ ສຸດຖ້າ

ເຮັດວຽກບ້ານໃນເວລາດຽວກັນໃນທຸກໆຕອນບີ່ າຍ ຫ ື  ຕອນຫົວຄ ີ່ າ, ແຕີ່ບ ີ່ ຄວນເຮັດຕອນເດິກ.  ໃນຊີ່ວງເວລາເຮັດວຽກບ້ານ, 

ທີ່ານຄວນປິດໂທລະພາບ ແລະ ເກມວິດ ໂອ/ຄອມພິວເຕ .  ເດັກຕ້ອງການສະຖານທ ີ່ ມິດງຽບເພືີ່ ອເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ຖ້າ

ເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຈັດຫາສະຖານທ ີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານສາມາດຮຽນໜັງສືຢູີ່ ໃນເຮືອນໂດຍບ ີ່ ມ ການລົບກວນ. 

ການກວດເບ່ິງວຽກບົ້ ານຄ ນ 

ທີ່ານສາມາດກວດເບິີ່ ງວຽກບ້ານເພືີ່ ອເບິີ່ ງວີ່ າມັນເປັນລະບຽບ ແລະ ສ າເລັດແລ້ວຫ ື ບ ີ່ .  ລູກຂອງທີ່ານສາມາດອະທິບາຍວຽກບ້ານ

ຂອງເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ທີ່ ານຟັງ.  ບາງຄ້ັງ ເດັກນ້ອຍເຫັນຂ ້ ຜິດພາດ ເມືີ່ ອພວກເຂົາອະທິບາຍວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ບັນຫາເລ ່ ອງວຽກບົ້ ານ 

ບາງຄ້ັງ ລູກຂອງທີ່ານບ ີ່ ສາມາດເຮັດສ າເລັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ ເນືີ່ ອງຈາກເຂົາເຈ້ົາບ ີ່ ເຂ້ົາໃຈມັນ.  ຖ້າພ ີ່ ແມີ່ ເຂ້ົາໃຈ

ວຽກບ້ານ ພວກເຂົາສາມາດຊີ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາກ ໄດ້, ແຕ່ພ ່ ແມ່ບ ່ ຄວນເຮັດວຽກບົ້ ານໃຫົ້ລ ກຂອງເຂົາເຈົົ້ າ.   

ພ ີ່ ແມີ່ ຫ າຍຄົນຮູ້ສ ກວີ່ າເຂົາເຈ້ົາບ ີ່ ສາມາດຊີ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາເລືີ່ ອງວຽກບ້ານໄດ້.  ບາງຄັົ້ ງ ພ ່ ແມ່ບ ່ ເຂົົ້ າໃຈພາສາອັງກິດ

ຫ າຍປານໃດ ຫ   ບ ່ ເຂົົ້ າໃຈວິຊານັົ້ ນ.  ຖ້າພ ີ່ ແມີ່ ບ ີ່ ສາມາດຊີ່ວຍລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາເລືີ່ ອງບັນຫາວຽກບ້ານໄດ້, ພວກເຂົາ

ຄວນຂຽນຂ ້ ຄວາມສ້ັນ, ອ ເມວ ຫ ື  ໂທຫາຄູສອນຂອງເດັກນ້ັນ.  ພ ີ່ ແມີ່ ສາມາດບອກຄູສອນວີ່າລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາມ ບັນຫາ

ໃນການເຮັດສ າເລັດວຽກບ້ານ.  ບາງຄ້ັງ ໂຮງຮຽນໃຫ້ຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອພິເສດເລືີ່ ອງວຽກບ້ານກີ່ອນ, ໃນລະຫວີ່າງ ຫ ື  ຫ ັ ງ

ຈາກເລ ກຮຽນ.  ບາງຄ້ັງ ບັນຫາວຽກບ້ານເກ ດຈາກການເດັກບ ີ່ ຢາກເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ພວກເຂົາເມົາແຕີ່ ເບິີ່ ງ

ໂທລະພາບ, ຫ ິ້ ນເກມວິດ ໂອ ຫ ື  ໃຊ້ເວລາຫ ິ້ ນສືີ່ ສັງຄົມອອນລາຍ. 

ຫ າຍໆຄ້ັງ, ຄູສອນຈະໂທ, ອ ເມວ ຫ ື  ຂຽນຂ ້ ຄວາມສ້ັນຫາພ ີ່ ແມີ່  ຖ້າເດັກນ້ອຍບ ີ່ ເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ແນວໃດກ ຕາມ, ຖ້າ

ລູກຂອງທີ່ານບ ີ່ ມ ວຽກບ້ານກັບເຮືອນ ຫ ື  ມັກປະຕິເສດການເຮັດວຽກບ້ານ, ທີ່ານອາດຈະຕ້ອງການໂທຫາຄູສອນເພືີ່ ອຮັບປະກັນ

ວີ່ າມ ການເຮັດວຽກບ້ານແລ້ວຢູີ່ ຫ້ອງຮຽນ.  ຄູສອນ, ພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ນັກຮຽນສາມາດຮີ່ວມມືກັນສ້າງແຜນເພືີ່ ອຄວາມສ າເລັດໃນ

ການຮຽນ. 

https://www.u-46.org/Page/15532


 

 

ELL Program Parent Handbook 

Elgin Area School District U-46 

 

ໜ້າ | 51                                                                            ໄປທ ີ່ ສາລະບານ ສິງຫາ 2020 

ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ຫ້ອງສະໝຸດ 

ສ າລັບວຽກບ້ານບາງຢີ່າງ, ເດັກອາດຈະຕ້ອງການເອກະສານຈາກຫ້ອງສະໝຸດສາທາລະນະ.  ເອກະສານຈາກຫ້ອງສະໝຸດທັງໝົດ

ສາມາດຖືກໃຊ້ຢູີ່ ໃນຫ້ອງສະໝຸດ.  ຖ້າລູກຂອງທີ່ານຕ້ອງການເອົາເອກະສານກັບບ້ານ ຫ ື  ໃຊ້ຄອມພິວເຕ ຂອງຫ້ອງສະໝຸດ, ທີ່ານ

ຕ້ອງມ ບັດຫ້ອງສະໝຸດ.  ທີ່ານສາມາດຂ ເອົາບັດຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ຢູີ່ ຫ້ອງສະໝຸດໃນທ້ອງຖິີ່ ນຂອງທີ່ານ.  ເອົາໃບບິນ, ບັດປະຈ າຕົວ

ຮູບແບບໃດໜ ີ່ ງ ຫ ື  ເອກະສານອືີ່ ນທ ີ່ ສະແດງຫ ັ ກຖານທ ີ່ ຢູີ່ຂອງທີ່ ານ. 

 

 

ເວັບໄຊ: www.gailborden.info  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ທ ່ ຢ ່ : 270 North Grove Avenue Elgin, 

IL 60120  

ໂທລະສັບ: 847-752-3210 

ຊ່ົວໂມງເປ ດຫົ້ອງສະໝຸດ

ປົກກະຕິ 

ວັນຈັນ-ວັນພະຫັດ 

9 ໂມງເຊ້ົາ – 8 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ 

9 ໂມງເຊ້ົາ – 5 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ 

ທີ່ຽງ ໂມງແລງ

 

ທ ່ ຢ ່ : 2751 West Bowes Road Elgin, 

IL 60124  

ໂທລະສັບ: 847-531-7271 

ຊ່ົວໂມງເປ ດຂອງສາຂາ Rakow 

ວັນຈັນ-ວັນພະຫັດ 

9 ໂມງເຊ້ົາ – 7:30 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ 

9 ໂມງເຊ້ົາ – 4:30 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ 

ທີ່ຽງ - 4:30 ໂມງແລງ. 

 

ທ ່ ຢ ່ : 127 South McLean Blvd. 

 South Elgin, IL 60177  

ໂທລະສັບ: 847-931-2090 

ຊ່ົວໂມງເປ ດຂອງສາຂາ South 

Elgin 

ວັນຈັນ-ວັນພະຫັດ 

10 ໂມງເຊ້ົາ – 6:30 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ 

10 ໂມງເຊ້ົາ – 3:30 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ 

ທີ່ຽງ – 4 ໂມງແລງ

ທ ່ ຢ ່ : 616 Hiawatha Drive 

Carol Stream, IL 60188 

ໂທລະສັບ: 630-653-6809 

ເວັບໄຊ: www.cslibrary.org  
 

ຊ່ົວໂມງເປ ດຫົ້ອງສະໝຸດ: 

ວັນຈັນ – ວັນພະຫັດ 10 ໂມງເຊົົ້ າ ຫາ 9 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ 10 ໂມງເຊົົ້ າ ຫາ 6 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ 9 ໂມງເຊົົ້ າ ຫາ 5 ໂມງແລງ. 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.gailborden.info/
http://www.cslibrary.org/
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ຮັບໃຊົ້  Streamwood ແລະ Hanover Park    ເວັບໄຊ: https://www.pclib.org/ 

ຊ່ົວໂມງເປ ດປົກກະຕິ 

1405 S. Park Ave.   

Streamwood, IL 60107 

630.837.6800 (ທາງເລືອກທ  1) 

 

 

ສາຂາ Sonya Crawshaw  

4300 Audrey Lane 

Hanover Park, IL 60133 

630.837.6800 (ທາງເລືອກທ  2) 

  

 

ເວັບໄຊ: https://www.schaumburglibrary.org/ 

     

ຫົ້ອງສະໝຸດກາງ ສາຂາ Hanover Park ສາຂາ Hoffman Estates 

130 S. Roselle Road 
Schaumburg, IL 60193 

ໂທ. (847) 985-4000 
 

ຊ່ົວໂມງ: 

ວັນຈັນ – ວັນສຸກ: 2 ໂມງແລງ ຫາ 8 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ: 2 ໂມງແລງ ຫາ 5 ໂມງແລງ. 

ວັນອາທິດ: 2 ໂມງແລງ ຫາ 4 ໂມງແລງ. 

 

 

 

1266 Irving Park Road 
Hanover Park, IL 60133 

ໂທ. (630) 372-7800 
 

ຊ່ົວໂມງ: 

ວັນຈັນ – ວັນພະຫັດ: 1 ໂມງແລງ ຫາ 8:30 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ: 1 ໂມງແລງ ຫາ 4:30 ໂມງແລງ. 

1550 Hassell Road 
Hoffman Estates, Illinois 60195 

ໂທ. (847) 885-3511 
 

ຊ່ົວໂມງ: 

ວັນຈັນ – ວັນພະຫັດ: 1 ໂມງແລງ ຫາ 8:30 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ: 1 ໂມງແລງ ຫາ 4:30 ໂມງແລງ. 

ຊ່ົວໂມງເປ ດຫົ້ອງສະໝຸດປົກກະຕິ 

ວັນຈັນ - ວັນຄານ 10:00 ໂມງເຊ້ົາ – 7:00 ໂມງແລງ. 

ວັນພຸດ - ວັນພະຫັດ 10:00 ໂມງເຊ້ົາ – 9:00 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ - ວັນເສົາ 10:00 ໂມງເຊ້ົາ – 5:00 ໂມງແລງ. 

 
ຊ່ົວໂມງເປ ດຫົ້ອງສະໝຸດສາຂາ 

ວັນຈັນ - ວັນຄານ 2:00 ໂມງແລງ – 7:00 ໂມງແລງ. 

ວັນພຸດ - ວັນພະຫັດ 2:00 ໂມງແລງ – 9:00 ໂມງແລງ. 

ວັນສຸກ 2:00 ໂມງແລງ – 5:00 ໂມງແລງ. 

ວັນເສົາ 1:00 ໂມງແລງ – 5:00 ໂມງແລງ. 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.pclib.org/
http://www.poplarcreek.lib.il.us/pages/branch.html
https://www.schaumburglibrary.org/
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ການອ່ານ ແລະ ການໂອົ້ ລົມຮ່ວມກັນ 

ເດັກທ ີ່ ອີ່ານໜັງສືຢູີ່ ເຮືອນມັກຈະຮຽນໄດ້ດ ກວີ່ າຢູີ່ ໂຮງຮຽນ.  ມັນເປັນຄວາມຄິດທ ີ່ ດ ໃນການມ ຊີ່ວງເວລາອີ່ານ

ຮີ່ວມກັນຂອງຄອບຄົວຢູີ່ ເຮືອນຂອງທີ່ານ.  ໃນຊີ່ວງເວລາການອີ່ານ, ທີ່ານສາມາດອີ່ານໃຫ້ລູກຂອງທີ່ານຟັງ, 

ລາວສາມາດອີ່ານໃຫ້ທີ່ ານຟັງ, ຫ ື  ທຸກຄົນສາມາດອີ່ານດ້ວຍຕົນເອງກ ໄດ້.  ມັນສ າຄັນທ ີ່ ລູກຂອງທີ່ານເຫັນທີ່ານ

ອີ່ານເປັນພາສາອັງກິດ ຫ ື  ເປັນພາສາກ າເນ ດຂອງທີ່ານ.  

ຖ້າການອີ່ານແມີ່ນເລືີ່ ອງຍາກສ າລັບທີ່ ານ, ຈົີ່ ງເລົີ່ າເລືີ່ ອງໃຫ້ລູກທີ່ານຟັງເປັນພາສາອັງກິດ ຫ ື  ພາສາກ າເນ ດຂອງທີ່ານ.  ທີ່ານ

ສາມາດເລົີ່ າເລືີ່ ອງກີ່ຽວກັບຄອບຄົວຂອງທີ່ານເມືີ່ ອທີ່ ານຍັງນ້ອຍ ແລະ ກີ່ຽວກັບລູກຂອງທີ່ານໃນເວລາທ ີ່ ພວກເຂົາຍັງນ້ອຍຢູີ່ .  ລູກ

ຂອງທີ່ານສາມາດເລົີ່ າເລືີ່ ອງໄດ້ເຊັີ່ ນກັນ. 

 

ກິດຈະກ າການຮຽນຮ ົ້ສ າລັບຄອບຄົວ ແລະ ສ ນແຫ ່ ງຂ ົ້ ມ ນສ າລັບຄອບຄົວ 

ໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການຊຸມຊົນຫ າຍແຫີ່ງມ ໂຄງການຮຽນໜັງສືສ າລັບຄອບຄົວໃນຕອນຄ ີ່ າ ແລະ ວັນທ້າຍອາທິດ.  ພ ີ່ ແມີ່  ແລະ 

ເດັກນ້ອຍເຂ້ົາຮີ່ວມກິດຈະກ າຄອບຄົວເຫ ົີ່ ານ ້ ຮີ່ວມກັນ ແລະ ສາມາດຮຽນກີ່ຽວກັບວິຊາຕີ່າງໆ ເຊັີ່ ນ ເລກ, ວິທະຍາສາດ, ຫັດອີ່ານ 

ແລະ ຄອມພິວເຕ .  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ທີ່ານຈະໄດ້ຮັບເອກະສານກັບບ້ານເພືີ່ ອຮຽນຮູ້ເພ ີ່ ມເຕ ມ. 

ບາງໂຮງຮຽນມ ສູນແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນສ າລັບຄອບຄົວ.  ສູນເຫ ົີ່ ານ ້ ມ ເອກະສານທ ີ່ ພ ີ່ ແມີ່ ສາມາດຢືມ ແລະ ເອົາກັບບ້ານໄດ້.  ບາງເອກະສານ

ແມີ່ ນກີ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງເດັກ, ໂພຊະນາການ, ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກ າການຮຽນຮູ້.  ໂດຍ

ປົກກະຕິແລ້ວ ສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ ້ ເປັນປ ້ ມ, ເກມ, ວິດ ໂອ, ແລະ ແຫ ີ່ງການຮຽນຮູ້ດິຈິຕອນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ການສະໜັບສະໜຸນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພ ່ ແມ 

 

ຄະນະກ າມະການທ ່ ປຶກສາພ ່ ແມ່ສອງພາສາ (BPAC) 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດ, ແຕີ່ລະເຂດການສ ກສາ ຫ ື  ສະຫະກິດສ ກສາທ ີ່ ມ ຫ ັ ກສູດສອງພາສາຈະຕ້ອງສ້າງຕ້ັງຄະນະ

ກ າມະການທ ີ່ ປ ກສາພ ີ່ ແມີ່ ນັກຮຽນທ ີ່ ປະກອບມ : 

 ພ ີ່ ແມີ່ /ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ, 

 ຄູສອນການສ ກສາສອງພາສາສ າລັບການປີ່ ຽນຜີ່ ານ,        

 ທ ີ່ ປ ກສາ,  

 ແລະ ຜູ້ນ າຊຸມຊົນ. 

ຄະນະກ າມະການນ ້ ເຂ້ົາຮີ່ວມການວາງແຜນ, ການດ າເນ ນ ແລະ ການປະເມ ນຜົນຫ ັ ກສູດການຮຽນຕີ່າງໆ.  ສີ່ວນໃຫຍີ່ ຂອງ

ສະມາຊິກຄະນະກ າມະການແມີ່ນພ ີ່ ແມີ່  ຫ ື  ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງນັກຮຽນທ ີ່ ຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮຽນຫ ັ ກສູດເຫ ົີ່ ານ ້ .  BPAC 

ປະສານງານຮີ່ວມກັນກັບຫ້ອງການ ELL. 

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການນ ້ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກີ່ພາສາທ ີ່ ໃຊ້ຢູີ່ ໃນຫ ັ ກສູດຕີ່າງໆໃນຂອບເຂດທ ີ່ ເປັນໄປໄດ້.  

ຄະນະກ າມະການ:  

 ປະຊຸມກັນຢີ່າງໜ້ອຍສ ີ່ ຄ້ັງຕ ີ່ ປ ,  

 ຮັກສາຢູີ່ ໃນແຟ້ມເອກະສານດ້ວຍບັນທ ກກອງປະຊຸມເຫ ົີ່ ານ ້ ຂອງເຂດການສ ກສາ, ແລະ 

 ທົບທວນຄ າຮ້ອງສະໝັກເຂ້ົາຮີ່ວມໂຄງການປະຈ າປ ຂອງເຂດການສ ກສາຫາຫົວໜ້າການສ ກສາຂ້ັນລັດ. 

ໂດຍຮີ່ວມກັນກັບຫ້ອງການບ ລິການດ້ານການສ ກສາ ELL, BPAC ສະເໜ ໂອກາດການມ ສີ່ວນຮີ່ວມຂອງພ ີ່ ແມີ່ ຫ າຍຄ້ັງ ສ າລັບ

ພ ີ່ ແມີ່ ຂອງນັກຮຽນໃນຫ ັ ກສູດ ELL. 

ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກີ່ຽວກັບວິທ ເຂ້ົາຮີ່ວມຄະນະກ າມະການທ ີ່ ປ ກສາພ ີ່ ແມີ່ ສອງພາສາ, ກະລຸນາໂທຫາ (847) 888-5000 ຕ ີ່

ສາຍ 5331 ຫ ື  5332. 

 

 

 

 

 

ປະມວນກົດລະບຽບບ ລິຫານ ISBE 23 ILLINOIS 228.30 

(ຂ ້  14C-10 ຂອງປະມວນກົດບຽບໂຮງຮຽນ [105 ILCS 5/14C-10]) 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ບາງຂ ້ ມູນ ທ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນປ້ືມຄູີ່ ມືຫົວນ ້  ອາດຈະໃຊ້ບ ີ່ ໄດ້ໃນຊີ່ວງການຮຽນທາງໄກ. ກະລຸນາເຂ້ົາເບິີ່ ງເວັບໄຊ U-46 Covid-19 https://www.u-46.org/Page/15532  ຫລື 

ຕິດຕ ີ່ ຫາອາຈານໃຫຍີ່ ໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ ສ າລັບຂ ້ ມູນໃໝີ່ ໆ. 

 

ສະມາຄົມຜ ົ້ ປົກຄອງ 

ໃນປ  2007, ຂະບວນການສະມາຄົມຜູ້ປົກຄອງ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ ້ ນໂດຍພ ີ່ ແມີ່ ແຖວໜ້າ 

ຈາກໂຄງການການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກີ່ຄອບຄົວລັດອິລ ນອຍ 

ເພືີ່ ອກ ານົດວິທ ທາງຂອງຜູ້ປົກຄອງໃນການນ າເອົາປັດໃຈປົກປ້ອງຄອບຄົວ ເສ ມສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ແກີ່ທຸກຄອບຄົວ. 

ສະມາຄົມຜູ້ປົກຄອງ ແມີ່ນສະຖານທ ີ່ ທ ີ່ ປອດໄພທາງອາລົມ ແລະ ຮີ່າງກາຍ ເຊິີ່ ງພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ຜູ້ດູແລ 

ສາມາດປ ກສາກັນກີ່ຽວກັບສິີ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ຜົນສ າເລັດໃນການຍົກສູງຄອບຄົວ. ຜີ່ ານການສະແດງຄວາມຄິດຂອງຕົນຢີ່າງເລິກເຊິງ 

ແລະ ການຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ປົກຄອງດ້ວຍກັນ, ຜູ້ເຂ້ົາຮີ່ວມຈະຄ້ົນຫາຈຸດແຂງຂອງຕົນ, ຮຽນຮູ້ກີ່ ຽວກັບປັດໃຈປ້ອງກັນ ແລະ 

ສ້າງຍຸດທະສາດ ຈາກເສລ ພາບ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນ ເພືີ່ ອຊີ່ວຍເສ ມສ້າງຄອບຄົວຂອງຕົນໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ.  

ສະມາຄົມດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນເປັນການປ ກສາສົນທະນາທ ີ່ ມ ລະບົບ ທ ີ່ ໃຊ້ຫລັກການການຮຽນຮູ້ແບບຜູ້ໃຫຍີ່  ແລະ ການຊີ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວ. 

ເຂົາເຈ້ົາມ ຄວາມຍືນຍົງສູງ ດ້ວຍການເສ ມສ້າງການເຝິກອົບຮົມ, ການໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ 

ຄວາມມູີ່ ງໝ້ັນຕ ີ່ ວິທ ການທ ີ່ ເຮັດໃຫ້ພ ີ່ ແມີ່ ຜູ້ປົກຄອງມ ສີ່ວນຮີ່ວມໃນຖານະເປັນຜູ້ນ າ. ຜູ້ເຂ້ົາຮີ່ວມທ ີ່ ອອກຈາກສະມາຄົມຜູ້ປົກຄອງ 

ຈະຮູ້ສ ກມ ແຮງບັນດານໃຈ, ມ ພະລັງ ແລະ ຕືີ່ ນເຕ້ັນ ໃນການປະຕິບັດສິີ່ ງທ ີ່ ເຂົາເຈ້ົາຮຽນຮູ້ມາ. 

ເຂດການສ ກສາ U46 ຈະນ າເອົາສະມາຄົມຜູ້ປົກຄອງ ໄປຫາຄອບຄົວຂອງທີ່ານ 

ໃນວິທ ທາງການເສ ມສ້າງສາຍສ າພັນພາຍໃນຄອບຄົວໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ລະຫວີ່ າງພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ລູກໆຂອງເຂົາເຈ້ົາ, 

ເສ ມສ້າງສາຍສ າພັນລະຫວີ່ າງເຂດການສ ກສາ U46 ແລະ ຄອບຄົວເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ສ້າງສາຍສ າພັນ 

ພາຍໃນຊຸມຊົນອາເມກາລາຕິນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ. 

ເປ້ົາໝາຍຂອງພວກເຮົາແມີ່ ນເພືີ່ ອພ ີ່ ແມີ່ ໃຫ້ໄດ້ພັດທະນາເຄືີ່ ອງມືໃຫ້ມ ສີ່ວນຮີ່ວມຫລາຍຂ ້ ນໃນການສ ກສາຂອງລູກເຂົາເຈ້ົາ ແລະ 

ກາຍເປັນຜູ້ຊີ່ວຍເຫລືອທ ີ່ ດ ກວີ່ າ ສ າລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກໆຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ສະມາຄົມຜູ້ປົກຄອງ 

ຈະເສ ມສ້າງການມ ສີ່ວນຮີ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດ U-46 ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍການຊີ່ວຍເຫລືອ ແລະ ເສ ມສ້າງໂຮງຮຽນ 

ໃຫ້ເປັນສູນກາງການຕ້ອນຮັບ ສ າລັບຄອບຄົວພວກເຮົາ. 

U-46 Plazas Comunitarias 

U-46 Plazas Comunitarias ແມີ່ນຫ ັ ກສູດການສ ກສາທ ີ່ ຖືກອອກແບບມາເພືີ່ ອໃຫ້ການຮຽນຮູ້ໜັງສືເພືີ່ ອອີ່ານອອກຂຽນເປັນ, 

ການສ ກສາຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແກີ່ພ ີ່ ແມີ່ ຜູ້ທ ີ່ ຮຽນບ ີ່ ຈົບຫ ັ ກສູດເຫ ົີ່ ານ ້ .  ຈຸດປະສົງຂອງ Plazas Comunitarias ແມີ່ ນເພືີ່ ອ: 

ໃຫ້ການສ ກສາ, ຂ ້ ມູນຂີ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ ສານແກີ່ປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍີ່ ຊາວລາຕິນທ ີ່ ຢູີ່ ໃນຊຸມຊົນ, ໃຊ້ການສ ກສາເປັນເຄືີ່ ອງມືສ າລັບ

ການປັບປຸງຕົນເອງ, ແລະ ນ າເອົາພ ີ່ ແມີ່  ແລະ ເດັກນ້ອຍມາຮີ່ວມກັນເພືີ່ ອປັບປຸງຜົນສ າເລັດດ້ານການຮຽນ.  ເຂດການສ ກສາ U-46 

ມ ການຮີ່ວມມືກັບສະຖາບັນແຫີ່ງຊາດເພືີ່ ອການສ ກສາຜູ້ໃຫຍີ່  INEA ໃນແມັກຊ ໂກ.  

ການຊ ົ້ ນ າລະບົບການສຶກສາຂອງອາເມຣິກາ 

ຈຸດປະສົງຂອງ ການຊ ົ້ ນ າລະບົບການສຶກສາຂອງອາເມລິກາ (NAES) ແມີ່ ນເພືີ່ ອເພ ີ່ ມການມ ສີ່ວນຮີ່ວມ

ຂອງພ ີ່ ແມີ່ ທ ີ່ ເປັນຊາວສະເປນໃນວຽກງານການຮຽນຂອງລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  NAES ເຮັດສິີ່ ງນ ້ ໂດຍການເພ ີ່ ມ

ຄວາມສາມາດຂອງພ ີ່ ແມີ່ ໃນການນ າທາງລະບົບການສ ກສາຂອງອາເມລິກາ.  ຜີ່ ານການສ າມະນາກັບພ ີ່ ແມີ່ ສ ີ່

ຄ້ັງຕິດຕ ີ່ ກັນ, NAES ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈແກີ່ພ ີ່ ແມີ່ ທ ີ່ ເວ້ົາພາສາສະເປນ ເພືີ່ ອສືີ່ ສານກັບລະບົບໂຮງຮຽນ ແລະ 

ຈັດການປະສົບການຮ ີ່ າຮຽນຂອງລູກຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້ດ ກວີ່ າ.  ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ, ກະລຸນາໂທຫາຫ ັ ກສູດ ELL ທ ີ່ ເບ  (847) 888 - 

5000 ຕ ີ່ ສາຍ. 6024. 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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ພາກຄັດຕິດ 

ເຫດຜົນຂອງເຂດການສຶກສາ U-46 ສ າລັບການລະບຸນັກຮຽນພາກ

ປົກກະຕິ ແລະ ພາກພິເສດ 

ແບບຟອມ - ຕົວຢ່າງສ າລັບຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELL) 

 ການສ າຫ ວດພາສາທ ີ່ ໃຊ້ຢີ່ ູູເຮືອນ  

 ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 1 – 3 ປ  

 ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 3 ປ ຂ ້ ນໄປ 

 ລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດ (TBE, ສອງພາສາ, TPI)  

 ໜັງສືແຈ້ງການຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ 

 ໜັງສືແຈ້ງການອອກຈາກຫ ັ ກສູດ ELL 

 ຈົດໝາຍແຈ້ງສະຖານະການຈັດປະເພດຄືນໃໝີ່ຂອງຫ ັ ກສູດ ELL 

ນອກຈາກພາສາອັງກິດແລ້ວ, ແຈ້ງການ NOE ແລະ ລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດແມີ່ນມ ໃຫ້ໃນຫ າຍກວີ່າ 40 ພາສາ.  ເຊັີ່ ນວີ່ າ: 

 ພາສາສະເປນ 

 ພາສາຈູກາຣາດ 

 ພາສາໂປໂລຍ 

 ພາສາອູດູ 

 ພາສາລາວ 

 

 

 

ຫ ັ ກສ ດ ELL ຂອງເຂດການສ ກສາ U-46 

ເຫດຜົນສ າລັບການລະບຸນັກຮຽນພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກພິເສດ 

ຫ ັ ກສ ດ ພາກປົກກະຕິ ພາກພິເສດ 

ຫ ັ ກສູດສອງພາສາສ າລັບ

ການປີ່ ຽນຜີ່ ານ (TBE) 

ສ າລັບນັກຮຽນທ ີ່ ມ  ລະດັບຄວາມຄ່ອງ

ແຄົ້ວດົ້ານການຮ ົ້ໜັງສ  ACCESS ຕ ່ າ

ກວ່າ 3.5 

ສ າລັບນັກຮຽນທ ີ່ ມ  ລະດັບຄວາມຄ່ອງ

ແຄົ້ວດົ້ານການຮ ົ້ໜັງສ  ACCESS 

ແຕ່ 3.5 ຂຶົ້ ນໄປ 

ຄູສອນປະຈ າຫ້ອງຈະໃຊ້ເຄືີ່ ອງມ ການສິດສອນເພືີ່ ອສ້າງຄວາມແຕກຕີ່າງ ແລະ 

ສະໜັບສະໜຸນການສິດສອນອ ງໃສີ່ລະດັບຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາ ແລະ ປະຫວັດການ

ຮຽນຂອງນັກຮຽນ. 

ຫ ັ ກສູດການສອນໄລຍະ

ປີ່ ຽນຜີ່ ານ (TPI) 
ແນວຄວາມຄິດຂອງເຕັມ ຫ ື  ບ ີ່ ເຕັມເວລາ ບ ີ່ ນ າໃຊ້ສ າລັບ TPI 

ສອງພາສາ ຮູບແບບຫ ັ ກສູດສອງພາສາແມີ່ ນຫ ັ ກສູດເຕັມເວລາ 
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ການສ າຫ ວດພາສາທ ີ່ ໃຊ້ຢີ່ ູູເຮືອນ 
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ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 1-3 ປ  
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ຈົດໝາຍແຈ້ງບອກການຈົດທະບຽນ (NOE) ສ າລັບເດັກ 3 ປ ຂ ້ ນໄປ 
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ລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດ - TBE 
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ລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດ - ສອງພາສາ 
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ລາຍລະອຽດຫ ັ ກສູດ - TPI 
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ໜັງສືແຈ້ງການຄວາມຄີ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອັງກິດ 
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ໜັງສືແຈ້ງການອອກຈາກຫ ັ ກສູດ ELL 
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ຈົດໝາຍແຈ້ງສະຖານະການຈັດປະເພດຄືນໃໝີ່ຂອງຫ ັ ກສູດ ELL 
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ເຂດການສຶກສາ U-46 

ປ ົ້ ມຄ ່ມ ສ າລັບພ ່ ແມ່ ELL 

ສ າລັບຂ ົ້ ມ ນເພ ່ ມເຕ ມກ່ຽວກັບຫ ັ ກສ ດ ELL ໃຫົ້ ເຂົົ້ າເບ່ິງເວັບໄຊຂອງຫ ັ ກສ ດ ELL ທ ່  www.u-46.org 

ພາຍໃຕົ້ ຫົວຂ ົ້  ພະແນກ >> ຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ (ELL). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ເຂົົ້ າໄປທ ່ ເວັບໄຊຂອງຫ ັ ກສ ດ ELL ທ ່  www.u-46.org ພາຍໃຕົ້ ຫົວຂ ົ້  ພະແນກ >> ຜ ົ້ ຮຽນພາສາອັງກິດ 

ປຶົ້ ມຄ ່ມ ນ ົ້ ມ ໃຫົ້ ເປັນພາສາອັງກິດ, ພາສາສະເປນ, ພາສາໂປໂລຍ, ພາສາກ ຈາຣາດ, ພາສາລາວ, ພາສາອາຣັບ, 

ແລະ ພາສາອ ດ . 

http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/SDU46
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ໝາຍເຫດ/ເບ ໂທລະສັບສ າຄັນ 

 


